
(οοσῖς 
ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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Θίονον τὶ οτατε αν ΑΝΘΟΨΕΒ- ΒΑΒΨΑΒΡ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, 

ΗΝ ἐμαννο κο λλένεν ΠΙΒΚΑΕΥ͂ 

ΜΌΟΟΟΟΣΧ 

ΟΑΜΒΕΙΌΟΕ, ΜΑΒΘΑΓΗΒΕΤΤΘΒ 



Ὀἰοί θα ον (ροσίς 



Ὀἰο θα ὃν (Θοοσίς 



ΔΕΙΒΤΟΤΕΙΒ 
ΟΡΈΒΑ. 

ΕΌΙΌΙΥ 

ΑΟΘΑΌΕΜΙΑ ΒΕΘΙΑ ΒΟΒΌΞΒΙΟΑ. 

ΥΟΜΕΝ ΤΕΒΤΙΝ. 

ΔΕΙΒΤΟΤΕΙΕΒ ΤΑΤΙΝΕ ἹΝΤΕΒΡΕΒΕΤΙΒΌΒΣ ΨΑΒΙΙΝ. 

ΒΕΒΟΙΙΝῚΙ 

ΑΡΌΌ ΘΕΟΒΘΙΌΝ ΒΕΙΜΕΒΌΜ 

Α. 1881. 

ΕΧ ΟΡΕΙΟΙΝΑ ΑΘΑΡΕΜΙΟΑ. 



Ὀἰο θα Όγ (Θοοσίς 



: 10110 ΡΑΎῸΙΟ 

να 

», . ΟΣ πὸ Υ 

ΟἈΆΘΑΝΟΝ Ἔ 
ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

᾿ ΟΛΤΕΘΟΒΙΛΕ. 

Ῥεξ. 
οε-- 

Ἵ τ ΕΈΨΕΙΥ ἀἰοπυμιν, χαογαπι ποπιθῃ βοΐαπι εδὲ οοτησηπης, δὰ 
ἅ1πὰ σδγο ποχωθῃ δοοοσητηοάαϊδ ἀεδβπίτο εεἰ ἀΐνεγθα, χαεππαάπιο- 
ἄπτα εἰ Βοχοο, εἰ χαρὰ ρἱεἴτχι εδὲ, απίπιαὶ ἀϊοῖταιγ. οστιτη παπὰς 
ποιῖθη δοΐππι οϑὲ οοιοταθπο; δὰ ἐπϊπὰ σογὸ πόσπδὰπ δοοοταιποίαϊα 
ἀεβοϊο εδὲ ἀϊνεγοδα εἱ φαὶβ επΐπι Ἐχρ]οεὶ φαϊὰ δἷξ αἰστχηαας εο- 
τῦχα {πὰ δηΐπιαὶ εϑὲ, ρτορτῖαπι πίγίαβαυ ας ἀεβηϊθομοπι ἱγαἀθς. 8γ- 
πιοηγπῖα δαΐεῖ ἀϊοπηΐαγ, φαογπι δὲ ΠΟΣΩΘΏ 68ὲ Θοτητηπη6, δὲ δὰ 
{πΠπὰ ποταθη δοςοσοσποάδϊα ἀεβηίο οδὲ οδάσπι, χασπιδάτιοάπτη εἰ 
Ἐοῖαο εἰ Ἀο5 ἀϊείϊατ αἰίτοαὶ. Ποταπι δηΐπι πέγασηχαα σοιπτηθηΐ Ὠ0- 

10 τοῖπα ἀρρεϊϊαῖαν δηΐπιαὶ, ἂς ἀεβηϊο ἀαοχαε εοἰ εαάεστι. δἱ χαὶβ 
δὐΐπι ἰγαάοϊ πἰσίτηχας ἀεβηϊδοπετι, φοϊὰ εοἴ πἴγαμαας 488 οϑὲ 
δηίπιαὶ, οδπάσια ἰγαάοϊ ἀδβηϊίομοτα. ἀδποτηϊπαϊα υασγὸ ἀϊοποΐαγ, 
πυδεσυπαῃς ἃΡ αἰΐχσυθο, ἴδ ὡἰ αἰἤεγαηξ οδϑα, ποτηϊηὶβ δρρβιϊῖο- 
δότα Βαρεπὲ, πὶ ἃ βιταπιπιδίϊοα ἀἰοιΓ ἐταπιπιδίῖουα εἴ ἃ ΤΑ παδϊου 
ξοτιίο. 

2. Ἑοτιπὶ απδὸ ἀϊστμίτν αἰϊα σοπίπποῖα οἰζεγαπίαγ, αἰϊα δἴπθ 
οουϊαποϊίομα. σοπὶπηςῖα, αἴ Βοπιο οὐττίϊ, Βόταο υἱποῖξ; εἶπα σομΐθη- 
εἴομα, πὶ Ἀοτιο, Βοϑ, ουττὶξ, υἱποῖξ, δογασα 4π86 δυπῖ, 8118 ἀδ δ0}- 
ἰεοῖο αἰΐχαο ἠϊσαπίατ, δε ὰ ἴῃ ἐαρέθοῖο μΏ}1ο διιπὲ, πὶ Βοτπο ἂς 51- 
ἰδοῖο ἀϊοϊϊογ, πείὰρε ἀε αἰΐψαο ποταῖπα, δοὰ ἴπ δυιδίθοϊο μα}]ὸ εϑξ. 
αἰΐα ἴῃ δυριθοῖο αἰϊφαο δαπξ, ἀς δυβίθεϊο δπίδτη πα }]ο ἀϊοπηΐαε: 
(ἂν δυβίβοϊο ε986 ἀΐςο, «χαοὰ οὔτη ἴῃ αἰΐστιο ποῖ χααϑὶ ρᾶτε δἷξ, ποῖα 
Ροϊεϑὲ 6586 δἷπε 60 ἴπ 400 681) αἱ αδεάοτι ἐταπιτηδῖῖςα εδὶ ἴῃ 9Ὲ}- 
τοςῖο, ἰά δδὲ ἱπ ἀπίπια, δε ἀδ μΌ}]ο διρίεςεῖο ἀϊοϊϊασ: οἵ ἢος Δἰθαπι 
οδὲ ἴῃ διβίεοϊο, 1Δ 6δὲ ἴῶ οογροσδθ, (οσπηΐβ δηΐπι οοἿογ δϑὶ ἐπὶ σοΥ- 
Ῥοτε) σεῖτιαὶ ἀθ πὰ }]ὸ διρίεοῖο ἀϊοϊξογ. φαδεάδπν εἰ ἀε δυβίεοϊο 

ὃ ἀϊευπηῦαν εἰ ἴπ ϑυβίεςῖο ξαπὲ: πὲ δοίδηϊτία εϑὲ ἰπν δι βίδςῖο,, πξπιίγαπι 
ἴῃ δηίπια, δὸ ἀἰοίξις ἀς δυρίβοῖο, πεπιρα ἀξ βτατητηδῖῖςα. ποηηῦϊϊα 
ποο ἱπ δυρίεοϊο δυηΐ, πεὸ ἀδ δυιβίθοϊο αἰΐψαο ἀϊεπηΐαγ: αἱ χαϊάαπι 
Ἀόοπιο, εἰ χαὶ ἐφπῶδ. πδῖὰ σαδεοπησχαεα δηπΐ εἰαδιποάϊ, δὰ η6- 
πε ἴῃ δυρίεςξο δυμῖ, πεαε ἀδ ἐαρίεοῖο αἰΐχαο ἀϊοπηΐατ. Οταμΐπο 
δαΐετα ἱπαϊν᾽ δ εἰ φαδο δαπὶ Ὡπῦπι παπιετο, ἀξ πΌ}]οὸ φαίάεπι δῈ}- 
ἰεοῖο ἀϊοιπηξοτ: ἱπ δαθίδοῖο δαΐοτι ψαδεάαμα δογατο 6596, πὶ μι ρχο- 
δΙρεῖ, πᾶπὶ χαβεάαπι φτατηπιαῖίοα δχ δογαπι δϑὲ ΣΌΤΩΘΤΟ ατπ|86 δηπξ 
ἴῃ δαρίδεῖο, τογοπι ἀθ παΐϊο δοθιδεῖο ἀϊοΐξαν. 

8. Οὐπι αἰτεγατι δἰξοτὶ διεγιθείζαν τλπχαδτη δαί θεοῖο, χαοίουπ- 
πε ἂς αἰεί θαϊο ἀϊουπῖατ, ἰο οι εἰ 46 δυθιδοῖο ἀϊοθπῖαγ. αἴ μοταο 
ζξυΐάαπι Βοταϊηὶ διιγιδαΐξας, δηΐπιαὶ δαΐοεπι Ἠοταΐπὶ: Ἔγζὸ εἴδτα α]:- 
σαΐ Βοπιίπὶ δῃΐπιαὶ διισιρα δίας. πᾶτι χοίάατα ἤότπο εἴ ἤότηο δδὶ εξ 
δυΐιηδὶ. Ἀδίθσοξεπθογητι, ΠαΟΤπι ΔΙ ΕΓαπι δ} αἰΐογο ποι ςο]͵ο- 
φαῖας ἀΐνετβαα δρεοῖε δυμπὶ δεδηι ἀι]ογθητίαθ, ἀξ δηὶπια]ῖα δὲ ϑείθη- 
ὯΔ6. δπίτα δ δηΐμι αἰζεγεμτῖας ϑαπὲ ἑεστεθῖγε εἴ Βῖρεδ δὲ υοϊποτα 

80 εἴ αχαδῃῖθ, χασττπι πὰ}]ὰ δὲ ἀϊζεγεπεῖα βοϊδητῖαθ: ποπ οπίτα βοΐδη- 
ἴα ἃ δοϊεπῖϊα ἀϊδοτε ἐο χαοὰ Βίρεϑ δἷξ, δι αϊξογβοστιπι ἀπίοτη ρε- 
παγττι ἩἰΆ}] ρσομίθει δαϑάστα αἰ Γεγετιιῖαθ 6886. τιᾶπὶ φαροτίοτα ἰῃ- 
ἕετϊογίθτιθ ξεπεγίθαϑ αἰ υἱρπππίατ. 4πατε χαοϊοπααμθ δἰ σα ἀϊ- 
ἕεγοπδο δαηῖ, ἰοἀοπι οὔδιι σα ἱθοὶὶ δγαηξ, 

ἦ.. Ἑοττιῖι χαδε δἰπα οσππὶ οοπίπποίοηε ἀϊοππῖαγ, ἀπατπσποά- 
πε δαξ δυθδιαῃείαπι εἰξοϊῆςαι ἀπὶ χααπίπτο δαξ 4πα}6 δαὶ δὰ αἰϊχυϊά 
δαὶ ὉΡῚ δαὶ φαδπάο δηΐ δἰζαιπι ε886 διυὶῖ Βαρεγε δαϊ δβεγε δαὶ ραῖξ. εϑὲ 
δαΐεπι δα Ρδίαπίία, τα ἴγρο ἀΐοαπι, γεὶαὶ μόπιο, Ἔεχαπ8. φαδηΐαπι, οξ 
ποὰ εεὲ ἀπογτπι γε] ἱσίπισι σα ίἴογατα. {πα]6, αἰ αἱ βαμι, ρταπιπιἃ.- - 

2 θρυπι. δὰ αἱαυϊά, αἰ ἀαρίατα, ἀϊπιϊάίατα, τοῖα». δὶ, αἰ ἴω ἴοτο, 

ἴῃ Τγ7ΊῺοθο. χαδηᾶο, πὲ Βοσῖ, δΌροσίογε δῆμο. δίζωπι 68. αἱ ἰδοοῖ 
δεὰεὶ. βάβόσγε, πὲ οδἱοδαϊοσωη 6886, δυτπαΐοτη 6886. ἔδοογο, πὲ δοῦσα 
ὭγεΓαΘ. Ρδῖὶ, πὲ δϑοδχὶ, ατγὶ. δίηρτία δαΐδιπ χαδα ἀϊοῖᾶ σαὶ ἱρδα ΡῈ σ 
δὲ δεοςορία πες δίβιτιδηξ πδὸ πεξᾶπξ, δεἀ δογιπ πιαῖα οοηΐιη. 
οὔομε δἰβιτηαῖῖο σεὶ Ὡερδῆο Αἰ. οπιπὶβ δηὶπὶ δξβττηδῆο υοἷ περα- 
Ὧο νἱάδιυσ δαϊ γϑγὰ δυὲ ἴαϊδα 6866. ΘΟΧΌτΩ δαΐθιη, Ζαδ6 δἰπ Ἵτηηὶ 
οομϊομοῦοηθ ἀϊουηίαν, Ὡ18}] οδὲ δὰξ Ὑθγοια δαὶ ἕαϊσατ, τὶ Ἰοϊπο, 
δἰρυπι, οαὐττὶξ, τἱμοὶς. 

5. δαβοίαπθα δαΐετη, {πδεὲ τοαχζπια ὈΣΌρτὶς δὲ ῥσϊτηαπι δὲ τηὰ- 
αἰπιε ἀϊοϊϊαγ, δα δοῖ χαδε Πθαθ ἀδ δῃριθοῖο αἰΐσαο ἀϊεϊξαγ πεχὰ 
ἰπ δΏΡΙΘοἴο δἰΐχαο εθὲ, αἰ χυϊάατι Ἠότιο εἴ ηυϊάδτη Ἔεχαῦβ. ϑεοαπ- 
ας αὐΐετι δι ϑἑασιιίαθ ἀϊσυπῖογ δρθοῖδϑ ἴῃ φαϊθαδ δρθοῖεΡαδ ἱπδηηὶ 
πᾶς ῥσίτωσηι δι ρσίδηδς ἀϊσπηΐαγ, πδ6, ἰπχαᾶπι, δρεοῖθα, οἱ ἢδ- 
τῦπι ϑρεοίθσττω βέμεγα, ὡξ αυϊάλτα Ποταο ἐϑξ, ἰάπσπδτι ἴα δρεςῖθ, 
πῃ Βοιηῖπε: βϑῆῃδ ΤατῸ ϑρδοϊεὶϊ δϑὲ βῃΐιδὶ, δα ἱρίξωγ ϑϑοινηδο 
ετιβεϊαπίας ἀϊσπαῖϊαγ, πὶ ἨοΙπο εξ δηΐπιαὶ. ἴᾶτι Ὑ6ΓῸ ρδσδρίςπασω εχ 
ἀἰοῖῖϑ εϑῖ, εογασι 4πδα ἀς δυθιεοῖο ἀϊσαπδιγ, πδοα886 6886 οἷ πο- 
τῆδῃ εἰ ἀεβαϊίοπετῃ αἰϊτίθυΐ δυρίθοῖο. πὸ μόταο ἀκ δυβίεεῖο ἀϊοῖ- 
ΤῸΓ Αἰΐχαο Βοταΐπα, δι υΐξασαβ α]ΐσαὶ ποχαϊηὶ δἴλασα πότδεη μο- 
χοϊπΐδ: Ὥδτα Βοιιΐποτι αἰϊοαὶ Ὠμοσαΐπὶ διτθαθθ. δεὰ δὲ ἀεδηζο μο- 
τοΐηα αἰϊσαὶ Ποχαΐηὶ διςρτιεῖας: πᾶτα χυϊάωπι Βοόταο εἰ μοῖπο δὲ 
εἴ δηίτηαὶ. χαρσε εἴ ποθὴ οἱ ἀεβηϊεο διε Ρτδίωσ δαρί θεῖο. 6ο- 
ταπι Ὑ6ΓῸ 4π86 δυπὲ ἴῃ ϑηβίεοῖο, ρῥίεγαψας δυηΐ “ΠΟΤΌΤΩ ποθ 
ΠΟΘ Ώ πεαπε ἀςββιεο διἰςγι τας δαδιεςῖο. χαοστη ἄδπι δπίθτη πο- 
ταθη ἰβμὶϊ ῥσομίθεὲ αἰϊψαδηάο δἰτιθυιὶ δαθίοοῖο, ἀεβοϊδοῦθτα τεσοὸ 
ἐπι ροϑδῖ 116 εδὲ. τξ δρῶσι, σατη εἷξ ἴῃ δα οῖο, πεῖρα ἴῃ ΠΟΓΡΟΓΕ, 
δἰ θαϊτατ δηρίθεῖο, χαία σογραϑ δίραση ἀϊεϊϊατ : ἀεβηϊῖο υθγοὸ αἰρὶ 
Ὡππαυδιη οογροτὶ δἰϊγιρτιείαγ. οδῖθσα υετὸ οἵηπίδ Ὑ6] ἀδ δαρίθοϊὶδ 
ἀϊσαπίας Ῥγίτοϊβ δι βδέδηξιϊα, Ὑε] ἐπ ϑαβίβοῖί οἷ δαπξ. φαοὰ γ᾽" 
ἄετι εχ διηβη!ς Ῥγαθροδιεἶβ Ῥογδρίοθυτι βεῖ. ἀἰραΐδ δπὶπιαὶ] 
Ταΐπὶ δε αατ: ατρὸ δἴδση δ]ΐσοὶ Βοτηϊηὶ δἰετιθυεῖογ. Ὡδπὶ οἱ π6- 
ταΐτὶ δἰ πα] οΥωτη Ποτηδιαστα,, οτληΐπο πεο Ποσαίπὶ δἰ ρυεἴασ. Γαγ- 
δι8 ΟΟΪΟΓ εϑὲ ἵπ ΘΟΥΡΟΓΟ: δϑὲ ἱφίξα δἰϊατηι 1π ΔΙ ΙφαῸ σογροσθ. ἡδῖπ 
δἱ ἴπ π0}]0 διαρι!ογοτα ΘΟΓΡΟΓατα δϑὲ, οσπηῖπο ἴῃ ΘΟΥΡΟΓΟ ΠΟῖ 65. 
ἰασαε τοϊᾳθα οτπηΐα νοὶ ἀθ δυβίθςξ5 ρτίπιϊς δα δίαπι δ ἀϊοπηζατ, 
υεἶ ἰὼ οἷκ βιβίθςξε ἱπδιιπὶ. οὐξὸ οἰδὶ ῥτίταδα δα δδιαμεαθ δἷπὶ, οἐ- 
ἸΘΙΆΓΟΤΙ ΤΟΙΏΙ πῸ]]α 6866 ροΐοϑξ, ΘΕ ΟΏΠἀΔΓΏΤΩ Ὑ6ΓῸ 80 5: δη!Ἰαγαπε 
δρθοῖδβ δϑὲ τααρὶ9 δ ρεϊδλη τα χαδηὰ Κθηπδ, φαοπίδπι δὲ ργορίπϑ ῥτὶ- 
πάτα δ 9ἰαηίλδια : δὶ χαὶβ δπΐπὶ Ἔχρ]οοθὶ χυϊὰ 88 ρεῖπια δι θοίδηῖία, 
δρογεϊπδ δὲ τπαρὶβ ῥσορσῖθ ἜἽχρὶ!οαρὶξ ἔγαάεσιδ δρεοῖθπι φαδηι ζοπδ. 
σ οἷαι φαοπάδι Ἠοπηΐίποια Ἐἐχρ]ΐοδηδ, ῥἰαηΐα5 Θαρ]οαρῖς Ἰσαάθπα 
Ἠοτπίποπι χάδι δηΐπια]: {πὰ δπὶπὶ τπδρὶ8 ργορτίαχι 6ϑῖ ουϊυδάαπῃ 
Βοχηίηϊθ, ἢος σϑσὸ οοιπταπηίηϑ. εἴ σαδπάδτ δγρόγοῖὰ Ἔχρ]ςῶπδ 
ΔΡοτιϊα9 δὲ τηδρὶδ ρσγορτίε ἐχρ]οαθῖς ἐγαάθηϑ ἀιθόγεπι χαδτη ρΪδη- 
ἴλπι. ῥγδεΐεγεα ρτίπιδδ δι ρϑέδπιϊδε αυΐα οεἴετίβ οὐιπῖ θα γερηδ 5}}- 
ἐἰοϊπηξαγ, εἴ οοίεγα οχηπῖα ἤ᾿ΐδ δε γι θαππαγ δαξ ἴῃ οἷβ ἰπδπηξ, ὑγο- 
Ῥῖίεγεδ ταδχΐνπς δα ϑιδημίας ἀϊοαπίηγ. δεὰ χαᾶπι γτβῆοπειπ μαρεπὲ 
Ῥυχαδε διροϊδπδε δὰ οεΐοσγα οτππία, δαπάεπι παρεῖ δφρεοὶε8 δά ρ6- 
πᾶδ: δΌΡ οἰ ΠΕΡ παπιαὰ 6 8ρ 6.168 θη δγῖ: ΠδΙᾺ βΈΠΟΓα ϑρδοίθρη αοἵ- 
τὴΡαμππίαγ, ϑρθοίθα δαΐθιη β ΘΠ ΓΙ ΡῸ5 Ὑἱοϊδδίν ποῦ δ ΕΓ ΒΌυη αΓ. 
4αατε εχ [8 φαοχας δὲ πὶ δρεοίεβ δἷξ πιδρὶ9 δῃ ϑίαπεα χυλαι ρμ6- 
πιι8. ἐρϑάστιπι δαΐθιη δρεοΐδγαιπ αδθσιπαπα ΠΟ δαπί βεπεγα, πὶ] 
φοὶ τιᾶρὶς σι θεϊαπεδ συδηι δἰϊεγα. ΠΟ τηλρὶθ ἘὨΪπΠΊ Ῥτορσῖε Ἔχρ]!- 
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80 Βεπὶ 

2 ΘΟΑΛΤΕΘΟΒΙΛΕ. 
οαρῖς, ἴῃ αἰΐίσαο Ἠοταίπθ Ἔχρ]ἰοαπᾶο, Ἀοπιΐποτι ἐγδάεπϑ, απαπὶ ἱπ 
αἰΐφαο δφᾷο δααῦτα. ραζέζεγαιδ ἰπ ῥρέπὶϑ στε σίδη πα, 1] εδὲ ταὰ- 
ξἰ5 δυβοίαπιία ἐ ἴα ΑἸΐεγα: πᾶπι δἰ ααΐθ Βοππο ποῖ δϑὲ πιαρῖϑ 80}- 
δἴδηδα {πάτα αἰϊαυίθ Β09. πιϑγῖϊο ἰρίτασ ροϑὲ Ῥτῖπιας 8 θδἰδηιίδ 50- 

. 0 186 ἰπίον αἰϊας τδϑ ϑρεοῖδδ εἴ βεπεῦα δεοιπάδε δυββίαπιίας ἀϊοπηΐαγ, 
φαιπάοααπίάειι εχ μἰ8 χυας ἀπτρυππίωγ, μδεο 8018 ἀδοϊδγαηὶ ρτὶ- 
τρλτπ δ Ροιδηϊίατη. Πδπὶ οἱ 4υΐ8 ἐχρίϊοεὶ χυϊά δἱξ αἰϊυΐβ Βοταο, 8ρ6- 
οἴοτα φαϊάεπι δὺϊ γοηθβ8 ἰγβάθηβ ρτορτὶθ Ἂχρ ϊουθῖς, δὲ ποίΐογει 
εἴβοϊει ἰταάδπα πουπιίηθπι σαᾶπὶ αηίπιαὶ : οοἴογαιπι δυΐοπι ΓΟΓΌΣΩ 
ἀααχιοῦτπαε αυ͵δ ἰγαάαϊ, αἰΐεπα οτὶξ Ἴχροετῖο, υεἶπεὶ δἰ ραπι 6886, 
δυῖ οὕττοτε, ἀξ οἰπϑηιοαϊ αἰϊαὰ ἀυοάν!δ ἰγαάθηϑ. αυδιιο τοσα τα δ- 
τῖϊο μαθὸ δοὶδ ἱπίεσ σαΐθσα Ἂπεδ δι δίδηδα ἀϊοπηῖατ. ῥγδδίοσεα 
Ῥτίχαδα δ ρϑἰδηῖίαθ, χαΐα αἰϊ5 Ομ 5 τερα8 δι} οἰαπίασ εἰ τα]ῖ- 
πὲ οπιπῖα εἶθ Αἰ ΓΙ υπηϊογ ταὶ ἴῃ εἰς ἰπδαπί, Ῥτορίοτγθα ΤῆΒΧΙΤῚ 6 

8 Ῥτορτίῖθ δαβδϊαπιίδε ἀϊοπηῖαγ. ἀυᾶτα δυΐοια ταϊοποῖα ΒαΡοηξ ρτῖ- 
Τοδα σαβεϊδηϊτίας δὰ οεΐεγα οὐιηΐα, δαπάθιη δρεοὶθϑ εἴ ζϑθῶετα ρτὶ- 
τοδυτπο δ οἴδηξίατετη μΔΡοπξ δὰ τείϊχαδ οὐπαία: ΐ6 δῆσαι τοσαρ 
ὁσηυΐα ΔΕ Ραυπίυτ. παπὶ χαεπιρίατα Βοτχαϊπδῖω ἀϊοα8 6526 βτατητηδ- 
ἄστμι : ἐγρὸ οἱ μουπίδοτῃ εἰ δῃῖσιαὶ ἀϊοαδ 6686 βταπιτβαιςαμι. ἐτ- 
ἄδταχαθ ἱπ δἰϊϊ δὲ τε8 βαρεῖ. οομιπιαης δαΐειι οδὲ οχαηὶ δα εἰδῃ- 
Ὧδε πο 6886 ἴῃ διβίθοῖο. πδπὶ Ὀγίταα δυρδίδηϊτιδ π60 ἴω δι θοῖο 
εδὲ πθο ἄς δυρίοοῖο αἰΐφαο ἀϊοίξατ. δοουπάδλχτιπι δαΐεπι δαθεῖδ δος 

10 ΤΩ δἷς δἰΐδι ρδυϑρίσαθσι εϑὲ πο ΐδτα 6886 ἰπ δυρίθοξο, χαΐα Βοπιο 
ἀδ δαρίδοῖο φαυίάοπι ἀϊοϊτατ χαοάδπι πουηίηθ, δοὰ ἱπ δῃθιθσῖο πὸπ 
εεῖ: Βοῦο ποναθα ποῦ δδὶ ἴῃ χσαοάδπι Βοιιῖηα. ἰ ἀοτηχαα δαίΐσααὶ 
46 δυριεοῖο φουίάοτα ἀϊοῖτιτ χαοάδπι Βοπιπο, δεὰ διΐπιαὶ πο 6ϑὲ 
π᾿ φαοάδπι Βοπιῖσπα. ῥγδοίετερ: ϑοσιπὰ απᾶ6 ἰπ δαί εοίο δτιηῖ, πος 
σαϑτ σαϊάσιι ἱπίογάμτη δυδίθοϊο αἴιτβαὶ πἰμι] ρτοίθεϊ, ἀοβηίπο- 
ὨΘΙᾺ Ὑ6ΓῸ ἱπιροδδῖθ! 6 δδὲ. δἱαπὶ δαοῦῃἀδγιπι δα διδηϊίατττι εἰ ἀ6- 
Βοϊεῖο εἰ ποίβθη δείγιρυίπιτ δαρίθοῖο: πᾶσι Βοταίτῖς ἀδβηϊοπεια 

80 συϊάδαι Βοταΐαὶ διιγῖθαοα, ἰϊειαας δπίταδὶῖς ἀδβηϊομεῖα. σαᾶγα 
δ θοϊαητα ποῖ δδὲ ἱπ δοῖττα ΠΌΙΩΕΓΟ 4086 δηπὶ ἰπ διρίεοῖο. μου 
δαΐεῖο ΠΟ εϑὲ ργορυίμσῃ δυρεϊδμῖδο. δε οἰ ἀξ οτεπεα δὲ ἱπ 6ὸ- 
ΤΩ ΠΌΠΟΙ 4π|86 ΠῚ δαπί ἰπ δυθ᾽δοῖο. δὰ ἰειτοδῖτα εἴ μῖρε ἀε 
ΦΌΡΙοοἴο φαυίάεπι ἀϊοϊτατ, ποῖαρα ἀδ μοταῖπε; σόσιστη ἰπ θυ Βίεοῖο ποῖ 
δδῖ: ποῦ οπὶπι ἰῃ Βοτηΐπα οδὲ δίρδϑ πδς ἰοσγθϑῖγα. εἴ ἀθβπϊεο 4πο- 

ε ἀἰξετεπιδε δεταπον εἰ, ἀε φὰο ἀϊεϊταν ἀηογεηξία. περτιία 
δι ἰεττεδῖσε 46 Βοιιὶπα ἀϊοίξιτ, δτίατα ἀθβηΐῖο ἱροῖαϑ δεγτϑῖγί μο- 

4. σαὶ διυδυοίατ: Πόταο δηΐμι δϑὲ ἰουτθδίσα. ῬΟΥΤῸ πὸ Ὧ08 ξοπῖογ- 
8. δι βοιδημδιτπι, χααεὶ δἰωξ ἐπ τοῦ πιὸ ἴῃ δαρίεςξ5, π 

φακπάο οοραπνασ ζαϊετὶ δᾶδ ποῖ 6986 δι: διδηεδα, σαΐα πο ἔϊα ἀϊ- 
οοραπξας δὰ 7086 δαπὲὶ ἰπῃ δι θίθοϊο, δ ρᾶγίεβδ, ἴῶθϑϑα ἴῃ δἰίσαο. ἰῃ- 
δδὲ δυΐδθτῃ δα δία εξ αἰ ἴθγε πΕ26 ὁταπία ἘΥποηγτποβ ἈΡ εἶδ ἀϊοὶ, 
Οτωποδ δηΐπι αἰςγ Βα Ομ 68 ἃ} οἷβ δυταΐδε δὺῖ ἱπάϊνίτπ19 αἰἰτ Ῥποπ- 
ἴτας δὰῖ δρβοίθραϑ. ἃ ῥγίπια πάτη ας 5 βἰαητα πυ}]α αἰγ αο εϑὲ, 
φαΐα ἀε πΌ}1Ὸ δυθίεοῖο ἀϊοϊταγ. δεοπηάδστιπι ὙῈγῸ δα νϑιδηϊαστιτα 

δ δρεοῖοϑ ἱπαϊνι ἄπο δι θαίταγ, ψετδ εἰ ρεῖθρα εἰ ἱπάϊνιἀπῖ5. [- 
οτῦχας ἀϊ(ξεγεηξίαε εἰ δρθοΐθβθτιβ εἰ ἱπάϊνι ἀπΐ8 αἰεγρπαπίαγ. ὡς 

., ἀεβηιοπεαι χαοατια ἐρεοίδγυπι εἰ ξεποστπι τϑοϊρίαης ργωδα δι}- 
εἰλπϊίδα, Ὡθ0 ὯῸπ βεπογῖ9 ἀδβπίοποτα δρεοὶθδ. πᾶ χαοϊοππαῃθ 
ἂε αἰἰθηῖο ἀϊσαπίοτ, τοιϊίάοτι οἰΐατα ἀδ δα θίθοϊο ἀϊοοπῖαγ. ἰτάθτα- 
4πς ἀἰοτοπεξαττιπι ἀοβηϊοπετα τεοϊρίαπε ἴδτ δρβοῖθϑ χαδτα ἱπάϊ- 
υἱάμα. δέχιὶ δγτιοηγτπαι ογαπὲ θουιπι δοὲ εἴ ποῖθθπ σοταχηῦτια εἴ 
ἀεβοιτο εαάθπι. χααγε οτμμίδ πᾶς ἃ δι βδίδη 5 εἰ αἰ εγει 8 ἀϊ- 

{0 σπαῖαγ, δ πόπγιποϑ ἀϊουπῖογ. ΟἸπΐδ Ὑεγὸ δι ειαπεϊα υἱάδίασ μος 
Αἰϊχαϊὰ δοἰξυίβοιγθ. ἱπ ῥυΐτα! 8 ἰρίτατ δα ϑιαπαϊδ ἱπάπθιἑαϊατα εἰ τε- 
ΤΩ δὲ δῶ8 Ῥρβιδουτα Βος αἰϊαυϊά, φαΐα ἱπάϊν᾽ἀπαπι οἴ ἀπαπὶ πὰ- 
ΔΘΤΟ δὲ σαοά δἰρτίβοαϊογ. 8εὰ ἱπ δοσυπαὰϊς δι βἰαη δ, εἰθὶ ΟΡ 
βραταπι δρρεἰ!διοπί9 δἰ πο !ξοτ υἱάδιαν δἱρτιίβοαγε μος αἰϊφαϊά, Ἄοπμὶ 
φαΐο ἀϊκετιξ ᾿οπιίπετι δας αηίπιαὶ, ποὸρ Ἰδπηει ἰὰ τεγατα εϑὲ: χαὶπ 
Ῥοπαδ φπδ]ς χαϊρρίανα δἰρτιιβοαϊ, χαῖα δα θ᾽ θοΐαπι πο δδὲ ἀθῦτα πῇ 
Ῥυΐπια δυβδιδπξα, δὰ ἀθ πυὰϊα ἤόπιο δὲ δπίπιδ] ἀϊοϊϊοτ. πθὸ σοτὸ 
“οἰ οἶτον, ἂξ Αἰ ΡΌτα, δἰρτιιβοαὶ χααὶα χαϊρρίαπι. ὕδπὶ δίβατω πἰλὶ} 

80 Α]ϊαα δἰρτιίβοαὶ χαᾶπι φααὶα: ζοπτδ δαΐοτῃ οἱ ϑρδοῖθϑ χυβ ἰαϊοπι οἶγοδ 
δα βοιϊαπιλτα ἀεϊεγπιίπαπξ, πἰροίς 4αδε δἰρτιίποαπε αυαὶϊ8 οἱξ αἰϊχαδ 
φΡβϑἴαπθία. δεὰ ἰδίαϑ ἔϑπεγε ααδιῃ δρϑοὶβ ἀείοττπίηδεῖο ἤξ, 4υο- 
πατα ἀϊςθηθ δηϊπιαὶ ρίαγα οοπιρ εοτωγ παδπι ἀϊσθηθ Ποιαΐποτα. 
Βοος φαοσχαο φ εϊαπεδ ἰπθαῖ, ὩΔ1] οἷδ σοπίσαγίατα 6686. φαϊὰ δπΐτα 

Ροδϑὶξ 6986 σο:ίγασίατα ῥτίπιδα δυθοίδηεδο, τὲ οσυϊάαχα Ἠοταϊπὶ οἔ 
ουϊάατπι απίπια 7 δἰαυϊάδιν πιμι εδὲ Ἠἶδ σοέγατίασωα. ἰΐεσα πῖδι] 
6δὲ ςοπίγδτιατι Ἠοταϊπὶ γα] δηΐπια]!, μος γατὸ βυδίδπθαθ ργορτίισα 
ΠΩ εϑὲ, δ6ἀ οἱ ἴπ 8]115 τι 118 τερουῖζιγ, αἰ ἰπ φαδπῖο. πι}}]} δαῖτα 
εδὶ οοπῖγαγίατη Β᾽σαΡ το το] τγίσι το, αἰ ἀδοθπι, ΠΝ] αἰτν οἷα 8- 90 
τλοάϊ τεθαβ. υἷδῖ φυΐβ τα πὶ ρᾶθοο σοπέγασίαπι 6886 ἀϊοαϊ, υοἱ 
ταρηυτα ρασγο. δεὰ ἀοβηϊίοτυτα παδηϊογοπα πῈ}}} δὲ χαϊοφαδτα 
Πφοπίταγίσχα, ὙΥἱάσξις δυξετα δα ϑέδηϊα ποὰ ταοῖρεγε οοπεθποπεπι 
εἴ τειιϊδοίοπετα. πὸπ ἀἴο0 δα βοιδηϊίαπι δα θϑἴαπί ποπ 6886 πιᾶϑὶθ 
εἰ πιϊπηϑ 9 ΒΡ δἰδη δι: ἴᾶτα δηΐτα ἐἰϊοϊοπι ζαὶξ μος 6886. δεὰ ἀΐοο 
δι ϑιαυιῆαπι φαάπιχας ποῖ ἀϊοὶ πιαρίϑ γεὶ ταϊθπδ ἰά ἴρϑαπι χαρά ε58. 
σεϊαϊὶ εἰ μαδθς ϑυβδίαπεα δὲ ἤοῖθο, ποὺ ογίξ δὲ ἷρϑ6 δαὶ αἰΐπι αἰϊο 
ταρβὶδ εἰ ταΐϊπαδ ἤοῖπο. ποι εϑὲ επίτι αἰΐα8 αἶο τηδρὶβ ἤόπιο, αἱ α]- 4 
τι εβὲ αἰϊπὰ δἱϊο πιαρὶβ οἵ ταΐητιβ δἰβαπι, εἴ μοποϑίτιπι δὲ αἰϊθὰ 
ΔἸΐο πιαρὶς εἴ ταΐπθ8 μοπδϑίατη. φαϊμίτηο ἰάδιι 86 'ρδβο ἀϊοίϊατ τπδ- 
ἰδ εἰ τοῖα ἰαΐθ,, ;ξ Θογρὰδ ουτα δἷξ δἰδῦτο, τοϑρὶδ αἰ ραπι ἀἰοϊττας 
πῆς σαδπι ρτίπδ, δὲ σαπα οἱϊ οαἰϊάπσω, χωαρὶο οἱ τοίμυδ οαἰϊάστα ἀ}- 
οἴτατ. δα βοιδηϊία ὙεγῸ σις ππϑϑὶβ δι δέβειδ ἀϊοϊϊπτ πες σὶπυθ: ὩΘΠᾺ 
Ὧδς ΒΟπιΟ τηδρὶδ πὶ ργαθϑϑδίῖα ἀϊοϊϊασ όσηο 4αδαι ργίμθ, πδσ αἰϊυ 
ἀαϊοαθδτα δογυτω χαδε δαπὶ διιβδίαπεϊδθ. χαᾶγο δα σδιλαϊία πορ Ρο- 
ἴεδ: τϑοῖρογο ᾿πϊϑπίϊομθτι δὲ τοιαϊϑοίομθα. δὰ τπαχίθλα ὑρσορτὶδὶ 10 
δα θοϊαυίδς Ὑἱάδθιυσ 6886. σθτα τπιπῦτα οἱ ἰάδιο ΒΌΡΩΘΤΟ δἱΐ, σου στ 
βυϑοίρετγε ροϑ86. οπϊπδηιοϊ ἰῃ 6] 18 χαδς ποι δυπὶ δυροδρῆδθ, τ 
ἈΠ βοδεῖξ 'χαὶϑ ῥσγοίαστε, χαοὰ σῦχα πῶσστα πίπιεγο «ἰξ, φοπέγαγι 
δδοΙροετα φαραῖ. τὶ οο]οτ, 4αὶ οδὲ πῦτ οἱ ἰάθιω πῦχωθσγο, πο θὲ 
ΔΙΡα9 εἰ πῖροῖ. Ὡοαὰς ϑδάειο δοῖϊο εἰ σὰ πυσθοτο δὶ υἱδοδα εἰ 
τεςῖα, ἰδάδιαχαε ἴῃ αἰ ἀϊοθμάστα δϑῖ, φαδεοῦβααθ ποῦ ὁτιηῖ δὼ» 
εἰδηῦδθ. δῃ δϑίδπείδ υθγὸ σππὶ ππῦτα δἰ ἰάδτα πΌΠΙΘΙΟ δἱῖ, ΘΟ ΤΣ 
δαδείρετε ροϊεϑέ, αἰ φυϊάαπι Ἀοχπο, σαπῃ ππτ εἰ ἰάετα εἰ, ἱατεχάστα 
ἶρις ἱπϊεγάυτα πίξογ Αϊ, πϑοποπ οα]άν8 ἃς {τιρίἀπ8 εἴ ἱπηργορπδ φὸ 
ἃς ΡτΟΡαδ. ὅπ πΌ}]α δαξεπιὶ 6] τὰ ἴβὶς χαϊρρίαχα υἱάδθα, υἱοὶ ζοσίθ 
4αΐδ οιϊοἶας, οτδομεπι δὲ ορίπίοπεια ἱππαιθμβ ρο486 σοπίγατία τθ- 
εἶρεγε, χαοπίαπι δεκάδι ογδίο εἴ υέγὰ εἰ ἰαἰδα υἱάδίαν ε986. νου 
δἷ τετὰ δὲ οσαῖΐο δίψαετα δεάεσε, οἴχῃ 18 δυγρεχεῦῖϊ, μδθὸ οδάδπι 
οὐδῖῖο ἕαϊθα εὐἱξ. λάθραι εϑὲ γαο ορίπιοιίδ: δὶ 4αἷ8 ἐπα υὙθ γα Ρ8- 
τοῖ αἰίχαεπι δεάεσγε, οὔτ 18 ϑυγτοχοσιῖ, ἴαἰδο ρος, δαπάθδι 
Βεῶβ ἀες εοάεπι ορίπίοπθαι. ϑεὰ εἰ δἱ 4αὶβ μος δἀπιϊτιαϊ, ἵδυῦθ 
τοοάο αἰ οστιηξ. πᾶπὶ σαδε ἰπὶ δ δέδιε δειπξ, ἱρβα ταυΐαϊα ροφϑθμτιξ 30 
δαβεῖροσο οοπίγασία ααοὰ επἰπι Ἀὲ εχ ομ]άο ἐγιρίάσσα, πιαϊδῖαγ, 
οἰποίδειι γαγίδίωγ; ἰζετι χαρά Αξ εχ δἷβὸ αἰϊβττιτα δὲ χιοᾶ εχ τ οϑο 
Βμοπεϑίπιπι. ἰάσπιχας αἰϊογαπι παυταχυοάσας πιυϊδίϊομ ει διδς}- 
ίδῃδ τοοῖρεγα οοπίγασία ροΐεϑὲ. οταῖίο σεσὸ εἴ ορίπῖο οτημπίπο ἐπι- 
ταοῖδ ρεογιωδηεηῖ: δεὰ τὸ σαοὶδ σου γαγίοπι ἰπ ἰδ δὲ. πᾶπι οταῦο 
διταδπεῖ ἐδάδηι, δϑάθγε φηδχηρίασα: δεὰ γὲ χποῖβ, ἰπιεγάστω γετὰ ὃ 

γμυξεγάππι ζαϊδα Βς. ἰάεπι 86 τεϑ μαρεῖ δὲ ΐῃ ορίπίοῃβ. σαδγα Βοὺ πιοᾶο 
Ῥγορτίητα δὶς δι δδίαπίαε, πὶ πιπϊδῆοπε ρο886 διβορετα οοπέγαγί. 
δεὰ εἰ οἱ φοΐδ Βαδο δάἀπιλϊξαῖ, ογββομοσα ἰπχιαμι δὲ ορίῃϊοχιθτα δῸ- 
δεῖρεγε ροϑϑ8 Ἵεοπίγαγία, ἰὰ υϑγαϊῃ ΠῸΠ δδξ. πᾶπι ΟΥΔΉΟ δὲ ορίῃϊος 
τοι ααία ἴρϑα τοοὶρίαπε δἰἰχυϊά, σοπίγασα δηδεῖρεσε Ρο 826 4ϊεπα- 
τὰς, δοὰ φαία ἰδλοῖα εϑὶ αἴΐεοιίο ἰπ αἰΐὰ τε. δὸ διηίΐπι χαρά χϑ δδὲ 
γοὶ ποῖ δϑῖ, οσϑῆο ψοτὰ Ὑὰ] ἔαϊδα 6886 ἀϊοϊαγ, πὸ χαοὰ ἰρϑα Ροϑ- 40 
εἷς σοπίτασίδ δαϑοῖρετε. οτητίθο πδίαατιε οσδίϊο γεὶ ορίηἷϊο ἃ πα} ]ο 
τοουεῖασ. σῦδσα διδοίρεγα οοπίγαγία ΠῸπ Ροδϑησξ, ΟΌχΩ δ ]}1ὰ οοὩ- 
γαγῖα δἴϊες:ο ἴῃ ἱρδῖ5 βδὲ. δυδδίδηξα υεσο, 60 ᾳαοὰά ἱπῃ 86 οομῖτα- 
τία χεοὶρίς, ςσπίγατία τοοῖρεγε ροῦϑε ἀϊοϊτοτ, χααπάοχαίάετι τεοῖν 
Οἷξ τοοσθασα δἰ βαπϊϊαῖοτα , ὨΕσΠΟΣ Δ βόσγεῖα εἴ πίρτοσθυα. “απ δ 

πιπυτηαποάσχας δοττιπι 4α86 ϑτιπ εἰμαπιοάϊ ἵρδα δαϑοϊρίαϊ, σουίγασια 
δυϑοίροσγα ροδδὲ ἀϊοίτοτ. 4πάγε ργορυΐαπι δα δίδηξῖας δϑῖ, ἐπστὰ Ὡπῆτα 
εἴ ἰάδιν ππιποτο 91}, δὶ τηυϊαῦοης Ῥοϑ86 οομίγασία διϑοῖρ τα. ᾿δθο 

ἀε διβειδειία ἀϊοῖα δἰηξ. : 
6. Ουαπὶὶ ἀπίεπι αἰϊπὰ δὲ ἀϊϑογεῖαπι, αἰϊπὰ φςοπίπαταν, αἴατπθ 90 

αἸϊαὰ εχ ραγιίβαβ ροδίοποαι ἱπυΐοετα ἱπξοσ 88 ἈδΡθπεῖρα5 σοηϑιαῖ, 
αἰϊπὰ εχ ποι Βαβι ροϑίδομετω. ἀϊδεγοωτω οδῖ, αἱ πΌπιοιτι οἱ 

ϑεττηο, οομεπαυτα δδὲ, αἱ ἔπεα, δηρετβοῖοδ, ζοτρυ8, δἃ0 ῥγβείεσεβ 
Ἰοσαδ εἰ τετιραδ. πᾶπὶ ρϑτγιϊππι τσιοτὶ πΆΠ]Πυ8 6δὲ σοτηπιανὶδ ζεττηῖς 
πῦϑ, πο ἐδὲ ρασίεβ οοῃιαπραμῖαγ. τὶ δἱ τὰ συϊπαας δαπὶ ραγίθ8 τῶν 
ἄδοοπι, ΒῸ}}0 οοτατηιπὶ τοτταῖποὸ σοπιππρητογ συϊπαπε εἰ αυϊπαθθ, 
:εἀ δεοτεία δυπξ. ττία συοᾳαθ εἰ δορίδθια 8.110 σομιταθὶ ἰθστηῖῃο 



ΠΘΑΛΑΤΕΘΟΒΙΑΕ. δ 

30 φομἰπηρτηξαγ. δὲ οὐηηἷπο Βαπὰ ροϑδὶβ ἴπ πΌΠΙΘΤΟ σΟΙΠπ πδτα ἔδτ- 
χοΐπστω ραγίϊαπι ἀοοίροτο, δε δεπιροῦ δδογεῖδο δυπί, ἡθᾶτο πᾶχπο- 
τὰϑ εδὲ ἴῃ ἰΐ5 ἄπδο διιῃὶ ἀἰδογοῖα. ἱπάεπιαυο δοστπο. πᾶτι 5ΟΓ Ομ ΘΗ 
6658 φιδπίωτῃ, μογβρίσποπι δσῖ, ψιοηΐαπι δτμπὶ τη δ ἐπ 6. Πρ Ῥγευὶ 
εἰ ἰοπρα, δοιπποποπι ἰπφαδπν 006 Ργοϊατύπι, πα] 0 ἐπμα σοπωπαπὶ 
τοιτιίηο Ραγίος οἷπα οομίπηρτπζαν, φαΐα, πα Ππ|5. δὲ σοιμτητπὶα ἔετσ 
παβιυ8 {0 ὁὙ]Π]ΑΡα6 οοπίπηριπίατ, δε μ6γ 86 φιᾶδῆτιο δεοσγοῖα 6ϑῖ, 

5 ἃὲ γδγοὸ ᾿ἴϊπθα δδὲ οομίϊημια, φυΐα οοπιπιπθιι ξετπιϊπιπι δισηοτο ]ὶ- 
οοξ, πο Ραγίθ8. δἰτι5 οοπίπηριπῖαν, πδῖαρ6 Ῥαποίμσι, δὲ δαρεγβῇοϊεὶ 
ποῴιια σοπιπιαπθτῃ ἐδυτηϊπαχῃ ἰἰοεὶ δοοίρογα Πϊπιθαπι, συιοηίαπι ρ᾽απὶ 
Ῥατίθ8. φοιπιπιηὶ απορίαμ. τεττηΐπο σομἠνπριπίαγ. πάπα ἴῃ 
ΠΌΓΡΟΤΕ Ροΐοβ ἀοοίρεγθ σοπιπηπηθπι ἐδυταϊπαπι, ᾿ϊπϑάτη υοὶ διρογ- 

ἴοι, αιὰ οογροτὶς ρᾶγίοα οοπίαπριπίαγ, οἰαδημοϊ ἐδὲ δἰΐαπι ἴδιι- 
Ρυβ εἰ ἐρβενῷ πᾶπι ῬΓΆΘ56η8 ἰθιηριιδ οομἑπηβίτογ οὕσα ργδδίουιο 
δὲ σὰχι Πιΐατο. Ταγραδ Ἰσοὰ5 ἴῃ οοπεϊηιιί5. 6οῖ, φαΐα Ἰοσιπι αἰΐσαθια 

10 οοπέϊηοπε Ραγίθα σογροτίβ, {πιᾷθ φοτηπιαΐ αἰΐαιο ἐοτπαΐπο οοραΐδη- 
τασ: ἰρίταγ φιΐαων ἰοοὶ ρατίθβ, 4πᾶ5 οοπίϊηρηξ δἰθραϊαο ΘΟΥΡΟΓΙ5 μᾶτ- 
108,. εὐάοιι ἐδγμλίπο οοηἰαπρυπίωγ 4ιο Ῥαγίοα ςογροσῖβ. πᾶτθ σοι- 
ὥμπυμπν αϑὲ οἴϊατ Ἰοσυδ, χαΐα ἀπὸ οομηπναπῖ ἑοττηῖπο ρματίθο δἷπα οο- 
υιἰαπῖαν. ῥγαδίογοα αἰϊα αχ ραγεθα5 ἰπνίοοιπ Ροσιοποπι ἰπίον 858 
ΒΩ εομσίαπξ, αἰΐα ἐχ ποπ μα νοπιθιι5 ροσἰοποπι, αἱ ᾿ἰποᾶθ 
Ῥαγίθβ ροσίιϊοποτπι πίον 66 μαρεπξ, φοουίαυ Ὀπααθπᾶδαα6. οἰτα 6δὲ 
ΦΙϊοαθῖ, δὸ ροῖοβ ἐχρ ϊοαγο δὲ οδίοπάογθ θὶ φυδοσιθ δἷϊα δἷὲ ἰπ 

80 ρίαπο, δὲ οὕτω πὰ το φυάτιμη ρμαγίϊαπν μας σιν ἰτίάδια οἰΐατα 
Ῥίαμὶ ρασγίοβ. Ββαβοπὲ ροδιιϊοποια αἰϊαυιᾶιη: δίνη ξεν. οηΐπι Ἔχρ]ϊρατὶ 
οἴθϑὲ ὩΡὶ φαδδαιθ δια οἷξ οἱ φυιαθπαᾶπι φοππδοίδηξαν ἱπίο 56, οᾶ- 
δὰπ 6δὲ γα μᾶγίζππι οογρουὶσ δὲ ἰοοῖ, δοὰ ἴῃ πισπθτο πο ροϊθοῖ 

Δἰϊααΐβ οδίοπάθιθ ραγίος εἶμι Βάρογο μοβιοποιη αἰϊαυαιη ἰπΐοτ 56, 
γε] οἰϊαβ 6686. ἀἰϊουὶ, γε] χθας ρατὶο5 ἰπίου δὲ οοπίαπιραηἴας, πθὸ 
Ῥαγίοβ ἱειηροτίδ, αυΐα πρὶ ρᾶγο τοπιροτῖα ρειτηνποῖ: φυοὰ ἀμίεπι 
ποῦ Ρεγιπαποῖ, αοπιοάο μΡοδιἐϊοποιι αἰϊχααπι μαρογε ροϊοσὶ 7 οοὰ 
Ῥοιϊα5 οτγάϊποπι αἰϊχιοπι Βαροτε ἀϊχοτίθ, δὸ αυοὰ ἰδιιροτὶα αἰϊα 

80 Ῥᾶγα θὲ ῬΥΪΟΓ αἰϊα ρορίουγίοσγ δὲ ἵπ πΌΠΙΟΓΟ διμ τοτ τὸς 56 Βαρεῖ, 
Ζαΐα ἀπῦπι Ῥτΐπα πυππθγαϊον ααᾶπι ἄπο, δὲ ἀπο φααπι ἐτία. αἴχαθ 
ἴϊα ογάϊποπι φασπάδπι μαρογα ροΐοδὲ, ροβίεοποιν γθγο ποὴ αἴϊαιιο 
δοοίρίο8, φαάδιν δδὲ δοιπποιΐβ ταϊϊο, αυΐα πο] οἷα ρὰγς πιᾶπεῖ, 
τοα φιιοά ἀϊοίππι δδὲ, ἀςοῖρὶ παρ ας ποῖ ροΐοσι. αυᾶγο ποὴ Ροϊδϑὲ 
6656 Ῥοπίτο Ῥαγιϊαπι εἴμσ, δἰσυλάθπι πρ ἴα ρογιπαποῖ, αἰϊα ἰρίταν εχ 
Ῥαγιϊθας ροδίἰοποῖι μα οπιῖθι5. οοπδίαμξ, αἰϊα ἐχ ποῖ Βα πεῖθυϑ 
Ῥοοίδίοιοιη. ἴσας Βαθς δοὶα ψφυὰθ ἀϊοία δαὶ, ἀρρο] απ Ρτορτία 

δ φαδηΐα, τεϊαυα γογο οπιηΐα οχ ἀσοίἀφηϊε: πᾶπὶ αὰ Πᾶδο τοϑρίοϊδα- 
165 Θἐϊαχαι αἰΐα γοοαπιιϑ αιιδηΐα, Ὑϑἰαϊὶ πναϊταπι αἰ δατα ἀϊοίταν, φαῖα 
δυρογῇοϊο5 τηᾶριὰ δϑῖ, οἱ δοιίο ἰοηρα εἰ πποῖτδ πιαΐτιθ, χαΐα ἴδια ρο- 
τίσ πιαϊταμι δσῖ. ποσὶ δηΐπι ΡΘΓ 56 ἀπαπισποάσφαδ πόταπι φαδηΐαπ 
ἀϊοϊϊατ. γοἰαιῖ οἱ χυῖθ Ἔχρ σοὶ φιαπΐα οἷς αειῖο, ἰσπέροτο ἀοβηϊες, 
δυιπιιδτ ἀἰοθησ, ἃὰξ Ἀ]1Ὸ δἴπηα!! τηοάο ἐχρ]ΐοαπβ. δὲ απδηΐαπι οἷς αἱ- 
θύσω, ἐχρίϊοαπα, σαρογβεῖς ἀοβηΐες, «υῖΐα χυδηία 65 δα ρογῆοῖδσ, ἴλη- 
ἴσπι δἰΐαιη αἰρατι 6666 ἀϊοοι, ἀπαγα δοΐα ργορτῖο ἴὰ ῬῈ 56 ἃρ- 

10 ΡΕΙ]απέτιγ, αιᾶθ ἀϊοῖα σαπε: οείογαγωαπι Γδγαπι Ὦ ῬῈΓ 56, δβεὰ οχ 
δοοϊάθηίθ. Ῥγδοίδγθα φαδαΐο χη} δοὲ σοπέγατίαπν : εἰδηῖπι ἴῃ αδο- 
τς ἀοἤιϊεῖς ρογβρίσυππι δὲ μἱμὶ} 6556 ςοαέγατίνι, αἱ Βἰουθίτο νεῖ 
του θῖτο νοὶ διιρογῆςοϊοὶ νοὶ οἰμδιθοαὶ αἰπ, πἰ ἢ} δαῖτ οὶ εἷς οου- 
χατίαπ. πῖδὶ ἔουίο τπὰ πὶ ράποο ἀϊοαξ αἰϊατῖς 6586. οοπίγατίαπιν 
Ὑψ] πιᾶρτττι ρᾶγνο. δὲ μογῶπι πα  τπι δὲ υδπίμπι, δ ρμοιϊΐῃ5 δὰ 
Αἰϊααῖ. πΐΆ1] θιΐτη ῬῸΣ 56 πηᾶριναπι ἀϊοί αν Ὑ 6] ραγναπι, δοὰ οὸ χυοά 
εὰ Αἴτοτανι τοίοτίατ, τι πιο ράγντι ἀϊοϊτατ, πιϊ ταιτι ππαρτναπι, φαο- 

ΕὉ τπιιᾶτη 1:8 ἥτιλθ διχηὶ οἰτισάθπ βοποτὶδ ἤος 6ϑξ πιαῖαδ, {Π1|Ὸ ταϊπου. ογρὸ 
δὰ αἰζοταιπι ἤὲ τοϊαϊίο, χυΐα δἱ ρὸῖ 86 ραγνυιιπι αὐ χπᾶβτιαπι ἀΐροτο- 
ἄγ, παπυᾶτι Ἰηθὴ5 Ρᾶγνισ ἀϊοογοίων δὲ τολϊΐανη πα ρινῶτη. ταγσαδ ἐπὶ 
υἷοο τπυϊτο Βιοπιΐπθ5 6556 ἀϊοίπιις, ΑἸ οπὶς Ῥάποος, οὔπα τατϊτο ῥἷα- 
τος { 5ἰπξι δὲ ἐπ᾿ αοάϊθιιο ταρΐτοβ, ἴθ ἐμοαῖγο Ῥάποοβ, σατη τηυϊτο 
Ῥίατος {ΠΠῚ5 οἶμξ. ργαδίοτοα Βἰοαβίταπι δὲ ἐγϊουλίζαπι δὲ ἴὰ βοπας αἰΐα 

φαδπέτιπι:: τηαρταμν δυΐθαι Ὑὶ ρᾶγνυσι πον διροίῃοας 
φιδηίππι, δοιὰ Ῥοίτις αἀ αἰϊφυϊά, φυῖα ἱπ τοϊαιΐουια δὰ αἰξούυν δρδ- 
οἴαϊογ τπᾶρττπὶ δὲ Ῥάγνιμη. συοεῖγοα ρΡογερίσαστη δδὲ ἤδδο 6556 

580 π᾿ Θογπι παπηθγο {πῶθ δαηὶ ἀ αἰϊφυϊά. ργαοίογθα οἶνο {αϊὶϑ Ῥοπαξ 
Εἰμσιμ οὶ το ϑ 6686 υληΐα, δἶνθ πὸὰ Ροπαξ, δδῖ οἷς οοπίγατγίαπι, 
ιοα δμΐπη μδῖ δὲ ἀροὶρὶ ποχυϊξ, δϑὰ δὰ αἰτοτττη τοίογιαν, ψαοιποὰο 

εὐῖξ οἱ φαϊρρίαπι οοπίγαγίαπι7 ῥγαθῖοσρα δἱ τηδρχιῦτη οἱ ραγυττη δαπὲ 
Ὡς ἀξ νυν ἃ αἱ πὲ Ὁ τὰ οομἔγαγία διιδοϊρίαξ, ἐς δαάοπι δἷδὶ 
᾿ρϑῖϑ οἴπε σοπίγατία. ἀροίαϊε δαΐπν τὲ ἰάθπη δἰπναὶ τηαρηθαι οἱ ρατ- 
Ὑμπὶ οἷξ, προς οαπὶ Αἰ σα τοϊαϊαπι ἃἀ μοο οἷὲ ράγνυτμη, ἰάομνχαθ 
τοϊαιίομθ δὰ αἰϊαὰ μαθίτα οἷξ ταδρυίπι, θᾶγε ἰάομν δὲ ἱπαρτῦση δὲ 
Ρᾶγνυπι δοάθιν Ἰδιιρογο 6858 οοπεϊπρις, αᾶδο οἱ οἴμναϊ ςοπεέγατία 
δαδοϊρίαι. δα ἈΪΠΗῚ νἱάδιυγ οοπεγαγίᾳ δίππαὶ δαδεῖρογε, ἂὲ ἴπ δ}- δ 
οἰδηῖα Ρογοριοὶ ροΐθεξ, χυδο αυϊάσπι υἱἀδιογ ροβ556 δυβεῖροια οοῖ- 
ἰγατία, δὰ πιθπιο, δίπιο! δορτοῖας οἱ Βθηθ γαΐδθὲ; ποχαθ ἀἴθατι εξ 
τιῖρτταπι δίπηι} οοὲ, πθο ἀἰτα ἃ αυΐοφααπι βἰππαὶ οοπ γατίᾳ συιδοὶρῖς. δὰ- 
ἄδια φαοάιι δοἷδὶ φοπέγαγία 6556. ἀσοίἀϊε, πιατα δἱ τιαριηχα δ5ὲ οοπ- 
ἐγανίπση ρᾶγγο, ἰάδιηαθ δἰπνοὶ δδὲ ππαρτῦτη δὲ ράγυτιαν, οογίο ἰάδιω 
δἷδὶ ἱρεὶ οοπέγαγίαμι πος, δὰ Ποτὶ ποχαῖς αἱ ἰάοπι οἶδθὶ ἱροὶ οοπ- 
Ἰγαγίθμι οἷς. ποι δϑὲ ἰρίταν πιαρτιτσι ῬᾶΓΥΟ σοηἐγαγίαπν, πδο πα εατα 
Ῥᾶμοο. ἥπατα οἰϊαπιδὶ ποῖ ἃ αἰϊφυϊὰ Πμαθο αἴσαὶ αἰϊαυῖΐς 6556, δοᾶ 
φιαπία, ἴατηθη Ὡἰμ}} οφοπεέγατίωπν Βα οΡάπι, πιαχίπηθ γογο χαδηὶ 
φομεγαγίοιας υἱάοίων ἴῃ ἰοοο 6586. πᾶι δαροτίογοιι ἰπΐοτο οοπίγα- 
αϊθνη 6556 Ρομαμξ, ἰσουμι αυὶ ἃ τποϊαμι δοὶ ἰηΐγα 6666. ἀϊεοηῖοδ, 
Ῥξορίερε φαοὰ πιρχίπια οδὲ πιθαϊὶ ἀἰοίαπεα ἃ πιιιπαϊ ὀχιγοιιται- 
τ, σαϊπιπο δἰϊογαπι συοαοδ οοπέγαγίοσιη ἀοΠηϊοπειη νἱάθη- 

ἴὰγ ἂν ᾿ἷρ ἀπσοτο, 4πδῃ οααίᾷοπι ςοπίγατία ἀδβηϊανι, απδδ σαπὶ ἴπ 
βοάοπι βϑηδγο δἷπξ, ῥ]ατιπαπι ἃ 86 ἰηυΐοοιι αϊδίαπξ, πὰ Ὑἱάοιαγ 
ἀαΐεπι «αδηΐωμι τϑοῖροεγο οοπϊοπέοποπι οἵ τουηϊδοίοποπι, οἱ Βἰσοί- 
ἴμμη: πΟῚ δὲ δηΐ αἰμιὰ αἰϊο πιαρὶς ὈἰουΒίϊασα, πος ἴθ πθπηογο 
65: αἰΐφυα οοπίθηϊο Ὑοῖ γϑτηϊβοῖο, αἱ ἔγία ποτ πιαρὶθ αᾶπι αΐπαιο 
«ἰουμπίι φαΐπαυο νοὶ ἐγία, πο αυΐπαιιο πναρῖθ ἀιαπι ἔγία, ποία 
ἵεπιροδ ἀἰϊοίτατ αἰϊα ἃ αἰΐο πιαρὶς τοπεραβ. δὲ οὐππῖπο ἵπ πΌ]Π14 ἀϊοῖα- 
τατι δρθοΐσιτισι. αα ΠΕ ἀἰοϊτα τηαρὶς οἱ τηΐπτιβ, πααρτορίεῦ χαᾶῃ- 
ἴατη, ποη γοοῖρίς σοπιεπεϊοποια δὲ τοπιϊδοίοποιη, δὰ τπᾶχῖπθ ῥγὸ- 
Ῥτίαπι οδὲ φηδηιὶ ἀϊοῖ δοχυαὶς δὲ ἱπαθαμπαΐθ, ἀϊοίοτιπι οαΐπι παπ- 
ἰοτυπι ἀπππισαοάσας ἀϊοίϊαγ ἀοαιαΐς δὲ ἱπαθαθαΐο, αξ φορὰ ἀϊοῖ- 
ἴαν ἀράθαὶς δὲ ἱπαθαυαΐο, παιπθγιι Ζυοαιθ δὲ ἔδπιρτια ἀοαιαϊο δὲ 
ἱπαδαιαΐς ἀϊοίξαγ, ἰθιάδυι. αἰϊογτιι. φυαο ἀἴοία σαπξ, ἀπαπιχποάσιρ 86 
ἀρθεὶς δὲ ἱππθχυαίο ἀϊείτατ. οοίογα ὑθτὸ πᾶθ πὸὰ δυπΐ ααδηΐω, 
ποῖ υἱϊχσας υἱάδοΐως ἀοψυλῖα δὲ ἱπδοχυδ!α ἀϊοῖ, τς ἀϊοροσίηο δὸ- 

Α]15. οἱ ᾿παθχυα δ ποι αὐπιοάοτη ἀϊοίτατ, "δοὰ ροϊϊο5 δἰπι!ς δὲ 
ἀπ ῖ]}15,. ἴοι αἰ ναπι ἀοχυαὶς οἱ ἱπᾶθαυαὶδ πὸπ δἀτποάαμι ἀἰοίξωτ, 

δοἃ ροΐίν8 δἰπιῖ!ο γοὶ ἀϊδοίιπῖϊο, χαᾶγο τηαχηθ ῥγορτίασι Γαοτῖξ 
φιαιεὶ ἀϊοῖ ἀοαμαῖο οἱ ἱπαθαυαὶο. 

1. Λὰ αἰϊαυϊά δα ἀϊοιπίαν, χααοσύπαιο ἴᾷ αιοᾷ σοπξ ὉΠ οττιπὶ 
6856 ἀϊοπηΐατ, γεὶ χφαοσυπαιο αἰϊο πιοᾶο αᾶ αἰϊυᾶ τοῖογαπεῖγ. ἀξ 
μεῖζον ἰὰ χφυοά 65 αἰτουία5 ἀϊοίτοτ : αἰτσαΐα5 δαΐα μεῖζον ἀϊείτας., δὲ 
ἀυρίαμι ἰᾷ φυοὰ δεὶ αἰτογίαα ἀϊοϊτατγ: ουἰπσἄαπν δηΐπι ἀπρ]απι ἀϊοϊτηγ, δ 
ἐάσας 56 Βαρθὺὶ φααδουπαθα δυπε οἰπδιποῦϊ, δὰ δὲ πᾶδο δαπὶ ἴῃ 
15 φυὰς δᾷ αἰϊαυϊὰ ΠΛΕΗΣ ας αὐ μαθῖταα, ἀϊδροοίτῖο, βοπσα, βοΐθη- 
τα, Ροβίτῖο. μᾶθο δηΐπι οπιηΐα αιαθ ἀϊοῖα σαπὲ, Δ χυοα 5απὲ αἴἴο- 
ττπὶ 6656 ἀἰϊσιπίω, νοὶ σφαοσαπησπο αἰΐο πιοᾶο δὰ αἰΐογιπα γοίογαπ- 
ἴατ, πδὸ αἰϊυ ἃ ααϊοχαᾶπι δαπέ. πᾶσι ἩΔΡῖϊτις ἀϊοίίαν αἰϊουιῖτ5 6556 μᾶ- 
Βίϊις, οἵ βοϊδηϊα σοι δοϊομεῖα, δὲ ροβίτο αἰϊσαϊα5. ροοίηο, - 
ἀοπιαια οοογα. δαπὲ ἰρίταν δὰ αἰϊχυϊά, φιαοοαπααθ ἴδ ἴροταπ φαοᾶ 
δυηξ ἰϊοτιπι 6556 ἀϊςαπίαγ, γοὶ φαοούπαια αἰϊο πιοᾶο δα αἰνὰ τὸ- 
[εγαπίασ. ἀξ πποπδ ππαρτνδ αἰοἴτιΓ ρον Το ομουι πὰ αἰζοσιπι, ααΐα 
πιοηδ τοϊαϊίοπο δὰ αἰϊαυϊά ἕαοία ἀϊοίξιν ππόρττ5. οἷ δἰπαῖ!ο ἀἸ του δἷ- 
τῖΐο ἀϊοίταγ, ἱπτἀοιηφαιε δἰασπνοῦϊ δἰϊα ἀϊουπίον δὰ αἰϊαυϊᾷ, δοά δέ τὸ 
τοςοαβαῖϊο εἰ βζαϊιβ εἴ δοϑϑῖο δαπὶ ροσ ομδ5 φαυσοάδηῃ: ρΡοσἶο Ὑθγο 
δὲ ἴῃ 15 δ δυπὶ δα αἰϊχυϊά, τοοῦραγο ἀὐΐοπι γε] δἴαγο γὙοὶ βϑοάοτδ 
ΠΟΝ δαπε ἰρθὰ αυΐάοτι ροοϊτἰοποδ, νότοι ἀοποτοίπαϊο ἃ αἰτεῖς. μὸ- 
δἰ εἰ ας. ἀϊσαπίαγ. ἱπδδὲ ἀὐΐοιπ οοπεγατίοῖασ ἴῃ ἰδ ἥπᾶδ δὰπε ἂἦ 
αἰϊχοϊά, τι νἱγἕας υἴεῖο σοπεγαγίαπε δεῖ, σάτα αἰτταπ τα δότιῖτι οἷς δ 
αἰϊχυϊά, εἰ δοϊοπεα ἱρτνογαμεῖαθ. πὸπ ἴδπηδη ἴπ οτηπῖθι5 “πᾶ δὰ πε 
τὰ αἰϊχοϊά, οοπέγαγίοίας ἰπθδὲ : πἰμ}} δπΐπὶ δοὲ οοπέγατίαπι ἀαρ]0 πδὸ 
τιῖρ!ο τις αἰ τὶ οἰπσπιοῦϊ, υἱάδηϊαγ δυΐοπι ααδδ δυπὲ δὰ αἰϊχυϊᾷ, τὸ- 9ὸ 
εἴρογε οἰϊαπι σοηϊοπίϊοπθι ἃς ΓΟτϊδδίοποιη. πᾶπὶ δἰ πο οἱ ἀἰ55ὶ- 
τρῖΐο ἀϊοῖταν τπδρῖβ εἰ τηῖνισ. ἀοαπαῖς σασααθ δὲ ἱπαθηθπαΐθ ἀϊοϊ τας 
τηαρὶς οἱ χηΐπις, οὔππὶ πἰγαπισαθ δογαπι οἷς δὰ αἰϊχαϊα: ἡνᾶγη δἰ πιῖϊδ 
αἰϊουϊ οἴπηῖ!ς ἀϊοίτας, δὲ ἱπαθχυαῖο αἰϊουϊ ᾿παδημα δ, δοὰ ποῖα οπιπία 
4π86 δυπὶ α αἰϊχυϊᾷ, τεοϊρίαπε οοπεοιοποιι οἱ γοπιϊβαείομοπι, «ηΐ 
πὸς ἀυρίαπι ἀϊοϊνιγ πιαρῖς εἰ τοϊποϑ ἀπρίαμα, πος ἴα] 6 φαϊρρίαπι. οτὰ- 

ΔΑ2 
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4 ΘΑΤΕΘΟΆΙΔΑΕ. 
πὶδ γοτο ύδε δυπὶ δὰ δἰϊχαυϊά, τεΐεγαπητιγ δά εὰ χαδε τεοϊργοςαπίαν, 

30 οἰ βαγγτϑ ἀἰοτς ἀονηῖπὶ δαῦντ, εἰ ἀοχπίπυ δοῦν ἀοτηίπαδ; πόσοι 
ἀπρίαμι ἀϊτιίαϊ! ἀπρίαπι, εἰ ἀϊπιϊάϊτιτα ἀπ ρ}1} ἀϊπιϊάϊατα ; ἴξεπι πιοῖτπδ 
ΤΑϊποτα τηδΐπα, δὲ ταϊμϑ τηδῖογα τηΐπαϑ. πάθοι 66 το8 Βαθεὶ εἰ ἴῃ 
αἰϊ», ργδεϊδγχαδπι συοά ἱπιεγάμτα δ ἀἰοστπὶ ἴα Ἰοοτίοπα, πὲ 
εεϊοητα ἀϊοϊτας δε δι 115 δοϊθη τα δὲ δῖοι 16 δοϊοπᾶδ δοῖθι]6, ἱζοιῃ δοη- 
δι δαὶ: δοηβιδ ἂς δοηδί ἐδ δαπσὰ δεη5ῖ 0116. τϑίτισα αἰϊσπδηὰο 
ποῦ Ὑἱθε απο τεοϊργοσαγὶ, 91 ποι δρῖο ἰὰ ἐγαάϊξαπι δἱϊ μ ἡπωλτ" 
τείεσϊασ, δεὰ ἐγβάδῃβ ρεοοδυοτῖξ, τὶ αἷδ δἱ δὰ δυϑπὶ τεΐδσαϊασ, πο π 

7 τεεϊρτοςαῖατ, πος ἀϊοϊταν ἀνΐβ8 αἷας, ψφυΐδ ποῦ δρίδ Ῥτἰπιοτα δάβιρὶ- 
ταταὰ ζαΐξ, ἰά δδὲ αἷα δὰ ἀυοῖβ. ποὴ δηΐπι σὰ δδὶ δυ18, αἷα ἱρϑίιι ἀϊ- 
οἴϊατ, δεά χὰ δϑὲ αἰδίῃπα, φααπάοχιίάοπι αἷδα ἀϊουπίατ πιι]ξατοτς 

ἱ τοσῖσα, 4α86 πὸ δαΐ ΔΥ68. ΠΌΤΕ δὶ ἀρίς Δἀπἰ Ρίξασα {αοετίξ, 
εἴξατα τεοϊρτοοαῖυτ, πὶ αἷα ἀϊοί ταν δἰατι αἷα εἰ αἰδανοι αἷα αἰαίπτα. δὸ 
ξοτίδδϑε ἱπίογάτιπι ποιιΐπα βπροτα Πθοθ486 δδὲ, ΠΕΙΩρα δΐ Ὠοϊαθῃ ρο- 
οἰϊαπι ποπ δἰξ εἱ δὰ χποά ἀρίε δἀβίβετὶ ροϑϑεῖ, ταὶ οἴαυτϑ δὶ δὰ π8- 
γεῖῃ τείεγαϊοτ, πὸ εδὲ οοῃυθηΐθηδ ἱγδάϊπο, σαί ποῃ {πὰ παυΐδ δεῖ, 

10 οἷτπιδ οἴδυι ἀϊςίξατ, οὔπὶ δἷἱῃξ ἤαυοδ φαδεάδτω δΓΌτΩ πο δαηΐ οἷἶανὶ, 
ἰοοῖγοο ποῦ τϑοϊρτοσδξαγ: παᾶυΐδ δηϊπὶ ποη ἀιοϊϊατ οἷανΐ πανΐδ. ᾿δεὰ 
ἰοτίδδθ6 δρῦοτ ογὶς ἐγδάϊεο, δὶ τὰ ἐγωάδζατ, οἴαντϑ οἰδυδῖὶ οἰλταϑ, δαὶ 
ἀαουΐ: αἷιο πιοάο, φυΐα ποπιθῖ ροδίϊατη ποῦ δδῖ. ἃς τϑοϊρτοοδϊοῦ, 
δὶ ἃρὶε τγϑάϊίτιπι δῖξ : πᾶπὶ οἰαναΐατι εδὲ οἶδτο οἰανδίτπη. ἰἀθτια8 
86 γεϑ Ββαβεῖ αἱ ἰπ δἰϊί8β, αἰ οὰρπὶ ἀρίπὸ παας οαριδα ἀϊςεῖατ ααᾶπὶ 
δηΐπιλ]ῖα͵ αΐδ πο αᾶ δεῖ καῦτα, βαθεῖ ςδραῖ, οὔτ τπο τα απἰπιαϊϊα 

80 ΟδρΙΐΕ εἄγθαηξ, δὸ ἰογίαβϑϑα ροίεδὶ αἰϊχαῖβ τ: ἔμς Πἴπια δοοῖρεγε εα 
Ζαρα ποτηΐπα ἱπιροοϊδ ποῦ δαπξ, δὶ ἃ ργίυαϊβ ἱπιροηαὶ ποιηΐπα 
εἴϊαπα ἀΐ5 οαπὶ χυΐθπδ τεοϊρτοςαπίατ, αἱ ἴῃ ᾿δ 4ιδς δηΐοᾶ ἀϊεῖα δπηῖ, 
Δ᾽ αἷα αἰαΐαπι εἴ ἃ εἶδυο οἰαναΐαιη. ψαδεοῦησπα ἰρίταγ ϑππξ δὰ αἰϊ- 
φαΐ, οἱ σοπυδηϊοπῖον δ μβεδπῖαῦ, δα δὰ τείεγιπέυγ 4886 ὁδοῦπι 
τεςοϊργοοδηῖατ. ποῖα οἱ δὰ ἰὰ φποάνίς Δἀβίβεαῖΐατ, πο δά τὰ δὰ φυοὰ 
ἀϊοϊξατ, οοτῖε ποτὶ γεοϊρτοςαίατ. ἀϊΐςο δαΐδαι, πα δοστπι χαϊάοτι χαδθ 
εοπείαϊ τείειτὶ δά εα χιδδ τεοϊργοοδπίωγ, δἰλασαϑὶ ποτπὶπδ εἶθ ἱπιρο- 
εἶτα δἶπε, Ἰππὶ γεοϊρτοοατγῖ, δὶ δὰ αἰίχψτιοά δοςϊάεπ8 δά ίβδαῖαγ, ποὰ 
δὰ ἰά δὰ ηυοΐ ἀϊεϊϊζητ, πὲ δεγντδ πἰοὶ ἀοταὶπὶ ἀϊςδίοτ δοῦν, δεὰ μο- 

30 πιϊπΐδ τοὶ διρεάῖβ νδὶ ευϊπϑουΐβ ἰδ |18 ταὶ, ἤὸπ τεοὶργοοδῖαγ, απία πὸ 
6ϑὲ οοπγθηΐει ἐγϑάπῖο. χαρά δἱ ἀρίδ ἐγαάϊξιτα εἷξ δὰ σαοά τεΐετ- 
ἴαν, σοἰοσὴβ οὐμηῖροϑ απ86 δαπὶ δοοιἀδπίία ἀδιπϊίδ ἃς δοΐο μος τα- 
Ἰϊοῖο δά φαοά εαρῖε ἀἀβίβένατο εϑὲ, δειαρεγ δά ἰά τεΐεγεῖυγ. αἴ δεσυπ8 
εἰ τείεσιυν δὰ ἀουαίπυιπι ἀδιπι9 Οπιπῖραϑ ἰτἷ8 χααε δοεϊάυπε ἀο- 
ταῖπο, ταὶ μίροίεπι εἰ ἀρίτπ δὰ ἀἰβοεπάππι δἰ Βοιπίμϑιῃ 6888, 
Βος ἰδοίπτα γεϊϊςῖο, δττ 6866 ἀοπιίπαπι, δαπροΓ δόῦντϑ δὰ ᾿ρϑῃτῃ 

δ τείετθίαγ: δεγγτδ δηΐπι ἀοπιΐηὶ δογυῦδ ἀϊςἰταγ. χαοά δἱ πιϊπ5 δρίθ 
τραάϊξαπι δῖ 1ὰ δὰ χυοά τεΐεγίατ, ἀεπι8 Αἰϊϊ6 δὸ τοϊϊοῖο μος δοῖο 
δὰ χυοά Δἀξπὶρεραῖατ, ποῦ τοζεγεῖαγ πυρὶ πὸ δὰ ἴρδαπι. σείεγαϊου 
δηΐῃ δεγυιϑ δὰ Ποταΐπμδιῃ δὲ αἷα δά αὐδπὶ, ἃς δεραγεῖῃγ ἃὉ Βοπιΐῃηβ 
εὐπὶ 6886 ἀοταυΐπαπι: ὨῸΠ δπΐπν δ ρ] 8 βδοσυτϑ δά Ποιηΐπειι τεΐε- 
τεῖατ, φαΐα πἰοί εἰς ἀοτηΐπης, ποπ δδὲ βεγναδ. ᾿ΠΠΔοπὶ οἰΐατα ἃΡ ἂντθ 
οἰ ραῖοσ αἰαῖθιη 6556: Ὠδᾶτι αἷδ ἴῃ τοϊδίοσωπι ὨΌΠΙΕΓΟ δι ρ ἰδ ΠΟ 

10 οτῖξ, χαΐα πἰεὶ δἷξ ααϊασα, πὲ αἷα χαίάεπι δτῖξ αἰϊςπίπβ. χυᾶγε ὁρογ- 
ἴεῖ Ἰὰ τγαάογο δά χυοά ἀρὲε γεΐδγιαιγ. δὲ δἱ υεραπι ροδιζαμι δἰξ, ἴὰ- 
οἰΠἸ5. 68ὲ ἐγδάϊεϊο : δίῃ. τηῖπιιϑ, ἤθοθδδε δϑὲ ζογίδϑδα ποθ ἤπρογα. 
φιοάοὶ ἴα δΔἀβιβεαπίαγ, ρεγοριουππι εξ, οπιηΐα 4αδε δαηξ δὰ αἷξ- 
ᾳυϊά, τείειτί δἰ δὰ αιδὲ τοοϊργοοσδπῖας, υἱάδητογ δαΐεπι, χαδε δππξὸ 
δὰ αἰϊχαϊά, δἴπι} πδίιιγα 6586. ποὰ δαπὸ ἰπ ρἰεγίδαας σεγατα δϑῖ: 
δἰτιι! δαΐτα δϑὲ ἀυρίτπι εἰ ἀϊημί στα, εἴ ςπα 6ϑὲ ἀϊπαυϊάζιπι, 688 δἴϊατα 
ἀυρίαπι; δὲ οὰπι δ8ξ ἀοπιίπιιϑ, δϑὲ ϑεγντιϑ, εἴ σὰ δὲ δεσνυβ, δδξ᾽ 
ἀοπιΐπαιϑ. δἰ τα 115 688 δἰΐογιπι ταῖῖο. τοπζαο 4ιοας Βδος δὲ το]]υπὶ: 

40 τἰοὶ εἶπαι ἀυρ] ατῃ δἷξ, ποὺ 6δὲ ἀϊπιϊάϊαπι ; εἰ τῖδὶ ἀϊπιξάϊπτη οἷς, πο 
ὁϑὲ ἀπρίαμα. δδάοτα δϑῖ φεἴδγογυτι γαϊΐο, 4αδς δαηξ εἰπϑιποάϊ φεὰ 
ποῦ ἴῃ Οἰπηΐθ8 5 ας δῃπξ δὰ αἰϊψι!ά, νυἱάδιις Βοο σδισπι 6886, 
δὰ δἴπιαὶ 6886 παϊμγα. ἤδη δεῖρὶϊα υἱάδτὶ ροϑδὶξ ῥτίαβ 6886 Ζυδπι 
δοϊδηϊτία, χιία ρἰθγατηφαε, οὑπὶ ταα δηΐθᾶ δχξτογιιξ, δασῦτα δοίδη- 
[δ9 παποίδοϊπιαγ: ἱπ ρᾶποὶς εὐἰπὶ δαὶ πα]]}5 τεδυ8 νἱάεγε αἰϊψαῖς 
οδϑὶϊ ὑπ οὐτῃ 80 10 }}1 δοϊοπεϊατι ογίδτι 6866. ργαοΐδγθα 8010 116 88 - 
ἴαμα 5100} ἐο ἘΠ δοϊοπ ΐαπι,, δοἰθη τα τογοὸ δαῦ]δὶα ταῖὶ δοι θέ δι δὶ- 

30 τῖὰ ποὸπ το }Π1ξ, αυΐλ αἱδὶ δὲ δοῖδιϊθ, ποὴ δϑὲ δοίεπιία, δἱ ἴαπιεπ 
οἰοαιία ποη δἷξ, Ὠ1}}} ργοδιθδὲ δοῖθῖ 16 6886, τξ οεἴγοῦ!δ φυδάγαϊαγα 
εἰ εδὲ δοἰθῖ]ς, φοϊεηια φαϊάςπι εἰὰδ ποπάτίπ δεῖ, ἰρϑαπι δαΐοτα εδὲ 

δεῖριδς. ῥταοῖογοα δ᾽ δὶο απίπιδὶὶ πὸ οὐ ἐοϊοπα, ες 1116 τοτὸ 
ΔΆ] λα 286 οομππρίξ, δἰμα} 19 δδὲ ταῖο δογαπι 4πδὲ δα δεπδαπι ρεγ- 
ἄπεηξ. πᾶσα δϑηϑίϊα ρτῖιβ δεῆδῃ υἱά θῖν 8386: δαιδῖϊα δηΐπι δα Ὁ ]8- 
τατπι δυυμβαὶ 1Ο 1} δοπσαπι, δοηδὰ8 Ὑ6ΓῸ δαῖτ δοηδῖΐδ δἰπι πο ἢ 
101ΠῸ πῶπὶ δαπδδ οἶτοα ΠΟΥΡα8 εἰ ἰπ σογροτγα διηῖ: δ6π5}}} ὙοτῸ 
ΒΌΡΙαϊο το ] ταν εἰΐατα σογρῃβ, δἰφαίάοπι ἴθ τογαπι δοηϑἰ Βἐ]ἑττα πὸ- 
ΤΏΕΓΟ δδὲ ϑιζδχῃ σουρϑ; εἴ δὶ ζοΣρὰφ ποῃ οἷξ, 10}}Ἐ{π| τ δίζατι ϑϑπδιϑ. 
“θλτα δεηδι] 6 δι αταπι δἰπαη] 10 1}}} δδῆδεπι. δοῦδαβ δαΐειη δι λίαν 
ἘῸΝ δἰπιαὶ ἸΟ τ δεποῖϊς, φαΐα δα ̓ αῖο δηϊμπα !  δεηδιϑ το ΠΠταγ, δοα᾽ 
δῖ]6 δαΐεια πἰ μι! οπιΐπδ οτίξ, αἱ σογραδ, οδἰάππὲ, ἀυΐςα,, δυαδστιπι, 
εἰ οεἴεγα οὔιοῖα 4086 81} 8επδπι ορἀππί. ῥγαεῖογεα δοηδτβ δὲ 
ὍὯπα εἴσῃ 60 4αοᾶ δευϊίεπάϊ νἱ ργδεάϊτιμι ἐδ: δίπιαὶ δπΐπι πὲ δοΐ- 
τΔΔ] εἴ δδηϑα8. δεηϑιῖ6 δυΐοτι εδὲ δηϊθχυδπι δηΐπαί δαὶ δειϑτ8 οἰϊ: 
ἀφτιῖθ εἰεπίπι εἰ ἀφαὰ εἰ οεΐογα εἰπδιποάϊ, εχ χαίραδ δηϊπιαὶ ςοῃ- 
δἷαϊ, δαὶ δἴδιι δῃϊεαπᾶτα οπιηΐηο δηϊμηαὶ δι δα πδτι8 οἷς, Ζυδιθο "- 
Ταπὶ ΡΓΪῸ8 δαηϑὰ δοῃϑιῖ6 υἱάοτγὶ ροϊοεϊ. δεὰ ἀπρίϊατὶ ροϊοδὲ αἴτοτα 
πΌΪα. δυροίαπεα ἴα δογίτα σιδε δὰ αἰϊχυϊὰ τείογαπεων ὨΌΤΔΟΤΟ 6866 
ἀϊοδῖατ, φαεπιδάπιοάπηι υἱάεῖαγ, δὰ ἤος σοπίηραϊ ἱπ ααϊραϑάδπι 
δϑουπάϊο δι δρη 18. δᾶπε ἴῃ ῥτίπιΐθ δι ϑιδηεὶβ γογτπὶ δῖ, αυΐδ 
πες τοῖλα ρῥυίπιαθ διρϑίδηϊίας πες ραγῖδβ δατθτα δὰ δἰϊχτίὰ τεΐδγυ- 
ἴατ. πᾶπὶ σαϊάαπι ἤοπιο ποη ἀϊεϊταγ αἰϊσαϊας χαϊάατα μόσιο, ποῦ 
χυλάδτι Βοδ6 αἰϊουΐπε φυϊάαιη Βο8. εαάδῃν δεῖ σαϊϊο ραγίϊυτη : ΠΑΠῚ 
πυδεάδπι τιδπῦ8 ποη ἀϊοϊτα αἰϊσοῖας φαδεάδπι πηλπα8, δεὰ αἰ ̓ςπὶα9 

4 

τοληθϑ: οἱ χαοάἀάδηι σἂραξ Ὡοπ ἀϊοῖπες αἰϊουΐθ9 χσαοάάετῃ οδρυξ, 
εεἀ εἰϊςαἴπα σαρυξς. ἰάειησια 86 το μαθεὶ δΐατι ἴῃ ρ]οσίβαα δ6- 
οὐπάϊο δ ϑἴδπηῖθ, πὸ ἤόπῖο ποι ἀϊοίπις αἰϊουίαδ μποῖαο, πος Βοδ 
Αἰϊοπῖα5 Βοσ, πὲς ἰΐσοτι δἰϊουΐα ἰζηππι; δε ἀϊοίξας αἰϊσυῖαν ρο5- 
δεμ8ῖο. {ιλα ἰρίτατ οἰπσπιοάϊ δπηξ, ρεγδρίςποσα δδὲ ΠΟῺ 6886 ἴῃ δ0- 
ΤΌχΩ πΌπΙΕΓΟ ΄υδε δα δἰϊαυϊὰ τείεγαηξιγ, τοττιῖι ἀθ χπὶβηδάμπν δ- 
σαῃάϊ5 δι ϑιδη 8 δοὲ ἀπριϊαῖίο, τξ οαραξ ἀϊοϊξας δἰϊςαὶπα οαραῖ, εἴ 
χαδητ8 ἀἰοιτοτ δἰϊοπϊα δ πιᾶπαβ, δἰ οεἴεγα οἰυδιποάϊ. χαᾶγα ἤδεο υ]- 
ἀετὶ ροϑδιπῖ 6686 δὰ αἰϊφπϊ, ετρο οἱ βαϊῖ8 οοταιποάδ τοἰδίογωτα ἀ46- 
Βηΐδο ἰσδάϊϊα εθξ, δὲς υαϊάς ἀϊαςῖ!ε δὺς ἱπιροβδῖθῖ!ε δδὲ οδίθπάετα 
πΌ]]Ότα δα οἰαπείαπι ἐπὶ ΣΟΓΌΠΙ ΠΌΤΔΘΓΟ 6886 ἀϊοὶ ΄πᾶς δὰ αἰϊχυϊὰ τὸ- 
ξοτιπίαγ. δἷ σεγο ΠΟ 8883 σοπιτηοάβ, δεά δὰ αἰϊχαυϊὰ δαπὶ χαογαπι 
εϑϑεπτμ ὩΪΜ] αἰϊπὰ εδὲ αιιατι δὰ αἰϊψυϊά πιοάο χαορίατι 688ὲ αἴϊο- 
οἴαπι, ζοτίαβδῖδ δχαϊὰ δὰ ἤδες τεϑροπάοτὶ ροΐεσξ. ρτίοτ δυϊεπὶ 
ἀεβηϊεῖο, σοπνθηῖξ φυΐάοπι οπιπῖθτι 15 απιᾶς δηπὶ δὰ αἰϊχυϊά : βοῇ 
ποῦ ἰάεπι εδὲ, δογιπι δϑϑϑηϊίδμα 6686 δὰ αἰϊαιϊά, εἰ ἱρεα ἰὰ συοὰ 
δαπὶ δά 4]ἴα τεΐεγγί. αἴχαε εχ Βἷδ τηβηϊξοϑτασ δῖ, δὶ φαῖ9 ἀεβπίϊα 
φαϊρρίαπι πονεγῖξ χυοά εἷϊ δά αἰϊψαϊά, οδἴΐατα 1ά δὰ χαρά τεΐεγιαγ 
εἴὰπ ἀεδηῖξαε οορηίζασυπι 6886. ἃς ροτϑρίοσπατι ααϊάεπι εχ ἷ8 οδὲν 
4ποά εἱ φυΐϑ πουῖΐξ Βος αἰϊᾳαϊά 6586 τεϊδίαπι, τοἰδίογοπι δα ΐεπι 68- 
δεμῖῖα ὩἰΜ1] αἰπὰ εϑὲ θαπι δὰ αἰ χαίά τηοάο φαπορίαπι 6586 αἴζε- 
εἴσπι, δἰϊαπι {πὰ ποντῖς δά χαοὰ πος Φεὶ αἰΐφαο τιοάο αἰϊεοῖτιπι: 
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εἰοηΐπι δἱ οσηαἷπο ἰά ἱρηογεὶ δά χυοὰ Ἦος εϑὲ αἰΐφπο τποάο αἴΐε- - 
εἴπτα, πὸ δὰ δἷὲ χυϊάετι δἰΐσαο πιοάο βὰ αἰϊχαϊὰ αἴεοϊιτη σορτο- 
δοεῖ, δεὰ εἰ ἴῃ δἰπρη!5 μος εδὲ ρετδρίοπαπι, αἱ δὶ φαΐ ἀεβηῖες πο- 
«ἰξ ἤος αἰϊψαϊά εθ66 ἀπρίαπι, εἴζαπι οαΐαα ἀαρ]απι δἷξ, δέδεμι ἀ6- 
Βυΐτα πουῖΐξ, φαία οἱ πα ]ΐυς ἀεβηΐξα δεῖνῖς μος ε556 ἀυρίαπι, πεχαα 
ΔῊ ἀπρίαπι διὲ ομιηΐπο πουΐξ. ἱμάδπιααε οἱ πουϊξ μος δἰιφυϊὰ 6988 
Βοπεβῖϊαϑ, δἴἶαπι χαο Ἠομπεϑεϊῃβ δδῖ, δἱβιπι ἀεβηῖτε παδςο886 6δϑὲ 6ΠΠὶ 
ςορηοδοεγε ΟΡ δεαπάδτη τδϊοπομ. πεαὰς ἱπάεβηϊϊα οοριοδοεῖ ἢθῸ 
688εὲ “ἀεϊευϊοτὶ μοπϑοῖϊαο: πᾶπὶ ααοά 6δϑὲ εἰαδπιο άϊ, ϑυδρίοἷο δδὲ, ὩοῺ 
ἐεἰεπει, φαΐρρα απ ποι ἐχαιυίοίϊα ϑοίαξ ε686 Βοπεϑεϊα9 ἀεϊοτίοτι: 
παοπίαπι, οἱ ἴα οοπεηξις, τὰμ}} ε8ὲ εὸ ἀεϊοτίαβ. χαοεῖγοδ ρεῦϑρι- 
ἐπτπὶ εϑὲ πεοαϑϑα 6886, αἱ αὶ Εἰ χυϊά δοταπι χαδε οὐ αἰίαθο ςοη- 
ἔδταπξατ, ἀεβηΐξε ςοβποδοῖξ, {ΠΠπὰ πος δὰ φιοὰ τείεγμιν ἀεθ- 
πίϊο οορποδοδῖ. δεὰ οαριιῖς δὲ τωδπαπι οἵ οεΐεγα εἰασπιοάί, Ζααθ 
δαπὶ δα θοἰδηϊίαθ, ἰρϑα αιίδεπι ἰὰ ἴρδατι φαοὰ δπηὶ ἀεβηῖτα οορτιο- 
δοεῖε ἰϊςεῖ, ἰὰ τογὸ δὰ αποὰ τείεγωμθιγ, ὨΟω Ὠεδοθ886 δδὲ σοβπο- 

δοεγε. οσυΐϊαδ δηΐπι δὶ μος οδραΐ δεῖ οὐδ οἷς δες πιδγῃ δ, ΠΟῚ οδξ 

πθοοϑϑε δοῖτε ἀδβηϊξε. πᾶτε μδδο ποῦ ροϑϑιῃξ 6888 ἷπ 18 ΄ῦδο δὲ 

αἰϊ χει τεζεγηπειν. δὶ υθγο μᾶθο ποὴ διιηὶ ἱπ [8 4υδε τεξεγαπίον 
αὐ αἰϊφυϊά, αἰΐψαε γοσα ἐϊοϊξαγ παϊίανν δα ϑἰδπιΐατα ε886 ἴῃ 15 ατιδ8 
τεζοστιαυγ δὰ αἰϊχαϊά, [ογιαδϑῖϑ δυΐεπι ἀξ οἶς 6δὲ δῦπι ἀε ᾿υΐπϑ- 
ταοάϊ τεραβ οοτγῖππι Αἰ χαϊά αἰᾶστοαγε, φαΐ πὸ δαερίπδ ἴῃ εἶδ γοῦ- 
παῖας εἶς. σοσταὰ ἀς ᾿ἰσ δία! ἀαριίδοδα δοπ δὲ ἱμυΈ 6. 
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8. Οὐεϊπεῖσπι ἀρρεἶΐο, εκ {πῶ αἱϊφαὶ ἀϊεππδιτ εδρε ππδὶςδ. 
{αειαθ αὐΐθαι ἐπ ΘΟΤΌΠΙ ΠΌΙΩΕΓΟ 6δξ 4086 τηα] ἰίαγίατα ἀϊουπίατ. 
τὰ ἰρίτπτ σρεοῖθ φαα!διῖῖα Ἀαλοῖταα εἰ αἰξεοιίο παπουραξαγ. Βαρὶ- 
ἔπϑ αὉ αἰξεοοις ἀϊέεγ!, φαΐα εξ το ἀϊαιαγηίοτ εἴ ρϑιτπδσι θοῦ, 

20 οὐϊυδιιοάϊ δυπξ δοϊοπίϊαο δὲ υἱγίαϊοβ, πᾶπι οἴ βοϊδηϊία υἱά δια ἴῃ 5 
ε886 4ιδὲ ὁππὶ ἀϊυϊογηα δἰ αἰΓΠουϊτεῦ ἀπισυθηΐον, 5ἱ «ειῖ5 γεἰ πιὸ- 
ἀϊοοτίϊος βεϊοπίϊατη δοοορογίξ, πἰδὶ ἡπάρτια τππιαιῖο ἢαξ ἃ πιοτθο τοὶ 
δἰΐψαο αἰΐο οἰασπιοαϊ οαδα, ἰϊάοτηααθ υἱγίυβ, τξ ἰαδεεῖα ἐξ Ἰθωρο- 
ταηῖα εἰ ἰὰ σεπὰσ οεἴογα, πὸπ υἱάθιαγ ἴαςῖ!θ ἀιπουετῖ δὰξ πιιϊατγὶ 
Ῥοδ86.. αἰζοοϊϊζοιος σόγὸ αἀϊοσυπίυν χαδθ ἔδοιϊα τηουοτὶ ροβϑαμξ εἴ 
εἶϊο πιοϊοπίαγ, αὐ οαἷογ δὲ {γίρτιθ, Ὡδὸ ποῖ τποῦρὰ5 δὲ δαηϊϊζαα οἵ 
οεἴογα οἰυσποάϊ. ᾿ἰ5 οηΐπι Πόῖπο δὶ αἰΐχαιο ποᾶο αὔΐοοϊαθ; δεὰ 
εἶϊο πππίδϊατ, ἀσππι οχ οαἰϊάο {τρί υ5 ἢὲ δὲ ἐχ βαηίϊαϊο ἴῃ δορτῖιι- 

9 ἀΐποπι ἱποίάϊι. δαάθπι δὶ αἰϊαστιπι αἰζοοϊοπαμι ταῖο. τἰδὶ εἰ πὰ- 
τῦτι ααδορίαπι ἰοπρίπαυίϊαϊο τοπιροτῖὶς φυδοὶ πδιογαὶῖς οναβογὶς δὲ 
ἐπιτυθάιο αἰ} 5 οἷξ ἀπς αἰ Γῆ ΟΠ ἴηνα ἀπνουθυῖ ροϑοῖξ; αύαπν αἰϊψαΐσ, αὖ- 
Ῥοῖε ἰαπι μαϊίζιπι εἰοοίωσα, πιθεῖτο μαρίζυπι ἀρρεϊϊανογῖε, ρογορὶ- 
δύυπι δυΐοπι δὲ βαθς ἀθθόγο μαλίτιι5 γοοατῖ, χιας δαπε ἀϊυταγηΐοτα 
οἱ αἰ οἰ ἰτι5 ἀπιουοπίαγ: πᾶπὶ οὶ δοϊδαϊίαταην ἀορτοαῖα ποῖ ἀάπιο- 
ἄσπι τοπεηΐ, δε ἕαεὶϊο ἀϊπιονογὶ ΤΩΝ 8δὸ5 ποῖ αἰππὶ Ββάβρθγο 
δ ϊοτι, φυδιντιατι αὐοοιὶ δαπὲ αἰΐχαο τηοᾶο βοουπάϊπιη δεϊοπτίαμι 
νεὶ ἀοϊοτῖι5 υεἰ πιοὶῖαδ. φαδιπόργοιν αἰΓογε μαθίτασ ΟΡ αὐθοιίομο, 

ἐο γαῖα μαδο ἴαοϊϊς ἀπιουοτὶ ροϊεσῖ, {16 δϑὲ ἀϊαταγηΐον πδο ἤαςῖ!δ ππὰ- 
ταῖατ. αἵ σοσοὸ Βαθίζις δηξ δἰΐατη αἰζοοϊίομθβ: σομπῖγα γόσὸ αἰΐδ- 
οἴοπον ποῦ πδοθϑϑατίο δυηξ μαθϊα8. πᾶτε αὶ παρ επε μαλίϊα5, ϑαπ 
οἴλαπι 15 αἰΐψιιο τποάο αἰίδοιι: φυὶ γεγο αἰζθςεὶ δαμξ, ποῖ οὐππίηο 
οἰΐαπι μαρίϊαιη μαραπξ. αἰΐοστισι βθπισ φαα ἐξαϊὶ5 δὲ, εχ χαο δὰ ρῃ- 
εἰϊαύυπι σαγοαμενο ἀρίος πὶ δὰ δαπίξαϊειη τπογθύπνα ῥτοο ἵν 5 6588 
ἀἰείπνηα, δὲ οὐπηΐπο φυδεουηηᾳαθ δεουπάτηι παϊαγαΐδαι Ὑη δαὶ ἱπι- 
Βεοϊ ταλϊεπι ἀϊουπῖαγ. πὸπ διΐπι δἰπραϊα παθς ἀϊοσιπξιγ, φαία δὶπὲ 
αἰΐσυθο πιοάο αἴξεοϊα, σϑὰ χαΐα πιαϊιγαΐοπι υἴμ ἀτιξ πα 6 Πτταζοπι 
Βαροηὶ δὰ αἰϊχουίά ἕαςῖ!6 ἰαεϊοπάτιπι ααὶ αΐμ}} ραϊοηάπιμ. τις Ραρὶ- 

0 ἰατοδ δεῸ ἀρῖϊ δὰ μυρίαι, εἴ σαγδοτῖὶ δεὰ ριὶ δὰ ουτϑατι ἀϊοῦτι- 
ἴαγ, ποῦ αυΐα οἷηΐ δἰξεοιὶ δίῖχαο τηοάο, δεὰ χψαΐα παϊαγαϊξαι ἔδςα]- 
ταῖοτι Βαρθηὶ δὰ αἰϊᾳυϊά ἕδοι!ς εἴβοϊεπάυπι. ναϊθηΐθο δπΐοτ δθὰ 
δ Όρτὶ οογρογε ἀϊσαηξιγ, χτΐὶδ παίαγαι πὶ υἷπι μαρεπὶ τς φυϊὰ ἴα- 
οἷα ἃ φαϊβυσιῖθοιὶ ραϊαπαν. ναἰοειἀϊμπατγιὶ σότο, χυΐα παϊαγαΐοτι 
ἀπε Ἰαῖοπι παροος πὸ αυϊὰ ζκοῖς ἃ φῖθα οὲ ραιαπίαγ. Πὶσ 
ἴθι α δαηὶ ἀτπγττι εἴ ταοϊϊθ. ἀπσγαπι δαΐμι ἀϊοίϊττιγ, αῖα παϊαγαϊ δπι 
ἴθι Πυθοῖ χα ἕαςϊ!α φοσοίαγ, τπο 6 αὐΐοπι, αυΐα δὰ πος ἴρδαπι ἧτπι- 
ΒΟ πταΐθια παρθες. τογιϊαπι βδπα5 φυαὶ ἐταϊῖ8. δὲ ρδΈθ1 165 φαα!ττα- 

80 ἴ68 δὲ ῥδδβδίοπιθα, τὸ ἀυϊοθάο, ἀπιάγον, δοογρίϊαβ, δὲ φυδδουησιθ 
δαπὶ ἱπ δοάδπι γόπογος ἰΐαπι σδίοσ, ἔγίρτι, αἰ θοτ, πἰρτογ. μᾶ5 ἱρίίυτ 
6656 αριταῖο5 ρεγορίσασπι δϑὲ. πᾶπι {πᾶ δᾶ5 γϑοῖρίαπξε, ἈΡ εἰ ἀϊ- 
σαηεαγ χαλὶϊα, τὰ τοὶ, χαΐα βαπεῖρὶς ἀυϊοοάίποπι, ἰείτατ ἀπϊοο, δὲ 
᾿ἘΞ ἧς: ἀϊοϊζατ αἰ απ, φαΐα τοεῖρις ἰθόγοιι. ἱἰπάθιη αι ἵπ αἰ τα τὸ9 
86 διαβεῖ. ραϊίθιϊος δΐοιπ φασὶ ταῖς ἀϊσαπίυτ, ποῦ φαοὰ ἴρ5α 50}- 
ἰεοία φυσι ταῖο5. τοοϊριεπεῖα φαϊοαφθαμπι ραϊαπίαγ: πδο δηΐπι τποὶ 60 
4ποά ᾿αἰϊχψηϊά ραϊαξιν, ἀϊοίτας ἀαϊςο, πος αἰϊαὰ φαυϊρρίαιη ἴαϊθ. δἷ- 
ταλ τοῦ οαἰογ δὲ ἔτίριις ραιῖθῖ!ος φυαϊϊταῖοα ἀϊοππίιτ, ποπ φαοὰ ἴρδα 
βυβίοοία, ἃ φαϊθυ5 τϑοϊρίαπῖαγ, αἰϊχαϊά ραϊαπαγ: Ὑδγατη χαΐα ἱπ 
δΟΌ 565 Οπππ 65 ἀϊοίδθ φαα ἰϊαιῖ5. δαπὲ ραβοϊοιὶς οἰασιγιοθς, ἰοοῖγοο 
Ῥαιίθιϊο5. φααϊτταϊος ἀϊοαπίατ. πᾶν ἀπίοθο ραβδίοπο φαδάαπι αἴῇ.- 
εἷξ ρυίαπι, εξ οαΐοῦ ἱδοίαπι, δὲ δἰπη τον αἰϊαθ. αἰροῦ νόγὸ δὲ υἷ- 

40 ἔτοτ οἷ σειοτὶ σοΐογος πὸὰ δοΐδιι τποᾶο, 4φῃο δὰ ψιδδ ἀϊοῖα σαπ, 
Ῥαῦθϊος παιίξαϊοα ἀϊεσπίαν, δε χαυΐα ἃ ραροϊονίθαϑ ρτοάιιοιϊ σαπε. 
παϊτας ἰρίτατ Ῥγορίου. ραβϑίουιθιι πνυϊαϊίομθα οοϊογαμι ἢοτὶ τπαπὶ- 
[εσΐατη δσὲ: πᾶπι Ραάοτε αἴΐεςειδ τὰρον αοϊα8 δεῖ, δὲ ρανοίαοϊης 
Ραἰ άυ5, δὲ σδίογα εἰπδιποάϊ. ἄυδγο δἱ φυὶδ παΐωγα δὲ παϊασπιοαϊ 
Ραδδίοπϑ αἰδοϊας, οοπδοηξαπειπι δοξ θὰπὶ δἰπα! οοἴοτα ργαθάϊευν 
6556. πᾶπι “πᾶ ππης, ἄστη ράεβεοτγοῖ, αξοοϊϊο εἶγοα σογρὰ ἤο- 
Βαξ, δαάδθυν αἴξοοιίο ἵπ παΐαταϊ! οοπδεϊτοϊοπο ποτὶ Ροΐοδε, δάθο υξ 

κὸ Ὀδϊαγα δἰϊαπι 5ἰπηι! 5 οο]οσ ἤαϊ. αυιδδοιπάιο ἰρίτον τα] σγταριοτιαία 
Ῥτὶποιρίαμν δυιμιδδιιμξ ἂἷν δἰ φυΐθυιδ Ραδδιοηϊθιι5 ἀθῶο πο ἔδοῖϊδ 
ἀπιονογὶ ροδδαπὶ δεὰ ρογιπαποπῖ, μεθ} 65 φαα! ϊαϊος ἀϊοπηΐαν. δἶνα 
δπΐπι ἐπ παίαταϊἱ τοὶ σοηδεταϊίοηδ ρα] ]οῦ ἀὰξ πἶστον ἢδὲ, χια!τξαϊο5 
ἀϊοαπῖατ: φιαῖοθ. ὄπίπι εχ οἷς ἀρροιϊαιπιν. δἶνθ ΟΡ ἰοπρῶαπι τποῦ- 
Ῥυπι δὰϊ δοσίυπι εἰάεπι ἀροίἀϊε ραΐ ον Ὑεὶ πίρτου, ποὸ ἕδος εἰπδα- 

ἄαηξας, δὰξ ρεῦ Ἰοΐατα υἱΐατη ροττηδηθηξ, χα δῖος εἰΐδτη δα ἀϊ- 
σαπΐογ, 4παὶα διμα ἰτοῦ αυδίθβ ἃ} εἰ ἀϊοιιποτ. χαδδοιηζαα γΈγὸ Ὁ 
116 Βππὶ αδε ἴαςϊ!ε ἀϊ5δοϊνππίωγ εἰ οἷϊο οσοτγγραπιαγ, ρϑϑϑίοπθδ ἢο- 
ταϊπαπῖοσ, πὸη (υαἰαῖος, χαΐα χιαὶος αυΐάδιπ ἂν εἶδ ποη ἀϊσπηίπτ. 30 
ὨΕ4αΘ δηΐτι ΘΒ δοοπδ χυίΐᾶ ρπάεβε, γαροσ ἀϊοϊϊατ; πο ῬΑ) 6δοθμδ 
χυΐα εἰπιεῖ, ΡαΙ Ια, δεἀ ροι[ὰ5 ἀϊείϊιτ δἰίαυ!ὰ μαϑϑὺ8 6886. 480- 
εἶσοα φυδα εἰπεπιοὰϊ διμξ, βαβϑϑίομ δ φαϊάδπι ἀϊουπίιγ, Ὡοἢ ἔδιημθη 
υδι ταῖθϑ. δἰ μα ποὺ δἴϊδτα πὶ απίταα ρδι 1165 χυαὶιϊαῖοθ δὲ ραβοῖο- 
Β65 ἀϊοιπῖαγ. πᾶτὰ απδδουμαυε ἱπ ἴρ6ὸ οτῖῃ ϑδίωϊιι ἃ χαϊθυαϑάδια 
Ῥαβϑϑιοηῖριιθ, δα ῃοῦ ἴδοις διπουθτὶ χπουπξ, οἰϊδοῖα δαπὶ, 408}:- 
ἰδῖε8. ἀϊουσΐαγ, υἱ διπαπεῖα εἰ γα εἰ ςαΐοτα εἰπβπιοϊ. 40 4]65 απίνα 10 
Ὁ [κἱς ἀϊουπῖττ, πεῖρα ἰγαουπαϊ εἴ ἀπιοπίεϑ. δία τον σαδεοῦπφαα 
αἰϊαα. δαπὶ διηδηϊτίαε πο παϊαγαϊθϑβ, δεὰ συϊρυϑάδιῃ Αἰλ οαδὶθα εἴς- 
ἔεοϊδθ, ζία αἱ ποὺ ἔδοϊϊς πιαϊαγὶ δὺϊ Ὡ0}}0 τηοάο διιουοσὶ ροδοὶδε, 
βρὲ φθοχαβ υοοδηξωγ φυλβταῖοθ, φαΐα 488]68 Δ} εἷς ἀϊοπηταγ. χαδθ 
ὙΕΓΟ ΔΡ [9 βυπὶ 4πῶ6 ἔδεε εἰ οἴτο οοττιριπίαγ, ραβδίοσιθϑ δρρεὶ- 
Ἰαπῖαγ, υδἰυτὶ οἱ χυΐ9 τηοϊδδῖῖα δὔεοϊας ἤδὲ ἱγαουπϊοτ. Ὡοπ διΐνα 
ἀϊοίτατ ἱγαουσιάπ8, αὶ ἰὼ Βυϊαϑηιοὰϊ ρετταγραϊΐοπα ἱγαουχάϊοτ δϑὲ, 
εεὰ ροϊίυδ ἀϊοϊϊατ φυὶρρίατα ραδ8ι.8 6666. 4Ζυλγα ιιδὲ δαπῖ οἰπστηοάϊ, 
Ραϑϑοη68 χυϊάδπι ἀϊουπίατ, χηδὶϊϊαῖθθ δαΐδι πο ἰΐοπι. χαδγξυῃ 10 
ΥΕΓῸ ζθηυβ φηα ἰδ οδὲ ἤραγα εἰ εἶγοα σαδτηχις τοι ΠΟΙ δἰ δέει 
ἔοττηα, τὲ ἰτίδησυϊα5 εἰ φυδάγαϊππι, ρτγαβίεγθα γϑοϊπάο οἰ ΟΡ] χαϊ- 
148, οἱ οἱ χφαϊὰ ἷ5 δἴχη!!α 6ϑὲ, φαΐα δευυπάστη δἰηραϊα παθς απϑῖα ΑΙ 
Ῥίδια ἀϊοϊϊαγ. ἤδαὶ τγδηριίυτι δυξ φαδάγαϊιηι 6586 4παἰς χυϊάάοτῃ 
ἀλολϊατ, πεδοθοι τϑοίαπι δαὶ ΟΡ]ϊααθπι. δεὰ εἰ δεουπάπια ζοτγτοᾶτα " 
ππττ σαοάσας ἀϊοϊϊυτ φααϊθ. ταγυϊπ δυΐετι οἱ ἀεηϑασα δὲ δδρθγωσα 
εἴ ἴδδυβ υἱάογί ροδδϑυπὲ χυαΐε χιίἀάδιη δἰξπίβοαγθ. δεὰ δρραγεξ 
Βδθο αἰΐεπα 6886 ἃ χυδλὶίβ αἀἰτίοἱοπθ. ϑἕυπι εὐΐπι σασπάδιι ρατίζατα 30 
υἱάδῖοσς ροῦι5 αἱππιπιαθα ἀδοίβγαγε: ἀθηϑασι δηΐπι ἀἰολξασ, φαὶα ρατ- 
[68 δὲθὲ ᾿πυϊοθῦ ρσγορίπαυδα δαπῆ, ΓΩΑΓΌΣΩ δαΐθαι, σαΐβ ἀϊδίαπὶ ἃ 66 
ἰανίοθαι, δὲ ἰδευε αιίάθτα, χαΐα ρασίδϑβ ἴῃ τεοπιτι χηοάαιηχηοὰο 
Ροοϊδδ ϑιιπῖ, ἀβρϑγυπι δυΐεπι, χαΐα α]ϊα διηϊποῖ δ }1α δυρετγαίωγ. ἔοτ- 
ἐλοϑὶ δαΐοπι δἕ αυϊάατι ΑἸϊπι86 αι} 12:15 τηοἀπ5 6856 υἱάεριίατ: βεὰ 
Βὲ διυῖ φαΐ τιδχίτηε ἔδγε ἴῃ δὰ Ὑθγδαπιγ, δἰ ἰαῖοδ δα δαπὲ 
δὲ ἅπ885 ἀϊχίπιυβ. φααϊΐα γεγο βατξ {πδε δ} εἶθ ἀεῃποϊοϊαδπίωγ γ6] 
πΟΥΐ8 Δ[ἴο πιοάο ἃ} οἷς ἀϊουπίῃγ. Ῥίδγαψας ἱρίϊασ ἂς ἔογε οσαπία 
δποιηϊπδηΐατν, τξ ΔΒ ΔἸροτγα αἰρο οἱ ἃ ξγαπιιηδίιοα ρτατησηδξῖομϑ οἱ 30 

ἈΡ ἰπδιϊτϊα ἱπδῖαδ. οδάθπι δὲ οδϊθγοστιτα γαῖϊῖο. χθρδάδσα σετο, αυΐᾶ 
ποῦ δυπὶ ροδίϊα χαδὶαιῖθαθ ποτηΐπα, πὸμ Ροεϑιπὶ Ὁ εἷς ἀδποσοῖ- 
πᾶτῖ, τὶ οαγϑοσίαϑ εἴ Ραρι]ογῖδ, αυΐ δδουπάυσι παιϊαγαίθτα ροϊεδϊδίετα 
ἀϊοῖτατ, ἃ πα} ]ὰ φαλ]ιταῖα ἀθποταίπαίαγ, χαὶδ πο δαηξ ἱπυροαίϊα πο- ὃ 
πιΐπ 48 1βέῖθ 8, δοουπάστι φαα8 Ηἱ ἀϊσαπετς 4π4}68, διουξ ᾿προ- 
δἴα δυπὶ 301 θη 8, δεοσηάμπι 4π88 ΡῸρ1168 δὺξΐ ρω]δϑδῖγιοὶ ΟΡ αἰΐο- 
οἴοποπι ἀϊοαπίατ. ρυριϊατὶ δπΐὰπ δοϊθηϊία ἀϊοϊτυσ δὲ ραϊδεσίτςα, 
ἃ φυΐδθιι5 ἀεποιηπιασίυτ χαΐ αἰδοῖ! δαπξ. ἱπτογάστη υότὸ εἴΐδπι πο- 
πὐΐμ6 υα δ ροϑῖῖο ποῖ ἀδποιιίπαῖατσ χαρά δεουπάπηι οαπὶ ἀϊεὶ- 
ἴπτ 4ααϊ6. υὐ ἃ νἱιταῖα ἀϊοιταγ σπουδαῖος, ἰά δδὲ υἱγίαϊε ρταθάϊαιδ: 
πϑῖη 60 ᾳαρά υἱγῖωΐοτι παραὶ, σπουδαῖος δε υἱτίαϊα Ῥτδβάϊμα ἀϊοῖ- 
ἴαγ, δδὰ ποῦ ἀδῃοιυϊπαίυσ ἃ υἱγίαϊθ. σοστιὶ ἣος ΠΟῚ ἴθ τα Ϊτ8 οο- 
ἄπρις, φυαὶῖα ἰρίτατ ἀϊοπαῖαγ, χπδὲ ἃ ἀϊοῖίδ χρλ δε 8 ἀθποηι- 10 
πϑΠΙῸΓ γοὶ αον θ αἰϊο τποὰο δ οἷ5 ἀϊσυπίαγ. ἱπδϑῖ δυΐθιι οομῖτα- 
τἰεῖαϑ ἰπ συαϊϊϊαῖα, αἱ ἰασδειϊα ἰαϊυ δε λθ οοπίγαγία δεῖ εἱ αἱροτ πί- 
Βτοτῖ, οἱ ἰϑάειν οεἴετα. αυϊποιίατη ἡπᾶθ Δ οἷ ἡυδὶα ἀϊοαμίατ, 
δ ἰπίπιδτιι ἰα5ῖο δὲ δΡΌπι πἷξτο. δεὰ πο ἰπ οἴπῖρυδ μος οοη- 
τἰηρῖε: πάτα ἤανο δαὲξ μα! !άο δὺξ οἴσσιποάϊ ςο] οὐ 8 181} εϑὲ οοπ- 
ἐγδυίαιπ, οππὶ δίοῖ αυδὶία, ργαθίογθι δὶ σοῃιγαγι γι δἰ ξοστιπὶ δἱξ 
4τ416, δίων τϑἰϊφυῦχα δγῖξ χιαὶβ. μοὺ δαΐδιμ εχ δίμρτ 5 ρϑγερὶ- 
συαιη δεῖ ΡΟΓΟΏΣΤΘΠΕ 4145 οαἴερογίαβ, Ὑογθὶ βγαῖία, δὶ ἰαϑιιεία οϑὲ Ὸ 
ἱπἰ πιοεϊεαθ οομῃεγαγία, δὲ ἰπϑῖϊτία οϑὲ χυδ]ῖαδ, σογῖε οἰΐαιν ἰπἱαϑε τα 
δὶ φυδ τα, χαία πα]1ὰ ἃ] οαϊοροτια οοπυδπίεϊ υἱπϑιεῖδο: ἰά δὲ 
πᾶς φυδηῖῖαδ ὕθς δὰ αἰϊχυϊά πες ᾿Βὶ, πες ουπηῖπο δἰμϑσποάϊ ααὶρ- 
Ρίαμν ργασῖοσ φαϊϊταῖθτι. Ἰάδιπ δὲ το μβαρδῖ αἰλδιῃ ἱπ ἃ] 15 συδς 
δπξ οοπίγασία ἱπ φαδ]ἰϊαῖϊθ. τεοϊρίαπξ ἀαΐειθ πυαϊΐα ἱπιθιτίοποαι 
εἰ τοπιϊδοίοπϑπι: αἰρατα οπΐτι τηαρῖθ δὲ ταϊπῸ9 αἰϊαγοτι αἰΐαγο ἀϊοὶ- 
τατγ, δὲ ἰθαῖαιη Δἰθστιιπ αἰΐαγο πιαρὶς εξ παΐπαϑ. χαὶποῖδτη ππατα δὲ 
ἰάδιη τϑοῖρὶξ ἱπογειπθηῖϊπην: σαοά οπίπι οαπάϊάυτη δοὲ, οαμἀϊάϊτα 
Βετὶ μοΐοβξ, πὸ οσθῃῖα ἴδιμοθη, δεὰ ρ]ογασθα ἰΐὰ δὲ μαβεπῖ. πδιη 50 
ἀαβλίϊτατο «φαϊρίδαι ροδοῖξ δὴ ἰπϑιϊῖα τηᾶρίϑ οἱ ταΐπα5 ψιᾶτη αἰΐα ἰυϑτὶ- 



6 ΟΛΤΕΘΟΆΙΑΒΕ, 

ἣκ ἀϊοαῖπν, εἴτα  Πτογαας ἀπρίτατὶ ροῖοϑὲ ἄδ οἰξία αὐεοξοιῖδτβ. χοὰς 
ἄσπι επὶπι ἂς Βαϊιβπιοάϊ το ρπ5 ἀπρίϊδηξ, οἱ ἱπϑεασα ταδια ποῖ 
αὐἀπιοάτπι δἰυπὶ πιαρὶ οἱ ταΐπτϑ αἰεὶ, Ὧδο δαηϊϊαίθη δϑμΐξαῖϊε ; δὲ 

, πύπτιϑ δἰΐοστιπι δτεγο Ἀδθογα ϑαδι τ ἰηχαίπηξ, δὲ βιδεϊτῖα 6 τοΐπτιδ 
11 αἰτοστιπι ἀἴἴοτο μαρεγα, ἰπάδτηψιαθ πιϊπαδ σγατηχδτίοας εἰ ΑἸ ϊαστιτν 

αἴεοϊίοπυτα. χαδε υϑτοὸ ἂρ ἷἰϑ ἀϊοτυνῖαγ χααὶῖα, εἰπε ἀπθηδίομα 
τεοὶρίπηξ σοπιεπιίοποπι δὲ γε σῃδια : πᾶτι ταδρὶ5 ρτδιωσπαῖςτιϑ 
ΔἸϊον αἰϊοσο αἰείταγ εἰ ἰπϑέον οἱ δαηίοσ, οἱ ἰῃ α].15 πιάθαι 86 σο 6- 
Βοῖ. τῆϊαπραϊαθ γεγο δὲ χυκάταϊιπι ΒῸΒ υἱάδηςογ τϑοίρεγε ἰξῖθῃ- 
Ὠοπεπι δὲ τορι δϑίομθτι, πος 1} αἰΐα βριιγα: πᾶτᾷ Ζαδ6 τγϑοιρίαπε 
παἰαηρτὶ! δὲ οἰγοα]! ἀεβηϊτίοπεπι, οπιαία δεζαα ἔγίδηραξι δαὶ οἰγοαὶὲ 
δαπῖ, εχ ἰϊ8 δαΐετη 4086 πΟῺ τγεοϊρὶπηὶ ερηάοτα ἀεβηϊομοπι, ποις 

10 ἀϊοδίαγ αἰΐθττισι δ]έεγο σαδρὶβ ἴ8]6: πἰμῖϊο δπὶπιὶ τπρρὶθ ααράγαξισι 
πὶ Δἰΐογα ραγί ἰοηρίαβ δϑὲ οἰγου δ, οὔτα πααΐϊττιηι τεοὶ ρίας οἷγ- 

φαἹϊ ἀοβαϊθοπθι. διπιρ ἰοῖτεῦ ἀαξθαι, πΐϑὶ ἀπῖρο τεοϊρίαπε ταὶ ρτο- 
Ροσίϊας. ἀεβηπίοπεμι, πορ ἀϊοδῖογ δἰΐοττιπι αἰξεγο τωᾶρῖδ ἴἰα]ς. ἱϊα- 
406 ποὸη οὐμμία θα τεοὶρίαπε ἱπιοβδομπετη δὲ τετηϊβοϊοπιθσα, πὶ- 
Αἰ ἰριταν ἐς ἰἰ5 χυας ἀϊοῖα δυπῖ, οϑὲ ργορτγίῃπι φαδιτιδβ. δια 
ΥΕτῸ δαὶ ἀἰβείπῖϊα δεσαπ τπι 50188 αὶ ξαῖε5 ἀϊουπῖογ: δππὶΐε δηΐπε 
δἰτεστπι δἰξθγὶ πορ 6δὲ δ[ῖδ ταϊϊοπε {τιᾶπὶ 788 εδὲ χαδ]6. χιιαγα ργο- 

Ὧ0 ῬΤίυτα απ] ΠΔῈ15 [ποτ δἰπιῖα υεἰ ἀϊβϑῖμαι]ς δεουπάππι δᾶταὰ ἀϊοΣ. πὸπ 
ὁροτγίεῖ δαΐετα ᾿οτηταουετὶ εἴ Ὑθγευὶ Ὧ6 (υΐδ ἀϊοαὶ ποβ, οὔτα ἀ6 
φααϊξταξα ἀΐςοτα ἐπϑεςαστίπυμϑ, πα τα χαᾶθ δὰ δἰ χαϊὰ γείοσυπίαν οοὰ- 
ποτηοΓαβ86, σποηίαπι μα ᾽ τὰ εἴ Δεοομ 65 ἀἰ σα θασονϑ 668ὲ δά αἰ χαϊά. 
ἔετο δηΐπι ἴῃ δἰποιποαϊ ΟἸα πὴ θ8 βθποτα ἀϊσππίητ δὰ δἰϊχαϊά, δίῃρε- 
Ἰοτᾶπι δαξετι ἤϊ}1] εοὲ δ] χυϊά. πδπὶ δοϊθητῖα συτα οἷς ρθπιβ, ἰὰ φαοὰ 
ἐοξ, αἰτεγίαϑ ἀϊεϊεπτ: αἰϊσυϊαϑ δαὶπὶ οἰ θπτῖα ἀϊοῖ τα. δἰπραϊατατη δυΐοαι 
δοϊοπεαττιτι πα]]ὰ ἰὰ χαρά εοὲ δ]ϊοιῖυ5 ἀϊοί τιν, ἀξ ρταπιτπδοα ποῖ 
ἀϊοϊπτ δἰϊουΐα 5 ρτατπσηδῖοδ, πδο πιπϑῖοδ δ] ἰσὐπα τη πεῖσα. πἰϑὲ ἔογὲθ 

80 ταῖϊοπε ξε ποτὶ ζω φιοχας ἀϊοππιον δὰ αδἰϊχαϊά, πὶ ρτατητηδιῖοα ἀϊ-" 
εἴταν αἰϊοηῖπ5 δεϊθιἶα, πο δἰ ἰσαἰπ5 ἐταπηπιαῖΐοα, δὲ πιυδῖσα δἰϊουπιδ 
βοϊδηῖϊα, ΠῸῚ δἰϊοπίπϑ πιαδῖοδ. σθδγα βἰηροΐδα δοϊοπιϊδα ποὰ δαθξ 
δὰ αἰϊχυϊά. ἀϊοίπιας δπῖσπι 68 ΘΧ δοιθμ 8 5ἰΏρη 8, “αοπΙδπι 
δας Βαρδιππβὶ δὲ δοίθητθβ ἀἰοίπιαγ 6ο φαοὰ δἰπρτίαττιπι δοϊο ΑΓ τα 
ἰίψαδα μαβετωτβ. σαοοῖγοδ φιβἸϊξαῖεα δππὶ Ἀ86 δίπρτιΐδα, ἃ χυῖβαϑ 
ἀϊοπποτ χπαὶθο: δοὰ μα ποῖ δβαπὲ ἰῃ 8 απ86 ταΐδγιπίος δὰ δἰϊ- 
φαϊά. ρῥτδεῖδγεα δὶ ἰάδτω δὶ χπαὶε εἰ δὰ αἰϊχαϊά,, βι 81} ἀρδαταϊιδιίθ 
δαὶ ἴῃ πἰγίσστια ροπαεγῖρυδ ἰἀ σΟΠπΟΙ γαῖ, 

δ 9. ἄρεγε οἵ ραῖϊ γεοϊρίυπὲ σοπγαγιοϊαῖοιι οξ σοπξοπίοῃθτη 86 
τατηϊϑϑϊοσιθιη. πδιὰ οαἰείδοετα εἰ τοίτίρεγασε δαπὶ σοηϊγαγῖα, πεοποπ 
οδἰεβοτὶ δὲ το γιρθγαγι: ἰέθαι ἰδθέδτὶ ἂς ἀοίεγε. ἰἰαχας γεοὶρί ποῦ οου- 
ταγιειαίεπι. οἕ ἐπιδ ομθαι δος Τοπηἰββϑίοπεπι. οαἰδίδοογα θηΐπὶ ἰΐσεξ 
Ταρὶβ οἱ ταΐπα8, δὲ σδ θβευΐ πιδρῖ5 δ τπίπϑ, οἱ ἀό]εγθ τηδρὶβ εἴ πιϊ- 
πῦϑ. δρβέγθ ἰρίυσ δὲ ρμαϊϊ τγεϑοιρὶπηὶ ἱπεεπιίίοπααι δὲ ΓΘΙ 58 ΟΠ πὶ. 
Βδες ἀς ἰδ ἀϊςῖδ δἰπξ. ἀϊοῖπιι δδσὲ δαΐετι εἰ ἀθβ εὸ υοά εϑξ εἴδατα 

10 6886, ἴῃ 115 σις δπηὲ δὰ αἰϊχυιϊά, Ὡσπιρε ἰὰ ἃ ροϑιοπὶθυδ ἀδποταῖς 
βαγὶ. χαρὰ γεγο δὰ γεϊίψαββ οαϊθροτίαβ, ἰὰ εδὲ φαδπάο υθρὶ Βδρογες: 

οπΐατα τπδηϊ[οϑίαε δαπξ, 181] αἰϊπὰ ἂς εἷβ ἀϊοϊξαγ φυᾶτα χαδα ἰηΐ- 
;ο ἀϊεῖα ἔπειτιπῖ, χαοὰ μαρεγε χαίάδσα δἱρτιιβοαϊ ςαἰςδδῖυπι 6886. 
ατιπαῖππι 6586: δὶ, τα ἰπ Ἰγοοσθὶ ἰπ ἔοτος; δὲ εοἴοσα υδε ἀδ Ηΐ 
ἀϊεία 5ππε, 

10. θὲ ῥγοροϑιεβ ἰϊαστια βεπευῖθαϑ βαἴβείαπε φαδε ἀϊοῖα στιπέ. 
ἴατῃ ἀς ορροϑὶτι5, φποῖτηο 8 Ορροπί δοϊδασε, ἀϊσθπάυτηῃ εδὲ. ἀϊοίαιγ δὰ- 

90 ἴετη δἰζϑγιπι δ τευὶ ὀρροιὶ φαδάτγιξατίαπι, τοὶ αἰ δὰ αἰϊχυίά, γεὶ αἰ σου- 
τπατῖα, γεὶ πὶ ρτιναῖο εἰ Ἀδδιξαβ, νοὶ αἰ δβτταδιίο εἰ πθραϊίο. οἷς 8δὰ- 
ἴεπι ὀρροπίτυγ Βογαπι ππιαχαοάσχας, οἱ Εγροὸ ἀΐξαπι, αἰ δὰ αἰϊχαϊά, 
νεἰαε ἀαρίυπι ἀϊπιϊάϊο; πε σοπίγαγια, σεἰυεὶ ταδίασι Βοποςὶ τὲ ρτῖνα- 
Ὧο δὲ Βαθίπις, νεἰαεῖ σαθοϊταϑ δὲ υἱδαθ; οἵ αἴβγαιαιίο δὲ περβϑιῖο, τδ- 
Ἰππἰ δεάεὶ -- ποη 8βεἀεῖ. απαδοῦπαιε ἰρίταγ αἱ ἃἀ αἰ χυ ορροπαμπίαγ, 
1ὰ ἴρϑαπι χαοα 5ππὶ, ὁρροϑίξοτιπι ἀϊουπίαν, πὶ φιοτηοάοουπααα ἃ]1- 
ΕΓ δὰ δὰ γοίεγαμτασγ. τὲ ἀαρίαπι ἀἰπιίϊὶ ἰὰ ̓ ρεαπι χαρὰ εϑὲ δ] ἰογίαϑ 
ἀϊοϊταγ: δ᾽ ἰουιϊα8 επὶπι ἀπρίππι ἀϊοϊξατ. δοϊθπεα χᾶοααα 5οἰ ΡΠ ορροπὶ- 
ἴατοϊ δά αἰϊχυϊά; ἀϊοϊξηγααε δοϊαπεα ἰἀ ἰρϑιπι χαοὰ δεῖ ἱρ81π8 80 1}1}16. 

80 εἴ δεῖ 116 φαοχαα ἰά ἴρϑυπι φαοὰ ε8ὲ δή οργροϑίξιπι τγεξεγίαν, πετορ 
δὰ δοϊεπδπι: πᾶτὶ δΟ ΙΒ Ϊς ἀϊοίξαιτ δἰΐψαο 8.1 Ρ116, πειῆρε βοίεμμδ. 
αδδοῦπααα ἰριϊατ ΟρΡροπαμίαγ ταἰ δὰ αἰϊχαϊὰ, ἰὰ ἴρδατι χυοὰ δυπὶ 
οΡΡοϑίξοττιτα 6986 ἀϊοχηξαν, δαξ χαοπιοάοοππααε ἱπῖογ 86 τοΐίεσαη- 
ἴα, χᾶδε σὑεσο ὁρροῃπηίαγ τὶ σοπίγασία, ἰὰ ἱρευπι χαοὰ ὁῃπξ, π6- 

φασατιαπι δαὶ ἱηνίοθτα ἀϊοπαῖαν, δε σοπέγανία ἱπέετ 86 ἀϊοπηΐης. 
πεζας επὶπιὶ Βοππια ἀἰοῖξον ταδ]ῖ Βοπατη, δδὰ οοπίτασίαπι, πθς αἷ- 
Ῥῦχα πἰρτὶ δίραπι, δεὰ οοπίγασίαση. ἥπατα ἤβα ογρροιίίοξδα ἰπΐδδ 
δὲ ἀϊξίεταπε. φαδεοῦπσας υάγοὸ οοπίγαγία εἰυμταοίϊ δυπὶ ἂξ πδεθϑ88 12 
οἷς ϑοσττα δἰϊεγωσα ἴω 615 ἱπεῦδε, ἰπ Ζαῖδαβ πδίιγα ςοπιραγαίωσῃ εϑὲ 
δὶ ζοϑοξ δας σΌΡ 56 διιτιυπηίονῦ, ἱπίοσ μαθο εραίχαχία μι μὶ οὶ 18. 
φεγίθοῦατθ. φυοσγαπι δαΐειη ὩΘὰ οδὲ πδοῦϑθα δἰ δδσΌτα ἰμθθδ6, ἰπ μος. 10 
τὰπι ἱπδάϊο εδὶ ὁπιμίῃο αἰϊσυλὰ οοἸ]οςαίιαι. πίραξα πρίυτα οοιορα- 
Ξαίαπν εϑὲ τἴ προρ5 εἰ δαχϊϊαϑ δίης ἰδ σοσροσα δῃίϊμηδἶθ, δο Ὡϑοθϑθα 
δὶ Δίεγαι ἰπεδϑ6 ἱῃ δηΐμα ] 15 ςΟΤΡοτα, ταὶ Ἰαϑσϑίμ γεΐ δαιϊϊδέριρ, 
ἔξετι πιρᾶγ εἰ ρᾶτ πασπετο αἰ δυϊζαγ, ὡς πδοοϑϑα. δὲ δἰϊογαμα Βη- 
ὭΔΕτΟ ἰπεϑδα, δπὶ πραγ δὰξ ραᾶγ. δἰσῃθ τ} εδὲ Ηἷς ἰοϊτεγιθοίχηα, 
ΒΕΟ ἹΠΟΤΡΟ εἴ δδηὶ δι, πος παραγ εἰ ρατί δαοττιτι ὙεγῸ πο} δὐξ 
ἈΘΟα856 Αἰξοττσα ἴβαδδς, ἐν ἈΟΤΌσι πϑεϊο 6δὲ αἰϊφυϊά, πίραϊα παῖτιτα 
ἐοπιραγδίχει δδὲ Ὡξΐ πίρτοτα δὲ δἰμαδι δἰπὶ ἷπ Θογροσε, Βεαθδ 56: 
ξε88ε εϑὲ οἸϊαγατα ἐοξτιπὶ ἵτι ΟΟΓΡΟΓΘ ἴπδιθ6, αυΐα ποι ΟΙΩΏΘ φοχρῃά 
εεξ υεἰ αἰδυῆν νεἰ πίρσυπι. ἱξθτα ἱπαργοβατω οἱ ργοϑῦσα δΌΩρ μας 
εἰ δηΐπεαὶ οἱ 4]1186 τωρ 5, πεζαα ἤδοθϑ86 εδὲ ΒΟΓΌτα δἰξογοχι ἰἢ 4 
ἔπϑιδα φαῖρς δεϊγι ιϊξτισ, αυΐα ποῺ οἸαμΐα παρτΟ ἃ δῖ ῥσοβα δαπέ, 
εἰ εδὲ δἰ ᾿χαϊὰ ἱπ Βοτγθπι τηεαΐο, τὶ δἰδὶ δὲ αἰρτὶ ξαϑοῦχ εἰ ρα άπ 
εἰ χαϊσυπααςε δἰ οοΐογεϑ δαξ, ἀπρσοθὶ δαίεπι εἰ ργοδὶ, απο πιε- 
486 εϑἴ ἱπιρτόθυσα πόα ργοναπι. ἱπ ποππα Ἰς ἰρλμητ δἱο 86 γὸϑ βῸ 
Βδβεῖ πὶ ποταὶπα ταϑαϊῖ9 δἰπὶ ἱπαροϑὶϊᾶ, αἰ αἰθὶ εἴ ωἱρτὶ τιραϊα δπςὶ 
ἔαϑοσπι εξ ρα! άσπι οἱ χυϊστμχαθ δἰδΐ οοΐογοο δαηξ, ἴῃ χαϊρυράατῃ 
σεῖο ᾿μαυά ζλοϊε εαἰ, ἰά χαοὰ εδὲ ἰπ τιδάϊο ποχαΐσις ἀδιποηδέγαχε, 
δεὰ πιτίυδατιε αχέγεσωὶ πθβαῦομα ἀεβηίϊυγ χποὰ 681 ἰπ ταδάϊο, γδ- 
ἰυϑ φιοὰ πεζὰς Βοπῦτι 6δὲ βεζας τορίατι, δἵ ἤσχαα ἰμδίασα πΘ 4.8 
ἰαϊαϑῖαπι. ρτίνδιϊο δαΐεμα δὲ μαριϊοϑ ἀϊοίξατ οἶγοα ἰάδια αἰϊαπϊὰ, ὡξ 
Ὑἱδὰβ8 εἴ οδϑοῖῖδδ οἶσθα ΟοςΪη. δὲ πὶ ἱπ πηϊνογθιμι ἀϊοατα, ἷπ 
480 πδίαγα οοταραγαίιτα οϑὲ αἴ Βα ϊτϑ δἰξ, οἶγοα μου ἀϊολον Ἀόττσα 
πἰταπιᾳὰθ 6486. ἴῶπς γὙεΐο ἀϊοίμηιϑ δἰπρτία χααα παρ ταχη σοοίρεγα 90 
Ροδβδιπξ ρτινδῖα εαδε,- σατὶ ἵπ 400 πδίαγα ἴη6986 ἀεθεῖ, δὰξ σηδηάο 
Βαΐωτα παροτὶ ἀερεῖ, ὩΏ}1Ὸ ταοάο ἱπεδῖ. εἀδηϊοϊυπι δαῖτα ἀϊοίτοτϑ 
8οη αο ποτ μαβδεὶ ἀοπίοθ, εἴ οϑθοῦτα θα ααοὰ ποι Ἀδρεὶ τἱ- 
φαπι, δεὰ χαρὰ ποι μαρεῖ στιαπάο παῖαγα βάβετγο ἀθρεξ. πᾶπι 4πδθ- 
ἄτα Ὁ οτῖα ποο υἱϑθμι πες ἀθηῖθα μαθδηξ, πὸπ ἰάσιθη ἀϊοππηΐησ δάδα- 
ταῖα Ὠεαα σαθοα. ἴδηι γ6γῸ Ῥγλυδθγαι 6886 εἴ Βαβ6γα Βεαβίξεχω Βοὴ δὲ 
᾿αένψεϑε; εἴ μαρζαδ. ϑθπὶ δδρεοῖαϑ οϑὲ μαβίμιδ, ςδροιϊδϑ εδὲ ρυλναδο; 

ΕΓ ἀπίεια δόρεοίητη ΒΟ εϑὲ δρθοῖιϑ, Ὡ6 0 σδεσμπι 6286 6δῖ (86- 
εἶϊα9. εἰθηῖπι οαροξαβ εϑὲ ργίναϊϊο σαδεάδπι; δὲ σβθοθπι 6886 6ϑὲ 
Ῥηνδῖἴαπι ε96, ποῦ ργίναϊζο. πιδπὶ δὶ οδθοἰξαβ εἰ οβδοῦπι 6986 ἰάφηςΣ 40 
Φεδεωϊ, πἴγαχαθ εἰάθτλ δεῖ αθγεπίωγ. δἴχαὶ πόπιο ἀξοϊαγ οαθοῦϑ, 
ποσπδαύδτα δυΐθειι βόπῖο ἀἰοϊξογ οαοοῖδθ. 86ὰ δὲ μδθο, ργιγαΐπιπι ὃ 
Ε6 εἴ βδθεγε βαδίζει, υἱάθηξασ ὁρρουΐ αἰ ργίναιϊο εἰ μαδιϊαβ, 
πᾶτα τηοάτι Ορροβ Ποπὶδ οδὲ ἰάθη: υξ δπὶπι οδθοιΐαϑ Ορρουαγ 86ρΡ9- 
αὶ, τἴϊὰ οὔδπι οδεσαπι 6886 Ορροπίτογ οἱ φυοὰ οδὲ μᾶβεγε δβρβοίνσω. 
Ἰά φαοηπε φαοὰ 8ῈΡ δἰσταδίίομθπι δὲ πεγδαομθπι οδαϊξ, πρὶ δδὲ 
δίβιπηιδιϊο δὲ περαῖῖο: πᾶπῃ δίβσιπαιο εϑὲ οσγαῖῖο αἴξβεταδῃ εἴ περβᾶ- 
Ὧο εδὲ οὐϑῖϊο ποζϑηϑὶ 6Χ 1195 Ὑ6ΓῸ 4π86 81} αἰβτταδοπειι εἴ πεβδ- 
ἄοπεπι οδάππὶ, πί}}] εδὲ ογαϊῖο, δεὰ το. δεὰ εἱ βδες ἀϊσυσίασ διθὲ 40 
ἱπυΐσεπι οὁρροηὶ οἱ δίβετηαϊο δὲ περαιϊο, χαοπίαη ἴῃ ᾿ἰ8 φαοῆθθ 
ἰάοτι δεῖ τποάτϑ ορροοίοηϊδ. τὶ οπὶπι δἰ γτραῖο δὲ Ὡραῖο ορρο- 
παηῦιν, υοϊ δεάδὲ - θὰ ϑεᾶεξ, ἰϊα οἴίαπι ὁρροπαρῖογ γα πἰτὸ- 
486 οταδομὶ διιδιεοῖβ, να δεάσθσα αἰΐσποπι εἴ ποὰ δεάθγε. ῥτὶ- 
υδδοηδαι δαΐεπι δὲ μαρέϊαπι ποὴ ὁρροδὶ ὡξ δὰ αδε διααξ δὰ αἱ}- 
χαϊά, Ρετορίσυππι 6δὲ, φυΐα ἰὰ ἴρϑαπι φαοά εϑὲ, ποι ἀϊοῖταν ορρο- 
δι, πῶδι ἀϑρϑοῖπϑ ποι δδὲ οδδοϊϊαϊι δδρθοῖῃϑ, θὲς ὉΠ0 811ο τποὰο 
εἀ ἰὰ τοίδσϊασ. ἴΐοπὶ οαδοϊϊαϑ ποῖ ἀϊοίτιγ οαθοῖτδ8 ἀερδοῖαθ; 86 8ὸ 
Ῥυῖναῆο χαίάεπι πϑρεοῖαβ ἰρϑὰ οδεοὶίδ8 ἀϊοῖξατ, οα δ οἴξαβ δυΐεπι 88ρ6- 
οἴαθ ποιὰ ἀϊοῖτατ. ῥταδίοσθα φαβεσαπαπο ϑυπὶ δὰ αἰϊατά, τεΐεσωιν- 
ἴῃτ δὰ δα υλε γεοϊργοοβπῖωγ. θαγα δἴϊασα οβεοῖιμβ, 8 65ϑεῖ δ 4]}- 
χηϊᾷ, τεοϊργοςαγεῖῃγ συχτα 60 δα χφιοά τείεγίατ. δεὰ ποὴ γεοϊρτοοα- 
ἴπγ, φυοτίατι δϑρεοῖτθ ποὰ ἀἰοϊτωγ οαεοἰ τα δερεοϊα8. πα Ὡξ (ον 
τταγία χυίδεια ορροπὶ δὰ δε δεοιιπάυπι ρυλναίοπεσα δὲ ΒΡ πλτῃ 
ἀϊοπηῖαγ, οχ Ἠἷδ πιαπίεϑατη δϑὶ. πᾶπὶ ΤΟΠΊΓΩΤΟΥΣΙ, ἱπίοσ χυᾶθ 
ΔΙΕΣ δϑὲ ἱπιουϊδοῖαπι, ϑειιρετ πθοδ886 δδὲ δἸϊθγιτι ἴη6886 πὶ ΦΌΣΡΙδ 
παζατα οοτηραγαΐατη δὲ Ὡξ Ἰῃσἷπὶ δὰϊ φυΐθαδ αἰιγϊδυπηΐαγ, οἰχαίάοπι 30 
ἰπῖεν δα πῖδ}} γαῖ ταϑάϊπτν, ααοττιτι αἰξεγααι πεοθδβθ8 δαὶ ἴπ. 60 πῃ 
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6826 αὔοᾶ δυβρίοοιἀὶ πὶπι μαροὲ, πὶ ἴῃ ϑαπίτα!θ δὲ πιουθο., Ὠθοποῦ 
ἐπιραγὶ δὲ φαγὶ ρογϑρίοὶ βοῖοϑε. ἐμίθγ φυιᾶθ φαΐθιι δαὶ πιδάϊαμπι, πρη- 
φυλπὶ πϑορόδα δδὲ θουιμι ἀπ οπνιΐ 6ο ἴποόδο συοά διδοὶ- 
Ῥίοηαϊ νἱπὶ μαθεὶ: πϑὰν δαῖτα ΔἸίναπν δας πΐρττπι πϑοθοδθ οαὲ 6866, 
φαοάοῦπαιο σαϑοὶρίδιἀϊ νὲπι μα μεὶ, πιθὸ αἰ άυπι γε] (πρίἀοπι, φαία, 
πιδάϊατη αἰϊψαοὰ ἰπέον αθο 6556. εἶμι} ργολάϊνεε, ργαθίθγθα θογαῃ 
Ὅταξ αἰϊατι 
Βαβοπῖε ἱπθόβθ πθοθϑδδ ποῦ δγαϊ, οχοδρεῖβ εἷβ φυΐθιβ παίτπγα πιπῖμι 
ἀποδὶ, αἱ ἱρτπιὶ οαἰϊάαπι 6680 οἱ ἀὐνὰ δἰ θαμι 6556. ἧπ Ηἰ9 δυΐοιῃ ἀπο 

.ο πδοΘ886 δεὲ αἰζδτιπι ἰπθσβθ, ποσὶ πξγαμ δὲ. “πθααθ δομϊπρὶξ ἴρτιοπι 
43 3586 Τυϊρίάαπι δαξ πἴνοπι πἰρτατι, αάδτθ ποῖ 658 Πθρθ656 οπιπὶ 80}- 

᾿δοῖο δαβοϊρίοπαϊ σἱπι Ἀαθεπεὶ ἔπθόδο μόγαπι αἰϊογαμι, 86 οἷβ δοίμπι 
ἴθπι5 παΐαγα ἀπῦια ἰηθϑὲ Ηίδηυθ ἀδβηϊΐξο ἀπτια, ποῖ υἰττμα νοῖ. 

ἴῃ ρῥτιναϊοηε δαΐοπι οἰ μαΡῖτι πθαΐντπι δούσι χυδθ ἀϊοία πη γθ- 
ταπι 6δὲ. ποῖ δπΐπν ΒΟΠΙροΓ ἰπ 6δὸ φυοὰ δηδοϊρίεπαϊ νἷπι Βαρδὲ πιθ- 
οδ586 δδὲ αἴζοστιπι Βογίπι ἴπθ856, χαϊα φασὰ παΐαγα ποπάναι νἱάοτγο 
Ῥοῖϊοβῖ, ἰᾷ ποτ φαθοιμη 6856 πϑάτιθ δερδοῖωπι μάβοτο ἀϊοϊτιγ, 4πα- 
Ῥτορίον βδθο ποι γαπὲ Ἔχ οἷ οοπνατιδ φαογτιι Ὡΐμ} 658 πιο ἀΐωπι, 
86 ποᾷῦδ δχ εἷβ χαογαπι δεὲ τιδαϊαϊι, ιιοιίαιι πδῦδοδ6 δὶ υδῃ- 
ἄοχαο οπιηὶ δυθίδεϊο ϑτιδοϊρίθπᾶὶ νἶπι πα θμὶ οἀπδδ86. δοστίπι αἰτο- 

10 ταπι. οὔπι δηΐπι οἱ ἃ παΐαγα ἐπ Βαναπι δὲ αὐ υἱδάτη παρϑαῖ, ἴὰπο δὺς 
ὁδδοῦπι απἰὶ τἱάθης ἀϊσείατ. πὸ μόστιην ἀοἤηϊξο αἰζοστιπν, δοιὰ πΐγιμν- 
θνοὲ. ποῖ δδὲ δηΐτα πδοθθ88 ἀπὲ οαθοιπη 6556 αἷϊξ υἱδυιπι ἤᾶΡοτο, 
ϑεᾶ αἰτογαΐταπι, σοπ γαγ ογαπι ὙὉΓῸ αποτγιπι οδὲ αἰϊχιοα πιοάϊατι, 
παησιαπι αἰΐοττη πδοθ556 Οδὲ ἴμθ886 ἴπ οχππὶ δυρίοοΐο χυοὰ τοοὶς- 
Ῥἱοπαϊ νἷπι μαβεὲ, δὰ ἴῃ αυϊυικάαπι ταπίπυς αἴχαο ἐπ 5 ἀοδηΐτο 
ὉπΌμη, ποὸπ αἰττιη θοῖ, συᾶτο φπδη  Γδδὲαπι δδὲ πουῖτο τπιοο Ὡξ οοπ- 
τγατία ὁρροπὶ δᾶ θδδ δϑοιπᾶστι ρυἰναϊοποι οἱ μα ἰϊτατη ορροπῦπ- 
ἴατ. ῥτδοίογοα ἰπ οομπέγαν 8, ἀππιπιοάο δυθίδέξαπι ἐχίος φαοὰ πὰ- 
μιυραξ νἵπι τϑεϊρίσπαϊ, ροῖΐοδὲ υἱοϊδδίτι ἱπίοτ 66 ςοπιπνιϊαϊο βογὶ, Ὠἰδὶ 

930 οἱ σαϊ πάϊαγα ἀπππὶ ἱποὶξ, τι ἰρτανη οαἰϊάτιν 6556, πᾶπι δὲ ποιὰ δδὲ 
δαπτπι, ροῖοδι δορτοΐατο, δὲ φαοὰ 6ϑὲ αἰ νυπι, πὶ βοτὶ, εἱ φυοὰ 
οὶ ἔϊρίάτπι, οαἰοβοτί, οἱ φιοά οδὲ οαἰάππι, τοίτρογατὶ, οχ Ῥσόθο 
ἀποᾷαο ἐπιρτοθαϑ βοτὶ ροϊοσε, δὲ δχ ἔπιρτοθο Ρτὸ πᾶτη ἱπιργοὸ- 
Ῥὰς δὰ πιοϊίοτγοβ σχογοιϊδείοπθα ἂς δοπποποα ἀδαποῖαα ργορτγθαϊο- 
ἴαγ, Υἱἷ5 Ῥάττιπι, δὰ ἢ τὶ πποῖϊον οἷς. χαοᾶ οἱ δεπιοὶ γοὶ ρμαγ- 
γῦπι ἱπογοτηθηΐππι ἀοροροσῖξ, ρογερίσανπι δδὲ ταπάθιπ δὰπὶ ἀπερον- 
ζδοῖθ πναϊαξτιπι ἐγῖ ατξ ΡΘττηαϊ ἔτπὶ ἱπογοτπθητὶ αοοορίαγιπι, ΒΟΠΊΡΟΓ 
δηΐπι δὰ υἰγιιΐοπι ργοοϊνίον Πὲς δἱ γ6ὶ πιοάϊοαιη ργοργοϑδίοποαι ἰηϊ- 
ο Γδοοιῖς, ἀαᾶγο σϑγίϑιπῖ!θ οδὲ δῦπι ἰπ ἀΐδ85 χπαΐτς ἐπουθπιθιαπι 

80 ἀροῖροτο, αιοὰ οἱ δοῖιροῦ ἤδλὶ, ρογίδοϊθ ἐπ οοηϊγαγτίαπι μαβίνπι 
ἰαπ ἄστη δαπη τοδεϊξιθξ, εἰδὶ τοιηροῦο ἜχοϊπΔαϊαγ, ἴα ρυϊναϊοπε Ὑθγὸ 
"οἰ Βαρίτπ πππίρεῖο ἰμΐοτ 986. υἱοϊβοῖπι Ποτὶ πιδαιῖξ. πᾶπὶ οἴδὶ δ δᾶἃ- 
Βῖδα δὰ ρτίναιοποια πιαίαϊο ἤξ, ἴάπιδιι ἃ ρυϊναϊίοπο δὰ Βαβίταπι 
Βετὶ ποῦ υδ οἕουνο δα Θπΐπι αι δᾶσοιι [αοϊα8 65, ταγδιβ ἀοροχίξ, 
πθααθ οαϊντιδ δοιηδμι γοοορίξ, πθὸ οἀὐδηϊαθι θη 8. διηϊδῖξ, ααδο 

δ γότο Θρροπαηίαν τὲ Αἰ Ασταδεῖο δὲ ποβαϊο, ροτγδρίουσπι δὲ δα ἢ ]Ὸ 
6χ ἀϊοιῖα τποὰϊα ορρουΐ, χιοπίαπι ἦπ ᾿νΐ5 50115 πιθῦθϑβ δδὲ δθπιρον 
Αἰτοστιπι φοτιπὶ 6586 ὑθυτιῃ δἰτογαπι [αϊδιπι, πθὸ δηΐπὶ ἐπ ΘΟμ τα 9 
ὭδΟΘ586 6δὲ δϑιρογ δἰτογιπι 6686 γόγατῃ αἰτογαμι ἔαίσαπι, πδὸ ἰῃ οἱβ 
δὲ δυπὶ δὰ ἰᾷ,, πθο ἐπ μαθῖτι δὲ ργϊναϊοπθ. πὲροΐα δαῖτα 
δὲ σπουρῦβ δυπξ οοπίτατία, οἴσυθ δογαπὶ πϑυΐγωπι δὲ υόγαπι σοὶ 
ἕλϊσυτα, ἐπἰάοπι ἀπρίαπι δὲ ἀἰπιϊἀίτεπι ορροπμπιατ ας θὰ {ιᾶδ δυπὶ 
διὰ αἰϊφοϊά ; ξοταμηιθ πθιιξγατι δδὲ σόγαπι δὶ ἔασιν. δοὰ ποθ 
θὰ υδο δοουπάυτῃ Ῥυϊναϊοποπι δὲ μα)ίϊωπι,, τ ἀσροοῖῃϑ 

10 οἱ οαθοῖϊαθ, δὲ ουμτΐπο δογὰπι {πᾶ δἷπο Ὁπιμΐ οοπἰαποίΐοπο ἀἰϊ- 
οαπίατ, παϊϊαπι δὲ γόγαπι δὶ ἑαΐδιπι, ῥγαθάϊοϊα γὙδγο ουπθία δἴμθ 
οοπίπποϊίοπε ἀἰ . Ὑδυθσα, δα μαγοτο πιχίιηα νἱἀθγὶ ροϑοῖς ταϊα 

ἶ οοπίϊηροτο ἱπ οἷς σομπίγαγι 5 σΖαδδ οοπίπποία, ἀἰϊουπίαν. 
τιᾶπι δοογαῖοπι γαΐθγα δὲ δοογαΐοπι δορτοίαγο διιπξ ᾿οοπίγατία, δοὰ 
Ἰραθδ ἴῃ ἰιῖδ Ὠδοθβ86. δδὲ δδιρογ ΔἸ Σογομε Ὑδγιμπι αἰτουτιι [α]σιχαν 
6698, οὔπι δηΐπὶ ϑοοτγαῖοβ δϑὲ, αἰέθοτθπι δϑξ νϑυτι αἰ ἔδυτιπι 
ουπὶ δυιξθτη τοι 68ξ, τιίγασιθ δυπὶ ἕαϊ σα, χαΐα πθὸ γθγτα δὲ δοοτγα- 

80 ἔστι πορτοῖλτο πθὸ ψαΐογθ, οὰπὶ ομνηΐπο ἶρ86 ϑοοτγαΐοα πο οἷς. ἱπ 
Ῥτιναϊίουθ απιζοτη δὲ μαρὶξα, στὰπὶ οπιμῖπο δυθίδοίαπι ἤοῃ δϑὲ, πθα- 
ἔστι δοὲ Ὑδγαπι. οἴμπὶ ὙΘΓῸ συ δοῖαχι δϑὲ, ῬῸΝ δΘΊΉΡΟΥ αἰξογιπι δοὲ 
Ὑόγαπι αἰζογαπι ἔαϊσαπι, πᾶτο 8 οογαΐοτι. υἷα ργαθάϊευπιν 6856 οἱ 80- 

, βγαΐοτι ὁδθοῦχηι 6866 ΘΡροπαπίαγ αὐ ργίγαιίο οἱ μαθίϊαϑ. οαπιχαο 50- 

τηδάϊοπι, φαοτγιπὶ αἰἕθγιιπι ἴῃ δαδίθοϊο υἱήη σθοὶρίοπάϊ, 

οταῖοβ Θδῖ, ποι δδὲ ποοοδϑδ αἰξοττιτιι 6556 ὑοττπι δαὶ [αἰ δαπι, σπαπάο ἡ 
δεΐπι. Ποινάτπι ϑϑοιμνάυτ πδίαγαιι ἤδΡοτο ἀθθοῖ, υὔτασαο ζα δα δυιηξ. 
οι γόγο ϑρογαῖοα οπιηΐπο πρῺ δδὲ, οἷς χαοᾳπο πίγαημπδ δαπὲὶ [αἰδᾶ, 
δαπι νἷδιι ᾿γαδάϊτοτη δ556. δὲ δῖπὶ οἄδοῦστι 6556. Ὑϑγοχη ἐπ αἴβιτης- 
τοι δὲ ποραϊίΐομο βεπιρδγ, οἷν ϑοογαῖοϑ δἷϊ δἷνυδ ποῖ δἰζ, αἰ τοσπτῃ 
δεῖξ γθύατι ἰξογαπι ζαϊδυτη. πᾶτὰ α οογαΐθπι ἀδρτοίατο δὲ ποι ᾶθρτο- 50, 
ἴαγα, σαπι ἧρ86 ϑοογαῖοθ δεῖ, ρογδρίσυμπι δδὲ αἰξουτπι ᾿ιο γί 6558 
γογυτῃ αἰΐογαιι. ζαί στα, δἰ τόσαι οἴσπ ποὴ δδὲ ϑοογαῖθο: ΘΌΠῚ 
εὐἶπι δορτοίαγθ, φαδηἀο πὸ δδῖ, ἴασπιν δϑῖ, ποι δορτοίαγο δυΐοτη 
δὲ γόγαμπι, φαᾶγο ᾿αἴ6 60] 15, χυῶθ ὁρροπιιπῖιν πξ αἴ γπιαῖο δὲ πδ- 
φαιῖο, ρυορτίμπι δϑὲ δΘΙΉΡΟΣ αἰτοταπι δόγμα γογητῃ γοἱ ζαΐ δι 6556. 

11, Βομο οομέγαγιατη πθοθδδαγίο δδὲ χραΐστα, δἴσιο πος τπᾶ- 
πἰΓοδίται δοὲ οἰπριίαγαπι τόγαπὶ πνποιίοπδ. ὡς δαρϊζαι οοπίγανίαϑ 
δδὲ τπουθὺβ οἱ ᾿πδιϊεῖαθ ἱπϊισεϊεἶα οἱ Γογε νά ϊηϊ ἱρτιανία δὲ οοῖογα 5᾽- 14 
χα τοτ, τπᾶΐο δαΐδην ἱπιονάσπι Βομπται δοὲ οοπίγαγίαχα,, ἰηϊογησα 
αραϊωπι, πᾶτη ἀείθοιαϊ ποΐ δδὲ παίταη, Ἔχϑπρογαπεῖα δὲ σοπίγατία, 
'ὅδο 65ὲ τπδίμιπ, χηραϊοοτίϊαϑ Ὑογο,, πὰρ δἰ μα τον αἰτίαι ἐσὲ οο- 
ἀγαγῖα, βοπόχα οδὲ. ἴῃ ραιοὶς δαΐθιῃ ἤοο νυἱάσγο ᾿ἰοος, δοὰ ἴῃ ρ]υτ- 
χηΐδ δοιαροῦ πιᾶϊὸ Βοποσι 6δὲ οοπίτατίαιπ. Ῥγαδίογοα πθῃ Ὠθοῦθ50 
δῖ, οἱ σοπίναγίοσγαπι αἰξδιαμι οἷξ, οἰϊατη το] ιιττη 6656 : παπὶ οτπμὶ- 
Ῥὺβ ββὸμπο υρδ θην δαρίξαβ οτΐξ, ποὴ ππουθηδ. ἰζοιπατιδ δἱ οἴππθ8 
ἰδὲ οἰπὲ, δἰροῦ οὐΐξ, ποὰ πΐρτογ. ῥγαθίογοα δ᾽ "ϑοογαίθπι γαΐογο δὲ 10 
ϑοῦτγαζοπι δερτοίατο οοπίγανία δυηΐ, πθὸ δπποὶ οομπρὶς αἰταπ]οθ 
οοπίγανίᾳ οἰάθπι ἰπθθ86, βοτὶ ἤὸπ ροϊδδὲ ὡξ οὔπι αἰζδγοτα οοπίτγως- 
αἴθ οἷς, οἰΐαπι τὶ φαῦπι δἷξ. ουλα δαΐπὶ Ὑδίτιι δδὲ δοογαξειη γῶ- 
Ἰογθ, ποῖ βοίδϑξ 6666 γϑγίπη ϑοογαΐοιη δοργοίαγο. ταδηϊϑοίτιμ Ὑ6ΓῸ 
δϑοὲ παιυίγα ἰΐα οοπιραγαϊθμη 6686 αὐ οοπίγατία εἰπὲ οἶγοα ἰάοπι νοὶ 
δρθοῖθ νοὶ ρβόπογθ, πδίπγα δαΐπὶ  οοιπραγαΐμηι δϑὲ τὶ τποῦρὰδ δὲ δῶ- 
χαἰξαϑ δῖξ πὰ σΟΥρογο διίπια 8, ἀἰθοτ φυιΐοπι δὲ πΐρτοῦ δπμρ] οἶτον ἴῃ 
ΠογΡοΥθ, ἰμδεια Ὑθγὸ δὲ ἰηϊαδεϊτία. ἴῃς απΐπια Βοιηἰπῖβ., πθοθ886. δϑὲ 
δοΐδιν. οαπηΐα οοπέγατία γ6] ἐπ δούθηι βόπουθ 6556. ὙΕῈ] ἴῃ σομίγαγΙϊ5 20 
βοπουίθας, ναὶ ἴρδα ροηθνὰ 6666, αἰ βπι οηΐπι δὲ πῖρττμι δυμξ ἴῃ δο- 
ἄδτν βόπογθ, χυΐα οοἷον οδὲ δοσύτι βϑητδς ἰαδιϊτα γογο οἱ ἰπϊα δα τα 
διπὶ ἴῃ σοπίγαγ 5 ρομουῖθηβ: πάτα {1 σθπτιδ δοὲ υἱγίαβ, ᾿πίτ υἷ- 
ἄππι; Βοπῦμι ααΐοιι δὲ ππα σι ποῖ δαπὶ ἧπ βόποτο, δι ἴρδα διπξ 
βεπογα αἰϊχαοτγιπι. 

42. Ῥτίυϑ αἰϊαὰ ἃ]ῖο ἀϊοίτατ φααατι (τίη. Ῥτίηνππι δ ταχίστη 
τώ σο ταϊϊομδ ἐδιπροτὶβ, ὁχ πὸ αἰϊπὰ αἰΐο υδειδίϊα δὲ ἀπε χυΐτις 
ἰοϊψατ : πᾶτα δηε χυΐα5 δὲ υουπιδίϊα ἀϊοίτατ, ἀαΐα ἔϑιρδ Ἰοπρίτι5 δὲ, 

δοουπο υοὰ πὸπ τδοϊργοοαπίογ δοοππάνν οχίδισπαϊ φομδδοιῖο- 30 
ποῖπ, τὶ ἀητπὶ ἀπο δδὲ ρυϊαδ: πᾶπὶ δἱ ἄθο δυπξ, διαιίπι δου το γ 
ὉΠῸΠΙ 6656: αποάοὶ ἀπτπὶ δδῖ, ΠῸῚ δὶ πδοθδδ6 ἄπο 6586, 4πᾶγ6 ΠΟῚ 
ταοϊρτοοδίτγ, τιῖ, δὶ Ὡπαπὶ δἷξ, δοαιιαταιγ το Ἰ φαιιπι 6556. ῥτίτι5 αποιῃ 
υἱάθειν ἰὰ 6656 ἃ πὸ πο τϑοϊργοσαίαγ οχίδιθπαϊ σοπδθουϊίο, ἴον- 
τῖο ταϊΐοπα οτάϊηϊβ Ῥεῖ ἀϊοί τιν, τὲ ἰπ βοϊθηεΐς δὲ ογαιϊἱουΐθιι8, πῆτα 
οτγάϊπο ῥυΐαβ οἱ ροδίοσίιι ἰπϑϑὲ ἴῃ δοιοπ δ ἀοπιοιοίγαινῖβ, οἷο- 
τοδηΐα πᾶσαι διπξ ογάϊπο ῥγίογα ἀθβουιρεϊομίθιιδ, δὲ ἰπ βγαπιπιῶς ὃ 
τἴοα οἰοιπδηΐα διηξ ρτίοτα 5} α]υῖ6. δἰ παι πλονχαο ἰπ ογαομΐθα5, φαο- 
πιίαπι ργοοθπιίατι ογάϊια ῥτΐας οδὲ παγγαίίομθ, Ῥγαδίον δᾶ πῶ6 
ἀἰοῖα δαμξ, φυοα 6ϑὲ πιο] ϊαβ δὲ Ῥταροιαπιϊαα, 1ὰ νἱἀοῖαν 6856 πδῖασα 
φεῖαϑ, τπϑϊεὶ οἰΐαπι ἀἴοογο δ τε δὰπε ᾿γίογοδ ἄρτια 56. 6556, 4108 
τρῦρὶς Βοπογδπὶ τπαρίοχιο αἰ ρτιπὶ. δοὰ ᾿ἶο πιου5. 65ὲ οπιμίοτι ἴοτο 
τηδχὅπδ αἰΐοπο5, αὶ ἰρίταν τηοαῦϊ ῥρυίουίβ ἀδαγραπίαν, ἔογο τοῖ δαπξ, 40 
δοἃ ῥτγαδίογ πιοὰοβ ςοιπποιπογαῖος υἱάδτὶ ροΐοδὲ διϊαπι αἰϊιιδ 6558 
Ῥυίοτίδ τποάπβ. δογιπι δηΐπι {ιδο δδοιπάημι οχίδιοπαϊ σοηβοοιξῖο- 
ἀθπὶ γϑοϊριοοαπαιτ, φυοαά φαοπιοοουμαιθ 65: οατιδα σαν Αἰ ογτι 
αἴξ, χηουῖτο Ρυΐασ πιαΐαγα ἀἷοὶ ροϊοσί. 6656 δαΐοιι φαιοάαιι τα] ἴα τπαὰ- 
τἰϊ[οδίαμι δῖ. πᾶπι 6656 πουιίπθπι οτπὶ υόγα ὧδ δὸ ογαϊίομο τοςὶ- 
γευρυρῷ βϑοιμάυπι δχίδιοεπϊ οοπδδοιεΐοποιν, φπδπἀοχυΐδοπι δἱ 
ὁπῖο 6δῖ, νόγὰ ϑϑὲ ογδῖο {πᾷ ἀἰοίτηι5 οιηίηθιι 6556. οἱ γϑεῖρτγος- 

οαἴαγ, φυΐα δὶ γοσγὰ δϑὲ ογαϊϊο χυδ εἰϊοίπνις Ἀοχιΐποιι 6680, ἤότηο 65, 
γόγα δυΐοιη ογαῖίο ποαυασιαπι οδὲ οπτιδᾶ ΟἿ Γ65 δἰὲ; δαεὰ σοπδίαὶ Γϑι 90 
ᾳποάδαιπιποὰο οδμβατη 6586 ΟΌΓ ὙΘγᾶ δἰξ: ογαῖϊϊο: πᾶπι αυΐα τὸ8 δεὶ 
γ6] ποὸὴ δὲ, ογαῖῖο αἀἰοίτας συγ ὑεὶ ἴαϊδα. χύατο χυίπαας τποὰϊ, 
αἰταὰ δἰῖο ρυΐας ἀϊοὶ ροΐοσε, Ξ 

13. δίχπι! αὐζοτπι ἀϊοιιπαγ δἰ μι ρ οἶτον δὲ τπηαχίπιο ργορτίθ, σπο- 
τοπὶ οτγίτα δοῖ ἰπ δούζδιι Ἰθιῦρογο: πϑαΐγιπι δαῖτ μοσγυμι ὁδὶ ῥγίῃδ 
ἃὰϊ ρμοπίοτίας, μαθο ἀυΐοπι αἰςαπίον σἰπνὰΐ ἐοπιρογο. παίαγα ὑΈγὸ 

ὈἰοἰΖθα Ὁ. (Θοοσίς 
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δἴπιαϊ ἀϊοῦηδεγ, χαδδοῦπχας τεοϊρτούδδεαγ χαϊ άπ δεσαπάαπι δχῖ- 
δ᾽δάι ςοπβδου 6 πὶ, βὰς μῤδη τοοάο αἰτοττισι οδὲ οδῦδα σΓ αἶτο- 
ταιτὶ δἷῖ, τῷΆό ἴῃ ἀπρῖο οἱ ἀϊπιϊϊο ῥεθηνε Ροῖϊεδῖ, δες επίτα τεοὶ- 

20 Ρτοοσαπίαγ, φαΐα οσυτὰ ἀπρίμαπι εοὲ, ἀμ! ἀΐατα χποατις 6δὲ, εἰ σαπι ἀΐ- 
ταϊάϊατα δδῖ, ἀπρίυμι 681: πδαϊτυτη ὙΈΓΟ δϑὲ Ἵβῦδα (ΌΓ ΔΙ ΣΕΓΏνΩ δἷξ, 
68 φυοᾷπε πε εχ δοάεπι βεπεσε διδὶ ἱπυΐσετῃ ἴῃ ἀἰνιδίοπε ορρο- 
δυπίαγ, ϑιπὰ] ἡδίαγα ἀϊοππίαγ, Ἔ18ὲ1 ἰπυΐίσοπι ἴῃ ἀϊνιθίοπα ὁρροπὶ 
ἀϊσαπίατ ΄πδε αἴ νοΐποτα ὁρροπέϊογ τοττοϑιτὶ οἱ ἀ]αδηϊ. ἤδος επΐπι 
δἷδιὶ ἱπνίσθτα ἴῃ ἀϊνιθίομα Ορροπυπῖηγ, οτιτι δἰηξ 6χ δοάετιω ξΈπεγα, 
χεΐρρε οὔπι δοϊπιαὶ ἰῃ μδος ἀἰϊνίἀδἴατ, ἱπ υοΐπογα δε τοστθϑῖτε εἰ ἀαπα- 
ἘΠς. ἴσιο πογατι ΒΌ]]υσα δϑὲ ρτῖαϑ γα] ροδίοστυδ, βεὰ υἱάθπίαγ μδες 

15 ὁπ! 6656 πδίαγα. γαγϑυ8 Βοτύτῃ ππτηηαποάσῃς ἴῃ δρεοὶεδ ἀἰνιἀϊ 
Ροϊοδι, σϑἰαῖί υοΐμογα, ἰογγαϑῖγα, ἀχαδεϊθ. διαπὶ ἰρίτατ 114 χαοχας 
εἰππαὶ πδῖηγα, συδθ ϑαπὶ εχ δοάδτα βἤβῆθγα ἰπ δδάθπι ἀϊνίϑοπθ. γ6- 
ΠΟΥΒ ὙΘ͵Ὸ δρδοίερυϑ δοΙΊρΡοΥ ῬΠΟΓΔ δαπξ, χηΐα ποῖ ταοὶργοοδπΩΣ 
Φεουπάστηι οχίβέθμϊ σοπϑθουϊοπδθτα, Ὑδὶαϊὶ ὁπ δϑὲ δαυδίῖϊο, οδὲ 
δηΐπηαὶ ; στα δαΐετα δϑὲ δππαὶ, ΠΟ δϑὲ πθοδδδα δατδῖε 6886. 8ϊ:- 
ἀὴῺ} ἰρίταγ παῖαγα ἀϊοπαῖαγ ααδεοππαας τεοὶργοσαπέηγ δεοῦπάατη 

10 οχίβεοπαϊ σοπϑεοπέοποπι, δε4 πουϊφπδτα αἰξεγωτη δϑὲ συ ςΌΓ δἷ- 
ξεγυπι οἷξ᾽ εἴ πδε εχ δοάδπι βαπαογε ἴα ἀἰνϊθίοπε δἷδὶ ἰηυΐσοτα ορ- 
Ῥοπυμπέυγ, δἰ οἰ} δαΐθιπ δῖπιαὶ δαηξ χαοττπι οτγῖαβ δὲ δοάθια 
ΔοπΊΡΟΓΕ. 

1. Μοῖαϑ ϑρβοῖεβ δαθὶ ϑεχ, οτίπϑ, ἱπίεσι 8, δαιοῖϊο, ἀειιίπη- 
ο, ναγίδ:ο οἵ δεαοππάππι ἰοοῦιι τηαϊδῖῖο. 8110 8 ἰράϊαγ τοοῖτϑ ἱπῖοτ 
4ε ἀἰΐοτγε ρογϑρίοσυπι ἐδξ, χζυοπίαπι ογξπι8 ΠῸῚ εϑὲ ἱπίογτα8, πεαὰα 
διιοῖϊϊο δϑὲ ἀδιιϊπαϊῖο, πεᾷαα δοουμάμτῃ ἰοσῦτι τηαϊδῖϊο. δϑάθῃι εδὲ 
ἰΐοτυπι γαῖῖο. ἱπ υατίδοπε δαΐῖοπὶ ἀπ ιϊατῖο ααδεάδπι εδὲ, πὲ 

ΦῸ απο πεοα8δ6 δἷξ, ἰά χυοά γαγίατπιγ, ϑεοιπάθτη Δ σπετα τεϊίαθο- 
ΓΌπι πιοίπιαπι ναγίαγί. μος δαϊοθια Ὑθπη που 68ξ, ἔεγα δηΐμι 86- 
φαπάυτα οταπδϑ δαὶ ρἰατίπλαϑ ραβδί οηδ8 σοπΌρὶξ πιο9 ψατιατὶ παϊΐὰ 
4118 υοϊΐοπε ἴῃ ϑοοϊοϊδξοτι δἀϊαποῖδ. εἴθηλη παι 8 ΔΌΣΕΙ πϑοαδϑἃ 
δε, φυοὰ δεουπάμπι Ρδβϑίοπϑιι Ἰηουεῖιγ, πδααε ἀετηίποϊ. δδάστα 
δὲ ὉΠ οττιτι τϑῆο. πᾶσα ἀϊγθυβα δϑὲ δ} 8}115 τποποπίρθιυϑ νυαγίδιΐο. 

ὙΠδιπ δἱ οὗδοὶ εαἄδιι, οροτίετγεϊ Ἰά χιοὰ γαγίαϊογ, οοῃίεϑιῖπι εἴΐαπι 

δαρετὶ γε τοὐποΐ νοὶ δἴξοτι δ) χθαπι τασιϊοπειη δαχαΐ; {πο ἔαπιοα 
ἜΟΗ 68 πεοεϑϑαγίιτη, ἱπάδπι σἴδτα αυοὰ δαρεῖοσ δαξ αἷΐο πιοάο 
ἹποΥε ΕΓ, Ὑαγίατὶ ἀθρεγεῖ. αἴχαΐ ποπμαα δυρεηΐατ, χυδο ἰδαιεῖ 
ἌΟΠ Ὑατϊδητογ, αἰραΐα φαδάγαϊτιχα Κπνότθοπα Οἰγσαταροθῖτο δαςῖατα 80 
ααϊάοιι δῖ, ποῖ ἰδτωθ Ὑαγίβίυση. ἰάδιη δὲ εἴα ἐπ οδξεγὶδ οἷαθ- 
χηρᾶϊ, Ζαλγο Ἦ80 τιοίομοϑ ἀΐτοσεδ φαπὶ ἱπίου 86. ἰδπὶ ὙΕΓῸ δὲπι- ὃ 
Ῥ Ἰοῖξοῦ πιοῦϊουιὶ οοπίγαγίαπι εδὲ χαΐθα. δἰηρυ δ δαΐοπι δἴηρτιϊδε, οτος 
τοῦ χοϊάθηι ἱπτογξτιβ, δυσθομπὶ ἀδσαϊππᾶο, ἰοοὶ τοσϊαϊίοπὶ ααΐοο ἴπ 
Ἰοοο, υνχΐδια δυῖθπι υἱάεῖαν ὁρρουὶ χυυδᾶο ἴῃ ἰοοῦτα οοπίσασώνμ, 
τ ἀδδεθηδυὶ αὐδοσιστιθ οἵ δἀδοδηδαὶ ἀεδοδαστν. τοϊσαδε ὙετῸ ἐσὺ 
τ Οὔ οπἰΒῸ 9 ἐχρ ϊοδξῖ ποῖ ἕροῖϊα οδξ ὀχρόμπεγε χαϊὰ ςοπεγασίνσα δἱξ: 
εεἀ πἰ} 1} εἰ υἱάειας θὲδ6 σοπίγαγίαχα, ποῖ ας εἴτα Βαὶς ὀρροπαῖ ᾿ 
φαϊειεπι ἴῃ ἀπ] δῖα, συ] σππϊδηοποιη ἐπ᾿ σοῃέγασίαση σαρϊπαΐοτα, 
4αεταδάπιοάατα οἴαπι Ἰοοἱ τηπδέουι ορροσαίπιπα χαϊοῖεια ἴπ ἰοθο 10 
Ὑ6] πιυίδιϊοποιο ἐπ οοπίταγίησα ἸοσΌω). Ὑατίϑῖο βασηχας δὲ τουῶ- 
ἴο ἱπ ἰϊαῖα. ἀαδιιορτειι ΟΡροπεῖησ ταομιῖ δεσππάυχα γυλ]18- 
ἴδπὶ 0168 δϑεσυπάυχη αα]ϊταΐοι πὲ πιπϊδεῖο ἱπ σοπίγαγίαπι μι} }1:2.- 
ἴεπι, δἷσπε ὁρρομππμῖασ δἰ τω βογὶ εἰ πίρττιμι βεσί, χυὶδ σεϑ γδσίὃ- 
ἴα ἐδοῖα ααί ἐκεῖν ταῦ ϊαϊϊοπο ἴῃ σοπίγαγία. 

15. Ἠκρεγο ταῦ]9 πιοάίδ ἀἰεῖϊατ. σαὶ δαΐπι πὶ ΠΡήστη οἔ 
αἰεειίοτιδιι δαξ δ᾽ συδτο δῆδπι χαλιπαΐετα: πᾶχη αἰοίπιηγ εἴ δοῖδη- 
ἄἴδιθ Βαρόγὲ εἴ υἱγιαῖοαι, υεἶ αἰ χαδπίσχσα, τοὶ χιαᾶπι 4018 πιαβτῖίχι- 20 
ἀἴπετο μάθει: ἀἰοίζατ δαὶπιὶ ἈΔΡεσε τααρηάίποιν ττΐατα φασίπογνς 
οαλίΐοττιτι. συδὶ πὶ δὰ χζαδε δαχε οἶγοθ σογραδ, πὶ γεϑιϊχοθπίω δαῖ 
ταπίοδτα. Ὑεὶ τὶ ἰπ ρασῖδ, πἴ ἰπ τοδῦὰ δῃπαϊυτα. Ὑεὶ ἴδῃ Ραι- 
ἴσια, οἴ πιρπαπι τοὶ ρεάεδμι. τὰ] αἱ ἴῃ τδδα, πὶ ταοαϊπ8 ἐτπεΐσαχτ δηὶ 
ΔΠΙΡΉΟΓΑ Υἱπητα: ἀἰοϊΟΓ δαΐπι τα ρἤογα Βάθετα υϊιασα δὲ τηοάϊυϑ 
τήπουπι: πδος ἰρίτατ οταπὶδ ἀϊοτιπῖιγ μάθετε ἰδαφιδτ ἱπ γδδ6. Ὑε] 
αἴ ροδϑδββίοῃοτα : ἀϊοίπιον δα ἤαθογα ἀοσηῦπι γα] ἀργαπι. αἰοῖτας 
εἴὔδαι Ὑἱγ τα] εγεῖα ἤδθογα δὲ ταθ]ϊοσ υἶγασι. δὰ Ηἷς ἈαΡεπαϊΐ πιο- 
ἄἀπ9, φαοπὶ πῦπς ἀϊχὶ, υἱάδῖαγ 6886 πιαχίπιε αἰΐεπαδ, χαὶλ μου 8εῖ- 30 
ἸΠΌΠ6, ἮδΡΘΓΘ τα]! γθῖι, π181]} ὦ]τπ ἃ οἰκιίβοαπιτο χααπι δια] μαθὶ- 
ἴδγε. ἔοτίδϑδε δαΐθηι ΒαΡοπαὶ υἱάσγὶ ροιϑππξ 6886 δἰΐδηι δἰ χοὶ δἰιὶ 
τοοῦϊ: δεὰ χαὶ ἀϊοὶ φοπβπθυθσπιπξ, ἴογθ οταμδδ δὨυτβ ΘΓ τὶ δτιπξ, 

ΒΕ ἹΝΤΕΚΡΕΆΕΤΆΤΙΟΝΕ. 

(6 Ρ τηισι ορογῖδξ ρόπεγο απὶὰ δἷξ ποθ εἰ χαϊὰ γεγθαπι, ἀεῖπάο 
φαίά εἷξ ποραῖίο δὲ αὔιγιηαϊίο εἰ πππίδο δὲ ογδαῖο. απδὲ ἱρὶ- 
τὰ διιηῖ ἴπ γόος, ϑθπὶ ποῖδε Ρδϑϑϊοηται 886 βθπὶ ἴῃ δπίπια; εἴ 
4π86 δουθιπίιτ, ϑιπὲ ποῖδα εουτιη χαᾶς ϑππὶ ἱπ υοοθ. δἴχαε πῇ 
μἴογαθ πον ϑπὶι ἀρυὰ οπιπα68 βαοᾶοπι, [118 πες τος δαηΐ δαβάδπι. 
εεἀ ἐ ἐπμαυμς δυΐπιν, φαάγιπι ἤδ6ς ῥγίπιαπι ϑαπὶ ϑσηδ, ἐδεάομι δαπὶ 
δρυὰ οτῖπεθ. εδϑάδιπι δπὶ εἰΐδπι Γθ8, Ζυᾶττπι ἤδ6 ρϑϑϑΐοπεϑ δϑαπὲ 
δἰυίδογα. δὸ ἀε διὶβ φυίλοτι ἀϊεΐηπι 6ϑὲ ἰπ {Πρ τὶϑ ἀ6 απίπιβ, χυΐᾳ 

10 Ρεγήπεπὶ δὰ αἰΐπιη ἰγδοϊδίατι. αηθιπαάπιοάιπι δὐΐοπὶ ἰπ δηΐπια ἱπ- 
τεγάππι 681 ἐπε! ροπτα υϑγὶ οἵ α]5ὶ ἐχρεγς, ἱπιεγάυπι γϑγο οὐ ἴδπι 
ὭδΟΘ556 δϑῇ δἰζεστπι Πογτπὶ ἰη6586, ἰἴὰ δἤατη ἱπ υόςε: πᾶπι ἰῃ σοπι- 
Ῥοεπίονε δὲ ἀἰνιϑίοης δδὲ υδγίταϑ δαὶ ζαϊοἰϊαθ, ἦρθα ἰρίταγ ποπιῖπα 
εἰ υδῦβρα δϑϑιπι]πίαγ ἴῃ: 6} Ἰξοπηδα, {πε δϑὲ πε σοπιροϑϊοπε εἰ 
αἰνίϑίοπε, πὲ ἤοπιο δαὶ Ἰραπι, φυαπὰο ποι εθὲ δ αυϊὰ αἀϊεοίαιη: 
αυΐα ποηάπιη δϑὲ υδττπὶ δὲ ἔαίδαπι. οαϊαδ ταὶ ϑίρτιαπι εϑὲ, ααία 
Ἀἰγοοςάτυῃς δἱριίοαὶ χυΐάοτι Δ χαϊᾷ, ποπάππι ἔατποη υδγαπι φαὶρ- 
Οΐδπι δὺς ζαϊθπιη, πἰϑὶ 6556 δυὶ ΟΠ 6556 δἀϊϊεϊαϊυγ νοὶ δ Ρ]ἰοἱτος 
γε] ϑδουηάτιτη τοτιρτ8. 

0 2. Νοπιδὴ ἰρίπις εδὲ τοχ δἱρτιίβοδη5 δχ ἰηϑετπίο, δἰπο ᾿επιροτγα, 
σπἷσας ππ}1Δ ρᾶγα αἰφυίβοαὶ ϑεραγαῦπι. πάτα ἰῇ ποτηΐὶπα Κάλλιππος 
ΔΪΒῚ ἵππος μὲν 8ὲ διρηϊβοαῖ, πνὶπ μας ογδίίοπε καλὸς ἵππος. βεὰ 
ποπ πῇ ἱπ ποταμθαϑ ϑπηροΐδτϑ, δὶς τὸϑ 86 μαβεδὶ ἱπ σοπίυποῖ. 
ἵπ 1119 οπῖπι ρᾶγθ πα]]ο πιοάο δἱρηϊβοαῖ, ἱπ Ηΐδ τϑγο σαὶ χαίάοπι 
αἰϊχιιὰ εἰρηϊβοαγε, φεὰ πἰμι] εἰρπιβοαὶ φεραγαίτι, πὶ 'π υόσαραϊο 

ἐπακτροκέλης Χῖ81} ΜΠπ4 κέλης οἰρηίβοαὶς ΡῈ ἐς δοοθρέτι. ὃΣ ἰπϑιῖ- 
ταῖο δαΐοηι ἀϊχὶ, χαΐα ποϊϊτιπι ποσθεε εϑὲ παῖοτα, 8ε οὔπὶ δὲ ποῖδ. 
οἰρσυϊβεαπξ επίν ἃ] ααὰ εἰἴΐδυα δοπὶ {Π]Πἰξεταῖὶ, τ δἰαιὶ ΕἸ] πᾶταπι, 4υ8- 
τσὶ πΌ πὶ οδὲ ποτηθῦ. ΠΟῺ ΠοῖιΟ ὙΘΓῸ ΠΟῺᾺ δϑὲ ΠΟΙΠΘΏ. δἴχοι 80 

πῸη οϑὲ σοπϑδεϊταϊασι Ποτηθη, 400 οροτῖοδὲ ἰὰ Δρρεϊΐατο, φαΐα πϑο 
εϑὲ ογδῖίο πεὸ πορᾷῖο. ϑεὰ εϑὶο ποῖβεπ ἱπβπίξατα, ζαΐα δἴμαλ ΠΡ 
ἷπ φαονῖ ἱποϑῖ, δὶ δηΐα ζαᾶπι ποι επί6. Ρἰ]οπὶς δαΐοϑι δαὶ ΡἈΡ. 
ἴοπὶ εἰ σεΐετα εἰπδιποάϊ ποῦ δππΐὶ πουιΐπα, 864 φαϑαδ ὩΟΤΉΤΩΪ8. δ 
ἀεοβηϊῖο δαΐεπι μαΐαθ, φαοά δα οεἴογα, εδὲ δα άεπι οππὶ ἀεβηϊπίοπδ 
Βοπιϊηΐϑ. δεἀ φαῖᾶ οοπίαποίπμι οὩπὶ Ὑεῖρὸ ἐσέ γεῖ ἐγαΐ γεὶ ονἱέ 
ποπ δἰφηϊβοδὶ υδγτη δαξ ξαϊδαπι, ποπιθπ ὙΕΤῸ ἰὰ δΕΙΏΡΕΥ δἰ βτβοαῖ, 
ἰσοῖγοο ἃ ποιπιῖπε ἀἰζεσε. εἰ λεώς ῬΆΙοπΐα εθὲ δυΐ ὨθῺ δδὲ: πεοάτπσα 
επῖπι δἰ συΐβοαὶ γεγο Ὡ60 ξαΐδυχη. , 

8. Ὑειθατι δαΐεπι ἐδ χαρὰ αἀεϊριίβοαϊ τοτηραθ, οπΐπ5 Πρ α 
ῬδΓΞ δἰρηϊβοαὶ δεραγαῖτω, εἴ εἴ δΕΙΏΡ ΕΓ ποῖδ δογαπι σαδε ἂε αἰϊετο 

ἀἀεππίαγ. ἀΐοο δυΐεπι δἀοϊξηίβοιτγε ἴειηραθ, πἴραΐα υϑ]Ἱεϊμἀο οδὲ 

ποῖπαπ, ταὶοεῖ υεγραπι; δάἀϑιρηίβοαξς εὐἰπὶ Ὠὰπς ἴῃ 6586. εἴ 65 ϑεῖπ- 10 

ἐσ ποία δοιπιπὶ 7αδε ἀδ αἰΐεγο ἀϊσαπίαγ, αἱ δογαπι σαδε ἀς 80}- 

Ἰδοῖο τοὶ ἴῃ διβίθοϊο διπξ. ποῆὶ αἰεί βηϊεπι εἰ πο ἑαδογαΐ ποι 
σόοο γεγρατι, εἰδὶ δἀοὶβτιίβοδξ ταιαραδ, δἰ ϑειαΡῈΓ ἀς αἰίψιο εἰξ.. 
Μυΐς τοτὸ ἀϊεγεπεῖδε πο οδὲ βοτθθὶ ἱπιροϑίζατη : ϑεὰ δδῖο ἰηβιηὶ- 
ἴππι υεγρυπι, ααὶβ διπην τ γ ἴῃ χαουΐδ ἱπεϑὲ, ἴδτπ ἐπὶ σαᾶπι ΠΟ 
δπῖθ. δἰμαιοσ υαέμίξ εἰ ναϊεδίξ ποη σόοοο υϑγρα, βεὰ ςαδ08 
τοτρὶ. ἃ σεγρο δαΐοπι μαες ἀϊεγαπι, χαοπίατα Πα ἀ αἀδίρτίβοας 



'" 

5Ε ΣΝΤΕΈΚΡΕΦΣΤΑΤΙΟΝΕ. 

περ ῬΓΘΟΘΕΏ8, Ἦδδὸ ΤατῸ ἀεί βοεανν ἔσπηρτιο ἀτιοᾶ 'εἐξ οὗτοι 
80 ῥταθρετβ. ἱρφαὰ ἱρίος υεγθα ρατ δὲ ἀϊοξὰ ϑαπε πουιῖπα, εξ δἰρηϊῇι. 

οκαὶ αἰϊατιίά : πᾶπὶ χαὶ ἀϊεὶξ, αὐάίοπτῖς ἀϊαποδῦπι οἰδεῖ, δὲ αὶ δα- 
αἰνῖς, δἼφαίενῖε, δε ἀ πέγτχα δἷξὲ δὰ πο δἷξ, ποπάτιτα εἰρπίβοαπε: π6- 
πε δηΐῃ ὅθ: δαὶ πο 6486 δεῖ εἰβμπι τεῖ: Ὧ6 δὶ ἔρϑῆσω συϊάετῃ 
ὅτε ἀξχοτῖ ὕπάσαι: δά δπίπι ΠΗ} δῖ, δεὰ οοπιροοίδοπετα 4πδὺ- 
ἄκτα ̓ ρ πώτὰ 4πατα δἷπε σοπιροϑΣ 8 ποι Ἰἰςοὲ 1 οἰ] ρετα. . 

ες ἃ, Ονβδῆο εϑὲ τοχ δἱρηϊβοδηβ. εχ ἱπϑεταϊο, οὐΐπδ αἰίχαα ρᾶτὰ 
δἰξιύδιοοῖ τοραγαῖπη. οἱκπίβοαι ἱπαδπι, τὲ ἀϊοο, ποη τὸ δίδιπβα- 
ἴο τοὶ περαῖῖο. ἀΐοο καΐδπι, πὸ Βοσοο οἰρηϊβοας σαϊάεπι πε μι, 

830 ποὴ ἴδιηδη δἰρτίβοαϊ 6686 τοὶ πΟῺ 6686: δε ετὶξ Ἀ γαρίοη τοὶ Ὡὸ- 
ξεῦο, οἱ χαϊά αὐταποίππι ἐπεί. δὲ γοτοὸ μοπεϊπὶρ δυ]]αΡα πᾶ ποῦ 
εἰξτίβοιϊ. πεζαθ επίτη ἱπ γῦρο ϑογεχ τὸχ δἰρηιβοαὶ αἰϊατι, 
:εὰ πῆπο εοῖ Ἰδπίθια Ὑοχ.. ἐπ ἀυρ  εἶθτιθ δαΐδαι υοοδρυ 9 βᾶνα 
εἰκηϊδοιι χυϊάθαι υἰϊχαϊά, δεἀ ποὺ μδτ 86 δὐοϑρίβ, πὶ ἀϊείσσα δοῖ. 

47 ἰατι υἜγοὸ Ὁϑϑηΐς ογβίο. δἱρηιίοδὲ ποα τῇ ἱποέγειπιοηξτπι, δά, σαεπι- 
δάτυηοάυπι ἀϊοίιπν οδὲ," αχ ἰβδιταϊο.. δ ἰανα τίσι: δϑὲ ΠΟᾺ 
Οπιδὶφ, δοὰ οδ΄ ςαὶ τεγάσα τοὶ ἰαϊσάτι ἀΐσογθ σομυεηϊ. ῬΟΏ Ὁταϑὺ- 
ὅυε: πτιϊοτα οοανθοῖξ, αὶ ρσθορο δὲ χαϊάθπι οταῖ.,, εὲ ποὸ νογὰ 
πος ἕαϊδα. οεῖοσας ἱρίαις ογαϊίοπεϑ ταΐφθθο ᾿Αδηξν: σπομπίδπι τβοζοτίν 
ἐς υοὶ ροθῖϊοπε τηδρὶβ ργορτία εδὲ δατιπι ᾿οπαίάθγαξο. δησπθα- 
ἅντα δυΐοτη ργδορεπι δοὶ Ἰοϑρεοοηΐϑ. ἘΣ ᾿ 

5. Ῥῆποα δυΐθτη τὰ οὐδ ο δπυπ τίνα εεἰ αἰδετηδίο, ἀεϊηἀὸ 
πορδίο: τε σαδὲ σατο. ομηπεϑ δηπξτηδα ΟΟΩΠΠΟΠΌΠ6). δοὰ ὀπτὰ 
Ὁταῦομ οι ̓  δαυπδαδπίοση παοόδϑε. 'δδξ Ἐπ ὙΑΓΡΟ. 6896 γαΐϊ δαιξανα 

10. τετθῖ. - εξεπίπι μοπιϊιὶθ ἀοβηϊδῖο.,. αἰδοῖ, ἐφ ἀκτξ ΟΥδξ δι οτῖξ φαὶ οἰτο- 
ΤΩΟΑΙ ατίρρίατα αὐάαξατ, Ὡοπάσπτα εἰ ογαεο επποϊιμξνα. Ὁ σῃτ᾿ ἐρὲ 
“ταῦ δαῖτ] τεγτοθῖγθ. δίφει ἐδ θθᾶτα χά, πο5 πιαΐτα ἢ" πεαδα θα 
ἑάεο δὐϊ πὰ ὀγδῖῖίο, φαίδ οουδδηεηξον ργφοάηβείας. ὁεἀ δυϊὰα 
τόξ ἐχρὶϊςδῦο ρεγπιεῖ, δὰ αἰϊατα. ἰταοϊδείομεσα. δρὲ᾿ ἀπίδι πα οτα- 
Ὅο επαιεκιϊνα᾽ τοὶ πα ὥπῦπι αἰρτίβοαι, νοὶ ζαδο Ἵοσππιποξίοπα 
εὐ ππᾶ.. τνιϊπο δαΐεια,. {πλ6 ναὶ τα ῖτδ. εἴ ποπι. ὉπΌΤΑ οἰρωϊβ απ, 
γε] ἐοετήτπεῖθιδ ἐατεπξ. ᾿ΕΥΡῸ πστρδῃ. οἵ γεγο δοῖο ἀξσῦο ἴδη- 
ἴσα, 4ποιίδτι. ἀϊοὶ πεχοῖς δαὰι, φαὶ εἰς φη φαϊά! γοςο ὀχργίσαϊς, εὐαπ- 
Ὥγε, εἶνε ἂρ δἰἴσασ εἷϊ τοϊετγοξαίμ εἶνε :οῦ οἱὲ ἰοϊογτοχαῖοι, δεά 

80 δροπῖδ δπ8 ἰοχαυδῖητ. “βαῖτιπι ἀπίετα αἰϊα εαὶ δἰγορίοχ. ἱ δδαυξά ἀὲ 
αἰΐχψαο δαξ δἰ 'ψαϊὰ ἂν αἰϊχαο, αἱἱα οχ ψιἰ5 εὐπιείκηϑ, πὲ ογδο φαξοὶ 
ἄδπι ἰδαὶ φοπιβοοϊία. δὸ δα ρίεχ ἐπυμδβαῖο. ἐδ νὸχ φἰρτήβοδηθ ἐπὶ 
296 Αἰ χαϊά διξ πομ ἰμθϑϑε, ῥσο ἰετηροῖτπα ἀἰνἱοοδε. : 

6. Αἰβυπιδῖο εδὲ ἐπυπεδεο αἰϊσυίαθ ἀς αἰσαο. ποραῦο. δεῖ 
ἐππηαῖο δἰϊοτιῖτπβ ΑΡ αἰίχτιο. χιΐία υετο ψιοά ἱπεοὲ εηππξατε ]1- 
μὴ τ ΠΟΙ ἰμεῖξ, εὲ σποά ποὺ ἰπεδὲ πιδδὶ ἰπεὶξ,. οἴ αποὰ ἱπειξ 

ΠΝΝιεϊ, εἰ χυοά ποη ἱπερξ ἀάρδῖ ποῖ ἱποῖξ, ἰδάεανχαθ ἣὰ ἴοτι- 
30 ΕΠδΕε 4πεε δυηῖ ἐχίγα ρσγδθβφῃϑβι, ἰξοῖγοο αυοάσπηχαο. ΑἸ χαὶδ δἴ- 

δνετὶξ, περατὶ, εἰ χποάσπηστιε φαὶθ πόβανεγις, δἰδυτηαυὶ ροῖοσε. 
ἥπατα. τααπϊ [εἴταν δεῖ οπιηΐ δἴϊοηὶ 6846 ποξδοηδιη ὈΡροϑὶ- 
ἴλπι εἴ οπιηΐ ποραίοῃὶ αἰβτιπαβοπειν. δἰσπε μοὺ δθοῖο σοπίγαθιεῖίο, 
αἴδιτωδο εἰ περδιῖὶο ορροοῖξαθ. ἀΐεο δαΐετα ὈΡΡο;ΐ δι 4τ8ὲ δδὲ 
οἰυδάοιι ἀε εοάσπι, ποῦ Πποιποηγναωθ, εἰ οεἴοθγα εἰαδχωοάὶ 4πδε 
ἀειοτταϊπανζαιας δάγνεγειι δοΡ δἰ ϑϊοδϑ το] οϑα. 

ες Ἵ, ΟὉποπίαπι απΐδπι τεσσ Αἰΐδο δαιτὶ πηίΐνδεβαὶθϑ α}1δ6 δἰπζο- 
ἴαγεϑ (απίγεγϑαῖς ἀρρε]]ο, χηοὰ δααρὲα πδμιγᾳ πραεῖς διετιαίμις, 

δ εἴπβοϊατε φυοὰ ποι δἰιὶρηίϊϊατ, αἰ μοπῖο δεῖ τὸδ ππίνυεσϑα δ, (αἷ- 
ἴδε οἰηριίατῖδ), περεβθε' εδὲ αὔτ ἐπυπεανο δἰ χαϊὰ ἱπαδβθθ τι ποὴ 

᾿ ἴποδϑα ηξεγάτπι ταὶ πιηΐυθγααὶ:, ἰωϊογάνπι ταὶ οἰπρα]ατί,. εἰ χαὶδ ἱρὶ- 
(πτ ππϊνϑυδδειες ἀς τὸ πβίνευβα!! δησπεεε αἰζχαϊά ἰηθ686 δὰϊ πος 
ἵπϑιϑα, Ἔγαπὶ Βδθ πα θδθομ δ οοπέγαγίαθ. ἀϊοο δυΐζειι ἀδ τ ὑηΐ- 
γεσδαὶ: απίνογρα ἰξοτ ὁπαῃεατε, υϑἰηιὶ οπιηΐθ ἤόταο δϑὲ αἰθαθ, πυϊ- 
πε βόπιο εϑὲ αἰδιιβ. δὲ σῦση ἀε τθρὰδ ἀπίνεγδεβαθ πὸπ ἀπίτνετοα- 
ΕΣ εὐππίδι, Βδα ποῦ ϑαπηὲξ εουίγαγίδο: πες τετὸ δἰ μι βοδηίοτ, 
Ῥοδϑαπὶ αἰϊσπιδμιο ε886 οοπέγασία ἀΐοο δαίοιπ ποὺ ὈΠίυουθϑ τος 

10 ἐπαμῆδγα ἀθ τορὰρ ππὶυθγϑαϊίθυιδ, υϑὶα δὲ αἰβυθ ποτπο, ποι δϑὲ 
Αἰραθ Ββοπιο. οὔτι επίπι ἤοχπο δὶς τε ππίνογϑαϊίδ, ποῖ ἥαδοὶ πηϊ- 
ψοτϑα υὔίας ἰὼ ὁπυπεδέοιθ. εἰσμίτα οπεπὶς ποῖ τοπὶ ᾿πίνογδα- 
1δτα δἰφτιιβοδι, δεὰ πηϊνδιβδαλοτ σαρίοοΐαπι αςτὶρὶ οδιοπάϊε, δειτί- 
Βυΐατπα δαϊδι τπιηΐυθυβαὶο οἱ πηϊυγδ τον αἰεί δυιαίωῦ, ποῦ δὲ τὰ- 
τῦσα Ργοπαηιϊδειτα. πΌ}]ὰ δηἰπι αἴηττηδᾶο συοσαὰ εγὶϊ, ἴῃ 4υᾶ, οὔτὰ 
διἰἰγιδυϊαπι δἱξ τίν εγϑαὶθ, ππϊνεσθδεϊετ διισι δτίταγ, αἰ ουληΐδ Βόταο 

ι9 

“δεῖ οταμ δωτηδὶ. ἄϊοο ἱρέας αἴδετηδύοηοεν πορπάδηϊ Ὀρροηὶ ξοπ- 
πδαϊοίοτιε, ἰὰ εϑὲ δὰπι πδδ τεπὶ πιΐυογϑα ταὶ οἰρπίβοδὶ τίν εσραὶὶ- 
ξεν, εἰ εαπάεηι δἰρτιβοαῖ ὩῸΠ 6886 ὈΠΙΎΕΣΘΘΙΡΕ δοοὶρί δ άδτο : 
τὸ οἴη Βοιπο οδὲ 118. ΠΟῚ ΟἸπῃΐθ δότηο δδὲ δίρβυβ, πῃ] 
οπιο εδὲ αἰδια-- δοὲ χοϊάριω μοπῖο αἰδυδ. οοπίγατιε δπίθην τοὶ 0 
ποΐνετοδε δἰβιτπδθοηειη εἰ τοὶ πηΐνετεδε βοβδίοωοιω, τπξ οταῦῖς 
Βοσϑο εἴ δβι- πα] ἴτπὸ Ἠοϊαο δδὲ αἰρυθ, οἵβπὶ Βοτῖο δοῖ ἰπδξμ- 
τα ϊυ9 Βόπιο εδὲ ἰπιρῖαϑ. ἰοοῖγοο δδὲ ποὴ ροβδειπξ 6586 δχωμ! ὑΈγδο. 
Ἠΐδ δοΐεπι ὁρΡροδίἰδβ σοῃεϊπρίς αἰἰχυδπὰο ἰῃ οϑάστα δἰγϑυΐ υδγῶρ 6886, 
σπεΐα ποῦ ομπηΐβ Βοτπο εεὶ αἰρυμ, εἰ δὶ δἰϊφαῖο βόσαὸ αἰβϑ. : ὰδ6- 
Θῦηααε ἱκίξτιγ τεέτγτσι ππὶ υοδα]ασα οοπιγααϊοϊίοσιδδ δὰπξ πηΐνευϑα!ῖ- 
ἴετ, ΕΔΓαμΙ ποοδϑδε δϑὲ δίξεγαπι ἐδϑὸ ὑδγϑι Ὑαὶ ἔαϊδδτα. οἵ φαδ6- 
σὔμααδ δαπὶ ἦς τερυϑ εἰ ραϊδγῖρεδ, πὶ οσὶ δοοτγαῖοβ δἰ - ποσὶ οδὲ 
ϑοογαῖεθ δρῶ. δὲ δᾶστιπὶ πδὲ δυαμξ ἂς τερτ ποίΐνυθγϑαθαϑ, ὩΟῺ 
ἄδεδεη ππϊνεγδα ξεν, ποσὶ δετιρεῦ δἤετγα εδὲ υογα, αἰέετα ἔα]ρα, ὕδτὰ 30 
οἰχαι! υοτα ἀϊοίτατς, οϑὲ ἤοτηο αἷθτβ εἰ ποῖ δὲ μοῦῆιο δἰβαϑ, ἴδοστα 
Βοινο; δὲ. ρα ομοῦ εἴ ποὰ δδὲ μστηο ραϊοδεν. εἰδβέσα δὲ τὩγρὶδ οὶ, 
πιο δδῖ' ΡΌ ΟΠ οσ, οἱ δἱ χυϊὰ ἄϊ, ποράπαι 698... σιδεῖτη 'απίεση, υἱάεσί 
Ῥολεδὶ δρειγάπηι 6866, ῥτορίογελ. φυοά νἱάεξας ἰάσπι φβτίδοατε ΒοῸ 
οἴξαιτιπι, ποι οδὲ μοπιο δἰδαδ, δαποϊχαθ μος, παϊίαϑ Ποτηο οϑὲ αἷ- 
δα. δοὰ πεὸ ἰάδιι δἰ ψηίβοδὶ πθο δἴσωτι! πϑοθδβατὶο 6οδξ. μεγορί ουτπι 
δείξη εδὲ Ὅπδμι ΠΕβΌΟΠΟΙ πα δἰαττοδίομο ϑρε6. ἰάδεη δηΐπι 
Ὀροτίεϊ πορδίοηδια πορᾶσα, σιοὰ δἰαγηδεῖο δίβτιτδαυϊξ: εἴ δ οο- 
ἄακτα, ἰά εεῖ νεῖ Ὁ Δἰίσυο: ρβατασμϊασί, Ὑεξ ΔΡ αἰΐχαο παϊνουβαὶῖ, εἶνε 1δ 
ὈπύτοΥ δα βδα. εἶν πῸΏ Ὀπυνετρα εν ἀροερίό: Ὑετθὶ ἐταῖα δοὶ 86- 
ταῦξο. αἰρῶ- ποῦ εδὲ ϑοοιβίεδ δἰβυϑ. . χβοιαὶ διὰ φωϊὰ δ 6ο- 
ἄξια, υεὶ, 8} δἰϊο ἰάεπι, ΒΟ εστὶξ ορροδῖϊαᾳ ἴα, ςεὰ δ εὰ ἀΐνεγμα. 
ἤπαὶς νερό. συπηξίδοηϊὶ, οταπὶ, Βοπιο. δεξ: αἰμιθ, ορροπίαις μδθα, 
ποῖ Οτπηΐς Βοῖῶο φαΐ. αἰρυιδ, φεά δυίς, αείάενα. κότοο 6δὲ δἰ, 
ἄλλες, τπὰϊϊτπὸ μόπιο εξ δὲβοθ Βυῖο ἀπίοτα, θοῦ μόσοο αὐρῦδ, μδός, 
ὥσῃ εδὲ ἤοπιῖο δἰθτιβ. ᾿᾿ππδαὶ ἰριτον δίβευπδιοπθμ πηὶ παξαμοπίὶ οοὰ- 
ἀταάϊςϊοτίς ὁρρουὶ, οἔ φαδοηδπι δἰωξ ἢδε, ἀϊοίππι δϑὲ; ἰΐετι εοπίσχα- 
τὴλρ ξιδῈ δ], οἵ υδοηδτι οἷπξ Βδα, ἀϊοΐπτω, Θδὲ, δ 'ΒΟΝ ΟΙΒΠ ΘΙ, 
δοπείβἀϊοομευα ο996 τέσασα ταὶ ἔδίδασα, οἵ ςυσ, οἱ φπδλμάο εξ υοσὰ 
χε. ἔαϊ δα, Ῥ Μ τ τς Σ ᾿ οι βς τρις 

ες 5. ὕπα δπίοτι αἰξστωδῇο εὲ πορδίο. δοξ πε Ὀῆθων ἀθ ἀπο 
Θἰροϊβοδε, :δεσαθ δε ῥδοῦο ἐτιπένετ δὴ τινες δοοορίο δο' ὅθ 
Βρἰυοσθαι ον, πὲ, οταηῖδ πότπο δἰβὰς εϑὲ - πο ομεπὲδ ἤοσηο δἰραδ 
δϑοὲ, οδδὲ πότηο δἰβδιιϑ - ὕοῖ δεῖ ἤοτοο αἷρηβς, παϊϊτς ἤότπο αἰδιιβ δεῖ 
«᾿οδὲ δἰϊαυὶβ. μόσαο δἰβηδ, εἰ τωοάο δἰ πη τπιπᾶση τόση δίρτιιβοδῖ. δὶα 
δπίοτη ἀπδρτιθ τερτ8 ππθτα ἤότθδπ ροπίξτση δἷξ, εχ σπῖρτδ πΠοη δὲξ 
ππῦπὶ, ΠῸΠ οδὲ τῆ Αἰ ττοβο ποὸ ππὰ περαῖο. πὶ δὶ φαΐδ ο.δὲ 
Βοχπίῃὶ πουιθπ ἱπηροδδὲ υϑϑεππδπίητα : Βδεὸ πο ετγὶξ 8πὰ ῥδ- 20 
ὥο, νερεπιδξοτι δδὲ δίρΌτω, πδὸ ὑπᾶ ογὶξ οἰπ περδῦο. ρμεγιπάθ 
εοῖ δηὶπι ἃς δἰ ἐϊσαίατ, εξ Ἠοῖπο εἴ δαπαδ δἰραδ: χιοά ἑάετα. ταΐες 
ἃς εἱ ἀϊοδίτιγ, εδὲ Βοσπο δρυἊ εἰ. δδὲ δαθτιβ δἰβυιϑ. Ἔσροὸ αἱ ἴδε δσηθμ- 
ὕδιοπθε τιυΐτδ. οἰξηϊβοδηϊ δἰ δυπὲ σπυ]αθ, ρεγορέσσι δδξ εἴϊλσα 
Ῥέϊπιδπι σοὶ σϑῦϊδα συεὶ ̓ πίαι εἰξοίβοαγα, χυῖν ποῖ 6δὲ αἰφαῖς μοπιο 
ζασδ. φύδγε πεὸ ἴῃ Ηἷδ Ὡδοςβ96 εδὲ αἰξογωσα οοπίγ ἀἰοοπατη 6886 
σόγασι, δἰἴοσατι ζαΐδατη, : 

9. ἴπ ἵε ἰρῖψις χυλε δυχὶ δὲ φπδὲ ἔδοϊα διιηξ, πϑοβῦϑ δῖ ἕν 
Βτιιδέοπεπι τοὶ περϑοποσα υδγατῃ δαῖ ζαΐδδσω 6686, δ ἰὴ πηϊνογδαν 
Ἰὲδαθ φαίάειι ππίνοσραιϊξον ασοεριϊς δε ρον διίθγωπι 6686 υεγαπι αἷ- 
ἴδγατα ἕαίδατη:; πδο ποῦ ἴῃ δἰ ηξτι δέ Ρα8, ἂξ ἀϊοίτιτα ἔαϊξ. ἴῃ υπίνογϑα- 
Ἰἰθὺδ δαΐθτη ποῦ ππίγεγθα ἴθ ργοπαπεδιῖδ ΟῚ οϑὲ βϑοθῖδο; δὸ ἀ6 
Βἷδ φαοατο ἀϊεῖαπι ξαϊς. ἰῃ δἰπρτιϊατίθτια απίεπι ἐαϊπιείθχαθ πόῃ δἰμαὶ- 
Τἰϊο. Ὡᾶπὶ δὶ οπιηὶδ αἰ Άττηδῆο υεὶ ποζαῦο εϑὲ γότὰ δπὶ αἶδα, οπυβία 
πεδοα886 δὶ 6886 Δαϊ ΠΟ 6866. δὶ 4π}9 δπίμι δἰ ψαϊά ἔοτε ἀϊοδὲ, αἰτον 
ἰά ἱρϑοῦπι ποὴ ἴοτε ἀϊοδῖ, ργοξδοϊο ἤϑοεϑθθ δδὲ δἰϊδιατι εογυτῃ τογὰ 
ἀϊοετα, δὲ ταοάο ουιηῖδ δίμιπηδιϊο τοὶ περαῖϊο εδὲ σεγὰ ταὶ ἔαϊδα. 
πἴγασυο δπίμι δἰπιτξ ποῖ ἐγαπὶ ἰῃ Βυϊπδτηοάϊ τε Ρα8, φποπίδτη δὲ σεσα 
ἀϊοῖϊπιγ 6566 δἰδατι δαὶ ποῖ 6986 δἰδιπη,, πθοδϑ88 εϑὲ 686 δίβητι δαὶ δ 
ΟῚ δἰδυτα. οὲ δἱ δὲ δίραμη δμξ πο δἰραμα, υδγὲ δίβχσδαϊυσ τοὶ 
ποβδῖυγ. εἰ δὲ ΠοῺ 6ϑὲ, ἴαϊδο ἀϊοϊξιιγ. εἰ δὶ ἔαϊδο ἀϊοῖσιτ, ποτὶ δὲ. 
4θατε πϑοῦδϑα εἰ γεὶ δἰβτιτηδομετα τοὶ πθβαιβομετα δι86 υδγὰπὶ 
δυὶ ζαίδατη. πὲ 81] ἰρίτας εδξὲ πθὸ Αξ ἔοττοϊο, πϑὸ πϊγορεῖ ταοάο; 
πεᾷαθ ετἰξ δυϊ ποῦ οτιξ: δεά οἵπηΐδ βυπὶ ἐσ πεοοθδοϊϊδίθ. πὸ πἴτο- 
Υἱὰ τιοάο. ἸδΣΑ δαϊ απὶ δἰδητηαι τεσα ἀϊοὶξ δὰ φιυὶ πεβαῖ. αἰϊοᾳαίη 
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δες βοετοὶ δὰξ πὶ βεγεῖ. χαρὰ επί ἀουὶ τυδάσ δου, ποπ 
10 τδρὶθ ἢος χῆλῖβ 110 πιοάο δε Ἠδβθεῖ αὔξ 86 βαβεθίξ. ργδαεῖδεοϑα σὶ 

πῦπο εδὲ δράσω, υεγε ἀϊοὶ δηΐοα ροϊεγαῖ ἔογα δβιπη. ὁ 86 :8- 
Ῥεν ἀϊοὶ υεγὲ ροϊαϊξ, φυϊοψαϊά βὲ, ε85ε δῷς ἔογβ' φασὶ δϑῖαρεῦ 
ἀϊοίτυετε βοΐ δἼβα. δυξ ἔογε, οι ροῖεδὲ μος 56}. 6686 δῦ ποὴ 
ἔογε. μά ἡ διιΐδτι ΠῸΠ ροΐοδὲ πο βοτὶ, ἱπιροβεῖθι!α δϑὲ ποὺ βευΐ. 
εἰ φαοά πηροιδίβιϊα ἐσὲ πο βατὶ, βθοδθεα δὲ βεσί. ἔαξαγα ἱβίϊας 
οὐιηΐα πεόδϑ9ε οϑὲ βοῦὶ. ἜΥγκῸ πἰ81} πἰγουὶν τωοάο, τἰμ1] ἑοτεαϊέατα 
ετἰξ, φαΐα οἱ εὐθεῖ ότι τι, ποτ ε8δεξ πεοδδδασίσ πδῆθ6 γϑγὸ ἀϊοὶ 
Ῥοϊεδῖ ποιίσατα υϑιίταη 6886, Ὑδἰαἱϊ πέτα ἔοτε πεῖς ποεῖ: ἔότα. 
Ῥτίπισπι δπΐπὶ οατῃ αἱ δίβιτπδεο ζ8].8, ετὶϊ αἰἴβστωαῦο ἤοπ υεσῶ; 

20 οἱ σπτη. ἤδες εἷξ ζαϊϑα, σοπηρὶς αἰβτιπδιίίομοπι πο 6826 ὙΘΓΔΠΙ. 
Ῥτδείεγεα δἱ υοσθ ἀϊοϊαις δἰ βχπα δἰπα] δὲ πιδρταπι 6886, οροτιεὶ 

,, ὨΪΣΩΦΙΘ 6886. 815 δυΐδῃι γεσγα ἀϊοί την ἔοτε οταδν οροτῖεϊ ἔογε οὔϑβ8. 
ῶὲ εἱ γογε ἀϊείϊατ πδαὰδ ἴοσε ποθ πὸπ ἔογε οὔϑδ, πο οτὶξ αποὰ 
ππρο ναὶ πποὰο δοονίιξ, πὸ ΒΦ] απὶ πᾶνε: ορουίερῖς επάτα πεατο 
Βοιῖ πβαυβΐθ θειϊατα πεᾷαθ πο βετὶ, δοτίάπος ἰρίαις μᾶδο: ἱβοοῦι- 
τηοῦκ, αἴχας εἰακίβοάϊ δἰξδ, οἱ ὁχ οπτιὶ αἰδβιταδίΐοπε ἃς πόρβίίοπο 
48ε ἰθὶ πιαᾶϊαο ὁρροππηζατ, εἶνε δἱπὶ ἀξ γερὰ ππίνθγδαιιθαδ υπὲ- 
τευβα τοῦ ἀςοορθδν οἴνε ἀδ τερπϑ δἰμρι ατῖθαδ, πεοαϑδε οἷξ αἰξεσεὰμ 

80 6886 ὙΕΓΙΆΙΑ ΒΗ εγδτω ζαϊδατι: πεῖρα πἰ81] 6686 ἴῃ 18 χῃδε βππὲ, απο 
τσο δεῖ τισάο ϑυεηϊδῖ, δεά οτμηῖα 6586 )ς βετὶ δχ' πεοδϑδιξλίδ. 
ΔΙ ΟΡ γαῖ πααθ οοπδιδτγε οὁρουτεθίϊ πα δια ἀϊοβε ἀρεγα, ψαδϑὲ 

εἱ ἢος ἔαοίωοτηυθ, πος ξοξαγτιτι διῖ. δῖπ χωΐητιδ, ΠΟῺ δὲὰ ἐπι ΓΏτη. : ἢ» 
ΜΝ επὶπε Ῥγοιῖρεῖ νοὶ δὰ ἀδοθπι τ]ὰ ἀππόσαπι αἰΐασι ξδτττιατο 
δος ἔπίητασι, Δἰϊυτλ Ὡσίαγο, βάθο πὸ οχ πβοδϑοίἰδῖε ἐωϊάγυτε - δἰ}, 

᾿ μεγατουΐ θηο γε ἀἰσοβαίᾳγ. παι ὙΕΓῸ ἰπέογεϑς πέγαπε αἰ σὰξ 
τοπέγασοιϊοπεθ ἀἴκοτῖπὶς δὲ ΒΟῸΣ εἰ χοτίηὩ. σοπϑδὲ Θηῖπη τΤαϑ8: τιὰ 
86 μαβεσε, δἴδιι εν πόπ "8126 Γ δβσεβαυετγε φυϊρρίδιπ., αἰτοῦ πϑραᾶσϑε 
τῖξ. ποῦ ᾿ϑαὶπι χαία αἰβειπαίατα δαξ παραῦσιπι δἱξ, ἰάεο τεδ΄- ετιὶ αὶ 

49 ὯΟῈ δγὶϊ, πϑὰ τοδρίδ δῖ δὦ ἀδεσιῃ τὰ ]βὰ ἀπηογοπι σπαῖα ἱπ «ιονὶς 
ἀδιηρογα. 4πάγθ εἰ οἵαπὶ ἱξίσρογε εἰς ταῦ ἐξ Ἠαβεβαι τὶ δἰξοσιτα 
νψεγε ἀϊοεσοίοσι πδεεθδε γαῖ ος βοτὶ; ιεξ φαοάοδπααο βὲ, ϑειιροῦ 
ἀϊα δὲ ᾿δϑυὶξ πὶ εχ ποέβϑοιξδίε βεγεῖ. πᾶτη. ζυδπο συεγε αἰχὶξ αἰ 

ἰδ ἔοτε, ποῦ ροῖεϑδξ ποῃ βειῖ. εἴ ψποὰ ἕαοΐαππι εϑξ, δειηρέγ υδσγα 
οἱ ροϊαῖξ ἔζησα ε836.. ΘΓΡῸ εἰ μδες δαηὶ ἐιροϑϑιρ ]ἰὰ --- υἱἄθπιπ8 

εὐΐεα ε966 τοῖτν ἐπειγαγῶμε ρῥτιποὶρίπαι δὲ εχ ἐὸ ηιοὰ ςοσβη]- 
πατϑ εἰ εχ δεὸ φψυοὰ ερίπια8 αἰϊχαϊά; δὲ. οτηπῖπο ἰῃ 119 πᾶς πὸΐ 

10 δοῖηρεῦ ϑῃῃῖ δοᾶι, υἱάδπιυν δεῆτπε 6686 ροϊδοιδίετω αἱ δἰπε δὲ οἴ ποι 
δἷηϊ: ἣν φαίρυδ πἴττίπαιε θυεωΐγα μοῖεβξ,. πίη Γατη ἴδπι 6586. ζαδτα 
ὯΟΠ 6836, ῥτοίπάς εἰ βετγὶ δὲ ποῃ βετί. πια]ίαχια πο δΐς τοδηϊέεϑία 
ϑυηΐ ἐϊα 86 Βαβεπεδ. πιραῖα μδεο ναϑδς ροϊεὺξ ἀϊδεϊπαϊ, πες ἀϊ 
φεϊκάεἴυτ, 8εἀ ρτίπϑ᾽αἰϊζογδαϊασι ᾿άδτηχαθ ροΐεδὲ ποη ἀϊδεὶπαϊ: πὲ. 
πε επίὶπὶ ῥτὶπϑ αἰεσιια ἔαΐ986ξ, πιὐδὶ ροζαΐθεεξ ποι! ἀϊδοῖπαϊ.. πάτα 
οὔδτπι ἱπ αἷθδ σεῦπογαδοηιρτι ἰάετα ἀϊοεπάπτα δὲ, σζαδοοῦπαας ἂϊ- 
Θυπῖαγ δεουπάμπι οἰπδπιοῦϊ ροϊοϑίδίοσα. μεγϑρίσπαμι ἱκιέσιγ εδὲ πεα 
888 τες βοτὶ οὐλτα οχ πδοθβϑιίαϊα, δεὰ αἰΐὰ χυϊάθπι τιτου πιοάο οοπς 

60 Ἐπιξεγε, πο τρϑρὶϑ δἰβετθδιομθπι 6996 γεγαπὶ 4Όᾶπὶ τδβδἰϊοῃ αι; δἰϊα 
ΕΟ 6886 ἴῃ ααΐίδαδ δἰϊεγαπι πιαρὶ δὲ ρἰθγυσισας βὲ: δεὰ ἰδπιοτ 
δοοία!ξς εἰΐαπι τς αἰτογοτι βδὲ, δἰ λθγαπι τηϊπίπιθ. Ἔγξοὸ χαοά εϑβὲ, πε- 
(6886 68ῖ 6586 φυδπάο δεῖ; εἰ φαοὰ ποῦ 6δξ, πϑοδ886 δϑξ ΠΟῚ 6886 
4πλοάο τἶδπ δδὲ. υογαπὶ πε πδοοδ86 εδξ 6886 σιυίς ζυϊα 68ῖ, πδο Ὧ6- 
(6886 εϑἴ ποτὶ 6896 συϊοχαϊὰ ποπ 6δῖ, φποπίδτα, χιϊοχαίἃ εθῖ, 6886 
δα πεοδδδί[ϊθ χυδπὰο δῖ, πο ἰάοτῃ υαἰθὲ χυοα δἰιπρ] οἰ τοῦ 6886 
ἐχ περεϑαϊξαϊθ. ᾿ Ἰάθπι ἀϊοθιάαπι εϑὲ ἀς δὸ χαρά ποπ εϑὶ. δαάδπι 
οἴ ταῖο οοπιγβαϊοϊοπὶϑ. χαϊανίδ δμΐπι 6886 δὺξ πο᾿ 6886 δὲ ἴογθ 
δυξ ὩῸΠ ἔογε πεςοϑδα δϑῖ, ποι ἴδπιεπ ϑαραγαῖίπι ἀϊσεπάσπι δὶ αἷ- 

80 ἴεγατι πϑοθϑϑατγίασα. Ὑογθὶ ἡταῦα πεοθ886 δϑὲ ογαβ ἔογε ταὶ ποθὴ ἔογθ 
Με ϊηπι πδυαὶο; ποῖ εδὲ δυΐοθιι πϑοθϑ86 ογαβ βοτὶ Ῥδἰϊηυο παναΐδ: 
πὸς Πδοῦθδ6 δϑὲ οΓἂϑ ΠῸῚ βετὶ; δεὰ πδοθϑ86 οδὲ βετὶ δὰ ποὺ βου. 
άλγε συπι ΟΓα[ίοτ 68 δἰπι τον σεγας δἰπὶ τῶν Γαδ, τηδηϊξοϑίιτη δὶ, 
ἴῃ 115. ἀπε ἰΐα 86 μαρεηξ υὲ ὈϊγοΙΡεὲ Ἰποάο ςοπίηραηξ εἴ οοπῖγα- 
τα ἐνοπῖσε ρορϑίηϊ, πεῦδ8δε 6986 τξ διαὶ ΠΟ 8686 μαρδαξ οοπίταάϊ- 
εἴο: φαοά αᾳυΐάεπι ἴῃ 115 δοοϊάϊξ, χπδα ποῖ δειρεσ' δαπὲ ναὶ ποῃ 
ΦΕΠΊΡΕΓ ἸῸΝ ὁππί. 6χ ἰδ Ἔπὶπὶ πθοθδδα δϑὲ αἰζθγατῃ Ρᾶγίετη οοη- 

τγααιοϊοτ5 6886 γδγωση υοϑὶ [Ἀ]88πι, ΠῸῚ ἴδσηθα ἢος γεὶ Σά, εεά 

Ἔυσα, δοάὰ ἱηβηίξοσι σοὶ 

ῬῬῈ ΙΝΤΕΚΡΕΒΞΤΆΤΊΙΟΝΕ, 

“Ἔεεε οδ οὗκηΐο αἰαττηδιση εἴ ΤΑ οφλρορε 4886 εἷδὲ ἰανίοοια ορρφ- 
ϑυπίανς, Δἰξεγα αοἷξ σϑγα δθεγω ἕαΐδα:: ποὴ ϑηίτη Ὡξΐ ἰπ δ σαιδε φαπῖ, 
δος γὲϑ δὲ Ἀδροὶ δἴδπι ἴῃ. 9 46 ποὺ ϑυηΐ ροδεαπῖφας ἔεδ6 γοὶ 
ἈΘ 6ι66: δεὰ δἀγιοάστα ἀϊοίτπι εδὲ, ᾿ 

40. Ουσδαίαπι ϑυΐοπι αἴβττηδιῖο οἱβτίβοαὶ αἰϊψαϊὰ ἀε αἰΐφαο, 
αἴχαα Βοὺ δεῖ υδὶ ποπιεῖ νεὶ ἱπποτϑεπδῖασα, Ὠπππὶ ἀαΐδτα, 6428 Οροτ- 
ἴεξ εἰ ἀε υο ᾳυοἀὰ εεῦ ἴῃ αἰβειιμαϊίίομο (φαξά δηζομα 918 πότι θα οἱ 
“«χαὶᾷ ἱπμοπιϊηάξαπι, . ἀϊοϊανα δϑὲ δηξεα: εἰϑηῖπι πορὲ ἄοπια τον σοοο 
ΒοτΩΘΏ, δεὰ ἱπβηϊίσπι ποιπεπ: πϑτὰ ὉΠΒΕῚ τοῖα 480 ἀδπιτηοάο δἰβτιξ- 
(βοδὲ ποτηει ἱπβπίευπι, σαοιπδάτποάυπι πόλ υαέθέ ποι ἀρρεϊϊο νετ- 10 

ἐνυβοῖ ετῖξ ἰξί ταῦ οτηπὶβ αἴβιτηδῆο δὲ περβεῖο 
γεὶ εχ ποιηΐπα δἕ υεγρο, υοὶ οχ ἱββηϊίο ποιοὶης δὲ υεσρο. δὲ δίῃ ες 
ὙΕΓΡΟ πὰ ]ὰ εδὲ αἴβττπδῆῖο πεὸ περδῖῖο. πῆι οδὲ γοὶ εξ γεἷ Ἔγὰς 
γεὶ Βὲ εἰ οεἴεγα εἰπαπιοάϊ απ γεσρα,. πἰ εχ ἰδ οοπιϑίδὶ φυδς δάρτα 
Ῥοδῖα ἔμέιπιης, 'φαοπίδιη αἀεοϊκηϊβοαπὶ ἐεταραϑ. φαοοῖγοδ ετῖξ ρῆτρα 
δίδιπμαῖο. οἱ ποζαίο, εδξ. Βοῖθο - ὩῸῃ δϑὲ ἤόπιος ἀείβἀα δοὲ βοὰ.. 
ἄϊοπιο - πὸπ δεῖ -πόπ ββοχηο. .. Τγσηϑ ἐδὲ οἵηπὲδι ΒΟ᾿ΙΟ - ΜΟῚ μαὲ 
ὁδοὶ Βοῖηο, δϑὲὶ Ομ ποη ΒοΙθΟ - ΠῸῚ 588 ΟἿηπ'9 ΠΟῊῚ Βμοχπθ. δὲ 
ἕω εχίτπϑεοὶς ἰειιρογίραδ οδάδη δὲ γαο. οτσπ δηξοτα Ὑθγροτα δέ 
Φεγᾶστν ἱπδῦρθο: δ τπθαϊμπαγ, ἰδπὶ ἀπρ]Ἰοϊτον ἀἰσυμῖττ' ορροδιοσεν, 80 
χετθὶ ρταϊα, εδὲ ἰδῖυδ Βόπιο : ἡ μιὰ 65 ἀϊςο τεγέϊαιαι ςοϊμροῃὶ, δα 
ποτα δη 86 γεγθῦμι Δρρε ]θῖτιρ, ἰῃ ἢδὸ δίδβιπηδμοιθ. ἰσῶγοο χυδὺ- 
ΛΌΟΓ Ἠδες: ἐγήϊ: ἀπογαῖι ἀπο: δὲ αἰβχτοαίοπειι εἰ περ οπειη δὲ 
ἀκαθεδὲ ϑϑθοπιμάυτῃ οοἰμθοιαπίε οταΐπεις αἰ ρτϊναοπθ, ἄπο υετὸ 
παϊθάπνει. μου" ἀΐοο, ἰχαῖα γειβαπι 66 δαὶ ἑπεῖο δαϊολεῖας δοΐ ποιὰ 
ἐσὲ 1 φίιδσα ϑίζατα περβέὶο. . φυδιίμος ἰρίταν ἐκαπῖ.- ἘΒΉΜΟΗΝΑ διὲ- τ 
ἄετη φαοά ἀλείληη δδὲ. εχ ἱπέτε βοπὶρέϊν. δὲ ἰσθϊδ᾽ Ποτηο :. πΐὰϑ᾽ πδν- 
καϊίο,“Ὅρπι ε8:: ξασίσδ. πομο.. δϑξι ποῖ ἰποίῃο᾽ ἤόδιο: Ἀυΐπο ποραῖο, 
οῦ 80 πο ἱμεεαβιμβοιηᾳ. αἰδι ἐγὶς γοτναση δέ. εἱ πολ ἐσέ γυρλώ 30 
οἵ που ἱπεῖο δἀϊοϊαηίκισ.. δες ἱρίίαν, αἰ κε ̓ Αδαϊγῆοὶο ἀϊοίαμι. ϑνὲ, 
ἀϊ ἀϊοροσίϊα δβαπί, δίσρ!} 8 ΘΓτξ τοῖο, δὲ ποταηϊπίβ.. ποϊυθγβαι θοὺ αὐν 
“ορὶϊ αἱ αἴξβιταδιῖίο. τῖς οὐγωεῖθ: οδὲ πόσο ἱμρῖπϑ: Βυίαν ποβδεα, ποι 
ΟἸΔῺ Ἰθδὲ. ΠοΙΔῸ Ἰαδϑδιβ. οὐθηΐδ δδὲ ΒΟΤη 9 ΠΟᾺ ἰπϑίαιδϑῳ ἰδῶ οὐαὶ οὐ. 
ἤόπιο ἤοπ  πιϑῖθ. ΟΡ δδιρυαιεβηι σαοά πιο οἰπιϊξοτ, σοι ρὶὲ γοποι 
βίτδηΣ: 6886, χυδο εἰς ἀἰδιπνῖτο ορρομιπῆαγ: δε σοπθπρίς δἰ ιιατνάσ, 
δία ἀρίδας δέηδθ Ἰϑίεσς Β6 σβροῃπίωγ. 4188 δηΐδην δὲ ϊξοῦ Ρΐμδο 
ἀπίεσι 86 ἸΘΡΡΟΒΌΠΙΙΓ, ΠΔ6 Ῥεχείποηϊ. δὰ ποη  Βόμιο, ἔδπσάδυι δὰ 
δαδιεςζαται φρύβδίονε ἀϊξαπι. - πὶ, δὲξ ἰυϑὶα πο Βοῦιο - πὸ δὐὲ 
ἰπδίαϑ πῸπ Πποσβος δὲ ὩῸδ ἰυδίαϑ ΠΟῚ ἈΟΤΊΟ- ὯΝ δδὲ ΠῚ ἐπιϑίσιδ 
ποπ Βόιοι μὲ6 δαϊεπι Βου διιπὲ ρίατοδ ορροδβίδοειεδ, δεὰ ἢδὲε δεοῦ- 20) 
δατπ 8} {1116 ογιπὶ ἱρδθθ Ρ6Γ 86, πἴροῖθ {δε υἱππίαγ ποιϊπο ΠῸὸΒ 
Βοπῖο. ἴῃ φαΐμαδ αἰνῦδιν, Ὑεγβωση 64 ὅθ ἀοςοτοπιοδαίον, πὲ ωστι- 
Βὲ6. σαϊεγα δὲ δῃρυϊαγε, 8. [ιὴ8 ἰάετη εἴδεϊ [8 ροδίταπι, ἃ 1- 
θυπε ὅς, δἀϊυποϊάπι 6εϑεῖ, υδἰπξὶ, υδὶδὲ ονοσῖβθ ΒΟΙΙΟ - 508 υδὶες 
οταπῖδ ἤοπιο, γαϊθὲ οπιπῖθ' ότι ῬοτΩΟ - πο ναἰεξ οὐπηὶβ ποι ποῖηο, 
Ὠοαι δοξ δπσα τἰϊοεπάμπι, ποῖ σπιαΐθ Ὠσπιο: δε. 1}}6 πορδο ΟΠ 
ον κἀϊαπρὶ ἀεροῖ. εἰεηΐπι οἰγεγεῖα πὸπ ὀϊκηϊβοαϊ τεπὶ τπίνον- 
δαΐεπι, 8εὰ οϑέεβαϊξ γετὰ δοεὶρὶ Ὀπίυθγθαὶ τεσ. χυοά ἰπο ρειβρί- 10 
ἐὔσῦμ δῖ: ναὶεὶ Βόπιο- ποϑ σναϊδὶ βοῖμο, γυαϊεῖ ποῖ μοιπο - πὸΣ 
ναοὶ ποῦ ἤοταο, δᾶδο δπὶτι δΡ {116 ἀϊζεχαπε, τ ποη δαπὶ ππὶ- 
γεγο δοςερῖδο. οπιπὲς νεὶ γιρέἑεις πλμλ} αἰϊα ἃ αἄοὶρηὶ- 
βοαὲ φαᾶπι αἴβυβαομεπι γεὶ ποβαϊϊοποτι 6886 ἀθ ποταίηε ὑπίνογὶ 
δα] ἰδοῦ δοςσορῖο. οεἴεγα ἰρίταν εαάδτη δρροβεγε οροσϊεῖ.. φυὶα ὙῈΓῸ 
Μαΐς αβτιμδουί, οτηῆς δϑὲ δοΐπιδὶ ἱπβίαπι, τοηίγατία οδὲ περαῖῦο 
εἰξηιβοθπδ πα] απα δπΐηνα! 6888 ἱπδίαχι, μα8 ρετβρίουθπι θὲ βὺπ- 
4πιδιη ἔοτε δἰπιαὶ υθγαβ πες ἰπ δοάθσν. δἰ γερὸ οφρροδίϊλε θγαπὲ 1. 
φαιδηάο δἰπιαὶ γόταθ, πὲ, ποτ οτῖπε δϑὲ δηϊπιαὶ ἰαδῖατα, εἴ εὐἱ αἰϊσαοὰ 20 
δηϊπιαὶ ἱπδίατα. δεχαμπίαγ δυΐοπι μδε: {ἰἰατὶ φαίάοτα, οταπὶ Ἀοῖπο 
Ὡοπ ἰαδὲτπϑ οδὲ, ἤδθο, πὰ εδὲ μόπιο ἰπδῖαε; ἤδῆς γθγο, εϑὲ πο 
οπιμὶβ Ἠότῶο ποὺ ἰμϑέπϑ, δεζαϊξατ Ορροϑὶϊδ, πεπιρε ἐδ δἰϊψυὶσ ἤοπιο 
ἰασῖαθ: πδοδϑϑε δϑὶ επίτι 6986 δἰ ἰσθθηι. ρδγδρίς τη δηϊέπι εϑὶ, ἱπ 
δἰ προ γα δὲ ἱπίεγτοβ ϑῖτιϑ υογὸ πεβαῖ, γεγα εὔδτα δβιτωδτὶ. γεἰπῦ, 
δϑῖπθ ϑοοσγαῖθδ δαρίεπθ πο. ϑοογαῖθϑ ἰρί τ εϑὲ ποῦ δϑρίεπϑ ἱῃ 
πηϊνθγβδ!θ8 δαΐεπι πο δεῖ γεγὰ δἰἴανταδιο, χαας δἰπιῖ πεν ἀϊεϊτατ: 
γέγὰ δαΐοθτι οϑὲ περϑῦο, αἴ, ἐδξμθ οπιηΐβ ἤόπιο ϑρίεπς 7 ποτ, δγβῸὸ 
οπιπΐδ Ἠοῖθο δδὲ ὩΟῺ δα ρίεπϑ. Βος δηΐμι ἔδίϑυτι εδῖ, δεὰ ἤος, ποῦ 
οταπίδ ἰβίτογ Ἀότῆο εθὲ δαρίεπϑ, δϑὲ γετιπι. δες ἀπίοση δὶ ορρο- 30 πΠΓτιπΥΐδ. δ πιδρὶδ φαϊάοπι δ886 Ὑδγᾶσα δἰ τεγατῃ ρατγίετα, πῸῃ ἴδπιεῖι ἡ 4 
εἴτα 116 υετὸ οοωίσατα. φαλς δαξεπι δῦμ! ορροϑίξας δεζαπάυχῃ ἱππῦ } 8488 ἴδῃ Ὑοσϑᾶϊῃ διιὲ ἔμίφδιω. ἴΐδψπα τηδωϊζενζαι οδὲ ὩῸῚ πεοδθδα 
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βιυΐῖνα πισιιΐνδ εἰ νετδα, πα σαν ἀπ ἤστοο, εἴ ποῈ ἑαξίαε, ηυοεῖ 
πεκβθσωει δθθᾷτδ ποσοῖς εξ ψέγθο υἱάεεὶ ἘΞ πῸΟΒ βαδὺ δι 
ἀπέὰ, ηυία δΕΡΆΡΕΓ βεοῦϑεῦ εδέ γόγοσα υξὶ ἔ ; 6388 Ὡιοβϑομ στα: 
αἱ χαὶ ἀπὰς πσπ Βοπιο, πο τραβὶ». Πθδχα απὶ αἰχὶξ μοῖβο, ἵπσοο 
ταϊποϑ γεξο ταὶ ἔβ]9ο ἀϊχιῖ, πἰοὶ αυϊά᾽ αἀάδλίαι. πος σϑσὸ εἴζαδξαπι, 
εδῖ οπιηΐδ ποι δοῖαο ἰυϑῦαδ, ποι ἰάθη δἰριβοαῖ χαοὰ αἸίηπα εὰ 
δαρεγοτίδω {1119 δηνυπθδοπίρη. δεὰ πεχθε ᾿πεὶς ορροοίίδ,, ποῦ 
δοῖ οὐβὴϊθ πο Βοιβο. ἐυεῖυβ. μος ̓ απἴοδστω ρὑγοπηκηλεϊαπι,, ομηὶδ' 6δὲ 
πον ἰθσίαϑ. ποα μοταο, εἴ ΦΌ}]Ὸν 69ὲ ἰπδάιδ χροτι πόδα, Ἰάατηι δίμτιϊ- 

ὃ βοαιξ. ἐγαησρονίία ϑαίοτι Ὡοιεῖβα οἷ. υρυῦρα ἰά δεν δἰκτ! σαι, νϑπῃ 
. φαῖ αἰδνηδ μοααὸ, δοὲὶ ἔόπιο. αἴσυ. οἰπὶ᾿ εαΐτὰ ̓ ος δα εὶς, ᾿ἀξμοάσπὶ 

Ἔσποξ ρἰατερ περδδοπεδ - δε ἃ οδίθησοιαι δόξ τρχδσ τρια ταρΐτιϑ. ΠΡ 
δπΐδα΄ ρηπηθαϊϊοηὶν, εδὲ δἰδμιιἜ ἤόπιο; περοδο εϑὶ, πο: 6δὲ αἰμος 
Βοιθο. κυίκιδ γεγο, οἱ ἤόπιο δἰβυβ, πἰσὶ εἰς δα θπὶ ἡ} οι δ οι, 
«δὶ αἰρτὲὸ μότοο, περαδο δ. δηΐϊ ποῖ ἐϑὶ ποῦ ποσησι ἰθο8, δαὶ πῦπ 
εοἴ οπο αἰρας. εθα αἰζεγα εδὶ περϑῖῖο ἔυιϊπα, εϑὲ φον πόπιο αἰέναο, 

10 αἷτοτα μαίαο, εϑὲ αἰρῦδ βοτοο. ᾿φααγε σδε διαὶ τρίτωι πὲ ροοτο 
ἐφλῖατ ποιῖρια εἴ υόῦθοὸ φαδ ἐπὶ βοτὶ οἐβειραδοιειν εἴ ΘΘρΔΟΠΕΙΩ 
ϑυδηϊοδεππῃ θὲ... λα} Ζλτς οι τ ἀκή τς Σ ἐν ὑχνν 

αὖ 440 Τὐχαν ἀπξοπα 46. πιὰ  [᾿ ἀπξ' ταυΐθδ! ἀδ. ὍΩο’ αἰλγδιαγο οὲ 
ἐς αοζαγα, :Ὠἰδὲ πσττα φυϊρρίαπι. δἱὺ φαοὰ ι6χ “πα ϊεα ἐ}19..ἀδολαγαῦαν, 

Ὧοπ 65ξ οἴδιγπιδῆσ σὰ πος περαῖίο πᾶ. ὩπΌ αἰσο "ΠΟΙᾺ αἰ ΒΟΙΠΕΝ 
Ἰπητα εἷξ ἐπυροείξατι του δ τερυϑ., πος' βδὲ ππῦρα φυίΐρρἑαπν εχ 1116, 
πὲ πόσο [οτίδοθα οὶ ἐξ διίμηαὶ εἴ δὶρϑβ εἴ οἰσυπ: δά πρῶτα αἱ ὰ- 
ἄδπλ ὃχ ἷφ δε. οχ αἷβὸ δαυΐδην εἰ ἔμοτπίπ. εἰ ἀπιθυΐϊατε ποῖ 88 

8ὺ στ. σΖυδτο μ6ς δὶ πρῶ ηυϊρρίατη ἀκ Ηὶς αἰξαυιὶδ αἴδττη δῖ, δοξ πῦᾶ 

εαἰατπιαῖο, δε νοχ χυϊῴδιι πᾶ, αἰατιπαῖίοπος αι ΐοτῃ 0 860 

εἰ δος ἂς ὑπὸ αἰπγτπδες δὰ σιν τον δαπὲ τὸ βέῖσο' αἴδτη οηοϑ. 

ἜΥΒΟ δὲ ἰνϊοτγοραῖῖο εἰαϊδοῖῖοα δϑὲ ρθε το τδσροαοηξε, παρε τοὶ 
Ρτοροΐδοηὶς νοὶ. αἰτουῖος ῬΑγεῖΚ εοπίγαξις τἰοθβ. Ῥτοφοείθο ᾿ὐϊοχα 

εοὶ ππῖπϑ ςουὐταύιετίουΐδ Ῥατο, αὐ δᾶδς πὸπ Ροξαβῖ σϑ98 ππὰ γϑο 
δροηδβίο, ηυΐα ποῖ δὲ πσιι ἀπίουτοκαῖϊο, τι δἱ γα χαϊάεαι δοἰ:. δεά 
ἀδ Ἀΐο ἀἰςίαικ κοὶ ἐπ Τορίοῖα. εἰπιαὶ εἰίατα σοπδίδϊ ἐπιεγγοραοσεσα 
αυϊὰ εοὲ ποι εδϑὲ ἀϊαϊοοξίοιπι, χαοηίοτι οροτίεϊ εα' ἱπξεστορ δου 
φοὐκεάϊ εἰδοϊϊοπεοτυ πέγατη ὑεὶξ ςοπίγδαϊοοπὲρ ραγίεπε δααῦ 

80 παι: δ0 ρα δβὲ αἱ ἰπξογγοραμο ῥσίο ἀοπηϊΐαξ, τπΌχ' Ἰα!ογοβ Ώ 

Ἐΐσαση  μοσηο δἷὲ δος ἂπ ποῖ ἢοο. φυΐα ΘΓ ΘΟΓΠΠΙ ΘῸΔΕ ϑέμραγδι 

Ὅπι ἀπ αυνίυτ, αἴϊα οἴξαττι αἰεγὶ αστΐττ εοτηροσίϊα, τὰ ἐπα παυπί 
Βαι- ἰοϊπιγα εἰν αἰττὶ υιΐοτα, αἰΐα γόσὸ ταϊπίπιο, υποπᾶμπι δεὲ ἀἰἔθο 

ΓΘυτ δ, πὰπὶ ὧς ποιηΐπο γότὸ αἰςίτιτγ οἱ δοραγαῖϊίπε απὰπαὶ οἱ δερ8- 

ταῦπι μρεοὶ εὐ βδλδο τς ἀπῦσπ. πδὸ ποὺ Βοιηίποπι οἱ αἰδαμι; α 

χε υν ἢ 

- 

Βαες οἴ πυῦπι. αἱ οἱ δυΐον δδὲ εἰ Βομτδ, ποῖ Ρτορίοτγοα δδξ εἴδατα 

δαῖος Βοππ5. οἱ δπΐπι ποῖα αἰταπισαθ δοραγαϊῖίπι δοξ γοσπι, Ὄϑοτ- 
ἴσξ εἴἴαπι πίγαητιο δἰπναὶ γον 6556, τυαΐτα οάσοθ ἀρδαγάα ογαμξ, διατὶ 
ὧς Ἀομπιΐηθ αἰΐσιιο δὲ πόῖπο υόγὸ ἀϊείταν δὲ ἀξθοπι: αὔαγει σδηι 
τοῖα. τατοιιδ δἱ ἰάθτο δοὲ αἰ νῶτα, οἰΐαση τοΐθπι, αάατγο ὀγεξ ποπϊο 

21 αἰβὰν αἱνο», αἴχυις πος ἷπ ἱπβηϊτατα, ΤΌΓΞαΣ σα τα πδίουα ἈΪΌαιδ. ἃτα- 
Βάϊαπο: δὲ πᾶσ βαδρίας σοπίαπεία ἰπ ἱπβηϊίτιπι. Ρτγασίογφα δὲ"150- 

φταῖοα εδὲ δοογδαίοβ εἴ ἤοσθο, εἰἴΐαπι. δοοσᾶῦθο δὲ ϑοστγαῦε ἤοῶιο. 
εἰ δἱ εδὲ Βοπηο ἂς Ὀίρεϑ, εξίασα. δοὲ ἤότπο δέρεϑ. οἱ χιϊδ ἰρίτατ΄’ εἶπι- 
Ρ οἶδεν ἀϊσας οοπϊαποίζομεθ βεσὶ, πιασιλδσξατν ἐδὲ δυεηίγα πὶ πιαΐα 
ΔΡουτάδ ἀϊοαπίαγ, πποπιοάο δαΐεπὶ ρόπεγα ορογίθαξ, πῦτς ἀϊΐοα- 
ταῦ. ΘΓΡῸ δι ραϊογαπι, εἴ δοστιπὶ φαῖρτϑ αἰεσιθειὶ οὐπαηρίξ, φιδε- 
σαπαας δχ δοοϊάδηῖε ἀϊοπηιγ κοὶ ἀθ δοάσπι νοὶ] αἰξοκοσ ἀς ες 

40 Βδθς πον διωσξ Ὑρντ, πὸ Βοπλο δἰδὰδ δϑὲ δἰ τηπϑίοας, δε δἰβατα 
οἴ πῃδίσοτη πὰ δῖ ὌΠΌΠ : ἘΓΓΔΠΠ δ δπὶπι δϑαηῖ εἰάδωι δοοϊάεινξια, 
δὲ πυδτηνῖσ αἰδουη υογὸ ἰοαϊον τη ϑισῦτα, ἰδπιθῃ το σϑίοασι αἰθαπι 
ποῖ δγὶξ παση ηὐϊάδαπι, πιοηίατη ἐσ δοοίἀθηξο αἴθε δϑὶ πιιϑὶ- 
ουπι: “θατο αἰθύιπι ταδί ουναν ΠΟ. ὁ ΓΙ ὩΠΌπι φαυϊάάεμκι. ἰσοῖγοο πὸ 
δὶ δΒΌΪΟΥ κἷξ οἱ Βοπαβ, δἰπυρ ΠοἸ ΤΟΥ ΒΟΥ Βομπδ ἀϊςεῖαγ. δεἀ εἱ 66 
δὐΐπιαὶ δὲ Βὶροβ, γδοῖδ ἀϊοϊτωγ απὶπιαὶ ΒΙρεδ , αυία ὨΟΣ δχ δοοϊἀδπῖδ 
μιᾶθο αἰτγιδαυπίωγ, ῥγαοίογοα δὐϊυηρὶ πο ἀθθεπὶ αδεοῦηαηα ἴη- 
δυπὲ ἴπ αἴτοτο. ργοϊηἀθ πθὸ αἰρανι δαδρίαϑ ἀϊοεπάταμ, πθο Ἤοτηο 
αυϊορίαπη δοὲ οι απΐπιαὶ νοὶ ἤόταο ΒΙρθε: ἡμππὶ δηὶπὶ ἴῃ ἢο- 
τΐπδ ἀπίτηαὶ δὲ θῖρεσ. σὑϑγὸ δυΐθην ἀθ Αἰϊχαο ἀϊοϊτειγ δἴϊατι δἰπι- 

20 Ρἰϊείτετ, ττ' φασπάδτα Ποπιίποια ᾿6ε98ε Ἠοτιίπετη, απὶ φαθῃ ἀαπὶ αἰ ματα 
ἔοωΐς ἐπὶ 6886 Βοιπίμεπι αἰραπι, δι ποῦ ϑεπιραῦ. δεά οὔπὶ ἴπ κά- 
ἰσποῖο εὐ δἰϊφυϊὰ τοραρυδπε εχ χὰσ φεχυΐϊας ςοπιχαάϊςο, ἕππς 

Βσπ γεσαμ δε ζαϊφσατὰ δεξ, εξ οἱ ταθτέπτε δοπιο ἀἰοοξασ οεεο Ἰόταοι 
εὔπα δοΐετα Ποῖ ἰπεδὲ αἰϊσαϊὰ Σρραρτιαπε, ἴθπε Ὑθτῶπι εδξ. ἀπ ἀαδπάο 
τορυρθδηο ἱπϑοῖ, παπηπδιι ἐξ γάγαηι  Ὁπτβ δυξετ ποῖ ἐπεδέ, ΠΟῚ 
δεκῦρον δεῖ υεσασα 7 υεϊαξϊ, Ἡδοτπεσαρ εξ αὐφυϊά, πὶ ροσὶα. δτρὸ 
οϑίσιθ 7. δὴ ποῦ δεἰ 7 χαοπίαπι εχ ἃςοϊάσηε ἱἰαὰ δέ διατρμίξας Ηο-. 
τθγο. ϑᾶτα δ εοἰ ροεῖᾶ, ΠΟῚ Ῥ6Ὺ δὲ αἰξτι δυξέων Ἡοσπετο ᾿ἰϊυα δοΐ, 

φαῦγοδ ἐμ χφοϊδυθ. δἰτπξοπι θη» παρα σορορτιασνῖα ἱπεδὶ, δὶ ἀ6-. 
᾿ἰπαγεθλα ῬΓΟ “ποποπδης ἀἰοδαῖτια, δὲ ῬῈῚ 8 δε θαλίοτ, ᾿ΠΟ εχ 30 
δοκδεπίεν ἐπ Βῖο αηοά ε6σὲ ἴα]ε αἰϊχαϊά.,. γετε᾿ ἀϊοσιις εἴασα ἐπηρ]ῖ- 
εἰβετί τα]θ. : δεὰ ποὴ. ὁπ, ἥυΐα εδὲ ορέπδ μι ϊδν ὩῸὉ Ρτρβέεσεδ γεγα 
ἠλολεαυ ἐπε δὼ ἰχαϊ ἀδπα͵ δὲ φυῤἄεπι. ἀφιμὰ ορίπανδωτ. ρόαι 6886, 
δεἀ ποῦ εβ86. ν᾿  Α δι ἜΝΙ 

12. Ηἴ5. ἀεϊοταιϊικάς, οομοὶἀοταη συ αιοπαων τβόο ἱπίευ δὲ 
αἰϊεοῖδε εἰβὲ δίβιτηδϊσμεδ δὲ πιδβαϊζοῃδδ εἴυ5 φαοάὰ ρομβδέβὶϊε εϑὲ 
ε886 εἴ ποῃ ροδεξοεϊα, ἰξετν σου πρους εἴ οι σοπέπβοπβες πες πῸα 
ἀε ἱπιροϑβϑῖδι} κὲ ἀθ πιδοεβϑωσίο. παρδῖ επὶπη μϑδς οοποιἀεταῦο ἀπ- 
διιδέοπες φυπβέατω. πᾶπὶ δὶ εὰ οοπποχὶβ δε ςοιυδειξοινοδ ἰδὲ 
ἀηνυίσεης ομροπιμξηγ' (πα δαοσπηάδυϊῃ Ὑογραπι 6666 Θὲ: ποεὶ 6686 ἀϊ5- 
ὉΠ ΌΓ, ὩΣ ἱππεῖ, 6886 ΒΟΙΠΙΏΘΠΙ; ΒΘΡΆΒΟ εδὲ δες, 5ο᾿ 68δε ὃ 
οτηΐμαπι, πο 1{18. 6496 ποῦ ἐϊοσαΐπαπι, εἴ ἐμαί, 6566 αἰναωι Βο- 

πιυϊπεῖα , δες, ποτ 6486 ἀἰροτη Βοτηῦθοπι, ποῖ ἰἶα,. 686 πομ' αἰ ρτπο 
Βοταίμθαι, χαίδ δι: 46 οἵμιὶ γα οἴβεπδαλῖο τοὶ περαῶο υογὰ δϑοῖ, Ὑ6γ9 
ἀϊοεῦιγ Ἰὲρπατα 6688 ποῦ δίρατα Βουνίποξη, --- αποάοὶ ἢος δα δε δΒα- 
Ῥεῖ, εἰ ἴῃ φυΐβυς Ὑϑγρστι ε88ε πὸ δαϊοϊζωγ, ἰάεαν εἴβοῖδς αἰνὰ 
γεῦμα, χαοά ἰοοο υϑγϑὶ 6556 ἀϊοίαις, ταὶ Ὠυΐι5 αἴτημα μοπία, μόταο 
διαρυΐδι, ποῖ οτίξ τιοκαο μαδς, δι: ]δὲ ποῖ όοξοο, δοα πδδα, ποῖ 
ΔΛ Δὲ ἀϊοῖσο, πὲ δι ϑπΐπι ἰπίοχεδὲ ἴσα ἀϊσδμι, ἢ Ὀπεποπὶ ἅπαν 
Ῥυψασα δὴν Βοσιίπεπι διῃρυλδωξεῖι 6686, ἥπαγε, δὶ ἰξω. δὲ μαβοῦ ἔπ 10 
ΟὩΥΒΑΡ τι 8... φξλασηι ἐναϊϑ, ΡΟδΔΙ0116 6658, περαῖο ετὶς δες, βοδδίβιϊο 
ΒΟῚ Ὁ648,.ΠῸΠ Ἀδεο, Πὸπ μοδεδιὶς εαεε. δοὰ ἑάθπι νἹἀδίωσ μοβϑβϑὲ 
6468 εἰ ἄσπ᾽ ε58ε: χαοάςηπαπε επὶπὶ Ρμοϊεδὲ δϑοδσῖ δὴξ διμρηΐαγα, 
Ῥοῖεδὶ δέϊδιω πὸπὶ ἐδοδσὶ δὲ ποῦ διβαΐαγα. σδιϊο θεῖ, ηπΐα σποάοπη- 
416 εϑὶ ἴα βοδεῖθη]δ, πο δεῖωρεγ εϑὲ δοῖαι. συλρίορίοσ εἰ ποζαῦο 
4ποᾳυε οοανειίεξ. παῖ μοῖοβὲ εἴδτα 50. διαρυΐασα, σαοα δεῖ ἀρίαμι 
δά διιρυϊαπάτια, εἰ δὴ υἱάθεὶ, αποά εδὲ υἱδμι6. - δα ἱπιροδϑι 116 
ἀδὶ ὧθ δοάδιβ ιυεέσαϑ ε88εὲ ὀρβροσίίδβ αἰθιτη δέοι εἰ πεζαοπθδ. ΠΩ 
ἱρίτας ἐϊπίασ, ΡΟ δε Β.16 6866, μαζαίλο δοὲ Ἀδϑο, ροβδῖθ δε ποι ιεδθ8. εχ 
[ας φειΐτο. σαλϑ ἀϊσία δαπξ,. δοαφαίξαγ. δαὺ ἑάετι ἀθ ϑοάξην ποῦ δίσπτὶ 90 
δόξβεπμοσε δἰ Ὥφβαπε, δαὶ ποῖ. δδοέπειλππι πάαϊέαπνεειξα 11}8. 6546' δὲ 
πὸ. 6546 εἴβτταδιιοπὲδ ἃς. περβξοποϑ βετγῖ. δγρὸ δὶ {ἸπὰΔ ἐσὲ Ἰιροδ- 
“ἰ ιὶς, μος δδῃς εδὺ δἰ ἰβεπάυτα. δεξ ρίξουν ποζαῆο Βυΐαϑ, ροβδῖθ 116 
6396, μαξο, ποῦ ΡΟδϑιῆϊϊε ε886, ὩΘΏ. 1114, ρο δεῖ 116 Ὡομ᾿ 6886. - θαάετα 
ἐδὲ δυϊα5 ταῖϊο, σοθ ορθηδ 6696: αἴθηϊπι εἴθ Παβαο δϑξ, ᾿ο οοα- 
Ὥδκουδ 6286. οἷ ἴπ σεῖετδ δχη! }ῖ τηοέο δὲ γεβ μαροῖ, υδἰαξ ἰὼ πεοεν- 
ΔΑΓ δὲ Ὡωροϑδίθ ἢ. ἊΣ εὐΐπι ἰὼ 1116 γετρα 6486 δΌ: ΠΟῚ 6850 δῃηξ 
δά ἰιαπιεηθα, δἰδυτν δπΐεεη αὲ ἔοπιο διπὶ τεῦ δι δοίδδ, δὸς 1π Ηἰδ 
γεγθασπι εεβε εἴ Ὧοῃ 6886 ὕΓῸ δυβίοοϊο Παβείωγ, ροόδβ6. δυΐεπι εξ 30 
οοπεωβετα δαὶ δά ἀιαπιθηία: σπὰς χαίάετι ἴπ Ηἷ8. συ Δ ΠΟΩΙ Βα 5, 
εεδὲ ροβδίμιϊε δὲ εὍϑε ποῦ ροδϑίδὲ!θ, ἴα ἀεὶετταίμπδηξ τεστισα οἱ ἴαϊ-. 
δίχα πὶ πὶ 1116 Ὑοτρῦτι 6886 εξ θη 6886. δυϊΐτδ δπξδαι, ροδο1}116 
ΠΟΙ 6886, πδβαῖο δϑὲ πο Βᾶδο, ὅοῃ ροδαίβίϊε εσϑε, δεὰ δες, ποῖ 
ῬοϑίΒι!ε ποῖα 6566; εἴ Βυΐαλ, ροϑϑιδὲϊα δοθ6, πο μαες, ροδϑι δῖ] ἤοπ 
δι96., :εὦ ἤδες, πὸ ροφϑίδιδε 6866. σποοίγοδ μδθ πημῖπο 66 τοῈ- 
ἐθιμιὶ νυἱάεπίαγ,, γοϑεῖμεϊα δϑϑ6 εἴ βοϑϑιθῖϊθ πόα δϑέει; ἰάατπ εἰἷτα 
εϑὶ Ροβδιδὲϊε οϑ86 εἴ ΠΟᾺ 6886, Φαοπίοπη ἢδ6 ποτ δπὶ δίρὶ ἱπυίΐοθιω 
οοπιγαϊςεηίδϑ, ροϑϑὶθὲϊθ 6886 δὲ ροβδίβιϊα πΌπ 6886, δὰ Ἀδδ, Ρο8- 
εἰδιῖθ δ88εὲ εἰ ποῦ βοδδίθιϊα 6856, παπησδες ἀθ. δοάδπι δἰπιαὶ υεγᾶθ 22 
δαπὶ, φυοπίαπι Ορρομμπῖιγ. ἈδαῈ αποῆτιθ, ροδϑῖμι]8 ποπ 6886 εἰ ἢ 
οδϑὶ θεῖς ποι 6886, παπηπαπὶι δίσηαὶ ἀ6 εοάοπι γνούς ϑατιξ. δια τοσ. 
τἰαϑ, πεοῦθδε 6586, ΠΕΡΘΠΟ εϑδὲ ποῦ ἢδες, Ὡδοῦϑδὲ 0 6386, δ6ἀ 

Ἰιδες, ποῦ Ὥδοῦϑ88 68; δυΐϊυδ ΘΌΪΕΠΙ, ΠΟΘ ὅ86 ΠῸΠ 6886, ὨΕβΘΙΪΟ δὲ 
Βδεσ, ποῖ πδοβδθ8 πο 6886. οἵ δυϊῃδ, ἱπιροβδὶθῖ]α 6846, πο Ἀλδο, 
ἱτι ροβϑῖθι]α ποι 6896, δοὰ Βαθο, ποτ ἱπιροθϑῖθι]ε 6866. διυΐυ5 δαΐοπι, 
ἐπα ροβϑῖθ}} 6 πὸπ ε886, δθὲ ϑοὰ ἱπιροβϑὶδὲϊα πὸμ 6888. ἃς ξεπετα- 
ἀμπογ, τξ ἀϊοΐατα εδὲ, γετρὰ }]ὰ 6886 δἵ θυ δϑϑαε ροῃὶ ἀδβεῶξ ἰλῃ- 
4αλτε δυρίβοῖα, ἤδθο υετὸ δἰυπιδίίοπειι εἴ πεββίομετα δββοϊεηα 10 
δὰ νεῦρα 111 6866 εἴ ποῦ 6886 δάἀϊαπρεηάα σσηξ, αἴσπε μδ6 βαβεπάβε 
σατὶ ΡγῸ ορροϑὶι αἴδττοαϊοπίρυς εἰ περβάοει δ: βοβεῖδὶϊο - πο 
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1 - ΒΓ ΙΝΤΕΚΡΒΈΤΑΥΙΟΧΝΕΙ 

Ῥορδδέϊο, οοπεδερδμε- ποὰ οομπρεϑδ, ἱπιροσεῖθι]θ- ποΒ ἱπεροτδν θα 
πεοθῦθε-- ΠΟ πεοϑδθ6, ὙΦΤΏΙΒ- ΠῸΠ ὙΘΤΏτΩ, - δἰ ἄπο νὴ ἠδ 
ον 43, Οοπεεοιυοπεθ πθποσαα ἘΣ: ταΐους βιδὲ, δὲ [δ Ῥοχδιβθ;, 
πδὴα ἔἰΠΠ|δτὰ ἐπα ἀλορεσα, ροϑεῖδι!ο δβ66. οομδεχοΐξιν πδες, εοβᾶς- 
ξετε εἰ, μν με Βαες οὐχ {1} γεοϊργοοδίασ, εἰ μδθς Ὡοπ ἱπιροϑοῖ- 
Βι16 6546, οἱ βδεὸ ποὺ πδοαϑδ8 ε896. δᾶϊω Ὑδζὸ, Ῥοδδῖβι]6 ὩΟῺ ε996 
εἰ οοπθπζοη3 ΠΟΙ 6866. ἥλο ὐώκῃ δες, ΒΟ Ὡϑοέδ86 ἈἘ6Π εἰδ6, εἴ 
ΟῚ ἱπιροϑδῖδε]δ ΠΟῚ 6 σε. δὲ .),. ΒΟ Ροϑεῖδιϊο εδδ6 οἱ βοα ςοὩ- 

40 ὕπξεπε 686, δες, πδοϑῦδε ΠῸΠ 6646 δὲ ἱπῃροϑεῖθὶ]ς 6ρ56. βῆ 
δαΐδην, ΠΟ Ῥοδϑθ116 Σιο ἢ 6286 εἴ ΠΟῚ ΟΠ ροπδ ὩΟΏ. 6586. παέςὶ 
Ὠδοθδες 686. δὲ. Ἦδος, ἵπροϑεῖθι]ς ποὰ 6896. πο δαίειῃ ἀἰοίπαιο, 
εχ ϑιριεοῖα ἀεοοσ ρος ρετϑρίοἰϊοτ. ἀπ ἅ Τὰ 

Ροεεῖθῖδε 6690 ΟῚ ροϑεδ.]6 δέθα . 
Ομ β6;8 6886 ΠΟΙ οοπέϊηρεηϑ 6ε888:- ΄ Σ 
ὯΘΏ ἱπηρο ϑῖθ1]6 6446 ἱαροϑϑὶδι]6 6696 θη κα 
ΟΠ πθοδῦθε ε8δδ᾽. ἈΘΟε486 Π0Π 6686 εν 

μεῖς ποι 6496 . ΒῸΒ ροδεθιὶς οπ 6486. ... .᾿ 
ὉΟΠὔπξειβ ΠΟῚ 6286 ΟΠ ςΟΒ ρει ΠῸῚ 5488 “, «ἱ 
ποῖ ἱμιροϑεῖθιϊε πομ 6688 ἐπ ροδϑῖθι 16 τἰοαὶ 6986, 
ὯΟΠ Ὠξοαϑδα 5ῸΒ δεβδρ γιροθδδα 6ι86. "Θ᾿. 

ἔσξο ᾿πιροφβιϊα εἰ πο ἱπιροδοίθιϊο ΟΣ ΘΩ͂ εἴ ρορῖδί] δὲ πὸα 
φοπδπρομτ οἵ πολ ΡΟσπΙθ 1} οοπδουυπέαγ οοπισαδιοϊοτία, φοά νὰςά 
γεγο. βῶτα 1}}} ροσϑίυιϊε 6δ86, πεββῆο εἶπ φαοὰ ἱππιροϑεῖθῖϊε εϑὲ 
εοπδεχυίϊατ, πέτρα ΠΟῊ ἱπηροϑεῖθι] 6 6966. πεχδίοπὶ γεσο δἰβιπηδῦο : 
εἰ πδιοὰς βοῃ ροφεθιϊε 6226, σοπδασυϊας δες ἱπηροϑαὶρ 6 (Γ66δαι, 
οἰοηίχη ἰδιροϑαίμιῖς 6,8ε δδὲ δίβιτιδῃο: δὲ ποῦ ἱαροϑεὶθὶὲ θι88 
περαῦο. τε ποοθοδαγίαπι χαοιαοάο δὲ μδρβαὶ υἱάεπάππι ιεδξ.. ρετα 
δρίσαστα ἱρηον δὲ, 1ά ποι ἰΐὰ δ πάρεγε, φεὰ Ἵοπίσανίδα σομδοάτϊ, 

5 ςοπεγδάϊοϊομοδ δυΐθτα δεοόγειμι 6696 ςΟἰϊοςαῖδβ. μὰϊπε ὁπότ πεοξδὴθ 
ὯΟΒ 8596, ὩΟΩ οδὲ ποβδίίο ἤδες πο ἤδοῦϑϑα 686, ΄αϊᾶ, ςοπθηριει 
πίγδδψυς ἰῃ εοάεπι υεγῶ 6926: αποὰ δηΐπι ποθ δϑξ ΒοῸ δδϑδαὶ 
ΠῸΣ Ὠδοδϑθε εϑὶ 6486. (ἿΓ Δυΐεμι ποοοδδϑγτιπι ΠΟῚ ἐΐα σομδεσαδαις 

᾿ πξ σοῖοταα ἐππηπδιίίομδε τποἀϊβοαῖδα, εαῦθα δϑὲ ΓΥΥΣΤΤΤΤΥΤΣ 
παροδδῖθῖϊα οοπίγαγιο τποάο απαπεδίατι ἰάοπι υδὶοῖ. σποά. δηΐτο 
ἱπαροϑϑί θα εδὲ 6856. 14 πιθοεδ86 δϑξ, ποῦ ἀυϊάθης 6888, ΠΟΙ: 5556. 
4ποά δαΐοτι ἱπεροεαιβὲϊας εϑὲ ποῖ 6886. ἰά πεοεῖδὲ εϑῦ ε866. Πᾶατε, δὲ 
Εδ δἰσαὶ τες ευτξ σομεθασπδ ροϑεῖθ: ἢ} δὲ ποι ροϑεῖρες, Βδθο 6 οοδκ 
Ἰγδγίο οοπϑεχουὶ ορογῖδϊ, χαΐδ πεςεθβαυίθτω δἰ ἱτοροϑϑῖθιῖς ποι Ἰάοτ 

10 δἰξοϊβοδμξ, τοὶ δοορίαμοας αἰ ἀϊείαπι δεῖ, υἱοα σεσθα, δὴ βεγὶ πο 
Ροϊεει πὶ ἰΐα ςοΠ]οςεηίαν πεοεϑεασὶὶ ςοπιγδαϊοουειῖ αποά επὶπὶ 
πδορθ8ε δαὶ 6846. ΡοΔϑΒιΪ6 οδὲ 6966. δἷῃ ταΐητιδ, πεβαῖο ΘΟ αΌδίΏΓ, 
4υὶδ πεςδιδα δε υεὶ αἴδυτηαγε τοὶ ποβᾶγε: 4παγε δ ὥοη ροβδϑίθιϊ8 
εεὶ διε, ἱπωροϑεῖθιὶθ εδὲ 6966: ΕἸβῸ ἱπιροεδιθῖϊα δδὲ οὲ φυοὰ 
Ὥεσαῖδε ἐϑὲ 6486: 4ποά εἰ ἀροαγάστι. δἰχηὶ ἱφ ροφϑῖθ116 628ε σοὩ- 
δεχαϊαν μδες' ποῦ ἱππροβεθέϊα δόδα, εἰ ᾿υὶς {Π| ποῖ πεοεβ5ε ἐ896. 
ἴδαπε ἂὲ υἱ φυαοά περεδεθ' εδὲ 6286 ὭΟῃ πεοαϑ86 δἱῇ 6396: φυοὰ δεῖ 
δἰρδαγάατα.. δὲ γεγο 11}; ρβοδδβιῖε δια πεᾷὰε ἤδεὸ ςοπβοχαϊθιγ 
πδοδιδε 6886. πεηῖς ἤδες ποῦθε ποῦ δδδε, σιοηίωτ 1}}} ἀρ άδτα 

40 ΔΙΏΡΟ ρονϑαπὶ: ἨοΓΏσα δαΐοτα τξετιπινΐδ νυ εσττη δὲξ, ΠΟᾺ ἜΓαπξ δια Ϊὰ8 
111 υεγα. δἰποαὶ επίὶπε με υετὰ σαπξ, Ροδδῖρι!ε 6886 εἰ ποι» δι86. 
δεὰ εἱ Ἰδοδϑδὲ εδὲ 6886 γεὶ ποῦ 6886, ΠΟΩ εσὶξ ροδϑίδιϊα αἰτυτηχαθ. 
ἐγξο τεϊϊπχαΐον αἱ μαεο ποπ ἤδοδιθα ΠῸΝ 6686 δὶϊ ΘΟ ΘαΌ6π8 ΕΠ], 
Ῥοδϑίβεὶς οεϑθ. δος επὲπι υϑγα αἱ ολτογ οἴσω ἀθ εὸ 4ποὰ εδὲ πεςθϑϑο 
διϑὲ. οἰδηίσα ἤδες οὶ οοπιγδαιοίοσία εἰὰ9 408ε ὁε χαϊίατ ἰΠατὶ ποῖ 
Ῥοδερεϊς διβε. πδῖα 1}}} ζομβεφυεπθ εοὲ μαὸς ἱμπροϑοθίϊς 6596 εἰ 
ΘΟΘΔΦῈ ὩῸΠ εδδεὶ οαἰθδ ὨΕΒΔΌΟ δὲ βδες Ὧὸπ πεοεδῖθε ὯΟΠ 6866. 

᾿ ϑοχαπηῖαν ἱρέας εἴίδτα μας οοπίγαάϊςἴοπεβ ἐο 4ποῖη ἀϊχίτητια τηοάο, 
ἄρααο ἰξα μοεἰεἰδ πἰἈ}} «σαγαϊ δοοίἀϊξ, ἀπβθίϊαρες δαυΐθτα δἰ σαί δὴ 
11 πδοοῦδα 86 οοῃδεχυλίας ἤδες Ῥοδεθιϊε ε886. πἰδὶ εὐὶδι πδες 
βεχαλίωγ, οου γδάϊοίοτίδ δεχαείατ, ἰὰ εδὲ πο ροϑϑίβὶ]ε εδδεὲ. φιοὰ 
εἰ φαὶα περξεὶ μᾶπςο εἼϑε οομεγαἀϊοιογίαπι, πϑςα 886 δὲ ἀΐςεγε σοπῖγα- 
ἀϊοϊοτίαπι ε666 ἤδῆς ροϑδίθ1]6 ποῖα ε686. 4αάγυτη πέγααυο ἔα[ϑ εδὲ ἂς 
εο φυοὰ εεἴ πεοδϑϑὲ ε886. δὲ ςοπῖγα ἰάετῃ νἱἀεῖμγ ροθβε δεςαγὶ εἰ 
ΠΟ βεοαγὶ εἰ 6886 δἰ ΠΟὡ 6686. ἰΐδαας χαρά πεοεϑθο δδὲ 6886 008- 
ρει ποι διθ6: μος ἀΐετα ἔδίδοτα οϑὶ. δεὰ ρεσδρίουαι δὲ π0Ὲ 

,. φιοάσαπααε ροῖϊοθὲ δαὶ εἰδεὲ δυξ διαβραίαγε εἰΐδτα ροδδὲ ὀρροεῖϊα: 
σεγαπὶ δαὶ ποι πα] ]α, ἴω σαραδ πος πὸπ δὲ γόγαπα. ΓΙ πηανο ααϊ- 
ἄεπι ἰὼ ἐδ χῦαδε δι σδίϊους ροδϑϑιηξ, ὑξ ἐξηΐδ ἐδὲ οδι εἴας νων 

Βεβεῖᾳαο᾽ μοϊερίδιθτ ἱεγαϊξουδίοιβ, βοίοοϊαῖοε ἐζίατ' απδὸ συ σατὰ 22 
Σδοπο, εδοάεπι δαὶ Ῥἰασίμπι εἰ ςοΠ ΓΑ ΠΟσΏσα. ἱγγδίοσια]οϑ διΐετς 
ὩΟΣ Οχπεδ.. δε, πὶ ἀϊοΐατ οοῖ, ἱρτιὶο ποι ροξεσὶ ςαἰείδσετο εἴ ποῦ 
εαἰείαοετε, πες παδδοπσας δἰΐα δετιροῦ ἀοῦΣ δπηῖ. ' αὐξχοα ἴδτη σα 
εἴδτα ἐα ἰδ φαμε ᾿ροϊθειδαθυν ἱγταιϊομαῖρις ργαθάϊια σαὶ, οἰπιὰὶ 
ΤΡΡοεϊα ὀαφοῖρεῖε ροάθμπξ. δεὰ μος ἰάδο ἀϊεῖϊαμι δοξ, χαΐα ποῦ 
Οπιηὶφ Ῥοϊδοιδδ δδῖ: βδαυϑοεράνα ᾿οπίγθιγοτη, πε 686 χυϊάεαν 426 
ἀϊειπιεν φεσαπάπτω απο ϑρεοίεπι. χαδεάδπα δαΐοθι ροϊοϑίαῖο 
εἄηξ ποχασηγαιδα. ̓  πᾶπι ροδθ1}]6 ὩῸ πὶ ἀπ ἰοἰτος ἀϊατατ,. δεὰ αἰϊυὰ 
ψφαλάετῃ, φυία νόγτυϑ οἵ, αἰροῖε φαοὰ θεὲ δοία, αἱ ροφϑεϊδι]6 διαρι! 1 
ἴωαγε φυΐδ δνα)νυΐδὲ, εἰ Ἵταπῖθο Ροϑαῖδί]6 οὐδὲ χαὶα ἴδει εδὶ δοδι ἰά 40 
φοοά ἀϊοδον 6226 ροϑεριϊε; απ γεγο, χαΐα δὐΐα 6666 ροίοτίξ, ὡἡ 
Ῥοϑῖυάε. διοθυϊετο φαΐ Βεσὶ ροϊοιῖε αἱ ἀμ δοϊεῖ, οἵ μαεο χαυίάόπι 
βοϊεδιλϑ: ονὲ πῃ :60}18 γβδαν τα ον, {16 σϑγο δἕατα ἴῃ ἱσαχιο δ δας, 
πϊγατασυς δαΐετο τυεξα ἀξοίδες ρόδα διαρυΐογε υεὶ εθθθ. τ φῦ 
δι υἷαὶ απ αὐφαδ δεῖ εδὲ εἰ φαοὰ δϑὲ δρίυτω δὰ ὅτων 
οὐ ἱρβίασ Σιδ' Ῥοοοῦυῖϊε οϑέ, ὕοὰ υάγα ἀς αἰσαρ ϊοῖθεσ ποεεορασο 
οἰμας: δἰφεστιὴν δοΐονε. ἕεσε ἀἰαϊατ. δας οὔπὶ εἰ χαρά δὲ ἰπ 

Ῥατγῖε υππίνεγδαὶα οομϑααςηδ δἰξ, εἰ φποὰ πεςοϑϑδεο δϑοὲ οουεθαμα 
ΡΠ ροδδ6 6886, Ὡοἡ Ἰδϑόθη οἴσβα. ἃς ἔογίαθθε Ὡσοοϑδυητα. εἴ ὩῸ 
Ἐφοεδρδιίητη οδξ ῥ᾽ ππορίππι πὰ Οοἰδιΐδ δππὶ δαὶ ποῖ δοηξ: χεϊϊαβα 80 
ὝΘΣΟ Δδησπδηι. δἰδ οαποφαεπεα ϑρδοῖδυὶ ἀείνετιε, εχ ἀϊςξίδ ρίζαν 
Ῥέτερίσυστα εοἰς, μὰ: φαοά πεὶοββαγὶο δὲ, δοῖῃ 6986: ΠΌΔΙ δὲ δείδτμδ 
διηϊ ᾿γίογα, οἰΐασι ᾿δοῖθ ροϊόδιαῖρ ῥσίος δεῖ, δὲ αἷϊα χυϊάετι δυξ 
δοῖῃϑ εἰπε ροϊεεοιδῖς, πὲ Ῥσγίμιδε δυδοίαπᾶδε, δἰΐα δαΐεπι οὔτα ροῖε- 
δἰοῖες, 4μ6 παίτιγα διϑὶ ρυΐοτα ζαδηι ροϊεϑϊαῖθι, ἰειβρογα ροδίοπογα, 
ἰΐα υογο πη φηδτι ἀοίαθ' δαπὶ ὁοε ροϊεοίαῦοα ἀυκίακεϊ... . 
στ Δ ς τα παΐεσα οοπίγασία εϑὲ οἰαγαιδο περαύοιὶ, δη. αἴδεν 
ἸΩΔΌΟ δἰδετιωδίιοπι εἰ μαες ὀγαῖίο οἵαμῖδ ἤόσαο δε ἰαβῶο, “1 ογδ- 
Ὥσοπϊ πο ϊϊάς Βόπῖο εδὶ ἱπϑίδ; δὴ δος οτωτῖδ βοπιο δδὶ τιδῦκα, Εἰ 30 
οἵομἶθ Ποπιο ἐδ ἱπίυδιορῖ τεϊπτ φοῖ. (Δ ]α6 ἱποῖῃε, ποῦ εδὲ δἰ} 
ἴαϑῖ8, (Δ ]1185 ἐπίαϑῖιδ εδῖ: Ὀἴσα ἱξίτ ματαπι Θεὲ σου ἴσασδ 7 πᾶσι ἐξ 
ἐλ 4ιδε δαπὶ ἴῃ υοῦα, οουϑθαπαπθιν ἰδ ἄυδε δπηῖ ἰ ἀϊδποεα, ἰἰπο 
δαΐετι ἐὦ εοἴ ζοπίγαχία ορὶ πο πᾶς ΠΟδγαγὶ δεῖ, ξ ἤδεος οπιπθων 
Ἠοσδίμευα 6856 ἰπδῖαμα, ΠῚ. οταπεση Ἠουηΐμεπβ 6886 ἰπἰυδῖαπι, οετίδ 
φείδια. πὶ ἐποηαθαπίδυθ υοος ἐχργαθδὶθ Ὠθοεθδ δϑὲ οἰ γεν γέεα... 
δὲ Ἀλθεγε. “οἱ γόγο Βοὺ δϑὲ 11]ἰς, εα ορίπὲοι οοπίταζία χιδο δαϊ' οϑμλ 
ἔγαῦῖ, πεαας δίβιπαδιο. οαὐδιτιλαἰίοιί ετὲξ ςοπίγατῖα, δοὰ ἀϊςία περαῦσ. 
χύρτο οομεἰἀεγδηάοτη εδὲ σαδεηαπι ορίηϊο ἰα]δὰ εἷξ ἐοαϊσασία νεγδα 
ορίβίοιι, περβιϊομέόμει, δι 4π86 ςοπἔγασιτδα 6686 ΘρίπδαιΣ. - δὶς δαΐετα 
ἀϊοο. εδὲ φαλεάκιᾳ ἀς Ῥοἕο σεγὰ ορίωίο, εδδὲ βοπῆπι, δὲ υεγο' 
ἤωλδα, ποῖ 668δεὲ βοπίπε; ἴΐετα ἃ], δ8δε χπδίτιην. ἀϊγὰ ᾿φίϊατ μάγοι ὃ 
εδὶ οοπίτατία υεσδς εἰ αἱ δεῖ ὑπᾶ, δεςυπάστῃ εδὲ οοπίχατια 
εἰ αὶς ἰρίπιγ ραϊοὲ μος ἀεβεϊτι σοπιγατίδο ορίπίοπε, φαοὰ οοησα- 
τίοστιπι διμξ, ἕαϊο δὰ ραΐαῖ. ἴδια ἀ6 θόπο ορέπὶο, 14 ε8δὲ βοππιε, 
εἰ ἀδιπιαὶο, 14 6896 ταλίπτα, Ἄδάδιη ζοσίδεοιθ εἴ, δἷνε τυ λο ρῖνε 
πῶ δἱξ, υεσαιεδῖ.. δἰσαὶ δες ειπξ οοῃτασγίδ. δε ποι εοὸ συοά ἐπηϊ 
ςοπξτατίογασω, οαπίχασία νοοδηΐογ, δὰ ροῦπε φαοά οοπέγατίο σποάθ 
86 ὨδΡεπέ. δγβὸ οἱ ἀε. βΌπο ορίπίο φαδοάδην εοἱ, ἰὰ δεὲδα Ῥομῦσωο, 
4116 νεσζο, ἰά πον ε886 Βοπαπι, 6δὲ δαΐειι ἰϊμὰ χαϊρρίδιι, φαοὰ ΒοῃΟ 
με4πε ἱπεθῖ πθαὰε ἴμειδα ροϊεϑὶ, ῥτοίδοϊο δὰ μδὶν δἰϊδγυπι οοπῖτα- 
τἶδια ε89ε Ρομεπάμτι εδὶ, Βδο συδ6 ΟΡ᾿ ποῦ ἱπεῖδε 4ποὸἃ ποὴ ἰπδοῖ, 40 
πες 4δε ποη ἰμβιϑε χυοὰ ἱπεδὶ: ἱπβηϊξαε εαῖπι καπὶ πἴγβεφαα, εἰ 
{πῶ ἰπειϑθ ορίβδηξως ψυοά πο ἱπεδὲ, εἰ {πῶς πο ἰπεῖθε αυοᾶ 
ἱπεϑῖ. δεὰ ἴω φαίδιμ εοὶ ἀεοθρίο. δε γεγο δαὺΐ εχ χυΐραε “ππὶ 
ξεμεγαίοπεβ: δἰσαὶ ἐσ ὁρροϑιῖίδ δαὶ κεμογαίίοποθ, ὀγξὸ εἴδη 
ἀεςερίομπεν. δἱ ἰρίαις θοβαπι εὲ εἰ Ῥοπιι δἰ ποῦ χρδΐτσι, εἰ 
ἡΠυὰ φαϊάεωι ρεῦ δε, μος δυΐδιν οχ δοοίἀοπὶς, φαοπίασα οἱ δου αἱξ 
τὶ ποῦ πιαίπμι εἷξ, ταδρίϑ ααΐειι ἀθ χαλᾷς Τὸ ὑεγα εδὲ εἃ ὁρίπιο 
με εδὲ ῥεῖ 86, εἰ τιδρίδ ἔα]δα ἰμάειν χυδς δδὲ ρὲγ δὲ, δἰ χυιάδιι 
ταδρὶ8 γεγὰ ἰΐα δοοὶρίταγ. δες ἱξίταις ορίηϊο ποῖ βοπυπν 6896 δόπηπι, 
ἤαϊδα εδὶ ἀε εὸ σιοὰ ρετ δὲ ἱπεδὲ, πᾶθο δαΐδιι ε96 τραὶυπι, [αἰϊϑα 20 
ἐδὲ ἀ6 δὸ φιδ. εδὶ εχ δοοίεπία. φθδγε πιαρὶς ἴαϊδᾶ εδὲ ἀβ Ῥόῃο 
ορὶπῖο περϑεϊοπῖς σαδηι οοπέγαγι. τπλχὶπια δηΐθα ἴῃ φαβαθε γα 
ζα λπγ 4ὺὶ σοπίγαγίδπι Ἠδρεὶ ορὶπίοπετῃ: οομ χαγα ϑδπαὰς δὰπὶ 
{ιδε ἴῃ δοάδα κέπεσε ρἰυγίσητ ἀἠδχαμς. δἱ ἰξίτας πᾶγαπι αἰϊεγα 
ἐδὲ εοπέγατία, ἐεὰ χαδς εϑὲ ποβδιοηϊβ, εδὲ τρδρὶρ οοηϊγατία, ςοηδίδὶ 
δῆς εἴθε γεγὲ οομίγασίδιω. δδδε υεσοὸ ορίπὶο Ῥοησπι εὍϑὲ πιαίυπι, 
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ἐεξ ἐσπηοχα: ἐογίδϑθα δπΐπὶ πδοθϑθ δεῖ ὁπ ἀδτὴ δῆστη αι άτοδυθ 
Ῥοπύτη ΠῸ5 6486 Ρόπησῃ. Ῥγδοίθσοδ εἰ ἴ δ᾽ϊ οἰ μι βοτ σαπὶ 86 
Βάβέγε οροτίοὶ, Ββίο φποηᾶε σεεῖε ἀϊςίσμ υἱάετὶ ροίοσῖξ. δαξ επῦσι 
ὨΡΙφαΣ οοπέγδγία δὲ ορίπιο περοξοηϊς δὰξ πυϑααθπι. δὲ χαϊθυδ ΠΟ 

90 δαπὶ Ἑσοηΐσγασία, ἀθ ἷ8 ἔαϊδα δεῖ ορὶπίο συβε υέσαθ οῤροηϊξαγ; υἱ 
χυὶ Βοταίπετα ραϊαῖ ποὺ ἐ86ε Βοπιΐπετα, ἐλ ἰἰτατ. δἱ ᾿ρίτατ ἤδ6 περα- 
ὕσμει διηϊ οσοηέγατίδε, οὔδει ἃ]ΐοα πεβδοηϊβ ορίπίομθα σουίγατῖαα 
συπῖ. ῥταεῖεγεα δἰ μα τσ 86 ΒΑΡ οπῖ μας ορίηίοπθα Βόπππι 6986 ΡΒΟπΌπι, 
δὲ ποῦ Βομβῦπι βὸῖ 6886 Βορυτα, ἃς ρῥγαοίεγεᾶ Ῥομπιτι ΠΟῚ 6886 
Βουυμα, εἴ ποβ Βοππι 6846 Βοπαπι. ογρο Βυΐς γεγας ορίπὶοηΐ, ὩΟῺ 
Βοπαπι που 6896 Βοβαπι, σζαλειδπι ετξ οοπίγατία 7 ΠΟῺ δρΐπι εὰ πῶς 
αἰἷϊ 686 τρδίυτο, χαίδ συλπάοχαο εἰμι] υογὰ 6886 ροϊοβῖ, πυπηθπατα 
ϑυΐοξα Ὑοτὰ δδὶ υοτδὲ οοπίγασγια: διίφαοά εἰἷπι πὸρ Βοπῦχω εἰ 
τοδ] αἷπ. πολγα ςοπδηρίς μδ6 ορίπίοποβ βἴητὶ υϑγῶβ 6886. ΓΏΓδΟϑ 
Ὧο" εγῖξ σοηεγογία μδδς ορίηϊο ποι ΒΟ;ῦστω πὸπ 6686 τρϑ]ππι, 4π|0- 
πΐατο δος φασχαθ γοσὰ 6486 ροϊθδϊ: πάχη δὲ μ860 δίτωι] 6686 απ. 

24 τεἰϊϊπιφυαϊξων εγζο πὶ εἰ ἤοπ Βομῶπι βοπ 6196 Βο;πι, ςοπίγατία οἷς 
᾿Π Ἀδεδ. ποῦ Βομῦχο εὐδὲ Βοῦυπι: Βαθο δηΐαι δὲ ἔα]εα. σΌΒρυορίεῦ 

εἴαση βαθο Βοπμαι πὴ εδνε Βοπύῖα, ετὶξ οοπίγαινῖδ 111 ῬΟ,ΌτΩ εδδ8 

Βόβῆμι. μεγεορίοαπτα ἀπέετα ἐσὲ Ὡμ] τι ἴοτε ἀϊδοτίναδα, δἰδτοοῖ 
ππίγογθδὶεῖπ Ῥομδηαδ δέβιτηβ ομοτη : τοίνυν γϑδ]α εοΐπι πορϑῖῖο ετὶξ 
σοπίρασία. τιροΐα ορίπἰοεὶ ε εχ ϑετδαῖας χφοϊοχυϊὰ εδὲ Βομῦμα 
6686 Ῥοπῦγη, οοηίγα ΓΑ οδγῖξ μδδς ὨᾺ δογατθ σας Βοπὰ δαπὶ 6886 
Βοῦυπι. πᾶτῃ {Πα ορίῃϊο, θοπαμπι 646 Βοπαπι, δὶ Ὀπίυθγϑδ ἴδοσ 
Ῥοπιαι δοςὶραἴαγ, ἰζοια σαϊεὶ χυοὰ δες απὰ ρηϊδῖατ ααοά εδὲ 
Βοπῖπι 6866 Βοπῦμι. ἤδος δαζετη μ1}}} ἀϊετι ἃ} 116 φυϊοεχυϊά 6εὲ 
Βοπῶπι 6586 Βοηθσαι. δίχα !ἑοσ εἰ ἵπ ἤθη ΒΟΠΟ 86 το βαρεῖ. χπαγε ὁ 
δἰ ἰῃ ορίπίομε ἰΐα τεδ δὲ μδθεῖ, εἰ αἴιγτωδιίίοηθα περαθομεθχιε υοθῦ 
Ῥτοϊδίδε δοσγυῃι χαδς σηθηΐε σοποὶρίπποι δαπὲ ποῖλα,, φοηοίδϊ αἴβυ- 
τα! οηὶ σΟπΓαυΐϑη 6686 Ὡσ ΠΟπ οι ἀε δοάθπι ππΐνϑγβδίθης, Ὡὲ 1111 
οἴππα ΒΟΠΌΏΠΙ 6886 Βοπαπι, ἀμξ οἸηηεπι ποταΐϊπθιι 6886 ΒΟΌσπι, Βᾶδς 
πΌΪ τι 6886 θοπι, νοὶ ποπιΐμδθτη 6686 Βοποϊα; οοπἰτϑθἰοϊοτίς γεγο 
ορροπὶ δῆς πὸπ οὁπιῶβ δαξ ΠῸΠ ΟἸηπειῃ. Ῥδσδρίοτμιιω οἴαπι οϑὲ 
Βεῦῖ ποῦ ροϑδὲ τἰ ορίηϊο γεὶ περδῆο υδγὰ νϑῦῶε Ἵομέγωγια οἰ}. 
οομίγαγίαθ Ὡδθαὰθ δαπὶ ἀπὰς οἶγοα ορροδίϊα δαηϊ, οἶσεα χυδε 
εὔπάετα υϑσγὲ ορίπασὶ ἃς ἄϊσογε οοπέϊηριξ, δίπναϊ ἀπέθπι σοπίγατία 
εἰάεια ἱπεθϑε Ὡοἢ ζοπηρι. 

; ΑΝΑΓΥΤΊΟΑ ΡΕΙΟΆΔΑ. 

Ρ τίπιηση ἀΐςετα οροτιοὲ οἶτοα χυϊὰ εἰ ςαἰπδ ἐδιϑα δἷε ᾿δες οοπεὶ- 
ἀεταῖο, μος δαὶ 6886 εἰγοᾶ ἀειηοποιγομεπι δὲ δοϊθηδο ἀθπιοι- 
διγωῦνδε Ἴδε, ροβῖοα ἀδβηίΐγε ορογίεϊ χυϊά οἷξ ῥτοροοίεἷο εἰ 
ηπία οτγιπίη εἰ ἘΠ “Υ]]ορίδιηωτιβ, εἴ χιυιῖΐς δἱὲ μρϑ ἀϑρα εἰ ψαΐδ 
πωρογίεςϊα.. ροϑὲ ἧδες χυϊά εἰξ ἴῃ δἰΐψιο ἰοῖο φοϊρρίαπι 6586 δὲ 
ὯΟΣ 6886, οἴ χυϊὰ ἀϊοιτοτο οἸππὶ γ6] πο δ απ αὶ. ρτγοροδὶο ἱρὶ- 
ἸῸΓ δδὲ ογαῖο. αἰξσιπδηο υεὶ πεβασι αἰ χα ἀς αἰΐχαο. ἤδεὸ δυΐετα 
δαῖ εεὶ πηίνετβα ἶθ, πὶ ἰπ ρματίς, δαῖ ἰηἀεβεῖίία. πηΐνετδδ]ε ἀρθῖο 
Οτμθηὶ δῖ πῃ] ἴπθϑθα. ἴῃ ρασίθ γεγο, δἱοτὲ βαξϊ ποὺ αἰϊοαὶ ἀπὲ ποῖ 

50 οἵδιῃῖ ἱπεϑθα. ἱπάεβηζξαιτη διαξεσω, ἱπθ886 ὡπξ ΟΠ ἰπεϑθα Αβ8406 τπὶ- 
ὙΕΤΒΑ ατξ ρασγισαίατὶ ποῖα, υεξωϊὶ ςοηἰ γα Οσοπι δαηάειν 888 
δεϊεπὕδυι,, δοῖ υοϊαρίαίουα ὩοΩ 6686 Βοπσπι. ἰᾶπ γ6γῸ ργοροδίεο 
ἀενιοιοίγαϊνα ἀἰἴεγε ἃ ἀϊα! δοῖοα, φαία ἀεπιοπδισδένα δθξ δαο 
αἰϊετίαθ ραγῖΐς οοῃϊγωϊ οἰδοιίδ (ποὰ εὐἷμα ἰηίοιτογαῖ δεὰ δβυμΐς 
41 ἀεπποιϑέγαι), ἀϊο] εςἴδοα δαΐεηι ἐδὶ ἱπιθετοβδῖῖο ςοπίγαἀϊοοπῖς. 
δεἀ ᾳυοᾶ κἀ υἰτίαπρχαε 471] ορίδιιτιπι οοπβοϊεμάτπι διίηες, τὲμὲϊ 
ἦδος ἃ 111 ἀϊβῖετε. πδχν εἰ ψαὶ ἀδτποπεῖγαι εἰ φαΐ ἰπίεττοξαι, 4}]- 

Εἰσταῦτη. οπίστιϊξ, οὔτ αἰϊχιϊὰ αἰϊσωΐ ἔπειθε δὰξ ποι ἵπθδεε ᾿συτὰ- 
Φεης. ἥπᾶγα 4υ]]οριρίςα ῥγοροιῖο εἰταρίϊοἰτετ δὲ αἰδιππαο νυοὶ 

80 Ὠεβδῖο αἰϊουῖι ἀς αἰΐφαο, εὸ πὸ ἀϊχίιδβυδ τιοάο. ἀεπιοιοιγβῦνα 
δ δυΐοτῃ ἴξα ἀξιθστα εοῖ, δἱ γεσγα δὶξ δἰ ρὲ ἱπὶεἶο ροεῖταϑ Ὠγροίδερειβ 

φιπιῖδ. ἀἰαϊεςεῖςα γεγο, φαοὰ δὰ εὔσα ἐρεοῖδὲ χαὶ ρετουποίαϊαγ, δεῖ 
ἱπιδιτοβδίο ςοπεγααϊςεοηΐδ, φαοά δὐΐεπι δὰ εἰπε αὶ ται οοϊπαῖατ, 
οεῖ δυχη 0 εἶτ φαοᾶ νἱάεῖαν εἰ ργόβαθίϊς 6δὲ, πὶ ἰπ Τορίοῖε ἀϊοῖται 
«εἰ. χαυϊὰ ἰρίταν οἷς ῥτοροοίίο, οἱ 4πὸ δ] ]ορίδιίοα ἀθπιοιείγωῖνα 
[ Δεὰ ἀἰἼεγαπε, Ἔχ αυλεῖτα ἰὼ δε χαθηάρυ ᾿Σρτλδ ἀϊσεῖασ: δεὰ 
ἐπα δὰ ρῥτδοβϑηΐεση Ὡδῦσω διζϊποϊ, εὐβοὶδηὶ ῃδε ἤπῆς ἃ πορβίϑ 
Ἰεβηῖτα σαινξ. ἰοτχαΐωτιση σατο ἀρρεὶϊο ἰπ αυέπὶ ἀϊδβο  νἱτατ Ρτορο- 

εἰλο, Ὡς αἰτεβοῖπσα εἰ ἰὰ σοὶ δἰετι μαίτατ, οἶνε δάϊοίαϊτατ εἶνε δερα- 
τεῖων σέγραπι ἐ5δε γεὶ Ὡ0ἢ 6466, δ} ομίϑτηυσδ δαΐοτη εϑὲ οὁσαῖίο, ἴῃ 
{πὰ φαϊδυιφάαπι ροοίεἰ5 ἀἸ'υἀ φαίἀάαχα ἀϊνογδῶτα ἃ} Ηἰδ φαδς ροβίτα 

20 δυῃϊ, ΠΕΟΘΘΒΑΥΟ δοοῖάϊξ ἐ0 ηποὰ Βαδς δύπι, ἀΐοο δαΐει εο φιοά 
Μδες δαπὶ, ργορίογ ἤδες δυθηΐγθ. ἃς Ῥτορίῖεγ μδες δυβηῖγε ἰμεο ἰΐρο, 
πα110 ἐχίδστιο ἐεττηΐο οι εδεε πὶ δἰξ τιβοθδϑασία ςο:ϑδομεο. Ῥετ- 
{δοἴστα ἰρίτοιγ Δ }1ο βίδτνααι ἀρρε]]ο δῦσα αοὶ ργαϑὲθτ δὰ φυδβ δοοερία 
δαπῖ, πο ΐϊὰ ἃ]ϊὰ τὰ ἱπάϊβοι, οἱ πθϑοεδϑιϊδς σοῃδδοπέουϊἜ ἀρρατεαῖ. 
ἱπυρεγίδοϊτι υοοο᾽ ἐπι 4αἱ Ὡπὰ τὰ ῥ]αγίραδνε ἱπάϊροι, φᾶς φαίἀθπὶ 
Ρεῖ δῃΡροδιῖοῦ τεττηΐμο δηϊ ποοροδᾶγὶα, ὯΟΒ ᾿ἰδιῆθῃ δ δὶ Ρεσγ 

Ρτοροεϊοποιν. ἴῃ ἴοῖο δαΐειῃ δίξεγο δἰζεγωπι οθφ6, εἴ αἰξδγυτ δἰϊογὶ 

οπιηΐ δἰ υὶ, ἰάστα εδὲ. ἀϊείπιτ δοῖθαι οταπὶ αἰεγι βοΐ, αιδπὰο Ἡ18] 
δι δίθς δοοίρετε ᾿ςεῖ, ἀδ φιο αἰέϑιτασι ὩοῺ ἀϊοδῖαγ: ἂς πο διισιαὶ 39 
δοοίρεῖαν δοάεπι τποάο. ᾿ ; 

3. Οὐπι δὐΐεπι οποηΐα ργοροοΐεο εἰρπβοεῖ δὶ ἰπεθϑε δπξ ἤεοε- 25 
δΕΓΪΟ ἴθ 886 δῖ ζοπάβεγε ἱπθϑ8δ, Βαγαϊηστις 8]186 δἷπὲ αἴβγινδνυδε 
αἰῖδε πορανας ἱῃ αυδυΐδ διςγὶ αθηαϊ γδὔοπε, δὸ τυγϑιϑ αἰἴβετιδίς- 
σαγππὶ εἴ πεββάναγωπι δἸας δἰπὲε ποίυθγβαϊθς, αἰΐας ἱπ ραγῖε, δἰϊαε: 
ἱπάσβπηίξλε, ρσγοροδίοποια ἀε εὸ φαοὰ ἱμεδῖ πιηϊνογϑαΐετα ργιυδύ- 
Ὑδῖω πθοθ888 δδὲ ἰοΙτα ἢ 8 γεοὶργοςδῆθ σοπνυεγ, πξ αἱ πΌ}]ὰ υοϊυρ- 
126 εἰ Βομίαπ, δἴδτα ποΐμαπι Βομτπι εσὶξ υοϊαρῖδβ. δἰςρανδι 
δαΐεηι ΟΠ γε αυϊάετα πδςδδδα δϑῖ, ΠΟῚ ἸΔΤΩΘῺ Ὀπίγθτδα ἴεν, βεὰ 
ἵπ Ρρατίε, πὶ δὶ οπιπὶβ υοϊυρὶαϑ εδὲ βοδῦτα, πεοερδα οδὲ εἴσατο φαοά- 
ἄδτι Ῥοπῶπι 6666 υοϊαρίδίοτηα. εχ ραγιξουϊαγὶ Ὸ8 γεγο αἰπττηδάναια 10 
μδρεϑϑε δϑὲ ἴῃ ραγὶθ σΟὨΥΘΓΗ͂: πᾶτα δὶ φαδεάδιι γοϊαρὶαϑ δϑὲ Βοππι, 
εἴὔαπι χυοάάἀατα Βομυσα ετὶξ υοϊπρίδβ, ρῥτιυδύνατια δυΐετι σου ἝτΣ 
ΠΟῚ 6δὲ πϑοεδθδ. πο δπίπι, δὶ Πόσο πὸῃ ἱπεδὲ οπἰάδῃι δηΐπρα]ῖ, 
Ῥτορίεγεα δἴδιη δηϊπιαὶ ποῖ ἱπεθῖ ευΐάδτη Βοπιϊοὶ. ρυίπνμι ἰρί τ 
Ῥτοροείεο α βὶ εἷξ ρυϊναῖνα πηΐνεσβαίδ. αἱ ἰρί τον πῸ}}} β τὸ α ἱπθοῖ, 
εἴδαμε Ὡ0}}} α τὸ βὶ ἱῃοτῖς, πῶτὰ δὲ αἰΐοαὶ ἱπδῖξ, Ἄχϑιαρὶὶ οϑῦφα τῷ γ, 
ποῃ οὐ σεγυμι φαοὰ ἀϊξςίατα Ἔεξ, π0}}} βὶ τὸ α ἴμεδες, φαΐδ τὸ γ εεἴ 
αἰϊχαϊὰ τῶν β. δὲ οἱ τὸ α ἰμοδὲ ουιπί β, εἴαμη τὸ β ἱποτῖξ σαϊάατα α- 
Ἰᾶτα δὶ πῸ} 11 ἰμδὶξ, εἴΐδαι τὸ α πῈ}]} βὶ ἱποτῖτ : δοὰ δαρροθεραίοσ οσππὶ 
ἔπειδα. δια τεῦ μὲ σοὨχογδῖο, δὲ ργοροϑδίο δἷὲ ραγεςυϊασίθι πᾶπι 90. 
δἱ τὸ α ἱπεδὲ δσα β, πδοθθϑα εοὲ δἕδτη τὸ βὶ ἴπεϑϑς δἰ οὶ α, φαία 
οἱ πὰ} ἱποὶς, δἴδια τὸ α μα} βὶ ἱπετῖς. δὶ σϑτοὸ τὸ α δ᾽ἱσπὶ βὶ ποὰ 
ἱπεδξ, ποι εδὲ πδοθῖβε ;ξ ᾿δἔδη τὸ β δ]ϊςαὶ α ποι ἱπδῖξ, υἱ αἱ τὸ β 
εεῖ απίπιαὶ ἃς τὸ α εοὲ Βοπῖο, φηοῃίδτα βόῖιο φαίάοιη πο οπιδὶ 
ΔηλτΔ ἢ, απΐπιαὶ Ὑετὸ οταπὶ Πποταϊπὶ ἱπεδῖ, ᾿ 

8. Ἑοάδια δυΐεπι τηοάο τεδ δὲ βαρερὶϊ εἴδη ἰὼ πϑοθρβδχὶὶδ 
Ῥτοροείοηῖβαβ. ὑπίνεσεδ]ίς σηῖτα ρείναϊδυα ππίυθγραϊ τεσ οοηνοῦ- 
ταν. οἴβιτηδάνδγυτι δυΐετη πἰγαχας ςομυθγϊαγ ἰῃ ραγῖδ. Βϑῃ εἰ 
Ὥδοδδδὲ δοῖ τὸ α ἱπο886 πῊ}}} β, πδοθϑεε δδὲ δἰἴΐατα τὸ β ἴωθβδϑα μΌΪὶ α, 30 
φυῖα εἱ αἰϊοαὶ δοιίάϊε, εἴλαπι τὸ α δοοϊἀεἰ αἰίοςυ β. φιοάεὶ πεοεδβωσίο 
τὸ α ἰποὶτ οπιηὶ δα αἰϊσαὶ β, πϑοαβϑα δὲ δἴαχο τὸ βὶ ἴπθϑϑα δἰ ἰσυιὶ αν 
αΐα τἱδὶ πεοθϑϑα δὲξ ἴπεβϑθ, πεῆτς τὸ α πεοθδβασῖο ἰμογὶξ αἰϊουὶ β, 
4υοά γεγο δεῖ ἴῃ ραγὶε ργνδάναπι, ΟΡ δᾶπι ἴρβδιι ζώβτα ρῥτία ἀἰχὶ- 
τη ΟΔΌδατη πῸη Τςοηγοσχεταγ. σηοά αἴπεὶ δά οοπάπρβεπα, 4υο- 
πίδιῃ σοηηρογε ἀἰςιταγ του Εἰ ατίατα, (ςοπάπρεγε δοὶπι ἀϊοίπνῃϑ οἱ 
αρὰ εεϊ πεὐθοδαγίυχα δὲ χυοά ποὺ οϑὲ πϑοθιϑαιίπιῃ εἱ φυοὰ δϑὶ 
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40 Ῥοϑεῖδι!ς), 'π αἴδβιταδένϊε οτπηῖθαν εἶσαι ετῖς οοηνεγξεπάϊ τεσ. 
ὁ πᾶτῃ οἱ τὸ α ἀροίάϊξ οἸποὶ ααξ αἰϊοαὶ β, εἰΐδτα τὸ β' δοεοίάες αἰ σαὶ α, 
αΐα οἱ πα} ἀοοϊἀοτεῖ, εἴδατα τὸ α ἀοοἰάετεϊ πΌ}}} β, χικπάοσαϊάεπι. 
Ἦος δπῖεα ἀεπιοπδίταϊοτι δδὲ. ἴῃ περθηῖρας τε Ὡοὰ ἰϊΐάετη δὲ 
μαβδ. δοὰ 4παθ ἀϊοπηΐαγ οομηροτε γεὶ χαία πέοειϑατίοι ποι ἴ- 
δαπὶ, γεὶ συλ πὸ παοδϑϑδιῖο ἰπδαπξ, δίται το τϑοϊργοοθηίαγ τὲ 
δαρογίογα. υἱ δὲ χαὶδ εοπέηβεγε ἀΐοδὲ ποπιίπθηι ποπ 6886 Θαασπ, 
δαῖ π0}}} νεϑεπνθηϊο δίθατι ἔπδβδε: Βοτάτη. επὶπι δἰξοστιτη πεοδβϑαγίο 
πὸπ ἱπδϑξ, δἰτογωπι ΠΟ ὨδΟθβ88Γ10 ἱποδὲ, δἷ δίσαι στθι σοῦ 
Ρτοροεὶο. δὲ εϑίπι πῈ}}} Βοπιὶπὶ δοοίἀϊξ εχυσαπ ε886, εἴΐατπ Ποσαῖ- 

10 πδῖῃ ε826 δοοίϊξ οὐ ἐαπο ; εἰ δἱ Αἰ απι δοοὶάϊς πῸ}}} ναϑεϊπιθηῖο, 
εἰἶαπι νϑϑϊπιθπίηπι δοοὶἀϊξ πῈ}}} αἷρο, χαΐα οἱ ουὐϊάαπι αἱβὸ υεβεῖ- 
τοδηΐϊαϊη πδοθϑδασίο ἐπϑιῖ, οἴαπι δἰ ρωση οὐἱάδπι υοδεπιδηῖο πδοεϑ- 
δαγίο ἱπογίϊ, χηοῃίαπι μος δπίδξα ἀδιηοῃϑισαϊατα ζαϊξ, δίχα τοῦ 86 
τόθ Βαρεῖ ἰθ μτοροδίοπθ ραγεσαϊατὶ ποβαῖνα. ἥπδα γεγο δὸ χαοὰ 
Ρἰοεγαπιχας ἐυεηΐππε οἵ [τὰ πδΐαγα δαπὶ οοπιραγαῖδ, οοπάπρετγα ἀϊοῦπη- 
φὰς (φαοπιοάο ἀοβηίπιιβ σοπεηειι3), ὩΘπ δὲπι το 86 ΒΡ Ραπὶ ἴῃ 
Ῥγνδθν!9 οοπυδγοιοηί ῃθ, δε ργοροδίο υΐνθσϑαὶιθ ργίνδϊίνυδ ποῚ 
φοαΥογ:τ. 486 γεγο εβῖ ἴῃ ρατίδ, οοπυθγεζιγ. μος ἀπέεπι ρεγϑρὶ- 
εὔππι ογϊ, οαπὶ ἀδ σοπαπρεμξε ἀϊοθπιαδ: ἴῃ ργαθϑοπίδ μος ἰδηΐαπι 

40 Ῥταδϑίδι δὰ Ζῃδδ ἀϊοῖδ διιπὶ πιδηϊοϑίαπὶ Ἔσο, σποά οσομτίηρετγα 8} }]1 
ἴποϑ6 δαϊ αἰϊςυΐ πὸπ 'π6886 δίβιτηαϊίνατη ἤρυγατα μαροῖ. Ὡδπὶ 
σεγρυπι σοπέϊπριἐ οἰπι ον ροπῖταν ἴθ ογαῖίοπα αἴ γογραπι 65: 
σεῦραπι δυΐεπι εδὲ, χυϊρηδουπῃδ δια [19 δαϊϊοἸαῖαγ, 8επιρογ δὲ 
οὔππΐῃο δἴβυππδοηδιη ἕαοϊξ, αἰ 6δἴ ποι Βοπαπι, νοὶ οὶ ποῦ δίραπι, 
γοὶ, αἱ δἰπιρ]οἶϊτεῦ οἴ ἀπὸ υϑγθὸ ἀΐοσαπι, 6εθξ ποὸπ μος. βορὰ εχ 
δεφαθηξρυδ δἰίδπι πος ςΟΠπβττηδρίτογ. σαοά γοιὸ διποὶ δὰ ςου- 
γογβίοπδϑ, Β86 διται ογ 86 Βαροραπε υἱ αἰϊαο. 

ἡ, Ηἰΐε ἀοπιβηίεῖσ, ἰαπι ἀϊσαπιας εχ χπίρας εἰ φαδηάο εἴ 4πο- 
πιοᾶο ἔδει οπιμῖϑ 6. ]οβίϑπιιδ. ροϑίεγίαϑ αὔΐεπι ἀϊοαπάππι ἀε ἀδπιου- 
εἰταΐϊοπθ. ῥυΐτ ἐπῖπι ἀθ 4γ]] βάρ ἀἰσοπάμτα εδὲ Ζαδιη ἀδ ἀδιῦοπ- 

80 δἰγαίίοῃα, χηὶΐα δ. Πορ᾽βπι8 δῖ τηϑρὶ8 ἩΠΙΎΘΥΒΔ 16: δἱθπίπι ἀδπιοι- 
δἰγαῖο δδὶ δυϊϊορίεται «υίάδτα, δε ποῖ οπιπΐδ 27] ]οβίδπιτι εδὲ 
ἀυπιοποῖγαῦο. οὐπὶ ἰφίτυτ ἴσο τουτοϊπὶ ἰτα ἱπίογ 86 αἰΐεςξΣ σπδὶ, τὶ 
εχέγοιητιδ δἷῖ ἱπ τοῖο τπϑάϊο οἱ τπβάϊπδ ᾿π ἰοῖο Ρυῖμβο δἰῖ υεὶ ποι δἱΐ, 
δΟΘ886 6δὲ ΘΧΊΓΕΙΠΟΓΕΠΙ 6886 67 ἰοκίδια πὶ Ρεγίθοϊππι. συόοο δαΐετι 
οράϊππο, χαοά εἴ ᾿ρδίχῃ δδὲ ἴῃ δἰΐο., οὔχη δἰϊαὰ ἴῃ ἱρεο οἷἱξ, εξ ψοϑὶ- 
Ἔοπε φυοσαε Εἰ πιεάϊυπι. εχίγοσθα ἀπέδετα ἄρφρε!]ο οἱ ἰὰ φυοά ε8ὲ 
ἴῃ δἰΐο, εἴ 14 ἱπ χιο εδὲ αἰίαὰ, πβιδῃὶ δἱ τὸ α δε δαῖπις οὐαὶ βὶ εὲ 
τὸ βὶ ουιπὶ γ. πιδοδῖδα ες τὸ α αἰξῖραϊ οἸπηὶ γ. δῃϊο επΐῃ ἐχροϑίϊασι 

40 δεῖ ΄υοτηοάο ἀδ οπιοὶ ἀϊσαπναδ, οἰταὶ ἰτοτ δἴαπι δἱ τὸ α αἰτγι υδξας 
26 πῸ}}} β ἃς τὸ βὶ οπιπὶ γ, τὸ αὶ πῈ}}} γ ἱπετῖς, οἱ υϑῦοὸ Ῥυτήτασπι οπιπὶ 

ταϑάϊο δἷξ σοῃϑθαεπϑ, τηθάϊπτη ἀπΐεπι πῈ}}} Ἔχίγοτηο ἱπϑὶῖ, ποῖ οσὶξ 
4γ]]ορίδνωυδ οχίγοπνοστπιι, φαΐα 181] πδοθϑϑασΐο δυθηΐξ 60 αιοὰ δε 
διωξ. δοοίἀϊε δπὶτα τξ ργίστωυπα εἴ οτπμΐ δὲ πῸ}}} εχίγειπο ἱπδῖῖ: ὑπᾶθ 
πϑο Ραγουϊδτὶβ πεο Ὀπίυθσϑα 8 σΟΠοἰυϑ]0 ποοδϑϑαγίο οο  ἰρίξατ. οὔατα 
δυΐοτῃ Ἡἴ1] ἡ ες εὐδαγίο οΟ]]ραῖα «εχ Ηἷβ ποι οτγίξ δ) }Πορίσπιας. δον- 
τηδτὶ σοποΙ υϑἱοτὶδ οτμδηὶ ἴδ 886 δἷπε δὲ, δηϊχπαὶ - ἤόπιο - Θαθθδ, οοποία- 
δἰοπῖβ πα}}} ἰπε 896, δηἰπραὶ- Βότμο - ἰαρὶδ. πεζάς ἴαπο οτὶξ δυ]!ορίϑηνεϑ, 

40 σὕπα εἴ ρτίπιστα πο} πιεᾶϊο δὲ πυδάϊασα τη} }}} οχίτοπιο ἱπδϑῖ, ἸῈσ- 
τοῖηϊ σοποϊαδιομίθ δἰβιτθαμηεῖο δἷηϊ Ὠΐ, δοοῖῖα - ἰἴπδα- ταϑάϊοῖμδ, 
πεβαπῖδ δοϊοπεα - ̓ΐπιθα - υτϊῖαϑ. συπὶ ἰρὶ ΤῸ Ἐοτιπίπὶ διιηξ τιοϊν δυβα 88, 
τορπὶ Γδείαπι δϑὲ ἰὼ πὰς βραγα ΄υδπάο ετῖϊ εξ χυδπὰο ποη οτὶξ 4}110- 
δἰσταυο; εἰ εἰ εἰξ «γΥ]Ἱ]οκίδιιυ8, ὨθΟ 6886 6886 αἱ ἰοιτηϊαὶ ε0 480 ἀϊχίταυϑ 
τοοῦο δὲ μαβρβαπὲ. Ἵςοπεῖδϊ δ δση, αἱ ἰϊα δὲ βαβεαπε, ἴοτε 9.1} ορίϑανιπι. 
δὲ οἱ (ογτπί ΠΟΓΌπι ΑἸ ἴπ5 δἰ: Ὁμἰ νϑυβαι τον, δὰ ἐπ ραγῖθ δῦρα δι τθπιπι 
δἴϊοξαδ, οὔπι πηΐνθγθαὶα δἀϊπηρίτος τιδιογὶ σαίγεῖθο, δἰνα αὐτὶ υτ- 
ταπε οἷγα ργιυδέσυυ, ραγισαίατε δηΐθπι ταϊπογὶ Ἔχέγοπιο, διετίδυ- 

40 ἔντιτα, πεοϑβϑ8 δεὲ δ ]ορίσσπαπι 6866 ρεγίδομιιμι. σΌπι δυζοπι ππΐ- 
γεγραὶς δάϊπηκιτυν ταϊποτὶ οχίγοπιο, δὰξ χυουΐδ αἰΐο τποάο τετηιὶ 
26 Ῥδρεπὶ, ἱπηροϑϑιθῖ]6 6δὲ 6586 δ. ]] οβίϑπιιι, πιαὶιι9 δχτγεπιιπι 
Δρρεϊϊο ἴῃ ὅπ0 ταράϊαπι οβῖ, τοΐηυϑ δυΐειη αυοά 68ὲ δῈ} πιεάϊο. 
ἴποῖς Ἔπίτα τὸ α οπιηὶ β ἃς τὸ β ΔἸϊοτὶ γ: ἐξίταιτ δἱ ογβοὶ ροῖϊοδὲ δἰσήρβυΐ, 
εεἴ ἰὰ χαοὰ ϑδο ἀϊοῖαπι ἕαϊξ, τιοςθ 886 εξ τὸ α αἰίσαΐ γ ἴπ6556. οἷ δὲ 
τὸ α πὰ}}} βὶ ἱπεδὶ ἃς τὸ β αἰϊουὶ γ, πεοθϑ88 εδὲ τὸ α αἰϊοαὶ ᾿ ποῦ 
ἴποδϑα. πὰ εἴ χυοπιοάο πρ]}ϊ αἰεγι θυ ἀϊοατηπδ, ἀεβηϊξαπι 6δξ. 
ἥσαγε ετίξ 6γ}]ορίστηυς ρεγίδοϊιβ. δἰ πα ξετ δὔαπι ςοποϊαἀδίιν, δὶ 
Ρτοροεϊδο β γ δὲ ἱπάεδηϊξα, οἴὰπ εἷξ αἰαὶ θαῦῶνα. πᾶπὶ ἰάδαι οτὶς 

ΑΝΑΙΥΤΙΟΟΚΌΜ ΡΑΆΙΟΒΟΌΜΊΙ. 

ογϊϊορίστατιο, εἶνε ἰμάἀεβηξία εἶτα ἰπ Ῥατῖδ σππιείαγ. ἀπιοιεὶ πιίποτὲ 30 
ἐχίτεσπο ππίνεγθαϊς δατιοίδξας γδὶ δε πναπι γεὶ ῥσινδένπηι, 
ποῖ ετὴξ 4γ]]ορ ϑπτιδ. δῖνε ἱπιδοδηΐξα ρα οαϊδτίοτα ργοροβίθο δέβτ- 
ππεῖ δὶγε ποζεῖ, πὲ εἰ τὸ α αἰϊσυΐ βὶ ἱπεδὲ γεὶ πο ἱπεσξ, 86 «ὸβ 
οὐληὶ γ ἰπϑϑῖ, ἰεττοϊηὶ σοποϊπείοηία αἰβιτηβηῖε μὲ δαπῖο, Ῥόπαπι - 
Βμαβίμιϑ- ργαάδεπεα, μοραπιῖ Βοπαπι- Βαθέϊπθ- ἐπϑοῖα, τογραα αἱ τὸ β 
πῊ]1 γ ἰπδοῖ, ἃς τὸ α Δἰιοαὶ βὶ ἱπεδξ δὰξ ποῦ ἱπεϑδὲ δαϊ ποῖ οπηπὶ ἱπεϑῖ, 
πε ἰτα φαίάετα εἰς ὁ]! οξίοτναα. ἰεγααί πὲ οοποϊποίοτιο οπιπὶ ἴηοδδαν 
δἰρασα - ἐψατϑ- ΟΥ̓ρπαϑ, 0} ἴπ6586., αἰρυπι- ἐσαδε- οοτναν. . ᾿ἰάδπι 
τεττοὶπὶ ὀμπιδη το, δὶ ρσγοηπηϊδίστη α β εἷξ ἱπάεβηϊτυπι. 464 Ὡδηπ 
ἴππο οτξ Δ] οκίτηῦθ, στῶν τποϊοτὶ ἐχίγειθο ππΐνογδαϊ δἀϊοίταγ υεἰ δ 
αἰἰδαθνυπι τοὶ ρυϊναϊνυτω, ταΐποῦὶ δαϊεῖα Ὄχίγοιδο ργίυδάνιαι 
δεσιπόμσα ρατγίεπι, εἶνε ἰρἀδβηϊταπι οἷν πὶ ραγί διπηδίων, αἰ “ὲ 
τὸ α οτπαὶ β ἱπεδξ, ἃς τὸ β δἰϊουὶ γ ποῦ ἱπδδξ δαΐϊ ποπ οτδηὶ ἱπεδὲ, 
πᾶσα ουὐἱ Ὡ0 ἰποϑὲ τϑοάϊιπι, Βαὶς εἰ οιαΐ δὲ ΠΏ}}} οοπϑεατιθηϑ οτὶξ 
Ρυπδατα. δα ρροπδηϊογ δηΐτν Ἰοττοϊπὶ, δηΐταδὶ.- Βοπῖο - δίδαπι, ἀεἰμἀ8 
Οχ ἰϊδ αἰρὶ9 χαῖδυε πόπιο ποῖ δι ρυϊτογ, δαυπαίγ Ἐγεπω εἴ πἰχ. 
ἐξιϊατ δηϊπιδὶ 1}}} χαϊάθτα οπιηὶ, Βυῖς υετοὸ ποθὶ αὐτί δαΐτατ. σπῶγο 
ὩΟΣ οτὴξ 5}]1ορίδπια8. τωγοτα τὸ αὶ πῈ}}} β ἱποῖξ, ασ τὸ βὶ αἰϊοτιὶ γ ποῖν 10 
ἡπδῖῳ τόν ἠδ τὶ τοστηϊπὶ, ἐπδηϊηγαΐατη - ἤόπηο - δἰρυπι, ἀδίη ας δοοὶ- 
Ῥίδηῖας αἰθα χαΐρας ἤοπιο ποὰ διεγ αϊτατ, ογ τὰ εἴ πίχ, ἱπαπίπια- 
ἴστα εἰΐπι ἐνπὶς φαϊάοτα οπιηὶ αἰιτ αϊτατ, 11} σεγοὸ 80}}}, ργαθίθγθα 
οαπὶ μος 811: ἱπἀοδηΐτιπι, τὸ βὶ ποὰ ἱπε886 αἰϊουΐ γ (9'γ6 δπὶπι πα] 
δἷγε πΟῺ οτηπὶ ἱπδὶϊ: υογὸ ἀἰοἰταγ αἰϊσοΣ ποῦ 1π6856}. δπιτῖϑ δαΐθπι 
Βαϊυσπιοάϊ ξατταῖ πὶ [18 αἰ πῸ}}} ἰπϑῖῖ, ποῦ βδὲ δυ]]ορίσπιι8: μοο 
δπΐση δηΐθα ἀϊοΐαπι ἔαίξ, ἀρραγεῖ ἱρίτατ, ἰϊα Ροδἰτῖδ τογταϊπὶδ υξ αἰ ἰσαὶ 
ποι ἰπϑὶξ, ποῦ ἔοτε 8γ]] οί δπιαπι: δ] οχυΐ 8 }]ορίσπιαδ δϑϑαὶ δἴϊδτη 20 
ἴω {115 ταγπαϊηἷδ 4υΐ 1ΐα αοςὶριααπῖαγ αἱ πΏ}}} ἱπδϑδοῖ, δίπι τες 
δαΐεπι οδἰοπάειωγ εξ 8ἱ ππίνυθγϑαΐθ ροπδθι ρτίνανυπι. πεαιιδ ἴπιπ 
ψἰϊο τοοάο εεῖξ 9γ]]οβίδιυδ, οτπε ἀχαΡὸ ἱπίογναιία ἐπ ραγὶε δἰ γυιαπῖ 
δαὶ πορϑηΐ, δυὲ δἰΐεγωπι αἰδτιθας διΐεγαπι περαῖ, δαϊ δἰϊογωπι εδὲ 
᾿πάοβοιζατη αἰδετετ ἀδβπϊξισν, δαὶ ἀπ θὸ ἱπἀδβπεῖα. ἑετχαίυΐ οσθοὐαπι 
οοπαππῃ 65 δῃπῖο, ἀπ πηδὶ - δἰδυπι - ποπιο, δπΐπιδὶ - αἰβυπι- ἰαρὶδ. ὃχ 
Ἀϊδ ἰφίτυσ σπδε ἀϊοία δυπιῖ, ρεγβρίσπαπι 6ϑξ, αἱ δἷϊ 2γ}] βίδα ραγ- 
οαϊασῖδ ἴθ δας βρίγω, παοδδδα 6886 πὶ ἰδιταϊηὶ ᾿ἃ 86 Βαρϑαπὶ αἱ αἰχὶ- 
πῖιϑ; εἴ 81 ἑδυτη πὶ 1ἐα 86 μαβεδπῖ, βιδοδδϑαυῖο βογὶ δυ]]ορίειυπι, δ]τῖεν 
δυΐεπι ροδί ἐδ τογτπὶ εἶδ ποαιαητιδπι Δγ}}οβίϑηπ πὶ ἴογθ. οθπδίαϊ εἰἰμας 
ΟἸμ δ 8] ορίσπιοι ΄υΐ ἴῃ πῶς ἄβατα βυπὶ εὖ86 ρεγβέοϊοῦδ, χιοῃίδην 
ΟἸπΏ68 Ρεγβοϊαπξοῦ φατ δα 7π26 ΒΡ ἰηῶο δαπιῖα δαπέ ἴδιι οἰππία 50 
Ῥτοβιετααῖα ργοβαγ βρὲ μβδης ἤρυιταπι, χηΐα εἰ οπηπὶ δὲ πὰ εἰ ὁ 
ουΐάδπι εἴ ποι οδλάδτη ἴπιεβϑε ργοβδζωγ. ἐταϊαϑεσιδοάϊ υθγὸ ββίγατα 
ΔΡΡαἸἶο ρτίπιβπι. 

5. Οὐπι δαΐεπι ἰάθτι ρασελπι οπιπὶ ραγετι πῸ}}} ἱπεδῖ; πὲ πἰτὶ-: 
4πε οὔιπὶ ἃπξ αἰσιχας π}}}}, Βαπιδοαιποά! βραγατη γοοο βοουπάδπι. 
ἸΏ 4πὰ ταράϊυπι ἀρρεῖϊο ψιοὰ διῖβοθυ9 εχίγοπιὶβ δε γι υϊυγ; ὁχ- 
ἔγετηα υθτὸ δὰ ἀς αίραϑ μος ἀϊοϊϊαγ, πιαΐαϑ εχιγοπισιη, φορά ες 
δἰζυτ βτορὲ τρεαϊῃπι, ποΐπυϑ ὀχίγθιπαπι, χιοα, ἰοπρίαθ ἀρεῖ ἃ 
τοθάϊο,. Ῥοπίξυς δυΐδπι πιϑάϊιπι οχέζα δχίγοτηξ, δὸ ρυίπυσει δῖα; 

Ρεϊδεοῖαθ ἰρίτυν δγ]ορίδπναρ πουείχαδαν οτὶρ ἰπ μαο ἤξῃγα. 6880 

δυΐειι 8710 ρίδηντ ροϊοτγὶ!, εἶνε τοττεὶαὶ “οἷδε ππί νεύρου οἶνε Ὡσῃ. 
Ὀπίγθγβα θδ. οἱ ἀπίυεγϑαὶϑδ δὲτνξ ἑδιταὶπὶ,, ἔσπὶς 6Υἱ δ 4] ]ορίδπιυ 5, σαπα 
πιεάϊαχαι ρατίϊχι οτοπὶ ρατιϊπι π.}}} ἱποῖς, υἱγίνὶδ ἐχέγαπιο δαϊλοϊδθιν 
περαῦο. π0}10 ἀπέθπι ἃ}10 ταοάο 8}}]οβίϑπιις ογῖς. δησ αδῦαν δηὶμπι 
τὸ μ Ἠ}}}} ν εἴ οπιπὶ ξ. φυοπίδπι ἰβιταγ ργοροβιο ρειναῖίνα' οοι- 
γετγιϊταν, τὸ ν ἱπεγὶξ πα} μι αἰφαὶ τὸ μ Φαρροπεβαῖαγ ἐπ6886 οτηπὶ Ε- 

ἅτε τὸ ν ἱπογὶϊ Ἐ: μος δυῖπι ἀδιποποίγαξατη θϑὲ ἀπξδᾶ. ΣΌΓΘῃϑ 
οἱ τὸ μ ἱποῖς οππηὶ ν δἰ μα}! Ἔ, εὔατι τὸ Ε ἱπογῖξ πυλ!ὶ ν. πατὶ δὲ 10 
τὸ μ ἱπεϑῖ παΠ} Εν, δἴαπι τὸ Εὶ ἱπογῖς πα} μι: ἀἴχυΐ τὸ μ ἱποταξ ϑτωπὶ ν, 
ετξο τὸ ξὶ π0}}} ν ἱπετῖς, ἴδοίϊα δϑὲ δηΐπι ἐξεγαπι ῥτίπια Βξυγα. Ζηία 
ὙάγῸ ῥτοροϑιο ργίναεινα οοπυθγιογ, διΐαπι τὸ ν ἱπθῦῖξ πα]} Ε- 
ιαγα ετγὶξ ἑάθπι 8}]]ορίσπιαθ. Βαδθο ργόβαγε ἰϊοθὲ ἴδιαν ἀβάποιϊοπθ 
δἃ ἱπιροδϑὶθῖ]8. ρϑυγβρίουμπι ἰρίτιτ 6ϑὲ τουτηϊπῖϑ τα οοποα το ε5 6γ110- 
ἰδπιητι βοιῖ, πο ἴδιπδπ ρογίδοϊιπι, 4υϊα πὸπ οχ ἰ15 Ἰαπῖαμπ Πιιὰ6 
ΔΡ ἰπίο δυτιῖα δυπὲ, δε εχ δἰ ΐ8 αυοαυθ ρεγβοῖτασ οο ἢ Προ πά! τἱϑ οἱ 
πδοεβδιξαδ. αἱ δἱ τὸ μ αἰγι δαϊταν στηηὶ ν, αἱ οππὶ ἔν πο οτὶξ 47γ11ο- 
ξισταια. τουταὶπὶ σομο 5 οἶδ αἰβττηδηι 15 δα δοϊαπῖΐα - δηΐπιαὶ] - ἤόπιο, 
περαπιῖδ δα διαπεῖα.- δῃΐπιαὶ - ἰαρὶδ. ταυδαΐαπι εδὲ δ θϑἐδηιία. πεχιδ 
ἴππς εξ δγ]]ορξίρτααβ, οὰπὶ τὸ μ πῈ}} ν εἴ πῈ}}} ξ διϊείθυλιυν. 



ἈΝΑΙΥΤΙΘΟΚΛΌΜ ΡΕΚΙΟΑΟΜΝ 1. 

30 τοττηϊὶ οοποβιαίουία αἰττηδηδῖθ ᾿ἶποα- αδσάτοδὶ- Βοταὸ,, ποραπεδ 
Ἰτηδα - δεἰπιαὶ - ἰαρί9. Ρετγδρίοπαπε ἰρίϊτας εοξ, δἱ δῖ 4γ]]οξίδτοτιδ ἴεγ- 
χηϊηϊθ ὨΠυθσϑδ τον ροϑιεἶδ, Ἡδοθδ86 6696 ;ξ ᾿εγιρὶηὶ [18 δὲ ΒαΡεδῃὶ 
υἱ ἰηδεῖο ἀϊχππαε: ᾿ἰ5 ἐπίπ δῖον ςοηδξαϊξε βοΐ] εθὲ οοποϊπἀεπὰϊ 
ποοριδοῖίβθ. χαοάδὶ τηδάϊωτι δὰ αἰΐογυτι ἀππίαχαι οχίγεμιατα πηΐ- 
Ὑεγϑδ ἴον αἰοοῖαπα οἷϊ, οὔπε Ἰραϊογὶ δχίγειηο δαϊϊοϊζωσ απίνθγϑαϊο, 
εἶνε αἰϊτιυϊῖδνε οἷν ρτίνδιϊνε, τοϊποσὶ δυΐεπι δα τι τη 0 Ραγδσυϊαγε 
ὌΡροοίταπι ππίνογαα!! (ορροδιϊηπη ἀρρεὶ]ο, δὶ πηΐνθγϑαϊς δἷξ ργῖνα- 

830 ἔνι, ραγίϊουϊατα δἰαττηδιναπι; δἱ υθγοὸ πηΐνθγθαϊο 918 δε τ Ρυ σππι, 
Ῥασγῖϊο Ραναϊνιπι), μθοδβθα δὲ βεσὶ 9. ορίδσαυσα ῥγιυδι γοτα 
ἴῃ Ραγῖθ Ὥδὶπ δὲ τὸ μ ἱπθεῖ πι]] ν εἴ οσαϊάατα ξ, πεοεϑϑε εδὶ τὸν 
αἰΐοοὶ ξ ποῦ ἴποδϑ6. οὔσῃ δηΐτη Ργοροϑίῆο ρτιναϊϊνα οοπυσδγίδτοτ, 
τὸν ἱποτὶξ π}}}} μ: αἰφαὶ τὸ μ δαρροπεραῖαγ οσαϊάαπι ξὶ ἰπεϑ86. χαδγα 
τὸ ν συϊάδπι Ε ποπ ἱποῦξ, βὲ επίτα 4Ὑ]]οβίσπνῃϑ ἴθ ρταδ βξαγα. 
Ταγϑαϑ δἱ τὸ μ ογαπὶ ν ἱποῖξ δὲ οὐϊάαπι Ε ποι ἰποῖξ, πϑοδϑϑε δὲ τὸ ν 
«αἰάανι ξ ποι ἰπ6 890. τρῖτη δὲ οταὶ ἰῃσὶξ, ςαπὶ τὸ μ δες  Βαδίτιγ οτπηὶ ν, 

δ δοο,56 6ϑὲ τὸ μ' ἴπ6586 οἵπτὶ ξ. γδστπὶ ΒΌΡΡΟΏΘΡδταΓ «ὐἰάδπι οι 
ἔποδϑα. εἰ οἱ τὸ μ. ἱπεὶξ οὔπηὶ ν εἴ ποῦ οπππὶ ξ, δγίϊ δυ]]οξίδσηεϑ, 
460 ςοἰϊιρεῖατ πὸπ οἱιπὶ ξ ἰπεϑϑε τὸ ν. ἀδιποηϑίγαιο ὑυεγο εδὲ 
εδάδπι. δἱ εἱ τὸ μ διιγι βαδῖασ οπιπὶ ξ εἴ ποι οπηπὶ ν, ὅοὴ δίς 4γ]- 
Ἰοκίδινα 8. ἰδγτηϊηὶ οοῃοϊυδϊοπί5 αὔιγτπδηξὶα δηΐπιαὶ - δα σιαηζία - ΠΟ Γ- 
γι, ποζαμτς δηΐππαὶ - αἰδτηπ - ΠΟΓΎΏ8. πους ἰΐοετπ ἐγῖ δ ἰορίδηνα, 
δυλη. δἰετ υΐζαν Ὡ6}}} Ε δὲ αἰϊοπὶ ν. ἰογταὶπὶ σοπεϊπδίομϊδ δἴβττηδε- 
κὲ6 ἀπ πιὰ] - ΦΌ Βϑϊδηξία - ἰαρὶδ., Ὡοραπῦϑ δηΐπια}- δ δίδει - δοι θεῖα, 

10 στα ἰψίτας ραγιϊοαϊαγο ἐσὲ κα βέφεῦρας πρίν  ϑα ,, ἀϊοῖατη οδὲ χυκηὴθ 
ον οἱ φακηο πὸ ετὶ δ.]]οξίοπιαε. οὔτ δυΐδη) βραγα δίπη δὰ 
διπΐ Ρῥυοροδίϊομε, πὸ δῖμθδε ρτγίυίϊυδο αὐυὶ αἴβυτηδεῖυδθ, πεπξ- 
4υδιι οὐ 9.110 κί σαναϑ. ῥυίπιῦτι πάπιχῃ δηλ ρτίνατῖνδο εἰ πηΐυθγβαὶδ 
Βαϊυπαίογ πιαϊοτὶ ἐχίγετηο, αἰ τὸ μ 20}}} ν ἱποὶς εἰ ουϊάδτα ξ ποπ 
ἰωμοῖξ: βοοῖάϊξ ὄγᾷο αἱ τὸ ν εἴ οπρηΐ δὲ η}}}}} Εὶ Ἰηδ1ῖ, τετγταΐμὶ σομοὶα- 
δἰοπίθ πα] }δ ἴῃ ε5ϑ6, πίβττπι - Ὠἱχ - δι ϊπιαὶ. ἐθττηϊπὶ δυΐειν σοποϊαδιοπὶς 
οἵδηὶ ἴηθρδα δουρὶ πεφυσυπὶ, οἱ τὸ μ ουϊάαπι Ε ἰῃοεῖ, οσυϊάατα ποι 
πνεδὶ. πῶμα δἱ τὸν ἱποσὲ οἵππὶ Ε ἂς τὸ μ ῃ0}}} ν, οετῖς τὸ μ᾿ π}}}} 

80 μιετίξ. σεύτσῃ δι ρροπεβείαν εὐξάδτη ἱπ6ε86, δὶς ἰξίταν ἰεγεδίπὶ δεςὶρὲ 
ποῖ Ροϑϑυπί, δ8ε εχ ἐπάθβείο οδἰοπάδηἀπσα οδῖ. πῶ αὶ Ὑεγα 
ἀϊεϊξυτ τὸ μ εὐλάαπι ξ ποη ἱπεαϑα, δἰΐζαμη δἱ πο}: ἐποῖς, οαπι δαΐοτα 
ἘΒΗΣ Ἰαοδῖ, Ὡοπ δαὶ 9] οκίδιμυδ, ρεερέσιαπι δὶ εἴλδτα ἰπ ργϑεβθη- 
δα θοαὶ ἔοτα δυ]]ορίδπιαση. Γυγδαδ αἰπὶ αἰἰτιδιεῖνας δῦ ρδᾶ ρσοροϑῖ- 
Ὥοσποδ, δὲ υὑπίυθγϑαὶο δἰπι τοῦ Ῥοπαῖιγ, πὶ τὸ μι ἰμοϊῖ οἴποὶ ν δὲ 
αἰϊοτὶ Ε. δοοιαϊξ δεῦρο οἴ τὸ ν ἱποῖξ δὲ οσβαὶ εξ 2}}}} Ε. ἰαγταϊπὶ οου- 
εἰισ!οπὶθ. πΌ]}}Ἐ δ ἄπιθϑθο, δίβίκα- ογρημδ- Ἰαρίδ. οοποϊαδίοπς οταπὶ 
ἰμι6986 δεοίρὶ ποὴ ροϑϑδαπξ ΟΡ φὰπὶ ἰρεατι Ἵδύδδπι σΌδηα δηΐεα αἰχὶ- 
τῆτ8. 864 οχ ἱπάδδηϊο οεἴοπάεπάηπι δὲ. χαοάδὶ ποΐνϑγβα]θ ταϊπογὶ 

80 οχίγειθο ἱπηςίωγα δῖ, δὲ τὸ μ πα]]} Ε ἰωοῖς δὲ ουλάατη ν ποῃ ἱπδὶξ, 
ἀοοϊάϊε αἰ τὸ ν ἱποῖῖ δὲ ὀπὶ δὲ μοὶ ξ, τογταηΐ ςοποϊπδίοπὶ οπιπὶ 
ἴπδ986. δἰθοπι- δηϊτωαὶ- οουυϑ, ςοποϊυϑιοωΐθ βοὰ ἱδεδβε, δ βῃι- 
Ἰαρὶδ- σοῦντδ. δἱ υότο διεγὶ υανδθ εἰπε ργοροδίίοποδ, ἑετταϊηὶ οοπ- 
εἰυιϑιοπίδ ποπ ἰπδδδ6 δἷμὲ μἷ, δ βΏχω - ατιίτααὶ - πίχ, οοποϊ αϑἱοηΐδ ἰβ6δ86, 
Αἰβατη - δηϊπια] - οΥ̓ξπαδ. Ρεγορίσατηα ἰρίταν εδὲ, χθδπιάο ργοροϑδιτοπδ 
ευπὶ βέτιγὰ σἰτα!]68, οἴ δἰϊεγα οδὲ Ὡπίυοτθαὶ5 διίεγα ραγαςυϊατῖβ, π}]0 
τοοῦο βοτὶ 2γ]1ο αἰ ὁτήτισο. ποφαε ἵξετα οτῖξ 571] ορίουπαε, αἱ αἰτία αἰαὶ 
"Ἰοσἷδ νοἱ πο ἰποῖξ, νοὶ ρατῖση οαἰ ἄδην ἰσιαῖς ραγεῖτη ποῖ, γδὶ] πθοϊσὶ 
οὔπηΐ, υο] ἱπαοβηΐϊδ. τοστοϊηὶ σοιπθπηθϑ οσηηΐπιπ, δἰ ρα - δηϊπιλ]- 

23 Ἰόπιο, αἰ βνη - κπΐιπμὶ - ἱπαπίπιαίαπι. ἐχ ἀἰςεν ἐφίτας ρογερίοσυπι δὲ, 
8 Ἰατταῖτὶ ἰζα ἱπίογ 86 αἰδοῖ δἰπὶ αὐ ἀϊχίπναβ, πδοθρϑωγῖο βετί 47}10- 
ξἰδταστη; οἱ οἱ οἷς 2γ]1οίσπναδ, πϑοαβδα 6826 ᾽ξ τοττηὶπὶ ἴϊα ἴοι δἰηξ. 
τα! εϑίστω δϑὲ δἰΐαιαν οτιπεϑ 2] ορίστωοα, ψαὶ ἄυπι ἱπ μᾶς ἄρτιτα, δ 
ἱπιρεγίεοϊοθ: οσῆπθὲ δαὶπὶ ρεγβςϊατιξις δαἀφαπιεῖδ φυϊδυδάδηι, 4τιαδ 
γεὶ ἴῃ ἰδιπο πὶϑ Ὡ δος βϑαγῖο ἰαδαῦς ναὶ ροπυπίατ ἑλπαυδια ἈΥροΙΝε- 
466) Ὀξ σπτο ἀστποπείγδιπης ρεγ ἱπιροδϑίίϊα, ἰξεπὶ οι Ἀοτὶ γ]]ορί}- 
ταῦμρ αἰβιταδιείνασα ἴῃ μὰς ἤξωτα, δεὰ οπιπϑὲ Βοτὶ Ρτἰναξνοϑδ, ἰᾶτα 
ππίγογβαΐθδ σπλη ραγισαϊδγεϑ. . 

10 6. Οὔτ δυξεπὶ εἰάθιῃ ἰπαϑὲ αἰἰπὰ χυίάοπι οσππὶ αἰϊθπὰ σεγὸ 
πῈ}}}, ν αἱ ὅπηθοὸ οπιοΐ γ8] δῖ ρο πῈ}]}, μυϊπεοοταοάϊ βξυταπι ἀρροϊο 
τεγίίαση. ἷπ πὸ υρβάϊυτα υοοο ἰά σπὶ ἀπιρο αἰἰγι αίπνας, εχέγομια 
ὙατῸ 4τπᾶε αἰἰχιδυππίατ, ταδρὶς δυΐθτα εχίγεσαμπι, σφυρά Ἰοπρὶοϑ 
ΔΡροϑῖ ἃ τε ΐο, πιίωτιδ, φιοὰ ργορτίῃϑ δοςεάϊε. ἃς τωεαϊαπι ροπίτως 
φαίάενῃ ἐχσα ὀπέγεσαδ, Ὁ ὕτναση δαΐεσω ροοϊοως δεὰ δἰΐα, Ρεγίδοϊα 

15 - 

ἰξίτατ ὁγ]]ορίδτητϑ πὸ ἴῃ μὰς φαϊάοτα ἤκαγα βὲ, 6986 δηΐοπὶ ὁγ]]ο κου 
οἱετὶς τεττοϊῃ8 ἴδηι ὈπινΘγβα ἰοῦ απϑαν ΒΟ πηϊνθγρδ εν ππθάϊο 

Ἰαποῖῖδ. ξετταϊπὶς ἰρίταγ πρϊνογραιϊοτ ρορίεἶἰδ, οὔ εἰ τὸ πὶ εἰ τὰρ 
Ἰποδῖ οχηπὶ σι, ὁ ]]οξίϑπιαα εγὶς πο πεοθβϑασῖο οἰ ἐκεῖν τὸ πὶ ἰποδϑα 
αἰϊετὶ ρ. στα ΘὨΐ Ῥτοπυπεϊδίται αἰ υϊναπι σοπυογέδξιτγ, ἱμογὶττὸ σ' 40 
δἰϊσυΐ ρ. φιδγε οὕχῃ τὸ πὶ ἰῃεῖξ οπιηὶ σ᾽ δὲ τὸ σ' ΔΙίοη ρ, Ὠδοθβ88 δεῖ. 
τὸ π᾿ ᾿ἴπθ886 δἰϊοιΐ ρ. δὲ φηίΐπι δ.]]οβίδπνιϑ ἴῃ ρτίτοα ἤφιτα. ροΐξεεῖ 
εἴϊατυ ἀετιοπδίγαιο βοσὶ μδὺ ἱτηροδοϊδιίς δὲ ρος δχροδέδομθωι. 
πᾶσι οὗτα γα ἱπδίηξ Οἰατιὶ σ΄, δὶ δυχπδῖογ αἰ χυϊὰ τῶν σ΄, νεϊαιὶ 
τὸν, Βαΐς εἴ τὸ π' εἴ τὸ ρἱποτῖξ, φαδγε αἰϊομὶ ρ τὸ π ἰδβογίξ, οἵ οἱ 
τὸ ρ ὁνιηῖ σ΄, τὸ π᾿ πΌ}}} σ᾽ ἱποῖξ, ετῖς δ] οβίσταυδ, 4ὰο πεοββϑατγῖο 
ςοἸϊμεῖατ τὸ π᾿ ουίάατι ρ ποη ἴηββδθ. ἰάδιῃ δηΐτι δγίξ ἀθιβοηϑίγω- 
Ἑϊοπία τηοάπε σοηυεγϑα ργοροδιομε ρ σ᾿ ρῥγοβαγὶ οἴϊατα ροϊδεῖ ρϑὺ 
ΔΑρΟδθ1]6, τε ἴθ ῥα ἱογίρυδ δυ]]οκίσταία ἕαοϊοτν εὐ, εἱ ὑθγο τὸ ρ 30 
0]; τὸ πὶ οπαπὶ σ᾽ ἰπδὶξ, ἤοπ δγίξ 57 ἰοφίστηυδ. ταχτηΐπὶ ςοπο] μεἰοηΐδ 
αἴδιπβαιιίδ βπἰπιαὶ - εαυσδ- Ἠοιδο, ποβδητῖδ αηϊτηὶ - ἱπδηϊτπιυτα- 
βουβὸ. Ὥδαπε Ὀιτῃ δγῖϊ δ. ]]ορίϑιπιια, οὕτη ἀηβὸ ἀϊοεηξαν ἀδ ἢι}]Ὸ σ. 
τεπιηΐηὶ οομοϊαείοπὶδ δίβιτηδπεῖδ δησπεαὶ - Ἔαπτϑ - ἱπαπίσοτσ, πο βδηϊ 8 
Βοπιο - δαπτϑ - ἱπαπίπιατα. τπδαάϊαπι 6δὲ ἱπαπίπνατη. ρεγρίσαιμι ἱρι ταν 
εδὲ οἰΐδιι ἱπ δᾶς ββυγα αυλπάο εὔξ εἰ φαλπάο ποι οτὶξ 47]]ο᾽9- 
τοῦδ, δὶ ἰδγτηὶτὶ ππέυ δα] ἔοσ ροδίτὶ δἰπὲ, πῶπὶ οὕτῃ πἰγίχις ξεστοὶμ 
φαΐ αἰἐγι ραν, δὶς δυ]]ορίδτηυ9 χπὸ οἰκεῖα αἰϊοηΐ οχίγοιοο 
εχίγειππια ἴῃ 6686. (ἸπῚ ΘυΐοΙΩ δαπὶ ρυυδανϊ, θοη οὔὶὶ δ. ]]οκίδεπηδ. δ 
δεὰ οὔτ αἰΐετ εδὲ ργίναιἑ τ δἰΐοτ αἰπγηιαίζνις, δἱ φωϊάθια χαδῖου 
Ὀεγταὶπα9 δὲξ ργϊνδιυωδ εἰ δῖον δίβυιηβάνυ, ογίς δὺ!]οβίδπιαθ σπ0 
κοἰξεῖαν οὔἰάααι εχίγεπιο οχιγοιθησω πὸ ἐπό886. δίῃ οοπίσα ἐδὲ, 
ΟῚ ὀγὶξ 4] ]οβίοπιυς. αιοάεὶ αἰΐεσ Ἰεγτπίπωϑ Ὡϊυθσδεϊεσ, δἰτοσ 
Ῥδγεςυοτίξοτ πιθαϊο δάϊππιρδξασ, σαση δῶρο δυπὲ δι ἐτὶ πνὶ, πϑοδθρ 
εδὶ βοτὶ δυ))ορίδτνυπι, πίον δ ἰδγταϊὺπούμση τπιαϊυ υδδ ξεν δοςορίοδ 
αἰϊ. παῖῃ δἱ τὸ ρ ἰῃδιῖ ὁπιηὶ σ εἴ τὸ π δίουὶ!, ἤϑοδθθα δὲ τὸ πὶ αἰϊςηὶ 
Ρ ἴμμδβϑθ, ςῦτα εὐΐτη ργοηυπεδίατη αἴβτίοδιε σοηγογιδιογ, τὸ σ᾽ ἰην 
ετὶς αἰϊοτπὶ π. ἰϊκααθ οὔπὶ τὸ ρ οτωσι σ ας τὸ α αἰϊσαὶ π᾿ ἰηεἶξ, οὔατα 10 
τὸ ρ αἰϊςαὶ π' ἱποτγὶξ: ὑπάς δἴξωνι τὸ πὶ ἱποτιξ δουϊ ρ. τΌγρτϑ δὲ τὰ ρ 
αἰϊσαὶ σ᾽ ἃς τὸ π᾿ οταδὶ σ ἱποίξ, πδϑοθϑεβ δὲ τὸπ αἰϊοπὶ ρ ἱπδιβδδ: 
ἰάετι επὶπὶ δεῖ ἀειποπδέγαπαϊ τποάμδ. ἰἰςεῖ ποΐεμα ἤδεο ἀδιποη- 
δἴγαγε εἰΐαιπ Ρεγ ἱτῶροδιθιϊα δὲ ἐχροιίδομςα, πὸ ἴμ ῥτιοσέρθυδ 6γ}10- 
ξἰαπιὶς ἔδλομιπι {ϊξ. δἱ υδγοὸ δίξεγ ἱεττηίπος δὲ δἰ βαῖτοων αἰτος 
Ῥυταινωθ, εἴ πίνε τοῦ δοείρίαϊαν αἰτυἶναθ, χπδπάο τὰποῦ 
δεῖ διἐγιθανωες, ετἶξ ὁ] ορίσημα. Ἰᾶτη δἰ τὸ ρ οἴβηὶ σ᾿ ἱπεοῖ δα 
τὸ π᾿ οαϊάδπι ποῦ ἱπεδὲ, πθοϑδϑε εδὶ τὸ πὶ ὡ]ϊουιΐ ρ ἤθη ἰπθδθα, δὲ 
επΐπι ὀπαπὶ ἱπαὶξ εἰ τὸ ρ ἱποῖξ οχπηπὶ σ, εἰίδπι τὸ π οπιπὶ σ᾽ ἰθσττ: δὸ 
διἰζδπιεῦ πο ἱπογαῖ, οοηβετηδίωυγ οἰΐασι ἀρόαις ἀεδἀποίοης δὰ ἱπι- 
Ῥοδδὶθῖ! 6, οἱ κοοϊρίδίυν αἰϊφοϊά τῶν σ᾽ ςυἱ τὸ π ποπ ἱποῖξ, οαπι δυΐξοτα 
χαρῖοτ ἰογταίπυϑ δδὲ δε ρυθναι, βορ Ἂετξ 4γ]]ορίδταια, αἱ εἰ τὸ π 
οὐπηὶ σ᾽ ἰηεἷξ δα τὸ ρ αἰϊουϊ σι ποῦ ἱποῖξ, ξατταΐοὶ οοποϊιδιοια οπιηὶ 
ἴπεϑϑε, δοϊπιθίατη - ἤοτηο - δηΐπλδὶ, ἰοιταῖμος οοποϊαδἰοτίβ παὶ!ΐ ἰπ- 
ε886 ποοίρεγα ποὺ ἰίςεϊ, δὲ τὸ ρ ουἰάδην σ᾽ ἰμδῖξ, οὈἰάατα ποὶ ἰωεὶξ, 
Ὥδυη 9ἱ τὸ π οταηὶ σ' ἱπεδὲ εἰ τὸ ρ αἰδσαὶ σ, εἴξαχα τὸ π αἰϊοαὶ ρ ἱπεσίξ. 
γεΓΌΩ ϑιρροπεραῖας πη} ἱπεσδε. δεὰ χαειιαἀπιοάαστα ἰπ ῥτίοσίθτα, 
Ἡϊς φυοχῦς δεοὶρίεπάυμ: οὔχα εἐπίτα μος ῬγοπαπἝαιυσω δἰὲ ἱπάεβ- 
τἰζασι, οὐἰάαπη πὸπ ἱποβθα, απ χαρὰ π0}}} ἱποαῖ, υδτγὰ ἀἰολϊον 
οαἰάατα πο ἰπε986. δἰααὶ οὔτι πο ἱποεῖ, Ὡοπ δγαξ 4 ]]οβίδπιῃν. 30 

τϑρί συττ ἰριταΓ δϑὲ, δδιδ ἙσΌτΩ δΌνα Γ οὐϊάδτα ΠῸΠ ἰπθ886, ὩΟΒ 
Ὅτε ὁΥ]]οκίσπιυτι. αξ δὶ τεττοίμδ ργίνδινυς δὲ παϊυ Ἔσβα ἴδ, Ὀδτ τοὶ πὯ8 

δυΐδιη ραγιιοι δυῖθ δἷξ διιγιυξίντιθ, οὔτι ταδῖοσ εδὲ ργιτδανω εἴ 
τοῖποτ διιραϊται, οτὴξ δ]! ορίστοτια. πᾶπὶ οἱ τὸ γε ΔΏ}}} σ᾽ ας φοὶρ 
«πἰάαπι σ᾽ ἱποῖξ, φατε τὸ π᾿ οὐϊάδγα ρ ποὰ ἱπειῖξ: ἰξεπεπι ϑαΐμα οτὶξ 
Ῥυίτοα ἤξιγα, ςοπυεσθὰ ργοροδίοπε ρ σι ςαωὶ δαῖΐοιι τοὶποῖ ἰρστηὶ- 
Ὧπ8 εσὲ ργίτδῖναδ, βου ετὶξ 9Υ]]ορίσπναιδ. ἰεγτωΐπὶ οοποϊαεϊοιίε αἰᾶσ- 
πιδεῖδ απίιηαὶ- Βοταο - ἔδγαπι, πεβραπί5 διηΐμιδ] - δοίεπεα- ἔδσιση. 
ὈϊΓΟΡΙχυς ἔεγωσω δὲ τηδάϊυμα. πεχαθ ἴα ἜΥΗοκίδτιπτ εγὶξ, ςατα 
πίτίιε τοτταὶπὶ ροπαπαιγ ῥευαανὶ εἰ δἰδοσ δεξὲ ἀπίυεγεὶϊς δἰτοσ ἴῃ 
δτῖθ.- ἐθγωνίαὶ σοποϊαδίομιδ πορΒΩΏ8, ἀπδπ 0 ταΐποτῦ οδὲ ὑπέτοσϑ- 29 

ἰἴνὰ δἀϊυποῖαδ τηδάϊο, δηΐσηαὶ - δοί απ - ΓγΏση, δἰβιτηδη τ δηΐμνα)- 
Βοτιο - ἔδγαση. οὔτω δυΐδια τηδίοσς δὲ Ὀηίυθγθαϊίο εἴ σοῖΐηοσ ἰἢ ῬΑΓΙθ, 
ἐετταὶπὶ ςομοϊυδομὶθ ποζαηεῖδ εἰ δαμῖο, ΠΟΓΥῺΘ - πὶχ - . Ἰογιλὶαὶ 
φοποϊαδίομιδ αἴβστωδηίς δορὶ ποὺ Ῥοδδυπὶ, δἱ τὸ ρ συλάδαι σ᾿ ἱπεσῖ, 
ουἱάδηι ποι ἱπεδὲ Ὡδτὼ δἱ τὸ πὶ ἰηθδῖ οχαηὶ ρ δὲ τὸ ρ αἰϊςυὶ σ, 
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οἴϊαυν τὸ π ἱπουῖς αἰϊοαὶ σ᾿ σδτττα ἐπρροπεβαξατ πὰ}]}} ἱπες86. δεὰ 
ἐχ ἱπάεβπηίιο οεἰεπάεπάμππι 6δῖ. ἰΐαπὶ ΒΌῈ 0 τηοάο οτὶξ 6γ![ορίϑπνιδ, 
εἰ αἴεγας ἐεγταῖπτιϑ Ἔχίγεσωτα οὐϊάδτη ταθάϊο ἰμϑὶς γ6] τοὶ ἱποὶξ, 
γὙ6} αἰϊος ἱποὶξ δἰῖοσ ἤοῃ ἰπϑὶξ, ναὶ αἰΐοσ αἰξουαὶ αἰϊοτ ἤοπ οστωνῖ 
ἰποῖῖ, υδὶ ἱηάοβηϊϊο. τοστηϊπὶ οταυπΐππι ΘΟΙΩΤΩΌΏ 68 δαπῖο δηϊσγμαὶ - 

10 Βοξῶο - αἴδιυιχι, δὐἰπιαὶ.-- ἱπαηϊπιδαπι - δἰθαπι. Ρεγθρίοπωμι ἱρὶ τα εϑὲ 
εὔδιι ἰπ ἤδο ἤραγα συᾶπήο ετὶξ εἰ χιαπάο ποῖ ετὶξ δ} οί στπιδς 
δἰ οἱ τδιτηὶπὶ ᾿ὰ μαρϑαπὶ οἱ ἀϊοῖαπι ᾿ΥΝ πεοδϑϑδσίο βετγὶ 9γ]1ορὶ8- 
τοῦ, εἰ εἱ βαὶ 201] ορίδανυϑ, ποθ 866 6686 πὶ τεγιηϊπὶ 2 86 Ἀρδδηξ. 
Ρετερίσυππι αυοαις εϑὲ Ομ π68 δΥ]]ορίϑπιοϑ χοὶ ἅπηξ ἰὰ πὰς βρτγα 
ει8ε ἀπρεογίεςϊοθ, αυοηίατη οτῶποδ ρεγβοϊαμτυγ αϑϑυτηθ χοΐθαδ- 
ἄδπι. ἰἴΐοθχω πο ἰΐοογε ἰῃ Βας βξαγα οοἰρογα οοποϊαδίοπθι ἀπὶ- 
σδγϑδίοιη, πος ρτὶναπῖεπι ἢες αἴβεταδηΐοπι. 

7. 1Ἰυ 4 φαοφας πιδηϊ δϑῖυσ δδὲ, ἴῃ οὐπηῖθὼ9 ἤρατία, φαδπάο 
0 Ὠοη Βὲ δγἱ]ορίσιπαδ, οἱ δι πενϊ σοὶ ρτιναῦνὶ δἷπε πτεῖχας ἴοτ- 

ποίη, ἰζετω δὶ αἰγῖσις δἰηξ 'π ραγῖς, πὶ} οπιπῖπο ςοἰ Πρ Ὡδοθδεασίο. 
αἱ εἱ αἰϊετ οἱξ δἰ θπῖνυς ἀἰτογ ρῥτίνδαντ, εἴ πηϊνθγθαϊτεσ δοοῖ- 
Ρίαϊατ ρῥυίυδνυυδ, ϑϑιηρεγ βαγὶ 4] ]ορβίϑπηοπι τοϊπογὶ5 Ἔχίγομιὶ ἀς 
ταδίογα. τξ εἱ τὸ α οὐαὶ αυξ αἰϊοπὶ βὶ ας τὸ β π}}} γ ἱποῖξ : οο- 
γεγδὶν δηΐπὶ Ῥγοροϑι ποπίθυϑ, πδοθββ8 δὶ τὸ γ δἰϊσαὶ αὶ πὸπ 'πεβεβα. 
«αἰται ον δὲ εἴδαπι ἴῃ 4115 ροτίδ: δειροτ δηΐπὶ δὲ 87} γίϑπι9 μετ 
ςοπγψογείοηθηι. ῥγαδίθγεθα τηδηϊξεοζαση εδὲ μγοπππεδίυμ ἱπάεβηϊ- 
ἴαπ ῥγῸ δἰ αανο ρδγεου]ατὶ δοοδρίαπι εἴβοεγε εππάδτη 47}1ο- 

80 ἔθος ἐπ᾿ οππδὶθο9 δ. ἰΐοτα ρογϑρί στη δϑὲ οἴμηδδ ππηροτ- 
δοῖοϑ 47] }οβίϑπιοθ ρεγβοεὶ ρεῖ ρτίπιδτηι βξαγασω. δαὲξ οπίπι ἀθπιοη- 

δἰἴγαϊϊοπε ἂπὲ με ἱπιροϑδίβε!α ρογβοϊῃμητογ οσαπθα: πίγοσαθ δαΐους 
ταῦάο Βὲ ρτγίπια ἄβτιγα. δὸ ἀδπποπδίγαομθ χαυϊάεπί οἱ ρεγβοϊδηϊταγ, 
δι ῥγίπια ἤξτιγα, ψαίΐα οἷς οπιπδϑθ ρεγβοϊθρδηῖαγ ρ6γ σοΩΣ ἜγβΟΌ ΘΙ: 
οοῃγυθγεῖο δαΐθτα εἰβοίεθαϊ ρυάπιδτα εἰ γεγο ρει" ἱπιροϑδὶ- 
Β1ε οοπβιπαθοῖαγ, δάθις Αὶ ρτίτη ἤρυτγα, φυΐα ροείτο χφυοά ἔαϊδατα 
εϑὲ, 2.110 ίϑπναϑ σου βοίξας ἴῃ ρτίπια ἄξτγα. τξ ἴῃ Ροδέγειπδ βρτιγα 
εἰ τὸ α ας τὸ β ἰπδαπξ οταηὶ γ.ν Ῥτοθβαῖΐυγ τὸ ἃ ἴάειεε εἰϊουΐ β. ἤδη 
εἰ τὸ ἃ ἰπεῖξ Π}}}} βὶ ἃς τὸ β οἸπηῖ γ, τὸ α ἱπογῖξ η}}}} γ. ὁεὰ απῖεα 

ὁ Ῥοείζαπι εγαξ ὁπιωὶ ἴηδθ86. δια ποτ Αἱ ϑἕϊαπι ἴπ Αἰδ8. Ἰἰσθὲ Θδτι 
τεάποογε οἴπηες 5.1] οβίϑαπος δὰ εγ]]ορίσπιος πηΐνογδαϊθα ρυΐτηδς 
Ἀχυναθ. πβατὰ χαὶ πυπὶ ἴπ δδουπάα ἄρτγα, δὶπε ἀπρῖο μετ 1105 ροτ- 
᾿βοϊπηΐαγ, ποῦ ἴδιπδη οτηπδϑ δοάδτῃ πιοάο, ἐεεἀ πηϊνεγθαὶεα οοη- 
σατο Ρῥγοηποϊαῖο ρυϊυδῆνυο. ραγεουϊαγίασι δαΐοτι πίεγαις μετ 
ἀεάἀποίοπεομι δὰ ἱτηροβεϑῖθι]δ. ραγςυϊαγεθ δπίεπι ρῥτίπιδς ἄξυγας 
Ῥογβοϊπηϊαγ φυϊάεπι ρὲγ 6 'ρβοβ, βδεά ᾿ἰσοῖ εἴδτι βεοῦπάδ ἄριγα 
808 σοπβιπθᾶγε ἀυσεῃο δὰ ἱμιροϑεῖρ:ε. πὲ οἱ τὸ α Ἰπεϑὶ οπιηὶ β 
ἃς τὸ βὶ αἰϊοαί γ, τὸ α ἱπογίξ δἱΐσυὶ γ: παᾶπὶ οἱ πΌ}}} ἰποῖξ, οτπηὶ 

10 δυΐοτι β ἱπεῖξ, οεγῖθ πῈ}}} γ τὸ β ἱποτῖξ: μος δπίιπ βοΐπιις ΡΕΓ 86- 
εὐπάατα βραγατη. 5: π|}Π|Π16 Ὁ ἰπ ρτίνδῖῖνο 67] ορίσπιο ογὶϊ ἀδτηοηϑεγαῖίο. 
πα οἱ τὸ α πῈ}}} βὶ ἃς τὸ β αἰϊοαὶ γ ἰπεδῖ, τὸ α αἰϊσυιϊ γ᾽ ποῦ 
ἱποτγίϊ. αἱδηΐτη δὶ οὔιηὶ ἰποὶξ ἃς πὰ}}}} βὶ ἰπδῖξ, τὸ β' πὶ}}} γ ἱπογῖε: 
ἢος οἠἴτη εγαῖ τπεάϊα ἤξιιγα. ἐΐβαα οὔτη οπαπεῦ 4] ]οίδπιϊ ταδάϊας 
Βξύγαο γοἀυςαπιαν δὰ 4}]]οβίδπιοδ ππΐνεσδαϊεα ρτίμιας ἤραγας, ρᾶγ- 
συϊαγεθ δυΐετη ργίπιδς δὰ δυο βίσπιοθ δεουπάδε, ρεγερίσαππι δϑὲ 
Θἴδτα 4Υ] 10 ρί5πιο5 ραγοταγθε ρτίταας ἤβιγα γεάἀαςὶ δὰ 57]1ορὶ5- 
πῖο9 πηϊνογθαϊες ῥταδα ἤρξυγαθ. 4αὶ υθγοὸ βαπὲ ἴῃ τεγίϊα ἄξια, 
τοστϊηῖ5 χαίάεπι Ὡπίν ογϑα] ἴογ. δοοθριῖδ. φἴδατα ρῈγ 605 4γ]]οβίϑπιοῦ 
Ῥεγβοϊππιογ, ετεαὶπὶς δπίθτη ἐπ ρᾶγὶδ δανηβ ρεογβοϊυπίογ ΡῈΥ 
4Ὑ]]οκίστιιον ραγοαϊαγες ῥσίανας ἤριγαθ. πὶ υόγὸ δὰ {106 γεάαςι 
δαηῖ: ἐδ ῥων κὰ εοϑάετη γεἀθοθητογ δἴξαπι δ] ορίσιπὶ ρατιϊου- 
ἴαγεβ τογίδε ἤξωγαθ. ρδγορίουυτι ἰρί ταῦ οδὲ οπιπαβ γοάποὶ δὰ 47]- 
πμέον ὈπίτεΓ88165 ῥγιθδο ἤβαγδα. ἀϊοϊαιπ ἱψίταγ 6δὲ χαοπιοάο 
ΔΥ]]ορ σπιὶ ἴπα886 δας ποῃ ἰπ6896 οδιεπάδηϊεθ 86 ἤαβεαπξ, οὐ ΡῈΓ 
46, αὶ δυπὶ ὁχ εαάδη ἤρυγα, ἴαπι ἱπυίοοιη, απὶ ϑιπὶ εχ ἀϊνογεὶς 

τὶ. 
8. Ουἱα γεγο ἀΐνοτϑα ἤδες σῃ πὶ, ἰπθββ6 οἵ ποοδθιδασίο ἴῃηθ886 

εἰ σοπύηβεγε ἰπθθ96ὲ (τ0} 18 δηΐπι ἱπδυπὶ χυϊάοπι, ποὴ ἑδπιθ 
Ὡερεδρδγίο: αἰϊα γεγο πδὸ πϑοδεδδγίο ὩδῸ ΟἿΩΒΪΠΟ ἰηϑαηὲ, δοὰ ΡοΞ- 
ϑυπῖ ἴΠ6286}, τιϑηξοδίυ σι οϑὲ ἴδηι Ἠοταμι οπίαδαπια δΥΗ οἰ διπΌτη 
ἀϊνεγοππι ἴοτε ἃς ἰοιτηϊπὶϑ οοπδίαγε πωπὰ διπηὶϊ τποάο δὲ μα" δη- 
ἜΡπθ, 868 αἰϊπια εχ πδορβαγιίϑ, αἰΐππι εχ ᾿ἰς {πῶς ἰπϑαπὶ, δἰΐυνα 
ἐχ σοη προπῆρηθ. ἴῃ προϑδβαγὶϊ8 ἱκίτγ δἰ πηι! ἔδγα τποάο γα 88 
Βαρϑὲ δἴχυς ἰῃ [16 φυαε ἱπρυπι. δοάδπι διΐηι ἱποο ροείτίδ ἰογιηί πὶ 

ΔΝΑΓΥΤΙΟΟΑΌΜΝΜ ΡΑΙΟΆΟΌΝ 1. 

ἶπ δὸ φυοὰ ἱπεοεῖ, εἴ ἰῃ 60 χυοὰ πδοδοβασίο ποεῖ γεΐ ποὺ ἱπδδῖ, 
εὐξ εἴ ποῦ ετξ δυ]ορίδαναδ. μοο ἰδηΐατι αἰ Πεγοης, χαοὰ ἰοττηϊηΐδ 
1Ππὰ αἀϊϊοίτατ, Ὠδοαδθϑυο ἀπε886 γ6] πο ἴπ6:86. Ὡδπι ρυυ δ ντση 
Ρτοηυπβδζυτα εοάεπι τποάο οοπγυεγάξαγ: εξ ἰ τοῖο 6δβ86 οσηηίψυς 
δια οἰτα  τοτ τγαἀοπιοϑ. ἴῃ ἃἰ116 ἱριταν οοάφια πιοάο, ἰά εε ρεῦ 
οοπνογδίοπειη, οδιθηἀδία ςομο]υβἰοδιι 6886 παδοδιδαγίαμη, 4πετη- 
βἀπιοάστα ἴῃ δο φυοά ἱπεεῖ, ἴῃ τηεάϊα δπΐοτα ἤξτιγα οππὶ ργοροϑθο 
Ὀδΐγθγβα 9. δϑὲ δἰδγιπδᾶνα εἰ ραγιοαϊατὶθ ρτιναῖνα, τογβαϑαυθ ἴῃ 
τετα, οὔπὶ ππίνετϑα 8 οϑὲ αἰ να οἵ ραγίου τὶς ρελυδᾶνα, ποτ 
Ἀεὶ εἰταϊ ον ἀετωοπϑίγαο, δεὰ πεοοϑβϑδε δὲ τὶ Ἐχρομεπῖοϑ αἰϊσυίά 
σΌΣ πἰϊγοπι]τα πο ἱποδῖ, ἀθ Βος 4} }οκίϑηνατη ξαοίαπιυδ: ἄς ἢοο 
ἐπῖτα εσὶξ οοποϊαϑίο πεοοδρασῖα. φυοάδὶ ἀβ τετταῖθο θχροϑὶϊο οοπ- 
οἰποῖο πεοθβδασγία εἰβοίϊασ, εἴασα ἀς {110 δἰΐψαο πεοθδϑατία εἰβοϊείωγ: 
Ὠᾶτι Παρὰ ρτγοροϑίϊαπι εεὶ, {ΠΠπὸ ρᾶγα εοἴ. Αἱ δαΐδων αἴογαος 47}1ο- 
ξἰδιιτ5 ἰῃ ῥτορτία 

9. Αςοἰάϊε δἰίαπι δἰ συαπάο τδ σαπὶ αἰΐογα ἔλπΐατα Ῥτοροϑίεο 
δἰῖ ἡεοοϑϑαγία, δΥ]}}οβ,ϑηιῃβ δὲ πθοοϑϑαγίαϑ, ὩΟΏ ἔδιηθη πἰγανΐδ, 86 
δὰ 4πδε οοπίϊηδξ πιαίῃϑ εχίγθπιασι. αἱ οἱ τὸ α φηυτηΐπτω δἱξ πϑοϑιδα- 
σὶο ἴῃδδϑα ὑυδὶ ὔοῃ ἴμεϑθε τῷ β, δβὸ τὸ βὶ τῷ γ ἴμδδϑα ἐδηΐαπι. δἷσ 
δπΐτη δοοαρἕϑ ργοροιι ποπὶραθ πεοδβϑασγὶο τὸ ἃ ἱβοσὶξ υδὶ ποι ἱπογὶξ 
τῷ γ. οὔτε δηπῃ οτηηὶ βὶ Ὠδοοδρασίο ἱποὶξ δῸξ βοη ἱποὶς τὸ α, τὸ γ 
δυΐεπι εἷξ αἰ χαϊὰ τῶν β, Ῥεγερίσαστα θεῖ εἴασα τὸ γ πες βϑατῖο ἔοστο 
Βογάπι δἰϊεγῶτα. δὶ υθῦο ῥγοροϑίῆο α β πο δεῖ πεοθϑβσίδ, δ 
β.γ ε8ὶ ποοδεβᾶγιδ, πὸ δτὶΐ οοποϊμδῖο πϑοροϑασίᾶ. πιδῖὼ δὶ οοθοΪα- 
οἷο Ὠξοορδαγία τίς, δοοίἀδὶ αἱ τὸ α αἰϊςαὶ βὶ ἰπμοῖῖ ποοοορατίο, αἴ Ρσο- 
Ῥατὶ ροϊεοξ ἔδιυν ἴῃ ρσίπια σιδαι ἴῃ ἰεγίῖα ἄζαγα, ἤος δαΐοτω ζαίϑυτε 
εϑὲ, αυΐα οουππείε τὸ βὶ δεδεὲ εἰυσιαοάϊ ἂἱ τὸ α ροϑοὶξ οἱ 8ΌΠ)| ἰῃ- 
6486. ργδεΐογθα δἴΐδπι ὃχ τευτηΐηῖϑ ἀρρᾶγεῖ οοῃοϊπίομδτη πομ ἔογα 
περοϑϑασγίδια. τξ δὶ τὸ α δἰῖ ταοῦπιε, τὸ βὶ δηίπιαὶ, εἰ Ὡδὲὶ Ὑ ἤόπιο, 
4αοπίαπι ἤοπιο παϑοοιόϑδγῖο δϑὲ δυΐμαω, δὰ πθὸ δηΐσηδί πξεὸ ἤόπιο 
πδοδϑϑασὶο τπιουθῖαγ. δια 8 οἴζδπι 86 γοὸ Βαρεῖ, εἰ α β οἷῖ ρτῖτα- 
ἄναπι, φυοηΐδπι δδάετῃ δὲ ἀετιηοηδέγαο. ἱπ δ] ] ορίετηϊ5 βυΐεῖα 
ῬαγθουΪδγ ρα, οἱ φυΐάθιι ργοῃυπβίωτι ππἰνογδαὶα εαὲ πο ϑϑαγίαμε, 
δἴϊδτι οοποϊπδιο οτὶξ ηεοββραγία. δὲ οἱ ραγεοαΐαγε οϑὲ πδοθϑϑαγίασι, 
φοποϊυεῖο ποῦ εξ πεοθδϑᾶσίβ, εἶν μβείυδενυα δἷυθ αἰιγιπῆνα εἰξ 
Ρτοροϑῖεῖο πηϊτογϑαϊθ. ῬΠΙΙΌΣΩ ἜΓΡῸ Ὡπίνογεαϊ οἱξ πδςεδϑασί τα, 
δο τὸ α οχιπὶ β ἱποῖξ Ὡδοδϑϑαιίο, τὸ βὶ δαΐεπι δἰϊσαὶ γ ἰῃϑὶὶ ταπέσπι. 
πεςθβ86 ἱξίαιγ εἰ τὸ α αἰϊοτὶ γ ἴπδϑϑα πδοθβεδιῖίο, σχηυοπίατῃ τὸ γ δϑὲ 
4} β, αἴψῃε οτηπὶ β τὸ α Ἰποσαξ πδοδβϑϑδυῖο. δ τα Ποῦ 86 τὸς μδροῖ, 
εἰ ρΡγϊνδῦντε δῖ δ] ορίδπατιδ, φαοπίαια δδάδη ογὶϊ ἀειηοπϑῖγαβο. 
δἱ ὙεΓῸ Ῥαγιοαϊαγε οϑξ ὩδΟ δα ΓΠ πὶ, ΠΟῚ δεῖς σοποΐυθιο ὩΘς  ϑϑαγία : 

Γ ἈΪΒΣ δηΐστα δρϑυγάϊ δοοίἀϊε, χαετιδἀτηοοπι πᾶς ἐπ 6γ]}οκίϑιιϊ 8 πηϊ- 
γεγεα] θαδ. δἰ μα τεῦ τὸ δὲ Βαροξ ἴῃ 4}] }ορίδιηῖς ραγιϊοαϊδυῖθυι 
ῬΓυδῆν8. τουιηϊηὶ διπῖο τοῖα β.- δηϊπιαὶ - δίβυμι. 

10. [π δοουπάμ δυΐεπὶ βριγα, δὶ ρυϊτδθυδ ργοροβιο εἰϊ πε- 
οεϑϑατία, εἰΐδπι οοποϊῃϑῖο εγὶξ πθοθϑδαγία, οἱ δίηγπιδανα οεἱϊ πεοεὸ- 
ϑαγίδ, ζοβοϊυβο πο εγὶξ Ὡδοδαϑαγῖ. ργίπιαπι δηΐῃ ρει γαῖῖνα δἰξ 
περοδδβαγία, ἃς τὸ α πι}}} βὶ οοπείπραι, ἐδ τῷ ἰποῖς δοίαπι. 4υο- 
πίατι ἱξὶ τΓ ΡγΟροσΙο ῥγίναμπς οοηνεγιίξυγ, τὸ βὶ Π0}} α ΞΟΠΒΒΜΙΣ. 
δἰᾳοὶ τὸ α ἰπεϑδὲ οπππὶ γ. ἰΐδψα τὸ βὶ Ὡ0}}} γ οοπεπρίς, χαΐα τό γ 
εϑὲ Ὁ α. ἰμάεπι οοποίιδιο ετξ πεσεδϑαγία, δἱ ποραῖίο δάϊϊοἰδιασς 
τῷ γ. πϑῖὰ εἱ τὸ α πῸ}}} γ οοπείπριι, οδαι τὸ γ ηᾺ}}} α ἱπειθα 
ΒοΙΘΣ ὙδΓγΏτι τὸ α ἰπεδβὲ οτηπὶ β. ἀπᾶγε πῸ}}} βὶ τὸ γ σοπεπρίξ. 
τ δπΐτηα ἰξογαιη ῥῬυΐπα βφυγα. εἴβο πᾶς τὸ β ἰπειδε ροίΐεγίξ τῷ γι 

Ζαΐα δἰπαι τοῦ οοπυθγεταγ. δὶ υεγοὸ δι ρα να ργοροιῖμο δἰξ πϑοθῦ- 
δατῖα, ποῦ δγὶξ σοποϊυδῖο πϑοοδδαγία ἱπδὶξ επὶτι τὸ ἃ οπιηὶ βὶ πε- 
οαδδαγῖο, ἃς πὰ }}} γ ἰπϑὶξ δοίαπι. σοίτεγδα ἱρίταγ ργοροιίθουα Ργὶ- 
τδηῖθ βὲ ρτίπια ἤβιιγα, οϑβίεμιϑωπι δῃϊοιῃ δϑὲ ἱπ ργίπια ἤξιγα, οὐπὶ 
πο 6δὲ πεοοϑβατία ργοροϑίεῖο πιαῖοτ ρτίναἴνα, πθπο οομοἰυδίοποπι 
ἴογε πϑορββαιίδιῃ ἄυδγ πες ἱπ ἢἰδ δγὶξ οοποίυϑιο Ὡδοθϑϑβεῖα. 
ΡΓαδίεγεα δἷ ςοποϊαδῖο δἷξ πεοθφϑατία, δοοίἀϊε πὶ τὸ γ δἰϊσαὶ α πεοβ5- 
δαΓΟ ΠΟῚ ἰπϑιῖ. πδῃὶ δὶ τὸ β' πδοθϑϑασο π0}}} γ ἰπεδὲ, εὔαπι τὸ γν 
προδϑβϑΆγο π}}}} βὶ ἱποσῖς, δἴχιι! πϑοθϑδὲ δϑὲ τὸ β ἴπθϑϑε δου αν 
εἷἱ αυϊάθαι τὸ α οἸππὶ βὶ ποούδϑαγῖο ἱπεγαῖ. “θλγε πεοθθϑὲ ἐδ τὸ 
δἰϊουΐ α πὸπ ἰπδ856. δεὰ πὶ8}} ργοδίθεῖ τὸ α οἰνμτηοάῖ δοοὶρὶ υἱ 
οπιπὶ γ ἴθδθβε ροϑϑὶξ. ριδϑίεγδβα δὔδτη δυσί πογαση ΘΧροϑιιοπα 
Ἰϊσθὶ οδίδπάθγε οοποϊιδίοπθπι ΟΠ 6886 δι πη ρ  1οἰ 6 Γ παεορδδαγίϑαι, δε 
6846 ἰδ ροεϊτε πεοδιδαγίαα, δϑίο θχθιηρὶὶ οαυθα τὸ α βοϊπναὶ, 
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τὸ θ᾽ Βοπιο, τὸ γ δἱβυίη, δς ργοροβίοπεβ δἰταιταν δαχαδπῖατ: 
δοοὶάϊξ δηΐτι πὶ δοίτηαὶ πῈ}}]} αἰθὸ ᾿ποὶξς ἐγρὸ δξίατι Βόταο ἱπετὶξ 
8ῈΠῚ αἰρο, δε ποῦ πεοδϑϑασῖο. Ἴοπεηρὶς επὶπι Βοιοίποπι βοτὶ 
ΔΙΡαπι, ὩΟΩ ἰάπιει Πυδπιάϊα δηΐπηαὶ πῸ}}} ἀ]Ρ0ὸ ἰπδϑῖ, χαᾶγε Ἀ18 
Ροεϊὰβ πεςβοϑασία δτὶξ οομοἰαϑο, δἰπιρ]οἰταν δαΐθπη ποῖ δγιξ πθο68- 
δατία, δἰπι! τοῦ τα δὲ ΠαΡΕΡδὶς δὲ τὰ δ.]]οκἰϑτηῖ5. ΡΤ  αΪΑτΡυϑ. 
σαπὶ δπΐπ ργναῖνα ργοροσίο δϑὲ ππίυθγϑα 8 οὲ πεοοβϑαγία, δἴϊδτω 
Οοποϊαδῖο τίς παοδβϑαγία, πὶ δαΐεπι δἰ Βαϊϊνα 68ὲ ππίυθγβα]δ δὲ 
πιερεδδαγία, ὑγιυαῦνα δαΐοτι δοὶ ραγέου δγὶ8 εἴ πο παοδδϑαγία, ΠΟῺ 
αὐτὐξ σοποϊιιϑῖο παοοϑϑαγία. ργίπιππι ἱφίίγ ῥτίυδῖνα δ: ππίνθγϑα δ 
δἰ ποοοδϑατία, ἃς τὸ α η0}}} β ἔπδδδε ροϑϑιῖ, οπίἀᾶτη ὙΘΓῸ γ ἰμδὶξ. 
σάτα, ἰρίτατ ρει υδεσαπι σοπγυογίαταγ, δἴϊατω τὸβ ἈᾺΠ]} α ἵπε886 Ῥοΐετξ. 
αἰχαὶ τὸ α ουϊάλχι γ ἱποϑξ. Ζιᾶγα πθοθϑβαγο οπὶάδνη γ ποῦ ἱπετὶϊ 

10 τὸ β. τατϑὰ5 δἰ ραϊτῖνα ργοροϑίεῖο δ[1 ἀπίνυθυβα  θ δὲ πθοβϑϑαγία, εἴ 
αἴβτιπαῖιο αἀϊεἰαϊαγ τῷ β. δἱ ἰρίτατ τὸ α οπιηὶ β πεοεϑϑασῖο ἱπϑϑὲ, 
«αὐλάλιι αὐΐοπι γ ποῖ ἰποϑῖ, Ῥετορίομστα ἐϑὲ τὸ βὶ οὐἰάαπι γ πο ἰῃ- 
6536, 86 ποῦ πδοθϑβαγο. ἰἰάδπι δπΐπ ἴογυμὶηὶ 5πὶ ατπξ δά μος 
ἀεταοπδίγαμάππι, «αὶ ἴῃ 8.1] ορἰσταῖθ ἀπ σθυϑα δ τι9 δοοορί ἐπεταπξ, 
δ. Ἠδ ἴμηι συΐάδπι εσὶξ σοηοἸαδ10 πος οϑϑατὶδ, σατῃ ῬΓΟπα τ δθιπι ᾿τὶ- 
ταῦ νυ εϑὲ πδο ϑϑασίθτα ἴῃ ραγία δασαρίτπιτα: Ρ6Υ εοϑάδιῃ δαϊμ ἴδ- 
ταΐποϑ ἀδπιοτιϑίγαιο βετὶ ροξεϑὲ. : 

11. 1π τογῆα υεγὸ ἄξαγα ουτα τευτοὶπὶ δηηξ ἀπ ν υδα ἴ.Γ τηθαΐο 
40 ἱππςοῦ δὲ αἰταβαθα ργοροϑιϊουϑϑ δἰςγ υινδο, υὐγαυΐβ 518 παο ϑ8 ΑΓΒ, 

αἴζδτι οοπιο[υϑἷο ετὶξ πθοϑϑαγία. φηοάϑὶ αἰΐεγα ργοροϑιτο δἱὲ ρτι γαϊῖνα 
αἰτετα βιεγι θυ να, οὔπὶ ργναῖνα δὲ πδοθϑβαγία, εἰίαπι σοποϊῃϑιο τὶς 
πεοδδδασία; σὩσῃ δυΐοπι δε Ρα να ἐδὲ πδοθϑδασία, σομο 810 ΠῚ οσὶξ 
περεϑβασία, ργίππαπι πίσω αἴγαθατιε ργοροσί Ομ ε8 δἷπὶ αὐτὶ αϊίναε, ἰδὰ 
αἱ εἴτο α εἴ τὸ β ογηπηὶ γ ἰπϑϊῖ, δὲ πδοθδβϑασία δἱξ ργοροϑβϑίεο ἃ γ. ἄπο- 
πίδπι ἰρί ταν τὸ βὶ ̓ πδϑὲ οπιηὶ γ, εἰΐαπι τὸ γ ἱπογῖξ αἰϊοαὶ β: σοπνδγείας 
Επὶτι ῬτΤΟρΟϑ Εἶ0 ππίυθγβα 5 ἴῃ ραγουϊαγθπι. αδγε δὶ οσπηὶ γ τὸ ἃ μ6- 

50 δ ἰποσὲ, ἃς τὸ γ δῇοαί β, οἴΐαπη τὸ α αἸϊσαὶ β πϑοδβϑὲ εϑὲ ἰπεϑϑδ, 
δ τὸ β ἐθῖ 51} γ. Κξ εγρο ἰϊογασα ῥυίσηα ἄξωγα, δίσαι πον οϑέεπάεϊοτ, 

δὶ ργοροϑβιῦο β γ 981: πεςεϑϑατῖα. ἤδη τὸ γ γεοϊργοςδίαγ οὔχα Β]ΐ στο α. 
{διε δἰ ὁυαπὶ γ τὸ β πϑοδδβδσῖο ἰπεϑὲ, ἃς τὸ γ καὶ α ἰμεϑῖ, εἰΐατη τὸ β 

ἰσπὶ ἃ πδοεβϑασίο ἱπουϊξ, ΓΌΓΡΙϑ Ργοροϑὶεο ἃ γ 88 ρυϊναῦνα εἰ ρτο- 
οδἰο βὶγ δἴβιτηοσιίδνυνα, ρτίναϊϊυθ διΐετο δὲ πδοδββᾶσίᾶ. σαοηίδση 

κειτας αἰδετπδῖῖνα οοπυεγήξωσ, τὸ γ ἱπεγῖὶξ οαἰάαπι β, ἃς τὸ ἃ πεοοδ- 
δρτῖο πῸΪ]} γ: Σΐθπα οπίἄαπι βὶ πεοεββαγῖίο ποὴ ἱπογὶς τὸ α, χαῖα τὸ β 
ἐδὲ δῈΡ γ. αἱ δὶ Ῥτοροβιεο δἰἐτ ρα να δἷὲ πθοθϑδατία, πο ογξ οοπ- 
αἰυοῖο πεοεββαγία, δἰξ παπιχας Ῥσοροϑίεο βγ αὐτὶ βαῖνα δὲ πες βοϑαγῖδ, 
Θὲ ῬτΟΡοϑΙΟ ἃ γ ρῥτναϊίνυα πορ πϑοϑϑϑϑγιᾶ. στ ἱριτοΣ δἰβυτηιδῦνδ 
οοηγεγίδίηγ, εἰΐδπι τὸ γ πεσδϑϑασῖο ἱπεγὶξ ουϊάατπι β, ἀυατε εἱ τὸ ἃ 

δ πῸΠ]} γ ἃς τὸ γ ουϊάδη β ἱπεδῖ, εἴασα τὸ α οπίάδπι βὶ ποι ἱποῆξ; δεὰ 
ποι ΠαοΘόδΆτῖο. Οϑἴασιδασα δπΐχῃ ἕαϊξ ἰπ ῥτίπια ἄξατα, ροϑίϊα ὑσορο- 
εἰὔομε ρυϊναῖνα μοῦ πεοβββατία, οοποϊποίοπεπι πο ἴογα πϑοδϑ88- 
τῆατα.. Ῥγϑεΐδεγθα δἴὔδτη δα τουτηϊηΐδ μος Ῥετγδρισαθπι 6886 ροῖοϑξ. 
αἷς ἐπΐπι τὸ α Βοπῖπι, τὸ β δοΐπιαὶ, τὸν δχζαπθ. οοπέηροτγα ἰβίτον 
Ῥοῖεϑὲ αἰ Βοηῦτα πῸ}]Δ ἐαπο ἰπϑῖξ, ἤθοθθ8ε δπΐθμι δεῖ δαίϊπιαὶ οτμηὶ 
Θ΄θο ἴπεδδε, δθἀ ποὴ πϑοθδδα 6δϑξ δἰ χυιοά δηίσηαὶ πο 6886 Βομητα, 
εἰχαίάοτα οοπάηρβεγα ροξεδὲ ὰξ οτηπα δηϊπιαὶ οἷξ Βοπῦτα, δαξ δἱ μοο 
Βετγῖ πεχαῖξ, αἰτιρ τεγταὶπα9 ροπὶ ἀθβθεῖ, πὶ υἱρίατε υ6] ἀοπηῖτγο, 

10 φποπίδπι οτπηα δηΐπιαὶ ἤδες σγδοίρεγε ροϊεϑξ. δὶ ἰρίτασ τεγταὶπὶ ᾿πὶ- 
γεγϑα πεν σπεάϊο ἱππιοτὶ δαπῖ, ἀϊοθαπι 688 φαδηάο σοπολαοῖο οτῖξ πθοδϑ- 
κατῖα. δἱ ὙΕΓῸ Αἰΐογ ππίυθγβα "τοι δἰτοῦ ἰπ ραγῖς ἀδ πιδάϊο ἀϊςδίησ, 
ἴϊὰ ἀξ Ὅτ δἷης δἰ ρα νΐ, σππὶ Ῥὑτοροϑίτο αμΐνδγβαὶς δἷξ πθοδϑϑασία, 
φἴαμι ᾿ςοποϊαθῖο οτῖξ πδοθοδαγία. ἀδιροπδέγαιίο δυίθτι δαάθπι δϑζ 
ἴπνε Αηΐθα, αυϊὰ ςΟὨΥΘΓΕ ΟΣ εἰΐαπι Ῥγοροδίο διιγι αν ραγεοα- 

ἴδιες οἱ πδρθ88ε δὲ τὸ β ἴπδθ88 οπιπὶ γ,» ἃς τὸ α εϑἴ δῈ} γ), 
ὭΘΟΘ688 ε8ῖ τὸ β ἴπ6686 αἰϊου α. παοάϑὶ τὸ β ἱπεϑὲ αἰϊοαὶ α,, δἴΐατι 

6886 Π6(6886 δδὲ, φυοηΐάπι ᾿δδς Ῥτοροϑι(ο σοηγεγ- 

3 

εὸ ἃ αἰΐοπὶ β 
40 ἄξατ, ἰάεπι εϑὲ, δὲ ργοροδίτίο α γ δἷϊ πϑοδδβασία δὲ πηίυθγβαὶίβ, χαία 

«ὁβ 6δὲ δ} 7. δ γεῖο Ῥγοροϑίξίο ραγεουϊατίδ δἱξ πδοδϑϑαγῖα, πῸπ 
ατὶξ οοποίιδίο προεβϑβαγία, δ᾽: εἴτι Ῥγοροδίεῖο βγ ραγξουϊατγί οἱ 
ὨΘΟΟΔΔΓΔ, ἃς τὸ ἃ 1η818 ΟΥἿΠΙΙ 7, ΠΟῊ ἰδηθη πΘοοϑδΆΓο. οοπυογϑἃ 

ἀξιζαγ Ῥτοροοίοπα β.γ Αὲ ῥγίπια ἤραγα, εἴ ππίνυθγϑ ἰ5 ρσοροδίο 
ὯΟΠ Εϑῖ πεοδϑϑατῖα, δεά Ῥαγξ ο]δτὶβ εϑὲ πδοθββατῖα. οὔτ δυΐοτα ἰϊᾶ 
Βαβεπὶ Ρτοροϑίβομθδβ, πὸὰ δγαῖ ςοποἰιδῖο Ὡδοδβϑαγῖα, φαοοῖγοα 
Ὡθ0 ἐπ αἱϑ ἰοτχαϊηϊα {πος πθμο Ῥοδοίπιαθ, εξ οοποϊαδίο πεςϑϑϑατία, 

11 

᾿ἀρβμοΣ ΕΧ ἐεττηϊαΐβ Ἦος Ῥουβρίσπαση 6δὲ. δἷξ δπΐπι ἃ υἱριϊα, β 
ἴρεβ, ὩΡῚ Ὑ δηΐτααὶ, πϑοϑϑ8ὲ ἰρίτων δὲ τὸ β αἰϊσυϊ γ ἴπθβϑθν οοπ- 

πρίϊαας τἰ τὸ α οχηπὶ γ ἱποῖξ, ἃς τὸ α τῷ β' ποῦ πεο}ϑϑᾶσίο ἱπεβῖ, 
4αϊα ποῃ πεοάϑ8ε 6ϑὲ ;ξ αἰϊσποά Βῖρε5 ἀοττηίαϊ δὰξ υἱρῖϊθὲ δι γα ποῖ 
δαΐεπι εἴ ΡΕΓ δοϑάδιῃ ἸΘΥΊΟΠΟ8 ΟϑἰοπἀθἰοΣ δὲ δὶ ργοροϑίο ἃ γ δἱξ 
Ῥαγιϊουϊαγὶα εξ πϑεδδϑαγία. αυοάϑὶ τεγσηϊπογατω αἰτοσ δὲς διιγ Βα τντιδ 
ΔΙτον ργινδῖνυβ, οὔπι ργοροβίεῖο ππίυθγβα 5 εϑὲ ρυϊναϊῖϊννα εἰ ἤθοθῦ- 
δᾶτὶδ., δἴϊατη σομο]αϑῖο οτίξ πθοθβδᾶσία. πᾶτῃ δὶ τὸ ὦ μᾺ}}} γ ομηρίτ, 
ἃς τὸ β ουϊάατη γ ἱπεδῖ, ἤδοϑδϑδα οδὲ τὸ α οὔἱάλχη βὶ ποη ἴπ6556. οτΩ 
δυΐοτη Ργοροδίο αἴυυηδῖῖνα πδοθϑδασία ἔποτὶξ, δῖνθ ἀπΐνϑγϑα! ἱϑ δἷυα 
ἷπ ραγῖε, δαὶ ρτγίναξἍνα ρατγιἰςαϊαγῖθ, ποι ετῖξ σοποίβῖο πϑοθβϑαγίἃ. 
οεἴδγα πᾶτησια δδάθτῃ ἀϊσθτοτβ 4πδ6 ἴῃ ῥτιουῖθαϑ ἀϊχίτηιδ. Ἰοττηϊηὶ 
απίειπ, Ομ ΡΓΟρΟδιο ἀπίγογϑαὶ δἰβιτοδηδ οδὲ πδοθϑδαγίδ, διηξ 
Ὑἱεὶ μία - απἰπιαὶ - Ποπιο, παεάϊαπι οἷξ Ἠοταο. οὕτῃ δαξοπι ργοροϑὶο 
ἴῃ ρατῖο δἴβγτηδηϑβ εϑὲ πδοθϑϑαγῖα, Ἰεστοίῃϊ δἷηξ ΥἹρ1}18 -- δηἰπιδὶ - ΔΙ πα. 
πδοο886 6βῖ οηἰἶπὶ δπίπηαὶ ςπίάδπι ΑἰΡὸ ἴπθ686. δοοίαξ δαζει αἱ νἱρὶ- 
Ἰΐα πῸ}}} ἁἰρὸ ἱπδὶξ, πϑο πϑοβϑ86 εϑὲ ουἱάδηι δηΐσθα!ΐ ἤθη 'π6886 Υἱρὶ- 
Ἰίατω. Ἵὰπὶ διιΐεπὶ Ῥγοροϑί 0 ρτίνϑηϑ ἴῃ ραγίθ δϑὲ πδορϑδασία, ἴδὺ- 
ΧΩΪῺΣ δὶπξ ὈΙΡ66.- πιοῖαδ- δηΐπηδὶ, τη θα ατη δηϊπιαὶ. 

12. Ῥετγθρίσσατι ἱκιπιγ εϑὲ ΠΟῚ 6886 δΥ ἸἸορίδιατιτι ᾿εἷα8 φαοά 
ἡπεδὲ, Ὠἶδὶ Ὠῖγδε Υἶ πλευροῦ ὑπθρίμς γυνωῖ ἴπθβ88, (ο]]ΠἸρὶ ἴάτιεπ 
ΘΟ ΘΟ 55 ΓῺ ΠΟΙ ΟΙ ΒΙΟΠ ΘΙ, Θἴιδτη 81 δΙξεγα ἰδπίσση ῬΓΟΡΟϑι 0 ὨδΕ685- 

δασῖα 8ἰῖ. 1 ὈϊΓίβ4τπ6 δαΐειη, δῖυε δζγιπδεινὶ δἶνθ ργίυδανὶ δἰπε 8}}- 
Ἰορίϑαι, πϑςβ886 δϑὲ δἰ ἴθγατη ργοροδι θη θη 6886 δί τι δαὶ σο πο] πσἱοηΐ. 
δὶς βαῖεπι δίσαϊϊοτα ἀἶςο: δἰ οοποϊ υἀαϊαγ ἴπθδϑϑε, δέϊδυω αἰΐογα ὑγορο- 
διο διξηϊβοιδξ ἰπθ856, 8ἱ πϑοβδϑασίπιῃ, εἴΐατη αἰΐεγα Ῥσγοροϑιῖίο εδὲ 
Ὠδοαδδατα. “πᾶσα οοηδίαξ πὸπ σομοίθαϊ πϑοοδβατίαπι, γεὶ χαρά 
ἐπεδξ, τἰδὶ αἰξεγα ρσγοροβίο δοοὶρίαιαιγ πϑοδδδασία ψαὶ δἱρηϊβοῦπδ 
ἴπεϑϑθ, ἀθ παοθϑϑαγιο ἱρίτασγ, 1ἃ δὲ, φιοιαοᾶο ςοἹ] βαϊοσ δὲ χιδ 
αἰ ἴεταϊ ΑΡ εο χψαοά ἰπεϑξ, βαιὶ5 ἴεσγα ἀϊςξυπι δϑὲ. 

18. Ῥοδὶ πδες ἀε οοπεηρεπα ἀϊοᾶπιιθ, φποπάο εἰ φαοπιοάο 
εἰ εχ φαίρτδ δὐξ δυ]]ορίδταιι. σοπξηξεγε δαΐθιη εἴ σομπρδηϑ ἰά 
ὍΡΡεἶϊο, φιοά οἴπὶ ποη δἱξ πεςεβϑδτίῃπι, δὶ ροπδῖαγ 6686, ΠἰΠ1} ἱπάε 
δεχυΐΐογ ἱπῃροδϑίθι]6. χαοά οπίπι πεοαβδασίυτω εϑὲ, ποιποηγπιωθ Φ0- 
Ὥμροτγε ἀϊεῖτατ. Βοος δυΐοτι 6886 σοπηφεπδ χαοά ἀἰχίπιιδ, ρεγϑρὶ- 
οὕσπι εδὲ εχ πορϑέϊοηιθυ εἴ αἰβιτηδ ποπιρὰδ Ορροοῖτ5. Ππαδς ἐπῖπι, 
ὯοΩ οοπεηρίς ἱπο886, δὲ ἱπιρο δι ]8 εδὲ ἰπεδδε, εἴ πεοα886 δδὲ ΠΟῚ 
ἴπδ888, δῃξ εδάδτι δῃπε δὺξ 5686 τ αἴθο ΘΟΠβΕαΌΠΠτιγ. ΖΈΒΓΕ δἰϊδζῃ 
Ἀΐδ ορροϑίϊα, ἰὰ εδὲ, σομηηρὶξ ἰπεϑ8α, δὲ ποῖ Προ 851}}16 ε8ὲ ἰπεδϑ6, 
εἴ ὯΟΘΏ παδοδδ886 δϑὲ ΠΟῸῚ ἴπ6886, δαξ οὐδε οδάδυη δὶ 8656 τππῖθο 

ςοπϑεαθηΐαγ. δᾶπὶ ἄς οπιηὶ τὸ ταὶ αἴβυτηδῖῖο υεἰ πϑραῖϊο υδτα εδὲ. 
ΕΥξΟ οομηροηδ δϑὲ ΠΟῺ πϑοδϑϑαγίητη, δὲ ΠΟῖ ΘΟ ϑϑΑΓΙΌτη σΟρ α- 
Βδη8. οταῃδ8 δαΐδτη ἀε οοπτπροηὶ ργοροϑίοπδ8 ἴῃ δὲ ἰανίσαπι σο- 
γεγε ροϑϑηπῖ, σοηνετγα ἱπαπδπι, ποη δἰβγτηδενας ἰῃ ποραϊναθ, δεά 
φαδεοῦπηαε αἴβγτηδίϊναπι ἤρογαπι Παρ οπὶ δεοππάπαι Ορροδι ΠΟ δα, 
τὡἰῷ Βαες, σοπεηρίς ἴπεϑ86, τη αῖαγ ἴῃ μδπς, οοπεηρὶς ΠΟ ἴη 6886, εἴ 
Μδθο, σοπεϊπρὶς οπιαὶ, ἴῃ δῆς, οομπηρὶς π}}} γὸὶ ποῖ οτηεὶ, εἔ 
Βδδς, δἰϊσυΐ σοπεπρίξ, ἰα μδπς, ποῦ οὐπηὶ οοηπηρὶξ. δοάδτα τποο 
εἴ ἰπ αἰ15 δὲ σοηυθγϑῖο οππὶ Θμΐπη ΟΟΠ ΚΘ ἢ 8 ΠΟῺ δὶξΣ ΠΘΟΘ θα ΓΙ ΌΤΗ, 
ἃς ΠΟῺ ἸΘΟΟϑδδΥ ΠΩ ρΟϑϑἷξ ΠΟῚ ἴῃ6δδα, ρουβϑρί σῦπι 6ϑξ, δὶ σοπεπρὶξ 
«ὸχα τῷ β ἴηδδεε, ςοπεηζογα εἰίαπι ΠΟῚ ἴπ6886, εἰ δὶ οτῃπὶ σου πρὶξ 
ἦπεϑ86, δἴίδιῃ οἵππί ΘΟ Πἄπξογα ΠῸῚ ἴῃ 6856, δἰ} }8 εδὲ τϑῖῖο δίβιπηδ- 
οπατα ἴῃ ραγῖθ, φαοηίδτη εδάδῃ εδὲ ἀθπιοηϑίγαιο. εἰαϑιποὰϊΐ γὙ6γῸ 
Ῥτοροϑίτοηδϑ δαπῖ δἰγι θυ νϑ, πῃ ρυυδῖναθ. πϑπὶ Ὑθυρτπι σοτ- 
Ἔησις δἰ πη τον Ῥοπΐαγ ἴῃ ογαϊίοπα πὶ υεγρπι εδὶ, δίουξ ῥρτὶα5 α1ο- 
ἴαπι ἔς, 19 ἀεβηϊ8 τυγϑα8 ἀϊοαπιυδ οοπίηροτγε ἀϊοὶ ἀυοβαδ 
τποάϊϑ, ὯὩ0, φαοά ρ]ετάμηαε Αὶ ἃς ἀεβοῖξ ἃ πεοϑϑβασῖο, ἂὲ Ἠοιοὶ- 
ὯδτΣ ΑΙ Θϑ06γῈ Ὑεΐ δυρετὶ γαὶ ἴἌΡδϑοογε, δὲ οτομῖπο φιοά παίπγα 
ε886 δοϊεϊ (μος δηΐπι ποὰ μαρεῖ σοππυδτα πϑοδβϑιϊδίειπ, χυΐα ποα 
ΒΕΙΊΡΟΓ Ἀόπιο δὲ: δεὰ δἰ πόπιο δἷξ, δαϊξ πεοδδδατίο δὰξ ρἰδγυτητα 
δῖ). δίίο ταοάο, φιοά 6ϑὲ ἱπάεβηϊταπι, συοάσαε δὲ ἰϊὰ δἰ ὁ6οῃδ 6686 
Ῥοϊεβὶ, αἴ δηϊπιαὶ ἀσηθαΐαγα, δαὲ ἐο ἀηθυἰδηΐα ἤοτὶ ἴεγγα τπιοΐυτα, εἴ 
οτηηΐπο χυοὰ βὲ ἃ ἐογτίαπα. Βοταπὶ δπΐχη ὨΪ1] πιαρὶς 118 παΐαγα σοπ}- 
Ῥδγδῖιτι οδὲ δια ΠΟΠΓΑΤΙΟ πποάο. ΠΟΠΥΘΓΏΙΓ ΟΥΡῸ δεουπάυπι 
ΤΡΡοϑἰἴδ5 ἢ τὰ φγοδερν πΐγατησιιθ σομ προηϑ, ΠΟῚ ἴᾶπλθῃ δοάθιῃ 
τιοάο. δεὰ χυοᾷ παΐαγα οοπιραγαΐατη οϑὲ τὲ δἰϊ, ἵπ Ἰά σοπγυογιι τος 
φιοά ποη πεοθϑϑαγίο ἰπεϑὲ (δῖος οπὲπὶ οοπεηρίξ ποτὶ σαπιθδοθγα Βομαΐ- 
Ὡδι2). φαοά δαΐεπι δεῖ ἱπάἀεβηϊοπι, ἴῃ "ἢ ἐοπνοτῆταν αποὰ ποὰ 
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ταδρὶθ μος σαάτι 11ὁ ταοᾶο 6886 ροΐεδξ. δοίδπεια τόσο δἔ δυ]]ορὶ8- 
τὴτ5 ἀδιποπϑίγαϊ ιν 8 ΠῚ δὲ δοτΌπι 4086 δῖ ἱμάεβπιξα, αι τπὲ- 

40 ἀϊοτα εϑὲ ἱπογάϊπαϊηπα, 864 δοττὶπὶ 4.86 παΐατα σοιπρατδἔιη δϑῖ υξ 
δἰηξ. ἃς ἔεγε ἀϊδεοριδοποβ Ἵοπβϑιἀθγαιοπαεδαια ἀα [ξ- βυπὲ {δε 
ἢος πιοάο εοπεπραμθξ,. ἀξ 8 δυξθαι αιδα 110 τθοᾶο οοπείηραπε, 
Βετὶ φαυίάεπι ροῖϊοϑὲ 80]]ορίϑτπιδ, 86 φιδοῦὶ ποῦ σοπϑαθυῖ. Πᾶθο 
ρίαν παρα ἀδβηϊεπξαγ ἴω δε φιθμ 8. πππο Ὑ6γοὸ ἀϊοδιπὺ8 φιᾶπάο 
εἴ φυοχαοάο οἱ αιί8 εὐὶξ συ ]]οβιδιμιδ εχ ΘοπεηρομἘθα8 ργοροδίεῖο- 

ταΐδιι5. χαία γεγο μᾶες ἰοουεῖο, οσοπῆηριξ πος δεῖς ἰπε556, Μ᾽ Γάγίατα 
δοοὶρὶ ροίεϑι -- δαὶ πδιηαπο διριΐβοαϊ οἱ πος ἱπεϑὲ, απξ οἱ πος σοπ- 
Ἐπρὶς ἴπα556. πϑῖῃ μᾶθο ογδέῖο, ἀε φυο τὸ β, εἰ οπέπροτε τὸ α, ποττια 
δἰίογαπι δἰριϊβοδῖ, γ6] ἀθ χιο ἀϊοϊξατ τὸ β γ6] (6 φυὸ ἀϊεὶ οοπειπρίξ. 

30 λιδες δαΐθιῃ π1}}}} αι εγαπε, 48 φὰο τὸβ εἰτὸα οοπίηροτα, οἵ οὐππηὶ β 
τὸ α ἴμα8δε Ρ0886. ΡεΓδρίσιανη ἰρίταγ δδὲ ἀσοβιι πιο 15 ἀἰοὶ ρο5868 
τὸ ἃ οτλπὶ β οοπιίπρετα ἴπε856, Ρτίπιυμη Ἔγρὸ ἀϊοαπιι5, δἱ ἀ6 ὰ0 
τὸ γι εἰ τὸ βὶ οοπειηριξ, οἱ ἀθ ἀπο τὸ β, οἱ τὸ α οοπεμιρίξ, φυῖδ οΥἹῈ εἰ 
4π8}15 8.0} ορίϑπιιδ: 1ζὰ παιπ4ὰ8 ἅιῖθαα Ῥέογαεμίοπε: οοπίϊηροπῖεδ 
ϑυχα πα. Ομ γ γὸ οὐἱ τὸ βὶ ἰποϑὲ, εἱ τὸ α ξοπεηρὶς, αἰἕθτα ργορο- 
δἰο εδὲ ἦβ εὸ φυοά ἱπβδῖ, ἀἰΐθγα οοπέπροπβ. φαάγα ἃ δὲιπη 8 
Βατα ἱπεὶριθπάαπι 6δὲ, διουὶ ἴῃ 1115 φιιοαιιθ ἔδοιπαϑ. 

14, ων ἰρίταν τὸ α σοπείπρις ὀτπηὶ β ἃς τὸ βὶ οπιπὶ γν 37110- 
ἰσπιὰ5. οὐδ ροιίεοϊιϑ, 4ιο ΘΟ] ροῖαγ τὸ α σομεησογο οἱηπὶ γ. μος 
δυΐεπι ρεγδρίοαθιη δϑὲ εχ ἀδβηϊίοπε: Ὠᾶϊπ οαιπὶ οσοπίϊηρεγο ἰΐᾶ 
δοοϊρίθθαπιι8. 8ιηι Ἰτϑυχιιο δἱ τὸ α σοπεϊπρίς πη} β ἀο τὸ β οἰππὶ γ, 
ΔΥ]]ορί δια οὐὶξ χιο απ ρον τὸ ἃ δοοίάοτο η}}}1 γε πὰ σαὶ τὸ β 
ςοπιϊπρὶξ, εἰ τὸ α ποι σομείπροτα, πος δγαξ μ1}}} το παπογε θχ [8 
ἐοηΠπροπέθιι8 4αδα συπὶ 50} β. οὔπὶ δαίδιη τὸ α σοπεηρις οὐπαὶ β 
ἃς τὸ βὶ ςοπειπρὶξ πα}}} γ, εχ ργοροοιεομίρυς φαίάοιι δοςορεῖα πΆ]]Ὸ 
5. ]]ορίβιπιις Αἰ, Ξε σοπνδτβα ργοροδίτίοπε β 7 βἰσυξ σοηροπϑ σοπ- 
ψεγπῖαγ, Βὲ ἰάειῃ 5υ]]ορίδιπι5 φαΐ δὲ διΐθα [αοζὰ8 δϑῖ. οὰπι δπὶπι 
Ἄοομϊηραι τὸ β π.}}} γ 'π6686, σοἠεἰπρῖς δἰϊδτι οπιηὶ 'π6856: μος οὨΐπ 
δηῖεα ἀϊοῖαιπ 6δὲ. φαᾶγο ουμπῃ τὸ βὶ ἀροϊαϊ οἰππὶ γ ἂς τὸ α οιππὶ β, 
ταγδυϑ δὲ ἰάοιπ Ἰυέμμὴν 811|1}18 ΓΔΈΟ οδὲ δὶ διῦραθυβ Ῥγοροϑὶ- 
Βοπίρα8 δἀϊοϊαϊαν πϑραῖῖο ἀπᾶ οαπὶ γεγρὸ σομπίηβογα, υἱ δὶ τὸ α 
Ἑομδπρς π}}}} βὶ ἃς τὸ βὶ π}}}} γι πᾶπα οχ ργοροβιοπιθα5 φυϊάθπι 
δορθρῖϑ πα]]ιι5 δΥ]]ορίδται5 κὲ, 56 ἃ ργρροϑιποπὶθαϑ σομν ογδὶα στγϑεϑ 
εὐὴξ χάρι ϑυ]]ορίδιπιιδ 4ὰϊ οἵ ᾿ΓῸ5 ἔν 6ϑὲ. Ρεγδβρίσππ ἰρίτυτγ δὲ, 
ποραδομα δαϊιμοῖα πιϊπογὶ Ἔχίγαπιο γεἰ διαραρ8 ργοροϑιτοπίβαϑ, 
δοΐ ποὺ ἢεγὶ 8.]]ορίδιπυπι, δὺς βοτῖ φιϊάεξιη, 5864 ποὴ ρουξοοΐυπι, 
αΐα παοβϑδῖτα8 φο;ϑθουοπΐ8 ρογβοίϊαγ ΡῈ σ σοπνδγϑίοποπι, σαοϑὶ 
Ῥτοροδβίοπυπι αἰΐογα ππίνεγϑα ἰθ, δἰξαγα ἱπ ρᾶγίο ϑυπηὶᾶ δῖ, δ8η6 δά 
τηδῖν8 Εχίγθιριτη ροϑἰξα απΐν 6γβα}} 8γ]]ορίδτηϑ οτϊξ ρονβοϊπθ. πϑλα 
δὶ τὸ α οομίϊηρὶξ οἰπηὶ β δὸ τὸ β αἰϊουΐ γ, οοτία τὸ α οοπείιρὶς αἰϊουϊ γ. 
δος δαΐδιν ρεγθρίουμτα 6δὲ ἐσ ἀοβηϊομα 44 εχροσίζηπι δοὲ φυϊὰ 
δἰ οἰπαὶ δοοίίογθ. σαγϑι8 δἰ τὸ ἃ φομεπρὶς μ.}}} β, ἃς τὸ β ουϊάατα γ 
ἴπθ586 σΟμΠΩρίΣ, πθοθϑ86 6δὲ οσὐπίηρογε τὸ α ουϊάαιπ γ ποη ἐπ68886. 
ἀοπιοπδίγαιῖο δυΐοια δὲ δδάθια, οἰ δυαΐδθιι ργοροβίο 4υδδ δβϑὲ ἴῃ 
Ῥᾶτίθ, δαπιΐδ οἰξ ργίναϊϊνα, δα υθεῦο 4086 ᾿πίνγϑα δ, δοοσερῖα δὲ 

30 αἴβτυβαῖνα, εἴ ουπάειῃ δἰτιτν γοποααξ, σοτθὶ ργαῖα τῷ ἃ οοπαηρβὲ 
οὐαὶὶ β, ἃς τὸ βὶ ουϊδαι γ οοπείπραϊ ποπ 'π6586, 6χ Ῥτοροβιοπιρὰϑ 
φυίάεπι ἀροεριϊδ πο Κὲ δνίάδι8 8υ]]ορίϑιυδ; σοηνογθα δυΐθτι ρτο- 
Ῥοϑιοῃθ ραγεςι]αγὶ, ἰδ αὐ Ροπδῖαγ τὸ β ουϊάδινη γ 'ἴπ6886 οοπεϊπρογα, 
δπξ δαάθιπ οοπολιβῖο 4ιὰθ ργίι8, φαθιπιδ ποάυπι ἱπ ρτιογίθα8 5}1- 
Ἰορίδπιϊα Γδοΐτανϑ. δ Ὑ61Ὸ ταδίοι ργοροδίεϊο βιμπία δὲ ρατγεου]ατῖδ, 
ταϊθο δυιΐθπι ὈΠΙΎΟΥΘΆΙ18, δῖνθ ὅτῖραθ αἰβιτηδῖῖνδα ροδίϊϑα δἷηξ δἶνβ 
Ρτίναϊνδε, βἶνε βραγα ἀβϑίπι 85 δίῃς, δἰ δἶνβ ἀπῖθδθ δἰπὶ ἱπάθβηϊῖδα 
δἶνα Ῥαγιϊου αγεθ, πὰ}]0 πιο ας ου]]ορίϑπεπϑ. πΐμ}} δηΐπ σϑῖαὶ 
τὸ β ἐχοβάδγε τὸ ἃ πο διιγθυὶ ΔΘφυδΙτογ. ἰά δαΐθι 400 τὸ β εχ- 

δ οοαϊὶ τὸ α, δυιπίαπι δδὶο τὸ γ: πυῖο δηΐα πδς οπιπὶ πες πα} ποθ 
σαϊάδιπ πο4ὰβ ποι ουΐάδιπ ἱπ6586 τὸ ἃ οοιπίπρὶ!, δἰφυϊάθτα οοπίϊη- 
βθῃίθ8 ργοροδίδίοῃ 8 σοῃνογίαπίασ, ἃς τὸ β ρ] γι θ8 ἰπδ886 σοπεηρίς 
χαᾶπι τὸ ἃ. ἤος δχ ἰογιπίνἷ5 φιοαα ραγδρίουμπι δϑὲ, ουτῃ δπίτα 
Ῥτοροϑβιομαββ ἰϊὰ 86 μαρεπῖ, ργίπιιι αἰ εἴπιο δὲ πὰ] σοπεηρίς εἰ 
Οτπηὶ πεοθϑϑαγίο ἰμδϑῖ. ΤΟΓΙΠΙΠΣ ΠΟΙ πα 65 ΟἸπ ἴθ ἀπὲ Ὠΐ : σοποα- 
510 Ὠἷθ ὨΘΟΘϑΘΑΓΙΟ 1Ππ6888.,. ΔηΐτηΔ] - ἴθι - ποῖπο, οΟΠοΪ δἰ οπὶβ ἤοη 
ΡΟ686 6586, διηπιᾶ] - Αἰ ΒΌπι - νοϑεπιοπῖαπι. μδγϑρίουθμι ἱρίζατ 6ϑὲ, 
οαπι τογτηϊοΐ πο. Ἰποο 56 μαβδηΐ, πα ]υπὶ βογὶ δ] ορίϑπιατα. πᾶτι 

10 ΟἸππὶδ δΥ]]ορίϑηνι8 οΟ]Πρὶς δας ἱπθ8δα διαϊ Ὡθοθδϑαγι9 ἰῃθ856 δαξ 
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Ομ πραγ ᾿π6886. ἡμῶν αὐξοπι εἷς δ] ορίϑιηπ8 πδς 'π6886 ὯΒῸ 
ἩΘΟΕΘΒΑΓΙΟ ἴπ 6886 ΟΟἰΠΠραῖ, 6Χ 60 δρραγδὶ ἀυοὰ αἴβιτπβάναπι ο0Ὡ- 
οἰτιδίοποιῃ 1011} ρναιῖνα δὲ ργιναενδιη δἰμτιπαίῖνα, τοδίδι ἰρίτα 
ὡΐ οΟἸ σαὶ οοπμρογα ἴπ6 8586. δ6α μος 6ϑὲ προ ϑ5: 0116. φαΐρρε οβϑιθὰ- 
δυχη δδῖ, οὔ ΤΟΓΙηἰηὶ 114 86 ΒΡ πὶ, εἴ οὐλῦὶ ροϑίγοτηο ρΓλ πὰ μ6- 
οεϑδαγίο ἰπ 6856 δὲ π}}} σομξίηβεγα ἰπ6886. αυδγα 0 ροΐδϑὲ 688 
ΘΥ]]ορίδιπ8 40 οΟἸ]ραξατ σοπέπροτα, φαΐα φιοά 6βὲ ποὲ ϑβϑδσίαση, 
ΠΟῊ 68ῖ ΘΟΠΕ Προ π5. Ῥδγϑρίσαθτη ἰριτυγ δϑῖ, οὶ τοτιπὶηὶ ππῖν γαῖ 
δοοὶρίαηξαγ ἴῃ ρΓΟροϑ Ποπὶθ 5 σοπ ϊμρ θα 5, δοΙηΡ 6 βογὶ δυ]]οκῖθ- 
τοῦϊη ἴῃ ΡΥ πᾶ ἤραγα, οἷνα δἰπὶ δεϊγι εν δῖνθ ρτιυδῆνῖ, Γαι δὶ 00 
δῇ υεῖνι δἷμξ, 5Υ]]ορίδιπασπ 6886 ρουζοοῖξιτα, δὶ ρτινδεν!, προγίδος 
ἴπιι. δεά ορυϑβ δϑὲ αἴ Ομ Προ Γα δοοὶρίαταγ ΠῸῚ ἷπ ργορ δι οὨΡῺ8 
Ὡ ΘΟΕ σϑαγ 5... 884 8δουμάῃπι ἀϊοῖαπι ἀεβηϊίοηεα. πος δυΐθιῃ ἰπῖογα 
ἄσμ Ἰαῖοῖ, 

15. δὶ γεγο δἰξεγα ρυοροβίο ραγα αἰϊογα οομηρθηϑ δοοὶρῖδν 
Ὦωγ, οὕμι δὰ 4.86 σοητίηεῖ τηᾶὶτ5 ΘΧΊΓΘ ΠΗ πι, ΟΟΠΈΠρΟΓα δἰ ρα βοδῖ, 
οτππ 68 8Υ]]ορδιηϊ Ἔγαηξ μεγίθοϊ, οἱ ἀθ σοπείπρεπεΐ ϑεουπάυπι ἀϊοίατα 
ἀεβηϊποποιπ δοσερῖο. οὑπὶ δυΐοπι ργοροϑιίο ἴῃ χαδ 658 πιϊπῸ8 6χσ 
ἘΓΘΙΠΌΤΗ, ΘΟΠΕΠζΟΓΟ δἰρτίβοαῖ, οἸπ 68 δγαηξ ἱπιρογίθοιὶ, οἱ ρυναϊνὶ 
δ ]]οεἰδιπὶ ποῖ δγαπὶ ὧδε οοπεμροη τ δεοππάπι ἀδβηϊιίοποιι ἐἰϊατα 80 
δοςορῖο, δοά ἀξ 6ο φυοΐ πα}]1 δαϊ ποὴ οτπηΐ περ ϑ5διῖο ἰμ6ϑί. πδηὶ 8 
Δ Ὰ]}} δὰξ ΠΟῚ τη πὶ ΠΕ 558 10 ἰπαϑῖ, ΘΟ ἴπρογα ἀϊοϊμν8 ἀξ .}}}}} δαϊ Ὡ0 ἢ 
οτηὶ ἰπϑὶξ. οοπεϊηραὶ οπὶπι τὸ α οπιπὶ β, ἃς τὸ β ροπαῖαγ ἰπε88ε οπιηΐ 3. 
αυονίαπι ἰρῖπιγ τὸ γ εϑὲ δ β, οπππὶ δυΐειη βὶ σοπεϊηρῖς τὸ α, ρεγθρίοπατα 
6δὲ οἰΐαιη οπιηὶ  οουτίπροτγε τὸ α. βεἰρίταγ ρογίεοξα 8Υ]]Οβιϑτατδ. δἰπιὶ- 
πῖον οἴίδτι ἱ ργοροβίίο α αὶ εἱϊ ργίναιϊνα, ργοροδίεο δυΐεπι β γ αἰβυτηδς 
ἔνα, δι πιδῖαΓα 86 ῬΓΟΡ ΘΠ α βὶ δἰρτβοδπ5 σοπἄπρογθ, ργοροϑιο γετῸ 
βγ διροιβοδηο 'π6886, ραγίεοϊαϑ ογὶ᾿ 5.1] οί ϑται8, φαο οοἰ]ἰροῖαγ οομ ἢ» 
ξετε αἱ τὸ α πὰ ]} γ ἱπδῖξ. οὐπὶ ἱρίξατ πιϊποῦ ὑτοροϑιεῖο ᾿πθ8εα, βίου οοΏ- 
ἘΏβεΓα δἰρηίβοαῖ, Υ]]ορίϑπιοσ β τὶ ρεσθοϊοϑ ρογϑρίοππὶ 6δῖ. οσλῃ δαϊε τα 
ςομγατῖο ᾿ποο τα5 παροὶ, 98γ]]ορίϑηλοβ ἔογε οδϊθπή θη υτη δϑὲ ροῖ ἀθ- 
ἀποιίοπειη δα ἔπ ρο551:}116, δίταα! 6 σΟμ δα 1 6888 8Υ]]ορίδιη 8 παροτ- 
ξεοῖοϑβ, φαΐα ἀειποῃδίγαιο ποῦ πὲ ἐχ ργοροϑιποπίθυϑ ἱπίεῖο ἀςοερτΐδ. 
Ριάπιαπι δυΐοιη οχρ]ϊοαηἄσπη οδὲ, δοαιη οεὶ τὸ α, ἀφο 6886 6ϑ8ὲ 6886 τὸ β, 
Ραιῖτογ δἕϊαια οὐλῃ τὸ α οδὲ ρο5510116, τὸ β ἴοτε ροϑϑῖθι1ε, ἰάχαε πδοθϑ 
δαγίο. εξ δπίπι γαρὰϑ ἰξα 586 Ππαροπίθαθ, υθὶ τὸ α, ρο851:0116, ὩΡὶ τὸ β, 
διη ροϑ81} 116. δὶ ἰρίταγ ΡΟ 8815116, φαδπῆο ἰρανὴν 681, ἰδοίαπι Γποτὶῖ: 
αἴ᾽ οοτγές ἱπιροβ51}116. φαΐα δϑὲ ἱπιροβϑί 118, ἕδοΐατα πὸ ετὶξ. χαοάοὶ 
οἴπλα] τὸ α εδὲ ρο881}116 οἱ τὸ β ππροϑβῖθι]6, οοπεπροῖ τὸ α ἔδοῖαιπ 6588 
δἰπε β. εἰ δἱ ἑδοϊατι 6856, δἴϊαμη 6586: χιοά δμῃ εϑὲ ἰβοῖατι, σπδυιὰο 
ἐδὶ [δοπμπ, δῖ. Ρο881}01}16 ἀυΐθπι εἰ ἱππροϑ818 116 δοοίρεγα οροτίδξ πὸπ 
δοΐυιη φυοᾷ βοτὶ ροῖϊεϑι, δα οἴδασι ἐδ γογα Δ οἰξας, εἴ φαοὰ δοῦν εϑῖγ 
εἴ φαοϊουπααε ἰτἰ5 πιο !8. ἀϊοϊξατ ΡΟϑδΊθ 116: οὔληΐαπι δηΐμα 811}}19 
ταῖο δϑὲ. ργδοίθδγοα χποά ἀϊοίιπτιϑ, σππῃ δϑὲ τὸ α, 6586 τὸβ, πο ἴα 
δοοίρεγε οροιίθξ, χαβδὶ ουσα ἀὐαπι φυϊἀάδτη εἷξ, πεῖαρε τὸ α, τὸ β 
[αϊαγαπι οἰξ, φυΐα ΜΠ] ἢ δοοδϑατίο οοἰ ἰἰρίταν εχ δὸ χυοὰ ππυτα φυλάς 
ἄδπι 811, ϑ8εἀ φιυοά ἀπο πιϊπίπηστη δἰπὶ, αἴ ουτα ργοροβιοη 85 60 400 
ἀϊχίιπυϑ τποάο δ6 μαβεπὲ ἴῃ δ] ορίϑιπο. πᾶπι 8 τὸ γ ἀϊοίτα ἄς δ᾽ ἃς 
τὸ δ ἀε ζ, εἴίδιη τὸ γ ἀε ζ ἀϊοοῖυγ γιδοθβθαγῖο. εξ δὶ αἰγααε ργορο- 
δι[ο 6δϑδξ ροϑβϑί 1115, δἰϊατι οομοϊ υϑῖο δυὶξ ροβ51 1115. ἰαπχαδπὶ ἰριτα 
εἷ φυΐϑ ροϑιοτῖς τὸ α ργοροοίείοπο8, τὸ βὶ φοποϊαδίοπειπ., μοπ βοΐπτα 
βὲ τὶ οὐ τὸ ἃ εἰῖ ποοοδϑαγίασα, δίπια] δἰϊαιῃ τὸ β 81: πδοδββαυϊαχεν, 
δε ἴδια ουχῃ ἢΠΠπὰ οἷς ροϑϑὶθιϊθ, μος φαοχας οἷς ροϑίθι|6. μος 
δαΐοια οβίθηδο, οοηδίαϊ, δὲ αἶἰϑα πες ἱπιροβ8ὶ}}}}18 δἱῖ Βγροιβαδίδη 
εἰΐαια ἰά [α]δυπι πιο ἱπιροϑϑῖθ1}6 ἔογε, φαοὰ ργορίεσ Ἀγροϊβεϑὶπ 805 
οἰἀῖς, αἱ οἱ τὸ α 6ϑὲ ζα]δυα, οπ ἴάπιθπ ἱπιροϑοῖ 116, οὕτα δυΐθτη τὸ ἃ 
εϑῖ, δξίατῃ τὸ βὶ εϑδὲ, οδγὶθ δίαιτα τὸ β ογὶξ ἔαϑυτη, ποῖ ἴᾶπεθη ἱπιροϑ᾽ - 
δῖ 116. πᾶπὶ χυΐα οδιθμϑΌτη δϑῖ, 8ὶ οἴη δϑὶ τὸ α, εεἰ τὸ β, οἴϊατα οὔχα 30 
Ροϑ5.}}116 δὲ τὸ α, ροϑβίβι]8 ἴογε τὸ βὲ δαρροιίταν δυΐοτα τὸ α 6658 
Ῥοϑρι]6: ἜΓΡῸ δἰἴϊαπι τὸ β ογὶϊ ροϑϑίυη!δ, ."" δὶ δὶ: ἵπιρο οὶ ῖ]6, 
Ἰάδπι δίσαι δγὶξ ροϑϑὶθῖ]α εἰ ἱπιροϑδὶθ116. [ιῖ8 ἀοβηϊ8, τὸ α ἰηοὶξ 
οἱππὶ β, 8ς τὸ β σοπεηαξ οταπὶ γ. Ὠθοδ888 ἰρί τα. 65ὲ ἀξ οπιπὶ γ τὸ α 
ἵπε886 οοπεϊπραξ. ἔλα Θυἷχα ποῃ Ομ ηροΓα, ἃς τὸ β οπιπὶ γ ροπδῖαγ 
ἴπ 6886 : μος δυΐεπι ἰαϊδαπι χυΐάδιη δϑῖ, πΟῺ ἰδία θη ἱηρ0581}116. δὲ 
ἰξίτυτ τὸ α ποὴ σοπεϊηρὶς τῷ γ ἃς τὸ β ἰηδδῖ οτηπὶ γ, τὸ α ποη οπιηὶ β 
οοπεπρὶτ: Βὲ δαῖτα ὁ] δπιαϑβ ἴῃ τογεῖα ἤσωγα. αἴζαὶ δαρρομερδῖας 
οὐαμὶ ἱπ 6886 ΘΟΠΕΏρΟΓΘ. Ὡδ06886 ἰρίτατ δῖ τ τὸ α ΟἹμηὶ γ ΘΟΠπρδξ, ὃ 
δαρροδίϊο δαΐτα ἐὸ φαοά ζαίδαπι, ποὴ ἐαροϑ81 0116 ὁδὲ, φαοὰ ἱμὰθ 
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δοοίαϊε, οϑὲ προ ϑῖ 8116. Ἰίοθὲ οὔατα ἱπ ῥυῖπι βρθγα Δεάποετε δὰ 
ὑωροϑϑίθῖ]ε, δὶ ροπδτηῦϑ τὸ βὶ ἴπεβδὲ τῷ γ. Ὥδιη δὶ τὸ β ἰμεδὲ οππδὶ Υ 
δοτόα σοπηριξ οπιηὶ β, εἴασα οτπηὶ γ οουπηρεὶ τὸ α. γεγαπι δῃρ- 
Ῥομεβαῖαν ποῦ οτπηὶ ἱπε85ε ρο886. οἵπηΐ δαΐεπι ἱπ 6888 δοοὶρ᾽ εμάτιπα 
ἐδ ποι ἰδιαροτα ἀεβιΐξυπι, τὸ πᾶπο δαξ μος ἴδπιροτγε, 8εὰ δἰαρ]ῖ- 
εἴνετ, φαοπίαπν ἐχ Βυϊαθοοχποί! Ῥγοροϑιἰοπίθιι8 ὁυ] ορίδιαο8 οοπβ- 

10 οὐσθθϑ. οεἴεγοσαὶ ριοροβίϊομε δεοπμάυχτα τθιπρ08 Ρσγαθβεπ8 δοσορία 
ποι οτὶϊ ὁ.}]ορίδανα8. δ1 81] δηΐπὶ Τογῦαδ86 ργοῃίβεῖ δἰ χυδηάο οἴππὶ 
τὰοῖο Βοπιΐποιη ἰπ 6886, ΠΘΠῚΡ6 δὶ μὲ 81} αἰτπὰ τπου δῖα: ποτ δῖοι 
οοπίπεις οτπηὶ ἐχαο, δεὰ όσθὸ μ}}}} εχιὸ οοπεηριξ. ρτγϑεῖογθα 
Ῥτίπιας τεστηΐπαυ δὲξ δπΐπιαὶ, τη οάϊιιδ ταοΐαιη, Ροϑέγοιπι8 Βοπιο. ργο- 
Ῥοοϊοπος ἰρίταγ δἰχη τοῦ μαροθυμξ, οοποϊαϑῖο δυΐεπι τὶς πεοθϑ- 
ΔΑτΙΑ., ΠΟῚ ΠΟΠΈΠρΘηδ: ΠΘΟΘδϑασΟ πᾶπιχι ἤοπιο δϑὲ δηΐπια]. Δρρᾶ- 
τεῦ ἰφίζασ ῥγοπυπεδζαμι πηϊνογϑαὶ αοοϊρίαπάαπι 6686 βιμαρ ἰοἸἴοτ, 
ὯΟἢ ἴδιαροια ἀδβηϊξαπι. τιγϑὰ8 ργορ βίο α β εἰξ ργϊναῖνα πηϊνεῦ- 

20 88115, δὸ ϑυϊπδίῃγ τὸ ἃ πα ]} βὶ ἰπε886, τὸ β δυΐδσπι σοπεηραϊ οταπὶ γ 
ἴποϑϑθ. Ἀἷδ ἰφί ταν ροϑι εἶθ, πϑοθϑια 6ϑὲ αὐ σοπίϊηραϊ τὸ α π0}}} γ ἰπ6886. 
ἔλο διΐπν ΠΟῺ ΟΠ ΩροΓΟ, ἃς τὸ βὶ ροπδῖωγ ἴμ6886 τῷ γ, φιεπιδάιπο- 
ἄσσι δηῖδα (δοΐητα ας. πθοθθ56 ἱρίταν 6δ᾽ τὸ ἃ αἰϊοαὶ β ἴη688ε: κὲ επίσα 
4γ11οείστητϑ ἰῃ ἰεγα ἄρυτα. μος δυΐοια δϑὲ ἱπιροϑϑι} 116. σαδργορῖον 
οὐπἕπρεϊ αἰΐχας τὸ ἃ πα}}1} γ, χυΐα ἔαϊδο ῥτιποὶρίο πδὸ προ δι 
δΌΡΡΟδἰϊοΟ ἱπαροσδῖθ!]6 δοοιἀϊξ, Ἀἰς ἰρίτατ 8γ]]ορίδαναϑ ποι οϑὲ σ0Ὡ- 
Ὀπρεπιὶθ δεσπηάυπι ἀεβηϊ ἄοπϑια 1|8πὶ. απᾶπι δΌρτγὰ ἰτδάϊάϊταα8 δο- 
ςορί, δε εἷυν5 φυοά πι}}} πες ββδαγῖο ἰποδξ. μδεο δπἰπι 68ῖ εοπῖγα- 

80 ἀϊεῦο ροδῖτας μγροίμεβεος, φυΐα δῃρροδίζαιι ζπδιαΐ πες ϑϑαγο τὸ ἃ 
δἰϊστιὶ γ ἐπ6 8556: 8.]} οἰ ϑπιῃ8 δυΐετα ἀφάνοθηδ δὰ ἱπιροδβίθι!]6 οο]Πρὶς 
σοπιγααϊοϊοποια ορροϑίζατα. ργϑθίθγοδ ὃχ ᾿οσιπιπὶβ απο αι 6 Ρογϑρῖ- 
ιθτα εδὲ ὩΟῺ 6886 ΠΟποΟ]υδίοποιῃ σομηροῃἴοια. 811 Ἔπίτα, ὉΒὲ αν 
φοσστδ, δὶ β, ἱπιο!]Πρθηθ, Ὁδὲ γ, ποῖπο. μᾺ}}} ἰρίτυγ βὶ τὸ α ἰποδῖ: 
πΌ]1α οηΐη τοϑ 1π16]Π1ρ6 8 δδὲ φοῦταϑ. τὸ βὶ δυϊοπι οοπεπριξ οπιηὶ γ: 
σταῦὶ δαῖτα Ἀοχαλοΐ σου ἀπρὶξ αἱ ἱπ:6 ]Πραξ. 864 τὸ α πϑοβϑδαγίο ἱπθϑὲ 
πῸ}}} γ. ἜΥρΡῸ σοποϊυδῖο ποὸπ δϑῖ οοππροηδ. ΠΟ ἴᾶπιδῖ δαῆροΥ 688 
πδοδϑϑαγία. δῖ δπίτι τὸ α τιοίτιπι, τὸ βὶ βοϊδηῖα, αϑὶ γ Βοπιο. ἰρί- 
τιν τὸ α πᾺ}}} βὶ ἱποτίς, ας τὸ β σοπείπρίξ οπαπὶ γ, πδο δγῖξ φοποϊαδίο 

35 περοϑϑασϊα, Ζυϊα ΠῸῚ 68ὲ πθοθ886 ῃμἰΐυτη ποτπΐηθαι τπου τὶ, 86 ΟῚ 
δδὲ πθοθδδὲ δἰἰαποτι τπουατὶ. σοπϑίας ἱξίϊαγ σοῃο]υβίοπειι 6886 Ὧ8 
εὸ φιοά ποπ πδοθϑφᾶγίο ἰπ6ϑξ. ἔθιταΐπὶ απξθτα τ] 8 δππὶ δος ρίθπαϊ, 
4αοάδὶ ρτιναϊο ἱπηραιυὸ ταϊμοτὶ δχίγοιμο δὲ ϑἰριίβοεῖ ςοπίηρεγα, 
ἐχ ἰρ815 ργοροδι ἄομιΡῃ5 δος ρ8 0]1π5 οτὶξ Ἰ ο κἰμάνι, δεὰ οου- 
Ὑογ88 ῬΓΟροϑιομο σοπεϊπβομϊ οσὶξ 60] ρίϑτιῃθ, Ζυδιηδάιποάυσῃ ἷἱπ 
γἰοσγίθῃ. ἱποῖς οπΐπι τὸ α οχμπὶ β, εἰ τὸ β οοπεϊηραξ 5}}}} γ. εἷς 

χρῖσαν τοστηϊηΐδ σοπδε τυ 8 Ὠ181] πδοθϑϑαγῖο οἰ] θῖιγ, δὶ γεγο οοπ- 
10 φοσίαϊασ ῥγοροδίθο β γ, εἴ δοοὶρίαξις τὸ β οχππὶ γ σοπέπρετε, κξ 

ΕΥἸΙοξιδπιτ8 αὐ δηῖθα: διχηλϊθιη δμΐτα 8ἰζαπι τοττοϊαὶ μα ρεπί. δούθπι 
τοοάο βεῖ οὔπι ἀπιθῸ ἰπίογυδιϊα δαπὶ ργίναινα, δὶ ἱμέθγυ δια α 8 
ΠΟῺ ἴπεδδ6, ἱπίεγυαι υτη βὶ γ ΠῈ}}} ςοπεηρετα ϑἰρτιίβοδε, πᾶσι εχ ρτο- 
Ῥοδιϊομίμυα δοοερεῖθ ΙΗ] πεοδβϑαγιο Το] ρτας, οοηγεγθα δυΐοιω 
Ῥεορούμοδε “οπεπρεῃϊε εγῖξ δυ]Π]οβίδτπα8. δοοϊρίατογ δηΐπι τὸ ὦ 
πα] βὶ ἴπο556, ἃς τὸ β σοπεϊπραϊ π0}}1 γ. εχ Ἠΐ9 Ἔγζο Π1Β1] Ὠδο 55 10 
οΟἸ]ρίτατ. δἰ σὑδγο δαπιδέις τὸ βὶ ὁτιπὶ γ οπάπρετα, σαοά αυϊάδια 

20 ὑϑγαση ἐδῖ, ργοροβο δυΐεοπι α βὶ δ: πημ τοῦ Ἀδθοαὶ, ττιγϑὰδ οτὶξ ἰάθπα 
4Υ]]ορίδταυβ. χαοοἱ δυτιΐπμ δ: τὸ β μοπ ἴπα886 τῷ γ, ποὴ δυΐξειῃ 
σΟπ ηρεΓΕ ΠΟΏ ἰπε886, 1]10 το ὁ εξ 5γ}]ορίοπιιϑ, δτα ρσοροϑίτο 
α β εἷξ περαῦνα δἶνε δἰβιτηδῖῖνα. ἰδυτηΐπὶ σοπιπιπεα ςΟο] υσἱοπὶ 
πιδοδεδαγὶο ἴμλεδδε, Αἰ θυπὶ -- απἰπιαὶ - ὩἰΧ, ΘΟπο] υδίοιδ ΟΠ οοπάμρεοζγα, 
ἰβαπι- διἰπιαὶ - ρὶχ. ρεγδρίουσπι ἰρέξατ εϑὲ, ἐππὶ τογαιΐπὶ ϑαπὲ ππὶ- 
σόγραΐθδ, εἴ αἴξογα Ῥγοροϑίτο δοοὶρίϊωγ βΏγα δἰψβγα οπἄηρειϑβ, οἱ 
ῬΤΟΡΟδΙμΟ τὰ χαὰ δϑὲ ταϊπῸβ Ἔχιγοσθασα, δος ρα σΟπΠΠρβ6Π8, δοτὰ- 
Ρετ βεγὶ υ]]ορίϑταμπι, δε ἱμέθγάμπι εχ ἱρδὶϑ ργοροϑιποπρα8, ἱπῖοῦ- 
ἄυπι σομγεῦθα ργοροδιΐοπα, σααπᾶο δυΐθμι Βόγατα αἴτωπαπε Βαξ 

30 εἴ ἀτιδῃ ΟΡ ΟΒάθατα, διιργα ἀἰϊχίπιμβ. δίῃ δαΐεπι αἰτθγαπι ἱῃ ογυ δ! ]]ῃ 
δυτηδίυτ πηΐγεγδαὶθ, αἰζθγαση ἀπ ραγίδ, συχτα ἹΠδίοσὶ Ἔχίγελο ἀηΐνθτ- 
416 σομηρΘπ8 ὑρη ὡκς ϑῖγε δ(μγτηδενυσα δυο ποραϊΐνητι, Ῥατίϊοα- 
ἴαγα δαΐδτι ἰηξοτυ δι ἰατη οϑὲ αἰδιιπαενυη οἵ ρυπυπ, οτὶξ 5.0]ορίδιπαδ 
Ρεσίεοϊαα, χασιαβήπιο ασα εἴ οὔ τοσταὶπὶ δι απιϊγογϑαὶθθ. ἀδπποι- 
εἴσαῖϊίο δυΐεπι εδὲ δαάθιη {αδα δηῖθα. συγ δυΐδιῃ ἱπιεγυδίϊυιη 4.0 
ΘΟπἄδοῖαγ πιδὶα8 ΟΧΊΓΘΙΩΏΤΩ, 681 τὸ ΠΟΣῚ ΠΟὨἤπρθηδ, δἰ τογατα 
δΏ ΕΙΩ ἰῃ Ῥᾶτί8 σΟΠΙ ΠΡ Θμδ, δἷνα οὐ ἀμμῖγίς δἰτ6 πορβδενας ροδίϊαθ 

δἷπξ ἄτοθας ῥτοροδίομθβ, εἶνε αἴξογα αὔδιτπάϊνα αἰΐογα πορβενα, 
οὐιηΐπο δγὶξ δυ]ϊορίστιιβ ἱπιρογίεοϊτιθ, 86 ὰ Αἰ} σοη βιτοαραπξαγ ρῈγ 
ΠΩ ΡΟΒ5ΙΒ116, 4111 δἔαπι ρ΄ οοηνθγϑίοθθπι ρσοροϑιοηΐβ ΘΟ πρεητβ, ὃ 
διουξ ἴῃ Ῥτίου 8 δΥΠ]ορ 51η18 ἰδοϊασα εξ. οτγίξ δυΐθιι 8.1] ορίδτπυδ 
ῬΘ᾿ οομγογβίοπεπι, οῦτη Ὀπὶν οΥ84 18 Ῥγοροβίτῖο ἰαποία πυπδίοσὶ οχ- 
ἵγεπιο δι ριιβοδξ ἴμ 6656 δαϊ ΠῸπ ἰπα586, ραγιϊου αγὶ8 δυΐοτα, στη ἷξ 
Ῥτιναῖνα, σομείηρετε δοοὶριξ, τξ οἱ τὸ α οὐππὶ βὶ ἰπθδὲ δαϊ ποῖ ἱποδῖ, 
ἃς τὸ β αἰϊουὶ γ σομεϊηρις ποὰ ἴποϑδα, πᾶπὶ ΘΟπΥΘγδα ΡΓῸ τοῖο ῃ8 
ποηπἶπρεηεῖς ργοροδιίουο β γ κὲ 4γ]]ορίδπιιδ. οὐπὶ δαξοπὶ Ῥτοροϑὶτο 
Ῥαγιϊου αγῖϑ ἀοοὶρὶῖ ΟῚ 'π 6886, πο δγξ δὺ]]ορίϑπιαβ. τογσηΐπὶ οοπ- 
ο]υδιοηὶδ αἰ γιπαπεῖβ ἀἰ θυσα - δηΐτιαὶ.- αἰχ, περάιεῖ8 αἰρατα- δηΐπιαὶ- 10 
Ῥἶχ. πδᾶπὶ ἀν ἱπάθβηϊτο βαπιδηάδ εϑὲ ἀεπιοποῖταϊο. σχυοάδὶ υπῖνογ- 
δᾶϊε ἰαποεΐμχη 81} τηϊποτί Ἔχίγοιπο, ραγι οι ϊαγα πιδὶουῖ, δῖν α ρ γι σαν 
δἷγε αἰβιτηαϊίνιπι δῖνε ΠΟ Πβ6 118 δῖνθ ῬΌΤτι αἰΓΌσην 8 δὶ8 δος 6 Ρ- 
ἴασαι, ΠῸ}]0 πιο εγῖϊ δυ]]ορίϑιηα8. πθαὰθ ἴππς δαὶ δΥ]]ορ σπιαβ, οὐ 
ἴῃ Ῥαᾶγῖθ γε] ἱπάεβηϊϊδε ροϑὶϊαα Γποτίπὶ Ῥγοροβι!οηο8, δῖίνα σοππ- 
ἔετα δῖρᾶα δοοϊρίαπε δῖνα διῆθαθ ἴῃθ886, ϑ'νε δἰΐεγα σοῃίπρογα 
αἰϊογα ἴπ6886. δῖ δυΐεῖι ἀοπιοιιϑιγαιῖο δδάάεσῃ χαδε ἐὴ ϑυρετγίογιθα8. 
ταγταϊπὶ δαἴθπι σοτητῖι 68 ἵπ Πυθα ΠΘοΘβϑαγὶο ἀπαϑῖ, δΠ 118] - αἰρασα- 
Βοχιο, ἴῃ φαΐθὰβ ἤθη σοηηξιῖ, ἀπ πιὶ - ΔΙ πὶ - υοδεϊπιοηζαχη. ῬεΓ- 90 
δρί σα απι ἰρ! τ αὶ, 81 τπαῖοῦ Ῥγοροϑί[ο ροϑῖϊα 811 πυιλυ ουβ8 18, ϑΟπι ΡῈ 
Βετὶ δυ]]ορίϑπιανη,, δὶ ταΐποῦ, πὶ ἢ] ἀηαπᾶπι ἱπάε “ο]]ρὶ Ρο886. 

16. Οὐπι δυΐεια αἰΐθσα ργοροβίο παοθϑϑαγὶο 1η 6886 δπΐ ΠΟῺ 
ἴη6586, Δἰΐογα σομἕϊηρεγο εβε᾿ Ἰδχὶ Υ]]ορίϑτιι 5 χυίάοπι ογὴϊ ἔθστηὶπ 8 
βοάοπι πιοάο μα) οιῖραϑ, ἰἴδαυα ρογίεοϊαδ, οὐπὶ ΤᾺ ΠΟΥῚ ἜΧΊΓΕΙΠΟ 
ἱππρβοῖιγ πϑοθϑϑᾶγιιιτα. σοποΪιδῖο γ6γῸ, δ: ἴϑυιμὶπὶ δἰπὶ διτπ θυ εὶς, 
δἶνθ ὉΠΙυ θα τοῦ ϑῖν 8 ΠΟ μ γΘΥβα ΘΓ ΡΟδὶιὶ, δἰρτί βοαῖς σοπη- 
ξδτβ, ὕθῃ ἰπθ886, δὶπ δἰϊδιαπι ἱηθγυαι]ανη δὲξ δατιναίίντσν δ] τοσταα 
Ῥτναϊίντιπι, οὰπὶ αἰβγπιαϊίνυ δϑῖ πϑοβϑβαγίτιπιη, σΟΠΟΙ 810 δι π] Π1 6 Ὁ 10 
δισηιβοαθις σοπεηρογθ, ΠοῚ δυιΐθπι ΠῸπ 1π6886. οὰπὶ Υ6ΓῸ ΡΓΥΔΕΥΏΣΩ 
δεῖ πεςαϑϑαγίιπι, σοπο μΠἀΘῸΓ ΟΠ ΪΠβΟΓΘ 'Π68568 Θ᾽ ΠΟῺ ἴΠ6886, δῖγ6 
ΦοΓταΐπὶ δἷπε ἀπίνθγϑα 88 δῖγθ ΠῸΠ ὑπίνοθ 8865. σΟΠΕΠρΟΓΘ δαΐδιπ ἴῃ 
φοποϊυδίοπα δοίίδιη τθϑὰο δοοῖρὶ ἀε)δὶ χαο ἰῃ ϑαροτγίουθα8. παἶ]π8 
δυΐοιη 81] ορίσιπιι9 οσὶξ απὸ ΤΟΠ]Ιρϑῖυν πϑοθϑϑαγὶο ὩῸΠ ᾿πέ886. ὨΔΙᾺ 
δἰιύὰ 688 ΠΌΠ πϑοθϑϑαγιο ἰπ 6886, ἀἰϊιιά πϑοθβϑασίο ὩοΣ ἴῃ 6886. ΓΙᾺ 
ἐρίταν τοτταῖπὶ ϑὰηξ αἰβγτιδιινῖ, ποι οἴβοὶ ςοποϊπϑίοποσα πθοθϑϑαγίδση 
Ῥετγβρίουσιῃ 65ῖ. ᾿πϑὶξ πϑιη]αα τὸ α οτοηὶ βὶ πθοοββασῖο, ἂς τὸ βὶ δςεὶ- 
ἀδὲ οπιπὶ γ. ετῖξ ἰρίτατ 9.110 ίσπιιβ ἱππροτγίδοϊα, πιο ςοΠ]Ἰείατ τὸ ἃ 
σου ηροιθ οἱππὶ 7. ἱπιρογίδοϊιπι δυΐθτη 6886 6χ ἀδιπομβιγδ 06 36 
τηδηϊοσίιπι εϑὲ : ἀεπιοηϑίγα ἐζον δηΐσα δοάθπι τηοάο πὸ ἴῃ δαρεπο- 
τὶθιι8 πϑὶ διμπη8. Γαγϑας τὸ α σοπίϊηραϊ οἰππὶ β, ἃς τὸ βὶ πεοθδϑασῖο 
᾿πϑῖξ οἵηπὶ γ. εὐἱξ ἐρι τ δΥ]] οί σηητια, πὸ ἙΟΠ]ροῖαγ τὸ α σοπθηρεοτα 
οἴπηὶ γ5, δεά ποῖ οΟἸ  ραῖαγ ἰθ65θ. αἴσιο ᾿ὶς δ] ορίδπιιδ εδὲ ρ6γ- 
[δοῖα8, ποπ ἱπιρογίθοιιβ, χαΐα κἰατίτν ρον πεῖταγ ἐκ ργοροβιομῖθεϑ 
ἰμῖτῖο ϑαϊαι 8, αυο οὶ ργοροοιιϊομευ ἤξατα ἀἠεγααῖ, ρτίπιαση ῥσο- 
Ῥοβίεο ρεϊναϊϊνα οἱξ πορεβϑαγία, ἃς τὸ α πϑοθϑϑαγίο μ}}}} β Ἑοπηραῖ, 
δεἀ τὸ β σονεπραϊ οπιπὶ γιὲ πδοθδ86 ἰβί ταν δϑὲ τὸ α πὰ} 1 γ ἴμ6δ86. 10 
Ῥοπαῖωσ δπΐτι ἴμ 6886 διιξ οἵπηὶ δυιΐ δἰ σαϊ. δα ρροπδ)νδξαῦ δυΐθτι μ0}}} 
β ςοπηρογα. οὐχα ἰριτυγ Ῥεροημῦ Ρτῖνϑηϑ οοπγνογίδειγ, οἄδτ τὸ β 
ἘΜ} ἃ οοπεϊηρὶξ. αἰαὶ τὸ α οπιηΐ δυξ αἰϊοσὶ γ ροπίϊαγ ἴθθθδε. χθδγδ 
πῺΪ}} δαὶ ποπ οπιιὶ γ τὸ βὶ ςοπεϊηρίς ᾿π6656. Ὑθιτπι ἰμ 10 δΌρΡΡοπδ- 
Βαῖῃγ οὐππὶ σοπέηρογθ. ραγϑρίοασιη δυΐθπ οϑὲ οο]]ἰρί οἴδπι οοπι- 
ἄπροτθ ποι ἰπθ486, φυδιιἀοααίϊετα (ΟΠ ρα πὸπ ἴπ6886. γηγδαϑ 
αἴβιτηδῖνα ργοροβιεῖο οἷξ πες θϑβδγίδ, δὲ οομεηραϊ μ8}}} βὶ τὸ α 'πε 886, 
οταιΐ δυΐειη γ τὸ ὶ πποῖξ πδοδϑϑαγῖο. δ }]ορίϑιπιιϑ ἰρίτατ ἐτίξ ρεγίεθοξαδ, 
0 ἰδιωθη ΠῸῚ (ΠΟ ΠΙροῖτγ ποῖ 'π6886, 864 ΟΠ ΠρΟΓΕ ΠΟῺ ἰπ6886; 90 

δἷς οηΐπι δοςερία ζυϊξ Ἰπαῖοῦ ῥγοροϑίειο. πθὸ ἰΐσεὶ ἀθάποογα δὰ ἴπ- 
Ῥοϑϑῖθι]6, υῖᾶ 8ὲ ϑαρροπαῖιγ τὸ α αἰϊουὶ γ ἱπο886, εἴ ῬοπδῖαΓ οἰλδπι 
εοπέηρετα τὸ α π0}}} β ἴπθ888, 981] πὰ οοἰ ἰρίτιτ ἀπροδϑῖβι]ς. οἱ 
γϑτο τηϊποτὶ δχίγειπο ἱπποῖα δὶ: ργίναίο, οὔσῃ βρη βοαὶ ΘΟΠΕΠΡΘΓΘ, 
δΥ]]ορίϑιπυδ ογίξ ΡῈ σΟΠΥ θυ βίο ΠΘΙα, φυστιδάτηοάιηη ἰπ Ρυἱουραδ 
ἐβεῖυια ἔα οὐπι δμΐοιῃ 8ἰβοϊβοαῖ Ποη σομπρογθ, πὸ ΟΣ  9γ110- 
εἰϑτανιν. ϑόφις της τὶς δ] ορίσπιαβ, οὐτα 811}0 ἱπῖογυ δία ροϑίτα 
δυπηξ ργνδῖνα, τἰσὶ ΠΟ ΡῈ Π8 ᾿απρᾶῖογ ταϊποτὶ Ἔχίγεπιο. [οι πὶ 
δαΐοια ἐάειη δαπξ, αΐρὰϑ8 ρΡοσὶεῖ8 οο]]1εἴττιν ἴπ6588., δἰ απι - ἀπΐπια] - 30 
εἶχ, ποπ ἰπθϑ86, αἰδαιη - ἀπίπιδὶ - ρῖχ. δοάθπι ιηοἄο το Βαβρεξ 
εἴλατα ἱπ ῥδι οι ἀγῖριι5. 5.110 ρίδπιϊθ. οαπι πῃ ρτίναϊν πὶ ἱπίογ- 
γ]]υσ οδὲ Ὠδοοϑϑατίαπι, οΟἸΠκοῖαγ ποὴ ἰπθ686. τ δὶ τὸ α πὰ]}]} β 
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εοπεπειε ἱπεδθε, δο τὸ β δἸ!Τσοΐ γ οοπεηεἰξ ἰπεθθθ, ἤθοδ886 6ϑξ τὸ α 4]1- 
αἱ γ ποῃ ἰπθθθ6, πᾶπὶ δ οπιπὶ ἱπεϑῖ ἂς μὰ }} βὶ σοπεπρὶι, εἰΐατα τὸ β 
πΌΪ]1 α ἴπθ896 σοπεϊπρὶξ, σαᾶζα οἱ τὸ α οπιηὶ γ ἱπεϑὲ, τὸ βὶ π}}}} γ οοπ- 
ἀπρὶξ. 86 ἃ ϑαρροπθθαῖϊαγ 8] 1οαϊ οοπιϊησεγθ. οατῃ δαΐοτη ργοπαπίδξυτα 

40 ἰπ ραγῖε αἴβγιηδηϑ δϑὲ που ϑϑάγίαπι, αῸ ἃ ΡΟΒ ΩΓ ἴῃ ὙΠΟ είινς Ρτῖγα- 
ὃ ἄνο, αἱ ργοπυπείδῖμαι β γ, δυξ ργοπαπθδίαπι ἀπίνογϑαΐα δίβγιπαπδ, 
χυοΐ 681 ἴῃ ὁγ]]οείϑτπο διεσβαῖῖνο, αἱ ργοπαη δίθπι ἃ β, ποι οτῖξ 5}]- 
Ἰορίϑιιαθ οοποϊμάεπϑ ἴπ6686. ἀεοπιοηϑίγϑ ΕΟ ὙΈγῸ εϑάςπι ἐϑὲ 48 πὶ 
Ρτιοτίθαμβ. δὶ τεγοὸ ππίυθυβα!β ἰυηραῖυτ ταϊποτί δχίτειηο, γε] δίβττηα- 
ἄνππι τοὶ ρυινδιίντμη, δὲ σοπεηροπϑ, ρατεοι!αγα δαΐθιι π ΘΟ βϑυ ΌΓα 
ταϊποτΐ βχίτοιπο, ΠΟ οὶ ξ 5 0110ἰϑιθϑ. ᾿αγιηΐηΐ οο πο] δ ΟὨΐδ 6. 6558 γ10 
ἴπε 586, δηϊπιαὶ - δἰ απι-- ποτηο, σοποϊυϑἰοπὶθ ποπ σοπῦηρετγα, δηϊτααὶ- 
δἰβυπι- νϑϑπιεπίθμα. σαὶ ρῥγοπαπίϊαΐαπι ππίνεγδαὶα οἷ: πϑοθδβα- 
τίαπι, ραυιουϊαγα σατο οοπεϊηροηϑ, οὐπὶ πηΐγϑυδαὶα εδὲ ργι υδανατι, 

40 ἴοττηΐμι ἰπ φαΐρις ἰπεϑὲ δίηϊ Ηἰ, δπίιπαὶ - αἴθυχι - σογντδ, ἴῃ φαὶ θα 5 ἢοπ 
ἰπεϑὲ, δηϊπαὶ- ΑἸΡαπι- ρίχ. σαπὶ δαΐοτα ργοπιυπεδίιπι ἀπίνϑγϑβ]α ἃ[Άγ- 
τηδῖ, ἑαγτηϊπὶ σο πο] υδίοπὶθ ἰπ6886 δἰπί ᾿ΐ, δηϊπιαὶ - αἰ ρατα - ογβπαδ, οοη- 
οἷαδίοπὶϑ ποπ 'π6 886, δηΐτι4]- ΑἸθτπι- πἷχ. ΠΕ 4Ὲ6 ἔὰπι οτὶξ 8.1] ορ 5πιπδ, 
σασω ργοροϑιἸοη6 51) ἀεβηϊίδο τ δ] ἀπ θᾶς ἴῃ ραγὶδ δατηΐδα ζμογίπῆ. ἔθ 
ταΐδὶ σοπιπηυσ68, ἱπ ΤΌΣΡτι9 ἰη 6 δὲ, δηἰτηαὶ- ΑἸ ρυπι- πόσπο, ἰπ φαΐθδ Ὡοθἢ 
ἡποϑὲ, δῃϊταὶ - ΔΙΌ πὶ - ἱπδηϊτιδίαχα, εἰδαΐπι δηΐτιαὶ οπί ἄδτη αἰρὸ δὲ 
ΑΙΡΌπι ουἱάδπι ἱπαπίπηδῖο δὲ π δος δϑατσῖο ἰπϑϑξ δὲ πο φοπεϊηριξ ἰπ 6886, δὲ 
ἵῃ σοΠΕπροηεὶ δια ΠΟΥ ταϑ Βαραῖ. Ζαδγα οσαπὶ θα πιοάϊ5 Ηὶ τοτταὶϊπὶ 

30 ᾿οηγεπίῃπε. εχ αἷς ἱξίταγ ρεγϑρίοσθαπι δϑὲ, 5: τα! Πεγ 88 ἩΔΡ ΘΠ ΌΡυ 8 
τοττωΐῃ 8 ἵπ 60 φιοά ἱπαϑὲ δὲ 'ἴπ πβοαβϑβασιῖ8 ργοροϑιξοηθαϑ βοτὶ δὲ ποῃ 
Βετὶ 9γ]]οεἴδπιαπι. ῥσαδιθγχαδσι χαρά δἱ ρτινδῖίνα ργοροδίτο ροπα- 
ἴα Ρράγα, ΤΟ] Πρί ταῦ σου ρογα ποῃ ἰπαϑδα; δὶ Υ6γῸ ῥυγίυδενυα δὲ 
πεςεδϑαγία, οΟἰ ρίετ δὲ σομτίπρεγε πὸπ 'π6886 εἴ ΠΟῚ ᾿ἰπ6586. 60Π- 
δῖδὶ εἰΐδτι οσαπθ8 9.1] ορίσπιοϑ 6886 ἱπιρεγίθοϊοϑ εἴ ρεγβοῖ ρεὺ ἤρτιγὰϑ 
δΌΡΓΩ ἀιεῖδ. 

117. ἴπ δεουπάα δαΐοτι βρογα, οὰπιὶ δπιθαθ ργοροϑιτΐοπες οοπ- 
Ἐπρεηΐοδ δοοϊρίαπίυγ, πα ]]ὰ8 ετὶξ δυ]]ορίϑπιαϑ, εἶνε δεισ αἴνας δῖνα 
Ῥυϊναῦναδο ροπαπίαγ, δὶγα ππίγεγθαϊθϑ ϑῖγα ἴῃ ραγίθ. οὰπι δυΐθηι 

30 αἰΐεγα ἵπθθ88 ἰΐογᾶ φοπίηρεγα δἰρτιίβοαϊ, οἱ δἴβιππδθνα δἱρηίβοεῖ 
ἵπεῦδε, παπαυδιῃ Οτίξ δ] ορίϑιια9, δὶ γεγο ργνδεί᾽τα ὑπίνεγϑθα! 
δἰρπιβοθῖ ἴπθϑ8α, δϑιθροσ εὐὶξ 6] ορίθαβ. δοάδιη τποὰο τὸ8 86 
ἨΔΡ δὶς δεΐδση οι αἰξεγα ργοροϑῖῖο δοοϊρίοξυγ πεοθδϑϑαγία, δἰΐεγα 
οοπεϊπρεηϑ. ορογῖδξ δαΐοτα ἴπ Ηἰς φαοαὰε 50] ορίβτπί5 ἐξα δοοίρεγα 
οοπέπρεηϑ χυοά ἱπ σοποϊαϑίοπιθαϑβ ροπίϊατ, αἴ ἴῃ δαρετίοτιθτϑ δο- 
Ἄοδρίαχα ζαϊξ. ρεϊπυσι ἰρίταγ οδιεπάθη απ εϑὲ οοππρεμϑ ρτν δεν ατη 
Ὧο οοηγογίι. πὲ δἰ τὸ α Ποπεηρίξ πῸ}}} β, ποι 6θὲ πιθοθββα εἰΐδση τὸ β 
οοπίίηρετε π0}}} α. Βοο οπίτα ρουδίαγ, εἰ οοπεηραὶ τὸ β' πΌ}}} α ἴπ- 
6886. οαμη ἰρὶατ ςοπΠπραηΐεβ αΓπττηδίϊοπεϑ τηπξεηξητ 'π ΠΕΡ ΔΈΟΙ 68, 

37 ἴατι σοπίσατιαα σθδτῃ ορροϑίίβε, εἴ οοπεϊπραῖ τὸ βὶ η0}}} α 'πε886, ρδ- 
ϑρ᾽ σπΌτα οϑὲ σΟμΕπρεγα δεϊατη αἱ τὸ βὶ οχηηὶ α ἱπϑὶξ. μος δαΐετα (4]- 
ἴυπι εδξ. πο δηΐπὶ δὶ πος {ΠΠ1 οππαὶ σοπεϊπρίξ, πϑοθβ8εὲ εϑὲ εἰΐασῃ 
μ|υἀ παῖς οοπεϊπρεγα. ιᾶγα οοπεηροηϑ ρτγβεϊνασα βοὴ σομνογιξατ. 
Ρταβίεγθᾶ ἈΠᾺ1Π ργοβίθεὶ φαοπιίπυϑ τὸ α οοπέπρας πῈ}}} β, γϑγυσα 
τὸ βὶ συϊάδτη α προθβϑϑδγίο ποι ἰηϑιξ. τουδὶ εταῦα σοπεπηρὶξ υξ οταπὶ 
Βοταίΐηϊ Δραπι πο ἰποῖῖ, φαΐα σοπείπριξ οἴαπι πὶ ἰποῖῖ. 564 ποῦ γθγα 
ἀϊοεῖαγ οοπίϊπρεγε αἴ Βόσπο πα }} αἰμὸ ἱποὶξ, φυΐα ταὰ εἶα παρ βϑαγίο 
πο ἱπαϑὲ: φυοά δαΐεμι δβὲ πϑοδϑϑαγίυπι, ποὴ γαῖ οοπεϊηροηβ. 8εἀ 

10 6486 ΔΡ ἱπηρο σοι Ρ1}} ργοραθίϊαγ σοπυθγῆ, πξραΐᾶ δἱ χαὶβ δῖδι οοπ- 
οεαϊ ροϑίαϊεξ, φυΐα ζαϊδατα 6ϑὲ σοπεηρεγε παῆὶ ατὸβ, τογὰπι 6888 
ποΩ οοπίίηρογα πῈ}]}}, χαοπίατι ἢδθο βὰπὶ αἴβγπιδῖῖο οἱ περϑῖίο, εἰ 
εἱ Βος γϑῖτιπι οἷς, πθοβϑϑαγίο δἰϊοαὶ α 'π6886 τὸ β, ργοίπάε δἰϊαπι τὸ ἃ 
ἩΘΟΘϑϑ8Τ10 ἴπ6886 ΔἸϊςυἱ β. χαρά ε5ὲ ἱπιροϑ5ι 116, ποῖ επίπι ἱ τὸ β 
ΠΟ οΟπεπρὶς πᾺ}}} α, δο6886 ε8ξ ργορίογεα ἂζ ἃἰϊουὶ ἱποίξ, χαΐα 
Ὡοπ οοπξηβετγο πῈ}}} ἀσοθαϑ τποάΐ8 ἀϊοίτατ, τπο, δ αἰϊςαιὶ πθοθϑϑαγίο 
πος, αἰΐογο, 81 δἰϊσυΐ πδοθϑϑαγὶο ποῦ ἱπϑὶξ. χυοά οπὶπι πεςδϑϑαγίο 
ουἰάατα α πον ἰπεβῖ, ἀἰοὶ γατθ ἤθη ροΐεδὶ οσππὶ σοπέηρογα ποπ ἰπ- 
6886, ζιεπιαἀπιοήυπι πεο᾿ απο αἰϊοιι ποοθδεησῖο ἱπθϑῖ, υθσὰ ἀϊοδῖαγ 

0 οὐμηὶ οοπίπρετε ἴμ6586. 8ὶ 4αϊδ ἱρίτυγ δι δὶ σοποβάϊ ροσξαὶςξ, χηΐα 
ποῦ σοΟΠ ηρξ τὸ γ οὐμηὶ δ ἴπ6886, ΠΘΟΘδΒαΥΟ ἰά Αἰΐουϊ ποῖ ἰπ 6886, 
ζαϊδατα 80τα, χυΐα [ογία886 οτπηὶ ἰποϑὲ: 864 χφυΐα ποπηυ {18 ἡ οαϑ8ατὶο 
ἱπεϑὲ, ἰάθο ἀϊοϊπιυϑ πο οὐπηὶ ΘοΠΈηροΓθ. αυδγα 1}}} ογδίϊοηὶ, οοα- 
ἄπρογα οσαπὶ ἰπ6886, μᾶ6 ἄυδε ορροπαπέιτ, πεοθϑ5ϑιῖο αἰξοπὶ μι 6888 
εἴ ὨΘΟΘ99Ά710 ἃἰἰσαὶ ΠΟῊ ἴπ6886. 5 τα! Π]ἔογχας 1111 ογδεϊοπὶ, οοπεπρεγα 
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ΒΏΠ1|1. σοηϑίδι ἱρίτατ, σὰπὶ ἱξᾶ οοπέηροη8 εἴ ὩΟῸ ΘΟΠΕπρΘἢ8 δοοὶρί ταν, 
πὶ πο ἀοβηϊνίπιι8, ποπ δοίατν πθοθβϑάγῖο δἰ ἰοαὶ ἱπ 6886, 864 οἰΐατα 
παοδϑϑασίο δἰϊοαΐ πὸ ἴπ6886 ϑχηὶ ἄθεθεσγα, ἢος δυΐθιηῃ δατηῖο αἰ μὲ] 
οἰ] ρίταγ ἐπιροϑ5: 8116: ργοῖπάθ ποη Κὲ ου]]ορίστιαβ. εχ ἀἰςι9 ἱρῖτας 90 
ΘΡΡαγεὶ φοπεηρθηδ Ῥυἰναϊϊνυμι ποῖ σοπγετί!. Βοος δαΐοση ργοδδῖο 
Ῥοπδῖογ τὸ ἃ σοπεπρογα μα} 1} βὶ δὲ οπιπὶ γ. δ.]]ορίϑπιι5. αι τν ποὰ 
εὐῖξ ΡῈῚ οοπυθσϑίοπθμι, χαΐα ἀϊοϊωτα εδὲ μυϊαδπιοάϊ ργοροσιοπεση κα 
Ὧοπ σοπτγοτί, πεαῦθ ΡῈΓ ἀεάἀποξοπεπι δὰ ἱπιροϑ6:} 116, φυία 581 ροπῶ- 
ἴασ σοπέηροτα αἱ τὸ βὶ ἱποῖξ οὐπηὶ γν, πῖ μι] α]δὶ ἰπάε ςοἸ ρίτασ, φαῖα 
φοπὔηρετε ροϊεβὶ αἱ τὸ α οἴ οχηπὶ οἱ π}]} γ ἱπϑῖς. οπιπίπο δαΐετα δὲ 
δϑὲ δυ]]ορίϑπηαϑ, οομϑίαϊ 6886 οἷυδ ΄συοα οοπῆηρίξ, χαΐα πδυΐγα ρτὸ- 
Ῥοδίεῖο δαπιΐα δὲ ἀθ 60 φυοᾶ ἱπεδὲ, ἰϑαιιε δυὲ δἰβγιηδιίνα δαὶ ρσῖν- 
γαϊίναθ. δὲ πεαῖτο πιοᾶο βεσὶ ροϊεβϑῖ. πϑπὶ 8ὶ ροπαῖογ αἰβγτπδιίνῃβ, ὃ 
ΡΕΓ ἰδγηιῖποβ οϑίθπἀδῖογ ποῖ ΘΟ ΠΡΕΓΟ ἰπ6886. δὶ ροπαίογ παρδῖν- 
τυβ, οϑἱαπάδιιγ σοποϊϑίοπθηι ΠΟῚ 6886 ΠΟ προπέειι 864 περεδδῶ- 
τίδπι. δἷξ επίτι τὸ α δἰβυπι, τὸ β βόπιο, δὶ γ ἐχαῦθ. ἐγξὸ τὸ α, ἰὰ 
68 δἰβυπι, δ]ξθγὶ ογαηΐ, δἰξθγὶ πῸ}]}} ἴπι6886 σοπεηριε, δε πθᾷὰς ο01»- 
εἰπρὶὶ τὸ β τῷ γ ἵπεϑθε, παῦε ποὴ 'π6586. 858π6 σῃοα ποὺ οοπεηραξ 
ἵπεϑ86 6χ 60 δρραγεῖ, φαοά πι}]8 ἐχθπϑ 6ϑὶ βοσιο. δε μη οοηθηρλξ 
χαΐϊάδιπι ποὴ ἴπε886, 4ϊᾶ πΠ666886 68ὲ ΠΌΪ]Ότη Ἔα πτα 6586 ΒΟΙΔΙΠΕΙη : 
4υοά γτετὸ δϑξ πϑοϑϑϑαγίπσπ, Ὡθ δσγαξ οοπεϊπρθμϑ, πο Κὲ ἰρίταν 87}. 10 
Ἰορίδταυιϑ. δι! ϊξοσ δἰϊαπι οϑίαπάδίασ, δὶ ἱἤγεγθο ογάϊπ ργϊγαϊΐο 
Ροπαῖυγ, Ὑϑὶ ὅωβρδὲ ργοροϑιἴοπεβ δυαπιΐδα δἰπὶ αἰβγαιαϊῖναα σοὶ 
δι Βδ6 ρτιναῖίνδθ, φαοηῃίδπι ρῈΓ δοϑάετα ᾿θστηΐποβ δες ἀδπιοπαίγαῃο. 
εἴ φηᾶμάο αἰΐεγα ργοροϑίο δδὲ υπίνγεγδα ἰβ, δἰῖστα ἱπ ραγῖθ, υδ] 
ΔΙΝΡᾺ6 ρδγίϊουϊατοβ στϑὶ ἱπάθβηΐίδε, τοὶ χαουὶδ αἰϊο πιο 40 τππίασθ 
Ρτοροϑίομθϑ ἰἰσεξ, δεῖπρθγ δαῖτα οὐὶξ ἀδιποηϑίσαο ρὲ δοδάθαι 
τοττιῖποδ. ραγδρίσυυση ἰφίτων 6ϑῖ, 81 ἀῖθδ8 ργοροϑι ἄἤοπβϑ ρομδηῶιῦ 
οοπηρεπῖαβ, πΌ]]ὰπὶ βεγί 9Υ]]ορίδηιαπα. 

18. Οποάεὶ αἰϊετα ρσοροδίῆο ἰπθδ86, δἰϊθσα σοῃ ἤπρογο δἰ βιὶν 
βοεῖ, σὰπὶ δι Ραξῖνα δἰρτίβοδὲ ἱπε886 οἰ ρυνσδῆνυα σομέηρεογε, παπ- 80 
Ζαδιπ οτὶξ 8. ]ορίδπιαδ, δῖνε πη υθγδα τοι δῖα ἴῃ ραγῖα τοττπὶηΐ δοοῖς- 
Ρἰαπῖατ. ἀεπιοηϑίγαῖο δαΐοτα εϑξ δεδάθῃ εἴ ρεγ βοδάεῃιν [οσταΐηοϑ, 
ἐὰπὶ δαΐοπι αἰβγπιδεῖγα ϑἰρτίβοαὶ ςοπέπρεγε, ρυίυδενα ἱπεδδα, ετὶξ 
4γ]]ο ρίϑπατιθ. πᾶτα δαχπέυτι εϑῖο τὸ ἃ πα}}1 βὶ ἴπεθ88 οἵ οταπὶ γ οοῖν- 
ὨπρεΓΕ. ΟΟΩΥΘΓΒΟ ἰρΊΌΣ ἱπέογυδιο ρηϊναῦνο τὸ βὶ ἱπεγίξ πΌ 1 ας 
αἰχυΐ τὸ α ςοπείπρεβαξ οτππὶ γ.. ἐξ ἰρίτας δΥΠορίδιθ δ 4θ0 «οΟἸ] ρῖτις 
οοπέηρετε τὸ β π}}}1 γ ἱπ ρυτιδ ἄρττα, δἰ πιο δἴΐαπι ΒΕ 9}11019- 
τοῦδ, δὶ δΔἀιϊοἰδίυγ ρτίνδιίο τῷ γ. δὶ γεγο δῃθδα ργοροβί οῃδδ δἰπξ 30 
Ρτἰνδίναδςε, οἴ δξογα δἱηϊβοθῖ ποῃ ἰπθδ8ὲ, δἰτογα ςοπίϊηρεγε ποῦ ἴῃς 
6886, δϑ86 ΕΧ ᾿ΐ8 ρῥγοροδί οπίβηδ δοσθρὶϊδ ὨΠᾺ1] εἴβοῖττ πϑοδδϑαγίον 
δεὰ ςοπσετβα ργοροδβίοπα σομεηρεοπεο Αἰ δΥ]]ορίδτιτια, 4ιο (ΟΠ ρίξη 
οοπεηρετγε αἱ τὸ β' π0}}} γ ἰπϑῖξ, αἱ ἷπ ἰαλώμνι ὁ]]οε δπιῖδ. ΟΣ 
δὨΐτα Σΐθγασι ρῥτίπια βρυγα. σαοάβὶ ἀαραθ ργοροϑβιοποα ροδίδαθ 
δἷπὶ αἰϊττὶ Βαξτῖνδε, ποὴ εγίξ δ) ]] ορίϑεπιϑ. ζαγτηΐπὶ ἴῃ φαίθυϑ ἰῃεδῖ, δαπὶν 
148- δηΐτη8) - Βοταο, ἰπ χυϊραδ ποι ἱπεδὲ, ϑαπίϊαβ - δααπ8- Ἀοπιο. 
ἐοάεπι τιοᾶο τε βαρ εδίξ οἴλαση ἴῃ δ] ορίϑεαΐ8 ρδγ!οα]αγῖρυ8. οΌχα 
δπῖμα ργοροβίζασα δἰασταδεξίντιπι εϑὲ ρατυπι, ον 6 πηϊγεγϑα ξεν οἶγε ἴα 38 
Ρϑγῖβ δοοδθρἴυπι, ὨΏ]]ὰ5 οτὶξ 5). ]ορίθπιαβ (μος δαΐθπι δἰ παληζοτ εἴ ρὲ 
δοϑάδτω τογπηΐποϑ μγοβαῖαν Ζαΐθαϑ δάργα τιδὶ ϑαπι.8). ΟἼΣΩ ΒΌΓΕΙΩ 
Ρυϊναϊίναπι δϑὲ ράγαπι, εγίξ ϑυ]]οβίθταυϑ ρῈγ ὉΟπΥθγϑιοπότη, αξ ΤῈ 
Ῥτίοτιθα5 8]]οριοπεῖθ (βοῖαπε 688. ΤΊιΓΒῸ5 δὲ δῖα 0 μέθυ δ α ρτϊυδῦτνα 
δυτηῖα δἰπέ, δἱ φυοά δίροίΐβοαϊς ποη 'πε8886 811 πίγογδαϊθ, 88} 6Χ μι 
Ῥτοροϑιεοπῖμαθ αἰ 1] ςΟἸ] ρίταν πβοθϑϑατῖο, δ84 Ῥδὺ οομεηροηαΦ 
φοπνογϑίοηθπι, τὲ ἴῃ δαροτίοτίθυβ, οὐὶξ δ) ορίσπιαϑ. χαοάοὶ ρυῖγαν- 
Ὄναπι ἱπίεγυδιϊασι δἷξ φυϊἀεπθραγυτι, δε4 ἴῃ ραγῖε δοοθρίυτῃ, ΠΟᾺ 
οὐ ὁγ]]οξίδταυϑ, δἶνε αἰβττηδῖῖνα οἶνε ργιναῦνα οἷ: αἰξεγὰ ργοροϑβιτῖο. 10 
ΠΘΩῸΘ ἴππο ετἰξ 5Υ]1ορ πιὰ, σὕτα δι Ρ 86 ργοροϑίξοπεδ ϑυτηῖδα δα 
ἱπβοβηίϊας δἶνβ πδβρϑηξθϑ δἷυβ δίβιταδηξοθ δηξ ἴῃ ραγίδ. ἀθιηο ϑίσῷν 
Ὧο σδῖο δδάδτηῃ εϑὲ εἴ ρεῖ δοϑάεπι ἰεστηϊῃοϑ. ᾿ 

19. δὶ γδγὸ δἰΐεγα ργοροϑιο πβοββϑαγίο ἰπ65868 Ὑεὶ πο ἵπϑεϑθη 
αἴτογα οοπεηρογα εἰρη βοθῖ, οαπὶ ρτγένατίνα οϑὲ πδοβδδασία, ογὶξ δγ11οσ 
ξἴϑτατν, πὸ δοϊέρεῖας ποπ ϑοατη οοπέϊηβεγα ποῦ ἴπ689ε, 864 δἴαχῃ 
πο ἴπ6886. στὰ δαΐεπι αἰ βιτηδῖῖνα εϑὲ ποοεϑδατῖδ, πο ογίξ 8γ]]ορὶδν 
Ἰλιδ. ΡΟΠΒΙΏΓ Επΐτῃ τὸ α πδοθϑϑαγὶο μῈ]]} β ἴπεδϑε οἱ οπιηῖ γ οοῃ τ 
βετεα. ςοηγεῦϑὰ ἰρίταΣ Ῥτοροϑίξίοπο ρτναξῖγα τὸ βὶ πεοβϑβᾶσιο μη] α 
ἱποτῖς. αἰχαὶ τὸ ἃ ὁπιῃΐ ν οοπεηρεραι. Αὲ ἱρῖίτασ ἰΐοσασα ἴῃ ᾿σῖμη 90 
βρατα δγ]]οβίδιοπϑ, φὰο (οἰ ρίτας οοπίοβοτο ἂξ τὸ βὶ π0}}} γ ἱμεῖξ 

ἯἝἭ 
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σοῦΐσας ρεγορίοπατα Βέ τὸ βὶ πΌΠῚ γ 'π6886. ροπδῦωγ δπΐπι ἴῃ 6886, 
ὅτξο εἰ τὸ α ὍΝ β εομπρὶς ἃς τὸ β ἱποεῖ αἰϊοαϊ γ, οετῖε τὸ α ουϊάατα 
γ ὑοῦ οοπεπρίς. τϑγυσα δΌΡρΟΒΟΡΑΙΌΓ οπιπὶ οοπίπρετε. δοάδσω 
τοοῦο ἀειποπβιτα αν, δὶ τῷ γ Ἰπηραῖαγ ργναῖίο. στιγβαϑ αἰγὶ Βαξίντισα 
ἰμιοτυδι]ατι 81: πϑοθϑϑαγίαπι, δἰζοτοτι Ὑεγοὸ ργίναϊνυοπι σΟμ ἸΠΚΘΏ8, 
ἃς τὸ α εοπέξηραϊ πῈ]]] β δὲ οταπὶ γ πεοαββαγίο ᾿πδὶξ δὶς ἰφίταγ μαθεπ- 

80 ὮΒὰδ τετταϊπῖα πΌ]]08 τὶς Δ] ορίδτιαθ, φαΐα βετὶ ροϊεδὶ υἱ τὸ βὶ τῷ γ 
ὨΘΟΘδΒΔΓΙΟ ΠΟΣῚ ἱποΐτ, δἱξ διαΐτη ἃ αἴδαμπι, Ὡδὶ β ποτιο, πϑὶ γ ΟΥ̓ρπτ. 
δἰμαπι ἰρὶτατ ΟΥ̓ΣΠΟ εχ πεοϑδοϊϊαϊε ἰπδϑῖ, δὲ οοπεπριε πῈ}}} Βουαΐηῖ, 
Βοιιοψας εχ πϑοδϑδιζδξε Ὡ8]1]} οὐξιο ἱπεϑῖ. Ἔτρὸ σοπεηρεπεβ ΠΟῚ 
ἔοτα ὁ} 10 ἰδτιαπι ραϊοϊ, φαΐα φιοὰ εδὲ εχ πεοθϑδίϊαῖε, ὨῸπ δδὲ οοπ- 
σξεπϑ. πεφαθ υέτο οϑὲ δ] ορίϑταηϑ οοποϊυβίοπὶς παοθβϑδυῖδθ, αυΐα 
ΘΟποϊαδῖο πεοδϑϑατία ΟΠ βο Ραῖαγ Ὑεὶ εχ ἀσαΡΡα8 ρσοροϑιἰοπὶραϑ 
πεορδδασὶδ τοὶ εχ ρυϊυδῦνυα, ργαεΐθγεα Ἠϊ8 ροϑίτἰβ βοτὶ ροῖϊεϑβὶ τὶ 
τὸ β ἱποῖε τῷ γ. εἰμὴ επὶπι νείαϊ τὸ γ 6886 80} β, ἃς τὸ α ἀροίάετε 

δ οτατὶ β εἴ τῷ γ ποοεϑϑασίο ἴπεβϑ8. αἵ εἱ τὸ γ δἷξ υἱρίϊαπα, τὸ β δηΐπιαὶ, 
Ὡδὶ ἃ τποξυ8. πᾶτη οὐπηὶ ΥὙἱρι Δ η Ὠεο ϑϑασίο τηοῖϑ ἰπϑϑῖ, οπιπίαθ 
δαΐπιδὶ: οοπεηρίξ, εἴ οπμθ νἱρίίαπα εϑὶ απίπιαὶ. ρεγϑρίσμττα ἐριτοτ 
δεῖ πες οΟἰ]ρὶ ποῦ ἵπεϑϑε, φαδπἀοχυΐάοπι τογτηὶπὶδ τα ΒΑΡ ΘΠΈΡτδ 
ὨδΟΘδΦ6 ἐδ ἴῃ6886, Π6σια Ορροϑίϊαϑ αζβυτηδείομεβ : ἰΐδααθ ππ] πὶ 
ἔοτε 4.]]ορίϑπιαπι. 51πι}}1}6 ετὴξ ῥγοβδιίο, δὶ υἱὸς σδῖβα Ῥγοροϑίτο 
δἴαγπιδίῖνα ροϑῖϊα οἷς, αιιοίοὶ τὴ ἀυπαίθς τα δἰπϊ βρΌγα δἰτι}]68, οττα 
δαπὶ ρῥτἰναϊδναθ, δειροῦ Βὲ οΥΠοβ,βιμὰ8 οοπυοτϑα ρτοροϑιτΐοπα οοα- 
δπρεηῖο, αἰ ἴῃ διρευοτθαδ αοῖαπι Γαὶξ, πδπὶ δυτοῖππι εδίο τὸ α τῷ β 

40 ὩὨδΟΘϑϑαγΊΟ ΠΟῚ ἴπ6δδ6, ἃς τῷ γ ΘΟπΕηροτα ὨΟῚ ἴπ6886. Θοπυεγϑὶδ ἱρὰς 
ὍΣ Ῥτοροδιοπῖραι τὸ β ἱπεδὲ πῈ}}} α, ἃς τὸ α ςοπεπρίξ οπιπὶ γ. 
ἥπετε κὲ ρῥτίπια βρτιγα. ἰάθιι βεῖ δἱ ργίναϊϊο ἱπποῖδ οἱἵ τῷ γ. αἱ ὙΈσῸ 
ΔΌΓΙΡυ Ὦ γδϑ ροδίϊδε δἰπε δῖιθας ργοροϑί οι δα, ποι ογὶϊ δΥ]] ορίδτηπϑ. 
οὐποῖαϊ επὶπι ἤδάτιε οΟ]]ρὶ πο ἴπ6886, ιΐα πο δϑὲ δοδερία Ὁ}|ὰ 
Ῥτοροϑίεϊο ρτινυδῖϊνα, ἰ4 δδὲ πεαπε 46 δὸ ψποὰ [πεϑῖ, πεαὺδ ἀ6 δοὸ φιοά 
ὨΘΟδ686 6δὲ ἰπεεδ6. Ζηΐῃ πα αὶ κέρας αυϊάοιι σΟΠἄπροΓα ΟΣ 1 6886. 
ἐκ πεοειβοίξαϊα δμῖτι ἴα ἑδτταϊ ἰδ ροοἶτῖ5 τὸ β τῷ γ τοὶ ἱπογῖε. τοτρὶ 

80 οδτδα 8ἰ τὸ αὰ ΡΟμαΙΌΓ ΔΙΡΆπ,, ὈΡῚ ῤ οΥξυυ5, τὸ ν Βοπιο. πες ἔΐεση οο]- 
᾿ἱθηῖασ ορροοῖταε αἴδυτπαϊοπε, χαΐα οδἴδηϑαπι εδὲ τὸ βὶ τῷ γ πεϑοο8- 
ΒΑΓ ΠΟῺ 1Π 6586. ΟἿΩΏΪΠΟ ἰρὶταγ ποι βὲ 6γ]]ορἴϑπιαϑ. δἰ τα πο Υ γα Βᾶ- 
Βερὶξ ἴῃ ραγεϊοα]αγῖθα 5 6}}1 0 ̓δταῖ8. σππα δπἰπι ργοροδίτυτα ρυυδσνυσα 
εἰς Ὀλίνεσθα ἰδ ὩΘοΘ 988  Όπι, δΕΊΠΡΟΤ ογὶξ 5υ]]ορίϑιπαδ, 4ὰ0 ΤΟ] Προτοῦ 
ΤΟμΒηρεγα οἴ ποῦ ἴπθβ86 (ἀειποπϑίγαῖίο δαΐοτω Ἀεῖ ρὲγ σοπυθγϑῖο- 
ΕΑ). ςῦτα δῃΐετα αἰ ΑΥτπβ ναπι οτὶξ πες οββατίπιαι, παπιαῦβαι ετῖξ 8 7]- 
Ἰοράδτατιβ. εοάετο ἤϑτιαε σπιοὰο μος οϑἰοπάεϊας {πὸ ἴῃ τηοάϊϑ ππΐ- 
Ὑθγδα  Ραδ τοί δυτηασ, εξ ρ6ῖ εοϑάεπς ξεγσαῖποβ. ἤέστε ἴππο ετίξ 6γ]- 

80 Ἰορίστπτιδ, σαχη ὅταρδε ργοροϑίοσεϑ δοςϊρίαπεαγ αἴνδε. οὐΐπϑ 
τεὶ δαάξιη εδὲ ἀειποηβίγαϊο {τα ργίαϑ. οὔπι δαΐετη σι θᾶε ρτορο- 
δἰτίοπεδ αοςἰρίαπίαγ ργιναῦνας, εἰ δα {τᾶς δἱρτιίβοδῖ ποῦ ἴπεϑθε, εδὲ 
πχύνεγβα]ο οἵ ποοϑϑϑαγίδ, δ8 9 δχ 8 ργοροδί [οἱ ΒΡῈ 8 ́τιὰδ δοοερῖαο 
δαπὶ, ΠῸΠ Ετὶξ σοποϊἀθπάϊ πεορβεῖϊαβ, βεὰ οοῦυθγθα ργοροδίθοπα 
οοπεϊηροπῖε ετῖξ 8γ]ορίδιπτδ, τὲ ἴῃ δΌροτίοΡα8. δἷπ ἀπιραε ὑτορο- 
αἰϊίοπ 8 Ροϑίϊδε δἰπὶ ἐπάεβαϊϊας υεἰ πὶ ραγίε, μοῦ οτῖξ 51] οίϑια δ. 
ἀεταοπδίγαιϊο δαΐοσα οὶ δαάθιη οἵ ρεὲγ δεοϑάθηθ ἰϑιτηΐηοβ. ὃχ ἀϊοῖί8 
ἰρίτας Ρεγορίοπστα εϑῖ, σαπι μτγίναιίνα ργοροβίεο ροπίτωγ απίνεγϑαὶῖ5 

40 εἴ πδοεϑϑασία, δοῖαρεσ βεσὶ 9γ]] ορίδιπιτιπι, {πὸ 60} ]Ἰιταγ πιοπ δοθαπα 
ΦΟπἤπρογα ΟΠ ἰπ6δ8δδ, δεὰ δἴδτι ΠΟῊ ἰπ6886. οὔπι Βαζετα δίβγτωδ- 
ὅνα ροηῖδιγ πδοθδβαγία, ϑαπααιτι βοτὶ 5γ}} 0 β᾽δταῦτα. οοηϑίαϊ οἰΐαπι 

39. Ἰετππι πὶ δεοάδθιι ταοάο 86 αξουείμει ἐπ πεοθδϑαυὶῖϑ οἴ ἐπ ραγίβ ρτο- 
Ῥοοίομιρα βογὶ δὲ ποὴ βεσὶ δυ]]ορίϑπιπτη. ἀδπΐχας πιδηϊζεδίστη 
δαὶ ὀποπθϑ [09 δ] ]οβίδπιοϑ 6686 πηρεγίδοϊοθ, δὲ ρεγβοὶ μεσ ἀϊοῖα5 

.20. ἴῃ ροϑβἔτεσηα υετὸ ἤραγα δὲ σππὶ ἅπημθαε ργοροοίτοπεϑ δαπξ 
οὐπθηβοηῖο9 δὲ Θαπι ΑἸΐεγα ἰδπίαπι, οτὶς δ. ]]ορίδπιαβ. οὔατα ἰρίτος 
Ῥτοροϑίομδδ οοπεπρεγε δἰριβοδπὶ, δἰίατη οοποϊπβῖο δγίξ οοπεη- 
ἔεπε; εἰ ᾿υπι ΑἸΐοτα εἰρυώβοδὲ ςομἤηρογε, δἰξθγα ἰπθδ86. οὕσῃ δυΐδπὶ 

Ῥοϑιῖα 811 πϑοβϑδασία, δὶ συλάοτα δἱξ δἴδγπιαῖίνα, ποὺ ἐτίξ ὑἸΐα 
10 σοποϊαδῖο πε πϑοαϑβαγία πεὸ Ρυγᾶ. δὶπ ατιΐθτα δἰτρτίναιδτα, «οἱ1:- 
βαυδιεις ἵπεϑϑε, φιοπιαἀτηοάστη εἰΐδαι ἰπ δα ροτίοτίμτιβ. δδά εἴ ἴῃ 

ἰδ 51  Πτὸγ ἀςοἰρί ματα 6δὲ ςοπάπροπϑ ἰπ οοποϊπϑίοπίραδ ροδίζαπι. 
Ῥτίπιητα ἰρῖττιγ δἰπξ ἀρᾶς ργοροδίξίοποα ςοπτϊηροηξοϑ, εἰ τὸ α εἰ τὸ β 
οὐπίίπραξ οπππὶ γ ἴπ6586. σαοηίδτα ἰρίτατ Ρῥτοροβίζατι αἰ βττηδυαπι 
οοσγογθαινς ἰα ρατῖο, οἱ τὸ β ςοπεηξιξ οτηπὶ γ, εἰΐαπι τὸ γ οοπίίηρεξ 

οτππΐ β. {πᾶτε δἱ τὸ α οοπεπρίε οὐπηΐ Ὑ ἂς τὸ γ δἰϊουϊ β, πδοδῦϑὲ δὲ. 
βδἴαπι τὸ α σοπεηρετε αἰϊοαὶ β: βὲ οπΐπι ργίτπα βραγα. εἴ δἱ οοπίη- 80 
εἰϊ τὸ α πᾺ}]ξ γ 'πεθ86, τὸ β δαΐεπι οτηπὶ 7, ἤδοε888 εδὲ δἴξατη ΘοὩ- 
ὕπξετε τί τὸ α αἰϊουΐ β Ὡση ἱπεὶξ: στιγβτιϑ δαΐσα εξ ρυίπια Ἀραγα μὲν 
οομνυθγβίοποσῃ. χποάϑὶ ἀπῖθαα ρτγοροδίϊοποδ ροϑίϊδα δίπξ ρυϊυδῆνδα, 
ϑᾶπε 6Χ ἰρδ8ῖ8 ργοροβϑοηῖθαδ ἀπὰς δοοερίδε ϑαπξ, ποι ογὶξ οοϑοὶα- 
ἀεπὰϊ πεοοβοιῖαβ, ϑεὰ σοπυθγδῖδ ργοροϑι ομῖΡτ5 ογὶξ δ. ]ορί τη, πὸ 
ἴπ δηρευϊουθυς ἰδοϊαπι ἔαϊξ. πᾶσα οἱ οοπξίηριι τὸ α εἴ τὸ βὶ πῈ}]} γ 
ἴπ6886, δὶ σοτητη ποῦ ΘΟΏΒΉΡΟΓΟ πὸπ ἰπ6δ86, ἱξεταχη οὐδ Ὀυΐταϑ 
Βξατα ρὲῦ οοπυδγδίοπεπι. 8ὲ Ὑετὸ ἰδιτηϊῃοστιπι Δ] Γ δὶς ππίυ δ δ 
αἴτεον ἴῃ ραγίβ, σὰπι δοάθπι τποάο παρ βηὶ πο ἴῃ εο φαοὰ ἱποδὶ, οτιξ εξ 90 
ποῦ ετῖξ δυ!]ορίδτητιδ. οοπεπραι επΐτα τὸ α οππηὶ γ ἃς τὰ β αἸϊοοὶ γ 
ἧποϑϑα. δὐῖξ ἱξιΐασγ ἰζοτατα ρτῖπια βοτὰ σοπυεγϑα ρτορ θη 6 ρᾶγ- 
ἀρυϊατῖ. πᾶσα οἱ τὸ α ὁσμηὶ γ δὸ τὸ γ αἰϊςυὶ β, εἴατι τὸ α αἰϊοαὶ β- 
οοηδπρι. ἰάδτῃ βὲ, δὶ ποῖδ πηΐνεγϑα 8 ἱπποῖα δἷξ ργοροϑί οπὶ βὶ χ. 
δἰται τασχας δὲ ργοροϑιιῖο ἃ γ δἷξ ργινδενα, εἰ βὶ γ αἴδιπηδένα. ἰΐογταα 
δαΐχα τὶς ρυίπαα βρτιγα ρὲῦ ὀοῃυδγδβίοποσπ, δὶ υ6γῸ ἀῖῆρδε ργϊναϊΐνυϑθ 
Ῥοβίϊδα δἷπὲ, δἰΐογα Ὀπίυθυβα ἶϑ δἰΐογα ἴῃ ρασία, εχ μἰδ απί ἄτα χυδα 
δατηῖδε διιπῖ, ποπ οτιϊ δ] ]ορίσπητιδ, 866 118 οοπυεγϑὶβ Ἔγὶϊ ΘΥ]ορί δτηδ, ὃ 
χαριπδἀτηοάμτη ἰπ δαρογοτΡα8, οὔτι 'δαΐοιι ἀσῖρᾶε ϑυτηΐδα δαηξ 
ἱπάεβπϊίίδε υεὶ ἰπ ραγὶθ, ποῦ δγίξ 95}]}10 ίϑιπιι8. εἰεπίσα ἤδοθϑϑε ἐδ 
«ὸ α εἰ οπιπὶ εἴ π0}}} βὶ ἱπεβϑθ. τεγιηΐηὶ ἴῃ χαΐρηβ ἱποδῖ, Ἀὲ οἷπῆ, 
δῃΐτ8] - Βόσηο - ΔἰΡΏσ, ἴῃ χαρὰ ποι ἱποδῖ, Θχαῦβ - Ἄοτοο - αἴδακ. 
ταδάϊαπι δὶς δἰρτιπι. 

21. δὶ τεγὸ δἰίεγα ρτοροϑίο οἱριίβοεϊ ἴπεϑϑε, αἰτοσα οομη- 
ξέτε, ςοποίποῖις ϑοπέπρογε, Ὡοπ ἴπ6886. 87}1ορίϑπια8 δαΐοτ ογὶξ 
τειτηϊ πὶ δοίθπι {πο ἱπ ῥτγίοτίθαϑ τποὰο Βαρεπέρυ5. ρῥτήπιοται δηΐπὶ 90 
δἰπὶ διε αΕνϊ, ας τὸ α οτππὶ γ ἱποῖξ, υεγωσω τὸ β οπιπὶ γ ἱπεδϑε οοἢ- 
Ἐπραῖ. οοπυοῦβα ἀπ ἔθΡύμθθηε βγ ετῖξ ῥτίπια ἤρτιγα, εἴ σὺ» 
εἰαάδεῖατ οοπέπρετγε τξ τὸ α τπϑῖξ Αἰϊσαὶ β. πᾶπὶ οτπὶ ργοροϑιοπυτα 
δἰϊεγα πὶ ῥυῖταα ἤραγα δἰρτίβοαὶ σοπηρογα, εἴΐδτι οοποϊυβϑῖο εγδΣ Ὁ 
φοπππροηβ. δἰται ἰδοῦ δἱ Ῥγοροϑιο β γ εἰρτιίβοεῖ ἰπεθ86, ργοροϑῖο 
ὙΕΓΟ ΑὟ ςοπἔπρεγθ. ἰΐθτι δὶ ἃ Ὑ δἰῖ ρῥγϊυδξίυδ, βὶ γ ατδυῦνα, οἱ 
πϊγαυϊδ οἱξ ρυγα, πἴγοχις τηοάο ογὶϊ οοποϊυϑἷο σοπτ ρθη. ἔξογατι 90 
επἰπι δὲ ῥτῖπια ἄφυτα, οϑἔδηϑαπι δυΐοτα δδξ, οοπὶ ἀἰξετα ργοροϑὶο 
ἸῺ δὰ ἄρυτα σοπεπβεγε δἰρτιίβοαϊ, εἰΐαπι σοποϊπδίοποιη ἴογε σομθῃ- 
ξεμῖεπι. φαοάοὶ ςοπάπροηδ ρτνδύνασι ἱπποῖαπι δῖ πιϊποτί Ἔχέγοτηο, 
δαϊ δπιθοὸ ἱπίετυαια δυπιΐα δἰπὶ ῥγίυδνδ, ϑ8π6 εχ 118 {τιδ8 ροϑῖΆ 
δυηξ, ποη ετὶϊ δ! ]ορίδηητι, [18 σατο σοπυεγοὶβ εὶς 9 ]ορίϑτπα, αἱ ἴῃ 
δαρουϊοτραδ. δὶ σέο δἰτογα ργοροϑβίεϊο δὶξ υμίνεγβα β, δἰΐεγα ραγὰ- 
εὐἰατῖδ, οτπὶ ὅτοβας σππξ αἰξτ ανας, δαξ πηΐϊγεγβα δ εϑὲ ρυυ να, 
Ραγσαϊατίβ αἴβγαιαεῖνα, ἰάθπι εγῖξ τηοάτπ8 5}]] οί βταοττιπι: οἵωσι 8 
εἰΐτη ρεγβοϊαπἕαγ ρῈΓ ρτίσαατι ἄξττατι. ἀπάς οοποίαϊ ἴογα 80]1018- 90 
τοῦτ 400 (ΟἸ ραῖατ σομεπρογε, ΠῚ ἴπε886. δὲ γεγο αἴβυτηδ να 
τοροϑιῖο οἷ: ππίνογβα]ἶθ, ρτίναιίνα ἴῃ ρατγίς, ἀθιιουοίσαείο βεῖ μετ 

ἸπρΟδ51 0116. ἱπϑὶξ Ἔπίτα τὸ β οπιηὶ γ, εἴ ςοπάπραϊ τὸ ἃ οὐτάδπι γ ΠΏ 
ἴπ6386. προδθϑδ6 ἰρίξιτ εδὲ οοπεπρεγε αἱ τὸ α αἰϊσαὶ βὶ πο ἱποῖξ. 
πᾶσα δ ουπηὶ βὶ τὸ ἃ πδοδϑϑαυίο ἰποὶξ, ἂς τὸ β ὁτππὶ γ ροπδίτα ἴπ6886, 
«ὁ α οταπὶ γ ποοαδϑϑαγίο ἱπεγὶς: μος επὶπι δηῖθα ἀδιποῃϑιγαΐπση εϑὲ. 
Ὑεγοπὶ ΒΌΡΡομεραίαγ οοπίηρετγε οἱ σαϊάδτῃ ποη ἰπεδδαῖ. οὔσῃ ϑΌξοπι 40 
ἱπάεβηίϊιαθ στεὶ ἴῃ ραγῖε δοςερῖας βῃπὶ ἅπιρας ῥγοροϑιομεδ, ποὰ 
τίς 2] ορίδτϑ. ἐ μὰμενσθι δαΐεπι 68 εδάδπι χαδε ἔπὶξ εἴτα 
ἦπ ἀπίνδυβα μηδ, εἴ ρΡῈγ δοϑάδτη ἰθυτηΐποϑ. 

22. ϑὶ γεγο αἰἴεγα ργοροδίεϊο δἷξ πεοθϑϑατῖβ, δἴτεγα σομεπρθηδ, 
εἴ ξοττηίπὶ δἰπὶ δι ΓΙ ΡΌΌΥ:, δεῖηρεγ τὶς 8.11 ορίϑπιπϑ, χαο ςΟἰ]Πρεῖαν 
εοπεέηρεγα. σαπι δπΐοπι δἰ ϊοτατι ἱμξεγυδίϊτιτι δὲ δ ετ αι ὕναπι, α]ῖθ- 
τῶπι ρτυδύνοπι, 81 δἴβιτωδάναπι δἷξ πες βϑϑαγίιχη, οἰ] οῖατ οοππῃ- 
ξετα ποῦ ἰπε886. δὶπ ρυινδίνυτ ἰὰ (μετῖξ, σοποϊαάεξατ εἴ ΘΟ ΠβΘΓΘ 
ΣΟῺ ἴπεδ86, δἴ ποῖ ἰπ6586. Ὧ0ῃ ΟΟἸ ἰροῖτα ἀαΐοτι ΠΡΟ ο588Γ10 ΠΟΤ 1Π- Φ0 
6886, φπεπιδάτηοάππι πες ἴῃ δἰἰΐ5 β τιγῖ5. Ὀτίπισσα ἰρί τα τοιτηϊπὶ δἷηξ 
δἰιγι πανὶ, ας τὸ α πες θδϑατῖο ἱποῖξ ὑπιπί γ, δεὰ τὰ β οπιηΐ γ 'ἴπ6888 
οοπείηραϊ. φαοπίανε ἐρίμιτ τὸ α οπιπὶ γ ἰπεϑὲ πϑοθϑϑατίο εἴ τὸ γ αἷξ- 
«αἱ β σοπειπρίξ, οἴίαπι τὸ α αἰϊοιΐ βὶ ςοππρεξ, ποὺ ἱπογίῃ: δἷς ἐπα 
δυδπίθραῖ ἴῃ ῥτίπια βρτιγα. διτι τετ ἴασαι ἀειποπϑιταθίτας δὲ ῥτο- 
Ῥοεῖεο β γ ροδίϊα δῖ πεοθδϑαγί δὲ ργοροϑβίῖο ἃ γ ςοπέπρειδ, σΌΣϑτδ 
Δἰΐεγα ὑγοροϑίο οἷξ διιτιραῖνα, αἰἴογα ρυγιυδᾶνα, εἴ αἰττὶαϊνα δὲ 
πεοθδβασία, ςοπιϊπραίστιιε τὸ α πῈ}11 γ ἱπθ886, βεἀ τὸ βὶ οπιπὶ γ Ὠθοβϑ- 90 
δΑΙΟ ἱποῖξ. οτγίξ ἰρίτασ συγϑαϑ ρτίτηδ βξαγα, εἴ οοποϊαδὶο ΘΟπΈβετιϑ, 
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θη Ῥαγα, 4αΐα ῥτῖναῖτα ἘΡΟῤυδμο εἰκιϊβοαξ οοπθηρετθ. πἀπᾶθ 
δγϑρίσαυσα 6β8ὲ οοποἰυδοηεπι ἰογο οοπεπροπίεμι. σαα εὐἶπι ἴα 88 

ἐπὲ Ῥτοροϑιοηθϑ ἴπ ῥτίπια ἤρτιγα, οοῃοἸυϑίο ταὶ ςοπίϊπρεῃδ. 
εἰ τϑτο Ῥτίναϊϊνα ργοροϑβίιο 9 πδοθϑϑασίδ, φοποϊυϑῖο ετῖϊ εἰ ςοπεῖπ- 
ξετα αἰ δἰϊοπὶ ποὰ ἰηϑι, εἰ ποῦ ἴπεβϑ8ε. ροπαίαγ δηΐιπ τα τῷ γ πὸ- 
οοϑϑατῖο πο 'π6856, 80 τὸ β οἴηπὶ οομέηρογα. οοπυθῦβα ἱρίτας ργο- 
Ῥοπϊοηε  γ αἰαττηδῖῖνα εγῖξ ργίτη βρτιγα, εἴ πϑοθϑϑαγία δσὶξ ργορο- 

80 δἰτο ρτίνδπνα, οἰ δυιξδιη ἴἴὰ ρυοροϑιιίοποβ Ἀδθδηΐῖ, σοποὶα ἀεθαΐυγ 
στὴ σοπείηρογα αἱ τὸ α ουΐάατα γ᾽ ποπ ἰπϑῖξ, τυχα πη 'π6586. 4υδγθ 
ὨδοΟα886 οἰΐατα 6δὲ πὶ τὸ α δἰϊοιὶ βὶ ποὴ ἰῃηϑὶξ. οὐπὰ δαΐετη ργί γαίϊνυσα 
ἱαποίαπι δϑὲ χπϊποιΐ Ἔχίγειμο, δὶ ἰ( δἷξ σοπεηραηβ, οὐὶξ 8.110 5πιτϑ 
ἐοηνοτϑα ργοροϑίξομα, φαδιηδταοάπιαν ἴῃ ϑι ραγίογ 8. δἰ Ὑ6ΓῸ δὶ 
πδοδϑϑαγίπτη, ΠΟ οτὶξ δ. }]ορίϑιμαθ, αυΐα δὲ πθο 6886 δὲ οἱπηὶ 'μ68886, 
εἰ 5Ὰ}1} οοπιϊηρῖς ἴῃ 6856. ἴοστηϊηὶ οοπο]αδίοπὶ8 οἠππὶ ἴμ6586 δαὶ Ἀἰ, 
δοΙΠΠῺ8 - ΟΤπι8 ἀοτΙηΐοπ8 - ποιηο, σοπο[αϑἱοπίϑ ΠῸ ἢ} ἴπ 6586, δοιηπα8- 
Ἔα υἱριϊαπϑ.-- ἤόπιο. διμμι α το Γ ΖυΟηπ6 γο5 ἨαΡοθὶξ δὶ Δ] ογ ἑθστηὶ- 

δ πὰ Ὀμἰνθγβ ἰοῦ, αἰΐογ ἴῃ ραγῖθ ἱππραῖαν πιϑάϊο. οὐπ Θπΐτ δα Ὸ 
δυπξ δε γι αΐν,, οοἰ Προ σομηρογα, ποὴ ἴμ6586, θη οὕτα 8]16- 
ταπι ἱπίθγυδι σα ἀοοθρίμιῃ τὶς ρτιναϊίνυια, ἀἸζογαπι αἰτγιπαῖίναμι, 
ἰϊὰ αἰ αἰδτταδιϊντιμι 911 ποοδϑϑαγίυμη. σΌχα δαΐθιῃ ργινδ ναπι 6δὲ πα - 
οαϑϑαγίθση, δἰΐατα σοποΪυἀεῖγ πὸ ἰπ6886. ἰάδπι δηΐη οτὶξ ἀδιοι- 
δῖσαπαϊ τηοάπ8, δῖνα ἑδγταϊηὶ δίπΐξ απϊνογϑθαϊθβ δῖίνθ ΠῸῚ ὈΠίνΘγβαἑ 68. 
πδοθ886 688 δηἰπι ἢο5 4υ]] ορίδπιοβ βεγβοὶ ρ6γ ργίιπδπι βριγατι. 
Ῥτοϊπάδ ὧξ ἱπ 1118. δὲς ἰπ Βὶ5 ἤθοθ586 δϑὲ θυβῆϊγθ. οὔπὶ δυϊθιη ὈΓ- 
γαϊγμτα Ὀπιυθγϑα τοῦ δοοδρίαιι ἱπηρίται ταϊβοτί Ἔχέγοιηο, δἱ χυϊάθι 

10 ξοπέπρθιδ, Ἔγὶξ δὺ]} ορίδιτιιι Ρ6Γ σΟΥ γι Ομ ΘΙ, "δὶ Ὑ6ΓῸ ποο ϑδᾶγίμση, 
πο ΟΣΙς 5Υ]]ορίδπιυδ, ἰάαια ἀειποπϑιγαρίζαν δοάδπι πιοάο 4ὰ0 ἴῃ 
απἰνθγδαιθι, οἴ ΡῸΓ ἀρ οί τδγωμποϑ. ρογορίοπημι ἰριϊατ 65: δα 
ἴὰ ἴδο ἤραγα συιδηάο οἵ φιοπιοάο δγὶξ 571} σριϑπιὰϑ, εἴ φυδηάο ςο}ϊ- 
ξιϊυαγ οοπιίπρογθ, 4φυθηάο ἴπ6556. σοπϑίδι εἰΐϑιν οἵημπθ5 8.0] οίϑιηοϑ 
6856 πηροτίεοϊοϑ, εὲ ρεγβοὶ ρϑῖ ρεϊπιατη. βρθγατη. 

23. Εχ αἰοιί5 5}]]ορίϑπιοβ φαὶ ἱπ Ηἰ5 ἤρατὶ5 βυπὲ, μετ 8.110 ρῖ8- 
20 τπὸδ ἀπίγθγδαϊθα ρυίπιδα βρογαθ ρεγβοὶ εἰ δὰ ἢοδ γοάπεὶ οοπϑίδξ, 

δυμρ]Ἰοἰζοτ δαΐθτη εαπάοπι 6556 ΓΑ Ομ ἐπὶ οπιΐαιπ δ ΠΟρ ὁπιογαιῃ 
πᾶπς δαῖξ ρογθρίοιαιη, οὐπὶ Οπηποιη 5Υ]] ορίσταθιτι ἰπ αἸίαια 6χ ἢ ἰθ 
Βξαιῖδ σου βοὶ οϑἔομδαπι διετγίξ, πδοθθ8ε ἰρί τσ δϑξ οπιπθαι ἀοπιοῃ- 
φσιαοπεπι δὲ οσπποιη - 8.]]ορίδιπιμπ οδίθπίογα γδὶ φαϊρρίατι ἴπο886 
τὲ] ποὴ ἴπδθδε, ἰήφαε δυξ ππίν θγϑαιξαγ ἀξ τ ρατίε, ργαδίογε δυὲ 
αδἰεμδῖγε δυΐ εχ Ἀγροιμεϑὶ. δἰ δυξεπι χυὶ κὲ εχ Ἀγροιμεβὶ, ρᾶγϑ 
δδὶ σαὶ πὶ ρὲ ἱπιροϑβδίθίϊο ρτγίπιυιη ἰρίξατ ἀϊοαυνα ἀε 8}]1ορί σταὶς 
οσἰεηϑινία; ἀθ φυϊθηβ οὰπι μος ρτοβδίυπι ζαδγῖξ, ρεγϑρίουαπι ετῖξ 
εἰΐαπι ἴπ δΥ]]ορ διιῖ5 ἀπο ἘΡῸ8 δα ἰμροσβῖθῖ]6 εξ οσηπῖπο ἴῃ ᾿γρο- 

10 τμεἰῖοῖδ. δὶ ἰξίτατ οροτίδαϊ δγ]]ορίοπιο οο]]ἴροτε α ἀε β, ἰὰ 6ϑὲ 'π6888 
δαξ ὕοὰ ἴμεθδον Ὠθρα886 εϑὲ ϑ01η51886 Αἰ χυϊὰ ἀξ δἰίᾳιιο. Ἔγζο δἱ 
εαιπΐαια ἤιειὶς α ἧς β., 1ὰ δυπιΐαπι ετἰς φαοά δ} ἰπίτῖο ργοροδβίδιπι 
Τιογαῖ ᾽ξ ρτο)αγθῖιτ, οἱ Ὑ6γῸ δυιηΐαιι 81: 46 γϑ υθγαπι μδο γ (6 0110 
αἰϊον πὲς αἰϊιὰ ἀε εο, πϑὸ ἀβ ἃ αἰϊα ἃ, μα] 5 δὶς δυ]]ορίϑππσ, 4υο- 
Ὠΐδτα ΕΧ 60 04 ἀππὶ 46 ἈπῸ δοοερίθπι 5ἷξ, Ὡ1 Αἰ ςο]]Πἰριτὰγ πϑοθ8- 
δετῖο. ἰίαφιια ἀὐἀδαπιοηὰα δδὲ δἰίθγα ργοροϑιεῖο. δὶ ἱξίτασ βαταΐασα 
εἰϊ α ἀε αἴϊο, γε] δἰϊυὰ ἀς α, γεὶ αἰϊυᾳὰ ἀε γ, 6886 φυΐάδπι δυο ρῖβ8- 
ταῦπὶ πἰ 1] γεϊδὶ, δεὰ 6χ ἰϊ5 ψιιδθ ϑιμηΐα δαπξ, ποῖ ρογιπεθὶς δά β, 
ποζαθ ἴπτῃ οτῖξ 5] ορίδιαυς τὸ α τοὶ δά β, εἴτι τὸγ δ Ραοῖυσ 

4ι ἰδ, ἰΙά4πε 4111, εἰ ἧιος ΔἸλυ δ], δὶ ὨΏ]]ασα Βοιτιης οοπίμηραίατ οὐπὶ β. 
οπιπίῃο οπὶπι ἀἰχίπια πα] ἀπαυδιη ἔοτγα 3.110 ϑιπαπι δἰτογίας ἀ8 
δἰξεγο, πἰϑὶ δαπιῖιπι δἰξ δἰ χαρὰ πιοάϊππι, φαο δὰ αἴτυσηαο εχῖγα- 
χαῦτῃ δἰ ΓΙ ατοπς φυδάδπι τεξεγαιτγ, πϑση δΥ]]ορίδτηιϑ δἰταρ]Ἰοἰτοτ 
ἐκ Ῥτοροδίτἰοπῖθυδ σοπϑῖας. δυ]]ορίϑιπα5 δαΐεπι αὶ δά Πος ροτγιποῖ, 
οποίον εχ ργοροϑιοπῖθυ5 δὰ πος ρογιδπεβαθ. δὲ ΗΝ, ἡϑέβανος 
Βυΐυ8 δὰ {Ππώῶ τεΐατί Ἔχϑιγυίτιτ εχ ργορορί οπίθαθ, ἱπ φαϊθὰθ Ἀος 
κὰ {Ππ|4 τεξεγιαγ. βοτὶ φαΐθιη πεχυΐὶ αἱ δροὶρίαϊατ ρτοροσίτο ρογε- 
πεπδ δα β, δὶ πθὸ δι) παῖων εἰ αὐἰρρίαπι πος πορϑίαγ; δὰξ ΓΆΓΘΌΘ 

190 τἱ δοοίριαίαγ ργοροσίειο τοῦ α ἀς β, 5ὲ πΠ|μ1] δοτηπιθπα βδυχιδίον, 86 
πἴπῖας ργορτῖα αμδε δι δειγὶ αδπειγ νοὶ περεπίητ. 4αάγα δατωςτ- 
ἄχη ἐδὲ αἰϊχποά ἀπιθογαπι τποάϊαπι, χαρά Αἰ εγιδαϊτίομεδ οοπίπηρεῖ, 
εἰ χαϊάσεπι τὶς 8}}}ορίδινα5 μαΐα5 δα μος τοὶ δῖ, δἱ ἰρίτωγ πθοϑϑδὲ εδὲ 
δἰἰαυΐ 4 δηπιδῖϑθ8 διμ ΡΟ Ρπ5 οοτηθαπε, δἴσπε μος ἐγιζατίαπι δοοϊαϊξ 
τὰ δπΐμι τὸ α τῷ γ εἰ τὸ γ τῷ β αἰτγι δυιίνιιιδ, γ6] τὸ γ ἀθ ὡηβόνυ8, 
γὙὰ] δπῖῦο ἀβ γ), Βα υϑγοὸ ϑῦηξ βξτιγαα ἰἰϊ6 απα5 ἀἰχίπιῃ, οοτίθ 

αἴοξ πϑοῦβ86 6886 Ὡξ ὁγμηΐβ δΥ]]Ορίδταα8 ἤδὲ ρδὺ δἰἱχπαπι Χ ᾿ΐδ 
τίδ, εδάδιπ πᾶσα τε γαῖϊο εξ οἱ δἱ ρεὺ ρίαγα τωϑάϊα ςοπιαπραῖον 

οὔ β: Ὡδῖὰ ἴῃ τππΠ18 αυοχιο τπθ άπ ]8 δδάθιι ογὶξ ἤρυγα Ζᾳδ6 ἰῃ 90 
ὉΠ0. ΟἸιῃ 68 ἰριτγ οϑιθηδίνος δΥ]]οξίϑηηλοδ ρογβοὶ ρδῖ δῦρτγα ἀἰοῖδϑ 
Ἀξαγαβ, ρεγθριουππι δ8ῖ, ῬῈΓ δαδάδηιν Υ6γὸ ρδγβοι εἰϊαπι 605 αυΐ 
ἀπουηξ δα ἱππροδϑὲ}}16, οχ ἢἷϑ τηδηὶδδῖαπι οτὶξ. πᾶῶὶ σαϊοππσας ΡῈ 
πη ο58 116 οομοϊπάππε, ζαϊδαπα ςοἰ]ρυηῖ, δεὰ χποὰ δ᾽ ἱπίῃο ρσον 
Ῥοβίτηπι ἔξ, εχ Ἀγροϊδεδὶ οδιεμάμπηϊ, οὔπὶ ἱπροβϑ 116 φαὶρ ρέαα 
δοοιἀϊξ ρμοοιῖα ςοπιγδαϊοϊίομθ. νογθὶ ργαῖα ργοόραᾶπὶ ΠΟ 856 ΘΟ πὲ» 
ἸΠΌΠΘΙΩ ΤΠ ΘΠΒΌΓΔΙΩ (ἰἰπιδ τ! ΘΕ: εἰ ἰαϊογῖ, 4πὶα ροβὶϊα σΟΙμση πὶ πι61»» 
δΏγα βὲ αἱ ἱπιραγία ραυραϑ δἰπὶ δαβαιαίία; Ἔγξο ἱπιρασίᾳ βγὶ Ῥϑρ δ 
Δ64π4]16 δ] ορίσπιο οοἸ]ἰραπι; ἀλππ δε θηΐθ σθγὸ ποὰ ἈΆΒΘΓα οοταν 
τα Ώ Θτη ΤΩ ΘΠϑαΓδτη Ἔχ ἈΥΡΟΙΝ οὶ Ὀδίεμάπηϊ, χαΐα ζαϊςατα χαϊρρίαπι 30 
δυθηϊ ἐσ οοῃιγαϊοτοπθ. μος δαΐπι δϑὲ τα οοϊπαγὶ ρ6Γ προ ϑϑι 0116, 
οϑἴθπογε ΑἸ χυϊὰ ἵπιρ δ: 8116 Ῥγ Βγροι βϑϑῖτι Δ ἱπῖ 0 σομοθδϑδπι, 
4αοοῖγοα οὔπε ἰδ τατἐ οοἰ δι! ομΐθτιϑ, {τα δὰ ἱπηροϑ81 8116 ἀιοιαῖ, ἴα» 
διτῃ Ρτορδῖῃσ 5υ]]ορίϑπιο οβιθηθῖνο, φιοὰ Ὑ6ΓῸ Δ} πὶ το ρσοροϑίιπιτα 
ἔτ, εχ Πγροῖθεϑὶ ργοβϑῖαγ, ουπι]ὰθ δηΐθα αἀἰπογίπιιϑ δυ ΠΟ βίδημ 9 
οβιθῃυΐνος ρεγβοὶ ρὲγ μᾶ5 βρώγαϑβ, ρεγορι σπαπι 6δὲ δἰίδνη 8.]}ορίδτη οϑ 

ἱ Βυπὶ ρμογ ἱπιροϑϑ}116, ρϑγ θαβάδῃι πρῶγαβ σοηβοίεπάοϑ ἴογε. ἰὮνσ 
οτπαα ἔτι οταηθϑ ΑΪϊΐ αὶ ἄγριαι ἐχ Ἀγροιβμοϑὶ. ἴῃ οὐπηὶθαϑ οπΐτι 
δ] ορίστητια αυΐάοτα μὲ 46 6ὸ χαρὰ ἐγαπδβυσαῖαπι θοῖ, δεὰ χαρὰ 8 
ἰπιῖο ργοροδιζαπι [αϊξ, ργοβαῖαγ ρϑγ σοῃζεβϑδίοπϑιι δὰξ δἰ χαδτα δ] δα 
Ἀγροιπεδίιπ. χαρὰ 981 νδῖτιπα 6δῖ, π6ς 6886 688 ογαπαῖα ἀδπιοιϑῖγαιομοτα 
εἴ ογλῦθπι 8] ορΊδιηατα βογί ΡῈΓ ἴγοβ διιργα ἀἰοῖδϑ βρΏγαϑ. οὔπηστιθ 
μος δῖ ργοβδῖιπι, οόπϑίαξ οπηπθια 5.1} δπιπι Ρ γβςὶ ΡῈ Σ ῥτίτοδσα 
Άξατατα, εἰ τεἀποὶ δὰ 5}]]ορίϑπιοβ πηΐνθγβαὶθϑ εἶτ ἤρτιγαθ. 

24. ἴδπὶ υϑγο ἴμη οπιπὶθαδ συ] ορίθταῖθ ορογῖεξς 6586. δἰ χθθτα 
τοτγταϊπαιη αἰς αἴ ναπι δὲ δ]ϊααειι πηΐγογϑαίθιη, {πλα δῖπα Ὡλἱ νου - 
σαὶ ποὺ εὐὶϊ 8}]]1ορίδιμπδ, υδὶ ποι ροτεϊποθῖς δὰ σοπὶ ρτοροδιϊδπῳ 
σαὶ ρεϊοϊωσ χαρά Δ ἱπίᾷο φυδαοίϊατη δδῖ. Ῥοιυδίτ δπὶπι 6656 ἀδ- 
το βϑιγαη πη ται βίοϑηι Ὑο]ιρίαίθπι 6886 Ἠομεδίδιω. 8ὶ 785 ἱρίτοΣ 10 
δἰθὶ σομοθαϊ ροβίαϊες νο]υρίδῖεπι 6546 μομεϑίατῃ, πο Δα ϊοῖεπϑ 
οτάπαιι, ΟΠ δγὶξ 50} ορίδϑηηι8. δὶπ δυΐθτ χαδπάδτι γοϊαρίδίετη 6858 
Ἠιοπεϑίδυη, δ'φπί θα αἰΐαιπ, πῖ8}} ρογιπορις δά τεὶπ ργοροϑίξδμι. δὶ 
Υεγο ἤδης ἰρδϑαᾶιμ, δοοὶρίε 4 φαοά Δ ἱπίο χαδογερδῖ, ᾿ος τιϑρῖς 
μὰ ἴσασπα δὲ ἴμ ἀθδορ ομθαδ παι μειιδς!5. νεγϑὶ ῥταῦα ῥγὸ- 
δῃ ἄυτα δὶξ δηρτίο5 δεχαϊοτιγὶβ χαὶ διηΐ ἰαχία Βαδίηι, 6386 δεχαλίθα, 

δἱπξ δὰ οδηΐγιπι ἀπεῖδε ᾿ΐπθια ἃ β. δὶ ἰξίτατ δοοὶρίδι δηραίαπι α γ 
6886 Δεαυδίειμ δηρτιίο β δ, πο οταυίηο ροδιιίδηθ δηρτ]ο8 δϑυηῖοῖρο 
ξα]ογτιτη 6886 ΔΘ 8868, συγϑδααα δοοίρ ἰδὲ ΔηρΌ] τ Ὑ 6886 ΔΘ φθδ πὶ 
ΔΩβΊ]Ο δ, ΠῸΠ Ἀ38Π,Ή 68 βΕΠΘΓΑΙ ΟΣ δηραία πὶ δαθοϊίομἱϑ 6886 δεαα8- 
Ἰδῖα αἰξογὶ ἀπρα]ο εἰπβάθπι βεοϊϊοπίβ, ργαδίθγεα δοοὶ ρίας ἀθπλεῖ5 ραγ- 
ἘΡα5 Δεφυλ θη ἃ τοῖῖδ ἀπρι}15 δοιαὶ θυ τε] χαοβ δηραϊοϑ ἐ ζ 6856 90 
δαχααίεδ, ροσζαϊαθὶς χαρά ΔΡ ἱπιο φαδογεμάμπι ρτγοροϑαΐξ, εἰδὶ δο- 
οἱριδὲ ἃν δεφαδιιθαϑ δὶ δεψυδίΐα ἀδιδηζασ, δεχαδία γοϊπηαὶ. Δρρῶ- 
τεῖ ἱρί ταν ορὺϑ 6886 ᾽ξ ἰῃ ΟἸΠΠΙΡῈ5 δΥ]]ορίδηπ!5 οἷ: πηΐνθγδαϊθ σοι 
δἰδι δἰΐδιη ππΐϊνογβαϊα ὑσγοραγὶ δχ οὔπίρυβ ἰδγιηΐηίδ ἀπίγθγϑδ θη, 
Ῥαγεουϊατε σατο ἴππι ἤος ἴππὶ [110 τποάο. φῦᾶγε δἷ οποϊιϑῖο δἱξ 
ὩΣ ΎΘΓΒΑΙ18, Ὠδοθ886 δδὲ δἴδτη ἰδστηΐῃοϑ 6886 ὈΠίγΘγδαΪ 68. δὶ Ὑ6ΓῸ 
τογσοῖπὶ δίηξ ππένεγϑαὶεδ, μογὶ ροϊεβὲ πὶ σοποί αϑῖο ΠΟῺ δὲ ἀΠΙΎ ΘυβΆ ἰδ, 
ταδηϊ δίαιτα χαοχας εδὲ ἴῃ οπιπὶ 4 ]]ορίδπιο σοὶ απιθϑδ νοὶ δἰξεγατι 
Ρτοροϑίοπεπι πϑοθδϑαγὶο διπιίϊ τη 6586 ςοθο]υδὶοτΐ. δἱχαι τὴ Ἰμχαδτι, 
πῸπ δοἴυη χυοά δἰξ αἰβγιηδένα δαὶ ργγαῖῖνα, δεὰ εἴΐδπι χαρά δἷξ Ὁ 
περοϑϑδτῖα γαὶ ραγα νοἶ οοπιίίημεπδ. οοπδίἀογαγε δαΐοτῃ ορογῖδξ δ] 88 
4ῦοᾷπε αἰ θαεπάϊ ταϊοπεϑ. ααὶπ δἰϊαπι ραγορίςσμτι δὲ δἰτα ρ Ἰοἶξεν 
4παπάο ετὶξ δὲ φαδπάο που ετὶξ 5.]]ορίδπναδ, οἱ ᾳπδπάο ρ 9610 1118 εἰ 
4ιδπᾶο μεγίεοςιδ; εἴ ὩΡὶ 87] ορίδτηι δἷξ, ἤβθοδϑδα 6886 αἴ ἰΕ ΠΏ πὶ 
αἰΐψαο εχ ἀϊοῖὶδ το αἷς αἰζεοιὶ οἷπε, 

25. Μαιϊζεδῖιπν σθοχαε δϑὲ οτποπι ἀθιποηδέγα οπθτῃ ἴο γα Ρ6Υ 
ἵγες τεγιπίποδ ἤθς Ῥἰυγαδ, πῖϑὶ Ῥ6Γ αἰΐα δέψῃβ αἰΐδ ἀγραπιθηΐα οἴ: 
εἷαῖαγ εδάθπι ςοῃοϊυβῖο, πὲ τὸ ε ρογ α βὶὶ εἴ ρογ γ δ, γεὶ ρει α β εἴ αν 
οἱ β.γυ τνατὶ μ]γα 6886 Ἰπηεάϊα δαπιπάθμι οοποϊπδίοππιῃ π1 ἢ} νοῖαξ. 
οὐπὶ δαΐθπι δος διηΐ τη], ΠΟῚ ἀηπ8 86 τηρ ἰ δυηξ 6] ορί στη, 42 
γαγϑηδ ἀδπιοπδιγαῖϊο ΠῸΠ δδὲ ΡῈ ἴγεδ, δὰ ροζ ρίῃγθϑ ξθττηΐῃοϑ, σατ, 
αϊγαπηιε ρτοροϑίξαπι, ἰά εδὲ εἰ τὸ α οἱ τὸ βι ρβ6γ 8.}]]οβίϑιπυπι δοοὶ- 
Ρίμιγ, υϑίυι τὸ ἃ μετ δα ἃς τὸ β ρὲτ ζ θ. γ6} δἰΐδιατη ἱπάποιίομθ, 
αἰϊειπισ δυ]]ορίδιαο. Ὑϑγασι βίο φαοηαε δυτξ ρίαγος 8Υ]]ορίοχαὶ, φαὶα 

- 



ΑΝΑΙΥΤΙΟΟΆΌΜΝΜ ΡΑΙΟΆΌΜΊῚ. 

ϑαπξ ρἴπτεϑ οοποϊυδίοἠοδ, γεϊα τὸ α εἰ τὸ β οἱ τὸ γ. αποάεῖ ποπ 
Ῥίηγεθ δε ὑπὰ5 8ἰῖ 9711 ορίδιπα8, δὶς φυΐάοπι ρδγ ρίιιγα εἴβοὶ ροῖϑϑβξ 
δράειη σοποϊυδῖο. τὧξ δυΐθιη 7 ῥγορδῆιγ ρὲ ἃ ῤ » ἰπῃροβδῖρ}!6 εϑὲ 
6898 ρίαγεθ Ππδπὶ ἴγε8 ἐθυτηϊῃ 8. 818 δία ΘΟΠΟΪυϑῖ0 ε, 4086 (0}}}- 

10 ξαίας εχ α βὶ γ δ. εἴρὸ πδοθ886 δδὲ μογῦπι δἰ 4014 δυτηὶ ἰδιηυδπα 
τοῖαπι, αἰϊα ἃ τἸαπχαδπι ρατίθα, μος δηΐπι απῖθα ἀθιποηϑίταϊατη ζαϊξ, 
σατα εϑὲ 8}]]ορίδιθῃβ, Ὠθο 886 6886 πἴ χαϊἀδτη ἐουτηϊπὶ ἴΐα δἰπὶ αὐεςιὶ. 
διρο δἷ. αἰϊοοϊατη δῖ ἃ δὰ β, 6ϑὲ ἰρίξαγ αἰΐφυδ εχ Βἷ8 οοποϊυδῖο, 
(δε δαὶ 6ε8ὲ 4 δι 7 δαὶ δ δυὶ 4116 φαδορίαπι 4 8 ἀϊνθγδα. εἰ ἱ 
χαϊάετῃ ὁ οοποϊπάδϊαγ, εχ 8018 α β δγὶς 5}}}ορίβπιιδ. γ δαΐθτα δὲ δ 
εἰ ἰϊὰ 8ὲ μαρεπὶ πὲ αἰΐδγιιπι Βαρδαῖ γαϊίοποπι ἐοιίαθ, αἰζεγιτι ρατίϊϑι 
ἙΟἸΠΙροῖατ εχ [5 δ! φαϊά, παπιρα ἀπὲ ε δινὲ αἰτθῖτιπι εχ α β δαὶ αἰϊπὰ 
φαϊρρίαχπ Δ αἴδ ἀϊνθγβαπι. δὶ ς οἰ] ραῖαγ αὶ δἰϊθισωνε εχ α β, δὰϊ 
Ῥίατοϑ Ἔσταπὶ 8}]]ορί διαὶ, κα 60 πιοάο φῃο βογὶ ροββε ἀϊχίπιυϑ, ἰάθτα 
ἘΕΡ τατιϊτου ἐθυτηῖποῦ σοπ οὶ ϊ δοοϊϊξς. δἱ δα φυϊρρίαπι 8 ἰδ 

ἀνθγδϑαπη (ΟΠ ρίτυγ, Ρἰατθθ ὁτιηξ δἴααα ἃ 86 ἰπυΐσευη αἰϑογοῖὶ 8}}10- 
Εἰδταῖ. δἱ γεγο γ ποὴ δἰ ἰϊὰ αἰδοϊατα δὰ δ αἱ 8.}1οβἰσπιατα εἰοϊαηξ, 
ἐπαρῖγα δαιπία Θγαηϊ, ηἰδὶ ἐπ ποϊοηδ αὶ οοου δι οπἱβ δαξ δἰυϑηι οι 
αἰϊὰϑ τοὶ οδῦδα ϑυχηΐα [ποτὶπῖ, πχαοάδὶ 6χ α β πο ςοἰ ἰραῖογ οοῃ- 
«ἰπρίο ε, δε4 δ᾽ χυδερίαπι, εχ Κ δ νεγο Ἷοἱἱραίαγ ν68] μογατη ]16- 
ταπι γὙεὶ δἰϊπα ἃ} μἰ8 ἀϊνεγθιπι, δ] ορί διαὶ ραγεθ ἤππξ, πες ἀθ τα 
ῬΓΟροδΙϊα: δα ρροπεθδίαγ δπΐμα 6886 81} βίοπιιπι τοῦ ε. 81 Ὑ6ΓῸ ὯΟΠ 
ΘΟ ριϊταγ οχ γ ὃ δἰίφυα σοποϊαβῖο, δοοίἀϊξ υἱ ἔγαβέγα δαμπδπίασ, εἴ 

80 57}]] ορίδιππιϑ ἸῸΝ δἰὲ εἰμ ποι 4Ρ 1πιο φαδοϑίτιπι ἔπξ. φαᾶτα ρετ- 
αρὶοσσσω δδῖ οσθποσῃ ἀδσῃ οπδίγα ομοτ οἴ οἴπηθτη 6711 ξίϑτηηπι σ0π- 
δἴατε ἐχ ἴγιῖρυδ τευταϊηἷδ 50118. σαπὶ δαξθτα μος ροτϑρίοθυτη δἰτ, ρἰα- 
τῆισα δδξ δἰἴϊδιη δ.] 1 ἰϑηνηχα σοηδῖασα ἐχ ἀσδρυθ ργοροϑιοπίρηδ, 
πιο ΒΙΌΣΙΡυ9. δια ἴγεϑ τεγτηίηϊ θαπὲ ἤηδ6 ῥγοροβί[οπ 68, πἰϑὶ φυϊὰ 
δάευχαδιγ, αἱ ἰη10 αἰοίαπι 6δὲ, δά ρεγβοίεπάοβ 8}]]οβίδιποϑ ρϑγ- 

ἑστπτη ἰρί τα εϑὲ, ἱῃ πᾶ ΟΥδ ΟΠ 6 ἐπ οενμει ΑΓ68 ΠΟΙ διιπὲ ργορο- 
διϊϊομθδ οχ χαιρῦδ οἰβοϊζας ξοσοϊαϑ10 καρίνα (φαδβάδτα εὐΐσα εχ 
καρεσίουῖ θα ΘΟΠΟ]πδίοπί θα πθοα888 δδὲ 6586 Ῥγοροϑιοι68), ΒῈΠῸ 
αγαϊίοπεπι δαὶ πὶ ἢ}]} οο]]Πἰροτα, δαϊ ρίαγα ἱπίδσγοραγο Ζαδπὶ ηυδε δὰ 

δ τἰοοίπι πες βϑϑαγία δἰπξ. ἰδαὰ6 δἱ δεοππάυτι ρτίποίραϊθϑ ργοροβίτος 
τπὲδ δ ]1ορίϑινὶ δοοὶρίαπιασ,, οτηπὶϑ δ. ] ορίϑππυ8. ἐσ ργοροδιμοιθοδ 
ῬαΓΡυδ, τοῦ ηῖ8 Ὑ6ΓῸ ἔτ ρατθαϑ᾽ ΠΟ δέ 1ῖ, ππῸ δαΐπι ΡΙυγοδ δηπξ 
ἰειππῖηΐ χάδπι ργοροϑιἑοπαϑ, σοποϊαϑίοπεϑ δυΐθαν οαπιὶ ἀἰτπαϊἀἰα 
ῬαΙδ Ῥγοροβι οπατα. στα δυΐοθπι Ρ6Γ ργοδυ] ορίϑτηοσ ςοποϊ ἤϊτυΓῳ 
τεὶ ρὲ Ῥἰαγα τπεάϊα οοπεπαα, αἱ α β ρὲγ γ εἴ ρογ δι πιυ!ταάο 
τειτηϊπογθτα ᾿δάδιη ὯΠῸ δαρογαθὶὶ ργοροδίοπθ: δαξ ἐπὶπι εχίτα 
δὐΐ ἰπ πιθϊο τειτπίητιϑ ἱπϑϑγείασ. πίγοσαθ δαΐθπι ἱποο Αἱ πὲ ππὸ 

10 ῥδαοίογα δἰπὶ ἱπίθγνυ δα χαβπι τετταὶπὶ, ῥγοροβίομθϑ γϑγο θαῦδ 88 
καπὶ πίονα 118. ΠΟῚ ἴδιαθπ Ἀδ86 ϑεῖπρεῦ δτπιπὶ ράᾶγεδ, 11 ἱπιραγεδ, 
τοα νἱοῖδυς οοπηπιαίδεῖϊβ, οὕ ργΟρ δι ΐοπθδ Ρᾶγαβ ξυδγίηξ, ἑογταϊαὶ 
αππιπὶ ἵπιραγθδ, δὲ οὰπι ἰδττοῖπὶ ρᾶγεϑ, ρυοροδιξοηεϑ ἱπιράγαδ. πᾶσα 
ὍπΔ οὕτα ἔΘΥΓΑΙΠΟ πᾶ ῬΓΟΡΟδΙΟ δαϊϊοί τ, ἀπάδομπαιια ᾿οττηΐπτϑ 
παὐϊοϊδξατ. χαοοῖγοα οὔπι ργοροβιοπαβ εϑϑϑηΐ Ῥᾶγαδ, ἰδγιηίηὶ ἰπι- 
ῬΈΓΘ8, ὨΘΟ06886 6δῖ ΓΑΙ ΟΠ οΟνητηἴδτὶ δοΐα πίγιδσαθ δδάθιη δοοεδ- 

δίομθ. σοποίυβίομθδ Ὑ6ΓῸ πὸρ ΒαΡδηὶ διπρὶϊαδ θαπάθπι ταϊϊοπϑια 
πες δά τοττηῖμοδ πδὸ δά ργοροϑβιοηθ8. ὯΠῸ δηΐτη τοττηῖπο δαϊθοῖο 
φοποίυβίοποϑ δα ϊοϊ παν ἀπᾶ ραπείοτγας ξοτταϊηΐδ ἀπῖθα Ροδίτῖ8, φαΐα 

τὸ ἀμπϊαχαὶ δὰ ὉΠ Εἰ πιατη τετγταΐητιπι ποι βὲ οοποϊπϑῖο, δά γθχποϑ 6 τὸ 
ασπποδ Αἰ. υἱ 98ἱ τῷ α β.γ δἀϊϊοίαϊαν τὸ δι, διδίζιη δάϊοϊαπῖαν ἀπαα 
Τοποϊπδίοποϑ, αἰϊογα δά α, αἰΐογσα δά β. βἰχα τον ξ οἱ ἴῃ δἰ ϊϊβ. οἷ οἱ 
παθᾶϊο ἴοοο ἰεττηίπυβ ἰπδδγαΐαν, δαάθτη γε γαϊϊο, χαία δ πιπῦχω ἔδῃ- 
ἴστα ἴεγπιϊποτη πὸρ [δοίθὲ 8}]]ορίβιιαπι. φιᾶτα τα ο ρίατεδ οσπιπξ 
Θαποϊαδίοπδ5 τογτηϊπίϑ δὲ ρυοροϑι ἐοπίβυδ. 

.26. Ουΐα γογο Ββαβεπιπὲ ἂἀθ φηΐρυϑ 5}]]ορίϑπιϊ Ἔχεγααπτατ, εἰ 
φαδ]ϊα ἱπ φαααε βριιγα, φιοῖψαε πιο 5 ργοΐθπιζοσ, ρογϑρίοθαπι 4πο- 
4π6 ποβῖδ δὲ οαϊπρταοάϊ ργοβ]θπια οἱὲ ἀπβοῖϊο δὰλ ἔα] δά Ῥτο- 

80 Ῥαπάσπι, παπὶ χαρὰ ἴπι ρ]αιῖθα5 βρατία δὲ Ρότ Ρἴαγες ςαβὰδ φοθο]α- 
ἀϊτατ, ἔδοῖα5 οδὲ, χαρά γϑτὸ ἴπι ραπεϊοτίθυδ ἢρυτῖα δὲ ΡΕῪ Ραποίοσεβ 
οδδπβ, αἰ ΓβοΙ]τυ8 ρτοθατγὶ ροῖοδὲ. ρσοθίοπια ἰρίτατ και πναξυνσεν τυρὶ 
Ὑ γ8816 μ6σ δοΐδση ργΐπιδτη βρτγαπι ργοβδῖαγ, πποχαε ρεσ δαπὶ τηοάο. 
ρλυραιόομς δαϊοτη ΘΓ ῬΓΙπιᾶπὶ δὲ ρῈΓ τπδάΐδιι, εἰ ρδγ ργίπιδιπ χαὶ- 
δα ὯΠῸ ταοο, ρδγ τηδάϊατι γθγὸ ἀμοΡ8 ταοάϊϑ. εἰὰ Ρατιϊουϊατα 

ΔΑ γιλδ  ντιπι μεν ργίχηαιι δὲ ρ6ζ τι εἰτιατα, ππὸ πηοάο ΡΕῪ ρτίχπδαα, 
ὉἸΡῸΣ ταοάϊ μὲσ ὈΪάπιαπ. ἀδπίφαα ῥσινένσσα ραγίϊοαϊδγα ἴῃ 
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οταηἱθ8 βρυγῖ8 ρτοβδῖττ, 364 ἰῃ ρσίτηδ ππὸ τηοῦο, ἱπ ϑεοῦπάα εἰ ἔοσεα 
ΡΙαγίθωθ τηοάϊβ, ἰὰ 6δὲ ἵπ 1 ἀμόθυδ, ἰμ μᾶς ἱγίθαμ. 
᾿ριταῦ 68ὲ ππίνϑγβα 6 δες γι Βα υασα αἰ [ἢ οἰ Π Ππ 6 ἃ ἀδεγαὶ, ἕδο χη δου γα 
Ροδ86, οἱ ουμηΐπο 84 δνογίθηυτα ἔδοιογα 6886 Ὀπὶνθγϑα δ Ζυδλ 
Ραγεο]αγία, ααὶα Ὡπὶν ογβα]α το ]]απζαγ, οἶνε η0}}} ἰωδὶς δνα δἰϊοαὶ 
δοὴ ἰηϑῖξ, φιογῖπι μος, ἰά δδὲ αἰϊοαὶ ποη ἱπαϑ88, ἱπ οχαπίρῃϑ βρατίδ 
Ρτοβδίιγ, ἱΠἸυὰ, 4 68ὲ π 1 ἴπε886, ἴῃ ἀπαρυδ. δαάθιῃ δὲ γαδο ρτὶν 
νδιϊνογιη : δίνθ οηΐτα ΟἸΏΗΪ δίνβ αἰϊυΐ ἰπϑιῖ, ΤΌ] τὰν χαρά Δ ἱπη]Ὸ 
Ρτοροδίζητα ζαϊξ, ἱπ Ῥαγε οι γι 9 ααΐοτη ἀπὸ Ἰποήο βὲ τγοζαϊαῖιο, 
ΠΘΙΩΡΘ δὶ γεὶ οπιιΐ γὙ68ὶ πὶ] ργοθεῖυγ ἰποδδθ, δὰ οοπβιππδηάυτα 
δυΐοπι ἔδο] Ιογα ϑὰπὲ ργο]θπιαΐα ραγιϊου]ατία, αΐα εἰ ἰὰ ΡΙυγΙ Βα 
Βραγὶ5 δὲ ρεὲῦ ρ᾽αγεβς τποάος σοῃβιπιδθϊογ αθδτι πηΐνογθαὶία, εἰ 
οτππίμο πο οροτίεξ ἰαΐεγθ ἱινΐσαπι γοῖο ϊ ἀπίνθγϑαὶθ Ῥ6Γ ραγιλου» 
Ἰαγία εὲ μᾶθὸ ρδῦ ππένϑγδα!α. οοηβγτπαγα δαΐαπι ΠῸπ ἰσδξ Ὠηΐνοτς 
8814 ροῖ ρατγεϊουϊατία, δοά Βαθο ρδσ 114 [ἰοοξ. ἰΐοπι ρίαπαπι οδὲ γοίπ- 
ταῖϊοποτι 6686 ἔλο οσαπι οοπβτιπαϊίομθ, φαοιποίο ᾿ρίτὰγ δὲ οὐ 
δ ]ορίδιπι5 οἴ ΡῈ αιοῖ ἰδγτηίποβ ἃς ργοροδίοπεα, δὲ φθοπιοο 
ἱπίοῦ 86 αἰεοίαβ, ργαδίεγεα 40816 ργοθ]θιπα ἱπ ἀπά ἤραγα εὲ 
φιαὶε ἱπ ρἰ πεῖ, ζα8]6 ἱπ ραποίου:αδ ργο ἴα, πιδυϊδδίτμη εϑὶ ΕΣ 
Ἀἰϊθ δα ἀϊοῖα διιηξ. 

217. το δαΐετα τπ0 40 δΔΥ]]ορἰϑηιοττιπι σορὶα Π ΟΡ δεῖα 6 Γ δῃ- 
Ρεΐαὶ δὰ χαδεϑιϊομοπι ρΓοροβίξαπι, συᾶαπα Υἱᾶ δαχηδιπαδ ργὶποῖρία δὰ 
ἀαοάφυς ρτορίοτηα ρετγιϊποβθεῖα,, ἤτιπς ἀἰσαπάϊπη 68ὲ, φυία [ογίβϑδα 
δΟῺ δοίαπι οροτγίος 9] ορίϑιπογαπι δχϑισιοἰϊομετα ᾿ξ] ρον δοά 
εἴϊαται εοτατι σοπβοΙ ΘΠ ἀοτγάση ἔδου ταΐθτι πάρε. δοσαπι ἰσιταγ οπλ- 
πλυτι 4υδ6 δαπξ, χαδεύδτη δαπξ εἰαδιπ οὶ αξ πῸ]}1 ΠΣ ν 66 πσῖν οσϑθς 
ἱπὸσ δἰ αδπίαγ, οἱ Οἴδοη οἱ (8}11ῶ9 οἵ φιιοά δἰπραίατε 6ϑὲ φιοᾶ- 
406 δ} δοιϑυτι Ἵδάϊξ, ᾿ἰ8 δυΐειη α]ΐα αἰϊγιαδηΐαγ: Βοιπιμα Θπΐαι 
αὐσπιτηαας οϑὲ εξ ἤόσηο δὲ δπίπααὶ, ποηπα]]ὰ αἰ 8 δε τ βαυπῖατ, δοὰ 
ἀρδὶϑθ 8118 ργῖῃδ ὕπο δε γιθιιππῖατ, το χαα δυηὶ οἰαϑιηοάϊ αὶ οἴ ᾽ρ88 
ΜῊΝ δὲ 1ρ815 δ]ῖα διεγ πδπίατ, αὐ ποπῖο (Αἰ Π186 δατι Βαλταν οἱ Βοσαϊμπὶ 
δπΐμηδ], οοποιὰὶ ἰρίτας χφιδδάδιη τα8 δηαρῖθ πδίῃγα 6886 ἴ8 168 4088 
ἂς 20}1ὁὸ ἀϊοδηξατ. πᾶιὴ ΘοΥαπι 4086 80} δοπδαϊῃ ςδάππε, ὉΠΏΤΩ 

οάφαδ ἔδγα δϑὲ δἰυῃδιηοαῖ πὲ πα ἰὶ δἰσι υαδξατ ηἱδὶ εχ δοοί δπῖδ. 
Ἰοῖπιιδ εΐπὰ αἰϊφαδιὰο Αἰραπι ἐπ 6866 δοοτγαίοθιη, εἰ φαοά δοοοάϊ 

6686 (αἰ απ, δαγθατα 4αοαπ6 Ὑθγϑας ργοοθάβηο δἰδιϊ δ] 'χυδηάο 
ἰτεῖπιπα ἀϊοθιπαϑ. πΌΠΟ τε, μδὸ Ροϑβίτατα εἴ οοποδϑϑυτῃ εδῖο. ἀ8 μΐ8 
ἀξῖτατ ποπ ροϑβατητβ ἀετποηϑίταγ δια δἰϊγιαίαιι, πἰδὶ δεουπάπσα 
ὉΡΙΜΙΟΜΘΡΙ, 864 μαβο ἀδβ 4118. πϑὸ διιριιϊαιῖα ἀε αἰϊ8, δεὰ ἀβ ἰδ 

ἴα. 4υ86 νδγὸ Ἀἰβ ἰητεγιθοὶᾶ δαπὶ, οοποίαξ πἰτοααθ τποάο δὰ} ἀδ- 
τοοηδιγαιοποπι οδάογα ροϑ886, ηποηπίδιπ οἱ ἰρϑ ἀδ δ] 1186 εἱ δα ἀ6 
ἰρ88. ἀϊοθιΐοτ. ἃς ἔδγε ἀϊδεορεαϊίοιοθ δὲ οοποιἀθγαίοιεδ ἀ6 ᾿ἰδ 
τοδχὶπια δηξ. οροΓίδξ δαΐδιηι ργοροϑίομϑα δά φυδτηαμα τεῖα ρ6τ- 
πδηΐεδ ἰϊὰ δοοίρεγα, αξ ργϊποῖρ!ο Βαρροπαῖογ ἴρ88 τε8 ἀδ {πᾶ δέίζατν 
μὲς ποη ἀθβηϊξίοπεβ οἱ φυδδουπάιθ δαμξ εἶα γεὶ ργοργία, ἀθὶπᾶ8 
4086 τεὶ οοῃδεχαθηία ϑιπξ, οἱ δὰ πῖραβ ἰρ8α τΓε8 φοπβθημιθα8 68ὲ, εἰ 
ἤπδθ πο ροδϑπηξ {Π1 ἰπ6886. 4αΐρα9 δαΐετη Γαδ ἴπ 6886 ΠῸΠ ΡΟΪΕΘἢ 
88 πο δαηΐ ϑῃπιοπάδ, Ζαΐα ργοππηξίδίασι ρτῖναἰϊγυχα ΘΟΠΥΘΓΌΙΕΣ. 
ἀϊοιϊπρισπάα δαὰὶ δἰΐατι ςοπβαχαεηῖα, αξ ἱπιο}]Πραίαγ φαϑεπασα ἦμ 
φαδοϑίίοπε 4αϊά εδὲ, οἱ σαδε τὲ ργορτία δὲ φυδε υἱ δοοϊἀθπξδ αἰϊτι- 
Ῥυδπίαγ, εἰ μοπιδι χαᾶθπδια βου ἀυτη ΟΡ πίοπδπι, 4π88 ΤῈ γεγα 
αἰτγι παπέατγ. πᾶτὶ 480 πιϑῖον μοσθμι οσορίᾶ Δ]ϊουΐ δα ρρεοῦξ, εο ἐχρα- 
ἀϊείπο ργοροοίταπι ςοποϊπάεξ, δὲ Ζαο γεγίογα ἔαεγίπῖν 60 σαβρὶϑ ἀθ- 
ταοπϑίγαθις. οροτίεξϊ δαΐοπι δ]ΐραγα ποὰ 4886 Α]ϊουΐ, δε Ζυδ6 πηὶ- 
γδγβᾶθ ταὶ οοηϑευδηῖία δαπξ, Ὑϑθὶ ρταιίδ πο φηοὰ Α]ϊοαι Ὠοζοίηϊν 
δεἃ χαοὰ οπιπὶ Βοπιϊπὶ ςουϑεχιθηϑ 6ϑὲ, φυοπΐδπι ἐκ ργοροϑί Πομϊ ΡῸδ 
Ἐπϊνογβα ιθὰ5 5}]1ορίϑιαπα οοπδίδξ. οαπὶ ἐρίτιγ ριΟροϑῖμο εδὲ ἱπάθ- 
βηΐξα, ποτ οοπϑίαῖ δ εἷξ ἀπίνοτϑα]ῖδ: οαπι διΐοτα οδὲ ἀεβηΐ!α, ἰά ἀρ- 
Ρᾶγεδῖ. δἰπηλθο εἰρθμάα δαπὶ δὰ 4υΐΡ5 'ρ88 σε8 τιαΐγεγϑὶϑ Θο186- 
φαυΐξαγ, ἰάφας 9ὉΡ ἀϊοΐαπι οδιιδᾶπι. ἰρϑαπη Ὑϑσὸ ΘΟΠ8Θ΄ΌΘΠδ ὩΟῺ 6δὲ 
δατιθπάθτα ἰοίαπι δε χαΐ, ὙΕγΡὶ Εγλέα ΠΟ δδὶ δαχαθῃάμιῃ Ἀοπιϊπὶ 
ΘΟΠδΕΖΆ 68 6688 ΟἸηνο φρΐαιαὶ, 8ϊ τημϑίοαθ ΟἸαπθτὴ δοιθηϊίατω, 86 ἃ 
οἰ το ρὶεί ΕΓ ΘΟΠϑΘ΄Π6π8 6886 ἀππΐαχαῖ, φαετηθάτηοάατα οἰΐδτα Ργορο- 
πἷπιιϑ, Ταοηϊατι ΔΙ ἔθγατα δὲ ἰππ1}16 οδὲ οἱ πῃ ροϑϑὶθι]6, πτραΐϊα οἰππεπα 
Βοπιίπειη 6586 οἴπῃθ δηἰπιαὶ, δῖ ἱπϑιἰᾶπι 6686 οἴῶπθ θοπυτῃ. 86 ἃ 
συΐ αἰϊυὰ σομδαχαθηβ εϑὲ, οἱ δαἀϊοίτας ποῖα ογεμῖ, οαππ ἀϊοῖ τας αἱ 
οπιπὶ αἰϊψυϊά σοπδεαυθηβ 6886. οὐχὰ δΐθιη ΒΡ Αἰΐχπο οοπ πολιν 
δαβίεοΐαχα, ουὐ οοπδεχποηξα οροτίθξ δοοίρεσα, δὰ φαίάθτω φῃβθ 
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πηϊνουϑδῖο ϑαχαπηΐαγ Ὑδἷ ΠΟῚ δασασηξαγ, Π0η δαπὶ ἰπ Ηἷ5 εἰϊξουάα, 
ἴα ἴῃ 1119 δαπεϊα δαπί. χαδεοῦμηπε δπΐμι δηϊσαδὶ, εαάεια εἴϑεη 
οταίμθιι ϑεχατπηϊυγ, δλάσθπι εϑὲ γαϊΐο δουῦτω ατιᾶὲ ποὰ ἰπϑιπξ, 

4π886 γεγο οὐΐπδαια ταὶ ρῥταρτία ϑαπξ, δοοϊρὶ ἀεβεπε: διπξ δπτω 
παδεάαπι δρεδοίδὶ Ῥγορτγία, ποῃ οοπητοαπίδ βεπεσὶ, χαδηἀοφυϊάειῃ 
τιϑοεδ88 εϑὲ ἐρεοίερυ5 ἀϊτετοὶς ργοργία φαδεάδπι ἴπε886. πεαθα ὙΕΓῸ 
{αδδὶ απίγετρα ϊα απιοοβάθπεα, εἰρεπάα ϑαηΐ ἐδ φαΐρηϑ σοπϑεσαθηδ 

80 οσὲ χαρά δῈ} δὰ οοπεϊπείαγ. Ἔχοπιρὶϊ οδῦδα πο ἀθρεπὲ χαδϑὶ δηΐ- 
τι8}15 δηϊεοοάδπίία βαπιὶ δὰ φαΐρυβ βοῖπο εϑὶ ςο;βθθθηδ. πᾶσ δὶ 
Ἠοπιίπομι δοσαϊϊαγ απίπιαὶ, δος 4θοατε οἸπηΐα πδοδδϑαγίο 86 αι το. 
δεὰ δες δὰ ποιηϊηϊδ δηϊθοθάθηϊοτι ἀδἰδοῖαπι πιδρὶ ρεγάπεπξ. δα- 
ταδαάα δαπΐ οἴϊδτω χαδθ ρ]θγυσοψαθ οοπδθαπαπίαγ δας δηϊεσθάαπξ. 
πᾶτι ΡτΟΡ] πιδῖυπι {πδ6 ρ]θπθαιιθ δυθεηιππξ, δἰΐαπι δΥ]]ορίδιαι8 
αὐποιαῖ εχ ργοροϑιοπῖμηβ, φυλτιπι δὰξ οπιπθδ δὰϊ χαδδάδτ ρ]6- 
τσιχαθ ϑπηΐ γθγᾶθ. ουΐαϑυΐ8 δαΐπὶ συ] ορίδιαὶ σοποΪδῖο 6ἰπι}}18 ἐδὲ 
Ῥτίποῖρίϊ8, ῥγδβίθγθα Ζαδβ οσιπίρυδ οοπβεααθπεδ δαπξ, ποι ἀθρεπξ 
Εἰϊρὶ, φαοπίαστα εχ 115 ποῖ δγὶξ 8) ]]ορίϑτηι9. ΟἿ θδια ὙἜΓῸ σδμιϑᾶχ,, 
ἧπ δε]αθηΈθη8 πιδηϊίεϑἴατ εγίξ. 

40 28. Ὑο]επεῖθαδ ἱρίταγ αἰϊχαϊά οοπβτγτιᾶτε ἀκ αἰΐχαο τοῖο, τεβρὶ- 
ἀεπάυπι 68ῖ δὰ εἰμ φαοά ςοπβπππδῖυν δαρίεοία, ἀθ χυϊραβ "]υὰ 
ἀϊείταν, εἰ δά εἶπα συλ οροτγίεϊ διέγιραὶ σοπϑεχαθηξία, χαδεοση]αα 
ἢος δεχαππῖυγ. παιῃ δἱ Ἠοσσα αἰαὶ δἷξ ἰάθπι, ποθ 886 ἐϑὲ δἰ για 
Δἰιοῦὶ ἰπθ886. δἱ Ὑ6ΥῸ ὩΟῈ 8ϊξ ρσοβαπάδυι οπιηὶ δε αἰϊςυΐ ἴπθ886, 

44 δφρεοΐαπάα δυὰϊ δὰ 4086 αἰτυτηχθα δΕ ΟΣ ΌΓ. πιᾶπὶ δὶ Βοτῦτη χαὶρ- 
Ῥίατι δἷῖ ἰάδπι, πιθοθϑδα δὶ 8]1οὰϊ ἰπ6886. οατα δαΐδια ΠΏ} ἴῃ 886 
οροτῖεϊ, φυοά δἰῖπεὶ δά ἰὰ οὔ πο οροτῖδὲ ἵπεϑδα, γεδριοἰδσμάσαι 
εδὲ αἀ σοπβεχιθπδα, φαοά γεγο δὰ ἰά χαοὰ ορογίεῖ ποι ἴπε9ε, δὰ 
ξὰ χαδα 1] δ.εβϑε πϑαᾳιδιαξ Ὑ8] 6 φοῃέγασιο εχ ραγίε εἶϊτι5 οαἱΐ 
ορογίεϊ ποὴ ἰπεδδα, σεβϑρίοἰθπάμμι ε8ὲ δὰ ταρυρτιαυίία, χιδὲ ποα 
Ῥοσδαπί {11 δάδδδε, εχ ραγίε δυΐεπι οεἷπϑ χυοά ορογῖϑι ποῖ ἰπε886, 
δὰ οοπδοσαοπιϊα. Βογίπι πᾶπιηαθ αἴγανῖβ δἰπὶ δδάθπ, δοοίἀϊε αξ 
δἰτοστιτη αἰτεῖ ΠΒ]} ᾿πδῖϊ, χαϊα ΕΣ δυ]]οίϑπα 5 πιοάο 'π ρτίιαα ἤριγα, 
τπαοάο ἴῃ πιοάϊα. χαρά 5: ρτοβδπάππι εἷξ αἰ ϊςτλ τιοπ ἴπ6886, οἷα σαὶ 
οροτῖεξ ποι ἰπ6886, δρεοίδπάδ δῃπὶ απίεοεἀεπᾶαδ, χυΐρυϑ ἐδ εοηβ6- 

10 Ζαθπῃ5, οἷπ8 υθδγὸ φυοά οροτξεῖ ποι 'πε886, δρβοϊδηἀα δὰπὶ τερηρτιδη- 
[6, 488 ποῃ ρβοβϑπῃῖ δὶ 'ἰπ6886. πϑπὶ δὶ Πογαπι Ζαϊρρίδτηῃ δὲ ἰά ἐπι, 
πθοθ886 68 Δ]1σαΐ ποῖ ἴμα886. δὶς δυΐθπὶ [οτγίδ886 σαδεοῦηχα ἀϊοία 
δαπξ, πιδρ18 εὐππΐ ρεγϑρίοπα. ςοπϑε]αοπίϊα τῷ α δἰπὶ δα ἴῃ Ζαρὰ 
εὐ β. ᾳπδε υϑγο ἱρδαπι δαχαϊϊασ, δἰπὲ δὰ ἴῃ φαΐβθαβ εϑὶ γ. 4886 
δΐετη Εἰ ΠῸῚ Ροϑϑππΐ 'ἴπ685868, δἰπὶ 68 ἱπ συΐθυδ 6ϑὲ ὃ. ταγδαβ 4088 
τῷ εἰαϑυπῖ, δἰπξ δὰ ἐπ χαΐριϑ εϑὲ ζ. χαδε ᾿ρβᾶπι δεααίΐϊατ, δἷπξ εὰ ἱπ 
αΐρυε εδὶ ἡ. 4π66 ποῦ Ῥοϑβππὲ εἱ ἴπβ888, βἰπξ δα ἴῃ 4υίρυϑ εϑὲ 9. 
εἰ ἰρῖτατ αἰϊσαοα γ εξ αἰ᾿χυοὰ ζ δίπε ἰάθπι, περεββε δεὶ τὸ αὶ 'πθ888 
οὐππΐ ε, χαοπίατη τὸ ζ ἰμθϑὲ οτπηὶ Ἢ ἂο τὸ α ὁτοπὶ γιὲ θατε τὸ α ἰπεδὲ 

80 ΟΠΙΙ 6. δὶ ΥΕΈΓῸ γ δἵ ἢ δἷπὶ ἰάθιηι, πβοβϑ86 δϑῖ τὸ α ἴπ6886 οὐϊάδτι 8, 
{υϊα τὸ α εδὲ ζομπβεζύστς οπιηΐ 7 ἃς τὸ κε ὁπιπὶ ἡ. φαοάεὶ ζ εἱ ὃ 

᾿ δπξ ᾿άοηι, τὸα πῈ 1 ε ἱπεγίξ, ἰάχας μὲσ Ῥτοδυ]]ορίρπιαπι. οππὶ δαΐπὶ 
εἴξαταπι Ρυἰναϊίνυπι ταοϊργοοθίαγ εἰ ζ δἷὲ ἰάδπι χαοά δι π}]}} ζ ἱποτίξ 
τὸ αν, ΟΥαπὶ διιΐθιπ 8 ἱπεσὶ τὸ ζ. χτιγϑὺϑ οἱ β δ 9 δἰπὶ ἰάθη, τὸ α η}}]} 5 
ἱμοσίξ. πᾶπι τὸ β ἱποτῖξ οχππὶ α δὲ πα]]} ες: ἰάθη θηΐπι δγδηξ 9 δὲ β, 
ἃς τὸ θ. πῈ}}} ὁ ἱπογαῖ. δὶ υθσο ὃ δὲ ἡ δἰπὶ ἰάθηι, τὸ ἃ οὐἰάαπι ε ποὰ 
ἱπεγίξ, πᾶπι τὸ α ποη ἱποτὶϊ τῶν ἡ, οὰπι πο ἱπεὶς τῷ ὃ. αἰχαὶ τὸ ἡ οϑὲ 

30 8ῈΡ ε. ἴαφας οὐἰαπι ὁ πο ἱπεσῖϊ. δἰ ἡ δὲ βὶ ἴάεπι δίπε, 5.]]ορίϑπια 5 
ἰπυετϑὰϑ εγῖϊ. πϑιῃ τὸ ἡ ἱπθσὶξ οσηηὶ α (8, φυΐάεπι τὸ βὶ ἱπεϑὶ τῷ α), 
δ τὸ α ἱπεγὶϊ τῷ β (ἰάοτι οπίπε γαῖ χαοά τὸ ἡ), πϑοθβ86 δυΐθιιι ΠῸΠ 
θδὶ τὸ α ἴπε6886 οππὶ 8, δε πεςεβ8ὲ εϑὲ δϊσυΐ ἴπθβϑε, χαΐα ππίνεγβα 
αἰεγίρυο σομνετιπιγ ἱπ ραιεἰουϊατεπι. ρογϑρίοπαπι ἰρίτατ εδὲ ἂρ 
πΐγαααε ουΐπδγῖα ργο εππδεῖϑ ρᾶτὲε τδβριοἰθπάστα 6586 δὰ δὰ ζαᾶθ 
ἀϊχϊπαυο, αοῃίδπι 6χ ἢΐδ ΘΟΠβΟΙΆΠΙΙΣ ΟΠλπ68 δΥ]]ορ 5πιΐ, οὔπα δαΐετη 
σοπβεαιθη πὶ δαϊ “πβιη 8 ΓΕὶμ δπϊθοθἀδιζίιτι ταῦ ΒαΡοῖαγ, δὰ 
Ῥτίπια εἴ πιαχίπιε υπίυθγβα ἶὰ σαερίσθγο ορογίεξ:. πῖρῃϊα εχ ραγῖθ 
φτοῦ ε ταῦρί τοϑρίοεγε δὰ χ ζ ψιᾶπι δὰ ζ' Σγιτστνννγ οχ ρατίε γϑῖο τοῦ ἃ 

ὃ ταδρὶϑ δὰ χ γ 4υλτα δὰ γ ἰδπΐυπι. πιᾶπι δἱ τὸ α ἰπεϑὲ τῷ χ ζ, ᾿πδδβι εἰίαμα 
τῷζ εἰ τῷ ε. δρά εἰ εἱ ᾿υΐς Ποπ εϑὲ Θομϑθηπθη8, ἴδιμδιι μοΐεϑὲ 6888 
ΟὈπδδαθθη8 τῷ ζ. δἰπ|}}8 ταῖλο δεγυᾶπάδ δϑὲ ἴῃ 118 φυΐθτϑ 1ρδᾶ γεϑ δδὲ 
ὉΟΠΒΒΑΌΘΗΘ: τϑιη δὶ δΕ ΤΟΣ ΡΥΐχηδ, οἰϊατι δεχυϊαγ 111ὰ φαδα βὰ} Ηἰἷ5 
φοἸ]οέδπῖατ. χαοάδὶ ποὴ δεχαίτογ ἤδθς, ἴδτμει ροΐεϑθὲ δὰ δβεχαὶ 
δῶρ δ} Ηἰ8 Ῥοπαπίωγ. οοπδίδς δἄδπι ἴῃ ἘΓΙΒ 8 ζοσταλπὶα ἃς ἀπαραδ 

ἈΝΛΑΙΥΤΙΟΟΆΌΜ ΡΑΆΙΟΆΓΜ Ι. 

τοροϑοπῖραβ ᾶπο ΤΟ Δα ΟΠ οτα δοπδϊδέεσο, οἷ ἱπ ὑσδδϑάιορ 
τ οἱβῃ 68 δΥ]]οξίϑιαοϑ Ἔχδεγαὶ, οδίθπαϊτογ εαἰπὶ τὸ ἃ ἰμδ 886 τη 8) 

οὔπὶ Ἔχ δὲ εχ ζ χαϊρρίαπι Ἰάετι 6886 δοοϊρίωγ. πος ἀπέοια δσὶτ τπθ- 10 
ἀϊαπι, δχίγετηθ Ὑϑγὸ τὸ α εἴ ε. βὲ ἰρίταγ ρυΐτηα ἄρογα. αἰϊοαὶ γετὸ 
ἡποό86 οδίεπαπαγ, οαχῃ γ εἴ ἡ Ἰάοπι οὖϑα δοοὶρίτατ. δας ααΐδηι δδὲ 
Ροβίγοταα φῦσα: πᾶτα τὸ ἡ δὲ πιοάϊαπι. πᾺ}}} δαΐετα ἴπ6886 ρσοβδν 
ἴαῦ, οὔπὶ δ εἴ ζ ἰάθτα δαπξ, δὶς δυΐοιι βὲ εἰ ρτίπια ἤξτιγα οἱ τη εάϊα, 
Ρτῖπια φυϊάδτα, χαΐα πα}}} ζ ἱπεδὶ τὸ α (οἰχαίάοπι ρτνδναπι οἴδιαμα 
ςοηνθγαίαγ), οσπηὶ δαΐθτ α ἱποὲ τὸ ζ; πιδάϊα γογο, φαΐα τὸ δ᾽ π}}}} α 
εξ οὐμῃὶ ε ἱπθδῖ, αἰϊοπιὶ πο 'πε886 ρσγοβαδῖατ, οὑπὶ δ οἵ ἡ διπξ Ιάοτα, 
Βδθοὸ δυΐδαι δὲ ὉἹ τα ἄζταγα: πᾶπὶ τὸ α πῈ}]]1 ἡ ἱπουίξ, ἂς τὸ 4 ουππὶ ἢ» 
Ῥοτδριοσατα ἰρί τα εϑὲ ἴῃ Ρτγδθάϊοιῖ5 βρτιγὶθ Βεγὶ ομιμα5 δΥ]]οβίδιηοδ. φὸ 
τἴθτα πιο ῃ 6886 οἰ φεπάδ χιδα ουπηΐρτδ ΘΟΩδΘ ποτα δαηΐ, φυΐα πῸ]]πῷ 
4Υ]]ορἰϑπηι5 ἐσ ᾿ἷ8 ἃξ, οπηηῖπο δπὶπι δἀδέγαεσγε πη ᾿ἰσεραῖ ἐσ οοιν- 
δεσπεπῆρι. ρῥυϊναϊζο Ὑδτὸ ρτορατὶ παχουὶϊξ βὲῦ δὰ 4υδς οἰβηέρτῳ 
ςοπδεχιεηῖα δϑυπξ, 4ποπίδιη οροτσίεξ δἰξογὶ ἰη 6886, δἰ ξοσὶ πΠΟῺ ἰμ 6888. 
Ῥετϑρίουυπι σαοχας 688 4]1458 ἀοἸεοῖαθ μαβεπαϊ ταϊομεϑ 6686 ἱπατ]68 
δὰ σοπβοίϊεπάπτι δ. ]]ορίσπεμσα. Ὑϑ]μεῖ δὶ αἰτίατια οοπϑοατθηξδ δ σχα 
ϑυπῖ, δαξ 68 4αίθιβ ςομϑεπαθηϑ δδὶ τὸ α, δἰ δὰ π86 ποὴ ροϑδπηξ 'π- 
6886, 4αΐϊδ πο Αϊ εχ Ηἰ5 δυ]]ορίϑιπυθ. πὶ δὶ σοηδαχυθηδ δἰηξ 30 
εδάεπι, αἰ βὶ εἰ ζ, Βὲ πιεάϊα ἤραγα αἰγὶ θαξϊῖίνδδ ΒΡ 6 Π9 ἀῦρα5 ρτορο- 
δἰ ἄοπαδ. δἷπ δαάθιι δἰηξ δὰ ζαΐθτι5 σοπδαχυθῃϑ δδὶ τὸ α, εἴ 088 ΠΟἂ 
θακααν ἴμειϑε τῷ, οἱ τὸγ εἰ τὸθ, Βὶ ρυΐπια ἤρατα Ρτινδίνδμι μὸ- 
618 ΤᾺΪΠΟΓΘΤΩ Ῥτοροϑϊοποπι, δὶ Ὑ6τῸ δϑάδθῃι δίηξ 486 πδῸ τ] ἱτν- 

6486 ροϑδυηῖ, αἱ τὸ δ οἱ τὸ Ὁ, διθδε ργοροδίομε Ἔγαηὶ ρτινῖναθ 
γε] ἰπ ρυΐτια τε] ἴῃ πιεάϊα ἤξυγα: δὶς δαΐθαι πῸ}10 το οτὶϊ 871}10- 
βἰδιισβ, Ἰίχαος οἴἴδπι σεγία φαδθάδτι δασμθπάα ε86 δαάεμι ἰπ μας 
ἱπορβοομπθ, πὸρ οαγῖ αυδθάδτη ἀΐνεγδα δαὶ οοπίγασια, ρηιαταα 
41 τιϑαϊὶ οᾶτιϑα εδὲ ἤδες ἱπϑρθοῦο. σπϑάϊπτι δαΐοετπ ποι ἀϊγογεῦτα 
δεὰ ἰάεπι δοοίρεγε οροτῖδϊ, ἀεῖπάβ ἵπ ψαΐβαβ οοπεπριι βεγὶ 87110- ἀξ 
ξιϑυπατα 60 χυοά οοπίγατία δασεῖα δίπί, δὰξ πα ποῃ ροφβαπὲὶ οἰάετα 
ἴπειϑδ, οὕὔιηιδ γαάἀποεπῖοῦ δὰ ῥταβαϊοῖος τποάοβ. πὶ δἱ τὸ βὶ εἰ τὸ ζ 
δυπὶ οοπέγατία το ποῖ ροϑδυπε εἰάοτα ἰπ6586. εσὶξ δηΐσα Ἦϊ8 δοοθρ- 
δ 5γ]1οφίβταυ, 40 ᾿ ἰβόνγτοι Δ0}}} ε ἴπθδδε τὸ α. δε μος εχ Η 
Βαμα ΠΟ πΙΡ 8 ποὸπ οἰβοίξαγ, υϑττπὶ 6χ δῦρτα ἀϊοῖο τποάο, χαΐὰ τὸ β 
οἵηπὶ α εἴ π0]]}ε ἱπεγῖξ, ἀθατα πεοαβ88 οϑὲ τὸ β ἰάθιι 6886 8 
διιχαοά 9. ταγϑα8 δὶ τὸ β οἴ ἡ ποῦ ΡΡλδεη; οάρτη ἤρδαρ, σοποίμ- 40 
ἀεῖαγ οαϊάσχα ε ποὴ ἴπθ886 τὸ ἃ. πδπὶ ἴἰὰ χΖαοααο τὶς τππϑάϊα ἤρτιγα, 
ααΐα τὸ β οὐπηὶ α δἷ πῈ]}} ἡ ἱπογίξ. Ζυῦτο πδοδ586 δδῖ τὸ β Ἰάοπι 6558 
δίᾳυς εἰϊχαοά 5, 4αΐα Βδες ΠΝ] πῖον 56 αἰ ογαηξ, πὸπ ΡΟδ86 φ0 Ρ 

δὸ τὸ ἡ εἰάοιι ἐπε886, εἴ τὸ βὶ 6886 ἰἴσπὶ δἰζὰθ αἰϊχυοά 8: χυΐρρθ 

οὕτῃ ἰπ 9 δυγαία δἰηξ συδεσουθαθε τῷε ἰπ 6558 ΠΟΖΌΘΌΠΕ. ΡΟΥΞΡΙς ἘΠῚ 

ρίαν οδὲ εχ [ἰδ ἱηϑρθοῖοπῖθας δύ] πὶ ποτὶ ον} ορίδπναπι. αυοάςπὶ 

Ξβ ἃς τὸ ζ ςοπίτατία δἰηξ, Π6ο6888 οἱ τὸ 9 6556 ἰάδτα αἴσαο αἰϊφυοί δ, 
ὁΥἱ]ορίϑταστι ας εχ ᾿ἰ8 οοπβοὶ. ἴΐ8 ἰρίτατ χαὶ ἴτα ἱπδριοἰππϊ, ἀοοιάιι 0 
τἰ δὰ νἱαπι ἃ πθοθδϑαγία ἀϊνθγδᾶσῃ σοϑρίοἰδπὶ, χα φαδπάοχαε ἰαϊοὶ 
τὸ βὶ ἃς τὸθ Ἰάστη 6886. 

29. Ἑοάθπι δαΐοπι πιοάο βαβθηξ 6γ}]ορἰοπιΐ δὰ ἱπιροιοὶρὶϊα 
ἀποεπῖεβ, {πὸ οβἴθηϑὶνϊί. πᾶπὶ αἰ φιοααθ βαπὲ ΡῈΤ σοπδεσαθπῇβ δὲ 
δὰ ἤπδ6 πἰγυπιαας δεαΐξαγ. εδάδπιαας εϑὲ 'ἵπ αἰτ]8786 ἸπδρεςΈο. 
χυοὰ εἰΐπι ἀοπιοπείγαϊογ οδιθηϑῖνα, διϊαπι ΡῈ ἱπιροδ81}118 ργοβαγί 
οἴεδξ, εἴ χυϊάετπ ρὲγ εοβάθπι ἑεστπΐποϑ, ἰΐοπὶ φαοά ργορδῖῃγ βεσ 

χα ροσϑῖθῖϊε, εἰΐαπι οδἔοσιϑῖν α σοῃβγτηατί ροῖοϑὲ. Ὑεγϑὶ οᾶσϑα Ῥτορὼ- 
ἴαγ τὸ αὶ ΠΌΪΣ » ἱποϑδθ. Ῥοπᾶῖυσ δεΐπι οὐἱάδπι ἴπε886. σῦχῃ ἰριτασ 30 
τὸ β ἱποῖξ οπιηΐ α ἃς τὸ α οαἰάδιι ε, τὸ β ἱπογῖς σαϊάδπι 5. δε πῸὶΠ 
ἱπογαῖ, συγϑαβ ργοβδίασ δ]ίσαὶ ἴπθδϑδ8, χαΐα δὶ πα ]]} ς ἰποῖ τὸ αν, στα 
δυΐειπ ἡ τὸ εν σογῖα πὰ ]} ἡ ἱπογῖξ τὸ α. δεὰ οπιηὶ ἱπεγϑξ, φἰ μα τον 
βὲ εἰΐαπι ἱπ αἰϊΐδ ργοθ] βπιδῖϊβ. φεπιρεγ δηἷπι εἴ ἰῃ οπαπίθυς ἀδιποιν- 
διγδεῖο 4886 δὲ μετ ἱπιροβϑίδιϊα, σοι βοίτατ εχ οο ϑαα πῆρε 68 ἴϊ 
4π86 πέγατπαπε δαχαϊςτιγ. ἃς 88π6 ἴῃ 4ποααθ Ῥτοθ]οπλαῖε εδάεσι .εσὲ 
ἱπερδοῖίο, δῖνα χαὶ8 οβίθηβῖυθβ γϑοοϊπαγὶ σοὶ δἷνα ἀποετα δὰ ἴχω- 
Ροϑδῖδι16, φαοηΐατι εχ ἰἰϑάθια ἐοστείΐπὶ8 ἄτα ρας ἀδηιουϑίσβοπεϑ οοτι- 
σέατιξ. «ποπιρ] ρτατία οδἴεηδυπι δὶς πῸ}}} 8 ἴηοδ8ε τὸ α, χαΐα ςοπέπρλ 
αἱ τὸ β ἱποῖξ ουἱάδτη ᾿, φποὰ εδῖ ἱπηροδϑὶὲΐθ. δὶ δοοῖϊρίδτασ π}}} 6 δὲ 
Ὁπιπὶ α ἴπ6886 τὸ β, ρεσϑρὶ οιιασα εϑὲ πῸ}]ε τὸ αἰἴλθδδθ. τΌγϑῃδ Οδἕρ.- δ 
οἶνθ φοποϊπϑὰπι δἷὲ τὸ α μῈ}]} ε ἴπδδδα. δὶ σαὶ δαρροπδῖιν ἵπδὅϑε, ῬῸῪ 
παρ δ 1] οϑἴοπάεϊογ πῈ}}} ἴπεβϑ6, δίπη τεῦ Αἱ οἰΐδιη ἴῃ 4}116.. ἐπ 
οὐαμῖ θα δαΐτα Ὠδοθ886 ἐδὲ δοςίρογθ οοταπιπηθῃ δἰΐατιδσα τουτπηΐσ τσ 



ΑἸΝΝΑΙ ἘΤΙΘΟΚῸΜ ΡΒΕΙΟΒΌΜ. 

ἀϊνοτγθοπὶ ἃ ἐοϊτεεἰ5 δου εἰετῖς; αα χπετν το[ογεξὰ τ 5 Ἷ [αἰκτπ 
φοπεϊιμσπο. υᾶτε οοχογεα πᾶς ρτοροσαίομε, ὦ γεγὸ δαάθηι 
τοποηΐδ,, οΥΠορίδενιια. οτὶξ τοῤἐδηδίντις θα ἰδάεπι τόττηϊηΐα, αἰ Πζογὲ 
δαϊαπι οϑιθηδίνιϑ ἃ ὁο αηὶ ἀποῖτ ἄκὶ ἐπροδϑίθιϊθ, χαΐα ἐπ ὀδιοηῖνο 

10 δϑοιϊινἀ τιν ευϊϊαϊτου ροπηπμι ἄτι θαθ ῥγορορίοποι, ἴπ 6 ὑόγοὸ αυΐ 
ἀπιοῖε αὐ ἱπιροσοιθῖ!ο, [αϊδο μοπίδν. “ναδο ἰρίετγ ὅγαμὲ πὰρ 

ἐέρίουα ἐχ δ ψαδηείρεδ, αθὶ ἰδ ππρ σαι με! ἀϊοοπνας, πῦπο 1ά ἴαπ- 
ται. ποθὶς σουδιοι οὐὐ μδδο τορι ἴδηι υνε 6656, δἰ δ οΐδ οσιοηδῖνδ 
ταιϊϊοοϊπατγὶ γοῖιὶ, οἶνο ἀάσοτε 'πεὶ ἱπιροσοίδι!ο. χαρὰ δτεῖνιος δ αἰΐος 
δ Πού σπνοβ, φαΐ πὰπε ὁχ Ἡγμοιμδοὶ, νυ οἱαϊῖ σοδαπάυτν. ἐγάποϑυπιτῖο- 
πϑῖν ἀπὲ δεσιυπσιῃ αυλϊϊαῖοιι, δου σι δγαϊῖο ρμοδὶτα δϑξ ἐπὶ τουτπῖπὶ8 

το, αι δοίϊς, ἰά δδὲ πα πῃ σΌστ εἰ. ἃ} ἤωτἶο,, δϑε ἴπ ἐγαππδυπ 8, τποάτ5 
0 δυΐεπι ἱπεροοιοπίδ ὁδὲ ἰάδιν. σοποίάογαγα δαῖραν δροτίδε ἂὸ ἀἰνὶδίοπθ 
Ἔχ Ἰΐοαγο  φαοὶ τπο δα ἤαπε 6. }]ορὶδιὶ ἐχ μγροιοσὶ, εἷς ἐρίτα φαοά- 
υἷδ' φγοθ]οννὰ ργοβαϊιγ, σϑὰ δὲ αἰϊο τιοδὺ ἰἰσοῦ πόγασι ποππαθα 
«οποϊιάογα, τ απ γογϑαϊϊα ρον ἱπδροοιοποπι ραγεςαἴαγοτι. ἰάχαδ 
εἰ Ὠγροιθιοαῖ πᾶν οἱ Κ δὲ ἡ δίς εαίζομι, αοοϊρίαϊάγηπο 5015 ἡ τὸ εἴπ- 
656," ὁπμηΐ ε τὸ α ἱπουίς. ταγβυβ δὲ δὶ οἱ ἡ εἰπὲ δαΐθιιν ἃς 50 5 η τὸ 8. 
αἰεὶ δυιδίατ, ὁοπο αι ἀδέσν αὐ} ε τὸ α ππθόδο. ᾿ἀρρᾶγος ἱρίτατ πος δἰἴϊανι 
ἀϊοάο δβθ6 ἐπερίοἰοι δια; . ἐσάδιπ πποῦάο ἄξ δὲ ἱπ ποοθοβαυὶ 5 δὲ τοπ- 

80 ἔἰπρ η εἰ υιδὶ" το δὲ. δπῖπν δαιίραι σοπσιἀδγαῖο, δὲ ρὸν τοσιπίπος δοάθπι 
πο ἀϊοροσίτος ἢϊ 5γ}}οβίσμνια ἀδ δ φυσὰ ἱποδὶ δὲ ἀδ οσοπεὶπροπ, 

π᾿ σοπεπ θαι θ΄ ἀοΐοαν πδοὶρίοιεα διε δείατν ἡτπιᾶθ. πο ἰπσαπΐ, 
δεὰ μοκδυίπῦ ἰπδόδδ ααῖρρθ' στιν δδέθηδαπα ἐπογὶς δἰΐατν ὁχ ᾿ς ονὶ 
41 }ορίδανανι εἶθ᾽ οὐ ἐπι δηεῖ; δἰπ ἐς τρεῖο δὲ αἰϊατινην αὐιγι δαξίοινατη. 
Ἔχ ἀκρεῖδ' που ὁδ᾽ικα; ὁσπδίας ἔαο ὑΐα ρο556 εοπβοὶ οπιμ 65 δ. οβίδ5- 
πιοδ, διὶ. ὀξϊαϊιει αἰϊα, σία ποῖ βόββοι: οδέθδυπι τίάπι Π8 δοὲ οπνηδτν 
5.}1ορίσινενι ἢοεῖ ἐπ Δ  φυα δ διρτα "ἀϊοιῖς πραγ: παὸ γοτὸ εἰ αἰ 
φοπσεττα, τι αιιδτστες ἡπῶλα δχ σοπβο σα πεθας δὲ τυϊοδητο τοὶ ἀπίο- 

46 οἰ θην, φυππξοχαίειιν εχ μὲ ρνοροκίοπος δβοϊαπξαν δὲ πο άϊισ 
τογταΐπτιρ ἃσοὶρίξιν. ᾿ἡπιᾶγο' ΑΚ ἰἰορίδηνίισ ρῬὸΓ αἶα ἤθτὶ ποη ροϊορι: 
ποε80,, Ομππίπεαν ἰϊαφιθ. νΐω σὺ δαύοιν ἔπππν ἐπὶ ΡΒ] οδορ ΐα ἔστιν τὶ 

δυὶθι“υδ μοὲ δὔχαε ἀἰδοὶρ᾽μνα: σροτέει δοΐμι φιονῖς ργοβίουναιο ρτο- 
τ Ροπίτο᾽ θα; ΘΠ βορο, απὰδ'ἑπδανει δυτχυάθ. θα Ποϊαπιας, Ἠοτιπνᾷτι 
δορίανη  φπδιῖν: φχίμιαμι ματος αέσιιδ᾽ μάδο μὲν ἵγος τογίπίπος οοπ- 
διάεγανα, ἔνδε νϑάο οἱ δυθείαταν, ἀἰἴο οἱ; δεδεγινάταν. δὲ υϑυϊτατὶς χαῖς- 
ἄδιπ ισάτισα Ἔχ ἴδ᾽ τα!οοἰπάνὴ 'φυδθ γθγο ἐπεησθκἀοδου δαπέι, ΟὉ ἧμ. 

10 Ἰδυιϊίοόδ 'απΐοιαι ον Ποβίσιποσ οχὶ ργοροπιεϊοιί δος ἀπῖθαιλ.  ρτῖη- 
οὐμία, ἐγ βο κί σινοττιπι ταῖν ογρα τα δ ςτανι οσὲ φιστοοάο 68 μα θοαηὲ ἐξ 
4αποπιοᾶο ρα γοπαγὶ ὁροτῖδαϊ, π᾿ πϑαρί οἴαμνις αα δὰ ουπηΐα αυαο ἂϊ- 
σαπμιγ ποῆπα δὰ οὔδθμῃ οοΝ δ5. δὲ δνογίεπίοσ, ποθ ἐοπβν- 
πιαπξοα εἰς οπιπὶ γε] ἐδ αἰϊχψιδ, οἵ δυθυιοπξοα ἴὰ τοΐαμν δὶ Ἔχ ρατίδ, 
56 τοϑρίεϊανπιι5 ὡᾷ ρᾳαεϊοτι, δὲ ἀεβιῖεα.  οἴγοα οἰπρτίασ απζοιη τα 
ορδτέοε οἰΐκενον ἀξ ἀθ Βόπο νοὶ δοϊδπεία: ᾿ ργορτγία γϑγὸ ρυϊπεὶρία ἴῃ 

4 δκηπο. ποϊδινεῖα φούτηιἑα. σαπξ, εἰοςῖγοσ σχροτισπεῖαθ ρτορτίσμι δόὲ 
Ὧο Ουιλιίδαιε «ὐεῖ φεϊήοἰρία τράάοτδ,, ὐογθὶ ̓ σγαιία ἀσιγοίορίοα ὀχρογ μὰ 

δαρρϑάϊιωι Ῥυϊποὶρία ἀξεγοϊορίσαε βοϊοινεῖαο,, σοξῃοϊοπτον ξηΐπε ΓΟ 
το 15 αιίαδ΄ ἀρράγοπε, ἴϊα ἱπνθιΐαο δα ἀδιγοϊορίοαϑ ἀδπηοποιγαιίουιθδ. 
δἴπιι ἰοῦ τὸς ΠΆ]ΕΣ ἐπ: πιανὶς αἷϊα ἀτὶδ δὲ βοϊδοηιία. αοεῖτοα δἱ ἀο- 
οορία [αογῖπε θδθ ἱπδαπε εἶγοα ιυαπνήιο τοῖα, ἠοσέγνη ἰᾶται" οτὶς 
Ῥεουίρἕο ἀθηιοποιγαϊοπθα θάογο. ἠαπὶ. δὶ πὐμ1} φαοά αὰ Μἰδιοτίαπι 
αἰάποῖ, ᾿ταοιοστηιΐσσαση δμουῖε Θχ 5 ἤυαθ Ὑθτδ ἰμδιηὲ τοῖα, τῖ- 
ἅπτι5 46. οπνοὶ τθς διΐτ5 δϑὲ κἰοιῃ ουδεγαϊίο,, οάπι ἱπνθηίγς ὧδ. ΓΝ 

οὐ δεζξιγος ε δὲ φαΐ! ππέετε παΐπγα ἰζὰ δἱξ σοπεραγαΐπην τξ᾿ ἀδπιοποίγανῖ 
ποραθαξ, ἰᾷ ἔρσανη ραΐαπι ἕαοθγο. δύο ππϊνδυβαϊ τον ἶο ῥσο- 
Ῥοοἰιίοπιοο τεἴῖβοτα οονίοαδξ ἴδτα αἴούνην δθῖ. οχαυΐοιτο. ἀπίδηι μᾶο 

30 ἐδ τὸ οὔσαν ππτῖῶδε τ τεύσαδιι 4υΐ δὰ αἰαϊδειίοαπε ροτιίποι. 
95, ινισοπθπν αὐΐοιν πα ρον βόπογα ἢξϊ, δθ56 ραγυῶμι 
ἀἰσαανι Ναϊάν, πδελιδα ἐρεῖ! ενὲ νίβατο, αἰνίσῖο παπιηπα οδὲ αὐ 
ἵπηθοο ΠΠΠεῖν κι ἀν τρατχτν Ῥοεῖξ εηΐπι συοα οὐἴδποῦα ὁροῦίδε βουβὸ 
δαζειν ςΟποἰ Ὁ ΕΣ αἰϊα ἃ οχ. οἰροτίοτγίθδιιδ. ορυίπητιην απΐοτιν ἤὸς ἔροίαπι 
Ν1ατοῖι οτῆννδϑ δὰ αὐξομ θα, δοϊναιζηιο σῆς ρογδυιπάοτϑ ἀδανοπϑἐτταιιϊοπόπι 
“46 δυβειαπεαιβογὶ βιό κδε ἐξ᾿ ἄμμε τὲς ααπεμίωνιν εἴας, ἥπαγὸ πράτ ἴῃ 

τ ξεϊβοχογομέ φαΐά αἰ, φυΐ αἱ ἐπ τατ, γπατῃ πουθ ἀπ ο]σχογοπξ 
ἰά δὸ ἴα ἀγχίνοια. χηοδο, ἔΐοτίν. οἷ ἀοπιοπσεραττοη να ἐξίταν,, οὐπιι 
᾿εοποϊα ἀδηάυπη δδὲ ἈἸἰμιϊὰ ἐποόσδ, Οριι5 δϑὲ τὲ πιεάϊινι ρος πδὰ δὲ 

δ ὁγ]ϊορίσιιοδ, δϑιιρου. παῖε δἱξ ρτίππο οχέγοπιο, πο 6 δὸ ππηῖνου- 
φαἰϊξον ἀϊοαίατ. 6 ςοπιταγίο αἰνίβῖο διεὶς ππίνογραϊθ ργὸ πιθάϊο 
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ἐοτπηΐπο. δὲξ οπῖπι απΐνπαὶ αὶ ἀ, ταουίαϊθ αἶὶ β. ππυπιογίαῖθ πὶ γ, 
ποῖπο οὐΐπα ἀοβηϊίοηθπν ἀοοίρογε οβοότγιοὶ δὶ ὃ. δαποΐε ἱρίτογ οὐαπο 
ἃπίπια! 556 ἀπὸ τπογίαϊδ δαὶ ἱπιποτίαϊ δ, πος ἀμΐοπι ἐπὶ φαοάσιν- 
46 εβδξ α, ἰά οἴππὸ 6556 δπξ βὶ ἀπὶ χ,. «ττιγδῦ5 οὶ αἰν ἀϊε, δοθοῦν 
"“" Βιουιΐπθτι 6656 δηΐπιαϊ : ἀπά ἀοοθξ τὸ α αἰεὶ ἀὁ δ. ογρὸ 8γ]- 
οβίδιο σοποϊπαἴμαν οἴπῖδ δ 6556 δὰΐ βὶ δξ γ, Ῥγοίπθ βῆσπθγο 10 
ὁφοτῖοε Βοπιποπι ἀπε 6556 πιουγιαΐθην αὐ ἱπιυπουτάϊοιι, δἰψαϊάοπν π6- 
φἔβθε δὲ ηϊπιαὶ. 6556 δὰΐ ππογίαἰ δ δὰξ ἱπιπποσίαϊθ, ταουίάϊ σι ππΐδιπ 
ὅ556 πῇ δδὲ πιδοδβδαγίθμι, σοὶ μοϊτωτ. ἤσο νϑο ὁδὲ ποῦ εομοδιάοτο 
οροσγιθαῖ. σπγστις ρου δ ἢ 5 τὸ ἃ απἰπιλὶ τπουίαϊθ, αθὶ β, Ροήεδῖγε πρὶ γι 
ἐχρος ᾿ουπίηδηι αὔτοαι τὸ δι ἐϊάοτι ἀοεῖρίς. ππαπν σανηῖξ ἀ αἰὶ 658 ἴῃ 
β ἀυι ἴῃ γ, (οπίποϑιΐπι δηΐπναὶ ταουία! δ ἀπὲ δὲ με οοῖγε δὰξ ΟΧρ 65), ἀ6 
δ ἀὐξοπι αἰεὶ τὸ α (σατοῖς δηΐπα πουΐποπι 6556 ἀπίπιαὶ πιουία δ): 4πᾶτα 
Ἰδοῦ556 δϑὲ μοπιΐπόπι 6656 ἀηϊπιαὶ ρεἀεδίγο δὶ Βῖρο5. ροάοσῖγο ααΐοπι 
6856 ποῖ δδὲ πδοδοβανίαν, δε βυυπεζατ, πος γοτὸ δγαῖ συοα ὁροτγίοραξ 90 
τιϊγσιις ργόβατο. ἄἴψαθ πο πιοᾶο βοπηροτ ἀσοίαϊε αὐ ἀἰν ἀοπῖθς πηΐνου- 
δα φάϊάοπι οοπδεϊτιαπε τπεάϊαμι, ἑά γεγο 46 Ζαὸ ὁροτίοὶ οσϊοπογο ἃς. 
αἰἊοτοπείας ὀχίγεπια, δὰ ροκιγοπιανὰ εἰμ ρίαια ἀϊουπε σαν πο δ586 δἷξ 
μος 6856 ποτηΐποηι, ατιξ σαοάνῖ5 αἴπν 46 αιτο χυκονίτων, δἴθηΐπη Ζυαην- 
Υἱβ αἰϊαπι υἷι ρουβοσοππξαγ πὸ δισρίσαητδ5 σα δι 6566 δας σορίῆδ, 

δ τδυθγα ράγανὶ βοβουηξ. ρμογερίξατμι αὐέθην οσέμοο δυθγε πὰς τπδ- 
ἐδοάο Ῥόδ56, πθαπδ ἐδ αοοϊἀδηξο ἀπ ργορτίο φυϊρρίατι οοπο  αϊ, ποααα 
ἀδρεῦοτο, πε απο ἀδ 5 4αδο ἡσπογάτην πξγτπι ἄοο ἀπ ἢ πιο 56 ἰνα- 
Ῥοαπῖ, γ οἰ ἀεὶ πέντιπν ϊαπιοῖθυ οοτασπαπδὴι τὰ δϑάγασι μα οαὶ ἂπ ποὸη δας 
Ῥνδξ, πᾶπὶ οἱ δοοῖρίαι ον ἰοηρτιϊηοια ἀπε πάρ οῦο απὸ ποι ᾶβογο 30 
δΟτν απ ΘΟ Ὴν ἅν ὅπν, αἰ οιϊσπξοιν γόγο 6586 Ἰοπρι νά ϊποιν, 60}}1- 
οὶ ἀϊπποιοπεδιη παῖνοτὸ ἀπο τιον παρ όγο, οοπυτνσοιι τποπδαγαπι, σα: 
5ἱ ἀσοϊρίαν ἤαθουοδ φομοιννποηι πιδηδατάμν, ἰὰ ἀρεῖρῖοξ χιο αὶ ον] οβίαιο 
ΡτόΡαγ ορογίεβαξ. ποι εἰρίταν ρτόβαγὶ φυοὰ ὀγδεργοθαπάτπ. 
γιαΐπ υἷα ἐσὲ μᾶθο ἥθὰ Ῥγοθβατῖ ποιεῖς μάβοηα ἀπέιοι παετ5 οοπε- 
πυπποτὴ Τα Θησεγάτη δὲς δὶ αν, Ἰουρηιιάο πἰοὶ β, αἰπιοιϊὸπα δὶ γ. μοτορὶ- 
σύ ἐξ ει δὲ πδὸ δ ὀπνπόιη ἰπδΡ δοϊοποι αρτατὶ ππης ἐπ φαϊγοπάϊ πο. 
ἄταν, ποὸ ἴῃ ἐσ 6556 αππΐουα ἡ ππαχίπιδ νἀ δίυν σοπνδηῖγο. οχ σαϊ- 
Μυιίρίξαν ἀοπιοπεεγαιϊοτθα ἕαπε δὲ φαοπιοίο, δὲ δὲ ἥπδο τοδρίοὶ 
εἰν π ἀαοσαο ρροδεπναῦε,, Ὁ δτοβ  οσῦτη δὲ δα [5 φαδο ἀϊεία βαπε, 
οἴει οϑῶν Ῥοκῦ Βαθο ἀϊοθηήετ ἐξ χπιόπιοδο πο υσαννεῖδ 5. ΠΠομίσπιοβ 
τὰ ξιιρτα ἀἰοίας “ἢρτγάβ, μοο δηϊπ τεϊταιτηνά αὐθυς ο5ὲ ἐχ ἐγασξα- 7 
ἄολε ργοροσίέα. πᾶν δὶ "“δἰστιοΐαγαπιν 8. }] ορίσηοστση ἐμὲ ἢ Πρ απιιβ δὲ 
ἰπνθπίθινι Γασυϊζαϊοιι Βαϊ νοαπιιδ, ργαρέθυδα συ] ορίδινος. οοπίδοϊος 
τοδοϊναμπιυσ ἵπ ρνβοιιεῖας ἤρτγας, ρογδαςιύν δι ἤποπι ὅτε φαοά ὁχ- 
ΡΟ ϊοατα ἂν ἰαΐτιο, ἱποιϊταϊπνα δ. δἴμποϊ δαξοαν ουδηῖθὲ τιξ ἀπῖθα ἀϊοία 
φοπβεμεδηΐαν δὲ τπᾶρὶ5 ρδιορίουθ οοπδῖοι δὰ δίς 86 βάβεγθ, 6χ ἰΐβ 
ηπλουπαῆο, ἀἰσοπάα σαπε,. φαϊεχιηϊά δηΐαι ἐσὲ ὑδγαμι, ΟΡῸ5 6δὲ τὲ 
ἴρϑατα σϑοίμπν ουπηΐ δχ ραγὲα οοπδοητίαι. ᾿ρτίπνταν ἐρέταν' πΠ] οροτῖδε (0 
Ἂξ ἀπο 5γ]]ορίσπιξ ῥτοροπίοποδ τοχοὶρίδηζοῖν. [αοί τε 6δὲ δηΐπῃ ἴα 
πιαϊοτὰ ᾿αἰτίάογαι σαᾶπν ἣν σπϊπογᾷ: τήδῖοτα απΐθτη δαπὲ οοιηροδίτα 
φύσιν δὰ δχ ἤυϊνηδ οοιπροπηηίαγ. ἐοίη δ᾽ ὁροττοῖ ἱπορίοογο πἴτᾷ 
δὶς ἴῃ τοῖο, πΐγα ἴπ. ραγῆθ. ἰδὲ δἱ ἀπῖθᾶθ ῬγῸ ρὀβἐτοπος συιπιΐαθ πῸπ 
οἷἴπξ, αἴτοτα υρρί θη ά δὲ. πατὶ ααΐ δουῖδαπε δὰὺξ ἱπέουτοραπε, ἰηῖοΥ- 
ἄν ππϊνογϑαΐθιν ργοροπδηΐοα, αἰτογαπι απδ6 ἰπ δα σοηιποῖαν, πὸπ 
δροοῖρίαπε, ἀπξ ᾿ἴα5 φυϊάοιν ργοροποπε, δε δὰ οὐπίττπιπξ μοῦ ἡθᾶ5 ἢδ6 
οοποϊιιάἀαπίαν, δὲ αἰΐα {τυσέγα. ἱπιογγορᾶπε, υὐάἀδιείαπι. ἰρίταν 658 ὅπ. 
φαϊᾷ σρεγυαοῦσμν ἀσοδρέωμη δὲ νοὶ πδοθοδαυίσων ργασζοιτοΐβουιη. δὲ 
᾿ιου φυϊάοῖπ αὐϊῖεὶ ἀοἰνεῖ, ἡ Πενὰ σογο δάϊμνί, ἄοπος αἢ ἀπας ρυοροσῖ- 90 
ἐΐοπος ρογυθηϊαΐαγ,  δίδηϊνη καθ εἰς πα γοδαοὶ ρόβδυπε ογαϊοποα 
᾿ιὰ τορβαῖάᾶσ.. ἐν αι δεισήίαμν ἐῤίταγ αοῖ ο δευνίδονο ψαοή ἀδοσε, ποῖ- 
παρ αθ ἀπέοτα ὀθσεαγαδ 5ύνὲ αὸ γ᾽ ἀδινξαν 6556 ουΠ] ρίσπνὶ, χαΐὰ πθο65- 
δαγίο αἰϊχοϊ ἀσεϊάϊε οχ ἐἰ5 φυὰο ΡῬοσῖτα βυμξ. ἀῈ οἱ δυπιξοῖν δἷξ, πὸ πὶ 
δαΡ αῖα βαρ οιανιία ποῦ 0 }]}} σα βαιαπτίατα, [15 ἀαξοπι εχ χυΐθηβ γ65 
δϑὶ βαι ] τς, ἱπτονίμϊ φαοὰ οχ ἰδ εοπ βίαι. εϊὲ ἀπίπα Ροσἰεῖς βᾶπο δβὲ 
πδοθδδθ ρατίδιν δαβοϊαιϊαθ 6556 δα βθειβηείαπι, π ΟΝ. ἕδτα ΘῺ δ] ]ορίσππο 
οοπείπϑονν [. ἐπ ηπδὸ οατηΐᾷ καπί, κε Ῥτοροϑίοινδα ἀοπαπε. 

Ταγονο οὐ ον σδὲ ποῖ πδοθβ586, 65ὲ δηϊπιαὶ 6556, δὲ σῦπι δοῖ απίπιαὶ 
ὅ55ο δα βεαηϊίαην, σογῖδ στα 65 Βοῖπο, ἤθοδδδ δῖ 6556 δα θεϊδητίατι. 90 
86 ποπάναν ἐν ἢ ορῆσπνοβ δχοιγασξι δεὺ, φαΐα βΕΟροσἰοπδα ποὴ ἰτα 
56. παβδεπευι ἀϊχίνια. ἐπ εἷς ααΐοην ἰάθο ἀδοὶρίππαν, ηυΐα ποροββᾶ- 
τῖππι αυὶρρίαπν ἀροί ἀξ οχ εἷς ἥπδο ροβίτα δσυπξ, οὔχαι 5}}] Ὁ 5 

ἰ4π|6 δἰξ τὰὲβ ποοδεβατία. δ6ὰ ἰαϊϊις ραΐϊοὶ τὸθ πϑοθόβαντῖα, αδμπι 

") 

Ὀἰο θα Ὀγ (Θοοσίς 
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6ΥἸορίστοτιβ, χπσυΐάτι Οταηΐβ ὁ. ]]ομίστναβ εδέ τὸς πο θβϑατία, ΒῸΠ 
Οπιηΐ δαΐοτῃ γὲϑ πϑοθδϑαγίδ δὲ δἰ ]ορίταπθ. ΠρτΟΡγδτα Ὡοη (08- 
ὕπο, εἰ αυϊὰ τοσιτ9 χαϊθιυιϑάδιη δοοίαϊξ, ἱεπέδπάα δὶ γεἀποϊίο, δεὰ 
Ῥτίπιαμι ἀροίριεπάκε δατὶ ἀμρα ρῥτοροιίκίοπει, ἰξα ἀεϊδάε ξδοίεπάα 
εδὲ ἀϊνιδιο ἰπ ἑοστηϊηοβ. ΟΚ. τοῖς δυΐδι 15, αὶ πὶ δια ραθα8 ῥτο- 
Ῥοδιπουΐθαε ἀϊοίξατ, ργὸ τπεᾶξο μαρετὶ ἀδρεῖ, χυδηάοααίάδτη πεοθ588 
68: πιδάϊυτη ἰπ διθαρι8 Ῥτοροσποπῖβθιυδ ἴπθ856, μάσφας ἴπ ΟἸΉΠΙΡ ΙΒ 

δ Ἀρατῖθ. οἱ ἰρίτυς πιεάϊαε δ δὶ δὲ αἰϊπιὰ πιβάϊο δι αρῖαγ, ἀπὸ ἱβόπσα 
ἰδ «δι μααΐατ, αἰϊμὰ σθγο ἀθ δὸ ποβεῖιγ, δὐὶξ ργίιπα ββυγα. δὶ 
ὙΘΙῸ εἴ αἰἰτ Ρηδέιγ οἱ περοῦιγ Ὁ αἰΐχαο, οσὶξ πιβάϊδ ἤριγα. 
δἱ δἰΐα εἰ διιτιαδπίαγ, δαὶ αἰϊὰ ποροίωτ αἰϊπὰ δασέα, οτὶδ 
υἱκίπια ἤρυγα. δἷς δηλ ἀἰθροπο δου παδάϊαπι πὶ δίηψυ!ς βρατία. 
δἰπι εεσ δυΐοα Εἰ δἴδπι δὶ ρχγοροιϊοπεθ ποὰ 8ἰπὲ ππίνογβδοθ: 
ἐδάδι πδιῖηυε δδὲ ἀεβοϊο τιδάϊϊ. ρεγϑρίοπαπι ἱριξαγ 8οξ, οὐπὶ ἐπ 
ΟΤΘΙΟΠ6 ἰάεπι δδορίτ5 ποη ἀἰοίπιτ, ποπ ἔπι 8}]]οξίεταστη, χαΐδ πο 
εδὲ δηπιϊαπι ᾿πεάϊαπι. οπῶλ απΐορα μαθδδτηῦβ χαδία ργοβίθταα ἴῃ 

10 σας βρυνα σοποϊυάδαι, οἱ ἰπ χαα οοποϊπάδαιγ ππϊνογβαὶα, τ σα 
Ῥαγεςαϊαγε, οοηδίαϊ ποπ 6886 δὰ Οτηη85 βρηγὰς τεϑριοἰδπάπη, δεὰ 
δά συϊασαιε ρῥτγοΒ] επιδῦδ ργορτγίδτα, οππὶ δαΐεπι ἴῃ Ρἰπτίδυι8 βφοτΙ8 
ροποίπαϊξυτ, 6χ τα ϑαϊὶ οοἸ]οςαοπα βρτιγαπι ςορποδοδιπαβ. 

33. ϑδδερε ἱξίαγ δοοίάϊε αἱ ἴῃ 4711 ορίσπιη ἀθοιρίαπιαγ ΟἿ οοπ- 
οἰαάεηᾶὶ πεοοεοιἐδίεμι, αἰ ἀμίδα ἀϊοίαπι 6θῖ. ἱπεθγάπιη γεγο ῥσορίεῦ 
ἰπι τα ἀϊπετα ςΟἰ]οοαοπὶδ ἱετπιϊπογαπι, ααοά πορ οροτίδξ ποὸδ 
ἰαΐεγο, πὶ εἰ τὸ α ἀἰοϊτας ἀξ β ἃς τὸβ ἀε γ: υὔαας οπὶπὶ υἱἀθρὶταῦ 

40 ἐεττηίτιὶς ἰξα Ροϑίεῖς 6556 συ !ορίδιπτι5: δϑὰ πϑήπθ προδϑδατίαμι χαῖρ 
Ῥίδια πὲ, πεχας 57]]ορίσπιιβ. οἷς δηΐπι πλὶ αν δειηρον ο55ος ταδὶ βὶ ἴπο 
1 μα θ1ς6 Αὐσίοταθιιθα, αὶ γ Αὐϊδιοπιθπος. ὑθγατα ἰρίταν Θὲ τὸ ἃ 
εὐβιχδέδεεὶ θετα ρου εὐΐπι τὲ ἐπτθὶ Πρ 5 Α τἰσξοιηθηθβ. ἰΐθπι ν δτπατα 
καὶ εὖ βὶ τῷ γ ἰπε586, «ιοπίαπι Ατισϊοτηθνδς δϑὲ ἱμι6}]} 1. 9 }}}15 Αὐσήδτο: 
τπδηε8. δε τό α τῷ γ ποι ἱποδὶ, χαοηΐαπι Ασϊστοπιθπθβ δὲ ἱπιβυδαὶ 
ΟΒποχίπβ. εἰεπίπν δ. ]]ορίστπτ5 πον ἤοραΐ ἰτὰ ροδίεῖς τοσταμῖβ, δοὰ 
ΟΡ εταδξ αἰ δητηε γε ρΓοροδίθο α βὶὶ πηϊγεγεῖίβ. ἤος Ὑϑγο ξαίβατη 
δεῖ, δὶ φυὶβ δἱδὶ οοποθάϊ ροβαινϊδε οπυπθῖα Ἰη δε Πρ] ρέϊοτι Αὐϊσιοπιςποῖα 

30 ΒΕνΑΡΟΥ 6886. ΥΤΙΓϑ05 Θδῖο τινὶ ν ΜΙ σσαίηβ, πδὶ βὶ πιπείουα Μίοοδὶαε, 
ὯΒΣ α ἱπρεγῖγα Ἴγαϑ, ὑόγὸ ἰρίτην τὸ 8 τῷ γ αἰετιδαϊεατ, χαῖα Μοολι 
ἐϑὶ τατιοῖοιϑ Νάϊοςδ]πδ: ἴΐοτα τὸ α τῷ βὲ ἰπιδγίθγιε πδπαχαθ γᾶς τπιιϑὶ- 
σ5 ΝΠ Οοα]Ό5, δβεά α ἀδ γ ἔα]5ο ἀϊοίαγ. κος ἤαατο ἐχεπιρῖτπι ἃ 50» 
φῬεγίογε ποῦ ἀϊετε, χαϊα ποπ δεῖ σογτιπιὶ υπίγεγϑαξέετ Μιςοαί πάν 
τα βείσαση οΓΔ8 ἱπιοσίζαττεαι : 4πῸ πὸπ δοσερίο ποῖ εγαῖ 4] ορίσπιαα. 
δἴψας δος ἀεσερεο Βὲ αΡ Ἔχίριιπτω ἀϊβοτμει. πᾶτ ᾿ξ σοποεάϊπιτς 

40 κραλϑὶ πἰΒ.]} ἀξ Πογαὶ, πίστι ἀϊςαῖπιν μος Βαὶς ἴπα886 ἀπ μο 0 πυϊο οπιηὶ 
ἔπεδϑε. 

48 84. δαερε εἰΐατν ασοίαϊε πὲ ἀεοϊρίαιπον, ζαΐα ἐειτοΐαὶ φαΐ ἱπ 
τ Ῥτοροοδίάοπε οΟἰ]οςδσέαγ, ποιὰ τεεῖδ σχροπυπῖαγ, αἱ εἱ τὸ ἃ εἷξ δαπὶ- 

βδϑ. Ρὶ βὶ πιογθοε, πρὶ 7 Βόπιο. πῶπὶ ὕετα ἀϊοίτυς τὸ α πα Π}} β ἰπα85ε 
φόβο: δ 8}Π}} δαῖτα πποσθο δαπὲξα8 ἔσιδϑξ. τοις τόγτακ δεῖ τὸ β οἰππὶ 
Ὑ ἴπε886, φπρηΐατη οπαπίς ἤόιιο τοὶ συιδοσρίίνιι5 πιογθὶ: ἡτιἀδ νἱάε- 
αν ὀουϑεσυί αἱ ταιὶϊὶ Ἠοταξωὶ δαηΐξας ἐπεϑθε μοιϑῖς, σπίῃμ5 τοὶ ζωσβα 
οδὲ χυΐα τιὸπ γοοῖα ἐχροιίὰ δαπὶ ἑατσηϊπὶ ἱπὶ ἀϊςάοπο. γαπαοιπυξας 

16 οαῖση υοςα θη 8 χαῖρδυ8 Παβέξτιϑ δἰρτι! βςαπίαγ, ποῖ οτξ ογ οφίβπινι, 
᾿ς ΠΣ ἈΓῸ ϑᾶπέξαῦδ δὶ ρο;δίσΓ ΒΔ ΠΌτΤη, ΡΓῸ πιοῦρο ᾿πογϑίδυτα 86 δεξγο: 

ἵππι. ὯῸΣ ἐπῖτε τόσα ἀἰχογὶϑ που οοπεηρεγα πἴ ἀερτοῖο ἰηδῖξ βαπῦτα 
8586. 0 ποῃ Δοσερῖο ποῖ δὲ δ} ] φέσι πἰοὶ σοπεϊπροπῖθ; φαοὰ 

᾿ς ἀδπε ΠῸΠ εβξ ἱπιροϑείδ1]6: οοιμίηρὶς δπίια π}}}1 Βουππὶ δαπίϊαξετα 
Ἐπνόθ46. ΤΊΓΒΏ3 6 πιδάϊα βρτιγα δἰμι ον ετὶς ζαϊσῖταδ. πατπ δαπϊταΐετα 
ΒΘ τοοτθο εἰ οὐαπὶ μοταῖπὶ οοπεῖπρίε ἱπϑεδε: ῥγοὶπάθ πα} μοπιϊπὰ 
Ἰβόῦθατω. ἷπ ἐεγιϊα γθγὸ ἄραγα ἔα] στπα οοἰ δ ρίταν τατίοπε οοπεπρθη- 

30 16. πᾶπι εἴ βαπίϊαίθτη δἱ πιουμαπι, πος ποῦ δοἰδητίδια δὲ ἐριογδη- 
ἴδῃ, δἰφαξ οπηπίπο οοπέγαγια εἰᾶεπι οπεπὶ σοπιωρὶς ἰπ6586; δἱβὶ 
δαΐετα ταῦΐπο ᾿βεβ46' ἀπαροιείθι]6 εεἰ, Ἀοο δαΐειι σαι 115 486 διρτα 
ἰϊεῖα ἔπστυπὶ, που σοπεοπι. ςὰπὶ ΦΉΣ οοπεορὶς οἰάδιι ρἰηγα 15- 
Βεβδ6, σοπάπροραι δἰίδη οἰδὶ αυίσετη ἕνοεαα. Ρετϑρισυαπα ἰρίατ ἐϑὲ 
ἴα δἴ6 οπβηίδας ἀδεθρείοπεπι οτ τ οχ ἐδγανίῃουπαι ΕΧΡ Οπίτευι» . ἐκοτα- 
μασίλεῖα σπτο υοοδΡῈ]}18 φαὶρα8 ΠΑΡ ες δίροι βοδιΐυτ, πὶ] [α]σὶ ο0}}}- 
εἰιατ. ἀπὰε ᾿ίχαει ἴῃ παϊαεπιοάϊ ργοροοιοπεραα ἴθ οο ματι δα θη- 
ἄυπι 6656 δὸ ῥγὸ ὕεγιωῖπο ροῃπεβάυπι ἰὰ χιιοά 65 μαδίτι ῥταεάίεπιι. 

85. Νὲς γϑΐῸ δειιρετ ποῦβοῃ φαδεγεγα οροιξεϊ {πῸ ἐεγιπὶπὶ 
30 Ἐπροῃδηΐαισ: δδξρα οαΐμ εἰπὲ ογαομεδ, φαϊδαβ ποι δεῖ Ῥοδβίϊυτη 

4υοά- 

ἈΑΝΑΡΥΤΙΟΟΆΌΜΝ ῬῬΒΙΟΚΝΟΜΊ. 

ποιηθῇ. ἰάεοατίς ἀϊέβο!!δ 68ὲ τεάποοτο ναϊπϑοοπιοάϊ δγ]]ορίδπιοδ, 
εἰ φυδπάοᾳιιε δοοίαϊ» υὲ ΑἸ ]ατριτ οἷν ᾿ναϊαισπιοεϊ ἐπ φυϊ δἰ ἰοπειν, ὑϑ-- 
Ραΐᾷ χυομπίαπ ἱπηπ οἀϊαίοτιμ δδὲ δ] ]ορίστπιιβ. δἱξ οεΐπη τὸ α ἄυν 
τοοῖΐ, αὐϑὶ β ἐγίδηρτες, πρὶ γ ἀοαΐογωττιβ. τῷ γ ἰρίτων ἱπθοὶ τὸ αρεγ β: 
ἴπδδὶ δυΐεηι τῷ β, πο μὲν αἰϊυά, χαῖα ρὲτ δὲ {γἸδηρτίι5 ἐνα θεῖ ἄτιοϑ 
τϑοῖοβ. φθδγα ποὴ δγίξ τπθάϊηπι ργοροσιτϊομὶβ α β, 4πδ6 δὲ ἀδιποη- 
δἰγα 115. Ρογορίσαθμι εϑδὲ ἱρίτοσ πϑάϊαπι ποῖ ἐϊᾶ 5 παρ υ δοοὶρί 6- 
ἄτι 6586, αιυδδὶ 5ἰϊ, οο αἰϊχυϊά, βοὰ ἱπεθγάαμι δοοὶριθινάαπη 6688 
οτγαϊϊομπεπι: συοά φοίάοιν δυθηὶς δέϊαμη πὶ ἠϊέϊο ὀχθιηρίο. 

86. Ῥισναμι δαΐδαι ἰπ 6556 Ἰηδάϊο, οἱ ἰὸς ἐχέγοιο, πὸ ἀοροῖ 
δοοῖρὶ 4υδδὶ δοιρθγ δὲ δὲ διιγὶ νευιδυναιγ δἰ πα ξοτ ᾿σίπηασα τιϑᾶϊο. οὖ ὃ 
μος οχίγοιο. δαάδιηηιθ οδὲ γαξο εἰσσωχαοι αϊοίδατ ποι ἰπθδ8ε. 
864 ποῖ τηοαϊα νϑυθιμι 6856 δοοϊ ρίτιγ δὲ αἰϊψαϊὶ γότ ἀϊοίζαγ, τοῖν 
ἰάοπι οχἰϑεϊηναῃ ἀυτη δὲ δἰ ριϊβοδίίομθα 6556 Ὑδυθὶ ἰπ6586 δὲ ποῖ ἰπ- 
6586. γεϊιΐ χαρά δοπγατίογαπι δοὲ ἀπὰ βοϊοπξα. δἱξ δαΐπι τὸ ἃ 
ὉΠΑΠῚ 6586 5εἰσηξίαμι ; ἐπνίοσιι δπΐοιπ σοπίγαγία, αδὶ β. ἰπδϑὲ ἰρίδις 
τὸ ατῷ β, πο πιιδαὶ οὐπιγαγία δἰ θνξ ππα δοϊθπεία, κοὰ 4υΐα νϑγα ἀθ ἰὶϑ 
ἀϊοῖϊϊατ ἀπδιπ 6556 εούυμι δε οηξίάνη, ἀσοῖε αὐΐονη πτϑγάμαι τις ὧδ᾽ 
ταδῦϊο Ρυϊιηπι ἀϊοατατ, πυρά ϊπι πιζεῖπ ἐς τοῦτο πὸπ αϊοδίαν. αἱ δὶ 
δδρίθηϊα δϑὲ δοϊεπιία, ὅοπὶ δυΐθιι δϑὲ δαρίδητα, οοποϊιάϊτον Βοπὲ 
6586 δοϊδηϊίαπι. Ῥοποπι ἰκίναγ ποῖ δδὲ δαριοηϊία, βαρίομ τα τόγοὸ οδὲ 
δοϊεπεϊα. ἱπίογάπην υογὸ τησάϊημη ἐδ τογὶϊο ἀϊοίταγ, ρσϊπτανη αὐύδαν 

ἀδ τιϑάϊο ποη ἀϊείταγ, υἱ οἱ ουμηΐδ υα 5. ἀξ ΘΟμ γαγιὶ δὲ βοθπεῖα, 
Βοπυι απΐοπὶ δοὲ οἱ σοπέγάγίαπν δὲ φυάΐο, σοποϊαδίταν Βομΐ 6880 
δοϊοπιίδι : Βοπανα οὐΐοιι ἀθξ χυᾶὶο αὐ οοπέγασίστι ποι 6δὲ δοϊδοῖϊα, 
8εἃ Βοπιιπν οδὲ "ϑδο ἰρδα. χῃαράΐοιμιδ πϑὸ ρείπιασι ἀϊοίξεν ἀδ ταδάϊο, 
ποῦς μος ἀ6 ἐετεϊο τ: αδὲ ρυμπαμν ἐδ ἑοσέϊο αἰἰχαδιάο, ἀϊοίτω, αἰῤα 
φιδπήο δοη ἀϊοίτυτ; Ὑογρὶ σαθσα, δὶ σιιζῃ5 6δὲ δοϊφη τα, δἰὰς ϑδὲ βθππα, 
Βοος δυῦριη δδὲ ϑεϊοντία, οποίων δου δ556 βονυ, ὁχ ᾿ὶς ἀπῖοπι 
ποϊ!οπι δἰ ὁ αἰιει δϊταν. οἱ υόγοὸ οὐἷδάς 6δὲ δοϊεμεῖα {πα δὲ βόπαβ, 
Βοπὶ δυΐδηη δϑὲ δοϊδ πε, οοποϊ πάτα. Βοπῶπι 6556 βθηι5, οχίγοιο 
ἰρίαιτ αὐτὶ αϊίας ρείπιαπι, ὧδ 56. δυιῖδαν ποι ἀϊοιπξιγ. δοάθιη τπποὰο 
δοοϊρίσμάσπι 6δὲ ἱπ ἐὺ φορὰ ποι ἱποσὲ, φαοπίαπι μος πον ἴῃ 6850 
Βιυΐο, ποπ δρρον ἰριϊβοαε, πσο πον 6556 δος, 5δὰ αἰϊφαδπάο πο 
6856 ἰοὺ Βυΐη δοξ ἤοο πὶς. πρρμέα ποῖ ᾿ϑϑὲ πποιομῖβ πιοῖίο νεὶ 
βδπογαμοηΐβ ροποτωῖίο: Γὐ οἰ εἰρ αιΐδ, ααΐθαν δοὲ ππέλο οὐ βοπογαδαῖῖσ, 
γο]υρίαϑ ἰρίτογ ποι δὲ ροηογαῖίον ἀπὲ πιόίῖο. ταγοις ἱραῖιϑ αἴσιος δόξ 
οἵἴβπωπι, δἰ ΐ δαΐοτη που πὶ δίρτναιι : ἰἑασ06 ἴρ58 τῆδτιβ πιο 65 δίρβτ. 
δτα τον κὲ ἴὰ ἰδία, τὰ πυϊίνιιδ ον θεετας ργοθέοιπα εχ δὸ χυοα ρϑητια 
αἰΐψαο πιοῖο αὐ ἐε τοίοτιαγ, ταγδεδ οςοῶδίο ποῖ δὲ ἐριπροδ Ορροτ- 
ταπαπι, φαοπίαχι δ 6οὲ οοοασίο: ποῖ δδὲ ἀρ δ, οἱ ἐδτυρος ΟρΡον- 
ἴππαπι, υΐα πὲλὶ! ἐσὲ ἀδοὸ πἰῖϊο, ἐδετοῖπος δπΐπι ροπογΘ οροτέεξ οο- 
οδβίοπθαν δὲ ἔδηνριιβ ορροτίοσναπε οἱ ἄδιπι: φγοροσίεο γόσὸ ἀοοὶρὶ 
ἄεθδὶ ϑαῦυι ἀυσι πϑυπῖηῖ5 οὔδασα. δηρ]ἰοίτον οπίην μοο δ οπνη νης 
ἀϊείπιυδ, ἐοτπνίπὸ 5 σοι ροΥ ροποπεῖος 6656 δοουπόστι ποιΐπυσν ἀρροὶ- 
Ἰαϊίοποβ, αὐ πόχο ἀπὲ βουτπι απξ σουέταγία, ποὰ Βοπὶβ ἀπε ον 
δαὶ σοπίγδγίογασι, ργομοσιίονοα δπΐονν αοεῖρὶ ἀορδπε σοσισνάπται 
δυϊαθααθ νόεδβι}! οἄδυό, αὶ δαΐπι ἐμεῖο, ἀξ ἀσχπαὶο, ἀὰξ᾿ ποΐπδ, τς 
ἀαρίαπι, δαὶ μος, τὸ υογβογαπς υὸϊ υἱἄδπς, απὶ Βίς, ᾿ξ μόπιο, ἃπῖν 
ταδὶ; δαξ οἱ φαονΐβ αἰΐο τηοάο ποῖμοῦ οπάϊε ἐπ ργοροκίοποπι. 

317. ἴα υεγὸ μος Ἠυὶς ἱπο556 δὲ μος ἠδ ἴος νδγὸ αἀϊοὶ, ἴος 
τηοᾶϊα ἀοοῖροτα ἀοίνουνος χαοῖ καπε τη οὐϊ αἰεὶ να ϊοπιτη. αὔσιδ ἢὰ5 
δοεῖρε δὺξ χιιβ ατιΐουε ἀπὲ δἰ ρἰϊοίξοτ,, ἔξουν ἀπὲ οἰπιρὶῖοθϑ ἀὰὲ οοην 
1υπεῖαι. δἰιπιλτίοςχαθ δοοὰρὶ ἀδρεξ᾽ ποι ἰπδθεα. ᾿δδθο δαιῖσαι τα οῖσεν 
οοποίἀεγαθάα δαπὶ ἃς ἀεβηιοαάα.. ς΄. . 

.38. Οὐοὰ δαΐενη ἰτογβιν ἰῃ Ρτοροιοπέθυ, ἡτῶ αχίγειδο 
ἰαπρὶ ἀθῖνδξ, ποῖ ταθάϊο ἑεσπαῖπο, σοτέκί Ἵϑῦβα οἱ Βδὲ δ ]]ορίαπιθα 

ὁ οοἸδήξατων ἱποιίείδε 6δεῈ δοϊσπθδι χαρά εἰ: Βομαπ, {{Πππὰ| φαοά 
δὶ: Βομυια νεὶ τα βοπυσα, Ῥυΐμνο Ἴχέγεμνο ἱπμρὶ ἀερεῖ. εξ ϑυῖτα 
τὸ ἃ κεϊοπτία φαοά εἷς Βοπυσι, ὡδὶ β Βοπαπι, υδὶ γ πα. ὑεγε 
ἀρίταν τὸ α τῷ β ἀτεγίδυΐιτ - παπὶ Βοπὶ δὲ βοἑδπεία φαοὰ δἷξ Βοσιανα. 
“δὰ εἰ τὸ βὶ τετε διἰβαίμιν τῷ γ. φυῖα ἰπσεεια εἰξ τὰ χαρά Ὀοπαμα. 
αἷς ἰρίτην δὲ νωροϊαοῖο: οἱ υδγοὸ τῷ β δάϊι δίας ἐυά φαοά δὲ βσπασι, 
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τιον εὶς νετιπι. δᾶπ επΐτα τὸ α αἰϊγιμαὶ τῷ βὶ νδιυνη δῆς, εεἀ τὸ β ο0 
“αἰγὶ τῷ γ πεΐπίναθ υόγτινα δυῖτ : πᾶσ μοί συοὰ εἰ: Βοποπι δεϊγὲ- 
Ρυ ἰασιϊεῖαε, [αϊφιεα 8εξ, τες ἱητο σι ροξεϑῖ. τά απὶ ἀϊσομάσχῃ εσὶ οἱ 
δαίαθγε οεβἰθη ἀδσες δβ89ε 8. δὲ]6 πιὰ βοπῦπι, δυὲ Ηἰγοοορτγῶν Ἡ ετρς 
ΜΒ} πὰ ποὰ επδ, δὺς μοπιὸ τδδ ἰηζεσιαιὶ οὐ παχία σι δεῃεὶδεὶέ 
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ἰὼ ὁδο πασοι οσοάρω προ: ετι αδό. ὐδοίῥπένν, μος. Ἰοηοδ θχα δεῖς 
ἀλεγαλίοποια υρδϊοτὶ ἐσίγειθο ἐπορεπάρτο δ966. 80ὺ εϑἰ διυιΐεσ δδάεεα 
Ἠοτταίπογιμῃ ροδἰτίο, φὍχω δέν ρ οἴ αν ̓ χαὶρ ῥέδια ὑπ δΥΠ]οβίεσαυπι ἀ6- 
ἀυωϊῶ; οἱ εὐπὰ (μος ἀἰϊφυϊά διὰ φιδἀδυνίδπην δἰ φαοάδιη πιοάο. 
τάῦδὶ οκῶϑα ςαπὶ Βοπῦδπι οδἰδηάἑτασ' ε586΄ 9εἴ 116 δὲ ομμῃ οϑίθη ἀλτ 

80 βι86 ἐεἰ δὶς φαοάάκξι, ἐπειαρὶϊ οδεθα φαρά Βοπυκῶ. νεγατα δἰ δῖτης 
Ρ ϊαΐτος φάβεϊε οκεεπ δίας, χα αἰϊάδ τετιρίαναο ἐοιϑεπδίμτ 68, φαδᾷ 
εἰ; ὑτοβδίασ δεῖ} ε΄ ε586 φυσά Βοπαπι,, ρέο ππεάϊο ἔεσαμῖιο δοςίριδαις 
αἰϊφιιοὰ ε5. δῖ} επίτη τὸ α δοϊεπεία χαρὰ δ" φαορρίδια, αὶ β φυοβ» 
Ρίδιι επϑ, πρὶ γ Ῥομῆπι, γϑγὸ ἰρίαιτ «ὁ α τῷ β αἰμεὶθαίαιτ:: παι δοῖορ 
δὲ εοὲ οὐἰαφάλπι εὐδε σαοά δὲ αὐοδάδπι ἐπε. ϑεὰ εἰ τὸ β τῷ γὴ 
4αΐα υδὶ Υ ἐδὶ δι φαοάιϊίπν τ φαΔρΓΟΡΙΟΓ δτίανη τὸ ἃ αἰἰἰδιιογ τῷ γὲ 

ετὶϊ ἰξίτατ δυϊδηϊα δοηΐ φιοά βόομται : παπὶ ᾿α ἃ φυοάάδτη [2.}} ΡΙΟ- 

Ρτγίδθ ϑοϑϑηϊιὰθ δίρπθπι ογαῖ, 5 615 Ροπαῖον 6556 πθτι 5 ἘΟΓΙΏΙΠ 

οἱ εχέγϑυρό αὐ ὶὶς ἰαῖτιν δὴ5 δἰ πιρ είν, ποῖ πο ατη ὁπ. ΏῸΠ ΘΟ. 
οἰαάλξαν, δοϊευίξαχιν εοαδ ἱνομὶ ψαυτεὶ Ἰνσνον, δεὰ αυοὰ ἐῶ. εἰ ὍΔ ἃ 

5. κοἰοπια'αυοά, Θη6, αδὲ β ἐπ8, ὡδὶ γ Βοπυπι. Ῥεγδρίσασση ἱφιϊασ δαὶ 
μ 19 δρῶν φὰ ἐκ ραΐίβ οοποϊμδυης, [τὰ ε886 ἰεστβέῃοϑ δοοὶ- 
Ρίθμάος. . ἰὴ ὑνν ς ἣ 

39. Οροτιοι εἴδατα οοτατσθίατε οἴ δοοῖρεσγε δε ἰάδτα να]επε, 
αἱπιΐγατα ποχηίηδ ργὸ ποιαϊηίρυσ δἱ οσδίξοτεθ ργὸ ογαϊοαῖρυθ; ζεται 
τπλυΐαγα πορθδη εἰ οταίίουδηι, δοιηρότημα ᾿ΓῸ οΓδεοπα ποπιδη 38- 
πιεγθ. δίο δηΐτῃ ἰαοι]ϊοσ οὶξ ξετταϊογτπν Ἔχροϑῖο. υεγθὶ ρταῖϊα δὲ 
πὲ ὶλ. κεΐετε ἀϊγασι ἀἰοδίανγ δαδρίοα η]ε ορίπαθιϊ5 ποσὶ εαδεὲ βΈπΌδ, 

,, 80 Ὀρέπαθδλο 505 εὐϑὲ ἰά χαοα παβρίοδθῖϊς απο άδπι (1άοτ δῆτα δσὲ 
χαοά ἀϊγασιδδογοιίίοτο οἰριϊβοαῖοτ), ἰοοο ἀἐςίαθ ογαδξιοπὲβ ροσεμαι 
διοὶ Ἰοσμοίηὶ, σισρίολθ 1 ὲ εἰ ορ᾿παρίϊο. ᾿ 

10 ἀ0. Ουΐα γεγο οσ ὑάεπι ες γοϊπρίδνετη. εδες ἀγαθόν, ἰὰ δὲ 
Βοπῦμκα, οἱ νοϊπριαίεπο θμδὲ τὸ ἀγαϑὸν, Ἰὰ ᾿οδὲ ᾿ρβῆγι Βοπαϊη, ποῦ 
εἶχα τεσ ρόμὶ ὑοπαῖπὶ ἀευϑαῖ. τεγατι δἱ Φ] ορίσμιο ρτοθεῖασ νος 
ἱπρϑαίειι 699 τὸ ἀγαθόν, τοϊταίπο9 οοποταεῃάτπε εδὶ τὸ ἀγαϑόν. δἷπ 
ῥτοβοῖας εβδε ἀγάϑόν, ξετιαίπυς ἐοπδϊαϊ ἀορδεῖ ἀγαϑόν. εἰς εἰ ἱπ 
αἰδο ἔπεϊ δηιέϊιι δεῖ. 

᾿ς 44, Ηδεο βαΐεσω πες ἴῃ σείῃθς ἰπ οσδοπε ἰάδω εππὶ: σαὶ τὸ β 
ἐπεβέ, οἱ οσωσιίὶ τὰ α ἱπδεῖ; δὲ σαὶ τὸ β ὁπιυὶ ἱπεϑὶ, εἴλατω τὸ ἃ οταπὰ 

Ἢ ἵπεδς. ᾿ΑΒ1}, οτΐμι γείδι τὸ βὶ τῷ Κ ὕκδοβα,, πο ἰαπιεη οπππὶ, αἱρτία 
τὸβ δἱ Ἀγυνς ἐπ δοίρενς τὸγ αἶθυπη. εἰ ἰξίτατ ουϊάαπι ΑἸ]Ρο ἴηι 
ὅτε μηπὶιγαπι χαοάάατι, φατε ἀϊσεῖαγ δῆνο ἔβειϑα ραϊςμτυμ, δεὰ 

δὸ ἔστέλοδα πὸπ οὐπὶ, ἰἴδαὰς εἰ. τὸ α τῷ β ἱπεδῖ, δε ἤοῃ ρσαπὶ εἰ ἀε 
πο ἀϊπείταν τὸ β' εἶνε οπιηὶ γ τὸ βὶ ἰμεῖς εἶνε δ ̓ ςσαΐ Ἰαπέατα, δο δοΐαμα 
Ὧσα εὐἰ περεϑβὲ τὸ α ἴπεβξε οἵπῃΐ, δεὰ πὸ δἰϊουὶ χυϊάδτω γ. δὶ ὙΕΤῸ, 
ἂδ χαο τὸ β γεσε ἀϊοίϊαγ, Βαῖς οτμῃὶ τὸ α ἐπεδῖ, δνεηϊεὶ υἱ τὸ α 46 
δῸ οαιπὶ ϊτδίωγ, ἀεηηο οπιπὶ τὸ β αἰοίϊαγ. φαοάεὶ τὸ α ἀς εο ἀϊεῖτιις 
[ΠῚ 480 ομδπὶ ἀἰείτης πὸ β, κ'μ1} ργομίῖθοι χαοπιέπδ τὸ β τποϊὶ τῷ γ, σαὶ 
Ὧοπ ογπεν ἀπὶ οπππίβο π0ἢ! τὸ ἃ ἐποῖξ. ἴῃ ττίρ αϑ ἐτρο ἰόττηϊηἰϑτηδπ οδἴασῃ 
εἰς βδῆς ογαὔοπεπι, ἀξ στὸ ἀϊοίτωτ τὸ β, ἀς ἐο οπιπὶ ἀϊεὶ τὸ α, βοὺ 

80 εἰκιίδοατε, ἂε γαϊβυξοῦπηαο τὸ β ἀϊοίταν, ἀξ [6 οπιπίμοι ἀϊτὶ φάδτι 
ε'α; οἱ εἰ τὸ βὶ ἀϊοϊαις ἀδ οἴηπὶ, εἴδπι τὸ α ἰΐα ἀϊοδῖτ. δὲ υετὸ Ὡοὰ 
ἂξ οἵηπὶ, ποῦ εδὲ πδσεϑδε τὸ α ἀϊεὶ ἂς οπαπὶ, Ὡοῖ οροτίεξ δυΐετα 
Φχισέτοασε ργΌρίετ Ἰεπιαϊποστιπι Ἐχροδι οηδστη δυδηΐσε αἰ τυδὰ ἀὉ- 
δυτὰϊ, πεαιιε εοἰπι δὰ ργοβαπάυσω ξὸ εἴδδιαν αἰϊππαν, χαοὰ ἕος κ]1- 
«αϊά εἷς; δεὰ τα {ΠΠπὼ ἀἀμίβοιιθα, τιὶ ξεοπιεῖγα ρεάαϊετῃ οἱ γεοίδτα 
οἱ εἶπε ἰδύτι ἀἴῃ 6. δἷὶ 6996 ἤδῆς ᾿έπδαπι 4.Δ6 ποτὶ οδὲ σἱαστηοῦϊ. ποὴ 
τα γεγο βεοιπδέγα ἰδ αὐτο φυαϑὶ εχ ᾿ΐα γαλοοἰπεῖαγ. οππαῖπο ϑωῦπ 
τϊδὶ χαϊὰ τεξετδθαν ἰαπαθαπι ἰοΐπτη δὰ ρατέεπι, εἰ αἰϊαά δὰ μοο ἐδῃ- 
“παν Ῥᾶτε δὰ ἰοΐαμι, εχ ἐδ ποῦ ἀεπιοπεῖται 4πΐ ἀεπηοποιγαῖ, χαΐα 

50 γ6ς Ὁ} ρίσπνπϑ εχ Ἠἷδ δὲ εχροδιιίου ἀὐΐδτα δἷς αἴππαν, αἱ εἰ 
. μα πρ τῶ ἐππὶ φαὶ ἀἰδοῖς ἱπδεϊεαίιτιι8: ποσὶ επὶπι ἰΐα πεπιαν, φαδοὶ 
«ἴδε ἘΠΊ ΟὨϑΙΓαΥΊ πεφιεαὶ, σαοτηθὰο πεϊπιαγ ργοροδιοπῖρα, οχ 
φυίδυο ογλβορισπιυ μα λα " οὐ τῇ 

ἀ2. ΠΙαὰ πο πον ἰαϊοδὲ, ἰὰ δαάθεπ ".]]ορίστπο ποῖ Ἵππον 
ουποϊυείοῃοι ῬῈΓ ἀπϑσῃ ἤγλασα οἴξοὶ, δεὰ δἰϊδβ ρὲὺ βδὴς α]ίαδ βρὲ 
αἰΐασι, ἐσυφίλε ἐρίτατ εἴδαπι γεϑοϊυτίοσιδν ἑκα ἕμοίρπαβ θεὲ... αυΐα 
γΟΓΟ πὸὰ ὁπιὴς Ῥυό]εισιὰ ἴῃ ογοῦὶ ἤξωγα, δεὰ σετία ἰη οἰπκυϊί ρτο- 

το δάπῖαε, εχ ςοποϊ ῆσπα' ρΡογσρίοταπι σοὶ πὶ {πὸ βἤφυτα 4ΌΔΕΓΡΙ- 
«ἀαιὰ εἰϊ. ᾿ ὃ 

4}. Ουοῦ αὔίπεὶ δὰ ταϊϊσπεθ φαῖρτιο δάνεγθα ὡθβημίομε ἀϊ- 
βοτίθασ, δά δοὶ χυίρι τοτασι παϊρρίομι εχ 9 ἀυδλε ἰὼ ἀεδυΐβοιε ρο- 
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εὐϊα΄ χπαε᾿ περεαβοράϊευλ,γεοτταίαϊ ροηὶ ἀοἶκθὲ ἰὰ 'σαοά κάρτα βοπαϊ- 
ταῦ, πὸι ἰοὶα ἀδβαίβο. πιΐπαϑ' εὐἰπι δοοϊἀδὲ οὐ ἰυγθοπιογ ΟΡ ῥτο- 
᾿ἐχῥίδίδθιν. πἰραῖα, δ ἀατιαῖῃ οδῦββαϊι 6556 μυχαϊάατα ροίδθς δ, ροῖδ- 
υἱϊδ εἰ ἀχζβατι Ἰεγτιίηος ΡΟΏΘ6Βι:8. : 

τς ἀξ, [πὶ νόγο οοπαεὶ βοῦ ἀδβρειπη πὶ 9γ]]ορίστηοϑ, χαὶ δϑυπὲ εχ 
Βγροιδεοῖ, τεἀποδπιιδ, φιοδίδσ δχ 19 486 ροδίίᾳ δυυπὶ γεάθεϊ πὸ- 
φιθαδῖ, φαΐρρε σαὶ παῖ Ῥὲγ 97] βἰστατύτι ρσορβηὶ, δβεὰ εχ οοηύειι- 
ἴϊοπε δὲ οσηϑέῃθα; δχθιδρὶ οδῦϑα δἱ {τὶβ δῃρμοίδῃθ,, πλδῖ ππᾶ δὲ 20 
[αουἰεδα οοπεγαγίοστιμη,, πθῆτιθ δοϊδαιατι ὑηδῦι 6926, ἀοιπάε ἀϊϑδεταῖ 
αἵ ῥγοβεὶ βου. 8886 ςοδΙΓΑ ΠΟ πᾶσα [ἀρ δΐετο, τὲ δαξιμτὶς δὲ 
ἐπιδα ]υρτῖδ, ηἰα 1άοπι δἰπναὶ δδδαῖ δαϊυγο εἰ ἰωϑαίσά, ςαγὶδ πὸ 
6856 Ὁπαῖσ Οἰπηϊαπι σΟΠ τ Πογαπι ἕαδε ἰλῖοπι ἀεπηοπεϊγαίμαι δαῖ: 
ΠΟΩ 6886 Δαΐεπι ΟΘὨ ΓΑΓΙΟΓΊι Ὁπᾶχα δοϊοΒΔ ποπ εἰ ἀδιηοῃδίγα- 
ταιῃ. εἰφΐ πεοεῦδδ δδὲ Βοὺ ζαϊογὶ, δεὰ ποὺ οχ δ] οξίδιο, υετυσα 
εχ Ἀγροιβεϑι, απο ἰρίξαγ δγ]] οκίϑτασχα ποι ἰἰοεῖ γεάμοεγο; ουτα 
ὙΕΙῸ ἤυὸ Ῥεοββίι σοπίγαείοταση Ὡ0Ὁ 6886 πηϑιη [βοιἐίδέθιι τειτ- 
αδγα ᾿ἰσεὶ. ἔοσίαϑοίβ δηΐια Εἰς οϑὲ δὺ})οίσπιυ, {πὰ γεγο Ἀγροῖβο- 
δἷ5. ϑἰπι 5. ἐσὲ ΓΙῸ ΘΟΓΌΣΒ φαΐ ρδτ ἱταροϑ81}}}6 οοποϊμἀηπί, φαΐ 30 
δ Βος τϑδοΐγοσγα Ἰϊσεῖ. δεᾷ ἀδάποϊοβεσα ψιυμέδιι δὰ πηρορϑιδὶ 
τεβοΐνετσε Ἰἰοεῖ, φυΐα φυἱ]οξίδαιο ῥσορδίαγ; δἰϊδγασα υετὸ ἰάεο γεδοὶρ 
χετα ποὸὰ ἰἰσεῖ, φυΐα σοποϊιάπυτ ἐσ Βυροιμεει. ἀπεγαπε δυΐστι ἃ 
Ῥσβϑάϊοιίβ δυϊϊορίδπι5 εχ Ἀγροϊμεοὶ, χυοπίαπι ἴῃ {1119 δωῖθα ζαϊοτὲ 
οροτίεξ, αἱ ροδίεα οοπγνεπῖδι, αἰρπὶα δἱ οϑιετι βίον πηδαι 6696 ἔδου]» 
ζδῖοτα οομίσχασίοστσω, δἴασο δοϊθωίλδση 6426 εδηάσιῃ: πὲς υεγοὸ εἴδει 
4αὶ απίδα [αϑεὶ ποη δηπὶ ροβξ ργοβδίοπεαι δάταϊξαιπε, χαίΐα ζαἰ οἰτδα 
δε εὐϊάβης, πἰραὶδ οἱ ἀϊατηεῖοτ ἀἰοδίογ ἈΔΡοσγα σοτπαπυτιοπι πεθσηπν 
χαπι, δαιρατῖα 6656 ρατίρτι δεχυαϊα. τπαϊὰ ἀυοαας 4}1}} σοποϊπάποιας 
εχ ᾿γροϊδιεϑὶ, π05 οοπμίάσγατε ορογίεϊ δὸ αἰτιεϊάε εχρίδμαγο. " 
παδετῖδιη ἰρίταιγ βίης Ἠόσαπι ἀϊετεπείας εἰ χαοὶ τηοάΐα βαπὶ 47}10- 
ἰεταὶ εχ Ὠγροιεδῖ, ροσίδσίαδ αἰετοῦ: πυης 14 Ἰδπίατα πορὶϑ τηαπό- 
ξεδῖαπι εβῖο, Βυϊυσπιοίϊ δον]! ορίδτηοϑ πὸ Ροδ66 ἴῃ ββηγα τεοϊνῖ; 
ουΐμ8 γοὶ οαυδατη ἀϊχίπιῃϑ. 

ἀδ. Οὐδοοῦπαυς δυΐοια Ῥυοδ δπιδῖα τὰ ρίασίθαν βρυτίς ῥσο- 
Βαηΐασ, δὲ ἰ πὰ 5 ορίεπιο Ῥτοίδία δίηϊ, ἰξοδὲ ὁ) ορίστνατι τείειτδ 
ἴὰ αἰΐατα, Ὡς 6} οξἰδιπῦτα Ῥτίυδθντιση ἴῃ ρχίταᾳ ἤβυγα οχϑιγισίαπι γ6- 
ἔεττε ἴῃ δεουπάδβιω, εἰ δὐὰη 4α| ἰπῃ τηϑάϊα δχετιοῖτδ εὐ, τϑέεγτ ἴὰᾺ 
τὐτβάτη. πο ομππδι διιΐετη, δεὰ σαοδάδπι 16 τεδοΐνεγε ᾿ἰςεῖ. αυοᾶ ᾿ 

δι ξοσαρπῆθας ροτορίςυιτα ετὶξ. πᾶτη δἰ τὸ α ἱπαῖξ δα} βὶ δοὸ τὸ β 10 
οταηὶ γ, τὸ α ἱπετῖξ πα] γ. εἷς ἰρταν κὲ ρτίμια ἄρατα. φαοάεὶ ρτο- 
παπτδῖιπη ργναϊνοπι εοπνεσίδίας, ετὶὶ πρεΐα ἤρυγα, χὰ τὸ β ναὶ 
ἃ εἰ οπιαὶ γ ἱπετίξ. δίτωογσχαθ Αξ δὶ 87 ]ορίϑαναθ ποη 911 ποΐνοτ.- 
8.15 δεὰ ἰῃ ρατία, πἴ εἱ τὸ α ἰπδὶς μῈ}}} βὶ ας τὸ β ἀ]ϊσαΐ γ, φαῖα οοι- 
σετϑα ργοβοσιείομο ρχίναῖντα ετὶϊ πιϑάϊα ἤβητα. εχ δυ]]οβίρτη!8 δα ΐοια 

1 ἘΧϑΊΓα ποῦ ἴῃ ϑοσυπάα ἤρτγα, παίνογεαῖεβ σείειν ἐπι ΡΣ 
ἐκώκωι, εχ Ῥαγιισυϊατιραδ γεγο δἰτον Ἰλππιμι. ἱπεῖς εϑᾶω τὸ α πῸ 

Β εἰ οπαπί γ: σοπνεγθο ἰρτταν ργοβυβεαϊο ργίγδενο εξ Ρτίια ἤρυγα, 0 

φαΐα τὸ β πο! α δο τὸ α οἰπιδὶ γ ἰβετῖ:. φιοάδὶ δξβυιπδεῖο ἱπωραδις 
τῷ β, ρτἰνωϊίο τῷ γ, γίνου τουτωΐμτ 8 ἘΣ ἀεθεῖ τὸ γ. Βος δυΐπ 
χα α ἰπδδξ, ἃς τὸ α οἵπηὶ β. χαδτε πο ]ὶ βὶ τὸ γ ἱπετὶϊ. δτβὸ εἴασα 
τὸ β ΒΌΠῚ γ, φαία οομοϊαθίο ρτίναϊδνα σοηυογάζασ. δὶ ψσέσο 8γ]]ορὶβ- 
γοῦ 5ἷῖ ἐπ ρατίδ, οὔτε ρχυδίιο ἱθπρι το πιδίοτὶ εχίγεσαο, γεϑοϊυεαις 
ἦι Ρυταατα ἤρογαμι, τὶ ἱ τὸ α ἱπδεὶῖ πῸ}}} β οἱ Αἰϊςαὶ γ. σοηγψογο 80 
δπΐπι ργοπυπέαϊο ρτίνδίϊνυο δτὶξ ρσίανα ἄρυτα: πᾶσαι τὸ β ἱποϑὶ βῸ}Β 
ἃ εἰ τὸ α εἰϊουΐ γι οὔτι δυΐετι δἰβτιβαο ἱπηρίξαν χπαίουὶ εχίγετμο, 
βοῃ γεϑοϊνεῖανγ, υἱ δἱ τὸ α ἱπδὶξ οὐναὶ βὶ δὲ ἄοῃ οπιπὶ γ5) αυΐα πεχαα 
εουνετθίοποπι δἀτη εξ ργοροοίθο α β, πεηπε ςοπνεσϑίουα ἔαοῖα ΓΟ 
δΥ]]Ἰορίσπιιδ. ταγετς δΥ]]οκίϑεὶ χαὶ σαπξ ἰπ ταγιϊα βραγα, ποῃ τ ϑο]- 
Ὑδπῦαγ οἴῃ 68 ἱπ Ῥτίπιαη : δεά αὶ δαὶ ἰπ Ῥτήχωα, τ δου θωτηγ ὁσαθ 
ἴῃ τοτίίατω. ἱπϑὶξ δηΐπι τὸ αὶ οσιπὶ β ας τὸ β ουἰάαπι γ. οαπὶ ἰρζέτιτ' 
ςοπγνοσίδιον ρσοπυμεϊδίστη ἴῃ Ῥαγῖε δεισ αντιαι, ἱπογιξ δἴϊατα τὰ 7 
ευἰάμπι β. γεγο τὸ α ἰμβεγαὶ οταπὶ . χαᾶγε δὲ τογῖδ βξατα. 18- 
ἀδῦνχαε δἱ ρυϊναιίντιο οἷς «Υἱ]οκίστηνϑ. ςουγεγιαν δὐΐπι ργορο δια 
ἐπ᾿ ῬαγῈ αὐδυϊνα ΠΥ Ὁτα ἢ αλγα πῸ}}} βὶ τὸ α, οὐἱάατν τοτο τὸ γ ἱπουῖξ, 
ἐχ 5γ]ϊορί το! αυίδτα χυὶ δαπὶ ἴῃ ἐσγιὶδ βρώγαν πὰς ξαπίωχη ποῖ τὸ: 51 
δο νιον ἰὼ Ὀυδιαπι, οὐτῇ ρτινδενυτα ργοπαπδίαπι πΠΟῸ Ὡπίγογθαϊθ 
Ῥοοίζαπη δυετιῖ. τι φαὶ δαΐοτα οππδα τεδοϊνυϑέαγ. αἰ δυδιογ ϑαΐδε 
τη γ τὸ α εἰ τὸ Ὥς ΕΓΡΟ τὸ γ σομυθγάϊαν ἱπ ραπε δὰ υσυπσαα 
ἐχα ειβῦσε. ἱπογῖξ ἰρίξες αἰαὶ β. φαοαίγοι Ὄτῖξ ρυέμια βραγα, εἷ τὸ α 

"] 
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ἰποὶξ ουπηῖ γ ἃς τὸ γ ἀἰεαὶ β. εἴ οἱ τὰ α ἱπεῖξ οπνηῖ Ὑ ἃς τὸ β' αἰϊοαϊ 
γ5» εαάθπι 68ὲ γαϊίο, χυΐα γεοϊργοζαωξαγ τὸ βου γι συσάεὶ τὸ β. ἴεν 

10 κἷξ ουιπίὶ γ ἃς τὸ α ουἱάδηη γ, ρτίπιαϑ ἐεττπίπας ροηὶ ἀοθεῖ τὸ β. πᾶτὰ 
τὸ β' ἰπεϑὲ οπιπὶ ἃς τὸ γ οευϊάαιη αἀ: εγρο τὸ β οσυἱάατη α. εἰ φυῖα 
τεοϊρτγοοδξιτ φιοά δδὶ ἴῃ ραγῖθ, οἴϊαπι τὸ α ἱπουὶξ οὐξάλπι β. οἱ οἱ 
Ῥυίναιίντιϑ δὲ δγ]]ορίδημνϑ., οὐΐχι ἔοττα πὶ δαπὶ ππΐγεγβα 68. ϑη πὶ Δ ῦ 
δοεῖρὶ ἄεθες. ἱποῖς επίϊπ τὸ β οπινὶ γ ἃς τὸα πα], δγβοὸ εὐἰάδνη β 
ἱμοδῖ τὸ γ δο τὸ ἃ μα}}} γ: ἰἴδαπε τωδάϊατη ετὶϊ γε δηήτον βοῖι οἱ 
Ῥτϊνδίναμ ργομππίίαίιπη 8:1 ππῖνθγϑα]ε οἱ δι: θυ ναπι δῖ ἰη ραγῖδ: 
τπιᾶτῃ τὸ ἃ πρὶ] γ δο τὸ γ εὐἱάαπι β Ἱπετῖξ, "δὶ γθτο ἴῃ Ῥαγίε δοεὶρίδ- 
ἴατ ργοπυπιαίαπι ργιναϊϊνυπι, ποτ Βαὶ γεδοϊαο. αἰ 91 τὰ βὶ οἰππὶ Κ 

80 εἱ τὸ α οαἰάατη ποι ἰπεϑῖ. δα οοαγεγϑᾶ ᾿ργοροδίϊοπε βὶν ἀτηρδα 
τοροϑίποπεϑ δσπιπξ ἰπ ραγΐθ. ρδγδρίοινιπι δυξοῆι δδὲ, ἀξ ἴδ ἤριγαθ 

1ῃ 86 ἰμνυΐσαπι γεϑοϊ υβηϊογ, δᾶπὶ ργοροϑιξοπϑιη, ἰπ θᾶ 651 πλϊπιι8 ἐχ- 
ττεπιαπιὶ, σοηνογίθη ἀαπὶ 6856 ἱπ αἴγαας βραγα: πᾶς Θηΐτη ἰγάπϑρο- 
οἰϊα ἰγαπϑϊαθ δὲ. εχ δ8υ}]ορίϑτηῖθ ἀπῖεὶπ 4υϊ διιπΐ ἴῃ πιϑάϊα ἤκαγα, 
Δἰῖοσ σϑϑοϊνιταγ, δἰ τσ ποτ τθβο  υἱπιγ πὶ ἰοτέϊατπ, ̓  σατ επΐπι ρτορο- 
οἰκο ἀπένεγβα ἷθ δϑὲ ρτινδανυα, γϑϑο  υἱιτ. ἤϑωὶ δὶ τὸ α ἐα β εἰ 

80 ἄδιη γ ἰπεϑὶ, ἀπῖρο εχίγειηδ δ πηι ΠῚ ταὶ ργοσδηξγ'᾽ σατα ἀν ἢ ΄ιιδε 
Ρτορῖεγ τὸ β πι}}α ας τὸ γ οαἰάδην ἱπεδέ, τηδάϊυτ ἰρίτατ δϑὶ ᾿ ἄν 
αὔτη δυΐοδιπ τὸ ἃ οἵηπὶ βὶ ἱποϑὶ, ουϊάδται στο Ὑ Ὧοῃ ἱπεδὶ, ποὺ Εὶ τϑ- 
δουο: πευῖγα δηΐη ργοροσίτίο σὰπὶ [πϑυΐϊξ σοπυθγϑα, ογίς ὑπίνοτς 
8815. εχ ἰογιία φαοχυε ἤραγα 8υ]]ορίϑπιὶ γεϑδοϊναητυγ ἴῃ δεσπὴ ἀπ, 
σαί ρτναϊίναπι ργοπυπεδιυμ ἐσὲ μίνογβαϊθ. αὲ αἱ τὸ α ἱπεβῖ πὰ} Ἐ 
Ὑ εἰ τὸ β ἰπεϑὲ αἰϊομὶ γδὶ οπιπὶ: δἰθπίπι τὸ γ πα}}}} α δὲ οἰνΐάδιη βὶ ἱπθτδ. 
δὶ γεγο ρτοροδέϊυνη ᾿γὶν ἄνατη οἷῖ ἷρ ρασγίε, πὸ τεβοϊ υδξισ, φυΐδ πδβα- 
νυ ἴῃ μᾶγίε ποὺ δάἀπιίτϊαε σοπνυδγϑίομομι. ρεγϑρίουκίμι ἰρέξισ δὲ 

δ βοδάδιῃ δυ]]ορβίθπιοϑ ποῦ ταβοἶνὶ ἴῃ ἢιῖ8. ἀσιιγί5, 4αὶ πδο ἴῃ ῥγίππδμα 
τ ϑο γεραπτα; δὲ οὰπὶ ἰπ ρυΐπιαπι βρτιγᾶπι. 50] Ορίϑιπὶ γϑίθγδη τ, 
Βοϑβ δοίυπι οοπῆτιπαγὶ ρὸγ ἀθέποξοπειη δα ἱπιροϑϑὶθῖ]δ. χποίποάο 
ἀρίταγ 5ὁ}]]οξίϑηποϑ τεάμςετε ορορνίεαϊ οἱ βριίγαβ ἴῃ 86 ἰαυίσθμι γεϑοῖνὶ, 
Ῥετγερίσσθμπι 681 εχ Ηἷ8 φιδ6 ἀϊοῖδ δυηῖ. ᾿ ᾿ -“- 

ἀδ. Βεΐετξ δαΐθπι ἴῃ Ρτοβίπιαῖθ ροπβτιτηδπάο σοὶ ἐνϑγίεπάο, 
ἀκα απἰδ ἤδεο οχίβπιεῖ οαπήθιι δῃ αἰνογϑαπι γοπὶ. διρηϊῆοαγέ, 
ΣΟῚ 6686 ἢος οἵ 6886 πιὸ ΠΟοΟ;, τὸ ΠΟΙ 6885 αἱβῆπι δ 6886 ὩΣ αἴδαι, 
πίε]θε ἐπὶπ ἰάδπι ᾿διρπιβοδμὶ.. πε οἷὰϑ ἀϊοῖῖ, 6585 δἰδυνα, παρβέῖο 

10 εϑἰ μος, ε886 ποι αἰδυιη, δβ6ὰ μος, πὸπ 6586 δ]]ιπι. αιῖτ5 τοὶ σατο 
μάθς δϑῖ, φηΐα δι ]θετ᾽ δ μαρϑὲ μύο, ροΐδδὶ δπιβαίαγε, δὰ {]υὰ, 
φοῖεϑι ποῦ διπραίαγα, τὰ Βοος, ἐβὲ δίρυμη, δά Π|πάᾷ,͵ 681 ποὰ δἴρυμ. 
864 εἱ μος, 8οῖξ Βοπαπι, δια  Πογ. 66 μαρεὶ δὰ {Ππ4ᾶ| δοῖξ που Βοπῦχα, 
ααοπίαπι ἤδθο 2181} ἀπξετιπε, δοῖς Βοπανν, δας. ἐϑὲ δοϊθὴδ᾽ Βοπεια. 
6η06 ἰΐεπὶ ἤδεο, ροΐεϑὲ δπιβηΐαγε εἴ δϑξ ροΐθῃϑ δυιβυΐαγε. 4υᾶ- 
Ῥτορίεγ δἰϊαχα ορροσίία πίμι] ἀἰ[Γ[δυπιπῖ, τεῖπρδ μοὰ ροϊοεῖ αριλείανς 
οἴ ποσὶ δεξ ροΐεπϑ ἀπιραΐαδγα. ἐΐ ἐρίξαγ μος, ποι αϑὲ ροΐδῃϑ διπραίαγε, 
λάοια εἰσηϊβῦδε αοὰ 68ὲ ροῖθπβ ὅθ δια θυϊᾶγθ, πᾶδς βἰπια! ἱπουπηΐ 
δὴ εὐάεπι, χαοπίαιπ ἰᾷεπι ροϊεδὲ οἱ ἀπιθυϊαγα δὲ. ποῦ ἀτηρυίαγε, 

40 ὯὨδΟ ΠΟῚ 8εἰϊ Βοπανη οἱ ποὴ Βοπαῖι. αἰβιτηαῖο γοτγὸ οἱ περᾶῖῦο ὁρΡ- 

Ροϑῖϊ28 τοι διπὶ δἰπιι] ἵπ δοάθιπ. φπεταδυποάπιη ἱρίτασ πο ἰάθτα 
δδῖ ποῃ πο886 Βοπιπῶ δἰ ποβδὲ ὩΟ ΒοΟΠεπὶ, ἰΐδ ποῖ ἰάθη δϑὶ 6586 
πὸ Βοπθιπ εἴ ΠΟ 6886 Βοπθπι. πδπὶ δὶ δχ δηδὶορὶβ αἰζοια δἰηξ ἀϊ- 
Ὑογδα, δἰϊαῃ αἰΐογα ἱΐϊα 86 πδβδηῖ. ποῦπο ἰάθιω δϑὶ 6886 Ποῦ Δ64υαὶα 
εἴ ΟῚ 6586 Δδημαὶο: αἰ οτὶ παι, 4 δὰ εἰ φιοή 68ῖ ποιῃ δδαια]6, 
ΦΌΡμοἰτον αἰ χά, πεπὲρε φιοὰ 68ὲ ἵπβθυαὶε; αἰ ογὶ γεγο μι μ1] δὰΒ- 
ἀϊοίξυτ. ἰοοῖτοο ποῖι᾿ οπιη8 ᾿Ἔβξιβεθα]α δυῖ ἱπδθαια]θ, οἵηπα᾽ δυιΐθπι 
ἐδ: δθβαιι8]8 δὰξ ἤθη δθηυαὶθ. ργαθῖθγδα ἤαέο, δδῖ πο δ αι ἰἰρουα 

80 εἴ ποῃ δδὲ δίβαιη ἰΐρτνιπ, πο π δἰσπι! ϑιιηξ. τίᾶτὶ δὶ 6ϑὲ ἰΐρπαιῃ ποῖ 
δἴθαπι, εγίε Ἰἰρπιανα ; φαο ἃ ἀπξδπι ποι 688 αἰ βαμα Ἰΐρπυνπ, ποῃ πεοθ 886 
εδὶ 6886 ἰΐρπυπι. φααθ ρέγθριςυυνα δϑὲ δαΐι9 ἀϊοιῖ, εοὲ Βοπυση, 
ΠΟῚ 6856 ΠΟρΒΟπδη ᾿ς, ε9ὲ ποῖ Βοπυπι. δὶ ἰρίτυγ ἀα ὑποσύοσας 
δὶ Δἰβγιπαῖο δὺϊ πρρϑο σϑγὰ δεῖ; οαπὶ πϑραῖίο ποη 811, οοπϑίδὶ 
δἰ τιθδοπεμι αιοἀαπιποάο 6486. οπιπὶδ διϊεπὶ αἰ ππαιϊοπὶς δῖ 
Ὠεβαϊϊο. ἐγρὸ Πυΐι8 4θοαα περαῖϊο φαξ ἤθη δϑὲ ποῦ Βοπιαι. Πᾶ- 
Βεπὶ δυΐοιπ μὰης ογάϊποτι ἱπέοσ 86. δϑῖο 6886 ΒΟμιστν τοῖοι δος ποδὶ 
66δ6 Βοπαϊη δὲ β, 6886 ποι Βοπυμπὶ ὉΡῚ Κγ», 5ῈΡ β; ἤοπ 6886 ποῃ 
Ῥοπαπι δὶ δ, 88} ἃ- ουἱνῖϑ ἐρίτιν ἱποῦὶε ἀπὶ τὸ ἃ αὐ τὸ β, εἴ ἢ} 
εἰάοιπ πέττιπαπο. ἰΐδαι οὶ τὸ γ δαὶ τὸ δὶ εἴ π0}}} οἰάδιπ αἰγαιηάιια. 

52 οἵ ουἱοσθηαιθ τὸγ ἱποβῖ, πϑοϑδ88 δϑὲ δἰϊδι τὸ β ἴμδ586. πᾶϑιη 8ἱ νϑῦδ 
ἀϊείαιτ 6586 Ὡοῦ αἰθῖση, οἴδσα Ὑογα αἰοοῖαγ ποὰ 6886 αἰρυπ. 

ΔΝΑΠΥΤΙΟΘΟΒΤΜΡΕΆΙΟΚΟΜΙ, 

ἀδηροϑεῖδ.)6 δηΐπι' δδε, οἰταπὰ οὗδε αἰβυτα δξ ποπ᾿ Ἔορο ἀἰδαρην ἀπὸ ἐὐδα 
Ἐρπαπι ποὺ αἰθατα εἴ 6856 ἐἰμηύση αἰαῖ. 'φαᾶγθ ἡὐοὶ αἰ Αιμαδτσ ἰηεῖ!: 
ποραιῖο ἐπόγις, τογοπι τῷ βι τὸ γ ποη βοίαρετ εοωιδοιθῃ9. δεῖ: σαοὰ 
δὐμιπ. ουποΐπο ΠΟῚ ἰἰρτιι ϑϑὲς ἐν, ᾿ἔσοιαι αιίά ον ̓  Ἔπέϊ. ποη Δλνοπί) 
οοηῖγα, ουϊοῦπαμα ἱηεϑὲ τὸ α,, ἰπφδὶ δἰαπι τὸ δι δυῖ επὶπὸ ἱπεϑὲ τὸν 
δαὶ τὸ δὲ τιδἀ αιήδ᾽ ποη ροϊοϑι δῖ]: ἐξοα ποπ, αἰ δυαι ον εὐδε: αἰξτιαι, 0’. 
τὸ ὃ τπϑγῖϊ.  παᾶιῃ ἄθιθο σποὰ δὶ ὐδατη,, υϑρθ' ἀϊοίξαν ΠῸ 8. 6586 τ 
Δἰδυνη: ποῖ. ἔλθη “ἀδ στηηδ ἀἰοϊϊας τὸ α., σία 46 εο φπσά οὕλπξηῦ 10 
ΓΩΣΣ δοὶ [ρτῖνμι ν ρπιφογο ἀϊώξῃγ τὸνα, παμηρ6 8686 Ἰἰριαι Αἰ στην 

χο τὸ ὃ αὐ ἔνεγαηι, τὸ α ὩΌΗ σϑσπσα, [ὰ οϑῖ 6560 ἐρπιήτῃ αἰριμτι. τα 
ἔδίαη, πιοάπο: ἐσὲ τὸ α΄ γι πα}! οἰάοτω ἰάοσθρ, εἰσὶ τὸ β εε τὸ δ ροϑοῖπὲ 
εἰρπι αἶσα οἰκιοὶ ἔπεβϑε, ἡπιὶς ρο ]οσφεϊοπὶ αἰϊπ!]ϊ5 εδὲ ςοἸ σρὰθο ῥτὴν 
ναϊϊοπαπι τε φἴαγιι δα αἰεδυϊοηδ8.. δὲ δὐΐτη δοσυδὶδ πρὶ ἀ.,) ΠΟ 
δεαυαὶε δὶ β, ἱπαβαπαὶς αὶ γ7᾽ πὸπ ἰπδεφῦδὶς 1] δ. φαϊπεῦδτα πὰ 
τοπξτῖδ, χα οττιπ: Α]}}5 τπϑδὰ αὐθα ποι πηοδὲ δϑδάδηι γθα, πϑρϑιίο δίχα τον 20 
σόγαθ588 Ῥοῖεϑι, νδἰυϊὶ ποι σαι αἰ θα οὐπηΐα, ἀὐξτνοι 6δὲ αἴθιπη τιππὰρ 

φαοάηιε, αιπὶ Γαΐ κα οἷὶ αἴῆσινδεῖο, δδὲ ποὶ αἴθιπι υπιππσποῦαηο νοὶ 
οτοῦία διῶς τοῦ αἰΐνα. δἰτα τον παΐα5 αἰδττη αἰτοπῖς, δὲ οτπδ απίπιαὶ 

δἰρυπι, ΟΠ δδι το σαιίο πᾶδι ν 5 ΠΟΝ Αἰαπι οὐππ δ δηϊπιαὶ : ἀπ θα πῖπτε 

“πηὶ [αἰεαεὶ δε πασὺ, ποι δδῖ οὐππο απίπναΐ αἰ νατα. σάλα ἀπίδιη ΘΟ ΠδΙΣ 
ἀλνθγοϑιη 6586 ἢποσαμτ Ῥγοππθταζο γα εἰρτιιιοαίίοποιη, οδὲ ΠῚ αἰατπ 

οἴ ποῦ δεὶ ΙΒ απι, οἵ αἰτογανι 6556 αἰβυιπαιίομι δι αἰζογαχη ποβαιοποιη, 

Ῥοτδρίοσιμανῃ Θδῖ πὸ ἢ οούοι τποΐο ἘΠῚ ΠΟ μι οὔνδι Ἢ ἜΧοιηρ οαπ88 

ποη οοάθπι ταοιΐο δος Ρτοραπίωγ, 4αοάι πηι δ5ὲ απἰαὶ, ποΐ δὲ 

Δἰραπι δὰ σοπιϊηκῖς πον οὐδα αἰανε, δ γογὸ οϊεῖταν ποῖ αὐ απα: πα 0 
ἐπλπ δὲ Ε360.8 05 αἰθυνα, δοΐ ἤᾳᾷδο, νογὸ ἀἰοίτον 6556 αἴδνιιπι, ον ὸ ποπ 

δἰρυιπ, ργοβραηεὶ πνούτ5 ἰάουι σὲ. ἅτ θὸ δηΐαι δεϊδέγαιοπεῖο Ρτοραπίογ 

Ῥεγρτιπιλτ ββύγανι. πᾶπὶ ατἰϊοαϊας {1 6, νόγὸ ἀϊοίϊζατ, δἰ τον ςο110- 

σαῖυγ πὲ ναγθυμι δ5:. ἔνα δμΐπι ργοθππεατί, στὸ τοῖα γ αἰϊμχι, ΟΝ 

ἐδ πορβῖο, γεγο ἀἰϊοῖταν ποῦ αἰδναμι, δοποι ϑεγο ἰείταγ αἰνανι χα" 
δ ος φγοβδδήιινι 5ἷῖ, στὸ ἀϊοίταν, φαοάουμφαθ ὁδὲ ἤόπιο, 6556 γηι51- 

“Ὡς δυϊ 6888 ποῃ πλτι δἰ οὐτη, Εν ἰριοπάτμι δεῖ, αοάς τΠΠΗΠ6 δῖ δὐϊπιαὶ 

8586 ταῦ ουτη δυΐ 6556 ΠῸΝ ταδί στη : ἃς ἀδιποπδίγαϊωμν δεῖς, ἀξ νογο 
ᾳαοάσιπαιθ εεῖ Βοῖπο, πὸπ 6588 πητιδὶς ὍΠη, τοΐαϊαπάο Ρτγοβδΐων ἰῃ ἀἰςοιῖ5 

ἘτΡὰ5 “ποάϊ5.᾽ δ Ρ᾽Ἰοἶτὸν ππυΐϑυπ. σπῖπὶ ἰϊα 566 Παρ οαὶ τὸ α αο τὸ βι' αἱ 
αἰπνοὶ οἰάθπι ἰπ6556 ποσαδαπῖ, σΐνῖς ἄπδηι τιδοδβρανίο αἰ ἔοταπι ἑηδῖ, δ 
ἰϊοινχιιο ταχεῖς 56 παϊνθηξ τὸ οἱ τὸ δ, οοπϑοαποιβ αὐξδην οδὲ τῷ 7 
πὸ α, πες τροὶρι οοδίαγ, ἴππο δεάτι τῷ β τὸ δ ςοπδοποηδ τὶς πὸς Τϑοῖς 
Ῥτοοαβίτον, οἱ τὸ α ας τὸ δ ροϊοταηξ εἴάθην ἔπδϑβο, τὸ β δυΐθιι εἰ τὸ γ 
ΒΟ Ροϊογαπί. ρυίπιθνι ἰρίταν τῷ θ᾽ ΤΟ πΘὴ5 6556 τὸ δ Ηἰπο Δρραγεῖ, 

κὔπὶ δπίπι σαν" ὁχ ποοδβοίζαϊο ἐποὶξ αἰἴογαπι τῶν γ ὃ, οἴ γετο οαὶ τὸ β 
ἐπαϑδὲ πο ροϑϑϊϊ ἴπθ556 τὸ γι, ἥοΐα δεουπι ἰηἴοτι α, τὸ α γοτο οἱ τὸβ 
ΤΟΣ Ρουδηηΐ εἰάοπι ἴμ 6556, Ρουβρ σασθαι δ5ὲ ΘΟ μ 5  Π6 5 6556 τὸ δ. στιγϑτι5 

αυϊὰ τογ ποι Τοδι ᾿ βξασευνρὴ στη α, ΘΌΙν!5 δυϊοπι ᾿ποδὲ δυὲ τὸ Ὑ δυϊ 

τὸ ὃ, ἀςοίαϊξ υἱ τὸ α εἰ τὸ δ᾽ εἰάοιπι ἱππεῖς σόγαπι τὸ καὶ εἴ τὸ γ᾿ ποῖ 10 
Ροφϑυπί ἰάθη ἰποβδο, ααίΐα σἴαττ αὦ γ᾽ σοηβ δ Οἰττιν τὸ α, αἴφῃε ἰϊα 
ἐνἐπὶξ φυϊ ἀδῖν ἐπι ροσοίιϊο. ρδυσρίοπαπι ἐβίταν δδὲ τὸ θ οὔ δ ποὴ 
τοςϊργοσαγί, χυΐα ἀπὰ σιμὴ ὃ ςοπεϊπρὶς οἰίαπι τὸ α ἴπο556. ἱπτογάατα 
γεγο οἰΐδπι ἱπ πυϊπκοθιποάὶ τουτηϊπογαιι ἰδροδίείοιο ἴα οοπεηρι, 

ἀυΐα ποι σγϑοῖς ἀσοὶρίπηταν ορρορίτα, φαογοπι αἰτογατη ουἶνὶδ 6556 η6- 

ὁ68556 οδἵ, υἱοί τόα οἱ τὸ θ᾽ πον αεοϊαπε οἰπναὶ οἰάοτα, πδοθδ56 ἀπέθιη 

οἷϊ, ουἱ αἰτοιατα πον ἱπδοῖ, αἰτοσαχη ἵπθ55δ: Ταγσασ δοίζϑιῃ τποεΐο 56 δᾶ- 

Ῥεαδπὶ τὸ γ οἱ τὸ δ. ουνηὶ πίον 7 ἐοπδοαθθη δἱὲ τὸ α. οοποϊπ ον 
εὐϊπη, οὐὶ τὸ δ ἴπ6ϑὲ, οἱ. τὸ β' πδοβϑϑαγίο ἱπεθδε; φυοὰ χαϊάδει δοὶ ἔᾳίσαχι, οο 
δαϊπ ἴον Ἔηἰ περϑίϊο τῶν α β, χαδ8 δὶς αὶ ζ, ταγϑαδαας περαιίο τῶν γ δ, 
4ιιδε εἷϊ αὐοὶ θ. περεδ88 ἱρίτωτ 688 οαἰνῖϑ ἴη6888 8ὰϊ τὸ α δὰ τὸ ζ, εἰ» 
χα γη διξ αἴβγτηδοποτι δαϊ πὸ ρα ποπὶ; ΓΏΓδτιδ δαὶ τὸ γ ἃυΐ τὸ ϑν 
4υΐα 5σμπὶ αἰβιιπαιῖο δὲ πορϑῖῖο: οἱ οὐϊοιπαθα τὸ γ ἰπεδῖ, εἴδατα τὸ ἃ 
π6888 βιιρροδβίταϊτ Γαϊξ. ἰΐασυδ ουΐουπαπε τὸ ζ ἰπεϑ8ῖ, εἴΐδπι τὸ 9 ἐλοττξ, 
τυγϑα5 αι τῶν ζ βὶ ΑἸξογαπη οὐἱνὶδ ἰποϑὲ, οἱ τῶν θ δά δλα αἰιοτῶπι, οοπν 
δέ4αεπ5 δπίειη οὶ τῷ ζ τὸ 8, εἴαπι τῷ δ᾽ ςοπβοηνσῃϑ ετῖ τὸ β: Βος 
δηῖαι βεΐππαϑ. δἱ Ἰφίτατ τῷ γ σοπδεαυεῃ ἐσὲ τὸ αν ἐἴατα τῷ δ οομδεαθως 
τε τὸ β, συοδ τοιοφει ξαλσπι 68{, 414 Υἱςα ν θγ88 ὀγαΐ σοπϑθοῦ 0.15 
5 4:88 ἰϊᾶ 86 βαθὸπε. ὩΟΩ επὶπι [οτῖδδϑε πέρεσθα δδὲ ουϊνὶ5 ἰπ6686 90 
ΔῸΣ τὸ α δαὶ τὸ ζ, πες δυϊ τὸ ζ' διιῖ τὸ β, χυῖα τῷ α ποὺ βοῦς κα α 
τὸ β. πάιὴ Βοπὶ ὨΘΡΒΕΟ 6ϑὲ ποῖ Βοπαχα : πᾶ θο δαΐοτῃ ποθὴ ἰάεμι ναἰθηῖ, 
πὸμ δϑὲ Βόπηπι, εἴ πεᾷπς δοἴ Βοπατε πθ4ὰ6 ποη Βοπατῃ. ἡ δ᾽ μι} 19 ἐδὲ 
ταῖλο τῶν γ δ, φυοπίαμη πεβδίοποα, φαδε δυιηῖδα ἰπασαηΐ ἀπδε δαπξ. 



ΑΝΑΪΥΤΙΟΟΆΌΜ ΡΒΙΟΆΌΜ 1. 

᾿ : ΝΙΝ . 

ἅς [5 χαοὶ ρίξαν ἡ πὰρ: εἰ Ρὲσ {ι8165 ἃς. χαοξ ῥγοροβίίοπαϑ, 
᾿ς φὲ φυδπάο εἴ αἰόπησᾶο βαῖ ΣΥΒορίϑιπῃδ, δια τα, δὰ 4086 τοβρὶοἱὲπ- 
53 ἀσπὶ δἰϊ ἐυογίθπε γυ6] δάἀδίγιθῃμ, οἱ φηοιηοάο φηδοτὶ ἀδθδδὶ 46 γὸ 

Ῥτοροϑίϊα δεοιπάτιπι φααπινὶς τπεϊ ποάυπι,. ργαθίογοα φυὰ νἱδ βυπιᾶ- 
Σπϑ. οὐϊαδ]π6. σθαοϑιϊ οἶδ᾽ μτιποῖρια, ἰαπὶ δα ροδυλπιιδ. Οὔπι δυΐοη, 
Β).ϊϊορίδταογιτα δἰ δίωξ. απίσογϑαϊοβ 8}11 ραγιϊουϊαγαβ, ἀν θγβα 88 

εὐ ΟΡΣΠ88 86 ΙΏΡΟΥ ρἰπτα σςοποϊαάεπξ, οα ραγιϊο ἀγίθ5 δεῖγι υἶνὰ μ᾽ υγα 
υοπεϊπάσππι, περαῖϊνϊ παᾶπὶ οοποϊπϑίοποιῃ σο]]ἰραπε. Ὅδπι δ] ῥσοΣ 
Ῥοεϊθομοθ σοηγεσίυπίαγ, ραγεουϊατία αὐυΐοτα ρτίναϊνα πο πὰ σοηνογ- 
ἀἰδατ. φοποϊπδῖο γεγο δϑὲ Ἵγαῖῖο οἱ ρηϊβοδηϑ αἰφυϊά ἀἐ ΔἸΙααο. 4υᾶ- 

10 βιορίεσ δϊὶ 5.]}]ορίϑσηϊ ρίαγα ςοποϊυάμυηξ. πὶ 5ἱ οβίβδηβιτη ἔμθγὶὶ τὸ α 
6566 ΟἸΙῺΪ ἀεὶ αἰαὶ β, Ὠξοθδδε εϑὲ δἰίδιῃ τὸ β ἴπε8δε δ]ϊουΐ α- σποὰ 
αἱ οαἰἴοτιδῦτα 511 π0}}} βὶ ἱπο856 τὸ α, εἰΐαται μὰ] ἃ ἱμετὶ τὸ β.. ἧβες 
δυΐεπι σςοποϊυϑιο εδὲ ἀΐνεσγοδ ἃ δυμογίογα. "δ δὶ ἃ οὐἱάδῃ βὶ ἄρῃ ἴω- 
αἰϊ, ποι εδὲ ὔδοθθ86 δἴδπι τὸ β ουλάδιι ἃ ποιὲ ἰποϑδα : βοΐεος δεϊτὴ 
Φ παι ἴπ6566. δας ἴβίτατ ἐδὲ οαυϑα οπνηϊιπι δ] οριδσαοσατι οοτήπιὰς 
πῆς, ἴδπιὶ ὉΠΐν ΕΓ] τὰ φαδτα Ῥαγιϊουἑαγίαιτι. ἰΐοέϊ ἀμίουα ἀε Ὀῃίνεσ- 
δλΡαΣ οἰΐασι δἰΐϊετ ἀΐσεγε.. ἤᾶπὶ 4886 δῸ} πειὸ δὲ ΒΡ σθῃο]ι- 
δίοιδ δαπὶ, δόγϑῖν ὁπιπιται τὶ ἰάότῃ Θ.]]ορίδαναδ.. 91 111 ἰὰ τη θαϊο, 

40 ἡκδος ἴῃ σοποϊπϑίομδ ροπδηϊαΐ. υἱρυΐα αἱ τὸ α β' ςοποϊιάαϊαν ρεΓ 7, 
ΏδΘοε486 εεἰ τὸ α ἀΐει ἀδ 115 ὁτηηΐθυϑ δε δππὶ δ} βὶ δυῖ 50} γ. 
ὭΘΙι οἱ τὸ δ 681 ἰπ ἰοῖο β ἃς τὸ β΄ ́ η Ἰοῖο α, οἰΐδιη τὸ δ δεῖξε ἰπ ἴρῖο αν 

. ΧΏΣΘΕΒ δὶ τὸ ε εϑὶ ἰπ Ἰοΐο 7 δ τὸ γ ἰη ἴρϑ80 α, διΐαιη τὸ ε φγὶς ἴῃ τοῖο 
ἐπι ]ν ταῖῖο σὲ αἱ ρυϊναιϊί νι δ} Συ]]ορίσπιαϑ. ἀπ δδουῃ 88 δυΐειῃ βριιγᾶ 
ΔΥ]]οξίσγου ογὶϊ δια5 ἀππίαχδὶ ψιρα δὲ δεῖ σοποϊυδίαπο, υἱ δὶ τὸ α 
ἀποῖξ πὶ β΄ οὐ οπιηὶ γ, ὁομπεϊιάειαγ βα]]ν ἰπεθ85 τὰ β.. δἱ ἰξίταν 
πὸ δ᾽ δαὶ δὰ} γ, ρεγϑρίσυυθμι 6δὲ οἱ βοὴ ἰθξιϑε τὸ β. ἰΐ νογὸ 4086 δυπξ 

80 ΒᾺΡ ἃ ποῖ ἴπεϑϑε, ΠΟῺ δϑὲ ἱωδηΐεϑίιι ρὲ τ δυ]1ορ ϑπιαμῃ. δέσιιΐ ποα 
ἐβογῖὶ τῷ α, δὶ δδὶ δὰ} α. δεὰ πα }}} φαϊᾶοτη Κὶ ἰπβεθδε τὸ β δυ]]ορίθπιο, 
φτοβρδἕιπι ἰμϊ, τῷ α γεγο πο ἰποδ86 δίπε ἀδιποπϑίγαϊ πο δεςερίυπι 
ἄαϊς. πᾶτε ποη (ΟΠ ριττ 60 5γ]]ορίοσπιο τὸ βὶ τῷ ες. Ὀρῃ. ἵπεϑδα. ἴῃ 
Ῥαγισα!αγι ρα δαΐεπι 6] ορλειηΐ5 δοόγαπι 486 δῃπὶ δὰ σομαϊυμίοῃα, 
φτοποϊαἀεπάοτγοχι ποη. εσίξ ᾿}]ὼὰ περεϑϑίϊαδ, ἀυλμα που Αὲ ἀν ]]ορίσπιυν, 
τΌπι. ἤδθο Ῥγοροδβίιο δοοϊρίξυς ἐπ ραγῦε. φογυϊα. ἀἀξειῃ ταί 
Ἐγιδὸ δαπὶ 50 πηεάϊο, ετὴξ φπίάοτα, ποῖ ἰατα οἷν ῬῈΓ εὐτη Ὁγ]]ος σηνυτι. 
πᾶ εἶ πὸ α ὑπιεοξ οἴηπί β δὲ τὸ β ουἰ πὶ γ' «φάρά επίην Ῥοδιίμαν δες 
ΔῈ γ, ποῦ ᾿οποϊπάεϊατ; χυρὰ τέτο ἐδὲ δυὺ β, οοποϊμάξίυς, ποὰ 
ἴδτοθῃ Ῥεῖ δυ]οξίετημτη αποσεήἠδπίειη,, δἰμη! 19 εδὶ ταῖῖο δἰίδυττα 

5 βρυτγαττιην. χαρά επΐτν δὲ 8} σοποϊπεϊοηδ, πὸπ οοὐς]ιἀεῖαγ. αἰτό- 
τῶπι φΟπο]υἀείαγ, ποπ ἰαιαθῃ, μὲσ δαπι 9. ]]ορίθταιπ:; 4πὰ φἄδι ἱπ 
4 Ἰἰοριοναῖο ὨΠίγ ΕΓ 1 π8 ἐπ Ὧθ8 ἀεπιοπείγαϊα ῥγοροβιοπε ρεοθᾶ- 
Βαπῖαγ {ιδε δαπὶ 80} τηϑϊο. φαδγεδαΐ ἰδὶ φαοαιε ποῦ οοδεὶπάε- 
Ὅστ, δαὺ ςοποϊπ δῖ εἰίδα ἐπ Ὠ13. Σ᾽ ΤΑΣ δ, Ἢ : 

2. Ῥοῖεϑι Ἰρίιυγ βοτὶ αἱ γεγᾶε 8ἰπὶ ργοροιίίοπθδ εχ φυΐθαϑ 
ξοπδῖαϊ δΥ]]ορίδιππε; ροΐεϑῖ οἰίατι βετὶ τξ δἰηϊ ἕαϊϑαθ, εἴ υἱ, δἰϊεγα 
εἷϊ τεγα αἰΐθγα ἴαϊδα. τοποϊ ἀδῖο δαΐοιχι πδοθδϑϑαγίο δεὶ δα υϑγα δαξ 
ἤαϊοα. εχ σειὶβ ἰρίϊγ ποῺ ροῖΐεδὲ [αίδυτπι σςοποϊααϊ: εχ ζαἸδὶβ υθγυιη 
Ῥοϊεδὲ, ποι ἰϊὰ ἴάτιθὴ αἱ ργοβεῖαγ σῸΓ 511, δεὰ ταῃίιτη ηαοά 611. πᾶπὶ 

10 σὰγ τϑϑ βἰϊ, πὸπ ᾿θλκος 4γ1]ορίδιπο εχ ζαἰβὶϑ ρυοβατῖ; ουΐαδ ταὶ οδαϑᾶ 
ἴπ δεσασηῖθα αἰςθῖτιγ. ρυτοιαπι ἰξίταγ ἐσ Ὑετὶϑ ποῦ ροδ886 ἰαϊβιημ 
ΤΟἸ ται μἷπο ταδηὶ [δϑῖυτα δδῖ. πᾶιῃ δὶ οὰπὶ τὸ α εδξ, ἤδοθδδϑε δϑὶ τὸ β 
6686, σεις οσὔπι τὸ βὶ ποη δϑῖ, πϑοθῖ86 δϑὲ τὸ ἃ ὨΘῺ 6886. δὶ ἱξίταν 
σψέγαμι εοὶ τὸ α, πδοα886 6δὲ εἴϊδιη τὸ β ὙΕΓΌση 6956: αἰΐοφιυΐ δοοϊάεὶ 
τ Ἰάθτω οὅπὸ] οἷϊ εἴ ποη κἷδ; φυοά δὐξ ἱϊπροϑ51}116. πεάιβ σεγο φυΐα 
Ῥοδιξαπι 6δὲ τὸ α ηπ8 ἰεγτηίπυδ, δυϑρισσίαγ δἰ φυΐθ ἀοοίάογα υΐ, ουτα 
ὉπῸπι ψαϊρρίατα δἰξ, πεοδδβασίο διά ΟΠ] Ἰραῖατ. Βοο δαἰπὶ Ἀεγὶ 
πεφαϊξ, χιιο] επὶπὸ περδβϑαγίο οο Ἰἰσίταγ, δϑὲ σοποϊιδίο; δα φυΐθιιδ 

50 δαΐετο Ρδυοϊβϑἶπιῖε μδδο ΤΟ] ρίταγ, δυτξ ἔτθϑ Ἰδτταίηὶ, ἄμο δαΐοια ἰπ- 
ἴεγυια εἴ Ῥγοροϑιποπεις. δγρὸ δὶ υδγωπ δϑῖ, ουΐϊοηπημε τὸ β ἰπεϑὶ 
εὔρη τὸ ἃ ὕλεῖ56, εἴ συ!ς θη 4116 ἰπεοὶ τὴ γ ἴῃ 6556 οἴϊαπι τὸ β, ρῥγοίδβοϊο 
σαὶ τὸ γιποϑὲ, βέσθδδα εδὶ τὸ ἃ 1η 6956, Πα4τι6 ροῖΐδδι συτ᾿ τοῦς ἔωϊοκινα, 

ἴα οἰπιὰὶ ἰάεπι ἰπϑδδεῖ εἴ ποι ἱπϑϑβεῖ. ἴδφυιο τὸ α φῃδδὶ τἰπατα ρο- 
αἰΐαιη εδὲ, οὔσῃ 60 δἰ ρηϊβοοπῖνγ ἄσαε ργορόδιἰοῃεϑ διίπιαΐ ἀςςερῖδα. 
ἰδ ρτιγδινὶς χπόχις Γ65 δἰ πΉ Πἰτογ 8ὲ μαροὶ. βοη ᾿ϊσεῖ επίπι εχ ν θεῖ 
ζαϊδατα οδίεπάθγθ. εχ [αϊοἱβ δυΐοιπ υδγωπι Ως] ρὶ ροῖεδὶ δὲ ουτα 
ΒηΊΡδς Ῥγοροδιϊομθα δαπε ἴαϊϑαθ, δὲ οὔπι ὑπᾶ. μᾶξς δυΐδηι ὩΟΠ 

28 

υλτανὶ5, δεὰ δεσπάα, δἰ ἐδξατα ζαΐϑατη δοοὶρίάπιυϑ. πὸ οὶ πιο ἑοία 
ζαϊδα δοοὶρίατιγ, υθγαπι ΠΟ] ρὶ ροϊαδὶ, πἰγανΐβ ἔαϊβδα δυξηία ἐποσίξ, 90 
ἰδοῖξ δπη τὸ α τοῖϊ γ δὲ πα}]} β, Ὥθ4ιε τὸ β τῷ γ ἰχιοῖτ, δος δαξφῃ 
μος, ᾽ξ πᾺ}}} Ιαρίἀϊ απίπιαὶ οὲ ἰαρὶϑ πᾺ}}} Βοιηΐπὶ, οἱ τρίτων δςρῖρή 
τὸ α ἴπεθϑε οἵππὶ βὶ ἂς τὸ β ὁπιμὶ γ, τὸ ἀ οἰππὶ γ ἵπεῦῖ. φυᾶγ εχ 
Διηθάθυ [αἰοὶβ γδγὰ δὐϊξ Θομο]αβῖο: οπηπΐα πέτα μοῖπο δϑὲ δηΐπμδὶ, 
εδήδθιῃ εϑὲ γαῖΐο ςοποϊυσιοηΐς ράναϊδνδθ. ροπα δηΐῃ πες τὸ α Ὡδο 
τὸ β ἴπεθ56 ὉΠ}} 7, Ὑδγοπι τὸ ἃ ἴπ 6886 οἴηπὶ . τ εἱ ἀξάειπ τουχαϊηΐϑ 
Βεςερίῖ5 Βοιηο σοποιτιδίατ' χπεάϊιδ ταττπίπαϑ: Ὠ8}}} δ Ἰαρ αἱ ασιῖ- 
ταδὶ νοὶ ἤόῖτο ἱπεϑῖ, οἵη δυΐθιι Βομιΐηΐ ἀπίμαὶ, ηυᾶγα δὶ οδα οπιπὶ 
ἐπεϑδὶ, δοσαρδγίιπιϑ πὰ] ἴπθ558., οαΐ ὙΟΓῸ ποπ ἱπαϑὲ, οἸπιὶ ἰπ65886, ΕΧ 
ΘΉΡΑ θα5 ζα]δἰ8 δυὶξ ςοπο]υδῖο γθγα. δἰπιτογ οδιοπάειυν δὶ αἴγαηὰβ 54 
ὐβκταμος δὲ ἔα]βα εχ ραγίθβ. οὐπὶ διιΐοπι δἰΐεγα ἰδμξυιπ Ῥγοροϑιῖο 
138 ροϑιϊα δδὲ, δἱ ργίτηα οἷξ τοία [αϊσα, ὡἱ αὶ β, πιοῃ δτὶξ σοποϊ δὶ 

Ὑεγα. δίῃ τοῖα ἔαϊδα οἱϊ, ργορσείτϊο β΄ Ὑ οὐδ υότὰ οοποϊυδῖο. τοῖαδε 
Ὥἰδδτη υοο0 δῖ ΄υ86 «δοὲ σομ τα α Ὑογᾶθ. πὶ δὲ δυχπίνση Γαθγὶξ 
ὁπιηὶ ἴπθό56. φαοά πε] ὑνδδῖ; δὰξ δὶ φιοα οὐπὶ ἱπθδὲ, μᾺ}}} ἀοοερ- 
ἔμπι ἐπογὶς ἱποδδα. ἰωϑῖς δυΐπι τὸ α π}}}} β, ας τὸ β' οπππΐ γ. οἱ ἱρίτας 
Ρτοροδιιϊοπὲιὰ βὶ γ δοοϊρίαπιι5 Ὑϑγαιῃ, Ῥγοροβι ομδια δῖοι ἃ θ 
Ἰοΐαπν ζαϊδανη,, εἴ οπανὶ β ἰπεδβε τῇ α,, βογὶ πϑαιὶ αἱ εοπεϊυμῖρ γΟγα 
δἰτ, φαΐα πα] γ ἱπογαῖ, δἰφαϊάοιη οἱ τὸ β, οἱ πα}}] τὸ ἃ ἰμοτγαξ, αἵ φῤ βὶ 10 
ἱπογαὶ οπιηὶ γ-. ἐμ ποτ δαΐεια ποτὶ ογὶξ νογὰ σομο] 510, δὶ τὸ ἃ τηϑὶς 
οτιηὶ β οἱ τὸ β οπιιΐ γ, εἰ ργοροϑίεἴο. βὶ γ δυπιδῖαγ γετα, ργοβϑιβηῖο 
δυΐεπι ἃ βὶ τοί ζαϊδα, δὲ πῃ} οαἑ τὸ βὶ ἱπεῖξ, τὸ α ἴη6556. φομοϊαϑο, 
ἰηάθδπι, ἴα]θα ογίξ. οπιπὶ πίη γ ἱποσίϊ τὸ α, δἰ φαϊάθιν οὐἱϊουηαθ 
τὸ βι εἴϊλιι τὸ α ἱπεγαῖ, τὸ β γεγο ἱπεγᾶὶ οσυωῖὶ γ.- Ρεγϑρίςυσπι ἱρὶϊαν 
εδῖ, συπὶ Ρεΐμπα ργοροβιτίο οὶ ἴα]ϑα δοςὶρίϊαΓ, δἶνα αἴτιποῖ βὲγα 
πορδῖ, δἰΐεγα δυΐετη υεγα, πο οἴβοὶ νογωτὰ ςοποϊυβίοποῃ. πηποάϑὲ 
Ῥοα ἰοΐᾷ δυχπαῖαγ ἔαϊβα; εγὶξ γεγὰ ςοποϊυθῖο. τη δἱ τὸ α ἱπεδῖ οσημὶ 
γ εἴ αἰϊουϊ β, ἃς τὸ β ουππὶ γ, μὲ ἀπίιπαὶ οἰπηὶ ΟΥ̓δπο εἴ οὐπάδτι 4100, 20 
Αἰβυμπιαὰξ οπιωὶ ΟΥ̓, δὶ δυϊπΐαμι δἱὲ τὸ α ἴπδθδα οἵππὶ β εἴ τὸ β 
Οπππὶ 7, τὸ ἃ οἵηπὶ γ ὑϑγα ἰπδυὶξ: οὐμπὶϑ “Θηΐπὶ ΟΥ̓ βτῆιβ δϑὶ διΐηδ], 
δἰ] Ἔγζαβ σοποϊσῖο σετα οὶ, δὶ Ὁγοπυηίίδζωμι α βὶ κἰξ ρτινδνατ. 
Ῥοϊεδῖ επΐῃ τὸ α οὐἱάβιη β ἰπο586. δὲ αν }]}1 γ, τὸ β ἀιιΐοιη οχηπὶ 7, αἱ 
δπὶια 4] οπϊάδπι ἀ1Ρὸ εἰ πὰ}}} ἢν, ἀἰρυπι δυιΐοπὶ Οὐρὶ πἰν!. δ ᾿σίταγ 
δαιπίυη ἤιοσὶς τὸ α ἴπθ856 μῺ}}}} βὶ ἃς τὸ β οἰπηὶ γ, τὸ α πα] γ ἱποτίξ. 
ποάοὶ ργοροσίεῖο αὶ δυυπία ἔπεγίς ἐσὶα γαγα εἴ ργοροβίεο βὶγ ἴοῖα 

[αϊσα, ἐτὶϊ δὺ]]ορίϑμνυϑ νυ ογαδ. Ὡ1}}}} δι Ργομῖθ θὲ ψαομιὶπηβ τὸ ἃ δἱ 30 
Οπιηὶ βὶ εἱ οἰππὶ γ; τὸ βὶ δυΐθμαι πῸ]]} γ ἱπσῖξ, αὐ φαδα διπὶ οἰηδάθτα 
ομοτῖς δρδοῖθα ποῖ δΌΡΑΙ θγωαε, πᾶιῃ δηΐμπαὶ δὲ δυο εἰ ̓ οιπίπὶ 
Ἰπδϑῖ, 'Θ4ιι5 δεῖ πᾺ}}} Ἠολπίηϊ, δὲ ἰρίτατ διιππίαιη δῖ τὸ ὦ ἴρ 6886 
οταπὶ βὶ εἰ τὸ β οἴπηΐ γ., σόγα δγὶϊ οοποίιβιο, εὰπι ργοροδιῖο β.γ εἷς 
τοῖδ ἴαϊβα. διμι τεῦ τας μαϊνοῖ, οἱ ργοροϑίτο α β 5ἰὲ ργϊναῖνα, δοςὶ- 
διῖ οηΐπι χιὶ τα ἰηοὶς π]] βὶ δὲ ὩΌΠ]}} γ, ἃς τὸ β πα} γ, αἴ δρθεῖερτ 
4μ86 βυπὶ εχ 4]ῖο ξόπεοτγο, δἰϊπὰ ροπιιβ. ἀηπα] πᾶιπημα ΠΡ Τλδοᾶα 
Ὧδς πιεάϊοϊπὰο ἱποβῖ, πὸς τπυβῖσα τποιἰοῖπαθ, δἱ ἐφίει δυχπίατῃ Γαϑγῖξ ὁ 
αὸ α ἴπεδδα Ὡμ}}} β εἰ τὸ βὶ οἰππὶ γ, νέγα εγὶξ σομοἱυϑο. εξ δὶ πο 
τοῖα ἴαϊϑα δι ρτοροσίεῖο β γ, εεὦ οχ ραγῖο, δὶς φυσφὰδ δεῖς ςομοϊαϑῖο 
σογα. πἰὶμιΐ οπλπ νοῖαὶ τὸ α οἱ τῷ β εἰ τῷ γ τοῖξ ἰμο55ε, τὸ β διιζοχη 
Ἰϊουΐ γ, αὐ φεπὰϑ δρεοῖδὶ δὲ ἀἰϊ[ἊἝεγεπεῖδα. βδτι διυΐιπα]} ἰπδϑὲ οπνηὶ 
Βιοχηΐηὶ οἵ ουμὶ Ρδάεϑεγί, ἤόσπο ἀσΐοιπ αἰΐσαϊ ραάοπ5ῖτι οἵ ποι οπιμῇ. 
δὶ ἱεξῖταν τὸ α οταπὶ β εἰ τὸ β οἸππὶν ἴῃ 6586 δια τυ [ποτὶϊ, τὸα ο " 
Ὑ ἱπετγῖε; φαοᾶ φιίάοται γαῖ γεγαμπα, δἰ τη}115. τατῖο δδὶ δὶ ργοροβίθο αὶ 
δἷξ ρτιναῖϊνα. δοιιἀϊξ δπίιπ πὶ τὸ α π}}}} βὶ δὲ π}}} γ ἱποῖῖ, τὸ β δυιΐθτπ 10 
ἰαϑὶς δίϊου! γ, ὧἱ ροπι8 ϑραοῖοὶ οἱ ἀἰΓεγοπιίαθ,, φυδδ. ϑὰπὶ ΟΣ δἰϊο 
ξόπετε. πᾶπὶ δηΐϊααϊ ἤθαθ Ὁ}}1 ργιι δαῖτας ἱπεϑὶ, πάπα οοαΐεπα- 
Ῥίαναθ, ρυυάθιιία σοτὸ ἱπαδῖ φαΐ ]απ σρητοιηρἠαϊίναο, δὲ ἐριτυς 
δαταΐαπι Γμογὶξ τὸ α πὰ} 8. εἰ τὸ β ουιπὶ γ ἱπε868, 80}}} γ ἷπο 
εὶς, ἤος δυΐδιῃ υογιππ αγαῖ, ἱπ ραγιϊοι!ανῖα5 αυΐοτα ο ἰδ 
εἰ σὰπι ριίπια ργοροϑίτῖο δϑὲ τοῖα ἴαἰϑα, αἰξεγα ϑυίετῃ. γεγᾶ, ΘοπΠηρι 
ςομοϊπδίοποϑιι 6856 γϑγϑιῃ; δἱ οὐϊη᾿ ἔμ).5 σῇ ὁχ Ρᾶτιε ργοραδιιιο αβ 90 
Ῥτοροοίιϊο διϊειη β ν τον σοι, δ σὰπὶ ρΓΟΡΟσο α βὶ οοὲ Μθῖσα, Ῥᾶν- 
ἀἰονλα νον καιτπὶ δϑὲ [α]8ι, εἴ συμ δτῆρ8ε δυπὶ [α]βδ6. πἰ 81} οοῖπι ν οἴδς 
«φιοπιίητια τὸ α ἰμ581: 50}}} βυοῖ σπϊάδμι γ, εἴ τὸ βὶ ςυ!άδιπ γ, υἱ δαΐπηαὶ 
φαδ]ῖ οἷν! οἱ οἰὐπάδην αἰθὸ ἱπεδῖ, εἴ πἰχ οὐἱάαπι 100. 5ἱ ἱρῖαιν εἶχ 
Ῥοπδίυσ τπϑάξωνη οἱ δπῖπαὶ σοπδΒ δ[ΌΓ ΡΓΙΙΠΌΩ,,, δ πα Γυ 6 τὸα 
τοι β ἴπεσβα ἃς τὸ β οσυἱάαπι γ, ργομοσίιο α β' εγῖὶ τοῖα ἴαϊβα, ρτο- 
Ῥοδίμο βγ ογῖξ γεγα, εἴ φοῃοϊιϑίο γεγᾶ. δι υλ τοῦ ἀϊσεπάσχα εδὲ εἴ 
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εἷ ῥταρεαγὰ ἷξε ρτόρονεό ἃ βι Ῥόξεϑξ δδίμη τὸ ἃ τοῖϊ β ἔπιθβ8,, ουΐε 
ϑὺ ἀαϊῃ υοῦο ἡ ποὴ ἐποϑβᾶ, τὸ β δυΐεπι φαϊάαπι γ [Η 8886.. τὲ δηϊιμαὶ σταδὶ 
ἀμί ἱποϑῖ, εἴ ἐπιάδπι αἰβό ποι ἐϑῖ εὐπϑδαυθηβ, ΠΟΒΙΟ δαῖοτα οοϊ- 
ἄδδι αἷμιο πιοϑὲ. δαί σἱὶ ἄόπιο ροβδιϊγ τπϑάϊμσ ξοτταίπαϑ, εἰ δα πια- 
ἐατ᾽ τὸ ἃ π}}} βὶ ἰηδόϑ96, τὸ β᾿ ἀπῦδῖε οὐἰάδην γ ἱπδ556, υϑσα δίς 08" 
εἰπϑὶο, σππὶ Ῥτορονίο α β 51} τοῖα ἔδ]ϑα, εἰ δὶ ργοροδίεϊο α β εἷϊ 
ζαϊῥὰ εὐ ῥαΐῖδ, οὐνὴϊ! ργοροβίθο β.7 811 υᾶγβ, δου! ὈΟποΪυ81 νδτα. 
ΠΠᾺΪΕ ἐπα υϑίαὶ τὸ α΄ εἰ τῷ β οἱ τῷ γὶ αἰϊοαΐ ἱπεῖ86, δἰ τὸ βὶ δϊοαξ 
Βιδὰδὸ, πὶ αὐξέμαὶ δ'ςαἱ Ῥ οῆγο δὲ δἰϊεαὶ τῦαρτο, δὲ ρα ϊοίταπε αἰϊσαὶ 
ἀλη ἰπθ886. δὲ ἰρίτατ συναεσιπ Γαθγῖς τὸ α ἱποόϑε οπιπὶ β οἱ τὸ β 

55 ἀΠσὰϊ γ, ἔξαμβουδα α βὶ εὐἶπξ ἔα!βα εχ ρατῖβ, ργοροϑίϊο δαΐεια βὶ 
χογᾶ, δἰ ποποίυσϊο γεγα. δ ιπιϊξοτψπα δἱ ρυϊνδενα δὲ ργοροϑίῖο α βὲ 
[ἰάσπι ὀπὲπι διπιπὲ ἑοτιηΐηὶ δὲ εοάοπι πιοάο ροϑιὶ αὐ ἀεπιοπειγαίο- 
πεῖν οοπβοϊοπιπι. ταγϑὰβ δὶ ρσοροϑιεο α βὶ οἷξ σδγα δὲ ρσγορσϑίεῖθ 
Ὑ ἴα]σα, σεγὰ οὔξ οοπεδαξῖό. αἰ} εἰναι Ῥτοδίροι φαοπιίπυ τὸ α 

ὧς τοίϊ βὶ δὲ αἰϊου! γ, εἰ τὸ β ἱπϑῖς πὰ} γ, ταξ δῃΐπιαὶ οπνπὶ ΟΥ̓ΡπῸ 
Ἐξ σαϊδατι πίρτο, ΟΥ̓ πῸΝ δυξεπὲ Ὠΐ}]} πῖρτο. ἀυθγο δὲ δαΐπειτι ἰαδτὶξ 

10 ἴηθ886 οταηὶ β τὸ α δὲ αἰϊουὶ γ τὸ β, δία ογὶξ σοποὶιιβῖο, σανα ζαἰϑατὰ 
δῖ: ῥρχοϊοχαϊαΐι βγ. 8:π|||15. οϑδὲ γϑεῖο, ὁ ρτίυβενε δοοὶρίδιαγ βύορο- 
εἰίο ἃ βι Ῥοιϊεβὲ επίπι τὸ ἀ πὰ] ἢ 8 ἵπεϑβε εἰ σπίθα γ ποὴ ἱμε888, 
τῷ θ᾿ ἀφτέπι πΌΠ} γ, αἰ ξόπιδ δρθοίεἰ σαθῈ δεῖ δὰ δίιὸ γεβέτβ, εἰ εἰ 
φιβᾷ δοοίαϊτ οαἰθ δρδοῖθρυθ. ἀἤίπιαὶ δηΐπι ἱπδϑὲ τὰ} πασπεγο εἰ 

μὰ) αἷμ, πΌπίΓὰ5 διιξοπι Π8}}} αἰ ο. 5ἱ ἱξι ἐπ΄ Δαπιοῖτιθ Ροηδῖαῦ 
ἠποστὴδ ἐδγτηϊπῦσ, οἱ ἀξολρίαξατ τὸ ἃ ἸΏΒ585 π0}}} βὶ ἃς τὸ βὶ οὐάάπι γνὺ 
τὸ α ςαἰδαπι γ σὴ ἱπδγιε; φυοὰ υΐδετα δταὲ υθστήη : δὲ ργόβοοίεό 
ἃ β ἐβείψεγα, ργορθετό β γ ἴα]5α. αἱ δἱ ἕαϊβα οἷϊ ἐχ ρᾶγίε ρτοροϑί- 

80 ἷο α β, [1194 δαϊετὴ 518 ὀτίαπι ργορυϑίο βὶ γ, οτῖὶ δοβοϊιδῖο τ ϑτα. 
ἈΠΆΠ Ἐπῖχπ Ἀγοδίδδς χαοπιίπυβ τὸ ἀ οὐϊάαιη βὶ εἰ ευϊἀδὶπ γ ἰποὉ, 
πὸ β᾽ ἀοϊοαι πΆ}}} })., πὶ δὲ οἷῖ δομεξασίυη τὸ βὶ τῷ γ, δῆθο δαῖΐότι 
ἀποϊδάπι εἰ ἀετὴ ἐδπουῖ. ἀπίμια! οπϊτὶ τα ἀδέῃ ἷρο εἰ σαίάατα πίρτό 
ἴπδϑι, αἰδύπι δυυζοσα πὰ δὰ πῖρτο. εὐρὸ δἱ βυπίζαια ἔυεγὶς τὸ ἃ ἰπέϑ86 
Ὁπιηΐ βὶ οἱ τὸ β αἰτοτιὶ ), σετα ἐπῈ σοὴ οἷυβῖο. ᾿᾿ἀθτηπ ἐἱ βγορό- 
διε α αὶ δοοίριαῖις ρυναϊνα: ἰἰᾷεπι δπίπι τεττηϊπὶ δου ρθη δὲ 
ἐσάδιη τπροὉ Ῥφοπεπῖον δὰ ἀεπιοπϑιγδθοπεπι δββοϊομἀᾶπι. δε ὰ εἰ οἱ 
ἈΑπῖβαα Ὠτο ρΟϑιἸΌ8 εἰπὲ ἴαϊβαθ, οὐδ σοπο]ιδῖο υατά. ροῖδϑξ πὶ πὶ 

80 τὸ ἃ ἡ} βὶ εἰ ἈἸΙΟΩΣ γ [ἠ6586; τὸ βὶ ἀπῖετη πα} 36, Ὧν βεῖα5 δρθοϊεὶ 
ν᾽ ὯΝ εϑὲ ἘΧ 4110 βεηδγὲὰ, εἴ εἰ σποά ποςίἀϊξ σεῖς σρετίεραβ. δπίτναὶ 

ἢ] πυταότο οἵ εὐἰἄαμι αἷθὸ ἵποσῖ, οἵ δίδπδεας ΠᾺ}} αἰθο. 

δὲ ἐξτοὶτ διιπιΐϊοτι Πιογὶϊ τὸ α Ἰήδόσο οὐποὶ βὶ οἱ τὸ ἴ αἰϊουὶ »γ ὁοθοϊαι 

10 οτὶ τ υετγᾶ, ργοροβι ἰοπθ5 γότὸ ἀηθβαδ [αἰ σπο. Μη τογατε οἱ ῥυὶ- 
ὙΔΕΥ͂Ό οἷτ᾽ γγοροσίο ἃ β.. πΐμ}} οαϊτα ῬτΟΒΙ͂ΡΟΙ χάοπιϊπαϑ τὸ ὦ τοῦ 

ἴασις, ουὐϊδαι γδῖο γ ποτὶ ἵποῖξ, δὲ τὸ αὶ ἀ}Π γ,, ἂν ἀπὶπιαὶ 91Ὲ 
ΟΥρὰο ἴπεδὲ δὲ ουΐάδυη πῖρτο ἤοπ ἱπεδξ, ςυρτια5 δπΐοτα παΐ! πέξτο. 
ἔχ στο ΝΟΣ {ποῦ τὸ α ἰπδϑδθ δ Π β ἃς τὸ β «αἰάαπι γ, 

ἃ ἀόπ ᾿ποΥι οὐ γ. εσῖξ ἱξίξατ ἐοποϊ αϑῖο γογα, ρύορΟΣ 
δ ἡδμτα ται. ΠΟ ΤΠ Ὁ ἐγ ϑμνν ἀθλύνα 

Γ᾿ 8. Τὰ ἀποὐϊὰ ψεύο Ἀξατα σεδηΐηο Ἰτεοὲ εἰς (αἱοεἶο τόσην οὐποῖε: 
ἄογοῤνίνε ὅταρδθ ὑτοροϑιξοπθϑ τοῖδδ αϊϑδς δοτὶριδπίωτ, εἴγε δ] ετί. 
αὐτὰ Τα]οὰ εχ Ῥατίθ; βἰγβ αἴξετα δῖ σεγᾶ, ἀἰτεγα τοῖα ζαΐϑα, υἱϑδυΐβ 
κὰ βοπάϊατ, εἴνθ δἴπθσαο οἷπὶ εχ βαΐτο (δἴδαθ; στὰ ἀἰτογα δἱξ υέγὰ 

Ἰγοάνεν, δἴτοτα ζαϊσα Ἐχ ραγῖο; βἶνο δἰξθσγα οἷϊ τοῖδ ζαΐβα, αἰξετα 
ἴ , ἰάφαε ἴυπι ἴῃ ἈλΙσθυβα ἰσιι8 τατη ἴπ ῬὰἸοαξα ας 

᾿ ἤᾷπι 981 τὸ α ἴηοὶξ ταὶ] βὶ οἱ οπιπὶ γ, οἱ δηϊπναῖ πα 
᾿ Ἐξ ὀπιπὶ εχ, βγοροϑίεοπος ἀπίθτη οοπῖγασῖο τποάο Ῥοπαηΐατ, 

ἈΤῸΓ τὸ ἃ ᾿Π88886 ΟἿ βὶ ἀο πΏ}}} γ, εχ ρσγοροϑβιἰοπίδυ5 1ῃ 
Ὑεσγὰ ετὶξ οοπο]ιβῖο. δἰππι Ποτασε 81 οσπὴϊ β δὲ πα } ν 

αν, Φἀοπίατῃ ογίξ Ἰάο τι ὁΥ]]ορίσπιασ5. ταγϑιϑ 8] Αἴτεγα ρυορο- 
ἴδ Ῥάϊσα, ἄϊθρτα τοῖα υεσγα, μι ἢ} εὐΐπι ῥτο θεῖ φαοτηΐμεϑ 
Ὅτηξ θ᾽ ἐδράσηι γ, τὸ β δηΐοσι πᾺ}]}} 7, αὐ ροπαϑ δρεοίεθυ 

ἡακεταῖν: ἜΠΘΛΆ] δηῖπὶ οἴ οπιπὶ δπὸ εἰ οπιπὶ Βοπιὶπὶ ἱπεϑὲ, 
λυ να Ἐαπη8. υἱ ἱρῖγας δυγπΐατα πουίε δθΐπαὶ δἰ ξοτὶ 

ΜΌΝΟ Ὶ ἈΡΙῊ Ἰδεθσα, αἴτοτα ργοροϑιο τύνα ἕω] πὰ ουῖξ, αἰτοτὰ τοῖα 
δὲ Το οἸυδῖο γοργὰ, τἰτὶνὶβ ααϊητιοῖα δἷτ πισβαῖῖο, ἴθι 81 δίτοτε 

ἃ Ἔχ  ρατῖδ, αἰτοτα ἴοῖα γθτα. ΡοῖδδΕ δηΐτη τὸ α οπίάαχῃ βὶ ἰπ- 

πο χτ᾿ 
ΨΣ 

᾿εδέγδ, “ἰδὲ Αἰθαπι πῈ}}} σοτνο. δὶ ἰρίξασ βατπίυτα ἕπου τὸ ἃ πη} β 
"δὲ τοῦ γ ἴμβεβϑ86, Ῥσοροϑίεο α β ἐγῖξ ἔδίϑᾳ εχ ραγῖθ, ργοροσίο δυΐοπι 

80. 72) τοῖὰ τεσβ, εἰ οοποϊπιδὶο υϑγα. ἰϊάστησας ρχινδϊίοτια Ἰσδηϑροαίία, 

"Οὐνηῖ γ, τὸ “β δαΐεια παὶὶὶ γ, αἱ ἀρίπναὶ οσαϊάαπη αἷρο δὲ ὁππαῖ. 

ΑΝΑΙΥΤΙΟΟΘΆΤΙΜ'-ῬΆΙΟΛΤΙΜΊΙΙ. 

φαΐα ῬῸΓ δοϑάθιῃ ἰεστηὶποβ βεξ ἀειηοπβέγαο. ἴΐενα δἱ αἴβεηδανα 
Ῥτοροβίῖο οἷ ζαϊδα ὁχ ραγῖθ, ρτ ὐβεῖνα δυο ἰοΐα υεγα, ἴἘ1] ἐβίω 
γεῖδι τὸ ἀ εὐξάμην β ἔπεθ8ε δὲ τοῖὶ γ ἤρὴ ἥκμθεϑε, δο τὸ β. πΌ}}} γ, πὶ 
δεϊτηαὶ σαι οτος αἰρὸ δὲ π8}}1 ῥεῖ, οἱ αἰρτίπι. πὶ ρὲςὶ, πᾶτε δἱ δαπεν 
πὸ ἰαοτὴ τὸ ἃ τοῖϊ βὶ ἰπθδδβα οἱ πυ}}} γ, ργοροείτῖο α β ὁ΄ϊ ἔαϊδα εχ 
Ῥαγῖε, ὑΤΌΡροϑιϊο δαΐεπι ἃ γ τοῖα τετᾶ, δὲ σοποϊπδῖο υϑγα. δε οἱ δὲ 
διΡᾶς ν»τοροσθπο δεῖ ἐπ ρατὶε ἔαίϑαθ, οσὶϊ οσποϊπδῖο γόγα. ροίοδὲ 
σπὶπι τ α ΑἸϊοαὶ β εἱ αἰϊοαὶ γ ἵπειδβα, τὸ βὶ διΐοιν πα] γ, αἴ Ἀπίπιαὶ 
ΔΙϊοταὶ αἰθὸ οἵ αἰϊουΐ πίψζτο, αἰθαπι δπξθὰν δου πῖξγο. ἜΥΚΟ δὶ δθςδρ. 566 
ἴυτα ἔπει τὸ κα ἰπϑϑϑα οἵαπὶ βὶ δὲ πᾺ}}} γ, ἀπῖθας ργοροιοηδδ δετιδὶ 
ζωϊθαθ δα ρμαγίθ, σοῃυϊπϑῖο δαΐεπι σϑγα. εἰσι ἰδοῦ δὲ γαμβροί 
Ῥτοροδίτῖο ρυϊναῖϊνα, ἀοπιοπϑιγα ἰϊασ ρὲτ δοϑάεστα τοττοῖποβ. ρεζορὲς- 
Βπίπω ἀπίδε δὶ δος βοτὶ οἤδπι ἱπ ραγι συ γί γ]]ορί σηαῖδ, αἰδιὶ 
επὶπι Ῥτο ίθοι τὸ καὶ οπιοὶ βὶ εἰ οπϊάατα γ ἴπεϑεε, εἰ τὸ β ουἱάδι γ 
πσι ἰπ6 598, αἰ απΐπιαὶ οτηπὶ Βοσαὶπὶ δὲ οὐἰάαιη Αἰδὸ ἱπεϑὶ, ἤἄοτθ 
δοϊειῶ οὐΐάδτη ΡῈ Ὧοδ ἱπεδῖ. δἱ ἐρίτατ ροϑίξαπι Γιθτῖς τὸ ὦ παὶμ β 
ἴμ6826 δὖ δ]ϊσαὶ γ 'πε886, Ῥγοροδίεο ᾿πίνθσβα] οτὶῃ ἰοία ἕαϊσα, μα. τὸ 
Δἀου δτῖϑ σϑγα, ἘῈ οοποίπϑῖο σογα. εαάδτῃ δὲ ταῦ, δὶ ργορονο α 
κοοὶρίδιατ δῇβετηδῦτα. ροϑεθὲ δπίπι τὸ αὶ πῸ}}} β ἱπεδβές εἰ οοίάαπα 
) τὸν ἴπδ88ε, εἰ τὸ β τυϊάατη γ ποῖ ἱπειθδ, πὲ ἀπίπι8] πι}}1 ἱπδοίσοο 
εἴ ουἰάατι αἰρὸ ποι ἐπδεῖ, ἱπαπίτητπ στο οαϊάδαι αἷνὸ ποῖ ὑπεϑῆ. 
οἷ ἰβῖτας ροδίταπι ἐμεῖς τὸ α Ἐπιπὶ β ἱπεεθθ εἰ σαϊάδην γ ποῦ ἰπεδθά, 
στσοροσίτιο 116 ππίγθγϑαὶίε α β εὶς τοῖα ἕαϊρα, Ῥτοροϑίεο δαΐδαι αὶ 
ὑετὰ, εἴ ζοποϊϑίο τδγα, ἰξετν δἱ υπέν θα! μοδίτα διοτῖς γετα δὲ 
ῬαγΠοὈ  ἀτίδ ζαΐ 54. πἰ 1]. Ἐππα ρσομῖθες τὸ ἃ πυλὶὶ β οἱ πρὶν ἐαϑε ὦ 
κουδοΉπεϊ5, τὸ βὶ ααϊστὰ ουἱάαπι γ ποι ἔπ 6556, υἱ ἀπίπιδὶ πολ] πηνάοέο Ὁ 
δὲ Δ 6]}} ἱπαπίπιο σσηϑοψιθης δεξ, δὲ παπηοστιβ οὐϊάαπι ἱπαπὶπὶο ποπ 
εὐ οοπϑθοηιδῆθ. δἱ ἰρίϊως ροδίαιαν Γαοτγὶς τὸ αὶ πὸ} β εὲ ἐυϊάαπε γ 
ἰμδ888, σοποίμϑῖο ἥυϊάθιν ετῖς υογᾶ, δὲ υπίγογβα!  ργοροδίτῖο ὑθρα, 

Ῥειιδαϊαῦῖθ ἀυγοῖν ἤαϊδα, ἰά δι δϑὲ δὶ πιπίγογϑαὶ ἰ8 ργοροδίειο ροιαῖπιν 
αἴθτιπαιῖνα. μοΐθδι δηΐμι τὸ α ἰποθϑε τοῖϊ βὶ οἱ οι γ, τὸ β' δυϊετὰ 
δαϊάατι γ ποῖϊ 6586 σοηδθαθθη8, τΐ βόπι8 δρεοϊεὶ εἰ αἰ[(ογεπέϊαθ : 
ἀαϊτααὶ δπΐπὶ οὐποΐ Ἀοιαΐηΐ οὲ οὐνηὶ ρὸ ἀδοῖγὶ σοπ βου θη5. Θδὲν ποϊπὸ 

ἐὐξοῖα ποτὶ οἵπηὶ μοι δπεγί. χύαγο οἱ σατηΐπι ποτ τὸ ἃ τοῦ Βὶ ἰπ»- 30 
ἀ456 δὲ οὐἱ δυν ν ποσὰ ἴποδδδ, Ῥγοροβίο πρϊνογβαὶ οτίε σϑέαν θὲ 
φαυἰσαλατὶς ζα σα, ᾿οοποϊαδίο αὐΐοτι νογα. ρουβρίοσθιθι δαξξην το5ὲ 
δια δ ἀν θαθος [αἰ εἷς σόγάτὰ ἔοτο οοποϊπδίοποιν, δἰ σαϊί δι ἀοοὶμ 

αἱ τὸ α τοῖϊ β' δὲ πο ϊὶὶ γ ἱποῖς, τὸ βὶ αὐἴδπι συϊάαπι ν πο οἴττοδηδο- 

χαέπδ. μάν ἱ δυτϊαπι Γαιότίς τὸ ἃ πα }ξ β᾽ δὲ ουϊάαπι γ ἐπθδδθθ, ΕΠ ΤΣ 
Ἰὰμυσῶρετο ὀύαπε ζαΐϊδαθ, σοποϊυδῖο ἀαΐοτα γόγα, ἰΐθιι δἱ ππϊνουδῶ- 
ἰς ργοροϑιϊίο δἰξ αἰιυιδυτῖνα δὲ ραγεϊου!ατῖς. ρτναιίνα, ρϑέθϑε ϑηϊπὶ 
κὸ α ποδὶ βὶ οἵ συνΐ γ 6556 σομπβοάιδη5, τὸ β' γοτο συΐάατη γι πὸ 
Ἴποϑϑο. υἱ δηΐππαὶ πὰ ἢΐ βεϊθπεῖδο, οὐπηΐὶ δαΐομι μομεῖπὶ δϑὲ σοπδο τ στ δ, 

ποϊοηθτα ταγο ΠῸΠ Ὁτλαὶ ποπηηϊ. δὲ ἱξὶτατ δαπιΐιπα ἐπετίς τὸ α τοῦ ὶ ὃ 
ἵπο586 δὲ ουϊάαπι γ ΠΏ 6986 Θοῃδεήδεπδ, ρΡγΟρΡΟϑΙ οποϑ θττισξ ἄσϊβωσ, 
Ἰδηο]αϑ0 δαῖσπι Υ δγῶ. ᾿ ᾿ 

ἄ,, 1π ροϑίτετηα χθσφαε ἤριγα οομβοϊμἀεϊατ τοσππὶ εχ [αἰοὶς, 
Ἑῦτι δταθ δε ῥγοροβίθομεα βαπὶ Ἰοῖδα ζαϊδαε; τεὶ αἴγασὰβ ὁχ Ῥασὺδ 
τοὶ αἴτογα τοῖα τάγα, αἰΐογα ἔαϊδα; σοὶ αἰϊεγα ἴαϊϑα εχ αὐ αἰϊοτὰ 
τοῖά σεέσα, νοὶ δοπῖγα; ἀδιίχας χαοϊοπηας α]18 τποάϊδ ἰἴοοῖ σοπιϑω- 
ἴτε ὑυοροϑι θη δδβ, ηΐ8}} δηῖπι Ῥγο ἰδεῖ φαοταίπυϑ πε |αδ τὸ α που 
κὸ β΄ Χἱ γν ἱποῖξ, τὸ βὶ δηΐετα αἰϊσαὶ β ἱπιδίς, Ὀἰραῖα πεὸ ἈοτηῸ πὸς Ὁ 
δάοδῖγα ἈΠ} ἱπαπῖπιο ἘΟβϑδαυθηδ θ88; Βοπιο δυΐθμι δἰ οπὶ ροάεϑισὶ 

ἰπαϑξ. δἱ ἰρίταν δυμαϊτιὴβ ἐαετὶς τὸ α δὲ τὸ β οπηπὶ γ ἴβεδδθ, ργοροϑὸ- 
λοηδ5 φαΐάοτα εγαπὶ τοῖας [αἶθδ8, σοποδασῖο δαΐοτι ψεγᾶ.. όταν εδὲ 
οἱ αἰϊετα ργοροβίο δἷὲ ρυϊναϊίνα αἴζεγα αὔβπαιδῖῖνα. ροῖοδ εὐἰτα 
τὸ β ΠΆΠΠΕ γ ἵπεδθθ, τὸ ἃ απΐομι οπιηὶ, βὲ τὸ α στπάδπι αὶ ποπ ἴηθϑϑθ, 
1: πΐρταπι ΠῚ ὉΥΒπο, αηἰπαὶ τ ΤῸ οταπὶ ἀγξπο, εἰ απἰπιαὶ ποτὶ 

Οἴππὶ πίργσ. πδγα δὶ δαμλτοτι που! τὸ βὶ ογαπὶ γ εἴ τὸ ἃ μα ὶὶ ἐο.- 
ἐδ5ε, τὸ α οὐϊάδτι β πο ἱπεγῖϊ: εἰ οοποίπϑιο δσὶβ υδγα, ῬΓΟΡΌΘΗΣΟΙΣΘδ 90 
δυΐεπι ἔδίϑαε, δειὶ εἰ δἱ αἴτια ργοροσίεῖο δὶς ἔαϊϑα εχ ραγῖς, εγῖξ 
Φομοϊαϑῖο τϑύα. πἰρὶ! δῖον υσταὶ ὅπο ταίθη εἰ τὸ α εἰ τὸ β τηϊάαχι, 
Ῥ ἴπϑτ, εἴ τὸ α οσυΐάδτι β, ξ αἰθαπι εἰ ῬΌΪ]Ογαμα οπἰάαιι δαζπια δ 
ἴπεϑὲ, εἴ δ βαπι ὀυΐάαπι Ῥαϊοῆγτο, δἱ ἰρίταγ ροϑίζατι βαετὶὶ τὸ α εἰ τὸ 
οπιηὶ γ ἴπ6886, Ρτοροδίτοποϑ φαϊάεια εὐπιπὶ ἐχ ρατίο δἰβδθ. οοποῖι»» 
δἰ δαΐεδη γεῦα. ἱἰθπὶ οἱ ρϊνδῖνα ρομδίυν ὑγοροϑίδο α γ. πιβαὶ 
επίπι ΡτομΒεῖ τὸ α σπίἀαπι γ ΠΟᾺ ἴπ6δ86, τὸ β χὐΐεπι σὐἱάατι ἱμθιδς, 
ἃς τὸ ἃ πΟὰ οὐηΐ β ἴπεϑϑε, ἴ αἰραπι σοἰάδιι δυσπα] ποῦ ἱπεδῖ, 



ὲ φΨαταίΐαιῃ ἐμοτὶ τὸ α .}}} γν, τὸ βὶ φιῃίοια οπππὶ ἰμ6448, διπῦθα ΡεΘ- 
Ῥοιδίδοσοθ εὐτιδῖ εχ Ρ 886, (οποϊυεῖο δυΐοιη γαγα, ἰΐθια δὶ 
ΔΉδτα Ῥυόροϑο (οἵα ἐδμβλαὶτετα τού υότὰ δοοὶρίδίαγ. ρμοῖοϑὶ θῶ 
οἱ τὸ α αἱ τὸ βὶ οπιηΐ ν σομβϑεητιθης 6588, «ὸ α γεῖοὸ εαἰάκπι ποῦ 
ἔποϑπδ, αἴ απἰπιδὶ οἱ δίθαπι οἵαπὶ ΟΥ̓ΡΠΟ εδἴ ξοπβ6 ΠΏ 6Ή8, δῃλιηδὶ ααΐετς 
508. ϑπνηὶ αἷρὸ ἱπεσῖ. ροβι εἶσ ἐρίται. ἰδ Ἰδυτηΐπῖδ δὶ ϑασηξασπι ἔπιεσὶς 
τὸ β τοῦ Υ ἱπεϑϑα, τὸ α αὐἴοστα ἴοι ποῺ ἴπρθα8α, Ῥτορωδίπο β γ δτὶξ 
τοῖδ τεσγα, ργοροβι το δυΐοπι α γ τοία ἔδἰδα, εἰ ἐοβοϊμιϑῖὶο νέγϑ. ἱΐετα 
εἰ τὸ Β.γ εἷϊ ζαΐσατα, πὸ α Υ υόγύμῃ, πὶ ΔΙΌ ΖιΣ ἐεγτοὶπὶ πτοεηδιτ δὰ 

51 ἀαυλουδιτειϊοινοιν οομποϊοπείανν, πίρτατα -- ΕΥ̓ Κατ - ἐβδηϊπιττι. δε εἰ 
εἱ δῦ Ρ 88 Ρτοροοϊασινεα ποσιριϑυίας. αἴβεταδίῖνδο. Ὁ 81} δράπι ργοδῖ- 
νεῖ τὸ 3 ὁὕβὴι γ οῃϑεσπθηφ 6486, τὸ α δυΐοτα ἰοἱξ ποι ἰθεδϑε, ες 
τὸ « οὐλάαπι β ἴπεδδε, τξ οχηπὶ ΟΥρβῸ βεΐπααὶ, πΐργαπι δέδια πα} 1 
ΕΥραο, οἱ αἰρτυτα Ἰϊσαΐ ἀπίπρα!! ὑπεϑὲ. φατε δἱ διυιπίαπι [αετίξ τὸ α 
εἰ τὸ βὶ οὐμβπὶ γν ἰπθδδδ, Ργοροϑίῖο βὶ γ τὶς τοῖα γόγὰ, Ῥγοροδο 

διῖστι « γ τοῖα [αἶσα, δὲ οοπείειοίο γϑγα, ἴοι δἱ γόγαὰ δέ ἔμθγὶς 
Ῥτοροσίο ἃ γι ἤδε οηἷπι ἀοπιουρέγαϊο ρὸν δοβάσις ἐογμΐποϑ. ΣῸΓ- 

40 δε} αἱ ἀἰξετῳ οἱ τοΐα ὑόγα, αἴζογα [αϊ σα δχ ρᾶτίθ. ροΐθοὶ εηΐχ τὸ β 
οὐαὶ Ὑ ἰλδβδε, τὸ α αὐΐοτη οἰϊοιΐ γ δὲ τὸ αὶ αἰϊοιὶ β, αἱ ᾿ῖρεϑ ουβοΐ 
Βονηίηΐ, Ῥαϊοϊιγυτν αὐἴοτν ποῖ οανηΐ, ΦῈ ραΐ γον αἰϊουὶ δὲ ρεάϊ ἱποσξ. 
αἱ ἰξὶϊαγ ϑυτιΐαν ἐμοῖς εἰ τὸ α εἰ τὸ βὶ 100} γ ἴπεβδε, ρτρροιιίο β. 
ετὶξ ἴρξα υϑγα, ργοροσιίο αὐΐοθιω α γ [α͵58 εχ ραγῖδ, οοποϊυϑὲο βαΐθμς 
ψεσα. Σίεμε 'εἱ ργοροδίο ἃ γ δἱξ γεζα, εἰ ργομοφτίο β γ δοοϊρέαξυιτ' 
ἕαϊοα εχ ραγίο: ἱγαηδροϑὶ ἐϊ8 επῖπι ἰϊδάθτη ἔργ ΐδ ὁτὲ ἀοτηοποίγαῖίο, 
οἵ δἱ αἰζεγα δἱξ ρυϊναϊνα, δἰτοσα αἰβγιηδεῖνα. πιδτὰ χαΐα ποτὶ ροϊοβξ 

80 αἱ τὸ β τοῖϊ γ ἱποῖς, τὸ α δυξόπι αἰϊουΐ ταπίαπι, ουμ ἐδιιμίτὶ ἰΐα 56 
Βαβδπὲ, ποῖ θυ βὶ ἰμοϑὶ τὸ αν οἱ ἱρίτων δυναίωια ἔποπε τὸ βὶ ἐοῖ , 

ἵἔποόβο, τὸ ἃ δαΐφην πῃ], ρεοροσίεῖο ρτι ναϊνα [αϊδα οχ Ρᾶσγιε, δἰΐογᾷᾳ 
τοῖα υόγαὰ, δὲ εοποϊαδίο νόσγὰ οσὶξ, γαγϑος αοΐα οδέδηϑυτι 6δξ, σαμα 
τὸ α ἱποδὶ μη ιν, τὸ β γεγο ἱποβὲ αἰϊουΐ, ποτὲ αὲ τὸ α ουἱάαιι βὶ ποι 
ἵπιδὶξ, ρογαρί σαπνω ἰρίταν δὲ, δἰϊατι σαπι ργοροϑιῖο ἃ γ Θδὲ ἰοῖα γεσγὰ 
οἱ Ῥυοροβίπο βὶ γ ἔαϊβα οχ ραγίθ, ροδ86 σομοἰιβιοπθπι 6886 ὙΘΓΔΠΙ, 
τιᾶτιι δὲ δαταίωτη ἕπονὶξ τὸ α ἱποοσο μα γ, τὸ βὶ ἀαΐοπι ἱπϑβδθ. οπιπὶ, 
Ῥτοροσίεῖο ἃ γ δεῖς ἰοΐα υόγα, ργοροϑίτίο δυΐθπι β γ ἔαϊβα οχ φαγίε, 

50 βογορίσισθμι πίοι οοὲ δδμ ἐῃ δυ ορίσπεῖρ ρανάςεϊατίθιιθ οτοπἷπο 
οοποίααϊ γόγοπι οχ [αϊ οἷδ. ἰἰάον δαῖτ ἐδυη δαμγ θη αὶ δυιηξ, φυὶ 
δατηδραμκον σοπι Ῥεοροβξίομθα ΘΥΔῺΣ ππέγθυβαίοϑ, πϑιρα ἐπ δεϊγί- 
διάνῖς αὐεει νει νὶ, ἴθ ρυϊν δε νὶβ ρει γαῖ, πΐ 81] δαΐπῃ τοίογε ἀΐγυμι, 
σατν ΠΝ ἐποὶς, δοεῖρίαξον οὐπηὶ ἴπδόδ6, ἃῃ, εἴπ ἱπϑὶξ αἰ!σαΐ, δυιπαῖοῦ 
Ὀπγογραϊ τοι, χαοά αἰίποὶ δὰ τουταϊποτώκα δχροϑιἰοποιι. διη 8 
δϑὲ ταιο ρει νδιένογιμι, ἀρρᾶγος ἱρίϊωγ, οοπὶ ἑαῖδα δδὲ οομοϊυϑο, 
πδοθδδΟ 6656 πὶ δὰ δχ συΐβθιιν ταῖϊϊο εοποίαϊ, ἔαᾳῖδα δἰμξ δὰξ οἱηηῖα 
δοὺξ αἰέχαα; οὐσπ ἀαΐοτι οοποϊιδῖο δὲ υόγα, πῸπ Ὥδοδ556 6686 Ἐξ ε] - 
φυϊὰ αὐἂλ ουνπία γογα δἷηξ, δοὰ βου ρόβδο αἴ, σοπε πῖ 1} σεγὶ οἷξ ἴῃ 
δἰ ϊορίδινο, σοιοἰτιοῖο οἰκο ἴσον σόγαὰ στ, ποῦ ἰδπθη πδοϑϑϑδγῖο. οδυϑᾶ 

δ αυέριω οδὲ, τα απ ἄτο ἔϊα ὑπῖον κθ αὐϊοεία δατξ, τὲ δὲ τεχρίετεε οἷὸ 

πΘο 888 Γ0 δἷὲ αἰξογοτ, εἱδὶ πο 5ἰς, θχῃθ ἐπ ουὶες βεὰ δὲ δἱξ, ποῖ 
πδαθ8566 68ὲ {πὰ 6556. αἵ γετο δἱ ἰάδιι οδἱϊ, δὲ υἱϑὶ αδἱξ, οαπιάθιιν γοιὰ 
πιϑοθδβδγίο 6886, δδὲ ἐπυροσαι δίϊθ. ἀραΐα οἱ τὸ ὦ οἷξ δἰβυιμι, τὸ β᾿ 6556 
τα αρτνατη παϑοθϑϑατίο; δὲ δἱ τὸ αὶ ποῖ δἰξ αἰβαπι, τὸ β' 6556 τηδρπιαπι 
πιοοοβϑασῖο οὔπὶ δηΐμη δὶ ἤος δδὲ αἰϊναπι, οἱ τὸ αν, πδοθϑϑ6 δὶ Βοὺ 
6556 τοϑβττπι, αἱ τὸ β; εἰ οἱ τὸ β οἷξ πινᾶρσναιι, τὸ γ ποὴ 6888 αἰδνυχη, 
ποοῦβ86 δδί, δὶ τὸ ὦ δὶ δἰ νῆπη, τὸ γ πὸ 6886 δἰΐδυση. δὲ εὐππ ἀποϑι5 

10 Ῥτοροσϑίει δὶ παπι κἷϊ, πδοῦσδο δδὲ αἰτογηπι δδβθ, εογδ δὶ ἢος ποῖ 
δὲϊ, πυθθθσ56 δοὲ ρυϊαναν πον 6856, δΥΡῸ οἵἴπὶ τὸ βὶ ποεῖ δϑὲ πιδρπιπι, 
τὸ ἀ ποι φοίοϑὲ 6886 αἰθαπι, φαοάδὶ οὐ τὸ α ποῖ Θὲ αἰβαμι, π6- 
6556 δδ᾽ τὸ βὶ 6556 πιάρινι, ἡδοροδατίο δυδηὶ ἀϊ, δὶ τὸ β που δἷξ 
ΤΩ ΡΉΝΕ ΙΝ, Ἐρδιμῃ β κῃ παρ βτνμδ : πος διΐοπι δοῖ ὑπ 5.116. πρμπὶ δὶ 

το β ΠΌΙ Θδὲ Ἰπαβίνανῃ, τὸ α΄ πδοοδδατίο πθη Υἱὲ αἰθημι. δὶ 1ρίλε, 
οὔτ τὸ α τιοῃ 65 αἰβηνη, τὸ βὶ οχὰ ταδρηοτη, οἰ βιοίϊτωτ φιδοὶ ΡῈΓ ἰγδ8 
φεγμϊηοδ, πὲ, δὶ τὸ β' ποῆ δἱξ πιδρττη,, {μνμὲ ἐγνκῶχ οἱὲ ἱπαρυίμῃ, 

5. Εὐἰγοῦϊο ἀρΐομν δὲ οχ δὲ ἱπνυΐοθιι ργοβατνὶ ἡπμϊὶ δια δϑὲ 
80 “πᾶτε Ῥδ οοποϊαδίομδπν δὲ αἰΐογατι ργοροσίτοποιι δἰξεϊ θακίοπο ἰω- 

σοσϑαμι σοποίιαϊ γε ξίψιανι ρεοροοίιϊοποια,, αυαα ἀσοορία αθγαξ ἰπ 
αἰτοτο συ οράσμνο. τι δἱ ρσόβδγο ορογίεθας Ζὃ α οπιηὶ γ ἵπθββο, ρτὸ- 
Βανὶξ αὐΐϑιη ρὸγ β; γώγδιιβ δἱ ργοβδὲ τὸ α τῷ β ἱπϑββο, δοοίρίεπε τὸ α 
ἴπθθ86 τῷ γ, τὸγ δαΐδαι τῷ β: ἰϊὰ ἢοῖ αἱ δἴανι τὸ ἃ ἰπεὶ! τῷ β : Ῥτΐα8 

ΑΝΑΙΥΤΙΟΟΆΠΝ ῬΆΙΘΕΆΌΜ ΙΕ 

80 μυϊονσιευι επέρόν συλάφιν ἱπορὲ, δὲ ἈΪΒπτι 865 Ὁτατῆ Ῥυΐςτο. χβασθ ᾿ 

δ 

τὐξέϊῃ ΘΟ ΒΕΓ ἈβΟΘρρταΕ, τὸ β ἰηάρμα τῷ γ, Ὑε] οἱ οεἰδαβερε ὁμοῦ: 
ἰρεῖ τὸ β 'πφθε τῷ γ, οἱ ϑιιπιαῖ 10 α ἰΏθε66 τῷ ν, 4088 θεαὶ ςΟΒοἸπεῖο, 
δὲ τὸ β ἴῃ6866 νῷ αἱ ῥΥὴιδ δαξοηι δμπιξαπι 6 Θομπέγμγίο ἔθπογαῖ τὸ ἃ 
ἴμεδδε τῷ β. αἰτοῦ ὑβγὸ ποὰ ἰΐσεξ τῶμμι9 ρχόβᾶσε. 8ῖνε δηΐῃλ 
αἰϊηὰ τηβάλυτι ϑαπιθίηγ, ποη ῬγοΡραρίζωγ οἰγοφο; Ὡ181] εηΐπὰ ἰάενα 30 
δοεϊρίεϊατ. εἶν αυΐϊὰ Βοσιαι ἀροϊρίδῖυρ, πθρϑόλρ οεὲ δέδονυσα δοίπαι 
δοεὶρί, φαΐα δὲ δῖθθο δϑηβδπίῃγ, οτὲξ εβ δι ροπο δῖος οὐτὰ ἀὐνθγβρτω 
668ε οροτιεαξ, [ἢ 116 ἐρίθας Ἰδγιηϊηθ Ζυιΐ ποᾺ φοπνεγιηΐῃν, οχ αἰΐογα 
δὰ ρυβτιρ πΟΡ ἀεχποπείταία δι δ]]ορίοπιυ, αιΐᾳ ποη Ἰἰοθὲ ρὲξ 
08 ἰδιτηΐποϑ ἀειηοπείσαγα ἐεγξλιιηα ἴπεδϑ6 τηβάϊο δὶ τη δ ἀϊπτς ργῖταο, 

ἐπὶ ἰδ γεγο φαὶ γεοϊργοσθηαγ Ἰῖραε οταπία ἱπυΐοθαν ρτόραγε, γεϊαϊᾷ 
δὲ τὸ α εἴ τὸ β εἰ τὸ γ Ἰυ! όσα ςϑπνθγξυπἴιν, οδἰσηβυ ΘῺ}Ώ) δ} 
Ἰὸ α 7 βεῖ τηδήϊαμῃ β, ες ταγεπδ τὸ α β ρεῦ σοποϊυϑίοηδχῃ εἴ ὑγοροτ 
οἰ ἰοπεπι β γ οοηνθγϑαπι; ἰΐεπι τὸ βν ρϑγ σοβοϊμιδιοηθηι δὲ ὑγορο- 
οἰούθεη α βὶ ἱπνυθγϑδηι. Ὁ τ δυδοιη ἀδινοπβέγογο ΒΚ ροδοπθιη 58 
78 οἵ ργοροδιοπειῃ β α: 15 ϑοΐτα 50}15 ποῖ εἰ δι οπιδί γα εἶδ υιδὶ δηπιΏδ. 
δἱ ἰββευν δαπιΐαμα ζαοτὶς τὸ β ἰηθ6886 οἵωπὶ γ οἱ τὸ γ ὀπὶ αν ὁ. ]]οεῖδ- 
χοῦ εεὶϊ τῷ β ἀβ α. τυγϑας δὶ ϑηβαῖυπι ἐμεῦ! τὸ γ ἰηδ556 οἸπηΐ ἃ οἕ 
τὸ α οπιηΐ β, πϑϑεδϑρ εδὶ τὸ γ οἵβδβὶ β ἰβϑϑβϑὺ. ἴῃ αι ρουϑ ἐείθαν μὲ 
ΔΥ]]οβἰδιοῖα ῥγοροβιίο ἃ γ δυμιέδ εδὲ δὶπε ἀδιποιοίγαιίοιθτ' αἰϊαθ 
Βδιοχὰθ ργοδδίδ ἔπογδαηΐ. 4ηᾶγε δὶ ἱδὴς οἀδηνομποίγοιμδ,, ΟἸΌΠΘΝ 

δγαπὶ εχ 86 ἰωγίσθιι ργοβείαβ. δἱ ἰρίξασ δαξωζμνω ζασεῖϊ τὸ γ ομμμὰ καὶ 10 
εἴ τὸ βὶ ουοδὶ ἃ ἰπεδδβ, ξ 086 ργοροϑβίξιοπββ ἀδπιοπϑίγαϊαβ ἀςορι μεσ 
ἴαγ, οἱ πιϑοϑϑϑβ οϑὲ τὸ γ 'ῃδϑ88 τῷ α- ρετγϑρίσαυπι ἰράδαγ θεὲ 1ῃ [4 
"0114 486 ἐοπυθσιαμαι, εἰτουΐο δἰ εχ δε ἐπυίσθῃ βοτὶ ρο886 Φειβοῃν 
ϑισωοιεδ, ἰῃ δἰ 1 δυο ποι τηοεινι τῦδα αἰχίιμϑ. δε εἰ ἴῃ 

.,6 ἀεειἀϊ αἱ ἐο 4αοή ρεοβδβἴωμι δδ, οἴπαν δὰ ἀεεροιδέγβ ἤομρια 
οοηβείδπάθπι, τι τὸ γ ἀξ καὶ εἰ τὸ αὶ φε αὶ ργορδῖως διτμῖο γ ἀϊοὶ 
ᾷδ α; τὸ γ δυΐοτα ἀθ ἀ ρτοβαϊπὲ ρβεζ ἴδ9 ργοροοίτίοιοι. ἐΐδαιθ πῇς 
τ ΠΟΠο]υδίοπε δὰ ἐχϑίγυεπάραι ἀδυβοῃοεγαι με. ἴπ ρχινᾳῖνὶᾳ οὸ 
καΐεπ 6] ]ορἰδηνΐδ ἔξα Αλ τωραα ργοβεῖο. ἱπεὶξ τὸ βὶ οὐγῃὶ γν, τὸ α 
βαξειῃ ὩᾺΠ] β.: οοποϊαϑίο εδὲ τὸ α ἰπεϑ6 Ὡϑὶ]ϊ γ. δὲ ἰρίασισ οροείρος 
Ταγδυδ σοποϊυάοτο τὸ α ἴβεβδα πρὶ} β, ᾳποά ρτίᾷοιι δοςερεγαδῖ, τὸ α 
ἱπογὶξ πῸ}}} γ, τὸ γ ἀμίοπι οηὶ β. δἷε οηΐμπι ἱπυθσρα οϑὲ ρεοροϑιξῖο, 
χαοίοἱ τὸ β τῷ γ ἴπεθε οοπεϊμάεμήιπι δἷξ, ποῃ 6δὲ ἀταρ!ῃ8 φἰτρλλμες 
βομσαγίθηἀα ργοροβίεο α β. εϑὶ δηΐτα δαβειὰ ργοροδίίο, τὸ β 5 
κ εἴ τὸ ᾳ πο} β᾿ Ἴθ6886. δεὰ βεοϊρίεπάμπι εθὲ, οαἱ τὸ α 01 ἱποοῖ, 
τὸ β οὐρηΐ ἴπδιβε. ἰηδίξ τὸ κα πα! γ; φαλθ φαίάεαι εγαξ οοπολυσίο. 30 
ρῃ γιὸ τὸ α μ}]} ἐμεϑὲ, τὸ β ροορίαἴνν Ὀταμὲ ἴῃ 6856. θορ888 ἐρΑ (Ὁ 
εδὲ τὸ β ἰμαββε οὔϑηΐ γ. ἀθδεε οππὶ {τὶ 5ἷπὲ, υμμασαοάσας εἰϊεσίμῃ 
εϑὲ οοῃοϊυδίο, εἴ εἰγουϊο ἀεηπουδέγατε νος εδὲ, ϑιιαμάθ οοποϊαρίοπθ 
δὲ δἴεογα ργοροδίομβ ἱπυετβᾳ σε βαπβτα σομοίπάετγα. ἦπ ρεγδομλας- 
Πραδ δυξει 8.]}]οκίδμαῖς παϊνογδαίθτη ρτοροϑίοβθαι πο Ἰἰφοὲ δὰ 
Αἰ᾿6 ἀἐεαοηδίταγε, φαγισυΐδτοπι γεγο ἰἰσεξ. Ὀράνεγραϊ ἐν ἐρί τις ΠῸῚ 
ΡΟ896 ἀδιποποίγατὶ ρειϑρίουλια εδὲ, 4πΐα μηΐνοτραε ργοῦβμα ΘᾺ 
απἰγθγϑαιι θα, σοπολυρῖο δαΐριι ποῖ δϑὲ απίνεγϑα 1: εἴ ργοῦδιδο εἴδεα 
ἄεθει ἐπ δοποϊυϑίοιθ ἐξ οχ δἰΐζδγω ργοροϑίξίοπθ. Ῥγββίθγεδ ΟΣ ΒΗ] Π9 
ποῦ βὲ 5. ]]οβίδινιβ οοῦνοῦβα ργοροϑιβοης, ηπομίδῃ ἦῃ ραγῖε αἴξ 
οἰππίαγ ἀπιαρ ργοροϑιἑίοηοθ. ραγισα]άγθι δαξετα ργοροδί ἤοκμθηα 
ἀοιπομδίγατε ᾿ἰσοῖ. ργοβαΐατα δπίμι δὶς τὸ α ἀε αἰϊφυο γ ΡῈγ β. εἱ 
ξίκατ δυυπαίαν τὸ β ἰπθ886 οκμηὶ α, δὲ σοποϊαϑῖο Ἰπλμεαὶ, τῇ β ἰηοτίξ 
αἰϊοιὶ γε δὲ διίπν ρτίμπα ἤροκα, εἰ τὸ α ταεάϊπιι. παοἀ9] ὁγ]]οβίδπιι 
οἷκ ρυιναιίνυ, ἀπἰνθγϑαϊοιν ργοροδιθοπεπς ποὰ Ἰἰοεξ Ῥγόραγε οὐ ἰᾷ 
πυοὰ ανῖδα ἀἰοειμι δϑοὲ. ραγιβουΐατοτα ααῖεπι, εἰ δἰ τοι οομυεγίδάαιν 
γτοπαϊμίαίυπι α β, συθιπὰ ἀυιϊιοήμχι πὶ ἀπἰνθυδαί λυ, ῬγοΡᾳγῷ μΒοβ. 
εξ, Ὑθγοια ροΓ. ϑϑιηρ οπϑλ ἐοδέ, ας, οὶ τὸ α οαἰάοιη ἈΠ ἐπεδ 10 

τὸ β ουϊάανη ἴπο586. φιοάεὶ τογιηὶπὶ δἰ παρ δαπξ, ποὶ βὲ 4711 οβ.»- 
χαὰδ, υΐα ργορόδιο ρανεϊξαϊατῖθ εδὲ σιεβαῦνα, ᾿ 

6. πᾳ δοουπάα διίθιν ἄξυγα ργομυπίδαια οἰΑγθαβ ἄγυσα ΒΟἢ 
Ῥοϊοθὲ μος τποᾶο ργοβαγῖ, ργίνωμυυσι μβοισϑῖ. αἰδειπδύνααι ΒΟΒ' 
Ῥγοβαίυγ, φυΐα βοῖ δι πὶ ἀρ δε ρ συ βοϑι ο.6 8 αἰδειιδίνα: ςομρίῃ- 
οἷο παπαὰρ δεὲ με νατίνα, αἰβεχηδβέιο δαΐεπι εχ δαὶ ραρβ ργοροϑὶ- 
τιοηῖθυδ αἰβγπιαηιῖυ5 ργο μα αλαγ, ρχοπαηείδεμτι δυΐοτα ρεὶν δνημα 
οἷς ργοϊναίαγ. ἱποὶξ τὸ α ουπὶ βὶ ἃς πὲ! γ. οοποίαάεξυτ τὸ β ἰπιοϑθῷ 
πο γ. αἱ ἰρίευν δυτηΐανα Γιοτὶς τὸ β πθθβα οπιηὶ α εἴ ΠῸΠῚ γ, πὲ- 90 
ἐθ856 εδὶ τὸ α πυ]ὶ γ ἰπθϑϑς. ὡξ δῖα χπδάϊα βρατα. σβράξλιπῃ οϑὲ 
τὸ β. φαοάοὶ ργοπιιπίϊαϊομ α (3, διγηΐαπι ζαεγὶξ ρανδιίναπι, δἰίθιπια. 
δαύειι αἰτγὶ δαϊίνυσι, οὐἱξ ρσίσαα ἄραγα. πᾶσα πὸ γ ἱπεϑὲ οβικὶ ὦ δ 
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τὸ β ΠΌΠῚ γ. αατὰ πα ξα ἰποεὲ τὸ βι Ῥτοίπάθ πθὸ τὸ α ἵπεβὶ α1}} 8. 
τηράϊαπι οϑὲ τὸ γ. Ρ6Γ σοποἰιδι ποτα δ εἴ ἀπᾶπὶ ρτοροϑιουιδτα 
ποι Βὲ οΥ]]ορί δι; ἀὐϑαπιρία αὐτοιη αἰτεγα ργοροσίξοπο ετὶξ ὁγ ϊο- 
Εἰδταηδ. 8ἱ γεγὸ πὸ Ὀπίγογϑδ 8 ἷξ ὁΥ]]ορίδεπτιβ, ργοροβίο χαϑε δὲ 
ἴῃ ἴοῖο, ποῦ ρῥγοβδῖαγ ΟἿ» δατῃ ἰρϑαιτ οϑι88Π| 4μάπι εἰ ργίῃ8 ἀϊκίπειϑ. 

30 ραττουϊαγὶβ δυΐετα ργοβδέτγ, απαπὰο ργοπαπίϊδξαπι τίν θγθα!α εδὲ 
αἴτει δαϊίναπι. ἱποὶξ επίπι τὸ α οῃῃπὶ βὶ εἴ ποῦ οππηὶ γ: οοποϊ ἀεῖαῦ 
ουἱάδτη γ τὸ β ποι ἰπᾶβ886. δὶ ἱρὶἔπγ δυτασατα ἐπογὶῖ τὸ βὶ οπιηὶ α εἴ 
Ὡοη οπιηὶ 7, τὸ α ουϊάδπι γ ποη ἱποεῖξ. ταθάϊαπι εϑὲ τὸ β. δὶ τοῦτο 
Ρτοροδίο ππίνεγϑα! ἰδ δὲ ρυϊνανα, ποὰ ργοβαριτογ ργοροοίτρ α γ, 
ΠοΆΎαΓρο ργοπηηζιῖο α β.. δοοῖάϊξ επίαι αἱ νοὶ διῆρδθ υοὶ δίΐοσγα 
Ρτοροϑίεῖο οἷ: περδῆνα. ἀθᾶγβ ποῃ ετῖξ 3.]]ορίδιπτιβ. δε διιη ττεῖ: 
Ρτοβαβριξατ αὶ ἴῃ ΑὙ]]ορ5πιῖς πρίν εσβα!ρυα, 81 δαγηϊαια ποτὶ, οὐΣ 
τὸ β ἰῃ ρμαγῖε ποη ἱποϑὲ, οἱ τὸ ἃ ἴῃ ρατγίθ 1π68886. 

1. Ἴῃ τοῖα γϑῦὸ ἤραγα, χπαηάο ἀταρδα ργοροϑι ἴοπθϑ πηϊυϑτ- 
8116 Γ ϑυπιῖδο 8ππῖ, τπυιξυὰ δὲ γεοίρτοοα ργοβδίϊο ἰοοαν πο παρε, 
ἘΠΊγογβα 16 δηΐπι ργο δῖ" Ἐχ πρίν ογϑαθα8: οοποϊαδῖο δαΐοτα ἥπι86. 
εϑὲ ἰπ μᾶς ἤρῃγα, δειπρδὺ δϑὲ ρασγιουΐατϑ. ἀπάδ ρεγορίοπηπι δϑὲ 
οαιπΐηο ἰτπ μᾶς ἤρογα ργοροπιἰοπαιη απϊνϑυϑαίθιι ργὸ δαὶ ΠΟ ῬΟδδ6Σ 
δἷῃ ΔΙίογα ργοροϑίεϊο 818 ἀπίνθγβϑα 8, δἰδογα ρϑυιου]ατῖθ, ἐπι γάτα 
Ἰίσθθις ταιῖπιο σοπῆγτηαγα, ἱπεθγάστα ποη ἰἰοοδῖξ. δέῃ οα πὶ ἀταθαδ 
Ρτοροπιτίοπα8 αἰιγὶ αϊνας διπιῖδε Ταογῖηξ, δὲ ἀπίνθγϑα] δ ἰπποῖιτα δ: 
χπϊποτὶ οχίγοιο, ΠΟΘ θῖτ; οὰπα δηΐοπι αἰϊετὶ Ἔχίγοπιο, ποτ᾿ Ἰἰο  ]Ὸ 
ἰπδὶξ δηΐπι τὸ α οπιηὶ γ, τὸ βιδαϊειπ αἰϊοαϊ: σοποἰαϑῖο εὐἷξ α β. δὲ 
ἢδετατ βυπιΐπην. Γπδτῖς τὸ γ ἴπδβ58 οπιπὶ ὦ, σοηυεῦδα ρεοροδβι οπα 
ππίνογβαὶῖ, εἴ τὸ α ἰπθ858 δἰϊουὶ β, φαᾶε ογδὲ σοποϊυδῖο, τὸν φαΐάετω 

10 Ργοβϑξἕαιπ δϑὲ τῷ β ἴπ6886, τὸ βὶ βαΐϊδιη δἰϊοτιὶ γ᾽ ἴποθδε ρυσβδῖυν ποῦν 
ἐ58:. αἴχῃῖ πδοθδ8 δϑὲ, 5ἱ τὸ γ ἰηϑϑὶ δἰέςῃὶ β, εἰξατα: τὸ (δ ἴη8886 Αἰ σαὶ γ.. 

. 864 ποὴ ἰάειῃ 6ϑῖ, δος }}1 16 586 δὲ "1 μαϊο. σσταπι ἀδδαπι ἀσθεξ, 
δἱ ̓ ς 1Π] ἴῃ ραγίβ ἐπθϑῖ, δἰΐαπι "πὰ παῖς ἴῃ ματα ἴπ16886, μος διιῦδαν 
δυχπὶο πο οἰβοιταγ δπιρ ϊτ8 δυ]]ορίϑτατθ εχ οοποϊυδίομε οἱ αἰ ἴογα 

Ὀροσιτοπα. οἱ υϑγο τὸ βα ἰπϑὶξ οιππὶ γ εἰ τὸ α αἰϊσαῖ γ, ̓ἰσεδῖς ῥτος 
ἅτ Ῥτοροβιἴοπθτι ἃ γ, οὔπὶ δυιπίυπι Γαοτὶξ τὸ γ οτπηὶ βὶ ἰπ6886 δἕ 

τὸ α αἰϊοι!. πᾶτὶ οἱ τὸ γ ἰπδϑὲ οἴῃπὶ β εἰ τὸ α ουξάαμι β, πεῦεβδδ 
εεἴ τὸ α ευϊάδπι γ ἔπεδ886.. πιεάϊιπι εϑὲ τὸ β, οἱ οὕτο δἰϊογά ργορο- 
διτῖο δδὲ αἰξιρυνα αἰζογα ρυϊνδῖνα, αἰετι πέννα ἀπέθτα οδὲ ηΐνοτ- 

90 8415, ργοβαβίϊατ αἰΐογα. ἰπϑιῖ δηὶμι τὸ β οἰππί γ, τὸ α δαΐεπι οὐΐάδπν 
ποῃ ἰηϑίξ: οοποϊι οἴῃ τὸ α συϊ απ βὶ ποπ ἴπθββθ, 9ἱ ἔρ ταγ δὐβαπερίαπι 
{ποτὶϊ τὸ γ οχππὶ βὶ ἵπεβ86, ἱπδγαξ βυιΐθια τὸ α πον οἱπηὶ β᾽ “οογῖα η6- 
οε886 δὶ τὸ α ουϊάδιη γ ποη ἰπ6886. τπϑάϊαιη δβὶ τὸ β. δαπὶ διιζοπὶ 
Ρτιναϊίνα δϑὲ πηϊυθσϑαὶ δ, πὸπ ργοβδίαγ δἴξαγα, πἰϑὶ, ὑξ πὶ ῥτϊογι 8 
δΌτπθ θδίισ, δὲ δια ρίνπι Γπϑτῖξ, σα πος ποτ Οπιηὶ ἰπαϑῖ, αἰτοπιπι δἰϊουὶ 
ἵπεοδο, πἰριυΐᾶ 81 τὸ α ἰπεϑὲ πὶ] γ, τὸ βὶ ἀπῖοπι δἰϊσαϊ : οοποϊαἀδῖν 
συϊάαπι βὶ νὰ α ποῖ ἰπεδθε. οἱ ἰρίταγ ϑαπιρτητη [αθτῖς, οαἱ τὸ α ποῃ 

80 οἵηηὶ ἱπεϑῖ, τὸ γ αἰϊουιὶ ἔῃ 6880, πεοβ88ε εϑὲ τὸ γ ἰπ6886 δὲίουϊ β. ἃ]}10 
τηοὰο πὸπ Ἰἰσεῖ σοπυύϑγοὰ ἡπίνευϑα!! ργοροδίίομα δἰἕδεγαιι οοπῆγ- 
τπᾶΓε: πϑαϊ χηᾶτπ οπὶπι οτὶϊ ΔΎ ορίκηι5. Ρεογϑρίουυπι ἰφίτοτ δὲ ἢ 

Ρτίπια ἤραγα ργοβδιίίζοπειῃ τοοϊργοοαῦτῃ βοτὶ ΡοΥ ργίπιδιη δ ρδὺ ἴδγ- 

ᾶπὶ βρυγαισι, ΠΘΙΆΡΘ εὐτὰ αἰ αϊνα οϑὲ ἐὐπεϊονίοι δ΄ Ρυϊπηδπι, 
δὰπὶ ρεϊνδῖνα, ρ6Γ ὉΪ Εἰ πιᾶπι : δαταΐτιγ δαΐτη, οαἱ ἣος πα ἱποϑῖ, αἰϊε- 
Ττιπὶ ΟΠ ἰη 6886. ἰπ πιράϊα γεγο ἤβυγδ, οἴπὶ ΕΥ̓ Π]ορίϑηηνια 68ὲ υπὶ- 
γε 5815, Ῥτοβαπομοπι βοεὶ ΡΟΥ δᾶπι ἔρϑατη εἴ βδσ ῥγίπιὰπι Ἀράγαπε, 
ταπι ρατγιϊοι]ατίϑ, ρῈΥ δᾶμι ἐρϑᾶϊῃ οἱ ρεῖ υἱ ὕπιδιπ. ἴῃ τογθα δαΐθια 
Βρξατα οπινορ ργοβαϊϊοπεθ ῬῈΓ δᾶπὶ ἴρβᾶπι βεγὶ, ροιβρίουμπι δεῖ 
εἴϊατι ἴῃ τπϑάϊα εἰ ἰογιϊα Αραγα 8.}]οβίξηιποδ {υὶ ΘΓ 65 ἴρθ88 ΠΟῺ 
εἰβοίϊαπίαγ, δὰξ πσπ 6886 δδουπάπηι οἰγουϊαγειη ργορδεϊοποπι, δὰς 
6886 ἱπῃρογίθοϊοϑ. ; πῖρρ: - 

δ 8. Ορπηνετγίεσγε δυΐθπι εβὲ ἐγαπϑροϑίἑα οοποϊυσίοπο οἴβέοτς 6}]- 
Ἰορίδτιτιπι 40 «α]]Πραἴυτ ἀξ τπαῖτι5 Ἔχεγθιπαιη τηθάϊο ποῃ ἴπε6858, 
δαϊ πος πιεάϊυπι ροϑίγενιο, πβοθ 8886 δηΐπ δϑὲ οοποίπιδίοπα οοησόσϑα 
εἰ αἰδεσὰ ρσοροβίοης πυβπαπῖα τείλανατῃ το ἢ: πᾶπὶ οἱ 116 υοαας 
Ῥτοροϑίεο ογὶξ, δἰϊαπι. οοπο]υδίο ογὶξ. ἰϑίογεδζ ἀαιομα πότωτῃ ορρο- 
δἰϊε δὴ σοπίγαγία σοηνθείαϊοσ σοποἰιϑῖο, 4πὶα ποῦ ἔξ ἰάοπι ογίϊοξι8- 
ταὺβ δὰ τγονυ!θ τη άο σοηύδγϑδα. ἤος δυΐοιη μἰάπυπι βοὲ 6χ δι δη- 

10 ἘΡτι8.᾿ ἀἴσο ορροπὶ οπιιὶ εἴ πο οτηηΐ, ᾿ξο πὶ δἰϊοπὶ δὲ Ὡ}}}}. οοπίγατία 
σοοο οπιπὶ δὲ θμὶ]ϊ, ἴΐότα ἰϊοαϊ οἵ ποὺ αἰϊοαὶ ἴπ6 556. 518 δηΐπι Ῥσγο- 
Ῥδῖυπι τὸ α ἀξ γ Ῥ6γ τηϑάϊιπι β: οἱ ἰρίτιγ ϑιππρίιπι Γαογὶς τὸ α ἰπο 888 
μ0}}} γ εἰ οπιπὶ β, οογῖθ π}}}] γ ἱποτῖς τὸ β. δὲ δὶ βατπρίυτῃ οἱξ τὸ α 
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. πραϊγα ῥτοροϑίϊίο δυθπεξαγ. πδιῃ δὶ τὸ α ουἱ 

- 

ΑΝΑΙΥΤΈΟΟΆΌΜ ΡΆΙΟΆΟΜ 11. 

ἴπδϑϑ8 ὩΌΪῈ γ, τὸ β ἀπξοπι οπὶπὶ γ, οοπεϊαἀεξατ τὸ α ποπ' οπιπὶ β 
ἴμεϑδα, ΠΟῚ Ὀχηπίηο πε, χαΐα πο ργοράβϑαιγ πρίνογμαϊ ῥοῦ ὕδι- 
ἄδπι βρυταμι. οἵ οτηπίηο Ῥγοροϑιτοπεηι ααδε τπαῖοιΐ δχίγετηο ἱποα 
εϑῖ, ποι ἰϊσεξ δυδσίδγε Ὀμινθγβα τεῦ ρῈν σον ογδίομετη, φαὶα δα ρεΣ 
ΕΥ̓ ΓΒ ΩΣ μῈΓ ἱεγϊαπι βρτγαπι. ἤθ 6886 δα Θηΐπ πὲ δή τπΐητ8 οχῖγδυ 
ῬλΌτΩ ΔΙΊ 86 ργογοϑιτοη68 δυνπαπίωγ, ἰΠάδτῃ βεῖ, οἱ δυἡ]ορίξηνις οἱξ φο. 
Ρτίναϊίνιιδ. οδίεηδαμῃ δηΐπι δἷὲ τὸ ἀ β}}}} γ ἰπε858, 6 β.. δῦζὸ δἱ 
δαχαϊαϊα ἤχους τὸ α οπιπὶ γ δἵ' δα β ἱπ6888, πὰ} γ τὸ βὶ ἱποτγῖξ, 
4αοᾶεὶ τὸ α οἱ τὸ β ἱπϑίπε, οἰπηΐ γ) τὸ α ἱπεῦὶς δἸΐοαὶ β. δίψῃὶ πα]}ξ 
ἰπεγϑξ. δὲ υδγὸ ορροϑβὶϊξε οοπυθηξαίιγ οομοϊιτοῖος φίδι ΣΝ ο) Ποξίσας 
ΟΡΡοϑιἰ πὸπ Ὀπίνθσϑαθ8 Ἔγαπε, φαοπίαιη ἀἴξετα ρτοροϑίτο μὲ ρᾶτ- 
Ὠοαϊαγῖδ: ῥγοίϊπἀθ' δδπι οοποϊαδῖο οτίξ ραγάοπ!αγια. δι: θηΐπι 5} 0- 
ἰϑταυδ δἰ ἐγ βατίναδ, αἴφπο ἐΐα σοπνοσίατυσ. δγζο δὶ τὸ ἃ πο Ἵσπηΐ Κ 30 
εἴ οπιπὶ βὶ ἱπεϑὶ, τὸ βὶ ποῃ οὐμηὶ γ ἱπουξ. οἱ δἱ τὸ α ποη οπιπὶ 7, 
τὸ β δαΐοτα οἴπηὶ ἱπϑϑῖ, τὸ α ποη οἰπαὶ  ἱπογίξ, δι πα! τον Βοῖ οἱ 47}- 
Ἰοξίϑπιιδ οἷς Ρτἰναθντω. ᾿μδιῃ δὶ τὸ α ἱπϑὶξ δἰϊστὶ γ δἰ πα} β, τὸ β 
δἰϊοαϊ γ ποπ Ἰπδγίξ, ποτὶ δἰ πρ  οἴδοτ πᾺ}}}, εἰ δἱ τὸ α αἰϊειΐ νν τὸ β 
δυΐεπι οσβῆὶ ἱπϑῖξ, ας ἰηΐεῖο ϑυτηΐατα ζαιϊξ, τὸ α ἱποτίς αἰϊουΐ β. ἐπ 871.- 
Ἰορβίϑιαϊ5 δυΐθπι Ῥαγες αἰτία, πρὶ ορρορίξδ οοηγδγίέϊταν οοπολασίο, -. 
τολϊαπεοσ ἀπαρας ργοροδίτοπθδ, υἱοὶ σοπέσα δ, ποαῖγα, “πο δοὶπν 
διηρ ϊυ8 ἂς ἀποαιδἀτηοάσπι ἐπ ἀπίνθγϑα! θυ, αἱ ἐνεγίδῖαν ἀθβοϊθηϊό 
δοποϊυδίομθ, ἀαΐι οοπτεγιίταν : ἱππτο οταπίπο δνυοτεὶ πο ροῖθϑξ; 60 
οδίθηδιιτι Θηΐπι δἰξ τὸ α ἀδ αἰΐχαο γ. Ἔῦξο δὶ δυταρίυπι ἔμϑεϊς: τὸ α 
ἰπθϑδ8 πα ὶὶ γ᾽, τὸ βὶ διιΐοπι δἰΐοαι γ, τοὶ α οςπίάδπι βὶ ποη ἱποτὶΐ. οἱ εἷ 
τὸα πν}}} γ, οταπὶ δαΐθπι βὶ ἰποῖς, Ό ]}. γ τὰ βὶ ἱποτῖτ., φαᾶτα ευδγέπην 
Ὦὼπτ διπἴγ)8 6 Ῥγοροϑίκίομθβ. δὶ γειῸ σοπῖγαγια οοπυεσίβίασ ᾿οοποϊπεῖο, 

}) πὸπ ἱπδϑὲ, οϑυμὶ 
δμέδιὰ καὶ ἱπεδὲ, τὸ β ουϊάνη γ πὸπ ἱπϑγξς δε ποηάτα φυθγεπη δὲ 
φαοΐ 45 ἰπιτῖο [αἰξ ῥτοροπίἔπαι, ᾿ χαΐδ ροῖοδι αἰϊστὶ ἱπε896 εἰ αἰϊσυῖῇ 
Ἀοπ ἰπεϑ66, ὈΣΙΥΘΥΓΘα δ δαΐεια ργοροϑεοη θ᾽ α βὶ οπιπῖπο ΠΘῺ δι 
4γ]λοβίϑπιι8. πδῶν δὶ τὸ α ΔΙΊ σῸΣ γ πόῃ. ἱπεϑὲ εἴ τὸ β αἰϊουὶ ἱπδεῖ, 10 
Ὠεαΐγα Ργοροϑίο ἐδὲ πηΐνθγβα 8. :. δ τα Ποῦ δεῖ, δἱ 8.110 μίϑπναθ δἱξ 
Ρυγδῖντβ. πᾶπι δὶ δηπιξητῃ [υεγὶϊ τὸ α οπιηὶ γ ἴπ6888, 10] ππϊαν 
δῖηΡδὲ ῥτοροϑιτἰοῃαξ, . δἱ «δἰ σαὶ, πϑαῖτα. -ἀδιποηειγδιῖο ταγὸ βϑὲ 
ἐβάειπ. τς ΥΌ 
εὐ 9ὲ ἴῃ δεουπάα παΐδπι ἤρτιτα φτοροϑοπετη τηαίογὶ εχέγειδο 
ἱπποῖδτα πόπ. ἰςοξ ἐνθεῦστό οοπίτανϊθ, αἰγουὶδ τηοάο οοπγογδο δῇ 
δέτηρεγ επίπι δγίξ οοποί πδῖο ἰπ τεγεα ἤραγα, ἴῃ πιὰ ποι εγᾶῖ 8}}1ο- 
ἰϑταῦδ πηΐνεγσαὶις, δἰτογαπὶ γεγο ργοροϑιείονμοπι δυεγίθηϑ 60 τη 
πο ἐοηψεσθῖο [βοΐα βιοσίξ, Ὠεῖπρα 81 οοπετᾶσίθ ἔαςϊα δἱῖ ςοῃυθγδῖο, 90 
δυθγέεϊωσ οοπίταγιο τηοάο, δὶ ορροδίξε, ορροϑβίϊο. ἐπϑὶξ δπίπι τὸ ἃ 
ὁπιαὶ β, π0}}} δαΐοπι γ: σοποίαδιο δϑὲ β γ.. δὶ ἐκίτατ δαμαίαπι διοτὶξ 
τὸ β οταηὶ γ ἰπεϑδε, εἴ Ρτοπαπεδίηιη α βὶ πιαπεδξ, τὸ ἃ οπιηὶ ̓  ἰη- 
ετὶτ- Αὲ δηΐτι ῥτίπια ἤφαγα. “φαοάοὶ τὸ β ἰῃδὶξ «οπιπὶ γ., τὸ ἃ γϑρο 
ἈΠ γ6, τὸ α ποι οὐπηὶ. βιϊποτίῖ, ἤρητα δϑὲ αἰθπια. οἱ υϑότὸ ορροϑῖῦδ 
ςοπνσίδτον οοποϊυσῖο βγ, φγοροβὶπο α β δἴχη!! ταοὰο οδίθπάεμις, 
Ρτοροβίο: διιζοτη αν ὁρροϑίϊβ. πάτα δὶ τὸ β ἱποῖξ ουἰάατα γ, τὸ α. 
δοΐειι πα} ]1 γ, τὸ α οὐϊάδιη βὶ ποη ἱποτῖξ. τογϑὰδ δἱ τὸ β ἰῃοἱξ αἰισαὶ γν 
τὸ α δυΐοπι οππηὶ β, τὸ α ἱπογί: δἰίσαὶ γ. ἰΐάφαθ ορροϑίτο ταοάο δὲ 30 
ΕὙἸ]ορἰσπνα 8. δἰ τα τ ον ᾿δεϊδυπ Ρτοβδβθίϊηγ, δὶ Υἱὸβ σεσϑᾶ 86 Βαροαῃξ 
Ρτοροδίξίοπεϑ. δὶ γϑσοὸ 9υ]] ορίδινις δὶξ ἴῃ ρᾶτίε, οοῃέγαγι8 οοὔσεγϑα 
Ἑοποϊαϑίοπθ πϑαΐγα ργοροϑδο ονογ τσ, ααδπιδἀπιοάμπι πθ6ο: ἢπ 
Ῥυίπια ἤριιγα δυδγιοδδίιν; ορροδίξδ σοηγευδα ἀπῖρᾶθ δυεσγίθθψαγ. 
Ῥοπδῖας βπίπι τὸ α ἰπ6886 ημ}}} βὶ οἱ ̓ αἰϊουΐ γε οοποίαϑιο εϑὲ βὶ γ. δὲ 
ρίξαν ροδίζαπι ἐπετῖς τὸ βὶ οαἰάαπι Ὑ ἰποθδα, εἕ ργοπιιηιαΐατα ὦ 
τπδηδδῖ, Θοπολιϑῖο ογὶξ τὸ α ουϊάδπι γ ποη ἴη6886. δε ποὸὴὶ ουεγαας 
Ζαρα Δ} ἱπίδο ργοροβίζατη ζαΐς, χαία ροῖδϑὶ δ]ϊοιὶ ἰπθδϑα εἴ ποι τχι- 
ἐ456. ΤΌΓεῃϑ οἱ τὸ β ἰηϑῖ ἀΠουὶ γ οἱ τὸ α αἰϊσαὶ γ, πο επὶξ Ὑ]]ο κ᾽ο- 
τοῦδ, 4υΐα ποπέγαπι δὰ Ῥγοπιυιηε αι δοοθρεϑ οδὲ απίνϑτβαὶθ, χθαγα ὃ 
Ὧοὰ οὐδγιϊσασ ρτοπιπείδίαπι α β. χυσάδὶ ορροοίξε σοπνθγίδμιγ, Ἐ0]- 
Ἰαπατ δῶρα ργοροβιἴοηθδ. παπὶ αἱ συ β ἐπεδὲ ὁππηὶ γ, τὸ α βαξδσῃ 
ΔᾺ}]}} β, παν  ἐνιονόν σὰ ὡς αἰϊουὶ ἔδπιδη ἱπογαῖ. ττιγϑϑ δὶ τὸ βὶ ἴπ- 
εϑὶ οπιπὶ γ, τὸ αὶ δαΐδηι δἰϊοαὶ γ, ἱπουὶ δίσαὶ βὶ τὸ α- εδαἄδθσῃ οσὶξ 
ἀειυπομϑίγαηίο εὖ δὲ ΡΓΌ Πα ΑΙΏ Πλ ὈΠΙΥ ΘΓδΑΪΒ δἰζ αὐτὶ Βυιξίττωω. 

10. [π τογιΐα νερὸ ἤριγα, χαδπάο οοῃίγαγια σου θγατυ σοι- 
εἰποῖο, πϑαῖγδ' ουϊπϑν}5 9] ορί δα ργοροοίεο δυθγιατ: φαδηάο ορ- 
Ροείϊο, ΔΥα})86 δυθυταπτιγ, οἴ ἴῃ οπαπὶ 8 δ ]]οαἰδτηὶϑ. οβἰεηδαπι δπστα 
εἰϊ τὸ α οἰϊάατα βὶ ἰπη68δ6, εἰ τηδάϊππι δυϊπίοτι δι: τὸ 7.) δίπίῃα 10 
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Ῥτοροδίιίοποι ππΐνγβαϊθθ. ΕγξῸ δ δυσαῖαπι Γαοτίξ τὸ α οὐϊάατα β 
τοι ἰπ6886, τὸ βὶ Δαΐετη οτππὶ γ ἴ8 6886, ποι Βὲ δΥ]]ορἰση 8 τῷ α ἄς γ. 

ἴϊοσα δἱ τὸ α συἰάαπι βὶ ποι ἱπδὶξ, οπιπὶ δαΐετι γ ἰηϑιξ, ποπ δγὶξ 871}- 

Ἰοξίδιαπο τὸ β ἀθ γ. διμιιτος οϑιεπάοίαγ δὲ 8[ ργοροϑίἴομθ8 πὸ 
τπίνουβα! 5 δἰπὶ, ϑυῖ δηΐτι πθοθ888 δϑῖ ΔΙΏΡΩΣ 6556 ΡΑΓΙΘΌΪΔΓΕ9 ΘΓ 

εοπγυοσϑίομθπι, δὰϊ υπίγογβαϊα ἱπηρὶ ταϊποῦὶ δχίγθῃιο : δὶς γ6ΓῸ ὩΟῸῚ 

δαὶ δυ]]ορίσπιιδ, πες ὧν ρυίπια ἤραγα πες ἴῃ ταβάϊα. φαο οὶ ορροσίϊθ 
0 ςοπνεγίαμτωγ ργοροϑί[ἰοη68, ΘΥεγίαμἴτγ ἄτηραθ. διῃ οἱ τὸ α ἰποὶξ 

μῈ}} β εἱ τὸ βρῃικὶ γ, τὸ α ἱποτῖξ π0}}} γ. ΤΏΓδιιδ δὶ τὸ α ἰιδὶς πὰ} 

β οἱ οπιπὶ γ, τὸ β ἰαοτῖς πα Πὶ γ. ἰἰάοπι δὲ εἰ 8ἱ αἰΐογα ργοροϑίεῖο 
ὍΘΙ ὈΠΙγΘΥϑα 5 1. Ὡδπ δὶ τὸ ἃ Ὰ}}} βεῖτοβ οαἰάαιῃ Ὑ ἰησὶξ, τὸ ἀ 

οσυϊάαπι γ ποι ἱποτίξ. εἰ σόγο τὸ α πι}}} β δἰ οὐπιὶ γ πὶ, πα }]}} 

«τὸ βὶ ἰηδυῖξ, δἰπιη! τοῦ θὲ, 91 δΥΠ]ορίθπιιϑ 81: ργιναιναϑ. οδίθηϑαχα 

δυΐτι οἷς τὸ α οαἰάαλτι βὶ ποθὴ ἴπ6 886, 9114π6 αἰἐγι ατ σαντα ργοπαπία- 
ἴσαι βγ, ποραϊίνωπι α γε οἷς δπΐῃι οἰποιοραῖωγ ον ]]οβίδυμι5. οὐπὶ 
ἐξίτατ Ῥγοππηιίαϊαπν σοποἰαϑἱομὶ σοπέγαγίαμι. δαηνρίισα [ἀοτῖξ, δοὰ 

8ὺ ετἰϊ 8. Πορίϑπιθϑ. πᾶπι δἱ τὸ α ἰπϑὶξ. δἰιοαὶ β, τὸ β δαΐεπι οτπηΐ γ, 
Ὡοη εγίξ ἉυΠορίϑτηα5 τῷ α ἀθ γ. ἰϊεπι εἰ τὸ α ἱπδὶξ αἰϊουὶ β, πὰ}]: 
δαΐδθιη Ὑ») ΠἼῸπ δγαΐ δυ]]ορίϑηλυϑ τῷ β ἀε γε 4υαίε ποῃ δνεγ μα 
ΡΓοροδίξοπ 8. δὔτη δα ΐθπι Ορροϑιξαπη δαπιρ τα πὶ [πετῖϊτ, ργοροϑιοη ες 
δυοσταπίωγ. πδῖη 81 τὸ ἃ οτμηὶ β εἴ τὸ β οπιηΐ γ ἱπϑιῖ, τὸ ἀ οὐηηὶ 
ἑποτίε, δοὰ μπ}}} ἱπογαῖ. ττιγϑϑ δὶ τὸ α οὐπηὶ (6, πὰ}}1 ἀυΐοτα γ ἰηϑ11, 
τὸ βὶ πα]]ΐ γ ἱπογίε. 86ἀ οἴπηὶ ἱπαγαξ, ϑἰ τα} τογ οϑίοπαϊταγ εἴ οἱ. ποα 
πηΐνθγβαὶθα οἰπὶ ργοροβιτοπθ8, χαΐα τὸ α γ βὲ ππίγογϑαὶθ δἰ ργιναῦ- 
γψαπι, αἰϊεγιη Ὑθγοὸ ργοπαμπεϊδἔυπι ἴῃ ραγῖδ εἰ δες αεῖναμι. 8ὲ ἰρί τον 
τὸ α οπιηὶ β, τὸ βὶ δυυΐσπι αἰϊφαΐ γ, τὸ α αἰϊοαὶ γ ἀοοϊαϊξ. δϑὰ πὰ}}} 

αἱ ἵπεταὶ, τάγθῃϑ δὶ τὸ α οπιηὶ β., π}]1 δαΐθπι γ ἱποῖς, τὸ β μα} γ ἰη- 
οτίξ ροβίταπι δαΐθαι [ἀδταξ ἰπ 6888 δἰϊραὶ. οἱ πο: τὸ α ἴηϑῖξ αἴϊου! β 
εἰ τὸ ῤ δἸϊοαΐ γε ποι Αξ γ]]ορίοπιιδ. αοᾶαὶ τὸ α ἱποὶξ αἰϊουϊ β, ΒΆΠῚ 
δαῖοῖα γ, π6 δὶς χυΐϊάθιν ταὶς ὁΥΠΠορίϑιπιι8. χποοῖγοα 1|1|ὁ Ἰποάο δυογ- 
ταπῦγ, μοο ποῦ δυδεξαπίαγ ργοροβίπίομεδ. δχ ἀϊοιὶθ ἱριτατ εοπσίδξ 
αοπιοάο οοηγεγβα ςοποϊαβίομε ἱπ δίηρα]ς Ἀσαγὶα βαϊ. 611 ίϑπηιιδ, 
δἰ φαλμάο ργοβεῖυγ οοπέγαγίατα ργοροϑιοηὶ, χαᾶπάο ορροπίξατη. 
ἀρραᾶτεϊ εἴαπι ἴῃ ργίπια ἤζυγα ρδγ πιδάϊδιῃ εἴ ρεῖ ροείγεππιδιι ε[βοὶ 

40 ἐγϊϊορίδιποθ; δὲ ργοροπίτοηθπι φαίϊάσπι ταϊποῦὶ δχίγοσιο ἐπποίαπι 
δεῖηρεῦ Ἔυθγιϊ ρδγ ταεάϊατα βριιγαάπι, δᾶτη γΈγῸ 4π|6 πιϑίουῖ δχέγεπιο 
ἰυποῖα 68ῖ, μετ μοϑβέγειπδιῃ, ἰπ δεουπάδ δαΐειῃ ἐβαῦθι Ρδγ ρῥτίπιδπι εἴ 
Ῥεῖ ροϑβέγειπαπι; εἰ ργοροδιομθπι φυϊίοπι Ἰαποΐδιπ πιρποΓὰ δχίγοηο 
δεῖαμει δυδγεὶ ρ6γ Ῥγιπιᾶσω Ἀραγαπι, ἰαποίατα γοιῸ πιδιοτὶ ἐχίγεταο 
τ αἰ εἰπιᾶπα. ἴῃ ἰεγεῖα γεγο ἤφαγα ρει ρυϊπιᾶτι δὲ ρεὺ πιβάΐδῃι; οἱ 

τυποῖαπι χαϊά ἐπὶ τπαϊογὶ Ἔχίγθιηο δαεηροῦ δυο ρεγ ργίταδιῃ, ἰαποίδπι 
δΔΌΓΕΙΙ ταϊ ποτὶ ΘΘΕρΟΓ μὲσ τηδάϊαται, «υϊά ἰριξαγ 91: σοπγογίογε, δὲ 
ἀποταιοίο ἴῃ δίμραις βφαγὶα, εἰ χαὶβ οἰβοίατυν 5υ}]ορίϑπιι8., Ρεγϑρὶ- 
συσ 6988. : ᾿ : 

80 11. Ῥοτ ὑταροϑοῖθεῖς δαΐεπι δι 5711 ορίδμητι8, ἐν ὨομίταΓ σ0Ὲ- 
τρλάϊοιϊο σομοϊιβιοηΐθ εἴ δϑδυτηϊταῦ 4] 6 ρυοροϑιῖο. πὲ δαΐεπι ἴῃ 
οταπῖυτι5 Βρτιγίδ. διπι}}15 δαῖτα δϑὲ οοπυθγϑιοηὶ, 864 60 ἀϊίετε φαοά 
ςοπγυοθγαϊαγ ἰδοῖο δγ]]ορίδανο δὲ δαμηρεῖβ ἀγηθα} 5 ργοροϑβιτοπὶθαδ: 
ἀεάαοίτατ δυΐθια δὶ ἱπιροβϑὶθι]ς, οὰπὶ ορροδίξιη 6886 γθγαπι ΠΟῚ 
δυῖα οοποΘ98.πὶ 864 οΧ 86 πρφηϊξοδίαπι δῖ. ἰδιτηϊηὶ δυΐοιι ϑιπλ 16 Γ 
Βαβεπῖ ἴπ ἀπιρορῦθ, οαάδμιαπα δδὶ διῃ οσγππι δυπιρίῖο. ἀϊρυΐα οὐχ 
τοα οτηπὶ βὶ ἰπαδὲ, τηδάϊαπι δὐΐθιῃ δϑὲ τὸ γ, δὶ ϑιρροδίϊπτα Σιοτὶς 
τὸ α δαὶ πο οἵππὶ δαξ πῈ}}} βὶ ἰπ6586, οὐπηὶ δαΐεπι γ ἴπθσδδ6, χαοά 

80 ααπϊάεπι ογαὶ υδγαπι, Ὥθοθθδ6 6ϑὲ τὸ γ δυΐ π}}}} ἀπς ὩΟ ἢ οπππὶ βὶ ἰπ- 
6586. Ὠος γεγο 68 ἱπιροϑϑῖθι16. χπαᾶτα [αἰϑιπι εϑὲ φαοά δυρρορίζωτη 
ξαλε, ορροπίταπι ἰφίτατ 6δὲ σδῦαπι. ϑἰπιμ τον δὲ δἴϊαπα ἰπ }115 βριιτίϑ. 
4αιδθοῦπαῃς δμὶπι ςοπγογείοπεπι γϑοϊριυπε, δἰίαπι 8υ]]ορἰσπιαπι χαϊ 
Ῥδσ ἱπιροϑϑῖθ116 δχϑίγυϊτηγ γϑοϊρίαηι, οπιπία ἐρίτατ δ|1ὰ ργοθ! επιδῖα 
ῬΓΟΡΔΠΙΌΣ ΡῈΓ ἱπιροϑϑλῖ]6 ἴῃ οταπίρα8 βχατίθ, ἀπίνεγθαϊς δαΐθτι 
αἰ ραϊναπι ἱπ παϑϊα φυϊάοπι εἰ ἴῃ τεγῖὶα ἤφαγα ργοβαῖαγ, ἴῃ ρτίιπα 
ΥΘΙΟ πὸ ῥτοβαῖαγ. ϑδιρροπαῖασ δηΐα τὸ α πὸ οπιπὶ δαὶ πὰ}}} β 
ἴποδβε, εἴ Ὁ πεγανὶς Ῥᾶγίε δβϑιπιδιογ αἰΐεγα ργοροϑβίτο, 1ὰ δϑὲ δἷνβ 

4 Οὐγηὶ ἃ 'π6888 τὸ γ ϑἷγε τὸ β ομηπὶ ὃ: 8ἰς επίνπ {πογίξ ρτῖπια. βζογα, 
5 εἷ ἰρίτον δαρροπαῖαγ ποι οππηὶ βὶ ἴπεθ56 τὸ α, ποῃ Αὲ 6.1 1οβίϑεπαϑ, ΔΡ 
πίγανΐα ρᾶγίβ δοοιρίατιγ ργοροϑιτιο. δἷπ πΌ}]}}, θᾶπ6 συτη Ργοροϑίιο 
β δ δοϑυπιρία [Ὠρτγὶϊ, εἰπε παεμνε [αἰδαπι, ποι ἰάπιεη ργοραθιταγ 
Ῥτοροϑίζατα. πᾶπλ δἱ τὸ α πῈ}}} β, τὸ βὶ δαίεπι οπιηὶ δ ἱπαὶϊ, τὸ ἃ 
ϑΆ 11 δ ἱπογίς, Βοο ἀπίθπι δὲ πῃ ροβϑὶθῖ]6. ἕαϊδαπι ἰράναν 68ὲ {Ππά, 
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δα] β τὸ α ἴπδδ56. δ6ἀ δἱ πῈΠῈῚ ἴποβθα δὲ [αΐδτιπι, πο Ομ δθο 
Ὁπιηὶ ἰπ6886 δϑὲ ὙΘΓΏΠΙ. δὶ ὙΘΓῸ ΑβϑυΠΠΑΪῸΓ ρΓΟρΟΘ 0 γα, ποη Βὲ 
41] οβίϑιωυϑ. αἴ ποάπ6 ἴχπο, οσὰπὶ διρροοϊξιπι ἔαδγὶς πο οἸΩπὶ βὶ ἰῃ- 
ε586 τα. ΄ιᾶγε ρεγορίουατι 6ϑὲ οτππὶ 'π6586 ποη ργοθδγὶ ἴῃ ρτίπια 
Βφατα ρϑγ ἱππροϑϑῖθ 116. ἀ]ίουΐ τθγὸ δὲ π}}} δὲ ποῦ οπιπὶ 'π 6886 ργο- 40 
Ῥαϊαγ. δυρροῃδίιγ δηϊπὶ τὸ α μᾺ}}} β ἱπθβ86, τὸ β δυΐδιιν δι υηδιῦ 
οπιηὶ ἃυΐ αἰϊουὶ γ ἰπθ886. δγρὸ πβοβ886 βϑὶ τὸ ἃ ποὴ οἱπηὶ δαξ πα} ]ΐ 
γ ἰχι6886, ἤοο διξεπι 68ὲ ἱπιροβθῖὈ 116. δἰξ εηὶπε ἤος Ὑδγαπι δὲ πιᾶπὶ- 
ζεϑῖαπι, οπιπὶ γ ἔμε886 τὸ α. αὐᾶτε δὶ πος δϑὶ ζαίϑατη, πθοθβ86 δϑὲ 
τὸ α αἰϊουϊ βὶ ἰπε586. χυοάϑὶ ἰαχία α δυπιρῖα διογὶξ αἰϊεγα ργοροσβιο, 
θη οτὶξ 9.1] ορίσπιαϑ. πα 4ὰ6 συγ διρροδιτιπι [πετὶϊ ἐοπεγατία τι σοῈ- 
οἰαβίοπὶ, αἱ δἰϊουϊ ποπ ἰπε886. ἀρρᾶγοὶ Ἰρίτηγ ὁρροδίϊζατη ϑαρροποπ- 
ἄχιπι 6586. ΤΏΓΘΏΝ ϑαρροπδῖογ τὸ ἃ ουἰάαιι βὶ ἰπ6886, διυπαίαγ δυΐδπι 9Ὸ 
τὸ γ ἴπθ886 οπιηΐ α- πξοθϑβ8 ἰξίἔπγ 6δὲ τὸ γ οαἰάδιη β ἰπεβ8θ, μος 
δαΐθτι εϑῖο ἐπηροϑϑὶθι}]6. αιαγα ἔα δ δϑὲ χυοά ϑυρροδίίαπι ζαϊ!; 
βἴαιδ ἰΐὰ υεγιπὶ οδὲ πα} }} ἴπ6586. δἰγητοῦ βδξ, 81 ρτγινδένατα 5ὰπ- 
Ῥίαα [ἀοτῖϊ ργοπαηεδίαμι γ ἃ. σιοάσδὶ ργοροϑβίεϊο βιιηρίὰ εἷξ Ἰυχία 
β, ποὺ δγὶϊ 9ϑγυ}1ορίσπιιϑ. δίῃ ςοῃεγαγίαπι βαρροδίϊαπι [τ τὶξ, δγ ]ορλδ- 
τὴ8 4υϊάοτη εξ εἴ ργοραθ το Γ ἐδάνεβετο ἢ ποῦ ἰᾶπηθὴ ρτορ τι 
ᾳαοὰ ρτγοροϑίζαπι {πϊξ, δαρροπδίαγ δπὲϊπ οτηπὶ β τοα ἴη688586, οἱ τὸγ 
δαιηρίαμη οἷς ἰῃ68856 ΟἸὨΠὶ ἅ, ΠΕΟΘ886 Ἰρίιγ 6οῖ τὸ γ οπιηΐ β 'π6886. 
Βοος δυΐεπι δ ἱπῃροϑϑίθ}]6. ἱΐδχαθ [αἰβαπι 68ὲ οπιηὶ β τὸ α ἴπεϑ86. 
δὶ ποη οοπίϊηπο πθοθ886 δϑῖ, δὶ ὩΟῺ Θτπηὶ ἰμ δῖ, πᾺ}Π1 ἰπ 6586. 8: ΟΣ 30 
Βεὶ εἰ δἱ δή β βυταρὶα ἔμειῖξ αἰξογα ργοροϑιιο. ετΐξ οπὶπι δυ]]ορῖδ- 
τοῦϑ δὲ ργο δρίτατ προ 3515 116, ποπ ἔδιπ θῃ ΤΟ παν ἈγΥροι μι οδὶ8. χαο- 
εἶγρα ορροπίϊαπι δαρροποπάσχη 68ξ. αἱ βυξεπὶ ργοεῖαγ ποι οπιαὶ β 
ἀπ6886 τό α, ϑιρροπεπάινιῃ δεῖ οπιπὶ ἰπ6566. ᾶτηῃ 81 τὸ ἃ ἴποσῖ ΟΥλμΐ 
β εἴ τὸ γ οἴμηῖ α, τὸ γ ἱπειιξ οπῖηι 9. ἥυαο οἱ πος 6δδὲ Ππηροϑοίβθὶ]ο, 
ἕαϊδυτα 6ϑὲ αιοά ϑβιρροδίξανη [αϊξ. διπι τεῦ Ηδὲ εἰ δἱ δά βὶ ϑυπιρία 
Ζαετὶν ἰξογα ργοροβίειο. :ἰἀδπιαιδ δὶ ργοπππείδϊαπι γ α 81} ρυνδξῖ- 
Ὑυπι: πϑι δὶς θαι βὲ 5.0]]0ρι5πια8. αιιοάϑὶ τῷ βὶ ἱππραῖυτ ρτο- 
παπιϊδξαπι ργγαξίναιπ, πἰΕ1] οϑεθηάϊξαγ, δ᾽ γεγο πο ἔμεγὶς ϑπρροδὶ- 
τὰπι ΟἸὨπὶ ἰπ6856, 86 αἰϊουϊΐ, ποὸη ργοβᾶῖιγ ΟῚ οὐππὶ ἰῃ6886, 864 
ἈΌΪΕ, πᾶπὶ δὶ τὸ α ἰπϑὶῖ αἰξοπὶ β, τὸ γ γϑσο οἵαηίὶ α, τὸ γ ἱπογὶξ αἱϊ- 62 
αἱ β. εἱ ἰρίξατ μος 6ϑ8ὲ ἐπιροβδϑβίβι!, ἕαϊϑυνη εϑὲ δἰίσαὶ βὶ ἴπο886 τὸ α. 
ἰτάχαθ υϑῖπιπὶ δοῖ πᾺ}}} ἰπ6856, μος δηΐεπὶ ργορδῖο ϑἰχωὰὶ το τπν 
ᾳιοά τόγαπὶ 6δῖ, χυΐα τὸ α ουαἰάδιη β ἱπεταῖ, οαἰάαπι ποη ἱποταξ. 
Ῥτδθίεγεα ποῖ ργορίεγ Ἀγροιβοθίπι δοοίαϊ ἱπαροβϑῖθ 116. ζα δα εἰΐσα 
δδϑεῖ, δἰφυϊάετα 6χ τοτί8 ποη ροϊεϑὲ [ἀἰδυπι σοπο θα ϊ. ̓δεὰ πιοάο εδὲ 
γεγὰ: ἱπεϑδῖ επὶπι τὸ α οπϊάδπι β. ἀυᾶτε ποῖ δῖ βῃρροποηάμτῃ ἰῃ- 
6886 δἰϊουὶ, 56 οπιηΐ. δηΐταν ἤεῖ εἰ δἱ τὸ ἃ ουἰάαιπ βὶ ποπ ἰπ6 888 
Ρτγοβδπια8. πϑιῃ δὶ ἰάθιι δδῖ ουϊάδτη ὩΟῚ ἴη6886 εἴ πο οἵπηὶ ἰπ6886, 10 
δαάεπι δεῖ διιβογαπι ἀδπηοηῃδῖγαιίο. ἀρραγδὲ ἱρί ταῦ πο ΠΟΙ τΑγττα 
864 ορροβίτιη δυρροπεπάαιη 6856 ἴῃ οἰμηῖραϑ 5Υ]]ορ δπιΐθ, οἷο δαλτ 
εὐἰξ σοποϊᾳ 6 Π6Ὶ πευποϑένειο, οὐ ᾿νε ΠΟ θΙξ αχίοταδ {ἰΠπἃ Ρτορα- 
Ρ16, 4αῖα 81 ἀθ ϑουΐβ δἰβετηδιίο δὺξ παραὶ υϑσγὰ εδῖ, σῃπι Ῥσοόβθδ- 
ἔστ διῖ ΠΟ 6886 ὙΟΓΩΠ ΠΕβΑΙΠΟΠΘΙΏ, ἤροθ886 δϑὲ αἰβιτηβιϊοηθσα 
Ὑδγϑτι 6886. ΤΌΓΘΩϑ ηἰἶδὶ ροπδῖ υδγϑηη 6886 Δί Ἀττηδ ἴομθιη, ργοβαθῖ}8 
δοῖ δἀπιεηάδπι 6586 περαϊϊοηθαι. σοπ γατγίπι δαΐδμι ποαΐγο τηοο 
ΔῸΡ ἀχίοιπα οδάϊξ: πεζιθ δηΐτα δὶ ζαἰϑυιπὶ δαὶ πα Ϊ]1 ἀν 6 586, πας 6886 οδὲ 
αἰ σϑυμη δὶξ οἸππὶ ἰπΠ 6886: ΠΕς 6ϑξ ργόβάρι!α, 981 δἰ ἴθγατα οἱὲ [δ ϑαση, 
Αἰϊοττιπὶ 6886 Ὑθγυπι, ρεγϑθρίοαυη ἐριξιν 6δὲ αἰϊα οχηπία ργοβοππαία 90 
Ῥδὺ ππροϑϑι ῖϊα ργοραῦ ἴῃ ρτίπια ἤραγα, ππίγθγϑαϊθ ἀπίθτα αἰβυτηδιῖ- 
σα ποῖ ρΥΟΡδτσί. 

12. 10 πιεάϊα σεγοὸ εἕ ἰπ αἰάπια ἄβατα μος χαοχαα ργοβαΐαν. 
δαρροπαίαν επίπι τὸ α Ὧοη οπηπί β΄ ἴα 6858, εἴ δυ πη  ΌΓ Οπιμὶ γ ἴπ 6888 
τὸ α. ετβοὸ δὶ πὸπ οσηνὶ β εἰ οτπηὶ ἱπδδὲ τὸ αἃ, πο οἵππὶ β ἱπεδὲ 
τὸ γι μος δυΐειῃ δϑὲ ἱππρο δῖ 8116. δἷξ δπὶπι πιδηϊΓδδῖατη οτηηὶ β ἰπ- 
6886 τὸ γι 4υδγα [αἰδυν δϑῖ φιιοά ϑαρροδίξιτη ζαϊξ. Ὑδγασα δϑὲ ἰκίταγ 
ὁπιηὶ 'π6586. φυοάϑὶ ςουγατίαπι ϑαρροϑίζοπι ἔιδγὶξ, 8} }]ο βἰϑπα5 αΐ- 50 
ἄεπι εὐἰξ δὲ ἱππροσϑῖθῖ]α ργορδθὶζαγ, ποῖ ἰδπιθα σοη βιτηδῖας ργορο- 
δἰτατα. παι δἱ τὸ α π0}}} β,, οπιπὶ δυΐδπι γ ἱποῖξ, πὰ] βὶ ἱπογιὶ τὸ γ. 
Βοος δαΐοτηῃ εϑὲ ἱπιροϑοῖυλϊα. αι ζαἰβπὶ δϑὲ πᾺ}}} ἴπθθδθ. δεὰ πὸπ 
δὶ ᾿ος εδὲ [αἰραπι, οὐπηὶ ἰπθ886 δὲ υϑγατα. σπδπάο δηΐετη αἰϊουὶ β 
ἱπεϑὶ τὸ ἀν δῈρΡροπαίογ τὸ α ὍΜΠ}Ε βὶ ἰπεθ86, Ὁπιηὶ δαΐοηι γ ἴμδῖξ. π6- 
ο6886 ἱριταγ εϑὶ τὸ γ 8}}}} β ἴη6586. απᾶγα δὶ μος δδὲ ἱπιροϑϑῖθι16," 
ὭΘο6886 δδὲ τὸ α Αἰϊουΐ βὶ ἰΠ6586. 81 ὙΘΓῸ βαρροϑίϊυτα [ἀοτὶξ δἰ σαὶ 
ποῖ ἰμθδδ6, εδάθμι δγαοξ ΖυΔ6 ἴῃ ρυΐταδ ἤβτιγα. ἰξεγαχσῃ δαρρομαῖαγ 
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τὸ α ουἰάαπι βὶ ἰπδδθ6, τῷ γ απξοπὶ πῈ}}} ἴπ6586. πϑοθ886 δϑὲ ἰρι ταν 
τὸγ ουϊάστι β ποπ 'πε556. 56 οτπηὶ ἴθογαῖ. παγα ἕαϊδυτη δϑὲ φαοά 
ϑαρροδίϊαπι ἔυϊς. πα} ἰρευγ βὶ τὸ ἃ ἱπετῖς. οὔπὶ ὙΕΓῸ ΠΟῚ Οπιπὶ β 
ἱπδδὶ τὸ α, ϑῃρροπαῖῃγ οἰππὶ ἰπ6886, ΒῈ}}1 δυΐθτη γ. Ὡθοδδδὲ 6σὶ Ἰβ ῸΓ 
τὸ γ 5Ὰ}}} β' ἴπε586. [ιος δαυΐοιπ εξ πηροβϑιθι18. ἐπε τϑγισα δϑὲ 
ὍΟπ οὐπηὶ ἰπ6888. ϑρραγεῖ ἐβίξατ ον 685 δΥ]] ορίδιημοϑ μετ ρογ πα ἀΐαμι 

ΓΝ 
ἡὰ 13. διπη ον σοποϊαἀεῖατ οἰΐατη μετ ἰδυϊίδτῃ βξαγαπι. Ῥοπδῖττ' 
επὶπι τὸ α ςπίάατι βὶ ποῃ ἴπθ886, τὸ γ δυιίΐετη οπιμὶ ἰπ6886. ΕΓΡῸ τὸ α 
οὐΐάατα γ ποη ἱπογίς, δἰ ἰβίξασ μος 68 ἱπιροϑϑιθιὶς, [αϊσυτα εοῖ αἰϊουΐ 
Ὧοπ ἰπ6886. ἰΐδαπι ὙΘΓΏΠΙ εδϑὶ οτππὶ ἱπ 6886. 81 γεγο δῃρροπδίυγ π}1 
ἴπ6886, 5. }1οβδηνα8 αυϊάθπηι δτὶξ εἰ ἱπιροϑϑὶθῖ]6 ργορδβιϊοσ, δε ποι 
οοῃβτιμαῖαγ ργοροϑίξιτα. Ὡᾶτη 81 ΠΟ γαυϊυπι δ ρροπαίαγ, εδάειαι 
δγαπὶ φιδα ἴῃ ϑιροτιογιθαβ. 86ὰ δά σοοποϊαἀδεπήυπι αἰϊςαὶ ἴπε886 
δες Ἀγροιμδβὶῖβ βυιπθηᾷα ἐδξ. πᾶπὶ δἱ τὸ α Ὡ8}}} β, τὸ γ δαΐεπι αἱ]ϊ- 
οαἱ βὶ ἱπϑῖτ, τὸ α ποῦ οἱππὶ γ ἱπεγῖς, οἱ ἰξίτατ μος δδὲ [αϊδυπι,, ὙΘγΓΏ τι 
εσὶ τὸ α αἰϊουΐ β ἴπ6856. σαν δαΐομι πῈ ΠῚ βὶ ἱπεδὶ τὸ α, δυρροπδῖηγ 
αἰϊουΐ ἴπ6886: 864 εἰ τὸ γ οππηὶ β ἰπεδδε δοοϊρίαϊασ. πϑοδβ86 ἱρίπις 
δδὶ τὸ α αἰϊουΐ γ ἰμδδθθ. δὲ πῃ} ἱμπεγαῖ. ἄθατὸ ἰαίδυπι οϑὲ δἰτουὶ β 
τὸ α 'π6886. αποᾶϑὲ δῃρροπδθιγ οτπηὶ βὶ 'ἰπ6 8586 τὸ α, πο ἘΓΟΝΝΕ 

γροῖδε- 
εἰδ ϑατποπάδ 6θϊ. πδῖῃ δἰ τὸ α ἱπθϑὶ οπιηὶ βὶ εἴ τὸ γ ουἰάδπι β, τὸ α 
ἱποϑὲ οὐϊάαπι γ. πος δαΐοτη ΠῸΠ δγαῖ. ἥπᾶγα ἰαΐϑυπι δϑὲ οππηὶ ἱπσ 
6886. ρῥτγοίπάε υϑγιη δϑὲ ΠῸῚ οτππὶ ἴπ6886. αυοάϑὶ δαρροπαῖατ ουὶ- 
ἄστη ἴμεδδθ, δαάεπὶ ὀγιπὶ υδα ἴῃ ργδοάίοιϊ8. ρεγϑεριοιατη ἰρὶαΓ 
εδὶ, ἸΏ οὐππίθ8 8.1] ορ 5πιῖ8 χαὶ ΡῸΓ ἱπιροβδίθι!ε ἐχϑιγαυπιγ, δῸρ- 
Ῥοπδηᾶθων οραϑαὲ φιοά 68ὲ ορροϑίξιπι. σοπϑίδὶ δἴδια 1π χηρέϊα βρτιγὰ 
Ῥτορατγὶ δἴᾳπο Ἰῶοάο γιυβίειπα δἰβυτηδίναμι, εἰ ἴῃ Ροδίγειδα υπὶ- 
σεγδαὶθ. 

44. Ιᾶτὶ γεῦο ἀδπιουβίγδεῖο ἀθοθηθ δῇ ἱπιροβϑριϊα ἀἰετε ἀὉ 
οϑιεηϑῖνα, χαὶα ρομίϊ χαρά το]ϊ ἐυεγῖετε, ἀποεηδ δα ςοπίεϑδαπι τρεῃ- 
ἀπείτπι : οβίθηϑινα δυΐθτη ἱπι πὶ δατηϊξ ἃ οοποεδδὶθ ΡΟ ϑ᾽ ΠΟπΙΡτιϑ. 
ἀοοἰρίππι ἰρίϊατ ἀπραᾶθ ἄνδθ ῥσγοροϑίϊίοπθα Ἷοποθβθα8: 864 αἰΐδετα 
δαπιξ εα8 εχ αυΐρυδ δὶ δΥ ]ορ!βιη05, αἰϊοτα γθγοὸ ἀπᾶτι Βδτυτι εἰ Π0α- 
τδάϊοϊοπϑαι σοποϊτβίοπῖβ. τἴετὰ ἴθ δἰΐογα πὸπ δὲ πθοθ886 μοίδπι 
6886 φοποϊ ιϑίοπαιη, Ὡ6ς ῬΓῖι8 δυηΐ αϑῖπὶ 6686 γαὶ ΟΠ 6886: ἴῃ δἰΐεγα 
ὙΈτο πϑοδ886 δϑὲ ῥΥΐι8 δαπιὶ δᾶπι ΠΟΩ 6886. ὨΪΆ1 δυΐεσα τοΐετγε αξιτστα 
φοποΪπβῖο δῖ αἰαγιπδιίο ἂπὶ ποραῖϊο, δε δἰπη οῦ τοῦ 86 ΠΡ ΡΒ ἴῃ 
δια ράΡυ5. χαϊοχαϊὰ δαΐοπι οβἰεπεῖνα σοποϊπάϊατ, εἰΐαπι ρεγ ἱπιροό- 
δἰ 116 ργοβαβίτατ; δὲ φῃοὰ βὲγ ἱππροϑϑίβι!ε, οϑιεπδῖνε; εἰ βεῦ 6οδ- 
ἄεπι ἴουτπῖποβ, ΠΟῚ ἴδηπει 1π ἰἰδάσπι ἤρττγῖδ. τΌτη δπὶπὶ εἠορνω 
Ἀι ἴῃ ρτίπια ἤρτιγα, Ὑδγι δπξ πὲ ἰπ πιράϊδ δοὺξ ἱπ Ὁ] πιά, ρτὶνδι- 
ψαπι 'ἰπ τηεῆϊα, δα ΠΡ  νατη πὶ αἰ επια. οὐπὶ δαΐετη 5υ]]ορ σπνα5 δὲ 
ἴῃ πιράϊα ἄξατγα, νεγιπι δὶς ἰπ ρῆταδ ἤρτιγα, ἰάχας ἱπ οτηηῖμπς μτα- 
Βἰεταδῦβ. σαπὶ δαΐοτι ἰῃ μοσέτειτα Ἐπὶ ΒΥ ΠΠΟΡΊδΙπ8, σα γιπι Εγιΐ ἢπ 

Ρυπια εἰ πιεάΐα, πεῖρα αἴπισπαπεῖα ἰπ ῥτίππα, περαπῖϊβ πὶ ππεάϊδ. 

τοβδῖπιῃ δηΐπι δἰξ τὸ α π}}} δὰϊ ποπ οπιπὶ β ἴπδ886 ῥῈῖ ῥγἰπιδτα 
" ῥὸ 
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τᾶπι. εἐγξο ᾿γροιβεδβὶς εγαὶ δἰϊςυὶ βὶ ἰπεβ886 τὸ α; τὸ γ δυΐεπι 5- 
ταθθαῖαγ οὐποὶ χυϊάοπι ἀ ποθ 886, π}}}} δαΐθαι β. δἰ επίπι εἰβοίεμα- 
ἴαγ 8.1] ορίδταῃ5 οἴ ἱπιροϑϑῖδ116. δες δαΐθτη οϑὲ τπθάϊα ἤροωγα, εἰ τὸγ 
οτιηΐ α οἵ μᾺ}}} βὶ ἐποϑῖ. εἴ εχ μῖβ ἀρραγεῖ μ0}]} β ἰμιε88ε τὸ α. δϑἰπιὶ- 
Ἰτὸν βεῖ, δἱ ργοβαῖαπι ἵπογῖξ πη οτηπὶ ἴπε886: πᾶπὶ Ἡγροιῃ δῖα εδὲ 
ΟΥηπὶ ἰπα88δ, τὸ γ ΈΓῸ ϑΌΠΙΕΡΑΙΌΓ ἰπ6886 οὐπηὶ ἃ εἰ ποη οπιπὶ β. 
ἰϊάεπιφας οἱ ρτίναϊίσατα δοοίρίαίτιγ ργοπυπιϊδίωπι γ α : πᾶπὶ οἷο 4πο- 
4πε βὲ τιεάϊα ἤξτιγα. ττιγβαβ ργοβαίωπι εἱξ δἰϊουΐ β ἱπεββε τὸ α. ετξοὸ 
Ἀγροιμοοῖβ εϑὲ μᾺ}}} ἴπε586. τὸ βὶ ἀαΐεπι δυιπιεβαϊαῦ οππηὶ γ ἰπεϑ8δη 
δς τὸ α νεἷ οπιηὶ νεὶ αἰϊςυΐ γ. δὶς επίπι σοπο ϑατι 6Πξ ἱπιροϑοιθι16. 
Μδες δαΐδηι δὲ πἰτίπια ἤρτγα, 91 τὸ α εἰ τὸ βὶ ἱπεῖξ οπιπὶ γ. δἴχαθ εχ 
μι- Ῥετϑρίσαστη βὶ πεοθβ88 6886 αἱ τὸ α ουἱάαπι βαὶ πιοῖξ. δἰ ται ποῦ 
Βεὶ εἰ δὲ αἸϊσπὶ γ δαπιρίατι {ποτὶϊ ἰποδθο τὸ β δυΐὶ τὸ α, Ταγϑαϑ ἴῃ 
ταϑάλα βριγᾶ ρτοβαΐυπι δῖ τὸ α οτηπὶ βὶ ἱπε886. Ἔγρὸ Ἀυροιμεσβὶδ ογαὶ 
ποῦ Οπιηὶ βὶ τὸ α ἰπ6586, δαχηρίωτη δαΐοαι [αἱξ τὸ ἃ ἰπ6856 οταπὶ εἴ 
τὸ γ οταπὶ β: δἷο επὶπὶ εἰ βοϊεῖοῦ ἱπηροσϑὶθι]6. δἴσφτθ ἤδες δὲ ρτίπια 
βρῦτα, οἱ τὸ α ἰποῖξ οπιπὶ γ εἱ τὸ γ οπππὶ β. δἰπιῖϊτογ ἤει δε δἱ αἰϊοαὶ 
Ῥτοθαΐαππι εἷϊ 'ἴπθ856. ἢδὶπ ἈΥροιἨ εβϑὶβ ἐγαὶ μ0 1 β τὸ α ἴπ6886, 80 π|- 
ἵπτο διΐοτα δας τὸ α ἵπε886 οἰηπὶ γ εἴ τὸ γ σπίδατα β. δὶ υεγο 5}]- 
ορίϑανα8 δἱξ ρυνδ να9, ἈΥροΙμ δἰ9 ἐταῖ τὸ α σπίάϑπι βὶ ἴπ6886, διιπι- 
Ρατα δαΐοαι ἕαϊξ εἴ τὸ α πΌΠ| γ εἰ τὸ γ ἰοσστὶ β ἰβεϑϑε. ἰΐδαας δὲ 

ΑΝΑΠΥΤΙΟΘΟΆΌΜ ΡΕΙΟΆΟΜ 11. 
Ῥτίπια βξιιγα. βδάεπι δϑὲ το, δ ὩΟῊ πίγ Υβ 815 511 5} ορίδπιαϑ, δοὰ 
τὸ α συἰάλπι βὶ ργοββἴαμι δῖ ποῦ ἴπθ8866. πδπὶ Προ 6518 αγαῖ οπιπὶ 
β τὸ α ἵπε886, δαυυρίατη δυιΐθιι ἔπ τὸ α ἴπδ888 μα} γ οἱ τὸ γ δἰϊουὶ β. 
εἰς επὶπὶ οἰβοῖτν ρτίιπα βρτιγα. τγϑιϑ ἰπ ἰογα ἤραγα Ῥγο) »αίτιπι δ 
τὸ α οὐπληὶ βὶ ἴπεϑβε. δγρὸ Βυροιμεϑὶδ δγαξ πὸ οἵμπὶ β τὸ ἃ ἴηε588, 
δυταρίυτη ιιέϑιῃ Γπδγαὶ τὸ γ ἰπθβδὲ οἰπῃὶ βὶ εἰ τὸ α οχηηὶ γ. 8ῖς δηΐπα 
ΠΟποΪαστιπι αὐὶξ ἱπηροδ81:0116. ἤδδς δαΐοτι δϑὲ ρτίπια ἤρτιγα δαάθσα 
εϑὲ ταῖϊο, δὶ ἰὼ αἰΐχυο [αδγὶὶ ἀδθιποπβίγαιϊο. πὰπι Ἀγροι6ϑἷδ ουὶξ π}}}} 
β τὸ α ἴπδ586, δαπιρτοχο δυΐοπι δδὲ τὸ γ ἵποθ86 δ]ΐοαι β εἴ τὸ α οἵππὶ γ- 
φυοάϑι ρτίναιϊνῃϑ δὲ δγ]]ορίϑπιυδ, ΠΥροΙ  οϑἷ8 θδὲ τὸ ἃ οὐϊάδτι β ἰῃ- 
8586, δῃτηρίαϊι Δυΐοτι δδὲ τὸ γ 6586 Π0}}} α οἵ οἰππὶ β. ᾿δες δυΐοτα 
εἰ τπεάϊα ἄγυγα. διπιιττο ἤεὶ εἰ δὲ πον ππίνογβα } 8 δὶς ἀθπιοποιγαῃο. 
Ἡγροιμδοὶς δηΐπι ετὶξ οπλαὶ β τὸ α 'πβ888, βϑυυπρίαπι δδὲ δαΐετι τὸ 
ἵπεδδα π0}}} α εἰ αἰΐςαὶ β. μαδς δαΐοση δὲ τη βάϊω ἤβαγα. ρογορίσπαχα 
ἐριταγ οδὲ ρδὲὺ ὀοδάδτη τετταίποϑ δὲ οβίθηβίυε ροϑβ8 Ὁ [ΠῚ 
Ρτο ]επιδῖα εἰ με ἱπηροϑϑιθῖϊε. δἰμηλ τεῦ δυΐοτι ᾿ιοοδῖῖ, σα 9γ110- 
Εἰδπνὶ δἷπξτ οσιθτϑινὶ, δὰ προ ϑοΒη6 ἄυσεγα ἷπ [18 τουτὶ πὶ8 ηαἱ δαπερτῖ 
(ἀετίης, οἱ ργοροϑίεῖο ϑυπιρῖα ποσὶ σοποϊυδίοπὶ ορροϑίϊα. ἐἰβοιπο τας 
επὲνη ἐἰάοτη τγβοκίμας ἴσια δῃπὶ αυἱ Ρ6Γ ΟΠ ἐγβοποῖη Βαπῖ. χαϑπι- 
ΟΡ τε σοπεπυο ΠαΡετηυϑ εἰαπι ἤραταβ, ρ6 τ 4089 σοποϊυ ἀδπίγ δὶπν- 
καὶ ῥτοβίειμαῖβ. Ἵσοπϑίδι ἰρί ταῦ οὐππα Ῥγοβίοιια ργοθατὶ αἰσοηα 
γποάο, ἰὰ εδὲ εἴ Ρ6γ ᾿προϑδίρῖϊθ δὲ οδίθπδινα; ἢθς Ρο888 Δἰ[ἜΓατα τοο- 
ἄππι ἃ δἰΐεγο βεραγαγ,. 

15. ἴπ φιᾶ δαῖοπι ἤρτιγα ᾿ἰοθαῖ εχ ὁρροιῖεῖ5 ργοροδι οηΐθτιϑ 
ταϊϊοοϊπατὶ, ἱπ φαὰ ποη Ἰίσεαξ, δὶς οὶ τ τπδη εϑαπι. ἀἰςῸ δαϊθιβ οΡ- 
Ῥοβίϊα9 ργοροβιϊίοπεβ 6856 δδςυιπάιπι ἀϊοι ποτα ἀαδιμοτ, περ 
ϑαθῖς Ὡμ} Ἐς δὲ οταπὶ-- ΠΟῚ οπιηί, οἱ δὶ ἱσαὶ - πᾺ}}}, εἰ δ] σαϊ - ποα αἱ 
εὐἱς ΓΕ Ὑδγὰ ἴγεδ, ἡτιστιζωσι 4] οπὶ εἴ ΠῸῚ ἀἰϊσυΐ δοσυπάμμι ἀϊοοποπι 
ζαπῖθτ ΟΡροπυπίιγ, δχ ἢϊ5 δυΐεαι οοπίγατίο σοσο οη5 η86 δυηῖϊ 
ππίγεγβαίοβ, ἰὰ δὲ οὐπηὶ εἴ ΠῸΠῚ ἰπ65886, αἰ Οπιπ θη 8ο ΘΠ ίϑση 6888 
Βοποδίδυν,, δῸ] 8πὶ δοϊεηἰξϑτα 6886 μοῃδϑίδτη. [185 Ὑ6τὸ ἃρρεῖ]ο ορ- 
Ῥοϑὲῖαβ. ἱπ ρσίσηδιϊ ριον βρθγα ἤθη δεῖ εχ ὁρροϑιε5 ργοροϑιοηῖρα8 
6Υ]] ορίδτατιβ, πιεαε αἰβττιδῖντιβ ἤσαπε περαϊνῃδ, δέβιπηδεντιβ αυΐ- 
ἄξει, φυΐα ργοροϑίξίοπος ἀπιρᾶ8 ὁροσγίθε 6586 δίγιπαευδβ, Ορροϑιῖδθ 
δῃΐεπι διπὶ αἰπιπηδῆο εἰ πόρατίο, ργίναῖνυϑ δυΐθτα, χα Ὀρροδίίδα 
ἑάεπι ἀε εοάεπι δἴβυγπιδηὶ εἰ περϑηῖ: φαρά γόγο εϑὶ ἴῃ ρτίπια βρθτα 
τὴ εἀΐατα, ποπ ἀϊοϊατ ἀθ διμβοΡι8 Ἔχτγοταϊθ, δὰ αἰϊτιὰ ἀ8 δ πδρδϑίῃσ, 
ἔρϑυπι δαΐοτα 811] αἰεὶ αἰξατ: πδεὲ υόγοὸ ργοροϑίποποα πὸπ ΟρΡροπαη- 
ἴαγ. δἱ ἰπ τηδεάϊα βρτιγα εἴ εχ ὁρροδίιβ εἴ εχ σοπίγαγι 8 ροϊεβὶ βεσὶ 
δΥ]]ορίδπντια δἷξ δπίτπι Βοποπι ὉΡῚ α, 8οἰεπεα δὶ β εἴ γ. 5ἱ ἱρίτπτ 
ὀπιπθιῃ βοἰεπείδσα Ἠοπεβίαιη 6886 δαπιρβεγίς, εἴ πυΐϊαπν χυοήπο, τὸ α 
ἰπδϑὲ οὐπηὶ βὶ οἵ λ}}}1 γ. πᾶτε τὸ βὶ ἱπογῖς μᾺ}}} γ. πΌ}1 ἰρίταν δεῖδη- 
ἃ εϑὲ βοϊδηιῖα. διτηι το δὲ εἰ δἷ, σατπα δοσεροτῖξ οτηπθαι 6556 ΒΟΠ6- 
“αἴλχῃ, ροδῖδα τιβάϊοϊματη Ομ 6686 Βουνοδίδυη δυτηρδογιξ. πδηὶ τὸ ἃ 
ἰπδϑὲ ομηπὶ βὶ οὲ πΌ} γ. ἀπᾶτε συδεάδηῃ δείϊεπτία ποη ττῖϊ δοϊθπᾶπ. 
ἴϊοπι δὶ τὸ αὶ ἱπαϑξ οὐππὶ Κ δἵ π0}}} β, 68: δαΐθπι τὸ β ϑοἰεπῖδ, τὸ γ 
γηεάϊοίμα, τὸ α οχϊδιμπδῖῖο. οαπὶ δηΐτη δοςερετγῖξ πρ ἢ απὶ δοϊοτι δια 
6886 εχἰ βεἰταδξ! ἢ 6 πὶ, δτα ρος αἰ στδτα δοϊεπῖϊδιη 6586 Ἔχ ΙσΠμΘ ΠΟ τη. 
ἀϊογε δαΐθπι ᾿ἰς τποάυβ ἃ δαρεοτίοτγὶ ΟΡ ςοπυθυβίοπτα ἴῃ ἰθυ το πὶ 
ἔδοϊαπι, φυοπίαιη ἀπίθα τῷ β, πῦης υϑγοὸ τῷ γ ἱππρίτυγ δέβστησῖο. 
ἰάεπι βεῖ, δὶ ποῦ Ὀπίνεγβα 5 οἷς δἰΐεσα ργοροβϑιΐο. 9θιηροΥ οπΐτα 
τηδάϊυπι εο αη04 ἀδ ΑἸΐοτο ἀϊείταγ περαῖῖνθ, ἀδ αἰΐεσο 
ΦαΒργορίου δοοι αι πὶ ὁρροσῖία σοποϊυάαπέυγ, ποπ ἴδπιαπ δΕΤΊΡΟΣ' 
ΠεΟ Ὁτμιπὶπο, δορὰ 8ἱ ἢ 586 Ἀδρόδηϊ συδα διιηϊ δῈ} ιπδάϊο, τὰ νοὶ 
ἐδάεαι οἷπὶ γε] ὑπυτι δα δἰϊοστιτι γεΐεγδτυγ αἴ ἰοΐυπι δὰ ρατῖεπε. 
αἰϊοφαὶπ ἰά βετί πεχυΐξ: πα ]]ο επὶπι Ἰποάο δγιπξ ργοροϑιουδ8 60}.- 
τγαγῖδθ πθο ὀρροϑίϊδβ. ἱπ τθγεδ νεγο βἤρτιγα αἰβττη εν 5. ]]ορίσπιθς 
πυπαυδιη δτὶξ ἐσ ὀρροσίτϑ ργοροϑιοπὶθο8, ΟΝ οδυϑᾶπι 'π ᾿τῖπηαι 
βξυτγα Ἔχροϑίϊδπι. ποραΐνας δυΐετι ογῖξ, ϑῖνθ τοσταϊηΐ δἷηξ απίνοῦδδε- 
[πὸ δἰγθ ποθ ἀπίνευβϑδι τοῦ δεοδρί, 818 δηΐπι δοίθηϊτία Ὡθὶ β εἴ γ» 
πιεάϊοίνια ὉΡὶ α. δὲ ἰρίτιτ δοςθραγίϊ οσάπετη πιθαϊοίπατι ε886 δοϊ 6 Ώ- 
τίαπι δὲ πΆ ]]απὶ πε ϊεϊπαπι ε886 βοϊεπίαπι, τὸ βὶ οπιπὶ α ἃς τὸ γ πΌ}} 
ἴπε886 δῃπηρϑὶξ. Ζαᾶγα χυδεάδπι δοϊδηϊτία ποη ογὶξ δοίεπια. δι πη ἶῖοτ 
Ἀεὶ οἷ δὶ πόδ ἀπὶνογσα τς σαπερτα ζαογὶξ ργοροϑίτῖο α β. Ὧδπὶ 8ῖ υδ6- 
ἄαπι πιεάϊοῖπα δϑῖ δοϊεπέβ, στιγβτισαθ ἔαῆα ταβαϊοῖπα οϑὲ δοϊθηῆᾷ, 
δοςίἀϊε πὲ φιδεάαπι βοϊεπεα πο δἱξ δεϊεπεῖα, δυπὲ ἀπΐοτα ργοροσίῃο- 
Ὧ68 ἴεγιπί ΠῚ ΠΠΙΎΘΥΘΑ 6 Υ δος ρΕ8 σοπίγαγίδθ, δὶ Ὑ6γῸ ἰοὺ δἷῖ ἴῃ 
Ρατίε, ορροϑίϊαε. ἴδτι συδεγοὸ ἐπι ]ροπάτηπ δϑὶ δῖο ροϑ86 ὀρροϑὶϊδ 
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ξατοῖ, τὶ ἀϊχίπιαϑ ὀπηποτα δοῖρηξίαχι 6886 Ἠοπεβίαπι εξ τΌΓσαδ ΠΌΪΑπὶ 
6886, δαΐ αἰϊαυδτι ΠῸῚ 6886 ΒΟΠΕΘϑίδπι: υοὰ φαϊάειμ ἰδιεγε ὭΘΩ 

δοΐεϊ. ροβϑ8 εἰίαπι ρδγ αἰΐαβϑ ἰη!ετομαϊίοη θα αἰϊεγαπι ςοποϊυὶ, γεὶ 

αἰ ἴὰ Τορὶοὶδ ἀϊεΐατῃ 6ϑὲ, δαιϊηϊ. οαπὶ δα ΐετη [μη διοηατι ἴγεϑ δὶπὶ 

. Τρροιϊείομεδ, 86 χ πιοαΐϑ δος ας δοοὶρὶ γερο: τε] οπιπὶ εἴ Δ} }}}, 

δ νοΐ ουιῆὶ δὲ ποὺ ομπὶ, τοὶ αἰϊουὶ δὲ πὰ. Ἰάχαε 'π ἱεπηϊη!8 ςου- 

χοτγίογα ἰΐςοῖ, σϑγθὶ ργαῖία τὸ α ροϊοϑὲ ἰπ6556 οχμυΐ β εἴ π}}} γ, γε] 

οπηΐ γ δὲ μ}}}} β, ναὶ δλιοσὶ οὐπηΐ αἰτοιῖ ἤοὰ οπιαὶ, δὲ μος ΤΌγϑιϑ 

δεσιαπάμπι ἰοτταῖπος οοπνεγίοεα ἰἰοαῖ. δἰπυ! τες Αἰ οἴὔαια ἴῃ ἰοτεα 

Βξαγα, αύᾶγα ρεγϑρίοιτπι εϑὲ ἡμῶν τηοάϊε εἰ ἴῃ φαίδυϑ Ἀρτγὶϑ δοοῖ- 
ἀαϊ ρὲ ορροϑὶϊα9 ργοροϑίεἰομεα ἢοτὶ 50]]οβίστηανη. ἰὸν ἐμόν δυξεια 
εδὶ δἰϊδιν ἐσ [α]δὶβ υδπτι σοῃοἰα αὶ ρο886, φυειπάπιοάμτι δπΐεα ἀϊο- 
τάχα ζαϊτ; ἐχ Ορροβὶ 8 ααΐθιι ΠΟῺ Ρό586. δεῖηρεγ δηΐπι Ἀὲ 5. }]οβίσπιαβ 

40 τεὶ ςοπίτατίυϑ, υἱ 91 εδὲ Βοπίγω, οοπο  αἀ αγ ποη 9586 θΟΠΌΙΠ, δας αἱ 

εἰ αηίτιαὶ, ΠῚ 6586 δηΐτηδὶ, φαοηίατη εχ ςοπέγδάϊοϊίομο 571] οἰ σπῖτι 
σοπδίαξ, εἰ ϑιθέεςιὶ ἑδττηϊηὶ δὰ δαπὶ ἑάοπι, ἀπὲ αἰτοῦ δὶ τοΐατα Αἰΐεῦ 
δδὶ ρατ5. οοπδίδι δείδπι ἴῃ υἱεἰοϑῖδ τα! οοἰπδιἑοπίρααα πὲ Ἀ}} ρσο ίρ γε 
4πὸ πιΐπαϑ9 οἴποίαἴαγ δαρροδεϊοπίδ οοπιγααϊοιο, τὶ εἰ εβὶ ἱπυρᾶγ, ΠΟ 
6886 ἵπιραγ, συοπίαπι εχ ορροϑιτς ργοροβίεοπὶ ρας 4Υ]] οἴδματι Ἔγδξ 
οοπἴχαγιιϑ. δὲ ἐρί ταν [8168 δατηρβεγίε, εγὶξ οοῃ γδάϊςεῖο δα ρροϑἰεἰοπΐδ. 
ἦδαι ἐπι ο Πρ ἀρεῖ ἰξα ποῦ ᾿" οοπίγατϊδ οοποὶαἀϊ ὁχ ἀπο 4}]10- 
ξίσταο, τὶ σοποἰυ510 δἰξ, χαοά ποθὴ δε Βοπαπι, 6856 Βοπῦμπι, δαὶ αἰϊυὰ 

40 αίρρίαπι οἰαϑηνο αὶ, πὶϑὶ δδτιπη τἈ}ϊ5 ργοροϑίεῖο βυπηρία Γιοτιῖ, υδἰαιὶ 
Οἴμπθ δηΐτιαὶ 6896 δἰ ρῆπι δἰ ποῦ δἰβαπι, Ἠοιπίπθπι δυΐοαι 6886 8Πη1- 
χαοὶ. δεὰ γεὶ οροτῖδε ργαθεῦγμεγε ςοπιγβαϊ ει! οπθῖι (αἰ οπιθετι δοίθη- 
Ἔδιι 6586 οχίϑιπηδ: πο οὖ ΠΟ 6886 ΟΥ δι πδίίοποπι, βοδῖδα συπιετα 
δχ. 60 ποά οπιπὶβ πιεάϊοίῃδ Ἐεὶ δοϊθπῖα, πῸ}}ἃ δέθηι δεῖ οχἰ δε ππδρ, 
4αοτηοάο οἰοποιὶ βαπε)} γεἰ οοποϊ πάδπάυτι θδὲ ἐσ ἀσοθνς «»]]ορὶε. 
σχαΐθ. πὶ δπίθια δοουηάυτι Ὑδγιίδίοιη ορνόταγίδ διηΐ 4υλε. δυπιρία 
ἔαοτπιπξ, α]ο. τροδο χαδα μος βετὶ ποῦ Ροϊεδβὶ, αειεδατησάθχα 
δηῖεα ἀἰούπτι ζαϊξ. ἱ 

16. Ῥοῖεγε δὲ κὔϊπεσε παρᾶ δῇ ἰπηἰτἶο φηδοδίτατι ἐξ, τῈ οἷπϑ 
βεπαβ ἀςοὶρίαπι, ἱπ 60 ροδβίζυτα εδὲ φποά γοοδίωγ ποὺ ἀεταοῃβίγαγθ 

30 Ῥγοροβίίαπι. πος δαΐοτι δος ἰξ το π8 τη θ, πατῖρε δἰνα οτππίῃο 
ποη οοποϊυάαϊατ, εἶτα ρὲ ἱρποίίογα νεἰ δεὺθ ἱρποῖρ, εἶνε ρυΐῃ5 

τ' Ῥοβίεγιογα: ἀετοπδίγαῖϊο παηαθε ἐχ Ἵγεαὶ δὶ οτῖθτι8 δὲ ῥσιογι- 
Μὴ ςοῃοιαῖ. Βοστπι ἐξιταγ χποάοττιπι πη} 08 δϑὲ ραϊ εἶο αυαθαα αὉ 
ἱπίῶο ργοροϑίεῖ. δεὰ φυὶα πδαιγα σοπιραγαίασῃ 658 πὶ σαδείαπα μετ 
δε, ποππηΐΐα ρθγ α]!ὰ ἐσρποϑοδη την (παπι Ῥυϊηεἰρὶα μετ 88, ἄπιδε νετὸ 
δῸ Ρυϊποὶρὶϊ8 ςοπείβεπίατ, Ῥότ αἰϊδ σορτοδοιβιζαγ), οὐτῇ ἰὰ φαοὰ μετ 
65 οὐρποβοὶ πὸπ ροϊεδῖ ςοπδίης 4υΐ9 ΡεΓ 86 ἀδιποηρίγαγθ, τῆς ΡΕῸΣ 
4αοά ἃ} ἱπίίο ργοροϑβίζαπι ζαϊξ.᾿ πος δαΐετο ἰϊα βετὶ ροϊερξ, τξ δἐδίϊπι 
Ροδῖαϊοιιγ ργοροδίϊαπι. δοοίἀϊξ δείαπι υἱ ἰτδηβευπίες δὰ δἷδ φαδο- 

65 '4απι, πᾶ μετ {ΠἸπἀ ργοβατγὶ οοπιραγαῖα ϑαπειπαῖαγα, ρεὲγ μδες ἀθ- 
χῃονβίγετηιιϑ συοά ΔΡ Ἰηἰεῖσ΄ Ταὶς ἀειωεδίτατη. αἱ δἰ. τὸ α ἀξηνοπδέγρίισ' 
ῬετβΙ͂ ἃς τὸ β Ῥεῖ γ, τὸ τετοὸ παῖαγα σοθΊρΈ σα δΌΣ᾽ οἷν. γι ΓῚ Ρεγα: 
δοοϊάϊε επὶπι πὶ ᾿ρϑαπη ἃ ρὲτ δὲ ἰρστιπὶ ργοβεῖῃν δ} 119 411 ἐξα γαῖζον. 
αἰπδηῖσε. ποῖ ααϊάει ἴασοίπαι ααὶ ᾿πεδ8 ραγαϊἐεῖδα δὲ ἀδοοσίρστε 
Ῥαϊΐαπε: ποῖι ἐπίπε ἐπε Ἰἰρτιηὶ βῈ ἐδιῖα. σατθτα {παε ἀεπιοπέγασί τι- 

εαπὶ, πἰδὶ δἰπὶ ραγβι!εἶδθ. φατε 15 ψαὶ [ἴὰ τα δοςϊπδτίαγ, δεοηϊι 
αὶ ἀϊοαπὶ δἰπραϊα 6256, δἱ δὰ ρϑα οἷπξ, δὶς δαΐοια ὁπηπίᾳ ΡῈ" 86 οοβ- 

40 ποϑοεῖ ροΐοσυπε. χαρά εδϑὲ ἐπιροεϑβι]ς, δἱ χαὶδ ἰρίτατ, «πὶ ἱρμοῖατα 
οἷϊ τὸ α ἱπεδιὸ τῷ γ, εἰπιδ ἰοτχας τὸ α ἰπθδ86 τῷ β, ροῖδι ἐδὲ εοποϑαϊ 
«ῷ βὶ ἰπεδεο τὸ α, βοπάπιηδ ςοηδιαὶ δι ρεϊαϊ φῃοὰ αἷλ ἰοἴμο χαδεοίζαπι 
ἄοϊϊ, δοά σςοποιωὲ φατε ποθὴ ἀδπιοηδίγατο, αυΐα χυοα 6θῖ ἀόσυε ἐβπο- 
Ὄττι, ποη ει βγιμούρίατα ἀοτιπϑεγα πὶ 5. δἱ υθτὸ τὸ βὶ ἴϊα 'ο παρδὲ 
84} αἱ Ἰάεπι εἰπΈ, γε] εοπϑῖαξ μδθς ςοπυεγῖῖ, δαὶ ἱπεδὶ αἰϊογατι αἰτουῖ, 
Ῥεῖίε φαοά ᾳακθοίξαπι"Εϑὲ ἐπ ργϊποὶρίοι πδταίεὶ τῷ β τὸ α΄ἴπεβϑδ μετ 
δΆ ῬτΌΡαγο ροϊογίξ, οἱ σοπυδγιαπίαι. πππς γδγὸ Βοος ργοβίβεῖ, ἢοὰ 
τοσάπρ. δὶπ πος [δοίαὶ, φῃοά ἀΐοαιπι δϑξ, ἔδοογὶξ, δὸ φααϑὶ ρὲ ἴγεϑ 
οτηπῖσνο5 ἅὲ σοηνδγϑο. Σά δπὶ κἱ δοοίρίαι τὸ β ἵπεβϑε τῷ γ, ςὩτη δἷξ 

30 δεαδ ἱβηοίαπι ἃς δ, δοςίρεγεῖ τὸ α ἱπεϑεθ τῷ γ, ποπάμπι Ρεῦϊ φιοά 
8 ἰδὴτῖο «τπαοεῖν τ; 55 ποη ἀδιηὸποίγαϊ. πο ἀεὶ ἰάθτη εἷϊ τὸ α εἴτὸ β, 
νοὶ οουνδγίδηϊαγ, νοὶ τὸ α ςοπβεχαθῶ εἷς τῷ β, ροῦτ' αυοὰ ἱνήτο 
φιλεογ, 6} οαιμλεπη: οαυϑαπι; φοίά' οπένπ ναῖραν ροίογό "αυοά ὉΡ 
ζΐο φπδεοίταπι ἐπῖϊ, ἀπμδα ἀἰστασν δοὶ ἃ βοδίβ, πετηρδ' ἀθπιοπϑίτατα 
Ῥεῖ 46 αυοά ποῃ ᾿Ἐδὶ ῬθΥ δὲ τραηϊ[ϑεῦατ, δἱ ἰρίσαγ πἰ μα! αἰνὰ. δὲ 
Ῥείενε φιοά δὺ ἱπιίῖο ἑκὰς φυδδοιίῃηιν, ἀπᾶπὶ ΡῈ δὲ Ῥγοῦεσθ ψυοὰ 
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ΒΟῺ εϑὲ ῬῈῚ δέ τηδηϊξεεξττα, Ἦος δυΐδοτη δεῖ ΠῸΠ Ῥτόβασθ, οὔτ ἰΐὰ 
ῬτΓΟΡαῖαγ υὲ δϑαμε ἱβτιοίδ δἰωξ χιοὰά τηοπϑίγαϊασ εἰ ἰά ρβὲῦ χυαοὰ 
τηθῃϑέγαϊιγ, δυξ σαὶ δδάοιι δἰάθτα δὰὲ χαὶδ ἰάδτι εἰβάδιι ἴηδθδα 
δοοὶρίταγ, ἴῃ ταεάϊα ἤρτιγὰ εἰ ἴῃ ἰογῆα πΐγοχαθ πποάο ροῖεδὲ δἰ ται τεσ 90 
Ῥεὰ χιοὰ 8} ἱπίειο Γαἱξ φαδοϑίτατα. σϑατω ἴῃ δες αν ο δΥ]Πορίϑτπο 
πυδεδιϊαια ροξίτιν ἐπ τεγίια εἰ ργίπρα πραγα ἀυπίαχαϊ. πορδῖῖνε δαΐθτη 
ἰρμῶ σασα δδάφιν αρδαπὶ δῷ εοάεπι, πδζια δβὲ δαάδιπ γαῖῖο ἃτη- 

λ τασα Ργοροϑἰειοηατι (ἐπ άεια το δὲ μαθεὶ δὲ ἴῃ ταδάϊα βρηγα), χαῖα 
τογιθίηὶ ὩΟΣι ΘΟΠΥΘΓΙΠαΣ ἴῃ ὨερϑΕΙνὶδ δΥ]]ορ δπιΐδ. ἰδτὰ γθτὸ φῃοά 
δῖ ἴῃ ργιποῖρὶο ρειϊαιγ ἐπ ἀδιηοηϑεγαϊ οπὶραδ, συλ Ρεϊπηϊογ 4086 τὰ 
σογα ἰϊὰ δὲ βαρβαπῖ; ἴῃ δυ] } οί δμιὶϑ δαΐεπι ἀϊδ] δοξϊοῖθ, οὰπὶ δᾶ Ῥεϊυη- 
τας 4αδε δεοππάμτα Βοτηίπατα ορίπίοποτι ἰδ δὲ μαθόγὸ νἱ ἀδηϊαγ. 

17. Αἴ ποῦ ῥγορίδγ μος δοοίάδγε ἕαίβαιπι, φυοὰ δαβρε ἴῃ ἀΐδρα- 
τδιϊοπὶρα8 ἀἴσεγε 5 1 δαπιῃϑ, ργίπηατι γϑρογί ογ ἰ 9υ}]ορίδτοΐδ ἀτι- 
ςΕΠΏΡυδ δὰ ἱπιροϑϑιθῖ16, οσὰπὶ ααΐδ οοπτταάιοῖ! εἰ φαοά αἰτι5 ρτοβανΐς δ 
ἀεάαοιίοπε δὰ ἱπιροβϑῖδι]6. πδαθ ϑηΐπιὶ χυὶ ποὴ ςοπιγαήϊχις, ἄϊεοῖ 
1Πυἀ, ποπ'ργορίογ μος, δε ἔ κῖν φυὶρρΡίαϊη 6886 οοηϊοπήει οχ 118 
4τ6 ῥγίῃβ ροϑίῖα δυσιῖ; Ὠδααα ἴῃ Ῥγοθεῖοπρ οδιθηθίνα, αυΐα ΠΟῊ 
Ῥοπὶξ σοπιγδαϊοιομθπι. ῥγδεῖεσθα οὔτι Ἔὐογβαμ χαϊρρίατα ἔπετὶς 
οδίδιϑῖνε μὲσ α β γ, ἀϊοὶ βοὴ ροῖεϑὲ ποῦ ρτορῖεγ Βος αοὴ ροϑίϊαπι 
εδἴ (δοἴατη 6856 6γ]]ορίβπιαπι, πᾶπὶ ἰϊπὰ, ποα ργορίετ μος Βετὶ, ἴππς 
ἀϊείπιῃϑ, οτιπὶ ἢος 80 ]δῖο πίμιϊο παΐπῃ ρεγβοιιν δυ]]ορίδτνδ. χαρὰ 
αυϊάεπι ποη δϑὲ 'π οϑίθηδιν!8, σαϊα ροβίἴοπε δυβίδίδ πὸπ ἐγὶξ δην- 
Ρ ἰδ ὁ] ορίσπρνϑ 1}16 χαὶ δὰ δαπὶ ρεγιίπεραϊ. ρδγϑρίσυσνη ἰφίξαγ δὲ 
ἴῃ ἀποεπεβα8 δά ἱπιροϑθίθι]6 ἀϊοὶ {1πὼ ποτ Ῥγορίεγ μος, οὔπε δ. ]1- 40 
οεἰ ἈγΥροιβεδὶϑ 8} ἰπίεῖο διυπηρῖα ἰἴα δὲ μαθεὶ δὰ ἱπιροϑϑιθὶϊθ, πὶ δἶνα 
ἐδ εἷϊ δἴνθ ὯῸπ δἷξ, Ὡἰμ 110 σαΐππϑ δοοίἀδι ἱπιροςϑῖθι] 8. δϑὲ τρίτων 
τοδχιθρ σοηδρίς 8 τποάτ5, 400 ποπ ΡῬΙΟρίογ Βγροτβεοοίια οϑὲ [α]- 
δύ πι, οὔ δ Υ}}οβίδπνα δ 6χ τηϑα 15 δά ἱπιροφοιυα ἀπςεπιθα5 εἰζδοῖα 
:8 Ὁ Ἀγροίβεϑὶ εδὲ δεραγαῖιιϑ, χαθπιδάσηο ἀπιη οἱ ἱπ Τορὶοἷβ ἀϊοίαπι δϑῖ, 
Βοος δὔΐτὰ εθὲ ὩΟῺ οδυϑατη ρτῸ σαμ88 ρόπεγα. τὲ δῖ γο δὴ ργόβᾶγθ 
ἀϊπιεεπίθση ποῦ Παθεγα ὉΠ ΙΩ τη ηϑιτῶπι, σΟποῖασ Ζοηοπΐβ 
Ογαϊοπθαι ργόρᾶγε, ἰά ἐδ πὸπ 6886 σποίττι, ἀποδέασῃο δὰ μος ἱπι- 
Ῥοϑϑίθι16. ἑαίβαπι ἐπίπι φαοά σοποϊπσατι δεῖ, πΏ}]0 Ῥγογδαβ πηοάο 90 
Ποἤδογεῖ εἰ φυοά δὴ ἱπιεῖο ἀϊεϊππι ἕαϊξ, δἰτὰς τωοάτς 6βῖ, δὶ ςοβδθ- 
ζδϑαῖ {πε ̓ πηρ δι. }6 Ἡγροιϊβεδῖ, πὸπ ἰαπιθη Ῥγορῖογ 1] δεοὶ- 
“ἄκε. δος επὶπὶ βετὶ ροῖϊοβῖ, δίνθ δυσβωση δῖνα ἀβογϑῃπι Ὑθγβῃ8 00- 
Ἀδοτεηϊία δοοὶρίδίωγ. αἱ δἱ τὸ α τῷ β ροπδῖαγ ἴπθδββε οἱ τὸ β τῷ γ δὲ 
τὸ γ τῷ δι, μος δαΐθπι ἰαίϑαπι οἷς, τὸ βὶ τῷ δ ἴπδ858. παν δἱ ἀετηρῖο α 
τ μ}]ο τηΐπυϑ ἰηεδὶ τὸ β τῷ γ εἰ τὸ γ τῷ δ, ποπ (οΠ]ἰροῖατ ἰαἰδυτν οχ 
ἈΤΡΟΜΙΝΙ ἰπ:ο δαπιρία. δὐξ Γαγϑι8 δὲ 4οἷβ δΌτριΝι υϑγδιι ἀοο ρίας 
εοἰιαδγοπείδπι. αἱ εἰ τὸ α ἰηοὶς τῷ β εἰ τῷ α τὸ ε εἰ τῷ ε τὸ ζ, [αἰ διιτα 30 
᾿δπΐετη οἷὲ ἰπε886 τῷ α τὸ ζ. άπ δὶς πόσα πἰῖϊο πιϊποϑ εἰοίεϊωῦ 
ουροϑεθι!ε δρἰκία Ἐγροιβεδὶ ἱπιο δοςερία. δεὰ οροτγίδὲ ἐπηροϑ- 
εἶλν]6 δοπίυπβεγα οΌγη ἑδγταϊη 8 ἂν ἰβιεῖο δατηρεδ: δὲς εηΐχτη εἷς ρτγο- 
ΤΕΥ Ὠγροιμθοῖπι. τ ΠΕύτσυπιν -- σθαι αρςδρία σΟἨμδογεηίία σοη- 

Ἰαπρὶ ἀεθεῖ σϑτη τοστπῖπο αἰςτ αῖο. Ἰδτα δὶ ΠΏ ΡΟδ5 116 δαὶ τὸα τῷ δ 

ἴπο8δε, δίαϊο᾽ αὶ ποὴ οσὶξ δι μϑ ἔαϊσατη Π|πά, δαγδιυνι δυϊοπι ὙΘΥΡΏ8 
δοοδρία ςΟμδογϑηϊία σοπίαπρὶ ἀοροὲ οὔπα ἰογηνίπο δωθίθοῖο. πᾶτὰ 
εἱ τῷ β ποη' ροϊεδὶ τὸ ζ ἴπεδδε, ἀεπιρίο β ποη οσὶξ διιρ]ϊαο Π]υὰ ἱπι- 
Ῥοσδῖθῖ]6. δέω! ς δδὲ ταϊῖο 9] } οἰ σδιογοπι ρτὶνδηξίαπι." ρογορι σπατη 66 
Ἰρὶθαγ εοξ, ηἰοὶ ἱπιροϑϑῖθι]α σοπί πη βαιογ οὔτε ἰογταϊπὶς δ ἰηιτῖο φο- 
φεριϊα, ΒΟ Ῥγορίεγ ροϑιτποηοτα ζαΐδητη δοοίἀογα. δὴ π6 δἷς αιδάδθπῃ 
δατηροῦ φγορῖεγ Ἡγροιθεῖν οτὶϊ ΓἈ]δαπι 7 ἤδῖτι δἱ τὸ α ροπαῖας ἵπεθϑα 
ποη τῷ β' δοὰ τῷ κ, εἰ τὸ κ τῷ γ, αἰφὰε μδς τῷ δ᾽, δὶς φιοαε πιαοῖ 
ἔρϑυπη ἱπιροδϑὶθι] 6. δἰ τα ξογαιθ δαγδιη Ὑεγδυδ δος  Ρ 9 ἸοΓιπὶπὲσ, 
απ ἰριταγ ἱπηροϑ8: 8116 δοοίἀδὲ, οἷνς δος δἰξ δἶυε ποὺ δῖ, πο ΐξ 
Ῥτορίδγ ροσϊ οποτι. δαϊ 5 ΠΟ. πο δἰξ, πί μ|1ο ταΐποϑ8 οἴξιοὶ αέφηπι, 
Ἴοὴ ἐΐα δοοὶρὶ ἀεθεῖ χααϑί αἰΐο ροδίϊο δοοίἀαϊ ἱπιροβδιθέϊθ, δεὰ απ 10 
Βοε δϑίδϊο ρεγ ΕΝ Ῥτγοροϑιιίομδα σοποϊαϊταγ ἰάδτ ἱπρ ον θ!} 9, 
φιδηάοχαϊάεπι πἰ 81} Γογίαϑϑε δρδαγαΐ εϑὲ, δ ἑαίϑπιαι οποία ἀαίαγ μοῦ 
τοι 65 Ἀγροίβεθε5, ναΐπε ἰΐπεϑ8 ρϑγα! οἰαα ςΟΠΟΌΓΤΕΓΘ, δἷγθ ΒΊΟΥ 
δἰξ ἀπρυϊιθ ἱπίεγημαβ Ἐχύδγῃο, δίγε ἔγίαπριΐῃδ ρατος ἀπθθὺϑ τοῖα 
δηγεῖοι Βαβεαϊ, ᾿ 

- 418. Ἀδα]ϑα δυΐοτη γαῖ εἴβοῖ τ ΟΡ 14 φυοᾶ ργίωπαν ζα δυσὶ 
«σι. απ ἐπίῃ ὁχ ἀθαρτ ργοροδίοηΣΡα6 δὺῖ ρἰυγίμιδ ςοπϑίδε οἰμηΐδ 
ψγ}]ο ξίϑηττιθ. εἴ Ἰρί τ ἐσ ἀσαραδ σοπβδδῖ, ματτιπὶ αἰΐογαπι νδὶ δια 88 
Ἤθοεδϑ θεῖ ἔαϊδαβ ε686 : ΕΧ γὙϑεί5 πδιηάας ποῦ εγαὶ ἔα Ϊ στ 6110 βίασητι;. 90 
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εἷπ ἐπ ῥἱατίβαβ οοπβίοϊ, Ὑοἶαξ τὸ ν ρτοβεῖαγ ρὲσ ἃ β, μϑες βαξθτι 
ες δ εξζη, Βοτγαμι βιρογίογασι αιυϊρρίαπι ζαΐδαπι. εεξ,᾿ εἰ ργορίοσ 
: ταῖίο δὲ αϊϑα: πᾶιπ τὸ ἃ οἱ τὸ β ρεὲῖ δὰ οποϊυάϊτατ. ἰϊάχας 
ΡΓΟΡίου δογαπι φαϊρρίαιι οἴ βοἴταγ σοπο]αρῖο εὲ ἔαϊσαπι. 

19. 191 δυΐοπι οομῖγα π09 50] ορίδταο πὸη οοποϊπάδἴηγ, ΟὈ5οτ- 
ὙΔΤῸ ἀδθοηιιβ, οὑπὶ δ'π6 σοπο]υβιοπὶθι5 γαῖ οποιη δάνδγϑαγῖιϑ γοραῖ, 
σι Ἀἷ5 οοποείαδιυγ ἰάεπι ἵπ ργοροδβιοπῖρ8, φποιΐδιτ βοϊτουϑ δίῃ 
ταδάϊο ποὴ οἴβοὶ 5υΠορίϑπιαπι, τηεάϊατη γογοὸ δδὲ φυοά ϑαθρίι8 ἀϊοὶ- 

80 αγ. φυοιποάο διυΐοπι 84 Ζαδιη πα ςΟΠοἰ υϑίοηοπὶ τπδάϊαπι ΟΡ ϑασυᾶγᾷ 
οροτίδαϊ, ρεγορίουυπι δδὲ Ἔχ 60 συοά 86ϊπὰ8 φπδθπᾶτῃ ἰπ ΄υᾶαυα 
Ἄξατα ρτοβείυτ. Βᾶδθο δαϊδια π08 ποη ἰδίεθίς, φυϊα βεΐπιυ5 σαοιποὰο 
δυϑιϊιδαπιι8. ἀἰθραϊαίοπεια. 4αοα ναὸ ἰυιϑϑιτη8 τοϑροπάδηΐοϑ οδ- 
σεγα, ἰ( οἱ Ἰαϊεαῖ, σοποηίογ εἴβοογε αὶ ἀγραιποηϊαπίασ, σχυοὰ βοὲ 
Ρτίπιυμιι, δὶ Ῥγοσ. ΠΟ ϑιπῖδ ποπ οοποϊι ἀαπὶ, 56 ἃ δυταμεα ργοροδί(ϊον 
ἘΪΡῸ5 παοθόϑαγιῖ8 σΟΒο] υδίομαϑ ργοϑυ ]Π]ορισηογα ἰδιθαηξ. ργδθίθγεᾶ 
δἷ χαϊδ ποι ρτοχίιπα τοβεῖ, δεά αιλδπι ρἰυγίπια ππεάϊα, πῖραΐα οοπ- 
εἰπάοηάμπι οἰ τὸ ἄς ζ, πιϑάϊα γεγο δἰηῖ τὸ β γ ὃ ν. οροτίαξ ἰρίταγ 
τοβᾶγε ἂμ τὸ α ἰπϑὶὶ τῷ β; δὲ γαγϑαϑ ποῃ δὴ τὸ β ἱποὶξ τῷ γ, 864 κῃ 

δ τὸ ὃ τῷ εἰ ἀοίμεἰε δὴ τὸ β τῷ γ; αἴψυο [8 τοι φαα. οἷ 81 ῬΟΥ ἩΠΌΤΩ 
ταδάϊαπι ἢδὶ 6] }ορ15πια8, ἃ τι ϑαϊο ἱμώρεσγε οροτῖοῖ: δἷο δπΐα τηαχίμα 
Ῥοϊοτῖς Ἰδῖογο γεδροηἀθηΐοπι. εἶ ; 

20. Ουΐα νέγο μαθείηυς φυδπᾶο δὲ φποιποάο δὲ Βαμα α8 
ζοιτηϊηῖα αὶ δ] ]ορίϑιπαϑ, Ραγϑρίουιαπ ἴδῃ οδὲ Ζυδηᾶο εὶς εἰ 
4αάπάο ποὴ ογὶὶ οἰθθοθιιδ. ΟἸπη θὰ. οπίη σοὨοαδδὶδ, δαΐ γεϑροῦ- 
διοηὶ θυ υἱοα σογϑα ροϑι 5, πῖραϊα αἰΐεγα δίβγιπδηϊε αἰΐεσα πεβᾶπίβ, 
Ῥοῖεϑθι βοτὶ δἰθποθυϑ. αὐταὶ απὶπι Θυ]]ορίδπιιδ ἰᾶται πος φυᾶτα ἰἰῸ 

40 ταοῦο 86 παρ θηῖθ5 ἐδ γι η18. πᾶσα δὶ αιιοά ροδίϊατη 6δῖ, διξ Ἑοτ- 
τγαγίαπι ὑομοἸπδιοπὶ, δα θ856 δδὲ βογὶ οἰθηςβαιι . αιτοπίασο ὐδη μι 
δῖ 5γ11ορίϑππαα ςοπίγααϊςοη8. χποάϑὶ μ1}}}} οοποεήάδιυγ, ἱπιροϑϑὲ- 
Ῥ1Ὲ δϑὲ βεγὶ δἰεποθυσα. θὰ δηλ ογαὶ ϑυ]]ορίσπηυβ, οαπὶ ΟἸΠΏΘ 
ξοϊταΐηὶ δαὶ ρτίναιῖτι. 4υδγα πιδς δἰθπομαδ. δἴδηϊπι ϑὲ δῖ: δἰθποιιδ, 
τιθοθ886 δῖ 6886 57] βπιῦση ; δὶ Ὑ6ΓῸ 811} δυ] ορίδτπαδ, ΠΟῚ πεοαδ8δ8 
εδὶ 6586 δἰοθοπαπι. ἰάδτῃ ἀϊςεπάμπι 6ϑξ, δὶ Ὡἱἢ}} μ6Γ Σασροῃϑιομδτα 
Ῥοσϑῖμπιπι (ποτ φαοά δἰξ ἴπ ἰοῖο, φαομΐαχη εἰθηοηὶ δὲ ον ]ορίσταϊ 
δαήεπι εοἴ γαῖῖο. ᾿ ἊΣ 

21. ἱπτογάπσω δοοὶϊὲ πξ, φαθταδάτποάπτα ἴῃ ξεστρίποζαπι, ροοὲ- 
20 ἴοπε ἀεεϊρίυνατ, ἰϊὰ οἰΐαπι ἱπ εχὶδιμπαίοπε μαξ ἀεοερῶο. εἱ 81 οϑ- 

Ὥηραῖ ᾿άθτα ρἰαγῖθη ρυμπαιη ἱπ8586, εἰ δἰξεγασα 4υΐδ Ἰρπογεῖ ρα ϊοῦ- 
486 π}}} ἰπθ886, δἰτογιπι βοῖδξ. ἱπϑὶξ δηΐχη ρῈΓ 86 τὸ α τῷ β ἐξ τῷ α, 
λα ειπιο μδας οπιηὶ δ. δὶ 4018 1ρ!Γ Ρυϊεὶ τὸ α ἰπέβ8ϑε ὀτπηὶ Καὶ δὲ 
Βος οὐπηὶ δ, τὸ ἃ δαΐειαι πῸ}]} γ, εἰ πος οπιηὶ δ, εἰαδάειη δεσπάυτα 
Ἰάδι Βαρερὶξ βοϊθπιίαπι εἰ ἰδιογαπίίδια. ταγϑ8 δὶ πὶ ἀδοὶριδέιγ 
Οἶγοα δὰ Ζυ86 διηξ εχ βδάδπι δεγίθ. πὲ δὶ τὸ α ἰηδϑὶ τῷ β, πος δυΐοτα 
τῷγεῖτογ τῷ ὃ; ΕΧΙδοχπδξ δυΐοπι τὸ α οὐιπὶ β ἴπ6556 δὲ τυγϑὰδ η}}}} γε 

80 δίπιιΐ διΐτὰ δεϊδὲ δὲ πο δχιϑεπϑ δ ἰπ6886. δἃὸ Ἰρίτατ ὁχ. βία οὐ Μὴ. 
δἰ σομ δεῖ 4παπι, ηποά δοῖνν κὰ σα πῸπ ἐχισεχηαΓα : μᾶτη τὸ ἃ τῷ 

ἀηδδθ6 συο(ατηπιοῦο 501} ροτ β', β'ουξ ραγεϊουϊαπα ποδοίξαν σορμίομπε 
ϑηΐνεγϑαὶ.. υοοίγοα σι αποἄδυπανοάο δοϊδ, ποὺ ομππῖμο οολιδεῖ δὲ 
θη οχίδιϊπηαγα. αποὰ ηυϊάδιη εϑὲ πῃροϑοθά]6. ἰπ 60 γεγο αποά 
δηῖοα ἀϊοϊυτη δϑῖ, δὶ τιδϊθια ποὴ δῖ εχ δδάδια δαγῖθ, δεουπ υΐβ 
πϊγαιπηὰε τποάϊιτι ἀπ 89 ργοροϑιεομθ6 πο Βοος φαοπηρίαπα οχὶ- 
δάπιαγθ. συμ δἱ τὸ ἃ ἴπϑὶξ οπιηὶ βὶ δὲ π0}}} γ, ἀρ ο δαΐοτι παρὸ 
Οπιπὶ δ. 58:6 επἷπι σΟΑΊ ΒΡ αξ ρτίπια ργο βοϑιτο δοοὶ ἰδίαν ςοπῖγαγία 
γεὶ οἰ πυρὶ ϊοϊτογ Ὑδὶ Ἔχ ρανῖθ. Πδιη δὶ; σαἰοηαε τὸ β ἱποδὲ, οχίδέμπας 

6Ἷ τὸ α ἴμ6556, πονὶξ δυΐειη τὸ β τῷ ὃ ἴπε886, διίδτα πονὴϊ τὸ α. τῷ δ ἰπ- 
6686. δὶ ἰρί ποτ τυ δὰ8, ουἱ τὸ γ ἱπϑδὲ, π8}}} ραϊαὶ τὸα ἴπεδδο, ΑἸϊσαὶ 
88η 6, ουἱ τὸ βὶ ἱπθ5ῖ, πὴ Ρωΐαξ τὸ α 'π6886. 40] διιξεπι ΟΠΊΙΣ 1Π6386 
αἰδὲ ςαϊ τὸ βαὶ ̓ Ἰποϑῖ, δὕμη ΓΌγϑιι5 ραϊατο αἰϊοαΐ ποη ἰπ6886 οαἱ τὸ β 

ἀπδϑὲ, δῖιὲ διπρ οι δαϊ 6χ ραᾶγία οοηϊγαγίατα εσῖ. δὶς ἰρί ιν ποα 
σοηπθηρίς οχὶδίμπδγθ. δὲ δεουμάτι αἰγαμναια σπαθάϊαπι ππιᾶιῃ ργορο- 
δἰτίονετα δὰ δεοπάππι δἰξεγυιτ διῖθα5 οχιδεϊπαγε 181] νϑἰδῖ, νεἷατ 
τὸ α ἴπο886 οπιηὶ β εἱ τὸ β τῷ δ, τυτϑηβ4ὰθ τὸ α π0}}} γε. (δος δηΐπὶ 
ἀεοεριῖο 5ἰιμῖ δ. εβὲ οἱ 4πα ἀδοϊρίιπαγ οἶγεα Ῥαγιοαϊαγία. περαΐα 8ἱ 

10 οὕπηὶ β τὸ α ἱπεϑὲ ἂς τὸ β οἴππὶ γ, τὸ α οπηινΐ γ ἱπεγίξ, δὶ ατῖβ ἐκίτιῦ 
πονῖίι τὸ ἃ 111} οταπὶ ἰροϑϑε οὐἱ τὸ β ἱποδῖ, που δἴὔδιη ἰφεϑδα τῷ γ. 
δδὰ πίμι} ργολῖροῖ χιιοποῖπιδ ἰβηογθὲ τὸ γ δὅ86, γεϊμῃ οἱ τὸ α οἷμι 
ἄυο δωριὶ γθοὶΐ, αθὶ β, ἐγιαπραλαο, τὶν, 86η51}1}5 ἐγϊδηριμυβ., ροἴοϑὲ 
δαῖπι αυϊϑρίατι οχιϑιάτααγε ΠῸῚ 6898 τὸ 7.) δοΊ6 5 ΟἸηπετα ἐγ α τα 

ΑΝΑΠΥΤΙΘΟΟΆΌΜ ῬΆΙΟΚΒΟΌΜ 11. 

Βάβόγ ἀπος γεοῖοβ. ᾿'ζθαγε ϑἰπιοΐ οορποβοεὶ οἕ ἱρπογδαδὶξ θδπἄθμα 
Τεῖμ. ΠΟδ656. Θηΐα ΟἸΔΏΘΙα {δ ηρυϊοπι ἤάθογα ἀποϑ γθοῖοβ πο δϑὲ 
φυϊά δἰπιρίεπξ, 8ε4 τα ἀϊοίταγ ναὶ φαΐα δοϊεπῆϊα παΐνεγβϑα] 8 ΒΔ οἴ, 
γεὶ φυὶβ ραγεουίατί5. δἷς ἰρίτατ σορπίοπα ππίυθγθαὶὶ πους τὸ μἃ- 
Βδγε ἄυοϑβ σϑοῖοϑβ, ραγιςυϊαγὶ δαϊοτη ποὴ πουϊξ. σαδγα ποὴ ΠΡ ΟΡϊξ θῸ 
δοϊεινξίδτπ εἰ ἀεοοριϊοποτι οοπίγασίαδ. δι μα τοῦ ἐν μαμαι ταῦο δοτίρία 
ἴῃ Νίεποπε, φυοᾷ δοίεπεία δ᾽ῖ τεπηϊηίεοθπδ. παυπαπδπὶ δηΐπ δος 1 
πὶ δἰπριίατε ργασϑαϊδίαγ: δδὰ ἥἄυτι ἰβάσοῦο Πξ, δἰηπι} δοοὶρίμχαβ ρδσ- 
τουϊλτίσιη ϑοϊοη ἀγα συδϑὶ δρηοβοθηΐεβ. φαδεάδτῃ δηΐιη αδὶ νἱ ἀϊπιαδ, 
διαί σοβτοδοῖϊηιδ, αἰραϊα πάρογο ἐγθϑ δηρυΐοθ δα θα ο8 ἀυοθαϑ 
τοςῖδ, δὲ χηοο 5801 8πιι8 6886 ττίδηρΌΪ τ. δίῃ} 18 6ϑὲ αἰΐογαμι ταο. 
ππΐνθγϑα }ῖ ἐρίταγ' ςορπίθονα ἐπε! Πρτπὰθ ραγΒου]αγία, ρτορτῖα οορπῖ- 
Ἰοηδ ΠΟ πουΐσητϑ. ΠΌΔΓΕ σοπτηρι οἰἴίαση ἱπ Ἠΐθ τι, ΟῚ ἰΑτη ΘῺ 
χοοάο οοπεγανίο, 564 χαΐα Παρ επιπ8 οορτἑοπθῖῦ απίνογβαίθι, δὲ 
ἀεεὶρίπιιγ ραγιϊοι]άτγι, ἰΐάφας δίχα τον ΑΣ δὲ ἴῃ 18 σα δηΐθα ἀϊχὶ- 90 
τηῦϑ. ΠΟῺ Θηΐῃ σοπίγΓαγία δϑῖ ἀθοαθρῖο εχ τπθαῖο οτῖδ δοίθπλδ8 ΡῈ 
δΥ]]ορίϑπντπι δοφαυίϑιῖαα, πες εαὶ βεἰπιδ το δαοιηάτπι ἀιηθ0 σε άΐα, Ὡΐν- 
ἈΠ ἀπέειπ υεἰαὶ χαοιηίνιι ϑοίοτι τὸ ἃ Ἰοτ βὶ ἰπεβ86 ἃς ΤΣ ΒοΕ 
ἔπειθε τῷ γ, ρυϊεὶ ποῃ ἰθε888 τὸ ἃ τῷ γ, γεγθὶ ργαιϊίᾶ δοϊσῃϑ οἴππθας 
χἀπίδπι 6886 δἰθγ ει δὲ ἤδης 6586 τσΐαπι, ραϊοὶ ἤδπο ἔθυτα 'π πΐετο : 
πόπ επὶπὶ 8οἷῖ τὸ α ἱπ68886 τῷ γ, ηἶδὶ δαὶ σοπδιάογαῖ αἴταπχιε ρτῸ- 
ποπεδίτ. σαοοίγοαι Ῥεγϑορίσαατη 68ὲ, εἰ. ϑὲ ΔΙ τοττιτὰ ΠΟΥ ΓΙ ἢ, Αἰ Οττισα 
ποι πονοτὶξ, δῦτῃ ἀξοορίυπι ἱγὶ, φαοτηοάο 86 παρϑμαῖ πηϊνογϑαὶθϑ 
δοϊεπιϊδα δὰ ραγουϊαγε 8. εχ 115 δυΐτα Ζαδα δὰ} δδευϑύχη οδάπηξ, ὨΪΒ}] ὃ 
ἃ δ6ηϑ1:ι Αῦ56π85 σορῃοϑοϊζη 8, μ6 σαί θη δὶ ἰὰ δηΐθα δ η 86 σα 8, χλδὶ 
ας σταῦομδ "γχαξα ἀπὶν Ἔγϑάϊθπι οἰ ργορτίδηι δοϊ θη τίδμν Ἰδθθταυϑ. ΣΟ ΩΣ 
4ιοά δοῖα' 68 δοϊθπιϊα αἴδημιγ. δοῖγα δαῖτ ἀϊοί τ ἔθη 8 ταοάϊδ, ἰὰ 
οἱε. πὶ ἈΦ ΠΩΘΏΪ ΙΟΠ6 ππίν 6 58}}, γα] αἱ ρτορτγῖα, γδὶ αἱ δοῖῃ δὲ ορϑ- 

σΔΌΟΙΘ. 4πᾶγε δίιαπι ἀποίῃὶ ἀϊοϊαν τοῖ το ϊδ. ἩΪᾺ}] ἰρίτατ ργο διδεῖ 
αοπιρίακτα ΘΟ ΠΟϑοΕΓα ἃς ἀδοὶρὶ ἱπ δαάθπι γα, τῦστι ἔανο ον τα οεἦἷο ςοὰ- 
τγαγῖο. φυοά οἱ φαοφιε δοοίαϊξ, φαΐ βεοπηἄυτα αἰγαπιαα ργοροδὶ- 
-Ἴσποτν δου πᾶς ρΓῖιδ σοεϑιάοσαυϊξ. εχὶδεϊπιδη5 Θηΐτι αἰάΐονς παἰὸ- 
ττὰπ ἔευγα, Ποὴ Βαρεὶ βοῖω δοϊθηἰῖβηι; πας ΓΏΓΒΙΒ Ρτορῖεγ εχἰβίχηδ- τὸ 
-Ὀόποτα ἈδΡραῖ δγγογθαι βοϊεπδα ςοπέγατίαση. πᾶπι δοϊθπῆδα Ὠπίγδσ- 
88} ὉΟὨἐΓΑΓΙΏδ ΕἸΓΟΥ δὲ 3υ]]ορίδστηυϑ. 4πὶ ψετο Ἔχι βαπιδὶ Βοπὶ 6886Ώ- 
ἄλαιτι 6556. τπαάϊὶ ρββεμξίδιη, ἑάθια 6996 ὀχ ϑεπηδ ϊὲ δϑϑθῃ ϊᾶτη Βομὶ δὲ 
τραδὶ, δἰ εὐΐται Βοπὶ ἐαϑαπιῖα, ὩΡὶ τὸ α, ταδὶ! δαξθση εβϑθημα, Ὁδὶ τὸ β᾽ 
ἵξογασι Ῥοτὶ εϑδθπθα, ἈΡῚ τὸ γ. υοπίρπι ἰρίξαν ἰάθη 6886 εχἰσιϊνλας 
πὸ β εἰ τὸ γ, ἴαμα εχιθελταδ οί: τὸ γ 6686 τὸ β. τιγδυϑ]ας ᾿ξ ἄειβ 
εχι βεσιδθῖ τὸ β᾽ 6586 τὸ α, Ῥτγοϊμάε τὸ γ 6686 τὸ α. ηπειπμάτηοάητα 
δπἰπι δ᾽ νΘγαιι ογαξ, ἀ8 χὰρ ἀϊοϊταν τὸ γ, ἀε δο ἀϊεΐ τὸ β, ε ἀ6 ἄπο 
ἀἰάτυν τὸ β, 46 εο ἀϊοὶ τὸ α,, οἰΐατι ἀδ γ ἀϊοὶ τὸ α γϑγιηι δγδὶ, ἐῶ 
εἴατι 86. τε8 μαρεὶ ἰπ υθῦβο δχίδεϊπιδγβ. διπιι τογχαα πὶ υ γΡῸ 6486. 90 
πὰπι δἱ ἰάδτι εἷξ τὸ γ εἰ τὸ βι. τατθηθααθ τὸ β εἰ τὸ α, δξίατη τὸ γ 
ἀάοχα ἐγαὶ, χυοὰ τὸ. ἐϊᾶχαο δίλαια δὰ τ οτθο Ὀρίποτὲ δίτα Ἱξετ 88 τὸν 
ΒΩ ες, δὴ Βορ δὲ φαλάειι βεουσεσαγίμει, δὶ χαίϑ᾽ ρυίσπανι σοη ο δϑο τὶ 7 
δε [ογίβ 886. 1] 4 68. ἰαϊμτιτα,, πγααπυρίαται οχἰ ϑεϊπιατθ εϑδεπᾶδτα λοι 
Ἐ866 δἐδεπίϊαπι πι8]}, παῖ εχ δοδλοβἔθ. χη εἶ8 δαῖτ ταοάὶο ἰΐοδῖ μοο 
εχιβείτααγο, δοὰ Βοοναιϊραπξίιδ σοῃ δ οι πάχη οδὲ. 

22. ἴατι γεσὸ χυδπαο Ὄχίγομμα οοπυθγί πα, πε} θ886 6δὲ ΘἸΛΆΣΩ ἡ 
τοθάϊππι ςοπυθγι ομτη ΘΙΏΡΟΡα9. Ὡδπὶ οἱ τὸ α τῷ γ ἱπεδὲ ροῖ β,, κἱ 
οοηνεγεναν, δὲ οὐὐϊοθη πα ἰποδὲ τὸ αν, ἱποϑὲ οἴῃ τὸ γ, οογίθ δἰΐδπη 350 
τὸ βὶ οσυὴν ἃ οοπνογεϊξιτσ; δὲ ὁπίοπῃ πο τὸ α ἰηδϑὶ, δἴδῃ τὸ β ἰηθϑὲ 
ῬΕΥΓ ταεάϊυπι χ; ἔΐθπι τὸ γ οπὶ β ΘΟὨΥ ΓΕ [χε χηϑάϊμπη α. ἰ ἀστή χαθ 
86 ΓΕ Βάροὶ ἴῃ ὃὸ φποὰ πο ἀποδὲ. πὶ τὰβ τῷγ ἱποϑὲ, τῷ βὶ δαΐοχαι 
τὸ α ποῖ ἱπεϑῖ, πϑαὰε τὸ ὦ τῷ ἡ ἰποσίξ. - δἱ ἰρίξαν. τὸ β οἴαη αὶ ζΟΠΎΕΣ- 
Δτατ, οὔατα τὸ γ οὔτι α ΣΣ Ῥοπάσπναϑ δοΐστα τὸ β βοῇ ἴπεδ88 
τῷ αΞ ἐτρὸ ποῦς Τὸ γ Ἱποτιῖ, υοπίατα οπιπὶ γ τὸ β ἱπεγαξ οἱ δὶ ζΏΣΩ 

β τὸ γ οοπυογίξων, δἴαγα οὔχη α τὸ β' σοπνογίεῖυγ: ἄθτὶ 46 σα 7.8 
ἀϊοίτιτ τὸ β, ἀϊοίευτ οἴαπι τὸ γν δὲ δἱ τὸ γοῦπι α οὐμνογετατ, δἰϊαπι τὸ β 
οουγετγίο αΓ οΌπΩ ας Ὥϑτη ςυὶ τὸ β ἱπεδὲ, δἰάδπι ἱπεδὲ εἰ τὸ γ; σαὶ 
τετο ἱπεϑὲ τὸ α, ποῃ ἰπαϑῖτο γ. δἴῖφαε ἢος δοίιιπι ἃ ΘΟ ποἰπείοπα ἱποὶρὶξν σα. 
(ΔἸ ναγϑ ποι δἰ πα! Π16Γ} αἱ ίλαπι ἦτ δείει βαῖνο δΥ]]οβίδαιο. γαγδιιδ 
δἰ τοα εἴ τοιβ ἰλλολιὴ ἱξθην τὸ Υ εἴ τὰ δι οὐνὶθ διίρτα πθοθϑδδ 
εδὶ δβυῖ τὸ ἃ δῃϊ τὸ χι1Π6886., Θατα τὸ βὶ εἰ τρ δ᾽ Σἴδ 5εὶ Ββθεῆυμ πὲ 
«οὐὐνὶ5 Αἰτοῦατι ἱπϑίξ., οΌχα δηΐτα ετὶ τὸ ἃ ἰαθρξ, ὀἰξατι τὸ βὶ ἱποῖϊ, δὲ 
οὐ τὸ γ, οδπι τὸ δ; φαΐϊνίδ δαΐοια ἰμοὶῖ τὸ α γε] τὸ γ, ποὺ αἰγαααας 
ἰδίηναϊ, ρδτρίοαθτα εδὲ οἰίδτη τὸ β υοἱ τὸ δ ὀυλνὶϑ ἰπεθϑ8, ὅθ διαδο 
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ΛΝΑΙΥΤΙΟΟΆΟΜ ΡΑΙΟΆΌΝ ἵ᾿ν 
40 δἴπιαϊ : ἅπο πδτπάπο δγ]]ορίὁτηὶ σοτηροππηξατ. Τηγϑτιβ δἱ οαἰνίδ ἱποὶξ 

τὸ α αὐυὶ τὸ β εἱ τὸ » 'υϊ τὸ δ, δἰυπιαὶ! δυΐοτα ποῖ ἱπϑὶπῖ, δὶ σοπυοῦ- 
ταυῖογ τὸ α ἃς τὸ γ, οἴατη τὸ β εἱ τὸ δ ςοπνοτγιιπίηγ. πᾶπὶ 8ὲ αἰ !οπὶ 
πο ἱποϑὲ τὸ β, ςαὶ ἱπεδὲ τὸ δὶ οοπιϑίαϊ τὸ α ἴπ6886. αιοάεὶ τὸ α ἰηδἰξ, 
Εἴΐατα τὸ γ ἱπετῖξ, φααπάοφιϊάειη σοπνεγιαπίαγ. {ιᾶγα δἰπιαὶ εττπιηξ 
τὸ γ εἱ τὸ δ. μος δηλοῖη εϑὲ ἱπιροϑϑῖρι!6. πέραϊα δἷ ἱπρεπίξαιπ δὲ 
ἐδοογγαρΈΡ.}6 δὲ ἱποοτιτιρ!θ}}6 δὲ ἱπρεηίξαμπ, πθοθ686 δὲ βϑηϊτπι 
668ς Ἑφοττρρι6 δὲ σουτηρ!θ116 6886 ρεπίϊαπι, οππιὶ ἀυΐοιι τὸ α τοὶ 
β εἰ τοῦ γ ἱπεδῖ, δὲ ππ}}} δ} Ετδυϊατ, ἱπεϑὲ ἀὐΐοπι οἰΐαπι τὸ β 
Οπιηΐ γ, πϑοθδ86 6ϑὲ τὸ α εἱ τὸ βὶ ξοπτογῖ. οὐπὶ δηΐμπ ἀε 5011 βὶ γ 

0 ἀϊοαίαν τὸ α, αἰεὶ ααῖαγ δαΐοτα τὸ β δὲ ἔρϑηπι ἰδὲ εἱ τῷ γ, ἀρραγεξ, 
ἀα χαῖρυ ἀϊοίταιν τὸ α, ἀθ 115 οπιπίδυ» τὸ β ἀϊοίωπι ἱγῖ; υΐπ οἰ ἀθ 
ἷρεο Α. Υτιδῖιδ ΟΣ τὸ ε εἴ τὸ β τοῦ γ Ἰῃηδϑιηξ, σοπνεγ δαΐετα 

Τὸν οὔπι β, ποο6886 6δὶ τὸ ἃ ἴΠ6888 ΟἸΩΠΙ β. οὔπν δδῖμ ἱηδὲῖ οτπθηὶ γ 
πὸ α εἰ οπιπὶ β τὸ γ, ργορίεσθα 4υοὰ γεοϊργοοδπίισ, θίδι τὸ ἃ 
Οπιηὶ βὶ ἱποτῖξ. οὐπὶ δυΐοτα οχ ἤυαθιι ταθυ8 Ορρορίεἶἰ8, ραΐα α οἐ β, 
«ὸ α εεὶ ορίδθι Πα σάδτα τὸ β, εἰ τὸ δ ἰἰάθτη ορια  ] 5 φυᾶπε τὸ γ, 
εἰ ορταρί πόσα δαηὶ τὰ α Ὑ υδπι τὰ β δ, τὸ α 681 ΟρταΒ 108 φάθι 
τὸ δ. δετε δηΐπὶ ἐχρεϊεπάυπι 68 τὸ α εἰ υρίοπάππι τὸ β, υΐρρα 
οὔπι δἰπξ Ορροδβίῖβ. ἰΐθπὶ 646 ἔυρίεπάππι 65 τὸ γ ἴφαθ ἜἼχρεῖθῃη- 

8ὸ ἄττα τὸ δ, χιοπίαπι δος ποθ ορροπιπίηγ. δἰ ἰριίυσ τὸ α οϑὲ 
δείῃδ οἰἰρθπάππι ἃς τὸ δ, εἰΐατι τὸ βὶ δδὲ δϑᾷμδ Γαρίθπάυτη ἃς τὸ γὲ 
αἰττιπι αι δπίπι πίγί4π6 δἰμ τος ορροίξατ, ξαρίεπάπτι ἐχροΐεπάο, 
4πατε δἰΐδππι δῖπθο Ἔταπὶ δεὰε [πριεπάα τεὶ 6ἸἸβεπα, πεῖρα τὸ α γ 
δ67π6 ἃς τὸ βὶ δ. ηηΐα γϑγο ἐ|1ἃ δαμὲ ἢἷδ τπαρὶς οἰ ρθη, ποι ρΡοδ8- 
δυρῖ 6886 Δ6α6 δἰρεπάα : αἰϊοχηὶῃ τὰ β ὃ οββϑϑηῖ δ64πθ εἰΐρεπάδ. 

οὐδεὶ τὸ δ οἷε ΟρτΔΡΙῸ9 φαδτι τὸ α,, δἰίδτη τὸ β ογἱξ πιΐπυδ ζαρῖοα- 
μα ἥπατα τὸ γ, χυΐα πιΐπαϑ ταϊποτὶ ορροπίταγ. ορταβεϊμεθ διαξοσι 
δεῖ πιδίαϑ Βοπιπι δὲ ταΐπαβ τηϑίαπι 4υδτα πΐπ8 ΒΟπΌτα δὲ πιδῖϑ 
τββίυχη. ογρὸ φξίαπει ἐφίαχω τὸ β ὃ εδὶ ΟρτΔΒΙ ΐὰ5 κα τὸ α γ. 5εἀ 
ποῖ ἰΐὰ εδἴ. τὸ α μι δδὲ οριδριῖπα ΄υδπὶ τὸ δ. Ῥτοὶπάε εἴϊαιη 
«ὁ γ τυϊπυϑ ἔυξϊοπάππι φααπι τὸ β. οἱ ἰρίτατ᾽ ογαπὶβ δταδηδ ϑϑοππάυτα 
ἀτιαόσοῖη εἰ ρὶ: τὸ α, Ὠδιηρο ἰἴα 86 μάρδσε πὲ ῥτδεβοοῖωγ, δὲ ποτὶ 
εταιϊβοατὶ φποά εδὲ πρὶ γ, ροϊαβ υδπὶ ρταϊιβοατὶ φιοά εἐθὲ αὶ ὃ, 

δεῖ πο ἰαδίσπι 6686 πὲ ρταμβοθίυν πο δὲ ΠΡῚ β, τηδηϊξεβίατη εοξ 
τὸ α, ἰάδϑι 6856 Ἰαίεπι, οριδθιϊϊα8 6556 απδτι ρταπβοαγὶ, ἐΐδαπο ἀϊ- 
Ἰκὶ εδὲ σοηρτδβδὰ Ορίδ 5 δεσππάυπι διπόγειη. δΠΟΥ ἰριττιγ δὲ 
Ῥοξαϑ ἀπεςξίοπί9 φαδτι σοηρτεϑϑυ8 οδπθα. σαοάδιὶ μαΐυς οασβα εδὲ 
τααχίπια, βιΐδ μος 68:. ἜΥΡῸ σοπρτθϑϑτιδ δτιῖ ΠΟ δδὲ οππηὶπο, δτιΐ δδὲ 
ἀλ]εοτιοπὶ5 οασϑα. Ὡδπὶ 81186 σθοσαδ οσπρίἠϊϊαῖεθ δὲ αγῖθβ [ἃ βυπξ. 
ἀαποτηοάο ἰξίτος τογπιϊπὶ 86 μαρεδηξ δδοσπάυτι οοπυδγβίοποιῃ εἴ 6]1- 

40 βεπάοτττι δαΐ ἰηρίἜπάογοσα σοπιραγδίίοπεπι, ρεγϑρίουιπι 681. 
23. Ναης γεγο Ἔἐχροπεπάημι 6ϑὲ ποι ϑοΐμππι ἀϊαϊεςἰςο8 εἰ ἀ6- 

τα ηϑίγδεῖν ο5 δΥ]]ορί5πιοϑ ἱπ ϑπρτὰ ἀἸοϊ5 Βρτιτί5 εχϑίγυϊ, δε ἀ δἰϊδτα 
Οσαϊοτγίοδβ, εἰ οτηπίπο ψααποιησις βάευι οἰ δες ατα πα] απιρτιι- 
ηπς τιεϊμοάτιπι. γαγατη δηΐπι οπιπίαπι Βά δι ἴδοίπτωο οὐς 42} ορίϑπιο 
δαξ ἱμιάποοπα. δδὲ ᾿ριϊασ ἱπάυοιίο δἰ 5}]]ορίϑιηιι5 εχ ἱπάυσξοπε, 
σαπι δἰϊογυπι οχισοπιῦτη ΡῈΤ αἰΐογαπα ἀ6 τηθϊο οοποϊαάϊεξαγ, νϑἰπτὶ 
εἰ τῶν ἃ γ πιραϊπτη εἷξ τὸ β, εἰ ροὸτ γ ργόβεῖαγ τὸ α τῷ βὶ ἴμεϑ8ε : δἷα 
δπΐτα [δοίπναα ἱπάυςοποδ. αἰραΐα δδο τὸ α Ἰοπρδδνυυτα; Ὁ] β, 

80 τδοδθ Β116; ὉΡ] γ, ἀπυτηφηοάσαε ἰοηραθυατα, αἰ μοῖπο εἰ ἐαπτδ δὲ 
ταῦϊϑ. εὔρὸ ἰοῦ γ ἰπθδῖ τὸ αἀ: οἴπμε δηΐπι σϑοδηϑ Ρΐ]6 οδὲ ἰοηξδθ- 
σασ. θεὰ εἰ τὸ β, ἰὰ οδὲ γασδπϑ Ὀ116, ἱπϑϑὲ οπιπὶ γ. δὶ ἰφίτασ οοη- 
ψετϊαϊτων τὸ γ οὔπὶ β, πες τηράϊυτι οχοοᾶαξ, πεςθθ86 εϑὲ τὸ α τῷ β 
ἴπδδθθ, συδπάἀοσυϊάοτα δηΐθᾶ οϑιθηϑατα οδὲ, οὔτι ἄσο ἃἰίᾳυα δἰ θτα 
ἑπδαπὶ εἰ οὔπι αἰτόγο δογοπι σου γεν Ἔχτγθιθυιπ, οἱ φαοά οοπνεῦ- 
ὕϊαγ, οἴϊατα δἰιοττισ δε αϊυπι ἱπεθ56. ἱπιο Προ δυΐεπι οροτγίεξ 
τὸ γ χαδδὶ εχ οπιπίρυ δἰ πρτιίαγιρα5 οοπιροϑίαπι:: πᾶπὶ ἱπάυςιῖο, ΕΣ 

80 6Χ ΟπληΐΡη8 δἰηρι]ατῖμαδ. 6δὲ διίΐθτα πυϊαϑοετηο αὶ 5110 ϑπιθ9 ρτῖτιδα 
εἰ πιβάϊο σδγθη τα ργοροιιοηίδ. πογανῃ δπὶπι εϑὲ τηθάϊππι, 8}}1ο- 
ξιϑπιι5 ΕΣ ρεῦ τπδάϊαπι; φασι δαΐοσα ποθὴ δὲ πιδιϊηπι, ρεῖ ἱπάθς- 
Ὥοπετι. εἰ ἀποάαπιτηοάο ορροηίζαγ ἱπάἀυςο 5γ]]ορίδιπο : εἷς οπί πὶ 
Ῥετ τιϑάϊαπι ργοραὶ δχίγοιπαιη ἀ6 τογεῖο, 116 γἜγῸ ρ6γ τσέπη ργοραῖ 
ἐχίτεπιῦση ἀξ τηθαϊο. παιογα ἰρὶ ταν ργῖστ εἰ ΚΟΌΟΥ 68 5υ]]ορίδιητια χαὶ 
Βὲ μοῦ πιεάϊππι. ποθὶβ γεγο δδὲ δυιάθηίοσ χαὶ πὲ ρεγ ἱπἀποϊοπετα. 

. 3ή. Ἐχεοταρίατα υθγὸ δϑὲ, οαχη τπθάϊο δχίγοπιυσῃ ἰθεδ86 οὐΐθη- 
ἄλιυτ ρεσ δἰπιῖδε ἰεγο. οροτίεξ δυΐθπι υἱ τπεάϊυπι ἐεγίῖο δὲ ρυϊπιυτα 
οἷπαῖ! ἰλθδδα Ὠοίτ δἷϊ, γεσρὶ οαηδα ἐδὶο τὸ α πιδίυιῃ, τὸ β ςοπίτα 
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Βηϊείπιοα ΜΟΙ ππὶ δαϑοίρετα; ὉΡῚ γ5) ΑἸΒοπίθμϑεθ ἐομέγα ΤΒΟΡδαοδ; 69 
τὶ δ, ΤἌΘΡαπος οοπῖγα ῬΉΘοθπ868. δσρὸ δὶ ὑυθ]πιπϑ ργόβάγα συμ 
ὙΠεραπὶβ ΒΕ  ππὶ ξαγατα τπαίυτη 886, δοοϊρίοπάσπι εεἰ δάνογοαϑ 
Βηϊεῖπιοβ Βα] Ἰτπ ξογογθ 6886 πιαίαμα. Ππϊυδ δυΐοπι τοὶ 468 εϑἴ εχ 
δι θ5, σεἰμεῖ φαῖα ΤΉΘΡαπὶα ρεγηϊοϊοϑανη ζαϊξ ΒΕ] πὶ οοπέγα ΡΒΟ- 
ο6η865. φυοπίδπι ἰρίπις ΒΘ πὶ δἀνεγϑθῃϑ βπιεἶπιοϑ τπαίυτα δϑὶ, μεΪ- 
Ἰὰπι δυΐεπι σοπίγα ΤΠ ΘΡδμο8 δὶ οοηῖγα βηϊιηοϑ, ρογερίουστα 65 
κάνετϑα8 ΤΒΕΡᾶπο5 Ὀ6]]υτ βόγεγα τηϑίυτη 6556. ἰΐδηαυδ τὸ β τῷ γ εἴ 
τῷ δ ἴπ6586 ρδγϑρίουυπι δϑῖ: ὈϊΓασηζδ οηΐτῃ δϑὶ βπἰτπιῖ5. Β6]] θὰ ἴῃ - 
ἔογγθ. ἴΐθπι τὸ α ἴπθϑβα τῷ ὃ, χιῖΐα ΤΠΕΡαπίβ ποι ῥτοίαϊξ ΒΘ] ]ατα 10 
εοπῖγα ῬΠοσθη865. σογυπὶ τὸ α τῷ β 'πε586 ρεγ δ ργοβρα)ίξυτ. δοάδτα 
χποάο βεὶ εἴ εἷ εχ ρ]υγί 5 δἰ πη! θὺ8 465 Πδὲ πιειϊιινπρ 6886 ἱῃ 6χ- 
ἔγεῦο. ρεγδρίς απ ἰρίτως δϑὲ δχϑιιρίυσα πο ΒάΡογα σδϊζοποια 
τοῖα δά ραγίοπι, πθὸ ραγιβ8 δ ξοΐυτη, δεὰ ραγιὶβ ἃ] μαγίειη, οὕτω 
ΔταΡῸ βυηΐ 80} δοάδιη οοηϊθηϊα, αἰϊογῶπι δυΐοπι αἰΐογο ποξϊι8 δαί. 
δ. ἀἰζογε ἃ" ἱπάυοιϊίοπε, φαοπίαπι {11 οχ οἰπηίρι ἱπάϊνι αἷς μτο- 
Βαβρδὲ εχίγεπιττι ἴη6586 τη αἷο, πεῆπα σοπηθοξεθαὶ 8.]]ορίσπνσχα δὰ 
οχιγοιαπτη; ἤος σ6σῸ δὲ οοηπθοῦξ δἵ πο δχ οἰπηΐὶθυβ Ῥγορδαῖς 

25. ΑΒάμοϊίϊο γεγο εϑὲ, οὔπὶ ῥυίσησπι ππθάϊο ἰπε856 οοηϑιδε, 20 
ταθαϊυχη αὐΐεπι ροβίγοπιο ἰπ6586 δὶ αυϊάδια ἱρποῖωπι, 86 4αε ἴδτηθπ 
ἐγοάϊθι]α δὺϊ δἰϊατι πιὰρὶ5 υατα σΟΠοΪτιδῖο. ργϑθίθγθα δὶ ρᾶποᾶ δίηξ 
τοεάϊα ροβίγοπι εἰ υρθα δ, οτμπαῖπο επὶπι δοοῖϊξ οἱ ρτορίυθ ἀοο6- 
ἄατητς δὰ ϑοϊοητίαη. Ὑϑυθὶ οδιιδα 6ϑῖο τὸ ὦ φιοά ἄοοετγὶ ροϊαοϑῖς 
ὉΡὶ β, βοἰαπεια; τὸ γι ρμοετία, δοϊοπείδτι ἰφίτατ ροϑ86 ἀοςοτὶ ροσϑρὶ- 
ἕαππι εδῖ; δεά δὴ ᾿υ5Έ 8 5818 δοϊαπίία, ἱσποῖιπι οϑῖ. Ζαᾶγε δὲ ΔΈ 4π|6 
δαὶ πιὰρὶ5 ογθα θ1}6 οἷς βὶ γ φυδπι α γ, δὲ δράμποϊο: ρτγορίυ8 δπὶπὶ 
δοοεάϊπυ δά βοϊδιξίαπι, αιοπίδηι δαἀϊαηχίπιυβ σΟπο] υδίοηὶ α γ ῥσο- 
Ῥοαιηολοτη βὶ γ, σὰλπ βο Θμἴαπι απίθα ποὰ ΠδΡρεγδιθμα. τασϑὰ5 ΔΡ- 
ἀποῖϊο εδὶ, δἱ βράχο εἰπὲ πιθάϊα ἰθγιπίπογιπ αὶ γὲ πὰπὶ δῖο ΠΟ 486 30 
τορίυ5 δορβαϊξαγ δὰ οορτιιοποιι. υϑὶαε δἱ τὸ δ οἷ: χυδάγαγι; πρὶ 8, 

τὰ τϑοιπεα; πρὶ ζ, οεἰγοῦϊαδ. ἵπσὶ δὶ ρσοπαηεδε ε ζ ἀμῦτῃ ἴδη- 
ἴαπι 518 τη ϊαπι, ρ6Γ ἰσπαΐα5 οἰγουϊατα τες πθας ἤροτγας δθ πὶ θπι 
Βογῖ, ῥσορε σορπιθοπεσα γε εδξ. οὐπὶ δυΐθπι πο 46 ΟΥΘΖΙΡΙΠοΓ 6δὲ 
Ῥτοροδίείο βὶ γ φιᾶπι οοποϊυϑίο ἃ γ, ἤθε ραυείογα δυπὶ τηδάϊα, 
ποῖ τοοο ΔΡάυοϊοπεπι. παήπδ οὐτὰ ργοπαηίίδζυπι βὶ γ, τη 6610 οἀγεῖ: 
Βοος επίπι εϑὲ δοϊδηίδ. 

26. ΟΡἱδοῖο δαΐθτι εϑὲ ργοροϑιτο ργοροϑοπὶ σοπίνατία. ἀϊ- 
ζετὶ δαΐοπι ἃ ρτοροϑιοπθ, φυοπίαπι ομϊδοῖο ροῖεβθὲ 6686 δἴίαιῃ πῃ 
Ῥαγίο, Ρτοροκιο γ6ΓῸ διιξ οπιηὶπο πὸ Ροϊεδῖ, δῖ 88 ἴϑτα πῸΣ ἴῃ 

ΠΥ] Ρὰ5 5γ]]ορίβταϊ8. ΟΡ ολταΓ δυΐοτι Βἱίατίαχα δἰ τ ἄσδθιιδ 
Βρυνῖς, Ὀχἴαγίαπι φυϊάεπι, αυΐα οπιπὶβ ΟΡ δοῖο τ δἰ δδὲ ἀπίνογβα δ ναὶ 
Σὰ ρᾶγῖδ, ἰπ ἀπάθὺβ δυΐειι βρτιγί8, φυοπίατα αἰογυπέατ ΟΡ ΕΟ 0 π 68 
ΤΡΡοϑιῖδθ ργοροϑβίοῃηι: ορροβίϊα υϑγοὸ ἴπ ῥγίπια δὲ ἴθγιίδ ᾿Ἰαπῖιπι 
βξύτα σοποϊπἀππξαγ, πϑτι στη 4115 ΟἸπηὶ ἴπ 6886 5101 σοης θα] ροϑδῖα- 
Ἰαποτῖν, οἶσθ τοὶ αιοὰ μα ἰποϑῖ σεὶ χυοά ουάδπι ἢοτι ἰπεδῖ, 
ΕΣ ἰδ δυΐοτι Π]ὰά, παιῆ ἸπδδϑεῚ τα Ῥικίσχαια ἤρηγα ἀποϊξυτγ; Ποῦ, ευἱ- 

ἄδπι ποὴ ἰπ6886, δχ ροβίγεπια. πἰραΐα 6βϑῖο τὸ ἃ ὕπδπὶ 6556 δοΐδθη- 
ἄδιη; ὉΡὶ β, σοπίγαγια. Ἔγξοὸ ουτα ατιὶβ ργοροβαθγὶξ ἀπατι 6886 ΘΟἢ- 10 
1γδυϊογαπὶ ϑοἰεπεδιη, ΟΡ οτατ γὙ6] χαοὰ οταπὶπο ποὴ δϑὲ δαάδιῃ 
δοϊεπεῖα ορροδίζογαπι, οοπέγασια σΈγῸ δυμπὲ ορροδίτα, δάδο τὶ βδξ 
τἶπια ἄραγα; τοὶ φυοά ποῖΐ οἱ ἱριιοῖϊ σιοπ δϑὲ ὑπᾶ βοίθπτῖα, δἴσαα 
ἔς 6δὲ τογα βραγα. πδὶ ἀ6 γ, ἰὰ εϑὲ ἀε ποῖο εἰ ἱβποῖο, γεγε αἰ- 
οἷἴζωγ δὰ 6886 οοπίγαγια: 864 ππᾶτῃ 6886 ΘΟγοπι δοϊθηϊίατη αἰ βιτη 688, 
ταγϑϑβ ᾿ΠἸάδτα βὲ ἴῃ ργίνδενα ργοροβιουθ. ροδιυ]απίθ δηΐπα δἰΐχιμο 
δῖρι εοποθάϊΐ ποῦ 6886 πῆᾶτα δοἰοπίϊεπι Το ΓΑγιοστιμη, ν6] ἀϊοϊπιι 8 οΡ- 
Ῥοριϊοταγη 6586 σαπάδθπι νοὶ χαογαπάδμι οοπέγαγίοσατα, τ 88] ΡΥΙ8 
οἵ τπουθ ας, οὐαπίυπι ἰρίτυγ 6586 ἀμῶπι ΟΡ ϊοϊζαγ δα ὈΥπ πα βρτσᾶ, 
φαοχπιηάδτη οχ ἰογίϊα, δἰπιρ] οἴου δηΐπα ἴθ οπιμ 6 ἀἰορα δι πὶ ρα 
δοα6886 6ϑὶ τ 15 ατιΐ ὈΠΙΎΟΓβα τσ ΟΡ ἰϊοἰξ, δα Ἰὰ αυοεϊ ππίνουσαὶο δϑδὲ ρὸ 
Ῥτοροσίζογωιπ οοπε ας οθοτα ἱπηραῖ, πεὲρπΐα ροσϊυϊαπῖε αἰΐαυο 81} ὲ 
ξοποράϊ ποη δαπάεαι 6588 ϑυϊεπξίατι ςοπίταγιοπιτη οπιπίυπῃ, ἀϊοαξ ορ- 
᾿περύψέρον 6886 ὉΠΔπὶ δοϊ θη ἰΐαπι. δἷο δυΐετι 6 .6856 6ϑὲ 6886 ὈΤΙΧΙ ΒΤ 
δύτατα: χπϑάϊωπι δαῖτ κὲ χμοά εεξ ἀπίνεγραϊα δὰ ἰά χυοά ρῥχοροϑὶ- 

ἔσται ζπϊξ ἃ ἱπιεῖο. ααὶ δυΐθτη ἰπ ραγὶθ οι ὶοῖξ, πεοδ586 6ϑῖ υἱ οοηγα- 
ἀϊοιίοπεπι εἰ ἰυπραῖ, δὰ χαρά ϑυβμιδοῖτθπι ργοροσιοηΐ5 818 απίνδγβαϊο, 
υϑὶυ ποῖ δἰ ἱβποῦ ποὰ βαινάθιῃ 6586 8. βπῖδπι: οοπϊγαγία πη] 8 
δυηΐ υπΐνεγδα ἰα δὰ ἤδθο, βίφαδ ἑεγάα ἤριγα, φαΐρρα οὐτι ταθ απ 
εἰς φυοά ἴῃ ραγί8 δοοὶριτσ, υθὶπ ποϊαμ οἱ Ἰρποίωυσι. εχ χαϊδαδ 

-ν 



38 

οπίτα ἸΙοϑξ σσῃοϊαᾶοτο σοπίγατίατη, 6Χ ἢἰ5 οτίαπι οὈἱεοἰοπεβ ἀϊοοτθ 
980 ΟΟΠΔΙΙῦΓ. ἰοσοῖγοο δα δἰ9 5015 ἤρυτὶ5 αἴεγίιιηνα οδἰεοϊοπεϑ: ἴῃ αἷ8 

δτΐπι 8018 ὁρροϑῖεῖ δυ]]ορίοπαὶ ἐχοιγαπηϊαγ, χαδπάοαυϊάεπι ἴῃ δ6- 
σαπάα ποη ἰἰσερθαῖ σοποϊαάεγε αἰβγπιαῖνε. ργαθίεγεα οἰϊδιηϑί δϑϑεῖ, 
ἴάπαεῃ ρ χοἰ ἰχίοτί οτγαίίοπε ἱπάϊροτγει ορί βοιῖο δἰ ἰδῖα ἰπ δεσαπάδ ἤρτγα, 
πἰρπΐα οἱ σαΐδ ΠΟῚ ξοποδάαϊ τὸ ατῷβ ἴπ6 886, 4υΐα τὸ γ ποι 81} εἱ 
ςοπδεχιδηβ. ἤοο επίπι ρ6Γ δἰα9 ργοροϑηίομ δ τηδηϊξεσίατα 688. πὸπ 
οροτίεϊ δυΐοιη οΡἰδοιοποπι δά αἰϊα εοπυογιὶ, δεἀά οοπίηπο ρεγβρὶ- 
σαδπι ΠΡ όγα δἰζογατι ργοροϑιξοσποπι. ἰάθοφῃθ βἰρπιπι 6χ μᾶς δοΐα 
βξαγα ποῃ εϑξ. οοπϑιἀδγαπάδο δαΐετη 3ιπὲὶ εἰϊδπὶ αἰΐαα οἰ ες ο ἢ 68, 
υοὶυνὶ πα δαπιηπῖυγ ἐχ σοπέγαυῖο δἰ δἰ} δὲ οοὸ φαοά δεῖ ϑεοῦη- 

τὸ ἄππι οριπίοποτα. ἰΐετι σοπϑίἀεγαπ στη εδὲ δὴ οί θεοῖο ρατιςα]ατὶδ 
εχ ρῆτια βρῦγα το] περαϊϊνα εχ τηϑάϊα ροϑ8ὶῖ ἀροὶρί. 

27. Μετιοίπαι!α δυΐδππ δὲ δίρτιππι πὸ δυπῇ Ιάεπι. δεὰ γεγὶσὶ- 
τοῦϊα εθὲ ργοροϑιεῖο ργοββ}18. χιοά δηΐπι ρἰεγιηιχας δοϊππε ἴα 
Βοτὶ νοὶ ποῖ βου, δὰϊ 6856 διιξ ΠΟῚ 6886, ΠΟῸ δϑῖ υογιδιπιῖ]θ, αἴ ἰπνὶ- 
ἄοπιεβ οἀΐθ86 δυῖ ἀτιδπῖεϑ ἀϊρογα. δίρπυπι ἀπΐθτπ ὩΪἈΣ] αἰϊυ ἀ 6888 
υἱάθιαγ ψπᾶπι ργοροσίο ἀδπιοπϑέγαϊϊνα, δυῖ πεοοϑδαγία δαὶ ργορᾶ- 
Β1115. μᾶπὶ 4πο οχίβηΐα γαβ Ἔχίδϊ, γε] χῃο αδοϊο ρζϊαϑ δαϊ ροβιευὶῃ8 

10 τοῦ ἕδοϊα δϑῖ, πος δϑὲ ϑἰριιαιπ ἐπα ςδῃ8 τοῖα [δοῖαπι 6886 διιῖ Ἔχίδγο. 
δ γτηθῖπα ἱρί τ εϑὶ δ] ορίδηνα8 δα σευ δι τη 18 το] δἰρτιῖβ. δοοὶ- 
ῬἰταΓ δαΐοπὶ ϑἴρπηπι Ἰσῖρυ8 τποάϊ5, χαοῖ δὲ πιϑάϊωπι ἰπ βρατγί8. γεὶ 
δδΐπι πἰ ἷπ ῥτπιᾶ ἤξιγα, τοὶ τὶ ἰπ δεουπάα, γεὶ αἱ ἰπ τεγὰα. αἴραϊα 
ΡτΟΡδγα Ἱποδίογοπι πίογυπι ἕθστα χαΐὰ ἰας μαρεῖ, δχ ὑτγίτμα βξτισγα 
688: πηιδάϊατη δπὶπιὶ δὲ μάθεγε ἰδο. εϑῖο, δὶ α, αἴδγαπι ἴοστο; τὸ β 
ΒάΡβογα ἶδο; ταῦ τος απίεπι, αδὶ γ. δὲ ϑαρίθηΐθα 6886 Ὑἷγοβ ὑγοθοϑ 
συΐα Ῥικιδου8 δὲ Ῥγοβαβ, ρεὲγ υἱάπιαπι ἤρτγαπι σοποϊαάϊατ. δἰ, 
πρὶ ἃ, ρῥσορῦτι; αδὶ β,, βαριοπῖοος ὩΡὶ γ, Ῥίξεασιιθ. νόττισι τοὶ ἰξίττιτ 
εἴ τὸ α εἱ τὸ β τῷ γ αμθαθγο: δοά δ]έεγυπι ποη ἀϊοπθπξ, φυΐα ποττιπῖ, 

50 ΔΙτοΓαπι δοοῖϊρίαπξε ταυίογοιι δυξοτῃ αἴδττιπι ρεϑίαγε αὶ οἷς ρα} 148, 
αὐ τιράϊαπι ἤραγαπι τείεγτι ἀθρθεῖ. οὔπὶ δπίτα αἴδγτιπ ρα ϑἰδπο θη 5 
ΘΟμϑΕΖΌ6Π8 οἱξ ρ6|1ογ, οἱ Βαὶς φθοαε σοη 86 4η6ῃ8 51Σ, ργοβδῖαπι 6588 
Ῥαϊαπὲ δἀπὶ πΐϑιπιτι ροϑῖαγο. εϑῖο ρα] άσπι, ὉΡῚ ας; ρεδβίαγε πἴεγυπι, 
ἘΡ| β; τππ]ῖοτ, ὉΡὶ γ. οἱ ἰξίπιτ θὰ ρτοροϑίτο ἀΐοϊα Πιοτιξ, μὲ ἑαπῖτιπα 
δἰρπῦτα. χιοήοὶ οἰ δἰΐεγα 8ἰῖ δϑϑαμιρία, δὲ 6υ]] ορίεπιπ8. ἰρῃΐα ΡΙ- 
Ἰδοῦχα 6886 ΠΠΡογαΐειπ, χιοπίατπ απ ἱἶοϑὶ δαπὲ ΠΡ εγα 68, διτῖδοτια 
δαΐϊδτη δϑῖ δι Εἰ0508. ΓΌΓΘΙ8 8 ριοπἴδ8 6586 Ὑἶγος Βοῃοβ, 4υΐα Ριὲ- 
Ἰδοῦ εϑὲ υἱγ Βοπῃϑ8, 864 εἰ δᾶρίθῃ8. δἷς ἰρίτι βιυιπὶ 5υ]]ορίϑτη!. τε- 

20 ττη χαὶ Αὲ ἰπ ῥεῖα ἤρατα, δϑὲ ἰῃ8010}}}18, δὶ σοῦτϑ δίξ: πηΐν γβ}} 18 
δπΐπι ἐδ. αυἱ γεγο Ἀϊ ἴῃ ροβίγεμηδ, δοἶν: ροῖϊεϑξ, εἰϊαπιϑὶ σοποϊαϑίο 
Ὑεσα δἰΐ, αυΐα δγ]]οξ᾽5πιὰ5 ΠΟ δϑξ ππίνθγϑα 8, ἢ6ο δά τότ. ποπ δηὶπὶ 
εἰ ῬιτΔοὺ5 6ϑῖ Υἱγ ργοθυϑ, πθοεῖϑ8 6ϑὲ ργορζογοα εἰΐασα 4110 δβαρίθυιῖεϑ 

ΑΝΑΙΥΤΙΟΟΆΌΜΝ ῬΆΙΟΆΟΌΜ 11. 

ἰδὲ Ῥσοόβοβ. φαΐ τεσο δὲ ἰπ ταβῆϊα Αβῦτα, δοῖιρεῦ δὲ οτηπίηο δοΪνὶ 
Ῥοΐεβῖ: παπχαϑια εηΐπι βὲ δυ}]ορίϑπιπδ, οαπὶ ἰαγιπιηὶ ἐξα δὲ Ἀδρθῃξ, 
ΠΟ επἰπὶ 81 αἴδγτπι ἔε γε 8 εϑὲ μα 148, αἴχαια Βαδο δϑὲ ρα] 14, σου- 
ἄπυο πεοαϑ8ε δϑὶ ἤδῆς ἴΐδγητι ἔεσγθ. ὙΘγτπὶ ἰρΊ τ ἵπατὶξ ἴῃ οτππὶν 
Βυ5 βρατίδ: β8εὰ Βαβοπὶ 685 ἀἰ[ξεγθηταϑ χζυδε ἀϊοῖδε διιπξ. δαξ ἰριτανς 
δὶς ἀϊν!ἀθπάππι ἐϑὲ δρπιαια: οχ Ηϊ5. δυΐοπι τεοπιδγίατη δἷν δ ἱπάϊοϊατα 
δοοὶρὶ ἀερεῖ, φῃηοά 6εὲ πιεάϊυπι: ἱπάϊοϊυτα ομΐπι δἰθπξ 6886 φυοά δεῖγβ 
ἰδεϊϊ; πιεάϊυτι γθγοὸ πιαχίπια ἴα]6 δδὲ. τὶ 4π86 6Χ ἜχίΓοΠΙ18 δυτηΠἢ- 
ταῦ, δῖρτια γοσαγὶ ἀθβεπέ, φυοά νετο εχ τηϑάϊο, πιαϊοΐαπι : πᾶτ τπαχῖτλα 
Ῥτόβαθῖε δὲ πιαχίπιε γόγατι εϑὲ συοᾶ ΡΥ Ῥτίνηδιῃ τὐῆίομ Ῥτόβδξ 
ὨδΙΌΓΑ δυιΐαπι σοπΐϊοὶ ροϊοϑὲ, δὶ φαΐβ οοποδάδϊ παϊαγαίεβ αἰξεοῦουϑ 
δἰτηα] ἱπιταπίαγα ΘΟΓραϑ δὲ βπἰπιδηι : [οτῖδ886 δπὶπὶ 4αὶ τππϑίοαχα ἀἰἀϊ- 
εἷξ, πιπξαῖτι5 δϑὲ δπῖιπο: δὲ ἐχ ἰϊ {π86 παίπιγα ποΡ 8 ἰπϑῃπί, ποῦ δὲ 
Βδδςο αἴεοιίο, δ6εἀ δ]ΐαθ ροϊϊιβ, υὑξ ἴγαθ εἵ ευρίἀϊταῖεϑ, φαδο ἰῃ πδῖα- 
ΓΑΙ θῸ5 πιοιϊοπῖρυ8 πυχπογαπίαγ. 581 ἰρίτατ πος σοποδόϑατη ἔαογὶξ, δὲ 
ππῦτη Ἰιηΐυ8 αὐδοιομΐ5 δἰ ρτιανη 6886, εἴ ἀροίρεγα ροϑδϊπια8 ργορτίδσῳ 
οὔϊποχαθ ραποεῖδ δἰεοϊ θεῖ οἱ δίρτιαπι, σαγῖε ροξετγίπιῃ 8. Ὠδιυγατα 
ςοπίϊσεγα. πηι δὶ δ] ουἱ ξεπετγὶ ἱπάϊνι ἀπο ἱπεδὶ ργορτὶδ δἰϊεοῖο, πὲ 
Ἰδοησθι5 Γογεϊτνάο, πδοα886 δδὲ 6886 δἰίαπι δἰ συ δίρξπυτη : ἰηνίοοτα 
δηΐπὶ σοτηρδῖ ϑπρροδίζαιη 6οῖ, δίας ἤοο δϑῖο τπδρτιαβ δχίγεσαιταῖεϑ 
Βάβεγε; φαοὰ οοπιπρίξ 4}118 φυοηθθ ψεποτῖθυ8 ΠῸΠ ἰοιῖ5 ἐπ6886, 
εἰρτιατη δηΐπὶ ἰΐδ ρτορτγίαπι 6ϑῖ, φυοπίαπι αἰεοιϊο 68ὲ ργορτία Ἰο τ 
βεπεγῖ8, ποῦ ῥγορτγία βδ01π8, σαδπιδάπιοάυπι ἰοχυΐ 5011 δατααδ, 
Ἰάθιι ἰξίτατ ἱπαγῖξ δἰΐαπι ἴπ αἰϊο ρεπογα; δὲ ἤοῖπο οὶ [οτιῖ8, εἴ αἰϊπὰ 
χαοάρίδτι δηΐπια]. Βα Ρὶς ἰρίταγ ΠΠπ4 δἰρπττν, φαοπίαπι ἀπαπι ἐτῶὶ 
τππίαϑ αἰζεοιοπὶδ δίρπαπι. 81 ἰρίτατ ἤδες ϑπηΐ, εἰ ροϊετγίπιτι μαἰαϑ- 
τποάϊ βἴρτια σοἰἑροτγα ἱπ Ηΐ5 απ πνα ῖθτι5 πα 6 ἀπδπὶ ἰδηῖοπι αὐΐεο ὁπ Φ 
Ῥγσρεΐαμι Βαρδτξ (Ὡπαφυδοάιε δαΐοπι αἰξεοῖϊο διιατα Παρ δὲ δἰ ρτιαπι, 
χυδηἀδαυίάοπι τιπαπι αἰβτιτιιη ΒαΡοτα πΘο6486 681), Ροϊου πῃ Ὠαῖτν 
Τατῃ σοπιοοῖδγθ. δἰη ἑοΐπτη ροηαα ἀυδ5 Παροδὶ ργορτιεϊαῖεϑ, πὶ ἰδο 
ἔογπιι ποῖ εἰ ΠΡ ογαεαΐοτα, χαοπιοᾶο σορποβοθπιιβ πέγαμι ΕΣ 
δἰρτιῖϑ 1115 ρσορτίε ςοῃϑθαπεπεθαϑ 61: πἰτῖας αἰζεοιοπὶδ ϑίρπημι ἢ δα 
εἷ ουἱάαπι 6}}} ποι τοι ἀπιθο ἱποὶπξ, δὲ ἰπ φιῖθαδβ πο τοι αἰτπισαδ 
ἰπδϑὲ, οὕτα ἀπαπὶ Παρεῖ, αἰΐοταπι ποῦ ἰΐδιῃ 7 ἀδπὶ δὶ 6δὲ ἔογΕδ Ποπ 
᾿Β γα ὶῖβ, παρ εῖ ἀπῖετπ ἢσς εχ ἀθποβι8 διρπίθ, αρραγεῖ εἰΐαπι ἰπ ἰθοπὸ 
μος 6886 δίρβτιαιπ ζογι τα 1 πὶ8. δ8ὲ δυΐετι πδίντγαθ σοπίθοιο ἰπ ῥτίταΒ 
Βραγα, εο συοά πιεάξυνη γϑοϊρτοσδῖτθγ οὰπὶ ρτίπιο Ἔχίγθιηο, δ 8109- 
ταῖ τεγαπι, ποτα οὔτι 60 γεοϊργοοδῖογ. πἰραΐα δδίο [οτεπιάο τὸ ας 
τράρτιδς ἐχιγοιηιξαξθα, υϑὶ β; τὸ γ βυΐθαι 1δο. ἐρίδιτ σαὶ τὸ γ ἰπεδῖ, 
εἰ τὸ β οπιηὶ, 868 οἱ 4115 ἱπδδῖ. οαἱδαΐοθτῃ ἱποϑὶ τὸ β,, οἱ τὸ α ᾿1πο9ᾷ 
οπιπὶ, πες Ρ᾽γθυ8, δεὰ σοπνογεςοτ: «ἰοχαΐπ ποῖ δγὶξ πθῦγη πηΐπα 
Αἰζες θμῖ5 δίρθῦτη. 

ν ΑΝΑΠΥΤΙΟΟΒΆΌΜ ΡΟΘΤΕΒΙΟΆΌΜ 1. 
Ἐπεῖσ πα Ξααασσσοσοῖρ 

«Ὁ, Δοοϊγίπα εἰ οτηπὶς ἀἰϑοὶρ πα ἀϊαποξάοα ἄξ εχ δηϊεοθάθηϊο 
Ἄεορηϊίοηθ. μου δυΐοτη ρογϑρί σαι δγίξ, δὶ οπῖηθ8 σουδιἀογεπίυγ: 
δι οἴ τηδ᾽ Πα πιδίοδα δοϊοπτϊδα ἢοΟ τποᾶάο οοιπραγαπίιγ, εἰ ςεΐογα- 

“ΤΌπι δγίϊατη Ὡπααυδθαια. δίπι! τοῦ ἀπΐετπ 86 τοα μαροῖ εἰ ἴῃ τδο- 
πἰραθ, ἴδπι πα 5}]]ορίδτιῖ8 παπὶ φυᾶπὶ πᾶ ἱπάιιοιϊοπε: δῖρθαα 
πρπιαας ἐχ ργδεοορηια ἀοοοηξ, {46 φυϊάσι δεοὶρίεπῖα8 χαδϑὶ ΑΡ 
ἐπι Πρεπάθυ8, μδθ Ὑθγοὸ ργοβαπῖεβ ππίυθγϑαϊα εχ εὸ συοά ραγίϊου- 
ἴαγα εϑὲ τηδηϊ(δϑίαιη. δοάδιῃ πιοὰο δἰΐδτη οτγαϊοτγίδε γαίιοπθϑ ρευϑαᾶ- 

10 ἄοπξ: δὺϊ δηΐπι ρογϑαδάθηξ δχεπιρὶϊδ, πὰς πὶ ἱπάποιίοτ 68, δὺς 
ΘΒ γπηθπιδηΡα8, 4ιᾶο δαὶ δ. ]]ορίϑπηι, ἀρ] οἴτοτ ἀυΐθπὶ ΠΟΘ 556 
ἐδὶ ργϑθπόϑοοτθ. πᾶπι 8188 αιιοὰ δ᾽ ργϑθϑτηθγα πος 6886 δϑῖ; δἰ ἴα8 
Φ εἷϊ φυοά ἀϊοίξαγ, ἱπεο!]ρογε οροτγίοῖ; 4115 πϊττιπιφι8. πὲραΐϊα 

σεγε φαοανὶς αὐξ αἴδττπατὶ δὰξ πορατὶ, χαρά 8:ἴ, ργαθβῃπι ἀ6- 
Βοῖ, τάκρρεῖὶ γδγο ἤδης 6886 5:5 πιο! ἐπὶ: ππίταΐθτη ἀπΐετι πῖγο- 
πε πιοάο ργβεποβοθσγε οροσγίεϊ, ἰά οδὲ δἱ χαϊὰ οἱρπίβοοι εἰ φυοά 

- αὖ, φαία ΠοΩ δἰτα θεοῦ Βοσαι ππατισαοάσχαε 6δὲ πο ὶ8 ταδηϊοβἴαπι. 

Ἰίςθὲ δαΐοτπι αἰ χηΐ8 ποῖηπι ἔδοὶδὲ χυδοάδτη ῥτῖι5 ποιϊβοδηδ, χυογαῃ- 
ἄδπι δπίοιη δἰπιη] δοοὶρίεπϑ. οορπφηδια, αὐ δΟΤΌπι 4π48 σοπ ηθη- 
ἴπΓ 80} πηίνογβα! θι5, χπογαπι μαροῖ ςορτ οποτα. παπὶ Οπιπ ΩΝ 
τϊδηρτίαπι Παρ ογο δηρη]ο8 δα αυα}68 ἀποθα5 τεοῖίβ ργδοπουΐε: Βαης 
Ὑ6ΓῸ αὶ 65 ἱπ δοπιϊοίγουϊο, 6586 ἐγ απροαπι, δἰ πιπὶ ἃς ἰῃ ἀσπίς, ποῖππι 
[εοἶς, φαδεάδπι επῖπι ἢοο πιοάο ἀϊδοππιάγ, πεαὰθ δχιγοπιαπη ῬΘΣ 
τηδάϊωιη ποιϊβοαῖαγ, πεπῖρα φαδεοιηαις δἰπραίαγὶα ϑαπὶ πος ἀδ 110 
δι βίεοῖο ἀϊσυπῖαν. δὲ ῥυίυβαιατι ἱπάμχογίξ αὐξ δοσερετγι 8Υ]1ορὶδ- 
πιαπι, Δἰίψαο τηοάο ἰοτῖδϑβε ἰδίθη τι εϑὲ θαπη 8οῖγα, 4110 Ἰηοάο ποὰ 
ἴϊεπι. χυοά επὶπι διπρ οἰ τοτ πϑροίεθαῖ δη εϑ8εῖ, φποπιοάο {πὰ 
ΒάΡογο ἴγαβ8 δηροϊοβ δοιαὶ 5 ἀποθυ5 τϑοῖ8 δἰ πιρ]οἰξετ βοϊγει  δεα 
τοδηϊ[εϑαπι 68ὲ πὶ ἰτά δοῖγρ, Ζυΐᾶ ὈΠΙΎ ΘΓβ 416 δοὶξ, δι πι ρ Ἰοἰ ἴθ γ δαίοσαι 
πεϑοῖγθ. δ᾽} πιπηϑ, δὰ ἀπθ ϊαιίο δοοιϊδὶ χυᾶς 68ὲ ἐθ Μοποπα, 480- 
πίδπι δτξ 101} ἀϊδοεῖ δαὶ 486 ποτῖξ. πο δηὶπι ἰϊα ἀϊοθπάτμι εδὲ 
τὶ φαϊάαπι δοἴνεγε οοπαηίασ. 8ς,8η6 οἴπποπὶ πηπιοττιπὶ Ὀἰπαγίσθῃ 
6886 Ρᾶγεπι, δ πδϑοὶδ7 {Π0 δαΐοπι δὲ βοῖγε ἀϊσθπῖθ, ργοίεγερβωξ 

90 
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Βἱπατίητι φαεπἄατι χαοπι 1116 ὩοῈ ραϊαβαὲ 6886, ργοίπὰε πθὸ ραϊδβαὲ 
6886 ρᾶγειι. δοίνυπὶ ἐπὶπὶ ἀϊοθηῖθ8 ΠΟῚ οπιηεπὶ Ὀἰπαυίατη 86 801Γ6 

δ Ῥαγοπὶ 6686, δοὰ δὔτα 4π6πὶ δεϊῃπὶ 6856 Ὀἰπαγίυιῃ. αἰφαΐ δοϊυπὶ 1ά 

υϊας ἀοταιοποισγαϊίοπεαι μαρεπὶ δὲ οαΐῃδ ἀεππουϑίγβθοπει ἢσοερα- 
ττιπῖ: δοοαραγαπὶ δαΐθαι ΠΟῺ οπιηΐ9 40 Επὶ δοίγεπὶ 6886 ταδηρυϊυϊα 
διιξ πυπιδγυι, 86 στρ] ἰοἰτος ἀδ οπιηὶ παπιογο βαϊ ἐγίδηρτιο. μι] 
δαΐπι ργοροϑίεϊο δεοὶριϊαν 16}}8, χιεῖπὶ τὰ δοὶβ 6886 ὨΌΣΒΕΥΌ τι, δαΐ 
ιοά τὰ εοὶβ 6586 το δ πϑαιη: 86 ἃ ἄς οτηππί. σειτπιὶ πί μι] (ρπῖο) 
Ρτοδίβεξ, φυοὰ φυΐς ἀϊδεῖς, δὐπὶ ΑἸ. πιοάο ϑεῖγε, αἰΐψυο τοοάο 
Ψαοτγαγε: ποη δηΐπι ρδαγάαπι εδὶ, δὶ φυοάδπιπιοάο πουῖξ χαρὰ 
ἀϊδεῖς, δεὰ δἱ ἴξαὰ πονΐξ υϑὶ τ φὰδ ἀϊβοῖϊ εἴ φυοπιοάο ἀϊδοῖς. 

2. δεῖτα δἷιιΐθπιὶ ραϊδηιαβ Ἀπδπιυδπιιλ6 τατα δἰ πιρ Ποϊζοτ, ΠΟῚ 
10 ϑορἰδιϊοο τοοᾶο, ἰά εδὲ εχ δοοίἀεπ, σὰπὶ ρα τα 8 οϑυιϑᾶτῃ ΠΟΡΤΟ- 

ΒΊΟΥ ῥτγορίεγ ζίδιι Γ65 εϑῖ, οἷπα τεὶ οδιϑαϊη 6886) πες Ροβδ8ε εὐτὰ 

Αἰϊεοτ φ6 ἤάρεῦθ. οοπδίαϊ ἰρίταγ ἰδ φηϊρρίαπι 6586 ἰρόμιπι δοΙΓα. 
πϑιι εἰ φυΐ πεβοίπαι εἰ φαΐ δοίπηξ, {11 φυϊάειτι ραϊαπὲ 56 ἰϊ8 μαθεγο, 
Βὶ σότὸ φαΐ ϑεῖπιπὲ, δἰϊαπι μαθεηὶ. παδρτορῖοτγ ἰά ουϊὰ5 δἰ πη ρ] ἰεἶτεγ 
εϑὶ δείεπεία, ποῦ ροῖαϑὲ αἰΐτοτ 86 βαθθγα. τὶ ἰρίτατ δἷξ δἰίαπι αἰϊαα 
δοϊοπαϊΐ πιοάυς, ροδῖεα ἀϊςεπιιδ: δεἀ δεῖγο ἀϊοίπιαϑ βείαπι ρα ἀδιπου- 
εἰταϊίοποπι ςοβποϑοογθ. ἀθιποπϑιγα πεῖ δαΐετι Ὑ000 5]]ορίδπιαπι 
δοϊοπείαίθτα. δοϊθπιίαί τα ἀρρε}]ο δεουπάυπι φυεαι, 60 φῃοά ἱρβαπι 

τὸ Ἠαθετουδ, δοϊπιι5. δὶ ἱξιϊατ δοῖγε δϑῖ, πὸ ροδαϊπητβ, πεοθ886 6δὶ εὔδηι 
ἀοπιοπδίγαϊζνανν δε επηατι εχ υογί8 6866 δὲ ργίπιϊβ εἰ ἰπθδῶεαϊαιῖ5 εἴ 
ποιοτῖθυϑ εξ ῥρυϊογ θα εἰ εαπδὶβ οοποἰμοίοπίς. δἷς Ἔπὶπὶ εγαπὲ δἰϊασῃ 
Ῥτίποίρία ργορτγία εἰυ5 φποα ἀεπιοπϑίγδίτιγ, Ὡᾶπὶ 5.110 γ᾽ δπια5 χυϊάεπι 
εὐὶς οἰΐαπι δἰπα ἰδ; ἀδππουδέγαιῖο υθγὸ ποη οτῖξ, ΄αϊα που εἴβείες 
δοϊοπτΐδτν. νεγὰ ἱρὶ αν 6886 οροτίεϊ, απΐα φαοα ποη 6ϑῖ, δοῖγὶ πιφωῖε, 
γοϊαῖὶ ἀϊαπιρίγαι μά θογΘ σοπιππμθίη οἴσω ἐβῖογα λεηϑαγαπι, Εχ 
Ῥυπεῖδ ἀπέθπι ἱπά ον ΟΠ γα ΡῈ : πᾶπὶ δ ο φαΐ πεϑοῖγεϊ, πο Βαρθῃβ 
δοττπι ἀεπιοπϑίγδοηεπι, ααΐα δοῖγε δα συόττιπι 6ϑὲ ἀειαοηϑίγβεῖο, 
δοη ἐσ δοοϊάοπία, αἰ 81} ἀἰϊυὰ εδὲ φυᾶπι ἤβρογα ἀθπιοηϑεγαομετα. 

80 «ἀπ888 γϑγὸ οἵ ποίίοτα ε886 οροτίεῖ οἱ ργίογα, οϑυϑβ85 αυίάεπι, αυϊᾶ 
ἄπῃς ϑοίπιι 5 οατῃ οαυ5απὶ σορηοϑοίτημ5: οἷ ῥγίογα, χοΐϑ δαπὶ οᾶιι886 : 
εἴ ῥγαβοορτῆϊα ποῃ δοΐατα αἰΐεγο τηοάο, ψαῖὰ ἐπε! ραῖατ χαϊα δἰροΐ- 
δοοπῖ, δε εἴαπι φυΐα σορποϑοθῖαγ εἃ υεγὰ 6586. ῬΧγΊΟΓΑ δαξετη εἴ 
ποὔογα δαπΐ ἀυοθυδ πιοάϊ8. ποὸὴ δηΐπὶ ἰἤθπὶ εϑὲ ᾿γα5 παῖπιγα εἴ 

Τὸ ρίυ ποὰ δὰ πο5, πετα ποῦπϑ παίῃγα εἰ ποῖίυ8 πορίϑ. 4ποὰ δὰ 
πο8, ῥτίογ εἴ ποίίογα ἀρρε]ϊο εα 4πε6 δαπὶ ργορίπαυΐοτα δεπβαὶ: 
εἰππρ]τοἰϊος δαΐεπι ργίογα δὲ ποϊΐζογα, φιδο ἰοηρίιϑ8 δυδαπε, ἃς Ἰοπρίαϑ 
φηίϊάεπι ἀρδυπὶ χυδα βδυπὶἪι πιαχίπα ἀπίγθγϑαὶα, ργοχίτηα Υ6γῸ δαπξ 
βιηρτι γα. δίψπθ δες ο'8ὲ ἰπυΐσοπν ὁρροπαπειτ. δχ ρυίπιὶβ δπΐεπι 
εἰ χαοὰ εεἴ ἐχ ρῥτίποὶρι5 ργορηϊθ. ἰάδτα δπὶπι υοοο ῥτίππυπι εἴ 
Ῥτίποὶρίαιη. ρῥτίπεῖρίαπι δαΐεπι ἀοπιοποισαιοπὶς οϑὲ ργοροϑιο ἱπι- 
το αϊαϊα.  ἱπιπιράϊ θα γεγο ἐσ 70)ὰ πο δϑϊ αἰτὰ ΡΙΠογ. Ρτοροϑιεῖο 
δαΐετα δδὲ ἐπαπτίαιιουΐα δἰταγα ρᾶγβ, ἀπὰπι ἦς ἅπο, ἀϊοϊδοῦοα υϊάοτα 

το 4686 αἰταπινὶ8 6 48ε δαπιῖξ, ἀδιηοποίγαῖῖνα υεγο 4086 ἀεβηϊίο σππιὶξ 
ἴοΓατα 6886 ὙΕΓΩΠΊ. ΘημπΕδίϊο δϑὲ οοπίγϑαϊοοπὶδ αἰγαυΐδ ραγδ. σ0η- 

τγδάϊςπο 68 ὁρροϑηῖο πιεάϊο σαγθπϑ ροσ 86. ρατειητ οοπίγδά!οἸοη 8 
ἐδ 1ῦδε 5ἰρπίβοαι Δ αὶ ἀε αἰΐφυο, ε:ὲ αἰἴβγτηαῖο; χπδε δἰ φυϊά δ 
αἰΐψαο, περϑῖῆο. δχ ππππιθάϊαιῖα ἀπέθπι ρτίποῖρῖ8 5.1] οι οἶα τι εβῖτα 
δβεὰ ροϑίποποτα ἀρ ρ6}]ο δαπὶ ἀπδπὶ ποπ [σε ἀδπιοηβῖγαγα, πος π6- 
φ 6886 6ϑ8ὲ δὰπι ΒάΡεγα αυὶ ἀΐδεοτε δἰ υδἰϊξ, δαπὶ γθγοὸ φιᾶπι π6- 
(6886 ε5ῖ δυπὶ βάβετγα φαΐ ἀΐδοογε αυϊάν!5 ἀεθεαξ, υοοο ἀχίοιπδ. δὰπὶ 
δπἶτο χυδοάδπι οἰπιϑτηοήϊ; οἱ ροἀ5δπιαπι ἴῃ ἰδ ἀρρο Ἰδπά]5 δ] 1 δὰ- 
ταῦ ἢοο ποτηΐπε υἱ]. 6χ ροϑιτοηῖθ 5 γε δὰ ἀυδα πξγαπινΐβ ςοπέγα- 

κο ἀϊοιοπῖβ ραγίοιη δοοῖρίξ, υϑ] αι! 6558 δἰϊφυϊὰ αὰξ ποη 6886 δἰ φυϊά, ε5ὲ 
Ἀγροιβμεϑὶβ οἶνε ϑυρροβίείο: ἂὲ φῃαε ἢος γδοᾶῖ, ἀθβημῖο δρρε!ἰαῖτιτ. 
ἀπβοίμο ὩΔΊ 68ὲ απίάοτη {π6515: ροπῖξ επίπι αὐ πιεῖσα 5 πηίτα- 
ἴεπι 14 6586 αιιοά 65: ἱπαϊν  ἀσατι δεςτπιπάπι 4υδπεεαξεπι: ποὴ ἴδπιθῃ 
εδὶ Ὠγροιβ δῖα: πᾶπὶ σαί δἷὲ απίταβ, εἴ 6886 υπίϊαῖοπι, ποὴ Ἰά6πι 6ϑὲ, 
φιῖα γεγο οὉ ἰά ογεάεγε οἱ βοῖγε τετι οροτίδε, φαοά τ8]15 μβαβϑῖασ 
8γ1}]ορῖσπιπ5 4ποπὶ Ὑοσδπιι5 ἀσταοπϑίγαϊίονοπι, ἢϊς δαϊοτη 68ῖ ἐο φυοά 
δες δπξ εχ ααίραϑ 5}]]οίδπλα5 οοπείαϊ, ργορίδγθα πξοδ886 δϑδὶ Ποῃ 
δοϊαπι ργδοπόϑοοτε ρτίπια δῖ οτηπία δπὲ αιιδαάαπι, δ6ἀ εἴζμπι πιδρίϑ. 
δΕΙΛΡΟΓ επὶπὶ ἰὰ τπρρ8 ἴα] 6 δῖ, ργσορίει φυοά ὑπυπιφαοάπε 698 ἴα], 

30 πὶ ραΐὰ ἰά τπαρῖ8 ἀἰοοἴπιη οδὲ μτορίετ χποά Αἰ" ρίπια9. χποεῖγοα δἱ 
Ῥτορῖεογ ῥτίπια ϑοίπιαβ εἰ ἐγοάϊπιιδ, {|4 φαοαιε δοἰπηα5 δὲ ογθἀϊπιν5 
Ἰπᾶξὶδ, ααΐα ρετ || βοίπιι8. δὲ Ἵγεάίπιι δἴαια ροδιετίογα. Βετί 
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δαΐεπι πεαυϊξ πὲ πιαρὶς σύδπι ἐὰ {86 ῃουϊξ, ἽἼγελαὲ δ] συΐδ χαδὼ 
ὩΘ4ῸΒ δοὶϊ, π64π6 Ὠμεἰϊὰ5 αἰδοῖα εδὲ αίβσῃ δὶ βείγεῖ, ἢος διωθῃ 
εἰςοϊάειϊ, πἰδὶ ρθσ ἀθινοπειγαιϊοποτα εἐγεάθης Ῥταεπουοτξ, αυΐᾶ η6- 
ζ6556 6ϑ8ὲ πιδίογετω βἀεπὶ μβροτα ρσίποίρίϊο δὰξ οἰπηίβαι δυΐ σαΐδυ9.- 
ἄδυι 4υδτι ςοπο]υδίοπὶ, ποη δοίαπι δυΐετι οροτγίδξ δυῃι, αὶ μαρῖ- 
ἰαγα8. εδὲ ϑοϊεπιίδπι ρὲ ἀδπιομϑεγαϊίοπετι, πιδρὶθ ρτίποιρία οοξοο- 
δέτε εἰ πιαρὶδ εἶδ εγεάθγε ζαβπὶ τεῖ ἀδιαοπβιγαίδε; δοὰ ἠδὲ δία δ 
εἱ οτεάϊθιξα5 6886 ἤθε ποῖϊαϑ ἄυδτα ρτίποίρὶϊδ ορροσῖτα, ἐχ φαΐ 
ετῖτ δ.]]ορίϑπιαδ οοπίγατίδε ἀεςεριϊοπίδ, δἰ αυϊάεπι ορτϑ εδὲ υξ 4αὶ 
δα ρ]Ἰοἰτατ δεῖς, ἰδὲ οἴ δύσασδ πεφαραῖ. Σ 

3.. Φαυϊρυδάαχη ἱξίτατ, φαοιίηπι οροτίεὶ ρτίπια ϑοῖγθ, Ὡοὰ υἱάθ- 
ἴον δοίοπιϊα 6526; 1118 υἱάθίωτ αυὶλοπι 6686, δεὰ οπιπίστα 6686 ἀ6- 
χροπδίγαϊοπθϑ. 4αογΌτι πδαΐγτπ δϑὲ Ὑθγῶμη δὶ πδοδϑδαγίαπι. ὩΔΤΩ 
φι δαρΡοπυπὶ ΠΟ} 6656 ΟἸμΠἶθ0 δοῖγα, αἰ οϑηϑεῦὲ ἰὼ ἱπβηίζατη ἀδ- 
οἱ, αἱροῖδ συ ΠῸΠ σΟβπηοβοθηίοῦ ροϑίθγίοσα μοῦ ργίοσα, Φαοστιχῃ τῸ 

ΠΟΩ δυπὶ ρτίπια, γϑοὶβ ἀἰςεηῖεδ, χαοπίαπι ἱπιροϑδί 116 δϑὲ ἱπβπὶϊα 
Ῥετούστεγα. δὶ Ὑ6ΓῸ δίϑιυῦ οἵ δυπὶ ῥτιποὶρία, ἴδθς 6886 ἱρποῖδ, οι 
ἀεταοπδίγαιο δογαπι ποὴ οἷ1; φαοὰ φαίάεπι δοϊαπι αἰαμὲ 6896 δοῖγθ. 
φαοάϑὶ πο ἰϊοεὶ ρτίπνα οοβηοβοαγα, η6 {||ὰ χαϊάοπι χαλς εχ Ηἰδ εἴς 
Βοϊαπιατ, δοὶγὶ ροδδα δι ρ]οἰξον δὲ ργορτίθ, δεὰ δῃ} οοπάϊεοϊομθ 8 
1116 δυπε. 11} γεγο, φυοά μὰ ἐρϑυπὶ δεῖγα, εοπδοιαπε: ἰδηΐτιπι δηΐσα 
ῬΕΤ ἀεοπιοπδιγδιϊοιιθιμ 6586. ὙΘγαπι 410 πεΐπαϑ8 οἸαπίατη δἰ: ἀδτα ον 
δίγαῖο, ὩΠΠ}1 γοῖατε: ροδ86 δπίπι εἰγοαΐο βεγὶ ἀθπιοποιγαοπεια εξ 
Ὁπιηα ΕΧ 86 ἐπυΐοεια ργοΡδγὶ. ποϑ γεγο ἀϊοίπιαβ πδὸ οπιπϑιῃ ϑοϊθῃ- 
τἴδιη ε886 ἀειπουείτΑῤίγαμι, φ6ἀ δὰ ἥτιδε τπθάϊο υδοδηῖ, βοϊγὶ εἶπε ἀ6- 90 
τοοπϑιγαϊίομθ. αἰαπε ἤος παοδϑδαγίυπι 6886 οοῃδίδῖ: πᾶπι δὶ Ὡδοθῦδα 
εδὶ υἱ δοίαπίιγ ῥγίοσα εἰ δὰ εχ αυΐβυς ἀεπιοπδεγαιϊο οοπδιᾶξ, δ οϑοὩ- 
δἰδιϊτας Ἰδπάει ἴῃ ἰΐϊδ χααα τηβάϊο ςαγεηξ, οασῖ πδοδβδε δδὲ ἢδδς 6886 
ἱπάθιβοπβίγα!]α, μδεο ἱρίτατ ἰξα ἀϊοίπιιδ: πδο βοϊῃπι 6886 δοϊδη δι, 
δεἀ οἴατα ρτγϊποἰρίππι φαοάάαιπ δεϊδαῖαα, 4πὸ ᾿ογταῖποα οορποϑοῖ- 
τρῦϑ. αἰγοῦϊο δυΐεσα ποῃ ροδδὲ ἀετμοῃεῖγαγὶ δίπρ οἰ τοῦ ππδηϊ Γδδῖστα 
εδῖ, δἰφαϊάεπι ἐσ ρτγίογίθυς ορογίοϊ ἀεπιοπδεγαϊίοποπι οοπϑίασε 86 
ποιοσίθυδ. βεσὶ ἐπίμ πεφοῖξ αἱ δαάετα ἰἰδάθη βἰπιαὶ ργίοτα δὲ ροβίϑ- 
τοτα δἰπξ, υἱοὶ ἀΐνεγβο πιο, υεἰαἱὶ α]ΐα φαοὰ δὰ ποβ, αἰϊα διιπρὶ- 
οἰἴετ, φαοπιοάο ἱπάποιίο ποΐατα ζαοῖς, χυοάϑὶ τα 65ξ, πῃ εδὲ τθοὺδ 90 
ἀεβηϊξαχ βοῖτθ δἰταρ ἰοἴτει', δεὰ εδὲ ἀπρίεχ: δαϊ ποὺ δἰπηρ οἴ τοτ, οδὲ 
αἰιεγα ἀειποπϑίγαιο, 4υδα δο]οεὶ ἐξ ἐσ ποιϊοσιθαβ πορίβ. δοοίάϊε 
δαΐοπι ἰἰδ σαὶ αὐδογαηξ οἰτοῦϊο ἀεπιοπδιγα οποιι 6856, Ὡ0Π βοτὰ 
4αοά παπς ἀϊοΐαπι 6δῖ, δεὰ δἰΐδτν αὐ Ὡ1811 αἰϊπὰ ἀϊσαπὶ δα μος 
ἐ686 δἱ ποὺ δἷξ: δίς δυΐϑθια ζαςὶ]α δϑὶ οτππία ἀδιποπδίσαγθ εομβίδξ 
δυΐοπι μος δοοίάετο ἰγίδυϑ ἑογτηϊπὶς ροϑὶ 8. Ὡ181] δηΐπι τοδγι αἴστιωι 
4αὶθ ρὲῦ ταυΐτοθ δ ρὲ Ρᾶποοδ ἀοπιοπείγ ομομι τοῆεοιϊ ἀϊςαῖ, ποο 
ὨϊΓΌΙΣ ῬΕΙ͂ ρᾶυοοδ ἂπ ρ6Υ ἀυο9. 4αοϊεδουπααα δπΐπι, στη 6ϑϊ τὸ α, 
πραρϑῆδτίο εβξτο β, δὲ συτῃ 6δὲ μος, πεοδϑϑαγίο οδῖ τὸ )», οὔπὶ διὲ τὸ α, 
ετῖξ τὸ γο κἱ ἰξίευγ οαπι τὸ ἃ εὐτ, τϑοοορο οεῖ τὸ βὶ 6666, οὕπη δαϊεπι 
Βος δῖ, τὸ α 6658 (δος επίπι Ἔγαῖ οἰγοῦΐο ἀεπιοπβέγαγρ), ροβδαι 73 
τὸ αν ΒῚ εταὶ τὸ γι 11 ἰξίπιτ Ἵγαῖο, οὔτι δἷξ τὸ β, 6686 τὸ α, Ροῖ- 
ἱπὰθ ναϊεὶ 30 δἱ ἀϊοδίωτ 6586 τὸ. Βδδς δυϊθιῃ ρυόθαῖ, οὔτ τὸ ἃ δἷξ, 
τὸγ ε88ε: τὸ γ δαίειι 661 Ιάδτι 4υρά τὸ «ἅ. φυᾶτε δοοίαϊε αἱ φαῖ εἰγ- 
σαΐο αἰππὶ 6596 ἀδιποηϑεγατοηοπι, π1}}}} διά ἀϊοαπὲ 4Όδπ;, δἱ τὸ α 
εεῖ, τὸ ἃ 6586. δὶς δαΐθη οπιηΐα ἠδπιοποίγασὶ ἤδοῖ]Ὲ ροβοππξ, ἵτῆσαο 
πὲ βετὶ χυϊάεπι μος ροϊεδῖ, πἰδὶ 'π 9 4δε 5656 τηπῖτιο οοπϑοααθη- 
ἴατ, Ἂξ ῥγορτίδ. ὑπο ἱρίξπτ ροδίἑο, οδίθηϑατν δὲ παπαυδπι δίαὰ 
φαίϊοφιυιᾶιι παραϑβαγο εἴποὶ. ἀπὸ ἰπφυδμᾳ ἰδγιαῖπο δὰξ ὑπ {μ6δὶ ρο- 
δῖϊα. ταϊ εἰ πιοῦν δυΐεια ἐσ ἀυοθυδ {ποδί θα5 ρτένηϊδ ροϊεδὶ αἰ ἰφαϊά οο]- (0 
πρὶ, δἰφυίάοπι εἴΐδιι τα βοοϊπαγὶ Ἰίσθς δἱ ἰρίσγ τὸ α τῷ β εἴ τῷ γ 
ΟΠ δΘ4Ό 618 818, εἴ δες θὲ ἱπυΐσεται δς τῷ α, δἷς δᾶῃδ 6Χ 86 ἱπυΐοθτα 
Ρτοραγί ροδδυηΐ οἰπηΐδ ροδιμϊαία ἰπ μτγίπια ἤρατα, αἱ ἀεπιοηϑγαϊαμε 
ἐδ ἴῃ ᾿ργί8 ἀς δ8.]]ορίδπιο. βεά εἰ μ]αά ἰδὲ οδίθηδυπι ζαΐξ, ἴῃ αἰὶδ 
Ἀρατὶα δὺξ βοὴ βετί 8.]]ορίδπιατη δὰξ ποὴ ἀ6 δοςερεῖ8. 4ι6θ υεγὸ 
Ὥοπ γεοϊργοοδπῖυν, πουιθδπι ρο886 ἀδπιοπείγαγὶ οἴγοαϊο. χποοῖγοα 
“πε ράυοα ἰΑ]ἰὰ εἰπὲ ἐπ ἀειποπδιγαιποπίθαθ, ἀρραγεῖ νάπυπὶ φυϊἀάδτη 
6686 οἱ ἐπηροδδίθι]θ, δὶ φαὶα πιατιϑπι οἴ τεοίρτοςδσο ἀθβιοπδιγα ϊομοτα 
4686 ἰάδξοαιο οπιπίδ ἀδιποπδίγαγὶ ροδβ6 ἀϊοαξ, 20 

ἄς Ουΐα γεγο ποῖ ροϊεϑδὲ δἱτογ 8ὲ μαθετο ἰά οαΐπϑ δὶ δοϊθμεῖα 
δἰπιρ ἰοἴτοτ, ποοδυδαγίσπτ πξίχις εγὶ, απο οαάϊξ 58} δοϊεπεδπι ἀ6- 
τιοπδεγαινδιι. ἀδιμοηδίγαι να δυΐετι οδὲ συδπῃ ἰά6δο ἤαθοῖηπδ, φαὶα 
Βδθεχοαβ ἀξτηομπδιγαξοπειη: ἀεπιοπδίγαιο ἀρ ἰῸΓ εδὲ 6] ]ορίδιαυδ ΕΣ 
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προδϑϑαγΐϊ8. δοοϊρίοπάατα ἰρίξατ εβὲ ὁχ ψαΐραβ εἰ ψαδ]ίρτι8 ρτοροϑὶ- 
δοιῖθας ἀεπιοποιναϊϊοπδα οοῃδίεμξ δοὰ ργίππωτι ἀδβηίδτηυ8 σὰ 
υοσοτπαϑ ἀ6 οἴπηϊ, οἱ φαϊὰ μέγ δε, εἱ υϊὰ ὈΠΙΎΘΓΕΔΪ6. ἀε οὐπηΐ ἰᾳ- 
τὰν ἰά Δρρβ}]ο φαοὰ ποι ἰῃ αἰΐφιο 66ξ, 'π αἰίψαο πο δδὲ, πδο ἰπῖογ- 

80 ἀυτῃ δὲ, ἱπιθγάυνῃ ποπ δδῖ. υἱροϊᾶ 51 ἀε οπιπὶ μοπιὶπα ἀἰοϊΓαΓ δηὶ- 
τοῦϊ: οἱ υϑγο ἀϊείξαγ θης 6886 ᾿οιπίποιῃ, τοῖα ἀϊοσοῖαγ εἰίαπι 6586 
δὐΐτιαὶ. οἱ δὶ ἤῦπο δἰ ἰθγητη δδὲ σϑγίπῃ, δἰ τ ΓΏπι ΦΌΟΘῈ6 δἰ πα 1 6  εϑὲ 
σόγαπι. εἴ 5ἱ ἱπ οπιδὶ ᾿ἰπθὰ εδὲ ρυποίαπι, οδάθηι δὲ ταϊϊο. μυΐπδ 
δαΐοτη ταὶ βἰβμαπι δδῖ, αποηΐατι [τὰ ΟὈἰϊοϊπηα 5, οὐπὶ σο]οὶ ἀθ οπιηὶ 
ἱπιεγγορδσαιτ, γ6ἱ χαρὰ αἰϊςαὶ πο ἰπεδξ ναὶ φιοὰ ἱπϊεγάιπι βοη ἰῃ- 
6δῖ. Ρὲγ 8ὲ δαϊεμι ὕ0600 4αδεουπααε ἰπρὰπὶ ἴῃ δἰϊγιραϊοπα ἀδο]α- 
ταηΐθ φυϊὰ 6δὲ, αἱ ττϊαπρυ]ο ἱπεϑὲ ᾿ἴπεὰ οἱ ἔΐπθδε ραποίππι:: βοϑεῃῖα 
παι] 6 ἰρϑοσγιιπι ἐχ Ἀἰ8 εδὶ, δἴσιῃε δες ἰπϑαπὶ ἰπ ογαϊοπε ἀϊεθηξα 

14 δἰ: ἰΐοπι 68 4886 διε Βυ118 δαῖβ ἰπϑαπῖ ἰπ οτϑίίοπα ἀθοϊγαηῖδ 
αϊὰ οἰῖ, αἰ τοοῖαπι δὲ συγνατα ἱπεοὶ ᾿ἰπθδα, εἰ ἱπιρᾶγ ἃς ρᾶγ υτλαγο, 

δ Ὧδς ποὴ ῥυγτηυμ οἴ ςοπιροσίϊατα, ἰΐοπι δε φυϊαΐδιτιτι εἰ δἰΐεγα ραγίθ 
Ἰοηρία8. αἴφαθ ᾿ἰ8 οππηὶ θυ ἱποδὲ 'ἰπ οταϊίοπς φυίϊὰ 8[: ἀϊοδηῖο, {ΠΠ1|Ὸ 
φαϊάοτα ᾿ἰπόα, ᾿ἰς ὑεγοὸ παπίαττϑ. δι πηι τογ δὲ ἰπ 4118 δα {τᾶ σππὶ 
δἰπϑπιοάϊ, δι πξι} 15 ΡῈ 86 ἰπθ886 ἀἴοο. 4.86 γ6τῸ πραῖγο τλοάο ἰπ- 
διιηῖ, τοοο δοοϊἀεπεῖα, πὲ πιυβίοαπι δαϊ ἀἰθυπι ἰπαϑὲ ἀπίπια], ῥσγδθ- 
ζετθᾶ ΡῈσ 868 Ἀρρεῖὶο φποὰ ποι ἀϊοϊξαγ ἀθ 110 δ]ῖο δυβίδοῖο, αἱ ἀπι- 
Βαυΐδηδ, εὔπὶ διά αὐϊἀάδπι οἷξ, ἀπ Βα 88 6δὲ εἴ αἰραπι. 9 ϑἰδηια 
γεγο οἱ χυδεοῦηηθε μος Αἰ υϊὰ δἰσηϊβοδηΐ, ποὺ δἰ φαϊἀάδιῃ δὰπὶ 
Ζαῦτα ἰά φιοὰ δῃπε 4086 ἰρίτιγ ἀδ 8 θίθοῖο ποι ἀϊουθπιγ, ΡῈΓ 86, 

10 δε γεγο ἀ6 βϑῃβθίεοϊο ἀϊουπίαγ, δοοϊἀθηια χοςοο. αἰϊο ργδεΐεγεᾶ 
ιποάο, ᾳυοά ρτορῖεγ δὲ ἱπδϑὶ ἀπ οα 4θ 6, ρ6Γ 86 68ῖ, φῃοα ποη ρτορ- 
ἴογ 86, δοοίάοις, πὲ δὶ δι θυϊδηΐα δίαιο [αἰρτιγανε, οοοίζωκια οδε: 
Ὡοπ Θπΐπι ΡΓΟΡΙΕΓ δια ρυ]διίίοπεμι Γαϊξανανῖε, δε ἀϊοίπιιϑ, Ἀ0 6 δοοὶ- 
ἄϊι. εἰ τόγο ῥγορῖδβγ 86, ΡῈγ 88 ἰπθδξ. υἱ 8] χαΐβ ἱπρυίδῖιδ ἱπιεγίϊε, 
εἰ Ρεὲτ ἱαριίαιοπεπι, ᾳιοπίατι ἰάεο ροτῖ: ααΐα ἱπραϊαῖαα Θβὲ, ποῖ 
δαΐεπι δορί ᾿πραϊδίπνη ἱπίεγιγα. αδθ ἰρίτατ ἴὰ 1185 φαδ6 51 ΠΡ Π1Οἰ ἔθ 
οδάππηϊ 5 δοϊεπίίδια,, ἀϊσαπ ΩΓ ΡῈΓ 56, Σα αἴ ᾿ρ58 ἰπϑιπξ δἰςΓΡυτὶδ 
δαὶ ἰρϑῖβ δἰτγίθαϊα, οὐπὶ ργορίεγ 86 δαπῖ, ἴθ δχ πϑοθϑϑιϊδῖθ. ΠῸΠ 

80 επῖπι ἀοοίἀἰξ πο ἰπ6856 δαὶ διῃρ οἰ τοῦ δαξ ορροϑίξα, υἱ ἰΐπεδθ τεὸς 
ἴσα ταὶ ἰπῆεχυτα, οἵ ΠΠΊΘΓΟ ἱπιρᾶγ Υ6] ρᾶγ. πδιῃ σοπίγαγιπι δϑὲ 
δαὶ ργιναϊίο δαϊ σοπιτιἰοῖϊο ἰὰ δοάοπι ραπεγα, πὶ ρὰγ 6ϑὲ φαοι ποπ 
ἐϑὶ πραγ, ἴπ πυπιοτὶβ ἃ σοπϑαααϊςιγ. ΠπᾶΓΘ 8ἱ πες θ886 δϑὲ αἴξγς- 
ΤΠΔΓΘ Ὑαἱ ποράγα, Πδοθ886 δδὲ δἴϊδπι δὰ 4186 δῃπξ ρῈΓ 86, ἴπ6886. 
εὔξζο ἀβ οπιπὶ εἴ ρὲγ 86 ἀεβπίϊα δίας μος τηοάο. ππίνδγθαϊε δυΐαπι 
γόοοο 4ποά εἴ οπιπὶ ἰποδὲ, δ μοῦ 86, οἷ χῃὰ ἰὰ ἱρδᾷπι οδῖ, δρραγεῖ 
ἰφιτατ, φαδδοῦπηφια διπὲ ἀπίγευβα ]1α, ποθ ϑϑαγίο ἰπ 6886 ΓΕΡΌ8. Ρ6Γ 88 

30 δυΐοτα δὲ 4 ἰρϑὺπι ἰάθη δαπε. ἀζραϊδ ρογ 86 ἰΐπϑᾶς ἱπϑδὲ ρᾳποῖθτα 
εἰ τοοϊαπα, 4ιΐα ἱποϑὲῖ, 48 ἰίπεδα εδὲ. ἴΐθῖσ ἔγίδπρ!ο, 48 68ὲ ἐτίϑη- 
ξαϊττα, ἰδϑαηὶ ἄϊπιο τος, φιΐα Ρεγ 8ὲ τἔπϊδηραθαπι 6δὲ ἀθημϑο πα ολοτο 
τεοιίδ. ἴαπι Ὑεγὸ ἀπίνογεαὶθ ἔμπς ἰῃθϑῖ, οπι ἀς αιονῖα εἰ ρτῖπιο ἀ6- 
ταοπδίταίηγ Χορ} οδδᾶ, ἀιιο8 Γδοῖος μᾶΡεγα πεὸ βρίιγδα ἰπεϑὲ 
Ὡίγογϑα τοῦ, φαδπχῦδιη ἰἰσεὶ ἀς βξογα ἀδιποποίτατα φιοὰ ἀποθ 
τοοῖος μαρδῖ, 5δεὰ ποὰ ἀδ χυανὶς ἤρυγα;: πες πἰϊταγ 4αᾶν!5 ἤραγα ἴδ 
αὶ ἀεπιοηϑῖγας. πᾶπὶ φυδάγαϊῃπι εϑὲ φαϊάοπι βρτιγα, πο ἴδιπιαπ μᾶ- 
Ῥδὲ δῃρᾷϊος δεχθαὶθα ἀπορς γες 5. φαοά δες σϑγο ἰϑοβοαὶ θα μαροῖ 
δηραϊο8 δή ]δς ἀσοβας τϑοιῖ5, 56 ποι ρτίπιιπ, οαπὶ ἐταπροαϊαπι 
Ρτΐας ἰὰ Βαδϑαξ. φιυοά ἰρίταγ οἵππθ οἴ ργιπιστα οδϊοπάϊξατ ἀπο8 δη- 

74 ξαϊοϑ τοῖος δαῖ φυοάνϊ8 αἰϊπὰ μαΡοτε, μυὶς ῥτίπιο ἰπ68ὲ ἀπίγογϑαὶ!- 
ἴογι ἃς ἀοιποηδίγαϊίο ρῈΓ 86 δϑὲ πυϊῃ5 ὩΠίΎΘΓδΑ 19: δ] ΠΟ γαπι δα ΘτΩ 
ταράο χυοάσλπι, Ὡο5 Ρ6γ 66; ποι ἴϑο506}158 οϑὲ παϊγογϑαὶίϊεσ, δοὰ 
Ἰαῦπϑ ραῖδι αιᾶπα ἰδοβοε 68. 

5. Νοὴ δϑὲ δαΐοτα ἱβπογαπάμππι 58ερε δοοίἀθγε πὶ ρεοοεῖατ, 
ὯΘΟ δὶξ, 4υοά ἀοπιοπϑίγαιαγ, ρτίπνατα ἀμιυ γσαὶθ, αὰὰ νἱἀοῖυγ ἀ6- 
ΤΑΟΏΒΕΓΑΓΙ ὈΠΙΤΘΓ5816 ΡΤΙπλατη. δὶς δαΐθτα ἔα! πιὰ, σατα δαϊ πΠ18}} 
Ἰίοθι δςοίρεγα βαρεογία5 ργδδῖεσ δἰπρυίαγο σδὶ διπρυϊαγια; δαὶ ᾿ἰοδὲ 
φαΐϊάεπι, 564 ἰὰ ποιπίπα οατγεῖ ἴῃ γαθὺϑ δρεοὶς αἰ γε θα; δαξ δὲ 

10 πὲ ἴῃ ραγίδ Ἰοΐστη 'ἴπ 480 ἀεπιοπδίγαμιγ: ραγςα]αγὶ 5 δπΐπὶ ἱποτιξ 
ἀεπιοπϑίταιιο, οἵ οτὶϊ ἀθ οπιπὶ, ποὴ ἰαπιθ οὐΐ ἀδπιοποῖγαϊο πυΐπ 5 
Ῥτίμιι ἀπίνθγθα δ. ἀφο διυιΐοπι ἀδτποπδίγαϊίουθπι 6886 μυΐτια ρτγίταϊ 

ἃ οδῖ μος, ᾳφυδαάο 68ὲ μυϊπϑ ῥτίπιὶ ἀπίνεγϑα!β, δὶ ψαὶϑ ἱρίτας οδἕθη- 
οὐϊ τοοῖαβ ἢῸπ σοπούγτεγα, νἱἀοτὶ ροϑδιὲ Πα 6856 ἀειποπϑίγαιϊο 

Ῥτγορσία, φιοπίαπι μᾶθο αἰζεοιίο δῖ ἴπ οχηπὶθηϑ γθοῖβ. ποη δδῖ δαϊοτι 
Ῥτορθ ἀἀδταοπδίγαϊίο, δἰφαϊάθαι ἰά δὲ ποῖ αυΐα δαπὲ ἰϊὰ Βϑαυδ 8, 
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δεᾶ χὰὰ δαπξ χαοτποάοσπηηαε δεηααῖεβ. εἰ δὶ δἰϊπὰ τϊαηρυοτη θα 
εϑϑεῖ 4υδπὶ ἰδ08.6}65, 4 ἰδο86 6169, ὙἱἀΘΓοϊοσ ᾿π6586. οἱ ῥσορογέο 
φοαππηαῖαὶδ ὙἱἀεΡαΙΌΣ ἰπ6 686 7ὰ8 διπξ ΠΌΙΠΕΥΣ εἴ 4πᾶ ἰπθδα εἰ 408 80 
8014 εἰ {πὰ ἰδιιροτα, διαὶ οδιθῃάθραίαγ δἰ φααπάο δεραγαίμι, 
οαπι ἀξ οπιηίθεια ἀπ ἀδπιοπδέγδοῃς ρσοραγὶ ρορδῖξ. δεὰ χαοπίατα 
Βδεο οπιπία, πυτηθσὶ, ἰοπριταάϊπεα, τοπιροτζα, δοἰϊάα,, [δ δυπὶ ἀπὰς 
αἰ ποπιϊπαίτη αυρρίαπι ΠῚ δίαϊ, δο δρδοῖδ αἰζίογιπε ᾿ρῖθτ 86, 1ο» 
εἶγοο δεραγαῖ δορί ρδμξασ. πο ὙΟΙῸ Ὀπίγϑγϑα μοῦ ἀδιποδοῖγῳ- 
ἴατ. ΠΟῚ δηΐτι πᾶθο αἰΐεοιίο ἱπϑδὶ ἰδεῖ αυᾶ δυπὶ Ἰἰηδδα, εἴ ὨΌτα θυ 
4ιὰ δῃηϊ γυϊαοτὶ, δεὰ 408 δυπὶ ἢοο ποά δυρροπιιῃὶ 868856 ππίυθα- 
δαῖο. μτγοῖϊμάβ εἰ δὶ 4υΐ8 δι πρὶ δῖ οϑιθηάοιὶξ ἅὰὰ δαὶ ἀἸΐοσα ἀθ- 
ταοηϑίγαιϊοηα ἀπαιπφαοάσαα ἐπϊδπρυ τι ἈάΡ τα ἀπο5 τεοῖοϑ, δε χαύ- 
Ἰαϊεγαιι ᾿πφυᾶπι δεραγαίϊπι εἰ 80] βπιπι εἰ ἰ508ς 6168, ἰ5 ποπάπτῃ πο- 
Υἱδ ἰρδαπι ἐγιδηρτίυτη 6886 Δ6άυ8 16 ἀποβυδ γεοιΐβ, ηἰϑὶ δορἈἰδιῖοο 
πρᾶος; πες πηϊνθσβα το γ ἐγίδιρτιϊιη,, ᾿ἰσθὲ ὨΌ]]Ότα ργαθῖοῦ μος εἱξ 
δἰϊα ἀ ἰτἰαπρυ! τα. πὸπ δαἰπι 4αα ἰἰδπραίυτα, πουϊτ; πές ὁταπθ ἔτ 80 
δηραϊαια, πἰδὶ ϑοουμάνμη παπιόσατα: δεουπάμτα [οτιπδτα Ὑ6ΓῸ ΠῸΠ 
Οπῖπα, δἰδὶ πα] ]πτα οϑὲ φιοὰ ποπ οοβποδοδῖ. χαδπάο ἰρίταγ ποῺ δο- 
Υἱὲ ἀπίνθυϑα ον, εἴ φαδπάο πουϊὶ δἰπιρ] οἰ ταν ἢ τηαπὶ [δῖα 6δὲ φαοὰς 
δὶ ελίεια 811 εβϑαπια ἔγίδη ρα]! δὲ δε χυϊδἰοτὶ δὰϊ ουΐαϑνῖϑ δαϊ οτλῃϊπι, 
ἘΠΊ ΥΘΥδα 6 Γ πουϊξ; δὶ Ὑ6ΓῸ ποὴ ἰάετα δἰμὲ 864 ἀΐνοτϑα, οἱ ἰησὶς 1114 αξ- 
ζεοῖο ττίδηροϊο χὰ δδὲ ᾿δηρα]απι, ποῦ πουΐξ, πἴγατα δυΐθτι ἱποδὲ 
4υλ ιτἰαπρΦίιιπι πὶ 40 ἰδο8 6657 οἱ σιδπάο ταϊΐουα Βυΐὰϑ ργῖτηὶ ἱποδὲ 
Αἰμ9 7 δὲ ππίνθυϑαιτθῦ οαϊαβπδτα 6δὲ ἀδπιοπϑίγαιο  ἴαπο 880: 6 ΟἸτα 
[115 ΔΡ]δι16 ι μἰἰοιπίπυδ ἱποτῖς μαὶς ρτίπιο ἀθ Ζῃο ἀδηιουδίγαϊατα 
εξ. αἱ ἰδ0506}1 δδῆθο ἰάδηραϊο ἱπογαμξ ἀπο τες: δε εἰ ᾿εἷς ἰδ 
ἈΟπδηχ 6586 δἰ ἰδ0806 168 6686, πιἢ 10 τα ἱπογὶς δδάθπι αἰϊεεῦο. ὃ 
δἰψυϊ ποὸη ἱπδγὶς δυρίαιαᾳ βριγα υδὶ ἰοστταίηο. δεὰ ὕοπ Ἀἰ8 Ῥτίπι 
δ 0] 815. το ἢ Ππτατγ. 4ιο ἰρίξωτ ργίπιο δῃβ]αῖο αἴζδεῖῖο το] τὰγ Ὁ δἰφαὶν- 
ἄετα ἰγίδπροϊο, γαϊίοπο Πυΐὰ8 ἀποοὲ οἰΐαχα αἰι5, οἱ μὰ ἀηΐίγογβαλτος 
εϑῖ ἀεδιηουπδίγαϊϊο. 

6. δὲ ἰρίτατ ε8ὲ ἀοπιοποιγαϊίγα δοϊθπεῖα 6Χ πδο δϑαγὶῖ8 ρτίποὶρ 19 
(φαοά δεΐπ βοῖτατγ, ποθ ροϊαϑὲ δου 986 ΒΆΡ6Γ6), Ζαδδ ἀπξοπι ΡΕοΥ 86 
τερυς ἰπδαμῖ, πϑοδϑϑαγα δαπὶ (8114 παιηααθ ἰπδαπὶ ἰπ δε πΡαὔοπα 
4υϊά 65ῖ; αἰϊα σεῦο διμῖ, ἴῃ φπόγαπι φυϊἀάπαϊα ἰμδυηΐ συ  θοῖα, φυ- 
Βὰ5 ἰΐα δἰτγ αιπῖαγ αὐ ἤδοθσδα δὲξ αἰϊθγατα ὁρροϑίξοταχι ἰη6886), 19 
Ρετβρίουυμαι δὲ ἀοιποποιγαϊντιπι 5υ]]ορίδιμαπι εχ Βαϊαδοθιη αὶ ργο- 
Ροσιποπῖμι5 ςοποίάγε. φυϊάνὶ5. δπίτα γ8] ἰξὰ ἱπεϑὲ γεὶ δχ βοοϊἀεπᾶς 
δοοϊἀεμα γθγῸ πο διηΐξ πϑοθβθασία. ἃυϊΐ ἰρίταγ ἰτὰ ἀϊεθιάυτα 6δέ, 
δὰϊ ἢος Ρῥγϊποὶρίο ροβίϊο ἀδιπομπδίγδιοπθια 6886 γε Ὡδοοδϑασίαια, 
οἱ 8 ἀδιμοηϑίγαϊοια 68, που ρο886 ΓΟπὶ Αἰ" Γ 86 πάΡογο: 6χ πϑοθϑ- 
δε Γιὶ5 ᾿ριτας οροτγίεϊ 6586 ἐν ἐμριλάνα {Ἰππ|. πᾶπὶ οχ σνογί5 βετὶ 
Ροῖεδὲ αἱ οἰαπι ποι ἀοπιοπβίγϑῃϑ γα οοϊπδίαγ; ἐχ πθοθϑϑῶγι!5 δηϊοῖα 
πο Ῥοϊεδὲ χυϊϑρίαπι ΓΑΙ οςἰηαγὶ ργαϑῖθτ δαϊα αὶ ἀθπιοπδοῖγαϊ: μος 
Θῃὶμι απ ἀοπιοπρεν 0 Π18 δεὲὲ ργοργίμτα, μος δμθσπ δίβηατη ΟϑιθῺ- 
ἀϊτ ἀοτποποιγαϊοπετι σοπϑίαγα δχ ργοροϑι ουῖθας ποοδϑϑατῖα, ΄ὰο- 
τιν δάνετγϑιϑ 608 Ζιὶδ86 ἀειποηϑίγαγε ρυϊδπξ, ζᾶ ΟΡ Ιϊοϊτπὰ8., ΠΟῺ 30 
4550 Πδοθ886, δ:56 δαί δειπθιηα5 βοτὶ ΡΟ5886 υΐ Γ65 αἰτοῦ 86 μαρϑδξ, 
δὶν6 ἀϊδρυϊαιίομϑ οδιιθα, ἐχ ᾿ἰ5 οοπϑίδι δἰ]105 6886 608 ΄ιὶ ρυϊδπξ 
86 Τϑοῖα δοοίρεγα ρτὶποὶρία, δὶ ργοροϑιϊο διξὲ ρσοβδθι]α εἴ σεγα: ὡξ 
δορ ἰδίας ἤβδιῖς ρσγοροβίποποτα δοοὶριιπῇ, δοῖγα δδὲ δοϊθυξίατι ἈΔΡΘΓΘ, 
ὯοΩ δηΐπι ἰὰ δϑὲ ργιποὶρίατα, φαοὰ 688 βγοβδῦϊα ἀὰξ πο ργοραθ δ, 
δεὰ ηυοὰ δεῖ ρεϊιπαιι ἐχ ἐὸ βέπεγε ἀθ 4πο ἀοιποπϑίγαϊαγ; πδς ῥτο- 
Ρτίατα 6δὲ αυϊοφυϊὰ τοιτιπὶ δεϑζ, χαρὰ δυΐοτα 6.]]ορίδιπτπι ΠΠ]υτὰ Ορον- 
ἴεαὶ 6886 δχ πεοθβϑαγίίβ, μίης εἰΐδτα ἀρρᾶγεῖ. πϑιῃ ὃ ἱβῃογδηϑ γαῖῖος- 
ὮΘΙΠ ΟῸΓ Γ68 8, οὰπὶ 818 οἰπ8 γεὶ ἀδπιοῃϑίγαο, ποη δϑὶ δοῖδπα, ας 
τὸ α 46 γ ποοεϑϑαγίο ἀϊοὶ, τὸ β' δαΐομι, ᾿πδάϊατα ΡΕΓ φαοὰ ἀδγποτ- 830 
διγαίυτη ἔαϊξ, ΠΟ 6886 6Χ ἡϑορϑϑιίδιε: οουξθ ΠΟῺ ΠΟΥΙΐ ΟὯΓ ΓΕ8 51) 
τόρ Βος ποι 6δϑὲ ργορίογ "μὰ ταδάϊυτα, φαδπάοαυϊάοτι δοςϊάϊξ 
Μὰ ποι 6586, οοποἰιιϑῖο γεγο εϑὲ πϑοβϑϑαγία, ργδδῖοσθ δὶ 4019 
πὰῆς ΠῚ πΟΥΪ, οὕτῃ τγαϊϊοπειν μα]θαὶ δἰΐφιε ϑδαϊναϑ γὸ δαῖτα, 60 
δἷϊ οΡἰδα5, 18. Ὧ6 ἀπῖδα φυίάοπι σοβποϑοθθαῖ, δϑὰ ἱπίοτῖγα πὶ ἀϊασα 
Ροϊεϑβῖ, δὶ πες δϑδαγίυση ΠΟῺ οἷξ. χθᾶτα μα θὶς γδθοῃθιμ, οἱ τὶς δα}»- 
8 ΓΕ δᾶϊνβ, Ὠ60 ἴβηθη πουϊξ. δγρὸ μ6 δυῖδα χυϊάθιῃ οοβποϑοςθ δξ, 
αυοάεὶ πιεάϊαπι ποπ ἱπίογξ, σὰ βογὶ ροῖαϑῖ αἴ ᾿ηϊθτοαῖ, ἰὰ χα ἃ δο- 
εἰάϊε, ετῖξ Ῥοϑθὶθ}}6 δὲ ςοπεπρθησ. δὰ βειὶ ποχαϊ αὶ σαὶ ἰἰ6 Γαῖα: 
ἐδὶ σορποβοδξ. οὐπὶ ἱριτ σΟΠποΙυδῖο δὲ πθοθϑϑαγία, πἰμὶ} ργοθοῖ 75 
410 τιϊπ9 ΟΠ ὩΘΟΘϑϑάγίατα 818 τη ἀϊππι ρὲτ φιοὰ ἀδχιοηδεγαξεχα 



ΑΝΑΙΠΥΤΙΟΟΆΌΜ ΡΟΒΘΊΤΕΒΔΙΟΒΟΜΙ. 

668, χαῖα περοϑϑατίατη ροΐθδὶ δἶδῃη ἐσ θ00 Ἠεοβ 888.) 18. Θομ παι, 
αιοπιδαιποάιπα δὲ Ὑθιυμη εχ Ππομ Ὑϑγίβ. οαπι δυΐεπι πιθάϊιπι ε8ὲ 
Βοοοϑϑαγίαπῃ, οἴη ΠΟΠΟΙ 810 δδὲ πϑοθϑϑαγίᾶ, δίο: οχ Ὑθγ5 σοσγατα 
δΘΙΏΡΕΓ ςΟἸ]Πρίτατ. ἀϊοαίμγ δηΐπι ἈΕαΘϑβδτῖο τοα ἀεβ, αἴχψαε μος 
ἀε γι ἀδοθβ86 δδὲ ἱφιΐαγ δίαιτα τὸ α τῷ γ ἰπε886. οὕὔτα δυΐεπὶ ΠΟῚ 
πδοξδδραγία δδὲ οομποϊῃσίο, βοτὶ πϑααὶξ τξ τηϑάϊαπι δἱξ πϑοθϑϑαγίατη. 

10 βπρα πᾶπιηθθ τὸ ἃ τῷ Κ ὕοπ δΧχ πεοθδδίἰδιθ ἰπθ586, υδγιπὶ τῷ β, 
αἴφιὰθ μος τῷ γ ἰπ6886 εχ πϑοβϑϑιίδίθ. Ἔῦρο δἴϊαιι τὸ αἃ τῷ γ εχ 36- 
οοδοιϊαϊο ἱπογίι: δε ποη ἰΐὰ 6586 ϑαρροπερδῖιγ. χυοπίαπι ἰρὶττιγ 
φιοά ρεῖ ἀοπιοπδιγαιοποιὰ χαϊορίανη 861ξ, παρα ββαγίο 1π6886 ὁρογίοῖ, 
ῬῈΓ πιδάϊαπι ἀθοααα πϑοθοδασίαπι ἀδιπομϑ τ ϊοπειη μαΡ οι ορογίθγα 
ἐοπδίδί, δἰϊοφαίπ πϑάας δοῖδξ οὰγ πες φῃοά πδοεβ8ε δἷξ {πὰ 6886; 
δεἀ τοὶ ρυϊαρὶς 86 ϑεῖγθι οὔτι Ὠθϑοϊαϊ, πεῖηρα δὶ δοοερογὶξ αδϑὶ )6- 
οοδϑαγίαμ αυοά ποῦ εϑὶ πβοθϑϑαγίιμα ἢ δὰ ξ πθ ρυϊδρὶϊ φαϊάειῃ δεῖγα, 
δἰνγθ ρμδῖ Ἰπειϊΐα βδοῖδὶ φυοά δϑξ, δῖίνβ ρβεὺ ἱπαπιε ἀἰδια δοίαὶ εἰτμϑα να 
αἷς. ἀροϊἀδπιϊαπι γ6γῸ 4αᾶ8 ποη δυπὲ ρθγ 8β, Παοιποῦο ἀεδβπίϊα ἴπο- 
τπλπὲ δα 4θὰδ δυπὶ ρεγ 86, ποῦ 6δϑὲ δοϊθιτα ἀεπιοπϑιγαῖνα, 4αϊα πο 

50 ροϊοϑὲ πιδοδϑβαγίο ρτοθαιῖ σοποϊαδῖο, φυδπάοαυϊάοπι δοοϊάοπ5 ροξαϑὲ 
ΠΟῚ ἵπ6886; ἀ6 18}1 δπίπα δοοίάθηιθ ἰοφιογ. αἰαοὶ ἀμ δίϊαριὲ [ογίαϑδα 
φαϊδρίδια,. φαᾶγθ μδες ἱπιθγγοραγε ἀθ Βὶ5 οροτίεδξ, πἰδὶ πβοβϑ8ε δἱϊ 
ΘΟμΟ] υϑίοπδιη 6586 7 181}, δηΐπι κοίεγε, 81 φαΐδ, οἵπὶ φαβου 8 ἰξοΓΓΟ- 
ξαγνοτίξ, ροϑίεα ἀϊοδξ ςοποϊυσίοπεμι, δεὰ ορογίδς ἱῃξογτορᾶγε ποῦ 
ἄυλϑὶ μος φυοά Ἄοοποϊυ ἀϊξιιγ, πϑο βδασιυπ δὲ: ργορίογ δὰ 4.86 ἱπέογ- 
τοραῖδ [μετιηξ, δεὰ αυΐα πόςαυ88 688 αἱ πος 4αοηπδ ἀϊοδὶ αὶ {114 
ἀἰοῖξ, εἴ νϑγα ἀϊοαξ, 51 εὰ υϑγὰ δῖπξ. χυΐα ὙθγῸ ῃθοθβϑαγὶο ἰωδαπὲ ἴῃ 
ὈΒΟΔΌΟΖΙΣ βεμθγο ιδδουπαια ἰπϑυπὲ ρεΓ 86, οἴ 4πᾶ 6ϑὲ ἀπυτηχαοά-. 

80 406, ἀρρᾶγεὶ ἀβ ἰ8 4π|86 μετ δὲ ἰῃϑαπὶ, δίχῃβ εχ ἢἰ5 6866 ἀθπιοη- 
δἰγαιίοπθς 4ιλ6 δοϊδπιίαιῃ ραγίαπε, δοοίἀδηια πδιηφυο πὺπ θππὶ πε- 
αοϑϑατῖα, αυοςοίγοα π᾿ Π6668886 68 80ῖΓΘ ὉΌΓ 51} τ68 πᾷ φοπο]ἀὶ- 
ἜΣΓ, Π6 ἔμια 4υΐάθπι δἱ [1] δεπιρασ 8ἰϊ, ποπ ἃυΐαπι ρ6Γ 86. ουϊπδιποάϊ 
δυμὶ 50] ορίσταὶ ἃ δἰρηὶβ ἀποῖ. πάῃ αποα δεῖ ῥῈῚ 86, ΟῚ ῥῈῚ 86 
δοϊεῖ, πε φυδιποθγεια δἰ. ϑοῖγα δυῖθπι ἡπδιμο γαῖ γθδ δἰξ, πῖ}1] 
αἰϊαὰ εδὲ χυᾶπι ρεγ' οιιδᾶπι δοῖγα, ῬῈΓ δὲ β11Γ οροτγῖεξ οἰ τηδάϊατι 
τοσο εἴ ργίπηιιπι τηθ άϊο 'π6666. 

1. Νοα Ἰίςδὲ ἰρι τ εχ αἰϊο ρεπὸγα ἴῃ δἰ πὰ τηϊρταηΐθπι ἀδιηοῃ- 
δἴγαγα, ὑξραϊᾶ ποι ἰϊοοῖ αὐἰ τ πιδίίοδα ργοόρᾶγα ργορβίεπδ ρεοπιείτγὶ- 
σύχῃ. ἔγία πδιπατπα ϑππὲ 4π86 ἴῃ ἀειποποιγα[οπῖθ8 δρεοϊδμϊαγ, ρτὶ- 
τρῦτῃ σοποϊασῖο 4πὰς ἀδσιποπδίγαιαιτ, ἰὰ εδὲ χιοά δ]σπὶ ρβεμογὶ ρδγ 86 
ἰηδϑῖ, αἰξογανι ἀχιοιηδία:: ἀχίοιπδῖα δυΐετι δὰπὲ ἐχ χυΐθας ἀθιποῦ- 
βίγαϊο σοπβοίταγ, τδγεϊιπι 6ϑὲ ροπυϑ δαριδοΐυτα, σα αἰϊεοϊίοποα εἴ 
ῬΘΥ 86 δοοϊἀδιξῖα ἀδιποπδίγαϊο ἀδείαγας, εχ χυίρυς ἰρίδιγ ἀδτποπ- 
διγαῖῖο σοπδίαξ, ἐὰ ροῤϑαυῖ δδάθπι 6886; φυδγοπι δαϊεπι 86: Θητἰϑγασι 
βεππ8 6ϑὲ ἀϊνογϑιιπ, τι αι μυποίϊοδα ἐξ ρεοπιδίγιδθ, ἰπ Ηἰ5 ἢοὰ Ἰοοὲ 
τ πιεδιίςαιι ἀοιποποίγαϊίοπομι δοςοτημιοήατγα δὰ δὰ πᾶς τπααρηϊτα- 
ἀἰπῖρυ8 δοοϊἀπμξ, πἰδὶ ταδβτίτνάϊπο8 πυπιογὶ δίηξ. μος δηΐοπι 4αὸ- 
πιοἂο δοοίαϊ ἴπ φαϊδυδάδῃι, ροϑῖθα ἀΐοδθῖαγ. δβὰ ἀτιιμγβοιίοα ἀ6- 
ΤΩΟΠϑΈΓΑΙΪΟ δοπιροσ ἢδρεῖ βεπὺϑ8 οἶγοα φιοα ἀεπιοπδίγαϊϊο σϑγϑαθιτς 
εἰ αἰΐαθ δἰ μαι λογ. ἀθδγα δοξ δἰ πιρ  ἰοἴτοῦ πθο 6886 δϑὲ Ἰάθτῃ 6886 βθητιϑ, 

10 δαὶ χφιιοάδλτηι πιοάο, 5ὲ Γαξιγατη εϑὲ αἱ ἀδτποποίγαϊίο ἱγαποίεγαϊαγ. αἰϊο- 
αυΐῃ ἰά Πεογὶ πὸη ρο886 οοποίαϊ, φποηίδτη εχ δοάθιη ββῆθγα πθοδ586 
δϑὲ δὲ δχῖνθιμδ οἱ τηδάϊα 6486, πὐδοθοδαιξων, πἰϑὶ δἰῃξ μὲσ 86, δοεὶ- 
ἀεηῖα ὄγυπὲ. ἰοοῖγοο ραοιηδει δα βοη ἰἰσεξ ἀδιποηεῖγαγα οοπίγαγιος- 
ΓῸΠ Ὀπᾶτα 6866 δοϊδηϊίδιη, 864 πος ἄπο85 ΤΡ 08 οὐθυχι ἴδοοσγο. πος 
αὶ Ὁ} ϑοϊοπεῖαο ᾿ἰσθὲ ἀδιμομδῖγαγθ ρσγοθ]θπιᾶ αἰϊογίτϑ δοθπίδα, 115 
ἜΧοαρεδ 4ιδ6 ἰϊὰ ϑηηΐϊ αἰζεοία ἱπῖο δα υἕ Δ] ἴδγασω 80} δἰΐεγο Ἵοηῖ- 
Ὡδᾶϊοτ, 4ποιηοάο ορίίοα ρῥτγοβίοπιαῖα δὰ ρβεοχηείτίδιη εἰ ματτποπῖοα 
εἀ δε τ μα εϊϊοαπι τοίογαπίαγ, πὸ ἰὰ αυΐάθι δὰ ρεοπιειγίαπι ροτεπεῖ, 
εἷ φυίϊὰ ἱπεϑὲ ᾿ἰπεὶϑ ποῃ χὰ ᾿ΐπεδα ϑαπῇ, εἴ χα εχ ργορτιϊϑ ρυϊποὶρί 8 
σοποῖδπι, νοϊυτὶ δἱ ᾿ἰπδᾶ γθοῖα δὲ Πἰπεαστια ρας Βογτίπια δὶ οἰγοαπι- 

0 ἀποῖδε σοπέγαγία, ποῖ ἐπίχῃ ργορτί! ραπεγὶδ, δε σοχαταιπὶϑ ουϊτιϑάδτι 
ταῖϊομ δ ̓ἰπ αὶ ἤδθς ἰπδαπξ, 

8. Ῥοτθρίοαυπι φιοφαε εϑῖ, δ ργοροϑιἰομδϑδ δὰπε ππένϑγϑα  θϑ 
Ἔχ 4αῖβιυ5 5}1ϊορ᾽δπιιδ 1116 οοηοιδι, πο 6886 6856 πὶ δϑῖοζιδ οἱξ δἰϊδτα 
σοποϊαϑῖο Ἀυϊαβοθπιο αὶ ἀεπιοπβεγαιϊοηΐβ, εἰ τξ δἰπιρ τοῖ τον ἀϊοατα, 
᾿ρϑὶῃ8 ἀεπιοπεοιγαιοηΐδ. θα οδὲ ᾿φίτυγ ἀδιιοποίγαξιο γογαπι οδήποα- 
ταῦτα, πες βοἰεπῖα ἀΡβοϊαΐο, 5δά ἰδηχαᾶπι ρῈγ ἀοοϊάδη8, ατπῖᾶ ποη εδῖ 
ἰρβ81ι8 ππηΐν 6 γ88]15, δοὰ ἱπιογάσπι οἱ φποάδπι τηοάο. οὐτα δυΐθπι ἐδ 15 
δἰϊ, π6α 6886. 651 88] ἴοχὰ δἰξθνδτη Ῥγοροδιτἰοποτι τοα πηΐνθσβαίθτι 6886 

ν 

ἀ1- 

δὲ 'ξαδυοατη, εαάποαπι χαΐἄδαι, χαΐα οοποϊασο σαόαπο δτῖξ, δὶ δἱξ 
υἴταααε ρτοροδίίο; ποῖ ππϊυθγϑαϊθπι δυΐθιη, αυοπίαπι δἰ ετὶξ 
κῆεὶ πο δγὶὶ οχ ἰΐ8 ἀθ φαῖρυϑ ἀϊοί᾽ατ. ύάγα πο ᾿ἰσδξ οοποϊ ποτα 30 
Ὁπὶν εγβ8 ἰθτ, 884 φποα πῦης ἰξα το 8 δὲ βαδεαῖ. δι τα πο γ 86 το μαθ οὶ 
ἴῃ ἀοβηϊοπίρυθ, φαία ἀοβηϊτῖο τοὶ δϑὲ ρτιποὶρίατι ἀδπιοιδιγαΠοηΐβ, 
Ὑ6]1 ἀεπιοπδῖγαιϊο ροϑιτίοπα τατταϊποστιπὶ ἀϊξετεηϑ, νεὶ σςοποϊυδῖο 
χυδεάδιηῃ ἀειποπϑιγαιομὶβ. δοσΌτα δυΐοτῃ 486 δᾶ6ρ6 Ἀππηΐ, ἀδιηου- 
διγδιϊοπϑβ δἰ δοὶθπιῖαθ, αὐ ἰἴυπας ἀεεοϊίομϊ δ, μεγϑρίουαπι 6ϑῖ, 4ὰᾶ 
14 }68 ϑυπῖ, δΕΠΊΡΟΓ 6886; 908 ὙΕΓΟ ΠΟῚ δΕΠΊΡΟΓ δαηΐ, ἴῃ Ῥασίθ 68δ6. 

4υοἀ δυΐειηῃ ἀς ἴαπες ἀοίδοξίοπα ἀἰχὶ, Ἰάθτι ἱπ οἴου 8 δίυ θυ γος 
Βυ8 ἱπε:6}]1ρὶ ἀεθεῖ. 

9. Οὐτι δαΐετα ρεγβρίσυαπι δἷξ βδγὶ ποσὶ ροβ88 τὶ ἀπυτηαποά- 
486 ἀεπιοπδιγοϊατ πἰϑὶ οχ 815 με μῖρν δὶ τε8. ζῃβε ργομδῖῃν 808- 
ἰεςῖο ἱπβῖξ, φιᾶ διριθοῖυτι οϑὲ {Ππὰ ἰρϑῦπι φυοά 6ϑξ, σογξθ δᾶτα γοτὶ 
δοῖγε ποῖ δϑὲ μος, 81 εχ υϑγὶβ δὲ ἱπάθυποπδεγα δ} ἴθ 5 αἴααα ἱπιπνεϊδ- 
τῖ5 ργοβρίυπι Γαογὶξ, βοτὶ δαΐπι ροιοϑὲ πὶ ἴα ργοβείαγ, φαοπιδάπιο- 
ἀν Βγγϑο ἰεϊγαβοπίϑπιατη. δἰθηΐη Ἀαἰιϑοοτηοαϊ ταϊΐοποα ργοραπὶ 
ΡεΓ σοπιθῖπα υϊρρίδηι, φαοά δὲ αἰτογὶ γεὶ ἱπογῖξ, ἱοοῖγοο εἶν 4πο- 
488 ποπ εἰυβάθιη ρειοιῖβ γεθὺϑ δα ταϊίοπεδ δρίβπμιγ. ἰΐαχιια ποῖ 76 
4 εϑὲ {Ππ4 6οἷξ, δεὰ εχ δοοίἀβηξ : δϊοχαυὶ ἀθπιοπϑίγαιίο ποπ δρία- 
Ταῦ δἰΐατι [1 ραπαγὶ. πἀπυιπφυοάᾳαεα δυΐθπι δοἰπιὰϑ ΠΟ 6χ δοοὶ- 
ἀεπῖς, οὐπὶ δεουπάνμ {ΠΠπ4 οορποδοίπιαβ δοουπάμπι αυοά ἱπεδὶ, ἐπ 
Ῥυποιρ 9, φαδα 1115, φαα 1] ἔρϑτια δῖ, ργιποὶρία δυπξ. Ἔχθιαρὶὰ 
οδπϑ8ἃ, ἀποβὰς τοςῖ5 δεαυαίθϑ ἀπϑιΐοϑ μάθε γα ἴππς θοἰπια5, ατιᾶπάο, 
οοἱ ρΡ6Γ δὲ ἰπεδὲ φυοά ἀϊοξιπι εξ, οοφηοϑοίται8 εχ ργιμοὶρ 5 μυΐπ8. 
αῦδγε δἰ εἰ Ἰιαὰ, ΡΕΓ 86 ἱποϑδὲ οἷ ουἱ ἱπθϑῖ, ἤθοθ6586 δδῖ Ἰῃηθάϊυπι ἰπ 
ἐδάειῃ δγμρβεπὶα 8586. δίῃ πιΐπυϑ, αἴ σοι ἰϊὰ δγὶξ πὸ σἀπὶ ρΓΟΡΑΠΙῸΣ 10 
ΡῬευνϊσιεδια Ἰνατπτιοηΐοω ρὲ ρεϊωοὶρίατα γι πτη οἰΐεπαι. σαδο δυΐδι 
δυηϊ εἰμϑπιοάϊ, εἰϑὶ [ἰάθιη ἀσπιοπδίγαπίαγ, ἔπει ἀπἴδσυπι. χαοὰ 
ἐπὶπὶ 918, εδὲ δἰϊεῦῖυϑ ϑοϊδπίιδς, χψαὶα δι δοῖαι σθανδ εδὲ ἀἰνδγϑαχο: 
οατ' δαΐεπι δῖ, 6ϑδὲ δοϊεπεῖδα δα ρο Πογίβ, ουἱῃ8 ρῈΓ δὲ αἰϊεοϊζοηθϑ βππῖ. 
4υάγε εχ 8 δἰϊαιπ ρεγϑρίοπαπι δϑὲ πο Ρο886 ἀειιουϑέγαγὶ Ὡπῦτη- 
ἀαοάσαε εἰμι] οἴξετ, πἰδὶ δχ ργορτγῖϊς ρεϊποὶρὶϊβ. δεὰ βδττιπι ρτιποὶ- 
Ρία Βαβρβηξ αἰϊφιιι ἃ ςοπιπιαπα. χιοάϑι ραγθριοπηπι μος εϑῖ, ρεγαρὶ- 
οασπὶ ΄αοατα 888 ΠΟ ρο886 ουϊ 8406 ργορτία ργϊποὶρία ἀθπιοπδίταγὶ, 
ἐπβρνρὴς Ἔππιπὶ οἸππίυτα ρτϊποὶρία δὲ δοσυση δο θη [8 ογὶξ οὐαπίθτη 
οταῖπα. δἰδηΐμι πηδβὶ8 δοϊῖ ααΐ Εχ θαρεογίογιθυβ οϑηϑὶδ πουϊξ: 6χ 

Ρτυιογῖθτιθ εὐἰπι πουῖϊξ, σῦπι εχ [158 πουϊξ {πδε ποὴ δαπὶ εἴξεοία, βϑὰ 30 
ἰαπίαπι οαιι886. ΠθάᾶΓα δὶ τηδρὶβ πουϊξ, οἰϊδπι πιαχῖτηθ. εἰ δἱ δοϊθη δ 
116 δἷξ, εὲ πιαρὶβ δὲ πιαχίιπε δοϊεηϊα δϑδὲ. ἀειηοηϑέγαιο σαγὸ ΠῚ 
ἀρίδίαγ δά αἰϊπὰ ρϑπαϑ8, πίδὶ, τιὶ ἀϊςϊατι εδὲ, ξεοπιειτίςαθ δὰ Ὁρίοαϑ 
Ὑ6] πιορομαηίοας δὲ αι ππδίίοδε δὰ Βαιτποπίοωβ. ἀπ οἶΪ6 δυΐοπι εδὲ 
οοβποόβοογα δῃ χυϊδρίατα πογὶξ πθομθ: ἀἰβολ!α δηΐπι οϑὲ οορτόβοογα 
ταἴγαη χα ουϊύσαιε ταὶ ργίηοῖρ 5 δοίδτητϑ δῃ Βοῦ, Ρυΐάτηιδ ἀτιΐετα 
δοίτο, δὶ ποάο οχ υργὶδ δὲ ῥχιιηῖδ συ τιϑάδτη ργΟροϑι ομῖΡυδ Παρ οᾶ- 
τηῖι8 5.0]]οίϑτιιτα. δεἀ πο ἰϊα δδὲ, γεγῃι δγηβεῆθα ρυμηΐδ 6886 80 
οροτῖοξ. 

10. Ῥτιποιρία υϑγο ἴῃ φυοψιθ βεποσο Ρρ6]]ο εα χυϑὲ χυοὰ 
δἷπι ργοβαγι πδαυϊξ, φυϊὰ ἱριιοτ οἰχιιβοθης εἰ ρσίπια, οἱ ψπδὲ ἐχ ἈΪδ 
οοποϊπάἀυπίατ, δαπμιαγ. αυοα ἀπΐοτα ᾿γὶποῖρία δἰπὲ, δίσιεγα, απο 
αἰϊα δἰπξ, ργόβασγα ἤβοββ88 δῖ. νυδἰαϊ αυϊὰ δὲ ἀπίϊαβ, δυῖ χυϊᾷ γϑο- 
τύχῃ εἴ ἐδηραϊαπι, δεά διϊαση ππὶϊαΐθτι οἰ τπαρτἀϊποτι 6686 δῃ- 
τπογε οροτίοξ, σϑἰϊψθα υεγὸ μγόρᾶγθ. εχ 115 διιξεπὶ φαΐρη8 αἱπηῖατ 
πῃ ἀειποηοίγαιίυ 8 οι θη .118, ἀὰ δαπὶ ργοργὶδ ουΐυδηθ6 δοϊοπεῖδο, α]ϊα 
οοιππιαπια. οοπιπιπηΐα ἰπαθαπὶ δε οππάσπι ργορογοπεπι, αοηίαπι 
ππυπιαποάσας ἀἰ]6 6ϑὲ, ἴθ χαδηξιιπι εϑὲ ἴῃ ξΈπεγα 8Ὲ} δοϊθητίατα 
δαβίεοῖο. ρῥγορτγία διηῖ, πὲ ᾿᾿πθᾶπὶ 6886 δἰμδτηοαϊ, οἱ σϑοΐπι 6686 
εἰπϑηιοαϊ, οοπμπαηΐα, δ ΔΡ 8εσυδιρα8 δεααα]ία δὶ δτιΐδγαβ, 7886 
σοὶ πφυσηξαγ, 6986 864], ϑαΐβεῖς ἀπΐεπι μογώση ὑπτπιαοάσαθ, 
ἷπ φυδηΐαπι εἴ ἴῃ ξδπεγα δοϊθμῆδα διρίθοξο. ἰάδαν επὲῃ ἕαοϊοὶ 
εἴϊαπϑὶ Ὧοπ ἀς οπιηίθυ βεοχηρῖγα δυπηρδογὶξ, δε ἐπ μιαρπίιαὶηὶ- 
Ῥ5 8018, δ᾿ ἐπι θοο νυ οσὸ δυίβοϊεὶϊ 51 δοοὶ ρίαϊαγ ἴῃ 8015 πῃ πιογίδ, 
δυπὲ δυΐοπι ργοργία εἴ 46 δαχητιῃογ 6886, οἶγοᾶ 4686 δ0᾽ απτϊα ς08- 
δἰάοταὶ εὰ 4ιδθ Ἰηϑιιηξ ΡῈΓ 86. ψεθὶ οατι88 ππὶϊαῖθ5 6886 δι Ὠπιεοα 
δατηϊξ, βεοιπθίγια Ὑθγὸ ραποῖδ εἴ ᾿ἴηθ88. πᾶπι ἴᾶ6ο δυπηθηὶ 6866 εἴ 
6586 ἢος,. 4088 γεγὸ δαῃὶ ποιπιιι αἰεοϊίοηθδ ροῖ 86, αυϊά δαγιτῃ 
πηδαηδο αι βἰρηϊβοες, δοοϊρίαηξ, τὸ ἀν "μπιεἰῖοα φαϊὰ πραγ γε] ρδτ 

.-: 

γ61 χιδάγαϊιπι ταὶ οὐθτδ, ροοχιοιγία χαϊὰ ἱγγαϊϊοηαὶς δὰξ αἰὰ 
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10 ἰπβφοιΐ ἀπέ σοποῦττοτο. χαοὰ δαΐδια αεἱϊ, ἀδιποιιβῖγαπε ρθγ οοτητατι- 
μἷὰ οἴ βδτ δὰ 4υᾶς ἀεπιοτιϑέγαϊα ἔποστιηξ. ἐπ ἀσιπε ἔδοιξ δβϑιγοϊορία. 
οὐαηῖδ επΐτη ἀδπιομϑίγαϊίνα δοϊθητῖα οἶγοα ἔγα οδῖ. Ποιπῖ ἀσὰο δυηξ 
4υδε Ῥουπππίαν 6886, ΠΟΙΏρΡΕ βεητθ, σὈϊι9 ρΕΓ δὲ αἰϊβοϊίοποϑ δοϊθπτία 
ςοπῖίειπρἰδἤιγ, εἴ σοπηππυηῖα 118 φθ86 υοσϑιηι5 ἀχιοπιδῖδ, ἐχ χυΐρυ8 
Ῥυλπιὶθ ἀεπιοπϑίγαπε. τογίλισα εδὲ δες οποϑ: φυδτιιπὶ φηΐὰ χιδοχαθ 
δἱρηϊβοεῖ, ἀδιποηϑίγαϊου δοοῖρὶξ. δ8π6 οἰ 6σπΈ] 86 ΠΟΡΠῸΪΪ8 6 400 πιϊῃμα8 
Εχ ἷἰ9 φυδοείαπι ἀδερὶοἰαπὲ, Ὠ181] νδίας. αἵρυΐα αἰΐφια ϑεϊδηϊία ποπ- 
δυρροιδὶ ροπα8 6886, δ8ἱ ᾿ἰχαϊάο οοπϑῖοῖ {ΠΠὰ 6596 (πον δαΐπι ἀοαα8 
τοδηϊδϑῖυπι δδὲ ΠΌΙΠΘΓΏΤΩ 6886 δἴηθο οδ]ἰἤηπι δὲ {γι ριάτιη), πα αὰθ 

40 ἀοοίρίαι φιυΐά αἰεοϊίοπεϑα οἰσηϊβοθηξ, οἱ δίηι πιδηι[εϑῖδε, φαθιηδάνπο-. 
ἄπτα πὸ οοπιπιαπίᾶ φαϊάσιῃ ἜΣΕΣ φυϊά εἰξηίβοοης, νδἰαῖι φυϊὰ δἰ ρηῖ- 
βοδὶ δεχαδ]ΐα ἃν δεφυδὶῖρυα δυίοετγγα, φαΐα ποΐυτῃ εϑὲ. δϑὰ πἰμῖ]ο πιΐ- 
πὰ ἠδίηγα ἔγῖα ἤδες δαπὶ ἰά ε8ὲ οἶγοα φυοὰ ἀδιποπεῖγαϊ, εἰ φῃ8ε ἀδ- 
πιοηϑίγαϊ, εἴ εχ αυὶθυδ. ποῦ δϑῖ δυϊοπι δι ρροβί το πες ροβιπἰδἴυπι, 
ἰὰ φῃοά πϑορδ88 ἐϑὲ 6886 ρεΓ 66, δἱ υἱάθυ πθοθβϑ86 δϑῖ. 01} δηΐ δὰ 
εχίδγηιπι βθιτπο μοὶ ἀδιηουδίγαιίο ρεγιίποϊ, δε δὰ δυνὴ αι δδὲ ἴῃ 
δπίπια, Ζαΐα πος 5.1] ορί5πιιϑ δὰ ἰἰϊυπὶ 5εὰ δά υης ρογιϊποῖ. ϑοηροῦ 
δηΐπὶ ἰϊσοὶ οἰ ογ δάνογϑαϑβ ϑετιπ οι δαὶ δχίθγητιπι, 864 αἄνογθυδ ἰη- 
ΤΘΓΏΏΤΩ δΟΥΤΠΟΠΘΤΩ ΠΟΙ͂ ΒΘΙΠΡΟΓ ἰΐσεῖ. φαδεοιπαῃς ἰριττ, ουϊη ρῥτο- 
Ῥαγὶ ροϑβδίηξ, βατηι ἴρ86 ἀδπιοηδίγαῖου 81π6 ργοθαϊίοης, μδδς 5ἱ δοοῖ- 
Ρίαϊ ργοβαθ]τα ἀἰϑοοπεὶ, δαρρουΐῃ; δὲ δϑὲ ποὺ δίτηρ ἰοίτοι: δρ ροδίεο, 

80 561 δὰ Π]ὰπὸ ϑοἸνιη. 581 Ὑ6σὸ ουχῃ πῸ}}ἃ ἱπδὶς ορίηϊο, δὺξ οἴϊδιη σαπὶ 
Τςοπῖγαγια ἰπϑιῖ, ἀοπιοπϑίγαϊου δατηδῖ, ἰάειη ροδιυΐαῖ. δοαπε ἀϊειτηξ 
δῃρροβιιἷο, φαδὲ ἄταθςο υόοδρυΐο Ὠγροιβεβὶβ ἀρρεἰϊαῖατ, εἰ ροδίυ- 
Ἰδξαπι. εβὲ επίπι ροδβιαίδίυπι, φυοά εβὲ δΒαβοοπίγαγίαπι ἀΐβοοπια ορὶ- 
πίοηΐ, φυοα οαπὶ δὲ ἀεπιοιδίγαι! 6, αἰἰφαὶδ Φυιπῖξ, εοχας αὐτατ πὸ 
Ρτοβαῖο. ἀεβηϊίουεα ἰβίτας πον θὲ σαμροδιτοηδ5, παι ποῖ ἀϊοοηξ 
6686 δ ΠΟ 6886. ΥΘγιτι ἴῃ ρτΟρΟδἐ ΠΟΠΙΡα6 δ ρροϑιεοπ 65 σοπῖὶ- 
πεηοτ. ἀεβηϊτοπεϑ γεγο ἰαπίαιη πίε Πξὶ οροτῖοῖ. ἤος δαΐεπι ποὴ 
δὲ δαρροϑίεϊο, ηϊδὲ 4υΐδ δὲ νβγβαπι διιάϊγε 9} οδἰτοπεπι 6686 ἀἰχογίξ, 
264 1116 δῃπὶ δῃρροπβίτοποα, χιδ ροϑιεἶδ, φυΐα 1186 δαπὲ, εἰβο ον 
ςοποϊυδῖο, παάιο ρεοταδῖγα αἰβα δι ρροπίξ, αἱ ποππ }} αοδεγαπῖ, χαὶ 
05 ρροτγῖίοτε ἱπαυίππὶ ἔα 150 ρτίποίριο πἰὶ, ροοπιεῖγαμη ὑεγο ἐπε μΕτΙ, 
ἀνπλ ρεάαϊεπι αἷξ 6886 ᾿ϊπθᾶτη, 486 ποη 6δὶ ρϑάαἰῖ5, δπὶ γοοῖδιῃ οαπὶ 

ΤΊ χυδτὰ ἀεδογιρδιξ, 4πᾶ6 Ὧοπ δϑὲ γϑοῖα. δὲ ρεοπιδῖγα π|8}} ςοποϊυάϊε 
εχ εοὸ υοὰ εἷξ μδες ᾿ίπδα αυδῖα 'ρ86 ῥγοίυει, δεὰ χφυοά βυπὶ δὰ 
4πδε δίδος ποῖί8 ἀδοϊαγαπειγ. ῥτδοίδεγεα ροϑβειίαἴυϊα ϑδιιρροοϊοχυε 
οπιηὶς γε] εδὲ ταξ Ἰοΐυσα γε] οξ ἰπ ρματίε: ἀθβπίτίοι 5 δαϊθτα πϑυξττιπι 
Βοτγυσα ϑπηΐ. 

11. δρεοῖεβ ἱρ᾽ "Γ 6586 δῃξ πππὰπὶ φαίρρίαπι ργαθῖοσ το ]ξα ὩῸπ 
πθοδ886 Θδὲ, δὶ ἀεπιοῃϑίταιΐο ἰυογὶϊ. δεὰ πϑοϑδδο δϑὶ αὐ τοῖα ἀἱοαϊον 
6888 ὕπῦπν εἶα πιὰ 5, φαΐ ποῖ τς ππίνεγϑθα!θ, πἰδὶ μος δἰ: φυοάϑὶ 
μηΐγεγϑαϊε πὸ δἷϊ, πηθαϊαπι ποὸη ογίξ, ργοῖπάε πο ἀεπιοῃδίγαο. 
οροτῖες ἰρίξυτ δἰἰχαϊὰ ππαπὶ εἰ ἰάδπὶ ἐπ Βἰτιγίβωο Ὅσος ποι ΒΟΙΠΟΙΥ- 

10 πιᾶπι. βαογὶ δαϊοιθ πον Ῥρο986 πὲ Ιά6πὶ δίπιι] δὐαιτπῖον δὲ ποροϊογ, 
ΠᾺΠ16 δυταΐε ἀεπιουϑέγαιϊο, υ͵ϑὶ ορογέθαϊ δἰϊαπὶ σοπο] υϑἴοποτη 816 
Ῥτοβᾶγθ. ργοβϑίυγ δυΐεπι, σὰπὶ δατηρίωτη (υδγῖΣ ᾿τπιαπι ἀ6 τπιθάϊο 
τετα δἴβιτμαγι, ποη υθγὲ παραγί. ἐτδὶ μὐὴ δυΐοῖι δυηδ γα 6886 οἴ ποῖ 
6886 Βἰδὲ} ταίδγι; τ ἀδοαπο ἐεγαππ. Ὠδπὶ 8ἱ φοποθδϑῦτη ἔμδγιϊ, ἀ6 
400 Βοπιο νϑγὰ ἀϊεϊζαγ, φυδπινῖς πο Βοιπο τογὸ ἀϊοαίωυτ, δὶ πιοάο 
ἰδίάθῃ μόπιο τογὰ ἀϊοϊϊατ, δαπὶ 6586 δηΐπαὶ, ΠῸΠ δυΐδιη ΠῸΠ ἀπ παὶ, 
Ρτοίεοϊο γογε ἀϊοθίωγ (δ ]ΐαιη, εἰίαπι 81 ποη δἷῖ ( δ] 18, Ἰδιιθη 6888 
δηΐπιαὶ, Ποῖ δαϊοπι ΠῸΠ δαίΐπιαὶ, δυΐπα δυΐεπι γοὶ οᾶηϑα ὁδὲ, απία 

80 ῬΓΙππΌτΩ πὸπ δοΐππι ἀε τηϑάϊο ἀϊείτας, δε εἰἰαιη ἀς αἰϊο, ψαίρρε 
4υοά εϑ8ἴ ἴπ πια τἰ8. φυοοίγοα δἱ τηδαϊωπι εἰ ἰά ἰρδιιπὶ οδὲ εἴ ποι Ἰά 
Ἰρϑαπι, δὰ ςοπο υϑίομομα πἰμ1] αἰτίπθι. ἀδ ᾳπανὶβ δυΐεπι γα αἰβυτηα- 
Ὠοπεῖα ἃυϊ περι οπειπ ὙΘΓΏΙΉ 6856, δα ἀδιποηβίγαι!ο δυπιξ 4π86 
ἀποῖξ δὰ ἱπιροϑεῖθι]ο. δἴψαθ μδες δχίοιπαῖα ποἢ διμπηπιοΓ δΕΠΙΡΟΓ 
ὈΠΙν ΕΑ ΠΠΟΓ, 864 ἴῃ φααπίππι δοζβοῖς. φυῇ οἶξ ἀυΐοπι χυοαά ϑα πη Γ 
ἰπ βόπεγα δαβίοοϊο. ἀΐοο δηΐθιη ἴπ βόπογα βυδίθεῖο, αἱ εἶτοα χυοά 
βεπῦΦ ἀεπιοπεῖνατΐοπθ8 δἴϊογι, φαθπιδάνποάιπι δηῖθα φυοαια ἀϊοῖαπι 
ἕαϊ!. σοτῃπιιπίοαπε δυξοπι ἱπίθγ 86 οἵπῃ 68 8οἰαπεΐδα ϑεσαπάμπι σοτη- 
του πἶα. ΠΟΙΠΠΊΏΠΐΑ ὙἜΓΟ ΔΡρ6ΙΪο δᾶ αυΐθιυ8 υἱαπίαγ ἰδπαυαᾶπι δα [8 
ἀετδοηϑιγαηῖθα, ΠοῸ δὰ ἀδ χυϊθα8 ἀοπιοπϑίγαπι, πες 4υοά ἀειποῦ- 
δἰγαηξ. ἃς ἠϊαἸθοιΐςα οπιπίρυ8 δοΐ θη εἰϊς σοτηϊπιιπὶθ εδὲ. εἰ δ 48ἃ 

80 δοίθπεϊα πηΐϊν δγϑαϊ τοῦ σοπδίαγ ργόραγθ σοπηπιυμΐα ρτίηοὶρία, υϑἰα 
ἀς χυδουμάυε τα υογαπι 6888 δ αττοδιοπεπι Ὑ6] περαϊϊοπειη, δαὶ 

ἈΑΝΑΓΥΤΙΘΟΘΟΆΌΜ ΡΟΘΤΕΚΙΟΆΟΌΜΊ. 

9886 δαχοαϊία πϑς τε ϊ αν θεις δατη Ὁ δευδ Βὰ8 ἀθχυαὶῖα ἀεπιρῖα 
Φαϑγιπε, δυξ δἷϊα οἰυβπιοάϊ. ἀϊαϊδοῖῖοα νθγο ποὴ δδὶ [ἴ ἀθβπιτοττ 
φαογαπάδῃι, πεηης πηΐπ8 οαϊιδάδπι ξοπετγί5. δἰοχηὶ πον ἱπέθγιορα- 
τεῖ: ἀθπιοηϑΈΓΔ Ὁ) ΠΑΠΊ4π6 ΠΟῊ Ἰἰςδῖ ἱπϊοττοβαγθ, ηαΐϊα οχ ὁρροϑιδ 
ποῦ ῥγοβδῖιγ Ἰάεπι, αἱ ργοβδίνηη ἔμϊξ ἴῃ ᾿Συγὶ5. ἀθ δυ!]ορίδιπο. 

12. δὶ νεγοὸ ἰάδπι δϑὲ -ἱπιογτορϑίο δου] οριϑιῖφα δὲ ργοροδίειο 
ᾳφῴδε εδξ αἰΐογα ρᾶγϑ ςοβιγδάϊοτοπὶδ, ργορὸ δι οπ 8. δαῖοτν δὺπὲ ἴῃ 
ἀυλχιθ βεϊοπῖα εχ χυΐρῃβ σοποίδι βυ]}]οριϑπιοδ 1|16 4} ἴπ φυλαῦδ 
δοϊεπα οἴπεϊθιτ, ογὶς πέφας ἰθξοιτοραῖο φυδδάαπι 5016 η}}4}19 ἀδ 18 
6Χχ φαΐ βὲ 5.]} οἴ διτιιδ }}}) φπαχδ δοϊδη τα ῃγορτγίαθ. οοπδιαξ ἰρι δ 
ΠΟῚ ΟΥΑΙ ἱπιεγγοραοπειηῃ 6886 ροοπιδείγίοδπι δυὶ πιδίοδυ. ϑὲπιῖ- 
Ἰλῖογ διιΐΐεπὶ 86 τε μαθοὶ δείαπι ἴῃ 4118. 5:6 ὰ δὰθ ἀδπιῦπι δυπὲ ἱπίετ- 
τΟρβΑ ΟΠ 68 ρδοιποῖιϊοδθ, δα αυΐ 8 νοὶ ργοθαῖιγ δογαπι φυϊρρίᾶτι ὃ 
ἀςε φυιθαθ εδὲ ρεοπιείγια, νεὶ 4πδὸ οχ ἰἰϊδάθιη ργὶπορ 5 ργο δηΐων 
ὁχ χηϊδυθ ξοοπιείγία, ςαΐαδιπο ἀϊ δπιξ ορίϊοα ργο δ] επιαῖα. 8 πη τοτ- 
4πε τοϑ 86 Βαβεῖ ἰπ δἰ 18. ἂς ἀθ ἢἷβ φυϊάοπι οεϊατη ἀἰδοθρίδιϊο δ» 
συπάα εϑὶ εχ ρεοιπείγιοἰβ ργϊηορὶϊ5 εἰ σοπεϊυδίοπίθι5. ἀδ ρτὶποὶρὶ 
αὐ ΐοπὶ ἀϊδοαρίδειο δα θδυπᾶα πὸ εδὲ ρεοπιεῖτας 4πᾶ δϑὶ γθοιηθῖτα. 
ϑἰγη τ γα δὲ γθ8 Βαραὶ ἰπ αἰ ἰδ δοῖθπεῖδ. πα απο ἰρί τὰν οππηὶ ἱβῖετς 
τοραϊϊοπε υΐβαιδ δοῖεπδ δὲ ἱπτεγγοράηάυθ, πες δὰ οπιπεπὶ ἱπίεττος- 
ξαϊϊοπεπι γεθροπάθγα οροτγίεϊ ἀθ αιανὶδ τε, βεἦ δὰ δὰ δε { τρ 
δοϊθυ δα, φαδιη Ζαίΐδαιδ τοπδῖ, βπίρυ5 σοπ πϑιϊογ. 81 18 γεγο δὶς 
ἀϊδρυῖοθξ ονπὶ ξοοπιεῖτα 408 βοοπιεῖγα θεῖ, ἀρραγεῖ δπππὶ γθοῖδ ἀϊδρα- 10 
ἴαγὰ, δὶ εχ ἰ5 χυϊρρίαπι ργοβεῖ; 8'π τηῖπυιδ, ποὴ γϑοῖδ. 8ε4 εἰ τοῶ- 
πἰ[οϑίιπι δὲ δθπὶ πὸ τεάαγριθγα βξεοπιθίγαπι, πἰϑὶ ΡῈ δος ΘΏ8. 
“φποοῖγοα δριιά ρεοπιδέγίδα ἱπιρθγίίοβ ποὺ εδὲ ἀθ ρεοιπείγία ἀ1986- 
τϑπάυτη : ἰδῖθ οἷς δηΐπι υἱο 86 ἀἰϑθεγθηβ. δἰ μαι Ἔετ δαϊειη γθ8 86 παρ εῖ 
εἴὔϊαπι πὶ 81}18 σεὶονιεῖῖα, ααΐα γεγο δαπε συδδάδπι ρεοιπείτίςαα ἱπῖεγσ 
τοραῦοπεδ, δυπῖπε δἴϊαπι θοη ρεομμθιτιοβο οἵ ἰη Ζυδηπε δοϊεπῦδ, 
4086 δαπΐ δοουπάνη ἱρτιογβη λίπ, δεσαπήνπι 4αδίθιι δυπε ρεοταθ- 
τσίοϑα νοὶ ποη ρϑοτηθίγίοβα ἢ δὲ πΐγιπι δ] ορίϑπια 5 δεοσπάσμι ἰρτο- 
ταηίϊατι δϑὲ ου]]ορίστν 8 σομδῖδη8 δὁχ ἡξβύδῆι, Δ) ΒΘΓΔΙ ΟΡ ἰ5π|Ὲ5, δ6- 90 
ςὐπάσυσα ροοτπαιγιδπι ἰδπηθη ἢ δῃ ΕΧ δἰΐα αγῖε, αἰ ἰῃ  ογγορϑῦο τηυδῖοα 
δδὲ πο βεοιπείγιοα ἀθ ρεοπιείγια ; ρυΐαγα δυΐθπι δε αυ ἀ!ϑἰδηΐθβ σοῖ»- 
σὭττετο βεοπιειγίονιπι δϑὲ χυοήαιηπιοάο, εἴ ποῃ ρεοπιοίγίουτα αἰϊο 
πιοάο 7 ἀυρ]οχ επίτπ μος 68ξ, φαθπιδάπηοάυπι ἀγγ τ μπιθτι; εξ αἰϊδ- 
ταϊη χυΐϊάεπι δϑὲ ποῃ βεοπιεγίοσπι, οί ποι μαρδὶ δἷοαὶ δγγηγιμ- 
ταντα,, Δἰτοταπὶ υεγο, αυΐα ργαυα μαρεῖ. δἴστπο μος ἱρτιογαπῆα, χαδ 
εϑὲ εχ Βυϊυϑιποῦϊ ργίποὶρίϊ5, εδὲ σοπίταγία ϑοἰθπῖῖθα. ἴῃ ταδί πα δ οἶδ 
δυιΐεπι ΠΟ Δ646 δἴαιδ ἴῃ ἀἰδρυιδιοηθυϑ 68 ρατδ]ορίϑπιιδ, χαΐα 
πιδάϊυιϊη δΟΠΊΡΕΓ δϑὲ ἀπρίοχ. δξεπὶπι αἰἰυή ἀς μος οπιπὶ, εἰ μος ἀς 
αἰΐο οπιηὶ ἀϊεϊίαγ. δεϊγιθυϊιη υογὸ πο ἀἰοϊατ οπῖπθ. πάθος απΐδ πὶ 30 
Ἰοοῖ φααϑὶ νίάεγε ἱπῖθ Πρ επεῖα, πῃ ἀϊδρυϊαιϊοπῖθ8 υθγο ἰαϊθῖ δ 
οπιηΐβ οἰγοιῃ8 δἷϊ ἤξτιγα. ψαοάϑι ἀφϑοτγρϑεγί!, πιδηϊεδίαπι 6ϑὲ. χαϊά 
δαϊετιῦ σαγιπΐπα δηπὶ οἰγου 87 ἀρραγεῖ ἤοη 6896. ποὺ ορογϊεῖ 
δυΐοπι κάνοεοιϑ ἰά ΟδιίοοΓε, δἰ δὶ: ργορο στο ἰπἀθςῖῖνα. πᾶπὶ χαθπη- 
δὐπιοάυπι ποῦ 6ϑὲ ργοροϑίιο 486 ποη 6ϑὲ ἰπ ρ]αγραα, φαὶδ ποι 
εγῖτ ἴῃ οπηπῖθαα (Ἔχ πίνε θὰ ἀπΐθαι ργοροϑιἰοαΐθυ9 61] ορῖϑ- 
ται 116 σοποίδι), ἐξα πες οδί δοϊϊομθτι 6886 οοπϑίαξ, δαθάδθπι δηΐτῃ 
δαὶ ργοροϑιἴοηθ8 δὲ οί εοϊΐοπεϑ. χαδὶπ δηΐπι οδϊεοϊϊοπεπι χαΐϑ- 
ἤν αἴζειε, μαες ροϊοδὶ Ἀδγὶ ργοροϑιεο ναὶ ἀδπιοπειγαιίνα τοὶ ἀΐα- 
εεἰϊῖςα. δοοίἀϊξ δαΐοτι αἰ ποπαῦξ! υἱἶοδα σοποϊιάδη!, φηοῃίατη δ6- 
εἰρίππε ἐα φῦμα δηιβοθυβ οχιι ἐπιῖ8 οοηβο φυδηῖία ϑππῖ, αἴ οἱ Οαεηθυϑ 78 
(δεῖς σοποϊυάεηβ ἱρπεῖπ ρίρηΐ πιὰ ἰρ] οἱ ρτορουίίοπα, φυΐα οἱ ἱρτιὰϑ 
εοἰετίξεν ρἰρπίτατ, υἱ ἴρ88 αἰξ, εἰ δος ργοροτγεῖο. 98ϊ. δῃΐθπὶ πο δὲ 
4Υ]]ορίϑηνα, δια 5ἱ σε θγγίπιδα ργοροιίοηι σοηθ64Ὲ6η8 811 τη Πρ] σε, 
ἰρπίᾳιιθ οοἰ δτίιπα ἴἢ τηοϊϊοπο ργοροτγο. ἱπξθγάυπι ἰρίτγ ποπ ἃσοῦ- 
ἀϊξ ἕξ σοποϊπάδἴαγ οχ 86 486 ϑῃητηρία Πιδγαηῖ: Ἰηϊογάτπι 6 γῸ οοπ- 
Ἐπρίς, δεά ποὴ υἱάθξαγ. χυοάδὶ ποη ροϑϑδὲ εχ [αἰβ5 σϑῦιπὶ ργο θυ, 
δ 1}15 6586ῖ γοδοϊυτῖο, φαΐδ μθοθδϑαγίο οοηυθυτογοῖογ, ροηδίΓ δπὶπὶ 
886 τὸ α: οὔπι δυΐειη ἢος διῖ, βδθο σι δυπὲ 4086 6886 ὨΟΥΪ, 
υϑὶοι τὸ βι οχ ἰ8 ἐφίγ οδίοπάδιη εἰοά 6986. ἹΠ8Ρ18 Δυΐο ἢ Π0Ὴ- 10 
τοντυμτιγ απῶθ Ἐγδ απο ἴπ πιδὶ βοπιδί οἶδ, φαΐα πα] ]ὰπὸ δοοί δ ῃ8 
δοοϊρίυπε (πηπιο μος αἰ [ἴδττιηῖ αἱ» 115 46 ψηΐδυ9 ἀϊδϑογίιγ) δ8εὰ ἀ6Ά- 
Ὠϊεοπο8. ΔῸρΘΩϊΌΓ δυῖθπι πο ρὲτ πιράΐα, 564 απία ἀϑδυπιηπὶ αἰ α, 
αὶ τὸ α ἀε β, εἰ Πος ἀε γ, ταγβας μος ἀ6 δ, εἰ Ποο ἴῃ ἱπβηϊξαχπ, 
δὲ ἴπ ἔγαηϑυθγϑαπι, νϑ]αϊὶ τὸ α οἵ 46 » εἴ ἀε ε. πἰραΐδ 688 πυπιευτιβ 
λαπῖπϑ γὙοὶ ἰηβηϊτηϑ; μος, δὶ α; ᾿παρῶγ πυσαοιδ ἰδηῖυϑ, δὶ β; 
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20 ΒΌΠΙΟΓΩΝ ἐπρΩΓ, ΠΡὶ γ: εδὲ ἰρίθαγ τὸ α ἀδ γι᾿ αἰχῃθ᾽οοτ ρὰγ ἑάηξαϑ 
Βυταογαθ, δὶ ὃ; ρᾶΓ πυπιδγιϑ, ἘΡὶ εἰς 6δὲ ἰριαγ τὸ α ἀξ ε. 

13. ϑεῖγα δυΐεπι φαοὰ οἷϊ οἱ ουγ δἷξ, ἀπ] τγαηξ, ργίπιμπι φαϊάοτα 
ἐπ δδάθιην βϑοίεπεα. δίααθ ἰπ μὰς Ὀἰζατίατα, ἅπὸ πιοάο, δὶ ποῃ εχ ἱπα- 
ταεάϊδιϊ οἴβοίαϊωτς μΒ μβιϑδέσα 4υΐα ποῃ δοοὶριιγ ῥτίπιᾶ οᾶυδᾶ: 
δοϊεπιία γθγοὸ οὮΥ τοῦ δἷξ, ρδγ ρυθμπᾶπι οαυϑατα Βαροίαγ. αἰΐο πιοάο, 
εἰ βαὶ φηϊάεπι ἐχ ἱπαπιθ δεῖδ, δὲ πθἢ δχ οδῦϑα, 864 εχ 60 4υοὰ ἱπίεγ 
δὰ 4086 ταοϊργοοαπίογ ποίϊα8 δϑξ. π|8}} πίη ρτοίθος ἀιο πιϊποϑ 
ἰμέογ δὰ 4ιδὲ οἱθὶ ἱπνΐσετα ἀἰε ΒανὮτ, ποῖα 81: τεογάσιη ἰά φυοὰ 

30 ποη δὲ οανβα. ἰΐδαυδ εχ Ὦος δὶς ἀειποηϑεγαιίο. νοὶιπὶ φυοά ρἰα- 
μεῖδθ ρῦορε ϑπηὶ εχ 60 ἀειποηδιγαῖαγ φαοά ποι δε μ Ἰαπξ. δϑῖο, 
ὉΡὶ γν ρἰαπείδθ; υδὶ β, ποῦ δοἰμ τε; Ἐδὶ αν, ργορα 6886. Ὑεγα 
ἱξίταν τὸ βὶ ἀϊοϊταν ἀ6 γ) φυΐα ρἰαποῖδε ποὺ δοϊηε!μηι, 864 εἰ τὸ ἃ 
ἂς β,, ᾳπία φυοά ποι 30 1π|||1λὲ, ργορβ 6δὲ. Ἀος δυΐΐειη ϑυχαρίαπαι δὶ 
Ῥδγ ἱπάποϊρπειη δαξ ρει ϑεπδαμη. πΘοθ886 6δὲ ἰρίταν τὸ ἃ τῷ γ ἴπ68588. 
πᾶτε ἀδπηοπνγαξιιη 6ϑὲ φαοα ρ]αποῖλα ργορε δυπῖ. μΐς ἰρίταγ 47}10- 
ἰδία πῸῚ Οδίθπαϊῃ συγ γ8 δἰ, δε4 φαοά οἷς. πὴ Ἔπίπι, φαΐ 8ςἰη- 
ἘΠ|Απι, δαπὶ ρτορα, σοἀ φαὶᾳ ργορε ϑιπῆ, ποὴ δἰ ]απξ. δου ας 
εἴα αἱ αἰΐθγαπι ρῈῚ αἰξθγιτι ργοβδῖιγ: εἵ ογὶὶ ἀθπιοπδίγαιϊο ἀο- 

δ φδῃξ ἙὮΓ Γ6δ 811, ἀραιὰ δϑῖο τὸ γ ρἰαποίαο; υδὶ β, ργορε 6886; τὸ ἃ 
πο 801 ΈΠ|ὰν6. ἰπονι ἰφίτατ εἰ τὸ βαὶ τῷ γ, εἰ τὸ α (14 658 ποὴ δείῃ- 
ἜΠ|ΑτγῸ) τῷ β. φπάᾶγε εἰίϑιω τὸ α ἱπθϑὲ τῷ γ. οἱ εϑὲ 9υ]] οξίϑιμι5 οϑέδη- 
ἀδη5 οὔ Γ68 δἰῖ, φυΐα δυιηρία [αἱ ρτίνηα οδυϑ8. γιιγϑας οἱ οδαπάιϊης 
ἴυπαπι 6886 ρίοβοθαπι ρϑγ δοογθίίοπβ, δἰθηίπι δὶ φαοά ἰϊᾷ δυφοῖας 
εϑῖ βἰοβοϑυχι, δυροῖαγ δαΐοιι ἰυλια, ρογδρίοααμῃ ϑϑὲ φαοά 681 φΙομ 58, 
εἰς Ἰριταγ ζαςῖαδ 681 δυ]]ορίστοιιβ οϑίδπἀδπϑ φαοά γα 811. αἱ δὶ 6 οοῃ- 
ἔγαμο ρομδῖοτν ταοάϊμμι, ετὶς συγ} βἰθπια5 οσϊθῃ θη οὐγ δἰῖ, φαΐα ποῃ 
Ῥτορῖογ δοογοιίοῃβϑ ἰαλα δϑὲ αίομροϑα; δε ᾳαὶα οϑὸ κέο "ο 88, ἰοοῖγοο 

10 δυδοιρίὶξ ἀρογθεοπϑϑ Βαϊπδιποάϊ, δὲ ἰαπα, υδὶ γ; βίοβόϑυι, ᾿Βὶ βὶ 
δοογαιίο, ἘΡῚ α. ἴὰ φαδυ δὐΐεια πε άϊα πο ὑδοϊργοσδηίαγ, ἰάφαδ 
δδὲ ποξπβ αποᾶά ποῃ δϑὲ οδμϑᾶ, οϑβιθιἀι γ αυοά δἷξ, ποῦ Τα δἰξ, 
ἴξδιπ ἴῃ χυΐϊδιι5 τη σάϊππι δχιγιῃθθουδ ροπίξιτ. ἴμ ᾿ἰ8 δηΐπι ἀδιποὶ- 
εἰσαῖαν φυοά δ[ῖ, ποὴ οἷν δῖ, φυΐδ ποιὰ ἀϊοίτατ οαιδα. Ὑδατ σα ποἢ 
τεϑρίγαὶ Ρᾶτῖθβ᾽ φιυία πὸπ δὲ δυϊμπαὶ. εἰθηΐιπ δὶ ἤδθς βϑϑϑὶ δῦ 
ποῖ γεοριγαπάϊ, ορογίεγεξ απίπιαὶ 6886 οδιίβαπι γεβρίγαμάΐ, αἱ δὶ πε- 
βϑο εδὲ οαιιδα σΓ ποὴ ἰπδὶῖ, αἰβυτπαῖο 65: οϑιδα οἂγ ἰηδὶξ, συ] 
δὶ ἱπιδιπρογίε οα  ἤοσατα οἱ ἔγιφιάογατα δϑὲ σαιιδα ποῖ θ6πὲ υδἱεπάϊ, 

30 δογαπάθιν ἰδιπρογίες 888 σᾶιβα θέμα γαεπαΐ. Δἰμπ.]Ἰτοταα 8 αἴᾶρ- 
σρδῖϊο δϑὲ οϑιιϑὰ σΓ 1η51}, ποραῖο δϑὲ ὄδυϑᾶ ΘΓ ὯΟΝ ἰπ51}. ἴῃ 118 Τ6 ΤῸ 
4αδε εἰς δχρίἸοαῖα δαπῖ, ποὴ δοοίαϊξ χαοά ἀϊοῖαπι 658: ποὶ Θηλη οἴη θ 
δηΐτωλὶ σοϑρίγαϊ. Αὲ δυΐεπι 5.]] οξίϑιπιια μυϊυσιαο δὶ σαυδᾶδ ἰπ τωοάϊα 
βξατα. αἱ 6810 τὸ α δηϊπιαὶ; υδὶ β, Γαϑρίγαγθ: αὐὲ γ, ρᾶγιθ5. οἵἴπηὶ 
ἰφίταγ β ἴπεϑὲ τὸ α : φαϊοφαία δαίπι γαορίγαι, δϑὲ δαί ιπαὶς πα}]} δυΐαπι γ: 
ἥσᾶγε εἰΐδιμ τὸ βὶ ἱποϑὲ πὰ} γ. ποῖ ἰφίνατ τοϑρίγαὶ ραγίεβ. δβϑινηῖ- 
Ἰαπέωγ δπΐοιη Ἠυϊαϑοετηο δὶ σαυδ6 15 χυδε ἀϊσυνμαγ ρογ Ἀγρογροίθῃ, 
1ὰ δὲ δωρεγϊαϊϊοπθια. ἤος δαΐδιη εϑὲ ἀρϑοθάδπάο τπράΐαπι ἐπ ὰ ἀϊ- 

30 οὐτδ, χυοὰ Ἰατῖτι. ρᾶῖοι 4υᾶπι οαυ88. αυαὶς δδὲ 11ὰἀ Ἀπ μαι ἀϊδ, 
Δρυὰ ϑογιμᾶβ ποὴ 6886 ἐἰρὶεῖπεβ, χυΐδ πα υἱτθϑ {Π|ς δἰπῖ. δγροὸ ἰῷ 

“οδάοιῃ βοϊοηξία εἴ δϑοσῃ ἄστη Ἰπθογιτα ροϑιτονθῖα μὰς ἀϊετγειῖαα 
βαηὶ 4Υ]]ορίδιπὶ ἀραοοπιβ φαοά 51ξ, εἰ δυ]]ορίσταὶ ἀοοθηεῖς οὰγ οἱξ. 
αἷϊο δυΐεια πιοΐο ἀϊίεγιῃς σΓ δἷς εἰ φυοά 811, φυΐα 'π ἀϊνογϑίϑ 
« δα ϑροοίδηϊας. δἰυδηιοα! γ6γῸ διηΐ, Ζαδ8 ἰϊὰ δινηϊ ἱπῖεῦ 86 αἷ- 

ἃ ὑἴ αἰξογασι 81} 88} αἰΐογο. χυδτοδάμιοάωτα οριϊοα ργοβ  οπιδῖῶ 
τὰ δι αὐ κεριποιιΐαιπ, εἴ ταδομαπίοα 4 δἰδγθοτηδέγιδμι, εἴ πιὰ- 

(ς “ἃ γι ἐμυποῖίοαπι, δὲ ῥμδοποπιθπᾶ, ἰά εδῖ ἀρραγοπῖϊα, αἀ δεῖγο- 
ὀβίδιη. ἴογε δυΐοπι δΥ ΠΟΏγιηδ 6 ϑ0ηὶ ἨΑΓΏτΩ δοϊ δι δτάτα ποππαϊ δα, 
Ὡϊ αριγοϊορία ἀϊοϊταγ δὲ παι μαπιδῖῖςα δὲ πδαϊίοα, ἰΐεπὶ πιμδῖοα σοςᾶ- 

19. ἴῺΓ ἰᾶγη παιδὶ μδιμδεῖσα αυδιπ δὰ 4886 δρεοϊαϊαγ δεοππάμιπ μαάίξαπι. 
δῖος δηλ δεῖγε φυοά 5ἷξ, ργοριίιτι οδὲ ΘΟγΌπι 4ϊ 56 Ππδι8 Γαι ΟΠ Θ τα 
διλθθηῖ, δεῖγα δαΐεμι οῸΣ διῖ, ταδὶ μετα ίσογιμν. Εἰ πϑιηαθς Βαθεπὶ 

, ὁδαϑαγυα ἀοπιοηϑἴγατίο μος, 8. δ8δρα ἱξποτγαηὶ φυοί τα 511, φιει- 
δάιποάομι 4ιΐ μηΐϊνογϑαὶο ἐοπεσιαβ κι ε, 886 06 φυδεάδιη ραγίϊου- 
Ἰαγία ἱρπογαπὲ, 4πὶὰ ποὺ ἀμί μπδάνογιαπι. μᾶθο δυΐδια σπηΐ, 41π86- 
ὁπηαὰς σππὶ δἰ πὰ βἰηξϊ βδδσυσπάυτι δϑϑεπεανα, αἰαπίιν Γογιηὶβ. εἰθηΐιῃ 
εοἰοπιδα τααι βοτωδέοδα οἶγοα ἔογπιαδ γουδαπιογ, φαΐα Γαδ ταδὶ μειπᾶ- 
σας ποῦ δὰπὲ ἴῃ ἈΠῸ δυβίεοῖο. ἀπᾶπινὶς δαἰπὶ τοδ ρθοπιθίτιοδα ἴῃ 
χυορίαμε δυβρίεοίο δίηϊ, ποῖ ἰᾶπιθη 4μ8 ββοπιείγίςδα, ἰῃ ϑυθδίθοϊο 

10 δαπῖ. τὲ δαΐετα ορεδε δά βξεοιμεισίατα, δὶς δὰ ορίϊοοτη αἴξεοῖα δδὲ 
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8116 δοϊεπεα, υεϊαι χψαοᾶ ἐγαδοίαϊαν ἄε ἐσ δ, δοῖγα δωΐπι φαοᾶ εἷξ, 
Ῥτορτίαπι 6δϑδὲ ρἬγδιοι, οὺγ δἷξ, οριῖςὶ αὰξ δἰπιρ]οῖτου δὺς γαοπθ 
δεϊδηϊίαα τηδι μβοιηαῖῖοδθ. δα 118 φῃοιθ δοῖθπῈ15 φαᾶττιπι ὩΠὰ ΠῸΠ 
ΘΟἸΪοσδΐογ 50} αἰΐθγα, πιὰ ϊῖδε δὶς 566 βαρ ϑαξ, νϑ]υτὶ ταβαϊοῖπα εἰς αἷς 
ἔεοϊα εϑὶ δὰ φϑοχῃεϊγίανι. ϑεῖγο δπίτα πᾶ γαΐπογα ογθιουϊατῖα ἴᾶγτῦ 
ἀϊι5 ϑαπδηίαγ, ῥγοριυΐυσα δϑὲ τωϑάϊοϊ; οσ γεγο ἰαγάΐυ5 δαπθηταγ, 
ξεοπιδίγαθ. 

14, Ἐχ ἔτῶπὲ δαΐετη ῥτῖπᾶ 6ϑὲ δά δοϊοηεϊατα οἰ κῃ δπάαπι ἀριϊ6- 
δἰπιᾶ. Πάτα τπᾶῖ μι ειπδῖϊοδα ϑοϊδηϊίαα μοῦ ἤδης ββάγατα ἀειποπδισγαιο- 
μ68 δίξεγαηϊ, αὶ δι μιπδῖϊοα εἰ σεοπιδιιία εἰ ορτῖςε, εἴ ρεηα ἀϊχογίπι 40 
4υδεουπχοε οοποίάθγαηξ σὰ γ ΓῸδ 811. πᾶυη δι} οτηπίπο δὰξ ρίδγατα- 
{: δὲ ἰμ΄ Ῥἰοτίσψαε βοϊεπεῖίθ ῥοῦ βδὴς βξαγαπι εἰἴβοῖτις 9. }]ορίσπια5 
Θοοπ8 ΟΌΓ τ68 81: ἰάδοφιθ ΟΡ δος εἴΐαπι εϑὲ δὰ βοϊδητίατη βἰδπεη- 

ἄδτι μᾶες βριιγα δοσοσιιπο ἀδιϊδβίπια: τηαχίταα δηΐπηι ἱρϑῖι5 δοῖγα ργο- 
Ρτίαπι εδὲ, σα ϑαπι ΟΌΓ Γ8 δἷϊ ςοπίειηρ]αιῖ. ἀδίηάα δοϊοπεα χπὰ φυϊά 
Τα5 βἷξ σορποϑβοϊίατ, ρεγ Βδης δοΐδιη βραγᾶηι ροῖεϑὲ ἱπυδϑιϊρατὶ, φαο- 
πίδιι ἰὰ τηϑάϊα ἄραγα πο Αὲ διιγιθυικίνυ 9.1] ορ στην, δοϊσυ τα γθγὸ 
408 αι τὸ5 δὶξ οορηοϑοίϊϊαγ, δϑὲ ϑοίδι πα αἰβγιδιιοπίθ. ἴπ αἰ πἰπιᾶ 
δαΐειῃ βριγα Αἱ φυϊάοιη 5.1] ορίϑπιι5 δὲτυ Βα ϊν 8, αἴ ποη τὶν οι 418: 
ἰρϑυΐα γϑτο φυϊὰ 6ϑῖ, ἰῃ γογατῃ ἀν ΘΥΒΆ πὶ 681 ὨΌΤΑΘΓΟ. ΠῸΠ ΘὨΣΤΩ 
Βοσιο δῖ χφυδάδηϊοηυϑ δηίιμαὶ μίρ65. ἰπϑυραγ μδϑς βξαγὰ 1118 ποῖ 80 
ἱπάϊφει; 1Π46 διιΐθτω ρεὺ βάτο ἀδαϑαηξογ δὲ δυξεπίαγ, ἄοπες δά ἷπῃ- 
ταβαϊαῖα τδαϊαπι οἷς. ραγϑρίσαυση ἰφίτατ δϑὲ ργίπιαπι ββαγαᾶπι 6866 
τοαχῖπηθ ρτγορτίαιη οἱ δοσοτηπιο δία δοϊθηταθ.. Ὁ 

15. ὕ1Ἀ δυΐεμι οοπεηροραὶ τὸ α τῷ βἴη6586 ἰπἀλνίἄμο, 8ὁἰς οἴΐατα 
δοοιάϊξ πο ἐπ8886. ἀΐοο διυΐεμι ἱπιδινιἀὰθ ἴπθϑδα δὰξ πο ἴπιθ886, 
4υΐα ποῖ δϑὲ ἰπίογ 'ἰρ8α Ὁἰδαπι πιβάϊαιη. δἰς δηΐτα πὸπ οοπεοξεξ οὲ 
δεουπάθπμῃι αἰ ἐπδὶι ναὶ τιον ἰμισῖτ. συχῃ ἰρίτας νεὶ τὸ α νεὶ τὸ β ἴῃ 
τοῖο δἰΐψυο δὲ, γὙεὶ βεϊατι ἀπιθο, βδγὶ πο ροῖεβὶ υξ τὸ α τῷ β ρτ- 
τοῦτα ΠΟῚ ἰπδὶξ. δὲ δηΐῃ τὸ α ἴῃ ἰοΐο γ. δγβοὸ δὶ τὸ β. ποῃ εδὲ ἰῃ 
τοῖο γ (βοτὶ δηὶπι ροῖδϑε υἱ τὸ α δἰ: ἱπ δἰίφυο Ἰοῖο, τὸ β δυΐοτῃ ἱπ 
60 ποῃ δὲῖ), 3.0] οβἴδπια5 τὶς φᾷο σοποϊμάδιυγ πο ἰη6586 τὸ α τῷ β. 
Ὡᾷτα οἱ οταπὶ α ἱπεϑὲ τὸ γ ἃς πᾺ}]}} β, φομδθάαθηϑ 85 ὧἱ πῸ}}: βὶ Ἰπδῖὶ δ 
τὸ α. δἰ1η115 ταῖῖο δϑῖ, δὶ τὸ β οἱἷξ ἴῃ τοῖο αἰΐψαο, νυδὶαὶ ἴῃ ὃ. διθηῖΐτα 
τὸ δ οχαηὶ β, Ὠμ]}} δυξοτα α ἰποβὲ. χυᾶγε τὸ α πη ἔὶ βὶ ἐπιογῖς, ἂξ μοῦ 
δ] οξίσπιατα σοποϊυἀλταγ. δοάθει Ἰποάο ρῥγοβαβίϊατγ, δὲ ἀπαθο ἷπ ἴοῖο 
αἴϊφιο εἰπι. ρο886 δαΐεπι βογὶ αὐ ἴῃ αυο ἴοῖο εδὶ τὸ α, ποι εἱξ τὸ β, 
εἴ ταγδυδ, ἴῃ 400 ἰοῖο εδὶ τὸ β, ποη εἰϊ τὸ α, Ρετγϑρίσαυμι δϑὲ εχ 
ΓΕΟΓΌτΤΩ οἰαβδὶι5, 486 ἱπίθ 868 ποὴ ρογτηϊϑοδπίασ. πᾶτα δὶ πι}ὶ] 
δοτγυια 4ιι86 δαπὶ [ἢ οΪ1586 ὦ γ δι, δἰξγι Βα ἈΠῈ δοσγώτα 4086 δὰπξ 
ἴῃ οἶαδδβε β ε ζ, τὸ α δυΐδιην δὲ ἴῃ ἴοϊο θ, γα εἰπβάθιῃ οἰ αβ518, ρογϑρὶ- 0 
οὔμπὶ 68ὲ τὸ βὶ πο 6886 ἴῃ 9: ἰϊοχιίῃ ρδυτηιβοθγθῃίαγ οἰδ8568. βἰπιΐ- 
116 δδὶ τδῖῖο, οἱ τὸ β ἰπ ἴοίο δἰΐψιο οἷξ. φυοάϑὶ παπίγαμι 515 ἴὰ 110 
1οῖο, ἃς τὸ αἃ πο ἱποὶϊ τῷ β, πδρϑϑβθα δϑῖ ᾽ξ ἰυήϊνιάτι6 ποι ἐπϑῖξ. δια 
δἰ φιοά πιεάξωιι αἷξ, πιρσθαχρ δυῖξ δἰτογτιπι δουιη ἴπ τοῖο 41.400 6886. 
δηὶ δηΐμι ἱπι Ῥυΐπια βρυτα ἂσὶ ἰῃ πιθαϊα δγί: ουἸοβίϑτηῃσ. δὲ ᾿ξ δὶς 
ἴῃ ῥτίπαδ, τὸ βὶ οὐ ἰπ τοῖο αἰίψυο, φυοηίδπι αἰβετααιίναιι εβοὶ οροτ- 
ἰδὲ ργοροϑιποπεπι ἴῃ 4υᾶ ἴρϑατα ΘΟλἰπϑῖαν. 81 σεγο 971] οβίσπιαϑ δἷξ 
ἴῃ ταβάϊα βφῃγα, αἰγιπινὶα ροΐεδιῖ 6856 ἴῃ τοῖο, ᾿φῃοπίατη αἰγὶ 5 ἰπη- 
ξϑϊαγ ρτίναξιο, βὲ ὁγ]]ορίσπνυ5, δὲ δὶ τιἰγαθὰθ ργοροϑίτοπο9 δἰηξ πο- 20 
ξαϊῖνδε, ποπ οσὶξ 5. ]] ορίβιπυϑ. ραγορίςαμιη ἰξίταγ δὲ βθγὶ ροβϑδῈ τὲ 
ἱπάϊνϊ ἀπε αἰνπά ΑΔ πόα ἰηδιῖ; εἰ φυϑπάο φαοιηοάοφαο ἰὰ βοτὶ ροβ- 
ϑιῖ, ἰατὰ ἀϊχιτηι8. 

16. Ἱξυαοτγαηεῖα υθτο, 4086 πο ϑδουπάσπι πΠΘρΔΠ ΟΠ θιω δε 86- 
οὐπάυτῃ ἀϊεροδίοπεπι ἀϊοίτατ, εϑὲ ἀδοθριϊο φαδε ρὲγ Ἰορίϑυμυτη οἴΆ-. 
οἴἴατ, δες δυξοιη ἴῃ 118 4πᾶ6 ρσίμιατα ᾿πϑὰπὶ νοἷ πο ἰπδιηξ, δι6- 
τίδηι δος ἀϊτ, πδιὴρα δαὶ ουτα θη Ιοἰξο τ Ἔχί σεται θῦῖ φυϊδρίδῃ ἰὰ- 
6858 Ὑ6] ἤοῃ ἴπδθδε, διιὲ οτπὶ ρῈγ 5.1] ορίϑπιαπι δα εχιβεμιδηἤησα 
δάλαυςξιδ ζιμοτίξ, δἰ ρ] οῖς ἘΣ εχ σιϊαἰου δα οδἰπιρίεχ δῖ ἄδοορῆο, 
εἰὰς δυΐοπὶ 4186 Αἰ μ6Γ 5. ορίδπιπση, ρἴυγθϑ. ποῖ ἰηδὶξ οπίπι τὸ α 
τῷ βὶ ἱπαϊνί 6. οτξο 8ὶ οοποϊυάδε ἰπ6886 τὸ α τῷ β, πιεάϊττα ἀςοῖ- 90 
Ρίεπβ τὸ γ, ἀδοδρίυβ δεῖς ρϑγ 5}]]ορίδπιυπι. βενὶ ἰρίξασγ ροῖθϑε "αἰ 
διηβθᾶθ ρσοροβίξοηο8 δὶπὶ ἔα]58ε; ἤδγι δἰΐδτη ροϊδϑὶ οἱ δἰ ἕεγα Ἰδπίσιτα 
οἷϊ ἴαϊδα. ὕὑδτὼ 8ἱ ἤει τὸ α 0] γ ἱπεϑὲ ἤσαιιθ τὸ γ αἱ]: β, ϑιιηρία 
δυΐεπι [αΐξ ἀξγαφαα ργοροϑιεῖο ε σοπίγαγῖο, ἄπῖθδε [αἶσδα ἐγαης. βετὶ 
δαΐεπι ροῖοϑὲ υἱ ἰτὰ αἰξδοίατη οἷῖ τὸ γ δὰ α εἰ δά β, υἕ πεχυε δἰξ 8} 
ἃ πε4υο ὑπἰνθγϑαῖεγ διςγι νίαν τῷ β, φυῖα τὸ β ποη ροϊεδβὲ 6886 ἴῃ 
τοῖο αἰΐφαο: ἀϊοαβαῖαγ δπὶτι οἱ ῥυλπλμῃ) τὸ αὶ ΟῚ ἱπ6886. ὩΟῸ δδὲ 

Ε2 



ἀά 

δυΐετα ποῦδθ86 τὸ τὸ ἀ οἸπηΐρας τέθα9 δε βυδιοῦ πηΐνετβα τοῦ. 
4ίαγα διηρᾶ6 ῥγοροϑιοῦα5 ζαἰϑας εττιπέ. δος αϊε εἴδατα πὶ αἰΐετγα 

80 Ρτοροϑίεἴο γεγᾶ δοοὶρίαϊαγ, ἤθη ἴδπιθη πἴγαυΐϑ, 864 μὰν Ἀὐθὴρ αγ. 
ΔΗ ΡΓΟΡρΟΒΙο γ βὶ δεπιρεῦ ἔαϊβα ετῖϊ, φηΐα ἴῃ δΏΪΐο οβὲ τὸ β. δὲ 
Ῥτγοροσίτίο ἃ γνεγᾶ 6556 ροϊδδβῖ, σου δἱ τὸ α εἴ τῷ γ εἰ τῷ β τπεϑὲ 
ἱπάϊνιἀπ6. χιδπάο δηΐπι ἰάδπι ρ] γι 5 ργίπισια αἰιγ αίτυτ, πουΐγασα 
αἰτετὶ δτ δαδθῖιγ. πος φυϊοφιάιῃ τοΐογξ, δὶ ἐπδῖξ ποὴ ἱπάϊνιάπθ. ἀ6- 
οορτο ἰρίτοτ 4ὰα εχί βυνδιοτ ἰπ 6856, ΡῈ Γ δες δἴαφυε πος πιοάο 80- 
ἴυπι ἢξ, φυΐα ποῦ δγαῖ ἱπ αἰΐα βρῃγα 571}]ορίδπυις αὺο ςοποϊυάοτεῖοῦ 
ἴπεϑ86. δὰ ὙῈΓῸ 4πᾶ ΘΧΙΒΕΣπιΔΙῸΣ ΠῸΠ ἰπε556, μὲ δἵ ἴῃ ργίπια εἴ ἴῃ 

10 τηϑάΐα βραγα. ρτίτωυτη ἰΐδαυς ἀϊοαπιυβ αιοῖ ταοα 5 ἰπ ρτῖπια ἤρτιγα 
Βαϊ, εἰ ἁμϑιῖ ἢ ΒΑΡ πεῖθι8 ργοροϑβιτἰοπίθιι5. βετγὶ ἰρίταγ ροϊαϑῖ, 
οαπὶ ἀιπθαο ρτγοροοίἴοποα δἰπὶ [α]δας, γοϊυιί οἱ τὸ α οἱ τῷ γ εἱ τῷ β 
ἔποδὲ ἱπάϊνίἀχο. πιᾶπὶ δὶ δαπιρίαπι [αοτγίς τὸ ἃ πὰ}]} γ, τὸ γ σάγοὸ 
οὐηὶ βπεβϑο, ἴαϊδαθ δττιπξ ργοροδβιἴοποβ. βετὶ διίδιπ ροῖδϑὶ, οὕτα 
αἰτετα ργοροϑίτιο δἷὲ ἔαϊδα, εἰ χυϊάθπι αἰγανΐ8. βδγὶ πῖπτε ροϊδϑὶ πὶ 
Ρτοροϑιτῖο α γ 5ϊ υϑγδα, 864 γ βὶὶ ίαἰ5ὰ, α γ υδγᾶ, χιιΐα ποῦ οἵηπίραβ 
τεθυ8 ἰποϑὶ τὸ α, γ βὶὶ [αἷδα, φυΐα ποῃ Ροῖϊοϑὲ 'π6886 τῷ β τὸ γ, ουἱ 
π0}}} ἱπεδὶ τὸ α: δἰϊοχιΐ ννοη δσὶξ πυρὶ ϊυ5 νϑγὰ ργοροϑιεῖο α γ. ἰΐοτι 

20 δὶ δἰπτ ἀπῖραθ σϑγδθ, δἴϊαδτῃ οοποίυδιο οσὶϊ σογα. δοοίἀϊτ δἴϊαπη υξ 
Ρτοροϑίείο γ β' 811 σόγα, σὰπι δἰΐογα οἷς ἴα]βα, υϑὶυῦ οἱ τὸ β δβὲ εἵ ἴῃ 
γ εἴ ἴῃ α Ὥθος886 οδὲ επὶπι δἰτοττπι 80} Δ]Ίθγο 6586. 4ιᾶγα 81 ἃςο6- 
Ῥετὶξ τὸ α μ}}]} γγ ἰη6856, ἴαϊβα δγῖ: ργοροϑίεο. μογϑορίσυυπι ἰρι τα τ 
εϑὲ, δὲ σὔπι αἰΐογα ργοροϑβιτἷο δῖ ἔαϊβα δὲ σὰπι διῖθαο, [αἰ σαπι 57110- 
Εἰδπνὰπι ἴογο. ἴῃ τιθάϊα νϑτο βρίιτα βδγὶ ποὺ ροϊοδῖ αἱ ἀπιρᾶα ργο- 
οϑἰοπδϑ δἰπξ ἰὴ τοῖααι ἴα]σαθ. σπῆτι δπίπι τὸ ἃ οπιπὶ βὶ ἱποβϑῖ, μι 

30 ἰἰςαθῖς δοςίρογθ χποά δἰτεγὶ οπιηὶ δἰ ταγί πὰ}}} ἰποῖξ, οροτγῖδε δυξοῖα 
1ϊα ΘΌΠΙΕΓΟ ργοροδιτίοπθβ, αἱ πιϑάϊι8 τογτηῖπα5 ΔΙ οΥῚ ἘΧΊΓΕΙΠΟ ἰποὶξ, 
δἰξεγὶ ποῖ ᾿ποῖϊ, δἰ φυϊά θυ [αϊστια 65 50] ρίϑπι8. δὶ ἰφίταγ ἴα δο- 
οερῖδε δππὲ ἔαϊδαε, πιαπιζεϑιατή εδἴ σΟΠΊΓΑΙΊΟ ταοάο δβοςαρίδϑ υἱοα 
γοῦβα 86 Παρίϊαγαθ. Βοος δυΐδπι 681 προ 8510116. δὲ εχ ραγίβ πίγδιε- 
486 [αἰδαπι 6586 πῖμ1 υϑῖαϊ. συείατὶ οἱ τὸ γ εἱ τῷ α εἰ τῷ β ουὐϊάαπι 
ἰπϑϑξ. πδπη δ] δα πιρτιτι ἔποτῖξ οπαπὶ α, πα}}} δαΐθηι βὶ ἴπε556, ἔαἰϑϑα 
Θγαηξ ὅτραα ρῥγοροϑιϊίοπο8, πο φυϊάειη ἰοῖδε 56 οχ ραγίο. πιάσιη- 

6 βεῖ, δἰ τοπιπιαϊδῖο οτάϊπθ ργοπιπῆήδϊανη ργί σειν πὶ Ροσίζαπι 
πϑτῖξ, βοτῖ δυΐθιη ροϊοϑῖ ας αἰτεγα δὲ φυϊάσθπι αἰγανΐ8 [α]58 5ιῖ. αηοά 
επὶπὶ ἰπδϑὲ οτππὶ α, οἰΐαπι τῷ βὶ ̓ πετῖξ, δἱ ἰρίταγ δαπιρίαπι ζμογὶς τοῦ 

δια ἴπε888 τὸ γι τοῖϊ δαῖΐοπι βὶ ποπ ἰπ6886, οογία ργοροϑβίεῖο γ α σεγα 
ετῖξ, βὶ γ ἴα]5α. τατϑα8 φαοά π0}}1} βὶ ἱπεδξ, οπιπὶ ἃ ποη ἱπεγῖξ. πᾶπὶ 
δὶ τῷ α, οἴϊαπι τῷ βὶ ἰπϑϑϑεῖ: δίῃϊ ποῦ ἱπογαῖ. 8ὲ ἰρίτπγ διιπιρζαιῃ 
ζαοεῖς τὸ γ τοῦ α ἴπεθ8ε εἴ πα] β, Ρτοροϑίιο γ βαὶ γεστὰ ογιϊ, δἰΐϑθγα 
σεγο [αἶβα. δἰπ τοτ βθὲ ἰγαπδροβίτο ῥτουππιίαϊο ργίνδθτο. χαοά 
ἐπῖτι ἱπαϑὲ π}}} α, δἕίαπι π}}} βὶ ἱπεγίε δἱ ἰξίτατ δαπιρίατι Πιογίξ 
τοΎ τοῦ α ποη ἐπ6886, τοί δυΐειπ βὶ ἰμ6886, σαγῖθ ργοροβίτῖο αν τϑῦα 

0 οσὶξ, αἰΐογα σϑγο ζμ]5α. ἃς γαγδοθ αυοὰ σαι αὶ τι 5ξ, ἔαϊδο δοοϊριίυτ 
ΔῈΠ}Π}α ἴπ6856, φαΐα πθοδ886 δὲ, δὶ οτηπὶ βὶ ἰπεϑὲ, αξ δίϊαιπ οὐλάσμι ἃ 
ἱποῖξ, δἱ ἰρίτογ δυπιρίαπι Γαοτῖς οπιηὶ βὶ ἴπο586 τὸ γ). πᾺ}Π]} δυΐοπι αν 
Ῥτοροδβίτίο φαίάθηι γ βὶ γεγὰ ετὶϊ, 8εὰ γ α [αἰδα. ρεγϑριοινιπι ᾿ρῖ πη 
εϑῖ, οἴ σὰπι διηθᾶθ ργοροδίξοποϑ δἰπὶ [α]88ὲ οἱ σππὶ αἰΐογα ἔδηζατα, 
ἕοτο δ. }]ορίϑιηναιη ἀδοορείντιπι ἴῃ 118 σπᾶς δππὶ ἱπάϊν άπ. 

17. ἴῃ ἰϊ8. ἀπίεπι χυᾶθ πο αὐ ινίδαο ἱπδὰπε δὰξ πο ἰπϑΏΠξ, 
οὔχα μετ ργοργίαμι τηοάλιπι Αἰ 50]]οξίσπιι [α]δῖ, ποπ ροβδαπὲ αιῦθδα 

20 Ρτοροδιτίοπεβ [οἶδα 6886, 864 68 ἰδπίαπι 'ἱπ 4 ξοπεϊπαῖιγ τπδὶα 8 
ἐχίγεπιαπι. ῥτορτγίαπι πηράϊυη ἰὰ Δρρε}]ο ροτ φποά δὲ 5}])] ορίδιπας 
ςοπιγαάϊςϊοπι8. ἰηδῖς οαΐπι τὸ α τῷ βὶ ρεγ τπβάϊαπι γι. οὐτα ἰρί ταῦ 
πδοα8856 δἷξ αἱ ργοροϑίτιο γ αὶ διιπιαῖατ αἰβγιπδιῖνα, δὶ ἣν 5υ}} ορίϑιπαϑ, 
ταδηϊζεϑίιται δὲ ἤδης ργοροδί ποπετη 8ΘΠΊρ ΕΓ ἴοτγα υθγᾶπι, 4αϊὰ πο π 
εοπγογεϊταν, ργοροβιεἰοποην ἀυζενη α γ ἴαἰβαπι, φιιοπίδιῃ μᾶς οοπνεγθα 
ΦΥ]]ορίσπιπ8 οοπέγαγίυβ οβοϊτογ. δἰπι!τοτ μδὲ οἱ 81 εχ αἰΐα οἰδ8556 
τπϑάϊαϊη, δαπιρίιπι Γποτῖξ, πὶ τὸ δ οἱ εἴ ἱπ τοῖο α δϑὲ εἴ οπιπὶ αὶ αἰιγὶ- 

80 Βαϊϊατ, πϑοθ886 Ὄπὶπι δὲ αἰ ργοροσίτο δ βὶ πιαποαᾶῖ, δἰΐθγα υθότοὸ 
οοπηγεγίδιηγ. Πιδργορίογ δἰΐογα δειηρογ υέγὰ ογιξ, αἰϊεγα δοπιροῦ 
ἔαϊοα. ἃς ἴογε Ἰρρλόε βοὴ ἀεοορίλο δδάοπι εϑὶ δἴχιια εὰ 4086 βϊ βὸγ 
Ῥτορτγίυιη πιο ίαπι. φαοάδὶ ποθ ρὲγ ργορσίαιη πιδιϊϊαπι δὶ 5}1}10- 
Εἰδπιηβ, δ8π6 οὔπὶ δι} α δϑὲ πιοάϊιπι, πῸ}}} δυΐοιπ βὶ ἱποβὲ, πθο δ 586 
δὲ [1585 6886 διῃ 88 ργοροϑιποη65. ὁπιποπάδο ἐπίῃ βὰπὶ ργοροσῖ- 
τίοῃδϑα σοπίγαγιο ἱποάο αιιᾶπὶ γεύθγα ᾿ᾶρθθαπὶ, 5ἱ {αττι5 δϑὲ 5}110- 
Εἰθπιὰϑ. οὕτα δυΐθτη ἀἰᾶ δα ηἴωγ, ἀπῖρᾶο οἰβοίϊππίαν [α]586, νϑὶαιὶ 

΄ 
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οἱ τὸ α τοῖϊ δ ἰπεϑῖ, τὸ δ δυΐοπι πῈ}}: β. Ηΐ8 δηΐτα οοπυθγϑῖβ οτΐξ 471- 
Ἰορίϑπια8, δὲ ῥγοροβιομδα διπρᾶα ἔα]586. οὔπι Ὑ6ΓῸ 80} ἃ ποῃ δϑξ 
τηδάϊαπι, ταὶ τὸ δ, ρσοροβίῆο φυΐάεπι α δ νϑγὰ εγίϊ, ργοροϑίεἷο 
δαϊειη δ β ἔαἰδα. οτὶξ δηΐπι α δ υϑγα, χυΐα ἤοπ Ἔγαῖ ἴῃ α τὸ δ. αἱ δ β) 
ζα]58, χυΐα 81 γεγα δεϑεῖ, εἴϊαπι ςοπεϊυϑἷο 668εῖ νογὰ: βεὴῆ δγαῖ [αἾ58. 
4αδιάο δαΐοτη ρδὺ ταθάΐδιπ βρηγαπὶ ἄλ ἀδοορο, ἢετγὶ ποαυΐϊ αξ 
ΔΠΡᾶ6 ργοροδβίποηοβ δἷπὶ τοίδα [αἶδαθ. οαπὶ δηϊπὶ τὸ β δϑὲ 88} ἅ, 
αΐδ ει φαοά ροϑϑῖϊ αἰτατί ουιηὶ δἰ τοτί μ}}} ἴπ6 886, αἱ δηῖθα ιοηὰς 
ἀϊεταπε ἔαιξ. ροϊεδὲ δαΐθτα 6888 δἰίθγα αϊδα οἱ χυίάεπι πέγανΐ8. Ὡᾶτα 
δὶ τὸ γ οἱ τῷ α εἰ τῷ β 1πϑϊξ| δὶ δαπιρίατα Γποτὶς τῷ ἃ ἰπ6886, δεὰ τῷ βὶ 
ὭΟΏ ἰ56886, ῥγοροϑίτο ἃ γ γϑγᾷ ογὶϊ, αἰϊεγα υθγοὸ ἴα]βᾶ. τγυγϑῃϑ δὲ 
δατηρίωνη ἔμετιξ τὸ γ ἰπ6896 τῷ β, π0}}} δυΐοπι α, ρτγοροϑίτῖο, φυϊάετι 
γ} νεγὰ εγὶξ, αἰτογα δυΐθπι [αἶβα, οἱ ἰρίτατ ρσίναιίνηϑ οἷς ὁγ]1ο ρίδηναϑ 
ἀεςεριϊοπὶς, ἀϊοῖαπι εδὲ χπᾶπάο δ ρϑι' υδδ δὶ: ἀδβοεθριίο. 8ὶ Ὑ6γῸ 
δι αἴπιππιδίντια, οὰπι δδὲ ρδτ ρυόργίαπι Ἱπεάϊαπι, ἱπιροσϑιθῖ}6 δὲ 
ΔΉ Ρ88 ῥτοροβιπομας 6856 [α]548: ΠΕρδ886 δϑὶ δηϊπι ργΟροσι ποτ θτα 
γ βπιαῦετγε, δὶ ζαϊανιϑ εδὲ δυ] ορίδπιαϑ, αἴ δηῖθα αυοααε ἀϊοίαπι ζαΐξ, 
4πᾶγα ῥγοροϑιτἷϊο γα δδῃιρϑὺ οὐξ (αἶδα: ἴδος δϊπὶ δὲ σῦδα οοη- 
Ὑεγιξατ. δίην 8 ταϊῖο δοΐῖ, δὶ δχ αἰΐα οἶδ886 ϑυχηθίατ τη δάϊαπι, αἱ 
ἀϊεταπι ἔπὶξ εἰΐαπι ἐπ ργίναιϊνα ἀδοοριίομπο, αιΐα ἤθοθ856 δὲ αἱ ργο- 
Ροϑῖθο δ βὶ πιαηεαῖ, α δ γεγο σοηυθγίδίωσ. ἃς ἀδοδρίῖζο δδήδθῃι δὲ 
οὔπὶ Ργίοτγο. οὔ δυϊθπι ΠΟῚ Ρ6Γ ργορτίυπι πιδάϊυτι Ἔχϑιγαϊαγ ὁγ]- 
Ἰοξίδιπιια, δὶ φυίάθπν οἷς τὸ δ᾽ βᾺῈΡ α, Βαδο εγὶϊ υδγϑ, 8Ιογα ζαΐβα, 
Ροῖοϑι δηθπ τὸ α Ρἰαγθαδ ἴπθ856, αογυιῃ αἰΐα 8η}0 δἰ ϊΐ8 ποι δἰπὲ 
ςοἸ]οςαῖα. ηυοάεὶ τὸ δ ποη δῖ δ} α, Βδπὸ ηυίάεπι δειρεῦ οοηϑὲδξ 
6886 [αἰδατι, φυῖα ϑιπιταγ αἴβτγηναῖῖνα. δεὰ ὃ βὶ ἰὰπι σεγᾷ ]υδην ἴα βα 
8586 ροΐδοι: ἩΪΗ1] πίη ργομίθεὶ χυοιπίπασ τὸ α η}}}} δ ἱποῖ!, τὸ δ 
δυΐοπι οἰππὶ ὃ, τ διιίσηδ! ἱπδοῖ η0}}} δοϊθητῖδθ, δείοπτία οπιπὶ πια- 
8586. ΓΉΓδιι5 ὩΣΒ1 ργοῖθδὲ αυοπιίπες τὸ α π}}}} δ ἃς τὸ δ πὰ} 
ἰπϑ1::. ρογδρίουππι ἰριτογ δϑῖ, οὰπι τα θἀϊανη ΠΟ 688 88} α, εἴ δῃιδα3 
Ῥτοροβίποπεβ [αἰβδαβ 6586 ροδββ6 δἱ δἰϊδγυΐγαυη. συ ιαρ]οἴτογ ἰρίτας 
εἰ Ρὲγ 4πδὲ ροϑεὶπὶ εἴβοι ἀδοεριοπαϑ 5υ]]ορ δεςδο, ἰᾶται ἴῃ ὑπτη δ 
ἀἰαιῖ5 φυδτα ἴ 118 4π886 μὲ. ἀειποηδίταϊίοπετπι ῥγοραπίυγ, ρεγθρί- 
ουθπι 658. 

18. Ῥεγθρίουαπι δἰΐαπι 6ϑῖ, 81 ψαῖβ βεπϑα8 ἀδϑῖϊ, πϑοθβ88 6988 
Ὀξ Αἰ φια βοϊεπεῖα ἀδϑὶξ, φιιαπι ᾿ππρ 5518116 δὲ ρεγοίρογε, δἰ φυϊάθτη 
ἀϊδοίπιι5 δὺὲ ἱπάποιϊοηδ δὶ ἀδιποηϑιγαϊίοπα, δϑὲ δαΐθπι ἀδηηοπϑῖγα- 
[ο δχ υπίνεγβα ἶθι8, ἱμάποῖϊο γογο ἐχ ραγιϊςαϊαγί θυ; ̓ πῃρ δαί 116 
ΥΈγο δδὲ ππίνεγϑαὶία ςοητοτηρ] τὶ πἰϑὶ μετ ἱπάποιίοποπι, φαοπίαπι δὲ 
δὰ 086 ΔΡβἴταοῖα ἀϊευπῖατ, οὐτιὲ μοῦ ἱπἀυοιίοπεπι ποῖδ, δἱ φαϊα ἀθ- 
οἴδγαγα υδ]ῖξ φυδεάδπι οσαΐἴφια Κοιογὶ ἴπ6586, σαδπινῖβ ποη δεραγαθὶ- 
Ἰΐα δἰπὶ, φυδίδπαβ ἀπινηφυοάσας οεδὲ μος αἶα. αἱ δαΐεπι ἱπάποδηξ 
4υὶ δεηδιι σαγεπέ, βεγὶ πϑαυϊῖ, αυΐα δἰῃρΌ]αγίανη δϑὶ 5σοπϑαδ. Ποπ ΘΠἶπι 
Ῥοῖεϑξ δοοῖρὶ ᾿ρϑοσθῃ δοϊεηιία, χαῖα πὲς δχ πηϊνογαα θυ δοςὶρὶ ροῖ- 
δ8ῖ δῖ Ἰηἀπςξίοπο, πες ΡῈγ ἱπάπειοποπι βἰπθ 86η51ι. 

19. Οπιπὶς δυΐθιη 8]]ορίσπιια οχ {ὐῖ0 18 ἰοττηϊπἰ8 οοπβιδῖ, οἱ 
αἰΐαθ φυίάεπι νἱπι παρ δὶ ργοθδπάὶ ἰπεβ8ε τὸ α τῷ γ, απία ἱποϑὶ τῷ β 
αἴσις μος τῷ γ, Α]ἴιι5. Ὑϑγὸ δϑξ ργί νίντις, δἰϊογαιη ργοροϑιϊοπθῦι 
Βαβοπθ ιὰ διρηϊβεδίαν ἴποϑϑ6 φυϊρρίαπι αἰπια Αἰ, αἰτεταπι, πὰ 
διρυϊβοαιαΓ ποπ ἴπθ856. ρογϑρίοπανι ἰρίτατ 6ϑὲ ἤδος 6886 ρηποὶρίᾶ, 
εἰ 4086 γοσδηϊῃγ σα ρροϑιίομθ8, 5. δηΐπὶ ἰτ8 ἀοσερτῖ5 πέρο886 6ϑὲ 
Ρτοβαγε, νοΐυτ τὸ α τῷ γ ἴπθθ58 μοῦ β, τΌτγβῃβ τὸ α τῷ β Ῥογ αἰνὰ 
πιϑάϊαπι, ἰπ επί τὸ βὶ τῷ γ. εοπδιαϊ ἰρίτογ 605 υὶ ργοβαδ τον 
τδυΐατη ἂς ἀϊαδοιΐοα δγρυπιοπίδηίατ, ἢος βοΐμιη τοβρίςετε ἀθθεγδ, 
τ Ἔχ ργοροϑι οηῖρα8, φυοδά εἰυα5 βετγὶ ροῖδϑι, ΄υδπὶ πιαχίιπθ ρτο- 
ΒΑΡ Ρὰ5. εἰξβείαϊασ ὁυ]]ορίσπιιδ. φαοοίγοα εἰδὶ τὸ σογὰ δϑὲ δ᾽ φαϊά 
τηοαϊππι ἱπῖογ α εἴ β, δε νἱἀδίυγ ποῇ 6886, 4} ρδγ Βοο ἀγραπιθη- 
ταῖυγ, ἀϊα]οςιῖοα ἀγραπιδηϊαῖαγ, οὔνῃ δπίθιη δα νογίἰδΐοαν ργοβδῆος 
πο8 αἰγιριπίωγ, οχ 115 συδα ἰπδαπὶ σοπϑίάριδγε οροτίοξ. ἰάδο δαΐοση 
4υδοάδνῃ εἰς 86ὲ μαῦϑης, χυῖα ἵπ πποαύοαια ξϑῖδγο γτορουϊτογ, ασποὰ 
Αἰλὶ διιγι αι γ ποὴ αχ δοοίά θη. ἄϊοο δυΐθια εχ δοοιάς πη : νοϊατ 
δίβαπι {ΠΠὰ 4 ἰμτογάαπι αἰεἰ πιὰ 8. 6586 Βοπιίΐποιπ, οὔπὶ ποη 8: π}ΠΠτ τ ἀϊ- 
ςᾶπιῃ8 δἴϊϑιῃ ἢ οτηΐ πο πὶ 6886 αἰραπι. ἢϊς θπθῃ οπα ΠΟ δὲς αἰ 
φυϊάάαια, οϑὲ αἰδυ: δἰσαπι δαΐοιῃ ἀϊοίταγ οῖπο, φιία ἀοοὶάϊτ Βοπιϊπὶ 
αἰ εἰ: αἱβαβ. 5δππὶ Ἰρίτωγ ποππὰ 8 οἰμαπιοάϊ αὲ ΡῈ Γ 86 δἰϊγι αδηΐατ, 
δ5ῖο ἰφίταγ τὸ γ οἰυσπιοάὶ, φιοά Αἰϊ ποη ἱπϑῖξ, ἤαϊο γογο ρτίπιο ποῖ 
το β, πες εἷξ αἰ ἱπιεϊδοίαπι, ἐπ οπιχαθ τυ γοας τὸ εἰποὶς τῷ ζ, αἴ- 
{πε δος τῷ 3. πἴτπαι ἰρίταΓ Ὠδοδ888 βοῖ μος σοῃϑιϑἴογθ, δι ροῖεϑξ 
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ἐπ ἱπβηΐτυτα ῥγορτεδϊ 7 δὸ σατστιβ οἱ τῷ α τι ἢ} δἰετ ΒαΪ ΓΟ ῬῈΓ 86, 
«ὸ α τοῖο τῷ 9 ἱπεϑὲ ργίυπο, ἱπιδυίθοῖο δαξθαι πα Π]1ξὋ ρτίοιῖ, ἰξοπι τὸ θ 
ποθ τῷ ἡ, δἴαυβ ἢος τῷ β, πἴγυμι μος ἀυοσιε ποςαϑεε δϑὲ σοῃ- 
εἰϑῖεγε, ἂπ εἰ μος ροϊεϑῖ ἴῃ ἰηβηίζιηιν ργορτοάϊ: ἀἰογὲ δαίοπ μος 
υδεβίταπι ἃ ργίοτὶ, φαοπίατι 1110 πιο ο υδετίτατ ἱπεὶρίεπάο ἃ" δοὸ 
φυοά πι}}} αἰτὶ ἔποϑὲ σὰπι δἰταὰ ἱροὶ Ἰπβῖε, αἴττιτα ἰἰσδαὶ 5 Γδατι Ὑετ- 
885 ἴῃ ἱηβηϊστῃ ρῥτορτοῆϊ; μος δυΐεπι πο ὁ φυβογιταγ, δυιηρίο ἱπιῖῖο 

82 ἃν δὸ αοά Δ]1} αἰέγιδυΐίατ εἴ πα}}} δα οἰτατ, ἀΐγαπι ἀδογβαπι γδγ- 
δὰ ἰΙςδδῖ ἰπ ἱῃδαϊζατα Ρτορτεάϊ. Ῥταεΐεγεα τοττηϊ παῖῖ5 δχιγοπη 8 ἘΣ 
δαπίηδ πιεᾶΐα 6856 ἰπβπῖια ἴ Ὑ γθὶ ρταϊία δἱ τὸ ἃ ἰποϑὶ τῷ γ,) πιεάϊαπι 
δυΐδτη δοσιπὶ δϑὶ τὸ β, τοῦ βὶ γεγο εἰ τῇ ἃ δυπὶ δ]ῖα ᾿πβάϊα, δἴᾳτιθ 
Βοόττιπι α]ῖα, πἴταπι ἤᾶθο αποαπε ἴα ἰπβηΐτατα ροϑδυπξ ῥτοργθάϊ, δη- 
ποη Ροϑϑιητῦ μος δαϊεῖπ σοηϑίάετγατα Ὠἰ 1] ἃ] ἃ δϑὲ φαδπι Ζαδεγεγα 
Ὀΐγαπι ἀοιποποίγαϊίομοϑ ἰη ἰηβηϊτατι ργορτοάϊαπίατ, εἴ αἴγαπι οπιπίατῃ 
εἷς ἀδιηοπδίγαιϊο, ἂπ οχίγομια 86 ἰηυίοθιη ἰθγιηϊμθηῖ. δια ἴογ ἀϊοο 

10 φαδεγεπάμτη 6596 46 ῥτίνδιιυ!β 50]} ορί5πιὶϑ οἱ Ῥτγοροϑίοηΐθυ8, νου 
τὸ α πο ]]ἶπὸ β ἰποὶς ρτίπιο, δὴ δὶϊ αἰϊψαιὰ πιθάϊαπι οπὶ ρυΐοτὶ ποη ἰπ- 
αἷτ; υϑί αἱ δὴ πιδάϊππι [1 τὸ ἡ, 4υοὰ ἱμδῖξ οπιμὶ β, οἵ ΓυΓϑ5 δῇ ος 
ΔΕ ρυϊοτὶ τὸ α ἤοα ἰποἰῖ, γϑυτῖ δὴ πιθάζιιπι δῖ τὸ θ, φιυοά οπιηὶ ἢ 
ἔπος εἰδηΐπι ἰὼ ᾿ἶ5 φυοχας δαὶ πηι δυπὶ δὰ φαΐδυϑ ῥυϊογίθαδ 
πιοὴ ἰπθϑῖ, δαϊ σοποϊδῖθηξ. ἴῃ 18 ὙΕΓΟ 4π86 τεοὶργοσδηϊαγ, Ποπ δἰπιϊ- 
Ἰπῖοῦ 86 τοβ βαρεῖ, χποπίδπι ἰῇ 1156 4π86 δῖδὲ ἰῃνυΐσθτι δι ς ασπταγ, 
ἘΪΗ1Π] δθὲ οαἱ ρτίπιο γεὶ ροβίγεπιο δειγι υδίατ. οπππῖα πδπιαπα δὰ 
οταπῖα, φυαδυίαπι δα Πος, διιπ! το τ αἴξεςια βαηξ, ϑῖνε σἰηϊ ᾿ηβηϊτα συδ6 
εἰάδιη διιγί πιππῖατ, οἶνα διηθο 118, 46 φαῖθα5 ἀπθι δῖαν, εἰπε ἰ βηϊτα; 

20 ῥτγδδίογημδπι 8ϊ ποὴ δἰ τι τοῦ αὶ τεοϊργοοδίϊο, δε 4 δἰτογαπι δὶ πὸ 
δοοίάεη8, ΔΙξδγατη υϑγοὸ αἱ διγὶ Ρυῖῖο. ' : 

20. Μεάϊα αὐΐεπι πθὴ ρο886 6886 ἱπβυῖδα, δί ἔδτα ἀοογϑητα χαδπὶ 
ΘαΓϑΌΥΩ ὙΘΓβτ5 αἴ ΓΙ Βα ΟΠ 68 σοηϑίδιδηϊ, πιδηϊ [δϑαπι εδξ. (γοοο δηΐεπι 
διἰὐγί Βυϊ οπεῖπ δΌΓΘΏΤΩ Ὑεδτιδ Θαπι πε ργορτ ταν δά ᾿πδρὶϑ πίνοτ- 
δῖε, ἀθογβᾷπι υϑῦβῃ8 δᾶπὶ πᾶ6 ρτοβγεά Γ δά ρατιϊουϊαγα). πᾶπὶ οἷ, 
ταπι τὸ α διἰἰτβυδῖην τῷ ζ, ἱπβπίτα ϑππὸ πιδάϊα, πρὶ β, σοπβῖδὲ δοοὶ- 
ἄετε ροβ8ε αἴ ΔΡ α ἀδογϑυπι γοῦϑη8 ΔΙ γαπι δἰτογὶ δτιτὶ Βα δία ἴῃ ἴη- 
βηίΐϊατηα, φυΐα Ὀτίαϑηιαπι ρεγυ δπϊαῖαγ δά ζ, ἰπ ἄπιτα βυπὶ πιεάϊα, εἴ ἃ 
ζ ϑυγϑιιπι Ὑογϑαϑ δίπε ἱπΠβπιῖὰ δἴεγί δα, ργισχιαᾶπι ρογυθηΐδίοτ 84 α. 
ἥυδτα δἰ ἤδεο βυπὲ ἱππρ 85:51, οἰϊαπὶ τό α οἱ τῷ ζ ἱπιροϑ: 16 δϑὶ 

80 ἰηβηΐϊα 6886 πιεϊα. πες δηΐπὶ σαϊοφυᾶπι τοίεγξ, 81 4π|5 ἀϊσδὲ φαδε- 
ἄλτη τοῖς α βὶ ἱπνΐίοθπι βᾶθγεγα, δἄθο πὲ π1}1] δῖ ἱπξογ δοίατα, αἰϊα 
ὙΈγῸ ΠΟῖ ρο886 δοεὶρὶ. χποάουπημδ δηΐμῃ ϑυπιρδεγο τῶν β, πιεάϊΐα, 
γε] δά α ταϊαϊΐομε μαρῖϊα υεὶ δά ζ, ἂπὶ δγπηὶ ἱπβπίϊα δαξ ποῖ. ἃ 0 
δαΐθπι ΧΙ πιπι ἱπεὶρίαπε 6885 ᾿Ἰπβηΐα, εἶνε δἰαξιπι δῖνε ποι δίδεπι, 
δΙΒΗ τοῖεγι: πᾶπι φαϑε δτξ ροβὲ μάδο, ἰῃ βηϊδ 8απέ. 

21. Ῥεγαρίσπαπι δαΐθπι οδὲ δἰΐαιη ἴῃ γι ναϊϊνα ἀδταοπϑιγαϊίοπα 
ἔοτο Ἰοτταϊπιιῃ ἴῃ απο οοπαϊϑίδίωγ, δἰ πίἀθπι ἴῃ δι ιγ πεῖνα σοπδρε- 
ΤᾺΓ εχ υἴγαατθε ρασγῖθ. δοπαῖΓ πδυηαια βετγὶ ποῖν ροϑ88 αὐ ργοργεδ- 

88 δῖ ἰπβπιξι5 ἴάτη δ πἰτῖπιο δατδιτι ν 6 γαῖ (ἰεπο πὶ ἀρρεἶϊο φιοά 
δ᾽ ΔΆ}: 1} ἱποϑῖ, συπὶ ᾿ρϑὶ δἰταά ἱποῖν, πὶ τὸ ζ) φιδιπ ἃ ργῖπιο δὰ υ]ἰ- 
ταύτη (γο 0 δυΐειη ργίπατη αποά ἀξ 4]10 ἀϊοἰτυτ, ἐαπὶ ἀδ 6ο π1Π1] αἰϊαὰ 
᾿ἀϊοαῖατ). 81 ἱψίταγ ἔδει 50 ΠῈ, σοπϑίδι οἴϊαπι ἰῃ πορϑῖίοπα ἴοτγα ἰεγιπὶ- 
πῦγα ἴῃ 4πὸ οοποίδιαίητ, {γρ] Ἰοἰτοῦ επὶπι Ῥγο Ῥδιογ ποπ ἰπ6856. δηΐ 
δπΐπι σαὶ ἰπεϑὲ τὸ γ, οἷ Ἄὁπιηὶ ἱποϑὶ τὸ β,, ουΐ γοτγο ἱποϑὲ τὸ β, πα} 
ἰμοβὶ τὸ α. διροὸ ἰπ ργομαπιαιὶ βὶ γ αἴηπε δάθο 8επιρδγ δἰτεγίπα ἰπ- 
τοτν δ!!! ργομδιομθ παρ δ 896 δἐξ ριοργειὶ δὰ ρμγινοὶρία πιϑήϊο γδοδη- 
4, αυοηίαπι πος ἱπίεγνδι στα σδὲ διγ ατίσαπι. δἰτδιτιπι δαΐθιη δὶ 

40 ΑἸ} ῥγιοτὶ ποι ἰπδϑῖ, υδἰιὶ τῷ δ, ορὰϑ δγὶξ αἱ μοο οπιηὶ β ἰπϑῖς. εἴ 
εἰ τυγϑ8 41 ρτγιογὶ 'ρ80 δ ποη ἱπδὶξ, ορτιβ δγὶϊ πὶ {πὰ οτπαηὶ δ ἱποῖξ. 
φαοεῖγοα οαπὶ ργοργε88ι8 ἀδογβοπι γθγϑὰϑ σοηϑίδίαϊ, Θἐϊατη δι Γϑι ΠΏ 
σεγϑα8 οοηϑἰϑιεϊ, αἴσπο οτίξ δἰ φηΐ ἃ ργίπιτι, οἱ ποη ἱπιϑῖξ. ΓΙΓδῸ8 8ἱ 
τὸ β οπιηΐ α, πη} αὐΐοπι γ, τὸ α πῈ}}} γ ἱποϑῖ. δὶ τῶγοπϑ μος Ῥτο- 
Βᾶγθ οροτῖδξ, πιαπὶ οϑίτπι εδὲ υεὶ ϑαροτγίοτί πιοάο ργοβαίῃπι ἱγὶ, νυ οἱ 
Βος, γε] τεγεῖο. ἀὲ ρῥτγίπιο ἱρίταγ ἀϊοϊθτη δβὲ, δοοσπιυ8 ἀπίδιη οϑίεα- 
ἄεταγ. εἰς γεγο ργοβαγεῖ, υδἰυτὶ χυία τὸ δ οπιηὶ β ἱπεϑβὲ, πι}}}} ἀβίοιη γ, 
δἷ πδοῦθβ856 δϑὲ 'π6556 σι ρρίαπι τῷ β, ἃς τυγϑυ οἱ μος τῷ γ πο ἰπ- 

80 ετῖ!, δ αἀ τῷ δ ἱπεϑὲ, φιοά τῷ γ ποπ ἱπαϑῖ. ἰΐδφιε οὰπὶ πη 6586 86πι- 
ῬΘΓ δι ρογίοτὶ οἰϑελξητ, δἰδξθῖῃγ οἰϊδιῃ πο ἴῃ 6886, τογεϊα 8 δυΐαπι πιο- 
ἄυ8 ογαῖ: δἱ τὸ α οπινὴὶ βὶ ἱποδῖ, τὸ γ διυιΐθιῃ ποὴ ἱποϑῖ, ποὴ οπιηΐ ἃ 
ἰποϑὲ τὸ γ. ΧΏΓγδαδ Δαΐοπ Πος Ὑ6] ρδτ βΌρτα ἀϊοῖοβ πιοάοϑ υεὶ δἰπηὶ- 
Ἰΐποσ ῥγοβανίξαγ, 1116 ἰρίϊατ πιοάΐ5 σοπδιεείατ. δἱ γεγο δἰς ὑρτοβείιγ, 
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τατεαϑ δοεὶρίεἴοτ τὸ β τῷ ε ἴπεδββδ, οαἱ τὸ γ πῃ ὁταπὶ ἰπδϑὲ. εἴ Ἦος 
ΤΌΓϑτ5. 8 Πξοτ Ῥτοραθ τατ. σῸπὶ δυΐθπι ϑιρρομδίαγ ἀδογϑιπι γετ- 
808 δ᾽ΑΥὶ, τηδηϊ εδίατη δϑὲ ἔογα πὶ οοπβίϑιδὲ δἰϊαμ τὸ γ περαίαπι. Ῥετ- 
δρίσπυπι δαΐδθηι εϑὲ, εἰ δὶ πσπὶ πηα υἷα ῥγοβεῖυγ 864 οτηπίθαϑ, ἰά 30 
δδὲ Ἰηοάο οχ ρτίπια ἤριγα τιοάο ὃδχ δεουπάδ νοὶ τογα, ἤος δἕϊατα 
Ῥϑοῖο ἔοτε τογηηίπαπι ἱπ 410 σοπϑἰϑδίαγ. Βηϊΐαα πᾶτηχιιδ δπΐ υἷδδὶ 
ἃς πδοε886 δϑβὶ αἱ Βυϊΐα βπίτ65 δοςερῖα εἰπὶ Ἀππία ἀπίνεγβα. διατὶ ᾿ρὶ- 
ἴαγ ἴῃ περαίίοπα, βἰχαϊάδτη δὲ ἰη αἴβιυπαιῆομα, πιδιν θδέσπι δδὲ. 
: 22. διαγὶ δυΐσαι ἴῃ 1118, Ἰορῖςα σοηϑ! ἀἜγαπεθυϑ 18 ρετϑρίσυστα 
τὶς. δᾶηε ἰπ [18 486 δε τ Βα ππίοτ ἱπ ηηδεϑοπε φυϊά 681, ἔος εδὲ 
πιδηΐ[οϑζιαι, πϑτὰ 81 ἰἰσεὶ ἀδβηίΐγα, ἘΝῚ οἷ σορποδοὶ ροῖεβὲ χα τᾶ 
οἷξν Ἰμβηΐ8 ὙΘΓΟ ῥΡΘΓΟΌΓΓΕΓΕ πο ἰἰςεῖ, πδοθ886 δϑὶ δὰ 6886 βηϊα 
τ Αἰἰγαυπίατγ ἴῃ χαδαϑέρηε χαϊὰ δϑὲ. Ὀπηἰνογφαὶ τοῦ δαΐοθαι δὶς 83 
Ἰοᾶτπαϑ. ροΐεϑῖ δηΐπι υεγα ἀϊοὶ δἰ βαπτι τη αΐαγα οἱ πιαβπυπι {|πὰ 

6886 Ἰἰρᾷυμ, δὲ γΌγϑιιβ ᾿ρμα πὶ 6586 τηδρταπς δὲ Πουλίποπι δια ΡαΪαΓο. 
ἀϊεγααι ἰρίαιγ μος πιοάο ἀΐοεγε δὲ 110 πιοάο. οὐπὶ δηΐπι ἀΐοο 
αἰβθαπι 6856 Ἰΐρπιαπι, ἴὰπο ἀΐοσο ἰά οἱ δοοίαϊε οὐ δὶς δἰβθιιπι, 6588 
Ἰίξπαπι. 864 δἱβὰπι ποη εἴ ἰδῆπδπι βι ἰοοῖαπι ᾿ρπο, φαΐα ΠΕ 4Ὸ8 
σατα 6886ῖ αἰβαπι πεάια οὕτῃ 6586ῖ δρεςίδ5 αἰθὶ, ἔδοΐιηι δϑὲ ᾿ἰρηθηι: 
Ρτοϊπάε ποὴ εϑὲ ᾿ἱρπυιη αἰδὶ μὲν δος άθπ8. οὐπὶ δαΐοπὶ ᾿ἰρπατα ΑΙ Ρατε 
6688 ἀϊοσο, ποη ἀἷςο αἰϊπά φυιάάἀατα 6886 δἰβιπι, εἰσπο δοοϊάετγα αἱ δἱῖ 10 
Ἰιρπανα (φαειπα τη ἄστη οὰπι ἀἰςο πιιιϑίοτιπι 6886 αἰθαπι: ἴππο δηΐπι 
ἄϊοο Βοιπίπετα 8886 δδαπὶ, οαἱ δοοίἀϊ τὶ 51: τηπβίου5), δα ᾿ρπατ 
δὲ ϑυβίδοῖυπι, ηιοά [αοΐπτι 68ὲ δἰβανα, οαπὶ αἰϊπὰ χαϊά πο δϑϑεῖ 
4ιιδπι ἰρδυσι ᾿Ιρηυτα δὺϊ Ἰίρπυτα φυοάάδην. αιοάδὶ ποιαίμα ρόπθΓΟ 
Ἰιςεῖ, μος ταοάο ἀϊσογε δϑῖο ατίβαδγε; 110 δαξοπι πιοάο δαΐ πα] ἶο 
τηοῆο βεισιθιαργρ, δὰξ δι τ Ρθεγα φαϊάθυν, ποῖ ἔδτηθη δἰ πη ρ οἷον 868 
ΡΣ δοοϊάδπδ διτθιεγε. δϑῖο δαΐετα αἰγὶ δαταπι, τῇ δἰ θατα; ἰὰ τ ϑτο 
οσαἱ δἰγιρυΐτατ, πὲ Ἰρπυμι. δαρροπαῖας ἰξίτατ δι τ υΐαπι αἰτεῖ πὶ 
ΒΕΙΩρΡΕΓ εἰ οσοἱ δἰ Ρυ τατ, οὐορ ϊειζεν, ΠΟῚ ΡθΓ δοοϊ]6η8. δὶς δυΐτα 90 
ἀειπουδίταοπες ἀεπιομϑέγαηξ. ἰΐδαινδ αἰ ςτ Βαϊιατ γεὶ ἰπ απδοβομπ 
τὰ εδῖ, γεὶ χυΐα εἰ φυα]8 δαὶ φαδπίιι δαὶ ταϊδίιτι δὰ αἰϊφυτά δηλ 
δοίδηδ δαξ ῥδ[Ι6ῃ85 διϊ ὉΔῚ δὲ χυδπάο: πιπίτπα οαϊπ ἀπαπι ππὶ 

διϊγιραϊαπι ἕαογῖξ. ργαείεγεα 4ιδθ δἰ ξη βοδης οϑποπίίατα, δι ρτβοδηξ 
14 ουἱ αἰςτι ασπηῖαγ πΙ811 δἰϊαἀ 6586 αι {Ππῶ ἰρδιιπὶ φυοά αἰξτὶ- 
Βαπαγ, δὰϊ ραγίεμι εἶπϑ. 4186 Ὑ6ΓῸ ΠῸ᾿ δϑϑθπῆδτῃ εἰρηπίβοδας, 8εἀ 
ἀϊουπίατ ἀε αἰῖο διιρίεοϊο, ᾳῃοά πες 68ὲ πὰ ἔρϑαιη διιγι αῖατπι πδὸ 
Ῥαγϑ5 εἶα8, διῃξ δοοϊ ἀδπῖα, πὶ ποιαυϊηὶ δἰτγι δαΐδας ἀἰθυσα. Ἀόπιο πδπι- 30 
4ιε πᾶς δϑὲ ἰρϑᾶπι δβαπι πες ἴρϑιιπι φυίάάδιπ ἀΙΡυπι. 864 ἔογίδβ8δ 
μηϊπιαὶ : Ἀοὶπο εαΐπὶ δ8ὲ ἰρϑιη φαΐ ἀάδιν δηΐιπαὶ, ἡπδ8 ὙῈγῸ πο 68- 
δοῃτίδια δἰρπιβοδηΐῖ, οροτῖει δἰϊσυϊ βυθίδοῖο διιγιαΐ; πας 6586 δἰδυτα 
φυοάάαπι, ΄υοΐ, ἐπὶ ποῦ 8ἷξ αἰϊυὰ χυΐϊρρίανα, δἰ βυμα οἷς. σαϊδαηξ 
δοὶπὶ Ἰάδαθ, φυΐα διαὶ τογειϑπιαῖα; οἱ 5ἱ γα υϑγὰ δἰ ηῖ, πἰ 81] ἰάταθη κα 
Ἀππς φεσταοηθῖῃ ρογείπεηϊ : ποὸη επὶπὶ ἀεπιοποιγαϊίοπες ἀε τερὺϑ 
Βιυϊαδτηοαϊ δαμξ. ῥτγδοίογθα 81 ἢοπ πὲ μος Ἠυΐῃεοδ 464 1185 δὲ {Ππά 
Βαΐυθ, πεο φυα] ἰαϊὶ5 φηα] ἴ8, βαγὶ ποὺ ροῖοϑὲ αἱ [ΐὰ ἱπνίοφοσω αἐεγὶ- 
Ῥυδίυγ: δε νεγεὲ φυϊάεπι ἀϊοὶ ροῖϊεοξ, ἰπυΐσδτι δαΐδτη δἰεγι θαΐ γυθγδ 
ποῖ ροϊεοξ, ἀυ!ὰ δηϊπα αἰγὶ αδίαγηα τξ δηθδέαπιία ἡ συ ατὶ δὶ οἱῖ δ 
ξεπυ δαὶ 4 Πεγουξία ρεπεγῖ8 διεῖθαι, δἰχαὶ οοἴθπδαπι δὲ Βᾶβα 
δοὴ ἔοτε ἰβπὶία, πες ἀδούϑαιῃ πος 8 ΓϑΌτη γϑγϑ8. υϑία μοῖμο δϑὲ 
Βίρεβὶ μος δὲ δηΐπαὶ; ἤος ἀπίοθυη δϑὲ αἰϊιᾶ, πθὸ Ῥτοργαβδα ἰηβ- 
τῖτο δαΐτπιὶ ἀἰσθίωγ ἀς Βοιπῖηε, μος ἀς (α]]ΐα, μος ἄς Α]ϊ1ο, ἰπ φῃδε- 
ϑέοπε 4υϊὰ 65ῖ. οπιῆθῖι δηΐων παϊισπιοαϊ σα ρϑιαπείδπι ᾿ἰοοὶ ἀδῆπίγο: 
ἰπβηΐϊα σοῖο ποῖ ροϑϑαης ἱπε6 ἸΠαπεῖα ρεγουτγγῖ. συοοῖγοα πος 8ττ- 
δαπι πος ἀδογβιυπι υϑγϑὰδ δαηὲ ἰμβηϊϊα, φυδηἀοηηϊάοπι δᾶπὶ ἀεβ- 
αἶγα ποῖ ᾿ἰσεῖ, ουἱ ἰπβηΐϊξα δἰιγὶ αησατ. 86πὸ αἱ βέπογα, ποῊ δὲ δὲ 
τουΐαο δ γϑοῖργοοα αἰγὶ αθαϊαγ: δοχυῖπ ρθηυ8 δγὶϊ ρᾶΓϑ δυὶ ᾿ρϑῖτιδ. 10 
δεὰ πες φυδὶθ πθὸ αἰϊψιοά αἰϊπὰ δοοϊϑθβης ἰπυΐσθιπ διϊγὶ Βυΐταγ, πἰδὲ 
ῬῈΓ δοοίἀδιδ: βᾶθο δηῖα οπιπία δοοίἀππὶ εἴ συ θοἰδη 15 ἀξ αυπίυγ, 
δὲ ὙἜΓῸ ΠδῸ δι Γδῃπι ὙΘΓβι15 ἱῃ ΒΗ ἀγαηξ, πᾶιῃ πηϊοαΐχαε ταὶ δεϊτὶ- 
Ῥαϊϊαν φιοά εἰρτιιβοαὶ γε χααὶα φυϊάάαπι νδὶ ψφιμπίαπι φαϊά ἀπε γε 
τοῖο φυϊρρίαπι, νδὶ 4υδα βυπὶ ἱπ ταὶ δϑβθηϊϊα; μᾶδο δυΐθπι βηΐϊα 
δυηῖ, 80 βόπογα οαϊεοιϊαγπι Απὶϊα δαπὲ: δοξ δυϊπὶ οϑὲ φυδ]δ δὰξ 
4αδιῖππι δαΐ δα Δ] αυϊὰ δὶ ίαοἰαπ8 δινὲ ραῖθη8 δὰξ τὶ δὰϊ φαδηάο. 
δαρΡοηϊτιγ δαΐοιπ ἀπιπὶ πηΐ διιγῖραϊ. ἧπᾶθ αὐΐεπι ποη δἰραϊβοαπὶ 
αυϊὰ εδὲ, 'ρ8α δἰ δὲ ποὺ διιγι αὶ, χαουΐαπι οἰπηΐα ϑῃπὶ δοοϊ ει. δεά 
αἰΐα μοῦ δ6, αἰΐα δεουπάμππι αἰΐαπι ταοάτππι. ἤδος Ὑ6ΓῸ οἴπηΐα ἀϊοὶ- φῸ 
τοῦ 8] οὶ δυβίεοῖο αἰτραϊ; δος θη δπῖθαι ποὺ 6856 8 ᾽ δ ἴαχα 
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αοάάαπα. εὐ 1Π16πὶ δπίπι ἐϊπϑταοάϊ τοὶ ρόπίιπθ 6586, ᾿χαβε οππὰ 
Το 81 δἰίαά χυϊρρίαμι, ἀϊοαίητγ ἰὰ φυοά ἀϊοϊξυγ; δεὰ ἵρδιυδι δἰ! ἀϊ- 
αὖται δἰεγιραὶ, εἰ αἰῖα φιδοάβιη ]1ϊ. 1λχπ6 πδς δυγϑαχη πὲς ἄξδογβυπι 
ὙΘΓΘῸ5 ΠΌΤ ΠῊϊ ἰπ6886 ἀϊοεῖαγ. ἀδ 4 θ5 δηλπ ἀϊσαιίαν δοοίάδη- 
ὯΔ, δυπὶ δὰ 4086 σοπείποηξιγ ἰῃ οπίυϑατιε ταὶ δοδεπεῖα; δίαπθ Β86 0 
Ὠοὰ 8ππὶ ἰπβηϊίδΔ. δυγθαπι γΈΓῸ δυηὶ οἱ μᾶος οἱ δοοϊἀδπεδ; δῖα θοὸ 
δαϊοι θοῺ ἱπβηϊία ϑυηξ, πα,6886 6ϑὲ ἰρίταγ 6686 δ] φυϊά, οὶ ρτλιπαια 

30 συἱρρίαπι αἰ υαίυγ, εἰ Βαϊς δἰϊαά; δἴφυα μος ςοπϑίβῖογα, εἰ 6886 
ἀμί φαοά πες Αἰϊὶ ρεϊογὶ διιγὶ διιαϊωγ τας δἰ} ργιοτὶ δι οἰδῖατ. 
ἐχροϑῖτα ἰρίϊαγ δὲ εἰς ἀοπιοησίγα οῃΐβ τιοάυ8. Ρταδίθγθα γέγο δεῖ 
Αἰΐὰ9 πιοάυ8, δὶ ϑούιπι εδὲ ἀδπνοποίγαϊίο χαίΐβιιϑ δἰίψπα ργίυϑ αἰιγὶ- 
Ῥαπηΐαγ. δά δὰ υδγο φαοιυπι δϑὲ ἀθσηοηϑίγδιῖο, ἤθη ροϊαβὶ φυϊϑρίᾶτα 
Ὑρ 6] 15 αἰεοῖα8. 6886 Ζιιᾶπι 81 δᾶ τὐρθθμαν, Ὡδς ροϊεβὶ δὰ οορῃο- 
ΒΩΘΙῈ 9'π6 ἀειποῃϑιγαϊίοπθ. φυοάδὶ πος ρδγ ἴδες ποῖυιπ βὲ, ἴδϑς 
δυΐοτν ΠΟ πονίσπυϑ, πες δ δᾶ 1π6]15 αἰξδοϊὶ δαπιὰϑ χιιᾶτη 81 οορῃο- 
δοδγϑίηιϑ, π6 ἰὰ αηΐάδιη δοίοπαβ φιοά ρθγ ἤδες ποίυπι βου ἀθθος 
δὲ Ἰρίτατ ᾿ς οὲ αἰϊψυϊὰ ϑοἶταε ρὲγ ἀειποπϑενδιίοποπι οἰ παρ ἰεϊζογ, μοι οχ 
ααϊδυδάδηι πες δ0} σοπάϊεϊοπε, π6 6856 δϑὲ διςγι δατίουιθϑ ἱπιογιθοῖδϑ 

8ὴ σοπϑίϑῖεγα, φυΐά πἰδὶ ςοποϊϑίδηϊ, 864 918 ϑαῖπρογ δ φυϊὰ βαργα Ἰὰ φαοά 
δαπιρίυτν ἐὨϊξ, οὐηπίαπι αγὶς ἀειποηϑενδῖῖο. Ζυᾶγα 81 ἱπβπιΐα ρεγουττί 
πευευπὶ, 4υοτη εϑὲ ἀθπιοηδίγαιο, 68 ποῖ σοξποδσθιηο5 Ρ6Γ ἀδ- 
πιοποιγδιοπειῃ. δὶ ἰρίϊαγ πθς τα] 8 δὰ 68 δυπιδ αὐτοοῖ ιᾶτι δὲ 
ςορποβοογεμῖιϑ, ΒΟ ἰϊσεῖ φηὶρρίαπι ρΡ6Γ ἀδπιουοίγατί οσιοτει 5οῦγα 91 - 
Ῥ ϊοϊτογ, 9804 588} σουάϊεϊοπο. ἰορίὶςθ ἰρίτοτ εχ ἰδ Πάδ5 βετὶ ροΐεϑὲ 
ἀε εο ᾳαοὰ ἀϊοῖππι [αϊξ. δἀπαϊγιοε σογοὸ ρδγ ἤδδθς Ῥγενὶαϑ ργοβδᾶ- 

10 Βὲτατ, πες δαγϑῆτῃ πθὸ ἀθβογϑῃπι γθγβαϑ ἰη βιὰ 6516 ροδδ56 αἰϊγραία 
ἴπ ἀεπιοπδίγαισνυϊς δοϊθητΐα, ἀ6 φαῖδυ σοπαιἀοταῖῖο ἱπϑελεχιξα φσὲ. προστῃ 
ἀεοιηοπδίγαϊο 6δὲ δοῖπι 4α86 ΡῈΓ 86 ᾿ἰπδιηξ γαρῖι8. ΡῈῚ δὲ δυΐθηι 
ἀϊοαπίαγ Ηἱζαγίαπι, πεῖρα 4π8ε {1115 ἑπδυηὶ ἰῃ αἰιγιθακτίους ἀεοῖα- 
ταηΐε αϊά εϑὲ, εἰ 4φπὶθυϑ διιδίδοῖα ἱπδππὲ ἴῃ δἰεγι αϊίοπα ἀδοϊαγαπεα 
φυϊά εϑὲ. ὧδ πυπίεγο δεϊγι υΐϊτασ ἱπιρατ, φαοά χυϊάδαι πυϊπεγο ἰπεϑξ, 
δεὰ ἴρ66 πυπηογαβ ἰπ68ῖ ἰπ οἱ ἀεβηϊοπο. τυγοαδαπα πιὰ πῖπάο δὰξ 
ἀλνίϑι 8116 ἴα ἀδβημίοπα πυπιεγὶ ἰπθϑξ. Βόγαιπ ἀαΐεπι πειῖγα ροβϑαπὲ 
6886 ἰπβηΐϊία: πος υἱ ἱπιρᾶγ δες αι ἴτιΓ ΠΠπΙΘΓΟ : ΓΏΓϑα8 δηῖπι ἴῃ ἵτα- 

0 Ραιὶ αἰϊυὰ εδϑεῖ, ομὶ σὰπὶ δδδεῖ ἴῃ ἱππρατὶ, ἱπιρᾶν ἰποϑϑεῖ. παρά 81 
δϑξ, ρτιπαϊῃ παπιστιδ ἱπαγὶξ 118 σαὰς ἰρ8ὶ ἱπδαπε 91 ἰρίϊαγ ἱπβηΐτα 
εἰποτποάϊ ποπ Ροδϑυηξ πηὶ ἴπ68586, οοτία Ὧδο ϑπγδυτπ Ὑθγϑαβ δγαπὶ ἰπ- 
Βηΐϊα. αἱ νετὸ πϑεδβθβα δϑὲ οἵπηὶδ ἰπ68586 ῬΎῖπο πὶ πασπδγο, δἰ {111 
παπλθττιπι. Ργοΐπὰδ γοοϊργοοδδηπίωγ πας ἰαϊία5 ραΐθρυπε. 86 πθὸ 
δἃ 80ηξ ἰπβηιδ 4πᾶε ἰπδαπὶ ἰπ δεῖ αοπα ἠδοίαγαπεο φυϊὰ 681: 4]10- 
4αὶ πἰ8}} ροββεὶ ἀεβπὶγὶ. φυάγο δὶ ϑιηαΐα δἰἰγιδαλα ἀϊσαπεαγ Ρ6Γ 86, 
Βδθο δαΐθπι ἤθη ϑπμηΐ ἱπβηϊξα, ὑΐχυθ σοποίϑίθης Ζαδε διπὶ 5ῃΓδΌΠΙ 
τεγϑτϑ: Ργοϊπάς εἰ ἀδογβαιη. φυσάβὶ δ δϑξ, θὰ φαοαιιε βηϊΐα δγπηὶ 

30 χυᾶε ϑπὶ ἀσοριι5 ἰογεπὶπὶ5 ἱπιθιίεςῖα. δἰ δπέθιη μοΟ νθγασα οεξ, ἴω 
Ῥαϊεὶ Ὠδοθ886 6886 αἱ οἷἰπε ἄπτησηϑ,γδεοηι Ῥτιπαιρια, ποῖα διὲ 

οπιαΐττν στον ἀσπιοηδίγαϊϊο, χαρὰ ἰπιεῖο ἀϊχιπια5 φαοδβάδτα 8956- 
τοῦ. εἰεηὶπι δὶ δἰπὲ ργιποὶρία, πεὸ οπιηΐα δαπὶ ἀδιπομϑιγαθ α, πὸ 
ἴῃ ἰπβηΐζατι ἱγὶ ροῖδϑε. 6686 δηῖπι πογαῖπ πἰγαπι θὲ π|}}}} αἰϊαα οϑὲ 
αᾶπι παΐϊατι 6886 ἱπξεγυδι αι ἱπιπιεάϊδιαπι εἰ ἱπάἀϊνϊἀπυη,, 56ἀ 
οἰπηΐα 6686 ἀϊντάπα, φαοπίαηπη ΟΡ ἰοιπηϊμοιη ἱπίγι 86 δ ἱπηπιίθϑαχω, 
ποῃ οχίγμβθοῖι5 δσϑιιπρίμιῃ ἀδιποπϑιγαϊιγ ἰά χυοὰ ἀεπιοηβέγατιγ. 
Ζαλγα 8ἱ πος ἰπ ἰηβηϊξαπι ἀρῖγε ροῖεβξ, βογὶ εἰΐατα ροϊθϑὲ πὲ ἱπβυϊῖα 
αἷπὶ πιϑάϊα ἀθποθαβ ἐεπηὶπὶς ἱπξογιεςῖα. δὰ ἢος 6ϑξ τα ροβ8)0 116, δὲ 

δ αἰτοὶραοποὸ σοπδίϑιυπξ ϑαγδαπὶ οἱ ἀσογδαπι γογϑαϑδ. οομϑιδῖεγθ δυξδῖι 
δηΐθα Ἰορίοα, ἤὰπς ν6ΓῸ δηδἰ γα οϑέθηϑυιη ζαϊξ, 

23. Ηἱϊε δινΐεπι ργοβϑῖιδ ρεγϑρίσπαση οδῖ, δὲ ἀπῦπι χαϊρρίαπι 
ἄυοθηϑ ἰμοῖϊ, υϑθαὶ τὸ α τῷ γ οἱ τῷ ἣν οὔπῃ δἰΐοσαπι δἰτοσὶ δαϊ πὰ }]0Ὸ 
τηοὰο δὰξ ποῖ οπιπὶ δἰεγι δυιαῖαγ, ΠΟῺ 8ΕροΓ δεουπάππι αἰϊφαϊὰ 
οοπιπηιπς ἐπ6856. πίραϊδ ἰδ038ς6}1 δὲ δοδίθῃο πες αἰΐεςτῖο, ἀποθας 
γδοῖῖα δοαῦα θα δηρι!ο8 ἤδΡεγα, ϑεουπάυπι οοταπηπεε φαϊἀ ἀεὶ ἰη 681: 
ἰμεδὲ ἐπὶπὶ 4ἃ εϑὲ ἤριγα 4φυδαάδιι, πὸπ αιᾶ δὲ αἰπιὰ. ἤος τϑγὸ 
ὩΟΠ δΕΠΊΡΟΓ [18 86 μαρεῖ. δϑῖο πδῆιχιο τὸ β, δεουπήππι φυοά τὸ α 
τῷ γ δ ἱποδὲ; οοηϑίας ἰρί τς οἰίατα τὸ βὶ τῷ γ εἱ τῷ δ ἰηε586 8θοῃῃ- 
ἄππι δ]ϊπἀ σοπιπιαπα, οἱ {Ππῶ δεοπηάαπι αἰϊὰ. αυδγε ἰηξεῦ ἀπος 
ἰδττηῖπο 5 ἰπβη Ε 6866 Ἰογτηΐηὶ ροϊεγαπί. αιιοὰ ἰαπιθῃ δϑὶ ᾿πιροϑϑὶ δ 116. 
ποῃ δϑὲ ἐρίιγ πες 6856 τι δειπροῦ ἰάθτη πα εἰσ ποῖ: δαςαπάπι σοπι- 
τἀν] 6 συϊρρίαπι, φααπάοχα δαὶ οστιπὲ πητηθάϊαῖα ἰπξετν ἃ]. Ῥοττο 
ΠδΟδ886 6ϑὲ [θΏῖΠῸ 85 6886 ἴῃ δΟάοπὶ ΡΈΠΕΓΕ δὲ δχ εἰδάθιῃι ἰοτηΐδ, 
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εἰχυϊάετα οοτοσππηδ ἘΠ]υὰ δϑὲ ἘΣ 118 Ζπ86 Ῥ6Τ 86 ἰηϑιπε, ποῦ δπΐσα 
Ἰσθθαὶ εχ πὸ ξϑμεγα ἴῃ αἰϊπὰ ρεπῃβ ἰγαπϑίεγγα δᾶ Ππ8ὲ ἀοιποῖν 
δἰγαπίωγ. ρεγϑῃίοσααση φυοάυςε δδῖ, φαλπάο τὸ α τῷ βὶ ἱποϑῖ, δὶ 6δὲ 80 
χυοάάδπι τη οάτυιμι, ἀδτηοπϑιγατὶ ροϑ86 φυοὰ τὸ α τῷ β ἰμπεδῖ. δἴαῃθ 
Βυυΐας εἰοπιοπῖα δυπὶ μᾶδς, οἱ φυδδουπῆῃα δαπὶ τπϑϊα. πάτα ἐϊππιθ- 
ἀϊαῖλε ῥγοροδιξιοπθϑ δαηὶ δἰθιπθηΐδ, υδὶ οπιῃθδ ναὶ 686 4πᾶ6 δΌΩΣ 
Ὀμίνοτϑα 68. δὲ 81 Ὡ0ἢ δδὲ Ἁ]]πὶ πιδάϊαπη, ποπ δϑῖ ἀπιρἢϊ5 ἀθπιοιν» 
διίγαιιο, δεά δὰ ργϊποιρία υἱὰ ἤᾶδς δϑὲ. δια το γ 8] τὸα τῷ β ὕοα ἱπ- 
δἱἷϊ, δἰφυϊάοπι δϑὲ χαοάάαι γεὶ πιβάϊαπι ν6ὶ ργίαδ οαἱ πὸπ ἰπδῖξ, εδὲ 
ἀεπιοπϑίνϑῖο. δίῃ ταϊῃμ9, Ποῖ δὲ. δὰ ρῥτιποὶρία οἵ δἰειπθηῖα τοῖ 
δαπὶ αυοὶ Ξὰπὶ ἰθγιπίηὶ. 6χ 118. δαῖτ σοπδεϊταϊδ 6 ΡΓΟρ ϑ ΠΟ Ώ 68 ϑυὰΣ 
Ῥτιμποὶρία ἀεπιοπϑίγαιϊ οπΐδ. εἰ ααοτηδδιποάπηι φαδεάδτα ρτίποὶρία 
δυπὶ ἱῃἀοιῃομϑέγαθιϊα, φαῖθαθ αἴβιτηαῖαγ μος 6896 ἢος δὲ μος 11- 
ε586 μυῖς, ἰϊα δἴϊαια. δαπὶ φυδοάδπν ἱπάδιποπδιγα λα, χαϊθυδ ργο- 
πυπϊαίαγ ἤος πο 6886 μος δαΐ Βος ποῖ 1π6886 μυΐς, ΦαΑργορΊοΥ 30 
Αἰϊὰ Ἔγαπὶ ρεϊποὶρία, 4πδδ διριη βοαθαπξ 6886 φυϊρρίδιπ, εἰΐα, {πδὸ 
δἰ ξιιβοαθαπὶ ποὰ 6586 φυϊρρίαιη. οαπι δαΐοτη ΔΙ σαϊὰ ργοβᾶγε ορου- 
τεῖ, δυιηεηάαπι οὶ Ιὰ φυοὰ τῷ βὶ ρτίιπυμη δι αλϊατ. δἰξ τὸ γ, δὲ 
Βαϊς διμμλτθγ δειγι υδίαγ τὸ α. δἴψαε ἰϊὰ δοαιρδγ ργοβγθάϊεπάο, 
πυπῆυδαι οχιγπβϑθοιβ δοοὶρι[Γ ργοροϑβίτϊο, πδὸ δα πίταν φασά ἰπορῖ 
τῷ α ἴῃ ργοβδίϊοπε ἰδοϊθπάας δὰ βϑίωρογ τηθάϊαθπι ἀθηϑαΐαγ, ἀοπθο 
ἱπά ιν δι Βα ἰαοΐα δἷπὲ δὲ πῆυτα. δϑὲ δυΐοτα ἀπατα, οἴῃ ἰδοΐωιι 68 
ἐπιπιθάϊδῖυνα, οἴ νὰ ρΓοροϑιτο δπρ Ἰοἶζοτ, πὐπιίγατη ἱτωσπεάϊδία. οἔ 
τϊ ἴῃ δἰδῖα γορὰδ, ἰδ ἰπ ἀδιπο διτδοπίθι5 ρῥγιποὶρίαπι 68 γα 8 δὶμα- 
Ῥίεχ. μος δυΐδμι ποῦ Ὀρίφυθ δὶ ἰάθῃι, 864 ἴῃ ροπάδτγε πιΐμα, ἴῃ 
εοποεδῃΐω ἀϊεδ15, δἰ ἀ νογοὸ ἴῃ 811 γα. δίς ἴῃ δυ]Πορίβπιο ἀθυτα ᾿Π]υὰ 
οιὲ φγωρωβιῖο ἱπιιπδάϊαϊα, ἰπ ἀδπιοπδιγαϊΐοπθ δυΐθιη δἰ δοῖσ μα δὲ 85 
ἐπι ο Π ρεπεῖα, ἴπ ΘΥΠοδίοτῃῖδ ἰρίταγ φαΐρυϑ ἰπθ486 οδἰοπάϊτατ, ὨᾺ ]]απι 
ταθάϊυπι εχίγα οδάϊξ. ἰὼ ργιυδϊνί9 βπΐθην, ἴα συΐάθην Ὡ18}} ςαάϊξ 
οχίγα ἰὰ φυοὰ ἰπ6586 βὸῃ οροτῖθὲ. υδἰυἱΐ δὶ τὸ α τῷ βὶ ρὲγ γ᾿ βοὰ 
ἰπαϑὲ: Ὥϑτα δὶ οππιαὶ β ἰπεϑὲ τὸ γ, ΠΆΠ: δυΐοτη γ τὸ α, τυγειδ δὶ ορου- 
1οᾶὲ ργόθᾶγε τὸ α μ.}}} γ ἰπεβϑθ, υπδάϊαση δυπιθηάαπι 6ϑὲ τῷ ἃ οἱ »ν 
αἴφιας 118 δειηρ Γ' ργοργεάϊείυγ. φαοάϑὶ οροσίθαὶ ργοβᾶγθ τὸ δτῷε 
ΒΟ ἰπ6886, αυΐδ τὸ γ ἰπ6ϑὲ οτππὶ δ εἴ πᾺ}]} δὰξ ποι οπιοὶ ε, ΠπαπδηΣ 
τπϑάϊπιη οδάδὶ οχῖγα ε: πος δαΐθιῃ δὶ 14 οαἱ πο οροτῖδὶ ἰπ66886. 10 
ἴπ ἰογεῖο δυΐοπι ταοάο χπμησαδβι ργοργθαϊοίιγ οχίγα Ἰά ἃ φυὸ τεὶ 
4υοά ρτγίναγε οροσῖεξ. 

24. Οππι δυΐειι αἸΐα δἱξ ἀθπιοπϑιγαιϊο απϊνεγβαὶα αἰΐα ρατιϊοα- 
Ἰαγῖβ, εἰ αἰϊα διιγιβυξίνα αἰΐα ργινωιϊννα, ἀπιδὶ ρίζαν αἴτα 811 τὰ ο]ίον. 
Ἰάεπι φυδογιτυγ ἀδ δὰ ἀειποπϑίγαϊίομθ 4086 ἀϊοϊτυγ ἀϊγεοῖο ἀθῶος 
δίγαγε, εἰ ἀε δὰ χῃδς ἀυοῖξ δὰ ᾿μηροσϑῖθ1} 6. ῥσιιπυιῃ ἰφίτοτ ἰγασξοπνῺϑ 
ἀε υπινεγϑαὶὶ εἴ ραγιουϊαγὶ; δἴφαθ μος ἐχροϑιῖο ἀς δὰ φυοφας ἀξ- 
ἐδιπὰδ δε ἀϊγεοῖο ργόρᾶγε ἀϊοίξαγ, εἰ ἀθ δα 4υδα ἀυοῖξ δὰ ἱπιροδ- 
Δ18}16. υἱάθσι ἰρίταγ ἔογίαϑϑα ροβϑὶὶ χαϊθυδάδιη ἐϊὰ ςοποίἀδγαπιθυς ΦῸ 
Ῥαγιςυ]ανῖβ 6586 στρ οϊΐογ, πᾶπὶ 8] εα ἀθπιοπϑιγαο τοῖος δϑὲ δδοῦω- 
ἄσπι φααπὶ ἀδιποπϑιγαιοπδὶη τπαρὶα δοίη (ἤδες δπίτα δδὲ υἱγῖωῷ 
ἀεινοπϑιτα οι 8); ππαρὶα δυΐοπι δοηπθ ππαιηφαοάσαα, οὐτα ἰὰ ςο- 
διιοβοὶπημ8 ρῈΓ 86, 4υδ!η οππὶ ΡΕΓ αἰϊιά, αἱ (ογιδοῦτα 6886 τηπϑίοατα 
τλδρὶϑ δοῖπιαϑ, οὐλη (οτίβουπι 6986 τπυδίσαπι σοϑποϑοίπιπ8 4ηλτῃ οὔτω 
ἐορηοϑοίπηι5 Βοιηΐπθμι 6486 χπυϑίοιαι (5. νη τον ἀἰσοπάμν 68ὲ οἴϊατω 
ἴῃ 4115); είν ἐγϑαὶῖα δυΐοτα ἀδιμοποίγαιο φαοα αἰτιά, ποῦ φαοά ἰρσασα 
δὶ ἀδυνοπδίγαι, υϑ  αἱὶ χποὰ ἱβοϑς 668, ποὴ αυία 68ὲ ἰϑοϑςαὶθϑ δθὰ χαλα 
εδὲ ἐγλαπριΐαπι, μαρβαξ ἔν 68 δηρυϊοϑ ἘΜῸΝ μὲ ἀυορηϑ γεοιίς: ραγῖ,- 
ὉμΪατῖβ γογὸ ἀδπιοπβέγαιῖο φυοά ἰρδαπι οἰϊ : δἰ ἰρίταν πιϑὶῖον ἀθαιοα- 
διἰγαῖίο δεϑὲ {πᾶς ἀδπιοπϑίγαὶ ρθγ 86, ξ8]15 διΐοιῃ δδὲ ραγιἰουΐϊατῖθ ΡῸ-- 30 
τὰ. φαδπὶ ππίνογϑα 8, δἰϊαπι τπϑῖϊοῦ εϑὲ ρας ]αγὶθ ἀδιποπϑίγαῖλο. 
Ῥτδθίεγθα δὲ απίνεγϑα!θ Ποη δϑὲ αυϊρρίᾳαι ργαβθῖογ δίηριίατῖα, ἀσπιοσν- 
διγαῖο υθγὸ δᾶπὶ Οριπίοπϑια πάλαι υϊ ἀἰϊαυιὰ 6886 Ῥυΐετηυ ἰὰ 646- 
εὐπάσπι φυοὰ ἀδτπποπδίγας, εἰ εἰαδιμοαϊ απ άδιη παίιιγαπι ἴῃ γε θὰ 
εχβίαγε, υθ] δὶ ἐγίαηρῺ}} ργαθῖον ραγιϊςυϊαγία ἰγίδπραϊα, οἱ ἤρτεσαα 
Ρταδῖογ ραγιο γε ἤραγασ, οἴ πηπιειὴ ργδδῖος ραγιουΐαγθϑ παταδ.- 
τοδὶ τ] ογ δαΐοπι δῖ ἀδπιοπϑίγαιο ἀ6 οῸ φιοὰ ε8ἴ φῃδῃῃ ἀς εοὸ φαοά 
ποπ 6θῖ; δὲ δᾶ ῬῈγ “πᾶπι ποπ ἀδεὶρίοἴαγ φυᾶπὶ δὰ Ρ6Υ πδπὶ ἀεοὶρῖο- 
ταῦ: ππίνυθυδδ 8 δηΐοπη δοὶ δἰασποᾷ (ργοοθάθηξθϑ δαῖτα ἀσπιοποῖγωπξ, 
φυεπιδάτηο ἀμπι ἀξ δο φυοὰ 681 ἀπαϊορυπι; νϑἰυὶ φυοὰ 6ϑὲ δἰ υϑοαξ 
αἰ πεαπε εἰζ ἰἴπθα πεάιι6 παπιθστβ Π64π6 80 ]1άἀλπι πααπ6 Ρ]δκντηχαι, ὃ 
εεἀ αἰϊᾳιϊὰ ργϑοῖεγ Βὰδς, ἰὰ ἴογα δηδίορυπι): 81 ἰφίιγ μος δαξ 
πλλρὶβ ὈΏΙΥΘΓΒΑἰΪδ, χαϊηυ δαΐοιη γαγϑαϊοσ ἴθ 60 συοά 681 ππίγ εν ϑα 
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δεταοηοἔγδεῖο φαδπὶ ρατεϊ στ] τίς, ἐξ ζαΐϑατι ορὶ πίσπετη ρἰρπίς, ἀδξεσίου 
ὈἸ4ῸΘ εϑὲ ππίνθγβα 8 πρλάνμαι δὴ Ρτϊπιαπι αἰ άοπι αἰΐογα γαο 
ποῖ τιδρίβ ἰπ πηΐνουϑϑὶϊ χυᾶτα ἱπ ραγιοπ]αγὶ ἰοοιπι παρ δι᾽ παπὶ οἱ 
Βαες αἴϊεςιο, μαθθγθ ἱγεϑ ΔῃρΌ] 08 δθαυα]65 ἀπορῦϑ γεοιΐβ, ἰπδϑὲ ποι 
48 ἴδοθς616ε8 δεὰ πᾶ ἐγϊδιρτίμπι, φαὶ πονῖὲ ἰδοϑο 668 αἰξεοιϊίοπε 1118 
Ῥτγαβάϊταπι 6886, τῆ 5 ΠΟΥΪΕ ρ6Γ 86 4πᾶπὶ 4πὶ πουϊξ ἔταηρα τι δᾶπὶ 
αἰϊοοϊοπθπι πάρεγε. δὲ οπιπὶπο δὶ πὸπ 81: αυα ἐγίδηρτίοπε, εἰ ἰὰ 
οδίοπάαι, ποῦ ογὶϊ ἀδιποπϑίγαϊῖο. δὲ δὶ 8ϊῖ, ργοίδοϊο φυὶ σζιαπιχες 

10 Γαι, Ζὰ Το8 πδθῆτα 6ϑξῖ, πουϊξ, πιαρί5 πονΐξ. οἱ ἰρί τὰν ττϊδηρ Ὡππ 
ἰδ ραϊεὶ ψιδπι ἴ80866]68, εἴ εϑὲ δαάεπι ἀεβημπίο, πος δοευπάϊπη᾽ 
Βοοτποηγτηίαπι ἀϊοϊον ἐγ δηρυαην, δἴχαε ἱπαϑὶ οὐππὶ ἰτίδηρα]ο αἴξες- 
το 111, άθεγε ἔγεϑ δπρῃ]οβ ἃθ χαα 8 ἀθοθυ5 τϑοῖῖδ, σογῖθ ποπ ἐτὶ- 
δηρτίυπι 408 ἴϑοδοα 68, 56ἀ ἰ808ς 6165 7 ἐγίαπριίυτα, μα θοὲ πυϊαδβο6- 
ταοάϊ ἀηρυΐοδ. φαοεῖγοδ χαὶ ἀπίνογϑαϊα πουῖξ, πιδρὶϑ πουῖξ φιᾶ ἰῃθϑῖ, 
4πᾶπὶ φυΐ ρατγιϊσα γα. πιοὶΐου ἰρίττιγ οϑὲ ἀδιποπϑίγαιϊο ππίνογϑα!ἰν 
αδτι μαγιουϊαιῖβ. ργβαίεγεα δὶ εξ ππὰ φυδθάδπι ἀεβπίτο,. πες 5ἰῖ 
Πσπιοηγτηΐα, ὑπίνϑγϑαὶ β πἰἢΪ]ο πιΐπα8 γὶς φυδπὶ ποηπθ!]α ραγισαϊα- 

ὁ τα: ἴηπιο πιαρῖθ, φυδίεπα5 ἱποογτΌρ  Β ] ἴα ἴῃ 1}}15 5ππε, Ῥαγιϊουϊατία 
Ὑ Ρὸ δυπὲ τϑδρὶδ σογτι 1118. ργδθίογθα π}}}]8 παοθβϑ1188 πο οορὶξ 
αἰ εαϊϑατηοπιαα ἢος 6686 αἰ  υϊὰ ργδεῖθγ βδδς βἰπρι ατγία, χυΐα ἀπαᾶῖπ 

30 τέτα δἱρηιῆςοαῖ, ποη υταρὶδ 4 δπὶ ἔῃ 419 486 πη 8: ρτιλβοᾶπὲ 4ιυϊά, 
εοὰ γαῖ αὐοῖο γε] δὰ αἰϊψυιὰ υδἱ ἴδοθσθ. δὶ φαΐ8 υϑ6γοὸ 1ἃ δχιϑιϊπιθῖ, 
ΤῸΝ ἀοτηοηδεγαιδο δϑὲ ππΐι8 δστοτῖβ οατδα, 86 8 φαΐ δαάϊξ. ργδαεῖθ- 
τοῦ δἰ' ἀδεπιοποῖγαο 68ὲ δυ] ορίσπηια οϑιθηάθῃδ Ἴδβατι δὲ ὉΠΓ ΓΘ δ1ἢν 
τπρΐυθυβαϊα δυξΐοπὶ δϑὲ πμϑρῖ8 οαπιδα: ἰά δηΐπὶ στ χα ρρίατη ρ6Ὺ 86 ἰη- 
εδῖ, ἰρδαπν δίῃἱ δϑὲ σδῆϑα; Ὠπίνεσϑαὶ α δυξθιη ἐδὲ Ῥτίπιθτα : Ὠπίυφυσαϊα. 
ἰεῖταν ε8ὲ οδῆϑα. χίδγε ἀβιποηβίγαο σθοσηα δδὲ πιθοῦ, συοπίανα 
ταλρὶδ οϑίεηαϊξ οαπεδπι οἱ ΟἿ ΓΕ5 δἷξ, ργαδίεγρ εσασζαθ πα θγίπηιϑ 
ΟΌΥ ταϑ δἷῖ, ἃς θη Ρυϊδταῦδ ςοβηοβοοτα, 4πᾶπ40 ποη ἔἠεο φυαοὰ 

80 αἰϊυὰ Βαὲ νεἰΐ δῖ, ῃος κὲ νοὶ δδὲ. δὶς οπίτι ἰᾶπὶ δϑὲ βπὶβ δὲ τουτιῦγοδ 
εἰϊππα5. υἱραΐϊα οαΐι8 οαυϑα Ὑοη 7 αἱ ροσππίωπι αοοῖρογεῖ. Ἦος Ὑ6γο, 
πὶ τοἀάογεϊ αποά ἀεβεραξ. πος δυΐδμη, πὸ ἱπιυδὲα ἀραῖ. δἴχες ἴϊα 
Ῥτορτεάϊεπῖθσ, χααᾶπάο πὸ δδὲ ἀπιρ 8 ργορίοι αἰϊαὰ πϑπα δὰ 8 
ταὶ σβῦϑα, ἀϊοῖπιι8 Ῥγορίογ ἢος, ἰδηαῦδπι ἤπεπι, Ὑδπίθϑα εἰ 6886 οἵ 
βεσγῖ, ᾿πποαῃ8 ἹΠΑΧΙΠ6 80ΐΓΘ ΘΓ γὙεπογῖξ. δἱ ἰριτογ οἰ Π τ τὸ 5 86 
Βαρεῖ ἴῃ οππηὶ 5 οσδῃϑ818 δὲ σιλοϑοηθυ8 σΓ 811, ἰπ [15 δδῖθμι, 486 
εἷς δυηΐ οσαπ986 πὶ ἰά οὐΐπδ ρταῖϊα, 118 τιαχίπιδ σορτιοϑοϊπιπ5, οἰἶδτι 
ἴῃ δἰϊ18 τὰπς τπαάχιπα σορποδοίπιῃϑ, οὐτῃ ΠΟ ϑρλ ϑα 811 ἢος φαΐα 
δά. σαπὶ ἰξίτατ σορτιοϑοίπιι 5 δη α]ο 8 Θχίθγηοϑ 6986 6 608685 αιδῦ- 

85 ἴπὸτ τεςῖῖβ, χαϊα δϑῖ 18οϑ6 6169, δάμες ἀφοιἀογαῖτιγ φυδιποῦγοπι 'δοϑο6- 
ἴε8 Ἀδθϑαῖ ἤδηῆς αἰοοιϊίοποπι, χαΐα δεῖ Ποθὲ ἐτίαπρτίπην εαπὶ μαροῖς 
εἴ ος, φαΐα ἤξτιγα γϑοῖ!πθὰ δπάθπι μαρϑῖ. χυοάϑὶ δας πο ἃπα- 
Ρἰΐὰ5 ργορῖογ αἰνι4 Ἠδρεῖ, ἴὰπο πιαχίπια δοίπιιβ. αἴχαιϊ τὰς Ὀπῖνεν- 
δα Ἰϊτοτ δοϊπιαδ. ἜΓΡῸ πηίν θυ ΐβ ἀδπιοηϑεναεῖο πη ϑ]ου 688 αυαπι ρᾶγ- 
σα]ατῖ8. ργαδίεγθα 4πὸ πιδρὶβ8 ραγιϊςπἰαγία δαπε, 60 τπδρὶ5 δά ἴπᾷ- 
πἰϊα ἀδοϊ πᾶν; πα Ὑ6ΓῸ βαπε πηΐγθγβα]ῖα, δὰ βἰπιρὶεχ εἰ ξοττηϊπυπι - 
ϑοςεάππξ. δοὰ αῃα οπηξϊ ἱπβηίϊω, δεὶγὶ ποφαθιπῆ; 408 γ6γῸ δυυηΐ βυϊξα, 
ϑοϊγὶ ροϑδπῃξ. 484 ἰρίἐατ δαπὶ ἀπίγεγϑα!ἶα, πιδρὶ5 δοὶγὶ ροϑϑυπὲ φυδπὶ 
488 ραγιϊου]ατγία. δγρο ἀπίνθγϑα ϊα ϑππὶ τιδρὶς ἀθιποπδεγαθ ἴα. δοστιπὶ 

40 δυϊοπι 1086 θπηϊ πιαρὶ5 ἀδπποΠϑεγα Ὀ]]1α, τη δρί5 ἐδ ἀδιποπδίγαιϊο : δἰπιὰὶ 
δηΐν δυπὶ πιαρὶδ 4186 ΤΓε[οττιπίυγ δά αἰἰφυϊά. πιεϊῖοτ ἐρίταν εδὲ ἀ6- 
τποηβίγαο τηδρὶϑ πηΐνεΓβ8}15, δίφυϊ61π 68 εἰϊὰπι πηδρὶ8 ἀδπιοηδεγαῦο. 
Ῥταδίογεα ορίαθι ἰοῦ αϑὲ δὰ ἀθιποησιγαϊϊο δεουπάθυθ φαᾶπι ἤος εξ 
αἰϊπὰ πονῖϊ, ηπᾶτη δα δϑουηάιπι πῶτη οο 80] πη πουΐξ: αυΐ γὉ1Ὸ 
Βαθεῖ ππίνεγβθαϊθ, πουῖϊϊ δἰΐδιη ραγεουΐαγα, ῃἰς δυΐθπι ποῖ πουϊξ υπὶ- 
ὙοΥ8816, Ζαᾶγα εἰΐδπι ἴα οἴει πγ αἰ ἀδπιοηϑίγαεϊο ἀπίνεγϑα δ δὶς 
ΟΡΙΑΡΙΠ]ογ, ρυδοίεγοα δὶς ἰάθπι ργοβδῖτιγσ ἀπίνογδαϊα δηὶπὶ πρὶ 
πο886 ἰϊςεῖ, φυΐα ἀδιποποίγαϊθγ ρὲγ πιθάϊππι ργορίη αϊα8 ῥτὶπεΐριο. 
Ῥτοχίπιωπι δαΐοπὶ δϑὶ χαρά οϑὲ ἱπιπιοάϊαϊηπι; δἴηπε ἧος 681 ργὶποῖ- 
Ῥίατη. δὶ ἐρίταγ ἀδπιοπϑῖγαιο ἐκ ργίπεὶρὶο Ἔχ φαΐ ϑιτιοῦ εϑὶ ἐα ἀθπιθη- 
διγδ ΟΠ 4π8ο ΠῸπ δὲ δχ ρυϊποῖρίο, οογῖθ πὲ πιϑρὶβ δὲ εχ ργίη- 
εἰρῖο, Ἔχφαϊδι ον ἀθπηοπδίγαξίο δϑὲ 4υατι 68 4086 πηΐητι8 6δὲ 6χ ρτὶἢ- 
αὐρίο. δἰαϑπιοάϊ διΐοπι δοῖ ἤπιε εϑὶ τιδρὶ8 ἘΠΙΎΘΥ8818. τπ ἰου ἐρτ το 
6ϑῖ δε δϑὲ υηΐνθιβ8}15. Ὑθὶ ἢ δὶ οροτίθαϊ ἀδιποηϑίταγο τὸ α ἀε δ, 

δῸ τοϑϊα δαΐθπι οἰπὶ αδὶ β γ. δαρεγίιιθ ἱροῦ εθὲ τὸ β. φαυοείγοα 
ἀεταοποϑίγαιο αδα ρὲγ Ἀὸς οἴβοίίον, 6δ8ὲ πιὰρ 8 πιπίνογϑαὶ 8. δ6ὰ 
εχ ἀϊοιῖθ ἀγρυγηθηιϊδ φαδθάαστῃ Ἰορῖοα ϑῃπί. πιαχίπιθ διΐεπὶ ραῖεῖ 
τηϊγδγϑαίοτα ἀθιποηϑιγα!!οηθῖη 6886 ργαθϑίδητογεαι, ααΐα ἀπᾶστιτα 

. 

ῬΟΒΤΕΒΙΟΑΥΝΕΙ 1.. 41] 

Ῥτοροϑιἰσπτπι ρτίογετι μα πέθϑ οἔϊδαν ροδέοτίογοπι σαὸἀαταπιοο 
«οβποδβοίππ εἴ Παρ ότντ5 ροϊεδίαϊθ; υϑἰ υἷι δὶ φαΐ πουΐξ ὁταπε ἱγίδη- 
ξαϊυπι Βάρεγε ἔγθ8 δῃρτ!οβ δεχηαίεβ ἀθοθυ8 τεοῖῖβ, φυοάαπιπιοάο 
πουϊξ εἴλδιη ἴβοβϑς 665 ἔρος ἴγε5 δηρυΐοβ δϑαιαΐθθ ἀυοθδ τϑςεΐϑ, 
γὐθμρονῃ δειϊἰςοῖ, δἰίαπιδὶ ποὰ πουδεὶξ 6550 τὐϊδηρυϊατα: 4υΐ γεγο 
δῃς Ῥτοροβίξοποιι μαθεῖ, πὰ}]0 ταοάο πονῖξ απίνθγδαϊα, 4 εϑὲ πες 
εν» πος δοῖυ. εἰ υμΐνογϑα δ χαίεια Ρτοροβίθο ἐδὲ ἱπι!]ἐρὶ- 

1115, Ῥαγιϊοα] τὶ υεγο ἰὰ δαπϑυτη ἀεϑιπίτ. χαρά Ἰρίτυγ ἀδπιοηδίγατϊο 80 
ποϊνδγϑαὶ8 δἷϊ 6] οΥ ρασιϊουϊατὶ, ἰοῖ ἃ ὩΟΡὶς ἀϊςία διυιπῖο. 

25. Θιυοά δυΐεπι οδιοπδῖνα δἷὲ τπθιϊοῦ χαάτη ρυίνδενα Εἶπα 
ταϑηϊϑϑίθτη οτῖξ. Ἔδίο πδυθατα δὰ ἀθηποηϑιγαῖο το οσ, οὐχτῃ οδἴθσα 
εϑάεπι δἰπὶ, 4ῃδε εχ ρδυοίογί θα ροδιυϊαὶΐβ γεἰ Ὠγροιμεβιρυ νεὶ 
Ρτοροδίξἰοπίθα5 οοπβῖμξ πᾶπι δὶ ργοροϑίξίοπεθ δθᾷὰδ ποῖδε 90}, 
οοἰδγίυς οορηίτίο ρὲγ 8858 δοαυίγτεϊαγ: ἤοὸς δηΐετη δϑὲ οριδθι]αβ. 
γαῖῖο δυΐεπι μαΐὰ5 ργοροδίτἰοπὶβ φαοὰ τπε]ῖοτ οἷὲ ἀθπηοπεῖγατϊο πα 
681 εχ ρδυςίογίθαϑ, δεἀ υῃϊνογβα 5, ταῖῖο (Ἰπ4π8πι) ἤδες δϑῖ. πᾶτα 
δὶ ἀε4ὰς ποία δἰπὶ τηβάϊα, δεὰ ρυίογα ϑἰπὶ ποίίογα, δοῖο βὲγ πιϑάϊα 
Β γ ὃ ἀειποπϑίταιίο, 48 ριΌΒοῖαγ τὸα τῷ ε ἰπ6886; ἀεπιουβίγαιῖο ὃ 
γοΓῸ ρεγ ζ ἢ, {πὰ ρτγορεῖωγ τὸ α ἴπε886 τῷ ε. Ἦδος δυξοιι 5:τλ 16 
86 ᾿δθδαῖϊ, τὸ α τῷ δ ἰπε556 εἴ τὸ α τῷ ε. χαρά δαΐοτα τὸ α ἱπεὶξ τῷ δ᾽ 
Ργΐα8 εἰ ποιϊαϑ εδὲ πᾶπιὶ φαοά τὸ α ἱπδὶϊ τῷ ε, φαοπίαμι πος ρεγ ἸΠυὰ 
ἀευποπδίγαίογ. Ἵγθαὶ θα δυΐδιη ε8ὲ Ἰὰ ρ6γ φυοά ἀδπποπϑίγατογ συᾶσα 
φιοὰ ἀεπιοπεοιγαίαγ ἀδιποπϑίγδεϊο ἰριτοτγ 4886 ΡΥ ραποίογα εἶμεν: 
υἱΐαγ, πιθι ον ἐδὲ, δὶ σεῖογα ϑδάθιπι δἰπι. ἰιδ4ὰ 6 ἀπῖθδε ρῈΓ ἴγθβ ἴδγ- 
τοΐῃοδ εἰ ἀπᾶ8 ργοροϑιξίοπαβ ἀδηποπδίγαπι: δοὰ δἰἴογα δαιπὶξ 6886 
φαϊρρίαπι, ΔἸΐογα υεγο εἰ 6838 δ ὩῸΠ 6886 υϊρρίαιπ. ῥμδγ ρίιγα ἐρὶ- 
ἴὰγ πὶ, Ρῥγοϊπάβ εἰ ἀδίοσίοσ. ρῥγδοίογθα χυὶα ργοβϑέιπι εδὲ ΠΟῺ 10 
Ῥοδ886, οὔπι ἅταρᾷα ργοροϑβιξίομϑϑ δἰπὶ ρτγινδίϊνδο, Βαγὶ συ] οι θππθχη, 
δεἀ ορυϑ 82:8 τὲ αἰΐεγα οἱξ εἰυδιποάϊ, δἰΐδια ὑυϑγο διρηίβοθὶ ἴηθ886, 
Βος ἱπϑρογ ϑαμιεγε ορογίοϊ: δἰ ετὶ θαϊναβ δπῖπὶ δυςΐα ἀδπιοποῖγα- 
οπα πθοθ586 δεὲ βεγὶ ρίωγεβ, ργίνβιιννας δπίοτι ἱπιροϑϑίΒῖ}ε εϑὲ 6888 
Ρίυγεβ ὑπᾶ π᾿ οταπὶ 5Υ]]ορίδτπο. ροπὲ επὶπι τὸ α πα] εχ ἰϊς ἴπ 6858 
φαΐβθιιδ ἱποϑὲ τὸ β, οὔτηὶ αὐιῦδιι γ ἰπθδ8ε τὸ β. 9ἱ Γυσϑαβ οροτῖθας 
δΌρΡΟΓα ΒΕ ΡΟΠΌθπΕΝ ᾿πϑάϊανη ἱπτογι οἰδα ἀπτω εδὲ. τοῦ α βὶ τηδάϊτιτι 
65ἴο τὸ ὃ, τῇ γ) τὸ ε. Ῥεγϑρίσθατι ἰρίξατ δὲ τὸ ἐ' 6686 διε Ραξίντιη, 

τὸ δ τεσὸ δὰ β τείειτι αἰτγιβατῖνθ, δά α ργίναινθ. εἰθηίπι ορὰβ 6δ8ὲ 90 
πὶ τὸ δ οἰππί β, τὸ α δαΐετα πα ]ὶ ὃ ἱποῖς. ἦτ ἰρίτατ πᾶ ρτνδεῖνα ρτο- 
Ῥοϑιεῖο, πεπιρε α δ. Ἰάδιη δοὲ πιοάπ5 δἰΐατη ἴῃ [118 5Υ]]ορί δπιϊ8. ϑετα- 
ῬῈΓ επίπι ππιεάϊππι ἐογιπίποσιπτι δες αν ΟΥΌσα δδὲ δες ρυϊτ γασα ΑΒ 
αἴναχις ραγῖθ. ρῥτίναϊιυϊ δαΐεπι ἐπίεγνα ἱ πδοθ886 δϑὲ υἱ πιδάϊατα 
εἷϊ εχ αἰζεία ραγίς ρυγίνδιίναυση. σιοοῖγοα δος ἀπᾶ ργοροδίο Αὲ 
δἰπϑιηοαϊ, ας υθγο δαπὲὶ αἰἐγ υῖῖναα. δὶ ἰβίεπιγ ποῖα εὲ ονεάιθὶ- 
Ἰΐπ8 εδὲ ἰά μὲ φῃοά ργοβαίιγ, ργοβαῖαγ δυιξειη ἀδιποηϑέγαιο ργῖνα- 
εἶνα Ῥὲγ δεϊγιβαξίναπι, ἔθος γθγοὸ ρὲγ {{Π πὶ πο ργοβδῖατ, ἢδδς οὔτ 
811 ὈΓΙΟΥ εἴ ποτίου εἰ σγσαλξιζονν μεξανρ πο! ου 6ϑὲ, ργαδίογεα αυΐα 80 
Ῥηποὶρίαπι 5γ}1ορί5πιϊ 68ξ πηϊνογβαὶδβ ργοροοίτιο ἱπιμεαϊδία, απΐγογ- 
981}15 ἀπίδτηῃ ἔύροημα ἴῃ οϑεπδῖνα ἀσπιοπϑίγαιϊομ αἴβγιπδξ, ἰπ ρτὶ- 
γδῖῖνα περαῖ; δἰ ἄτπθδπς δυΐθπι πδραπίδ ῥοῦ εἴ πηϑ]ϊου εδὲ, φηΐϊα ΡΟΣ 
αἴβιτηδιϊοπθπι πορϑὶϊο αὶ ποία; εἰ ῥργίου εϑὲ δἰβγιιδο, δίουϊ 6586 δδὲ 
Ῥγΐῃϑ χιιθπὶ ΠΟῚ 6886: σΖυδΓα πη6]1Π8 δϑδὲ ργϊποὶρίαυπι ἀδιποηδίγαϊ οὶ 
οδιδηδίνας φῃδπὶ ρΥΪγαῖινδα. 4086 Ὑ6γὸ δῖον ππο]ϊογίθπ ρτγίποὶρ ϊ8, 
Θϑὲ τπϑϊίοτ, φυὶῃ δἴϊοτω δά ργίποῖριὶ παϊαγανη τρί ἀοςοάϊε, χαΐα ρτῖ- 
γαῖῖνα ποη δϑὲ 51ῃ6 οβίοηϑβὶνδ. ᾿ 

26. απ δὐΐοτι αἰγὶ αϊνα ἀδτηοπϑίγαϊϊο οδἱὲ ππϑϊϊοσ ργίνδϊνα, 857 
ξοπϑίαξς δαπὶ 6886 τηο]όγοτη δἰϊαπι ἀποθηῖα δὰ ἱπιροβοίθὶ]6. οροτίοὶ 
δυΐοπι σορβηοθοογα 4086 δἰ᾽ ἰρδάτγτσα αἰ ΠΓεγετιεῖα. ροπαῖαγ ἱξίιυν τὸ ὦ 
ἴπεϑ85ε πϑΪ}} β,, οπιπὶ δαΐθτη Ὑ τὸ β: δυβὸ πϑορϑ86 δϑὲ π}}}} γ ἰη 6888 
τὸ α- ἰογπιϊηδ ἰρίταγ ἰτα δυιηρεῖδ, ἀδτηοηϑίγαεϊο ργιναῖῖνα ρυοβδὴ8 
τὸ α τῷ γ ποπ ἰμθβϑ86 οὐὶϊ οδίδησίνα. ἀδηιοπδίγαιο νθσὸ ἀπὲδηβ δὰ 
ἱπιροϑϑὶβ!!ς δος μαθεῖ. δὶ ργοβατξ ορογίεαϊ τὸ α τῷ βὶ ποὴ ἰπδϑϑ, 
δὐπησηάϊηη οδὲ ἰπδ986, πὲς ποὴ τὸ β τῷ γ. ἀυαρτορίογ δοοϊάϊξ ὡς 
τὸα τῷγ ἱπϑῖϊ. Βος δυΐετη 6886 ἐπ ροϑϑ: Βὲ] 6 ποΐατη οἷξ εἰ σοη δϑδατα, 
πο ἰξιαγ ροῖεϑβι τὸ α΄ τῷ β ἴπεϑδβ6. ᾿ἰϊαφιια ϑὶ σοπο ἀΠῸΓ τὸ β τῷ γιὸ 
ἴπαϑ86, ᾿προϑϑίῃῖ]8 δὲ τὸ α τῷ β ἰπ66856. ταιταὶϊπὶ ἰβίττγ δία !εεν οοὶ- 
Ἰοοαπέυτ. ἱπίοσεϑὲ δυΐοτι αἶγα ρυὶναϊνα ὑγοροβίεο οἷὲ ποιίίοτ, ἰά εδὲ 
αἴττπὶ τὸ α τῷ β' ποη ἴπεδϑ8, δῃὴ τὸ α τῷ γε οὐπὶ ἰρίταγ ποῖ εξ 
σοποϊυϑἰοποπι ΠΟ 6886, βὲ ἀοτηοπδίγαιὶο ἀποθηβ δά ἱπηροϑίρι]ες 
οἄπη δυΐεπι παβᾶῖϊο π86 ἐϑὲ ἴῃ δ] οβίδταο δϑὲ ποίϊογ, δὲ ργοβρδῖίο 



ἀδ ΑἈΑΝΑΤΥΤΙΟΟΆΌΝ 

ἀεπιοιδίγα νυ πδέθγα Ὑ6ΤῸ Ῥυΐοῦ εδὲ πδδο περδιῖο, τὸ ατῷ β ΠΟ 
ἰπεϑ88, Ζιιδπι τὸ ἃ τῷ γ, φποπίαπι σΟΠο] 5006 Ρτΐοτα ϑ8πὶ εὰ ἐχ 4αϊ- 

20 Ἀὰ8 οοἸΠρίταγ σοποϊυβῖο: εἰ μαθο πίάδιη πϑρϑιῖο, τὸ α τῷ γ ποὺ ἰω- 
6886, 6δὲ οοποἰυϑῖο, τὸ α δυΐεπι τῷ β ποῖ ἴπεθ86 δϑὲ ἰά εχ 4ιο 90 }]}- 
εἰϊατ οοποϊπβῖο. ποῖ δαίπι 8ἱ φυϊά γεξε}}} ροιϊεϑὲ, οοπελαο μος δὲ 
οομοϊαβῖο; {14 νοτὸ ρεγ 4086 τϑίθι τὰγ, δαπὶ δὰ ἐχ υῖΡι8 οοποῖα- 
ἀϊϊατ. δεὰ ἰὰ δχ 4ιὸ οοποϊυβίο Το] ρι τὰν εδὲ ου]]ορίσπιυβ, φυὶ τὰ 
Βαρεὶ αἰ δἰϊογα ριοροβίτο δγξᾶ δἰϊογδιπ αἴεοϊα δῖ γδὶ αὐ τοΐυπι δὰ 
Ῥαγίδθπι γ8] υἱ ρᾶγβ διὶ τοΐατι: 1126 δυξεπι ργοροδβί(οπϑϑ, ἃ γ εἴ ἃ - 
ποι δυηΐ ἴα ἰμίογ 86 δἰροϊδθ. δὶ ἰρίζυγ ἀδπιοπϑίγαϊιο 4086 6δϑὲ εχ 
ποθουθηβ εἰ ρουθυϑ δδὲ ργδεϑιδπεῖοσ, διπθδα δαΐεπι εχ 60 αυοά 
αϊρρίαπι πο οδϑὲ βάδιπ [δοίυπι, 8εὰ δἰΐεγα εχ Ρυϊογὶν αἰϊογα εχ 
Ῥοδιογίοτί, ργοίδοϊο ἀδπιοπβίγαιϊο ρτίναιῖνα 6ϑὲ ϑιηριἰοῖϊον ππθιϊον 
φαᾶπι ἀυςαπ8 δὰ ἱπιροϑαθῖ16. φιοοῖγο δἱ μᾶς τποἰϊοτ δϑὲ διεγιθυῖνα, 

80 Ρραϊδῖ δᾶπὶ δἰϊδια ἀυσεπία δι} ἱπιροϑθὶ 116 6588 τπθϊίογεθ. ὃ 
21. Ἐπὶ δυΐοπι βοϊδητῖα οχαυϊδιίοτ δὲ ργίογ φιιᾶτι αἰΐα δοϊεῃτῖα, 

Ὠθπιρο δὰ 4ιὰ ρογοϊρίτατγ φυοά δἷξ εἰ συγ δἰξ, πο δβογϑιπι φυοΐ οἰἱϊ, 
αύᾶπι δοϊθπιία ἰδηϊτπ ΟΠΓ δῖ. εἴ 488 πο δϑὶ ἀδ ϑυβίεεῖο, 4πᾶπῃ 
ὁἃ π86 ἐδδὶ ἀο ϑυβίεοϊο, αἱ γι πιθιϊσα φαᾶυπ πιιιδῖςα. εἴ 4ιε δὲ 
δχ ρδποϊογθα8, φαᾶπε δὰ 486 εὐ εχ δἀϊδοῖοπα, αἱ ΓΙ ΥΣΣΌΣΥ 4υδπι 
ξεοπιεῖτία. ἀΐοο δηΐεπι ἐχ δάϊδοϊίοπα, σνϑἰυτ ππιϊᾶ9 οϑὲ δαροίαπιία 
ἈΡό4α 5ἰτα, Ριυποῖατι Ὑ6ΓῸ 6ϑὲ δυβδίδητία ποι δἰ δἰϊα ; ἤδη Ὑ000 
ἐχ δἀϊεεϊίοπε. 

28. ἴὕπᾶ δεἰεπιία, ιδς  δοι ἰςθὶ δδὲ ππίῃ8 ξθηθτῖδ, δϑὲ δογαπι 
4886 εχ ργὶποῖβ σοπιροπυπίαγ, δὲ ραγίοϑ διιῃὶ δαὶ αἴδοιίομοα Βότθχα 
Ῥεῖ 86. αἀϊνογϑαβ δοιθπῆδα δυπξΐ δοτπῖη, 4ποταπι ῥτγποὶρία πο 6χ 

δ εἰϑάδια ρτιποὶῃ 9 ογἰαπειγ πες αἰΐεγα οχ αἰτειῖδ. ἔπαΐτ8 ταὶ δίψαν 
εδῖ, οὔπι 45 δα ἱπἀοιηοπδέγαθ ἶα ρεγυθπεγὶξ. ορογίεϊ Ἔπῖτα 68 6588 
π᾿ ἐοάεπι βεπεγα ἰπ 400 ϑυπὶ φοΠοΙυϑίοη 5 ἀδπιοπϑίγαϊαε. ϑιβτιιπι 
Ζαοφας Βυΐυ5 ταὶ εϑὶ, οὔτη δὰ 4088 τποῃϑίγαπίαγ δαὶ ἰπ δοάθιι 
ξδπογς εἰ σγπροηθᾶ. ᾿ 

29. ΕἸδιὶ δαΐοπι ροϊεβὲ πὲ εἰπϑάθτι ςοποϊαδιομΐδ δας ρἰαγεβ 
ἀεπιοποιταοπεϑ, ποι δοΐαιη αχ δδάθιῃ οἶδθ8ε ϑιταρίο Ἰθειπὶπο ὩΟΏ, 
σομτπαπῖοῦ Ὁ αδγθιῖα, υὙϑἰατὶ δἱ ξεσταϊπογαμι α βὶ δυτηαίογ ταδήϊυπῃι 
γ οἷ δ εἰ ζ, 5εἀ δἰΐαπι εχ ἀϊνεγϑίβ οἰαδοὶθι5. πὲρα!ὰ 6δῖο τὸ ἃ τοα- 
ἰδεῖ: ΠΡ] δ, πιον δγὶ: τὸ βὶ ἀπίοπι νοϊαρίαϊα αῇβοϊ, εἰ γυγϑαϑ τὸ ἡ ἴγϑη- 

10 φυϊΠ]αγὶ: γογα ἰρίίαγ οἱ τὸ δ τῷ β εἰ τὸ α τῷ δ δἰτεγὶ βαϊτατ : εἴαπίπι 
φαὶ υοϊαρίαῖε αἰβείταγ, ἱπονδΐαγ: εἰ φαοά πιονυοῖατγ, πειιιϊαῖαΓ. ταγδα5 
τὸ α τῷ ἡ ἃς τὸ ἡ τῷ β τοτὲ αἰιπβαίξαγ : φυϊσυησαα ἐπ το]υρίαϊα 
αἰξοίτατ, ἔγαπαυ]αΐαγ: εἴ αὶ ἔγαπφα]]δῖατ, πιαταῖαγ. ἀπαγα ΡῈΓ ἀϊ- 
γετῦβὰ ταθάϊα εἰ πη δχ βαάθιι οἶδ886 σοπβοϊζαγ 5γ]]οβίδιπιι5. πο [τ 
ἰδίηθη οἱ πειυέγαπὶ πιθάϊαιῃ ἀδ αἰΐοτο ἀϊοαΐαγ, 4υϊα πθοθ856 εϑὲ πὲ 
ΒῖηΡο αἰΐουϊ οἰάδθιη ἱπϑίηξ. σοῃδίἀετλαγα δαίθια ορογίοξ φαοῖῖο8 εἰϊαπι 
ῬΘΓ αἰϊαβ βριιγαϑβ 3}}]ορίϑπιν8 Κειΐ ροβϑὶῖ εἰυδάθμι οοποἰιδοπὶδ..Ὁ 

30. Εοτίυϊϊαο διΐθιῃθ γϑὶ "0. ον οσὲ οεἰςιτία ρῈΓ ἀσπῖογιϑίγαϊο- 

0 πριν. [οτγίηϊϊυπι δπιὰ πθο εϑὲ ποοδϑϑατίατα πᾶς Ρἰογιηιιδ ὀυθηϊξ, 
δεὰ ε9ὲ ἰὰ ηυοά ρταδϑῖογ μαδο ξ; ἀειπομδέγδιίο νυ θγὸ εδὲ Βογθαι Α|1ὸ- 
τἶτι5. οὐμμῖβ δαΐτῃ 5] ορίϑιπ5 οἰδεῖ γ6] ρῸΓ πϑοθϑϑδγίαϑ ριοροϑὶ- 
ἄοπεϑ ναὶ ρὲγ δα8 Ζι86 ρ]διτιη4αα γεγᾶα δυπξ, αἱ διφυϊάσθτι ργορο- 
δἰιίοποϑ δἰπὶ πϑοθϑϑαγίᾶθ, δἰΐαπι σομποϊυσίο οϑὲ προθϑϑαγία; δίῃ δαΐθηι 
ΡΙοσπιπ χα ϑαπὶ γεγᾶθ, δἰΐδτη σοπο]υβῖο ε8ὲ Βαϊιδτηοάϊ, αοοίγοα δὶ 
ζογιαίϊαπι πος ρδγαπιαας δὲ ἤ6Ὸ παροδδϑαγίινη, Ὡ ἢ ροϊαϑὶ 6886 δἰ ῃ}8 
ἀειμοποίγαϊο. 

31. Νὲς ρὸγ ϑδϑῆϑαπι βὲ τιῖὶῖ βοϊαπιαβ. πᾶπὶ εἰδὶ δθιϑι5 δϑὲ γοὶ 
30 16}15 ἂς ποὺ Πυϊῃϑ δἰϊουϊμ8, ἴδῃ ὨΘΟδ886 οδὲ δαπῖγο πος δἰ φυϊὰ εἴ 

αἰϊοπθὶ εἰ παμο. χαρά δυΐοπῃ εϑὲ Ὠπίυθγϑαϊα οἵ ἵπ οὐππίρι8., δθηϊτὶ 
ποαφαΐς, φαΐα ποῖ εδὶ μος αἰϊαυϊά πδαια παπο: δἰϊοααὶ ποῺ 685εῖ υὶ- 
σεϑα]ε: φιοά δίῃ δϑἴ δειροῦ οἱ ρίας, ἰά ἀϊοϊπιαϑ 6856 ὑμῖν εγ-- 
8416. φαοπίαπι ἰρίταγ ἀδιποηδιγαιίομϑα δυπὶ απίνθυθα δ, ὑπὶνθυβα ἃ 
γἜγο δοῦ ᾿ἰςδὲ ϑεπεϊγθ, ρδγβρίσπαμη δδὲ ποπ βαγί Ρ6Γ δθῆϑῶτα τι δοϊα- 
τῆσδ. ἱπιπὶὸ ῥἰδπυμτι εδὶ, οἰϊδιηδὶ βθηδα ραυοῖρὶ ροϑβοῖ ἐγίδπραίαπι 
ἄποριι8 γεοιῖί8 δθχυὰλθα δηροϊοα ἤᾶραγα, πὸϑ 6886 γεσυϊδίϊγος ἀδ6- 
τη διγϑοῃθτα : πθς Θμΐπι, οἵ ααϊάδι ἱπφυϊπηΐ, δοϊγθιῆυδ. ΠΘΟ 6488 
εϑ1 δηἰπὶ δαπῆγε ραγις]αγα: δοϊθητα Ὑ6ΓῸ οϑὲ, Ζιΐα ἀπίνθγδαὶα οο- 
διοϑοίϊογ. ἰσοῖγοο δὶ δϑυρια ἰαπαπι Ἔϑϑϑιῖῃα εἰ υἱάθγοιαι8 ορροβιϊδτῃ 

88 6586 ἴδῦταπι, ποπίυπι σΟΡΠΟϑο ΓΘ πιὰ οὐυδαπι ἀδἰδοιίοπίθ. δαπῖγο- 
τὰς δηΐπη ἰππᾶπὶ πθτς ἀδῆοογθ, ποὺ 4αδιποῦγοπι οπιαΐπο. ἀεβοϊαῖ, 
4ιΐα δ6η8ι39 ποὸῃ ρδὲ ΓΕὶ πηϊνεγϑα 8, Ὑθγυμα ἰϑίθθ δἐχ 60 αυοΐ 
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υἱάδγοσναϑ δορα ἢος δοοίἄογο, Ὀπίψ γα! ἱπυθϑεραίο ἀοιποπδίτδεο- 
τεπὶ ΠΑΡ γοπιιδ: Θχ ρἰαγίθυβ δυΐτπ ρατεοαϊαγί θα ἀπίνογραὶα χπδηΐ- 
ζεϑῖαπι βὲ. ππΐνϑγϑαὶα δυΐειη δδὲ τπδρπὶ ἰδοϊεπάυιη, χαΐα ραϊείαοϊξ 
οαυϑαπι. αποοῖγςα οἰυδπιοάϊ γογυι, αιιάγαπι ἀἰῖα εϑὲ οδυδᾶ, ππίνϑῦ- 
8819 οοζῃϊο εϑὲ ργδθϑίβπεοῦ 8εμϑυιμ ρεγοθρ οι δἱ ἰμι 6 ]σϑη- 
16. ῥτίιπογαπι δυΐεμι ργιηοἰρὶ ογιαῦα αἰῖα δεῖ γδῖο. Ῥεγερίουστη ἰρι ταῦ 
εϑὲ Βαγὶ ποι ρ9886 αἱ δε: εμἄο ϑοϊδίωγ αἰ χα! ἀθπιοηδίγα!!θ, οἱδὶ 10 
ψυὼθ δαπῖϊγθ πος δρρεῖϊεϊ, δοϊθητίαπι ἤδθογο ρϑγ ἀβιποιδίγαϊοποπι. 
δυπὲ γθγὸ ὩΟΩπα 4 αυάς ΟΡ 86ηϑιι8 ἀεξεοϊαπι γζθγιπίιγ ἰμῖογ ργο- 
ῬΙοπιαὶα. χαδοάαπι δμΐνη 81 σἱ ἀθγθπιι8. ΠΟῚ ΌΔΕΓΘγοΙμιδ, ΠΟΙ Ζυᾶϑὲ 
δοϊεῃηξθβ 60 ἶρδο ἀιοά νἱάδγειπαϑ, δοὰ ἰδπαυᾶπι ἈδΡοπίθ5 ἀπίνϑγβθαὶα 
εχ 6ο φυοά οουϊὶ5 σογπδγοῖαιϑ. Ὑϑ]υεΐ δἱ νἱάθγοπιτς υἱΐττιπι ρεγίο- 
ταϊμιη εἰ Ἰαπιθῃ ρεγίγαπβί θη, πη δηϊ [οϑξιπ δϑδδῖ διίδτι σαν {Ἰυχπϊ πεῖ, 
φαία νἱάδγεπιιϑ χυϊάοπι δδογδαπι ἱπ δἰπρα 8 νἱεγῖδ, δίπιὰ ἀαΐοπι ἰῃ- 
το φογθιαδ γεὶη ἰΐα 86 ἤδρδυα ἴῃ οπιπίθιι8, 

32. Εϊοτγὶ δαΐεπι παφυΐξ αἱ ἐαάοτι ργίπεϊρία δὶπξ οτωυίαπι 8 }γ}10- 
Εἰδιποσττη. 86 ργίπιασι Ἰοβίοα σοποιἀογαπῆρυϑ μος τ ογυῃ 6886 ραῖθ- 
δῖ. δυ]Πορίδιπογιπι δηλ δἰΔὶ δ τξ γϑεΐ δἰ ἰὶ [αἸδὶ. πᾶπὶ οἶδ ἰσθῖ υϑπιπιὶ 8Ὸ 
εχ ζαϊδἰα οοποϊαάοτε, ἰαπιθ ἤος 86πιεὶ βϊ, υοὶατὶ οἱ τὸ α 46 γυδγαπι 
εϑῖ, τη άϊυτα δυΐοπι τὸ β εβὶ []Ἰδαπι: ὭΘ4.6 Θπὶπὶ τὸ α τῷ β ἱπορῖ πο- 
486 τὸ β τῷ γ. 864 δὶ βαγυπι ργοροδιοπυπι πιεάϊα δοοϊρἰαπίυν, 1585 
δγαπὲ ργοροϑιξομθ8 ργοϑυ]οξίδιπογατα,, φαΐ οἰπηΐδ σοποίαϑιο [α]5ἃ 
ἐχ ἔα]ϑὶδ μυϊποὶρὶϊδ εἴβοιϊαν, νογαθ δαΐθτα εχ νυϑγὶβ. ἀϊίεγαηι ποσὶ 
ἴαϊδα εἰ γϑγα, ἀεϊπάβ πϑο [4]586 ςοποϊιϑίοηββ δχ δἰδάθπι ρα ρ 9 
ςοἸ ρυπῖαγ. Θἐθηΐπι δὲ ἱμυΐοστα ἔα]δο διιγιθαπῖαγ δὲ οοπίγασια δὲ 
4ιὰ6 ἤθη ροδϑυπξ ϑἰτηι] 6856, Ὑϑἰυτὶ ἰαδιϊἰαπὶ 6586 ἰυἱ δι ἰαλα δὰξ 
ἱχκπιανίατι, οἱ μοπιΐποτη 6686 εαυσιῃ δαΐ Ρουθ, εἰ δοαυδὶθ 6886 τηᾶ- 30 
ἴμ5᾽ γε] ἸΏ ητ1δ,Ἠ δε ἐΐα δαΐομι 4υᾶς ᾿Ροϑὶϊα δππηΐ, [ἴὰ ρῥτγοβαγὶ ροϊεδὶ, 
{818 μεῸ ΟἸππιαπι ὙΘΓΑΓΆΤΝ ΠΟΠο]υδίοπαπι δδάδθιπ δαμὲ ρῥγιποὶρίᾶ, 
τρα]ϊάττπι δαΐαν ρτϊποὶρία ροπογα ἀἰἜγαπρ, πες ἀρίαγί ααϊ δ υϑνῖθ 

οϑὐϑαμῖ, πξραΐα ππὶϊαξοϑ ἔπηίμε δΟη δρίδηϊυγ, φυοῃίαπι 1186 πῸΒ 
ἔομαμε δίϊαιη, δος γθγοὸ παρεπί πϑοθβ86 οδὲ δυΐοπι ναὶ δὰ τπϑάϊδ 
Ἰοεα ἀρίαγϑ ἰϑιππίῃοϑ, υεὶ βιργα, γε] ἰηῦνα; ναὶ 4]105 ἑογιιῖποϑ ἱπέγα, 
αἰϊοϑ εχίγα εχίγεπια. δεὰ πες ργίποὶρίογωπι σοτπιπαπίαπι χυδοάλαι 
6886 ρΡοϑδαηΐῖ, 6χ 4! ρ5 οἸρμὶα οδιεπάδπίυγ. ἀϊσο δυΐοτα σοταπιιηία 
αὡἰ Μπά, φυοάνὶς αἴβτγπιαγα δὲ περᾶγε ᾿ἰσεῖ. βεπαγα δηΐπι δηξίαπι ὃ 
ϑυπὶ ἀϊνεγβα; εἔ αἰϊὰα φυδπιεῖδ αἰΐα φια!ραβ 80]15 ἰπϑαπξ, χα βαδοιπι 
ἀδπιομδίγαδητηγ ἐσ βυῃςἰρ 5 σοπιιπαπίραδ. ρῥγαείεγεδ ργιποὶρία ποι 
ταλ!ο ραυοίοτα δαπὲ φαδιι ςοποϊπϑίομθδ. ρῥγϊποὶρία πδιη]ια δαπξ 
ἴρ886 ῥγοροδβίοπϑε; ργοροδιτοποδ δυΐθη γαὶ δοδαιηρίο γεὶ ἰμίο- 
ἰδοῖο ἑδτιηίπο ἤσππε. ργαθίεγεα σοηοϊπϑίοπρϑ βυιΐ ἰη δηλ 6, Ἰδυιωίῃης 
σόγο Βηϊ. ργβϑδῖθγοα ρτϊπεϊρίοττιπι αἰΐα δυξ δχ πδοϑϑβιξαϊο 411ἃ σοῶ- 
Ὀπρεπιία. οἷς ἰφίταγ σομ δ ἀδγαμ!θα5 ἀρράγορῖς βογὶ πὸπ ρο888 υξ 
οαάδιῃ δἷηξ ργιποὶρία Απλϊα, οὰπι ἱπβηΐτα δἰπε οοποϊυϑίομεδ. χαοάεϊ “0 

ἴο φαοάαπι τιοάο ἀΐοδς αἰϊφυΐς εἀ ἀθπὶ 6888 Ργἰπεὶρία, γεἰαῖ χφυὶὰ 
ἤδδς δε ρϑοτηθίναα, 114 πυτηθγογωμ, αἰΐα ἱπϑἀϊοίμαο, μος αυὐἱὰ 
Αἰϊυ ἃ δϑὲ φαλιπ 6826 ργίπεϊρία δοϊαπιϊαγατι ἢ τι ἀϊοαϊαπι δυΐοπι οδὲ, οἱ 
υίδ ἀϊςαὶ δαάθτι 6886, φυΐα ἱρδ8 ἃ δὲ ἰρϑὶβ πὸὴ ἀϊδογθρδηῖ: δὲς δοὴπα 
οἰππία βθηξ δαάεπν, αἵ ὑθγο βθᾷὰθ μος, δχ οιππίρυϑ ἀθπιοποίγαγα 
φυοάνϊα, εδὲ 4ΆΘΓΟΓῈ ΟἸηπίμι 6896 δα άδιη ργιηοἰρία. Ποο Θηίιη δὲ 
νδ]ὰε ἱπερίπαν. Ὠθαμ6 δπίιπ ἰμ ταδηὶ Γαδ ἀϊϑο ρ] εἰ μος Αἱ, με ἴα 
τεβοϊπξοπα βεγὶ ροϊεβθῖ, φιοπίαπι ἱπιιπεάϊαϊας ῥρτοροσίιοπεα δυμὶξ 
Ρτϊποὶρία, Αἰϊὰ σογο οποϊυβῖο δὲ δδϑιηρία ργοροβίδοπα ἱππθ- 90 
ἀἰαῖα. δἰ ιυΐθ δυΐεια ἀϊςαὶ ρτίπιδβ ἰπηπιε ἰαῖω» ΡΓΟΡοϑ ἸΟὨ68' 6886 
Ρτποὶρίδ δαάδπι, ἅπὰ ἴῃ φαοφας βέπεγα δὲ. φυοάδὶ πες Βετγὶ ροῖεδε 
αἱ ἐχ οπιπῖρυ9 δἰσπὶ οροτίεϊ ἀεπιομϑεγοῖατ φαοάνϊς, πες πὲ ρτϊποὶρία 
εἰπὲ ἰϊα ἀἰνϑγβα τ δἰ πρι]αγανα δοϊ θη είαγαπι δἰπε ἀΐνθγθα, γοηχαϊϊας 
τὑἱ εἰασάειῃ κειετὶς δίμξ οπιηίαχο ῥρσϊποὶρία, 86 οχ ᾿ΐ μδθο, οχ 1118 
1116 ἀεπιοπδέγεπειγ, δεὰ δὲ μος δροίάθγε ὩοὩ ροβϑθ οοπϑίδϊ: φυΐρρα 
οϑἴθηδαιῃ δὲ ἀΐνθγϑα βέπεγα ργιποίρία 6886 δογτη 4πᾶ6 βθῶογο ἀϊξ- 
ἔρττιπξ, τίᾶτι ῥτϊμοἱρία ἀυρ] οἷα σαπε, ἰὰ 69: ὁχ χυΐρδ οἱ οἶτοα φαοᾷ, 
Ρτὶποῖρία ἰρίτατ ἐχ φαΐρυδ, ϑαπξ σοπιπιιπία, Ρτγἰποὶρία υϑτὸ οἶγοα ζαας, 
δαηΐ ργορτγία, οἱ ππιπογα8, τηαρτταάο. : 

, 38, Ιὰ νϑεγοὸ 4υοά 80} 5οἰεπιίαιη οδάϊε δὲ δοϊδπεα ἀπ (εγαπὲ ἃ Ὁ 90 
αΡἱπαΡΕ} εἰ οριπίομα, αιΐα δοϊθμ τα δδὲ ἀπίνθγθα!α εἴ οχ ΠΥ ΣΤῈ 
πΘΟΘϑϑαγατη ΔΌΪΘΠῚ ΠΟ ροϊδδὶ δἰ ἰοῦ 86 Πάρεγα. φυδοάδιν δαξοτα 
δῃπὶ γεγὰ οἱ ϑυηΐ, βεἀ ροδϑυπὲ εἰΐδιῃ αἰ ἑτοῦ 86 πάρογο. οοηϑιαῖ ἱκῖτας 
οἶγοϑ δες ποη 6588 βοϊθπιίασῃ : αἰϊοχυΐῃ ποι ροδϑθιΐ αἰϊῖοτ 88 άΡ Θσα, 



ἈΑΝΑΙΥΤΙΟΘΟΆΌΜ ΡΟΘΤΕΚΙΟΆΌΜΊΊ. 1. 

χα Ῥοδδαδὲ δἸΙξου 86 ἤάΡεσο. δ πόχαε ἵπεε Προπείαπι (τοσο επΐπὶ 
᾿πιο!] ρου απ ρτϊποιρίατα δοϊθ ΕΒ 46) πεο ϑοἰεπεδπι ἱπα επιουθίγαθὶ- 
Ἰεια: ἤδθς δαΐεπι εϑὲ εχιβεϊμαδῖϊο ργοροβιοπίδ ἰηπιεἀϊαῖδθ. αἰαοὶ 

89 τϑγὰ εδὲ ἰῃ16]]Ἰρεπεα οἱ βοϊεπεα οἱ ορίπίο, δὲ φυοὰ ρεγ μβδες ἀϊοϊζωτ. 
ΔΉ τοῖα τγαϑῖαὶ αἴ ορίπῖο δι: εἶγοα ἰὰ χαοά 681 φυϊάεπι σεγιῖα δὺὶ 

ἄνα, 86ἀ ροῖε8ὲ εἴδη Αἰἰῖου 86 πδαθδσγθ. ἤος δηΐθιῃ οϑὲ δχιδεμππαῦο 
ἱχητηθαϊαῖαθ ργοροϑίοπῖβ δὲ ποῖ πδοθϑϑϑγίδθ. δἴχπο μος ἐδὲ σοηβ86ῃ- 
ἴδπεῦπι 15 4πῶ6 ἀρραγϑηῖ: πϑῖὰ Ορίπὶο δϑὲ γε ἱποοηϑβίβηϑβ, δὲ παῖιγα 
εἶπϑ εϑὲ δἰαϑτηοάϊ. ῥγαδίθγθα ἤθῖπο ρυϊδὶ 86 Ορί παγὶ, 864 δεῖγε, οὔτα 
Ῥαϊδι τεπὶ ΠῸῚ ρο886 Αἰ πετ δὲ ἤδρεγα. οὔπὶ δυΐειη ρυϊαὶ τοι ἰΐα 
6886, Ὑεγητα Αἰ ΕΥ 4υοηπε 6586 Ρο886, ἴσης 181] ργο ὨἰΒ δὲ 4π0 ταϊπδ 

, 10 ορἱπεῖασ. 4παϑὶ 18}15 τεὶ δἷξ ορίπίο, πδοβδϑαγίδε Ὑ6γῸ βοϊοπιῖα. χυο- 
ταοάο ἱρίτατ ποη ᾿ἰσοῖ ἰάδιη ορί πατὶ δὲ βοῖγε 7 δὲ σὰγ ορίπϊο 9 δϑξ 
ϑοϊεητία, δἱ χυὶδ ροϑαοτῖε, φσαοάἀςπηαας πονῖξ, 46 6δο ορίπίοπθπὶ ΒΡ ετῖ 
Ῥοδδ67 ρδγϑευθῖαγ δηΐη πιφάϊα εἰ χυΐ δοῖῖ εἱ αιὶ ορὶπαῖατ, ἄοπεο 
δὰ ἱπιπιοάίαϊα ρεγυθπεγίξ ππᾶγε δἱ 1116 πουΐξ, εἰΐδιῃ χυΐα ορίπαῖηγ 
πουΐξ. τὸ δῖ ᾿ἰσοξ ορίπατὶ φιοὰ δἱξ, ἰϊα δείαπι οὰγ δῖ: ἤος δυΐθηι 
εδὶ ταδἀϊυπι. δὴ οἱ ἰϊ8 Ἔχ ϑι μπαρὶς 486 πο ροϑϑιπῖ δἰ τα γ δὲ ΠΡ εγο, 
πὶ οχίϑεϊπιεϊ δὲ άθοτα ἀεβηϊεξίοπεθ ρεγ 4π88 ἀεπιοπϑίγαεοπε οοηβ- 
οἷπηΐατ, ποῦ Ορὶ παρ τον, 564 δοίει 7 δὶ υθγο εχίϑεπιθὶς υογὰ χαίτη 

80 6826, ΠΟ ἴδπιδη ἤδεο ἰρδὶ8 ἰπΠ 6586 δεουπάυπι 688εηίϊαπι δἰ δεοπηή πὶ 
ἔοττοδαν, υϑῦα ορί παρ ταν, πο δυΐεπι δοῖδε, δὲ φαοά οἷξ, δὲ σα δίς, δἱ 
τὰ ἱπητι οἀϊαῖα οΟρίπαῖτια [ὩΟΥἘ 7 δὶ Ὑ6ΓῸ πῸη ρ6Γ ἐτηπιθϊδῖα, ορίπᾶ- 
ἀξατ δοίυπι. φαοὰ 91:7 εἰυϑάδηι δαΐεπι ταὶ ορίπίο εἰ βοϊθπεα ποη 

οπιηΐπο διηΐ. δοά 4ῃεπιδάϊποάιμ εἰ [αἶϑα δἰ σϑθγα ορίπὶο δυηὶ αἱϊ- 
400 πιοάο εἰυϑάεπι ταὶ, ἰξα εἴΐαπι βϑοϊδηθα δὲ ορίπῖο ϑαπε οἰαϑά δια 
τεὶ. εἷ 45 επὶτὰ αἀἰσαὶ εἴ ορίπίομεπι υθγᾶπι δὲ ἴδ βασι, ῶξ 8. 1Π1οεξ 
ΠΟΒΉΜ]11 ἀϑδοστιπῖ, οεἴυϑάθις τοὶ ε886, δοοίάϊξ τὶ ϑβοντῖκ ρτοδεῖ οὔπὶ 
αἰϊα, ἕαπι ἤοο, ποη ορίπατὶ φαοπιρίατη ἰά ἀυοα ορίπατον ἔωϊδο. χυΐα 
Ὑετγο ἰάόπι ἀϊοϊ τ πρ! εῖ8 πιοάϊ5, αἰϊο παοάο ροβδαπὲὶ 6886 εἰπδάθτηι 

80 χαὶ, δ[ῖο τποάο πο ροβϑαπί. ὙδγῸ δηϊπὶ οριπαγὶ ἀϊπιεῖϊο πη 6886 
ΠΟΙΠΙΣΈΠ ΠῚ ἸηδηδιιΓαη οὑπὶ ἰδίογε ἀρϑυγάμπι 6βῖ. δεά συ ἀϊπιε- 
Ὥδηϑ, οἶγοᾶ 4υδιη Ορ᾽πίοπδδ Ὑθγβαηϊοῦ, δδὲ ππᾶ δ δϑάδπι τοα, ἴα 
ορἰπίομε δυμὶ δἰπδάεπι γαῖ. πϊγίπδαιιε ὙὍΓῸ δϑϑθηξῖα, θᾶ ἱπ ἀεβ- 
πο 6 ρομὶδετ, ποη εϑὲ δαάθπι. 5: π|}Π|6Γ δα ΐεπι δἰ δοϊ πε δὲ ορὶ- 
πὶο δαπὶ εἰυδάειη τεὶ. αἰΐθγα παιπῃα ἐΐα οδὲ 46 δηΐπαὶ πὶ ποῖ 
Ροϑϑὶϊξ ποῦ 6866 δηϊμπηαί, δἰξοτα υθτὸ πὶ ροϑϑιῖ. υϑἰιὶ οἱ δἰταεγα δὲ ἀθ 
ἔο υοά δὲ ἰά ᾿ἰρϑὰπι χῃοά Ποπιο; αἰΐδθγα υϑτὸ 81 συΐάθπι ἀς μο- 
ταὶπθ, πὸ ἰάτθθῃ ἀθ δὸ ηποά εδὲ ἰὰ Ἰρϑῦπι φιοά ἥοππο. δδάοθσῃ 
δεΐπὶ ταδ, ΠΟ πιο δα ]ΠἸοοῖ, πον δοάδπι πιοάο δοορίξιτ. εχ ἰδ δυΐοτα 
Ῥογϑρίοπαπι δϑὲ βοτὶ ποῦ ρο886 αἱ εαηάοπι γαπὶ δίπιαὶ ορί πεῖν χαϊ- 

δ δρίαπι εἰ δεῖατ: δ] οσιιΐη δαί ϑεπιαγεξ δαπάθι τὲπὶε Αἰ ΠΥ 86 ἤαθογα 
Ῥοδ86 εἴ που Αἰ τοῦ 56 παθοτθ ρόβδοὶ απο βατὶ πϑαυῖξ. ἴῃ δ] υετὸ 
εἴ αἱΐο Βοϊπίπο ἘξΓα 6 6656 ροῖοοι ὁ ὁαάςπι γα, αἱ ἀϊοξαπι [υϊξ. 
ἴπ οοάδιῃ τϑγὸ ποῦ δῖ ἴα ροβδί δι ο, αἰϊοφιῖη δἰπιὰ] Ὄχι ϑενι ΓΈ, 
ἐχειαρὶϊ εαυϑα, ἰϊοιιΐποπι δό86 κεἰ ἰρδῦπι ποα ἀπίιπαὶ (μος δπῖτα 
ἐδὶ πο ρο886 εθ56 πὸῃ ἀηΐααὶ } δὲ πὸ [ἃ ἰρϑαπι ΄αοά δηΐπια] : μος 
δαὶπι δἱϊ ΡΟ656 6556 πὴ απ πναὶ, τοϊίαυα, ἰὰ εδὲ 4ηοπιοάο ἀϊδθη- 

ἔπεα οροτγῖεαὶ ἀἴδποεδπι εἰ ἐπι Πρ οηϊίαπι εἰ δοϊοπέαπι εἴ ἀτῖοπι οἱ 
Ρυυάεητίαπι δἰ δαρ᾽ επαπι, ραγεπα δά παξαγαϊθιη ρμαγίζχη δά τλόγϑί θη 
φοπίοπιρ᾽ ἰοπειῃ πιδρὶ8 ραγεϊπεπε. 

10 ϑ8ά. ϑαραοϊ(αϑ διΐθτι δὲ Βοπὰ φυδεάδμι τηϑαϊὶ οοηἰεοϊαο Ἐγε- 
Υἰδδίιπο ἰαπιρογα, Ὑϑ]υτὶ δὶ 48 υἱάσπϑ Ἰπδπι δΟΙΠ ΡΟ δοΐθπι Ὑ6ΓθῸ8 
δρίεπάδγε, οοηζεδιϊπι ἱπιθ ]Πξαῖ στ ος δῖ, πεπιρα χαΐα 1] 5εγαῖαν 
ἃ δοΐο; δαὶ νἱάεῃα οοἸ]οαυεηίετπ τι ἀϊνίτθ, οορτποδοαῖ οὰπὶ ἰάθο 
ξοΠ]οχαΐ φυΐα ρεουπίαισι πιυϊξιυδῖιγς δὺξ δοῖϊδὲ οἋΓ ἄϊιο αἰϊᾳηὶ δἱπὶ 
δι οὶ, φαΐα δοι]οδὲ δὰπὲ δἰυϑάδπιν ἱππεῖ. οπιῃθ8 δηὶπι πιθάϊα8 οἂπ- 
848 Ῥεγϑραοῖϊ8 ΟΧίΓεπιϊς οορηουϊξε δϑῖο δο]δπὶ Ὑθγϑῃ8 8ρ]διιάδγε, 
ὩΡὶ α; ΠἸαδιγαγὶ ἃ 8016 β; ἔπιπα τὸ γ. ἱποδὲ ἰρίξασ [ψπδο, τῷ γ, τὸ β, 

οἸὰ δϑὲ Π]υδιγαγὶ ἃ δο]ε; τῷ β δαῖοπι τὸ α, ἢος 6δϑὲ {ΠπὼΔ συ ϑγϑὰϑ 8Ρ[δη- 
10 ἄδτε, ἃ 400 {{Ππϑὲγαίατ, πυᾶγα εἰἴαπι τῷ γ τὸ α ἱπεβὶ ρετ β. 

Ἰ]. 

1. Οὔὕδε φηδεττιπῖασ, ἴοξ πύσαθγο δυηΐ φαοῖ ϑαπὶ δὰ χπᾶε δεῖ- 
τῦτ8. αυδογίτνιδ δυΐειῃ αιδίϊιογ: χηοὰ δἷξ, σατ δἰ, δὴ δἷξ, εἰ αυϊὰ 
εἰς. οὐπὶ Θηΐπὶ πΐγιπ 5[: ᾿ος δη ἤος φυδοτίπιυδ, ρίυτα σοτπρ]οοΐεη- 
165, δα! υἴγαπι 801] ἀοσβοῖαϊ δὴ ποη, ἴαπς 4υδειίπιας αποιὶ οἷξ, 
᾿νυΐαθ δυΐθμι ταὶ δίρηυτα 6σὲ, αιΐα οατῃ ἱπυδηΐπηας φυοὰ δοὶ ἀεβοίϊ, 
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ἀεοϊπίτητιθ φαδετγογο; δὲ δὶ ΔῈ ἰηἰο σορβποϑοογοιπῃ8 σπορὰ ἀεβοῖέ, 
ὩΟη Παδογογοιπιβ ἂπ ἀδβοϊδξ, οατη απΐοπὶ ΠΟρΤΟβοἰπιι5 ηποά 511, 
ἴπης ΦΔΟΥΙΠΙ.5 ΟΌΓ δἰ. σὑϑὶυ οἰπὶ πονΐπα8 χιοά 850] ἀδῇοῖ! δὲ 80 
αυοὰ ἴεττὰ πιονδίυγ, ἴθπς ηδογίπιῃϑ σὰν ἀδβοίαϊ ν6] ον πιον θαίατ, 
Ἀωδς φυΐάεπι ἴϊὰ αυιδογίπιι8. χυδθάαπι Ὑ6ΓῸ Α]ἴ0 Ἰποὰο φυδδγιιηιϑν 
γοὶπτὶ δὴ 818 πθοπὲ (δηϊδαγιϑβ υοὶ ἄθηβ. ἀΐσο δυϊδιῃ ἃη δὶ ὩΘΟΠ6 
δι ΠΡ Ἰοἰτογ, πὸπ ἂπ οἷξ ἂἱδι8 ποοῆθ. οὔπὶ δηΐοτη πΠΟΥΪπιῺ 8 ΓΘΠῚ 
6886, φαλετίπινιο αυϊὰ δἷ:, υϑὶπεὶ φυϊὰ ἱρίτατ δβδὲ ἀθιδ7 δὺΐ χυϊήὴ 658 
Βοπιοΐ 4πᾶε ἰρίτοσς φαδοτινναδ δὲ 4886 ἱπυεηΐα σορποϑοίπιιϑ, ἢδ60 
οἱ τοῖ δυηξ 

2. Οὐπι διιΐοπι σπδογίτπαβ αιοὰ δῖ δαξ δῃ δῖ εἰ παρ! οἰ τοῦ, τατα 
φαδετγίπιαδ αἴταπι 5[ξ τἸπεάϊιιτα ᾿ρϑ18 8ῃ ΠΟη δἰξ. οἴπὶ δα ΐαπι σΟρτο- 
δοεηῖθδ το] χυοά δἰξ γ68] δὴ οἱΐῖ, δἷυβ ἴῃ ραγίδ δῖτε δἰ πιρ] οἰ 6, ΤΌΤΕ 8 
πδογίϊη 8 ἙῸΓ δἰῖ δῖ αυὶά 5ἰῖ, ἕχπο χιδοτίπιιϑ 400 ἀπᾶπὶ 51} πιεάϊππι. 90 
ἊΒ δυΐοπι ἱμιε Προ αιιοά 511 γ6] ἂπ οἱξ, 1 ρατίβ οἱ δἰ πιρ!ϊοῖτεγ: ἴῃ 
Ῥαγῖα χυίάειη, νεΐπε ἀεβοίτπε Ἰὰπ87 νοὶ δυροίαγηε ὃ εἰοηίπι δἰτπα 
Αἰ φυϊὰ πεοπα, δαϊπϑιποαϊ χαυδοϑείοηΐ μας αιπογίπια8. δἰ πιρ] οἶτον 
δυ ΐαπι, Ὑϑ]υτὶ δὴ 81: πθοηδ ἰυ πᾶ ναὶ πο χ.) ἰπ οπιπὶβριϑ ᾿ξ Γ 4ι86- 
δου Βπ5 δοοί ἰδ πὶ φαυδογαϊογ το] δὴ οἷ υπϑάϊυνπ νοὶ φυοά 5ἰξ νῆδ- 
ἀϊαπι. πᾶπὶ οᾶιιϑ8 δϑὲ πιδάϊιπι, ἴῃ οἵπηΐρα8 δυΐοιη ἤδθο ηδογιἴατ, 
σεϊυε ἀεβείτπε δϑέπα οαπδα δ] ἴχια, δη ποη 7 ροϑβὲ δες, οὔπὶ οορπο- 
Υἱχυ8 6886 αἰϊφαδτι οδτιδᾶπι, {πδο γι }8 Παδδθηδτα ἤδες δἷξ. δὴ οδυ88 
ΟΌΓ 91: ποη Βος νεὶ {Π|ι4,, δεὰ 5:1πρ]Ἰοἰτετ οϑϑοπῆα, γὙδὶ πο δἰ πιρ]}- 10 
εἰἴετ, δεὰ αἰϊφαϊά εχ 115 Ζαδε ἱπϑαπὶ ρ6Γ 86 διυὲ ρεὲῖ δοοίάεπβ, πι}1] 
δἰίυὰ εϑὲ χυᾶπι τηεάϊῃπι. ἀΐοο δυΐδιη 9ἰπιρ ἰοἰΤῈΓ 6886 ἰρϑυπι 580- 
ἐδοῖαπι, αἱ Ιυπαπη τοὶ τεγτᾶτη στ εὶ δοίθπι υδὶ τγίαπραίυη, 6586 δαΐοται 
δἰϊφυϊά, τα δοἰρδίπι, δεηδὶ τδέθιι,, πε αι! δῖθπι, δὴ οἷ} ἐπ πα θά] 
ὭΘΟΠπ6. ἰῃ 115 δηΐπιὶ οἰπηίδυσ ρογϑορίςαυπι δὲ ἰάθη 6886 χυϊὰ 68ὶ εἴ 
4ιδπιοβγέτι δϑξ. αὶ δϑὲ δο]ρϑῖ5 Υ ργίναϊιίο [ατπϊηῖϑ ἴῃ ἰαπα ΟΡ ἴετταα 
ὀΡροδιοπετη. οἷγ δὲ δο Πρ 8157 δὰϊ οὐγ ἀδβοῖς πα ργορίογεα φαοὰ 
δδᾶσ ἰυπιει ἀθβοϊξ ἴοτγα ορροϑίϊα. χυϊά 6ϑὲ σοποδαϊα δῇ τϑῖϊο πππλθ- 
ΤΟΓΌΤΩ ἴῃ δοτῖο εἰ ργανὶ. ΟΠΓ σοποίπυπε δοπίῃπι δὲ ργατοῦ αυΐα πι- 20 
τ ΓΟΓΌ τ ταϊ ποῖ μαροπὶ δουΐη δὲ ρσγαυδ. σΟΠΟΪΠΌΠΙΠΕ δου ει 
εἰ ρταυεῖ μος δϑὲ δϑίῃε ἴῃ Πυιπογὶ8 Γῖο Θογαπιΐ οὐπὶ Ὑ6ΓῸ 8666- 
Ρίνπμ8 ποά οϑὲ, ἵππι Πυδοτίπιυϑ ΦυΘΘΠδπὶ ἰρίτυτ δ8ὲ ταιϊῖο 1147 χυοὰ 
δαϊεπι πιά ϊ! δἰξ οὐμπὶθ φυδθϑῖῖο, δα ἀδοϊαγαπὶ χυόττη Ἰπεάϊπτι δδζ 
δε ηδὶ 8116. φυδογίπιιβ δηΐπὶ ποη ρεγοερία ρῸΓ δεηϑυπὶ (ΕΧΟΙΠΡΙ: οδ0188) 
εοἰϊροῖ, δὴ οἷξ ποοπθ. χαοάἀδὶ 6556 Π|η8 δΌΡΓΑ ἰυπᾶπι, ΠῸῚ 4ύδεγα- 
ταπιῃ8 δῇ βδῖ, πεαι6 οὐΓ βαϊ: 8εἀ οοπίεϑβειπ τηδηϊ εϑῖαπι 688εῖ, χῃο- 
πΐδπὶ Ἔχ δ6Π88 ἐξεεὶ αὐ οἴαπι υπίνογδαϊε σΟρπ ϑοογοιηιβ. ϑδηϑιι8 
δπῖπι ρεγοίρίς ἔδγγατη παπα ορροπὶ, 4υΐα σοποῖϊδξ ἴππαιι πιπς ἤ6Ά- 30 
ξεγδ: εχ ἤος δαΐεπι ἤοτγεῖ υπίνεγβαϊθ. αιειπδάτποάιυπι ἱρίτυτ ἀἰχὶ- 
πιὰ8, πο886 ααϊὰ εδἷξ, ἰάοπι εδὲ δἴψιιδ Ὡ0 886 οὔτ δῖ. ἤοο δυΐοπι γα] 
δἰπιρ Ἰοἰτοτ, ποῖ δόστιπι χιρρίδιπ 4046 ἰπϑυπέ, τ εἰ δοστιπι φαὶρ ρίαπι, 
Εὐϊασπιοαϊ βωμε Σνωλοτο ἰθος ΡΏΘΉΪο8 Γοοῖοϑ, δξ 6886 πιϑὶυ8 γαὶ 
ταϊηυϑ. 6886 ἰρίἑοΣ ἴῃ Οτπθ θα 4681 18 απο ςοεζνειοτα τα θαι, ταδηὶ- 
ζξοδῖαπι δεῖ. 

8. Οὐοπιοάο δαϊεπι ργοβεῖην χυϊὰ 5ϊξ, εἰ 4015 δ1ξ τποάπϑ τ- 
ἀυοιίοπ!α, εἴ χιϊὰ ἃς φιοτιπι 51: ἀδβπίτο, ἀϊσαπιι5, ουπὶ ῥρτῖαα ἀδ 
ἰδ ἀιιθίϊαν δγίιπαϑ. ᾿πί απ δαΐοιι ζαϊιγοτγαπι δοῖο, φιοὰ 6ϑὲ πιαχίπηδ ὃ 
Ρτορτίνιη ϑεχυδπευπι ϑαγαιοπαπι. ἀυβίϊαγα δπὶπι Αἰ αυΐα ροϑ81: δπὶ 
τάδ οἱ δεοιπάυτη ἰάοπι ἀοῇβηϊτίοπο δοϊγὶ ροϑϑὶξ εἴ ἀδιποηϑίγα 96. 
8η ἤος 6ϑ8ὲ ΠΠρΟυΒΙΒΙ]6 7 πλιὰ ἀδβπίτο νἱάδιωγ ἐχρ]ϊσαγε φηξά τεϑ 
δἷς; φαϊοφιϊά δὐξδιη δἰρηίςαι ηϊὰ το 818, δϑὲ υμϊνεγδαὶς δὲ ἀπε ῖθτι- 
εἴνπιη ; 5.}]ορ ϑιπουτιαι γεγο αηιϊάαπι δππὶ ργὶνδἶνὶ, φυϊάαπι πὸπ τηὶ- 
γογβαΐοϑ, νεΐμιὶ 41 Θχδιπυ !Γ ἰπ δοουπεα ἤρυγα, Οἵππ68 δαπὶ ρή- - 
γϑῖᾶν!, φυΐ γεγο ἰπ ἰδγεῖα, πο ἀπίνεγϑαϊθβ ἀδὶηἦθ ποη οτπηΐυτι δἷς- 
βυπιδϊϊοπηπι 4πᾶε ργοβαπίαγ ἱπ ργίιπα ἤρξιγα, δὲ ἀεβηϊιτίο, γνεϊαϊὶ 
Βιαΐτι8, οἴππα ἐγίαπρυπη ἀπορὺϑ γαοῖῖθ 6 4υ8]65 δηροθ ΒΑΡ ογθ. 
Ἀυΐν5. τεὶ γαῖο εϑὲ, χυΐᾶ δοῖγε γεὶπ ἀδπιοηϑγα!!] 6πὶ εδὲ μάθότε ἀ6- 10 
ταοηϑιγάοπεοιῃ. ἄπᾶγε 8ἰ Βυιϊυϑιποάϊ τεγαιη εδὲ ἠοιποπλέγατϊο, ροτ- 
ρίοσυτπι δϑὲ ΠῸΠ ΡΟ886 δογαμπάοπι 6586 εἰἴίατη ἀεβηϊεϊοπειν : Δ οχαὶπ 
δεῖγοι χηίβρίδιῃ δἰίαπι γαϊομα ἀθβηϊ οπίβ, ποῖ Β6Ρ 6 π5 ἀδπιοηϑῖγα- 
τἰοποιη : πὲ μ}} δυΐπι ργο οὶ φυο παΐπαϑ ποη δἰπναὶ μα θθαὶ ἀδιροι- 
ϑἔγαϊ᾿οποπι. 888 δπΐθιη βάδπι δοϊξ δεϊδιῃ ἱπάποτμο - αἰ 81} πὶπὶ τῆς 
4ιατη ἀεβιϊοπίθθ πονίπιιϑ δα ἰϊ8 χυμε γὙ6] μοῦ 86 ἰπϑῆπὶ να] δοοῖ- 
ἀεηια δϑιπὶ. ργδεΐογθα 8ἱ ἀεβηϊῖο εϑὲ εβϑεπιῖδα ποι βοαιῖο 4886- 
ἄτα, εἰυδιηοάϊ οογῖε γος οοηδίαϊ ποῖ 6686 686 πῆι88. ραῖεϊ ᾿ριτΠΓ 

α 



᾿ 
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ποὸπ οἸηῃίαμ τεγατη 6446 ἀοεβοϊξίομεπι, απατθτα 6θὲ ἀετηοηϑίγαϊίο. 
Σ φυϊάᾷ δυξοια} αυάγατα ταγαιη ἐδὲ ἀθβπίτῖο, δδε οπιηΐαια ἀειποῖτ 

Ὧ0 διγαῖοῦ ἂπ ΠΟ 7 88π8 ὍΠὰ γαῖῖο δἰΐαπι δὰ μος φιδοϑίϊατα ρεγιπεῖ. 
ἀρίι5 δηΐαι, πὰ ἀπυτη δϑὲ, πᾶ δὶ δοἰοπῖϊα. 4υδρτγορῖεγ δὲ γε ἀδ- 
πιο πϑ ΓΆΡ: ει δεἶγε εσὲ μάθογε δοίεπίατη, δυθυΐθε αἰϊψαϊὰ ἱπιροδϑὶ- 
Ῥ116, φυῖα ἀδβπιίομεπι ΒάΡεπ9 δἰπὸ ἀουηοπδίγαϊομο βοϊδθί. ργαείεγεα 
Ρτιποὶρία ἀδπιοπϑιγαιϊοπυτῃ ϑιπὲ ἀεβηϊιοποϑ: φαοτγατα ργὶπεὶρίοιπιτα 
ἨΟΠ 6886 ἀειποπϑίγαιίοπευ δηξεὰ ργοβϑῖαπι ζαϊξ, δαὶ δπὶπι ρτγὶποῖρία 
δππιαξ ἀδυποπσίγαθ ἴα, πδοποπ ῥτιποὶρι ογάτῃ ργιποὶρία, οἱ μος ἰὼ τη- 
Βηϊτπ ῥτγοσδάοε: δαὶ ρείιπα ρυϊποὶρία ἐγαπὶ ἀθβηϊιίοπεβ ἰπάεπιοη- 
διτδ 65. πατηαυϊά ἱφίταγ, 51 πο Οτηπῖιπι, 56] ἔθιι 4τδιτπά δι γεγατῃ 
δἰτααὶ εδὲ ἀδπηιο εἰ ἀδπιοποιγαῖίο ἢ δὰ μος φυοᾳμε εβὶ ἱπιροσϑὶρι]ε 

30 αιιΐα ποι δὶ ἀδτηοηβίγαιϊο εἰυϑ γεὶ ουΐα5 6δὲ ἀδβπιῖο, φααπαοᾳυϊάεια 
ἀεβίιο εχρ σας φυϊά γα8 δῖ, εἴ βϑϑαπιίαιη, ἀοιποπϑιγδιοπαδ δυΐθτι 
ΟΥΠ65 Υἱἀδπῖαγ ϑαρροΟΠαγα δὲ σύμηεγα αι 8[ξ, υ δαὶ πὶ μδιπδξῖοδθ 
φυϊά πηΐϊα5 εἰ υϊὰ ἱϊπρᾶγ, εἰ αἰΐδα δι! τοῦ. ργαθίεγθα οὐδ ἀ6- 
τιοηϑίγαιϊο ργοθαὶ αἰϊφυὶᾷ ἀ6 αἰΐψαο, υϑἰπιὶ 6686 δὰξ ποῦ 6886; ἴῃ 
ἀεβηϊοπε γεγο αἰξοττιῖπ δἰτογὶ ποπ δειγι υϊωγ, αἴραϊα ποαὰδ ἀπίτπαὶ 
ἀϊςιταγ ἀς Βὲρεάδ, παφιε πος ἀδ δῃΐιπα]ῖ; δε παφαθ ἦς ρίδηο ἤρτιγα, 
χυΐα πες ρἰδπυπι 6δὶ ἤρυγα πεὸ βξαγα δϑὲ ρίδπιιτα. ργδθίδγϑθ αἰἰυά 

91 εοἴ ῥγοθᾶγε φυϊά δἷῖ εἴ ργοβᾶγε χυοά 911. ἀεβηϊο ἰρίτυτ ἀεοϊαγαὶ 
4υϊά 611, ἀεπιοπδίγαιϊο ναὸ 4υοά μος 46 Πος δεῖ δυὶ ποὴ ἐβῖ. τοὶ 
δυΐοιῃ ἀΐϊνεγδδο ἀΐνεγδα εδὲ ἀδιποηδίγαιίο, πἰδὶ δἰ αὐ ρᾶγβ φιαβάδπι 
τοιῖϊα5. ἢος δαΐοπι ἰάθο ἀΐςο, χιΐα ργοβαίυιῃ ζιὲξ ἰβοϑοθὶθα μάθῈτθ 
ἴγεϑ δηρι]ο8 δου ]68 ἀυόοραϑ γθοῖῖ5, δὶ ργοβαίυιπ ἔαὶξ ἐγιδπραϊιπα 
605 Βαθεγε: ἱ]υὰ δοΐχη 68ξὲ ρᾶγβ, μος νϑῖοὸ δϑὶ ἰοϊυμηι. 664 ἤδες ποὰ 
δαχιὶ ἰἰὰ ἰπίει 566 αἴζεοϊα, φιοὰ εἷῖ οἱ φυϊά δῖ, φαΐα ποη δϑὲ δἰτεγυτα 
δἰτογίασ ρᾶγβ. μεταρίσανη ἱξίτας δοὲ ϑεαας οὐ ταὶ εϑὲ ἀθδμϊῖο, 
Εἰὰ5. ΟἸπηΐπο 6586 ἀοιποποιγαϊ ομθτη; ποι ουϊυ5 68ὲ ἀθιποηϑίγαϊο, 
οἷς 6886 οἰππίπο ἀδβυϊοποιη; πος οἰ ας ΡΓοτῦϑι8 γοὶ ροϑ86 υἱγᾶ- 

10 απὸ μαροσί. 4ύυδγα οοπεοίαϊ ἀδβηϊείοπειη εἰ ἀσπιοποίγαϊοπει πο 
ἰάθη 6886, πες δἰΐϑγαιη 5} δἰίεογο σοπιίπογὶ: ἤδιῃ δίοααὶ δἰϊϑιῃ δὰ - 
ἰοοῖα ϑιμι τὸν 86 παρ αγεηῖ. ἀς Β18 ἰρίτοσ μαοΐθπυδ ἀυθιξαῖαπι 6βἴο. 

ἀς Ουἱά δυΐοπι γα δ[ξ, αἴγαιη ἐχρ ἰςαῖυτ 6γ]1οείϑιπο δὲ ἀδιποι- 
δἰσαοπε, ἢ ὕοη οχρ]ϊςαϊαγ, δίςαξ μγᾶθ86Π8 ἀἰδραϊδιιο 5 ρρστιεθαῖῖ 
δΥ}ορίδπνι5 δπΐτπ δἰιφυϊὰ ἀς αἰΐψιιο ργοβαῖ ρεῖ πιϑάϊαπι! φυϊἀϊϊλα 
δυΐειῃ 6δῖ ργορτῖα, δἱ δἰἐγι υϊταγ ἴῃ φυδεδίουπε φυϊά 65ῖ. ἢδος δυΐθτῃ 
τεοϊργοςδι δ ο6886 68ῖ. πᾶτῃ δὶ τὸ ἃ δὲ ρτορτίυτη τῇ γι οοπείδε ἰά 
6886 Ρτορτγίαπι δἰἶΐαιη τῷ β, αἴᾳφιια μοο τῷ γ; ῥγοίπάβ οπππὶα υἱοίβδί 
τειϊργοσαγὶ. δἰαηὶ δὶ τὸ α ἰπθϑὲ οπιπὶ βὶ ἴῃ χυδεδίξοπε φυϊά ε8ῖ, δἔ 

90 ἀὨϊνΘτϑα ἴτας τὸ β ἀϊεϊταγ ἀδ οσπηὶ Ὑ ἰπ φυδεδίοηε χαϊά εϑὲ, ες 6886 
εδὶ εἰϊαπι τὸ α ἀϊεὶ ἀ6 γ ἷἱπ πηδδϑίίοπθ χη δϑξ. 8ὶ 4:15 γεῦο δἰπ8 
Βας ρεπιίπαϊξοπε δυπιρδογὶξ ργιποῖρία, ποι ἀθοα8886 δγὶξ αἱ τὸ « τῷ γ 
αἰξγι διατος ἴῃ παδοδίίοπε φηϊά δϑὲ, οἰΐαπι οἱ τὸα ἀε β ἀϊξαῖυν ἴῃ 
φυδεβίίοπε φαϊά εδῖ, ποὴ διιΐθιι τὸ β. 1, φοῦβει, ἀἰς ἔτι, εἶσ τι ἀϊσα- 
ἴω ἴῃ φυιδαβιίοπ φαϊτὰ δδῖ. εὔβὸ ηυϊὰ τε5 811, 0 Πδεο δισπῖβοα- 
Βυηξ, ἰϊαφαε οἰϊαιη τὸ β δἰρυιβοαθι φυϊά δὲ τὸ γ. δἱ ἰρίταγ φηϊά δῖ 
εἰ φυϊάϊτΔΐθτη ἀτηθο δἰριβοᾶπε, ἴῃ πιεάϊο ἑεπηὶηο δηΐο οοπο  ϑίοπθτ 
ςοπππερδίυγ χυϊᾷ το 811. δὲ οπιπὶπο δὶ ̓ ἰσαὶ ργοόθαγε φυϊά 81: ἄόοπιο, 
δδῖο τὸ γβοιπο, τὸ α, ηαϊὰ οἷξ, εἶνε ἀπίτηαὶ Β᾽ρ68 δἶνε διυὰ φπὶρρίαια, 
οἱ ἰράτατ σοποϊαἀοίητγ, πδοθδδα δὶ αἱ τὸ ἃ διιγι δῖαν οχπηὶ β. ᾿μηξῃ 
δαΐοπι ογὶξ αἰΐα ἀπο πποάϊα. χυαρτορίοτς μδος υοφαε βἰξηιῆςα- 
Ρἱῖ φηϊᾷ δἰ: πόπιο. διιπιῖὲ ἰρίϊηγ φυοὰ ργοβᾶγε οροτγίθι, φυοπίατα 
τὸ β εἰξηϊβοαε φυϊά δε ἕοπιο. ορογίοϊ διξθπὶ ἰπ ἀπαθαβ ργοροϑίτῖο- 
πἶθαϑ εἰ ἴῃ ῥτιτπὶδ ἀἴφιια ἐπηπι θά ατῖ8. ῥγιηοὶριϊδ πος οοπδιάσγαγα: 
τοαχίπια επὶπι ρογορίοθυπι Ἀεὶ αποά ἀϊοίιπιι8. φαΐ ἰρίτὰγ ρτορῖθγ 
τεοϊργοςδιϊοποτι οδἰεπάμπε αυϊὰ δὲ ἀπίιπα ἀπὲ φυϊά δι Βοῖπο δυΐ 
4αδονὶϑ αἰΐα γε, ροϑβίυϊδηι ἰά ποῖ δὴ ἰηἰτίο φυδοδίταπι ἕαϊε, νϑἰαιῖ 
δὶ φυὶΐδ δἷδιὲ σοῃςθα! ροδευϊθξ απίμηᾶτπ 6886 ᾷ 4φυοά δ:}ὲὶ εϑὲ σαυϑα 

ὁ υἱνθηαΐ, ἢος δυΐδνα 6886 παϊπδγαπι 86 ἱρϑῶπι τπουθηΐοπι, ΠΘΟ 6888 
θὲ οδηἷπι αξ ροδίαϊοϊ δηϊπιᾶπι 6888 ἱρειβϑιτηαπι πυιηδητπι 88 ἰρϑυτῃ 
τοουοπῖοπι, δάθο οἱ Ἰάδιη δίηξ. ποπ δηλ δὶ ςοπϑοηηθῃϑ οἴ το ατῷβ 
αἴψφιυε μος τῷγ, ργορίεγεα τὸ α οτῖξ φαϊά τα τῇ γ, 586ἀ Ἰδηξατη Ἰἰςεδὶς 
ἄΐεθγε ἰὰ 6586 σψϑγιιῃ}-Π6 ἴατῃ αιίάθιῃ οἱ τὸα ἴϊὰ ἀϊσαῖαγ ἀξ οσηηὶ β, 
πῇ τὸ β εἰ ἰά ἴρϑυτα χυοά τὸ α«. εἰδπὶπι δῃϊπιαὶ 6886 δἰ ἐγ υΐτογ τῷ 
Βοπιίποτη 6886. πος δπΐπι οἰζαϊαπι σϑίπι 6οῖ, φαϊοφυϊά 688 Βοπιὶ- 
Πδτι 6886, ἐϑξ ἀπὶπια] 6586, σπεπιδάπιοάυπι οἱ ἤαος ΨΕΤΑ 6ϑῖ ἃπὶ- 
τηδ]: ϑοὰ ποῦ ἰξὰ αὐ οἷ'πὲ Ὁπάτα. δὶ χαὶς ἰξιξιτ ποὺ ἰδ ϑαταρβογὶξ 

3. ο 

᾿ΑΝΑΚΥΤΙΘΟΘΟΑΌΜ ΡΟΡΤΕΒΙΟΒΌΝ 1]. 

Ῥτοροϑίπίοποϑ, βοὴ οοποϊμἀεϊατ τὸ α 68ε6 χοϊάϊξαξοτη 88 ϑεφϑιίϊϊατη 
τϑγ. οἱ γοῦο [τὰ δυταρδεγίῖ, ἀπῖ8 ΘΟΠοΪιιϑιοπ διὰ δαπεὶ τὸ βὶ 6696 4υἱ- 10 
ἀἰταῖοπι τῷ γι αθγα ποι ζαϊξ ἀειποηδίγαϊυτα, ααΐᾶ δαιηροῖ: 14 φυοά 
ἰπ ῥτιβοϊρίο φυδδδίτιιμι ζαΐξ. 

5. Νεᾳὰς σεγο νἷα 111 οοποϊυάϊε, χαδε Ῥὲγ ἀἰνίδίοπβϑ δδεοὶ- 
υἱΐζαγ, δἰσαξς ἣν τϑβοϊυτίοηα δὰ βρυν88 δ ]]ορἰδπιοτιστα ρεγιϊπεπῖδ ἀϊο- 
ἴπαι ἔαϊξ, πυῃφυδλῃ επίαι ἤθοθ888 οὶ ἴ, οὐτι δος δηϊ, ΤῈ 118 δὲϊ, 
φιξαιδάιποάυσι πος ἱπάμοεπς ἀδπιοηδῖγαϊ; πο ἀεθεῖ δαΐῃ οομοὶα- 
δῖο Ἰπτοστοραν, χιας ἰάθο 6886, απὶα οοπορδϑὰ ἔπετγιῖ: 864 ΒοΟθβσαγο 
6βῖ, οὐπὶ {||ὰ οἰπξ, οἰϊᾶτα δὶ ποῦ Ἰχρεμε: 4υὶ γτεδροπάοξ. Βόπιο θεῖα 
δρῖχιδὶ δὴ ἱπδηϊσπαπι ἢ ἴὰπς δυϊη δῖ 6588 ναίπας, ποη φοποιδῖς, σας 
δὰ8 οἴη διίμναὶ δυΐ ε8ὲ ρεάεβῖγε δυῖ ἐὐμεθμν ϑυτη δὶ! Ποχπίπεια 
ἐ886 ρεάεϑῖγε. οἱ μοιπίπαπι 6886 ἴοίπμη ἰἸαα, δηΐπιὰ] με ἀεβῖτα, ποπὶ 390 
Ὠθοθ6886 65 6χ ἰἷΐς χυδδ ἀϊοῖα Γαεγαηξ, δε4 μος 4υοφαδ βυπιῖξ. ἈἰΜΙὶ 
δαΐθων γοΐδγε ἀΐγατῃ ἴῃ πο 8 ἂα ἰι ρααοίδ ἰξΔ μαι: ἰάδιχι ἤδτθααε 68, 
τς ἰφίτατ φαΐ ἴα ρτορτγεάϊιπιιτ, ἱπερίαβ μὲ ἀϑ5 ἀἰνίδἱοπίδ νοὶ βὰ δε 
οοποϊμάεπάα 4ιιῶ6 αἰΐαθ 5υ]]οξίδιπο οοποία αἱ ροβϑαπί. χυϊὰ ὀπτὰ 
Ρτοβὶδεῖ 4 ταΐπεδ ἐοτιπὶ μος τογὸ ἀϊοαίαῦ ἄς Βοπιΐῃα, πο ἴδσιθα 
δἰρηίίςοι φυϊά δἱὲ δὲ φυιάϊταῖοιι ἢ ργδείεγεα φυϊὰ νεϊδὶ γε] δάϊσεγο 
αυϊρρίαιη γεἱ ἀδίγαβεγε γε] ἰγαησῖιγθ, δὰ εοϑθῃιϊαπι Ρεγἐποηϑῖ Βαες 
ἰρίτατ υἱπα σοπαπιτταπιαν φοϊάθπι, υἱϊαγὶ ἕδταεπ ροβϑῃξ, δὶ δοοϊρίαν- 
ἴον οπιπία αἰτγίαῖα ἰπ φυδεδίίοπε αυϊά εδὲ; οἷ ργίπιο ροϑιυίαῖο, ἀϊ- 50 
υἱδίοπθ οοποιυαῖαγ οτάο δογυτα 4086 ἀείποερβ ἰπ ἀεβιϊτίοις ροπὶ 
ἀδθβηῖ; ἂς πῖμ}} ρτδοιθτιπι ἰδίαγ. πος δαΐεπὶ πεοδδϑαγίατη δϑῖ, δὶ 
οἴαπῖα ἱπ ἀἰνιϑοπδιη οαἀυπὶ οἱ πἰ8}} ἀδϑβϑὲ: ἴατα δηλ ἱπάϊν ἀθυπε 
6686 οροτγίεϊ. ὙΘΓΌΤΩ [ΘΠ 6 ἢ δΥἸ]ορίϑιῆτι5 ποὴ δϑὲ; δϑά δὶ ποῖππι ἔχεϊξ, 
δἰϊο τωοάο ποίαν ἴδοϊς. δἴψυβ ἔος ποῃ δεῖ δρϑυγάυπι, φαΐ ἔοτίδβϑθ 
πες ἰηάποθῃϑ ἀεταδπϑῖσαι, αἰϊφυϊα ἰδιπ θεὼ ἀδοϊαγαῖ. μετ 8.1] ορίϑηατπε 
δαΐοπι πο ΘΟἰ]Πριῖ, φαὶ εχ ἀϊνιδῖοηε εἰϊξὶς ἀδβηίιίοπδπι. τς δαὶτα ἴῃ 
οοποϊυβιοπὶθαβ 486 δἰῃε τρθβα ῖα ἱπξεγαπίασ, οἱ 4αὶθ ἀϊοαὶ 6 ροοιὶδ 
πδοθ886 6886 πἰ μος δὶῖ, ροῖοϑβὲ ἱπιεγγομρατὶ εἴ 4υδετὶ ψαδιθο γεῖα, 
δὶς εἰϊαπι βογὶ ροῖδδβὲ ἰπ ἀεβηϊοπῖθα8 φαδε ρεν ἀϊν ϑίοπεπι ρσορδα- 
ἴαγ. αυϊά οδὲ Ποιποῖ βδηϊπιαὶ τποτγία]ς, ρεάθϑ μαβθηβ, δῖρεβ, ρεμηὶδ 92 
ξάτεμδ. αοϊὰ ἰἴ47 δοουπάνηπ φυδηαπε αἀϊεοϊοπει. ἀϊςοὲ εἰΐπι δὲ 
οϑἰομάει ἀϊνιδίοπα, αἱ Ρυΐϊαῖ, φαΐα οππα δηΐτηαὶ εδὲ σαὶ τηογίαϊἊ νυεἱ 
ἱπιιποτίαϊθ. ἰοΐα δυΐεπι πδες ογαῖίο ὑοπ 68ὲ ἀξβπίο. ἥθδτα οἰλασηδῖ 
ἀεπιοηοιγείατ ἀἰϊνίβίοπε, ἴαιπεπ ἀθβπιὶο ποι εἰβεϊτατ σγ]]ορίϑτηο. 

6. δεὰ Ὠπιπχυϊά ροῖϊοδὲ ὁχ Ὠγροϊῃ δεῖ ἀεπιοπδίγατὶ χαϊά τ88 δἱξ 
δεουπάυπι ε65επιδπι, μ15 ργοροϑιοπίθυ5 ϑυτπηρεῖ5, φυϊἀϊεδῖοπι π18}} 
αἰϊιια 6886 φυαῖπι ἰά 4πο4 οοπδίδξ εχ δἰεγι θαι 5 'ῃ αυδεφρίίοπε χαὶὰ ἐϑῖν 
εἰ 681 τεὶ ργοργΐυπι; ἤδες τϑγο ἴῃ χυδοϑέοπε ηαϊά εδὲ, δοΐα διαὶ, 
εἰ τοΐυπι 6586 γοὶ ργορσίπμι ἢ ἤδξο δπΐπὶ εϑὲ εἶτι8 6596 η 18, Δἢ ΓΠΓϑΉΒ. 
ἴπ μᾶς φυοφπα ργοβδιίοῃα δβαπιρϑῖξ αυϊάϊϊαϊοια 7 πεοθα86 θεῖ δίῃ 10 
Ρὲῖ τπεάϊπιπ ργορϑγς. ργδδίδγεα 4αδιπβάπιοάμπι ἰῃ τα οοιπβοπ6 
ΠΟῊ σιμηΐτιγ ηαϊὰ δἰξ γδϊοοϊπαγὶ, φυΐα δεσωρεγ Ῥγοροβιεῖο δὲ υεῖ 
τοῖα γ6] ραγο ἐα 4υϊθα5 σοπϑίδϊ ταϊοοϊπδιῖο, ἰϊα δία χιϊὰ τ 65 δἷξ 
ποη ἀεβεῖ ε856 ἴῃ 8υ]] οβίεπιο, δ6α ββογϑιλ 8} 115 4πδ6 ροϑἰϊα βαπξ. 
εἴ δάνογϑδιβ ἀυθιξαηΐοιι αἴγαπι πος σοποϊαδαιηῃ 811 ἂῃ Ποπ, ΟσουΥΤοα- 
ἄτπι εδὲ οοποίαϑυτα 6886, 4αΐᾳ μος δγὰὶ 8.] }ορίδτηιϑ. δὲ δάνοτδιβ 
ἀϊοδηΐθια μος [υ1886. σΟπο]αϑυπι ηπία δἰϊ, ἀϑδεγθηάυπι οϑὲ ἰά [586 
οοποίαδαιῃ, φαΐ πος ἃ ποΡ᾽8 ροβίτυτι ἔπογαὶ 6856 φυΐά γε8 81ϊ. φαδγα 
Πδοῦ586 6ϑὲ αἱ σοποίυϑαιπ αυϊρρίαπι δἱξ πα ἀεβιϊίους δυ]]ορίϑπαὶ 
γα] ἱρδίῃβ8 φυϊά 681. ἰάδπι εϑὲ εἰ δἱ 4ιιῖ8 ἐχ Βυροιῃεϑβὶ οδίοπάαϊ; τ8- 20 
Ἰαιϊὶ δὶ βϑϑδϑαϊία ἱηδ]ΐ οδὲ 6886 ἀἰνίάυιπι, σοπίγαγιὶ υογὸ δϑὲ ϑϑϑθηϊα 
οομ γαγία, σοὨἴγαγιὶ ἰηαιᾶπι 4 αϑουπαιθ δδὲ αἰ χυλά σοπίγαγίαπις 
Βομοιῃ δαΐοιῃ πιᾶϊο δϑὲ σοπιγαγίαπι οἱ ἱπἀϊνϊἀθυτν ἀἰνϊ ἄπο: δὲ ἱρὶ- 
ἴωγ Βοπὶ δϑϑϑηῖῖα, 6886 ἱπάϊνι ἀυαιπ. πᾶπὶ μἷς φηο4πε ρτοραῖ, ἐὰτα 
δυτηρβϑογί: χυϊαϊταϊοιη; οᾶμτα δυΐθιῃ ϑαιηῖξ οἱ ρτοεῖ φυϊά οἷϊ. αἰχαῖ 
Βαεο ἀϊνεγϑα δαπξ. δϑῖο. οἰθπίπα ἴω ἀθτηοηδιγαϊοηίριιθ ϑυπιῖτας μῸς 
ἀϊεὶ ἀα μος; ποη ἴδπιθη ἰᾷ ἰρβαπι χαρά ἀεπιοποίγατὶ ἀθθοῖ, ποαπο ἰὰ 
ουΐι8 6δῖ εδάδπι γαιῖο εἰ φαοά τεοϊργοοδίαγ. ἰᾶται γυθγὸ δάνθγδυϑ ἈϊΓοϑ- 
4ῃο, ἰά οδὲ οἱ δάνοδγϑθιιβ δαιη υϊ ρογ αἀἰνί ϑίοπθπὶ ρτοθδὶ εἰ δάνογδα 
81] οι ϑηποιη 1ἴ4 Ἔχϑεγαςίππι, δα ἄθτι εϑὲ ἀν Ὀ:ϊδιϊο, ΠΣ Βόσλο οὐ πϊ- 30 
πα] Ιρ68 ρεάδϑίγθ, θα δῃΐιηαὶ οἱ ρε εϑῖγθ. ΟΧ 115 δηἷπι {86 8 πι ΡΊΆ 
ξαογαπῆ, ΠᾺ}1α πεςοδ81188 σορὶϊ αἱ φαοά Δ ΠΡ ἴτυν αὶ ππυτα: 564 ἔοτ- 
ἴα586 ρογηάδ οτὶζ υἱ ἰάθη ἤοπιο 6ϑὲ δὲ τηῃϑίοῦϑ οἵ βταπιπιδίου 8. 

ἤ. Ουοπιοάο ἱρίπιν ἀοβηΐθη5 ργοθαθὶϊ εϑϑεπεαπι νοὶ χαϊά ο1Ὁ}7 
ὨᾺ δηΐτα Ρἰδηυπ ἴαοϊεῖ αὐ ἀοτηομϑέγδη 8 εχ 115 Π086 6866 Θοποοπηῖατ, 



ἈΝΑΙΥΤΙΟΟΚΌΝ 

φαῖα πδοδβδ8 δϑὲ, ὄπτα || εἶηξ, αἰϊπὰ χοϊλάαπι 6856: ἄδτηοηβέγαο 
τπιδπιαπ8 Βος δὲ. πὲς οἵ ἱπάποομῃϑ δα δἰπρα]ατίριιδ ποῦ8, 0 04 ὁπιπθ 
ἴϊα 8ὲ μαβδῖ, φυΐα παϊίππι αἰ ν 86 παρ δῖ. ἰπάιοῖϊο παπι4αδ ποι ρτο- 

5 δαϊ φυϊά 11, δεά χυοά εἷξ γ6] ποῦ δἱξ. αηὶβ ἰρίευτ ἃ]ΐαϑ το ἀυ5 το τ 
αυϑ 651} πὸπ δπῖμιι 588π6 οβἰεπάεε δεπϑὰ υὙεἰ ἀϊξίτο. ρτβείεγεα 4υο- 
γυοᾶο οδἰεπάεϊ αϊά εἷξ Βοπιοῦ πϑοθβ886 δηΐῃ δϑὲ οἱ αὶ σορποϑοῖξ 
φουίᾷ οἷ Ἀπὸ δὺὲ «ιϊάν!9 αἰϊαά, οορποϑοαὶ εἴϊαπι χποά 6. φποὰ 
δηΐμ πο 6ϑὲ, ΠΈΠΙΟ πουϊὶ χαϊὰ 811, 8ε4 φαϊά οἰσπίβεοι ογδῖῖο υεὶ 
τοπῖθη, αἱ ουπὶ ἀΐοο Ἰγοοσογνυϑ. αηϊά δαΐειπ οἷς Πἰγοοσεγνυτδ, δο- 
Βιοϑβοῖ πο ροΐοϑξ. δἵ Ὑεγὸ 8ἱ οδίεπάεϊ φαυϊά δἰξ εἰ φιοά 5ἷξ, 4ηο- 
τποάο εαάεπὶ ογαϊΐοπε πἴγιπιχιδ οδθπ δὶ πϑιη ἀθβητο ἀππι μὰ 

10 ἀδοϊαγαῖ, πες πὸη ἀδπιοπϑίγαϊίο : φαϊᾷ δηῖεπι δὶ: μοπιο, δὲ 6986 δ - 
ταΐποτα, ΔἸ Πεγπης, ἀεῖπάθ ποοθϑϑδγίατη 6856 ἀἰοἰπια8 υἱ ρ6Γ ἀεπιοη- 
διγαϊοηετα φαϊάν!ϑ ργο [ΌΓ 6886, πἰδὶ δὶ: εϑϑθηξία, 6886 δαϊοπὶ πα]- 
1τπ5 τοὶ εϑϑθηϊία δϑῖ, συδπάἀοφυΐ πὶ 69 ΠῸΠ 6ϑὲ ρεπῦβ. ἀδιπομβῖγα- 
ὕοπο ἰρι τ ργοβδθίϊαγ 6586. αυοὰ χαϊάοπι δἔϊατι βοϊθπεϊαε πππς 
(λοϊαηε. μὲ. δηΐπὶ ἰγίδηγαιπι δἰρηϊβοθῖ, ρεοπιοῖγα ϑατηρ ει 4φυοά 
δηΐοπι δἰϊ, ργοραῖ. χυὶᾷ ἰξιτατ ργοβαθῖε ἀθβηῖθηβ φυϊά δἰῖ ἢ δὴ ἐγίδῃ.- 
δαΐαπι 7 σοβηοβοοπϑ ἰριτατ συϊορίαπι ἀοβιοπε αυϊά οἷϊ, ἱρπογαθὶξ ἂπ 
δἷτ. δοὰ Βος 6ϑὲ ἱπιροδϑίῖ 8. ρϑγϑρίσαατη δυΐοτῃ αὶ, εἰΐαπι δεσαπ- 

ξὸ ἄυτι πιοάοβ ἀεβηϊοπαπι Ζυΐ πὰθς ΟΡ δεγυδηῖαγ, ἀδβηϊεπῖθϑ ποῃ 
ῬτΌΡᾶγα χυοὰ 5[:. πιᾶπὶ δἰϑὶ εδϑὲ δεαῃδ τα ᾿ἰπδάσιπι εχ πιθαΐο ἀποῖα- 
Γαπι, ἰατηδη ΟἿΓ δϑὶ ἴρϑαπὶ ἀδβηϊταπι 7 οἱ οὺτ ἢος 6ϑὲ οἰγοι 87 πᾶτα 
αἰεὶ δἰΐδπι ροϊογὶξ οὐο μα] οὶ 6586 βαπάθτ ἀδβηϊίοπεπι, σαδπάοᾳαϊ- 
ἄεπι ἀεβιίϊοποα πεχια ἀθοϊδγαηξ 6886 ροβ88ε 14 φυοά ἀϊείϊατ, πε 
6586 πᾶ οὐι8. δἰιιηξ 6886 ἀεβηϊποπεπι. 864 βεπιρον [ἰςδὶ ἀΐσογα 
αθπόβγεση 7 δἱ ἰρί ἐπ ἀοβηΐδηα ργορϑὲ υδ] χυϊᾷ οἷξ υεὶ φαϊά ποπιδὴ 
ϑδιρυπβοδῖ, δὶ πα ]]0 πιοάο διρπιβοεῖ χιιτὰ γ68 81}, ἀθβυνδεῖσ' ετῆτ' ΟΥΘΤΙΟ 
ἰάθπι δἰρτιϊβοαπβ χυοὰ ποπιθη: αἰχυΐ μου δρϑυγάωπι 6δὲ. ρυίπιατῃ 

80 Θπὶπὶ 68861 δἴϊδιῃ ΠΟΙ 80: δ ἈΠ ΕΙΔΤῸ ΤΙ οἴ ΠῸΠ δπέϊατη, χαοηϊᾶπι εἰξαπη 
ποτὶ δπϊτία ροβϑαπξ δ] χυϊά δἰ ρηίβοαῦγα. ργϑδίθγθα ΟΠπΠ 68 ΟΓΔΉΣΟΠΕ8 
Ῥοδϑαπὶ 6886 ἀεβηϊξίομπδδ: Ἰϊοθὲ δηΐπι ποπθη ἱππιρόπογα οαἰνὶ8 οτα- 
Ὅοπ!. 4ῦδγα οὐπηε8 ἀϊδοοριδιϊομ θα οό8επὶ ἀεβηϊίομεϑ, δὲ [Π|ὰ5 6ϑ58εῖ 
ἀεβηϊεῖο. ργδδῖθγθα πα]}]α βοἰοπεα δεπιοησῖγαι μοο ποῖπθπ ἤδης Γοτα 
εἰστιίβοατε: εὐρὸ πες ἀδβπίεουθα μος ἀεοϊαταπέ. δχ Ηἷ5 ἰριτγ πος 
ἀεβηΐεῖο εἰ δυ]]ορίδπια 5 νἱἀδπίοτ ἰάοπι 6586, πεαιια δἰ υϑάθυῃ γοὶ 6886 
δ. Ἰορίστοαϑ οἱ ὁ πηππῖο. ἱπδυροῦ ἀἰορηάαπι νἱάθῖαγ ἀςβηϊοποπι 
πος ἀοπιοποΐγαγο πδὸ ργόθατο εἰΐαπι τοσπ; οἵ φυϊά το5 5ϊϊ, πεο ἀεᾷ- 
τήοπα ποὸ ἀἰδυνοπσεγατοπο σορποδοὶ ΡΟ 886, 

οἱ 8. υττῦς αὐἴου σου ταπεθσπι βοὶ συϊὰ Ὠοττπὶ ἀϊεαξατ γδοῖδ, 

σὰ ποι τεεῖς, εἰ φυϊὰ ε1: ἀδἤμῖπο: εἴ ποι βῆ πῖγαπι αἰΐστιο πιοάο 
διὶ ἀεπιοηδίγαιϊϊο εἰ ἀθβηηΐο, δῃ π}]ο τποάο. φηοπίδπι ἰριτάγ ἰάδπι 
εϑδὲ, αἰ δΌΡΓα αἰχίπειϑ, πο856 χηϊὰ δἰὲ, δὲ π 0586 σδΌ38Π) ᾿ρ 81:15 ΨΩ οἷ; 
οταῖῖο δαϊοπι μυΐυϑ 6δὲ, φυΐα δϑὲ δἰΐψιια σᾶπβα; δἔσιιε δος νεἶ σδάδθτη 
γεὶ δἰϊα: οἵ δἱ δῖ αἰϊα, νυ] δϑὲ ἀδιποηβῖγα}}15 νοὶ τη ἀθπιοηϑιγαρεϊ σ: 
ατζο δἱ εαυ8ὰ δὲ αἷϊὰ οἱ ροῖδϑδὶ ἀδιποπϑιγαγὶ, πδοδδπα δϑῖ πὶ Ἷδῦ88 

δὰ εἰ: πυθάϊαπι εἴ ἴῃ Ῥτίπια ἤξτιγα ρτοβείαγ. χιοά δηΐπιὶ Ῥτγοραῖΐπτ, 
10 681 ππίγογϑαὶα εἴ δες αϊ ναπι. ἀππ8 Ἰριτατ πυρά δὶ 5 σίιοτη ππησ’ 

ἰηφηίδι νῖπιπ8, πεῖπρα αἱ ΡΕΓ δα ργοβμεῖαγ χαϊὰ 5ιῖ. δἴθηιπι δά ρτο- 
Ῥδπάυπι χυϊά 5:1, ῥτὸ πιβάϊο δαπιίτιτγ χαϊά διὲς δὲ δᾶ ργοραπάδ ργο- 
Ρῥτία ργορτγίατη. 4ηιᾶγο ἐχ ἀθδρυβ φαϊαϊξαῖῖθπ8 εἰπσάθτι γεὶ αἰ ἴθγατα 
Ῥτοθδθῖϊ, αἰἴογατπι πιοη Ῥγοραθῖς. ἤᾶπς ἰρίταγ πηοάητα ἤθη 6886 ἀ6- 
᾿Ἱποησίγαοποτα ἀπῖθα ἀϊεῖιπι [αϊ:, 864 6ϑὲ ἰορίοαϑ 8011 ρ15πι|η5 ᾿ρ5Πι8 
παϊά δἰ. πο διΐδιη τποάο βογὶ μος ροβδϊξ, Γερδῖῖτο ἱπιῖο ἀϊοδιπαδ. 
πὶ πδύηητ Πυδογιπα 8 στ᾿ δἰ1, οαπι δοίιπ5 φιοα 511, τπϊεγάππι σεγὸ 
ΔΙΏΡΟ διπνπὶ τηδηϊ[οδία πμπὶ, 864 ποη ᾿γὶπϑ σορτοϑβοὶ ροϊαβὲ οαΓ δὶ8 

ἀτὴ αιιοά 8,1, ἰΐὰ ρίαπε φηϊὰ 511, οορτιοβοὶ πο ροϊεδὶ δῖπθ οορτιὶ- 
0 ἴοπς ιοά 5: βεγὶ δπίπι πθφαὶξ πὶ αὶ ἱρτιογαὴξ 80 818, οορποβοδπξ 

ἰά 5ῖ, ὧπ δαΐθπι δἰῖ, ἱπιεγάωπι ρῈγ δοοϊάθηϑ8 οορῃοδείπιιβ, ἱπῖοτγ- 
ἐμαὶ ςορποϑοθηϊοὰ δ] φυϊά ἱρδὶα5 ταδὶ, υϑὶ πιὶ 6586 Ἰοπίἔγιπι, αυΐα εϑὲ 
δον απ άδπὶ παΡίαπι, οἴ 6886 δο] ρϑῖη, χαΐα δὲ ρτὴνφιϊο ᾿ππιϊ πὶ, 
οἵ ε886 Ἠογηΐμεπι, αΐὰ 6δῖ δηϊτααὶ αυϊάάαπι, εἰ 6686 ἀπίπιαπι, ἡπίἃ 
εϑὶ χφιοά 8ὲ ἴρδππὶ πιονεῖ. χπδθοπησαθ ἰριτατ ΡῈΓ δοοίάἀοπ8 πονὶ- 
γη0]8 αποὰ δἷαϊ, δά οοβποϑοοπάιτι αυϊὰ δὰ δἰ, πθοθϑ86 δϑῖ αἱ πη} }Ὸ 
Ἰρ 0 δἰπνπ5 σοτήραγαῖϊ, χηία πὸ ποά εἰπὶ χυϊάοιη πουϊπιπα: χιδα- 
Τδγα δπίθτα αυϊὰ δἰτ, σαπ Ἰφπογθξιγ αποὰ εἰϊ, ργοίδοϊο 6ϑὲ πι 81] φαδο- 
τεγα. φιδττπι δυΐεπι γέτύτῃ δἰ φαϊ ἃ σορποβείπιυϑ, ἕας 6 6δὶ χπδογογα 
φυϊά δαδ δἰηῖ. αοεῖγοα αἰ οορποϑοίπετϑ χηοά 6ἷϊ, [ἴδ ϑυπια8 αρτὶ δὰ 
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σορποδεοπἄυτη ὀπδπι ἀπ! 5:8. χαστΌπι ἰρί ταν αἰ χηϊὰ σορποβοίπιτι 
ἔν δὰ δβδθητίδπι, ρυίπιττι Ἔσο μος ἐχθταρίαιη. εὐ] ροῖδ, πρὶ α; 30 
Ὅπ8, δὲ γ; Ορροϑίτο ἴοττδθ, ὩΒΡὶ β. φπάθγεγεα ἱρί αν υὐγωχη Ὁπια ἀ6- 
Βεῖδι δὴ ποι, π|}}] αἰϊιὰ εϑὲ χπανη ἀαδογεγα δὴ τὸ β οἴξ πθοπθ. πο 
Ροτγίπάβ εδὶ ἃς δὶ 4ιιθθγαιηγ ἃ δἷξ εἰυ8 γαιῖῖο. εἷ οἱ δῖ: μος, Πυἀ φαο- 
48πε ἀϊοῖϊιπ5 6686. νεῖ υξ δἰτϑγιπι Θχθπιρίυτι ργοροπᾶιῃ, συδετίπιι 
αἰγία8 σοη γδάϊ οἴ οἢ 5 ταϊΐο δῖ, αἴττη Βαροπάϊ ἀπο8 ἀπλαΐος τϑοῖοϑβ 
δπ πο ἨδΡεπάϊ. οὑπὶ αυΐεπι ἱπυδηϊμναϑ, δίπιι! σορποδοίπιαα φιοά 
δῖ οἴ ἙὩΓ 5ἰἴ, δὲ ῬῈΓ πιδάϊα ἀδιποπϑιγαϊινῃ δἰῖ. δίῃ ταΐπιιϑ, σορποβεὶ- 
χαὰϑ ἰπίιιπ 494 δἷξ, ποῖ ΟΌΓ 5ἰξ, Ἰαμδ 9811 γ, δο]ρ88 α; ἰπ Ρ]δηὶ- 
Ἰαπίο Ὀπιργαιί ποη ρο886 ἴδοδγε, σαϊῃ ΣΉ] ἱπῖογ πὸϑ ἱπιουιδεϊωσα 
ἀρραγεαῖ, δὶ β. δἱ ἰρίτην τῷ γ ἱποεὶ τὸ β, ἰά δϑὲ ποῦ ΡΟ886 ὈπΊ Γάτη ὃ 
ἕδεεγε ουτη πἰΒ}} δἷϊ ποδῖβ ἱπτεγίθοῖαιῃ, αἴφαθ δαὶς τὸ α, πέταμα ἀδ- 
ἤσοτα, οογῖα φαοὰ ἀοβοϊαϊ πιαπϊΓεϑιωτη δϑῖ, σῸΥ δυΐοπι ἀοβοῖαϊ ποη- 
ἄππι οοπϑίαϊ; οἴ φυοά δὲ δο]!ρϑὶ8, οορποβοίπιιδ, χηϊὰ δι ξθαι δ᾽ πον 
σορποδοῖιπιδ. οἴ δυΐθηι τηδοϊδδίαιη οϑὶ τὸ α τῷ ν ἴμεθθ88, φιδειογα 
ΤΘἿΓ ἰηδῖξ ὨΙἈ1] αἰ 6ϑὲ ἀιιαπι φυδεγοιο αυϊά οἷ τὸ βι, αἴγῖιῃ ορρο- 
δι110 ἸΟΓΓΔΘ Δ ΠΟΏΎΘΓΘΙΟ ἰπηδ δῇ Ἰυςοἷδ δχϑεποῖο.. πᾶθς δυΐοιπι οδὲ 
ἀεβυϊο αἰτοτία5 εχίγοιηὶ, αξ ἰπ ᾿ἰ8 Ἔχοιαρὶϊα εδὲ ἀοβυμῖὶο τῷ α: 
εο]"ρ518. οπὶπὶ δϑῖ ὀρροδβίεἶο ἴατταθ. αυϊά δδὲ τοῃίτπιτπι 7 ἴσπῖ5 ἐχ- 
διπο ο ἴπ πα Ρ 6. οΌΓ ἴοπαὶῦ 4πῖα ΘΧϑεϊ προ τΓ ἰρτῖ5 ἱῃ παρ 6. πα 88 γ, 
τοπίϊπετπι α, ἐχϑθηςτο ἱξηὶς τὸ β. ἐγρὸ τῷ γ, 14 6δβὶ πυρὶ, ἱπεϑὶ τὸ β, 10 
4αοηΐαπι ἰῃ δ δχϑιιηρατυγ ᾿ρηῖ9. Βαὶϊς δυΐοπι ἰποϑὲ τὸ α, 1ά δϑὲ βοπῃϑ. 
ἃς το βὶ εδὶ ἀεβηϊξο τῇ α ργίπιὶ οχίγεταϊ, συοάβὶ τυγϑὰ5 δὲ Ἠυϊῃ5 
δἰϊυὰ πιεάϊυιη, ἰά ογῖξ ἐχ γε ἰφυὶβ ἀθβηϊ οπιρασ. ἀϊείατη ἰρίτον δϑὲ 
πθόπιοθο διτηδῖιγ δὲ ποῖϊαπι βὰϊ σαϊά 5[ξ. ΄ύδγα ἰρϑιι5 ααϊά 511 ποι 
 φαϊάοπι 5γ]]ορίδπιυ8 δῃξ ἀοτηοηϑίγαιϊο, τπϑη δϑξιπὶ ἴδιπθῃ ἢϊ ΡΟΓ 

δγὶοκίϑππιθνν στ ρος ἀθεοιυφεγαξίοποιι. ἐϊάχιια ἢθὸ δὶὺπα ἀδιποπείγα- 

οπα ἰἰσδὶ οοβηόϑοογα χυϊαϊταῖοπι, οὐἱῃ5 6ϑὲ δἰΐα οδιϑα; πδς δϑὲ οἷ 
ἀεπιοπϑίγαϊο, αὐ ἰπ ἀπρΡ αι οπίθα8 ἀϊκίτημϑβ. 20 

9. ἴαπι γδτοὸ φαοτιπάδια δϑὶ δ]ϊα σαᾶυϑαᾶ, σΖῃΟΓΏΝ ἀλπι ποπ ο8ξ, 
πᾶτε ραϊεὶ δἴδπι υϊάϊξατοτη χιιαϑάδπι 6586 Ἰτηππι ἀϊαίαβ, εἰ ρτὶπεῖ- 

᾿Ρίδ; ἡ5 εἴ ε886, εἰ ααϊά δἰπὶ, δαρροπετε οροτίεξ, δῃξ αἰἴο τποάο 
χαδηί εσῖ85 ἴδσεγα. αυοά αυίάεπὶ γι: Ἀτποιϊςι5 ἔδοϊτ: πᾶτὰ εἰ χυϊά εἷϊ 
Ὁπἰ 85 δαρροπὶξ, εἰ 4ποά 51ξ. 645 γσεο ηυζάϊϊαϊες 486 πιοάλιπι 
ΒΑΡ δηξ, εἴ αυιαττιπι εϑὲ δἰΐψιια ἀΐτεγβα σῦ88 δϑϑαπιϊαθ, ᾿ἰσοὶ μὲσ ἀδ- 
χαοῃβιγαξοπεηι, τὶ ἀἰχίτπαϑ, ἀδθοίαγαγθ, ποπ ἀεπιοπθίγαπάο χαϊὰ 511. 

10. Ουἷα νογὸ ἀοβηϊεῖο ἀϊοϊξον 6586 ογαῖϊο εχ ρ]ϊοαπα χαϊὰ δἰ, 
Ῥτοίδοϊο χυδαάδιῃ εϑὲ ογαῖϊο ἀβοϊαγαπϑ σαϊὰ δἱρπιβοθῖ ποιπθῃ βῖνα 30 
Οταῖϊο δἰίετγα ποτηὶπα] 8, υϑ]ατ φυϊὰ προς, 860 αὐὰ εδὲ 408 ττὶ- 
ΔηρΏΪυτι υοσαῖατ. 4υοά οὐτὴ 50Ἰπια8 6886, 4υδεγίπια. οπγ δἷξ. αἰ [ἢ- 
οἷα δυΐεπι 69: δὶς δεεῖρογε 4086 ΠΟῚ ΠΟΥΠηι5 6586. ἃς ΟΠ ουΪ] δῖα 
οαυδα {πξ ἀπε ἐχροβὶϊα, 4παὶα π6 518 φυϊάδιπ ὩΘΟΠ6 80: ΠΊΠ8, Πδὶ ΡΘΓ 
δοοίάεθηδ. ογδῖίο υϑσο τπᾶ δδὶ Βι[ατίδιη, αἰΐεγα οοπιπποίΐοπδ, αἱ 1118, 
αἰτογα, χιδα πσρειεα εἶθ πη0 9:5 ΠΗ οδῖ ΠΟ ΡῈΓ δοοῖδπ8. απ ἰρίτιτ 
ἀεβιϊοπὶς ἀθῆπιο δὲ αυὰτῃ αἰχὶ. 8:16 γρτο ἀρβπιῖο οϑῖ ογταῖϊο 

ἀθοϊαγαμβ σα δἰξ. φαοεῖγοθ ῥγίοσ δἰρτίβοαι φαΐ δπι, ποτὶ ἑατπεπ ργο- 94 
μαι: ροδβιεγίογειη δαΐθιπ δρραγεῖ 6886 αιιαδὶ ἀθπιοπβι γα! ομθ τ ρτο- 
Ῥαπίεπι φυϊά 518, ἑδσταϊ πογαπι δἰτα αἰ Ἔγοπῖοπι ἃ ἀθιπ οπδιγαϊουθ. ἀἰ- 
ἔεγι οπίιπ ἀΐσεγα, οὔτ ἰοηδὶῦ οἱ χυϊὰ δδὲ Ἰοπιτπι8 7. δά ΠΠ]|ᾶτα δὰΐτα 
χακοϑιϊοπεπὶ δἰς τεϑροπάεθιι, φαῖα ἜΧδεϊπροΐτατ ἱρπῖ5 ἴῃ ππΡίΡα5, αυϊὰ 
δπίοπι 6δὲ τοη Γα8 1 8ΟΠῸ5 δχϑδελο τὶ ἰρτιῖβ πῃ πα ΡΙΡα8. ἀπᾶγο δδάεξιῃ 
οταῖϊο αἰἴο δἴφαε δἰῖο τποάο οἴϊειξαγ; οἵ δὸ φυϊάεπι πιο άο 6δῖ ἄθτποη- 
δῖγαῖο οοπϊπιια, ἢος ἀπίεπι πηοάο δὶ ἀοβπίτο. ργδεῖογθα εϑὲ ἀεῇ- 
πἰτῖο τοπίτγι δοιὰ ἴῃ πα θῖθα5. ἤδος δαϊθιῃ δδὲ σουοἰῃδῖο ἀοτποη δι γα- 
οηὶδ ργοβαπεῖδ φιιὰ 5ῖξ. ἐἱπππιδάϊδτοτγιπι αῖοπι ἀθ βπίεἶο δϑὲ Ἐμοὶ ἴη- 10 
ἀεπιοπβῖγα 1 }15 σοπϑε τα δηϑ χυϊά 81. ἀδβπιομνιπι ἱρί ταν τα εδῖ οτα- 
το ἀοο]αγαπϑ φαὶὰ 5ἰξ, ἱπἀ δτποπϑέγα 15; 8]1ὰ υθγοὸ οδὲ 50]] οί σπιαϑ ργο- 
Βδπ5 πὶ δἷϊ, οᾶϑῃ ἀἰογεηβ ἃ ἀοπιοηϑίγαϊϊομπο ; ἰογίία υθγο δδὲ σοῦ- 
οἰαδῖο ἀεπιοιδίται!οπΐβ ργορδη85 χιϊὰ 5[:, ἐχ ἀϊοῖ5 ἐρίτατ ρογϑρίοσαπι 
εδὲ φαοιποῦο 5ἰῖ εἴ σιιοῖπο ο ποη 51: ἀσπιοηςιγαϊίο ἱρϑίῃβ συ! οἷ; πδς 
8ΟῊ ποτιιτη 511 εἴ 4Ποσα] ΠῚ 511: ὑγαθῖεγθα ποῖ πιο ἷ5 ἀοβπ το ἀϊοα- 
τητ, οἰ φαοπιοίο ργοβεὶ φαϊά 511, εἰ φαοπιοάο ποη ργοβεῖ; ἴξοτπ φιιοτιιπι 
δἵϊ οἱ φιιογππὶ ΠΟῊ 518. ργϑοῖθγθα σιοιπο ά0 αἴζεςϊα 511 δὰ ἀεπιοποῖγαῖῖο- 
ποπὶ, δ φιοιποάο ροϑβ51ῖ 6586 εἰυϑήοαι τεῖ, εἴ σῃοπιοάο πο ροϑ651}. 

11. Οὐπι δυΐεπι ραϊεπιαϑ ἴπης δοῖγα ηδ πο οδδδπι σορποϑοῖ- 20 
τῦτϑ, οδτιδᾶθ Ὑ6ΓῸ 4υδίτιοῦ δἰπτ, ἀπὰ 4886 Ἔχρ] οαὶ φυϊά τὸ εἰϊ, δἰτετα 
{αδτη, δὶ ᾳπαςάδηι δἱπῖ, πδοδϑ8ε δϑὲ 6586; ἴοτἕδ 4πἀε Ὀτἠιπυτη σπου, 

α2 
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αλγῖα ἰά οπΐα8 ρταῖϊα, οππιπει μα ΡῸΤ πιεάϊαπι οφοῃἀαπίοτ. εἰεμῖπι 
Βδδς δγρυιποπίδειο “συῶν {Ππ|4| 511, ποοθ556 δὲ ποὺ 6586 ὑπᾶ ρσγορο- 
δἰίοπε βυυιρία πυΐϊα 681: δὲ ἀυόθυβ ταϊπίπηιπι ϑυσαρ 5 να] δῖ, πθιαρ 6 
οαϊπ ἄνδε πος Ῥτγοροϑίοποϑϑ ὑπαὶ ταεάίππι παρ 6πὶ. Πος ἰρίτυτ απὸ 
δυτηρῖο πεο6886 68ὲ φοποϊῃϑίοπαιη 6886. 864 οἵ μοο πιοάο ἰάοπι πιᾶ- 
υἰΐοδῖυτι β6ῖ. οὔτ τϑοῖυϑ δϑὶ δηβα 5 4αὶ δὲ ἀδβογιρῖαβ ἴῃ δϑιπίοῖγ- 
οαοΐ δὺϊ 4ὰο ροβίῖο πβοββδβῈ δϑὲ αἱ γεοῖιι5 δι: 7 Ἂβῖο ἰρίτυτ γϑοῖῃδ, 
ὉΡὶ α; ἀϊιπὶἀϊυνα ἀποτγαμι ταοϊοτγιπι, ἈΡὶ β; ἀπραΐπα φαΐ εδὲ ἴῃ δεπι!- 

30 οἴγοιϊο, θὲ γ. οὺγ ἰριταγ τὸ α, Ἰά εδὲ τϑοῖιδ, ἰπϑὶ: τῷ γ,), ἰά δϑὶ δη- 
ξυῖο ἡ 681: ἴῃ ϑειηϊοίγοιϊο, οδυθα δαὶ τὸ β. Ἡϊς δηΐπα δηφιΐυ8 οδὲ 
ΔΕΩμΔ 15 τῷ α. δηρυ δ δυΐεπι τὸ γ εδὲ Δ6408}18 τῷ β, φυΐα ε5ὲ ἀϊπιὶ- 
ἄϊαιπ ἀιοταπι ἀηρα!οτιπι γεοΐογαμη. δἱ ἰρίτατ 81: τὸ β, ἰά δδὲ ἀϊνηῖ- 
ἄϊαπι ἀποόττιπ τεοϊογοπι δυρυϊογαμι, τὸ α τῷ γἰπεϑῖ: μος δυΐειπ ογαῖς, 
δηϑαϊοπι ἀδϑογίριαιη ἴπ δαιηϊοίγου]ο τεοίατπ 6886. μος δυΐζοιη δϑξ 
ἰάδιη αιοά ᾳαϊάϊϊα8, χαϊα παης δἱρπίβοαΐ ἀεβηιῖο. δεὰ οἱ φυϊάϊτα- 
ἴεὶπ οδξεπάϊιη 8 6886 οαυϑατι τη δ άϊαια. οὰτ δαΐειῃ Ναὶ Β6]Ἰυπι ξ66- 
δειππὶ δάνετδαβ ΑἸμδπἰθη8687 86ὰ 486 δ8ῖ οδιιδα Βε6}}} ξετευάϊ σοπίγα 

5. ΑἸἰδοπίοπδοδ᾽ φποπίδηι ΑἸμοαΐθηβ65 εἰππ Εγειιδηβϑίθυσ πη ϑαγάοὶβ ἰῃ- 
οατοίοποιι ἰδοεγαμξ. ἤος δηΐπι ρτίπιαπι τπουϊῖ. δοῖο Ρ6] πὶ, Ὁ] ἃ; 
Ρτίογεβ ἱπιροῖανη ἔδοῖδ8ε β; ΑἸ μδπίθμϑεβ γ. ἰπθϑὲ ἰρίτυγ τὸ βτῷ γ». ἃ 
δῖ, "ρτῖαδ ππραῖ ἔδοῖθ86. δε θυ τας ΑἸμ Θμθποιθ5. δε εἰ τὸ ὦ 
ἰποδὶ τῷ β, υῖα Β6 ]υπι ἱηΐογυπὶ [15 φαΐ ρεῖυ5 ἰαἰιιγῖα αἰζδοογαπί, ἰη- 
ΠῚ ἰρίτας τῷ β τοα; ἰὰ 6εῖ, ΒΕἸ]Ὸπι ἰηζεγυῖ 8 φαὶ Ἰας αϑδινογαηξ. ἤοο 
δαΐειη τὸ β τῷ γ ςΞῖνε ΑἸΠμεπιθηϑῖθυ5, φυΐα ρτίογοϑ ἰαςεϑϑινθγιπῖ. εὐρὸ 
Ἡϊο φαοχαε οϑυ88, πεῖρα ρτίπαπι πού δπ9, δϑὲ ππδάϊαμι. εχ 115 τ τῸ 
φαοτγαπι οαιθα εδὲ ἰά οτΐπϑ ρταῖα; νυϑἰυτ οα΄ ἀδδιηρυ]αι τιὶ Βαμα 

10 γαϊδαῖ: ογ ἀοταῃϑ δὲ 7 αἱ 8εγνυθηιιγ 8006 116 Ἐ1ὰ; {Ππ4 φαϊάθιι 68ὲ 
Βεπς νδ]εηαΐ βταιῖία, μου γϑγο βογνϑηηι γαῖα. ἱπῖοσ δα5 διΐστ ἱπ- 
τογγορδιίομδβ, ουσ ροδὲ σδθδιη ἀδαιηθυϊαγα ορογίοι εἰ ουἱα5 ρταῖα 
ορογίθεῦ π18}] ἱπίθγαϑε. θϑῖο ἀδδιῃ θυ ]αιϊο ροϑὲ οαπᾶπι γ; ποη ἔυϊ- 
ἴατε οἶθο5, δὶ β; νδϊεγβ, υδὶ α. δϑῖο ἰρίτασ ἀδαιιρυϊδιίοπεπι ροϑὲ 
οδηδτι Ε[Ἄσεγα πὸ οἱδὶ βυϊΐδης δά οϑ νδηϊγίοα!!; δἴφαθ ἤος δεῖο 
δαί Ργα. υἱάθεαιν δηΐπι 'π6886 ἀθαιηθααϊοηὶ, τῷ γ δοι σε, τὸ β, τὰ 
ἐδ οἶβοβ ποὺ Πυϊαγε: Βυΐς δαΐεπι τὸ α, πειπρο ϑϑίαθγα. χυδε ἰρίτυτ 
ἐδὲ οἄιβα οὩΓ τῷ γ τὸ α ἰμδῖς, φαοά εἴ ἰά ουΐα8 δταιιαῦ τὸ βὶ, Βος δὲ 
εἶδος. ποῦ δαῖτα. μος δυΐεπι δϑὲ υϑὶυτ οἷα ἀδβηίτο: πᾶπὶ τὸ ἃ 
δὶς ἐχρ  ἰοαθίταγ. οὺγ δαΐοπι τὸ βὶ ἱποδὶ τῷ γῇ αυιΐα νδ]δθγε δϑὲ ἰϊᾶ δἷ- 
[δοἴπια 6556. οροτίοϊ δυΐθτω ογδίϊομθα οοτητιμῖαγε; ἴσης ἰϊὰ σἰηφυϊα 
τλαρὶϑ ρράγεβυμε. οτίαϑ δαΐθπὶ υἱοα υεῦϑὰ 86 Βαθοηὶ ἢὶς οἱ ἰὰ οδα- 
δὶ5. 4υ8ὲ εἰβοίυῃπι ρῈγ πιοΐππη. δ᾽ πᾶιυψαθ οραβ εϑὶ οἱ τπιεάϊυτα 
Ρυΐας βαι; Ηἰς γθτοὸ τὸ γ, φιοά 6δδὲ αἰτίπιαπι, ρτίις Βὲ, ἰᾷ σόγο οαὶτϑ 
βταῖία, ροδβίγαπιιτα αἰ. δοοίαἀϊτ δυΐθαι οἱ ἰάδπι 511 δὲ δϊοπία 5 σδιιβὰ 
οἱ εχ πεςαδϑϑιϊαϊθ. ὑυδὶυλ σΓ ρογιπεαὶ εἰ ἐγδησπη τσ ᾿υπιθη ῬῈΓ 
Ἰαϊεγπδιη Ὁ δἰδηὶπι εχ παςδδϑιϊαϊα ἐγαποῖς, φυοᾷ δχ δι ΕΠ] οτΡὰς ρᾶτ- 
τῖρυ5 οοπδίδῖ, ρ6Γ πιδίογβϑϑ τηθᾶῖι8, δι φιί ει [απ θη ΑΕ, απο ρεεπεσας 
δὲ ἐγαῃοια {ἰταγ ἰΐοιη, δἰἰσπῖασ οδυϑα, υἱάο ςαῖ πὸ οἴου ἀλγπ5. 114- 
εις οἱ ἀοείαϊε οἱ 511, δοοίαϊε οὔατα αἱ μας. συ ο]αεί οἱ ἑσπὰϊ Ἔχϑεποῖο 
δι, πϑοθδ58 δὲ δἰγίἀοτγθιπ εἴ δοηϊζηιη βετὶ, οἱ υἱ Ργιμαρογεὶ ἀϊοπηξ, 
ταϊπαιῖοπὶβ οαι88, αἱ ἰεγγθαπίαγ αυϊ δαπὶ ἴῃ Τατίαγο. ρθγτηυ ἴα γὙ6 ΤῸ 
δυπὶ οἰυϑποάϊ, Ὀγδοβϑογίϊπι 1π 118 486 βεουπάππι πεΐζαγαιπ οοηδιϊ- 
ταυπίατ εἴ σουδίδηξ. 8]14 πδιπαῦ πιδῖαγα δἰ σαἶν5 φγαϑῖῖα δεῖς, αἰΐα 
ἐχ πϑορθϑαϊϊαϊθ. πϑοθϑϑιἴα8 δῃϊοτι ἀρ] 6χ. οὶ: δἰΐογα πδιηφῃς δϑὶ 86- 
οαπάμπι παϊυγαπι δὲ ἀρραιἠοπειμ, αἰΐαγα υεγοὸ υἱοί  θηΐα, χιιαθ δαὶ 
Ρτγδοῖον ἀρρεῖϊομοπι. υἱ ἰαρὶ8 εχ πεοοϑβειϊαϊα δὲ δαγθιπι εἰ ἀθογϑυτω 
ζεγίαγ, 964 πο ΟΡ δαπάοιμ πϑοϑϑϑιἑαἴεπι. δχ 118 δυΐθπὶ 4υα6 βυπὲ ἃ 
ταϊϊοης, αἰΐα πυυπαιιᾶπη ϑιηξ οἄϑιι, αἱ ἀοιπα8 γε] οσϊαϊυδ, πες δχ μιδοθ8- 
δἰαῖε, δεἀ δἰϊοαΐυ5 ργαῖία; δῖα νογὸ δυπὲ δἰΐδιη ἃ (ογίαπα, αἱ 8δηι1δ8 
γΕ] 8α]π8. ππαχῖπηθ δυΐεπὶ ἴῃ ἰδ 486 ροϑδαηὶ ἰΐᾶ εἰ δδοὰβ 86 Βα- 
Βόγα, οἵπι ἃ ἰοτἔμημα ποη ξἰρπαπίατ, φαοττιπι πὶ θοΏυ5 δεῖ, δἰϊουΐαα 
ἔταϊϊα Βι; οἴ γεὶ παῖυγα ὲ συδὶ ἀγίθ. ἃ ἰογίαπια υδγὸ πὲδὶ] κὲ αἱ!- 
οαϊ5 τᾶ. 

12. ἴατι υεγὸ 4088 οδῖιϑὰ οδὲ Θογυπι 4086 δπηϊ, ἐδάδπι εϑὲ 

δογῦτι 4υ86 ἤυμ! εἴ 4086 ἔαοία 5ιιπὶ δἴ ζιδθ ἕπταγα δπηὶ (πϑιπ τπα- 
ἀϊαπι ἐδὲ οδυ84), ρῥγδεϊεγχιατπι χιοὰ δϑὲ οαῦϑα δογιιπὶ 4086 β0ῃηξ, 

οὐἄ εδῖ; δογάτη φια ἤππὲ, φποά Άι; ἰδοΐοταπι ἰδοῖαπι, ἐππιτογαπι 
ἰυγατα, Ὑϑὶθ, ουΓ ἴδλοία 6δὲ βοἰρϑὶ5 7 χυΐα ἱπέογροβίία εδὲ Ἰδγγας 

Βὲ δαΐειη, αιιΐα ἱπιεγροπίζαγ; ογῖς, φυΐα ἱπίεγροπθῖαγ; δὲ θϑξ, χαυία 
ἰπιεγροϑιῖο δὲ. χυϊά εδὲ βίδοϊεβ ̓  βυπιαῖαγ 6886 ἃ ςοπογεῖδ. εσὶο 
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ΑΝΑΓΤΥΤΙΘΟΟΒΜΌΝ ΡΟΒΘΤΕΚΒΙΟΒΟΜΝ 1. "Ἢ 

δζαδ, δὶ γ; οοπογεῖαπι, ὉΒὶ ἀ; οδηϑα τηϑῆϊα, δὶ β, τοῖϊπὸ ςΔ]οτίς 
ἀείεδοιϊο. ἰμθδὲ ἰρίτυτ τῷ γ τὸ β; Βαὶς δαΐειπ τὸ α, ἰά εϑὶ 6886 οοπ- 
οτοίαπι. Αὲ δαΐεπι ρἰαοὶθα, οἴπη ἂἰ τὸ β; οἱ ἰαοῖα δϑῖ, οὔπὶ αοίαχα 
68ῖ; οἵ ογῖξ, οὰπεὶ δὶς. χαυοά ἰρίτατ λὰ 6δϑὶ οᾶιϑα, εἰ ἰὰ ουἱπδ εδὶ οδαδα, 
δἰπια πηΐϊ, οπὰπ βυηξ; εἴ διπιὰ] ϑαπὶ, σπιῃ δαηϊ; Βἀθιπ4αε εἶπα] 
ἰαοία ἐπεγυπὶ εἰ ἔαξαγα βαπῖ, ἰπ ἰδ γεγο ζαδα ὕοὴ βππὶ βίαι, ρο8- 
διηῖηα ἴπ ᾿ἰδηρογα Ομ ἰποπιὶ, δου! ποΡὶ9 νἱἀεῖαν, αἰῖα αἰϊοστω οδα- 
886 6586 7 γϑ]υϊὶ, οϑῖπε οάυϑὰ οὔτ μος Βαϊ, αἸἰαὰ φυοά Αι; εἰ συγ ἴα- 
ταγοτα 9818, αἰϊα ἃ ξαϊαγαπι; οἴ οατ ἰμοτῖϊ, ΑἸ φυϊά φυοὰ ραιϊο ἀπὶς [αι 
σοποϊυάϊηιγ δυΐοπι φυοὰ ρτίπϑ ἰδοΐατη ἔμ εχ 60 αυοά ροδίετίυϑ ἔαο- 
ἴατη εϑὲ. Βοσπιτη υ6ΓῸ ρεϊπεϊρίθμι δηηξ δὰ 4086 ἴαοῖα δῃηῖ. ρῥτοὶπάς 
εἴ ἴῃ Ἀἰ9 4πδε βαπῖ, ξάρτια ἀποθθάπιπ οδὲ ἀγρυπιθαΐυα. ἐχ ρσίογὶ 
γΈΓῸ ποὴ οΟἸρίτυς ροϑιειτα5, γ δ᾽ φυὶα ΠΠΠυἃ ἰδοίαπι 6ϑῖ, μος ροδίεα 
ἕδεϊανη 6886. δδάφτι εδὲ [υταγογαπι γαϊῖο. δἷνς δρΐμα ἱπὰ α βηϊπιτα δἶτα 
ἀεβπλίαπι Ἰδια ρα δοοὶρίατας, ποη εἰβοιϊαγ ὑἴ, φαΐα {πὰ νϑγο ἀϊοίτος 
ἔδοϊαπι ἔυ 586, γεγα ἀϊοαταγ πος αφυοά ροδιεγίιϑ δδὲ ἰδοϊιμι 6886, 4τιο- 
πίαμα τοῖο 1110 ἐεπαροτε ἱητογίεοϊο ἴαἶβδο ἀϊσθῖυτ μος [αοἴπτη 6856, οὕτα 
ἴδιαι αἰτεγατι δοϊυη δἱξ. δαάοτῃ δϑὶ ταῖῖο ζαϊυτὶ. πδς φαὶα {Ππὰ ἴδο- 
ἴασαι δϑῖ, πος ἐγὶξ, φυΐα το δάϊιπι διπ] ροαὶ ταν 6886 ἀευεῖ οὐπὶ δὰ ΓΘ 
ουϊὰ5 εϑὲ τπδάϊυαιη, δάθο αἱ δοϊοσοπι πιδάϊιπι δὶς φαοά ἰδοίπμι δεῖς, 
ζαϊταγογτη ἐπταγαπι; δογαῶι 486 βυηξ, σποά τ; δοτῦπι 4υδε δυηῖ, 
ηυοά ε581. δἰφυὶ φυοά ἔδοΐαιη εϑὲ εἴ βπυαν 68ῖ Γυτογατα, δίπιι] ροηΐξα 
6886 πααυδυπὶ. ρτγδεῖεγθα πας ἱπάἀ εβηϊζυτη ροϊοβὲ 6556 Ἰθιαρηδ ἱπΐδγ- 
ἰδοϊατη πθὸ ἀεβηϊαιη: ἴα]8ο δπὶτι ἀϊοοῖυτ τοῖο {Π}0 τθπιροόγε ἱπῖογ- 
Ἰδοῖο. ςοπδιἀογαπάαμι δαΐθπι εδὲ αυϊὰ δὶ: χῃοά οοπεπεῖ, ἴα αἱ Ροϑὲ 
ἔλοϊωπι 6556, ᾿πϑὶϊ βδογὶ ἴῃ ἱρϑὶβ τεραβ. δὴ ραϊδὶ ποῃ σόθβδθγεγε αἱ 
4υοά ἐδοϊαπι 681 Ἰά φαοά β΄ φυΐα πδο ἔδοΐυνα ἕδοϊο οοβαδγεῖ, δίως 
φὨἶωι οαετοιὶεαξρ5 οἵ ἱπάϊν  ἀπδ. ἰΐδχπε αἱ ραποία 5:0] Ἰν σοῖα ΠῚ 0 - 
Βδδγθηῖ, 5ὶς [δ οἴϑ ΒΟῺ ΟΟλδοτεηὶ: ἀΠ 0 πᾶτηααε δυμὲ ἰαϊνίάιδ. ετξὸ 
πδαπε 14 φαοά μι, ἔδοῖο οομδογοὶ ΟΡ εἀπάεπι γαομβϑηι, χαϊα φορὰ δὲ 
ἐδὶ ἀἰν δ! 116, φαοά τ δτὸ [δοϊατη θὲ, ἰῃ ἀἰν δ: 8116. αὐ ἱξι τὰν ἰπνθᾶ 86 μαρΡοῖ 
δά ρυπεοῖυπι, ἰϊα οδπι αποὰ ἢὶ, δὰ ἰά φυοά ἰδεϊιυπι 681: ἱπδαῃξ δαΐτῃ 
ἰαοϊα ἱπβπίτα ἰπ εο φυοά Ἀϊ. δεἀ ἀε ἢ ἀΠ]αοἰάϊυ ἴῃ Πρ τὴδ ἀπίνοτν 
88 1105 ἀε πιοῖῃ ἀϊσοπάϊιη εἴ. φαοιποάο ἰρίξατ, οὰπὶ ἀδίηςερ8 αἰϊαδ 
τοῦ εχ αἰϊῖς ρἱρπιπίαοτ, 86 μαρδαὶ οαθδα τα εάϊα, εουβ4πε δαπιρίυπη οἷξ, 
ὭΘΟΘ886 Θηῃ Εἰίδτα ἴῃ Ηἰ5 688 υἱ ρτγηπαιῃ εἰ τηεἀίμπι δἰπε ἱπεπιθ ἀϊαῖα, 
τοϊυῖὶ τὸ α ἰδεῖαπι ἐδὲ, φαῖα τὸ γ [δοῖαπι 6δῖ. ροβίεγίαδ δαΐδσα ἰδοῦπτα 
εδὶ τὸ γ, ραυΐο ρτίυ τὸ α. ρτἰπεϊρίαπι γετο 6δϑὶ τὸ , αία ρχγορίαϑ 
δος θαϊι δὰ ἱπβίαπϑ, χυοά 6δεὲ ργϊποὶρίαπα Ἰοαροιίβ. τὸ γ υθγο ἰδοῖυμπι 
εβῖ, δἱ τὸ δ ἰδοϊμπι εϑξ. δἱ ἰρίταν τὸ δ ζαοῖατη 811, πθοθδβα εϑὶ τὸ ἃ 
ἰδεϊουα 6856. οαυδα Ὑ6ΓῸ εδὶ τὸ γ. πᾶτη δὶ τὸ δ ἰδοϊιτι δἷϊ, πϑοθβδα 
οοἴ τὸ γ [δοῖατη 6886. φυοάϑὶ τὸ γ ἔδεϊατη δἷξ, πϑοῦβθ88 δϑὲ πὶ ρσίαϑ 
τὸ α ἴαοϊαπι ἔμεγὶξ. δὶς δυΐδθια δοοϊρίεπάο σηθάϊυμι, οοποίδιθίαγης 
Δίφααηάο ἱπ ἱπιπιεάϊδιο ἢ ἂπ ργορίδγ πε Ἰοσῶπι ἱπβπίξατοτη δοπα ρα 
τηοάϊατῃ ἱποϊάοεῦ απδηδοχυίάεπι ἔδοΐϊαμι [δλοῖο ποπ οοἠδεγεὶ, οἱ 
ἀϊεΐπιπ [αϊξ. νεγωνηίϊδτπθη μϑςαθδϑα δϑὲ ἰηςίροσγε ἃ τιρὰϊο δὲ δ} ἴῃ- 
δίδπεὶ ῬΥΐδηο. δἰ1π}}}8 6ϑὲ τδῖϊο ζαϊαγοσιπι. πᾶσι δὶ υδγα. ἀϊοίτωγ ἴοτα 
τὸ δ, Ὠδοα886 δϑξ αἱ ᾿Γία8 γεγα ἀϊοαίυτ ἴογε τὸ α. οὐΐῃϑ τοὶ οδαϑα 
εδὶ τὸ γ- δἰδπίνη οἱ τὸ δ δγίϊ, ργιῃ 8 τὸ γ δτίτ: φυοάοὶ τὸ ν δεΐξ, ῥτὶαϑ 
τὸ α εὔῖξ. δἰ πὶ Ποῦ δυΐετα ἰπ μἷ9 φαοαας ἀκ δδὲ ἀϊνιοἷο, φαία 
[αΐαγα 9101 ἱπνίσοτα πο οομαθγεπξ. ρῥχποϊρίαπι δυΐθιπ οἰΐατα τὰ Ηΐα 
δυτηὶ ἀεὺ εἰ ἰιππιεάϊαζαπι. δὶς διιξθα δ6 τα8 παραὶ ἰπ ὁρογίθαβ. υδἰυ 
81 ἰλοὶϊλ δϑὶ ἀοιποβ, Ὠδοθ886 δϑὲ οδ6808 [ι|886 Ἰωριά68 οἱ ἕδλοϊοϑ 6888. 
υϊά 114} φυΐα παρδ888 δϑὲ ἰαςῖα 6656 ἑμυιἀατιεαῖα, 51 ἀοπιμ ἕδοῖδ 68. 
φαοάσὶ [απ ἀδιπεηία ἰδοῖα δα πί, πος 6886 δδὲ ρυϊα8 ἰαρίἀ65 ἰδεῖοϑ ἔυλδ86. 
Τατϑαβ δὶ δγὶξ ἀοπιηδ, ἰπάοτι ρτίῃ5 ϑγιὴς ἰαρί 465. ἃς ρτοβαῖαγ ρϑγ 
τπϑάϊαπι δἰνπὶ τοῦ, φαΐα ρτίαδ διὰπὶ [απἀδιποαϊα, 4υΐα νδγὸ ἴῃ ἐδ 
4υᾶὲ βπηὶ υἱάδπιαβ οἰγοῦϊο 6956 δἰἰσυδιν φεπογαϊΐοπεμι, πος ἴαπι 
δοοϊάϊξ, στα 8686 ταυϊαο ςοηδοσαππίαγ τποάϊαϊη δὲ ἰοστηϊοὶ Ὄχιγοσαῖ: 
ἴῃ Ηἰ5 δηΐμπ εδὲ γεοϊργοςδίο, ἐν δΐοτα ἴῃ ρτίμτιὶδ ΠΠ τα οσεθαϑΏχη: 
εϑ8ῖ, οοηνογιϊ σοπο]πϑίοπα8, οἰγο ]ο αὐξεια ρτοόθάᾶγα μος ἰρϑαπι 68ῖ, ἰπ 
ἐρβὶς δυΐδτη πϑίμγαα Οροεῖβθι δῖος δρραγεῖ. τπιδάἀοίλοϊα ἰθγγα πες θ898 
εδὲ γδρογει ἢοτὶ, μος ἔδεϊο ἠυθθαι, ἢδο ἔδοῖα φαπδπι; πᾶς ἔμοία 
ὭΘΟΘ856 δϑὲ ῃϑάθβειὶ ἴδγγαιθ, ἤος δαΐθμι ογαὶ ὅποι Δ} ἰπίἶο δῃτα- 
Ῥίαπι ας. φυοοίγοα μδ6ο ἴῃ ογρεῖπ γεάθαμπξ: πᾶπὶ οἱ φυϊάνἰ5 Βοττισα 
δἰϊ, ΑἸταγαπι οδὲ; οἷ δἱ ΠΠυἀ, οἰΐαπι αἰ, εἰ οἱ μος, δἴλατπι ρυγαιιτι, 
ἴαπι στὸ φυλεάδιη βυηὶ πηϊνογϑα]τοτ, αηΐα δειιρογ εἰ ἴῃ οτππὶθαδ 
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γε] ἰϊὰ δὲ βαθοπὲ γδὶ βιηῖ; αἰΐὰ σδγο ποὺ δεῖωρεγ, δά ρίεγυιαθ, 10 



ΑΝΑΙΥΤΙΘΟΟΒΆῸΌΜ ΡΟΒΘΤΈΒΙΟΒΟΌΜ ἢ]. 

γεϊαϊὶ ποὺ οπιηθι υἱἊὶ βαυνατ τα παῖ, δε Ρ]ετῖψπδ. δόττσπι ἰρίταῦ 
4π2ε δππὶ οἰυϑιηοά!, πδοδδδα εδὲ Θἕδπι τα δαϊακπι Ρἰδγαπιᾷιθ 6886. 
γᾶ δἱ τὸ α τῷ βὶ πμνογβα ον δει αϊξατ, αἴσυς μος τῷ γ υυἱνεγδα- 
Ποῖ, ἤϑοθῦδα εϑὲ αἱ εἰίαπι τὸ α τῷ γ 86! ρ6τ εἴ οπιηὶ δι ςγι αδῖαγ: ἰὰ 
δηἷπι εδὲ ππίνογϑαϊο, συοά ἱπεϑὲ εἴ οἴππὶ εἴ δδιηβατ. δε δΈρροπε- 
Ῥαῖαν 6686 Ρ]ογηπιαθε: πϑοθ886 δϑὲ ἰρίετις τὲ οδτῃ ππϑάϊυτη,, ὑδὶ 
τὸ β, Ρἰοτπαιαις οἷς. ἴδφυς δἰΐαπι σοποϊ πεοπαπι 4π8ε ρἰεγοπιχαθ 
δαηϊ, ὀγαπὶ ρεϊμοϊρία τθάϊο Ὑδοδηϊίδ, πα ρίδγυτπααςε [18 δυπὶ 
γεὶ βυπε. : 

80 13. Οποπιοάο ἰρίξαγ φαϊά δἷὲ ρεγ ἀοβηϊξίοπεβ ἐχρὶϊοεῖτιγ, εξ 
4ιοτποᾶο εἶπε ἀσπιοπδιγαῖίο νοὶ ἀθβηΐεῖο δὲ απὰξ ποη δἷἱξ, ἀϊοίατα 
διίεα ἔϊς. χαοτηοάο δαΐεπι ἰηνδοίίβαγε οροτῖδαϊ 4ιδε αἰἐγ αππίαγ 
ἴῃ χφαδεδέοπς φαϊὰ 6δῖ, παπς ἀϊοαγπα8. δοτττι ἰρὶἰΓ 486 σαΐᾳυε τεῖ 
δεταρετῖ ἰπϑαηξ, φαδοάδιι Ἰαϊα5 ραϊοπῖ, Ποη ἴδτθεη ἐχίγα βεηα8 οοτα- 

" Ῥοπυπίαγ, ἀΐςο δαΐειη ἰδεϊυϑ ραῖετα 4086 ἱποαηὶ ουΐχῃς ταὶ απίνεγ- 
δα]ἰϊετ, δοὰ οἱ δὶ ταὶ ἰπδιπξ. δχοπιρὶ! οαπ58, εδὲ αἰ φαϊά φυοά οκηπὶ 
τεγωασίο ἰηδϑέ, δε δὲ ποῦ ἰδγπδχίο, υδίατὶ πϑ ἰποϑὲ ἐεγηδγίο, δε οἱ 

30 πο ΠΌΜ ΓΟ. δὲ ἰραγ ἰπιδϑὲ οπιπὶ ἐογπαγίο, δὲ [δἴῖα5 ραίθξ, απῖρρα 
φαοά εἰἴΐαπι φυϊπατγὶο ἱπθϑῖ: δεὰ ποσὶ εϑἰ Ἔεχέγα ρεπαϑ, υδηάοσαϊάετι 
ααϊπαγία 8 δὲ πυτηδστιδ. Ὠἰ ἢ} ἀυΐδτι ὄχίγα παπεγοδ δὲ ἱπιρᾶγ. 4π86 
᾿χιϊαγ δὰπε δἰσδθοαϊ, σαπιϊ εο Ὥδηπε ἀερεηὶ ἀοπδς τοὶ δαμηδηϊαῦ 
Ῥγπησπι, χαοῖτιπι ἀπυιασαοάᾳαε ἰδέα ραξεδῖ, οπιπὶα σΈγὸ ϑἰπια] ἃ0- 
οερίδ πο διὰ ραϊεαπί. ἤᾶπο δηΐπι Ὡθοθ886 68ὲ 6886 Γαὶ 6586 ΠΆΓΗ. 
ὙΕΤΡῚ ξγαὶῖα, οτπηὶ ᾿ουπαγίο ἰπθδὲ παπηδῖτιϑ, ἱπιρατ, ργίπιατα αἴτοηαθ 
χοοάο, εἰ φαοά δἴπὶ ἢυτιδττδ ποῖα τηδιϊταγ, εἰ αυοα ΠοΠ σΟΙΠρΡΟΏ ΟΣ 
Ἔχ. διπεγὶβ. ἰὰπὶ ἰρίταγ ΠμοΟ 6δὲ ἱρδε ᾿δυπαγίαϑ, ΠΙΠΙΕΓΏΒ ἐπηρᾶγ ρτί- 

δ τὺ εἴ ἰἰα ῥγίαιαϑ. Βογατη εὩΐμα ἃ]18 οπιπεθαϑ ἐπι ραγῖ 5 ταϑαπς, υἷ- 
ἀἰμγασα Ὑ6γῸ δἴδιῃ Ὀἐημαγο. δὲ οἵηνία δίτθΐ ταὶ]! οἷδὲ πεδιας απδες 
Δογηδτίο, ααΐᾳ γεῦα ἀεοίϊαγαϊτυπι δδὲ ἃ πορὶβ ἴῃ δαρδγου Ρ5 δὰ 6886 
Ὠεοαϑϑατία 4186 ἀὐξε Ρυιπίας ἰπ φαδεδέοιε φυϊά εδἱ (δας οπὶπι ἀπὰ- 
Ὑεγρα ία, πριν θυ βα α Ὑ86ΓῸ δαπδ πεςςδϑαγία), 4886 δαΐεπι ἀξ ἐτίδηροϊο 
δυϊ φυανίϑ [8 τὰ ἰΐὰ βαπιιπίωτ, ἱποησιῖ ἷπ ΔΕ γι Βυϊοηα αυϊά 6δὲ: ἐξα 
δι υἱὐ ἰεγπαυίῃϑ πεοθϑϑαγίο οἷϊ ἤδος. χαρά δαΐθπι δες δἰξ εβϑϑαϊα 
τεσῃδτί!, Ηἰπο τπδηϊδδίατα δὲ, φαΐα πϑοθθδα δϑῖ, ηἰδὶ μδδς δἱῖ δεὐϑεπῦδ 
ζεγπδιὶῖϊ, αἰ δἰὲ τα βθῆηϑ φυαοάάαπι δαὶ ποπαϊπαῖυτι δαὶ ποιπὶηθ 
γςδη9. ἰδιίτ ἰρίτιγ ραῖεθῖξ φυδια τξ 5011 τογμασὶο ἱπϑὶς. δϑυρροπαῖις 

10 ὨδΙΏΖΩΘ ξοπῺ8 6666 Εἰυδιποάϊ οἱ νἱ δα ἰδξιι5 ραϊεδὶ. δσρο οἱ π0}}} 
ποδὶ δὶ χαδαν ἱπαάϊνιἠυϊ8 τοττιαγίῖθ, ἤδθς οτὶξ δδδθπὶδ Ἐεσμαγὶϊ. ἢδπὶ 
ἢοο φυοφὰς δαρροπαίιτ, εἰυδιποάϊ ἀε ἱηάϊνιἀπίς αἰλίππατα εἰέγιρα- 
Ὥοποπι 6886 ουϊθαας τεὶ δβϑϑηξίδιι. ἀπῶγα δἰπιη μοῦ οὐτα αδουΐδ 
4] στοὰ ἰζα ἀδιποηδίγαθίξιν, δα ογὶς {ΠἸπς οϑϑεπεῖδ, οροσῖεϊ δυΐεπι, 
εαπὶ 4αἷδ οἶγοα αἰϊχποὰ ἰοΐατι νογϑδίωγ, ἀϊνίάθγε ξεῆταδ ἰπ ργίπια ἰη- 
αἰνίάυα δρεεῖς, γεγθοὶ ἐτγαῖία παπιδγτιτα ἰὼ Ἰθγπαγίατῃ εἰ Ὀἰπδγίατα. δὶδ 
ἀεϊπάς πιϊοπάυμν δὲ αἱ Βογατι ἀδβυϊίοποϑα δυτπδηξαγ, υϑὶθεὶ μθᾶθ 
τϑοῖδε εξ οἰγοῦϊ! δὲ δηρ! τες, ροδὲ δὰ ϑαπιεπάο 4αϊὰ 5ἷξ βεπὰδ, 
ὙοἸαπ τπιέγαπι 811 ῃ δ η ἰμι5 ὧπὶ 40 Δ ἴα, Ρτγορτίαβ αἰΐοοιϊοηδθ οοπίεια- 

20 Ῥἰαγὶ ρϑγ σοπιιπυηὶα ργίπηα, αἀπδο πϑιθ4ις ΟΟΙΏΡΟΒ 18 ἜΣ ἱπἀϊνἹ αἰ8 
δοοίάπηξ, πιδηϊίεδία ἐχ ἀββπι οπῖρας δγιθὲ, ργορίεγεα χυοά ἀεῆ- 
ὨΪο εἰ δἰπιρίεχ ἐϑὲ ῥγιπεὶρίυμι οτηπίυτα, οἵ τοῖς διαπ Ρ οἰ ρα 5 ρὲγ 86 
ἴηδαηξ δοοϊἀεπεα, οεἴετίδ δαΐοπι ταϊϊοηα Ἰ]οτσπι. ρόττο ἀἰνίϑιοπεδ 
4886 ρει ἀϊΠογεπιαϑ ἤππε, αἰἰ]ε5 δαπὶ δὰ ἴα ργορταάϊεπάσπι. 4αὰ- 
ἴδ δαΐθπι ρτοροπῖ, ἀϊοϊαπι δὲ βϑαρτγα: δεὰ υἱϊ65 οἷς ἰδηϊαπι 6886 
Ροδουπὶ δὰ οοποίμβεπάστῃ φαϊά δἰξ. αἰψαὶ νἱἀθηϊτον πἰμὲ] ἘΠ 1 

30 δἴζεττα, 8564 εἰδῖϊια οὐππΐδ δηιπεγο, ρου 6 86 8 415 ΔΒ ἰπιτ10 δατπε- 
τεῖ δἷηε ἀϊνϊδίοηθ. γοίδτι δαΐδιη πἔγτιη δἰᾳαοή δεγὶ βαΐαπι ρτῖι5 δα 
Ῥοϑίδεϊα 5 αἰτεῖ αδῖαγ, νϑἰυτὶ ἀϊγονη ἀϊοαῖατ ἀηΐμπαὶ τιδηϑυδῖατι δὶρ68 
ΔῸ Ὀὶρδδ ἀηίνπαὶ πιαπδυοίαμι. πδπὶ δὶ Γαδ οὐπῃΐβ ὁχ ἀυόθυσ οοῃϑίδϊ, 
εἰ δηϊπιαὶ πιδηδαοίιπι 6αὲ ἀπυπὶ αι! ήδη; ταγουβηας δχ ἢος εἰ ἀἰ- 
[εγεπιία αὶ μοπιο, ταὶ φαοάνί5 αἰϊμ εδὲ φαοά ππαπὶ βὶ, πθεςδ86 δὲ 
ἀϊνιάεπάο ρεῖεγθ. ργαδίθγεα αὐ Ὡἰ ἰϊ δούττι ργαοιοττηϊτἑαϊογ 4παθ 
διιπραυπίαν ἱπ φυδοδιίοης ααϊά ε8ῖ, ἤδο ἰαπίαπι γαϊομα οοπιϊηρίς. 
Ὠῶπι διηρίο ῥΓίπιο βέπεγε, δὶ 48}8 ἰηΐδγογοπι δἰίαυδιι ἀϊν ϑίοπθσα 
δοοῖρίαϊ, ποὺ οἰιηίΐα ἐη Π]ἀ οαάσπε, τεγρὶ ἐγαϊία ποπ οὐμπα δηΐπιδὶ 
δὲιξ σΟΠΕΠ.88 δυϊ δε 8588 αἷα8 παβροῖ, 56 οἴππεα ἃπίπιαὶ αἰαἴιτη : μυΐπ9 

97 οηΐπι ἤδεο εδὶ αἰ ογοπεῖδ. ργίπτα δυῖοπι αηἰπια! 18 ἀἰ}εγεπίϊα οδὲ, ἰῃ 
4άδτα ΟἸμΠ 6 ΔΠἰ1πηΑ] ςδϊς. δἰ πα ἰτογααε δοοϊρίεπ δ δϑὶ ργίπια ἀἰνἰδο 
οπιρῖατα Αἰϊοττιπι βεπθττιηι, δῖνε δίπξ οπιπῖπο ἀΐνεγδα δ} δπίπιδὶΐ, 
411: ΔῈ 60 οοπείποδηΐωγ, αἰραΐϊᾶ γοϊαοτγίϑ ῥτγίχαα ἀἰνίϑιο εδὲ ἴπ φαδτη. 
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ὁπιηε8 υοϊσόγοϑ οδάσηξ, εἴ ρίδοῖδ, ἦι σαδπι οτῆπδα ρμίδοθδ. δίο ἱρτίας 
Ρτοργδάϊοπδ δεῖγε ροϊθϑξ πι|81} 6886 Ῥγαδξεγιηίδδαμα: αἰΐα9 δαΐετηι δξ 
Ῥτγδοδἴθυτηιειι αἰϊψαϊα ἱπιεγάππι πόσο αδδ6 δϑέ, δὲ ἰὰ Ἰξῃόγαγ. πεαὰδ 
ὙεΓῸ ορὺ 6δῖ υἱ ἀοβπίοῃϑ ἂς ἀϊν!ἀ6η8 οορμοδοαῖ γο8 οταῃθδ, Πθδω- 
δαὶ πο πΠ}}}} ἱπφυΐαπξ βογὶ ποπ ρο856 Ἐξ 4αἷ8 οορμοδοδὶ ἀϊεγθς- 

11ω8, αιΐθα5 το ργοροδίία ἃ ἥθδαιια τὸ δϑοθγη τ, πἰδὶ 4αΔΙΔΩΠ8 
τεῖὰ ςορποδοαῖ; δίηθ αἰξογαπε 5 δυΐδιη ΟῚ ΡΟ886 4υδιηηι6 ΓΟ 409 
εοξποϑοὶ: ἰά δπμῃ ἃ " Βος ποη ἀϊζετι, ἰάθην οὰπα μος 6866: 1 
ὙεΓΟ ἃ 400 ἀἰζίετι, αἰἰαὰ 6866. δὲ μος. ρῥτγίπιυπι ἰρίτυγ μος ἔαἸδαπα 
δδὲ. ὕοη δπὶπι δαεουπάμιη αυδηην ἀϊΓεγεηίατη δὲ αἰτιὰ, φυαπάο- 
φαίάεπι 8 4π8ο σπηξ δδάθιῃ 3ρ6616, τη ὐῖδο αἰ γοπδα ἱπδαπῖ, πο 
ἴδιαθη δες πάππι 65δοπίϊδτῃ π6Ὸ ΡῈΓ 86. ἀεὶῃάδ εὔπι 4υὶδ δῃπιρδεσίξ 
ὁρροοῖϊα δὲ αἰεγθηξίδιη,, δὲ φυοάν!δ ἱπ ἤδῶης ναὶ ἴὰ {ΠἸατα ραγΐοσα 
ἐδάδγε, ἃς διπιρδογιξ ἴῃ αἰΐογα ρᾶγίθ 6586 ἰὰ φυῃοά χυδογίίας, ἰἤφαα 
ςορποβοῖξ, πί 81} γαΐεγε πἴγιπι δοϊαξ ἃ ἱρπογεῖ αυΐραδ ἃ]ϊ15 δἰτγὶ Βα δη-. 
ἴαγ. ἀρρᾶγεῖ βηΐπ), δὶ 1 ργοριϑήϊει5 ρογνυθιογὶὶ δὰ δὰ φιογατη ΠΟ 
681 ἀπιρ 5 αἰ [ΓἜγεπεῖα,, δύ δ ίξαγινη 6586 ἀεβηϊίοποπι. φυοάνϊδ 20 
δυΐεπι οδάεδγε ἴῃ αἰνίδίοπεπι, δἱ δυνξ ὁρροϑίία πε άϊο οαγοηπᾶ, Π0Π 
εϑὶ φοδίυϊδίυπι. πδοῦϑ86 δϑὲ δῆΐμη φυοάν! ἱπ αἰΐεγῳ δογαχπ 6556. εἱ 
ἅδε τα 1105 ἀϊενθαιία ἐγὶς. δεὰ ἰπ οοπβοίεπάα ρον ἀἰϊνίοἴοτιθβ ἀδ- 
αἰίοπθ ἔγία οββαγναγε οροιϊεῖ, ποπῖρὸ υἱ δροῖριδηπιν δἰἐΡαϊα ἱπ 

φαδεδίίοηα φυϊά 68ῖ; εἰ αἱ Βαεο ογάϊπε οοϊοςθηίητ αἱ αυϊάαπε οδὲ 
Ρυϊπυτη γὙ6] δοουπάμππι; δὲ αἱ ἤᾶθο δἷπε οὐππΐδ. Βότια δυΐοπι ργὶ- 
τηυπὶ ΘΟΠδΕααΐ ροϑϑαιπαδ, 4αΐᾶ δίουξ ροδϑαιηι5 ἀς δοοίἀ 60} ται οὶ- 
πιᾶγὶ δὲ εὐμεαάεεν δοοϊάθῃϑ ἴπ8666., ἰξα δἰϊδιη ροϑϑαιητ9 Ρ6Γ βϑητιδ 
δὐἀεέγιιθγο. ςο ]οοααπίον δυΐεπι δίηραϊα αἰ οροτιεῖ, δὶ φυὶδ ᾿ΓιπνΏσα 
δατηρδεῦῖξ. φαοά ααϊάειη βεξ, οἱ δυπιρίωτα τὶς φαοά οἸιπίραϑ οοπ- 
δεφυςιδ δϑὲ, οὐ δὲ ὩΣ δἰωξ οτηηϊα Ομ ϑοαμ η8. πόςρδ886 6ϑὲ δπίτ 30 

6886 ἴδε αυὶϊρρίβιπ. Βος δπίειη δυϊηρῖο ἰᾶπὶ ἰπ ἰηζογίογί θα ἰάθη 
πιοάυ8 δεγνδηάυς δγὶϊ. δεουπάστα δηΐμι δες, φυοά κἰἰοιπιτα ρτίπιατα 
ετῖξ, εἰ τουτίατη, φιοά βεφυσπίωπι. ἀδιηρῖο δίῃ ϑαραιιοτί, 4 φαοὰ 
ἀείϊποερδ ϑεφαυϊϊατγ, δγὶξ αἰϊογιατν ργίπιαπι. δὲν! !8 εδὲ ςθίθγογιτα γαίῖο. 
φυοά αὐΐοπι Πᾶδο δἰπὲ οἰπηΐδ, ρεγϑρίςποπι δὲ, 4πῖα δυπιπιαβ, φαοὰ 
δδὶ ργίπιπτη ἱπ ἀϊνὶδίοπο 1118, ὁταπα δὲ νοὶ μος τοὶ] ἢος, ἰπϑϑὲ δυΐεπι 
Βοος ταγϑαδααρ Βυΐα5 τοϊϊιδ αἰ αγεηιάδπι. αἰεῖπηϊ γεγο ποὺ δδὲ ἃτη- 
Ρ ϊὰ5 ἀϊεγεηιῖα: δὺξ οοηζεδιίπι μος δαπιρίαπι συτα εἰτίιπα αἰζζεγοα- 
ἴα ἃ τοῖο {10 ποι ἀϊεγι, οοπδίαξ δηΐπι πες ρὶυδ ιδιπ οροτῖεαξ ὃ 
βάϊεοϊητη 6666 (φαδεοπησας δπίιη δυταρίδ δαπῖ, ἰ ΓΙ απηῖοτ ἴῃ γ"- 
δἰίοπε φαϊὰ 6δὶ), πεζις ἄβεβϑε σιϊοφυδπι: διξ εὐΐπὶ ρ6πι8 δαὶ ἀἰζ6- 
τομῖᾶ δβ5οῖ, β6ΠΠ8 ἸριτΣ δαὲ δὲ {]υ ργίπιυμν δὲ μος οὔπὶ ἀϊεγοας- 
αεδ δεδυτηρίαση. ἀϊεγεμεῖδε στεγοὸ οὔῖποδ μδδγεηΐ. πο δδὲ επἰτι 
Διηρ 5 αἱΐα ἀϊζεγεπεῖα ροδιεγίοσ : δἰϊοχαΐμ αἰ τἰπιαπι δρεοῖε ἀϊ[ον- 
τοὶ: δεὰ ἀϊεΐασα ἔαϊξ μος ποι αἰζἝεγγο. σαδεγεγε δυῖοπι οροιξοῖς 
τοϑρίοἰεηάο δὰ δὰ 786 διηϊ 5ἰιη:]ὰ Ὡ6 0 αἰΐζοτοιι ἱπῖθυ 86, ρυἰπιΏσα 
«υϊα μιδεο ονπκεΐα φοϊππθη Ἠαροδηΐ, ἀείηάδ γιγϑυδ ἰὰ αυδογεηασα 
εδὶ ἰῇ δἰ τ, φαδε δαπὶ ἰπ δοάεπι οαπὶ {|| κοῆρτρ, ἱπίαγ 86 δυϊεῖη δὲ 
ςοχηρᾶγθηΐυγ, βυπὶ οδάεπι φρβϑοῖθ, δὰ δ} 1115 ἀΐνθγδα. οί αὐΐειι 10 
ἴθ Ἀμ9 δυπιρίαπι [αετὶξ χαϊὰ οἷὲ ουπ8 γαϊΐοπε οἰπηΐα δὰπὸ ὈΠΌτΩ δὲ 
ἰάεπι, εἴ ἴῃ δἰ ϊϊ8 δι το, ἴππς ἰπ 15 σα δαπιρῖα ἔπειιιπξ Γγϑ8 
εοπείάογαγε οροτγῖδὶ ἂπ αἰΐφαο πιοάο ἰἤδπι δἰπΐ, ἀοπθο δά ὑπδῖηῃ τῶ- 
τίοπεπι ρεγυθηϊδίηγ. ἤδος επὶμι ἐγ γεὶ ἀεβηΐεξο. δὶ σθιὸ ποῦ ρϑγ- 
σεηίδῖαγ δὰ ὑπᾶπὶ ταϊίοηοτα, δεά δά ἀϊ65 γδ] ρίαν, οοποῖδὶ 6686 8- 
Ἴδην ποῦ ρο886 6886 ὕπϑῖη, Ζι86 χυδειίτυτ, δε ρίαγεσ. σευδὶ ργαῦα, 
εἰ φυδογαπῖυϑ φυϊὰ δῖ Ἰπαρῃδηϊιηϊϊ85, οοποϊἀεγαηάτπὶ εϑὲ ἰῃ δἰ φαΐθτια 
τα ρηδηἰπιὶδ, 4005 πονἰπιι8, 41 οηπαδ8 ἀπατι Θὲ οοπηπθη μαρϑδηξ 

τᾶ δυπὶ ἰΔἴε8. νεἰαϊὶ οἱ ΑἸοιθίδἀθ5 δδὲ ππδρτναπίνπαδ νοὶ ᾿ς Β1}165 δὲ 
ἄμα, σοποίἀδγαπήυιπ δϑὲ χυϊά οἴππεα ὕπαπι εἴ ςοπιτιθης Βαθεδπῖ, 
Ρυΐα ποῦ ρεγγρεῖ ςοποιπιεϊϊαπι : 6]15 Θηΐτα ραρπανὶξ, Αἰ π5 ἰγαῖτβ 6δὲ, 90 
δἰἴπ8 δἰδὶ πιογίθτη ςοπϑοῖνἱζ. Γυγδα8 σοηδιἀογαπάθπι 681 ἴῃ ἃ}1}8, υὙ6- 
Ἰυιὶ ἴῃ 1 γϑαπάγο δυὶ ϑοογαῖθ. δὶ ἰρίϊαγ ἢος ᾿ἷδ σοτητπιπο δἰῖ, δοάεπι 
τποάο ἴῃ δεουπαὶς εἴ ἰὰ δάνογϑίβ γθρηϑ δὲ μάρεγθ, ᾿ἰβ ἀποραβ δὸ- 
οερὶλο σοποίάογο φαϊὰ σοπιπιαπε Βαρεᾶηϊ, ποι πιουθγὶ Δ πίγαψῃβ 
[ογῖυπᾶ δὲ ποῦ ρδυρϑῖ οομεμιπε]ῖαπι. χαοάοϊ ΠῚ 81] σοπίπναπε μα θαπῖ, 
ἄπδο υὔαπε δρεοὶοϑ Ἔγυπ τα ἀρηδλἰηἰτα 118. οπιπ δ ροττὸ ἀθβηίιο δοτας 
Ρεγ εϑὲ ἀπίνεγϑα ἰβ : ποὺ οΐμι τηϑάϊοας ἀοβηϊὶ ααϊά οἷξ ουτάδιπ οο]ο 
δαίυρτγε, δε ναὶ οἱππὶ ψδὶ ϑρβεϊοὶ, δὸ [δς α5 ἀεβπίϊον οἰπρηϊαγθ 
4αὰπι ὑπίνεγϑαϊθ. ἰςοῖγοο οροτγῖεξ ἃ ϑἴπρη αγῖρα8 δά πηΐνογϑαϊία ἔγδη- 
δῖγθ. δἰθηΐπι Βοιμοηγταῖδα πιαρίϑ ἰδϊθηξ ἰὼ αυϊνθγδαι ρας αιδπι ἴῃ 118 90 



δὰ 

δ6 ποῦ ἀθηηραιπαιυ. τὶ βαΐοπι ἰὴ ἀθιποβαίτγατοπῖθαδ οροτξεῖ 
ἔπεϑϑ6 υἱπὶ σοποϊαάθηάι, ἱΐὰ δείδια ἰπ ἀθβηἰἰοηῖρυ5 ρεγερίουϊξαΐειτι. 
Βαδς δυΐδιω ἱποῦῖξ, δἱ 6χ. 5 φαδδ δἱπρι δάπι ἠϊοαπίαγ, δεοσδαπι ἀ68- 
πίδιαν ἰά φαοὰ ἴπ φαοᾳπε ροπεγα, οϑὲ, υϑ]πεΐ 51π|}}6 πο οἴππε, δε 
αυοά εϑὲ τῷ ςοἰογῖθας εἰ ἴῃ ἤρατγί5, οἱ δουΐυχη, αποά εϑὲ ἴῃ ὑοςβ. 
αἴφις ἰἴα δά σοιητιαπε Ῥγορτεάϊ οροτιεῖ, ἐαυθηάο πε Ἰποϊ αὶ μοχπο- 
ἡγπιᾶ. φυοάϑι ποῦ 68ὲ ἀ͵95εγδπάυιη τηεϊδρμοσῖβ, σοπδιδὶ πες ἀε- 
πιδηάἀυτο 6886 τηϑίδρῃοιΐδ, πδς ἀεβηϊθηάα 6586 δὰ 486 ἀϊσαπογ ρῈΓ 
χαθίαρθόγαπι: δἰΐοαυΐ πϑοθ886 ετὶξ αἱ Ἱπεϊδρμοτὶβ ἀϊββογαΐαν. 

98 4ἀ. ὅτ᾽ δπΐοαν μαβϑατπυβ ργοβ] οπιαῖα, βεϊρεγο οροτίεξ δεοῖῖο- 
τπ685 εἰ ἀϊνιοίομοβ. δὶς δυΐθιη δ6]ῖρεσγα, ϑιρροσίϊο βΈΏΕΓΕ ΘΟσΩΤΩ ΠΣ 
οπιηΐητι. συϑ]ατί 8] απἰπιδ]ῖα οοπϑὶ ἀδγοπίαγ, ῥυϊπιυτι δρεοῖαγε οροτ- 
τοὶ χπαὶ!ῖα οπιηΐ δηΐμη δ} ἰπαίιξ, ΐ5 ἀπῖθτα δαπιριῖθ, ττιγδα8 οεΐεγο- 
ταπι Ῥτίπιο υἱάθπάνπι αϑὶ 4ῃ8]18 οἴππὶ δίηξ οοπϑεφαδηϊία, υὙεγθὶ 
ταῖα εἰ μοο δἷξ υο]υοτγῖβ, νἱδεπάνιπ 6δὲ χιδίϊα δἰπὲὶ οπιαὶ υοἱ ποτὶ 
φοπϑαχιθηῖίδ; δίας ἰδ δειηρασ νἱἀθηάαπι δγίξ πδ]ῖα ργοχίτιο σοι- 
ϑεαυθηῆα δἰπξ. οοπδίδε δηΐπ ἴογα ὧξ ροβϑίπιῃθ ἀΐσεγε οΓ σοηδε- 
ᾳπυεηῖα ἱποὶπξ 1ϊδ 4η86 80} σοτασηθεὶ σοηἰἰποπίαγ, νδίυι οαγ ἱποῖπξ 

10 Ἀοπηϊπὶ δῖ ο]υο. δϑῖο ἰριταγ δπίπιαὶ, πθδὶ α; τὸ βὶ ἀπίοτι ἙΟη 56 απ 6ῃ- 
τα οὐπὶ ἀπῖπαὶ!: ΠΡὶ συοτὸ γ δ ἐ, δπὶπιϑ]α φυδοάδπι. ραϊοῖ ᾿ριτογ 
ἐατ τὸ β ἱποὶϊ τῷ δ: ἱπϑϑὲ δηΐπι ΡῈΓ ἀ. δι μα τ γ δαΐεπὶ δἰ δ] 5 ἐπε 88, 
ἃς ΒΕΙΏΡΟΓ ἰῃ 8115 δδὲ δδάδιπ σταῖο. πῦπο ἜΓρὸ δεοιπάππι ἰγαάϊτα 
᾿οπιπιαπἷα ποιπίπα ἰοαυϊπιαγ ορογίεϊ δῃΐοπὶ ΠΟῚ ἱπ Ηἰ5 τβπῖυτα 
σοηβίάογαγα, δε 4 οἰΐαιη δοοῖρογε 81 φυϊὰ δα υἱϑαπι ἔπογῖξ οοπι- 
τη 6586, ἀεὶπάε ααίθυς [δε οΟη8864π6ῃ8 8ἰῖ, οἱ φυα]ϊα 5δἰπὸ Βυΐο 
σοηϑοααεοηίία. σϑἰθ οοττα ΒΑΡ πΕΡτ5 σοπδασαθτα 6586 ΠΡ οτα 
ΟἸηδϑυπι, πὸρ ἤᾶΡοτα ἀδηῖεβ ἴῃ πἰταααδ ἌΜΜΕΙΝ ΤΌΓΟυδ ΠΟΥΠτδ 
Βάβοτγς χυῖραβ ΘΟ,ΘΘΖΌΘΠ5 οἱξ. Ρδῖεθῖς πάτηηας τ {Π|5 ᾿ποῖξ φιοὰ 

κὸ ἀϊοῖαπι 681: πᾶπὶ ἰάδο ἱπεγίξ, φποά βδβεηὶ οοτπιῶδ. ργδεδίεγεδ δ] ὰ 8 
του εδὲ βεοπηάυπι ἀπαϊορίαπι εἰΐσογα. πὸπ ᾿ϊσδὲ δπὶπι ἀπιση δὲ 
άοπι δοοῖρογαε, αὰο ἀρρειϊαγε ορογίθαϊ βερίππι εἰ δρίπατη εἰ ὁδ. 
δαπὶ δυΐοπι δὲ 18 οοῃϑεφπεπία ααβοάαπι, αυιᾶδὶ ὑπ αδεάδτι δὶξ 
Βαϊαϑθοοτιποάϊ παῖπτα. ᾿ 

15. Ῥοττο αἱΐα ργοβιετιαία ϑιπι δάάθπι, χαυΐα ἰάοπι τηεάϊππα 
Βδθοπξ, υδϑἰμ αυΐα οἸηηΐα δαπξ ἀπερετγο βδίβ. ἐϑβεθο ατιϊθτη Ὡοη- 
μᾺ}18 κππὲ ξέπετα δαάδιπ; 4πὰ6 ἰάδο ἀϊίογιμηι, φασά δἰϊογαπι τε] 
ἰοΥ δαπὶ, γϑἰπτὶ σὰν βαῖ ΗἾΝ θῃ δυΐ ΟὝΣ Δρραγδαῖ ᾿π8ρῸ ἴῃ δρϑοῦίο, 
δὲ οὔτ βαῖ ἰγῖ8. ἤδες επὶπι οὐδ σαὶ [6 πὶ ροποτα ργοθίθπιδ, 
χπδπάοηπίάειπ οὐηηα δυηὶ τεβεχίο; 864 δβρεοΐβ ἀἰϑγυῃς, αἰϊα σεγο- 
Ρτοθ  οπιδία δὸ ἀἰἜεγυπε φαοά αἰξογυπι τπϑάΐιπι δὰ} δἰτεγο τηθάϊο 

20 ςοπεϊποῖαγ, νομαὶ οπτ ΝΙΙδ ΘΧΊΓΘΤΩΟ ΠΙΒΠ86 τΔΙΟΥ δὲ σοποί τόν 
ε5:7 χυΐα εχῖγεπιαϑ τηοηϑ8 δδὲ ἈΙΡογπίοσ. εἰ σα δχέγειπτιϑ πη θη δὲδ 
δδὶ ΙΒοτγπίογ φυΐα απ ἀδῆοϊς. μδδς επίπι ἰϊα 56 μαβθῦξ ἹπΊου 56. 

16. Ὅε εβυϑα τεγὸ οἱ 60 ουΐῃ8 6δϑὲ οι, ἀαθἱξαγο αἰ] πὶς ρο9- 
δἷϊ δὴ οὔπὶ ἱποοὶ οἴϊοεϊυς, οδἰΐϊαιπ σαῦβα ἱπας, νδῖενεὶ οἱ ασρογ ἄἀείγοη- 
ἀεϑοῖϊ γδὶ ἰυπα ἀοῆςιε, δὴ δἴϊαπι οδτϑᾶ 81: οὰγ ἀοβοείαϊ νοὶ ἀείγοη- 

δ ἀοϑοαῖ. νεγρὶ ρταῖϊα, οἱ ἢος δῖ Ἰδτῖς [0]}18 οοπδίαγς, ἀοδοι ον 
αὐΐοπι ἴοτγαθ ἱπιεγροϑιεῖο: πἰϑὶ δίῃ οἷξ, 18 φυδεάδπι δὶς δοσγιτα 
ςαμβ8ἃ. δἶγα οὗμϑα 51ϊ, βἰτππὰ] οἰΐαπι ογὶϊ οἴϊδοῖαϑ, υδἰυιὶ 81 ἴογγα δδξ 
ἱπιογροϑίία, ἴυπα ἀοβοῖξ; νοὶ οἱ ἰδὲῖ8 ἔο 8 ἀγροῦ οοποῖδὶ, ἀείγου- 
ἀδεοῖς, φαοάοὶ ἱξα 811, δἵἴπιι! δγαηξ εἴ τεοίργοος ἀθπιοηβιν ραπίατ. 
ἐδῖο παπιαας ἀείγοπάθβοογε, πρὶ α ; [ἰδι15 [ο]1}5 σοηϑίδηδβ, πϑὶ β ; υἱιΐδ, 
αδὶ γ. οἱ ἰρίτατ τῷ β ἰποϑὲ τὸ α (φυϊοφηλὰ δηΐιη [5 [0115 οοῃδιαῖ, 
ἀοίγοηάεδοι1), τῷ γ δυΐδιη ἱποϑὶ τὸ β, ιιοῃϊαπι οἸηπὶδ Υἱτ8 [ἀἱ15 (0116 

10 ςοπβῖαϊ, οΟΓΊ6 τῷ γ ἰποϑῖ τὸ α, οἱ οπιπὶϑ υἱεἷὶ9 ἀοίγοπάοϑοῖξ. οδπδᾶ 
δαΐοτη εοἰ τὸ β, αιοά ε8ὲ πιεάίαπῃ 8εἀ οἱ Ἰατῖ5 (ο]115. νυἱΐθπι οοπβίδγα, 
φαΐα ἀείγοπαεδοϊ!, ἀφηποπϑίγαγε ἰἰοοῖ. οϑέο δπὶπὶ τὸ δ Ἰαϊϊδ [ο] 11 
οοιϑίδηϑ, τὸ « δαϊοπι ἀξίγοπάδδοεγε, Υἱεὶϑ γθγο, δὶ ζ. ἰἕαχας τῷ ζ 
ἱποδὲ τὸ ε) χυΐα υἱεῖς οπιπὶβ ἀοέγοπάθβοῖς; τῷ ε ἀπέθτι τὸ δ: αηϊςφιϊὰ 
δπὶπι ἀοίγοπάεθεῖξ, [δεῖ ἔοίτ5 οοπδιδι. οπινῖϑ ἰφίτατ νεῖ Ἰατ15 ξο 5 
φοηϑιῖαϊ, οδιϑα δαϊοιη δϑὲ ἀεί π Ἔϑοθγο. δὲ δἱ "05 ροϑϑαηῖ 80] ἰῃ- 
υἱσοτι 6586 οΆΠ886 (ΠΑᾶπὶ Οαϊι88 6ϑὲ ΡΓΙΟΓ 60 οὐΐη8 6ϑὲ οδῃ88), ἔθυσα 
φυΐϊάεπι ἱπέθγροβιεῖο δϑὶ σαπθα ἀείοοιοηΐδ, ἀείδοιϊο υαγὸ ποη δῖ 

20 σάτα ἱπίεγροϑιοηΐδ. 8ἱ ἰρίιητ δὰ ἀδπιοηϑίσαϊο χυδθ ῥγοραὶ Ῥδγ 
οαπβατι, ργοΡ αὶ ΟἿΤ 81ξ, δὰ Ὑ6γῸ αυδα Ποῖ ρ6Τ σφυδαμι, ργοραὶ φυοὰ 
δἷϊ, β8π6 απο ἴοτγὰ δ]: ἱῃξεγροϑίῖα πουΐξ, οὐ δι ειπ οι. ἐπι ογροβιῖα 
ποῦ ποτῖϊ. αποά δυΐοπι ἀεἔοοιϊϊο πο 818 ἐδι)8ὰ ἐπι θγροϑιιοηΐβ, δοὰ 
μαες ἀεξεοξοπίθ, ρεγϑρίσππτι 68ὲ, φαοαΐαιῃ ἰπ ἀοβηϊτίοπο ἀοἔεοιοπὶδ 

ΑΝΑΙΥΤΙΟΟΒῸΌΜ ΡΟΒΘΤΕΚΛΙΟΆΚΛΌΜ ῚΙ. 

Ἰηδὸξ Ἱπξοτροϑίεο. χαᾶγα οοπβέαι [ἢ π μεῖς πος πο  β σατί, πον οοπῖγα 
Βος ρεγ ἱϊυά. δὴ οοπεϊηρὶς πῆϊι8 χαὶ ρίαγεβ σᾶυϑα8 6886. δἴδηπη δὲ 
Ῥοῖεδὲ ᾿άδια ρ] ατ ΡΒ δἰῖγι θὰ ρτίπνατη, τὸ α τῷ β Ῥχίπιο ἱποῖς, εἱ τῷ ̓ ν 
δἰἰῖ ρίαο, βδίφυς δος τοῖς δ «. ἱπετὶς ἰρίτωτ τὸ α τοῖς δ «. οδῆδῶ 
δυΐοτι ΟἿΣ ἱμδῖ: τῷ δι, 6γῖϊ τὸ β, οὰν ἰποῖς τῷ ε, τὸ γ. θα δὶ οατιβα 
δἰϊ, πδοθβ86 δδὲ γϑῖῃ 6886. δὲ δὶ Γ68 81ἴ, ὩΟῺ πδοθῖ86 δόϊ οὐδ οᾶτι- 30 
δδγΩ 6986. δΆΠ6 ΓΔΏΘΘΙΙ 6386 ΠΘΟδ886 6δΐ, ΠΟῚ ἴα ΟἸΠδΙη. δ δὲ 
ΡΤΟΡ]οπλα δεῦρο δϑὲ πένθ, οἰΐατη οδπβα 6ϑὲ τοϊπιι χαϊἀάλτα ὗ 
οἱ 1Ἰὰ οσυΐϊῃδ δϑὲ οαπϑᾶ, 68ὲ απίνοσϑαϊ οὗ υϑὶπὶ ἀοίτοπαοβοοτα ἰποϑὲ ἰοἿ 
ουἰάδι: ἀθιειπηϊπαῖο, δἰζαχη δὲ δἰι8 ϑρδοῖθϑ δἰπὲ: δἊ τ] θπ8᾽ ἱπδϑὲ ἀπὲ- 
ὙεΥδϑΑἰτοσ, ἰά δὲ γεὶ μ᾽ δητὶδ γδ] ταϊϊυδ Ρ]απιῖθ. χαοοῖγοα ἴῃ Ἠἰ9 δὲ 
σαθάϊατα οἱ ἰὰ ουϊια δὲ οαυδα, Δαυιδ! α 6586 οροτίεΐ ἂς γεοϊργοςασί: 
εἰμ οΌΓ ἀγρόγοδ ἀείγοῃ ἀδϑουμε 51 ἰρίθις ἀείγοπάθδοπηξ ῥγορῖεγ 
φοπογϑίίοπθη Βιαπιογίβ, δίνε ἄγθοῦ ἀείγοπάεβοδῖ, οροτίεξ ἴῃθ886 
ςοπογθίομτη; δῖῦ8 ΟΟπογῖο πὸὰ οαἰνὶδ τοὶ δεὰ δγβροτὶ ἱπϑὶξ, ἀθ- 
ἔτοπάδδοογθ δγθόγθιι πδοαδδ 68. 

, 17. Ἰὐέγαπι ᾿δαΐοτν ροῖεϑὲ οἰυδάδην ποῦ δδάθμι οαυιϑ8 6686 Οχη- 9 
πἰραβ, δεὰ ἀϊνετδα, δῇ ποπῖ δὴ δὶ ρεὲγ 86. ἀδθιποπβίγα μια 6δὲ, Ποῖ 
ΕΙ οἰστναπι υεἰ ροτ δοοίάδηδ, ἰά βετὶ ἠδχυϊεῖ πᾶπὶ πιθαϊππι οἱ ἀ6- 
ὩΪΠῸ εχέγοτηϊ. δὶ Ὑ6ΓῸ ποῃ. τα, ἀδιποηφιγαϊητη δἱῖ, βασὶ ροϊθειῦ 

Ἐρεὶ δαΐειη εἰ ἰά οαλῃδ δὲ σδυδϑὰ δὲ ἰὰ ουἱ 658 οὔυϑα, σοπδίάδγαγε ρὲῖ 
δοοϊάεπο: δε ποὴ υἱάδπιαγ 6886 ργοβ]θπιαῖα, δὲ τηΐ μη 8, διυη πιο 
86 Ἄδθθθὶῖ ππεάϊαση. Ἰά εϑϊ, δἱ εχίγεμπμδ δίηϊ ποιαονιοδ, δἰΐατη πιθ- 
ἄχτι οτὶξ ποιποηγιηῦτῃ. δὶ υθγὸ {|| δἰπξ αἱ ἱπ βεπθγθ, δίταῖίς οτὶξ 
σαθάσατο ; τεἰατὶ συβιροθγοπι φυϊθαδάδτα ἱπϑὶῖ ργοροτγίίο σοπιπιαίϊαϊας 
αὐοπίαχα Α]ϊα σδιδα δϑὲ ἰῇ ἰτποὶϑ δἰ [18 ἴπ παπιθιῖ8. δίψας Ἰάδτα ταδ- 
ἀΐπτα, φῃὰ Ἰΐπεδς δαὶ ἰπ συΐθει δρεςξδξοτ, δεὶ ἀἰ σευθῦτα ; 408 Ὑ6ΤῸ 10 
Ββαρεν δἰιυιστιος ἱπογειηεπϊοια, δϑὲ ἑάδιπ, 1ἴα' 868 τὸ5 Ἀλρεὶ 1ὼ οτγηηὶ- 
Ἀτιδ. σἂν δυξδια οοἷοτ ἐοϊοτὶ εἰ βρυγα βξαγαδα δίμαἐδ δἱῃ, ἃ]ῖα εἰ αὐτὶ 
δα ρίεσίο οδυδα. αι. δέσηΐϊα ἴῃ ἢ15 δὲ ποιποηχιπατα. Ἠὶς δηΐπι ἔοτ- 
ἴλσδε ὨᾺ] δία ὰ δδὲ φαδὶπ Ἰαΐογα βαβατγε ργοροτγίοπεμι εἰ δηζαϊοϑ 
ε846 Δεαυα]65. ἴῃ σο]οτίθιιδ αὐξεπι, ἀγατη 6886 δϑῃδητῃ, ἀπΐ δἰαστποὐϊ 
δια. 4π88ε υὙετὸ δδοιπάμτα δπδὶορίαπι δατξ οδάθηι, οἴϊατη ταθάϊυτα 
Βαρεβαμὶ ἰάθτι δδοππάτππι ἀπαϊορίατπι. δἷς φαΐεμπι 86 το μαβοῖ, χαΐα 
889 ταῦ ΠΟΒδΕσΠΝΩΓ Οδθδα δὲ 14 σῃΐπ5 δεὲ οδυϑᾶ οἱ ἰὰ ουΐ 665 
ὀδιιβα. δἰπρτι διἰπι διιέθσα ἀςοἰρίδπάο, ἰά οπΐμ5 6στ' οαη88 Ἰδτίι8 ραϊοῖ, 
τ Ὁ απδῖξμου δηρ ἰδ δαχυδὶο5 ε896 ἀπρπίος Ἔχίθτῃοϑ, ἰδέϊῃ8 ραῖοξ 
ζαδαι ἐγίδηαϊαπὶ γ6] φαυδάγδιατα; οπιπίϊαδ δυΐοπι οδξ ρᾶγ. 4πᾶθ- 
οαναπθ σπίιπ Ππδίϊεου δηραὶἷ8 τε 8 δ6408169 μαρθπὶ δημαϊοβ οχ- 20 
ἴογιοδ, δὲ τηεαϊυχ δι πι Ποῦ μαρθηξ τηδάϊυτη δαΐθιι δϑὲ ἀδβηϊτο 
Ρτίπι δχέγειηὶ, ἰοοῖτοο οπῖδδ βδοϊθπεθα ρὲγ ἀδβηϊξίοποτι ςοπηρ- 
ταπίαγ. ὑϑίυ! ἀοίγοπάεδβοθγθ βπηὰ] οοπϑδαποῦς δδὶ υἱῃ δὲ υἱξδιπ 
ἐχοεάϊξ, πεόπου βουΐ, εἴ ἤσαπι Ἔχοθάϊε: δεὰ ἤθη οπῖπθδ Θχοθαϊξ, 
ἴπῦτηο δϑὲ δοαυαὶα. δὶ ἰβί τιν δατηρβεγίς ῥτίπαυπι, παράϊητν 688 ἀδβηΐ- 
το ᾿πΐπθ υεσθὶ ἀοίτοπάδβοθγα. ργίμπαπι δηΐπι δϑὶ δἰτογοιγιο8. τιθ- 
ἄϊαπι, χαοά οἰπιία δυπὲ ἰα]ΐα; ἀείπάθ πα 5 πιδάϊανη εδῖ, φῃοά 5πο- 
᾿ς 5 σοπογϑϑοὶξ, τοὶ δἰπϑιηοάὶ δἰϊυά. αηϊὰ ἀπΐοπι δϑὶ ἀείγοπάεδοοσε ἢ 
ΠΟΠΟΓΕΒΟΕΓΘ δι ςὯΠ) δϑΙηὶπὶ8 χαΐ οδὶ ἷἴπ δᾶ ραγία Ὁδὶ (οἰ ϊπσα στα 
ΤΆΤ ΟΠ Ωρβιταγ. ἦπ βραγὶ5 δαΐθιω ἰξὰ χαϊδρίατη ἀδοϊαγαθὶς 4φαδε- 30 
ταηεριι5 σομδεου οποτ οϑυδᾶθ δὲ δἷυϑ οὐϊὰ5 δϑὲ οδιιδᾶ, ἱπδὶϊ τὸ ἃ 
οτητὶ β, τὸ β ἀὐέεαι υπίοαϊηε τῶν δ, 5εἀ ἰαἰϊωκ ραϊοαξ. τὸ β ἰρίτας 
ἐδὶ Ὀπίγεγϑα] τοῖς δ. 1Δ δἰγπ γοοο ὑπίνεγθαϊθ, φαοα ποὴ τϑοῖρζο- 
ςδἰογ. ῥτίπνυτη ἀσΐεπι ἀν θγθδὶα ἀρρ6}]ο ἰὰ σαν 4ποὸ βἰηριΐα ποῦ 
Ταοὶργοσδηϊωγ, οπιηΐδ Υ6ΓῸ δίπιαὶ βυτηρῖα γϑοϊ ργοοαηῖιγ, πὸς ἰαῃ9 
Ρβῖεϊ ἰϊάφαθ εὺγ τοῖς δ ἰποὶξ τὸ α, οςαυϑα δεῖ τὸ β. Οὔαϑ εϑὶ ἱρὶξογ τυ 
τὸ α Ἰαϊϊιι5 ραϊθαὶ πᾶτε τὸ β: δἰϊοχαίη οὰγ ροῖϊϊαβ μος βὴϊξ οδιδα 
πάν {ΠΠ.4 7 δἱ ἰρίξατ οπιμίθαδ α ἰποϑὶ τὸ αν, δτὶϊ δἰ ψαϊά ἀϊναγϑυτω 
ἃ β, οπἴυϑ ταίϊοπο δὰ ουπηΐα δὶπὲ ἀὩσμ). δἷη τωΐπηϑ, οἷν ἀϊςοτα ᾿ς 6- 
ὈΪ οὐπηὶ α 'ἰπθθδε τὸ ἃ, ΠΟἢ ΟἿΠηΪ δυΐοτῃ ὦ τὸ 47 (Γ δηΐα πον οτὶϊ 
δἰΐᾳπα ςαιθ8, δἰοπὶ εϑὲ αἰΐψυια οδιϑα οὐ τὸ α ἰηϑὶξ οπιπίρας δ7 δγξο 
δἰίαπι τὰ ε ἐταπῇ ἀπαπι αι, οοπϑίαογαγα μος οροτίεϊ. αἴτια εϑῖο 
τὸ γι Ῥοϑϑυπὲ ᾿ρι[Γ εἰμ βάοτη 6886 ρίηγεθ οᾶϊδδθ, ποῦ ἰδταθη ἡἰϑἀ 6] 
5ρ6οῖ6. σεϊυτὶ οὺγ Ἰοηβάονδθ οἷπὶ αηδάττροίεδ, οαιιδᾶ 6δῖ γᾶραγ 
Ἀη116. οὔτ νοϊιογθϑδ, οᾶνδα δϑὲ βἰοοδβ 6986 νοὶ αἰϊπή φαϊρρίαπι, δὲ οἱ 
δἀ ἱηάϊνιἀπτπν Ὡοη δὲδιϊπν ρον πίιπι, πδς ἀπτι ἑδηαπι 681 σαθ- 
ἀϊππι δεὰ ρἴτιγα, εἰϊαπι οαυδᾶθ δ8πξ ρ]Ώτοϑ. 

18. γοπι δυΐθπι τπεάϊυπι δϑὲ οαυδα δίηρο 5, ἰ4πὸ απο δὰ 
Ῥτίπιυτα Ὀπίγδτθα]8, ἃπ ποα δὰ οἰηρι]α ππδρὶ δος 17 σοχϑιδξ ἰρίτον 10 

ν 



ΑΝΑΙΥΤΙΟΦΕΑΌΜ ῬΟΒΊΤΕΒΙΟΚΟΌΜ 1. 

δὰ τοϑάϊα 6946 οΔηδθ8, σαδὲ δαηξ ργοπίπια ουἶψαε τε, οἱἱ φᾷπδαρ ΔΈ, 
ΘᾺΤ δπῖμι ῥυϊπατι 8Ὲ} υπίγαγεαὶὶ οοπίθημιπι ἰηοῖξ, μος ἐϑ} δῖι5α, 
γε πε οὰγ τῷ δ ἱποὶς τὸ β, οφπϑα εϑὺ τὸ γ. ἰἰδφμα σὰν τῷ δ ἰηοὶϊ τὸ αν 
ςλυδᾶ εδὶ τὸ γ. οὺγ δαΐοιη ἰποὶϊ τῷ γ, οἄπιϑα 6ϑὲ τὸβ. Βαΐο νϑῖὸ ἱρ- 
διππιεῖ. ἀδ 9.110 ρἴϑιπο ἰρίταν ἂς ἀδιβοποιγαίϊοπθ, δὲ φίιϊά αἰγειπιαιε 
εἶτ εἰ χαοπιοάο Και, ρεἐθρίσαυτα 68ζ; δἰπαιίχαθ 46 βοιεπεα ἀδιβοη- 
διταῦνα, φιοπίαῃ ἑάδτῃ δεῖ, ; ᾿ 

19. Ουοπιοάο δυΐεπι ρτίποὶρία ποῖα βδηΐ, εἴ φαΐο οἷξ εα ἠοι- 
βοσηβ παρῖπιϑ, μἷπο τοδπλζοδιμπι ογὶἴ, ΟΝ ῥγίυδ ἀμ ϊατατα ζεετὶξ. 

δρ ΠΟ ρο588 ἰρίτιτ αιιδταρίδνη δοῖνα ρὲγ ἀβῃιομϑιγαϊοποιι, πἰδὶ οοβπο- 
βοδὲ ῥσίιπα ργὶποὶρία ἱππιββάϊαϊα, ἀϊοΐαμη «ἀπῖεα ἕυϊξ. υὔγααι ἀαξοιι 
παπιεἀϊδίοτιπι δδάδιν ἂῃ ἀϊνεγρα δἰ: οοφηίίϊο, ἀυθίξαγε δἰ! 418 ρο5- 
δἰ οἴ δἰῖπο αἰγίαϑαμ δοϊθηιία, απ πθαξγιαϑ, δ αἰξδγὶα 8 δοϊ θη ξῖα, αἰϊε- 
τίυδ ἀϊνογδατι αυοάάδηῃ σοφοί οηΐ8 ραπαϑ: οἱ αὐγυΐη Βαρίταδ, οὔπὶ 
Βοπ ἱμϑῖηϊ, ἱπφθηθγεπίογ, 8π οὕ ἰμοϑϑθδῖ, ἰδίεγεπε. 9ἱ ἰρίἐὼγ 605 
Βα ϑῖθαϑ, ἀρδυζάαπι εδὲ. δοςϊάϊε δπΐμα αὐ 605 ἡμὶ μαρθηὶ οορτμθοπαα 

- ΘΧΘυϊδιἴογοα ἀδιποηϑίγαομς, ἰαϊοαξ 81 ὑόγο δος διοολβίτδαι, οὐ 
δηΐδα πὸη ΠαΡοιθπι8, 4ιοιποάο -ποθηπὶ [δροσθπηὰϑ εἰ ἀἰδς γθάπτϑ 

80 εχ ποὴ δηζοοδάθηϊξ οορτιοηθἶ μος δπὶμι οϑὲ προ οσϑί μι] 6, αἱ δἰίαπι 
ἀε ἀετιοησίταϊΐομα ἀϊσθραιηπα. ρογϑρίσυμτη ἰρίξαν. 688 πδαίθ Βαθοσὶ 
πθὸ ἰῃ ἱρῃογαπεθυα ἂς πΏ]]ὸ Βαρῖσαι ργαβάιες. εῖρτ! Ρο456. φυᾶγθ 
πϑοθ886 6ϑὲ ἰδουϊταῖοτι ααδηάατα μαρογὶ, ἄοη ἰϑίαθι ἰδίθεπ 4υα6 ᾿ἰ8 
γΓδθϑιβθιοῦ δὶὲ χυϑοὶ οχαχυίοι(ἰοτ. τυἱάείαγ δαΐεια μος ἰπ6886 οτηηὶ- 

. ἀδρ Δαϊταδ ἤθα8: παρδηξ ἐπὶπὶ νἰπὶ σοηρεοηίίδιη ἱπαϊοδείναιη, {δια 
ΔΡΡα απ δοηϑασῃ. στη δυο πὶ δοηϑι9 ἰηδὶξ, ἱπ αἰλί8 δη πα ΠΡ }5 Γ6ϑ 
ϑεηϑὰ ρογοθρίἃ πιϑηεῖ, ἱπ 1118 ΟΠ τπᾶπαῖ. ἴῃ αυΐθυε ἰφίτγ ποῖ 
τπαπ θὰ αθς δυξ οἸῃπίπο, δὰξϊ Θογπὶ 486 ἸΟΒ, Ἰηᾶποδξ, ΠΟρπ  ἰΘη θα 
ποθὴ ΒΑΒεπὶ οχίγαψαδτα ουϊῃ θα πεεπι, αἰΐα σεγο θαι ἐπι ηΐ, πυμι 

00 χυϊά ἰπ αἰΐιηα τοιϊηρηξ, σάτα δοξοια ταηϊτα δἰπααἰδ Βυϊαβηιοάϊ, οἱπξ, 
ἴδηι εδὲ ἀἰδοτίπιθπ συοάήατα, αἄεο αὐ ἰπ 41118 γδίο βαὶ εχ Βυπιδοα- 
γπο 4] ΓΕγΓάση πη δι οσἹα, ἴῃ [15 ποῦ δὲ. ἐχ δϑηϑα ἰρίταγ δὲ πιδιποτγία, 
αδαιδἀπιοάαχα ἀϊαΐπιι5, εχ ταεπνογία γαγῸ δδὲρε αἰυδάεαι γεὶ ἴαοία 

55 

δὲ Ἔχρευιθητία: πία]ξαα θαΐη ταθταοτίας ἤπθλΈτΟ δὲ ππὰ ἜΧροτϊθῃ- 
Ὅα. δὲ υέγὰ εκ εχρεχίθηλια, δἷτσε εχ οἴῃηὶ δὲ ππίυθγθαὶ: ᾿'φυϊοδοθιῖθ 
ἀπ δηϊπιϑν Ὠἐμαἑπῖῆν ὍΠῸ Βγδαῖαεσ ταπ]α, 4υοά ἰπ οτππίρα 1116 ἰχγοδὲ 
ἩΒΌτΩ οἱ ἰάετα, Αἰ ρτίποῖριυνη ἀγεδ εἴ δοϊθη το, ἀγιΐϑ, δἱ ρεγμπ αὶ δᾷ 
δεπογάδοπεια, σοἰοπδ6, 81 ρετεϊπεδὶ δή Ἰὰ φιοά 69ξ. ἐἴϊβαυε πᾶς ἰῃ- 

νἀπδὶ ἀεβπὶα Παρ τι8, πος βαπὲ ὁπ ἰδ παρ ἶθυ9 πομουίθυο, δοὰ ἐχ 
δόηϑα, υἱ ἴῃ ὈΕ]]ο, ροϑίφιδτη δοὶθϑ ἴῃ ἔαρατη. σοηνότγθα δϑὲ, ὍΏ9 
διδηῖθ αἰΐαθ. δισεῖξ,. ἔα αἰϊμ8,. ἄοπος δὰ ργίβειρίατα ρογνυεμαῖξ. 
δηΐϊιπα Ὑθγοὸ ἰδ ]15 δδὲ τὶ ρούϑὲ μος ραῖϊ. χαρά ἀυϊείη δηΐεα ἀϊοϊαία 
δϑῖ, οὶ ἰδιθθη ἀρεγὶα ἀϊεΐυνη ζαϊξ, ἰτογοτη ἘΧρ]οοσηαβ. δίδηϊα δηΐμη 
πη0 ἱπάϊ Πεγεπίε, τως ᾿τίσπτη ἰῃ δηϊναδ. δῖ ππΐνετσαὶδ. εἰθηΐπι δεῺ- 

10 

ϊογ φυΐάεπι ϑἰηραίατα, 86 86π815 δϑὲ ταὶ υπὶνεγϑα δ, σϑὶυιὶ παπιλὶθ, ὃ 
ποῦ ΟΔ]Πἰὰς Βουιΐπὶϑ. γαγϑαϑ ἴῃ 5 οοῃϑίδιάζαγ, ἀἄοηες ἱπηραγΈ Β ] 
δἴεηῖϊ εἰ ππϊνεγϑαιία; νοι Πυϊαϑιποῦϊ δηΐπιαὶ δδὲ ἰὰ ἴῃ Ζυο δίδζασ, 
ἄοπες απίϊπαὶ ἴῃ δηΐιπα δῖθὲ. δὲ ἰῃ μος ἰπάδπι διαϊαγ, ἄοπος αἰϊπὰ 
τϑϑδὶδ υὑπίνογϑαΐβ δίθὲ ἣπ δηΐηια. ρδῖδὶ ἰρίυτ πθοα886 6886 υἱ ᾿τίταδ 
φποῦὶ5 ἱπάποιίοπα ποῖά βαηϊ: ππὶ δὲ φεηέπ ἰΐα οεἰδβεὶϊξ ἴῃ δηΐηνα ὑπὶ- 
υϑβαΐθ αυοηίλιῃ δυΐδιη ΠΑΡ στη αυὶ ἵπ ἀΐδηοθα ϑρεδοίαπιυτ δὲ 
γεγι δεῖ δυυπὶ Ῥαγίορε8, αἰνὰ δειροτ υοσὶ ϑαπε, 4]1} γεγο [αἰ δἰ ἰδίεσα 
'ηδοαπα ϑπϑοὶρίαπε, τξ ορίπίο δὲ Ἰορίβιπυδ; δασρεῦ δυΐθτα υοσὶ δαπξ 
δοϊδητία δἰ ἱπι6}]ραητῖα, ἂς ἈΌ]]ὰπὶ ἰ ιν σορη τ οΠ8 σβπὰβ ργϑϑῖευ 
ἐπεε Προ πείδτῃ εϑὲ Ἔχ φαϊ σι ἶα9 χαᾶπι δοϊθηῖα: ργϊηοὶρία γθτὸ ἀδιβοῦ- 
διγαιοποπι δαπὲ ποϊογα; οἵην Δαΐετη ϑοϊεπίϊα οἴτα γαιτίοπε δϑὲ: ῥτο- 
ἤεοῖο ρῥτίποὶριοσιμι δοϊοπιία 6856 πεαυΐξ. αυΐα γεγο Ὡ18}] δοϊθηα 
Ὑεγίαδ: 6886 ροϊαϑὲ ῥσγαοίεσ ἱῃεε Προπεαπι, τπ|ς]]Πρεπέϊα ἀὔσαθ εχξ 
ῥτιποἰρίογωτα. φιοά ποῃ εοϊυϊη εχ ᾿ἷἰβ 4πᾶθ αἰχὶ ργοβαΐαγ, δεὰ 
δἰΐατη φαὶα ἀειι οπδιγαϊϊοπὶς ρτιποῖρίυι ποι δϑὲ ἀθπιοπείναο; 488- 
Ρτορίεγ πες βοἰεπῆδε ρτίποιρίππι δβὲ δείϑηϊία, δἱ ἱρίϊαγ πα] πη αἰ ὰ 
Ργδεῖεγ δοϊεπεϊαια ΒΡ Θὰ γϑιτιπὶ ματα ραπαϑ, βᾶπὸ ἱπε6 Πρ εηϊία 
ὁγῖς δοϊεπιαα ργιποίρίαπι. δὲ ῥτιποὶρίατη χυΐάεπι δοϊδπεῖδε ἐταὶ σὸς 
δυϊτῖο ρτίποῖρὶϊ; ὁσθῃϑ βαΐετα δοίθηξία δα οοξτιῖο δἰ πα τ γ᾽ δα ἢ6Ρ06- 
δὲς δά οἵἴπῆεπι σεῦ. 

ΤΟΡΙΘΟΆΌΜ 1. 

Ρ τοροϑίϊατα Βαΐῃ5 ἐγαοϊδὶϊοπὶδ δδὲ ἱπυσηῖγε ταεϊμοάσπηι ρὲῦ χαοτπ 
οϑϑίιη5 ἀριπιθπίαγὶ ἀρ οὐμηΐ ρτοροϑίξο ργοβ]θιιαῖα εχ ργοβδθὶ- 

φὸ ἴἰβὰ5, δὲ ἱροὶ ἀϊδραϊαιϊοπεπι δασιπϑηῖεα πΙ 1} ἀϊσαυια9 χερυρτιᾶπϑ. 
Ῥηιηῦπι ἰριξυν ἀἰσεπάυτα εδὲ χά 81: δυο ρίϑαιαϑ δὲ χυδα δἰπε εἰὰ8 
αἰετεπείας, πὶ δυπιαῖον 8.]] ορίδηνις ἀϊα]οοίουδ: θη ς απίπι φπαογὶ- 
γαῖ ϑεσπηάμπι ρτοροϑιΐδπι ἐγδοϊδοπαπι. 6] ϑιμα8 ἱξτϊογ δϑδὲ οσῶ- 
ἄο ἴῃ πὰ ροσίεα φυϊρυδάδμπι αἰϊυ ἃ φυϊάάδιπ,, ἀϊνογστια Ὁ ἐϊ9 4048 
Ῥοϑίτα ἔπετγθ, πεοθϑϑαγίο δος αϊ ΟΡ δὰ 4.86 ροβὶϊ δα πὲ. ἀδπιοπϑέγα- 
[ο 6ϑδὲ, εὰπι ἐχ τεγὶϑ οἵ ργίμηϊβ 9.}]ορίβιπας οσοπρίαϊ; γεὶ δχ εἰυσπμοάϊ 
4αδε ἃ φηϊβυβάδμι νετγὶβ εἴ ρσίμνὶβ δῖ σορηοπἰ5 ρτὶπεϊρίυιη ϑυπιρ- 
δεττηί. ἀϊαϊοοϊίουδ δ ορίδιμυ8 εϑὲ ζαΐ ἐχ ργοβρδῦιθμ5 οσοποϊαάιε, 

δ δυπὶ δυῖΐδτα υϑγὰ δὲ ρυίπια δα ἅπᾶ6 ΠΟῚ Δ} δ] 115 δοά ἃ 86 ἱρ8ἰ5 βάδθτι 
80 ΒΑΡεμξ. ποπ ἀεβεὶ δηἰπὶ ἀδ δοϊθπεδσγυτα ργίποὶρ 18 φαδοτὶ φαδιηοθ- 

τοπὶ δίπε; δε ὑπαπισιοάσαα ρῥτὶποὶρίατπ ρῈγ 86 ἴρϑαπι ἀθβθεὶ 6396 
β46 ἀϊρπαπι. ργοβδθὶ]ῖα αὐΐθπι δπηὶ {δα υἱάθηζωγ οταπῖθς σαὶ 
Ρ εγίσχπς γεἰ δαριθηεῖθας, δίψα Ἀῖ5 "αὶ ομηπίρυδ γεὶ ρ]ογίβχας νοὶ 
Βιαχίπ!α ποΙΐβ εἴ οἰαγίϑ. δ.}]ορίϑπιαϑ οοπεθηΐίοϑιϑ εϑὲ φαΐ δχϑέγαϊ αν 
εχ 5 φαδε υἱάεπίασ ρτοθαθῖ α, πες ἰδπιθη δαηῖ; εἴ 41 δχ ῥγοβα- 
Βμῖρι5, ταὶ 5 φαδε νυἱάδπῖαγ ργοβαθιϊία, υἱἀδιοτ 6886 πες δϑὲ. ποη 
εὐΐπι σαϊοχαϊά νἱάεϊατ Ργοβαθῖ]α, δξδιαν ρϑὲ ργόβαθι]8. πιμὶ] δπίτα 
δογτα Ζαὰ6 ἀϊοπυϊαγ 6886 ριΌΡαθ ϊ, δαρετβοία ἴθππς παρ εὶ ργο- 
Βα». ται ἱποαρίπεπι, φθετηδἀτηοάυτι ἱπ ρτίπεὶρὶϊα ταϊοπυτι σοωξθη- 
Ὠδοδατπιτα δοοίά!ε. οοπίδδιϊτι επΐπι εἰ ρ]θγυτωφιο 18 φαΐ εἰϊαπι ρᾶτνα 

101 σοπῖαετὶ ροϑϑππξ, ρεγερίου εϑὲ [α]δὶ πδίωγα φυδθ ἐπ ἱρ815 τερδγί τι, 
Ῥτίον ἰδ τ εχ ἀϊοι οοπιοποϑίβ 8γ}10 εἰϑτῖ8 οἰίατα 5 υ}]ορίσπνπϑ ἀρ- 
Ῥεϊϊδίοτ; αἰΐεγ υεγο υοοδῖου χαϊάθπι οοπιεπιοδας 8.1] ορίοπνϑ, πΠΟῸ 

ἝΔτη ἢ δι πι ρ]ἰ οἰ ξετ' ΘΥΠ]ορίστητιϑ, χαΐα εἰοὶ νἱἀ ἔην οοποϊπἄοτο, τε γετα 
ἴδπιεπ ποῦ ςοποϊθαϊξ. ἱπϑιρογ δαπε ργδεῖογ ἀΐοῖοα οπιπεϑ 8.1] βῖ8- 
τι 08 Ῥαγαϊοξίβμηϊ, ει! τὰ ἐΐο «ομἱδέαεν!ε 4π86 δπί ΔΙ: φαδγτισι δοϊσπεδ- 

ττιῖι ριορτίδ, φιεπιδάπηιοάυπι ἰπ ξεοπιείγία εἴ δἰϊ5 ἰὰ κϑῃτϑ δοϊσπεῖ 
δοοίάϊε, τἱἀδιαγ δηἰπὶ εἰς ταοάπ5 ἀἰζεττε ἃ ἀϊςῖ 5 δυ}]οκιϑταὶθ, 4πο- 
Ἰϊαιῃ (αὶ [516 ἀεβογι ρα θα9 υὐξῖητ, πος οχ σαγὶ8 εἴ ὑ τίμα οοπ- 
εἰπάϊε πες εχ ργοβδθηιρα, χααπάἀοφυϊάεπι ἴῃ ἀεβηιείοποπι ποι ἐδάϊε, 
φαΐα πες δᾶ βϑυπαϊξ 4θδ6 οπιηΐθαδ υἱάθηίαγ, πος ΜῈ Ρἰοτίοψαθ, ἢδο 
4παο 5ρ᾽6περαδ, δὲ ᾿ἰ8 παατια οσαμίθα8 βαχαθ ρἰεγβαας πεας οἷα. 
τιϑδιπιῖο: δεὰ δχ ρυρρυὶϊ8 βδοϊεπίλδθ δασηριοπὶρθυϑ, ποη ἔθπδα γοτῖδι 
Υ]]ορἰϑθατα εἴβοϊς. πᾶπὶ αυΐα γ6] βειηϊςίγουϊοθ ἀθβοσὶθῖς ἤθη πξ 
οροτῖοϊ, νυ] πθαϑ ψαδβήάδιιν ἀποὶξ ποῦ 480 πιοάο ἀυεὶ ἀεβεηξ, ρα- 
τδ]οξίστηησα ἔδλοϊξ δρβοὶεβ ἱρήξασ δυ]]ορίϑιδογαπι, αἰ 688 ἴγρο οοπὲ- 
Ῥεείατ, 686 ϑαπίο 4088 ἀϊχί. πηϊνθγϑα ἰοτ δυῖοπι ἰοχαοπάο ἀ6 οτα- 
πἰθυϑ ἴδπὶι ἀϊοιίδ χαᾶπι ροϑὲ μδες ἀϊοοπάϊ5, δαΐθηπϑ πορὶς ἀεβηϊζαπι 
ἐδῖο, ρτορίεγεα φυοά ἀς μαγθσι γεγασα πυϊΐα Ἔχαυϊϑιξαπι γαϊϊοη θα 
αἰετοπάϊ οοπϑι τα σερὶπια8, δεά χαδίεπιϑ ὮὟρο δες ῬϑγΟΌΣΤΟΓΘ 
τοϊυτιαδν οἰππὶπο δαΐβοεγε ραϊδηΐεβ ϑεουπάππι ργοροϑβίϊδει σηοῖβο- 
ἄσπι, οἱ πογιπι Ὀπουτη αοάφαο ροϑϑῖ: φαοιηοἀοοθπαφας ποίωπι βου, 

2. Ηἰ6 φαδε ἀϊοΐα δαπὲ σόπβεψαεπε εϑὲ εἰ ἀϊσαπιυϑ δὰ χαοὶ εἢ 
4πδ8 δῖ υἱἱ]ὴς δας ἱταοΐλο. δδὶ ἱρίτατ Ἀ}}]15 δὰ ἐγα, δὰ Ἔχϑσζοῖϊα- 
Ὄοπεπι, δὰ σοπρταόδαα, δὰ ρἈ]]ΟΒορ ίοα8 δοϊεπεῖαβ. φαοά ἱρῖτιτ δὰ 
Ἐχετοϊξατϊοπθτα δῖ πε} 18, ἐς ᾿ἰθ ραγϑρίοαπμι 68ξ, αοπιαηὶ μαης ση6- 
τιοάππι μαβοπὶος ἔδοιϊε ἀθ οπιπὶ γε ρτοροϑβίϊα ροϊεγίτου5 δεβιπιθῃ- 
ταῦ. δὰ ςοηρτεδδαϑ δαΐθαι, χαΐδ τηα]ζογιπι ΟρἑΠΙ ΟὨΣΡῸ 5 ἐπαταθγβῖίδ, 
ποῖ 6Χ ]ΐαπῖ δεὰ εχ ργορυὶῖ5 δἰ πρα]οιτισα δεπέθη 18 ροϊΕΣΟῺ8 οἸπὶ 

10 

1 
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εἶδ ἀρετγε, τεζοϊεπξεα φαοὰ ποῖ τοῖο ἀΐξογε πορὶβ υἱἀϑραπίαγ. δὰ 
ῬΆΙΟδορμΐοδ5 δυΐεπι δοίεπαβ, χυΐα ὁπτὸ ΡοΐετΙπ 8. ἴπ Ὀΐτγϑτη σὰς 
Ῥαγίθηα ἀυΡ Αγ, ἴβοἶ]ε ἴπ 5ϊηξι 5 δγδρ  οἱετι8 τ εγατῃ εἴ αϊδατι. 
Ῥτδείετεα δὰ ργίπια ουΐαϑφαε βοἰεπέιαα ῥγϊποίρία. ἀς Ἠἰ5 επὶπι εχ 
Ῥτορτῖϊβ ῥγοροείϊδε δοϊεπιιαα ρτίη οἰ ρὶῖ5 πἰ 1} ἀϊοὶ ροΐεθς, Ζαΐα δαπὶ 

δ Ῥτῖπια οπιπίυτα ρτίποὶρία: δϑὰ εχ ἰϊ8 φαᾳδε ἴῃ δἰ πρι 15 ργοραθι]α ϑὰπε, 
πδοδῖ86 δϑὲ ἀδ [18 ἀΐςεγε. πος δυΐθιι υεὶ δϑὲ ργορσίοτη ναὶ τηδχῖπαδ 
Ῥεσςαϊΐατε ἀϊαϊεοςας. οαπι επΐπι. δὶς Ἰὼ ἀδρδίγιχ, δα οτβαϊατα δοϊθῃ- 
Ἕδγατα ργίποὶρία υἱαπν σοπεϊμεξ, 

8. Ηαλρερπηπς δαΐεπι ρετίβοϊε ἤδης πιεϊμοάθυ, οσὰπα ἴὰ παρε. 
Βίπιαο αἱ ἰπ τπειϊοτῖοα δἱ πιεάϊοῖπα οἴ μαϊασταοαϊ [αοα] διῖθυ5 δοοϊάϊξ. 
Βος δυΐεπι εδὲ εχ ροδϑιρι θυ οἴθοογε υδ ργαθεϊείπιυϑ. πεαὰὰ 
επὶπι ογαῖου οπιηὶ τποὰο ῥεγϑαδάθθὶξ, πους πιϑάϊουϑ δαπαρῖς, δεὰ 

10 δἱ πμ1}} δουτιπι χαδε δά μπίβετὶ ροβδατὶ ρεβεϊεγιπειδὶ σα ΓΒ οἰοπίετ ἐπα 
Βδβεσὸ ϑοϊθιτίατι ἀϊςαπιυ. 

ἁς Ῥχίπνατι ἰρίτυτ νἱάθπάστη εθὲ εχ χυῖρυς ἤδθο τποϊμοάας 
οοηϑίοῖ, δὶ ἐρί ταῦ δι πιρϑοτιπυ9 δά αιοὶ δἰ φιιδε εἰ εχ χεῖρα τατος 
τ65 δχϑίγαδπίιγ, εἴ φαοιποίο ᾿ὶ8 Δρυπάαριιπυσ, 88ι1}5 1ἀ χιοά ρτο- 
Ῥοϑυϊιπ5 σοπμϑεχαδιυσ. ϑππὶ δυΐοτη ΠΏΠΙΘΓΟ ἰβές εἰ εδάεπι εἃ εχ 

τὶ δηΐπὶ γαιίοποδ δχ ργοροϑιιομίθαδ; δὰ σθγοὸ ἀθ“χυΐθυβ βυπὶ 
ΔΥ]]ορίσταὶ, δππὲ ργοθ]οπιαῖα. οὐ πὶϑ δυΐθιπ ργοροϑιῖο εἰ ὁπῖπα ρτο- 
Ῥ]οπια δὰξ ρόπυϑ δυΐ ρτορτίαπι δὰϊ δοοι θη ἀεοϊασαῖ, οἰθηΐπι ἀϊ6- 
τϑηϊία, οαπὶ δἰὲ βοπθγαὶ δ, ππὰ οὰπὶ ξεπογα εϑὲ οοἸ]οοαπάδ. αηΐα γεγῸ 

20 ὴν ὼπαι αἰϊπὰ 6ϑὲ φαοάὰ εἰρτηίβοαῖ φυϊὰ τα65 οἷξ, Δ1πἀ φυοά ποη εἰβπὶ- 
οδῖ, ἀϊνϊἀαίυτ ργοριίσπι πὶ μὰ5 ἀυ88 ρατίθβ, νοσϑίινηαε ἰά αποά 

δἰξηϊβκαὶ χα του δἷξ ἀθβηϊῖο, αἰἕθγαμι νϑσὸ δεοσπάυτα ἀρρε]]δίϊο- 
ΠΕ ΠΟΠΙΠΌΠΙΣΟΙ Β15. δεςγὶ Ραΐδηη δρρϑὶϑίαγ ργορτίαπι. εχ ἀἰϊςῖϑ 
ἐξίτατ ραῖοὶ δεοσπάνπι ργαθϑδπέδτα αἰν βίοποτι δοοιάεγο τὲ ΄αδίζυοῦ 
Οὐπηΐα βαπὶ, ἰά εδὲ ναὶ ργοργίαια ταὶ ἀθβηϊο γ6] ξεπαβ νοὶ δςοὶ- 
ἄεπδ. ποπῖὸ δυΐεπι ἢ05 ἀἴςογα εχι δε πιεῖ Βοστπι απυπιατιοάφιιε ΡῈΓ 
86 ἀϊοῖαπι 6566 ργοροβι ἴομεν δὰξ ργορίοπια, δε οχ ᾿ΐβ ργοβ]βιπαῖα 
εἴ ρσοροϑίεοιοα βοτὶ. ἴᾶπὶ γθτοὸ ργοροβίεο εἰ ργοόθίειπα ἀϊεγαηὶ 

80 τηοάο. πᾶτε εἰ ἰΐα ἀϊοαῖατγ, ποπηδ απίπιδὶ Ρεάεβῖγο ΡΒὶρεβ δὲ Βοπιὶ- 
πἰό ἀεβηϊίο Τἢ δὲ “ποηπα δηΐιπαὶ οϑὲ βοηι5 Βοιπίηϊβ. ὈΓΌΡΟΘΙΟ 
εἴβείτυτ. δὶ υϑγο ἀϊσαϊασ “αἴτατη αημπαῖ Ρδάεειγα Ρὲρε5 εβἰ μοπιϊπὶς 
ἀεβηΐϊεο ἀπ πο ἢ" εἰ “αἴγηπι δπίπιαὶ οϑὲ ρθηυϑ Ἠοιπιμὶδ ἂπ πο ΐ ἢ 
Ῥτορθίοπια εἰβοίξυγ. δ! πόα ἀϊοαπάσππι εϑὲ ἀδ δἰ 115. ᾿πογῖῖο ἱρὶ- 
ἴπγ ῥδγία πυτπεγο δυπὶ μὐνὶκ χηπῶν εἰ ργοροϑβιοπεβ, φαοπίαιῃ εχ 
ΟἸΩι ῬΟΥ θοδΕ Ρτοθίοπιὰ ἔδοϊο5, 81 ἱποάιηπ σοπππευίδν ογί8. 

.- Πλιοοπάσπι δυΐθπι 68ὲ χφυϊὰ δὲ ἀδβπίο, φυϊά βοπυβ, φηίὰ 
Ῥτορτίαπι, χυϊὰ δοοϊάθηβ. δϑὲ αἰΐοπὶ ἀθῆπιῖίο ογαῖίο 4086 βἰρηϊδοαῖ 

(02 φαϊά τα5 δῖ, δὲ βείπγ δαΐϊεπι δὺϊ ογαῖδο ρῦοὸ πουιίπε δυῖ ογαῖο ῥγὸ 
οταϊοπα. Ῥοββηηΐ δπὶιπ εἰϊατη ποπημ]}α, αΠπδ6 ογαιϊοπα δ᾽ κατ β οαπίατ, 
ἀεβηίγί. εὸ8 σεγοὸ αὶ ποτ δάἀμίνοιτ, σοπϑιδτ πο ΔΑΆΙΡΘΓα γεὶ 
ἀοβηίτίοπαπι, σι οπίαπι οἰπηΐ5 ἀεβηϊῆο δδὲ οσγαῖϊο φπαβθάδῃν. δἰϊδιπθη 
Βος φποφᾷε δὰ ἀοβπιίοπεπι γείεττὶ ἀθρεῖ, νεϊατὶ ποπέβιαμπι 6596 

οἀ ἀεοεῖ. ἰϊειπφιθ ἢος, υἴττιαι Ἰάδι 818 86η8:5 οἱ δοϊδπιϊα δ 
ΚΗ σὔϊπ Θπίι οἶγοα ἀοβηϊξίοπες ὙθγοδπηῸγΓ, θ] γι πιῦπι 510 411 ἴῃ 
ἐο ροπίπιθδ, πἴγαπι 811 ἰάθη δὴ ἀΐνθσϑππι. εἰ υἱ αἰνδοϊτιῖα ἸοαΌδΥ, 

10 ἀοβιίϊεῖνα οπιηΐα γοσθπίογ, 4π86 βππὶ 388} δδάδθπι τη δι βοάο δὺ} συὰ 
εοὶ ἀοβιΐτο. οπιπία δαΐεπι 4086 πᾶπς αἰϊχὶ 6686 εἰυϑηιο ϊ οχ ἢὶ8 
Ραϊεϊ. ουπὶ επὶπι ροϊογίιπαβ αυοά ᾿ἀξτι οἷς οἱ φαοά ἐΐνεγϑυπι 41556- 
ΤΕπο φγοόρᾶγε, ϑοάεπι ἱποάο δριιπάα)ίπιυ5 ἀγραπιθη5 δά ἀεῆπὶ- 
ἤουνδβθ ρεγέπεπεθαθ. οϑέθπἀθπὲθβ θηΐπὶ ποι ἰάθπν 6886, θυ 
ἀεβηϊίίοποιι. 864 ποῦ οοηυθγίτυγ φαοᾷ ππης ἀϊχὶ. πομ δηΐπ βαΐ- 
Βεῖς δά οεουξιππαπάαςπι ἀεβπιϊίοηοπι, 81 οδιοπάδίοτ ἰάθπι 6556: δεὰ 
δὰ ετετγιεπάδιη δ βοτξ, 5ἱ οδέθη ἀδαιγ ποι ἰάεπι 6666. ργορτίατη γθγὸ 
δὲ χῃοά ποη ἀδοϊαγαῖ αηϊἀἰταῖοπι, 864 801 ἱπεϑβὲ, οἱ οὔτ τὸ γεοῖργο- 

20 οδἴογ. αἱ ργοργίυν Βοχηϊπὶδ δϑὲ στδτητιδίίοδθ διϑοθρίϊν τι 6886, ααὶα 
δὶ ἤοπιοὸ δβῖ, ρταπιπιαιϊοας δυϑοθριϊναβ εϑῖ, δ γεῖγο δὶ βγδιππιδίιοδα 
δυδοοριϊνυϑ 6ε8ῖ, Ἀόπιο δδὲ. πεῖμο δηΐη ργοριΐυπι Δρρεϊϊαὶ ἰὰ φυοὰ 
Ῥοϊεδὲ αἰϊὶ ἴμ88586, αἱ ἀογτηῖγε Ἠοιαϊηὶ, πὲ ἴθ αυΐάστη οἱ δορί αἱ ]1- 
480 τειπρογε υξ 80}} ἱποῖξ. δὶ φυὶβ ᾿ἴδαπε διΐαπι ἴδὶς χυϊρρίδιη νοοα- 
τεγὶϊ ργοργίαια, ἤῸπ ϑἰπιρ "οἶον δεὰ δἰίᾳπαηἊο δαὶ ρεγ γοἰ ἴϊοπεπι 
δὰ αἰιχφυϊὰ Δρρε!]αρίτυγ ργοργίυνθ. ἤδπὶ 6856 ἃ ἀδχίγα αἰϊφιαπάο 
ΡΤορΡτγίαπι δοῖς Βὲρ68 δυϊειη ρὲγ γεϊδιϊοποπι δα αἰϊχυϊὰ νοοδῖιγ ρτο- 
Ῥγίυπι, ἢ Ποπηηὶ ρογ γοϊδιίομεπι δά εαυυλη οἰ οαμδπι. πΐ μι} δυίθτα 

βἠβμι ταῦομθς οοπδίδηξ, δὲ δε ἀθ φαῖρυδ 5υ]]ορίδιπι οοπβοϊυπίατ." 
αὰ 

ΤΟΡΙΟΟΒΌΜΙ. -. , 
« 

ἐοταπε σας δ ἈΠ Ῥοϑδιπε ἰπθ886, ταοῖργοο αἰγὶ αΐ τυδηϊοοῖατα 
εϑῖ: ποῦ δοὶπὶ πθ. 6886 εϑὲ, δἱ αν ἀοτιηϊξ, ἰὰ Βοπιΐπεπι 6566, ζεπηδ 30 
δυΐδτι ε5ὲ χαρά ἈΠ αΓΡο8 οἰ αἰ ΠΤ γεπεθα5 σρεοῖε ἀπγὶ αΐτατ ἰῃ φαδδ- 
δἰίομε συϊὰ ἐ6.. ἰζᾷ αυδεδέοποε αι ε8ῖ, δὰ ἀϊσυπιογ διῖγιρο! 486 
δρῖε τεοροηάθηϊωγ, οὐτα τοβααιγ χὰ δἰξ τεϑ ργοροϑίϊα, αἱ δά ἰποτ- 
τοξδίοποπι χυϊὰ 911 Ποπιο, αρῖε γοδροῃ ἀδῖτιγ 6596 δηΐηδὶ, ΕΠ ΤΆ] 6 
εθῖ Βος συοφαθ, υἴτγιχη αἰϊφυϊά ἴῃ δοάεπι ἴῃ 45. αἰπιὰ ρεῆοτγε δἷξ, 
δα ἐπ ἀΐνοτγθο. ἤος ᾿Θηΐπν 8Ὲ} δᾶπάδπῃ πιείβοάαπι εδῆϊξ 5ᾺῈ χαδτα 
ξεπαδ. οαππ δπὶπι ἀϊδεογοπάο ργορδνδγίπητϑ δηΐτθαὶ] 6586 βθπυδ μο- 
τηϊηἶδ, δὲ δία τον Ῥουΐδ, ἤδος ἰῃ δοάδαν βεπεγα οΟ]]οατγὶ ργόθᾶνθ- ὃ 
τῖπια8. αἵ δἱ δἰϊογίυβ ε9ὲ6ὲ ρεηαϑ, δἰζοτίυδ πὸρ 6866 οδιθῃἀοτπιθα, 
ποῖ 6686 ἤδδο ἴῃ εοάθπι ξεπογα ργοβραναγίιμυβ, δοοίἀθπδ δαΐοπι εδὲ 
φυοὰ πὲμ}} Βοτυπι εδῖ, ἰά δοὶ πὲς ἀοβηΐεϊο πες ργορτίαπι πδο βοπαϑ, 
ἱπεδὲ δαΐειη τεὶ, εἴ φῃοά οαἷνῖ8 τεῖ ππὶ εἰ εἰάεπι ροϊδϑὲ ἴπθ886 εἴ 

- ΒΟΒ ἰπε856, υἱ δεάεγε ροῖεσὲ εἰάδτι δ] Ἰοαὶ ἰπ 6886 δἰ ΠΟῚ ἰπ6 586, βἰπιὲ- 
᾿ϊαγαας δἱραπι: πίμι] επίπε ργόδίρεῖ φαὸ πιϊπας ἰάοπι πιοάο εἷξ 
Δἰρηπι τοοάο ποῦ δἴρατη. δαγοῖπ δυΐοπι δοοίἀεπι ἀεβπὶ οπτπη Ὁ 
δεουπάᾳ εϑὲ υπεἰϊον. πϑὶπ ργπηᾶ ἀεβηίτοπα Αἰ]αἴα πϑοθδβα οϑῦ, δὲ 
4υΐβ εϑὲ εαπὰ ἱπιθὶ]οςταγα, αἱ ῥστῖα5 οοβποϑβοαῖ χαϊάπαιη δι: ἀεβηϊτίο 
δἰ ξεπιι5 εἴ ργορτγίυπι. 96 οπαἀα Ὑ6ΓΟ Ρ6Γ 86 ρεγίεοϊα 68 εἴ τα [Ἀ- 
εἴεπδ δὰ ποιβοαπάυτπι αιϊάπαπι δὶϊ Σ4 συοά ἀϊοϊτατ. δάϊπηβαπίοτ 
δυΐοπι βοοϊἀδητὶ οἴαπι Ἰπατιι8 6 ΓΟττιπὶ πο αθοποι, φυοπιοήοσυηχαα 
Ὁ} ἀροϊάεπιε ἀποῖαθ, σδἰτὶ υἴττιπι Βοπατη ἂπ ἈΠ]6 911 πιαρὶ8 εἰ ρει- 
ἄυπι, εἴ αἰγαπι ἱθοπη ον δἱὲ υἱα 4π86 δϑὶ ϑδεουπάσσι υἱγϊαϊοιι δα 
4πδε δεοαπάυπι ἔγο οηθπι, οἱ δὶ φυϊά δἰ πὰ σομϑιμ Ηΐοσ ἀϊοϊταγ. ἴῃ 
Ἀϊα δηΐπὶ ὁπιπρας συδογιτογ αἰγὶ παδρὶ8 δἰ ΈΓιΡαΐαπι δροϊάαι, ἐπ Ἀἷε 3 
δὐυΐετα ραϊδὶ πἰ 81} ργοβίρεγα 400 τπῖππ8 δοοϊάθῃϑ ἱπιογάαιπι δὲ ρὲτ 
τεἰδἴίίοῃεπι δὰ αἰϊααϊὰ ργορτίατη Βαϊ; νυ! φεάεγε, ηποά εδὲ δοοῖ- 
ἀεῆς, οὰπι ΄υΐς 5οἰπ8 δεἀδὲ, ἴὰπς ἐοπιροτὶϑ Ῥτοργίυτη οἷα οὐὶϊ, οὕτα 
δαΐεπι 801095 δεάεϊ, γεϊτίοπε μαβίϊα δὰ ποπ δεάεπίδββ ργορυίππι εεῖ, 
χυοοῖγοα Π81] τεῖδὶ φυο τοΐπυβ δοοίάθης μεν τοϊδϊίοπεπι δὰ α]!- 
ᾳιμὰ εἰ Ἰπϊεγάυπι εἰβοϊαϊας ργορτίνμι. δα ρ οἱ τοτ δαΐοι πο ογὶξ 
Ῥτορτίμμι. 

6. Νος δαΐεπι ἢοα πε ἰαϊδαϊ, δὰ οπιηΐα χπδὲ δὰ ργοργίπτη δὲ 
χπδε δὰ ρεηπϑ εἰ χυδὲ δὰ δοοϊἀθπβ γεΐεγαμίογ, εἰΐαπι ἀ δ πο πί]π5 
ἂρίαγὶ Ῥοβ886. δεῖπ δὶ οδῖθη δγίπαυϑ ποη αἱ 301 ἰπθῦ36 συοά δϑὲ 8Ὰ} 30 
ἀεβπιῖοπε, αἱ εἴ 'π ργορτῖο ἢϊ; γε] 1ὰ χυοά ἰπ ἀδβπιιίοπα δεϑῖρηῃδ- 
ἴστε εϑὲ, ΠΟ 6386 ξθπαβ; ταὶ δογῆπὶ φυϊρρίδηι χιιδᾶθ ἰπ ἀεβηίτοπα 
οΟΠΕΠοπίπγ ΠΟῚ 1π6586, φποτηδάτποάιυπι δἰϊατα ἴῃ δοοϊἀαπῖε ἀἰοὶ ρο9- 
δεῖ, ἀοβυ! οπεὶῃ δυθγίθγιπιδ. “υαγα 8δ6οῦῃ ἄυτη Γαι ΟΠ πὶ ρϑι}]0 ΔΗ 5 
δὐἀάυςίδιπ δα οὐππίδ 4ιιὰς Πυπηθγαυ πηι, Δ] 1410 τπποάο εἴτιπὶ ἀοῆπξ- 
ἔνα. 5εἀ ποῦ ῥγορίεγεα ππὰ ἴπ οἰππίρυϑ πηΐνθγβα! 5 πιθ μοάυ5 χιᾶθ- 
σοθ.Δ δοῖ. πε΄ὰθ δπίμα ἤος ζαοὶϊς 658 ἱπυθηῖα ; εἴ δὶ ἔπ οτὶε ἰαν δητιμι, 
14}16 τπϑιβοάιι 6ϑ8δεὲ οπινῖπο σθϑουγα δἰ ᾿ηι}15 )ά ργοροϑίτδῃι ἴγδο- 
ταῦοπεπι. δ δἱ ρσγορτία δἰηρηίοσγαια ἀεβηϊτογίπι ξεπειότη τιοϊμοῖτ8 
ἐΧρ]ἰοαρίτξωτ, [ἀς1|6 δγὶξ, οχ 116 σπιδθ οσαϊιϑφαα τοὶ ργορτῖα βαπὶ, ἄς 103 
ΓΕ Ρτοροϑίῖα ἀἴβδεγεσε συοοίγοα πηϊνθγβα τεῦ ἂς ἴγρο, αἱ δηῖθα 
ἀϊεῖαπι δῖε, ἀϊνἀσπάυτη 681: σαεϊογογυπι δαΐεπι αιᾶ6 τηδχίπια βἰηρα- 
15 ργοργία δυπί, εἰ8 δάἀϊηπρὶ, οἱ ἀδῆηϊ τίνα δὺῖ ρεπογαϊία δρροὶ]ατὰ 
ἀερεηῖ. ἔξγε δαΐθπι δας φιιδα ππης αἰχὶ δἰπρα]15 κἀϊπποῖα [πϑῖπιπξ, 

7. Ῥτίιπαπι δυΐδιι οπηπίυν ἀεβπίοπ στα εδϊ αιιοὶ τη 8 ἰάοτο 
ἀϊςαῖατ. νἱάογὶ αἰιΐθτη ρουδὶὶ ἰάθαι, αἱ ἴγρο εχρίϊοεπι, ἔγίροττιῖο 
ἀϊδιγιθαΐαιπ 6596. δῃϊ εηὶπὶ ὩθλποΓΟ αὰΐ δρθοῖα δπὶ ρόπεγα ἰάθιν δο- 
1 ϑα πῃ 5 ἄρρβιαγθ. παῖπογο φυΐϊάοτπν, οὰπὶ ποταΐπᾶ δυπὶ Ρίατα, τὰϑ 
δυΐετη ὑπὰ, πὶ ἱπἀιυπιδηΐωτη εἰ νϑϑιἱπιαπιαπι; δρθοίθ ταγοὸ δδάδτῃ 10 
ἀϊείπιυϑ, τα ἐππὶ ρίυγα 51πῈ| ϑρθοὶδ ποῦ ἀϊ ΠΓεναπε, αΣ ἀπο5 ὨοταΣ- 
Ὧ68 εἴ ἄυο8. ἐφυο8: δὰ πδιπαιιὸ δρδεῖο ἀϊουπίυγ δαάθπι, χαδδ δῈΒ 
ξαάεια δρεοὶθ δι. δἰται ΠΘγηπ 6 ζθπογα θαθτη αυδ8 800 δοἄδτῳ 
ἔδπετγα δαπῖ, αὐ Βόπο οἱ δαιν8. υἱάθτὶ δυΐθπι ροϑϑὶῖ ἀφυατν χαδα 
εχ εοάδπν [οηΐε τηὰπαῖ, δἰΐο τυοάο ἀϊοὶ δαπάδιῃ υᾶπι δπρογίογα, 
ὙΕΤΌΝ ΕΠ ἴα ἰΐ5 Ὠυππογαπάδ δὲ 4π86 6}}» εδάδπι ϑρεεῖες φαῦχαο 
τοάο 6586 ἀϊοπηξαγ. δες πίστη οτηπία σγπρθπθα δὲ ςοηϑἰ μα] ὰ ἑωτοτ' 
86 νἱἀθηυγ 6556. οππηΐβ ἐπίτῃ ἀσυα ἀἰοἰτυγ δροοῖα δα δια οὐπὶ ΟἸὩΐ 20 
864π8, χιιοπίατι μαρεπὲ ἱπίευ δ6 διπη τ ἀν ατα φιαπάαπι. ἀχπὰ ααῖθτα 
εχ βοάεπι ἔοπϊε πιδπᾶπ8 παίἰα αἰϊα γον αἰγὶ ἃΡ αἱ ̓ ΐ5 αατιὶβ χαδα 
ἐδβϑάδιη ἀϊειιπῆνγ, πἰϑὶ αιοὰ Ὑ ΘΒ Θ ΠΟΥ δδὲ δμηι! τα 40. Ρτοιλᾶα 
ποῖι 86 ΠΠρΊπι18 ΔΡ 115 486 ποφυο πποήο δεουῃάεπὶ Ὡπᾶπι 80 6 οἴ θὰ 

ἀϊοιιπίατ. τπᾶχίταα δι ΐθπι, αἱ ἴα οοπ 6850 6ϑὲ, φυο ἃ εϑὲ ἀθυτα ΒΥ ΟΤΟ, 
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υἱδεῖοτ ἂν οπιοῖθαϑ ἰάθτ ἀϊεὶ, 6.168 ἀπέετη εἰ μος ἄϊοϊ χποϊεῖβ πιο. ἢ 
ἀϊς, 564 πιαχίπιε ργορτγῖε δὲ ρεϊιναιη, φαδπο ποπιπο ἃτὶ ἀοβηϊίοπο - 
δδάριη ἀϊοαηίαγ, οἱ ἱπάἀππιθθίυμ δὲ νϑοϊπιθπίυτα, πθοποπ απίπιαὶ 
Ρεάεεῖγε δῖρββ δὲ βοῖπο. δεουπάο ἰοθο οὔπὶ ργοργῖο δδάετα ἀϊουη- 
ἰπτ. αἱ ϑοἰδηιίαθ διιϑεορνωπι οἵ μόσαο, ἰΐδιη φυοά παίαγα δυγϑαπι 

80 ογῖαγ εἰ ἱρηῖθ. ἰοτγίϊο ἴοςο οὐπὶ ταϊίομα δοοϊ ἀδπείππι, αἱ 8646 π8 νοὶ 
σδυϑισυπι δὲ, ϑοογαίθβ ἤδδς δηΐπι οἵαπία ΠΌΣΙΝ ΠΠΠΊΘΓΟ δἰ ρη  Ποϑηϊ. 
4φυοὰ πιης ἀϊχὶ, γδπηπ 6856, δχ 118 φυΐ Ἀρρε!]διίοπεϑβ σοπιπιιΐδπὶ 
χράχίτως ροϊεσὶ αἰϊαυΐθ ἀἴδοογο: 586 06 δηΐππ ἰῸΡεπῖε 5. Ὠοιπί δῖα 
σοσατγῖ δεεπεαπι αἰίφασπι, σοιηπιυΐᾶσηις ἃρ εἰ Ἰδποτεπι, σα ΠῸΠ 
᾿ρε Πρὶν ἰδ ςαὶ ἱπρδιπυϑ, φυδϑὶ [Δς}]1ὰ5 χ δοοϊάθηϊε δἷξ ἰμτ6]]δοϊυγαδ; 
ἃς ἰᾳ οι ϑεήδηΐοια δυὶ ἀϊδρηϊαπίοπι δὰ π08 γοςδτὶ, ρεγορίους Ῥγὸ 

δ δοίζετα αοοἰρίοηιθϑ, δῖίνθ ποιμΐπε δἷνϑ δοοίἀθαϊε δι ραν βοθῖιγ. ἰάδτη 
ἰξίτατ, οἱ ἀΐοξαιπ Παῖϊε, ττὶρογετο ἀϊν πὶ εβῖο. 

8. Ουοά δυΐειη εχ ϑρτα ἀϊοῖὶ5 εἴ Ῥὲτγ δὰ ἀϊβρυϊδιϊοηεα εοηβ- 
«εἰαηίατ εἰ δὰ δὰ ρεγιίπεδβηϊ, ργίπα ἢ465 εδὲ ρϑῦ ἱπάποιίίοπεπι: δὶ 
4αΐβ εηἰια οοπϑίάἀδγεὶ βἰπρυΐαθ ῥτγοροδίξίομαβ εἰ ργοβ]επιαῖα, υἱάε- 
Ῥυμίυγ αἰΐφαα δαὶ εχ ἀδβηιἴοηα δὰϊ ἐκ ργοργο δ} εχ ἔδιδε δαὲ 
ἐχ δοοϊάεπιε δαπιρία 6586, δἰΐθγα βάδϑ δὲ ρεὲσ 5}}]οβίϑιπατι. Ὠξοα588 
ε5ι δηἰιη αἱ φαϊεφυΐὰ αἰ] !ςυἱ δἰεγι Βαΐτατ, ν 6] τες ργοοατιγ οὰπι τὰ νοὶ 
ποη τεοίργοςείηγ. εἴ δὶ φυϊάειπι γεοϊρτοςδῖατ, εσγὶξ ἀεβηϊτῖο δῖ ργο- 

10 ῥυίωπι. Ὠᾶπὶ δἱ δἰρηϊβοες φαϊάϊταῖοιν, ἀοβπίεϊο, δὶ γεγο 1Ἰὰ ποπ βιρηΐ- 
Ἀοεῖ, ργοργίαπι δεϊε: 14 επίπι ἐγῶξ ργορτγίαπι, χαρά τεοϊργοοαῖαν 
φαίάδι., ποῃ ἰδηῖθῃ βἰρηβοαὶ αϊἀἰϊδίετα. χφυοάϑϊ ποη τοὶ ργος θοῦ 
τα, δὺϊ 6ϑὲ δἰίχυϊα οχ [15 φυδθ ἀϊοπηίυγ ἴῃ ἀδβπιξίοπε δυδϊθοῖ, 
δυὶ ποῃ. εἴ 8] φαϊά δδὶ δχ ἰΔ8 48 ἠϊσυπίαγ ἴῃ ἀεβηϊτίοης, δοὶ δγὶξ 
Βεπιι5 δὲ ἀἰΠ}εγειτῖα, χαοηίδιθ ἀθβηιῖο οχ βδπεγε οἱ αἰ ἤεγεπε 
σοπδιαϊ. δὶ υεγο ὩῸΠπ εβὶ εχ 1ἰ φιδε ἀϊουπίυγ πὶ ἀοϊιηίτοπα, ργο- 

ξδοῖο γί: δέοϊάεπβ: πᾶτῇὴ ἀςοϊάθις νοοαραῖατ φυοά πεαπε ἀεβηιίο 
πδάυθ βεπὰβ πεαπε ργορνίαπι δϑὲ, ἱπεδῖ δυΐθμι γαῖ, ᾿ 

80 9. Ῥοβὲ Βεες ἰρίξωτ ορογῖοὶ ἀββπίγε ρεπεγα οαϊεροτίαγτιπι, ἐπ 
ἱρ5 ἰπϑοῦὶ ἀϊςῖδε φυδίτιον αἰ δγθητῖδθ. μδες δαῖθιπ δυπὶ παπιεγο 

ἐαμαι φαυὶϊά εδὲ, φυδηζαπι, φθαῖς, ἃ αἰϊφυϊά, πϑὶ, φυδπάο, δἰζαπι 6886, 
Βαρεγε, ἔασετε, ραῖϊϊ. ϑδεηρεν διῖπὶ δορί θη εἰ ρεπεϑ οἵ ργοργίασα 
εἰ ἀεβηο ἰὰ ἀπὰ Βάτττῃ οαἰεροτίδττιτη γερεσιεβίαγ. οἵηπεϑ δηλ 
Ῥτοροπιἴομαδ ΔΡ 8 βυπιρίδς τεὶ αιυϊὰ εε νεἱ 15: τοὶ φαιπίθπῃ 
τὸ] αἰΐφυαπι δ]ΐατα σαἰεβογίδιη βρη βοδηξ. 6χ [185 δπΐεπι σοπϑίαϊ 
Εὐπῃ αυΐ δἰριίβοαὶ φυϊὰ εδὲ, πιοάο βἰρπίβοαγε δυβϑιβπιίαπη πηοᾶὰο 
4πλ]ὲ πιοάο δἰϊψαδια δ]λατα ςαἰεροτγίαπι. σὰπὶ δὨΐτη Βοτηΐπα ργορο- 

30 διῖο αἷἱξ ἰὰ χυοὰ δδὲ ργοροσβίϊιπι 6855ε Βοιπίηδθπι δαξ δηϊτπαΐ, ἀϊοῖς 
φυϊὰ εβϑὲ δὲ οἱβηῖβοαξ δυϊνδιαπεδτα. οὔτη δαΐεπι οοἷογα αἰρὸ ργορο- 
διῖο αἷὲ 14 φυοὰ ε5ὲ ρτοροϑβίζιητα 6886 αἴβητη ναὶ οοίοσγειη, εἰ ἀιεῖς 
χυϊὰ ε8ἰ εἰ δἰρηβοαὶ φυαῖθ. διιηι τεγάπε δἱ ργοροαῖτα πηδρτιιτα ἀϊπα 
Ὡπίὰ5 οδἢ ἀἰσαὶ Ἰὰ φρο ργοροβίζατα ε8ὲ 6886 τπδρηϊπάϊη δι απΐὰ8 
συθὶιῖ, εἰ ἀϊοῖς φυϊὰ 6δὶ εἰ οἱρηιβοαὶ χυαπῖυιη. δίτηι!ξετ δπξειπ ἀϊ- 
εοπάυπι εϑὲ δεϊδηη ἰπ. ΑἸ 18. Βογαιη οπίπι πππιιφαοάσιαρ, εἶν 6 ἵγπς 
ἂθ 86 ἰρβο ἀϊοδίατ, δἷνβ ἀ6 6δὸ βϑηῃβ ἀϊσδίτγ, διβτιίβοαὶ φυϊὰ εϑ5ξ. 
σαὶ δυΐοσι 46 δἰῖο ἀϊοίϊτηγ, ποὴ δἰρηϊοαξ φαϊὰ 65ὲ, ὁ γδ] φυδηξυσα 
γε] χυαὶς νὲϊ δἰ φααπι᾿ ἀἰΐατι οδϊορογίατη. χαᾶγ ἀς φυιθα8 γαϊομ δ 

104 εἰ εχ φυΐθας σοπϑίαπε, ἤδες οἴ οὶ δῃπξ. ηυοτηοάο δπΐεπι Πμαδς δὰ- 
τ λπ 8 δὲ ρ6Γ 4π86 πορὶ5 σορία βπρρεῖαξ, ροϑὲ δες ἀϊςεπάππι εϑὶ. 
τς 10, ΡῬτίπππαν ἱρίτυν ἀοβηϊαϊοτ φυϊὰ 518 ριοροδβίεο ἀϊαϊεςῖῖςα εἰ 
φιυϊᾷ δῖ ργοθίουτα ἀϊαἰδεϊίοατα, πᾶσ δπΐτθ Οταπὶ5 ρῥγοροϑίο πος 
οὔῦπα ργοθ]ειπα μαρογὶ ἀθρεὶ ργοὸ ἀϊαϊεοῖϊοο. πεῖπο "δπΐπι σαθηιῖ8 
Ξοπῖροβ ῥγῸ ρῥυϊποὶρίο βδυτπδὲ στοὰ παπιὶηὶ υἱάδίωγ, πδὸ ργὸ 4αδε- 
δοπθ ροπεὶῖ χυοὰ νἱζεῖαγ οιππΐθαϑ δαὶ ρ]ετίϑααθ, ψιοηίατι ἤᾶθα 
ἀπθιϊαπουα οαγεπὶ, 1 υεγὸ πότπο ςοης ββευῖξ. οϑὲ ἀπέθτη Ῥγορο- 

10 51. ἀϊαϊεςτῖςα ἱπιοττοξαιίο ργοβδθι]5 δὰξ ομπνοὶθο5 δὺς ῥ᾽ εγίβαας 
δαὶ θα ρἰοπιΡα8, αἰφαε ᾿ϊ5 νοὶ οιπηῖθα5 γ6] ρ]υγιηΐ5 γε] πο δἰ]1σδὶ- 
Ἰηΐδ,. ἃ σΟΙΘΙ ΠῚ Ορὶπίοπαε ὩΟῺ ΔΡΒΟτΓΟΠ8: ςοπροϑϑογὶς δηὶπὶ 4ιιῖ8- 
Ρίδτη φυοὰ νἱάείῃν δαρὶ πέρ, πἰδὶ ςοπίγαγί τη 81: ορὶ πἰοπΐθιι8 τηὰ]- 
ἰοπη. δυπὲ ἀπίεπι ργοροϑιοπας ἀϊα]δοίίεαα δἰϊαπι δα {πδα διπὶ 
ῬτοΡΑ ΙΒ τ5 δαη} ἴα ; πδοποὴ σοπέγαγία 118 φαᾶ6 ργο ΡΔὈ1]1α υἱάοπταγ, 
Ῥεῖ σοπιγδαϊςἄομετα ργοροβίϊα; εἰ συδεοῦπαυε ορὶμίοπεϑ δυπί 86- 
οσυπάμπι ἀγίες ἱπναπίδϑθ. πᾶσ 81 ργο δ] διῖ δα άθπι 6586 ςοπίγα- 
τίογατηι βοἰοπιίαπι, πος φυοφς υἱάθθί ταν ργοραθιὶθ, βθϑαπι εὰπάθπὶ 
6886 ΟΠ ΓΑΓΙΟΓΏπΙ; δἰ δὶ ἩΠΔΠῚ ΠΙΠΠΘΙῸ βτδιπηιδίϊςᾶτη 6886, ΓΙ ᾽ ΑτΌτΩ 
υοφὰε γίδια ὑῆϑμι 6556 ργοβρα λα οὐιῖ.. δῖ: ῬΊυτα5 βταπιπιαιϊοαδ, 

δἰΐλτι Εἰ βίαττιπι δτίθθ θΪαγεβ. ἤδδο δηΐπι οπνηΐα οἴτηϊ Πα εἰ εἰπϑάοπι 50 
ξεπετὶς υἱάθπίιγ 6586. δἰ πν Πτ6 Γ δἰΐαυν σπδο ργοραθῖ θα βαπὶ ἐοπ- 
ἀγαγία, ρὲγ εοπέγδαϊοϊϊοποπι ργοροϑίτα υἱἀθθυπῖογ ργο δἰ ἶα. παπὶ 
δὶ ῥργοβα}}]8 δϑὲ ορογίογε ἀε δπηὶοὶ8 Βεπὸ τπϑγογὶ, ργοβδθῖ!α εἰῖατα 
ετῖὶ Ὥοτι Ορογίεγα γηα]8 Ἰπεγετῖ. δϑὲ δαΐδιι οοπίγαγίαπι ορογίεγο 
τλὰ]6 τρθγειὶ ἀδ διπίοϊβ, βδὺ ςοπέγδάϊοξίοπεπι γῈΓῸ πΠοἢ Οροτγίογα 
πλᾶ]ε πιεγεγὶ. δἰ τα  Πτογαια οἱ οροτίεϊ ἀε ἀπιὶςὶβ Βδηδ πιδγοτὶ, ἀδ ἰηὶ- 
τιὶςῖθ ποὴ οροτῖεξ. εϑὶ δυΐειπ μος υοχας ρμὲῖ οοηἰγδϊοομδτα 
ΘΟμΓΑΓΙΟσα : ςΟπ γα απὶ δπὶπὶ δϑὲ οροτίεγε ἀδ Ἰηἰπιὶςῖβ Βα πὸ πιδ- 
τεῦ. ἰάθη ἀϊοεπάυπι εϑὲ εεἴϑτη ἱπ 8]118, ρτόβαθεε δυΐοπν ἱπ οοτη- 
Ῥαγαίϊοπε υἱάδἱϊαγ εἰΐϊαπι σοπέγαγίατη ἂς σοπίγασίο. Ὑδἰυτὶ δὲ ἀδ 
δτηϊοῖ5 οροτίεϊ Βεπὸ πιεγεγὶ, οἰϊατι ἀδ ἰηἰιπὶ οἶδ οροτγίεϊ πιὰ δ τπθγουῖ. 30 
ὙἱἹά οὶ δυΐθιη ροϑϑῖῖ μος, ἀ6 διηϊοῖϑ Βδπδ πιδγογὶ, 6898 1}}} σου ἐγαυίαπν, 
ἀδ Ἰηϊπηὶς 5 τῆα]6 ταθγοσὶ : Ὡἔγτσα δα ΐοτη τὸ Ὑθγὰ ἰΐὰ μαρϑαϊ πεοπο, ἰπ 
5 φῃᾶε ἀδ σοπίγαγι!5 ἀἰσθπῖαγ Ἔχ ρ]σδ ίϊατ, σοηδίαξ δυΐοτα δὲ ορὶ- 
Ὠΐοηε8, φυδδουπααο πὶ δεουπάσι αγίε8, 6886 ἀἰαἰδοῖίοαι ρτοροϑὶ- 
Ἐοπεϑ. ςοποδϑϑογιξ δηΐπ ααϊδρίατη, δα 18 υἱάδηϊαγ ααΐ ἴῃ Ἀΐδαο 
τέρα ἀξ φῃΐθεϑ ἀρίτογ Ὑθγϑϑεὶ δαπὲὶ, σε! ἀ8 τερυ5 πιθάϊοἰβ [τὰ δεη- 
επάμπι 6586 δἀπιεῖεϊ αὐ ππεάϊου9 ἀοοεῖ, ἀε ρεοχιείγιοἷδ ᾿ξ ρεοσηθ- 
1:8. δἰμ}} 18 δϑὶ δ]ογατη ταῖίο. 

11. Ῥτοβίθιια νεγοὸ ἀϊαϊδεοϊουπι δϑὲ εοηϊεπιρίαἴο ροτγιΐποτϑ 
γεὶ δὰ εἰδοϊΐζοπεπι εἴ Γἀραπι, ταὶ δά νεγιϊαΐθι εἰ ςορηίοπεοπι; ἰά- 
ιε ναὶ ρεγ 86, γε] φυΐα δήάϊυπιοπίαπι αἴζετε δὰ αἰϊπ ἀ φοϊρρίατη εἰμ5- 
τοοάϊ, ἀς χᾷο δὺὲ πουΐγαηι ἰὼ ραγίοπι δεηϊυπὲ, ἀξ ἸμῸ ἢ σοηῖγα ἃς 
ϑαρ᾽ εηΐθϑβ, δυὶ δαρίδπῖθβ σοιπῖγα ἃς τηρ εἰ, δὰξ αἰτίφαα ἀἰ5δοη απὶ ᾿ρ8ὶ 
ἰμίογ 86. φυογιπάδπι δπλπ ργοβ]ενηδίτιτη σοραϊτο αἰ}15 6ϑὲ δὰ 6]1- 
ξεπάυτα δὺὶ Γαρίοπάππι, υϑϊυϊτ Ὀΐγαπι υοἱυρίαθ 811 Βοπθτη ΠδΟΠ6; 
4υοταπάδτη νειὸ αἀ οορηοροθηάαπι ἀτπίαχαξ, Υϑ᾽αεὶ αἱΤΌτη πῃ 8 
δῖ δεϊεγωιϑ ἃπ ποῖ. υλοάλπι δαΐδηι ΡΕΥ 86 δά πϑυϊγασμι ΒΟΓΌΓΠΩ 
γαΐοπε, δὰ δογυπὶ ἴδθθῃ δἰΐψθα Ἵςοηΐεγιπε: τπα]τα δηΐπὶ σπηξ χη86 10 
ποϊυτηυ5 801 ᾿ρϑογητῃ οᾶτι88 πὶ ἔλθετε, 86ἀ αἰΐογιπι οδιιδα, αἰ ρδτ 
Βδεος εαἰϊπὰ φυϊρρίαπι ποίτιτι ἕαςίατιηδ. δὰπὲ δαΐετα ργοθ]οπιαῖα οἱ 
εὰ φιογητ δαπὶ 5} ]]ορίδτηὶ σοπίγαγιὶ, χαία ἀυδιϊδιϊοπετω σοπἤπδπξ, 
πϊΓΏπ 516 δὲ Βαρβαπὲ δὴ δεςβ, ργορίδγθ 4υοα ἴῃ πἰγβτι πα ραγίεσα 

.ο: 

᾿ϑαηϊ τα ἴοπεδ ργοβαρι]ε8, εἰ δα ἀθ φυῖθαβ ταϊϊοποτη πὸ Βαρετησδ, 
Ἔὔπι τπᾶρτα δἰπὲ εἰ ἀγάυβ, ρηΐδηῖθβ ἀἰ[μς116 6866 τὶ δἴϊεγαςσ γαῖὶο 
4υδηιοθγεπι 1ϊα δ'ξ, υϑὶυξὶ αἴγαιη τημ πη ἀι.5 818 δϑίθγητι8 ἃΠ ΠΟ. ὨδτΩα 
εἴ φυδε εἰυσιποάϊ δαπξ, αιδεγεγε αἰϊφυΐβ ροΐοϑὲ. ῥο ]οτηδῖδ ἐρτττιγ 
εἴ ργοροϑιεοπεα, ᾿ξα πὶ ἀϊοζαπι 681, ἀεβπία διιπῖο. 1}: 658 δι ΐετα δϑὲ 
Ῥτδεῖοσ οπππίθιη ορίπίομεπι δεπίθηϊία δ] ςπἰὰ8. ΠΟΡῚ]Π5. ΡΒΙΠΟΔΟΡΆΣΙ, 20 
σεὶπ ποῦ ρο986 οοπίγδαϊςὶ, αἰ ἀΐςεραὶ ΑπΕ δ θη 68; δαὶ οτηπία τηο- 
γετὶ, δδουπάμπι Ηθγδο ἑϊτιιη ; ααξ φυοάἀςπαῃε 6δὲ, 6586 ἀππι, πἰ δἷξ 
Μεῖϊιδδαϑ. πᾶπὶ οαΐαϑν15 σοπίγαγία ομίπίοηίθαβ ργοπαπεαπιϑ γαῖϊο-: 
ματι ΒάΡετα ἀπιοπίϊα δῖ. υδὶ ἐπιοϑῖς δεηϊθηϊα εδὲ ἀε ΗΪ8 φπογῃσα 
τατίοπενο μα βρόχητβ, σαη 5ἰπὶ ορὶπἰοπὶρα9 οοπίγαγῖα, υϑἰαϊὶ ποἢ οταπα 
αυοά ε5ῖ, δὺυϊ 6896 βεΐπηι ἂπὲ δοῖθγωιμν, δἵονν ϑορϊδῖδα ὑπσαϊπηῖ. 
δὰ αὶ 66ξ τατϑίςῃ8, 68ὲ ρτδιητηδίϊοτιδ, οατὶ Ἠ6ς ἔδοῖϊα5 ὯὩθο δοἐξιμια8 
δῖ:. μος δηΐμπὶ εἰϑὶ δἰϊουὶ "ἤθη υἱάεζαγ, ἴδιθεῃ υἱάθγὶ ροϑοῖϊ, ᾳπὶα 
ταιϊϊοπετα μδθεὲ δά ρεγϑυδάεηάυπι ἰάοπϑαμι, δγροὸ εἰ {πεϑὶδ οϑῖ ρῥτο-. 
Ῥίεπια, ποῦ οπῖῆς δηΐθτι ργοβίειηδ εϑὲ {μεβ18: πᾶτῃ χυδθάδτη ργο- 39 
Β]επιαῖα ϑυπὶ εἰπδιηοαϊ υἱ ἀξ εἶ8 ἵπ πεαΐγατη ραγἴεσω δαῃιδηιῃ8. 
αυοά δαΐεπι {πε55 συοααο 811 ρτόβίεπια, στηδηϊεϑίαπι δὲ: πεϑοδδ8α 
δμΐπ εδἴ δχ ἰΐς δ ἀϊοῖα ἐπδιτιπὲν δυϊ πιο ]τοδ οὕῃ δορί ἐπ δυ8 ἂς 
«ἰεϑὶ οοπῖοπάετγε, ἀπὲ αἰγοϑνὶβ ἱπίθγ 86, σαοπίδιη ἐμι6δ9 δϑὲ δεηξευα 
υδράδιι ρτγαεῖετ ορὶπἰοηθτα. 864 ἔεγε πῦπο οτημΐα ἀϊαϊεοτῖςα Ρτο- 
Ῥ]επναῖα υοςϑηϊογ ἐπειαν. εοποθάδίαγ δυΐθπι αἰ Β}} τεΐεστε χιοοπη- 
4πε τοοάο ἀϊοαίωγ: πο δπμη 4υΐα ΥὙ ]ϊσπα8 ποιπΐηα οοβάετς, ἰάθο 
δδες ἴἴὰ ἀϊνἐδιιηυ 8, δεὰ πὰ ἢο6 ἰαϊεαῖ 4π8ε δὅδι Ἀοτυπὶ αἰ δγεπῖαο. 105 
Ὅδς νϑγὸ ορογίεξ οὔθ ργοβίεπιδ δῃϊ οσιβθμι {με δὶπι ἐπ 4ηδοϑίϊο-. 
Ὥδη γϑύοοᾶγε, 86 δὰπὶ ἀ6 4ῦὰ ἀπδιϊάτε αοϊϑρίαπι ροδϑὶς αβθηδ 
ταῦϊοηῖδ, ΠΟη ρόδηδε δυξ 56 ηδι8. Ὠᾶση 4υἱ ἀγα ριπὶ υτοτη οροτίθας 
ἄδος εοἴδγε εἴ ραγεπῖεβ ἀπρογα ἤδοπα, ροεπα, φυὶ τοτοὸ ἀυρίϊαπε 
αἴγλη πὶχ δῖ αἰδα ποομθ, δεηδα ἱπάϊρεηϊ. πδς ἱραῖαγ ἀξ Βἰ5 ἀΐεςορ- 
ἴατε οροτίεϊ συοόγησι ἴῃ ῥτοπιρὲα ε8ὲ ἀεπιομδίγαϊίο, πος πόγῶπι δδὲ 
μηδ γοιποῖδ, σιοηίατη 111 ποὸπ μαρεπὲ ἀυθιϊα οη ει, δος υεγο 
τοδίογθιῃ Βαρθηΐ. 4ιᾶτπι ργτηπαδίςδα σοπΥθηϊαῖ. : 

12. Ηΐδς δαΐειη ἀεβηϊ 5, ἀϊδεϊηρηογε οροτγίεϊ οἱ Ἔχ ρ]!οᾶτα Ζυοὺ 10 
ϑιμξ ταιοηστι ἀϊα]δοιῖίςαι τὰ ϑροοὶεδ. εδὲ δυΐειπ δῶ ἱπάυςο, 

Η 
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Αἰϊογῃπα 9] ορίσταηδ. ἂρ ΕὙ]]ορίδπιαα χαξάοτε χα οἱξ, ἀϊοίαπι δηΐθα 
(υἷε, ἱπάμψεϊϊο γϑτοὸ δδὲ ργοβγεβϑῖο ἃ οἰ πρῃαγρυς δά πρίυεσθ!ε, υεὶ- 
τὶ 8ἱ δείδω ρῃ βεγηάῖοῦ εβϑὲ ορίϊμαιιβ, Βεοπο ἢ Δυγίρα, οαϊημιο εἐΐαπι 
εἱ πηϊνογεα τον δοῖθηϑ ἰὴ αυᾶᾳηε τὰ εϑὲ ορίϊιαψα. δδὲ δυΐετῳ ἰοάμοϊο 
Σηδιγαμμεπίυι ἀρίϊυ δά Ρετβηδάθπάθμι εἰ ἀρεγίϊας εἴ βδεοιρβάιχῃ δ6ῃ- 
ϑανα ποῖϊᾳβ εἰ πιυϊεῖε σονητθαπε; 57110 ξἰϑηνὰ5 γεγο ἰβϑεγυπιθηζαμι τ88- 
ἰουΐ υἱ ἀσβϑως, εἰ δάγεσϑαϑ 605 φαΐ καὶ δα σοπιγααϊςοπάμν αριὶ εἴξ- 
οἈοίθ. 

40 13. Οοπογὰ ἰμίτισ ἀθ χυΐραβ δὲ εχ χυΐϊρυς ταϊοπος βυβὲ, υὲ 
Ῥδυὶο δεῖ ἀϊοῖυπι ἔυϊξ, ἀεβηϊϊα δπμῖο. ἱπειγυμιεπία γεγο ρῈῦ 4:8 
ποθ ἷ8 οορία δϑυρροίες 5.]] ορίδιῃ οτταη εἰ ἰπἀασξίοπαπι, χαδεῖμοσ ϑιηξ. 
Ἀπαπὶ δοΐ ργοροϑι το 6 8 δαπιεγα; δοουπάμῃι!, ᾳυοξ πιοάίθ αἰ 
ἀϊοαίατ, ροϑ56 ἀϊδιϊηριοτο; ἰοτίίαχα ἀϊεγεπεῖαδ ἐανϑϑῖγε ; φαγί 
δἰ αι! τὰ ἀπ σοποϊἀθγαῖῖο. δεὰ δὲ Ἀογιτι τα διηὶ φαοάαπιπηοάο 
Ρτοροϑιοποδ. ἰἰσεῖ Ἔπὶπι δεουῃάμππι ἀθυπιφιοάσῃε Θογατα ἕδςεγα 

᾿ Ῥτοροειοποιι, υ δἰ αἱὶ εἰἰρεπάυπι 685ὲ αυοά 6ϑὲ Ἀοπρϑίυτα, γε] φυοὰ 
δὲ ἱπευπάυμι, γεἰ φυοά εἐδὶ ππ}16; εἰ ἀϊζεττϑ ἐθῃβατη ἃ δοϊεπεῖα, χαοὰ 

80 αὶ δῆς δτηϊδὶῖ, ροξεδὲ ἰξεταπλ δοοίρετε, {Π]ὰταὰ υθγὸ ποι ροϊοδὲ. ἰἕοτα 
ΦΝΝ ταξίοπεπι παραὶ βαϊορτε δὰ δαπιϊδξεπι, δαπάθτι ἤάροτα φιοὰ 

Ἀπὶ ςοΟΥΡογὶ8 οοπδιταϊοποπι οἰβοὶϊ, αἀ βγιπαχα οοπσ τὰ οπαπι. 
οϑὲ δυΐθτι ᾿γίπᾶ ΡΓΟΡΟΜΙ͂Ο ἀυςία ἢ 115 φι86 ταν 119 πο 5 ἀϊσυπίατ, 
δεοῖιβάα δ αἰ Π γαμεῖ 8, ἰοσ Δ ἃ δίχα 1} 19. 

14. Ῥτοροεϊοπες ἰριτατ τοῦ πιοάίδ φιαπὲ εἰ ρεπάδθ, {πος πιοὴϊ 
Ῥοδὶε δηπὶ ἱπ ἀδβηϊίοπε ργοροϑιἰοπὶβ, ἀάθο τιὶ γδ] οὐπηΐπιβ ορἱ πίο- 
π68 δα]! ραπιὰδ νοὶ ρἱαγιτηογιπι τοὶ ϑαρίοπίπῃι, αἴχιια μοσάσῃ Ὑ6} οπε- 
πάσα ταὶ ρ]υτίτθοστιπι νοὶ πο  ἰϑϑπαογυπι; υδὶ εἴίδιπ σοπίγαγίβϑ ᾿ἷδ 

δ χάρο υἱάεηϊωΣ εἰ ορίπίομῃας 1}145 4.26 δεουπάυτη ἀτίεπι 4παιπρίδτα 
δαπί. ορογῖεϊ ααΐοαι σομέγασί ας ἰδ 466 νἱάθωϊιγ ργορόπεγα δροῦῃ- 
ἄσπι οοπέταάϊςιίοπεπι, αξ πρτα ἀϊοῖαιπ ἔαΐξ, 1116 εἴαπι εδὶ θῶ εἴβ- 
οεγα οἰἰροπο πο δοίυπι εδ5 7υδε δϑυηὶ ργορδθῖϊεδ, δε δἰἴφαι 688 
ὅπᾶ6 διπὶ ἰδ δἰπι}]68, υϑἰυτὶ οοπέγαγιογυτα ϑυυπάθπι ε888 δοπβεσ, 
φυΐα εοἱ εαἄειι βοϊεπια:; εἰ 09 υἱάεγε τεεὶρίεπξεβ χυϊρρίατα, ποι 
Θανεἐθαῖθδ, χοΐα ἐπ [119 πόσα ε δθηδῖραδ ἰἰϊά δι τα5 868 μαρϑὶ: δυὰϊ- 
χΩῸ8 Θηΐπὶ τοορι θέε 8 χαιρρίαπι, ποι δπιϊἔεηϊεϑ; δἴατια εοάσμι πο ἀο 

10 ξαϑίαπια δὲ οἰξδείτπι8, διλη 19. δϑὲ δ] οστιτι τγαῖο. ργασΐογθα σαδε- 
ουσατια ἴῃ οἸππὶρα8 δαξ ρἰυγίτι!5 αρρατεηΐ, δατηδηάα δυπὶ φαδϑὶ ρτῖπ- 
οἷρία εἴ ρσγοβδθ1]65 ἴπεβεδ: ἤδες δαὐἷπι σοποθάπηϊ πὶ που υἱάθπε 
Δἰιαια ἰπ τὰ ποη ἰΐα Βάβογα, βῇρεγε δἔατωη ορογίεϊ ἐσ ϑεττποιῖριβ 
δοτῖρῃϑ, ἀεβοτίριϊοπεθ δαΐετα [βεϊεπάβε δαπξ ἐδ υιοιια βαηθγα δ8- 
Ῥαγαῖζτα βαρροϑιῖο, νεἶαι! ἀς Βομο υεὶ ἀε δηϊπιαὶῖ, 46 βοπο (Ἰπχαδηι) 
ομρηὶ, ἱποὶρίσπάο ἃ φαδαβίϊοπϑ 4φαϊά δδϑὲ. δῃποίβπάδθ διΐοαν βυπξ εὖ 
δἰπρο!ογατα ορίπίοπεϑ, υδἰμεὶ Εταρεάοοϊοτς ἀΐϊσετε “υδεϊαοῦ 6598 οοτ- 
φοτύτη εἰδιηθπῖβ: ἰδεῖς δηΐαν φαϊορίατη σοποςβϑοσὶξ φαοὰ ἃ οἶδγο δ]1- 
4πὸ ΡΒ ΟβορἈο ἀϊείαπι 688. δυπὲ βαΐετι, αἰ ἴγρο οοτηρ]δοῖας, ρσγο- 

320 Ροδιοπηπι εξ Ὀσγοθἰ επιδέυπι ρατγίες ἴγεδ. πῶτη οἷΐρο Ῥεοροϑδίοπαϑ 
δϑαπῖ εἰ ίςαθ, αἰϊαα ρἈγαίοας, ἅπδα ἰορίςδθ. εἰβίοδς δαπὲ δἰπϑιηοάϊ, 
υεἰαεὶ τιΐγανα οροτίεδξ ραγεβμτιβ ρᾶγεγα ροϊυ5 φῦδτι ἰθρίρα5, δὶ 
ἀμογερεπε; Ἰοβίοας δυῦεπι, Ὑϑἰαξὶ πίγαπι οοπίγασγίογατι οἱὲ θαάδωι 
δαϊεπῦακ δὴ ὨΟΩ; ρἈγδίοαθα συόρο, σευ δἰῖπθ τηππάυ5 δεΐθγῃιυ8 
Ἀδοπθ. δίμι 8 δεῖ ταῖϊο ρῥγοβὶεπιαΐατα. πα ]θ8 δυΐθια οἷἰπὶ δἰπραϊας 
4865 ἀϊχ!, ἀεβηϊίοπε υμέΣ γλμδὶ ποι ἔαοϊϊε εϑὲ: δεά δὰ χυδε δὲ ρβετ 
ἱπάποοπεπι οοπϑαείαάϊηπε πίϊοπάπην δϑὲ, αἰ εἀγτη ἀυδθαπε ποῖδα 

90 βαηὶ, δὰ ργδεάϊοία δχδῃρία τγεϑρίςϊοπάο. χυοά ἰρίδιν δά ρἈι1]ο8ο- 
Ῥἴαπι διτπεῖ, δδοαπάμππι γεγι δίῃ ἀε ἢ}5 δεϊλπάϊπι 6ϑῖ: ἀϊα] δοῖϊοα 
γοΓο δά ορίἰπίοπειῃ οἱ ργορδθι ταΐεπι οπιπὶδ ἀϊθρυταϊϊο ἀϊγιρι ἄς θοξ. 
Θ,ΙΠ 68 ΡΟΓΤῸ Ἀγοροϑιτίοπ65 δυπιοπάδα ϑυηὶ αιιᾶτῃ τπαχῖπλα Ὀπίυθγϑᾶ- 
165; οἱ εχ Ὅτ τοῦς ἤει ἀθθ θα, νοι ορροσίζοτιπι ἐπ άθτη 6856 
δοϊαπείαμι, ἀοίπάς 6696 δαπάδπι ςοπέγωγίοσγαια δὲ θδαπάδτα γϑἰδίογθπι. 
εοᾶεπι πιοὰο οἱ ἢδϑ ττιγθὴσ ἀϊνιἀἱ ἀεββηϊ, χαδπάϊΐυ ροβϑιπὶ αἰνιαϊ, 
υϑοαῖ εαπάδιῃ 6586 βδοἰδπεϊδαν Ῥοπὶ οἱ πη], πϑοποη δἰδὶ εἰ πὶρτί, 

106 ἴξοπι ἔγιριἀϊ δὲ οα] αϊ. διπι ττογ Β τὶ ἀθθοὶ οδπι ἰῃ 4115. ἀ6 ῥσγορο- 
εἰ οπίρυ5 ἱρίξατ δα [Ποΐδπξ φυδ6 ἰᾶπὶ ἀϊεῖα σαπῇ. 

15. Οαοὶ πιοάϊς δυΐοτη φυϊάχης ἀϊοδίοτ, ἐξα Ἰγαοϊπά πὶ 658, 
Ὀλ ποὴ δοίῃην χυλ6 δ]ΐο δίᾳπε αἰΐο πιοάο ἀϊοπηίοσ, δε ἀ δἰΐατα γαϊτίο- 
Ὧ68 ΘΟΓΌΪΗ ἜΧΡἤσατα σΟΠΟπιαγ. ἘΧΟΠΙΡ]ὶ ρταῖία ποη δοίππι σχρ ἰσατὶ. 
ἄθεος α]ῖο πιοο θοπὺπι ἀϊοεὶ ἱπιδιΣδιη δὲ ἐογτ τὰ ἀϊποιι, α]ΐο τηοάο, 
χυοά δά βτπιᾶτι σογρογῖβ σομ δε οπότα δὲ χυοά δὰ ςαηϊϊδίοπι εἴβ- 
οἰδπάδπι υἱεῖ; δεὰ οἰΐατη οὰ ἄἀϊοὶ βοπα, αυΐϊα ουϊαβαιητποίϊ βαπὶ, 

ΤΟΡΙΟΟΑΌΜ.. 

Μδθὸ σεσο, φαία βῃβὲ αδἱιουῖιο εἰδοῖῖνα, ποῦ χαρᾷ ἴροα οὐἰπβἄδτα- 
τοοῦϊ εἰης. ἰὨάειηχαθ ἰὰ δἰτὶ9 ᾿μες  Ἰρὶ ἀδθ ες. γάτα πίει ϑρεςὶθ 
ταῦ εἰς πιο ϊα ἂῃ πλιὸ τηοάο ααϊρρίᾳπι ἀϊςαῖαγ, εχ μῖ5 υἱάεπάμπι εδὶ, 10 
Ρτίναπι ςοποίάεγαγε οροξῖεϊ ἂπ ςοπίγαγίυτα τνιλεῖσ πιοάῖς ἀἸξαίατ, 
οἶτε δρεςὶθ δἷνε εἰΐϊδτα ποιρίῃθ ἀἰϑαπριδίατ. ααδαάδτῃ δαλμ {116 ο 
εἰϊαπῦ ποιαῖπῖρθῃ9 αἰ εγαπε. υεϊαϊ δοῦῖο ἰπ νοξε σοπίγαγίαμα δὲ 
ξἔτανε, ἰῇ πιαρτϊπιάϊπο οΡίυϑυαι. σοποιαῖ ἰριῖαγ οοπεγαγίτπι δουῖθ 
ΣΘΌΪΕε το 5 ἀϊοῖ. φυοάδὶ μος, εἴϊδτα ἀοαΐαιῃ ἀϊςεῖαγ ται εἰ5 αοάϊες 
ορπϊγαγαμα αν ΒΟΙπι πἀἰιαια ορροϑίίηπι αἰϊα ἃ αἴφαε δἰ οτῖῖ, 
4ιῖλ ποι ἰάθιν δςαῖατα ετὶξ ορίωδο εἴ σγανϊ σοπίγωγπατα : ἀὐχοΐ πἰτῖ- 
4.6 δοιίπηι εϑδὲ σοπετασγίυτα. σαγδυτι ταν πῃ υοοα ΠΟ ΓΑ ΠιΠ 6δξ 
δριαϊαμη, ᾽ὰ τιαρηϊμιαίης ἰενθ. σαυοοίγοα βτᾶγα ταυἑιῖ5 πιο ἀ15 ἀἰοϊταν, 
ᾳιλυβοφοϊάευλ οἴδασι σοηϊταυίατω. δἰραιῖογ ρΌ]οἢγο χαρά δὲ ἴῃ 80 
δυΐιπ  ]1, σοπίγατγίαπι οδῖ ἴαγρα, οἱ τεγο ᾳαοὰ δϑὲ ἴῃ) ἄοτωο, υἱεοδΌχω. 
χύατε ρῃ]ςἤγονα εοὲ υδγραιῃ Ποιβοηγταῦτη. ἴῃ ηαϊδυσάδπι δαΐοτι 
ΟΠ ταγιῖϑ Ἀ}}]ὰ 6δὲ ποσαίπητα αἰ εσγθηϊία, βαεὰ ςρεοὶς δἰδίϊι δρραγεξ 
ἰὼ εἷς Αἰ ογομτία, αἰ ἴῃ οαπάϊαο εἰ ἔαδοο. τοχ δηΐπι οδπάϊάᾳ εἰ ἴΏδοα, 
ἀἰεϊϊατ; διτα τον δὺ σοΐοτ. ποτα ἱρίταγ που ἀϊετγαηε, εεὰ 5ρ6- 
οἷα εἰδῖίια Δρρᾶγεὶ ἴω εἰν ἀϊΠενοπῖῖα : ποτ οπὶπὶ δίταλ! τα οης εἷος 
οαπάϊάνο ἀἰοιθαγ δὲ γυὸχ οαπάϊάα. μος διΐοπι ραῖοῖ εἴδδτι ἐσ βεῦδα. 
δοτγπι δπΐτα {π86 δὰπξ δδάσσα δρεοῖθ, ἰάθια 6δϑὶ δεηϑθ8, Ἄςαπϊάθχῃ 30 
σετο, φυοά ἰῇ νοοα εἰ φυοά ἴῃ οοἴοτα δδὲ, ποπ εοάδπι βετβα ον 
τοῦδ, 2εἀ δ]οσυαι υἷδὰ αἰζογται δπάϊτα. δ᾽ πη τοῦ δαΐθιι οἱ δουϊωτα 
εἰ ορίπρυπι ἴῃ δδροσὶβπβ εξ ἴπ τααβηϊταἀϊπιθυΣ πο δοάδιο δοηϑα 
ἱπά!ςαπίυν, δοα αἰζογων ἰδοῖα δ] ογπι ραδῖα. ἤδας δηΐπὶ ποι ΡῸ 
ΟΝ ἀϊφεγερδαξ, 4818 πες ἱπ ἰρ8ὶ8 οσϑὲ βδθὸ αἰξεγοηεϊα πὲς ἰπ οὐ 
ἰσαγίϊσ: οδίπσωπι δπῖτα ἀἰοίτοτ πο ἃ ε8ὲ οοπίγαγιππι αἰαια. ῥγᾶθ- 
ἴεγεα υἱάθη ιν οοὲ αἰἴπο αἰτεγὶ δἰϊχυϊά σοπίγαγιασα, αἰτογι πὶ μι οτν- 
πἶπο. ψϑϊυ! γο]υρίδ χυδε εχ βοῖα ρεγοὶρίϊατ, ςοπίσασίαϑ οδὲ ἀοοῦ 
4υὶ εχ 8111 οτιτογ: δἱ γδγὸ υοϊῃραιν, ΄θαπι εχ 60 οδρίπιῃϑ΄ φυοά ἰν- 
16 Πρίπναϑ᾽ πΟῊ Ε856 ΠΟΙΒΙΩΌΠΟΩΝ τε Πϑίγδια αἰπιο οπίδ οἱ ἰδίεγιβ, 
π1ΒῚ1 εϑῖ σομίγασιαιη ἢ ἀθᾶγα το 18 τιοάϊς υο]ουρίαε ἀϊοίμπιτ. ἰΐοτα ὃ 
γεῦρο δπιᾶτγε δεουπάππι δηϊπιυτα δοσθρῖο σοπιγαγίιπι οδὲ οἄϊ586: ἃΣ 
δεοπηάππι σοτρογαίθτι δοϊϊοποιη δοςερίο Ὠ1 81] εβῖ οοπίταγιαση. ππᾶὰδ 
εξοποῖαϊ τεγθὰπι ὅσταδγε 6886 Βοσηοπγίπαμι. ργδοίογθα ϑβρβοίαγὶ ἀθβρϑηξ 
οἴίατα ταθάϊα, πϑῖῖρα ἂπ ἡποτγιιπίίαμι οἷξ αἰϊσαοι πρράϊητα, αἰϊοταγα 
υοσο πιλιὶ; σεἰ δὴ οἱὲ συΐί οι αὐτο οτγανο τὸ δ ΐασενις, πὰ Ἰδί ΘῈ ἰάετα, 

Ὸξ ἱπίεσ οαπάϊήάυπι εξ ἐυδουπι ἰπ οοἰογίθα5 ρα] ἀππι, ἴῃ υοος σεγὸ 
ὩΕῚ] εϑὲ ἱπιογισοῖαπι, πἰδὶ ἔοτῖθ γϑάοηχα δἰξ ἱπεδυιδοῖασα, οἰοπὲ φυϊάατα 
δἰσηΐ σᾶποδπι τος θη πιδάδαιη 6826. ΠΠΆΓῈ ΒΟΙποΉγιρα δαπὶ οαπάϊ- 
ἄυτα εἰ ἔπϑουτα. ργδείθγεα υἱάθπάυτι εδὲ δη δἰϊογυτα ρίησα ταθαΐα 10 
δἰπῖ, Δἰϊοτοτα ὩπατΩ, αὐ ἰᾳ οΒπάτάο οἱ ἔαϑοο ἱπιε ]ρογε οθῖ: ἱπ οο- 
Ἰοτῖβαϑ δηΐπι τατὶδα ὁοηϊ τηραϊα, ἴῃ γος 6 Ὑ6ΓῸ Ὁπατη, ΠΕΣΊΡ6 Γδποῦπε, 
ἰΐετν ἰπ δο 4αοά δοευπάυμι οσοπίγδάϊοϊίοιοπι ορροπίξωγ, οοπειάθγας- 
ἄσπι εδὲ δῃ τὰ 8 τη οα]5 ἀϊςαῖατ. εἰδπίπι τος τ 8 το 415 ἀἱ- 
οδἴατγ, εἰΐαπι οἱ ορροϑίϊατι τη τἰ8 τα ἀϊ5 ἀϊςεῖττ. νοϊοϊ ποτὶ ΘΕΥΏΕΤΩ 
πῃ [9 τηοάϊα ἀϊοιίατ, ἀπο, πο Βαρθοτα ἐδου]ταΐοτα υἱἀδηάϊ, αἰἴϊετγο, 
ποῖ αἰ ἰαουλταῖο υἱάδ ας. φυοίδὶ μος τὰ 8 πὸ ἀϊ5 ἀϊοῖταπ, ἤδοδ888 
εδῖ αἱ εἴἶδπι σογπθγα στρα τα πιο 5 ἀϊξαξαγ: αἰτίαις εοὶπὶ δἰρυβοα- 
Ἰοπὶ υϑγθὶ ποῖ σδόγηοσε ὁρροηίϊιτ Αἰ φηϊά, γυδ]ατὶ {ΠἸξ, πο μαροστα 
[δουϊτλξεῖπ υἱάοηϊ, ορροπιίϊυτν Βαθόγα; μπὶς υϑγο, ποι υἱὲ δοπταὶα 80 
υἱάθηάϊ, ορροπίτυτ αἷϊ. ρτδοίογθα ἰπ [5 σαδε δεουπάυστι ρτναβοπετα 
εἰ μαρίτππὶι ἀϊσαπτατ, οοπϑίάθγαγα οροτίθϊ: ἤδπν 8ὲ ἀπιπὶ τα α}εἰ5 πιο ϑ 
ἀϊεϊτας, δἴαπι ἁἰξογητω. συ δ] δὶ δαεπεῖγα τη ε|5 τηο 5 ἀϊοιατ, Ἰά 668 
ϑεοῦπάππι ἀπ πιάτα εἴ δεου ΠἀΏτη ΠΟΓΡῸΒ, Θἴα τ 86 η5ὰ οτος ἀϊοείαΣ 
χπῸ τἰ5 πιοάϊα, ἰά 6δὲ οἱ δεοσυπέυτι δηϊπιῶτη δὲ ϑεοῦπάθμη οοτριβα, 
ϑοουπάμπι ρτγιναϊ ποι δαΐοτω εἰ μαθίταπι ορροπὶ δὰ φαδς πῆς ἀἶχὲ 
ταδυϊεδίατῃ εξ, φυΐα παίατα σοτηρατγαῖαπι δϑὲ αἱ δη μι 411 αἰγσῦσα 
δεηδυτα μαρεαπηξ, ἰώ 6ϑὲ εἴ δεουπάυτι δηϊϊηδτη εἰ δδουπάντι σοΥΡιμα. 
Ῥταθίογθα ἴπ οαϑῖθῃβ ἤοο οοπείἀογαπήάμπι δϑῖ. πᾶτι δὶ ἰπϑῖθ πὰ 1 115 30 
ταοάϊς ἀϊοϊτατ, δἰΐατα ἰυδίαπι τοι εἷ5 το δ ἀϊςεῖατγ, χαΐα ϑεουπάαχα 
Ὀϊγαπιαας Θογιτι 486 ἰαδὶς βαπὶ ἱπδίυτι δϑῖ. υὙδὶατὶ οἱ ἱπϑῖα ἀϊοϊταΣ 
οἱ εχ δεπίθηιία δᾶ ἰυάϊςαγε εἰ αἱ οροτῖεῖ, δἰ τ  ἰτοῦ δαπι ἰυδία τ Ἠΐ8 
ἀθοβθας πιοάϊβ ἀϊοείωγ, ᾿άδπιψας δἱ δα δτα πναὶεδ το άϊα ἀϊοίτας, 
εἴϊαπι δα δγίξογ υπη]εἴ5 το ἰ5 ἀϊσείαγ. Ὑϑἱπεὶ δἱ δαί το ἀϊοίατ αποά 
βδη 1115 οἴβοίοπάδο, χιοᾷ σοπδεγναπάδο, φιοά ἱπάϊοαπάδε υἱπὶ μαθεῖ, 
εἴίαπι δα δ γιῖοσ ἀϊσοίατ γ 6] δοσοιππιοαῖο δα οἴβοϊθπάδλῃ νοὶ δή ςο- 
ϑεγυδῃ ἄδηι τεὶ δα ἰπἀϊοαπάδιη δαηϊδῖεπι. ἃς κι τα Ποῖ ἰῃ οοῖοτῖϑ, σαδπ ἄο 



- ΤΟΡΙΟΌΚΛΟΜΊΊ. 

. ΔΟΥ ἔρβῦπι ποῖδθα τα] εἶ8 πιοᾶϊε ἀϊοῖξατ, εἴτα οϑιτβ ΔΌ 6ὸ ἀπεῖπε πολὺς 
ταοῦϊο ἀϊοεῖοτ: δὲ τϑῖσο 8ϊ οδϑιιδ τπαϊτ5 τηοάϊθ ἀϊοαίογ, οἴδατε ᾿ρσαπι 
τποπιδ πὰ ϊτδ τπο6 ἀϊοθίυτ. δρεδοῖαγα οἴϊαπι οροσῖεϊ βεῆθγα τδία- 
ξοτίαγοπι ΖΌ86 Ὡοτασπὶ ςοπγνεπίθπηξ, Δἢ εδάεπι δἰηϊ ἴῃ Ομ ΠὲΡῸΒ. πὶ 
Επΐπ εἰπὲ οδάθιν, ραϊδὶ Βοιποηγτθῦπι 6886 ἰά απο ἀϊοί[Ώτ. γεϊυῦ 
Βοπῦτα ἰὼ εἰἱρία εἰ χαρὰ εδὶ οἰϊεοιίίνυπι νοϊαριαῦς, ἴῃ τηϑάϊοῖπα, 
'χαοὰ εοἰ εἰεςνηπν δαηϊταῖῖ5, ἰῃ αηΐταδ σαδίειι εδ86, τὲ ἴετιρεταα- 
δωι υεὶ [ογίδηι σοὶ πιδίαπι; δἰ πη τ γχαδ ἵπ Βοτηπθ. ἱπιογάστι Ὑ6γῸ 
αδιάο, αἱ Βοπῦτι φαοὰ ροπίϊαιη εϑὲ ἰπ οοςαϑίοπε: Βοπαπι επὶπι ἀϊ- 

10 εἶξας χαοὰ ἱπ ἰοιῆρογα δὲ. δᾷᾶβρε δυξετα βοῃῦπι ἀϊοϊϊωτ χαρά εεὶ 
αιπῦυτη, οξ πιοΔογαῖαπι: πατὰ δὲ φαοα τηοἀοταῦυτα οὐ Βουαπι ἀϊεὶ- 
πγ. χασοίτοα Βοπμπι 6ϑὲ υθυβατι Βοιβοηγιηθτν ἱέάεπὶ οδηάϊ ἀππι 
ἴῃ φογρογα δϑὲ οοἷοτ, ἱπ υϑοα χιοὰ [ς1]6 ὁχαυάϊιὶ ροξεϑι. εδάεαι 
δϑὶ ταῖϊο δου, φοία πὸπ δοάει πιο ἴῃ οὐπηῖθηδ ἑάοπι ἀϊοϊτατ. 
σοχ δυΐμπι ἀετοῦ δοπία, ΄υλς οϑὲ οἶτα, αἱ αἰυπὲ πιπϑιοὶ φαΐ οἶτοα πα- 
τλῦτοϑ υογϑδῃίοτ; δηροξτιδ γ6γῸ δοπῖαθ, αὶ 681 τηΐῃου τεοῖο, τοδοβδοσα 
δυῖοιι, πλ6 δοπβίατω δηρυΐυσι παρεὶ. ςοποίάδγασγε εἴὔδπι οροτίες 
βθτθγα δοῦατα 486 ΔῺΡ δοάδιπ ποιηπια ςΟὨϊπεμπῖατ, δ ϑἰηϊ ἀϊνοτβα 

90 Ὧδς δ θα] θγοα οἱ ὄνος αἰοίτατ οἵ ἀπίπιαὶ οἱ υδ8: ἀἴυδγδα δηὶπὶ δδὲ 
Βογαὰ ἀεβοϊᾶο δὰ τα ὰ ποπιθη δοοοπιπιοάαδϊια: αδἰΐεγατι οπίηι ἰδ]δ 
φαοάάδιη απΐτπιαὶ ἀϊςείατ, δἰτογαπι ταἷς σιοάδατα γῶβ, χαοάδὶ ρΈπουα 
ποὶ δ αϊτοτγηα, πο οδὲ ἤδοθθδο ἀϊνογραβ ἀδπηϊἴοπ 5 6886. Ὡξΐ ΠΟΥΥΪ 
δὲ διΐτοδὶ εἰ αὐῖϑ ρεῆυδ δϑὲ, “Ὸπ) ἱρίϊαῦ ἀϊοἰπιῃ8 σον πὶ 6886 ΔΥΘΤΙ, 
αἰοίνοσ σαθοχας εὰπὶ 6586 ἰδΐς χαοάάαπι απίπιαὶ ; φαάργορίογ ἀπιθὸ 
ξέποτα εἰ δἰϊπραθηίατ. δα δίογ εἰΐατη οΌπη ἀϊοίπιαδ σογντιτν 6886 
δοΐπιαὶ αἰ δἴτπι Βὲμοε, εἰξοίπυινδ ετπὰ 6886 ΔΎΘΙΗ: ἜΓΡῸ 510 πόσας ἅτηθὸ 
Κέπαγα οοτνο αἰ μυθηΐωγ, πεουοτι εοσγέπὼ ἀδῆβιῖλο. 15 ρυποσθαι 

80 ἀπίειι πΠ0η δυρβαϊτειτις μος πο Θοπεπρις: βοφαε δηἷπὶ οαδι Ὑδ5 ἀϊ- 
οὗπαε, απΐταδὶ ἀϊοίπιθδ, πθᾳας ουτα ἀτήπιαὶ, γὰ8. οοπϑίάογατα ΒΌΣΕΙᾺ 
σροτίοῖ ποη δ] τι 8π οἶν9 ἡτπιοὰ ῥτοροείϊατη δεῖ ἀΐνεγδα τιδο δυθδὶ- 
4δγῶδ ξόπογδ σηῖ, δε οἰϊδπι ἰὰ σοπίγατίο. πδὶπ δὶ σοπίγαγ υτὰ τη Ὡ} 15 
ταοάϊδ ἀἰοίτιτ, ταδηϊζεβεατι εδὲ δάδνι ἰά χαοά ργοροϑίτατη [αϊξ πιΏ  εΐ8 
τοδὶ αἰεὶ. ὉΠ]ῸῈ ἐσὲ εἴϊαπι δὰ σοπιροοὶ ἀεβηιοπεπι τεδρίςεγα, τὸς 
Ἰαῖ σδαάιαϊ σογροτίβ εἰ σἀπάϊάδε υοοῖϑ. - δα [το δηΐπὶ εο χῃοὰ 65ὲ 
Ῥτγορτίυμα, Ὀροτῖεῖ βαηεπὶ ἀδβπιίοπετι τδτεγα. Βοος Ὑ6ΓΟ ποη 80- 

δ εἰάϊε ἴὼ Βοιποηγυιῖδ, τξ ἰὰ ἰϊδ χαδα πᾶῆς ἀϊχὶ, ΠΙπὰ εηΐην, εἱ ἀθ- 
τἰδίαιγ, δγῖξ σΟΥρα5 ἰδίοπη σο]ογοτα ἤδρεηβ, ἤος δαΐετα γοχ χυδθ 
ἔροιε ἐχαπύϊτοτ. διθίαϊο ἱρίτοῦ σογρούε εἴ υσοσθ, ποὺ ἰάθπι οϑὲ ἴῃ Ὁ 
πίγαφαε ἀδβαίποηε χαρά τγεϊϊη χαίτατ. δἰχυΐ οροτἝοθδῖ, οἱ οδῃ ἀϊάστα 
εταὶ υευβυπι δΥποηγτθῖπι, ἰδ 6556. απο ἴῃ οἴζξαχας ἀεβηοπα 

ἀϊοίτπιτ. ὁδόρε οἰΐαπι ἵπὶ ἱροῖ5 ὁ ἤηϊτοδίδ8 ἰατοῖ σομδεχποηδ Βοπιο- 
πγανά. ἰοεῖτοο ἀοβηϊίοπος συοαιθ ςοποίδεταπᾶδε σαπὲ, τοϊατὶ οἱ 
4αυὶδ εἰκηϊβοαιίνυι οἱ οἰοοεντι δα αῖϑ 655ὲ ἀἴςαϊ φαοα δγτπαπι6- 

10 ἰζὼϑ αἰϊεςῦυπη εϑὲ δὰ καπίτωτοπι. πο δϑὲ Θδἰδιδῃ ἀντ, 864 σοῃδίάδ- 
ταπάστ χαϊὰ ἴπ υγοσαθ νοσανοῦῖξ ογυνιηοΐγωβ, τοὶ δὶ δἰζογαπι ἐδ 

τοοαγετῖξ, χαΐα τοῖο δεῖ τἴ οἴ ἢ εἷαι καπί τατον, αἰ όγώση υθγο, χαὶα τα] α 
οο αἱ ἱπάϊεσϊ φυαὶὶς εἷς μαρῖτως. Ῥγδοῖογδα υἱἀοηά τη δδῖ δῃ ςοπίογη 

ποαυεξαπὶ 6χ πιαϊοτγὶ υοὶ βίν ἰττιΐπο, ὑξ τοχ σαηάτάα εἰ οδπάϊΐάυνι 

σεδετησπιθατη, ἸΈΘΙ δοτεῖτιϑ ΒΔΡΟΥ οἴ δουϊδ υοχ. δες δπὶπι πδς δὶ πιὶ- 
πτοτ ἀϊσαηίας οαπάϊά48 γε] δοσῖα, πο χαθ ἀἰτδγοτη πιαρὶ ΔΙῖογο. 4π8. 
Ῥτορίεν οἱ δοπίαπι εἰ οαπάϊάυπι εδὲ υϑυθυπι Ποτπ οΠΥπιστα : ΟἿΏΠΘ 
Φηϊὴα δΥΠΟΙγτπιπα δϑὲ ςΟΥΠΡΏΓΆΒΙ16, φαΐα γα δι νηὶ μξογ ἀϊσοῖατ νεῖ 
Αἰϊοταπι ταρϑὶβ αἰϊογο. χηία σεῖο ἀϊνευθογωτα βοπότωσι, ΔΌΟΓΌΥΑ 

20 δἰϊούτιπι ΔῈ αἰϊδγο Ὡοὸπ οΟἸ]οςαῖατ, ἀΐνογθαθ ϑρθςοὶς αἰ ίετοπεδὲ 
δπϊ, υεἰυξὶ δπίμα 5 οἱ δείδια (ἀΐγεγβαθ δηΐπι ϑππὶ ἤοσυτα ἀϊϊε. 
ται 6), σοποίάθγατα ορογίεξ δὴ εα ἀυδε 88} εοάεδπι ποπῇπϑ σοπί- 
πεπίογ, ἀϊνογβοτιπο βοπόγυτη ὯῸΝ δ αἰ τογηόττστη ΟἸΤεγθυϊας δἰπε. 
πὶ δοπίαπι δὲ αἰ ΠΠετεπτίδ υοςῖβ εἰ πιαρπϊτααίπὶδ: αἰ Ποτὲ επὶπι τὸχ ἃ 
τοῦς, φαοὰ δοαῖϊδ δἰῖ; ἃς δ'χηι ἱῖοΥ ππδρτ πάο ἃ πιδρτ ἐπάΐπ6. σαθγα 
δοπῖπια εἴ Ὑογραπι Βοπιοηγιπῦπι, σαϊα δαπὶ πᾶς ἀἰεγοπιῖδο ἀΐτεγ: 
ΔΟΤΌΠΙ βοΠΟΓΏτη ΠΟῺ ΒΗ ΔΙ ΓΟΓΠΟΥτιπα. ταγϑι8 υἱάθπάτστι 65ῖ δῃ δοττιπὶ 
4παδ 40} δοάεπὶ ποπιὶπε ςοπποπῆι ἀϊνὲγθδε δἷπὶ αἰ εγοπιας, αἱ 
ἙἈγοιπαῖδ σιοὰ εδὶ ἱπ σογρογίθασ, δὲ φαοά 6δβὲ ἰῃ ππϑ]οάϊιδ: οδἷτὸ 

90 Θπὶι ποά εδὲ ἰῃ σογροτγίριβ, ἀϊοταπεθα σπτξ δορτεξδίντπι οἱ 
εοπρτεραῖϊῖίντιπι δδρεοῖαδ; οἷα ὙΈΥῸ φῃοά 6ϑὲ ἴπ τπποϊοάϊί8, πο δππὶ 
δαεάειη ΟΕ ογοπίαθ. πδῦθ εἤγοτνα 68ὲ τεῦβαπι Βοιποηγιητπη, 7πο- 
τΐαπι δΑΤΌἀ6πὶ τδγιτη δϑθάδιπ δὺπὶ αἰογευίαθ. ργαοῖότθα σαΐα 
Φροοῖες πᾺ}}} εδὲ ἀϊετεπα (μόπιο οπίπη οὲ ΒοΘ ποῦ εδὶ αἰ[Γογεπῆα, 
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δεὰ τπἴτατληδ δδὲ Βρϑοίθ5), σδηδἰ ἀδγαγα οροττεῖΐ δὴ δουανὴη σαδὲ 50} 
εοάδτη ποιπίπς Ἑοη Πα ηΌΓ δἰ ουῦμα δἱῖ δρξοῖθβ δἰτογοσα αἰ ογοητδ. 
ὩΣ οϑπάϊάππι φαοά δδὶ ἴῃ σογροτε, εϑὲ ϑρθοὶεβ ἐο]ογίθ, χαοᾷ γθτο 
65 ἰπ υοςθ, 6ϑὲ ἀϊ[ξεγϑητία: ἀὐΐξεγε δηΐτη γὸχ ἃ τος, συοά ςαπάἀϊάα 
οἷξ. χῦδε ἐρίξαν ταῦ δ πιοὰἱβ ἀϊουπίατ, οχ Ἠΐδ δῖ ταἰθυ8 σοπδιά6- 
ταη δ δυηῖ. 

16. Μέαϊια5 γογοὸ ἴα εἰβάθπι ρεπεγθο8 ΟΣ ἴουθητίας φοϑ ετηρ ατὶ 103 
οροτγίεϊ, σνεἰμεῖ φιυίὰ ἱπεετοὶξ ἱπέοσ ἰυδε απ οἰ Γογ τα ἀΐηθια οἴ ἱπίοτ 
Ῥυιάεοητίατα δἰ ἰειηρεγαπέϊατη: ἤδας δπὶπι οὐππία δυηξ εχ βοάδπηι 
Εθηετε, πεῖῖρθ σἱγῖοῖο. ἰΐεπι ἰῃ ἀἰνεγοῖθ κε που θὰ, ἰπῖετ 4πᾶε πὸπ 
εϑὶ Ῥοππαρτδ ἀϊδίαητίδ, νοὶ αοἰά ἱπεεγοϊε τπῖοτ βοπσυα εἴ δείεη- 
Ὅδπι. πδιη ἴῃ ἰϊ8 χυδ8 ἰοῆρε ἃ δὲ ἐπυΐοοπι ἀϊδίδπὶ, ἀϊζετθυξῖδα δππξ 
οπιηΐπο σΟΠδρίοτδ6. 

11. διπη!πὰσ τ τῸ ςοπϑίἀεταηάα οδὲ δὲ ἴῃ 15 χαδς 9πηὲ ἴῃ 
ἀϊτνετοῖς ρεπογῖθαβ, μος τποᾶο: Ἐξ αἰϊεγατι δὰ αἰξέττνη φυϊρρίαπι, 56 
ἉΠπὰ δά εαἰϊπὰ, τεϊατὶ πὶ δὲ μαρθόϊ βοϊοπτα δὰ βοϊδίϊθ, τὰ ϑεπδαϑ δὰ 

΄ 

δ6η 91} 116. ἴτε τξ δἰξοττνα ἰῃ ἰτετο χπορίδιν, δὶς δἰ ἴῃ δἷϊο, υε- 10 
Ἰαξῖ τὶ υἱδὰθ εϑὲ ἰπ οοῦϊο, τα ταθὴϑ ἴῃ δηΐπηδὶ εἰ τὰξ ἔγβη αὶ ἢ τα5 ἴῃ 
ΤΩΔΤΊ, 11ὰ Βογ 25 ἴῃ δᾶγα: ὈΪΓΌτα Τα οτήγη οϑὶ χαΐε8. τη ῚΤΠ 6 δα οι 
ἔπ 8. φυδε ἰοηβα ἱπῖευ δὲ ἀϊδίδηξ Ἄεχεγοετὶ οροτγῖεῖ: ἔλοϊ!ε επὶπι ἱπ 
τοὶ ψα8 ροϊετίπηαβ 9: π|ι}}πιλῖτιο5 ρετθρίοεγο σοηϑζάογδηδ δυξοῦι 
δτπιὶ οἴΐαγι 6 {τ86 δαηΐ ἴῃ δοάδθπι ρϑπετα, 8 ἰάειῃ χαϊρρίαπι οπιπὶ- 
Ῥὰ5 ἱπεῖ:, τ μουιϊπὶ εἴ ἐχαο δὲ τοδὶ: πᾶιη αδίθηνϑ ἴῃ εἰ ἰάετα χυὶρ- 
Ῥίαπι ἱπεβὲ, ἐδέθητϑ δὰπὲ δἰτη τα. ἢ 

18. (ὐοπϑίδετγατα δυΐετα σαοὶ πισὰ!8 γαίας ἀϊοαῖτιγ, Ὁ} τοὶ 
εὦ ἰἰρδο δε ἐαι [δοιὰ δπίπι ἱπεε!]ρεῖ χιϊερίατη φαϊά Ῥοπδὶ, 8ϊ 20 
ἜαρΡ᾿ ἀυιδίατα διεγῖς χαοῖ πιο 18 ἀϊοδῖατ. δὰ ἰὰ δἴχδπι σου ἀποῖϊ πὲ 35}}- 
Ἰορίϑνηὶ ἥδπὶ δἀνεγσαϑ τετπ ὕτοροϑίξατπ, ὩῸ πὶ πάνθυδαϑ πότον. ζὰπὶ 
Ἐπίπι ἰηογετπι Ἐ5Ὲ αποῖ χπὸ ἀϊα ἄϊοδιοτ, δοοάϊε αὶ πο δοάδιῃ σορῖ- 
ταὔοποπι ἄἰτῖραὶ φπὶ τεβροπάεξ δἰ χαὶ ἰπτεττοραῖ. οὕτη παΐετα ἐχρία- 
μαΐατη ἔπογὶξ ἀυοῖ τηὸ ἀϊ58 ἀϊοδίατ, εἰ χαο τεϑριεἶας φαΐ ροηΐε, τξάτοτι- 
ἴπ5 υἱάθθῖταν χαὶ ἱπίδττοραϊ, πλϑὶ δάνογθοβ 1ἃ ἀγρυτηοηϊοεῖαγ. Ὁ1|1|6 
εἴδατα δδὲ, ἢῈ ρδγαϊ ορίϑπιο σαγρίδιπτιτ, εἰ τὶ αἴζαται ραγαϊορίδαιο ζ4]α- 
παῖδ. Πδτη δὶ ἱπι ε] Πραπνὰ8 σιοἱ τπο ἐ8 χα! ἄφας ἀϊεδτάτ, ποὴ ἀεοὶρίε- 
Τρ Ῥαγαϊορίβπιο, δε ὰ πιεῖ! ροτητθ, οἱ ἔοσῖα ποὴ δάυοτευδ ἰἀεῖτ ἀγρὰ- 
ταεηϊδίυτ ᾽5 σαὶ ἱπέεσττοραῖ; ἱρεῖ γδτὸ ἱπιδστοβαπξθὰ ροϊοτίπιαβ ρᾶτα- 30 
Ἰορίϑπιο ἔδ!] σε, πἰβὶ γέβροπάδπϑ βεῖαὶ φυοὲ τη οὐΐβ ἀϊσαῖατ. ἤος δυΐοτα 
ποη ἴῃ οπιηθῃ8 5 ρΡΕΓ βοτὶ ρο εϑὲ, δε χάδηἂο δοττπι ἅπδε ταῦ 18 
τοοάϊβ ἀἰσππίατ αἰϊα δπὶ υετὰ δ᾽ΐα [αἷ58. δεὰ ᾿ΐς τοϑάν8 γῸΠ οδὲ 
Ῥτορτίυ ἀϊαϊδοξίοδε." ἰἴδατθ οτθπῖπο μος Υἱΐδγα ἀϊαϊοοϊοεὶ ἀεΡ απ, 
Ὧ6 βάνεγϑιιϑ Ποπιδῃ ἀἰδβεγδηΐῖ, πἰδὶ αυΐδ δἰ" Γ ἡδχασδῖ ἀ6 τὰ ὑτΌρο- 
δῖα ἀϊδρυΐατε. αἰ ξἔεγεπθβ5 δυΐοτα Ἰπυθηΐγο ππῖ]6 δὶ εἰ δὰ ϑυ]]ορίθ- 
ππ08 ἀε δοάετηι δὸ ἀΐνετβο Ἔχϑίγυεπάοϑ, οἱ δὰ οορποϑδοεηάπιι χυϊὰ δ 

ἀϑῆτιθ γδ8 δῖ, δά δυ]]ορίϑιποβ φυϊάεια ἀς εοάετι δὸ ἀϊνετθο σου- 
ξπίεμῆου αἴ116 6586' σοπϑίδτ: σύν οτεῖκιν τογατῃ ὉΤΟβοδἌτυτα απατὴ- 
πθεὲ ἀϊ ογοπέδπι ἐπυθπογιηη8, οδῖθη ἀογίτπαϑ ποῦ ἰάοπι ρεεθ. δᾶ 
ξοκποβοοηάσπι αθΐοτα φοίὰ εἴξ, χαΐα ργορτγίδπι ουἴπδαπε τεὶ ἀθδηϊ- 
Ἠοπετο ῥτγορτὶῖ5 οαἰπθηας τεὶ ἀὐ βίεγεπεῖο ϑθοθύτεγα ϑο δπιαβ. δἰτοὶ- 
᾿ταάϊηῖ8. ἀιῖοαν σοπξοπιρ  δἴϊο 8}}}18 δϑὲ ἐξ δὰ ἱπάυιςναι γδζοποϑ οἵ 10 
μὰ 5“γ]]ορίσπιοβ Ἀγροιϊμεῖςος εἴ δὰ δὔεγοπάδ ἀεβηϊπίουεϑ. δὰ ἰη- 
ἀυςῖνδε ταϊίοπβϑ, χυΐα δι πιλ ττὰι ῬΦΥοα]ατΐαπι ἱπάποιϊίοη ππίνεγβαὶδ 
ςομοϊαάϊ οοπβεπιαϑ: ΠῸῚ δηΐπι ἔδοῖς ροβϑδαπὲ ἱπάτπσοτγα σοὶ 5ἰ πη 1πι- 
αἶπος ἱβπογαηῖ. δὰ δυ]]οξίϑιποϑβ τὸ ᾿θραυκιμλμιαμῃ φαῖα Ῥγόρδθ:]ε 
εϑῖ, τὶ ἴπ ππῸ δοτῦτα {αδε δίταὶα βαπὶ τὰ μαροῖ, δος δεδπι ἐπ το ὶῖ- 
χαῖβ μάβεγα. χιοεῖγοα ἀε φαοοππατῃε βοτατα αἴ5βεγθπ αὶ σορία ποΡὶϑ 
δαρρεῖαϊ, ῥτῖυϑ εχ οοηζεβϑο δοοῖριθπηϑ, υἱὲ ἴῃ 1116 86 γ08 ἢδβεῖ, δὶς 
εἴ ἰῇ 60 ποὰ Ῥγοροσίτυπι 6ϑῖ, μαθεγθ. οτπὶ ἀπίομι ᾿Πυἀ ργορᾶνε- 
Υὐποδ, οἴίαπι ργοροϑίϊπτη εχ Ἀγροιποϑὶ ῥτο θαυθυίπιαϑ: σῦτη ΘΠΠΏ 
βδηρροππεγίπιαϑ, αἰ ἴῃ 1118 86 τεβ βαθεῖ, ἰϊὰ οἴδτη ἴῃ δὸ χυδὰ ργορο: 
δἰϊητηα οδὲ ἤάθογο, ἀδπιοηδιτα ποιπ σοηζδοίτηαϑ. δὰ ἀ δἰ 0.68 20 
γογο αἴξεγοπάαθ, σαὶα οἱ γῬοβϑίπιι5 ῬΟΓΒρίσογα αιϊά ἱπ χσαδαυδ τὰ 
ἰάθπν 811, ποῦ ἀνθ ταρίιπιβ δὰ χποὰ ρϑηῦ5 ργοροϑίϊαπι τοπὶ, αι 
ἀεβηίΐεπιυβ, τεΐεστα ἀεθεαπιπβ: δοταπι δηἰπὶ Ππ186 σΟπιπιπηΐα 5ῸῊ 
ἰὰ «ποὰ πιαχίτπε ἰη Πυδεϑέϊοπε ααϊὰ δῖ ΔΎ Ρα τ, βαπὰ5 πσινα 
681. διπηϊ ποῦ δαΐοτι δὲ ἴῃ 1185 σπδθ ἰοπρα ἱπίογ 86 ἀἰϑίδηϊ, πι}}15 εϑὶ 
κα ἀοβηϊίίοπεβ Ἐχρ]οδη δ οἰπη! τ ἀϊπῖ5 σο ποτ ]Δο. ἀξ  ἀδγὴ 6558 
τγαηο αΐοτα ᾿π ππατὶ οἴ ϑεγοπί δῖοπι ἴῃ δᾶγα, χιοπίασα αἴστιτπητδ 
εϑὶ 4υϊδϑ; οἵ ἰάδπι 6886 ρΌΠΟδισ ἴω ᾿[πθᾶ ἴστε ππὶἰδῖοπι ἱπ ὨΏΤΔΘΓΟ, 
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φαοπίατα πέγιτιαας εοξ ρτἰποὶρίαπι; αθθγα σοπιπίτπθ Οτηπίμτη βΈπτιϑ 
δἴϊεγεπιθϑ νυἱἀθθιπνὰγ ἤὸπ αἰϊθιὶς ν εν θ5 ἀεβηίγα. ἔεγε μέσῃ εἰ χαὶ 

30 ἀεβηΐυῃε ἰΐα δοϊδηϊ ἐχρὶίοαγε: πβᾶπι εἰ ππίϊδίετι αἰαὶ 6586 ργὶποὶ- 
Ῥίατα παπιεγί εἴ ρυποίωτι ρτίπείρίαυπι ᾿ἰπεάθ. οοηϑίδὶ ἰρίταγ εο5 δὰ 
ξοπιηαπα αἰγίυϑαυς ρει5 γϑίδγγα. ἱποῖγιπιθπία ἰριταγ ΡῈΓ 4α88 
δΥ]]οεῖϑταὶ Ἔχβιγασπίαγ, μᾶθς δυμῖ, ἰοοὶ γεγο δά χῃοϑ οοπίεγαμξ δᾶ 
4086 ἀϊχίπιυς, κὶ φῃμπξ, 

Τ. 

109 1. Ῥτοβϊοπιαΐαπι δὐοΐοτα αἷϊα δὰηξ ππίυθυϑα ἰα 4114 ρατεϊουϊατία. 
ππΐνογϑαὶία σαπὶ αἕ οταπὶβ νοϊρῖδ5 ἐδὲ Βορυπι, οἴ π}1ἃ νοϊαρίδ5 εδὲ 
Βοπυπι; ρασβουϊατία γϑγὸ αἱ φυδοάδπι νοϊυριλ8 εδὲ θοδυιη, εἰ ᾳυ88- 
ἄδται νοϊαρία5 πο εϑὶ βοπυτῃ. δαπὲ δυΐθιη υἰγίχυα Ρι Β] ειπαίωιῃ 
ποι οοπιιπυπία οἃ 4ὰ86 ὑπἰνθγϑα ἰοῦ δ ἰδιγαθμαϊ υεὶ δνυογιθηῆϊ 

σἴα Βαρθηῖ: ομτὰ ἐπί ργορανεγμπις οὐπηὶ ἴπ 6686, Εἰΐαια ουϊάδπι 
ἴπεδϑ6 ργοβανθγιιπαδ; θη} γα 8 δἱ πα }]} ἰπε556 οδίεπάειμας, δἰϊᾶτι 
ὨΟΠ οτηπὶ ἰπ68896 οδἰοπάδπιιβ. Ῥγπατι ἰρίταγ ἀθ ᾿ἰδ 4υδε απνεγβα- 
Ἰΐϊογ δυδσίθηαϊ νἱῖπ μάθοπὲ ἀϊσεπάμιπ εσὶ, σαπὶ αἰΐα 486 5ὰπὲ οἴι8- 
ταοάϊ, δυηΐϊ σοπιπιΐα ὈΠὶγ ΘΥϑα θὰ 5 δὲ πφείκεανοι ὑθ Ῥτγοδ ιπδῖῖδ, 
ταπι δἰίαπι χαΐϊα {6565 αἰζεγιιπε ροῖϊα5 αἰθαῖθθ υῦμι παβαπίεβ, 4085 

10 υὶ ἀϊδδεσιιης γε ]πὶ. αἰ Γἢ οΠΠἴπιθ δαΐετα σοανεγεζαν ργορτία δρ- 
ΡεἰἸδιῖο Ὁ δοοϊάθηϊε ἀμοία. Ἔχ ρα ες επὶπι δὲ ΠΟ ἈΠΙΥΘΓδΑ "ΘΓ ἰι- 
ἐ886, ἰῃ 5015 ἀοοϊἀοπιθ5 τερογταγ. πᾶῖῃ ἃ ργορτῖο᾽ εἴ ἃ ἀοβμμίουθ 
εἴ ἃ ξεπεγε ἀυποῖδιη ἀρρεϊϊδοπεπι οοπυογίὶ περαθ8ς δϑῖ. Ὑείαιὶ οἱ 
οὶ ἰθδδὶ 6886 απίιπαὶ ρεάἀδεῖγε δὶρε8, οοπνθγϑίομε ἕαςία γεγε ἀϊοθίοτ, 
δϑὲ δηϊπιαὶ ροάεβῖγο ρῖμε5. βηπιϊ ας δοῖ ταῖΐο δρρε!]αϊϊοπίθ ἃ βθῆθγα 
δυχηρίδε: πϑιη ἱ ουἱ ἰπ68ὲ 6886 δηΐπιαὶ, εδἴ ἀπίιπαὶ, δαάειῃ εἰϊαμῃ ἴῃ 
Ρτορτῖο ἰοουια Βαροηξ: οἰεηΐμι δὶ οἱ ἱποδὶ 6856 δυδοεριναιη δΊΘιη- 

τλδιιοᾶθ, δὐΐξ δυϑοαρθνατη ξγαπιιπδίϊοαθ. αἰ μι] εηΐμπ ΒογΌνῃ ᾿Ροΐεβὲ 
20 6Χ ρᾶιϊα ἴπθθϑα δυξ πο ἰῃε886, 864 φπιρ]Ἰοἶτεγ γα] ἱπεϑῖ γεὶ ποῦ 

ἰπεϑῖ. δοοϊἀομῃιία σθγὸ αχ ρᾶγῖε ἰμε386 ηἰδε νοῖαξ, νοι αἰρόγοια 

δαΐ ἰυδάιίαπι. 4θᾶγα πὸπ 88ιἰ5 δὲ Ὄγοβαγε ἴπεθ88 δίβοιεμι δὺξ 
ἰδ τίατη, τὶ ργοβϑίαγ ο8886 αἷβὰς τοὶ ἰυβῖυβ: μαρδὲ θπίπι ἀυρίϊα- 
ἄοποια, αυΐα [ογίαββε δχ ραγῖβ αἱβυς γεὶ ἰυβίυς εδί. φυάργορίεγ 
ποῦ δβὲ πεοοβϑαγία ἴῃ δοοιἀδηῖῖθας σοπνδγοὶο, ἀδβεῖγα εἴδη οροτ- 
τεῖ ρεοςαῖα χυδὸ ἴῃ ργοβ]ειπιϑῖῖς γαρογίαπειγ. 4088 μἰιπίγατα ἀυο 
ϑαπὶ: ρεςςαῖ εηἰπι χυϊδρίαιη νϑὶ φυΐα τηοπεταγ, Ὑδὶ χυΐᾳ αἰ 5.6} ἃ 

830 Ροδβίϊα οἱ υϑἑαία ἀϊοομα. ταθηιίθηϊεβ Ἔπῖμα, εἰ φυο πο ἱποοῖ ἰη- 
6886 ΔΙϊοιιΐ ἀϊοεηῖθβ, ροοσαηῖ; ἰξεπὶ φαΐ αἰϊεινῖβ ποπιϊπίρα γε8 ἀρρεὶ- 
Ἰδπῖ, σεἰατ αὶ ρΙαίααιπι Ποιηΐπειη ἀρρο!]απὲ, ἃ Ροδίιῖς δἰ γεσερι δ 
ποιπίηρι ἀϊδεεάππε, 

2. ὕσπηις ἰρίτιγ Ἰοσιϑ ε8ξ, αἱ νἱἀεαπιὰβ ἀπ αυοά 4110 φιορίαπι 
χποάο ἀϊεοίϊϊυτ, ργο δςοϊάεηϊε δεςερεγὶι. τααχίπιε δυΐξειθ πος ρεοοᾶ- 
τππὶ δάιπϊταταγ εἶγοα ρόπεγα, υεἰιεὶ οἱ φυΐς ἀἰχογὶς αἰρὸ δοοιάδγο αἱ 
δἰϊ οοἷοτ. ἤοπ δηΐπι δοοίάϊε αἱμβὸ νονὲ οἱὲ οοῖοι, δια οϑοῦ δεῖ εἰὰδ 
ξδηιβ. δςοίάϊε ἰίτατ αἱ ἴ5 φαΐ ἐμεδα οοπϑίιαϊε, ποιοί παιϊπι ἀεβηΐας 

ὃ ἰᾷ 6886 δοοίάδβηβ, νϑϊατὶ ἰιϑεϊτἰλε ἀοοίάεγο υξ δι νἰγία8. δεὰ βδᾶερε- 
Ἄπιπιεγο δίῃ βὰς ἀεβηϊκίοπε πιδηϊεβίαιη εξ βεηι8 ρῃγὸ βοοίἀοπῖα 
δυπιρίπτι 6856, σεἰυτί οἱ αυΐδ ΔΙΡογθια 6856 οοϊογαίυιη ἀἰχϑεὶξ δὺϊ 
ἰποδϑβπι Ἰπουθγὶ, φυοηίαμι ἃ πυἸΐο ρεπθγε ἀδηοιηϊηδινε δειγιαιο 
ἂς δρεοὶς ἀϊοίτατ, 5εἀ ϑγποπγιπὼβ οἰϑπία ρεηθγαᾶ βροοίεμεϑ αἰιγὶ- 
Βυπιΐαγ, οἰοηίπι ϑραοίου οἵ ποιθθῃ εἴ ἀεβηϊίοπεπι ροιδγωϊα ϑ0.80ὶ- 
Ρἴππηξ, φαΐ Ἰρίτατ ἀϊχὶς αἰθαπι 6556 οο]ογαΐυτα, πες αἱ βδη5 δοσαρίς, 
αἷᾶ ἀεποπιϊπαιϊνο ἀϊχίξ, πες αἱ ργοριείΐθιη νοὶ ὧδ ἀεβιπίοπεπι, φυΐα 

ΠῚ Φεβυίεο οἵ ργοργίαπι πὰ}}} δἰλὶ ταὶ ἰπδαπεὲ, ταυϊῖαθ δυΐεθιη αἰΐαα γα 
ϑυηῖ οοἰονδῖδο, αἱ ᾿ΐσπανη, ἰαρίν, μοῖαο, εχυι8. ρδξεῖ ἱργ δεςερίαπι 
6856 τΐ δοοίάεπϑ. α]ΐι5 ἰοοι δδὶ γεορίοθγε δὰ δὰ φυΐδυϑ8 πηι 
σοὶ πιιἰ εἰ ἴπε886. ἀϊοῖαπι δῖ; σοποίάεγαγα δυΐαπὶ βἰηρι]αθ δρεοῖθϑ, 
ποὴ ἰπιβηϊία: οἷο δαΐιη πιαρὶ5 νία ργοργοάιθιαγ οἱ ἴῃ ρϑιοϊοτγῖθα5 οοη- 
δἰδῖεὶ οοπδίἀεγαῖίο. ορογίεϊ δαίειη οουδίἀογαγε δὲ ἱποῖρεγε ἃ ρυ δ, 
Ροβίεα ἀοίποερβ ργοργθάϊ ποφαβ δὰ ἱπάϊνι μια. νυ δἰωιὶ δὶ ορροοίϊο- 
Γῆπὶ οαπάει δοϊεη ἰάτη 6556 ἀἰχογίς, ςοπϑι ἀγαθὰ πε εδὲ δῃ γοἰδἴογιπ 
εἴ οοῃίγδιίογιπι, οἴ δογππὶ 486 δϑοιηάϊπη ρτνατίοηεοπι εἴ μαρίταιπ, 
εἰ δογπι ΄υδ βϑοοππάιϊηπ σοπιγαίοιϊοποιπ ορροδιία ἀϊομπογ, οἷς 

20 εαάοπι βοἰθη 8. οἱ δἱ ἴῃ μῖβ ποῃάϊμη ἀρρᾶιδαΐ, ΓΏΓδιδ Βαὲς 5πμηὶ ἀϊ- 
γἱἀοηἄα ἀ84πὲ ἀὰ ἱπάϊνιυα, νϑϊαιὶ ἀπ ᾿πβεοτιη δἱ ᾿μΣιδϊογαιῃ,, νοἱ 
Δυρὶὶ εἰ ἀϊχηι αἴ, Ὑ61 οαοοίταιῖ8 δὲ υἱσιῖδν τ 6] ἰρϑίι8 6586 δἱ ΠΟ 6886, 
Θαση 9} βοϊοη δα. πᾶπὶ δἱ οὐϊὰ5 πὸ σαπάοιι 4956 ργοθαίαμῃ [ἀοε]ϊ| 

ΤΟΡΙΘΟΟΒΌΜΊΙ, 11. 
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ἐσπίαϊεϊατα δτὶξ τό δίοπια. δἰπι 9 ταῦ δδὲ οἱ οἱ πΏ}}} ἰποῖς, Ἀῖσ 
δαΐοιη ἰοοις σομνογίϊωγ, ἰά 6 εὲ δά οοπβιιπαπάϊμη εἰ δὰ τοίαίδη- 
ἀππι υαἱδῖ, δὲ δηλ ργοίαϊα αἰνϊϑίοπθ 'π οπιπίρυδβ νυἱἀ θα δυὲ ἴῃ 
Ρἰετίθααθ, ροβιυϊαπάμμα εδὲ αὐ δάνεγδαυῖυδ πίτ εγσα τοῦ οοποεάαξ 
γ8] οδιϊοϊδι δὲ ἀοεοθαὲῖ ἱἰπ 480 ποῃ ἰϊᾶ δἷξ, πᾶπι δἱ πδυΐγατῃ ἤρταπε 
ζαλοϊαϊ, ἱπαρῖι5 τἱ θα αὶ βοἢ οοποδάδι, αἰΐας ἰός οδὲ ἀεβπίγε 30 
«δοοίάεῃ5 εἴ ἰά ςυϊ δοοίάϊξ, ν 6] πὲγοπι ας ρεΓ 8ὲ υε] αἰΐοττιπι ἰαπίαπα ς 
ἀείπάε σοπϑιάεγαγα δὴ δυπιρίατα χυϊρρίαιη δὶ: αιιδδὶ υθγαμι, ψιοά ἴῃ 
ἀεβπιτοπῖθα5. ποῦ τγαρογίαιαγ σογατι. ὑϑὶ τὶ δὶ ργορ  επιὰ δι, ἀδὰ; 
ἰπϊατία ροϊεὲὶ αἴβοὶ, υἱάδηάυπι δδὲ χυϊὰ δἱῖ ἱπίατία δἴβοεγθ. πῃ δὲ 
δὶ: ποοεγὸ δροιῖβ, ραῖεϊ ἤοὺ ρο886 ἀδυμι δ[βοὶ ἱπἰατία, χυὶὰ ἀθο πο- 
σοι πὸπ ροΐδϑξ, ἰϊδιη δὶ ροηϑέιγ Υἱγ Βοῃιι5 6586 ἰηνίἀι8, γ᾽ ἀεπ ἄχη 
εϑὶ φυΐϑ δἱὲ ἐηυϊάυ5 δὲ φυὶὰ ᾿μυϊάϊα, πῶνη δἱ ἰμνιἀϊα θὲ ἀοΐοτ εχ εὸ 
Ρετοερῖυ9 φυοὰ Ρεπδ οὔτῃ αἰΐψυο τῖγο ρτοβο δρίτατ, πνδη δδῖα τι ἐδ 
Υἴγασι Βοπυῖῃ ΠῚ 6886 ἰμνϊάϊιτα,, ααοηίδιη δ58εῖ ἱπιργορυ8. εἰ δὶ 8 
41 δὰ ἱπϊσπαπάστη ρτορδηϑὰϑ δδὲ ροπαῖαγ 6696 ἰηνίάυ5, ἀεβηϊάοης 
ἐχρ]ἰοδπήυλη δϑὲ αυΐβ 81 δαγαια αἴδγαθ. δὶο δαὶ ρογορισυθτι ετὶ τ 
ὈϊΓαπι σϑγμν ΔΒ [αἰϑητι δἰξ ααοά ἀϊοϊαη 6δὲ, συϑὶυμὶ δὶ ἰπυϊάπα 6ϑὲ 
φυὶ ἀοϊει τευ Βοποττιπὶ νἱγογατα δέου !5, δά ἐπ άϊφπαπάυμ δαέοτα 
Ρτορεβηβαϑ εδὲ ψαὶ ἀοϊδὶ τερυβ πιδογωια ποταλθατι δεοαηάὶβ, ραϊεῖ 
δύῃ αὶ ργορεηϑι5 68ῖ δά ἱπάϊρηδηάυτι πο 6556 ἰηνί πὶ. ΟΡοσίεΣ 
εἴϊαιη δυιπαγο ἀθβηϊίομθα ρῥγὸ ποιπὶπίρυ8 ροσίτἰδ8 ἰπ ἀςβηλομῖθαδς 
πες ἀσδίδίογε ἀοπες δὰ ποῖΐυτη ρεγνυθηϊδϊωγ δ86ρ6 επὶπι ἰοὶὰ ἀθβα 
Ὥοπε ἰγδάϊτα ἤοι ἀρραγεὶ χυοὰ φυδογίτωγ: δοὰ δὶ ργο δἰΐφυο πουαῖπα 
Ῥοδβίϊο ἴῃ ἀσβοϊίοις ἀεβυϊεο ἀϊςῖα [αϑτιξ, ρετδρίοπυια δῖ. ῥγαείεγθα 10 
6χ ργοβίεμιαῖθ ργοροβιζίουιθ διθὶ ἰδοία οδιϊοϊθπυπὶ εδῖ, φιυοπίδσα 
οϑίεςοϊδο δεῖξε ἀγγυπιδηΐμιν σαπῖγα ἐμεϑίσα. ᾿ἰὶς δυΐετη τηοειι8 ἔεγα 
εϑὲ Ἰάοτα ἴφια δε, τοῦρίςεγε δὰ δὰ αυΐθυ8 οπιπὶρυβ8 σοὶ δα 
ἴπθ8586 αἰοίανα δὲ. δεά τηοὰο ἀἰετέ. ργδείθγθα ἀδπιῖζα οροτγίεξ 
4υδιῖα υοσδηάα δἰῃΐϊ ᾧὧξ τυ υοοδηξ, 4π8]ὰ ποῦ. πος δαϊεῖα 
ΠῚΙ6 οδὲ δὲ διἱ σοηπβγιιδηάθιη οἱ δά τοοαμάμαι, γϑίυι χαρά ἰὶς 
ὨΟΙΠΙΠΙΡ ας τες δυπὶ ἀρροϊΪδηδθ, χυΐρυς τπιαϊα αἰαπίογ: συμ δαΐοια 
φιδογιταγ χυά!θ5 γθϑ βιηϊ δἰιβιποὴι τοὶ ποὰ εἰυδπιοάϊ, ποὴ δδὲ ἃπν- 
ΡῬΙΐὰς δεχιειάα τα τὰ Δο. Ἐχϑιηρὶὶ ρεαιία δαὶ ργα υοσδμάμπι εϑὲ 
φυοά ναἰεῖ δὰ ϑδηϊϊδίθιπ εἰβοϊοπάδιῃ, οἱ ταῦ] νοσδπῖ: δῃ δυξετα 
αυοά ργοροβίίαμα δῖ, δὰ βαπιἰαίδιῃ οἰβοϊοπάδπι γαίθαξ πόας, ποῖ 
δϑὶ ἀπιρίτις ἀἰοφινάαμι αὐ τη εἰ ἀϊσυμξ, δ64 αἱ τηθαΐοιδ. ΓῚ 

3. Ῥινδϑίθγεα 8ἰ ιια πιὰ 18 πιο 15 ἀϊσαίατ, ροδιξάτα δαΐοτα εἷς 
ἦπε886 νυδὶ ποῦ ἴῃ6586, ργοβᾶγε οροτίεϊ δἰξεγιιπι δογαλα 4υ86 ταα]εν- 
Ρἰϊείϊτετ ἀϊσαπξαν, δὲ αιπ)ο ργοβνδγὶ ποᾳπβαμξ, μος δυίειη ἰοςο υἴθη- 
ἄυνη οβι ἰπ 5 φυδε ἰδίοης, φυΐϊα δὶ πη 15 τποάϊς ἄϊςὶ ποπ ἰαϊδδῖ, οΡ- 
ἰϊοῖδε ποι 6686 ἀϊδβριίαίωια ἀε δὸ χυοά ἰρ86 ἴῃ ἀυβίιπι νοσανὶῖ, 5. 
ἀξ αἰϊοτο. ἢϊς δυΐοιπ πιο 8 οομγογίζων, ἰά 68 δὲ δα οοπῆγιπαπαπι 
οἱ δὰ ᾿τυπγαιδηάαπι να]θῖ. οοη ἄγταδγα ουΐιη γο θη 65 οϑέθ6ιη88 4]-- 
ἰδγωιῃ ἱπαϑ86, δὶ απ} 0 ΠΟῚ ροπϑἰπιῦδ; ἴῃ ἤγτπδηῖ65 δυϊοιῃ ρτο ΑΒ πιὰ 30 
ΔΙτογαπι πομ ἰπε886, δὶ ΘΠ θῸ ποτ Ροϑϑδίπιμ8. σεττπτα ἱμ βγιπδητὶ ποῚ 
Ὀριῖιϑ εἰ δχ οσοπίεβϑίοπα ἀἴβϑεγεγθ, πὸς δὶ οπιπὶ πες 81 π}}}} ἰπ6 8586 
ἀϊεῖαπα ἔπογς πᾶπὶ οἱ οδἴθπδπηι8 ΠΟῚ ἴπ 6886 οὐἰνῖ8, τοαϊαϊτιγ οτὰξ 
Ρτο)ίεπια αδόϑεγεπϑ οἰππὶ ἴηθ680; ἃς δἰ ποτ οἱ ἀπὶ οϑἰοπάεπιυϑ ἰπ- 
ε886, ευδγίαπιιϑ ργοβίδσηα 88 γθηϑ ΠῸΠ}} ἱπεϑδε. οΟὨππδηῖδδ δυ τη 
Ρτὰ8 εχ οομίεθ80 δοοίρεγα ἀθρδθηξ, οἱ ον ἰποῖξ, οπιηὶ ἰπθ886, δὲ 
γογδιπιϊα οἷ: μος ροϑιυϊαΐαπι. ποῖ δπίτ 84:15 68 δά ργοραπάστῃ 
οὔπὶ ἰπ6586, ἀθδ ὑπὸ ἀΐθδεγογο, υϑὶαιὶ οἱ που ΐβ ἀπΐπια δἰῖ ἰπιηοσ- ὃ 
1118, οἴππειι Ὡποάιε δηΐτηδπι 6886 ἱπωιπογίαἰθιη, αυοοίγοα Ρτυϑ9 ἐσ 
ςοηΐεδ8ο δυπιεγα ορόγιεϊ, δἱ φυδονΐϑ ἀπὶτπηᾶ δῖ ἱπιιπογία] δ, οἴη ποῖα 
4ιοαυε 6886 ἱπιπογίαἰοιθ. ἤος ὙΟΓῸ ΠῸΝ 8ΕΠΊρ6Γ [δοϊαπήμιη εϑὲ, 5664 
ἐβγάτια ΠΟῊ 6δϑῖ ποθ δου λ5 αὔϊεγεπαϊ σοτιυππεπι πηδιῃ γᾶ Θῖα 
ε οὐπηΐρυϑ, φαειπαδιποάήππι ξεοτιεἴγα πᾶ σοιπιπυηΐ ταϊομδ ργοθαὴ 

τὐϊαηραΐοπι Βάρογο ἴτε 5 ἀπριο8 δδηυαὶθϑ ἀμποθιι γος. δἱ νδτὸ παν 
τι5 πιοάϊς ἀϊεὶ ποὺ ἰαῖθαι, συπὶ ἀϊδιϊαςἴωτη {πεῖς χιοῖ πιοάΐδ ἀἰςαῖπν, 
οἱ τείει!εγς εἰ σοπῆγπιαγα ορογίθς, γοὶαιὶ δἱ φυοὰ ἀεςεῖ 6δὲ ἅ116 υ 6] 
Βοποβίυιη, οοπαπάυιη οϑὲ ἀπῖρθοὸ οοπῆγιῃματνο νοὶ γοίοϊϊεγο ἀθ εὸ χυοά 10 
Ῥτγοροδίϊατπι 6ϑῖ, νοὶας ἰὰ 6586 μοποδίιπι οἵ ατἰΐθ δῖ πος ποπδϑῖασα 
86ς π8|6. φυοάδὶ παιδὶ ἀπιρὸ ργοραγὶ, αἰϊογυση ργοθαπάμιη δὲ, 
οὐπὶ ἀπῖθ ἐμ ἰἰοαῖατη Πιογὶξ αἰτοιτιπι τὰ} 6 6556 δἰ τούτη τηϊεῖπο. φάθι 
ταῖϊο δϑὶ, δὶ ρίωνα δἰπὶ ἰπ φυας Ὑθγραπὶ τη] ρίοχ ἀϊνἀαῖατ, τα γϑὰ 5 
οοπρογάπαδα δυμῖ ιαο τ εἰαγίαπν ἀϊσαμτωγ, ποὺ πὶ Βοιποηγ πα, 
δ Α]ῖο πιοάο. υδίυιὶ βοϊθμτία πὰ 6δὲ τπαϊἰαγωνα γογώχ, νοὶ αἱ β πὶ} 
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εξ εἶπα φισά δὰ ἤπεπι τεΐεγξαιγ, δἰ ἐπε στρ εαϊοΐηα 6δὲ βοϊεπεα εἴβοίεπαϊ 
δαπίἰαΐθια οἱ ργαθϑογ θη! γαϊϊοπειπ υἱεῖας; γ6] αὐ ἀυοταια βπίαπι, 

420 αἱ οοηίγαγίογασι οδάθπι βδοϊθηία ἐϊοίϊηγ: δἰΐθγαπι δηὰπ δἰ ἴαγο ΠῸπ 
6δβὶ πιαρὶ5 βπὶδ; ναὶ αἱ εἰπι5 4ιοα 68ῖ ρδγ 86 εἰ εἰυ8 αυοα 6ϑὶ μὲγ δο- 
οἰάθηϑ, αἱ ρδγ 88 δεϊπιῃβ ἰγδη βίοι ἀμοραϑ γθοῖῖβ ἀμ ]θ8 παρεγα 
[65 ἀπρυΐοϑ, ρεῖ διοίἀθιβ δαϊοπι δεαυϊϊδίεγισι: πάτα αὶ ἐγίδηραϊο 
κοαυϊαίεγο δος τε οἱ ταπρτ!απι δἷξ, δεοιπάππι μος οοβποδοίιπι8 
4ποὰ ἀυοβα γεοῖϊὶς δοφυιΐθς παρ δὲ δηρτιϊοα ἱπίθγποσ. δὲ ἰρίξιιγ πα}}ο 
ταοᾶο σοπέηραϊ εαπάσπι 6596 τη αττιπὶ γθγατα βοϊ οπείδπι, πηδε οδίαπα 
ἐδὲ ὁπιπῖηο πο οοπιίηρεγε αἱ 511; δαϊ 5 4ὰ0 τηοάο ςοπεϊηρὶ!, ταᾶπὶ- 
ἔδεῖαμι εδὶ ςοπίηρογε. ἀϊνίάογα βαΐοπὶ οροτγῖει φαοιμρ]!οἰτεγ ἀἘ} }6 
65ῖ. ὸἰ δὶ σοπβτιθαγε νεἰϊπιαδν δὰ ὑγοίεγεμπἀα δαπὶ 4ιᾶθ οοπεϊπριϊ 

80 ἴα]1ὰ 6586 υδϊία ργόβᾶγε νοϊῃπιυβ, αἴψαςε μδες ἡἰνίἀοπάα διπὶ ἴῃ δᾶ 
Ἰδπίυνη 4ιᾶθ αἱϊ]1ὰ δαπὶ δά σοπβτιπαπάσιη. δὲ δἰ γοίαϊαγε Ὑβἰζμμιιϑ, 
δὰ δυπὲ ργοίεγοπάα 486 ποῦ. οπείπριῖ ἰα]18 6586, γε αυα τ ΓΟ ργδα- 
τοι επάα, δὲ ἴθ Ηἷς φυοφὰθ μος [δοϊεπάμιη 6δὲ, οὐ ἰδῖεὶ φαοὲ 
τοοαϊο ἀἰσαπίαγ. φοϊπειίατα ἰος Πυΐι8 6586 γε] ποῃ 6886, 6χ ἰἰβδάβιη 
Ἰοοῖβ σοῃ Ἀγιααπᾶυπ δδὶ, υϑἰυτὶ βδοϊοπιΐδιπ ὰης Βυΐϊα5 6586 νοὶ αἱ βη 5, 
τεὶ υξ δούθμι ΄ιμ6 ρεγέπομε δά πεῖ, γε] υἱ βοσγῦτπ 4ιδ6 δοϊαπίαν 
Ῥεῖ δοοίάθηδ; δὰϊ σοπῖγα ποῖ 6586 φαϊρρίαπι α110 πιὸ ὁ δογιτῃ 4108 
ἀἰϊχὶ. εδάεπι γαϊΐο δϑὲ εἴ ουρίἀϊιαιῖ5 εἰ σδἔδγογατη οππηΐαπι χυδε ἀἱ- 

{11 σαπίαγ 6886 του ταγτιπι γοτπὶ, αδὲ θη ουρὶ ἀ 45 μυΐα5 γο] ὧἂἱ Ἀηΐϑ, 
σεῖο! δαη 81:15, νοὶ αξ δογαπι 4αδε γοίογῃητογ δὰ βηδιη, υδἰι κὰ- 
σπθηάϊ ρῥΒαγιηδοῖ; νοὶ αἱ οἷα αυοά ἀεϑιάεγαῖῃγ ρεγ δοοίἀδπ8, φαθπι- 
δατποάντι 18 χὰΐ ἀφ]ςοαϊπε ἀο]δοίαῖαν, νἱπαπῃ ἐχρεῖς ποὴ 4υΐα 
Ὑἱηῦτη 864 αὐυΐα ἤπ]ςα 6δὲ, ἀυ]οθάϊμεπι δηΐπη ΡῈΓ 86 ςοπουρίδοϊξ, 
Ὑἱπατ διδοῖ ΡῈΓ δοοϊάδηβ, υΐα δὶ δὐιδίθγιπι δῖ, ΠΟῺ οοποιυρίδοϊϊ 
Δαρ α5: ΡῈΓ δοοίάθης ἰρίταγ σοποιρίβεϊξ υἱπακας ἈἘΠ15 δαΐεπι δὲ 
Ἀϊς ἰοςαϑ ἴῃ 1ἰ8. φυδε δὰ διφυϊά τείδγιπιιγ: ἔεγε δπῖσὰ 4086 δαηξ 
οἰυρτιοάϊ, ἴῃ παπιθσο διπὶ Θοστιστῃ ψ08ε δά εἰϊαυϊὰ γείεγαηταγ. 

ἀ. Ῥταδίογθα τι }}18 δδὶ σοπιιπαϊαϊΐο ἴῃ ποῖίι5 ποιιθη, συ ϑἰθτὶ δὲ 
Ῥτὸ δχαυΐδίϊο ἴῃ οχἰδεϊτηδίϊοπβ ἀϊσαῖογ ρευϑρίσπυιμ, δἰ ῥγὸ ουγίοδὶ- 

το ἰαΐε γογαπι βϑἰπάϊηπι εἰ οὔτ. στη δπῖτι ποῖϊι5 αἰ φυοα ἀϊοῖπιη 65, 
ζαοϊ]ϊὰ5 σοπῖγα Τῇ δοῖπι ἀγροι Θπ δὶ ροϑϑεπιι8. 6δὲ αὐίδιη ᾿ϊς φυσι 
Ἰοοὺβ σοπιπαηὶθ δὲ δὰ διηθοὸ συδίοὶ, ἰὰ εδὲ εἴ δά γεΐαϊδπάμιη οἱ δά 
ςοπβτιτιάπάσιη. αἱ διυΐεπὶ ριΌΡεῖαγ οοπέγαγία εἰάοτῃ ἰπθ886, γϑϑρὲ- 
φατε οροτίδι δὰ ξεπυδ. τρια δὶ ργοῦϑγε συ ϊπηὰβ ἴῃ δειιδὰ 6888 
τορι τυσϊπεια οἴ ρεσοδίαπι, φυΐα δοπίίγα οὶ ἰαάϊοαγο, Ἰμἀΐσαγα δαΐοια 
Ἰῖοεῖ τεοῖα οἵ ποὺ γεοῖθ, δἴϊδιῃ ἴη 8επϑὰ εὐϊξ γεοϊπάο εἰ ρεςοδίαιη. 
Ὠυης ἰρίπιν εχ βθθγε ἀδιαοπϑέγαίο [δοίὰ εδὲ ἐδ δρβοῖθ. πᾶπι ἰχάϊ- 

60 ἕᾶγα δδὶ βϑῃι8 δϑηϊεπαϊ: χυΐ δπὶπὶ βαπεξ, ἱπάϊςδς αἰίφυο πιοάο. 
οοπέγα δἴδιη δα δρϑοῖο ργοβαγὶ ροϊδϑί 'πε886 βθπεσί. 4υδδοιμαπα 
δϑίπι δρθοϊεὶ ἰπϑιπῖ, δα ρο ποτὶ ᾿πδαπξ, Ὑϑἰπιι δὶ δοϊθπεα δϑὲ πὰ] 
οἵ βοπα, δἴϊαιι αἰζεςιίο δϑοὶ πιὰ δὲ βοπδ, φυοπίδπι αἴϊεοιϊο δϑὲ ζεπα8 
δοϊεπιῖδθ. ἂς ργῖον σαϊάδιῃ ἰοςαϑ ζαϊδα8 εδὲ, δὶ 84 οοπβγπιαπάσιῃ δά- 
ΒΙΡδαΐατ, ροδιουίοῦ δυΐθιῃ 68ὲ υϑστιϑ. ΠῸΠ δπῖτα ΠΕ, 6886 δὲ αἱ ΄τ86- 
οὔὕπηπε ξοποῦὶ ᾿πδιαηῖ, εἴϊαπι ϑρδοῖεὶ ᾿πϑίπι: δἐθηΐη δηλη8] εϑὲ δἰδίατα 
εἰ φυδάτυραθ, Βοιμῳ ποῖ ἰἴατλ. ἐὐμη αιν! μῷ γϑγο ϑρεοϊοὶ ἰπϑυηῖ, 
ἨΘΟΘ88ΆΤΊΟ δἴϊατη ρα ποτὶ ἰπϑαπι: Ὠᾶπι δὶ εϑὲ Πόσο ρτοΡαϑ8, δἴϊαπι δηϊ- 
τοὰ! 6δὲ ργοβρίμη. αἱ δἱ δ μι βϑαπέωγ δὰ τοζαϊδπάνμι, ρτῖογ ἰός εδῖ 

80 Ὑετυϑ, ροδίοσίογ εϑὲ []8η8. πᾶπι σι ϑθοῦπατπε ροπετὶ ποπ ἰπδαπξ, π6Ὸ 
ορεοϊαὶ ἱπϑαηῖ; 4026 Ὑ6ΓῸ ϑρδοῖθὶ ποη ἰμϑυηῖ, αἴ ραπογὶ ποη ἱπϑὶπὲ 
πδοδδδ8 ποη 6. αυΐα γ6γὸ πϑοῦ886 δβϑὲ, συΐθιϑ ραπι8 Αἰ ΓΙ Ρα τ, 
εἴϊαπι δρεςίετα αἰϊφυάτα αἰγιδαῖ; δὲ χπδεούπαιθ πάθθπὶ ραπυϑ νοὶ 
ἀδποιπίπαῖνα ἃ βθηοσα ἀϊσαπίιγ, δἰϊαπι ϑρθοΐίθπι δ αδηη ΒΆΡΟΓα 
πθοα886 6δὶ, ναὶ ἀεποπιϊπδῖῖνε 80 δἰίσυῃα δρβοὶς ἀϊεὶ, υ δαὶ δὲ σαὶ 
δοϊοηα ατιιΡαϊςαγ, δἴϊαια σταπιιπδίῖοα υα], πιυϑῖοα ν 6] αἰΐφυα ]ϊὰ 

δ δοϊεπδα διιπρυείαγ; εἰ δὶ φυΐδ Βαθεῖ βοϊθπιίϑτη γ6ὶ ἀθπομπιϊπαϊίνα 8 
δεϊθητία ἀϊοϊτατ, δἰϊατι ρυδιηπηιδξίσατῃ Παρ θἷς γϑὲ ταυβίοδμι νοὶ α]ϊ- 
Φυᾶπὶ δἰΐαπι βοίθιείαιη,, νοὶ ἀδποιηϊπαϊῖνε 80 αἰΐφαα δαγυιη ἀϊςοίατ, 
Ῥυΐα ργδτοιηδίϊςυϑ ναὶ πυβίςυδ. 981 4υϊα ἰρίϊαγ ροδβίϊαιπ ἔπους φαοά 
ἀϊοαίαγ ἃ ρεπθτα φιιοσπο ἀοοππηααεα, αἱ δηϊπαιη που θγί, οοπδίἀθγαγα 
οροτίεϊ ἂπ βεουπάπιη δ] ι4υᾶπι ϑρεείειπ τποῖτι5 δοοί αἱ δ ΐίπᾶῖπ τποὸ- 
τοτγὶ, σαϊατὶ δὴ δεοιάδι δαρεγὶ υεὶ παϊπυὶ νοὶ σογγυπιρὶ γ6] ἢοτὶ νοὶ 
411 τηοιϊοπὶβ δρεοίς οἰετί. δ[ δηλ ϑδοπηάσιπ παϊίατι δρθοίοπι ἰά 
δοεοιάϊι, ραϊεῖ διΐϊτμδιθ ποῦ τπουθγὶ. ἢὶς δαΐθιῃ ἰοςὰβ δϑῖ σοτηιπυ 18, 
εἴ δὰ διημο, ἰά 681 δὲ δά σοῃᾷππαιάμιπ οἱ δά ἱπβγιπαπάυμν, ν]οξ, 

10 Ὡδῖη δὶ δεςαπάσπι δ] αιιδπι 6ρ δοοπ του ἴα, ργοςιὶ ἀπο τπογϑίαγ; 
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εἰ οἱ ϑεοπηάππι πα ]]απὶ ὁροοΐεπι πιονοῖαγ, ὑχγοοῦϊ ἀαμίο ποη τπουθ- 
ἴατ. ουΐ γεγο ΠῸῚ βιρραῖξ ἀγριπποηϊογαια οορία δα τμεϑὶπι ρογᾶ- 
πΘηΠ πὶ, ἰ8 σοπϑίἀογαγε δὲ ἀγρυιπθηΐα ρεΐεγε ἀεμοὶ ἐχ ἀδβηϊοηϊ-. 
Βυ8, 4υδε 8ιηΐ νεὶ ε586 υἱάθῃξωγ γαὶ ΡΓορουΐῖαθ. εἰ 51 ΔΡ ὑπᾶ ποἢ 
Ῥοφδῖς, ἃ ρ]αγθυδ ρεῖδξ. [8 δπΐπι αυὶ γε ἀεβηϊογίης, [δοίϊἰυ 5. οτὶ 
δγραπιθηϊαγὶ, υΐρρε οὐτῃ ἀάνογθυς ἀεβηἰ οι ο5 [Δ ο ΠΟΥ οἰὲ ἀγραιαθη- 
ἰδῖῖο. οοπδίἀοίαγα δυΐθτῃ οροτίοεϊ ἰῃ δο χιοά ρΡτοροϑίξατῃ ἐ5ῖ, ουὲ 
χοὶ ςοηδεαυθῃ δἰξ φυοὰ εϑὲ ργοροβίξιπι:; γ68ὶ φυϊὰ πϑςοβϑαγίο δἰξ, δὶ 
δι 1. φυοὰ ε5ὶ ργοροδίτηχι. σοπβιιπαγα ἰρίταγ υοϊθηιὶ οοποίἀεγδη- 
ἄυπι πὲ ουἱ τοὶ πϑοαββαυῖο ςοπβθαιθῃ8 δὶς; φυοὰ εδὲ ργορορίζατα: 
Ὠδιη δὶ ἰά ργοραΐαιη ἔμοσὶ: 6586, ἰά ύοχιε φηοά 68ὲῖ ργοροπίϊατα 
Ῥτοβαΐιιπ δγίξ. γϑίβι!εγε δαϊθτα νοἰθπεὶ οοπεί δγαπάμπι εδὲ χαϊὰ δ, 
δἷ φιοά εδὲ ργοροδίταπι 51: δἰ δηΐπι οδίθπάοπιπ ἰὰ αποά. 68: Ῥγο- 
Ῥοβιῖο οοπϑεάιεπβ ὯῸπ 6486, 50] αἴιπι εγίς φαοὰ 6ϑὲ ργοροϑίταχα, 
Ρτδεῖεγεα δὰ ἰδιηρυϑ γεβρίςεγε ορογὶθξ, βὴ δἰ ϊςυθὶ ἀϊβογαρεῖ. νυ αὶ 
δ᾽ φαὶς ἀϊχεγὶ! ἰά φιοά αἰϊτατ, ἢεςεββαγῖο δυβογὶ: πᾶπι απίιπδ]ϊα βϑιας 
Ῥδτ αἰωπίωγ, πὸπ ἐδιμθη ϑθπιρεν ἀμ βοπί. ἰϊοπιφιθ δὶ αιιὶς ἀἰχεῦῖξ 
δοῖγε Ὡἰ 1} αἰϊαὰ 6886 φαᾶπι πιθπιϊηἶ856 : ἤος επίπι δϑὲ ργαδίουίεὶ ἔθτα- 
Ῥοτίβ, ΜΠ 4 γεγο εἰδιπ ργαθβεη 9 δὲ Γαταγὶ, φυδπάοσοΐάοτῃ δοῖγα 
αἰϊεσίπας ργασβοπεία εἰ Γαξιιγα, υϑὶυιὶ 50115. ἀοίσοϊοποια ἕογο: ταδιηὶ- 
ὨΪ586 Δι ΐΕΙΩ ΠΟῚ ΡΟϑϑιπηι5 πἰδὶ φιοά ργαθιθεϊταπι δϑξ, 

5. Ἐδὶ ρτγδείεγεα βορῃίδβείοιιβ πιοάυ5, 40 δάνεγβαγίατι ἀποὶ- 
τη δα ἰὰ ἀ6 400 ἀγριιπιοπίογιπι οορία ποθὶ8 δυρροῖεξ. Βος δυΐοτω 
ἱηϊτεγάυιη πδοοϑϑαγίαση δϑῖ, ἰπϊθγάυπι υἱάθίηγ πδθοθϑϑαγίυπι, ἱπιογάωσα 
ες ΥἹἀδίυγ πος εξ πεοβϑϑεγίαιπ, πδοδβϑαγίατη δδῖ, οπῖπ ποβαπίθ 60 
4υὶ γεβροπάει δἰ χυϊά εογατα αιιας δὰ τ σῖπι ρεγείπεπε, δά Ἰὰ ταϊῖος 
Ὧ65 ἀϊγιραπίατγ; δοςι(ξ δυΐεπι τὰ 14 οἷς εἰαϑηιοαϊ δὰ φαοή ἀγρυτοεπ- 
ἴοσιτι ςΟρία δαρρεῖαϊ. δἰπι ποῦ εἴα Αξ, οὐπιὶ 415. ΔΒ 6ο φυοά 
Ροϑιτυτα 651, δά αἰϊχυϊ ἀράιιοξίοπε ἔδεϊα 14 Ἔνθγίθέο τεπίαϊ: 60 πατα- 
486 ἜΥ̓εγδὸ δἴϊδπ ργοροπίϊατι δυδγίίταγ. υὙἱάἀθιυγ δυΐοπι πο ϑϑαγλυτην, 
οαϊα δὰ ἐπερίιπ ρειεπογε υἱάθιγ πος ἰάπιθὴ ρεγίμμεῖ, ἰὰ δά φυοά 
ταϊίοιιε5 τείεγαπίιτ, βῖνθ περαπῖδ 60 αυὶ ἠϊσραϊαιίοπει διϑμεϊ, οἷν α 
δράποϊοπε ργοόβδθὶὶ!! ἃ {ιθϑὶ δά 1] ἴαρία Ἰὰ δνεγίεγε σοπεῖατ. 
το]ϊφαυμι ἐδὶ, οὐππῃ ἰὰ δὰ χηοά ταξίοπες ἀϊραπίηγ, πὲς ἐδὶ πεορόθα- 
τη πὸς 6886 υἱάδίαν, 664 αἰτΐθι δςοίάϊξ οἱ Ρᾶγεΐθηςβο γεβροιάθπϑ 
χεἀαγρυδίατ, Βοττιπὶ {πος αἰχὶ πιοάογαπι αἰκίπιμτι νἱΐατο οροττεῖ, 
ηοπίδιῃ ΟἸππἷπο τεϊποίι8 εἰ αἰΐθπια νἱἀθίατ 6886 ἃ ἀϊαβδοίΐςα. 4πο- 
εἶγοα ἀθβεὶ δἰΐδιτ ἰ8. φυὶ γοϑροπάθε ποπ ἀἰποί!διη εἰ τπογοϑῦπι 58 
Ρτάεθεγα, 864 σοπεβάθγε 4πᾶ86 ποι: ρογἤποπε δα {μοσῖπι, βιρτιίβο8ἢ8 
4υδεπετι διἱ ποὴ υἱάδαπιατ, ἰἰσεὶ δὰ οοποδάδε. ρἰοτιππαια δηΐτα 
δος ἀϊξ αἱ τηδρίθ ἀγριπιδπίοτοτῃ ἱπορία ἰαθόγοπε ἴἰ φαὶ ἱπιογτοραηῖ, 
οὐπὶ οἰπηΐα εἰ5 σοπορυπιὰγ 4086 δ5ιπὶ δἰαϑιποάί, 8 πο σοποϊα ἀπε, 
Ρτδείεγεα φαϊουπαια φυοάνὶς ἀϊχίξ, φιοάδιπιποάο τιρϊτα αἰχις, χαία 
τα ῖὰ σαΐφαε ΓῈὶ ες θϑ8ᾶι1ο σοηϑααιιδηία δαπῖ, γαῖ χυὶ αἰχίς Ἠοιπὶ- 
ὯΘΠΊ 6886, Εἰιδπὶ ἃιΐνμαὶ θδοα εἰὐκίε σὲ απίτηδίαπι δὲ δίραάεπι οἱ ἰπ:6]- 
Ἰἰρεπιίας δοϊθηιίαθααβ σαράςειη. ἥπᾶγθ ἡπουΐς βογυιῃ 486 ςοηθ6- 
αυμῖαγ δυβ]αῖο, τοΠ τὰ διίαπι ργοθ]θπια ἂρ ἱπίτῖο ργοροβίϊαπα, 
δεὰ ἰἄνεγε οροτίοϊ πὸ δὰ ἰὰ φυοά εἷϊ Αἰ[Β οἰ 5 γαπϑίατο αὶ: ως 
τεγάσιι δηΐπὶ ας: 5 δϑὲ σΟΠΘΕ4ΌΘΩ8 δυοσίεγα, ἱπίθγαῃτη υοσὸ Ἰρϑῆτα 
ΡτοΡ εῖπᾶ ργοροδίζυνη. 

6. Ουϊρθας5 δυΐεπι ἴὰ τεβὰβ πϑοδ886 6δϑξ δἰϊεγιπι δοίππι ἰπο 898 
Ὑ6} ποῦ ἵπεϑθα, υἱ Βοπιῖηὶ ἤδοθ586 δϑὶ ἰπθθδ8 γδ ππόγθϑυσῃ γδὶ οβηὶ- 
ἰδίδτη, οἱ ἀδ αἰΐεγο αἰνιυπάθιπτβ ἀγρυπιεπεῖβ χαίρει ργορδπιτϑ ποθ 
Ὑ6] ὕοη ἴπθβδϑε, δἰατη ἀξ αἰΐεσο δδυπάδβίπιη9. μος διΐθπὶ ςοπυοῖο 
ἀταν οἱ δά διῶθο νυαϊθὶ. πϑιὴ δὶ ΡτοΡβανυογίιπιϑ δἰξθγασι ἰΠ 6886. Ρτο- 
Ῥαῖΐωπι τίς γα φαιπν Ὡοὴ ἱπαθ8ὲ; 81 υδιῸ ργοβδβίπιυ8 ποῖ ἴβθ886, 
τυ ενσα εὐὴξ ταἰϊφασσπ ἵπ6886. ρϑῖεὶ ἰρίταγ δὰ ἀβο π]επὶ 6858 
αης ἰοοιπ). ἱπδιροῦ οροτγίδξ ἀγραιπεπίαι! ἰγαπαίαῖο ποτοΐπε δὰ πο- 

ἰΔοποιπ, αιυαϑὶ 511 τπαρὶ σοπδοπίαπειπη 8. ἀοςίρογα {πδῖπ αἱ Ροϑῖ- 
ἴασιν δοῖ ποιηθη. νδίαι εὔψυχον (14 ἐδοῖ Κ6ῃ6 δηϊππαῖιῃ} ποη 6558 
Υἴγασα ἰογίεπι, φιδιηδάιποάνηη ροδίϊατι δϑὲ, 864 δὴ αυὶ εὖ τὴν 
ψυχὴν Βαμα, ἰὰ εϑὲ θὲπδ εϑδὲ δηΐπιο αἴϊεςϊιβ, δἷςαι εὔελπιν (14 68: 
Βομδδ δρ6ὶ ρίεπιη) δἰ 4 Βοπὰ Ὄχϑρβοῖαϊ, βἰπι [τευ αι εὐδαίμονα 
(ἰὰ εδὲ βϑαϊῃμῃ) δαιῃ σαι ἀδοπιοη δϑῖ Βοπι5, φιοπιαἀιηοάιπι Χοπο- 
ογαῖθϑ αἱῖ εὐδαίμονα 6856 οσυΐι5 ἀπίμπιδ δ: Βοπαθὲ παπς οηἷπι σα α8 
6888 ἀἰδϑιποποια. ιοιίανη δαΐονη γθγίῃῃ Αἰ86 ΠΘΟΘβ88 110 δ ηῖ, ἰδ 6 
Ρἰδγυιπφας, δ]ίαθ ἀΐγοϊιθϑὲ ποάο : εἱ 1ὰ 4υο ἃ ποοϑϑϑαγίο δϑὲ ρίθγιτα- 
486 δοοίάεγε ροπαίαγ, γνεὶ ἰὰ ηυοά ρ]ετατηχαο 6δὲ εἶγα σομ γα πὶ 

12 
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62 ΤΟΡΙΟΟΔΌΟΌΝ ΙἹ, 

βοηαῖαν 6488 πδοδιϑασῖο, ϑ6ΆρΡΕΓ ἰσοῦσδι ργρεδὲξ ἀγρυπιεπῖο. Ὡλτα 
εἰ Ὡροοϑοαγίατη πὶ ρἰδγιπιάπε δοοϊἀθηϑ ροσυιοτῖς, ρογϑρίσαυτη εδὶ ἐπτα 
ἄϊοοτα ποῦ οὐαὶ ἰπθ986, ΟὍἹ ΟΥαηὶ ἰπδιξ; ΠΖυδτα ρδοσαυϊς, ὩδΟΠΟΩ 
εἱ ἰὰ χφαοὰ ρἰεγαπιχας ἀϊοίίπτ πεοθαϑατὶο 6986 ἀϊχοτῖξ: ομθηὶ δπὶπι 
ἐπθ686 αἷξ, ουτα ἤοπ ἰπδὶξ οπααὶ, διπ  ἀϊεγαὰδ δὲ σοπίγατητα οἱ συοὰ 

40 ρ]εγαβισαο βοοίϊε πθοθοϑαγίο 6658 ἀἰχοσίς: 86πρεΓ επίπι ἱπ ῥϑυοῖο- 
πέδας ἀϊοίταυτ, φαοὰ δεξ Ρἰδγαπιστιο δοοί ἐπε οοπιγατίαπι, υϑἰυτὶ οἱ 
Βοιαΐηθο ρἰεγαπίααδ πὶ παργοθὶ, τὰγο δυπὶ Βοπὶ. χαδργορίεγ δά- 
᾿ὰς ἱπαρὶς ρεοοανίξ, 8 Βοπος πϑορδϑαγίο όϑε ἀΐκογις, πάθε δὲ οἱ 
ἰά χαοά αἰγοιθεῖ πποάο δεφαθ δοοϊάιϊ, πεοθβδαγῖο εἰ ρἰθγαπιχαθ 
ε686 ἀἰχκεῖϊι: αυοά επίτα υἰτοὶ μοὶ τιοάο αοοίάϊξ, ἢδς ποοθοβαγίο εϑὲ 
Ὠδο ῥἰδίπιφυε. 864 δὲ εἰ χιὶθ ποῦ ἀεβηίϊετῖξ αἴταπι β]οταπιχαε δα 
Ἠδοδββαυῖο 6826 ἀἰοδὶ, το δυΐετι μ]εγατησαθ 9ἰϊ, ἀϊϑραίαγ! ροῖεεϊ 

ν ααδϑὶ {Π 6 ἐπ πϑοδϑϑίαϊε 6896 ἀϊχογῖῖ. τξ δὶ ἐχμεγθάθ8 ἀϊχοτὶϊ ρτδὰ- 
γοϑ 6846, πος ἀεξηϊεγις, ἀϊδραϊατγὶ σοπῖγα δαπι ροϊοϑὲ φιαϑὶ ἀϊχοτῖς 

[0 παοδϑϑασίο Ῥγαυοβ 6886. ῥγδδῖθγεα υἱάθηάαπι δὶ απ βδαβάεπι γεν 
εἰθὶ δοοίψεσε ροϑαθγὶϊ παϑὶ ἀΐνογβαπι, ργορίεγεα χαοά ποιβθη ἀϊ- 
γεγϑῦτα 9811, φιετηδάπιοάυτα Ῥτοάϊοι ἀϊνίοῖ: γοἰαρίαίεδ ἴῃ αι ἀϊανι 
οἵ ἰυσαιναϊδέοτα δὲ ἰδϑειατα. μαθς οπὶπι οπιπίᾳ οἰυϑάθπι τοὶ, ἑά δϑὲ 
γυο]αρίδιῖδ, ποιπῖπα ϑυπί. δἱ φυΐϑ ἰρίταν φαπάϊυτα ἰαδίλεαο ἀἰολὶ ἀοοὶ- 
ἄοτο, ἰάθη 5 δὲ δοοϊάσγε ἀϊοοὶ." 

Ἴ. Οὐυοπίατα δαΐομι σοπίγδτια 86 Χ τη οΐδ ἱπίοσ 88 σου ἰτη βτιπτΌτ, 
φοπίταγίοἰδιοια δυΐθαι οἴβοίαπε φαδίϊαου πιο α 18 οοπίαμοῖα, οροτῖεξ 

30 δοοίρεγε οοπιγαγῖα, ρτοῦς Ἔχαρϑαϊὶ ουδγίθηϊι εἴ δἀβγασπει. δοχ 1 |ῸὉ 
0 ἀϊ5 εα σοῃϊυπρὶ σϑιαπὶ [δϑῖαπι οδὲ. δαΐ επὶπι αϊγαπιητδ υἰγ4α6 608- 
ἐγαυϊογαπι ἰαπφιίατ, αἴφαθ πος ΒΙ[ατίαπι, τὶ ἀθ ἀπιϊοῖϑ Β6πε ταυτὶ 
εἴ ἀδ ᾿ηπυῖοῖο ταα]δ, εὶ τοηῖγα ἀδ δπιϊςῖβ ταὶς δὲ ἀδ ἐπι οῖϊθ Βθπ. 
δαὶ Δρθο ἀδβ ὕπο, εἴ πος ΄φυοσιε Βἰ[αγίαπι, εξ ἀ6 δινοῖδ Βϑτ8 πιϑ- 
τεσὶ δἱ ἀδ ατβίοὶβ τϑαὶς, ναὶ ἀ6 ἱπίεϊοῖβ θθπὸ τουτὶ δὲ ἀδ ἰπἰμιὶςῖϑ 
τῶ ]6. διιῖ ἀπυτὶ ἀς ἀΆ ΟΡ, εἴ πος σποάπθ Ρι(ατίαπι, τὶ ἀε δπιίεἰσ 
Βεπε εἰ ἀξ ἰπἰπιϊοὶϑ μετα, υεἰ ἀε δταϊοΐβ πιαὶς δὲ ἀ8 ᾿πίπηῖοῖβ γα ]68. 

113 ρσίπαδδ ἰρίτατ ἀυδε οοπίαποίοηεβ 485 ἀϊκὶ, ποη ἕαοίπηϊξ σοπίγαγιθ- 
ἰδίοτα: 4 διηϊςῖδ δηὶπι θ6π6 ταργοτὶ δἱ ἀδ ἰππιϊοῖ8 τθαΐθ ποὺ ϑππὲξ 
εοπέγαγία, οἴπὶ δαθῸ δας ορίδθια εἰ δογαπᾶάθην τισταπὶ εἰεοϊαδ. 
Βεαὰς ἐΐεπὶ σοηϊτατία δαπὲ ἀ6 δταὶοῖβ πραῖθ εἰ ἀδ ἱπὶπιΐοῖϑ Β6πε πιδ- 
τετῖ: πϑτη εἴ μδδς βαπξ διηθο ἐαρίοηάα δὲ Θοττιπάθπι τπιογυτὰ οἴεςϊαδ. 
ποτ υἱἀδιαγ δαΐεπι [ἀρίοπάμιπ αφίοπάο οοπίγαγίυμι 6996, ηἰδὶ αἰτα- 
ται ΘΧδτιρογδη εἶδα δἰτοστπι ἀοίδοϊαβ ταϊομόηι Ἀδρϑαῖ: πατη εἰ ἐχ- 
δαρεταπίϊα ἰῃ γαγαπὶ ἐπρίοπάσττιτα παπιεγο 6880 υἱάδῖαγ, 68 δι πη] ξῈ ν 
χυοά εϑὶ ἀείεοξα5. τοὶαπα δαῖοτα χααξδιοῦ οταπία οἰβοίηπε οοπίτγά- 

10 τἱεἰδῖεπι. πα ἀ6 δπιϊ οἷ ΒῈπα πιθτετῖ δἰ ἀδ ἀπιὶςὶθ ΠΔ816 πιεγεγὶ οοη- 
ἔγαγία δυηῖ, χαία εχ οοπέγαγι8 ἡπογθας ρτοβοϊϑουπδιν, δὲ δξεγάπι 688 

. οἰϊροπάυπι αἰΐεγτιπ ἑαρίεπάνπι. ἰπάοπι δἴίαπι ἰῃ δἰ 8 86 τεβ ἢδθεῖ, 
ἐυβρ α ἴα εἰπρα]ς σοπίπποιίοπίθαϑ8 δἰϊθγθιπ ε5ὲ οἰΐρεη άπ δἰ εεγηῖην 
ρίεπάπαμα, οἵ δἰίθγυπι δχ Βοιὶφ ποτέ ρύο ποίϑοϊ ταῦ, αἰζδγιπι εχ 

μερὶῖπ, οοηοῖας ἰρῖπιν 6χ [8 χαὰς ἀϊςῖα διηξ ἀοοίάδγα πὲ ϑίάθηιν ρίθγα 
ςοπίγαγία δἰπι. Ἀυΐο δπὶπι, ἀδ ἀπιϊοῖδ Β6πε ταθγοσὶ, εἶπά οοπιγαγέτιτ 

τ ροϑί, ἀξ ἰπἰμιοῖθ ΒΕ η6 τπιϑεογί; πος ποῦ Π]υἀ 6δὲ σοηιγαγίαη, ἀ6 δὶ - 
οἷδ τὰ ὶθ τποτθγὶ, δι παι ἰτοῦ οἰΐδπι δ]ϊογασι σαϊαπα, δἰ 4τιἰβ δὰ οοπϑὶ- 
ἄοτγεὶ εοάεπι τποῆο, νἱἀεδαπεατγ ἄπο σοπιίταγία 8586. πἰττιαιυὶδ ἐρίετιῦ 

20 ςοπίταποστιη ὉΠ]|6 δὲ δὴ τι θϑίτη, {Ππὰ σπταΐὶ ἀθρθαῖ. ῥταοίθγεα οἱ 
φεϊὰ οοπεγαγίαπι 911: δοοϊἀ θη, σοπϑιάεταπάππι δϑὲ πὶ ἰμϑιῖ οἱ οαΐ δο- 
οἰάεμδ ἰπεββα ἀϊοΐπτη 6888. εἱ δηΐπι ἢος ἵπιϑῖε, ε1πὰ ποτ ροϊεϑὲ ἰπ 6586, 
αοηίδηι βεγὶ πεααὶϊ αἱ ςονϊγαγία δπηηὶ οἱάθτη δαί οοῖο ἰηϑίαι. δαῖ 
88 ἰ8}6 χυὶρρίαπι ἀἰσέππι εἷς ἀθ αἰΐχαο, χιϑά δὲ οἱξ, πθο6886 δῖ οοπ- 
ἰχασὶα ἰὰ εοάεωι ϑαθίθοϊο ἰπ6888. υἱ δὶ φηὶβ ἰ4688 ἱπ πο ὶ8 ε886 ἀϊχε- 
τς: ε85 εηἰπι ἱπουετὶ δ ιθϑοθγα ἐπε μῃ ἱξδιλαθ δεηϑ θεξεϑ εἰ ἰη- 
το! ἰἐρὶ 1165 6666. νἱἀθηϊογ επῖπὶ ἰάδδα χυΐδθδοεγα δὲ ἱπυπι δῖ] ε8 εἰ ἱπ- 
το! ! Ρ1}ε8 ε896, αἱ ρἰαςεὶ [5 φαὶ ἰάδα5 εδ86 βοπβηῖ: δὶ γεγο ἰῃ 5 ἷϑ 
δἰπτ, ἰτατπ οΒ1168 6886 ποχαθαῃξ, 4ιΐα ΟἿ ΠῚ ΠῸ5 ΠΙΟΥΘΙΠΏΓ, πες 886 688 

80 υἴ εἴ 4π86 ἰῃ ΠΟΡ9 δῃπῖ οπιπὶδ 5᾽πιὰ] τηουθδηξαγ. ςοηϑὲδὲ δὔαπι 65 
6396 δεπϑίδιϊδς, δὲ χαίάεπι ἱπ ποβῖϑ εἰπὲ, φυΐα ρθγ οοπίοτεπι δοιϑατι 
ἔοτιπᾶσι 4088 ἰῃ αιιαυθ γα δὲ σορποβοιπαϑι ΤΌΓΘΠ5 δὶ ρὀϑἰἴτιπι 658 
δοοιάδηϑ, οαἱϊ 511 αἰχιϊὰ σονηγατίητη, οοποί δγαγα ορογιθὶ ἀπ σοη- 
ἐγαγὶὶ φυοχας δὶ βαβοθρθάνιπι,, 4ποα δδὲ δοοίἀθητ5 ϑυβοεράτνηι: 
ἰάοτι δπΐτα σοπίγαγίουμιπ οδὲ ϑαδοθριίνυπη. συϑὶε δὲ οὐΐλιπι ἱγὰθ 
φΟΙΒΘ]ΌΘΩδ 6886 ἀἰχεγίϊ, ζεγία οἀϊιπὶ δγῖξ ἴῃ ραγῖδ δηΐπδθ ᾿ἰγαβεῖ- 

ὁ ὈΝΠῚ, φαοπίαπα ἰδὲ δὶ ἴγα. υἱάθη νι ἰρίτατ οδὲ ἂῃ δὲ σοπίγατίαπι δἰξ 

ἴῃ ἰγαϑοῖθε!, Ὥεπηρα αποϊοἰα. δἱ οηΐπι δι ἰδ ΟῚ δἷῖ ἴῃ ἰγαβο δὴ: 
δεὰ ἱπ οοπουρίδοὶρ 11}, πορ ροΐοϑδὲ οἀϊθχα ἱγαθ σομδθατοβ8 6386. δίπσιξ-- 
115 ταῖῖο οϑὲ, δὶ ᾿ηρόνῆε: δηΐηδ6 σΟπΟῸρίδοἰί οτα ἱξπόγασα ἀζχοῦιῖ: 
πῶῖπ ογὶς αρὶὰ δὰ δυβεϊριεπάδλπι δοίθπιίασα, δἰχαίάετω αρίδ εδὲ δε 
ϑαϑεϊρίεμδτα ἱφξηοτγδπίδιῃ. χαρά χαϊάοπι Ὡ9ὴ υἱάεῖαγ υϑγτπὶ δ858, 
Ὠδπῖρα οοπουρίβοιδίεπι απίπιδε ραγίετα 6886 ἀρίδπι δὰ δυιδοϊρί πιά ασα 
δοϊεπαπι. αὶ ἰρίταγ τ ῖε!]ς, μος ἰοοο, χαεταδἀπιοάπηι ἀϊοῖηπι ἐδ, 
πῇ ἀεθες. σοηβιτῆδηῖ δαίεσα, δὰ ῃζγορδπάσπι ἱπθ886 δοοϊάδιϑ, ποὰ 
δεῖ τς Ὠἰς Ἰοςαδ, δεὰ δὰ ργορδηάμτη ροδ86 ἰπϑῖϑε ἈἘ|18 εδὲ. οἴ 
δπῖσα ργοβδυδγίπιῃδ ὩΟΏ 6886 δηδοοριϊνυτῃ οοπίγαγὶ, ργορδῖατῃ ετὶςξ 10 
Ὠεῆαδ ἰμε886 δοοίἀθαϑ ποτ ρο986 ἰπεδ86. δἱ δὶ ργο αβδίπιμῃ ἐοὩ- 
τιδγίαπι ἰπθ586 ταὶ σομίγαὶ δαϑοθραντιπι 6886, ποράθηι ργοραῖασῃ 
ετῖς δἴατ δοοίάδιη9 ἱπεδ}8, δεὰ ροῦϑε ἱπεῖϑα ἰδεϊασασκοὰο ῥσόρδ- 
ἴασαι ετϊ. 

8. Οποιίαπι δαΐετα ορροϑίοπος ηδιίθου δαπΐ, σομπϑιἄογδῃ. 
ἄπια εοἰ δὰ διξυπαδηίοτι ἀποὶ ροϑϑϊ εχ οομιγϊοΒοπίμι5 ἵπυετα 
εοῃδεςαϊίουα εἰ ἴῃ τοί] σπᾶο εἰ ἰπ οοπβττιδηάο. δοαρεσγε δῦ 
Βος οροτῖεϊ μετ ἱπάποϊομεπι, τϑϊαὶ δὶ ποτλο δδὲ δδίμναὶ, φαοα ποῦ 
εἴ αὐἰωνδὶ, ποι δὲ Βοῖηο, δἰπι ταγααθ ἴῃ 4115 γα 86 βαθεῖ. δὶς 
δηΐτα ἱωνογβᾶ δϑὲ οουϑδουῖο, σαοηΐδτα Βοχαϊεὶ δαΐπια] εδὲ ΟΟΠΘΕΔΌΕΏΣ, 8 
Βοη Βομιϊωὶ δυΐθιθ ποῦ δϑὶ σομϑθπιθῺ8 ὩῸη δηΐμηδὶ, δ ςοηνεῦοο 
οτάϊμα πο δηϊμαὶὶ σοηϑο αι θῺ8 δδὲ πὸ Βοπιο. ἰπ οτηηίβυ ἱβτεεις 
οἰιϑταοάϊ ἀχίοππαϊο υἰδηάμππι δϑῖ; υϑὶατ δἱ Βομδϑίατῃ δῖ ἱασυπάσχω, 
οἴὔδτν θοῦ ἱποππάαπι πο δὲ μοπδϑίητα : φαοαδὶ Πος ποῃ εδἴ, πδ 
114 φαϊάεπι εγῖξ. δἰματεγχας δὶ ἢοπ ἱπσππάυτα ποη 6θὶ μβομεβῖαι, 
᾿ιοιοϑίσπα δοὲ ἰυοσαπάσπιπ. ραϊεὶ ἰρίταγ δὰ διιθο νδΐθγε οοββδεςπῦο- 
Ὥθτα ἥπδθ ἰπ οοπίτααϊοξοης βὲ ογάϊπμθ οοχατθυδῖο. ἐπ σοπίτατϑ 
δυΐεπι ἴα ἐνὐογίθωτὶ χάδια διἀβίττιεπῖὶ οοποἰἀογδημάυτα εδὲ δῷ οοπίσα- 
τίατη δοπίγαγιο δἱξ σουϑδεχαδηϑ γεὶ ἀϊγεοῖο τοὶ οὁγάϊπε ἴπνθῦϑο. δοζὸς- 
δεῖν δαΐεῃ εἰ Βᾶδς οροτγίεϊ ρεῦ ἱπάμποιϊίζοπετα, χιδίεθτιϑ τπιῦϊς τὶ 30 
ἱγβεῖο δὲ κςοπδεουῖο, οἱ ἐοτγετπἀϊηὶ δὲ ἱρπανίας: 111} δαῖτα τὶ γα 

ξοπϑαχαθηβ οϑὲ, μαὶς γεγο υἱάατι; οἱ 111 χυίάοτα οουδεχαδῃ εεὶ 
εἰϊβειάαπι, Βαὶς τετγο ζαρίεπάυπι. ἀϊγεοῖα ἰφιῖαγ εθὲ εἰ πογπι ςον»- 
δδοῦῖο, φυοπίατι οἰ ροπάτππι 6δϑὲ οοπίγδείυτα ἔπρίδπὰο. δἰσι ἔξεγχας 
Κι ἰπ τοἰδτὶ5. ἱπυεγδοὸ δύλοτα οτάϊπε πὲ οοηϑεοθσο, αἱ Βοπδα ςοΥ- 
Ροτὶ5 μαι πιάϊηὶ δαμιίδα οοῃϑεαοπϑ εδὲ, πιαΐδε δυΐεῖι ᾿αϑίττι ἀϊτώ 
πποτΡαδ ΠΟ εξ Ποηϑθ4πθῃ8, δ6ἀ Ἰηογθο τααΐα μαρίταἀο. ρμαῦεὶ ἱξὶ- 18 
ἴαγ τουἱαῖο ογάϊπα ἴῃ ἷ8 βογὶ οοπϑεοπιίοποπι. γᾶγο δυΐεπι ἢδες 
οτάϊηϊ9 ςοπηπιαϊδίίο ἰπ σοπέγαγηβ βοοιάϊι, δε ἰῃ Ρἰπτιπιὶς ἀϊγοςῖα δεῖ 
ςοπϑεςαῖο. χαοάεϊ πὸ ἀϊγεοῖο σοπίγασιαιθ σοπίγατιο οοπβεατιεπ 
δἷξ πες ογάϊμ ἱθγεγδθο, τπδηϊςβξητη οδὲ πὸ ἰῃ 115 χυϊάεια σαδε ἀϊςδ 
δὰπε δἰϊογοατι αἰϊασὶ σομϑ6 4658 6856. δὶ σεγο ἴῃ οοῃξγαγιΐμ, εἰδαπὶ ἰδ 
Μ8 ηῦλε ἀἰοῖα ϑππὸὶ Ὠδοθ886 δϑὲ δίξογιπι αἰξεγὶ οοπϑεχαεη 6556. ὡὲ 
δαϊεια ἰπ Ποπίγαγιϊδ, δὶς ἰὰ ρου θοηὶθαδ οἱ Βαρί ρα ςοπαίογαι.- 
ἄπαι εδὲ, ῥγαείεγχαδαι συοά ἴῃ ργ να ουιρας ποπ δὲ οτάϊηϊα ἱπτετν- 
δὶο, δεὰ πδοθβϑϑα εϑἰ πὶ ἀἰγεοῖο ϑθῖηρεγ σοπϑεσαῖο δαϊ. χαετολάταο- 10 
ἄππὶ δοροςδατι δοπστιδ, οδοοίἰδίοτα ῥσχίγαιο 96 πβη8 δεαυϊαιτ. δεδ 
Εαἷπι ΟΡΡοπίϊαν ῥγιυδιίοπὶ δϑθηδαβ αὐ μαθὶτα8 οἵ ρεϊνδεο: δἰϊετιια 
επὶπι ἐοττιτα μαρία, ἰξεγατι ρυναῖο δϑὲ. αἱ δαΐθμα Βαρίξα εἰ με. 
Ὑδιίοπθ, δὶς δσὔδτι γοϊ ἴδ αϊοπ πη 6δῖ: ἀϊγοςῖα οπἰπι οϑὲ δὕαπι Βογηπε 
ςοπϑοοῦο, τοἰαιὶ οἱ ἐγ ρ]ατα δϑὲ πιυ]άρ εχ, εὔδπι δα ρ]Ώτα 698 
δα ταπ ἰρὶθχ: τίσιν δαΐπι αἰρίατα δὰ δαΡιγίρ᾽ πα εἰ του] άρ] εχ 
δὰ δ πα] ρίοπ, ταγβαβ δ] δοϊθητα εδὲ οχἰδεϊπιδῖῖο, δἴῖατη δον 16 
αὶ οχίδαταμ μι] 6, οἱ δὶ νἱδῖο δϑὲ δεῦδι8, δἤαπι υἱδὶ 16 εδὶ δϑηδιθιλδ. 
ορίεςο ῥγοροωὶ ροϊεδξ, ποῦ πϑοβϑϑ88 6886 υἱ ἴῃ γείδῖϊδβ ςο 9 8ΟΌΠΟ 30 
βας, εἷσπξ ἀϊοΐατι εϑὲ, χυΐα 80 π81}16 δϑὲ δοὶθι16, δεθδὰδ δῖοι Ὁ ΘῈ δὲ 
δοϊεπιῖα. πὸπ ἰάπθα μᾶες οβίθοιο υἱάθειγ σδγὰ 6856: τοαἱεῖ φηΐπι 
πεξδηΐϊ δε) δ ̓πὶ ϑοἰεπιϊαπι 6986. ργαεΐεγθα δὰ οοηιγαυίοσα ῥγοὸ- 
Βαπάσπι Ὡοη ταΐπαϑ ὉΠ]ῚῈ δὲ χαοά αἰχὶ; υϑ] αὶ δθιϑὶθῖ]6 πΟῺ 6899 
δοῖδιϊο, φαὶα πδς βθηδιιδ δϑὲ 8ϑοϊ θη δ. 

9. ἴζεπι σουδίἀεγαπάα δαθὶ σοπία γαῖα οἴ οαστε οἵ εὐδτι δ ο εἰ 
δἀοιττιεπιάο, ἀϊοππίωγ δυῖθπὶ σοπίαραῖα χαδε 5πηϊ οἰυϑιηοάϊ ἀξ ᾿πιδὶα 
εἴ ἰαϑῖα5. οαπὶ ἱποια οἱ ἐογιὶα δὲ ἔοτιῖ5 ουπι οτπάϊπθ. βἰχλ!τες 
οἴϊδπι πα6 υἱμὴ παθθηὶ εἰ οἰ θη αὶ τ] οοπβογνυδπάϊ, οοπίνιραϊα δουτιτη Ὁ 
δαπὶ συαογῶπι δῃπὲὶ οσοῃδεγνυαπῇα τεἰ οἰβεϊοπεία, αἱ δαπὶταῖῖ8 δα α γον 
οἱ βγηνᾶθ σογροτῖβ οοπϑιτιηλοπὶβ δὰ 486 τγτπᾶπι σοτρουϑ ςοὨδετα- 
ὕοπεπὶ εἰποίαπι νοὶ σοπϑεγυαπξε. δοϊοτιαῃδ πιοὰο ἷῃ οδξειϊβ 868 γεϑ 
βαθβδῖ, ςοπϊαραὶα ἰβίτηγ ἀϊοὶ δο]οπὲ 4αδα δἰαϑιπο ἀἱ δαυξ, οθϑ 5 ἀαξοπι 
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αἱ ἰαεῖο εἰ ἔογ Εἴον εξ δα] υΐβεν εἴ αρίο δὰ βυιβαπι οοτροτῖς οοποιὶ- 
ταϊοιοτη, εἴ φαδεουδηαμε ἢοο προάο ἀϊεσπίαν, υἱάεμίαν δαΐετι εἰ 
{826 Ξοοππάτπιη οαδι9 ἀϊοιπῖτις 6886 οοπίπραῖα, πὶ ἰπϑῖθ οὔτ ἱβειϊτα 
οἱ οτιϊτογ οὔτ ἑοτΕ τ ἀπ. σοπίαχαῖα δυέετω ἀϊσαπίις οταπὶδ 4086 
δυπῖ ἰπ οδάεπι οοπίπραϊίουα δδὰ οἶα886, υἱ ἰπδιιεϊ6, ἰαεῖαδ, ἰαϑ᾽α:8, 
ἰποῖε. ραΐεϊ ἰρίιαγ, οἱ φυϊὰ εοττ 7υ86 δαπὶ ἱπ θϑάεπι ο]4586 ργο- 

δ Βαϊατι ἐποτὶς Ῥοπαπι 6696 δυῖ ἰαπάκδθιϊε, οἰΐατη γο ἔχοι οτηπία τος 
μαῖα ἔοσο. υδἰαἱὶ δἱ ἐπιϑιια δἱὲ ἴθ πτωθγο σοσυτα Ἰαυδαβήϊαμ, οἰϊατα 
ἱπεῖπϑ δὲ ἰαβίωσῃ οἱ ἰπδίθ δγίϊ ἰὰ δοάθτι γϑγαμι ἰαθ δ Ὀ υ τη πθτνοτο. 
ἀϊοεεῖαν δυΐεπι χυοὰ δὲ ἱμδῖθ, 6886 δἴδπι ἰδ ἀδθι ποτ δοάθην οα88 : 
ἀϊοίπετ εὐΐτα Ἰα ἀδ τοτ ἃ ἰδαάδθὶὶ τξ ἰδὲς ἃ ᾿Ἰυσῆα. οοπείάογανα 
δὐΐετη ὁροτίθὶ ποὴ δοϊῃτι ἱπ ε0 φυοά ἀϊεἴαπι 6δὲ, 864 οἰΐδιη ἱπ σοῚ- 
τπατῖο οσοπϊγαγίασα. σαἰυτὶ βϑηῦτι πῸπ δδδε ΠπΟΟΘδδαγῖο ἰποαπάτηη, 
αΐα Ὧδς τρϑ]ττα πεοθϑϑατῖο ἐϑὲ τλο]θϑίθιη ; δοῖ δἱ μος, εἰΐατα ᾿]υά. 
εἰ εἱ ἰπϑιιεῖα εἰς δοϊεμεα, εἰΐατν ἰωϊπιϑεϊ ἴαμα 6666 ἱρπογδηϊῖαπι. εἰ οἱ 

40 φαιοὰ δὲ ἰμϑῖα, ἂὲ βοἰειῖοτ εἰ μετα, ἰά φυοά Αἱ ἰπίπδῖο, βετὶ ἱπδβεῖτα 
εἰ ὑπρετγίξε; δαξ δὶ πάθος ποῖ ἰΐα βυπὲ, πὸ 1} φυΐά θαι, αἱ ἴῃ 6ὁ φαοὰ 
τοοᾶο ἀϊοίυτα 6δδὲ. ροϊίαθ οπὶπι υἱάδίητ χιοά ἱπίαϑῖο ΜΕ, ρεγῖξθ βετὲ 
4αδπι πηροτγίῖς. δίς δαΐειι ἰοοῦδ δηέθα ἀἰοῖπδ [Ἰξ 18 ΘΟΠΈΓΑΓΙΟΤΌΤΗ 
ςοπϑϑοπίϊοηθα8: οἰ μἰΐ επὶπὶ αἰϊαὰ ἴῃ ργδαδθηβῶα σΟΒοΕ τΐτντιϑ ΠΈΆτα 
ξοπίγατο σομἔγατγίιτη σΟμδδ΄υ 6:8 6888. ῥτγβαεῖετοᾶ ἀυεοπάα δαπὶ δγ- 
ξυπιεηῖδ ΔΡ οτῖα δὲ ἱπίοσμι οἵ 5. αυδς ἔβοϊεπαϊ υοὶ σοσγυτηροπάΐ 
νίαν Βαροπῆ, δἶτε αυΐδ τοί δε δὶνε ςοηβυταεῖ. φαοσγτπι δηΐτη ογίπϑ 
δὰϊ ἴῃ ὨΠΤΊΘΤΟ ὈΟΠΟΙΌΙΩ, Οἰἰατη ἱρδ8 διπξ Ῥοπᾶ; εἴ δὶ 'ἴρϑἃ δαηῖ 
Βοτα, οἴδτω οτἴῃβ ἰὴ ΒΟῺΪ5 ΠΟΠΙΘΓΔΒΙΌΓΣ: δὲ δὶ οτπιδ ἱῃ τω δ] ΟΓΌτη πῸ- 

ΕῸ τπέσοὸ δππξ, ἱρδὰ 4406 δυπῖ ἴῃ τηδίογααε ὩθμογΟ. ἐμ ΠΟΥΤΌΡ οτ- 
Β5 διιίΐοτει 6 ςΟΠΊΓΩΓΙΟ ἀγβιιθπἀθτω οδξ: Πδπὶ δὶ σοτττρείοιθο 55} πὶ 
Βύτηθηο Βοπογάτα, ἰρδα δυηξ ἴῃ ΠΌΤΘΤΟ τπϑ] ΟΓΌ τη ὶ δὶ γεγο σογτυρέϊο- 
868 δατιξ ἴῺ ΠΏΠΙΘΓΙΟ ἸΝΔΙοτύμα, ἱρδα δαπξ ἰὼ παπιοσο Ροποτττ. εδάετα 
χαῖο εοἰ εξ ἰπ 118 ζαδε εἰβοίϊοπάϊ γδ] σογγιταραπάϊ υἱπὶ μαροπε: 4ὰο- 
Τάχα εὐΐωι οἰβείοπεδ δάωϊ Βοβᾶ, δἔδτη ᾽ρ88 δπὶ ὶῃ Βοπίδ; δὲ Ζῃ ΟΤΌΙΩ 
εοττυρίϊνα δαπὶ Βοπδ, ἰμδα ϑιπξ ἰπ τρρ]ογαση πΌμιετο. 

. 40, ἔποτῃ ἴῃ δία νιδ υἱδθπάπιιν δδὲ δπ διττὸν ἐα ΒΔΡοοΩξ, 
γοϊατὶ οἱ δοίη α Ὅπ8 δϑὲ τηπἰΐαγατα τογιτι, οἰΐαπι πὰ 6δξ ορίηϊο; εἰ 
δὶ τίξατα Βάροσο δϑὲ υνἱάογε, εἴϊαπι δυάϊζατη μάροτα δὲ δπιάϊγο. δἰπιΐ- 
Ἐπ εδὲ εξ σεἴοσοτιπη σγϑῖῖο, ἰατὴ 46 δαπὶ στη {τ 80 6546 νἱ ἀδμίοτ, 
Ὁ8}19 δαΐετα οεΐ ἢἰς ἰοςαβ ἰπ υἰταηααθ ραγίετω : Ὡδγη δὶ 1 δἰ πι}}} φαο- 

80 φΐδτα ἰΐα τος μαρεῖ, δἰΐασω ἰῃ 118 δίπη  θα5 ἐϊὰ Βα 6Ἐ; δὲ υσϑγο ἰπ αἱξ- 
48 εἴτηῖ!! ποῖ ἐξα, πες ἰπ οοἰοτίϑβ δία!!! Ρα5. οοποίάογατε εἴϊδτι οροτ- 
{εἴ δὴ ἷπ Ὧπὸ δὲ ἰὴ τηρἑ τἰ8 δπα! Η ΟῚ το 86 παρϑαὶ, σποιήδτα ἰηἴΐοτ πιστὰ 
αἰἴδοτεραῖ. σεϊαῖ! δὶ δεῖγε εδὲ ςορίϊασγε, εἰΐδσα ταυἱτα δοῖγα δδὲ πα] 8 
οοκίξατε. θυ δαΐετι πὸπ δϑὲ ὙΘΓΏΩΙ: σπῸ 8 δπίϊη δεϊχὶ ροϑδαῃξ, ΠΟΣᾺ 
ἀΐδτα οορίϊατί, δἱ ἱξίτὰν μοο ποῖ δὲ, πὲ {πὰ χουίάετα εδὲ φιοά ἢ 
πη ἀἰϊοϊαπι ἔπϊξ, πετῖρα δοῖτα 6886 ςορίδτα. ῥσδείεσε βυσπθηὰβ ςππιξ 

 αὐζαγδηΐα 6χ 60 χυοὰ εϑὲ ταϑρίϑ τοὶ ταῖποδ. δθπὶ δαξειη εἶθ αποά 
χαδρίϑ ναὶ τηΐϊπαϑ δεῖ Ἰοοὶ αυοϊῖωοτ. ὑπὰ8 Θεῖ, δἱ ζῃοά χιδρίδ 6δὲ, 60Πη- 

ὍΘὨ8 68ὲ οἱ χυοά τηλρῖ8 εδὲ, συ] οἱ τοϊῃρίαδ ἐδὲ Βοπαπι, εἴὔἴδπι 
115 τοαρὶβ υοϊαρίαδ δϑὲ τραρὶθ Βοπαπι; εἰ δἱ ἱπϊ σία ἔλοεγε εδὲ πιδὶυτα, 

φἴλαυι πιαρῖ5 ἱπί γίατι ἤδοογα δδῖ τπϑρὶϑ πηαἸηπι. ὉῈ}}}8 αὐΐδπι ἱπ πίγδυα- 
υ ἐμαξοατν εδὲ Ηἰς ἸοςῸ5: πᾶπὶ δἱ δ ρ!βο ἰηϊτοπηοπὶ ςοπδεαθη9 9818 
ϑοοϊἀοπ ἱπιοπτο, δἰςαξ ἀϊεϊοτη 6δὲ, τοδηϊξοδίατη δδὲ δοοϊάθγο, δὶ συ ΤῸ 
Ἐομϑεαθηϑ ΠΟῺ οἷ, ἤθη δὲεϊάοτγε. μος δαῖοτῃ ἱπάπσξοηπε δατηδη ἰπτα 
δεῖ. αἴχαβ ἰοστβ. ἐπε ἀπὰπὶ ἀ6 ἀπο ἀϊοδῖατ, δἰ οπὶ πιρὶβ το γί ϑίτη:]θ 
εοὶ ἰμ6386 ποὴ ἰθθδῖ, η6 11} χυϊάδτ οαἱ ταΐπαϑ; εἰ 951 ουἱ τιϊπα8 νογὶϑὶ- 

ες ΣΩΣο δεῖ ἴπεϑϑ6 ἰπϑϑῖ, εδτηῃ εἰ οσἂϊ τπαβῖ8. ἴΐοτη οὕτη ἀπο ἀδ πηο ἀϊοπη- 
40 ἴατ, δἱ φιιοά πιδρὶδ υἱὰοιοτ ἴπεδθ6 ΠῸῊ ἰηδϑὲ, πε ἰὰ χαϊάοιν χαοά τοΐποϑ᾽ 

δὶ φποὰ τηΐπαϑ νἱάἀεὶογ ἴηδ886 ἰπεδῖ, δἴϊατη ἰὰ αιοα τηδεὶδ. Ῥσδδίεγθα 
απτὰ ἀπο ἀε ἀποριι5 ἀϊοδηῖατ, δἱ φυοά αἸτοτὶ πιαρὶϑ υἱάεῖασ ἔπθ88ε ΠΟ 
Σπαοῖ, πὸ το] αιπιπὶ ᾳπίάοτ γεϊίαυο ἱπετὶι; δἱ υθτο φασὰ ταϊηυ υνἱάδιαν 
αἰξεγὶ ἴπεϑ8ε ἵπεϑὲ, δἴϊαπι τϑἰ!αυατι σοὶ ῖψπο ἱπεγῖξ. ργδθίθγεα ἀυςθη- 
ἕἄυτο οεῖ ἀτξτιπιοπτοτα οχ δὸ αιιοά δἰ τη ἰὸν ἱποοῖ δοξ ΥἹἀδίογ ἴπ 6886, τγῖ- 
Ζϑυὁ το ἀϊ5, φαοτηδδιηοάυχη ἀϊςεβ δῖε ἰπ δο φορὰ πιδρὶϑ ἐδ 960 υἱάοίο τ 
4686, ἰῃ Ροδίγεχηϊδ δ. οδὲ ἐγὶθυ9 πποάΐα Ἔχροβὶ δ. φοῦχτα δηΐτν ἀπΌτα 

ρρίαπι ἀπο κἰπη το Γ ἱπϑϑὶ πὲ Ὑἱάἀδῖωγ ἴῃ 6886, δὶ δἰτοτὶ πο ἴη- 
ατῖ, 6 ΔἸϊογὶ φπίάοτα ἱποτίτ; φαοάϑὶ ΔἸτοτὶ ἰηδὶξ, δξδτα τοἰΐψυο ἱπογῖξ, 

90 εὐτπαὰθ ἄπο εἰάθτη δἰτα 6. Ἰπδθπξ δὺὶ Ὑἱἀδηταν ἰμ 6886, δὶ δἰΐθγασα 
ὭΟΥ ἰπδιῖ, Π6 τα] χπατν φαΐάοπι ἐπδτξ, δὲ οἱ ΔΙ το γσα, δἰΐδπι σε ἰφαθπι. 
φ«οάδιν τλοο ἀγβυεπάππι εδὲ δὲ οἱ ἄπο. ἀποθι9 δἰ πα} ον ἰποὶπε: οἱ 
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δαἰπι ΔἸ τοτΌσα δἰτετὶ πιο ἱποῖξ, πὸ τε] σου αυῤάδτα γί 4π0 ἀνουΐ!: 
δὲ Ὑ6ΓῸ ἱποὶπὶ δζεγυπι αἰϊεγὶ, ἱωετῖς εἰίατι το βαάυτα τοϊίσαο. ὁχ δῸ 
ἱξίιν φυοὰ πιορίδ νοὶ τοΐωτιϑ τοὶ εἰπε τεσ εδὲ δαὶ 682ε υἱάείασ, ἴοὶ 
πιοὺϊς ᾿ἰςεξ ἀγρυσπεηίδγὶ. 

11. Ῥγαείεγσεα βατωρίο δγρατωθηῖο Ὁ δάϊδοίομπθ. δὶ δξθγυσα 
ΔΙτοτὶ δάϊθοϊωτα ἰδοϊδϊ Βοπαινα δαξ Αἰ θυνη 6696, οὔϊα ἀπΐεβ Ὡοη 66θεὲ 
δύση δαὶ Βοπῦτα, οοτῖο αποὰ εδὲ δἀϊδοῖστ, οτὶξ δἰθυτι δας Βοπατα, 
αυαῖ]ο εἴϊδιι ἰοΐατα ἔδοῖξ. ῥγδεῖοσεᾷ δἱ δὰ ἰὰ χποὰ ἴα]ο εϑἱ, δ ψιλὰ 90 
δαϊεοῖωτη ταδϑρὶϑ ἴ6]6 ἔδεῖφε ψαδτι δοὶς ἐταὶ, ἰὰ αθοαπε φυοά 681 δἀ- 
ἰδεῖαπι ἔδ}ε δγῖϊ. διπη τεσ εἴτ ἴῃ σείεγὶ8 86 το μαροῖ. Ὧοῃ οϑὲ 
δυΐετη ἴῃ οτηηΐθυα το ρυθ Ὁ}]15 Ὠὶς Ἰοςαϑ, 864 ἴα ἴϊ6 ταππα 4π86 ἰΒ» 
τοπείοποσα ὁπϑοϊρίμπξ Βἷς σϑτοὸ ἔθου ποῦ φοπυδγεϊον, οἱ να]εδὲ 
εἰἴΐασα δἀτείεἸϊεπάστη. πδμα δὶ φῃοὰ εδὶ δἀϊδοῖοτη ποι ἰδεὶξ Ροπατα, 
πουάυπι σοπδῖαξ δὰ ἱρδῶιη ποι δἷξ βοπῦαι, πα Βοβύιη τπαὶο δά- ὃ 
ἰδοίσταη πορ ἔδεὶϊ πδοθβδαγίο πὲ τοϊωχα δἱὲ Βοηυπι, πδο δἰ ατη πίβτο 
δαἀϊοοϊαμη πϑοθβϑδαγίο ἔδεὶξ πὶ τοΐαπι σὶξ αἰ Βυτη, πος ἀθϊςα ἄπιᾶτο δά» 
ἰεεῖοπι ἴαοῖξ αἱ τοζοτη δἷὲ ἄαϊςε. στσϑὰϑ δὶ αυϊὰ χηδρῖϑ οἱ ταϊβω ἀἱς- 
Ῥατ, δ ἴδμη δτηρ ἰοἰεοτ ἐδ. χαρὰ επὶπι ποπ᾿ εϑὲ βοππην ἀπὶ αἰ ρα, 
ποη ἀϊοεῖυτ τπλρὶϑ Ὑεὶ τοϊθδ Βοπατι δι Αἰ ραπε: ααοὰ οπΐμι τιδίατα 
δὲ, 016 τ. ταϑρὶβ γεὶ τοΐπι9 Βοπῦση, δβεὰ τηδρὶε υεἰ πιπιβ τηαΐηπι 
ἀϊοεῖατ. δεὰ πεὰς ῃἰς Ἰοοῦδ σον υ Πτοτ, τὶ να]θαὶ δὰ τε! άππι. 
χη] τὰ Θπὶπὶ φυᾶθ ΠΟῺ αἰσθητοῦ τρϑβὶδ 6986, πη ] ἰοῖοτ δαπῖ: ὭΔΣΩ 
Βοτπο ποι ἀϊοϊϊωτ πιαρὶς οἴ τπιΐσθϑ, ΠΟῸῚ ἰδίβθ Ῥγορίεσεα πο 6ϑῇ 40 
Ἀοταο. δοάεπι πιόάο οοπδίἀεγαη στα εδὲ ἰπ 80 αμοά εδἰ ηαυδάδτη 
εχ ρασῖβ δυξ αἰϊψφυδπιάο δὺδ δ] Ιου 1: πᾶτῃ 8] ἐἀοϊοίεδον δος ἢν 
απ οἰπιριϊοϊξεσ δοοιάϊξ δἰτηι ογααθ. φαοὰ αἰϊσαρηὰο δοὲ μ] οὶ 
δεῖ, εἰίατν οἰσιρ ἰεἴτοτ εδῖ, αποά επὶπι δἰ πυρὶ ἰεϊτοῦ εοὲ ἱπυροβοῖβὶ]ς, 

μὲς ΟΧ ρεγῖε πὲς δουρὶ ἢδς δἰἰφῃαπάο δοοιάϊξ. οβίθςῖο εβὶ, απὶα 
φαδάατπίεπῃ δαπὶ πδίθγα ὑγορὶ, ἢ ρον αἶθα δαὶ τεπιρογαϊὶ, 9πιρ]1- 
εΕἰἴοσ δυΐθπὶ ὩῸ0π δὶ παϊογα ργορὶ, ααὶρρα σὩπι ποπῖο δὲὲ μδίωτγα 
Ῥτπάεπδ. δἰμηῖ!τος αἰ χασπάο μοῖεδὶ αἰϊατιιὰ σονται! Ὡοπ οοτα 
πτωτρὶ, τ ψερνδὲ δυίειπ Ὡοη ροϊοδὶ ποῦ σοστυιηρι. εοάσπι πο 
εἴαπι δου δὲ ργοάεϑβε ἴα]} υἱςμι5 ταϊϊοπα αἰ, τὲ τ ἰοςὶδ ἱπδδί ρθτί- 90 
Βα; δἰ παρ οϊξογ δαξοτι πο Ῥγοάδδξ. ἱπδορεγ αἴ ΔΗ αΡὶ ἀπμ5 ἴδη- 
ππὶ δἱξ βεγὶ ροῖοθξ, εἰπυρὶϊεἰῖος δυΐοπι βογὶ πεχαὶξ αἴ ἀπὰ5 ἐδπίατα 
εἰς. εοἄεπι τποάο δἴδτη δἰοαθὲ μομθδίπτη δδὲ βδίγοιη ἱπησϑοΐασε, τῦ 
δρυὰ Τιῖρα]]οϑ, Ἐπιρ]ϊεῖοτ σεγοὸ πὸ δϑὲ Βοπαβιίθτη. δὲ ΠῸς ΠΟΒ 
δἰ ἰουθὶ δἰρτιβοαὶ, δοὰ χυϊρυδάδπι πίμ}} δηΐμι τοίεγι Ὁ ὲ δἰπὶ, φπο- 
παπι πρίᾳας 1ὰ εἶδ εὐ μοπδείβαι, οὔτ δἰπὶ ΤΎΡΑ Ϊ,. γύτδιτη 6]}- 
ππαπάο ρτγοάεδὲ Ξυπιρίο ῥβαγιμδςῖ, αξ οαπὶ γαῖ» Δερτοῖαῖϊ, δι οἰ εν 
δαΐθτη πΠοὸπ ῥτοάδϑξ, δὴ πὸ δος χυϊάειι δἰρτιϊβςαὶ ΑἸ αιιαπάο, δεα εἰ χαξ 
εεὐῖο τοοῦο αἰξεςϊαδ ἐδ 7 πἰἢ}] ἐπίπη τεΐεγι χυδπάο 1ἃ Βαϊ, δὶ το άο τὲ 
δἷϊ αἴτεοῖαδ. :ὰ δαξετα δἰτηρ οἶος φδῖ, φαοά πι}1 τὰ δἀϊεοῖα τοῖα ἀϊςε8 80 
8686 Ἠοπδϑξυ ναὶ οου κωσέτσι. τὲ ρδέγοπ ᾿τητη οἶαγο ΠΟΙ ας 65 Ποη6- 

οἴτιπι 6886, δεά φυϊρυδάδτι Ποποβέθτι 6856: ΠῸΝ δϑῖ ἰβίτατ 5ἰπερ οἰ τον 
Βοπεδίατι. αἱ ἄθοβ ςοΐϑγθ ἀΐςθα ποποϑίῃπι 6886 ππ}]8 σὰ δάϊδοῖα: 
οἰτηρ Ἰοἰτορ δηΐτη Βοβεβίαιη εδξ. χαᾶγε φυοάουπαας πη]]ὰ τὸ δαϊοοῦς 
υἱάἀεδίυγ 6866 Βομῃεδσ γαῖ ἸΌΓΡῈ τεὶ αἰϊπὰ φυρρίατι 1816, φπαρ] εἴταν 
ἀϊοεῦαν 6886 ἴΑ16. : 

Π. 
4. Ῥαθτονο δοΐετα Ὁ] ατίπτηυθ Ὀΐγστη δεῖ σπούπεπι 51: Ορταθὶ- 116 

1 εἰ τι] πϑ, εχ ἰδ ςοπϑι εγαπάσση εξ. δαὰ "]πὰ ργίπιυπι ἀεβ- 
ὨΐϊαϊΌΓ, ΠῸ8 δΟΥΤΠΟΠΘτὴ ἰπ5 6 Γα ποῖ ἀδ [18 χιδθ Ἰοηξα ἱπέοτ δὲ ἀΐ- 
δἴαηϊ δὲ σπδρηδπὶ ἱβέθσ 86 αἰ εγθη ϊατι μαροπὶ (Π6η10 δηΐτη ἀΌΡ 63 
πἰσατι Βεδείπάο ἂπ ἀἰνι ἴδε οἰπὲ πιαρὶϑ εἰ! ρθη 86), δεὰ ἂς ἰΐϑ χιδ8 
τἰοῖπα σαπξ, ἂς ἀδ χεῖρα ἀπρίϊαπιτϑ αἰγὶ ορογίεαὶ δἀϊιπρὶ ἔβαν Ἀρα 
πιαβὶ5, ῥτορίετϑα χψιοά πίμὶϊ υἱάθσητβ πο ΑἸ οσαστν δἰ τ ογὶ δηξεςο 1, 
Ῥαῖοϊ ἐρί τῶν ἴῃ ἣ8 ῥτοβαῖα ργδδδιδη! ἃ ἀπὰ υδ] ρ] υγίρυϑ ἴοτο πὶ απὶ- 10 
ΣΔῸ8 Θοδεηϊαῖαγ οἱ οοηςεάδι μος 6886 πιαρὶ8 δἰ ἱρεπάτππι, πἰγυτηνΐβ 
δογα δ: φαοὰ χορ δῖ. Ργίπηογα ἰρτοτ φαοά εδὲ ἀϊυϊαγυΐὰδ δὲ 
οοπϑιαπεπδ, τποβὶ9 εἐδὲ οἰϊρεπάυχη αδη χιοά δϑὶ τηΐηι8 ἴθ. δὲ 
ἀυοά μοί εἰϊραὶ νἱςγ ῥυτιάθπϑ αὰξ Ῥοηιδ, δυὶ ἰδχ σοοῖα, δαῖ ουΐῃ5- 
486 τεὶ δἰπάϊοοὶ φαὶ ἰῃ εἰπ8 ξδοτίοπ Ὑδσϑαηϊτον χοᾶ ἰ8}68 δαπΐ, δαὶ ἃ 
4πὶ ἰπ ὯπῸ ΄υοᾷαε βθηεγε δοϊθιῖοϑ δαπὶ, δὺξ σΖαδδοιηηῃδ ρ]Ώτοϑ 
Οπιῃοϑυα εἰϊραπὶ, οξ ἰπ ἀγίδ πιοάϊοα δυὶ δρεῖϊΣ φαδα ρἱυγαδ πιθαϊοὶ 
Ὑδὶ οπιποϑ οἰἱραπῖ, ααξ χαβεοῦπααθ οτηηΐπο ρ]πγῈ8 γ6] οὐπῃ 68 δἰ ἰρδηξ 
δυῖ οἵημία, αἱ Βομπῦτα: οἰπηΐα παιπαας Βομστ ἀρρεΐυπ!. οροτίεξ 50 
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δύϊεια απο ἄϊοϊαπι οτῖξ, δὰ ἰᾷ ἄπεετε χυοᾶ Ἐ6 οἷξ. εἰ δυΐετα 
δἰπιρ] οἰ μοτ πο] τὰ9 δὲ ορὶδ 5 χαοά 65: βεουπάυπι ππεἰΐογεπι δεῖς 
ἀἴατα, νδίυι οἱ πιοἰϊον δοϊθπεῖα δϑὲ ρῃ]οσορίςα απαιῃ δὺδ [Αγ] 18. 
δἴϊανῃα δἰπιρ οἰ ογ δὰ δαπὶ Ὁ Ἀπρτνεν 4ιδε ϑυπὶ δεοιπάμιπ ρμι]οβο- 
Ῥ ίδια, 119 φαδε ϑαπὶ ϑδουπάυνη ἀγίεπι [αι τίϊοισι. δὲ ἀπὶ α]ϊουὶ ορῖα- 
ΘΗϊ5 δδὲ φιοὰ εδὲ ϑδουπάσππι ργορτίδιη βοϊεπιϊαπι. ργαθίεγθ ορῖα- 
ΝΠ ὰ5 6δὲ φαοά ε6δὶ ἱπ ξθπεγε, δο 4υοά ποῃ δϑὲ ἰῃ ξεῆεγε, αἱ ἰυϑαιτία 
Μιοπιῖπε ἱπϑίο. ἡ |ὰ δπίιῃ δϑὲ πὰ βθπεγα, πεπῖρα Βοπο, ᾿ς γεγο ποῖ 
ἴΐοπι; εἴ {116 φυϊάθιι εδὶ ἰά φαοά Βοηυπι, πἰς γϑγοὸ πιϊηίπιθ πἰ 81} 
δπΐπι αυοά ἱπ ρεπεγα ποὴ 9ϊϊ, ἀϊοίϊατ 6856 ἰἸὰ φαοὰ ρξοπυ5, υἱ 4009 
Βοπιο βοὴ δδὶ ἰᾷά φυοά οοἷογς 8:1} τ γα ἀϊσεπάαπι εδὲ ἀς Αἰιῖ8. 
εἴ φυοά ργορῖεγ 86 εδὲ ορίαθι!δ, ορίδθι 8 6ϑὲ 60 φυοά 6δὶ ορια}}}θ 

80 Ρτορίογ δἰ τθγονη, αἴ Ρ6π6 σαΐεγα δϑὲ ὁρίδθε!ι5 υαπι Θχθυσογι: ᾿υἀ 
Θπΐῃ δδὲ ορίδρι]α ργορίδγ 86, ος υϑγο ργορῖδγ αἰΐθγιιη. εἴ φυοά 
δϑὶ ρμὲὺ 86, ροιϊυ9 οἰϊβεπάμιη δϑὲ φυδῖα χυοά δεῖ ρὲγ δοοϊἀθῃβ, αἱ 
δτηΐοοϑ ἰυιϑῖοϑ 6886 ροϊίυ9 ααδιη ἱπιτηῖοοϑ. {Ππ|ὰ δοΐπι 'ρΡεσ 86 δϑὲ 
ΟΡ ΆΒ116, μος γεγο ρδγ δοοιίθπϑ: πᾶϊη ἱπι πηῖςοϑ ἰυδίοϑ 6656 Ρ6Γ 80: 
οἰάεπϑ ορίδιπιιϑ," πὸ πορὶβ ποσδθαπῖ. μος δυΐδιι δϑὲ Ἰάδιπ ἴεγε ἃ0 
Ῥτδεοβάθῃβ, 564 τποάο ἀϊ[ογι: διπΐςοϑ δπὶπὶ ἰυ8108 6886 ρσορίογ 88 
Ορίδπιαδ, εἴ δἰ ὨΪΠ1] ποΡὶ5 ζαταγαπι δἷϊ, οἱ δἱ ἀρυά [π405 δἰπῖ; ἱπίιηὶ- 
005 δηΐδιῃ ἱϊιϑ:09 6586 Ορίδιηιια ργορῖογ αἰϊυα, ἰά εδὲ πε πορὶβ πο- 

δ οεδηὶ, εἱ αυοά ρεὲξ 86 δϑὲ οδυϑὰ βοπὶ, ορίδθι 8 εοὶ δὸ φυοά ε9ῖ 
“ Οδῦϑ8 ΡΕΓ δοοιἀθῃϑ, αἱ γἰγῖυϑ ἰογίαπα: 1118 δηθη ρῈγ 86, μᾶδς ΥὙ6γῸ 
ΡΕΓ δοοίάθῃβς δϑὲ οδῦβϑα βοπογυιπ; οἱ δὶ φυϊά δἰτιὰ δδὲ δἰμβϑπιοαὶ. 
διπλ Πογ δὔδπι ἴῃ οΟΠΊγαγιο 86 γα8 μαρδῖ, ᾳυοά δηὶπὶ ρ6ι 86 εἰἰ 
τΔ] οαυβα, τπαρὶ8 δϑὲ Πιρίθνάαπι αιδτι ἰά χαρὰ εϑὲ σα88 ΡῈΓ δοοὶ- 
ἄεπβ, αἱ υἱτίπιπ αυδιι [οτίαπα: τὰ επὶπι ΡῈ᾿ 86 6δὲ χηδίυπι, ἴοτγ- 
ἴππ Ὑ6͵Ὸ ἤδε δςοϊάεθπη8. οἵ γι δϑῖ βῃηρ  ἰοῖτογ Βοπαπι, ορ ΔΒ  ἰπ9 
δϑὲ φαδηι δἰΐσυϊ δόπυπι, αἴ ναΐδγε φυᾶπι δθοαγὶ: ΠΠ 4 δαΐπι δδὲ δι ηρ]}- 

10 οἷἴοτ. Ῥοπαπι, μος Υ6γῸ δἰϊουὶ, αὶ δρϑαὶ δεςοπε, εἴ ηηϑεὶ ἠδϊυσγα 
εδὲ Βοπαχπὴ, πηϑἰἑ8 δϑὲ ΠΟ παῖυγαϊι, τι ἰπϑε 14 νἶγοὸ ἰαδῖο: 1114 δηὶπα 
εϑὲ παῖατα βοπηπι, μἰς γθγοὸ δάϑοιἰτ8. δὲ φυοά ταὶ τπϑ]ϊοτὶ ἂς πιδὶοσὲ 
Βοῆογα ἀΐρηδε ἐμδϑῖ, πα ρ18 δϑὲ δ] ρεπάιμη, αἱ φασί ἱποϑὶ ἀθο, πιαρὶδ 
4πᾶπι χποά ἱπεϑὲ μοιπίηι; δὲ ψφιοα ἱπαϑὲ δπίπιο, πιδρὶ8 συιδπὶ ηποά 
πεϑὲ ςογροιῖ. εἱ φυοά ε5ὲ πιο]ϊογὶβ ργορτίμπι, δϑὲ ππδἰτι5 απαιὰ χαρὰ 
ἀεϊετιογιβ, αὶ ἀεὶ ργορτίαπι τ 6]19 65ὲ φαὰπι Ρὲορτίυιη Βουηῖπῖδ, πᾶ 
ταϊϊοπε δογυπὶ 486 πὶ ΘΙΠΡΟΒΡ 8 σοιμπιαπία, π|}}} ἱπῖογ 86 ἀϊίίε- 
ταῖς; [19 Ὑ6ΓῸ 4886 Ῥγορτίδ βϑιηΐϊ, δἰΐογυπι ἃΡ αἰΐεγο ἀιζεγε. εἰ φυοά 
ἐδὲ ἰπ τ ουῖ]π8 νὰ Ρυϊογιθαϑ γε] υπδίοτὶ μόποσο ἀϊρηΐδ, πα δἰ τι εϑὲ, 
πὶ δδηἰδ58 τοροτγα δἱ ρας γιὰ ἀϊπα. 1116 δπΐπα οϑῖ ἴῃ Βυχη ἀἰς εἴ διο οἷα 
εἰ ςα] ἀϊς οἱ {τὶρ 5, εἴ οἱ δαπρ Ἰοϊιετ ἀϊςαπι, ἱπ 115 ἐσ φυΐθαβ ῥτίπιὶϑ 

20 δηΐπ8} σοηϑέαϊ; δες σεγοὸ ἴῃ ροβίεσιογίθυβ. πᾶπὶ ΓΟΡῸΓ ἴῃ πογνΐϑ εξ 
οϑϑῖθυβ σοηϑίσες, ραϊς τίει ἀο δυΐοια υἱ θῖαγ 6686 ππϑιηθγούτα δγτα- 
παοιτία χυδεάδιη. εἰ βπὶϑβ 19 αυ36 2 βυθόν ἀὐεὶβατετς τ ἀθΓ 6556 
οΡὨΡΙ 8. ἐκ ἄυοθαβ δυΐειιι ἰά φιυοά δὰ βπειπ ργορίιι8 δοοβῖϊξ, 
εἰ οπιπὶπο 4ιοά δἄ νἱἱΐαβ βηθτι γοΐεγιαγ, ορίδθὶ δ εδὲ εὸ φυοά 
δὰ αἰΐππι πχπειηρίαπι βποπὶ, υἱ φυοά δὰ Βεαδιίδῖεπι οοπίεγε, δὸ 
4υοά δά ρτγυάεπείαπι: φῃοά επὶνν δά ᾿εαϊι δῖοι σοπίεγε, ορίδρὶ- 
Ἰϊὰ8 68ῖ. εἰ ροϑ8:}11}6, ἱπιροϑϑι 111. ργαδίθγεα οῦσα δἰπὲ ἀπο δἴες- 
Ἐνα, ουἱὰ5 ἢιῖ5 6ϑδὲ τπα]οῦ, ἰρϑὰπι Φυοα6 τι] 15 δϑῖ. οατῃ δυϊεπὶ 
δἰζογυπι δῖ οἰζεοϊίίναπι δἰϊογαπι Ἀπὶβ, οχ ργοροτγίοπα ἱπάϊςαπάμπι 
δοὶ, οὔππ μἷυσίθα5 ραγεριδ βπὶ8 βπθιθ δυρεγαὶ αυᾶτη 185 σαι ϑδιη 
δαᾶτι εἰβοϊοπῖεπι. ὑοἰυτ δὶ Βϑαϊπιάο ρ]υγῖρας ραγεῖθυ8 ϑυρετΓαῖ 

80 δάηϊ ἴεν 4υδπὶ δαυϊἐα8 δαΐαθγθ, εἰβείϊον αἱ φαοά Βαβοὶ υἱπὶ ε[- 
εἰεπάϊ Βεδεταἀίμδιθ, 5811 τπϑ] 8. ϑαηϊταῖθ. απο δπὶπὶ Βδαϊἑηάο 
δδ ἰῇ ρῥγδθϑίβξ, ἰαπέο οἴϊαπι φαοά Βαρεὶ υἱπὶ οἰβεϊεπάϊ ᾿νδδε τα 1- 
πθπι, δα ΡΥ, ργαθοῖαϊ, δαηὶϊᾶ5 δυΐεπὶ 88] Υὶ ταΐπτ8 ᾿γαθϑιαραὶ 
4αδιῃ Βεδιϊτι ἀο δαπιϊαῖῖ. αυοςίγοα ῥ᾽ αγὶΡα 8 ρατγιϊθυϑ8 δα Ρ τὶ ρσδθ- 
δἴαι, χαοά Βαβοὶ νἱτὰ εἴβοίοιναϊ Βϑδεϊειιάϊπαεπι, αυᾶπι ϑαπὶϊα5 5 ΠΡ τΐ, 
Ῥαϊοὶ ἰρὶπιῦ ϑδηξαῖθ ορίδ)ἰ τιι8. 6856 φιοά Παθεὶ υἱπι οἴβοϊεπαϊ θεὰ- 
τκαάίποιι, αυΐρρο φαοὰ οἱάειη ρ]υγι θα ρδγεβυ9 ργαθϑίας, ργδθ- 
ἴεγθα ορίαθιϊϊυθ οϑὲ φῃοά εδὲὶ ρος γίὰ5 ρὲγ 56 οἵ τηδιογὶ Βοπογθ 
ἃς ἰαὰθς ἀϊρηυπι, αἱ δπιϊοϊα δϑὲ δπϊθροηθηάα ἀἰυ 8 δὲ τυ σα τα 
δαη ΔῈ ἂς υἱτῖρυϑ σοτγρογίδ. {Π|Π8 δυΐπι δα ΡῸΓ 86 ἴῃ γερῃ8 μοπο- 

417 τα βλ!ρὰ8 δὲ ἰδ ἀαθη ! Ρυ8, μᾶος γεγο ποῦ Ρὲγ 86 864 ρτορίεγ αἰτπά. 
πόπῖο δηἷπι αἰνιἴαθ χοροῦ 86 βόθογα ἀΐρηδα σεπδεῖ, 5864 ργορίεγ 
αἰϊυὰ : ἀπιϊοϊεἴαπι γγὸ ρὲ δ6 οοἰδιπυβ, δἰΐαιη δὲ 181} ἱπάδ δά πὸ 8 

. ΡογΥΘμαΓατα δι}. 

2. Ῥταεΐογθα οὔσῃ ἄυο χηδεάδυπ δαπὲ Ὑὰ]ε ἱπίθυ δὲ δἰ πη τα, 
πες Ροβϑϑαπηῃϑ ὉΠ6τὰ Θχοθ ]οπίΐαπι ρθγερίςεγα, 4πὰ ΔἸ θγατα αἰ αὶ 
Ργβεβεοῖ, υἱάετε ὀρογίδι δῃ δχ σοῃϑοσι περι ἱπῖο }Πρὶ ροδοῖς, οὶ 
επὶπὶ σοπϑεχιθῃ8 εϑὲ τιδῖιθ Ροπαπι, ἰά εδὶ τπαρὶϑ ΕἸβεπάμππι, αἵ δἱ 
φοπϑεχυθηῖία πιαΐα δἰπὲ, σαὶ ταϊπαϑ τπά αι εϑὲ οουδοαθεπδ, ἰὰ εϑὲ 
τοδρὶ5 εἰἰβεπάσπι. οὐ δπῖπ ἀπιρὸ δἰπὶ εἰϊξοπάα, π}]}}}} ρτομίρεὶ 40 
400 ταϊπα5 δἰ φαϊὰ τηοϊοσῖυπι σοπβοαθ8 δἷϊ. Βιΐαγίαπιν δυΐδιη δΧ 
οοπϑεουίουδ σοπϑιἀδγαίηγ. πᾶπὶ δ Ῥγίαϑ οἱ ροϑιθγιιδ ΠΟΠδ6 ΠΌΤ, 
Ὀξ ἀἰδοοπεὶ ἱρηογαπεία ργὶυϑ, βοϊθητία ἢ ὀσϊαγίηϑ. τη δἰϊαα δαῖθτα ρὶθ- 
στιπιαὰε δῖ χυοὰ ροδίογιαϑ οοηϑεχαϊζατ, σΟΠϑΕαΏ ΘΠ ΌυΝη ἰρὶτιΓ πέγττα»- 
Ὑἱβ ὉΠ]6 δἷϊ, δοοῖρὶ ἀεθεῖ. ργδδίεγε ρίασα μοι ραυοϊογίθυϑ δοϊϑ- 
Ροποινέδα δυπὶ δυιῖΐ ϑμπρίϊοῖϊογ δὺς φυδπάο αἰΐογα ἵπ δἰ ἰοτὶς ἰβδαπῇ, 
ὨΣπιϊΓατηι ρϑυξίοτα ἱπ μ᾽ υτίθυ8. ΟΡ δοῖίο δῖ, δἰοαθὶ δἰταγατα δἰ ξογῖν 
δταῖϊα 511: ποῦ διπέ δὨΪΠΊ διπ0 ἀπ ΟΡ ΔΡΙ τα, υδ δαπατὶ οἱ δϑηϊιαϑ 30 
δαητίδῖα, ααϊα δα παγὶ δαηϊβιῖ8 σΔΏ88 Θ]Ιρίτι8. ὩΪ 81] εἰϊατη υεΐαὶ χαὸ 
ταϊπ8 πο θοηδ, δὶ ὑπᾶ οὰπὶ Ῥοπὶβ ἀοοϊρίαπίατ, δἰπὶ Ροπὶβ ἀπθρο- 
ποιά, υἱ Ῥεδιταάο εἰ αἰϊαἀ ααϊρρίαπι 4ποά ποι 5ϊϊ θοπαπι, ἰπδιϊλε 
εἰ ἰογε τα άϊπι. εξ δαάθπι οὐπὶ γοἰιρίαϊε τπαρὶ5 οἰ β6πάδ διπὶ χιᾶτα 
δἰπε υοϊυρίαϊο. δὲ εαάεπι οὰπὶ ἱπάοϊοπεῖα ππδρὶς ἡπᾶπὶ οὰπὶ ἀοίοτα. 
εἴ ππιπιαποάσια 40 ἱεροῦ τπδρὶδ ναἰδὶ 60 ἴοιπρογα εἰ ταδρὶϑ 
εἰϊσοηάσπι, αἱ ϑῖπ6 πιο δῖα ἴῃ ϑεηθοϊαϊο υἵνεγθ γπᾶρὶδ πᾶπι ἴῃ τως 
υδητυϊα, αυΐα τπδρὶδ ἴῃ δοηθοϊαϊθ υ]θῖ, βεουπάθπτῃ μᾶες δ ργαάδι- 
[δ ἴῃ δεπδοῖυϊε δϑὶ χπαρὶδ δἰ βεπάδ: ἤξῖποὸ πδιῆσι. δἀο θβοθηῖθϑ 30 
ἀυοε68 εἰλρῖς, ργορίογεα συοά ργοὸ ὑγαάθεπεραβ ποπ μαρεηϊαγ, ἑοχε- 
τυαάο γεγο σοπῖγα μαροῖ, φιαοπίατι ἴῃ ἱαυθηϊαῖϊα χπδρὶ9 πεοοϑϑαγία δὲ 
ορεγδίίο δοουπάϊπ (ογι τα ἀίποια. διμπι} 8. δδὲ σταῖὶο ᾿οπιρογαπᾶδε: 
ταδρὶς επὶτο αἀοϊοεοαηξεβ συ 8668 Παρ Δ ΔΉΡυ8 δἰἴβειπητατ, δὲ 
φυοά οπιαΐ ἰεπιρόγε γε] πετυδας Τεπι ρογ θη δϑὲ ἀ1|6. 14 ἀθ] αν 
εδῖ, αὐ Ἰυδθμια δὲ ζοιπρεγδηῖα φυᾶπὶ ογαϊπαάο : 1116 θη πὶ δοαιρετν 
Βαδὸ υϑγὸ δἰ χαυδπιάο α{}}15 οϑὲ, εἰ 14 ηιοά 8ἰ οἴππε8 Βαβδαπῖ, αἰϊατο 
ἨΟΝ ΘβΟπΝι8, τπρὶ5 εδὲ εἸρεπιϊαπι φυδπὶ ἰά χυοά οἱ οἴππδς βαρ μθαπε, 
ἰπάϊξειπυδ τεϊίφυο, πὲ ἱπ Ἰυ5ι1π4 εἰ Γοτεἐπάϊπα νυἱάθτε ᾿ἰσεῖ, πᾶπε δὲ 
ἴα51 οἴπη65 δἰπξ, 181] ργοάεβε [ογιτυάο: δὲ δὶ ουὴπθϑ δἰπὶ ἔογξεβ, ὃ 
Ἰαδέῖα 68ὲ Ὁ ΕΠ15. ργαείεγθα ἀποθπάδ ϑυπὶ ἀγρυϊπθηῖα εχ σοττυρεο- 
ὩΪΡυ5 εἴ ἀριεοιοηθυ9 εἰ ροπεγδιοηιρυβ εἴ δοςερ οπίθηδ οἱ σοπν- 
τγαγιϊα. πογαπι δπἰπὶ ΠΟΓΓΏΡΈ ΟΣ 68 δυπὶ χπαρὶ8 Πιρίεπάδο, δὰ δ πὶ 
τηδρὶϑ εἰιρεπάδ. δἰ γη τατ δἰίϑσα ἰπ ἀΡ δ ο θη ὰ5 δἰ σοπιγατγὶϊα δος,» 
ἀϊξ: συλὰ5 δαΐη Δρἱεοῖο γ6] σοπίγαγίμμι οδὲ τηαρὶσ [πρίεπάπιη, ἰά 88 
τλιρῖδ εἰἰρεπάσπι. οοπῖγα Αι ἴὰ βεπογδιίοηί θα δὲ δοοθροηθηδ: 
ἀαογαιπ επὶπὶ ξεπθγδίίοποα δὲ δοσθρίίοπαϑ ϑιπὶ τηϑρὶ8 εἰϊρεπάδε, 
ἦρβ8α δυπὶ πιαρὶβ εἰ βεπάδ. δ]ῖι5 Ἰοουϑ. χυοά εϑϊ ργορίπαυΐι8 Βοπο, τ0 
688 πῃ] εἴ ορ᾿δΡ ] 5. οἵ φαοὰ εδὲ 5δἰπη} 18 Ρόπο, πἱ ἰυδι 1:8 8:π|}.- 
Ἰίοτ εδῇ Βοπο 4υᾶπι μόσπο ἰπεῖαδ. εξ φυοά πἴγοφῃθ χπθ]ϊοτὶ δια 5 
εὐξ, φιοπιδάτποάυτη αἰστπξ πόρπη }}} Αἰάςθῖι ἴ[}]γ886 τι] ογοαι 6658, 
4υοά 5ἰ πος δἰ: ΑΘ Ἀ1Π1, ομ ϊείταγ πος ποῖ 6886 νεσαπι, χαΐα πἰὶλ 
Ρτομίβες Αἴασεπι, ποπ 8 ΑΘ Ἀ111ε58 οριίπιτ οϑὲ, εἰ οἰπαϊ οτθτν 6886. 
φυπι αἰϊος δἱξ χυϊάεπι βοπιδ, πο ἴδιπθη ἐμηὶ}18. σονϑίάδγαγα οἴλωσω 
οροτγίοϊ ἂπ πὶ τἷ8 4ι86 βυπηϊ πιᾶρὶϑ5 τὶ ἀϊς]α δίτηι!δ δἷ:, φαδιπδάπιοά υχα 
δἰιπὶα εϑὲ Ἠοπηΐεΐ δἰ} 18, σαπι Θααι5 ΠΝ δἷξ δίνη 15 - ΠΟῺ ΘὨΐπι δἐναὶα 
εϑῖ ρυ]ογίοσ, ἰἰοθὲ δἱξ Ἠοπηϊπὶ βἰπι ποῦ. ταγϑαβ οππὶ ἀπο δαπξ, 9ὶ 30 
ΔἸτεγυτα τπε]ϊογὶ δἰξαγαια ἀδιθυογὶ οἷς δι πα τὰ, τα ἴπ5 οὐΐξ ᾳποᾷ δες 
Ὑπε]ϊοσί δ τα ]π8. δε ά εἰ δάνεγθιβ μος 6εδὲ ὈΡίδοιῖο : πίμ}} δπὶπι ὑτο- 
μἰθεῖ φαοιηΐηιι5 δἰζθγωτα τπδ]ογὶ ραγαιῃ δἰπιι]8 811, αἰἰδγυση υετοὸ ἀ6- 
ἰογίου γα ]46 δἰπιῖ]α, Ὑθ] αὶ οἱ Αἰαχ ΑΌ ἈΠ} ράγαπι, {}]γ5568 ἀαξοτα 
Ναϑῖουι ναϊάδ ϑἰγῃλ 5 δἰ. δὲ οἱ χυοά ε68ῖ πιρὶῖοι! ϑἰιη1]6, φαδηΐυτν δὰ 
ἀοιϊογίογα δἰ π|}}18 οἱῖ, αφυοά αὐΐοτα ἀειετίοτγὶ, σηδηΐαν δὰ πιϑίϊοτα, 
φιοπιαάτηοάυϊα Ἔ4υ115 ἀϑίηο εἰ δἰ τα Ἠοτηϊπὶ. ἥκω ἰοοῦβ. φιυοᾷ 68 
χηαρὶδ ἱπδίρτθ, Ορ᾿ΑΡΙ]ΐυ 8. οδὲ 6ὸ χυοά ε6δϊ πιΐπιι8 ἰ416. εἰ φιοᾷ δὶ 
ἀ[Ποἰ]ἰα8: σαγίογ οπΐπι ποΡὶ5 δϑὶ δουὰπι ροβϑθβϑίο 4086 ποι ἔδεε 
δοφυϊγὶ ροδδαπξ, δὲ πιᾶρὶ8 ργορυίαιη δπιεροπίϊηγ τηδρὶ8 σοπατανχπΐ. 30 
εἰ υοα πιᾶρὶ8 ἃ πια]ἰ8. δοργαβαΐαιη δδὲ: πιαρὶ8 επίπι δἰ μεαήυνὰ ΠῚ 
14 ουἱ πὰ] ἐϑέπιοϊεδιΐα σοπβααυθηδ, αιδηὶ ἰὰ συ! 681 σοηϑε θη, 
Ρτϑεΐδγθα δἱ μος διιῃρί οϊτοτ 1110 οδὲ τη] ἴα, Θἴϊανη δ ρ] οτος ᾿ποστιτα 
ορτίπραπι 6δὲ πιο ̓ὰ8 1] οστπι ορ ΐπιο, νδ] αἱὶ δἱ Βομνο δϑὲ ἡπϑ]ϊο ἐπηδο, 
οἴϊαπι ΟΡἔπυ5 Ποιηο δρῖ πο ἰοῦ ορ πιο Ἔφιο. δἷ δὶ οριϊπιυν ον ἔἶγο 
δὲ ππϑίτι5, δἰϊδια βαρ ἰοἰτογ μος οϑὲ πη] τι, τ δὶ ορίμμπια Ὦ οταο 
ορῖπιπο εαιιὸ δϑὲ πηϑίιογ, δἰΐδιη δἰ πυρὶ ἰοῖτογ μοιπο εϑὲ δἰ] οῖτος 
ἐφυο ταϑϊϊοσ. Ῥτγδθῖοχθα αυδε Ἰιοοῖ σοι υπίοαγθ οὐτα δτηϊοὶα, δυπὶ Ὁ 



,. ΤΟΡΙΟΟΆῸΜ [1]. 

χηδρὶδ εἰ ἰσοηἄα φπᾶτα δὰ χαδε πον [ἰσθῖ. οἵ 7π86 δῦξα δτηΐσῃτη δρθτθ 
τοδί υτηυϑ, μος δυπὲ πιδρὶ8 δ] ρεπάδ αυδϑιι ΄υδε Ἔγρὰ χαθιιν δ, αἱ τσ 
δρεγε εἴ βῈπὸ ἔδοεγε πιᾶρίβ8 δἰἰρεπάδ δυπὶ χαᾶπὶ υἱάειϊ: ἀπο 8 δμΐτα 
Ῥδπα ἔδοθγδ πιδἰτπῖι8 φυᾶπι νἹἀοτί ; αι} δὲ δαΐοπι α σοπίγαγίο. 
εἰ φυᾶθ 5υπὶ ἐχ Δρυπάαπιϊ, πεοαβϑαγίῖ5 δι! Ἰπο]ϊογα, ἱπξογάυτα δυΐθυη 
εἰ πιδρὶβ εἰϊρεπάδ. υποὶϊασ επΐτα φηᾶπι υἴυεγα δοῖ Β6μ6 Υἶνθγθ. θ6Ππ6 
δαΐοιπ νίνογα δϑὲ εχ δρυπάβπι: α ἴρϑαπι υίνθγε δϑὲ πϑοθοϑαγὶυλη. 
ἰπιεγάυπι γογὸ χυᾶ ϑυπΐ τῃϑ]ῖογα, πο δαπὶ δἰϊᾶπι ταδρὶ8 εἰἰρο πᾶ, 

(0 ποὺ ομΐτ δὲ ϑιπξ τη ϑ]ίοτα, ἰσοῖγοο πθοθ886 6ϑὶ αἱ δἰπἴ τηδρὶ5 οἰ ἱροπάδ. 
μδπὶ ρ]]οδορμαγὶ πιεἰϊὰ9 ἐθξ φαθπὶ φυδεδίυτα ἴδοεγο, 864 οἱ βοὴ εξ 
τηδρὶθ εἰϊρεπάττι αυὶΐ ἱπάϊροῖ ταρὺ9 πϑοθοδαγί 8. εχ δρυπάδδι νθγὸ 
65ῖ, ουϊῃ το5 πϑοδϑδδγίδθ ϑιιρροῖυπε δὲ αἰϊδα ργδεῖεγοα φαδεάδυι 
Βοπμεβίας ραγδηΐιγ. ἃς ἔδεγε δϑὲ [ογίδδεβ πιϑρὶβ8 δ] βεπλιιπι φιοά δδὲ 
πδοοϑϑάγίυτ, τη 108 διιΐοτῃ ἸρΝ 68ὲ εχ αἰνυπάδι!, οἰ φυοα ΔΡ αἰϊο 
δαρρεάϊιατὶ ποῦ ροϊεδξ, τρεϊϊυϑ δδὲ δὸ 4υοά ροϊεδὲ δἰϊαπι ἃ} αἰϊο 
δι ρ ρεἀϊιατὶ, φιοπιοάο αἰΐοεϊα οϑὲ Ἰαϑιτα δά Γογεταἀίμθμι. εἴ δὲ μοο 
δἷπα 110 δϑὲ εἰϊξεπάυπι, {1ὰ γεγο δίπθ μος ποπ ἰΐαπι, υἱ νἷϑ 56. 

"20 Ρυιάθυῖία ποι δὲ δἰΐρθηα, ρπιἀθηῖία γεγο δίῃθ Υἱ δϑὲ δἰἱρεπάβ. εἰ 
81 ογυνη ΑἸ ξδττιπι πϑρᾶτητιβ, αἵ τα φασιν νἱἀθαῖυγ ΠΟΡὶ5 ἴμ6886, Πυὰ 
δὐξ ΟΡ ΔΒ 5 φυοὰ νἱάδεϊ νοϊαπειβ πο 886; αἱραϊα ἰαθογίοϑοϑ ΠῸ8 
6586 πδβᾶτηιιϑ, υἱ Ὑ8]6 γα ἱπροπῖὶο υἹἀδατιυσγ. ρῥγδδίεγεα οὐϊα8 ἀρϑεη- 
δπι 4ὰϊ τιο δοῖα ἔαγαπξ, ταϊπ8 ταργ απ θπαὶ δυηὶ, ἰὰ 68ὲ ορίαθὶ- 
18. εἱ ουΐι9 δϑθῃτίδπι οὶ ΠΟ ΘΡΓῈ ἰεγΏ, πᾶ ρ18 τοργε μεμθμαϊ 
κυρὶ, Δ ἴἴοπὶ 6ϑὲ ορίδθ τυ. 

8. Ῥγδοίογεα βογιπὶ φυᾶθ 88} εδάδσα ϑρβοῖς οοπεϊπθπίαγ, φαοὰ 
Βαβεὲ ργορτίαπι υἱγταΐοιι, εὸ φῃοά ποὰ μαῦρὶ οριδϑὶ τις 65ὲ. οὐταὰ 
δυΐεια ἀπ Ρο᾽ Βαροηΐ, ἰά δδὲ οριδθ 5 φαοα πναρὶς ἈΔΡϑὲ. ῥσαοίθγεδ, 

30 οἱ δἰϊογαπι Βοπαπὶ εἴξεϊξ τοπὶ οἱ δά εδὲ, δἰ ἰογαπι ποι οἴδβοῖξ, ἰά φαοά 
εἴβεῖϊι! 6εὲ ορίδρι!ι8, φασπιαἀτηοάμτι οαἰἸἀϊια 68ὲ φυοά οαἰεἴδοϊξ, 60 
φυοά ποη οαἰοίλοϊξ. 8ἰ γδγοὸ δίῃθο εἰβεϊδιιξ, 14 εδὲ οριδϑιϊυ8 φαοὰ 
ταλρί8 εἴξοῖϊς; δὺϊ φυοά τεῖπ αυδα προσ δὲ πιδρὶ8 Ῥγδθοῖρηδ 688 
Ῥομδι ἕαςὶι, γϑἰαἱὶ δἰ δἰ ογΏτα δηϊταδτ Βομδα οἴβεϊαϊ, αἰζοσαιη σςοτ- 
Ραϑ. ῥγδοίεγθ βἰπρυϊα σοηβγπαπάᾶ δυμὶ ἃ οϑϑίθυ8 δὲ ῃϑιθὼ8 εξ δοῖϊο- 
πῖθα8᾽ εἴ Ορεγίριδ; αἴχῃθ μδϑς δὴ 1}}18 ἃ χυΐραϑ ογία δμ:. πᾶπὶ 8688 
τοσῖαο σοπϑοαυυπίυγ, ναἰυἱὶ δἱ ἰυδῖα αϑὲ ορίδθιἴι8 δι ἔοτιετ, 
δἰἴΐατα ᾿υϑειϊα δεῖ ΟΡ ΑΒ] οσ Γουιἱτπάϊπε; δὲ γεῖγο δἱ δεν τα 68: ορίδ- 
Ῥίον ἰοτιμυάϊηδ, οἴϊαπι ἰαϑὲ6 δϑὲ ορίδδιμυ8 ἀπᾶπὶ ΓογΈ 6. διιῃ}}15 

δ εϑὶ αἰϊογαπι ταῖο. ργβεΐεγεδ δὶ δοάθια δἰξεγαπι δὲ πιδῖι8 Βοπατα 
δἰζεγυπι τιΐηπ8, ἰά δϑὲ ορίδρι 5 χαρά δὶ πιαῖμϑ. δαὶ 81 δϊεγοπι δῖ 
τολιογὶ τπαϊθ8. δεά δὲ δὶ ἀπο χυδβάδπι εἰπὶ αἰίφυα τε οριδβιίογα, 
4ποἀ πιαρὶβ εβὲ δὰ γὰὸ ορ!αρηυθ, 60 Πποἀ εβἰ πιϊπι8 δδάδῃ γὸ ορίδ- 
ΒΠΐὰ8, ΟριΑ ΡΠ] ἴ9 68ὲ. ργαείογθα οαΐπϑ οχϑαρογαηξια αϑὲ οριδθιοσ 
4αᾶπι αἰϊογίυῃ9 Ἂχϑηρεγδῆιϊα, ἰά χυοχαε εϑὲ ορίβοὶϊμι5, πὲ διηϊοι εἶα 
4αᾶτι ἀἰν δὲ, φυοπίδιι ΟρΊΔ ΗΟ 6ϑὲ ἜΧϑα ρεγαπίία διπιοι δα ἀααι 
ἀντι. δἱ αυοὰ εἰδὶ φυΐδαιιε πιδυαὶε ρῈΓ 86 ρᾶΐαγε υθιῃ χυοὰ 

10 Ρ6Γ Αἰϊαγα, 1Πυ ἃ εϑὲ δηϊεροιεπάυπι, αἱ ἀπιὶοὶ ἀϊνη11α. ργαεΐεγεδ εχ 
δάϊαποιΐζοπο δγραθηάυτη δϑὲ, δὶ δἰάδιῃ γαὶ φαϊρρίαπι δἀϊυποΐαπι [άοῖαξ 
αἱ ἰδέ 911 ορταθλ] 8. 864 σάνεγα ορογίθξ π6 ργορομπδπίηγ δᾶ, ἱπ 
ἀαϊβυϑ αἰϊογσο δογιτι 4πᾶε δαἀϊπηριπίυτ, αἰάῖατ [ἃ χῃοα ςοπισαυπα 
6ϑῖ, δυῖ 4ἰ'φαο αἰῖο πιοο ἃΡ 6ὸ δάἀϊυνείαγ, γε ἴφαο διξθιω πο αἰ ῦ 
πες ἃ εοὁ δὐἰϊανείαγ, Ὑδὶυ!ὶ δὶ σοπίαπβα8 δϑιταῖ δὲ δίςετα. ουτῃ 
ζαρτίοα, ορίδθι ον εδὲ δαστὰ σοηϊπποῖίηι δοσορία, ςἰ τη] οἴτοτ δαΐθτη 
ποῖ δδὶ ριδθιοτ. ρτγδαῖογθα δὶ τηϊποσὶ δἀϊαποῖατα φυιρρίαπι εἴβεϊαδς 
αἰ ἰοίστη δῖ παδὶιι8. δι τον διϊδην ἀγραθπαπι ογὶϊ ἐχ ἀδιγαοϊίοηα. 
400 διΐτπ ἃΡ δαάειη τὸ δρ]αῖο, φυοά γοϊϊηφυϊτυτ, δϑὲ ταϊπυϑ, Ἰαα εος 
πϑῖτι8, φυαηοχυξάοπι δ ]δίοτα οἴβοῖς αἱ ἰά αυοά τοἰϊπαιίτατ χπῖθὰ8 

πὸ 911. οἱ οἱ δίίδγινπι ργορίεγ 56, δἰξεγιιπι ρσγορὶθγ ρί ογίδιμ οἷξ δἰϊρϑη- 
ἄυπι, οἱ δἀπίϊα8. δδὶ ὀρ: ογ ραϊοητυάϊπα. ἀδβηϊο δυΐοπι εἰυ8 
φιοά δὰ ρἰότίδιι αἰγιρίτατ πδοο δῖ, φυοά ποπαΐπε σοπδοῖο ποθὴ ἀδπιῃϑ 
ὀρδγασι αἱ ἱποῖξ. δὲ οἱ αἰΐδγαπι ργορίογ 86 εἴ ργορίεγ βἰοτίδπι δἱϊ 
εἰρεπάύεε; δἰϊογυιη ὙΕΓῸ ῥγορίθγ δογυτῃ δἰξεγαϊγαιη ἀϊπιπίαχαι. εἴ 
φιοά εϑῖ τβϑρὶς ργορῖεγ 86 Βοπόγαθι]α, μος δὲ χποἰἰὰ8 εἰ σριδθι τυ 

. 68, Βοπογα δαΐοι αἰριι8. δϑὲ ρ6γ 86, φαοὰ οὐπὶ ζαϊυντπ ΠΟῚ δἷξ 
πὶ 1] αἰΐα γοϑ ἰηδῖξ, ροτ 8ε δἰἰριιπαβ ροίϊυ5. ῥγαθίεγθα ἀϊδιπραθγε 
οροτίοι 4ποὶ τποά 8 εἰ!ξεηἀμιη ἀϊοαῖον, εἰ φυοτατα ργαῖϊα, αξ ἘΠ ατ18 
τοὶ ποποϑίαιυ ναὶ ἱποππάϊται!8 οαι84. φαδα δηΐ δὰ οταηΐα γεἰ δὰ 

90 ρἴυγα Ὁ11|6 δϑὲ, 60 δδὲ οριδθιυ5 σαοά ποι δἰ πι} τοῦ δδῖ 0} 16. οὐτα 
δυΐετα δδάθτι δυο ἱπαιῃΐ, υἴγὶ χπᾶρὶϑ ἱπϑὶας υἱἀθπάαπι δὲ, υδὶυτὶ 
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πῖττιπι οἷξ ἱπουπΐπ9 δτξ Ἠοπθϑεπϑ δὴξ πὲ πὸ, τῶτϑας απο 688 τὴο- 
Ἰιογῖϑ εαιδα, οϑὲ ορίδθ πα, υεϊαεὶ φυοά 6δὲ νἱγίοτι8 οϑυϑα, δὲ ορῖδ- 
ΒΜ 5. φυατι Ἰά χυοά εδὲ νοϊαρίδιϊ5 οαπϑα. δἰ τη} 115. εϑὲ γαῖο Πιρίθη- 
ἄἀοταπι: πιαρὶ8 πᾶτηχυε ἔπριεπάσπι οὶ χαρὰ πηαρὶα ἀπρεαϊξ γ68 6]1- 
ξεπάδ5, πὲ ποτρτ5 ἀδίοτπ αἴ, φυΐᾶ τπδρὶ8 εἰ γοϊπριδα δὲ ργοθίιδ 
Ἰπόγραβ ορϑίδι. ῥγαδίογεα ροϊδϑϊ εχ 60 ἄγριιΐὶ, φῃοα δά ργοβᾶγε 
Ἰϊεθαῖ 14 φυοά ε8ὲ ργοροδίϊανη, 6956. Πιρίδπά τα εἰ εἰρεπάυπι. φυοὰ 
επἷπὶ δϑὲ εἰπβιθοάι αἱ δϑάῃς δἰϊητιῖϑ οἰίραϊ ἃς [μρίαξ, τοΐπυϑ 6ϑὲ 6]ϊ- 
ξοπάυχη φααση δἰξεγυια, φαοά 6ϑὲ ἑδῃξισητθοο οἰϊβοπάσμα. τόττπὶ 149 
ξίταγ ἸΠΕΟΥ 86 ΟΟΙΠΡΑΓΔΙΙΟΏ68, «ιριηδἀτηοάπηι ἀϊοίαπι εδῖ, βοτὶ 
ἀορευξ.. 

ἀ, Ἰίάθπι Ἰοοὶ ὩΠ]65. δαπὶ εἴίαπι δὰ ργοβαπᾶασπι χπαπννῖϑ τοῖν 
6886 ΕἸ ροπάδιιν δὺυὶ Γιρίαπάδτη. ἀδίγαμθγε πᾶτηαα δοίυτῃ ορογίεϊ 
ἐχςε]επίϊαπι, χοὰ αἰϊογυσα Θιίογὶ ργδθϑέαί. πᾶπὶ δἱ ἰά ηαυοά εδῖ 
Βοποῦα ἀϊρηὶπϑ εϑὲ ορίαθι!α8, δεΐαυτν χιοά Βόπογε εϑὲ ἀϊρατιτι εϑῖ 
ορίαΡ Ια; εὲ δἱ ἰά φορά εδὲ αἱ] τὰ9 εϑὲ οριθθ ]υ8, εἰΐαπι Ἰὰ φαοά 688 
ἀπ]6 δὲ ΟρΊΆΡ116. ϑἰχη!}18 οϑὲ ταῖο δἰΐογυπι, φαδα ἰΐα οοπηραγαηϊοτ. 
ἦι φαογιυπάδιη δυΐθπὶ ἱπέθῦ δά σοι ρδγαῖοπδ. ἀβθέσσι ἈϊΓΌΤΙ4Ὸ 6 δαξ- 
δἰιεπαν ἀϊοίπιαϑ 6586 εἰϊρδθηάυτο, νυ ο]υ τ οὔτε ἠξοίπιι8 ΔἸ ΘΟ ΤΏτα παῖαγα 
Βοπυΐη 6860, αἰϊδγυπι ἤθω παῖυγα: ααοὰ δηΐμα δϑὲ πϑίαγα Βομῦπι, 10 
Ρτοοῦὶ ἀυβὶο 6ϑὲ εἰϊξεπάυμι. : 

5. ϑυπεπάϊ δυΐειη δυμΐ Ἰοοΐ ἀθ 60 πο τηδρίδ Ὑ6] πιδίῃβ εδὲ 
“ύδπι πιαχίχηε πηϊνογϑαϊθθ: δὶ δηὶπὶ δυυηριὶϊ δὰ ΕΝ Ῥτοβ]εμιαῖα 
168. ἐγυπῖ, Ἰίοος δἰδπι πομπΏ}]08 δοσγατη 4πο8 ἀϊχίπιι9 οἰβοοθΣ 
Ἰαδρὶϑ ππὶν Ἔὐϑὰ 65, ρα] πτι ἱπιτθυίδία δρρο]]δίϊοσε. σε]μεὶ φιοά 688 
παῖυγα ἰαἰα, 60 φαοὰ ποη παίῃγα δδὶ ἰαΐθ, οϑὲ τηδρίϑ ἴα]68. οἱ εἱ δ]ῖε- 
σώτῃ εἴβοῖξ αἸϊεγαπι ποῦ εἴβοϊϊ ποτα 4αδο ΠΠ]Ἰυὰ παραὶ [δ] δῖ, δρὰ εαὶ 
ἡΠὰ ἴπ88ῖ, πιαρὶϑ ἰδ δὶ 1 φιοά ἱπτογάωπι εἴβοὶς φαδα φιοά μοι 
εἴβοις. δἰ υθσοὸ ὅρο εἰβοίῃπε, ἰὰ φυοά χηαρὶς εἴβοῖξ ἰαίδπι. ρὑτγᾶθ- 40 
ἴεγεᾶ δὶ δδάεπι γα δἰἴδθγαπι οἷϊ τηδϑὶϑ δἰτθγωτι ταΐποϑ ἴα]ε; εἰ δὶ αἰτθ- 
ΤΌΠῚ [Δ]1 τὰ δἱξ τηδρὶβ 16]ς, δἰΐδγυτη πο δἱϊ ἴ4]} τα πιαρὶο ἴδ]6,, πιδηὶ- 
ἔδδιθτι δϑὲ ρυιμιιμ 6886 τοδρὶβ ἰ8[6. ργδείδσεα ἀποεπάυπι εϑὲ ἀγρὰ- 
ταθητιτι ΔΡ δἀὐϊαποιίοηο, δὶ φαϊά εἰάθιι τοὶ δάἀϊπηςῖαπι οεἰβοῖας τοΐππι 
τηδρὶδ 1416, δαὶ δὶ τπίπυδ 18} δἀϊππείυτα εἰβείας ἐοϊαπι ταδρὶ Σὰ Ϊα. 
δἰνη εν ἐχ ἀδιγαοϊίοπε: πὸ επὲπι δρὶδῖο γεϊφαυτα δὲ πιϊπτδ ἴδὶο, 
ἰά εδὲ πιαρὶϑ 1616. δὲ φῦδε δμηπὶ σοπίγαγι 8 πλῖπιι8 ταϊχῖα, δαπὶ πιδρὶϑ 
1411, πὲ αἰβίιιδ δδὲ φυσά πίρτο εϑὲ πιὶπιᾶ 9 τοϊχίυπι. ἱπδΌΡΕΥ ᾿γϑδίεσ 
δΌΡΓΑ ἀἰοῖα, χαρά τριβ18 φισοὶρὶξ ργορτγίατα γεὶ ργοροϑιίδο ἀδβηϊίο- 30 
εη: γε] δὲ ἰδὲ ἀδβηϊίο εδὲ οοΐογ βαρ δῃδ υἱπὶ ἀϊσρεγεθπαι νἱ- 
δάπι, ἰά εεὲ δἰ βία χιοὰ πιαβὶδ δὲ υἱοῦ βαρβῃϑ υἱιὸ ἀϊδρεσίθμας 
γίϑηπι. ᾿ 

6. ϑὶ σετο ργοβίεπια πὸ υπΐίνογθαὶθ δβεὰ ἱπ ραγίβ ροϑίξαπι 
ζαετῖς, ῥγίμνυπι Ἰοοὶ οὔλπαθ Ὠπίνεγδαϊθθ, 4ποὸ8 ἀἰϊχίπιι8 γϑΐεγε δὰ 
φοηβηπδηάυτι νοὶ τοί! θπά πε, 1165 ϑπῖ. οατη παπῆχια ὑπίνεγ- 
88 16 Γ ΘΥΘΥΙΤΩῺ8 διτιξ σοι ἕκατι, οἴζαην ἴῃ ρᾶγῖδ οϑι οἰ πιὰ: πᾶ 

8 οχηπὶ ἰηδὶξ, δβἰϊαιῃ δἰϊσαὶ ἰπεϑὲ; δὲ δὲ πα} ἐποίς, Ὧ6 δἰϊοπὶ χυϊάδηι 
ἱμεδῖ. πιρχὶπιθ δυΐοιη ΔΡΕ δἰ σοτηπιθπ68 ϑθηΐ ἰοοἱ, αὶ διιπππξατ᾽ Ὁ 
Τρροϑιεἰ5 τδξ. σοηλιραι 8, οἰ φαϑι 08. 8640 6 δηλ ΡΓΟΡΆΒ ΤΟΣ Ροδξα- 
Ἰαΐωγ, οἱ οπιπΐθ υοϊπρίδϑ δϑὲ ἰπ Ροπίϑ, δἐΐαπι οπιηθι ἀοίογαπι 6888 
ἷπ ππϑ]15; δὲ δὶ φυδ υο]υρίαϑ εϑὲ ἰὼ βοῃὶθ, δια ἀοίογοπι χαθηάδπι 
6856 ἴῃ πι8]18, ργδϑίθγθα δὶ 4118 δε η80.8 ΠῸῊ δϑὲ υνἱϑ δὲ ἔβευ ἴα9, εἰΐατα 
8688 ργίγδιίο συδδϑάδιῃ ποῖ εϑὲ παρ ες! } 1145; οἱ 91 φυϊά Ἔχ ϑϊτοδ- 
Β16 εδὲ 8. 1}6, οἰΐαπι δχἰβεϊπιδῖῖο χιδθάδμη οϑὲ δοϊθητϊα. ΤΌΓϑιϑ δὲ 
φυϊά ἱπίπϑέθτω οϑὲ Βοπυτα, δἰΐατα ἱμβίανα χυρρίαπι εδὲ πιδἰιη; δὲ δἱ 
αυϊά ἱπίυδῖε ἰδοΐατη εϑὲ πιδίηπι, δἰΐαπι δἰιψυϊὰ ἰυδὶα ἕδοιπι οδὲ 
Ῥοπυπι. εἴ δὶ φυϊά νοϊυριυοϑαια ε8ὲ Γαριεπάυια,, δἰΐδηι Ὑοἰπρἕαϑ 
ἀυδεάδιπ εβὲ ζυριοπάδ. δϑοιπάμππι μδος οἱ 8] φυϊά γοἸριποϑιυτη οἷϊ 
Δ Έ16, οἰΐατα υοἱιρίαϑ φαδθάδηι δϑὲ τ Βοηΐδ. οἵ ἴῃ 16 φῇδε σΟΥΓΌΣΙ- 
Ρεπάϊ νἴτι Βαβδβηῖ, πεοποη ἴῃ ψεηθγαιοηὶθαβ εἴ σογγαρ οί [1- 
ἄδιῃ 86 τεβ μαβρεῖ. πϑχι δὶ συϊὰ συπὶ Υἱοῦ μαρεβαὲ ςοττιππρεηάὶ νο- 
Ἰαριαΐετη νοὶ δοϊθηιίατα, δϑὲ ἰθ Βοπὶβ, οογῖ φαδθάδπι γοϊαρῖδϑ νοὶ 10 
βοἰϊεπεϊα δγὶξ ἴῃ πιδ]19.. δια! ογαας δὶ σουττιρέῖο φυδεάδτ δοϊθπεϊδα 
δϑῖ ἱμ Βοῃΐβ δαὶ ραηδγαῖϊο αυδαάδηι δϑὶ ἴῃ πηδ]ΐδ, οτὶξ δοϊθητῖα ἀπαθς, 
ἄδπι ἱπ πιδὶϊδ. νεἰαμὶ 5ἱ οὈ] το δογαπι φαδα τυγρίϊξον ορῖς οϑὲ ἱπ Ροηΐβ. 
δαϊ ΓΟΠΙϊἰβοθηῖα δϑὲ ἴπ 1Π8]18. ςαγὶε δοϊθῃϊα ΘΟΥΤΏτη 4086 ἱπΓρίτοΓ 
δεὶϊ οτῖξ ἴῃ πλ8}18. δαάεπι δδὶ το δἰίοιτηη: ἴῃ οὐπηὶθ5 δηΐπι δἰ παῖς 
1ετ δδὲ ργοβδθιταθ. ῥγαθίεγεα εχ 60 4ποὴ πιᾶρὶβ δὲ πιϊπυϑ δἱ 
δ τοτ Ἰμδδὲ, Ὠᾶτῃ δὶ αυϊὰ βογαπι πᾶς δαὶ εχ 10 βθμεγα, 81 

Ι 
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ταδρῖϑ ἰΔ18, πΌΪ στα ἕαπιθπ δόσται δἱϊ ἴα]6, πὲ ἰά φαϊἄοιι χαοά ἀϊοίπηι 
40 δδὲ ετῖξ ἰὰ16. συεἰα δὶ τιαρίβ βοϊευϊία φαδεάδπι εϑὲ ἱπ δοπὶδ- φαδπι 

γοϊυρίᾶθ, πὰ] δὐξοπι βοϊοπεῖα εβὲ ἰπ Βοπῖβ, ὩῈ νοϊαρῖδϑ φυίάεπι ἴῃ 
Ῥοπὶβ τς, αἴφὰε εχ εὸ ηυοά ε95 8[1π|] 16 Γ, εἴ εχ 60 4αοὰ τηϊπῃβ, 
᾿λάδιπ ἀγρυΐτατγ. οοδὶξ δαὶ εἴ ἰηβιπαᾶτε εἴ οοῆχτηαγε. υθγοσι εχ 
80 4υοὰ οδὲ ϑἰμ]] ποτ, δῖθο ἴασεγε ᾿ἰσθῖ: εχ 60 δυΐειπ συοά πιϊῃτιδ 
δϑὲ, ςοηβγιπᾶγο ἱδηΐσια ἰἰσεῖ, ποῦ ἱπῆττπδγθ. πᾶσα 81 δἰ πηι τοῦ ας ]- 
88 ΄ἀηδοάδπι 68ὲ ἰη Βοπὶβ οἱ δοϊθπῆα, δὲ δαΐοτα ἰδοῦ ἴδ φῃδεάδι ἱπ 
Βοπίβ, δἴαπι δοίθπια θϑὲ 'π Βοπὶβ. δὲ δὲ δ ]ὰ ΓΑ υΪτᾶ8, πὸ 8ο θα 
ἀἰάοθιμ. 8 υεγο τπήπας ἔδο 88 σιαδάδιη εδὲ ἰῃ Ροπὶδ απ πὶ 806 η- 

ὯΔ, δοξ δυυΐθπι φυδδάδιῃ ἴδοι 88 ᾿π Βομἰδ6, 6δὲ δἴϊᾶτα δοιεπία, δὲ δὶ 
πὰ]]ὰ ΓΑ οὐ τῶ8 6σὲ ἰπ Βοπῖβ, ποῦ πδοθθδ6 εϑὲ δήδιω δοϊθπίΐαση πῃ απὶ 
6586 ἴῃ Βοιΐθ. ρμαΐεϊ ἱρι τὰν οοπβγτηαγὶ ἰκπίαπι Ρο888ὲ εχ εὸ 4ποά 

80 τηῖπιϑ δϑῖ, ΠΟ δοίτη δυΐθιη οχ δἰ θ ρξεπεγο. ἰιςεῖ ἰπβγπιᾶγε, δε 
δἰΐδιπ εχ εοάεπι, δὶ δυιπδίαν χυοά 6εϑὲ πιαχίπιθ 1816. υδὶμεὶ οἱ ροϑὶ- 
τη 511 8ϑοϊοπῆδαι. αϑηάαιῃ 6586 ἴῃ Ροπίϑ, ὁϑιεπάδιυν δαῖεπὶ ργυάθη- 
τἴατα ποὴ 6566 ἴὰ Βοπίϑ," π6 αἰΐϊα φυϊάδνα δοϊοβεϊα δγὶξ ἵπ Βοπιβ, ομτι 
:8ἃ ποη οἷξτ' 4α86 πιαχλιπδ' υἱἀεῖοτγ ἐ886. Ῥγδείέγεδ εχ Ἀγροιμεοὶ ἰάσις. 
εἴβοιζαν, στη δὶὲ ροϑί ἰαἴαπι, δὶ πὶ ἱπϑὶῖ γὙ6] πὸπ ἰπϑὶξ, εὔΐαπι" οπιπὶ- 
Ῥυ5 5 π 16 Γ 1π6886 γϑὶ ποι ἰη69856. σδίυεὶ 91 Ποπιὶηὶ9 δησπηᾶ δὲ ἰτῃ- 
πιογία 5, οἴϊαμι 4}145 6886 ἱπηιπογίδὶθϑ: δὲ δὶ ἤδδο πο δὶῖ, πὸ αἰϊαφ 
φυϊήοπι 6886. δὲ ἱριμγ ουϊάδτα ἰποδ86 Ροεϊτυπι εῖ, ρτοραπάυτ εἰ 
ουΐάαπι ποη ἴπ6886: ΠοΠϑα α το επίτν ὑγορῖον Ὠγροιεδῖπι, αἴ πΆ}ὶ 

120 ᾿θδ1:. αἵ οἱ οαἰάδπε πο ἴπεσδα ροϑίτυπι δῖ, ργοδαπάυπι 6εδὲ ουλάδτν 
ἦπ6586: 8ῖ5 δηΐτῃ ςομϑ 6 ΠΕ η8 δὶ αξ Οππμί θυ 1π1ῖ. ταδηΐζεσῖυπι ἀπῖθπι 
6δ διιπὶ αὶ ἰΐα ϑαρροπῖε, οῆοεγε ργΌΡ  ἐπιὰ ππίυετϑαὶθ, χαρά ροϑὶ- 
ταπι ἔπεγαὶ ἴπ ραγίε. πᾶπὶ δοαυυτη οεπϑεξ εἰ Ῥοϑία]αϊ υἱ αὶ ἐπ Ραγῖδ 
σοποραάϊε, πηϊνευϑα τεῦ σοπορααϊ, χοΐα σὶ τπὶ ἰηϑὶξ, δἰΐατν οτρηῖθυδ 
διμη ον ἰπθ 886 σοπβοῖ. οὐπὶ ἰρί τὰ Γ ΡγΟΡ  6πιδ δὲ ἱπἀεβυϊξοπι, πη Ὸ 
ταοάο ἱπῆππιματὶ ροῖθδξ. υϑὶυιὶ δἱ ἀϊχιὶ υοϊαρίατετω 68ες ἱπ Ροπί9 ἂπξ 
ὩΟῺ 6886 ἴῃ Βοπίβ, πες δἰίπὰ αοϊοχποιη ἀεβηίθηάϊ! οδυβα δάϊεεὶς. 
πᾶτ δἱ φιδπάλτη υοἰυρίαϊεπι ἀἰχίς ε886 ἵπ Βομΐδ, Ῥγοβαπάυπι δεῖ 

10 τῃίνϑγϑα το παϊϊοιη 6886 ᾿πὶ Βοπίβ, 8ἱ ἰαϊαγαιη ἐξ τ ευεγίδιογ φυοά. 
Ρτοροδίτωπι ἔαϊξ. οἰτα τοῦ δοΐεπι, εἰ 81 φιασάδτη νοἰπρίαίοπι ἀϊχετῖξ 
ὯΟΠ 6886 πὶ Βομίδ, ργορᾶπάυπι δϑὲ Ὀπίυθγδδι ον ΟἸΝΠΘΊη 6886 ζῇ 
Βοπῖδ: αἰϊεγ δθίεπι ευδτῖὶ 8Ὸπ Ροῖϊοϑξ, πᾶσα δὲ οϑῖθπ ἀδύτητιό 6586. 
4αδπάδπι νοϊυρίδίοτν ποη ἰπ Βοπὶ8 δα 6386 'η Βοπὶβ, βοηήηη θνετ- 
“Ἐϊαν φυοα ρτγοροβίταπι [αϊξ Ῥϑῖδὶ ἰρίταν τπὸ ππίάοπὶ πιοήο γεζεὶϊ 
Ῥο886, φζοπΑγιπασὶ δπΐετι Ὀἰαγιατη. δῖνα δῖε Ὁ υ Θυβδ ἐτθτ' οὐἰομὰε- 
τῖπειδ οἰππεπὶ νοἰηρίδἴοτη 6886 ἰπ ΒΟΗ:5, δῖνε 6886 χαδμάδτι νοϊυρῖα- 
τοῖπ ἴῃ Βοηΐβ, ργορδῖπτη ογὶϊ χιοὰ ζαϊξ ργοροβίταπι. 5ἰ μα Ἰτογχας οἱ 
ἀἰοοετενἀο ρμριόραγε οροτίεδι 6528 χυδπάδπιὶ γοϊπρίεῖεπι ποη ἐπ. ΡΟ", 
8ἱ οδἰεπάεεγιθαδ ΠΏ ]]δτ 6586 ἴῃ ΡΟΠ8 γα] χυδυίδπι ΠΟ 6886 ἴῃ Βοῃΐδ, 

30 Ῥτοββίυπι δὶξ πίγοψῃε πο 40 ἴδπι υπίγογϑα ἰτετ αύδτη ἴῃ μανίθ εθ65 
φυδπάδπι νοϊηρίδϊοιῃ ποῦ 'π Βουῖσι ςτα δαϊειη ἘΠεδῖ8 δϑὲ ἀεβπίϊα, 
Βἰαυίατη δυδγίεγο ᾿ἰϊσἊ δὶς, υϑἰατὶ δἱ ροδίταπι Γο τίς συλάδπι γοἸηριδιὶ 
Βοπῦπι ἱπ6886, οπἰἀαπε ΠΟΙ 1Π6886: δῖγ8 δηΐτη ργοβαϑίαπι [π6 ΠΔ οἵη- - 
πόει υοϊαριαϊοπι 6536 ἴῃ Βοηΐδ βἰνα παϊϊαπι, ἱπβγηναῖιτη ογὶὶ φιοά 
ξαὶϊξ ρῬγοροϑίτιπι. δὲ δὶ Ὡπδπὶ ἔδπῖθτι γοϊυρίδἴοπε ροϑαϊξ 6586 ἰπ ΒΟΠΐδη 
9 Ἰπο 18 ἱπῆττηδγι ροῖθϑδι: πᾶπὶ δὶ οϑίθπ ἀδγίπιῃ8 οἵπηθπι γ6] δὰ ἢ - 
Ἰατα γεἰ ρ᾽Όγθθ ὑμᾶ 6886 ἱπ Ροηΐϑ, ἱ Ἀττπδίεηπι ογὶξ φῃοά ζυϊξ ργτορο- 
δἰτυπτο. οὔτ δαΐοπι ἐπ 6515 δός πιαρίδ ἀδβπία Ἔξ, υ δὶ}! ριθάθη- 
ἤλπι δοΐαπι δχ υἱγίῃ  δὰ5 6586 δεϊθηίξατη, σαβίτθου τα ΐϑ ̓ἰσοὶ ἰηῆτ- 

80 ΒΊΑΓΕ: πᾶν δὶ Οϑίο πἀθγτΩ 8 οπιδῖα υἱγτοΐθαι δτὶ Πα ]]6πὶ δὺξ δξῖατα 
αἰΐαιπ χηδηάδιπ, νοἰνεῖ ᾿πϑ ἴαπι 6856 δοϊθηϊίαπι, δαὶ μδης, ἰὰ 6ϑὲ ρστι- 
ἀεπεϊατι, ποπ 6886 80 ΘΠ τη, ἱπβιτηδέστα ετὶξ φυοά ργοροϑίἑαπι ζαϊξ. 
Ῥτοάεϑβε δἰϊατη γαϑρίοοσα δὰ βἰπρυϊαγία, αυϊθὰδ ἱπεό8ε ἀπὶρρίαπι νοὶ 
ΠῸΝ ἰπ6586 ἀϊοἴθηι [αϊξ, φαευπδάπιοάετα ἰπ υπίν δα θὰ5 ρτο δ] ειπδεῖϑ, 
Ῥτδθίογεα βεπεγᾶ δοπὲ ἱπϑριοίεπάδ ἃς ἀϊνίάοπάα ϑεσυπάθπη δρεςῖε5 
ϑχας δὰ ἱμαϊνϊάυα, χαειπδάτποήππι αηῖθα ἄϊεῖαπι ἔπιξ. δἶνθ δηΐπι 
ΟἸππὶ νίϑυπι ἔπει ἴω 6888 γα π0}}}}, στῖπ πιι]τα ρτγοϊαῖα ἐπθγπξ, ρο- 
διαϊαπάυπι εδὲ πὲ πη υθγβα τ σοποδάδειτ, ἀπὲ ΟΡ οἰαίωτ αυὰ ἴῃ τὰ 
ὭΟΠ ἰΐδ δἷϊ. ργδεῖθγεα ἱπ υΐθα8 ᾿ἰςεῖ γε] δρβοῖθ συδὶ πίππογο ἀϊδίγὶ- 
Βυθγα δοοϊάδηϑ, οοποίιἀογαηππῃ δϑὲ δὴ παϊΐυτα Ππόγυτη ἱπδὶϊ, συϑὶαιὶ 

ὃ δὶ ῥῬτόβδγβθ Ὑο]διπαβ ἔοπιραβ ποτὶ τπουθγὶ πθς 6586 πηοϊαπι, ΘΠυτηθ- 
ταϊϊομα ἀοοεπάμτη εϑὲ ποῖ δἷπξ δρδεὶθβ ᾿δοιοῃΐθ: Πδαὶ 81 ΠάγΌτΩ 
ΠΏ }16 ποῖ ἐειηροτὶ, ταδηϊ δβϑῖυτα δϑὲ τα πιρὰ8 πες τιουθευὶ πΠ6ς 6586 
ταοῖαχα. δἰπι έν εἰΐαπι ρτο ρα ίπιαϑ δηϊηαπι ΠΟ 6588 ΠΠΠΊΘΙΤΙΣΙ, 

᾿Αποπῖξ 6η8 δαὶ 80 1}0116 6586 ορίπδθ! 8 ροηπ8, 

ΤΟΡΙΟΟΆΛΌΜ ΙΙ1. 1Υ. 

ἔδεῖα ἀἰνϊβδιομδ, ΟπΈπετα ΠΣ ΕΤΏΤΗ 8886 δαὶ ἱπρΆΤΈΤα ἃπὲ ΡΆγοτα. εἱ 
ΠΒΙΠΗ͂Ι6 δηΐμηα που Ὲ δῖ ἰππρῶγ Πεαῖ6 ΡδΥ, ραϊεϊ δαπὶ πὸ 6888 
πὐτοθττιπι. δὰ σοπβιπηδηάιπι ἰβιτυγ σοὶ γος ]θπάπτη δοοίάθηϑ ἐσ 
Βιαϊπεπιοάϊ Ἰοςίδ οἱ 11 ἀγβτιεπάπιη δ8ξ. ΄ 

ΙΝ. 
1. Ῥοεῖ δες ἀθ Ηἷς χυδε δὰ ροπὺϑ εἴ ρτορτίιιπι ρογιϊπθηϊ υἱ- 10 

ἀοπάτπι εεὶ. ας δυΐετα δαπὶ εἰοπιθηῖα δογιπὶ απὰ6 ρατπηεοϊ δὰ 
ἀεβηϊίοιοθ: ἀ6 δὲθ δυΐθπι ἱρβ18 ΤΑΤῸ ιδδιαπὶ 401 ἀϊδρυϊαπὶ. δἰ ἰρὰ- 
ΤῸΓ Ροϑίϊαιῃ {πο ΥΣ 6586 αἰϊσΐαδ ταὶ ΚΘ μη, ρτίπινσι γεδρίσθγο οροσῖδξ 
δὰ 68 οπιηΐα 4886 διπῖ οἰιϑάδπι ροΠΟΓῚ 9 σΠὶτ8 δὰ γ68 δϑὲ, υἱ νἱάοῶ- 
τπιι8 δη αἰϊουϊ ποῦ δἰἰγιυδίυγ, αυσπιδδιποάυπι ἵπ δοοιάσαϊς Βὲ, 
γεϊυξὶ δὲ Βοῃύπι ροπαῖμγ 6886 ρειυ8 γοϊπρίαι8, υἱάεπάπιι οεξ δα 
αἰίᾳαα υοϊπρίδϑ βοὴ δἱξ ἰπ ΒΟπὶ8: πϑιῃ 8] ἧος ἀἰοὶ ροοϑὶξ, τπᾶπῖ6- 
διοτι δοὶ Ρομυῖη ὩῸΠ 6886 β6η08 νοἰπρίαι 6, 4ὈΪὰ ρβΘθ 8 ΟΝ ΠΙ) 9 δῦ 
δρΘεΙΡῸ9 ΦᾺΡ 86 ἐοπίθπεβ διε θυ ατγ, ἀεῖπάς υἱάἀθπάϊιπι 68ὲ δα 
ΒΟὩ διτρυδΐυγ ἰπ 4υφεδιίίοπε αοϊά οδῖ, δεᾷ υἱ δεοϊάθη9, χυειηδᾶ- 
Ὡνοάοπι δἰ γιατὶ πῖνὶ δἰ ΡΌτα υδὶ δηϊπιδα ἰἤ αιοῦ ἃ 86 Ἱπονδέπσ. 
Ἀδ4Ω6 δηῖπ πἰχ εϑὶ 14 φιοά αἰδυνῃ, ῥγοῖπάθ αἰ δτα ποα ὁδὶ ροτιῸϑ 
Αἰτὶθ; Ὧδς δπίπια δοὶ ἰὰ σποὰ τιονδῖιγ, δε οἱ δςοϊἀϊξ αἱ τιοτεαίατ, 
πδηνδάπιοάυπι εἰ δοϊιπα 1 δῶθ ρα ἃςο αϊξ τι Διπ τ εῖ εἰ ἀπ Βα ΪΔ}8 δἱξ, 
Ῥτδείθγθα ρϑῖμι ἐπ ἃ χυοά τπούθῖιγ, ποὴ αυϊά δαὶ, 964 δἰϊφοϊά [2- 
εἶεπϑ υδὶ ραῖλθπϑ δἰ βωϊβοαγε υἱάθίαγ. δ181}15 δϑὲ γϑῖϊο 8101: ποῦ θπὶπι 
αυϊὰ δἷξ ἢἰχ, 664 φυα]ὶβ εἴξ, ἀδοίαγαι, φύδγα πϑυΐτυπν δογατη δἰττὶ- 
Βαυΐϊτυν ἴω φαδεδῦοπς χυιὰ ε8ῖ. χπαχίπια δυΐειη οροτίεϊ δὰ δοοϊἀθη 8 30 

, ἀεβαιοπειη τεβρίοθγε, δὸ υμἤενε δὴ ἀρίοιυγ δὰ τά χποῆ ἀϊοῖαπι οϑὲ 
ε8εε ξδηῦσ, αἱ οριαϊωγ. δἄ δὰ ηδε πῦης αἶχί. δοςῖαϊξ ὁπππ πὶ δἰ χαϊὰ 
δεΐρσαπι τηουεδῖ δἴ' πο τῆον εϑῇ, δἰχη ἤ σας αἰ Αἰ Ραγα δἷϊ οἱ πῸᾺ οἷ 
4βατα πρυΐσυι ΘΟΓῸΠι 6ϑὲ βΈπι, 866 δοοίάοπα, αιοηίαχη δοοϊάδῃϑ 
γοσΆΡδπνπ9 φαοὰ ροϊεϑῖ "'πο846 Δ] Ἰοαΐ δὲ θη ἴπθ886. ῥτδθίδγθα υἱν 
ἀεπυτα εδὲ ἂπ ὩῸΩ ἰπ εδάδιῃ ἤϊν᾽δέοπε δἰπὶ βεππϑ εἴ δρεοῖοβ, δεὰ 
αἰΐεγυτα δὶ: βυ ϑιαμεϊα δξεγατι χθδὶθ, υὙεὶ αἰξθττηη οἱὶ δὰ αἰϊφαξὰ αἷ- 
ταττιπὶ συθ]6. νου οἰχ εἰ οΥξποϑ εδὲ σι υϑιαδεα, δἰρατη υοσοὸ ποῖ 
δϑὲ φυβοϊδηϊία ϑεὰ φυαϊε: φυαργορίεν δἰ πίη πὸπ δδξ ρα πτϑ οὐνί Π6ς 
οΟΥ̓ξοϊ. τώτδτις ϑοϊδητία δϑὲ ἴῃ ΘΟΓΏΤΗ ΠΕΠΙΘΙῸ 4086 δῇ αἰ χαϊὰ τεΐε- 121 
ταβταγ, Βοπηπι ἀπίειῃ εἴ Βοπ ϑίλιτι δϑὲ αιδ]6 : συγ Βοπδβίυση τοὶ 
Βοπῦπι βοὴ δϑὲ βθπῃς ϑοἸθπιϊδε, αυατηοφυία τα ταϊδίοστιμν ροθοσα 
ἰρϑα 4ποόφπε τγεἰδῖα 6886 ορογίεϊ, φῃειπδάτηοάπτ ἐπ ἀτιρὶο ρεγορίςοτα 
Ἰίσεῖ: δἰδπῖπι πηι Πρ τι στα δἱξ ρεππ5 ἀρ ϊ, ἱρδοιη φαοαπε ἴῃ γε Ϊα- 
ἰογιπὶ ΠΌΠΙΘΡΟ δβξ." οἱ αἴ ΠΥ ΘΓ τ τ ἀϊσαιθ, 5} δαπάθπι ἀϊνίβίο.- 
πότα οροτιεϊ εἴ βεπὺδ εἴ ϑρεοίεπι οδάεγε, βἶνε δηΐπι ϑρεςῖθϑ δὲ 50}- 
δἴδττια, εἰλδτι ραπτ5 δδὲ δι ρίαπδ; δἶνα δρθοῖοϑβ δῖ σπᾶΐα φηϊρρίδτα, 
εἴϊαπι βεπῶς εϑἴ 4ιι41]6 σιρρίδτα. υδἰυτὶ 981 αἰ βυπη ἐσὲ 4μᾶ]ε φαΐρ- 
Ῥῖίατα, εἰΐωτη ἐοΐογ. 531π|}}}8 δϑὲ δἰ ἰοσήτη γαῖῖο. ἰΐθτῃ οοποιάογδη τα τὸ 
εἴ ΔῺ πΠδοδϑϑ ΗῈ γεἶ δη σοπεϊηραῖ, εἶπ φηοὰ ἴῃ ρόπογε ροϑίξατα δδῖ, 
βέμι8 ε886 ῥραυιΐοερ8. ἀεβηϊεῖο δαΐθτα ραγιϊοὶραπαϊ δϑὲ γεοῖραγα οἷα 
4ποὰ ςοπεπιιιοαίαγ ἀεβοϊίοπετ, ραῖδὶ ἰρίτοτ ϑρθοὶεβ 6886 βθηθ- 
τσ ῬΑΓΌΟΙρο8, βεπογὰ ν6ΓῸ βρδιϊεγαπι πο ἰΐθιη: ϑραοΐθ8 δηΐπὶ γθοὶς- 
Ρἱξ ρεομοιῖς ἀοβπιίοπεπι, βθηι8 δυΐδτα πον γοοὶρὶς ἀοαπιἴοποπι 5ρ6- 
εἰεῖ, οοποίἀογαη απ ἰρίτυτ ε8ὲ δὴ ϑρθοίεὶ ραγίϊςορ9 81} νοὶ ραγέςερϑ 
6586 Ῥοϑϑὶϊ ροπῃ8 ργοροδίϊατα. σαὶτιὶ δὲ αυΐδ: ϑιδῖθαι αἰϊφαϊὰ 6886 
ξεαδϑ ἐπεὶ8 δὰξ ὑηϊπ8, δοοὶἀϊξ δηΐπὶ υ ροπτδ 811 ρατιϊςερ5 δρδοϊοῖ, 
χαοπίαπι οἸπηΐ 5 118 4πιδ6 βιπιῖ δὲ 6δῃη8 δὲ ἅπυτη δἰ ἐτι υΐτιτ; ργοῖπὰθ 
εἰΐαπι δοστπὶ ἀεβηίεϊο. ῥτδδῖοταα υἱάθπάυτη οϑὲ ἂπ ἀε δἰίφυο ἰγὰ- 99 
ἀλῖα δρθεὶθθ σϑγε ἡϊσαῖογ, ρθηα8 σηΐοτι ταϊπίπηθ. τ θα δὶ ροϑίξατα 

᾿ποπΐδπι οἱ φῃοά πον 
εξ, Ορ᾿παρῖΪο δε Βηΐδιτ, φαδηἀοφαϊοπι τανΐτα δουοπι Ζπ8 ποῃ 
δηηΐ ορίῃα]α δαηξ. 6η8 γΈΓῸ διιξ 891 8116 ποῖ διεγὶ Βαΐ οἱ ααοὰ ποσὶ 
65, τιδηϊΓϑοϊοπι δϑὲ. υδργορῖθγ πε4Ὲ8 δι8 πϑαιιθ δοὶ δὲ] δϑὲ βοπυδ 
ΟΡ ἰπΆΡ 1119. χυϊθαδ δπῖπι δρθοῖδ5 διε θεία, [δ ρου σιοαιι8 δεῖγι- 
Ῥαὶ οροτγῖες. ἰξθιπ υἱάθπάμπι δδὲ ἂπὶ πα] ἰὺ5 Βρδοϊεὶ ραγιῖςερ8 6886 
Ῥοδϑῖς [Δ΄ ασὰ ροβίτυπι δδὲ ἴἢ ρθῦθγο. βοιὶ οπίπι πϑαυΐξ αἱ ρεποτῖα 
δῖ ραγῖϊςορ58, ατιοὰ π}}] 15 δροοϊεὶ 65ῖ βατιῖςορ8, πὲϑὶ ἰογῖδ δἷὲξ αἰίφυα 
εαγαπι ϑρδοΐθιτπι, α1186 ἱπ Ρτίπια ἀἰν᾽ϑίοπο ροηοτίϑ ροπυπίυγ: ἤδδο 30 
δυΐεπὶ ρβΈΠΩ8 ἴδηπέιπι ΡΑΓΠ οἰ ραπί. δὶ ἐρί ταῦ ροβί ματα ἕαϑυῖς τποῖπαι 
6886. βεηῖ8 γοἰρίαι!8, σοπδιἀεγαπδιηπ δδὲ αἢ υοὶπρίδϑ πθο 811 οοτ- 
χτριὶο πες υδγίδειο πθὸ αΪ1ι|9. δχ το] ϊαυΐδ 401 ἀϊοπηΐυγ 6966 πιοῖπϑ. 
ξοπϑῖαϊ δπὶπὶ θατὰ πῈ ἢ] 1ὰ9 Θροοίοὶ ρδγιξοίρετα 6866, ργοίπάβ πθὸ 



ΤΟΡΙΟΘΟΆΌΜΈ ΤΥ. 

᾿ἤπδε ἴῃ ρῥτῖπα βοβευῖδ ἀἰνίαιουδ ρῬΟμΏΠΙΩΣ, Ῥαγιϊς ΟΡ 8 αἷς. δἱ ἐξῖξατ ξεπετῖς, φαΐα πιϑοδοθ8 εϑὲ αὶ ἰά φηοά ζϑπετὶς δϑὲ Ῥασγιοερβ, εἰΐδια 
Δἰϊουιῖας βρεοίεὶ δἷξ ραγιίοερβι συοοίγεα υοϊαρίαϑ ποτ 88ὲ ϑρεοὶβϑ 
ταοιϊϊοηὶδ, π6 6 ἀππῖη δχ ἰεινἰἀαϊ5, πδο δα 116 486 56} δρϑεὶα ἱποῖϊο- 
αἱϑ δαηῖ, πὶ ἰμαϊνίάπα ηυοαυδ ροπαϑ εἴ δρεοίθηι ραγιϊείραπε, αἱ 

2 φουϊάαια Ἠοὶπο δὲ Βοπιὶηὶ8 εξ ραγίϊοθρα εἰ δπππα] 8. ργαείδγε υἱ- 
ἀδιάνα 6ϑὲ δη ἰαϊϊι8 φιδιη ρϑηὰς ρδῖθαϊ ἰά φυοά ἴῃ βεπεγε ροϑέτυτα 
εδὲ. τπτ ορίμπαρι!ε Ἰαῖῖα 5 ραΐεὶ φηδῖη δα8, 4θῖα δὲ φυοὰ εοὲ εἰ φιοὰ 
δου ἐδὲ ορίπαρι]6 εδὲ φυδέε ορίπαβ}]8 ποι ροϊεϑβῖ 6656 ϑρθοῖδδ δη 118, 
«αΐα ξεδιι8 δβαιρατ ἰδιἴθ5 ραξεῖ᾽ φυδτν 5ρεοῖθϑ. ττγϑαϑ δὰ ἀς τοϊϊἀετη 
τεῖνιι8 φεητιϑ δἰ δρεοὶθβ ἀϊσαιάγ. γυϑ]ὰεΐ οἱ εαγὰπι 4886 οτῆϊθυ8 σον 
δεχαοηια 9απῆ, αἰδογια ρομὰ8 δἰΐογαπι δροοῖθδ ρμορίία [ἀδγιϊ, πξραΐα 
δἢ8 εἴ ἀπυππ. οὐππὶ ἐπῆπ γαὶ δη8 δὲ ἁπυπι ςοπδοφιδηϊία ϑαηϊ. ΤΌΔΕ 
σιδπεταπι δϑὲ δἰ τογίαϑ ροπιβ, 4υΐα ἄς τοξίάετι τερα8 ἀπῖρο ἀϊουπίας. 
᾿διπι τος Β᾽, δἱ ρτίπιααι εἰ ρυποὶρίυπι αἰτογανα δὰ ἀἰῖαγο ροϑίξιπα 

10 (χϑτϊ. πᾶν ῥτϊποίρίπηι 68ὲ ριϊπιαπι, δὲ ρτίπιθτι εϑὲ ρτϊποὶρίατα. 
{πᾶγ8 γδὶ ἀῖπθὸ 4ιδο ἀἰϊχὶ ἰάεια ϑιηξ, γ6] πδαϊγαιμ εϑὲ αἰξθγῖειϑ βεπ8. 
Ἔἰοιεημιπι δυΐοπὶ οὐπηΐαιπ δἰ αϑπιο ϊ ἰοοσγαην εϑἱ, ἀδ ρ] τ Βὰ5 ἀϊοὶ 
ἔθπιιβ φιδαι ϑρεοίειη τοὶ αἰ ογοπιίαπε. πδιη ἀἰῥεγεμεῖα ᾳάοχαε.ἀς 
Ῥαποίοσιθα. ἀϊοίϊης ζαωπι κεπιδ. νίάθγε διΐδην οροτῖθι δὴ ἰὰ φυοά 
αἰοϊαιη 65, πο οἱξ ἀπξ ποὺ υἱάδαίιγ 8586 ρβθηαϑ δ] σαϊι5 Θογατῃ {δ δ 
δρϑεὶδ ποὺ ἀϊπζεγιπι, ϑεὰ 18 φυὶδ οοπβτγιιαῖ, νἀ οθὴς δὰ αἰϊουΐιϑ 
Θογπαι διῖ βϑῆπβ. ἰάθπι ἐπα οϑὲ δοστπι οτηπίττι 4πᾶ6 8ρ6οὶθ ΠΟ 
ἀἀδἝετνπι καπιιβ. δὶ ἀρίταγ ἀπῖι8 ρθη 9 6586 ργοβδίστῃ [μετῖ, οοπϑιαϊ 
6586 ΟἸπῃϊπτη; δὲ 81 ὨΠΐι8 ΠΟ 6586 ργοβδίοιη ἰμογίξ, οομϑῖαῖ 6886 

20 ὨῈ]]ϊπ8. τιξ δὶ φυΐβ ἱπάϊν!ἀπα8 ἐΐπθαβ ροῃθηςβ ἀϊχετγίξ ἱπϑεοδθ!}θ 6886 
φδττι βεηιι8. ᾿πϑᾶγαπι απὶπὶ ας ἀἰν 4] ροϑϑαπὶ, ποῦ δδὲ ρεπὰ ἰὰ 
ἀιοὰ ἀϊοίπιο 68ῖ, εὔτα ϑρθεῖδ ποὴ ἀἐἴεγαδε, φαππάοσυίάδει οὔνπθδ 
Σοοῖδα ᾿ϊηδαθ δρϑοῖθ ἔπῖον 86 ΠΟῸ ἀϊβογεραμε. 

ς ᾧ, ᾿Οὐποίάογαγα δἰΐατα ορογίεξ δὴ δἰ ἐχαϊὰ δἰϊιὰ ζοπα8 οἱϊ δρεοὶοὶ 
Ῥτοροοῖίαθ, φποά πεφι8 σοπεποδξς ργοροϑίδπιπι βϑηυ9 πα ζας 88} 110 
διῖ, γρὶαιὶ δὶ συὶβ ροϑιογιξ βδοϊθημ δ 6886 βόα πι8 ἱὩδ 186. πᾶπὶ εἰ 
υἱτῖαϑ εδῇ βοηπϑ, οἵ πϑυΐτιπι βεπ 5 σοπτϊπϑε γοσζύιτι. αῦᾶτγα δοϊδπτία 
ΟΠ Ροϊαϑὲ 6886 β6πι5 ᾿π8ε|86. Ὑν θυ ΘΏΐτῶ, ουτα πη δρθοὶοδ 8Ὲ 

80 ἀπο ροβογῖριϑ δδὲ, δἰ ἔθγιπὰ δὰ} αἰζογο Ἷοπεπετγι. ἢοα δαΐθτα ἴῃ 
χυϊβαδβάαδτῃ ἀπρὶταποποτα παρ εξ, ποῖ πα ἰ]ἰα πίστη υἱάθξαγ ργιἀεηιία 
8886 δὲ νἰγίυϑι οἱ Γπϑεϊπ|α, δἰ πδαῖγαπι σε πὰ δῈ} αἰΐεγο σοπάμοσι. δεὰ 
ποΩ ΔΡ οταπίθαβ σοποδαϊξαγ ργυάδιθαπι 6886 δοεπίϊδιη, ἀποάεὶ χαΐα 
σοποθάαϊ μος υδγοπι 6886, ἃ σοτίθ υἱάδιγ Ὡδοθ856 6886 Ὠΐ 4186 διιπξ 
ἰαβάσια βεπεγα, γεὶ δίηϊ 5 α]ΐθτηδ γδ] δῦ ο δἰπὶ δὰ εοάστι βόποτθ, 
φηεταδέσδοστυτι εξίδτα ἴῃ υἱγαΐθ δὲ τὰ δοϊοηξία σοπίηρι: ἀπ θὸ δηΐμε 
ϑι πὶ δ0} δοάδαι ββθεγθ, 4ηΐα πεγτπι4π6 δογτιση οϑὲ μαριτυδ οἱ αἴεοο. 

122 οοποιἀοταηάστη ἰφίταγ δδὲ δῃ πδυϊγωμι ἰπ518 ργοροϑιΐο ξϑπαγὶ, πᾶπη δὶ 
δ6ς ϑβΡαἰίογπα ζότιογα διηΐ πος 80} δοάοπι βΈΠ 6 ΓΕ δᾶρο οοἰϊοσεπίαν, 
14 φαοά ργοροϑθίππι δϑὲ ποῖ ροΐεβὲ 6886 βαπῦδ. ςοηῃβίἀθιαγε δέϊατα 
οροτίει βϑητ ργοροδὶεὶ ξεῆδγιθ, δἴατθ ἰξα δεταρΡΕΓ δι ραγίογα βέπετα, ᾿ 
ΠΟΤΩΡΟ ἀὰ οἴποὶα Στ δα δηϊΌΓ δροοὶοὶ, οἴ δὴ δι θαδινξιτ ἴῃ 4π86- 
εἴϊοπο αυϊὰ 681. ορτιϑ δηΐτα δεῖ τιῖ Ογηπ6 ΠΡ ΟΥΙΤΣ σΘΌπ5 δἰ θη δίοτ 
δρεοίοὶ ἰῃ φηιβεβουθ αυϊὰ 688. δαὶ ἰριταν ἀϊδοτεραὶ, οοπϑίδς ἰὰ 
φυοά ργορορίτανη ᾿εβξὲ ποὴ 6586 βθηι8. τιτϑπβ τἱδεπάυπι 681 δῇ βθητι 
Ῥαγιοῖρει δρδοΐθηι, δἰνα ἔρβυπι οἶνθ δἰααοά ϑιυροτγίογαιπ ΚδΏΘΓΊΙΠΙ, 
4ποά επὶπι 68 ϑιιρογίαβ, πι}}}108 ΘΟΓΌπι 4088 ἰαΐτἃ δαπὲ ραντισερ8 68. 

10 φαὶ ἰρίτν τ εἶς, ττὰ αἱ ἀἰχὶ μος Ἰοσο τ ἄορ ει, εἰ νεῖὸ 4υὶ οοπ- 
ἐνοξιν 8ἱ σοποϑάαξαν ρεππ ργοροδίϊωπι ἴΠ6886 δρϑοϊοὶ, ας ἀπθίξεϊων 
δι ὩΣ βαπιι8 ἱποὶξ, 98:15. δ ῥγοβρᾶγε δἰ φιοά ϑιιροιλογαπι βαπεγυτα 
δἰἰγῖροὶ ϑρδοϊεὶ ἴῃ φυδοδιϊδπα 4υϊά 68ῖ. τιᾶπὶ δὶ ἀπητη δι τγ Βυδίον ἰπ 
Φυδερίοπο αυϊὰ 65, οἴμπῖα ὰδθ δυργα δὲ 486 ἱπῖγα πος διυμπΐ, δὲ- 
αυώάεαι δι δυδπίογ ϑρθοῖθὶ, δεςΓΙ ΠΟ ΤΩΓ ἴῃ ἢπδοδιίοπθ ηϊαὰ 6ϑὲ. 
4παγε οἰϊαπιὶ ρτοροϑίζιητι ρβοίηις ἀἰτγί Βαΐξιτ ἐπ φιαδδεϊοπα αι ὰ '688. 
φαοά δυΐοπν, δὶ ππιιπὶ αἰγὶ ϊνυναίυγ τ Παθοϑῆοπα χαϊὰ δὲ, οἱ γεκήυα 
οπηΐᾶ, οἱ αἰευἸ αδηίπτ, δι τγ αδη τον ἐπ φαδδϑείουια φυίά 6ϑὲ, Ρεγ ἰη- 

90 ἀποίομοπι δυιπὶ ἀαἰνεῖ. αἱ οἱ δίτηρ]ιοῖϊεν ἀυδιτεῖαγ δη ργοροβίϊαπι 
βΒεπυ ἰπδιῖ, πο δα [Ποἰξ ργόθάγο αἰ χαοά σπροτίογινπ ρθη θγΏτη δἰιγὶ- 
Ῥοὶ δρεοῖοὶ ἴῃ φιδοδεοβα αι δϑξ. υδἱ αεὶ 51 φυὶβ τγαάι ἀοτῖε ἰαϊϊοπετα 
8886 βαππ8 'ποθβϑ0,8, ΠΟΙ ΒΌΓΠ οἷς ργΟΡαΓΟ ἰνο ϑϑτιη 6586 τη ο ποῖ, 
αὐ ργοβαπάυι 6656 ἰαἴίοιιθπν, αιΐα διιπξ δὲ αἰΐαθ πιοιϊοιιθϑ; βϑὰ ϑἰιπαὶ 

ες Δοιαοηδλαπδυπι δὲ Ἰποόσστηνν πα] ]{5 Θογατα 4086 'π δοίη ἀἰνιβίοπα 
ῬΟΠαΠ ΙΓ 6888 ῬΔΓΓΟΙρΡ ΠῚ ρταθίαγχυστα ἰδἰοπῖθ. πϑοθθ86 πὶ πὶ δϑὲ 
τῷ 1ά ἀποά ρετπιετὶ εδὲ ρᾶγίίςερβ, διίϊατα αἰλοτιίιι5 δαττισὶ δρεοίθστιτι, 

6 

ἴῃς 6958 παηπ 6 Δ᾿ογεομ!δ ΠΘΖΠ6 ᾿Ἰτηταϊ πο τ ΟΠ1δ π ας 4] ἰάστιη σηοἴϊο- 
πιιπὶ Ῥαγεϊοερα δἰϊ, ραϊεὶ δὰτν ἰρέονὶθ 6686 ραγεςίρετα. φαοοῖγοα 80 
Ἰαϊῖο ογὶξ ζθιῦϑ ἰποθδδα8. γαγοάϑ ἰῃ αυϊρὺδ ργοροδϑίία δρειΐεβ οὶ 
ξεουβ ἀϊοϊϊας, οουϑίάεγατε οροτγῖδε δὴ εἴϊδιθ ργοροδβιϊωτη ΚΈ πη ἴῃ 
φυδεδίίοπε 4υϊά εδὶ 116 1ρ818 δε! ]σαδίυγ, αὶ οἱ δρεοὶθδ διτγιθιιὶ- 
ἴαγ; βιπη πἴεγααα δὴ αυδα διιπὶ ϑαργα βθηι8, οταηΐα, δίουθὶ δπίπι 
ἀμδεγεραῖ, ραϊεϊ 14 φυοά ρτγοροβίζιιγν Γοἱξ πὸ 6886 βεηιδ, αυὶνα δὶ 
εδ8δῖ βοπαθ, οἰπρὶᾶ σΖθα6 ΦΌΡΓα ΣΠἸπὰ δαπξ, δὲ ἰρϑατη 1ΠΠυἀ ἰη ηπδεϑιίοῃς 
φυίὰ αἱ δεϊτιραεγείτιγ [18 φαΐραθ εἰ δρβοὶεβ 'π χπδεδιίοης αὶ ε8ὲ 
ΔΈ ΡαΝαγ. δυσί ΘῈ ἰριταγ ΘῈ}16 δϑὲ, δὶ ζθπιι8 1.8 ὩΟἢ δἰ αραδίυν ἴῃ 
ηπδεοϊομο φυϊά 6ϑὲ, φυΐρυ5 δροοῖθδ διϊγιδαΐϊϊαγ, σομΑγταδπιὶ δοξϊοτῃ 
ὉΠ|6 6ϑὲ, δὶ δειγιθαδίασ ἴῃ χαδοδιίομε χη εἰ. δοοίήἠθξ δαΐπι αἱ εἴ ἢ 
βεῃα8 εἰ δρεοῖθϑ οἰάθιη ἴῃ φιδεϑίίους φυϊά δϑὲ δὲεγ υδηδαγ. σαθγα 
Ἰάδτα δὰ} ἀυοβῆϑ ρβϑπογραϑ σοπρεξυτογ. Ὡδο 6886 6ϑὲ ἱρίταγ τ βαπογα 
διινῖ δα Ἰΐθιτια. 81 ἱφίατ Ῥγοβαζαπι ζαοτῆ 11 φαοὰ γοϊανηνϑ ζοητς 
οομϑιϊζυδγα ὩΟῚ 6888 δὰ} δρϑοῖδ, πιβηὶ βϑίπιτα δϑὲ φρθοίθτη 81} ἱρδὸ 
4536. 4ίδγε ργοβαδίαπι οὐ πος 6226 ξθνυδ. σοπδίἄογαγα οἴϊαιη οροῦ- 
τοῖ εξ εσπεν βεπεγτιπι, δ ἀρὶεπῖαγ δρεςῖοὶ ργοροβίζμα εἰ 218 αιιδδ 
δρεοῖεια ραγιοιραπε. πϑοῦϑξ6 δηΐπι εϑὲ αἱ ροπαγυχ ἀδβηϊϊοπαδ8 δἰξτὶ- 
Ῥπαπίαγ δρεοϊεὶ εἰ ἐΐδ φιιδς ρωγιϊοἰραπὶ δρεοΐδτι. δίσαρι ἱρίταγ ἀΐδογθ- 10 
Ῥαῖ, ραῖεὶ Ιά φιοά ρῥτγοροδιξιτα ζυϊξ πο 6886 βϑῆῃϑ. ΓΌΓΘιΙ9 δηΐην- 
δἀνογιεπάππι εϑὲ δὴ δι ογθητίαπι {αδϑὶ βεπηϑ δἰ ἰραοτὶξ, υϑ]υϊὶ δα 
πητηογίδϊα ροβαθγὶξ φαδϑὶ ρθη ἀεῖ, ᾿δταογία!α δηΐτι οδὲ ἀἰΠςἜγεπίῖα 
δηϊπι8}18, φαοηΐδηι δηϊ πη α πὶ 8112 τπογίδὶϊα δαπῆ, αἰϊα ἱπηιη για]. 
μι ἰρί πες δὰπν ρεςοδδ86, απία αἰ ἴογθηῖία πα] 5 τοὶ βαπαδ εδῖ. 
ο΄ δυΐετῃ Ὑεττπὶ 6586 σοπϑίδξ, 4υΐα π0}}4 ἀϊΓερθη τα οἰζηιβοδε χυίά 

δοὶ, δορὰ. ροϊῖϊυ5 φιδὶο χαϊὰ, τηδἀπιοάπη ἱργγεϑέγε δὲ θῖρθ. δε 
εὲ "]υὰ νἱάεπάτπι εϑέ, δὴ ἀἰζέογαπίίατα ἴῃ ξέπεσγα ροϑυεγὶς φαδεὶ δρε- 
εἴεια, υϑἰυϊ εἱ ἀϊχογιε ἱπεραγ εδϑε ἰὰ χψηοά πυτδεῖτιαι. ἔπαραγ δαῖτ 
ε8ὲ ἀἰεγεμεῖα, ποῦ δϑρβϑεῖθα πιυπεγίὶ. πεὸ υἱάδίαν αἰ ογθηϊία 6886 90 
Ῥαγέοερβ ξεμεγῖ8. χαϊοσπϊὰ δηΐῃ δὲ βεπουῖδ ραγεςορϑ, δαϊ δὲ δρε- 
οἷε5. δαὶ ἱπάϊνιἤσππι; ἀπεογεμπεα σατο πθὸ δὲ δρεοὶθϑ πϑὸ ἱπάινὶ- 
ἄπυπι : ραῖδε ἰρίταν ἀἰ[[Ἔγεπεδιη ποῖ 6886 βθπογὶδ ραγιϊςῖραπι. Ζαδπι- 
ΟΡγθπὶ μΏΡΑΓ ποπ ροΐεβῖ 6588 δρεοῖεδ, δε αἰ Πεγεπῆα, χυΐα πο εϑὲ 
Ραγίςερβ ξεμεῦβ. ργδείεγθα υἱάδη ἀπτπ δαὶ δὼ βϑηιϑ ἴῃ βρδοῖς ρο- 
δυρτὶξ, υδϑὶπεὶ δὲ οοπε κυ αἴδιω 6886 ἰά χαοὰ ςοπεπιδιοπετ ἀϊπχοτίξ, 
δαΐ πιϊχοπειι 6886 1ά χαοὰ ἰδιαρετγαιίοπειη, δαΐ αἱ Ρ]Αίο ἀοβηϊξ, 
λοοὰ τιαϊαοπετα 6886 ἰδέϊοπεια. βοὴ εἰβέμι τιϑοθβδα 6δὲ ςοηεἰκο!ταῦδθτη 
6856 ςοπεπαδίίοπεπι, δεὰ σοπῖγα σομεππδῖίοπθ αι 6866 σοπεβυϊἐαξοτη, 
«αΐα ποῦ φυϊοφαίά ἀρίδῖατ, σοπεϊπηδῖατ, δεὰ χαοά σοπεπαδίατ, ἀρτὰ- 30 
ἴαγ. δίμτον κὲ δὲ ἴπ οεἴογῖδ, παὰδ δηΐτα οταπίϑ ταϊχιίο εϑὲ ἔθτα- 

Ἔγαῖῖο, ααία δίσοοττιδν ταϊχεο ποη 6δοὲ τεπιρογαῖῖο. πεηὰε οππηΐ8 
οοἱ τοαίωξο δὲ ἰδῖο, χαοπίαπι ᾿ποϑϑδὰ8 ποὴ υἱάθζογ 6886 [δτῖο: ἴδγα 
φπΐπρ ἰδεὶο ἀἰοίαγν ἀς ἴ15 4υδα ποη ϑπὰ δροπίβ ἰοοῦπὶ ἱἹπυΐϊδηξ, πἰ ἰπ 
τερυβ ἱπδηῖποῖϑ δοοίαϊξ, σοποῖαε δαξριη μέν; Ῥαΐεγα δρεϑοίεπε χιιϑτῃ 
Ἐδπυ ἱπ 118 ααδ6 δάάαοιϊα ἔπετππε, σὰπὶ οσοπῖνα δογὶ ἀοθδαῖ, ΤΌΓΘΙ18 
νἱἀεπάντα δϑὲ δὴ αἰ ογεπ δια πὶ ἐρεεῖα ροϑιεγίξ, νοἰαιὶ ἱπιπιογία]ε 
ε886 ἰά φαοά ἄξαπι: δοοϊἠεϊ επίτι ἀ6 τοϊίάοπι υδἱ ἀο ρ᾽ ατιρα8 δρε- 
εἴεπι ἀϊςὶ: δοῖθρϑγ δὐΐπα ἀἰετεμῆδ ἀς τοῖάοπι γε] ἀθ ρἱυτθπδ ἀϊ- 
οἰϊυγ φαδπι ϑρθοῖεβ. ργδεῖεγθα δῃ βεπϑ ἴὰ αἰ γαπεδ ροβαεγίξ, γε- 123 
Ἰαϊὶ οοἰογοτα 6986 ἰά φιυοά οοπργορδιϊνασω, δαϊ ἀμπμΓο πὶ 6856 
υοὰ ἱπιράγεπι. εἴ 8δη ρεπιϑ8 φιδϑὶ ἀἰΠδγεπείατι ἀἴπογι!: βοτὶ δοΐπι 
Ροϊοϑὲ οἱ Αἰ φαῖ5 οἴϊατη οἰπστηοαϊ τ 6δίνη αὐΐεγαϊ, νυ δἰ πεῖ ταϊχτίοπθτη 
6886 αἰ γαπτιαγη ἐδια ρογαιϊοινβ δὲ ἰοοὶ τπηπιδοποτῖη Ἰαἰϊοπὶβ. οοη- 
εἰάογαπάδ δαΐθτι δῖ, χυδθσπησχος δαπὶ αἰπϑπιοαϊ, δχ ἰἰϑθπι Ἰοοἷϑ 
δθὺ Γυπἀδηιθηεῖθ, φαΐα οοταπιμιΐο 4πδ6 τη δϑὲ ἱπῖοσ ἰοςοβ: μᾶπι δὲ 
“ἂς Ρ]αγῖθης βοπας φαᾶπὶ αἰ ΓΓεγθηιὶα ἀϊοὶ, πες ἀϊ[Γεγεπεϊαιν ραγεοὶ- 
Ρᾶτα ἀδθϑεὶ. ξϑθϑγε δυυΐοαι ἰϊὰ πξ ἴῃ δ ρογίογι θα Ἔχθτηρ] 8 δ]]αὶο, 
πϑυξγατα δογάτῃ ας ἀἰχὶ, σοπῆηρεγε ροῖϊοδὲ, αποπίδιῃ εἰ ἀθ ρϑα- 
εἰοτ θα. ἀϊεοῖιτ δὲ ραγιοὶραθὶς ζοπαβ αἰ[ογαπεαμι, ᾿ξδη δὶ θὰ] 10 
Εχ ραπετὶὸ αἰ Γγθπεῖι5 δεευ! δα] ον σρεοίοὶ ργοροβίιαθ, μ6 βθηι8 σαὶ- 
ἄδπι διιγι υείαγ, αὐ απϊπιᾶε Π6Ὸ ἔπ! ρᾺΓ ΠΘς ΡᾶΓ δι ετι υϊταγ, ῥοπάς 
6 ὨΘΙΠΟΓΏ8. Ἀγδαῖογθα δἱ δρϑοὶθϑ δῖ πδῖίαγα ῥυγίου εἰ δθοῦτω δὰ- 
ἔεγαι ἔβη, φιῖα σοῃίγαιίη νἱἀδίαγ σϑττπι 6886, ΠΟ ροϊαϑὲ 6886 
δημδ. Ῥιδϑίεγθα δὶ δοιὶἀϊξ αἰ βρεοῖθα τοὶ πζαδὲ ργοροϑίτιπι ρθπὰϑ 
τεὶ ἀἰεγοπείατι, τιξ δηϊπδτα πιοῖο δὶ ορίπίοπθμι νϑγιϊα οἱ [α]- 
οἰϊαβ, τιδαίγαση δογὰπι 4086 ἀϊΐχὶ ροΐεϑὶ 6886 βεπὺν δαὶ ἀἰεγετια: 

12 Εξ; 



68 ΤΟΡΙΟΟΒΌΜ 1Υ, 

υἱάθιτιγ δηΐτα ρθητϑ δὲ αἰ Γεγοπδα οουδθαθη8 6886, Ζύδτι ἄϊα 8ρ6- 
οἶε8 6δδξ. ἷ Ἐξ Δὲ ; . 

30 3. (ὐοποίεγαγε εἰΐατη ορογίθε δὴ ἰᾷ χιοά ἴῃ ρεπεγε ροβίταπι 
688, αἰϊοαὶαβ ροποτῖθ οοπίγαγιὶ ραν εἰςερδ 9818 γ6] ραγιςερϑ 6886 ροβϑδὶξ. 
ἰάδιν σπίτι σοπΊΓΑΓΙ Οἴπιπὶ πιεῖ Ραγιῖοερϑ δτὶϊ, φαΐα ἤυσηάδιν 5ρθοὶθϑ 
ἀεεετὶς ρεπὰ5, εἴ ρατγιίςερβ Ζθοααε εϑὲ νεἶ ρατίϊοερ8 ροϊεϑὲ 6986 οο- 
εαγίῖ, ρῥγαθίενεα υἱάδηάμι 65 δῃ δἰ 4] ἃ οοτηπιιπίςεῖαγ ουλα ἘΣ 
εἶδ, φυοά οὐπμηΐνο 'πθ656 πεχιδδὲ ἰἴ8 φᾶς ϑυπὶ 80} ξαπεῦο. συϑἰαὶὶ 
δὶ δηϊπιᾶ εϑῖ τί ρϑγίίοθρβ, Παιπογουτιμ διιΐετη πα] ]π8 υἷνδῦα ρὸτοϑῖ, 
οοΥῖθ δηΐιπα ΠΟ δὲ δρθοῖδβδ παπιθγί. οοπδι ἀθγϑη άυπὶ δἔΐδμ δέ Δῃ 
δρδοΐες εἰ βθηι8 πὶ Βοιποηγταα, αἰεπάο οἰδιπδο 8 πὰ ἰγαάϊια 
δυηξ δὴ Ἀοιποηυπιαπι ἱπυθϑιραπάδπι, σαοηίαπι βεππ8. δἰ δρεοὶθϑ 

30 8πηϊἴ 5ΥΠΟΠΥΙΏ8. οὕ ΔΌΕΘΊΏ ΟἸΝΠἾ8 ΚΕ ΠΕΓΙ5 δπὲ ρίαγεβ ὁρθοῖθδ, οου- 
δἰάεταγε ορογῖεϊ δὴ αἰϊεγά ϑρβθοὶεβ 6686 πεααεαῖ βεπεγί8 ργοροϑίε, 
πδπὶ δἰ δἰίεγα δρθοῖεβ ποῃ :ἴ, ραῖεϊ ποῦ ροϑ8ε οπιπὶπο βεηι8 6886 
ἰά φυοὰ ἀϊοῖατπα ε8ῖ. οοποίάογαγε δὔαᾶπι οροτῖες δη ἰά ηοά μετ 
ἐγαπϑίαιίοπειη ἀϊοίτυτ, φαδϑὶ ραπὰ8 ργοροϑαογῖῖ; 4υάὶε εϑῖ δὲ αυὶδ 
ἀϊχογὶς τουπρογαπιίδπι 6886 οοποθπΐαμι. ὁπηα Θϑἷμη ρα πα8 ργορτία 
δΡΘΟΙΘΡ 8. δἰϊεϊδυλϊαγ; οοποθπῖῃθ γΈΓῸ ταπιρογδηϊαα ΠῸῚ ρτγορτγὶα 
δεᾷ ρὲγ τιδποίατϊοπετι δεἰγι υΐτιγ, φιδπάοααϊ ἄετι οὐπη5 σοποδηζι8 

5 68ῖ ἰῃ δοηΐϑ, ργϑεΐδγεδ οοποϊἀθγαπάθπιῃ εϑὲ δῃ σοπίγαγιπι σαϊρρίδτα 
δρεοϊεὶ 511. 6εϑὲ δυΐδιῃ τα] ἰρίεχ ἤδθς σοποιάἀεγαϊίο. ῥγιπιαι νἱάθι- 
δα εδὶ δη ἰπ δοέεπι ξέπογε διῖ εἰίατῃ ςοπέγαγίαπι, οὰπὶ ὨΪἨ1] 8 
ξεπεγὶ οοπιίγαγίαπι. ορουίθξ δηὶπὶ σομ γαγία 6586 ἰῃ δοάδηι βΈπΕτα, 
δὶ ΠΙΝῚ] σοπιίγατγίατα ραπδγὶ 81: δἷ δὶ δἱξ αἰιφυϊά ςοπεγαγίασι Κα πεγῖ, 

- φοπϑίάεγαγε ορογῖεξ ἃῃ σοπίγαγιαπι δῖ ἴὰ σΟΠΈΓΩΓΙΟ φοπεγα.. ὨΘΟΘ886 
εϑὲ δπῖπὶ σΟΠ ΓΑτία τη ἱπ ΠΟΠΊΓΑΓΙΟ 6586, δἰ υϊά 811 Κεπεγὶ σοπέγασίατα. 
πος διε ἀπιππσυοήσαε τηδηϊρϑῖυπι εδὲ ρρὺ ἱπάποϊίοποπι. σιγὰ 
υἱάοπάϊιπι 6ϑὲ ἂ1 ΟἸΏΠΙΠΟ ἴῃ πὰ }]0 βθηεγα δἱξ ἰά χυοά εδῖ δρεοῖοξ 
οοπίγαγίυσῃ, 864 ἔρϑαχα 811 ρθπυϑ, αἱ Βοπατι. 81 εὐἷπι ἢος πΟὴ 58 ἴῃ 

40 βέπογθ, πε οοῃίγαγίατη αυϊάσιι οἷα ἰῃ ἔρπαε οτῖξ, 864 ᾿ρϑυπὶ οτῖξ 
ξέπα8, αυσππδάπιοάυπι π᾿ ΒοπῸ εἴ τπαΐο δοοϊάϊξ: πεαϊγατι δπΐτα 
δοτγιπῃ δϑὲ ἴῃ βέπεία, δε πιτιαια δοττπὶ ἐδὲ ξεπυδ. μεϑεΐεγεα 
υἱάεμάμπι δὲ δῃ αἰϊσαὶ σοπίγαγιτι 51ῖ ἴαπὶ ρεπῸ 4υᾶπὶ δρεοῖεβ, εἴ 
ἰτ8 φυΐάεπι 81:1 φυιρρίαπι ἰυξετίδοῖατα,, 8118 υθγὸ ταϊπίπιθ. πϑπὶ δ 
ξοποει Βα εϑὲ δἰιφυϊά Ἰηϊεγιθεΐυπι, εἰίδιῃ δρετίεραβ, εἴ 851 δρβοίεβραδ, 
οἴἶΐδπι ροεπειῖθαϑ, σπειπδάτπηοάμαι ἴῃ υἱγία τα εἰ υἱτῖο,᾿ πεοποῦ ἰυδίια 
εἰ ἱπίυισία φοπέπρίς: αἰτίσαια δπίπι δϑὲ δἰ συ ἱπτετιεοέατα: Παὶς 
ΟΝ ϊοἰτπτ φιοά δαπῖδιῖ δὲ προγθοὸ πὶ} δὲ ἱπεοστί βοΐαπι, τηϑῖο δαΐοσα 
εἴ Βόμο εϑὲ αἰϊχυϊὰ ἱπιεγιθοῖαυπι. ργδεΐεγεα υἱάθδπάυι δδὶ δὴ δἱξ 
αυϊάεπι δι ροΡα5 αἰϊχυϊά ἱπεογιεοῖαπι, πεῖρα δἰ σρβϑοίεθυϑ δἰ ξεπθ- 

20 τί, πΠοπ ἔπη θη δἰ πη! ἴθ, 864 δ]ϊοτιπι ϑοουπάστι περδίοπεπι. }10-- 
, τῦπῃ οὐ δαδίεοϊαμη. ὈΓΟΡΆΡΙ]6 δηΐπι αϑὲ δἰ μη ταῦ 6586 δτηΡοΡιδ.1η6- 
ἄϊππι ἐπτογιδοίαπι, φαδιπδάἀπηοάυπι ἴῃ υἱτίαϊα οἱ υἱεῖο, πεοποι ἐπδειτα 
εἰ ἱπιπυιδιϊεῖα ρογϑριοἱ ροῖϊοδϑεὲ: ϊγβη]θ6 εηΐπὶ Ρ6Γ πορδξοποιι πιεάξιμι. 
δεῖ ἱπίογδοίητι. ργααίεγθα συμ άο ποῦ Θδὶ οοπίγατγιτν ρβΟΠΟτΙ, οοἢ- 
β'άεγαγα οροτῖεϊ, ποῖ 8ο[Ὡπι δὰ οοπίγαγίαιη, δεά δἴϊατη δῃ πιθάϊατα 
δἷῖ ἰπ δοάδπι ρεῆοιθ. ἴῃ 4π0Ὸ επὶπὶ βΈπεγα δαηῖ Ἔχίγεμιδ, ἱπ 60 εξ 
ταδάϊαπι δϑὶ, ταξ ἱπ ΑἸΡὸ οἱ πίρτο υἱάδνς ᾿ἰξεῖ: ςοΐογ δπίπι δϑὲ βϑαῦϑ 
εἰ ποτιπι δὲ ἱπιογίθοϊογατι οο]ογάτω οπιπίασι. οβίθοϊίο εδὲ χαοᾷ 
Ῥατττλ οἱ πἰιηΐυτα ϑυπὶ ἴῃ δοάετα βαπεῖε: ΔΙΏΡΟ οπΐπι διπξ ἴῃ ΕῸ 
ααυοά τηλυπι 65ῖ; τπϑάϊοογα δαΐοτας φυοὰ εδὲ τηδάϊῃπι [5 ἱπῖδγ- 

30 ἰδοῖαπη, πο εϑδὲ ἴῃ 60 4υοά 6ϑ8ῖ πιαΐυτα, 864 ἴῃ εὸ φυοὰ 68ὲ Βοπαιπ. 
οοπϑίάοταγο ἴδια ορογῖθξ ἂἃπ ρεηὺ8 αυϊάεπι 511 σοπίγαγίητ αἰϊουΐ, 
δροοΐε8 Ὑ6ΓῸ Ὧ0]]1. πᾶπι οἱ βθηῦδ δοῖ ἀἰουὶ Τοοπίγαγίυπι, οἰϊαπι 38Ρ6- 
εἷεθ, χαοτιλδάτποάυτι υἱγῖα8 δὲ υἱλίῃπα, πθοηοη ἰαδε ἴα δὲ ἰωϊαϑεϊεια, 
δἰται !ἴογαας δἱ δἰϊὰ οομποϑίἀογθηῖαγ, ἤοο υἱάδγὶ ροϑϑὶξ ρεγορίσαυτα 
6886. ΟΡίΘςἴο οδὲ ἰπ δαηϊξδίθ εἴ πιογθο : 9116 Γ᾽ δηΐτῃ 88 ηἰ 89 
δῖ τῶοτθο οοπίγαιΐα; φυϊάδην αὐιξδθπι τη οΓΡΌ5, οἴῖπὶ δἱξ ϑρθοῖ 68 τη σθὶ, 

424 γ}}}} 6θὲ οοπέγαγίαιη, αἱ ἰδ τὶ δὲ οοαίοναπι ἀοϊοτ εξ δἰηρυ αἰϊὶ. ἂς 
εἱ φοίάεπι 4ουὶ τείε} }ἶς μαθο τοῖ πο άϊθ φοποίἀδγαπάα δυηξ, φαΐα πἰϑὶ 
Ἰηϑὶπε ἤδθο 4υδε ἀϊοῖᾶ δαπὲ, ραϊεὶ ἰά ᾳηοά 6δὲ ργοροσίξιιτα ΠΟΤῚ 6888 
ξεπα8. εἰ γθσὸ φυὶ οοπβτγιηδῖ {τ τηοάϊ8 ςοπδίἀδγᾶπάβ βαθξ. ρτὶ- 
ταῦτα σιυϊάδπι ἂῃ ἰά φιοά 65ὲ δρθεϊεὶ σομγαγίυμη, 818 ἰῃ ἀἸοῖο ζεπογα, 
οὐτη ὨΣ81 δὲ σοπ γαίῃ ροηθγὶ: δὶ δηΐπι οοπίγαγίυπι δὲ ἰὼ ἴος 
βέπεῦε, ραϊοϊ ἱπ εοάθιῃ βθῆθσγα 6886 εἰΐδτι ἰᾷ χποὰ «8ϊ ργορορίξυπι. 
ταϑίθγθα 8 πιθάϊυτ δἰϊ ἰη ἀΐεῖο ρέπογε: ἴῃ 400 δῃΐτα διπὶ πιϑήϊα, 

ἴὰ 60 ϑυπὶ εἴϊδηα Θχίσγοιηδ, ταγδιβ δὲ 4αϊά δι: οοητγαγίαπι βϑμοτὶ, 

οπείάετγατο οροσξεξ ἂπ δἴζαπι σοπέγαγπιπε 818 ἸῺ ΠΟΠΈΓΑΓΙΟ: δὶ ἘΏΣΤΩ 
δ'ῖ, ραῖεϊς εἴτα ρτοροϑίϊαπι ϑρεοίεπι 6886 ἴῃ ργοροϑιῖῖο βέπογε. 

ἀ. Ἴζοῖν ἴῃ οαϑίδας δὲ ἐοηϊυραῖίθ, ἃη δια τδτ σοπϑραυδοξατ, 80 
υἱάεπάυτα 6βῖ, ϑῖνα γί ἴον ϑίνε σοπβττπδῖησ ϑιπὰὶ δηὶπι απὶ δὲ 
πππῖθὺς5 ἱπεϑὲ αὶ Ὡοπ ἱπεϑὲ. υϑὶυ δὶ ἰαδιτία 68: δεϊαπιϊα 4υῶθ- 
ἄλτι, δἰἴίδτη ᾿αϑῖε δὲ δοιβῃῖεγ οἷ ἰυϑῖιι5 εδὲ δεῖ πϑ. δἷ 8ὶ φυ 4 ποσγητα 
ποη ἰΐᾶ 81ῖ, πες δἰϊογαυη αἰϊαπὶ δῖ. ἰΐθιη σοπβίἀδγαηῆα δυπὶ ΄σα8θ 
«δι Πτ τ δΏης ἰηῖοῦ δὲ αἰϊεοῖα. υϑ]αϊ ἱπουη ἀπιι δδηάδβσω γαϊϊοπθσα 
ΔΡδὲὶ δά υοϊἱηριίδίδιη δὲ ατ]6 δὰ βοπαμι: πεζιηαθ δπέϊη αἰγιυϑ4 88 
«ε51 εἰἴϊεσάναπι. 8ἱ ᾿ρίτατ νυ οἰτηρῖαβ 691 ἰὰ φυοά Βοπιπι, δἴίατα ἰποῦχν- 
ἄστη τὶς 1ά φυοὰ πἰ|6: ραῖδξ επίτῃ 6886 θοῃὶ εἴβεῖθηθ, φαδπάοσαξ- 
ἄευν γυο]αρίαβ δδὲ θοπυῖα. ἰἰάδιπι Αξ δἰΐαπι ἱπ ρεποχδιοηίρυϑ δ 20 
ποιτυρτοηίθαδ. αἱ δὲ Δεά! βοᾶτε εϑὲ ἄξεγε, δεάϊβοδϑϑε δεοἱ ερῖ986:; εξ 
δἱ ἀΐδεοτγε εὐ γεοογήατγὶ, ἀϊάϊς!886ε εϑὲ γεοογάδίαπι 6956 εἴ δὶ ἀ:βϑοϊυΐ 
εϑὲ σογγαπιρί, δἰϊαπι ἀϊ880] ἴατι 6888 εϑὲ οογγαρίιπῃ ἐ8δε, εἰ ἀΐ590- 
Ιυτῖο εδὲ οογγυρῖο φαδεάδτα, ἐπ άθπι εἴαιη ἴῃ 116 4υδε ρίρπθπάϊξ δαὶ 
ΦοΙταπιρεπαϊ νἷπι μαρθηϊ, οἱ ἴῃ {μου Δ ΠΡ .8 εἰ ἀϑῖθυ8, δὲ οταπίρο 
δεοιπάυτα 4υδηποιηααε δὲ! τἀ ϊη Ἔτη, σου δἰ ογαπάτπι δὲ, ϑῖν α γοίεϊ- 
Ἰαληγ εἶνε ςοηβιτηδίυτ, φαειπδάιποάατι ἱπ ρεπεγδῖομε εἰ σοττπιρῆοπδ 
᾿ἀἰςεβαυθυϑ. πάπα δὶ σογπιρεϊνιπι οδὲ ἀἰϑϑοϊπναπι, δἴίατη οοτττιπιρὶ 50 
εδὲ ἀϊϑεοῖν!; εἰ δὶ ρεπεγδίίνυμι εἰ εἰζεςτίνυτα, εἰΐαπι ειρῃΐ εεἱ εἴβιεὶ 
εἰ ξεπογαῖίο εδὲ εἰίεσιϊο. διαὶ τεγ κς ἴῃ ροίεβίδιθυδ εἴ αϑῖθυ8. εἰ 
Οπηπἷπο δὶ ροϊεϑίαϑ εδὶ αἰΐδοῖϊο, οἴϊδτι ρο886 εϑὲ αἰϊδοΐωτα 6886; εἴ δὲ 
οὐΐα8 τοὶ υ8ὰ8 6ϑὲ δοῖϊο, υἱὲ δϑὲ δρθγε εἴ πϑθτι 6856 6δὲ 6 1886. δὲ 
γεγο ἰά φυοά 95ρ6οἰοὶ ορροπίϊωγ δὶὲ ὑγίυδιϊο, ἀυρίϊοϊξοετ ᾿οεὶ το[εὶ- 
Ιεγθ. ργιπαπι φυϊάετπι, δἱ ορροϑιϊαπι δἷϊ ἴῃ ρόποτε Ῥτοροδῖϊο : γε] 
δηΐμα δι περ ἰοτοΥ ἰὼ Ὡλ}] 0 δοάδιη βεποτα εδὲ ργίναιο, υ6] Ὡο ἴα 
δοίεπι ροβίγομο βΈθασα; αἰραΐᾶ δὶ ἀδροοῖτδ, ὩΣ ἴπ Ἔχίγθπιο βΘΠοΓδ, 
οὐξ ἴῃ 868, οδροί 8 ΠΟΙ ετλ δ6ηδι8. ἀεἰπάε δἱ εἴ ροπετὶ οἵ δρϑοίεὶ 3 
Ὁρροπαῖαγ ρυῖνϑτο, ποι δἷξ ἀπίεπι ὁρροϑίϊτητη ἴῃ ορροϑίϊο, δὲ ῥγο- 

᾿ Ῥοδίταπι. φιϊάθτι δὶς ἴῃ ργοροϑίϊο. ἃς 15 φυϊάδπι 4 γοί}}}:, ἴα πὸ 
αἰϊοϊαπι εϑῖ, υἱἱ ἀεθεῖ. αὶ γθσγο οοπβγτηδϊ, ὑπὸ πιοάο ἀγραπιεπῖῶς- 
Ῥίϊυτ, δὶ θηπΐπι ορροϑιτυτη δἷξ ἰπ ορροδίϊο, εἴὔδι ργοροδβίζυτμη ἐτῖς ἴᾷ 
ΡῬτοροδῖῖο, συεἰατὶ δὶ σδθοιϊαα εϑὲ ργίυαϊζο χπδδθάδιπ δεηϑϑδ, εἴϊαπι 
δϑρεοῖυ8 εδἴ δε ῃ58. ΓΠΙΓΔῺΝ ΠΕΡΆΣΙΟΏ685 ΠΟΠδιἀεΥδπ δα δαπὶ οσἀϊη6 
φοχητασίδϊο, φιαεπιδάτηοάοπι ἰὴ ἀοοίάεπιε ἀϊεέβαξατγ. τις εἰ φαοά εϑὲ 
ἱποσπάμσπι, ὁδὲ 1ά φυοά Βοπαπι, 4αοά ποη δδὲ Βοπῦχω, βοὴ δβῖ ἰα- 
οὐπάππι. τιϊδὶ εηΐπι ἰα τε μαβεαῖ, δίσποά ποπ Βοπατα ροϊασιϊ 6856 29 
λυσυπάππι: βοτὶ δυξέπι πεαμὶξ, δὶ φυϊάξια Βοπῦτῃ 811 ρϑητϑ ἱπουπάϊ, 
εἰ δ]φυϊά ποι Βοδυπῃ 8: Ἰὰσυπάππι. ΖαΙΡα8 δηΐτη βο πα ποῦ αἰἰτ- 
ΒαϊΐϊυΣ, πε δρϑεΐοσγτιτι σαϊάστα υ]ϊὰ δεσι αϊξυτ. δὲ δὶ φαΐβ ςοπΆστω εξ, 
ἸθΔεπι σοπδιάογαγ ἀθρϑῖ. δὶ επὶπὶ χαοὰ ποῦ εϑῖ θοπυπι, ποῦ δϑὲ 
Συσαπάμυτω, φυοά 688 ᾿υσυπάυπι, ἐσὲ Βοπαπι: ΄θατα Βοπμι 68ὲ Κ 6 ΠῸ8 
ἰυσαπάϊ. χυοάϑὶ δρεοίοδ δἰῖ δά Δ χυϊά, οοπϑίάογαγο ορογίεϊ ἀπ δἰίαχῃ 
ἔϑπτο δἱῖ δή δἰ φαιά. πᾶτα δὶ 5ρ6ο δ γείθι τοῦ δὰ αἰιχυϊὰ, δἴϊαπι ρεηπα, 
αἰ ἴὰ ἀυρ]ο εἴ τπυδρὶο υἱάδγα Ἰἰσθῖ: πλέστηιε επἰπι τεΐεγῖαν δὰ 
αἰϊφυϊά. οἱ νεσὸ ξεπυς δᾶ δἱφυϊὰ γοίεγαϊαγ, ποῖ βεοθδδα δδὲ εἴλατπι 
δρεεΐδια γείεγγ : ἤϑτα ϑοϊθητα φυϊάθπι γεζεγίυν δὰ δ] αυϊά, ργατιταα- 
Ὧοα ὙΘΓῸ ὩῸ ἰΐεπι, δὴ πες ἰά χυοὰ ρτίυβ ἀϊοίυτη 6δὲ, υδγτσν 6886 90 
υἱάετὶ ροϑϑῖεῦ τἰγῖαδ επΐπὶ 6δὲ ἰά φαοά Βοπυπι εἰ ἰὰ φιοὰ Ποπεδίατη; 
εἰ υἱγίι8 αυϊάοπι τείδγιαγ δὰ αἰϊφυϊά, θοπατα δυΐοπι εἰ ποηῃδϑίαχα 
ποῖ ϑππὲ δ Δ] πιὰ τοἰδῖβ, δε4 ᾳυαἰΐα. τοτϑὰ8 υνἱἀθηάοπι δδὲ ἂμ ΠΟῺ 
δὰ Ἰάετα τεζεγαϊογ ϑρεοΐθϑ ρδγ 86 δἷ γδϊίοπα ξεπεγίϑ: υ δ] αὶ 8ἱ ἀα ρ]υπε 
αἰγὶ ἀϊοείτατ ἀπ ρίτπι, εἰΐατα πα] ρ]απὶ ἀΐοὶ ορογίεῖ: δίῃ ταΐπαϑ, ταῦϊ-- 
πρίαπι πο ροϊοϑὲ ρ686 βεηῦ9 ἀὈρ]1. ργδεῖδγθα 8 ποη δὰ ἰάδιι γεΐδ-- 
ταῖαγ γαϊΐοπα ρα πογὶβ δ γαϊϊο πθ΄ ουππί πὶ β ΘΠ Θτιιτ βεπετῖς : ὭΔΤη 8ἷ (Ὁ-- 390 
Ρἶπαι ἀϊπιϊα!ϊ δὲ τι] τρ] απὶ 6ϑὲ, διϊδτα Θχϑαρογαγε ἀπ ἀϊαπι ἀϊςεῖαν, εἴ 
Ὁτππΐηο δεουπάσπι οἴπηϊα δα ρετγίογα ρθπεγα δὰ αἰπιϊἀΐηπι τοίεγεϊον. 
οδίϊοίτυτ φαοά ποη πϑοθ886 8ἰἴ ρετ 86 οἵ γαϊΐοπε ρεπετγίβ δᾷ ἰάθιη τὲς 
ζοττὶ, φυΐα δοϊεπεῖα ἀἰςῖτατ οἰ δπεῖα τοὶ 8. 1} 1115, παρ ιτα 5 ααΐθαι δὲ αἴθο- 
το ποη ταὶ δ. }1}15 9864 δηΐπιδθ, ἰΐεπι δὴ δούθην πιοάο ἀϊσαπίυγ ρεῦυ 
εἴ δρθεῖεδ, φυοά δά οδϑιι αἰτϊπεῖ, νϑἰατὶ ἀπ αἰϊςυὶ γε] δἰϊουΐα5 νοὶ 
Α]1ο φυονΐθ πιοάο ἀϊ᾿απίωγ, αἱ δπὶπι δρεοῖθϑ, ἰϊα οἴϊατη ρεῦυϑ ἀϊοϊτατν, 
αἱ δὲ ἴπ ἀυρ]ο οἵ δι ρονυϊοστρα5 ρθπϑγὶθϑ: δἰϊουΐα9 θπη ἀϊοίτατ ἐξ 
ἀυρίατι δὲ πα] ρίυτι. οἰ πα! ἴον Ἀξ δἰϊααι ἐπ δοϊοπιϊα - αἰϊουϊ οηΐπα 
ἀϊεϊζταγ εἴ ἰρβα δοίθπε δὲ εἰὰδ βθπογα, αἰ αἰεοιο εἰ μαρὶϊας. οὶΐ-- 125 
οἰϊατ φυοά τυϊεγάμτα πο ἰξὰ Βδῖ: πᾶπι ῥγαθοῖδῃϑβ εξ φοῃιγαγίυτη Α]]-- 
«οἱ ἀἰοϊϊαγ; ἀἰνογθαπι δαΐαπι, οὐπὶ οἷς Βογὰω Καθ, θη ἀἰοίτας 

τἰναω πο ἐπιῤςτῦ,ας -- ον Το ρυιι ρμομαπά,,":: 
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αἰϊουὶ δοᾷὰ Ὁ αἰΐχαο : ἀὔνοσσειπι δηΐτη Ὁ αἸέχπο ἀϊεϊξατ. ξεῖν υἱάθπ- 
ἄσππι εδὶ ἂῃ δὰ ἥδε 5: νηὸν, φυδπεαιη δὰ οαδα8, ἀϊσυπειγ, ὩῸ πη 8ἰ- 
ταΐττοῦ τθοϊργοσοπίαν, πὸ κὲ ἰη ἀσρὶο οἱ χπι ρ]ο. Βοτύτη επῖπι 
τἰτυτι σας ἀἰεθιες ἀϊεϊϊατ εἴ ἰρδιγα δὲ ϑοουπάπιηπ γεοϊργοοδίουεπι : 
αἰϊοιία9. επί ἀεὶ πη εἰ ἀϊπιϊάϊατη δὲ δα Βια ἰρίατα. ᾿ἀειπφας Αὲ 

10 ἴῃ δεἰοπεῖα οἱ ἱπ οχἰϑειπιαοηθ: 886 παιηαθ ἀϊσαπίυγ 6856 δἰϊουΐαδι 
εἰ δἰ τοῦ Βὲ τεοϊργοοδίῖο, φαοπίαπι αἰΐψιιο εχ᾿βεπιαθι!α δὲ 80 θ 1} 6 
6886 ἀἰεῖϊατ. δὶ ἱριῖατ ἰπ δἰίφθο ποπ δἰ παι τεῦ τεοὶργοοδίαγ, ραϊθὶ- 
«Αἰϊογαπι πὸπ 6886 βεπὺ8 αἰϊεγίυ8. ἰΐθτα υἱάδπάσμη εδὲ δὴ πο δά 
τοίάοπι ξϑπυϑ οἱ βρεοὶδϑ γοἔεγαπίθσ, διμαι τοῦ Θηΐη δὲ δὰ τοιϊάοτα 
τϑἔεγτὶ πϊπππ φὰς υἱάδιυν, αὲ Αὲ ἰπ ἀοπδίσομε δὲ ἀδίίοπα. πᾶτῃ οἱ 
ἀοπαιίο αἰϊουΐυᾳ δ αἰϊουὶ ἀϊείτατ, δὲ ἀδῖϊο αἰϊσυΐϊυϑ εἰ αἰΐσαῖ; ἀδέϊο 
δυΐοπι 688 βεπὰ8 ἀοπαίοηίδ: πατῃ ἀοπαιίο οϑὲ ἀδιῖο ποι γοϑεϊτπεπάδ. 

20 ἀυδοάδηι δυΐθαι πο σομεϊηρὶξ δὰ τοιάεαι τοΐεγγὶ. πᾶπὶ ἀπρίαπι εἰ 
ἀιοόον ἀπρίανα, ἐχϑαρετγαπδ δοΐειπ οἱ Ἔσο ἐπ Δῃ φυοά εἰ αἰΐᾳαο : 
φαϊεφυϊὰ Ἔπμη Ἔχϑυροναῖ εἴ ας πε, αἰΐχυα τα ὀχϑαραγα εἰ αἰϊφυαπα 
Ὑδτι Ἔχϑυρεγαῖ. αποοίγοα ἤδος 4π86 ἀϊχὶ, ὩοῸΠ δμξ βεηθγα ἀυρὶὶ!, 
χυία ποη δὰ τοιϊίἄοπι ϑρεοὶδ γεΐογιπειγ, δαὶ πὸπ ἀπίγεγϑδ  ξ6 Γ Ὑ ΘΓ πὶ 
“εξ δά τοιἀδιη ξεπῦθ δὲ δρεοΐειν γοΐεγγὶι. υἱάογε βἴαπι ορογιεὶ ἂπ 
ὈΡΡοπἰζατη δἱξ ορροϑιιὶ θην, τὶ δἱ ταῦ Εἰ ρ θα εδὲ βοπὺδ ἀμ ]ὶ, δἰΐατα 
δα ΡΤ εἰ ρ] πὶ δὶ σϑῦμϑ ἀἰπιίάϊι. -οροτίεξ ἐπι ορροδιξαπι 6556 ΟΡ- 
Ῥοϑὶά ξεπαϑ. οἱ χαὶβ ἰρί τ ροϑαογιῖ δοϊοπδπι 6886 ἰὰ χαρὰ 86 ηϑι8, 
ΟΡοτῖθοὶς εἰΐαυι 8018] 6 6886 ἰὰ χιοά δεπδιθιϊθ, δε ποὴ ἰΐὰ οδῖ: 

90 Ὠδ΄αδ δὶ οσῆπα δοῖΡ 116 εδὲ δεπϑ: 0116, φυοπίαπι πὶ γοῖτιτα ἐπεθ Πρὶ- 
Βεττν πυσπθσο ποηπυ]}] δ. : Β1]Π1ὰ δαπε. ΖυδΓγα 8ρι 810 116 ποπ δϑὶ ξεπὰδ 
8.101}. χαοάεί μος ποῖ δ: βθπιϑ, π6 86πϑιι8 αιίάθπι δὲ ξθηι8 
δεϊοπῖδο. φαοπίαπι δπΐεπὶ δογτα Ζυδὲ δα αἰ ααϊὰ ταίεγμπίαγ, 41] 
πιδοδϑβαγο ἰπ {|| δὰϊ οἶτοα 11 δππὲ δά χιας γεΐεγωυπίων, υἱ αἴΐεςῖο 
εἴ Βαρίϊπα εἴ δγυηϊπθεγια (μᾶθς δηὶπὶ ἴῃ ΠΏ }]4 αἰΐα τα 6886 ροβϑδαῃξ 
ἡπαπι ἴῃ 9 δὰ 4π85 τεζδγωπιατ), αἰαὶ Ὑ6γῸ Ὡ0Π πδοεβδε οδὲ ἰη 1115 
ἴμο886 δα χαδε γεξειτιπίαγ, σοππηρὶξ ἴατπθη ἰπα886, οἱ δὶ δηϊπιδ δὶξ 
τὰ βοῖδι 15. (Ὠ}8}} εαὶπν υϑῖαὶ 40 ταΐητι8 ἀπίπιδ δι ᾿ρδὶι δοϊθι ξίδια 

δ ΒαΡοδῖ; ποὴ ἴαπιεη Ὠδοαδ86 αϑϊ, φιΐα ροίεδὲ εἴ ἴῃ αἰϊο δες ἰρβ8 
δοϊεμξα ἰπ6886), ἃ]1ἃ σέγο δἰπιρ ἰοϊξατ πον ροϑϑαπὲ ἴῃ 11}Π19 ἴπεθ8ε δά 
τδε τγαΐδγαμίαγ, αξ σοπίγατίυτη ποὰ ροϊεϑὲ 6586 ἴῃ σΟὨἾΓΑΥΙΟ, Π6Ὸ 
δοϊοπίία πὶ δοὶθι}1, ηἰδὶ δοοϊᾷαϊ αἱ ἰά χυοά εϑὶ 50 10116, δ: δπῖπια νοὶ 
Βοουπο. οοπείάεγαγο ἱψίϊαγ οροτῖεξ δ αἰϊχαῖς χυοὰ ἴδ]6 εδὲ, ροβϑιεγιὶ 
ἀπ βεπεῖα πο ἰ8}}. οὐϊυσπιοαϊ 6ϑὲ, δὶ 418 ἀἰχογιξ πιδιπογϊαπὶ 6886 
ΤΑΆΠΒΙΟΠΟΙΏ δοίεμτίαα. Οτπηΐβ δηΐτη ταδηϑῖ0 ἱῃ δὸ χαοί τπᾶποῖ εἴ 
οἴχοα {πὰ 651: φααργορίεν εἰϊαπι βδοϊθπεῖδα ππϑπϑῖο ἀθρεῖ ε886 ἶπ 
ϑοϊδηϊτία. χπθιποόγία ἱχιῖαγ δϑὲ ἴῃ βοίεπα, χαΐα 6δϑὶ ταλῃϑῖο δοϊθπῖϊδθ. 

40 Βοο δυΐεπι πεααῖξ, φυοπίδπι οταπὶβ τα θπιοσία δϑὲ ἴῃ δηΐπιᾶ, Ἀΐς δυΐοπι 
ἰοῦ οἰΐαπι δὰ δοοϊἀδῃ8 ρεγίπθε: 181} δαΐτα τοεγε ὑξιτιτι ταϑηϑὶο 
ἀϊοδιον 6686 ρ6Πτ8 ΠΕ ΠΊΟΤΙΔΘ, δπ ἀϊοαῖαγ οἱ δοοίάδγε. Ὥδηι δὶ 4π0- 
σὶβ τποάο σποιποτία οϑὲ τδηϑῖιο δοϊεπαθ, Βαθς δαάθῃ ἀς 68 γαο 
οολγεηϊεῖ. 

5. Ῥτδεῖδγθα δἱ μαριππι δὰ δοῖαπι γεξαϊοτὶξ υεἰ δοῖαπι δά 
μαρίταπι, ἰὰ ἤοπ δϑὲ ρεπαβ. υϑὶιὶ δἱ ἀϊχογὶξ βεπμδαπι 6886 πιοῖυχπ 
δΥ οΥΡα8: πη δαπδ8 δϑὲ Βαθὶϊαϑ, ταοῖιι8 Ὑ6ΓῸ εϑδὲ δοῖῃδ. ἰΐθτα δὶ 

δέκεὴε Ὑποπιουΐαπι (6886 ΒΑΡ ἴυτα ται πόπάμα οχιβῃσαδοηϊδ: 8}18 
ΦῸ δαΐτπ τηετηοιΐα εδὲ Βαρ τὰ8, δεἀ ροίϊυ8 δοῖῃ8. ρεροδηῖ εἴϊδτα ἐς 

Βιαθίτοπι δὰ σοῃδεχυθηΐομι ἐδουτδίοτη γεἀπουπε, οἱ φαὶ ἀϊοπηὶ οἷδ- 
Καθ ἄδπη 6886 ςΟΠΕ ΠΟ πἤατα ἰγὰρ, δὲ ἑογεϊταἀϊποτα ἃς ἰυ δε ατη 6586 
ορυ ἰπεπδτη ταεῖπϑ οἱ ἰαογ, [ογὶϊ8 δπὶτα δὲ οἰθηπθηϑ ἀἰοίτυγ αὶ 688 
Ῥεσἴαγρδιίοπε σάσυυδ, σοπἤποηϑ δαΐεπι 4Ὸϊ ἃ ρογιγρδίοπε, ἰἢ χυᾶ 
ἐϑῖ, ποῦ ἐγδμίταγ. [οτίαϑδα δυΐετα ΟἰγίΖυ 6 ΘΟ ϑεπθη8 δδῖ [815 (δου]- 
Ὧω5 πῇ 81 ἴῃ ρεγίαγθαιϊϊομθ δϑδεῖ, ποὴ τγαμπογεῖον 86 δᾶπὶ υἱησογεξ. 
τοῦ ἴδε Πᾶδο δϑὲ υἱγὶ (οτιῖθ υδὶ οἱ θπιθηεῖ8 οϑϑθηϊΐα, δε ὰ οπιπῖηο 
ΔΡ Ηἷκ ρογίατθδοηίυϑ ποι αἰεὶ. ἱπτογάσπι σθτὸ εἴ ααοά χιοαῦο 
ταοᾶο οομβοαθθηϑ 6δὲ, φυδϑὶ ξεπῦ8 ροπιηξ, οἱ ἀοϊοτοιν ραπιι8 ἰγαα 

΄δὺ ΘΕ δαί δηπιαϊοπεπι βάδὶ. ἀπὰθὸ επὶπι {14 σοπϑεχαθηεα δας αἰΐφυο 
τηοᾶο Ἀἷ5 δρεοίεβυ8; δεὰ ηδαΐγυτα δοσιπὶ δϑὲ βϑπιιϑ., Πδτὶ αυΐ ἰγα- 
δοἴτατ, ἀοϊοῖ, ουπὶ ἰπ δο ἄοϊογ ργαδοβϑϑετε, φυαπάοφχαΐάεπι ποη γᾶ 
ἀοϊοτῖθ, δεἀ ἀοΐον ἰγαθ οδῦϑα δϑῖ, ζυᾶγε διτωρ οι εῦ ἵγᾶ ΠῸΠ δδὲ 
ἄο]οτ. δεουπάνπι δες πες 465 εβὲ εχἰβιϊπιαῖῖο, χυΐα βεγὶ ροῖοβὲ 
αἰ αἰϊχαίο βάδθτα ἤθη Βαρδῃδ δαπάδιι εχἰϑεἰπνδίοποτ μαροκὲ αχαοὰ 
Βετὶ. πεχιῖξ, δὶ β4ε8 εδὲ βρεβεῖεβ δχἰβεϊτα αι τοηδ. ποὺ ροῖεϑὲ δηΐπι 
υϊρρίαπι ἰάαπι ρβεγίθδηεσγθ, δὶ εχ ϑρεοὶθ οἴμῃῖπο τασίαϊαμι δὲδ) 

παδπιδάτποππι ἰάοτη δηϊπιαὶ ποῦ ροξεδὲ ἰηξοτάπτη 6686 Ἠοτιο, ἰπ- 
ἰογάσυα ποπ Βοῖπο. αυοάϑὶ χοὶδ ἀϊχοτὶξ πδοθδϑαγίο εὐπὶ χαὶ οχίδι- 
χπδὶ, εἰΐδπι ἐγεάεγε, θαυ 16 οχἰσετηδίϊο οἴ ορίπὶο ἀϊοοπογ. 4πο- 126 
οἶτοα πς βἷς φυϊάεπι ροξεϑὲ 68596 ξεπιδ, συοπίδιῃ οροτγίδϊ ρθπυδ ἀδ 
Ρἰυσθυ8 ἀϊοὶ, υἱάδγε δἴϊατν οροσίδὲ ἂπ πδίυγα ςοπιραγαίαστα δἱἷϊ αἱ ἴῃ 
δοάεπι αἰΐσιιο δ βίθδοϊο ἀῆθο Ἰηϑηξ. ἴῃ 0 δπῆη ἱποοῖ ξέπυϑ, ἰποϑὲ 
οἰϊδιῃ δρβοῖβϑ, υξ ἰπ 400 Δἰβοσ, οἴΐδπι οὐϊας, εἴ ἴῃ 400 ξτγδιητλϑῖοϑ, 
οἴϊατι δοϊθηεία. δὲ 4018 ἐρίτιγ ἀἰχογὶξ νθγθουηἀΐδιη 6586 ππδίπτι ἀὰξ 
ἐγαῖῃ 6856 ἀοίογειι, ποθ δοοίἀεϊ αἱ πη δοάειῃ εἴ ξοπὺϑ εἰ 8ὈΡ6 οἶδ ἰῃ- 
δ᾽ηξ. ἤδη νεγεσυμάϊα οδῖ ἰῃ ρᾶγίδ ἀπίτηδε γαιϊοοϊπδιϊνα, πιδὶπ 5 δυΐδτα 
ἴῃ ἰγαβοῖθι!!, ἃς ἀοίοτ φυΐάειη ἱπ σϑιοιριδοὶ Β111, φαοπίαπι ἐπ μας εοζ 
εἰΐαπι γοϊυρίαθ; ἧγὰ δυΐδιη ἴῃ φοπουρίβο ΒΕ}. χυᾶγα εα φυδα ἰ]αὶα 10 
ἔπετυπῖ, ποη δι πὲ βέπεγα, 4αϊα ποη εοἱ παῖατα οοπιραγαῖιπι πὲ ἱπδίηξ 
πῃ εοάεπι δυθίεςϊο 'π φυὸ ἱπδὰπξε ϑρεοῖεβ. 98ἰπι} ἜΤ 8ἰ τα οἰ α 
εθῖ ἴῃ σοπουρίθο 1}, ποη ροϊεβὲ 6886 υοϊππίωθ φυδθάδπι: οἰπηΐδ 
ἐπίῃ Ὑο]υηίδδ δδῖ ἰπ ραιῖς γαϊϊοοϊπα να, πΕ]15 δαῖθιη εϑὲ Ηΐς ἸοοΌ8 
εἰίαγη δὰ δοοϊάθῃβ Ἔχαιηίπδπάυπι, φαοπίατα ἰῃ δοάδιπ διηξ δος 6.8 
εἰ ἰὰ σαὶ δοοιάϊε. φυδιποθγαιῃ γ151 ἴῃ δοάεπὶ 6886 υἱάδαπίων, οοηϑῖδξ 
ΟΠ δοοίάεγα. ργδεΐεγεα νυἱάθηάυμηι δϑὶ δὴ 6χ ραγία ϑρθοίβ 511 εἷῃ 
Ῥαγεςερϑβ, φιοὰ ἀϊοϊξαγ 6586 ζθηα8, φαὶα ποη υἱἀθίυγ σοπτι8 σογηπια- 
Πἱσαγὶ εχ ρᾶγῖθ. ΠΟ Θηΐπὶ ἤοτλο 6ϑὲ φυιδ δπιῖθπαϑ δηϊπιαὶ, θα 
διϑταυπδῖοα εϑὲ φυδάαπιῖθπα8 8οϊεηῖδ. ρίτη 8 6ϑὲ σείθγοτυτι ΓΔΕ. ΖῸ 
οοπϑίάεγαγε ἰρί τσ ορονεξ δὴ οὰτα φαϊθιιδάδιπ εχ ρατὲε βεπὰϑ σοτῃ- 
μιυηϊσεῖαγ, φυαὶα δϑῖ, δἱ ἀπῖπι8] ἀϊοῖαιπ δἰξ 6586 ἰὰ φυοά 36π81}118 
δυΐ υἱδὶ 116, φαοπίαμι ἀπίχπαὶ δδὶ εχ ραγίε δεῃϑῖ}0116 εἰ Υἱ818}16, χυδῃ- 
ἀοφυϊάεπι ταϊϊοπε οογρογὶβ εϑὲ δϑῃδίυλ]α εἰ υἱϑῖρῖϊα, τδῖοπα δαῖτα 
Βυΐηδα ΟΠ ἰΐετη. συδγα Ὑἱδῖθ1] 6 εἰ 86 ηϑῖρ1]6 πὸρ ροδϑιηὶ 6688 
ξέμετα δῃΐτιδ 8. ἱπίογάυπι εἰΐαπι ποη δπἰπιδἀνογίαπε 86 τοΐαπι δὰ 
Ῥατγίεπι γεάυςεγε, πὸ αυὶ ἀϊοσυπὲ δηΐπιαὶ 6686 σογρὺ8 ἀπἰπιδζυτη. αἰχφυΐ 
Ώ]ΪΟ τποάο ρᾶγβ ἰοΐὶ δεγθυϊογ: 4υδγα σογρὰϑ πο ροῖΐεϑὲ 6886 
βεπυϑ δηἰπι8}18, σὰ πὶ δἰξ ρᾶγβ. υἱάεγε δεδπι οροτῖεϊ δὴ αἰϊψυϊά υἱἕα- 30 
Ῥεγαπάυπι νεὶ Γυρίεπάυιη δὰ δου]δῖεπι, γεὶ δὰ :ὰ φυοὰ ροϊεεῖ, τεῖ- 
τα]οτῖξ. αάὶς εϑὲ, δἱ ἀϊχοτὶ δορἰϑίαπι 6686 οὐὔπι χαὶ ροϊεδὲ εχ 88- 
Ῥιοπῦα, φυὰ νἱἀοῖαγ 6886 ργδϑάϊξαδ, ᾿Ἰμογαγὶ ; δα ςα] υπηπιδίογθμι οαστα 
4υὶ ροΐεβι οαἰαπιπίαγὶ εἴ Ἔχ ἀπιὶοῖδ ἐπί πιῖοοα ἴδσεγε; δὰϊ ἔιγοπι ΘΌΤΩ 
4υΐ ροϊεδὲ αἰΐεπα εἰδτὶ ἔαγατί. πΏ}]8 δπη δογιπὶ 4ποά ἀϊχὶ ἰα}15 
6886 ἀϊοϊϊατ, φαΐα ροϑ5ϊξ αἰλφυϊὰ πογυπι ἔδοεγθ. ροϊεδὲ δηΐπὶ εἴ ἀθῸ 
δ υἱγ ργοβυϑ, ζῃδδ πιαὶὰ δυπὲ, εἴβσογε; ποῖ ἰδπιδη ἰδἰ68 δι πε: ΟΠΊΠ ΕΒ 
εἰἰπι πΠηρΡτΓΟΡὶ εχ ργββεϊεοϊΐομε μουπιϊπαπίαγ, ργαθέθγθα οπαῃθϑ [βοτὶ- 
ἰαῖθ8. δαπὲ ἴῃ ΓΟγατα δἰ ἐροη ἀαγοσα πυπιαγο. πϑτὰ ἐξ ἱπιργοόθόταπι ἔδ- 
οὈ]αῖο5 δυμῖ οἰἱρεπάδθ. ἰσεῖγοο εἰ ἀδῦχ εἰ υἱτπιπὶ Βοπυχη ἀεί πιτϑ 
ἐδ ΒάΡρεγε: ἀϊοιηυ επίπι 608 ροδβδε 4πᾶ8 τπαΐα δυῃπὶ ΒρΈτθ. Ππᾶγθ 
δου τας π0]] 118 ταὶ υυρδγαπάδε ρεπι8 6886 ροΐαδε. δἰιοχυΐῃ δοοὶ- 
ἀεὶ αἱ αἰϊφυϊά χαρὰ δίτ νἱτωμεν αν, οἱξ δ σαπάαπι: δτὶξ δηΐι δἰ - 
488 [δουϊτα5 ἐδίρο ὑμέας ἐς υἱάεπάσπι εἴαπι δδὲ δὴ δι᾽ χυϊὰ δοσωπε 
4886 διιηΐ ρΡεγ δὲ ποπογαθιῖα ναὶ εἰϊρεπάα, δὰ [αουϊταΐειη, γεὶ δὰ ἰὰ 
᾿φυοὰ ροϊεϑὲ, γεἰ δὰ εἰεαϊίντηπι γειτα Ἔτῖξ. οσπηΐβ δπὶπὶ [δου Δ, εἴ 

αἰοχυϊά ροϊεεῖ δαὶ εἴβοϊεμαϊ νἱπι παρεῖ, ργορίογ αἰϊαὰ δδὲ ο]ρεη- 
ἄστει γε] δὴ αἱ᾽αυϊά εογὰπι χυδὲ ἱπ ἀθοῆπ8 ρ]υγίθασνο ροπεγιραδ᾽ 
ςοἰ]οσδηΐον, δά ππὰπὶ γεάιχογις. φαδαάδπι οηὶπὶ πο ᾿ἰςοὶ δὰ ἀπυτῃ 
ξευυϑ τεΐεγγα, πὲ ἱπιροδίογοια δὲ οδ᾽ υπιθδίογοπι. οἴδημα ἢθς φαὶ 
φομδὶ ΐπσπ οαρὶξ, οὔτι εἴβοογα ὅθ ροδϑὶϊ, πδς {αὶ εἴβοογο ροϊεϑὲ, πἰδὲ 20 
ςοηϑιυτι οσαρίαξ, οαἰυπηίαϊον εδὲ νοὶ ἱπηροϑίου, δεά χυΐ ἅαΡο Βᾶος 
ἈάΡες. φαδιποῦγεια δὰ 488 ἀϊοῖα δαμῖ, πο ἷπ ἀπῸ βόπογα δ6α ἴω 
ὩΒΌΔαΘ ρουὶ ἀερεηῖ. ργδεΐεγθα ἱπιογάμσνα υἷοα υεγϑα βεπμβ8 ροπαηβ 
Ῥτγοὸ ἀϊεγεπίία οἱ ἀϊεγεπῖδπι ργὸ ρεπεγο, αξ φυΐ ἀϊουπὶ διαροτγεῖι 
6886 ἜΧϑιρ γα τίδπὶ δἀτηϊγωτοη!8 εἰ Βάοτι 6866 υθβοιπθηϊίατι οχιϑῖξς 
ΔΊ ΟἾ8. Ὥδτα δ΄ 6 ΘΧϑιρογδηϊία ὩΘ4Ὸ6 ὙΘμαπιθηῖα δϑὲ βΘΏΏϑ, 
δεὰ αἰ Πεγθητία. δἴιροῦ πίστη υἱάθιονῦ 6886 δάιηϊγαιῖο Ἐχϑαρεγάηβ, δὲ 
βάε5 εχἰδεπιαῖο υθμδιθηβ. αύαγε δαπιϊγαϊο εἰ εχὶϑἐπιδο δυηξ 
βεπεγα, Ἔχϑαρεγδηϊία ὑθγοὸ εἴ υϑβοτπεπῖα αἰ ΠἜγεπεδθ. ργαθίογθα δὶ 20 
4υἱ8 Ἔχϑιιρεγαπίϊατη εἴ τπδρηἰτιἀϊποτη ΡΓῸ βθθεγε δοσερογὶῖ, οἴδπὶ 
τεβ ἱπαηΐπιαθ βοπὶ Βαρέρανε εἴ ορβιιρμεδοθπξ. ςυΐαθαθ6 δαΐτῃ τοὶ 
υεμειηθηῖα οἵ Ἔχϑῃρογδαηῖτα ἰηδϑῖ ἴῃ 68 ΓΘ, (ὈΪΠ8 681 Ὑἀπεαοα πα οἷ 
ἐχδαρογαηϊία, δὲ ἰριταγ δίμρον οϑὲ Θχϑαραγαπεδ δἀπιγαϊοηΐβδ, ἱπο τὰ 
πῃ δἀπιϊγαϊίομα ϑἴπροῦ; 4ΙΑργορίογ δἀτηϊγαῖο οΡδίαρεβοθξ. δἰπα 
τδύφας μἀ 66 ἱπουῖξ ἰὼ οχἰϑιϊπιδίῖοη δ, δὶ αυϊ πὶ δϑὲ γε οπιθπῖὶα ἐχί ϑτὶ- 
τρδίίομδ; χαδιηοῦτγεια οχϊσιμπαῖο βάθια μάθε ρῖϊ. ῥτδοίεγοα δος ϊξδ 
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οἱ ηαὶ [6 βεπαθ δοοῖρὶξ, πὶ νεβϑεμβηείαπι υεϊμεϊωθηξεπι ἀΐσαὶ εἴ 
δχϑτιροτγαητίδαι Ἔχϑυρεγαηΐοπι. Ὡδπὶ αι απι β΄ 68 εϑὲ γε μειπεῃδὲ 

30 εἱ ἰφίτιτ Ἀά 68 οἷ: γυδμειποιεῖα, σστγῖε υϑβϑιηθηῖα οσὶϊ γεμειπθηϑ. δἰνηῖ- 
Ἰΐῖον δἴϊαυα φηΐάανν ϑἰιρογ ε9: ΘΧϑΌρΕΓΩΝ5: 81 ἰριτὰν δἔμιροτ δι} δχϑι-΄ 
Ῥετγδηῖία, σθγία ἐχϑυραγαηξία εγὶϊ Ἔχϑαρεγαηβ. δἰφαὶ μογατα πϑυΐγαια 
6886 νἱάδίυγ, σαθιιδάιποίυτι πες δοϊθμῖῖα εϑὲ γαϑ 801 }1}18, πδς τηοῖὶο 
δεῖ ἰ΄ φαοά πιονείιγ, ἐμϊεγάυαιν δἰΐψιν εττδηὶ, ἀἰΓεοιτϊομενι 4851 ἐπ 
βόπεγε ροπδηΐεθ ἰῃ 60 φυοά αἰζεοίαιπ εϑὲ, αξ ιϊοιηφαε δἰιηὶ ἱπὶ- 
ταοτίαἰἰξαΐθπι 6696 νἱΐδπι δαϊδγααπι, σαοπΐδια ἰϊωιποτίαἰ ἰδς νἱάδιιτ 
4366 αἴοοιίο φιαδάδπι δῖνθ δοοίἀβπϑ υἱΐδε. φυοά αυϊάεπι νϑγαιι 
6556 ρεγβρίονυια βδτγὶ ρος, οἱ φυὶϑ σοποαϑϑοσὶϊ αἰ αι δια 6χ τπογίδ!ῖ 
ἱπππιοτίαϊεπι βοτὶ ρο886. πεῖθὸ δα ἤϊοθὶ δαπι δἰϊαια νἱΐαιπ δοοὶ- 

427 ρεγε, 8εὰ δοοίάεπϑ φαοάάατι νεὶ αἰϊεοίοποιη οἱ υἱῖᾶα φυᾶπὶ ἄδρ6- 
Μναῖ δοραβϑίβϑα. χιοοῖγοᾶ υἱΐα πὸπ ἐδὶ βθῃι8 ππιπου δ τα τ5, δγγαηῖ 
οἰΐατι, δἱ 1Ἰὰ ουΐὰ8 ἐσὲ αἴζεοιιο, ἀϊοαπὶ 6586 αἰοοι οπὶς ρει, εἴ γθη- 
ταιι δἔγοιι τποΐυμπ, πᾶπι ὙΠ δϑὲ ροῦν δὄγὶ9 τποῖϊο, φυδποαι- 
ἄδπι ἰάεπι δὲγ ρεσιπαπδὶ δὲ ουπὶ τπουθῖι οἵ οὐτι ἰδὲ; 4θάγε οτὰ- 
τἷπο νοπίῃϑ πΠῸῃ εϑὲ δᾶτγ: δοχιϊῃ δἰ ποῖ πιοῖο δὄγε υθηἴι8 ϑϑϑεῖ, 
οἰχυίάθπι δ ἑάθπι ρετιαδπεῖ, χαὶ Ἔγαῖ υθηξιι8. διαὶ ἐτοσ ἀϊσθη ἀθια 
εοἱ ἀε Βυϊυσιποί! αἰ}15 γαυϑ. δβὰ εἰσὶ οοποθάογε οροτγίϑαϊ νεπίυτῃ 

10 6866 δὄγετῃ ᾿ποΐψιπ, ΠΟῚ ἰαιθῃ ἴῃ οὐδ ας πος δάππιεὶ ἀθθ αὶ, ἰά 6δὲ 
ποι οἴίαπι ἴῃ ἐϊ5 ἀθ φαϊβυθποι υϑγα ἠϊοϊταγ ροπα8 ρτοροσϑίίατη, 8εἀ 
ἴῃ ἴῃς ἐδηΐαιν φυϊρυ8 γεγα δειγιδυΐτας ραπη8. πᾶτῳ ἰῃ φυϊθυϑάδιη ἢ α 
υἱάρίυσ σόγὰ ἀϊοὶ, οἱ ἴῃ πἷγε οἷ ἴῃ πιο πῖγθα δηΐϊπι δἰαμΐ 6896 
δααδπι σοποτγθίαπι, ἰαἴππι ααΐθπι ἴθγγατα Ἀυπηογε ἐεπιρογαίαιη. βεά 
πος ἰαΐαπι δδὶ ἴοττα πὲς εἰ δήπᾶ; ἀυᾶγα εχ ργοροϑβιτβ ρεπογῖθυς 
πουΐγυπι ροϊεϑῖ 6886 βεῃπιϑ. ορογίδϊ δῃΐμῃ β6ΠῈ8 86 ρΕΓ ΎΘΓ αἀἰςὶ ἀδ 
ϑρδοίεραϑ. δἰμιι το πος υπηυχα δϑξ δα ρυϊγείαοϊδ, αἱ Ἐπιροάοοϊεα 
οἷἱ {Π10 ἰοοο, “ρυϊτείδοιϊα ἴῃ Ἰέξπο δχπδ." δἰπιρ]ἰοἰξες δα υΐπιιπι 
0" εἴ δ4υδ. : ᾿ 

80 6. Ῥταεῖογσεα υνἱάεπάστι δδὲ δῃ οτηπῖπο ἰὰ φυοᾶ φῥτοροϑίζατι 
ἐδὲ πα ]π8 ταὶ δὶς ρεπαβ: πιδηϊεϑίητα δπὶπὶ οτῖξ πα ϑρεοϊεὶ φυϊάετα 
Ρτοροοΐϊας βεπι5 6886. υἱάεπάππι δυΐετα εθὶ εχ 60, φποὰ βρθοῖα 
Σπῖογ 86 ποὺ ἀϊίετυπὶ δὰ 4παὲ γαγιϊοίραπι ργοροδίζαιι βεπαϑ, αξ 
Δ]Ρα: παες επΐπι δρεοῖθ ποι αἰ αγαμξ ἱπίοι 8ὲ ; οτππὶβ δυΐειῃ ραπεγίβ 
Φροοἶθ9 ἀἰἤεγιαπε. χααγα ἀἰραπι πα] ] 15 ταὶ ραπαϑ 6886 ροϊεδῇ. τγδὰδ 
υἱάδπάυπι 681 8η Ν ᾳποά οἰππΐβαϑ γεβθβ, δὲ οοπβεαθπϑ, βεπα5 γεὶ 
αἰετεπείαμπ ε85ε ἀϊχετίξ. ταὰ]τᾶ επίμπ δππὶ οταπῖρῃ5 τορῦς οομ56- 
φιεμπεῖα, αἱ 6π5 δὲ ππθῦτη [ἢ ΘΟΥτπι ΠΠΤΙΟΤΟ δπηϊ 4.86 ΓΕ8 ΟἸΠΕ8 (08- 
δεχαππίαγ. δὲ ἰφίτγ 6π8 ῥτὸ βεπεγα ροϑασγὶξ, ργοοῦὶ ἀπρὶο τγεγαπι 
οὐπηϊανῃ βειυ8 ἑαϊατγιπη ε8ῖ, χαουΐαπι εἰς αἰςγι αΐϊτατ: πᾺ}}} οπίπι ταὶ 

80 βεπυ8 ῥγδαϊθγαυδτη ϑρθοίθθιϑ δειγι αϊττ. αιᾶγα εὔδπι ἀπῦπι εγὶξ 
ϑρθοῖεβ διιεῖβ, ὡςοίαϊς τρίταν πὲ 19 οπιπίρα5, φυῖδ δ ρεηπ5 δἰ ΓΙ Ραΐτατ, 
εἴΐαπι 85ρ6οῖ69 διϊγι πδίιν, φσααπάσαυξάδτηη οἱ ἐπ8 οἵ ππυτα οτπίβι8 τὸ - 
Ῥὺ ὀἰπη ρ]ἰοίτοτ ατιγι Βα υπίαγ, οπππ ρδυοί ον  θ.}5 δρ εοΐοπι δἔττί θὰ Οροτ- 
τεδῖ, οἱ γϑτο 14 χιιοὰ οπιπὶμηβ σοηβο τ 6 8 δϑὲ, ἀϊ[Γγεπίλαιη 6886 {ϊχα- 
τῖτ, ραῖοῖ ἀ6 τοϊίάδιη δπὶ ἀδ ρὶαείριι5 ἀπ εγεπ ἶαπι φαᾶπι ρεπτι8 ἀϊοίπτω 
ἦν! δὶ δπὶπι δὲ βϑηυϑ 811 ἴῃ ΘΟΓΏΪΩ ΠΌΠΊΘΓΟ 4ιδὸ ΟἸΩΒΙΡιι5 οΟπ86- 
ηαεπιία δαπῖ, ἀδχοιάθπι ἀϊοθῖιτγ; δὶ Ὑθγὸ ρεπαϑ πον οππιθα8 ΓΈ ΡΣ 
φοπβεαθδηϑ 51, ἀε ῥ᾽ αγίθυ9 Οἰογθητία ἀϊσθίαγ χάδι ἴρϑηπι ροῃα8. 

δ Ῥιαβίεγεα υἱάοπάτπι δδὲὶ ἂπ ἴῃ ϑυδίθοία ὁρϑοῖθ ργοροϑίϊαιπ βΈηυ9 
6886 ἀϊοαῖατ, υἱ αἰθαπι ἴῃ πἶνα. ἰΐδαιια Ρογϑρίουτιῃ οϑὲ ΟΠ 6856 
ἔεπυδ: ἀξ 8ηβ᾽εεῖα οοΐπι ϑρθοὶθ ἰδυϊοιη ροηῃ8 ἀἰοϊατ,. σομϑιἀδγαγα 
δἴὔδωι οροτίεϊ δῃ ρει εἴ δρ6οῖθ5 ΠΟῊ 9.1 δΥμοη γῆ : οπιπίριιὶ εηΐτα 
δρεοῖερι8 δΥμΟΉγΙΠὼ5 ρέπιϑ αἰτι] ραΐξιγ. ργαείθγθα ρεοσδῖιγ, οὐπὶ 
65 εἴ ροπεγὶ δὲ ἐπι αἰϊχυϊά σοπιγαγίαπι, οἵ εχ σομ γαγὶ19 ϑρεοίο- 

ἷοτ εδὲ δὰ ἀθίθιϊειβ ρϑῆῖϑ γοίθγίαγ. δοοϊἄεξ διΐτα 
τὶ γ ἰϊχαδ ἴῃ τεϊΐιιο 8[ξ, φιοπίαιπ οοπίγαγία δππὶ ἴῃ οοπέγατιϊδ ρθπα- 
τρια. φάγε πιθοῦ ϑρθοὶθα εγίξ ἴῃ ἠοιθγιογὶ ροπϑγα: νἱδοταγ δυΐοτα 
τρο]ϊογὶν σπε]ἰὰ8 ροπα8 6886. βεοοδὲ δἔϊαιῃ, 5ἱ οἵιπὶ δαάεπι τθ8 δὰ 
πἰτατπ]ι6 οἷ δοάσιπ πποάο αἰξεοϊα, δα ἀετϊογίτ5, πο δά πιϑὶ 8 ροπαβ 
τοϊταϊοτγίε, οἱ οἱ ἀἰχετῖξ ἀπίμπαπι 6556 ἰἰ χιοά τποιϊΐϊομδιπ νοὶ γϑαὶ 
τοοΐδλτη. εδήοπι δηΐπι νἱἀοίογ δοχις Βάθοτα υμῃ 5ἰϑίθπήϊ ἃς πίο- 
ΤοΠαὶ; αυᾶγο δὶ δίαϊιι5 δοῖ ἱπο]ογ, δὲ μος ρβοην8 τείογγι ορογίομαϊ. 
ἀκ με Ὁ εο σιοὰ εϑδὲ γηαρὶβ νοὶ τηϊθι8 οἱ αυΐ τοί ΠῚ ἀτρτθγο 

αἰτοτο ἱμϑοτ. δἱ ἰρίταῦ ργοροοίπιπι ρϑαπα ἱπίεποπδπὶ τεοῖρίς, δρ6- 
οἷδϑ. δυΐθηι ποη σϑοὶριξ, ποὸ 'ρϑὰ πες φαοά ἃ ξἃ ᾿ἀεποιηϊπαίαγ, ἰὰ 
ηαυοά ρτοροδίϊιδι δε ποὺ ροίεδὶ 6698 ξϑηυδ. ταγϑιϑ 91 14 αυρὰ 
χαδρὶα ναὶ δθῆῃ! 6ὲ86 υἱάοῖιγ, βοὴ δϑὶ βεπυϑ, ραῖεϊ πα ἰά χυϊάετα 
4αοά φτοροκβίϊυμ ἔαϊξ 6686 ρϑηὺθ. Ὠ18 δαΐθμι δὶ Ηὶς ἰοουϑ ἴῃ ἴθ 
ταχίμιθ, ἴθ σαϊθὰδ ρίυγα 6586 Ὑθηῖαγ, ΄υδα δρδοϊοὶ ἴῃ ἀμ οϑομα 
αυἱὰ 681 δι αδπίαν, πδοὸ ἀεβηϊϊαπι οὶ πδὸ ἀΐοαγο ροϑϑτιπη9 φαοά- 30 
πᾶϊῃ ἘΟΓΌΙΗ δι ζαπυθ; πἰρυΐϊα ἰγαθ εἰ ἀοίοσ οἱ ἐχίϑἰπιρῖϊο σοηΐσταν- 
Ριοη9 πὶ φιροϑίοπε φυϊὰ εοὲ υἱάσι διἰγί αὶ: ὥδαν χοΐ ἰναϑοῖαις, 
ἀοϊεὶ ϑεφὰθ οοπίειηπὶ ἐχίδενηδί. οαάεπι οοπϑϊ εγαῖῖο εδὲ ἴῃ φρεοῖρ, 
δὶ οἴῃ δἰἰα φυδρίαπι ςοηίεγαϊγ. 81 δηλ 'μοά τηδρὶ5 γε χαοὰ 
δδάια υἱάδιαν 6586 ἴᾷ βεΏεγα ργοροβίϊο, βοῖ εϑὲ ἴῃ βεηβεγβ, τρϑυς- 
[{ἐϑῖπια δϑὲ πᾶς ργοροβίϊαιπ οὐλημπο ϑραοίδιῃ ἱπ βΈΠΘΓΕ 6888. (αὶ 
ἰρίίας ταί! !ἶς, ἴα ἂξ ἀϊοίατα, οϑὲ αὐτὶ μος ἰοοο ἀεθεῖ, οομβιπηδοῖ 
δυΐθτι ποπ δὲ αἱ 18 Ἰοου5, 8ὲ οἱ ξεπὺϑ εἰ δρθοὶθϑ ἰμἰθπῆοπθιι τοοὲ- 128 
Οἰδιῖ. ἡ: 81} δπΐμι ν δὶ, οαπὶ δια Ρὸ γθοϊρι πῇ, πο 6886 ἃἰ Ἰθιτιὴὰ Αἰ ἐεττ 
ξοππβ. πδιῃ δἵ αἰλυτα εἰ Βοπδϑέμ ἰπϊεπίϊοσθτα δυο ὶριϊ, ἃς ποαῖται 
681 δἰ τειῖα5 βθη8.. ΚΕ. ΘΓΏΣΩ διιΐοτπ οἱ δρθοΐδγαπι ἱπτογ 88 οο δ ῖ0 πὲδ}Δὰ 
ε5ῖ, νεϊυ δὶ δεχὰς μος εἱ "]ϊυά 6δὲ ρεῆδ, αἰξόγιπι δυΐθη 651 ροῦσιϑ, 
εἴϊατα αἰϊεγαωιν δγιῖ. ἰύδιη οἱ ἰά φυοᾷ ταΐπι ε9ὲ ραπυϑ, δϑὲ ρθηῃϑ, ἐᾶσαι 
4υοὰ πιαρὶϑ:; γοἰ αἱ δἱ οοπΕ πεπίλδε ροΐλυ5 ρεηαϑ δἰῖ ἑοα!αβ φαᾶτα Υἱρ- 
ἴαϑ, Υἰγξιι5 δι ἴοιῃ δἱξ βθπιι8, εἴλδιπ δου 85 οϑὲ ροπυδ. οδάθπι ἀ6 δρθοὶθ 
ἀϊοὶ σοπνεπίθι. ἤδια δἱ ἄθιε μος οἱ {Ππὰ 5ἱξ ρσοροϑῖῖ βεηοτλθ 58Ρ6- 10 
οἶθθ, αἰξδγιιι δυΐθτι δῖ δρεοῖδθα, δἰΐαπι τοὶ χαυιῃ δγίξ. οἱ δὶ φῃοὰ 
τοϊὰι8 υἱάεϊγ, ϑρεοῖβϑ δὲ, εἴϊδτπι φυοά πιαρὶϑ. ῥγαεΐθσοα πὶ ςοῦβτ- 
τρεΐυγ, σοῃβι  δγδι τη δϑὲ δῃ ἀϊδ Ζυΐθιι5 δόδιρηιδίατη ὧδὲ βΘὩῺ 18 
4υδερίοπε αυϊὰ ἐδὲ αἰἰγιθυιαῖαγ, σὰν ΠῸμ δἷξ Ὧπ ἀδία δρθοῖθα, δοὰ 
Ῥίγοβ ἃς ἀϊεγεπῖθα, φαία ργοσα! ἀπο δγῖξ ξθπηβ. δὲ δὶ πᾶ οἷς 
δρεοῖοβ ἀδία, οουδίάογαγα ορογίεϊ δὰ εἰίατῃ αἰ ἐἰ8᾽ Βρθοῖθβθιβ ρευῦς ἱῃ 
φυδοϑείομε απ εδὶ δειγ υδίατ, Γαγβαδ δηΐλα εἰβοϊθῖας αἱ ἰάεπι ρὶα- 
ΠΡα8 ας ἀἰπεγεπαθυδ αἰεὶ υδίαγ δὲ ρρῃυ 6586 οοποοάαΐαγ. 480- 80 
πίατα δαΐθπι φυϊυϑάδιι νἱάἀείαγ δἰίατα ΟἰΓ(ογθπεῖα ἰπ φαδοδιίοιια φαϊὰ 
681 δβρβοίενυδ διίγιθτιὶ, βαραιδηάτι εϑὲ βθμι8 ἃ αἰ εγουτῖα ρον ἀϊοῖα 
εἰδιπθηῖα, ρυλπυτα 418 ροπμη5 ἀ6 ρ]υτίθιι5 ἀϊοίτατ χαδπι αἰΓΓογοπεῖα, 
ἀεῖπάε φυϊὰ ἴα τεβροηβϑίοπα δὰ χυδοδίϊοπθιι αυϊὰ δδῖ, αρεϊα5 ἀϊοϊτατ 
ξεπιϑ 4υδιι ἀἰ Πεγεηθα: πᾶπὶ υὶ ἀϊοῖξ Ἰιουιΐηθτι 6586 ἀπίιπαὶ, τπαρὶρ 
ἀεοϊαγαι φυϊά δἷξ ᾿οιπο, φυδηὰ 4υΐ ἀἰοὶ! 6556 ροάεβῖγθ. οἱ αυίὶα ἀϊῈ- 
ζεγειτῖα φυβεαίθηι ρΈπ ΘΓ ΘΟΙΏΡΕΓ ϑἰκηϊποαῖ, κοπὰ5 δαΐοπι ἀϊ ογοεν- 
δε φααλιϊαξοια πο βἰρτιιβοαῖ. πᾶπὶ αὶ αἷξ μοι δοῖγο, σααΐο φαϊὶ ἀπῖ»- 
τααὶ αἰϊεὶϊξ: 4υΐ Υ6ΓΟ ἰπφαῖϊξ απέμαδὶ, πο αἰεὶς 40]. φυϊὰ Ροάεκιγο. 

ἃς ἀϊ[ϊεγειεια αιιϊάθηι ἃ ξϑηογε 18 δϑραγαπεία δ5ῖ. ἥηία Ὑ6ΓῸ πειδῖ- 30 
οὐπὰ νἱἀείαγ, φαᾶ ταυβιουμῃ αϑῖ, δοῖ δι 6550, οἰζατα παμσῖσα δὲ δοϊοιν ἔϊδε 
χυδεάαδιῃ; οἱ δὶ διηθυϊδη8 Ῥτορῖίεγθα φιοὲ δα δαΐαῖ πον ΘΙΌΓ, δδει.- 

Ιαο δδὲ πιοῖϊο υδοάδλν. ᾿ος ἐφιϊατ το οσοποίἀδταπάπι Θϑσῖ, ἔτη 

{πιο φυΐς νεπὶ βομεγε δἰϊψαϊὰ ςο ]οσαι ὁ. τὶ δἱ χυὶδ Ῥγόθατο τ εἰὶς 
δοϊευείαιν 6586 ἰὰ αποά βάεπι, υἱάσπιίηνν οδὲ ἀπ δεῖοπο, ἦα δεῖξ, 
ογεάδε: οἷς δηΐπα τπδηϊζεϑῖαιη οὶ δοϊουϊίανη 6556 δι φυλιατω. 

ἐοάσπι τπιοάο βεγὶ ἀσερδῖ ἴῃ 1118 οἰυσπιο οί. ργασῖογοα σποπίδτα σα 
Δἰϊοαϊ δοιρεγ σομϑοιθῃβ 68 πες γϑοϊργοσαίον, ἀἰΓποῖϊο δϑὲ βοράτατε 
ἃ ξόπογα, εἴ Οδἴομ δ ΠῚ 6886 ρΘη0.8, 81 πος {1 οπιπὶ οομβαιιεις δ 
δἷξ, {1 δαΐεια παῖς. πόα οἵππὶ (αΣ ἐγαπααι ταϊὶ αιὰε5 εἴ πάπιοτο 
αἰντἀαιη; πο οοπῖγα, 4υΐθ ποῖ οἴαπε ἀϊνιἀπυνι εδὲ πδτηθτοδι τιδα 
ὁταπὶθ αιιΐεϑ εδὲ ἔγεπαυὶ 85), 'ρ86. φυίάεπι ἀἰδραΐδπα αἱ πος λοοο 
ἄεβ!οῖ, 4ιιᾶδὶ ξοπαϑ δἰξ ἰά φαοα 5ειρδγ ἐδὲ οπδοαάθηϑ, οπὶπ ΑἰΣ δ τα 
ποη τουϊρτιοσοίατ. αἰϊο σγοὸ μας ἀγριιποπἕα ργοροπεπῖα, ποὺ ἴα 
"οππηῖθι8 δαἀτηϊτὶ ἀεινεῖ, δο4 οὐ ϊϊσοτο, ἰὰ φυοα ποι εϑὲ, εἰ οπιπὶ χῃᾷοὰ 
Ἀϊ, ὁοπβοχθοης 6588 (χαρὰ οπὶπὶ Αϊ, πον 680), πϑὸ γϑοϊργοοαγὶ (πὰ 
δῖαν υϊοχιλὰ ποῖ 651, μ1), αἰϊαπιοπ ποι 6586 βοπαϑ ἰά φιο ἃ τον 
δϑὶ, οἷὰ5 φυοὰ δὲ. βἰππρίδοιτοῦ δαΐπι οἷα φαοά πο εξ, πον βαπ 
ϑρβοῖθϑθ, (6 βοπεγε ἐρίϊαγ ἐχροϑιία ποι μοὰο ἀϊϑϑαεγεπάσση δδῖ- 

Υ. 

1. ῦστιπι δαΐοπι ργορτγίαπι 818 πεοπο ἰὰ φαοὰ ε581 ργορὸ δἴξιχτω, 
εχ Ἰιὶϑ Ἰοοἷδ αι 08 ἀοίποθρ8 Ἔχρομθιπιϑ οοποίἀογαηάαπι 68ξ. Ῥτορο- 
ὨΠῸΓ δπΐοπι ργορσίαπι ναὶ ρ6Γ 86 δἵ δοπιρθσ, γϑὶ ρὲῖ οοπιραγαῖζου δση 

οοξ, 5 σοι τοοὶϊρίαν ἱπίσῃΠοποῖπ, ϑρ6οῖθ8 Θθΐοιη ΠΟ τοοὶρί δῖ, 
50 ποιὸ ἴρϑα ποαῖβ χυοί Δ} δὰ ἀεποτοϊπαῖαγ. ὑϊραΐα δὲ υἰντίνβ ἰπίοη- 

τἰοῦθιη, σαριῖ, εἴδη ἰαϑι δὲ ᾿υδῖα8. σαριμῖ: ἀϊοϊξατ δμΐπὶ αἰτοῦ 

οὰπι αἰΐθγο οἵ ἱπτογάστι, εξ ἢ οταϊπὶς ρτοργίαπι δϑι ΡῈ 88, διαλυμαὶ 
παΐυγα ΠπιϑΏ 50 ΟΠ. ῬεΤ ΠΟΙ ΡΑΓΔΈΟΠΟΙΙ γ6ΓῸ οὕ αἰΐοτο,, τὶ ἃυὶ- 

μᾶς ΟὟπὰ ΟΟΙΡΟΓΕ, φαοπίαμι {14 ἱΡεπάϊ, μος ραγεπάϊ ναι θεῖ; 



ΤΟΡΙΘΟαὺΜ Υ, 

20 ΦΟπΙροῦ δυϊεα, τὸ ἀδὶ ῬγΟρτίτμα δϑξ δηῤπιὶ ἱππηποτγίαϊδ; ἱπέδτάστα 
δαΐοιη, πὶ σὐἰυδάδπι ᾿οτηίμ!5 ἀθδπιθυίατὰ ἰπ ργιππδδῖο. ργοργίαπι 
δηΐοιι απο σομηράγϑοπε δἰιετγὶα5 ἐχρ  ἰοαῖατ, γε] εἰβοῖς ἀαο ῥτο- 
Β]επναία γδ] πδίίαου. πὶ δὶ ἀθ6 Ὧπο δἤιγτηδνογίε, ἀ6 αἰΐετο πορᾶ- 
τοπῖ ἰά ἴρδαπι, ἄπο ἰδπίυπι φγαθ] επιαῖα αὐπῇ πὶ Βονηἰνδ ΡῈ Γ ςο]]ὰ- 
ὕοποιι οὔτη δ4πο0 ῥγοργίηπι εϑὲ 6886 δίρβάθτι: πδιὰ δἰ ποπιίπουι 
πὸπ δίρεάεοιν 6556 δυβιτηθπίθπ0 ςοποϊἀογα χυϊϑρίατα ὕολεῖνι [] 
δἤπυτη 6886 δἰρεάετι; υἴγοαιι δὐυΐειη τποάο ρτγορτίαπι 10}}} ρμσίεβῖ. 
αἱ τέγὸ υἱτοχτηηπε ἀς πἴγοχεε αἰ βγιμαυογῖὶ οἱ ἀθ πἴγοητια ποσανεγι, 
4ακίτιου ργοβ θπιαίδ δττιηξ, πὶ Βοπαΐπῖ5 ργορππι εϑὲ μοῦ ςο ]αδο- 

30 πεπὶ οὔτῃ 6ῆπο, χυοΐ 116 εϑὲ Βῖρ685, Εἰς φυδάτγιρεα. πᾶτὰ εἰ ποπιΐ- 
ποπὶ ΠῸῺ Ρρθάδιπ 6886, εἴ παϊπγα φοπιρδγδίυμη 6586 τι 4ιι8 {Πρ 65 
δἷϊ, ἀγρυταθηίδηο ργόθάγα ἰἰοθθὶτ, πθόποῖ Θαθπτα 6988 Βίρϑάσιπ, ε 
ποὺ 6896 σηδάγιροάοπι, δγριιπεπίδῃ ἀο οοποϊηαϊ ροίεγῖ!. αιονῖδ 
δαῖΐοιη το ο ρῥτγοβαῖητη ἔπογῖξ, ργοροϑβίξαπι δευδγιϊτιγ. εϑὲ δαϊθια ΡΕΥ 
88 ργοργίυπι, φῃοα ρδγ οοπηραγαίομευι οὔτπ οτπηΐριις αἰζογιαγ δὲ ἃΡ 
οτηπὶ το ϑεϊαπρίς, πὲ Ἠοπηΐη!5 απίπιδὶ πιογίαϊο οἱ ἀἰϑοὶ ρπᾶο οαρᾶχ. 
αἰϊοτία 5. οοπιραγαιίοπο Ῥτορτίαπι 68ῖ, φιοά ποῃ δ οπιπὶ τὰ κε ἃ 
οογα απδάδιη αἀἰδεπραι:, υἱ νἰγιπτὶα ργορτίυτη δϑῖ μετ σοιηραγαίϊο- 
πεῖα οὔτ ϑοἰεπίϊα, αυοὰ πδῖτγᾶ οοτα ραΓΑ[ΏτΩη δἷξ αἱ 11|ἃ οἰ ρηδίιγ ἱπ 
Ἰατίρτιβ, μαθς Ὑθγὸ ἵπ 8ο]8 γαϊοπα!ὶ [δομ] ταῖς οἱ 118 Ζυδ6 ταϊϊοπαὶῖ 

72 ἰασαϊαῖβ ρσδεάϊεα βαπῆ. ϑοπυρεῦ ῥργορυϊατν οϑὲ, ατιοὰ ρετ'᾿ οτηπα ἰοτ- 
Ῥὰ8 γϑγ δῃγυϊαγ πᾶς ππησδην δι Εατ,, τ Δηλπ4}15 ργορτίατα 
εϑὲ εχ δηίπια εἴ σόύροτγε σοπιροδίξατι 6586. ἱπίεγήάνιη ργορτγίαιπ δῖ, 
χποά δὰ εαἰϊχαοά ἐδιπρηϑ γθγὰ αἰεὶ αϊτιγ πεὸ οχ πθοθυϑι δι 5ΕΠΠΡΕΓ 
δδῖ ςοπϑεαδεπδ, αἰ οαπϑάδτη Ποχιΐηῖβ ργόρτίυτη ε5ῖ ἐπ ἔογο ἄβθαπι- 
Βαΐατθ. ἰαπὶ υεγὸ αἰτεγίπϑ οοπιραγαίίοτιο υτορτίαπι οχρίξοατε πἰμῇ 
αἰϊπὰ εϑὲ χιᾶπι Αἰ ΠΤετεπτζαπι ἀΐσετα γεὶ ἴθ οπιιραδ δὲ βειπρεῦ, γοὶ 
Ῥίετεσνσας δὲ ἰπ ῥ]υγίπι8. ὀχεηρ]Ϊ ργαῖία τὶ οπιπὶθα8 εἴ 5ΘΊΠΡΘΥ, 
πὶ Βοτπὶπὶϑ σαπὶ Ε4ΠῸ ἘΟΙΉρΡΑΓΑΙ ργοργίατα δ8ξ 6586 Ρίρδάετη: Ποῖιο 

.40 πδίηαθς οἱ οπθηὶδ εἴ δετρεΥ εϑὶ ΒΙρεβ; δὲ 64ῃτ5 ππ τι8 ἀπαπαγη ε8ὲ 
Βὲρεβ. ρ]εττιπιχαςα δαΐετη εἰ ἴπ Ρ]υτπιῖθ, αἰ (ΔοῸ ἐα 118 ταίλο πα [15 ῥτο- 
Ῥαπτπν δδὲ ἱπρεγαγα ΡῈΓ ςοΟΙπρΑγαοποτη ᾿οτπὶ σοπορ 8. 18 }}} οἱ ἱγὰ- 
δοῖθ}}}, φαοπίαπν αἰΐεγα ἱτηρογαῖ, δἰΐεγα σϑγὸ οδίεπιρεγαῖ. πεᾷπθ 
Θπΐτα Τϑί "8115 ει ροΓ ἱπιρεγαῖ, 864 ἱπιογάηπι οἰϊαπι ρατεῖ:; ποαᾶα 
ΔΟΠΟΌΡ 50 1}}115 δὲ ἴγαϑο 1118 δετηρετ ραγεπέ, δε εἰ ἱπίογάππι ππρε- 
ταῦῖΐ, πετῖρε οὩπι δηΐπιδ Ποτηΐπὶϑ ργάτα εδῖ, ρτγορτγίοττπη δυΐθαι δᾶ 
δαπὶ τπαχῖταα Ἰορίςα, 4886 δηπὶ ΡῈῪ 86 δἷ ϑ6ΉΡΟΓ, οἴ Ππδε 'π ς0|]α- 
Ἔοηδ οἠπὴὶ ΔΙ ΊΈτΟ οοπϑιοίαπε. ατποά οπΐπι ΡῈΓ σοι ργαιοποῖπ στα 
ΔἸΐοτο ρτοργίτπι εθὲ, ρίατα ργοδ]επιαῖα εἴβοῖξ, αἰ εἴ δηῖθα ἀϊχίτηπϑ. 

60 γοἱ δπίπι ἀπο τοὶ φηδιίϊθου ργοβ] επιαῖα πεοθϑϑαγῖο βυπεξ: τα] ἴδε ἱρὶ- 
ἴτ᾽ ταιϊίοποσ δὰ ἤδεο ρεγῆπδηῖϊεβ ἅππ|. χιοά γεγο εβϑὶ ρδὲγ 86 εἴ 
δΟτΑΡΟΓ, Γβίϊοπα τη] ἑαγῶπι ταγατπι ἴπ ἀγρυτπεπίδίϊοπειι τ επίϊ, εἰ ἴῃ 
σραΪΕ5 τοτη ροτίρτι8 ομβεύναγὶ ροΐεϑξ. απο, ἵπφηδπι, δὲ μεσ 88, γδ- 
Ἰζοπα του]ϊαγτιπὶ γοττπὶ ἵπ ΔΥρα τη ΘΙ ΔΊ Ομ υϑηΐϊξ, Ζπἴᾶ ΡΘῈΓ οοτηρᾶ- 
ταϊίομεσι ἐστὶ χυΐστσαπε γερθης οραϑ 68 πὶ ργορτίππι ἰρ58ὶ σ᾽ οοἴο 
Σωϑ1δ, ΖΌΔΓΕ πἰδὶ Ὁ οὐηπῖθτι8 δερατεῖ, ΠΟῚ δὲ βεῖϊε Ἔχρ]ϊοσΐῃπι Ρτο- 
τίατη. ἀπο γετὸ 86 προ Γ ργορυγίππι 6856 ἀἰοϊξυγ, τηὰ 115 τετηροτί- 
δῶ Οὐϑογναγα ᾿ἰοοῖ; οἵ δῖε ποὴ ἰπϑῖϊ δῖν 8 ΠΟῚ ἰπδγαῖ δῖτθ πο ἰῃ- 
ατῖξ, ποη οτῖξ ρσγορτίαπι" ποά δαΐεπι 6βὲ δἰ φυδπάο ᾿γορτγίυπι, ποῖ 
ἧχι 8115 ααδτη ἴπ ρῥγϑδϑοπίϊ [οῦρογα βρεοίαιππδ. ΠΟῚ σιπὶ ἱρὶ ταῦ 

50 ταπῆδε ταϊϊοπεδ ηη86 δὰ ἴρϑυπι ρεγίίπεαπτ, 1Π]υἃ δυΐαπι εϑὲ ῥτο- 
ῬΊΘταα Ἰορίσπαι, ἀθ Ζυο δι δα εἴ δοῖῖδε ταϊϊοπ δ εἴβείϊπαϊπτ, χαοᾷ 
ἀριτοτ αἰτογῖτιϑ οοταραγδίίοπο ρτορτίτπη υοοδίαγ, δχ ἰοοὶβ δος Δα πεῖ 
«ουοϊἀεταπάυτι εδὲ, πιετὴρε δα ἢ χυΐάοπι δοοϊἀαϊ, 4}1}} σθτοὸ ποῦ 
δοοῖϊάαι. ἀς ἰΐ8 διιῖειν {πᾶς 5ιτηξ 56 ροΓ οὗ Ρ6Γ 86, 6χ ᾿ΐ5 ἰοοΐβ ψιο9 
“εἴποερϑ Ἔχροπϑπῖι5 νἱἀεπάϊιπι εξ, 

2. Α΄ Ρτίπιαπι ὙἹἀθιιάπιη εδὶ πέττιπι τεοῖθ δὲ Ἐχροδίατα ρτο-" 
Ῥτίαπι 8π ποπ γεςῖα. Ἀπίὰ 8 δπίστι σιδθϑιϊοπὴϑ πΐγατα 811 τϑοῖθ 8} 
πον τεσὲθ Ἔχρ] Ἰσαῖμπτη, ρτίπειϑ ἸοςῸ8 688, δὶ ΠῸ᾿ ῥΡ6Γ ποῖΐογα νοὶ ρεγ 
ποῖοτα ροπαΐην ῥγορταπι. εἴ σοηβγιπδίαγ αυϊάοπι ργορτίυιπ, 81 
Ῥετ ποῖϊοτα ροϑίϊατη 6886 οδίεπἀατιγ, ευθγείατ δηΐαπι, κἱ ρ6γ ἱρῆο- 
Ὥλοτα. ϑππὶ δυΐοιπ ἀπο πιοάϊ χιθὺ5 πὸπ ΡῈΓ ποίίογα ρο δι} 6556 
αϊοετίατ. ππὺβ πιοάτ8 ε8ξ, δὶ οπιπθο ργορυίυτπ, φυοὰ Ἐμοὶ Ρτορο- 
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ἱπιο!]ῖροτα ᾿ς ἰδ. Ἔχοτρὶ ρταία, φαοηίαπι ἰ5 χοΐ ροδοὶς ἵρπὶν ρτσ- 10 
τίθημι 6586 δι} 1 ΠΠπῸΠι δηΐσηδο, Ὧϑα8 δϑῖ δηΐϊπᾶ 4046 6δδὲ ἱβποῖίίου, 
16 (παρὶ8 δηΐῃ δοῖϊπιτθ αυϊά δἷξ ἰρτιΐδ, απαπὶ αι δἷξ αηΐνμά), ἴο- 
εἶγοο δἰπιὶ ἰϊπνυπι 6556 δηΐπιδθ πῸπ τοοῖα ροϑὶτεπι 6δὲ ηυδδὶ ῬΤΟΡ ΓΙ ΠΙῚ 
1ρἘ18.. αἰΐι5. τποάυ5 εϑὲ, δὶ ποὴ δξ ποιίπ8 πος 1} ἴη6886. ποι 80] υυα 
ὀπὶπι οροτίεϊ ργοργιῦτη 6886 ποῖϊῃια τ, δε δέατη ποῖϊι5 6686 χποᾷ 
11 ἰπϑῖξ, πδῖπ ααΐ ποϑοῖξ δὴ 111 ἰποὶξ, πὸ ἰὰ φυΐϊάσπι απ οἱ δοὶ! ἱποὶς 
ξορποβοαῖ. ἀπᾶγα υἱγεσανὶδ Πογῶπι οοπιϊρογὶξ, ργοριυίυπι Αὲ Ομ ϑ8.α- 
στη. σδἰαϊ! φαοηίατη ἰς 4σὶ ρτορτίωπι ἰρτιῖϑ ροβα τ, Ἰὰ ἐπ πο ρτίπισ 
τῇ οἷς δηΐιηα πδίατγα ςοτηραξίῃση δϑῖ, 60 πιϑ5 εβἴ 4ποὰ εϑὲ ἱρτπιοῖϊτιϑ 
ἴδῃ, ΔΕΠΊρΕ δὶ ἵπ 60 ἰμδδὲ δῃῖιπᾶ, δὲ δἷ ἴῃ 60 ργίπιο ἰμιδϑὲ, ἰθοῖγοο ἰᾷ φῸ 
1η 400 ΡΓΙΔΟ υἱ Δηιπῖδ διῖ Ὠδίογα σοτηρδγδίυτα 6δῖ, ποὴ γοςῖθ Ῥοϑῖ- 

ἵπιη 68ὲ φιδδὶ ἱρτὶ8 ργορυϊπι. σο βετπαίυγ δυΐδτη, δὶ ρῈΓ ποίίοτα 
Ρομδῖαγ ῥγορτγίαιν, εἴ αυίάθπι ποιϊϊογα πίγοηας τποάο. δὶς δηΐπι, 
4ποά ἃ Βος, τεοῖα ροδιζυπι ογίξ ργοργίυσα. δουστα δηΐπι Ἰοσοτυτα 
φυὶ δὰ σοηβγπδηάυπι δ] φυϊὰ τεςῖα ροϑίϊπτη 6986 ταϊθπὶ, δΕϊ χιοὰ 
δἀ Βοος ἰαπίῃπι, ΔΕ] δι" ρ}Δε τ τ οϑίοπάεηι τεοῖθ ροϑίτατα 6886. γοἰθτὶ 
φαοπίδιη ἰδ 4πὶ αἀἰχὶξ ρῥγορτίυπι 6586 δηΐ τη 8}18 μάθε γὸ 86 Ὡϑῶση, 6Χ Β0- 
Ἐοτίθιι5 δὲ ποῖα αἴγοαπδ πιοάο ῥτορτίυη ἱγααϊαϊξ, τεοῖα, φααπίαπι 
δὰ μος, ἰγαάϊίυπι εϑῖ ρσγοργίστη ἀπΐνηα! 185 ΠΡ οτα 8θηϑυτη. ἀοὶπάδ 
γε Πτατ, δἱ ποιθη δ] φαδα εχ ἰἰ8 χπαᾶς ἰπ ῥτορτγίο ροϑίξα διιπῖ, τηπὶ- 
8 τιοάϊ5 ἀϊσδίατ, γ6] οπιπίπο οσγᾶῖο τπῸ]1ὰ δἰρηϊβοεῖ: οἷς επὶπι ρτο- 
τίαπι ποι τεςῖα ροδβίζυτῃ ἘΓΙΣ, συϑὶαιὶ φαΐα δεπᾶτγε τππῆα οἰραϊβοαῖ, 

1ά εδὶ βεϑυπι ἈΡοΓα οἱ δεῆσα οἱϊ, σεγία παίαγα δρίππι δὰ δεπεδη- 
ἀππι πο τεοὶε ροπείῃγ 6886 δηΐπια δ ρεορτίυτη. ἰοοίτοο πουηΐης 430 
ογδίίοῃμευθ ρσορτίυτῃ διρηϊβοδηΐα, χυοά πδθνε πιὰ 8 το 5 ἀἰοδ- 
ἴπτ, ποτὶ ἐδὲ υἱεπάδπι, φαὶα ἀ4ποά τπι}τἴ8 τηοά8 ἀϊοῦασ ΟΡ ϑοῦταπι 
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᾿ς ἀϊςῖυτη ἔαοϊξ, σαπὶ ἀυΡ]τεῖ 29 υΐ ἀγραπιειπιαϊοτιϑ 658, ἀἴγυτα Ἰαπνάθτα 

δεῖ, 60 51ῖ ἰρῃοῦὶπϑ ουἱπα ργορτίπιπ 6556 αἰχὶξ. ποη τοοῖθ επὶπι ρο- 
αἴτατα οτϊ ργορτγίατη, συδπάοχυϊάοπι οΟρτ ἤοΠΙ8. οαυδᾶ ρΓΟΡΓΙΙΠΙ 
ἔδστουβ. πᾶπι ἀἰϑοοπάϊ οᾶπϑα δὲ ῥτορυίστη δὲ ἀεβηίτίοπος ςομβοῖ- 
συντιϑ. Ρ6Γ Ποίίογα ἰρίτασ Ἔχ ρὶςαπάττη δϑὲ ργορτγίατη : δὶς εηίπι τα εἰ λα 

αἰϊεγ ἀϊοαὶ εχ 116 4πδς σαι! ρ!οἴξετ ἀϊουπίατ: ργόρτίατη οπῖτα ἀϊ- 
ϑεεαϊ οδυδα ῥγοροπίξυτ. μγδεῖοτθα πδοθϑ86 εδὲ δσποδυπι σπεπάδτα 
Βετὶ δάνθγϑθῃϑς 6δο5 σαὶ ἰϊὰ ργοριΐυτα Ἔχρϊοατε, χααπάο ΑἹ ατίϑ ἴῃ εα 
δἰ στ βοαίοπε ἷπ 408 86σῃ8 6βῖ, οοηβοὶξ 6γ]]ορίσπιυπη ἀς εοὸ σποᾶ 
ἀϊεϊξωγ ταῦ 8 τηοάμ. σου βγτπαῖατ δπΐετα ρτορτίππι, δἱ πες ἢ ττὰ 
ποιπαπ πᾶς τοῖα οΥδίο ρίαγα δβἰρτίβεδξ: ργορυίωιπ δηπη, φυδδίαπι 
δὰ Βοος, τεοῖθ ροδβιίππι δστξ. Ὑϑἰπεὶ χυΐα πεχπαδ σοτρτς τπαϊτα ἀεο]- 
ταῖ, πεπε χαρά [80 }ἴπιὸ δυΐϑυπι ἰδγίατσ, πεαπε ἰοΐππι ἰά χιοά εχ 
ἢῖ8. οοιπροπίϊωγ, σεῖς οοτρὰβ φαοί ἔαο νὴ ας δαύδατη οτῖπγ, τοοῖθ, 
φπαπίππι δά μος, ροβιτιπι δτὶξ ἰρτιῖδ ργοργίατη. ρῥτγδεῖεγε γε ]τατ, 
δὲ ἸρῸ]|5 ταο ἀἷδ ἀϊςαίαγ Ἰά ἐπα ργορτσπα ἐγαάϊξατπ εδέ, πεφπε ἀεβ- 
πιΐαπι 815 σπὶπ8 δΟΙτπὶ ρΟΌΔΙΩΥ ᾿ΓΟΡΤί απ: δὶς δπὶτῦ ΡΤΟΡΥΙΠπ ΠΟΣῚ 
ετὶξ τεοῖε ἐγαάϊτητη. 4π88 δυΐετη ΟΡ οδ,888, ποπ ΟΡ ϑοιγτιτα δϑὲ εχ 
δΌΡτΑ ἀϊοὶϊ8, φιιοπίαπι δδάδιη οοιπηρεγ πϑοῦβθϑε δϑὲ, νἰπϊ χαο- 
ματι δοῖγε που πιι]ία δίρτιβοαῖ, ποαιρα ἰὰ δοϊοτεΐατ ΠΔΡΡτα γεὶ ἰά 420 
δοϊδητῖα τ, γοὶ εἶπα 86: δ ίατη 6886 γα οἷα βοϊεπια Ὡϊ, ποη τεοῖδ 
πἰ απ ρτορτγίαπι ἐγαάδίατ δοίθπάϊ μος, πὶϑὶ ἀεβηΐζασα ἔπογξ οπίας 
ξοσττι ροπαῖαγ Ῥγορτίιπι. ΘΟΠ τσ δὲ δυΐεση, δὶ ποπ ἀἰοαῖατ τα]- 
8. πιοάῖβ ἰά οαἷπα ρῥτορυίπτη ροηϊταγ, δὰ δἷϊ σπῦτη δὲ δἰπιρίεχ, 
τεοῖα εηπῶ, χαδηῖῃπι δὰ μοο, ροδίιπῃ ογίς ρτορτγίατα. υϑὶυτ χαο- 
ματα ἤοιπὸ ἀϊοϊτυτ δἰ πιρ ϊοϊτετ, ταοῖα μοπιΐπῖβ ργορτίμπι 6556 ροπδ- 
ΤΌΓ δηϊπιαὶ παίαγα τιδηϑυδίατα, ῥτγαδῖεγθα γε ἰπυτ, 91 βδερίαϑ ἰάθτα 
ἱῃ ῥτορτίο ἀϊοῖστη 811. δᾶθρα δηπίτι μος ἔδεϊππὶ ποι ἱπὲ}} Πρ οπῖθ8 88 
ἰά ἴδξσεγο, ἴᾶπιὶ ἱπ ῥτορτίῖ8 χααπὶ ἰῃ ἠδβηϊοπίριι8. 886 οἰπεπιοξ 
Ρτοργίυπι ποῆ τδοῖθ ροβίϊατῃ εγὶϊ. σουϊαγραξ δπΐπι ἀπ ἰοτοιη ψιοᾷ 
δᾶερε τερειϊϊαπι δῖ. πϑοθ886 δδὲ ἰρίταγ πὶ ορϑοῦστῃ αὶ. οἵ ῥσαθ- 
ἴεγεα πυρατγὶ υἱάθπίασ. ἀθοθ8 ἀπέστη πιο 8 δος άτξ αἱ ἰά 6 πὶ 586 06 
ἀϊςαῖατ, ὑπὸ τποάο, οὔτῃ 4αΐα ϑ8ε 6 ἰάδτα ποτηΐμδθῖξ, Ὑδἰυτ δὶ αυὶϑ 
τιδάϊδογῖς ργοργίυπι ἰρηῖβ σοτρτδ τοπαϊ δοίη σοΥρογατη : Βἷς επὶπι 
δαερὶαϑβ ἀἰχίξ σογραβ. αἴξεγο, 8 φῃιΐβ δοοὶρίαι ἀδ μη ἤθη 5 ὑτοὸ ποτηῖ- 
πῖρυβ, Ὑοϊπ οἱ αυΐθ ἐρδα!ἀογῖξ ργοργίαιη ἴευτδα 6586 80 ϑιδπδιι δ 
40δε Ἰηδχῆῃθ ἱπίοεγ οουρογα ἀδούϑατῃ ἰοτίοσ, ἀεῖϊπάθ ὑτὸ υεγθὸ 
ΠΟΥΡΟΓα δοοὶρίαξ θα Ρδἰδιτιϊδδ ἴα }68. Ὁπτπὶ οπὶπι δὲ ἰάστη οϑὶ ΘΟΓΡῸΒ 
εἴ δι ϑιατεῖα ἰδ ἰ8..ὄ ἰΐδψυα δαερία 8 ἀδι}8 εδὲ υεῦθο δι θβδίδπιία. πάτα 
πϑαΐίτπι ργορτγίστη τεοῖα ροϑίτυσι δϑῖ. σοπβττηδίογ δυΐετπ, 8ἷ πα }10 
ἐοάεπι ποιπίμθ ϑᾶθρθ αἰβίωγ: ογίξ δπῖπι, φυοὰ δὰ Βοος, ῥσγοργίῃτα 
τουῖο ἔγαάϊτυπι. το φυοπίατη 18 χαὶ ἀϊχὶξ Βοπιϊπῖ8 ργοργίατῃ 6858 
Απἱπιαὶ 8οἰοπιῖαα οᾶραχ, ποὺ οδὲ 85π5 δοήδπι ΠοΙπὶπῈ βϑδορὶῃδ, δΥἵν 
ψιοά δὰ πος, τεοῖε ἰγβάϊεξυτα Βοπιίηΐα ργορτίαπι. ῥγδθῖειθα τοῖα ]- το 
ἴπγ, δὶ ἴῃ Ῥγορτγῖο δχρὶἰοδηάο ἴδ]Ὲ χαοάάδχη ποσαθὰ δἀμίμαετῖϊ χαοὰ 

1 



Ἴ2 : 

οἵπηΐρος ἰπϑῖξ, ἰππτιΐδ ἐπὶπι οτὶξ, φαοᾶ ἃ πα} 15 τερπϑ δοραγαὶ. χαοᾶ 
ΤΕΤῸ ἰπ ργορυηῖϑ ἐχρ]ϊοαπάϊ 8 ἀἰοίϊυτ, δεράγαγα ἀεβεῖ, υἱἱ εἰ δὰ ψιᾶθ 
δυπὶ ἰῃ ἀομηϊοπίθη5. ποὴ τθοῖθ ἰρίϊαγ ροϑιλαμη δγὶξ ργορτῖαπι. 
γεϊηι χαουίατα ἰς χυΐ δεϊαπείδα ργοργίαπι ροϑυϊξ εχ δι ππδιοποῖπ 
4ι86 ταῖϊοπα πιυϊατὶ θαυ, οατα πᾶ 918, οἰ αδιηάὶ αἰΐφυο φαοὰ οπι- 
πῖρυϑ ἱποϑῖ, πεῖηρῈ ὑπο, υ815 6δὲ ἴῃ ργοργῖο Ἂχρ]ϊοδθάο, βοη γοοῖθ 
Ῥοϑίζανη ἐδξ βοϊδιεδα ργορτγίαιπ. φομ σηπία δυΐθιι, 81 πα}}0 οοπιν 
πιαπὶ γΈγθῸ υδι8 611, 804 60 Ἰδπίαπι 4υοἀ Δ} αἰΐφυα τε βεραγεῖ. ετὶξ 

90 δῃϊη Ρτορτίατη, χυδπίαπι δά μος, τϑοῖα ροδίξαχη. γϑὶιὶ φαοπίδιῃ ἷϑ 
φυὶ ἀϊχὶς πίνῃ] 18. ργοργίιιῃ 6886 απίιηβιη Παρ γε, π0}}0 ἐοιμπιιηῖ 
σέγθα υϑὺ5 65ϊ, οὐἷξ, φυδιΐυμι δά μος, τϑοῖθ ροδίζανη δηϊμιαὶἰ8 ργο- 
Ῥτίμιπ δηΐμπασι μάθογθ. ργϑδῖογθα γε[ο ]ϊτασ, οἱ φυὶβ ρίαγα ργορτίᾳ 
εἰπϑάεπι τοδὶ ἐγαάἀιἀθγίῖ, ποι ἐχρ]ϊεὰπδ 86 ρίυγα ρόπεγε. πρὰ γεοῖα 
δἰΐλη ροβίταπι δγίξ ργορίσνα. αἱ εὐΐπι ἴῃ ἀοβη οἰ 5 ποὴ ορογίοξ 
ῬΓΑΘΊΘΓ δΟΙΤΠΟΠΟΙΠ 400 δδδειῖα ἀφοίαγαῖις δἰϊαυϊὰ διηρ]ιυ5 δά άδοτε, 
οἷς ἱπ ὑγοργῖβ, ργᾶθῖογ βοπποπειη 400 εἰβεϊίαν ργορεϊα ἰὰ φαοὰ 

᾿ ἀϊοῖαπι 65» ἘΠῚ δἀϊιπρὶ ἀερεῖ χαρά δηΐιῃ δϑὲ δἰαϑιηοάϊ, μαῖα 
651. σϑὶυτὶ φυομίδπι ἰ9 φυὶ ἀἰχὶξ ργορτγίυμα ἰρηὶα 6586 σογρὺβ ἴδηι ῖ5- 

30 διιπυιη εἴ αν ϑϑιιπαιη, ρίατα ργορτῖα ἰγαάϊαϊξ (αϊγαπιφὰθ ἐπὶμπι ἀ6 
8010 ἴρῃε σϑγθ ἀϊοϊϊαγ), ποῖ γθοὶθ ροϑίξαπι δϑὶ ἰρτιὶδ ριοβτίαπι 6586 
φοτγρὰ5 τεποϊϑϑιππινῃ οἱ ἰενἰϑοιπυτα. οοπβιτηδῖαγ δυΐειη, δὲ ποῖ ρίαγα 
οἰυβάοπι γαῖ ργορτία ἔγδάϊαϊε, φεἀ ἀπιμα : εὐῖξ οηΐια, φαδπίαιη δὰ μοο, 
τεοῖε ροϑίταπι ργορτίυια, συϑἰαιὶ φαοηίατν 15 φυὶ ἀϊκις πυπιοτγὶϑ ργοὸ- 
Ῥτῖαμι 6856 ξογρὺβ 4ιοά ἴῃ οτῆπεπι ἔονπιβπι ἀποϊϊατγ, ἀπὺπι ῥτγο- 
Ῥτίυμπι ἰγαάϊ αἰξ, ποπ ρἰαγα, δεῖς, φαρά δ4 Βοος, τεοῖε ροσιϊαπι Βυμιο- 
τὶς ρτοργίυηι. 

38. Ῥταείεγοα τεργεβεη τος, 51 60 πιϊδίυσ σαΐι5 ργορτίηπι ἐγαάϊξ, 
δυὶ δογυπι αἰΐαυθο 4ι8ε εἰ ϑυβρί θεία δαπὲ. ποι γαοῖθ θη ροϑιτατα 

(31 δγῖξ ργορτίυπι, φυΐα ἀϊδοθηα! οαυ8α ργοργίαπι ἐγαάϊτοτγ. ἰάθτι ἰρίτατ 
δόᾳῃε εϑἰ ἱρποίαπα δἴχιε ἰρϑυπιπιεῖ: φαοά γεγο δϑὶ δἰϊοοι δα θϊεοίαη, 
60 εξ ροβίογῃϑ. ργοίπάθ πο εϑὲ ποῖϊι5, ἀυᾶγε ρὲγ δες ποὴ βὲ 
ἀξ δἰϊχυϊὰ πιαρὶ8 ἀϊδοδίωτ. νϑἰαε φαουΐδπι ἴα φαΐ ἀἰχὶξ ἀπίμι]5 ργο- 
Ῥιΐατα 6856 ϑυρϑἰδηξίαιη οὐἶι8 σροοίεα εοὶ Βοῖμο, ὑδὺ8 δδὶ αἰϊχιο 
Θοτιτ 4086 ἀπῖταδ]}} συ θ᾽ θοῖα δαμὲ, ΟῚ γεεῖα ροϑιδιιῃ δὲ ργοργίαμη, 
ξοπβετηαίαγ δυΐειη, δἱ ἢξς 60 ουΐας ργορτίυια χρῖσαι, τιϑς δἰΐιο 

10 ΘοτΌτι 4ι8ε εἱ ϑιθἰδοῖα βυπξ, αἱδῖπι: δγὶξ οπα, φιδπίαμπι δά Πος, 
φεοῖθ ροβίϊυτπ ργοργίυπι. σδίυτ φιοπίαπι 5 φαΐ ροϑυὶξ δηϊπαα]ΐα 
Ρτορτίιπι 6856 εχ δπίπιᾶ δἰ σοῦρογο σοπβίΆΓΟ, Π6Ὸ ἴῃ50 δῃϊπια ῖ 888 
δϑὲ ποὺ αἰἴψπο δογιτα αιδδ. οἱ 5. ΡΊΘΟἿᾺ δα ῃῖ, ἰοεῖγοο τεοῖθ, φαδιΐννα 
δὰ ᾿ος, ἰγαάϊταπι εὐτὴϊ δηΐμπα 18 ρτορτγίατα. δοάειῃ τι οαο σοπριάεγδη- 
ἄυπι εδὲ ἴῃ [119 Ζιῃδε ποὴ ἔδοϊυμϊ σοὶ συδο ἰδοϊυπὶ ποῖϊι8, ἴα υἱ 
τεργεβεπήδίυγ, 81 4πὸ υ88.8 511 γ6] ὁρροβίϊο γεὶ οτιπίπο αυοὰ εϑὲ 
δἴαια! πδίηγα, νοὶ ροσίογιοτί αἰΐψαο. δὶς δηΐπη ποὺ τϑοῖε ροϑιϊαπι Ἔγῖξ 

Ἂς 

Ῥτορτίυπι. πᾶπὶ ορροδίξαπι δι! παίαγα δϑῖ: χυοά δαΐεια οδὲ διιπαϊ., 
παίυγα, οἱ αιιοά εοὲ ροδίογίαϑ, ποῖ ἔδοϊξ γαῖα ποίΐοσθπι. σοΐυι φυο- 
τϊᾶνα '5 ὺὶ ἀἰχιτ Ρομὶ ργορτίαιπ 6858 σα 04 ππα]0 Ἰπᾶχῖτια ορροῃίϊαγ, 
τιϑὰς εδἴ 60 ΄φυοά Ρόοπὸ ορροπέζυγ, ποῦ οτὶξ Βοπὶ ργοργίατα γεοῖα 

0 Ἰγαίτατα. οοηβιππϑίατ δαΐθπι, οἱ πν}1ὰ τὸ ὑδι18 81: πδᾳὰς ορροϑίϊᾶ, 
Ὧ6Ο ΟἸΏΠΙΠΟ 4186 δἰξ δἰπιὶ παΐαγα, 60 ρλνκίθοΣ ετὶξ δηΐα, φαοὰ 
δὰ Βος, τεεῖα τγαάιϊοπι ργορτγίαπι. σεΐατ φαοπίαπι 18 φαΐ δοξοητα 6 
Ῥτορτίαση ρόδα οχιϑεπιδιϊοποῖι ΄αλα πιάχίπιθ βάοιη ἔαεῖξ, π0}1 τὰ 
ἀδὰ5 οδἵ πδοι ορροδίϊα πὲς οἰππῖμο αυδε 511 δἰπιι! παίυγα, πος ροϑβίε- 
τουτὶ, δεῖς, φιοὰ δὰ μος, τγοοῖθ ροσδίϊαια δοϊθηξῖδο ργοργίαμα. ρῥταο- 
ἴοιοα τοί ]ῖτατ, 81 φυοὰ ΟΠ δοΙΠρΟΓ οἱ σοῃδααιοη8, ργορείυπι ἔγα- 
ἀϊάϊε, δορά ᾿ἱ φυοά ἱπιογάυιπ πὶ ποη ρτγοργίαπι. 9815 δπὴπι ργοργίυπι 

830 ποη τϑοῖε Ἔχροδίϊαιῃ εγὶϊ, φαϊα πθαιδ ἵπ 4υο πὲ! Πἰρί πα δ᾽ ̓ ρδιμα ἷπ- 
6580, 446 60 Εἰίαπι ποτ θη ΠΘΟΘσϑαγὶο Ὑογα αἰοϊταγ; πος ἴῃ πο ἱπῖεὶ- 
Ἰρίταγ μὸπ ἱπαθ58, ἀθ δὸ ποιπθὴ πϑοοϑϑαγιο πο ἀϊοοίατ. ηυᾶγα. 
Ῥτοργίαπι ποη γθοῖβ ροϑβίϊητη οὐῖξ. ργδέζογεα πὲς ἥυδηάο φγορτγίυτη 
τγϑάταϊε, ρογβρίσιαπι ογὶξ δὰ ἱποῖξ. διφαϊήοτι ἴα]6 δϑὲ ᾿ἴ 80 6886 ροϑ6ϊξ. 
αὶ δ Ῥτορτίαπι μος ποη δκὶϊ ραγϑρίοιμαπι. Ὑϑίαι! φαοηΐδπι αιυὶ δηὶ- 
104 }18. ῥγορτγίαπι ροϑυΐξ τρονοῦι ἱπίθγάσιη τοὶ ϑἴαγθ, εἰυδιθοαϊ ργο- 
φῆπ τγα]ϊαϊ φαοὰ δὲ δφυαπάο ποῦ ρτγοργίαπι, πὸ γθοῖθ ογὶξ 
Ῥοδίϊαπι ρτορτίμη. σοπβγιπδίιγ δυξοιπ, δὶ φιοά πθοροϑαγὶο δΘΙΊρΟΓ 

δ δῖ, ρτορτγίυιῃ διαίηϊξ, δτὶϊ θηΐπι γοοῖθ ροϑίϊατα ργορτίυτη, φιοά δά 
Ἰμιπο ἰοσυτι δἰθποῖ. σθαι φυὶ νἰγίυ 5 ργορτίαιη ροδιΐῖ φαοῖ Βαθεπ- 
ἴθπὶ οἴβοῖς ργορθμη, υΐϊα ἀπο δΟΠΡΘΓ οοπδρῆμθηβ οϑὲ ργορτγίυιῃ 
δἰαδιαϊς, οτῖῖ, φαδπίυ δὰ μος, τεςῖθ ἐγαάίισμ νἱγιατἷ5 ργορτίααι, 

ΤΟΡΙΘΟΟΆΛΌΜ ΚΓ. 

Ῥτδείογοα τοργποηάίξασ, δὲ οὶ φῃοα παπο ργορτγίαμι 6δὲ ἰγαάθηβ 
ποι ἀεοϊαγεῖ δὲ ἰά φιοά παμο ργορτγίαπι 6δὲ ἰγαάθγο, ααΐδι θη ογὶξ 
τεοῖα ροϑίϊοιη ργορτγίαπι. ργίμηατῃ δπῖια ααϊοαιυϊά ρΓΑΘΙοΓ Ἰπόγετα 
Βι, ἀεοϊαγαιίομε ἰβάϊρεϊ: Ρ]γυπηθα δαΐθιπ οἴθποῦ ΘΟὨΘΙΘΥΘΓΠῺ Σ, 
αυοά 5ειπρεγ σοῃβε]ιθη8 δῖ, ργορτγίαμι ἰγαάδγε. ργϑεδίογεα ἱποδγ- 0 
ἴωσι ἐδὶ η ἰς 4ὰὶ πο ἀδοϊδγανὶ, φυοά πῆς ργορτγίυτι δβϑῖ, ρόπθγα 
γοϊυδγῖξ. πὸπ ἰρίγ ἀπά δϑὶ σαργεμβεποίοιθ οᾶυδα. τοὶ {αὶ 
ουϊυϑάδιη ΠΟΙΏΙῺ18 Ρτορτίωπι ροηϊ ϑεάθγε οὔτὰ 4υοάδπι Βοτηΐπθ, 
χυΐα φυοὰ παης ε8ὲ ργορτίατα ροπὶϊ, πο γϑοῖθ ριοριίαπι ἐγαάϊάϊι, 
πἰϑὶ ἀεοίαγεὶ δὲ φυοά πυπὸ θὲ ργοργίιιη ἔγαάδγο οοηβιπηδῖαγ 
δυϊεπι, 8ἱ 415 ἀυοὰ παρς ργορτίαπι δδὲ ἰγαάθπς, ἀδοϊαγαυθγὶξ 86 
υοὰ πυπὸ εδὲ βγοργίαια ροπεγα: ετὶϊ δαΐπν ργορτίυπι, φαδπαπν δὰ 
δος, τϑοῖθ ροϑίϊαμα. συ φυοηίδιη ἰδ φαΐ ἀἰϊχίτ αἰϊοαῖι5 Πομνἑπὶς 
6886 ρτγορτίιμη ἀδαιπραΐαγα παπο αἰΐααο ἷπ ἰός, ἀϊδιϊποϊοπα ἀἀβὶ- 
δία μος ρΡοδυϊξ, γβοῖθ ετὶξ ροβίταπι ργορτίῃπι, ρτγαθίογεα σὸ[ο Ἰίατ, 
εἱ εἰμιδιηοάϊ ργορτγίαμα. ἰγαάιἀϊτ, φαοα ποη δ] οι ςορποδοίζητ ἴθεμε Ὁ 
4υϑιη 56μδι. ποὰ ΘΏλ οτὶξ γεοῖ ροϑίϊανη ργορτγίαιη. οπνῃδ δπὶτὰ 
66 Π51 0116, δὶ εχῖγα ϑεπϑασι οοηδεταδίατ, ἱποογίοη ἂϊ, φαοπίδιη ρος 
ταῖογ ἂπ δάμυς ἱπδὶϊ, ρτορίογθα φυοὰ βοπδὰ ἴδηϊαπὶ οορποϑοι τας, 
μος δυΐδιῃ ὙΘγαπὶ δὐΐ ἴῃ 119 88 ΠΟῚ ΠδΟδϑϑΑΓίΟ ΒΟΙΏΡΟΓ ο0η88- 
ἀυμηΐατ. γεϊαϊὶ φυὶ δος ρῥγορυίυνη ροϑβαϊξ ἀϑίγαηι φυοά φαρτα ἴεῖ- 
τῶτῃ ἰεγίαγ, 8ρ] 6 πα! ἀἰϑδίταυπι, φυοπίαιη ἴα ρτορτγῖο ἐχρ !οαπὰο ἢ] 
δάϊδιρυϊς, [Δ δδὶ δυργα ἰδστάχῃ [ογγὶ, ἰδ ψοιχί οοβποδείϊαγ, ΒῸΒ 
τεοῖθ δγὶϊ 30]15 ργοργίατῃ ἐγαάϊταια. ἱποδγίασα θηΐπι ογὶϊ, σάτα δοὶ 
οοοἰἀοιϊξ, δὰ ζεγαΐαγ δαρτγα ἴδσταπι, 4υΐα ἴὰπο 56 πδὺ3 π05 ἀδβοῖϊ, 30 
οι βιτηπαϊογ ἀπίθπι, 81 ἰᾶ16 ργοργίαη τγαάι φαοὰ ποη δραδα τρδηὶ- 
Ζαβῖυνη δἰ; γδὶ φυοά ουγγπ 88} ϑδὔϑαχα οδάδι, Ὡθοδϑβαγίο ἱπ6856 σοῦ 
δῖα. τὶς ἐπίπι, φορά δά Βος, τεοῖβ ροϑβιἑμπι ργοργίυτα, ψε]αῖ φαο- 
τΐδιη ἷ8 φὰϊ δι ρου βοῖεὶ ργορτγίιπι ροδαΐ! 404 ρείμπατα οοἰοτᾶζοτ, 
δε: δῖ] 6 φυϊἀάδιη Δάβμίρυϊ!, ποιθρα οο]ογαγὶ, 5δὰ εἰυϑσαο αὶ 
Ρετγβρίοαθια εϑὶ δΕΙΙΡΕΓ ἰπ6556, εγιῖ, χιοά δὰ μος, τγϑεοῖβ ᾿ταάϊταπι 
δΏΡΟΓβΟΙΟΙ ρτορτγίωπ. ρταθίεγθα γεργεμθιάϊωσ, οἱ ἀδβηϊἰοποτω 
4υδεὶ ργορτίυπι τγδάϊἀδτγῖξ. ποὴ επΐιπ γθοῖθ ροβίϊαπι δγὶϊ ρτγορτγίαπι, 
υΐα ργορεΐυπι ἀθοίαγαγε φυϊ ἀϊιδξεια πο ἀρεῖ. νυϑἱατὶ φαΐ μοταῖ- [5 
αἷδ ργορυίαιι 6886 αἰχίς δοῖιμαὶ ροάθϑιγε δίρεβ, χαοπίδιπ ἰὰ φαοὰ 
φιιάἀϊταῖεπι δἰρηβοαὶ Ὠογῃϊπὶα ργορτίαπι 6886 οἴδιαϊξ, ποὺ ογὶξ ποχοὺ- 
τἰδ Ρσορτγίυμη γϑοῖθ ἱγαάϊτατα. ςοηβτιπαζαῦ δυΐοπι, δὶ ἰγδά ταῖς Ρτο- 
Ρτπιη φυοά τεοϊργοοδίωτ πες ἀξοϊαταὶ αι ἀϊϊαῖδιν: δγὶξ δπΐμ ῥτο- 
Ρτίαπι, φυδηΐαπι δά ἤος, τεοῖε ἐγαάϊίατα, νυϑ]υτὶ 4αοπίαιῃ ἴα. οὶ 
Ρτορτίαιη Βοιηϊηὶς 6586 μοϑαϊξ δμΐιπαὶ παΐυγα τπδηδαδίαιη, ἰγαάταιϊς 
Ρτορτίαπι 4υοά τεοϊργοοσδίυτ πες ἀροϊαγαὶ ποιηὶηὶς φυϊἀϊιαΐοτα, οτῖς, 
φυάπἴμμη δὰ μος, τεοῖδ γϑάϊγα ρτορτγίαπι Βοιηίηία. ρταθίογεα σὸ- τὸ 
Ῥτοβεπάϊίατ, δὶ ἰπ ργορτίο Ἔβαρίϊοᾶμάο ποι ροϑυίξ φυΐὰ γα5 οἵ: οροσ- 
ἰεῖ δηΐμι, αἱ ἴῃ ἀεβιμομ ρα 5, ἴΐὰ ἐπὶ ργορτὶϊν Ῥτίπαμινα ἰχϑαϊ σατντα, 
ἀεὶϊπάε τεϊΐφιια βἀϊαμρὶ, οὲ γεπὶ Ῥγοροδιίδτι 80 αἰ δεραγατὶ. ἥθασγο 
Ῥτγορτίαιῃ φῃοά μος ᾿ποὰο ροδίϊαπι ποὺ 6δὲ, ΠῸΒ σεοῖδ δὲ ἵγὰ ἀλζαχα, 
γα]! φαὶ ἀἰχὶτ δηλπα]ῖς ργορτίυπι 6596 δηΐτααπι ΠΆΡ γα, ιιῖα ποὴ 
Ῥοβαΐε φιΐὰ δυΐπαὶ 811, που γθοῖδ ροβίταπι ογὶ δ ἀηλιπα 5 ργο ρτῖστα. 
ςοπῆτγιπδίωγ δαΐθτη, δὶ φυΐβ, σὰπῃ ροϑιογιξ οὶ 5ἷῖ 14 οὐ ΡῬτορτίααι 
ἀγδάϊε, γοϊΐφυα ἀείπάα δάϊαπραι. δγὶξ επΐπι ρτορτγίυτι, ααοὰ δα Βοος, 
τεοῖα ἰγαάϊτατα. σϑἰατὶ φαὶ ροϑαΐξ Βοιυπίηἰ5 ργοριϊιπι, 6656. δυϊπιαὶ 
δοιρητῖδα οαρᾶχ, φυοιίατη βόπδι8 φυϊὰ δῖ Ἀόπιο, οἷα ργοργίανῃ ἔγα- 
ἀϊάϊι, γῖς, φαοά δὰ μος, γεοῖθ ροϑίξαμν ργοργίαμν μοιπίμῖδ. αΐτώτω 
ἰριταν γοοῖα δα ποη σϑοῖδ ἰγαάίϊαν δὶς Ῥιορυ, δχ διὲδ οοιιβ ἀδγϑω- 
ἄχιπὶ 681, 

ἀ, ὐιταπι διξθιι ργορυγίατη 811 ουππίπο ἰὰ χυοά ἀϊοῖατα δ δὲ δὴ 
ὯΟΏ Ρτορτίιπι, εχ ᾿ἰ5 υἱάοπάυωιν δοῖ. πᾶπι αὶ οαρ!οἰτο τ ςοηβτ- 
ταδηξ ρΓοργίμπ γεοῖα ροϑίϊαιπ 6566, ἰἰάθιη Ἰοοὶ ὁγππὶ αἴχιι ἢ 4 
Ῥτορτίαπι οπυπο εἰβοϊαπι: ρτγοῖμάδ ἰπ 1}}15 ἀϊσοπίατγ. τ ἴχχνιιται ἰσὶ- 
ἴὰγ ἴῃ σοῃβιιπαίΐομθ τϑϑρίςογε οροτγίεϊ δὰ δἰηριία 5} εὸ τοηίπα 
ουἶι5 ρτορτίαπι 4] χυΐδ ἐγϑαϊάϊε, γδ]ατὶ δὰ πα}}} δογυπι ἰπδλῖ, τ οἷ ποῦ 
τᾶιῖῖοπα Βυΐι8 τεγε ἀϊσαίαγ, γ6] ποη δἷξ ποϊιδουϊδαιθ ΘΟ σται Ρτο- 
Ρτίαπι ταϊϊοπο οἷὰβ σα ργορτίαπι 1116 τγαήϊαϊξ. οἷς δηΐνα Ῥτορτίη Κ 
ΟΠ ετὶξ ἰὰ αποὰ ροϑιϊαμῃ οδὶ 6586 Ρτορτγῖιμα. συϑΐμ ααῖα δ ξεο- 
ταθῖγᾶ ὩῸΠ ΥΕΓΘ ἀϊοιἴαΓ δἰπὶ γαῖίοηε [Ὰ}}} ποι Ροϑδ6, αυδιι ἂο χιΐάετα 
[ΑἸ] τὰν βεοπιεῖγα, ἀυπὶ ζαϊϑαιπ ἀδδοτὶριϊοηδιη δά θοῖ, χγθῃ Ῥοιεεῖ 
Βος 6888 5016 ητ5 ργορτίαμη, πο ζ4}}} γαϊϊοπθ. οοπβιππ ξεν φαΐοτη, 
εἱ ἀε οἰμοὶ υδγθ ἀϊοϊζυσ δὲ ταϊίομα μαὶϊὰϑ γθγο ἀϊοϊίαγ. “αοὰ επὶπ 



ΤΟΡΙΟΘΟΑΌΝ Υ.Ψ 

Ῥοδίταπι δὲ πῸΠ 6886 ῬΓΟΡΙΌπΙ, τίς ῬΓΟΡυΌτα. Ὑεϊο ἢ χαοπίατα 
δ δεϊπιδὶ δοίθατῖαα σαραχ ἀθ οπιηὶ Ἀοσαΐμα σογα ἀϊοϊτγ, οὲ πα μόπιο 

δεῖ, σαγίε ποιηἰπὶ8 ργορυίαπι εβὲ διΐναδὶ δοϊεπιξίδὸ οαρᾶχ. ἐδ δαΐεπι 
Ἐς Ιοοὰς ἰπ γοζαϊδοῃα, δὶ ἀθ 40 ποίῶθῃ, ποῖ δξιατηι ΟΓΔΙΟ Ὑ6 τ 
ἀϊείτατ; δὲ οἱ ἀθ φὰὸ ογαῖο, ποῖ εἴλδπι ποτβθα. 'ἰπ οοπῆππδιίομθ 
δαΐοτη, δὶ ἀε 400 ποιπδῃ, θἰϊᾶσα Οταῖο σεγὰ ἀϊοϊξατ; εἰ δὶ οἱ οαΐ οτᾶ- 
ὅωοο, οἴαται ποσπδ δειγι αϊ τσ. ῥτδδῖδεγθα εξ ΠΣΐατ, 8: ἀ6 ψαὸ ογδῖῖο, 
ΠΟ οἰΐδην οσιδ γεγα ἀϊοίτατ; δὲ δὶ ἀ6 410 ποζβει, ποῃ δἰΐδτα ογὰ- 

10 ἷἴο. αποὰ επὶπι ροβίταπι δὲ 6886 ῥσοριΐασα, ποὺ δτξ ργοργαπι. 
σοἰ ἢ, φαηίανα ἀπίπιαὶ δοίθηηδο οαρᾶχ σεσα ἀϊαξζαγ ἀθ ἀθο, ἢ ΤΠ) 70) 

- δαΐειῃ ἸἈᾺ Ὡοη Αἰ ΓΙ ΒαλπΙ, ποι Ροΐδϑὶ ε686 Ποζηϊπὶ9 ρσγορτίαπι δπὶ- 
τραὶ βοϊδηϊίαθ σαρᾶχ. οοπβτιπαῖηγ δυίΐαπιν 81 ἀ6 χὰο ογαῖίο, ἀθ 680 
πιοπθῃ ἀυοας αἰοἰϊαγ: εἰ δὶ ἀθβ 4π0 ποιιβῃ, εἴϊδιι ογδίο. φιοά 
επῖπι Ῥοϑίταπι εἰ ΠΟῊ 6586 ῥγορσίνπι, εσὶξ ργορυίπιη. γεϊυῦ χφυΐα 
ἄδ 480 δῃΐπναμα μάραγε, 6 60 δἔϊαπι δηΐτηα] γε ἀϊοϊταγ, εἴ ἀε αο 
ααϊτααὶ, ἀθ δὸ οἴατα πάρδγα δηΐτηδτη, οασῖα ἤδΡΌγα δηϊπιδιι δὲ δηϊ- 
ταῦ ία ῥγορτίιιτα. ργδείθγθα γεργεμοπαϊτασ, δὶ ϑυθθοῖθμι χαδϑὶ ρτο- 

δ0 φτῖυπι εἴτις γα ϊάϊξς φῃοά ἀϊοϊτατ 6896 ἴῃ δυδίεοξο. χαρά επίπι Ροδὶ- 
τι 65 Ρτορτίοπ, ποὴ δεὶϊξ Ρτορτίαπι. γϑίυιὶ φαὶ τράϊάϊι Ῥγορτυτῃ 

ΘΟΓΡΟΤῚΒ 80 Ὁ Πϊ5 5: τη δ ραΓ ΕΒ φομδίαη ἰδ 6996 ρΉ ΟΣ, φυΐα δι ἱδοΐατῃ 
τιδαϊα!ξ χαδϑὶ αἰτεῖ οτῖ ργορτγίαμ, στο ἰμηΐδ ποπ γιὲ ργοργίαμα οού- 
Ῥοτὶδ δα ΕΠἸδοἰ τοῖς ροτεῖθιι σοπδίαπεϊδ, ἰουῖγοο δαΐοιι δα δοίη πῸπ 
εξ ργορτίαπι εἰὰισ χαρὰ εἰϊοίταν εα5ε ἴὰ δυθίεςϊο, χαία ἰάετα εδδεῖ 
Ρἱατίυμν δὲ αἰ ογεπίυπι δρθοῖα ργορσίππι, σαδηἀοσαίάεπι εἰάδθαι 
δυβρίβοῖο ρίατα φαδεάαπι βρεοὶθ ἀϊεγεπεία ἰμϑιπὶ, 4πδ6 ἄς 60 8οἷοὸ 
ἀἰοπηῖατγ; χυογαπι οπιρίθπι ργορτίαχα οσὶς ἡΠ]πὰ δυβίβοίπει, 81 4υϊ 
ἅϊα φυορτίυτι ροπαῖ. σοπβγιμδίοσ δαΐεπι, οἱ ἰὰ σαοὰ εδβὲ ἴῃ δυβίεοῖο, 

30 εἰαϊοῖ 6δὲρ ργοριίαπι δαί θοιὶ.  μὐβε: Θυΐπι ροδίτημι 688 ΠῸῚ 6888 
Ῥτορζάζτιαι, δὶς ρτορτγίαπι, ππυπιοο οἱ 5011 ἀπτε θαδξον ουϊαβ ἀϊοϊαπί 
δϑὲ 6886 Ῥτορτιθιη, υϑἰυεὶ χοὶ ἀϊχὶξ ἔογγαθ ργορτίαπι. 6556 ΘΟ Ρρα8 
ξιατ δϑιταππι δροοῖο, αυΐα δα θο τ ργορτίππι ἐγ τϊε φαοά ἐδ 808 
ἘΔ τὸ ἀϊοϊϊαν οἵ τὸ ργορτίαπι δες αϊτοτ, ἰάδο ἴογγαθ ργοργίαπι γθοῖθ 

Ροϑίππη εδὲ. ργᾶδίδγοα τοργομβοπάϊταν, δ᾽ ρὸν ραγεϊεὶραιίοποπν ἵγὰ- 
ἀἰᾶϊε ῥγορτίυμι. χισᾷ δπΐπι ροκίδπιπι δδὶ 6556 ργορτγίαπι, πον οτῖϊ 

133 ρσοριίυχα. χυοὰ οηΐπι ρϑγ ραγιϊοὶραϊοποαι ἱποδῖ, δὰ τοὶ φυϊάἀ ἀϊτα- 
ζει ρετμεῖ, φαοα αὐΐθπι θοὲ οἰασιηοαϊ, ἀἰογθπεα αυαθάδπι δϑὶς 
΄αδε ἀκ δρεοίθ. αἰοίτωτ, υἱεῖ ααοπίαι ἷ5 φαΐ ἀϊχὶς Βοιηϊηϊβ ῃγὸ- 

εὐν δελυχα 6686 ρεοδῖγο θῖρθς, Ῥὸῖ ρατγεϊοϊραϊξοποιι ἔγαά ἀξ ργοργίαπι, 
φὗγίθ. φράδοιγο. θὲρεβ πο τὶς Βοιιίηΐδ Ῥγοόρτίαπι. οοπβετηδῖον 

5 Δαἴφτη, δἱ πὸ ΘΓ ραγεϊςὶραιίοηδαι ἐγ ἀϊε ρΓορνίαπι, πϑὸ φυοά τοὶ 

φοϊααιξαῖοπι ἀδοϊαγαϊῖ, σαπε τὸα οἱ Ὑἱοϊδοίι. δε τ θδταγ, δεῖς δηΐτα 
Ῥτορτίυμη υο ροσίζαμι δδὲ πον 6556 ρτορτγίαπε, Ὑϑἰθεὶ σαοηΐαπι ἰ5 
φαὶ ροδυῖς ΕΑ φΙ ὃς Ρτοργίσπι παϊαγαϊοπι γἱπν μάθ γα 8θηϊπθπάϊ, πθὸ 
Ῥθγ φασι οἰ ραϊοποτα τα ἀξ ργορτίαμι, ἤθὸ φιοὰ τοὶ φυϊἀαϊιαΐοτι 

10 ἀεοϊαγαῖ, οὔπη τὸ ὧἀδ δὸ υἱοϊβοὶπν ἀἰσαΐαγ, σογῖθ εὶς απίπια 5 ῥτο- 
Ρτίθτα παϊατγαϊ οι υἷα ΒΆθογα δϑηϊθπαϊ, ἀθίπθ γοίε Πἶταγ, δὶ πὸπ 
Ομ ρὶς διιμεϊ ἰπθοδδ Ῥγορτίστι, δὰ υϑὶ ροσίεγί 5 γϑὶ ῥτία5. δὲ 
αύδμν τὰ ουἶτι5 δδξ ποτηθη. χιοὰ σηΐπι ροδίξαπι 68ὲ 6556 Ῥγορτίαπι, 
δυῖ θη συᾶπι ἀξ ΠῸῚ ΒΟΙΉΡΟΓ ετῖϊ ῬΙ ὀρσυίατη. ΠΓΠ 4αοπίδπι δος ἷ- 

αἴξ αἰ σαιϊρίαπι οἴ ργῖαϑ εἰ ροδζεσίιδ ἰμδὶῖ ἀξδαχηϊναϊδτιο ἴῃ ἴοτο χαδια 
πιο δἷξ, οετῖα ὁ ρκωμοία τε ἘΡῈ δαΐ ππηααδηι ἀπὲ ΠῸΠ δΕΠΙΡΟΓ 
οτὶς Ῥτορχίυπι Ποπιϊπϊβ. σοπδιτηδῖῃν δαίΐθπι, δὶ ϑίυμ πθοςβϑᾶσὶο 
δΕπρΕΣ ἐεῖ, οπι πεααε δἰϊ ἀεβυϊεῖο πεχας ἀϊ[ετεπιία, χιοά οηΐπι 

80 Ῥοϑϊτυτη δοἴ ΠΟῺ 6586 ργορτίαμη, δτὶξ ρῥσγορτίασα, σεϊαϊ. αποπίδτι 
αρῖτια] δοϊθηϊίαθ οῶραχ παϑοθβϑασὶο ϑεαρος δδὲ πᾶ οαγα δοτηΐμαν 
οὔπι ἢδο 8ἰῖ ἀἰΠεγοητα πὲς ἀθῆπηϊο, οοτῖα απίπιαὶ δοϊθηιδα οαρᾶχ 
ετῖϊ μοπληἷδ ργοργίυτῃ. ἀεὶπας τεξβ!] ταγ, δὶ θαττιπάοπι τεῖτιπι, χαᾶ 
εαπὶ εἐδϑάδῃ, ποπηξεὶϊ ἰάεπι ργορτγίαπι. χαρά επίπα βοβίταπι δϑὲ 6886 
Ρτορτίυτα, ποι οτὶξ ργοργίανα. πὶ χυΐᾶ εἰὰ5 χῃοά δὲ Ἀ5ΓῈΕ ΤΕ ΒΝ 
ποη δδὲ ῥρτγοργυίσση υἱάδτὶ χαϊδυβάδηι Βοπση, π6 οἷπϑ8 χυϊάειη χαρὰ 
δδὲ εἰϊβεπάσπν, ργορσγίυτι τὶς υἱάοτὶ φαϊρακάδπα Βοπαμπι. χαρὰ δυΐπι 
68: ρογϑεχιεβάυπι οἱ χυοᾶ εἰϊροεπάππι, ἰάδπι δας. οοηβττηαιδῖυῦ 
Δαΐδια, 51 οἰυδάδτη σγεὶ, ΄υᾶ εδὲ εδάδιῃ, δὲ ἰάθηι Ρτορτίυτα. φιοά 

30 οἶπι ροδίϊτυσα δὲ ΠΟ 6886 ργορτίαπι, δες ρτοφεῖαπι. σϑἰυα 46ο- 
τπδτα Βοτηϊηΐδ, 4808 Πότῆο δδῖ, ργσρτίυπι ἀϊοῖτατ ἰγὶρ γζατη δρϊτηδτα 
ΒΑΡ εγο, δἴϊαση πιοτίδ]18, χα δϑὲ τποσίδ!ἰβ, ργορσίαπι οτὶξ μάρϑῖα δηὶ- 

τ δ ἐτραγϊατπ. δϑὲ δαΐθι Ὁ815. Ηὶς αὐ οἰΐαπι ἰὼ δοςίἀεπίθ : 
ὑμμάσπι δηΐτλ σοΡαβ, αυὰ φαθάθπι δαηξ, δδάθτ ἰπ6886 οροτίοὶ δὰϊ 
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δΟὴ ἴπ6886. ἀεΐηδε τεΐε ΠΙ ΠΤ, οἱ δοττπι χπᾶθ ϑππέ εἰπεάθπι ϑροοίεΐ, 
ΠΟῚ ΒΕΙΏΡΕΓ βρδοὶδ ἰάθπι 6δϑὲ ργορτίυση, χαία πϑὸ γαὶ ργοροβίϊα ἰά 
εὶς ρσγοργίυμι, φβοᾶ ροδίπι οδὲ 6886 ρσορτίπια. υϑἰατὶ φηΐα εἶπ8- ὃ 
ἀειῃ δρεοίεὶ ϑὰπὶ Ἀοπιο οἱ δαπι8, ποτ ϑθη δ δαΐθχι δαπὶ ῬΓορτίαπι 
δϑὶ ἃ δὲ δίαγε, η6 ποιιϊηΐβ φαϊάδπι ρΓΟΡΓίασχη δΕΙΏΡΕΓ οὐ ἃ 86 Ἰδ0- 
γεγὶ, ἰάθῃι πϑιηαιε δρεοῖα δαπὶ ἸπΟΥ ΘΓ εἴ δίαγα ἃ δειθεῖίρ8ο, 400- 
πίδπι αἰγίχας δόστιτι, 488 δὲ ἀπ ιπδὶ, δοοίδυπ!. σΟΠβγπιδίοΓ δαΐεπι, 
δὶ εοττιπὶ αυδε βδῃπὶ οἰπϑάδιι ϑρεοὶαὶ, ἰάδση δειιρογ δρεοὶα ργορσίατῃ 
εδῖ, χαρά επΐπὰ ροϑίϊυπι εδὲ ποῖ 6886 ργορσίῃιη, δίς ργορσίυχη. 
γεϊυ ααία Ποταΐῃῖβ δδὲ ργορτίαπι 6866 ρϑβεβίσγα μἷρεβ, εἰΐδῃι ανΐϑ 
Ρτορυίαπι δγὶξ 6586 δ]δίατι ᾿ἷρε8. ἨΟΓΌτΩ δπΐμπι αἰ απι6 6ϑὲ ἰάθτα 
δρεεῖθ, 40 δ]ΐα δαπὶ αἱ δρβοῖοβ 8} βοάδτωη βεῆεῦθ, ΠδιπρῈ δῈ} δῃΐ- 10 
το ]}, αἰϊα αξ οἷα ρεηειῖβ, ἰὰ δδὲ δηΐπιδ]15, αἰ ΠἊεγοπῖδο. ἢϊς δαΐθαι 
Ἰοσὶ5 [αἰϑὰ8 εϑί, φυᾶπάο δἰξθσαι εοστιπὶ 4π8ε ἀϊοῖα δαπῖ, αμΐ τα παι 
δρθοϊοὶ ἱπϑδβὲ, δἰ ξθγατη Ὑ6γῸ πιυὶτ5, αἱ ρεἀεδῖγα χιδάταρεδ. χαοηίαΐῃ 
δυΐειι ἰάδιι εἰ ἀϊνογδιπι τηα εἰ58 τη 418 ἀϊοπηξατ, ἀϊ ἢ ς1]6 6ϑὲ, οἱ φαῖδ 
Μδες βορ ίϑειςε δοοϊρίαϊ, απίαϑ δὲ δο]ιβ δἰϊσυΐπϑ γεὶ ρσγορσίῃπι δἵς- 
ἔεγγα. φυοά δπίπι ἰμ αὶ δἰϊσαΐ οἱ φυϊρρίαπι δος ηϊξ, εἰίδπι δοοϊάοηξ 1}}} 
ἐπεσὶξ δυπιρίο ὑπᾶ οὔτι 60 οαΐ ἀοοῖ αἴξ. νἰα χυοά ἱποδὶ μοιπὶπὶ, δἰΐαπι 
ΑἸΡο Βοχιίηὶ ἱπουΐξ, δὶ 51 Ὁ αἰ ρὰ5 μόπῖο; οἰ φαοὰ 4ἸΡὸ Βοπιίηὶ μιθϑί, εἰΐασῃ 90 
Ἀοπαϊπὶ ἱπογῖξ. οδ]απιπίαγί δπζοτα 8] ηαἷδ ροξεδὲ Βυϊαδοοπιοὰϊ ρτγορτία, 
δὶ σοπϑεϊτωδξ αἰ 6556 δυ θ᾽ δοΐθιη ρ6Γ δὺ, δἰϊπ ἃ σάτα δοοίἀοπξε, γογὰὶ 
Βταιῖία δἱ ἀϊοαῖ δα ἀ 6586 ποιιίπομι, δἰ ε886 ΑΙ Ραπη μοταΐπειι. ρῥσδθ- 
ἴεγθᾶ 81 οῃϑεταδί αἰ ἃ 6686 μαρίζαπι εἰ ἰὰ φαοά εχ Παρίτω ποιιϊπαῖωγ: 
φαοὰ δπΐπὶ ἐπ Βαρίτα ἱπαϑὲ, 'ἰπ 60 φθοααο ἱπογῖὶ φαοὰ ἐχ μαρία ποχηΐπα- 
ταγ; δὲ ὑπο ἴλ δὸ φιοὰ εχ Βαρῖτα ποσηϊηδίαγ ἰπϑβὲ, οἔαπι ἴῃ μδ ἰδα ἰῃ- 
ετῖς. τι αὶ φιΐᾶ 8ς1θῃ9 δεοπηάπτα δοϊ θη ίαμ ἀϊοῖττ 6886 ἃἤεοῖαβ, ποῚ 30 
ετῖξ δοϊθμεῖα δ ργορεΐθμι γαξῖομ παπιξαγὶ ποτ ΡΟ 558, σιὶᾶ εἴ δοίθπϑγαϊίοη 
ταπξαγὶ σας, ἧπ σου πτεπατίομο ααΐθαι ἀἰοοπ απὶ εδὲ ποῃ 6886 αἰϊαά 
δπαρ Ἰοῖτον ἰά σαὶ ἀοοῖαϊε, δὲ αοοϊ θη δαπερίαμι σασα 60 οὐ ἀς οἰ 1, δεᾷ 

ΟἿ άπ σαπδαπι Αἰτοεὶ εἰἰεῖ, φαΐα ἀϊνογβα δδὲ θογιιπὶ οὅ8θ πα. ΠΟΙ Θηΐσῃ 
ἰάἄδιι δὶ που οτη 6550 Βοιπΐποιι, ει Δἰθαπι Βοπιϊηθια 6686 Βιοχηΐϊποτω 

αἰϊνασα. ργαδέογθα σρϑοῖδπαί σαμὲ οᾶδα8, ἀϊοθΔισαθ πὲς δοϊθηΐοτι 13} 

6556 σιυοε γαϊίομο χππιτασὶ πον ροτοδί, 86 σοὶ ται Αγ ποῖ ΡΟ οϑι δεομος 
πὸ δοϊοπῆϊαπι σαοα γαϊτίοπο τπαϊαγὶ πΘ αυϊε, βαὰ πῶθ πιξατὶ πε χα τ- 
ἴίοπθ, πᾶπὶ οἱ φαΐ οπππΐ ταῦ οἱ οἷξ, οὐππὶ ποάο σοουγγαπάστῃ 68. 

5. Ἰλεῖπείο τ Γο ταν, οἱ υοΐθπς ἰὰ ἐγαάοτα φαοὰ παμαγα ἱποδέ, 
οἰπρταοαϊ οταϊοπο [ἃ ροπαῖ τῇ οἰρείβοοι ἰᾷ φαοά δοιαρεῦ ποδί. 810 
δαΐμι Ὑἱἀοθίταν το ἢ απο ροδίταπι Θδὲ 6856 ρσοργμη. αὐ φποηΐδιε 
ἷ5 φυὶ ἀϊχίτ Βῆρο5. Βοπεϊιῖδ Θ656 Ῥγορτίτπι, Ὑ]ξ φυΐδοτη ἰὰ ἰγαάθσθ 
χαοὰ παΐογα ἱποδῖ, βοα ογαϊίοιο δἰρηιῆοαϊ φιοὰ δεῖαραγ ἱπεδῖ, οογῖα 10 
Βὲρθ5. ποῖ δεῖς ποιηίηῖδ ργορτίαπι, δἰ χαϊ θαι π ΘΠ Οτηηΐδ ἤοιαο Βδρεὲ 
ἅτος βδάρς, σομ πυτπδίον ΕἸ ΤΟΤΝ δἰ γϑὶὶ ΡΓορυζαχῃ αποὰ παῖυγα 1π- 

65 ἐγαίογο, οἱ ογαϊΐοπθ ππς τππούαχῃ δἰσηιβοοι: ΠΟΥ͂ ΘΠ} ΡῈΓ ἢυπα 

Ἰοσῖπι το  δίνε ρεορχίσν. σϑἰυε φαοπίδιῃ ἰ5 αὶ Ρτορτίυπι Βοπιϊηΐβ 

ἀγα ἀ 11 ἀρῖπνα! δοϊθηεαο οαρᾶχ, δὲ ἐγαᾶθγο ναΐξ δὲ ογαομε βιρηίβοαὶ 
Ρτορτίασι φαοα παΐαγα ἰποϑὲ, ποῖ ΤΟ] θῖν ἤδο σδιϊοῃδ, χιιαδὶ ποη δἷξ 
Ρτορτίατη. ποτηϊπἶβ δηΐπιαὶ βοϊθπιαθ σαρᾶχ. ργδδῖεγεα δε ἀϊοππίαγ 
Ροὸν αἰϊα ργϊηνατη γὙ 6] ἀξ ἴρσαπι ρτίππαπι, αἰ Άς}]6 εδὲ εοστ ῥτὸ- 
Ῥτΐαπν ἱγαάεγε. δἱ επὶπὶ ργορτίαπι ἰχαάαδ οἷὰ8 ψιοά 6ϑὲ β6Ὲγ ἐμά, ΦῸ 
δἴατα ἀς ργίπιο σετα ἀϊσεῖασ. αἵ 8ἱ ρσῖπηὶ ργοργίοτη ροπδδ, εἰ φιο- 
4πε αἰϊγὶ δυοῖν φαοὰ 6δὲ ρεῖ αἰλιὰ. νδ]αιὶ δὲ χψαΐδ δαρεγβοϊεὶ ργο- 
Ρτίυμι διαϊπαϊ σο]ογαίυτη 6886, δἴδπι ἀθ σόογροσῦα ϑϑγα ἀϊςαῖαγ 6686 
φοϊογαίαμι. δὲ 8ἱ ςογροτῖϑ, δἰϊασωη ϑαρεγβοῖεὶ σεῦ δε Ρποίωσ. χαο- 
εἶτοα ἀξ χῃο ογαῖο, πο δἴατπι ποπθι ΥΌγὰ ἤϊσοῖατ. δορά δαΐθαὶ 
ἰπ᾿ φαϊθυδάαπι ρτορτγὶῖ5 ρεοοδίτπι το άδιη δάνηϊτιὶ, ργορίενεα ααοὰ 
ποὴ ἀοβιηίυμε χαοπιοάο δἱ ζαουτιπι ργορτίυπι ροπϑιαξ. ΟἸμη6 5 Θηΐτα 
τ ῖρας ἐτδάδγε ηἰταπίαγ, ναὶ φαοὰ πδίαγα ἰπθϑῖ, αἰ μοπιΐηΐβ 6866 
ἰρεάεπι; γε] χαοὰ ἱπεϑί, αἱ ουϊυδάατπι Ἀοχιϊπῖδ μά ραγς χαδίταον ἀϊ- 30 

Εἰϊοβ; τεὶ βρδοῖθ, ὑὐ ἱρτιῖδ ταπυϊϑϑί τὶς ραγΡιιϑ οοπείαγε ; ταὶ 5ἰπιρ}}- 
οἰἴοσ, αὐ δηΐπια] 5 νίνεγο; νοὶ ρεῖ δα, υἱ ἀηΐτπαο ργαθπάβ 6880 
Ρταβάϊτυπι; γε] αὐ ρτίισπι, ᾽ξ γαϊῖοπδ] 5 [δου ται}5 ριπιἀδηία 6888 
τϑϑάϊτυτι; γεὶ φυὶα μαρεῖ, αἱ δοϊομ 5 γαϊίοηα ἀἰδδυδάθυ πΟῚ ΡΟ886 
ΠΙΜΙ εαἰπι ἰϊυά οτῖξ σαϊΐοπε ἀϊδστιδάεγὶ ποπ Ρο556,. φυδπι αἰαὶ 
ΒαΡεγε); σδὶ χαΐα βαβοίασ, υἱ ϑοϊεπίϊδθ ταϊοπ δ τουῖαγι ΠΟ ρο586: 
γε] αυία φοιηπιπηϊοδίογ, αἱ δηΐμηδὶ18 δεμῖγα (δαπαϊ διΐτα εἰ πὰ 
αϊρρίαπι, αἱ μότηο : 864 σὔπῃ δἷξ μαΐυι8 ραγοορα, δε 1); τρὶ χαΐα 
δϑὲ ραγίῖοθρϑ, αἴ ουϊιδάδπι δηΐπι8]15 υἱνεια. σαὶ ἰρίτα ποῖ δάϊθηχὶς 

Κκ 

.- 
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Μος νεγθαπι παέμρα, Ῥδοοδξ, χαΐα οοπεπρις πὲ φαοὰᾶ παῖπτα ἱπεεῖ, 
ποῖ ἰποὶξ οἱ οὰΐ πδῖπγα ἱπαϑὲ, υἱ ποιμὶπὶ ἄυο8 ρεάε5 δδεσο. ααὶ 
γεγο ἤορ δχροβυϊξ 8ε ἰγαάδγε φιοά ἱπεβῖ, ἰήδϑ ρβοοαῖ ηυΐδ τεὰ 
φιδηάοηθα ποὴ ογὶξ τδ]}15 φυα]5 πυπο 65ὲ, πὶ Βοιπίποτι ἤάΡ γα χαδῖν 

10 ἴαον ἀϊρίϊοα. ρϑοςαξ δἴίδπι 4} ποπ ἀδοϊαγαὶ 86ὲ ρόπϑγα πὲ ργίτπθπι 
τοὶ υἱ ρεγ αἰ, φιΐα ἀε 400 οταῖϊο, ποπ δἴΐανν βοιῆδι γδγα ἀϊσοῖατ, 
πῇ σο]ογαϑίνιη 6596, 5156 δαρογβοϊεὶ δίνε Ἑοσροιῖα ργοργίαμι 6886 δ8- 
{πιαῖυτ. αυΐ γεγο πο ργαβάϊχι 86, νοὶ φυΐα τες βαρεῖ νδ] χυΐα μαθε- 
τατ, ργοργίυνη ἰγδάδγα, ἰἦθο ρεοςδὲῖ φυΐα χφιοά ἰγδάϊξιπι 68, ποῖ ϑυῖτς 
τοργίυτι. παπὶ δὶ ργορυίτπη ἐγ θααῖ οἱ φαοά Ἀαρεῖατ, ἱποτῖς οὔατα 
Βαπίῖ; δία δυΐεπι ἔιρυδι, Βαρθπῖὶ, ἱπογὶς δἰϊαπι εἰ φυϑὰ μαρδῖυτ, 

πὶ ταῖϊϊοπα ἱπιιπαῖαθι!] 6 6856, ϑγ6 ϑδολθη δα δῖνο δοίθπες ργορτίῃπι 
Ροπαἴαγ, χυὶ ὑεγο ἃπίβ ποῃ διβιϊβοαὶ 56 ργορτίυτα ἤἄαγε, χυΐα τοῦ 
εσὶ ρδιίςθρβ υδὶ φυΐα οοπιιπαμϊοαίατ, ἰάδο ρϑοοαξ χυία εἰ φυΐθαε- 
ἄδια αἰϊὶς ργορτγίυτα ἐπδγίξ, δὶ δυλπ ρτορτίυνη τγδάϊ δγίς, χαὶα σοπι- 
ται ςαίατ, ἱπεγιξ εἰϊδπι ἰϊ5 δα ραγιϊοϊραηῖς δίῃ χαΐα οδἱ ραγάοθρϑ, 
ἴπετιε δἴϊαιῃ 115 φπδε σοιπιπυμδαπίωγ, νϑἰυτίὶ δὶ υἱνουα ροπαἴαγ 6888 
Ῥτγοργίωπι οσαϊυδάαια δηϊπια] 8. ν 6] δηλιπα!δ. ρεοοαὶῖ δεδπι 4ιιξ μοα 
αἰδειποῖα ἐχρ ϊοαὶ 86 ἀγα ργοργίαπι ςρεοὶθ, φῃοπίαπι ἱπετὶξ τὲ ἴδη- 
ἴστα εχ ἰΐδ Ζυδε 811} δὸ ςοἰἰοσαπίας ουϊὰ5 ρτορτίυτα ροηΐξ χυοά 
πῖπὶ ἴῃ ΘΧϑα ρου δῖα σΟησ1δι1ἴ, ἘΠῚ Ἰαπίυιῃ ἱπαϑῖ. υἱ δὶ ἱβένι5 ῥγο- 
Ῥτίαπι δἰδϊτοδιος 6586 ἰδνϊδδίπγμσα. ἱπίογάσπι δαΐοπι εἰ φυὶ αἀϊαηχὶς 
ψεγθυη Ἰαὰ σρδοὶθ, μεσοανῖς. οροτεθθὶξ δηΐπι πτνᾶπὶ 6586 80 δοῖθπὶ 
δογατα συδ6 ἀϊεῖα δαπΐ ργοργίαπι γθοῖρεγα, οαπὶ γἘγρο ἐΠΠυὰ σρέ- 
οἷξ δαϊυποίατα ογῖξ. μος δυΐδιῃ 'ὰ φαϊυδάαπι ποι σοπιϊυρὶϊ, φαδπι- 
δάιποάυπι πες ἴῃ πα, φαϊὰ ποῦ δὲ υπὰ ϑρθοῖβϑ ἰρτιῖδ, φοδπάοφαϊ- 
ἄειπ ϑρεεῖε ἀϊἤζδιτιπὲ ρσππα εἰ ἤλυπαα εἰ ᾿πχ, φαοόγαπι ππυηρηποά- 

80 4πε εδὶ ἐρτινδ. ἰοσῖγοο δαΐεπὶ πο οροτῖδε, οὐτὴ σεγρα {πὸ ςρδοία 
δάϊπποξαμι ἔπογιξ, αἰΐαπι 6886 δρβοίθμι οἷῃ5 φυοά ἀϊείυπι ε8ὲ ϑαϑοίρογα 
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οομδίδητβ Ῥτορυστι ἀἰχῖ!, ἐδὰ εἰπετηοᾶϊ αἰ ἀ6 σαοᾷαπι αἶτο στε 
ἀϊοδίυτγ, ἀδ τοῖο ποι ἀϊοαῖαγ (πο οπὶπι ἐοΐας δότ δβί τοι γα 1114), 
οατῖς ποι ετὶξ δόγι8 ργορτγίυπι 6656: γεορίνα 116. σοπβιτπαπὶ δυΐοια ὅ 
υἱάεπάυμτη οδὲ δὴ ἀδ πποηποηηα ΘΟΤΏΙ 4086 6χ δ᾽ αι} 5 ρδτ τς 
εοπείδωϊ, νεγε ἀϊσαῖωτ ἰά συοά 68: δοΓΌνΗ ργορτιον γαϊίομα ἑοιϊίῃ δ, 
δὶς δπὶιι φυοά ροϑίμιπι 6δῖ ποὴ 6556 ργοργίμιῃ, δγί: ργορτῖπιτα, νοϊαᾷ 
4υΐα νεγε ἀϊοίτογ ἀε υπίνεγεα ἴογγα, ἀδούδιι ἔεγγὶ ἠδίυτα, Βοςηπ6 
δεῖ εἴ αἰϊουΐαδ ἴρσγαθ ὑῬτομγυτα ταθομε ἰοίίι8, πδπιρε τους ἴεγγῶς 
οἱ φαΐα εδὲ ἴδιτὰ, σου ργοργίυια εἰἴξ ἴδῦταθ ἠδογθαμι ἔδσγὶ πρίμγα, 

6. Ῥτγαεΐογεα εχ ορροδιεἰὶβ οου δι θσγαπάνει δῖ, ἃς ρτίπιππι ἐκ 
οοπίγαγι 8. εἴ γεργεμοπάθπη αυϊάστ νἱδδπάυπι 6δὲ ἃπ οοπίγαγίονα 
Ὡοη δἷξς σοπλγαγιϊ ργορτγίυπι, χα πες αἰζογιις σοπετγαγὶϊ δγὶξ ργορτία 
εοπίγαγιατα δἰ ξγωμ. νοϊθ ἡπία οοηπέγαγίαν δϑὲ ἰυ δε 186 ἱπίπ 8111 10 
εἰ ορίίιπο ἀειογγίυωθν, 450 δηΐθμι εϑὲ ορίϊπιαπι, ὩῸη δὲ ᾿υδ 6 
Ῥτορτίαγα, σεγίθ αυοά εδὲ ἀεϊδγγίιπαπι, πο τίς ἱπιυϑειῖας ργο- 
Ῥτίατα. οομβγπιαπα αὐΐεπι νἱἀεπάμνι ἐδ ἃη οουίγα τὶ σοπίγατί πα 
δἰ: ῥγορτγίαπι: πιὰ δἱ δἰτογιυς σοηϊγαχιὶ δἰΐοσσα σοπίγαγιτπι ῥγο- 
Ῥτάιιπι ογὶς Ὑθ]υϊὶ υΐα σοπίγασιθπι 68ὲ θΌπῸ τπδίυπι εἴ εἰροπὰο 
ζαριεπάσπι, φῃοά δπίεια εδὲ οἰ ἱρεπάππι δοὶ βοπὶ Ῥτορτίαπι, οοτὲδ 
χυοά εδὶ Γπρίεπάστα, εσὶξ τπὰϊὶ ργοργίαπι. δοουπάνς Ἰοσυϑ δε ἐκ [9 
4.86 δἀ αἰϊ αι τε[εἐτιπίαγ. δὶς ἐπάψα το Πξατ. δὶ δἸτευωπι το  αἴπτς 
αἰτοτῖθδ γα δι ὕθη δ9ὲ ργοργίυπι, πε πος φυϊάδιπ τα]δῖιμη ᾿ιυΐπο τε δὶ 
ἐτῖξ ργορτίυπα. σνϑὶυτὶ φαῖα τείεγίαγ ἀπρίαπι δὰ ἀϊτ! ἀἴαπι οἵ Ἔχθα- 30 
Ρετᾶπβ δὰ Ἴχϑυροναῖπιη, φυοὰ νοτο δχοιρογαῖ, πὸ 681 ἀυρὶΐ ῥγοὸ- 
Ῥτίυτα, ργοίδοϊο χποά ἐχδαρεγαῖσν, ποὴ οὐξ ἀἰνη]ἀϊ ρτορτίυμι, δὶς 
δυΐετα οοβΑτγτωδίις. δὲ αἰξοῦγίτιβ τϑίατὶ αἰἵόγανι το αζατη ΡΓΟρΓίατα δἰξ, 
εἴϊαπι Ἀπΐα τεϊδιὶ μος τοἰ δἴττι ρυορτίαπι ογῖς. σϑὶυε ἀπ γεΐεγεισ 
ἀπρίαπι δὰ αἰπιϊάϊαπι δὲ ἀυο δ ἀπαᾶπι, εδὲ δαῖοτι ρ]} ὈΓΟρΙαΣΣ 
δα 9596 μαβεγοὸ υὐ πὸ αὐ ππῦτα, Ρτοίδθεϊο τὶς ἀϊτάϊὶ Ργορτῖπαι τι 

Ῥτορτίυπι, φαΐα ἀϊοῖππι ργορσγίμτα 1119 τη ρὶβ 115 τηῖπαβ ἱποτῖξ. 4418 868 Ἀββεγο υἱ τπῦσπ αεὲ ἀπο. ογεῖι ἰοσῦς τοίαςαινε! δϑῖ, οἱ ἰά αποὰ 
εδὲ 5 Β.Π|55πιὶς ραγιθρυ5 σοηδίαγθ, δὲ ργορείιιπι ἰρτῖδ ροπδῖασ. δὺ}- δεςαπᾶαι Βιαλίταμι ἀϊοίταν, πο δἷϊ ργοργίυιπ παλδίτας, φουΐδ πεο ἱᾷ 
ΒΠοτίδηβ δπίτα ραγώραδ οομδίαι ἰὰχ ἄπατα ρτοπα εἰ ἤστπια, σαοὰ φαοά 5δινπίοτι ρτὶν δεϊοηθι αἰ εἴταν, ρσὶν αιϊονῖς στε ρτορτίαη: ςξ αἵ. 
Βοτὶ ποὴ οροτξεϊ, Ὠἰδὶ εἴ ποιηθῇ εἰ τοδρὶβ δι γι υδῖατ, ἀ6 χὰ ογαῦο 
γεγῖαϑ αἀἰοιταγ, ]ϊοχαὶπ ποτὶ τίς υόττπι, ὧδ 4 οΟγαῖῖο ππᾶρὶ8 ἀϊοὶ- 

135 ἴωτ, 46. δοὸ δὔδβπι ποΐβϑῃ τπαρὶ9 ἀϊοι. ῥταεΐεγεα βοοί ἀεὶ ἰάθη δ888 

Σά 48ο( αἰείττ δοσυπάατα ᾿γὶν αἰΐοδια, πον δἱϊ ρτοργίων ρτένϑος 39 
πὶβ, ποαιρ ἰὰ φυοὰ ἀϊοῖταγ βεουπενη παρί τ, ογὶϊ ΡΓοΟρυΐθμη μα ὶ- 

ἐπε. τσοὶ υἱἱὶ 4υΐα ποῖ αἰείζην δυτγα  ταιὶς Ρτορυίωτη γδουϊξοαίθιη 6586 

Ῥτορτίυπι εἷμ5 φαοή δια ρςΐτοτ ἴα ]6 δῖ, εἰ εἰπε φαποΐ τπαχῖνπα δε ἴα 
διυ ρ ἰοϊξοτ ταῖϊ, χιοτηοᾶο δἱ ἴπ ἔψτια δρϑεΐδξαγ, δα μαίνοῖ μος ρτο- 
Ῥυΐπαι, ἐδυπϊδεῖπια σοποῖαγα ράγίίθυϑ. πᾶπὶ πος ᾿ρδαπι οἱ ἰποὶδ δὲ 
Ἰξπὶ5 δι ρ ἰοἰξετ Ῥγορτγίθτι οτιξ : ὑδαυδδι νης δι ΡαΓΈΒα8 ᾿τιχ 'θοΠ- 
δα. εἱ ἱρίταισ αἰταδ ἴζὰ ργορτίασα ἐγααϊἀογξ, ἀγροπεπίδη ἀμ οϑὲ, ἴδ 
γεγο σαὶ ργορυτια ἀπ μεν, ποι ἀορεῖ μυϊο οδιδοοπὶ Ἰοοππὶ ἄατε, 
δεἀ δἰδεῖπι, ἄππι ρου ργορχίπηι, ἀεβπῖτε σαοσιοάο ρῥτγορτίυτα ροπΔΈ, 

40 ἀεῖμάς τοῖοι τοτ, δἱ φαια δαὶ ᾿ρϑῖῃ5 ργοριίαπι ροδαϊξ, ποῦ Ἔπὶϊα οτῖξ 
ἰὰ ργορτίιαη ποά ροβίίαπι δδὲ 6596 ρτορτγίαπι. χηξοχαίὰ οπίτα εϑὲ 
Ἰἄειω δἴχυς το φπδορίαπι, δἷι}8 688θηἴλανν ἠσαίαταϊ, φιοα Ὑ6ΓῸ δθδ6η- 
ἴδιη. ἀδοϊαγαῖ, ποὶ ἐσὲ ργοργίια 864 ἀεβηίίο. νοΐιεὶ χαοπίαπι 8 
{αὶ ἀϊχὶ! ἀεοοταπι 6586 Βοποεε ρτορείυϊι, ἰάθπὶ δὶ ἱρϑια 8 ἀδὸ γήνοὰς 
διδοῖ (Ἰάθτν οπῖπὶ 6588 δοπδοῖαπι εἴ ἀδοογαα), σογία ἀδοογαπι ἤοη6- 
“ἢ ρτορτίαπι ποῦ ογὶξ. οοπβηπαίαν ἀποπι, δὶ ποὴ ἰάεπι δοὶ ἔρϑιιδ 
Ῥτορτγίαμι δέαϊωϊ, 14 ἰάπιθπ ροδαϊξ φυοα νἱοϊδϑῖτι αἰεγι δα ατ εἴ σθοὶ- 
Ῥτοοαῖατ. χυοά επἷπι ροϑίειπι δὲ ποῦ 6886 ργοργίυτα, οὐίξ ὑγορυίτπη. 
ψϑὶαι! χαουίαιη 18 αὶ ροδαΐξ δηη4}}8 ργορτίτηι 6566 μος, δι δδίδῃετῖα 
δηϊπιαῖα, ποι ἰάθιη σαὶ ἱρδιὰϑ βΓΟΡΥΪΩ τ 6556 ροϑοῖξ, ἰά ἐδτπθη ἐγβάϊ- 
ἀϊε φιοὰ νἱεἰβεῖπι ατιτιναϊτυτ, οδτῖθ δα βοίδπίία δυϊπδῖα εσὶξ ρυορτίατο 

20 Δηἰπια] 16. ἀεϊπάθ ἴῃ 1185 χῦβε ὃχ ϑ8ἰτρ}]Π]νὰ8 ραγέθυδ οοποῖαπε, θα 
ὅππὶ οοποίἀοταηα. τοίο!ἑεπε νἱἀοπήσει δδὶ ἂη τοῖίτις ρεορτίαπι ποτὶ 
τετγο ἀϊοαθι" ἀς Ρατῖε, υ8] ἂπὶ ρατιϊο ργοργίατη ποῦ ἀἰσαμιν ἀ6 τοῖο. 
εἰς δηῖπὶ ργοργίυιμη ποῦ οτὶξ αποᾷ ροδιζυιι δϑὲ 6356 ργοργίαπι. μος 
διυζοπι ἵπ αυϊθαβάαπι βοτὶ οοητπρις. παι δοτγιπὶ απ86 δχ δι μη ἐ ἰἴτ8 
Ῥατερηβ σοῃοῖαπί, ρτγοργίαπι ἐγϑάθγα ἃ] φυῖς ροβδὶξ Ἰποάο δὰ τοϊυπι 
τεδρίεἶαπδ, ταοάο δἷιδ χαρᾷ ἴῃ ραγίς ἀϊοίπιν γαϊοπεπι μΆΡ6π5. δεά 
πευΐγιπι τγϑοῖα ἰγααἰΐπτη ετῖξ. οχεπιρίυχα τοῖϊι5 μος 65ῖο. χαοπίατα 
ἰδ χιιὶ ἀϊχὶε πιᾶγὶ5 ργορυίνπν 6886 μοῦ, μ᾽ ατίιπα δαῃδ δαϊϑδ, ουϊυβάδτα 
τοὶ οΧ δίπιι ἰ νυ 8 ρα. 5 ςοποίδηεδ Ῥγορείττν ροβυΐξ; δἰπσπιο αὶ δυΐϑι 

80 ἐγαάϊἀὶξ χαρά πο συετγα ἀϊοϊτωγ 46 ρατίε (φιοάάδπι δπὶπι πᾶτε ποθ 
εδὶ ῥ᾽ πτίπια δήνδ 8458), εἼγὲε πὸη δτὶξ τπδγί5 ργοργίῃπη ρ πγίτπα ααὰθ 
88158. Ἔχοπιρίυση δμΐεπὶ Ῥαγτ8 μος εδῖο. τ αἰτηΐ χαοπίδτη ἰδ χυὶ δὔτῖδ 
Ῥτορτίαπι Ροϑοὶὶ 6886 γαβρίγαθεο, οὐϊαδάτα τοὶ 6χ 5 τη! θῈ5 ραγε θη. 

δευβ8 (μος δπΐπι δὲ αἰϊογαπι σΟΙππηασ6 δδῖ), π δυάίξις χαϊάθτι 
" φψτορτίατη οὐὶς βοῆσαι 6556. σοπἢιτηαίον αὐΐο ἧς πιά. οἱ ἱὰ 

'“οοὰ ἀϊεῖτν δϑοοιινάοτα πα ἰζοιι, οϑ Ρτορυίανη πιαθίτα, ἰά αύοαῦς 136 

φιοὰ ἀκεῖϊυν βοουπάοτη Ῥηναιϊίζοποιι, ογῖς Ῥγοργίαπι Ρυ νομί. 
γοϊαῦ απία Ρτορυῖθαι ἀσρδοῖιδ δαὶ σούπϑυο, ἥιᾶ ἀϑροοΐωπι δα ΐνοιι, 

εοτῖς δυὐτὶ ταοοϊ τὶς Ρτοργίυπν ποθὴ σΟΓποτΟ, 4υὰ ποῦ ΠΣ ΉΝ 45ρδὸ- 

Ὥιχη, οὐχ πα ἴτγα ἃΡ δια 5 δα πα οπάπτα. ἀοίπάο δχ αἴδηηπιαίίοιμῖ- 

Ῥυς δἱ ποραϊϊ οι ὺ5 ἀγειθπεθια δαί, δι Ῥτίπισπι ΟΧ ἐρϑὶς αἰϊγί δεῖ. 

δεὶ φεἰίδαι ἰἰἶΐς ἰοσυδ εἰ} }5 τοί Ποπτὶ ἀπηΐαχαϊ. το! εἱ αἰδιυιμδῖῖο, 

δυϊ φυοά δοσυηάητῃ αἰξιιπαϊοηοπι ἀϊοϊίητ, Ἰρϑῖα5 τοὶ Ῥτορτῖαπι οοῖ: 

8ο5 ἐἘπὶπι ργορτίαμν οἰαδ δεῖς πϑραϊο, ποὸ φυρά- δδοζαπάϊπι πόραῖο- 
ροτα ἀϊεῖϊτγ. οἱ δὶ πϑραιο, ν 6] συοά δοοππάππν ποραϊουιδιν αἰ εἴξατ, τὺ 
δἰ Ρτορτίυπι δἰτ, ποῖ δεὶξ αὐ γιναιίο, πρὶ ΄υοά δοουπάοσι αἴδυτηα- 

ἄοποια αἰοἰτατ, οἶτιδ Ργορτίθμι. γοϊοὶ φυοπίατ αὐ πα 5 Ρτγορτίαπε 

δεῖ ἰὰ φαρεὶ δδῖ ἀπηπαΐστη, πῸπ ΟΥΙ απΐπια  ῖς Ργοργίπ ἰὰ συοὰ ποὸπ 

ἐδξ δηϊπιαίτιμι. δϑουπάτις ἰοοιια δοὲ οχ ἐϊδ φαδθ αἰγι δυσίωτ νυ οἷ πὸ 
αἰἰγὶ Ραπηῖιν, οἱ ἐἰς φουϊΐεις αὐεγι νυ ΐτισ τοὶ πον δε ναΐτατ. δὲ δἷς 
αυϊάοπι τοῖο Π τα. δἱ αἰβυτηατῖο αἰ γανατουὶσ ποι δὶ Ρτορτίαμπι, 56 
περαῖϊο αυϊάοιν πδραϊοιῖς δτὶϊ ΡΓορτγίυμη: οἵ δἱ ποραιῖο πδραοηῖδ 

ὯΝ δδὲ Ρτορτίται, π6 αἴξιγηναῖῖο αυτάοηι ἃ στη εοηΐβ ΘΥῚΣ Ρτορυΐασα, 

υεϊϑ φαομίανη ἀνίμαὶ τοι ἐδὶ ρτορτίαμν ονπϊπῖθ, πὸ εἰὰσ φυϊάοται κα 
υοὰ ποι οδὲ μόπιο, ργορτίυπι διξ ἤῸΠ δηΐπιδὶ. οἵ οἱ εἰὰ8 φποᾷ 
πΟΗ εδὲ Βοῖπο, Ὡοη υἱάθαϊυγ βσοργιιπι ΠῸῚ ανΐπα], ἢ 6 Βοχαϊπὶς χαῖ- 
ἄξενα ργορτγίνπι δὐὶϊ απίποαὶ. δίς δυΐθπι ςοπβπβδίασ, οἱ αἰπιπιδ τα 
δἴβιππδέϊο δἷξ ργορείαπι, δἴδαπι πιο δηϊς ποραῖῖο δ ρσορτγίαπη : δὲ 
σεΓῸ περϑιϊομὶδ ΠΕΡΆΙΪΟ δὶ ργοργίυσα, οἰΐατι αἰῆυιπαιίο αἰατπιδεουξϑ 
εὐῖϊ ργορτίαπα. συεἰυϊ χηΐα ποθὴ νἴνογα δδὲ ργοργίατα εἶτ5 φαοὰ ΟΝ 
δὶ δηΐπιαὶ, δἴϊδπι υἴνεγε εὐῖξ δῃϊβο δῖα ργορτίηπι. φυοάεὶ νίνοτγο νἷ- 
ἀδαῖοσ 6886 δῃϊτη δὶ ρτορτίμτα, οἰΐδτα δἷυ8 σι ποὴ δὲ δηϊπιδῖ, 
σἱάερέζαυτ ῥγορτγίιπι 6888 ΠΟ Ὑἶνογο ἴοσπυϑ Ἰοοῖιδ οδὲ εχ ᾿ρ518 
δα οοτ8, εἰ τοίθ τὰγ φυϊάοπι πος πιοάο. 5ἱ ἀδξιπι ργοργίμτω αἷς 30 
Ἐσππδτοπῖδ δδὲ ρτορυίητη, πὸ οσὶξ ἰάδπ βἴαπι ποβδεομίθ ργορτίασα. 
οἷν δυίοῃι 804 ἐγαάϊίατα δϑῖ, ποξδβοιίδ οἷς ργορτίυσα, ποὰ δες 
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αἴδυσιδξουία ργοργίπτα. εἶπε χποηΐατι πὶ πεδέτπτι εξ. Ῥτορτίστα 
ϑηϊπια!ῖθ, οδτῖς δηϊπιαΐϊθση πῸῸ δγὶξ Ῥγορτγίατι πο δηὶπια 8. δὶ 
Φυΐεπι οοπῆγπιδίαγ, 81 ᾳποή ἀαίππι 6ϑῖ, ΠΟ 5]ῖ αἰβιπιδίιοπὶβ ὑγο- 
Ῥτίαπα, είς πψαθ περδιοηῖβ, 864 δὶς ἰοςῃ8 ε8ὲ (Ἀ]5τιϑ. πᾶσι αἴβτυ- 
ταιῖῖο ποξαϊίοι! δὲ ποραῖίο αἰβυτηδιϊου 5 ποὴ ἐϑὲ ργορτγίαπι. εἰθηΐπα 

δ αἴ γιηδιῖο πορδιϊοηὶ πὸ ἰπεϑὲ φυϊάδπι Ἵπεπίπο: παραῖϊο υογο δἴβγτηα- 
οηΐ ἰμδϑὲ χαϊάεπι, 58εὰ ποπ υξ ργορτίαπι ἱπεϑῖ. ἀεϊπάε εχ σοπάϊνὶ- 
ἀεπιῖθπις, ἃ ἐσὶ εχ 118 αυὰς ἴῃ δαήδιη αἰνϊδίοπα ρουπηῦοτ, τοῖς ξπτν 
δἱ εοπάϊνι ἀδητίυν πὰ Πυτὰ δὶς αἰ} πὸ ταὶ χα ογιιπι σοη ἀἰν  ἀθαλίαπι ργος- 
Ῥείιπι. πᾶτὶ χυοα ροκίτατα 65ὲ, ποη δὶς Ἀαΐτ8 ργοργαιπ οὐΐι8 ροϑὲ- 
ἴσια εἐδὲ 6586 ργορτίιη. Ὑδίθϊ αποηίατη απίπηαὶ 86 η81}0 116. θ0 {8 
δ]ϊοσαπι πιογία πιτὶ ἀπίγαα!υτι εϑὲ ργοργίιπι, σοῖς απΐπιαὶ ἴῃ 16 ]Πἰρὶ- 
δε1Ὲ ποῖ οετὶξ ἀδὶ ργοργίιση. οοῃβεσπδῖις δπίθαι, 8: δοοερβίαπι ασποά- 
οἷο το] σαογαρι οοπάϊν  ἀοπιίαπι δ᾽: ργορσγίπιη, οὐπὶ πηϊοπίαιε ἨύΓτσα 

10 οοπάϊν: ἀοπεηπι ρτορτγίαπι 5: αἰ συοα οοπάϊν!ἀοη8. πασχα οἱ το  ψπυτα 
ὁτῖν τοὶ χαΐ ργορτίθτη, ομὲπς Ρ οϑἰτιππ δὶ ποτὶ 6586 ργοργίωσῃ. υὙδἰατὶ 
αυΐα ῥγιάεητίαε εσὲ ργοργίυιπ ῬῈΓ 86 εἴ δεοιπάππι παίυγαπι 5πᾶτα 
χαιϊίουα α [λοι] τα 18. νἱγῖατοπι 6586. 81Πρ0}}85 χῃοηας αἰ ὶ5 υἰγέπερη8 
ἵτα ἀορερίϊδ, ρτοξδοῖο οσὶϊ τοι ρογαπ 86 ΡγΟρυάθτ ΡΟΓ 86 εἱ δεῦιῃ- 
ἄστη ὅπᾷπα παῖυγαπι σοποιρ κοὐ 1118 νἰγ αι οπὶ 6586. 

1. Πθοϊπάς οχ ται τοίθὶ ἰταγ, δὶ 6 οῶδαβ Ὡοη οδὶ {18 
οᾶδτι5 ργορτίυτα, πία πϑεῆπθ ἢὶς οαδα8 δγὶξ Βυϊι ΤΡ  ἘΣΒΕΠΗΝΣ 
υεΐϊοιὶ φαοπίδια εἰὰ8 σὴ οι οε ἰωϑῖδ, ΠΟῸἢ 68ῖ ργοργίστη ἰά φυοά εδὲ 
Βουρϑῖθ, πὸ ἰπϑῖ: συΐάοπι βγοργίππι οτγὶς φαοὰ δὲ μοπδδβίμπι. Ἵοοπ- 
Βγτπαῦαγ Δυΐετη, 5Σ 1116 σα51:5 δὲ {]}1π|5 σαδ5 ργοργίμτπ: δἰδηῖπι ᾿ΐο 

20 σαδπσ δσγιὶ Ἠυΐπ5 οᾶδι)5 ργορτγίαπι. υδἰπεὶ χαΐα Βονηϊοῖς ργορτίπση εϑὲ 
Ροάοσῖγε θῖρθς, δἰΐαπι ἐνουεΐεὶ ρτορτγίαπη ογὶξ ἀξοὶ ΡῬϑάεϑισι ὑρεὐϊ, 
ποι δοΐτπι πυΐδιη ἰπ εὸ ἥποαὰ ργοροδίίιπι δϑὲ σᾶϑδυϑ δρεοῖδτι ἐς θεπ, 

. 8ϑ6α δέλαπι ἱπ ορροσίεια, τι ἐπ δυρετγογίθις φυοαπε Ἰοοὶς ἀἰοίπιμι ἔαϊξ. 
οἱ το ε ταγ φυΐάοπι, οἱ {Π}π 5 γεὶ ορροϑβὶϊαθ οαδῃς βοὴ δδὶ ργορτίττω 
εἰῃ9 τοὶ ὁρροκίίαθ δᾶβιιβ, φαὶὰ πὸ παΐα5 συϊήθπι ὁρροοῖϊδε τεὶ σδϑιαδ 
τὶς Ῥγορτίαν αϊυ5 ὁρροσιῖδο τοὶ οαδυσ. υϑὶ υεῖ ᾳπία εἰυ5 φηοα ἰυδῖα 
ἂξ ποι δβὲ ργορυίν ἰά χφιοά Βδπε ἢξ, πὸ οἷυα φιδάθπν χυοά ἱπίποῖθ 
ἂλ Ῥγορτίυπι δεν ἰά φυοά πιαΐο ἔς. οοπβγπιαῖαγ δαυΐδσω, δἱ ᾿ἰϊο ορ- 

80 Ῥοδίϊαθ τοὶ δῶσι δϑὲ Ῥγοργίθι ΕΠ 5 ὁρροβτᾶα τοὶ σαϑδ, πᾶπὶ ἢϊο 
αὐοσος ὀρρΡοβίίαδ τοὶ οὐδ ογὶϊ Ρτορτίυτη ΠῚ οΡΡοϑβῖἔβε ΤΟΙ οδδιι8. 

σψοϊο τε αυΐϊὰ μοπὶ ΡΓοΡτγίαπι δεὶ ἰά υοὰ δδὶ ορίπηατπ, δἴξωστη Δ} Ὁτο- 

Ῥείη Ὀτσαδ 65 ποι δδὲ ἀοτογείπσαια, ἀοιπ θα εχ ᾽8 φυδς παπῆϊιες 
86 ᾿ναθοπε, τοί "τας χυϊάοιι, εἱ {πιεῖ κἰτι  ἶτοσ 86 ἢ Ρϑης {15 95πὸΐ- 

"τοῦ 86 Βαϊνοητ5 ΠΟΙ δε Ρτγοργίαπι, ηυΐα ΠΟ ἢος φυάσιη χυοά βιτηῖ- 

ἔϊτον 66. παρεῖ, οτίξ δαϊος απο αἰνη τοῦ 56 παθδὲ ργορπθτα. υεἰπτὶ 
αοΐα, κἰ πιο τατουοτη παῖ ἀϑαϊβεαῖον δ οΕβοίδπάδπι ἀοπιππι δὲ 
ταρ σις αἰ οὔ οἰοπείατη καπίταῦστα, ποῖ δῖ ἀπίρτῃ τηϑάϊεὶ τἰυτα. 

137 εἴ οοτο βαπ δξοπε, τιδ ἀοο πσατοτὶα σαϊίοιι Ῥσόρτγασα δτιὶ δἰβοογα 
ἀουνπ, οὐπῆυχαπῖιν δὐΐοτα, δἱ [ἃ «υοὰ β τοῦ 56 Ὠαρεῖ, Ῥτο: 

Ῥτίυτη δδὶ οἷπις. φυοα βἰπ ον κὸ παθδες συοιίατῃ Βος 'χυοχῆς φιοά 

δἰ ἴον σὺ παΐνοι, Ῥτοργίππη τὶς Βυϊας αὐυοάᾶ διθα του δα μαρδοῖ. 

ψοϊετΐ φοΐα παπίίοτη τατίοποτα, πα οηξ πποίοω οἵ εὐεοιίνα ϑαπἰτδ- 
εἶσ, πούποπ ΚΥταπησίος ΘῈ οἰ οστνυ Βόπαθ ςοτρογίθ Βαρἐ νἀ μΐδ, εδὲ 
ΠΣ Ἢ Ρτγορτίστη βυυπαδίαο οὐ ορεντν δάσο θη δ6 σοτρουῖδ Βαβίπι- 

αἰπὶς, αὐΐηυδ ἠνοιιεὶ ργορτίμπι οὐ δ556 δ[(ος ἔναπι δαηίϊαι 8. ἀεϊπάς 

δχ ἰὶς αυὰδ δούθιη πτοίΐο αἴϊοοτα θη το ἰἶτνιν, δἱ [ἃ 4μοά 6ϑῖ εοάετη 

τοοϊζὸ αἰζοσῖαμαε {{Ππ|κ οούΐδδιη τἀπούο αἰϑοι ποῖ οἱὲ ΤΟρυϊαγη, «πο- 

{ ψιΐππι [ὦ φιοᾶ δεῖ οοίίζοτη πιοέξΐο αὐου τιν πὸ ΠΤ αυϊάοπι ἢος δοάοτη 

χποῖΐο αἰΐοοιι οὐἱξ ργορτίαπη, 5ἱ γογὸ ΕΠΠπ5 οάδτη τροάο αἴεει ἰά 

υοά οὐτ δοιίΐομν τυοΐο αἰ οοΐοτη ρΡγορτίυται 5ἷϊ, ᾿υυΐϊη8 ποη δεῖϊ φῬτο- 

Ῥταπι οὐ Ῥοπίϊυνν δεὲ ργορτγίυμη 6556, γο]υτὶ χυοπίδιη δαπάοθιῃ 

ταϊουοια. αροῖ φγυδοπία πιῶ ποπορίυπη οἱ ἴατρα, ηυϊα δοϊομιϊα δὲ 
Ὀἰγίι συ 6 ΘΟΓ, ΠΟ δδί δι ῖδπι ὭΣ 1. Ῥτορτίυπν 801 τ δτη 

0556 Βοποσίὶ, ργοίδοσϊο ποὺ οὐ! Ρυ οπεῖδο Ρτορτέτηι φοϊοητίδπι 6586 

ταγρὶ5. δὶ γογὸ οδϑὲ Ργυάοπεῖαθ Ρτοργίθνηι «δἸδηϊίαιη 6586 Ὠσπεσίΐ, 

οονΐε πὸπ ΟὟ  οἷπ5. Ῥσορυίοαν δοϊ δε τίητι ΘΕ5 ἴα} 18. Βοτὶ οπὶπε πὸ- 

αοΐτ πὶ ἐστι Ῥἠ σίστν γογησα Ῥτορτίθμι δἰτ, οΟοη βΥυτηᾶπ ἀπΐοπι πο 

ἴοσυς πα αν ταὶ ἰταΐοτα αὐἴογε: απο οπΐπν θοάειη τποάο αἰοοίσα 

80 εδὶ, δτπ σππι μἰτιτιρτ5 ἐοιπμαγαῖητ. ἀεῖπάς γοΓο Πταγ,, δἱ 1ἃ χυοά 
6856 (ἰοϊταγ ποῦ δὲ ργορυῖππι οἷυ8 ἡπιοή 6456 ἠϊοϊτητ, σαὶ πὸ σοτ- 
Ταταρὶ φυϊάδιη οὐξ ργορτγίαπι οἰϊ5 ηποε] οουτυπρὶ αἰεί; πος βοτγῖ 
εἶἴαθ φῃοά βεσὶ ἀϊοίϊατ. "νοεῖ φαία ἤοπ οοὲ Βοιηϊηΐὶδ Ῥγοργίατη 6886 
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δηϊπιαὶ, τιΐσπθ πες πυΐτο, μοτδΐπεπι ἤετξ, Ῥτορτίστη οτὶξ βοτὶ δηϊπιαὶ: 
πες Βυΐαδ, απἰπιαὶ ςοττωπιρὶ, ργορτίυτα δγιὶ σοττοπιρὶ απίπιαὶ. δοάθμς 
ταοῆο διυπιοπάυτῃ δδὲ ἀγρυιηθηζητα δἰἴΐατι ὃχ ογία δὰ δίαϊυσα εἱ ἰηϊδ- 
τξαπι, οἴ ὁχ ἱπεουϊία δὰ φἴδίωτα δὲ δὰ οτγίωσα, απεπιαἀπιοάυπι πιοάο 30 
ἀϊοίυνι ἔαϊξ ἐχ δίατα δ ογίπτηι δἱ ἱπιογίτηπι. σοη βγτηδῖογ δυΐθτη, δ 
εἰυμ5 4ποά ροβίϊατη 6βὶ 6886, τυ Νὰ ἐδ ἰὰ χιοα ροδίτυσι 6δὲ 6586, 
4υοπίατη εἰ8 αύθαυε φυοά δΒοτὶ ἀϊεϊτατ, οτῖξ ργορτίυτι 4 φποά βοτὰ 
ἀϊοίπιγ; δὲ οἷυϑ φυοά ἀϊεϊτυτ σοιτυταρί, ργορτίαιη οτὶϊ ἰά φυοά ἀϊεὶ- 
ἴαγ σοτγατηρί. υϑἰπεὶ χυΐα Ποχνηϊηὶα ρσοργίασι οδὲ 6886 Ἰποτΐδ θαι, 
εεγῖς Βυΐπδ, Βοιπίποπι ρίρηϊ, Ῥγορτγίωσα οὶϊ πιογίδ θῖν ρἰξαὶ; οἱ μυΐπϑ, 
ἱπιεγῖγε Ἠουιΐνθπι, Ῥγοργίαπι ογιὶ ἱπίθσγῖγε τρογίαί θα. δοάοπὶ τποὰο 
δυσποη τη δδὲ δεριπδηΐωπ δια οχ ογῖυ εἴ ἐχ ἰηϊογίτα, πὶ ςσοποῖα- δ 
ἀδιῖυγ εδρ εἰ υἱ σοποϊήαιτιτ βεγὶ οδάθπι εχ ἰἰδάθπι, απετηδάιϊηο- 
ἄυπι οἱ το ζει ]επεὶ ργδεϑογιρίυπι (αἷς, ἀοίπάς τοδρίεθγε οροιῖοϊ δὰ 

΄ 

Ψιλεαπι τοὶ ρτοροδβίϊαβ. δο γεζεἰταγ πεβὴ δὶ ἰάοαθ ποῦ ςοπυθηϊῖ, 
Ὑ6] ποῦ φυδίεηι ἀϊοίϊητ ἰάθα 6598 πυΐυ 5 ουΐι8 ργορτίυση ἰγδάίτατα 
εδῖ. αυοά επὶμι ροϑίτιπι δὶ 6586 ργορυῖη, πο δγὶϊ ργοργίαμῃ. αὐ 
᾿φαῖα ἱρδ5ὶ - Ποτπῖπὶ πο σοπυθηϊ 4165, πα ΠΟΙΟ 681, δεά {πὰ τάδα, 
εετῖς ποὴ οὐὶξ μουιϊπῖδ ργορτγίνπι 4υίθϑο θα. σοη βιτθδῖιτ δαΐδιῃ, δὲ 
Ἰάθαε οοησομὶς, εἰ ἢᾶς ταῖϊϊοπα σοπυθδι πὰ ἀϊοίτητ ἄς μος, συΐπβ 10 
Ῥοδβίδατι δϑὲ ἼΟΣ 6886 ργορτγίιτι. φυοά επίτ ροδιϊθτη δδῖ ΠῸῚ 6886 
Ῥγοργίηπι, εὐἱῖ ργοργίῃπι. υϑὶυτὰ τ" οοπυθηῖῖ ρϑὶ - Δηὐπιδ}} οας 
νΐτηᾶ εἴ ΘΟΓΡΟΓΕ οοηδίωγα, εἰσθθ ἥος σοηνθπὶξ αυᾶ εἰ δηϊιπαῖ, 
τἰΐχφυε δηϊπιαὶ ἰ ργοργίυτη ογὶξ δα απΐππα εἴ σογρογα σοπϑίαγο. 

8. Ῥεῖπάε ἀγρυειμήντη εδῖ οχ εο 4ιο4 τπηϑρὶδ γε "πΐπιδ εἴ. ἃς 
Ῥεπιασι αυϊάειη γε δ! ἴτωτ, οἱ ἰά φϑοά χπᾶρὶϑ 6δὲ, δἰννβ 78 οά πιαρὶϑ δδῖ, 
ποη οϑὲ ριόρτίωμι, χπΐα πες ἰά φυοί πιΐπι εδῖ, εἰὺ8 40 ἃ πιΐπτιδ εϑῖν 
Ῥτγορυθεμι εγῖ; πεῳλα ἰὰ ιοὰ τηϊπίππιο δδὶ, οἴω αιοά πιίηϊηα δδῖς 
Βϑαυε ἰά χαρά πιαχίπιε εϑῖ, εἰπ8 φυοά τηαχίπια δ: πεζὰ 1ὰ φποά 
δἰ παρ] οἰϊοτ εϑῖ, οἰυι8 φαοα δἰπιρ Ἰοἰτοτ δῖ, συδἰυι χυΐα πιδρὶδ οοϊογα- 
ἴαπι ε886 τηϑρβὶς σογρογὶβ ΠΟ δξ ργοργίυσπ, Β6ς πεΐππ8 σοΪογδίυτ 
6886 τιϊων8 σογροτγί ργοργίππι ογὶξ, πεααα οοἰογαίυπι 6886 ςοσροτὶ 30 
οπιπίπο. ΠΟ. βετηβίησ δμπζειη, δὶ ἰά φιοά πιαρὶ8 δὲ, εἷῃβ σῃιοά τηδρὶϑ 
εεῖ ργορτγίυτη δἰξ: πᾶτῃ εἰ φυοα πιΐπῃδ δεῖ, δἰυ8 χυοα χηΐηυ8 6ϑὲ ὑσο- 
Ῥτίοτι δγὶτ: οἱ φυοά τοϊμπέπια εδὲ, οἷὰδ φιοὰ ποϊπίιηα εδῖ; δὲ φυοὰ 
τωδκίσθε εδὶ, εἰὰς φορά υιαχίπι 6δϑῖ; εἱ φιοὰ δβιπιρὶοἰϊοτ δὲ, δα 8 
υοά εἰηρίϊοἴτετ ε5ῖ. νεΐυτι χυΐα τααρία υἱυδπεῖδ τπαρὶς δεπετο εϑὲ 
Ῥτορτίυτη, εὔἴατη ταῖπη υἱνεῃτῖς ταΐποθ δοπίῖγα εὐἷς Ῥτορτίυπι ,, εἴ 
ΣΠΏΧΙΤΩΘ ΥἹΥΘΗ 5 ἸΏΆΧΊΣΠΕ 56}}}1Γδ, Οἱ ΤΠ] 13τ6 ὙΣΥΘΙΗῚ5 ΠΙΠΙΠῚΠῚ6 ΘΟΠΌΓΕ, 

εἴ δἰπιρ ἰοἰζο υἱνυϑητὶδ διπηρ]εϊ τεσ δεηϊγο. εχ δὸ φυοαὰς φιοά εξ 
δἰπιρ Ἰοὐταγ, οἱ δὰ ἤδδς ἀγριβίωγ, σοποἀοτγαπήππι δὲ τεργθ ἢ ἐπ οπε 
δὴ 14 φιοά εϑὲ δἰ προτοῦ, οἷὰβ αθοα οδὲ δι ρ ϊοϊοτ, πὸ δἱϊ ῥγο- 
Ῥτίαπι, αῖα πες ἰά χιοὰ τπαρίβ οδὲ, εἰσβ σιυοα πιαρὶβ 6δὲ, πθὸ ἰά 30 
4υοά πεϊπιι οϑῖ, οἷμ χιιοα τπΐπτισ οϑῖ, πος [4 αυοά τηαχίιο εϑὲ, δξτ8 
4ποὰ τπαχΐνεϑ οδὲ, πιο 1 συιοά τηΐπίεπε εϑῖ, εἶπ αιοα παϊηΐπιθ εϑὲν 
Ῥτορτίδτη Ἔγὶδ. θα αυΐα ἰοπιϊπὶβ ρυορτίασν ΠῸῚ δὲ Ρτουπι 6886, 
δὸς τπὰρὶδ ΠΟΙμ118 ρτορτγίππι ογὶξ τα βὶδ ργοθυπι. σοπβγπιαπεῖ δυΐθπ 
υἱάεπάυπι εδὲ δῃ ἰά χυοά εἰπιρ|ϊοίϊες θϑῖ, οἷα ργορτγίῃμι δῖ αποὰ 
Φἰμπρ ἰοἰϊετ οϑῖ. πᾶπι εἴ αυοα πιαρὶδ δὲ, οἷπ5 χιοΐ τπδρὶβ δῖ, δὲ 
ἀποά πιίηυβ δὲ, εἰυῃϑ φῃοὰ σωΐμ8 εϑὲ, εἴ αιοα τηϊηίμη εϑὲ, οἰ 
4ποά ποϊμῖπιο δϑῖ, δὲ φυοά τπαχίπι οϑὲ, εἷυ8 4ποά τπαχίμπο δὲ, ῥσο- 
Ρτΐανη δγῖῖ. σδἰμεὶ ποὶα ἐρτῖβ ᾿γοργιιηη δοῖ διγδυσπ [οτγὶ παῖιγᾷ, 
δίΐλιθ πιαρὶς ἰξπὶ8 ρτορσζωιη οΓΙῖ πιδρὶ8 δαγϑθιῃ [ογγὶ παῖογα. δοάθῃι 138 
τοοῆο οοποἀεγαπάστῃ εἰ ἀτρυθηάτπι οδὶ εχ δἰϊἷϑ δὰ ἤδος οὐιηΐα. 
δεευπάο ἴοσο τοίεϊτυτ, οἱ ἰά χιιοα τηαρὶα 6δῖ, εἰιι8 4ηοα τηᾶρ}5 Θδῖ, 
ποῦ δδῖ ργορήσηι, φυία πες ἰ φιοά τπΐπιδ οϑὲ, οἷν χῃοΐ τοΐϊπηα 
εβῖ, ργοριλθιῃ οτῖς, νϑὶετὶ αυΐα πιαρὶα οϑὲ ργοργίῃτη δηΐμπα 5 86 πεῖνα 

τη Ἀβοταΐηῖ8 ὅεἶγθ, Βοη ἐ8ὲ δυῖοπὶ δυήτηδὶΐ8 ργορτίυτω δοηγθ, ρΓγο-- 
οὐῖο ποη εγὶϊ Ποπιϊηὶθ ργορυΐαμι δοῖγθ. σομ γιπαΓ δυΐθπν, οἱ 1ά. 
4ιυοά πιῖπυϑ 68ὲ, οἷς φιιοα χαΐητιδ οδῖ, Ῥγορτγίατῃ δἰτ: πᾶτὰ ἰ4 φυοφαα 
αιιοά πιδρὶ8 οϑῖ, οἷιι8 σῃοά πιαρβὶβ δϑῖ, ργορτγίασαι εγῖξ “υϑἰιεὶ χυΐδ 10 
χαΐπιι8 φϑὲ ρυορτγίαμῃ Ἠοιηἰπἰ8 πδίῃγα Ἰπδηδαεῖνσι 6856 ΠΠΔΠΊ δ τπα}}8 
σἴνϑγε, δϑῖ δυιΐθιαι Βοτηΐιδ ργοργίτπ παἴτγα Ἰπϑηϑηοἴσμτι 6856, σαγῖα 
δγίξ ἀπινπαἰ 5 ργορυῖυπι τύνοσο. ἰογίίο ἰοσο τοί Πτοτ,, οἱ χα εἴυδ 
οὐΐι5 πγαρ15 οϑὲ ργορτίπση, πο 81 ργορτγίυτα, αυὶα πεα Ὠμΐὰ8. οὶ 
τλὶητι8 οδὶ Ῥσορυίαην, ἐγ ᾿ὐλλάῳ ἐλίην ΤἩϊὰ5. Μὲ ργορυίυπι, ΩΝ 
τὶς Βυΐι5 ρτορτίατα, τὶ χυΐα οοἰογαῖυπι 6886 πιαρὶϑ δυραγβοὶοὶ 
ἄῶλπι σοτροτὶβ εδὲ ργορσίωτα, Ὧ0π Θεὲ Δαΐετι δυρεσβοιοὶ ργορτγίυπι, 

Κ2 
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ἐετὲδ πδο Θοτροτίθ Ῥτορτίατα οτὶξ Ἑο]ογδξαπι 6886. δὶ γετῸ θδὲ ϑιροτ- 
Βεϊεὶ ργορτγίαπι, ποπ ογιξ σουροτίβ ργοργίαπι. Ομ βστπδπε δαΐεπι ῃΐο 

20 Ἰοοπϑ ποὴ εἴ πΏ]15. σαΐα βετὶ ποφαΐξ υἱὲ ἰάεπι τα] τοστιτα ργορυϊατα 
εἶϊ. φυατίο. ἰοοο τοί πἴταγ, οἱ [4 φυοά πιαρὶ5 ᾿ρϑῖπϑ γεὶ ργοροϑδιϊδε 
Ῥτορυίατη εϑῖ, ποὴ δϑὲ ργορυγίαπι, 4υΐα πες ἰά φυοά τηΐηυ8 εϑἱ ΤῊ 
Ῥτορτίαπν, δγὶξ ργοργίαπα. υϑὶπεῖ φαΐα τηᾶρὶ8 εϑὲ ρτορτίυχῃ δηΐπια 19 
δααδΙΡ1]6 φαδπι ραΓΈΡΙ16, ποπ 6ϑ8ὲ δυξετη 86 ῃ 810 1}6 δηΐπια}15 ργορυίυση, 
εαγὶθ πϑς Ῥδγθ 116 ἀπ πιὰ] 8 ρτοργίαπι οτῖς, σοπβσπδίωγ δαΐεηι, δὶ 
ἰὰ φυοά τηΐμπδ 6ϑὲ οἰπϑ ργορσίυπι, δὶς ργορυγίππι: πᾶτὰ οἱ ἰὰ χαοὰ 
τρᾶρι8 εδὲ οἷα ργοργίαμι, δγὶῖ ργορτίαμῃ. συδίυϊ χαὶα πιΐπιι8 ρτο- 
Ῥτίαπι 6ϑὲ δηΐμα}1}8 ϑαητῖγε αυδτι Υἱγεγθ, δϑὲ δυΐθιι 86 ΠΕ ΓΘ δηίτλα 18 

30 Ῥγορτίαπι, οογὶθ υἱυθγα δηπια 18 ργορτίυμι οτὔξ. ἀεδίπάς ἀγραθπάστα 
ἐϑὲ εχ 118 ᾳφῦδο δεφὰβ ἱπδαπί. εἰ ρπιμι χαϊάθπι τοί ]αγ, δὶ ἰὰ 
4υοά δεχὰε οϑὲ ργοργίυπι, πὸ εϑὲ ργοργίυτη εἷῃ8 ουἷπϑ δεχπς δεῖ 
Ῥτορτίαπι, φαΐ πὸ μος αυϊάεπι φῃοά δεχαε εβἰ ργορτίυπι, ογῖξ ρτρ- 
Ῥτίμτα μυΐϊα8. ουΐα9 ΠΥ εϑὲ ργορτίυπι, οπίδτῃ δθζας 6δὲ 
Ῥτορτγίαπι σοποαρίβο 1118 σοπουρίδοογα δὲ τιϊοοϊπαγὶ, ποῃ 
εδὶ δυΐετα ρῥγοριίαπι σΟποιρλ501}}}}5 σοποὰρίδβοεγ, οογῖα ποη ὅτὶξ 
Ῥτορτίυπι γδιῖοις }15 γα οοϊπαγὶ. οοηβιπιδίογ δυΐοπι, οἱ (4 φαοὰ δεαὰ 8 
ἐδὶ Ῥγορτίαπι, οἰῃ8 εδὲ ργορυΐυτα ουΐα8 ἀΘ΄ιο δὲ ρτορτίυχα: δίς θη 

ὃ Ἠοὺ ΄Ζυοᾳαε φποὰ δοφὰδ εϑὲ ργορτίαπι, Βαΐα5 ργορτγίαπι οὐϊπ5 δδατθ 
εϑὲ ῥτορτίαπι, συδὶαιὶ φαΐα δεχαθ ργορτίυπι οϑὲ γι ϊοπδ] 5 [δου] τας 

- ἰὰ χαρά ρτίπιστα εϑὲ ριπιάθηϑ, δ σοῃουρίϑο 1} 18 1ἃ φαοὰ ρῥτίπιστα 
εϑὲ Ἰετιρεγᾶπβ, εδὲ διαΐθπι ται πδὶἰ5 ργορτίυιπ ἰᾷ φυοά ρτγήηαπι δὲ 
Ῥυιάδηϑ, σογία δσὶξ οοποιρίβο 119 ργορτίυτα ἰὰ χαρὰ ρΥίπιατι οϑὲ 
ἰδιῃρόγᾶηϑ. δϑουπὰο ἰοοο τεργεμοηάϊιαιτ, δἱ τὰ ἀρὰ δδιε εδὲ μαΐπϑ 
Ῥτορτίασα, ὩοῊ δδὲ οἷπβ ργοργίππι, ζυΐα πθ ἢος πάει φαοὰ δοαὰδ 
δδὲ ῥσγορτίαμι, δγὶξ εἰὰ8 ργοργίαμη. υϑὶυι υΐα δεαὺθ εϑὲ ρτορτίυπι 
Βοπιϊηῖ8 δὲ νἱάεγθ οἱ δαάϊγα, ποὺ δὲ δυξθιη Βοπιὶηΐβ ργορυίασηι υἱ- 

10 ἄοτα, οογῖθ ποῃ δγίξ ποιμηῖ ργοργίιπη δαάϊτα. οοπᾶττπαϊασ δυξοπι, 
εἰ Ἰά φυοὴ δεχὰε δϑὲ μιυΐα8 ρτγομρτίαπι, δὲ ργορτγίυμ. πᾶ εἰ ΒοῸ 
4ιοά δεφᾷε εξ εἴυβ ργορτίῃπι, ἐγ ρσορτγίπιπ. σϑἰυτὶ χφυΐα ἐπε δϑὲ 
Ῥτοργίσχα δοΐμηδα ραγίθμι δἰμ8 6886 σοποιρίβοὶρίίθια δὲ ζαϊλοπδίεια 
Τἰταθπι, δδὲ ΔΘ ἈΠΙΠ86 ΡΤΟρτίαιη ρατγῖεπιὶ οἰῃ8 6586 οοπουρίϑοὶ- 
ΑΝ δὲ ταιϊϊοπαίθτη μδηραοτν εϑ8ὲ δυΐεια δηίτπδε ργορτίτπι ραγίεσα 
εἰιι5. 6586 οοποπρίβοϊριίθτα ῥτίιηυηι, δτὶξ δἰϊδιη δηΐπηαθ ρτοργίστη ραῦ- 
ἴοσι οἷὰθ 6866 ταϊϊοπαίοπι ρτίππαι. ἰογίο ἰοσο τοί Πξτ, δἱ εἰμ 
οαἷπϑ ἀ64πε δδὲ ργοργίαιη, πο δδὲ ργορτίυιπ, φυΐϊα πθὸ Βυΐα8 ουἱπ5 
ΔΕααῈ ἐδ ρῥγορτγίυμα, δεῖς ῥγορτίῃπι. δὶ Ὑθγὸ {Π109 δὲ ργοργπι, 
ὩΟῺ δγὶξ αἰϊεγὶ8 ρτορτγίππι. νϑίαι χαία ἱποθπάογα 6δδὲ ἀεᾷαδ ρτο- 

20 ῥτὶατα ἤδηηπιδα εἰ ργιπᾶβ, πο εδὲ δαΐετηι ἱποθπάθγα ργοργίαπι ἤδιη- 
1286, οοτἕθ ἰποεπάδγε πὸπ δγῖξ ργορτίαπι ρττιπδθ. 8 δὶ δὶς ἤδπιτηδθ 
Ῥτσρτίαπι, πὸὴ δγίξ ρτπαθ ργοργίατη. Ἴοοπβιππδπιὶΐ ἀπέοια πα ]ο 
τιοᾶο Ἠΐς ἰοοῦ8 688 Ἀ}]19. ἀἰΓ[δγὲ δυΐεια ἰοο8 ΟΣ 1ϊ8 ατιιδθ ϑἰτα ξογ 
αἰΐεοϊᾶ δι, ἃ ἰοοο ὃχ ἰϊϑ 4πε δε4ι1 ἰπϑαπὲν φαοὰ 21] εχ ῥγοροτγ- 
Αἴοπ δαχηιίυγ, πεὸ ἰπ ρὸ δρεοϊδίυγ φιοά αἰϊχαϊά ἱποὶξ, μἷς σέο εχ 
60 4εοά αἰϊχεηίὰ ἰπϑ1: σοτπραγδεϊοῃδηι ϑιτηῇ. Ἂ: 

9. Ἰ)εῖπάα τοί} πταγ,, δἱ 19. φαΐ ροϊεϑίδξα ργορτίιπι ἐγ, 
εἴΐατοη δά ἰὰ φαοά ποη εοὶ ται ξ {14 ροϊεϑίαξε ργορτγίαπι, ουτα 
Ῥοιεϑίαβ τοὶ 4π86 ποῖ 6ϑὲ, ἴπεϑ86 παχζιθαῖ. χυοά δμίπι ροϑίτανῃ 6δὲ 

80 6886 ρΓΟρτγίαπι, ποπ τὶς ρτοργῖιπι. υϑὶαεὶ φαοηΐαπι ἰδ φιὶ αἰχὶς τὶς 
Ῥτορτγίαπι 6586 το ρίγαῖ]α, Ῥοϊεεῖδῖα φαίάοιπ ρτορτίαπι ἐγδάϊ ἀϊὲ (φαοά 
δπΐη δὲ οἰπβπι ον αἱ τοαρίγαγὶ ροϑ81:, 14 γοϑρίγαθι!θ 6θι), ἀσοοτπιπος- 
ἀανὶξ διιζετπ ργορτγίαπι δἔιατι δα ἰὰ φιοά πὸ οϑὶ; βϑτὴ εἰ 8ἱ ΠῸῃ δὶξ 
δηΐιηαὶ; φυοα παίαγα ἀρίυιπ εδὲ δὰ γεϑρίγαπαπι δἔγειι, οομεπρὶς 
δὔτγεμι 6886: ΠΟΤ ἰάπιδῃ, οὔτι δηΐπᾶ] Ποπ 98[ξ, γοϑρίγατο ᾿ἰσθῖ; ἰοοῖγοο 
4ιοά ἴα]ε ε5ὲ αἰ τγεϑρίγεϊωγ, ἴα πο εγὶξ δϑγὶϑ Ρτγοργίτιῃ, εαπα δηὶ- 
γπὰϊ ποη εγὶξ ἴ816 τὸ γεορίγεϊ, ποη ἰρίταγ εϑὲ δϑγὶβ Ρτορτγίμπι 6886 

39 τεϑρίγαρί 8. σοπβιππαίῃγ δυΐδηι, δὶ ἰ6 φαὶ ροϊοϑίαϊθ ργορτγιαια ἐγ ς, 
γε] δὰ ἰά χυοὰ 68 δοοροπιπιοάαϊ ργχορτίαπι, τε] δή ἰὰ ψποά ποῃ εβὲ, 
ΟΌπι ροϊεβίαϑ ροδ51ῖ ἰπ6886 γαῖ 4φυῃὰ6 ποῃ εδῖ. ᾳαοὰ επὲϊῃ ροϑέξιτη ε8ὲ 
ποη 6888 Ρτγορτίυτα, Ἔγίξ ργορτγίαπι, νϑίαιὶ φαοπίδιμ 15 ἀπ] δι εἰ ργο- 
Ῥυτίαπι ϑέδίαϊξ ροδδ6 ραϊὶ γ6] ἔδοθγε, οὔ ροξϑδδῖα ρτορτίυπι διδξιιαῖ, 
δὰ ἰὰ ᾳιοά εδὲ δοοοτηπιδάανίς ἐΠἸα ἃ ρτορτίαπι (πᾶπὶ 4ααπάο 68 6ϑξ, 
οἰΐαπι ρϑὶΐ φαϊρρίδιπ ναὶ εἰἤςθγα ροῖεϑι), ἰοοῖγοο δτὶς ργοργίανι ετ8 
Ρο686 ἔδεογθ γεὶ ραὶϊ. ἀεἰπάδ γεργοβοπαϊτηγ, δὶ δυρογίδείοῃβ ροδβαΐς 

10 Ργορτγίυχη. χαρά δπὶπιὶ ροβίζαιι. δδὲ 6586 ργορτγίαιην ποῦ δγίξ ὑτο- 
Ῥτίαμι. δοοιἀϊξ δίων ἰδ φαΐ ἰξὰ ργορτίυχα ἰγαάπαϊ, τξ ἀθ χαο ογαῖίο, 

σου 
ταοηδὶ! 

ΤΟΡΙΘΟΟΚΒΌΣΝ Υ. ΥἹ. 

Ἠοΐ οἴἴδπι ΠΟΙΩΘῚ Ὑεγα ἀἰοδίῃν, φαοπίαται τὸ εὐτττρία πἰμἴ110 τοῖπαδ 
ΟΥδῖο τπϑπερίϊ, ππὶρρα σαν δϊου! δογππὶ ΖπΔ6 ϑπαΐ ἡπαχίμηθ ἱπεῖδ. 
υεϊυ! οἱ φαὶβ ργορτγίαπι ἰβτιῖ8 δίαπιδς οοτγρτι8 ἰουϊϑϑτηθπι. οοΥταρίο 
δπΐτα ἔσῃα ογὶξ δ ψαοά οοτρηϑ, φαοὰ ᾿ον δϑίπιθπι οτὶξ, ποοῖγο ΠΒΟΏ 
δδῖ Ῥγοργίαπι ἰρτΐδ σογρὰϑ ἰου ϑϑίπιαπι. σοηβτιπαῖοσ δαΐθπι, δὶ ὯΟ 
δαρετϊδάομς ροϑοϊ ργορτγίπδι. ογίξ δηΐπι, χαδπίθπην δὰ πος, γεοῖα 
Ροδέξαπι ρτορτίαπι. νϑἰθε οί '5 αὶ ροϑυῖξ Ποιηίῃδ ργορτίαπι δηΐ- 
ταῦ] παῖπιγα πιδηϑαθίαση, ΠΟ δαροτ[δἰΐοπο ἱγαάιἀϊξ ργοργίατα, οπϊὸ, τὸ 
«τπδηΐθῃ δὰ πος, ρτορυίπτω γεοὶθ ροϑέϊυτη. 

ΥἹ. 
4. ἙῤΠ9 ἐγαοϊβοηϊα πδ6 δὰ ἀεβηϊοπθθ ρετεϊπεϊ, φυΐϊπηηθ 

δαηὶ ραγίεξβ. τοὶ εηἷπι ἀθάπίο γοργεεπαϊταγ, ααΐα οπιαϊπο ποῺ 
σεγα ἀἰοίταγ, ἀ6 40 ποπιθα, δἴἶδπι ογαῦο, φαδηάἀοφοίάοπα οροτίεξ 
Βοχιϊπὶθ ἀθβπιοποπν ἀδ Ὁππηὶ μοταΐπε υδγε ἀἰοὶ; γε] χαΐα οὕτη 8; 
εἰϊφυοά ξεπαδ, ποη οΟἸ]οοανϊ ται ἀεβηϊίαπι ἰῃ ζθπογα δυξ ποι οο- 
Ἰορανῖξ ἰῃ Ῥτγοργίο βθπεγθ, χαοπίαπι ἀρεῖ '5 αὶ ἀεῆπὶξ, στ ἃ 
ἔεμπεγε ἀοβπίταπι οΟἸοσαγετγις, αἰ Γδγοπεῖαβ δάϊπηρογα, 81 χυλάθης 
ἐογμι 4886 ἱπ ἀεβπϊτίομα ροππηῖαγ, τηαχίπιθ βετπ8 υνἱάϑίαγ τοὶ ἀΦ- 30 
βΒυϊῖαα δὐϑεπίάαπι ἀδοίδγαγε; υδὶ χαΐα ογβῖο ποη δϑὲ ρσορτία (ματα 
οροττεὶ ἀδβηϊομδτη ρχορτίδτη 6886, χαθπιαάηνοάικη δὲ ϑΏρτα ἀϊςίαιτη 
1} νεὶ φαΐα, σαι οὐπηΐα φυδο ἀϊχὶ ρεγίεςετίξ, ἴδιπθα ποὸη ἀεβηὶ- 
Υἱὰ, πες ἀἰχὶὲ φυϊἀαϊταΐετη γεὶ ἀθ βπέζαθ. τοὶ ῦασπι οϑὲ ργαδείεγθα ἀθ- 
βυϊΠοπὶδ υἱεπ, δἱ ἀδβηϊνὶ: φαϊάοπι, ποῦ ἰάπιθη γθοῖθ ἀθβοϊνὶῖ. δα 
ἐρίτας ἀθ χᾷο βοπιθὴ ἀϊοϊξαγ, πο δἴδιν Ογδῆο υογα ἀϊοδίασ, ἐχ ἰοοῖ 
δα δοοϊάδῃε ρου ποπεβὶι οοπϑίἀογαμπάτπι δδὲ, πᾶπι ἰδὲ χαόαας οἵα- 
χαἱδ φαποϊΔεταιίο ἰῃ δὸ οομϑίβεις πὶ ἐπ ἢ ἰραῖαγ αἴταχη 18 σδστασι δ 
ΒΘῺ ὙΡΓΌΩΙ. οὔτω Θαὶπι ἀἰϑϑεγθηο οδεθπ ἀλη δοοί 68 ἐπ8886, ἀϊοί- 3 
ΤΩῸδ 6886 ὙΘΥΤΙΙῚ; Οπτὰ δαξεπι οδίεπαϊνης που ἴπ6886, ἀϊοίτηα 508 
6686 γΕΓΆϊΩ. 8 ποτ: ΠΟῚ ἷπ ῬΓΟΡΤΙΟ βθῆθγα ροδιοτιῖ, νοὶ ἤθη ὑτὸ- 
Ρτία δὲ ογδῖίο ἰγϑάϊϊα, εχ ἀϊοιο ἰϑοΐβ, χαὶ δά βϑῆτϑ δὲ δά ργοργίασα 
Ῥεγίμεηξ, οὐποιἀογδηάππι εβὲ. τοἰ χαπτω εξ αἱ ἀϊσαπιαθ χαοιηοὰο 
ἀϊεχυϊγί ἀεθϑαὶ δῇ ποῦ οἱξ ἀεβηίταπι, γεὶ δη ποῖ τδοῖς οἷς ἀεβηϊταχῃ. 
Ρτίμιαχα ἰρίξαγ υἱάεπάσμ δϑὲ ἂπ πο τϑοῖα ἀθβηίϊίιαι δἰὰ ἕδος τϑ 
δῖα δδὲ ᾳφυοάνί8 ἔδσετε σαθτη γθοῖθ ἴδοογθ. οομπϑῖδὲ ἐρῇῃγ δρθρὶαϑ 
ἦπ Βος μβοραγῖ, φυΐα 6εὲ αἰ Ἐς Πἴπ8. ἀπάε Κκὲ πὶ ἀγρτιπιεπίδῆο δοι ἴα 10 
ἀε πος παι ἀδ 11ὸ δαρροῖας. Βυΐπδ δυΐομι ἰηαυ  Ἰοπΐϑ, δα πρα 
τεοῖδ οἷἵξ ἀεβηίαπι, ἀσας φιπὶ ραγῖβϑ, ππα, δ ορδοῦτα ἱπτογρτειδομθ 
δι δῖ (οροτῖεξ δαΐτα εἴτα αὶ ἀεβηΐϊ, φιοδὰ εἶπα βετὶ ροϊεδῖ, εἶδ- 
τϑϑίπνα ἱπιεγρτοίδοης ὑπ, φυΐα σορποϑοθηάϊ οδυδα ἀοβοϊο ἱσαὰ}- 
ἴαγ), δἰΐοσγα, δὶ ρ]υ8 αἰχίτ ἴω ἀεβηίοπὸ ἀηδπι ορογίηΐξ: φαϊοφαίά 
δμέπη δαϊοἰξατ ἴθ ἀεβηἰ ἴοπα, σαρογυδουστη δὲ. τΌγθηβ αίση εϑ 
ξόγοχι αίιδα ἀϊοῖα βαπὲῆ, ἰὼ ρίιγεθ ραγίοθϑβ οδὲ ἀἰϑι τ υίωπι. 

2. Ρτίπιυϑ ἱφίτοτ ἰοουϑ ρτοβαπάδε ο ϑου γε: 6ϑϊ, δὶ πβοιποῦγς 
ΤΑΌΤη δἰ δ χαοά νεγρᾶπι χυοά ἰῃ ἀεβοϊίοπε ἀϊοίατα ϑὲῖ, τὰς οἱ σαὶδ 20 
βεμεγαδοπεῖα ἀεβπὶαὶ ἀοἀηοίσποτα δὰ δυβϑιαπιίδην, δυὶ δαπιδίοτα 
δΥτησδεῖγίατα οαἰϊάογτα οἱ ἔτίριάογημι. πᾶπὶ εἰ ἀθήποιο εἴ δγταῖιο- 
τα διαηΐξ γετρα Βοιμποηγιηα. ἱΐαχαθ ἀπβίαπι δοὶ αἵττιαι ἀΐοογο υὶϊξ 
βοταπὶ 486 ἀξοϊαγαπίωγ 60 γεγο αποά πὶ]τ8 τποάὶς ἀϊοῖτασ. ἰάθτα 
οοπεηρις, δὶ οὐπὰὶ ἠδβπίϊαμι τηπἰτ8 τπο 8 ἀϊοδέασ, ποῦ δαὶ θὲϊα ἀ- 
δἰϊπςἔοπε ἀϊχοτγὶς ἀ βηϊβοπειη, φαΐα ἀπρίμτῃ δϑὲ αὐτί ἀδβηϊοπεια 
τγδαϊάεγίξ, εἰ ον !ατὶ Ἰοοῖ, 4υδϑὶ ἀεβη πο ποη οπιηῖαι8 ἀριοῖαῦ 
4υογαπι ἀεβηϊποπειη γα! ἀϊξ, τηαχίπιθ δυΐθαι ἰαΐα φαϊρρίαπι δν θην 
ουπὶ Βοτμοηγτηία ἰδιθῖ, βατὶ εἰΐδτη ρϑῖοδὶ αἱ αἰἐψαΐδ, οπνῃ ἱρδε ἀδ 
δθηχεγιξ εἴ ὀχροθαοτῖξ χαοῖ τηοάϊ8 ἀἰςαϊος ἰὰ χαοὰ ἱπ ἀεβηϊίοπε 
οομἩπδίτιγ, δ οξίϑπιτπι οοπβοίαϊ, πϑτὶ δὶ ἵπ ποὶία αἰρηϊβοθ οι 530 
δα [Ἐοϊεπῖον ἀϊοῖα εδὲ ἀεβηδεῖο, ραῖεϊ δὸ πιοάο ἀεβηΐϊωσα ποη ζηΐ886. 
αἰΐῃι8 Ἰσσοῦ δϑὲ, δἱ ἀθβπιοποῖ ἀἰϊχίς ΡΘΡ ἰγαηδἰδείοπεπι, πὶ δἱ ἀἰχοσῖξ 
βοϊεινεία αι 6886 χιδὲ ἰαθὶ ποῦ ροϊεδὲ, δαὶ ἴεγγαπι δἰ ἐτίσεπι, πὶ ἴϑιῃ- 
Ῥεγαηθαπι οοποθηξισι, ἀπϊοαυμά επίπι ρ6Γ ἐρμηϑδέίοποια ἀξοϊτον, 
ὈΡϑοιγατι 6ϑὲ. Ἰΐσεξ εἰΐδτο ἀκ αρνδιΝ οὅτα (αὶ τγϑηϑίαιοπδ τιδιι8 δδὲ 
φαἰυπιηίατί, φυδϑὶ ποη ργορτγίβ ἰοουΐι8 δἷξ, φυΐα ἀϊοία ἀεβηϊεῖο πιο 
Δοροταπιοδθ τ γεὶ ἀεῆπιίϊδες ὩΣ ἰπ ἰαπιρεταπεῖα ροτθρίοογα ροϑ8α- 
ὙπῈ8: ΟἸητῖδ Θηἰτη σΟΠΟΘηζι8 εδὲ ἰῃ δοηΐϑ. ργβδίδθγοα δὶ οοποθηϊαβ δἷξ 
ἔδμτδ τοπιραγδηῖδα, ἰάθτὴ ογὶξ ἐπ ἀθοθην ροπϑιραβ, φαοτγατα πεῖ- 440 
ἵγασα οομαμδὶ δἸΐδγατα, χυΐα ἤθαὰθ οοποθηῖαβ υἰγιιίδη π6ς νἱγίωδ 
οοποοπῖθτα οομπποῖ. ργαθῖθσθα ορδοῦγο ἀθβηΐξ, φαΐ πο Ῥοδίτδ πὸ- 
ταὶεῖδαθ ἀπίαγ; αἱ Ρ ζεοῖξ, φαΐ οςαϊατα ἀεβηϊνὶς οἰϊαταρτετα, 



ἐπξ ἀγαῦθαπὶ ραϊγχοτἄδοοπι, δὰξ τεθα |8τπ| οδ55:ρθ δ): οσπ 6 δηΐπι 
γουρῦσα ἱπαϑιίδίαπι Ο ϑοΌξεσι εθϊ. φαδθάδτιηῃ δαϊθπὶ π6. Ρ6Γ μοτοο- 
πιγτηϊαπὶ πδς ρ6Γ ἐγαῃϑίδιϊοπαπι πθο ργορτῖα ἀϊσαπταγ, αἰ αἱ εχ ἀεβ- 

εαἤαναν ταθηδασα σα] ἱπιᾶρο δϑττιπὶ 4τ|ὰ6 πδίαγα ἱπδξα δας. δὰ αἱὰ8- 
τοᾶϊ οἵπηΐα ὁυπὶ τταωδίδιίοπα ἀδίθγίογα. ἤδτὰ ἱγαῃϑἰδεῖο αοῖξ 4ὰο- 

10 Δαπιτιοάο ποῖαπι ἰὰ ᾳφαοά οἰξοϊβοαξις, ργορίετ δἰ πα ταάϊποπι: εὶς 
σάπατα οαἷπὶ γαγρα Ἰγδηδίεσθης, ταάοῃθ δἰϊσπῃ δἰσα  ππιάϊηΐα ἔτδπ8- 
ζοττιαὶ. δὲ {Ππῶ4 ταῖς ἄοῃ ἕδοϊξ τοῖα ποίδτη, χαὶδ ποὸ δα τι ἀο τ} 14 
οδὶ, οαἷπι5 ταϊϊοπο ἰδχ δἰϊ πιθηθαΓΆ Ὑ6] ἱσηδρὸ, πεὸ ργορυῖε ἀϊοὶ δο δῖ. 
ψπᾶτο δἱ ἰερεπι ἀϊοαὶ Ῥγορτίβ ββεῃβηγατηῃ γε] ἰχηβρίποπι 6588, ταθατὶ- 
τας, φυδπάἀοφηίάδτα ἱππαρο δϑὲ 486 ροτ' ἐπηϊἸδιίοποτα εἴβοίϊασ ; φιοά 
ἴπ ἔδξε βοὴ τερετίζαγ, χαοάοὶ ποὴ ργορτίθ, ραῖεξ δυπὶ ορδοῦγε ἰο- 
σαΐατη 6886, ἃς ἀοξετίαϑ φαουΐθ δογαπι φι86 Ρεγ τγϑαδἰδιίοποαι ἀϊ- 
σαμίατ: ργδδῖογθα τοοὶθ τεργεβομάϊτως, οἱ οχ ἀαὶδ ἀββηϊίοπο τεῖ 
φοπίγατίαε ἀδβηΐίο ποι βαὶ ρεγθρίοπα: ἤᾶτα χαὶ τοοῖε ἀεβηλίοπεβ 

80 1ταδπη!, οἰΐαπι οοπέγατίδ8 δἀϑιρηβοδηξ δαϊ δὶ ΡῈ ́ 86 Ποῃ θρρασθαῖ 
σαΐϊαο οἷξ ἀοβηϊίο χυᾶθ ἀδῖα εϑὲ, δεὰ δι μη} 15 διὶ υεἴδγτιπα ῬιοροτΌχα 
ομρουίβυθ, χαδο δγαηὶ δἰαβπιο ἀἱ αἱ, τιἰδὶ φυΐα 8 ρ εγβουραἰ5ϑδῖ, ζοβποϑοῖ 
ὩΟῺ Ῥοβρεῖ φαΐ ἀπυιπαποάφιι δεῖ. δῷ ἐρίτπα' πο ἀϊυοίάε αἰϊᾳαὶϑ 
ἀοβηιογῖξ, εχ μυϊυϑπιοάι ἰοοἱδ νἱάοβαατο δδὲ. 

8. Ουοάοὶ ρ᾽υϑ ἀϊποτῖς ἐπ ἀπ ομδ χαδπὶ ἀεραοτγίς, ρυίπυστα 
πίδετε ομοτίει ἀπ αἰϊψεα Δα Βαογῖς φαοά οπιπῖθ5 ἱποῖς, ἰά εδὲ ὑεἰ 
εἰχωρ ἰοίτετ [δ χαδο 5αη, γεὶ 118. χαδε σομ Ἐπ απ ἔμ ΒΡ δοάθυι βΈΠῈΓΘ 
δι πο δαπὶ το8 ἀοβηϊξδ6, ΄υΐα Πες6588 ε5ὲ ΠῈ 14 δαρεγνυδοτο αἀἰείττα 
ἐπετὶξ, φααπἀοαυΐ ἀθιπ Ομυ8 68ὲ πέ ξεπῃδ ΔΡ 8115 δεοεγπδῖ, ἀϊξξεγεη- 
δ σϑγοὸ ἃΡ αἴαπο δογὰπι 4πδὸ 80ηϊ ἴῃ δοάεπι ξθηογ. αυοά ἰρίϊας 

80. ὈπιἰῈΣ ἰπδδὲ, δἰ ρ Ἰοῖξατ ἃ π}}1 τὰ δοϊαηρὶς; φυοὰ γνϑγοὸ ἱπεδὲ οτα- 
τἶρτις ΦῈ}Ρ οοἄθαι βέπεγο οοιϊθπιῖδ, ποῖ ϑεραγδὶ ὃ ἰϊ5 χαδα διμὲ ἴῃ 
δοάεμι ξεπετθ. πηδγα ἴπδης εβξ Εἰποιθαϊ. δαϊπηοῖατι. Ὑδὶ δὴ εἷς 
φυΐϊδοτα ϑρῆτα ἰά χφαοά αὐϊιποῖαπι δεῖ, δεἀ εο ἀθίταοϊο αἰμεῖο 
ΖοϊπῸθ τοϊΐααα ἀεβηϊεῖο ρτορτίδ 91: δὲ δϑϑεπέδπι ἀδοίασεϊ. τὸ ἰπ ἀε- 
διοϊοπε μουιϊπῖδ, δὶ βαϊπηραῖτιγ ϑοθπτϊδε οδρᾶχ, δ ῥα συβοδη ῦπι 691: 
τιλι ἐξ δο ἀοτηρῖο τε]ίαια ἀοᾶγιο δϑὲ ῥγορτία οἵ εδϑομέδται ἄθοὶα- 

δ ταὶ. εἴ αἴ Ὧπο ὙἜΓΡῸ πἰίοδπι, [4 οἕγπδ δαρεγνυδοῦθιη εϑὲ, {το δι ]δίο 
“τᾷ ᾳαοᾶ τε]ίφαιπη δοὲ ρεγορίουαπι ἔδοϊξ τεῖρ ἀεβπίξατα. 18]19 εδὲ 
"οἴίαπι δηίπιας ἀθβπίεῖο, δἱ χαίάθπα δϑὲ πτιπηδγτιδ δαί βϑυτα που ἢ: 
εἰδαίπι χφαοὰ 6εἰ ρβύτη τηουοῖ, εϑὲ δηἰπῖα, υ Ρ]αῖο ἀεβηῖψιξ. δὴ χαοά 
ιἀϊοῖατα δοξ, Ῥτγορτίαπι χυΐάοπι οϑὲ, 864 πὸπ Ἅθοϊαγαϊ ϑδβϑηίδατι πῦ- 
ΤΏΘΤΟ δυρίδιο 1 αἶγο αδἰιξδπε τω 40 ταϑ. μαβϑδὶ, ΜΉ .Ἱ]6 οδὲ ἐχρ]ΐοαγα. 
τξεπ άπ ροττο 68ὲ πος Ἴοσο ἴῃ οτηπίρτμ μυϊαδτποα!ϊ τοθαδ, φαδίθποϑ 
ὀχροάϊε. οἱ οὐπὶ ρῥἱπιϊϊα ἀοβαῖξοενγ ΠΌπιον ρτίπηαϑ 6χ οἷδο ἱποοοῖπϑ. 
ὨΏτπ8 ΕΠἰπὶ 6ϑὲ ΠΌΠΑΟΥ ΡΥπιτδ, Ὡοῖι ΤΩᾺ ἢ. ἀπάτα δαρογυβοῦσα οϑὲ 

10 Ἀ]πὰ δἀϊαποϊαπὶ ἱπεοςῖαθ, ουϊὰ εο σαοχας το μο τοῖίψπα ἔπμιγα οἷς 
Ῥτορτία ἀεδηϊιίο, χαὶα βεγὶ ποαυΐς αἴ εχ οἶδο εἰ μος εἰ αἰϊαἀ ρτῖ- 
ΣΠΌΤα δἷξ. δὼ ὩΟΠ δ᾽ πιρ]Ἰοἰτο Ὁ ρἱξαϊία δδὲ ρτίσηασῃ εχ οἷθο, δεὰ ρτί- 
-πταῦτα δοΥΌπι αυδὲ δαπξ μςοοῖδ ἡ χααῶῦα δαϊοἰοπάυτῃ 6ϑὲ πὰ ἀς ΒὨΣἸΟΒ 6 
2ΠΠπ|ἃὰ ὙΘΥΡΌτα ἱπσοοΐα8. ἢ|1ὸ δοΐτα τοοᾶο. δὶ ἀἸσατιγ, ὯΟΒ ογὶξ υϑγὰ 
᾿ἀεβπίτο, οἰ φαϊάθτα ποῖ οτππίιπι ρυϊπανπι αδὲ. ρτδείογοα νἱ ἀπ ἀθτα 
δδῖ δὴ δ χυϊαὰ δογατα χιᾶ6 ϑπηῖ ἴῃ ἀεπδιίίοηθ, ΠΟ οἸπηὶ δ ἰΐς οοπη-. 
“επῖδϊ ἀπδε σΟἸΕΙ ΠΕΣ 5Ὲ} οδάθπι δρεοῖθ. βῶχα Πυϊαδοοταοάϊ ἀεᾷ- 
πῖεῖο ἀδιοτίοσυ αϑὲ 116, πῃ χυίθυ8 δά μι δεῖαγ χαρὰ οταπῖθυθ γερὰ ἰη- 
δοῖ. [10 επῖτπα τποάο δ ἀεβηϊαῖοτ, 8 }]αῖο δὸ χαοά σοπισιμπμε δῖ, 
το]ίσυα οταῦο εϑὲ ρτορτία, εἰ ἰοὶδ δϑὲ ργορτίδ. δἰ πιρ]!!οἴξου θη δἱ 

Ὧρ δὰ ῥτορτγίαση δάἀαῖαγ δἰϊαυίὰ αιιοά δἷξ γεγαπι; τοὶὰ ογβῆο βὲ ῥτο- 
χία. εἰ χαυϊά δυΐοτα δορυπὶ φυδα διπὶ ἰη ἀοβηϊίοηθ, παμ οοπγεπὶς 

1:5 οπνηὶθα8 486 δαπξ δ} δϑάδθιη ϑρεοίβ, βογὶ πεχαῖξ αἱ ἰοΐα οσϑῆῖο 
ῬτΟΡΙΤΙΑ αἷϊ: ποῖ ἐπίπι ἀθ τὰ υἱοἰϑϑῖπι ἀἰσεῖιγ. αἱ δος οτγαῖϊο, δηΐ- 
ΧΩᾺῚ ρεάοϑῖγα Ὀὶρε8 αβίίαοῦ ουρίτοτασα: Ὡσφας δπΐπι Παϊπϑτηοάϊ 
Οεαῖϊο ἀε τὸ υἱοἰθδπι ἀἰοῖταγ, χαΐα Π]υἀ, φιαίζαοτ οαδίξογαπι, ποῖ 
ΟΥαηῖθαδ [8 ἱπεδὶ 4086 δαπὲ δὰ} δδάεπι δρδεϊθ. τατϑαβ υἱάεπάυσα 
δῖ δ ἰάεπι δ8ερε ἀϊχοϑγιξ, αἱ χυὶ ἄϊχιτ ουρίἀἰξαῖεπι 6686 ἀρρεῦδο- 
πθῖν ἰσοππαϊ: οταηῖδ δπΐτα σπρ  ἀἰἐδ 6ϑὲ γοὶ ἰσσαπάδο ; ΦαΔΙΒΟ ΓΘ τα 
ξὰ ηοχιε 4υοά εδἰ ἰάεπι ἀἴχπε σαρίἀϊταδν ετὶξ ταὶ ἰασαπάδθ. ἀεΆ- 

80 πἴῖο ἰριινς οὐμρ  ἀϊταιῖς ρπϑιξαϊϊαγ ἀρροῦειο ἰπουῃάϊ (21}}} οπὶπὶ 
τοίετε αὔσττι οὐρίἀϊϊαῖοιι ἀϊοαὶ ἂπ ἀρρο οποπι ἱποππαϊ); πᾶτα 
οττὰα αἰτύμηχας οτίϊ τοὶ ἱποαπάδθ. δὲ μος πο οϑὲ δρδαγάμτα 
πιτὰ εἴ Ποπιὸ ἐδὲ δίρθβ. ψιᾶγα 14 σποχζὰβ χυοά εδὲ ἰάδπι ἴσια 
όταο, οτῖξ Βίρεβ, αἰχαὶ ἰάθη ποδι Βοιπο, 6δὲ δημηαὶ ρεάεοϊτο 
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Βίρε8. ἴξαχτθ δηΐμααὶ ρεάεοόξγθ Ὀΐρον εϑὲ Βῆρεβ. ϑεὰ ὕοὰ ἰᾶθο α]ῖ- 
ᾳυϊᾷ ΔΡδηχάϊ δοοϊάϊξ, ποη δπΐπι δηλμηαὶὶ ροάεβιγὶ δα Β1Ρ65 δἰτγιδυΐς 
ἴα (δῖος δπίπι Βὲρ68 εἰάθιι ᾽5 δε ιυ θα ογθιυ), 864 ἀδ δπΐνη8]} ρ6- 
ἀεϑιτὶ Βίρεδε δὶρες ἀϊοῖζατ; παργορῖεγ δοίπεὶ ἰδιϊαση Β1ρ 685 αδἰϊτί- 141 
Ῥαΐταν. δἰ τον δὲ δἰίδχο ἴῃ οὐρίάϊταϊο : πο δαΐμη ἀρρεἰοπὶ δὐιτὶ- 
Ῥωΐπιτ 6856 τεὶ ἰυςοχμίδο, δε τοῖ ογαϊϊοπὶ; χυοοῖγοα Πἰς 4αοχαα 
ϑοῖη6ὶ αἰἰγιθυίϊζαγ, ΠΟ δδὲ δυΐθτι γα8 βυβηγαάδ, δὶ ἰάθη οΥβονῖ, τὰ 
Ῥτοπδηδοιοτ, 864 δἱ ἰάθτι δἰ σοὶ βαερὶαδ διε υδίαγ. ὧδ στα Χεῦο- 
οτγαῖθϑ δἷξ ῥττιάθηξίαπι εθ56 ἀδβηίξνασι εἰ ποπιθπιρ[ αἴΐναπι Θοττμι 
4126 δυῃξ. πᾶτὰ υ8ε ἀεβηϊαῖνα δὶ, σομπϊειηρίαἴῖνα χυαεάδπι εϑὲ. 
ἐἰολ Ρ'5 εαηάθπι τεσ ἀϊοῖς δάϊδοϊο ψεγροὸ ςοπιεπιρ  ἰῖνα. οἰπηδῖον 
Δοϊαῃξ αϊς απ]. 6 τοίγιβογδιϊοσιθτα αἰασιξ 6586. Ὀγίναιϊ ποτα οδ]οτῖς 
ὩδίΏγΑ]18. Οπιπὶ8 επίπι ργίνδῃο δδὲ τοὶ πδπιγα ἰμβιϊδθ, ΠΌΔΓΕ ΘΌροῦ- 
τδοδῃθῦτῃ οὶ δά άογα νϑγρυτὰ Π]ὰἀ παϊαγα 5, δορὰ βυἴβεϊοβαὶ ἀϊοετα 
Ῥυινδθοῃθι οδ]οτίβ, χααπάοχυϊάοπι οχ 'ρδο ρτιναϊϊοπίβ υεῦρο ἀρρᾶ- 
τεῖ τοὶ παϊωγα! 8 ργιυϑοποτα ἀϊοὶ, ἱξθια υἱάσπάμτη 6δὲ ἐπ δα ἰά χποά 
ὈμΙνουϑδ  ἰτει ἀἰοῖαπι δϑῖ, δἰταυὰ δ ἀϊαηραίογ χαρά εξ ἴῃ ραγέα, -αἱ οἱ 
φυὶς δεχαπδίεπι ἀδβηΐϊαὶ ἐπιιπὶ πα οπθιη δογαπ 486 ἈΠ|1α οἱ ἰαϑὲ8 
δαὶ. 4αοά οπὶπι ἰυδζατη δῖ, ἈΠ16 αμϊδάδτα 68ὲ. ρτγοϊηε ἴῃ 6δὸ φποά 
8εὲ πίιῖε, σοπεπεοϊζαγ, δαροσνδοδβδαπι ἰρίϊαγ δὲ {πὰ συ ϑγθαση ἰαβἰδ. 
ἴα οὔτι υπίγογβαὶο ἀἰχογῖξ, ραγιϊσαϊατε δάϊαηχίε. ἰάθπι δὲ εἰϊδτ 
εἱ Ὁ" τιθαϊοίδαπι ἀεβηΐδὲ δοϊεπεϊαπι δοτθχη χαδα δα] τία δαπὶ απῖ- 
ταῦῖι εἰ ποιυιηΐ, δαξ ἰθρθτι δἰταυδογαπι δογαπι 4πᾶς παίαγα μοηδδίβ 
οἱ ἰπδῖα διηξ. χαρά επὶπὶ ἰαϑίμτῃ 688, μοποδῖαπι χαϊδάατῃ 6ϑῖ; 4πο- 
εἶτοδ δαβερὶα8 δδῃάδιι τὰπὶ ἀϊοῖϊ. αἰτατα ἰριταγ ταοῖθ ἢ Ὡ0Ώ τροῖθ 
ἃἀεβηϊοτίς, ἐκ ἰδ δὲ οἰαδιηοαὶ 8}115 ἰοςὶα υἱἀθηάαμη οβέ. 

. ἴιγαπι δαξειη ἀϊχογιὶ ἂς ἀδβπιογίς φαϊά τγο5 δὶῖ πθοῃδ, τὲς 
ἄεπάστι εδὲ εχ Ηἰ5 φιδὲ ἀείποαερβ Ἔχροπᾶπι. 8. ρσίταυτι δὶ ὩΘ ἢ 6Χ 
Ῥηογῖραθ εἰ ποθογρυϑ οομίρεῖς ἀοβηϊοηθπι. οαπὶ οπΐτα ἀσβηϊεῖο 
Ἐγαάαϊατ εἷμβ χυαοά ἀϊοίυτα θεὲ ξοριοβοθπάϊ οαῦϑα, σορμοϑοδτηιϑ 
δυΐοτα ΠΟΙ ἐσ συρυδυΐβ 864 εχ ρτγίοσίρυβ δὲ ποιοί θα8, φαοτιδᾶπιο- 
ἄτι ἱπ ἀευποπδίγα πουῖρυδ οοπ πρὶ (9:5 δηΐπ οπιηΐδ ἀοοίτίπα δὲ 
ἀϊδοὶρ πα δὲ παρε), ρδτϑρίσαυπι ἰρίξωτ 6ϑὲ εἴπη αὶ ποη δχ Ηἷ8 ἀθ- 
βαϊνι, τὸ σεσα πὸῃ ἀεβηΐγίβδθ. πᾶιι 8ἱ ἀδβωϊνίε, ρίας δσππηὶ οἷα: 
ἄετα τεὶ ἀοβηίῆοπθθ. οοπϑίδε πέτα δατι χαΐ ἐχ ρῥτυϊογίρυϑ δὲ ποῦο- 
τίθυς ἀοβηιϊοτὶξ, πιϑὶϊὰ5 ἀοβπἰνίββ6,, συᾶτα ἀραο ἀθῆμπιίοπαϑ ογυηξ 
εἰαβάετα τεῖ, φυοά [ἰὰἃ 6688 Ὧοη υἱάείαγ, αυππάοφαϊάειπ ἀπᾶ 68 
ἐπίυσχαε τεὶ εϑ8θ δ, χα οδὲ ἰᾷ χφιοά εδξ. αιιοοίγοα 8ἱ ρίπτοϑ Ἔγαηξ 
εἰαδάθτη τοὶ ἀεβυϊίοηες, δδάδι ογὶξ ταὶ ἀϑβηϊξαα εδϑεπδ, {ιιὰθ 
Ὀΐγαχαα ἀεβηϊθοπε ἀεοϊδταῖατ. 86 υετο οϑϑθη δα Ποπ δαμξ δδθάθπι, 
4αοηιδπι οἱ ἀεβηίοπεδ ὁπαπὶ ἀΐνετϑαθ, ραϊεῖ ἰρίτατ δατα ποι ἀεᾷ- 
ἰνῖ886, 4 ποῦ εχ ρυίοσίβυβ εἰ ποϊογιρυϑ ἀββηίνϊς. δεῦρο ποὺ 
εχ ποῦομθυ8 δαπηρζαιπ 6686 ἀοβηϊποπεια παρ] ἰοἰξοτ δοςὶρὶ ροϊεδὲ, 
ΒΕΙΙΡΕ δἱ εχ δἰπιρίϊοϊτες ἰρωοθογίθια, γα] εχ [18 φαδε δυπὲ πορὶϑ 
ἱξηοποσα, φποπίδτα ἀἴΐτοαα πιοάο ἰὰ βετὶ δοοϊάϊξ. 4αοα ἱρίτων ῥτίαϑ 
δδὶ, ἰά ἐο φαοά ροδϊεχίυδ εδῖ, ΠΟ. εϑ8ὲ 5ἰυιρ]Ἰοἰϊεῦ, αἰ ραπαίτιπι εδὲ 
Ῥυΐτπδ ᾿ἴμθὰ οἱ ᾿ἴπϑα ρίδπο εἰ ρίδυππι 801140., φιοπιδάπηο πὶ πηὶταϑ 
Ἀθχαθτο, ααοπίδια ρτῖοτ δδὲ δἰ ρυποὶρί τω οὐππΐϑ πυτηθσί. δἰ μι το τς 

ε εἰεπιθηΐατη δϑὲ ρυἱα8 8.0}. ποβὶϑ σϑγο σοῃένα ᾿πτογἀαπι δο- 
οἰάϊε, {0 δο] άτπι 8Ὰ} δεπδὰπι τι χῖτηα οδάϊῃ, ρ᾽δηθπι ἀπίεπὶ πιαρὶα 
{αδτα ἰΐπεα, εἰ Ἰἰπεᾶ πιαρὶ5 απδπὶ ραποῖιπι. ἰσοῖγοο τπὰ]1 68 τᾶ ρίϑ 
φορποϑουηΐ χαᾶε δμηὶ οἰσϑιαοά!: ἤδος οηΐπι οσαϊαδνὶβ, 114 σατο ὃχ- 
φαλοιίαε οἱ δχο}]οπῆφ οορίϊαοηΐθ οοὲ ἀΐβοαγθ. δίτη ρ]οίξεν ἱρίτας 
τα ἰμ8 δϑὲ σοπδτὶ αἱ εχ ῬΣΠΟΥΡα9 ροδίοιϊοτγα οορποϑοδυὶῃγ, χαοπίατηα 
δὰ εδοἰεπεαπι σἰρπεπάδπι ἢος πιδρὶ8 δεῖ δοσοιπιιοάδμιη. δἰζαταθῃ 
δραὰ 605 χυὶ εχ ταὶ Ρα8 οορπίἴοπειη δἀϊρίϑοϊ ποχαθπηΐ, πεοθϑδε δϑὲ 
ἴοτίδβϑε Δεβηϊοποι οοπῆςοτα οχ 118 χιλε ἐ}}15 ποῖα δαπί, 18 168 50) 
ἀεβηϊίοποο δὲ ραποῖ εἰ [ἰπεδὲ δἰ ρ]δηῖ: οππα8 δηΐπὶ ἐχ ροδίογίοτὶ- 
Βα ρτίογα ἀβοίδγαηςν: ΠἸυὰ δηΐια ᾿ἴηθας, {ΠΠπἀ ρ]απὶ, μος 8011] αἰππὲ 
ἸΘΓΤΩΙΠΌπΙ 6886. 864 πο 6ϑὲ ἱρπογδηάυιῃ 605 αιιϊΐὶ ἰΐὰ ἀεβπίππε, ποθὴ 
Ροϑδ6 ἀεοίαγαγε φιϊ ἀἰξαϊθπι ταὶ ἀββηίϊαθ, πιοὶ ἔογία ἰάθη δὶϊ δὲ 
ὩΟΡῖ9 ποϊι5 εἰ 5:πρ]1οἴτοτ ποῖϊα8, οἰχαϊάοπι ορογίεὶ δαπι χαὶ τοοῖα 
ἀεβπῖς, εχ ξοπετο εἰ Αἰ ἴογεμ 6 ἀθῆπιγα, μδθς δαΐεπι ϑαπὶ ἱπ εογτα 
ἈΘΤΩΘΤΟ αᾳπδ6 δῃηΐ ποίίοτα εἰ ῥυίοσα 4081) δρθοῖθ8. δβοῦτπι Θηΐη 
δυΐετγ ροπαβ οἱ ἀϊξεγοὴα δρεοίουι. αυᾶτγε ἢδθο δυπὶ ρτίοτγα χάδια 
ϑρθοῖε8. δαπὶ δἰίθηιν ποίΐοτβ, ΄υὶα οορτιῖϊα ϑρβοῖθ ἢ6 6 6886 6ϑὲ δ ξ6 18 
εἰ ἀἰεγεηατα σορτοϑβοῖ: δζεπῖπι σαὶ Βοιμίηθπι οορποδοΐξ, οἱ ἀηῤπιαὶ 
εἱ ρεάεεῖσα οορποδοῖξ, οορηῖίο δπίοπὶ ξοῦθγα τοὶ ἀἰογεπτδ, ποα 
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εθῖ βεδοθθβ δέδπι ἐραδίεμι ποβτιοδοῖν ἰΐαγτθ ὀρθοῖεϑ ἱρτιοίοσυ εἰξ, 
Ρταδίογέα φαΐ τα τϑγα δἰπθηοϊ ἀθβηϊίοποα δδέε αἴθηϊ, 46 εκ 
ππιουίσας τιοτῖβ σοηϑίαπξ, 119 δοοίαϊε αἱ ἀϊςαπὶ εἰυδά δια ταὶ τπυξαὶ 

οὐ ἀδβηϊιομος. αἰΐα βασιᾳῦς δἰ 8, ποι εαά σι οτηιῖθυθ διιπὲ πσ- 
422 ἴίοτα. χυᾶγε αἰΐα δραὰ αἰΐαπι ἀθβηϊῖο ἰγβάθυα εὐῖῖ, βίφυϊ πὶ εχ 

ἐν φαδε οὐἰᾳα δυπὶ ποιίοτα, ἀεἈπιιοπεῖπ οοπβοετε οροτίες, ρτγῶθ- 

ζοτοα ἰἰδάθιαι ποπηέίθυϑ δἰΐαβ αἰϊα βυμὲ ποιίίογα. Ὡδῖπ δῷ ἰβι!ο πος 
ἄοτα απ δα σαδὲ δι} βοηϑα οαὐυπο,; οὐπὶ δυΐθαι ἰδ] 65 οἴϊεςιὰ 
δαπιὶ πῚ ἐχχυίϑί τι τα8. σΟρπόδοεγε ψὙἈ]θανξ, ἴυπὶ σΟὨ Δ ΤῈ 8 Βαδες. 

᾿ ἡμοοῖτοα πὸ ἀρμὰ εὐπάθπι αυίάειη μοπιΐποπὶ δθιδβθγ εὐ ἀδτη ἄἀοβης- 
τίο- ἰγαάοήα δϑὶ δ ἰΐϊβ χαὶ ἀεβηϊοπεπι σχ ἀκέγα ποεοτγίθι ἴγα- 
ἄσπάδνη 6586 αϑδοταπε. γμαϊεῖ ἰρίτυγ Ποη 6858 δα ἰαἰῖθυ8 ἀε βπιοπάτα, 
δεὰ δχ δἰπιρ ἑοῖτογ ποιιογίθηβ: πᾶσι πος ἐδηξαπὶ πὰρ 0 πδὰ εἰ εδάθπι 
ἀοβοϊτϊο δειηροτ θξ. ἔοττασϑῖθ δυΐθπὶ αυοὰ δἰνπρ ϊοίξευ ποῦιπι 6, 

10 πὸπ ἰά 6δὲ ᾳποὰ οτηηθαβ ποῖιπι δῖ, δοὰ φαοά ποίμπι αϑὶ [16 αὶ 
ταϊίουα Β6η6 οοηϑεϊτα ρταθα ε δυπῖ, στιοπιδά πιάνει εἰ δππρ] οἰτοτ 
δα θτε ἀϊοίπιγ ἰὰ φυσά δα! ῦ τα δϑὲ [15 φπογυμπ σογραϑ θθις αἴΐος- 
ταπὶ 69ὲ. ογροτγῖοξ ἰφίτογ δἰηραϊα 4ι88 5πῆὶ οἰπσιηοάϊ, ἀοουγαϊτα οχρἰϊ- 
φαγ8. χηὶύνεγο αἀἰδραίαπὶ, ἰἰ8 αὐἱ ἀδθεπὶ ψπαΐθηθϑ Ἔχρθαϊξ. Ἱπαχίπιθ 
δαΐεπι ἰπ ςοπίδ880 δϑὲ ἀδβηϊίοηθτι δυθγιὶ, δὲ ἤθαιῖα ἐχ οἰπιρ  οϊτετ' 
βοιογίθυϑ, πϑῖιθ δχ ἐδ υδ6 δῃπί ἡ0 18 ποίΐοτα, οτδιϊο σοπξοςϊδ οἵ 
Ὅπτιϑ ἰρίτωγ Ιοοὰβ ργορδπάϊ ἀεβηἰιίομοπι πὸπ 6868 εχ ποῦοτίρυ ': 
δϑὶ 4υδιῃ απθᾶ αἰχιήπαϑ, πεῖηρε οαπὶ Ργίογα μοῦ μοβίογίογα ἀεοία- 
ταυθαιν, δἰϊα5 δυΐοδι 688, δὶ εἰϊι8 φαοά ἐπ φιίεῖα οοπϑίδες εἰ ἀοβπέξιμα 

80 δοὶ, ἀοδηϊτο ἐγαάϊτᾳ 91 ρὲ ἰὰ χυοά εθὲ ἱπάἀ οἈπίταιη εἰ ἴῃ ϑοῦοπε 
οομδίδτϊς, φιοά οηίπι πα δῖ εἴ ἀοπηΐξηιι δϑῖ, Ρτίαϑβ δὲ ἡοῦνϑ εϑὲ 60 
4αοὰ ἱπάδῇπίϊοπε δὲ ἐπ βιοῖα δοὲ. δὲ ργοθαπάυπι ἀπίειη ἀἰθΑπιιο- 
Ὠδπὶ ΠῸΠ 6886 δχ ρΓ ποτ π8 [γε βαπὶ Ἰοοΐ. ῥνέπδαδ εδὲ, δὶ ορροϑιιδα 
ῬέΓ ορροπίϊα ἀδβηίν!ς, ὡὐ Βόπατι ΡῈῪ τϑ] δι, φαοτίδυη ΟΡ ρΌ εἰ δἰ: 
τοῦ] 8απὴ πδίυγα. αυϊρυϑάδιπ δυΐειθ οξίδιν 6556. Ἔαδπι ΔΙ ΟΓΠτΑ 
εοϊεδεϊα νἱθέας. φααργορῖοτ δἰίθγινν δἰῖογο ποῖίυδ ὕοπ εδῖ, δοά 
δοη δεῖ ἱρπογαπάαι ἡπαοάαπι [ογίαθϑε πῸπ Ρ0586 δἰ τες ἀεβηϊτί., πξ 
ἄπρίπσι πσν ροῖοϑὶ ἀοβηϊνὶ εἰπε ἀἰταξάϊο, εἰ αβδβοῦπαπε Ῥὲγ δὲ δὲ 
αἰϊαυϊά τε[ειτιπῖας, ἤὰ Πΐν ἐπὶμν οπππῖναϑ Ἰάθπὶ εϑὶ δοβομιία οἱ ΡΟῚ 

30 εἰϊχαϊα αιιοἄατα πιο δέίδεοίατι θ886. φυᾶτο βετγὶ πΕ,ΌΠ αἱ δῖπε Ὁ] ἴετΘ 
αἰτοῖτια που εἶα ςὈταραγεῖιγ. ργοῖπὰθ πθοθθ88 δϑὲ οζ ἰπ αἰϊογίι ἀδᾷ- 
πἰθοης αἰϊογητα χποάνε σοτηρτεμεπάλίατ. ὁρογῆεδῖ ἰρίτωτ δὰ οἰηπΐᾶ 
ηύδε σιπὶ εἰαβδιοὰϊ ἑοξποβοεγθ: ᾿ἴθ δαξθα ἐοοὶδ τὶ Πὶς τορ8 ὉΠ, 
τοῦς τἱἀοδίτυτ αἶα 6656. αἰΐηβ ἰοοπβ δδὰ 81 ἔθ ἀθδηιίοπε δά βεραῖς 

Ἀρϑᾶπι ἀοβηϊξατι. πος δαῖοπι ἰδἰδῖ, σατη ὩθΠ ὩΒ ΤΩΣ ἴρ50 ταὶ ἀεϑυίϊας 
δ ποτηίηθ. ἴ 81 συΐδβ δοίϑιπι ἀθῆπίδι δδίγαπι 16 ρεσθρισαατι: ἤδπὶ χαΐ 
ἄὶς ππιν, οἴϊαπι δοῖθ πἰΐξαγ. πὶ δυΐθει Παπιϑεδτηοάϊ υἱεῖ ἀδργειεπς: 
ἀαπῖαζ, βπππεπάδ οϑὲ ργὸ ποτηίπε ἀθβμϊτῖο, νεϊαι! ἀΐθαι 6556 8015 ἴα- 
ἔοπετη σΌρΡΓΑ ἴδσγαπι. ρμαϊθὲ ετήτα εὔπὶ ΖῊΪ 8016 ΙΔ: ΟΠ ΘῊΛ ΘΒ ρ ΓΑ ἕετε. 
ἕδπι αἰχῖς, 8οΐδιτι αἀἰχίβϑο: ἅθαγα 5016 πϑι15 δεῖ αυἱ ἀἶε ὑδὼ5 65. ΤΌΓ- 
8π8 οἱ ἀοξηϊνιε ἰά χιοί ἴα εἰν! βίοι ροπίτιτ, Ῥεγ ἰά φυο ἵπ εαὐὲτα 
αλνίθιοπε ςο]]οσαίηγ, πὲ 51 ἱπιρασ ἀδβηϊνῖς, χαρὰ τπιῖταϊδ τηδία5 δϑῖ 
ηυᾶτα ρᾶγ. 811π}} δπῖπι πϑίωγα 8101 68 δε ἴῃ οἰϊιδάειπ φοπεσῖβ ἀϊ- 

40 Υἱβδίοπε βοπΌπΠΙΓ: ἱπιραγ δυΐοπὶ δὲ ρᾶν ἰπ οδἄδιη ἀἰν βίοπα ροητιπίατ, 
οὐσπὶ ἀπιθο δἰηξ ππιποτὶ αἰ Π}Ἔγοητῖδθ. διιπη 16 δἱ δα ρθτγίηβ ρ6Γ ἰπ ες 
τίοτα ἀοβηίνίε, οἱ 581 ρᾶγοιη πυπιθγυπι αἰχὶς 6586 εἰἰπὶ αὶ ἱζατίατα 
ἀϊνϊαϊτουτ, δὐξ οπτιπι 6536 δα έτιπ υἰγίπ 8. πᾶμα δὲ δ], Βιξαγίαπ, 
'δαταρίαιπ ἐϑὲ ἃ ἄμόοθιιβ πᾶς ρατία ϑτιπῆς οἱ υἱγῖῃϑ δδοὲ ἢοπαπι αυϊάν 
ἄδιπ. αθάγα μβδς δ ΠΠ1|9 διιπὲ. πορθϑδα δυϊθιη δϑὲ τ 5 χυὶΐ ἰηΐε- 
τοτὶ πθτωγ, δἴϊαπι ἱρ50 ἀοβηῖϊο πἴαϊαγ. πᾶπὶ εἴ φυΐ ππταγ υἰγταῖθ, 
πὔϊατ Βοπο, ηὐία υἰγῖτις δδὲ θοῦνπι αυϊζάδιη; οἴ δἰιπ τατ οὶ ατυΣ 
σέγρο Ῥηΐαγήδιη, υἱϊξιτ ρατῖ, φιΐα συ ογρυν, δέ Γαγίαπν, διρτι βοάϊ ἴῃ ἀὰο 

420 αἰνίαιϊ, ἀὰο νθγο ραγία σπηξ. τὸ ἰρίταγ πη ϊν ουδα ον ἀἰσάτα,, πὰ 5 δσὶ 
Ἰοοὰβ πὸ οχ ρῥγίογίθηβ δὲ ποίϊογιθι8 ςοηἰξοίατη 6586 ἀεβπδίονεπι:; 
οὐἷπα ἰοοὶ ρᾶτίοβ διπὶ δδ6 {δε ἡϊοῖδε δυπὲ. 

5. ϑεἼαπήιϊϑ ἰοοι5 65, 8ἱ οὔ το 8 810 ἴῃ ρΈΠογα, ποὴ 818 ροϑιῖα 
ἐπ βόπογα. ἱπ [15 διιζοτῆ οἰπηΐ τα 6ϑὲ δυϊυδπιοϊ ρεςοδίαπη, ἴῃ 4 θεῖ 
Οτδιοηΐ πολ ὈιΔΘΡΟΙ ΤΠ αυϊα 511. ουϊπϑιποάϊ εοὲ πδθς σοΓροΙ5 ἀ46- 
Βυϊῦο, 14 ηποῦ Βαροῖ ἵγοβ ἀἰπιαπβίοποβ; αὐ δἱ σῃὶς Ποιηδηειη ἀ6ῇ- 
παῖ, ἰά χαρὰ 5εῖξ ἤτιποναγο, αι ἀϊοταιπ πο πὶ ἕαϊξ αι δὲ ἰ4 φαοά 
Βάροι ἴγος αἰπιθηδίοποϑ, δπὶ 41] εἰς φιοὰ 5οὶξ ΠΘΓΑΓΘ, βοητϑ 
δυξοα ἀοθοὶ οἰρπί πιάτα πὶ 811: οἵ δουιῖη ηπδ8 ἰῃ ἀεβηϊτίοπο ἤϊ- 

90 οὐπίῃγ Ῥυϊταυση δυρροηίίαγ. Ὀτγαοΐθγεα δἰϊὰ5 ἰοοὺς δϑὲ, δὶ οπι δὰ 

γουϊια τος ἀδββέϊ ρεγεέποαϊ, βὸ δὶ οὐιπΐα δρίοϊτις. τὑξ δἱ φαΐ 
Βταιη πὶ δέϊςαπι ἀδβπίας βοϊεπιίαιῃ ϑογ δῶ χυοΐ γγοίοτῖυτ, ἀδοθξ 
εὐβῃ οἰ Ἰαξεπάϊ, φυδπαοαυϊάδιη ποῖ τπδρὶϑ αὶ 5. γα πάϊ φαϑηι χαὶ 
Ἰεφεπάϊ δοϊθπθαιπ 6656 ἰγαάιαϊϊ, βταπιαίίοαπι ἀοῆηίνιι. χυῶγα πϑὰ- 
ἴεν ἀεβυϊνίε, Θεὰ 15 ἀδίπιιπι αὶ δῖθο πᾶδς ἀἰχὶϊ, απίρρα οαπι οἰμϑ- 
ἄειι τοὶ ρίπιγεα ἀεβιπίοτες 6686 ποῖν ροδεῖπί. ἴῃ ποηπα 5 ἰρίτατ τὰ 448 

υὐοτα ἰἰὰ τὸδ 88 Βα) εῖ αἱ ἀϊσίλιτα ἔπι. ἰπ φυϊδυβάδμι Ὑ6γὸ πὸ ἔξοτα, 
αἴ ἰπ 8 4.86 ὯῸπ ρεῦ 56 δὰ δβο ρετγιίποηιϊ, απδιηδάτηοάπιη πιδάϊ- 
εἶπα εϑὲ δοϊεπιὶα τρόγθϑυμα δὲ ϑαπίζαϊθιπ εἰβοίθηαι, πᾶιπ πὰ ΡῈ Γ᾽ 86 
ἀϊοίίατ, {Ππ8 γεγο ροῖ δοοϊάθηϑ: ϑπ ]οἰϊοτ δαΐπι δἰ ἰδποπι δῖ ἃ τη 6- 
ἀἰοῖπα πιοῦθυτα εἴδποθγά. ϑυδιδ ὩῸΠ ἱπλρὶ8 ἰδ βοϊνῖς φυὶ 84 δῦρο 
ταιία!ϊε, αυτιη οὶ δὰ αἰϊθεγυιη; δεὰ [ογίαϑϑο ἀείεγία, απ δὲ χιάν 
Αἰϊι5 βοίοδὲ τποσρπιῃ εἴβοογθ. ργβοίθγεα 8] ποὴ δὰ πιδ]ϊα 864 δά 
ἀσιογία8 δοςοιππιοάανϊ, οὐππ Ρἴηγᾳ οἰμὶ δὰ χπαὲ ρεγιῖπει τας ἄδᾶ- Ὁ 
τϊϊα. οὐβδηΐβ δπὶπι δοίθτιξία δὲ Ὁπιη δ ἐλ υ] 185 υἱἀεῖαν δἰ 6586 φορά 
Ὀριἰπιυνα πϑὲ. ΥὙΌγσιϑ ἀπ ἰὰ φυοὰ ἀϊοίαπι εϑὲ πομ 51ῖ ροϑβίτανῃ ἴμ ὅτο- 
ῬΓο βθῃθγο, ςοπβίάσγαγς οροτίεϊ δχ δ᾽ θιθμὶς δὰ ξόπογα ρογεπευν 
ὮΡυ8, φιιειπδήπιο ἀντι δηῖθα ἀϊοίσμι ζαΐξ. ᾿γδοίεγοα ρεςοαὶ σαὶ ἔγαπ- 
δἰ ἰδπς ἀϊέῖὶ ξοπεγα, τὶ φαΐ ἰυδεϊείατα ἀδῆηϊι Ὠαθιίαπι δοφααυ βραῖας 
εἴεοιιναμν. δὺξ ἀθαυὶ ἀἰϑ τ σαι τττι. πϑιν νἱἰγίαξειπ ἐγαηϑι τ, αὶ ἀϊα 
ἀεβπῖς. οὔτι ἰρίτγ οἰπι κε 86 ππ5 ἰπδεϊ 6, πὸ ἀἰεῖξ ηαϊἀ ἀϊιαϊοτα, 
χυαπαοαυϊ ει οπίπϑαιε τεὶ δοϑοαξα 688 οὔ βόπετε σοπίαποῖα, δὸς 
δὐΐοπν ἰάδπι ϑϑὲ ἃς 51 ἀἰσαῖτιγ πο ἴῃ ρτοχὶιποὸ ρθπεγο ροσυΐβϑα. Ὡλαι 0 
χυὶ ἰπ ῥγοχίιπο βοβαϊξ, οπιπῖα δυροτγίογα ἀἰχίς, ααΐρρα σἴτι οτατία 
δυρετίογα Κόπονα ἐν δυξ τ υ5 ἐκ θύδτα εὴ 4δοεῖγοι γε] ἴῃ ργοχίβαο 
ἔεθθγα Ροβοπάυπι δὲ (] χυοά ἀεβπίδιτ, τοὶ οἵηλοα ἀἰ ογοπῖδς 4πη- 
Ῥοποτί βουπετὶ δάϊαπρί ἀερεπι, ροτ 4π89 ργοχίαστι ζεπας ἀτδιΐξειν. 
δ'ς δηὶιπ Ὡΐ 1] ρταεῖογηνίββιπι Ἐτὶῖ, δε ά οττιίζομδ, ἰοοο ποι ἰδὲς, ταξδ- 
Τϑι8 βεῦτ5 ἀϊοῖθιη εὐξ. πὶ υδγο ἀἰοῖξ δοϊττα κεηυς βθρετγίπϑ, πΠΟῸ 
εἰοῖς εἰΐαχα μου ξοπὼθ: ἰδίαι χοὶ ἀϊοῖς ρἰαπθιτ, πὰ ον ἂΣ- 
Βοτγϑπι. ᾿ ὃ ᾿ 

6. Ἰλατεϑ ἴὰ ἀμ ατεν 5 δίτα [τὸν σοποὶἀδγαπἄπιπι 6σὲ δ γοπδ- 30 
τὸς ἀϊΠεγέπεϊδα ἀἰχοτίι. πἰδὶ δῖαν ρτορτίν τοὶ ἀἰ Πεγοπϊ5 ἀσβηίεηϊ, 
αὖἱ 95ἱ οὐηπῖτο ἴα! απίρρέαπι ἀἰχευῖξ χιοά υυὐβει τεὶ ροϑοῖς ε856 ἀπ 
{εγεπιΐα, υἱ ατταδὲ δαϊ κυιδοίδητίδηυ, ραῖδε διημ πον ἀθἈπίνίβθο, ααο- 
τήδτη μας π0 Πἶτ τεὶ ἀϊ[ξογεπιίδε διπε. υἱάεγα διίαπι ὁροτγίθξ δὴ εἰς 
αἰϊαμϊὰ ἴῃ ἀἰϊνίοίοπα ορροϑίϊπτι ἀϊοίαθ ἀἰΠἜογεπεῖδθ. πίθὶ δβίπα δῖ, 
βεῖοϊ δάτὶ. πὰ ἀϊοξα ποῖ’ ΠῸΠ 6558 ρου αἰ [στοπἤδυη. οτππδ ἐπ 
ξεπαϑ ἰΐ5 ἀπολο ἀἰντάϊεατ, φυδε δὲ δὶ ἡπυΐςθπι ἱπ ἀϊνίδίοπα ὁργρο-" 
μπαϊοτ, υἱ δηππαὶ ρεάερεγι εἰ νο]ποτὶ εἴ ἀχηδὶὶ!! οἱ Βίρείθ. «ὡς εἰ 
δἷ: αυϊάοτι οργροεῖία αἰίψυα αἰ ετεπεῖα, ποὴ ἑδιποη τοῦ ἀϊοαῖατ ἀδ 
ξόπεῦα φαῖδῖ δηΐπὶ παιιΐγατη 6986 εἰ! βοπογίς αἰ Γ[γϑητίατα : Οἴπητι 68 
επὶπι ἀἰ ογοπιῖδε, αυὰα δἱδὶ ἰμυΐοθιη ἴῃ αν σΐοπε σρροππβέιγ, ἂς 
Ῥτορτίο ρεπεγε νδγα ἀϊουπίατγ. ἰξθτω δὶ νεγὲ αυϊάοπι ἀἰϊοαῖασ ἂς 
βέποσο, δεὰ ρεμετΐ δάϊπποῖα ποι οἰβοίαι ϑρειϊοταί σοηβιαῖ οτΐτι ἔμῶσις 
ποπ 6836 βρευϊβοθηι αἰ εγεπιίαων ρειετ, φυδπἀουΐάεπν ουπηΐβ βρθ- 
εἶβοα αἰετεπεῖα σαπι ξόπεγε ςοπίπποία βροοίραι οἰδοῖς. χαοάδϊ ἄδϑὺ 
Ὥοτι δι: ἀἰξΓετεηῖῖα, πὸ δὰ ηοίδετη σῶς ἀϊεῖα δήϊ ἀἰογοπεῖα οὐ, τὸ 
ποηῆατα Πυὶς ἰπ αἰν δίοπεα ΘυροιταΓ. ΡΓδοίεγδα βϑοςανϊ, δὲ τια 

[οπεὲ αν  σς ροηπδ, ὨΣ 11 4υϊ ᾿ἰλϑατι ἀθ βπέιης δ536 Ἰοπρίπιδίπονν Ἰδεῖ- 
Φιάϊη 6 σαγοπΐοπι. αποᾶ πἰμ}} αἰΐι 4 εἰσι ῆςαι παι ποη ἤδρεγα Ἰδ- 
διάίποτι. δος ἀξ ἰριτοτ τὸ ραπτ 811 ρατιοορβ δρδοϊοὶ, φαοηίασεν οτο- 
πὶ Ιου ρίτ ἦο νε] ἰαεἰγαίπδ οαγοῖ δὲ πὸ υϑ ήμα μαρεῖ, φιῖρῃ 6 οττὰ 
ἀς οπνοὶ ΓῈ δι αἰγιπδίϊο αὐὶξ πορμϑῖο νϑγθ ἀϊοδῖαγ. 4πᾶγ αῈ σαππϑ 
Ἰϊπδαθ, 'χφοά οδὲ Ἰοπρίινάο, τ8ὶ Ἰδεϊτνάϊπδ σατο) νε] Ἰαῦ το ἄξτι δτὰ 
ΒαΡορῖι. αἰεὶ Ἰοηρίπάο οαγοηα Ἰαδιυήϊπο δρϑοϊδὶ δὲ δ το, 
ἰϊδιπαυς Ἰοπρίτα ἀο μάῖνοπα ἰαΠϊπιϊίαπι, αυΐα Ἰαιιευ ἀἰπὶ5 Ἐπ ρους εἴ 
ἰδεἰεινάϊποιπ ΒαΡέπα διιπὲ αἰ ογοηξίαο, εχ ἀἰΓογοπεῖα ἡ θγο δὲ ράόπουε 

᾿ξοποίαϊ ϑρεοϊοὶ ἀθβηῖο. φύᾶυδ σόπεδ τεοῖρῖοιϊ βρϑοῖοὶ ἀθινϊτονν νι. 
δἰ τι ΠΠτογφις ἀἰξογθητίας ἄς πη! οηρτι, ηυδἀοπχηίάοτι ἀϊοία σεν ἀϊ- 
Τεγεητίδγιπι δἰτογα ΘΟ ϑϑατῖο ἈΓΓΙΒΗΠΩΤ ροπογὶ. δϑὲ δαΐῖθυ ἀϊοζϊας 
Ἰοοὺ8 π|}}18 δάνθγθηβ 608 αἱ μοπανι ᾿]θα8 6486. Πα δὶ δἱῖ ἴρ8α ἰοτ- 
εἰμιάο, φιοπιοάο ροπογὶ διε ρυθειγ ἸαΠτπάϊπο σᾶγεγα αν ᾿ϑλ τω ἄξιο 
Ὑδοδγε οροτγῖος ὁμη ἀθ οταπὶ Ἰοιριτυβῖθ αἰΐογυτι δου τινὶ σϑγο 
ἀϊοὶ, εἰ πύθετιπι εδὲ ὐ ἀδ βέπογα σόγο ἀϊεαῖπγ, πος δαῖτα ποὰ 
ςοπτπρις, σὰπὴ οἰπὶ Ἰοπρίταήϊι68 τᾶς Ἰκ Εν πο σαγοπὲ δὲ ατιας Ἰδῦ- 
τοάϊπεια παΡεπὶ. φπᾶγε δάνθιϑιβ 605 βοΐοβ υ{}|8 δὲ ἴο 1ὸ οτις, ηὐὶ : 
ἔεπαβ ἀἰιηῖ ἀθὰπι 6986 ὨθοΓΟ. αιοά ααΐϊάσμαι ἰΐ ἰδῖασεν ζαςϊανὶ 



ΤΟΡΙΟΘΟΆΥΝ ΥΤἹ. 
ὶ ἴἄδαν Ῥοπενῆ, χασπίατα ἴρδατιν Ἰοπρέτσδίποιι εξ' ἵρεπτο δπδοαὶ 

ξεπαθ εμ6 ἱπηιίπαιξ. [ογίασβα δυΐεπὶ ἴῃ ΒΟΉ ΠΝ 5 ϑδοθῦδα δὲ πορὰς- 
ὕοπα υτἱ δπτ αυΐ ἀθῆμο, ὧὐ ὧν ρυῖν δι ἰοπἰ]νέι5. πϑνη δᾶδουνη Θὲ ἀυοὰ 
ποη Βαροῖ νίδιπτ, 4πδιῆο δεστπάνιι παϊυγαιπ Ἀλθεγο ἀεθεῖ. 18} 
δαίθηῃ τοίοτε αἴγοιη ποχαϊΐοπα αἀἰν  ἀδῖητ ζϑιναϑ, ἂῃ Βυϊυσποάΐ αἴδε- 

4ΔΨὲ πιαϊϊοπο.. σαΐ πδοδ5θ δἷτ πδραῖίουομι ἐπ εἶν ἰκίοπδ ορροηΐ, πὲ οἱ 4118 

Ἰοπρί αιάϊινοτι πδὸ Ἰαϊ τς ἔπ ϑινι παρεῖ, ἀοξιηϊδτε. πᾶὰ οἱ ᾳυοά Ἰαιὶ- 

ταφιυόπι Παρεῖ, ἩΪΗΪῚ αἰϊενεὶ ἴῃ εἰν δίοπο οΡροπίταν ἀύατι ι ψυσά 

Ἰαιϊυπάϊποτα ποῦ παροῖ, ργοίπεἶο ταγδῦδ Ἡσρα ΟΠ 6. ΚΘΗ 5 ὀτϊνιά τειν, 

ττιγϑιι υἱἀδπάνσν οοἵ ἀπ δροοΐδιι Γγδε εἰ οΎῖε απια οὶ αἰ Π ογσπείατη, πϑιη- 

ἀάιυοάυιη ἰἱ ηὐλ οοπνίσιμι. ἐδ σουταπιοί ἴδια. εὐτν ἔτ δι οδ. 

γᾶϊῃ ἱντιδῖο οδἵ οὐ ταν δ α ἥαδοίίανν. Ζυδηποθ γον ἱγείσῖο ποῦ δεῖ 

ἀϊἝἊετοπῖα 5οὐ σροοῖος, ρῥγαρίογρα υἱθπεέυπι δπῖ ὅπ ΚΘ Πτ5 ηυδδὶ 

40 αἰετοπίδαιν ἀἰχοντ, αὐ υἰγεοῖρτη οσδὸ πα δίτοσαι οθσσα γοὶ ργόθανη, 

υαπάο τπὠἰὐλάοινν οπυῖπ υἱγίπεῖ δοὶ σοπι5. ἂπ οπθτα ΠῸΠ δοὶ βομτδ, 
δοὰ ἀϊσοτοηιϊα ἡ δἰ οι Ππονὶ πὸ Ροίδδε υἱ ἰἄθι οἷς ἴὰ ἀπόθτιϑ 

βεπογρτϑ, αυοτύθν π ΘῺ ἔτη αἴτογαπι σοπεπϑας, {01 πδὸ Βονστη 

εοπιίΐϊπει Βα ται ποὸ πα δῖ οπῖσαι,, δισπῖα ποι οὐηΐς μα της 

οὶ ἱπι Βοηΐβ, ποῦ δήῦπο οπ δῖ πα αὶ συγ ΠῸΝ ογυμπξ ἀπῖθο 

υἰγρα 5 Βέπογα, οἷ τρίτοι μαθίτιις οδὲ υἱγεμεῖ5 σοπι, ραῖοῖ Ροπιπη 

ΤΟΙ 6856 ΡΟ, βο ροιῖο5 αἰ}εγοηίίανη. ὑῬγαδίογοα πα της δἰρτῇ- 

οἂϊ φιά δι: υἱγίασ, Ροπυση δυΐοπι πο αι οἷἵ δοὰ φυᾶίος υἱάοῖογ 

ΦῸ απἴοτα ἀϊἝειοητία αὐαΐο αϊὰ δἰροϊοαγο, υἱάστο οἵα ΟΡΟΤΈΘΕ ἀπ 
ἄσια αἰτοῦ τα ποθ οἰκεῖ πο δι 4υλ δ ἀυϊ, δοά ἢος αἰταυϊά, οὐπΐβ 

δὨϊα ἀἰ[εγονιῖα υἱθοῖαν απαΐο φοΐὶ εἰδοίατατο, σςοποίογαγο δζϊατη 

οροσίοϊ δὴ αἰΓ[οτϑυτῖα ΘΓ ἀσοίϊάση5. ἱπαὶϊξ τεὶ ἀδπαϊαδ. θα ἃ τὐΐτη 
ι[Γοτουϑία τὶ τ ΘΟΓΌ ΠῚ ΠΤ ΡΓΟ 4ῦπο ρμδτ ἀοεϊάονο ἱπδαπε, ἀτιοιη- 

ἀδπιοάιϊμη ποὶ πο πε5, αυΐὰ βογὶ ποῖ πῇ ἀϊ[}ογοητία οἰάθιη ᾿πδ οἱ 

ἸῸΒ ἐπὶ: Ῥγαριογθα δὶ βοπογὶ αἰϊεϊ ναυσίν αἰ ογ δια ὑοῖ δρθεῖου γοὶ 

δἰ᾽αυά δρϑεϊοὶ δορί οοίπ,, οἴΐχαιδ ποπ΄ ἀδῆηϊνιε, φυΐα πἰμἢ Βογθτη 

90 4π|86 ἀἴχὶ ρεηοτὶ αἰεντ οἱ ροῖοσῖ, ἀαΐρρδ οὐπε βοητ ἰατἴπ 5 υαᾶπι πᾶδο 
“οπιπΐα Ραιδαῖ. ὙΌΓδιι5 δῖ αἰεγι δυναῖιγ κρντι5 αἰΤογοπειίαθ, ποθὴ ἐπΐπὶ 

αἰ Γεγαπῖδο, “οἱ ἴἰς θ᾽ φοϊνο5 ἀἰΓΓοτοπεία ἀϊοῖταν, κοιτις ἈΠ τ υἷ- 

«Φεῖατ, πὸ δπίπναὶ πουιίηϊ οἱ Βουΐ δὲ αἰτὶς. ρεάδειγ θυ. απίπνα θα, 

Ἐοη ἱρεὶ ἀιϊ,ογτοπεῖαο, 416 ἄὸ ΠΣ ἴδ αἀἰείταγ, πᾶτε αἱ δἰ πηρυ!ς αἰ{{6- 

τεπεϊῖδ σρηυ τ ΓΙ δυιοῖαιγ, ἐουξο πνΐτα ἀπέ πία 8 δροεῖδὶ αἰγὶ δτιδη το, 

δ αυδλπήάοφσυϊάοπι οἰ Γογο πεῖ 5ροοῖοί αἰτει απιπΐον, ργαδἔογοα οὐη πο 
ΠἘετοπδθ νυοἱ ὄσγαπε σροοῖοα νοὶ ἐπε ν ὄπα, οἰσυΐ ον οἷ απΐπνα ἴα: 

πηιηαποάχυῦ οπΐπι ἀπίπιαὶ αὐΐ δσξ δρθοῖος ἀπ ἐπ ν᾽ ἀπθτα, δἰνη!}- 
16Ὶ εὔατα οοποϊ ογταπάσαι οδὲ ἢ δρθοῖθα, νεὶ αἰϊψοϊὰ δοόγονι φηυᾶθ 
δυηΐ 800 ϑροοῖο, αἰ[Γρτοπιίαθ αἰἰγι αιαῖωσ. ἤὸς δῖα Ποτὶ πδαοΐ, 

4πῖα ἂς Ρἰαυίϊνει αἰ οΥϑητία ἀϊοϊξωτν αυδὴ δροί ἴδε. Ρτγϑοίογθδ αςεἰ- 

ει αἵ ἀϊ(δτοπῖῖα ΠῚ 508. 165, οἱ 4116 δρθι 165 ἄο ρὰ ἀϊοαΐηγ, πᾶπι 5ἱ 

δι ετγθηξίδο αὐτὶ Ἰνυΐεις οτπο, τα απ Γοδέπτι δ5 1 εἰ Γρτεηταν 6556 πὸ - 

10 χτρΐπϑιῃ. ΤΌΣ 5 υἰἰονπτα δεῖ ἀὴ εἰ ΓΓογοπτία πον 511 ῥσίον πρθεῖθ, 

φροτσίεῖ δπῖση αἀϊΓογουατη 6556 ΓΟ ΤΟΣ Ὶ Ῥοσδίογίογθπι, βρϑεῖθ ΠΣ] 

τίογοιη. σοπδισγαγο οἴίατα οροτγίοὶ ἂχ αἰτοτῖπ5 σοποΥὶ5 οἷ δὰ αΓ- 

τοῖα ᾳφυλο εἴτι (ἃ ΓυΪῈ, ηποά πρ΄υδ Ὁ δὰ εοπεθαῖοΓγ πδαπδ ραμὶ 

οπῆποαῖ, φυΐα ποῦ νυἱάσῖμς εδάήφτῃ ἀπ ογεμπῖα 6666 ἀποτγατα ρ6π6- 
ΤΌΠπι, ΦΙΟΤΌΗΙ ΠΘΌΪΓΌΙΙ δὰ δἰξεγο σοπεηδαίσαγ. δἰϊοχυὶβ δοοϊάθες 
οἴὔλδνι ϑρθοῖοπι εαπήδην ἰπ ἀθπορτιϑ ρεπεσίδιιδ 6686, χυογινη πδαΐτιτα 
δἰϊοτηαι σοπεπο ὶξ. πᾶτὰ 6χ ἀπααύδσης αἀἰΠεγεπεῖα εοπς]υ ἀϊξαγ ρτο- 
Ῥυΐυπι βεπηϑ, τὰ ὁχ μοι δοῖγὶ δὲ δίροίο εοποἰιβίξιγ δηΐπια]. χυᾶγα 
εἱ ἀκα 6δο ἀϊεϊϊυν αἰγ 116 ΘΘΉΠ5 ΠΣ ΄αὰο ποίων αἰϊϊίοτεπα, Ραῖεῖ 

Φὺ δρϑαζθῃιν 6886 ἰπ ἀποθιις κοηδεῖθηδ, Πα ογασα πδυξγταῃ ΘῈ} δἰξογο οοη- 
εἰποῖπτ. ἡ τσὴ ἐπ ρ πεῖ δῖ 6. δσὲ οαπίΐοπι αἱ ἴφυθη δὲ 6686 ἀπ ογανῃ 
ε γάτα, φμογαπι ποπέγτισι σοπ τη δ ἴον 5) ἀίτοτο, δ6ὰ δάϊϊεϊ θάπτει 
δῖ, ποὸ ὈϊΓαπιαπδ 5π|5 δούδιι σοπτποίων 7 Ὠδιῃ Ρεάεϑῖγε δηϊπιαὶ εἰ 

αἰαζιπι δηϊπιαὶ δυνὶ βόποθγα, συοττιπι που τι 8ΌΡ αἰΐοτο οομπηοίων, 

οἴ οογῦχι Βέγ 5406 Βὲρο5 δδὲ αἰ }ογοπεα. ΖυδΓα βαἀϊπρεπ στη οβῖ, 

Ὧδς υἱτππῆῖπα 80} δοάδπι σοπεπείογ: Βαθο δηΐιι ἄπ ΡῸ δὴ} απίιπαὶξ 
δυπξ. ραϊεῖ οὔδεω πο ᾿δοαϑϑαγίο εχ οὐπηΐ αἰ ςεγεπίῖα σονοξινάϊ ργος 
Ῥτίτπι ροπμ5, οὔπι δορί αὶ ἐδηάθπι 6886 ἀπογτην ξΘΠΘΙΌΤΩ, (ΙΙΟΓΊΗ͂Σ 
ὨὩδυΐγαηπι 80} δἰΐεγο σον επθίιγ; θα ὠ]τογιπη ἑδηΐασι μοὺς πορϑϑδᾶ- 
τῖο οοποϊαάι, εἴ οπιπία 46 σαρτγα {ΠΠπ|Ὶ σππί, φιειπαάπποάιιπι εχ 

30 Βίρεάε αἰαῖῃπι νοὶ ρεάεϑῖγο ἀπίπαὶ εοποίιἀϊιατ. νἱάογε εξίδπι οροτ- 
τοῖ ὧπ εεδε ἴῃ αἰΐψυο, φαϑδὶ σιν μσταπταα αἰ Γογοπείαπα ἱγαάι ἀονίε, «18 
ποῖ υἱάοίαγ δα οίαπεία ἃ ϑυρδίαπεα αἰϊζοττε θὸ φαοά δἱὲ αἰϊουθί. 
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ξοεῖτεο εἴ δο8 γερυεποιθπηϊ σαὶ ῥεδορισὶ εἴ δα Ἀ 1 δυΐαια] ἀἐτί ἀππξ, 
αυδεὶ ρεάεοῖγε εὲ δυδεΐὶς ὠρτϊβοθπὶ 6856 δἰϊοαθὶ. ἀπ ἰπ ἰ8 ποιὰ 
χαςῖδ τορεθβοπάυπιῦ αυοπίαπι φαιαδίιϊα δὲ τδγγεππμὶ ΠῚ δἰσηϊ βοᾶπς 
6856 ἰπ αἰίψιιο τι86 ΔἸἸοο!, εεὰ χυδΐβ φυϊά: παπὶ εἰ εἰ δῖ ἴπ 'οθὸ 
δίοςο, δβιε εὐὶξ δηυβᾶϊε; διε τθγαπα δὶ τθγγεωμα δἰξ τη ἰοσο [- 
τοῖο, ἐδγγόπτιτα Ἔα ξ, ὨΟῚ ἀσΏδΕ116. τογπιατη θη δἱ φαβυάο αἰ Πεγοπ δ (45 
οἰριίβο οι 6686 ἴῃ αἰΐφαο, τραπιίεςατα δτὶξ ΘΌτη ρροσαμσε αὶ ἀεβηῖνὶς, 
ἐΐζονα υἱάσμάσιπ εδὲ δὴ αἰζεοϊζουοπι ρτὸ ἀϊενεπεία ἰγδάὶ δὶς. ομπηὶδ 
δηῖππη αἰϊϑοῖνο Ἰπδῖοσ ἕαςῖα ϑεδοηξίδτι ἀξ δίδίι διὸ ἀϊπιονεῖ, ἀἰ ογοηῶδ 
χΈγο ποη δῇ οἰτξιπο αὶ: χιβ ροτίτι νἱάριογ αὐ 6 γοπεῖα ἰά ϑεγναγε οὐΐὰ 
δεῖ Αἰ [Γογθιιῖδ. δὲ διυαρ ἰοῖτθα βοτὶ με χυΐ αξ εἶπε ργορσὶα ἀἰΠγοηθα 
ἀυΐάχια. οἷς. πἰδὶ εὐὶπι δὲ ρβάδδιγο, ποῦ γί: μοιπο. οἱ Β1 δἰ πιρ] τοῖος 
αἴσδιη, δοοισάϊπι αιᾶε ναγιαῖωγ ἰά φυοὰ Βαθεῖ, εοσγαιῃ αἰ μι] ἀϊ εγοπν 
τὰ {ΠῚ δὲ. πᾶπὶ ομιπΐα αιαε δῖ οἰυσιηο ἀΐ, οἱ ππδιόγα Βαπὲ, δϑϑθῃς 
τἰδνη 6 δίατιι διὸ ἀππονοης. φυοείγοι 4υὶ τάΐοπν ἀϊϊηταπι αἰ Πεγεπίαπι τὰ} 
ἐγδάτϊε, ρεςοδνήι, χαοπίδια οὐβαΐηο Ὡοπ νατίασαιγ δοουπάυτῃ ἀἰ{[6- 
τϑιϑεῖδϑ. ρϑουαν οἵα 91 οηΐυδ δὰ αἰξχαϊὰ τφίαιῖ ἀλΠρτεμείδπι τγαϊάδτ 
τίξ, χυδε δὰ ἰϊπὰ αφυϊρρίβαι Ὡρη τείδιαξασ, πᾶσα δογὰπι 4086 84 Α]1- 
φυϊα τε[ούιπίατ, θαι αἰ Του ιν γείεγισνευτ δ αἰ χη, χυοημαᾶ-» 
τοάσμι οἱ ἴῃ δείθι τα ρογερὶοὶ ροίεφε: ἀϊοίτατ δαΐπε οοπτεαιρδᾶνα 
εἴ δοῖδνα δὲ δἔίεειλνα, χιογυπι τπιιπαποάσιε δἰβείβοιξ δὰ αἰϊφυϊὰς 
εδὲ επίιη δἰϊοπαα τεὶ ςοπεοπιρίδίϊνα εἰ αἰ σαΐια εἴεοσατα εἰ αἰϊοαΐτ 
δεῖνα. οοπβίἀθτατθ δεαπι οροτγίδὶ δὴ ἴ5 4υ] ἀεβηίξ, 1ἢ τταάδξ δά 20 
ἀυοά παῖιγα γείδσταγ ἀπυτηφυοάσυες δοτίμ 4086 δυπὲ δὰ αἰϊφοϊά, 
αχυϊδυδάαπι δμΐα δὰ πΐ8}} ἀἰλθὰ τὶ Ἰϊοοὲ ἀπατι αἀ Ἰὰ δὰ αοά 5[:» 
δυΐὰ τοίετπταν παῖιγθ, υἱ ἀδροοῖῃ τιϊ δοϊυιη ἰἰοαὲ δὰ ςοτιθηυχς 
ποπηυ  ἷδ γεγο δὲ δὰ αἰϊπὰ φιϊάἀατα υἱ ἰϊσοξ, ας δἰγὶ ρει! μαὺτγῖγε δἱῖσ 
{αϊέ ροτεβῖ, εἰ 4υἰδ ἰμπιδη δεγ ρίϊειι ἀδβηῖν!ς ἱπδεγαπιθητυνῃ δὰ μδη- 
τεπάθμα, ροφοανϊξ, φαΐα που δὰ δος 68ὲ οοτιράγαϊα. εἷμϑ δυΐετῃ δά 
ὑὸς μῶν εἴ οοιῃρᾶταία τ5 εβἰ, ἀββῃιηο Βαδς εδὶ, ἰά δά φυοά υἱας 

Γ ῥγιάοθηδ φυὰ εϑὲ ργυάεης, εἴ μγορτία δοϊδμηα «πιδδ οἶγοα φαδσαε 
486 τεῖι νϑύδαΐισ. Ῥγαθίεσζε υἱδοπάυτα δδὶ δὴ ποῖ δά ργίσιαιῃ δου 
ξονοτηο ἐάν δγιξ, σὈμ δὰ ρἶπεα ρεγεπδαῖ, ᾿ξ οἱ φαΐ ρτι λεπῆαπι ἀεβ- 
οἷαι νἱγιυίετι Ποτηπεὶδ γεὶ δηΐπιδθ, ποὴ γαϊομπαὶδα [αουϊίαε. ἀᾶτα 80 
ΕΠ: Ρυπητσι δδὲ νἰγιὰφ δου! αἴ γα ἱοηαξϑ: εἴθοῖωι δες πάησα 
δης εἴ απίμιαὶ εἰ μότπο ρυυάθηϑ οὐδε ἀϊείαιγ, ρτδεῖεσθα ρεοςανξξ, 

τἰοὶ δηιδοαρεϊνοτὴ οἷξ 18’ ομὐπο τεῦ ἀεβπὶτα ἀϊοϊζατ 6686 αἴξεςο νεῖ 
ἀϊοροκίτο ναὶ φυϊάν!8 αἰτυ, παῖαγα δπΐπι οοπιραγαῦιωι 6ἐδὲ πὲ οτητὶδ 
ἀζεροείτϊο εἰ οπιπὶς αἰϊεοιῖο ἴπ δὸ φίρπαϊως οὔτι εδὶ ἀϊδροβίιλο ψεὶ 
αἴεσϊϊο, αιετιαάιποήυτῃ εἰ βοἰοηιΐα ρι χηϊϊαγ ἢ ἀπίπια, οὕλη οἰῖ ἀ15- 
φοδιίῆο δηΐπιδα. ἱπίδγάϊι διδεῖ τὰ παϊαϑιηοάὶ γερ8 ροοςαε, αὲ φυΐ 
ἀπουπὲ δοππιμ πὶ 6886 πῃ ΘΟ Πταΐοσα ἐθηδας, εἰ ἀυδίτλποπθι δεχαδ- ὃ 
Ἰἰζαῖοπι οοπεγαγίαγοτ γαϊϊοπυσι, εἰ ἀο]ογθαι δοραγαοποῖν ραγυσα 
Βαΐαγα σοπίιποιβεσι νἱ ἐκοξω. οἴοημη Ὡ6Ὸ 50: Π 8 ἰηθδῖ ΔΘΏΒΌΪ, 
ἀεβϑτγοὶ δυΐοπι ἰΏ 6588, 81 Θοδοῖ πη θ οι 1125 δοΏδιι8. δἰ πα ἴου δες ἀπ- 
δταῦο ἱποδὲ σομεγδγι8 γαδοπθαδ5, πος ἀοίογ ᾿πδϑῖ μασι μα παῖυγα 
εοπίαποι8 : Δο]εῦπηξ επῖτο τὸς ἱπδηίσηδθ, οἰχυίάεπι ἀοίοτ εἰς δά δγίξ. 
4]16 οδὲ δᾷδα ναἰοϊμαίαὶε ἀεβηίτο, δἱ απίάθτα οδὲ δὺπινη δἰγία οαἱὶ- 
ἀοτστι εἰ γι φιάοτωπι. τιϑοῦβϑδε δηΐια δϑὲ υϑ]εγα γο8 ἐμ] ω8 οἱ {τ ρὰ- 
ἀα5,, συΐα οἰπραίοτατι ἐγτηπιοῦσία ἱπ 116 γα ἱπεδὲ φαογυτῃ εδὲ δγτη- 10 
ταοῖγίδ: Ἰἴδάυθ υαϊθῖυὰο ἐϊ8 ἡππδεῖξ. δορὶ ἀϊξ ργαείογρα αἱ 4] δὶς ἀεβ- 
τπηϊ, τεάυοσαπὶ ἰά φυοά Αἰ δά οἴζεσξναπι, τεὶ οοπῖγα. θη δυΐπα 
δερᾶγαο ρδιθυμι παίηγα σοπίαποίδντιπι οδὲ ἀοΐον, δεὰ οἰδβοϊναχα 
ἀοϊοτῖδ. πεὸ πη λνθοι Πτῶ8 δθηϑις οϑὲ δοιημμϑ, δε ΔἸτοσοπι δὲ οὐζεοῖὶ- 
σύ δἰτογί 8: δοξ Θηλη ρΓΟΡΙδΓ ἐπ οοἰ Πταῖοπι δότατιο ορρυαμτήησ, 
δὺϊ Ῥγορίδν δΌπηπαιη δαπραδ ἵπιρ 60 }}}1, δἰπ τόγατια οουῖγαγίασγασα 
ταῦύοιιπιη θαυ 185 νἱάεγὶ ρβοξοϑὲ 6866 εἰεονλτη ἀμρ ϊδιοπίθ, ουχα 
επίπι ἴω ξγατηαις ρατγίοπι γαδοοϊπδιθογ δὲ ἀόφαα νἱἀδηῖονς ονθπΐα 
εἴγοηπε τηοάο βεγῖ, πὶ ἀπΡ  διανειδ υτγτὴ ἀραιπαδ. ργαθἔαγεα δ6- 90 
οὐπάϊιπι οπνπΐα ἰθιη ρογα ἱπδρὶεἰθηάν δδὲ δὴ δἰΐοανὶ ἀϊϑογερεῖ, τ οἱ 
4υ]6 ἱπιπιοτίαἰα ἀδδηϊογὶὶ φαοά πασο οϑὲ ἱπιογίυρ με βρὶς δηΐηαὶ 
Θηδῃ αιοά πίης 6δὲ ἱπίδγιυς Ἔχρογβ, πῦπς ἐπσιογίαίς δὐΐξ. δὴ ἴπ 
δος ποὴ ἀςοίἀϊε7 χαοπίαμι {ΠΠὰ, πππο ἱπίοτιτι8 Ἔχ ρΟΥὁ 6856, διϑὺϊ- 
ἘύπῊι εοῖ. δὺὶ δηὶϊπ ποὴ ἱπίατγιϊεδα ἤὰπς δἰρωϊβοαῖ, δὺξ πῸπ μο 886 
ΤπίΟΓΙΓΟ πὰπο, δὲ πὰης 6686 δἰυϑιποῦϊ αἴ ππαθδωι ἱμΐογθαὶ. οὐτα 
ρίαν ἀϊείπαιϑ ἱπίευιτι5 ἜΧΡ ΘΓ ΠΏΠΟ 6886 αὐδηαὶ, ποῦ πος ἀϊοείπημδ, 
πιης ἴαΐε ε866 ἀπἰπιαῖ, δεὰ αυοὰ πυπάπὰάπι ἱπίεγεαῖ; χαρά ἰάετῃ δδϑὲ 
αἴτια Ἠπιπογίδιθ. φαᾶο πο δοοδαϊξ αἱ ππης ἐπιιβο σία] εἰς, δἰξαχω θα 30 

. 



80 

εἰοαθὶ δοοίἄδε τὶ ἰὰ φποᾷ ἱῃ ἀεπηϊίοτο ἐγαάδίέστα δδὲ βππο ἱπδὶξ νοἷ 
Ῥτγίπο, ἰά. γϑσὸ χαοὰ ποπιΐπε ἀδοϊδγαίυν ποι ἐπε, οεσῖε ποῃ άεπι 
εὐῖϊ. αἰόπάσπι ἱψίτασ εδὲ μος ἰοοο φαεταδάπιοάατα ἀϊοῖαπι ἐσ. . 

- Ἴς (οποίἀοταπάυτη σἄδιη 6βὲ ἀη ἀδβηΐζωιι αἰϊ ογαΐίουιε σαδρὶ8 
ἐχρ! ἰσεῖαν 4αδια θα {αδὲ τγϑάϊτα ζαΐτ, αἱ δἱ Ἰαϑεῖα ἀεβπίδιαν ἴδοι - 

446 128 δοᾳαὶ ἀϊϑιϊδομιινα. ἱαδέαϑ δηΐπ μοι ες 18 φυΐ σομϑαϊίο Ὑὰν 
δεχαῦτα ἀἰδετίθηοσθ, φυδσα ααὶ ροῖπϑι. χᾶλγα ἰυδτι6 ποτ δὲ ἔδουϊ- 
[68 δεααὶ ἀϊοἰγι αν: πᾶπὶ εἰ ἰυδίτ ἰδ τηδχίτηε εϑϑεῖ σαὶ ροίδδι 
δεχιαπὶ ἀἰδιυ θα. ρχδεΐεγεα υἱἀθμάστα δδὲ 8Σ τὲ8 ϑυδοὶριαῖ ἴπ- 
τοηοποπι, Δ γοσοὸ αυοὰ ἴῃ ἀδβπιοπα ἰσδάϊτατα 68[, ποπ διιϑοιρίαῖ; 
γε] οοπῖγα φποὰ ἴὰ ἀεβηϊίοπε ἐγαάϊξαση ες γεοὶρίαξ, ΓΕ 8 διιΐθτῃ ποὰ 
ἴζοῖι. οροτῦεδι επίπι τ εἰ αππθο τϑοῖρεγε ταὶ πϑαΐστιμι, βιααίξοτα ἰάθτα 
εἴ πὴνὰ ἴῃ ογδοπε ἐγδάϊτωγ, δἴχαβ τε ἀββιῖία, ργδδίθγεα δῃ σαν 
εἰρίαπε χαϊάεπι δπῖρο ἱπιεπιοποια, δε ὩΟῺ ΔΙΆ δἰπιαὶ δοοεϑδῖο- 
πετα τϑοϊριδπξ, αἱ δὶ διποῦ δ} ἐπριάϊτα8 σΘο ποι δὲ π|δ. πϑιπ 4αὶ ταδὶ 

10 δπιαῖ, ΠῸῚ τπᾶρὶθ οαρίάπ8 68 οφοπουβίτιδ. Ζαδγα ΠΟῚ δἰπιαὶ δῖ θο 
Ἰπιθθεοπεπι τεώρίαοϊς. δίφαὶ ορὰϑ εδϑεῖ, δὶ ἰάδπι βϑϑεπῖ. ρχβεΐεγει 
ἀπ ἀυοβυϑ ργοροδί 8, ἀ6 ζαῸ τ68 πιδεὶβ ἀϊοίξωτ, ἀ6 6ο πιΐπυϑ ἀϊοαϊογ 
ἰά φιοά εἴ ἰὰ ἀσβηϊιίοπε, αἱ 5] ἐᾳχιῖ8 51: σογρὰβ ἐθηυ δϑιϊιηΐϑ ραγθαϑ 
ςοῃδῖδῃϑ. πϑλὰ βαπιταα δῖ τηδρὶϑ ἰρτιῖβ ἵπιδπα ἰὰχ: τηϊηιϑ γεγο βδταπια 
δδῖ σουρδ ᾿ϑῃιιϑδπιῖ8 ραγθυ8 οοηδίδη8 ἀυδιῃ ἰὰχ. ἀθρδγθηῖ δαΐοπι 
δα θῸ εἰάδθμαι ππδρὶϑ ἴπ6886, δὶ Ἰάδιη εϑϑθηΐ. στιγϑὰ8 ἂπὶ δἰ ἑθύτ δε ὰ8 

80 ΒΙΏΒΟΡτ8 ρτοροϑιεῖ5 ςοπνεπίαϊ, δἰξθγαπι γθγοὸ ποῦ 86 πε διῃΡΟΡαδ, 
8εἀ Δ᾽ τεγὶ πιαρὶ5, αἰζξεγὶ τηΐπυβ. ργαδίεγθα δῃ δὰ ἄπο ἀεβπιείοποτα 
δοςουιταοάαν τς δεοιιπάππι αἰτιπιχαθ, οἰ δὶ ρα ϊομσαα ἀεβηῖνις ἰὰ 

οἀ νἱδὰ τεὶ δὐάϊτι ἰπσυπάαμι εϑὲ, εξ δ Ἰὰ φαοά ροίοϑὲ μαῖὶ νεὶ 
ἐως, ἴάοπι οἠΐπι δίπιαὶ ρα ομστιιη δὲ ποη ραϊςἤστιπι εὐϊῖ, δἰχαλλοῦν 
46 δῃδ εἴ ποῦ 6π5.. παπὶ δυάϊτα ἱποαπάσιη ἰάεμι ἐγ χαρά ρὰ]- 
οἾτατη. ἀαβγε χαρά ποι δὲ δυάϊτα ᾿πουπάππηι, ἰάσια εὐ χαρᾷ Ὡσα 
ῬΆΪΟμαπι. πᾶπὶ εἴ ἀπε ἰδάεπι ορροπαπίις, οδάειῃ ϑυῖ: ορμοπί- 
ἴαχ δυΐεπι ραϊογο ποὺ ρυϊοίγυπι, εἰ οἱ φαοᾶ δαάϊτα ἱπουμάυχῃ εϑξ, 
ἰά φαοᾷ ποη δεῖ ἱπσαπάππι δυιάϊτι. ραϊεὶ ἰρίτωτ Ἰάδτα 6086 14 χαρᾷ 
ὑοπ 6ϑὲ ἱποαπάμπι ἀπάϊϊα εἰ χαοά ποτ εβὲ ραϊςγαπι. δἱ φυ!ὰ ἰρίτας 

80 81 δβρεοῖα Ἰυσππίμπι, ποι δαάίτα, ἰά δὲ ρυϊοιγάπι δὲ πο ρυ]ο ται 
ετῖξ. εἰπε στον δυΐοτα ργορδθ πιὰ ἰάθπι 6586 618 εἴ ΠῸ 63. ργδε- 
λέγεα φεπεεωα εἰ Δι Γἀτεπθδγατι δὲ σοϊεγοζασπι οτηπίστα 4ιδα ἰῃ ἀ6- 
Ἰδυϊδοπίθαι ἱταάυπίαν, ἀεδηϊίοπος ἰός πϑτρίθθια ροηβοίδηξαγ; δὲ 
τιάδαΐαγ ἃη αἰϊᾳαϊά δοσιτα ἀϊδεγερεί.. ᾿ Ἡ  β ον τς Ἢ τὰ 

ι.8. δὶ γεγο 1ὰ χυοὰ ἀεβηίζων δὰ αἰϊχυϊά τεζοσγαῖας νοὶ ῬῈγ 88 
γ6] ταϊϊοπε ρϑπετῖδ, οοιϑίάογαγε οροτίεϊ δῃ ποη 81 ἴῃ ἀθβιϊοπα 

δ᾽ ἐχρβϑϑϑί ἰὰ δὰ χαρὰ τοΐδσιγ νοὶ ΡῈ 86 ταὶ γαϊίοπα βεπεγίδ, εἴ δὲ 
4015 δοϊοπτδηι ἀοβαοτίς ἐσ: ϑἐπιδέοπαπι πητααῖαβΊ! πὶ, δὰΐ γο]απίᾶ- 
ἴθπι ἀρρειϊοπεπι ἀοίογε σδοῦδπι. οιπμΐδ επίιπ γαῖ σα δὰ αἰϊχυϊά 
τοίοσταῦ δϑϑθηξία σοηδίϑιϊ: ἴῃ γϑϊαῖλοιις δα αἰτοστισι, σπαπάοσιϊάοτα 
απίοπίχαα εογατα 408εὲ δὰ αἰϊχυϊὰ τεζεγαπῖαγ ἰάεπι εϑὲ εβϑεητῖα, εἰ 
δὰ αἰϊχαϊά χυοάαπιπιοάο αἰεοϊιη 6886. οροσγίεραϊὶ ἰρίταγ ἀΐσετε 
βεϊθητίαπι 6986 εχἰδἰἰτιδοποπι ταὶ 801}1115, εἰ τοϊαπίαζεπι δρρϑεδο- 
γι δῖὴ ΒΟΩΪ. δ. 1}15 γαῖϊο δϑὲ, δὶ ρτατητηδάοατα ἀθβηϊογιξ δοιθπαια 
ἐϊπξογάσγαχη : ὁρογίερας απῖπι ἴω ἀθαπίἤοπε ἰὰ ἐγαάθγε δὰ φυοά ἱρδὰ 
τεβ ἀεξηίξα γ6] δά χυοά ροϑηι5 γεοσίαγ. υἱάεπάυτη δϑὲ δείδια δα 
αἰϊοιϊα8 δὰ φυϊρρίαπι γοϊδὶὶ ἀθβηιο πο μετ γεϊδέοπεμι δὰ ἤβεπι 

10 Ἰγαάαῖατ. βπὶ8 δαΐοπι ἴθ 4υδαπα τὰ εϑῖ ἰά χῃοά 68ὲ ορεπιυτα, γε] ἰάὰ 
οὐΐυ γταῖία γα χα δαπὶ, ἀϊσοπάτπι ἱρίττις 681 γε] φυοὰ εϑὲ ορελιητιτα 
γεὶ ᾳηοά ε6δὲ ροδέγεπιιπι, τεἰπῈ οπριἀϊϊαϊοπι 6886 ποὰ ἱπουπάϊ δε ἀ 
τοϊυρελτίδ: υΐὰ8 δπίπι ρταξία δἰΐδπι ἱπουπάυπι εἰϊρίτηυ8. οοπδὶἀ8- 
ΣΑΓῈ δἴίδια ορογῖεϊ ἃπ ἰὰ δὰ χυοά δρίδνὶξ δἷξ ρεπεγαῖίο σε] δεῖιϑ, 

͵ κῃ ΒΪΒ} δοτιπὶ δὲ βηϊ8. δἰδηδη ρΟἾ 8 ερῖ88ε δἵ βεπίζατη 6888 
15. δδὲ αδπι ρίριὶ εἴ ἀρεγα. ἃπ βοὴ πὶ οπηπίρτϑ μοο σογαπι δὲ 

ἔετε δηΐαι ρἰατίπιὶ τπαϊυπὲ νο]αριαῖε ἀἴβεὶ φαδπι αἴβοὶ ἀε5ϊ168ε; φααγα 
20 οσμϑ πιο πὲ ἀρογθ ροϊίασ 6886 ἤποπὶ ἥπᾶπι 6ρ1886. ἰΐδθτ ἴῃ χαὶθα8- 

ἄδλπι νἱάοπάππι οϑὲ δὴ ποη ἀεβηϊεγίς φυδη νοὶ ψαδ]ῖ5, τοὶ ὑθὶ δἱξ, 
γεὶ δεοπηάιπι 8]188 αἰ Ποτεπδθ, αἱ ἀπ δι ἰοδας χηδ]ῖ8 δὲ χιαπεὶ μο- 
ποτῖθ ἀρρεΐθηϑ δἰῖ[. οπιπαβ δηἰτη ΠΟπόγεπὶ δρρεϊυπί; ἀυᾶγα ὨῸΠ 
δαῖ5 6ϑὲ δι] οδατα ἀΐσεγα θὰπὶ 411 Βοπογὶβ εϑὲ ἀρρεΐεηϑ8, δεἀ δἀ- 
τἰοϊοπμάδε ϑαπὶ ἀϊοῖδο ἀἰξεσθπίῖδθ. διταϊ ΕἴοΥ δὶ ἀυαγ8 ἀδβηίδίαγ, ἀϊ- 
οὐπάυπι 681 χυοΐ ραοπηίατγτιπι ἀρρεΐθηϑ 581: Δὰϊ ἰποοπεϊποπ5 οἶγοα {πα8 
νοϊυρίαϊο5 γογϑεῖυσ. Ὡοη δηὶπὶ απ] ἃ χαδἰϊσππαιιθ τοϊυρῖδια ϑυρογα- 
ἴα, ἱποομτῃθηϑ ἀἰοϊίαγ, δ6ἀ αυὶ ἃ οογίᾷ πλλίλην ἰάθη ἀἰσεμάυμα 

ΤΟΡΙΟΟΑΌΝ ΥἹ, 

δδὲ Δα ἰϊ6. ἀεπηιοπΙ 5. ἀπὶθτιβ ποοΐοτη ἀοδηϊαπε πη γᾶν ἔόγτδο, 
ταὶ ἔθγταθ πιοξαμι πιοτοηθιη ἴουταθ, γοὶ μῦθοι ἀδθηδαϊομθαν αὔτίβ, 
Ὑ6] τϑηΐυμι τποϊοπειι δῆς, αὐ διάσμν δηΐπι δϑὲ φαδηϊὶ εἰ 4υδ]ὲς 
οἴ ἘΡὶ δὲ ἃ χπο, δἰπ 5 6οὲ ταῖϊο σεϊθγοτγιιπ 4αδδ δαπὶ οἰυδιποάϊ, 30 
τιᾶπι 4υὶ αἰ Πογοπείανα χυαυνῖ5 ργαδίδγπι {ΠῚ ποῖ ἀϊοῖς φαϊ ἀϊταζοι. 
οροτίθι δυΐθπι δοΊρΡΟΥ ἀἀἄνογριϑ ἰὰ συοᾶ ἀδδβὲ ἀϊγίρεγ ἀγρυιηθηξα,. 
ποῖι δηΐπι αυδπ ἀο οι ιδ6 Τοσγὰ πιοῖὰ οἷδ πιο Πυαπίανβ πιοῖα δἰξ, ἴεγ- 
τῶρ πιοῖτι5 δεὶϊ: δίνη που πος ἀυοιποἀοοπηςαδ πδὸ ψαδηξιβοῦπατῃς 
δὲν πιοΐαδ οἷϊ, υὙδιηΐα5 οὐῖξ,. ἰζουὴ ἴῃ ἀρρε Πομῖθα5 ἀθβπίθμαῖβ ρθο- 
οδζατ', δὶ δαϊδοίοση ποὺ οἷς ἰᾷ παρά νἱδοῖαγ; πιοο ποῖ ἰπ Ὁταηῖθα5 
4115 χαΐδιι» ἢος σοπύδη, τὰς δὶ νοϊαπίας ἀοπϊαϊαν Βρρϑι το Ροηΐ, 16 
ουρίἀϊταθ. γορο ἀρροετο ἰπουμαϊ, ποι δαϊοιν οἷς φαοά νἱἄοτατ 
Ἰθοπῦμι Ὑ6} ἱπισαπάατη, δᾶθρο δηΐπι χαΐ ἀρροῦπαξ, ἰβπογαπὲ Βοπαπι 
δαὶ ἰασαπάιτιπι 6556; Πυᾶγδ ΠῸῚ ἤδοδδ8δ δῖ αὐ Βοησμη τοὶ ἱποπηάπιν 
δἰῖ, 56 οὐ νἱάδαμαν ἀπιξαχαῖ. δἷο ἰρίταν ορότῖοὶ οἔϊατη εχροβιξίοπεπι 
ἴαρογο. φυοάοὶ ἰά φυοαιο ποιὰ ἀϊχὶ ἐγαιἀδεῖς, δα ἰάθαβ ἀποοηάας 
6βῖ, φυὶ Ῥοηὶὶ ἰἀδθα5 6556, φαοηΐᾶπι ἑάοα πα  ἴι5 τοὶ δεὶ απδο νἐβεῖωτ, 
δΡΕοὶς5 γθτὸ δά βρθοίθιι υἱάθιον γο[ογτγί, τὶ ἔρρα οαρίἴξα5 6δὲ ἱρϑίῃϑ 
ἱποαπήϊ δὲ ἰρδα γοϊαπρας ἔρος οι, οἷαβ δυΐοῖν φιρα νἱάδῖων Βο- 
ππμι, ΠΟ δγιξ ἴρδα γοϊαηίαβ; πρὸ οἷϊ5 χαοὰ νἱάοτον ἱπσυπάσην, ᾿Ρ58. 

ουρ᾿ἀἰτα5,. ΔΡδαγάσπι δὲ δπΐπι 6556 ἰρδιην ρρᾶγθηβ Βοπμῃ τεῖ ἴὰ- τὸ 
οὐμμάστη. 

9. Ῥταοῖογοα. δἱ Ἠαθιτας ἀθἤηϊο ργοροοίία δἷξ, δρϑοξαπᾶπτα 
δδὲ ἴῃ δο. φυοὰ μαρδῖ; δίῃ απΐοτη οἷα Ζαοα ἤαθεὶ, ἴῃ Βαλα. δὲ πιο 
εδὲ τῖϊο σθζογοτιπι 4πᾶ6 δαπὲ δἰ αστο αΐ, αἱ δἷ ἱποππάαμι 6δὲ ἰὰ φυρὰ 
ἈΠ]6, οἰΐδπρ φαΐ γοϊπρτατο αὐῇ εἴταν, ἀ Πἰτατο αἴβοίταγ. εἰ ἂξ πιηΐνετ- 
ΔΑ τον ἀΐοατπι, ἴπ μπιυσιιοαϊ ἀδβηἰ του δ α5 φαοιατηπιοᾷο ἀφο ξ αἱ 
αιὶ ἀεῆηϊς, ρἵατα ἀαᾶτπι πητπὶ ἀθπηῖαξ, πᾶμπὶ «αὶ δοϊομεϊδιι ἀδπίξ, 
παυοάειπιηοάο, διϊαπι ἱρτιοταπίίατα ἀοδεῖϊ, δἰ μι" ἰτοτήπ 6 δοῖ6η8 εἴ ἵσπο- 
Τϑη8, ΠΘΌΠΟΝ 'δοῖγθ δἰ ἱρηιογαγθ, στισ ΘΗΪΗΙ τί πηαμι πη δη Γθδίτιπι βϊ, 90 
φαοἀδιππιοάο εἰϊαιη τοί ϊχυα πιαμϊΓοσία ἤσης, ἴῃ [8 ἰρίταν οχαπῖθε 
πὸ αι ἀἰδοτεροῖ, υἱδοπάπμι δϑὲ ἐχ ἴϊ5 δἰ ουτδη δ ́αδε βαπξ δχ ςοῦ- 
ἰγαγιῖβ εξ οοπίπραιῖ5, ῥγδοίογθα ἴῃ ἰΐϊ φααρ μὰ αἰ οί γοίογιπῖατ, 
οοπδίἀογαγα ορογίοξ δὴ δὰ χιοῦ ἀοοοτοιποάαϊαμι δῖ βθημθ, δα {πὰ 
ΔἸ φαϊά ἀοοοπιπιοάοίαγ δἰϊαην δρθοῖοθβ. ὑϑὶαεῖ κἱ οι οεϊχιδεϊο τοίογίας 
δ οχί σιϊπαθῖ]θ, δείατη φααθάδπι εχἰδιϊπαεῖο τρδγτον δὰ ᾳυοδάδιη 
ΧΙ δ μΔθ1}16;. οἱ δ᾽ πιοϊεῖρίαπι, δ φυνιποϊρίαπι, οἰΐαπι φιοάάδιῃ 
τὰ] ρίαπι δὰ χαοάαπι ει ο] ρ! απο." Ὠΐδὶ αΐπι ᾿ξα δοσουπτποᾶθ- 
ἴα, Ρᾶϊεὶ 6696 βδοραίαμι, Ὑἱάδγα θεΐδαι οροτίδὶ δπ ορροβιεὶ δἱϊ ορ- 
Ροβιία ἀδῆπῖθο, υϑἰνεὶ ἂῃ ἀἰπαϊ ἰδ ἀ δ βηϊτῖο οἱὲ ορροδίτα ἀοπηϊϊοπὶ 80 
ἀαρ!. οἱ ϑαΐμη ἀπρ απ δὲ φαοά δου δαρθγαῖ, ἀἰπε ἀϊατη Θὲ φιοὰ 
ΔΟΖΌΔΙ; δαρεγαίαγ, δαάθπι οϑὲ γαϊῖο σοηϊγαγίογωπι. πᾶπι φοη γατὶ 
οοπίγαγῖα ἀθβηϊῖο οτὶξ δοουνάαπὶ ἀπᾶτη φυδπάδαι σοπέγαγίοττιμν σΟτ- 
ποχίοπει, Ὑϑίμτὶ δἱ πΈ}6 δδὲ φαοά 6δὲ οἰϊοοϊίνιπη Βοπὶ, ἀαπιμοβύιτεν 
δδὲ φυοά εεὲ εἰζεοιϊίνυτα τη} γ δὶ φαοα 6δὲ σοτγυράύνατι μομὶ. πὸ- 
οθ558 δδὲ δηΐμπι ΠΟΓῸΠπι δἰϊογαπι 6556 οοπίγατγίθπμι οἱ αποὰ 8} ἰμἰτῖο δ 
ἀϊοίαπι ζαϊξ. δἱ ἰρίξαγ πϑαΐγαπι δἷξ οοπιγατίαπι οἱ χυοᾶ ἃν ἰηΐηο 
ἀϊοζαπι Γαΐξ, ραϊθὶ πϑαΐγαπι οχ ἀθβηἰ οὶ 5 Ροπέογίτιϑ ἐγαα 5 εβ96. 
Ποπίγαγι ἐδ βηἰοηθπι. χαοοῖγοα π6 δὰ χυΐᾷθπι χαδα ἰηϊτῖο ἀαΐα εεὶ, 
τϑοῖθ ἐγδάϊία ἔαὶϊς. φαοηΐαπι δαΐδθιι πομπηϊΐα οοπίγαγία δυπὲ Ζαδα 
Ρτὶνδίϊοπθ δἰξογία8 ἀϊοαπίωγ, ἀξ ἱπαο χα! τα5 υἰάθτας 6556 ρυϊν αἴο 
δοαυα! τατὶ8 (δἰθηΐμ χαδθ πὸπ δαπὶ δοχααὶῖα, ἀϊσςαπίαγ ἱπαθ χα] ϊα), 
τηδηϊϑϑῖαμη Θϑῖ, ἰὰ φαοὰ βοουπάαμι ρυϊναϊΐοηθπι ἀϊοϊϊατ οοπέγατίασα, 
πϑοθϑδᾶσγιο ἀθβπῖγὶ μοῦ δἰτεστπι; το ἰυυπι γόγὸ πο ἰΐειη ἀθβηϊτγὶ 
ἄορεγθ ροῖ ἰά φαοά δδοππάνιη ργινδιδηθαι ἀϊοϊτατ, χαοπίατπηι ἃςςὶ- 
ἀετοὶ τὲ πξγιμπαιιθ ὁχ πἴτοχαθ ποτ βογοῖ. ποίδπάσχῃ ἰρίξατ ἴῃ τὸ 
Ομ γαγὶ 8. δδὲ Βαϊαδιποάϊ ρϑοοδίυμι, τὶ δὶ φυΐα ἀοἢηίοτῖς ἀρ χαα]τω- 
ἴδηι 6586 αποά 6βῖ σοπέγαγιθιη ἱπαθαια 8} : δὶς Θηΐπι δου! 185 46- 
Βηϊτογ ρὸν 1Ἰά φυσά δδουπάαπι ρτινδϊίομθμι ἀϊοίτωγ. ῥγαθίο θα τιϑ- 
(6588 δὲ τὶ ααὶ οἷς ἀθἤηϊί, ἔρ5ο ἀεβηϊίο αἰαΐαν ἴῃ ἀοπηϊοπο : σπιοὰ 
τηδηϊοδῖσπι δῖ, δὶ ῬγῸ ποιῖῖπθ δοοὶρίατατ 6 ἤηἰτῖο. σανπ οπῖτιι πϊ 1} 
ἀπΐογϑίξ αὐγαηι ἱπδοαδ  ἰα5 ἀἰοαίατ δπ ργίναιίο δθχυδὶ ἰξαιῖς, ἃ 6 τι}}- 
ἰδ5 ογὶ: φιοᾷ 6δὲ σοπέγατίαπι ργινδέοηὶ ἀθυα αῖῖ8. χαᾶτο 'ρ50 ἀ6- 
Βηΐτο τιδιι5 65. χιοάδὶ πϑαΐγαπι ΟΟπ γαγιοσιπι δθοιυμάνιπ ρυῖν δῖος 
πθῖὶ αἰϊοαῖαγ, διτι Π Ἰ6γ δαΐθπι ἀοβηΐῖο ἱγαάϊτα Γαογὶῖ, υεϊα Βοπυτι 
6886 4υοά 658ὲ οοπέγατγίτμ υιϑῖο, Ῥγοΐδοϊο πιαίαπι οὐ χαρὰ δϑὲ ςου- 
τγαγίαπι ΒΟ πῸ. πϑπὶ ΘΟγιπὶ 4π86 ἰΐα διιπὶ σοπίγατγια, δἰ τοι" 416 Βηἷ- ὦ 
το ἰγδὰϊ ἀθρεῖ. ἰΐαψιθ γυγθαβ δοοίαϊῃ αὐ ἴρθὸ ἀεβηϊΐζο υἱαῖα τ. ἵπποις 



᾿ἸΟΡΙΘΟΆΙΜ ΥἹἱ. 

δυῖτα ἴα πιεῖ! ἀεδηϊἴοπθ δόματα. 64ΌΔΓΟ εἰ ΒαΛῸπΙ οεὲ χα α οπξ γολῖο 
δοπίτατίαπι, τηαϊαι δαΐετα ἀϊοδίαγ, δὲ σιοὰ δὲ ΒΟ Ὸ οοπέγατίσση, 
τι 81} ἱπτεγεϑὲ, οογῖδ Βοπῦτι οσίξ φυοὰ οδὲ δοπὶ οοπέγωτίο δοπίγασίυση. 
Ραϊεῖ ἰρίτατ εὐτπὶ χαὶ ἀεβηινὶξ, τρ8ο ἀεβπίϊο ἀβαπι 6886. ργδεΐῖεγεδ 
υἱάοπάππι δϑὲ δὴ 14 ἐχρ]οαπ5 χαρά δεοππάυτα ρτιναϊϊοπεω ἀἰοἰτα, 
Ὡοπ Ἐχροδυεεῖξ ἰά ουΐι8 6ϑὲ ρτίνδῖίο, υεἰατὶ μαρθίϊαϑηε δὰ ΘΟΠΙΓΑΣΊΣ 
δὴ οὐΐυδνὶβ Ὀτίυδιϊο δῖ; δὲ δι πὰ δάϊυπχοτίξ ἰὰ ἱπ φῃο οἱ βἰψπιαῖττ 
δἰ ἰοϊϊοτ, τ] ἴῃ 400 Ῥτῖπο υἱ ρἰρηδίπγ, παῖπγα σοτιραγδίατῃ Ἂϑὲ. 

30 υἱ δὲ συΐθ, οὔπὶ ἀϊχετίξ ἐχζποταηἤαπι 6656 ᾿τίναοπεπι, πη ἀἰχογιξ 
6686 Ῥτιγατοποπι δοϊοπίίαθ, δὰξ ποὴ δάϊπηχοτὶς ἰά ἰπ πο τε ρἰβυαῖατ 
παΐαγα σοιμραγαϊοπι δὲς ἃπξ σΌμα 14 δὐϊπηχοτῖξ, ΠΟΗ ἐχροδαετὶξ ιᾷ 

ἴπ χᾶο ῥτίπιο, πἴροΐα ποῦ ἀϊπογῖς η ἕασαϊταῖα δηΐπιδα ταομαϊ:, δε 
ἴπ Ποιοῖπθ Ὑδὶ ἰὼ ἀπΐππα, πᾶτῃ δὶ φαία να Ποσπτὰ ποη ἔδοεσίς, Ρεοςα- 
δὲς. δἰπι το γαὰδ δὲ οαδοϊξαξθυη πῸῃ ἀϊχετὶξ 6886 δερεοῖῃϑ Ρτιναῖὶο- 

445 πεῖ 'π οσαὶο. ἀειεῖ επίπι ἐσ ψαὶ γϑοῖθ Ὄχρ ἰοδῖ συοά ῥτίνδιϊο εἱξ, 
δἴδια οὔἶν5 οἷϊ ργίναιίο ἀδοίαγατγο, δὲ χυϊά οἷξ ἰά σφυοα ρυϊναξαπι 6δὲ. 
Ὑἱάοσο οδἰΐαπι ορονγίθε ἂπ ργίναϊΐοπο ἀδβηϊοτῖς ἰά απο ποὰ ἀϊεϊταΣ 

δεουη πηι ρτίνατοπδτη ; σαοῦ φοϊάσπι υἰτίστα οἱ ἴῃ ἱρπιοτηπῖδα ἀεᾷ- 
αἰὔομε ἴπθ558. υἱάολῖτν 5 φαΐ ποι ροπαπε ἱρπογαηείατη βοοσπἀαπι 
ποχαιίομοιη. φιυοά δηΐπὶ ποῖ αθοῖ δοϊδητίατα, πὸ υἱἀδίνγ ἱξπόσᾶγα, 

δεὰ ροϊίυε αιοΐ ἀδεῖρίτον, ἰσοῖγοο πδὸ τὸ5 ἱπδηππα5 πος ἱπίδηξοδ 
ἔφπόγασε ἀϊοίπιυδ. ΦαΔργορῖοῦ Ἰρπογαηῖα ἤθη ἀϊοιαΓ δεοιπυτα ρτΐ- 
ὙΔΌΟΠΟοτΩ δοϊεπῖῖδα. 

« 10. Ῥγδεΐεγεδ υἱάθπάυπι δϑὲ δὴ δία ΠΡ ὩΟτη δ οδδῖδυϑ δἰσηϊ- 
129 ογδεϊοηϊβ οασι8 οοπυθπηίδηξ, υϑἰυἱὶ οἱ Ὁ1116 δεῖ φαοά 6βξ δοοοτα- 
σηοἀδίατη δά ξβαπίϊαΐοτη εἰβείοπάατι, πἰλϊϊοτ δοῖ δοσοτητηοάαῖα δά 
δευιλιδίοιη εἰποϊοπάδπι, οἰ πὰ ϊταΐθαι δια] σαοά οἴζδοϊξ δα παΐοτη. 
εοποϊάοτατε οἰΐαπι οροτίεϊ δὴ ἰάδαε οοηυδηὶαῖ ἀδβυϊίο {πᾶς ἀϊοία 
δεῖ, σαοπίδιη ἴθ ποπη}}]15 πος ποῦ δοοίαϊς, νδἰυϊὶ δἱ χυὶς ἰΐα ἀοβηίαὶ 
ὯΓΡ ἀεβπηῖε, φαὶ γοσθαπι ταογίδὶε δάϊοῖξ ἴῃ καϊκοήϊαπι ἀοβπηϊῖο- 
δίραϑ. εἰεῃίμι ἰάθα ποὺ ἐδὲ πιογίβ]ϊα, πξ 'ρ86 Βοιῆο. πῦδγα ποιὰ δρίδ- 
λέξας ἀεβηίτῖο δὰ ἰάδαχι. ϑϊτηρ]1οἰτδΥ δαΐεπι, φυῖβας Αι τποιέλμας εἴεο- 
ἅνταν δαὶ ρδιθῖϊε, περεάθε εδὲ εογῶτι ἀεβπηιοποτα ποτ οοηνθηῖτα 

8ὸ ἰάδαθ, φιοπίατη ἰάθαβ ἐπι ρϑεῖθ1 168 δὲ ἱχητηορῖ]ε8 6686 υἱάεπίοτ 1 χαὶ 
ἀϊοππι ἰάθαβ 6686. εἰ οοπέγα μο8 οἰΐδπι Βαϊπδτηοάϊ ταϊίοπθδ υβ]επέ. 
Ρτδοΐεσεα ἰπ ἰΐ8 χθδε δεουπάμτη Βοιποηγτηΐατι ἀϊοππῖαγ, νυἱάοπάσπι 
δοὲ ἂὰ ππατι σΟΥΠτπΌΠ ΘΠ Οτηπίθτη ἀδβπϊἴοποτα ᾿γδάϊ ἀοτξ. δδχ δᾶ 
ἀαοτατω τπὰ ἐδ δά σοτηπιῦπε ποσποπ δοοοτητηοάδια ἀδβη ἴο, ἐγπο- 
ὭΥΤδ δυηῖ. αυᾶγε ἰγδάϊα ἀεβηϊίο π0}Π1π6 δοσπιτα ργορτῖα εδὲ χαδε 
ΔῈ} ποπιῖμε οοπεπθηϊαγ, χαΐρρα οὔτι δοαυς δὰ οπιπῖα εἰρξιίβοιὶα 
Ὑεγραπι Βοσπομγταυπα ἀρίδειγ. μος υἰξο ἑαβοίαι οἴϊοπι υἱῖδο ἀδα- 
πίῦο ἃ Πἰοηγαῖο ἐγαάϊία, οἱ φαίφοιι εδξ υποῖυϑ βεπετῖβ χαρά αἰϊξατ, 
πδίαγα ἱπϑίταϑ, Θοπϑαιθηδ, σποπίαπι ἢος ΠπΟῚ πιρξία δηϊπια ρὉ8 φαδχη 

80 Ῥ]αη τα ἱποοῖ; νἱΐα δυξοπι ΠῚ 8δοιπάμτι ππάτα δρδοΐδτη ἀϊοὶ νἱάεἴατ, 
δεὰ αἰΐα ἀπίπιδι θυ Α]1α Ρἰδηεῖβ ἱπεϑῖ. δος ἀξ τρίτον εἴΐαπι αἱ οοπ- 
80]1ο οἷο ᾿σαάδίαν ἀεβηϊῖο, φπαδοὶ οσπηΐδ υἷξα οἰϊ δϑγποηγιηα εἰ ἀϊςαῖοτ 
δεουπάσπι πάτα δρεοίεπι. 86ἀ πίῃ} οἰΐαπι υεϊδὶ χποτηΐπας αἰ ααΐδ 
Ροτϑρί οἶδ Βοιιοηγιπίατα, ὃς γυο]εη5 δἰ υότῖαδ ἀεβπιίίοπομι Ἰσδάδτο, 
Ὧο" δηἰπιδάγεσιαϊ δὲ ΠΟ ργορτίδτῃ δϑὰ ἀπιθογῶγῃ σοτηπιππετη ἀεῆ- 
πἰάοποτα ἐγαάογο. θά πίθα]ο ταΐπιδ, οἱ φαὶδ πέγουΐδ τποάο Γεοὶξ, ρεο- 
οανϊξ. φυΐα υοτοὸ χαδοάδιι Ποπιοηγτια ἰάϊεπὶ, ̓ς φυΐάετη φαὶ ἰδῖοτ.- 

δ τομαὶ 489] δγποηγηιίβ αἰ ἀερεῖ, φαοηίαπι αἰϊοτίας οἰρηϊῆοδλῃ ἀεβπί- 
το αἰτετῖ ποι οοπγεπίοϊ: ρτοίπάε δο τηοάο υἱάδρίτατ που ἀεδηϊνίδ8ε, 
παοπάοαυϊάοπι ορὰδ δοὶ αὐ δΥΠΟΝυπΌτη ΟΠιΠΙΒῸ δ σουνδηΐδι, δὲ ἰϑ 
χυὶ τεδρομάεϊ, ἀϊοίηγηετε ἀθρεξ. φαοηίαπε δυΐετα. πο μᾺ}}} δογαπι 
4υὶ τεοροπάεπε, φιυοὰ φγποπγιπυπι εδῖ, αἰαπὶ 886 Βομηοηγτπτσι, 
ἀπαπάο ποῦ οταπῖρυδ οοπγεπὶξ ἰγδάϊα ἀδβηϊίο; 4υοὰ γϑσο οἰ 
ΟΣΒΟΉΥΙΩΙπι, δίαηξ 686 ΦΥΠΟΠΥΤΘΏΣΩ, 81 πίγίδατς δι φημ οδῖϊ5 οοΏ- 

υεηΐδι; ἰσοίγοο ῥτίῃϑ εχ Ἵοοπίδϑθδο οοποτποπάσμι οδὲ ἀθβ μἰ9, δυῖ 
ῬΓΟΔΥ]ορίσπιῖδ ρσοραπάητα δ88ε Ἀουποηγιθῦπι γε] ἐὐποηγτηστη νοΐ 
Ὀϊπιπ ρει. ἴας τ επὶπι ςοποδάππε, αὶ ποῦ ῥσοϑρίοἰυπε αυϊὰ 

40 ὑνοπίωτυτι οἷς. απαοάδὶ ἱπίετ ἀϊδραϊαπῖεθ πρὶ οοπυεπογξ, ἃς ἀϊοαὶ 
αἰϊστιίδ ἰὰ φιοὰ εδὲ ΦΥποβγιπαπι 6886 Ἠοιποηγιπατη, ργορίετεα χυοά 
Ὧοπ Θοπγοπὶς μυὶς σποηπε ἀεβηξῖο ηππὲ ἀδῖδ 6δὲ, οοποίάδγασε οροῦ- 
εϊ δὰ μυΐπα ἀεβηίϊεο σοπυεηϊαῖ εἰίατα το] χαΐθ. ῥδῖεϊ δπῖχο ΦΥ ΠΟ Ὶγ- 
ἐΤΑύτα ἰὰ ουτῃ τευ ἔογα. αἰϊοφυὶ ρίατεν Ἔγααϊ το] απογαπι οἰκο ϊ- 
εδοττιπι ἀεβηϊίοποθ. πατὰ ἀυπας ϑαπὶ δὰ πουθθη δορσοτηταο ἀδῖδο 
ἀεβηϊιίοπρο, φιλο ἱροῖβ οοπυθηίμηξ, πέτρα ῥτίοσ {αδα ἀδία δεὶ εἰ 

81 

Ῥοδίεστίου. ΤΌΘ οἱ χοΐε, οὕτα Αἰ συ δοτασι ἄεβυΐετίξ σαδο τα τς 
τηοαΐ ἀϊσυπίατ, σπτασαε ἀθβμίεο ποτὶ οτπηΐβυδ δἰροϊβ οδιἰ8 οοηνο- 
τἰλῖ, Βοπιοαγτθῦσο χοΐάστι 6986 πο ἀϊοαῖ, δεὰ πορεῖ ποιπδη οπιηΐ- 
Βὰ5 σουτνοπῖγα, φαΐδ πος ἀθβμϊο οοπνεηΐξ, δάνογσαϑ μαης ἀϊοὶ ἀεθ6ξ 90 
ΔΡΡε]]αϊίοηα εὰ ἀξεπάππι 6866, Ζαδε ἐγαηϊϊα εδὲ δὲ γεοθρίά, πο πιὸ- 
Ὑεῦ ἄεβεγε 4186 δυπὲ εἰπδιοας. φαδεάδχ ἴδπιεμ ποῦ [τὰ ἀϊοεπὰδ 
δαπὶ ᾽ξ τηῃ ] ἀϊουπέ. : 

11. δῖ. δαῖΐοπι δἰϊουϊπδ σοηϊο ΠΕ ἀοανϊεο ἐγαάϊία Γαεῦῖϊ, υἱάθῃ- 
ἄττα εοὲ, ἀεϊγδοία δἰτεγία5 ραγιὶϑ ἀδβηίϊοηε, δὴ δἰ γεϊΐαυα δὶς σον 
ἐποῆ Ῥατγ(8 ἀεβυϊτίο. δὶ επὶπι δεοῦδ, τηβδηϊξεδίασω δδὲ πὸ ἰοΐδιη χαΐ- 
τὰ ἰοιϊϊπ5 ἀεβηϊοπετη ε88ε, τ δὶ χηΐδ ᾿ϊπϑᾶσῃ βπίξατα γϑοίδτη ἀ68- 

πϊἰογὶς οπίσεπιατη οἰδηὶ μα επς εχίγοταθ, σαϊοϑ τη θάϊυπι αἀϊππρί ταν 
εἐχίγεπιϊδ: δῖ βηίϊαα ἴπεδ ἀεβηϊο δϑὲ οχίγεπισση Ῥ]δηΐ παρ θη 
εχίγεπιδ, γοοῖΐ 6586 οροτῖδεξ το ψπαχα ἀοβπίτοπεαι, ἰά εδὲ ουἱα5 τὴθ- 30 
ἄϊαχα δἀϊπηρίθιτ Ἔχέγεπιϊ8. δἴσαι [ΐπθὰ ἱβπῖτα βεζπε πιδάϊαπι ἢ πα 6 
εχίγοιηθ μαρεῖ, γθοΐα ἴδιπεπ δδὲ. Ζαδγα ποῦ οὐ το πᾶ ογαῖῖο, εἴας 
ιοά τεϊΐφαππι 6δὲ, ἀεβηϊῖο. ῥγβεΐογεδ υἱάθη ἀππὶ οϑὲ δπ, συϊη οοπανσ 
Ῥοπίζαπι οἷ ἰά φιοά ἀεβηΐπις, ἀεβηΐθο τγαάϊξα οἵξ τοι: οιπ τα οτη ρτὶδ 
φοηϑίδηϑ αποὶ ἀεβπιζοπι. τοίζἀοτα τπεταθτῖ8 οομϑίασγε αἀἰοί τιν ἀεβπὶ- 
τίο, φιδηάο φαοῖ δυπὲ σοτηροϑίξα, ἴοὶ διιπὶ ἴῃ ἀεβηϊοπε πουιῖπα δὲ 
Ὑεῦρθα. παοθϑ86 οδδὲ δηἷπι ἰπ Βαυϊαδτηοάξ ἀεδηϊίοηῖαϑ ςοτατη δῖον 
Ἄδπι ἰρϑοτσατη ποτλϊπατα ἢετί, δυῖ οὐππίαπι δαὶ φιοταηἄλτι, φιδηάο- 
φυϊάετι Ἡ1 8110 ρἴατα ποιαῖπα ππης παπι δηΐῖθᾶ ἀϊοΐα δαηϊ: οροτῖος 148 
,δαΐετ δὕτα ααὶ ἀεβηϊξ, οταϊϊομοιι ῥτὸ ποσαίηῖρυδ ἐγαάθτα τπαχίτηθ 
φαΐάειι οπιπίατη, δἷπ σαΐππδ, δαί ἴετι ῥ᾽ ασϊτωοταμι. δια δπΐτω εἰ ἰπ (18 
4πδε 3[1πΡ]1οἷὰ δαπὶ τεδ δὲ Ββαβεῖ. πϑῖι φαΐ ποιρθσι οπτα Ὡοπεΐπα σοχη- 
ταῦ διῖ, παπαῦδπι ἀεβηϊεῖ, αἱ δἱ ῬτῸ αδύμας δο ἀϊεοαὶ υϑδιϊθηΐαπι, 
᾿ιὐχῥῥοξρς ξταυϊα8 Ῥεοοδίωσι δϑῖ, δὶ ἱρτισοσγα ποιιὶπα δϑϑαπιαὲ, αἱ ρτῸ 
οπιΐπα δἰθῸ πιοτίδ! επι οἂπάϊάππι, ηαΐα πες ἀεβηίϊνιτ, εἰ ἰϊα ἀϊοίππι 

ταϊπδ ρεγδρίουτιτι 688. υἱάθπάστη δδὲ εἰΐασα ἴῃ ποτηΐπυπι σοπιπιαΐα- 
τίοπα δὰ πο ἰάθη δάβῃς δἰξηίβοοῖ, πὶ φαὶ ἀϊχὶξ οοπιεπιρ] αἴνατα 
δοϊοπεατι 6886 εχ δεπιδίϊοποτῃ οοτιϊοια ρ δάνδτα. πδπὶ εχὶϑ πιδῖῖο ποι 10 
εοὶ ἰάεπι χφιοά εοἰεπίία : αἴχαὶ ἰάδτ δι ορογῖεϊ, οἱ φαίάεται εἰ τοΐατα 
ἰάσιην ξαϊαγαπι εϑὲ. θέξηΐπι γεύραπι 110. σοπτδταρ διϊνυτα σοτησιὰπδ 
δῖ ΔΉ ΒΑΡῸΘ οτδίϊοπίραδ; φιοὰ δὐξετι το] χαῦπι εδὲ, ἀϊτετγστιπι εδξ. 
ταδΐεγεα υἱάθπάμπι δδὲ δὴ δἰ τεσ β ἑδπίοτη ποπιὶπῖδ σοτητηαϊδίϊομι 8 
δοῖα ποι αἰ εγεπείσα δεὰ ρβεηυβ πιαϊδυεσῖϊ, πὸ ἰὰ δο χαρὰ τποάο 
ἀϊχὶ υἱάδσε Ἰϊοεῖ. ἱρποῦπϑ επῖτη εϑδὲ υόγρυτα οσοπίεπιρ[αἴνα σαδτα 
δοϊεμτία, φαοπίατη μος δβὲ ξεππδ, "πὰ αἰ ετεπεῖα, σεϊεγὶ5 δαξοτα 
Οσπηῖθα ποῖϊῃ5. εδὲ βοηπδ, πἰροϊοιπαοά εϑὲ σοπιτηαπίαδ. πὰ πὸ 
ξεμπετί δεὰ ἀἰἜετγεπιίδα οοταυιυϊαοποτη βετὶ οροτίεμαῖ, χυΐα μδδο 
εεἰ ἱρποίζοσ. πῃ ἤδεο σερσεβειδῖο τ ἀϊσοΐα εδὲ7 μ1}}} δαῖτ σεῖαξ 20 
ἀμϊετεπείδσι ποιίδοιπιο οτηῖης βἰρηϊβοδγὶ, ρεηπ8 ποὸπ ἰΐειη. οὔτα 
δυΐεπι ἰδ 8ὲ Βαρεπὲ, ραῖεϊ βϑηδγίδ, ποῦ αἰ εγοπῖίαθ πουηθῃ 6896 
ταυϊδπάμτη. δὶ, ΥΕΤῸ ΣΟῚ πιόσπεει ΡΓῸ ΠΟΙηΐπὸ δε Ογαῃοπετα ῬΤῸ 
ποπηΐπα δϑδυτηαῖ, ραῖεῖζ αἰ εγεπᾶδε ροϊίπδ 4πᾶπι ρεπετῖς ἀδβπίθο- 
έτη ἰγαδεπάδτη 6886, {αΐα ΠΟΙ βοδη αὶ ργαα ἀςβηϊο ἐγϑάϊτατ : τοϊητα 
δὐΐτι ἀἰ εγεπῆδ ιιδπι ρϑητι ποῖδ εδῖ. 

42. δὶ υεγὸ αἰ εγοπῆδε ἀθβηϊοποτι ἱγαάϊάϊξ, ςοποίἀογατα 
Τρογῖοϊς δὴ δὲϊϊ οαἰρίαπι οοτητηδηΐδ δἷἱξ ἀθῆπο σαδε ἀαῖα εθῖ, πὲ 90 
Οὔτη ἱππράγετη ΠυΠΙΘΓΏτΙ αἰχὶξ 6886 πατη γα ατὶ τπδάϊιτῃ ἩδΡεῖ, 
ἐχροποηάσπι οδὲ φαοσποάο τηδάϊυτι μεθ ϑαῖ. πᾶπι υδγρτπι πύταοττια 
ςοταπιαπα 6δὲ αἰτίδαις οταϊϊοηΐθαδ; οἴ Ρσὸ ἱπιρασίδ Ὑοοαραΐο δυπιρίὶα 
εϑὲ ογδϊῖο. δεὰ οἱ ᾿ἴπθα εἵ σογρῃδ μαρεηὶ πιεάϊυπι, οὔσῃ πο ϑϊπὄ 
πηραγῖα. φατε ποῦ ἐτὶϊ δες ἀδβηϊῖο ἱπιρατίδ. χα ἀδὶ της τιοάϊε 
ἀϊείταγ ἰὰ φαοάὰ πιεάϊππι μαΡεξ, εχ ρ ἰοαἄπτα εδὲ σαοχιοάο ταράϊαχα 
Βαρεδῖ. Ἔγβὸ τεργεβεπδῖο ἰοστπι ΒΑΡ θὶξ, δε 47] ορίσπιαα πο ῥσο- 
Ῥαβιϊτωσ ποι [υΐδδε ἀεβηϊζατα. Γαγϑαϑ δἱ ἰ4 τπΐὰ ἀοβπηίοηοπι Ἰταάϊ τ, 
εδὲ ἴῃ ὨΌΙΠΕΓΟ δοῖτιτὶ 4π8ὲ δαπΐ, φυοὰ γεγο ἀεβπηίτοπὶ σα ϊ οἰπες, 
Ὧοπ δϑὲ ἴῃ πασηθγο δοτῦσι πδὲ δαηΐ, τι 8] δἰ ματα ἀεβηϊεῦϊ οοἰογοτω ὃ 
οὔπὶ ἱζπε ρεγπιϊχίαπι, αυΐα Βοτὶ ποχαῖξ αἱ γδ8 ἱοογροσεα οὔσῃ οοῦ- 
Ῥοτα ταϊδοθαίασ. ἥἄπᾶγε ποι Ῥοΐεδὲ 6586 οΟ]οῦ στ ἱρτια τηϊχίῃδε 
αἰλαπι γεγο εἰ. ῥγδοῖεσεδ συϊσαμσιθ ἴῃ ἰΐ8 πᾶς αἀ αἰ χυϊὰ γεΐθ- 
γαπῖοτ ἀεβπίθηἀΐδ πο Θχρ]οδοὶ ἀμεποῖς ἰά δά αυοὰ τεϊεγαπίατ, 
δεὰ ρίυτα σοταρεοϊππίαγ, δαὶ οσηπὶπο δαϊ εχ ρασίε σπεπάπηῖηιγ, αἱ 
εἰ χαῖς ἀϊχετῖϊ ταεάϊοίηαπι 6486 δοϊ εἴδη οἷπϑ χαρὰ εξ. Ὡϑγη 5ἱ τιϑ- 
ἀϊοῖμα πΌ}] πὸ δοτασα 4886 διπὶ δοϊεπδ δὲ, ραϊεῖ ογδίϊουθτ ΟΥαΠΪΠῸ 
ἔδίδδσα εθ868: δἱ δὶ δἰσυλῃδ εδὲ, δ] σαΐπϑ Ὡθι ἐδ, 6χ ρατί ἰαΐδασω 686: 

;, 
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ἀεθεῖ πατῶ ᾿δέεδ᾽ οζαυίαμν, οἱ ̓ζυϊάθα ρὲ 886 Βοὴ ῥετ δδοί4εηθ 
410 ἀϊάϊατ 6ι6ε δεϊθηῖα εἶυδ φαοά εεἴ; φαδιιδάϊιποάεπι ἰπ 4}1}5 φυδς δὰ 

δἰϊφουϊὰ τείεγυπίατ, τεβ δὲ μαβδὶ. οπῖμε επὶμι 8010 116 δὰ δοιοπίαπι 
καοΐοσιαγ. εἰπε ζει δαΐεπι εἰ ἱπ ἰΣ6 Αἰ, φαοηίαπι οταπῖα γεϊδῖα γεςοὶ- 
Ῥτοοαπῖατ. οἴμβα είν δοῖθι]ς μά αἰ φυϊὰ τείδγιογ. ρταεῖεγεα οἱ ἴ8 
υὶ ποη μεσ δὲ ϑεὰ ρεὲγ δοοίάθις τεπὶ ἐχρ]ίοαῖ, τεῖος ἐχρὶϊςδῖ, οοτῖδ 
Ποῖ δὰ ὑμπῦπι δεὰ δα ρίατα τείεγεϊυσ ὑπυπιφαοάσιε δογαπι ᾳαδὲ 
διηπὶ δά ο]φυϊά. ὩΣ} εὐΐπι ργοβίρεῖ 4πὸ ταϊπυ5 ἰάδαι εἴ δῃ8 εὲ 
Δἰρῦμι εἰ Ροπυχα δἷὲ. χαοοῖτοα αὶ δὰ υοάνϊ9 Βοτυτα τοΐεγεμ 
ἐχρίϊοδῖ, γεοῖς ἐχρ]ϊοδὶ, εἰ Ἰποάο 15 φῃὶ ρεσ. δεοίάεπε ἐχρ)ὶοαῖ, τεοῖα 
ἐχρ ἰοαῖ. ργαοΐογεα βοτὶ ἀδφυΐ! αἱ πυϊυδοοπποάϊ ἀεβηΐῖο ργορτὶα οἱξ 

20 τεὶ χυδς οχριίϊεδῖαγ: ποη δοίατι δηἰπι τηθαϊοῖπα, δθὰ πιὰ] τᾶ αἰϊας 
δοϊεμίίας τοίεγαπιας δὰ ἰὰ φυοὰ ε6ϊ; ἰ ρι  ὸρ Δὲ ππαηυδεχας ετὶξ 
δεϊεπία εἰὰ9 χυοά ε9ἰ. ραϊεῖ ἰρίϊατ μαθς πυ]ῖυ8 δοϊεπιϊας ἀεβαὶ- 
οποιι εθ66, χυΐα ργορτίασι, πο σοταπισῃ τι ἄς βη ΠΟΏ 6 τα 6886 Οροτ- 
τοῖ, ἰαϊετάστι γεγο ἀδβωϊυπε ποπ τατα παάβπι, σε τϑῖι Β6η6 δὲ μα- 
δειΐοπι δοὰ ρεγίδοϊαπι. ἐδ }18 διιΐεπὶ δὲ εἰ ογδίουβ εἰ ζασίϑ ἀδβηϊο, 
δἰ αυϊάειμ οταῖοτ εοὶ, χυὶ φαοά ἰα Ζυαφαε τε δά ρεγρυδάδπέυτα υἱεῖ, 
Ῥεγερίοεγε ροϊεδὶ ἃς πὲ δ} οὐαὶ τ: ἔὰγ Δαΐετα, 4αὶ οεἶατα δοςὶρις. μαῖδὶ 
δοΐτ υἰστιησας, οὔπὶ [816 οἰ, Βοηῦσα 6686. 1Ἰὰ 6ϑὲ δἰζοσυτα Βοῃυῖι 

80 ογδίογειη, δἰζοστιτθῦ Ῥοῃοτι ἔτεσι. ποὺ επὶπι αὶ εἶαπι δοορὶξ, δϑὰ 
αοὶ νεὶξ εἴατα δοοίάονα, [τ εϑὲ. ἰΐεπι ρϑοοανίξ, δἱ ἰὰ φαοὰ ρτορίεσ 
4ε εἰϊξεπήυπι εδὲ, ψιλοὶ δενυπι γα] ἘΠ τρτοι νεὶ αποιηοοοσππσις 
᾿Αδ ἐὐϑὲ δια εἰϊξοεπάμσα Ἔχρ]ϊοαϊξ, αἱ δἱ φιΐβ ἀϊχοτις ἰυδιϊάαπι εθ66. 

ἔτσι δεγυδίγιοαμα, δαῖ βαρί επίϊδι ε886 εἰζεοτίνατα ζεἰϊοϊταῖῖ8. φαοὰ 
επΐπι εἰβοίεπἀϊ γα] σοηδδγυαπαϊ υἱπὶ μαρθεῖ, ἐπ [18 πυταθσγαστ απδ6 
Ῥτιορῖεν αἰϊαά ϑιυηὶ εἰϊβεπάα. δὴ πιδι] υεϊαὶ {πὸ ταίπυδ 14 χυοά 
ῬΡΟΡΙ͂ΕΣ 86 εεἰ οἰϊβεη στα, οἰΐαπι ργορῖεσ δ]υά εἰξ εἰϊρεπάυπι " 96ὰ 
πἰβλ]ο παΐητι8 ρεςοανϊξ φαΐ ἰϊαὰ ἀεῆηϊνιε ἰὰ φυοὰ Ῥτορίετ 8βε εϑὲ 6]: - 
ξδεπάσμι: οαἴμεσια επίτα τεὶ φυοά ορεπιπιη εδὲ, ἴῃ εϑϑθπῆδ τπαχῖπια 
φοππεῖανη πποὶτας δυΐστα δδὲ ρσορίεγ 88 εἰϊρεπάμιπ 6586 Ζαδπι ρτο- 
Ῥίον οἰϊαὰ: ργοῖπάς πος ροῖίυ8 ἀεβπιῖίο εἰβπίβοαγε ἀερεραξ 

413. (οποίάοτατε εἴατη οροτῖεϊ δῃ αἰϊουῖυ9 γεὶ ἀθβηϊοποσα 
“χδάδηβ υεἱ εδδεὲ ἢδεο, υεΐ φυοὰ εχ ἢἰ8 οοπεδῖαῖ, υεἰὶ μος εἴπη 1110, 
ἀΔεβοϊοτγῖξ. πιᾶπὶ εἰ ἀἰχοτιὶ 6586 δες, δοοίἀεϊ υ᾽δ ΦΙΡοΟΡυ5 δἰ ποοϊτὶ 
φοπγεοπίδϊ, τα δἰ ἰωσετίδηι ἀςβπίοτιξ 6986 ἐδηνροτγαπεϊαπι. εἰ ἐογαταάϊ- 
πεσα. οἴοπὶπι δὶ ἀμο εἰηΐ, φαοτατα υἴοταις μαρϑαὶ αἰΐοττιπι ἀπηπίαχαῖ, 
ΒΔΑΡΟ ἰπιεῖϊ οἰπιηῖϊ οἵ πεαῖετ, χαοπίδτ απο ἰυ διατὶ Παρ δηξ, ἀἴεγαας 
δαΐετα πο Ππαρεῖ. χαοάδὶ μΒοο ἡφηάτπι δἱξ νσα]άε αρϑαυγάππι, χαΐα ἴῃ 
αἰ φαοχος ἴ416 φυϊρρίαπι ἃς (ἶμ1} δηὐπι σεϊδὲ ἀταθοθ πάρ γα 

10 Σεΐπατο, οὔτ πδαΐεν παρ δα), δὲ οογὶς μος, οοπίταγια ᾿ἰϑάδπι ἱπθ 886, 
Οὐιαΐδο ἀρϑυγάση, νἱἀορίτατ. ἤος δυΐετη δοοϊάεξ, δἰ αἰτοσ δοστιτα 
ξειαρεγδηϊία εἰ ἱρπανυΐα ργαθάϊῃβ δὲ, αἰέοσ [ογαιμάϊπε εἰ ἱπίεσιρθ- 
Τδηῖδ. πᾶπὶ ΔΙΏΡΟ ἰυδατια οἱ ἱπίπδι τα ρσγαθαλε δγαπί. οἴεπίπι δὶ 
ἑποιυ τα δὲ ἱοπιρεγδοῖα εἰ [ογάεμο, ἱπιξαδττία ετῖς ἱρπανΐα οἷ τηΐοτ- 
Ῥεταυϊία, δὲ οππνοῖπο φαδεοῦηαυς δγριπιεηὶα δἀάυςὶ ροδϑυπὲ δὴ ρτο- 

ἄστα ποι ἰάειι 6886 ραγίεμι εἴ ἰοῖππι, οταπία δὰ ἰὰ χυοᾶ ἀϊοῖατα 
εεἰ εἴδοϊοεπάστη νυδἰεπξ: πᾶπὶ ατιὶ 1 ἀφ ηῖνις, ἰδ ἀΐσεσο υἱάθιαν ᾿άθμι 
6826 ραγῖο ἃς ἰοΐυπι. τιαχίτηα δοΐδηι ργοργίδα ταϊϊοη δα ἴῃ ἰΐ8 Βαπὲ, 
ἦι φαϊδοε ρεγερίουα εϑὶ ραγυτα ὥρῃ πόσιν υἵ ἴῃ ἀοπιο εξ οεἰετῖϑ 

80 οἰπιτποάϊ τεριιδ. ραῖδὲ δἰῖσω Ὡ181} ργοπέρογς 4αο πιΐπτϑ, οΌτα ραγίεδ 
δἰηῖ, τοΐπτι ποι 811. ἐΐδαχαα ἤοὴ ἰάσεται δυηὶ ρατίθα εἰ ἰοΐυπ.. φυοάεϊ 
τεῖι ἀοβηίίατι ἀἰϊχετὶξ 6996 ποὴ Βδες, δεὰ φαοὰ εχ δί8 οοπβιδξ, ρτὶ- 
πὰπὶ οοηδίἀογεγε ορογίεϊ ἂπ πδίυγα οοπιραγαίυσῃ ΠΟ δἰῖ αἴ Ὡππτι 
δαὶ εχ 116 αυδε ἀϊοῖα δπηξ. φυδεάδπι δηῖτι ἰΐὰ δηπὲ αἰεοὶα ἱπίεσ δα 
πῖ ἡἶ8}]} εχ εἰν ἤδι, υεΐαιὶ Ἰἴΐπθα εἰ πππνεστβ. ἀεϊπὰθ δὰ παῖαγα οοτη- 
Ῥαγαῖαπι οἰξ αἱ ἰὰ φιοά ἀδῆπίξππι εδὲ, ἐπ ππὸ αἰΐχαο ρεῖπιο δηρίθοῖο 
Σμοῖς) δχια παίαγα ςοταραγαδίασι δἰξ αξ εα ἐχ χυΐρυϑ ἰρϑαπι ἀεβπηὶ- 
ἴατα σοηϑίαγε αἰχίξ, ἰπ πὰο ῥγίπαο δηβίεοῖο ἱποὶπξ, δ6ἃ υἱστιπααε ἴῃ 
αἰϊο. ραῖϊεὶ εηΐπι εχ {1 βοὸς ποὰ οοπδίαγο. ἴῃ αι οπὶπι ραγίεϑ 

80 ἱπεπηῖ, πεοδιθε δὶ εἰϊδπὶ Ἰοΐπην ἱπιεϑδε, ἀποοῖτοι ἰοϊαπι ποτὶ ογὶξ ἴῃ 
ὍΏΟ ῥτΐτπιο δαὶ εοῖο, δεὰ ἴῃ ρα ΡαΔ. εἰ γογὸ δὲ ραγίβδ εἷ τοΐστα ἴῃ 
ὯΒΟ ὈΥΐπιο δΌβιεοῖο ἰπϑιηξ, ςοποίάεγαγε ορογῖεξ ἂπ ἢοπ ἱπ δοάδτι 
ἑμεῖηξ, δεὰ ἰπ αἷΐο ραγίεδ, ἴῃ αἷϊο τοῖιιπι. γαγδυϑ 8 πὶ δίπια σατα ἰοῖο 
ἐπίεγεδηῖ ραγίθβ. Ὡὰπὶ ςοπῖγα δοοίάεγε οροτγίεξ, αἱ ραγιρας ἱπῖοσ- 
ἐπιρεὶο Ἰοΐπιη ἱπίεγεαῖ. φαοάεὶ ἰοΐυπι ἱπίογιίξ, ἢοπ πδςθ886 οϑὲ εἴἴαπι 
Ῥασίεο ἱπιεγίίδδθ. γεὶ ἂῃ ἐοΐπτω εἰϊ Βοπαπι διΐ ταδίατα, εἰ ραγίθϑ 
πεαΐγιον; γὙεὶ οοπίσα ρμαχίδ δἰῆξ Βουδε γεὶ τηδίαθ, ἰοΐππι δαΐεσα 
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σιεαἰγαπι. εἔεπίαι Ὡ6 6. Οχ πουῖγο Βοησσα Παρρίλῃ δαὶ το  δϑν, βεσὰ ὃ 
Ῥοϊεδῖ, πεφιμ εχ βοΐ γὙεὶ τδὶϊδ πεαίγυπι. νεἰ ἂπ δἰϊεγμαι αἱἱ παρ 
Βοπῦχα ἀπδπὶ αἰξογαπι πιδίυσι, φυοὰ γατὸ ἐσ ἰΐ8 σοῃϑίδγε ἀϊοϊτισν 
ποη δἷϊ τιδρὶϑ Βομῦτη 4θδτα πιαΐοτη. αἱ δὶ ππρυάεηια ἀϊοδίυτ ο0π- 
ϑίδσε εχ ζογετυάϊπε εἰ ἔαἶδα ορίμίομε. ὕδηὶ (οὐἰϊπιὰο τιδρὶ5 ἐσὲ 
Ῥβοπῦτα αδπι ζαΐδα ὁρίῃΐο τηδΐατα. ετρὸ οροτίεραϊ εἰίαια ἰὰ χψαοά 
εχ Βὶδ οοπδίασε ἀϊοίτατ, εἱ φυοά τραρὶδ δϑὲ, φοῃϑεαίθῃ8 6986, εἴ γεῖ 
οἰταρ ἰοϊτοτ 6886 Βομαπι γεΐ πιδρὰς Ῥοπυα αυδιη ᾿παΐυαπι. δὴ δος 
ἤοπ 6δϑὲ ῃϑοθεδασίαιη, πὶδὶ υἰγάταστιε δὶς μὲσ 86 Βοπαμ γεὶ τρδίθτ 7 
ταυϊτα εὐἰπι εἴεενα, οἰδὶ ρδῦ 86 ποῦ δυπὶ Βόπα, ἰδαιδπ δὶ σατα 4ῸΣ- 
μ»υϑδάαπι σοπϊαπφαηζας, ἤπηὶ βοπα. αἰϊα εππὲ οοπῖτα, Δοογατω υἵτττα- 
406 εϑ9ὲ Βοπῦπι ; δεὰ δἱ σοπἰπηρπἴτν, φυοὰ εἴβοίτζυτ, οϑὶ σπαϊπσα νεῖ τ 
Ἀθαυϊγοτη. χαοὰ ταοάο εἰϊχὶ, πιαχίπιο ρογορσασμι εδὲ ἴῃ 18 φυδε δυπξ 
ϑοϊυτίδ νεῖ ἱμεδὶργῖα. αυκοίύζαμι οπίτῃ ΡῬΒασμδοδ ἰϊὰ 88 Βαρθηὶ αἱ 
αἰγατηφιια δἷξ Βοπυπι, 8εἀ εἰ δυῖρο ταϊχία ργβθβεδηΐασ, πιδῖδ εἶπε 
'τασϑηδ υἱάσπάυπι οϑὲ ἂπ αἰαὶ ἀϊορίογ οοπείατα εχ πιεϊϊοτὶ εἰ ἀδ. 
τετίοσὶ, φαοτγτν τπϑίϊογα ξοΐυπι ποπ 9811 ἀεϊοτιαθ, ἀετογίογε δαϊεαι 
χρο πα, δὴ π6 πος ηυϊάοτα πϑοαϑϑδγίυπ εθξ, ἢἰδὶ δᾶ εχ φυΐθα ἐοΐωσα 
οομείδί, οἰπὶ ΡΕΙ 86 Βοπα 7 πὶ ἰϊ5 δηΐτη ΄Πυδθ ΠΟ διπ|ι ΠΟΓ δα Βοπδ, 

ὯΪΒ11] γοΐαι τοϊυτα ποῦ οἰξοῖ Ῥοπύπι; φιοπιαάπι ἀν ζὰ τὶν {ιλε 

τηοάο ἐἰχὶ, ρεγορίοεγο ᾿ΐςθε. ργασίογοα υἱδοπάυτι δδὲ δ ἰοῖπμι εἰς 
«ἰϊογὶ Ῥατιὶ βυποηγμναπι, ἃ δηΐ 6556 ΠΟΝ ἀεβοῖ, ααριαδάτι οαυτο 

Ὧδ ἰπ δ. 1115. φυϊάθπι: πᾶτῃ 5.11} μῸ}}1 οἰ δια δηἔοστσ 6Χ υῖρη Ὁ 

οοπϑίδὲ δΥ̓ΠΟΉΥΙΩΔ 68ῖ, Ργϑείεγεα ὃπ ΠΟῸ ἐχροσυετὶϊ πιοάυτα οοτα- 

Ῥοοϊεοπίδ. ποη 8819 επὶπα γθῖὰ ἐχρ]ϊοαῖ ααὶ ἀϊοὶ! τεπὶ ἐσ Ἠΐ8 οοα- 
δϑἴατα, φυΐα που {ΠΠυὰ δοΐαπα, εχ μί5 οοπεῖαγε, δεά ἰϊὰ δχ μἷδ οομδῖαγα 
εβὲ οαἴποααε ταὶ οοχηροοίϊαα δδβεπῖϊα, οἱ ἰδ ἄοπιο ρεγϑρίοὶ ροξεδε. 
πεαὰς δηλ 4αοουπαθδ ᾿ποάο μαδς οοπιροηῃαπίυγ, ἀοιπτϑ εδὲ. δἷπ 
δυΐοη 6886 πος οὕτῃ 1110 Ἰγδάϊ ἀοτῖξ, ρσίπιυπι ἀϊσοπάπαι εδὲ μος ζαμα 
1110 ἀϊοὶ ναὶ φαὶα εδὲ μος εἰ "]υἀ, γδὶ φαΐ εδὶ μος εα 116. πιστὰ φεὶ 
ἀϊεῖι παθὶ οὰπι ἀααα, ἰς δυὶ πιεὶ εἰ δαυδπι ἀἰοἰξ, δαὶ φασεχ τε ϊὶο εἰ 30 
δ΄ σοπϑῖαϊ, ᾿86}}6 αἰτύταν!8 ποτιιπι ἰαϊοαῖον ἰάδτα 6886 δἴαστις ἤος 
οὐκὶ ἴ]ρ, ἐαάοτ ἀϊοὶ ροΐϊογαπὶ 4086 οσοπῖγα υἰταχανὶδ ξοτΌτῃ μαῦΐϊο δηΐδ 
ἀϊεῖα δαπε. ρῥγδεῖεγεα ἀϊδεπραθηάυτι εϑὲ φιοῖ τιοάὶδ ἀἰςαῖαγ αἰ εγοσι 
ὅτ δίξεγο, οἵ οοῃϑιἀεγδηάιση δη πῸ]}]ο τι οάο δἱξ πος οὕτα ἰἰϊο. ἀξροῖ 
αἱ ἀϊοδῖατ αἰϊοσυπι συτα αἰζεγο υὰ] αἱ ἰπ᾿ αἰ φιο δοάετι δηβόδβοξη, 
δἀτιοάυτα ἰπ δεῖ οἱ ἰοσεπάο 5 ἰπ ἀπΐτπια, νοὶ ἐὰ εοάοι ἰοοο, νοὶ ἴῃ 
εοάετα τειιροζα; Ὠ}110 δυΐοπι τηοάο γϑττιπι δὲ φαοὰ ἐπ εἷς ἀϊοίοτα ἔτι; 
μ᾿ πΌ]]ἴὰ 5 τεῖ 6688 ἀθβηϊοη θαι 186 Ἰγα ἢ ἐδ, φαὶα ΒΏ}]Ὸ τποὰο 
96. οὔπι 1110 εϑ:. φιοίαί ἀϊκηποποσιθ σι. τποῖδα αἰξϑεισα οὔτι α]- 45] 

ἄογο ἀϊοαϊυς δά μιὲθίϊα, σόγυτη δἷῖ ἴθ οοάομι τοι ρογο πξγασ 5:6 ἔπι 6698, 

οοπδίάογαγα οροτίθξ δῃ ςοπϊηραῖ ποῖ αὐ ἰάδπι γοίοττί πΐγασπσαθς 
Ὡς εἱ χυῖν ογτυάίπεπι ὁ ππΐοτῖς αὐδαςίατη οαπι τοῖα σορίξαξίοννθ. 
σοπεηρίε επίτι. αξ αἰϊαιιΐο αὐνδαοίαπι παροαξ ἐχεροϊαπάϊ, τϑοίδτη 
δυΐετα ΓορἠΔοποιι οἷτοα τΓὸ5 βαϊαργοβ: δϑὰ ποπόσπτι οτιῖδ ὁδὶ αὶ 
εοάειι Ἰεηροσα μαβεῖ πος οὐπὶ ἰΠο. ργαθίογοα ποῖ δδὶ [οτιῖβ οὕὔδιη 
δὶ ἀιηΡο δὰ ἰάδιη σχεΐεγδιίιν, υ οἱ αὐ τὸς πποδίοασ. πϊ 81} δπΐπι ὑτο- 
ὮΙΡεὲ {πο ταϊδυς αἰϊφαίς εἰ αὐδαοίαπι οἱ γθοΐατε σορίταξοποιη παΐδνεαι 
εἶγοα Γ68 χηδάϊςαδ. δἰίδιπεπ πὸ πἴο συΐάοπι 65ὲ ἔογεῖς, φοὶ μος οὐτὰ 
1119 Βαθεῖ: πος δηϊΐπι δεὶ ἀΐνογσα παἰγισθδ δογαμι τοὶ ἀεθεῖ, τὸ 
πεπα δά φυδιϊ θεῖ δδηίίονη τόμ, δε αὐ ἰοττπἀϊπῖς ἤποι, γοϊπα 
δὰ ΒΕ ]οα ρεγίοαϊα, δοὶ οἱ χυϊᾷ αἰϊαὶ τααρὶς αυᾶτη πος δοὲ Βπία. 
ποηΏ.}}α γογὸ δόγτπι 4υδο ἰΐα Ἔχρ ἰςαπέαγ, παϊΐο ταοάο σὰ ἀϊσξατο 
αινϊϑίοπειη Ἄοδάππι; τοὶ ἱγὰ οὶ θοίοτ οὔτε δαὶ δεϊπιαιίοπδ οοῖ- 
ἐετωρίαδ. μος δὐΐπι ἀεδείαγαὶ ἀοϊοτγοιη ρίροϊ οχ δοϊαστοοάὶ Ἔχ  βεϊτονδ- 
ἄοπο. αἰϊφαί δαΐετα ἐχ πος βίρηϊ ποὶ οϑὲ ἰάθτη αἴσπιδ 6556 ἢοο 
οὔπι 1110, δεσσπάυτι Ὠλ νιν οοτγιι τηοάονται φαὶ ἀἰοτὶ ἐποττπε. 

14. Βαγεὺ δἱ ἰοΐυτι ἀϊχὶξ 6596 πογατι σοτπροϑίτοπειι, αἰ αχιὸ- ἐὺ 
τοῦΐ 6486 σοτηροοί ομοτι δπίπιδα δὲ σογροτῖθ, ρτίτηπι οοπαδογωτα 
οροτίεξ δὰ ποῦ ἀἰχεγῖξ ψιαὶϊο οοπιροοίτϊο δἷῖ; υἱ δὶ φυῖδ σᾶτποτα ἀ6- 
Βπίεῃϑ δὶ οἱ ἀϊχεγὶὶ εδὲ οοπιροδίτἰοποτι ἱρτιῖδ εἰ ἴεῖτας δὲ δὗσί}. 
ποπ εἰΐπι 8815 δδὲ σοπιροδιοποιι ἀΐςετα, δε εἰ τὰ] δὰ εἰξ ἐχρὶ!- 
οὐγὶ ἀεθεῖ, συδπάοφυϊάεπι ηθπ δ φαονίς το ὁ μδες σοτηροτιϑαξιτ, 
φᾶτο Αξ, δεὰ εἰ ἔος πιοάο οοπιροπαπῖαγ, σατο, 9ὲ 1110 πιοᾶο, οἱ. 
φαδησχύαπε πεαϊγαπι Εογαπι σαδε ἀἰχὶ νἰ ἀοἴατ 6886 οπιπίηο ἰάειν χαοᾶ 
ςοπιροδίῆο, φαοηίοιν ΟἸδῺΙ οοταροδίοηΐ ἀϊθεο]αϊο οδὲ οοπεγαγία, 
Ὡδαϊγὶ δυΐετα δογαϊῃ ΠῸΔ6 αὐχί χαϊοφύδτι δδὲ οοπέγαγίμαι. ργδεῖεσεα 
εἰ δεφὰε Ῥτοβδϑιῖϊε εἰ Ἵὁπιῃε ςοτωροιίζαπι εεθε οοχηροαί οι όσα γὙεὶ Ὁ 
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πυϊππτο, ὑπυτοαποῦσχας δα ΐεπι δυίτνδὶ, σΌσΑ οἷξ ςοτηροϑίδατα, ποη δόξ 
εοταροῦίεο, πὸ δἰϊαὰ φυϊάδια αἴδαπι οοεπροείξαμ ετὴξ οσταροβίῦο. 
γβείοσεα οἱ πδίιγα σοιπραγαῖατη δἱὲ τὶ δεατς ἰ; αἰίΐσαο οοῃίγατία 

τησίηϊ, οἱ δἰ φαῖς ἀεβηϊεγὶς ρὸτ αἰδοταπι ἱαπίστῃ, ραῖδξ δαπι ποῦ ἄεβ- 
πἰνίσθ6. αἰϊοχαὶπ δοοίάεϊ ἂξ εἰπδάοπι τεῖ εἰπὲ ρέατεθ ἀεβηϊοπεο: 
φυϊὰ διΐπν διαριϊα8 ἀϊχιε φυΐ ρετ μος φυδπι φαΐ μεν ἐϊϊαά ἀεβηϊνῖξ, 
ἐὰπι. παίαγα σοτηραγαίσιπι δὲς θΣ ἀηΒὸ ἴῃ δοάεπι δέχπε ρἱρτιαπτυτῖ 

δ 1Δ]16 δὐΐεπι οδὲ δηΐπιας ἀεβηηΐο, δἱ φαϊάεπι εδὲ δα βϑιδπῖα δολεηδα 
σΑραχ: δεᾷπα δηΐτα δϑὲ ἱβτπιοξαπῆβο σᾶραχ, ααοάὲϊ οσαἱ κἄγεγϑειϑ Ἰοῖδπι 
ἀΔοβειϊοπετη δυραυιπδηὶϊα ποὴ δαρρεῖδηϊ ργορίεγεα απο ἐοξτιτη σορτΣ- 
{πᾶν ΒοῺ 811, οοπίγα ρασίεηι δἰ ἔσαδηι οροσγῖοϊ ἀγραιβοδεδγὶ, δὶ χαδε δἱξ. 
ποῖ πεὸ υἱάθαϊας τεοὶς ἐγαάξια: ευθγβα εηἷπὶ ραγὶς εξίατ τοία ἀεΆ- 
Ὠἰξῖο δυεσιίτυτ. οἱ φαδδοῦηις ὅπηξ ΟΡδοῦγας ἀεβηίοπ 5, εδ9 οοΓ- 
ξεπάο εἰ τείοττααπάο, πὲ αἰϊᾳιϊὰ ἀοοίατεηὶ οἰ πὲ ἀγζατηθηῖδ δῸρ- 
δἴδυι, ἰΐὰ οοπϑιάογαγε ορογίοῖ. πϑοθϑϑ6 δϑὲ δηΐπι δὔτῃ (τὶ τεβροῃ- 

10 τὸν, γε] ἰὰ χαρά δ ἱπέεγτοκαηΐθ μβεδιναϊταγ δάταϊτογε, ταὶ ἱρδτε 
Ραϊοίαςετε ααϊά ταπάρηι οἷ: φαοά ἀεβηδίοιε 9 κτιϊ δεδίωτ. ρτδεΐθσεα 
χαδτηδάιηοάστι ἰῃ σοποϊομί 8 Ἰαζοτι δοϊδεὶ δαπε ἔδγγε, εἰ δἱ τα δἰ ϊοσ' 
δὲ εα χιδε ἰδία οϑὲ, ρτγίογοι δργοζβϑηὶ, ἰΐα εἴδσα ἰπ ἀεβπιεοηῖθα8 
ἔλοϊεμ άππι 6ϑὲ, αἰΐδαιια δάἀποεπάλ ε8ῖ ἀεβηϊῖο. πδηι δὶ μδθο υἱάδα- 
"Γὼγ π ΠΥ 6586 ἃς τηαρὶδ ἀεοίατασε τοῖα ἀεβηίΐατι, ργοίδοϊο δυεγϑα 
οτὶξ εὰ χυδε ροδὶία ἔπεγαϊ, σπλπάοσχπ ει ηοὰ δηπὲ εἰυδάειη ταὶ 
Ῥίατες ἀεβηίτιοπεβ. δὰ οὔπηεδ δαΐθτη ἀεβηϊοηθε ἐνογίθη ἀδ5 ποῖ 
ταϊοϊπηατα εἰ ετθεηζαπι δϑὶ, δὶ στβ ϑροῦτῃ ἴρ86 τέῖῃ Ῥγοροδίϊαχω δοῖτ 

80 ἀεβυίδι, δὰϊ γθοὶα ἐγαάϊξασο ἀεβηϊείοπετι ταρεῖδξ, πεοθϑϑὲ δϑὶ δηΐτη 
δ ἀυδοὶ 44 εχεταρίατ οσομζακίεηξθθ ρεγδρίοίδπνι εἰ χαϊὰ ἴα ἀεβηί- 
Ὅοβε ἀοιίάεγειασ εἰ φαϊὰ διροσυδοῦο εξ βαϊεοΐατη. ἰξαηαθ τοαῖοσ 
δεξυταδθηϊοτωσι οορία ϑιρρεῖεῖ. ἀδ “6 ἱψίξατ 4π26 δὰ ἀεβηίποπει 
Ροτιηεαϊ, μαςτεδυ9 θάοῖπηι εὐῖο. 

; ΥἹ 
4. ὔὑτταπι δπΐευπ ἰά. ἄε ᾷο δρίξιν οἷς ἰάστα δὴ ἀϊγεσγθασι, δ6- 

φαπᾶσπι εὔτὰ πιοάστῃ ααὶ ἱπῖεῦ πιοάοϑ δίρτα ἦε εοάετ ἐχροβίϊοθ 
δϑὲ ππαχίτηα Ῥτορυῖμϑ, ππης ἀϊσαυη στα εδὲ. ἀἰοο δῖα δαΐετε πιαχποα 

30 Ῥτορτγίθ ἰάδτα ε886 φαοά εϑὲ ππτπετο θπππι. ΘΟ. ϑάδαγο δυΐοτα οροτ- 
τοὶ δἴησππης μβεριμβοεηΐα δύταοτε εχ οαοῖρη εἰ οοπίηξαϊίδ δὲ Ορροεξεῖδ. 
πηι οἱ ἰπδιι 8 6οὲ ἑάεπι φαοά ἕοτεἴαάο, εἰίατα ἰαβίπϑ εδὲ ἰάετι συοά 
ἕοτιῖο, εἰ ἱποῖθ ἰάθη αποὰ ἐογθεεγ. δἰ πι}}}8 ταῖο εβὲ ὁρροδίξοσαπι. 
Ὥδηι δἱ δδες βιπυὶ εὐ άθι, εἰΐδπι δὰ Ζυδὲ Εἷϑ Θρροβπηίοτ δαηϊ εαἄοτη, 
φιοούπφις δοττῖῃ 4008 ἐϊχὶ πιοάοτιπι Ορροπασίατ. π|}}}} δηΐτὰ 
ἰδθγεδὲ ἱμιΐς δὰ 11} οοπέγαγιτιπι ϑυταδῖσ, φαοπίαπι εδάετη βιδξ. 

152 ταγδυϑ οχ 116 4086 οἴβεϊεηαϊ εἰ ᾿πϊοτιβιοπαϊ νἷπι μαροπξ, πδΌΠΟΣ εχ 
οτῖα εἰ ἰηϊετιυ, εἴ οἴδηίηο εκ ἰἰ5 χιδς δεατς αἴϊεςξδ θαπὶ δά υἰγττη- 
π6. φαδλοουπηθε επΐπδι δπρ  ἰοἰϊες ἐβάετα δαηξ, δοστιτι δεατι οτῖτδ 
αἵ ἱπίοτεϊτιδ δυηξ άδτη, πδεηοι πε εἰβεϊοπάϊ εἴ ζαδς οοΙτιπηροπάϊ 
αἰ Βαροδὲ. οοποίάεγαγε εἴΐδτω οροτῖδξ, φθθτγαπι Αἰ τετατ τοαχΐπι8 
ἀϊοίτατ φυϊάν!ε, ἀπ δὲ δἰζογαχτι εόγαιι δε οΌπάπε ἰάδιι τναχίσιο ἀΐοδ- 
ἴατ, φαοιπαὐπιοάυτι Χεποογδῖεβ Ῥεδίμπα υἱέδαα σὲ ρτόορατι ἀεδιβοῦ- 
οἰγωὶ δαπάθτι 6886, αοπίατι ἱπίε οπηδ8 πιαχίτης εἰἰροπὰδ οδὲ υἱΐα 
Ῥτοθαὰ εἰ υἱΐα βϑαῖδ. ὑπῆπὶ ἐπίτα τοὶ φαοὰ εδὶ τιλχῖταο εἰ ξεηᾶπτ εἰ 

40 τπαχίτηιπι. δι οΥ οοπείπρὶε δὲ ἰπ ςεἴογὶα οἰπσινο ἀἱ τεθπδ. οροτῖοῖ 
δαΐεπι πἰτατηαι!α δοττπι Ππ86 ἀἰοαπθιγ τορχίτηα γε] τιαχίπις εἰ κεπάα, 

. 8886 δαπι ππῖπετο. δἰ οσαὶ πο Ῥσοβαδέϊτογ ἰάσπι 6886. Ὡε4Π6 εηΐτῃ 
πδορθϑα δϑῖ, οἱ (ου ἄδειαν! αταεοοσαπι δαηξ Ρεϊοροπηοδὶ οἱ ας εἄδο- 
τοομᾶ, εοϑάδῃ 6966 Ῥεϊοροππεδίοϑ εἰ [ϑδοθάδοπηομίοσ, χαὶδ δου δδὲ 
Ὅπυϑ τπεγο Ρεϊοροηπϑαβ εἰ ᾿δοεάἀδεοιβομίδδο; δο, πεοοῦθα οϑὲ 
ΔΙτογπι 8Ὲ} αἰξεγο οοπεπογὶ, φαθροδάτηοάττα 1, δεοάἀδοπιοπι δῸΡ 
Ῥεϊοροπηθεῖϊ5, δἰϊοχαὶ σοπεπξεξ εο8 ἱπυΐοοτα τρο]ίοτθο 6866, Ἀεὶ 

4 Αἰϊετι ΦῸ αἰϊεγίβ Ἵουξιπδαπῖατ. πδοθῦϑα οδὲ επὴπὰ Ρεϊοροπη δῖον 
το ἴοτο 6686 υδοοἀδουηοηῖβ, δὲ χαϊἄθτα πο οοππηφηξαν δἰξογὶ ΒῸΡ 
αἰτοτῖα, φαὶδ οεξετῖβ οπιηΐραδ δυπὲ τι θἰογεβ. δἰσηλ! τοσσας ἤδοδθϑε δῖ 
1μδοεάἀδειποηΐοθ πε ϊϊογεϑ δ686 Ῥεϊοροπποοὶϊδ: πᾶ εἰ δεῖ σαπὲ το σαὶ 
οἴαπῖθυϑ πλοἰλοτεθ. σαᾶτο β6 ἱπυΐσοι θα ογε οἰ ποϊαπξαν. ρδισὶ ἱσιίας 
πΒΌπι ὨΌΙΠΕΤΟ 6866 ἀεθεγο ἰὰ φυοὰ ορίπημη εἰ τηαχίτατιτα 6886 ἀϊοιτατ, 
δὲ [αἰώττιπι εθἴ πὶ ἀοταηοποίγεϊατ 6856 ἰάθμα. ργοῖιάς πε Χοηοογδῖο 
φυίάουα ἀεπιοηοῖγαι, χαὶα τἱϊα Βεαΐα εἰ υἱἕδα ργορα ποῃ δδὲ ὑπ 
Ππυμηοτο. υοοίγοα ΠοΠ εϑὲ Ὠδοδθδα δδηάθτιη δϑ6, 60 αιοά δἷπξ 

10 ΔΙΩΡΔ6 ϑιλχίπια οἰϊροράδε; δεά αἰϊεσα ςομπηποιυσ ΦῸΡ δἰξεγα. ἱΐετι 
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οομοίδεταγο οροτίεξ, ἐϊ αἰτετατα δογτιπν 7085 ΦΌΩΣ ῬτοΒοοἷξα εἷς ἰώοτα 
ἀαοὰ τεγιίππι χαϊρρίαπι, δὴ εἰέδτω δἰΐθστιι οἷϊ ἑάστι φυοὰ {πὰ μοτ- 
Ὅαπη. πὶοί δηΐπι δὴθο εἰπὲ εδάεια χαοὰ ἰάειι χαϊρρίαι, ραϊεξ δὲ 
πὸ ἰδῖεγ 86 χηϊάετα ε886 δηάεπα. ργδεῖδσοα οοηϑβϑιάδγαγε οροιίεϊ ἐς 
Βογαπι δος δ!  Β5 δὲ ἐχ [15 φαίθας μδες δοοὶἀᾳπξ. ἤδίὰ αδο αἰϊεσὲ 
δοοϊάππι, εἰἴΐαπι αἰϊεγὶ δοοίάθτε ἄδεθεπὶ; εἰ φαίβδυβ δἰ ἐδγΌσα δογαμα 
δοοιάϊξ, οἰξδε δἰΐογαπι ἀθθεὲ δοοϊάοτε, οἱ φυϊά δαΐοτα πόγαν ἀϊϑετο- 
Ῥεῖ, ράϊεξ ποῦ 6656 δαάεπι. υἱάδγο εἴϊατς τίδξ δὰ ποῃ τὰ ὯπῸ 
οδιεβογίδα βθΏογα ἅτ Ρὸ 5ἰηὲ, δεὰ δἰἴδιιπι φαδἰἸδίθτω δἰΐδγααι στιδα- 
Ἐϊδΐεπι το] δὰ δἰ χαϊὴ τγα]αϊϊοπετα ἀδοίαγεῖ, σαγθυθ δα δι πσίαν- δ 
4πε ποι ἰάσιη 9811, 56 ἃ αἰτεττιηι δὶὲ Ῥοωυπι αἰἔδγυσα τοδίτιπ, τοὶ δἰ ἴθ. 
ταῖι Υἱγέαϑ δἰ ἴθστμι δοϊθηξία. ὑαὶ δὴ ἰάετω χφαίάδθτη ξἜιαϑ, ποιὰ ἰδαδαπὶ 
δδεήεηι αἰ εγεηϊας αἰτίφαε διεσιυαπῖαγ, ϑεὰ αἰξετὶ δοϊεπεα οου- 
ψεχηρ δενα δἰ οτὶ δοῖϊνα, δἰ1η}}15 εϑὲ δἰϊοσαμι ταῖο. ργδοῖεγοᾶ εχ ἐ0 
4ποα ταδρὶ5 εϑὲ ἀσραὶ ροϊετγίξ, δἰ αἰϊδγαπι γεοὶρίαϊ ἰδιση οηετα, αἰξο- 
τασι Ὡ0Ὼ ἰΐεηι; ταὶ ἀπαθο φαϊάδηι τεοὶρίαπ, πο ἴδπιδη δια! 4Ό6π,» 
βἀτηοάππι χαὶ πιαξὶς5 ἀπιδῖ, ποῦ πηρρὶδ ουρὶξ ΠοΠειμΉΡ γα: ἰΐδαιμδ Ὡοα 
Ἰάδοτῃ δδὲ ἅπθου δἴσιε οὐρίἀϊϊα5 σοπουδειάϊ. ργαοίογοα εχ δάϊεο- 10 
ὕοπο, δὶ αἰττίηαας εἰάδηι δάἀϊδοῖατα ποῦ εἴδοίαϊ ἰάετη οι. γεὶ δὲ. 
ἐδάξιῃ τὰ δ υἴγοφιε ἀεέγαςία, φυοά τοἰχπῦπι δὲ, ἀϊνδγϑυτη οὐξ, τὲ 
οἱ χαὶδ ἀϊχετῖε ἀπρίπηι ἀϊιηὶ αὐ! δὲ παπἰ ει ρ] τα δἰπερὶ! ἰάδτι 6886. ὩΔΙῸ 
εἰ ἂῦ αἴἰτοσυε ἀειταμεῖυτ ἀἰπιϊάϊαι, δα 4.66 τεέϊφεια εὐπὶ, ἰάοτῃ 46. 
οἰαγατα ἀεβεγεηῖς πεὸ ἴάτιθη ἀεοϊαγαῖ: ἀπρίαπι επΐτη οἵ τα] ρί ποι 
ποῦ ἀδοϊδγδηὶ δαπάδιη τοῖα. Τοπϑίάσσαγε δαΐειη οροσγῖεϊ ποὺ δοΐπτα 
ὅτι ἰῶτα ΜΡ Ἰπηρ 851 116 δοοϊήαξ ργορίεν ἐμεδίπ, δε ὰ εἴδαπι δ 6986 
Ῥοφοῖ! εχ πγροιϊποεὶ, τὲ [16 δοοίἀϊ 4ὺλ ἰπαηδ οἱ δότίδ ρ] επῦπι ἰάεσα 
688ε δρδεσυηϊ. Ῥαϊεῖ δηΐπι, δἱ 86 ́  δχδδῖ, πὶ βῖ]ο ταΐϊημβ, ἔπαταο ταδὶ: 30 
ἧπδμε ἴοσε, φίεηπτη υϑσοὸ δασὶδ ἈΠ Ρ] 15 ποῦ ἔοτε, φαοοῖγοα δα ρροβο 
αἰΐσαο, δε υεγο 8δὰ αἰ5ο (51 81} δηΐτα γεξεσγι), αἰξούτιω δόσαν 10}}1- 
ἴας, δἰΐογταυι ποὴ ἰΐεπι. ααᾶγο ἤθη ἰάδτι δαπὲ, τὲ δαΐεπι ππίγετδαὶῖ- 
ἴεν ἀἴοαπι, εχ ἰ159 φαδε χαοιποάοςυπααε πετίᾳιε Ἀγ απηξαν, εἴ απὲν 
Βπ8 δες δεϊγιβιιππίαγ, οοπβίδογαγα οροτγίες δὴ δἰϊσυθὶ ἀϊβογερεῖξ, 
πᾶτῃ 4αδε ΔΙοτὶ διιτ παπέαν, αἰτοῦ συοαπα δεεγιραὶ ἀδρδος; εἰ φαΐ 
Βπδ αἰΐοστιπι αἰιγὶ ειϊξασ, δἰΐδπι αἰΐεσοτν διεῖθαὶ ἀεθεξ ρῥγαεῖογεδ 30 
«οἷα ταῦ ϊῃρ πιοάϊς ἰάδαι ἀϊοίτατ, ςοποίδετγαγα οροτίδε δὴ 4110 φασάδτα 
ταοάο ἐδάετι βἰπὲ. πᾶπιὶ 4π86 βδηστε τοὶ δρδοῖε βαπιξΐ εδάει, πὸῃ 
μδοϑϑϑα εϑὲ δἴδιῃ Ὡυτθτο δδάσιη 6686. σοποδγαθίιηυ ἃπίοτη Ὀἰγαα 
ἰΐα εἰπὲ εδάθιη δὴ δεοιβ. ργαδαδίοσθι δῃ ροϑϑὶξ δἱίδγιει δἰπε δἰΐεσο 
6486: δὶς δηἰπὶ ἰδ ποτὶ δσππς. ἰοοὶ ἰρέϊας κὰ ἰάδια ρεγαπειηϊει ἰοὲ 
ἀϊοπηίασ. 

2. Ῥαῖοὶ δυΐθπι εχ ἰϊ8δ φαδο ἀϊοῖα ἔθδγαπξ, οσθπ δ ἰοοο9 δὲ ἰάετα 
Ῥεγαποπῖθδ, χαὶ υἱτὰ Βαρεπὶ ἐυεγίεπάϊ, εἰέαπι αἀ ἀεβηϊίοποπι γϑῖας- 
Ἰωπάδπι πε]68 6566, φπορηδάτηοάσια δηΐθα ἀϊοίατ ἔξ, ἠἰαὶ οπίτη οὲ 
βοβϑη δὲ ογδῖϊο ἰάςπι ἀεοΐδγεπξ, οοπϑίαξς εαπὶ ογαϊοηεπι φαδε ἱγα- 153 
ἀϊα εοὶ δοῃ ε86 ἀεεπιδοπδιν. δογττι δυξετῃ ἰοοοιτῦ σοὶ δὰ οοιι- 
Βιτωδυάσιι ναϊοπξ, παὶ]ὰ5 ὩΕ}}}6 δδὲ δὰ ἀδβηἰοη δια ̓ ρδὴ ολιπον ἐρμϑὶ 
ΟῚ δηϊπι 88 818 εδὲ ργοβᾶγε ἰάεπι ε986 φαοά οταίϊϊοηϊ εἰ φαοὰ ποταϊῃὶ 
Φυ  δοΐοπι 68ξ, δὰ ἀεβειοπεπι σοπβτγεθαδηάσ ; δοὰ εἴ οςεἴοτα οτβίδ 

δὲ ῥτγδαεοορῖδ δυηΐ, ἀεβηϊίοποπι μάρεγε οροσίοξ. τοίαϊδγο ἱψιῖας 
δοβαίποιεια Βοος χτποΐο εἰ οχ Ἀἷδ δεῖηρεσ ἑθπίδβαιη δϑὲ. 

3. Ουοάεϊ σοπτταατε σοϊϊπνιαθ, ρτγίμουση ϑοῖγο ορογῖεξ πϑαδ- 
πῆι δαξ ρϑιςοῦ δογτα αὶ ἀἰϑρπίαπι ἀεβηϊτοποτα δγ οξίδηι ο οΘΌ- 
εἰαάδτε, ϑεἃ οὐηῦ δ Ἔδπὶ ῬΓῸ ῥγϊποίρίο. ϑῆμετε, φαδιοδάσποάμν ἔ8- 
εἷαπὲ αὶ εἶτοα ρεοπιεῖγίδιη, εἰ 4υὶ οἶγοα πΌπιογοδ, εξ χαὶ οἶγοα αἰΐας (0 
οἰποτιοάϊ ἀἰδοὶρὶ!η88 γογϑαπίυγ. ἀεϊπάε δοίεπάπμι δὲ δἰ 6956 ἐγαὸ- 
τΔϊουηϊδ ἐχαυίοιϊε ἐχρόπεγε δὲ αυΐά εἷἱξ ἀεβηϊίο δὲ φβοπιοάο ἀεᾶ- 
πῆγε ορογῖθαι. πῆῆς Ὑετο, 4ποά ἰπ ἀϑῦτα ργαεδοῖεση δαβοῖϊϊ, Βο 6 
τδηϊάπι ἀϊοοπάππι εϑοῖ, 8] ορίϑταο οουεϊαάϊ! ροϑθα ἀεβηϊείομεια εὲ 
φαϊἀ ἀτδίοτα. πᾶπὶ οἱ ἀεβηΐῖο 6δὲ ογδῖο φαὰς ἀεοϊαταϊ τεὶ γα ἀΐ- 
ταίδιη, εὲ ορογίεϊ δὰ φυδε ἰῃ ἀεβηϊίοπο δε σὶ ασηνοτ, οἴ δη ἰπ 4π86- 
δίοης φαϊά εδὲ τεὶ δοΐα διγίβαὶ (δεγ υππιογ δαΐδιν ἴῃ χαδερίοδθ 
χυϊὰ δερξ ξεῆετα εἰ ἀϊ[εγθηιίδθ), ρδγδρίοσπτι εϑὲ, δἱ 4ιυιΐδ δϑαγα ρϑασὴξ 
δα Ἰαπιπιθτιοο 4πὰς ἰῃ φυδοδιίίοῃε ηαίά δϑὲ τοὶ δι τἸραπηίας, οτα- 0 
Βοπεῖο πε δες ἰρθ8 ᾿οπεποξ πϑοθϑϑᾶγίο 6886 ἀεβηϊίοποτ, πα 
ποῦ ρμοϊδϑὶ 6886 ἃ]ἴα γεὶ ἀθῆπι ἴο, οὔπι πἰ ἰΐ απ ἴῃ χαδεϑείοης φαὶὰ 
εεἰ τεῖ αἰτὶρυδίοτ. ἀεβηϊ ον ἰρττογ αΥ]]οξίϑταο σοποϊαάϊ ροϑ89ε ρετ- 

ἰσπστω ἐδῖ. θχ' φῃίραϑ δυΐετα οροτῖδαϊ εϑῃὶ ςοπδίγαετο, ἀεβπιίατα 
{ε ἰα αἰϊε ᾿ἰθτίς ἐσ χοϊοιτπε, ατρά γεγο δὰ ργοροείζαχη χα οῖμ 
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ἰός, πὶ ἰοοὶ ὩῈ169 σαπξ. σοί ογαηάτηι ἐπῖτα δεῖ πὶ ςοπέγασιϊε δὲ 
ΑἸιο ορροαϊεῖε, εἰ Ἰοῖκε οτδθομε δὲ ρὲγ ραγίδβ ἱπδρίοίεπάο. πιᾶτα εἱ 
ὈΡΡοϑιΐα ογαῖΐο εϑὲ ορροεϊϊδε γεὶ ἀεβηϊῦο, δέδτω οσδομπεια δῶτα 
ψιδε ἀϊοίδ 6ϑὲ τεὶ ργοροϑίιδε ἀεβηίβοπεπι 6886 πβοῦδθϑε δὲ. {πο- 

δὺ υἱᾶπι δηΐεπι σοπἔτδγοσισα ρ]αγεδ διιπὶ σομπ ΘχιοΏ 68, ϑατποπάα εϑϊ εχ 
φοηἴγαγιθ δα αιδὸ, τοαχίπια ὙἹάδγί ροϑεῖξ οοπίχατί ἀεβηϊεῖο. ἑοίδθ 
ρίας ογαθοπε, φασπιδάτηουτα ἀϊοίαπι εδὲ, οοπδίἀεγαπάδα δπηξ, 
Ῥὸτ ραγῖος δυΐεπι 8:6. τίσι οδίθμαϊζαγ βδητ8 αιοά ἱγαάϊξαπι ἔπι, 
τϑοῖα ἐγαάϊταπι 6886. δὲ δηὶμ σΟὨΙΓΑΤΙΌτα δϑὲ ἴῃ ΠΟΏΤΑΓΙΟ βΘΏΘΓΘ, 
φαυοά δυίδτι ργοροδίξαχα αϊξ, πο δδὲ πῃ ἐοάεπι, ργοςῦ! ἀυθβίο ετὶϊ ἰπ 
οοπνατίο, φυΐα Ὠδοθ886 δὲ σοπίγασίδ υα] ἴὰ δοάθπι βθηθγα τοὶ ἴῃ 
εοπέγατιῖθ ξοπογῖραι 6896. ἃς αἰ εγεηίία5 χιοσχαα οοηέγατίδ8 αἰἐγὶ δαὶ 
σοπίχατιλα ἐθηϑοπιαδ, αἰ ΑΙΡῸ οἷ αἶρτο : ἤδτὰ ἐ]]τιὰ ἀϊθοίραπάϊ, μος ςο]- 

δ Ἰ"ξεῃαϊ δορεοῖππι υἱῖὰ Ἀδρεῖ. χώδγε δὶ οοπίσζαγο Ἵοπίσαγίδε ἀ16- 
χαμιδα δι απηταγ, οοτγίθ οἱ φαοά ρτγοροδίξυμ δϑὲ ἐγδάϊίδς ἀἰζε- 
τεβιϊδε δι υεπίσσ. φαοοῖγοα οὔπὶ εἰ βοπῦϑ εἰ αἀἰϊεγεπιίδε τεοῖα 
τρδάϊϊας δἰπξ, ραῖϊεῖ δῶπι 4086 ἀδία εδὲ ἀεβηϊομαιι 6886. δὴ Ὡ0 ἢ 
ἌΘΟΩδ46 6ϑῖ σοΠΈΓΑΙ 8 οοπίταγιδδ αἰ γεπτίαβ δες αὶ, αὐδὶ ἴῃ φοάδτῃ 
ξέπετα οοπίτογία δίηξ7 αοττπι δαῖοπι ζεπεγα οοπίγαγίδ δαπῆ, πἰ 8:1} 
ῬτΟΝΙΡεῖ εαπάδθῃ αἰ εγεπίίλπι ἀ6 δια θοῦπε ἀϊοὶ, νεἰαα ἀς ἰπδετα 

. δὲ ἱπίυδα: εἰδηΐπι 1116 δδὲ τἰγθιδ, ἤδθς δϑὲ υἱίΐίαπι δηΐπιδθ. 4πδ- 
φιορίου 1Πυὰ υϑγϑύτα δαίπιδο, χαοὰ εδὲ αἰ ΠἼεγεπῖία, ἀε δα βορτο ἀΐ- 

10 οἰξαγ, φαοπίδπι σφογροτὶβ φαοηαε δὶ Υἰγῖυϑ εἰ υἱαπι. πξ οαγῖα μοῸ 
γαζατῃ 65ὶ, οοπέγαγίοσατ γυοὶ οοπίγαγίδε υοὶ οεδάφην ἀϊξἔογοπεδς 6886. 
οἱ ἱξίτας σοπίγαγίο οοπίγατία δἰτι αϊτσ, Ἀμὶς υθγὸ πόα ἰξεπι, ραῖοξ 
Θδᾶχη {τι88 ἀϊςία αὶς παΐς δἰττιραϊ. δὲ τ πα νευϑδι εν ἀΐσαια, σαπα, 
ἀεβηίεῖο οοῃδῖεὶ ἐχ βαπεσε οἱ αἰ ογθπεῖα, δἱ τοὶ οοπεγαγίδο ἀθβηΐο 
Ῥετγϑρίουδ δὶξ,, εἴδπι γεῖ. ρτοροοίίας ἀεβηϊείο ρεγερίςυν εὔξ, οὔμι 
δπΐπὰ σοπίγαγ τὰ γαὶ ἴῃ δοάθπι ζθῆογε υδὶ ἴῃ σΟὨ ΓΑτΙΟ δὲ, δἰ τα ρος 
ἀπε ἀιπεγεπδε νοὶ σοηίγαγίδα σοη γαγιῖδ γα] δδθάθμι διτ γι υδπίογ, 

80 τηδηϊίοεἴπτη εδὲ γεὶ ργοροείζαθ δαὶ ἰάθπι ξαπαδ αδἰςτΡαὶ αποά εἴ οοΏ- 
τταυΐας δι ἐγ θαϊξητ, πυσα σεῖο οοπίγαγιαδ υδὶ οτππαδ υοὶ 4π68- 
ἄδπι ᾿δηΐππι, οὔπι τοἰαπλα δἰαϊ ββεάδια; δαὶ οοπέγα ἀἰεγεηείαϑ ἐδο- 
ἄφωι, ξεπογὰ δαΐει οοπίγαγία; δαὶ ἐξα: τα οοπίτετῖα, πεῖρα εἰ 85. 
Ὡδγὰ οἱ ἀἰξεγεητδδ. αἴταχας δηΐπι δα άθιι 6886 Ποη ροϑϑπηῖ: ἃἰιο- 
4αυΐα εδάεπι εγὶξ ἀἊβηϊτῖο οοπίγατίοταπι. ργαδίογοα ἀποσπάα σαπὶ ἃγ- 
ξαϊαεπία ἃ οαϑίριιϑ οἴ σοπἰαρβμι8. Ἰδοθ586 εδὲ δηΐπι ΘΟπδΕ Πα ΩΓ 6586 
ξδηογα ρεηογῖθο ἂς ἀεβυϊίοποι ἀεβηϊοπίθαϑ. ἠϊραΐα δὶ οδ]ϊνίο 
δϑὲ δοϊθοιϊίο ϑοϊθητῖδο, βἰίαση οὈ]τἱδοὶ Ἔσὶϊ αϑέϊοογε δοϊθπεδσι, εἰ οὉ]}}- 

δῆσαι 6886 Δ δΟ586 δοϊδπξϊασα. ὍΠῸ ἰρίταγ απουΐδ δοτθχα χαδὲ ἀἰχὶ 
80 ΘΟμ 880 Πδοδϑδὲ δϑὲ δἔΐαπι τοϊϊψχαα οοποθάδγο. δἰπι]ξογαπε οἱ ἰπ- 

ἐογίταϑ οδὲ ἀἰβϑϑοϊπτίο οϑϑοηίίδε, εἴατι ἱπίοσίγε ογὶξ ἀἰϑϑοϊνί οδϑοπέδτη: 
εἴ φποὰ Βαβεῖ νἱτὰ ἱπξογ θη αὶ, ΒΡ δἱξ υἰπὶ ἀϊ8δο] νηΐ. ἰΐετι δὲ ἰὰ 
πυρά Βαβϑὲ υἱπὶ ἱπτογίπιδπάϊ, παρ εῖ υἱτι ἀ 950] υθ αἱ οϑϑεβεϊοτι, δἔῖαπι 
ἰπίοτίτας ογίξ ἀϊδο]ο δεφεμτῖδθ. δίτα! 8 δοὲ δἰΐοστιπι γαο. χαᾶγο. 
ὍὯδΠΟ ηυονῖΐᾳ δαπιρῖο εἴίαπι τεϊϊχτια οπιηΐα οοποοάυπίαγ. δα 186 φαο- 
416 ἀγριῖΐὶ ροϊοϑὲ {π88 δι οτ διπὶ αὔεοῖα ἰπξογ 86. πδπὶ δὲ δα τα 
Βαρεῖ υἷι εἰβοίθῃαϊ δαηϊϊαϊοιν, ἰά δἔαπι αποὰ ναοὶ δὰ βτπδιη σοτ- 
Ῥοτΐδ οοπειπίοπεια, μαρερὶς υἱπι εἰβοϊεπάϊ ἤτταδπι σογροτίβ οοπ- 
διϊαξπίοπετα; δὲ φαοά 08] 6 εἴ, υἷα Βα θὶς οἴβοίεπαϊ Βοπαιν, φαο- 

454 υυἱδῖὰ υπαυσιασποάσχις δογαπι χαδα ἀἰϊχὶ, ϑιγαι ας αἰεοίππι 6δὲ δὰ 
Ρτοργίαια ἅποπι. φαδγα δὶ ππίῃ9 δογιπὶ ἀθβπίο οδὲ Βαβθεγε υἵτα 
εἰβοιοεπαϊ θη οι, δξίαπι πηϊπϑοαίπδαις γε] αιιόσαπι μδος οτξ ἀεβηϊθο. 
Ρνυβεῖεγεα ἀποθηάα δυπὶ δυραπιδηΐα ἐσ 60 χυοά τηδρὶϑ εἴ ἐχ ε0 φυοὰ 
ΒΕ 6δὲ, φαοῖ πιοάϊς ἰἰςεῖ οοπβγπιαγε, ἀἄσοθας δὰ ἀυο σοτπραγαῖί9. 
γεΐαι! δἱ τοδρία μαδο μαΐπ8 φυᾶπι {|| 1}Π|πὸ ἀεβπἰο 6δὲ, χυδᾶθ δαΐοτα 
ταΐϊῃυδ 6886 νἱἀοίτγ, ἀςβηϊθο εϑῖ, δἰΐαπι δὰ σπδὲ πιδρὶδ υἱάεῖατγ, ἀθΆ- 
ὨΪθο οὐδ. ἱξοῖα δὶ δε] μδβθὸ Βαΐπε εἰ εἶ ΜΠὰ6 ἀεβηιιῖο εδξ, δἱ 
Δἰίοτα δι ξεγίῃβ δῖ, εἴλατι γεϊίψαα γε] χαὶ δυΐξ. ππὰ διῖεπὶ ἀοβπίομα 
σαπι ἀσαραδ τεθὺδ οοιηρατγαΐα, δπξ ἀυαραβ ἀεβηϊ ΠοηΐΡαδ οππὶ ὑπὰ 

40 Τὸ, ΒΟῺ 6δδῖ ὉΠ]15 Βαες οοῃοίἀεγαῖϊο ἐχ δὸ φυοά πιαρὶδ δεῖ, πα πε 
ὍὯδα ἀυλταπι γογαπὶ πδο ἀπδε οἰσδάθπι γεὶ ἀθβπιοπεϑ 6586 ροδδαηξ, 

. Μαχίνπα δυϊεπι ἰοσογαπι οπιπίαπι ἀρ δαπὶ ᾿ἃ 408 πππς 
αἰχὶ, ἤδοποῦ ἐχ οδδίρυδ εἴ οοπίαραϊδ. ἰάδοσαθ6 πιαχίπια πιειθοτία 
ἴδπογε δὲ ἰπ ργοιιρῖι μάθετε οροιίεῖ ἢο8 Ἰτ (απ Πϊϑδῖπι! δηΐπα 
ϑαπῖ δὰ ρἰατίπια ρτοθ]ειπαία), δἰφας δξίδιπ οχ ςδξεγίς δο8 χαὶ ὁαπὶ 
τλαχίπ 6 ΘΟΠΙπΌΠ68, σαοηΐδπι ἱητον το, π08 δπὶ εἴβοαςοϊδδίπιὶ, οὔΐπδ- 
ταραϊ εεῖ τεθρίσεγε δὰ δἰηριίατία; ἱΐοπὶ ἴῃ ϑρθοίθθαδ οοπείἀενατα δ 

ἸΟΡΙΟΟΣΔΌΜ ΥἹΙ.. 

εἶς εοπτειίδξ ἀεβηϊο, φαοιίδηι ἐρδοῖδα δδὲ σγποῦγρια (δεῖ δπξοπι 
Ὁ 5 Εἰς ἰοσαδ δἀνετγόσι δός χαὶ Ροβαμὶ ἰάθαβ 6ε5δ6, φπετωδάτηοαππι. 
δοΐεδ αἰοίτιαι ἐαϊ); ρτδδίθγεδ υἹάδγε ἂπ ποπιδῃ ΡΕΣ ἐγάπδἰαἰίοπεπι 80 
ἀϊκειῖῖ, δαὶ ἑάσχῃ εἶδι ἐρεὶ διττι αξοτι δἷϊ χιδοὶ ἀϊνθγοατα, εἰ οἱ αὶ 
δἰϊαε Ἰοοῦδ εϑὲ σοτασουν οἱ εἴδοαῦχ, δὸ πἰδηάσηι 698. 

ες ὅ. ΒΙΒοι 6 δπξετα σοπβγχμασίὶ φαδπι ευογι ἀθβηϊἤομοπι, 6Σ 
16 φαλε ἀείποερε ἀϊοεηῖαγ Ρεγερίσμ;πι εὐ ξ. πᾶτν εἰ ἔροῖπα ἰητοετο- 
ξβηΐειη υἱάεγε, δὲ Ὁ 116 φαΐ ἱπιοσγοβδηῖοῦ δύσπεγε μαϊποτηοάϊ ρσὸ- 
Ροϑιθομεθ, ποὺ ἔας δ δοξ, πξρηϊα δοσγσα χαδ ἴῃ ἐταάϊϊα ἀεππίθονο 
φομππεηζαγ, αἰϊμὰ οθεα φοπα αἰϊπὰ αἰ Πεγεμδπι, εἴ ἰὼ φαδεδιίίοαα 
«φυϊά εοὲ αἰεγ δαὶ ἰδπξατηπιοὰο ξεποδ εἰ ἀἰέετοσιεἔῖδυ. δα ἰδ δυϊο 
Ῥτοροδίομάραδ ποὰ ροῖοθὲ ἀεβηϊῖο ΦΥ]]ορίδιπο σοποϊαΐ, παᾶπα αἱ 
εἰ φαρεάδπι αἰΐδ τοὶ δετι απηταγ πὶ φακεεοης αυϊὰ εδὲ, ποῦ ο08- 30 
δἰαῖ, εὰπε 4086 ἀἰϊοίδ εϑὲ, δαὶ δἰΐεγα εἰϊ εἶα ἀδβηῖο, χαππάοφουϊάει 
ἀεβηϊῆο 6δὲ ογϑῆο φυϊΔάϊιαξειε ἀεοίαταπε. δοὰ εἰ εχ ἮἈΪδ πιδηοϑίοι 
6δὲ, ἔρος δεὶ δαῖτα ἀπαμὶ οοποϊπάετθ χαῦτα τρυϊῖα. ἃς το! ευὰ 
φαΐάοπι φσαΐβοϊς σοηῖγα ὑπατὰ ἀεβηίτοτΐδ ῥαγίδσα ἀϊϑρπῖαγε (πᾶσ οἱ 
ππλιὴ 4υδἰειπουπαας τεζηϊδυογίσοτδ, δυεγέα οὐὴξ ἀεκηίμο), οομᾶσ- 
ταδηϊί δυΐοπὶ πθοθθδα δϑὲ δὰ οπιηΐα σοδρτηδηΐαγε δἰ ργόθαγο ἴβοῦϑ8 
4υδε ἱπ ἀεβηϊομθ ροοῖϊα ἐππξ, ῥργαείεγε χαὶ οοπβγιδαϊ, ππϊνοτεα- 
ἰδτι 8.]]ορίδιπατα αἰΐεστε ἀθθεῖ: πΐπὶ χαθοβ ποπιθπ, [19 οπιπῖθαθ ὃ 
δἴϊατα ἀεβηι Βομϑια διπραὶ οροτῖεϊ; εἰ ργδεῖοεγθα υἱοίδέμυ χαΐθτιϑ 
ἀεβοϊο, οἴλδι ποιθθη, δἱ ργορσία [αἴαγα εδὲ δὰ ἀδβηϊίο σπᾶς ἴγα- 
ἀϊτα εοὲ. εἰ γεγο αὶ γε τ, ὩΟῺ εδὲ πεοθδδὲ ργοβαᾶγε ππιυδγβαϊο: 
δα βοῖς δηΐαι, δ ργοβεὶ ἀεβηϊϊιίοτετα ἀ6 δἰίψτιο δογισα 4π88 ἐὰν πο- 
ταΐπα οοπεποαϊαν Ὠοσὶ γεγα ἀϊοί. δεὰ εἰ δὶ Ὠμέυθσβαὶἴεγ το ίθιϊεσα 
οροτγῖδαϊ, ῃ6 δὶς φυϊάθμι τεοϊργοςδεο δδὲ Ὡδοθδβαγὶα ἴῃ γεζωϊδοσδ. 
δα τὶ8 Εἶχα δὲ εὔχῃ χυὶ τεξαϊαϊ ππἱνουϑα τεσ οσἴοπάδγα ςαϊἄδτα δοτπια 
χαΐθαδ ποπιϑ αἰἰγι υίτας, ἀεβπίἰοπ δια Ὡοὰ ΔΙ αὶ. οοπέέα παίδα 
ΠΟῺ Ὠδο6846 εδὲ οδἰαπάετα, φαΐρυϑ ἀεβηΐεῖο ποι αἰιτ αίτατ, τς πο- 10 
Ἰποη φυϊάεπι αἰἰγίδυϊ, ῥγαδίεγθα εἴ δὶ οπιπὶ οἱ ςοηυδηίδὶ φαοὰ ἐὦ" 
ποτηὶπε σοοϊλποἴαγ, ὨΟῺ ἔδιπθη 8011, ονογοα οτὶς ἀθβηϊο. δίχα 9 ἐσὲ 
εἴ ῥγορσὶϊ εἰ βεῃοσίβ σδῖο : υἴγααας ἐπίσα γί! ]ετα ζαῶση ςοπΑστηαγα 
ξαοιϊίὰ5 6ϑὲ, φυοὰ υίάεπι ἀξ ῥγορτγίο ρεγορίσπιμπι ϑδὲ δχ ἴθ ζιϑα 
ἀϊοῖα δαπΐ, φαΐα Ρ] θττιπεχια ἴῃ γεγβογοπι οοπϊπηςάοηβ ργορυτστα 
τραάϊταγ. ἰΐδφας τείοι]ογο ἰἰϊςεῖ γε πο υεῦθο τοργθίθηβοι δαιῃ γοτο 
4αὶ σομβτιηδῖ, οἸηηΐδᾶ οΥ]]οβίϑιπο ΞοὨο]αάθγα ἤθοθδϑο δδξ. ἔδγο δαϊοα 
τεἰϊϊψαα οπιπία 48αε δὰ ἀεβιίξίοπεπι ρεγπεπε, δἕατα δὰ ργορτίατα 
δριατὶ ροδϑαηϊ, παπὶ φαΐ οομβτιπδῖ, οδἰδηάεγο ἀθθεῖ ογαϊομθπι ἰδ 90 
Οπιπίδυδ οοηυδηΐγε 4086 ΦᾺΡ ποιηΐπε σομποηΐαγ; τοί δ δυξοι 
δεῖ12 οϑὲ οδίεπάθγα ὕπὶ ΔῸΣ ΘΟπυ γα. δα δὲ δὶ ουπηὶ οοπυθηϊαῖ, 
ὯῸ 5 ἔδπιθπ 80] 1, δἷσ χιοσιια δυδγδασα οσῖξ, φαεπιδάπιοάπμ οἱ ἴω ἀδῶ- 
πιάοης ἀϊοεθαῖαν. ἀς ξϑῆθγα δυϊοπι ᾿ἷπς δρρατεῖ, φυΐα σοπγππδίαν 
τπῆὸ παρ άο, ἰά εεῖ δἱ ργοθεῖαν οχημὶ ἰπθ 888; γί ΠΡ δυΐοτα ἀθοθυες: 
εἶνε δηΐπὶ Ῥγοβεῖαγ Ὠ0}}} ἰπδδδα εἶνε δἰἰοτὶ ποῖ ἰπδδδο, δυθγδοτα οτὶς 
φιοὰ ἰηϊῆο ἔδιθια ἔυλξ φυδοὶ βδῃπδ. «ργδεῖογοδ οοπβγχμδη ΒΟῺ 
δι: δὲ Ρτόθατο ἱπειϑα, δεὰ δἰΐβι αἱ βοπτδ πδεθα ργοβδηάυτῃ εξ 
τείε δαιτὶ δαΐθιω δαῇθοῖξ ρτοβατε δἰϊουὶ ποι ἰῃθ856 γδὶ }}}} ἴπεϑδε. Ὁ 
υΥἱἤεῖαν δαΐθπι, υἱ εἴ ἰπ εἷνν [δου δϑὲ σοσγαπιρογα 4θδπι εἴβοεζγο, 
εἰς εἴ ἴδ ἐϊ τε γί}! ]ογθ φαδπὶ οοπβτταδγε. σιοὰ γετο δὰ δοοίάθηρ 
διεηεῖ, παίνθυθαὶς ἴδοι ἴὰ5 τοί! ἐταγ χπαῶσα ΤΡ μειλορὸι πᾶῖν ςοηῆσ- 
πιδη τ ργοραηάμτω οδὲ οπιηΐ ἰθδβδθ, γϑίθ]]επεὶ δαϊοπι δαιῖ8 δϑὲ ργο- 
Ῥαγε πὶ πὸπ ἵπεβδα. οοιῖσα ραγισυϊαγα ἕως α5 οοπβτταδῖαν χασπα 
τε! ταγ, χαὶα σομβτταδηῖ δῖ δδὲ ργόβαγε οαἰάατι ἔπεθθε, τγείεὶ- (55 
Ἰεμἃ δαυΐοπὶ ργοβαηάυτα εξ πῈ}}} ἰμθ586. ρεγϑρίοππτω ἀπόχπο εεὶ 
ΘΓ οπιηίοτα ἔβο  Πτῆαπι οἷξ ἀεβπίείοιοπι δυθγξεγθ. οαπι δηΐπιὶ ταὶ 
ἀϊεῖα δἰπξ φιας ἴῃ ἀεβηϊιίοπϑ ϑοσυαγὶ ἀερεπὶ, ρἰυτίπια ἀκα συπὶ δὰ 
ἐδ εὐοιϊεηάδτπι. εχ μ᾽ αγῖρυϑ δαΐοτῃ οἰκία ἐ ὁΥ]]οείδϑιαυ, φαΐ 
Ὑοσϑίπαί]ς δδὲ ἴῃ τι 6 ταλεὶν χααπι ἴῃ ρατοῖα ρεοοιτὶ. ργδεῖεγε δὰ 
ἀεβηϊίοποπι δυογίεπάδιη ἐχ ΚΤ φαοφαο διβυσηοπῖα δαπεὶ ροδδθαξ, 
οἶνβ δηΐπι οσατϊο ὨΟῺ δἷξ ργορτίῖδ, διτε ἰὰ χαοὰ γα άϊξιτι 6δὲ Ὡθὰ δἷξ 
ξεῦτβ, εἶνε αἰϊψαϊὰ δοιτιτι χα ἴῃ ἀδβπίομα ροδῖξα δαπὶ ποι ἱπεῖξ, 
ἐυεγειας ἀεβηϊεο. δὰ αἰΐα υδτο τεξυϊδη ἀὰ ὕθὸ 86 ὁχ ἀεβηϊοιὶ- 40 
Βυε εχδίδευηϊ, πδὸ οδῖδγα οτηηία ἀυβυμῃθηία δαπιὶΐ βοεδαμπξ, Βδτὼ ἐἃ 
δοἷα χιδθ δὰ δοοίζεμε ρεγίποης, οοτηταυπίδ διιπὲ 115 οἴμοι φῦδα 
ἀϊοῖα ἑυεπιπῖ, φιοηῃίαπι πυτηχιοάᾳας ἐοτυπι πᾶς ἀϊοῦα στιηΐ ἰποϑθ 
ἄἀερεῖ. ᾳαοάδι ρεῆυϑ ποῦ ἱποὶξ αὐ Ργορτίαπι, ἤθη ἰάθο ξεϑρυθ δυοσ- 
δύτη δϑξ, δἰ μλ ΠΠογ ποῖ οϑὲ ποοῦϑθα ργοργίυχη ἰμοϑδο τὸ βεπϑ, πος 

΄ 
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βεοϊδειι ἜΡΩΣ ΜΕΊ ἔτθῖ γε πἰ ΨΑΤΠΝΝ ἴωτο, 864 ἴηδεύο πῃ 
βοιι ροϑδαπὶ δυρηρηθηΐα ἐπ αἰϊὶς δὰ αἷδο ἐγαπδίεστί, πἰοὶ βὰ “8. 

᾿ασόδ νιν Ῥαϊεὶ ἱφίτατ ἔδο Π] πιθ. οδιπίαπι ἰρᾶττπασί. ἀεβ πξδοποτα. 
ἀπο πα δυϑεῖὰ οοπβετηδίατ. 

60 οροτίεὶ (πἰαυύγαπι ἰπεδ80 ε8 ομδιία χᾶβα ἀϊοία ἔσεστπέ, εἴ βεπὰρ 
ει26 χαοὰ ἐγδάϊζηπι ζαϊς͵ εἰ Ῥτορτίδτο δέ}. οχαϊβομεια), εἰ ργδεΐοσει 
ἰβνσν, τέρα «οὲ οταδζομοια. ἀθ φαίά τεϑ ἐϊ; Ἰάχαε ρχδδοϊεσα 

κα ζασίαπι 6980 οροτίεϊ, ἱπὲδρ ὀεΐθσα υετὸ Ῥγορεϊωσω θδὲ τηδαϊήν6. ᾿δὶς, 
ἔδει δα δαΐπι δνυεσεταν, φαίν ἐσ πυπὶδε- υϑερί, ρἰσσυπιφας ᾿οομδίαξ, 
ἀμμδ οι πιο δαΐοπι οαὐπβιτηδδης, ηπιὰ ταπΐ τα οροτγξοὶ εοαραιοτίδγε δ 
4αε οοπίποβετα, εἴ ῥσβοῦδγοα ργόβαγε δοὶ! ἐβεϑεα εἰ κΈτα γὸ τεοῖρτο- 
οατὶ; ἔαολι  δανο δαΐδαι οτηπόοτπ οὐ βγανοῖον δοοϊάθηϑ. σοέοσγα Ὡδτη- 

80 (06 Ἴ08 δοϊιταπ ἰμεθδα, δὰ οἴΐθυι ἰἴλ ἴβεθδ6 ρτοβαδάσπαι 6δῖ: δοοὶ- 
8η5 διΐετῃ ἰπ6866 ἰδπίθπι ῬγοΡατα δαίβοῖς, ἀἰβας  Π] πντπὰ δαΐϑτη εδὲ 

τοί !ετα δοοίάεμθ, σαὶ. ρας δοίσαα ἐμ δὸ ἀδία δαπῖ: πϑῆας δρΐπι 
. φἰαιροϊβεαῖας ἱπ, δοοιήεπίθ συσραοάο ἰῃοὶξ. ἄτιᾶγε οδξετα ἀποόρυδ 

τλοῦϊο Πορὲ γοΐριογα, ἰᾷ εδὲ υδὶ ργοβαιμὴο ποὰ ἰπε88ε υεἰ πο ἴα 
ξηειρε: κοοίάδηδ δαΐδτα ποη ἰϊοοῖ ενεγίεγα, τήϑὶ Ῥσοθειογ ὩῸἢ ἴηδεδα. 
Ἰοεῖ ἰρίτις εχ φηίρας δάἀνθγδὴν οἰπρτία ργορ οἰπαῖλ διρυπιθαξζοτοτα 
οορία πολὶδ ἐπρρεῖϊαῖ, ἔδστ6 φυββοίςηξος ἐβουκογαι απ. ἐν 

γι. τ᾿ ὩΣ 
ὃ 4. Ῥοιὲ μαθὸ ἀς ἀϊοροεϊοιο, δὲ φαοτηοάο ἱπίοισοραγε ΟρΌτ- 
Ἀεὶ, ἀϊοθο ητι εϑὲ. Ῥτίχαππὶ δαδοτ ἀδρεὶ ἱα αὶ ἱπρεσγορδίαγοϑ δὲ, 
Ἰοσαμα ἱωνθηΐγα εχ 400 δγβυπιετ οῖας, ἀείπάς ἱπιεττομαγα οὲ ἀμρο- 
ΕΓ δίπραϊα ἱρδεὲ βὲὺ 66, ξεύτίο δὲ ροδίτεπιο βδδς ἀΐοετο οοπιγὰ αἷ- 
ἴοττιτα. δο ἰοοὶ φυϊάδην ἱπυεπῆο δεχαά δά ρΡῃΠΠοδόρδματα εἰ αἀ ἀἱα- 
Ἰοοιίοαχα ρογαπει, δουτσα δαξετα απδὸ ἱπυϑιία ἔπεγαηξ ἀἰδροεῖμῖο εἰ 

10 ἱπιότγοψαῖιο ἀἰαϊθοϊοϊ οδὲ ρτορτὶβ, χαοπίδια μοό ἰοΐαση δάνογσα 
Φίἴξοστιηῃ, δεῖ: ῬΒΗ δορί ἀαῆετη εἰ οἱ χαὶ ἴρ56 δεσιτη γογίδαξοιν ἰπ- 

ἱσὶϊ, σγαΘ ὯΟπ 6ϑὲ, οἱ γοτὰ εἰπὶ εἴ ποῖδ δᾶ εχ χυΐριιδ εἴβοίμισν 8}]- 
αἰετομδ, πρὸ ἴδιηθη δῷ φοῃδὶ 16 αυΐ τεδροηάεῖ͵ ρζοριογεὰ φαο 

Ῥτοῤίπχυδ εἶπὶ φιρονουι δ ἱπιῖῖο ῥγοροιϊῖδα ι'αἂὸ ῥγουϊάθαϊ φυοά 
Ἐυεπίμγωτη δἰξ. χαὶπ ἱπιπιο ἔοσγίδδϑα ἀἄδὲ ὀρόγανα ᾿ξ παϊοιβαῖα δἰπὶ 
Σααχίπις ποῖα εἰ ργο ] στη δι ργορίη ια, συαπάοχοϊ εηι εχ δἷδ΄ ας 
οἰδαὶ 6. ]ορἱεταὶ χαὶ δοϊδιπατα ρατίαπε. δς Ἰοοοα φπξάδπι μεθ’ γᾷτι-᾿ 
τοοπῖα βατηθτε οροτγίθαϊ, δῃρετίμϑ ἐχροδυαίτηῃδ: ββοιψότο ἀε ἀΐερο- 
δἰἴίοης οἱ ἱπιεσγορδέοωης ἀϊοθπάπτι δεῖ, σατά! απϑὲ ἀἰδιϊπεῖαο ασγίαὲ 

40 Ῥτοροοϊιϊοπεδ 466 δαπιδτιδε δβὲ ῥγαϑῖευ πϑοϑϑϑασῖδβ. Ὡοδβϑδείϑθ 
καΐδετα ἀϊοππίαν ἐδῈ οχ χαΐρυβ δ] οκίοτηαδ οοπβοίξτιτ., ψπαθ υθγὸ 
Ῥταοῖδι δ δοιῃππίητ, χυδίϊποτ δαπῖ: γα] ἐπὶπι δαγιπηῖαν ἱπάποϊο- 
Ὡΐδ οδαδα, αἰ ἀδῖιγ φποά δϑὲ ὑπίυογϑαϊο, τοὶ αἱ απιρ βςεἴατ οσαίο, 
ψεὶ αἴ οοἰδξατ ςοποἸπεῖο, γα] αἰ ταδρὶρ ροτορίοτα δὲ ογαῖῖο. ρυδεῖεγ 
Ὧδε αὐίετα παϊΐα ργοροοϊθο δοὶ δαπιεπάα, δά επἰξεπάηπι οὶ πὶ ρὸν 
μδβ διωρὶιβοϑμιγ ογαῦο υε] ἱωϊοστοξεῖασ. χπδδ δαϊετη οοϊδπ δ ςο- 
οἰποϊουϊθ δα δ μασι, ἐδ οατίδηαϊ οαυϑᾶ ΔΙ οται. δεὰ χοΐᾶ 
ξοῖα δε ᾿γαοϊλῦο εϑὲ δάνεγετβ αἰϊαττπι, πεοαιϑο δϑῖ εἴδατα Ἠἰἶδ ψγο- 
Ῥοοἱοπιθο5 τἰῖ. πιδοθδϑασῖδθ ἰρίζασ, εχ χοῖρας ὁ ]]ορίστα μα οοηβεϊ- 

80 ἴΣ, ΔΘ δἰδτπι ργοροηὶ ἀορεπξ, δεὰ γεοεάθπάμστη χαδπι Ἰοηρίδοίσλο 
δυτϑΌτη Ὑοταπ8. Ἐξ ραΐα ποη δδὲ ροδιαϊαπάππι σοπίταγίοστιτα δαπάθσα 
65:8 δοϊεπἴίαπι, δἱ χυΐα μος δάπιετο Ὑεϊϊὶ, δεὰ βεπογαϊϊϊες ὁρροαῖϊο- 
τυσα: μος εὐΐσ Ροϑιο δἴδτη οοπίγαγίοττισα οδηάεσι δοϊθηδηι 6688 
φομοϊπάεὶ, φαοπίδτι ςΟΠΤΑΤΙΔ ἐπ ΟΡΡοΟαἰτδ πτιοσηίασ. φαοάεὶ δα» 
νετροσας ἰὰ ποι οοπορδάκξ, ρος ἱμαποϊοπεστῃ δυτθεπάυτι ἐδ, ρσορος 
εἰ᾽ϑ εἰν ῖο ςοπτασὶΐθ, γδὶ οπίπι ρεῖ 5711 ᾳ15πιαπι τοὶ ρον ἱπόποϊο. 
ὯΘΤΣ ποοδδδοσγίλθ ὑτοροδίομοϑ δασαὶ ἀθροπῖ, τὰ] αἰΐδα ἱπάμοι ει 
αἰΐας 4γ]]οκίεταθ. 4τιδα γεγο δῃπὶ υδ]θ ροσδρίσῃδε, δἴϊδπι ἴρϑ89 ρτὸ- 

446 Ῥοπεγε ἀερεπιιδ. οδουγίαβ εηἷπι δεῖαρεῦ δδὲ ἐπ γϑοδῦσι δὲ ἰπάπο- 
Ὦοπε, σαοά δγδηϊωστιαι δοῖ, δἰ πιηϊχας δῶ ατπιᾶς ὉΠ]168 δππξ ρσορο- 
πάγο, δἱ σοὶ 110 πιοάο δῆιπεγε πεχιδδὶ, ἰπ ργοπιρῖῃ δϑὲ. 'φυδο υθτῸ 
Ῥτιαεῖεσ 885 ἀϊεῖδε ἔπεγυπξ, δυπιοπάδε δαπὲ Βαγαπι ἰρθαγοσα οδυδδ. 
δἰῃ κα} 18. ἀπίοπι δα πἰοπάτππι εδξ. ἱπάἀποεηΐετα οροτίεξ ἃ δἰπραϊαγίμος 
δὰ ππἱγεγδα δ εἰ ἃ ποῖδ δὰ ἱριοῖλ ργορτδᾶϊ: ποΐογα δυΐετα υεὶ δ- 
δο]αὶε τοὶ πιρ 85 δαπὶ ἐἃ 4πδς δ} ϑεῆδυτα οδάπηξ. οεἰδηίοτη βοῖδπ, 

ἡ φροχίοϊ ργοϑυ)ορίϑπιθ δὰ Ῥγορασε εχ χαΐρυς σοποϊυάοαάπει οϑὲ 
απο δ᾽ τπηΐεῖϊο ρτοροοίμιτη ἕαΐξ; αἴχπθ ἤδες 4αδηι ρ]ατίπια. χαοὰ 

10 χυΐάεπι ἢεξ, οἱ φαὶδ που βοίτπι ὑγοροείίοποι ποορϑϑαγίδϑ, ᾿ 
«αλπι εἰΐασα οΧ 16 φυᾶς δὰ μαθο8 πξ]οϑ ἐπ οοποϊαάαξ. ῥγβεῖοσοα 

Βδῖῃ οἰ ἐεϊεΐα Ὁσαῆδ οοπεϊοάξ͵, 

ἐδπεβάρίδτνοα ᾿δςεῦθ πὸ ογοτξεξ; δεὰ ροεῖσα τορόπιο οὐτιοϊαἄετοι 
εἰς δηΐδι χιαχίτηεα τϑοϑάξὶ ἃ {κϑοὶ ἰπτο Ῥτοροῖίδι.. δὲ αἰ ποῤνδγραὶξ. 
Υ ἀΐσαπι, δατα φαΐ σεἰαπιἀο ροΐεοπίκιατ, οἷο ἱωξεσέοξαγε οροτίει, πὸ 
ΟὕτΩ ἰοΐασα οσθ πες ἰηϊουσοραυοσὶὶ εἴ οοπο]δίοηειι ἀϊκοτῖς, αλθ- 
τοῖα απ! ἰϊα; μος δαΐετη τακχέπνε δεῖ ἐ0 {τιετ τπηθ.ἐἰκώνα τηοάα, 
δἰ εαΐτη δοίδ Ὡἱάσωα σομοϊπεῖο ἀϊςία ἔπετῖς,. ἰασοτέαμν οτὶς χαοτηοάο 
εἰδποίατοτ, ἘΟΡΕΟΣ χὐρὸ 'ν 4πὶ γδεροπώεῦ, εἰς χαλνυδ ΘΟ ἱκαίαΣ, 
ποὺ Ῥγουϊάεσὶξ, ιουτα. ρσίογεα δυ)]ο βίδπιὶ ἴα ποεζαθοτα ἀἰρεστς Ὡ05: ἴα 8- 
σἰωξ. τϑιηΐτηθ διαξοπῖ: ἐπ 88. ἐβίω σγὰ ἀἰβογι [ον ΟἹ] βίσητας σοποϊτεἴο- 39 
τῖδ, σθσχη ποῖ! ροπίποεϑ οἷα ϑυπιρίουεδδ, δὰ δὰ δχ, φυΐριιδ δυκηρῆο- 
165. 1146 οοποϊμἀπηίαγ. αἱδδε “εἴδπι ατὶξ ποη οποία δυχμοτο 
αχιοτηδίά, εχ χυῖραδ᾽ ΔΥ]]ορ ἐμαὶ οοπδίδηξ, βεὰ ρετχηίδοασο χύδε δ 
Βαπο εἴ χαδε δά {Π|άπι οοποϊαδίοποτι ρεγίπεηξ. οΌτα ποΐπὶ ρτορτία 
δἰϊουΐαδ σοποϊιδίοιἱε ἰαχία 86 ροππηΐαγ, ἱπαρὶδ ἀρρᾶτεὶ φυϊά οχ εἰ 
εἴξοϊδίατ. οροτγίεὶ εἰξαπι, οὔπὶ βεσὶ βοΐεδὲ, ἀεβηϊοπο δθσηεγε παΐ- 
Ὑογϑα θα ῬυΟΡοδ μετὰ ΠΟῊ ἰπ 118. ἀ6 φαὶραδ πρίτατ,, δοὰ ἴῃ οοοὶα- 
αϊ5. πιδτι χαὶ. τεοροπάοπε, 88 ἰρδο8 ραγαϊοβίδιαο᾽ ἑαϊέταιε, οὕτα ἴῃ 
Τοθυΐαφαῖο ᾿ϑυταρία ἰπετὶξ ἀοβηϊῆο, χαροὶ ποῖ οοποδάδης ταΐνϑτβα]6. 30 
πὲ μυΐὰ δἰ δοοίρετθ ὁρογίϑθβξ ϑῆτῃ, 18] ἰγαϑοϊτο ἃ] Ῥεξοσβ υἱβαϊςίατ, 
εξ δαυπιδίην γα 686 δρρεϊξυς Υἱηά)εῖδο, σιοὰ πἰρκὰ οὐπίεσηρε688 
υἱάδαϊατ. μαϑεὶ δπΐτα ἰἌρα διαυριο 'ϑὲ μαρίπιγοβ: οδδς τπιοίυεγθαὶθ, 
᾿φαοὰ σοπϑαϊίο γοΐβαπηβ. σππὶ δαϊεστι ἀσβηΐο ρεορομίϊαν ἴω [2 ἱραὶδ 

6 φυϊδυδ αρίτογ, δδερὸ δοοίἀϊξ αἴ σεδρομάεηϑ δυπυδὶ, φαΐδ τμδρῖ9 ἢ 
εὸ ὧἀἜ6 χῦο αρίϊον οδἱεοξοπεσα ραξαΐδτα μαροῖ; υϑὶὰ ποὴ οἴπποτῃ 
φαὶ ἱγαβοίζων υἱπάϊοξαπι δρρεῖεγε, φαΐα ἰἰοοῖ ραζεπῖρο ἐγαδουιοσ, 
τὐπγο τἱῃ ἀϊσίατα ποὺ Δρροίζχειθ. ἕοσγίδβδε δαΐειη βδθὸ οδίθοῦθ 
Ὑόγα ποῖ δεῖ, φποπίατη ἃ φαϊθυφάδηι δατ15. Ὁ οπΐβ δησεΐτοπο, δἷ Ἰῶϑ- 
Ἰοϑεϊα᾽ ἐαπίατα ἐο8 αἰβοίδυντι εἰ εἴβείδηια πὲ εοα ρἀεπίνεδί. Βαθὲ ὃ 
τλπίεῃ Ὠδδοὶο Ζαδπι Υἶπὶ ρογδαδάφιαϊ, αἱ Ὡοη ἰπίατια ργοροδίεῖο πὸ- 
Βἀϊα εὐδο νἱάεδαιγ. δεὰ δἀνεγεαβ ἰζας ἀςβπιεοτνεὴν ποπ' φοχας ἔβο δ᾽ 
δεῖ οδἱοὐείοπεπι ξυυεπίσε. Ῥσαδίείε δὶς ὑχσοροῆδγο ἀββεῖπας, ψαροῖ 
ποῖ Ἀγορίεν ἰὰ ἀθ χπὸ δρίξαξ, δεὰ αἰΐτιϑ οδυδὰ Ῥγοροῃδιδὰμβ. βδηὶ 
4υΐ τεδροπάξηϊ, δὰ ἀθεϊδοδηὶ {πε δὰ ἐμεεῖπι ἱτηραρτιδηάδτη Ὁ11]18 
διαῖ. εἱ οἱ δἰπιρ] εῖξοτ ἀΐσατα, “αατα τααχίπιθ ἱποὐτιατη οἰβοοτο ἀ0- 
Βοὶ ἰ5 φαΐ ἱπίοιτοραῖ, Ὀἴτατα ἰὰ χαρά ρῥτοροηϊξ δὴ ορροδξξατη δύτπ οσθ 
γ 11. σαιπὰ. δοΐπι εδὲ ΟΡ ϑοῦστιι φαίά φὰ τἰιοϑίτι ἐπτιρτιρυδπάσπι αμΐο 
εἶς, τλδρὶα φαοά εἰδὶ υἱάθαιν ροπαπὶ. ῥγβαείογθα βετὶ οἰταϊ ξυήϊνο φὸ 
«οἰϊδιάοτθτα ἱπίδιτοβασε οροσίεϊ, χαθηίατῳ δἱ υἷπα βαθεῖ δὰ ρεγϑηδ- 
ἀεπάπιι εἰ πιαβὶδ ἰαῖεῖ ἀτδσι παΐνεσϑαὶθ, υϑὶαεὶ αἱ εοἰδοῖία εἰ ἐραο- 
ΤΑ Δ ΟΟΠ ΓΑΓΙΟΓΌΙΩ 6δὲ ἐδάοπι, ἰΐὰ δέαπι δεηδατι ΠΟΠΙΓΑΓΟΓΌΣΝ ΘΌΣ» 
ἄθτι ε8ε :; τε] οοπῖγα, χαΐα σοπίγδγίογαση δεηϑιιδ οδὲ ἰάσστη, δἴδτω 
βοϊθηθίδια 6686 ἐδηάσιη. ἔοο δαῖσδσῃ δϑὲ δίσηὶ 6 ἱπάποιξοπὶ, ποτ Ἰδπι 6 
ἰάοπι: 111ὸ δηὶπὶ εχ δίμραϊδσίθυιβ δαταϊϊταν παΐνογθαὶθ,, ἴῃ δίας δα 
γεγο ἰὰά φυοὰ (δυγοΐταγ Ὡοω 6δέ ἀπίνογβαϊθ, δὰ} χα εἰπιῖϊα οοβδν 
ποδηϊαῦ, ομβογξεῖ εἰξάπι ἰῤετιπι δἰ δὲ δἰΐψαιδμάο ομίϊςεσθ, χαοιίδι ἷ 
4αὶϊ τοῦροπάθῃξ πο Ἀλβδπὶ. 808 δαδροοῖοβ χαὶ ἱ 
υἱάοπεαγ. ἀπ} 6 δἴαπι εδὲ,: δὶ φαὶϑ ἱπδΌροτ ἀϊοαὶ 66 Ἰὰ ψποὰ ρδϑϑῖτη 
ἀϊοὶ δοϊεξ ὑτοροῦεγο, φυΐα ἤοπ ἀπάθηϊ: φυσᾷ, δο ξυτα δδὲ πηπίαγα, 
οὶ οδεοὔομπιδπι Βαβεδαξ, ἰξθτα χαὶα ᾿διρὸθ ἱρδὶ χαοφαε οἰαπίαε, 
οἁγεηΐ π δὰ τπυϊεηΐϊ. ῥτδεΐεγεα 1116 οϑὲ ΠΟῸ τῆδρηο δἰθαΐο ἰῃ 8}}- 

1ά ᾿ἱποῦπρεγε, εἴδὶ οσμπίπο ὩΈ]16 δἱξ, ψαοπίατη 1 ααὶ ταηδρυμ δἴα- 
τῶ δάμιρϑωϊ τρί τοδί δέαιπξ, εἰ φαδοὶ ἰὼ οΟἸϊαοπ δ. ργοροπεζοε 
το εράνα Ρυορῖεσ αἰϊπὰ χαϊρρίαπι ργοροπίαισ πες Ῥδτ 86 πϊα δδὲ, 
οἶα οοποδάυπςξ, ῥγϑεῖεγθα ποὴ ἰὰ ρσορόπεῖθ συοά δυσὶ οροτ- 

16ὲ, ὁοἀ ἰά οἂἱ μος φοῃδεφθθη εδὲ πδεθβϑαγ]ο : Ὥδτα οἵ ἔβο πι86 ΘΟῺ- 
οβάπιξ, ργορίογοα φαοὰ ποὴ ᾿δξατι ρεγδρίςπαπι δεῖ χαϊᾷ εχ ᾿ΐδ ἐ[Ά- 
οἰδίαιγ ; εἴ δἱ πος δαυχαρίυτα ἔπε ἡἰπὰ χποφαα ὑπτηρέυτη οτὶξ. δὸ 30 
Ῥονἔγειμο ἰοθὸ ἱπίθσσοβασε. δἰ: στιὶδ ἀερεῖ, χαοὰ ρτγβεοῖραα υαἰϊ δι- 
ΤΏΘΓΘ: ΤῊΔΧΊ ΤΠ οειίση ρτίπιᾶ ποξϑαῖ, χαΐα Ρ]ατὶπιΐ δοττιτι χαὶ ἱπξοττος 
ξεπὶ, Ρτίπημση εα ἀϊςαπὶ ἐπ χυραδ τηαχίπιυται δεπάϊιπι ροηπηὶ, 86ἃ 
δάγνογϑτιθ ποηβΌ]]ος Ρτὶππατα 68 Ζυδε δπηΐ εἰσδιηοῦϊ Ρτοροπεσγε ὁροῦ- 
δῖ: πδῖὰ ρεοΐδγνυι Ῥγίπηα τηαχίτηθ οοποθάσηξ, πἷϑὶ ΟἸδηΐηο δἱὲ ρετ- 
δρίοπμπι φαϊὰ δἷξ ἐυθηβέγεπι; δὰ ροβέγεμιητα τοτὸ ἀ1[Βς1]6ς ὁπωξ εξ 
Ῥτοῖεσνί. 9:5 Πεοτ ἑδοϊλποϊ ψαϊσαπηχας ρυΐδηξ 86. ἀσοϊοϑ 6586 ἴῃ γϑ- 
δροπάεπαο: ῥ᾽ ατίπιϊβ δπΐτπι ροϑὶ 5 οἱ οοποαδοῖδ, ἱπ ἔπε δυραῖο εἰ 
4υδοὶ ργβεδιβιϊδ πἰπαῖας, φηρδὶ βοὴ (οἰ καῖτιτ εχ 115 χιδς ροϑίϊα 
δαπὲ; ἔδεε Ἀυΐοτα οουμοδάσθπε, μαδῖτα ἔγαι! ραϊδηϊοθαπε 86 πἰβὲϊ ρω8- 457 
ΦΌΓΟΣ 6326. Ρτγδεοῖθσθα Ὡ8]6 εδὲ ργαάπςοετε ογδξοπεσι, εἰ ἰπίογιςεσο 

: Δυζατα αη θα τὶ δ᾽ 

, 



δὅ 

δα 4παδ Ἡὐ 81} οἦ, ἀϊορυ!ιὔοηετα [κείαπβε, φαεπυράπιδάτπι ἕάεάπε ἰδὲ 
ἀαὶ ἔα]οὸ χαὶρρίαπι. 9οιίαπς. ὀπὶ ὀπὲδα τπαἱτα απ, ἱποογθιπν δϑὲ 2:ν 
ἄπο ἔαϊε[129 «οπείϑιδε.. ᾿ΐαχπς ἡπέεγάυπε ἰαῦδπε αὶ ἱπιεστοβαπε, οΡ.: 
ϑοιτε οεἕ ὁσςῦ]εε ργόροπδπιο εὰ 4886 Ρ6Γ 88 ὑγοροϑβϑιία ποτὶ οὐποε- 
ἀογοπίατ. δὰ ιοοοιξίαπάτιμι ἐξί την 115 φβδὲ ἀϊοῖα' σαν απ οροτιεῖ, δὰ 
οτπβίυτι δαἴετη ἱπάποξοπε δὸ ἀϊνίϑιοπδ εοττπ. Ζπδ6 εἰαϑάδτα ζεηθ-: 
εἰς ταπξ. δὲ τη ἀαςίῖο φηλάδπι φυϊά 518, πιδηϊθϑῖιπη δοϊ. ἀἰνἰβῖο δαῖθας 
εεὶ ἑαϊῖν, ν εἰπεὶ. εἰ οὐξῖδσα δοϊἐπεῖα τπε]ΐοτγεμι: 6456 :.6] συΐα ὀχ φαϊδιοσ 

(0 γα] χαυὶα γαγιπι πιϑἰϊογηση δὲ; δὲ 8οἰ σθδξα απ [185 6526 “ΟΠ ῦδπρ} 4: 
ἶνας αἰΐδ5. δοξναϑβ' δ δ δ οοῦταϑ. ἤαθο ἐπὴπν βηρτία Ἔσκοστδϑὶ ΟΣ ἃ: 
ἄοποπι, βέχας πεοθϑ86 δὶ αἵ ἀϊςαπίατ ἀλὶ τος  αβίοποιη εἴ οἰεη ἄαταὶ 
Ῥοτϑρίου ιδθ6 δαξεαι δυβὰ Ἔχοηνρία. δὲ ἐΐπι} μανάϊπιτα ᾿οοἰϊαιίοπες 
δἴεττὸ ἀεροβὲ. οχεπιρὶα υϑγὸ ῥγορτῖα 6886. ἄββεπὲξ, εἴ ἐχ φυϊδυδ 
τεπὶ ἐπξοὶ]ράπηπε, χααῖια, Ποπιεῖτις, ποη, φαυ]α ΟΒοευυν ρτορουὶῃς 
εἷς δὐἶτο ταδρὶς ρεγϑρίσπαπι δεξὶ ἰά φποὰ ῥγοροπιϊοτ. Ὁ. -’ 

" Ὡὥ, [πὶ υόγοὸ ἰπ ἀϊββδεσοπάο αἴοπππι 688 δ ]]οξίτπιο' ἀϊας 
τὸ Ἰεοεο; ροῖϊαθ σαδαι δραά τη υϊῖοβ; οοπέτα ἱπιπρεοπδ δρτιὰ, ταυῖο 
ε βοτηϑ. ϑεὰ ἀδ Ἀἰδ κπΐεα φυοσαθ ἠἰοῦππι ἔπι. ἴῃ φηϊαδάδην Ἀπξοιν 

" φαΐ ἱπήποϊς γροϊοεῖ ἱπίδττορατρῖο δυτηογὲ ππίνεσϑδὲει ἴθ πΠομΒΠἸὲν 
εἶ ποπ ἤιοὴς ἐδὲ ἕαςία, φαΐ πὰ 6δὲ οπαπστιβ 5ι πη ππιδιηἰ δὰ8 ροϑὶ- 
ἴασαι ποιπδη σοτητλπη δ. δοιὶ οὐαὶ ποίυευβαϊα επῆετε ὀροτίεϊ, ἰὰ δὲ, 
ἰηχαϊσδι, ἱπ ὁταηῖναια ΤΠ ΡῈ 5 τεροβ. ἤοο δαΐοπα ἀοπηίτγε αἰ οἰ] - 
ταῦμῃ εδῖ, σαθεηδηι δοτατὰ 4π86 ΔίογΌ [ΙΓ 5ἰπὶ ἰαἰἰα, φυδὲ ΒῸι ἰδίτα, 
ἰάδοχπε ὅβερε 8ὲ ἰμυϊεθτα ἴῃ ἀϊδρξαιϊοπΐραδ εἰτοατπυεπίανη, ἀπαν 
ΔΕ οὐπι δ (6586 απο ἐπ ἡπ86 δέχτη ὩΟῊ δαπὶ, δἰ ἢ υϑτοὸ δὐιρίραμα 
ΟἹ δοδρίσδμίωσ εα 4υδ6 δι} 1} Φα τ ὉῸῚ 6386 δἰ! πα. ἰςαίγοο; ἣν. 118 

30 οταπίδιν πιὰ ἐδ] αὶ δας, ἄαη δ δεὶ ὁρεῦα βὲ πονηΐπα νη ροπαπζαν, 
ἀξ πϑς σοϑρομέϊοιεὶ ἐϊοσαξ δα θέβεγα, αδαρὶ ἤοπ δἰ ταὶ ἴθ ἀἰοὰτας τᾷ 

οἀ αἰϊογίωγ, πὲς. οἱ φαυὶ ἱπτοσγοραῖ οδίτιπιημασί ἰἰα δαὶ αιαϑὶ εἰπε! θα 
ἄδκαιατ: τπο δ οἰόση 4886 τοι δε αν ἀϊς ποτ οἰ] εθον ἀλοὶ. υἱ- 
ἀαπῖυτ. ᾿ στα δυΐδτα ἱπάποομα ἐπ ταπξιι9. αὐτί τον δὲ δάδερ 
πηϊνοτεαῖς, ἴθπὸ ἴπγο ρῶτηο ροβιαϊδταν. ορίθοῦο. αὶ γογαὰ βΒοἢ 
ἀϊχῖξ ἴῃ χαῖρ ἴϊὰ εἷϊ, ποῖ ἔπβδε ροϑῖυϊαιὶ ἴπ φυρα8 πότ ἰξαιοἷε: ορότυ 
μεῖ επίτο ρυΐας ἰβάσςετε, οἷς ἀεισάε οἰεςτίομειν Ροβιαϊαιε.. ἃς Ῥο- 
Φιαϊαπάυπι ἐδὲ αἰ ομϊεοϊίοπος αἰεγαηϊτονῦ πον ἰῃ. 60 'ρ60 χαρά ρῥγο- 

τ Βόοϊτατα δοὲν πἰδὶ ἀπππὶ ᾿ωπϊαταπεψάο οἷς τ816) ξ- δοΐτϑ' δτιατί9 δδὲ 
Ὁ ἈΌΣΔΟΥΌΥΤΙΙ Ρδτίθπι ρτασδ. ἀδμεῖ ᾿επΐμπι ἴ8΄ φαΐ! ΟΡ βοῖο δ, αἴδα τα 
ϑδἰεσίοθστι αἴξεγτα, δαὶ ἀΐξετε πος δϑίτμ ὑαΐδ εϑὲι.: φαοά δπΐδαν 
δὰ εο8 διἰἰϊπδὶ χαὶ τπιπϊνθγεα]ῖ" ΟΡ εἰπε, πιὲφ γα! εοά διὰ βεπδγα ὀρῖεο 
Ὄσπεπι αδἴξεγυμὶ δοά ἴπ Ἀοτοοηγπιο (νϑὶυ δ φαδνα. βαδογο βοσθθ 
ποῖ δαιπα οοἴοτετι απξ ροάδηι δαὶ ππαπτίπι, φαΐα ρίαῖοτ μάΡεγα Ρο8- 
δἱϊ ΔῸΣ δυιατη ςΟ]ογότ δὲ οοαθα5 Πο0ἢ δαππι ρεάθπι), ἰπ 115 φαας σαηϊ 
εἰαντοοῦϊ, δα μἰρίτα ἀϊδαποίζοπο τυϊογτοζαγε ἀξδοταυθ. απ 8 ποτιο 
πγτοῖα ἰδϊεαὶ, τεοῖθ ορίϊοουε ὑγοροοίοπὶ ν᾽ ἀερίτατ. φαοᾷοὶ στ ἐπ 
Βοτοόμγπιο δοὰ ἰδ φοάετα ρέπεῖο οβ ἰοἰθπ8 πηρεάϊαϊ ἱπξειτοραιιοι 

40 δαπι, οροτίεϊ ξο ἀεϊταεῖο πὶ πο οδίερεῖο ἐόοατα Βαροὶ, τοὶ χουτῃ 
τον ευϑδιϊες ργορόποεο, ἄοπες δαταρίθτῃ ἔπους φαοὰ ΒΈ}16 'δοὲ; πὶ 
ἴα οδίϊνίοπε εἰ εο φυοὰ εεἰ ΟΒ]τατα ἐεβα Ἰμ8 6 ρὲ ροῖθϑῖ. ΠοῺ ἐπίης 
οουσεάππὶ Θυτα σαὶ δπηδὶὶ δοϊοπεζαπι ΟὈ] ταῦτα 6886, 4τἷδ τὶ ΓΟ5 πὲ 
εγο τι, δοίεπεδτα χαίάοτη ἀννΐ δίς, ποι ἴδτηεν ΟΡ] τὰ εδὲ. ἀδτηρίο 
ἰφίτας δοὸ ἴω {πὸ ἰϑέυπτῃ ᾿δρεὶ ὁδί εξεῖο, γε σαπην' ἀϊοοτάαπι σοὶ, τε 
μὲ οἱ τ ρεσπαδηεηΐα δπη 181} δοϊεπείδαν, ΘὩπὶ ΟΒ ἔτσι Θό8θ. δἰ πΉ “τ 
Βαεπάτπι οδὲ ἀάνετοτιϑ 608 χαὶ οὐ ϊοῖθπε παΐς ργοροβίῃ μὲ, πιαϊοτὲ 
Ῥβόβο πιδῖαϑ στοαΐτιτα ὀρροπὶ: ΡεοίδγαπἭ επήτθ ἕδπς οι εοϊοποτα, ναὶ 
Ἰεϊαάϊηξ, χρῷ εδὲ γηΐπτιδ ΒΟ θα βγπια ςογροτὴβ οουσπτοξα, 

20 ταλῖτιϑ τοῦ ϊυτη Ὀρροπξι τϑογθτπι επΐπι᾿ 6826 τπδῖα 5 τηαΐττι ἱπάττηα 
φογροτὶδ οσποπιπεοηα. ἀεϊταμβεφάσπι ἱρῖταν ἰν Ηἰ8 φαοχας «εἰ ἰὰ ἴπ 
πο ἰεπεῖ ΟΡίεςο (εο δἰϊπὶ ἀεϊγαοῖο, δοιὰ ςοποοάει), γε]ατ 
ταδίουὶ ῬΌπΟ Ορροηὶ πιαῖπϑ τηαυτι, πἰδὶ τῆ δεοΌτα ἰηἴεγαῖϊ αἰ ξεγατο, 
δὲ ἤγαια σογροσί ςοποίτπο δδηϊδίετα. ποῖ δοϊατπι δαΐεπι σατα ΟὉ- 
ἰἰοϊθατ, μος ἔδεϊεπάηπι εδῖ, δεὰ εἴδαπι εἰ εἰπε οδίβοϊΐοπε ργοροϑίεο- 
Ββεῖο Βεβεθῖ, συΐα 12]ς δι ψυϊά ργουϊάεαδσε, ἄδιιρίο θῃΐμα 60 ἱβ χυό 
οὐδϊοοξῖίο αἴζεγτὶ ροϊεβξ, οοξεῖαγ σοῃσεάογθ, φυΐα ἰπ 6ο χυοὰ τεῖϊ- 
φαττὰ ετῖξ, πον Ῥγουϊ θὲ 'ἴπ 7π0 ποη ἰΐα εἰξ. δἱ σεγσ ποι οοῃςδάαξ, 
σπτλ αἢ δὸ ροδια! ρον ορίθοϊίο, ποῦ ροϊεγι: δαπὶ αἴεγτο. σοὶ 
δαΐστῃ εἰασπιοὰϊ ῥτγοροειίοπας ὁμῈ {πᾶς δῃπξ εχ ραγὶε αϊϑαε, 6χ 

"30 ραγίο υδσαδ. ἴῃ ἐδ πασνααε ᾿ἰίσεὶ ἀδεγδοϊίοπο ἔδοξα, φιιοὰ το  χαπαι ἐσ, 
νοτύχα γεϊϊβασετε. 4αοάοὶ οππι ἰηϊετγοξαηι ἰπ σαοξιὶο ῥγοροσπετίε, 

ἸΤΟΡΙΘΟΟΙΆΟΜ ΎΙΠΤ τ 

εἴρετ 'ποῦ οὐδοιαέ, ρορξεξεπδυτα δεὲ πὸ οοηςεῶαϊ: ἀἱαϊοςιςα δξπα 
Ῥτοροοιο εδῖ, λάνεσοαβ πιᾶπὶ, 'οατα [ἢ τοαὐεῖβ τὰ μάρδαΣ, πο δϑὲ 
οἰαϊδοίζο. οἴταν απο οἰ ἀετα ροϑεσξ οἴῃ δ᾽ ἐπι ρο ΣΙ 1} Ἔἴ ρεν ἱπιροϑοῦ- 
Βήϊε οοπβοϊᾶι, φιοὰ αἰποῖ δά’ δαπι φυὶ που ἀϊσρυϊαῖ δε ἀειαοηεῖγαξ, 
δ181}" τόξοτε πιγαμὶ μὸςσ δὴ 110 πιράο Ἴφποϊάδι, αὶ γαγοὸ ἀϊσραῖαϊ, ᾿ 
πο ἀεροῖ. τὶ αὐ ωναΝ ἀποοπὶσ δὰ ἐπιρο διε! 'φαΐα εἰ ἀϑόαπα 
ΠΡΟ 9510}: ποπειιάαἴς “ἀαδἰβὶ ποῖ Ἰρονοσῦ ἐππν ϑεῖδια ἐκρ ἕ 
ςοπεϊαήεπε, αὐἷδὶ να] Ζεὶ μαχϑρίςπε ξαΐϑυτα ὁπ πον ἀπρονθιῖο: αὐατιὶ 
ἔδ28. χυοατοι πον: οὐπϑεχυπηίπιγ, πον ]ηπει τ οὶ ἰπιετγοραρῖ. 
ὀρογεδξ᾽ διιξεπι Ῥγοβόπδγα ἡπδοσβηβαει δὴ τπο δὲς ἴντα (8 Βαρεπὲ, 98- 
ἰϑοῖίο δαΐοπα: δε οσνπῆτὸ ὩΟΏ' 65 δαξι 041 ἴδοι] ξεσηΐ ρϑξθδὶ. οπ 
επΐην ρογαρίοθγα πεχπδηπε ἰῃ φοΐδιας νοὶς ἐϊα σς, τα ἰά χοῦ ὑσο- 
Ῥοοίξατι 6δοῖ, ἀπβδὶ γεγαπι οἷξ, ςοποθάτπηξ. Ὠοπ οροσῖεϊ δτιῦετα ΟΟὩ- 
οἰπϑίοποτα ἱπκεττοζαῦε." δἰοχαίη ᾿Δσππδπῖδ' εὸ ἀπι| τερον εξ, ΒΟᾺ 
υἱάφτυτν ἔδοξιβ εαξε 27} ορίσπιθδ. ὁβερα δπάμα παραπῖ, ἴθι δὶ ἄνθος 
δαγὶυ5 ποὴ ἰπίεγγορθῦ, 5ὲ 4: αὐ δουβοποηϑ ἱπίεγαϊ;. ἰάχαξ ἔλοϊ σιιῦδ 18 
τϑάδγρυῦ ποῦ τἰάοηραι 116 4υἱ ποπ ρεγϑριοίπος αὐἱὰ δεφαδέτις οχ ἔα 
{π|6 ροβῖτα ἔποττιμξ. ᾿ σοῖς ἰρίεπτ' πὸ ἀἰοθπϑ 'φαϊάϑπι οοποἰαρίονει 
δα χαὶ ἱπτοετο ας, αἰδοτ' δυΐοθν ἀσβαθίξ, ὁτοπέπο ποι υἱ ἀδδίξατ ἔδεῦθο 
6886 4γ]]οεἰϑιπτϑ.: πὲηασιψ γο ΟΒτ ὁ ππὶν ογβαΐ θ᾽ υἱ ἀν. δε86 ῬΣΌΡΟ 
οἰτίο ἀϊαϊεοιίςα, γεἰατ φυϊὰ 6δὲ βοπιοῦ δαὲξ χαοῖ τποάϊ5 ἀϊοίταγ Βο- 
ππιρ Ρῥτοροσιτϊο Ἔπὶπι ἀϊα!οοῖίοα 68ὲ, δὰ χυτὰ τεβροηάογο [ἴσο 
Φίϊανη δυὶ ποπ:. δὰ 685 δεϊοτι. η849. ἀϊοῖδε δυπξ, Ὡο 5 ἰσοῖ ἰζοῖγοο 
Βυϊαεπιοάϊ ἱπεοττοράξοπεα πο ὅπη ἀϊαϊοοϊέκε, πίοὶ ἴ6 χαὶ ἱπϊεστον 
κει ἀξιοτταζηβίίοπε: αἰνὲ ΩΝ ἰδίους ἰαοία ἀἰχοτίο, ἐπ εταρὶ ταῦ, Βοτηὸ 
πιοάο 'δν ἰἰο Βόποτ νιον 7, πατὸὶ δὲ υϊυϑιηοαϊ ἱπεεστόραῖα ἔπολες 30 
εοξ τεϑροποίο ντὶ αἴῆτπιδπῆο υεὶ πέραπο. φυδργορῖεσ δε τεινδοτα 
ὁ5ὲ αὐ λ ρηοροπαπέὰν Βαϊαφήηθαϊ ρπορο εἰτῖοινθ8. φαίη ἰτητηο Δα ζαστα 
εεἰ ξοτθασϑε 80 110 φυδεῦεῦς πηϑὲ τηοάϊς ἀϊςαίας Βοπητα, σαὶ ἱρρῇ 
Ἰοϊετσορα αἰνϊδεσὶς εἴ Ῥτορούτιοτίε, 1}}6 δυΐθιι πα]}0 τοἀορποδοεν. 
δατ. ηὐΐ γεγο ππϑίὰ γαοβεαι αἰ ἰπιοττοζαῖ, τπᾶὶς ρετγοοηϊαῖσαι 
ϑατη 51 15 φαὶ ἰηϊεγτοβαίωγ δὰ ἱπιοστομβαδατη. τεεροπάεαϊ, ραϊδῖ εἴτ 
ἀαὶ ἱπτετγοβδὶ δυὲ τϑα]ία δαϊ βαθρίυβ ἐδάδπι ἱπίετυοραγε; Ῥτγοιπνὰν 
δΔυῖ πυβατὶ δαΐ ποῖ βαρετα δγ]]οβϑπνατη ; εχ ραυοὶς επὶπι οτρηΐδ ἀγὰ 
Ἰοκίσπιυν ᾿ομσῖαξ.. φαοάδιὶ αἰϊες δὰ ἐπίογσγοβαῖατι που τεβρουεαξ, 
ἙῸΓ δυτα ποη τορηεμεθαϊ! αυἱ ἀἰϊϑεκεα ΡΟ 

.3.: Ἐκπεάουι ρουγοὸ Ἀγροιῃ δες αἰ οἶς ἐδὲ πορηρπαγα δὸ ἔδοὶ! δ 
δεῖ δι ϑἜπογα. Εἰλιβυοὶ πτΐετα διηξ δὲ ζυδθ ἐὰπε ῥτίμηδ παῖωγα εἴ 
{ι88 "αἰίππε.. πατὰὶ Ρτὶπια ἀοβτιίονε ἐπ ΐρεηξ, Ὁ] δονα υετὸ τοῦ 
εουεοϊι ἀπαέυτ, δὶ 4π|8 ςομ πόπεααι δγρυτη δ! ΟΓΆΣΥ ΘΌΠΙΕΓΕ ἃ ρτί οί 
τεϊϊε. ᾿δἰίοχαὶ σαρίλοσαε ἀγρτη ἐπιαἰϊοη 8 υἱἀθπίυτ, φυΐία ἄογὶ ποφαΐ 
τῇ αἰϊασ!ὰ ἀειπιοπϑοιγοίαιγ, ηἰβὶ δισαρῖο ἃ ργορτίϊ8 ργίπείρεί ἰπϊείο 
σομππυδία βασι Ἐπ! ΟΤΏτη δετῖε ρεσυθηϊδίυγ δά οἰτμηα. φαΐ ρίξαν 
ξειροθάεμν, πος ἀεβηϊτὶ ροβιαϊαπὲ πϑε, δἱ ἱπιεστοζαθα ἀδβηϊαϊ, απὶ- 
ῬΔΌΤΑ ̓ Δἀνεγυτ. δἱααὶ πιοὶ ρεγδρίστισπα ἥδ χυϊὰ Ἰαπάεπι εἰ αποὰ 2 
διὲ ρτοροβίξατο, μαι ἕως 6 δδὲ ἀγρυτιδηΐϊασὶ, τααχίπνθ υογὸ δος ἴα 
Ῥτπεὶριΐδ ποπεηρὶῖ: ἤδοὶ σαῖθγα ρὲ Βδθο ρσγοβδηϊαγ, ᾽ρθ8 υετο ρὲ 
δἰδα ργοραυ ποῃ. ροβδαπὶ, δεὰ πεοβϑϑε δϑξ αἱ εἰαϑιποάϊ οἰππία ἀεῶ- 
πίάοπε ἱπποίδσοδηξ. εα χαοσυο ἀϊ[Άς1}95 ἀρργοϑϑίοπες μδρεπῖ, λα 
ναὶάα ργορίπααδ ρτίπείρίο δαπῖ: πὸ ροϑϑιηξ επἷπι αἀνεγθοβ δὰ 
τοὐϊϊας τδίοπθε δρρείετε, ςὩπι ἰηξοῦ δὰ δἰ ργϊποϊρίανα δἰπξ ρδῦοα 
τλαῦϊδ, ῬῈΓ ζΖυδΔε Ὥδεθαϑ8 δϑὲ βοϑίδσίογα Ῥσοθασί. οιμηΐαπι δοξθτα 
ἀοβπιιίοπατα Βαο’ ἀπο πιο ἐπιρυρταηῖτατ, ἰπ χαρὰς βἀμἰ ίμα σαπὲ 
οἴαβινο αὶ ποτηΐηα πὶ ρυπιηπι ἱποδγίαπι οἷξ ὍΠῸ ἂπ Ρ᾽ατῖθας τϑοάϊε 10 
ἀϊοακέατ᾽, ἀείπἀε ποῖ ςοπϑῖθξ αἰταπι ργορυῖα δπ ρεγ᾿ ἐταποΐδὕοποια 
ἃ ἀεβαίεηζε Ξαπιαπῖογ. πᾶπὶ φυΐδ δυπὲ ΟΒβοατα, πὸπ Ἀδθεπὶ ἀξοότερ. 
δἵἴοινθϑὶ φαΐ γεγο ἱβπιογδιογ δῃ εὸ χθοά μετ ὑγωπ δομετη ἀἰοαιΐαν 
(ΑἸ δἰπὶ, τερτθθῃδίομε υδοατξ. ᾿οπιπίηο δυῖοπι φαοάοαύπαιε ρτο- 
δίετθα ἀϊ Ἀ α τοῦ. ἱπιραρηαίϊατ, οχί ϑεπιδπ ἄστη δοὲ δὺῖ ἀοδηίομε 
Θξετε, δαὶ ἐχ 115 6886 στὰς τπο] αίαγίατι ταὶ ρῈΓ ἱγαποαϊοποτα ἀΐ. 
οὔπῖατ, απὶ ποη ἰόπρα δθ 6686 ἃ ῥτηοῖρὶσ, δυϊ ργορίοτεα ἀἰβ οα - 
ἴδτη Βδβογε στιοὰ πιοὸπ δδὲ ῥγῖτπο ἰπταίτα πο θὶ5 ρει ϑρίσαωπι δὰ αι 
ἀϊοϊοτοση ταοάοττιτα τείεγαϊαγ μος ἴρϑαμι χποά δἴϊεγι ἀπθὶ ἐδεϊοινετν, φ0 
ουπὶ επὲπι τηοάῃ5 ἐσὲ ρειερίουτια, ραϊεὶ νοὶ ἀεβηίεπάυπι 6986 γεὶ ἀΐ 
σἱάοπάπτι γεὶ ταεάΐαβ ργϑροεϊομπες δυρξοτεπάδε, τὶα Ῥὲγ [89 πἰ- 
δπια ῥγορδηΐασ. ἰπ τπα εἶδ δτίατα {ποσὶ θα 5 ἤθη 8οἶϊε ἀοδαϊίοπε ἴτὰ- 
ἄϊια Βαπὰ ἕδος δϑὲ ἀΐδδεγεγε εἴ ἀγζηπιθηϊατγὶ, υοὶυεὶ πἴττιπν πππα 
τδὶ ςορίγασίαχσα οἷξ δὰ Ῥίασα. οουέγαιίϊ δαΐδια σοταϊαοὰθ ἀεβαίεε, 



ΠΙΤΌΡΙΟΟΒΟΜΎΤΙΙ. 

ἴρεῖϊα ατὲς ἐσ ροχὰ Φοντανάετηῃ 5856. ΟΣ. ΠΑ εΐα ΒΘ. 
τ ϑοάδες τποὰο. 461 τ08 μαΡαὲ ἰπ, ἰἰὶς ἀεβηίοης ἐπαάϊξϑηιῆμθ. φαῖα, εἰ 
90 ἱπι δι βοταδιϊο ποηθοἶα ὁρ ἀεδηϊεἰοπὶσ᾽ ἀοἴθοξαπι νἱ ἀοιάδτπο. [Ἀς118 

ἂς δοσίμί, πιραΐα δὰπὶ ἰἰπεατα 4π86 ῬΑ ποτα δὰ ἰδία ϑϑοδὶ, δἰπι ες 
τα ᾿ἰἰποῦπι ἔμ δραίΐαχο ἀϊνίάογε. ἀδβηέίοπε δαΐῖθαι ργοϊδία ρεῖ- 
δρίσαυτα εεὲ χυοά αἰοίϊατ: πδπὶ δ ἀεὶ ἐαδεγαοϊίοιοπι Βαρεηΐ ἰοςα 
οἱ Ἰἰπδαθ, ἴδος δυΐδεα οδὺ ὀΐῃ8 ογδιϊοηΐβ ἀθῆμητον οἰιπῖπο δαξεια 
εἰεπιεηία, ροοῖ εἶδ φαίάοτα ἀεβοϊἰοπίθιις (αὶ χαξὰ ᾿ἰπεα, φαϊὰ οἰγ απ) 
ζαλιι!α ρχοθδυζϊωγι τέσπιι μδυά τοαϊϊα δάνετρυε πϑασίαυθ σα δοζιισι 
διξυσαθηῖδ ἐρῥειιξ, 4πἰα ποι σπα 8 βππὶ περ. παοάεϊ. πο μο- 
πδοΐας ῥγιποὶριοστπα ἀεβαϊ ίοπερ, ἀξ ο1]ς δεῖ δὰ ἔοτγιαϑοὶδ'οταπὶπὸ 

(59 ἱπωροϑεῖδιϊς δἀνδέεαθ δὰ αἰθβόγεγε. . δέν {8 εϑὲ βόγατα τάτο ἤσδε ἴα 
ἀϊεραιϊαιξουίμας. φροοϊαπίατ.: ποὺ οροτῖεῖ ἱκίτας ἰαῖετθ, οαπι αἰΆ εἰ- 
ἴδια ἀρατεδοιοπϑιι 1πεδὶβ μαθοῖ, θαπὶ αἰΐσαο ἀϊετογατα τποάοζγύζα 
αἰϊζοοῖδπι εἼ86. οὔτα δυΐετη ἀδ αχίοιπιαὶς δο' ὑσοροοίτίοινε αἰ Γβ οἰ αδ 
οεἴ ἀΐεδεγοσγα σθβιη ἀς ἐμοὶ, ἀπδῥίαγε αἰϊαυίθ ροβοὶξ υἴγαπι δἰβὲ ρῸ- 
βιοῖιάδ φυδα δὰπὲ Βυϊισιοαϊ, απ ποπ, ααΐὰ οἱ ποι 'Ῥοηαῖ, βεά 4 εὸ 
ἥποῆαο ἀϊδαοτὶ ροϑιιϊδὲ, πιδῖαϑ ὁπ ἱπίατιρεῖ σαδηι φισὰ ἃ΄ ρτίηςὶ" 

4) Ῥοσπαὶα ἔτπίς ;᾽ δἰπ ποΐθτα φοπαῖ, οτϑήαι ἐπ 115. αμῶθ ταΐπς μαρσδηὶ 
το Βάεὶ. εἱ ἰρίίατ πϑε: οροχῖρε ἀἰβκι πα ργοΒ] σππια ίαοεγα, ρομβεπάπηι 

δὲ αχίοσηδ ἡἸτιὰ; χυοάεὶ ὁχ ποϊοσίβιαδ σοποϊπάεγε: οροσίεῖ, ποὴ οὶ 
ἐμηὰ ροπεπιάμπι, δα ἀϊβοεηῖ φαϊάδην τιοπ᾿ Ροπεηάπιτη, εἰδὲ ϑοἰϊϑ 
δἷξ; ἴὰ ἀϊεραϊδιίίοπο ἀυΐετη 56 θΧοτοθθε ροποπάπτω, δὶ τοσάο ψεσασι 
υἱάἀεεϊυγ ἢ ἀθῶτο ρογερίοπυπι 6δὲ ἱπξοεγοφαπέοιη δὲ ἀοοδοΐδια ποι 
δὲ ον ροδίαϊαγο ἄθρεσγε τιὸ οὐϊφαϊὰ ροπδίασ. φαοεαοάο ἰρίϊας ἰπ» 
τὐδάν ἃς ἀλεῥοπετε οροτίεβε, δ6115᾽ ἔδέε ἀϊείαπι .. .. 

. Ὠς τοδρου σίους δαύστα βείπου μα "ἀδῥεγτιϊδυτσο δὲδ, φυοὰ 
εἶπε εἷς οἴβεξυντα 'φυὶ τεέξς τεδροπάεϊ, χαοιπδάπιοἀάπι εἴαδ: (αὶ γε 
ἐπίουσοχαῖ. δοὺ δΐϑιη 'ππογτοβαπες ἐλ: ἀἰορτιιδιίομεαι ἀδάμοοσες ος 

30 Σεδρου ἀδμΐδτν: εορδὶ περ σΐτη 8 ἱξιου δα  έϊτα ἀδεοσε εχ ἐδ σ086 Ῥτορίος 
τοιοοῖπι δαπὶ Ὠροδϑδογία: γα ἀπ υεσγο, πὸ δὰδ ςαἰρα νἱάφαϊοσ 
ἀνεπῖσο χαοὰ ὠρβαζγάστα νοΐ ρταεῖθς ορίμίοποτα δδὲ, δά ρρορὲος 
τπρεῖτα : αἰϊα ἃ δηΐπ ἔογιδβϑε ρεσοδίαβα δϑξ ἱπίο ρόπϑόγε χαοὰ μοι 
οροτῖεξ, οἱ ροείταπι ποῖα ταοτὶ οοτωπιοάε, ἢ ; ον δε τρας 

5. ἵῬυϊα τενὸ δαπὶ ἰπἀδβπίτα χαβα οβδετυδβαῖα βαπὶ αΡ' ἀφ χεῖ 
Ἐκυτοϊιαοπίς εἰ ρετγίςα ! ἑαοϊεπαϊ οὐισα ἀἰδραῖδηϊ -- ποῦ ἐππη βάθδα 
φεορὶ ῥγοροιίιϊ δαπὶ ἀοοσμραϑ δὶ ἀἰσοεμεβαι εἰ οουξδη ἀεπῖῖρτα, 
πδῆπο ἰδ ἱρεὶδ εἰ ἐβ φαΐ δ8 ϑδιίηρες ἰπέδγ 80 Ἄχεγοέηϊ ἰαιχαϊδμιοηΐδ 
κταῖΐα. τιαση. ἀϊδοθη! ροπριία ϑθορεῦ δυξ σι8ὲ υἱάεπίογ: δἰθηΐσα 

30 ἰαϊστιοι ποῦλο ἀοοδτε ἀρβτεαίζατ. ἐχ᾿ 8 Ὑετὸ αὶ οοπνεπάυπι, ἰαξεττο- 
ξιπῖετη οροτίεξ νἱάοτγὶ ομαπίηο ἃἰϊφαϊὰ ἕδοοτο, τεεροπεπίεια δαΐθμὶ 
ὨΪΆ11 νἱάθγὶ ραῖ. ἰπ ἀ!αϊβοῖίο!ο δῃῦεπα οοδργεεσῖθαι ποι οτ ἃ 4πο- 
αλπι ἀϊοεϊηςῖδ ἐχροϑί ματι 6δὲ χαϊὰ οἷξ οβδεγσνυδπάυτα [15 φαὶ ποῦ οοσ- 
τοτιουὶθ δε ἃ ρατίου!! δὲ ἱπχοϊσοηὶ φταιία' ἀμραΐδηξ, εὲ χαο Ορατγ- 
ἴδαξ τεεροπάεπξετ (οἰ ππῶτε, οἱ σας ςουξοάετε εἴ απδρ 8οὺ (οπν 
οφάετο, ἂξ ργδεοίαγο δαὶ δεοὰς ἰαϑδίοσ ᾿μεεῖπι. χπουάαπι ἐβητη ΠΙᾺ} 
Βαρετοι Αι 4116 ἐγααιτατα, ᾿ρδὶ πουιμ νι ἀΐσεςο οομιόσηην. -θοδσδα 
ἐρίαις εδὲ εαπὶ Ψαῖ ἐεοροπάοὶ ουδίϊποτο ἀϊοροϊλίοτιεια, φοοῖϊα υεὶ 

ὃ ῬτοΡΑΒΙ γεὶ ἱπιργοραδῆὶι τὐοεῖ τοὶ ἡθπῖγά, ΡῬσγοβαλεξ, ἱπαθδιη, νοὶ 
᾿ππρτο δ δαὲ ἐδείθε οὐῥ δυὶ ἀεξβεῖῖο, πειοετίο ουὐλάμτι, Βεῖρο υεὶ 
ἰρεὶ τεϑροη ἀδπε τεὶ αἰδὶ, πλμὶ] δυῖθτα ἱπίεεεσι φαοςαδαοε τοοάο οἷς 
Ῥτοβδβ εὶς γεὶ ποργοθδθὶδ: ἑάσπι οηΐπι τοοάτθ οτὶς μδῶς τεϑροῖ»- 
ἀεμάϊ, εἰ ἀαπάϊ νοἱ. Ὡοη ἀασμῖϊ {πὸ ἃ πϊογεοβαίσπη ἐδὲς οἱ ἰρίτος ἱπ- 
ῬτΟΒαΡΙ 6 εἰς ᾿μδοῖς, Ὡθοα5θ6 οϑὲ οοπο αδίσπετη ργορδρίϊετα βοσὶ; οἱ 
πετὸ ἰδα ῥγοδάθίμς, δῆς ἱπιρσοβδδιίετη : δα ροσ ἐπῖτα ορροφίϊατα 
τλιοοῖ οοποξιήϊἘ 'χαὶ ἱπεεττοραῖ: δ6ἀ΄ οἱ' ἰά' φαοὰ ρμοπὶϊοτ πϑαῦς ξαν- 
Φτοβαθιο. οἷς πεχας ρσοβαδιϊα, οοποϊπιδο: 6 10]}15 ετῖξ. φυο- 
τίαιε αὐίφιι 18 ηυἱ δοίξα τα οοιϊυΐας, εχ ῥτο βαθ ἰοτίθας εἰ ποποεῖ- 
θπε ἰά χποά ἱπ φυδερέοπε ροβίϊαμι δὲ ἀετιοβοῖγαϊ, Εἰπς δρραγεῖ, εἱ 

10 ποργόδδθιίο δἱὲ οπιρ οῖϊες χαρὰ ροδίξατι εξ, γεβροινμάδπίειν ποπ 
ἀεθατε σοποϑάοσε πος φυοά βοῃ υλάσμκιν δἰ ρ]εϊξοτ, πθο φιοά νὶ- 
ἀοῦπι χαϊάετι, “6ἀ τοὶπας νἱάεσευ μαι σὐποϊιδίο, πὸπὶ ἐδαὶ πρτο- 
Βδρίϊμ 6δὺ {ἰμϑεῖφ, ῬγΟΡ δ 1] 9 δδὶ ξοποϊπβῖο. πᾶτε ὀροτίεξ, φαὰα 
δατηρία «πὶ, Ῥτοβαθι]α οπιπία 6686, εἰ χαϊάοπι τοδεὶβ αύαμε 
Ῥτοροείζπτα εἐδὲ ργορ δια, σὶ ἑυϊτιίτπι 698 ἀξ ρον ποϊίοτα πιϊπας ὩΦ- 
στα ἙςοΒουδαίατ. ἰέδιχας πἰδὶ φοϊὰ ἀἰπδτη 9 ἱ 811 εχ ἰπίδγτοχάϊίδ, ποι 
4:2 ροπεπάππι τοϑροπάεημ. εἰπ βέεσα οἰπιριεῖτοτ ῥγοβδδιϊλο οἷς 
"Ἄχουῖα, ραϊοὶ οοπεϊαείοιοιιι 6299 λίτηρ ἰοϊ ἐστ ἱτωργοραθίϊοσς. μορονάα 
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δαὶ μάτην ἐξ φραέαπηφοὶ υἱδοπίογ, εἴ δχ ἐἶδ᾽ αβο ποι υἱάδηξαν Βα 
φβλαξ τρῖπιιϑ δθὩξ πη ργο Βα θ1 Πα ααδαι οοποϊασῖσ τι αἷο᾽ οοἴτω υἱἀετὶ ροῦ» 
Ἐδὲ δ8ι19 οοσπτηοάθ αἰδίωπα. εἰπϑὶ ἰξετ οἰΐαπι βαῖ, οἱ πθο ἱπιρτοβθδ. 0 
Βα πεὸ ργοβδ)ε οἷ εβνεβῖβ. εἰβηΐτα εἰς ζαοχας φαβάα καπξ ΄αδο. 
Θμη46 νἹάεπίιτ, εἰ ἐπ ἰϊδ χαδε πο: υἱάοπιυγ οα {πο τβαρίε δαπὲ 
ῬτοΡδβἐ]ὰ φοποϊμβίοπο: δἷς πίπι βεὶ υἱ ρτοβδβεϊίογαβ ἀγξατι θεῖα: 
ἤοηες εἰβείδηϊατ. δγρο δἷ' αἰταρ οἶτες Ῥοδδθι!ε δαὶ ἐπι ργοβδδίϊα οἷς 
μοὰ ρορίίπιπι εδὲ, δὰ δα τεβρίοἰεημὰο χπδε οἰπιρίβοϊτες τἱᾶο 
ζουαραρδιῖο ἔδοίθυμδα δὶ. δἰπ δαρετα ποῖ Θπηρ] οἶτον ποιδεν νεῖ ; 
ἱαργόθθῖα δἰ: φυαά ροδίϊπηι εβὶ, δεὰ σεδροπάοπᾷ, δά 26 ἱρεῖση τϑὲ 
Φριοϊοπὰο, εἰ ἴα 'φαοά νἱάεβεαγ δὺξ ποῦ υἱάθαῖοσ ἀϊπάϊοαπάο, ρο- 
πβόμάππι ἐδὲ δαξ ποι! ροπεπάττι. αοάεὶ αἰεοτίθϑ ορίπίοποια ἱπεδῖοσς 
ἦε 4υὶ τεθροπάεξ, ργοςὰ] ἀυρίο δὰ 1]]Ἰπ8 παδπίεσι δὲ δεδιθητίδτα τϑ- 
φρὶοῖεπϑ ἀεθες δἰπροΐα ρόπεγε εἰ πϑρᾶγα. ἰσεῖγοο εἰ αὶ δ]ΐδηδϑ 30 
ὈΡ πῖοπ68 ἰηζϑετπῖ, αἰραΐα Βοπαπι εἰ ππαίμσα 6856 ἰάθπι, αἰ Ἠετδβοὶὶ- 
ἴω δἱἷῇ, ἢ ποι οοποεάυπὲἪ οἰάθιι δίπια! ποτ δάεβδ6 σοπίγατία, ΠῸῺ 
ψιοά Βοα δἰβὶ ποὺ ὑζϊάδδίισς, δεὰ χαία ϑεσυπᾶμπι Ἡογβο τατη εἷς δοὲ 

βῃάππι. Βος οἰΐαπι [δοίης φαὶ ἴϊα ἀϊσραϊαπι αἱ δἰτοτὶ αΡ αἰϊοτί8 
ἔδεδθ8 ἀροιρίδῃ!: οοπβοϊαπε οἠΐμι φυὰ τῃδδθοῦ δαοῖος ἀϊςετεῖ. ρδτο 
φριουμα ἰριμογ εδὲ αυ ὁοἸἸἴτπατε ἀδεδξ τεοροηάθην δἶνε δίταρ ἰοῖθοΣ ἡ 
δὲτε δἰϊσαὶ ῥσοβαδεο οἱξ φαοὰ εδὶ ρϑοίζιτι. ᾿ ἮΝ, Ἂν “ 

᾿ς ὁ, Οὔτ πιΐθτα πδοδε86 δἷξ) φαϊοφιίὰ ἱπιοττοραῖαν, ιαπὶ Ῥτορ 
Βιϊ6 ε886 δαξ ἱωργοθαβὶε δαὲ υἰϑαϊγαιη, οἱ τοΐ δά ἀϊδβροϊβεομθιο 
᾿ἀπξτυνὰ γδὶ ποῦ βεγίίπεγο χαοὰ ἱπιοιτοραϊαγ, δἰ φαίάετα' οἷς Ῥγα 160 

116 πὸ δὰ ἀϊοριϊαδοπεπι ἕδοϊδι, ἀαπάυπο δδξ, οαπε ρυΐπο ἀϊοϊαπι 
ἔροτξ 6286 ργοβδθι]θ, χαοπΐααι ἐὸ ροϑίϊο ποι ευδγ αν ργοδίσμα 
ἡποὰ Δ ἱπιεῖο ῥοβέξαπτι ἔπει δὲ γδγὸ πϑς ριΌΒαδί]Ὲ εἷξ πεο δὰ ἀξ- 
δρυϊδποπετη 'Ῥογίπεαῖ, ἀδπάσμα χαίάετα δο᾽, βεὰ ἱπᾶϊοασνάατα. πορίφ 
ποῦ ΡγοΡατὶ, υἱϊδυάδο. ζαξτιταιῖς οαπϑα, χυοάοὶ δὰ ᾿ἀϊεραϊαουοιι 
φέτεπεαι. οἱ ΡτοΒαρὲὶς 31ἴ, ἀἰοεπάππι νἱάετὶ ἰά. φαυϊάθαν, Φεὰ γα]άς 
ῬεΟΡΙΒαυυΣ, 6388 δὶ φῃοά Δ} ἱπίξο ργοροοίϊατι εδῖ, εἴ δο ξοπςθθδο 
Φυογὶὶ αποὰ ρορίτατα εϑξ. δίῃ δυΐδϑη δὰ ἀϊερτίκίοποπι ρετεποδε, 
σδὶάς δυΐοτα Ἱπιρτο θα 6 οἷς ἀχίοτια, ἀϊοεπάππι εἴδοὶ χυίάστα 60 
Ῥοεῖϊο ςοποϊυδίοπθτω, δεὰ να!ὰθ ζαϊαπιπι 6886 ᾳποά ργοροπίταν. δέ δὲ 
πεασσ ἀπργοβ θα. πεφας ργοβδθ 116 εἷς, οἱ φυϊάδεμ πἰ 1] κά ἀϊδρα- 
Ἰδθοπειι ἴωοϊαιϊ, ἀκπάυπι εϑὲ πῸ}]ὰ ἀοβοϊίοπε αὐϊεςῖα; οἱ ντϑγο δὰ τὸ 
ἀϊεραιϊαιίοποιι ἕαοίαι, ἱπἀϊςδα ἀπιτα εξ δυογ 6ο ρμορίτο ργοβίϑτια δθ 
Διο ῬΣΟρΟ λαμ. ᾿δίο᾽ ΘὨΐπι εἰ γοϑροπάθῃδ πἰ ὶ] δὰ επΐρα Υἱἀθ τας 
δἴ., δὲ Ῥγοθριείεῃδ δἰηρτία ροπαῖ; εἴ ἱπιευγοβαπθ ποι ἀἰϑατιεῖατ ογὲ- 

ἴδχαΟ, 158 Οπῃηῖθὰδ δἰ ρὲ ἃ γεδροπάεπί οοποοϑδῖϑ, φαδε ργοβδϑίϊοσα 
δυπὶ σοποἰμείοαφ. φαϊσπηααα δαΐεπὶ δα ἰΐ5 4886 ἱπιρτοδαθίϊϊοτα σαπὶ 
φομοϊαδίομο δτβιιπιβπίαγὶ αρρτεάϊαηίαν, Ῥτοουὶ ἀπδῖο ποι δοϊξα ἂσ- 
δυτπεπίαπίωτ. ργοίπάα ἱπιοιτοξαπῆρη παδοὸ ποη δππὶ ςοποοάσπάα. 

7. διταῖϊὶ δθδπι τοοάο ἐπ ἰΐδ χαδε οὔδοῦγα δὲ πιπὶ ἐΐαίϊαπν ἀϊ- 
φπύασ, ΟΘΟΌΣΤΘΝ ἤτιπ Θὲ. πᾶπὶ χαΐα ἀδέωτα δδὲ τεβροπ επί, δὶ πὸ 
ἐδίε ραῖ, ὧς ἀϊοαϊ “ποῦ ἱπιεὶϊΐψο," εἰ αἱ ρτοροοίζητι πρα]εῖο του ἀϊΦ 
ἀϊολθαγ, τοι πεςεββαγίο ἑαϊθαϊυτ δὺϊ περεῖ, πυληϊ δοΐατι δοὲ Ῥυλμεῦτῃ 90 
φαίάεπι, δἱ που ἀϊϊαοίάιπι εἷς φυοᾷ ἀϊοίαπι «δὲ, τεσροβάθηβ εἶδε 
«ποοξαίίοπε ἀϊεεπάμπι 86 ποῦ ἱἐπιοἰ Ἰΐξαγα. βδερα δπΐτα εχ εὸ φαοὰ ὁ 
ΠῚ ἀϊαοίάς ἱπίοστοραῖὶ οοποθάπηϊ, οοςαγτίξ αἰξψαϊὰ περούαπι ἕαςςι- 
φΦετιδ. δὶ Ὑ6ΓῸ ποίπσῃ 51: ἰὰ ᾳυοά του εἶθ ἀϊςοἰταν ταοάϊ», εἰ φαϊάοιι 
«ποὰ ἀϊοῖξαγ ἰὰ ογηπὶ 8 γεγυπν δξ [αἸϑαπι δἷς, ἀδηάατη δὲ δίπῃρ]}- 
εἴϊεσ δαὲξ περαπάπαι; εἱ ὑεσο ἐπ ραγίε δἰξ δίϑῃπι δος ρατὶδ υθγττα, 
ἰπάϊξαῃ ἀσμ εεὶ ἰὰ ἀΐοὶ τι] πιο άϊ5, δὲ σὩγ Ῥαγίίμη οἷξ ἰδίϑηπι ραγόμα 
ΤΕΓΏτα. Ὠᾶτη δὶ ἰά ροβίετίυ3 ἀϊδείησααῖ, ἀυθέυτα ογῖς δὴ εἰ ἰπϊο ἀπὸ 
δἰκαϊναξειαι Ῥδγβρεχεγίιι. δα δαθοτη π0Π ργοϑρεχοτὶε δι  ραϊπδίοτη, 
ϑεὰ δὰ αἰτεγοτη εἰβηιῆς δἴαμι τεδρίοἰεπ5 ροεαετίς, ἀϊοαπάμση δεὲ δὰ 80 
Ὑεγεῶ8 οὔδει χυὶ δα αἰϊμὰ ἀυοίξ, 66 ποῦ κὰ μος ποοριοίδηϊθαι ροϑυΐοθὰ 
εεὰ δὰ αἰξετώτα Π οταπι οἰξυϊ βοδίοτατα. οατα επΐτα πατιϊτα οὐα Βο- 
Βυΐπὶ υεἰ οσωϊίοωὶ δυριθοϊα σαδῖ, ας ῖ]ς ἐχοὶδεῖς ἀυθίξαιίο. εἷῃ τοχαίπια 
εἰ ἀϊ!αςίητα οἱξ δὲ δίπιρίεχ, απὶ᾿ εἰπε δαὶ ποι τοϑροπάεμάτσα. 

8. Ουοπίδπι ἀπίεμι οπιηΐδ ὑτοροϑιτίο δ] ορίδιιοα νοὶ εδὲ σα ΓΒ 
αἰΐψθα εχ φυΐρυβ ὁ] }ορἰϑηνα8 οοπβοίξιν, υαὶ διςοΐπα ἐχ 1118 «απο 
᾿ϑατηϊταν, ρδῖοϊ δυΐοπι φιδπᾶο αἰϊοτίῃ9 μταῶδ φυτοδίοσ, πδαρο χη 
ἘΜ ΌΪ σα δέπι} 8 ἱπιεστορδοϊοτν (δὲ οπίτ ρεῖ ἱπάπεϊοποτα δαξ ρὲς δἰπι,. 
“υαάϊποαι ρ]ετιπιαας ἀπένεγθαϊε δοςὶρί απ), οἰπρυϊατία χαίάοτν οὐαὶ 
Ῥονεπάα δυηῖ, δἱ σεγὰ ϑἷαξ δὲ ργοθδθιῖία, αἀνογσαβ ἀπίνεγθαϊα δαΐεω ὃ 
ϑοϊλοπάσχι εεἰ πὲ δίϊεγαϊος ουἱθοῖο. πᾶίὰ εἶπα οδἱεςέίοπο, 4886 δι 
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εἶς παὶ μοἰέοετι 6546 Ὑἱἀοαξατ, ἀγρία δ ίδεσπ στο παρεῦγο, ἢ 60 εδὲ 
εγρίνετδδσὶ,. δὲ ἰρίϊασ, οὔἴα ταο]τα υἱἀεβηϊογ, που οομοεάκξ πτίγες- 
8816 πες Βαρβεαῖ οδιεοϊίοπεπι, ραγερίειε τεσ ξιυετεδῖτιτ. ἱπδΌΡΟΓ εἰ 
Ὧ6 οοπίχαγίυτα χυϊάεμι μαρθαὶ ἀγζυπιδίυση, {πὸ οϑιεπάδι ἰὰ ποῦ 
ξι88 σεττμι, τρὶς υἱἀερίτατ ἱεγρίνθγϑασὶ. χπαπσαδπι πε Ποὺ χαϊάεπι 
δαἴαεϊτ: ταῦ τδ5 επὶπι ταουες μάρουνας οριηἰοπῖραι σομπέτατίαθ, {πὲ 
ἀϊβεῖϊο ηἐὲ δοΐνογο, υεἰαεὶ Ζεποηὶθ ταϊοποτι, φαοὰ ποτὶ ροϊδβὲ χαὶρ- 
Ρίδιῃ πιουετὶ πες σἰδάϊαπι ρεγαβγαγε; πες ργορίεγδθα Ἰβατδη ποῖ δαηΐ 

40 ροπεπὰα 4αλε φαπὶ ᾿ἰ8 οομπίγαγία. δὲ φυὶς ἱξίατ, οὔπὶ Ὠ6488 δτρα- 
τοεηϊδἕοπειι σοπέγατῖδηι Ἡδθεαὲ παχαε ΟΡ ϊςεγε ροδεῖξ, ποι ἀδὶ αηοὰ 
τοκαῖαγ, ρεγερίοπε ἰοτρινογϑαίοσγ, πᾶπὶ τευ ουθαο 1π ἀϊερπίδποπὶ- 
Ρυς- ὑπ ἢ Δἰιυὰ εϑὲ φιᾶπι γεϑροπδίο ργαεῖεσ δχροϑίϊου τποάοϑ, υἱτα 
ΒΑΡ θη 6γ]]οεἰδπιὶ ροτιπιθηαϊ. 

9. ϑυβίπετε δαυΐθιῃ εἰ {πεϑίτι εξ ἀεβπίείομοιι οἷς οροτιεῖ,΄ πὸ 
ἰρβα τεβροπάεῃβ δἰ δὲ δηΐο ἀγρυσωεπία ὀρροπδξ: εχ χαίβαδ δβίτα ἰΐ 
ἀυὶ ρετγοοπίδπίας ρτγοβίεπια ροδίξιμι ευδγίαπε, οομδίαδε ᾿ϊ5 6866 ὁ6- 
οὈγτεπάμτα. οαυδηυτη γεγο δϑὲ 16 ἰτρσόβαθ }18 Ἀγροιμεϑὶ δαδιὶ- 
ποϑδῖασ. τπῸ 18. αὐΐοαι πιο 418 ἐπι ργομα θη 18 6886 ροϊεδῖ: πᾶπὶ εἴ εἃ 
δδὲ ἱπιργοβδν 15 ἐχ φῃὰ εἰβοίίαγ αὐ ἀβϑυτάα ἀϊοδπίαγ, υϑ]αν εἰ φαὶθ 

30 οταπία πιουετὶ ἀϊοαξ δαὶ πίμὶ}; εἰ δὰ χαδα ἀειεσιοσί θα τοογίριδ ργδθ- 
ἀπὶ εἰΐξαπι, φαδεηῦθ Βουιίπαπι υοϊυπιμίριυο ςοπίχατίβ σππξ, υεἰαεὶ 
γοϊαρίαϊεπι 6886 τετὰ Βοπᾶπι, δἷ τη ε]ῖτια 6656 ἰπϊατίατα ἔδοετα 4Όδτη 
δοῶρεγθ. πὸπ δηΐπὶ χαδοὶ ἀἰδραϊδιοπὶα κτγαϊία ἀοίεμάδηθεις, δεὰ 
ἀπδδὶ δα δε δἷδὶ υεγὰ υἱάδηϊων, ἀϊσεπέετα οάθιπιπξ. 

10. Οὐδεουηφαε βαΐδπι Ἀγραπιδηίδιϊοπ δὲ ἕαϊδατα οἰ ἰβταιὶ, δοἷ- 
τοηᾶδε διηὶ 60 δυρ]αῖο ἐσ πὸ ἔδίβατα εἰβείυτ, ποὴ οπίπι φαονὶ 
Φα  αϊο ταῦῖο δοϊν μη, τ ἰῷ φαϊάοτη δἱ ἰαΐσαται εἷὲ φαοὰ το} ] ππς. 
ταῦ ]ια οδῖτα ἴδίφα οοπίθποτγε γαῖ ροίεδξ, υϑὶπε δἱ αὶ πεσε 
δαπι αὶ δεάοι δογίβεγε, ἃς ϑοοχαῖθια βδάδγε: ἐσ Ηΐ9 δηἰπι Ἐο  ρίτατ 
ϑοογαΐεπι δοσίρογε. βος, ἰφίτατ δαθίδῖο, ϑοογάϊοιι. δδάθγε, τἰμιϊο 

80 ταῦρὶε εοἰπίδ εὐἰ ἀγξυπηδαίδιϊο. δἴφωὶ ἀχίοπια ἐδὲ αΐβαπι. δεὰ ποῦ 
ΟΡ 1ὰ ταῖο δδὲ ἔαϊδα: δὶ χιιὶϑ Ἔπίτι βεἀεαῖ πϑάτιε δουῖρδὶ, μυὶς ποι 
δαιρ] ας οαάεπι δοϊμο σοανρηίες. φαᾶτε θη ἤος εδὲ το ]δηάαχα, 
βαὶ 1, οαπι φαὶ 56 ἀεὶ δογίμεγε: ποὴ δαΐπὶ χαϊςῦησας δεάεῖ δοτὶ- 
Βὶε οὐμδηΐπο ἰξίαις δοἰνίς, ψυϊ Δ δαβία ξ᾽ εχ χαο ζαίστιπι οἴβοϊϊατ. 
δοϊαϊμοποῖῃ δυΐαπι ΠΟΥ ΪΕ, φυὶ πουῖξ εχ Βοο γαϊοπέτα ρεμάογε, φαεπι- 
δὐπιοάσαι ἴα [αἰοῖΘ ἀεδοτιριοπίθας οοπάπριε: πϑηαθ επΐπι δα εὐ 
οδίϊοεγε, πὰ ἴώσα χαϊάέπι δὶ αἰβαχη δἱξ φῃοά το] ττιγ: δδὰ οατ οἷς ἴὰ]- 
ΦΌωι, οδὲ ἀεπιουοίταπάαπι. δἷο δαΐπιὶ δρραγεθὶξ πἴγυσα δ᾽ ἰψαδά ργο- 

(6, ερίοἶεπθ δὰ ποι Ἐτρειδ ες Ρτοροπαὶ οδἱεςϊοπεσα. ἰϊοεὶ δαΐεσω, 
ἅπο πιίπαδ γδῖϊο οοπεϊπάδίητ, πηρεάϊγε φαβίϊποῦ πποάϊβ. Ὑεὶ επίπι 
ἱπαρεάίτως δα ἰαῖο εὸ εχ 400 εἰβοίϊας ίαϊϑαπι. γὙ6] δάνεγεις δεαπὶ 
4πὶ ἱπίεγτοξεῖ οδίβοϊοπο δἰ ϊαῖα: δᾶερθ δηΐπι εἰδσὶ γεϑροπάδθης πο 
δοϊνίϊ, ἰατθεη φαΐ ρεγοοπϊαϊοτ, πορ ρόϊεδὲ αἰϊατίαδ ὑγοξτεᾶϊ. ἐδγεῖο 
δἀνεγαῦθ εα 4026 ἱπέοιτοβαηίας ομίεοιίίοπο δἰϊδία:: ροῖδϑι δαΐπὶ δος 
οἰάετο τὶ εχ ἱπιοστοραῖϊδ πο Βαὲ χῃοά νοϊῃπιυδ, φυὶα τοαὶε ἱπῖεγ. 
τοβαΐππι εἷξ, Ἰἰαπὸ δαΐεαι ἀρροεῖϊο οἰβοίαιας σοποίαϑιο. εἰ ἰρίτατ 
ΦΙΏΡ ΪῸ ὁ Ῥτορτεάι πο ροίεδι φῃὶ ἱπίογσσοβαϊ, δάνετφῃδ ἰβίεσσοβδας- 

40 ἴοτὶ δγὶξ ὁδί θοῦο ; δὲπ ροϊοδῖ, δάνεγθαδ ἱπιεγτοβαῖα. φαδγία ἃς ἀεῖεγ- 
τῖσαι οί θοϊίο δὲ φιδε δὰ Ἰδιιρο γείεγιαγ. χοίάδτ οπίτ ἰδ] α οΡ- 
ἐἰείππε φαδς δὰ ἀϊϑβογεηάσπι ρίας τεπιροτ9 τεχυίγαπε συιδπὶ ργδθδεωδ 
ξοπρτολδις δἀπιϊίαϊ. οἱ δοιίοηαοδ ἱξίξτιγ, δἷςαὶ ἀἰϊχίπιπ, χαδιξαοτ πιο-- 
ἀϊε ἕως. Ἔχ Ηἰδ βηΐεοια 482 ἀἰϊχίπιιδ ἑλπίτπι ρτίπια εδὶ δοϊαο: τὸς 
ἰίχαδε συόγο δυμὶ ργοβίρίοπεα φαδεάδηι οἵ πωρεάϊπιεπῖα οοπο]α- 
διομῦπι. 

11. Ἀερτεβοπεῖο βοΐθαι ἀγρυχη δ δεοηΐδ ποη ἐδὲ εδάεπι, στιὰ 
ἴρϑα διβεπιεοϊδιίο ρεγ 96 δρεοϊδίωγ, εἴ οὐτα ἱπ ἱπιεγτορδῆουε ρουὶ- 
στ. ὅδέρε επὲπι, ΘῸΓ ΠΟῊ 86ἰῖ6 ἰγαοίδϊα ἰμετὶξ ἀυζαπιθπίδιο, ἱπῖϑγ- 
τοξαῖι ἴῃ οατδὰ εδῖ, φορά δα ποῦ οοποεάαϊ εχ χυθαν βοῖϊε ἀϊββετὶ 

0 δάνεγειις τ εοὶπι ροίεγαῖ. ποῦ δπίπι ροδίϊαπι 6δὲ ἱπ αἰΐεγο δοῖο πὲ 
δοῖ[ς Ῥεσγβοίαϊαγ ςοπιπιαμθ Ορα8. σααρτγορίεγ ἱπιογάθπι πεοεϑ8ε δϑξ 
ςουῖτα δὰπὶ χαὶ ἀἰοῖξ, ποῦ ςοπῖτα τπδοῖπι ἀγρυιηεηϊδτὶ, πδῖιρ6 ΟΌπὶ 
ἦθ φυὶ τεβροπάει οοπίγαγία ἱπεογσοβδοιὶ οαρίδλὲ μεσ ςαἰητηπίαπι. εἰς 
ἰρίταγ τογρίνογοδπῖθα ςοπίοπίϊοϑοδ, ποῦ ἀϊαϊεςςος ςοηρτοδθηδ οεἴβ- 
ποι. ρῥγαείογεα χυοπίαπι Ἄχδγοϊἑδτϊοπὶ οἵ ρετΐοαὶὶ ἔδοϊεπαϊ σταῖία 
καπὶ ἀμραίαοπες Βυϊαϑιποάϊ σοπιραγαῖδθ, ρδῖοϊ ποὺ δοϊυσω υὙδγ 
εἼ3ε οοποϊαάδοηάα, φεἀ εἴΐατα [αἰδιιπι, πος δὰ Ὑϑγίδ δεῖροσ δδὰ ἱπίδγ- 
ἄτι εἴΐαπι εχ ἰαἰδὶδ. δᾶθρθ εἰμι φυοὰ γοτρ ροαϊϊοτα εδὲ, Ἔτεσῖθσα 

ΤΟΡΙΟΟΆΟΜΝΜ ΥΠΠ, 

δἰιοραϊκοίοι οροτῖεξ. {δεῖ βγοροβεπδδ ἐποὶ ἕαΐθα υσϊομελία.: 8. 
τεγάατα εἰ φαοα ἔα:εο ροϑἰξαπι δεῖ, ἐυθγίδῃ ἀπτη ἔαϊεα ακὶοτιδῖδ, 50 
ὨΪΏΣ οηΐτα Ῥγο μοὶ 4 γαΐδας αἰδοτιὶ παρ τοξ τες ἐὰ 4086 ΠΟ 
ἐὈηϊ, 788 πὸ ΧΠΔ6 ἵγεγα δτιπξ. σαοοίτοδ δὶ εχ δἰ8 χυδα 11} ργοβδαϊησ 
ΔΙκΌΙΩΘη ΔΕ φαπιδξαγ, Ροιΐτιο ἐσγὶξ Ῥογδιδδιι σαᾶπὶ δὐϊαξαδ. οροτῖεῖ 
δαΐθια εὐπτὰ σαὶ δεῖ ἀγχαπιθαϊδιίοποτω ἱγαάποεγς σα]ὶ, ἀϊαϊεοιῖςο, 
ἈΟΝ ΘΟὨΕΏΠΠΟδ6 ἀγβαπιθηξαγὶ, σαοιπδάτηοππι κοουβείγαωτη βεοῖμδ- 
αἰοο, βεὰ ξαϊδατη δεὰ Ὑορῦσα οἷ: χαρὰ οοποϊαάϊξατ, {486165 δαΐετη 
ἀϊαϊες οὶ 5γΥ1]ορίσποὶ οἷπε, ἀέθα ἀΐσξατα ζαϊξ., φοία Ὕετο Ῥσάνος βοοίσιὰ 
εδὲ φαὶ ἱπιρεάϊ! οουταναπο οραν, ραδῖϑὲ σϑχῃ 1ἐ8 δὲ βδβεσγε οἴνδτα ἴῃ 
ἀϊεραταϊιοπιθδτιδ.: ποχσπαῦπὸ δηΐσα αυϊᾷ δι ργοροσίμαετα δἴϊδπι ἰὰ Ἀἷα 
οὐϊ, ἐχοορεε ἢς σαὶ οογδηάϊὶ διπαϊο ὑνε ὐϑδαρ φαῖδυο ποι ἰϊοεῖ ατὰ- 
Βοβας δϑυπάεπι βπετ οουδεχοΐ, οὔτα ρ᾽αγεδ ὯΠῸ Υἱποογο που εδδὶ. ἢ 
τ] δαΐοιι τεΐεγε πΐστιθι ργορίδν τεφροπδίομει δὴ Ῥγορίεσ ἱπξει- 
τοκδθοπειι ἰὰ Βαϊ: πᾶπὶ εἴ Ζὰὶ σομίοπο86 ἰωίδττοξαξ, τααὶο ἀἴδρο- 
τεῖ, εἰ φαὶ τεδροπ ἀεπὰὸ ποι ἀαϊ φποα γοττ δαὶ ργοραθὶ!ε υἱά εἶχε, 
δες δαδοίρὶξ φυοάεουμααε ἱπϊετοκδηϑ ρογοσπίατὶ υοϊπογι. ἐσ ἀϊςε 
ἰεϊτατ ραῖεὶ πο δία δε ε884 γεργεδεπάθη δηλ διρομιεπϊλοηοσα 
Ε 86, εἰ εὔπι 4αἱ ἱπξετσοβαῖ. ὩΪΆ1] επίτι υϑὶοὶ ἀϊοραϊε ἤοπεπι χαὶ- 
Ἔτὰ Ῥγαυδυι εθ8ε. ἱπιοιτοραιΐεπι δυΐοπι, σαδτι ορίϊρας βετγί μοκεῖδ, 

οοπῖτα τεροπαδηΐοτη αἰσδοιτιῖϑθ8.. ὕῶμὰ δάνεγοθας δο8 δαὶ ἰογεῖτει- 
δαυΐωσ, πὸ δὶ ἔοτγίδϑθε ἱπέεβταπι δἰδῆπι ουϊαδεηοαΐ α18 τε], 66 ἃ 10 
ςαἰασιιοάϊ ροεεῖξ, εἰῆοεγο 6γ]]οξίοπιοθ. ααοηίαπι δαΐοπι ἀεβηϊαιτα, 
ποη εθῖ χακπάο ςοπίγασία εἰ ἥπδηο ἰπ ρτίποὶρίο χπδεδῖτα μβοταϊμεα 
φαταδηὶ (58ε 06 εὐΐπι ρεῖ 86 ἀἰςεπῖο οοπίσασία ἀϊςαπὶς εἰ οὔτι ῥεῖα 
ΔΌπυοτίηξ, μοδίεα οοποεάηηξ: ἰάεοαυο ἰδιογσορξοῦ εἴ οοπίγασια, οἱ 
ἥἤπδο ἰηίεο φαδειῖία ἔπογιδβε, δάθρο δἀὐπιϊ πηι}, πδοδδδα δδὲ Ῥταυδ; 
ζει ἀγρυπιευϊδιίοηθβ. ἐπ᾿ διϑα Ὑογὸ δὲ αὶ γεϑροηάεϊ͵ δα αυϑώσηε 
ποῦ εςοποδφπο, δες δαΐετω, οἴ ἰδ]ϊα οἰηξ, οοποοθάεμβ. δρρεγεῖ 
ἐρίϊατ ποπ βἰμδε τετ τεργεμβεπάοπάοι δοδὲ δὸ5 ααὶ ἱπιοιτοίβαὶ, εἰ 
δοτατα δυρυτπεπίδουθθ. ΡῈΥ 66 ΒιΐΕΙΗ δΥβτ Ὠἐδοτιὶθ σαίβαας 
δυπὲ τερτε βευδίομθθ. ῥυτὰ εἴ, σαδμ 0 εχ τοξβιί ποῦ οοπο π ἀϊτας ὦ 
Ἀε,αΘ δάνογβαθ ροοίτατι ῥγοβίεπια πϑαῦς οἸππΐηο χαίοχαδιῃ, οαπα 
[αἰ5ὦ γεὶ ἱπιργοβδθιϊα δίοϊ δαξ ουμηΐα δαϊ ρἰωγίπια δοσιτν ὃχ χαῖρ 
ἐηΐεγίασ σοποϊαδῖο; δὲ πεχπθ ἀεϊγαςιέδ φυϊδυφάατι πεας δα αἰ, 
ἘΕΩΒ6 αἸδί6 ἀοῖγαςιίδ αἰδ. αὐ αι εἰβόϊτατ σοποϊιοῖο. δεσιπάα, οἱ 
πάνογευν 1μοϑὶπι ποπ γαϊδαΐ 6 ]]ορίϑηνυς εχ ἰδ] ραν εἰ ἐϊα αοίω τ 
δηῖθα ἀἰςιπι (ας. τοτιΐα, δὶ ποππαὶλ κἀς δεγεῖ δἀνογσὰν ᾿ποεῖχα 
ὁΥἱ]οκίοπιαα, μαθς δοΐθαι δἷπὲ ἀειξεγίογα ψυδη αυδε γορεῖδ δαπὶ πιὶ- 
πῦθηπε ργοβαδιϊϊα φάθι φοποαδῖο. χτιγσαδ εἰ φαϊβαϑάαναι ἀειγαοῖ 
ἰὰά ευεπίγεϊ: ἱπιογάστη δπὶπὶ ρἰαγα δασιπηξ ἱπξοττοβδηῖεδ σαδπὶ η6- 
οεδδε εἷξ. ῥγδαδίεγει οἱ δῃσωδτηγ δγβοπι Δ [0 ΕΣ τπΐθαθ ργο ἐδ. 30 
οἱ ταϊπυς σε ΒΗ ΠΡ Ὸ86 χπατα εἱξ ςοποϊαεῖο ; δαὶ εἰ ἐχ νυοτὶϑ, δεὰ Ζυδα 
βία περοῖὶ γοχαϊσαπὶ τὶ ἀετποπείγοπίογ 4ηδπι ργοθίθταα. ποὺ ορου- 
τεῖ δαῖθδι ροδίπίαγε ὩΣ οτηπίπηι ργο ᾽ οτηαΐοτη 6γ]]οκιετυὶ ἀεαας Ῥτοὸ- 
διε οἷπὶ δὲ δὰ ρογδυδάεηαμι δριϊ. εἰδίϊπι επὶσι δογοπι 
φαδεγαπέιτ, δία συδρίο: ποξογα δυηξ (αίϊουν, ]1ὰ ἀἰβαο οτα. φαα- 
ἀπε τὰ εἰ εχ ρῥτοροδιοπίραβ, φαοδὰ εἰπε Βετὶ ροξαϊξ, τιαχίπνε ὑτὸ- 
ἈΒΠΡ ὁ ἀγραταοπξδῖον ἔποτίξ, δοὶϊε ἀϊδϑοτοΐξ. Ῥεγερίουσυμ ἱρὶταν εεὶ 

πὸπ εαπδπι 6686 ἀιρυτηοηϊαλοιία τερσγε δπϑίοτθτα, οὔτ δα ἰὰ τὸν 
ξετῖας φαοά ἰπ ᾳυδεσίίοις εεῖ ροείξατα, εἴ στπὶ δὰ ἰρδᾶπι γαορεσα. 
ὩΪΗ1] επΐπι υοῖλὲ ε8θ6. φυϊδετη Ρ6Γ δὲ ἀτκαπιεπίδοπεαι Υἱϊαρεγαθὶ- 
ἰεπι, δά ῥσοβίεπια υετὸ τεϊδίδτα εδδε ἰδ ἀδθί! στη, υἱοἰβδίλ τε ρὲ ὃς 18} 
Ἰδπάδθι ει, δὰ ργοβίεηνα δαΐθης γοἰαίδσα ὙΠ ΠΌρεγαθῖϊετα, πθπιρε ςασα 
ὁχ τι φ ργοβαΡΊΠΡτ6 δὲ υουῖβ σοποίθάοτγα δὶ ἔδει πο. ἤετὶ δἔδλαι 

᾿ἰπέογάππι. ροξεβὲ αἱ δτζαπιθηϊδῆο ςοποίαρεηδ δὰ σαπ Ὡσὰ οΟπολ 
εἰξ ἀεϊογίογ, πὶγαίγωτη χαδπεῖο ἐἸϊὰ εχ {απ ἰθὺ. οομοϊπαῖς, οὐπι Ρτὸ- 
Ῥ]οπια ἴα]6 ποῦ δἷὲ; ἤδες δαΐειι θροεῖ διουκηρίίοις ἰΑἸίοσα ρτοροιῖ- 
ἄοπαπι, σαδε δαηϊ ργοβδθίϊτα εἰ νεγα, πες ἴα Ηἰς δδϑδυσωρὶν ροεῖΣ 
εδὲ ἀγρυτηεηίδῖιο. σοὶ υότὸ οχ [αἰεἰς υθγασα ςοποϊαδαπῖ, Δοα ρο5- 
δυπὶ ἴατε σεργεμεπάϊ, χηοπίβσω ἔδίρατι ατί επι δεῖηρεν πθοδϑθ8 3 
δα ἴαϊοῖβ οοποϊμ ἄς, δεὰ χογττα Ἰ᾿ἰσοῖ ἑηϊοτά τα δξδπι οχ [α}2ἷ5 σοδοὶα- 10 
ἄεγε: μοο δηΐοτη δϑὲ ρογερίοποπι οχ Απαὶγθςὶδ. χαδπάο δυΐεπι δ- 
ξαχιεπίλιϊο ἥπδς ἀϊοία εδὲ, δἰϊουίνς τοὶ οδὲ ἀΔεπιοποίγατο. δὶ χαϊά 
διιυὰ εἰς χποά πἰἈ1] οὔπα ςοπβοϊμδίομα ργοβθαπάδ οοσατπαπε περ εαῖ, 
Ρτοίεςϊο ποι ογὶξ εχ 60 4γ]]ορίδιωτιθ. δἰπ απίετῃ υἱάδαϊαν, δορΒίστοα 
ετῖξ, ποῦ ἀφιβοιφέγαιιο. δοῖ δαῖτα ρἢ]οδορβέτοδ 6] ορίστπαϑ ἀ6- 
τοομοίγαϊίτυδ, ἐρὶ οΒεἴγεπια γϑχῸ 9. ]]οβίδμιτι ἀἰαἰ οι, φορδίδαια 



ΤΟΡΙΟΘΟΚΟΌΝ ΥὙ{11]. 

«ὙἹϊορίνεατιΒ οοπίεπεοσιθ, Ἀρογοπῖδ ΟΠ] κί δπτι ἀἰα]εςισας ςοπῖτα- 
ἀλομοιίε, εἰ φαίά δαΐεσι εχ πἰτίδαμο ργοβοβι ἰουΐθιβ τορι θα 

8ὺ οοἱοπάλίατ, Ὧδς δἰπὲ ἀπιίρβας ἃθάμθ ργο θα 1168, πἰ8}} γεῖδς, ἰά αποᾶ 
οϑιδηδύτη ἐδὲ, αἴζασαα ρΡτοροδιιίίοηε 6886 ΡΓΟΒΑΡ 9. δὲ ΠΒΗΒΡΙΟΣ 
Βθ 5 εἷς, αἰξογα πραῖτο τοοάο 88 Βαβδαῖ, γοὶ αἰΐεγα δἱὲ ργοβδθὶ δ, 
ΔΒογα πορ ργοραθέϊιο, οἱ φυλάοπι δἰ μαι τον, δἰΐατα σοι 510 δἰταλ ἴτε ν 
ετῖξ εἰ ποι δτὶξ; δἷπ δαΐειι αἰῖεγα ργοροβίεῖο δἷξ ταβρί9 18]15, σοποὶα- 
εἷο 'ςοπαθφαθαβ δσὶξ οἱ ργοροδβί τοι {πε δδὲ πιδβὶβ 18]15. εϑὲ εἴ μος 
Ῥϑοοδξατ ἴῃ ογίδοβίϑτιΐδ, σατο αΐβ ρὲ ρίυγα ρχοβρδτὶξ ψαοὰ ρτγορανὲ 
Ῥοΐογαὶ ρεῦ ραποίοιβ, 4πδ6 ἰπ ἀγρβτιπιεπίδομα ἰηϑιδὲ. Ὑδ αι δὶ 4υιΐϑ 
Ῥτοβαδισο9 ορίπίοπεπι αἰΐαυε αἰϊα πιδρὶς ϑεϑε, ρβοϑβια!δυθυῖξ ἱρδανα 
αποάφας πιαχιήια 688ε; 6886 ἃαΐθτι ΟρΙΠΆΡΙ]6 ἔρϑυπι γασγε; ἘΌΡΓΟΡ- 
τὸν απἰθυδάδτο πραξὶρ ᾿ρϑατα 686; ἰά δαΐεπι 4υοἃ πιαρὶς ἀἰοϊϊαγ δὰ 
ἰά ᾳαοὰ εδὲ πιαβὶ9 ταίειτι; 6886 δα ϊειῃ εἴ ἱρϑδτη ΟΡ᾿ πο πετι ΤΈΓΆΣ, 

80 Ζιλε ετίξ τοαρὶϑ δ 116 φυιρθυβάδαι δοουγαία ἘΟΗΟΜΗΝΕ 6δὲ δυΐοτῃ οἵ 
ἔρϑαι οΟρίπἰοσθι ὙΘγΔμ 688 οὐ ἰρϑαπι φυοάσαε τηαχῖταε 6886: ΠΌΔΓΘ 
διδες οριπίο, φαλθ χηλχΐπις υεγὰ 6ϑῖ, οοῖετθ ΔΟΟΏΓΘΊΪΟΥ δὲ. εεἀ φυοά- 
πδπὶ δε μαΐτπι8 ἀγρυπιεπίδιοπίδ υἱπασα 7 δὰ χαρά ἔκοϊξ τὶ οδαθ8, εχ 
πα ἀυοίϊζοτ ἀγβτιπιεπίδηο, ἰαϊραιῦ 

43. Ατραπιδηϊαο δυΐοπι 6ϑὲ ρογερίουδ τη τποᾶο, δοαας τδ- 
Χίπιε Ὑα]ρατι, οἱ ἴα σοποϊαάαϊ αἱ 1 8} ἀπ ρ]ὰ5 οροτιεαὶ ἱπἴδιτορξαγε. 

δ Αἰϊετο, χυΐ οἰΐαπι τηαχίσης ἀϊοίϊας, οὔπὶ δυιαρίδ δυπΐ δὰ εχ ψυῖθτιϑ 
6886 πδοδδϑο δϑὲ σποά οοπεοϊαάἰτατ, δεἀ ἂχ ςοποϊ παἱομὶ 9 σοποϊυ δ. 
Ῥτδοῖογεα δὶ το ἀεεὶϊ φαοά εἰϊ γαϊάς ργοβαβθιὶ}. ζα]δα υδτὸ ΜῈ 
ΤαΘηϊδῖῖΟ Ὑοολίοῦ χαδίτιοῦ τιοάΐδ. ὕπο τπιοάο, οὰπὶ υἱάεῖασ οουοΐα» 
ἄετα πεσὰο σοποϊααίι; αὶ αυΐάεπι υοοβῖογ 511 οξίσται οοπιοπιϊοϑαε. 
4]10 πο, οὐχ Αἰϊαυά ςοποϊαάϊξ, ἐοά χαοά ποι ρεγιϊπεαῖ δὰ ρῥτο- 
ΒΊεπια Ῥγοροαίίατα; υοά 118 πιαχίπιε δος αὶ αὶ Ε ἱππρ δῖ 1]ς ἀὰ- 
ος. δὰ Ἰά αυΐίάετι οοποϊαάίξ, φαοὰ μά ρεοροδίτωια ρεγείπεῖ, βοα 
1λπιδη δεουπἀΌπι ργορσίαπν χροὶ πο τη. μος μαΐοπὶ 65, δὶ δγρυσιθη- 
1δλῆο 4πδο ποὸπ δὲ τηϑήϊοα, υἱάδαϊυτ 6990 τηϑάϊοα, διιὲ υἱάθαϊυσ 6286 

40 ρεοπιοίτῆσδ δα ποι ε9ὲ ξεοιπείγιοα, δαϊ ἀϊαϊεοιϊίοα δα χῃδε ποὰ 
εδὶ ἀϊαϊεςεῖςα, εἶνε γσεγῦπι δἷνε ἰίϑητι οἷξ φηοὰ εἰβοίταγ. 8110 τα οάο, 
εἰ εχ [αἰοῖο οοποϊυἀαϊ. Βυΐὰδ δαϊεπι ἀγρυτπθβιδιϊοπὶβ φθαπάο οου- 
οἰπδῖο ἴαϊβα δϑῖ, αἰϊἰσυδηο υϑσδ: πᾶτὰ ἤλνμαι φαυίάετη δεῖ ρογ εχ [4]- 
νἷε εοποϊμάϊαιτ, νόγυσῃ δαΐδπι ἰἰσεὶ οὕἄδτι εχ ποῦ υὙϑτὶδ οοποϊιάετε, 
παεπεδἀτιοάσπι εἰ απῖθα ἀϊοτατα (ας. χαρὰ ἱξὶξπις ἔα] εἱξ δτρωπιει- 
ἰαῦο, ρεοοδίομι οϑὲ ροϊϊια δυρυτπθηϊδηῖὶθ ἀαχ ἀγρατηθβίδιοπίβ; 
ΏμΟ παάθς δυρυτηθηίδη τ δεῦρετ, δεά ἔπ ἀεπιοπι, οὔτ ἱξπογαῖ 
48 [Δ]5δ:ὶ ἐκεῖσε δϑς Δτκυτπθηἰδοπετα ἀἶχί856, χαοπίδπι ΡρῈΣ δὲ τηαἱὶ- 
τε υεγῖϑ ἀγρτιση θη δῃ οπΡτω εἀπὶ πιαρὶθ ργοβαμιυ8, δα ἐπ 15 7186 

40 τορχίτιο ὙἱἀσῃτῸν δἰααϊὰ τογυπι δυθσιϊξ. πᾶτὰ 4086 14]15 εδί, αυο- 
ταπάδιη ὙϑγΟΓΌτα ἀετηοῃδίτδείο εϑὲ. ϑρογίεϊ δίῃ εογῦτα Ζτδε Ρρο- 
δἰϊα δῖ, ααὶρρίατη ποῖ 6386 οτηπίπο. φαοοίγοι ογὶξ Ἀπίυδ ἀετποης- 
δἰταῖο. φαοάοι νογατ σοποϊυάαὶ εχ αἰ516 εἴ να]ὰς {ἘΠ 10τι8., σοΓΘ 
τοῦ ι9 πίω ΤΟ ροπεῖθα9 ἀείετίου εξ. ροῖδϑὲ δαϊθιι 1818 6686 εἰ 
ἄπας ἰαϊδοτι ςοποϊπάϊε. {πᾶ ῥδῖεϊ ρυϊπιλτο 6886 οοπφ οταιϊίοπετι 
δρχατη δ ἰδ ομΐδ Ρδτ 86, Δη οοποϊαάαϊ; σεοππάδμι, αἴτγαπι υϑγαπι ὃἃπ 
ζαϊδαια σοποϊμάδι; Ἰδγδανι, ἐσ χφαὶθαβ. πᾶπὶ δὶ εχ [Α515, αἵ ργοβδθὶ- 
Ἰρη9, ἰορίοα δϑὲ; δἱ εχ [δ 4ῦδε δυπὶ υεσγὰ δεὰ ποὴ ργοβαδιϊα, εὲ 
Ρτᾶνϑ. δὶ υεσθ δὰ δἰπε εἰ ἴα] εἰ ναῖὰς πιρσοβαθι!ία, ραῖεϊ ἀγρὰ- 

830 πιοπίδίοιει ργδυδη 0486 ΔαϊΪ δἰταρ ἰΟὐϊαγ δὰξ ταϊΐοπε τεὶ 4μ8 ἀθβ 
τ, 

ἘΣ 13. Ουοᾶ απίοτῃ ἴῃ ρῥτϊποῖρὶο χαδεοίξημη εϑὲ, εἴ οοβίγαγια, 4μ0- 
τηφᾶο ρᾳϊαὶ ἰς σαὶ ἱπϊεγτορδῖ, δεουπάπτια νοτϊϊδζοτι ἰπ Απαϊγιεῖο ἀϊο- 
ἴπτα εϑῖ, δδεαουπάμτα ορίπἰοπεῖμ δυΐοτα παης ἀϊςεηάππι. ρεῖογε υἱάδη- 

. ὋΣ αυοᾷ ἱπ ῥηϊροὶρίο φαδεδίτυχη ζαϊς, χφαίηααδ πιο ίϊΐδ. ταϑηὶ [εϑε18- 
« οἶπις εἰ ΡΥΐπιο, οἱ φαΐβ Ἰὰ ἴρϑηῃι ρεϊαϊ χαρά ργόβᾶγδ οροτίες. μος 

δυΐεπι ἱῃ 40 ἱρδο ποὴ ἴδοι ἰαϊεῖ; δεὰ τιᾶρὶδ ἱπ δγωοιγταΐβ, εἴ ἰῃ 
463 χαυΐδυδ ποϊπεῃ ὃς ἀεβηϊο ἰάδπι δἰρτιϊβοαῖ. δεουπο οὔπὶ ἰὰ φαοὰ 

ἴα Ραγῖε ἀετροπεβίγαγὶ οροσῖεξζ, ππὶνεγβα ξεν δ] χαΐδ ρειίξ, τϑατ στα 
Ῥτοβαΐαττις ςοπίγασέοττιαι ἀρὰπι 6886 δοϊ βη ῖδη), οἵη ππο ΟΡΡοϑιξουθπι 
παπι 6656 δὲ ςοποδαὶ εκ τἱ ἀδίυσ επὶμ, αυοά οροτγίεβδὲ μετ 
86 ῥσόβδύε, πὰ οἴιπὶ ρἰ θυ ἃ]118 ρδῖεγα. ἴδγίϊο 91 χυΐδ, οὐπι τιπὶ- 
Ὑεγϑδὶο ργοόθᾶγε ἰηϑεἐποτῖξ, ἰῃ ρατῖα ροϊδε, τεἰπεῖ δἰ, οὰπι ργοροϑιἰαπι 
δἷϊ δὰ ργοβαπάστα οπιπίωτα οοΠίγαγ ογυτα 6886 Ὡπϑχῃ δοϊεη αι, ρεῖδὶ 

᾿ δἰδὶ οοπορᾶϊ οογίοσωμι φαογαπάδπι σομ γαυϊογατη ΠδτῚ 6586. πϑΙΩ 
οἱ Ἀἰς υἱήεϊαγ, φιοὰ οὐχὰ ρ]υΡῸδ οροσίεραὶ ργοόβᾶσε, ρβεὲγ δὲ 8δὸ 
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δοραγδεπι ρεΐθγα. στιγρῸ8 δὶ συ ἀϊνξβο ῥγοδ᾽ ετηδὲ ἰὰ ρεῖδε χποὰ 
ἀὰ ὑναῤρ ει δὰ ἀϊορπίαπάιϊιτη, νοἶπεῖ δὲ, στη ργόβαγε οροτίεδῖ 
τηθαϊοἴμδιν 6886 δα ὈΡγατη δὲ ἰΠ8}] ΡυϊΌτη, ϑοραγαιϊαι πἰγσησας 16 
Ρεῖδι. δα δἱ χυὶβ δογαπι 4086 δὲ ἰπυΐφετι ἩΘΟαϑδΆ ΓΟ ΦΌΤ9ΘΑΌΙΠ ΣΟΥ, 
ΔΙτογατα “Ῥεϊδῖ, αἱ Ἰαῖι8 οὰπὶ ἀϊδτηδῖγο οοπασποποίη ἈΔΡογ τπδηϑτ- 
Τῶτα, οὐ ἀεπιοηδῖγαγο ορουίοδὲ ἀϊατυθίγωυι ἤδθεγα "ςοτοιπΠ τα 
Τοδηδατγαμι σαχπ ἰδίετο. ἴοῖ δαΐθπι τηοάϊΐα δἴ σοπίγδιδ ροϊππξον χαοῖ 
ἰπίτο φαδεϑίξιπι. ἃς ρτίπιατα δὶ φαΐ ςοπίσασίδ ροϑταΐεὶ αἴβιτηδο- 
πεπὶ δὲ πδβδιίοπεπι. δεουῃάο δὲ ςοπίγαγία δβεξυπάμσηι ὁρροβιίοποαι, 
σεϊαϊϊ Βοπισπ οἴ τπαῖππι θ686 ἰάσηι, τεγιϊο δἱ χαΐδ οὔπι ἀπίνεγθαὶς 
δι δὶ οοποϑάϊ ροδιιϊδυεσιὶ, πιοχ ἰπ Ῥατῖε σοηιγδάἀϊο βοπέτα ροῖδι. υε]- 
πῇ δἱ μος ϑυπιρίο ἀχίοσηδίε, ΘΟ πἰΓΆΟΥΌτα ππδτι 6886 δοϊδηϊτίδυι, 88- 
Ἰαθτῖς εἰ ἱπδαὶ τί ἀϊνθγβατο 6686 ροδβίαϊοῖ δἱδὲὶ οοποθάϊ, οὐδ μος 30 
Ροδιυϊαῖο ἰμ πβίνεγϑδ!! ὁρροδίποπεπι δαπιεγα σοπεῖασ, τΏΓϑτιϑ δὶ Τα 
Ρεϊδὶ οοπιγατίππι εἰ απο πες δ βϑαγίο οἴεται ἐχ ἐδ φαδε ροοἱτα δαπξ. 
ὨΘΟΠΟΙ δὶ 49 ἱρδα υίϊάετα ὁρροιίία ποῖ δυπιδὶ, δεά ἀυο εἰπεπιοὰὲ 
Ρεϊδὶ εχ 4αϊρυ8 δεφυδίῃσ ορροδῖϊα οοπίγαἀὶςιῖο. ος δπίεπι ἀϊ76- 
τῶ δΌΙΩΘΓΕ φρηίγαγία εἴ ρϑίεγο χῃοά ἱπ||0 χαδεοδι[Ότη Γαϊς, φποά 
Βαϊ ρεοοδξατῃ δά ςοποϊπϑίοπεπι ρεγιϊπεὶ (πᾶπὶ δα εἄχῃ γεϑρι οἰευῖεα 
ἀϊοίποπο ρει φαοά ἱπίτο φαδεδίξασα [α11), ςοπτγατία γεγο ἴῃ ρσοροϑῖ- 
Ῥοπῖθας ςαχηπηΐοῦ, πδιαρα αυΐὰ οοτῖο χυο πη τηοάο ὁπηξ ἰπίογ 50 
αἰϊεοῖδε. 

14, Ἑχετοϊϊδποηϊδ δπΐοτα εἴ τα εὐϊτδυἄαγαπι μαϊπϑοδιηο αὶ ἀ15- 
Ῥυϊαοπυπι εϑυδα ῥτίτνττι δϑϑθθϑοετα οροτγίεϊ ἰπ ὩΓΡΤ ΘΟ ΗΔ ΠΟΠΙΡ 8 30 
φομυδγίεμαϊ9. δὶς επΐτη δὲ δὰ ἰὰ ἀδ 4υο ἀϊϑθθυζζωτ τηαΐορ ποδὶ οορία 
δαρρεϊεῖ, εἰ ἱπ ραποὶβ στρα ὐτδ5 ἀγρυπιθηϊδίϊομ 5 ργΟΡῈ 86εἰ διυϑ. Ἰᾶτα 
σοπγυοσγίεγθ δὲ ἐγαηϑδατηρῖα Θοποϊυθίοηα σΌτα γα] φυΐϑ ἰπϊοεττοβαῖλος 
Ὠΐθτι9. Θυεσίοτο αἱίψυϊά δοόγυσα πῶ ἄαξα δαπί. πεοῦῦβα δηΐπὶ δῖ, δὲ 
ςοποϊποῖο ποι οἷξ, αἰϊφυᾶτι ρτοροϑίεοποτα ουθγὴ, δἰ ζαϊάδιη Ἠΐ5 οτα- 
Ὁἰρὺ5 ροϑὶτῖ8. πδοθδ86 οὐαὶ ςοποδιδίομθτω 6888, δὰ οἴηποτα αἰΐατι 
ἐδεϑῖτα ἴὰ υἱγατηατα ραγίεση δγβυσοθηῦμῖο οοποὶἀεγαηάα δεῖ; δὲ ἢὰς ὃ 
ἱπυεηία βοϊπϊο διδετγα εδὲ φυδογθηάα: δὶς εηἰκη βΒεὲ αἱ οἱ δὰ ἐπίου- 
γτοξϑμάστη εἰ δὰ γεϑροπάδπάυπη Ἔχεγοίϑαϊί δἴπατιθ. δὲ δὶ πϑῖηο Αἰϊηδ 
οἷξ φυοοῦτη ἀἰθραϊετωιϑ, ΡῈΓ ποριηςῖρδου ἰὰ [δεϊδηάμχα, εἰ σοτηρα- 
Τατὶ ἱπίεῦ δὲ ἀδδεὺϊ εοεοῖα δά ὁρροδίοπεπι ἀγραπιεπῖα. ᾿ος οδὨΐτη 
εἴ οὰ νὰ ἀρίμευν τβρτιᾶτῃ οορίδχῃ ραγὶξ εἴ δὰ τϑάδγριθπάτπι πιϑβητπε 
ΔΕ τὶ δαϊπνηθπξατα, οὑπὶ αἰϊοαὶ φορροίαπε δυζυσπθηία ἴῃ αἴταταιστα 
Ρᾶτίεπι: δὶς Ἔπίσα βεὶ τιὶ δἀνθγρασίυση ὁροτγῖεδὶ ϑἱδὲ ἃ οοῃίγασίϊ8 οδ- 
γεγε. δὰ οοριϊξοπετα αποίαα 80 ῥμοϑορΐςατα ῥρττηϊεπατη ποὺ 10 
εϑῖ Ἔχ αυχα Ἱπδ:ΓΓαθαξτιπι ρο886 ρεγθρίςσοτςε εἰ ἴατα ροτοροχίθς χυϊὰ 
εχ υἴγααυθ Ἀγροϊμεϑὶ αυεπιαῖ: ἰαπῖαπι δπὶπὸ γο χύση τὶς αἱ Ἡστοσαι 
αἰϊοστπι τεςὶς εἰϊραῖυτ. δε δὰ ἰὰ οροτῖθξ 6866 πιδίασα ὕεπο ἰπῆοτ- 
τοδυη; αἰσαε δος τὰ τϑιὰ δδὲ παϊαγας Βοηϊΐαϑ, ροϑδ6 τϑοῖς οἰΐρεγε. 
γογῦπι 8δς ἀεοϊϊπαγε [αίδανη: φυοὰ αυΐάοιι 11 φαὶ θθπς ἃ παίωγα δὲ 
ἰηζοτγτηαῖξ, Ῥυσφωτνε τοςῖφ ἔλοετο. πϑιη 4πὶ τεοῖε ἀπ ραπὲ οἱ οἀοτπηξ 
4υοά αἰειίοτ, Εἰ δεϊΐραπι αυοα δεῖ ορτίπνικωα. ἃς ἀς ῥτοδ] τα δεῖν 
ἄυδε ὅδερε ἱπ ἀἰβϑραϊδιοπεσα ἱποί ἀπσηξ, ἀγβτιπι οπἰατίϑηεα ῬγΌθ ας δβεῖγο 
οροτίεξ, εἰ τιλχίωες ἀε ῥτὶ πὶ τμοϑῖθτι8: ἴῃ Ηἷδ δηΐτα δὰ Ζυδς αἴϊε- 20 
ΤυΠΌΓ, τοϑροπάεπῆεϑ [αϑι ἀϊαπξ δᾶθρε ἃς τοδραππί. ῥτγδεῖεσθ εἴ 
ἀεβοιοπῖθυς ἀραπάασγε οροτίεξ, εἰ εουτπι 4886 ργο δ ἰδ Ῥτίτηα- 
4π6 δυηξ, ἀφσβηϊείοπεϑ ἱπ ργοσιρία παρεγε: ἐσ Π18 δηΐσι δ  οβἴδπιὶ 
Ἄοοηβοϊαπίατ. επἰϊθηἀπτα σαοααε δὶ οἱ δα ἰεηδατηως ἰῃ {πᾶς δ86ρ6- 
ΣΌΜΙΕΓΟ ἀἰϑραϊαιίοπ 86 ἱποϊάπυ!. παῖ πἰ ἐπ ρεοσπεῖσία αὶ τὰ δδὲ ἴῃ 
εἰειιθμῖθ ε89ε ἐχεγοἰϊδίατα, εἴ ἰῷ Ὠυτη εγὶ5 ϑιητιτηδ σδρὶ τα ἰπ ῥσγοτιρία 
ΒδΡαγα πιαϊτατα οοηΐετγι δὰ ςορποϑοσπάυτη δἰῖθπι φποαπο Πα ΕΥΌ τα 
ΔῈ ρ]Ἰσαῖαπι,,. δαπα τεσ εἴ ἴῃ αἰδραϊα!οπίθα 5 ἈΠ]6 δδὲ πὶ ρτίποῖρὶϊα 
Ῥτοιορίστι 6996 εἴ ργοροβιϊοῃοϑ τπϑιβουϊῖος ἴσπεγο. σιδανμάπιος- 
ἀυπι επίμι ἰπ τασιπογαιῖνα δηΐσηδα δου δῖε ἱδηζατη ἰοςὶ ροδτὶ δέδ τα 
ξλοϊμως δαάθπι τιθτηϊπί58ε, ἴτα εἴϊδτι ἤδες εἰδοίθηξ πιαχιπιε ογ]]οκῖ- 90 
δἴϊουπι,. φαοὰ δὰ ἰρϑῶ5 ργοροδίἴοπεϑ πασπετο ἀεβπηὶϊαϑ γοϑριοίδιο. 
ἃς ΡΓοΟροϑιξ οπεῖη ςΟΠιπιαποτ ῬΟΙΪῺ δ ΖιδπῈ ΔΓ ΌΤΙ ΘΠ ΔΈ ΟΠ οτα τηδ- 
Ταοχίδε τιδπάδγε οροτγῖεϊ: ῥυϊποὶριῖ παιθατα δὲ Ἡγροιμεϑὶδ ςορίατα 
ἨάΡόγε τπϑάϊοοτες αἰ [ἢ ς1}6 68. ρταείθγθα εχ ὑπαὶ δυβτισμ θη δῖ Σ 6 
ταῦ Ϊια5 ἴδοοσσο αϑϑιθβοθη ἄστη 66, σαδτῃ ΟΡ δουΓίϑδῖπιο αἰδατηΐαπάο. 
υοά ᾳυΐάεπι εξ, δἱ φαὶδ φιαπὶ ἰοπείδοπηθ γεοεδαξ ἃ οορηδοπθ 
δογπι ἀε αυΐϊθυϑ ἱπδίτωϊα ε8ὲ ἀϊδρηϊαιίο. ροδεῦπί δυΐεπι ἀγρτππεη- 
τλιϊομθα 1146 ἕος ἔεττε, σαδε δαπὲ τηχίπηθ Ὀπίνοσγθα θα, τευ ποι 164 
ε888 τρϑτ πα] αγοσα τοττιτὶ δοϊεπῆδτα: δἷς θηΐτα εἴ ἰὰ τεϊδε εἰ ἰδ 
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Βοιπίγατδε εἴ ἰη᾿ οοπίπμαιο εὐἱξ. οροτίεξ εἰϊαπι ταϊομυι οὐτοταδα- 
δεῖος ππίνογμα δ βονὶ, εὔδπι ὲ ἀϊσραίαίτπα οἷξ 'ὰ Ρᾶτῖε: εἰς δηΐτα εχ 
θα ρῥίατγεοι ἔδοογα ᾿ἰοθρὶξ, δἰ μι 5. δὲ ἰη τβείογιςιβ ἐπ  μγταεπεδίτισα 
σαῦο. ἰρ6α δαΐοτα ἀΐδεεγεπθ, απδιη ταρκίπι μοίετις, πτήγογραὶς ἀ6- 
οἰζιαθις ἐπ αἰευδη τ 471} ρει, ἃς βειιρεῖ υἱάογε οροτεεξ δ ἂσ- 
Κυκαεοϊδζοιδο ἰὰ οοταταπηίδυδ γΕσβε ΙΓ: Οτμπ88 δπἶτὶ ραγςυ]ατ δ 
ατριπιεηϊδιίοηοὺ εἰδαι ἱπ ἀπΐνεγμαὶ γεγοαπίυγ, εἰ ἱπϑοὲ ἰπ ρτοβα- 

10 ὕἄοπο ραγεου αι ἀεβεοηθέγαο ἱροῃθ τπιηϊγεγβα!α, αΐα πίδιὶ 6711ο- 
ξἰδταο ἐοποϊαάϊ ροῦοδὲ δίμα ππΐυεγϑα!!. ἐπειτπεπάα δαΐεπι εοἰ ἐχεῦ- 
εἰιαῦο. ἐπάποξίναταμι ρτορδάοησαι αὔρα ἱππίοτεϑ, δυ]]ορειοαγασπι 
οτο δὔβα ρεζιίοδ. δα δπάπηι δαΐοτα ἐδὶ αἰ ΔΡ 18 αὶ δρὶϊξ διπὶ δά 
Ἄοοηβεϊεηἄος 6γ] }ορίϑτη δ, δοςἰρίδπιξας ργοροδιομεβ, δΌ 118 συιὶ πιἄτ- 
φαμὶ (αρυϊαῖο δαὶ ῥγδθάϊιὶ, οἰ πη ϊεπάϊπεϑ δτιπιδαίτη: ἰὼ Ὧϊ5 επὶτα 
Ὀἰπιφιθ δπηΐϊ ἐχογοϊξαϊι, εἰ οὔππίμο εχ ἀϊα]εοῖϊοα οχογοϊδεομς εὩΐ- 
Ἰοπάμπι 6δὲ γοίοεγο δὲ δυ]]ορίδτηυτα ἂς τὰ αἰϊχτια δὺΐ δοϊ πιϊοθουα 
Μαϊ ργοροδίοποαι δας οὐ δοίίοπομι, δπὶ ποῖαγα τεεῖδε χαϊορίαμα 
ἱπτοστοζαγίξ δὲ ἴοπ γεοῖα, βῖτε ἱρδὲ δἷτε αι, δὲ πᾶ γαοπε πἴταπι- 

ΤΟΡΙΘΟΟΒΌΜΣ Υ{|. 

ἐεσαϊταιῖ εἴδτά ὀχδτοϊἐδὶϊο ἱβδυταΐαιτ, Ῥγδθθετιϊοι ἢ ργοροιεοβαδ 
οἱ οδἱ ες Ππομίραβ. ἐδ δὶ τοὶ (πὶ πδφ υευρο ἀϊοαι) ἀξαϊεοάτυ, χα 
δεῖ δά ρτοροπεπάππι εἴ ΟΡ ϊεϊεπιάαπι δρίπιθ, ὁδὶ δαΐεπι ργορ δ δΣ᾽ 
τπῦτα ἔδοογο εχ πιυΪτ8, φαοπίδιι οροτῖδξξ ἴῃ τοῖο ἐμίπετε ἰὰ οὐ χαοὰ 
διρυπιδηϊδτίο τείεγιασ, οι απίθπι εϑὶ πηταπν εχ στιὰ] 48 ἔδοεύδε 
αὐξ επῖσα ἀἰδάπραι!ς αὐὲ τείο! τὸ, ρατγιϊπη οοποδάδπα ραγίζμι πΟΡΕΘ 
δε Ῥγοροιίία ἐποιπιπξ. ποπ δϑὲ δύθετα ζπι σῃονὶδ ἀἰσραίαινάσπες 
ποαῦθ δάάνεγεια σαειαυθ Ἔχοτο δῖ ἰοσθμπιεπάδ, ααοιίαπι πεῦεισα 
δεῖ βάτεγεαε ποῃπηϊΐος Ῥγάυων βῈτὶ ἀγριιπιδηϊαιοπδδ, πατα δάγοτδαδ 10 
αὐτὰ πὶ οτρηῖθο πίων ηξ υἹάδδτιν οἰϊοροτγο, ἰΐοθὲ χυλάστη ὈἸΒΉΦΕΝ 
εοπδίσηι δάβίρετε υἱ ἐγιϊορίοπιο σουοϊα αἴττ, σὰ πον ἀοσθ {πᾶσ 
ποῦ ὁροσίοϊ Ἵπτὰ χαιρυδνὶθ ἔβοῖϊα σοπκτοῦϊ. ἱπάξ επύμι πϑοαβρασίο 
Δεοάϊξ αἱ ῥγανα δἱὲ ἀϊβρυίαῖο. εἰεπίτα χαὶ 86 Ἔχοτοθηῖ, πεαβετδᾷ 
δὶ ᾿ξχιρεγαγε 400 ταῖπιϑ ἀϊσθεταπὶ σσπίεηοδβε. οροτίεὶ οἶδα Ρὼ» 
ταῖδδ διριπηεπϊδιίοπδα παρ εγα δάυθιϑδο εἰστο ἀϊ ρτο)εππδῖι, ἰπ φῦ». 
Ῥε συσα βδιιοδα ἀτεαπιθηϊδίοπδς σαρρσίκηῖ, κάνοῖσαι ρ᾽ττίσια Κτοι, 
Ῥιοπιδῖα τπῦϊθα εγτιπὶ, θὰ υθτοὸ δαπὶ ἀγριπηδπδθομει ὑϑὶγοεεαῖθά 

δ χα ἀοοίάοτίτ. ἰπ αἷΦ επίπι ροδίϊδ εδὲ ἀϊδδεγειαϊ ἰαςα!ταθ, οὲ Βαϊ εἰ φακὲ δεύτπθεγο ἐκ σον ραφοίαι ΟΡ ΥἹΣ αἰ ΓΒ 16 εεἰ, ἀπε ̓  
: : --» ἷ 

᾿ 

᾿ ΡῈ ΒΟΡΗΪΘΤΊΤΟΙΚ ΕἸ ΕΝΟἋΟΗΙ5. “ἘΣ, 
: ξξαικα-:-- 5 ᾿ ξ ὼς 

; ., Ὡμῶ 

εὸ Ὁ. ΦΟΡ ἰδεῖ οἷο ἀπέοτι εἴοπο ἰα, δὲ 1ς φαὶ σαπι υἱἀθαπίατ 6996 εἰετ. πὲ αὶ δορἰσίξςα σαν! ]ατί υοϊαηξ, ἀἰσξατττα δηϊδσηπσην 488, 
οἰὶ, ἐπὶ ραγωϊορίεπιϊ, βοὺ οἰεηο δῖ, ἀϊοατηπε, δισαρίο ἱπίο ὁφεσαπάττα 
ϑιδῖαγαπι ἃ ργίπιϊδ. δἰϊοϑβ ρίαν 668ε ογ]ξορίδτιος, αἰῖοϑ, σασα ποῖ εἰπε, 
υἱάεεὶ μεγϑρίοσυτω εδὲ. φαειιδἀπιοάατη δηὲπι δὲ ἴῃ δἰδϊβ τερπθ ἢοο 
Κὶ ΟΡ φυαπᾶδπι εἰποιεα ἀπιθτα, ᾿ΐω δείαπν ἴω ἀγρπτι πα πὶ μας δοοὶ- 
ἀϊε. εἰεπῖιπ μα ίϊαπι οογροτὶδ αἷθ Ρβεῦε οοπεξιαϊατη παῦδηξ, αἰῶ 
ἌλΡετὸ υἱάεηίωσ ἱποῖασ ἰτιραδγίατοτι ἢ οϑεϊδττιπι ταπιεπῖεϑ εἴ ἀρ ρᾶ- 
τβηΐθο δοιπεῖρθοϑ; εἰ ΡΌΪΟΒτῖ Αἢ}] σππξ ρτορῖοτ ροϊοἈγιταάϊπετο, οἷν 

τ [ποι νἱάδηϊασ. ἴπ τεβα8 θείαι ἱπδιήνηϊδ ἰδ 60 τες μαθὲς 
᾿ϑρδμα επίτπι χιβδάαπι ἀγβεπίσπι, χααδάδι δπζτιπὶ δυπὲ γευετα, αἰδδο 
στιν Ὡοη εἶπέ, ἴαθοη αποά δὰ δειδυτα υἱάδηϊωγ 6866, υἱ αἰ Βαγργτίοα 
εἴ οἴληποα τἱἀοπῖατ 6856 δυβεηῖθα, 1Ὲ86 Ὑεγὸ {εἶα ππςῖα σαπεξ, ἀῦγεα, 
δοάεπι παοάο οἱ 271] ,ϑπια5 δὲ οἰσβοια9 δἰῖδα εϑὲ γε υει, ἃ 89 ΠῸΒ 
εοὶ φεὰ ε52ε υνἱάοίαξ ρτορίεν ἱπροεϊίαπι : παπὶ ἱσι ΡΟΤΙΕ σηδδὶ φγοσαὶ 

465 ἀιαλδη ον οοπίοπαρ δηξμγ. 4ΥἹ]οξίδιπυι5. οηἷα οχ αοϊδυδύλιι οὐξ δἷς 

Ῥοϑιτ9, ταὶ πεοεδϑαγίο αἰ χωϊὰ δὴ 18 συαθ σιηξ ροδίτα ἀΐϊνουδατη πο }]}- 
είν οὗ δὰ δε Ροεϊϊὰ διαπΐ. δἰδιεῆα αὐνἔθυιι ἐστ 5. } 0 Εἰδτητα οὔ 

φοπέγδαϊοιίοπθ σοποϊποίομίδ. Ηΐ σέγο πος χυϊάστι ποὺ ἰαοϊαπι, δεὰ 
ἕαςετε ταυτί ἀς ολτιοῖθ υἱάθπιαγ; αιότασι ἀπὰδ εδὲ ἰοςὰδ παϊαγαθ 
ΤΟΣΥΘΏΣΘΩ ὨϑεϊτῸς εἴ πἰϑδίτατδ, ΟΣ τοῖτιπι ΠΟσε ρα δ. οὔτ ΘὨΐτα 
ποῖ ἰἰοϑαὶ τὸϑ ᾿ρ8859 ρδσ 86 ἴῃ ἀϊδδεγεηάο δἴζειτε, δεὰ ποιαίπί θα υἱςθ 
τόττιπι πἰδιπην ἐδη]ύδτα ποῖϊ8, ἰά χηοὰ ἴῃ ποιιίπίρθυδ συεπὶς, δασα 

10 ἴῃ τε ριβέλποιϑ ευδηΐγο, φαδταδάπιο πηι π᾿ οα] οα]15 δος ας [15 φαὶ 
ταδΐοπει διβάποιπε. ἤος ταγὸ ποη οϑὲ ἐἰπηίξε: ποτοῖμα επὶπι δαπξ 
δυῖϊα εἰ οταϊουπαι πὶ ταάο, τε 8 δυΐομι πυτηδτο ἰω βπιῖδθ σπηξϊ; π6- 
06866 ἰρίτιγ δαὶ αἰ εαάδτη Τγαῖῖο ππηπιααα ποτηε 8 ρῥίατα δἰμηϊβςεξ. 
δἱουϊ ἱρίτας ἰδί, φυὶ οΔἱοι!οττιπι πϑθωι ποπ ἴεποπξ, ἃ δοεπρτι οἷσ- 
εὐπινεπίαπαιν, εοάσπι τοάο δὲ ἰῃ αἰδραϊδίοπιθυδ, φαὶ Ὡοτιΐατπι 
Ῥοϊεϑίδεῖο δαπε ἱπιρετι εἰ, ραγδὶορίσποῖν ἀδοὶρίυπίαγ, δὲ σὰσα ἱρεὶ ἀϊε- 
Ῥαΐδπξ εἴ οὐδ αἰϊοα δβυάϊθης. ἐγρὸ εἰ ΟΡ βδπο οδῦδατη δἱ ΟΡ δαδ 
4826 ροβέειυ9 ἀϊοεπίαγ, εοὲ ἴαπὶ 57] }οδίσιη8 ΄πᾶπὶ οἰοποῖα8 χαΐ 

εο υἱάεῖον, οἴσπ ΠΟῺ αἷδ. χιδηὰο βαΐετι πορπμ}}19 τοι βῖ8 6 τα δδὲ υἱάθτὶ 
βαρίεπίῖεϑ Ζυδιι 6886 πες υἱάσγὶ (μδτὰ δορ᾿ἰδος 651 ξαριεπα 4τιὰθ 
υἱάεῖαγ, οὑπὶ γα υεγᾶ ποὺ οἷξ; δὲ δορἰϑία εβῖ σοὶ χαδεβίαπι σαρὶαξ 
δχ εὰ δδρίεη:δα χυδθ υἱάδίυσ 6886 π6ς 658), ρδῖδϊ 18 πιαρὶϑ ὀρῖις 
6486 υἱ δαρίεπιδ οἰβοίπηι ἔδοεγε υἱἀδαδίογ χαδᾶπὶ αἱ ἰαοϊαπὶ πδο υἱἷ- 
ἀδαπμιγ. εδὲ δαΐθπι, τὶ οἰπρτία οὔτη δε ρα 8 οοπίεγαιῃ, οἴβοίπια ἴῃ 

δ4πε τὰ βοϊδητδ πεῸ πη ΕΓ ἰρβατα ἴῃ 18 σαβε πουϊξ, εἰ ροβϑδ 
ἰατι ταε ἀδηξοτα ραϊείδοοτα; χασζγαπι δἰἴοττιτι ἰῃ ταϊουὶ τά ἀθη- 

ἄδε, αἰξοττπι ἰὰ φυσι οι δα ζλοα]δία Ροοέδιπι δεῖ. ἤδοδδδ δεξ ἰρίτατ 

ἘΞ πκαὶ ε τὰ δῖ: μηϊασιποῦϊ πασεχας δου 125 δαρίεσιῖσδι τ 30 
ἀδει [ρεἰεί; φαοὰ χυξάεκα εἰ ρτδδοϊἐκττνς. 6886 ἱρί τιν εἴωδπιοῦιϊ χαρά 
ἄλπι ἀτκατοεπίαϊοπαπι ἔξπαι, εἰ παϊπερειποάϊ ἐαοαϊξαῦσπι 608 ΣΡ Φ» 
ἵετο 4πο2 γοσβιρῃϑ δορἠἰϑίδϑ, τηδηὶ (δϑατη εϑξ, . ν  ὰϑ 

ὥ. Οὕοι τετὸ δἷπε δρεοὶδϑ ατρυπιϑδίδιἑοποα ἐορ ἰοιτἀκτία, δὲ 
4ποξ πΏΤΠΟΤΟ δἰπὶ δὰ ἐσ χαῖρ μδος ἔδουϊίδε οοπδῖαῖ, εἰ φαοῖ ραεῦεϑ 
δ᾽πὶ οΐπα ἐγθοϊβ:σπΐδ, ἃς ἀδ α]115 ςοπάποθπΈμτιε βὰ ἡδεῖς ἀτίδεην, ᾿ῶτα 
ἀϊοατατια. διαὶ ἰξίτας ἀγρυταεηιδϊοπαμι, χιάγαγα πὶ ἀἰεδεγομὰο ἐσὲ ἢ 
πιϑὰϑ) βέμετα φαδείῃοτ, ἀ!ἀδβοαϊῖςας, ἀϊαϊοείϊοδε, ἐσαϊπᾶνας εἰ Εΐ. 
δἴονδε. ἀϊάἀαδοαίϊοδε σιωὶϊ πὲ οχ ρυρρυίϊδ οπίπϑηατιε ἀἰδοὶρ ἰπδα ὃ 
Ρυποίριϊθ, Ὡοπ ἐσ τεβρομάθηξϑ ορίαἰομῖθαθ οοποϊαάπηϊ: οροτιοξ 
εὐἰπὶ “ἰδοοπἴεπι ογεάεγθ. ἀἰδ θοῖίοπδ ταγὸ ἥπδα εχ ργοβαυιηνα 
δρίως ἐππὶ δὰ οοποίπάεπάασμι οοπιταάϊοιϊίοπετα. ἐεπίδεῖναθ δπίθϑΣ 
{πῶς ἐπ ἰδ 4πῶ6 τεϑροῃάεμπὶ υἱάεωσατ, εἰ χαδε πδεϑῦδὲ ἐδὲ σὩπ 
βεῖγσ χυὶ δἰ δὲ δοίδῃ δι ἀγγοβαῖ; πὸ δαΐοπα τποῦο, ἀεξηϊ πη εοὲ ἴα: 
πὲϊϊ6 Ἰερτῖθ. πρίονα Ὑεσὸ απιαθ ἐπ ἰΐβ φοαθ υἱάθπίος ρτορδολα,. 
ταπι ΤῈ γογὰ ἰδλϊα ποῦ δἰηΐ, δρίδε δαπὲ δὰ ςοπεϊπάεαάπαν καἰ υνἱδε» 
αν ἃρίδε δὰ οοποϊηἀεπάυτη. οτρὸ ἀς ἀϊἀλδοωϊ οἷς εἰ ἀετεου εἰγαν!δ., 
ἴα Αμδὶγεςῖο ἀϊοίππι ἔπ, ἀς ἀϊα]εομοῖδ γεγο ἃς τεπιδάνφ ἐπ φἰδο 
Ἰιβεῖς: ἀε οοπϊοπθοοίϑ δαϊεπι ἃς Ἰἰρίεοσῖδ πατιο ἀϊοδιντιν. “ςς. .“. 0. “Ὁ 

8. Ῥτίταστα αὐΐεπὶ δτιπιεπάπτιι εξ δὰ χαοῖ ςοἰἸένεοπανγ' φαΐ :- 
ἀϊορπαιμτοπῖθηθ οοπίεπάπηξ ἂο υἱποοτε δἰαἀοπε, Βδος γε γῸ φαστιθ 
παπιοΓΟ σαπῖ, Ἔἰεηςἤαδ, ἕαίδυτα, ἱπορίπαριϊθ, δοϊοθοβυσϑ, εἰ σαϊπο 
ἴππι, εἴποεγε πὲ ἰ8 φαίσαχα ἀἰδρυΐαπξε παζείυτ (πος. γεγο εδὲ ΘΟβ τ 
τ δερῖι ἰάδτι ἀϊδαι): δαὶ φιοά ποη εεῖ, δεὰ υἱάείϊογ 6:96 φυοάνιθ 
Βογαπι. τααχὶπιθ ἰρίξαγ Βοσ ργαθοϊ απ, αἱ νἱἀδαπίωτ δἴθθοβο τπϑ 
ἄκτγραετε, δεουπάο αἰ ἀε δια τὸ σασηδεὶ οαϑεπάκπι, τετῦο αἱ δὰ 
ἱπορίπαθι!α ἀμποαιῖ, φακσῖο αἰ φοἰοδείδτωπαι οοτηπιτῖογε ἑβοίδης (πος 8ὸ 
δϑῖ, οἴβεϊαπι ἀτρτιπιετδέῖοπε τὶ γεϑρομάδοϑ Ῥάγραγο ἰοφυκίατ), ρῷ-" " 
εἴσεπιο τὶ δαθρίτϑ ἰάεπι ἤϊςεγα σοξαηῖ. 

ἡ, Μοάϊ «αΐετα εἰδπομῖθ τεάἀαγρτιεμάϊ ἄπο διαιῖ: αἰ δὶ πᾶτε τι 
Φυπὶ ἱπ ἀϊοϊίοπε, 811: Ἔχίγα ἀϊσοπειω. σηΐ ἀπίϑιι 4886 ἀϊοσχιλ 
ταξοπς δἰ θποπτι υἱάοσὶ ἑδοϊππε, Ὡππιοτο δεχ. ἤδδο γετῸ σαπξ στα. 
Ἡγπιΐα, δια ΗΒ οἶϊα, οσταροσίτῖο, ἀϊνἰδίο, ἀεσδηῖαθ, εἴ ἤμτγα ἀϊσι σειζην 
Βαΐπ τεὶ Πάδον δὲ ἱπάποϊοπα εἰ 8.]]οκίσιιο, ἐππὶ παία εἱ δαπιδξτος 
[πὸ χαϊϑρίαπι τοοάπε, κά δἰίατιεπι ἐσ ἢἰ9 γοίοστὶ ροϊετέι ; ἕπσα εὔλωτς 
χαΐα ἰοξ πιοάϊδ ροβθανταϑ ἰἰδάετα ποταϊπίρτιο δὲ οσα σεμπϑ ποῖ ἰάδσα 
δἰξιίϊβοιγε. εχ Ἠστβοπγτηία βαπὲ εἰπϑταοάϊ ἀγχτππδηϊδίίοπεθ, Ὑεἶπεῆ 30 
ὅο4 φαὶ εοἰππξ, μανϑείνειν, φαοπίατι εὰ 4086 ταριβοσῖτοῦ τϑοϊϊαπίχισ, 



ὍΕῈ ΒΟΡΗΙΒΊΎΙΟΙδΕΙΞΝΟΗΣΙΒ. 
΄ 

Ἰοὶ μανθάνονσι, παᾶπὶ πμετόισαι μανθαίνεῖιν εδσὲ Ἠοδιδαγταυπ, 
4υοὰ εἰρεϊβεαὶ εἰ ἰα:δΠΠἔροτο ϑἰθμάο φοϊοπιδ εἰ δοφαΐρογε δοἰεπεδι,. 
Τῦχοδδ τοδΐα ϑε56 Βοτιδ, χαοιΐωτα τὸ δέονφα “πῃ: δομα; 4886 γεγο 
ξαδὲ τοαΐδ, σοὶ δέοντα. τδαὶ ἀμ ρ]αχ εεὶ τὰ δέον, πτοϊχοχη εἰ φαοὰ 
προοιδουΐατα εξ, σιοὰ εἰ ἰπ τρδ 18 δθερε δυεηϊξ (δὶ επὶτε τοϑῖασα 
φαϊρρίαπι περεδραυτατι), εἴ Ρομὰ ἀῃοαπε δέοντα 6566 ἀϊεΐπιιια. ῥγαθ. 
ξατέα δυηάδημ δϑείετα δὸ δίλγε, εἰ δεβτοίασα ἃς τδῖοσε. πᾶτὰ 4αὶ 50Γ- 

166 κεβδῖ, οἱαξ: εἰ χοὶ οουγδίεβοεῖδε, γαϊεὶ: δαγρεθαῖ δυέετα βεάθπδ, εἢ 
Ἐϑρυδίδιεοορδε δερτοίβ:β. εἰθοΐπι δερτοίδηϊεμι αποάν!δ. ἔδοεσθ διξ 
ῬΒΠ ποὰ ππητὰ δἰζοϊβοδι, δεὰ ἱβεογάστα εὰτὶ πὶ Ὠππο δορτοῖδὶ υεὶ 
κοφεῖ, ἰοϊοτάυπι γεγο δυπὶ αὶ δεβτοῖλθμας ρεῖπδ γε] ἐδώδυδε" υεγαμ- 
Ἰϑσοι, οομναίεβοεραῖ εἰ δορτοίδηα εἰ ὁ δεξτοῖΐδηδε ταϊεὶ δπΐθτι ΠΟΒ 

ἴδῃς ϑεὰ ὁ αϑρτοῖδῃα, θὰ ηπὶ ππης, δεὰ σαὶ Ρυαϑ. εχ διωρἈὶ- 
κὴΝ ἀπεουπίον ᾿κο ταῦοτθο, υεἰϊε σαρεσὸ τὴς μοοῖδ; εἴ πῦτα φαοὰ 
πυϊορίατα σορποοοῖξ, μος σΟβποϑοῖ 7 πδπὶ εἴ χαὶ ξομηοδοῖς οἱ αυοά 
φοὐποεοίμες, μοΐεθ᾽ σον σοβποδοεμ οἰκο ποογὶ μδο ογδιϊουθ. εἴ ἤθτα- 

10 φυϊὰ χαοά 4υΐα νἱάεϊ, μος νἱάει7 νἱάεε δυΐετα σοἰπσξοηδηι: σᾶγα 
Ἰάἀδὲ οοἰατοῦδ. οἵ πῶσ χαρά τὰ ἀϊοῖβ δεθε, μος ἴα ἀϊοῖε ε8667 ἀϊοὶφ 

δαΐετη ἰδρίάθπι 6656: ἴὰ ἰρίαιν ἀϊοῖ ἰαρὲδ ε586. εὖ παπὶ ἰἰςεῖ σιγῶντα. 
ἀϊοεξεῖ ἀυρίοχ επὶα μος φαοαῃθ εεῖ, σιγῶντα ἀΐσεγο, χαία εἴ σῃπν 
εἰδωνε εἰκοίξοον φαὶ ἀϊοῖξ, εἴ θα 40δε ἀϊουπέαγ. δαπξ δυΐετη ἴγεϑ πο 
δικυσιοπίοεϊομιτη, 4086. ΔΡ Ποτποηγταία εἰ δι ρὩ μοα δαπιυηίαν. 
ΠΏ, ομτα. ΟΥΟ γὙ8] ΠΟΒΊΘΗ ΡΙΟρΓΙΘ τοῦ Ϊΐα οἰ μη βοδὲ, αἰ δαπῖϊδ εἴ 
φαϑῖθ. δἰΐεγ, οἵτπς δ ϊ ἃ δύχωτ ἰξὰ ἰοχαὶ. ἐδγῖϊαϑ, φαδπάο οοπίαπο- 
τα ρ,αγα δἰ ρτιί αι, δαραγαΐαμι υδτο δι πιρ ϊοίϊος βεοὶρίϊταν, τι δοῖγθ 

20 ἰαἴτοται. βόμεως Θεὶπι υΌ τη 4τι6 Ὡθδσῃ Τετὰ εἰκοϊβοαγο, οἱ δεῖγε ἴα- 
ᾳπάπὶ εἴ τῶϑ. ἰϑηηθη ΘΟ αδἰπνηΐ ἵπποῖα οἴθτοα στρα δἰρτῆ απ, 

ΒεΩρμ6 δοὶ ἴρ8ι9 ἱμίογα5 μαννογο δοϊθπείδιη, δπξ Εἰττοταγωμπν αἰϊημα. 

ΓΟ ΓΠ 2 ΧΩ δὲ Βσπποηγτηα Ηἰς τηο 5 οοπεϊηθπίιγ. δα σοιηρο- 

διποποῦο δύυλοιβ Βδδο το[οιτιητοτ, γοϊοῖ ΡΟ556 βδοαοπίοηη ἀτη ναϊαγδι 

οἱ βρὴ δου βομἴθτηιν σοτί στα, πον δηΐπι ἰάστη γαϊοῖ, οἱ φαΐ δοραγαῖίπι 

ἀιϊχογὶϊ οἱ εοπί ποι, Ροθ56 δοδοηΐδων δια θυΐαγο δὲ πον δογ δϑηῖοπι 

δευῖθογο, δέφμς ἰὸς ἰτιεί ἐπι δἱ σοῖς σοπϊππχοτῖξ, πον βον ϑπΐθι βογῖ- 
ματδ: δἱκηϊβοαὶῖ εἰΐτν ανογο ροϊοσίαϊοι. ὩῈ ποῖ δογοπάο βδουθαξ, 

80 δὲ γσϑῦο δοὰ σοπίπυχοτγίῖ, παρνοτο ροϊοδίαϊοτο, φυσυνίο ποῖ δου ῖθῖξ, τξ 

δεσὶραιϊ. δὸ αἰδοῖ πππὸ ἰπίογας, δἰσοΐάσιη ἀἰάϊοῖξ φοᾶδ κοῖς. ρσδθ- 
ἔοτοι. θῃμι 4υὶ Ὡπαχ ἰδιζαχ ἔδυ Ροὶδδὲ, Ὡρλϊα ἔδτγα Ῥῶώδ586. [τ 

ἀχυιδοπεσω βαΐοτα μδθο ψεγπθἣι, Ἰυϊηφαρ 6846 ἀπο οἱ ἔτία, δἴψαθ 
ποραγία οἱ Ῥατίδι εἰ φμοά εξ σϑαϊιδ, 6886 : τληΐπηι ΘΏΪΣ 6886, 
δὲ εἰξασηποτι ζω. πδηὶ δδάθω ογδῖο αἰνίδα θὲ σοπιπηοία πὸὰ 
ϑοθηροῦ ἰάδχ εἰζυιβφανα νἱἀείας, νεἰαι “ἐρο 1ὸ τε άϊϊ βεγναιι εαὶ- 
εἰοπῖεια ᾿ἰβεσαπ εἰ πὰ “χῃίη συδρίηϊα ε υἱγᾷ οσπίατα ἰιχοὶ! ἀΐναθ 

Σ ἈρΙ Δ] ει." ἐκ δοσεηϊα τεσοὸ ἐπ ὩΟΏ δοτρτ ἀϊδοτίδοπίθως Βοαὰ 
ἕδοιϊε εδἰ οἴδοοτε ασρυπιεδίδηοπειι, δεὰ ἴω δοτὶρεῖβ. ἐξ ρσδιπδίῖδ ρο- 
Ἐϊμ4, δἰεχιὶ Ποταόταχο ΘΒ ἱπεοῖος δάνεγευις 6δοὲ ἃ χαΐρτιδ γερτθ- 
Μοβάλτοτ, αυαεῖ κἀδυτάςε ἐἐμοῦς τὸ μὲν οὗ καταπύθοται ὄμβρῳ. μος 
ουΐπα ρὲῦ δοοεηΐαιο δοίνπωςξ, ἀδερπῖφο Σ᾿ μὰ οὅ δοοοβῖα δουῖϊο 6986 
ποιαβάπιω, δοὰ δὲ Ϊυὰ 4δ Αψαταεπιηουὶθ δουνοῖο ἀδίοπυηξ, χαΐα 
ποὰ ρα ἰυρρίτες ἀἰχὶ! δίδομεν δέ οἱ εὖχος ἀρίσθαι, εοὰ δουπηὶο 
πολὴ ἀαυϊ! διδι ναι. ὅπ ἱξίιτ δαπὶ εἰασεποάί, ας ἀοσοπία δυτπθηζατ. 

42 μδὸ υδγὸ δγβιυθϑίδοβθ ας ἤξαγα ἀϊοιἑοτί ἀαςανίατ, εἴπ ηαὶν 
οοάετο πιοάο ἰπξέγρτδερίυτ φαοά ποῦ ἰάεωι ὁδὶ, νειν ταδοοοϊρηι υξ 
[οταίρασι, δαὶ ἐεπιΐηαπι υἱ τηδϑουΐαπι, δαὶ πεαίγοτι οἱ Δἰτεγαπι ΒΟΥΤΜῈ ; 
γεὶ τῴγοας χαδπΐοτι αἱ αταΐθ, δὶ σαδ]ο αἰ ππαπίππ, δὺὶ δεϊδης υἱ 
ῬαδςηΣ, δοὺξ αἰϊδοϊομν αἱ ἰδοίεμα, εἴ σεξεσα, οἱ δαῖθα ἀἰνίδα μογαηξ. 
αν δεῖ ροῖοος αὖ χυοὰ Ὠοη εϑὶ ἰπ ἔδει Πα: ςδτεξοτῖα, ροιεμὴθ 
ἐρεῖ ἷπ δὰ δἷϊ, ἀϊοίζοινε οἰᾳπέβεείατ. πἀἰρουΐδ υαϊοτε οἰπηῖ!! ἀδοεπὰϊ 
Οτῖβα οἰϊδγεογ 40ὰ βεοῦγα τὰ] δεάϊβοαγε, χφαδισύδαν {Π᾿αὰ χαιὶρ 
χαϊρρίατι εἰ εοτίο πιοάο αἴεοϊαπι ἀδεϊαγαὶ, μος υϑγὸ δἰ χαϊά ἔδοοιϑ. 

20 6δὸ πιοᾶάο δὲ ἱπ αἰϊὶ5 τεςὲ μδαραὲ. αὶ ἰβίξατ εχ ἀϊοϊίοπο Ἂἰεωοιὶ 
ἀπςοιον, μἷδ τοφαϊς δυπί. ἃ 

5. Ῥαταϊορίοτοηοτισι δυεῆι χα οχίγα ἀϊςιίοτιοτη οοτοὶ ἐπεὶ, 6ρ6- 
οἷου οτιηξ δερέειι, τοῖα ἐχ δοοἀϑηΐδ, φδοςωπήα, φυΐδ 5ἰμυρ] οἰϊοτ γεὶ πο 
δια ρ οτος, ἐοἀ αηλάοειξεδην νοὶ 4] οαθὶ κᾺ. αἰϊχαδηάο νεὶ δά αἱϊ- 
φαϊὰ ἀϊεῖζατ; ἱεγέϊδ. ΟΡ οἰ ἐπεὶ ἱβπογδιῆδμν; χωαγία εχ τοπβεαπεθ; 
αὐἰηία, ἡμιόα. κακαίξον φιοά ἱπιτο χαδοεῖξμω ἔθ: δοχῖα, φυϊα ποη 
Φιδῦδα υἱ οδιδῶ ρομί(ι; δερίϊμηα, φωΐᾶ τοι] ας ᾿οτογεαρδίϊοιεβ 
ὯδΔ δοοϊβέωμξιας, εχ δροίἀθιμ6 ἱφιϊαν ραταϊορίοταὶ κπρξ, οὔτω Ἐπ ΜῈ 
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Ῥοδξαϊδύατη ἔσπετε δοϑθ γεΐ δἶψτις δεεῖ ἀειηΐ ἱπδοεα. εὰπὶ οπίδε 50 
τη] εἰάθ δ δοοϊ 4πὸ, ποπ 6δὲ πδοροδο εἰ αἰγινιο οἱ δυἱεοῖο μδδο 
οσηηίδ ἰπδαϑε: αἰλοχυὶ ομιμῖα δετιηὶ εδάδι, αἰ δορἈἰσίδε ἠἰσπωξ. νεὶ- 
δὶ οἱ (ὐοείφουν δὶ ἀἰνσεδος Ὁ οταΐῃε, ἱρβ8 ἃ 86 ἴρδο ἄϊνεταις ετὶξ, 
ἀποπίατα Βόπκο, εδὲ. δαὰξ 91 ἃ ϑοογαῖε δοῖ ἀϊνουσιβ, ϑοοναῖθδ δυΐετω 
εδὶ μουπο, ἀϊνογθαιη 6886 Δ ποπύπε οἰσηξ σοποδσδίσδο, Ρτορίστοι 
φαοὰ ἃ 40ο ἀϊγεγδαπι 6586 ἀϊχίξ, εἰ ἀσοϊαϊε οἱ οἷς ἢοιοο. Ἀϊ γερο 
διδὶ 6χ εὸ φαοὰ 5ἰπιρ] οἶον Ἰαὶα ἀϊοίτιν γεἰ χα αιιίοντις, βοὴ Ῥτοσ 
Ῥτῖε, σὰ Ἰά χυοὰ ἰὰ ρατίε ἀϊοϊτατ, τὰ δἰπαρ τοῖϊτοτ ἀϊοτατα δυχηϊζασ. 167 
τοϊαα οἱ φάθ “ΟΠ ἴραῖ, οἱ 1ὰ ἐῶν ΠῸῚ δεῖ, ορίῃδῃ:]ε οϑὲ, ἰὰ φιυϑὰ πο 
φδὲ, 6686. ΠῚ δαὶ λει γαϊεηὶ 6556 δἰϊαιὰ εὶς εἰ 6686 5ἰ πυρὶ Ἰεἰξαν. 
δὲ τιγδαϑ δὶ αὶ ςοποϊπάδξ, ἰὰ φαοά εδξ, ποῖ 6886, δὶ ὩΟ5 6δϑὲ δἱσ- 
φυϊὰ ἐογῶια 4πδε δβιωϊ, Ὑδγρὶ βταῖϊδ εἷ ποὺ εἰ μοῖθο. σοι δηΐπι 
λάδιω υαϊεπὶ πο 6886 δ] χυϊὰ ἴδε εἰ δίχω μἰ Ἰοῖξεῦ Ὥοα θέε. υἱάειαν 
δυΐετη ὈϊΓΏση σας σϑοῖθ Ὁοδ ἰεὶ ρρορίον νἱοἰηϊθαξεπι ἀϊςουΐς εἰ οχὶ- 
υϊϊαίοιι ἀϊεογίπιηϊ9, ἡποὰ ἐσὲ ἱπίοσ εἼβε αἰϊφοίά εἴ ε66, ποοβοῦ 
Ἰωΐετ ποὰ 6896 αἰϊχαϊά εἴ ποι ϑϑδ6. δἰ πτος ραγδὶορίδπι ἀπςυσξιν 
6χ ε0 χυαοά ηυδάεπτίεπαϑ εἰ οἰ πα οἰ τον ἀϊοϊ αν, αἰρυΐα οἱ μάνα, “Ως 
δὲ τοῖα αἰβοτ, δἰ εδὲ ἀσηῦθδ: δἱρὰ ἱρίτας εἰ ποῦ δἷριιαβ εσὶ. δω 
81 δαθὸ φαδάδιιξεηιι ἰπδιμξ, ςοπίσασία δίσωϊ ἰηεθθα. ρόοστο ἢαΐπό- (9 
ταοάξ ρασζαϊορίδιηβτη ἴθ που} 6 οτδ οι αις απἰπιωνοτϑετο οὐἰνὰς 
ἔλοῖ!ε δεῖ, πϊρηΐδ δὶ αυΐδ, οὔτι δαπιρεοεῖς Αεὐίοροιν 6886 πίβτοχα, 
χοβεῖ δῃ οἱξ δβἱβὰδ ἀδηΐῖδδβ) ρετίεςϊα ἱβίϑας ἱπιεστορδίίομε ἀγϑὲθεθπ: 
οΥἹϊορίδῖος ἀϊδρυϊκένπα, ας ῥγοβαΐυμα Αεἰδίορειι ἐ486 πίρταπι εἴ ποῦν 
Ὠΐρτανα. ἰπ φυιραδάδιη δαΐθαι δδερε ἰοϊεῖ, περ ἱπ φαῖρυε,, πὰ 
φᾳαράαπιξενας ἀϊείτας, ςοηδεχοὶ υἱά δῖ τὸ εδτα βἰδιρ]ϊοῖτοτ ἀϊοαῦαγὶ 
δὲ ἰπ χαΐθδτιβ Ὡο5 ἕαςῖϊο εδὲ ρεγερίσετο ἀΐγατη ῬτΌρτῖθ οἷ δε θη 68» 
ωγ. μοο δαίθῃι ἰῃ ἰϊδ ευφηὶξ ἰὼ παῖδας ορροσίία ρατίτον ἰηφαπ: πδπὶ 
βΒϊ ΡΟ ὡπὲ πεαϊγοπη ἴμ6886 οἶνο αἰτγίθοὶ ἀαπάτν υἱέ διαν, αἴραδε 
51 τοῦπε οσυϊαβάδτη ἀἰχη! ἀΐαπι εἶν αἰ ἴνυτη αὐτο ἀΐατε πΐστταν,, πέσασῃ δὰ 
ΑΙ ΡΏΣα δὰ ὨἰβτΌτι εδὲ7 Ἦΐ υετὸ ραναϊορίσιοὶ Βυηῖ, φοία ποὰ 89ὲ ἀεβ.- 90 
βἰ αϊμι ἀβεα οἷς 4Υ11οἰϑτιαϑ γεὶ οσυἱὰ εἰεμοδας, βοιὶ οταΐσμα οδὲ ἀεᾶ». 

οἷο. οδἰθπομῃϑ δαἰπὶ δὲ τουίγαδιοιῖο πηΐπὸ εἴ εἰυδάοτω, π 0 ἢ ποσοὶν 
Βὲδ δεά τοὶ, δ ποσρϊῃηἷβ ὯΟῚ δγτιουγτοὶ 56ἀ αἰπμρέεια, χυδε εχ σοὰσ 
εο8515 περθϑβᾶγιο οἰ ἐρίματ, πο ἐὐπυπεδαο το ποῦ τὰ Ῥτϊποίρία 
4αρεϑίϊαμ [αϊῃ; εἰ δυιαῖτας δεοδπάπῃ Ἰάδτα σὲ δ ἄραι εοεπιαοθ 
παοᾶάο εἰ εοάδια ἰειωρογε. δοάδϑν διΐετῃ τωοᾶο εἰ χππεηεὶ ἀδ αἱ. 
4580. πη κα μῷ ΒΟΠΏ] γεγο δήσπο. Ἀουπσι μχασίοσμαϊςθο υἱάδαξτν 
Ὃἰἴεβομο τοάδλγριετα, υἴραΐα ἰάφτα 6596 ἀπρίυτα εἴ ποῖ ἀπρίασι, φτο- 
Ὡίατ ἄπο ὑηϊι5 ἀαρία φης, ᾿τίωσα πετο. πο ἀωρ]α. δὺς οἱ ἑάδιι εὐξ 38 
εἰαδάετα ἀθρίυμα εξ που ἀυρίπμι, ποῦ ἴδτηδη δοομμάσιτα ἰάθιω, δεά 
δεουπάμτο Ἰοπριειάϊαοτῃ κα ὑπ δοουυη ἰδπέι ἀϊπετοποῦ ἀπρίστα, 
δῖ δἷ εἰπϑάδωι εξ δεομπάσιῃ ἰάεμι εξ εοδηι χοσάο, δεὰ ποπ δἰτπῦὶ. 
τραῖγοο ἐδ δρδοῖς Ἰρηΐωτα εἰομομυσ. βεὰ Ἀὶς Ῥραταϊορίσιαε οὗ δὰ 606 
ρα Ροϊεκῖ, φαΐ ἐπ ἀϊοδέοειε. οοτοίοιατηξ, ααὶ τὐφῖκῃ ΒᾺ 60 ΟΥΌπ τα 

ὑοᾶ δαπιϊτοῦ πα ἰὩϊ πο δίατσα, ἐϊδάβιη οἱ τὸξ τποάϊϑ 
σοὶ χαοῖ πἰρῖν δροάϊς ἰὰ ΕΣ Σὰ ̓ ἰημῖο φαδολίνετα οδὲ, ῥεῖ 

Ὑἱάδηξογ δυβετα γε ἀαγρθογθ, σοὶ ἀϊκοσσηὶ πο. ποῖθϑὲ αυοῦ 6ϑὲ ἐθὴΣ 
εἰ 4φαοά ἀϊνοσδωσα. ΡτΟΡΙΟΥ σΟμβθ 655 οἰδπονος νλάοίωυν, χαΐα ΣΟ. ὃ 

»αλὶὶ Ῥηϊδηϊ ΤϑοΟΤθοδιὶ οοπδοοιζίοηθια, χυδπάο δαΐμ, 51 ]υ ὰ αἷς; 

πευθϑρᾶσο δος δδὲ, εἴϊᾶσο μυϊαπε, οἱ ἢ ς δἷτ, αἰ ἔουτιμν πο οδδασίο οδδᾷ. 

τϑᾶς εἴλδπι ἰπ ομίπῖοπα ΟΧ 5δδιι ὅθε δρέϊοπθ5 δυπς δῶδρδ δαῖτα ἔοὶ 

Ρτο τεὶϊο δεοοριπιαϑ, χοῖα 6} }} σομδοπδηα δδὶ ἤανς οοἷοσ. οὖ 

ἀαοηίδιη δοοίάϊξ τξ ἴετγαν τὐλτὰ Ρ᾽ οἷς, πα δε παϊ, δἴϊατη Ρἰυἶδϑα εχ δες 

τιδτη 8, δὶ τηδάτάδ δὶ ἴοσγα. δε πος ἤθη δϑὲ Ὠδοδϑϑαγίυσῃ. οτσδίοσιδα. 
ἀπκοχυε ἀειμοηβιγδίοιιεϑ, χιῶδ ἃ βἶρτιο ἀπουπῖε, ἐχ σοπβοαα π ἰΒαρι 
δαωξ. πδῆα υο᾽οηΐθδ οσἰδπάεγε τβοθς πὶ 6δεα, ΟΠ 5Θ Π ΘΠ δεπι,, 10 
πἰχηγτιιρ δοοιγϑῖῖ8 οϑ8α οοραμέρχα αὐἱ ποςξα ΟΡογγαρβέετα οοῃϑρὶοῖ.. 
χοῦς δοΐοτῃ δος ἱπδαηΐϊ, συϊρι5 αἰ θυνασξα ποῦ. ἱπδδῖ. δι μα ἰξοιὺ 
δεοξάϊς π᾿ ῥσοβδδου ας δορί ειϊολδ. οππιειποῦ ει. 1116 Μοἱῖφῦ 
χαῖϊο, 40 ργόβᾶσγα πίτυν υπίνοτραπι 6586 ἰπβηϊίαπι, δαπιριθ ὸφ. 
Ρτποὶριῖδ, υπίνεγϑιμέοια 688ὲ ἰηρεηϊϊδιν (εχ εο ἤδιθαυς ατιοὰ ΠΟ Ν: 
651, βοτῖ πὲβ}] ρΌ 586), φαοά δυΐετα ροηπίταπι δὲ, οχ ρυϊποἰρίο βευίξαχαι 
6846: 4ιᾶτα δὶ πὶ υθγϑῦτῃ ΠΟ 6δὲ βεηίτασα, ῥυϊπςιρίχι ποη Βαρεὲρ 
Ρτοϊῃμάδ εδὶ ἱπβηϊϊαπι. δἴαυὶϊ πιδοδθϑε πὴ δϑὶ Βοο δυδδῖγε : ΠΟᾺ: 
δαΐτα οἱ φαϊοχυϊά ρεηΐσιτα δὶ, ρσϊποιρίυυη μαρος, εἴδατα δἱ φυϊά μχίων. 
οἱρίαπι Ὠαθοθῖ, βϑηΐσιωι δϑὶ, χαθσπεδαπιοάυτα πες δὶ ἔεργιοι δας οϑὲ. 
οδἰνάπε, πεοξδ8 οδὲ οδἴδσω οδιϊάσμι Γθγιοϊϊασο. ἐπ δὸ βυΐετῃ φρριῖ “0 
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92 ᾿ ΡῈ ΒΟΡΒΙΒΤΙΟΙΒ ἘΦΕΝΟΗΙΒ." 
ΒΟΠ οὔτεα δοοίρί ἐγ ζγοὸ οϑτιϑα, ραγαϊορίσπιις εϑξ, σατη ἀϑεητηρὶδ 
ἔαοειξ ποῖ οδυϑ8, 4πλδὶ ΟΡ δαζῃ δὲ εἰεποῖυβ. ἤος δαξοπὶ δοοί ἀϊὶ ἱπ 
4γ]]ορίϑτοῖς ἀποθπεθα δὰ ἱπιροροῖθῖδαε, φαοαυίΐίαπι ἴῃ ᾿ἷ πϑοθ886 δϑὲ 
τοίεβεκε αἰΐψιίά δογαπι 4πᾶε ρορίξα ἐπογσως. οἱ ̓ ρίταγ πυταεγαΐστα 
δὶϊ ἰπ ἡϑοοαδαγίϊο ἱπιεγτοζαποηίθυ δηΐα σοποϊαδίοπειη δυθπίθηϑ {πὰ 
ἘπΑρ δῖε, ὅδερε υἱάεδίτας ον ἰά βεγὶ εἰθπο μα. Ὑεγθὶ ργαϊϊα πο 
Ἰάθπι 6856 δηϊτηδιη δὲ υἱἕδπι, σαὶ δὶ ἱπῖοτι ἐπὶ οτῖπιβ. δὲ οςοπεγαχία8, 
δἴδια ουἱάδπι ἰπτοτί αὶ οὐὴξ π  Μπὸ ογῖα9 σοπέγασιῃ8: ἀἴχυΐ τη γ8 εϑὲ 

80 ἰαϊογίτι9 φαϊάατα εἴ υἱΐδε σοπίγαγία; πᾶγε υἱΐδ δεῖ οτίυϑ εἴ τίνθγα 
πο εδὲ οτἶγι: δεὰ ἤος δϑὲ ἱπιροϑϑβῖ]ε: πὸ δαπὶ ἰρίϊαν ἰάθτα δηΐπιδ εἴ 

Υἱϊα. μος υέγο ποῦ δϑὲ οοποίωβυτ 5011 εῖϑτηο, φαοιίαπι ουϑϑὶϊ ἱτα- 
Ῥοϑδὶθ1}8 δἴϊαπι δὲ φαΐδ ποῖ ὡϑδεγάϊ τἱίαπι 6886 να αἰφὰδ δηΐπιδῖα, 
δεἀ ἰαπΐπηι, τιογιΐ, ααδε εδὲ ἱπιογίταϑ, υἱζατα 6686 σοπγατίδαι, ἱηξετὶ- 
(πὶ δυΐοτα οτίανι. δτρὸ Βαϊιβοοιαοάϊ ἀγριππεπίδιίομ θα ποη δηπξ δά 
ςοποϊαάεπάυπι ἱπερῖδς οτππίπο, βεά ρνοροθβίίαμι ποῦ σουποϊαάπηξ. 
αἰφας εἰπε αϊ Υἱϊίατα ρ]ογυτθααθ ποι τωΐπυδ ἴρδο5 ἱπίουτοζηῖοϑ 
Ἰαῖει. δχ οοπϑεχαδηῖα ρίας οἱ δχ πὸπ οαμϑα ἀγριτπδπίβεϊομοβ εἶυ8- 
παοαϊ σαπξ. ἢδε γϑῖο εχ 60 φιοά ἄπδε ἱπιτεττοραϊίοπες ρσοὸ πᾶ δο- 
εἰρίπηϊαν, ουτα ἰδεῖ Ρ] αγε9 6886, οἰ φακϑὶ ἀπ οἷϊ ἱπιεγτοραῖίο, ἀαῖας 

168 ὑπὰ τοφροποίο. δᾶπὸ 4υδϑάδιηῃ ἴδοῖ]α δϑὲ απ πιδ ἀν θυῖθγα τα ἶξα8 6886, 
πδο ἀλη απι 6856 τεϑροηβίοπεση ὑπδηι, υϑἰλεὶ αἴγατα ἴεγτα δϑὲ τοᾶγα 
δύ. ἐδεΐυπι ἢ ἷπ ποπημ}} 15 μηξεπὶ τοΐητϑ ρετϑρίοἰτατ, δἰ φυδϑὶ ἀπᾶ δἷξ 
ἐδιοττοκαῖίο, γεφροηδίοπομι ἀδπξ, ἃς γοἀδλγξαυπίατ οἸεποῖδο; δοὺξ )6- 
δεπ ππίατ, αυΐα ποη τεϑροπάεπξ αυοά τορδῖυπι 6θῖ, εἴ τεἀατγραὶ νἱἷ- 
ἀδηδαγ. ναι πατα ᾿ὶς εἰ ῖς εδὲ μοιμοῦ ἥἄπδγε δἱ 48 Βυῃο εἰ 
ἢππς γεγρεσεῖ, Ἠοταΐπεπι, ποῦ Ποταΐπεϑ υϑγθεσαρίξ, δυΐ Τυτϑατη, 
ἀαοττιπι αἰΐα δαπὶ Βοπα αἰΐϊα πο Βοπδ, ἢαδς οπιπία δαμέπε βοπϑ' 80 
Ὧοη ΡΌΠπαΤ ὔαἰγατανῖ8 οηἰπι ἀἰϊχογῖς, Βογὶ ροῖεθι πὲ δαῖ ἱπ εἰεηομαω 

10 ἐποίάογο, δαΐ φυοά νἱάεξις [αἰβυτα ἀΐσοτα υἱάθαίαγ. ὕδπὶ αἶγα ἀϊσαῖας 
ἰφυϊά δοτιπι 4αᾶ6 ποῃ δαπὶ Βοπᾶ, 6886 Ῥοπυτη, δἶνε Αἰ στ ἃ δογαπι 

4πᾶε διηὶ Βοπᾶ, ποῃ 6896 βοπατα, ἔαἰδατη ἀϊοϊτας. ἱπίεγάαπι γετὸ 
ϑδευχηρ 5 αυϊθυϑάδιη οἰίΐατα στιιϑ δἰθποιυβ βοτὶ ροῖεδι. σδἰατὶ οἱ 
4αΐβ σοποαϑδοτὶξ ἀδαᾷὰθ ἀπαπι ἃ6 ποΐτα αἰεὶ ἜἸΡα δὲ πυιάα εἴ σδθολ, 
πᾶτῃ 8ἷ ἐδεοῦπι 988 πο ποη Παρεῖ αϑρεοῦτιη, οὕτα δἰ: πδξαγα οοπῃ- . 
Ῥαταϊαπι οὐ Παρ ϑαὶ, εἰΐατα οδεοα Ἔσαπὶ 4υδ6 ποη ΒΑΡ ἐπί, οατῃ παίπτα 
δἰπὶ ςοταραγαῖα πὶ μαροᾶπε. απαπάο ἱρίτατ αἰϊαὰ μαθοὶ αἰϊπάὰ ποὰ 
ΒαΡεῖ, ἀρ υἱάθραηξ δαὶ οδθοδ Ἔγαηῖ; φιοᾶ 6δϑὲ ἱπιροϑϑῖβιϊε. 

. Ααξ ἰρίταν οἷς ἀϊνίἀοπαὰϊ ϑπὶ χυὶ υἱάθητυγ Αἰλὰ ἰδτηΐ δὲ 
εἰδηςοῖ; δὺϊ ὁπαπδϑ τεγοοδπᾶϊ δὰ ἱξαοτγαηιίαπι οἰ θηςΐ, ἧᾶς Ρτο 

80 Ῥτίπορὶὁ διιπιρία. Ἰἰοθὲ δηΐπι οπῦπθς ἀϊςῖοθ τποάοδ τεϑοΐίγεγε ἱπ 
εἰεπολὶ ἀεβαϊξισμεπι. ἂς ρτίπιπ:ι οἱ δἰπὶ ἱπερτ δά οοποϊπάδπάστα. 
οροτγιδξ δηΐμ εχ 119 4π66 ροοίϊᾶ δυπὶ εἴξοὶ σοποϊυδίοπεπι, δάδο αἱ 
πδοοϑϑασὶο ἀϊοδίατ, θη οἴᾷεὶ ἰαπίαπι υἱάθαϊιτ. ἀοϊπάε οἵ δεσπάππι 
Ῥατίεθ ἀθβπιποπίθ. πδαὶ εουπτα ραγαϊορίϑιοιοτη αυὶ ἀπ ἀἰςείονα 
φεὐπαπίατγ, ποππαὶ} εχ ἄπιρίτεὶ οἱρτι βοδέϊομα ογϊπηΐατ, οπϊαδπηοάϊ 
εϑὶ ποιποηγτοία εἰ διωλίσαα ογαϊῖο εἰ ἀϊοιϊοηΐ5 βρασα 51π|}}15.. δοϊδπὶ 
δπΐπι ᾿δοο οἰπηὶα Ἀκόμα ἀν αἰϊχαϊά δἰ ρηϊ ςαπεα ἀϑαγραγὶ. σοχαροῦς- 
ἴο σετὸ εἰ ἀϊνὶδῖο δὲ δοοθηῖαϑ ἰάδο οδρίίοπεπι εἴβεϊαβε, φαοά ποι 
εδάδι δῖ οὐδῖϊο, υεὶ ποι δϑὲ ἀΐσθγδηπι: ορογίοθαῖ δυΐοτῃ εἴ πος 
ἰάσπι 6556, σαεπιαάπιοάυτηῃ τα8 δαάεηι δδὲ, δἱ [πίστι δδὲ εἰθποῆυϑ δοὺξ 

80 871] ορίφτηιι9, δέροι δἱ τυηΐςα οοποϊαὰϊ ἀκραῖ, ποη οροιξεῖ τδϑῖθιω 
φοποίπάετο᾽ δεά ταπίοατα. φαδηννΐβ δηὶπι ἰὰ τϑγαπὶ διῖ, ἔδιπ θη ΠΟΏ 
εδὶ δ.}]ορίσπιο σοποίιϑαπι, δεά αάβμιυς ἱπιεγγοραϊίομα εδὲ οριϑ, α΄ 
άεπι εἰ ξηϊβοιτγε δϑϑυτπδίατ, αγρὰ φαδογεηΐδπι φαϊὰ {147 ρδγαϊορίδιηϊ 
δυΐοιῃ 41 εχ δοοἰἀδπίε δυπιαπίατ, ἀεβπίζο δ. ]]ορίδιπο βαμξ πιδηὶ- 
ζεοῦ. οροτῖεῖ επὐἷπι δαμάδτη 6886 ἀεβηϊτίοποιν οἰ εποιὶ, ργαδϊεγαηααπι 
ποά δαἀϊυτπρίτατ οσοπιγαίςϊο: πᾶ οἰ θηο δ οδὲ δΥ]] οι ϑκιι οοη- 
πασϊοιϊοπῖθ. φατε δἱ πὸμ δϑδὲ δυ]]οβίϑτηι5 δοοϊἀδιτ5, ποι βὲ εἰεη- 
ομυϑ. ποῦ ΘΠΙτῃ δὶ, οαπὶ δὰ δπξ, ἤδοα886 δὲ Βος 6888, πος δαΐεπι 
δδὶ αἰβυπι, με αϑ86 ἐδ αἰρβατ εδϑὲ ργορίῖεσ 5γ11οξίϑτωτιπι. πὸς δὲ ἰτίας- 

ὃ καϊππι ἀυοθας τεςτῖ8 ἀεαπα 65 αηρυΐοβ μαρεὶ, οἱ δπΐετα δος αἰ τὶ οἱξ 
τὰ γε ργπιιτι γε] ρῥγίποὶρίαπι, οοηδοάιθηδ δδὲ αἰ ἤρτιγα τδὶ 

Ῥυϊηορίαπι νοὶ ῥυίπιμσαι οἷς ἴαΐθ. ποὺ δπΐῃν ἀς εο ἀειποπείγαϊϊο κι 
πα εδἴ βξατα, πες 488 ρτίπιιτα, δε 4πᾶ τ Ἰἀπρα!ατα δϑὲ, δι ται ξοτ 
εἴ ἴῃ δἰ 19 86 γδ Ββαβδῖ, πδρτγορῖογ οἱ δἰθπομυς δὶ δυ]] ορίϑπιιϑ φαϊ- 
ἄδπι, φυὶ εχ δοοϊἀεπῖε δὲ, Θ᾽ ποτα 6586 ποααυῖΐς. δδά Εΐης εἰ ατλὶ- 
βοεδ εἰ οτηπῖπο ἀοςοῖΐ δὴ ἱπάοςξ9 τεἀαγχαππῖος, φαοπίαπι ἐκ δοεῖ- 
ἀειῖο 271] οξίεπιος ἑαοίπης δάγεγθας δοϊεηξεδ; Βὲ υεσοὸ οὰπὶ ἀἰϊνίἀθγα 

ποῖ γαΐδαμξ, δὴξ τορϑῖ ἄρπε ἀπὲ πϑὴ ἀδηΐοῦ υἱάδοιξας ἀεαίαθθ. δὰ 10 
ἐὸ Ὑετὸ πυρά" φαδάδπιίεηι γοὶ δἰπιρ ϊοἴτεγ ἀϊοίξαγ, ἀροι ράγαῖο- 

οΕἰδταῖ ἰπ εὸ υεύδαημις δθοὰ ποὰ ἂς δοάετη βοοὶριἴυς αἴιττηαιίο εἰ 
περαῖο. εἶα εηΐπι φαοᾷ ψιδάδπηξεπυε 661 ΑΙΡαπι, Ἰὰ φαοὰ φηκάδσι- 
ἴεπας ποτ εϑὲ δἰθατι, ποραῖῖο Ἔθος. δἱ ἰρίζαγ, ἀαῖο 6598 φυδάἀκπιζεαι 
δἰβυτα, αἰΐτδ ααδϑὶ οἰπιρ!ϊοῖτοτ ἀϊοίπηπι ἀοοὶρί δῖ, πο οἴβοῖς δἰθμοαπ 
δεὰ εἴβεετε νυἱάείων, φυοπίατῃ ἱβξτιογαῖαγ φαίά οἷς δ] σποῖκιθ. ταδκίτως 
δυΐετα οπιπΐατα Ραγϑριοπὶ βαπὶ σοὶ δαρεα ἀἰοιὶ φῃπξ Ἔχ οἰθηοιὶ ἀεᾶ- 
πἰτίοπε; ἰάδοχας δαπὶ [ξὰ ἀρρβ απ. πᾶση ὁ} ἀδπίεἰοηΐς ἀοίδοϊονειθ 
Ἀγὺς εἰεπεῖτ νἱάδαιαγ; εἰ οἱ ἀϊνίἀδηΐατ ραταϊορί διαὶ, δοπὶ παπο ἀΐ- (Ὁ 
υἱδίχητιδ, μος Οταπῖθυϑ οοχηρυπε ροποπάιϊιτῃ 68ῖ, ἀεβηϊἰοιῖσ (᾿πχαδσ) 
ἀείεοϊίο, δεὰ εἰ μὲ φαΐ ὁχ εο ἀποππῖογ φαοά δατοίτιτ φυκεϑίξηρη τιν 
το ρτγοροβίξαπι, δὲ ψιῖ εχ εο φυοά ροπὰμξ ποθὴ οϑυδᾶτη ΡΓῸ οϑιβᾶ, 
Ῥδγ εἰεμομὶ ἀεβηϊέοπετι βυπὶ ταδηϊβεδε. οροτῖεξ επίτα οοποϊοδῖο- 
πδῖ εὐθιΐγο ε9 φαοά ἱἸ]ὰ δαπὶ φᾶς ζιεττιηῖ ροοίτα; φαρὰ οετἕθ Ὡσα 
εϑὲ ἴδ ΠΟῚ ᾿διδὶ5. ΓΓΘῸ5 ὍΟῚ ΠΟὨΠατηθγαῖο 60 4αοά οΡ ἀμὶεο χαδε- 
οἰΐατα ἔτ; ααοά τεααπίδϊατα ποὺ μαθεπξ χυΐ ρτορίεσ ρεϊξέουετα 
φυβεϑῖει ἱπῖο ρτοροβιε ρεοοδηϊ, 4αὶ γετο ἐσ, οοπδεαπθηῖθ ἀυςαδ- 
ἴαγ, δοοϊάθη 5 ρᾶγ8 δαπῖ, πᾶτε σοηϑααιθηδ δέοίἀϊε, ὁδὰ 6ο αἰ Ποτὶ δ 
δοοϊάεηϊα, φαοά ]ἰοεξ ἐπ ἀπο ἰδηΐτμα δοοίάεπ5 ϑαθδγε; υἱροΐδ Ἰάετα 89 
6886 ἤδσναπι εἰ ταεὶ, ποθ δἰρίτι εἰ ςκουση; φυσδὰ γεγο εχ δξεὶ- 
ἀεηῖα ἀλιοϊϊαγ, δαπιρεῦ ἱπ Ρ] σὶρ σογηϊζαγ, πᾶπὶ 4π86 υπὶ εἰ οἰάετς 
δυπξ εαάειπ, δἰϊδσα ἱπίοσ δὲ δδάεπι 6886 ροδιιίαπαθ; ἀπὰδ οὔ τας 
εἰεποδ5 σαὶ εχ οοπδεχαξεῖα ἀρρείϊεταγ, ἰά δαΐοτι ποῖ δεῖ οτημίπο 
υέγαπι, τ οἰατϊί δὶ αἰ θυ οἱξ εχ δοοίάθηϊε : δἴϑηΐπι εἰχ εἰ ςγοπαο, φαοά 
δὰ ΔἸβότγειι, ἰάθτῃ δϑαηξ. δυϊ τιιγϑιι ηἢ ἰπ ΝΕ ἰδοὶ ταϊίοηα, χαὶ ἰάεχα 

.6486. δηπιΐξ ἔαοΐατα 6898 εἴ ρτϊποϊρίαα μάρεγς, δπὲ ἰάατα ε886 βεσὶ 
δεᾳυαῖία εἰ δαπάσια τπαρηϊξα πεῖ δοοίροτα, ἤᾶτ σία φαοὰ ἔκο- 
ἴαπι δϑὲ, ῥυϊποὶρίατι μαθεῖ, εἰ σιοά ρτίποὶρίαπι Βαθεῖ, ἔαούπιτα εμμ6 
Ροδῖαϊαι ἰδὲ σρποεάΐ, φααοὶ μαερ ἄπο, ἰαοίαπι εἰ Κπίταχη, εδάθε δἷοξ 
Ῥτορΐίεγεα φαοά υἴγαφαε ρτίποϊρίατα ΒΑΡ επέ. δἰταϊιξοτ εἰ ἰπ ἰὼ φαδα 
δεφαα]ία βαηΐ, οἱ 68 ἀυδε ὑπᾶτι δὲ εαπάδπι πιδρηϊτπάΐηθυι δοοῖριππξ, {9 
δἐηια!ία ἤπηΐ, υἱοϊδοίηι δἰίανα, φαδε δεχυαίία βαπὶ, πἀπὰπι ταδρτταὰϊ- 
Ὥδμι δοοὶρίαπξ, ἰΐδααθ σοπϑααιειϑ δατηϊξ, αηοπίατη ἱρίταν εἰδηο 8 
εχ δοοϊάεπῖς ἀποῖαο ἱπ ἱφποσγαπεία οἰ δηολιὶ οεγπίδεγ, ἀρραγεῖ εὐάξης 
τείεγγὶ θξἴαπι δἰεποβυπι ἐπ ςοπδδααδηΐθ, εἰ αὔΐοιι ἤος εἰ 6110 
ποθ οοποίἀεγαπάσμι. 4ΐ γὰσὸ εχ 80 ἀπουπξοτγ χαοὰ ες ρίατῖρας 
ἐπξεγγο ρα ομῖρα8 πᾶ Αξ, ἰπ 60 σοποϊδταπὶ ᾳῖοὰ ποι ἀγμοιϊαίτη δοα 
πο ἀϊδείποϊε ἐχρεπάϊποιβ ἀεβηίείοπεμπι ρτοροδιἰοπῖδ, πδπὶ ρτορο- " 
διιϊο δδὲ ἀπῆτη ἀε ὕπο: δδὲ δηΐτν εδάθιῃ ἀδῆπίεο ππΐαϑ Ἰδηΐασα, δὲ 
δἰ ρ ϊοἰ τεσ τεῖ, πὲ ποιπίπῖο, εἴ ποϊας Ἰαπίατα Βοχαϊοΐϑ; εἶτα Π οαας ἐπὶ (0 
ἰδ το8 Βδρεῖ. δἱ ἰξίϊαγ πὰ ἑαπίαπι Ῥτοροδίτο εϑἰ, 48κε ἁπασῃ ἀδ 
ὍΠΟ Ροδίαἰαῖ, εἴΐαγη ϑἰπιρ ἰοίϊοτ ῥτοροαίίιο οτὶξ ἑοέθυτοκϑῶο. οἶτϑ- 
ποάϊ. αΐα γεγο 9.]]ορίδιθδ Ἔχ. ργοροδι πομίθιυ οουδίαξ, εἰδποδας 
δῃΐεμα εξ 5.1] ορἴβπιτ5, εἰΐαται εἰθποθαδ ἐγὶξ ἐχ ργοροϑι ἱοπῖραδ, χθο-- 
οἶτοα δὶ ργοροϑίεῖο εϑὲ πθυτα ἀς ὑπο, ἀρραζοὶ εἰίαπι μυτς ἴῃ δἰϑηςβὲ 
Ἰφῃοτδηῖθ Ὑδσϑασί: υἱἀθὶοσ παπὰς 6856. ρσοροδίξῖο, Ζῃδε ποῃ δεῖ 
Ρτοροϑιῖο. ἱΐδαιε δἱ γεεροῃδίομετα ἀεαϊξ αυδϑὶ δὰ ὕπῶπι ἰηξδτσορα- 
Ὄοπεπι, ετὶξ δυο μυδ; δὲ πο ἀδάϊε δεὰ νυἱάριιτς ἀδάΐβϑε, υἱάθθίτας 
οἴμοι... φαδιε οπεπθα τηοαϊ οδάπης ἵπ αἴδιοδὶ ἱβριογαμιίδει, 1}ὶ 
φυϊάειι φαὶ ἐπ ἀϊοτίοπε ςοπδίϑιτιαϊ, χαα νἱἀεῖατ οοπίγβαϊςο, φυθὰ 20 
ταὶ Ῥτοριυΐατ δἰθηοῆῖ; τγο]ῖψαὶ δαΐδας ρζορῖεγ 9 γ]]ορίδιηὶ ἀεῆπς- 
ΤΉΝ 

Ἴ. Ῥοῦτο ποϑ (αἰϊυπε ραγαϊορίστιὶ φαΐ ἐσ Ἠοχποηγτηία εξ φαὶ εχ 
ἀπρίριια ογβῆοπς ἀπουπίωτ, φαῖα πὸη Ῥοϑϑιπιαϑ ἀϊείπριεγε φοοὰ 
τα] ατίδυι ἀϊοίταγ, αοτγιῃάατη επὶπι ἀϊοίποιίο ποη-εϑὲ π ργοταρῦα, 
πὲ υπῖαϑ δἰ οπτ5 οἱ εἰαϑάδσω. χιὴ νϑγο δὰ ξςοπιροδίιοη8 δο αἰ νίϑι ον, 
4αΐα πἰ 8} ρμαιϊαπιαϑ ἰπέασθϑδα ἰπῖοτ ςοπίαποξατα δὲ ἀϊνίκατῃ ογαϊοσποτα, 
διουΐ ἴῃ Ρ] ατίνοϊο ἀοοίαϊξ, οἰπα 5 ταῖζο εβὲ ξοόστπι ηαὶ ἐπ βοςειῖα ἀτ- 
ἐππίαγ: δαὲ δηΐϊπ ἰπ πρΐϊα τὰ δαϊ δα] έετα ποῖ ἴῃ τπα εἶδ τἰἀεῖαν ᾿ἄετα 
οἱβιϊβοὰγε σοπεθηξτβ δὲ γϑυγίϑδτιϑ ϑοῖτηο. φαΐ απΐοπι εχ ἤρτγα ἀἰςῖλο- 80 
πἶϑ, Ρῥγορίεν ἀπο οτΐθ δἰπιβ τυ ἀΐποπι. παῖ ἡϊΓἢς1]ς ὁδὲ ἀϊδοεταιθσα 
4.68 εοάετι δ 4ηδε ἀΐνογδθο πυοάο ἀϊουπξατ: ἔεγε δΐπὶ χμὶ ροξεδε 
Βος ἔδοεγε, Ῥτορε εἰ πὶ υδιτιη Ρεγβρί οἰδὲ, τωαχίπιϑ διΐεδι δοὶξ δῃ- 
ἤᾶεγα. φαϊοχυϊά δπίπι αἰϊουϊΐ δεεγιβυΐϊατ, εχἰϑεἰπιδτθὰδ 6846 μος αἰὲ- 

ἐᾷ, εἴ φιαβὶ Ὀπῦτα δοοϊρίπναϑ: πᾶπι ὑπὶ εἴ δι οιαπίδς τραχίτοα υἱἷ- 
δἴπισ ΟΟμΦΘαΌΘΙϑ᾽ 6886 ἤοο αἰϊφαϊᾷ εἴ 6π8. χαοοίγοα ἰδ. δο8 

Ρδτδιοβίδιιοϑ χαΐ ἰα ἀϊςίοπε οομϑίϑαως, μἰς ἐδἰϊοπἀϊ ποάπδ εοὶ 

͵ 



8Ὲ ΒΘΟΡΗΙΒΤΙΟΙΒ ΕἘΣΠΕΝΟΗΪ5. 

ρσπεηάτι, Ῥτίχαπτα ζαῖα ταλρίβ ἀθοὶρίτυπτ οοπο ἀδταδεθθ στα αἰ δ᾽ 
ἥπιδτι δρυὰ ποεπηθῖρθοδ: πᾶσα σοί ἀε ΔΕ Ὸ οππὶ ΔἰΔϊ5 μδτ ϑϑπηοπεσα 
ἱπουπκϊτας, ἀρὰ ἃ ποϑτηεῖρδο9 δαΐεπι ποῦ ταϊπαβ Αἰ Ρ6Γ τετα ἰρϑᾶπι. 

ὃ ἀεἰπάθ δἰ μετ ποδταεϊρβοα υξ (ΑἸ ατοαν δοοἰ αἴξ, σππα τα τορος οοηϑὶ- 
ἀσταπϊο δεστο δάμίβδξυτ. ρῥγαείδγοα ἀδβοθρῖὶο δβέ εχ δἱπα τα άϊπε, 

εἰταϊ ἰραὰο φαΐετι εχ ἀϊοϊίοπε. ραγδϊορίδπι: υϑτὸ εχ δοοϊἀδαῖδ (α]- 
Ἰαπῖ, φαΐα ποι ροιϑαπιο ἀἰϊαάίςατε χαρὰ ε8ὲ ἐάεπι- νοὶ ἀϊνθγβυσα δὲ 
4αοὰ εδὲ ππὰπι γδ] τραϊία, πδὸ φυΐρα9 δἰιτ ατῖ9 οταπίδ θρβάθτι δὸ 
ζοὶ δοοϊάδηϊ. οἰπινῖ ταῖο δϑὲ δοττιπὶ σαὶ δχ οουδεσαθηῖϊ ἀπουπῖητ: 
τιδτι ςΟΠϑΕΖΌδη8 6δὲ ρᾶτϑ φαθοάατῃ δοοιάεπθ. ργδεῖεσδα εξ ἰμ σηα]- 
ὯΔ νἱάοτοτ, οἵ εδμθ γρὰῤ τῶ, δἱ 1Ππἃ ἂῷ μος ποτὶ δοραγαῖαν, πεχᾷβ 

40 μος ἃὴ 1}1ο δεραγαγὶ. φαΐ υετὸ εχ ἀξίεοϊίουα ἀββηϊοπὶβ σατηπηξατ, 
εἰ αὶ ρχ ἐο χαρά ᾳαοάαπιπιοάο γεὶ δἰπιρ ἰοϊτοτ ἀϊοίτατ, Ρργορίες 
ἀἰϑοτὶ πυιηΐα οχι κυϊταῖοπι (αἰ απῖ: ππίνετθδ του εὶπὶ σοποεἀϊπιη8 αυδοῖ 
μαεο πἰ 81} δἀσἰβτιιβοδηξ, αἰίψιο, φαδἀαταΐετιαϑ, δἰ πιρ]ϊοἰτοτ, φπιοάδπι- 
τροῦο, ἤππο. δἰ πιλ5 εδὲ γαῦο ξοσγυπι αοὶ δυπιθπὲ αυδεβίἴαπι ἸΠΣῈῸ 
τοροϑίτατῃ δὲ ποὴ οδυϑᾶγυπι, εἴ δούτη ζαὶ ταυ ταβ ἹπΙΕΥΤΟΡΔΏΟΠΕΒ 

δείθη! χαδδὶ ππᾶτα. ἰπ οὐπαΐ θυ Θηΐτι ῬτορῦοΓ οχίβτταΐετη σΔΡΊΙΟ 68, 
χαὶδ δοϊοοξ ποῦ ὀχρεπάϊπιαϑ δοουσαῖε ἀεβηϊοποτα ῬγΟρο δι Ομ εἴ 
«ἱλοκίδαι! ΟΝ ἀπῖα ἀϊεΐατα οδυδαση. . 

8. Οὔπι δαΐομι Ἰοπδᾶτπιαθ δα 4υΐΡῃ8 εἴβεϊαμτηγ ΠΝ γί ἀδηϊαν 
δ0 εΥ]]ορίοπιϊ, ἐοποπνα εἰϊδτά εχ χαΐδαδ βετὶ ροϑϑαπὶ δορ ίφϑεεὶ 87110- 

Εἰδταὶ εἰ εἰδης πὶ, υόοο δαῖοπι δορ ἰϑδοιμπ δἰθηομλη δὲ δ ]]ορὶθ- 
ταῦτα πορ δοίοπι οἴσο αὶ υἱάδιατ δ] ορίσπιτιδ υδὶ δεἰεπομαβ, οὔμι 
οι δἷξ, δὰ δἰατη χυὶΐ τ υδγὰ δὲ 8.]]ορίϑτηιδ γδὶ δἰθηοῖοσ, δὰ 
ζαϊ.ο ντἱάϑίανγ ἔ996 ργορτὶπϑ τεὶ {πὰ ἀθ ἀρίϊατ. [8168 δαπὶ αὶ βοὴ ὃχ 
τὸ ἦρθα τϑάαγραηηξ, ἱξπογαηΐοχας ἀεϊοκαπε; 4αοά Βγαξ ρἰγαϑίίοδο, 
Ῥτορτίαπι (ε8ὲ ἀὐξεπι ρἰγαδεῖςα ματα ἀϊαϊδοξοαο, φυδε συϊάεπι ροϊεϑὶ 
ξαϊδαπι. ἐοπο αάετα Ῥγορῖον ἱξπογδηϊίαση εἶπ αι ΤΑ ει τή ηεὰ 
εοβοεαϊ). δεὰ φορἢίδεϊοὶ δἰθηομὶ οἴαταδὶ οοποϊα ἀδπξ οοπιγαἀϊοῖος 
Ὡδτα, ἴδση θη πη ἑδοίιπε πηδηϊξοδίαιπ ἃπ αἀνετβαγῖαθ ἱρπογθῖ, σαο- 

δΔῸ υὐδτο οἷ δοϊδηξοτη ἱπιρβάϊαπε ϑορ ἰδῖδε Εἶδοα δαυξασπεηϊδοηΐ δ. φαοὰ 
δαΐοτα Βαρεδηϊογ δδάδιῃ ππεϊποάο, τοδυϊ(εϑέιη 6οι. πᾶπι Ῥγορίες 

6 υἱάδῖαν αὐάϊεπιίθαϑ, αἰροίο ἴῃ ἱπίοττοβαηομεσα ἀεὰπεῖα, οοπ- 
τὰ 6888, Ῥγορίος ἤδεὸ τρφᾶ υἱάογί εἴΐϊαπι τεβϑρόπάδπε ροϊεβξ. 

εταινρἐρίνοτ 27} ραν! (α]οὶ ρὲτ ἤδϑα δαὶ οπιπία δὰξ αἰΐσαα. φαοᾶ 
εἰὐΐπὶ δὲ ὅθι ἰβίεγοραίυϑ παϊϑρίαπι ἀεάῖ556 μαϊαῖ, ἀΐας εἴδαι ἰα- 
τοττοζαῦηθ ἀλγεῖ. ΦΌΔΠΠΔΙΣ ἐπ ΠΟΠΒᾺἢ]}18 δοοιαϊξ τξ δἰ] δὸ δάϊα- 
εἴταν ἱπίογτορδιο εἰθ5 χποὰ δά σοποϊπδίοπδων ρογβοϊθη δαὶ ἀεέτγαϊ, 
ἑαϊεῖλας ἀειϊεραῖατ, αἰ ᾿π οἀριϊοπΐρπδ απδε ρτορῖογ ἀἰσὔοποτι εἰ 8ο- 
Ἰοδοϊδιλαπι μπηϊ. 51 ἰφίτατ ραγαϊορίδσηϊ οοπιγαϊοσοπίς ἰπ 60 οου- 
αἰοῖππι φαοά νυἱάδιιτ δἰθποθαν, ραϊεῖ εχ τοθάοτα ἰοοῖδ ἀπεὶ ξαί5ο9 
ΦΥἹ οκίδιιοα, εχ αυοῖ δανηίας σαὶ υἱάεῖατ οἰεηοῖπδ. δὲ χαὶ υἱάθίαις 
εἰεποῖναδ, οἱ» δίηφυϊδθ ραγίθϑ υδγὶ δίεποιὶ Ῥγβεϊδγτηῖδϑα οἰ οἰξασ, 

470 τιᾶτα χυδοῦπ]αα ρατί ἀδβοίοπέε υἱάθσῖταν ἰδπίστη, ποτὶ οσὶξ υόττιϑ 
εἴεποβαε; υἂἱ φυΐ δχ 60 δυιηϊταγ φαοὰ σοπεϊαδῖὶο ποὸπ δυεηϊ ργορῖεγ 
δτζιινδηϊδίομσωι, ἰὰ εδὲ χαὶ δὰ ἱπιρ δῖ θ1}]6 ἄπεοτε εδαϊαῖ; εἴ χυὶ εκ 
ἄσαθτ ἱπιεσχορδιοηιθαδ ἀπδην ἕαςοιξ, σαὶ δολιςεῖ ΟΡ ΡῬγοροϑιοηοῖι 
ταῖς δοσερίαπι ρεοςαῖ; εἴ χαὶ ἰοο0 οἴὰδ σποᾷ εεὶ ρῈτ 86, ἰὰ δαπιὶὶ 
ᾳαοὰ ε6εἰ ῥεῖ δοοϊἀσπδ; εἴ Βυΐθϑ ρᾶγβ, φαὶ ἀποίτυτ εχ ςοπδεχαεπε; 
Ῥταοίεγθα πο ἷἱπ σὸ δ6ἀ ἴῃ ϑεσθονε σομπρεγο; ἀεῖηάα ἰοοο οου- 
τσαϊοιϊοηΐδ ποϊνογδα λον δἱ δεσυπάμπι ἰάδπι εἴ δὰ ἰάδτι εἴ εοάδτῃ 
τροάο φαπιρτιάδε, ἱπ αἰίχαο δοοίρεγε, δὰξ δεοπηάμπτη ππυσπισποάᾳαδ 
Βογῦμα Ῥεοσᾶγε; ῥτβεῖξεγεᾶ 418 ςοππατπθσαῖο ε0 αυοὰ ἰηϊεῖο ΄πδ6- 
δἰταπι (αι, φιδοείτοτη ἱπἰο ργοροϑίϊαπι Ῥοδιμ]δίασ. Ζύαγα τθπϑτητιϑ 

40 εχ φαϊρυδ ἤπηξ ραταϊορίοπιϊ : οχ ῥ᾽ αγίδιιδ δηΐτη Ἰοοίδ 6856 πεσαουπὲ, 
δεὰ εχ δοιβτηθηπογδεῖϊδ ἰοςὶθ οπιπθ8 ἀποεηΐηγ. ΡΟΊΤΟῸ δορι βου 
δἰεποθαβ πιθῃ δϑὲ ἘΜ ΟΗΡΕ εἰεποῖνυ5, 564 αἄνεγβη δἰίσθετη; ἰΕ- 
ἄετιχοο δορ ἰβέοιδ δ] οξίδπιιδ. ἡἶδὶ δηῖτα δαϊπαῖ, 4πὶ ἐχ ΒοΙΟἢΥ- 
ταΐα ἀποίταγ, ἀπᾶπὶ Βαρετα δἱροϊβοαδίίοησπι, οἴ χαὶΐ ὃχ δίπη!!ὶ ἀϊςεϊοπῖϑ 
Βρκατα, εἰκιϊβοῦτθ ϑοϊαπ 'ἢοο, δὲ αἰτὶ βοάδιη τηοὰο, πεᾷπθ δἰθηςοὶ 
πιδαπα 4Υ]]οβοταὶ ἐττιηξ, πες δἰ ρ]ἰοἰτοτ τιθο δάγθγϑιβ δῦσα σαὶ ἰπῖοτ- 
τορεῖατ. δίῃ ἰὰ δυπιοπῖ, ἐγυπξ χαϊάστῃ δἰθποιὶ εἰ 67]] οἰ σπιΐ δάνεσ- 
δὺ.3 «ἸτΩ 4π| ἱπίοιτορδίῃγ, δἰπυρί οὶ τες δυΐοπι πὸπ δγτιπῖ, σαῖα ποα 
ϑατηρδεγτιηῖ χαρὰ ὑμπᾶπι σθαι δ τι βοατεῖ, δε4 χαοά δἰξηίβοατε υἱάθ- 
τεῖαγ, ἰάχαθ δ πος τοϑρομάθηξε ἀυππίαχαξ. 

9. Ἐχ χυοξ δαΐετα Ἰοοἷβ τοἀδγριδπίον χαὶ οἰ θης ἢ 5 τοἀαγραπη- 
Ῥατ, Ὅοτι εδξ ἐεπίδπά τὰ σιπιοτα δἷῃα Γογώσῃ οὔχηΐυσι δοϊδηιϊα, μος 
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καΐοπι ἘῸΪἾτα5 εξ ἀτε5 Ῥτορτίαπι. ἴπβηΐσια δπίτη ζοσέδ886 δῃπξ δοῖδη- 
166, ργοϊπὰθ δὲ ᾿ἀθιηοηϑιγαθομθ. δἰεποὶ δαΐθιη δαπὲ εἴδτ Ὑουξ, 
πάτα συθεοῦπααθ ἰἰςεῖ ἀδπιοπβέγαγα, ἰἰοθ δὶς δα δαπι γαφαγρτιετθ 
αὶ τΗδείχη Ὑογίἐλιὶ σοπιγδαϊἐδπίθτη ροϑαδσῖξ, υδγδὶ ργαῖία, 81 ἀΐδ- 
ταθίγαπι ροβαεγὶξ Πάθαγα σοττηθ παπὶ τη ΠΘΏΓΑΤΩ, ΓΕἀΔΓρΊΙΘΤΕ ΘΌΙΣ 
φυϊδρίατα ροϊεδὲ, ἀεπιουδίγαηϑ ποὺ ἈΑΡΘΓΘ ΘΟΤΩΣΠΌΣ Ια ΤΠ ΘΠΘΌΓΩΙΩ, 

8Γ6 ΟΥλϊτι τογῦτα βοϊδηϊίατη ἈΔΡαγα ορογίθρῖς. 4]}} παπιχαδ 
Εἰεπ οὶ δττιπὲ ἐχ βεοσαείσιοῖ ῥγιποὶριϊς εἰ Ἰμόδαι σοποΪπδίομι θα, 
411} εχ ῥυϊποίρίϊ5 τα εἀϊίοῖο, Αἰ εχ ρυϊποὶρ 8 αἰϊαγαση δοϊειηίαγατω. δὰ 80 
εἰ (α]οὶ εἰἜποῖὶ ἀδάας δπηΐ ἱπβηἰτ, φαοπίαπε ἴῃ ἀπαχαδαια ἃτῖε οδὲ 
ξαϊδυδ 501] ορίδταιιθ, τοῦ ἴῃ ρεοτηεῖγία σθοσρείτοαϑ δὲ ἰπ ταϑαϊοὶπα τα6- 
ἀϊοπδ. ἀϊοο δαΐεπι 6886 ἴῃ αγίβ, χαοά εδδῖ δεουπάνχῃ {119 ῥτιπεὶρία. 
Ραῖει ἰρίϊτατ ποη οταπίστι εἰ εποβογυτι, δεἀ δογύπι ἰδπίθπι χυὶ δά 
ἀϊαϊεοἴοαπι ρεγείπθης, ἰοςοϑ δαπιεπάοβ ε88ε: Ηἰ πδηααε ςοτητηαποδ 
δυηΐ οτπηῖρα8 αγίϊθυ8 εἴ δου αἰ θ8. δαης δἰ ποῖ φυΐ ἴῃ αθα]θα 
δεϊεπτὶα σεγηϊ τον, 6586 η6 υἱάθδίαγ δῇ τευεγᾶ δἰῖ, εἴ χθδηιόρτθαι, ἀϊ- 
δρίοεγε δὰ βοϊεπῖθιηι ρεγίπεπε. 4ξ γὙθγῸ εχ σοσαπιυηὶρα8 δα τηΣ 
Ἀδς 8ῈΡ υἱΐδπι ἀτίοτι οδάϊε, δὰ ἀϊαὶ οοἴζουτα βρεοϊαϊ, πδτὰ 9 Ἰεποπιῦϑ 
εχ φηὶραϑ ργοβδθίϊεβ δυ]]ορίϑτπὶ ἀθ χα θεῖ τε βαπὲ, ᾿οποσαυϑ δἴϊασα ὃ 
εχ χαΐριμ ργοβδθὶϊδα δἰεποδὶ βαπὶ, δἰεπο πα επίπὶ εϑὲ οοπιγαάίο- 
Ὠοπίβ δ] ᾽ϑιαδ; φυᾶτα δαξ Ἀππ8 ἀπὲ ἄ00 57]]ορίδταὶ σοπῖγ οι οπὶδ 
δἰεθομαδ 688. ἴθποσηιϑ ἱφί τ ἐσ χυοὶ Ἰοςἷδ ἀποαπίυτ φυὶ δαπὶ μΒυὶπδ- 
χοοάϊ. χαοάδὶ μος ᾿επεσπυ5, εἰΐάτα δοϊαἰΐοπεσ ἰεπετασϑ, σα οὈΐατα Ποσοτα 
οδίεοϊίομεβ 90] αἰϊοηδ5 δαπε. τοπϑυιϑ δυΐειι εχ αυοὶ ἰοοἰδ βδηΐϊ φαΐ 
Ὑἱάδηϊαγ δἰ εποί, νυἱἀθητοτ, ἱπφύδπι, ποῖ οαἰνὶδ, δ6ἀ ςετι8 αὶ υϑάατη: 
ἸΏ βη ἢ επὶῖπι Ἰοςὶ δαπε, δὶ φυΐβ οοπδίἀοτεῖ εχ χαὶρη νἱἀδδηῖαγ χυΐ- 
ΒυΙ ρει. ἰΐαφυθ Ρϑιερίοποτα δεὲ ἀσδ ϑοιοὶ θ666 τὸ δατπεγα ρΡοϑδὶξ Σ 
ἀπίδην ΡῈΓ σοπηπλιῃδ8 ρΡγοροδίοπο5 βαὲ μα πε όσον εἴ υνἱάεϊαχυθ 10 
ἰεποδαδ, γε] ἀϊαϊεοιίοαϑ ναὶ χψαὶ υἱάφιον ἀϊαἸ εοἰίοιδ γε] ρἰγαβιοπβ. 

10. Νου ἐδὲ δυῖΐοπι δγξιιπιθπίδποπαπι αἰ εγεηια, σαδτι ΠΟ ἢ" 
88} } ἀϊοῦπι, χαδεάδπι ἀτγρτιπιεπίδιϊοι θα δὰ ποπιεη, α]ϊαϑ δά δεηΐδῃ- 
ὕδπι ρεγάπεγε: σαὶρρα αρβυγάυπι ὁδὲ δχίϑτοδγε σαδδάδτη ἃγρυπιθη- 
ταῦουεϑ δὰ ποτηδϑη ρογξηεγε, ἀΐνυθγϑαβ δαξειη δὰ δεπίθητίαπι, ΠΟῚ 688- 
ἄξει. χυϊά επΐπι αἰϊαὰ εϑὲ ποῖ ρεγάπεγε ἀϊβρυϊδοπο δὰ δεπΐθη- 
απ, πιϊδὶ οατη 8 χαὶ ἀγρυπνεπίαϊητ, ποὴ πα τοτ ποτοῖπε ἴῃ δ εἰφοβ- 
οαἴϊοπα, ἴπ 48 86 ἱπέεγγοξαγί ραΐδηβ οοποθδϑιὶ ἰδ χυὶ (αἰϊ ἱπίοῖτο- 
βαϊαδ δεὰ δος ἱρδατι εἴ δὰ ποθὴ ρεγίίπες δὰ δϑηϊεπιϊδτη ὑετὸν 
οὔπι ἱπ πὰ οἰρῃϊβοιίίοπε τεϑροπάδβπϑ σοποεδϑεσίξ, ορροόπεπδ ἱηῖ6}- - 
Ἰεχῖε. δὲ φαὶδ ἐφίτατ, οαππι ποτηθῃ Ρίητα δἰξιιβοθξ, ἁπάσῃ δἰρηϊῆ ςδῖίο- 50 
πᾶτὰ ΒάΡετε ραϊεῖ, μος 68ὲ εἴ 4υϊ ἱπίοττοραῖ εἰ χαὶ ἱπιεττοραῖασ (αἰ 
[ογῖαθ8ε ἐπ δἴ Ὡπυτη τπυ]ῖδ οἰρτϊβοδπξ: δεἀ εἰ τεβροπάθηϑ εἴ ἱπίετς 
τοξδη8, Ζεπο 80 τοδὶ, ἀπᾶτη δἰ κου βο ἤματα 6986 ρυϊαπῖοδ, ᾿ὶς ἱπέευ- 
χοφανΐξ, 116 τεβροπάϊε; δἴσυθ εδὲ δυρτιπιθηδῆο οπιπΐα ἀΠατα Ε886 
φοπο]ι άθτηθ) μαθο ἡϊερηταῖῖο δὲ δὰ ποπιθὴ δρεοῖϊδξ εἴ κά δεηϊεηιϊατι 
ἱηϊεστσραῦ. δὶ χυὶδ δαϊετη πρ ἰ8 τποάϊσ εροὶρὶ ρῥτοὶ, δἰπα ἀπο 
ἀϊεραϊαιο ποη Ρεγμεῖ δά δεηϊεπίϊδπι. ρυϊτηυπι επὶπν {Ππὰ μετ" 
πεγα δα ποτιηδὴ εἰ δὰ δεηϊθπίίϊαη ἰῃ 1ϊδ ἀγρτιση δηϊδτοηΐδυδ σογη ας 

8 τπλίαβ Βαθεηὶ δἰρτϊ βοδίίοπεβ. ἀεὶπάς ἷπ χαοούπααε τεδροὺ- 
ἐπῆε ἰοοῦπι μαρδῖ: πδιὰ 1ΠΠπὰ, Ρεγάπετε δὰ δεπιθηϊΐαπι, ποπ ΠΟ η- 

αἰδοὶτ ἰπ δγρτιπιεπϊαίϊοπθ, δοά ἰπ δὸ χυοὰ τεδροπάδθῃϑβ σογῖο ταοὰο 
αἰεοῖυδ εδὲ δὰ δὰ 4086 οοποβάππειγ. ἀοὶπάς δαδάθτη ρεγίπεγε οτῃ- 0 
Ὧ68 ροδδυπὶ δὰ ποϊηεῃ, σαοηΐδηι ρεγίπεγα δὰ ποιθθη ἴῃ ργαθϑεπτα 
ὍΪΆΠ αἰϊυὰ 6δὲ φυᾶτι ποῦ ρεγάπεγε δά δεηϊθηϊτίδσα, ἢἶδὶ Ἔπῖπὶ ΟΤΩΏ ΘΔ 
Βας τείογγὶ ροϑϑὶπῖ, δγυηξ δἰΐσαδα αἰϊδθ, φῃδε πες δὰ ποιβδὰ πεὸ δὰ 
δεπιδηξίδιι ρεγαπεραπε: 1} δυΐθπι αἰππε δὰ δἰΐθετισα ΒοτΌτι βοπθ. 
ΤΌΣ ΟἸΩΠ 68 Διο Ὠἰδιϊοπο8 γοΐογτὶ, ἃς ἰϊα ἀϊνλάυπε α ἀΐοαπξ ρος 
ἔπεα οὔῦμθ8 γε] δὰ ποῖπθῃ γὙοὶ δὰ δεπιεηίϊασι, αἰ ΐδ8 απΐετη ργδεῖον 
Ἠδ8 ποῃ 6586. δἰχωΐ εχ [8 δυ]] ορίδπιῖ8 φαΐ εχ τα Πρ] ἰοὶ οἰ ρτιβοαϊΐΐοπα 
ἀπουπίοτ, φυϊάλτι ποη 6χ πουπῖηα βασηπηΐατ, ἀρδαγὰδ πδσυς ἀΐο- 
ἴπτ εδὲ δ)ὰ ποῖηεῃ Ρεαγίϊπεγθ οὔππαβ οαρίϊζοποα 4086 εχ Δ κύοος 
οταπίοτ. δεὰ ςετία δυπὶ χυίάδπι ραγαϊορίδιηϊ ποῦ εὸ αυοά τὸ- 
δροπάβῃδ δἰὲ δά μ98 οοτίο τηράο αἴεοῖτο, δεὰ χφιοὰ ἴρδϑα ἀγριπεῃ- 
ταῖο οοπέπες ἱπιεττοβοίίοπεια ἰαΐ οπι, ἰά 6δὲ τοῦ ]τα δἰβηϊβοαπίοσα. οἵ 171 
οὐπηΐπο αὐϑαγάστι εδὲ ἀε εἰθησμο δίδει ἀΐοδογοσε, πεὸ ρυαϑ 48 
δΥ]Ἰορίθτηο. παῖπ εἰεας Βα δὶ ου]ορβίδτηυθ; φύαγα εἴϊαπι οροτῖεξ 
Ῥτίῃς ἀε δ] ορίδστωο χπατὰ ἀθ αΐβο εἰἌεσποῖο ἀϊορίοογα. πᾶπὶ εἷπϑ- 
ταοάϊ δἰθπομ8 δδὲ [αοδίτιδ δΥ]]ορίδτηπα5 ςοπγοἀϊοτοηΐδ. ἰοοῖγοο γεὶ 
ἴῃ 4] οβίδιιο εδὲ ςδρεοηϊε οδθδα, Ὑεὶ ἰα ςοπιγαάιοϊίοπο (εἴ χφαίδοχῃ 



9ή : 
αἀΐαυξετα οοπέγα δι ϑοπετα οροχίεϊλ, φαδμάσχῃε ἰη πίγζεφαρ, εἰ εξ 
ζρραῖα εἰδμομας. εοὲ αὐΐεῃ οδυλα Βυλῃβ οἀρτιαράδ, σιγῶντα λέγειν, ἴῃ 
ςοπϊχαύϊοιίομα, ποὰ ἱπ 8] ορίδλο; Βυλὰς δοΐεηι, απμᾷς φαΐ ἢρμ 

10 Βαδεῖ, ἄαγε ροϊεβῖ, 'π αἰσίφᾳαε; πάπα δυΐθηι, Βλουμετὶ Ροδεῖπι εφμ8, 
βφλτατα, φαΐ οἷς εἰγουϊαβ, ἴα ὁΥΠορίσαιο. φυΐ Ὑδγο ἱπ πϑηξτο ρεβορδᾷς 
γρζῶι. εδὲ ὁ ]]ορίσαναα, βεὰ υἱὲ δεο χευεσίδσουν πηής ογαῖο ΒΓοΐδομ, 
φαῖ, δγραπιθμιδειοι 65 τηφἐ ετηδιίραρ δὰ δβῃϊεχίίαμμα ρεγαηεαϊ δαὶ, 
μοι δρ 51 οῃὶ {τἰλα σα μτᾳ τ} } τὰ υλάραξων εἰφηϊβοδγο, ἃς ἀ6 60 “00. 
φδεδουΐϊ, ποῺ φαβίθηιι ε8ῖ ἅψυτα, ἂς φυδ ςοποϊπάϊαιγ, τὲ οἷως 4η- 
καὶ! οἷμῖ ἀπο τροῖϊ, εδὰλβ δὰ {Ππ|8 δοηϊειϊίαμι μεσ αἀἰδραϊδιίο δῇ 
Ὡολ7 ῥταεῖοχθα 8ἱ βοιθθῃ τπρΐία δἰβυλβοιῖ, εἰς υεγο πες ἰαις Πὰς 
πο ρυϊαϊ τυ] ρ] σεται 6856 δἱραϊβοαίίοπετα, φαοτιράο μαεο ἀϊδρη ᾷ- 
Ὧο ποῦ δρεοίαϊ δὰ δεπιθηὕδιη ἢ αὶ 40 ἰαπάθαι χαρὰρ ἰῃρἰδιτορᾶγα 
φροχίεῖ, πἰϑὶ ὧδ δυτα ααΐ ἀϊνίδίοπαπι οοποθϑϑῖξ, ροδίεα ἱπϊργτορεῖ αἰ]-. 

Ἔ0 ααΐβ, γετασηπα 9811 σιγῶντα λέγειν πεδῃε, ἃ; ραΓΏΠΣ Ποῃ δῖ} Ῥαγίϊτι δἱτῖ 
δὲ 4υ͵8 ἰσίτατ Ἑ“ρποδϑϑδγὶξ πὰ] πιοάο, οοπῖσα δαΐεπι δἰ1Ὁ5 ἀϊδρυθι- 
τεῦξ, ποῦμε ετὶϊ δάνεγϑθυς 8ε τε πῆδτῃ ἀϊϑρυϊίατῃ ἡ δῖαυϊ ἕδος ἀἷ5- 
Ῥαϊαιΐο νυἱάείαγ δὰ δὰ9 γείετεπάα, χζῃδε εχ πουηῖπε οὐ μπῖαγ, ΠΟΣ, 
651 ἐρίξατ ρτοργίαπι φυοάάδπι ξ6ηπ5 ἀτραλποπίδ ἀομυσῃ, φηοὰ αὐ δεῃ- 
τοιϊίδην ρεογίπες, δε χυδεάδιιν δὰ ποῖοι δρεοϊδηϊ. πες [8165 δφυπὶ 
οἴληδε, ὩοῺ ἀἶοο, (αὶ φαπὶ νοὶ δἰ οι, δ6ὰ πὸ χυὶ νἱάδιϊοῦ συλάοτα 
εἰδαοβῖ: δαμὶ δηΐα εἴ φαΐ εχίγα ἀϊςἸοπθιῃ ἰδοῦν υἱάοπίαγ: αἱ χυ 
ἀυοίίατ εχ δοοϊἀθηξθ, δὲ 1] πομπυ}}δ, ααοάδὶ φαΐς ρυϊρὶ ἀλοιϊυγυλ 
μος πιοὰο οροτίεγε, δἷῪ σιγῶντα λέγειν, ραγέπι μος ραχιῖπι (Δἴ 

30 πιράο, ργίμιιπη αοϊάσμι ἀροῳγδ εϑὲ ἥδρο ορὶπὶρ, φῃὶα φαοᾷ ἰρίογν 
τοξβαῖυτ, ἱπιογάσῃ ἤοπ Υἱάθιυγ τα] 9 πιοαὶθ δοςῖρὶ: 5ὸΒ ροΐβμᾷ 
φυϊοῃ αυΐο ἀϊνιάεχο χποὰ πο Ρυΐαξ 6.86 τηυϊεὶρίαχ. ἀεϊοάε ἀφ- 
ςεῖς χαϊᾷ αἰϊαᾷ ετἰεἴ χᾷτῃ ἀεοίαγαθις φαομοάο κα8 Ββαρϑαξ, οἱ ᾳυὶ 
πδᾷας οοπδίἀεγαθαὶ πεᾳαε βοίεθαϊ πϑατθ δαφρίοα αῖσλγ αἰτοῦ δοοὶρᾷ. 
τδτι εἴ ἴῃ ἷ5 φηδε ποῦ ϑιπὶ ἀψρίδοια, φῃλὰ γεϊδὺ μος ἤβοδγεΐ υοϊθ 
διρῖαα δεχυά ες υπίϊαῖε5 Ὀἰπαχὶδα τι φυδέθγπατῖο ἢ Ὀὐμαγὶϊ Ὑθγὸ βᾶτῃ 
χπι μος ραχίίνῃ 10 πιοάρ ἰσδυπὶ. εξ σοῃλγαγίοτῃπι δια ψμ8 φοΐθσκ: 
ἴα δὰ ποηῇ οομιχϑιϊογυσω φυξθιῃ αἰΐα ἐπεὶ ςοροίτα αἰὰᾳ ἱξωοῖβ, 4ύ- 

δ μιορίεγ τἰάβξαις ἰρηοταγε φυλ ἢος γυΐδι, αἰψὰ 6556 ἄοροτε αν 
ἀλσογεγο: οἵ Ορῃβ 6586 Ἂξ ἀοοφῃδ ὯὨοπ ἱηλειτοροὶ 864 ἐρδε φεορχεῖ, 

5 φυίοιῃ φυὶ ἀλερυῖαξ, ἱηϊεττορθξ. ' 
᾿ 11. λὰ ἢδρς, ροϑίᾳϊατο αἱ δἰαγιμεῖωτ υφὶ ποβεῖαισ, ὩΟῈ εϑὲ ἀ6- 
τφοπαῖγασϊ8. δεᾷ ρει οαϊαπι [αοϊοηξϑ. ὕᾷπὶ ρἰγαρῖίορ εξ ἀλαϊςοοδθ 
Ρατδ; ἰάδοφιβ ἀφ οχπηΐρυδ ἀϊδρὶοῖξ, δίψιιθ. ὀχαηλῖμοι Ὡρη. ἐπιὰ φαΐ 
δοἷϊ δεὰ δυχ αυΐ ἱξιοτγαῖ δὲ δοῖγε 56 ἄηριξ. ἀεὶ ἰρίϊαγ τε υθχα οομδὶ- 
ἀστοὶ οοπηταιπία, ἀϊα] οἴου. οδὲ; {αὶ νφγοὸ ἢοα ἔβοοτε υἱάεμιτ, δο- 
ἰδ. Ῥόοττοὸ δυ]]ορίδμλυ ἰἰρίοδαδ εξ δορ ἰδάοαβ εδὲ ἱπ ἀπρ]ϊοὶ 
δ ρτομέα. πρῖι8 Θαΐμι εξ, αὶ υἱάδίυγ 8γ]]1ορθπιυϑ ἀρ τ ἱπ φαιθπ 

10 ἀἰα!εοἰίοα ρἰγαβεῖςα νδγϑαῖοτγ, δἰ ἰβηιϑὶ υοζὰ αἰξ ςομοϊ μαῖα, φαὶα ἐπ οαῦϑα 
᾿ταάρπάα ζΑ}11τ. ἴπ αἰξοκο ροθθγα δαπὶ μαγαϊορίβτῃί, φαλ οπι πΠΌἢ δἰωξ 
δοουμιίκμι ουἰαθαθε τοὶ τπαρι λοάμπι, ἐδιμθῃ υἱάθηβις δδουπάϊμῃ ἀγίθτα 
4436. Ὠᾷτα ἴαϊδαθ ἀδϑοτριζοπεδ πορ δαπξ  ἸΠρΊ0586, αυΐα δπηξ ραγαΐο- 
Ἰδυλὶ δεουπάσπι δὰ 4086 ἀτῖΐ δα Ποἰππτατ, 6 ἴαπι χαϊάαη δὶ 4μ86 αἷς 
ἀλλ ἀδιοτιρι το Ρεγάπειϑ δὰ σεγᾶπι σοης  ῃϑίθηοαι, αἰ ἔαἰδα ἀεϑοτρ- 
ἂρ Ηἱρροοταιῖν, εἰ τεϊγαροηίδιπι αὶ μεσ ἰππαΐβὲ ας. δεά υὐ Βγγϑῷ 
ᾳρδάγαν!ε οἰγοαϊαπι, οἰϊατωϑὶ οἰγουϊας αι ἀγοίκιγ, χυΐα ἴδχπθα πο δδὲ 
δέουπάϊιπι τεῖα, ἰάθο δϑὶ βορἈἰβίουῃβ. φύαδγθ δὲ φωΐ ἀδ 9 υἱᾷείκις 
4γ]ϊοκιοπιαδ δδὲ ἀγριμηθηϊαῖῖο [ΠἸβίοσα; οἱ αὶ νἱἀδἰτγ ϑεουπά χη Γαῖη 

20 4)]]οξίσικιτιθ, φαδτην15 οἷς Φυ]]ορίσπιῃ9, 681 ἐα κίας Δγραγαροϊαῖο, φυλδ 
σι άθμιγ δεουηάμηι τοι 6558: ργοίπάε εϑὲ (αἰϊαχ εἰ ἰμἰαοῖαΦ, ὩΣ δηΐτα 
ἰπμαδαια 4πᾶβ ἴῃ ςεγϊαταϊ μα σομηταϊδεῖταγ, δρεοίεια φυδπάδιι δοαμὶ- 
ἰατις Βαρεῖ οἱ εδὲ ἱπίυσῖα φυλοάδιι Ρυρπα, δὶς διαάίοδα οοπίγδάϊοϊΩ 
δὲ ἱπιυδῖα ραρηα ᾿ἰρίοδα. ἤδῶι εἴ 1}}1ς, φαΐ οπιπίπο υἱποαγα ργβο 
Εἰΐψτιηῖ, οαιμία ἰξπέβης; οἵ. ἢΐο, χυὶ δαπὶ οοπίεμιοϑί. οἱ 1 φαιάεια 
4μὶ ἱρϑίῃϑβ υἱοϊοτγίδε ξγαῖΐα ἴ8]66 ϑιηὲ, ἱτιρίοοὶ Ποπιΐη 69 οἱ ᾿ἰατι ἀνρα.- 
ἴοζοϑ 6888 υἱάδωξατ, συὶ γεγο βίογιδθ οαῦϑὲ δὰ ἱπογυτ σοπάιτις οι 8, 
ΔΟΡΗ βίας: δδοὲ δηἰπὶ 8ορλἰδιῖςθ, υἱ φαρτα ἀἰπίτητιδ, ἑδοηϊίδδ φυδεάδπι 
ἰαοτασα ολρίδῃϑ ἐσ δὰ 86 υἱάδιαγ δαρίθημδ. ἰοοῖγοο Γυοϑίαυι ἀ6- 

30 υιοηδιγδιἰοποτὴ ἐχραμιηξ. δὲ ἰϊσάδιῃ ἀγχαπιθηϊδιϊ οι αξαπίαγ [Π- 
εἰοεὶ εἰ δορῃίϊδίαθ, ποῖ ἰδβδυ ροτιηάδτα βηΐπει ρχαῖδ. οδάεπιααθ 
διξαιπεηίδίο ογὶϊ δὲ δορῃϊσίοα δὲ ἰμἰρίοϑα, δε πο ἐδάδε γαϊΐοπα, 
γόρίαι φυὰ υἱαϊογῖβε Πισαζδα οἀμδα Δα ρρυτ, {εϊρίοϑα δϑῖ, χὰ Ὑεγοὸ 
μὲ φαριοι δε ορίμὶο οοιωραγεῖας, δορ ἰϑῆςα. οἰδθηΐτῃ δορ ιϊίίοε δοὲ 

9Ὲ ΒΟΡΗΙΒΤΙΘΟΙῚΒ ἘΠΕΝΟΗΙ8, 

κριομιρ φαδοάδι φαδε υἱφείαγ, οὔατα ἢθπ οἷξ, [δλρίσεα9 δα ΐθμα ὁοῇ 
φρρβωφιηοάο δἷο αἴϊεοιι; δὰ ἀϊαϊοοιίομαα, εἰ ρεουιάφρχαρίμω δὰ ξθον 
τρριγιοαμα. πᾶσα ἰἸρίοϑιδ οΧ ἱϊς υἱοδθ φομβοίλ αι 'π ἢ γογϑαῦκχ 
ἀϊαϊφολῖρα, φαοπιοάο δὲ ῥβεπάοξταρθιυ αἰδοῖα εδὲ αὰ ρροχκείσασ,. 
δοὰ μος φυϊάοπι ποῃ θεὲ [πλφίοπαϑ, φρΐα οχ ρυϊηοὶρ 15 οἕ οοποβιοίομιζη 
8 ἀτῖ δυδίφομε ἴαϊδο ἀεβογιβιξ; δαχῃ υδϑγὸ ααὶ ἀϊαϊθοιῖξοδο βαρ εξ. 1 
Ὧωτ, φυοὰ δὰ α}}6 ᾿λεϊροεαπι θϑε8 οοπαῖδι. δχϑΩρ] οδυθᾶ, φσαδάταοϊλῃ 
θαι 446 μὲς ἰᾳπυΐας δῖ, ποὺ εδὲ 1μἱρίοεα, Βγχδοηὶδ δαΐομι χυλν 
ἄτγαβα εϑὲ ᾿ἰπρίοδα. εἰ λ]]δλὰ χαϊάοπῃ τγεΐδεγε ποὺ ἰλοοὶ οἱοὶ δὰ ξϑου 
τηθιλλτῃ ἰαμῦλμα, φαοιίδιι οοῖ εκ ρνλποίρίλα ργορτίϊα φθοβεδῖσδθε! 
βδης γεγο δάνεγδθῃδ τπυ]ῖος ἱχωβοίεττς ᾿ςεῖ, οὶ δοι!οοῖ μομ ποτ 
ᾳἰὰ ἴῃ φλγυς τὸ Βοτὶ ροϑοὶξ εἰ χυϊὰ βετ ποῦ ροϑβδῖξ, φαὶᾷ οοϑβτηεξ, 
ταὶ υἱ Αμβρπου χαράκανϊε, νοὶ δἱ φυλδ ηεξεὶ πιδὶῖτπδ 6566 ροδὶ ξοεπδῃ, 
ἀδουιθυΐαχε ργορῖογ Ζεποιΐ δι οπθιλ: ΠΟ δὰ γι ζαοτδ εἰσι ςᾶ, σαὶ 
εἴ οοἸιχηῃ 18. δὲ ἰρλτιγ εοάοσα ραν τπιοὰο αἰεοίῃ εδὶ ᾿᾿θρίορω δ 
ἀϊαϊεοϊίςαπι 4ὰ0 μρεπἀοξταρμυϑ δὰ κεοσηθίσασω, μοὶ ογὶβ ἴῃ 11Π}2 Ἰιὴς 
βοευρ. ἴδηι Ὑ6ΓῸ ὩΟῺ ὙΘΙΓΔΔΙΌΓ ἀἰδ]δοιοαδ ἴω βοσθγε αἰἰσαο ἀσβρδμα, 
ες 68) οοιπραγαῖαδ δὰ χυϊρρίατα ἀδιποπδέγαπάθαγ; μεο εϑὲ 1Δ115 φιλὶ 
ψοϊγεγμᾳ}9 ΡΒἰοφορ μας, αυΐα πος διχὲ σπρηὶᾷ ἴῃ ππο Δ] 400 βθβεσα, 
Ὧδο 81 δϑϑϑηξ, βετὶ ροδεδὶ δὲ ΓΩ Οὔλῃ 68 δῸ} ἰἰδάοπρ ργϊποίψλλδ οοαῦι 
ΒΕΓΘΗΏΣς. ᾿συοοίγοα Ὠα]1ὰ θαγητῃ ἀτίίμτη 4ι86 ἡδξιγαση, αἰϊφαϑῃι ἀε- 
τηοηδίγαηξ, ρεγοοίαιτα δῖ, αυϊα Ὥρα ρῥρίοδὶ μίγαν!δο Ρ8Γ8 οολλτῃ 
ἀϊοιϊοπὶς οοπορίι: Ὃυ]] οἰ βιὰ φαΐτα ἐπ Ὀξγϑαπ8 ποη ἅὲ. ἀλαϊοςος 
ὙΔῈῸ δεἴ Ῥεγοοηϊαιτίχ, ῦδθ δὶ ἀφιιοποίχωγοξ, αἰϑὲ ὯΟΒ Οχμδίη, ἢ 
φθγὲθ ρείιμα ργομμηίίδια εἰ νὰν ἡξᾷ Ῥυϊῃοὶρία Ὡοη κοβαγεῖ: πᾶσα δὰ: 9 
ὙΕΣΒΑΣΔΟ ποι σοποράρηϊο, ποὺ Βαθογοὶ δι ρ]μο ὁχ χα βάναγαμ 
οῬλδοϊίοχιοσα ἀϊδεθγοκεῖ. δορὰ εδάδωι οϑὲ οἴλαπι υἱγαδίίοα. Ὡῆτη ρίμι 

4ἰΐορ (4118 ποπ 69} φῃβ]ὶα ξοοιποέτία, δεὰ χυδμὰ Γ6 δἔϊαμα ὑμάρον 
γμ αἰϊαιὶ ἵξ Βετγὰ δηΐπη ροῖδοῖ οἱ Ρεγϊσυΐαπη ζφοῖαξ, οὶ τοῦ 
ΟῚ ποΥυϊΐ, ἀε 80 χυὶ δε δοσῆο ππροτγίττ5, δἰ φυϊάοπι οοποοῦὶξ ΒΟᾺ 
ἐχ φαΐ πουΐξ, ἢξο εχ ριορτίϊ5, δοιὰ ἐχ οοπϑοσασῃεῖθε, φάσιο ξαϊϊα 
4πηΐ υἱ 4 δὰ ποτίξ, δῦπι ἅγίουπ ποδοῖγο Ὡἰ ἢ} ν οἵοῖ, «φυϊνοῦο ποῦ 
προσίϊ, θα Ὠδοθ886 δῖ δυΐοιη ἰρβιογαγο, “πᾶγο ρογορίσυπνα δδὲ Ρίγω- 
διΐσδα πολυ ἀφ βηλιὶ ξεθογῖς. δοϊθηξίαπη 6656, ἰίδοφιθ ἴα πιῆ 
Ὑδχϑαγὶ : ΟΣΏΏ 68 ΘΠὴπὶ αγίος οἰΐατη σοτητα Π ἢ δ) 5 φυϊνυσάαπη τ δυμίη. 
ἱοοῖζοο οἵἴωβεβ, εἰΐδυι ἰάϊοϊαο, ᾳυοδαπιροάο αὐιηλον ἀἰαἰ δοξῖρα οἱ Ὁ 

Ῥλκαριῖσᾳ: Οὔλη8 8 δηϊπι φυκ αλπΐοθι» σοπδη τον ἐπ ϊοΐητη ἔογγο ὅ6 ἴα 
4αὶ αἰϊᾳμίᾷ ργοξίεηαιρ. ἤδοο υδγὸ δυηξ σοππππρΐα, ααοῃίατα μ8δο 
ΟΠ πηι δὶ δοϊυηῖ, φἐϊδυνοὶ γαϊο οχίγα τοῖς ἰοφαὶ γἱάδοηθς, τὸς 
ἄἀλυρυμῃς ἱρξλασ οἴῃ θ 8, πα δἷπο ἅτ δῖ Ῥαγίιοῖρο5 δι ἐπ σὺ 
ἀϊαϊεςῖςα γι βοῖοδα Ὑογελίογ; ας ἀἰαϊ δειῖίσης ἰς ἀδιάπτν δαὶ 4υϊ δτὶα 
4} οι φοα, δδὲ ρἰγαβεοῃρ. αιιοπίαπι αὐΐοιπ χποΐξα ἧδος δαμξ δὲ ἴῃ 
οπλη γα8, γερεγιμμταῦ, πον ἰατθ δ η δπηξ οἷσι οὐϊ οἱ πρίαγα φυαείατα 
οὺ ςογῖο βόπεγθ οοϑ απϑδιηζωγ, σοι τὰ ποραϊΐοποι, αἰἰα υέγο πὸ ταῖϊϊα 
δορὶ ῬΓορτίᾳ δῃπξ, ἰάδο Ῥοϊοεὶ οχ "ἷβ ἐδ οτηπῖδης ρουουϊμμί ιοτῖ, οἱ 

6888 ὩΓδ ᾿ ἐαπένσωμς ὯΟΣ ἰάπηοι ἴα] 5 φαρϊδο δυπὶ φαᾶθ ἀσιποπδίτδηϊ,) 
ᾳῃοοίγοι ἰἸὈριοδυδ ΟΣ ΟΠ οἷπο ἰΐα δϑὲ αἰοοῖας ἈΠῈ Ῥϑευάἀορταρλιμ, 

ἀοφμίάριι ᾿ἰπἀρίοϑιδ πον δὲ σοιαραταῖος δὰ τἱἰἴοϑο οομοίδδσας 
ον ἐς Ῥτὶποῖρεϊθ ἀαβιεὶ αἰ ἰουῖος κοποτῖς, δρὰ ἦν οπνοὶ κοηθ ΓΟ Ὑδεν 
φρῖυγ. πιοὰϊ ἰριταγ Εἰ δαπὶ σορ ἰσεϊοοτοτα δἰ πο ογώτα. 4ποά παῖοτα 
δή ἀϊαϊοαιϊίσαπι ρμεγιϊμοαι εἰς ἐἷς ἀϊδρίοετε δὲ Ροδϑ56 μᾶδο αρᾶγα, [δε 
εἰς Ῥετερὶςὶ μοίΐοοξ, φαοηΐαπι πιοι ποίας φοδο ἷπ ῥγορορἑεἰ ουδνα 
νογϑαῖωγ, ἡ πλνδτδηι δας ΟΠ δ  ἰ γαι ἢ δαὶ οοιηρ]οοξοῖαν, ὧο 46 ἔμ- 
ο8Ε9 φπϊήεπι οἰδρηςβὶ9 ἠἀϊοιινηι οδῖ. 

12. Ουοὰ τετο δὰ 1ἰὰ ᾿ὑἰ αἰὐφωὶδ ἕαϊδυτα χυλρρίαιν ἀΐςετα οδῦσα- 
ἀοίατ ἂς ἀϊοραῖλῆο δὰ ἱπορίπερμίϊθ ἀπραίατ᾽ (μοο θπίπι ἐγαὶ χῃοὰ 
δαρἨἰδίαε᾽ ϑεουπάο ἰορο ργβθεὶρεραῃῖ), ρτίπιμεα 6χ οοτῖα, ρεύοση- 
ἰπαϊ πιοάο δὲ ρεὲὺ ἱπέδειτοραιίθῃθιῳ ἰὰ τραχίπιε δοοι αἷς. δα σι λαμ 
δπΐμι τϑῶ Ῥτοροοϑίῥᾶκα δοροτηπηοάαία ἱπιρυγορδίο δὰ μδδς ἰηνεδβῦν 
ξλιάα υδἱεῖ: πϑλι ἴεπιεγε αἰσθηῖεδ πραρὶδ ρεθοδοῖ; ἰετθογο. δυῦρῷ 
ἀιουπξ, ουπι πἰΗΪ] ρεοροδίδυαι μαρϑης. ἱΐεπι τανρα ἰοΐοττορασ, εὔοῃ 
οἰμα ἀεβηϊ μι δαὶ ἰὰ οοφίτα φηοά ἀϊδοογιτατ, ἃς Ῥοσϑίπίατο πὶ ἀϊοιῖ 
τεϑροπάδμβ χοΐὰ δἱδὲ πὰ δίπρα δ υἱάραϊατ, οορίδιῃ χιαπἄαχα 
τρεηϊογοπι ργϑεθοὲ ἃς [ασυϊτδίοιι ἀποεηαὶ δὰ ̓ πορίπδθιϊο δὰϊ ζαΐδερος 
εἰ εἶνε ἱπίδιγοραιις δ] φυϊ4 εχ μἷ8 αἴλτιποὶ δἰνα περεῖ, ἀικσ δ πάϊ δὰ 
ε8 δάγεγϑῃβϑ πᾶ ἀγρυϊποπίοσιπι ςορὶδ δαρρεοῖδι. δε πῶς γηΐθοῦ 
ἰιοϑὲ ρὲγ βαδο οδυι]ασὶ φαδπὶι οἷϊτα, αυΐα ππῃς τεβροπάςηξεα απδε- ἃ 
τυηΐ αυϊὰ μος ἂρ φαδαοίταπι ἐπὶο ργοροϑίϊαα ρεγμηεδῖ. δϑὲ χιίοσα 



ΡῈ ΒΟΡΗΙΒΤΙΟΙΒ ἘΧΈΕΝΌΟΗΙΒ. » 

εἰσυλετῖαχα βετ εἰ τνᾶϊ κα ξαϊναπι νὰν ἡῶυν Ὑε] ᾿βορήλαῆε, οἱ 4α 
ποὴ ἰπίοττοροῖ οδηΐοδτη βάγνεγευς αἸϊδπὶ ἰμεδῖι, ὁεὰ ἀϊοαῖ 8ὲ ἀἷ8. 

πευδὶ στα! ἱπίοττοβαγε:: Ἰσοηπι Θηΐσπι ἀγβαπιουίο ᾿δεὲ ἐοπϑί ἀεγδθ 
4χδι. κὰ ἢος ἀπΐεμι αἱ φαΐ απ ας οοαίγαθίατ, ρέορτίαυ ἐδ ἰὲ 
ϑορϊδείσαϑ Ἰοδυὰ, Δὰ εὰ δε] οδὲ δἀνεγϑασίαπι ἀθςεγε δάγεγδαϑ συδὸ 
δ ξαπι ΘΒ Σοστ οΟρὶδ δαρρεῖλε. ᾿ἰςεδὶς δυΐεπι εξ γεοῖς εἴ ὑπιοδὸ 
Βσὺ ἔπεετε, πὶ κυρτὰ ἀϊοταδὰ {τ Τατοα8 δὰ μος εξ ραταάοχα ἀΐϊσδηὶ 

φὸ ὕὰγ, νἱάδγε οροτῖεϊ εχ φυσ ΡΒ οδορ μοτστιτᾶ ἐδογο ἱξ ααὶ ἀϊδρυῖδει 
ἀεῖπάε ἱπίεγγοζαγο, φαοὰ Πὶ χαὶ ἰῃ εο ξεποτά ῬμΠσδόρβπαπῖιτ ργδὲ 
τὸν Ὀυπούππι τ νίοδνιι ἀἰοῖσε: πστη 91 πρτι} 5 φαϊδυσας ει αἰ αϊὰ 
[α1.. Ἠοστπ οἰδπιδηζατη εϑὲ δππιογὸ δἰ πρῸ οττῖπ Ἐμε 868 ἴῃ ῬΓΌΡΟϑι- 
ουΐδυν. 864 Βοταπι δοϊπεο δοηνεπίοηϑ αἴετίοτ, αἰ μαΐοῆδὲ ποτ οἱ 

Ἑηϊαίοτι» συξοῖγε ἀθοὰ εϑὲ ἱπορίπδϑιϊθ: δεπιρον δαΐεπι μοὰ 
ἰ χαΐ οοπιεηάϊξ, Ἀγαδίδθσθα δγρτιεπάθτη εοἰ Ἐἐχ γοδιπιδ ρα ἔξ οἱ 

ἀρ διεπεμαθ ορίπίοπίθυς, φαία ποι εδάδτα νοΐαπε δὲ ἀϊουπὲ, δεὰ 
οτειίοπίμτι Πουθϑεσϑίτηῖ αἰαδίαν, δὰ ὑεγὸ στοϊαηξ χυδε υἱάδηῖαξ 
Ῥύσάοννα. γεϊπεῖ πιοσί Βοπεοῖ ρσετπισ συᾶπὶ ἰασαπᾶς νἵγετε εὐππέ 

473 δροτῖετς, δξ ἴῃ βαπρετγίαϊς ππιϑῖο υἵτείε ροῖϊαβ χθαπι ἀϊιάτὶ τὐγρέετ: 
δὰ οοπἔγατία γοϊαπ!, σαὶ ἐφίταγ ὙοἸσσπΉρΡυ 8 τοὐδοπθέπέα ἀϊοεῖς, κὰ 

ἀγϑηῖεθ ορίπίοποϑ Τοῦ 68ῖ) φαὶ γεγο μῖϑ οοπιϑετίαποδ, δὰ 
ψοϊπαπίαῖοα οοσαῖεαθ: αἴτοφυς δηΐπι τῆδὰο περδ856 δὲ ρασδάοχά ἀϊ- 
οδῦβ, φαΐὰ γῈΪ Δρρδγεπῆρηϑ υ8] οοςα εἶα ορίηϊοπῖρτις οοπίγατία ἀΐςοπ, 
Ἰμάρεῖθια ααΐοπι ρδιθξ ἰοςπθ δὰ οἰβοϊοπάσιπ ἀὶ ραγαάοχα ἀϊοδπῖστ, 
οἷσοϊ (111.}69 ἰὰ Οὐτρία ἄξεοπε ἱπάποιαγ εἰ Ὑεΐεγος οὐππθθ εὐδηΐγὸ 

[ Ῥ ΔΩ, εχ πδίασα οἱ ἰεξε. οὐβίγαγία πασιὰθ 6986 πδίαγαδτι δὲ 

δ 

" 

! 

δῴετα ᾿παστίπηξ; ἂς ᾿πδξίατι ἐοοππάστι ἰοβ ον χυΐάετη 6986 τετὰ οὶ 
ποσῖάτα, ὁδοπηδαπι διτταὶ γΈΓῸ ΠΟΏ 6886 τόμι ποποϑῖατη. ὁροτῖθξ 
ἐξίογ οἱ φαΐ σεσυπἀοτα παίηγατα Ἰοχυϊίαγ, δεςιδάπται Ἰεκότη οοςατὰ 
ἔστε, εἄτα υετοὸ αὶ Ιερὶ οοηϑεπίδπϑα ἀἰεὶϊξ, αἀ ἠδίαταπι ἀάςεγο: ἀἴτος 
Ὑ οὐἶπι τῆοάὸ 8850 ἀϊοαπῖαΐ, ἱπορίπαθι!ς ἐσὲ. σοσαβαπὲ ἀπιετὰ ΗΝ 
δεσαρατη παϊάγατι χαρὰ Ὑέγιτα ἐβῖ, δδεσιτάστα ἰοροτι δπῖετα ἀποᾶ 
ὡαϑ τα ἀϊοὶ υἱάδτατ. χυῖτα ραϊοὶ εο8 ἄμοχαδ, Ἐξ χαὶ πῆς αἰ σαι ὴῈ, 
οσπαῖόϑ ζαΐ586 δοὺξ δἴστιομο τεδαγρθεγε δαξ δὰ μαγδάοχα ἀξοδπάδ οοὰ 
ξετέ τεϑρονάδηϊειθ. φπάθάατι δοΐεπι ἱπξοττοξαἕουθϑ πἰγτο στε γέ. 
Ῥοποϊοπειη ορίπἰοβίδηϑ ποι ςοπργαθπῖοτα Βαρεὴξ; γεἰ πε πἰτοτα 5» 
Ρἱ ἐπέρα δὴ ραϊτὶ βάτεγε οροτεσε σὲ σαπῖπε ἔαδοίεπδα χαδε ῥγοϑυπὲ 
ἀπ πιο ψαπὶ ἰποϊὰ7 εξ ραξίης ἰπίατίϑε εθὲ ΟΡΙΑΒΙ]α5. απ ἰδοετοῖ 
ογροτῖδξ δυΐοτα ἀσςοτε δ δὰ χαδο τιθ! τι αὶ εἰ κἀ εὰ ΄αδε᾿ δὰρίεπι 
ἘΠΡῸὸ δππὶ σοπίτοτα : Βοπῖρ6 δὲ Ταὶθ ἴξα ἀϊοαξ πὲ ἰὶ φαΐ ἴηι ἀϊπρπίαθο- 
πἰδὺι9 γογϑαηΐητ, δά τη  πξαάϊηϊ σοπέγατία (τπιοὶ ἀοΒεῖ, δὲτι δαΐοτα πὲ 
ἐπα εἰιπάο, κὴ [19 σοπέταγία χαὶ ἰὰ ἀϊϑρα τα οηἤθτ8 γούβδηϊογ. Ἀΐ πδτπο 
4πὸὲ εἰππὶ οὐ χαὶ Βεδέτς δδὲ ἰυπεαπὶ εὐςε; τη χα ἀξτξ δτιΐοτα ἱπορῖ 
ὩΔΒΪ]6 υἱάοῖτας τόροτά ΒΟΉ 6896 Βααΐατῃ, ἤος δυῖεπι τιοάο ἰπορίη8» 
ΗΪΜὰ «οἸΐξετε ἰάεπι ὁ9ὲ απο δὰ παΐαταο εἴ ᾿ερῖ8 Γορυρηαπῆαν ἀπ- 
ἐότε: ἰοχ οπζὰι δϑὲ ταυϊ πέυθ ἀϊπῖθ ορίπῖο, δαρίθηδε γεγο δες πτῇ 
ἀδξατ πὶ εἴ φασι πάπτη νοτιἰδίετῃ Ἰοσαπῖατ, ἂς ρασγαάοχα συϊάοτα 
ἐκ 19 Ἰοοἷθ φιδοτογο δ βλὴς 

18. Ουοὰ νετο δὰ εἴβείεπδηπι ἐλ χοῖδ τπιρεῖαν, χαϊᾷ Π]πά εἷὲ 
αοᾶ ἀρ εϊϊαήνης ἠπέατὶ, φιρτα ἀϊχίτητιθ. ὁτηπθ5 δυΐθτα Βαϊασταοὰὲ 
ατρυπιεπιδθοηθ ἤοο νοϊππὶ εἴβέετε: δ πίῃ] τείετε ἀἸστμα πόταθη 
δὴ στδῖῖο ἀϊοδίατ, ἀτιρίἀπι παΐοαι οἕ ἀπρίππι ἀϊπιϊαϊ! Ἰάετα υαΐθμν: εἰ 
ἢείτατ ἀπρ! νη δὲ ἀϊτιϊ αἱ ἀπρττη, ετὶξ ἀπ ἀνὶ ἀϊπιϊ τὶ Δαρίππι. τιτγ- 
80.5 οἱ ἰοςο {|{τπ|8 γογοὶ ἀπ ρίαν ῥοσὶπαπὶ δἱὲ ἀπρίπτα ἀἰταϊαϊξ, ξετ' ἐστ 
ἀϊοϊτανα ἀὐπϊαι! ἀἰπαϊ ἀξ ἀϊταθϊϊ ἀπο! απι, δὲ πῦτὰ εδὲ ςαριάϊξδν ἱπ- 
οατνᾶϊ7 μος δαΐοτα ἐϑὶ ἀβρεξεο ἰποππάϊ, σπρίἀϊξαϑ ἱφξίτατ οτῖξ ἀρρδ 
πεῖο ἱάσυπ ἀϊ πιοππάϊ. ὀῤτηαπέον δαϊείη ΒαϊΌδηηο ἀϊ ἀτρτιπιοπί δου δ 
ἧπι [48 φαδὸ βὰ αἰϊχυία τοζσσυδπιγ, πδὶ δοῖςθξ ποτ δοίππι βοττηι γ8- 
Ἄστα δεὰ δεδηι ἰρϑαΐνεϊ δὰ αἰ χα] ἀϊοπηῖατ, αἴχαε δὰ ππῦτα ο ἰάοτη 
τεϊετπξαν, γοϊπε ἀρρεξεῖο 698 δῆ συϊτα ἀρρεοῖο, εἰ σαρὶ 1:45 8]1- 
ὀυΐπϑ εὐρὶἀἰδα5, ἐξ ἀπρίατα αἰϊοαίας ἀπρίυπι, ἂς ἀπρίθτη ἀτπι αι). 
ἐοτΉπΠΤαΥ πεαπι ἴα 1ἶδ χπουτιτη δϑδεμεά ποτὶ δὲ ΤῈ υεῦα ἴῃ 119 συδὰ 
«ἃ αἸϊχαίὰ τείεταπίαγ: δε οὐπηΐπο σποιτπο οἷηξ ΕΒ τὰ9 γε} αἴξες: 
τίοννδ 58 γὲ] 418 φαἱρρίατα, ἱπ βοτυπι ἀδβηϊάοπε ὀχρ]οαῖαγ, οτπο ᾿δεὸ 
δ} 119. δἰἰγὶαδηξαγ. πἴραϊδ ἱπιραγ δδὲ πυπιετοβ πιράϊιτι μα Ρ 6 π8: ἐσέ 
παϊοτα ΠΠΙΠΘΓῸΝ πραγ: δῖ ἰρὶττ πΌτλ γα τπάϊατα ἘΔ θ6Π85 ΠυτηοΓαϑ: 
εἰ οἱ δἴτοῖια8 δοὲ Ὁόποαυ [85 Πα βὶ, Π880}8 ΔΌΪΟΤΩ 6ϑ Ποῃοῦγτϑ, 681 ᾿φί ἔπ 
Ἀσὰ παθπ8 οοποᾶντιδ. ὙἱάθποΣ δαϊθόπι ἱπίεγάστῃ παξαιίίοπετπ οἴ. 
ἐἕσζε Βαυϊπερειποάϊ σαρεοηεθ, σππὶ τὰ γε ποὰ εἰβείααι, ριοριξτεῖς 
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«υστὶ ποὺ ἀδάϊξαν ρεγοοπίεθο, απ ἀπρί σον ῬῈῪ ἐδ δσδερξμτα δἰ ρηϊ Αι. 
4δὲ αἰϊψαϊά δπ ὩΪΜῚ1}: δὲ δἱ ψαϊὰ δἰρτιβοδε, τέτατο ἰάσπι φαρὰ οοπ- 
Ἰατιοῖατι 8 ἀϊνογσατη οἰ ρπίβοσι; δεὰ οοβοϊ αϑῖο δυνεση φσοίεγιησ, δὲ 
Υἱά δῖαν Ῥτορῖοσ ἑάδια βοιϑεν διάξει εοϑὲ τὲ κἴχφηε δἐβάδιῃ δἰρυίῆς 

ο. 
14. Βοϊοδοίξιστιε καῖοτα συϊησταοαὶ 4ἶξ͵ ἀϊοῖαπι εδὲ δηῖοα, ϑὁππὸ 

Ὀυυγεπῖγα ροΐδεῖ πὶ χαΐθ δοϊ σδοίδιιατα ἕμοαῖ, εἴ αἰ ποι {ἀσΐθηϑ Ὑἱ- 
ἀεεῖατ ἔασεγθ, εἴ πξ ἕποίοπια ποῦ υἱάδαταγ ἔδοεγς, χασπια πιο ατα 
Ῥτοῦιβοται ἀἰοεβαῖ, ἐξ μῆνες εἰ πήληξ πιββουϊαχη ἔϑὲ. βδτὰ χυὶ ἀεἷξ 90 
οὐλομένην, δεςυπάατη ἐπῶν ἘΟΙΣΩἑ ΕΣ δοϊ σδοϊϑιθοη, 1119 δαλότα σους 
Ξοϊξίοτε πορ Υἱ εἴπ: αὶ γεγο ἀΐοῖξ οὐλόμενον, νἱάοττιν φαϊάδτη οοτα- 
σαϊξῖετε, ΠΟΙ ΤΑτΊ ΕΠ ΠΟΥΗΣΑΙ ΣῈ 50] Ἔοἴετδιτπ. ρατεὶ σῖτα δἴζατα δεῖετα 
χοκηάππι ροδ8ε μοο ἔασεγθ. ἰάδο πταϊτδς δτξυτιθπιδήομεϑ ποη στὶς 
οἰκιάδηθθδ δοϊοβοϊϑπττι υἱδεπέαγ αστιπὶ σοποίμάεγα, σους ἱπ δἰ οπο δῖ 
οοπεϊηρεραξ, δαδὶ δυΐετα ἔδτα οτηπαὰ χαΐ ϑοἰοεοίςτιϊ νἱἀθηϊοτ, ἐΣ 
ἀτύοοϊο ἄος; σὲ ἄπαπάό σδξιδ πες τηδϑοῦϊαῖι πες Γοιηίπαπι 9ἔρτηῆι. 
ἐπὶ; δεὰ πιτοτιδοΐαπι πιεάίατη, πατὰ Δ ΐο υπαϑοῦϊαπι σἰρηϊβοαί, ἧσδς 
ἐεαιίπαπι: 96 ἀος ἀερεῖ χυξάοπι ταδάϊατα [18 ἱπτουδοῖυτη φἰΒη Π  αγό, 
Τοτυσπίατοθῃ ὅδερα αἰϊοσαΐγους βογοπι ἐΐετίβοδί, νεἰπε χαϊὰ οδὲ μος 50. 
ΘΑ ορε, ᾿ΐξτιπτι, Οοτίθοιν. τπϑϑοαϊ πὶ ἐξίταν δὲ ἔσυαϊηϊηΐ ψοπετγῖ οαβαλ 
Θτοηο8 ἀἰξξεγιηξ: εἴα Ὑδγὸ ᾳαοὰ εϑὲ ππτοτίδςίπη, ἘΠῚ ἀπ ζεγαπε, δ 
ἘΠ. ἰδάπι6 ὅδεβε, οτιπὶ ἀδίτιπι εἷὲ πος, ρετίπιάς ςοποϊπάππὶ δα δ 
ἀϊοιαπι, μαπο. ἐμ θδετ οἱ αἰΐασω οασῦτα Ῥτὸ δ]ῖο δοοϊριπηξ, 
Ῥδιαίοβίστοτς δαξει Ῥτορίεγεν βὲ 4υοὰ ΚΕ τῖον μοὶ τοῦ τῖ5 ον δἰ δὰ 
δεῖ σοταταῦδ. πδη ἤοΟ τοοᾶό δἱρηϊβοαῖ Ὠΐς, τποάο ἤπαπο. ορὰϑ 
δυΐθτω δὶ. ωἴ τοῦδ υἱεῖς ἰρτίξεει, εὔσα σεῖρο ἜσΖ δίς, οὐτὰ 
γεσρο ἐεεα Βακς, πἴ εδὲ (ὐοτίβευθ, 6288 Οοτίϑουπι. δδάεμι εοὲ γμεθ 
ξοχοζαίποστησι ποτα πα 1} δΈ δΟΥΌπι σαδε οἴπα ΔρρεἰἸϑπΐαν σχεύη, Ἰᾷ 
δϑὶ υδϑα, ξέμαίπεααι δοὺξ τϑαδουίδπι Ἐπ τοὶ Ἰαδοχίοπεπι. πᾶπὶ {τας ἴῃ 174 
9 εἰ ν ξοτχηϊπιληῖαγ, μος δοα υαϑοὶς ἱπβοχίομθιη μαρεπῖ, αἰ ξύλον, 
Ἰρδωκόοε Ἧι γεεεὶ ὙΟΣῸ ΠΟῺ Σΐα Τοττη πΘΠΓΌΥ, τπδγ18 δαὶ [οτηῖπαο ἴηῆσ- 
πιοπετι Βαδαπὶὶ σποτυση ΠΟΠΉΠ]1]ὰ τοίεγίεηϑ ἴοῖοσ σκεύη, αἱ ἀσκός 
εοὶ ὩΌΤΩΣΏ τηδεουπ μαι, κλίνη υοτὸ ἔδυηϊηίπυτι. ἰσοίγοο δῆδυη ἴῃ Ἠΐὸ 
τεγραπ οεὲ εἰ γευθίπη ἐφ9ϑ6 δοάδτι τιοὰο αἰ εγθρ ἴδιο οοηπάϊαδηξ, 
ας ἐϊκοῖε χαοἀαταπιοάο εεὲ δοϊοοοίοπιπα εἰθς εἶα, φαΐ δα 60 ΔρΡρεὶ- 

4ισά ποι. εἰπε οἰτα δου ἀςςοἰρίππειτ. ἀξ δηίτα {Π|ς ἴπ σα 
Δὲ εἰἊπομαδ, ἐξα Ηἷο ἱπ Ὑοοδρα]α ςοτηταϊπτατ δοϊοδοίστηαβ: Ἠοχαθ 
εἰῖϑα εἴ αἰβυισω ἕαπα τδϑ φυτὰ υοοαβαϊιπι δδὲ. ἀρραγεὶ δῦξὸ πἰτθη- 10 
ἄππι 4888 πὲ βοἸσθοίδταμ ἐχ ἀϊοεῖδ οαοῖραδ σοποϊπἀαϊατ. δαπε ἰρττιὸ 
Μαα δρεοῖδθ οοπυθῃποβατατι ἀτραταδηξδιϊοπασι εὲ Ῥϑτίδδ δρΘΟἰ ΥΩ 
οἱ ποσάϊ, φυὶ σοτηταετοογαῖἑ δυπέ. 

15. Αὰ ᾿οἰδούάηπι καΐετι ποὺ βαγιππ τοΐεγε, εἷ ἀποπάδπι ἰδ 
ταοάτιπα ἀϊπροπαπῖασ σαλὸ δὰ Ἰπεογτοξαίοποπι Ῥετἄ πος, χαπετηδὰ» 
τοράττι εἴ 1ῃ ἀϊαβεςεοἶδ. ἀπάτα ἀείποδρ9 ροϑὶ ξὰ χυιδὸ δοπιηηθτθοι 
ζαὶδ ἔμοσιπῖ, πδθὸ γμτίτουπι ἠϊοοπάα δυπξ. ναϊοὶ δαΐοτῃ δὰ δίδοπομο 
τοἀδγρυεπάττε ῥτο]ιπίϊδο ογδιξοηΐθ, χαὶα ἀἰβς1}6 δϑὲ πιαϊτδ οἰπιοὶ 
ὈφΒδρίοεγα. δά ρτο]ἰχίξαδετι αθξοτα οἰ θταθπῖ9 δηϊδα ςοτατι ϑιπου τό 
Ὠϊεπάστα εδξ ἰΐοση οοἰογίιαα, φαΐα ἰαγάϊοτθϑ τοϊπος Ῥτοβρί εἰπε, 
Ῥυβείδγθα ἱγα δὲ δἰϊεγοδίίο: πατὶ ρδεϊτασθαι! τοϊπηβ ροϑϑαπξ οτηηΐα 90 
οὐδβειυαγε. δἰεταεπῖα γέγο βὰ ἴγδτη Ἔχοϊίατιάδπι δηδε, οἱ χαΐδ υοϊπος 
ἰαίοτα ἱπίαδῖθ εξ ουπηΐπο ἱπιρυδεπίες ἀροπάϊ ρσαε βὲ ἕεγαϊ. ῥτδεῖο- 
τα ἱπιοιτοβαξοἠηπὶ ρεγπιαϊαῖο ογάϊπε ροσίεῖο, δἶτε δὰ ἰάθπι ρτγοὸ: 
Βαπάτπι Βαρϑαὶ υΐβ ται ταα ἀτρυτη ἐπ: Δ ομες, οἶτε δὰ οὐἴοη θη ατ 
χα εθθε εἰ δου ἰζῃ 6598. Αἱ επὶπι ἢδο γαϊϊοπθ τἴ δά τευξαυὶῃϑ ἃ πιὰ]- 
Ὧδ δ ἃ ΘΟΠΊΓΑΓΙ8 δἰπιῸ} σαγοτο δἰ δὶ ἀθρεαῖ. εἰ οπηΐπο χαδεοτθλ 
486 δὰ οοοεἰ Δί οιτετα υδ]εύο δηΐθα αἰχίπιυς, οοπίεγαπε εἰΐατα δὰ 
οοπί θη Ομ α8 ΔΓρΌμΙ ΘΒ οτεϑ: πάτα Οσςα] αο οϑῖ Ἰδίεπαϊ γταῖία, 
Ἰδθετ δαΐοτη [δ] ]επὰϊ οαῦδα, δεὰ δάνοιθαϑ δπαθηῖοϑ φακεῦπησαό 30 
Ῥαΐδηϊ δὰ δέρυτηδη δε στα ἔαοοτθ, απὸ Ρ6Γ πεβδϊΐοπεπι ἱπῖοστοζβη- 
ἄντα ᾳίδοὶ σομ γασϊασα διπιογά γος αὶ ἱπιογτοκαῖ; δος δ τοτα δ 
δεσαο πράτ οσπίτα δι Π]οπὶδ ραγ9 ἰώ ἱπτετγοξαίίσποτη ἀεἀπσεηὰε, 
α ἴα εὐπὶ ἱποετίατα εδξ σοὶ ἱπισττοραῖοτ δυπίογε υεἶτῖ, πιΐππϑβ τποτο. 
ὁό8 86 Ῥταεβεηϊ φαΐ τεθροπάᾶθηξς, σατπ δυϊοτα ΡῈΓ ραγῖεβ οοποοάϊὲ 
Αἰ ππΐϑ δἰτιρτϊα, ἱπάποοπἀο ππίνθγβαὶῖ, δαθρα ποη δϑὲ ἱπιεστοραππτη, 
δεὰ εἐο τὲ σοποδδβοὸ πἰεπάθπι. ἱπίογάστι 'εηΐπι οἱ ἱρϑὶ τεδροπάθηϊοὺ 
δε ἐοποουϑῖθ86 Ῥυΐδηξ, δὲ δα οπεθηδ νἱάθπῖαγ ΟΡ τπ δας 0519 σοτη- 
ἘΠΟΙΔΟΥΔΕ ΟΠ ἐπι, σδῸ πῸπ [Γυδίτα δἰηξ ἱπιεγγορδῖα δἰπροαίατία. δεὰ πὶ 
ἀυΐστθ πὸπ σι ρυϊβοδίασ ποτοῖης αἰΐσπο Ὀἀπίγετγεαϊθ, δα πιά ϊη8 
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᾿πμοπάπαν οϑὲ, ρσοῦξ ἐχρεάϊε: δδερβ επῖπι οἰπαϊ τα ἄο ἰαῖθξ ἰδπὶ Ὑεσὸ 
πὶ Βγοροδες δαιδαῖατ, ρ6Γ (οἸἸδείοπεσι σοπέγαυ!ϊ ρογοοηίαγὶ οροτ- 

δ ἰεῖ. τϑὶα οἱ οροτιέαξ δὈπιεγα οπαπέρτιβ ἴα τεριιδ ραϊτὶ 6686 ΟΡ ίεπι- 
Ῥετδηάυπι, εἰς ἱπέεγτορείαγ, αἴγατι ἰπ οπιμῖθα8 ΟΡ οτῖεῖ οθτεπιρεγαγα 

Ῥδγεπέβηβ δὰ ἴῃ οπιπίρυϑ ΤΕΡΌρπαγο ἢ εἰ δἱ οροτγῖδαξ δυπιεγα 9Ὁ- 

ζειαρεγαπάσπι δδερίαδ, ἰτὰ ἱπιεστορεῖαγ, πϊγαμα. ταῦΐϊϊα εοποράεμάα 

ξυπὶ δ ρᾶποαῦ πιδρὶδ δηΐῃν, δἱ χυϊάθτι ορϑεα ραγεπερυβ Ὡθοε886 
δδῖ, τ]ὰ υἱἀθθυπίυγ εθδ6 οοποβάθηἀα 4πᾶτι ρϑῆοθ. Ἴὔτα επὶτὶ 
ΦΦφυίγαπία ἰπῖογ 86 οι ροπανζογ, θὲ τηλσ8 εἴ τηδίοτγα υἱἀεπίαγ πρ- 
τοϊπραθ, εἰ ἀδιοσίογα δὲ σπθίϊογα τἂξ δυΐθπι αἰθβομο δἰΐψῳς οοὩ- 
υἱοῖαβ νἱάδαϊατ, υθμευπεπῖου ἃς 886 )}06 ἔαοϊξ ἱιαροδίαγα 1118 τπᾶχίτοϑ 

10 δϑορ ιἰβίϊοδ, σὔπι φαὶ ὩΪΆ}] 9.1] οβἰδᾶοε ργοροδβαεγαπῇ, εχέγεταμση ὩῸα 
ἱπέοιτοραπι, δεὰ οοποϊυάεπάο ἀϊοαπὶ, φαδϑὶ ἕδοῖο 9}]]οξίδημο, ὩοῺΩ 
ἰεῖτας μος εἰ μος. εδὲ εἴαπι μος δορἠιδέίοαπι, ροδιῖο ραγαάοχο 
οσζαϊατε αἱ φαϊά νἱἀεαῖασ τγεϑροπάδαϊθγ, ρσγοροϑιῖο δὸ φυοὰ ἃὉ 

ἰπϊεἶο νυἱϑαπι [α; αἴας Βογυτα ἱπξεγγοβϑίοποτη δίο ἰπδετθεγθ, αἰσθτα 
ὉΔῚ υἱάοιαγ ἤξοεδβα δαΐπι εϑξ, δὶ ἱπίγγοβαῖο ἴῃ δογὰτα πυτμεσο δὲϊ 
εα χαῖθαδ 5.110 εἰδπιιβ Ἔχϑέγοϊτατ, δαξ εἰθποβυτα δαὶ ραταάοχατα οοπ- 
Βοῖ, δαὶ δροοίοτι ΒάΡ γε δἰθηςὶ, δθποῆυπι, δ οποεάδῃ; ἱορί παρα, 
εἰ πεχαε οοποεάαδϊ βεᾷὺς δἰ δὶ υἱάεγὶ ἀϊςαι; δρθοίθτῃ εἰθῆβοῆὶ, δἱ ποι 
εοποράαξ, [αϊοδῖαν ἰδπιθη δἷδὲ υἱάεγὶ. ρῥγαδίοσο αἱ ἴῃ τμειοτιοῖβ, ἴα 

30 οἴϊαμη ἱπ εἰθηοἰςὶδ δἰ τεῦ δηϊτιδἀνεσγίεηάα διηΐϊ εὰ ΄υθε γερυρπδπὶ 
γὲ] 16 χυδδ Ὁ ἱρδὸ τεϑροπάβηξε ἀϊοία διπὶ, τεὶ ἐδ 4αο8 'ρϑε ἄκιο- 
ταν τϑοῖδ ἰοχαΐ δαὶ δρθγε, πεόθοι ἐΐ φαὶ υἱάδηΐασ ἰδ[εϑ δαὶ δἰ! - 
Ῥυδ, ἴβαφαε᾽ δαὶ Ρ᾽ υγταὶδ δὰξ οπιπίραδ. δίοαξ δαΐεαι αὶ τεσροπάεαϊ, 

ν» ϑαερεῃῆτηεσο, 4υδπῆο εἰθςμβο τοάἀδτραππίαγ, αἰδεϊηοιϊομ δῖα δἀλιὶ- 
Ῥοηΐ, δἱ Τυϊαγαπι εβὲ ατ' εἴεπομο γεἀαγραδπίον, ἰϊα δἐΐδηι ἱπῥεττοβδη- 
Ἐρυϑ παἰοπάμπι εδὶ μος ργδεβίἀϊο οοπέγα οΡ οί θηῖθ8, αἱ δὲ 110 τηοὰο 
ςοπδηρίῖ, πος πιοὰο ποῦ σοπεπρίξ, {10 χποάο 86 δοςερίθ8ε ἀϊοδηῖ, 
πὶ δἔδιτι ΟἸδορμοα ἔδοίε τα Ναπάτοραϊο. οροτίεϊ οξίαπι τοοθάεπάο 
ἃ οοερῖα ἀἰδρυϊαίοπε τγε]ίψυδϑ ἀγρυταθηίδιϊοπυωι ρδσίθϑ ργαεοίεγο. 

80 ἃς τεξροπάεπίετι οροτίεϊ, οὕτα μγϑαδεπίιαῖ, ἀπῖθ᾽ ΟΟρΏΓΓΕΓΘ εἴ Ῥγδθ- 
ἄϊοετθ. Ὡοππαπαυδπι δἴϊαπι δγραπιεπίδπάυτι εδὲ οοπῖγα αἰμὰ χαϊά- 
ἄλτα Δ δὸ χυοὰ ἀϊοῖιιπι εδὲ ἀϊγογσατ, 1Ππἀ δυτοεπάο, αἱ θὰ πο 
Μμαθϑδῖ δυξιιπιθηὶδ οοπῖγα ργοροϑίξιπι ρτοΒ]6πιᾶ.. ἐμδῶς φαϊάθμι ἴγ- 
ΠΟΡΆ ΓΟ ἔδοϊξ, οὰπι ργοροϑίϊατα ργοῤίεπια εὐδεὲ ἱγταθ εποοχηΐππι, 
«εἀ δάνεγϑιβ 608 401 γεφυϊγαωξ αὐ οοπέγα οὐγίαπι φυϊὰ ἀγβισιεΐα 
ἀϊηραπίυτ, φυΐα νἱάδίαγ Ορα9 6586 αἱ δχρ]ϊοθῖυι ἴῃ. χὰ οαἰροῖατΓ; 
ἀαϊθηϑάαπι δυΐετη Ἔχργεβδὶϑ ἴδοι 8 ὀργετ Ρόϊεδε, ἀϊςεπάππι εϑὲ 
ααοά Ὠπίνεγϑα! ἰξεγ δορί ἀϊε ἴῃ δ] θπ 8, πο 8 90 ΠἸςοὲ ἰμδεϊταϊθ8θ ᾿ἰλ 
Βάγε Ἵοπιγδαϊοιϊοποπι, παπιρα χαρά 1116 δέαγτηδυΐ, 6586 περϑπθτη, 
δαὶ φυοα πορανϊξ, δίβειπδπάυιπ; Ὡὸπ δαΐεπὶ ἀϊσεπάμτῃ πο8 ἰηϑ}- 

ἔαΐ586 ῥγόβαγε χυοά οοῃίγαγίογττα σἱὲ ἐκ οπι δοίη γεὶ ποι δαάδτω. 
ποπ οροτγίεξ ααΐϑμα ςοσο]αδίοποπι ἰπ πνοάπτῃ ργοροϑιοπί8 ἱηῖσττο- 
ἔδτε. πομῃαὶϊα γεγο Ὧ6 ἱπιεγγοβατγι ἘΠῚ ἀσρϑηῖ, δεὰ Ἠϊβ πὲ 

{75 ςοποδβεῖδ υἱεπάυπι. εχ αηϊρυβ ἰρίϊατ ἰοοίδ ἱπεεστορδομοϑ Ἵσυδῃ- 
ἴον, εἴ φαοιποάο οἷ: ἱπιεγγοραπάϊιπι ἰπ οοπίοπξϊοϑὶδ φοπβτοϑαίθτιδ, 
ἀϊεΐαπι ε8ῖ. ἱ 

46. Ῥοδὲ μᾶες ἀε τεβροῃπδίομθ, δὲ συαοιποάο οροτίεδὶ δοΐυογθ 
εἰ χαϊά, εξ δὰ 4φποπι ἀϑππὶ ἀἰϊδραϊαϊίομδβ παϊιστποᾶϊ ναϊεαπί, ἀϊςθα- 
ἄμπι ε5ῖ. 88η6 αἱϊ68 δυπὶ αἀ ΡἈΙ]οϑορἶαπι ΟΡ ἀπα5 οδδα5, ρῥτίταστα 

ἴα, οὔτι Ρἰετασαχας δαπιαπίῃγ εχ ἀϊοϊίοπο, δοίαπε τὲ πιο] 15 αἰδοῖ 
δίχα δὴ ἀϊρποθοεπάυμι χαοὲ το 8 ππαιπααοάᾳῃθ ἀϊοδίατ, εἰ 4π88 
δἰτα δὲ φυᾶς ἀΐνγουθο τηοᾶο δοοίἀὰπὲ ἴαπι ἴῃ γερὰ! χφαᾶπι ἰπ ποταὶ- 

10 πῖρυιϑ. ϑεουηάο χαΐα οσοπίεγιπι δὰ ἱπαυϊδἰείομθθ 4π85 δἰ ᾳυΐβ ἰρ88 
δέον ἤλοϊξ: πιὰ απἱ Δ [115 ζδο116. ραγαϊορίϑπιο᾽ ἀδοὶρίἴὰγ πθὸ ἰὰ 
δηϊτηϑυθγεῖς, [ρΡ86 4ποαιι ἃ βθιπ δῖ ρ50 πὸ Ρϑ δαερεηθμιεγο ροϊδϑε. 
τογυπι εἕ γε φαυπι δπιοϊυπιεπέτμῃ ρογέπεξ δα ρ]οτίδπι ςομϑοαθθῃ- 
ἄλπι, σαοὰ ᾿ᾶς ταϊϊοπε υἱάθαζηγ 4815 ἵπ οἰππῖθαϑ τορι ἐχεγοιέδῖαϑ 
8ς πΌΪ 18 6586 πηρεγζαθ. φυὶ Θπῖτη οππὶ αἰΐεγο ἀϊϑραΐδῃ8 υϊαρεγαῖ 
διρυπιοηϊδίίοπεϑ, πες οογίαπι σαυϊὰ ἀΐςεγε ροϊεϑὲ ἀξ δαγῦπὶ Υἱτο, 
δυδρίοἰοπότα ργαθρεὶ χυαϑὶ νυἱάβαϊαγ 68 οπὶ ἱμαϊριδίοης διάϊγα 
ΠΟῺ ΡΙΟΡ ΕΓ νδγιδίεμπι δ6δὰ ργορίοσ Ὠπρογιεδπι. φυοτποάο δβυϊθαν 
τεϑροπάοσπῖεβ οοούτγεγε ἀεβρεδπὶ πυϊπδπιοαϊ ἀγρυπισηϊαιϊοπίθαδ, ἃρ- 
Ρατγεῖ, διφυίάθιι δηῖθα, δας φυΐρα5 ]οοἱ8 ἀυιοαπίῃς ραγαϊορίϑτιὶ, ταοῖβ 

Φ2Ὸ ΠΟἸαΠΙ τη ΟΓΑΥ πι8, εἴ ΟΡ σἴδγιπι ἴῃ ρεγοοηΐδηο πηροϑθδιγαϑ δι{Ἑ- 
εἰθηῖογ ἐπυοὶεανίπιαδ. παι ὑΈΓῸ ἰάαπὶ εδὲ, δοσερία ἀγξιπιθηϊδοῃ 8 
υἱάοτο δς ἀπϊπεγε οἷα τἰτίασα, αἴσα οαἸ θοῦ Ρο896 τεδροσ ἀθῃξοιῃ 

. 

ΕῈ ΒΟΡΗΙΒΘΊΤΙΟΙΒ ΕΠ ῈΝΟΗΙΒ. 

σορστεγθ. 4αοᾶ ομΐτη πουΐτατιβ, 686 ρ6 ἔγδβεροϑι σα ἱψπόταιτιϑ, 
Ρταδίογεα δἰοαϊ ἴπ αἰ19 τϑρπῃδ ςοἰογίϊαϑ ἃς ἰαγα δ. ἐχεγοϊ δ οπ ἃο- 
εἰρίξ ἱπογεπιθηῖθμι, ἰξα δἴϊατη ἴῃ ἀἰϑρυϊδιο!!ραδ 86 το ϑρεξ. φαῶνθ 
εἱ χυϊὰ πορῖν πιδηϊξεδίοσα οἷξ, δεἀ τη οἀϊιδίοπί8 ἐχρεσγῖθδ δίπιηϑ, ἴδεα- 
μὴ δδερε ἀεδιϊταίπηαγ. τοϊογάθπι δυΐετα δςοοίαϊξ αἰ τ ἀδϑοτὶρ οπί- 
τ τηαὶ ειηδ οἶδ (σξοηΐπι οΏτη ε88 τεδοϊ τ δτίπιυϑ, σπδηάοαιε ΤΌγδτΩ 

ΦοΙΏΡΟΊΘΤΘ Ὡδζαϊπητϑ), ἴϊὰ εἰΐδαι ἴπ ἰδηοίθ: δὰ οοβηοδοθηῖο 
τπάε γραπιειιδουΐδ οομμοχαϑ εὐφηΐαϊ, ἀγβατηεηἰδϊομα ᾿Ἰΐαπι ἡ 
ἀϊοδοίτεσγε πο υδϊδσπβ. 

11. Ῥτωποχι Ἰρίαιτ, δοας ἀϊοίπηαϑ ὁ] ορίδπηοι ργο βίο ἴηξετ- 
ἄστι εθ86ε Ῥγαεεϊροιάοσ ροδτ χπᾶτα υέγοι, ἰΐὰ εἰ δοϊγεμάπτω οἷ 
ὩΟΒΏΌΙ τιδπι το ΑΒ] τον ροξϊαδ ἀιιαπι δεοιπάθτη γϑγιϊδίεπα. Ρτοῖ- 
δι οὨϊΐπὶ οἴτι ποχαϊηρτια [ἐπ ρὶοοἷ5 ραρπαη στα ξδῖ, Ὡ0Β χαδοὶ σἴοποβο 
τεάἀεγρτιδηῖ, δεὰ φυδοὶ υνἱάδαπίυσ τεάδγβτεγθ, οἰ χυϊάδτῃ ἄοτι ἀἰείηνα 
ε098 Δἰιχυϊά φοποϊπάεγε. φαδργορίεγ εὸ ἀϊγίρεμάα εδὲ τϑδρουδο, δὲ 
Υἱἀδδηϊογ οοποϊπάεγθ. εἰθηΐπι δὲ δἰθπομαϑ δδὲ Το δἰ 0 ποὰ Ἀ- 
Τα ηγτηᾶ, 4ὰΔε δΧ ὨΟΠη}}]15 δα ΡΟ Ρα 9 οΟἸλ ρίζας, ὩῈ11ὰ πᾶφα 
ἀϊεπποοης ορὺδ 6ϑ8ὲ δάγνεγβειδ διορίριδ εἴ μοπιοῃγταίδμι, φαοηίεα 
ὧδ φαὶ ἰαἰϊα ἱπιεττοραὶ ποὰ ἕδοϊς μά βρε ϑυλοι ὙΟΓα ὩῸΠ ἃἰϊὰ ἐδ 
οδυϑδὰ ἀἰτιϊηοϊίο δὲ ργαθσαϊξιθπ λα, τὶϑὶ φαΐα οοπεἰαδὶο δρθοΐετν ζαλο- 
ἄδιν εἰθηολῖ ργδθ δὲ ἔδσὲ, ποὰ δὶ ἀρ πιγ οαγεμβάστηῃ πὸ τε δγρτιδίμητ, 
δεὰ τε υἱάδατηυν τεάαγρηὶ, φπαπάοαυΐάδιη ἱπιεγγοαίοῃ δα ἅπανὶ- 
ξαλε τεὶ ργορῖεγ Βοπιοηγτοΐαπι πῃ 1 ρ]1668 δὲ δἰτιηνο αἱ αἶλα 6 σαρῦο-} 
Ὧ65 ἴδηι ὙΘΓΌπι εἰεποθυσα ΟΡ δοιτγαπε, εἴ δἰξης δἰ χαὶϑ δἰ θη οὐΣ- 
υἱοῖ8 πδομο, ἱποογίυσῃ τεἀάππὶ, σΌτα δηΐπι δὰ δχισοιποσω ἔτεα 
«ομοϊυδίοης ἰίοεδὲ τεδροπάσῃι ἀΐςεγα, ον χαρὰ 'ρ86 τξβττααν: 
Ὠδβδ886 ἰηϊεττορδπῖεια, δε Ἠμοπιοπγταὼδ Υεἰ διιβῖβτιθ ἱπίεγτοβεννο, 
ἰάεοφψαθ αἰϊπὰ δὲ δἴδγτηδϑθϑα, δἰλιὰ βασι ρδῖ586 ἰηξεττφαδηῖεπι ἃς Πδ- 
ξμδ86 ἰὰ ςοποϊυδίοπο, οἰδὶ τααχίης δά ἰάθι γϑιταϊε, ἱποογίοτι εεἰ κα 
δἷξ οοπυϊοῖαϑ δἰθπομο, αιΐα ἱποογίπτη δὲ δὰ πῃ Ὑδγατα ἀϊαιῖ 
φαοάδὶ ἱπίογγοβδπηϑ ἀϊδεϊποιίοηα δά Β 1 Δ ἰπϊοστοξαββεὶ Ποιοπγτηῦπι 
γὙαὶ διαρίρτιαπι, ποπ ΟΡ ϑοηγαρ εὐθεῖ δἰθπομοδ. εἰ φποὰ υὐρὶοεὶ ἰ»- 
τεττοραΐοσεδ πῆς σαΐηυς τεχαϊγαπε, οἿἶπι ταὰρὶθ γα χυίγεραπξ, αἱ "- 
Ἰιοεῖ ἱπξοετοραῖι9 τεϑροπάογεϊ δὺϊ εἰΐᾶτη δὲ ἤοα, ἰὰ οογῖς Βεγεὶ Ὁ 
ἈῦπΟ γεγο, φαΐα πϑὴ δοϊϊα ἰπϊεγγορδηὶ φαΐ ρεγοοπίδη το, Ὠδο θη οἱ 
πὶ ἰηϊεττοξαῖυβ δάϊοῖαι αἰϊααϊὰ τεβροποίοηί, 4πὸ Ὑἰείτιπι ἱπτογγοβαν 
οπὶς οογσιρᾶῖ. Βᾶχα δὶ ἰῃξογιοβδη8 αἰδιϊπχ δεῖ δαζβοϊδηξετ, πϑοθϑ!8 | 
εὖ8εῖ τξ τεϑρομάεπϑ υὙὲ] εἰΐδτη υδἱ ποὴ ἀϊςεγεῖ. δἱ χαΐϑ διίθιο ἐχν 
διϊπιεὶ δὔτη 6586 δἰ που απὶ δοουπ στ μοπηοηγταίασα βὲ, πὰ} ]ο 
ταοάο Ἰίσεθὶξ γεβρομάἀεπε εὔαρογα, πο ταΐπαι οἰθς ο γεἀαγρααῖεῖ. 
ἷμ ἀϊδ δηΐδι {τᾶς οΕγητιπῖασ οοα 5, μας 6856 οδὲ ἤδβάγθ ποῖμδα χαρὰ 
δἴργηηαυϊ: δὰ δίβττηαγο χαρὰ πέξαυϊε, αἱ δαΐπι οοττίφτπι ποπϑαὶ, 
ὨΪΒῚ] ργοᾷεϑι. δἰυσπξὶ δαΐσα ᾿ξ ποὺ Οοτίδοτιμς 6896 πηαδίστιτα εἴ ἱτησηι 
δῖοι, δεὰ ἤππς Οοτίβουμγη 6886 τη πϑῖσαπι δὲ ππὴς Οοτγίϑοῦσῃ ἰσωτοῖ- 
δίοιπι. πατῇ δϑάεπι ογὶξ ογδῖῖο, (ουίδουτα 6886 ταθδίςῃση, εἰ πῆς 
(οτίϑοιης 686 χιρϑίοαπι; ααοᾷ φυΐζεπι δἴπιυ] δἴβττωαϊ οἱ πϑραὶ φαὶ 
τεϑροπάες. δε ἔογῖαβϑϑε ποι πηστη οἱ ἰάετα δἰ βηίβοαϊ υθγρυσ ἡ]αά 
μἰς Οοτίσοιδ, φαΐα Ὡ6ο ὅς ποιωσῃ Οογίδοις τιθδτα ΒΑΡ εμ αὶ εἰριὶδο 
οδὔοπεπι. ἰΐαφις πὲπηπλ (ογίδου8 δῷ μίο Οοτίδοτις ἀϊςδῖατ, πἰμ ἰὼ- 
τεγαϑῖ. δἷπ δυΐθμι 1111 δ παρ οἶτον Ἰοχαθηᾶο αἰττίβαςς, μαϊς υϑγὸ ἃ}}- 
φιεῖι ναὶ ἤαης δάϊυηρεῖ, ἀρϑαγάϊπι ογῖῖ, χαΐα πο τᾶρὶφ Ἰτοτῖ ἴω- 
ετῖξ φαδπὶ ἀἰΐετὶ : πἰγῖνὶσ οηΐτα δευλαδὶον, Ὡ18}} ἱπιεγοσξ. υϑῖπις 
ἜὨΙΏΥΕΓΟ αυοπίατα ἱποογίωσι οδὲ δὴ 156 σηΐΏΟΠ αἰδιϊηχῖξ ἀτπρἈΪδο-. 
Ἰΐατο, δἷΣ οοῃυϊοῖυ8 δἰθπομο ἤδοδ (ἰμ ἀἰθραϊλ οι! ΡῈ Ὡδζῦσαε οοη- 
οεοϑτη 68ῖ ἀἰδεϊπβτιεγθ), ἀρρᾶσεῖ δυσὶ σαὶ ΠοῚ ἀἰδππρτίς κε μι 
εἰἴεγ οοποεάϊε ἱπιεγγοξαι μοι, Ρθοοαγε. φαοοίτοα δὶ ΠΟ ἴμ568 τὸν 
δροπάδῃβ, δὲ σεγῖε εἰ ογϑϊο δίε:ομο γεδιϊδιαθ δἰμ 8 Θαξ. δδορε! 
δαΐεπι δοραῖς αὐ φαὶ ἀμθὶ κυϊταϊοπι τἱάθης, ἀἰδάηριεταε σαποϊεμας, 
Ρτορῖεν ἔγεχῃβηξίατα δοταμ χαὶ [Α]ΐὰ ργοροππηῖ, Ὠ6 ἴῃ οσημῖθαϑ τοι 
ἀεδαπίαν Ἰεγρίνεγδαγι: ἀείμὰθ ἱρϑῖβ ποπ. ρῃϊαμεβυθ εχ δὸ ρεπάετ 
διραμεπἰδ ἤοηετα, ἰποὶ αἷς ρατδάοχισα. ἀπῶγα σὔπὶ δὲ σοηοοθῦθ 
ἀϊδιίηρτεγε, ποῦ 6δὲ ουποϊαπάτπμι, αἰ δηΐοα ἀϊοίαωι ζαὶϊξ. τιϊοὶ τεῷ 
ἀπας ἱπιθιτοραιίομθδ ὑγὸ πῶ ααΐβ δοοίρεγϑῖ, πο βεγεῖ εχ Βοιοὸν 
Ὠγτηΐα ναὶ δηρ ΒΟ α ρατγαϊορίϑτητϑ, δε δὰϊ εὐδεῖ γέσιαα εἰδηος πῆ: 
δυϊ η8. δρδοίδῃι αυΐϊάοηι εἰδοοδι Ρῖδε δὲ ἔεσγες απαὶά δπίτα ἰυϊογε 
Ὠΐχατη ἱπιογγορεῖασ, δίϊμε (δ ἰ86 εἰ ΤἨεπιϊϑιοοΐθα σοπιϑλοῖ, δὴ σὴ 
ὯΠΟ ΠΟΙΙΠΙΠΐ πΟΙηΐΏ6, δὶ δ θοθ5 πῖον δὲ αἰ γοθ  Ρ 5 πηυ δ 
ὨΟΠΙΘΩ ΘΟΙηχηθη 6 7 πδηλ δὲ ὩΟτΏΘΏ {πὰ φοτμίπθπε ρῥἴτπιτα δἱρηϊδαϊ 



θῈ ΒΟΡΗΙΒΊΤΙΟΙΒ ἘΠΕΝΟἋΟΗΙΒ, 

«υλαὶ πηῦπι, ςοσῖθ ἣν 60 εϑὲ Ὀδῃι, ρίαγα ἱπιεττοανὶξ. εἰ ἰρττατ ποἢ 
τεοῖε μεμα αἴ δά ἄπαι ἱπιεγγοβαίίοπες ὑδὰ γεϑρομϑῖο δΏΣΩΔΕΙΣ 
εἰται ρ]ἰοίτετ, ἀρραγεὶ δά πἰλὶ} Βοιποιγτοῦπι τεϑροπάεπάσμι 6886 εἶπι- 

Βοΐτοτ, πὸ ἴαχη φυϊάδπι δὶ ἐπ οταπῖδυδ Ὑθσύσῃ 811, πΐ ποπθῺ}}} ραΐαπξ. 
ος δηΐπῃ ἰάθη γα]εὶ ἃς δὲ ἐπι ογγοβαγείησ, αἴγατα Οοτίδου εἰ (Δ ϊϊαθ 

οἰπξ ἀστοὶ δὰ ποῖ δἰπὶ ἀοπιὶ, εἶνε δά δίηϊ ὅτῦβο δἷνθ ποὺ δάδίπε, φῃο- 
πῖδι αἴτοαπα πποὰο ρτγοροδιιίοπο ραγαα δππῖ. ΠΟῺ δηΐτα δἷ γεγο 

10 ἀϊεῖξαγ, ργορίογοα ἱπιθγιοβαιίο ὑπ δϑῖ. δῶμ Ροϑδιηὶ δϑοχοοπῖδς ἀϊ- 
γοσδαθ. ἱπίεισοξαίοπο αἰϊςαὶ ρῥγοροπὶ, δά αιιᾶς. οἴππδβ υδγὸ ροϑεὶϊξ 
χεϑρομάσγε οἴϊδην δαὶ Ὡ0η ; Ὑδγτιπίβπηοβ Ὡ0η 6δὲ δά ἰἰΐδ5 οἴηπεδ ὑπ 
ἀλιάα τεθροηβῖο : δἷο δηΐαι τ  ]  ϊταγ ἀϊφραίβῖῖο. ἢοο σογὸ ρεσίμάς οὐ 
ἃς οἱ τοθυ9 ἀϊνοτεῖθ ἰάθη ποιοῖ ροϑίϊατι ἐεϑθξ. ἜΤρῸ οἱ ὩΟῺ Οροῦ- 
τεὶ δά ἀπλ5 ἰκιεγγομαϊίομεα ππδᾶσα τεϑροιϑίοθδια ἄδγο, ἐββλτόκομς 
φεἰ οἴϊαπι ἴῃ ἈΟΠΙΟΠΥΤΩῖ8 ΠΟῺ 6856 ἀϊοοηάμτι δἴίδτι ναὶ πη. ὩΟΏ 
δοΐτι αὶ ἰὰ ἀϊχὶξ γεεροπάϊε, δὰ Ἰοςπῖιϑ εἴ. ἢος ἐδπηεη ἜΓΒΕΙΕΣ 
αοάαιμιπαοάο ἴῃ αἰ ςδεγεμιίδα, φαΐα Ὡοα ἀρραιεῖ φυοὰ ἱπὰε ϑεηαϊ- 

40 ἴαγ. 5ἷοαὶ ἰρίίως ἀἰχίμναν, χφαΐα νἱάδαζαγ χυϊάδτα εἰεβοὶ ε886, αὶ 
Ὥοη δὁπηΐ, δοάετῃ τωοάο εἰΐωπι δοϊαἰϊοῃ δα ἀθδδάδηι νἱ ἀε απο 6686, 

86 Ὧ0Π Ἔα; 4868 δ. ]ἰςοἱ ἀἰοίπιηϑ ἰπϊεγάσμι 6866 ΔΙεγεη 489 ρο- 
8 4πᾶπι γδγὰϑ ἰὰ σοπίοπιοϑίθ ἀἰδραϊδιϊοπίθει, δὲ οὔτε ραγαϊ ορίοπιο 
ἐχ ἀυρίϊοίϊαις ἀποῖο οςσςυστίϊαγ, ρότῦτο δαϊδπι ἴω τεδροβάδηἀο δά 
δὰ πᾶς γεγὰ υἱάεπίωγ, ἀϊοθπάσπαιν ἐσέο : δἷς δῖπι τοϊεῖπι Κεῖ ραγεχ- 
Εἰεπομα9. δὲ δἱ φαίδ δ'ψυαοά ραγαάοχπσῃ οοβαῖαγ ἀΐοετγα, ᾿ἰς πιαχίτηθ 
δαϊπηρεπάνπι γεϑρομεὶοπί υεγθαπι υἱάδγὶ: δὲς δαῖπι πες οἰθμοαϑ 
πε Ραγδάοχυτα εἴβοὶ υἱάθθίξιγ, χαΐα υδγὸ ταδηϊζθϑίαπι εδὲ ατο- 
τασὰο ρορίυϊεῖπιγ φυδεοίἑππι ἰπἰεἶο Ῥγοροοίζαμι, ἂο οἵαπε ἰὰ ροοῖα- 
Ἰατῖ ραϊδωϊ, δἱ φπδθοῖιο ργοχίμιμτν δὲ φαοὰ ρεμξατ, ἰοεῖγοο τοϊ]οπὰα 
διιπῖ, Πο σοποθάσπάδα ποππα]]δ, 4πδϑ1 φααεδίϊτωτι ἰμἐεῖο ᾿Ῥγορονέϊαπι 

20 ἱπιεγγοφαίου ρεϊδι; εἰ σαν ἴ816 χαϊὰ ροδιαϊδὶ ἰϊχαΐς, φαοὰ Ὠδοεϑεα- 
10 φαϊάοθπι φοπϑεχυίτας ἐχ 186 δὲ, ἔα βατα δαΐετα δεξὶ νοὶ ἱπορίπδρι!ς, 
ἀϊοεμάστα εδὲ 6656 ἰάδτι φαοὰ πδοϑίϊαχη : πᾶπὶ 4086 πεοοδδᾶγῖο ς0Ὡ- 
δεσαυπηίαγ, ἱροῖυδ [μοοἷδ ραγίοδ υἱάδπίυγ. ργβεῖεγεα, οὔξο υηΐυ γα! 
πο Βοταΐῃς δα δἰπλ πα ϊπὶδ οΟἸ]δίϊοπε δασαρίθτηι ζμεγῖς, ἀϊοοπάπτα 
δοὶ δαἀνεγεδδγιυτα πο πὶ ἀδίυτα ἔξ, ποο αἰ ἴρεε Ῥεορουοῖε ἰά δυ- 
ποῦ ἱπ οοποϊυδίομε, απ ργορίεγ μος δβερε ἂξ εἰεπονας. αὶ 
γεγο δἰ γεροο οπίρυϑ Ἔχοϊυάδυπίατ, δὰ ἰὰ οοπίαρεγο ἀδβεηὶ υαἱ 
ποῦ γεοῖα ργοβθαΐστα 8486 οοπίοπάβηϊ, οσςΏττεηο δοουτιάυτῃ ἰσδάϊ- 
ἴλαι 6γ]]οξισπαὶ δὲ εἰεπ οὶ ἀεβηϊίοποιι. βαὴ8 οὔτι ποποΐδδ ρτγορτίθ 
δοεϊρίαλῖατ, Ὠέσθ980 6δὲ γεϑροπάσγα Ὑε] οἰ πιρ !οἰτεγ υεἱ μὲν ἀἰϊδαπο- 
Ὥοπεπι, δεἀ φιοά δῇ δα φιδ6 ἰδεῖϊα μεύαμε Τρονμι οπΐσοι 8, σεὶ- 

5. υἱΐ φυαθ ποῦ ρεγερίους 26 ἀδπιίπαϊε ἱπιειτοζαπίαγ, ζῶς 8δεῥρε δο- 
εἰάϊε εἰεποβαδ. ἀϊραΐα, απο εοὲ Αἰμδαϊδηδίατα, εδίωθ ροβϑεϑϑὶο 
Αἰμοπϊοποίανη 7 αἰίφαθ. εἰπιλίιοτ δαΐδτα οἰ ἐπὶ δἰ ἰ8 ἀϊοοπάηπι. αἱ 
δηΐπι ποῦπθ μόοπιο (ξ Οταεοὶ ἰοφυππῖατ) δϑὲ δηϊμαδ] υχα 7 εἰΐδηι, 
Βοπιο ἰρίτας εδὶ δηϊμναϊϊατι Ῥοϑδθϑϑῖο. ὕδαι Βοταίπετη ἰάθο ὅταθοα 
Ἡγωδὶ ἀϊοιπηιδ 6886 δηϊπιδιϊοση, φυίδ δδὲ διίτθαὶ; εἱ [υγϑαιάστιιι 6686 
δοεἀλειποπίοτοτα, χιὶα εοἴ μδςεἀδεπιοηΐαα. Ραϊεὶ ἱρίϊατ, τϑὶ οΡ- 

δουγοση οἱ φος Ρτοροπίζαγ, οπ δβθῈ οοποδάοιππι εἰπιρ] οἰτοτ. 
οὔπι ἀθΐδια ἀπο δυπὶ τἴὰ ἱπίευ δα δίζοοϊδ οἴ, εἰ αἰϊεγωση δἱξ, -δἰἴϑευσω 
4αοφαο πεοδϑϑαγίο οε86 υἱάοαϊασ, ςοπῖτα υεγο 8: Βοος εἱξ, ποῦ δἱῖ πδ- 

10. οοϑδωγίο οἱ 1}]πά, ἴαης φαὶ ἱπιογγοβαῖαγ αἴγοτ δΟΓΏτη 6686 Ῥαϊοῖ, ἰὰ 
ἄατο ἀθθοὶ φαοά ταΐπυϑ ἰαὶς ραϊεὶ, χυὶδ αἰ οἰ 9 658 οοποϊπάετε ἐπ 
τρυλι19. δ᾽ 4ιΐθ δυΐοτα ἰπ40 ἀγβιπιδπιείος, χαρά αἰξοσγὶ δὲ αἰϊφυϊά 
οοπιγασίαμ, αἰτεγὶ ἤφα δϑὶ, δἰἰαπιδὶ γαϊῖο υεσὰ δἱῖ, ἰδσο δ ἀΐσοσε ορογ- 
τεῖ 6686 φαϊάετα οἰἴΐαπι δἰ θυ οοπίσαγιαπι, δε ποτῃθῃ οἱ ΠΟὮ δδϑθ 
Ῥοϑίξαπι. φυΐδ γθγο ὃχ 18 φαβα στρα ἢ ἀϊεαμῖ, ποππυ]]ὰ φαπὶ οἷμ- 
τποὰϊ αἱ οἱ 4αὶδ {Π|14 ποη δάὐπρεαϊ, εὔσω ἴδϊδο γεδροπάδσε δαϊυτεπῖι 
χαρεάδπι Ὑδτο ἐδ ϊὰ ποι δαπὶ, αξ 68 ἀε φαῖραδ ἱπ Ὠΐγαπῖατια ραγίετω 
δαπῖὶ ομίπϊομεθ σουϊγαγίας (υἴγητα δίῃ σΟΥΓΏρΕΙ 15 δὴ Ἰποοτττρ- 
118. οἷς ἀπιπιδηϊατα απίτηα, ποῦ δϑὲ ἐχρ]ογαΐαπι πιι}}18)} ἰὼ φαΐ 
ἀρῖίτιγ ἰποογίοση οϑὲ αἴτο. πποάο ἀϊςὶ δοἰοαῖ, φαοά ἴϊὰ ργοροπίηιγ υἂἱ 
φαδεογδίαγ αἵστιμὶ γεϑροπάθηϊὶ υἱάθαξαγ, 4υαῖθ6 φαπὶ 4π86 δεπιοβέϊαθ 
ΔΡΡΕΙΪδπίαγ (πᾶτὰ δεμίθμιδαϑ ἀρρα]ϊδηξ εἰ υϑγβδ ορίμίομϑδ οἱ απίνϑὺ- 

20 885 ΘπαπΕΪ ΠΟ 65, δ ἀϊδύνοιογ πὸπ αρδξ οοχατουποῖι τηθηϑαγασω) ρὲ 
ΕΣ ἀδ οαΐα5 νετιϊαϊα ἐπ πἴγδμαυς ραγίθην φὰπξε ορίπίομαδ, ἴῃ 

ἰδ ἰπαπιᾶπι οτβηΐθοδ Ὠοταῖπα ἔγαπσίδγθῃϑ τολχίτηο ἰλῖογε ροϊουξ. πϑτὰ 
4υία ἱποοτίατη εοὲ ἴγο τπηοάο νογιϊωϑ Βαρεδῖ, ποὺ υἱάθθιϊαγ δο- 
Ρδιρίοο οδΥ ]αγὶ; εἰ φαῖα ἴῃ πἰγάπηαας ραγίδσω δαὶ ορὶμοθαδ, ὩΟΘῺ 
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Ὑἱἀεβ την ἔαϊδο τεδροπᾶογε: ἐγδηβϊαἐΐο γερὸ εἴδεῖδξ Ὡ6 ογδεϊο ροδεῖξ 
Εἰεμοῖο γεάαγετιὶ, ῥγαεΐεγεα ψαβεοῦηφα ἱπϊοττοβδύοποι χα ργαδ- 
δεπδετξ, 1115, ἀπιοχύδτι ἀϊοαπίωτ, ἀεθεῖ οβίϊοεγε δος ργαϑάϊοεγο: αἷς 
δπΐτα τπαχῖσαα μεγοοηϊδπίετα ἱπηρεάϊοϊ. 

. .18.. Οαοπίοπι δαΐεπι γεοῖα φο]αϊίο εδὲ ραϊείαςτίο [α]οὶ 47γ}10- 30 
Εἰσταὶ, ἀοοεπάο εχ 4υὰ ἱπιεγγορδίίοπς ἰαἰδυτῃ οἴβοίατεγ: ἔμϊδυϑ δαξοπα 
67 1ορίδτατια ἀϊοίτεγ δἰβατίαση, πεταρε οἷ δυὲ ζαϊϑο ςοποίαδτπι δεῖ, ἀπξ 
δὶ, οὔτι ποῃ δἱὲ ὁγ}1οβίϑπνυδ, νἱάδαζων εδδὲ δυ]]ορίδτωιι: ετὶϊ παῦε οἔ 

6 πῇῃς ἀϊςΐα εϑὲ δοϊαϊῖο, εξ εἶπ χαὶ ὁΥἸορίδραυς υἱάείατ, οοττεον 
ἴο ἀοοεπς ΟΡ {πᾶσα ἰμἰοστοραϊίομετα ἔαϊϑο υἱἀδαίῃγ 6886 87] ορίστπαδ. 
πᾶς Κὲ αἱ δγρυτηεηϊδιίοωες ςοποϊαἀεπῖοθ περμίομς, 4πῶ6 δαΐετι 
ξοποίαἀεοτο υἱάδηξατγ, ἀϊβειποϊίοπο δοϊναπίαγ. ταγσας φαΐα οοῃο]α- 
ἀεπίϊυτωο ἀγραταδηίδιξοπυση δ᾽ῖαε υθγαῖη αἰΐδε ἔδίκασι σοποϊαδίοηετα 
ἈδΡδας, ἐδεῈ χυίάδιη αάγοτα ἔαϊρα δεὲ ςομοϊηδῖο, ἀπρὶϊοίξεν δοϊνΐ 
Ροδδαηῖ, πεπῖρα εἴ [Ο]Ϊοπάο αἰΐχαδαι ἰηξεττοξεομετη, εἰ οοἰεπά ει ὁ 
ποπ ἰϊδ 8ὲ Βδβεγθ ςοποϊδίοπεμι. 4086 υδσὸ φγοροδί ἴομεν ἔαϊρδ 
Βαβδπῖ, ἰαπτατοταοὰο ἰοἸἸεπάο αἰτατιατα ἱπιογτοβαξίοῃεια δοὶνὶ ροϑ- 177 
δι πὲ, φυδπιάἀοχοϊάοπι οοβοϊδίο συγ εἴ. χυοοίγοι φαὶ ϑξατοου ας, 
Ῥοποιω δοΐνογε υοϊαπῖ, ρχίπθσι οοποίάογαγε ἀθρδως σοποϊμδοτίης 
Δ Υἱ σοποϊαἀεηὰϊ οαγοαῖ, ἀεὶπάδ αἴγπτν σομοἶπδίο Ὑδγα δἱξ δὴ ἔαϊδα, 
αἱ νεὶ ἀϊδάπριοπάο γεὶ το ]οηὰο δοΐνασηαα, το] θη, ἱπχαθηι, δας 
Ἀος δηὶ [10 τιοᾶο, δας δηΐθα ἀϊοίατι ἔαΐξ, ρἱατίπνατα δαξεπι ἐπῖοτ- 
οδὲ αἴστιπι ατὶδ ἱπίοστοβμῖτιδ δὴ ποη ἱπιογτοβδίυ δοἶγδῖ διρυσοθπῖα- 
ἐβο βαει πᾶσι δὲδιϊτ ργοθρίουτε ἀἰϊβοιϊς οδὲ, ρὲσ οἴχῃ απίετα γἱάεγο 
Ὧ0116. 

19. ΕΠοΔΟΒοταα ἰξίπιγ φαΐ εχ Βοταοηγταῖα εἴ διαρμῖβο]ἰα ἄα- 
οππῖαν, αἰϊὶ Βαρεπὶ δἰίαπασι ἱπιεστοκδέοπεια ρἱυγα εἰχηϊ βεδηῖθι, 10 
Δ}11 οοποϊαδίοπετα του ἐαγίατι δοςερίδτα. αἰ ἰπ ςρῦους 118, σιγῶντα 
λέγειν, οοποϊυθῖο ἀπρ]εχ δϑῖ. ἴω μᾶς υδσο, δῦσα (υὶ δοῖξ, 0 δίπγοϊ 
φεῖγο (πἰ ἱπ Βας ἀγβαταθηϊδιίουθ, χοὶ δεὶϊ ἀΐοεγς δὰὲ ἔδεογα, ᾿Πυὰ 
ἄποᾳπε δἶτοῃ] δοὶξ φαοά ἀϊεῖϊϊ δαὶ ἰδείς; μεν Ἠὶο δοἱξ ἀΐοογα οαυχοῖπ 
ἰατοβίοδ; αἷς ἐρίτυγ δἰταιὶ κοἰξ δἴΐδτα ἰωτα δίς 8) ππᾶ ἱπέοττόβαῖο εξ 
διιδίβτα. ἃς φυοά ἀυρίοχ εεῖ, δίας δὲ Ὑδγαμ, αἰ ΐϑ ἤθη δϑὲ υθγασῃ : 
4ιοὰ επΐπι εδὲ ἀπρίεχ, ραγιϊσα εἰρεϊβοαὶ φαοά ἐδὲ, ρατεστα φαοά ποῦ 
εοὶ. φαΐρας ἰρίταν ἴῃ Βης ἰπδαὲ στρα εἰ ρ οἰ 88, χυλδῖ Ορρόῃ πα αβδασωρ- 
δετὶϊ οομ!ταάϊοιίοποιι, που Αἰ εἰθηοῆπο: αἱ 'ὰ σδράοηθ 1118, οδθοῦτω 
υἱάοσο, χαὶα δίῃε σομιγαάϊοϊϊοπα Ὡοπ δγαΐ δἰεηοναθ. ἀαὶραδ υοσὸ 
τον εἰ ρ ϊοιταν ἱποοὶ ἰὼ ἱπιογγοκοιϊοπίραα, ἱπ Ἀἰ8 Ὡοπ 6δὲ πδοϑβδδ ῥΥἱτδ 
Ὡεβᾶγε φυοὰ ἀπρίοχ 6δῖ, φαία Ὡο; δὰ ἢός δεὰ εχ Βος εχοιγευϊζοσ αἵ- 50 
ξαυχιοϊαιῖο. ἱπίειο ἱρὶτατ, οπ ἀπρὶεχ οδὲ ποῖπεδὰ εἰ ογαϊΐο, εἷς γθ- 
δροπάεπάσπι, ραγιπι ε886 ραγίίτα πο 6866. πϊραΐδ σιγῶντα λέγειν 
ὍὯΠΟ πιοὰο 8486 Ὑδγῶτη, αἰΐογο ἔβίδατῃ. εἴ (αοϊδα 666 τὰ δέοντα, 
ἀθ Ηΐδ σεσὰ ἀϊεὶ,. ἀς 1119 ἔαϊδο, φαία τὰ δέοντα, ται] τἷ τηο ἀϊδ ἀϊςαπ- 
ἴατ. δὶπ δ ἱπίεῖο σαα]ἱρ οἰ τα5 Ἰαϊοαῖ, δά οχεγοπιοτα δάϊδοϊίουα ἱπ- 
ἰεγγοξβῖῖο εσὶ οοττίβεπάα.: «οὲ ἰδίαι; νϑγητα σιγῶντα λέγειν. τηϊπίῶνο, 
κεἀ τόνδε σιγῶντα. δορὰ εἴ ἰῃ ἰϊδ τα Πρ Ἰοἰχῖοτη ΒαΡοπὶ ἱπ ργο- 
Ῥοοϊμοπίθαδ, δἰ παι ἰτοτ οὶ ΠΡ ΉΝΕ ἀρὰς υαϊατι, ποι ἰρῖταγ δίσοι] βοίσξ 
4υοά δοῖυπε. υἱΐᾳαε, ἐεἀ ποι ααὶ ἰΐὰ δοϊσξ: πδαὰς δίχα μαδς Ἰάδτα 
Ὑδ]επῖ, πο δοοίάογε αἰ φυὶ δοϊπηξ οἰταιὶ δοϊδηϊ, εἰ πο δοοϊάετα πὲ 
αυΐ ἴα δοῖιιπε δἴγημ! δοίδωϊ. δἕ οσωοίπο ρυρυδγε ἀεδεῖ γεδροπάθῃδ, 30 
δἴϊατα δἱ μἀνθγδασί δισι ρ] οἰϊος ςοποΐαροτίς, ἃς ἀΐςεγα ποτὶ ταπὶ ἃ 86 
βἴβσχηοΐδμι 5Ξεἀ ποπιθὰ θιτ ἤοζαϑδα, ἰάδοαθ ὩῸῚ 6686 δἰθποδαπι. 

20. Ῥειερίοπατῃ δἰδη εδὲ φορηοοὰο δοϊγθηᾶδα δἰηϊ δγβυσηεη- 
τλῖϊομιοϑ 4086 εχ οὐ ἐφμαμανι σὶ ἀλνίίοπο ἀποπῃῖαγ. Βδιὰ δὶ ἀΐνϊθα 
εἴ οοχαροπίία ογαῖϊο ἀϊνθγβδηι, μαρεὶ σβοϊβέδποπετα, ἰά ἴῃ δοϊοϊίοῦα 
εἰ ἀϊσδηάυτι φυοὰ οοποϊησίοηὶ ταρυβηοῖ. δαξὶ δαΐεπι οπηδε ἐξι- 
χοοάϊ ἀγρυχηοπιδιίοπαβ ἐσ ςοϊηροβιομς δὲ ἀϊνἰδίοαθ. ὩΏχα 480 ἴα 
υἱάϊοεϊ ἤππς υδραϊδηΐεπι, εο ᾿ἰς νδραϊαυϊεῖ οἱ πο Ὑδρυΐδυῖα, εο ἴα 
υἱάϊδιι 7 Βαροῖ δαὰς παες ἔα ]αςῖα δἰϊχαὶὰ ἀυιρίκυαο ἱπιεττορ δι ουὶδ, ὃ 
δεὰ πίδῖϊο ταὶπτε εδὶ ἐσ ςοτωροδίοσιθ. Ὡδας δπὶμι ἀυρ]εχ εοἴ φαοὰ 
ΦΌΓΑΙ ΩΓ εχ αἰϊνϊδίομια, χαΐδ πο δεδάδτη οσδῦο οἴδβοϊζιγ, ςὰπι δ ἀ- 
υἷδα, ηπὰς δηΐδ δγδὶ οοπίπποῖδ, υἱοὶ δὲ ὅρος εἰ ὅρος, στα ἀεσοπΐα 
Ρτοίδια, δος ριαπίοσ ἀϊνογοὶβ ταοάϊδ: 86ὰ ἴῃ δογιρὲϊδ Ἰάδιῃ ὁδὲ ὨΟΙΏ Ως, 
'φαδηάο ἰἰδάεπι οἰ επιεμῖδ δοσρίωτω εοῖ εἰ θοάδη τοοᾶο. εἰ {Π]Πἰς ἱκί- 
ἴατ ροΐδε εδεάειι βυπῖ: δὲ 4 φαδε ργοπαπαπίοτ, δπηΐ ἀΐνογθα, πάτα 
ἀαρίεχ ποπ εδὶ φαοά εχ ἀϊνμίοῃε δυταϊτογ, Ῥατδρίοθασα φαοαπα οδὲ 
ποῖ οἴπῃεϑ εἰθποῖο δαταὶ δΣ του] ἰρ] Ἰοϊξαϊα, αἴ ποπην}}} δαϊυπιδαξ, 
ἀϊιίπρξυετα ἰεξιταν ἄς δε; φαὶ τοφρομ δῖ. ποῖ δηΐμι ἰάετα ναοὶ, οἱ ατὶδ 10 

Ν 
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ἀϊοαὶ εἰξχζαοτα υἱάογε οσαῖϊε τδραϊεγϑοτι, δὲ οἱ ἀϊοδὲ υἱάεγε οοΣ» 
χαραϊδηῦεαι. ἧας ταίοταϊον οὲ Ἐπελιγάεπιὶ ταῖο, τπιᾶτα υἱάϊϑι ἴα 
φῶς οἰδληΐοα ἰη Ρίγαοοο ἰίγειθε ἰπ διε ]α ἐχιϑξεω; εἰ γογθῶ, 
Ὠτπι ροΐεϑξ Βοητδ οὔπὶ δἱϊ δαΐοῦ ργαντ 6846} δἰχαὶ ροὶδεὶ δἰ χαΐρ, 
ὁπῶν εἷς Βουσα σου, Ὀγαυοα 6646; Βγοίπαάο δαῖοτγ ᾿ϑραομα ἴζοτω, πῦτα 

τῶ Βότδθ δεαμὲ 9οἰεπᾶδε, δὰ ϑυπὶ Βοτδ πιδι βειοδῖϊδῖ δεᾷ χαδὲὲ 
Βοπϑμε δϑὲ ταδίδιεπια: τρϑῖτιτ ἐρίσαγ εδὲ Ροπαῦπι τπδίδμειος. αἰηχτά 
γαδίωπα εἰ πιδίβειβα εἱὲ εἰ τουίωμ: τπαΐπτο ἰβίαιν δοὶ πγαίσμα τα 

[0 ἐβειββ. παπιχυίὰ τετα αἰοίτας πᾶς ἵε παΐαπι εὐθεῖ πδίωσ ἱξί ταῦ δ. 
πῦπο. δῃ δἰϊυὰ οἱξαιβοαδὶ ἀϊτίδυτι ἀπδτὶ σοοϊπποῖαπι 7 τεγὰ Ὡδιααὲ 
ἀϊοῖϊαι πῶβὸ ἐὸ βοῖχπνι ε326, δεὰ ὕοπ υεγοὸ ἀϊοϊξοτ πῦβα ἴα παῦσε 
ἐε2ε. σα αυοιποῖο μοῖδε, εἴ 4υδὲ ροῖεδ, μαδὸ οἱ δξὸ τοοῦο ΒΈ- 
4:9 ἐεοοτίδῖ αἴχαὶ ποι ραΐϑαπδ εἰϊπατδει ργαβαίτας 86 ἰβον!λ ρα]. 
βαπὰϊ οἰϊ βάτοι: ογκὸ οἰἴδπατγθαι ρείραγεγιβ, εἰϊβαγασι ποὺ μαϊεδην. 
81 πο8 μας ρτγαϑάϊπης εἰ δου ίδίο αἰ ποῖ ραΐδδιδ ροϊδεὶ οἰ μάταν: 
φοὰ χπλβάο βας πόα ἔδοῖς, μβαδιδὲ ἑαςαἰξαίετα ἰαοϊοπ 7 κοϊναλὶ 
Δυίει ποπδολὶ εἰ Αἰττετ πος δορβίδπια. πατν οἱ τεδρονάεββ ςοποεϑ- 
«ἷϊ 56. ἱκείατασα γσαοσποῦο ἔδοεγε Ῥοῦθεῖ, βεβαπὶ ἱπάδ ϑοχυὶΐ αἴ πῸᾺ 
Ῥυΐοαπο οἰϊδαγασι ρο]σεῖ, φυία ποη σαοοπααῖς τοοὰο ἴδοοτε Ῥοῦοϑέ, 

80 δοποεϑαῖς δὲ ἰδοϊυγινα; π6ὸ ἰάδια Ὑαἱεξ φιοιηοάο φοῖοδῖ, εἴ σασουπ- 
Χαε πιοάο ροϊεεϊ ἔδοετθ. δεὰ ἀρραγεῖ δεοβ ποὺ τοῖς δοΐνεο. πῶθὰ 
δυζυτηδαϊδειοηππι 7886 οχ εοέξετα ἰοοο εαπιδπῖατ, οαόετι ὁσὶ σοϊυϊ!ο} 
Βδος σεγὸ Ὡοπ οοπγφῆϊεῖ ουρηϊδαδ οἰταδεθα κε νου 8 δὐρτιπιεηϊταῖίο. 
Βῖρπε, πδὸ φαουΐς ποιὸ ἰπιεττοκαῦ, Ξε δεῖ δὰ ἱπιοττοψαπίετα, ΠΟᾺ 
δἀ διρυπιοηίδιϊομεσα δοςοτηπιοάδξα δοϊαϊϊο. 

᾿ 1. Ἐπ ἀξοξπίτι τότο ἀτχοτηξηϊδτίοποδ ΠΟ καπῆ, πεᾷας ἴὰ ϑοτίρ- 
[δ σας ἰδ ργοπυηιί δεῖς, πἰοὶ Ῥδύτας ατδούδδι ἔθπε, τὶ ἤαϑο ἀγαῦι 
ταξοῖδῦο. οσῖπε τὸ ὦ καταλύεις εγῤθειξ, ἐρυύίνας πϑαθο τὸ ὁὶ καταλύεος 

478 εεὶ περβεϊο τοῦ καταλύεις} οἴδιω. ἀἴκοται δαῖεαι τὸ οὗ καταλύεις 6658 
ἰοταῦια : ὠουνας ἰξίσις εδὲ πεβαῖῆο. ἀποτδθάο δυΐεια οϊνενάδλε οἱοὶ 
Βιυϊπεικοὰϊ οὐρίοπες, πιδηδίευζαπι δεῖ, χαοπίδην ἰἰδιὰ σα πον ξάενι 
εἰκτώδοαῖ, σι δοπάτε εἴ σππι βτανΐα Ῥτγοξευτιτ. 

22. Ῥαεῖϊοεὶ εἴὔαῃ φαοταοάο οἷξ οοσπτγεινάπνη ἀγραταθησμον 
ἐχ εο ἀποῖία, ᾳαοά εοάεμι πιοάο ἀξεπηῖανῦ ἀπαὲ ΠΟΉ δράεπι δαπῇ, 
ἀϑλυ ἀσφαϊάεμαι Ἰσπετοθς βοπεγα ςαἰδρουίαγοτα. δα 116 ἀαϊάετι ἰη- 
τογτοβαΐι εοποδϑὶξ ΠῸΒ ἐν86 φυϊρρέδει δογατα ἀπδο δὐϑοηιϊατη δἰρηῖ- 
βεδδβῖι ἐνὶς υθγοὸ ργοβανῦΐξ ϑὲ8 φυϊρρίδηι δούτῆην φαδὲ τείσταπτοτ κά 
αἰϊχυ!ά να] δαπε ἰδ φαδβέοττιπι Ὠμβνεγο, οο υἱάοηξυν ἐϑϑεπεατα δἰ σηΐς 
βοδνο Ῥγορῖετ οἰπαϊξδπι ἀϊοιίοπενα. αἰ ἴα Πῶς ἀτρεπιονιδοηβ. δοοῖ- 

10 ἀἴεπε Ἰάετα εἰπναὶ ἴδοιτο εἰ [δοίδφεῖ πεσααζαδι. δίχοὶ εατνάεπι Τοῖς 
εἰ δεειπνάπηι ἰάθει σἰππαὶ τἱάετε εἰ νἱἀϊε66 οοπεῖπριε. εϑῖπε δἰ χη 
ἴβοετε οἱ ῥδειῇ τωϊπίπιε. χαΐη ἤδες, τέμνεται καέεταε αἰσθάνεται (14 
δεῖ δοσαίατ, ὈΓΙ τ, 86 5:}}) οι Πΐτοτ Ἔἰετορῖατ, εἰ οὐππία ῥα χοίὰ- 
ἄρπι εἰρηϊβοαπῖ. γαγοα λίγειν τρέχειν ὁρᾶν (14 δε ἀΐσοτο ϑασνογθ 
γνάετε) εἰσὶ ἔπι 85 ϑπδά ἀέσεπτατ. δίχηὶΐ τὰ ὁρᾶν (1ά δοῖ Ὑυἱάοτε) 
οοἱ αἰσθάνεσθαί τι (ἃ εσὶ σρετίο5 χπκεάαπι τῷ δβοηεῖγο): Ῥχοϊηάε δἰππαὶ 
δεῖ εἰ ἴεσετε εἰ ραϊί, εἰ φυῖβ αὐξοτα {ΠΠ|ς, σαπὶ ἐοπσδοσοτῖς ποτ ρόϑϑα 
αἰϊχπσαι εἶπε! εαπάσια τανα ἔδοτε εἰ ἤεεῖδθδ, (αύδαξυτ εἰΐχαστη ροϑϑὲ 
ἰάετο εἰ νἱδϊεϑα, ποπάπνα οὶ ςοπνὶοϊπ9 δἰδηοθο, δἱ τἱάθνο ποῦ ἀϊεαϊ 
6. ἴδεεγε φηίάάκαι βεὰ μαῖί, φαϑμίδτι ὀρ ἐσὲ εἴΐατη μας ἱπέεγτοι 

80 ξεϊξονθ. “εἀ «υάϊτοτοϑ οχιϑείννβδεϊ εὰπὶ Ἀος τοποσϑδῖδϑα, συαπάο ςοπ- 
οοϑρῖξ δοεδγε 8ὲ8ὲ ἔδεεγε χοίἀ δι εἰ σεουΐδθε ἐεεῖοσε συϊάάατη, εἰ 
ἀαδεοθπηυο δἰΐα οἴπιϊτοτ ἀξευπῖαν. ᾿ »ο αινοι εαΐτι ἴρβα αὐάϊτοῦ 
δωρρ ες, ἡπιιοὶ οἰ πάτον ἀϊσδτεγ. ϑεᾶ μος πη διναιϊ τος ἀϊοίματ, υευπτο 
ἰξα νἱάεϊυγ φγοψῖεγ δἰ ιηίδοτι ἀϊςοπθην. ᾿ξάξπι δυΐεπι Πὶς δοοδά φαοᾶ 
ἴῃ Νοπιοηγτηΐϊβ. διὰ χαὶ τεῦθϑτππν υἱέν ἱρτοΥ δῖ, ἰὰ Ποτησγ πιΐϑ Ραϊδῖ, 
ἄσοι τοῖο αἰβιυπιανὶι γεοροθάθηϑ, ἐαῖνι περᾶ88ε ΟΡῬουθηξετα, ΠΟ ἴδσε- 
δαπι τοπϑη, στ ὈΔΤΘτι ἰΠϑΈ ΡῈ οἷξ ΘΟΡαδ Ἱπτεγτοραῖίοπε πη δὰ ππαπὶ 
κεῖν ΤΈΣρ οἷδη8 πίορατ ὙΈγρὸ Βοιποῆγεαο: μος ὁπίτι σοποθ950 οτὶϊ 
εἰδηςναβ. Βὲδ 4υδ5 εχροσεῖ 9ἰνυνῖΐεν στπνξ μδὲ χποαπε ἀτρπταθηιδος- 

80 ει π88 ξοφαυπίιτ. πιπὰ σαοὰ «(πη9 Βαρθῶ3 ρμοϑῖεδ πο Βαρεῖ, 
πτηίοιεῖ παπὶ φαΐ ππυπὶ τποὰο ἴδ πὶ αἰπίδις, ποῦ βαρ δῖ: ἀδοοπὶ 
 αϊοο. δὴ σαοά ποὴ Βαδνεῖ, στη Ῥυΐις Βαβεγεῖ, απιϊοἰῖ; 4τιαπῆυτῃ 
σεῖο δαὲ συοῖ βοὴ Βαρδὶ, Ὠολ δὲξ Ἤδεδϑϑα δοῖ ἘῸ ΜΙ διπι  δῖ586 ἢ οἰμτη 
ἐξίνασ ἴπ ἱπιοττοχαϊίοης ἀϊκειΐε φυοά ἤαθεῖ, τι σοποίοῖοτα Ῥοπὶι 
ποῖ: πδὴν ἀδοδηι φππὶ Αἰ αοῇ. οἱ ἰρίταγ τηϊτοῦγόξαϑϑοῖ ἀρ ἱπίεῖο χασὶ 
ὐντιῖδ πο ἔαῖνοῖ, εὐπα ῥτέπϑ ΒΆΒοτεε, τοῖπα ἀπο: 7 ποιπο' οοποε- 
ἄενοι, ἐεἀ τεὶ τοῖ νεὶ βογίτη ψανφρρίαπι. ἔξειι οαρτίο 1 σοποϊαά παν 

ΒῈ ΒΘΟΡΗΙΒΤΊΟΙΒ ἘΜΕΝΟΗΙΒ. 

Ῥοιθα αἰδααεπῦ ἄατε φαοά ποὺ Βαρεὲ, χυΐα πον Βεβεέ ὑπύτα φοΐαπα 
ταἰυδο. δὴ χυὶ ἀδάϊξ πβόπι δοίυπι ων πόα ἀδάϊε φυοὰ ποι Βερθ - 
)λ»αὶ, οοὐ ᾳποπιοάο ποῃ Ὠδρομαὶ, πεῖρα ὑπυταῖ πδαὶ ἰἶὰ ἀϊεῖδο 
Ἔθέμπι ποῦ εἰκτίδςαι ἢοο πες παῖε βθὸ φαβηΐππι, δεὰ χποιθοὰρ 2 
κείεειησ δὲ αἰϊοσγονα, υδἰαι ποπ Βλθεγὶ Ὡϑὰ οοη αἰϊο. ρογίπ δε ἱρίσεσ 
εὐὲ ἃς εἰ αὶ ἰηἰετεογβεδεὶ “ἀποὰ αυὶβ δοη Βδρεῖ, ροϊεβανε ἀλγεῖ" 
«ἰΐετο γεγο ποβδηῖο δος βεεὶ ροϑδε, φαβετγεζεῖ δὲ ροϑεοὶξ εἰ χω ἀασα 
οἷἶτο, ποῦ βδρεω εἶδο; αὔφαα ἐΐ]ο δερεπ θειθ, σομοϊαάετεξ ἄλγε αἰδ- 
ἥυειο ροϑδε 4π0ὸ πον δίνει. ρεγεριςυπιηδε εἰ εὔτὶ ποι τεςῖδ 
κοαοϊωοροε, φυΐα οἷ» ἄατα πο εδὲ πος ἀκτε, δοὰ ἰΐὰ ἄασγα : κὲ γτετοὸ 
πυΐὶθ που Βαρδῖ, ἀδγε ροϊερέ, υϑγθὶ χγαϊδα, ἰἰδεηῦεν μάβεπδ ἄλγο ροῖ- 
δεῖ κταυδδε. ὀχροεὶδὲθ μηβερι τον ὑπο 4ποφαε δἰταὶϊο ας σαπίς. Ὡσαὲ 
96 αυδῦ ΠΟῚ εἱ παδβὰ Τεγθεγασε Ῥοϊονιῖ δτιὶ παπὶ 60 απ δῖ βοῦ 
δλονεὶ οουΐο νέώσγο ροϊδξ αχυΐα ποὰ Βαρεῖ ὑῶμε ἰδηΐαιῃ. Βοΐε» τ 
τοοῦϊΐ οαριίοδ9 ἐοἰταοξ ποσηυϊὶὶ, ἀϊοεπῖες εἴ πρυτ δοίαι δἶγε ὁ.8- 
ἐμπι δίνυε αἰϊμὰ φαοάνίν, μείνοτα εὰπὶ φαὶ ρΙΏγα Βαροῖ. δὶ σϑιὸ δα 
εἰ δοςερίθε ἀμαψον φυοὰ Βαβρεῖ: ἀεάϊε επὶμε αἰδον πστα ἐοὐαα 
μαϊουϊαδε; δὲ ἷο ἀρεῖ (ἰπφουΐπηι) Ὀπαμν ϑοΐπμα ἂρ 1110 οδἱοείαπε. 
ἰϊὶ ὠπίσαι οἴεται ἱποτγορδοπεπι 10] πίει, αἰβεπιδπὶ δετί ροϑι αὲ 
46 Βεβοαὶ φυοὰ ποῃ δεοερὶϊ; τεϊμεὶ ψαὶ νέαι δοοερὶϊ ἀεἰεο, δὲ 
κογεορίδικ δὲ ἰπῦετ δοοὶρὶ εη παι, Βαρεαλξ δοίἀπσα, υϑγαν αἰ δηϊελ 
ἀλοῖααι ἰαϊϊ, οἵδε» ᾿ΐ βοὴ δὰ δγκυσωεπίδλξοηδοι βεὰ δὰ πουδθα 
φοἰπάοαουι δεοοτηταοάανν. πϑὶπ εἱ εδϑεὶ μδες δοϊΐθο 4βδιὴ δἴϊεγωπι, 
αὶ ςοπέγανίανα ἀδοὶ, δοίνγεγε ὕὸπ Ῥοβδεῖ, δἰ ἴῃ αἰτϊὰ χποσας οαρ- 
ποηλίνας πρανεοίς. αἱρπὶα εἰ δοϊαο 6δὲ, συΐα ραγμε εσὶ ρατίίωι 5ὸΣ 5 
εαὶ, οἱ δἰπιρὶ Ἰοϊτοτ ςοης ἐϑϑετῖς, ςοποϊἀϊξατ: δὲη δηΐεπι ποῖ οοποῖα ἀξ- 
ἔτ, Ὥοδ Ροϊαεοὶ τὰ εὖ9ε δοϊυϊίο. ἴ8 οδρθξοηϊ ρα. γὙεγὸ Ῥδθϊο δαΐε 
ἐλςύ, ςοποοϑεὶδ Ὁ ποιβέέντια, πο κασι ῃ9 βετὶ 9γ ἰο κἰδπαταα. ργδοίοεος δὲ 
ἄποσιο ἴα ἐκαϊβεακοὰϊ ἀγριπβεηϊοοθσο ππροτο δυπῖ. πασὰ φορά 
δοτὶρϑασα 6δῖ, δοσιραϊ δἰδηαϊο φογρία δαΐδω εϑὲ, πῶμα ἴδ δεάεσε, 
ἔαϊοα οταῖϊο: ρει υογὰ εσαῖ, φβδσιὰο δὶ βεδζασ: διαγτιὶ ἱξίτου δ τμ- 
ὥδεας ἔαϊδα εἰ τοῦδ, τβδπὶ τέταται δαὶ ἰδίαι οταϊίομεαι οριοἰοπειενε 
6ιο ποὰ ἢος 564 ἰδ] εἰρτίβοαϊ: ὁδάεια ποῖα ταϊΐο εεἰ σἄδαι ορῖ- 
οἰοπὶρ αυδὲ δεδίἀοπίβ. ἰΐετο, πστα φαοὰ ἀϊδοῖξ ἀΐδοεηε, μος εεἰ φωοῖ ᾿ 
ἀϊοοϊεῦ ἀϊιοῖς αἰξεμα πὶ τὸ βραδὺ ταχύ (ἰὰ ενξ, ἰατάατα οεἰοτίτετλ. 
ποΣ δαΐπα ορρόπεπε αἰχί! φαοὰ ααΐε ἀϊ δεῖς, δοὰ φυοπεοάο ἀϊφτίε. εἴ, 
δΌ:) υοὰ αὶ ρεγδιαρεαι, οδἱοδιῦ ρετωιραίαως αὐΐοοι Ἰοῖππι ἀΐοσα. 
8:1 ΠῸΒ ἀϊχιὶ αποὰ αυῖ ρετατοραίοι, φεὰ φοστἀο ροταπερο δι πες 
φρ ἀϊοίπευι “οαίδοοπι Ι ΜΚ," ἰωάϊσεκμιις χαοὰ δὲδὶς, ἐεὰ οχ 409. 
ἐϊαιι, πῶσα αποὰ ἀαὶδ Ὡονϊς, ἱπυδεΐθην νεῖ ἀΐθοοπ πουϊ1} ἀαογοιο 
δπαίετῃ αἰϊογααι ἱηνθοὶὶ αἰξεσται αἰ άϊοίς, Ἰεΐε οἱ ἀπιβὸ εἰκναὶ δος ρίδα- 
φαῦ, βονέττα οοηνψοτξ. δα ᾿ἰς οἵπῆς δοζρίαιγ, ἰδὲ υογο ποὸα οποΐ 
ἀξδηι, ϑιϑὸ φαεπάδπι δεγίζαμι Βοιηΐμονε μγαϑῦεν ἰρδῦσε Βοιδνίδοια δἰ 
“ἴηβαὶοθ ἢοιιίαδα. βδηὶ ἤόοιηο, εἰ φοϊςχαϊὰ οοπππαηε δεῖ, ποπ ἢος 
αἰϊᾳτυὰ, »οὰ χαιὶς φαϊρρίατι υεὶ δά οἱἱ φαϊὰ γεὶ ἡυοτδοάο νεὶ εἰαο- 
φεοῦϊ «αἰ ρμέαει: οἰρειδοαῖ.. βάετα σοηθπαι ἰπ φακερῖοβο αἰτοτα (ο- 
τάδε εἰ (οτίεσοαι νουεῖσαν σἷπε ὁλάσια δὲ δὴ ἀἴνοῦβδ, ΒηΜᾺ δἰτογωαι 129 
Ἀοὺ οἰαφοϊα, αὐέσταια φαλ]ὸ οἰρυίβοοι. ἡπαῦε βοὴ ἤει Βοὺ δσρο- 
ϑπτα. πάααθ γεγϑ Ἐχρουΐθο τοί Βοπήποιι ἰδοὶς, δοὰ 18 οοιν- 
σεῖο, ἰά φαϑά εν εσπιπνῖπο, 6486 ἰὰ ἔρευτα χαοὰ δος αἰδᾳπτά. εἷς 
δηΐπι Ὡς πὶ δος αἰϊφαϊά εἰνε, μόνη οἷϊ ἰὰ ἴρυίαπι χαρὰ (αἰ δε, οἱ εἰς ἰά 
ἔρϑαπι χασά ποιηο. δα εἱ φὰς αἷςαῖ ἰά φυοὰ ἐχροηίθιγ, ποῦ 6866 ἰά 
ἔρεμαι φυοὰ Πσο εἰϊαοία, ἐεὰ ἰὰ ἔρουτι φαοά χαδίο, φαϊεφαδαι τοίετι: 
στὶϊ σπὶπι εἰ μεῖο τοῖνναδϑ ρυδσίοσ υνη το 8 ὩπΏτη ἐἰπημία, πὶ Βοιπο. ρρω- 
τεῖτρισατ Ὡσῃ διθε σσποφδον ἀπε, ἔος Αἰ φυϊὰ δε56 φαοά οοπιταυσττες 
πι]τ8 διεγιθαίσον, 5οὰ νοὶ φαπηίατα νεὶ φααὶς υεὶ αὰ εἰ χαϊά νεὶ 
αΐπ κεποετ αἰἰπὰ χοπρρίατι νἱβηϊβοανο. 10 

33. Ομιπῖπο δπῆίοτω ἐὰ ἀϊοραυμοπὶ 9 ἃ ἀϊοξοπε ξυτορῖλε ϑειο- 
Ῥετ ορροείππη οἱ ες 4πὸ αὐζαυοεπῖδο ἀποίϊαν ετὶϊ εοἰδῶο. πτροῖλ 
εἰ εἰ σοιπροιίξοπε φαπιῖαις ἀγρυμεϊαξο, φοϊ πο οπξ ρεγ ἀϊνιοὶο- 
περὶ, δὶ ὁχ ἀἰνϊοίοης, βὲτ σοι ροσίσπεια. τγαγεαϑ εἰ ὁχ ἀοοδοῖα 
δοιῖο ἀγρυδίατ, ἐταυῖὶς δοςθβηΐῃ ετἰϊ δοϊαξὶο, σὶ γεγο ἐα βγανί, δοιεμπα. 
σι ἀαΐθπι ὁχ Ποιποτγτηῖα, ᾿ἰςεὶ σρρονίτονα ποτπεη ἀϊοοπάο βοΐνετα, 
πῖρπῖα δἱ ἐσ δγριπαθαβδῖϊοπε δε οιυτ πἰ ποραβάο ἀϊοαῖαγ ποῖ δϑϑδ 
ἀπὶπιαΐαπι, οϑἔαπάδίπγ ἐπ56 ατήτηδίθτη. σοὶ τεσροπάεη ἀϊπὶς ἕν 
εὐἰπιαῖτπι, ἰΠ6 δυῖθπι τὶ ἀγβεππεη δῖ σους πεῖς Θὲ86 δηϊποαξτιτω, 
ἀΐςοτθ ορογίδε δἰδ6 δηϊβιδίῃσβ. δἰ πο το (δοϊδη ἄντα δδὲ εἰ ἐῶ ὅα- (Ὁ 
θολὰ. αἕ εἰ εκ νἱανιξα μως ἀϊοιουΐς ἀαοίατα λ ἀὐξυταθηίτιο, 



8Ὲ ΒΟΡΗΙΒΤΊΙΟΙΒ ἘΠῈΝΟΗ]Β. 

ὀφρουΐίενα εὐῖξ ϑοϊαιίο. Ὑϑἶπε πῦπι χαοᾶ ποῖ μαρεῖ, ἄλγε αἴξψιις 
Ῥοίονεῖ δὴ ποῦ ροῖεδὶ φυοὰ ποι Βαβεῖ, δεὰ φαοτηοάο ποὺ Βεαρειῖῖΐ 
τξ Ὀπάτη βοϊατη ἰδίαι. πτπι, ᾳαοά εοἰξ, ἀϊεοξμϑ δὰ ἱπυθμίθϑ δῖε 
4εἀ ποῦ 4π2ο μεῖξ. οἵ, πῦτη φυοά Ρεγδαθαὶαὶ, οδἰοδιῖ φϑὰ πο 
υλπάο. εἰπεϊίτον εἴ ἐπ δἰ ἰΐδ εἰυδβεοὰι οδρεϊοπίβι εϑὲ ἐβοϊεπάπαι, 

34. Οὐοά τετὸ δὰ σδρίζουες 4ὰ86 εχ διοίἀεπὶδ ἀβοπηϊαγ, ππὰ 
δὲ εαάδτι εὐ οταπίατη δοϊθεο. παῖ χαΐα ἱποεγίη οὐξ χαπαπάο ἢ» 
ἐδηάσπι εἷξ ἀδ τὸ φαοὰ δοοϊἀοητὶ ἰπεδῖ, ὃς ἰὼ πόηπα φαϊάετα Βοο 

20 νἱάεῖπε εἰ τοῖφο σοποεάπηξ, ἰπ αἰϊο γεγο πεβδδὲ εθδ πεοοδϑδγίατ, 
ἀϊεεπιἀππι ἐσὲ ἰκίτατ, δοοοταπιοαϊα δά Ἵποθθ5 εδάδμ δοϊαϊίοπε, ποὶ 
ε98ε πεοδδβατίιπη, οροτῖεϊ δαΐθπι μαρευς πῃ ῥτοιρῖα ἘχεῖΆΡΒιτι, 

οἄ ῥγοΐεγαιαιτ. δαηξ δαΐετα οἴβπες 886 διζυπιεπίδιϊομβϑ εχ δοςὶ- 
δῖε, δοῖθης ἀαοά δηπὶ ἰηϊεντοραίΐοττ ποϑεϊῃ δαπι 4 βεοεάϊ 

απὶ αὶ ΔΡε᾿οηϑυϑ δο17 πῦτα μλεὸ βέδϊιδ ἴθπτα ἐοξ ορῃσ, πυταχαϊὰ 
μῖς οδπὶδ ἴπτιϑ εδὲ ραϊεγῖ πυπισαϊὰ ραῦςα ῥϑαοὶς υἱοῖριβ δοςερία 
Ῥαῦοδ δοη!7 ρεγρίοπαπι δπὶπι εεὲ ἱπ ᾿ἷ8 Ομ θῸ5 ΒΟΏ πθεεϑεβε 6888 
τἰ συοὰ ἀο δοείάοπιε νετα ἀϊοϊϊατ, εἴδτο ἂς τὸ ρθ8 υϑγε ἀϊςδίογ, 
ΒΆΠΙ ἰῃ ἰΐθ φοὶ 5 χσυδε δϑεουπάσιι δεοϑηϊίααι ἱπαϊπετεητα σὲ Ὁπῦτα 
δαπξ, οχημία υἱάδηῖτιν Ἄδάετη ἰηθθδ8. εἰ τέτοὸ φυοά δεβὲ Ῥοπῦμι, ΠΟ8 

ὁ ἰάδτα δὶ διϑο Ὀοηῦτ εἰ ἴοτε ἰδιεστογβιάσιπ. ποαπὲ εἰ χαὶ δοοοάϊξ 
ψοὶ δρφοοηναθ εοξ, ἑάοτα εδὲ δοςεἀεπξετῃ γοὶ δρϑοοηϑῦσα ε886 εἰ (σ- 
εΕἰδεῦτα εὐ8ε. ἰΐαζῃθ ποὺ δἱ (ουδουχ ΠΟΥΪ, δατη γεγο ααΐ δούθαϊς 
πΟΌ πονὶ, ργορίοτοα δαπάσωυι πουὶ δὲ ΠΟἢ πουΐ. πεᾷπε εἰ Ἀος δεὲ 
ΟΡῸ9 πιουθειθ εδὲ, ἰάθ0 τρδϑπι εϑὲ ορῦδ, δε τοὶ ροβϑεϑεῖο γεὶ τϑὲ 
γεὶ αἰϊοὰά χαοάνίδ. δοάετη πποάο οἱ ἴπ δἰϊΐδ δ6ὲ γε Βαβοῖ. δοἰντιηϊ 
ὡαῖοπι μας σδρίϊοιθο ποπη  ὶὶ ἀἰδπρτιοπάο ἱπιοττοζοθομει : δἰστξ 
δὐΐπι βογὶ ρόδα ;Ὡξ ἐδάφη τοῦ δοϊαϊογ εἰ ἱξιογεῖασ, ΟῚ ἸΑΣΘΕΏ 86- 
«πάντῃ ἰάεδια, σΌτη ἰρίταν εὔγθ αὶ δοσϑαϊ! πο οορηοδοδης, Οοτίθο- 

40 οἴπη υεσοὸ οοβποϑοαπὶ, ἰάοτη 80 ςοζπόδοογο οἱ ἰφβόγατο [δ θΏΟΥ, ΠΟ 
ἤδιηει δούεια πιοάο. αἰσαὶ Ῥτίτουμι πάθην, δἱονι ἴωτα ἀἰχζαναε, 
σροτίεὶ εαγαωι ἀγβυϊεηϊκδβοποτη, 4086 ὁχ εοάετι ἰοοο ἀπςυπηῖατ, 
ϑαηράστα 6586 οογγδοϊουοι: δ δπΐδεν Ὧπ ΕΤΣ δοϊ πο, οἱ σαὶ 
ΟῚ ΟΧ γόγροὸ σοκηοίοαγο, 86 ἐχ γυεγβὸ δϑε δῃξ ποῦο Ἐεὸς μαὶ 
δἴϊεσϊαπι 6486 ἰάεια ἀχίομια δυτηαὶ. τεϊατὶ οἱ μὶς εξ ραδῖοδσγ, εἴ εδὲ 
ὅπ... τἱ εηἰπὶ ἴῃ χαϊνυδάατα ἰὰ γεύστο οἷξ, Ἰάσπεχτε ροροὶϊ δοίγὶ οἱ 
ἑγμοτανῖ, δὲ σεῖτε Βας ἀϊσῖα δοίαιίο παὶϊο χθοάο αἱ. οεϊδγοχι 
Βὶδ} νοϊαϊ οαιπνάδωι αυβυβοθηϊδιίομετα Ρ] ατῖρυ υἱτι9 ἰθόσασθ: δῖα 
τε πῸ" συϊαδοῦπσας ρεοοδεὶ ραϊείδο!ο δοϊαεῖο δεῖ. πδῖὰ βοτὶ ροῖ. 

20 δεῖ υἱ φαὶο ἰ ἰαϊδαπε ει96 ςοηῃοϊησοι, πηνὰς δαΐεσα, πο οὐἱοη- 
ἄαι; αἰραῖα δοϊνεη διξατηοπίδιϊοπειω Ζεποβᾶθ, απὸ οοποϊαἀίτωας νἰ- 
ΜΠ ροθι6 τπουετῖ. φυδργορῖογ εἰ εἰ χϑὶθ γεϑροῃ θη: πἰϊδξωσ ἀγζαὰ- 
τοθρίδθο ἀυσεγθ ἰδωχιαχα δὰ προι.: 8116, Ῥδεςαῖ, εἴδη εἱ ἀδοῖδϑ 
σβί δῖα: οουεἰπαάδί, ψαΐα ποπ εξ ἤβεὸ δοϊαϊίο. ετδὲ δωΐτηι δοϊυδο ρὰ- 
Ἰοίλοο [αϊοὶ 27 οκιεπεὶ, οσἱσπάσπο στ ἐδἰδαϑ οἷς, δἱ ἱξίατ ὁὀρρομεδη8 
ἘΐΪΒῚΪ σοθοϊηοῖξε, οἷνε Ὑογαχ εἶτα ἐδ δυτω οὐπιοῖαῦ οηϊοοῦο εοἱ- 
Ἐξετε, εἴα τεὶ ἀθοίαταῖίο δοϊπεῖο εξ. ἂπ ἐογιαδοὶϑ δοο ἴῃ χφυϊδυφάδια 
τραυθῶῖγα 8181] Ῥτοίθεῖ, ὁδοὰ ἰπ ῖ5 ςαρεομιμτι 5ε μος χαϊάετη υἱ. 
ἀοτὶ ροίοοῖ. πλιὸ εἰ (οτίδοιιε βουὶϊ εϑϑεὲ (ογίδοτιτη, εἰ ετα (αὶ δο- 
οδάϊε διὸ εἴπ ααὶ δοοεὰϊ.. δεά Ἵοοοϊωορίς ἰάσπι δοῖγθ δ6 ποϑοίγα, 

40 τοϊπτὶ Δἰθυσα 689ὲ δοἶτγθ, τοδί στηπ ὙΟΤῸ ο᾽86 ἐβμόγατγο : δῖος δτΐω ἑάστα 
πονὶς δὲ 5058 ΠΟΥΣ: Πομ ἰαπιεσι ϑεοιπ ἀῶ ῥάδτῃ. Ὑόστος Ἀἰς οἱ ἰὰ 
ηαοὰ δροοάϊε, σὲ Οοτέρουτη δεῖς ε886 1ὰ χαρά δεςεαὶὲ εἰ εὐθ8 Οοτίε- 
σαν. δἱτα εν σὲ ἰἱ πο αἀἰκίπιτα, Ῥεοοιτπῖ εἰ χοὶ ἰϊα δοἰναπὶ σδρεῖον 
βαῖα, ἀἰςςηϊε 8 ΟἸΠΠΦΙΩ ΒΟΤΩΘΤΌΙΗ δὲ χπΌΪταπὶ εἰ ρδποασι 6686. δἱδιήαῃ 
εἰ, εὗτα πὶ ΝΠ οοποϊπἀδῖπτ, μου ρταρεῖοστηίθδο γόττη τοιούχιοτηδι δι88 
ζαϊϑδηϊασ (οπυθεπι δηΐπι πυτηδγώτα εἰ τβα]ξατα 6286 δἰ ΡΔΌςΌΣΩ), ὑΤῸ- 
ἀεοῖο Ῥεοςαπί. δαβὶ εἰΐατι χαὶ εχ ἀπρίϊοϊϊαιϊς ἀϊδεοίνιος μοα. 27 }10- 
ξἴσαιοις, χαῖθηδ σοποϊπάϊειν ἔπππη εδ8ς δαὶ β]ΐατο δὐὶ δουνυυπι. 

480 δυχεὶ ροτερίοιπτα εαὶ, οἱ ἐσ του ρβ!ςσιίαῖε υἱάδῖον δαπιὶ εἰθηομας, 
Ρα6 ἐδ οἱ ὩοτπδΣ γεὶ οὐδο Ῥτορτὶε πιθοτίπη ἀϊοαῖατ: ἥττας 
τϑτὸ δεϑὲ ππξας ΑἸ απε, τεεοο ἀϊοῖϊξ ργορτίθ, δὶ ἀοτηίηη ες ΔΕ; δά 
δα δεοϊἀσηϊε οδὲ δος σοβυροιῖο. εδίως ἢος ἐπαπι7 εἴδει. δος 
ππλεαι εἰ Α]16: δος ἐφίνας ἐδὲ ἔπι. Ἀπ, χαοπίαπε δος ἀξ πὶ εἷξ οἱ 
ἴπαϑ εἰ Β]ϊπ8, ποι ἰᾶππεπ ἴππ8 Δ]ΐυ8. Βυΐο δἰ πι}}16 6ϑὲ εἰ ςἀρξίο 45ὰ 
οοροἰαάξπτ δἰ σποὰ βοθωδι 686 τῶν καχῶν (ἑὰ εὐλ πιαὶ ΟΓΌΤΆ), φιῖα 
Ῥιυάοπεα δεῖ ὁεϊεπα τϑαΐοστιηι. δοὰ μοῦ εδε6 Βοτῶμι ποὸΒ ἀϊοῖτις 

10 πε ατίαπι, δὰ Ἰαπιατι ἡδ ποτ οἰ βοαί. απὶ οἱ ἰοτῖο πιοΐς 
ἀπίατίασι ἀἰοίτν (οἰεπ το ρῳ ἐιοτοΐρεια θι20 τῶν ζῴων, ἱὰ οὶ 

᾿ἀλπιεμος υἴγυσηαυο, ἀπὶ (δεῖα δὰ αἰϊχαίὰ ςοπιραταϊίοπο, δὸς 
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ΒΕ πιΔ τιτΆ, ΠΣ ἔδτη 6ῈᾺ 648 ΘΟΤΌΠΝ ῬΌΒΕΘΙΔΙΟΈΟΤΑ), εἰέαμ εἰ χυΐὰ δὰ 
τρδῖα ἴξὰ τεΐεσγαίαν πὸ δἰιχυϊα ἀϊείτατ εὑϑε δἰϊοπία, ον ἰὰ τῶν κακῶν 
(ἰά δαὶ ππδίοστμι) εδὲ: δεὰ ἤος Ὡοπ δοῖ οππηΐπο δὲ δεδρ ἐεῖξεν τῶν 
κακῶν. ἘΓρῸ Ῥτορίογ εἰβτιϊβοδιίοποτη φυράκπέεπαε εἴ οἰταρ ϊοϊτον δος 
«ορίασι νυἱάεϊος εἰεποῖυε. δὲ ἔογίδφβε ςοβιίπρίε οἱ αἰἰχαϊά Βοπστα 
εἰϊ τῶν κακῶν ᾿ἰξατίδπι; ποη ἔδπισε ἱπ [δὲ ἀγβυτηεβιδύοπς, σεὰ μοι 
μι 111, δοῖπο δἰϊψαοὰ πιαποϊρίαπι Βοπαπι ργανὶ ἀοπιίηϊ 7 σχααυχαδα 
ἴοτίδιδα π εἰς φαϊάετη δεὶ τα] ἐρ]ἰςίταα: ἡεαπα οπίπι οἱ Βοβαπι ες 
οἱ Βυΐῃε εεὶ, σοπίυπεϊίπι ΄θοαπα εδὲ Βοπῦσα Βυδι. σαὶπ πα {πὰ 
φαίάεεα, οἴσα ἀἰείπεοο Βοτηΐηθτι ει τῶν ζῴων, τυ! εἰ ατίαπι ἀεοἰρίτατ. 
ΒΟῺ δηΐπι δὶ 4πιδηάο αἰ σαί οἰβτιίβοουθαο δυρρτδδιᾶ αἰϊχια Ρᾶτιε, ἰά 50 
ἀλοῖτατ πα εἰρ ἰοίξετ. πᾶτὰ δἰ αἰποιάϊο νϑγϑὰ ῥγοπαπίδίο “ἀδ ταϊηὶ 
1δαάοτο" δἰβηιβοδσοια, υδἰαιὶ ἀδ τοῖμὶ μῆνιν ἄειδε ϑεώ, 

25. Αὐξαπιοπίδοπειδ δυξετ ἐς εὸ ἀποῖδο, φυοά ῥτορτίδ ἀἱοῖ- 
τος Βοα γεὶ φηκάεπέεωαε τοὶ δἰΐςο δὶ υοὶ χποάδιιταοῦο γεὶ δὰ αἹ}- 
ηαϊά, ποι εἰ ρ οἶτον δοϊνεπάδο δυιδὲ ρογρεβήσπαο εοποίπρίομθιθ 
ξολϊαΐατν οὐπὶ εοπίταἀϊοϊίοπο, πὶ ἰμ εἰ ἔραῦας ἂν αἰϊαυϊά εἰαρτροάϊ ἰπ 
δὰ ςουϊπβαὶ. παπὶ ςοπίτασία εἴ ορροιΐία δὲ δέ βεμδιῖο δς ποραϊϊο 
Φτο ΡΠ οἰδεῖ φυϊάεπι οἰάδτι τεὶ ἰπδθθδ πεχαεῦμῖ; ἐεὰ 480 πιΐβις 78. 

οἄλτα- 
ταοάο, δαὶ αἰδεσιπὶ φαδάδηΐθπαβ δἸξεττιπὶ διτα ] οἶτοσ ἱποὶξ, εἰ} Ῥτα» 
δΙΒοΣ. φᾶτε δἱ δ)ίθσοση οἰκιρ] οἶον ἀϊοϊτος αἰξογτα χαδἀαπίεπα, 
πομάυτη οδὲ εἰδποῖπδ. μος δαΐθιι ἐδ εοποϊποίοης δά ςοπίγεἀϊοϊϊ9- 30 
Βετα Ο]]αΐδ ἐρϑοϊδηἀαπι δθῈ, οἴππεϑ δηΐστα οἰμεπνοάϊ ἀγβτπιεινδ- 
τίοποβθ μος μαρϑης. βετίωϑ ροῖοοξ οἱ φαοὰ πη εθὲ 4117 αἴσαὶ δἰ ψαϊὰ 
οἱ ἰά ψποά ποι εϑὶ. ϑἴπηι ταϊοπο, φποά δὶ, ποι στίξ, αὐ] πο ετὶξ 
δἰϊ ᾳτιιὰ δογατν χμδε δυηξ. βοτῖπϑ ροϊεϑὲ πὶ ἰάσπι εἶπιαὶ ἰἰφοΐάο ἱατεῖ 
ἃς ΒδιοτοεΣ βογῖμϑ ρονοϑ πὶ ἰάφιαι οἰάδειη οἰπι] ογοάαϊ δὲ ποῦ ογθ- 
ἀριΐ δὰ Ἰθηθθ διθθ δφυϊὰ σὲ δ53ὲ δὶπιρ!οὐϊοτ ἰάθυν διηὶ7 χαοὰ 
ΨΟΙΟ ὩΟΩ δεῖ, βοὴ δἱ δὲ αἰϊχαϊά, ρεορίογθα δἰϊατω οἰραρίἐείθον εσὲς 
μεας δἱ ᾿φαίάο ἰαγαὶ μος εἰ φυδάδπξεπιιδ, πεοεββα δὲ ϑέπι Ἰἰχαϊὰο 
ἴπσαγεῖ (εἴοωΐπ ἱμγᾶμθ δα Ρεϊοταϑαγαπι, ἀὰπὶ ροΐίογας, ἰἰφοῖάο ταταξ 
Ἀος δοΐατα, δεά ποῖ δἰσηρίιοϊτον Ἰἰχοΐάο αγαῖ); βεο αηὶ βάσιιι βοβ ὃ 
Βαρεῖ, ογεάϊε, δἰμοὶ δ αποάπο δεῖ αγρυπδϑηΐαο 11 πὰ δυηάσια 
δἰϊχψοϊὰ δἰδια! ἔαϊθο οἱ υετὲ ἀΐοεγο οϑέεπιζατ. Ὑϑσιηη ἀαὶα ποι [οὶ ϊθ 
Διο! ρίτας πἴχαπε ΠἸμὰ σύν ἐἐοὶἐδ»' ἀρτανάππι οἷς δ υϑταεετα οδθα 
δῷ δὰ πιεπάδοειω δε, δορβἑφιωλ οχρι δία ἀἰ Ὡς 16 υἱάείασ, φοεὰ 
ἘΔΆΔ νεῖαὲ δυσάστα ερ  μρα χυϊάοτα 6686 χηδβάδοεσα, αυδάδηϊο. 
τῶ Δυΐδβα Ὑεγάσειῃ Ὑεὶ ἀδ δ]ίχυο; παὶ εθ66 σέτα σιδείαδπι, γογα 
δυΐετι δἰ τβρ] ει ξε τ ΠΟῚ Φα68. δἰ ἰδ 60 τος Ἀδθδὶ ἰη Ἡΐ» ᾿ἰταϊ δῆς 
αδαι, δὰ αἰϊχαϊά, αἰϊοα δί, αἰυχαδπὰο : οπιπος εηΐπι μαϊπδπιοὰϊ ἀτρῶς 
τοθηἰδίομος πίπο Ργοβοϊβοππίιτγ. δϑῖμε δαηϊίδδ γε] ἀϊνὶ τα τοϑ Βομαῖ 
τοὦ πωρτιάδυ ας ποι τοςΐα υἱομ βοὴ εϑὲ γθϑ βομα: οὶ ἱξίξυτ γεδ 10 
Βοβα εἴ ὕἤοῖ βοπα, πυπᾳαίὰ Βότιθ υδίοιθ δαὶ ἱπ εἰν ἰαῖθ ροίοπέθμ 
626 δοπῦτο ομὲ7 δεὰ αἰϊφοοπιάο μος βὸῃ οϑεὲ τηεϊΐπδ: ἑάϑτηῃ ἱρίτας 
εἰάδην 6δ8ὲ βοβασα δὲ ποὲὶι βόκασω. δὴ ηἰδιὶ ὑσο δεῖ, σποά δἰπιρ]:- 
οἰϊεν εδὲ Βοπται, Βαὶς πο 6998 Βοπημι νεΐ μαῖο ἐυιάνει 6486 δὰ 
πϑτα, ΠΟΒ ἴδηθεα Βος ἴείθρογε δυϊ ΠΟΒ δος ἰοςο7 πῦτη χαρά πο]]εὲ 
Ῥτυάεη., τρδίαπι εδὲ7 ποὺ ττὶὶὶ δαΐδτη ρογάδεγο χαοὰ δϑὲ βομτηις 
τεοΐττο ἰρίες εἰ σποά δεὲ Βοπῶτα. πον δϑῖ δηΐπὶ ἰά δα, οἱ χαΐδ ἀϊοδὲ 
Ῥοπῶσω εδὲ τηλίαπι, οὲ βοίμοια ρογάθυο δ8ε σαί ατη. δἰ σπί ἑϊοτ δοὶ- 
νοπὰὰ καὶ δρρυπιδηῖλθο ἀς ἔα: πὴ δηΐτι δὶ ἕυτ οδὶ γϑε τηδία, οἰΐδω, 
δΌπι ἐπ ῤϑὶς εδὶ τες τηαΐα, χοὶ Ἰρήτοτ ΘΌτι τπ]Ὲ οᾶρεγθ, ΠΟ π ΤΕ τπ8- 
᾿απι ναἱξ δεὰ βόπιδα, χαία ἔχγειι σαρετγε δϑοὲ γεβ Βοπᾶ. εἴ ὑβότρῃϑ 90 
αθάμπε 6δϑὲ τϑὲ πδδΐβ, ὩῸπ ἰάπιθα ρογάεγε τηουρίτα. παησυϊὰ ἑῃδίωτα ἡ 
δεῖ ορίδδέλϊηθ χίιαπα ἰηϊπιοῖτιπι εἰ ἰπεῖε χυᾶνα ἰηΐβοῖ6 7 αἰἴχοί ἰβίαϑια 
τηοτὶ εεἰ οριλριηθ φαδτα τηοτὶ ἰαδε86. πῶμα ἰποῖυπι οδὲ πὰ σαδτοσαθ 
Βδβογεῖ χῦδθ ἵδπιθη εχ δοεπίδι δ θὰ χαῖρ ἱπαϊςαυετὶς, οδροοὶ 
δὰ δεπϊοσιία δἷξ, ταί δῃπὶ ]εγο: ἰάεαι ἰρίτιγ 6δὲ ᾿ἸὈϑξυτη δὲ Π0. ἰδ. 

᾿οοίαπι 6846 πἰδὲὶϊ νοϊδῖ, υϑἰατὶ οἱ εχ δεπίξηϊί ἱπάίοαη τ δἷξ. πῸ8 
Βηΐτα οἱ ἰαδῖατα οδὲ Βος γοῖ εἷς, οἰΐδεα οἰτωρ  Ἰοΐξετ δϑὲ ἰμόῖαμι. οἰ δα ἐν. ν 

Ν2 ᾿ 
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εαπὶ Πδθο ἰμἰαϑία οἰηξ, π[Ώ}1 ρυοπίβεξ χπὸ τὰϊπυϑ δα ἀΐοετε ἰαϑίστπι 
οἷϊ. ὩΟῊ δηΐπι δἱ ἰαϑίωτι οἱ δὰ ἄΐςογε, βεοαϑϑε δϑξ δὰ ἰυδία εβδ6, 

διπδδιποάυτι πες δὲ πο εδὲ εα ἀΐςεγθ, πθοϑϑ8εὲ δεῖ δὰ 6886 αἰϊίϊ8. 
δἰτα τος οπὶπὶ εἰ ἀε τερὺυς ἰμδεῖ9 οοὶ δεεπάσπι. ἰΐάχια ὩοΩ δὲ ἐδ 
ἄσδε ἀϊουπίαγ ἱπιπδια σαπὶ, ργορίεγεα φυὶ ἀϊοῖξ ἰηἰαεῖα υἱποῖῖ: εἃ 
πδίησαε ἀϊοίς 486 ἀϊοῖα δαπὶ ἰπδὲα, δἰπιρ]ἰοϊτες δαΐετι εἴ δὰ ἔεγθῃ- 
ἄπχα τηϊ δία. ; - 

26. 12 δυΐετι δγρτιπιθηϊδι:οπῖρθαβ απδε ἐσ ἀεβηϊίομς εἰδμομὶ 
ἐχεϊδιαπῖ, Ρῥγοῦϊ οἰθποπαδ ἀεδοσ ρίας δηθὰ ἰαἰϊ, οσουγτεπάσπι εξ 
οοποϊπδίοπο ἀὰ ςοπεχαάϊοϊοῃετη ἐχαπιϊπαῖω, φαοπιοῖο ετὶϊ εἰβάδηι 
εἴ δεουπάυπι ἰάοτι εἰ δὰ ἰάδπι, εἰ εοάεπι τηοάο εἰ εοάεπι ᾿επιρογα. 
χαοάεὶ φαΐδ ἂὸ ἱπίἴο τοξεῖαγ, πο 6ϑβὲ οἱ ἰδιεπάτπι, φααϑὶ ποπ Ρροδϑι} 
ἰάεπι 6586 οἱ ἀπρίαπι οἱ πο ἀπρίαπι, δεὰ οοποεάεπάμσα, ποὴ δἰ 
ἴλιηεη αἱ βοτῖ οἰθηομαπι ἴῃ ἐρεῖ μο εδὲ. δαπὶ δαΐοπι Οπηπθ6 ΒΔ 
διζυχηοηἰοιϊίοποο εχ μοὺ ἰοςο. ἤπτὰ αὶ ὑποιασιοάφας πουὶξ 6686 

40 Ὡπυπιαποάᾳῃθρ, τατα πουϊ. 7 οἱ αὶ ἱξπογαὶ ἰἰάθπα 7 φεὰ βεγὶ ροΐεδε 
πὶ αἰϊφουΐθ δοίδπε Οοτίϑουπι 6686 (οτγίϑουπι, ἱξμοτοῖ δὰπὶ 6686 Ἰηπδὶ- 
οὐτη: ἰῶσαε εαπάεπι γοῖι εἴ 8οἰϊ εἰ ἱβπογαῖ. εἱ τΌγδαϑ, πὰπι χαδάτι- 
οαυβίτοτι τποΌΒΙἴο στπδΐὰ8 οὐὲ7 δεὰ βετὶ ροίϊεδὶ εχ ἐγίοαρίεο φηδάτγι- 
Ἄυρίζταχα κι Ἰοπριταἀίπεια: τμαῖπδ δαΐδτα δδὲ ταΐπογα ταϑῖι8: ἰρίξυγ 86 
ἦρϑθο ταδίῃϑ εδὲ οἵ" παυϊποϑ. 

21. Οὕδε τετὸ εχ δὸ ἀπουπῆιγ χαρτὶ ροειυ]αΐοτ οἱ δυτηϊατ 
δεϑίζασω ἰπἰο Ργοροβίξαπι, ρεγοοπίδπει χυϊάφτ, οἱ ἰὰ γιναπιεβζατα 

οἷἵ, πο δυηὶ οοποδάεπάδο, η6 ἴπαι αϊάεπι δὶ ργορδῃ}]6 δἱξ δὰπι υθσα 
ἄϊξετα. δὶπ δὺ ἱπίεἰο ἰὰ Ἰαιπεγῖς, δὰ ροδίγεπιυτα ἱφπιογαπα ρτορίογ 
Βιυϊασταοάϊ ἀτρατπιεπιαιίουιπι υἱίαπι ἴπ ἰρϑαπι ἱπιογγοραπῖεσι εδὶ τα- 
Ἰοτφαεπάα, οδὰ φαΐ ποι Βεπθ ἀϊβρυϊαγιξ, πᾶπὶ εἰθηςῆυς ἴὰπι ἀφτηιτι 
εδὶ, οὔπι δΥ]]οριδπιαδ Ἔχϑεγο τ δπα 60 φαοά δΡ ἱπίο ᾳπδδδίξτσε ἔυ. 

Ὧο ἀεἰπάε φυοά ἀδλίατι ἰὰ εἰξ, ποθ φπδεὶ δἀνεγδαγία 60 ᾿βΏγιιβ διδεῖ, 
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δ6ἃ ημαδὶ ἀγρυτηθαΐδλη 40 ρτγοβαίαττις οοπέγαγιπσο χαδιι ἰῃ ραγοχαίθι- ἡ 
οὐ 5 ἰδοοπε. 

28. Οὔδε δυϊξίη εχ οοσπιδεσπιεηῖο ργοβαπῆ, ἱπ ἱρὰ ἀγξτιπιθηΐα- 
«ἴσπο 1Ππὰ νἱείππι σοπιίμεγθ οϑιθιάδπειγ. εϑὲ δυΐδτι ἀπρίοχ οομδα- 
ᾳαεηἕαπι οοπεεουῖίο. δαὶ δαὶπι αἰ ρατγιϊοαϊαγὶ ππίνοτβαὶα ςομϑε απ 
δὶ, ραϊὰ Βοπιϊπὶ δπίπιαὶ, χαΐα ροδιαϊαῖαγ, δὶ ἤος στα 1110 ἱπποῖπτα 
651, εἴλαιι [Ππὰ οαπι μος 6896 σοππεχτπι; δαξ δεςαπάϊπι ορροϑιίεῖο- 
δ εθ, φαΐα εἰ μος {||} ἀν αν μήν 6ϑὲ, δἰΐαπι ορροδίϊατα ορροδιῖο ςοῦ- 
δεηπθῃ8 6286 υἱάείητ. πᾶς εἰ Με]15ο] ἀγρυπιοπίαο οτία δϑὲ. ποτὰ 
εἱ φαοὰ 6εὲ φεηίϊαμα, Βαρθεῖ ῥυϊποϊρίαπι, οὔατα ἱπρεπίτοσα ποὺ μα- 
Ῥεγα ροϑίαϊας δἱρὶ οοπεςᾶϊ: δας δὲ οδδίαπι δδὲ ἱπρεπίταπι, εδὲ εἴασα 

820 ἱπβπίϊαπι, δεὰ Ἀοο ποὸὰ ἰΐὰ δδῖ: σοῦγοσγδο δαἷπι οτάΐης γαἰοὶ οου- 
δεουῖο. 

29. ἴπ ἰδὲ δαΐεπι {τι ῥσορίεγ αἰΐφαδτα δἀξθοϊϊοποτα οοποΐα- 
ἄσππι, υἱάετε ορογίεϊ δὴ δἰίσαο επιρὶο πιμ}}ο πιΐπαδ ἐνθηὶδὲ ἱπηρου- 
δἰδῖϊε : ἀεῖπάς μος ραϊείδοιεπάππι εδὲ, ἂς ἀϊσεπάστα 86 ἰὰ οοποθ- 
δἷδθ6 ὩΟῊ ααδδὶ δἰ δὶ υἱάἀδγεῖασ, αϑὰ ψυαδὶ δὰ ἀϊδραϊδιίοπεπι δαϑεῖ δο- 
οοπιποάδπάυπι; [116 δαΐεπι ποσὶ ἐδὲ αδπ8 δὰ ἀϊεραϊαἴοπετη. 

80. δεὰ κάνετδαδ ἐῶ 4ιδε εχ ρί αγιΡῸ8 ἰπιοστοβδοπίθας ἀπδτα 
ἕαοϊαπι, δἰατῖῖτα ἀπ βεπάα εεὶ ἀεβηῖο. ἱπίεγγοβθεο πδιωψαα τμᾶὰ δδὲ, 
κἀ σχαδῖὴ ὑπὸ εεὶ γεβροηδῖο. χιᾶγε δος ρίαγα ἀθ πο πες ὑπῦπὶ 6 

δ ταῦ δ, δοὰ ὑπῦτα ἀ6 Ὀπο τοὶ δίδιτηδπάσω υοἱ περαηάυση. εἰοαϊ δαΐεια 
ἐπ Βουποηγτηίδ δοοίαϊξ, φαὶδ ἱπίογάππι υἱγίθαθ6 δἰρηίβοαῖο, ἰηϊοτάπστη 
παυιτὶ ἱπεδὲ αἰςγι αν, ἃἀ6ο αἱ σππη ΠΟ 511 δἰπιρίεχ ἱπιθιτορδῦο, χαὶ 
δ ἰἰεϊξοῦ τεδροπάοπε, Ὠ18}} ἰπάε ἱποοτππιο ἀὶ ραζδδίογ, δἰ πη} τΐοτ εἴ ἴῃ 
Βϊ, 4ααπάο τεΐ ρίαγα υπὶ τοὶ ππῦμι το [Εἰ5 ἱπεδὲ δαὶ ὩοΩ ἱποϑὲ, ΠΕ] οἱ 
«αἱ εἰτυρ ϊεΐξες ςοποοδϑὶξ δὲ μος ρεοοδίπθπι ἀἀπιϊοίξ, τερυξηδη5 οοἰ] ρὶ- 
ἴον, δε ἰᾳης οἴχῃ δἰϊετιπι οδὶ δἰτθτιπι πο δεῖ, δαξ ταυϊτα ἀδ πιὰ τ 
ἀϊεαπίατ, εἴ αἰταχαε αἰγίϑαῃο ραιτπν ἰηϑαπὶ ραγιϊπι ποη ἰηδιηῖ; ἰά6ο- 
ὅπε Βος 68ὲ οανεπάσπι. πὲ ἱπ Εἷς ἀγρυτη επίδ!οπῖθαν. δἷ αἰξοπι εδὲ 

40 Ῥοηῦτα αἰ ϊεγοσα τπδ]υπι, ἕδος γογε ἀϊςὶ Βοπῆσα δὲ πιάτα, Γατϑαδαθε Ὡ6Ο. 
Βοπυπι πες τϑαΐππι, συΐα υϊγιιπιαπε πο δὶ αἰταταηαα. ἰΐδαηε ἰάθπι 9 
Ῥοπαπι ἃσ πιαϊατη, εἴ πεάπε Βοπυπι ΠΕ4Ὸ6 τπϑπτα. ἰΐδπι, γθδ Ζθδθαπα 
εεῖ πὲ 'ρθὰ δϑουτι φαάθμπι δἴ ἃΡ αἱ 9 ἀΐνδγδ 7 χαΐα σεσο ἤδδο ποῦ Ἵπαι 
δἰϊα ἐε ἃ δεοῦπι διυξ δάση δὲ ϑεοῦπι ϑππὶ ἀΐνογϑθα, οδάδση ἃΡ ἰἰϑάδτα 
ἀϊνετγθᾶ εἰ ορβάδπι ἐγπηξ. ῥγδεΐεγοα οἱ φαοά βοπῦπι δδὲ πιδαπι Εϊ, εἰ 
ρει πιαίαπι ῬοπΏπι, τπτῖφαθ ἀπο [δεῖα δππῖ. οὐτη4πε ἀπο ἱπαεαηα- 

α δἰπῖ, ξα  ΖῸ 6 οτίξ ἱρδὰπι εἰδὶ ἀθαπαὶθ: ἰΐδαπε δοαααίία εἰ ἱπδο- 
φααϊϊα εαάετα ἰἰδάεαι ἐγαμὶ. ἱποίάππξ δαξεηι μας ἀγρυτπεηίαεϊομθ εξ 

ΡῈ ΒΟΡΗΙΒΤΙΟῚΒ5 ΕἘΠΕΝΟΗΙΒ. 

ἐπ δέδε εοϊαοπδβ. ἤδπι δὲ Ὑδγβυτη δῦβο οἕ τογϑππηι οπιηΐα ρμίπτοϑ 50 
εἰκυϊβοδίίοπες μαροὶ. ποῖ ἱρίταγ εἰυβάδια ργδδίεγαυδει πομπιὶηῖ αἷς 
Ἀτπιδιΐο εἱ περαϊϊο Ἵοἱκίτας, μοο δαΐεπι πο δγαὶ δἰθβομυδ. δεά 
Ῥετερίοπττι δςῖ, πἰδὶ ρίαγει ἱπιοσγοζαιίοπεδ ΡγῸ ὑπᾶ͵ διτηδιίωτ, δες 
ὉπατΣ ἀς ὑηο αἰβτταείωγ ταὶ πεβείαγ, ποη ἴογο ἱπιροδβδιθίϊο. 

831. Ουοά τεγὸ δὰ εοϑ ραγαϊορίϑιποδ αὶ δα ἰάεπι δαερίπ ἄν- 
οὐπάσπι ρογήπουμπξ, ρετϑρίοθτπι δδὲ Ποῖα 6886 οοποοάεπάνπι τεϊδιο- 
τοῦτα ςαἰεροτίαβ δορασγαίδδ εἴ ρεὺ δὲ διοερίωϑ αἰϊψυϊὰ εἰριίδοιτε: ἂξ 
ἀπρίαπι, δεογδαπι Δ ογδίίοπο, ἀπρίτπι ἀϊπι! ἀϊΐ, αποπίαπι ἀπῆσα δϑα 
ΔρΡΡᾶγεῖ. ἤδτὰ εἰ ἀδοϑὶῃ ροῃπῃίηγ ἴῃ Ογαϊοπα ὯΠ0 ταϊπὺϑ ἄδοοτα, εἰ 
τοῦραπι ἔδοογε ἰπ ογαίίοπε πο ἔδοεγα, δἰ οἴππῖηο ἷἰπ πεβᾶίλοπε δἵ-- Ὁ 
Βειπαῖο: ἤδαας ἴδηλθῃ δἱ φαΐ ἀΐςαὶ πος Ποπ 6586 Αἰ Ραπι, ἀἰοϊὶ ᾿ρδπτα 
Δἰρβατη 6866. ἀπρίαπι γεγο ἰογίδϑϑθα ὩἰΝὲ] οἱξηϊβοαὶ δοίπτα εἰ ΡῈῚ 86, 
εἰοπιὶ πες φαοὰ ἴα ἀϊτιίάϊο; δαὶ εἰ φαίὰ δἰρπίβοαῖ, ποῦ ἰαπιε ἰάεα 
αἴᾳας εοπίπποϊμπι. πεζὰς δοίθηϊία ἴῃ δρθοῖε, υὙδἰπιὶ δὶ εδὶ δοϊθδι 
πιεάϊοα, εἰρηίβοαε ἰὰ φαοὰ οσοπιπαπε: ἐἰϊυἀ δαξεπι ἐγαῖ δοϊεπῆ ταὶ 
δ. 1115. ἐπ δτιγι αι δαΐεπι 4πδε μετ δυιθίεοῖα ἀεοϊαταηίαγ, μος ἄν 
εθῃάστι 68ῖ, ποη ἰάεπι ευ8ε φυοά δεογϑῦπι εἰ 4υοἀ ἰπ οταϊίομε δἰ βηὶ- 
Βειϊας. πδπὶ σαγνοπι δὶ σοτηπηυ ζεῖ ἃς Ρ6Γ 86 δοοὶρίδξις, ᾿άδτη αἰτεῖς 
Βεαὶ ἴῃ αἰπιο εἴ ἰῃ ταγο; δάϊππεΐαπι δυΐθτι δαί θοῖο πἰδὶ} ρτόμιρεξ 
400 τηϊππ5 αἰϊμὰ αἴχπε αἰϊπὰ δἰρηίβοεῖ: 264 αἰτοπιπι πδ80, δἰλετασι 
ογατὶ δοοίάϊι; {ΠΠ|τ Ὡράψας δίπηασα, εἷς υαγοὸ Ταγαπι οἰξοϊδεαι; πες ΤΏ 
4υϊεφαλτα τεΐεγι, παδὰϑ δἰπιῃβ δῃ πϑϑα8 ουγνυϑ ἀϊοαίατ. ρτγϑεῖδγεα 
ποῦ εὐ ἀϊςῖο οοποεάεμάα ἱπ γεοῖο οδϑυ, φαΐα ἰὰ (αἰδαπι εδὲ. ποὺ 
δπὶπι δἰπιανα δὲ Ὥδ8:9 ΟΏΓΥΙΔ, δεὰ παοὶ πος, ρυῖϊα αἴΐεοϊο. φαᾶγε 
ἈΪΗΣ δρδυγάϊ δεφυΐαγ, δἱ παϑὰϑ δἰπιοϑ εϑὲ παϑὰβ βδθδὴρ ςγυϊ 
ἴδπι πδοῖ. 

32. ες δοϊοδοίοτηΐβ δαΐοπι, ἀπὰς νυἱἀδαπίαν εἴξεί, ἀϊχίτοιε δ᾿. 
ἔεα: φαοτποάο γϑγὸ δοϊυθηὰϊ δἰπε, ἴῃ ἰρϑῖ5 αυξιαναοπεαϊοπῖδιι ἀρρϑ- 
τερῖς. μας παπιψαε οπιῃθ5 μος τοΪππὶ οἴβποογαε. πῦπι φαοά ἀϊοὶδ νετε, 10 
εἴΐδπι εδὲ ἕος γα υεγωῦ αἷδ δαϊετι δἰ ἰφαϊὰ 6846 ἰαρίἀδια: δεὶ ἱφίτας 
Δἰϊᾳυϊὰ ἰαρίάοτ. δὴ φαΐ ἀϊοὶξ Ἰαρίἀεπι, ποῦ ἀΐοὶξ φαοά δεά φπετα, 
Ὡέφπε ἤοο δεὰ Βῃποῖ φααγε οἱ φαίϑ ἴϊα ἱπιεττορβεὶ “ΠΌπὶ ἀΌοπι γ6Γδ 
ἀϊςῖο, εδὲ παποῦ" ποὺ υἱάδρίτογ 1 διίπε Ἰοααΐ, φαεπιδάπηοάστα πες 
εἰ ἰαϊεττοκοὶ “Ὥσπα χααπι ἀϊοὶδ ε86, εδὲ Ηἰς 7" οἵ οὔτα Ἀἰς ᾿ἰρπῦπι 
ἀϊχίε, τεὶ φαδεουπααα αἰΐα πϑαιδ [δπιΐπαπι ἢσαας ταδϑοῦϊαπι εἰξηίβν 
οδπῖ, ἰδὲ} τοίεγι. ἰάδβοσας βοὴ Ἀὲ δοϊοδείϑπμ, δἱ φυοὰ ἀϊςεΐδ 6686, 
εοἴ μος, ἰἰβτιαπι απΐεπι ἀϊοΐα 6686, δϑὲ ἱξίϊαγ ἰἰκηιπι. δεὰ ἰδρὶδ εἰ ἂτ- 
ἘΠΌΪΩ» εἰς τπρδοῖ!! Βαρδὲ δρρεὶ]διίίοπεπι. δἱ φαΐβ διξετα ἱπίεττοξεὶ 
“βῆτα ᾿ἰο εϑὲ μδθοῖ" ἀεΐπης ταγϑαϑ “φαϊἀ 7 πόσας Ἀἰο ἐδ (στίφει " ὦ 
Ῥοοῖεα ἀΐοαὶ “δίς ἰφίτιγ εδὲ μδδς," ὕοπ ςοἰ]εεὶϊ ΔΥ]]οκίοπιο δοοϑ- 
εἰδπιαπι, π6 ἴατι φαίάεπι δὶ Οογίδουϑ δἱρηίβοες ἰὰ χαρὰ Βαες, ποῦ 
διε οοποδάδϊαγ ἃ γεδροπάεηϊε: δεὰ ἰὰ ρτίμϑ ἱπιοστοζαίασα οροσ- 
τπΐξ, φαοάοὶ πεχαε δδὲ ἤεζαδ οοποράϊίας, ποῃ εϑὲ 67] οκίοπηια, πος 
τὰ υϑγὰ πες δάνδσγδῃδ δῃπὶ σαὶ ἱπίεττοβαῖωγ. ἜγΡῸ δἰ τες εἰ ἰδὲ 
ορογίεϊ ἰαρίἀδιω εἰρηίβοατα ἧϊς. δἱ υθσο πος δδὲ πες ςοποξάϊτασ, 
ὩΟΏ δδὲ δανηϊτοηάα οοποϊηδῖο: νἹάδτωγ ἴδπιθη, συΐα ποπιϊπὶδ οαδῸ 
ἀϊδεὶπι 6 υἱάἀ ει δἰ τα}. Ὥστ υασὸ ἀϊοϊξωγ βμαῖν Βαος δ ἰά φυαοὰ 
ἀϊςὶε Βαπὸ 6886 7 αἷς δαϊθπι 686 ρδιτηϑη: εϑὲ ἰξίτατ ἤδϑς ραγτηδαι. 
Δ ΠΟΙ δὶ ἤεοθ886 μδπς φοποϊθείοπειι δάπηϊτογο, δἱ Ἀδες ΤῸΝ δἰ ρηὶ- 30 
Βεαι δτη, δεὰ ρατγτηᾶ, τὸ ραγιπαπι Τοτὸ ἐδὲ μδῆς. πες εἰ φαοα αἷς 
4686 ἢπης εεϊ Ηΐς, δἷδ δαΐδτι 6826 ΟἸδοποπι, ἰςοίγοο Ἀἰς 6εδὲ Ο]δοόποτα: 
Ὧοσι δπὶπι ε9ὲ Ηἰς ΟἸεοησια: φαῖρρε ἀϊοῖυπι αὶξ “χαεπι αἷο ἤππο δοϑε, 
εεἰ Ἀἷο," ποι απο, 4υΐα ποι εἰ 1, βἔϊπα εἷς ῥτοϊαὶα ἱπιογγοκδξα. 
ΒΏτη δοῖβ μος δδὶ δυΐδιι ἰαρίδ: 8οἷ8 ἰρίτατ Ἰαρὶδ. καὶ ποὴ ἰάεια οἱκυὶ- 
Βεδὶ ἰπ ογαιίίοηθβ, πὰπὶ φοἰβ Βοοΐ εἴ ἰπ ογαϊίους, πος δαΐοπι οὶ ἰδρίεῖ 
δεὰ ἴῃ ῥγίογε μπης, ἰπ ροϑιετίογε μἰς. πῶπι οαἷπα δοϊοπιίαπι ἵν μὲ 
Βοο δ8εῖδ7 Βαρεδδ δυΐεπι δεϊδπείαπι ἰαρὶάϊ6: δοὶϑ ξίτατ Ἰορὶ ἀῖ8. ὧν σΌχΩ 
αἰεὶ Βαίας, ἀϊςοὶο Ἰαρίἀϊ8; εὐπι Βοος, ἰμρίάειιῦ οοποοδϑβῦτη οϑὲ Δαΐετω, ὃ 
οαΐαδ δοϊθηδτα Βαρδβ, ἐξ δεῖγε, ποὺ Ἀυΐωε δβὰ μος: ργοίβάθ ποϑ 
Ἰαρίἀϊς δεὰ Ἰαρίάεπι. χυοά ἰρίτας Βαϊπϑοειποάϊ ἀγραπιεπιδοαεϑ ποι 
᾿σοποϊπάδηξ δοϊοεοίδηιαπι, δά πιοάο υἱάδαπτωσ οοποίπάογε, οἵ ον 
υἱἀξαπίοτ, εἰ χφαοχιοάο δἰξ ἱρεὶβ οοσιττοπάπηι, εχ ἐδ χαδο ἀἰχίται 
δρραγεῖ. 

33. Οροτῖεϊ δπΐετα ἱπιο Πκεγε εχ οπεπῖρτιδ ἀτρππιθ δ οηΣΡαΣ 
δδάδτι 6896 ἴῃ 4υΐραϑ ἰαςῖϊε ρογερίοϊθαες, δἰϊας ἱπ φαίραν ἀϊ [ἢ ςα] τος 

Φργοβομάϊεατ, 4υᾶπι ΟΡ οδύδδπι οἴ ἴη 400 ἀεοϊρίαπὶ δα ἀϊξογειι, οπκα 
Ὧδε ἐβερε εἶπὶ εδεάδιη δἰχαδ {||26. ἤδια δδὺ ἄδσσα διζυσα επί δ  Ἑ ΩΣ 



Ὲ ΒΟΡΗΙΒΤΙΟΙΒ ΕΠΕΝΟΗΙΒ. 

10 οροτῖδὲ δρρεοϊϊατε, 486 εχ ὄοάεπι ἴοσο ἀαοίξατ. δαἄεπι ψ8τὸ ἀγξα- 

δ0 ταρυϊουτω οἵ 

Ὰ 
ταθηϊδεῖο δἰ 8 ἐχ ἀϊοϊίοπα βαποὶ, αἰ 18 Ἔχ βοοίἀοπῖο, 4}118 οχ δἰῖο ἰοοο 
σἱἀετγὶ ροϊεϑῖ, χπΐδ δἰπροΐα, σΌτη ἐγαπδίεγαπίυτ, ποῚ ἀοαπα δυπὲ Ρετ- 
ἐρίοπδ. χπεπιδἀπιοάττι ἰρίξατ ἱπ σδρ οἱ Ρα5 ἐσ μοτηοηγταῖα ἀαοιία, 

ἱ φαϊάεπι πιοάπϑ ἔγεσυδη ἰϑδἰ πα 5 εδὲ ἱπΈῈΓ Ραγδ] ορίδπηοβ, φθαθάδπι 
δυπὶ χαρα! μεῖ ρδγδριοῦα, (ας ἔδτα οπηπαβ ογδίοῃθϑ τι ϊοαϊαδο δὰ- 
ΣηαπῸΣ οΧχ ἀϊοιίοπο, υϑὶα! Ὑἷγ ἔδγεραὶ Ῥὲγ δοὺΐδβ δίφρον. εἰ ὁπον 
κίλλεσθεῖ δὰ απὶθ πᾶπὶ. οἷ αἴγα Βοπυπὶ ἀπε ραγίοῖ ἡ πεαῖτγα, δεά 
ταῖτο ἅτωθδ6.᾽ εἱ εϑέης Βογϑαϑ χαθαρός ἡ πεχῃδαθδτα: ἱπίογίθοϊξ δπὶτα 

οαἴογαυτῆ. δδίης ΕΌΔγΟμι7 τηϊπίπια, δε Αρο]]ο- 
πἰάε8. δοἀει ΗΝ πιοὰο βπηὶ δἰΐας ἔεγιης ρ]εγαθχας ἐδρίϊοπ 8) δ] 
γεΐ τηᾶχίπια ρογῖτοδ υἱάθπίαγ ἰδίογε, οαΐπ8 ταὶ δἰ ρητπι δδῖ, φυΐα σοῃ- 
ξεηάμπηϊ 586 06 ἀε ποπιϊαίΐ μια, τὶ πε αἴγτιση 6π8 εἴ ππαπι δα θαι δἰρτὶ- 
βοαϊίους ἀδ οτηπῖραβ ἀϊοαηίατ δὲ ἀϊνεσγβα: ποηπι} 115 ἐπίῃ υἱἀδῖωγ 
εἴ δὴ8 εἴ πηῦτα δοάεπι το δετορογ δοοίρι; δἰ γεγο Ζεηοηΐβ εἰ 
Ῥαιτηθηϊαΐθ αγρυπιεπίδιοπδιη ἐσ 60 ἀἰϑϑοϊνυπὶ χαρὰ 68 εἴ ὑπῦτα 
ται εἰ ατίατι ἀϊοὶ νἱἀθηῖαγ. ἰΐὰ ἀτρτιτα πη δοπαπι {86 εχ δοοίἀθηὶθ 
εξ δἰηρ αἰΐδ δ] Ἰοςΐα ἀποιπίωτ, αἰϊαα δυὰς υἱϑὰ ἰδοογοδ αἰΐας αἰ ἢ- 

80 οἰ οτεδὶ εἰ ρογερίοογε ἱὰ 400 δἰπὶ ἐς Ἰκλαμις ξεπετγε, δὲ πἴτυτῃ δἰθη- 
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οδπε δὴ ποῦ δἰθηοβα εἶϊ, ποπ ΔΘ χθ ἔδοιἰς 65 ἴΏ οπαηῖραδ. δδὶ δαΐοτα 
δουὶα ἀγρυταεπίδιίο, αταθ' ἀρ ϊαγα τοάχῖηι ἴδοις: μαες επὶπὶ τααχίλθ 
πιοτάες. ἀυβίξαιο γεγο εδὲ ἀυρί εχ, αἰϊογα ἰπ ἀγρθση θη :δ οπῖθυ 47]- 
ἴορίοὕςς οοποϊπάεηθπδ αἴτα ἱπίθγτορδῖῖο δἱὲ Ἐπ κα Αἰτογα ἰπ [1|- 
ἰοοῖθ, φαοταοὰο 4αΐ5 ἀϊοαῖ χαοά ρτοροϑίϊατι οδὲ. ἰσοῖγοο ἐπ 3}110- 
φἰδιῖοῖθ. ἀϊδραϊδομ δ δουίοτεα ἀγρυσηθηϊδιίοῃθϑ πιαχίτηθ ζδοίαπὶ 
Ὁΐϊ σφιδεγαῖασ, δὲ δπΐοπι δ] ϑιῖοα ἀγβτση θη ἴδ] δου 85, πι8, δἱ συλ 
ἐσ ιἷ8 φυδε σπδῖα τηαχίπια υἱάθπῖαγ ργοραθιϊία, ἰὰ φαοὰ χίδτα τηᾶ- 
αἰπιε δδὲ ργόθδθι]ε τοίαϊες εἴ δἀδῖττιδξ. σῦτα δπΐτι απ δἷς ἀϊϑραϊαιῖο, 
ἸΓαπϑροϑίίδ σοπ γϑοιίοι 6 δ: 1116 8 Οσπῃ 68 δ ]]οξίδταοβ μδρορις, φαΐὰ 
ΔΕΊΠΡΕΓ δα ργοβαθι Ρυδ δοχπθ ργοραθῖϊε τοί δῖ δαὶ αἀδίγαεῖ; ἰά6ο- 
σε ἀπβίξατε πδοθδβα δυϊξ Ἔυροὸ Βαϊαδταοάϊ ἀγραπιδητβτῖο ἐδὲ τηαχῖτηθ 
δουῖα, φᾶς οοποϊπβίομοιι ἱπέοττοραι8 ράτοτη δος. δεουπάδ εδὶ φηα0 
ΕΧ Οπιηὶθπ8 δαχαριοῖρτιδ δίχα ἔθα5 οοηδίαξ: μδας δπΐπι δίτα τοῦ ἕδ- 
εἰεῖ αἱ ἀπβρίτοῖατ φαοάπαπι ἱπίογττοξαίυτα 10] 6 πᾶτπι οἷς. μος δαΐετῃ 
δἰ ἀἰΠπο.}6, φαία το!]οπάσπι χυΐάειι εδῖ, δεὰ ψαοάπαπι το ]επάυτι, 
οι ἀρραγεῖ 1πῖὲρ ᾿ἰπρίοϑαβ δηΐθα δου ἰδϑίτηα δὰ δϑὲ, ἱπ ὅτι Ὀγὶταιτη 
εἰλάτα πὸπ δρραγεῖ ὧἂὰ δυ]] οἰ ϑεϊςα οοποϊπβεγὶξ πθοπθ, εἴ ἀπ ΌσΩ ΡῈΓ 
ἰὰ φυοὰ ἔα]διιη εδέ, ποζαίαση, δὰ τε ἀϊοιϊποιοη οι δοϊνδίωσ. βεουπάθ 
Εχ οοἰοτίδ δδῖ, ψπᾶπι σοπδίδι δοϊγοπάατι 6886 ρεγ ἀἰδιπεθοποτη νοὶ 
Ῥεῖ περαϊΐοπεπι, δεὰ ποὴ ἃρραγεῖ ρεὲγ ουΐπ8 ἱπιογγοχαῖ περαθοπετα 
δυϊ ἀἰοιποομ οι δἷξ δοϊνεηάα, ἱπσηο πίγωσι μος περαῖϊο γε] ἀϊ- 
δὐποιο δὰ σοποϊ πϑίοποτα δὴ δά αἰϊχυοα ἱπιδγγορδθη δι: ἀοοοτατηο- 
ἀαπάα, ἱπίεγάππι ἰρίτασ ποῦ οοποϊυἀδηδ ἀγρυπιεπίδιο ἕαῖθα δδὲ, 
ψ  οἰϊοεῖ δἱ δυτιρίοη 8 εἰπε τα]ὰ6 ἱπογθαθὶ] 85 δαὶ ἔαϊδας; ἱπιογάστα 
ὭΣ οοπϊοτηποπάδ. οὐ πδιπαῃθ ἀδεδὲ 18}18 αἰΐχῃα ἱπίοιτοξαῖο 46 
ὅπ εἰ ρὲγ χααγὰ ἀϊϑρυϊδιϊο δδὲ, ΔΥ]]ορίδτει8 εδὲ ζαϊῃ8 Ζῃϊ πε 
απο δΌπιροϊξ πεχπθ σοποϊυοἷξ; οὔπι δυΐετῃ ἀεξεεὶ ἱπιοστοραῦο 4θ86 
δχιίηδοοιδ αϑδαπιὶ ροϊοδὲ, ΒᾺ}]0 πιοάο εϑὶ ἀγριπιθηϊδιϊο δϑροσπδπάδ: 
ααῖπ ἱρδὰ δγρτιταθηϊδιῖο Ρόοπα εϑῖ, δεά ἱπίθγιοξδπθ 1116 πο Βδπε π- 
τοιτορανῖς. δίοπε δαΐδι δοϊπιϊο τηοάο δά ἀγρυπιεηϊδουεπι δρδοϊαξ, 
αἰϊλε αἀ ἱπιογγορβηΐετῃ οἵ ἱπιεγγοζαίοπεπι, σαδηάοχαε δὰ πϑαίγοτῃ 
δόγισι, δἷο ᾿ἴοθῖ ἱπίθστοξᾶτα δίαθ οοποίνδοτε εἰ δάνετγσυδ Ἐπ δδίση οἔ 
διάἀνεγσαϑ γεδροηἀεπέετη, εἴ γαϊῖοπ α ξετηροτίδ, πἰταΐγτιπι συτη Ρἷπα ἴετα- 
Ῥοτβ δοϊυο γεααϊγίξ χάδι ξ ῥγαθδεπῖῖς ὁρροσγιθμ ια:5 δῖ ἀλθϑ6ΓῈ ΓΘ 
ϑιάνετευ δοϊμ οπειη. 

84, Ἐχ φιοῖ ἰρίτας εὲ φαλιθῈϑ ρατγαϊορίδτοϊ ἤαπὶ ἰ9 χὶ ἀΐορα- 
Φωλπῖ, εἴ χποταοάο ἑἐαϊδυπι ρτοβεσαῦϑ εἴ ραγαάοχα ἀΐςεγα οοβᾶπηῃ8, 
ταοΐογεα δχ χαῖρ οοἸ ἰραῖττ 6711 οβίϑτητε, οἱ φαοτηοάο ἱπιογγοζδη- 
τη, εἴ φῃδε δῖ ἱπξεγγοββιίοπαπι οοἰ]οοδῖίο; ρταδίογεα δά υϊὰ υἱῖ- 

ἴε5 οἷπὲ οὔππεθ Ἀπίυβεηοαϊ ἀϊεραϊαίίζοπον, ἃς ἀθ ὁπιμὶ γεβρομδίομθ, 
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δἰπιρ Ἰοϊτατ, δὲ χποτηοᾶο εἰπξ βοϊνεπᾶδο ἀγρυσπαθηξδέοηθε δὲ εγ11σ. 
ξἴδταὶ, ἀε Εἷς, ἰπφυᾶπι, οπηπὶθα8 ἤδθο ἃ ποβῖδ ἀϊεῖα δαπῖο. τεϊϊχυστα 
εἴ υἱ εο ἴῃ πιεπιογίδτω γετοςδῖο χαοα ἰπίεο Ῥτοροδίτατα [αἷξ, Ῥαῦςἃ 
ἀε εο ἀϊοαπυτβ δὸ βπϑῖω αἰςτΐδ ἱπιροπάταθβ. ἐπαι ξαίσωτι ἰί τ ἱπυδ- 
Ὠἶγε φαδηάδπι δου ἰδξθπι Δγ]]ορίδείςατ ἀδ τέ δὴ ἀϊδδεγοηάπτα ρῥτὸ- 
Ῥοοίϊα, εχ [8 ψπι8ε δβαηΐ πδτα πιαχίπιε ργοβδϑι]α. μος οηΐπι οἵἢ- 
οἷαπι εϑὲ ἀϊαϊδοῖίςδα ρὲγ δὲ οἱ ρἱγαωδιίοαθ. χαΐα υδγο δεῖς δἀϊπποῦισ ὃ 
εϑῖ, ΟΡ δορ ἰδεϊςαε αἰβηιϊαξοτι, τὲ πο δοϊπτπι ροϑεὶξ χυΐδ ρεγίουϊ σα 
ἴωρετε ἀϊαϊεοῖίοε, δε ἴα χαδϑὶ δοΐθῃβ, ἰσοῖγοο βοὴ δοίστω αποὰ 
ἀϊοῖανι 6ϑὲ δι ρροϑυίτιιϑ 6866 Ἠαΐτ8 ἐγαοϊδτιοηίδ οὐ οίπτη, πεπιρα ἃσ- 
ξαπιθηἰδιοπδιἢ δυϊπεγα ΡΌ566, Ὑογατα δπδτα τὶ ἀἰδρηίδιϊο απ δηδίάσ 
πδηῖας ἰῃδδιπαγ Ἐπ οδίπι δίτα!!ἱ τποὰο ρὲῖ σαδτα τηᾶχίττθ ργοδΡ ἴα. 
αἴφας Βυϊπ5 τεὶ σδυβαπι ἀἰϊχίτουϑ,, παὶη ἰάθο δοογαῖθα χασχαε ἰῃΐεσο 
τορβαραῖ, ποῃ γεβρουάεβραΐ, φιΐα 86 Ὡἱ 11 δεἶγε ργοβιθβαῖασ. ἀδβοίϊαγων 
ἴῃπι ΡΟΙΤῸ εδὲ ἰῃ ῥυογίθαα δἰ 18 οἵ δὰ χαοῖ ὑγοβ]οτηαῖα εἰ εχ χυᾶ- 
᾿θπ8 δὲ φυοῖ βυτιρεϊοπίθαϑ Βοο δἷξ αίαστιαι, δὲ ἀπὰς δοστηι οορία 40 
ποΡΐδ δρρείῖαι; ργδεῖεγθα σποσηοὰο δἷξ ἰπἰθγτοραη άπ, τοὶ χῃοχοοάο 
ςοἸϊοοδιάα δἰξ οπιπΐβ ἰπιθγγοβϑῖϊο ; πδοῦο ἀδ τεβροηϑιοπίθαδ δὲ 80- 
Ἰαμοπιμαα, φαδα δὰ δ.]] ορίβπιοβ αἰζογωίαγ. δεὰ οἱ οεἴεγα ἀεοϊαγαῖα 
δαπῖ, φυδοοῦπαῃε δὰ ἀϊθρυϊαίίοπασι πιεϊμοάτω ρεγἤμεπξ. δά μαδθο 
ἀε ραγαϊορίϑηαὶβ οξίπιπβ, τ Ῥϑι]ο δηῖς ἀϊχίπιμδ. φυδο ἰρίτατ ἀοοετθ 
ἱπδετοϊπιιϑ, δα ἤμποτι 8818 οοσηταοάς ἤρθεγε ρεγδρίςαππι 6δὲ. ἰῶτα 
γεγο ποῦ οροτίεξ πο9 ἰδίεγε φυοὰ ἴῃ μαο ἐγαοϊδιίομε δοοϊάϊξ. πιᾶπ 
δΟΓασι οἴη πιυχα 4π86 ἱπυθηϊπηΐατ, χηαοάδτα Δ} 818 δοοδρὶα ῥγῸΣ 
εἰαβογαῖα δυπΐ, ροβίθα ρεῖ ραγῖεδ δἀὐδποῖδ δ ἰΐ χαὶ ἐχοβροιτιηΐ: 
ΑἸΐα υθτο δ} ἰηϊτῖο ἱπυεηΐα Ἔεχίρυυπι ρτίπιο ἱπογθιηθηΐστη δηδοίρεγα 80 
ζοπβα δ γαπῖ, τα ΐτο ἰδπαθ Ὁ ϊυδ δια ρ Ιβοδξίοπε, χαδε 8 Ηἷϑ φεὰ 
δεαυ πη Γ Ῥγοβοϊσοξίασ. πᾶσα ρεϊμοὶ ρίατι ἰογίαδος εδὶ πιαχίπια το 3 
Ῥῶτο, αἱ ἀϊεὶ εοἰεῖ; ἰάδοψαε εδὲ αἰ ἢ οἰ] πιο. οὐπὶ οηΐσα 480 ΡῸ- 
Ἰεπίοτγε δδὲ ἰδουϊτεῖε, 60 τηΐπογα δἱϊ τηωρηϊταάϊης, αἰ Ἔ ΟἸΠἰπαασα εδὲ 
υἷδα. Ἦοο δαΐδιι τερεγῖο ἔοι εϑὲ δάϊπηροτα εἰ οοῃίεττε φυοὰ 
τεϊϊχασπι εξ. χαρὰ χαϊάθτα δὲ ἰπ ροϊπἰοὶθ οτατοπῖθα δοοάϊ! οὲ 
ἔετε ἷπ οπιπῖθυδ δ ῖϊ5 αγιίδυϑ. εἰεπίπι χαὶ ρτϊποὶρία ἱπυεηοστπῆ, ρ8- 
τΌπι δἀτηοάπαι διαὶ ρτορτεθδὶ; ααΐ γθγὸ πῦπο δαπὶ σα εργεδ, ἀοοορίδ 
4υδεὶ ἴω διςςοϑϑίομπεπὶ ἃ τα Ὸ}}}5 ρῈτ ρατῖθϑ ργοσθουθηῖῖθιϑ δὶς 8ῃ- 30 
χετο, Τίϑιαϑ ααϊάδτα ροδὲ ρυίσηοβ ἀποίογε, Τ Ἀγαϑγιπδο δ Ύθσο ροδῖ Σ᾿ 
Τιοίατα, ΤὨδοάοτιδ δαΐετα ροδὲ ἤππο, ἂς στρα ΑἸϊ του τα ρατῖεϑ 
φοπταϊοττιαξ. ἀπο κε ποῖ 6δὲ τηϊγατη δγίετῃ Πάτα οομἤπεγα του] ὰ- 
ταάϊπεπι φυαπάδτι ῥγαδοθρίογυσα. δαὶΐπθ δαΐετα ἀϊδ]εοῖοδο ἱγδοῖω- 
οπΐδ πο αἰϊυιὰ δγαῖ δ'υἀ πὰ ἐσαὲ δχουϊζοπι, δεὰ πὲ 81} ῥγοτθα 
ἐχϑίαραξ. "πᾶσα δοττιτι ατιὶ ἴῃ {πρὶ οεῖα ἀἰϑραϊαϊοπΐραϑ χπδεδῖυχα ἔ- 
οἰεβαπξ, ἱπδείταϊο χαδθάδσα δγαὶ δἰ πὶ} Οοὕρίας ἐγαοϊδιοηὶ. δἰ 
ὩΔΙΏ4ῸΘ ΟΥΑΙ 68 τπείογίοδδ, δὶ δὰ ἱπίοστορδη σα οοτηραγαῖδο ἴσα- 
ἀεβδαῦὶ εἀϊδοεηάμϑ, ἰῃ χπιὰϑ πέγίαπα ραΐαρδηξ πηι δ δειταοπε8 886 ρ6 488 
ὨΏΣΠΕΙΟ ἱποϊάογο, ἰοοίγοο οἰ θυιῖογ φυΐάεπι, δεὰ οἰϊτα ἁγίθτω ἀϊϑοῦ- 
Ῥυϊΐϊοδ 8δποδ ἀοςεραηῖ: ποῦ δηΐτη ἁγῖεπι, δε ψυας Δ ατῖο εἰδοϊπηϊοσ, 
᾿ταάεπάο ραϊαθδηῖ δὲ τεοῖα ἰηδιίϊζωετε, ρουήηάδ ἃς δἷ φυὶδ ργοίεδδιιδ 
86 ἰταά πτατη δοϊεπιδηι σαν επαϊ πε ρεάδθ ἀοϊδαπ, ροδβῖδα μον ἀ0-- 
«εδὲ οοτίππι ἱποίάετα, πες πᾶς οἰπεπιοὰὶ ἱπϑιττιπιεπίδ ραγασὶ ροδδίη ἢ 
δεὰ τουϊία ἀεὶ ρβπεγα τδγίογοσω οαἰςθοσγαπι: ᾿ΐς σπῖτι δὰ πδῦτα χα 
ἄθηι ρτοΐαϊξ, δδεὰ ἀγίθση ποὺ ἰγδάϊ ας. ἃς ἀς ἐμεϊοσιοἷ σαί ἐπε ταῦ Ὰ 
εἰ ἀπίχοα ἀϊοία ἐχδίαραπε: ἀξ δυ]]ορίβινΐδ ἀπέεπι οὐ βοΐθη δ ἢἰ 81} 
αἰϊπἀ μαρεβαγατδ απίδα χυοὰ ἀϊςογθμηπδ, δεὰ Ἔχεσοιδέοπϑ φυδογθῶ- 
ε8 τη] ]τασα τεπιροτὶς ἰδρογαυΐχησβ. δὶ ἰρίτπτ τοὶβ δογίρῖα ποϑῖτβ 
ἱπδρίοἰεπεῖδυβ υἱάθίαγ πὸὰ 6886 δος τηοϊβοάπδ εχ πὸ ἱπιεῖο 
Θχβίδπεθυδ ροτγίδοξϊα, δὶ σοπιραγοίογ δά ε]ϊ188 ἐγδοϊδιίομες, ΄σῦδς εχ 
τρδάϊθοπε δπξ δποίδε; φυοὰ τεϊϊχυππι 6δὲ, Ὑϑῖγαθ δα πογαπιυθ 
Ῥᾶτῖοε δἰπιπξ, δὰ 4ῃδε δὰ ᾿υὶπϑ τιϑιμβοάϊ σομδαπιπιδοπειη δπῃῖ 
Ῥταοίογταῖδδα, γεμῖα ἀϊξυατί, φααε γεγο δαπὶ ἑαγειίδ, πιθ Δ ργοδεααὶ 
ξταῖία. ᾿ ᾿ 
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ῬΡΗΥΒΘΙΟΑ ΑὔΒΟΌΤΑΤΙΟ 
ΙΟΑΝΝΕ ἈἈΘΥΒΟΡΥ Ὁ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

τ σ- εἶγοα ὁπιὴδ8 ἀσοιτί 9, ΖΟΔΓΌτΩ 58Ὡ1 ᾿νἠε με χεΐ οὐπ688 νοΐ 
ἐϊειπεπία, ἐς Βογαπι ρεγοερίίουδ οοξηίθο δὶ αἴάαο δοϊεπίῖα (πη 
δῃἰπὶ ἀπδτηαδηηχας τεπὶ δοῖγο ποδ ΡυϊΔΙΊη8, οὔπι ο801.988 ρΓίτπαϑ ρΥη- 
αὐρίαφας ῥεῖα εἴ ὕ84πε αἀ εἰ εγπεπία «οξποβοὶπηη8), ραἰεῖ εἴ εὰ Ζι δα 
δ Ῥπιαοίρία παῖαγα! δ δοϊοπῆῖδο ρότιϊπεδε, Ἔτι τε άστα 6886 ῥτίυ ἀε- 
ἀοττηΐηατο. ἤδος δαῖΐεπι ἰηϑϊϊα παίπγα ποδὶ εδὲ υἷα, πὶ 6 ποογίθιδ 
τοῖς τρδρίϑχης ταϑηϊοθ8 δὰ πΟΏΟΓΘ πῖῃγδθ τηδρίϑχιδ τπδηϊ θα 
Ῥτοβοϊδοδπιατ. ποῖ δπὶπὶ ϑιπὶ εδθπι πορί5 αἰσας διτηρ ἰοίτετ ποῖα. 
Φπαρτορίετ μος τποάο εχ μιίϑεβ 4ύδε πδῖαγαε απίάεπι τοϊποδ δαπὲ 

50 τπδηϊζεδῖα, ποθὶδ δαΐοτα ποΐοτα, δὰ δὰ φιὰς ἀἰ!αοίϊἀϊογα ϑ0πε ταδρὶδ8- 
πε ποῖδ πδίογαε ργοβοίϑοδυθασ πθοαδ88 δεξ, δὲ ςοπίαϑα ρτίπιο βοῖδ 
ὯΟΒ 8 δαπὶ πιαρὶ8 ἃς πιαη [6818 ; εἰδυι πὲ υ6γῸὸ ῬΥϊποὶρί δι Ροδιθεα 
εχ ἴσος ποῖδ ΡῈ ἱρϑογαπι ἀϊνϊδίοποτι βοτὶ δοϊθηξ, ἰσεῖγοο 6χ πηῖ- 
τουϑα 9 αὐ οηχοϊετία ργο οἰδοδπιογ οροτίεῖ: ἸΡΘΌτη πη ]θδ ἰοϊατα 
δοηδὰ ΠΟΙ 65. πιρΐυθγϑαὶα υογο ἰοϊππι δδὶ φαοάάαπι, φαῖρρὲ οὔτι 

δ ΤΌ ]τα οοπιρδοϊαίαγ αἱ ρατγῖοβ. δὶς δἴῖδην ἢοπιῖπα σαοάδην το 8686 
ΒΡ ηὶ δὰ ἀεβπίτίοπεπι : τοϊαπι δαίπι φιαὰ άδτα ἱπάιϑπποίπτησας δἰκοὶ- 
βεδπὶ οοα οἰτοῦϊαϑ, δὲ ἰρϑὶαβ ἀδβπίεῖο τὰ ρατὶεϑ δίῃρη δ ἀἰνίαϊς, Ραετὲ 
ζαοαπα Ῥτίποπτα χαϊάθπι υἶγοϑ οἵη ῃ 69 ραῖγεϑ, ἹπΌ 16 γδδ φαδϑυΐϑ τηδῖγεϑ 
ΔΡρειἸδηῖ; ρμοϑίετιαϑ δϑῖεπι πογῶπι αἰγάπιατς ἀϊδοεγπεσο ἀἰδιϊδραθ- 
ταχαο υἱάοπίογ. 

ῷ. Νεοοϑθο εἴ ἴάηθς καὶ σα μι δθ5ε Ὀτίπεϊριυμι δαῖ ρίατα. δὲ 
εἰ εἶς ππῦτα, δὰ ἱπιτηοδὶϊε, αἱ Ρατγπιθηΐά 5 Ν οἰ ἐϑύδατο ἀΐοῖξ, ἀὰξ πὸ- 
116 6686 οροτῖεϊ, πὶ ῬΑ γϑϊοῖ σαπβεγε υἱάθηϊαγ, φαϊάατα δεγετη, αυΐ- 
ἄδπι Βαπατα Ὀτίπηππι ρυίμοἰ ρίυπι 6866 ἀΐξεπῖεθ. οἱ ῥ᾽ υγα δἰνῖ, δαὶ 
βηΐτα δαὶ ἱπβηϊία 6998 ἤθοθϑ86 οϑὶ, δὲ δὶ βπϊΐδ εἶπ ρἰβγαάαθ ὑπο, 

δ ἄπο νεὶ ττῖα γνεἰ χακῖῖπον υδ] ἴῃ ἃἰΐο χσποάδπι παπιθτο 6δδὲ ορόγιδε. 
εἷ ἱπππΐϊα δαὶ ξθῆογε χυϊάδαι ἀπαπν, ἄρυγα ὑεγο Ὑεὶ ἔοιποα ἄϊνογεα, 
Ῥετιπάς αἴχαε Πευποογίτδ δϑϑεγεραῖ; δπξ σΟΠΊΤΑΥΙΒ δἰἶΔηι ἤδοα896 
εθῖ ε586. ρᾶτγὶ πιοάο φυδογέγο υἱάθητον οἱ ἴἱ χὶ σαδοεγαηὶ 4υοίπατε 
εἶπτ ἐὰ φῇς ϑ8ηϊ. πδπὶ δα ρτίπιουν σαδεταηῖ εχ 4010 68 ςοποίδηϊ εἃ 
{88 δα ηξ, αἰταπι πθητῃ δη Ρἰαγα δἰηϊ; οἱ οἱ δἰηϊ ρίατα, αἰτατη δἰηξ 

τὰ δὴ ἰαβοϊίδ. χαᾶγε ρτιποὶρίατα φαδεττπιξ ας αἰεπιδοῖατι, πΐττιπι 
δῖ Ὁπὰπι Δῃ ρίατγα. σοπϑιάογαγε ἱρίξογ δἱ ἰά χῃοὰ 65ῖ ὑπαπι 6 δἴχτια 

485 Ἰτατηο ὲϊθ, ποῦ δὰ παϊπγαϊοῖπ Ρ ἈΠ οδορ ματι ρετιϊπεῖ, πδπὶ δὲ ξθο- 
τοοίγαθ μ1 81} γαῖ δι ρ ἶτι9 68ὲ οαπὶ δο φαΐ ξεοπηοϊτίας Ῥγϊηςὶρίδ Ἰ ἢ ἔς, 
εοἡ κυὶ δἄ αἸΐατη δεϊοητίδυ δι εξ ἀπ αα ςΟΥπτατγη ει ὁτη πίη ΖΔ Ὲ]- 
ταῖοπα, δα εἴ {1 φαὶ ἀδ ῥγίηεἰρ 15 ἀϊϑραϊδε, τοὶ πἰ δὲ} εϑὲ σατι δὸ χαΐ 
ΘλϊοΌτα ᾿ἰδηϊοπι ροπῖς. ποθὴ δεῖ δηΐπι Ῥτίποϊρίππι, δἱ ἀπαπι εδὲ ἴδπ- 
ἔππι, αἴχας πῆστὶ ἢος τποάο. Ρτὶπεὶρίατη οηΐτα δἰ οαἰῃ5 δαὶ Αἰ συο- 
τοτα Ρῥτιποϊρίαπι ε886 σοηϑίδὲ, δἰ ας εδὲ ἰἴΐδαας, σἱ μος τωοάο δἷξ 
ὍπυΤη σομϑάογαγο, εἰ ἀς δα συδυὶβ Ῥοδίους ἀΐβϑογοτο, σαδο 867- 
τιὸπὶϑ δἶγα αἀἰβραϊλη αὶ οδυϑα ἀϊοιτατ, συ} εοὲ Ἠετδο τὶ, υοὶ δὶ φαὶϑ- 
Ῥίαπι ἰὰ φιοά ε68ῖ, ππῦπι Ἠοπηΐπεπι 9956 ἀϊχετῖξ. δῖ σοπιοπιίοδαπι 
εοἴνογο γαομοτι; φαοὰ χυΐϊάσηι ιηθᾶς ταϊΐοποϑ μβαθδθηῖ, εἰ Ρατπιδ- 

(0 πίε εἰ Μεἰϊοοὶ. πάτα ἔαἶϑα δαπιθαῖ εἰ ἔοτπιδε δαηξ υἱῆοσδθ. ἱπερῖα 
δυΐετα πιδρὶ8 οϑὶ σϑῆο ᾿ρ9109 Με ϊ95,, πες ἀπριϊαοπεπι μαθεῖ, βεὰ 
Ὅπο ἀρουτάο ἀλδῖο οεἴετα δοοίἀπηϊ. Ἀος Ὑδγὸ πο δαὶ μδρεῖ αἰ[Ά- 
σαϊιῖοπι. δ πο8 εὰ σύδε παίιιγα οοπδῖδηϊ δὰξ οτπηῖα δπὶ αἰ χαδ τοὸ- 
Ὑδυῖ ροπᾶτητιϑ ; σποὰ χυϊάοτι ρμαϊεῖ ἱπάποιίοπο. οἵ ἱπεαρετ πες οτπηὶα 
δυηξ δοϊνεπάα, δβεὰ εἃ ἰδπῖυπι 7συδε {αϊδρίδι εχ ῥτϊηοῖρὶϊδ φοϊάδτι 
δεὰ ζα150 ἀετωοπεῖγαι; σδο υδγοὸ δαης οοπάϊοίοποτα δρτεάϊπηϊατ, 
πο διαὶ δοἰνεπάα. υδἰαιὶ οἶγοι}! φυδάταιίουοτα δατὰ χαϊάεπι υδα 
ῬΦΓ δεβιλεπῖδ ἐχϑιττιϊηγ, δὰ ρεοπιείγατι ἀϊδϑοίνεγε ρεσγιίπεῖ, Απεὶ- 
ῬἈοπιΐ δαϊεπι ποῦ δὰ βεουπδίγατι γαάδγριεγε δρεοῖαξ, υδττιπι οΌτα 
ὯΟΠ ἀδ παίαγα χυίάεπι, παῖτιγσαϊεβ δυΐετι ἀπρίϊαϊίοπ 8 ἰρ805 δοοί δὲ 

Ὧο ἀϊςεγα, Βέπε γοδ 8656 Βαθθδὶς [οτῖδββε, οἱ ραγαπι ἀε ἱρ5ῖ9 ἠϊ5ϑεγαϊτημδ. 
Βαες επίπι ςοπδίἀθγαῖο Ρ ἈΠ ΟϑΟΡ Ἀίαπι πἰπιίγτιτα παρ εὶ. δἴχας αἴ ἃ 
Ῥτὶποὶρὶο οπιμίυπι δοσοτατιο ἀαιἰδϑίπιε ποοῖγα ἤδες ργοβεϊϑοαῖατ οτᾶ- 
[ἴο, φαπα ἰὰ ᾳιοά εδὲ ρ]ατῖθια τηοὰϊϑ ἀϊοδῖατ, φυοπδία τποάο ἀϊουπὶ 

Βασι Οτηηΐδ 6886 Ὀἴσταπι τὴ ἐπ δεἰδητίδπι στη εἴα, δὴ πἴ σαλβη αίσρο, 
Ὧπι φυδ ἰταίοτα ἢ εἰ ΤΌτοτδ ἰχατα ἐπ ρειαπιΐδτα αυϊάεῖα, Ὡπδπὶ δοΐσπα 
66ὲ6 οὐποῖλ, γεϊαὶ μοπείπεια ππὰπὶ δαΐ ἐαθπην πΐπτα δοΐ δπίποιτο 
ππδπιῖ δῃ χαα]ϊϊαίετη, εἰ μδης ἰἸάθπι ππᾶπι, πὶ αἰ εαΐηετι δαὶ εαἷ» 
ἀϊϊδίθτι δαὶ αἰϊφαίὰ ταῖο᾽ μδθο δηΐτα οτμπία ποῦ 66 δἰπιϊασα αἰΐτο. 
ταηῖ, οἱ αἷοὶ πο ροϑαίπί. πᾶτα δἱ εξ εαθοίδηα εἰ χα] δος δίσοϑ 
παληδῖα, εἶτα δοραγαῖδ δοϊπιποΐδσις δἰπὶ 68 ΠΌδε διῇ, οἷυε ὯῸΝ πα 
ϑόραγδίδ, ποῖ Ὅπαπ δεὰ ραγα ῥτοίεοϊο δαί. δίῃ υετο φυϑΗϊαι καὶ 
πηϊγογϑᾶ αὶ χαδηῖῖδε, εἶνς δἷϊ δα Βοίαπεα δῖτε ποι δἱῖ, δδαγομ εὰ 
δ'πε, εἰ ἰά φῃοά 6656 ποὴ ροϊδδῖ, ἀρουγάατη ορογῖοαϊ δρρεϊίαγε. 
πἶδ 1} δπὶπι οοἴογογττι Ῥγϑίοσ δι ϑιδηϊίαπι δορδγδῖατη 6886 μοΐεεὶ, 
πηΐνογϑα οπὶπὶ Βῶδς ἀδ δυδίθοϊο ἀἰοππίοτ, ἀδ ἐυρδιαπίϊα φυξάεπι ἔρβα, 
δἴφα! Μεϊΐδει9 ἰά φυοὰ εδξ ἱπβπἰταπι ἀδϑοτῖξ ἐθ66, ἰὰ ετὐᾷο χαρά εεῖγ 
αυλυϊτοδ δὲ ἀυδεάαδτα. ἱπβη ποπι επὶπι ἐπ χαδητιαῖε Ὀΐμϑιγαξα ἐνὶ. 
δ Βδϊδητία δείδια ἰηβηΐϊϊα απὶ πα] 86 δαὶ αἴδοϊαε ἱπβηΐ τ Ἔ5φ6 ΠῸῊ 2 
Ῥοῖεϑι υἱοὶ ΡῈ δοοίάθῃβ, δἱ δἰπναὶ δὲ χαδηΐα οἰπὲ χυδοάδληι. ἱπβαϊα 
ὭΔΗΠΌΣ ΓΤαϊϊο 4υλπεϊαϊο παν, πο σαρεϊδηα, ποὸὰ φυδ αι. «ὦ 

ἴτατ οὲ δυρεϊλπιίδ δἷὲ εἴ φυδοῖίαο, ἰὰ φοίάθτα οδὲ ποῦ ὩπΌπ, δε 
τὸ ὁ8ε6 Υἱάεπζατ, εἶπ υϑγοὸ οἱξ δοΐατα δ σιδητία, ἢ βηϊτστω δδπ ὩσὉ 

εὐῖ, πεσε ταλκηἰτυ ἀΐποια ὉΠδπὶ Βαρορίῖ: ἐγ δοίη σπαπᾶτας σαδδ. 
ἀδπι. Ῥγδεῖδσγεα σὰπὶ τη  ἰρ ἰοῖτετ οἴ ἱροῦτω Ὁπατα, εἰσαὶ εἰ ἰὰ φασά 
δεῖ, ἀϊοὶ δοϊεδῖ, οοποίἀθγωη θυ δὶ ἀθοηδιο Ώοἀο ἱρδΌΣα ΠΒΊγΕΓΡΟμ 
ὉΔΌΝ ἀόϑογθηξ 186. δἴχῃθ τιπῦπὶ ας Γ Ρατετα οοπαηιτιπα ἔρετιπι, 
Ῥεγάδι ἱπαϊνιῖθι16, Ῥαγέπι δὰ φαογατη οδάει δἴσυς Ὧπᾶ δὶ γαῖο, 
τὶ ἰειπεϊΏνα ἃς ΥἱπΌτω. δὶ ἰρί τ δδὲ ςοπ δπΌτη ἴρεστα ἀπθμα, τοῦ 12 10 
Ῥτοίδοϊο εϑὲ: ςοπείππασα δηΐπι πῃ ἱπβηϊ τι οϑὶ ἀἰνίεἰ δῖ 6. απεῖναι 
δαΐεπι ἀπριϊλῖο ἀξ ρατῖθ δὸ τοῖο, οι; δὰ δειταοῃοπι ἰογιδϑοὶρ δο. 
ςοτηπιοἀδῖλ, ἐ6ἀ ΡὲΓ ἰρδβαπὶ οοπϑίἀογαα δ, πίγυση πῶττα δὰ ρἷστα 
οἷαϊ ραυῖοδ δἴφῃς ἰοίτπη, εἰ πὸ ραςῖο δἷδὲ πηῆπὶ γεὶ μασι; εἰ εἰ 
δἷπὶ Ῥατα, φαοπδτα πιοάο δἷπὶ ρ] γα Ἷ εἰ ἀθ ρδγέῖδια ποι σοπεππταις 
δδάοιῃ δοδὶ χαδογεηάαδ. εἴ δὶ Ὀϊγα]ῃθ, Ῥῶγϑ δὲ ἰρεπζα τοῖωπι, εἰπῇ 
ὑπαῖν ῥετγίπάθ αἴχας ἱπάϊνι ιθῖ16, οἱ ἴρόδα Ῥσοίδοϊο ρατῖεδ ππτπῷ 
ἱάοτα οσπιηῖ δισαϊ εἱ ἀπτπι ἐδὲ τ ἐραϊνιοἰνιξε, μῈ}}6 ὁ8η6 4 Δο 0129 
πΌ}}6 φυλὶἰτδε οτιῖ. πόσας ἱφίταγ ἰβαπίϊστ εδὶ ἰὰ συοά ενῖ, οἱ ἀϊεῖς 
ἩΜεϊϊδϑυβ, πεφας βηϊϊαπι, τ Ῥαγηνθηϊἀθ8 δεϑοιῖς. ἴρδῈ πάβχυδ ἢσι; 
δεῖ, τἂἰ ραϊεῖ, τπάϊν εἰ δῖ 6, πο ἔρϑυτα βηϊίαπι. δ γόγο δὶ οὔνηΐδ “πα 6 
ὅπη, Γδίομ 8 διπὶ πησαπι, οἴ Ὑδοϊϊτηοπίημα δὲ νοσῖς, δε αἰ Ἡεταοϊλ ὦ 
δε τεβιαπι ἀΐοδη!. εαάειη επίπι ετὶϊ Βοπὶ πιαϊῖσας ταῦο, εἴ τοι θοαὶ 
ἃς Ῥοπὶ. φᾶτε ἰάθη ετὴξ Βοπῦτη οἴσθο ποῦ Ῥοποα: εἴ ἈοτΔΟ δὸ 
Ἔστι ἰάειθ, εἰ Βοιθο δἴψφιθ πο βόταο. ἃς ΒΕΓΝΟ ἰρϑΟΓΌπΙ ΠῸΝ 
Ὁπυδι δὰ 488 δΌΗΣ, ἐἐἀ ὈΠΗῚ] αϑδετεὶ οϑϑ8: εξ δά εν ἰδερεν ταῦ 
4πδ τεδεῖ9 ἃς χααπεξαιίς είς, δὲ δηΐπι ροσιετὶ χυόχας ρετῖπάς αἰχαν 
σεΐογοδ ΤΌΣ θαπίητ, πὸ ᾿ρ98195 ονεηῖγοῖ πἴ γε δδδάεη ται] εἰηϊ Ὀππτα 
εἰ ρἴαγα. σπαργορίογ δ᾽ 1 δοὶ ἔρσται ΔΓ στε ρδηῖ, 8 ΠΥςΟΡΉ το ; αἰϊὶ 
αἰοιίομοτα τραηδίοτταδθαπι, μοτοίπετη ποὰ αἴνυτι Ἔρθς ἀϊοοπῖθ ἐεὰ 
Δἴρεσε, πεάτδ οιη αΪδηΐθαι 6886 δεὰ διηλαΐατε, η6 ἰρϑῦτα εοὶ δάϊαπ- π 
Βοηῖο8, ἰὰ αποὰ εϑὲ ππῦπι, 6886 τπυΐτα βϑδετογεπῖ, συδοὶ ἰἸά φαοὰ οσὲ 
Ὁππτα, δυΐ ἰά ηποὰ εσῖ, απίοε ἀϊςοτοῖατ, πιὰ] γετο σθηῖ δὰ 4πδς 
σαπῖ, δαὶ ταϊϊοηῃς (παπι δἱϊπὰ δὲ δ ϊνιτν, αἰϊπιὰ πιπείοιπα σταϊτῖομε: 
εἰάετη δυιΐεπι ἰπαδὲ Ὀϊγατι σα; ἔρσττν ἰρίτατ᾽ ππΌτο ρ᾽ατα ᾿ἰποΐγτνει 661}, 
δας αἰνίδίομε, δὲ τοῖυπι ἂς ραγῖεβ. δεὰ μοὸ ἴοςὸ ἴδτὰ δδευτδθδοι, Ὁ 
εἴχας ἰρδαπι Ὀπτισι τ! ἴα 6896 ἴατα ἑδιε δῖαν, ρει ὰς φυαϑὶ ποὰ 
Ῥοεδϑεῖ Ἰάετα ὈΠῸϊα ἃς Ρ͵ΏΓΑ 6886, ΠΟ ἴδῃ δ δὰ 86 Ορροπεπῖαξ. 
εδὶ δηϊπὶ ἰρϑατι ππῦτη εἰ ροϊδηῖία εἴ δοῖα. 

3. Ηος ἰριτας τπιοάο πορίς δάτνεγοπθ μβδης δεπτεπεϊδτι δἰ ρῸ 3» 
θαι δὰ 4πδὲ δῃπὶ Ὧοπ ρο886 ἀπῦτι 6886 υἱάεηϊαγ. αἰαοΐ ὩΘΖῸΘ 
ἀἰῆοῖ!ε δθὶ δα δοΐγογε ψαυΐβαβ {ΠῚ Βοτηίποϑ βαπὸ δῦδπι σεηξδυλαπι 
οϑἰεπάεδβαηϊ, αἰεγααθ δηΐπι σοηϊοπεοθε ταϊοοϊπαϊατ, εἰ Ῥαστη θη 
ἀε9 εἴ Μεϊίδοαι. πᾶ εἰ [α]δ διιπιππῖ, εἰ ταιἰοοϊποιίοι 5 ἔοτταα υἷ- 
Ὥοραν εἰβοίπος. ΜεΪΐ58: ἰαπιδα ταῖϊο τωρ ἐϑὲ ἰβερία, βεχαε αὐ]δτα 



ῬΡΗΥΒΙΟΛΕῈ ΑὐϑΟΙΤΑΤΙΟΝΙΒ 1. 

ιο δαδιμαὔοποια Ἀδθβδὲ ῥτοίδοϊο, δά ππο δρδαγάο ἀεῖο οείεσα δοεὶ- 
ἀποξ: φαοά φυΐφεπι πεϊϊατα Βαθεὶ ἀϊἈςα] αίοαι. Ρδιεὶ ἐϊδασε Ὑμῖοϑο 
Μοϊϊεδατα ἀγζαναθηίατῖ, ρϑέδὶ επΐπι δυπιρεῖθ86, δὶ οπαπ δ 4804 (κοίωτα 

εεἰ, Ῥτἰποὶρίττη βαρεῖ, 1ά φεοὰ ἔλοϊαπε ποθ εεῖ, ρεϊπορίαμι ποι 

Βαρεῖθ, ἀοίηάς δος οἰίδιη δεῖ αρο;γάυτ, εαϊπεϊϊδει ἐι88 ῥτεϊποϊρίααε 

τεὶ εἴ ποὺ Ἰδιροτίε, εἴ βεπεγαάοβίε ποὺ δἰταρ ἰοίδ, ρεὰ εἰϊδπι αἰμοταν 

Δδοαΐς, χαδεὶ ποῦ βεγοῖ 0116 τουϊδεῖο οἰπιαὶ. ῥτγδείογοα (π δὶ εξ 

ὕδατα, ἱτοτποδὶϊα εὐὲΐ τ επΐτα εξ δαίγεσοσσι ΠΟ Ρδεπάε δίψῃθ 
βδι, {ακε χαίάοτα εἰς ππῶσι, δες, ἰπχύδια, πα, ἰὰ εοάεχα ἰοορ 
τοουεϊαγῖ ἄολοὰε «ὩΣ δἰεοσαῦο ὕοη εὔἰςἷ δὲ τεσοὸ βεᾷπθ δρεοὶς 

40 Ὡπατα εἼ8ε ροϊεδξ, οὶ 60 δχ 400 Αΐ ογβω, Βοο δα ΐδπι ρβοῖο ποῦ- 
50} οἴααι Ραγεῖσὶ πῦτι 6δθε οὐαί ἀϊςαπε, δεὰ 1110 πιοάο δλθθ 

δου ροῖοδοι: δόζαο παβαπε βρεοίς ἀἰἤζετέ δ απο ; εἰ οοπέταγία ἴαθεῦ 

8686 δ'σα!! χηοάο. ἰάετα εξ δά Ρατπηοηίάεωι τροάυε εἴ ταϊίοπαπι, εξ 

εἰ χαὶ αἰΐ ρεορπὶ σααϊ. αἴχας δοἰαϊτο εθὲ ραγιίπι ἐσ 60 χαΐα αϊτα 

ευτοὶϊ, ρατιϊπε οχ δὸ αυΐα ποῃ οοροϊαάδ, πδηὶ ζαϊδα χυΐάειη καπεῖξ, 

ἥαῖα ἰὰ χαοὰ οδὲ ρἰασίρα: τοοάϊς ἀλοϊϊαν, ἴρϑε γεγο εἰταρλϊολξεν μα ὰ 
δοοὶρίε ἀλοῖ. ποι οοποίπαϊε δαίεια, ἡτία εἰ εοὐα α]}»α διαπαδβξιτ, 'ρ8ο 
αἰϊοο ππῦιι δἱβπίβοδηΐο, αἰ η]ο ταῖδει αἱ ρίασγα εγταὶ εἴ ποῦ ππῦτα, 
δλίῃ δἰβυτι ἰρθανα πες οοππημδίίοως εχξ ἀπασα πες γαξίοσε. 
πδηηαθ σαϊῖο δεὶρ δἰ μῖ, δία εἶμα φῃοὰ δίβιιτα δυροθρίξ. ἃ '᾿οῦ 

90 εγίς ργαοῖες αἰδαπι ἰρϑδῦκι ϑορασαθιὶς συϊοψιδπι, ποῖ έτη ἤοο τὰς 
οδσια ρτορείδαι Ἀδρεῖ, 4.0 δεραγαθιίς δὶ; δεὰ αἱϑὶ σαζῖο, εἰ εἰαϑ 
ἕω {αο δεῖ, ποι εεξ δδάδηι δεὰ ἀΐνογρδβ. δὲ Ῥατιχαεηϊάεα ποηάμπμ ἰὰ 
ἔρσαπε τἱάεδδι, πεοοιϑα δεῖ ἐρὶτας δο5 δαποογε, φυὶ δὲ φυοὰ Θεὲ ππαπὶ 
ἱπχαίπαϊ εἼθε, πόις δοίσση ππῦμι δίιίβοαγς (ὦ ααοά εοὶ, ἀες χοοομε 
4πε φῬγαειιοδδίϊατ; δδά εἰδαι σαοά μτορτῆα εἴ ἐῃ5, οἱ ᾳαρά ργορεῖθ 
ἀπτμα καἰ. δοοίάεωβ εὐἰπὶ ἀδ δυβάεοϊο δἰίψιιο ἀλοῖτασ. φιαγε ἱ]πὰ, 

δ σαὶ ἰὰ φαοά δ6ὲ δοοίαϊε, ποῖ ὐῖξ: δὲ επῖπι αἰϊπὰ δὴ δὸ φυοὰ εεΐ. 
ετὶς ετξοὸ φυϊρρίαπι φαοὰ ποῦ δεξ ὕοῃ ἐγβο ἰὰ φηοά ρτορτίο εβξ 
ἐπϑ, αἰϊὶ ἰδειῖε. ποῦ εἰσι γαδομεια δπίὶϑ δα βὶ δίς, αἰαὶ "4 φαοὰ εἰς 
φίαγα εἰροίβοεὶ μος Ραοῖο, πὸ φυοάχιςε φαϊρρίαπι ἷξ: δὶ ἰά φῃοά εεξ, 
πσῦστη οἰκτίβοῦτο ρομϊίς. δἱ ἐξίταν ἡ αποὰ ρχορσὶε εεἰ εἴ, βοῖ δοὸ- 
«ἕάϊε ουλφαδαι, δδὰ αἰϊᾳυίά εδὲ αἰϊαὰ δοοίάϊε, οὰς ἰά φήοά δεἰ ἐπ 

Ῥτορτῖθ, 68 εἰκηϊβοδι βοϊϊαι φαδαι ποῖα ἐπ} πιαπὶ οἱ 1ὰ φαοά ρτο- 
ἴε δε δηβ, εὐὶξ δἰϊδιω δίβαπι, αἰβῶμπι δτιβαπι βοὶὶ εϑὶ ργορσίθ 6Ὡ9 

δῶν εὐἰαι ἰά φιοά εεἴ ἐρεῖ δοοίάεσγα ροῖδθεξ: ἘΐΒῚ] εδὲ εαΐμι θδ8, 
4ποά ποὺ εεἰ ῥγορτίο 68}, Ἔἴβο ποὺ εὐἴ δὩ9. δἰστια πο 

τὸ μος αίάεσα ρεοῖο, αὲ ἐκα ζόρι ποι δἰῖ, δοὰ πὶ ὁσωῶπιο βοὴ δὶξ. οἱ 
ἐξίαις, ατὶ ἀἰχίηναι, Ἰά χαοὰ εδὲ ρχορτίε ἐπα, ἐσὶξ εἴδατα δίβααι, Βὲ τὶ 
δὰ δσπ δἷϊ ἐδδ, φαοὰ δεὲ ργορτιο επὲ. συεσε δηΐπι ἐἰςεσδας, οἱ {πὰ 
αἰ θύσω επ2ε ἀϊχογίνι. δὲ ΒΟ. δου φῶ, πὶ ροεβαδίαν δἱραϊβοιυβαῖ, 
ἥκατε οἱ ΑΙαπι οἴΐατα ργορτίθ 6πη8 δἱβιίῆςοδέ, πο τστα ἰὰ απιοὰ εεξ, 
δεὰ ρίκιγα απὸ δἱβυίβοιῖ, πδχας ἱβίθπτ πιλρη υάπιεσα δ" τὰ 
τονὲ εἶν, αἱ τὰ μὲ “μὰ εἱὲ του 688. ταῦο πιϑασπιθ ρατί Ὀἰγίοϑ- 

ἀϊναγοα τὐἰταάγεπη ἐδ. αἰνλαϊ δυΐοπι 14 χιοά ἐδὲ ργοργίε διιβ, ἰῃ 
αἰ οϊὰ αὐτὰ Ῥγορτίε δπ8 εχ σαΐζοτι οἰΐδιαι μαϊεῖ. τεἰαιΐ εἱ Ἀόπιὸ 
φορτία αιώφρελπι δϑί, οἱ δοΐοδὶ πδοδδες δὶ ργορτίε φείὰ δϑδα, δὲ 
τάοαι Βὲρεδ. ἕϑπι δἰ ἰΐα Ὡσα οἱξ, δος ἀοπῆα ογασὶ βεοίοςοϊο. απὶ ἱξὲ- 
Ὅν Βοχιπη δαὲ αξὶὶ συβίεοῖο οὐϊρίαπι δοοίἀππι: δὲ πουΐσυταο εαθθ 
Ῥοίονι. δοοάθπ εὐἴπι δΐ Ἰὰ ἀἰοιιν χαοά ἔπε8εε μοϊεν ἃς βοὴ ἴῃ - 

20 4686: δὐὲ ἰὰ ουἦπε ἱπ ἀεβηδίοης, Ἰά σαὶ δοςί ἀϊξ, ἐϑεβίταν, οδὰ δοϑοῖο 
παυϊάσπι εἴ αἱ "ἰυὰ φυοὰ ϑϑραγαέαγ, εἰπε δβίετι ἰὰ οὐδ πὶ ἀεᾷ- 
πρίοιε δαξηΐιας πδραδ, οοἱ δἰιαξίαίειι ἀἰϊοίτηαα ἀρεῖ ἰ566. ᾿γαοῦοτοα ἴπ 
Φοσζῦτο ἀοδιηζδους φαδε ἰπ ὠεβηϊνα οταῦοπε συϊμϑρίδμι ἱπϑξ, ἀπὲ 
δοτῦπι ἐκ σαϊρυ: χιρρίδια οομδίδῖ, ππρ χααπι ᾿ροὶαδ τοῖα ἀφ βαἰτο 
ἐποεὶ, ἐδ ἴῃ μδίροάε τὶ ιοπεϊτοῖθ δαὶ ἐπὶ αἷδο ἀεβηϊο ποι οἱ 
ἰδ. εἱ ὅδε ἱροῦ τὰ σπωϊ, δίσας Ἀοναϊαὶ μ᾽ρ98 δος, δεραγαρίς 
ἔρδιατα οὲδὲ βεοῦεθεὲ εδί. ἡπαγε ἕετί ροῖεοῖ αἱ Βοπιο Βίρεδ Βοῃ εἷξ. 

50 τοὶ 'π ἀδβιοίδοης Βἱρεάϊε ἱπετὶξ ἰρδξαδ Βονηίη ἀεβπῆιο. δἱ δεν 
ποηαῖτ: ἡππιὰ παπάας ἴῃ ἀεδυίανα οταίζοινε Ἠοιηίηί ἴβεδέ. ηιοὰδὶ 
Ῥίρες δς δηϊδιαὶ αἷς οαἱρίδπι αοοέάσπι, εἰ πεπίγηπι εδὲ χαοά ρτορτῖδ 
δ:, Βοιηο τῦφος ἐπ δία ετἰϊ ργοίοοϊο 7886, αἰϊὶ δεοίάππϊ. αὶ φαοὰ 
φιοργίε οϑῖ, πῦὶῃ δἷξ δοοϊἀςδ5; δὲ ἀθ 4πὸ δίαιρο ἀϊουπίατ, δἴψυδ 
πιϊττιπιχας αἰοαῖατ, εἰ ἰά ᾳυοὰ εχ Αἰἴ6 σοτωροπίτηγ. ἴρσϑπι ἰρίτος 

137 τπιαϊνεγααι ἜΣ ἱπαϊν δι ιμ6 οοηϑξδς. φαΐάδτη δαΐεσα αἰγίδα ταῖο- 
τϑναθ ςοποδοογοπε, δἱ σαίάεν σζοδε οτιβία ὑπππὶ εὯ66 ΓΟποίπήϊ, οἱ 
δὰ φαοὰ εεὶ ποτα οἰχαίβοαϊ, ιὰ φαοά δικά δεὶ ϑεθ6 ἀϊοεβίεν; εἰ τετοὸ 

10 

ἄσπδε εὐ ρατέϊοηε ργροθάϊε, ἰϑδινιἀρα9 ταδροϊίτ ἀΐποο ἔλεϊσηϊοθ. ρδῖρὲ 
δαίΐεπι εἴ γϑγττα ποῃ 6486, δἱ ἰά χαρά δεῖ μῆῦταὰ εἰρηίβοαὶ, οἱ βετὶ πο 
Ῥοϊεδὲ πἴ δίπιαὶ οἷξ οοπέγμάἀιοϊο, ποι ἕογε χυϊοσαδια ποὴ δα8. εἰμὶ 
ἘΣΎ ομϑῖδι τὶ ἰά φαοά ποι εδὲ, ποῦ εἰξ δϑεοϊαϊβ ποὴ επδιὶ δεά 58οβ 
ξῃ: χυΐρρίδπ οἷς, ἀΐςετε χυοχαε, δὶ βοὴ φυϊρρίδπι αἰἐπὰ ογὶξ ργβεῖθρ 
Ἰὰ ἴρδαπι χαρά εφὲ, ππιπαπι οταπὶδ ἴοσε, ρεσαδϑαγάσπι δεῖ δὲπὲ, ἀιηΐδ 
εϑΐπι ἱρεῆτη χαρά εεξ, αἰδιὰ χαϊοχπαπι δρϑεὲ ἐπί} ἢ] ρὶς φαδτι ἰά φαοὰ 
εϑὲ βγοργῖδ επδῖ φυοά οἰεὶ 18 εδὲ, πίμι] Ἰδσθδα ργολῖροι πααὶτδ εὐδ6 
πε δαπῖ, αἰ αἰχίπναδ. Ῥαϊεὶ 1εϊτατ περοκήλεις εἼδὲ τὶ ἰὰ φαοά 10 
ος Ἰοοάο δὲ ἀπῦτα, 
ἀς Ὅτε ρἐιγαὶοὶ δαΐοτα ἀϊσαπῆ, ἀπο Φαοὶ πιοάϊ. φιὶἄδτα εὐίτι ἰὰ 

4αοά ε5ῖ πεκῖπὶ δἰ δοίατα σογραδ ἔδρεγθωξ, πὲ ἔγιαπι σπῦκη, δὰξ 
αἰϊπὰ, φαοά ἵρπε φαϊάει δρίεδιτιδ, δότε τετὸ φ δε] δοῖ; οδεῖθεγα 
δοΐεπι βεηογαγὶ ἀϊσηης, ἀεαοίταίο ταγιϑλεχος τ]ὰ ἰβοίεηξθθ Ἀλφὸ 
δαύετῃ δαπὶ ςομέγασία, εἴ τα σουϑα τοῦ ἐχοδθδυ δίψης ἀεἰεοξαε, 4πετα- 
αὐπιοάππι Ρ]αῖο πιαρηθαι ἀϊοὶξ εἴ ραγνατι. τεγαβα Ηἰς χπϊάοιᾳ ΗλδῸ 
μαλιοτίατα ἰδεῖς, ἔρϑατα δαΐειη ὑπατῃ ἰογυιάπι; 11} γοσο ἀπῦτα χυϊάετω, 
ἀρβθαπι ἱβαπατι δι ἱεοίαπι, ταβιετίαπι, εοπέγατίδ νεσοὸ ἀἰγεγε 8 
αἴχας ἔοτιβαβ. ἡπίάκαὶι δαΐεπὶ εχ ἱρρὸ μὺο εοπίγδείεἰαίθ, σας φυὶ- 90 
ἄξενα ἰᾳ ἰρεὸ δῃπῖ, βεοθγιαὶ ἀΐοπας, ας ᾿ἀπαχίβαδ ες. δὲ χαὶ ὑππι δὲ 
Ῥίαγα ῥτιπεὶρία ἱπααΐααι 6886, αἱ Ετηρεάοοϊεν δὸ Ἀπαχαβοῦθς: ἐπ 
τρ88 πδῆσαα οοδρεγα οεΐεσγα δεκτερδηῖ. αἰΐζεγαηϊ Ἰδεπεπ: δἷτος ἐπα 
ετίοἀοϑ Ἰδαρογαπι ἱπ [18 σοποιξαϊξ, Δἰτοσ δειμεὶ ἐλαίπιην, δ δἰτοσ 

᾿δβοϊξα οὔτι δὰ δυπὶ οἶδα  ἰατα ραγίδατι, ἔασι ςοπέγατα ; αἶμοσ ΘᾺ, 
Π;λε νοσαπίοτ εἰδιπεπία, ἰδουπιβπεοίο δυσηΐς, τιάεῦιτ δυϊθιο Ασδχδν 
ξοταε δἷς ἰωβαίτα 6526 Ῥαΐδλιβα, «υΐα οοποτισμεῖα {ΠΠ|δπὰ ορίαίοιοτι 
Ῥἢγαοίοοταπα υεγῶπὶ δαεθ οχὶ εεϊσαμ δὲ, αἱ Β1}, ᾿ναύαει, εχ ἐὸ φασα ΠΟῚ 
κἰ βογὶ αἴχιο ογιγὶ. ψαδργορέες Βος ἀϊοσεὶ πιοάο, "δγδηὶ οἱδιΐδ 
δἰταο," εἴ ξεαεγδομ ει εἰασινοάὶ δἰ νεσαοποια οθ86. φυϊάδτη γαγο 30 
«οπξτεββίομποια ὃς δοβτοβδίοηθηθ. ἱπθηρογ εχ εο, αοΐα οοῃἔγασια ες 
δε τπτῖβο βυπξ: ἱβεγαωὶ εὔξο. βᾶπι δἱ οπκαθ συίάσπι φυοὰ Αὲ, δαὶ 
ἐκ σεϊῖβεο δαὶ αχ ποῦ ἐπᾶρυν βεγὶ πϑοδδθε δὲ αἴσαθ οΥἶγὶι, εὰ Ὡσἃ 
φοῦρυς δαΐθαι πἰὶϊ βετὶ ροῖεοι (ἀ6 δας οηΐπὶ ορίπίοοθ ῬἨ γεϊοῖ 
Οὐιθεθ οομδεηϊίαπ), τεϊλφαττη ἰαπὶ δοοϊάετε πεοδιδάγιο ρεϊδυευτμξ, 
εχ δηλθυϑ φαϊάεπι, αἴαπε εχ εἶδος χφαὰς ᾿πϑαῦξ, Βοτὶ 68 
οτσὶ, εχ ἱπβαηδεοιδθι8 Ὑδγοὸ πο ον ρατγυλίδίδαι τη ἱι5, αἰ ἀΐοππξ, 
4υδργορίος ἐπιφοώαπξ σαοάφαε ἱπ ἐπεμθο 086 χαϊεΐατη, χαΐα φαοά- 2 
ἰδεῖ εχ φπουΐδ ογίγὶ υἱάερδης. υἱάδγὶ γεγο Ἀμὴν ἀϊεὶ ἀΐνετεα ἐκ δ 
Ρίδης, φαοά ἴπ πιϊδιίοπα ἱπβπίξοτατα πραχίππο οὐ ὑπο {νά ϊπετα ϑθδτη 
ἐχοθάϊε. πᾶπα Ἰοΐοτι δἰραπι δαὶ πίζτατη δυὶ ἀυΐες δοὶ οὐ δαϊ σάσηει 
δἰἴηοετε ποπ 6886 φευίςαπαπι, δϑά οαἴθε Ρ]ατίπιμνα βαρεῖ χυοάφας, ἰὰ 
βάστα τεὶ τἱἀοτὶ πδιογαμι 6686 ἀϊοεραηξ, εἰ ἱπβηϊτανα ἱξίτατ, χὰ ἴῃ. 

αἰζατα εδὲ, 60 οδῖ ἱρποῖιση, ἱπδηϊϊαπι χιξάστη πιπδιταάϊηε δαὶ τπδροΐ- 
τα ἄϊτηα χιιαχνξασι το ἤτη ἱκποίατι ετῖξ, ἰπβηίταπι απξεπι ἔοστα φαδὶθ 
υοάάαχι ἱρποίππι. οὔπὶ ἐρίτωτ ῥτίποὶρία σόγεσα ἔληι τϑΌΪΠϊπ ἴῃ 10 
ἄπδπι βρεοὶε αἷπὶ ἱπβηϊτα, μετὶ ργοίβειο ποαφαὶξ αἱ δὰ ἅτιδ8 ἐχ Ἀΐδοθ 
οοπφῖδηξ δοϊδηΐατ. βοπάππι δοϊπὶ στα ΡΟδ ΌτΩ δεῖγς ραϊατθα 8, οὔτη 
εχ χείρεε εἰ 4αποὶ ρει οοηεῖδῖ, Βαυὰ οορποδοππαθ. ῥγβείογεα εἷ 
πεοδθὴ6 δὲ ἱρεατ τποΐὶε χυβηςαπιυΐθ 6666 ΡόΌ886, ςαἷπα ᾿ϑδ ταδρτ ταν 
ἄϊνα Ῥαγνυϊϊαϊεχσια φυδηϊαυϊς ε986 ροΐεσῖ (ἀἶοο δαΐθει αἰζχιυδτα ἰαϊτας 
Ῥατιίαπι, χαδὲ ἱπδυδὲ οἱ ἰῃ 4πῶ8 Ἰοΐθτα ἴρϑυτα ἀϊνίἀϊτατ), 6586 ὙΕΓῸ 
Ὡοπ ροϊεδὶ μίααϊδ γεὶ δηϊπιαὶ ἀϊοῖο τοοάο φαδηϊατανΐα πιοὶε, Ραῖδξ 
βθζας Ῥαγίζυπι υἱΐαμη πίάετι υποὶς υδηίΐδτηυ!β 6896 ροϑ86: ετὶΐ δηΐδὰ 
εἴ τοῖαια χακπίππινία δημῖ πιοάο. δὲ ο9 εἰ οᾶγο δῖ ἰδεϊπϑηιοαϊ οΦ- 
Ὧστα ρατίες δυπὶ δηϊμοδί πα εἰ ἔτιςῖοδ μἰδηΐαταμι. ραΐεῖ ἐξίϊπτ πε σὰθ 20 
ο8. πεσε ταύηεῖη βεχπε αἰϊπὰ χαϊοχαδπι ε0 τηοάο, Ζπεπὶ ἀἰχίτημϑ, 
τοοῖο ἀποδῖπαινἶδ ΘΕῸ τη δἷτϑ Θ6Ὸ ΤοῖῃΠ8 6868. ρταεΐεγαα δἱ ἰδ] α οἵδ- 
πα ἵν δθ66 ᾿σαποία ἱπυίςευι ἰησαηῖ, πεχας ξοβοτδῖασ σπξοΌλη δε 
ἱπεϑῖ ἃς δερτερεῖητ, δἴφηιθ δρρεϊ δίς δ} εο σεοά ὅπ ἶρϑο πιδεὶ αὉ- 
πηάαϊ, εχ ᾳπονΐδ ἀεπίφος δὲ ἀποά!ρεῖ δεβτερδιίοης, τεἰτὶ δάπα ες 
ἕδγηδ οἵ οῶγθ εκ δδᾶ, (ἘΠῸ ΟἸΉΠΕ ΘΟΥΡα5 Βηϊζατη δρἰδάους ἈπΗὶ 
ξογροτῖδ ἙΟΉΘΌΤΩΔΙΗΣ δὲσυθ «οἰ αΐτγ, οοπϑῖδξ πο Ῥο986 ἐπ πποχοο- 
4πς φυοάφῃε ἱπεδθε. δίαία πδινχας Ἔχ δ48Ὰ οΔΓΏ6, τυγδαϑας Ὁ] ΐα 
ἔχ δήπα τεϊίψυιια βδεχγεζαῖα, εἰϑὶ 96 Ἰπίποτ δὰ σπ8θ 86 ΕΓ ΤΣ 
δγῖξ, βοὴ ἰδπῖεῃ οτππὶ τπθρτ τα ἀπε πιῖποσ ἐνδάεξ. χθᾶτε οἱ δοβτ βίο 50 
δἴδ οἷς, ποὴ ἴῃ ποῖ θεῖ φαοάν!ς εγίτ: ἴῃ τοϊϊψαα δοῖπι ἀχοα πἰδιΐ ἴη- 
ετῖς οατηΐδ. οἷα γεγο πα 8 δερτοζαϊοπί9 οχιῖπα οτὶς, βεὰ δεῖ ρ 6 
εεααεοίταιο βεῖ, ξιδοίϊα ταδρηϊταἀϊηε δθης δεχαδια βπὶρα ὀγαπῖ, 

ΓΙῚ 

δε 
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τουϊείταᾶϊπο ἰηδοΐϊα, χηοά φαϊβεπι δὲ ἱπιροφιβιῖδ. Ῥτδδΐογεα δἱ 

γοτραϑ οπῖπο, ραγῖε αἰΐᾳιβ δὴν εο ϑαβ]αία, βετὶ 86 τοῖπιϑ πές θ886 ἐϑ) 

φδτηΐθ δαΐοπι 4υδπετα9 ἀεβηίία εδὲ δὰ προ ΐθτι πέγαυισα, Ραίεῖ ταῖ- 

488 εἰπια δα σᾶγπο παϊἴππὶ οπππίηο ΘΟΥΡτ3 δαοεγηΐ ρο896. 8[1ΟΖ0ι ταϊπιπια 

τοῖπου ετῖξ, ἱπϑαρετ ἰπ ἰαβηϊτ8 σογροτίθιϑ σΑτο ἴᾶτα ἱπβηῖΐα εἰ 5δ8π- 

ξαὶβ σεγερυπιηαυε ἱπεϑοεῖ: ἀπυτπαυοάψθε 4αυίάεπι εβ5εῖ Δ} αἰϊ15 8ὲ- 

Ῥαγάταπι, δεὰ πίμ1]0 πιϊπαϑ 6π8, δἰ ἀὑπυηφυοάφαε ἰῃβηϊίατα. Βοο 

δυΐεπι τηοῖδ8 ερτεάϊταγ τδιομΐβ. ἰά ταγο 4ιοά δε5εγίαιγ, πα ΖΌδτΣ 

δερτεξαῖα οπιπία ἔογθ, ποὰ δοιεπίεῦ φαϊάεπι ἀϊοϊζατ, τεοῖθ ἴατπθῃ. 

Δἰδοϊαβ δηΐπι ἱπϑεραγαβ 168 δαπξ. οαπαὶ ἰρίταν οοΐοτεδ αἴψῃια μαΡίταν 

παϊϑεὶ δἷηξ, οἱ Γαδτὶπξ δερτεραίῖ, ετὶ: φαῖρρίαιι αἰ απι ααξ δαηαπι, φιοὰ 

δοη δἰϊπά φαίϊςφπαπι εγῖϊ, πες ἴῃ δαί θοῖο. 4πᾶγε 'ρ88 πιθῃ8 δΡρβυγάα 

10 εδὲ δᾶτπια, δ΄! φαδεγθῃϑ 4πδε βετὶ πεσπεθηῖ, δὶ βϑεραγδὶδ φαϊάεπι τοά- 

ἄστεα ναἷΐϊ, μος δυΐεπι οἴβοεγα που, ἔδιπ φπδητιίαιῖ χιιδπὶ 4ααίιτα- 

δὲ ταὔομθ, φααπείταιῖ5 φαϊάεπι, φαΐα ποι εβξ ταϊπίπια πιδρτϊταιάο, 

4αα]ττδιῖς ἀπῖοπι, φυΐα αἴεοίτια ἰπβερᾶγαρ 68 δαπέ. πεααε εἴδπι τεοῖθ 

ξοπεγαιίομθι δοττιπὶ 4886 ρᾶτγίϊατι ϑππὶ οοπέοτταϊπιη, ΟΑρΙΕ. Ἰαΐστι 

Ὥδησαδ ἔππὶ ἰπ ἰαΐα ἴπτα ποῖ ἰπ ἰαΐα ἀϊνιἀϊτατ. πεὸ αὶ Ἰαΐεγεδ οχ 

ἄοπιο δὲ ἀοπιπϑ εχ ἰδἴεσίθιϑ δὲ, δῖ. ἀψιὰ εἱ δδὺ δχ δεδὲ τπαϊυο δαπὶ 

εἰ βαπε, πιε]ταα ἀπίεια 6ϑὲ ραποίογα ρηποὶρία Βηϊξαχαε δάπιεγε, φαοὰ 
ᾳαϊάεπι Ἐπιρεάοοϊεε ἔδοϊξ, ᾿ 

5. Οὐῃοθ ἰρίταν σοπέταγία ργποῖρία [αοἰπηῖ, εἰ φαὶ πηΐνογσατω 
Ὧ0 πηῦτα ἐ386 δἴχας μάτι θι!ς ἀΐουπὲ (Ραϊπαδηϊάεβ δαΐπι οα]ϊάπτη ἔτιί- 

ἄαπιχας ρῥτίποίρία ἔδοῖξ, αἴφας δες ἐβτιθια ἰοστάπιάαα ἃρρε] δ) εἰ 
4αϊ ταγαπι εἰ ἀδηϑῦσα ρυϊποῖρία ἱπφαίαης ε886, Πεπιοογτυ8 φαοας 
Ῥίεπῦτα ἰρδα δἰατε υβοῦπαπὶ αϑδοσὶξ 6856; σαογιπι Αἰϊαγοση αἰ 6η98, 
ΑἸϊεγαπι τὶ ποῖ ΘὩ9 6986 ἀϊοῖξ. ἴπδρον δὲ παδοθ αἰ ογοητίαϑ αἴϊετῖ, 

Ροϑίίομεπι, ἱπφαδηι, ββπτγᾶνη ἃς οτάϊπεπι: ἢδες αυΐεπι οοπἴταγίογαπι 
ξεμεγα δυπῖ, ροϑιεἰοπῖ5 δηΐπι δαρτὰ εἰ ἰπῖτα, δαΐε εἰ τεῖτο, βρτιγδα 
ὝΕΓΟ Δηρ1}19 οοπιϑαπα αἴφαε ποι οοπϑὲαηϑ, τεοῖαπι εἴ οἰγουτιβοχῦπι 
ἐρεοῖεϑ δϑαπί. ραῖεὶ ἰρίξωτ οπιπε5 οοπέγαγία φαοάδτοτπιοάο ρΡυποὶρία 
ἔδοοτε τόγαπι; ἰάχαθ ΠΟ δἷπα γαοπθ. ρῥτίποὶρία ἤδαισαθ Ὠε΄πε εχ 
8686 τπαΐπο π6486 δχ αἷϊι5, οἱ εχ ἰρδὶ8 οπιηΐα 6686 ὁροτγίεῖ. οοπῖγα- 

80 τἰϊϑ δαΐοτι ρτὶπιθ μᾶς ἰπϑυπ. 4αία παῦχας ϑὰπὲ ρτίπια, 1460 ὩῸπ 
εχ δἰ δαπξ; χαΐδ τόσο σοηξγαιία δϑυπῖ, ἰάθο ποῖ ἐχ 8686 πιπῖπο βππὲ. 
του ἰά ἰρϑᾶπι 780 ρϑοῖο βαῖ, εχ γαϊΐοπε οοπαίἀεγειπυδ οροτίεξ. 
ξατιθυιάσπι οϑὲ ρίξαν ῥγίπιατη, ποὰ χαϊάνί5 δογαπι χιᾶς δαπξ, ἰὰ 
φαοάνϊ5 ἀἄξοτε πϑαῦθ φαοάνϊ5 ρατΐ ἃ φυονΐβ αρίππι ε556; ΠΕ] εχ 
φαϊρβυδοῦπχαα 4: Υἱϑ Βετγῖ, ᾿ἶϑὶ χαΐδ μὲσ δου ἀδῃϑ ΠΟΡΈΜῸΣ 40 
ὩδιηηπῈ ρδοῖο βεὶ Αἰβυπι γεὶ πίβγατι εχ πιυϑῖοο 7 ηἱϑὶ αἰδο Ὑεὶ πἶβτο 
δἴϊ ἀροίάδηϑ τηυϑίσηπι. δεὰ αἰδαπι φαΐϊάεπι βὲ ε πο αἱβο, αἴᾳψῃε εχ 

δ Βος ποὴ 4υονΐϑ, δεἀ 6 πἷξγο τε] αἰΐψφθο πιεάϊογαπι; τηπδίςαπι δαϊεπὶ 
Ὁ ποῦ πιιϑίοο, αἴψφῃε ἐχ μος ποῦ υουΐβ, δεά δα ἱπιπγυϑίςο γα] αὶ 
τηβάϊο, δἱ αἰϊχαιὰ ἱπίε δὰ πιδῆϊωπα εϑὲ, πεῆπθ στιγρὰ ἐπ αοάνϊ 
Ρτίπηστα ἀπππιαποάφιθ οοτττιιρίϊαγ. νεϊαξ αἰδυπι ποῖ ἰπ πηι βῖουπι, 
πἰοὶ ἰᾷ ἔρδαπι ποππυπαπᾶτη βοοϊάδϊ, δεὰ ἴὰ ποῦ ΑΙβῸπι οογγιπιρίϊογ; 
αἴχας ἴῃ Βοὺ ποὺ χυοράνϊθ, δεά ἴπ πίργαπι δυξ ἰπ τηβάϊατη. εοάεπι 
τροάο πιυρίουπι εἴδατα ἢ ΠῸΠ πρηδί απ; δίαπα ἰπ μοο ποη αυοάνϊδ, 
δεἀ ἰπ ἱπιπιπιϑίουπι ναὶ ἰπ πιθάϊππι, οἱ χφαϊὰ ἱπίογ 'ρ84 τα δάϊιπι δἱξ, 
φοττπτηρί τ. δια Ἰτοτ κε ἴῃ οαἰοσῖδ. πιᾶπὶ δὲ δα, αδα ΠΟ 5: π|ρ]1οἷα 

0 δεἀ οοτηροϑίία διπί, Θαπάοπι δυβεῦηὶ ταϊϊοπθμ.. δϑὰ ἰαῖοῖ ἰὰ ἱρϑῦσω 
δχ 60, φυὶᾶ ἀϊϑροϑι(ίομαϑ ορροδίϊαβ ποιαΐηιθυϑ οαγαηξ. εἰθηὶπι ΟἿΏΠ8 
εοπϑοιτιςοπι εχ ἱποοπϑίγιοῖο δἴσπε ἱποοπϑιγυοίαπι α σοηϑέττιοῖο βαξ 
Ὠδοδ886 δὲ. σοηδίγιοίαπι δἰϊδπι ἱπ Ἰποοπϑδιττιεῖπτω, δὲ 'π ἰρϑιιπι πὸπ 
φαοάνἶε, δεὰ 'π ορροϑίξιιπι παοα 886 δὲ ΠοΥΓΌτΩ ρα ΙΉΤ,. πι81} δυΐδπι 1π- 
τεγεϑῖ, δῖνε ἰῃ σοῃδιττοϊοης δἷνε ἰῃ ογάϊηε δῖτε ἐπ οοπι ροϑίτἰοπα μδδο 
ρθα ἀϊ᾿απῖατ: ραῖεῖ δῃΐπι δδηάθη γαϊίομεπ ἐπ απο 8 6856, δίαπο ἀο- 
Ταῦτα διδίπδτη οἱ φῃοάν,5 ἃἰϊπτ δἰ τ! τε βετὶ. ἀοιπαδ εηΐτω 6χ ἈΟῺ οοτπ- 
Ῥορῖεῖδ, δε Βοος πιοάο ἀϊνὶ 5:9, εἰ δίαϊαα βρτιταϊογαπιχαε χαοάνἰ3 ε ποὰ 

30 εἰς βφυταῖο οσοπβοὶ βετγίφαε υἱάεϊωγ. αἴχφυα δες ρᾶγάτ ογάϊπε ραγ- 
Ἔχω οοιπροοίτίοπε οοπδίαπε, οἱ ἐξίταγ Βᾶθο υϑγὰ δαπῖ, οπῖπα φαοά δὲ, ε 
ςοπῖγαγιο ργοΐεδοϊο δαὶ α πιδάϊο δῖ; εἴ οππε φαοά οοτταπιρίϊατ ἰῃ οοὺ- 
τγασϊαπι οογγαπιρίταγ νοὶ ἴῃ πϑϑάϊηχη. τηϑάϊα υεγο δαπὶ ἐχ σΟὨ ΓΑΓΙΪδ, 
οοὰ οοἴοτεδ εχ αἷρὸ δὲ πἰξτο. σιιαγε οἵηπία 4.86 παίαγᾳ Βυπὶ, δαξ 
ςοπίγαγα ἂπὶ ἐχ σοῃίγαγιῖ5 δι ηξ. τ μούεῇ ἰρίτωγ δὲ σϑξθεσογαπι πυσαϑαθα 
Ῥτοίβοιϊ ρεπὲ οοπβειυϊϊαπῖ, φαετηδάμιοάιιπι ἀϊχίπιῃ ἀπε. παπὶ οτα- 
μ68 εἰεπηεηΐα, εἴ εἃ δε ΔΡ ἱρεὶδ ρτἰποὶρίᾳ πιιπου μαπῖυτ, φαδπηθδαι 

. 30 δίδε ταϊίοπα, ἰάσμειι σουἰταγία ρομυηΐ, φιιλδὶ ΔΡ 'ρδὰ γογίἰαῖα φοχωραλδὶ, 
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ἀϊεττιηξ ἴαταθο, χαΐα φαϊ δια Ρτίοτα χαυϊδάτι Ῥοοϊετίογα, εξ δι 
ταϊϊομια 8111 βεῆϑιι ποΐίοτγα βοοϊριαπί. φυίΐίάδτα επὶπι Τα] ἀπτη τ κῖ- 
ἄσπιχαο, φαϊάαπι μαπιϊάππι αἴᾷπθ δἰοομαι, 61 ρδσ εἴ ἱπιρῶγ, Ὡοσν- 
πα] οοποοτάϊαπι ἀϊδοοτάΐϊατηνε οαπϑαβ ρεπογοϊοηΐθ 6656 ἀἰχοτασξ, 
Βαδς δαΐεῖη ἰπῖεγ 8686 ἀϊοίο ἀϊξίεγιπε πιοάο. πατο εδάεμι χυοάδπν- 
τηοάο ἀϊνεγδαφας ἀϊοπηξ, ἀΐνογϑα φαϊάετα, δἱοπὶ εἴ ρ]πτί πεῖ υἱάεϊατ, 
εδάεπι δυΐεδτη δἰπαὶ ἰτα ἀΐη 6 τα οπὶδ: εχ δϑάοπι πᾶπιαθε ϑετὶς ΒΆΣΙΝ. [9 
φομίγαγίοσηση δηΐσα δἰΐα σομπθῃξ, α]1α οσοπείποημιγ. μος ἰρίτατ ρμαοῖο 
εοάετι τωοάο ἀΐνογθοχας, εἰ ἀεξετίπδ ας τπο]ϊπδ ἀΐσπη!. εἰ χαϊάδι 
ταϊίοῃδ, φυϊάδπ δαδα ποῖΐογα δυσπιηῖ, πὶ δηΐεᾶ ἀϊχηι8. εἴασα 
ππίνεγθαϊε αυϊάδιι ποῖα δδὲ ταϊίοῃ δ, δἰπρη αγθι ααΐθιῃ βεμδα, σαϊὶο 
ΒΔ ΤΌ6 Ἰὼ εδὶ υηΐνογδα 18, δδηδτι8 Ὑ6τῸ ραγιϊου]ατγῖθ, υδἰαιῖὶ ταδρ- 
πᾶσι απἰάδτα εἴ ρδγυτπι Γβομ δ, ΓαΤῚ πὶ ἀπΐδιη εἰ ἀδηδῦχ δε: δ δαπξ 
ποίϊοτα. ἀνε ἱξίτασ ορογΐεγε οοπίγατία ργιποὶρὶα γθγτιπα 6886. . 

6. Ἰθεΐποερϑ υδτοὸ Ἵοομϑίἀδγαπάστη οδὲ πῖγτιμ ἀπο δὴ ἐγ 15 
Ῥίατα ρῥηϊποὶρία δίῃξ. πᾶσα δαΐπι ργὶποϊρίυτι 6866 ὩῸῺ ροϊοδξ, φῶς 
Ἄρη δυπὶ ἶρδα οοπίγατία ἀπυτα. πες, εἰϊαπι ̓ πβηΐ τα, φαϊα Ἰὰ ᾳμοά εεἷ, 
δ} δοϊεπίϊαπι 8δ8η6 πο οδάἀεῖ, ππα ΄ιοφαα οοπίταγιθῖαδ δὲ ἱπ οπεπὶ 
ἔέπεγθ ὑπο: δυρδιαπτία υετὸ ζδϑηυθ δὲ φαοάάαπι ππαμῃ. εἰ χαΐδ 
ξεπεγαῦο ἐχ βπϊεἶ8 βετί ροϊεϑί, αἴφθα ργϑεϑιδθ πα 6δὲ εχ βαϊπα, τὶ 
ορὶπαῖυς Ἐπιροάοοϊεθ, χιδπι εχ ἰπβηλῖ8 βετγὶ Κομογαϊ παι ἐχὶθ» 
τοᾶγο. οὔποία δηΐπι 4π86 δά κεπεγαπδδ ταϑ ρογηπθηξ, 6χ βηϊθα, 
Ῥετπάδ δἴφυῃβ Απδχαροῦαβ ἐσ ἰωβηϊί τεάδεγε ραΐαξ. ρῥτγαεϊετεᾶ 
6119 ἀ]ϊα ῥγίογτα οοπίγατία δϑυμῖ, εἴ εχ δἱϊἷς δῖα βαπί, οδὰ ἀαὶςε εἰ 
διἰηδγοπῃ, εἴ Δα εἴ πἰζταπι. ῬΓΙποὶρία ὙΘΓΟ ᾿θᾶπεγα δΕΤΩΡΟΣ ΟροΥ- 
τοι. εχ ἢ ἰρίτασ ἤδαὰς υπιπὶ πΘ4α6 ἱπβηϊία ρχϊῃοὶρία 6886 σοηδίαϊ. 40 
οαπὶ διυΐεπὶ οἷπε βηϊτα, ὩΘῺ ἕδοεγε ἄπο δοΐπτῃ ταϊομοσ δ᾽ χυᾶπὶ 
Βαρεῖ. ἀπ)ιϊανετις δαῖπὶ ποῦ ἱποοῆζτας συϊϑρίατι, ΖΌοπδτι ῥδοῖο 
ἀεποϊϊαβ αρίὰ εἰ ἴδοεσε τγαγϊ ἰδίαι δαὶ ταῦ ἀδηδιϊδίθμν, οἱ δ 
4αδενὶδ οοπίγατλείδδ δίπι}} ταοάο. ποσὶ επῖπι οοποοτάϊα ἀϊδοοτγάϊλπι, 
πεᾷια εοομῖγα ἀϊδοοτάϊα οοποοτάϊατι οοηρτεβαὶ εἰ αἰ φυϊὰ δε ἐσ 
ἰρδα; δεὰ αἰϊυὰ φυϊὰ ἐεγίϊαστα ἀταβθαο. δἰχοὶ δηπὶ χαὶ ρίαγα εἴϊδαι δι» 
ταδαῖ, εχ 4υΐϊθα8 δοστιπι χῃδα δαηὶ πδίαγασα σοι βοίαηξ, ἱπϑαρετ εἰ ὰ 
φυϊϑρίαπι ἀπμιξανετγὶξ, πῖϑὶ φυϊϑρίαπε αἰΐατι χυδηάδαι σοῃέγασιῖς Ὠαῖτν- 
σϑτι δΌΡ Θοογὶξ. πα] 8 Θμῖτα δογοσῃ 4086 διπὶ δῃ Βοϊαπεδτα οοπέγᾶ- 
τἶλτα 6696 υἱάδιηπθ ργίποὶρίαπι δυθοιη ὧἀθ παΐΐο ϑυθίδοῖο ἀϊοδίογ Ὁ 
οροτῖοι. δ)ϊοφαὶ Ῥσίποιρὶϊ ρτἰποὶρίατα εγῖς. δα θ᾽ βοϊαται δαῖτα ρτίηςὶ- 
Ῥίαπι εἰ ρτίυϑ ρῥτγβεάϊοαῖο ε88ε υγάεαισ.. ργδεῖθγε δυιρϑιδπτίατν ποὰ 
6686 οοπίγαγίατι δα οίθητδε ἀϊοῖτηιϑ. αοπατα ἐρίταγ ρδοῖο δι ϑὲδιν- 
ἴα εχ ποῦ δυδβίδπεϊδ, δαξ ποῖ δα ϑἰδπίϊα δυο αμίω ρῥτίυ5 ετῖτ7 χαλιὰ 
ὉΒ τέπι πδοδϑὅϑ8 δὲ δῃπι χαΐ ρῥγίογθπι δἴφιε μδηῆς ταϊοη δι σεγαπι 
8886. εχἰδεϊπιδυεγὶϊ, δὶ ἀσαθα5 δαγυαᾶγε σοϊυεγὶε, ἰογίατα αἰΐψιιο ὰ οοπ- ὃ 
ἔγασῖϊδ ἱρο18. δα ΐοογε; φυδιιδἀπιοάμππι ἀϊσυηὶ ἰΐ φυΐ δοίατα πᾶσα 
4υδπάδτω παῖπγαπι τιπυθγθιπι βδοαγα πὶ 6886, αἴ ΠΌΔΙ δαὶ ἱξηετι ΒῈΣ 
ἡπεάϊυαν, φαοά ἱπέετ δες ςοἸ]οοαγαπξ, δἴφυς υἱάεϊασ ᾿ρβῦσα τα δάλτισι 
τοδβὶδ. Ὡᾶτι ἰξηδδ, Ἰαστα, δότ οεἱ φᾷ ση σοηἰταγι θα ἴρυ8 δυτξ ὧτ,- 
πεχα. ἰοοῖγου ΠΟῺ δὶπε ταῖϊϊοπε δριπὲὶ 4αϊ δα εοίαμι ἰρϑῦτα δἰϊπὰ ἂν 
διῖ5 ἔδοϊαμε. οεἰδγογαπι δπξεῖι αηΐάαπ δὔγο ροπῦηῖ. δὲν δπὶ 
χηϊπῖπηθ, τεδρεοῖα οαἴδγογισι, ἀπ }Ἐγϑη 189 86 πϑ10 1166 Βαρεῖ; αἴχας 
ἤυπο δεφαϊτιγ ἀ4θα. Ὑδγιπι δηΐπι ὙΘΓῸ Οἴπαθδ μος ππῦτὰ βρυγαπὶ 
ςοπίγαγιδ, ἀδηϑιϊαϊε ἰπάπατη γα ϊδῖθαα, εἰ ἱπξθηϑ 6 τοπιϊδϑίοπαυεὶ 10 
δε χαϊάδῃι δχοθϑδιδ οχηπΐπο ἀδίδοϊπδαιε δηηξ, αὐ δηΐδα αἀἰχινπαλ, 
Ἰιαθο οδἴΐαπι ορὶηῖο νεϊῃβ φυδδάδπι 688ε υἱήδίατ, ἀπῦσα ἱπαπᾶτη εἰ 
ἐχοθβδησα δἰαας ἀείεοϊαπι ρτποὶρία τεγαπι 6386. ἀἰξατηδη ποῖ δοάςπι 
ταοῦο. δεὰ ρεῖβϑοὶ ἄμο φαυϊάεπι ἀροτγα, τρηυσι δαΐθη ρα ἀϊοοθδηῖ: αἵ 
Ῥοδῖοδγιοσιτι φυϊάατι δοοπῖγα ππῦτα χυϊάεπι ἀξογα, ἄθο γεγο ραϊὶ 
Οἴδαδ αϑϑεστιηῖ. ἔγία ἐφιτιγ δἰθπηθηῖδ τουτὶ 6886 ΡυΐαΓΟ, ΕΣ Ἠ8 οἱ 

ἐδεϊπδιιο αὶ 4}115. δοϊπιβάνοτγϑὶϑ Ὑὰἀε ῖταγ δ᾽απαια σαοποτη μάρεγε, 
διουϊ ἀπίθα ἀἰχιπια8: δε ἐγθαϑ ρόδα ρίαγα πΌ]] δια. δά ρεἴίδτι ἀθτα 
εἰἰπὶ δου οἶδ π8 δϑὲ ππαπὶ ἔρϑυτη. δὶ Ὑεγὸ φαδῖίποτ ΘΟΒ ΓΑΙ δασηρι 
ἄυδε οσοπιγατιεἰδῖεβ ροπαπίατ, αἰγίϑατπι6 δΕΟΥΒΌτΩ Α]1ὰ χιδεάδηι πιαἴαγα 9 
τηθάϊα δαριϊοίαῖατ οροτῖεῖ. χαοάοὶ εχ δαῦε υἱοϊδϑίτι βεἤθγαΓ Ροσ- 
διιπῖ, διρειυδοπδα πἰπιίγατι αἰΐαγα οοπίναγιδῖαβ ετῖϊ. εἴ ᾿πϑρεΓ 
Βετὶ παααϊϊ αἱ ρτίτηδε οοπεγαγιδιδῖεϑ δίπε ρίαγεϑ. δυβδαπεῖα απ 48 
πηυπὶ ΄σποάάατι εδὶ ξ θη εἰν αιιοά εεἴ, αἱ ραϊεῖ. φάγε ποὴ ἤθη ετο, 
δεὰ δηϊεοθάθιἀο δεσυθεπάουε ἀππίαχαϊ ἱπίεγ δε86 ργὶποὶρὶὰ ἀἰ[[6- 
τεπῖ. 8επιρεῦ ἐπἰπὶ δᾶ 6ϑὲ ςοπίγαγι ἰδ ἴῃ βέπεγα ἀπο; δία! ΟἸπε5 
ςοπίγαγιείδῖθ δὰ ππῦτο τεάιοὶ τἹἀθμταγ. ραϊεὶ ἰδλασ πεφὰε ππῦ 
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εἰσταδηξττα πόας ρίατα ἄπορον γεὶ ἔγῖδαϑ ε866. Ἀόττιτι πάϊοσα πέγασα 
εἷξ αρδοεγεηάσπι, πιδρτιᾶσα ἀπ διίοποπι πἰταίγαμλ Παρ οῖ. 

30 Ἴ. Βοος ἱφίϊας ταοάο ποδ ἀϊείπιαϑ, ῥτίθο ἀδ ομμπὶ ψεπεσαῖοῃβ 
εἴτι ἰεἰτεν ρεγιγαοϊαπτοδ. δϑὲ δηέπι παΐαταα δοοοπηηο ἀδίωτα ρτίπιμπι, 
ςοτπτηθηία ἀἴσετα, ἀοῖπά δ δὰ 4πδε οἶγοα ἀπυπιαυοάαμῃε ευπὲ ργορτγία 
οοπίοταρίδιῖ. πᾶσ αυϊρρίδτη 6 φπορίδιη ἃς δἰϊπὰ εχ αἷϊο βετί ἀϊεὶ- 
'ταὰϑ, δηϊ δίχ ρ]ἰοἰα ἀϊσθυῖε8 ἀπὶ σοπιροδια. ἀϊςο δυΐοτα μος Ρϑοίο: 

490 δῖ οδοΐπα Βοπιο ταπϑίοιδ, δὲ ΠΟ ταυϑίοι8 τημιϑίοαδ, ἃἀπξ ΠΟ πιπδι 08 
Βόπιο πιυϑίοπς μοσιο. ϑἰπιρίοχ ἰΐδαια ἀΐοο ἰρϑαπι β6η5, μοπιΐπει 
ἰπαυᾶπι εἴ Ὠοπ παυϑίοαπι; εἴ ἰὰ εἴλαπι φιοά βὲ δἶνε ξεπεγαῖωγ, ἰὰ δ 
ταθδίσατ. οομιροϑδίααη γαγοὸ εἰ ἰὰ αυοὰ Βὲ, εἴ ἴρϑαπι βεπδ εἰΐδτα, 
οὔπι ποῖ πιπσίσαπι Ἠοταΐπδτω πιαϑίοιπι Ποτηίποιῃ βεγὶ ἀϊοῖτα8. Βο- 
γάτα δαΐοπι δἰξεγαπι πὸπ δοΐαπι μος Αἰ χυϊά, 8εἀ εἴίδπι εχ μος Βεγὶ 
ἀϊοῖτασ, οΘα 6 πο τρυϑῖοο ταυϑίοπδ. δἰ τδγατι πο ἰπ οπτηῖρυ ἀϊοὶξας 
ἢος τοάὰο: ποπ δηΐτα δχ Βοτοΐὶπα πημείουϑ, δεὰ Βοπιο Κὲ τραβιουϑ, 

(ο ἀϊοίζατ. αἵ γεγο δοστιτ 4υδε αἴ δἰ πη ρ]ἰοἷα βετὶ ἀϊοίπιαδ, αἰξεῖπιπι ρεγ- 
ΤΑΔΏΘΩδ Βῖ, αἰϊεγαπε ΠΟ ρΘΓτΩ8Ώθη8. Ὡᾶπαι ποῖπο αυϊάειπ Ρετγιπδηδῖ, 
σα δὲ ταπδίοιϑ Ποπῖο; θη ταυδίοπτα εἰ ἱπιταιϑίσατα, Π6 406 9 ΌΡ] εχ 
πααθ οοτπηροσίϊαπι ρογπαπεῖ. χαδᾶε οὐπὶ 118 δίπι, πος δχ οπηηῖθαα 
πε βαπὶ ἰτοεῖ ἱπιο! ρογα, εἰ οἱ φαὶδ ἱπδρεχδγξ, απ ἀἰχίπιαϑ, αἰ φυϊὰ 
βειηρεῖ δυθιϊοὶ οροτίεγε, ἰρεῦπι ἱπαυφπι βθησ. χυοά εἰδὶ πυπλεσο 
ππῦτα δῖ, ΠΟ ἴδιαθῃ δϑὲ δρδοὶθ Ὠπιιπι. δἴαθε Ργοὸ δοάδπι δεεὶρίο, 
δρεοῖς ταϊοπθααα εἶνε ἀεβηϊτίομα αἰ δγσα. ποῦ δεῖ δπϊπὶ εν δῶ 
Βοτηίπὶ οἱ ἱπισηιϑίοο εχ ϑιϑίεπαϊ (εδϑεπὰϊ γαϊρο ἀϊσαπι) ταῖος αἴθε 
δἰτοσυτα ρετπμδηδῖ, δἰ ΐθγυτα ποῖ ρεττπᾶπαῖ, ἰὰ δηἰπὶ φαοὰ ποῦ ὁρ- 
ουϊατ, Ρεχιηαπεῖ: Βόπιο πδιιαὰς ροττπαποῖ, τη τὰ δαΐδια εἰ 

420 ἱπιτππδίοτι πο ρειππδπεῖ; πεῆμε ἃ χφυοὰ εχ πἰτίϑαπε ςοταροπίϊατν 
γεϊαϊ ἱταπιμδίουθ Βοπιο. δὲ υϑῦο χαίρρίατι ε φυορίαπι, εἴ ποῦ μος 
Βοτῖ, ἴῃ ἰζ8 τηδρὶδ ἀϊοϊϊος 4τπιᾶθ Ὡοῃ ροτιπαπεπῖ, ἐδ 6Χ ἱπιπηαϑῖοο 
βοτὶ υυυδίουπι ἀϊοϊ ιν, ἐχ Ἠοχπὶπε σογὸ ποι ἀϊοϊϊαχ. σϑγίσι οἷ ἴῃ 1.8 
4πδ6 ρΡεττμδηεηΐ, ἱπϊαγάυτη εοάδτα ἀϊοϊϊαγ πιοάο: ἐχ δ6γα Ὠϑῃαας 
διαίπαπι, ΠΟ 868 δἰαϊπατῃ βεγὶ ἀϊοίπιτιδ. ἴῃ 60 ἴδσαθη φαοά ορροῃΐ- 
ἴατ εἴ ποῦ; ρεγτωδηδῖ, Ὀἴγοαπα ἀϊοίϊϊατ τποάο, εἰ εχ μος βετὶ μου, υΣ 
6Χ ἱητπασίςο ταυδίοτιβ, εἴ μος βεοτὶ πος, τοὶαὶ ἱπιπαυδίουδ πιυδῖςιδ. 

80 ἰσοῖγτοο δἱ ἴῃ ροτηρροίίο δίπλίτὸς ἀϊείϊαγ: οχ ἱπππβυϑῖοο πδηααα }ιο- 
ταῖημθ, δίαπθ ἱπηταδίςιδ Βοῖπο τασδίουδ ἤότὴο βογὶ ϊοϊϊαγ. οὕτῃ 
δαΐοτι βοτὶ πηι] 18. πιο 8. ἀϊσαίωγ, εἰ σαδεάαπι Ὡο ἀρβοίυϊε βετὶ 
δοὰ μος αἰϊφαϊά βειῖ, φυδεάδπι δἰ πιρ]ἰοῖτο βεγὶ ἀϊοαπίωτγ, φαοά αυΐ- 
ἀεπι εοἰϊ9 δοβεϊδπ δ οοτηροῖίξ, ἱπ οεἴοσῖβ αυΐάετα ραῖεξῖ δ]αυϊά, 
ἰρϑῦπι ἱπαυᾶτ δ πδ, ΠΕ, 888 Γ10 80} οὶ. Ὠδπιὶ δἰ 4φαδηΐατα εἴ 4αδὶε εἰ 
ἃ αἰϊᾳυϊὰ εἰ φααπάο εἰ υδϑὶ Αι αἰΐᾳμα τε δυβὶεςΐα, ρτορίεγοα φυοάὰ 

δ δι διαπεία δοΐδ ἀδ πο δυρίθοῖο ἀϊοίτατ αἰΐο, ςεῖεγα δαΐθπν ὑὩ]- 
Ὑογδα ἀδ᾽ δυρδίαπιία ἴρθ4 ἀϊοπηῖαγ. δὲ ϑυβοϊαηίαπι οἴΐατῃ εἰ χαδο- 
οαπχας αἰΐα δἰ πιρ οί τοτ δαπί, ἐχ δυδίεςῖο δογὶ αἰΐφαο ραϊεβεὶ δαπα 
ἀπ ροηῖοσ πλε πε ἐρυραν ΔΟΙΏΡΟΓ οὨτι οοζ αἰϊχυϊὰ αυοὰ δαριοὐτατ, 
χα 400 ρεπεγαῖυγ ἰά φυοά ἔτ, μἱαπῖαθ παιῆαρ δὲ δηϊμηαὶϊα οχ δὲ - 
τοῖθο βυπὶ, δογῶτι δαΐεμι ἡπᾶθ ἤπηὶ στρ ἰείτοτ, χυδδάαμι ἰχδηϑῆς- 
Βυταίοπε βαπῖ, πὶ διαῖμα εχ ἀότο; συᾳοίαπι κἀάϊίίοπα, αὐ 68 4088 
ἱπογοιποπῖα δηδοὶρι απ; ἀυδοίατα ἀρθἰαϊίοπο, οἱ ε ἰαριἀδ Μεγουγίαϑ; 
4υαρεάδτω ςοτηροϑιθοπε, αἰ ἐοιπυϑ: απδεάδπι αἰϊθταοπε, αὐ θὰ 4πο- 

10 γτω ἱππτασϊδίυγ τρδίθιῖα. αἴας ραΐεῖ εχ δι δίθοιί5 οπιπία βοτὶ ὰδ8 
ἢλος ρμαοῖο βαπέ. 4παγε ρᾳὶεῖ εχ ἀϊεὶϊ8 οἴδθε χαρὰ Αὲ δεπιρεγ οοσι- 

. Ῥοϑίξαπι 6886. αἴαπε εδὲ φαϊάϑϊη αἰαπϊὰ ποάὰ Βὲ, 68 δυἴεπι αἰϊαυϊά 
'χαοὰ ἱπιυὰ Κι. οἱ Βοος δεῖ ἀυπρίεχ: εϑὲ οπὶπι δαὶ δα δ᾽ θοἴππι δαξ ορ- 
γοείζαμη. αἰᾳάα ορροπὶ φαϊάδι ἱμπιπιπδὲσαπι, δι δἰ 1οἱ δαξασα Ἠοτηΐπεβ 
ἄϊοο. εἴ ταοσυϊτδῖετι αιϊάοτα ἤξαγδς εξ ἱπέοττωϊζαϊρτα τοὶ ἱπογάϊμα- 
τίομ θπι -Ορροδιϊατα, 868 δαΐεια ἰαρίάθπη δυσαϊηαθ βαρ: οἴαπι. οἱ 
ἀξιτυν δόγοσι 4886 πδίῃγα οοπδίαπε οδυδδο δἴαπε ρτίπεὶρία δαπὲ, 6Κ 
4αϊθα85 ῥγπιΐϑ οοπϑῖδηξ ἃς [αοῖα δυπὶ ποι ρῈΓ δοοιάθπδ, 868 υπυχω- 

τὸ συοάφυε ἰὰ αυοὰ μετ δυροιαπείδιι ἀϊοίξατ, ραϊεῖ οαναῖα βου οχ 80- 
ἰθοῖο διὸ ἔφγπιδ. τηυδίουϑ δμὶπι ἤοσβο εχ Βορμιῖπθ χαοᾶδιῃ ταοάο 
ταυδίοονε οοπιρορῖθηγ. ΤΑΒ ΟΠ 65, απ ἴῃ ἰΠ]οττιπ ταϊοποδ ἀϊσβοὶν εβ. 
πηΐγοτθα ἰξιπγ 4πΔ6 βυπε, εχ δος ροῖτοὸ βοτὶ ραϊεῖ. αἰᾳυὶ δ}- 
ἱεοῖατη ἱρδαπι παπιθγο 4ηίάθπι δϑὲ Ὄπατα, γβομε δαΐοῖπ ἀπο. Βόπιο 
Βατηαὰς εἰ ἀὐττιτα δ0 ΟΠΙΜΙΠΟ τηδίογία ὨΌΣΧΙΘΓΘΒΙ6 οὶ: οϑὲ δῆλα μος 
Αἰϊφυϊὰ τραρὶϑ; δίᾳπε ἰὰ φυοὰ ἤξ, ποι ρμεῦ δοοϊάδηϑ εχ ἰρδὸ ρἱξπίτατ. 
δο ρυϊναῖϊο, ᾿ἱρδῦπι ἱπαθδπι ορροδιΐαπι, δοοϊδη8 οδὲ; ἔοτππᾶ δυΐεται 
εδἴ πθῦτα, αἴ ογάο γαὶ τωυδῖοα γε] δογῦχα αἰϊχαϊὰ χιδθ δἴμηϊ οοὰο 

405 

ἀϊεππίατ. αδργορίευ ἴρδα ὑτίποιρίἃ ἔππα ὅσ ἔπτα ἔα ἀϊοοπᾶάα 90 
δυηξ, οἱ ἴππι σοπίγαγία, υδἰατὶ δὶ φαϊδρίαπα ἀϊοδὲ ταπιδίσστα δὲ ἱτητηαδὶ- 
οὔτα, δαὶ οαἰτάμπι δὲ ἐτίρίάσπι, ἀπξ οοπείσαοίοπι εἴ ἱποοπβίγαοίτ, 
ἴατα ποὺ οοπίγατία, βεσὶ βπὶπι ποῦ ροῖϑεξ αξ τηπῖυο οοπέγατϊα ρ8- 
Ὠἰδηΐαγ. δοϊνττωσ δυΐθια δὲ μος, σαὶα αἰϊπὰ δὲ ρϑᾶπι δι᾽ εοἴυπι : 
μος δπὶπε ἤῸπ δϑῖ, τὸ ραῖοθξ, σοπίγαγίατη. ἀπᾶγε ργποὶρία πδαπθ 
Ρίαγα οομεγαγι5 φαοάδιι πιοάο δβιπξ, δεά ἀυο, πὲ ἰτὰ ἀΐοατη, παχτποτο. 
πεᾷὰθ τυγβυδ ρβηϊζυβ ἀπο, χυΐα ᾿ρβογαχῃ σαϊῖο εδὲ ἀΐνεγβα, δεὰ ττίδ. 
ἄϊνετδα θῃϊπὶ Θ5ϑεπῆϊδε ἐπ Ἠοχαΐπα σϑιϊο δἰ ἰπ ἱπυσαιϑῖοο, εἴ εο χαοὰ 49, 
τνδοδῖ ἤρυγα, εἴ ἰπ ἃθτα. σαοῖ ἰρίϊατ ῥυἠποὶρία πὶ παϊαταϊϊασα τϑστίχη, 
4αιθυδ ρεμεγαῖῖο σοταρ ει, εἴ αποπᾶτα τποάο δἰπὶ ἴοῖ, δϑὶϊδ ἴα 6α- 
ῬΙϊουΐπιι9. δἴψαε ραΐδὲ δ! χυϊὰ ἱρδβὶβ σοπίσατιῖ8 δι θιϊοΐ οροτίεγε, δὲ 
ςοπῖγαγία ἀπο 6686, τη άο δυΐετι συοάδτη δἰϊο Ὡοπ πδο ϑδαγίτη 6986, 
εσὶς επὶπὶ δαξβοίδη9 σοπίγαγίογισι αἰ θστιτω δὰ ἑδοϊεπ δα ρϑεπία 
Ῥταδδε δ πε δὶ του! δ οηοτι. πδῖαγα δυΐεῖπ δὰ 4086 δι  Ἰοἰτατ, δἷ- 
τοι αἶμα ταϊζουΐβ ΘᾺ δοϊθη ὕδατι οαάϊξ, ἤᾶτα αἱ δα διἰαϊυατη δοα δαξ 
δἀ Ἰεεοατα ᾿ἰρημτα δαὶ δῇ αἰ χυϊά αἰϊυ ὰ δογανα φυδε [οσπηᾶτη μαρεπὶ, 10 
ταδίογίε 8 δἴαμε ἱπίοττας δεϑ8 δαθεὶ ἀπϊθααθῃ δαδοί ρίας (οττπάτη, δῖα 
δὰ δυθβδιαπίίδιῃ εἰ πος αἰϊφυϊά, ἀἴᾳυε 1ὰ φυοὰ εδὲ, μδθς δεϑεὲ Βαβετα 
υἱάδίυτ. ἀπυτα ἱρίίυς δος ΡΥ ποιρίυτω δϑἴ: ποὴ ἔδιπθῃ δεῖ ὉΠΌΠΙ 
ποᾷια 6πδ, ρετῖπάε αἴσις μοῦ δἰφαϊά. πἀπᾶπα οἴΐατι ργίποὶρίυπι εξ 
ταῦο; εἰ ἱπδυρεγ ἰὰ φυοά 681 σοπίγασγίασα Βαὶς, ἴρϑα ἱπηυδτ ρχϊνδο. 
Βαδοὸ δυΐεια φυοῦδπι ρϑοῖο ἀπο εἷηϊ αἴαπε ρίαγα, εἶδε βὰς δηῖοα ἀϊχὶ- 
τῆῦδ, Ρτιπιασα ἰρι τσ ἀϊοίαπι εδὲ οοπίγαγια δοίπτη ργιποὶρία 6686) 
ἀείπάε πεοδβϑαγίτπι 6586 φυοδάδαι οἰΐδχι δἰϊυ ὰ δΌΡ οὶ, ἐγίδφπα 6856. 
εχ ᾿ἶβοα ὑεσο 4086 πῦης ἀϊχίπιυϑ, ρϑῖεϊ χιδθπδηι οἷς αἰ ΠΤ γεπα 
εοπίτατίφταπι, εἰ χαοτηοᾶο ρῥτίποὶρία δὲ μαρεδηὶ, εἰ χαυϊά δἷξ ἔρϑαπα 
δυβί δου. δοὰ υἴτυτι ἔοτπμα δα θοἰδπεδ 61 δι δι᾽ δοῖππι, ποπάσχῃ “0 
Ἐπδγαὶξ. ραῖεΐ ἴδιπεπ: γῖα Βεϊμεῖρίς ΓΕΓΌπα 6856, Εἴ Ζιοποχι Ῥοῖο, 
αἴαπε 4115 Ἰρϑοτῦπι διξ τηοάπϑ. αυοὶ ἸΡΊΠΓ εξ απδ8 διπὶ ῬΓΏΟΙΡΙΆ 
ΣΌΤαπι, οχ ᾿ΐδοθ 4086 ἀἰχίπηι8 δἰῖ ρει ϑρεοίῃπι. 

8. Ῥοοὶ δες δυΐειῃ δὲ ἀυ δ ϊδοποπι γϑΐθγαπι ἀπίοα Ἀος ραοῖο 
ϑοἷνὶ ἀϊοαπιθδ. ῥτῖπιϊ Ὡᾶπιχιθ ΡἈΣΙΟδοΡ Ὑοτιϊαΐθια αἴθ παίαγαχ 
Φογῶσα 4086 δυπὶ υβεγθηῖεδ Ἔχουθιϊδγαυϊ, χυδϑὶ δὰ α]ΐαπι υἱδσω 
ἐμπυμαίν Ὁ ἀπροτγιτῖδ εἰ τυιάϊαϊα ἀδρηϊοὶ, δἴᾳυθ δβϑοσαπὶ πεῆπε 
τὶ συϊοχααπι δογασι 4πδα δαπί, 6486 οοΥταπιρὶ, ργορίεγεα φυοᾶ 

ΘΩ6886 65 ΄υίάεπι οτηπα 4υοά Αὲ, αὐ εχ δηΐα διιξ 6 ποῦ δῃΐε βουΐ 
ξομδγαγῖυε, πϑαΐγατι δαΐθτω 6686 ροϊδϑί. πϑαπα δπίπι πὶ ἰά χφαοὰ 30 
εδὲ: ἰᾶπι ἐπὶπι εϑὲ. εἴ εχ ΠοῺ δηΐδ 81] βεσὶ ροῖϊεϑῖ: αἰϊψαϊὰ δηΐτα 
δ ἰοϊδίας οροτίεϊ. δἴσυε μος ραοῖο ἰά φιοά ἀείηςερβ δοςϊα τῇ, 
δυβεηΐθθ, Ὠδὰθ πηι] ᾿πχαίπηξ 6696, δε δοϊῃπι ἴρϑῃτα χαρὰ 68. 
ΜΠ ἰρίταγ ΟΡ δὰ ιδε ἀϊεΐα δυπε, μδῆς Βαριδγαπὶ ορίπίοποιι. ποῸδ 
δαΐεπι ἀπὸ χυϊάετα τποάο πἰμιὶ ἰπῖοτ ἤδος ἀϊοίπιαδ ἱπέεγεθβα, εχ δῃῖα 
ἱπαυδπι δαξ α ἀοη δμῖα βετὶ; εἱ ἰά αυοα πο δδὲ δὰϊ φυοά εϑῖ, δρετα 
αυϊρρίατα δυὶ ραϊὶ,. δὰξ φυοάνὶς Βος βετῖ; εἴ τιδαΐουτμα ἀρογᾷ φαὶρ- ὃ 
Ρίαια δυῖΐ ραῖϊ, δῃξ 6 τπεϊοο αἰϊᾳυϊὰ 6856 δὰϊ ογίγι, φυᾶτγθ οὑπὶ τὰ 
ἀἰϊοαῖον ἀρ ἰοἰξαγ, ραῖεξ εἰ εχ βηΐθ βογὶ, δαξ ἰὰ φυοά εδὲ, δὶ αυϊά 
ἀρεῖα δὺὶϊ ρα, ἀυοθπδ πιοάϊβ ἱπάδπι ἀϊοὶ. δε βοαὶ ἱχίτατ τα ἀϊοὰδ 
ποπ αἱ δβὶ τποήϊουϑ, δβεὰ αἱ δεἀιβοδῖογ; εἵ αἱραδ βὲ πο ἣος 88η6 
400 τηράϊουϑ εϑδὶ, δεὰ 4πὸ πίρεσ. τωθάθίου δυΐθσα εἴ τῃθαϊοίπατῃ ἢ 
δυμί τ, φαο πιθάϊουϑ δὲ. δἴχιιθ οὔτι πηᾶχίϊη 8 ἰρϑυμ πηθἀϊσπτι ἀροσγΘ 
αυϊρρίαπι ἀτξ ραῖὶ ἀϊσαιηαδ, να] ε τιβάϊςο βοτγὶ, δὶ {Ππὰ ἀραὶ υεἱ ρὰ- 
Ἰδίγ αἰ πιεάϊου5, ραῖεξ δὲ μος, ε ποι δῃΐε, ἰπφυδπι, βογὶ, ἰὰ δίρτΐ- 
Βελγε αἰ ποῦ 68 εἴ. ᾳποὰ χυϊάδτῃ οὐτὰ ποτὶ ἀἰ81ηχ]βϑ6ηξ 1}}, ἰοπρα 40 
ἃ νογιϊαὶθ δϑιηοῖ δαυῖ; εἴ ΟΡ ἱξπογδϊίίομθπε ἤδης 60 ἱρῃογαπδα ρ6Γ- 
ὙδπΕΓγΏπῖ, αἱ π|}}} βοτὶ ργουβῃδ πδαάθ οεϊθγοσΌτω αυοαΌδτω δδ86 
ΔΥΡλαγείαγ, δε οππθθῖι το ]]ογεπὶ κεπογϑῆοηεια, πὸδ αιξεσι δὲ 
ἐρϑὲ ἀϊοίπαι8 Ὡι8}} φυΐάθπι βοτὶ δμηρ ἰοἰ τον χα ποὴ δηΐδ, ἴδιωεπ 6Χ 
ΠΟῺ Θηΐθ ΡῈΥ δοοίάεπδ βετγὶ. εχ ἀλλή κι επΐτα, Παδδ εϑἱ μῃ 86 
που. 685, οἴ 7.86 πο ἱποδῖ, βετὶ ἀϊοίμιτιβ. αποῖς ἰΐϊδφυς 14 δάπιϊτα- 
ὕομε, ἃς ἱπιροβδὶβι 16 6886 νἱἀθῖαγ, εχ ποσὶ οπξο βαιΐ, δβιπαι] τεσ ἀπϊεῖα 
πεζὰ εχ ε0 φυοά δὐξ, πεαῖιε 1ά φαρὰ δὲ, βογί, πἰδὶ ρὲ δςοίάβηϑβ. δὶς 
δυΐεια οἱ Βος βοτγὶ ἀϊοϊπιαδ ϑοάξσα σποάο, οδὰ δὶ δῃΐσαα] δχ δπὶτιδ]ῖ 80 
Βετγεὶ δὲ αἰϊφαοὰ δηΐπιαὶ ἐχ φαορίατα δυίπιδὶῖ, οἱ ἱ ἐδ πΐδ ὁχ ἐχπο βογεξ. 
δἰδηΐτη οδπὶς Π0η δοίαιῃ εχ δμΐπμδὶ! ααοάδπι, ϑ8εἀ 6χ Δηϊπιδὶὶ δα βαοξ; 
δεἀ ποι υἱ εδὲ δηϊτηδὶ: ἑδτῃ δπΐτη 1ά ̓ ρδύση δδῖ. δὲ υδῦοὸ σαϊρρίαπι ἐτρ ε τς 
δατυπι εϑὲ ἀηϊπηαὶ, ΠῚ Ῥεῖ ἀοοίάοτιδ, πὸπ οτὶξ εχ δηϊπιαῖί, εἴ δἰ χυϊά 
δῃ8 Οὐθίασ οὶ Εχ ϑπηῖθ, Ὠθ΄ι6 6 ποῦ ρπὲα δὲ. ἀϊοϊυμ 6δὲ Ἔμῖτα 
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φιλὰ ἐἰχζοϊβοεῖ ὁ ποιὰ δαῖε βενᾶ, 80 βατπστια ῥβοῖο 4αο δοξ πὰ δ, 
ἰρσαρεγ πεαε δοα, 6886 ἰβαδπι οδις διιζ ΠΟῺ 6586, Οἰ]ἰπνιιδ. ὧ 
ἰγλθας τπῶτ9 εϑὲ πιοάτπ δοἰϊαποηΐδ. δἰα δυΐεαι δὶ ρεὲτ μοϊεμεαυε 
αἰσος δεῖμα. αϊοὶ ααξεπι βαες βοϑειηξ ροϊεπιία δίχσπε δοῖα. ὅος 

80 δαΐετα αἰλίε ἰῃ ἰοοΐὶβ Ἴχδοῖα πηδριδ ἀδεειτοϊπαυΐτουβ. σθῶγο τὶ ἀϊσε- 
Βαδιθθ, ἀυριϊαιίομεσ 1|1ὰς δοἰϊγαπίατ, ΟΡ χῦ85 συδδάβδει βογτβε 
ἤακε ἀϊεϊα σῃπὶ οοπιρα]αὶ Ἰο]]απὸ ἀπέ χαὶ. ΟΡ Ποῦ 'δηΐσα ἐδβέται δα 
ΟΥ̓ ϊαγιὴϊ δΡ “δα τα, πὰ δὰ βοπεγαϊοῃθια οσττωρίίσποιπνε δῖχας 
ὉΣΙΠἶπὸ πιπίδοποπι δοοθάϊαγ. μαδο δηΐτι παΐπγα οἱ υῖδα ξαϊδεθὶ, 
Θέδηθαι ΒδπῸ ἰρϑοτυτα ἐρποτίοῃ σι πέϊψειε ἀϊαϑοἰν δϑεξ. 

9. Ἰρϑαιὰ ἐρίταγ δὲ δἰ} φαϊάαπι, δοιὰ 'ποῦ δεζβοισηξον τηπε ἴ6- 
ὕχογα. ργίπθαμη δπΐπι ΟΧ Ὥοη Θηΐα δἰ σοῦ αἰϊχοϊὰ ποτὶ δίχα 

492 οτίγὶ ἰαϊδηξατ, δα δδῃ γαῦομθ πὰ Ῥαδτιτηθηί σι τϑοὶε ἀίσστε ἂυρῖ- 
ἐγαμέιγ, ἀεδιῃμάδ δὶ οδὲ πὰ πυσθεγο, δὲ πὰ βοϊυΐη ροῤθπῆια ἱροὶδ 6886 
γἱἀεῖασ. Βοο δαΐεπι οἰ πτίτηητι δάιθ (ἀἰέξδνε, πὸ Βηΐπη πιδιδυΐαμα 
Ρυϊναϊομειανε ἀϊνογδα ἀϊοίμαιδ 6846; δίχας τοβϊεσίαωο χαίά θαι πισῶ 
ἘΏ8 8886 ΡΟΓ δοοίάοπθ, ρτ γα ομστη γ6ΓῸ Ρ6Γ δὲ σδυβδιηδ. οἱ ᾿ἰϊΑνα 
αυΐϊάσπι ργορε δἴψπε ψαοάδπι τποάο ειιβεἰκηιίαπι, ρτίναϊίσπετα υϑὶθ 
δα δἰατιθαπι π0}}]0 τπποάο 688ε δεβεείχωτς. αἱ {}}} τὰ αποὰ ἤθη δὲ, 
Τα βπατι ΡΔΓΥΌΠΙ Π.6 δἰ πη ἴον ἰπ χαίτη 6686, ἀοΐ πὲγυξηαπε δἰ τβοὶ, δαξ 
αἰττιπ τε δδογϑατῃ. σαδγε τηοάιι9 ᾿ΐς ἐγ Πδεῖ ἀΐνϑυσεϑ ἂρ 1110 ρὲ- 

40 εἰξπιϑ εϑὲ, Ἠπουδαθε πᾶπιστα ῥτοργοϑδὶ δαθὲ, οἴ αἰΐχααπι ϑαίσταηα 
ἀροτῖεγε δι ϊοὶ ἀϊεδηῖ. Ἠαπὸὲ ἴάταθ ππᾶμι ασίαπι. πϑτ εἰϑὶ χαὶ- 
ἄασπι ἀπαϊτταΐοπι ἰαοὶξ, πιασττατι εἰ Ῥαγυαπι ἴρϑᾶχη ἀρροϊϊδης, τ μι 1ο 
μαϊπυϑ ἴαπιθ ἰάοπι ἔδοϊξ, αἰξαγδια επίτι ἀδδραχέξ. διθαΐπι τπαϊσεῖθα 
«αϊάοτι ρεττοδθξῃβ ὅτιὰ ἕπτ ἰοτμα σδυθᾶ. εἰ δοτιπ πε βππῖ, 
Ῥετίπάε ἃς τηαῖετ. δὲ Ἴσῃϊτοσιθιιτα ἰτογα Ῥαγθ πδὸ 6596 οἴδηΐηδ 
Ῥείϑδερε εἰ τἱἀεριῖατ, χαὶ πιεσηξε ἰρϑῖπ Ὡῃιδισβοίατι ἱπέσϑεαγ. πάπα 
εὔτα δ: σαοάδαπι ἀϊνίπατη δὲ Βσμπᾶτη ὡς ἀρρεῖδίϊε, αἰξεῖσαι ὑψοῖ 
οσπέγαισοπι 6896 ἀἰοίπιπα, Δἤειτιπι, φαοὰ ϑαιριε βαῖτγα δύϊοοιαι δἴφας 

30 ΔΡΡΕἕΪ ἴρϑυτα, 1115 ἀπίθτι ουθηΐξ υἱ ςοηξγαγίαπι, ἱπίετίταπι ἀρρσιαξ 
δαυτα: εἰ ἴάτηει ᾿μδτὶ δ χαϊξ αἰ δαὶ ἔοστοα δε ἴρδατι δρρεοϊαϊ, φαίρρε. 
σατα Ὡ0Ὼ ἱπάϊξεαὲ καὶ, δαξ σοπέγατγίατη, οατε ᾿ςουϊγαγία τππῖαῦ 56 ἰρθα 
Θοτττιπιραηῖ. δεὰ Πος εδὲ τιδζοτία, ἰδ ἀρρεῖθῃϑ 1] πὰ αἰχαε οἱ 
ἔεταΐπα τπάγθαι εἴ ἵπτρα ἀρρεϊδϊ ραΐςἤτυτα. υϑγατη τ οὴ οὐδὲ ΡΥ 99, 
βεὰ μὲν δοοίἀ θη ἔπτρε, πεὸ ρὲτ δὲ ἔξταπια, “δὰ ρδι᾽ δοοϊ σιβ, ππα- 
ποτα γεγο ἤδδὸ σογγαταρίξαι αἴχας βἰρηϊδαν, δ]ΐα ἤδο οουτατηρας 
π60 εἰρηἴξαγ. παπὶ πὶ εϑὲ χαίδετα ἰὰ ἧι 400, ρετ' 86 σοττυπταρί την (1ἃ 
οεΐπι χιοὰ ςοτταπιρίτατ, ἴὰ μος 6δὲ, 'ροα ἱπαιίστη ρυϊνδιο), ἂἱ δααρτδ 
Ῥοΐοππα, πὸπ Ρεῖ 86. δεἀ πες οοοϊἀδὶ πεὸ οτίαϊιγ τπιδοθ886 δϑξ. Ὡὰδι 
αἱ εἰξνιίταν, δι ςίαξτγ δἰ χαϊὰ ρτπιθμι οροτίϑε, εχ χυο Βος Ῥϑοῖο 

80 ϑιδϑοεξτιγ, ἊΣ ἐπεῖξ ἴῃ ἴρϑα. μος διΐδιη δεῖ ἱρϑίαϑ παίυγα, 'σατε δὲ 
εἴ Ὀἱ δἷξ δηϊδαχθαπι οἷς οτῖα. δἰϑηΐτα πναϊοσίατα ἰὰ ἀΐοο φαοὰ ργέπνππι 
τοὶ πηἰπδουΐποατια δἰ δοϊαπι, 6 400 φαϊρρίατη εὸ δὲ ραοῖο τιξ᾿ πόμ 
ἐσ δεοίἀθηδ ἱποὶτ; εἰ δἱ σοτσσωρίίαν, δὰ μος αἰξίτουση δαθδ ργοὸ- 
οἰδοεῖατ. χηᾶγα εὐίξ σογγΓαρία δηξεχυδπι δ οοτττιρῖα. ἀδ Ῥτϊποὶρὶο 

Ὑθτὸ (σττπαὶϊ, αἴττισι πβπι 9ῖϊ δὴ ρίυγα, δὲ χιοάπατπι οἷξ ααἰ χιδα 
δἰτῖ, Ῥτίπιδε ῬἈϊοϑορ ίας αἰ] ροηξον οχφαϊδίτεαας οἴβοίαπι εδὲ ἀδ- 
Αενταϊμαγε ας ρεγέγαοαγ. 4πᾶγε ἤδεο οσηϊοπηρίαἰίο ἱπὰ ἱπ ἔεπιραα 

δ τεδεύυθῖαγ, ἀδ' πδῖογαϊ δια σδγοὸ ἔσγεπίϑ, Ζ]86 οτἰαπτογ᾽ αο οσοἰάαηξ, 
ἴῃ ΐϑεθ αῶδ Ῥοδίεγίιϑ οὐ θηζας ἀΐσοίντι9 ἃς ρογιγαςιδθίπιτιβ. 
δος ἰξίθαν ραοίο δἷαξ Βαθς ἃ πολὶ5 ἀδίοσιννναια, ῥτιποὶρία ἐπζαδαι 
6986, εἴ ἀπασηαῖα δὲ φασὶ Ὠπιιιο:Ὁ δἰπί. ταγθθδ καΐδνη αἰΐο ρυϊποῖρίο 
δυταρίο ἀγοαιπη8. 

1. 
(. Ἑογαπι ας ξατῖ, χυδδάδπι φαΐ παῖαγα, σαδεάδπι ΟΡ αἰ148 

10 σϑαϑδε, παῖωγα χυίά δαὶ πη ἀπίτηα ΐα ρατΐοθχας ἰρδογαπι δὲ ρἰδηῖδα 
τῇ εἰπιριἰοἷα σογρογα, πὸ ἕδττα, ἰρηΐβ, αὔτ οἵ αχδ. μᾶθς επίπι δὲ 
Ἠαϊπδοοπιοάϊ τα8 ἤδίαγα ἀϊείμιτ 6886. οὐπηΐα δυΐεπι Ζαδε ἀϊοῖα δαπξ, 
4 ἴϑοε 4ᾷδε ποῦ πρᾶϊνα οοπόξαπὶ ἃϊΓβογτε Ὑἱάδητιγ. πάτα δα χαϊ- 
ἄσμι χυδθ παῖηγα ἐσηϑίαηξ, ὑτίποὶ ρίππι ἷπ 46 ᾿ρ815 αέτεγβα τποῖτα 
διπῖαονε, Ῥαγεῖπι οἷυ5 συΐ ἰοσο δοεοσητηοάβίαγ, Ῥαγίμτι βοςγθῖ πὶ 
ἀεοτοβουϊενε, ρατίϊπι αἰτογδτί οὶ Βάμογε νἱἀδηπιγ. δὲ ἰεςεῖςα, τ εδεΐδ 
τὶ παίϊςχαϊά οἷξ αἸϊμ δἰ πιο γοποτῖθ, 400 χαϊάεπι Βαϊυϑεετησάϊ πο- 
τατηῖρτι9 Ἀρρεἰ]απῖαγ αἴλπις ἂν ἀγῖθ ϑυιπῖ, ὅος π]]ππὶ ρτίποὶρίαπι 
ταπϊβεοηΐς ἰπδίταπι Ἀλθοπε; 0 τοῖο ἱροὶδ δοοίϊε τς οἰπὶ ἰαρίάδα 

30 γαὶ ἴοττεὰ γεὶ ἐχ δὲς πιΐοῖα, δὸ πιοῖπβ φυλδξίεγο ρτίπορέπτη Βαθεπε, 
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4π86 σπαι ἴξ8 εἰπέ, 'ραῖσε πιδίσγατα γυἠποιρίστη ἐπ ἀαοδάδτι δῈ Ἐλα- 
δᾶτω, οἱ Ἰά ταονϑδῖυσ δἰαθ αϊεδοαῖ, ἴθ 4πὸ ρῥτίμηιο βδὺ δὲ δξ ΒΟΉ 
Ῥθτ δορίάδιδ ἰρεδῖ. οἷο δαΐουη ποὴ ΡῈγ δοσιάθηβ, χιία 9181 1ρεῖ 
φαϊερίδτα το εὐἀῖστιδ 5απίζαιὶς οατιδὰ βοτὶ ροῖεδξ. δἴϊζδυβ τι πο 486 δ8- 
δλῖοΓ, 60 πιεαϊοίηαπι μαρεῖ, δοά δϑοίἀϊξ οἱ ἑάδτη 51: πιδάϊουβ δα Βίδε»- 
4πε ἐδηδίϊομεηι, Ταδρτορίογ εἴ δερδγαπῖο ΒΟ πππαύδιπ. δίτη Ἰδετ 
σϑεδε μαρδὶ σὲ ἀποιησαοάφις οεἴδγογασ {πῶς ΡῈΓ δγίοια εἰβοϊαπτατ: 
αἰ} σαί ἔρδογυσι ϑέθοϊοπίδ ἐπ 56 γτὶ βοϊρίυα Βοθεῖ, δε ἀτιδθά δια 
ἔπι αἰ" δἴσιε σχιείποδοῦς ἩδΡσηϊ, οἴ ἀστημϑ εἰ ππυπιαποάστιδ δούτιη 1 
“αας τραῦι σοπἠοϊαπίατ. φαβοάδην ἴπ δὲ ἱρϑὶ ασήάδην τὰ ΑΒ δες, 
ὅέσιι ἼΔΒΠΘΏ ῬΕΥ 86, {πδδοῦπασα οϑΏβας Ρ6Γ δοοϊάεπο δἷδὶ βθτὶ Ῥον- 
σεηϊ. ἰὰ ἰρίτατ δοὲ πεῖαγα φυοὰ ἀϊοίητι 6δὲ. υιδῖυταπι ἀπ επι ̓ ιλδοῆ 
Ἰπαδοςῦμαε Ἰαὶς ρυϊποίρῥατη Βαροπῖ; δῖσπε ἤαδθο οπιηΐα δ ϑϑεδπίδὲ 
δαηϊ. δαρίδοϊατα ει ασηοάάδτη οἱ ἰῃ διβὶδοῖο δόϊ δειηρετγ. πᾶμεπ 
δοουιάδιν Ὑ8ΓῸ πδῖπγωρη δυπὶ εἴ μαδο ἰρεα ἐΐ εα δε θα α ΡῈ Ὁ 
ὁοταρσίαπξ, τὰ ἴρηὶ ἔδυτὶ οατσν. ἤδο πὴ Ἡδῖογα οΐά θεν Π 08 εἰ, 5, 
πέσιο Παρεῖ τπαξαγδεη; 96 ἢ ΠΟΙ ΡΘΕ οἱ δὲ πδίατα αἴατια δεῦιπάσα 
μδῖαγθτο. ἀϊσίονα ἐσὶ ἱξίτοῦ χηϊὰ σ᾽ πδῖτιγα, δὲ φυϊὰ τά 'χαοα παῖστε 

᾿πῆαπδ δὲ σατι τε παϊαναπι δϑῖ. Ἐπ Πὶ δαῖετη παϊστεπι ὅ59ὲ οδέθμεοτγε 
γἱἀσαίατα εϑῖ. ραῖθὲ Ὡσίηηας ἰδὶδα 6996 ΓΘΓΏτη ΠΟΙ] ΌγαΡ. οδῖει- 
ἰἄδτγε νετῦ ἃ ΡΘΓ 86 πιδηίξεσί δι:πὶ ρὲτ δὰ 4086 ΠΟῊ δαπῇ τοῦ- 
αὐζοσῖδ, Ἀοτυξπι8 οδὲ ργσίεοῖο χαυΐ πεχαῖς τὰ σπορὰ 68ὲ ῬῈῚ 56 ποῖπτ, 
οἱ 1ὰ “χαοά ποτ εσῖ Ῥὲγ 8ὲ ποῖυπι, ἀϊδοθγηθγθ. δἴσχις ἰά βοτὶ ροϑσὲ 
ΜΟῚ σ᾽ ΟΡ ϑου τη : ταὶ σσϊ πα δίξατ οπὶπι ἀς οοἰ στ Ρα9 χυϊδρίατα ΟΥ̓ 
Ὁδεοῦθ. ΠΌΤ πδΌΒ8288 δόὲ ἔδῖεϑ ἢοπῖπ68 ἀδ ποιπὶπίραϑ Ἰοχαΐϊ, ΠΗ] 
δυύοτα ἐπ: 6] ργε. βαῖαγα δυΐοτα, δυαϊαπτίδαθε δοταπι ῦθς δι τ 
ἀαῖατα, ἰὰ χφαϊνυράσνα ε5866 υἱάθῖας σαοὰ ῥυΐπιυτη οὐ ἐον ἐπ δε, τὸ- 
ἕστηα ρ6Γ 86, νου ἐεεείεδε φαϊἀθπὶ παϑθγα Ἰἰρτπιπι, δια ἴΌΒ ΒΕ απδδι 
δεϑ. δυΐπ5 τος δίβηετη ἈΠΈΡΒ ΟΣ 8886 ἀϊοενδῖ: πδπὶ δὲ ̓ υϊδρίατα ἰδο- 
ὕἄοδαι Ὀρυτιογῖξ ἤπυῖο, τἰσιστιε ρυϊγεὰο Θοςορογὶξ τῇ ρουταθη δπιϊπαῖ, 
τοῦ ἰεςῖίοα δεὴ ἰΐρτστα ἱπάξε δππεγρεῖ δἴχπιε ρα! αἰδθὶ, ργορέετεῖ 
1598 ἀϊεροσίεο φαίάετα, φυας ἰερα δἴψαβ ατῖε ςουβο ΌΓ, μὲ δοοῖ- 

πὸ εϑῖ, δυΡδίδυϊα Ὑότὸ εδὶ ἴΠ|ὰ 4υδὲ εἰ ςοηποο ἀϊσροείάοπεϑ 
ἄμε ϑαβοίρίθηδ ρεστοδηεῖ, χυοἀδὶ σα ἐμ οἱ δεῖαπι ἰϑέσττιπι δὰ αἰϊυὰ 
φαϊργρίαπι πος ἰάετη αοεἰαϊξ, τι δοτὶ χαΐάοπι ἀυγοάυθ δ ἀσιάτα, ο»- 
δὶς αὐήετη αἴσπε ᾿ἰρτιΐδ δὰ τεῖυαπι, οεἰογί θαι διτη ΣΉ τ τ, ραϊεὶ 1118 80 
Ὠδίαγθισ ἱρδουτίσι ἴφια οὐ ϑιβημίατη 6886. ΠΠΑΡΥΌΡΤΕΥ ἱζαϊάαγα ἴοῦ- 
ταιη, φυϊάδτη αιχάδτη, χαϊάατι ᾿οτπιῖπ Αἰ χα, φοϊάανη ἤδος οταπῖα 
δουτπὶ πᾶς δαπὶ ππΐασοπι ὅ8δ6 ἀΐχεγιπι. χαρά δηΐτα οΐϑχας 1δ]δ 
486 ΡυΤΑΥΪ,, δἰνε ὩΠΠΠῚ δἶνε ρίατα, ἰά τοῖα ποὶΐν οσδαπι στ δα τῖατα 
Ἐ886 ἀἰοίξ, σϑἴεσα υθῦο σαῃοῖα δἴϊεσιια Βοττσι Παρ τι δ αΐδροϑῖ- 
ἄομβεν. δὲ πόγεπι ααϊάδτι αοάνὶα ρεγρεϊθοπι 6856: Πποὴ δηΐτη οΣ 
8686 ἘΠΠΔΒΟΠΟΙ ἱρδὶδ σστηρεῖονα; δοίοτα δσΐοπὶ ἱπῆπιηε5 βοτὶ 
πκἴατιε σουτγισηρὶ. ὍΠῸ ἱξίϊηγ πιοᾶὰο πδξαγὰ οἷς δι οαν, ργίπια ξπῖχπθ 
δαϊίεεῖα ταδίεγιθθ δουθτη αδο τηοῖαϑ ἰπ δὲ Ἰπαϊδ  ουΐδχας Ῥυϊῃεὶ- 50 
Ῥίαπι ἈδΡρεπί. δἱῖο υσεῦο πποᾶο ἴρϑα ἔογιπα εἴ ϑρεοῖεβ, ἀθκε τὰ ἀοπὶ 
ποςοτοϊποδαῖηγ. πᾶπὶ αἴ ατ9 αἰοἰτατ χιοα σεσυπάδτι τίθεται Ἔχ Ὸ- 
οἴη οἴ αἴχθξ Υ οἰ σϑοχν, δὲς 6ὲ παίητα αἰεί αν φαοά 65ι δοοῦς- 
ἄσπι παϊαγαπι δὲ πδίηγαϊο. αἴχαε πεχυς ἐ]Πυἀ μάθετε χαϊς χτιῆσα 96- 
σαπάστα ἀγίετη δαὶ ΑΥζδιη 8886 ἀϊεϊπιη5, δἱ ἰεοῖοα ροϊοπιῖα ἐδηῦσδι 
'ἐεῖ, ποτηϊσει σπῖοπι μδδοὶ ἕογηνατι ἰθοςαε; πεζας δϑσς ᾿πΌδπι δ6- 
συπάμτῃ ατίθηι, ἤθῆπο ἐπ ᾿ΐϑσς πᾶς οσηδίαπί τιδῖηγα. ἀαοὰ εὩ πα 
εοἴ ροΐοπεῖδ οαΓῸ γε] οβ, ἰὰ πόπάστη Ἠδρεῖ σαδιε παϊηγατη, Ἐπίοσαβπι ὃ 
ποορίδι οστοδτα, σαδὲ ει ναεΐστιεπι ασοοπηηοάαίαγ; χααπι δϑϑίρτιδ- 
ἴξ8 χαϊὰ δεῖ οὐ ἀϊοϊπια8. ΔῸΣ ὉΠ ΤῸ : ἀοσας οὐποῖαῖ τιδῖατα. χῦαγο αἸῸ 
τοοὰο παΐπγα ἕοστδα εἴ δρεοίδβ δδὲ εὐγυτα ἥυδὲ ἰπ δὲ ἰραῖϑ σποῖοα 
Ῥτίπορίαπι μϑμεπῖ; σῦκα χυϊάσιθ ποὰ δεῖ δερδυαθιϊ5 ποῖ σα. δ 
ἀπηϊαχαῖ. ἰὰ δυΐετν χαρὰ εχ εἰς δόϊ σοπιροϑίτιπι, πδῖαγα χαϊ δια 
ὍΟΣ δδὲ, 864 δεῖ δἵ σοῃοῖαϊ '᾿παΐαγα, τ ἢοπιο. δῖψας πδίαγα τπδρὶς 
Ἔκαος εοὲ χαδε ἡβεΐετίεδ ᾿δαηποῦχας δηΐπα ταπι ἱπταξῖ9 ἀτοἶ Σ 
ὉὔΒι 'οδξ δοῖῃ, Ζαβτη εὔπὶ ρον Π8. ῥτβοῖετεα ἐχ ποὐπίηε πϑβοῖξασ 
Βοπῖο, δεὰ ποῃ 6 ἰδοῦοα ἰδοῖϊίςα. φιαρτογῖετ Εἰ ἔυψυζαπὶ ον βρυ- 
Τδυπ 6886 ᾿παίθγθτη δεὰ ἰΐρυηπι, χαϊα ἢεῖ, δἱ "ρα τι δδίν, ποῖ Ἰεςξῖοα 19 
δε ᾿ΐρπαπι, σαοα εἱ ἰτι βδῖ, δἴ ἴρϑα ἔογιπα εὐ ργοδεσῖο παῖαγα: αι 
δηΐπὶ ἐχ μοπίῖπθ ἈσπΙΟ. ἱπϑοροῦ δὰ πδῖασα, ὩπΆ8 ἊΣ βοΠΕΥΔΟ δὲεῖ- 
ἴατ, νἱὰ δδὲ δὰ πδίμτομπι. ποὺ οπίτι υὧἱ πιοάοατίο πσῃ δὰ ταῦ διοΐηδια 
δεἀ δὰ ϑαπίϊαίεπι ἀϊοῖϊταγ υἱὰ (χαεἀϊσδεστοτπι δηΐπιὶ ἃ τα οἀϊ πα, ̓ ὩΟᾺ 
'δὰ 'τηϑάϊοϊπδτη 6896 τιθοθϑ86 651), οἷο δὰ παΐαγαπι 5686 παρόξ Ὠδῖαγα, 



ΡΗΥΒΊΟΛΔΕ ΑὐϑΟυΤΑΎΤΙΟΝΙΒ 1. 
ἐεεὰ :ὰ φαοὰ ωακείαις, ὁχ χαοάδηι οἱ χαοβάαπι πὸ μαεοίμιτ, ρτοῦ- 
αἰδούξατ. δὰ αυϊᾷ ἰρίτας ργοβοίδεεράο πδβοίαγ ἢ περε ποὺ δὰ 14. 
ΕΧ (00, δε4 οἀ ἰά δὰ ᾳαοὰ βὲ ρτοίεοιῖο. ἔοτταα ἰβίδιγ δὲ παϊωγα.. 
ἴοτππα δυΐδπν αἴας παίαγα ἀρ] Ἰοἰτον ἀϊοίξατ. ἱρδα παπααρ ργίνδῖὶο 

30 ἴοτταα ἡποάλια ποράρ δῖ. δὶ ὑέσο εἱξ ρχίναϊίο εἰ οοωζγαιυτα δἱῖ- 
4ποά οἶτοδ δμμρ ΐοαπὶ ξαπεγδίοπθτη ἤθοπε, Ρορίθγίαϑ οομοιάογᾶγο 
ὁροείοῖ. ἢ 

2. μια δαυΐει ἀεϊεττωϊβαϊατα δἷὲ φαοῖ τοοάϊθ παίυγα ἀϊοαίως, 
γοοῖμδο οοπίεπιρίαπάμτι εβὲ 4πο. τρδι βδτηδίϊςας ἃ πδῖαγα!! ρἈ11ο- 
δορμὸ αἰϊέετας. παῖ σοτρογα πδιογα]ία φμρεκβοῖεϑ Βαθεπὶ, εἰ δοϊ δ, 
Ιοπρίτα ἀΐμεα αἴας ρυποῖα; 46 φυίδυδ οοποιάεγαι τοδὶ μϑταδίσιιβ, εἰ 
Ἰπδρ ον δὶ Ππέπο μαῦ: ἀϊνεγϑα δἷὲ δου] δα, δὰ ραγϑ βοϊβηϊίβα πιδίαγαϑ, 
αἰδμιαι δἱ δὰ παίαγαϊοπι Ρ ἈΠ Οδορθππι δρθοῖθε, φιξάπατα εἷϊξ 60] δὰξ 
φαϊᾷ Ιὰπὰ βοῖγε, πΌ]] πὶ δαΐοτα δογιπὶ αἰεοϊαθνι, φαΐ μετ δὲ 1115 
εοτηραϊυπῖ, αὐ δυπάθμι δοῖγο ρεγεποαῖ, δρδυγάμπι εδὲ ϑ8πη6. ργδθ- 
δῦφὰ υἱάεπίων ἢ 4αἱ ἀ6 παίαγα ἰοφαππίοτ, εἰ ἀξ δ0]18 ἂς ἰυπᾶε πρυγα 

830 ἀἴοεχεα; δὲ υξγαχα ἴοτγα ταππάμονο γοϊαῃ 8 511 δῃ ὩΟὩ δὶῖ, οοηϑιά6- 
ΓΆΓΟ ἃς ῬεΓἐγδοῖαγθ. ἀδ Ηἰδ ἰράζωγ εἰ ἶρδε τηδιβεπιδιουϑ ἐγᾶςῖδὲ, δεά 
βοῦ τ δδὲ φαοάαας παίυγα!8 οοτροτίδ βηΐδ. ἤθὸ μσξ δοοίἀεηιία, 
οοπίειιρίαιοτ, χαο ἰλθα5 δοοϊάυπξ. φυδρτορίοῦ εἰ δεραγαξ. ταρϑὶδ 
πδιθ 486 ἃ τηοῖα δΕργΆΡεα δυηΐ, ἈΠ μα ἰηζεγεδῖ; Ὠδ4ὰς οὔτ 80- 
Ῥδχαηῖ, εἴβοιον "Α ὰς ηυοὰ ποῃ δηϊυαδάνεγειπι 536 απ 0686 ἴαοογα, 

34 χαὶ ἀἰσυπὶ ἰάδαθ 6666. παϊαγαωϊ ε5 εὐἰτν δερᾶζαηϊ ἔογτηδβ, 4π86 ταϊητδ 
ΦΕΡΔΣΆΡ Ϊε6 δαπὶ φαῶπι πιδι μομιαιίοαθ ἔογτοδα. αποὰ ᾳαΐάδτι ἰϊὰ 6586 
Ρωερὶς, εἱ φαϊορίδπι αἰτοτυπιχιιθ ἀοβηϊίοπεδ, ἱρδαταμα ἱπαῦδιι ἴοτι- 
πιᾶγτιτο πδἰιγαίμιτα εἰ Δοοίἀ δ άππι, ἀΐσογα δαϊλδίασ. εἰθηΐιη ρὰγ χαΐ- 
ἄξια εἰ ἱαρᾶν, τοοῖπσα δὲ ουνμι, ὨΏΤΠΘΓΙδ ἱπϑΌΡΕΙ, ἰΐπθα δίατιθ 
Βζατα, δπε πποῖὰ πἰπί Γαηι επί απαιγ, δὲ οδγηΐδ οδββὶδ ἃς Βοιιϊηΐϑ 
ἀοβηίο δἰπθ ἰρϑοὸ ποὺ οτὶϊ, δεά ββδος ρογίηἀε δἴψιιβ πδϑιϑ βἴχητιθ, 
δεὰ ὕοὺ οἵ ουτνῶῖα σοηοαυτιπαῃα ἀϊουτίαν. Βος ἰάετ ἱπάϊοαμς εξ 
τοιλλιευρ αιἰσαγυχα ἔδου ἰαϊυμ δ ηυδ6 τηδρὶδ δῃπὲ βδιαγαίθδ, αἴ μετ 
δρεοῖνα, πιυδῖοα εἴ δϑιγοϊορία. ὕᾶιῃ οοπίτα χαοάαπι τηοάο 8686 

10 Βορεωξ δίηπε βεοιωδιχγία : βεοτϊηδίσια ποθεμιθ ἀ6 ᾿δίτσζαὶ: φαϊάοια 
᾿βεα οοπίειωρίαίχιτ, δεὰ Ὧοπ ὩΣ δδὲ παϊαγαὶίο; βεγϑρεουδ ὙθτῸ 
τοϑλβειππίίσδιη χαίάοιαι οοποϊάεταὶ ᾿ΐβοαπι, δὲ Ὡοα αὲ δθὲ χοδίμοινδ- 
Ὦρα, ἐεὰ τὧἱ οὐὲ ποίαγαὶνϑ. Ἴαπιὶ μπΐστα παῖωσα δῖ ἀπ ρίοχ, τοδίοτὶ 
δίημο ἔογωι, τεϑ υδίηζαϊεα ραείπ ἀ6 οοπίδιορίεδιας οροτίεξ δἰσῃς δἱ 
κε ̓οὐἰδοδιλια αολάματη οἱξ σοηϑιἀδγεσηιδ. ηᾶσε πεῆὰς δὶπα τπαϊεσὶδ 
τ δα ὙΔάοπα τορίογίδθ κθ8 βυϊπβο θοαὶ σοβοί ἀγα δὲ 6888 
υἱάφηΐασ. παν δὲ ἀς δος ἰρδο ηυϊορίαμᾳ ἀυλίϊανοτγῖξ, οατα ἀμπας δαϊ 
πϑίοτγϑο, ὧδ ὑγασηθηβ οοποιάδγαγα δὰ πδίωγαίθμ Ῥ ἈΠ] Οδορίσι ρετ- 
σοι, δὰ ἀο εο ᾳυρά εχ υἱτίθαιι οοτωροδίξατ. φαοάδὶ 46 ἴρ:0, εἰ 
ἃς υἴγαφις εοὐϊειωρίοτι κἀ εὐπάεια πιαυο δρεοῖας. πϊγοτι ἱρηοΣ 
δὐἀμοάεις οἷὲ ἔρου ἰδξῖιδ καὶ ἀἰνεγεασγτγα Ὀἰγαπι 8 οορηοθοεξε  πᾶτα 
σϑϑρίεἰοη ααἰάεπι κα νοϑίογοδ, τι ογίδὶ οορπί ὔρ δὰ ἔρδησα νἱδερὶμιν 

Ζὸ Ῥεζύωετε. γψεγραταπι δια Ἐπηροάοοϊδ8. οἱ )εβιοεγίξαϑ ἰογτιδαι 
φαϊλαιιαίειοανα ἐσρεγαπε. δὲ δἱ ἂγρ ἰωλϊϊαϊου πδιαγαν, εἰυϑάεπε 
ἀαιδετὰ δοιϊδιίλο δοὲ ἰαγειῶηι κα ἢν παίουσι Ὡϑ606 δε ἰοτιπίητηι 
φιεπάρα ςοβθοδοεγε (τεἰυιί ταϑαϊςΐ ϑρπϊξαϊθπι οἱ Βέϊοτι δἴψαο ρί δας 
ἔδιν, ἰη φαῖθδθ δδὲ δδηλίδδ; εὖ δεάὶ βοαῖο εἶδ δὰδι ξεν ἰοσταιπι ᾿ραῖτϑ 
ἄοιουε αἴφιε ποριθτίασι, ἰμέοσεα ἱπηθθμα ὃὸ ἴβτα, εἰ. ςεὐθεεογπαν 
Φωάεις πιο θ0), παϊατδις οἴλοτα ἰδο αἰ αιΐδ οατ ῥγοΐεςξο πἴγαδαας π- 
τα ςορυούκῆσε ργαδίεγοα ἐδου δῖ εἰαράοτα εεὶ, ἰὰ ςυῖαε κτδδα, 
βεῦνᾳίε, εἰ εαὶ 46 βοτιτι Κτολϊα δυπὶ σοξτοδοθγα. δὲ παΐῃγα βυὲθ 
εὐ εἰ ἰὰ ςυΐοο ρταῖϊϊδ. χαοττιπι πλρθαθα τϑοἰϊοπίβ, δὶ δὲὲ σοπηαδ, 

30 Βπὶσ αἰ ποῖ 6»ὲ, ϑοευχα ἰΦ πἰάταατη εϑὶ, εἰ 14 σπίας ξταῖα. Ργορ- 
ξεν εἴ ροεῖα τιήϊεπὶα οοτηραΐδηδ ε9ὲ δά μαὺς εεπίθηίίαπι αἤογεηάδτα, 
“ ὀπίτοπιῦτα ΟΡ ἀπο παΐας ἀταῖ, ἰαϊπονοο ρει!" ποῖ δηίμε σαοὰ- 
Υἱο αἰξίπναπι Κπὶ6 εδὲ, δεὰ ἰά χηοὰ δεῖ οράπιστα. ἀγίεϑ ῥρσδοῖογθα 
τρδιονϊδιο ἰδεϊθες, ηπδδήδσα δἰ] ἰοῖδευ, αυδοοσα ρίαν Ἰἀοπθδια- 
πε δὲ οραδ εἰ αἰϊπιον, φεῖα οτηπία δπηὶ ρταῖία ποϑῖσι, δατηὰδ δα ἶσα 
εὖ ποθ 4υοάκιι τοοάο βπὶϑ. ἰᾷ δ πο εὐΐεδ βγαίία ςαἴετα συπὶ, ἀπ- 

5 »ἱϊοίξες ἀλοϊταν, πὲ ἴῃ ΒΒ ορορία ἀϊεμηχίπιαα. ἀπδς ἱρίτας ἀοτοίπδο 
δυπὶ ἱποίετιεἰ ςοκποξοθίεθχιας ἀγίθο, δὰ 4πῶ6 αἰΐαν, εἰ δὰ χυᾶς 
Ῥταδεδὶ ἰδεϊεπάοξιτα ορεγααι [που] δι, ̓ ρδα ᾿πσαδτα ἀσοἰξεοϊοπίοα 
ϑεϊεμ τα. χπαρτορίοε εἰ δὰ 4086 τιϊτοτ, το ἐεσϊοηῖοα ΄σαοάδτο το 
δαὶ. δεὰ μος ἱπίαγοσι: δἰξογα παπιχτα ἔοττπδια οορτοδοῖς, αἰΐεγα 
πιδεατίατα ἔδοϊξς, πδῖὼ βΌΡΟΣΏΔΙΟΣ φυϊάοια, φαλὶδε οἱ ἔοστοδ οἷδυὶ 

, αἰΐο χηοάο Ροὶγ 

107 

φορξμοβοὶξ, δο ᾿πρϑὲ: αὲ ἀροίδορια ἀχϑέσιδινδε Ὡδυΐβ, φαλ]! ἐπ ἔσαο 
οἱ 4ῃλ] 9 εχ τη υϊθιιδ οσίξ, ἴῃ ἐμ ἐρίταγ πα ρεῖ δγέθσω, οοαιβείπα. 
ἴατ, Ὧο05 ορεγὶς Ἐχϑίγθθπαϊ οᾶμδα τιρίθγλρχῃ [αοϊται5.; ἰῃ παίασα  δυ8 
ΒιΐΕΙΩ Δ Θχδιδαξ, ἱΠΘΌΡΘΓ τηβεαγῖθθ δδὲ δοττη {αδ6 διπὲ 84 δἢ- 
αυἱά. δπλμα δὰ αἰίατῃ δϑὶ ἔοσταδτῃ δοοοιοσπο δια, ἂὲ φπυουθάπθ 
πδίιυγα θαι ΡΠ] ΟδΟΡ ΒΌχα ἔοττθβαν, δὲ ἴρβαπι ψαϊὰ δεδξ, δοῖγε ὁροχίει 9 
ὅπ υἱ ταεάιςιηι Ὡεσσθτι γε] ἔοχχα 866, πθ4πε δὰ χαεμίδσῃ ξεττοῖΐ- 
πὰπι οοπδίάογαγε οροσίθεΐ αἰϊοιίαα ἤδχηητια βταῦδ 6δὲ Ὀπβηπδεχωθὺ 
εἰ οἶτοα 689 ὙΘΣΒΑΙῚ 4ι)86 δαρώγδθιλθα φαξάοξα δππὶ γδίϊοηο, ἰὰ τρριδεῖα 
δυΐετι δαπξ. Βοῖβο πᾶσαι βαπογδὶ Ἠοσαΐποση, δίαυθ δο]. χζαο τοτο 
τιράο δεδὲ Βαρβαὶ δεραγαδαθέϊ ἔοττηβ, εἰ φαίάπητι εἷς, Ρ ἈΠΟ δΟΡ ἰδο 
Ῥείχηας οἴβοίαχ δϑὲ ἀδιογταίπαγε δὸ ρεγίταοϊατε. 

38. Δ εἰοιτηϊπαι8 δυΐθαι Ἀἶθοα οοηοίἀοταπάσπι οοὲ ἀδ οδμβὶ8, 
4π6165 εἰ χφυοὶ εἶπὶ παπηετο. πᾶπὶ οὐπὶ μαεο ρετιγαοϊδεῖο βοϊεπάϊ εἷὲ 
οδαδα, δοῖγε δαϊδτη Ὀπαπισυοῦσψῃε ποῖ ῥτίμδ ρυξαπια89 απᾶαν εἶτοα 
Ὡπαιραποάᾳυὲ ργορίετ ααϊά εδὲ οαρίδσαισ (14 δυΐεπι ἐσὲ ρσίπιδστν μος 90 
οἰρεγθ Ἵϑαβᾶτα), ραΐεϊ εἴ ἃ πορὶβ ἕος ε956 δββεῃάνω, εξ 46 ρειβγᾶ- 
ὕοηε οογγυρἔοπενε εἰ ἀδ οὐπηΐ πδίασα!! τα δίίοηδ, αἱ ᾿ρϑᾶγοση ρθῖ- 
Τερδ ῥτὶποιρὶϊο δὰ ἴρεα φῃοάφιο εοτγάχα 4π86 φαδοτίπιι5 τεἀποονθ 
ἐπἰϊασλαγ. ὯῺῸ ἰΐαδστιε τηοὰο οαιδα αἰοίτας ἰά ἐσ 4πὸ φυϊρρίαι δὲ 
δῷ Ῥϑοῖϊο αἱ ἱποῖξ, αἱ 865 δίδῖπθθ διροπίυτοσας ραΐογας, εἰ ποσστα 
ἔθπετα. 10 σωοὰο ἔογιμα δἰσιια εχϑιορίδς, δες εδὲ δαΐεην ναὸ 
φαϊ αϊτατῖς, εἰ Βαΐϊι9 βεπεγα, υδὶαὶ εἰὰ9 ςοποθπίυδ αὶ δοῃ08 οπιπθϑ 
φοταρ ες ταν ἰρεα ἀπογαμι αὦ ππυτα σοῖο, αἴψαϑθ οσβαίῃο ὨαΡα ΕΓ 
ἰΐδιλψαε ραγίεδ δε ἴῃ σϑιῖοσα δυσηπαϊαγ. ῥσβείογο ἰὰ ὑρῶθ ρυῦ- 
χαῦτο Ρτιποιρίυτα εδὲ πριξδιίουθ δὰξ φυϊθῖ9, φιαὶῖθ δϑὲ σαπδα 15. σοῦ 30 
οοαευϊυΐε, εἰ μαδίον ΑἸϊ; αἴᾳαε οχβῖβο ψαοά εἴβοῖε, οἷῃω φαοὰ 6 
οὐἴαγ, εἴ φυοά ταυξαῖ, εἰ» φυοά πιαϊαίον. ἰπϑαρεῖ πὶ βοΐδ: δὲς δυϑοτὰ 
εδὶ ουἱπδ ργαϊί ςεἴεγα βηηὲ, τεϊπιὶ ἀδαπαμυαϊαη ἀϊ ὁαμλῖαδ: ο απο 
ἀθδιβθοϊδὲ Ἰωιεγγοραῖὶ, “πὸ σαΐθδὶ" τοοροπάεπιας, δίφῃε οἱ μοσ 
Ρδεῖο ἀϊχογίηραν, τε! ἀϊ996 οαυθατα δσριϊσασνασ. δὲ απδες 
Αἰϊο τηουθηῖθ ἰβῖεν ἰρϑάζα οὲ ἄμϑιω βαπὶ, αἰ ἱπέετ πιράϊςυπι δβδυτῖας 
εις ταδοῖθθ δαϊ ραγραῖο δαὲ ᾿ϑδίσταεηία. πρΐνεσδα δηΐπι μ68ο 185 
ἰρεῖασ βυὶΐδ ἐταῖϊα δαὶ, ἰδίας 8686 δπξετα αἰ ΠΤεγαδε: αἷϊὰ ἤδπνατιο ἑαπε 
ΤΡαζα, αἰϊὰ ἱποιγτιπιεηΐα. ςδῦϑαα ἱξίτοτν ἴοὶ ἔετε ταο ϊ ἀϊσπηῖοτ, δὲ 
δυΐει οἱ εὔτη τρὰ εἰρ οίεος οδτσδο ἀϊσαηῦνας, ποοϊῖλς οἴδπι εἰασάοως 
εἰπὶ ποὺ Ρὲν δεοίάεηα ςαῦδαθ, ςθῺ ϑἰδίυιδε δὲ διδϊβασία δῖ δὲ δᾶ, 
ὭΟΏ ῥδΓ αἰϊπὰ αυϊςχαδμι, ἐεεὰ πε΄ διαί δὲ. δὲ ποὴ δοάξις τηοἄο, 
δεὰ 866 χϑίδετα υἱ ποδίογία, δγὸ δθΐθτη ᾿ξ κὰ ἃ 40ὸ τοοιΐο ρεοβοίδοῖ- 
ἴᾳγ. διηηὶ ργϑοίοσεα διιῶὰς δθὶ δαπὲ χιμῖθο Ἵλυ986, πὲ ἀχεϊοϊζπαι 
Βοῦδα μαριταάϊηϊν εἴ μαδς Ἔχ το ΕΣ, δὲ ον εοάξδη τηοάο, δεὰ ἤδϑσ 10 
ὩΣ Βηΐς, ᾿]ωὰ αἰ ρτὶπεὶρίαπι τιοῖαν. ἰάσια ἴπραρον ςοπγαγίοσατα δὲ 
φδῦδα: Ππ0α δὨξῃ ρταθ δ 8 οδῦδα οπζυθρίαπι εδὶ, 1ἃ δὲ Δ δ6Ὼ5 ὩΟῚ»- 
ὨΌΒαΌΔΩΙ οδυιϑῶλ 6586 σοπΊΓΑΙΙ αἀἰοίτουδ, πὲ γι εγπαϊοτίδ ἀρϑεπίζασις 
δα βυεδίουὶϑ πον εἰ ὑτασδαυία σαπρὰ οταξ δδ] τ. πρίν οσθδθ 
δπΐοπι ππῆς ἀϊοῖδα οδβϑας ααδίίπου ἱπ ΚΘΏΘΓα τβδη εδ δοίη οἂν 
ἄυδι. εἰοπιεπὲδ πανχας 21] θάστιτο, τιαξετῖεα οονβοϊοτμάοσυτω ορ6- 
χεθα δία, ἰϑηῖ9 οἵ ταλϊα φοσροστιηι, ραγῖδα ἰδίϊαθ, ξὈρροδϊτίοπεα ἀδαὶ- 
4πε οοποϊπδὶοπὶθ, αἰ Δ εχ πο δὶ αἰϊαυϊά, οδιβαθ σαπς. αἰαυο μο- 
τοι χιυαρδάδαι εππὶ τὲ δοϊἑεοίασα, τεϊαι ρατῖοε; ηαδεάαια πἰ χοϊά- 90 
ἄλλδε, ἰοΐατα, ἱππδπι, οοτπρ οὐ ο δἴχας ᾿ ξαῦρα δὶ δεΐβ θη, τ 8 Ἰοπ8, 
φαΐχας ςοπαπἰαϊξ, εἰ οὐτδίηο εἴβοίςπδ, οτηπία δῃπὶ ὁδθδδς ὉΠ66 δεξ 
πολϊδὶϊ 8 ρσιποἰ ρίαν τοὶ φηϊεξδ τοἶ τοῖτιδ. χαδθάδπι δηΐοτα οδΌθ86 
ἐππὶ υἱ δηὶδ Ῥοπυτηχας οεἴεγογθνη. 1ἃ δηΐτη βτσαίϊα ουἷα8 οοῖθτα 
βαπι, ορἔτουτι 62ε6 δοΪεῖ δς βηΐφ ᾿ΠΠοσῶσα. ἰμίοτοὶς δαΐοτα 9181}, 
Ἰροῦσβι ἰρϑαξα ῶὃπ Ἀρρδγεὴϑ Βοπῦτα ἀϊοαῖαγ. 1865 ἱρίἰατ αἴχαθ ἴοξ 
ἐδυδδε δρεδοῖοδ ε86ε υἱάδηΐατ. τηοὰϊ δυΐεπι σδΌδδΓοτι ΠΌΡΙΘΓΟ αΐ- 
στα δπαπὶ ται}: δὶ ἴῃ οαρίϊα τόσο σεάιζθηϊατ, οἱ ἱρ οὶ ραπείογοθ δυῶν 
ἄσπι. ἀϊοππῖας δῆτα οαῦϑαβ πιυϊρ]οἰξετ; εἰ Ἰρδασυωι φῶς δυῃξ 
εἴαράοσι ξεποσίδ, αἰΐα ῥσίου αἱϊα δδὲ ροβέθσγιου, αἱ δαπὶ ἴβῈ18 πιεάίοτια 90 
δίψιιε ατείεχ; εἴ σοποδηῖμθ οἷπ8 αὶ ΟἸΩ.65 80Πη09 (ΟἸΠΡΙ δοὔξατ, 
ἀπρίυτι ἃς Ὠυτθεγαδ; δὲ δετηροῦ 686 4}Ὰ8 σοὨἰϊπεηῖ, δα εδ8 σπι88 
διπὶ δἰπροϊατεϑ. ὙΥΟΙΞΙΝ “ὯΣ δοοϊἀεμὸ εἰ πυΐαθ βόπεγα, υαὲ δξαϊιιδθ 

εἴα, δ]ῖο δἰδιπαγίαϑ: δοοιἀϊξ δηλ διαξαδσίο πὲ δὲ 
Ῥοϊγοϊεῖπβ. οἵ εὰ εἴἴατι δε ςοπεπειηξ δοοϊάδηα, γοϊαιὶ δἱ ἤότηο 
εἷϊ εὐυδα εἰδίπδο, δἂξ οπιπίη δηΐτοδὶ. διιαϊ δυΐοτῃ δὲ δος ἀπ ΠΌΣΙΣ ᾧ 
Δ} τετωοίογα 4]115 αἴχιια ὑσορίῃηχαΐοσα, οδὰ δὶ δἷβὴδβ ὃς χηυϑιοτιδ 
ἐβυδῶ δἰδίαδε ἀἰςεταπίατ. ῥσδείε δηξεσα οἵππθᾶ, 4086 δοςοχηπιοάκιο 
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ἀϊοπηῖαν εἴ ΄πδε ρὲτ βεοίάθης, αἰΐδ τξ ροξεπῖεϑ εἶϊδθ πὶ ὀρεγδηβεα 
ἀϊσππῖατ, νεΐυϊ τ ἐχϑίσαίυγ ἀοπνοδ, δεάιβοδῖου οδτεα ἀϊοιτυτ, δὰξ 
δοὰϊβοαμθ δεάιβοδίου. δἰ τῖοσ εἰ ἐπ ᾿ἴδςα ἀϊςεῖογ 4αοττσα οδῦ880 
ϑηδὶ ᾿ρϑὰς οδι886, αἴ μυϊῃβ δίδῖαδε δαΐ δἰαῖαδε δαϊ οταπὶπο ἱπηδρὶ πἰ8, 
εἴ δοτὶ Βαΐαδοα δαξ δογὶ5 ἀπξ οτηπῖπο τπαϊετίαθ. εἰ ἴῃ δος ἀδπῖβυϑ 

40 δτη δ τηοάο. ρταεΐεγεα δὲ μδες οοπιυῃοῖδ ἃς ἰ] ἀϊσεπέαγ, νεἰυτὶ ποῦ 
Ῥοϊγεϊεῖα5. Ὡεχὰς 5ἰδίπασιαδβ, δδεὰ διδίαδγιι8 Ῥοϊγοϊθῖαβ. αἰϊδιπεα 
Βωδο οπιηΐα τα πάπα φαϊάετι δα πὶ 86 Χχ, ἀρ] οἰ το Υ δαΐοτη ἀϊοσυηΐατ. 
Βδτα αὐὶ πἰ δἰηξοϊαγο, δὰξ αἰ ξοπαϑβ, δυΐ αἱ αυοά ρμὲτ δεοϊἀδῃ8 εϑῖ, 
δὺὶ αἰ βεποϑ ἀοοϊἀδτϊῖθ, δαξ αἴ σοπίαποία δος δαϊ αἱ δεἰπποῖδ ἀϊ- 
«απίαγ; οἱ ᾿ἰπϑΌρεγ οὐιηΐα ἂὰξ ροϊεπεία δαξ δου. ἰπἴογεϑξ δαΐοτα ἴδπ- 
ἴσιη. οδῦϑαθ δηΐτα ἃςῖα οἷ δἰμροίαγθα, δὲ εα συοταπι δυπξ οΔΌ886, 
δι δαηξ εἴ ποα δαηῖ, υξ ἢἰς σαϊ πιοάδτωτ “πὶ μος 4εὶ ϑδπαΐατ, εἴ 

δο Βῖς αὶ δεάϊβοδξ οτιπι μος ἀιτῇ δεάϊβοαίαγ. δε 4886 δυπὶ ροϊοπιΐα, 
ΣΟῺ δΕΙΏρΡΕΓ: ὩΟῺ Θηΐπι διμαὶ ἀοταῦϑ εἰ δεάϊβοδίου σοττιπιρι τ. 
ΤΡοτῖεϊ δαϊετα δε ρετ οαυδᾶπι ΠΌΒΟΓΕΓΘ δατημπήδτη, 4ποιπαἀπιοἀπτη 
εἰ ἴπ οεἰοτίδ, νεἰπε πόπῖο δοήϊβοδῖ, φαΐα εδὶ δεήιβοαῖογ: αἱ αεἀϊῆ- 
οδἴοτ εδὲ ρὲῖ ἁτίθτῃ δεάϊβοδπάϊ, ἤδας ἰρί ταῦ ῥτῖοτ εδὲ οδυβϑα. εἴ ἴῃ 
Οπιηῖρ9 ϑιτα}}} πιοάο. ρτγδοΐῖετθα ψειθγυτη αυϊάδπι βεπογα, δίηραϊδ- 
τὶππι Ὑετὸ δἰηρυϊαγία ἀϊσεηάδ δυπὶ οαπδδα, οδὺ διδιαατίυα φαΐ ἐπὶ δὲ8- 
ἴσκεο, εἰς δαΐοπι μαϊῃ8: εἴ ροϊδητί χυϊάθπι οαυϑ86 οἰεοϊαυτα ροΐεη- 

, ὍὯα, δεῖα δαΐοτα οἰζεοϊαστη δοῖα. ααοῖ ἰρίτατ δἷπε οδυδδο εἴ φαοιποάο 
90 δἷηϊ οδτιδδε, δ8[18 δἱξ ἃ πορὶ8 ἀδιεσιπιπαῖυσα. 

ἀ. Ἑοτίαμα θεατη εἰ οὐθὰ5 ἀδ πϊπογο οϑΌϑαΓΙπι 6886 ἀἰσππογ, 
του δος 6888 εἰ βετὶ ΟΡ (ογίππατῃ εἴ οᾶϑπι. σοὨδίἀδγαπ τη δὲ 
ἱξίαις χαοπιοάο εἰπε ἰπ ᾿μ18 οαπϑ8 (ογτίαπα εἰ οαϑαδ, δὲ πίγαια ἰάδης 
διηΐ δὴ αἀἴνοτσα, δἴχψῃθ ουηπίπο χυϊάπαπὶ δὶξ ἕοσέωπα εἴ σαδυσ. αυΐ- 

496 ἄατα δαΐπι οἴ 8 δἰπὶ ἤθοῦδ ἀνθ ϊδπξ. πὶ }}}] οπὶπὶ ἃ ἔογίαπα βογὶ ἀϊ- 
ἐδηξ, δεὰ οπιπίατα ἀεβηϊῖαπι 4αδπάδτη οδηϑδτα 6886, ἄυδε βοτὶ ἀϊοὶ- 
ΤΩῸΝ ἃ οῶδι δυΐ ἑοτίθῃδ: οδὰ ρτγοίεοϊίοηΐβ ἃ (ογίῃμα οὐἱπϑρίαπι δὰ 
ἔοτασα ἱανευτοπίϑχας εἰμ φιδτα υοἱεραῖ φυϊάδτα, Ὡοπ ρυϊδραὶ δαΐδια 
ἰηυθηΐγε, Ἵςδηδασω πος αἰαπὶ 6866, {ἰἰπτὰ, ἰπαααπι, Ῥιοίδοϊαπι 11ὰς 
Ἔπιοτα ψρεῖμα σα }16. διπιι τεσ οἵ ἷπ οοἴοσιβ συδε ἃ ἰοτῖαπα ρτο- 
γευῖγε ἀϊουπίατ, δεῖαρεῦ οδαϑαπι σαδπάδιη ἱπαυϊπηξ 6686, {ιδπὶ δ- 
τρογα ἰἰοδδῖ, δὰ ποῦ ἑογίαπαπι. χυοάδὶ φαὶϊρρίαπι 68δεῖ Γοτῖυπα, 8Β- 
δαγάπη δὰπ6 υἱἀερίϊαγ, εξ ἀυθιϊαυϊξ ποπ Ἰπίατὶδ χαϊδρίδπι σΌΓτδτα 
δαρίεπίυτα δηἸαποττιαι πθῖπο οαῦ8848 ξεπεγδιίοηΐδ οογταρίοηΐενε ἀϊ- 

40 οὐπ8 ἀθ ἑογίυμα χυίοαθατα ἀειεγτπϊμαγιι. δὰ οἰ υἱάεϊητ, πες ἐξ 
ααϊοαθδτα 6886 ἃ ἕογίυῃπα ριίδραπξ. Ὑδγοτη δὲ μος τοῖγαθ}}6 6δξ. 

ἴδ Ὡδηῦο δππῖ εἴ βυπὶ ἃ ἰοτῖυπα δ οαδα, σποττιπὶ Ὡπυπιααοάστα 
ΒΟ ἱφπογαηῖο γεάυςοὶ ροδ8ε δὰ Αἰΐφιδιι οδηδατα, αξ 1116 δεύτηο δητ- 

Ὁ ἀἰχὶξ φαΐ ἰοτίαπατα δχίιδιτηϊμδῖ, ΠΠ]ΟγΌπι ἔδτηθι οπηηθδ αἰΐα ἃ 
οσίπσα, ἃ] Ὡο ἃ ἰογίαπα βετὶ ἀϊσυηξ. χυδρτγορίογ εἴ πιεποηεμι 
δἰ φυδτ ἱροίπς 1106 ἔδςοτε οροτίεραϊῖ. δὲ ὑδγοὸ ὕθαπ ηαίςσιαπι 11ο- 
τη δαϊ οσοποοτΓάϊΐατη δαὶ ἀἰοοογάΐαπι δηξ ἱβπθτα δαϊ ταδηΐοτι δτιὶ αἰὶ- 
4υϊά αἰϊτιὰ Ππυϊπδοειποάϊ ἐογϊαπδτι ε886 δυριγαρδηῖαγ. δρδυγάσαι 

20 ἰκίξαχ δῖ, εἶνε ποὺ 688ε ραϊαυευτπῖ, δἶγε ρυϊαπῖεδ 6886 ΟἸπίδεσμηῖ, 
Ῥιδθβασγῆτμη οητὰ ἱπίεγάμτῃ αἰδηῖατ. τίς Ετηραάοοεδ, ποη βεῖηροτ' 
βἔτεπι δαρΡΓΑ ἐν Αδαρ δεβταρατῖ, δβοἀ τιὶ ἔογιε δοοίαϊς. ἀΐοῖς εηΐτα, 
οὔτι ἀς πιππὰϊ ἰοχυϊαν εχειγαςἕοεις, “δὶς απο Βαΐς σΌττετε ἴοτ- 
καΐϊο οοπερίς, 5δὲρε δυΐδθαι δ]1ο τηωοὰο." ρατῖεο φῃοσας δηἰπη ἰπτη 
Ῥίαγίταδε οτίλδ ἐογίαπα ζυΐδϑε ἀἰοῖξ. δαπξ εἰΐαπι πὶ εἴ μυΐπϑος οδοὶξ 
οεἰοσογασασας οδείογητη οτηηϊ;πι οδδυπι 6886 Οατδδτι 65ΘΓΆΣΣ: ΠΩΤΝ 
ἃ οδδτι ςομυθγϑίοθσα τπο!οπεῖαυα βοτὶ ἀϊοπηῖ, φαδς φυϊάσπι ἀϊϑιϊη- 
χὶξ οἵ ἴπ Βαπο ογάϊποπι τάερὶξ δίψπθ οοποίταις ὑπιγεσβατη. μος 
οἴου ἱρδῦτη υδ]ὰβ ἀΐξηστη εξ δἀπιγαιϊΐοπε. ἤᾶτα δηϊπιδὶῖα χυϊάδταω 

80 εἴ ρἰδηὶδο ποάπε διδὲ πεαῦς βετὶ ἃ ἰογίῃπα ἀϊουῃξ, 5ε4 δΔαΐ παϊογδτα 
δὺΐ τρέμει δαξ ΑἸ συ αἰϊπὰ ἰα]6 οδτβαιπ ἱρϑοσττη ἀδϑογαηξ 6886 
(ποι επῖτη εχ οαΐσδχας δεπιΐπε αυοάνὶς παβοϊτοτ, 86 ἀ εχ ἴα] φυϊάετα 
οἾεα, ἐκ ἰδ}: δαΐθτα ποπιο), ἐκεῖπν: σϑτο οἱ αἰνίηἰ 55:π|8 86 η810  ἸὩπὶ 
οι ογία ἔαϊθϑδε δβϑειτιηξ, μῸ]Ἰλταπε ἱρδογαπι ἔα θμλ οαυδαπι 6889 

Αἰδῖι δηϊ πη] ατη δῖαπα ρἰδηίαστιπι ἱπααϊαῃξ 6586. δἴσαα μος ἰρβῦτα 
δὶ ἰΐα 8686 Βαβεαῖ, οομοίἀογαϊίίομ οδὲ ἀϊβτιαπι; Βεμεαθε 5686 Ἠδρεῖ, 

ὃ εἱ αἰϊφαϊά ἀε πος ἰρ50 ἀϊςαῖαγ. οἷ δ]ἴο παπιηυθ τποάο ἀρ ϑιιγάπιι δεῖ 
ἰά φυοά ἀϊοίτατ, εἴ ἱπδυρεσ δοϑηγάϊῃϑ δδὲ μδες 1105 ἀΐςεγε, ἴῃ σϑεὶο 
δὐ ἥκω ἘΪΒ ἃ σαδὰ βετί, ἱπ ἐδ δαξοαι ε χυῖρτδ ἰοτίυμαπι εχεοττηὶ- 

ι ΒΔΗῖ, τ]ὰ Ὁ 'ρδα Ργουεπῖγθ υἱάδβηϊεθ; φῃοά ἰδιπεπ οοηΐτα βοὴ 
φοπυθηΐεμδ εγαῖ. ϑα;ΐ δυΐετα αυϊάδτα χαϊρυ5 ἰοσίαπα οραθ8 ιίάειι 
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εδ8ε, ΟὈϑοῦτα ἰᾶταθη ἈΠΤΩΘΏΔ6 ταθηῈ σνἱάεαξηγ, ἀξ ἀϊνίποτι φαοιξ ἄαπο 
αἰαας Ἔχςα ϊθπδ. 4πάγα χυϊάπαπι αἰτττααιε δἰξ, ἑογίαπα ἱπαθδσα εξ 
οδδτι9, εἴ οἱ ἰάδτι δὶπξ δῃ ἀΐνεγϑθα, εἰ φυοιποάο ἱπῖδδϑ οδυϑαδ αυδρ 
ἀεβηϊνίπιῃϑ οδάδηξ, οοπδίἀδγασατα οροτῖεξ. 

ὅ. Ῥυίπνθπη ἰΐϊδαυια οαπὶι νἱάξατιπδ Αἰΐα δε ρεῦ δοάστα δεῖ ὦ 
γαοᾶο, αἰΐα ρἰεγαπααθ, ραϊοῖ μογῦτα Ὡδυτὶ ἰοτίππατ οδθδατπι αἰεὶ, 
πέφῦε ἰὰ φυοά ἃ ἐοτίυπα ρῥτγοβεϊδοίϊϊατ, δαϊ εχ [15 6886 4086 πϑοαϑ88- 
τῖο δεπιρεγαια, δαὶ εχ ἤϊ8ε6 υδε ρἰεγύπαῦε ϑαερεάθε βαπε, εεὰ 
οὔπι αυδοάδπηι εἴΐατι ργδεῖευ ἕᾶες βαπέ, αἴαφυις μδδς οὔιπεϑ ἃ ἰοχίμπα 
Ρτοβεϊδβοὶ ἀϊοαπε, ρεγδρίσπαιη δδὲ ἰοτίαπαπι δίας οϑϑυπι δ] ἰχυϊὰ δερε, 
πᾶπι οἱ δὰ 4πᾶε ἰαἰΐα δαπί, ἃ ἰοτῖαπα ε886, εἰ 6ἃ φυδὲ ἃ ἰοτίθτια δυῃῖ, 

ἴὰ 6586 δοϊπιι8. ΘΟΓΏΙΙ δυΐετη αυδὲ παῖ, ἰΐα βυωξ α]ΐα που Βσαὶ 
ξταῖία αἰϊουίαδ. εξ μογαπὶ ἃἰΐα ρὲγ οἰεοϊίοποτα βαπί, αἰΐα ὩοΏ μὲτ 
εἰεοϊίοποπι. δθο δαΐεπι ἰπ ἶϑοα δῃῃϊ αυδε ἃἰϊουίπα σταῦα ὅσος 
ἄυατε ραῖεῖ εἴ ἱπ ᾿ΐδοα Ζιδε ποῦ πϑοθόδαιο π6ῆθ6 ρ]εγαπχας ἅπας 
6686 Δἰίσυα εἶγοα 4846 ροῖεει ἰά 6566 ηῃοά αἰϊουΐαα βγαῖα δὲ, στὰ 
δηΐθτι αἰευίων φτδῖα ᾳυὰς ἃ πιθπῖε ἂἃρὶ ροϑϑῃηὶϊ εἴ 4086 ἃ δῖα, 
ταϊϊα ἱρίξατ σΌτα ρεῦ δοοϊάδηϑ απ, ἃ ἑογίαπα ἀϊοίπιῃϑ 6886. ὩΆΣΣ μὲ 
6η8 ἃἰϊῃά ρότ δὲ δἰϊυὰ ρὲῦ δοοϊάδῃϑ εδῖ, δὶς εἰ οδυβϑα 6886 ροίεϑί, ὉΣ 
ἀοπιῦβ ρεῦ δὲ φαϊάεπι ςϑηβα δὶ δδαἀϊβοαιίναπι, ρεγ δοοϊάεπε δηΐεμι 
του στα δαΐ αἰδυπι. δα ἰβΓ οαυθα υᾶε εϑὲ ρ6ὺ 46, ἀεβηϊία εεῖ, 
δὰ γεγο 4089 εϑϊ ρεγ δοοίάεπϑ, ἱπάεβηΐία: πὶ παιῆχας ἱηβηϊϊα ἀροὶ- 
ἄετε ροδδυπὲ. τ ἰρίτας ἀϊοξαπι εδὲ, οαπι ἱπι Ηἶδοα φαδο αἰϊοαἷτθδ ξτα- 90 
δ βυπε, ἰά Βῖ, ἴλης ἀϊοΐτατ ἃ οα88 Βετγὶ αἴφας ἰοτίθμα. Βοτγοτη δϊεῖα 
ἰρβϑουτιαι, 4θϑηι παρ οπὶ ἱπίογ δὲ αἰ ογεητίαπι, ροδιογὶπδ αδϑὶ τι θίπντα, 
Βυῶς μου ρΡαϊοδῖ, ἀπῖθο, ἱπφυαιη, ἴῃ 118 6886 4886 Δ] οπἰπδ ρταῖϊα δαὶ 
ξεὰ διρεπῖϊ γεοϊριεπάϊ ργαϊία υεηϊθδεῖ δοοθρίυγῃβ ἐπα, δὲ δοϊνἰδεοῖ: 
γϑπϊξ δαΐδων Ὥφῃ Βυΐῃθο6 οαυϑᾶ, δ6 ἃ δοοαϊ νυεπΐθδε, ἰδατια ἔδοῖλθδ 
τϑοὶριθμάϊ γαῖα, πεμα ρ]ογαπι χης Ὠε 46 πες δδϑαγὶο Ῥγοῖ οἰδοοδίδωι 
δὰ ἰοσῦπη; βηΐδ γεγο, ἰρϑὰ ἱπαῦθατι δοοαρο, πο δὲ εχ εἶδ σλιδὶδ [97 
4ιδε δῃπὶ ἴῃ ἰρ50, δεὰ εχ μίδεε 088 δυπὲ οἰ ἰὰ αἴχας ἃ τεῖος 
εἰ ἀϊοίξας απο ἃ ἐοτγίαπα υδηΐδδα. αυοάδὶ γοπεγίξ δἰδοῖϊοης ργδθ- 
τοῖϑϑα εἴ Πυΐπδ ξταϊΐδ δῃξ δεῖιρεσ ἰγεχυθηΐδῃο δαῖ ρίετπππφος τεςὶ- 
Ρίεπδ, ποῦ ἀϊοϊξατ ἃ [ογίαπα νεπίββα. ραϊεῖ Ἔγξο [ογίπηῃδπι οδιιβᾶτο 
ε686 ρετ ἀςοίἀρῃδ, ἱπ Ηἷδος χθδο ρογ εἰ ες: ἐομθαι δἰ ουΐα8 βταῖα ππξ. 
φιδρτορῖεσ οἶγοα λάδι τηδπ5 ἔοτίππαααθε υδγϑαῖογ: ὁδοῦ. Ὠδσας 
ΔΡΒ4)Ὲ πηεπῖς ποῖ εϑὶ. ἱπάδβηϊϊας ἰρι τς οαῦδϑαθ ἐὰϑ 686 Ὠδοῦβδα 
εἰ, ἃ φυὶρας ἰὰ βεῖ φαοά ρῥτοξεϊδοἰταν ἃ ἰογίαπα, Ὁπὰδ ἔοτίσπα ἰα- 
ἀεβηϊτα οαυ8α 6686 υἱάοτατς εἴ ἱτωυπαπίϊεδία Ποπιϊηὶ; δἴαυιβ δἰῖχηο τὺ 
τιοάο ΐ 81] ἃ, ἰοτία πα υἱάθο τοῦ ρτοβεῖδοὶ. ἤαος δηΐπι οπιηΐα γεςῖα 
ἀϊοπμῦατ, φαΐ ταιϊοπὶ σοηδεπίμπδα δηπῖ. πᾶπὶ αἰΐστια φαΐάστι ἐς 
Ρᾶγιε κι αἰιχαϊὰ ἃ Γογίωπα: Αἰ δηΐπι ρὲτ δοοίάθπε; εἴσῃ Ὡξ δοοίἀαϊ, 
ἴογίαπα οἄπεα 6ϑὲ: Ἀβδοίηξα δαΐδθιι 181], υδἱαὶ δεάΐασα δεάϊεδῖος 
χαϊάετπι 6δὲ οᾶτιϑα, Ῥ6ὲτ δοοϊἀδῃϑ δηΐδιη τη οἀπἰδίογ. εἴ αἱ ργοίεςϊοδ 
διξεηΐαπι τϑοϊρίαϊ, πο Βυΐαδεα βταιϊία ρτοίεοϊαϑ, ἱιβεῖϊλς ςατθδθ 
το] τυάϊης 6886 Ῥοδδαηῖ: πδπὶ εἰ τἱάογε δ᾽ σθθτ υο θη, εἴ Ῥουβδ- 
4αεῃδ, εἴ δρεοϊδαπτιδ ἰπάο4, οἴ ΓὈρβίεῃ8. τεοῖς δἴϊδπι ἰοτίπῃα ργαεῖογ 
ταιϊϊοπεπι αυϊά 6866 ἀϊοίίατ, γδῆο Ὡάπῆίχαα δαξ εοττπὶ δὲ ΖΌΔΟ δαπξ' 
δέτηρεγ, δαξ ΘΟΓΌπΙ 4πδε δαῃξ ρΡ]οΓΌτησυο. δὲ ἑουίπηα ἴῃ 118 ἐρὶ ζαδε 90 
Ρταεῖεγ ἤδεο βαπί. χθδγο οὔπι ἱπἀδάπιϊα εἰπξ οᾳᾷ πᾶς μος ρϑοῖο 
διιηξ σᾶπ886, (οτίθῃα οἰΐατα ἱπά βοΐ πἰτηίγατα οδῖ. ἰῃ αοϊδαράδπι 
Ἰδτθεἢ ψαὶ ἴασῃ ἀπ ιϊαυετῖς, δὰ χαδενὶ εἰθ8 φῃοά ἃ ἐοτγίυπα ἂς 
οδῦδδε ἑυεηΐ πθομα. αἰ ϑαηϊϊαιῖ δὶ δρίγιαδ δαὶ κοοῖπα, δεὰ πὸὰ 
ςΑβΣΠ]οσατ τοπιοῖο. οααϑαγαπι οηΐπι ΡρεΓ δοοί ἀεῃ9 αἰΐδς ρτορίπααὶο- 
τε ἃἰϊ6 δαπι. ἑογίθμα δυΐθτα ἀϊοίταγ θόπα, οαπὶ Βοπῦτα δ] χαοὰ, 
τηδΐα, οτη δἀνογϑὶ φῃϊά δνεῦΐξ: ργοβρογίίδϑ υδγοὸ ἰοσζιιπδε ἃς ἴπ- 
ἰοτιπρϊαπι, οαπι 111 δαπξ ππᾶρτια. ΠΌΔρτορίετ δὲ οὔπι ρδγατα ἀέηϊξ 
τ τπϑππὶ ααἰδρίαπι ταϑρτῦτι δας Ῥοπυτη δοοίρίδῖ, ἱπίοτιαπαῖοπι ἔσαν 
ἩΠαπὶ πὶ ἰογιαπαΐαπι ἀἰοίηναδ ε88ε, ρτορίεγθα φορά πιεπδ ρετιθδς 
ἀϊοὶϊξ ἀς 1|ο αἴχας δἰ 669εῖ. χαρά επίπι ράγτπὶ ἀρ δὲ, ἰά φααϑὶ πιϊιϊπν 30 
ἀϊεῖατε υἱάειατ. ἰπϑαρετ ἔοιέαπδα φτοϑρογιδε ἰπουγῖα ΠῸᾺ δίῃβ σα- 
σης ἀϊοὶ τα 6886. πδπὶ ἴρδὰ ἰογίπηδ ἱποετῖδ δῖ: ἱπιροϑδίθὶ]ς 68ῖ σαπτα 
διϊ δε ρεγ δαϊ ρ᾽ογτυπιαθα ας αΏδση δοΓΏπι ε88ε 4086 ἃ ἰοτῖηα ῃγὸ- 
γεπὶσηξ. δαπξ ἰξιΓ ἀπηΡο, οα509 ἱπαῦδηι δἔφπε ἔοταηα ΡῈ δορί εχ, 
τἰΐ ἀϊχίπιτθ, σαῦθ66 ἱπ᾿ ᾿ἴδοα ἄπδε ἤθη δἰπυρ οἰ τοῦ πεας Ρ]οστσει χα δ 
βοτὶ ροδδαῃῖ; δἴψπῃια Βοτγαπι ἰῃ Πίδοθ {τᾶ αἰϊςαἰθ βταῖζα ἔτη 

6. Ἱπιοτεεὶ δαΐοπη ὑπίεγ ἰογίππαιῃ οἴ οαβαπι: πδπὶ οαϑὰ5 αὰ Ρ]ητα 
8688 ἐχίομαϊξ. εἰεπίχι «το α ἑοσίπα ργοβοίϑοϊαιν, ἃ οδδὰ δἴδασα εξ: 



ΡΉΥΎΒΙΟΛΕ Αὐϑοῦυχ ΤΑΤΙΟΝΙΒ. 11; 

δ᾽ 'ος κυΐετῃ πὸ ΟἸΏη6 Ῥσουδαὶξ 8 ἑοσίαπα. ἔοτίππα βαη θα, δἰατο ἰὰ 
ζαυΐα9 εδὲ εἴϊεοιτίχ ἰοτίαπα, ἰπ 116 εεῖ χπδς ἑοσταδαῖα ροβϑδηὶ ἐτβάεγο, 
εἰ οτουμίπο φαΐρυδ δοίο οοτρϑῦξ, φυδρυορίεγ εἰ βοοέδϑθ εδὲ οἶτοα 
δ ἰοσγίπηδτα 6886 4πᾶ6 ἴῃ δοίοποτι υὙθεΐβηξ. οαἷα8 Πος ἱπάϊοίτπη 
δεῖ: πῶσ δαὶ ἰάδτι χαοά εἰ οἰξαϑ, δαϊ ΒΗΡῈΝ 4686 Υἱάεῖατν; ἔε]ϊοϊ ἴα 
δυΐεπι ἀςο απδοάδτω εδὲ: δδὲ θαἰπὶ δοο θοῦδ. σπᾶγθ 4πὰ6 δξεγθ 
βοααειβῖ, εὰ Ὥδο ἃ Ἰοτίῃπα σοιίς χαῦτη εἰβοετθ ροάδαπξ. εἴ ρτορίόγεδ 
ἨΘάα6 ἰποηϊπναΐατῃ Ὁἰΐατε πεαῦθ ΒοΙ τὰ πϑαα ραδ φαϊσηαδτι εἰβοὶς 
ἃ ἰοτῖωπα, ποπίατα εἰδοϊοπετς πον Βαρεμξ. Ἰδααε ρτγοῤρετί[α9 Ἀἰδεθ 
ξοτῖοπδε δαὶ ἰπίογιπιπίασα οοτορεῖξ, πἰσὶ δἰ πι Πἰπνά πε φυφάαπι, φοοτα- 

«ὁ δὐπιοάππι Ῥτοίδτοϊυδ ἰοτιυμαῖοθ 606 ἰδρίἀεδε ἀϊχῖξ'.8 φαΐραι, εχ- 
εἰταςῖλε δαπὶ ἅγαθ, φαοὰ Βοποτδηῦατ, οἰ ἰῖ αὶ σῃπὶ οἰαδάετη ἔογτωδθ 
φδἰςαδηίαγ. ρατὶ δαΐετα ἃ ἰογίαπα εἰ μἰδεθ «κπιοάδπι πιο ἱπογὶξ, σαπα 
ἦο φυὶ δεὶϊ αἰϊφαϊὰ οἶτοι ἴρεα, ἔοτίαιϊδο δρδέ. δ]ῖο υεσοὸ πβοάο ποῦ εξ. 
αἱ ᾿λϑὰδ οαίετίϑ δυϊτμ θὰ δὲ ἱπαηϊπιδιδ σοι ρεῖϊ. ἀϊοίπετ8. δπΐσα 
ἐαχθπτη ἐ888 γεηΐθ86, ργορίοτει φυοά εὐνδεῖς χαϊάεπι ρτοίδοϊαϑ, ποτ’ 
δυίετα ἐυδάθηἀὶ ρταϊϊα υεηϊτς εἰ ἰτίροάα δἴοτα οδοί 1686 οἄδα: δἰετὶς 
δπΐτα μος τπο60 υἱὲ δὲ δεήεπϑ, δοὰ ποπ᾿ Βυΐυδος ργταῖδ σθαι ς. αυᾶγθ 
Ῥδϊεῖ, συτα δοσασῃ αἰ σαϊὰ χυα6 ὁπ] εἰϊες δἰϊσυλπδ βταια βυπὶ, ποὰ 

δο εἷωρ ἀποά ουεηϊξ ὅτδα ἰδοίπτ ἐσὲ, ουἱῃδ ἐχῖγα εδὲ οδυ δᾶ, ποῦ πῃ 
ἐ680 ααϊρρίδιι βοτὶ ἀΐςεγε; ποσγώτη δαΐετα δὰ ἔογίυμα βειῖ, φυδε 6]}- 
εἰθιϊίππι οαδα βαπὶ, ἱπ ᾿ἶδοα χυδα παρ επὶ εἰθοξοπειη. εἰβπατα δαΐεπι 
ἐδὲ ἴρδῦση ἔτυβίγα. ἴππς δηΐπι ἀἰοίταν, οὕπ ἰά συοά εεὲ αἰϊςαΐυα 
ξταϊΐα, ποὴ εϑὲ ἕαςίυτα 1118 ρταια; σθὰ 91 ἀδαπιθυϊαδιΐο ορεδιϊοπὶδ 
κεῖ βταῖϊα, οἱ ποῦ δυβηὶϊ εἱ συὶ ἀδατωβεϊανῖς, ἔγαδῖγα ἀϊοἰπια δ΄ ]Όπα 
ἀεδ θυ δδθ6 ἐγαοίγαχας ἀδδιι αϊδιίοποτιι υΐ856. δεῖ επὶπα 1ὰ ἐντιῖχα, 
ηυοά δρίαπι εδὶ 6886 ΟΡ Β]ἰυἀ, συτα ποι ἴβεις Σ]ὰὰ ᾿δρκα οὐἰα8 ἐγαῖ, 
ἃο ἀρίστῃ ογαῖ. πᾶπὶ δὶ συ ϊδρίαπι ἰαυἶδθε 86 ἀἰχονὶς ἐγαδῖγα, χυΐα 80] 
ποι ἀείεοίς, τι ἀϊσαϊα8 ὑπο ετῖξ: Ὡοὴ επὶσα πος 1] 19 ῥταῥα εγαῖ. 
ἴδε οδϑα5, αὶ Οταεοο ἀϊοίτατν τὸ αὐτόματον, ποτηΐαε δ ἴμας ἀϊοίτατ; 

80 ὁπσα αυϊρρίαπι δὲ αὐτὸ μάτην, μο6 6δδὲ ἔστιεῖτα. “ποοἰαϊξ δηΐπτ βοῦ ρεῖ- 
σαιίεμ αὶ ρταῖϊα Ἰαρί8, ςαδὰ ἱρττυΓ ἃς ἔγαδίγα οοςϊϊξ ἴρ66, φαΐα οδἀετὰ 
εἰ ἃΡ δἰίᾳφυο ρῥτοιείεϊε ρδγουϊμεπαϊ οδυϑα ροϊεδὲ. πιαχίσο ας διυΐετα 
δερδγαῖογ ἰὰ χιοά ἃ ἰογίυπα δῖ, ἱπ Εἴδος αῦδς παίαγα βππέ, οὐπὶ 
δατη χοϊρρίαπι 6δὲ οἴεςζατι ρσβεῖεγ πδίθγωπι, ἤασα πο ἃ ἰοτίπδα 
ΜἸυὰ ἐεὰ ἃ οδϑὰ ροιπ εἰεοίατα ζαΐδθα ἀἰοίτουι8. δδὲ δυΐδτη εἰ ΒοῸ 

98 δῃπά: {115 οπΐπη οχίογοα, Ἠυΐθ8 ἐπίετβα οδυδᾶ εδὲ: αυίά ἱξί Ωγ οἷς 
φασι εἰ χαίὰ ἔοτίαπηα, δίᾳθες πὸ Ῥδοῖο ἱμίετ δεϑε ἀν ζεσγαπε, δαϊὶδ 
ἕδσο ἀϊχποπδ. υἱστιβ ας δαίετηι, ἱρεοταπι δὰ τηοάυτα εἶτ τεἀπςίτοτ 
οδυδδε, Ἀπ46 εδὲ ρτποὶρίαπι ταοὶπ: εἰθαΐσα δαὶ βουσὶ 4π86 πϑῖτιγα, 
ϑοϊ δογατα 4π86 ᾿πδηΐ8 ΔρΉΠΙΏΓ, δΕΤΩΡΕΣ διιπΐ οδπι48, δε ΠΟΥΌχΩ ταα]- 
διαάο ἰαδοβηίμα εδξ, ααοπίαπι δυΐειη οβδὺδ δίαπϑ ἔογίαπα οδπδδθ 
δυπὶ ξογῦτα, 4ποταπι δῖ ταθῃδ δαξ παῖαγα βογὶ οδρδδς ροῤδαῃῖ, σΌπὶ 
Ρότ δοοίάδυδ αιάρρίατι Βογαπι ρδοστιπὶ ἔσστιϊ οδιδα; δἴηπθ πἷμ}} 
ξοΤΌτα αυδὲ δυοΐϊ ρμεῖ δοείάεῃε, Ῥτίῃϑδ εἰ δἰδοθ χῦδε φασὶ μοῦ δὲ: 
ΦΥῸ ποαπε Ῥεῖ δοοίάεπιδ Ἵοδδᾶ ρετ 86 οϑδδιβ δηζδςθαϊς. Ἵϑδδ ἠΐ- 

40 ταῖϊσυπι δἴχῃθ ἔοτίαπα ροδίοσίοσ εἴ πιδωῖδ᾽ ἐδξὲ δὲ πϑίοσα. Πθαγο. ἐὲ 
ἀπδπι τοαχίτης οδοἶΣ: οδδιϑ δεῖ ςαῦα, πεςεδθ8 δδὲ ῥχίοσστα τη δπΐοπι 
δἰφας παϊαγδη εἰ δ᾽ἰογατι ταιϊξογῶσω οἱ ταὶ παϊνεγοὶ οδαδδπη 6686: 

7. Ἐπ856 δαΐθαι ςδῦ288, εἴ ἰοΣ 6266 ΠΏΣΩΘΙΟ στοῖ ἀϊχμηαδ, ραϊεῖ: 
τοῖ επίπι χαλερεῖο “ργορῖες φαϊὰ" βαπιε οοχηρ! δοιτας. πᾶτὶ Τρβαπι 

ὈΡῖοεγ φυϊὰ δυϊ δὰ τἸρϑῆπὶ εξ τεἀποϊτασ, Ὁ] ὕσαυτα ἐπ ἱτιισοδὶ- 
ἧμω, οδὰ ἴῃ τι βοιδαιοἷδ (Δἀ τος δμΐτα δὰ ξ ΟΟΙΩΣΩΘΏΦΌΓΔΡΙ δὰξ 
φεϊοτοτώτα εἰταὶϊυτο αἰϊουλα Ἐ]ϊαα ἀεβηϊάοπεπι γτεἀποαν), δαὶ δὰ 
ἰὰ χφυοὰ ρτίμνπτα τϑουΐξ: υοἰα ργορῖετ φαϊὰ Βεἰϊυτα βοεφεσθοι χαΐα 

40 ἸδΙηρ  υχα ἐροϊϊδττιηὰς δαὶ βτϑῦα οςαυ67 πὶ ἱταρετίπτο ςουεεαυδηίατ. 
ἀπὲ αὐ πιδίογίδπι, ἴῃ Ἀΐδσα συδα βαπι, ρογερίοαυχη ἱρίτας ἐδ Ἦδὸ δἔ 
τοῖ ὁδυδα5 6846. οὔπι δαΐετα ααδίζαοτ ςΔΌδ86 δἰσιῖ, ἀδ ΟἸβηῖρας δοῖτ8 
αἰχαϊοτα μὰ παίαγαίοτα ΡἈΠΟ ΟΡ τη Ρογαμεδ; αἴχαε δὰ οσπποϑ ἱρϑάτη 
Ῥτορῖεσ φαϊά γεἀϊβεηϑ 1ρ86 τηαϊοτίασα, ἔόγτπδτ, 14 ποά πιονὶξ, εἰ ἰὰ 
ξταῖα οαία9, παιαγαϊ τον τοὰάεξ ἃς αϑϑὶ ζτιδΡὶς. - ἴγεδ δυΐδθιη ἐπ ππυμι 
Ῥἰεστχβαθο δοςἀσηξ. ἰρϑάπι δπὶπι ααϊὰ οὶ, εἴ 1ὰ σταῖδ ουΐας, ππαπι: 
καρῖ. δὰ Ὑδτὸ ππᾶθ ρῥτίπυπι εἴβοϊὲ πιοΐπΔ, Φρεοὶς οιπι μῖδος οοπο: 
φυττίς: Βοπιο πδίθψαθ Βοιηίπεαι ροηέγαῖ. δὲ οεπῶῖπο σαδδοῦῃ δ 
τοοϊάτη δηΡεῃηΐθθ Ἱπουθηΐ. απδ6 υᾶτο ἰδἰδθ ποῦ διηῖ, δδα πδίυσα! 
ξομιεγδεσειϊ Ὡοη δαπῖ, Ὧο δηΐμι ἰῃ 86 ἱροῖδ Ῥδθθηξθδ τποῦλτ δοὺξ 
Ῥτὶποὶρίασα πιοῖπϑ χαονεηῖ, δε ἱτοσβόβι οι τοουοἷμς. χπδρτγορέίετ ἔρθϑ 

80 εἴσιξ ἐγδοίδιϊίοσει, μδ οἷγοα ἱσημιουὶος αἰΐα εἶτοα ἰὰ φαοὰ τπογείαΣ 
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φοίάετα, 6θὲ δαΐθτι Ἔχρετϑ οΟΥταρ με; Ἰοτῖα εἶτοα δα 7η20 ξοΥ- 
ΤὨΡΈ ΒΕ α δαπὶ, φαδτο ἰρδαπι ρτορίεγ χαϊὰ οὰ παῖαταὶ! ΡΗΠ]οορμο 
εἴ δὰ πιρϊογίαστα εἰ ἔοττπαπι οἱ δὰ ἰά συοά ρτίπιο πιονὶξ τεάυσεπια 

τ ἰρδαχα δδδίριδίωτ δ τεἀάϊτατ. ἀδ ξεπεγαίοπθ θηΐπι τηαχίπιθ οτιδδ 
Ἀος πιοάο οοηδίἀογαης, φυϊὰ ροδὲ φυϊὰ δε, εἰ φαϊά ρτγίπισπι ἔεοετῖξ 
δαὶ φυϊὰ ῥδδδμηι δἰϊ, εἰ οἷς δΕπιρογ χυοά εδὲ ἀείποερδ. ῥγίηοὶρία 
δαΐετα δ 4186 πϑίαγαἰϊετ τπουοῃΐ, ἀυρ] εἶα δαπῖ; φαοτγῶχα αἰξοστσι 
Ὡδίωγαϊβ πο δὲ, φυΐρρ6 σῦπι πο Ἠαθεδὲ ἐπ δὲ ρυϊηεὶρίατα τοῖα. 2 
αἰχας ἰΔ1ε εδῖ, δὶ φυϊά πιουδαϊ οἱ ποῦ τπουθαῖασ, αἱ ἰά χαρά ε6ϑὲ ἴω}- 
τη ΒΡ ὲ}6 ῥδιίϊοϑ, εἰ φαοά εϑὲ οπιπίυτα ρτίσματα. εἰ ἰρδῦτα χαίά δὲ, δὲ 
[όῖταα, δϑὲ επίπι ἤηΐθ, εἰ [4 ρταῖία ουΐπϑ οεἴεγα βαπί, ἥπαγο απ 
δἰϊουλας βταιία παϊαγη ἔδοῖδε, εἰ ἤθπο δοῖγε οροτίδί, δὲ ἱρδαπι ρσορῖος 
χαϊάὰ οτιηΐπο γεάάομάμι 6ϑὲ. σεὶαὶ ἐσ μος πϑοθϑδὲ 6686 μος βογί: 
ἐχ μος δυΐετι δαϊ δἰμωρ Ἰοἰτεσ δαὶ ρ]εγαπισιε; δὲ δἱ πος δϑὲ διῃοσβα- 
χαπι, αἴ εχ ῥσοροϑιοηῖθυ8 ἰρ8α σοποϊαϑῖο; εἰ φαΐ μος οτγαῖ χηὶά- 
ἀλια5 ἴρβα. δἰ 4αία τρθὶϊπς εθὲ μοο πιοάο, ποῖ δἰτηρ ἰοἰξον 96 δά 
δι διδοϊίατα απ αϑουιίαϑαι. 

8. Ὀἰςεηάυπι εδὲ ἰρίτατ ρσίπιο φυϊάδτα πδίιαγαπι εχ 19 6886 10 
οΔαδὶδ δε δἰϊςαἰπδ ρταίϊα ἰκοίμπε.. ἀείμάς ἀς πεςεϑβατίο, χαοπιοὰο 
δεβε ἤδρεὶ ἴῃ πδίωγα θὰ σερθυβ. ἴῃ ἤδης επὶπι ςἀθϑαχα ΟΠ 68 οσπηία 
σϑάϊραπῃ: πηι ἱπαυϊυπε, οὕχα οἰ ἀυτι εἰ ἐπί άπχι εἴ ἀπαιηχαοάᾳοθ 
1λ]ΐαμι διαρὶθ παίυτα δἱὲ ἰα]ς, ἤαθο πθοϑδαγίο δαπΐ οἱ βυπὶ ἃς δβρίᾳ 
δαῃῖ. ἴδῃ δὶ αἰ απ οδιιδαπὶ ἀϊχετίπι, πὶς σοπεογάϊαι οἵ ἀΐβοοσς 
ἄϊατα, 116 ταθπίθτη, ἰδῆρυπε {Π|8πὶ ἀππίαχαι, ἀεἶπάθ ναΐεσγε δίπαπξ, 
ἐχδιδιῖς δαϊεπι ἀυθιϊαιϊο, φοϊάπατη ρτο θοαὶ παϊυγατη ἢοπ δ]ἰουΐα8 
ξταιδ ἴδοεγε, πεᾷυε αυΐᾶ δίς δαὶ οἷς δεὰ ρευβὰε δίας [υρρὶΐεν, 
οι αἰ ἐγατηεπἴυϊη δυρεαῖ, δδὰ πεςεββατίο ρἰυϊ!. φυοάὰ επέτῃ εϑὲ εἶθ- 
γαϊυμ, ἰὰ {τρεῆδι οροτίεὶ; οἱ φαοὰ {τί βοίαοιωσα εοὲ, [ἃ ἀ]πατη ἰϑιη 30 
ἰασιοτα ἀεδοθηάετε ὔδοεβδε θϑῖ. δοςίἀϊξ δαΐετω πος ρβοῖο ἔστιχηδῃ- 
ἴῶτη ἱπογθσροπί ϑαδοὶροτθ. δίμηλοσ εἰ δὶ οαϊυϑρίατη ἔγαπιθηζασα 
γαῖ, οὕπι δϑὲ ἐπ ἄγε, ποι Βαΐαθεο βταῖϊα ρἱαἱέ αἰ ΠΠἸυἀ ροτοαι, δεὰ 

τὰ δος ἀϊξ, πᾶτε φυϊά ρσομῖρφὲ ραγίεε οἰΐδτα ἴῃ πδίαγα δῖ. 88 ἩδΡ σα, 
σεἰιὶ ἀδπῖθα δπιετίογοδ σαι ἐπὶ ἀςαϊοϑ ἀρίοδᾳυς δὰ ἀϊντάεπάππι, 
βεπυΐμοβ δαΐεπι ἰαῖοι δἴηπθ πὲ]δ δὰ οἴρατα ᾿ογεπήστη πδοϑϑαγῖο 
ΟΥοϑ ἔυϊθδα. ὕδτὰ ποῖ ᾿υΐμαδος σαῦϑα ἰαΐδα δυηὶ οτιὶ, δεά δοοϊαϊξ, 
εαάειη εἰ ἀς οεἰοσίβ ρυίδπδα δπτὶ ραγρυβ, πᾶς αἰϊσαίπα ρταῖλα 
οοηϑίαγθ υἱάθπιαγ. ἰὼ ααΐθυα ἱρὰ ἀσοϊάϊξ πὶ οτθπεδ ρετῖπάς δἷπξ 
οτίας διε δὶ βἰἰσυΐιδ οδῦδα βεγεαῖ, εὰ σουϑεγυ δία δαηξ, ἃ οᾶδῃι (0}- 50 
ἔττιε οοπδιίτοῖα. ἴῃ φαΐ δυΐεσα ἰά ποι δοοϊαϊξ, ἐα Ῥδτίοσε ἃς Ῥετ- 
ευπῖ, πὶ Ἐπιροάοςἶεδ ἀϊοῖξ αἰἰπιαπίΐττη δα σαδς εχ Βομηηἷθ ρα Ραϑ 
Ῥονίδημε οοπδβιδραπέ. ΠΛῊΝ ταῖϊο φαϊάστα αυῶ χαϊϑρίατη ἀυ δ κᾶν ογὶξ, 
᾿ιδες εδὶ, εἴ εἱ πᾶ εἰξ δἰΐα δίμη! 5, ἱπιροβοί 6 δυϊεπι εδὲ μδος ἐϊα 
8ε86 βάθεγε. ἤδεο ἤδῖααυς εἰ οσμηΐδ απλὲ παΐατα οσοποῖδηϊ, δυῖ δοτη- 
εν δπξ ρἰεγοπαμε δῖος ἔυπι: αἱ αἰδιὶ ἐογῖπη πος ρϑοῖο βὲ, χιδα ἃ 
οτΐαβα ςβδυηωσ ῬἈγοβοϊ δου ηγΓ. πδάτα δηΐμι Ἠΐδπια σα Ρ ΤῸ Ρ]ΏΘΓΕ 499 
[οτταϊῖο οαδυφυς Υἱάειϊοσ, δεὰ ἰά βαΐ, οὕτω δοὶ εοὶ δὰ ἢ ςᾶπθ. πε4Ό6 
δεδίδ8, οΌχη δ0Ϊ δδὲ δ ἢ οδῃε, δεὰ δἱ ἴῃ Βίεσως βαῖ. χποάδὶ ἐὰ ζῃδα 
Βαπὲ, δαὶ ἃ ολθὰ δῃΐ αἰϊςυἰα5 ρταιῖία βυηῖ, δἱ ἐτυροβοιθὶϊθ δὲ μδδς δὺξ 
ἃ ἰοτίπηα 688 δυΐϊ ἃ οδδα, εἰ εμέ Ρτοίδοϊο ρταῖία γαῖ. δὲ υπΐ- 
γεῖδα 18] πδίυγα δαπῖ, υξ γε] ἱρδὶ αἀἰχογίαξ αὶ μδεο ἀΐϊοπηϊ, δὲ 
ἀξίταν ἰρ Βῖϑοα ᾳῦδε παΐαγα βυηὶ εἰ ϑππὶ, ἰἢ χαρά αἸϊσυϊαδ βταῦα Βὲ, 
Ρτδεΐογεα ἴῃ αυῖρυβ εϑὲ αἰϊψυΐὶδ βηϊΐς, ἴπ 18 εἰ ἰά χυοά ρῥγίαο εἰ ἰὰ 
φαοὰ ἀεϊαςερδ ἀρίϊατ, Ἀυΐυδος ἐταῖϊα αβᾶθκειτ. αἰ ἱειταν δρίταν, ἰϊα ἐδὲ (0 
δρίμια δρὶ; εἰ αἱ 6δὲ αρίυπι δρὶ, οἷς ππυταφποάπιο, ηἰδὲ φαϊὰ οδεῖεῖ, 
δξίταγ. δὲ αἰϊουϊαδ ῥταῖα δρίτωσ, εἴ αρίωκῃ εδὲ ἐβιιαν Π]1π8 ἐταῖία δαὶς 
σευ δἰ ἀονηυ οχ 6 εδϑεξ αυδε παΐαγα Βυπῆ, εἷς πεῖχπε βεσγοεῖ πὲ 
πῦπο ΔΡ γί οοηβείπιτ, φαοάδὶ δα 4086 πδῖίαγα Ἀυπῖ, ποῦ δοίυση 
Ὠαΐατα δεἀ εἴίαπι αὐῖε βογεηῖ, εοάεδιη σοηβοογδηΐασ πιοάο 400 δρῖα 
δαηὶ οοηβοὶ. Αἰΐεγωσα ἰρίτυγ αἰξογας σοηβοῖϊον ρταῦδ,. αἰφὰθ δγὰ 
οπιηΐπο αἰΐα ρεχβεοὶς, χυδ8 πδίωσα πεααὶϊξ ρεγᾷῆςθσγε, δία το πὰρ 
πδιογατα ἔρος. δἱ ἐρίἰυσ δεὰ 4υδε δ᾽ δῖε ςοπβοίιπειτγ, αἰϊςυϊα ςαῦθῶ 
δυηξ, εἴ εὰ ργοίεοϊο 4886 μαΐυτα Ἀπηῖ, αἰϊουΐιδ ρταῖία Βεγὶ σοπδῖδξ. 
Ρτίογα παιάθε ροϑίεγιογαῃθ ὀϊμπιΣ τοτ' ἱπίοσ δ68δὲ μαθεπξ ἴῃ ᾿ΐδοδ 
4μδε ἀγῖθ, δὲ ἴῃ ᾿ἶδοα 4088 παίαγα οοηβοϊαπίιγ, τηαχίπιδ δαΐοσῃ 1 20 
ἔρϑαπη ἵπ δηλ ΠΡ Ὲδ ταϊϊοηΐδ Ἔχ ρεγίίθυδ ραϊεῖ, 486 παι ἃτῖδ Ὧ6- 
4υς ἀϊδουγοίοπε πες ἀοἰρογαϊΐομα ἕδεϊππε. υδρτγορίος δἰ δυδξ 
αυὶ ἀνθιξεης αἰταπι ππεπὲθ δὴ αἰο αποάδπι ρΥϊποίριο ἀγαπαὶ ἔογυηὶ- 
ὁΔ6 ὀεϊεταχαδ ἰδιιδιοἀϊ φαϊπιαϊΐα ορεγεαίας. Ῥγοοθάθῃῃ εἰΐδχῃ 
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ἩΪεοτῖ δ, δὲ ἴῃ Ῥ]αυϊίο δαὶ συδο ἐοπίεγωυ δὰ ἄποιι, βογὶ ποσ ρβοῖα' 
γέδεπαιγ, νεϊπει ἰγοβάεβ οἱ ἔγτισ. ὑερεμοβ. συγ 8 Ὡϑῶιγα ρτᾶ». 
ἄκαπο αἰϊοπίαθ Βἰγαπῆο πἰάμλογα οχϑίγιαϊ, ἀτῶβειθ ἅξαβδατι τεχὶξ, 
Ῥίδηϊας ἀεπίχπε: ἰτοπάφθ ρταϊξω ἱεροπάσετιπα ἔγιοϊαα οχρ  Ἰοδπι,. 
ταάϊοεαχεθ ΒΘη δ πσαπι 86 ἀδογοταπ θτολεππῈ βατηοτμῖε οδπεα πα ϊτῖτ' 

80 τοϑπεὶ, ραϊοδξ 6886 οδιιϑαπι ἰδίθπὶ ἴῃ 8806 4086 παίῃσβ βαπὲ οὖ ςοχυ-. 
εἴας. δἰχας οππὶ πϑίωγα δὲ ἀυρίοχ, αἰτοτα φοίάετα. τὶ πιαίθιΐεβ,, 
᾿δἰξογω διεξεϊα τὸ ἔοτιθα, εἰ ἤδες ἰὲ βπίϑ, ρταΐζα συεγοὸ βπὶ58 ςδῖεκαι 
βαπε, μδες 68 εϑὶ ργοίδοϊο Ἵοδθδω οπὶθϑ ξτϑῦδ οεΐθγα βυπξ. Αὲ δὐϊεια. 
δὲ ἱπ ἰϑοβ ρεοοδίθτη, 4ὰ8ε ῬΕΥ. ατόξα οββοϊππίατ: ϑόγιραὶξ δπίτα. 
ϑαιαταδεῖου 8 που τγεοῖε, εἰ ροὔοπεπι ταδάϊουβ προ σδοῖθ. βοσγεαίξ.. 

2 σαγε ραϊεῖ εἰ ἱπ Ηἶβοβ βετὶ ρο986 ἄπδδ παίτιγα ἤπηξ.. φποάδὶ αἰχυα. 
δαπὶ ἷπ δτία ἴὰ ααΐδιι ἰά φυοά τοοῖε Βὲ αἰϊευΐῃδ εἰβοῖίας βγαῦα, ἰπ 
ἴδ ἀὔτεσπι {πδθ ρεοοηίηγ, ρταὶϊα συίάοτῃ δἰϊςαΐα8 ἃΓ8 εὐϊτις ἔα». 
οὔγρ, δδά ποὴ δϑδεχιῖΐμιγ ἐἰϊυ, διιπ 1 τ δὲ ἐπ παϊαγαιρυϑ οὐ, ἐξ 
Ἰϑοηϑῖγα ρβοοδίδ οι {Π|ὰ9 χαοά αἰϊοαΐι 5 αταῦα ἕδοϊ!. εἴ. ἐπι ρυιωΐα. 
ἰφίτυτ σουπροϑιεἰοηίθιι5, δὰ ιᾶθ ραγεπι εχ ποιπΐηῖδ ρδγε θα 8, ραν, 
οχ Βου δ οοπϑιαβαλῇ, δὶ πο δά ἢ ἰαὐρς τογιαλατη ἔπστουα Ῥοϊοταπὲ 
ΒΓΎΘΗΙΓΕ, δἰίσαθο 8886 βυϊποὶρίο, ροσῖπάδε δα πΏπο ϑεταῖτι ἰαθὸ- 

ἐμικίο οοττυρίονα ἤδραπξ. ργδδίεσθα ρῥτίνιο δθπιθῃ τες 6886 δϑξ 
στίαξατ: 864 ποῃ διϊμπιαἰία δἰδάτι. δίαπθ ἰρβαπι οοπβθδίυπ, φαοά 

10 Ῥυαιοπι ΟΥ̓ΕΡὕΓ, δΟΊ 6 ἢ ττηϊ ΓΏτη ογδῖ.. Ῥταθθεγθα ἴῃ Ρἱδιμᾶς οἰΐατα 
Ἰροῖδ ἰά ἱπεβὶ χυιοά αἰϊουϊαβ εϑὲ ργαϊϊα: τοῖπδ5 ἀυΐθαι εϑὲ ἀἰδεποῖττα 
8ε πιδπίίεδίπτα. Βεραπίης ἱριϊατ, τὸ ἐσ Ρονΐδ ραγέβιδ ἃς Βοπαιϊηΐδ 
Βαιΐ τη 8]18, οἷς οἵ: ἐπα υἱξῖ8 οἰεδεχαβ ραγῆρυδ ρἰαπίδε, ἅπ. ποῦ βεραβεΐ 
658 εὐσα δρδυγάποι. δὲ ὁροτγίεραδὲ ἴδσαθυ, δὶ ἴῃ δαίτπα ἰοτη ρθτοΓα, 
1Π4 βεβαπε. ργαοίθτει εἰ ἴῃ βεπιϊοίδυ5 χιοάνίε οἷπης ἀἰ]ο ἀϊδοτίπζωσ 
Βοτὴ δροτίῖει. οππΐμο διέετα φυὺ ἴξα ἀϊεῖς, το ἧς οὰ 488 ποία οο- 
δἰδηϊ ἐἴχιε παξπγατα. πδέυγα επίτ δα οοποίδπὲ 4πᾶ6 ἃ Ζῦ0 ἄδην ρεὶπ.- 
οἷἱρῖο, φυοά εδὲ ἱπ [ῥρ515, σοπξίπτιθ τη ουθηϊαγ, εν χὸ 8ἀ χυσινάατη ρ67- 
ψερϊυπὶ ἤποπι. ΔΡ Ὀποχποσαδ δυΐζϑῖὰ ποὺ δὰ φουὐηάεπι πεαια δὰ 
φαετωνΐε; αἰϊδταε δ επῃάστω δεσαρϑῦ, ηἰδὶ ποῖα, ἱπεροάϊετς. δἰχαξῦ 
ἰά σαΐαε εταῖῖα, εἰ φαοά μαίας Εἰ εταῖία, Ποτὶ ἃ ἰογἴωπα δἰίδπι ρο8- 

φΦῸ ὁτιπῖ, γεΐπεὶ ἀϊοίμναθ ποερίζενια ἐοτὲθε ἔογῖαηδ υϑηΐθθ6 εὐκα μεὶ 8}»- 
ὧμδα, οὔχα (4 εροτι, Ὅϑὲ βταῖα Βαΐπδοο ρεοβεσῖαβ, ποῦ παΐθδοθ 
ὡπῦεται ρταῖα υεμοῦῖς: πος ἀπίετω οδὲ μεσ δοοίάθπϑβ. ἰογίωυπα πάτη θα 
ολπϑα μὲσ δοοιάθῃβ δὲ, αὶ δπῖθα ἀἰϊχίτοι 8. δε εἴην μος ϑοιαροῦ δὲ 
δυΐ ρ]θγιμχαθ, ποῖ ρεγ δοοὶἀθη8 πες ἃ ξοτῖωπα ἀϊοίταυς 6886. δὲ ἱτν 
πΒζατΑ ἰρτια εἷς δεῖ ραν, 981 πἰμὶξ ἰτωροάϊοτιξ, ἄυπε. δθδαγάσμα ἀτέσας 
δεξ δἰσοιῖτδ βταίξα β6γὶ ποῦ. ρυΐατο, οἱ μὲ αποά τπαονεῖ, ποὸ υἱάοτγανς 
ἀε]:θδταϊοπε ργαογαὶδόα πιουθγα. βαπὶ εἰ 8Γδ ΠΟᾺ ἀ δἰ Ρογαξ. εἴθηΐαν 
δὲ ἴω ᾿κηΐε ἐχϑίγιθη ἀατιιτν πανίπια ἀν ἱπδβρεῖ, ρατίηάε δίστιθ παϊαγα, 

20 ἰακετεῖ πανίσῃ. Ὲ δὲ ἰά φιοά αἰϊοπία5 βξ ρταίία, δὲξ ἐπ ατίϑ, εξ 'π. 
τρῖῖατα ργοίεςϊο ᾿π68ξ. τρλχίπις δὐΐοπη μος ραϊεξ, οἴπι φυΐδρίδτα δἰδὲ 
ἐρσὶ τηρἀεῖογ: πιὰ δι ῥοτϑίμ 15. δῦ πβίασα. σαϑα σπᾶν ἰ(ῳ δἰβά, 
Ῥαϊοὶ ποΐαγατη οδσϑδτη Ἔ886, δἴαῃ δ δάδο. αἱ αἰϊουϊα 9 ρβταῖϊα ἰαςϊδξ, 

9. Νης οοποϊβεταῦπάστα 6δὲ πἴτηπι ὩΘΟΘδϑΑΓΙΏΤΗ ἔρδΈμα εχ 8}-- 
- ἰάοιε δὲ οἱ ϑἰτηριεςϊτον δἷς ἴῃ ἰρϑὶα τεραϑθ ταῦανϑθὶ πυτὸ θῖνα 
2Ὸ τ. πεοοϑϑαγίαπι ἴθ ρεπογαϊϊους μετα 6586. ΔΓΡΙ ΓΔ ϑΩΓ βέσοσ 

δὶ χαϊσρίδτη πϑοθϑϑατῖο ἀουνατ δχδιγαείδην 6886 ρθίαγοῖ, χαΐα ρτανὶα 
φολάεπι ἄξοτστιπι, ἰονία ὙετῸ δαῦθϑση ἐπα ρί6 Βαΐαγα ἐοττιηΐαν. ἱςοίγου 
Ἰαρίἀοβ χυΐάοτα ἃς ἑαπάατηθπία δυπὶ ἱπέγα, ἴεσγα δπξεπὶ ϑΌρτὰ ϑιδων 
ΟΡ Ἰενϊταῖοπι; δὲ Ἰΐρτια τιασῦθδε δῶρτα, χαίρρε Ἵπτα δἰπε ἰουϊβείπια. δὰ 
φαδαηπαι θη 5:6 ᾿ΐδ, ΠΟῸ ἔβιθηδῖν ῬγΟρΊοσ ἤδας, πἰδὶ ὩΣ ΟΡ τβαῖο- 
τίσι: δοὰ οεἰδηὰϊ χιϑεάδση οοπβεγυδηάΐαπε σαιδα ἐχόϊττιοῖα ταῦ 
ἄοτανε. διαΐπιοσ οἵ ἱπ σεἰοτία ππϊνογβίδ, πὶ χαῖρ ἐσὲ ἰὰ φαοά α]1- 
ουάπα ῥταϊα βξ: ποῖ δηπὶ συήάδηι δὶπε ᾿ΐβοθ, χπδὲ πϑορδδαγίαῃς Πῶ- 

τὸ Βοπὲ πδίαγατο, ποιὰ ἴδια θη δαπὶ ΟΡ δες ἴρ88, πἶϑὶ αἴ ΟΡ τπδίογίδιην 
εεὰ αἰϊοπία9 ἐπηὶ ρταξῖδ. σεϊαιὶ ργορίον ψαϊὰ βεγγὰ δὲ 18}157 τὐ μοῦ. 
δὲ ἰπαΐτιθοα ρτϑῖζα εἶδ. πος ἴλπηδη ρταῖα ουἱπ85 εδὶ, δεῖ ποη Ροϊεδῖν 
εἰ ὈΟῊ ἔδγτθα δῖ: ἤδοαβ86 δϑὲ ἜἘγβῸ ἔευγεῶτι 6886, δὶ ϑΕΓΓὰ αἴ ὰ 6 ΟΡΈΘ' 
ἐροῖαθ ετῖξ. ε8ξ ᾿χι ταν πες βϑαυϊ χω ἰρβαπι εχ ϑαρροδίδουο, δεὰ ποι. 
πὶ βπὶβ. πᾶπὶ Ὡδοθϑβατίασι ααίάετα ἴῃ πιαιεσῖα, [ὦ γθγο βτβεῖα ουϊυϑ 
δεῖ, πὶ γδίοῃ8 οοπϑίδεξ, δϑὲ δαῖεπι ἰρϑῦτη πεοθϑϑασγίατη δὲ ἱπ ἀοοῦτι- 
πῖρ, οἵ ἴῃ μἴβδεε χαδς βαπὲ δδεσιησπι παίιγαπι, αἰΐχυδ ἐσ ρδγὲδ δἰ τη 
τοοάο. Ὠδπὶ οἴ τοοῖαπι μος δἷ1, πα α886 65 ἐγίηροϊαπι ἴΣ68 ἀπρτι- 
Ιοθ δεχααΐθα ἀυόρυβ τεοῖῖϑ μάθαγθ. δεὰ ποη εἱ ἢος εϑβῖ, ἤδοθϑ88 δϑξ' 
ἡδοὰ 6556: Φοἃ δἱ 00 ποῃ δϑῖ, πεααθ σεοΐαπι μου 6ϑὲ. δὲ ἰῃ δἴϑοδ 

ῬΗΥΒΈΘΟΛΕ ΑΥΒΟΊΙΙ ἙΑΤΙΟΝῚΒ 11. 1]. 

«πί88 αἰξομίαα ρυδῆδ βαδί, οοπίρα, εἱ βχιΐδ ετῖξ ἀπὲ δὲ; 68 ἰᾷ χαοάξ τοὺ 
εδὲ δηΐα, δῳὴξς δεῖ, εδὰ δἱ νδσοὸ δος ποῦ δεϊξ δὅμὺ πο δεῖ; τὐ ἰδ, δὺ 
Ὥρα εδὲ ςοποϊαδῖο, ρυϊποίρίστη βοὴ δγλὲ, δὶς δὲ Εἰς, Βαΐδ, εἰ ἰά »ταῖλα 

. ἡβὲὰϑ δδὲ, πὸ οὐὶξ δ βοῖῦ ἐδ: δ:ξ δῇ δὲ μος ρσί ποϊρίμαν θῖν 

͵ 

εοίλοσιδ, δεὰ ςοβιἑδιξομιο: 101 ταξοτα εὐ; εορ Δ ἄοτήδ. που εαΐτα στιηξ 
δοίδομθϑθ. ἀπᾶγα δὶ δὐἷξ ἀόχοηδ, Βαθο πδςϑϑβε εδὲ βοτὶ τεὶ δεϑὲ σεῖ 
αἰΐδυα ἔοτε ; δυϊ οχωπίθο τηδέοσίαχθ, 486 χαυϊάετῃ δβουάπβ δεῖ ῥταῖξα, 
γεϊμι. Ἰαΐογες. ἴσα ἰαράδεβ, εἱ δποισαεπάδ εϑὲ ἀοπιπθ: ὯὩοπ ἴδπεδσα 
δεἰ Ῥγορίες δος ἰρϑε Βηΐδβ, πἰδὶ αὲ οἢ; τιδϊογίαχα. οπρηΐπο ἐδπβεῖβ δὲ 
ΠΟ δίωϊ, Ὡδάτο ἄοταιβ ἔθοτχὶξ πβατα ραγσα, 1118, δὲ ποὴ εἰπξ ἰδρίἀδ δ, 
δες, δὶ ἔδγγυζω ἤοσι δἱξ. ᾿ δηῃ ἰδὲ ρσϊποῖρι βιιμξ, δἱ ποβ ἰσίωπι. 38 
ξυϊυδ τσ65 Βαβϑδὲ δηρτιὶοβ ἄπορα τεςιἰδ δεχυδίθα ρδὶεὶ ἰρίτις βε- 
οεδϑαγίσση ἱπ σϑθυϑ 6486. παῖγδς, συοὰ αἱ τηδίεσα ἀϊοϊτατ, ἐἙ Βαΐα 
εἴἶδια χβοϊϊουεδ, δὰ ἃῦβαρ φιδίεαι οὔτι986 ἀἰοσπάδα δππξ ἃ ;8- 
ἴπιγαὶ! ρἈΠ]οεορΟ, πϑαρίδ βαϊετα δα βταιία συ οαοῖατα βῸπε : ἱδος 
εϑὺ Ἔπίτα ταδίθτίδθ οδΏδο, δεά πον μαες οδθδα ἢπίϑ. δἰ βηΐδ ἴθ 
δταια οὔἶπβ, φαΐψμιο ῥσιαεὶρίμτω εδὶ, ἃ ἀεβπίίοπε σαϊϊοπεας ϑαταῖ- 
ἴμτ, τὲ ἰὰ ἴδοα ραῖδξ φαδα μὲ ζΐετη οϑῃβοϊππίωγ. πᾶσα ουσε ἀοσπτπϑ ὃ 
δὲ τῶϊε, παθο βογὶ πβοθϑβᾶσιο. εἴ 6888 οροτῖεῖϊ; εἴ οὔπι 88} 1185 οἷΐ Βος, 
Βϑες πεεοδδβαγὶο βετγὶ οροτξεῖ ἃς 6886, ρϑσὰ ᾳ 060 δἱ μοπιο εδὶ ̓ ος, 
Ἦδϑς βεσὶ λθοθ888 δεῖ αἴατιε εϑϑε; εἴ δὶ μδδο' δἰπξ, εἰπὲ πεοιβϑϑασὶο τεὶ 
βδηξ ορογθεῖ. ἔοτίδοθα διΐετη ποοδδδωγίασζη ἰρϑατα ἴῃ γδίϊοως εἴλατο 
ἰπεαξ, βδειτθ ὩΘΙΩσῸΣ δὶ ἀοβηϊογῖδ οραδ, ἰαίετη ἰρϑαπι αἰγὶ σιθιδαν 
4486 ἀἰς 5: αἵ δες ποὴ εὐῖξ, πἰδὶ δρῦσα ἰδ165 μαρύὺοτιὶ ἀθπξοο; οἱ δὲ 
ΤΌΓΡΩδ 505 ἐγμαῖ, Ὠϊοὶ ἤεγτθα ἔπενιε ἦρ58. δαηϊ δαί οἱ ἰδ κϑξλοστθ 
ὩΟΒΏΙΪδ6 ρωχὶδς αἰ χηδίογία. τα οπὶδ. 

Πι. 
(ς Οὐπι δηΐθι ἴρϑα χαίάθιι πδῖαγα τηοῖπδ πιαϊδεϊουῖΐσνε ρυίν- 10 

οἱρίασω δἱξ, εἰ ποϑῖσα ἀοοίσσια δἷξ ἀ8 ταῦτα, ποῖ ἰαϊθαῖ ποῖ οροῆεῖ 
φαϊάπαχ. δὲὲ χποῖαϑ: πδχα δὶ ἱβπιογθῖῃγ ἴρδεν παϊατασα δἰξδια ἱφτνοασὴ 
ὭΔΟΘδδ6 Θδῖ. Ροϑὲ τηοῖτιδ Ὑδγὸ ἀειοττηϊπαλοινει δαϊϊεπάμση δος 46 
[μῖο οἰϊαιι φιδε ἀείποερο δεαυπηῖας ἀεϊοιτοίπατθ. τοῖο δαξειη ἂσ 
δοθογε ὁομΠὨὨΟΣΏΣΩ 686 νυἱάεϊατ: οἱ ἱπβηίζατα ἴῃ 'ρθο ςομἔππο ῥτὴ- 
ἸΔΌΣΩ ἀρρϑκοῖ. φαοοῖγοα Αξ αἰ φαΐ ςοικείπυστα ἔρδατα ἀοβηϊπωξ, ἱπ- 
Βηϊὰ ΤΔΌΟΣΘ δᾶξρε υἰδωῖῃγ, ςΟΒ τα ἰὰ 6986 ἀξοοκέεο 4αοά ἰπ ἴη- :0 
Βπίταπι εἰ ἀϊνίαιθμε. ἱπόπροτῦ ἱχρομίθ 116 εδὲ δίῃ ἰοὺ, υδοῦο δὲ- 
416 ᾿ξ ογΘ τιοῖπθι 6696. ραξεῖ ἰρίτατ ραγπι ΟὉ μβες ἰρϑα, ραχτϊπν 
δὔδαν φυίῳ σαπαῖίς ἤπερ οοππναηΐα δαπξ την ογείβαια ςοπιροϊααξ, 
Ὀδυπραποάσῃς ἰοίοσαδεα μγοροηθπάμιι δὖϑε δίατιθ ςομαἰ θα άαχα. 
Ῥγθρσίοσαχη βδπιατα οοτξθπρίαδο οοπεπνατιίστα οοπξεσηρ δείοπε ρο- 
δίεγιοσ εϑὲ. δίσῃε Ῥγβηπε, ωἰ ἀἰχίσησα, ἀθ τιοῖω οοποιἀεγοσϑαι, 
θοττιτ ἸραΣ απδ6 δαδὲ, σμδράδτα δοίχι ἐλπξῃησι, 4υπεύοαι ροϊεπείᾳ 
φοθλ δίαπο δοῖα. βόστισα δαΐεπι δἰ πιά εδὲ μος Ὁ παϊά, «πὰ ὑκοΐιτη, 
δὰ ἑαλεν δὲ ἴῃ. ςεὐεσὶ. δα: τιοᾶο, φῶδδ' ργδβάϊοσσωσυϊα εἶα ααοὰ 
εϑὰ Δρρελϊαδξωτ, βοσακα Βγδειεῦβα 46δε δωὶ αἀ αἰαὶ ὰ, αἰαῖ ες 
εἐδοῖοηθ ἀεξοσίοηοτνε: ἀΐοιξας, αἰϊπὰ ασώνὶ ῥαρδένίχαο, αἰσαα οταπῖθα Ὁ 
προὶυὶ δο. το θίέα ταβολθ τα θ νει, παισί το δ᾿ 18, δὲ τποεδο Φ 
χῃοῖγο σροδὶἰς ἀἰολμπιτ,, πὸπ οϑὲ δαΐεπε αἰ]τι παοῖαϑ ῥταεῖεν τεῷ 
ἦρδϑϑβ. ἰὰ δβίσω φαοὼ πιαϊαίως, απὶ ἴθ δαβείδιντίδ καὶ ἴω χαδοε δῖ 
δαὶ μεῖς γαυῦπρι διΐ ἴπὶ ἰοζῸ δεῖαρεσ τιπίδϊασ. οοτητηῖθνῷ δαέεπι ἱπ 
Μίδ εΟρεΓο Ροδϑάχατια, τ αἰχιπα9, φορά φοίάεηι πεφαα Βοσ 
πεσὰς αυδαίηπε πεσε 4υαῖ6 πεᾶπε οεΐοτοσηπι φαϊοφαδιι εἰ μσϑθ- 2) 
ἀϊοιπιεπίοντσα. σπάσε πδτθ τϑοῖιδ πδαπθηθδῆο οἰμπδρίασα, ρεδθ- 
ΕΓ 6 ἥμδο ἀἰχιπομα, οὐδ, οαπι αἰ μι] οἷν ργωθῖον δα χαδδ' ἀἰχτ 
πιπβηποάστιο ἀπέεια ἀπρὶ κί ξετ' ἱπθοῖ, ας ἤοοι δἰϊα επίτα δὲ ἱραἰτα 
ἔογηνα, αἰϊυνά δοὲ ματα. «οἱ χυαὶθ: αἰϊσὰ δηΐα οδὲ αἰρατα, αἰτοὰ 
ὩπΕΤΌτΩ. δὲ φιαπίμμη: αἰϊπὰ εὑΐπ δὲ ρενίδοῖππι, αἰϊα ἃ ἱπιροτίδεναχα. 
εἴ ἴῃ Ἰαϊίοσνα δίσων δ τωοάο: αἰϊπὰ δαζων οϑὲ ϑαρτα, αἰϊαὰ ἰ ἴτω; δὺξ 
αἰϊπὰ εοὲ ἰσνε, αἰϊπὰ ξτανθ. χαασα χαϑὲ συηῖ ᾿ροῖπδ ϑροςίοβ χυαοὰ 
οἷν ἴοξ πιοῖπϑ τβαϊλ!ομίσνο ἐροοῖδο δαηξ, οὩπὶ δυΐετα εογῖον 788 
ἵπ πποσποφας ξέποτα ςΟ]]οσδηίοτ᾽ δἰλυά ἀσῖὰ αἰϊπὰ ροδεπθξα εἷς, τ 
δαῖαϑ οἷμδ αποὰ 6δὲ μοζοτηΐα, αἱ οδὲ Ῥα]ς, ποῦμε εἰμνέγτ εσὶ: σὑεϊαξ 
Αἰτεγαθ 18 χυίάετο θὲ αἰ τογαθῖδε, οὐδὲ αἰξογδιῖο, δοθυθϑςὶ δι18 απῖστα 
αἴστιθ. ΟΡρΟΘ ΤΣ, ἀθοτθβειρ 5 (πο ]άτη 6δδὲ οπΐτα Ηἰἷϑ σοτητηῦπθ ρὸ δέξαι» 
ἌΓ, 6ΤΙ) δοςΡΘΟ ἃς ἀδοτεῖϊο, βειβογαθ} 5 ἐΐεπι ας φοιταρεήρέϊ ξειο- 
ται ϊο αἴστιθ οοτττιρῖο, εἴ οἷυς χαοὰ ἔεγαιγ ἰατῖο. αἴχας μος ταοῖαπὸ 
ει86, ἰμάς Ῥεγδρίοὶ ροϊειῖ. πδῶὶ οὐμη δφάϊβολθῖϊς αααλεβαδ ἔρσαπι 



0 βατ σοναανξ 18} πὶ ἑαπίαπι ; χπας σαὶ ἀθμι᾿ 

ῬΗΥΒΘΙΟΔῈ ΑὐΒΟΌΙΤΑΤΙΟΝῚΒ Τι]. 

416 σασιε ἀϊοπυλ, σειν δαοτίε, ϑοσιβονίατ; οὔχπο ἴσος Θεὲ πείβοκίιο. 

εἰχαϊϊιεεν εἰ πτηεάϊεδῆο δὲ τοἰηξίο δὲ βαϊἰδτίο δὲ ἰφδεινμιοάϊ! οείογα. 
20 χαοηίαπι δαΐατι ἀέχαα ροϊσπα ϑππὶ δἴχαθ ἀεῖα, δὲ ποεῖ ἐποὺὶ δαὶ 

8οῦ «οαὗοτα ταῖϊζοθο, δεά οἱ ἐπι ίμν ςαἰμάπτα χαϊάθτα 6εὲ ροϊξυξε, 
αἰρίάαπι παΐδτη δοῖα, σοτηρίαγα ἰδ υἱοϊδοίση ρθη δὸ ραϊεηξατ. 
στῶπε πδτη]ας δἰπιαὶ ἀςντμπο δεῖ! ἴσιο Ῥαϑείνατα. χυατε εἰ ἰὰ φαοὰ 
πδῖαταλιτον πιονεῖ, το θῖϊθ, οδξ. στρῖς πᾶπιστις ἰΔ16 ταονσὲ δα ρῖοπα 
πιοΐσπο εἴ ἴρδτσα. δόχεδ δαπὶ φαίρας ὁγταπο χαρά μιόγεὶ τοογετὶ υἱ- 
ἀδαῖτις. υδγοτα ἀδ ᾿οο. φαοιποάο βερϑὲ Βαρθαῖ, εἰ οὐδε δᾶπο ρβαίθῃε: 
δεῖ ̓σπίτο φαοάίαπι πισνδηδ οἱ ἐπηβνοδὲϊθ. δοῦπο ἀθίστη. δίῃς φαϑὰ δὶ 
φοϊομα, σαπν ἀοία δεῖ, ἃς ὩΦῺ αἱ ἴρδηπι 6ϑε υαξ τπΌΒὶ]ς ϑοὶ, θρθγαῖατ, 
τλοῖτα τήτηίσεπο οδὲ. δῖσας ᾿ξ τποδῖϊε ἀϊοο, Ἀοο Ραδοῖο. δὲ θηΐπι 868 

80 ροϊεπίία δἴδιυσ, αἰδιβεη βοὺ δεσίσιδοῖεϑ, ὩΣ ϑδὲ 868, ἘσῚ τποῦο. ὯΟΙ 
δβξ δυΐτα ἰάθτα θε5ὲ δοτὶδ δὲ αἰἰχσυα ροϊδοῖα τροθι ἴθ, πθκα δὶ εὐδεῖ 
ἰάδτα οἰπιρ αῖξες ταϊίοβενε δεγβ, Ἐξ βϑδιδεῖ, δ ῦβ5 σβοΐῃϑ ΠΈΣ ΓΝ 
φοβεῖ. δ βοὴ δϑὲ ἰάεμι, πὸ ἀἰχύποια. ᾿φαϊδξὶ δθέοτα ἴῃ φοβίγανηθ. πᾶτε 

δ γαΐετο 'φαϊδδια ροϑϑρ ας δθρτοΐαγε. Ῥοϑϑδποι αάθπι δπηῖ, 9ὁ8ἀ ἀϊ- 
Ὑδτθα: δϑϑϑὲ δηΐπι ἰἀδῖῃ δϑβτοίαγο Ὁ)γαύ Ὑα]δυύα. 'δανέδοσιπι δύῦθτα 
δὲ ἰὰ χυοά ναἶθὲ δἴψαο αϑρτοῖδϊ, τῦασι ἐὲ ἑάθτα θ9ξ, σένα ᾿νυτη ἀῶ 
δὲ οἷνε δαπβυῖα. σὰπι ἀπΐθτη ποῖ δἷξ ἴάεπι, 'χαεπιδδιποάυτα πεαα8 
οοἷος εδὲ ἰάοπι δἴατε υἱοί ιθ, ραϊσὲ αοἴαπι ΡΟ δοὶ Ὀ1}18, εὰ ταοπε πὰ 
φοφοόδι!ε εεῖ, τοῖν θεϑε. 'δαπο ρίταν 6866, αὔχος ἴθ Τοτα ταονενὶ 
σύπα εσὶ ἰδῖο δσῖαδ, εἴ Ὠεηθ6 ῥτίσθ νεχης ροϑβετίηθ, ραϊεϊ. δ᾽ δηΐτω 
οὐ σαοάχπε ἱηνεγάυπι ορότείην, τριστθατο ΠΟ Ορσλστατ, οστι δϑᾶς- 

εὐ ἐϊε δἴατα «οὐϊβοιβῆϊ» “δεῖ, τι Δοά σα 6: θεὲ, δϑαϊβοαίιο ηἰ- 
ταΐγοιν δοξ. παιὰ ἀσὶτ9 ἱροίαϑ ΔὈΠ δὲ αοἀϊβοαίξίο ἀυς ἀοζετδ. αἱ τττα 
σεὶ ἀοπτωδ, ἴθι. Βοπ .68ῖ, πὸ ῥβαΐδε, δε ἀϊβουδιϊοι -ἀφαϊβεαρίξε 'σογο 
ὡοάϊδοιθις. Ὡδοϑϑεδ' ἐδὲ ἰρί πιῦ ἱφροίωε ποὐϊεατίοναπα θ65ε, δὲ 
ποαϊβολῖο τροῦσιδ οδὲ χυϊάδπι, οαάδηι οἱ δὰ ϑείοτοσ τποῖοθ δοσοίῃ- 
ταοάδριίζων ταῖο. . 

ες ἢ, Αἰζαὶ γραϊεῖ πιο 6 ρθο τασῖα τϑεῖδ ἀὐπκδεσδ, ιδὲ δχ' ᾿δος 
ΤΣ σεϊετὶ ἀθ 'ροὸ ἀϊχοναπε, εἴ χαΐα τπιοπ ἀδὲ ασῖϊε ἔρεαπι αἰϊτατ 

ἔτϑ. ὨΘΆΠΘ ᾿Θπΐπη τποίοπι πρρεδβοσιεσ σας τίσ τΆτ Δ 0 ἦτ 
6 φυὶ αἰκτοτ᾿ ἀε ἴριο ἀἴχστε, σϑοῖε ἀϊχίσθε 

Ὧο υἱάδηϊαγ. ἰά ἰΐα 6256, ἱπεῖς οοίξῃηθο δῦ “ραϊορίς. αυλάδπι εὩζαι 
αἰνετγοϊιῖοτα δὲ πιαοσυαἰ εκῦρων, δὲ ὰ οἴΐαπι χαοᾶ Βαπά 68, «πιοῖασα 
608ε ἀϊχατιωϊ. αὐ πῖἢ}} ὑρυογϑαν, δνε δἱξ. ἐὐνιαγεῖσαι εὖνθ ἐπεὶ τσὶ 
εἶνε ποὺ δῃν, πδοϑϑδατίο τοσγετὶ ν᾽ ἀϑίπεγ' εϑὲ ἴαουρεν ποι δὰ δαθς 
δαιὶ αχ ἴδεα ταδαὶδ ἱρϑα' παπδο '΄ακπὶ ες Ορροπίϑ᾽ εϑὲ. ροπεπάϊ 
φοζετη τηοῖστηι πὶ δίβοο. σατθὰ ΤΌΝ, τιοίστο μιὰς ἢ πέζιχα ἅτιο, 6886 
ψιαοτι. διϊοτῖαδ υοτὸ Ῥγϊποὶρία δοτίεὶ ἱπάδῆμπεοα 'σαπὶ δᾶπε, δΚ εθ 
αία ταῦὶ ρυϊνδεσα. βι δὲ} ϑηΐπι ἰροόγατι δαὶ ἔνος αἰϊφαϊά δαὶ ταῖς 
διιὶ οοἰστοιτπη φαϊς υάπὶ εδὲ Ργαθαϊοππιεπίοσια. δὲ ὑξ υἱάθαϊασ 
πιοῖσδ ἱπάοβηϊδηπι ιατιοφάσιι ἰορθ8, σακιθ8᾽ ξαϊξ ποὸπ Ῥοῦδ6 Ἰρϑαπι ααξ 

30 ἐπι Ῥοϊομδ τοῖα δητ πη ἀατα μου, βοᾶθο δαΐπι δ] χαρά 6656 ρο- 
ξεδὲ χακηῖττο, πθαμο 1ὰ χσασάιοδξ δολα φαβπῆαπι, πδεεεϑατίο τπονδῦαγ. 
δἰ ταοῦμο 'δεῖπε χαίάοτι "εὐδε φαΐάδαι Ὑυἱῳδτων, ἱτηροτίθοῖλιδ ἔαπβθῃ, 
Ῥτορίδγθα χαρὰ ἰρεσαι Ῥ σδεῖ 84] ἱπιρογξασίατη εεῖ, ̓σαΐτα τοοῖπο ἐσὶ 
δοξύυδ. εἰ Ἰοαίτοο .ἀϊαονσ εδὲ δοεῖροτο φυλδηαπι οἷξ πποῖα5. πδοδεθα 
εοὶ πεπιχας ἱρρθπι δαὶ ἴτπι ργϊναπίσθε ἀπξ Ὧὰ Ῥοϊοπεδ δπὶ ἴῃ ὅσαι 

202 οἰπισρ οὶ Ῥοπογθ: ιδἱ ὩΪΉ}] πονιὰῃ  δεδα ῥόον ὙἹάδτΌΣ. ταεαὶ ἐρί τον 
Ἡρρὶς ταὶ τἰς ἧστῃ ἀἰοίκιβ, ᾿ϑεξααε ραίάϑηι ἡραῦτο αἰϊχασπι 6δεθ, ἐλ] σαὶ 
τριῦδτα αοἴατο ααΐειι. δηθὰ ἀϊπίνπι, χα ἀπο φαϊ ἔστι δὲ σσρπία, 

τοσῖ ᾿βαῦσιει 6948. Ἰηουθῖςν 'ααϊθτα εἴ θα 86 ταν, αἱ αἰχϊπηον, 
φαοὰ θεῖ τῬσιδητία πο δ}]ς, σὲ φαΐαν ἱταρ σθ 119 φαΐδδ Ἐϑξ. ᾽σαὶ' συῖδα 
τοῖον ἱπεοῖ, Ῥμαΐοο Ὑδουΐτδε 'ἃ πασῶι ααΐεα οδὲ. πᾶτι ἴῃ ἢΟΟ ΔΕΘΓΕ, 
σαξῖσπε απ ἴαΐε οὐῖ, τοουότὰ εἰπεῖγαωι οϑὲ, δὲ Βοὺ δεῖ! Ἰδοῖο ; ἥπατα 
οἱτπ] σύλπι γαῖαν. χασοίγοι πισῖπο ἀοίαδ δεῖ οἱ δθ, οἰ 6δὲ τοο- 
Ῥεϊς. ᾿δοοί τ δαΐοτῃ Ἤος ἰρεῖαθ τπιοῖνὶ Ἰδοῖα, χαατε δἰσοοὶ οἰϊαπαι 
Ῥακίίατ. οαρος απἴδρα ἰά σεοά τπονοῖ, ἴοττεσαι αἰΐχαδπι αὐδογεῖ, 

Ἰποὶρίονν. εὐΐξ ἜΣ οδαδα 
πιο; ἔδοϊεὐχαΐε ἐπι. οα 

Κέπεσε ροποῖς ροῖϑοῖ; ἢ 

χω οῦαθ, κατα παουσί. ἰὰ πίον χασὰ ἰασξῳ δεῖ 
60 ψυσά ὁ6εῖ ροϊσοδα Πσιπο:" τ : ᾿ 

; 8. “Θυδο 'ευτο [τὰ εἰπὲ, ᾿ραῖδε᾽ δὴ σιν Όπη ἴ8 ὑρδο πο 1}: 8456, ἰὰ 
ἔπιαπαπι αυσὰ ταυϊαῖαγ. 898 θηΐαι δὐταϑ᾽ μαΐπ5,ἃ} ἴρεο πιοῖννο. τπὸ- 
νι απύσαθ ποι ποι εἶπι» χραίδευ δ δσῖ : δα νοτστα Ὥκπετε δόϊαπι 
4456 Ὀροτῖεῖ. (δεὲ στα μος σαίάδτη τπϑοϊένοναν, ψπο ροϊεδξ, μσο δυΐετη 
τοούδῶν, 49 δειξ, δὲ ἱρεῖπε πιο εὐἰ φοπνακι. ᾿(σαλτο ρενιηὰβ 

411 

ΦΡαΒΟΥΌ ΣΙ τιστῖς δεὲ δοῖπε, βἰσαδ ἡπΐπα δὰ ἄπο ἐξ ἀποταῦτα κα ὈπατΩ 
Ἰάδιῃ εδὶ τα οσυδι]τπι, εἰ πὶ δοοϊνε δίας ἀεοϊϊνθ. μδας δυΐμπη Ὀησσι 20 
φαϊάστα δυηῖ: αὲ σϑιίο ποὺ δὲ Ὁπᾶ. 5πΏ} 16 Γ Γαδ 5686 ἢδθϑῖ οἱ ἴῃ 
ᾧλϊεςε, φαοτῶτα αἰξεστιπι ταουδὲ αἰ τογοτι πιουθῖιγ. Ἔχ ϑιδ! 1 δοΐοτη ἈΦῸ 
Ἰοοο ἀμδίταιίο Ἰορίοςα. πϑοεϑϑα 6ϑὲ επὶπι ζογῖδθϑ6 δοϊωτη αἰΐφαδπι Θι88 
Ἰρδῖτα ἀσῖνὶ εἰ ἴδια ἱρδίπϑ ραβοὶνὶ, δδὲ εηΐστα δοιῖο συλάοτα ἡ] ξπς, 
φρδεϑῖο γεγο Βαΐῃδ; εἴ ορτδ ἢπίϑνε {ΠΠ|π8 ἑδοίαπι, μυΐτ αἰϊεοϊαα. αἱ 
ἰρίϊοτ δπθο δἰπξ τοῖα διθΐατια ἀϊνογοὶ, ἴπ αοπαπι 80πῈ7 δυξ δηΐαι 
ἴπ γβίοιηθ, εἴ εὸ συοά τηονθίωγ, δυπὶ ἀτηρο; δπξ δοῖο φυϊᾷοιι εαξ 
ἔπ ἀρεηῖΐθ, ραβδῖο Ὑθῦο ἐπ Ῥδιίεηΐβ. συοάδὶ μαπο εἴαπι ἀσίοσιοτω 
Ὅροτίζεαϊ δρρεϊϊαγε, ποιπῖθε 'ϑοῖο οοπυθβηίδηξ, δὲ υεσο δὶ ἢοο εϑέ, 
τοοῖι5 ργοΐδοϊο ἱπ δὸ υοά τηουεῖ εγὶϊ. δδάειι Ἂπίπι δὶ οἱ ἵθ Ὁ 
παοά τηογνεῖ, εἴ ἴῃ δὺ φυοά πιογεῖαγ, σϑῆο. αυᾶγε δυιξ οτπῃδ τος 30 
ΓΕῚ8 ἹΠΟΥΘΡΠΌΓ, δαξ ΔἸ χυϊά γαοΐωτι ΠάΡετ8 ΡΝ πιουθριξασ. χαοάεῖ 
ΒΠΡΟ, δοιῖο ἰῃχύστο δὲ ραϑ8ῖο, ἱπ 60 δῃπξ συοὰ ταονεῖοῦ ἂο ΡΔΈΠΙΓ, 
εἴ δες ἀμο, ἀοοο ἀϊδοὶρ]πανα, διιηξ 'π ἴρ8οὸ ἀϊδεθηῖε. ὑγίπισσα 
παϊάθαι δοῖαϑ πὶ πποχαοηιο οὐΐπδαῃθ πῸὴ ογὶῖ, ἀσίπάς δρϑαγάυχα 
δ ἀπορὰθ φαρρίαπι πιοεθο5 δἰτααὶ πιουθγί. δγαπὶ δηΐπι δ ογαῖο- 
Ὅε8. 4υβαάατη ππίυ8 ἀθδε, αἴχας δὰ πηᾶπὶ ἔοττηᾶπι. δὲ βενὶ βιαααϊξ. 
δἰ ἀπῦσοε δοῖαϑ εὐ 7 αἱ γαϊϊοπίβ ἤπε8 Ἔργεάϊζαγ, ἀϊνθγϑοστιπι ϑρθοῖβ ὃ 
ἀποτττα πππτὶ ἀσξαπι εὐτιἀειησιε 6886. δὲ δὶ ἰάθτα ἀοςῖο ἀϊδοὶρ]:- 
δΥυς, εἴ ΔΟΏΪΟ δἴχπε μϑδβϑίο, ἄόοογε οἱΐαπι οἱ ἀΐδοετο ἰάθπι ογξ, δὲ 
Ἔρθγε αἴφαθ ῥδϊ. ἥπᾶγα παοδϑβαγῖο ἀϊβοεῖ οπιαΐδ αὶ ἀοοεῖ, εἰ Ρα- 
εῖαγ 411 αρὶξ. δὴ πϑάτιδ αἰϊοαΐαβ δοῖυτη τὰ δἰϊο 6686 αραιγᾶμτη σὲ ἷ 
δεῖ δηΐπ ἀοοῖίο. ἀοςσεπεῖδ αοΐαδ: ἴπ δἰ φαο ἴππνθπ δϑὲ, οἵ τσ ἰποίδαδ, 
ϑοὰ εἰ πυΐπδος ἰπ μος. ποαὰς χυϊσαύδην ργο θὲ ἀπῦτα ἀθοττχα 
ππάδτη 6888, πο πὶ ἰάθη παρϑαὶ 6886, βοή πὲ δεὲ ἰά χυοά 6εὲ ρο- 10 
τεπᾶα, δὰ ἰὰ χαοά δβὲ δοῖυ. πεᾷπθ πθοθϑ86 οϑδὲ ἀδοθηΐοπι ἀΐδοαζε,. 
εἰ δἱ ρὲ αἴστιε ἄρόγε ἰάθη ϑϑὲ, θη ὧξ 68 ἸΆπηθη Ζα86 ταϊϊοπὶϑ εἴτις- 
σαι 5υπῖ, τξ νεδεσα πίαπι ἃς ταπΐοα, δε πὶ νἷὰ χαὰ εχ Τμϑρὶς ΑἸμ6- 
Ὧδε εἰ εχ ΑἸΒοπὶΘ ΤΉΘΡαΟ ρεϊαπίατ, πὸ δὲ δηῖεα ἀϊχίπιιδ. πα εηΐδι 
πάθει ἰΐ8 οταηία οοτωρείππξ πᾶς Αἰίφαο τοοὰο δυπὲ βαάειπ, ϑεὰ 
Βίεος ἀππίαχδὶ χαοσυπι ἐδὲ ϑαάθπι τοῖο. δἴχιβ πεᾷῃε δὶ ἀοοῦο εἴ 
ἀμοὶρίπα δαπὶ ἰάθπι, ἰάετα οτὶξ εἰ ἀόςεγε δο ἀΐδοογε; χαεγαθάταο- 
ὅπτι πεσπε δὲ ἱπίθγυαὶ ἰπττὶ τντττη 611 ΘοΙπιπὶ {πᾶ ἀϊδιαηξ, πτμτωι ἰάδαν- 
4μπι6 68ὲ ἃν Ἠος δά ")]υὰ αἴάτια. ἀὰ Βος Δ} 110 ἀϊϑῖαγε. οπιηΐπο. απ ΘΙ 
φοας ἀοοξίο ῥγορυῖβ ἰάαπι δϑὲ χαοάὰ ἀϊβϑοὶρ! πα, πεαπς δοῖϊο Ἰάθτι 20 
'φαοὰ Ῥαδεῖο, 564 'πιοῖῃιϑ οαἱ παδς ἱπσαπξ. βάτα Παϊῃδ ἴῃ μος εἰ παΐαδ 
ἔδ8ε δοίῃτω ἀρ Ποὺ ἀϊνογδαπι εδὲ σαϊΐοπθ. φαϊὰ ἐρίτοτ δῖε τησῖα8, εζ 
πον γα τοτ εἴ Ῥὲτ ρατῖθ9 εἰΐδπι ἀϊχίπιαδ. ποτὶ δϑὲ ὁπ πὰ ΟὈΘΟΌΓΙΝΩ 
4πυοίδτη μδοῖο σύδεαιθ ϑρϑοίθδ ἱρϑίῃβ ἀββηϊδιαγ. αἰ τδγάϊο ϑηζαι 
Δοῦαϑ εξ αἰ τετδρ 8, δ οδὲ αἰ ἰθγαῦι!6. δπίτπυθγο ποῖ ἢος ῥϑοῦυ 
εἴδαι ἀθῆπιεϊωτ, δἱ ροϊεπιία δοῦνὶ αἰφαθ ραϑδὶνὶ, αἱ ἴ816 6ϑὲ, δοῖτϑ 
4686 ἀϊσακῖυτ, οἱ τἰκαρ οῖμον οἴ ρδγ αἷηφυϊοδ, οἱ δεάϊβοαϊῖο ναὶ ποοῦϊ- 
σδῦο. τοοάο οϑάθπι οἱ ἀς ςβιθι οσαπι τηοξσατη πηοσύυοσῦδ αἰσδίπς. 

ἀ, Οὐπι παΐθπι δοίδητα παιυγα 8 οἶτοδ πιδρηϊπάϊποο τη οἴπτα 30 
αταρώθατδ νοσεϑῖστ, σαοτγασα ἀπυπιαυδάσῃς βηϊτοπι ἂπὶ ἱη βπίϊθτα 
(Θ686. ΠΘΌ6886 δϑῖ, δὲ δὶ ΠΟ Οπῖπε απο Υἱβ ἤδοαϑε8 εξ δαὶ ἰηβηἰτπηι 
Φι35ε Διὶ πηϊΐατι, αἱ αἰεοῖαπι ἃς ραποίυπι (ταἰΐαπι επίπι ἰοσῖδϑδο πηϊ- 
στα πθοδϑες 6ϑὲ ἢ ποσγυπι δἰῖεγο οο]]οςατγὶ), δά παϊαγαίετα βαδὲ Ρἰ- 
ἀσφορππι ἀξ ἰπβηϊῖο, δἰξ τιθοῃθ, δ δἱ δἱῖϊ, χυϊάπατη δἱῖ, σοβεθτηρ  ατὶ 
ῬῬετῦπετε υἱάστωγ. αἴατο δοϊοπεδο Ἀυΐαδοα σοηἰοταρ  δἔϊοπετα ἀ6 080 203 
ἘΡΩ͂Ν 6ὐε8 ο΄ δίρπο' ραῖθι, οπιῃθϑ δηὶπι σαὶ ἀἴρτια ἴα οπὶ ΡΗὲ- 
ΔοδορἈϊαπι τειῖρίθδ6 Ῥαϊδληῖιγ, ἀ6 ἰηβηΐτο δοσιπόποτα [δοϑιπιπ; δῸ 
Ὁτπῖδας ἱρϑῦτη πἰ ρΥϊποὶρί πὶ χαοἀάδπι δούτπι σπῆ8 διηξ ροδαοσγομξ, 
4111 φαϊάεπι Ῥ6γ᾽86 τὶ δυβειαπείδπι, τιοπ δὲ τεὶ οὐλαπαπι δεοίάθην, ἐξ 
Ῥγμιαροτῖοὶ αἴχαε ΡΊαῖο. συϑιπιπὶ Ῥγίπμαροτίοι αυϊάστα ἔπ 8 ηδὶ ἐς 
θὰ 8 ἵρσώση Ῥοηθηξ: ὨΟῚ δηϊπὶ δοραγαθίϊθση ἔρϑαμι πετποίτιτι ἐμοϊπηξ; 
εἰ 1Ἰά χαοὰ δεξ ἐχῖγα οαϑίῃπι, ἱπβηΐζωπι 6886 ἀἰσεραηξ. Ρ]αῖο δπξοτὰ 
ισχέγᾳ. χαΐάστα. σδθ᾽ πτν πθ Πα 6 ΠΟΥΡΠ8. Β556 ποσὰ ἰδ 85 ρηϊαθαξ, ὑγορ- 
ἥθγεα πο ἩἰΘη 16 ἸΘΖΆΘπι 90π| 1Ρ586, ἱπβηΣτθνη ἔδήηθῃ δὲ π᾿ 8εηϑ δὲ- 10 
᾿θὺ8 δὲ ἰδ 118. 6986. “οδησδραι. δὲ 1}}1 φαϊοπι Ῥὰγ ἱρϑθτη ἰηβπίεαπι 
“8686 ἀἰεεραπι: πός δηΐ σΟτοργἨδη στιν αἰαιυίξ “βπῖζαπι ΔΡ ἱπιρατὶ 
ἸῬῬτδεδοὶ ᾿εἰϑοδ 'χῦδβε δαπὶ ἱπβηϊσποση. δἰρηπστηαιο "μοι 9. 1 '6888 
“ἀπο ἱπ πυτηετὶδ δοο δ: ουτα δηΐπε ΠοττηΒ 6 ΟἸΓΟΔ ἹΠΠΏΤΗ ΘΘΌΥΔΈΩ 
ὁποπαΓ, ΠΌπο αἰΐα ϑοτηρεν Εἰ ϑρθοῖδθ, ππῆς ὑπᾶ, αἱ ΡΙαξο΄ ἄπο᾽ ᾿'»- 

Ἐπῖπα δεῖς πιδρηυση ἰὩχυδτ ἃς ραγυτῖπ. Ὡδίτιγα 68 δπΐεπι ΡΒ Ϊ]Πο80- 
ῬΆΪ οτβμες αἰΐδιυ χαθαάδτῃ 8εῖαρεσ πῖαγατη ἐογαπι 4886 Θ᾽ ΣΟ 6Π 18 
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ἀϊουπέατ, ἴροὶ ἱπβηλέσ δαρροσπιξ, ἘῈ ἀζπαπι γε] δἕτγοπι ὑεῖ ἰά χαοὰ 
ἰπῖογ πδὸς τηϑάϊπιη οΟΠ]οςδίαγ, δογαπὶ δαξετα χαὶ βηϊτα ζδοίαπι εἶο- 

20 ταδηῖδ, πα }]ὺ9 ἴδοῖς ἱπβοΐτα. φαΐ σϑγο οἱ επιεηΐα ἐδείθης ἰῃβαίϊα, πὲ 
Αμδαχορογαβ αἴας Πεπιοοτίίι9, [ἃ ἐπ βηξαπι ἰρϑαϊπ ἴδοῖπι ςοπεπαυτα 
6886 ἀϊοππῖ, 116 χφυίάετη δχ ᾿ἶϑοα 4886 διιπὶ δἰ πα ϊαιπ ραγιππι, Ἀἰς 
δαΐετη δχ ἱπάϊνϊἀυἱϑ 118 σογραβοι}18, χαδα Πρυτὶα ἀϊέεγιπε Βυπίαπ 
ξεοποταπάδτγαπι δετηΐπα τέγιι. δέχας 116 χαϊάετα ααδτανῖα σοπρετίεῖ 
Ῥατίετα οοηβεείδπι 6686 ρετῖμ 8 αἴσια ἰοΐπιῃ ἀϊοοθαῖ, φαΐα υἱάθραὶ 

οανίς εχ φιονΐβ οτίσὶ, ᾿ΐο δπΐτη δὲ οἰππὸϑ γα οἰΐπα ϑίπιαὶ ξαῖ868 
{ϊκῖοο τἰάδῖαγ, υξ μᾶπς οἄγπδαι εἴ μος οὁ8 εἕ φυοάνϊϑ δι1π}}} ταοάο. 
Ἰρίτατ εὲ υηΐνοιθα, εἴ δἴπια] Ἔγρο. ποῦ 8οαπι δπίτα ἴθ πποαποαῦθ 
Ρυϊποὶρίαπι εβὲ δεργεραιϊοπίθ, δε ἴῃ ἴρ50 Εἰΐδτη ππΐνεγθο. πᾶπὶ στα 
οπῖπα χαρά Κι, εχ [8]} σογρογα βαῖ, οἰπηϊαπιααε 5818 ρεπεγαῖο, ποὸπ 

50 δταὶ ἰάταδη, δίαπα αἰ συοα ῥτίμοὶρι τη βεπεγδθοηὶθ 6586 οροτίθαῖν 
οἱ ἰά δῖ ὑπᾶπι, φποά ΠΝ χη πο Δρρα ἰαΐ, τηϑυβαθ8 ἃ Ῥτὶβοῖρῖο 
φαοάδπι ορεγείυγ ουτπ ἱπιο ]οχὶξ, πεοε886 εϑὲ οἰϊτη οπμηΐα εἰγλαὶ Γαῖ896 
τπογετίφας οἰϊπι ςοξρί586. Ὦ δπηοογιξα5 δαΐθτῃ ποη δἰϊπὰ εχ αἰϊο ρτὶ- 

δ᾽ ταόττσα ΠΠἸογατα οογρόγατι βοτὶ ἀἰοἶξ. ᾿ρϑαπι ἐδιπ θη σοτασηππα οοΓρὰϑ 
οἰπηΐαπι εδὲ ρυϊποὶρίατι, πιαρηἰταϊπα ρᾳγίαπι ἀϊ[Γ[ἐγὲπϑ δἴχιε ἤραγα. 
Ῥαϊεὶ ἰρῖταγ εχ Ἠΐβοα 4ι86 ἀϊπίπιυδ, ἰπβαϊ ςοπεοιρ᾽οπει ἀὰ πα- 
ξαγαῖε8 ρμἰϊοβορίοϑ ρεγπογθ. ργὶποὶρίαιῃ δυΐειπ οἴαπδ8 ᾿ρδῆτα ρο- 
Ὡππῖ οὔτ τὰ ἴοπϑ. ἱϊα ροδϑῖ θα δϑὲ δαϊτῃ δὰξ ἰρδαϊῃ ἰπ σα 0:6 ΓΕΓΌΣΑ 
6486 ἔγαδιγα, διὰ Δ]ἴάγα αἰ]ατη ἐρ8ὶ ργαθῖδγ ρυιποῖρὶϊ υἱτα ἴθ 6 886. ομπηθ 
δοΐπι χαρὰ εϑῖ, δυῖ δ8ὲ ῥγιποιρίῃτα δαὶ εοὲ Ἔχ μγίποῖρῖο. δὲ ρτὶποὶ- 
Οἷαπι ἰπβηῖεῖ πὸπ εθξ: δϑ88ὲ επΐτπ ἰρδίια βηΐβ. ργϑοίογθα ἱπρεπίϊατα 
Ἰρϑατα 6866 οογγαρτίοπεσια γϑοᾶγὲ οαπϑθπξ, ααῖρρα σαι δῖ ρυίποὶ- 
Ρίαπι χαοάάλιη. πᾶπι δἱ φυοά παϑοίταγ, ἰὰ Βαβ δαὶ βθδπὶ πεοθβθ8 δδὲ; 

10 εἴ οἰπηῖβ σοτγγιιρίϊοηϊδ ϑοὲ βηΐ5. συδργορέοτ, αἱ ἀϊοίπιαθ, Βυΐϊθδος 
ποῦ 6δὲ ρηϊποὶριαπι, δεὰ μος ρῥτἰποίρίαπι οδίθγογιπι 6886 υἱά δίαγ, 
εἴ οοπείμογθ δἰδια ἰρϑυτα οἰπηΐᾶ ρα γπδγαααδ ἀϊοπαῖ, αἴ 11 φαΐ ρτδθ- 
τὸς ᾿πβηϊξατα αὉ 1165 αἰ 85 οαπ885 αοϊαπί, αἱ ταϑηΐοτα δαὶ ςοποοτάϊαπι; 
δὲ ποὺ 6886 ἰρϑαιη ἀἰνίπαμι. δϑὲ δηὶπι ᾿τητλογίδ] 6 παο ἀπ Ζπδτη ροσῖγα 
Ῥοϊεοῖ, τ Απαχϊπιαπάθγ δὲ παιησαϊἑυυπ ΡἈΪ]ΟΒΟΡΆΙ ρἰατεπιὶ ἀϊοπαξ, 
6486 δαΐοτω ᾿πβηίτιτα. ἰπ γαϊομα γάγαπι, εχ Ηἰδοὰ χαϊῃαπ6 πιαχίμα 
φαϊϑρίαπι ογοάθξ, εχ ἴδπιρογε: δὲ δυΐπι μος ἱπβπίταπι. εχ τπᾶρτῖ- 
ταάίπηπι ἀϊνίδῖρηα: αἰαπῖαγ δα οἱ πηαι μδιηδεῖοὶ ἔπβηϊο εχ 60 
ταεΐογθα, φυΐα ᾿φο ῥϑοῖο ἀππίδχαὶ ρεηεγαῖῖο δὲ ΘΟΣΤΌΡΕΟ πυηηαδτα 

60 ἀεβοϊεξ, δἱ ᾿Ἰπβηϊαπι δὲ 14 εχ 4ιιο ρεῖ Ἀθ]δοποση ἰά χαρά παβοίτας 
δὲ. ἰπϑᾶρεῦ οχ θο, φυΐᾶ ἰῃβηϊξυπι δὰ αἰϊφυοά 5βειπρετ Βηϊΐατ; αᾶγα 
παοα586 δϑὲ πΌ]]υ τὰ 6586 βπεπι, 81 αἰτα ἃ δὰ ἀπ ἃ δειηρετ βπίτὶ πεοθϑδα 
εδῖ. τρρχίπιαε ὑεγὸ ῥσορι ϑδίμιεφις ἐχ ἐο αποά υπἰνεγϑὶβ σοταπια- 
ποθι εἴποῖς ἀυθιταοποιη, πᾶπι φαΐα τη θη πος ἀοβοὶξ ἰῃ οορίξαπάο, 
εἴ ὨπιηΘΓι8 οἱ ππαΣ πη ιϊοδα Ἰπαρο υ ῖπ68 εἰ Ἰά ηποά εϑὶ Ἔχῖγα οἽδθ- 
ἴππι, ἱπβηΐξαπι 6886 νἱἀοίιτ., φυσάεὶ "πὰ οἷς ἰῃηβυίϊταπι, δὲ σοτρὰ ἰη- 
Βυϊΐαπι 6886 στἱἀδίατ ἐπνῇπίεϊφιιε. πα παἷ., οαπ' δαΐτα πιαρὶ5 ἰὰς Ρᾶτῖα 
σδοπὺὶ φαμὶ μᾶς πιο]68 εδὲ ςο]]οοδη 8 7 αιυίαγε δὶ δἰΐαιια δἱξ ἰπ ρᾶγίε, 
εἴ ὑρίψαθ πεοβββ8 δδὲ 6856. δἱ ᾿ῃϑΌΡΕΓ δὲ οἱὰ νᾶοῦυπι ἱπβηϊαβααθ 

80 ἰοσῦδ, εἴ ἱπβηίϊατι σΟΥΡ 5 6856 ἤδοδ886 δδῖ: ἴῃ ρογρθίια δαὶπιὶ ΠΟῸ 
αἰξεταπε ροϑδ8 ἂο 6856. βαρεῖ δαΐθιι ἀπριϊδιϊίοπετα ἴρϑα σοηΐθην- 
-ΟΪαιῖο Ἰᾳαβυϊ. πᾶτὰ δἱ ρουαίῃγ 6886, ἱπιροϑϑὶ δι Πἴὰ τηρ]τα δϑχυπηίατ : 
εἴ οἰϊαπι δὶ Ὡοἢ 6586 ροῃδίαγ. ῥσαρίεγθα αἴγοπᾶμι δῖ πιοάο, πΓΓΌτα 
αἰ δ ϑέδηϊα δὴ αἱ δοοίάδηο ἀἸϊσυΐ παίαγαα ρὲγ 86, ἂἃἂπ πδαῖγο πιοῦο, 

2 ά φ6ἀ π]}1|0 ταϊπαϑ8 δὲ ἱλβηϊϊυτα δἰ πα τ ἀπ 6 ἱπηβηῖ τ 7 τπαχίσαα δαΐετα 
δὰ παίαγαλοια ρἢ]οδορυτα ρεγιϊπδὲ, ἀπιαπαρηίτα ἀσ δε πρὶ 1115 ἰηΆ- 
ὐΐα οἷδ ἴῃ τα οπ γοπηῖν σοποίσθγαγθ. δἰθ8 Ργίπλατα ἀδξετστηϊηδῃ- 
ἄππι εἐδὲ χυοῖ πιοάί58 ἀϊοδίαγ ἱπβηϊΐαιι. ἀπὸ αφας τποᾶο ἀϊοϊπις 
Ἰηβηΐίππι χιοά ἱπροϑδὶθ 1] 6 ἀδὲ ρϑγέγαηϑιγα, εχ 60 χυΐα ποὺ δδὲ 8ρ- 
“«ἴατα ἊΣ ΡῈΓ ἰρϑιτι ἐγαηϑιϊΐο βαϊ, ραγίπάα δἴψῃιβ υοχ ἰϑυ δι }1}}5 ἀϊοὶ 
δοΪθῖ. αἷϊο πιοάο ἰὰ ἀϊοϊϊατ ἰηβοιτιηι φαοά ἤδθδὲ εἰπε βμ ἴγϑηδ- 
δοίζοπεπι, δὶ ᾳηρ τῖχ, δῃϊ ηιοά δρίυτη εδὲ χυϊάετα ἈδΡατα, πὸ 
Βδθεὶ ἰδπιθπ ἐγβηδασιοποπι γ6ὶ] βποῖη. Ῥτδδῖδγθα ἱπβηΐίαιμι, οταῃθ 
δαὶ ἰη Σ παύον δυῖ ἰπ ἀἰνἰδίομα δὺῖ ἱπ πἰγίσφια οοησί εξ. 

5. δεράγδδια ἰρίδαχ ἃ δεπϑι δ } 9 -ξπβυΐϊτιτα 6596 ποῦ Ῥοϊεδῖ, 
ᾳαοά χυΐϊάδηι ἰρβυχα δἷξ ἱπβπίϊυτη, πᾶχη- δὶ ἰπβηϊταπν ᾿ρϑατη ἤθ4υ8 

40 τυδρηϊτιάο 515 πθ ας τπυ] τα άο, 66 ἀ κυλλοίδητία δἰ Ὡὺπ δοοίάδπϑ, ἴῃ- 
ἀἰνιῖθ}}6 ετῖξ ργοίθςϊο. ἀἰν 15 Β1}6 οπίην δὺς τηαρτὶξι ποτα δὰξ τπὰ]- 
Ὀϊθάϊποτι 8886 οοπδίαϊ, 51 γεγο ἱπήϊν. δι 8116 διξ, ἱπαπίτα πν βοὴ δα, 

, Βἰδὶ ρμειϊηὰθ δἰφθβ ὙῸΣ δας ἰηνίὶ θ 118, δὲ πϑχὰθ ΠῚ ααΐ ἀΐοππὲ 

ῬΗΥΒΙΟΛῈ ΑὐϑΟΌΣ ΤΑΤΙΟΝΊΒ ΤΙ. - 

ἱπβηϊξαπι 6886, ἐρότια Βο0 Ῥβοΐσ ῬΟΠΌΜΕ, Ὀ8]Ὸδ Ἠὺ8 ΠΆΘΕΙ ὃὰ 
δἰ: Ἰάεποπι ἔρϑυτα, 86ἀ υἱὲ μαθοὶ δἷπα ὅπ ἰγαπδδοϊομπεπι. απο 
ἰηβηϊζατι ρ6γ δοοϊάθῃβ δὶὲ, ποῦ μος οδἰεπιδηΐαση εσὶς δοτΏτα 
δαπΐ, {πὸ εϑἰ ἰπβηϊϊατα, φυδτιδαπιοάυνση πες ᾿ρβῦπι ἱπυΐ:θ}}6 Ἰοοα- 
οπὶϑ εδὲ εἰειπθηϊοπι, οἴ ἴϑιθ θη Ὑοχ δϑὲ ἰηυ δ 0118. Ῥχαδίεσθα χῃο- 
τᾶτῃ Ρϑοῖο αυϊρρίαται ἔρϑαμι ζρβηϊξτίπι 6896 ροξδϑὲ, δὶ πεαθδ πυθ γὼ 
ὩΘΩῸ6 ἸπδρτιζυαἋο ῥῈγ 86 6586 ροϊεϑξ, Ζαογηῖι ΡῈ 86 βίϊεοϊαδ χαὶ- 
ἄδτα ἴρϑυμὴὰ εδὲ ἱπβηϊϊατι σαλλὰϑ ΘὨΐτα, ἐρϑαχη ΡΕΓ 86 φαδηρ χβαρηί- 
ταάϊπεπι δ πΌΣΩΘΓΌΙα 6886 ΘΟΘ886 6δὲ. ρεγϑριοπυων δἴΐϑτα δϑδὲ ἱη- ὦ 
Βπέϊαπι δὶς 6686 Ὡοἢ ρο886 αἱ δοῖτι ἰξ, εἴ τὶ διιθδιδηξία ρυϊηοἰρίασητε: 
Ἀδτι ἰπβηϊξυτλ εὶς αυϊοαι!ά ἰροὶα8 δορὶρίαθ, 98ἱ βαββαὶ ρμαγὶδι, δε 
δπὶπι Ἰάδπι 6886 ἱπβομὶ ἃς ἱπβηϊίαπ), αἱ ραϊαοῖ, δἱ ἰωβηξαπι δι διδηῦα 
οἷς εἴ ποὴ ἴῃ δυβίθοῖο. ἀθᾶγα Αὲ τὲ ἴρδατι δαὶ ἱπαϊν 1016 οἷς υὶ 
ἴπ ἰμπβηϊξα δὲ ἀἰν!θ: 0116. ἂὲ βατῖ παχυὶς αἱ ἰάδπι ταυ]ῖα 518 ἐπα 
αἱ γεγο υἱὐ ρᾶγβ δδτὶδ δγ εϑῖ, δὶς Εἰ ἰῃβηϊίπτω ρϑγϑ σπδθυὶθ ἰηδηΐὲ 
δὶ δυμδιδηϊία ᾳυδράδτα εἰ ρτίποὶρίυπι δἷδ, απ ἀΐομπε, τρῶς Ἰβία 
Ῥαγίθαϑ, δἴφῃθ ἐπάν δι ῖ18, εϑῖ. δὲ εθ86. ποὺ ροῖοβξ ἰά [2]6, φϑοὰ 
δοῦι δὲ ἴῃ βηϊζατη : πθο 6886 δϑὲ θη ΐπὶ ἰρδῦτη αμδηΐαπ αυϊα 6486. ΡῈΤ 
αςοϊάθῃδ ἰρὶταγ ἱπβηλζυπι ἴρϑμτα 6886 νἹά δῖα. αυοάϑὶ ε18 δἷέ, ἀἰοίπαι Ὁ 
ἴδτὰ δδὶ δηΐθα πο ρο6δ6. ἰρϑατα ρτϊποϊρίαμι ἀϊο!, 86 11] ουἱ ἀρεῖ αι, 
Ὡΐ δόγοπι δῃξ Ρᾶσ. ἀυᾶγα Ἀρβϑησάς ἀϊοιπὶ ῃγοΐδοϊο 81 1616 υ]πὰ εὐϑε 
ςδηδϑηῖ, αἱ Ρ. Βοροιιοὶ ἀἰοσαμξ. ἤδ δι ροϊαπιίαχα ἑδοίαη! ἰρδηχα, εἰ 
δἰπιαὶ εἰϊατα ραγίαπῖαγ, σεγατα Ὦδδο απίάδιι ἔογδαῃ ἴῃ χα δι: 0 τον 
ὙΕΓΘΑΪΪ8 δϑὲ τπαρὶδ, 8} Ρολϑὶϊ, ἰπαθδχι, τη βηϊταπι δὲ ἰῃ ποδὶ δδαδή ον 
εἴ ἴα ἱπερ }} ριθῖ αθα8, δὲ ᾽πὶ Εἶϑοα φδα παξίδτα ΒΑΡ πὶ ται τιάϊπετα," 
6886. π05.,Δαΐδχη͵ 81 δἰζ ἴῃ ΡΝ ὙΠ μι ἀε χυΐθυδ ἀβοτα Ἰηϑατυππαη 
ἱπβυϊθιπι Θογρυϑ. ἱπογξσαοπῖο πθοπα, σοη δια γϑιημδ ἃς ροΓδΟΤΌϊδτθαΣ, 
δὶ ἰρλῖας ἰαρῖοθ σοπδίἀογθιθαβ, οχ Ηἰφος υἱάοθίτας ἱπβιίανη χιοα δϑ58. 
πδΙῸ δὲ ΓΟ σοτροτίϑ 6ϑὲ ϑυμεγβοὶθ ἰργταϊπαίαμπι 6866, ποὺ ογὶξ ἰοδ- 
πϊξατα ἈΠ τι δαὶ ἰη:6}} 1 116 ἀὰξ 86 ηϑὶ 0116 σοῦραδ. δὲ ὙΕσῸ πεαθδ 
᾿πυχο γι ἐϊα αἱ δοραγαῦιβ δὸ ἱμβηΐξα8. πυχηθτωϑ δηΐπὶ οππηΐδ, δαὶ 1ὰ 
ἀαοά παηλεγαιι μαμθξ, Ὠυτηθγαρλὶο δὲ. δὶ ἰρίτατ Βετί ροξεδὲ πὲ ἱρσπαι 
ὨθτΠΕΓΑΡῚ] 6 πιιπλενείητ, δἰ. μβαΐταπι ααϊθρίαπι ροϊετγίξ ρεγιγαμοῖγο. δ 
884 δὲ τηδρὶϑ8. παιαγβ τοῦ σΟΒ ΘΙ ΔΡ ΠΣ ἐχ ἤμ806 4ιδα ἀείποερε 
ἀϊοεπίατ, πα ]ππὶ ἱπβηΐταχα ςογροὰ ἴα σδδομε τογσα διδ6 τι ερίμιν: 
δας επίαι σοχαροδίϊμπι 6858 ροϊοδξιπθρ διιηρεχ. ςοπιροδίϊιαι ἱρὶ τας 
σοτραθ ποϊΐαμι οδὲ ἱπβιιιτα,. δ. ΘΙ ιηϑηΐα τη ϊμ απο οἷος βαλμ. 
πδο68856 688 δηἧπε εἰ ρίωτα 6856, εἴ αοηυδίϊταϊθια ἰηΐετ ςοσἔγασία ϑοτα- 
ῬΕΓ 6686, εξ ππΏσω ἰρβοστιτῃ ἱπβηϊζαπι ΠΟ 6886. πᾶτα δὶ ἰβηΐδ φαϊάοτα 
δὶ: Βηΐταθ, δὸγ δυΐϑυη ἱϑβηϊξαβ, απϑῃ αι ποΐὰ5 ΘΟΥρΡΟΥΙ τὶ ἱπξδυον 
ἐϑῖ αἰτεγίῃ5 υἱ, αἰχβ ρδγβ ἰβηΐβ δεαυδίετη δδγίϑ ραγίδιη υἱ ϑῃρ δσζαῖ, 
τροο ἐχοδδϑη8 Αἰ απθτι δα θαὲ ὩῸΠΊΘΓΆΙΝ, ἰδγθα ἴῃ Πηϊξπῦα σΟτρτΣ 
᾿ΘΌΡΘΓΑΡΙΣ, οἴ Ῥαϊεῖ, δίφιυς βηϊξανῃ. δα 6 σογτυηρεῖ. πὸς ὑπαχααιοα- 
πε ἱηβηϊζαπι 6896 ρο οϑῖ,. πιᾶτη ΟΟΥΡῸ8 4αϊάοπι δοὲ φαοα οππηλ ἐπ 5 
Ῥατγίε ἀϊπιθηδίοπθσῃ βαρ δὶ, ἐπβηϊτατι δηβθῖι χαρά εἶπε μπὲ εδὲ εα- 
Ἰεηδυτα ᾿ἀἰπιοπδίοηθ. χαθιθ βὲ υἱ ἱπβηίξατα οογρὺθ Ῥὲτ οτωλθτῃ αἱξ 
ἀϊυχεπδίοποπι ἐδ ἱπἈπλξατὰ ᾿οχιθβδαμῃ. δὲ Ὑ6Ὸ πεῆτε φοϊοοῖ ἰωδηὶ- 
ἴστω σογρὺδ ππυτῃ ἃς ϑἰπιρίεχ δδ86, δαὶ δἰ] οὐτογ, δαὶ (αἰ φιίάαια 
ἁπαυϊαπι) 14 φαοά φαὶ ργαθῖεγ οἰδηβθπὶδ, εχ 4πὸ δες ρεμεταιῖ, 
δυῃξ δῃΐτ 4αἱ ἢος [αοίαπι ἰπβπἰτττη, δε ποι δόγεηι δὲ ασαδτα, μι 
ΔΡ ἱπβηϊῖο οδίθγα οοτττιπιραπίαγ, ΒΑΡεμὲ ϑοΐπι ἰαέογ δ6ὲ οοπἴτασὶθ- 
ἰδΐοτη,, φαὶρρε οὰπὶ δᾷγ ἔτι ρἐ 45, ἀφιβ δυϊαϊάα οἱ ἰρτιῖδ σα] πας δἷξ; 
4πιογαπι ἐξ ἀπύπι ὅ9868 ᾿ηβηίίμτη, ἰοόξοσα ἰάτη; ξυΐδεθπὶ οοτταρία. 
πης δυΐειη, αἰϊαὰ Ἰηβηϊξαπι ἱπααίμει. 6586, εχ δε απ αἱ 
ἱπιρούδέρ 116 6δὲ ἤθη δοίυπι ἱπβηίξπν ἤος ἐ88ε (46 ἢοο δῃῖχα οοχα- 
τῦθῃε συ! ἄδην. οδὲ ἀϊσειάυμι, ἀδ οπιῃὶ οἰτά εθ, δὲ ὅτε δὲ ἀχαα εἰ 
ἀαονῖϑ αἰΐο δίπιρ] οὶ), φεὰ δἴλωπι 6896 ἰᾳ]6 φογρὰϑ ϑθηϑίρ!]6 ῥγαεῖες 
ἐᾷ ζογρογᾶ 486. ο]εμηθηῖα υοοδηΐαγ. οπιηΐα πδπιχας ἴῃ ᾿ἃ «ἀ1650}- 
τυηϊοτ εχ 400 βππὶ εἰ οοπδίδπϊ: άαγε ργδεῖϑυ δᾶγεπι ἰβτ εχ ἴεσ- 
τοῖα εἴ δαθδτη σοτρὺδ δὶς αἰϊ εἰ. 68862,., δ πα ππὶ 6686 τ δἴασ. πο- 
486 ἰρίταν ἰρρὰσ πϑαιε αἰϊμά ᾿'φιίοαματα: δἰ δταθαῖογαση ἐπ βτοξξεται δὲ Αἰ 
Ῥούεδῖ, οπιηΐπο δρῖπι δὲ ββϑᾷμθ ᾿ος, υἱ δἰ, ἱπαθδπι, ἱρδογαχει αλιχοθὰ 
ἱπβπίταπι, ἱπιροδαῖθ1 16 δὲ ἵρδαπι ἀπίνδγρππι,' διαὶ βηϊξιασει ᾽οτῶ- 
Ἴπὴϑ ἰρϑαίη 6986, δι 6ρ56 ἂπί βεγὶ ὑθυπὶ αι ἰρδοτοτα, ῬῈ τσ 6 αἴ 
Ἠετδο τα αβδεγεραῖ, οσαπία ἀἰρομό. ἰαδδάθπι Βοτὶ ἰζηοτα, δαᾶδτη εἰ 
δὰ Π]αὰ ππστὴ δοροιπιπαοἀδρί τω σαῖο, χαοά ρταρῖθς δ ἐπι θχνἕδ πιαῖα- 
τα]εδ ῬἈΠΟΒΟΡΑΙ ἐδοϊπῃξ. οπιμα δαΐτω δὰ ςοπέγαγξαπι δχ Ὁ οι ϊχατῖο, 
τὸ δὰ ἐξίἀππι ἐς οαλίάο δοϊεὲ πιυϊδξ. δία ἐσ δὶς εἴλωση ἀὲ 



ῬΗΥΘΙΟΛῈ ΑὐϑΟυΣΤΑΤΙΟΝῚΒ 11], 

αονὶα οὐπερίδεγασθ ορογίθξ, Ῥοβεὶξ πεὸη6 ἰηβηϊϊατι 6886 δεῖ: 18 
σογρτδ. εχ Ηἷ8. δαΐθαι ρδίθδὶς ἰπβηίταπι ϑεπαῖθ}]ς σοτραϑ ἴῃ ταῦθ η8 

(0 ΤΟΓΌΣΩ 6886 ΟἸΩΠΪΠΟ ΠΟῺ ΡΟ886. ΟἸΏΏΘ ΠδΙΠΠΙ6 8ΕΉΔῚ 116 σογρὺβ ἃρ- 
ἴατὰ δὲ Αἰ ἰοὲ 6686; δἴσῃς Ἰοοῦδ εϑὲ αυϊάδπι ευὐἴυδχις, εἰ ἰάδπι ἐδ 
τοῖα ἃς ρατἷ5, αἱ τοια5 ἴετγαε ππΐθϑχυα βερβ6, δὲ ἱρτιΐβ ἰΐθτω αἵ- 
466 φοἰϊπε 6. αιᾶγε δἱ ἱπβηϊτατι ραγέϊαπι δἱξ δἰ μα! Πἴατη, ἰταπν δὲ 18 
εὔξ δὰξ ϑϑιηρεῦ ἰογοίαγ. δὲ 1Ἰὰ βογὶ παι οὰτ επίτα ἀδούβατι πιᾶ- 
ἰδ φίλη θαγϑτπι δὺϊ δά χασπννὶδ ἰοσὰπι ππουθρίταγ 7 ἀϊςο δυΐετι δἱ 
εἷς φίενα, χαοτϑυτη μαθο τρου θδ τατ, πὶ α δ] τααπϑρὶεἴ οογροτίς επίπι 
οἰπράοαι ἔοττπδε ἰοοῦδ εϑὶ ἱπβηϊξτ : ὁςοὈρΑΡΒέτηο ἱξίταγ τοϊονη ἰοςῦτα 7 
αἱ χυὶ βετὶ ροϊε5:7 χπδόπατι ρον ᾿ρδίυδ χαΐαβ, δαξ ὉΡίηδτη οτὶε7 εἴ 
4αΐδθ ργδοῖδγοα τηοϊαϑῦ δὴ ΠΡ 406 τρϑποθιἘ 7 Βὸπ Ἔτρὸ τοῖα οἰδδ- 
ἴατ. Δ Οτμπει δὰ Ἰοοῦηι ππουθδιϊυγ ἢ πΟῚ Ἔγρὸ φυϊεϑοοδῖ, ἰπχύδτα, 

4Ὸ ἃς δἴαθις. οἷπ Ὑδγὸ δἱξ αἱ βϑϑί ται! ππὶ ραγάπιπν, ἀϊδϑιπλ}} 16 διίαπι οσπιηξ 
εἰ ἰρϑὰ ἰἴοσα, αἴψῃθ ρτγίπιο χυίάθτι ἱρϑῖιι9 πηϊνθγϑὶ σογραϑ ποὴ εγὶϊ 
ὩΠΌΤΩ πἰϑὶ ἰδοῖα. ἀείπάε ραγίεϑ δαϊ δππὶ ἰηβηϊΐας δρεοῖε δα Ἀπἰῖαθ. 
αἱ βυϊΐϊαθ πδηπευηὶ 6886: ΘΓαπε δηΐτα αἰἴδα φηϊάεπι ἱπβηϊαε, αἰϊας 
γεγο πη ἱπβπίξαε, δὶ απίνυϑγϑαπι εδὲ ἰη Ἀπίτατη, τρτιῖϑ ἰη φαδτη γεἰ αχαδ, 
ἴδ]6 διΐθηη σοτγαριίο 6δὲ σοπίγατγὶ 8 ἱρϑὶβ, τιξ εἰ αἀπῖϑα ἀϊχίπηυδ.. εἴ 
ΟΡ Βοο πεπιοὸ ραἰοϑορβόγυσι πδιαγαϊίητα ἐπ βπίζητα ἱρδητι ἀπαπιαθ 
ἦχτιθιι δὺῖ ἔδυγῶπι ἐδοὶῖ, δεά δαὶ δέτγοτα δπξ δάπατα δυὶ ἰά ψποά ἱπῖεν 
ἦρθα πιοάϊΐῃτα ςοἸ]οσαταπι, φαοηίαπι ἢΠ]ογΏτ, χαϊάθπι ἰοσιδ πιδηϊ[εϑὲο 
ἐτγδὶ ἀοἰοτγτηϊπαῖϊυϑ αἴχιθ ἀἰϑεϊποῖα8, μα θς δοΐοτη ἀἴγοσας ἴῃ ἰοσο, ἰπ 
ΒΌΡΟΓΟ ἱπαύδιυ ἂς ἱπίεσο, δε86 ροϑϑιιπῖ. δ πε ἱηβηίδα χυϊάδηι: 

80 πᾶτῃ 9] οἷπὲ ἱπβηῖξαε δὲ δἰταρ ο65, εἴ ἰοοδ δγηπὶ ἱπβηϊΐα ρῥτγοξεςῖο, εὲ 
ἰπβηΐῖα οἴαπι 6]οπηθηΐα. χποάϑὶ μος 6886 ποσαρδῖ, δἰπῖαυς ᾽ρθα ἰοοσδ 
βηΐία, εἰ Ἰοΐϊπτν ἱρδαπι βηίξητη 6586 Ὠθοθ886 εϑῖ, βεγὶ ἤΠδτη 6 ΠΟῺ 
Ῥοϊεϑὲ ὯΣ πο δεζυᾶ δἰπὲ ἰοοῦϑ εἴ σοῦραϑ. Ὡδζαδ δηΐπι ἰοοι8 ἐοῖϊαϑ 
ταιῖον 6586 ροϊεϑὲ δι ἱρβάπι σοΓΡῸϑ ϑἰταυὶ 6896 πθαῖ; δίπιι! γῈγῸ 
ποάαε ἱπβηίϊπιπι σοτρὰδ ογίτ: Ὡδάθδ σΟΓΡῸΒ τηδῖῃσ ασαπι ἰμ86 Ἰοσαϑ. 

δ ὕϑγα δυὶ υδοῦυπι δἰ χυοα ογίξ, δὲ σογρυδ ἸὨΘΏΡΟΤ ἱμ ᾿πιϊατη πο γὶξ; 
δηξ σογραϑ ηαὶρρίατπ οτῖξ, ψοὰ πηϑαπδπι ἀρίῃπι 6ϑὲ 6286. ἀπᾶχα- 
ξοταϑ δυΐοτη αρϑυτὰς ἀδ ἱπῆπιὶ χαίεῖε ἀϊοῖξ. Αγταᾶτε επῖπι ἱπβοϊ- 
ἔστι δὲ ἴρϑπτι ἀἰοὶϊ; ἰάχπς εχ δὸ βοιΐ, χυΐα δδὲ ἴῃ δὲ ἴρϑο (Ὠἱδὲ] δηὶπε 
δἰιαἀ ἴρδαπὶ οοπεπει), φαδδὶ πϑὶ φαϊρρίαδμι δὶς, ἰδὲ 811 αρίαπι οοηϑὶ- 
δἴετε. ἤος δυΐθπι υϑττιπὶ Ὡ ΟΠ δϑὲ: 6986 δηΐπὶ δἰϊουθί νυἱ φαὶρρίατῃ 
Ῥοϊοϑῖ, ποη πθὶ ἀρίαπι δὶ 6856. 4ηΔπΙΥ 9 ἰρτᾺΓ σάτα τπαχίπιε ἰοϊυ πὶ 
Βοῦ ταουδαῖωσ ([ὰ δηΐμα φαοά ἰπ 86 'ρ80 Ἀπππδῖυγ εἰ ἰὴ 86 'ρ80 εξ, 
ἱμα ποθ 116 Ἰδοθ886 δδὲ 6988), ἀἰοαῖ ἑδτθπ ἱρ86 οροτίεξ σα παρ δἰξ 
δρίππι ταουθγὶ. ὯῸΠ δηΐπὶ δδὲ δὲ ἤοο ἀϊχίθ86 ραοῖο ἃς δνυδεῖβ86. 

10 ΒοΥγΐ δπὶπι ροῖοϑξ αἴ ποῦ πιουδαῖογ εἴ φποάνϊδ αἰϊαἀ σοτριι3, δεἀ πὶ- 
ἈΠ’ ῥγοβίδει δρίπι ϑιϑεὲ πιουεγὶ, δὲ ἴδγγα πϑιῆαας ποὸὶ δγίαγ, πες 
Σῃ βῆ οἰΐδτη οϑϑεῖ; εχ 60 ἴδθεῃ αϊᾶ τη θάϊο σοδγοθἴαγ : ΠΟῚ ΘΠἰπὶ 
απὶα ποη δε αἰϊαὰ δά χυοά εταῖωτ, ἱπὶ Ἰπδάϊο ἱρβὸ φαυϊεβςεῖ, βεὰ 
σαΐκ πο Βος πιοάο εϑὲ δρία ἔδγτγὶ. δἱ ἔδσιεὴ ἰΐσοτεῖ ἀϊςσενε 56 ἰρϑᾶπι 
Ἴοτγατα βύτηᾶσα, σηυοάδὶ πεχας ἱπ ἴοττα, δὶ ἰυβπιτ ε9εεῖ, μος εϑ5εὲ 
ἐλη88, δεἀ ργανϊϊαῖθτι βαθεγα, ὅταυς δηΐθηι ἴῃ τδάϊο δαδρὲα παϊαγα 
ααΐοεςετε δοϊεῖ, ἰπ τη θα ϊο δαΐεπι εβὲ ᾿δῖιγα, δἰ παΣ]τοσ εἰ ἱπβπίταπι ἴῃ 
868 ἰρθ0 χυϊεδοῖξ ΟΡ δἱᾳφυδπὶ δἰΐαπι οαιβαπι, εἴ ὯΟΠ εχ 60 αυΐᾶ εξ 
ἱπαπεΐαπι εἴ 86 ἴρϑυτι βιππαῖ. δἰ ἱπϑιρετ ραϊεϊ εἰ χαδηι θεῖ ἐρϑὶπδ 
δσίθια δοάδιῃ πιοάο αηίθβοογε ορογίεγθ. πᾶπὶ τυ ᾿πβηϊξαπι ᾿ῃ 68 

20 ρ80 πιαπεῖ 96 ἰρδῦτῃ βγτηδηϑ, δὶς δὲ οπιπίδ ᾿ρϑῖυδ ρᾶτγβ, απδπιοῦπχαα 
ϑοςορετίθ, ἰπ 86 ρϑα τοδπθῦις. ἰοοᾶ πάπα ἰοϊϊῃι5 ἂς ραρὶϊ8 δρεοϊεὶ 
4356 εἰπβάδηι οσοπϑίδϊ : ἰο[ὰ9 δπίπι ἴεγγαθ ρ  εθαθυς ἰάδτη εβὶ ἸοοΌθ, 
«αὶ 69ὲ ἰπίεγυϑ, εἰ δἴϊαση ἐξτιΐϑ το ἴπϑ αἴθε 8: ΠΈ1118 6, αὶ 6ϑὲ δαροττιϑ. 
{ᾳδτε δἰ ᾿πβπι δἱὲ ἰοοϑ ἱπ 86 ἶρ80 6386, εἰ ρᾶγῖ18 ἰάδπι εγὶξ ργοίεοϊο. 
4π8ε θεῖ εγρὸ ἴῃ 96 ἶρϑα τπιδυδῖ. οὐπηΐῃο δαΐετη ραϊοεὶ βογὶ ποη 
Ῥοϑδ6 Ὡΐ οογρυϑ ἱπβπίϊυπι ἴῃ ταϊοπα γεγαπι ροποίαγ, εἴ ἰοοπ8 οοῦ- 
Ῥοτῖραθ ἐγίδυαϊατ, δὶ σογρὺδ οππο δεηϑι 116 ἀπὰὶ τανε δῖ δαὶ ἰονα, 
εἰ ξτανς χυϊάεπι δα πιεάϊυπι δααρὶα παίωγα ἔεγαιυγ, ἰανα υεγο δἰπιὶ- 
τος ϑΏρεγα ἰοοα ρεῖδι. οἵ ἱπβπίτατι δπὶπὶ ἤδὴς δαπάθπι παίῃγδα 
δῸρεαὶ ἰεξοπι πθοθϑϑ6 δϑὲ, αἵ βεγὶ παχαϊῖ αἱ δαὶ ἰοΐατη ξτᾶνο 8ϊῖ δαὶ 

30 ἴοτε, δῃὲ ἀἰπιἀϊητα ]ενε αἰ! ἀϊοτι στανθ. χῦο παπῖααα πιοάο ἄϊνι- 
ἀος 1Ππ4}7 ἀὰϊ χπο ραςοῖο ἱρεῖαδ ἱμβαϊῖ μαθς φυϊάθπι ρδγϑ δαργα μδες 
δηΐεπι ᾿πέτγα, υεἰ Ὁ] πιὰ νεὶ τοϑάϊα οὐ εἶ ρῥσγαθῖεγθα οὐππα οογρὺϑ 86 Ὼ- 
δἰριϊα δϑὲ τη ἴοοο, ἰοοὶ νέο δρεοὶθ ἃς αἰ ΠἜογθηῖδα δυπὲ δαρτα εἰ 
ἰηῖγα, ἀπῖθ οἱ γεῖγο, ἀδχίγυσῃ αἴχμιε δἰπιδίγττα. δἴστιιθ δες πο 80- 
ἴπχα τιίοπο ποεῖτὶ δπΐῖ ροδοπευα, 86 ἐπ ἰρ80 δἴϊασα ἰοῖο ἀἰϊδεηοῖδ 
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διιηξ, δἴσῃε Ἦδεο 6886 ἴῃ ἱπβπίο ποὸᾺ ρδπαξ αἶσχος εἶπ ἰοἴτον οἱ 
Ἰοστ5 ἱπβηϊϊαβ ε856 ποῦ ροβϑίξ, εἰἴχαε οπιῆθ σογρα ἰη ἰοςο, εἰ ἰπ 206 
τϑῦοπο Ῥτοίεεϊο ταγαχη ἱπβηϊϊαπι ΘΟΓΡῈΒ 6828 ΠῸΠ Ῥοΐεδι. δ υετο 

ιοά δ]ιουδὲ 6ϑὲ, ἰῃ ἴοοο εβῖ, εἴ φυοά ἰπ ἰοοο 68ῖ, δϊουδὶ δδὲ. ᾽ξ 
ἱρφίτατ ἱπβπιτὰπι φιδπεϊτατ5 ταϊου πὶ δα Ρῖγα ποπ ροΐεϑὲ (πᾶτα φαδη- 
ταν ἔαετῖξ φιοάάδτα, οἱ δου δέτα τα δαξ ἐγλουδίτατα : μαθς δηΐχπα δἰχοὶ- 
Βοδὲ ἰρϑαπι φυδηΐαπι), δἷς εἰ χυοά εδ5ὲ ἰῃ ἰοοο, ἰά αἰϊεπθὶ ϑ8πὸ δϑξ, 
αἱ 1ὰ δὐξ δρτα δαὶ ἱπίτα δπὲ ἴῃ αἰΐχαδ αἱΐα δεχ αἰ οσεπιίαγαση 6888. 
δἰρτιίβοαῖ; φααττπι ππαχυδεηαε βηΐ5 εδὲ φαϊάαπι, τὲ σοπϑίαϊ. ραϊεῖ 
ραν εχ Βῖϑος θα ἀἰχίπιιδ, ἰηβηϊϊαπι σογρὺδ ἰπὰ σαϊομς σεγιτὶ 
δεῖα ΠΟῺ 6586. 

6. Αἰφευῖΐ σοπδίαξ ἱπιροϑδί δι ΐπτο εὐεηΐγε οοπαρίηγα, δἰ ΠῸπ οἱξ 
δἰ τ ἰεἰτογ τη βηΐπιπι. τεπηροσίβ οπὶπὶ οτὶξ αἰ φαοὰ ρτιποιρίαπι αἴας 10 
Ἀπῖ5, εἴ τπδρηϊτυἀϊηθ85 ὩοῚ δγαπὶ πῃ τπαρηϊτα ἀϊποα ἀϊνὶδι 1165; ἢυπιδ- 
Τῇ ϑ Εἰἴΐδιη ἰηβπὶϊα8 ὨΟῊ τς. οὐτὴ ἱρίτατ Ἀ186 ἤος ρΡδοῖο ἀεξογτοϊπὶϑ 
πδαΐγα ρᾶγβ ἅθϑεγεη δ 6686 υἱάδαϊωγ, γι ϊτο ργοίδοϊο τηοάεγαῖογθ- 
486 εδὲ ορυ8. δίφῃε ραϊεὶ ραγιΐπη 6686 Ῥδγίϊπι ποῃ 6886, ἀϊείτυτ 
ἱαχὰς φυὶρρίδτῃ 6886 δυῖὶ ροϊδηξα δα ἀεία, εἴ ἱπ αἰτατη 6886 δά άϊ- 
Ἰοπε ἃς εΕἴϊαπι ἀἰνιϑοπδ. ταδρηϊπιὰο δυΐθτῃ δοῖυ χαϊάθπι ἱμπηϊδ. 
Ποπ δϑὲ, αἱ ἀϊχιληιι8, αἰ νι δίοπα δυΐοτη δδῖ: ποὺ δδὲ δηΐτα αἰ] 6 
1Ἰπεᾶ5 ἱπάϊνιἀπα8 6 πιβάϊο ἐο γα. ταϑίδε ἰρίϊτατ ἱπβηϊτατι ἱπ γαϊουθ 
τόγι ροϊεπιϊα 6856. πο οροτῖεξ δαΐεπι ἱπβπίταπι ροϊεηεα δὶς δο- 
οἴρεγε ᾽ξ δεῖα ἰδπάδτα ενδάδὲ, χπδηδάτηοάυτῃ δ] ροξεϑὲ μος ϑἰδῖθα 
ε886, οτῖϊ μος δἰδῖθα ἰαπάδτα. δεὰ οηπε του Ἰρ]Ἰοἰ το τ χαϊρρίατα 6886 0 
ἀϊ᾿αῖατ, ρεγίπὰς εδὲ ἱπβπιϊατα τὶ ἀϊ68 δ αἴχας ἰπάυ5, ἐχ 60 χυὶᾶ 
Βι αἰϊυὰ δἴᾳπθ αἱϊαὰ δεπιρεῦ: πὶ ἰὼ Ηἷβ δεῖ ο86 ροϊδηιία δἰαπδ 
δεῖα. δδὲ επίπι ΟἸγπιρίουβ ἰαάπδ εἰ φυΐδ βεγὶ ροϊαβθὶ εἰ χυΐα δὲ 
Ραϊεῖ δηΐεπὶ ἱπβπίϊτυπι ἴῃ τἱεπιροτο ἀΐνεγδο τοοάᾶο εἴ ἰῃ ποι πὶ 
οἱ ἰπ ἀἰνίοίομε τπαρηϊ υἀίπυτη 6586. οὐππὶμο βδιηαας ΒΟΟ τη040 ἰη- 
Βηϊΐταπι, πὶ δεηροτ αἰϊυὰ δἰπιάχαα δυπιδῖατ, δὲ ἰά φυοὰ δἼοὶρίτατ, 918: 
φυΐϊάεπι βπίϊυτι, δὲ αἰπιά δἴσυβ αἰϊαὰ βειῶρεγ. φυαγε ποὴ οροτῖεϊ 30 
ἱπβηΐζαπι ρογίπάε δοοίρεγα δἴφυε μος δι φυϊὰ, αἰ Βοπιίπετα διὲ ἀο- 
τλατη τ δε αἱ ἀἰε5 ἀϊοίϊατ ἴσας ἰμάα5, φποταπι 6886 ποὴ τυ δι δΐδη- 
ἄα φυδεάδπι ἐδ οτέυπι, δεά 'ἰπ βεπδγαίίοπα δεῦρο ΘΟΙΤΌΡ ΓΙΟΠΟσαθΘ 
ἐοηϑιϑῖς, Απίτιπι φυίάειι, αἱ αἰϊυὰ αἰχαθ αἰϊπὰ δεπιρεῦ. Ὑογασα ἴω ὃ 
χαδρτϊταἀϊπὶθα8 φαϊάεπι μος δοοίἀϊξ, ρεγαναπεπῖα δὸ χποὰ δαπιρίατα 
εδῖ: ἱπ Βοτηϊπίρυ8 δυΐδθιη δίᾳπε. οσιπρογε οοοϊἀομερυ5 ἴξα τὶ ποῖ 
ἀοβεῖαπς. αἰφαὶ ἱπβπίϊαπι, φαοά ἱπ δἀάϊδοτε εἰ φυοί ἴῃ ἀἰν βἷοπα 
εοπϑίδεῖῖ, Ἰάοιπι φυοάδπι μϑὴρ ε8:: δὲ πδιαπῃε ἱπ πιαρτϊ της βηἰΐα, 
ἐγ αἀάϊίοπεπι δοοπῖγα. πᾶπὶ σαδίδπτιβ οὐπὰ ἀἰνϊἀἰτατ, σαγηϊταγ ἴῃ 

Ἰηβηϊτατι ἀθὶτῖο, δαϊεπυδ δάμςὶ βπὶῖο σοπϑῖδξ δἰδηὶπι δὶ χιυϊδρίϑτῃ 
ἴῃ τοδρηἰτπάϊπς Ἀπίϊα, ἀεβπίτα τυδρηϊτυήἤϊηδ δαταρῖα, δα άδτ αἰΐα δοςὶ- 
Ρἱδξ ταϊϊοπε, ποῦ δαηἥδθτι τοϊϊα5 πιαρηϊ πιάϊποηι δαμιθῦϑ, ΠΟη Ρεῖ- 
ἐγαπϑῖθίξ ἀπαπῶπι τι ρτϊταἀϊπειπι {ΠΠ]απὶ βπιίαπι. δ᾽π τατο πος ῥϑοῖο 
ταϊϊοπειπ αὐρεᾶὶϊ υἱ δέιαρογ τηϑρτ! ταϊηοῖα δαπάθσῃ δοοὶρὶαῖ, ρεγ- 10 
τγλαπϑὶρὶϊ ϑ8π6, ργορίεγεα φορά οπῖπα βηϊϊυτα φυονὶδ Θοηϑη πη οΣ ἀ6- 
Βηῖϊο. αἰϊο ἱρίτιγ τποάο ποι εϑὲ ἱηβηϊϊηπι ἴῃ γερῦ, δεὰ μος ραοῖο, 
Ῥοϊεπεια ἱπαιδιπ δἴφας ἀϊνίβοηθ. εἴ δοῖα εἴϊδινν 6ϑὲ ρεγπάδ δίφιβ 
ἄϊεπι ἃς ἰυάπιπ ἀϊοίιπαδ 6886. εἴ ροϊθηξίδ δὶς 6ϑὲ πὶ πηδίογι δ, οἴ ποῦ 
6Γ 86 υἱ ᾿ρδαπι Ἀπιΐαπι. εἰ δα ἀϊτοπε ἰριταγ μος Ρδοῖο εδὲ ροϊεπιία 

Σηβηϊϊαπ; φυοὰ φυϊάστῃ αἰΐααο ταοάο ἀϊοίπιυδ ἰάθπι 6886 σαοὰ ἰὰ 
φυοά ἴῃ ἀϊνίοίομα οοπβί δες. δεραγ δπὶπι εϑὲ δ]ϊαιϊὰ ἱροὶι9 Ἔχῖγα 
δυτιδηάθιπ. πο ἰάπιθη ἀεβηϊϊαπι οπιπ θη Ἔἐχϑηρογαὶ τπαρηϊ τυ βίῃ ρπι, 
αἰ ἴῃ ἀϊνιδίοπα ἀοβοϊξατι ἐχϑαρεγαξ οπιῆεπι οἴ δΕΙΊΡ ΕΓ ΓΟ ΕΥ̓ΒῚΣ. κ0 
τϊ δυΐοπι οτπποπὶ δἀήϊίοπα ἐχδαρεγεῖ, ποαὰε ροϊεπδ 6886 ροϊεϑῖ, 
δὶ χυϊάειτι πο δἱξ ρὲῖ δοοίάθηε δοῖπ ἰηβηίτυτι, ὩΣ πδίυταϊθδ ρἈ11ο- 
δΟΡἨὶ ἰὰ σογρηβ ἱπβηίξαπι 6886 ἀϊουπε ησποά εχῖγα πιππάτπιη ςο]]ο" 
οδνεγε, ουΐτ5 αι ϑἰδιτία αὖτ δεϑὲ δυῖ αἰϊχαϊὰ ἔα]6. 5εά οἱ ἱπβηϊϊατα 
δεῖα δϑηοριὶς σογρηϑ μος ρδοῖο ἴῃ γδίζοπα γεγττα 6986 ποη ροξεδξ, 
Ραϊοὶ πεᾳὺς ρὲ βἀάϊίοηθιη ρο886 δὶς ροϊεπεα ἱπβηπίϊαπι, πὶδὶ τιξ 
ἀϊοῖαπι δὶ, ἀϊνιϑοτὶ σομίγατστιο τποάο. ἤδῖη εἰ Ῥ]αῖο ἱπβηΐϊΐα ἄυο 
Ῥτορίογοα ζαοϊϊ φυοά ἴῃ δοογεϊΐοπθ δχϑιρεγαγε υἱάθεασ οὲ ἱπ ἀϊνὶ- 
δου ἴῃ ἱπβυτατι ἀρῖγα. δὲ φπδησαδτι ἀπο [δοῖξ, πο ἴδπιθῃ ὉἸΤΥ, 30 
ἴῃ παπιογὶϑ δηΐπι ποαὰς ργοσοϑϑο ρογ ἀϊνίϑίοπαπι οϑὲ ἰμβηϊῖα, τπιηἰταϑ 
δηΐπὶ ταϊπππιῃ δϑὲ, Ὡθατπι6 δοογθῖο: Ἀ8πε δά ἀδπατίαπι δηὶτπι ἰπογ- 
ταθηΐα πυπιογὶ ἔδοιξ. βὲ δυΐοτῃ πὶ ἰη βπίτππι δὲ σοπεγαγίο τπιοάο αἴχαδ 
αἰϊ! ἀϊουπε. ἢοπ δαῖτα 1 68ὲ ᾿πβπίζοτο οὐϊα9 181] δϑὲ οχῖγα, 8εἀ 17 207 
οὐΐυ9 αἰϊχαϊά δεῖωρθγ εεὲ εχῖγα. ουϊαδ μος ἱπάϊςίαπι εδὲ: πδαὶ εἴ 
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ΔΠΠΌΪΟΓΏσα 604 “οὶ ραΐα σατϑηξ, ἱπβοϊίος Ποπιΐηεε ἀἰοαπξ, φαΐα 86 πὶ- 
Ῥῦτ δ᾽φυϊὰ ἐδὲ εχίγα δυχαεμάμγα; μὲσ δἰ! ὰ ἀΐπεση ἴδε β 4παι- 
ἄδτι, οἱ ποῦ ργορτίβ. οροτῖθι δηΐμα εἰ πος παπάθδπι ἰάθτα ἱπδαροτ 
φαταὶ. ἰῷ οὐγοαϊο γεγο μοὶ [2 βὲ; βεὰ δετῖρες φυοά ἀείποδρϑ βαπιῖ- 
ἴυτ, ε58 δοΐυτα αἰλιὰ, ἱπβηίταια ἰφίϊατ τὰ δδὶ ουΐα8 ϑεπιρεῦ αἰϊφυϊά 

ἐλ ταϊϊζοπα φυδηιλ αοοἰρὶ ροΐεδξ: οπΐῃδ γθγὸ εἰδὴ ἐβῖ εχῖγα, 
Ἢ 3 Ῥεγίδοϊαιῃ 8ς Ἰοίππι. Ἀθο πδίῆαυε Ῥϑοῖο ἰοΐατα οοπραουϊπιιδ 

10 ἀοβηίγα, τοΐπτα ἀἰσεπῖθο ἰά. δ686 οπίαϑ πὶϊ ργογρηδ αρεϑὲ, αἱ ποιηίπειβ 
τοῖαπι δαῖ οἰεἰεἰϊατα: αἴχας αἰ φυοάᾳαε, δἷο εἰ Ιὰ φυοά ρτορτίε ἴο- 
[πχὰ 988, γαἰπεὶ τοξατῃ ἰρϑάτα ουΐσα αἰ Ἀ1]} εϑὲ εχίγα ουϊαδ υϑγὸ αἰΐα 
φυϊὰ ἀθεδὲ, ἰὰ, φυϊεχαϊὰ ἀρεδὲ, αηίνεγθυπι ποὴ 6ϑξ, ἐοΐῃπι δα ΐεμι δὲ 
Ῥετγίξοζαπι δαὶ ἰάδτα μϑηΐπιδ δαμξ, δαὶ παῖιγαπι βηἰπιαπι ΠΡ επξ. 
Ῥετγίδεξασῃ γ6γο πἰ} 1] δδὲ ργοτγϑι φιοή ποη Πδρεαῖ βπθια. φαοοῖτοα 
υἱδπάππι δὲ τποὶϊιιδ Ρατγτηθαϊάετι Νίδ]ϊεδο ἀἰχίδε6. ΐο διΐπη ἱρϑατβ 

τηβηϊζατα τοΐϊυτα Δρεἰ δι, Ῥαττα θη 69 δυΐεια ἰοῦυτ ἀλοιξ 6266 βηιοπι, 
8 τηϑάϊο δεχις ἀἰδέλπδ. βοσὶ ἐπίπα ἤου ροῖϊεϑξ εἴ ἰπβαΐξαπι οππὶ Ἰοῖο 
δοὸ Ὠβίνεγθο ρεγίπὰθ δἴφαθ οἱπὶ ᾿ἶποὸ ἐϊπατα πεοίϊαϊωτ. ἤδη δῖπο οἱ 
Βδης ργαθοἝαγαπι ἀς ἱπβυϊῖο οσοπάϊοϊοπετα δοοἰρίαῃ!, οπιαία, ἰπ χάδια, 

20 ἔρδιιτι σομίπογε, δὲ πρϊγοσϑαμ ἰῃ 86 ἶρ80 σοταρίδοῖ: παραὶ δπῃ 
ἰπε τα ἀΐπετα χααπάδτα δὰ ἐοΐππα. ἱπβπίμοτα ϑπὶπι πιατογία ρεγίεοιο- 
πὶϑ τπδρηϊτα ἀἴπ18 οδὶ, εἰ ἰὰ φαοά 688 ροΐϊεπα ἰοΐπτα, οπ δοῖα. εϑὲ 
δαυΐοπι ἀἰνί δι 8116 δὰ ἀϊπιϊηπέοποτῃ εἰ δά δἀάιιοηοτα ςοηἐγαγίασα, 0 
Φαπιχας αἴχπε βαϊϊαμα πὸ ΡΕΥ 86 868 ρεγ δἰϊυὰ; εἴ πο ςοπεπεῖ, 
δεἄ αἱ ἱπβπίξιτι εδῖ, ξου πείοσ, φαδρτορίοσ εἰ ἱξποίατα 6ϑὶ 68 γᾶ- 
ὕοπε φαὰ εδὶ ἰηβαϊτωπι: τιαῖθτια ἀδιῦσας [οτταδια πα μαρδξ, 4ΌδΓο 
Ῥαϊεὶ ραγεϊβ τηδρὶρ ἴῃ βηϊετιση χαδτα τοϊῃς τδοπειι καρίνα. τοαίογία 
ὩᾶτηΠτι6 Ρᾶτϑ δϑὲ ἐοὔτια, ρετὶβά 6 ἃς 868 εδὲ ἃεπεδε δἰδίπδθ ρᾶσβ. ΒΆ: 

80 δὶ ἰπ τερυϑ δεπδίθ ΠΡ οοπτίπει δὲ ἐμ: Πρ Β}ΠΠ 8, οὔατα ἰρϑηπι τπδρ- 
Ὡθηι εἴ ρϑγστιπὶ ΘΟ πεΓΘ γθδ ἱπι Πρ ῖ166 οροτίεραῖ. δὲ αρϑαγάυσα 
««δἱ ῥχοίδοϊο ἃς ἱπιροφίριϊο, ἰά φυοά εδὲ ἱξποίατα αἰφας ἱπάεβηϊξαιν, 
ςοπτίπεγε ἃς ἀεβαηΐγε. 

7. Αἰχυὶ σαπι ταϊΐοπς εὔδαι κι αἱ ἰὰ φαΐάετη χαοί ἴῃ κἀἀϊέίοπα 
σοπείδεϊξ, ποι νἱ ἀθαῖοτ 6866 δἷς ἱπβηϊξατα τὰ οἴππεια ὀχδαρετεῖ τηδροί- 
πιάϊποιι, ἰὰ γδγο τωι ἷπ ἀϊνίϑιοπε οοποίδιιξ, ἱη Ἀηἰξαπι 6586 ἰδιϊ5-΄ 

ὃ ταοὰϊ υἱάθαῖαγ. ἱπῆπίπιπι θπίπι ἰαϊαν ρετίπὰβ δἰμ6 πιαϊεγία οοπε- 
ποῖα, ἔοτταϑ δυΐοτα οοπίμοῖ. οὔμα γϑίοπο δἰϊδτι δοοί αἰ, ἰπ ππταθτῸ 
φυΐάοτι νεγϑαϑ8 ταϊαπ8 τηϊηϊπηατα 6886 ββειη4ιθ, Ὑδγϑαδ δυΐέτη Ρ᾽Ὸ8 
Οπιποπὶ δεηΡοΥ τηὰ ἰπἀίπεια Ἐχϑρογαγθ ἴα τααρηϊ ἀπο γεγο 
οοπίγαγίμπι, νϑγϑὰϑ ταϊπθ ααϊάοπὶ Οἰππεῖπι πιαριϊταἀϊῃοια ἐχϑαρο- 
ΣΑΥα, ὙΘΓδι18 ἸηΔΙῺ8 δὐΐοῖι ΠῸΠ 6886 τηδρυϊζαάϊποτα ἰπ τι ϊϊαπι. ἤδθο 
ουΐπι ἰϊα ργορέογοα βυηξ, φαοὰ ἱρϑπα ἀπα, χαϊοφυϊὰ ἰδηάεπι ἰὰ οἱϊ, 
᾿βα ἐν ϑἰθέϊ6 εδὲ: μοσπὸ παπι4ᾷε τῆτι9 δὲ βοῖηο, ποῖ τα τ, παπιθγαδ 
δυΐοτῃ δδὲ ππᾶ ρίαγα, φααπίανα φυαθάλπι. χυᾶγε δὰ ἱπάϊνιϑῖθ1]ς δ6- 
ἴατ βδοθϑ86 δϑί. ἀπο οηἷπι δο ἔγί ἀςποπιίπδενα ποιιίηα ϑαηῖ; ἐξ 

ἐ9 οδἴεγογμπι φαϊϑαθα παπλΘΓΟΓΏΤΩ διτϑιϊ: τωοο. γετϑθὰ5 μ]8 διιΐθυη 
Βι αἱ δειαρεγ ἱπιο] Π ραῖοτγ. ἀϊνίϑίοποα δοΐτα χυδρηϊ ἀἰπῖ9 ἀπας ἰπ 
Ῥατῖοδ δε4αδ 68 δππὲὶ Ἰπβηϊίδε. χυᾶγε ροϊεπίία φυϊάδτι 6ϑὲ, δοῖιι ποῖα 
εοἴ: δε δεῖηρεῦ ἰὰ φαοὰ δοοὶρίτυτ, πια εἰν ἀϊπδει οσηπθῖ Ἔχϑαρογαξ 
ἀεβπίξαμι. ὁεἃ ποῖ δϑὲ δθραγαθ ας 15 παυιεταϑ ἀἰνἰϑοπίθ, πος ἱηΆ- 
πο ρεπιβαπεῖ; δεὰ Βὲ εἴ φυετιβάτηοάαπι ἐδταριιδ εἴ ἰρδε παπιοττι 
ζοιδροσίδ. ἴῃ πιαρηϊπἀϊπίθα5 δαΐοπι οοιμγαγίαμα δδῖ. πῶ ἀἰνιἀϊτας 
χυΐάοτα ἰπ ἰαβηῖτα οοπιίπασπι ἰβϑαπα; σοσδι πιϑῖα 8 δΔυΐοιη ὨΟῺ 6δξ 
ἱπβῃϊἴαπι : φιδηΐπμι οηΐτα οοπεριε ροΐθημα 6656, ἰδπίτχη εἰ δοῖι 6886 
ςοὐιρὶε. υᾶτε οαπι ἱπβπϊίαπι πα ]ΐαπα δὲ δθηδρ1] 6 σογρυ8, ποὸπ 

20 οοπαυριι ἀεβπίϊε ταδρτϊταἀϊηἰς οἸαπὶθ Ἔτϑαρογαίίοπαοπι 6666. δἰϊοψαῖ 
ταδῖτι8 σο]ο αἰ χυϊὰ οὐτξ. ἱρϑαια δαΐθτα ἰμβαίτηπι πιο δὲ ἰάθπι ἴῃ 
Ταοχ πιλρηι ἀπε δέψῃθ ἔδιηρογθ, αὐ ἅμὰ φυαοάδιι παῖπγα. δεά 
Ῥοειετῖαδ ἀἰοϊϊαγ ΟΡ Ῥτὶῃ 8. συδὶατὶ τβοϊὰ9 φυϊάσπι ἀϊοϊταν ἱαβηΐξαδ, 
φαΐα ῥυΐῃϑ ἰϊα ἀϊοίταν τπδρτίτἀο δαρογ πὰ Ἀὲ χποῖῃϑ, εἴ 4ιδε δ[16- 
ΤϑῖΓ δαξ δοσγοβοῖξ, ἰδωρα δυΐετα ργορῖεγ πιοΐατῃ. δίχαε πῦης 4υΐ- 
ἄεπι πὔταιγ Ἀΐδοε: ρορίογίαϑ δαΐετα δὲ αι ίάπαπι δἱξ Βογασῃ ὑπαπι- 

οάφας, δὲ οὔτ οπιπὶδ πιαρτιίζκαἀο αἰἶν δ: 8.118 δὲ 'π πιδρτιααΐπεδ, 
ἴσεγε δηϊξετπαγ, δἴχαὶ πϑαὰδ πιβεοπιδιοοταμι σοπῖοπιρἰδιοποια 

εἃ ταῦο δυίεγί, φαδα ἱπππίτυπι μος ρδοῖο 6 ταβήϊο το] ]ἴε, πὶ δά ἰη- 
30 Ἑγοιπθπῖαα δρδαὶ δοίτι πε ἰγαπϑι 06. ὩδαῸδ Θπἰπὶ ππης ἰρ80 ἱὰ- 

ἀϊρειὶ ἱπβηΐτο, πεχαθ αἱαμίατ, 868 Ἰδηίδτη βοίυπι ἰΐπεᾶπι ροβιυϊδας 
παδπίππι νοΐαπὶ Ἀηϊϊατι; αἴχψθε φαδηίδταν!5 δἰΐαπὶ τπαρειτπάϊπετα 
εαήεω ἀἰϊνίάεγε σαϊΐοπε, ψαὰ αἰγίδα εδὲ σηαρτίπιάο τηαχίπια Ἰἰςοξ, 

ῬΗΥΒΙΌΛΕ ΑὐΒΟΌΙΤΑΤΙΟΝῚΒ ΠῚ. ΙΥ... 

ἄπετε κὰ οεἴεπάεπάσπι χαϊάστῃ ἐΠΠ 0 ραοῖο πἰ ἘΣ] τεΐετε ῥτόγετεὶ Θο88 
δυΐει ἰρϑάσι ἰπ [ἰδ δϑὲ τπδρη πἀϊπίθαα, 4πδε ἐπ τέσ σαπὶ ΓΟ δ. 
οὔτ γδσὸ οδῦϑαε ἰδ φαδίϊθοτ δἰπὶ ἀϊςποῖας, ραϊοὶ ἱπβηϊϊαση τὰξ ππνα- 
τἸογίδιν οβπδδμι 6886, οἱ 6848 Τουίάεπὶ ἱρδὶπδ ρτινδιοπδι 6886, ΡΕΣ 56 2}8 
δυΐθτα δι ρίθοίατα σΟὨΕ πυστη ἰρϑαπι ἴααδ δεηδὶρι]6 8856. Ἵϑῖεσὶ 
εἴδατα οὐαποδ ἰρ80 ἰπβηϊίο οἱ πιαῖογία αἱὶ υἱἀθπίασ. ααδρτορῖετ εξ 
Δρδαγάστι δδὲ β68η9 ἰρϑυτα ἰὰ ε526 χυοά οοπεηοῖι, δὲ ποῖ ἰά φαοὰ 
εοπεποϊοσ, ἀϑδογογα. 

8. Αἱ εἶπα τοδῖδξ δῶ δοίνεγε γα ἴοπο, χυΐϊρυϑ ἰ βπϊξατα ἨῸΒ 
δοΐπτι ροΐεηθα, δεὰ υὧξ ἀεβηίξαπι οἰίαιη ε56ε υἱάδεαγ. ρᾶγίττη δτιΐτο 
Βοὺ δαπὶ πϑοερβαγίδθ, ρᾶγεσα γεγο συ δϑάδιι ΟΡ δε ϊίοποϑ ἃἰϊδ8 ΒΑΡ δας. 
Βοη επίπα, τι ξεπεγδῆο ποη ἀεβοίαϊ, σογρϑ 6886 δεη5ῖ81]}6 Ἰωβοϊταιω 
δεῖ πεοαῦδα δῖ: ροϊεϑβϑὲ εηἰτῃ δίίδυῖτιδ σογτα το βΕΒΟγο δἰξουῖ ι0 
ει86, δἷ πηϊτητα δοῖ υπίνθγθαπ. ρτγδεΐογεα ἴαπβεγε δας βηϊτα ἐδ 
ἀϊγετοα σαηξ. πδπὶ ᾿Π]ὰ φυίάοπι δὰ αἰϊχοϊὰ εεὲ (οπιπα δηΐτο φαοά 
ταηρίϊ, δἰϊφαϊὰ τδηρὶι) αἴχαθ δοοιάϊι αἰΐουι βηϊέοττιτι βηϊξιιτι ἀπῖσαὶ 
ὯΟᾺ εϑὲ δά αἰἰχοϊά, πϑᾳυθ Αἰ πὶ φυοάν!8 δἷπε 110 ἀϊδογταϊπ φαοὰ- 
τὶδ ἰδηραῖ. αἰχυϊ ρδγαβϑυγάυτ εδὲ ἱπιθ]δοίοπ ογθάεγθ. ΠῸΠ ΘΗΠᾺ 
ἐπ τὰ δὲ ἰρβε δχοθόβδυδ ἃίαυε ἀοίδοϊαθ, δεὰ ἰπ ἱρεα πιο δοϊίοπα. 
Ὥδπὶ ροϊεαὶ υϊϑρίαπι Ὀπαπιυδιηαιδ ὨΟΒΊΓΟΙΩ πιδΟγοτα απιᾶτα εξ 
ἱπεεὶροτε, δυρθηβ ἰρδπι ἴῃ ἱπβπηυτη. δ ποὴ ἰάδο φαϊβρίδην πο- 
εἰγυτα ἐχίγα οἰνὶ ἐδίθτα ϑϑῖ, δαὶ ἰαπίδια τααρηϊτυἀϊποτα απαπι μαΡειθας 
ἐχϑυρετγαῖ, φαὶᾶ ᾳαϊορίαπι δὶς ἱπεο  Πρὲῖ, δοὰ φαΐα 6ϑὲ: δος δυΐθιι δὸ- 
εἰάϊες ἰδρυς δαΐθμι δὲ ταοῖπδ δθηΐ ἱπβοϊϊα, οἱ ἰθτθ ]Θοο, 60 ΠΟ 49 
εγηιαπεηΐε αυοὰ δαγαϊϊατ. ταρρτὶ πο γεγο πέος ἀἰνίϑοπο ποχαϑ 

ἱπογθτωθηΐο ἱπῖεὶ]ρῖ Β}}} 6ϑὲ ἰηβηΐϊα. δβεὰ ἀδ ἱπβηῖῖο, φαομπᾶσω ρδςῖο 
δἷϊ εἴ ποι εἰϊ, εἰ χφαϊὰ διξ, δδξϊβ ἰατῃ αἰχίσιπα. 

ΙΥ. 
1. στ καΐοπι ἂς ἱπιβηΐτο, οἷο ἀ6 Ιοθο πεϑειϑα δεὲ ρἩ]οδορῖπαι 

ΠΙΆ ΉΓΑΪ6πι, δὲ πδοης, εἴ εἷ οἷϊ, ποτα δὲ ταοάο φαϊάσας οἱξ, εο- 
ξποδσθγα. ἤδη Οἵἤπο8 δὰ απ86 ϑαηΐ, αἰϊου ρὲ 6856 εχ σιπιδηξ, χαὶὰ 50 
Ἰὰά φαοὰ ὑοὰ εδξ, παεχαδπι δδῖ, πρὶ πᾶσῖαια Ἀἰγοοσαγυαβ δαϊ θρμἰπχ ἢ 
ἐοιατηυπὶδ σποας τααχὶπηα ἴῃ ργορτιϊδϑιημια τηοῖα8, 4αεπὶ [410 
πδαν ἀρρεἰἸασαβ, ἰοοο δῶμα ἀςοοπιιηοααΐυτ. σοπαρίτγεδ δαξοπ ἀυδὶ- 
ἰλιίίοπει εἰπεγριηῖ, φαϊάπαυν δ ἦρεθ ἰοοῦδ. ποὴ δαῖτα ἰάδοτα δχ οτῖ- 
ΒΪΡὰδ φῃδε ἰρϑὶ οοχηρείθπξ, σοπίεπιρ]απιὶ υἱάειτιγ. ῥταεΐεγθα αἰδὶ] 
ΔΒ αἰϊϊδ δὰς ἀμί ϊαῖαπι ἠδ ἱρθὸ δαὶ ἱηυδηΐαπι μαβοτουδ. 6886 δα ΘΙ ὃ 
Ἰἰοσῦπι εχ ἐγαπδίδιϊοπε ραῦδτο υἱάδίαγ. ἀθὶ πδυῦαθ ἡπης δϑὲ ἀπα, 
Βίο ταγραϑ δϑῖ δὲτγ, πο εβγϑεϑα 1116 Ἰαπάθαια εχ γ836. ΠΟΣΒΌΠΠθδτα 
εἴϊαπι εὐπάοτα ἰοοαπι αἰϊαὰ σογρὰδ αυϊρρίδια οξουραῖ: μος διξοτα 
δ ἰϊ5 οπιπίθυϑ 4αλ6 ἱπεα πὲ αἴηαο πιαϊαπίιτ, ἀϊνογραπι 6986 νά οἴατ. 
ἰὰ 400 πᾶπῖας παης 6ϑϊ δέγ, ἴῃ 60 ρῥτίιϑ πογαὶ ἀπ. φύδγε ρδαῖεξ 
Ἰοσῦχα δἰ τεσερίδουϊατωῃ ἴρϑαπι αἰϊθα χυϊὰ 6686 δ υἱτίεφας, Δὰ φποά 
εἴ εχ 400 δαπὶ ταυϊαῖΔ. ργδείεγεα σογρογῶτα παδιπγαϊ απὸ ἴσας εἶτα - 
ἡρίσθαν οὐ ἱρπὶς ξογγᾶς δο αϊϊαπι, ἰδτίοτεα ποη ϑοἰατη δἰιαυϊὰ 6886 10 
οςυπι, δε ὰ εἴίαμι ἤάθογα φαδηάδτα ροϊδηϊίδσα ἱπάϊοαπι. ἔδσιατ δηΐπε 
προπιφυοάφας δαππι δὰ Το, δἰϊαὰ δάγδαπα αἰϊαὰ ἀδογδῦχα, πὐηΐ 
Ῥτοβιθεαΐας. μδδο δυΐεχα Ἰοοΐ δαπὶ ρατίδε εἱ δρδεῖδα, δ ργα ἰδῦδσα. 
ἃς ἱπέγα, ςεἴεγαεαας υδίίθον αἰζεγεητῖδθ. δαπῖαας δες, ἀεχασια 
ἰπαφθδτα αἴσαε δἰπι σι γάτα, εἴ θα Ρ Γὰ 8ο ἰπίγα, ποῦ δοΐυπι ποδίτα εχ ρᾶστε 
(αἀ ποϑ δηΐμπι ΠΟΣῚ δεῖαροσ εὐ ἰάδηι, δὰ ἄϊ, πὲ νογεπιησ, ροσϊποιεὶ 
φιοοῖγοα δ86ρε ἰάετι ἀδχέγωμπι δὶ δίᾳαε δἰῃἰβίγιμι, εἴ δαρτα ἃς ἱπέγα, 
δξ δηῖε οἱ τεῖγο), 5δ6εὰ εἰΐατι εχ 'ρβὰ παίαγα, πϑὶ ἀϊβεϊηεἴππι δϑὲ ϑδοσ.- 
δατα πμαπιστπιοάααθ. ποῦ επίαι χφαοάνί9 68ξ ἰρϑῦτα διρτα, δοὰ 1ὰ 
400 [οτος Ἰρῃΐβ8 δος ἰανβ. δίπα το δὲ ἰηΐτα ἢοπ 6εδὲ φαοανίε, δεὰ ἰᾷ 90 
410 δα 4πᾶεὲ ροπάπϑβ μαρεπὶ δὲ ἴεγτεδ βογβιαηξ. ἀηιρης ραϊεὶ δες 
ΠΟ δοἰμπι ροδἰτίοης δεά νἱ χυοχας ἀιίτοττο. ἱπάϊοδμς Ἰά ἰρβῦτα εξ 
τοδί ειηδίϊοα. πᾶτε φῃ οἱ ποῦ δαπὶ ἰπ ἰοοο, ποβῖγα ἴδυιθσι ροσί ομδ 
ἀεχίγω ἰδεναχας μαρθηῖ, πὶ 81] ᾿οττιπὶ παρ θηϊτα πᾶίαγα, αξ δοΐμπτα 
Ῥοϑίο ἰρδογττι ἐπι Πἰραῖαγ. ῥγαεΐεσθα χυΐ υδουατῃ 6456 ἀἰοπαξ, ἰο- 
οὔπὶ δϑδογιμΐ 6886. γϑοῦσιη δηΐτὰ ἰοστβ εὐὶξ ϑ8Π 6 σογρόσε Ἵᾶγδδ. 
Ἰοουπι ἰρίταν αἰϊᾳφαϊα 6886 ργαθῖθσ ςόγροσα ἰρδᾶ, εξ οἵπε φοῦραβ 956.- 
δἰ δὲ 16 δεϑὲ ἵπ ἰοςο, μεσ ρας φυϊδριαπι δᾶπα ρηιλρὶξ. τεοῖθ εἴλωτα 
Ἡεδίοάυς νἱἀοριῖατ ἀΐςσοτθ, ἔδοιθπβ δἀπΐθ οπῖπὶδ οἢ8ο8. ἀϊοῖξ δΐτα 30 
“ἀπῖθ ομδοϑβ, ροδὲ μος [βδοϊα δδὲ ἰδιἰϑοῖπια ἐθ}]ας," ργορίετεα χαοά 
Ρτίπιητα τεσθρίδοαϊυτα Πἰδοα 4πδε δηπὲ [αΐδδε οροτίεβαῖ, φυΐα ρμα- 
ἰλραῖ, ὩΣ πιὰ, σπποῖα δΐοιδὶ διϑ8 χα ἱπ ἰοοο. φαοάϑι ἐξα δἱξ, 
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αἀτοίτα 1. χπαοᾶατη ἱροίπα ἰοοὶ υἱϑ εὐῖξ, δὲ οτωπῖδυς ργῖίοσ. φαοά 
δοΐηι ἰἰὰ 66 Παρεῖ υἱ δἷπο 'ρδο φυϊάεπι σείθγα πεαπθαπὲ 6288, ἰρϑυτα 

209 ἀαίοπι οἶπα οεἰογὶδ 81}, 14 ργίπιυπι οσαπίυτι 6886 παςθδ8ε εδὲ. ἰοοῦδ 
πΐπι πὸη ρεηξ, εἰσὶ εβ φῦδε ἴῃ ἰρθ0 συπὶ ςοττατωρδηζας. Ψδγπι εἰ 
εἰϊ Ἰοου9, Ἔχ ϑδιξ σοπίμαο ἀιθἰτδο φοϊάπδτω δὲ, υγαπα πιο ]ε8 ςοσ- 
Ῥοτίς αυδεάδτη ὧπ αἰΐα φυϑδεάαπι παίωγα. δβῖ δηἰπι βθπῦδ Ἰρϑῖι9 
ΡΥΐπιο φακεταπάυπι. ἱείτατ μαρεὶ χαίδεπι ἀϊπιεπδίοπεθ ἴγεϑ, ἰοηρὶ- 
ἐπάϊηοπι, ἰαἰϊτπάϊποπι, δἰ τὰ ἀΐπουη, φοθυ5 οὔτ ἀεβηϊξατ πἰπιίττιπι 
φΟΥΡαϑ. αἱ ἰοῦσι ἱπηροϑϑίθ! 16 εοὲ 6886 οογραθ. ὀγππὶ επίπ ἰπ 6ο- 
ἄδτα σογρογὰ ἄπο. ργδεῖεγθα δὶ ςογροσίϑβ δῖ Ἰοοῦϑ δὸ γεςερίδου)υ, 
Ραϊεῖ εἰ “υρεγβεϊεὶ εἰ τε σαογασι Ἀπΐαπι 688ε : εὐ άετα επὶπι δοοοτα- 

9 πιο δίας γαῦο. πᾶῖπ Ὡδὶ ρτία5 εγαπὲ δῃρογβςοῖε βαυδο, δῃρεγβοῖεν 
ττι 805 δτὶϑ ἐγσαηϊ. δὲ πΌ Ϊὰ αἰ Π γεμεδ ραποὶὶ ἃς ἰοοὶ ραποῖ!. 4θᾶγα 
εἰ Ἰοοηδ ποῃ εϑὲ ἀϊνεγθαβ δὴ Βος, 6406 ἃ ςεϊεγογαπι 0}10 ἀΐνεγστιϑ 
δεῖ; πᾶς 4υϊεσυᾶπι εϑὲ 'ρ8ε ργδεῖεσ ἀπυπιφυοάχας ἰδίογυτι, χαϊὰ 
επίπι Ἰαπάεπι ἰοςαπ 6886 Ροπαπιοδί πεηθ δηΐπι δἰ δεταεηΐππι πΕαπ 6 
ἐχ εἰδινθη 8 δὰϊ σογρόγεὶδ δαὶ ἱποοτγρογεὶδ 6886 ροϊεϑῖ, ἰαίοπι Πὰ- 
Βοπ5 πδίπγατω. πῶτῃ τηδρηϊξι ἀΐηεπι αυϊάεπι Ἠαρεῖ, π]]Ϊαπι εδὲ δὰ- 
ἔδαι ΠΟΥΡΌΣ. ἂἵ Θογροτγοτα αυΐάδτα δθηδι Β Ότα εἰ οπιθηῖα σογρογα 
δαηῖ; 6Χ ἱπι6 || αἰ ]Π 0 Ὲ8. ἀηΐεπι εἰ οπιθπεῖα ΠΏ} 1ὰ Αι πιαρτ τσ. Ρταο- 

40 ἴετεᾶ οὔϊαθπατ γεὶ οασβαπι ἸοΟΌπι 6866 αυϊδρίαπι Ροπαὶ ἡ η8}1ἃ εδαἰπὶ 
ἦροῖ οδυδαγιπι χαδίϊθος σοτηρεῖξ. πεάας δπὶπὶ πὶ πιδϊεγία σογαπι ἐδὲ 
ἐδαδα, χαΐρρε ἐσ 4φῃὸ πἰμὶ! οςοπεῖθι; πεᾷὰς πὲ ἔοτιια ταϊΐουε, πεᾷτις 
τὶ βηΐδ, πους τα8 Ὁ}19 ππουεῖ. ργδεῖεγδ οἱ 'ρ8ε, δὶ δῖ υππι φυϊὰ 
δοτζῶπι 7π86 δυπὶ, 4] ὶ οτὶϊ. Ζεποπὶβ πδιαυς ἀπθιϊαεῖο γαϊϊοποῖω 
δἰίφυαπι 4πδεῦϊξ. πϑπι δὶ οππθ χποὶ εδὶ, οδὲ ἰῃ ἴοοο, ραϊεὶ Ἰοοῦπι 
4υοᾳῃε 6556 ἰοοὶ; δίᾳφῃε Βος ἴῃ ᾿πβπίταπι δοὶ δίς, ἱπεῦρετ δἱ οἱ δὲ 
Οἴμπα ςΟΓΡῸΣ ἴῃ ἰοοο, δὶς εδὲ οἴ οἵππὶ 'ἴπ ἰΙοοο φοτρῶϑ, φαοπᾶσι ραοῖο 
ἀϊσοπιος ἂς 18 φθδε δοογεβοῦμεῦ πᾶτῃ δἱ ἰοσυβ οπΐαϑαυς πεαὰς πιΐ- 
ΠΟΥ οϑὲ ὨΘαῺδ τρᾶϊογ, πθοθῦδα δϑὶ πὰ οὔπὶ ἐρδ8ἰ8 ποτα θηΐα ἸοοΏτα 

30 ϑυϑοίρετο. δχ ἴδ ἰξίτπτ πο δοΐαιπ αυξδηδπι δἰὶ Ἰοςα5, δεὰ δ εἷξ, 
εἴαιι ἀυβίϊατε ἤδοθϑϑε 68. 

2. Οὐπιὶ δυίεπι χποάάδτα μετ 86, σαοάάατῃ ἀϊοαΐατ μετ δἰϊυᾶ, 
εἰ ἰοςαδ δ]ΐκιβ δὶξ οοτησαπηΐθ, ἱπ 480 συποία φογρογὰ δα, δ]ῖπι8 ῥτο- 
τίϑ, ἴῃ πὸ ρτίπιο φαϊρρίαπι 698 (πδπὶ ἔπ παης 68 ἴπ σϑεὶο, φυΐα 

ἴα δέχ 68, χαὶ φυϊάδπι ἴῃ οδεῖο δδὲ; δὲ γΌγϑθαϑ ἰῃ δέγε 68, χαὶα ἴῃ 
δ ἰοττὰ δο; δὲ ἰῃ Βδο δίνη 1 ταοᾷο, χαΐα μος 66 ἴῃ ἰοςο, χαΐ πὶ] Ρ]Ὲ8 

ἀιᾶπι δὲ οοπΠ πε) --- συγ ἢδες ἰρίτυτ ἴτα δἰηϊ, δι φῶς Ἰοςὰϑ ἰὰ 51: φυοὰ 
Ῥτίταυτα ππῃπιχαοάσας σοΡογιπι οοπεϊπει, βηἷδ ἱρδε χαϊάατα οτίξ 
Ῥτοίεοϊο. ἀῦαγα ἰοςὰϑ ἀπιυδευϊυϑαθα ἔογτηα 6686 υἱάθρίϊυτ, χα 
τηδρηϊϊυ ἀο τοδιογίδαυας πιαρηϊτπήϊπ18 ἰεγταϊπαῖογ. δες δηΐπι ταὶ 
οὐΐπθαθε ε8ῖ βΒηΐ8. δἰφυε μος φυϊάεπι τηοάο σοηϑὶ ἀθγαπηθυδ8 ἰοοῦϑ 
πηϊπδουίυϑαιε ἔογπια 6889 υἱάεϊυτ, ὡξ δηΐοπι ἱπιει τ δι ]ητη τααρτίτα- 
ἀλοῖθ ἐ286 νἱάοῖατ, πιαϊογίθϑ. ἤος δμὶπὶ ἃ πιδρηϊἀΐπ εδὲ ἀϊυθγδητα, 
εἰ 6δὲ ἰά φυοά ἃ ἔοττηα σοπείποιων ἃς ἑεττηϊπαῖογ, υοἰαξ ἃ δηρεγῆςίε 
τοττηϊῃουα. ἰδ]α δπΐοπι οϑὲ ἐρδὰ πιδῖοτί δ, εἰ ἰά φυοὰ τεττηΐπδ οαγεῖ. 

10 πᾶτε οὐπὶ δυΐετίησ Ἀπὶδ ἴστε αἰζεοῖας ἃ ρα, 181} Ῥσδεῖεσ πιαῖο- 
τίδτι τεδῖαὶ. συδρτορίοτ εἰ Ρ]δῖο ἴῃ Τίπιδδο πιαϊοτίδιη εἰ τεςερῖα- 
ουΐοτι ἰήεπι 6686 ἀἰοϊξ: δυδοερεϊνπι οηΐπὶ δὲ σεοαρίδοη στα ὉπΏτα 
6866 ἀϊοὶξ ας ἰάεπι. εἰ χπδηαιᾶὰπι ταδιογίαπι 1110 φηΐάδπι ἰπ ἰοσο 
δαιεερΕνυπι ἀρρε δῖ, ἰῃ ἰδςε σεγο 4πδε ποη δογιρίδε δεπίθηϊδε 
ΠΌΠΟΙ ΠΟΥ αἰΐο πιοάο, ἰοσττη ἰδιθδη εἰ τϑοθρίδευϊηπι ἰάθτα δθ- 
δοτγοϊξ 6886. ὈΠΙΥΟτδὶ πᾶῖπσαα ἰοοητα αἰαῖ 6886 ἀΐσαηξ; Ηἷς υθτὸ 
αυϊάπαπι δι: ἰοοῦδ, ἀΐςογε δδὶ δρρτεββῃϑ. πιο δηΐθαι ὃχ ἤΐἴδο8 
ςοπϑι ἀδγδαῖδπ, αἰ ΓΆ.11ε ε8δεὲ υἱάθρίτογ, χαϊάπαπ, εἷϊ ἱρβεὲ Ἰοοῦϑ 

20 ξοβθοδοογα, δἱ πἰγατανῖθ ἤόστιτι διϊ, οἶνα ταδίεγιδ δὶνε ἔοστθᾶ. πᾶπι 
Βδθὸ δὲ ϑυπητηᾶτη παροπὲὶ ςοπίεταρί δἰίοπεπι, οἱ δεουβιπὶ ἃἰ τδττιπι 
δἷης δἰιογο ἔδοι!α οορποϑοὶ ποι ροΐεϑί. δὲ γεγο ποῃ εσὶ αἰΐβοι!ο υἱ- 
ἄετε Ἰοσῦπι Ὀΐγπταν!δ ἤογῦτα 6886 ΠΟῚ Ρ0886. Π64ΠῈ δῃΐχῃ τηραϊοτία 
πεπα ἔοιτηα τῇ γῤψῤνᾷ ἃ ζ6. ἃἱ Ἰοου8 δεραγαγὶ ροϊεδὲ: ἰπ 4πὸ πϑτη- 
4υε εζαὶ δᾷξ, ἴῃ ἢος ΤΌγϑαϑ δϑὲ 8408, υἱοϊβϑίπι ἢ 1866 815] σε θπερυθ; 
βρμίδ δ Ὲ σογρο γι 91 πη ἴδ τ, απ ἀἰχίμναδ. φυᾶτε ΠΕ4Ὸδ Ρδγβ ἐσὲ 
πα Βαδιταδ ἱρδθ ἰοοῦϑ, δεὰ ἃ φυδθε τὸ ϑεραγαθ 18 εϑῖ. εἰεπίσα 
4αδ]ο εϑὲ γα, ἰα]ς φυϊὰ 'ρβε ἰοσῃβ 65858ε υἱάδίαγ. υβ5 δηΐπι ἰοςῦϑ δεῖ 

30 ροΐοθη8 ἐγαπδίεγγι. δὲ υδ8 π|}}} ἐσὲ οἷυβ τεῖ 4πδ6 εδὶ ἴῃ 'ρ8ο. ἰοοπὲ 
ριον σὰ απίάεπι οϑὲ ἃ τὸ ϑδραγαθὶ 8, ἢος ἔογπᾶ 8ὅ8Πη6 ΠΟῸῚ 68. 
480 γεγο οοπεπεῖ, μος ἃ τιδἴοτία δϑὲ ἀϊνετδα8. υἱάδθὶογ ἀπίετα δε ΡῈ Γ 
ἰά φυοά εδὲ ἴῃ ἰοςο, δἰᾳηϊα 6866, εἰ ἐχῖγα ἔρδῦχω δ᾿ χυϊά αἰϊα ἃ εθ66. 

ῬΙαδῖο ἔδπιεη ἀΐοαὶ οροτῆεξ, δἱ ῬΑΤΌΤΩΡΕΥ Ἰίοθαξ ἀλκτδαξ, σὰν ἔοτπιδο 
ΒΌΤΩΘΓΙ4πῈ ποη δἰπὲ ἴῃ ἰοοο, δὲ ἰοουϑ εδὲ ἰά χυοά δεῖ ραγέσορα, εἶτα 210 
τοδρτυπι δἱξ {ΠΠπ4 εἰ ράγττιπι, βἶνε ταδίεσίεδ, υἕ ἰπ Τίπιαθο δρβρτοξ, 
Ῥιδείογεα δὶ ἰοστδ εἰϑεὶ ταδιογίϑϑ δὶ ἔογιπδ, Ζαοπατω ρδοῖο τὸ δὲ 
δαυπι ρογβεγεὶ ἰοσῦπι ἢ 6886 δπΐτα ἰά ἰοςτβ ποῦ ροϊεδὶ, ἃά φυοᾶ ποδ 
δὲ πιοῖΐο, εἰ αυοὰ Βδθοε αἰ }ἀγεπίδαβ, δορτα ἴῃ τιλτῃ ἃς πέτα, πδῷ 
Βαρεῖ. χῦαγε ἰοοὺβ 'π 1ω]θυ8 εδὲ χαδογεπάμβ. συοάδὶ ἴῃ ἰϑμῶ τῷ 
Ἰοοῦβ ἱπεϑὲ (ποῖ δηΐῃ οροτὶες, οἱ δϑὲ τηδιογίεα δυῖ τοτται) ἄΐοοαι 
ἐπὶ ἰπ ἰοοο. πιπίδιυς δηΐτη πᾶ οὔτ Γὰ αἴχαπε τπουοῖαγ, δὲ ἔόσυτα 
εἰ ἰά φῃοά ἐεπηϊηῖ5 οδγεῖ, εἴ ποι ἰπ δοάεσα εξ δεῖηρεῦ, δεὰ τὸϊ δὲ 
ἦρβα τεϑ. υᾶγα Αὶ υἱ ἰοοἱ 511 ἰΙοςτ. ἱπδάρετ ἕαςϊα εχ δὗγα δὰ ρ6- 10 
τὰ ἱρδε ἰοοῦδ. οογραϑ δηΐπι ἰὰ φαοά εδὲ ογἴππι, ποῦ ἰπ εοάδτα δὲ. 
αἱ υβεπδπι δὲ ἱρϑίῃβ ἰοςὶ σοΥτοριϊοῦ ἀϊοία δαηὶ ἰρὶϊατ εἰ εὰ εχ 
φυΐρυς πεςε886 δϑὲ δ) συϊὰ 6886 ἰοσῖτα, δὲ δὰ συσθὺβ δχ χαὶρηθ ἀθ 
δυβδιδη τα ἱρϑῖθβ αυΐϊδρίαπι ἀΌΡΙΔΡΙΣ. ΐ 

3. Ῥοδὲ Βδδο δυπῃεῃάυτα εϑὲ χαοῖ τηοα 8 φυϊρρίαπι ἱπ ἃ]10 δἢ- 
Εαἴττ 6688. ὍὯΠΟ ἰρίτ ἀἰοϊδαγ τηοᾶο, πὶ ἀϊξίξαβ ἰὼ τοδθα, δὲ Ῥδγθ 
Οπιπῖπο ἰἱὰ ἰοῖο. δ]ῖο, τξ τοῖυπι ἴῃ ρΡαγῆραθ: ποζαθ επΐμι ργαθῖος 
Ῥᾶτγῖες ἐοΐαμι. αἷϊο, αἰ ἤόπιο ἴῃ δηΐμλα]δ, εἴ οπιηΐπο ἰὼ ἤθπεγο 8ρ6- 
οἶεσ. αἸῖο, τξ βεῃὰβ 'π ϑρεοῖε, εἴ οππῃΐῃο ἱπ φρεοίεὶ σαϊϊοπιθ ρβᾳσϑ 20 
δρεοϊεὶ. Ῥτγδείεγει τὲ ϑδηϊϊαθ ἴπ ο δ] 9 αἰααο {τρί ἀϊ8, εἰ οχππίο ἰὼ 
σπαδίεγία ἔοσταα. ῥγαείεγεδ υἱὐ γε8 ἀσδδοοζαχα ἴῃ σεᾷε, ἐξ οπιμῖθο ἴ8 
Ῥτίπιο πιουξῃῖθ. ἱπϑροΥ πῇ ἰῃ ΡοῦοΟ, αἰαθε οἵαπίηο ἴῃ πε: Βος 
Δυΐετι εἰ ἰά οαϊῸ8 ρταϊΐδ οεΐεγα δυηΐ δίαπε βθμὶ. οτηβίυτα το ἃ 
᾿ς ὀβμυταθα ἀϊοϊτατ χαοὰ εδὲ 'π υβϑὲ εἰ οὐθμίηο ἰπ ἰοοο. αἱ επίχα 
ἰς φαϊϑρίατα ἀπ ριδυνογῖ, πῸπι βαὶ υξ. εξ ἴῃ 86 ἷρ80 χυϊρρίαπι εἷϊ, δὮ 

ΜΒ] δἱὲ ἴῃ 96 ῥσογειιϑ, δεὰ οσιῆς χυοάνίβ δὰξ πυδαῦδαι δοὺξ ἰῃ αἰϊο 7 
Βοο δυΐεπι εοἴ ἀπρΠείϊοτ : πὰς ρον σε δαὶ ρος αἰϊτιὰ, πᾶπὶ οὐχ 1 
ἰῃ 40 ε8ϊ, εἴ ἰά χφαοά ἰπ 1|ο εεῖ, ἰοῦ δυπὶ ραγῖοδ, ταης Ἰοΐατα ἴῶ 
δὲ ἴρδο 6886 ἀϊοϊζατ, αυΐρρε οὑπὶ εἰ ρὲ ραγῖεβ ἀϊοαϊωσ, πὲ ἱρῷ, 
4υΐα δυρετγῆςίε5 εϑὲ αἷμα, εἰ δοῖδεηβ, ψυΐα απῖπμα γα οτῖβ ραγῖοθρ8 80 
εἷς. ἀο τα ἐρίτατ ποῚ δδὲ ἱπ 86 'ρ8ο, πε486 δίξατα υἱπατι: υἱμὶ γ80 
ἀο)ζητν εχξ. ἀσρο Ὀδτηφαε, ἰὰ ἰπχάατα φιοὰ ἱπεδὲ δὲ ἰὰ ἰῃ πὸ οδῖ, 
εἰυφάεπι δαπὶ ρασῖεβ. μος ἰβίτατ ραοῖο Αξ πὶ φαϊρρίατα ἴῃ 86 'ρϑο 
,δξ δεά ὡξ ῥυταο, βετὶ πεαυῖΐ!, νεἰαὶ δβεάο δδὲ ἰπ σόγρογθ. πᾶτπῃ 
δυρετβεῖεε εδὲ ἰπ ΠΟΓρΟΥΓα, δοιθπτϊδ υθγὸ ἷπ δηΐτηα. εἴ Ρ6. βδες ατ86 ὃ 
δυμῃῖ, αἱ ἰὰ Βοπλῖπε Ραγῖεϑθ, Δρρει]δῦομεβ μδα ποὺ ἱποοῦξτις Ἀυ:ξ, 
ἀοϊϊαπι δὐΐεμι δἴχας υἱπῦση, οὕτα δυπὶ συϊ 6 πὶ δΘογδῦπι, ΠῸΣ ϑαπὶ ρΆτ- 
ἴδ, φεὰ οὔπι δΌηὶ δἰπιαὶ. φαοοίγοαῦ οὔτα 8ϊπὲ ραγίεδ, οσὶὶ ἐρϑατι ἰῃ 88 
ἷρδο, οδὰ αἰβεάο εδὲ ἱπ Ἠοπιῖπε, χαία ἴθ σόγροτα δὶ, εἴ ἴῃ μοο, φαΐ 
ἴῃ δυρεγβοῖε, ἴπ μας δαίεπ ποῦ μετ δἱϊθὰ. δἴψῃς μδες ἀΐνετε 
δύπὶ δρεοΐε, δὲ δἰϊαπι απἴγδαας παίωγαμπι εἰ ροϊεπ αι ΒΑΡ εμϊ, δῸΡ 
Βοῖοδ ἱπᾳιιατη αἰσὰς ὙΠ: δὴ Β6Ωπ6 ἱξί τον ἱπάποιίνε οοπϑιδγωηΐεδ, 
'π δ8 ἶρ80 χαϊοφθδπι 116 ἀϊεϊοτυτα πιοάογυται 6866 νἱάδιπυδ; εἴ γῶν 
Ὥοπε δἰΐαπι πος πὸ ροϑβε βοσὶ ραϊεῖ: ὁρογίεθιξ επὶπι ὅσα θῸ 6886 0 
ὈὩπυπιαυε (οεὺ ἀοϊϊυπι αυϊάεια εἰ υδὲ εἴ υΐμναμι, Υἱπῦτη δυΐθηη δὲ 
τ εἴ ἀοβαπιν, εἰ δὶ πὶ αὶ ρρίατα δἷξ ἰπ δὲ ἱρϑο. χῆδγε δἱ χύδιη πιᾶ- 
χίπιε ἰὰ 8686 δἰπί, ἀο] πὶ φυϊάδτη υἱμπτι δαδοϊρίεῖ Ὡθη Ὡξ εϑὲ ᾿ρΡΒΌΙΩ 
ἀοϊϊητα υἱπυπι, δε πὶ {Πυὰ; υἱηασι δπΐοτι δγιξ ἰὼ ἀ0} 10 ποὺ πὲ δεῖ 
υἰπῦτα ἀοἰϊαπι, δεὰ τιῖΊ Η]πὰ. δβίφῃε ρεῖθὲ γαϊοποτω 6686 ἀϊνεγοαμι: 
Δα επὶπὶ οδὲ εἰὰ8 γαῖϊο 'π 7πῸ δβὶ, δ] εἷυϑ φῃοά εϑὲ ἴῃ 1110. δὲ 
ὙΕΙῸ ΠΕ4Ὸ6 ΡῈΓ δοοίάεπϑ βεγὶ ροῖεδι : παν ἀπο δίπλα] ἱπ δοάδτῃ 
εἰπιτῖ. εἰδηΐιπ εἰ ἐράβατι ἀο]ίυπι ἴπ δὲ ἴρδο ετίϊ, δἱ φυϊαϑ πδίωγα οϑὲ 80 
ϑυϑοορίίνα, ἰὰ 6696 ἴῃ 56 ἶρεο ροϊεβὲ, εἰ ᾿πϑΌρεσ Σ]πὰ συμ δδὲ 808- 
ςερἄνυπι, οεπ νἴπυπα, δὲ υἱπδ Βογὶ ἰρίτυτ ποῃ ροθδὲ πὶ ἴῃ 86 ἰρϑὸ 
4υϊοφύδιη δἷξ ργίπιο, εχ [5 χιας ἀϊχίχηυϑ ρδῖεϊ. 1ὰά νετοὸ φυοά Ζεδο 
ἀυριιαβαῖ, οἱ ἰοςαϑ οἱξ πῃ ταϊΐομια τέγτιπι, τὰ χποηδαι οτὶ 7 δο]υὶ [8- 
οἶϊε Ροϊεβί, πιθ!] Ἔπὶπι ρτο λίβες αὲ ρτίπιαϑ ἰοσα8 ἴῃ αἰϊο φυϊάετα 
δἷῖ, ποῦ ἰαπῖδη ἴῃ ἢΠ0 Ἰαπχπαπι ἷἱπ ἰοςο, δεὰ οἱ ἐδ δ8η1128 σπϊἀδτὰ 
ἴπ οἰ 18. βἰσαῖ μαθίϊαβ, οἰ αἰϊδϑ δύῖοπὶ ἴῃ σογροτα υἱ δἰϊεοίυδ. 
υᾶτε πο πϑοεββὲ δϑὶ ἴῃ ἰπβηϊϊατα ἃρῖγθ. ρδῖοϊ δυΐεπι, οὕτα γὙδ8 πῖ- 
ἈΠ δἷὲ εἴυβ φποά εδὲ ἰπ 86 ἴρβο (ἀΐνογδθα πδῖπχπα δαηὶ 14 χαρά ἱποεῖ 
εἰ ἰὰ ἴῃ 4ὰο ρῥγίπιο ἱπ6581), Ἰοσῦτα ἤθαῃ6 ἔοτταδαι 6886 Πδατιε τηδῖδ- 
τίαπι, δεἀ ἀἰνεγθαπι. μδες παπιχπα Σ]} 18 δαπὶ αἰϊψαϊὰ χαρά 68: ἰῃ 30 
γαβε, τηδίοτϊα ἱπαπᾶπὶ ἃς ἔοιπθα. ἧδες ἱρίτατ ἀς ἰοοο δἰπὶ ἀυθίϊαϊα. 

ἀ. δεὴ ᾳυϊάπαπι δἱξ ἰοοῦβ, πος πιοάο ἔποτὶξ τηρηϊξεδίαπι. δὺς 
4πε ϑπιδιηυϑ ἀδ ἱρδο, {πᾶς Ὑϑγὲ Ῥεῖ 86 οοπηρεῖΐεγε ἱρϑὶ υἱάθπίατ. 
φοπϑεχαῦϑ ἰΐα|τιο ἰόσυτα Ἰὰ ςοπίπετγα ουϊα εξ ἰοσῦδ, εἰ Πἰ81} ε28ε 211 
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ἱρεῖαε τε, Ῥυδεῖεσει ὑυγοσπι ἰοοσπι πε ΠΗ ΠΟΤ Ια 6686 ὨΘατΘ 
τηδίοσγοιι. Ῥγαείδγεα Ὡδῆμπα ΔΌ πποχυοᾷαε ταϊϊπααὶ δὲ δεραγαι!ετι 
ε88ε. εἴ ἱπδιροσ οπιπαιι ἰοοῦτα ἀἰξεγεπεδβ μα6 πάρετε, δαρτα (ἰα- 
4αδια) ἂο ἱπίγα, εἰ σογρογτθπι ππυτηαυοάσας ῥτγορτίοβ δὰ ἰοςοθ 
δαδρῖο παΐωγα ἔεγτί, δαὶ ϑτοαπι δαὶ ἀδογϑυτ Ρεγρεπάο, εἴ ἴῃ εἰϑάετι 
ΤΩΆΠΕΓΘ. [118 δῃρροθϑίε5 τεϊ χα οοπέεπιρ]θσιιν οροτγῖθξ. δἴαψαε οο- 
ϑδπάμτη οϑὲ οοηϑιἀεγαοπετα μος ἴδοεγε τποᾶάο, αἱ ἰρδυτη φυϊὰ εϑ8ὲ 
1δ]ε ἀϑοϊρπεῖατ, υἱ εἴ εα 4υδ6 ἀπθιϊαπίατ δοϊνδπῖιτ, εἴ δα 4α8ε οοτα- 

40 ρεΐετε ἰοςο υἱάεπιαν ἰμϑῖπε, δὲ ἰπϑᾶρον ἴρ88 ἀϊ[βοι ταῖὶ9 εἰ ἀυβίτα- 
Ὠομυχα, φπᾶ6 οἶτοῦ ἰρδιτι βαπξ, οδθ8α ραϊεδβὲ: 8ἰς δπὶπι ππππιφυοά- 
48ε ρυϊοδεττίπιθ ἀεπιοῃϑίγαγὶ ργοίδοϊο ροῖϊεϑξ. δὶ ἰρίτωτ τηοῖιϑ 1δῖθ 
ΟΠ 6ϑϑ6ῖ αυὶ κὰ Ἰοσῦτα βοςοτοτηοάβίατ, Ἰοοα8 δᾶπε "οπ αυᾶετεγε-- 
ἴατ. χαρὰ απϊάδιν δηΐε οτλμίδ εϑὲ δηἰπιδάγεγίθπάυπι. ΟΡ πος επῖτα 
εἰ ςαδίυτη τηαχίπιθ ἱπ ἰοοο 6886 ρυΐᾶτητιϑ, 4ΌΪᾶ 5ΘΙΩΡΟΓ τποῖῃ οἰδίυτ, 
Ἰΐο δηΐεπι ττρὶοχ δῖ, ἰλο δοογεῖο δὲ ἀβογεῖῖο. πᾶπι ἱῃ δοογεῖίοπα 
ἀδβοτεϊίοπευϑ δὲ δᾶπε τπυϊδῖῖο; εἰ χποά ρῥτίυϑ εἰς Ἔγδῖ, ἰά δϑὲ πιαὶυ8 
δαὶ ταϊπτιϑ ἰγαποίδῖαπι. τπουεηϊαγ δυΐετπ ἃἰϊα ρῈῚ 86 δοῖι, αἰϊα βεὺ 

80 δοοϊάεμϑ. οἱ βογύμῃ αἰΐα μεσ 86 τυουδσί ροδϑυπὶ, πὶ σογροτγὶ9 ραγῖε8 
αἰχιιε παυΐριὶ οἰαυτβ; αἰΐα ποαπθηπῖ, ῥά Ρ6Γ δοοίἀεπϑ 8επιρεν ἴπο- 
γεηίογ, αἴ αἰρβάο αἴχπ δοϊθμεα, ἤδδς δηΐτυ ρσγορίοσγθα ὑπαϊαπίητ 
Ἰοοο, φαοὰ ἰὰ 'π πο δπηΐ τπυϊωζαγ. δἴααὶ ἀϊοίχηιϑ ἰπ ςδεἰο Ἰᾶπααᾶπι 
ἦπ Ἰοοο 6886, φυΐα ἱπ δόγε δυχωιϑ; Ὠὶς δυΐδπι 6ϑῖ ἱπ ςα6]ο. εἴ ἰΐαπὶ 
ἐπ αἶγα βοῦ ππΐγθῦβο, δϑᾷ ΟΡ αἰ εϊπιυτα ἱροίυ5 εἰ σοπῖίπαπϑ ἴῃ δέχ 
ἀλαδιυο εθ66. πᾶσῃ δὶ ππίυεγδηϑ δὲγ δἷξ ἰοουϑ, ἰοοπβ ὑγοΐοοϊο ουϊπ8- 
ἥἄπε Ὡοπ οσὶξ δεχθα εἰ ουΐπ5 εδῖ ἰοστδ: δὲ δβᾳυᾶ}ι8 6586 υἱάεῖυγ. 
2119 δαϊοτα εϑὲ ἰδ ἴῃ 400 ργίταο χυϊρρίαπι εϑῖ. οὰτῃ ἰρίτατ ποι ἤϊνϊ- 

δ0 δέτι εδἰ ἰὰ σπιοὰ σοπιϊπεῖ, 5864 σοπίιππππι, ἕατα ἴῃ 110 ἤοπ ἰαπαυδτα 
ἐμ ἰοοο δεὰ τὸ ρᾶγϑ ἴῃ τοῖο αἀἰοίταγ ε856. δὲ οὕ ἀἰνίϑαπι εοζ δἴαπα 
ἴδηρίξς, ἴαπι ἱπ ῥτίπιο εϑδὲ αἰτίπιο οοπεηοπεο, φαοὰ ααυϊάεδμι πεηὰα 
Ῥᾶτϑ δῖ εἶα8 χιοά 6δῖ ἴῃ 'ρ80, πε4θ6 πιαΐιι5, 98εἀ μνῆμα ἱπ εοάδτῃ 
Ὠᾶσηαας δαπὲ δοττπὶ Ὠ] ἔπια 4υδε 8686 ἰαηριιπηῖ. αἴφυε 8ἷ ςοπεπαυτῃ 
ααΐϊάεπι εδῖ, πο ἴα 1110 δεἀ ουτη 110 πιουδίατ; δα υεγο ἀϊνίϑαπι δῖ, 

δ ἷῃᾳ 1110, οἶνα {ΠΠπ ἃ τπουθαῖον δἶνθ ποτὶ ταονεδξασ. ἵπϑαροῦ οὐπι ΠΟῚ 
«εἰ ἀἰνίδαηι, αἰ ρᾶτϑ ἴῃ τοῖο ἀϊοϊτΤ 6586, πὶ ἱπ οουϊο Ρυρη]α δυῖ ἷπ 
ΘΟΥΡΟΓΟ τρᾶπῦϑὲ οὑπὶ Ὑ6ΤῸ δδὲ ἀἰνίϑητη, 6656 πῃ ἰοοο ἀϊοϊτατ, αἴ ἀφυα 
ἷπ οὐάο δαὶ ἴὰ ἀο]ῖο τἴπαπι. πᾶτα τηϑῆτ8 αιϊάεσιι οὔατα ΠΟΓΡΟΓΕ, 
χια δαΐοθιη ἴῃ οὐάο τηουδῖοσ. ἰδᾶπὶ ἰριϊαγ εχ πῖβος ρδῖεϊ φυϊάπατι 
οἷϊ Ἰοοῦβ, φπαϊίπογ πδιηις ἴεγθ δαπῖ, σαογοσι ἀπυσα αυϊὰ Ἰοουτα 
δε Ὠδοδδϑα οδῖ, δὲ δηΐμπα ἔογταα, δυὶ τηδῖοτὶθβ, απξ ἱπὲθγυ δ! τὰ 
αοὰ εδὲ ἱπῖογ δχίγθιμα, δὰξ ἱρδα δχίγεπιω, δὶ ῃο 8ϊξ ἱπιθγυδί ατα 
ὉΠππὶ, ρτϑεῖου ἱρδὶπϑ οοτροτῖβ πιαρτιτπάϊπεπι, φαοὰ 681 ἰῃ Ιοσο. αἵἴ- 

40 ἀπὶ ραϊεϊ Βογυχα ἴγῖα Ἰοσατη 6886 ΠῸῚ ρο586, 864 φυΐὰ ςοπεϊηεῖ, ίοττπα 
6486 γἱάειασ. ἴῃ εοάεπι δαΐπι θαπὲ υἰτῖπια δοττιπι, φυοταπὶ αἰξεττινα 
φοπεπεῖ, αἰζοστιτν οοη εἰ ποῖατ. δαπὶ ἰξίταγ ἀπῖβθὸ ἤπ6ϑ, δε ποτ εἶμ8- 
ἄθτι, εοὰ ἔοττια χαΐάθαι ἱρβίαϑ γεΐ, ἰοουβ δᾶτεπι σογροτίδ εἰα5 φιοὰ 
φοπῆπεῖ. σαΐα τεγοὸ ἰά φυοά οοπίϊπεοῖαγ δἴχυς αἰνίϑατι δδῖ, ἱπίεσ- 
ἄσπηι τταπϑίοσῖτγ εο τηδποπῖ σποά οουϊπθι, πὶ ἀατπᾶ εχ Ὑ886, ἱπΐογ- 
ταϊϊαπι χυϊά ε8εε υἱάεῖατ, χψαοά εἴ ἱπῖοετ εχίγεμπια, αἱ αἰϊφυϊά δἰϊπὰ 
Ῥγαεῖοσ οογρὰϑ ἰὰ χαοᾶ ἱταποίεγιαγ. μος δαϊεπι ποῦ εδὶ ἰΐα; δεὰ 
φαοάνίς δοτττι σΟΥροσῦτα ἱποὶάϊξ 4π86 ἐγαπδζεγαπιογ δρετυἀίποιι- 

δ0 φιε Βαβεπὶ ἐμδεληος, υοάοὶ ε55εῖ φαϊὰ ἱπέεγυδιαπι ἀρίαπι ἵπ εο- 
ΘΙΏΖΕΘ ἸΠΆΠΕΠ8, ἴῃ βπῖϊα ἰοοα εϑϑεηξ ρτγοίεξοϊο. δὶ θπὶπι ἐγαπϑίεγαιητ 

ἀᾳπᾶ εἰ δέν, ἰάεπι αοΐεπξ οπιη68 ρᾶτγίεϑ ἴῃ τοῖσδ; σαοα υὑπίγοτθα δ΄υα 
 γὑαβα; εἴ ἰπδῦροσ ἰοοῦϑ5 δἰΐαπι ἐγαποίογεϊιτ, φαδνο ἰοοῦ δἰϊαπι δ]λι5 
Ἰοοῦβ δγῖῖ; δὲ Ἰοοὶ 9ἰπυιϊ σοτιρίυγοθ ογαπὲ. δὲ πὸπ δϑῖ δἰΐι5 ἰοοῦϑ 
ἱρδῖαϑ ρατγεῖβ ἱπ 4ὰο πιονεῖαιγ, οὰπὶ γβϑ τοΐππι ἐγαπϑἴεγίατ, 864 ἰάεπι. 
δὲτ δῆϊτ εἰ δηθὰ υὙεὶ ρατγῖθβ δ4παθ ἷἰπ 60 ἰπ 480 δαπὲ τῃουβηίαγ, 
δεἃ πο ἴῃ 6δοὸ ἰοθο οἰ θεαὶ δοσεάυπὶι, χαὶΐ φυίάεπι ρᾶγδ εἰὰ5 δϑὲ 

80 Ἰοοὶ φαὶ Ἰοοτβ τοῖϊΐπδ δβὶ σδδὶδ. δέχαὶ πιδίεγία ψιοφιια ἰοοὺς 6526 
Ὑἱ ἀθδιῖατ, δὶ ἴῃ φαϊοϑοεπῖε δὲ ποι δεραγαῖο, δεἀ οὐμπέϊπαο ααίϑρίαπι 
ςοπϑίἀδτγαυθγῖξ. πᾶτι πὲ, δὶ αἰξεγαΐητ, οδὲ δἰφηϊὰ φαοά πυπς φαϊάεπι 
εδῖ αἰβηπι, οἰϊπι δπΐεπι δγαξ πίρτιιτα, εἴ πυπο φαϊάθπι δὲ ἀσγιηι, 
οἸΐπι δαΐοεπι δγαῖ ὑπο ]]6, φααργορῖογ εἰ ἀϊοίπιις πιδίεγίαπι δἰ φαϊὰ 
6886, δἷς δὲ Ἰοουδ ρὲγ χιδπάδπι ἴδϊεπι ἱπιαρίπαιϊϊοηεπι 6586 υἱάθίητγ. 
σετγῶσι ἰ]πὰ φαϊάεπι εχ εο, 4φαΐα χιοὰ δἔτ, ἰὰ πυπς εϑὲ ἀχθδ. Ἰοοὺβ 
δαΐδτι ἐχ 60, ΄ῃΐα ὉΒὲ ἐταὶ δόγ, ἢϊς πᾶης δϑὲ α]ιᾶ. δἱ δηΐπι πιδῖἊ- 

212 τῖα χαϊάδτα, αἱ ἀηέοα ἀϊχίπνιθ, πειια 86 ραγαθ 1158 δϑῖ ἃ γα πεαὰς οοῦ- 
ποῖ; ἰοοο διίεπι ἅπιθο σοπιροίαιπε. δἰ ἱρίξατς ἰοσας ποι ἐσὲ χαΐο- 

ῬΗΥΒΙΟΛΑῈ ΑὐΒΟΟΙΤΑΤΙΟΝΙΒ ΙΥ. 

αδτα ἰϑἴοταπι ἰγίατι, πϑᾷπα πιδίδσία πθιδ ἕοττθα πεαθ εἰΐατα ἴα - 
1ογυδιυτη αἰϊαυϊὰ αἰϊπὰ δεαρεῦ δχϑιϑῖθηδ ργβεῖεγ ἱρβϑίυϑ γεῖ ϑραῖϊδτεσι, 

86 ᾿ἰγαηϑίεγίυγ, πδοα886 εϑὲ ἰοοῦτα φαδίτθογ ᾿ἰϊοττιπι τε] συσπι δδδ, 
ἐπε ἰπφυδπι σοτροτὶδ οοπεμαη 8: δίααε 1Δ σογρπδ σουτπετὶ ἄλοο, 

οἀ δοἴ τπροθῖ]α ἰδϊίοθθ. σπᾶρηατα δυΐεπι φυϊὰ ἀἰβο!Π ἐπε 6656 υἱ- 
δῶν Ἰοσπηι Ρετγοίρεσε, ἴθτη αΐα ραγίπι πιδίεγίδε ραγία ἰοστπῶς 
δἰ} 15. 6586 νιδεῖυγ, ἴπτὰ χαΐα ἰγαπβἰδῖο εἰὰ8 χυοὰ εγίατ, πὶ ἔρϑο 10 
ςοπεπεπια Αἱ φυϊέδοεμϊα. 6856 δπΐτα ρο886 γἱἀδῖατ ἰπτεγυδιαπι ἀπά ' 
φαοάάδπι ἃ τπϑρηϊτπαϊπῖθαϑ πᾶς του δηίογ. οοπξεγὶ δαῖεια δἃ μος 
εἰ ρθε δότ, χὰὶ υἱάβίυσ 6886 ἱποογρογεῖιϑ. πᾶπι 805) δοίππι πε: 
᾿ρϑία9 νδβίβ, ϑ6ἀ ἱπξοσνδι νη εἰϊΐατι ἰρδῦπι πὶ τασύστη, ἰοσπ8 6866 υἱ- 
ἀοῖατγ. αἰ δαΐοια νὰβ Ἰοοὰϑ δὲ 4υΐ ροϊεϑβὲ ἐγαηϑίεττι, δὶς εἰ Ἰοσῶν 
γϑβ δϑὲ ἱπιποθίϊε. φαοοίγοα οὔπὶ 1ὰ χφυοά εδὲ ἱπῖυδ, που οἰ Γ δἴψπδ 
τγαηϑίεγίασ, δὲ ἰᾷ ππουεῖασ 'π- 4πὸ δδῖ, αἱ ἱπ ἤμνὶο παυΐβδ, τὸ γδθθ 
τπῆς ἀϑτατ 110 φαοά ςφοπεῖπει, πιαρὶθ φαᾶτα ἰοοο. ἰοοῦς βου ῖεα ταῖς 
6586 ἱπιπιο 5, φυαρτορῖεν παΐγεγϑας Βανΐαϑ πιᾶρὶς5 εδὲ ἰΙοσαβ, φὼς 
δῖ ᾿πππι δὶ !5 ἀπίνογβαα. ἀυδᾶγα ἰοουβ οὶ βπὶ8. σον Εἰποη18 ἡτασπ δ. Ὁ 
}15 ρτίπιτιβ. αἴφυβ οΡ μος πβεάϊΐυπι φυϊάθπι ππίνετγοὶ ἰπΐτα, Βπ65 δῃ- 
ἴδιαι οἰοτίοσγεβ οδδὶὶ δαργα τηδχίτηα οπιπὶ θα ρσγορτὶε ε886 υἱἀεηϊατ, 
φαῖΐα [Π]υἀ χυϊάδια ϑειαρεγ πλδπϑῖ, πθ8 δαῖδπι 686}1 εοάδπιλ ταοὸ 
8686 ΒαΡδηῖθδ πιδπεηΐ. ύδτγε οσατα ἰευα αυϊάδπ) οἷ: Ἰά φαοὰ δαχϑοσα 
Ρουρὶτ, ξγαυε δαΐειη ἰὰ φαοὰ ἀδογϑυτι [δγίυτγ δαᾶρίε παίωγα, ἰδ φαὶ- 
ἄδιπ βπὶβ φυὶ τεσϑὰ8 τηδήϊατα οοπεπεῖ, ἰπίγα δῖ, εἴ ἴρδατα εἴλδω 
ταδάϊαπι, ἰδ δαΐοτι αὶ γϑσϑὰϑ αἱπιατη σοηιίπει, δᾶρτα, εξ ἴρϑὺπι 
δἴϊαται αἰτίπιιπι. δὲ ῥσγορίεσγθ ἰοοὺϑ ϑυρεγβοῖθβ χπδεάδια εἰ ᾳαδεὶ 
γὙδ5 σοπεϊποηβαυε 6886 νἱἀδῖαγ. ργδείεγεα ἰοομϑ δἰπιαὶ οπτὰ ἰρ88 τὰ 
χαοάδῃι πιοάο εδὶ, αυΐρρε οὔτ ἱρεὶ ἅπε5 βἷηξ βἰτνπ], 30 

5. Αἰφαΐ σογρὰδ φυϊάεπι ἰὰ οδὲ πῃ ἰοςο, Ἔχῖσα χφυοά βἰϊατιοά οἱ 
ΠΟΤΡα8 σοπίϊπθηϑβ ἰρϑαπι; φυοὰ γεγο πο ἴΐδ 86 Βαβεῖ, ὕοκὶ ἐδ ἰῃ 
Ἰοοο. φαδρτγορῖεγ δἰϊδιιϑὶ αφαᾶ ἔιθτὶς ἴ8]6, ραγίοβ χαϊά διε ἱρϑίμϑ τϑο- 
υδρυσίαγ (α]ῖα πάπας δἰΐατη σοπε παῖ), ἀπ νγϑαπι δυΐοῖα αν τα 
του θθίτατ ραγιϊπι μδυὰ ταουθρίτυτ. ἀξ ᾿οΐπτα δοΐπιν, δἰπαϊ ἰοςτπι 
ποπ πιαϊαῖ, Ὑεγδαῖοσ ἐδπιθ (ραγίίαπι δηΐσα μὶς ἰοουδ 681}, δὲ ϑαγϑατω ἢ 
φαϊάοπι εἰ ἀδοτϑαπι ποῖ παουοῖθτ, απδεάδιι δπίθιη υεσϑαπίωγ; εἰ 
φυδεάδπι δυγδυπὶ αἴσις ἀδοτγϑυπι τπουθπίωτ, σθδε ἀεποίϊαίετι ἤδ- 
Ῥεπὶ δὸ γαγιτδΐθια. αἰ δαῖθτι ἀϊοίυτα οϑὲ, χαδεάατι ἱπ ἰοοο ροϊεμδδ 
δυπὶ, ᾳφυδεάδλιη δοῖαῃ. ἰοεῖγοο ουπὶ 14 ᾳφαοὰ εδϑὲ δίχα! ἰατα ραγθστα 
σοπεπαπιῃ δϑῖ, ἔτι ρᾶγίο8 ροϊοητα δὰπε ἴῃ ἰοσο; δεἀ οὔτα δπηῖ 86- 
Ρϑγαῖαδε, αἴχπε αἱ τὶ οσαπιαϊο βὲ δὲ ἰδηραπε, ἴασαι ἴῃ ἴοο0 δι δοῖα, 
εἰ Γιγϑυϑ αἰϊα φυϊάδιι ρὲσ 86, αξ οσῖμα ΘοΟΥρα8 δαῖ ἰαΐοπε δαὶ δοοζο- 
τίοπε το Ὀ 116 Ρδτ 86 αἰϊουδὶ δῖ, Ἵδοίαπι δαΐδιη, πὲ ἀἰοϊαπι εδξ, ΒΟᾺ 
εδὲ Αἰ ἱουΒὲ τοῖαπι, πεαης 688 Ἀ]}10 ἴπ ἰοοο, δὶ μα απ ἰρϑατα οοπεποὲ 
σογραδ: δεὰ ηπὸ πιογεΐαγ, μος εἕ ἰοοῦϑ εδὲ ραγείραθ: αἱΐα παπιατιθ 10 
Ῥατιϊαπι αἰϊὶ μδαγεῖ. αἰΐα σεγο ρδσ δοοϊἀβηδβ, αἱ διίπια δίχιια οδαἰ σα. 
ΟΠΊΠ68 παιπ|ὰς ραγὶεδ σποάδηι γποάο 8ππηὶ ἰὰ ἰοςο: οἰγουστασαααας 
επΐπα ἃἰϊα 8] απὶ σοπ εἰπεῖ, σαδρτγορῖογ δαρτεϊιθπι χαϊάεπι οοτρὰδ γεσ- 
δαῖυγ, Ὡπίν Ἔγϑατι δαῖτα ΔΙ Ισ δὶ Ποη 6δὲ, εἴ ἴρϑαπι ε91 αἰϊιχυϊὰ. χαοά 
επὶπι Αἰ οὶ εδῖ, εἴ ἰρϑυτα εϑὲ διαί ά, εἴ ἰπδυρετ αἰϊχαϊά αἰϊπὰ εχίτα 
8ὲ Βαρεῖ, χυοὰ ςοπεπεξ. δὲ ργαθῖδγ Ὡπίνθσϑαπι ἃς τοῖθχι Ὠἰ δὶ ἐπὶ 
ἐχῖγα; εἴ ργορίεγθα οἰπηΐᾶ δαηὲ ἰπ Ἵδϑὶο: [ογβιϊδῃ Ἔπίτα οβϑὶππι δὲ 
απίνεγϑασα, 681 δαΐετη Ἰοσϑ ὨοῚ ἴρϑατα οαεϊππι, δε ὰ αἰ φαϊὰ εἶπ, α]α- 
τπῸϑ ἰπαιατι βηΐ8 χαίεϑοθηϑ, 4080 σΟΥΡαδ 10 0}}16 ἰδηρίξ. οἷ ἰοοῖτοο 30 
ἴεγγα πῃ δ4θδ, δες ἱπ δέγε, δὲσγ ἴῃ δοῖδμεγε οἱ δεῖ ἱπ Ἵοδεΐο δδὲ 
ςοἸ]οςαΐῃ5. ἰρϑᾶτη σατο οβϑὶαπι Π.}10 ἴπ αἰϊο οογροτο οϑὲ αἰξετῖαα 
οοἸϊοςαίυτα. ραῖεϊ δαΐετι οχ 15, δὶ πος τποάο ἰοοῦβ ἀϊοδίασ, ἀδὶ- 
ἰαίίομδδ οἴππεϑ δοὶυΐ ἔδοϊα ροϑ86. Ὠθδ4Ὸ6 δπΐτη Ὅπ8 σὔτη ΘΟΓΡΟΤῸ 
Ὠδο6556 6βὲ ἰοςπι ἱπογθιπθῖα δαϑοίρογα, πε ααθ ἰοσῦτι 6886 ΡυΠςΩ, 
ὭΘ4ῸΕ ἱπ δοάδπι Θογρογὰ 6886 ἄπο, πεᾷᾷς ἱπίθγυδί απ σοσρότγεῦχα 
ἐ886. ΠΟΓΡῸΒ εϑῖ δπὶπὶ χυοάνϊβ ἰᾷὰ υοὰ 68ῖ ἰπΐοτ ἤμεϑ ςογροτῖρ 
φοπεποηιῖ8, δεὰ πορ οΟγρουῖβ σρααᾳ. 6δὲ δέαπι ἴρ58 ἐβεύν 
ΔἸ] δὲ, ποι αξ ἰὰ ἰοοο, Φ6ἀ αἰ βαΐδ ἰὰ εο χαοὰ εδἰ βρίτατα, πο 
ε8ἴ επὶπι ἴῃ ἰοςο οἵῆπε χαρὰ ε5ὶ, 86ἀ ἰαπῖπιπ τρο 116 ςοτρϑ. εἴ 
ἔετίησ ἱρίτατ φυοάχαα οὐπὶ ταϊϊοπα διστη δὰ Ἰἰοσῦα. παρά επῖτα 30 
οβὲ αἰϊφιοά ἀείποερε εἰ ςοἸ]οσδίαπι, ας 1] πὰ ποι υἱοϊθιτία ἐδηξῖξ, 

τὰ Ρῥγορίῃφαιτι εϑῖ ΜΠ} παίαγα; δἴψῃθ δὶ οοραϊαῖα χυίάθμι δἷηξ, μὰ9- 
δίοπε οαγεπῆ, δίῃ Ὑ6γῸ 86 ἱδπρϑηΐ, ραϑδῖγα δῖ υἱοἰβϑϑῖτα δίχας δεῖνα. 
τρδπεῖ ργδδΐεγεα χαοάνϊβ ργορτῖο ἴῃ ἰοθο, ποῖ δίπθ τα ἴοπε δαδρῖβ 
πίαϊαγα. εἰθηΐτι μδες ρᾶγϑ ἴοῖο ἴῃ ἰοοο αἰ ἀἰν αἰ Βι ϊ8 ρᾶσα εεξ δὰ τοΐαχα, 



ΡΗΥΒΙΟΛΕῈ ΑὐϑΒΟΣΤΑΤΙΟΝῚΒ ΙΥ.ψ 
-- 

213 γε] οὐπὰ ἔνα φυϊβρίατα Ὑ6] δῆπαθ τηουθγὶξ ραγίεπι. δὶς δἰΐατῃ 
δὲτ 8686 δὰ ἀσύδπι ΒαΡεῖ. πιδιη δἰϊογαχη εϑὲ υοϊπὶ τπδίογθϑ, δἰ ἑθιση 
ὅοτπια, ἀ4π ηυϊάθπι τπαίογῖοα δδγὶ8, δὲ δαΐθιη υδϑὶ φαίάδτη 1ΠΠ1π|8 
δεῖτιϑ. Δ]πᾶ πατηηπε ροΐεη8 δὲτ δδι; δἱ δᾶγ ]1ο ταοάο ροϊοπεα πᾶ. 
εεὰ ἀε 15 εϑὶ ροβῖϑα ρογίγαοϊαπάστι; δἴᾳαυε [ὰ ἐμὰ ἤυπεο παοδϑϑιϊαξε 
τοϊορυ οἱ τετηροτία Βυης δα Ἰοοῦπι δἴζαϊππ ορϑοῦγεσιε δεὶ ἀϊεϊατα, 
ταης ἀπποίάϊα5 ἐχρ] ἰςαΡτατ. φαοάϑι ἰάεπι εϑὲ τπδέογὶθϑ δἴχυβ δοῖτιϑ 
(ϑπιθο παῖθααε δϑξ αι, δε δἰϊογατη ροϊεπεα αἰτογθπι δοῖα), [ρ88 ϑὰπ 

ο΄ δὰ δὄᾶγεπι αἰ ρᾶτ8 συοάδπι πιοάο 86ε Πδρεῖ δά ἐοΐπτπ. φυάᾶρτορίεγ εἴ 
40 διῖ5 οϑῖ ἰδοῖπϑ. μλνά αϑς γοτγο ἔππςο δεῖξ, οὔατα δτὰθο ἔπεσπὶ ππῦτη δεῖα. 

δ6ἀ ε686 χυϊάσῃι ἰοοῦπι, οἵ φυϊάπαπι 511 ἰοςῦ9, 8815 ἰαπι ἀἰχίπιυϑ. 
6. Ἑοάετα τπποὰο δαΐεπι ραϊδπάππι δϑὲ παῖαγα 8 6686 ρἈ]10- 

ΦΟΡἢἰ ἀε σδοῦο οοπξοπιρ]αγὶ, ἐρλορυμοβοων εἰ ἀε ἰοοο, 811 πϑεῦδ, 
εἰ φαοπᾶπι οἷϊ τποάο, δαὶ χηϊά ταπάδτα ε1ῖ. δἰδηὶπι 5: πα] ττετ οτοαϊ- 
ἴαγ δἴατιια ΠοΠ ΤΟΥ ϊοΓ ρῈγ δα πᾶ ἀδ ἶρ80 ραϊαπίηγ. πᾶπι 4υὶ ἦϊ- 
«ππὶ υδοπῦπι 6886, πὶ ἰοοὰπι χισπάδπι εἴ νδϑ ἰρϑαπι ροπυπί. δ. Ρἷε- 

Ῥῦπὶ αυϊάοιη 6686 υἱἀδῖττ, οὔατα παραὶ δαπὶ πιο οὶ οὔἰυ8 681 ϑυϑοερ- 
Ὄναπι, υδοῦυτῃ ἀπέρπ, οὔπὶ 1 δδάθτα ςαγεῖ, φαΐα ἰάειῃ 6ϑὲ υᾶ- 
οὔστα ρἰοπηπι εἴ ἰοοι8: 6888 ὙεγῸ ἰρϑογῶπ ποὸπ ἰάδιῃ δϑῖ, δε ἀΐ- 

κο τετϑῦτα. ἱποὶρίαπιαϑ ἀὐυΐετα οοποϊἀεγαξϊοποπι ορογίεῖ, δὲ ᾿ἶϑοθ 480 
εἄἰσππε ἐϊ φαὶ γδοῦτπι ἀϑϑογαπὶ 6886, οἱ [19 δἴίαπι πᾶς ἀϊουπξ 40} ἱρ- 
δατα 6 πιδάϊο τοἰϊαπὶ, εἰ ἰογΐο σοτατησηΐθαδ (16 ἰρ815 ορὶπίοτήρτιϑ 
δυπαρῦθ. χαὶ ἰρίτας ὩῸπ 6586 ΘΟμδπυΓ οβἴθηάεγε, πο ἰὰ 6 τηϑάϊο 
τοἰϊϊπηὶ φαοὰ ποπιΐποϑ ἠΐσογα νδοαιπ υοϊαπί, δεὰ σαοὰ ἀϊοπηϊ 6τ- 
τδηῖοϑ, αἰ Ἀπαχαρούδ εἴ φυὶ μος τεἀαγραυπὶ ἐδ μὴ πϑιπ' βέγεσῃ 
αἰϊχυϊα 6886 ἀειποποιγαπῖ, ᾿ογχαθηΐοϑ πῖγαϑ, ἃς δόγοιι τοβογίδ 6886 
Ῥατεεΐρεια οδἰεπήδαϊοσ, οἴ ἴΐδιω ἰρδαπι ἴῃ ᾿ἶϑοα ναβὶβ ἱποϊπ ἀθηΐεϑ 
ἅδε ϑατγτίρίαπι ἀφυδπι. δὲ Βοτωῖπεβ υδοῦπαπι ϑραϊϊυτη 6586 γοϊυπέ, 
ἧπι φὰο πο πατὰ ἐδ 86 π91}116 σογρυβ. δἴφαθ οὔτα οἴθθα 4αοἀ εβῖ οοτ- 

80 Ῥτι8 688ὲ ἜχἰΞεἰτα επί, ἰὰ ἴῃ 480 πἰδ}] δϑὲ οπιπῖπο, υδοῦυπτι 6886 ἀϊςσαπῖ. 
τϑη τον γοὶ ἰὰ {ρα εϑὲ δέτε ρίθηυπι, υδοῦυτα ἱπφαϊαπὶ 6896. ποῇ 
ἑξιαιν ἰὰ οϑἰοπάδγο εο5 οροτῖοϊ, δόγθηρ ἰπχηᾶτι αἰφηϊὰ 6866, δεὰ 
ὔαχ ὩῸπ 6856 ααϊοχπδιη- ργαθῖεγ οογροσιπι τηο]θῖι αὐξ ὁερατγα- 

ἘΣ δαὶ δεῖα, χῃοά ηυΐϊάεπι πηϊνθγϑυτω οογρὺδ δείπηρὶε, τα ποη δἱἷξ 
δ ςϑππαυτα, ηπειπδἀπιοάπτα Πειποοτίιυ8 εἰ ᾿μδαοῖρρυϑ εἰ οοπαρὶατγα8 

Αἰ1ΐ παταγαϊϊαπι ἀϊοῦπε; δαξ εἴατη δὲ φυϊά μοπίμαγ εχῖγα οογρῦδ οοΠ- 
ἀἰπυστη πηϊνοτοὶ. Ἀὶ ἰρίτοτ δὰ ργοροδίϊατα ποὺ τϑοῖε ργοβεϊβουπίατ, 
δθἃ ἱ τηαρῖα αὶ γδοπθπι 6886 ἀϊοαπι. ἴσας ργίπιο χαϊάθπα τποῖππι 
ἴοοο δοοοπιπιοάδίαπι ποη ἔοτγο ἀϊουπὲ, αὶ φαϊάεπι εϑὲ ἰδτῖο δἴᾳιιθ 
δοοτοῖο. ποῖ δπΐπι 6896 τπιοῖμ9 υἱάεϊατ, ηἰϑὶ δἱῖ υδοῦυτα. βου πδτη- 
πε ποῦ ροϊεβὲ πὲ ἱρδῦτα ρίθπαπι δαϑεϊρίαξ. χποάδὶ δυδοερογίὶ ἴὰε- 
χἰπῖσας ἀπὸ σοτροτζὰ ἴῃ δοάδθτα, ρουϑυπὶ εἴ φυοΐᾳποῖ γοἰ μδγὶ8 σοτ- 
Ῥοτὰ δἴπγυὶϊ 6686. αἰ[ογεπεα παπὰς ἀϊοὶ ποη ροῖϊοϑὲ ΟΡ 4πᾶπὶ ἀϊο- 

10 ἴθι πος ποι ἐυβηΐδϊ, ηυοάδὶ Βοο εὐἰξ, ροῖεβὲ δἰ τοϊαίπιαπι δαϑοῖ- 
ῬΡετε τοδχίππστη, φαΐρρα οαπῃ ἰρότπὶ τπᾶρττῃ τπαΐτῷ δῖ ράγυα. σῦδγα 
οἱ δὲ υἰ δεχυδ)ῖα τὰ] δἷπὶ ἴὰ δοάεπι, μοτὶ ροϊδϑὶ αἴ τηυϊῖα φυοατς 
Σπιδοι]}α δίτααὶ δἷπὶ ἴῃ δοάθαι. Μ6 1585 δυΐθτη δὲ ἀπίυθγϑαπ δα 
Ἐπε15. οϑἴθπαϊε ἱχηπι θα 6986. πᾶσα δὶ τωουθθίξαγ, πθοδ886 δϑῖ, ἱπααϊξ, 
Ὑδουυπι 6586: δὲ Ὑδοπῦτη ἴῃ ΓαΠΟΠ6 Γαγατ ΠΟῸ δοῖ. ππΠῸὸ ἰφιταγ 
χορὸ εχ Ηἷ3 νδοῦυτι ααϊὰ ε886 οδἐεηάππε. ἀεῖπάε αἰϊο τποάο, φυὶα 
ὙΜΟΣΠΉΪΪα οοτροτγα ῥτοτηΐ οοξίχφιρ υἱάεηίασ, φυοά ἱπέπειὶ ἰἰςθῖ, οαπα 
ἄοϊια τὴ οὔτι αἰτίραϑ, αὐ ἱπχυϊπηϊ, υἱηπσα δαϑεϊρίαπι, ρτγορίεγεα 
«ποὰ οοἴρυ9 χιοά ἀδηϑαΐατ, δα υδοπᾶ αιᾶ6 ᾿πϑαπῖ, ἱηρτοαϊζαγ. ὑσἂδ- 
ἌΕΤΟΔ δοογεῖο εἴδπι ρῈΓ υδοπῦπι βαγὶ οἰπηὶρα8 υἱάεῖαγ: πᾶπὶ αἰϊ- 

ο ταεπίπτῃ αὐἰάδτα δὶ οογραδ, μετ γεγο Ὡοη ροϊεδῖ αἴ σογροτγὰ ἄπο 
δἰηϊ δἴπι]. ἰδϑίθτη εἴίατι μυΐπϑ 14 αἰξεγυηῖ, φιοά ἴῃ οἴποτε βοτὶ 80- 
1εῖ, χαὶ φαϊάεπι Ἰαπίαπι δορὶ: δαῦδθ 4ακηίαπι γὰ8 υδοῦπηι οαρῖξ. 
4926 δυΐεπι εἰ ῬγτΠαρουῖοὶ ναοπατη ἀϊχεγαηῖ, δὲ ἰρϑῦτα δα ἱπβπιῖο 
αρὶ τα σδοίαπι ἱπρτεάϊ, χαλεῖ ταορίγαπαο οαϑίατα ἰρϑυτι εἰίαπι τὰ- 
σαυπα ᾿γαμεγεῖ, 4ποἀ παῖαγας ἴρθ88 ἀϊδεϊπρτϊς, ρτορίδγεαυε νδσαυτῃ 
δοραγαῖῖο σαδεάδιι εδὲ δογαπι αἴαπια ἀϊδεϊποῖϊο, 4π86 ἀεδιποορδ δυπῖ 
αοἰϊοςαῖα, αἴφηε. Βος ἱπᾳπίυπξ ρυϊτωσιη ἴῃ πππιοτὶδ 6856: Ὑδοῦαση 
Φὐΐτι παΐαγαπι ἰρϑοζτιαι ἀϊδεϊηρτοτε ἀϊσαπξ, ταϊῖα ἰρίτν δἰ τοῖ ἴδγα 
αδὐπῖ, ἐχ φυίθας ααίάαπι 6586 φαϊάδλπι πΠΟῚ 6986 υδουπαῖπ ΟΘηδοπξ, 

8ο 1. Αἴ ποϑδ πὶ ρεγοϊρίαπηῃϑ πἴγο τποάο γε δε8εὲ μαβεδῖ, δοςὶρίδ- 
σκῖτϑ ὁροτῖεῖ φαϊά ἱρβοπι ποβθη δἰ ξηϊβοεῖ, υδοῦππα ἰκί τ ἰοοῦδ 6880 
υἱαοῖατ, ἱπ 4πὸ πἰΝΣΪ 681. φαοὰ ᾳαίάεπι ἰπάδ επηεσγϑιῖ : οἴπηδ δὶ τὶ 
ἡαοὰ εεἴ, σογρϑ ε886 εχἰβεϊηδηῖ; εἴ ΠΟΓΡῸΔ 6486 ἱπ ἰοςο; εἴ γδσυστα 
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ε886 ἰοσῦπι, ἴῃ πὸ πΌΪ τη οϑὲ ΘΟΥΡα8. πᾶτε δἱ δἰ ουδὲ ποῖ δβὲ 
Θογρ5, 1δὲ ὩΪΜ1 6886 ἀϊσαπι, τογϑὰ9 Οἴπηδ σοΟΥρΡαβ ἐδηρὶθίϊς 6886 244 
Ῥαϊαπὲ, δὲ ἴ816 πὶ ργανιξατίβ δαὶ Ἰενίἐμεῖ8 δὲ ραγςορϑ. Αὲ ἰξίτας ρες 
ταϊοοἰπαιοήθπὶ αἱ 14 811 γδευππι, ἴῃ 400 ποῦ 68ϊ ργᾶυε φυϊοαπᾶζα 
σεὶ Ἰενθ. δες ἱξίτυγ, αὶ ἀϊχίνηας, Ρέγ ταϊϊοοϊπαιίοποιπ δνδπιαπξ, 
ΔΡρβϑυγάππι δυΐδιη δϑὲ, 81] ρῃᾳποῖητηῃ δῖ νασατπι: δὲ ἐπῖπι 14 Ἰοοπϑ οροσ- 
ἰδεῖ, ἰπ 480 σοτροτίδ δὲ ἐδπρὶ 1] 15 πιοὶθϑ. δἰταπιθη υδοῦνπι απὸ αχυὶ- 
ἄεπι τποάο νἱἀείυτ ἰά ἀϊοὶ φιοὰ ποη εϑὲ ρίθπατῃ οουροτίϑ δαηϑὶθί!τα 
ταοῖα. δ6η81}1}6 υϑγο εϑὲ ἱδοῖπ, φιιοή ζγαυϊδίθτι μδ)εῖ νοὶ ἰδ υϊδέθωι, 
ἰοοῖγοο εἰ ᾳπίϑρίαπι ἀπθίταν Ἔγὶς φυϊάπαιη ἀϊςσαπὲ, οἱ δραϊϊατα σο] όσοι 10 
Βαρδαὶ δαὶ βοπυϊῃ, υὙδοῦυπιπα ἃπ ΠΟΠ Ὑδουσῃ 6586. δἱ αἱ Ραῖεξ, 

τδουαπιὶ 6886 ἀἰςεπῖ, δὶ οογρὰβ ἐβηρὶθι]6 δηβοίρεσγα ροϑϑὶῖ, τδοῦατα 
ΤΟ 6886, δὲ ΠΠπὰ δυϑοίρεγα πϑααεαῖ, [10 υδγο τποῦο, ἴῃ 4 ποῦ 
68 μος αἰϊχυϊά πεφὰς βυβεϊδια οογρογθα υἷα. φιαρτγορῖει χαὶ- 
ἄαπι ναουτιη 6886 σοΓρούαιη πιδίεγίδιη ἀϊοαπῖ, 4πὶ χιυΐάδπι εἰ ἰ0- 
οὔπὶ πος ἰάεπι αβϑογαπὶ 6586, πο τοοῖο ἀϊσοπίθβ, υἱ Ῥαῖδι: πιαϊοτία 
πδηιααθ 86 ραν }18 ποὴ δϑὲ ἃ οογρουίθυϑ, νδοῦυπι δηΐοιη αἱ ϑαρδ- 
ται] φυδθγαπε. αποηΐατι δπΐοπι ἀδ ἰοοο δϑὲ Ῥεγιγδοϊδίατῃ, δὲ γὅ- 
οὔυπι Πδο6886 68ὲ ἰοουπι 6586, 8ἱ οογροτα οἀγϑαῖ, ἀϊοϊυιπαπε εδῖ δὲ 
ηποπιοάο δἰϊ εἰ ᾳποιποάο ποπ δὶ: ἰοεὺβ ἰῃ γεθα8, ραϊδὶ ἰιος ρϑοῖο 
σδοῦπτη, δηΐ δεραγδξυτα δαξ ἰπϑαράγαθι! ες, ἰῃ ταϊοηδ γειτιπσὶ ΠῚ 6886. 
νδοῦθπι δηΐτι ΠΟ ΘΟΓρτ8, ϑεὰ ςογροτὶθ ϑραξϊυτα 6886 γοϊαπξ, ααᾶ- 30 
Ῥτορῖεγ δἰ υδοῦυμ υἱάδιυγ αυϊά 6856, 4πϊὰ οἵ ἰοοὺδ, δὲ ρϑῖ δᾶάδσω 
886. τηοῖτϑ δῃϊπὶ αυΐ ἰοςο δοοοιμπιοάδιατ, 'ἱπ ταθηίθτι υδηϊ οἱ 
Βῖδοε φαΐ Ἰοσῦτη 6556 φυϊά ργαεῖδ οογρογιπι πιο επὶ ἱηρτοάϊεμπτ 
ἀϊουπι, δὲ πἴϑοο 4υϊ νδουατι Ροπασξ. δἴχιια οδῦϑαπι πηοῖτ5 ὙΔΟΌΌΣΩ 
δὶς 6686 ραϊδοξ, τὶ πὰ {10 φοτροόγο τπουεαρίωγ: μὺς διζοτῃ δῖα ογῚΣ 
φπαίοπι Ἰρδϑυτα ἰοσυπι χαΐϊάετα ἱπαυϊυπξ 6866. δὲ π.}]ὰ ρτογϑαβ π- 
οεϑοιῖδς οορίϊ, 81 πιοῖῃ8 εδὶ, Ὑδοῦυτη 6856. Δ[416 ΟἸλμΠ0 φαϊάθχο 
Ὑδουῦτη οπλπΐ8 τηοῖῃ9 οαπϑὰ ποῦ 6δϑϊ. αυάδρτγορίετ εἰ Με} 988 ἰὰ ἱρ- 
δύτη Ρτδδίεγιξ. ροϊεϑὲ βηῖτα αἰϊεγαγί ρίεπατι, πὶ ραῖθι. ἀείπᾶα πο- 
41ε εἰυϑ8 πιοῖι5 αὶ αα Ἰοοστπι δοοοιηπιοήδίῃτ: ροϑϑππὶ δΐπὶ οοτα 
Ροτγὰ τισῖπο 9101 σβάεγε, δἴδατιδι πα] ] τὴ δἰξ δραιϊαπι ΘΘράγαθι]ς Ῥτδθ- 30 
ἴδγ οογρογᾶ 4086 ταουβηΐασγ. ἃΐῖχθςε πος ἰῃ ΘοΟπεπθογυχῃ, δίουΐ δ ἴῃ 
Βιαπιϊάογαπι σομνθγϑίοηϊ θα ραῖεῖ. ροϑϑηπὶ εἰίαπι ςοτρογᾷ ποῦ ΟΡ 
ἱπξτ ϑϑι οΠ τὰ ἴῃ Ὑδοιση, με ἢ ΟΡ εχιγαβίοπετη θοζτιπὶ 4αδα ἰῃ ἱρϑὶ5 
ἰπϑατὶ ἀδηβαυ; Ὑεἰπιὶ οαπὰ Ῥτεπιϊτογ ἀφυὰ, Βὲ αἱ αἕτ, 4πὶ ἴῃ ἱρδα ὃ 
εϑὲ, εχιγπάδιασ. βυυνὶ ργαείογεα ἱπογειπθηῖβ Ὡ0Ὴ δοίατῃ αἰΐχαο ἴὼ- 
βτεάϊεπῖε, εεα οἴδνη αἰτεγαϊοπθ, νυ  αἱὶ οἱ ἀὲτ εχ δφῦᾶ βάϊ. οπιηῖπο 
δαΐεπὶ δὰ ταῖϊο 4π86 ἀθ δοογεϊϊοπε δὲ, εἱ ἀθ διὰ πᾶθ ἴῃ οἴπεγθης 
ξαπήϊυτ, ἴρθ8. δὲ ἱρϑαιῃ ἱπιρβά, δὰξ επίπι ὩῸἢ δαρβοῦιγ χαϊςχαδπι, 
δυΐϊ ΠΟῚ σογροῦα, δαὶ βετγὶ ροϊεϑὲ αἰ δἰπε ἀπο οοτγρογα ἴῃ δοάθιι, 
ἀαριιαϊτοποιι ἱρίτατ σοταταυπδτι δοΐνογα υοἱαηῖϊ, δεὰ ποὺ νδοθαχ 
4386 οδἴεπάυηξ. δοὺξ ἐοξαχα ΟΟΥΡῸδ Ὑδουστη 6886 ὭδΟ6886 68ῖ, δὶ οτηπὶ 

εχ ραγίς δηβδέῃτ, δὲ ῥεῖ υδοῦπτῃ, υἱ ἀἰσυπε, ἀςογθδοῖς, δαήθτω δὲ 

εἰ ἀδ οἰπεγα ταῖϊο. ραϊεῖ ἱφιταγ ρεγίαςι!α θ996 δᾶϑ δοίνεγε σϑῖοσθδ, 0 
οχ αϊραδ χυϊάδιπι Ὑδοπαπι 6886 οϑἴεπάςσπε, 

8. Ἀυτγθα9 δυΐετῃ ἀϊσᾶτη5 τδουππι πο ρδοῖο βεραγαῖαση ΠΟ 
6686, τὶ αυϊάδπι ἰπαφυΐϊαπὶ 6886. πᾶπι δἱ παῖπσγα οαΐαιιδ δ᾽ πιρ Ἰοΐατα 
ςογροσγαπι αἰΐψαα ἰαῖο οοπιρεἰδῖ, πὶ ἱρπὶ φαϊάοτα ϑαγδαπι, ἔθυσα ὙὉΤῸ 
ἀεοτϑαπι δἴφυο δὰ ιηεάϊαπι, ραῖδὶ γδουαγα οαυϑαπι ἰαϊϊουν 8 ΠῚ 6886. 
οὐἶαδ ἰσίταγ ταοῖτϑ οδῦϑα γϑοῦητα οτὶ: } οἰῃϑ δηὶπι 6586 υἱάδίαγ, σοὶ 
Ἰοςο δοοοπιιηοάδϊωγ: δὲ μυΐὰσ οασϑῃ ποτὶ εδῖ. ῥγαϑεΐεγθα 91 δδὲ ἈΝ 
ααϊά, αὐ ἰοοῖθ, σογρογα σάγεηϑ, οὐτὰ δϑὲ υδοῦσπι, Πποπδαι ἐδγεῖαν 
φοτραϑ χαρὰ ἱπ ἶο ροϑίζταπι {ποῦ ὶῦ ποῖ οπὶπι δὰ πηΐνογδατα πῖο- 
Ὑεριϊαγ, οδάθτῃ δ δά εο5 δοοοτιπιοάδϊογ ταῆο, αὶ Ἰοσῦπι δαρᾶσδ- 0 
ἅπτῃ φαϊὰ 6686 ροπαηξ, ἰη ααετι ἰά ἔεγίασ αποά τηοίυ οἰεῖατ. αα0 
πατηαια τηοάο ἐεγεῖυγ ἰά χιοὰ ἰδὲ ροβίξατα Γποτγίϊ, δὰξ τπδηοθῖε δὲ 
ἂς ἀϊξίεγθπε 5 ̓ἴϑο6, δαρτγα ἱπαύδτη δς ἰαΐτα, δὲ σδοῦο, ποῃ ἱπἰυσὶδ 
δδάθπι δεςοπηηοάαϊατ τοῖο. αὶ πϑηαπθ υϑοπαπι 6986 ἀϊοπηξ, ἰο- 
εὕτῃ ἰρϑῶπι ἱπηυίαπε 6586. δὲ Φυοπαπι ρϑοῖο οογραϑ δαϊ ἰπ ἰοςο δὰ 
ἰῃ σϑοῦο εὐῖξἴ ποῦ επὶπὶ μὲ ἰά χαρά ταῖϊο Παρ τδῖ, ςαπι τοίπτη φαὶρ- 
Ρίατη φοτρὰδ αὐ ἰῃ ϑερᾶγαίο ρειτηδπεηῖθυθ ἰοοο ροϑιϊαπι ἔπεγὶξ, 
ῬᾶΓΞ5 εηἰπὶ, 81 ΠῸΠ ϑϑογδιιπὶ ροῃδΐωσ, ποῖ ἱπ ἰοοο δδῖ, 86 ἰῃ ἰοῖο. 
τϑδίθγεδ ϑὶ ἰοοῖι9 ΠΟῚ δϑὲ, π6 υδοῦστη φυϊάδπὶ δτὶϊ. δοοίαἷξ δαξοπα 
ἧκε 4αὶ ἀϊσυπὲ νδοπατι 6886 αἰ πος ϑϑδυϊῃτη, 81 νηοῖαδ δῦ, σ0ἢ- 
ἀγατίαπι Ροιϊπδ, δἱ φυϊερίαπι ἀλΠρεπίεγ σοποίἀατεῖ, πὸ ΡΟ886 ἴῃ- 80 
ἄαλαν φυϊοάθαπι τηουεσὶ, δὶ Ὑδοιιατ δϑῖ. Ὠδχα οἱ αυϊάδηη ἰοστάσα ΟὮ 

ν 
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εἰτο τ τα ίποια χαΐδδοασα οθησπεγα, δἷο εἰ ἵπ Ὑδοῦο φποάνϊ8 χαΐεϑοθγθ 
σοτρυ πϑοϑῦδα δδὲ, πὸπ δϑὲ δηΐα 400 Ἰπϑρῖ8 δαὶ Ἰηἰπτ8 τηογθαίατ, 

215 χὰο παιιηπε υὙδουῦτα δϑῖ, μος ἀϊετει ίατιιπι 6δὲ ἐχρουβ. δἰᾳαὶ ρᾶ- 
ἀδῖ οἸππϑια τηοΐυπι δὺξ τὶ βογὶ δυϊ παίαγα, οἱ δὶ δι υἱοϊπῖαδ, δὲ 
δύσι πεοοϑϑαγίο αυΐ παίαγα οοτηροῖῖς 6686; Ζαρα οὔτα υἱοϊοπίς 
χαΐϊάεπι δἷξ ρσδείεγ πιδΐαγαπι, 4} Υ8͵Ὸ δϑὲ ργαθίθι παίαγαπ, Ροεῖε- 
τῖοτ οἷξ δὸ χυΐ δϑὲ δεουπάυτῃ παΐιγαπι. αυδτα δὲ 16 πιοίι8 ΠΟῊ εἷξ 
αὶ σογροότυτα παιῖαγα ἐπὶ ουϊααθ δυαρὶθ παῖυῃγα τηρεῖ, πεααθ 
οδἴογογαια ρῥγοίεοϊο πιοϊαυμι αυϊδαάδιπ οτῖξ, δὲ σαοπαιῃ ρδοῖο πιο- 
ἴαϑ ἰδ εὐῖξ φυὶ παίατα σοταρεοιιξ γοραϑ, ουπι γῖοπα υβουὶ ἃς ἱβηι 
ΒΌ]]1Α ργόγϑαδ δἷξ αἰ {ΓἜγϑητιαῖ πᾶπὶ ααο ἱπβπίϊαιαι εϑὲ, 6ὸ πἰμι} ἱπέτα, 
ἘΪ81} δαρτὰ, π181} ἀεπίφαθ πιδάχαπι εοὶ; 4υο γεῦοὸ νϑουῦπι δϑῖ, 60 

10 πἰμ1} ἰμξογθϑῖ πῖον ϑαραγυπι ἰπίεγαπαπθ. πᾶπὶ αἱ εἶθ φποά πὲμι] 
δδῖ, η0}1ὰ οδὲ ἀἰΠ}Ἔτεπῖῖα, δὶς δὲ εἰὰ8 φαοά Βαπά εϑὲ, πι 11 αἰτεῖ 
ἀεοϊρηατὶ ροϊεϑξ, Ὑδουυιη ΥΘΓῸ ΠῸῚ 68 αυἱὰ ρῥτὶναϊίοαμε 6856 γῇ- 
ἄεϊαν: αἱ δὰ ἰδϊΐο ζακε πδίῃγα οοτηροῖῖ, ἀΠΤογεπίϊαιπ δι 11. ἀυᾶγα 
δσμοϊ εὰ φυᾶς ἀϊογεμιία δαπξ, παίαγα. δαΐ ἱρίϊασ πὸπ δὲ πδίυτα 
ἰδιῖο υϑφθδπι; δὰϊ δὶ δδὶ, νδοῦῦθπῃ ἰπ ταϊΐοπα γογὰπὶ ργοίθοϊο πὸ 
εδῖ. Ρτγδείθγθα πῦπο αυΐάοτα πιουοηΐυγ δὰ αυδ8 ἰδςϊαμίυτ, 60 4] Ρ6- 
ῬΪΙ ποη Ἰδπρομῖα, δὰξ ΟΡ ἀπερεγιδίδϑια, αὐ φιυϊάδπι ἱπχαϊπης, δὺϊ 
χαΐδ ραϊϑυδ δὲν τποῖπ ρδ!] 1 ἣν Ἀενδα πατη 511 δὰ ἰλτῖο ρυ δὶ, δ 
Ἰοοῦπι δά ρῥγορσίπωι [δγῖαι. δὲ ἴῃ σᾶσπο Ὠ1}1] μογαπι 6556 ροϊεϑῖ; 
εχὰθ Αἰ οἱ φαϊοφυδτα ζογδῖιγ, πἰδὶ τὶ ἰὰ φυοὰ γεβίτυγ. ργδεῖθγεα 

20 ποιὸ ἀΐϊοεγε ροϊθδοξ ουσ πιοΐαιπ Αἰϊσα δὶ δῖδεϊ; οὐγ ἐπίη μἷο ροῦυς 
αλλ ἰδὲ δίαθιε" αυᾶγα δυξ φυΐοϑοαῖ, δαὶ ἰὰ ἱπβυϊίαπι ἰδ γαϊογ Ὠ6- 
(6856 6δῖ, δἱ ποῦ ροϊεπεϊαδ αηϊρρίαπι ἱπιρϑάϊεγιι. ἱπδαρθι παθο 4αϊ- 
ἄξπι ἴῃ υδίῦο δχ εὸ σογρογα ἔοτεὶ υἱάξωηξωσ, χαία οδαϊξς αἱ 'ἱπ νᾶ- 
οὔο ἰ8}15 οοπάϊοϊο δἰ πη! τοτ 5686 μαρδὲ οπιπὶ εχ ραγῖθ. 4υᾶγε οἵῶς- 
βεῖῃ δὰ ραγίεπι ἔεγεπίωγ. αἰχυὶ ρεγδρίουυπι ἰά φαοά ἀϊοιίατ, εἰ εχ 
Βίϑοθ αὰδε ἀείποερβ ἀΐοειιδ, ογὶϊ. υἱάσπιι8 δπίπι ἰάεπι ροπάυθ 
ξοτραδνα ςαἰδγίαϑ ἀτιὰϑ ΟΡ οδῦ888 ἔεττὶ, δαὶϊ χυΐα ἰὰ ἀϊξεγι ρὲ χυοά 
ταουθῖτγ, αἱ 81 ρὲὺ ἔδστϑμι γεἶ δαααπι υοὶ δὄγειπ πιουθαῖοτγ; δυΐ 4αΐδ 
14 χαοά ἔετίατ ἀϊετε, δἱ δἰπὶ δα άδιπ εδῖθγα, ΟΡ ροῃάεδγίβ δαὶ ἰευΐ- 
τιῖϊ9. ἐχοθϑϑῦπι. δίας ἰὰ χυϊάοτι ρογ φαοά [εὐἴυγ, οἄυδα εϑϊ, ργορ- 

80 ἴετοδ χαρὰ ἱπιρεάϊε, πιαχίπιθ φαϊάεπι 8ἷ σοπέγα Γεγαιογ, πιϊπὰδ δυτεπὶ 
εἶ τπιληεαὶ; εἰ τπαρὶς ἰά φυοά ποη ε8ὲ ἴας!]6 ἀϊνί 1: 0116, 406]6 εδὶ 1ὰ 

δ χυοὰ πιαρὶδ εϑὲ ογαϑδυτη. ροπάυβ ἰρίϊυτ ἃ μοῦ ᾧ φυϊάεγι τηδάϊιαι 
ἱπ τεπιρογα Ὁ [ογείασ, ρϑγ αἱ γεγο 80.118 φυΐάεπι 110, Ἰοπρὶτα- 
ἄϊλιο γϑγοὸ δεχηαίς, ἴῃ ἰδπιρογα δ, ἱπαρϑάϊθηξὶθ σογροτίβ ταϊϊοπβ. δἱξ 
ατὶπι ὦ φυϊάεπι ἀᾳθδ, “ δυίεαι δᾶγ χαδιῖο ἱρίταν δὲγ δᾷυὰ 88 :1:- 
ἰίοτ, ἰαπῖο οδεγίαδ 4 ροῃάιι5 ρμετ εἰ χπᾶτι ρεὲῦ ὁ τηεάϊωπι [ἐγεῖατ, 
πὶ ρμαΐοι. Βδρϑᾶς ἐρίτυσ δδη θαι γαϊϊοηθπὶ δά οοἰεγιίδεθτη ςϑἰοσίταϑ, 
αλ αἰδίαὶ αδτ ἃ ἀᾳῦἃ. 4ιᾶδτγα δὶ ἀμρίο οἷἱὲ δὸγ δᾳτα βιρε]οσ, ἀπ- 
Ρίο ἴῃ δπιροτα ὦ τπδάϊυμι ρογιγαυϑιθις, δὰ ἰὰ ἔδεαρυ9 ἱπ Ζὰο ρεγ 

10 τοεάϊπτα αἱ [εγϑίυτ; εἴ σ ἐεῖπρυ8 ἀπρίθπι ετγὶϊ ἐετιροτὺ 6, εἴφὰς 4ὰ0 
δα. 15 6δὲ ταϊπυιδαας ἱπιρεῦϊε αἴψαε (δοι]ΐπ5. δοϊπἀϊατ ἰά ρος φαοά 
δὲ ᾿γαπϑιτο, 60 ρΡοπάῃϑ8 α οοἰεγίας δέπιροῦ [δγϑϊαγ. δὲ σδοπαση π]- 
ἴαχα ταῖϊοηοπι παραὶ 4π8 ἃ οογροτγε δχοθάϊυσ, σαειωδάπιο οι πε- 
486 ἰρϑαπι πἰμὶ! δὰ πυιπόγαπα. Ὠϑιη δὶ χαδίίιοῦ ὍπῸ φαϊάεαι ἔτία, 
ΡαΠΙΡαΝ γετοὸ ἄυο, εἰ ρίυτδαθ οἰίδιη ἡπᾶτὰ ἄπο ἀπῦτῷ δχοθάυηῖ, 
πΉ]ἰαπὶ ρτοΐδοϊο ταϊοποπι αἰτεῖς μαΡδαῖ, χὰ πι}1] ἴρϑυτα ἐχοθ- 
ἄπης ἰά εδὐἷπι χαοὰ Ἔχοεάϊε, ἱπ Ἔχοθεδητπ ἰρϑατα, δὲ ἴῃ Ἰὰ χυοὰ 6χ- 
οεὐϊίατ, πιεοςθδ6 οϑὶ ἀἰνι ἀδίυτγ.. φυᾶγε ἰρ8α φυδίῖζθοῦ δγαπὶ ἰὰ φαοὰ 
ἐχοράσπξ, δἰ πἰἢ 1}. ἰσοῖγοο πὰς ᾿ἴπϑᾷ ραποῖατπ εχοβάϊι, δὶ ποὰ 

Ὧ0 σοππροπαίαγ εχ ραποῖίβ. δἰπι ογ δὲ νδοαυπι πα απὶ δὰ ρἰεθατλ 
ταϊομδτι Βάροτε ροίοϑι; 4θάγο Ὡθ θα τηοΐπ8. 584 8 ρ6 6} 11188- 
ποϊπὴ ἴδηῖο τποῖὰ ἰδπῖο ἴῃ ἴοπροτγα ρουήιϊι: ὦ ἰετίοσ ρῈῚ νυϑοθτη, σὲ 
ταουθθίϊατ, οἴππεπι ργοίδοϊο γαίΐουι ἐπι Ἔχϑαρογαθίξ. δὲ ἐπὶπὶ , υα- 
ἐπυπι ἰουριιαἀϊπε Δοαῦαὶα ὦ εἰ ἀ ρ]εηῖ9. ροπάυο ἐρί τ α δὶ ἔγϑ- 
αἰεγὶι, ἴασαι αἰΐηιιο φαϊάεπι ἴῃ τοιῆρογα αυοὰ 8ἰῖ δ, τπΐποτε υϑσο 
ἄπδπι ει ἐεπιριι9 6, ἰμοτγίς τιοῖυπι, ἤδηο ῥτοΐξοοῖο ταιϊοηεῖα εἰ τὰ- 
ἕαππι Βαρερὶξ δὰ ρίεἽπαπι, χιιαπὶ δὰ ἰοπιραϑβ ἰδσπιρ5 ΒαΡερῖξ, δεὰ 
τληῖο ἴῃ ἴθαροτα φυδπίαπι εἰ (ἢ, ῥ᾽ επὶ αἱ ραιίρπι δἰϊψυᾶπι ἰγαπϑίοσὶξ 
Ῥουάας α; δἰῖχας {16 ἀ. ἐγαποιογιὲ διαΐεπι ὦ ροπάυ8 Ἰπεάϊητα ἰρϑαπι 
“οἱ ἐὰ οὔϊδιπ ταῦομς ἀϊίεταξ δ ΒΕ] Ἰταὶα ἢν αὄγε, χύδπὶ Ἔ ἱερὰ 8 

30 δὰ 5 ἰοιιρῃ8 μαρεῖ. πᾶπὶ δὶ σοσρυϑβ Κ' ἰδπῖο ΜΕ ΣΝ οἷς ἴρ90 ἐἰ, 
4υδηῖο ἰοτηρα8 δ᾽ ἰοπιρὰ8 ἐχοθαϊ ᾧ, δοοπίγα ῥτοίεοϊο ροπάυϑ ὦ 

216 τγαπϊοτῖς ᾿ΠἸοὰ οοἰοτίταϊθ ἰδπίο ἴῃ ἔἰδίωρογα απαπίυτα οϑὲ ἔειηραΣ β,, 

! 
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εἰ ρες ΜΠ]υ Δ ἐεγαΐασ. οἱ ἰρίξατ πΌΠῸτΣ ἴπ Κ' Τποτίξ εογραθ, οοἰετίηο 
εἰΐαπι ρει 1]π4 τπονεθίταγ. δὲ ἴῃ δ᾽ Ἰειαροτα τποΐυτη ἴαπι Ἔταῖ. αᾶγθ 
ξοθῶ ὦ Δευαὶὶ πὶ Ἰοιαροτε ρ᾽εποπι δὲ γδουστα ρογιγαηδὶ αϊ. δὲ 
ος Βετὶ βεχυΐξ, δὶ ἱβρίτατ ἐδ ρα αἰϊχαοά δσὶξ ἰῃ αυο ρεὲτ γα φῦτηῳ 

αυοάνὶδ σοτρηδ ταουθαῖαγ, ΒοΟ δὐθπὶεῖ ἱμπαροβϑὶθι]θ, αὶ εχ ῖδος 
4υδ6 ἀἰϊχίπηηδ ραϊιΐξ. ἱπ Ἰοπιροτα επΐπα ἌΘ4μ4]1 φυὶρρίαπι ρὶ Ἔπὰτι 
αἰχὰθ νδουυτα ρεγιγαῃσιθῖξ. οτὶϊ επὶπι δίς ἀαποά οογρὰ5 δά οοῦρῶ 
τὶ δὰ τοιηρυβ δδὲ ἰθῖραϑ. αἱ ἴῃ ΦΌτηταδ Δυΐδι ἀΐοᾶπι, ταδὶ εβἕα εἰ 
Ἀπίθδοα ουδα δος ἀοη9, πᾶ ταοῖαδ χαϊάεπι οἸππὶς δά πιοπεχη ἐπὶ 
χαῖϊο (εϑὲ δπῖπι ἀπ ᾿οπιρογε), οἴ οἵρηΐδ ἐθπιροῦῖδ ἰΐοεπὶ δὰ τεπωρῃα, ἢ 
Ἱποάο δἷπὲ δωβο βηϊϊα. δεὰ υαςυὶ δὰ ρ]θινατν πο ]]ὰ ΡτουδῺβ εμδ 
ταῦο ροϊεεξ. δες ρίζας ευθαίπηξ ΟΡ δογυχα ἀἰετοηίδυα, ῬῈΣ ζηδ 
.ρογρόζγα τποῖα οἰεπίαγ, δοΓώσα λίθοι πδε ἔδυ πον ἐχοθϑδο, ετε- 
Ὠἴμηξ μδθο. σεγηίσαυβ δπὶπι δα Θογροταπὶ 4π86 Ρ]υ8 δοὶϊ ρτανίμιν 
διὶ Ἰουἰταιῖς μαΡδωξ πιοτπαπε, πιοὰο δαάδθιι ἱρδὶδ ἱπδὶξ βρτιτα, ςεἰο- 
σἰα5 ΒΕΓ Δϑ,παὶα δραϊϊαηι ἔειτὶ, δᾶχας γαϊΐοπε πᾶπὶ ἰαΐεν δεὶς ὩΣ 
Βθηϊ. ἀῆᾶγθ εἴ ρεὺ υδουιηι ἰΐα ἐδγεπίηγ, ἂὲ βοσγὶ ργοΐδοῖο πεσὼϊ 
4ιᾶτα επὶπι ΟΡ οαυϑᾶπι ςαἰ γί που θρυπίαγ ἴῃ Ρ] τὶ επτα ἰὰ 
ῃδοδοϑαγίο βὲ: σαδίτι8 πδιχαθ σοἰογίι8 νἱ θ8ἃ πιεάίατα ἀἰντἀϊδ. τῶι 
14 φυοᾷ [ἐτίατ δαξ εϑὲ ἰαςίπιη, βραγα ἀἰνιἀϊξ δὰξ τηοτιθηῖο χυοά Ὁ 
Βαθεῖ, κεφυδῖιο ἰρί τον ςο] τ δ δ οὐπηΐα Ἔγαηξ, δὲ βϑγὶ πεαοϊξ, μαϊεῖ 
ἰεξίτως ἐσ Ἀἰδος φυδε ἀἰϊχίπνϑ, δἱ υδοιιαπι 911, σοπίγαγίαιαι 1116. δος 
ἄστεα, ργορῖεγ φαοὰ γαρυππι 6886 ργοβαπηὶ αὶ ἰρϑπι ἀβϑεσατὶ διϑε, 
Ἀΐ παιῶσῃο, 81 ταοῖτι ἰ8 ετιϊ πὶ ἰΙοοο δοσοτωιποάαϊων, νοι ιχω δερ8- 
χαϊαια ΡῈῚ δὲ 6886 ρυϊδπξ. Βοὺ δαΐοπι ρογίπάς εδὲ αἴχψαε δὶ δε ρᾶγ, 
τὰῦι φαϊὰ Ἰοουτι ἀϑϑογαηΐ 6886; αποά αυϊάδπι 6888 ΠΟῺ ρΟδ56 μεῖ 
εϑὲ ἀεπιομδίγαϊζυτα, δὲ ὙΕΤῸ δἱ ρα δὲ Ζυοαθε ἴρδυπι σομδλάθγαδν 
τα, γδουππι ἰὰ, σποᾷ νδοπῦπι ἀϊοὶϊ, αἴχαθ ἰδηε υεγα υἱάθρίϊσ, 
πᾶτη τᾶ δὶ ἴπ δὰ (αϊβρίαπι σΌΡ ται ροδαοεῖς, ἰαπέππι ἃσαδε οεἀεΐ 
φυδηΐῃ5 688 'ἱρδ6 συρυϑ, δἷο οἵ ἰπ δᾶγθ βεῖ, βεὰ δεπϑπι ποῦ ραϊοῖ, εἴ 
δΕΙΏΡΕΥ Οἴπῃδ σοΥραϑ απο ζειτὶ ροϊεδὶ, δὰ ἰὰ χῃοὰ ἀρῖίπτη εϑὲ [εἰτὶ, Ὁ 
πἱϑὶ ἀδηβοῖαγ, δαϊ δὰ ἱπίογα, δἰ δἱῖ ἴθγσβ, δπὶ .7: ΘΌΡΟΓα, δὲ οἱξ ἰφηΐς, 
δαΐϊ δὰ πἴγαχαε, ζεγαῖαγ οσεάθμάο πεοαδδ8ε εϑὲ, οἶσθ ουδαϑ εἶνε φυοάτι 
Δ]ϊυὰ ἴα ἱρδο σογρὰϑ ροπαῖωγ. δὲ βοὸς χυϊάξι ἴῃ σασῦο βετὶ πεφαίϊ, 
φυΐρρα οὔτι Ποῖ δἰξ σογροϑ. ςΌΡυπι ἀυΐοιη δεαπαὶα νδραὶ σραίἑασα 
Ρερεΐγασδα υἱάθοἰϊταγ ρεχίπάμ, δἴχις δὶ ἀφυὰ Ἰίρῃθο σὰ Ρο ποὴ ςοἂε- ὃ 
τεῖ, Ὠδ4πῈ δἔτγ, δεὰ ἱρδυπὶ οἵπηΐα ρεπριγασεπί. δἴχυϊ οΡὺς οἰΐατα 
τληίαχη παρ ροϊ τα ἀΐποτι μαρεῖ, χαρηΐα εϑὲ εα σϑοῦϊ χαδθ οοςυραϊος 
ἈΡ ἰρ80. 408ὲ εἰ δὶ οΔ]144 εδὲ δπὶ ἔγιρίἀα, εἰ σγαυὶδ δαὶ ᾿δυΐβ, ποῺ 
χοΐϊπ5 ἰδτπε ΟΡ Βοος τδίΐομθ ἂρ ππιυθγδὶ δὐΐθοι 5 δδὲ ἀΐνοσβα, 
εἴϊατη δὶ ἤοπ Ὁ 1118 δῖ δεραγαθι]ο: ἀΐσο δαΐθπν ἴρϑῶτα ἰἰρῃμοὺ σαθὶ 
ταοϊειω. χυᾶνε εἰΐατι δἷ Δ} 1}}15 οὐπηΐθιι8 [ποτῖς δεραγαῖα, εἰ ΕΘ 
ξτανΐβ [μϑτὶξ πθααε ἰεΥυΐβ, ἀθι8}6 δὲ δραξατι οοοπραβίξ, ἰὰ δα εχχν- 
466 ἰοοὶ ναρυῖνα ραγίθ δἰ δὶ δθᾷιδ]ε οσίϊ, αἱ ροῖεϊ, φιοπάχι ἰρίτατ 
οὐδὲ πῦυ]θ8 ΔΡ ἀθαυαὶ! γϑοῦο αἰεγεϊ αἴψις Ἰοςοῖ εἱ οἱ ἄπας ἴαϊες τ 
δἴπιὶ Πιδγίπξ πιοὶθδ, φυϊάηὶ εἰ φποϊχαοϊ γο]ποτίδ ἱὰ δοάθτη δσαπὶῦ 
Ὡπῦχῃ ἰριτυγ μος ἀρϑυτγάππι ἃς ἵπαροΦδί 116 δα χαϊταγ. ρῥταρίεγθα ρῶ- 
τοῖ 1ά συλ υπι ̓Ἰρδαπιὶ Βάθοσε οὰπὶ ἰγδμδίεγιησ, φαοὰ οἱ ππΐνθτβ8 οείεσᾷ 
ξογροιὰ μαρεπῖ. ἀθατθ δὶ πίμ}] ἃ ἰοοο ἀϊδγαι, ας σογρουῖβυς ἴω- 
εἴα Ἰοοῦπι οροτγὶδὶ ργϑεῖεσ ππἰυβουϊασαε τηοΐοαι, δὶ τηο]68 οἷς αἴ- 
[δοϊθυιπ ἐχρϑγοῦ πἰδ}] παπιφαα οοπίεγὶ, δὶ ἰα]ς εἶγοδ ἔρϑᾶτι φραϊτω 
δἰϊυὰ οἷς ἀεφυδ]ε. εχ [ἰδ ἐρίτασ ραῖθὲ ἰῃ γαϊΐομε γεγώσα γδοθθτω 90 
δερδζαϊυτη ΠῚ 6986. 

9. δεά δυπὶ αὶ ραΐδηξ μὲν γάγτιση ἂρ ἀδηδῦτα ραΐεγε Ὑδου τα 
ε866. Ὡδηὶ δὶ ΠΟῚ 8[ξ γάσῃπι ἂς ἀδηβυσπ, πϑαια βοτὶ ροῖεδὲ ἂξ οοΥ- 
Ρογὰ οοδαπὶ ἀἴσυε ργεπιδηΐτιγ. ατιο δὶ Ἰἃ ἢ 5[ξ, δαϊ ποῖα ΟὨν σι ο 
8οἢ ετγὶϊ, δαξ ππϊνθγδατι βαοίπαρῖς, αἱ ἰπφαὶξ Χυῖδαν, ἀπξ ἱπ δέγετα 
δεαυδίεπι αἴψμε ἀφύδπι βοτγὶ τπαϊαϊο  θτα δθιροΓ οροτῖεϊ. Βοος, ἴα- 
4ύδιη, Ρδοῖο, αἱ δὶ εχ δαιᾳ ΡΟΟΌΪ πηΐμ5 ογιδίυσ δὲ, ἰδῖα δἴσπαὶ 
Δ4υὰ εχ βεαυδὶὶ δέτε βαεπογεῖαγ, ἃὰξ ἤθοθϑδε ᾿εδὲ υδοῦυπι 688. 8110 
ὨΒΊΩ4ῸΘ τποάο βοτὶ πδααὶξ αἰ σογρογα ςοπδίσιπραηΐαγ ἂς ἀἰαξδητωτ. 
δὶ ἰριτοτ ἰὰ ἰῃφυμαπὶ 6886 γάσυιη φυοά μαρεῖ τηα]ξα ναοῦα δερατγαῖα, Ὁ 
Ραϊεῖ, δὶ νδοῦαγα δερᾶγαϊιπι 6556 ΠῸΠ ροϑδϊξ, δίσαξ παφια ἰοοῦς ὁρᾶ- 
Ὀυπη μάΡ η9, πδαὰ6 τγαγαῖπ ἰπ ΓΑΙΪΟΠΘ ΓΟΓΌΤΗ δίς 6886. δἱ Ὑ6τῸ ὩΘὮ 
δε ραγαδαθιϊς, δαά ἰδιωδῃ ἰπθ586 υϊὰ υβουυαι ἀϊουηξ, ταεϊῃα8 φαϊάδτω ες 
Ἀοο ἱπιροϑϑίβ116: ἀροίἀϊς δαΐεπι ργίμιο φυϊάδπι ποὺ οὐλπὶδ᾽ το οἴλιϑ 
οδῦδϑατι ὙδΟΙ τη 6686, 856 οἷὰ5 ἀπμϊαχαὶ πὸ ϑυρετα Ἰοοᾶ ρϑϊαατ. 
ΓαγΏπν επὶπὶ ἰευς εϑὲ; χυδρτγορῖες εἰ ἱρηοτα τάγαχα ἱπαυϊαηξ 6656. ὁ 
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δεϊπθ πο} 6896 γασπατη τη οἴὩβ οἷς οδΌθοτη, οἱ ἱπ ἴρ8ο χαϊά ταονϑα- 
ἂς, δε πἴ αἴγεα τηουθηξ [ἃ δϑαγθοτη χαοά δὐϊπποῖητι δὲ ἱρϑὶδ, 6Χ 60 
φαία δγϑαπι ἱρεὶ Γεγαπαι, δἷς εἴ γϑουθπι δυγϑασι ταονεγα. δ 48ο- 
βᾶπι ρδοῖο [ἰαἰϊο τδοπὶ ροϊοϑῖ νοὶ ἰοὺ 68εὲ ἦ σδοῦϊ πᾶτεαιιε υϑουτπὶ 
ἰὰ ετῖι κά φαοὰ {ετεῖπτ. Ῥταδίογεα ζαδτα οδῦϑατη δδείβτιαρτπὶ 488 
ἔταυε ἀδοτεαπι ἐεγαϊογ ἢ δ πϑαρετ ρδϊεῖ, δἱ χαδπίο γαγίαϑ χυϊρρίατῃ 
ταρρίθχσαε τὙϑοῦτπι εϑὲ, ἰαπῖο οοἰογίθϑ δυγϑτι εγεῖαγ, χαοά υδοῦυτα 
εἰξ οὐππΐπο, ϑαγσατῃ ἰὰ ταὶ ςεἰογτίπι ἔεστέ. αἱ [οτοίταη εἰ Βος ταο- 
γεγὶ πο ροΐεβι. πὲ επἰτῃ ἀδπιοπδίγδειχω 688 ἰῃ υϑοῦο σππεοῖα ἱταιηο- 

40 δα, δἷο δαάδτῃ ταῖϊϊοπθ υδοπῦπι ὀἴδια ἀθπμοιδίγα ἐταῦ ᾿τοπη 816 
126. οοἰογίϊδιοϑ Ἔπὶπὶ ΟΟΥΔρΑΓΑΓ ΠΟῚ ροϑϑυπέ. δὲ παπιχθὰ οὐτη ψὰ- 
σατο ααϊάεπι ποη 6866 ἀϊεατηπε, ἐρίθγα δυΐοσα τϑγὰ δὶπὲ ἀυλίξαϊα, 
δἰ ἢδος εοποίογοιιπδ ορογῖοϊ. πῶ δαϊ τποῖὰδ πο δγίὶϊ, δὲ γατί ἴδ 
ἀεποίϊαθυα ποι ΟΥΙ; δαξ ᾿πυπἀΑθὶξ σδϑηπι; δαϊ πᾶ εχ δᾶγο οἱ δ 
εχ ἅχυᾶ β8θιηρετ οτίδιατ δθααα! 9. ραῖθὲ παιιῦε ρἷπδ δότὶ5 εχ δαιιᾶ 
ΒΟΙΠΡΟΙ Οτγι, πδοὺϑ86 δϑὲ ἱριἔτιτ, δὶ σουροτα πῸπ ῬΓΕΏΙΑΠΙΙΓ αἴθ 
ἀεπϑεπίατ, δαὶ ἰά φῃοά παοτοὶ εἴβοϊδε τὰπάθτη ἐχρυΐδαπι πὲ ἈΠ επιιπι 
ωγρεαῖὶ Αἰθς τατηοδοῶῖ; δαϊ 8]1ο ἱπ ΄Ιοσο δεααδὶῖθ ἀφθδ εχ δέγε βαῖ, 
ἘΣ ἰοΐα τηοἶθϑ δεψαδ 5 911 ππίνϑγοῖ, δαϊ πἰ 1} ρεπί τη τιουεαΐαγ. δεπι- 
Ρὲγ πάπας οὔπε Αἰ χυϊά πιουοῖθι, ἰά ἀοοϊάεξ, πἰδὲ νογϑεῖυγ, δὲ ποπ 

20 πηΐγεγθα γαγοδπῖαγ, δε διπΐ δἰ δὰ χυᾶε τεοῖο τοῖα οἰεαπίαγ, {ΠῚ 
ἰφίτατ ον Βαθο ἦρι:8 τδσπὰπι φαϊὰ ἀϊςεγεμξ 6886. πο 8 Δαΐετα ὁχ Ηΐδοδ, 
4πδε ἴδᾶπὶ σοποθ888 δαηξ, (Ἰοίιη δ τααϊεγίδτνι ἀπδῖτι 6596 ΘΟΠ ΓΑΥΪΟΓΌΤΩ, 
οΑἰ Σά ττατῖ5. ἰηχααπι δἴχας ἔτγιρι ἀλξατῖθ, δὲ σδίδγαττιτι παιωγαϊζαπι οοπ- 
Ἀγαγι εἰαΐπτη ; εξ 6χ δηΐε ροΐθηξια δι δοία βογί. δἰζαθ Ὡοἢ 6686 χυΐ- 

. ἄδπι ἰρϑαῦι πλδϊογίαιπ ΔΘ ραγαθ! οτο, τδίίομο σατο 6556 ἀΐνογϑθδση, δὲ 
ὉπδγΣ παπιεγο ςοἰοτίϑ, δὶ ἰογίς [πογίξ, δὲ οδ] ἀϊτατίϑ αἴθε {γἰ κι Αἰ ταί, 
εἴ σογρογίβ ἰἴεπι πιαϊογίαπη οϑδάδτῃ τηδρτιὶ δς ρασυΐ. απο αυϊάεπὶ 
ἔχ ἐο πιᾶχὶπιε ραϊεῖ. πϑιω δἱ (δοῖπ9 δϑὲ δὲγ ἐχ ἄχαα, δδάεπι πιδίεγία 
ἔαοϊα εθἰ αὔτ, πα }1ὰ τὸ ἰπδαρεγ δ]1ἃ ἀϑϑητηρία, 866 φαοΐ οταὶ ροϊεπεα, 
14 ταπάεπι ἰδοΐαπι θδὲ δοῖα ; δὲ σαγδαδ 811}}} Ἰβοάο, 5ἱ ογῖα εδὲ εκ 

80 δἔτε δχπα: δδά τι παπιχαδ τπδῖοτία πΌΠς ὧι πιᾶρτιϑην Ἔα ρᾶΓυα, ΠΏΠΟ 
ἴῃ Ῥαγυδιη εχ πιᾶρτιὰ ὙδΓΕϊαγ τπο]επι. δἰ πα!!! ἰρίτατ πιοάο, δἱ δὲ δᾶ 
ΕΧ πιδίογα δγ μεμα ἐπ τηϊπούοσα εξ ἐπ ταΐπουα ΓΏΓΘΙϑ ἴῃ ΤΑΔΙΟΤΘΠῚ 
Ἔχϊοη ἀϊτιιγ πιο  δπὰ, ταϑιοτία ἴρδα, 7πδε εξ διπρο ροϊευϊία, κι υἱοΐ8- 
εἶταν τττιπι 46. πᾶτὰ αξ εχ ἔγιρίάο οαἰΐάππι δαήοπι εἴ εχ οαἰϊάο []ρὶ- 

δ στα ἔς, χυΐα ροϊοπεα ετδὲ δίῆθο, εἰς εἰ εχ οδ]άο δὲ τιαρὶβ οαϊ! άυπι, 
τᾺ}}ὰ Ῥσογδδ ἰρϑίῃϑ ρᾶγίδ ἴῃης ἐπιδγρεπῖε δ], πδε ποι δγδῖ δη- 
ἴδα οαἰϊάα, ουΐπ οα] 4 τηϊπα9 ἐγαξ χασταδάτηο ἀππὶ πε οἰγουτηίδ- 
τϑηῃᾶ δὲ οἰγοῦϊ ἴῃ Ἀπϊπουῖϑ δια δἰ ττα εδὲ τοάδοϊα, δἶτα ϑιὶ δδάθπι δὶυϑ 
εἷς αἰΐα, ρᾶτϑ ἱρϑὶῃ πιὰ ἕαςία δδὲ γα, 4ὰ86 ποῖ εγαὶ απίϑα οῦγτα 
δε τεοῖδ. ποη δηλ Ἔχ 60 χυΐρρίαπι τηϊπῦδ δαὶ πηδρὶ5 οδὲ ἴ8]6, χαΐδ 
14 ἱπιεστοϊείτασ 40 πιΐαϑ δὰξ πιαρὶ5 ἀϊοίτατ ταὶς. παχας βὲ πὶ βδπ- 
ταδΘ Ῥᾶγβ π|1]ἃ δυπιαϊωγ, ἰπ πᾶ οαἰϊἀἰα6 αἰρεάοχαε ποη δἰξ. χαδγθ 
αἵ ἴρ88 τηο]65 δε πὶ Β 1115 ποῦ ἰάεϑ οχιθηἀἰτατ δὰϊ οοπδίγιρτττ, φαία 
ταδίευίε αἰϊσαίὰ ἱπδαρετ δοοῖρίξ δαὲ βρίοῖς, δε απία ἰρθά τααίογίεϑ 

40 τἰϊγοπιατς δι δῖγα ροῖοδῖ, πὸ δὲ πὲ 1άοπι 8ἷξ γάττιτῃ εἰ ἀδωδῃτω, δὲ 
αἰγίπθαῃα τπδίογίεβ Ὡπᾶ. δίχυϊ ἄδθηδηπι ατιϊάοτα εδὲ β,αΥθ, ΓΑΓΌΏΙΝ 
δπΐοια ἰενα. ἄπο πδιῃοθ οοταϊϊαπῖογ αἴιπιαπε: Κτα 76 πᾶπίσας δὲ 
ἄπτγαπι ἀοπϑα 6686 σἱἠδηΐζωγ, ἰδσυϑ ὙθγῸ δς πιοΐΐο στᾶγα. Ὑδστιπὶ ἴῃ 

40 Ῥίσθιθο δὸ ἔεττο ξτανε ἀυγυσασυθ ἀϊδογεραθῖ. εχ δἰδ τρί τ ατιᾶς 
αἰοῖα δυπε, ραϊθξ ἤθῃα δοργδίθμι, δαϊ δἰ πιρ]οἰτοσ δας ἴῃ τάτο, πὸ- 
ὅτε ροϊεηίϊα τδοῦππι 6886, εἰϑὶ χηϊδρίατι υοϊπογὶξ οσππὶπο υδοπατα 
τὰ ἀρρεῆατγε φαοὰ εδὶ σαπ88 ἰδ οπίδ. μοο δαξοπι ρδεοῖο ρτατίϑ ἱρδὶῃϑ 
Ἰενίδαπα πιαϊογίθϑ, τιὰ οδὲ 18]15, σασυαπι δτὶξ. τᾶστιση πᾶπιστο ἃς ἀδη- 
ὅτπη Πὰς αὐϊάεπι οοπίταγίεἴαῖο ἰαϊοπὶδ δὰπὶ οἴεςξῖνα, τγαϊϊοπθ υδγὸ 
ἀατὶ γι ]]Πδυα οδαβα διατὶ (ας! 15 αἰ [ἔμ οἰΠἰότα ρρϑίοκιδ, εἴ πο ἰδ οηΐα, 
δοὰ ροῖπ8 αἰϊεγαθουΐβ. δε ὰ ἀδ σδοιὸ φυΐάεπι, χῃο ῥβοῖο εξ εἴ χᾷο 
Ῥϑοῖο ποη 9[ξ ἰπ τάῖοπα τογαπι, μος 9811 πιοὰο ἀεϊεγτηϊηδίτιπι. 

90 10. Ῥοσῖ πδθο δυΐδιη σοηδεσπεπδ οϑὲ 46 Ἰθπίροτα ρεγίγδοϊεγε. 
αἴάπε Ῥτίπιο σαϊάδτα ἀυθίζαπάπιη εδὲ ἀ8 'ρ80, εξ ρὲγ ταϊϊουθϑ δχίεἊ- 
Τῶϑ, 818 ἴὰ ταῖϊομια γογιτα πϑοπθ; ἀείηἀε οοπίοτηρίδπάτπι δὶ 4αδε- 
ὩΆτα οἷ ἱρδία8 ἰδπάοπι πδξιγα. εχ Βἰϑ ἰΐδ]τια ἴθτιραϑ ποὴ 6886 ρϑηΐ- 
ἴπδ, δαξ Υἱχ 6886 ἃς ΘΧΙΡῸΘ αηΐϑρῖαπι δαδρὶ οἴΌΤ. ποτὶ δἰ πὰ ἱροὶας 

2.8 ἔαϊξ αἴχιια ποη οϑὲ, δἰϊπὰ δϑὲ (αἴασυπι εἴ ποπάπιῃ δϑῖ. δχ Ηἶδοο δαΐεπι 
εοπδίαϊ οἱ ἱπβηίζιτα, εἴ ᾳφποά δεπιροτ δοοιρίζητ, ἰαπιρτι9. δὲ ἴος ἴῃ 
τϑΈΟΠ 6 τόττηι 6886, απο εχ Ηἶβδο6 4πιδὲ ποῦ δυπὲ οοπϑῖαξ, ἱπηρ 381} 16 
εϑὲ υἱεῖς. ρῥγδεΐεγεα ῬΑΓΈΡΣ 5 οπιηΐθ σαὶ, δὶ 518, πδοθδϑ8 εϑδὲ, στα 
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θεῖ, ἀπὸ οτηηε3 ραγῖδϑ δαὲ βοιη! 4: 6886. δὲ Ἰθτωροσῖβ, σασὰ αυϊάσεα 
6586 ῥαγι1}}}6 οοπδῖδε, αἰΐαθ ρατῖεβ ἐγαηϑαςῖδθ δἰΐθα {υξτιγὰ8 δυδξ, 
ὩΌΠΙΑ4ας ρεηίτα8 δάδϑξ. ἰρδαιπ δυΐδαν ππῆς ραγίδιη ΠΟῺ 6856 ο0 ἢ» 
διλῖ: Ρδτδ παῖωδας πηεϊϊζιγ, δὲ ἰρϑηπν πππς πῸπ τδεϊἰτὰτ. ὃχ ραᾶτίν 
Βπ8 Ργδείεγει οοπϑιεὶ ἰοΐυτα ορουίθϊ: δἱ ἴδπιρὰϑ δχ ἱρδῖ8 πῃπο πῸ5 
συἱάθῖτιγ σοποίαγθ. ᾿πϑαρογ ἰρϑαπι παης, φαοὰ ργαειεγίζυτα ἀἰϑππραουθ 
ζατατύτηχας νἹάοζυτ, Ὀξγαπι πἀπῦση ἰἀεπη ας δεπιροῦ ρεττηδηθαϊ, 8 10 
Διὰ δἱὲ δἰφθθ αἰϊαὰ, ποπ ἀϊδοογηὶ ἔδοϊ!8 Ῥοίδϑξ πᾶπι δὶ δἱῖ δἰσπὰ 
ἴσχυε βιὰ δειαρεγ, ουπα ρἴπγεδβ ρατίθϑ ᾿θιπρουΐδ πΏ]18ο δἰπιαὶ, ηἰδὶ 
αἰΐογα οοπεϊπεαίωυγ Ὁ δἰΐεγα, ρϑυῖπάδ δἴφυε ταΐμπϑ ἃ ππδίοτα οοπεϊ 
πείατγ, δίαιις ἰά φαοά παης 4υϊάσθπι ποῖ δϑὲ, δηΐθα τϑγο [μἰξ, πδο δ 899 
δὶς δἰἰχυδηο 6586 οοτττιρίαιη, ἱρβὰ πιπς ῥσχοίοοϊο δίπιι! πο οττιπξ, 
Ῥτίας δαΐθι δι ρ6Γ ΘΟΓΓΏΡ ΩμΙ 6886 πος δ486 6δϑῖ, ἴῃ 86 ἰρ80 ἰφί ταν 
φογγιρίαπι 6686 πο ροϊεϑῖ, ργορίετεα φποὰ ἴαπης εϑὶ. ἴῃ αἰΐο τϑσὸ 
ππης φαὶ βετγὶ ροίεϑὲ οἴ οἱξ σοτταρίμπι ἡ δἷξ επὶπι μος ἱπιροϑϑίθὶ]ς, 
ἦρδϑα πιὰπο δἰδ᾽ Βδδγεγε τὲ ραποῖο ρυποῖμπι. δἷ ἱρίταγ ποῖ ἴῃ 60 φαοά μοὸ - 
εδὶ ἀείποερϑ, οογτωρίαιη Θεὲ, 864 ἰπ δ]ῖο, ἴῃ ἱρ918 ργοίεοϊο πυπς ηδ- 
ἀλ!6 δἰπιοὶ εγίς, φαδα φαϊάεπι δαπὶ ἱπβηΐϊα, αἱ βογὶ ποαφυΐῖϊ. αἱ νεῦοὸ 
δαθς ἰάεπη 8ΕΠΊΡΟΥ ΡΟΓΙΏΔΠΕΓΕ οΐδϑξ. πΏΪ]1π δηΐπι ἀἰν 5181}18 βῈ 
Βηΐβ εδὲ ὑππϑ, δἰνθ δά ὑπῦιῃ δἶγα δά ρίηγα σοπεπααπι αἷς. αἱ ἱρδῆγα 
Βῦπο ἢηΐ5 εϑὲ, [αι ρΌθαασ ϑυταὶ βπίτιτ ροϊεϑῖ. ρτδείεγεα Ἵπτα δϊταμὶ 
6686 ἴδροτα εἴ πάπα ῥτίαϑ πεᾷας ροδίεσιαδ ὨἰἈ1] αἰϊπα δὲ χπδαὶ 
ἴῃ δοάσιι ἤπῆς 6896, 81 ργίοτα ροδίοσίογαγε ἰῃ μος πῆς δυηῖ, δ 
μοδοῦ 406 δῃΐθ ςδιῖθϑ οαπίθποδ δῆποϑ διηὶ [δοῖα, δίπιοὶ ςππα 
ἰα δγυὲ 4ιιδ6 Ποάϊεγηο ἀΐε οοπβεϊμπῖατ, εἴ πεχας ῥτὶαδ φυΐο δ 

4119 πεχας ροϑίογίυ9 ογίξ. ἀε ᾿ΐβ ἰρίτατ 4αδε ἰῃϑυπὶ ᾿επιροτὶ, ἰοῖ 90 
οἷπε ἀυλιϊλια. δὰ χυϊάπδηι 911 ἴδπιρη9, οἱ παρ 218 ἱροίυδ δῖα, 
δἰται τοτ οδὲ ορδοῦγωπι δὲ εχ ἐδ 48 ἃ τρδιογίδυς ποϑὲι15 ἐγαάϊξα 
δαηῖ, εἴ δα ἰἰ φῃλα παραγ ἃ πορὶ8 διηῖ ἀϊςῖδ. χυϊάδτη δηΐπι πὶ ογαὶ 
ταοΐαπι, φηίάαπι δρβαργατι ἱρβᾶταῃ ἐδπιρι9 6886 ἀϊχοιτιπῆ; φαοτττα ὃ 
πεαΐγαπι ὙΘΓΏΠπι 6δὲ. δἰεπὶπι σοπΥθγδὶοἢθ ρᾶγὰ ἴεπιρτιϑ εδὲ φυοάάατη, 
ςοαγθγβὶο ὑ6ΓῸ ποῖ δϑῖ: ῬδΓδ δηἷπι σορυεγϑθίοῃθ οϑὲ ἰὰ χαρά δῃτηρ- 
ἴατι οϑὲ, ΠῸΠ Οοπταγοῖο. ργϑδίογεα δὶ ρίαγεθ βϑεηξ Ἵδαὶΐ, πιοῖτιδ 
Ὡπἰ δου ϊιδαῃ!6 δ᾽ απ ΕΥ̓ ἘΘπΙρῸ 8 δὐϑοῖ; 4θδγα Ῥίαγα ἰδπηρογα βίσρηὶ 
εδϑεηῖ. δρἤδδγαπι δαΐετα πηϊσεγοὶ σαϊάδιη ἰάδο ἰεπιρὰϑ 6886 ρα 
ταπῖ, χαῖδ εἴ ἰπ ἰετηρογε εἰ Ὀπίνεγϑθι ϑρῆδετα ϑπηΐ εὐποῖδ. δε Ποὺ 
Δάθο δἰυ πὶ δδὲ, Ὡξ δα ρογυδοδῃθῦτα 91} δᾶ ἱπιροϑ5: δ᾽ }1α χυαο δεφάστι- 
ἴατ οοπδίἀεγαγθ. οὔπὶ ὑΈΓΟ χποῖυ5 4ιίϊάᾷαιη δίχῃθ ταυϊδῖο φυδεάδπι 10 
ἘεπΙρῸ9 6686 Τα ἵπι6 υἱάδθαῖαγ, Ἰά δὶ 9811 σοποὶ ἀθγοιποδ οροσγῖβῖ. πιὰ- 
1λῖϊο ἱρί τον πηοΐϑτα ἴῃ 'ρ80 εβϑὲ φαοὰ πιυϊδίηγ ἀππίαχαξ, δὰὺξ 8 Ἰὰ 
εοἰ χυοή τπογεῖηγ αἴσυας ταυϊδίαγ: αἵ ἴδιηρι8 Ὡδί4π6 εϑὲ δεαὰδ δὲ 
δραὰ οπιπία. ργαδῖδγεδ τπηΐϊδιῖο σαϊάθην οπγπὶβ οοἰθγίοσ οϑὲ δίχα 
ταγάϊοτ: δὲ ἴδαρὰβ πο δδῖ. ἰαγάμτα.: ἐπὶπι οἱ τοῖοχ τδπιρογθ δᾶ 
ἀεβηϊζαπα. παῖ ἰᾷ αυίΐάοπι εἰ τεΐοχ φυοά ἴπ Βγενΐ ἰοτηρόγε πιᾶβ- 
παηῃ, 14 δυΐεπι ἰαγάπιη, χαοὰ ἱπ Ιοπβο ραγνττη δραϊϊαπι ἐγαπϑῖξ. ἂὲ 
Τειηροδ πες υἱ φπβπίαπι πιά 6δὲ, πες οἱ φααὶς ἰεηρογε ἀθβη ας. 
επιρὺδ ἰριτατ ποῖ 6886 πιοῖττη δ6[18 ἰαπὶ Ραϊαϊξ. δἴατιθ β' 1] ἱπιργὰϑ. 
δου πδττιδὶ ἰπῖδγδιξ, ὩΐγΟ ποτηΐπο, ποῖα 8.) πιαϊαξοη δ, πΔτΊΌΥ. 80 

11. Αἴ σεγοὸ ποὴ δὶπθ τοῦδ! ο 6 ἔθπιρυ8 6886, νἱἀδῖαγ. ὩΒΤΩ 
σππὶ ἰρϑὶ πὶ} Ὑπεπῖε πιπίαπιατ δπξ ΠῸΠ δηϊπιδγετιϊπια8 ΔῸ8 6880 
χαθϊδῖοϑ, ποη τνἱἀδίησ Π0015 ἴθπιραδ [ιϊ586, χποτηδάἀπιοάππι ες Εἰϑοδ 
4008 ἔετιπὲ ἴῃ ϑαγάϊπία ἀραὰ Βδγοδδ ἀοσπιΐγε, στα πδγίηξ Ἐχροσ- 
τοοῖῖ. σοπίπηρθαηὲ επὶπὶ πθπο ἴρ88, μυίας ἰπφαδπὶ δἴαπθ Ῥοϑβίοτίαδ, 
πηῦτησος δεϊαπε, το ήϊαπι ΟΡ δεπϑὰ ΘσοΙ Δ οηθτα. ἴδῃ ρ8 Θ6χὶ- 
Βιοπῖοϑ, Ἐξ ἱρί[Υ δἱ ἤθη αἰϊὰ ἴσας αἰϊα 4, δεὰ ππττη Ἰάοπιηπε πη 
εδδοεῖ, ἰοστηρηθ 88π6 ΠῸΠ 6δϑεῖ, δὶς εἰ ουτη ἰαϊοαῖ δἰϊπὰ δἴχιε αἰϊηά 
6936, πιράϊππι ἰρϑπτη ὩΟῊ 6986 ἰειηρὺ8 υἱάοίατ. χαράϑὶ ἴὰπο Αὲ ᾽ξ 30 
οι ρὰδ 6886 ΠΟ ΒΓΡΙγοπιατ, οὰπὰ πα ]ΐατὶ ἀςβπίπιῃ 8 του τι οπ τη, 
ϑθὰ ἴῃ ὍὯπο αἴχῃο ἱπάϊν81}}}} απίπια τπιᾶπογα υἱάεῖαγ, οαπὶ Ὑ6ΓῸ 86 η- 
δεγίπιυϑ ἀδβηιογὶ πνιῦϑαπα τηπἰδεϊοπει, ἕππο ἔοταραδ ἔτπ|1590 ἀἰοἰτιαϑ, 
αἰεὶ ῥτγοίεοϊο δὶπε πηοῖτι τ δΊΊΟμοΥε ἔοπΊρ τ 5 ΠΟῚ 6886. σπᾶ6 ΟΌΤΩ 249 
δ δἰπξ, ραϊεϊ τεπιρτιδ δος πηοξθιη 6886 Ποὺ 6586 Ἀρ5χας πιοῖπ. ΤΟ 
πίδτη δυΐθτη συϊάπαπι δ᾽: ἔδτηρτι8 4πδογπιῃ 8, διιπιᾶτηῃ 5 οροτίοξ ῖησ 
ογάϊεπιεϑ, φαιάπαπι ἱρϑὶι8 818 τποῖτιϑ, Πᾶτη σἰπθα! τιοῖπιη ἐθτορπσ χα 
δοπτίπηιδ. οἰθηὶπι δὲ ἴθῆθθγας 9ηὶ δὲ πιῃἰδ ρὸτ οοτγρῃϑ ἰδβοϊαπιατ, 
ποῖα δυΐοπιὶ ἱποὶξ ἴῃ απίγαδ, οοπεηπο χιοάήδπι οἰΐαπι εἴτι] [αΐ886 
Ἰετῖρτια τυἱάδθῖασ. δὲ οὔτα ἰειπραβ δῆδπι ηποάάαπι νυἱάδῖαγ πΟΡΐ9 
ἔαῖ686, δἰχααὶ ταῆς εἰ τϑοὶμπϑ [αἶδ56 φυϊάαπι γἱάδταγ. φαϊθιδ εἴ οἰ 
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τὲ δταρτιθ δαξ τποῖπϑ εἷξ πὲ αἰ ἰχαϊά πιοῖαβ. οὔπι ἰξίτατ ταοῖπϑ πῸῚ 
10 δἷϊ, Ὠδοα886 881 ἴρβαιι δἰϊψυϊα πιοΐυ8 6556. οὔπὶ δυΐθπι ἰὰ 4ποά πιο- 

χεῖατ εχ ποάδπι ἴῃ χαοάήδπι ργοβεϊβοδῖαγ, τπιαρπι τυ ἤοηπα οτππὶ 
εοπεππα 5ϊῖ, τιοΐπ 8 ῥγοίεοϊο πιαρτιτα ἀϊπεπι ϑεαυϊαγ. 4τϊα πϑιμ 48 
ταδρηϊτπἦο οσοπείπυα εϑῖ, ἰάεο εἴ ἱποῖπ σομεπιοϑ οϑὲ. δἷ 4υΐα πῦο- 
δ18 οοπεϊπυτιδ δὲ, εἰΐαια τειηρὺ8 σοπέπαυτα δϑὲ. ππδηΐαϑ εὐΐπὶ οϑὲ 
ταοῖαϑ, ἰδηἰαιπ εἰ Ἰοπιρὰϑ ϑειηρογ [υΐϑ5ε νἱἀδίογ. δίαυϊ ργίαϑ εἰ ρο- 
δἰετῖπϑ ἴῃ ἰοσο δβὶ ρτῖιπο, αἰ ροϑιεϊοπθ. ουη Ὑ6ΓῸ ἴῃ ταδρηϊιἀϊμ8 
δἷϊ, ἴῃ ταοῖα 4αοαίο 8:π|}Πππάϊπο τδιοηὶβ ργία8 6586 Ροβιδιϊαϑυε πε- 

2Ὸ ο6886 εξ. δὶ ὑθγο ργίυϑ ἃἰ4ιθ ροϑίεγιῃ ἰὰ ἐθπιροτα εἰΐϑση βϑὲ, δα 
80 ϑᾶπε 4πΐα 86 πραγ δἰζαγατη ᾿ρβογθιη αἰΐοτγιπι ϑεααΐταγ, Ὀγὶθ5 ἀαΐεια 
ἴῃ τηοὶὰ ροδϑίδγιισυθ ϑυβίοοϊο ηΐϊάειη αδϑὲ τποῖυϑ, 1ρ50 δι ΐεπι 6588 
ἀϊνεγϑατη εϑὶ οἵ ποῃ δϑὶ ἱποΐυϑ. αἴφυΐ ἱειπρὰϑ ]υοαιι6 οορποϑοΐπιιϑ, 
οὔπι τποϊστη ἀεβπίνυϑ, ργίογα ροβίθγίογουθ ἀδβηϊεπῖεβ. αἴααα ἴὰπο 
ξαΐε56. ἀϊοίηνας τδπιραβ, οὔπὶ ργίαϑ ἱπ τποὶπ ροπζογίαϑν 86 ηϑδγί πηι. 
Βοος ἶρϑο δαΐετι ἀεβηίπιυθ, φῃοά αἰϊμὰ δἴψφυς αἰϊαὰ ἴρ58, δὲ αἰϊμά 
αοϊὰ ἱπίογ ἴρϑα πιεάϊαπι 6686 εχί ϑεμπαπιαϑ, πᾶτῃ οἴπὶ Ἔχίγοπια αἰϊα 
ἃ τη ϑϊο ἱπιε} ΠἸρίπνα8. 6886, εἴ δπίπιιϑ ἰρϑᾶ πὰπο ἄπο ἀϊοϊξ, αἰξεγανα 
Ῥτίι δἰϊεγηια ροβιογιπϑ, ἴσπο οἱ ἢος ἰρϑὰπι ἴειωριϑ ἀἰοίιππϑ 6586. 

. φαοά επΐπι 'ρ80 πυπςο ἀοβηίτατ, ἰά ᾿διηρὰϑ 6856 υἱάδίοσ δὲ ϑυρροπὶ- 
30 ἴα. οὕτω ἰρι τ Γ ᾿ροπι πᾶπο αἴ ἀπῦπι 86 πἴϊτηυϑ, εἴ ποη δυῖ αἱ ΡΙτπϑ 

ἴὰ πιοῖῃ ροσϊεγίαθνα, δαὶ τὶ ἰάθη φυΐάετι, ργίογῖϑ υεγοὸ ουϊαϑάδτα 
Ῥοϑίογιογιϑυθ, ἔσιηρας ἴπης ποΪΐατη ἔπ1886 νἱἀεῖατ, φαομπίδπι πααια 

Δι χηοΐπ8. 8εἀ οὔπι ῥΥ8 ϑεπίϊτηι8 δἴχιθ ροϑίδγιιϑ, ἔππο δὲ ἴειπ ρα 
ἀἰοϊπιηθ 6886. ἤοσ οπὶπὶ δϑ:- ἴεπεριιϑ, Ππίπδττι9 τηοῖα8 ΡῈΓ ἰρδυτα 
Ρτΐαϑ ροϑιογίιϑυθ. ποῖ Ἔγρο ἰδπιρι9 εϑὲ ταοΐυϑ, 864 πὲ τηοῖυα ἦρθ 
τιυχηεσοσν ΒΡ ρα. ἢ ἴδ δβιρ, μος ἱπάϊοαδξ ϑἰβηιπι. πϑᾶπὶ ρἰμ3. φαϊάοτα 
δὲ πιΐπιι8 ΠΊΠΠΘΓΟ, τηϑίογαεπι 6 ΓῸ ταϊποσγϑῖητα τποῖϊαῃ ἰδτιροζα 80]6- 
τὰ ἀΐϑοεγθοσγα. ἴεπιρὰϑ ΟΓΡῸ παπιοιτις αὐ! ἀδπὶ 6δϑῖ. οὐτὴ γεγο ἀα- 
Ῥίεχ δὲ πυσιδγιϑ (παῖ εἰ ἰὰ χαρά πυπηδγαῖογ ἃς παιπεγα)ῖϊε, εἰ ἰά 
ἀαοπιυσηθγαπιαϑ, πατηδγυτῃ ἀϊοϊτηιϑ', 1 σαο πυϊπογαῖατγ, βοὰ ἰὰ φὰο 
παιπ γάτηῃ, οϑὲ ᾿διηρυδ. ϑτπξ αὐέετῃ ἰά. ατιο πατπογαπιδ, οἱ ἰὰ χαρὰ 

40 ποτρδιδῖαγ, ποῖ οαάοπι δε ἀΐνεγϑα: δίᾳυε αἰ πιοῖυς αἰϊιιθ οϑὲ αἴχπα 
αἰΐτ5, οἷο εἰ ἴδπιριιϑ. ἴδπιραϑ ἀπΐετι οπῖπα 4ποὰ εδὲ δἰηναὶ, εϑὲ Ἰάθπι. 
πᾶπι ἰρδαπι πὰπο ἰάδπι δϑὲ δ εοῖο; 6886 διξετῃ ἰρϑὶὰ8 ἀϊγδγϑαπι εϑὲ, 
ἐρδατθυς τοιηραϑ πποεϊϊπν, αἱ ρτὶιϑ δῖαπιθ ροβίδγιῃϑ εδὲ, αἴαὰαθ ἔτη 
εϑὲ Ιάοτο, ἴὰται ποη δϑὲ ἰάθῃι: πάτα αἱ δὲ φυϊάεια ἴῃ αἰΐο δίφιι αἰΐο, 
ἀϊδεγι, αἴχας μος ρϑοῖο δϑὲ ἰρϑῃιῃ παπο, δα ίδοῖο γαγοὸ δϑὲ ἰάοτα. 
εἰδυΐτη σποῖὰ8 τπδρηϊἐπάϊπατη ϑοαυϊζαγ, δὲ ται ρυ8 πιοῖιπι, αἱ ἀϊχὶ- 
τοῦϑ. 400 βὲ αἱ οἱ ἰά χυοά [δεΐιτ, 40 ταοΐαπι εξ ργίαϑ ἴι ἱρ80 
Ῥοϑιετίαϑνε σορτιοϑοίπιαϑ, ραποίππι 864υδίηγ. Κος ἱξιτιπ" διιθί θεοῖο 
χαΐάεπι εϑὶ ἰάεπι (εϑὲ επὶπι δαϊ ρυποῖιτ δαὶ Ἰαρὶϑ ἀαϊ αἰϊφιϊὰ δἰ 

40 1416), ταϊϊοῃια υθσο ἀϊνδγϑαιη, Ῥοτγίπαδ δἴψαπε 8ϑορἰϑίλε (οιίδουτη ἱπ 
ἤγοθο εἰ Οοτίδουτη ἴῃ ἴογο 6586 ϑππηυπὶ 6986 ἀΐνεγϑα, οἱ ἢοο ἱρί τα, 
Ὡΐ ΑἸΡὶ εβὲ δίψαθ δἰ τθΐ, δδὲ ἀϊυειϑατα. ἃΣ ἱρδαπι πῦπο ϑεφιίϊων ἕἰά 
ᾳυοά ζεγίαγ, ρεγὶπάθ αἴχιια ἔδπιριιβ ϑεχυιατ πιοΐυτη. ἴρ8οὸ παπιφὰθ 
ᾳυοά [δτίοτ, ῥγίυϑ ἰὰ τποῖὰῃ ροβἔεγίπθυε οοριοβεοίμηυδ. ῥτὶαϑ ὙδῚῸ 
Ἴρν ἀὐθλδᾳ υἵ παιδιά 1} 6 δϑὲ, ἰρδατη ργοίθβοϊο δϑὲ πᾶπο. 4υᾶγα δὲ 
ος ἰρϑαπι ϑαθιεοῖο φαϊάεπι δδὲ ἰάδιπ (6ϑὲ δπίτη ργίαϑ δὰξ ροϑξογίυϑ 

ᾳυοὰ εϑὲ ἴῃ πποῖὰ), ἶρ80 δυΐεπι 6866 ἀΐνεγθαπι εϑῖ: Ῥτῖα8 πϑηιχια 
Ῥοδίογίαδνε αἱ παπιογαῦῖ]α δϑὲ, ἰρϑάτη εϑὲ ἤπᾶπο. δϑὶ δἰίδτι μος τιᾶ- 

30 Χίπια πῦπο. πᾶχῃ δὲ τοῖο Οὗ 14 χυοά ππονδῖιτ, εἰ ἰδξῖο ΟΡ ἰὰ χαοὰ 
ξετῖατ, εξ ποία, δδὲ δηϊπ ος αἰϊφαϊά, τὰ χαρὰ σγίατ, πιοῖαα υϑυσ 
ΤΌΏ εϑξὲ, δϑὶ ἱρίτωγ ἴαπὶ ἰάοτι [ὦ ΄αοὰ πυποὸ ἀϊοϊτυΓ δοιπρογ, ἔπι πὸπ 
Ἰάδτα, χαὶρρε οὔτπὰ δὲ Ἰὰ φυοὰ ἔογίωτ, ἴᾶ]656 ϑῃρεδξ πιοάφβ. ραῖβι 

22) εἴϊλται πυπο ἰρϑυτα ΠΟ 6886, δὶ ἴδῃ ρα ΠΟῺ δῖ, οἱ [ει ρυ3 ΠΟῚ 8886, 
δὶ ΠΟΙ δἱξ ἴρϑωιπ ἤψας. πϑηὴ αὖ δἰιπα] δηηὶ ἰὰ φυοὰ δτγίοτ εἰ ἰαἰῖο, 
οἷο εἰ πυϊπαγαδ εἰὰ8 φποὰ [δγίαγ, εἰ πυπεγαβ ἰρϑῖι5 δἰΐδηι ἰδιϊοηἑϑ 
δαῃΐ δἴτηι!, 6ϑὲ παπαῖ ᾿είυριϑ φυΐϊάετη πυιπογὰϑ ἰδιϊοπὶ8, ἰρϑαπι 
δαΐετη ππης, οἷὰ8 φυοά [δγίαγ, ρδγίπάε δἴχιια απίϊα5 πυπιθτὶ. 688 
Ῥτιδεῖεγοα ἴεπιρὰδ ἰρ80 πυπὸ σοπίπυυμι δίας ἀἰνίδαπι. Βοος δηΐπι 
δὰ ἰδιίΐοπεπι, δὲ δὰ ἰά φιοα ἰδγίωῃγ, δοοοιππιοαϊαγ. πᾶπι ταοῖπ5 δ 
Ἰδῖο πᾷ δὲ, ἴρϑο δᾶπθ φιοὰ ἔδγίπσ, Ῥτορῖογοα χιοά ππῦτα εϑῖ, εἰ 
τοπ δυθίεεῖο (πο δηΐπι ἱπίθγοα ρθάϊπθ8 6686 ροδϑαη!) 864 ταϊίομα. 
ἀϊείηραϊς εἴαπι μος ῥτίογθι ροβιθγίογεπιφιδ τποΐυπη. δίσας μος 

10 ἦρδο εἴαπι δοςοιηπιοάαϊυγ ΄ποάδιππιοάο ρῃπεῖο. εἴεπίπι ραποῖυτα 
δὶ οοπέππες ἰοηριταϊπεπι εἰ ἀϊδεϊμροϊε: πῶμα Βαϊῃ5 ργίποὶρίαπι δσξ, 
ἀΠ1|ὰ5 Βηΐδ. υϑγαῖῃ οὔτα μος. Ρμϑοὶο χαϊϑρίατι ἐρδάσῃ δυσηϊξ, αἴ 0850 

ἴδησπασι ἀποῦρτιβ πίαῖατ, ἔπη ς δἰδὲ} πδοδϑϑ8 δϑέ, δὶ Ῥαποῖπτο ἱᾶειι 
Ρτἰποὶρίαπη εσὶξ ἂς βηΐβ. ἰρϑατ δυΐεαι πῶς, 4αΐα τὰ φυοὰ ἔετιας 
τηονοῖωσ, δυὰ οϑὲ αἴσυς αἰϊαὰ ϑΕΙΏΡΕΓ. απᾶγα ἔασι ρι8 6δὲ πΌτα αττιᾶς 

ποῦ πὶ εἰαϑάετα Ρρυποῖ χφυοά ρῥεἰποιρίαπι 98 οἱ βηΐδ, δβεὰ τὶ [πεὰ 
ἐχίγειηα ροϊϊυδ, εἴ ποὴ πὶ ραγῖεβϑ, οὔπὶ οὐ ἰὰ χαρά ἰαπὶ ἀϊοΐατκι ε8ὲ 
(πνεαϊο δοΐπὶ ραποῖο ἰάπάθαπι ἀμ οθα8 πιοίητ; αύᾶτε βεῖ αἴ αυλαϑοδῦ), 
ἴμιπ φυΐα ραϊεῖ πε πυπο ἰρϑάπι ἐδιηροΓί5 6886 ρᾶγίθτῃ πεαᾷας ἀ)- 
Υἱδιοιθτα τηοΐαϑ, Παειπδάτηο τα πεαια ρυποῖδ δαπὶ ἴἰπθας ματῖοθι, 3 
ϑεὰ ἄυδε Ἰἴποδθ βεπιρεσ. ἰρϑάτα ἰξίϊαγ πᾶπο, αἱ ἐξ χυϊάθπι Κη, 
τεπιρὰ8 πο δδὶ δε δοοί αἰ; αἱ ἀυΐεπι παπηογαῖ, πυτη ΤῺ δϑὲ, πᾶσα 
Απε8 φαϊάεπι 1115 δαπὶ βοϊαπι, οαΐπ8 διαϊ ἤπ65, πυτηθγαϑ Θαϊδπὶ, 
Βογατι δφυογαμι, ἀδπδσίι5 ἱπφααπι, δίθιι αἰϊδὶ δδῖ. ραϊοῖ ἱρίῃπθ 
ἰερυ8 ὨθΙλΘΓιηι 6886 ποῖ ΡῈΓ ΓΙῸ ΡΟϑίοσιαϑΥα, οἱ ΠΟΙ ΠΈΣ 
οἰἴΐαπι 6886, οἵπὶ δὶς σοπιϊπυΐ Ὠυτηθγα8, α{ ἀϊχί πηι. 

12. Νυχιδγιϑ δαΐοπι πιϊπίτητιδ Ἀρϑοϊαῖπθ αϊάατα 6δϑξ, ἀαλίήν 
ἰηφθαπι ἰρϑα; χιϊάδλια δυΐετα ραγίϊπι δϑὲ ρᾶγῖϊπι πο δϑῖ. τα 
Ἰΐπεδε ταὶ πιάϊηθ φυϊάθτα ταϊηΐτνυ δὲ, ἄυδο ἰηαύδτι Ἰίπθαα, πὰ 
πᾶ, χπιδρτιτυάϊπα δαΐετη 6886 ΠΟ ροϊδϑὲ. οχπηΐβ βαπιθε ᾿ίπο ὦ- Ὁ 
υἱάμυτ βειραγ. 4υᾶγα δἰ ται το γ εἴ ἔδτιβμ8 πυπίεγο 4υΐάδσα σοϊπὶ- 
τοῦπι ἀπὰπὶ οὶ ἄπο, ἱπαρηϊϊαάἀϊπα Ὑετὸ ποη δϑὲ. ρδγϑρι σα σα οἰϊλμι} 
εϑῖ οὔγ νεΐοχ φυϊάοπι ἃς ἰατάυτα πο ἀϊοαῖατ, πια] τη δαΐδτα εἰ 
ἔπ, εἴ Ἰοπρυπι ἃς Ὀγαυο ἀϊοαῖαγ: 480 πᾶπιαὰε σοπίπαμα δε 
οο ἰοηξίῃ εἰ Ρτανθ, 110 σεγὸ ΠυΠΙΘΙῸΒ εϑΐ, μοο τυ ]τῶσα ἂς ρᾶπ- 

οὔπι ἀϊοιτασ. τεῖοχ δυΐοπι δὲ ἰδγάμιπ ποὴ δϑὲ, φαΐρρε οἌσω Ὡδαδ 
ΠΌΤΙΟΓΙ 8, 4πὸ πυπιογαιπαβ, γεΐοχ 185 δὲ δίφυε ἰαγάπε. ει δῇδῃ 
ἰάοπι δἰπιαϊ αθῖφαθ, πη εϑὲ δαΐετη ἰάθπι δια ροϑ ῥτὶι9 Ροδξεγιτο, 
φαοπίδπι δὲ τηυταῖο ργαθϑεῃϑ αυϊάθηι δϑὲ τηᾶ, ἰδοῖα υεγοὸ ξαξαγαχος 
αἰϊα. Ἰαπηρὰϑ δυΐεπι ΠΌΙΠΟΙῸΒ δδὲ ΠΟ Ζὰ0 Ὠαϊπεγᾶπιιβ, 864 φαὶ πὰ- 
ταειδίυτ. αἰφὰε ἤοο δαῃμα αἰϊμὰ εϑὲ ργίας δῖσπε ροβίεσιι8 δϑιαρογ: τὸ 
Ὡδτα ἰρϑα πῦῃς αἰϊα δυπῆ, αἱ ραϊεῖ, δδὲ διυϊθπὶ ἀπ ἰἀετμ 416 Ὡσσλο- 
τὰϑ οαπίυπι ποιπίπατη οοαϊθτησας δαυοτγατι: ἂὲ δὰ Πθοτγύτῃ δεῖ πα- 
τοεγὰ8, ἐσυΐ ἰπχιᾶπι δὲ ᾿οτπΐηεβ, ὁαπΐ ἀΐνεγθα ργδθῖεσεα Ἐξ πλοῖα 
ἰάετα δὸ πηι ἰϊεγαμι ἴσια ἰξθιαπι 6986 ροῖδδὲ, δὶς δὲ Ἰθι ΡῈ8 ἰάδαι 
ὈΠυΤΊσ6 6556 ροΐεβῖ, νου ἀππ8, ΥΡτ, ἃατιπηιϑ, αἰ σαΐ ἢ οῺ δοΐπτε 
ἰειηρογε τηοΐυϊῃ, δαὰ οἰϊαπι ἴδιηριβϑ πποΐῃ τηδίϊηυτ, ἐσ 60 ᾳπὶδ 
ἃ 5688 Υἱοϊβοίσα ἀεβηϊαατυγ. πιὰ τειπρὰ8 χιΐάοτη ἀεβαΐξ ταοίττον 
φαΐρρε οὔτι δἱϊ ἰρϑίαϑ πασηθστδ, πὶ ἀϊχιπιαϑ; τποῖαϑ δαϊοτ ἔειη ρα, 
αἰἴφυε τηυϊίαπι ρδυσαάτηγα ἀϊοίπιηϑ ἴδταραθ, τηοΐα πιοι μος ἐράῦτω, 
Ῥετγίηἀθ δἴψῃε παπιθγαπι γα ὨθΥΠ ΓΆΡ δ παπιθγαίπιπϑ, αἴ ἀπο δαπο ὦ 
πΌΠΙοΥτιτ ἰρϑυτη Θαπογατα. δἰθηὶπι ΠατηΘΓΟ αυΐάειι το τα ΐπεπ ᾿ 
Θφαογιμα, πὸ δαϊετι 6400 ὨτπΠΘΓΌτΩ ἰρϑα τη ΓΌΓδαϑ ΘΩΠΟΙΌΣ, ΘΟΡΏΟ5 
δοῖιπιιϑ. δἰπη τοῦ αὶ δὲ ἰπ τεπιρογα δίσῃα πιοῖπ: ἰθπιρογθ βᾶχα ααδ 
χαοΐαση, τοῦ ὙΘΓῸ ἔΘΙΠΡῸ8 τ ΘΟ ΙΠΊΌΓ, ἜΝ δος ιαϊξ ποη 81η6 Τα ΣΟ ΠΘ, 
ϑεφυϊίυτ Θηΐπι τηδρτι μά ΐποτα πιοῖα8 δὲ τεπιρὺϑ πιοΐαπι, μος ϑᾶπα 480 
φιδμία εἴ σοπιϊπυᾶ αἰαὰθ αἰν 81} 1 φαπε. 4αὶλ πᾶπιαια τααρυιλῖα ὰο 
εϑὶ τα}18, ἰάδο πιοῖυ8 ἢ θὲ αἰϊερίαϑ; ἐεπυρὰϑ δυϊέτι ΟΡ πιοϊατῃ δεῖ 
ἴ516. αἴφαε τηοϊίπιοτ εἴ τηδρτηταἀίποτη τποῖα οἱ πιαρηϊτυ ἀϊῃ ταοΐωσα ς 
πᾶχη δὶ πὶ Ὁ] 0 τα υἱα 815, νΐατ τυ ]ταπὶ ἀϊοίτηιβ 6886: εἴ πᾶς χασ- 30 
8018 τη] τᾶπ, δὶ υἱὰ δὲ τπα]τα. δἰπιι τεῦ δὲ ξετηραϑ, δἷ πιοΐυϑ, εἰ τοο- 
ἴατι, 81 ἴεταραδ. οὔτ δαΐοπι ἐθιραϑ ἸΠΘΗΒΏΓΔ δἷξ τηοΐῃ8 ἰρϑίπσαος 23} 
τοονυογί, πιθηϑγοϊ δυΐδιη πποΐυτα ἀδβοϊδηάο τποῖΐατα ΔἸίφποτα, αοὶ 
τηδιϊαιιν τοΐστα, πὲ ἰοπρι τἀ θδαν αἷπα ταθεας ἀδβηΐϊοπάο τηαρυϊτο» 
ἄϊαετι αἰϊφιαπι ας ἐοΐαπι ἰοπρίαι ἀϊηθηα πιθιαίατ, ραῖοῖ δὲ τηοϊιπῷ 
ἐπ ται ροτθ 6886, μος 6886 88Π6 ἰἴρϑῆτι, ἱπχυᾶση, δὲ 8586 ᾿ρ5ῖταϑ ἴδχωσ- | 
μρς τη ΘὨδυιΓαγί. Πᾶση διπιὰΐ δὲ πιοϊωσῃ εἴ 6656 τηοῖῃϑ πιο δτασ; εξ 
ος 658 ᾿βϑὺπι ἴῃ ἸθΙΆΡΟΓΘ 6586, ΤΠ ΘΗΘΌΓΑΥΙ ἰρ 8118 6886. ΡΘΥΘΡΊ σα 

γεγο  εϑὲ 4118 φυσφυε ἰὰ 9886 ἴῃ Ἰοπιρογα 6886, ποῖ εἰπιϊΓατω ἴρ50- 
ΤΌπι 6588 ἰείηρυϑ τῃδιατγ. ἴῃ ἰΘΠΊρθοΟτΘ δηΐτα 6888 ἀπο οἰκαιξιεν 1 
Ὁπαπι, ἴμπο 6886 Οπὶ ἰετηρα8 Θϑὲ, δἰΐθγυσα, 60 πιοάο πὸ ἀϊοῖχται 
ΑἸΙφυδ ἴῃ ΠΌΠΙΕΓΟ 6886: ῃοο δυΐοτι δυΐ ρᾶγίοπι πιιπιθγὶ γὙ6] ἃ ΓΕδοϊωπι 
εἰ οπιπίπο 4αϊά πυτηογὶ ϑἰρπίβοας 6886, δυΐϊ ἰρϑίυϑ πασηθσιαν 6986. 
δἴφυε οὐπὶ ἰεπιρὰ8 δὲ παιπθτα8, παης υΐάεπι ἰρϑατα εἴ Ρυΐτι9 εἴ 
᾿Ἰδισαβτηοαϊ ξείθγα οἷς ἱπ ᾿θιηρογα δυπὲ, αἰ πηΐϊα8 δδὶ ἴθ πασχα οσο εἴ 
Ρᾶγ δίᾳυε ἱπιραᾶγ. ϑθὸ δπίϊῃ δἰ αι παραθτὶ, 1116 τοτιροτῖ5 αἸιχοϊὰ 
δαῃΐ. το8 δπίδπι ἴῃ τε ροτ δπηΐ υἱ ἴῃ Ὠμπιετο. πυοάβὶ ἰξα δἷξ, τὸϑ 
ἃ ἰε!ΏΡΟΓΕ τἴ ἃ ΠΌΙΠΕΓΟ οοπεπεπίυτ, Πσυσπιδάπιοάυμι εἰ ἃ Ιοςο δὰ 
4πλε δυπξ ἱπ ἰοςο. ραῖΐεξ δαϊοιῃ οἱ ἴῃ ᾿ξιπροτγα 6886 ποῦ μος 6δ8ὲ, 
ἴπῃο ἰπασθᾶπι 6486 οὕτω ἴθιηραδ 68ϊ, φιοτιαἀπηοάυπι πες ἰπ τοῖα πὶ 5 



᾿ς ῬΗΎΒΙΩΔΕ ΑὐΒΟΟΙΤΑΤΙΟΝῚΒΊΥ. 
ὧω ἰἴοδὺ δὲ ἤοθ δε, ἵπης ἔϑέδ ἐπέ τοοῖαα αὐξεῦτα ἰοσαϑ φεὶ. δὲ 
Φυΐτν ἰῸ δἰΐσαο 6866 δὶς δὐὶϊ, οὔθ ργοίδαοϊο τε 'π ἀπουδ' ἐγαβῆ, 
δὲ οδείατν ἴῃ ταἱϊο οὐ: ϑδμπη οὔπε πλίηχα δδὰ, εἰϊδιι οδείατα δος, 
Ὑεπα μος ααϊήάεπι δοοίάιι, {Ππ4 δυΐδτι δεχπαῖαν πεοε88ε δεξ, οἱ 
ειηρυϑ δἷξ οὔτ αἰϊχαϊὰ 6δὲ ἴῃ Ἰδιιρογο, εἰ τποῖῃ8 δἷξ οἵμπὶ αἰ απ οδὲ 
ἴῃ τπιοῖπ. οὔτι ἱξίτυγ ἴῃ ᾿διηρορα 6886 δἷξ ἰπ ἴρ80 6886 ἑαπηθδη ἴῃ 
ὨῦτδΓΟ, τραΐϊυδ πὰ ἐξείαρτ οτηηὶ εο 4ποά ἐπ ἱειηρογα δϑὲ διιπηεῖῃτ. 
υδρτορίεσ οἰπηία αυδὲ διπὶ δ ἰειπρμογέ, ἃ ἰδιροσθ εαηἰϊη ΘΠ ῸΡ 
πδοδδθε δϑὲ, απετιαἠπτποάσιι εἰ ςεἰογὰ 4ὰ8ὲ ἴπ ἀἰ4πο δαπὶ, πὶ ἃ ἰοοα 

80 δὰ απδε διηΐ ἴῃ ἰοοο. δὲ ραβδείατγ εἰίδτα αἰἑηπἰὰ ἃ ἰδειιρογε, φθειπ» 
δἀνηοάυτ δἰ ἀΐοογθ οομδαουϊνῃφ ΞΉΩς ἴειορτι9 σΟὨΡΌΣΙΕΓΟ, ὨῸΠῸ 
ειιροσγα οὐποῖδ δεηξθοειε, ΒΌμς ΟΡ ἴδρις ἰζάειι Ομ] νϊβοῖ) δεὰ 

δΏΟυ ἀϊάϊεϊεϑε πες δἀοϊονυϊσθβ πὲς ραϊςγοτι ἐνδαίϑδε: ςοττωρ) οηΐθ 
δπὶπι ΡῈΓ δὲ πιαρὶδ δοὶ οᾶτισα ἰεπιρῶδ. εϑδὲ δηΐπὶ ὨΠΈΔΕΙ Δ τροῖὺ4: 
Σοοΐαδ δὐΐειη ἰά ᾳποὰ ἱπεοὶ ἐχισπιάϊς. 4πδε οὐ ἰΐα δἰαῖ, ραϊδὶ δ 
ἤσδε δπὶ δοιωρει, μος μ8ο ἡποά ϑεδίπμεγ ὁπηξ, ἴἢ ἐδπίροτο ΠΟᾺ 
Ἐ68ε: δοῖι δαΐῃ ἃ ἔϑιῶρογε οοπιληδηΐαγ, πες ἰρϑογατα 6686 ἃ ἴδπι- 
Ῥότε υβδηϑηγαϊαγ, δίρτομα δαΐυδ εδὶ, ἧρδα πΙ 1 ἃ ἴθι ρογθιρϑῖϊ, μγορ 
ἕεγεα αυοά ἰμ ἰδηροσο ποὺ σπηΐ. δὲ υϑτὸ ούτῃ ἰοτηρυὸ ναϑῦϑυτα δὶξ 
τηοΐασ, δγῖς εξ χυΐειϊα τισπδαγα ρὲγ δοοϊἤεπα. δϑὲ δηΐπη ἔπ ἰδ ροτα 

40 αυ168 οἰμῃῖν. Ὡοπ δηΐμι τ οσῶπα αθοἀ εὶ ἰη τοοῖα, εἰς οἱ ἰά φυοὰ 
δδὶ τῇ ἰδιῆρογα, τπιουδδίυγ ἤθοθ8586 δὲ. ἰδῆ μι ΠδΑΙΉ 406 ὨΟῺ τηοίαϑ 

δ5ῖ, δεἀ πυτηδγηδ τοϊαϑὴ ἰπ ΠΙΟΤῸ δυΐοι πιοίαϑ οἱ ἰὰ θ886 Ροϊεοῖ 
ἡυοά αὐϊεεοίς. ποι δαΐμπι οπῖπθ φυρα ἱτητιοθεὶς οϑὲ ααϊοδεϊξ, δεὰ 
ᾳποὰ ολγεῖ πιοῖτ αἴχιθ πὶ πιουδαῖοσ δὲ δρίῃπι, οἱ οἱ διῖϑα ἀἰχίπον. 
δι356 δυΐεπι ασιὠρρίδηι ἱπ παπιετο, ἰὰ 68ῖ, τὲ ἀϊχίμηαδ, 6996 πυτιθγθτξ 
ἐρδίυς φυδηίανα, εἰ πιϑηϑαγατί ἱροίῃϑ δδρ8 60 Ὠισαφγο ἰπ 4πο. ἀἰοϊϊαΡ 
6546. αυῶγα δὶ δϑὶ ἱπ ἰδθρογε, ἃ ἱειροσε ΒΑΘαδμγαρίταγ, ταθθίως 
δαΐοτη ἰεῖιραϑ οἱ ἰὰ αποά πιονείῃγ δὲ ἰὰ φῃοὰ χαϊεεεῖ, ἐϊπὰ, αἱ 
τοουοῖαν, μος, αἱ φυίΐδεοῖξ. παπὶ δἰτθγίαθ ἱβϑογώσω τποῖσπι, δἰ τεσίαϑ 
ηαϊοίεια, φιδηΐα πδεάδτη δἰῖ, ἱποιϊοιασ. χϑαγο ἰὰ χφῃοά τρονυθιον 

30 ἨΟῺ ἃ ᾿οΙΏΡΟΓΘ τρθηδιγαθὲϊς δια ρ]οἰξετ ογίϊ, πὶ χααπίαπι δὲ φαοά- 
ἤδτ, εεὰ πὶ γτοοῖυδ εἶπ δεῖ φυδηίπδ. φαίρυν εἴβοίξιτ τιξ τὰ ποῖὶ ἴτας 
ἴπ ἰδπιρογα, 4φπδς ποῆθς τηουεπίαγ βεηπ6 αὐυϊοϑοτιηῖ. 6δ56 δηΐμ ἰΏ 
δίθρογε εδὶ ἰεηροτα τροηδυγατὶ, ἰδπερτια δαΐοπι πιοῖῃδ δὲ χυϊοιλενσ 
ξοθηδαγα, ραιεὶ Ἰρλοτ πόας οἴμῃὶα 4886 ποὴ διιπῖ, ἴῃ ἴδω ροτο 6886. 
ξδ επὶπὶ ΠΟῚ δύηιϊ ἰῃ ἴθπιροῦθ, 4πᾶ6 ποὺ μοφϑῃπὶ δἰ ἰοῦ δε ἤλρεγα, 
Ὡΐϊ ἀϊαταοίγαιν 6556 σοιατη ΘηϑαγαΡ οι ἰδίθγὶ. οπηηΐηο δα ΐτ δ᾽ ἔδπα- 
Βὰ τλοηϑυγα δὶ τποῖα8 χαϊάδίη ΡῈῚ δε, οεἴεγογαμι γεγο ρεγ δοοὶ- 
ἄεμδ, Ραϊεῖ, φῃογῶπ 6488 τὰ Θ ζατ, δοσατπι οπιπίαπι εθβς ἴῃ φαίεῖς γεὶ 
ἴὰ τποῖι ςοποϊδίογα. αυδε ἰβίϊωτ ΘῸΡ ξοττωρίοπεπι ρεπογαϊοπειῃ- 
4ὰε οδάυῃξ, μἴχαε οἴππίπο ἤπποὸ δαπὶ πππο ποῦ δαπῖ, δὰ ἴῃ ἴεπιρογθ 

80 6.56 πεζεδδῈ εδῖ; εἴ δπίπι πηδὶμ8 αἰϊφυοάα ἰεπιραϑ, φυοὰ 6666 'Ρ60- 
ταπι ὁχοράϊι, εἰ ἰά ᾿ϑιρυδ φαοὰ εεἰ {ΠΠ|Ππ|6 ἀεαηυα τπδηρῦγα. δογθτα 
φαΐειο 488 ΟΠ δαηῖ, φαδεςπαθε ἰετηρηθ ςοηιϊπεῖ, αἰα πϑγαηΐ, αἱ 

222 Ἡϊοπιεττις οἰϊυι (υἱὲ, αἰϊα δτιπῖ, υἱ Γϊαγογάτη Αἰϊφοϊά, Ῥγοαὶ δὶ ᾿ὰσ 
Δυὶ 1114 τοπηροτὶϑ ραγὲθ οοπιϊποπίωγι φυοάϑί αἴταχας, αἰταϊπααε, δὲ 
ἔαογοης δἰ δγυπι: φυδοοιῃηπε τ 6γῸ ἴεῖβροθ που εοππηοῖ 110 πιοάο, 
δὰ πε [υδτυηΐ πε4ὰ6 δππὶ Ὠδηὰς ΘΓΏΏΣ. ϑυηΐ δοΐετα οἰ πδίη οὶ εχ 
ἤδάειη 4η86 πὸπ δαηϊ, ἐἃ ΠυΟΓΏπι Ορροϑίϊα δε ροΓ σπηξ, γυ6]πτὶ ἀλα- 
τλεῖγαπι ᾿ποοπηχ ΘΏδΏΓΑΡΙ 6 πὶ 6886 ἰαϊεγὶ δα ρ εν δ9ὲῖ, δίφῃς ἢος ΠΟΏ 
ἐγὶς ἴῃ ἰθπηροτγα: ποτα ἰρίίοτ {Ππὰ εὐἴτ, ἀϊαπιεῖγαπι ἱπηνιαπι ἰποοτα- 
ΤΑ ὨδΙ ΓΑΒ τν 6886 Ἴων, αυαρτορῖοσ ϑεπιρέγ ποῦ 6βξ, χαρὰ ροῦ- 
Ἰραιΐυνα 61 εἰ 4ιοα ϑϑίαρετ δεῖ. 4θόσαπι γ6γῸ οοητέατγίασι ΠοῚ δατα- 
Ῥεῖ οϑῖ, δὰ εἱ ἰὼ δῇ ὨΟῺ 6846 Ροφϑῃρῖ; δἰφας ἸΡΦΟΓΏΣΩ δὲ οἢ ξ6ῃ6-» 

ξαῦο οἱ οσοττυρᾶο. . 

40 143. Ἰρουπε δαίεπι πωπο Τοπἄβηδεο Ἰοιπροτίς οϑὲ, πὶ αηΐξα ἀϊ- 
χίδιαθ. ρταδιογίιαιη επί οἱ δοεϊάθῃβ ἐδίηρυϑ οφηΐαπριι, δἴφις αἰ - 
ΣΔΌΠΙ ΟἸΔΙΣΠΟ ει ροΓὶ8 6δὲ: δδὲ διΐπι Βαὶπϑ συϊάδτῃ ρσἰποὶρίατα, ἰ]- 
{ϊπιδ διϊομι βπΐδ. υόγῶιη ἤος ποὺ τἰ ἴῃ ραποῖο πιαπεπῖο ραϊεϊ. ἀϊ- 
υἱάῖς εἴϊδην ροϊδηξα τεπηρμα, ἴσας πὶ ἰαἰς οϑὶ, ἀϊνθγοιπη εδὲ δοπιροῦ, 
Όΐ δυίεπι σςοπἰυπρὶῖ, δεπιροσ δὲ ἰάδι, αἱ ἴῃ τορι πειθδιϊοὶδ ᾿Ἰπεἰς δοτὶ 
4016. ποῃ δηΐπι ἰάθτῃ δαπιρθῦ Ὁπατηααδ, ραποίθτα δδὲ σοί ἰΔεοπο. 
φαπὶ δηΐτα ἀἰνὶ ἀἰππηδ, αἰϊπὰ δδὲ αἴφις αἰϊπὰ ραποίαπι: αἱ 4ὰο ᾿ΐπεα 
«οὶ πᾶ, μος ἰάεπι ε8ὲ ρεηϊτως ραποῖτπι. εἰς οἴ ἰρϑυστα πππς ρατὶϊπι 
{επιροτγὶδ εϑὲ ἀἰνϊδῖο ρονεπίῖα, πὶ ἀἰκίηναϑ, ραγιίπι βηΐδ ἐδὲ ὈἸΓΟΓυτ,- 

80 4τε ἃς υπΐο. εδὲ δυΐεπι ἰάετα δὲ μὲν ἰάδιῃ ἀἰϊνίδιο αἴφας πο: δὲ 
δι26 ποὺ ἰάεια δοξ. ἰρδῖιπι ἱξιταγ ἀπὰς ἢος πμὸ ἀϊοίας χαοάο, δ]ΐο 
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ὙΟΤῸ τησᾶο ἴετέρας Βπὶς Ῥτορίηαστβ. ἀτεῖτατιϑ Ἡδγη ὅδε ΒΏῆς Ὑ6. 
Ὡὐεῖ, αυϊα Βοάϊε τϑηΐθῖ; πυὰς τὙδηΐϊ, φαία Βράᾶϊε υθδῖξ. δὲ τεῦ χθδθ 
δεῖδε βαπὶ {|| πο πῆς ἔπΐ886 ἀϊοίτηαδ; πδ4αθ εἰπνυίΐομετ, πα δῃ- 
δι ἰετρὰδ σοπιϊπαμπι ἐδὲ πδαπε δὰ 1|14. δεὰ γοΐδ ποῖ δυπὶ ρος 
Ρίμαια, ποῦ ἴ||ο πιοάο ἀϊοιιπΐατ, ἰρϑτπι δπΐδτα οέΐπε ἱεπιραδ εσὶ δά ΄ 
Ῥτίυδ δἴᾳπε ροδίδγία 5 ππας ἀεβαυϊζαπι, αἰ οἰϊπι οαρία εδὲ Ττοῖίδ, δὲ 
Οἶἶσι εἰωνο ετξ ῥσορίες εὐΐπι βηϊξππη δὰ ἴρϑιτι ἤσως εἶα: 6ἿΠξ 
ετξο δῖἴχυε ἐγαὶ ὰ [βν φυοάάκπι ΔΡ δος πὰ {]ϊαὰ πἴστικαφας ἀεῖετ- 
ταϊμδίσσα. σαοάδὶ υ ]ατη εϑὲ ἰδτηραδ φυοά πη εἷξ οἰϊπι, οταπα 829 
Ἰδαιρο8 εγὶς βπϊταιη. ἀεβεϊείπε ἰρίτατ ἰλαάειη 7 δὲ ἰά βετὶ πεχυϊξ, 380 
δἰ δειηρεῦ δϑὲ τποῖῃϑ. αἰϊπάμο ἱβίτωσ δίψους αἰϊαὰ οτίϊ, ἂἢ ἰάδτα δᾶθρο.. 
τεάϊθιι17 κἀπὶ πξ πποῖσα, ἰἰα μεθα μαβεὶ εἰ ἴδιωρυν, τξ ραϊοὶῖ πδτὰ εἷ 
τὰ8 ἰάεπιαιθ δἰϊ, εἰ ἰεπιραδ ἰάθπι ἂς ππσαιπ οὐΐτ. δίῃ τεγοὸ ΠῸῺ διἕῳ 
Ὧες {Ππᾷ πᾶτπὶ ἰάεπιαπε γϑάϊθὶς, σαπι ἀπΐθπι ἱρδαμν πῦπο βηΐν εἰξ ὃ 
αἰχιὲ ρτίπεὶρίατη ἰοτηρογίβ, πο ἰδηθῃ οἰαϑάδπν, δεὰ ἰγαηβαςιϊ χαὶ-. 
ἄἀειῃ βεΐδ, ρῥγὶποὶρίτιπι δυΐειη οομδααθῃῖδ, αἱ εἰγοπὶπδ ἰπ οοάετς 
φυοάδαι τηοὰο οσυγνυπι οἱ ςοποανοσι μαρεὶ, δὶς εἰ ἱειηρυϑ ἴῃ ρει 
εἰρὶο δὲ δεῃρεῖ δὸ βπ6. εἱ ργορίδγδθι δειῃμεγ αἰϊυὰ δυάφας υἱς 
ἀεῖατ: ποῦ εηΐπι ἰρϑατῃι πῶς Ργιηεἰρίατα δὲ εἰ βηΐΣ εἰαβάετῃ : δίχωπὶ 
εηΐτα εἰ ρὲ ἰάσιω ορροθίϊᾳ Ὠυπήεγο εϑϑϑηΐ. ὩΟῺ ἜΓΡῸ ἱετηραϑ ἀ65 
Βοϊεῖ, φυῖρρα οὰπὶ ἰρϑυπι δἷϊ ἴῃ ρτίποὶρὶο δοῖαρεσ. ἰρϑῶτη δαΐετη ἐσηε 
Ῥᾶτο ἔατυτγὶ ρτγαοιεγίτἶνς τετηροτγί8 δῖ, ἱπαϊνιἀθο ππηο ἱποίαπτὶ ργο- 40 
Ρίυφυλ. φυᾶπάο διρρα]α!ΐδ δὺὶ δια] αϑι ἡ ἰῶτα δια οἶδθο, ἱπχαΐξ, 
δαΐ ἰδ διῃρυϊανὶ; χυΐα ἴετηρὰδ ἱπ πὸ αρυϊαδὶὶ γεὶ ἀπιραϊανὶξ, 
εαἴ ργορὲ πο ἰρδυτι ἰπϑέδηδ, εἴ Ὡοη ἰοηρε ἀϊεῖδι. {ἰἰππὶ δουΐοσα 
ποπ᾽ ἀϊοίπιυϑ ἰδίῃ σαριότη [ὐΐεσε, φυΐα ἰοπξο ἂΡ ἱποῖβηιὶ ἤθας ἀϊεῖαξ, 
ἐρδῦτῃ διΐδτ πρεγ τα μὰγα οοἱ ρτβεῖεττὶ τοι ρΟΤΙδ, 4υδε ἱπεϊαπ 
Ἀυπς 6δὲ ργορίηηυα. αυδπάο νεμῖβει ἢ πυροτ, ἱπαιϊεῖ, δὶ ἰδιῶραδ ἐπνν 
δίδηιϊ παης 81: ργορίπσαυα. φμοπάαμι δαΐειι ρᾶγθ εδὲ εἰυάοτα 
τοτιροτί ἴοῆρε δῷ εοάθιῃῃ ὕῦης ἀϊδίαδπβ. δωῤίίο απίθτη ἀϊοίττιαν 
οὐπὶ φαϊρρίαπι ἐπ ἰειηρογα ἰηδθηδί.}} ΟΡ Ῥγενίξαξοτη ἀϊτμοῖππι 68Ε. 
τραϊδιιο δαίΐοιι Ὀπιηΐδ πικίοτα ἐοτ ἀϊπηοῦναδ. απο ᾿ἢ ἰδῶροτο φοὶ» 
ἄετα οὐαπία βυπὶ εἴ ςοΥΓυΤΩραἴηγ ̓  ΠΔρτγορῖεγ πεγυωὶ ααϊ ναρί δας 
Ὠδεχηοτα ἰρϑτη 6696 ἀΐσεγοηῖ. ἂς Ῥγιπαροτίους Ῥαγο τι άϊβοίσπυπι 
ριεε αἰχίϊ, ΄συία ἰὼ ἴρδο οἰΐαπηρ οὐ νυ ϊδοδηίατ, τεσπϑ ἀϊοθοδ. ραγεξ 
ἐφίϊατ οοττοριϊουὶθ πιαρίϑ 0956 Ρ6Γ δὲ ουϑδτη ἰδπιρὰ9 ΠΌδα ξοηογδ- 60 
Βοιΐϑ, πὶ ρῖ δηΐεα ἀϊχίπηιθ (τπαϊδῖῖο παηχις ρογ 96 αυΐάετα ἐπὶ ἀξ 
το ν Δ): βεπδγαι!οηΐδ δυΐοτα, δὲ αἴ φυὶρρίδτα δῖ, οὔτπιδα ΧΩ δοοὶάθῶϑ 
δδϑὲ. ἰά ἱπάϊςδίατ. ἐσ δὸ ἴδ, φυΐδ ΕΤῊ] φαϊάεπι Αἰ εἶδε ἱρδαχα τηο- 
γδδῖογ δἰίφυο ἀιοάο δίφῃθ χυϊρρίατι ἀραὶ, ςογτυταρίτατ᾽ δαΐετη αἱ» 
ἰὰ οἰϊδιαϑὶ πο ἡπονεαῖογ; δἰσυθε παῆς σοτττιριίοπστι ἃ ἴοτοροτα 
δγὶ τπαχίπις ἀϊςογε οοηϑηδυίηαα. τϑγῶσν ΠΟ4π6 ἤδης ἰεταρα ἕαςῖδς 

δεὰ Βδῆο αυοᾳῦς τηυ αι ὀπίδτω ἃςοὶ ἀξ ἴῃ ἰοιήροτε βοτὶ, 6886 ἱφίτας 
φδιδρπε, δὺ φυϊάπαιι οἱὲ, φυοίφῃς το δ στιβο ρδϑυσα ἀϊοδξζαν, εἰ αὶ 
εἷς οἰΐτω, φαὶὰ ἴανα, φιιϊά πυροτγ, φαϊὰ χιοηάαπι, χιὰ δυθέϊο, δὲ 
Ρεῖ δὰ υδὲ ἀϊοίδ δαηὶ ἐχρ τοανΐπιτδ. ς 

14. Ηἰς δυΐοιν μος ραοῖο ἀεἰετταϊῃδιῖθ, ραξοῖ οπιποπι πααῖδε. 50 
δῖα ὨΘΟΘΘΔΑΓΙΟ ἰῃ ἸδΙΆΡΟΓΕ 6486, δὲ οἵππα 4υοὰ τιογεῖυτ ἴῃ, ἴετα- 
Ῥοτε πιονεγὶ. ςεἰογίιδ οπὶπι εἰ ἰατάϊαδ ἴπ οτπ αὶ ϑᾶη6 τηθίδος δϑὲς 
πδῖὶ ἴῃ ουπςῖδ ἐϊα υἱάειαγ. ἀΐσο᾽ δαΐεπι 14 ςοἰετίαδ πιονογὶ, φηοά 
Ῥτίυδ δὰ ἰά δὰ φυοά ρεγρὶὶ τδηϊῖ, πιοάο 98:1 [ἀδπὰ δραθιτη πηϊ[ογταῖδ- 223 
πε πιοίυϑ, γεἰυξ ἴῃ ἰαϊϊοπα δὶ δῖα Ρο δῦρϑγ οἰγοππιζεγεπίϊα δα αρος 
Τοοία ἰἴΐμδα πιουδαπῖαγ, δὲ ἰπ οδξεγὶδ δι} πηοάο. δὲ ᾿ρϑαχο ρυῖδ ἐπ 
Ἰδπίρογ δαὶ. ῥγίυϑ βδίηαπε δίᾳις ροδίογίυδ γαϊϊους ἀϊδιδηϊίδο δὰ 
ἵρρυια παης ἀϊοϊπιαδ: ἱρδυτι Ὑ6γοὸ πυῆς ἰοττοΐητϑ εδὲ ἐγβηβδοῦ δίααθ 
᾿ὐπατῇ ἄυαγθ οὐπὶ ἰρϑῦση ἤππο ἴῃ ἰεμιροῖς δῖ, εἴ ρυΐῃ8 ἱρδιπλ 
οϑιοτίασνα ἴῃ ἰδιρογο δγϊ: ἰπ 400 πωπίῃ8 πθης ἱρδῶπι δὲ, ἱπ 
ἕο: εἰ ἀἰδικητίατῃ ἱρδϑίαϑ πυπς 6886 Ὠδοῦδϑς δδῖ. πῃοᾶ0 δυΐξτῃ ο08- 
ἀταγῖο, ρτῖαϑ ἱρϑιπι ἴῃ ργαᾳείεγο δἴφυς ἰυΐαγο ἰθηροτα ἀϊοϊτατ : πᾶτπα 40 
ἴῃ ργδεῖεγιιο αυϊάδμι ἰά ἀϊείπναβ ρτίῃ9, φυοά Ἰουρίπα ἂν 'ρ50 ὕἤππς 
ἀϊοται, ἰά τεσο ροϑιδγίυθ, φαοὰ εἰάειη ρτορίηφυΐυδ 65ῖ, ἰπ ἰαἴωτο δὰ- 
{ετὰ 1ἃ φυϊάεπι ρτίυ5, φαοὰ εδὲ Ργορὶπχαϊυ5 1111, Ἰὰ το ροεϊοτίαδ, 
ηαοὰ ἃ" εοάεπι ἰοπρίας ἀϊδίαϊ. ύαγα οππὶ ἴρδυτα χυίάσπι ρτίαδ ἴπὶ 
δι ρογα διῖ, οπηῃ δ πὶ δυΐοπι τηοΐθιη σΟἸΠΣ ΕἸ ᾿ρϑαπι ᾿γίπϑ, πἰ ραϊεῖ, 
Ρετϑρίουυπι δὲ οπηπέτα τπα ἰδ οπείῃ οἰμῃοπιαιδ τποΐστη ἱῃ ᾿ΟΙΏΡΟΓΘ 
ε886. ἀϊρηυπν δαΐδτα οδὲ οοπϑἀδγαϊίίουα εἰ σΌοπασα πιράο 8686 μῶν 
Ῥεαὶ δὰ δηϊπιδιη ἰδσιιραϑ, δἰ σΓ ἴῃ οἰπηΐθῃδ ἴθπιρο8 ε896 Υἱάδαδῖασ, 
εἰ ἰῃ ἴεττα οἴ ἴῃ τοδὶ δίᾳιι ἰπ οδεΐο. δῷ χυΐὰ ἱεχωραΔ, οἴσο σμθηδασα 

ο 
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εἷς ταοῖπα, οὐξοοίτι ἐοὶ ἀιδδατε ἱρώτιό γεξ μβεβίζας; δας διΐσπι τιον 
δὺ ἰνιϊδ4, σοῦ «δὰ ἰπ: ἰοοο. βαπιᾷιις δϑδὶ ππέναερα. ἰδυϑβεε νργα δα 

τηοῖμ αἰπιαὶ ροϊεπα ἀμοϊ δίᾳπο δοῖα. ἀυμέϊδνυοσιξ δυΐετα χυϊθρίαπε 
πὕστιμι δοῦθδ ϑυλίφια ἐδηιρηδ 6856 ἢ εδίδ, πϑοβδ. ΠΒῚΠ 81 πυπιεσρῖον 
Ζύτα 6666 οι ροδοὶϊ, ποπε χαίσσαλια ππακουαίολλε 6286 ροϊθοῖ. 4μασα 
Ῥλϊοῖ πᾷ πυπιδγιπι ρ0326 4166. δὲ οιδαο ΠΌΙΒΟΓαΦ δαὶ ἰὰ αμοᾷ 
ῬΔτΛ τδῖες δαὶ ὨΠΠΙΘ.ΔΏΣ ἀρεππι. χῦο ἀν ὩΪΒ}] 4] 1μἀ ἀρδατο 858 θὰ 
ἘΔΟΓΟΓΕ ΖΏΔΣΩ βαΐμοθ, δὶ ΔηΣτηΔα ΘΔ, περ. 451 116 ε3ῖ, δὶ δηΐηθα ΠΩ 
ἷὰκ, ἱεταρθ: 6586, ηἷδ] ἰὰ φποὰ δαρὶροῖσ δοὶ ἔϑιπρος, εἰ βαρ βοῖεθι τ 
εξ ο'δ6 ἀπίπια πιοῖι8. ἱρδπῃ ἐαΐπ) ᾿τῖτια Ἀ1708 ροδίθεϊα ἐδὲ τη πιρϑαὶ 
ἴδγορυε δυύειν οὐξ Βαδο, αἱ πητπεγαδθιδα δῶϑὲ. ἀπ μη λνοτίς εἰϊαπι χινδ: 

90 βίαι, φὰαἰίδειδτο τηοῖαδ ξετιριι5 5ὲ πυπβοντιϑ, ᾿δπ φπα ἰδέμπαιο} βεπες 
τάξας δαὶ ἰπ ἰοπιρότε δο διρϑίυν, εἰ αἰϊανδῖαγ [λάσπη 18 ἴδ μοι 

{ δὲη82 οογστατηρίδαν. (89. ἱρίεγ. πιο ε9ὶ, μος. πνοῖας οὐὐποαυο ἴδῃς 
ὃ Ῥῶν πυπιδίας 698. Φυορτζορίοτ Ἰδιορτο αΡδο 9. τοῦδ σοπ ται, 49 ὦ 

ποσὶ Φυϊηδάδια πιπποσῦα 658 δ᾽ τοῦθ βοὲϊ ροϊσες μὲ. πππὸ δὖ οἰαὰ 
βοόνεαίωγ, φαοτττα οἰτίηοοως πβοῖαϑ δέτε ρΌ9 ππηνέγυα διὴξ, αυ ἀηρ 
ἱξίτας αἴφυς αἰϊαά ετῖῖ, εξ ἀϑαπδ!ῖα ἀμσ΄ ἰοιαρογα οἰσνὶ. οττῖς 7 μὰ 
ἸΌτα ἰϑίηρθα πιοϊὰ πιϑιϊϑῖησ τήγοϑχαθ} Ὀνῶηθ παπιαπς ἱδΡΉ ΡῸΦ 
᾿ππὶ ΠΣ Π ΘΓ οὐὲ δἵ δἰταυὶ: ϑρθεῖθ. ψεσὸ δαπὶ εϑάοτα οἱ 4886. βοὴ 
δυπὶ δἰππιι]. ἡᾶπὶ τα εἰ δἷπὶ μὲ φυίάοπα σαπθϑ, 1}}} ααὐϑπι ἐχυΐ, οἰφυδ 
Βεᾳα9 εἰπὶ δοερίοπι, ἰάστη, δδὲ πριτηεῖτιβ πἰγορυτηαιθ, εἰς δὲ ΘΘΥΌΤΗ τον 
Βαμα αυὶ εἰκπαὶ ἰποὶρίπηξ δἰσθοϊ χαθ ἀνοίπανε, ἰάθην 8δδὲ παηθεγο. ἔεατή 
Ῥύδ, εἴ εἱ οοἰετῖος ΩΣ ἔοτοῖθαιν ει, Ἰδγάΐον δίϊογ, δἵ' αἰτον ϑΕο αἱ. 
ἴον οἱ δἰϊογδῖῖο. Ζυδῆσχαθτι οτήιβ τροίπιϑ Αἰδοθ ἀἰίξογαμε ἀϊἔτεν 9π-. 

10 {ϊ4, ἰάεα εδξ Ἰαζοσῖ ἰδῖρτιδ αἰ ὑσταϊουΐν ᾿ἰλτϊοὨΐδυϑ δεηπαῖθ οἷ; δὲ: 
ζωαὶ δεῖ, 4υΐρρο στπι δὲ πάπεογι οἷς ἰά στ ςζαβατῃ ΘΦΒΟΓΉγοΥ, ἥτυσεδ 
ἀἰχπηηβ. εὖ ργορβοσοὰ πιοῖυ9 αυϊάστω ἀϊνοτοὶ δϑούθυταφυς᾽ Ἀππῆ 
δαταρι διίξετι ἰετς εδὲ ὉΡίψπθ, χαοηΐδπι οἱ Ὡστπαγὰδ δογομι σα σ 
φαμὶ δεαθα]α οἰσηυΐχοθ ποὰϑ εἰ ἰάοπι όσα ας εσὲ. αἴαυὶ Ἵτίην ἔπι 

ἦ οἷξ τωοῖαε, εἴ μπΐιθ δρεςΐδ8 δἱϊ ςοὴνδγϑὲο, πποσηφυοή μοί 80 
βόσω ὑπὸ φαοάλπι δ δὲ παπιεγεῖας Ῥτορίπψουο, ππϊξαῖακ απ! 6πι' ΠΡῸΣ: 
βδῖε, δαπὶ δυῖοπι εατπο, 1ο’Ό ρου. εἴϊοπν ΠοῸ ραεῖο ᾿θηρογθ ργοίδεϊο 
αυοάαπι νϑεπεογαυσις ἀεβνῖτο. δἰαινε' τοῦ φινάστιν ἔεταρυμ, νοϑιυὲ 
ποΐστα Ἰδίπρογθ τβεηδησαίοτ, δου αἰπέταα9. Βοος βαΐθπι, ἰά δὴ δδῦ, 
οἷα χσποπάυμ πιαῖο» δ τοπιροτὶ; Ὧ} εὸ τηοῖυ, 4υὶ ἀοβηϊξαϑ᾽ δεῖ Ἰονοῖ 
Βοτο, το δηθηγδῖαγ, δ] ἰβι αν Ἰρόττα Ῥαϊαοτν Ῥγοριπαυογοην οτηβαναὶ 
ΦΟῈ ἸποθϑΏΓα, Ὀπίξοστοὶ δὰ πῃ οονυθγοὶο πρϑῆϑγα ρΟΙϊδίππιην εὐ, 

40 ἀποπίδει Βυίΐαθοο ποτπογυα πο ἐδοίταρ5 δεῖ, αὶ Ραῖοῖ. δἴχψῃθ ββεγαίϊο 
4αϊάετι ππϊ(οστωΐδ πον ἐαὲ, ἢες Δοογθρ πες βεπθγδεο Ἰρβίῖο ϑαξεπε 
Φιῖ. Φυλριορίοσ εξιποὶμϑ ᾿ροῖαβ ρβδοσγας Ἰεπιρὰφ οοϑὲ υἱάφευν, αυὶα 
σανοτὶ. τοῦ Ἀ00 παοῖῃ τϑϑρϑογαδηατ, δὲ δἰϊωσο ᾿ρϑάτη Ἰεπυροδ. ῬΡορ- 
ἴον Βος δζἴαιη 1 δεςίἀϊδ φιοά δοΐδὶ ἀἰςὶ. γδ8 εἰν μαπνδθδο, οἷ 
ὐϊρτγαπι δᾶ 6 Ὀαϊαγωΐθτι τποίοιᾳ δὲ ογίυτω. ἃς ΟὈἑζητη 588 δε ππξ, 
αἰχουϊονο τιδο ἀϊεται, ἰάχας ἔρατα φαοά πὰθ υπίνογϑδε ἴδει 
Ῥοτε ἀϊαάϊςαπῆυτν βποπιχὰς ΒΦ. δὸ ῬπβεσιονΝ Ρεπάε δίαυς 

" δι ρεποάο χαδάδίω οογᾶδνο ἱεπιροτύτα ἱπέογυα  ἷ ᾿ς βαῖ. οἴδπῖτα 
τοαροε ἰρόαπὶ οἰτουΐτδ χυϊάαπι 6946. υἱάεῖας. βου δτέθσῃ ἰάεο ττιρὶ 

80 δὴ Υἱάδτον, χοὶα (4116 ἰδιϊοτῖβ ἐσὲ ἴρετιπὶ πιθρθῦτα, εἰ δ 14}1 ἰαϊϊον ας 
ἴρέααι εἰίωπι μη επδισγαῖαγ. σθΆγα ἀἰσ θα ΓΘΥΏΡΑ δἂϑ 4086 βαπὶ εἰγοῦ- 
ἴδε 466, οοὲ ἀΐζετθ Ἰθαυροσὶθ οἰγο τα χπειμίδτω 6596. πος αυΐοτα 
δάθο ἀϊοίϊειν, φιῖα γοτωρυδ πιδηϑτεδίασ ἱρδ8 ἐθηνογδίοθ. ἰά επίῃῃ 

224 χυοά τιερϑυγωΐατ, αἱ αἰοὰ 6868. υἱάνταν, ῥγαϑῖεν 14 φασὰ τηθετωνι, 
φα τοξοτα οἴδσϑε τηοτιϑογαα, ἀἰοδας οῷδον ὑϑεῖθ πυρηοττιπι αυΐ- 

δι οὔυπ ἄστεα 6586 ονῖίτιπὶ δίψθε ϑαπαμη, οὲ δφὲ ἀθ]αδ!θ:; υαίογην- 
θδτη, δαι!οτη ΠΟῸ Θδη ἀοπὶ Ὡεῆτι6 Πλ ΠΟΥ δδάδιη 6686, φιειπδάπιο- 
ἄλ ποτ ἘγΙΔΌ ρα! οτιϑὶ ἰἰάθτη ἃ φυοτατα δἰῖετ ὃχ καφυδιῖθαθ, αἰοτ 
ξἐωδειπα!ὶρα9. δταμίθο» ἰδτογῖθοϑ οοποϊδ, φαδβιιδτα ἍἽδάεπι ε8ὲ αἴοτ- 

ι πρό νίκα, φαοηΐδαπι. πη θὸ ττίφηρ δαπδ εδάσοπι εβὶπν αἰΐσαα 60 
ἰοππῖαγ οὐἰοϑ πο αἰἤεστισε 4 ἴδεν δ, ποι 60 οπὶαϑ αι Π γοπεῖα ἀι- 

ἔσταπε, γεἰσυτὶ ἐγίδηρτ] ἀϊοι ἀϊβέοτεπεῖα τγίδηρ]ὶ ἀι[Γογοπε, θοὰ Βρα- 
ν8ο. ἰρεῖτασ ἐΓίδηρα ὶ φυϊάετα ἐθαὶ ἀϊνοτοῖ, ἄρυγαςε δϑίοτα ἀΐνετθδθ ΠῸΒ 

10 φαυῖ, 56. ἰὴ εὐπάστα πσάπιγο οαὐππὲ ἀἰτίδίοποπι, ἤραγα παπιαπ6 18] 
«αϊάοτη δὲ οἰγοιδασ, τ. δὐΐαπὶ ε88 ἰτιαηρτήιδ; οἱ ἶϑοο ἐ4}1 φυϊάστο εϑὲ 
δοφυλ τα Ἰαῦδτττν, [815 δυξετο ἰπδοαυδ τι. δαπὲ ἰξίτοτ ἐδάοτη Ηΐ 
Βρατα: ἐγίωτα οὐδε πέετατιθ δαὶ ἀρξν ὑταῖν 8Ὲ ΠΟΙ 988 {ἰδ η Ἐπ 
ἑάδεα. εἴ πππιοτϑ ἐρίταν ἀἰςξαϑ ρᾶνὶ γαοπς ἰάθην 65: ποῦ δηΐπη πα- 
τοῦτ ἱρεογῶα ἀδεγοηία πυτηονὶ ἀπ δίετε, φαδιορηΐδαθ δυΐετι ὩῸπ 

ΡΗΣΒΙΟΛΕ Αὐϑαυ! ΑΥΤΟΝ ΙΒ. 1γΥ. (Ὁ. 
ὁκότε εσῖς ἕα πδτάααν. ἀκ χοΐδιις ἀξείταν, ἀἰετανε; Ἠαοσ ἐααο σε.- 
τδϑ᾽ δα τὶ, {1 σοι. - ὁῬεὦ ἀφ Ἰεπεροτγε χυΐάπην ἔρθο, εἴ ἀρ Βΐδοαε 4δὲ 
οἴγεα ἰρδυτα αυξάστο δπυϊ; ᾿᾽ὰ ἤδως δοΐσαι οοπονθεγαιοη σι ἄσΘΟΒ.- 
Ἀαο ἀλη ΌΓ, 5812 ἴδα. ἀἰχίμουθ... ὃ 
ἐδτλ ὼς ΕΣ ὧν οἵδ . 

Ἄ[Ε ὡς ἦ ν.. ᾿ 

ἐπον δ} Εσχοιν φαξοῖη᾽ λα πιαϊαπίαν, αἰϊρὰ ἐγ δεον θην τατεξαεν, Ὁ 
ταῖσι οὐ αιορυΐατα τοῦ εὔσταῳ αἰ εἴτειιθ, φιῖα 11 ὡιοδοϊαι οὐὰ ὡοὐεξὰκ 
τπυρί συ 4486. αἰξαὶ 6χ τὸ 4υΐλ, δὶ ἐμέν δὐμεδὰ πδέδίυτ, ον ἰἰοἰν 
τον ἀϊεῖκαν ππστον, Σ᾿ ἐὰ 4.80 ΡῈΥ βαγίεν τοπίατὶ ἀϊςυπέπτ: σΟΥΡ 
δπἰπὶ σαπϑίαν, ᾿4π1Δ οσΐτ5 ἀτή ρδεῖτ5 δυδέυρ; βαεο Ὑ6ῖὸ τὶ 
ἰσάώω: σογρότν ἐποῖ. δ ροῖ αἰαυίὰ φαοὰ πϑαια μεν δοοϊ ἀϑτιϑ σθο- 
νοίων, πδαὺς δὰ δὸ απβία. αἰϊψαιί ἰβϑιυβ πιονειογ, δεὰ χιῆα Ἰρυσια 

ἴπνο που θῖπσ, δϑθας Ἐος «φοῖ ἰά αυοά Ῥ6Υ 526 ἸΏ Ρῖ]6 εδξ. δ» δι 
δεινά δ) ἰυ ἃ ἴα. ἰΐσ πιίσθι, ἐν αἰ τδεαρι]ο, οἱ αἰτοται 9 5δαανεϊθ δαὶ οὐδ. Ὁ 
[σλλθῖδοι, ἐϑαιδἧς δὲ εἴ ἵπ| δο φποὰ τονδὶ ἀἰνίοῖο. αἰ ᾧ οὐΐτα γα 
δυοϊἀφηδ᾽ προυσὶ, αἰϊὰ ἃ ραγεβ, ἀτήλα ἱροίια αἰῤχοξὰ πιονεῖ, αἰϊπὰ γαῖ 
856. ρήϊπδ, τ τπεάϊοα πάσαν ϑαπαῖ, πλανασ ἀπΐειπ Ῥδγοξ ταὶ 
ἀμίδην οἷ σοὶ ρῃίαοί φορά, ργίπιο: ταονδὶ, δὲ φαὶρρίατν φαοά τπονεῖητ, 
οὐ ̓ξιπρτιϑ.}}" ὅπιο, οἱ βγδαῦοτ᾽ ἤδδα ἰὰ εχ 48 εἰ ἰά δὲ αοά (σπιία ἡ 
ἠιδυδηιὶθ ἡποῖυβ ἐὰ σπορίατι ἰη αοϊρρίαπι δϑῖ: δ᾽αὰ τοὶ ἐτήτα δὰ φυοὰ 
Ῥυΐωνο πιουϑίηγ, εἰ 1Ἰά. ἣν φίο βἰᾳθε εχ ς γρα πιογοῖυς, νενσεί ᾿πστττ 
εἰ εαἰΐἄινπν ἄδξητις ἔεὶρέδυπι, ᾿αμόναπι αυὰ ἐφ πο, δὰ «ἀ πεοὰ, 
ΔΗ πὰ ἐχ 4π0 πιονείυγ), ραίδὶ υπϑίαπι ἱπ ἸΙρο 6586 εξ 505 ἴῃ ἔοσπιξ, 
πράιθ ϑπὶπν ἔϑειλα ἤθαπ6 ἰοςα5. πεη56' δέαγα ἰρϑυπι ἐενζασα τη ουεὶ 
ὍΔ ταύταν, δϑὰ δεὲ ἰὰ φαοὰ τοονυοῦ, εὲ ἰὰ φῃθὰ πεοτεῖαν, εἰ 1ὰ δὰ 
ἀυδά πιονρίοτ, πιναιδεῖϑ παπη]Ὸ6 τράεὶδ ὦν ἐὸ δὰ ἠυοὰ δδὶ, χυλπι 
ἄρ: σὸ ὃδκ 4π0 6θ1, πυνοαραζας. φυαρτγορῖον ὀϑετωρεο τπαιαῦο ε9ὲ 
κὰ ἰὰ αδοΐ πο δϑὲ, οἰνὶ ἰὰ 4ο4᾽ σοτιοπιρ αν ἐπ ἐπὶ τηπίδῖατ, εἴ 
ξόπετδῆῖο δά εθ8 ϑϑοὶ τηπίατο, εἰδὶ ἰᾷ φυοὰ ξεπεγωῖασ ἐὰ π ἢ ἐπε 
ὑαυϊασνει φαϊα ἰρί τις δὴ πιοῖυϑ, ᾿σὴθδθ δδὲ ἀϊεῖππι. ἴοστηβε «πίεται δἰ 
αἴξεοδαν εἴ Ἰσοὰ8, δὰ 4ιλε πιονδηῖον δὰ 4υαςε Βυρθουηῖ τοοῖατα, ἱπι- 
ῬοϑὈἰϊϊα. δοσὲ, σ δῖε δοϊδηδία δὲ οαα ταν, ἀΟλ ανοτγὶδ ἴατπθη φοὶ- 
Ῥίωνν, οἱ αἴγεοϊι δοπε ποῖ, δ΄εάο δθβειπ δϑῖ δἤεοϊιδ: δὰ πποίπτ 
δα ογὶξ ἱπαϊαιίο. δὲ [ογῖδϑϑθ ποῦ αἱρεάο εϑὲ τοοῖυϑ, 9εα ἀεείμδεῖο. 
δὲ δυίθπη!8ὲ ἐπ 111 Ἰὰ φυσή᾽ ἐρὶ᾿ Ρθτ' ἀρεϊάει, εἰ ἰά χαρά εἰ Ῥεῖ 
ρατίεην δἕατε μὲν αἰμπεὰ, οἱ ἰὰ εἴδη, φυοά ῥτίμο δὲ βοὴ ρὸν δἰϊσὰ 
ἐπὶ. ἰἸὰ σηῖπὶ φιοὰ ἀεαϊθαϊοτ, δὰ 1ὰ φυϊάετη χυοά 1π16}}}ῖτατ, ταῦ- 
πῖον βδὲ δοοίάενδ: οὐ]ογὶ επῖτα αοεϊάν ας ἱπιεϊ ραῖυτ. δὰ οοἴΐογεαι τ0 
δυΐθηι, αυΐα ΔΙδθιπ Ραν: 6δὲ οοἰοτὶ9. δὲ ἴῃ Βηγοραπι, συία Αἰδοῦς 
Ρατ 95 Εὔσοραδθ, δὰ οοϊοσεμι δαῖθτῃ αἰδοατη ρ6Γ δ6. ραξεῖ ἐρίταην 
φαοπιοῦο ρεγ'38 φυϊρρίαιν πιονδαῖυτ δὲ δῖ δεοίεδ6 δὸ ῥδ εἶϊηά, 
εἴ χῃοιποίο. μάρτω Ῥτίπνατη δἱῖ 'ῃ που θη} οἱ ἱβ νυ Βευπίθ ἱδοίατα, εὲ 
τηούστη ΠῸΠ ἰῃ ἤοιτηα, δοα ἱπ δὸ φυοὰ τηονεῖον ἰπ ἰρϑόχπα τι ΟὈῚΣ 
δοῖῃ. Ἰηθίαδο ἰρῖττις ἐα χθλς εὐ ροΥ δεείάοδϑ, οταϊτταϊασ: 6δῖ ΘΉτΩ 
ἐπ οὐηπί θα δὲ σεπροΥ ἃ6 οτππίοπι. δ ΤΈΓῸ 40:88 ΠΟᾺ ΡΕΤ' δοεῖ 689 
εϑῖ, ΟΠ ἰπ οπιπῖθιϑ εϑὶ, δε ἱπ σοπιγαγὶν δὲ ἴῃ σπδαἰλο δὲ ἴὰ οοηΐσα- 
ἀϊοϊοηες οσυϊῃ τοὶ βο5 ἐσὲ οχ ᾿πὐπειίοηο. ΒΚ βδηΐοπι 6 τη δα αἰ ΕΣ 30 
ΦΟΠΊΓΑΓΙΟ πιαξδῖο : ΠΣ οπῖστα ἱρ8ὸ πὶ οοπίταγιο δὰ υἰγατηστδ. ἐπὶ 
οὐνὲπν τηϑάϊαπι 4ποαἀατηταοο ᾿μ58 ἐχίγοιαα αδργορίεσ οεἕ μος δὰ 
11|ὰ- εὐ 11|ὰ αἀ πος οοπιίτατία φποάαπι πιοὰο ἀϊοπηΐαγ, οεὰ τηεάϊα 
βάϊππι ργανίβ πὰ υἱτίνπδιν ἀλεϊ αν οἴ δοιὰ δά ργίπιδιη. ζαβοῦπι εἰΐαπι 
δἔρυτὰ δὰ πίρτυπι ἀϊοίξοτ, εἰ πίκττιην δὰ αἰραπι. οοχε δοΐοτη οτορὰϑ 25 
τναϊδτιο εἰ ἀρ δεν δὲ: δα συρρέδρι, οἱ ἵρσανα συ 40}6 Βοπιθη δὲρτξ- 
Βοεῖ, φαοτεπη οἰϊπὰ ῃγαρ δἰ ἐμὲ ροϑεεγίαϑ οϑῖ, ἰά φαοα πιτϊδταγ, ταν 
ἴατὶ απδίϊιον τποαϊα ροξεϑι. δυὲ δπίπι Ἢ δι δοῖο δὰ φυδὶθεῖπεν, δαξ 
δ ποῃ δαρίεοϊο δά ποὴ δυϊ σία, δὺῖ δ΄ ΟῚ συρί δεῖο δα ϑυβὶδςοῖτσα, 
δαῖ ε δΌρἑεοῖο δὰ ποῖν δαρίϑεϊιπη πιηξαίαν, ἀΐσο δυλότα ἰὰ δαρῖθο- 
τι ἀπο αἴβευνδεοηθ οἰ μη οαίτγ, συγ ὃχ ἀϊεεῖδ. ἔγεδ τϑπιϊϑεο- 
Ὧε8 6886 ΠδΟα686 68, δατη ατλ Ὁ ὁ 98ηΡίθοε!ο εσὲ δά δυλὲεεῖιτη, δὲ σατο 
4π86 Ἔ δβθϊθοίο δὰ ποὺ δβυυδίβοϊατη, εξ δατα αῸδς ὁ 05 διρίοςῖο ἐδ τὸ 
δὰ φυρὶεοίπην. δα πδπῖστια πδε δσὲ ε πο δϑρίϑεϊο δά βοὴ ϑαθῖεο- 
ἴδδι, ποῦ δϑὲ τηυἴβιϊο, {πῶ μὲ᾿ ΟΡΡ ΟΞΜΙΟΠΟΙΝ ΟΝ δδὲ: ἤδαῦε εΐπα 
οουϊγατία πεαῦς εοπίταάϊοϊοτία οδῖ. δὰ ἱρίτως τηπϊδεῖο σπδὲ μὲσ 
εοπἐγδἰοϊϊοπθτν 6 Βὸπ ΒΌΡΙ δοῖο δϑὲ δα δαρϊθεϊαηι, ξζοπευδο δὲ: 
Αἰΐα οἰτηρίεχ, υδς 698 δἰ πὶ ρ Κεΐτον, αἴα φοαδδάδτο, χιας δὲ οπἰπδάκτα. 
γεϊάϊ δὰ χοϊάθτη φυδα δ΄ βοῖ αἶροὸ δὰ δίβυτη, Βαΐπο δϑὶ βθηεσαῦα, 
ὁ8 Ὑεγὸ 4886 εεξ εχ 66 υρὲ ποὴ εϑὲ δπηρίλοίτετ δὰ δυδοϊληϊδιι, 

ὅν. 
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ὁ επιρίἸοἷτας 658; ὅτ) φολάειε οἰπεφίνοίξεν βότὰ οὐ πον δὲν 
παϊὰ βετὶ ἀἰείμναα. δὰ γεγο φϑῶς δὰ βοβ συ θδίεςίπιη εοὶ ἐα, φοΡμίεοῦα, 

φοττιριῖο εεὲ, οἰπιρι!οὐϊεγ φαϊάετι εα 4υδὲ εἰξ 6 ϑιβοίδητία δὰ ἱρφῦπα 
Ὧι 666, φυδήαια δυῖοπι δὰ 4086 ἐξ δὰ ποραίϊοινεξα ορροαϊίααι, αἰ 

80 ἐπ βοπειαιίοπο δαὶ ἀϊοΐαγα. δὲ Ἰρίξιγ ἰὰ φαρα ποη δεῖ, ἀπο [εἰν ἀκίτας 
τοοάϊο, εἴ ποθ ἰά πιονετΐ ροϊδοῖ ᾳποὰ ἰπ ἑοπαροσίίοπε ἀϊνίεοπο- 
πα οοπείεεϊς, πϑαπο.ἰὰ αοὰ εεἰ ροϊοιάα, φαοὰ αιμάδιι εἰ ορροπέ- 
ἴιΣ ηποά οϑὲ οἰ ἰοϊ τον (παὰν [ἢ αυίάεπι φαοά δϑὲ ποι δἰβυκε δηὲ 
ποῦ Ῥοπύτα, πιονοὶ ρὲγ δοοι θη ρμοϊεδῖ: 6686 εηΐξῃ ὦ ἤοτθο ροϊεϑὴ 
ηαοὰ ονὲ πο αἰδυτι; ἰὰ δαΐεμι 4θοὰ ποι οο δἰπιρ!ϊοἴξεγ ταὶ, πυ}}0 
Ὠδοῖο πιονοτὶ ροϊαδι; βετὶ εηὶπν πὸπ ροϑδεῖ πὶ 1Ἰὰ πο ποῦ δεῖ 
σοουδδίο, προαείδίϊε εδὲ ξεβεταιίοπεμι εθ6ε ποοίατα. τὐ ἐπί φποὰ 
διαπὰ εεἰ ξεπεγαῖαγ. πᾶσα εἰϑὲ Παδπι τρᾶχίμο ΡῈΓ δοοϊἀδῃδ βεπεγα- 
ἴατ, Ὑεσα ἰδμδη ἀ6 δὸ αυοά εἰπαρίἰοϊϊεγ βοπεγαίωγ ἰᾳ ἀϊεὶ ροϊεδὲ, 
ἔρειπη ἰβάθαω ἰὰ 659ε αποά Ἠδυά εδἰ. δἰχηι!ϊ τποὰο βετὶ πεαυὶϊ αἱ 

80 ἰξδυα ἰάενα φαίεϑοδε. δος ἰρίίαγ αἰ οὐϊλα δοοξάπης Βπὶς, πιονετὶ 
(δαθδπι) ἰά φιοά ποῦ εεϊ, εἴ δὶ οπιπα χυσὰ ποονείατ, ἰπ ἰοοο 911, ἰὰ 
βοῖδιο ηυοα 868 εαἱ, ἰπ ἰοεο ποῦ εἰϊ (οεῖξ οηΐπε αἰρομ1), 14 ργοίεςϊο 
ποι Ἠκυὰ δϑῖ, ποῦ τπονεῖισ βεφὺς εὔθὸ οογιαρίϊο τηοῖσ5 οϑέ. 
ποοίυἱ πσθαμα τοοῖδο οοπέγαγίο δεῖ δαὶ χοΐεδ: δὲ σοττοριϊο ςοπίσγο. 
τίαγα δὲ ξουεναίοδί. οὐτὸ αδύεμα οἵα πὶ πηοὶα δἰὶ φγλεάλυη τη ϊαῖίος 
ἴκϑϑ Ὑέγο οἰαὶ πυιιίδείοβεδ, 4αυδὲ ἀϊχίπιαα, σθαγατα ἀσδο, φαδε ἰπ ς0Ὡ- 

5 παδαϊοίους οοποϊδῖαπε, ξεπεγαῦο ἱπαύδι ἀῖαυ δ ΠΟΓΤΌΡΈΪΟ, πγοῖτιδ ὩΟΩ 
οἶκε, Ὡς οοἰου ἀϊπιαϑ, τηοΐαπι δαπὶ Ἔϑφε δοί;πι τηπἰδιοηθιη βεςεδδα 
ἐμ, 408 ε δυβῥεοίο δὰ δι ιθοίκεις δεςεάϊτατ. δαρίθεία υϑγὸ δαὶ ο905» 
Ῥρλῦῳ δυιῖ αὐ πολι εἴεηίιπ ρει ναι φοπαῖογ σοπιγαγίαπι, Αἴχαα 
Θά λ οἱ δίρπηι ας πἰσταην αἴβεια δῆοπα οἰ καξα ουπεῖτε, δἱ ἰξίιατ ργαδ. 
ἀϊδαταοινὶδ ἀἰτὶρα σοπέ, εἰ δἰ δεὶ σα δοιδινία, αἰλονὰ φιιδημίαι, αἰπὰ 
ἀϑα]ἰμμ6, διιυ ἀ θὰ ἀλενὰ δὰ αἰϊχαϊὰ, αἰϊπὰ αοἴῖο, αἰναά μαδοῖο, ἴγεδ 
0646 τηοίμσ' ποςθ 566, 65ὲ, σπδπίλιδιῖ9 αυαἰπαιῖὶε εἰ ἰοοί, ὁ. 

40. 2. [π ϑαβοίαπεία γεγο σροῖμδ ποῦ δϑῖγ ργορίογεα χποά π|Π]} 
δαβοϊδηϊίδο εϑηϊγαωσίυσω οδί, δὲ δὲ ἴῃ Ὡς υϊάετα πθδδ' διαὶ δὰ 4]}. 
ἀεὶ: αἰέίοτο. εὐἰπι δ βϑεπηῖο περ τὩοπ δια δἰξογυπα τπιυθκομ θαι πῸπ 
δυθίδηθ υεγο κοί ροϊοδῖ; υαγα πισῖτς ἰμδοΐιπν ρϑὺ δοοίἀδπε δεῖ. 
πδηδο ἰδέαν δῇ οιεῖ5. δοὲ τοοϊς ἃς ῥδέεηῖρ, πεαιδ πηουςθεῖβ ἃς εἶτϑ 
ἀκοὰ τπουοῖωγ, φαλα ποῖος τοι! δεξ ταοῖτ: Ὡεχαθ βεπεγδϊίοηίς δεῖ 
Βοπείδιο, ἤθῆθθ ὀιοπίηο νεαϊλδοοϊς τοσϊδεῖο. τροῦις ἐπίῃ ἀυρ]ἰοῖ 
ἴον πὐυϊήδϑ᾽ εὐϑα βοϊοεέ, δὶ τἵ᾿ δαί δοῖὶ, οὐ κφκοὸ πόνοι, υϊα οΣ 
φρο πὶ πίξιττω προ δῖαχ. πιοΐαδης ἀβίϊα ἤος 060 δτ οαἰοβῖ ἀπὶ 

δὺ ἴτάροβι δὰὺὶ πιαιαὶ ᾿οοῦπι σαὶ ἀοογεδεῖς δαὶ ἀθεγθβο:} δὲ ἰιος βετὶ 
μετ : παϑίαϊο πδσηθ]πβο ποῦ δρὶξ ταξόπολε φ δἱοςι; φαὶ μος ἴρεο 
ἤπο δἰϊφαοά αἰϊτιὰ δυῤέεεϊσιαι ἐκ αἀτρὰ πιαϊδιίοθε δὰ δἰ ἴδηὶ πτϊδῖο- 
ἰδ σράκλονα, βογῶναε οἰ ἔοτεο εχ δεμτιιαΐπε δά βδηϊξαϊεπι, πιυϊοῖατ. 
Δὲ Ὧδ: ἀΐοο φυίάδωι εϑϑα ροῖεβε, οὐδὲ ρθγ δεεϊδεινθι ἢἰσ παπράνε πηοῖτι 
Εἰς αἰδα (Ὀκινα ἴπ αἰξανα δδὺ τη αἰκῖῖο, δὲ ἐδηδιιο εἰ οοττωριίο πιοὰο 
εοάκευ, ἤου ᾿ἐχοερῖα, Βα ηαϊάεωι δὰ εἱς ορβορίϊα εδθ, τποϊθτω 
φδειι ΠῸᾺ οἰϊηϊ τεῦ. δἰκραὶ ἰρίιαν ἐπ ταϑειταν 6 δοαι δῖα πιπίαμις, οἱ 
ὩΣ ας ἰρεδὼ πναϊδίοῃε, δὰ αἰΐατα, ᾿μαῖεὶ ἐπίξατ, ϑᾶτω δορτοιϊδυετε, δά 
Φεκπενὶ ἴοτε. παιδί: ατήέϑεθγε πατηθς ροϊεδξ. δἴ πδΌΡΕΓ ΒῸΔ 

80 δὰ φυδπινὶς δειρρες, εἰ {1}. εχ δἰλίιθο τι ἰκενΐγτνε. ἵν ΕἸ χπο ἃ Αἰϊτ οτίδ, 
πασὲ εἰ ορροορίϊα φἀβαιίο ετὶξ, πο ἔδιμθη πἰδὶ μεν δοοϊάδω, τοϊαὶ 
εἰ. 8 τεεονἀμίοπο ἱπ ΟὈἰ νἱοιοαν ταεπαιγ, φαΐα επὶ ἰ]αἀ ἰπεεῖ, ἰά ἴπ- 

. τϑυάπαν ἐη. βοϊεη σαν ἱπίοτάμτα ἱπ δαηλδίετι τοϑέδίατ. γυδεῖθτθα οἱ 
. τορριλοπὶς οϑὲ πιυΐϊδδῖο βοπεγδποιββιθ ζοπεγαιο, ἴῃ ἱπβπιϊατη οτιῖ 

226 αδϊῶο. πεσδενα εδὲ δυΐδηι εἰ ργίοτοιη. 6626, δὲ ροοϊετιοῦ οτὶξ; νου 
εἰ ξαπεγδεῖο δἰανρὶεπ αἰέφμαυ ο βοθαῖ, δὲ ἰρϑῦγα βεπσ βΕ θαι. σιᾶγε 
ποπήυπι εγαὶ βεπς δἰ οὶτος, ϑεὰ δἰἑηπθο ἤδπϑ, αἴητε ἰάτα ἔς, 
δἰ Βοο γυγρϑ δἰἰσπαθὰο βεραὶ; σπᾶγα ποπάπει δγαὶ πιπὸ ἤθηϑ. εὔτα 
δυΐεπο ἱπβπίϊοτητα ρυηπιης φωοηθδῖμ ποῦ εἰξ, ρτιιυτη ἱρδυτα ποι 
ατὶῖ; χυάγε πεαας ἰὴ ετὲ χαρά Βαεΐεϊι, ἱπιροϑϑι δι] δδὲ Ἰρίϊατ᾽ κοπδ- 

᾿ τατὶ ααἰοφοδια, τπου εγὶ δαὶ πραξδυὶ. ρυδείογε εἰπμάθια δϑὲ σοπῖσγα- 
τῖοβ τοῦθ οὐ 4π|68 ᾿περεν, οἴ βοπεζαιο: δίψα. οοτσαρῖίο. αιγο 
ἴριατι βέπδ ἰπῃς οοττυταριζαγ, οὔ Ἂς ἅθπε: πδιφ' επὶπι δἰδεχα βθμς 

᾿Π 40 βεῆπε ροϑιογίμο: ἱὲ δπΐαι οροτιεὶ ἰὰ φαοά! εοττιπηρίτιτ. ργαείεγα 
εἰ εἰ φυοά! κοπεταίωτ, εὐ οἱ φαοά πιαϊαίατ, πιδϊετίαιι σα θδ5ε ορογἴεδξ. 
αεἰς Ἰρίϊοτ, υἱιαἰτοταβεδς σονρηδ δεῖ δοϊ δπΐπια, εἰς αἰἰφυϊά ἰὰ αποά δὲ 
ταούπ τ εἶ βοιεσγαῖῖο. εἰ αἰϊχυϊὰ τατοῃε δά αποά ᾿Ἱπονεπῖωγ: οροτίεϊ 
συΐτι ἰμεῖϊπδ 6χ Βοο, δὰ βοὺ τωρξοτῃ αἰϊχυα δεθ6, Ὡοα σπιοίυχα ναὶ 

βοβεγάϊουθα. ἐξ ἱπρῶρεῦ 4πὸ Ῥαοῖο ἐσὶε Ὁ Ὡοα δαΐτα ἐεπεταῖο ρότν 
ςξερίἄοπι ογὶϊ ραγοδρίίο. αυᾶγε πϑᾷὰς βεπεγαθοηϊδ οτὶς βοβεγαὰ 
πεάδε φυδοάκιη ςαἰαδάδαι. Ρταείογδθα 9ἱ ἐγτθα χιαίδϑοηῖν οροεϊ δὲ βαπῖ, 
δα δι δοΐαιη παδίυγατι ἤαγατι αἰἰφακχη 6θέ6, δὲ εὰ ἴῃ ἥπδ6 τπονεπίογ, 
Ὠδοδδδ6 δδῖ, υδίοι: ἰδιϊοπθῖι αἰϊεγαγὶ δαὶ ἔδιτὶ πεοδδβα δϑξ. οὐπϑ 
δυΐεπὶ συπι οαδὴς 4ποά πιουείυγ γι αγίατα τπουθδίπν, δυξ ααία ρὲ 
δοοίἀοπδ πιονδίωγ, δοὶ ΤῈ Ρδγ5 ἤαπα πιουεϊωγ, δυυὶ χαΐα ρὲγ τῷ 20 
τοουείωγ, μὲσ δοοίἀεπ5 ἀυπιαχαὶ σδυϊαγὶ «ποϊαῖῖο ροῖοσι, νεὐμε οἱ ἐν 
φὶ δαηδῖαγ, ςαττὶὶ να] ἀϊδοὶξ. αἱ δατα συδε δεὶ Ῥετγ ποοϊάφε9, ἱαπγάα.. 
τὰ Ὀπυϑπαθ. Ταπὶ δοΐεηι πδπὸ ἰῃ δα ϊαμτα πεπαο ἰδ τε δὔοβα 

Ῥδ4Ὸ6 ἴῃ ἀςἘ 006 ραβδίοπευε οἱξ τηοΐχια, γεβίαϊ ἴπ χααίϊταῖο φααυύδια 
ἃς πρὶ τλπφυϊπιοάο τποϊυση 6926: ἰπ πποσοοη.6 πδτοαθε ἰδιοταμὴ 
εοπίγαγίεϊαϑ εϑῖ. ἴ9 ἱρίίυγ ταοῖπς 4αΐ ἴὰ χαείϊϊαϊε εδξ, δἰιογδεῖο : δ 
δπΐπὶ ΠΟΥ ΠΏ Π6 ΠΟΙΊΕΏ ΡΟδ θα δὲ. δίααα χη ἐξαΐετ ἢοἢ ἐδ ἀϊτο 

Τ4υδε ἰδ δαρείατιεϊδ δὲ (εξ εαίτα οἱ αἰ ΠΤ τεδεα χυαὶ 189), δὰ σα 
4πδε δὲ ραφδῖνυα, 40 χυϊρρίατυ ῥδι1 ἀϊοϊ τις δπὲ ἱπηραδφείβιϊς ορϑϑ, 
ἐδ δαΐδιιν αυΐ ε91 ἰῃ φυδημῖδῖς, σοτητηαηὶ ΄υϊάεπι ποτπίηα οατδῖ, μαροῖ 80 
δαΐειπ εαγητῃ ραγιϊαπι, ἰῃ χαα9 ἀϊαπαϊξυη, ποπΐηα, φαλγατιν αἰτογα 
δοογεῦο δἰΐεγα ἀδεγθῖο πυβουαραίατ, δὰ ΄οϊάεπι χυὰ δὰ ρετίξεϊατα 
δοσεάϊιαγ ππδρττυάίπεπι, δοογεῖιο, δὰ Ὑεγὸ 408 ὁχ ἢδς τεςεάϊτοῦ, 
ἀεοτεάο. δἱ ἱ φυὶ εϑὶ ἰπ ἰοσο, δὲ οσπτυωὶ ποπνῖτνα οαγαὶ δὲ ὑτΟ- 
Ῥτῖο. ἰαϊΐο δαΐειπ σοχαηγθαὶ ποπνΐπθ ππβοῦροῦαν, σαυπυσῦδυι δὰ 8018 
Ῥτορτῖε ἔεγτὶ ἀϊςππίατ, ἱπ φυΐθαδ, οτὰπι τϑυΐδηϊ ἰούπων, που εὐ δἰτανα 
βἴαγε, εἰ {πδε ἴοςο 86 ἴρϑα ἢοπ πιουεηῖ, πιπϊϑῖϊο δυΐοστι εἃ {τι δϑϑῖ ἢ 
δαάετι ἰὴ ἔοττπα, δὰ πηαρὶβ δὲ ταῖπτιδ ἴαΐθ, δἰισταῖϊο 6δξ. δὰ πᾶτπαὺθ 
τηαϊαιο, χυα αχ ᾿σοπίγαγίο δά Ἵοπίγαγιαπν ἰϊατγ, δαξ δἰτηρ ἰοἰτοτ δαξ 
αἰίψαα εχ ραγίθ, πιοῖπϑ πἰταΐγτπτι εδὲ, Ὥμσα δὲ δά ταὶπος ἴδ]ς δεσδάΐξ. 
ζατ, οὐ ςοπεγαγίαπι, οἱ δά πιδρίβ, ὩΣ εχ σοπίγαγίο ἷβ ἱρσατι χσϊατέ 
ἀϊςεῖωτ. 211 επῖτι ἱπιεγεσξ, δαυα ἐσ ραγῖξ χυϊρρίατη δὰ ὡρϑο νὰ 
τοπδίατ, διἰίαπιθ δἰϊφθα 6κ ραγίε 6856 ἱρβά οοπίγδυα οφρογιθίβ, 
δὶ δυϊεπι ἐὰ 60 τηδρῖ9 τοϊπυϑυθ ἴ816, φαΐα ρα δαϊ τηῖρον ἱποδὲ ἐσ- 
ἀγάγιὶ εἴ ποη ἰπεϑὶ, ἐσ μὲ5 ἰβἴαγ {ζαδο ἠϊοία βαπξ, Ραϊθὲ ϑϑοίτια ἣδν 
ἔγεδ ϑοῖδς 6886 τηρέδίϊοηϑα. οδὲ δαῖσει ἱτηταοδὶϊο οἱ ὰ χοοα πιονδτΐ 40 
ποῖ ροϊεϑῖ, υἱ δοῦυς ἰπΥϊ δἰ δἰ 15 εδι; εἰ ἰά χποά τπλϊτο ἴῃ ἰστιρστε 
υἱχ πιονεῖαγ, δὺὶ ἰὰ χυοὰ τᾶγάα δαπιοΐατι ἰβεὶρίε; εἴ. ἐἀ ̓ πδυρεῦ 
ηὐποὰ ἀρῖπιπι εδὲ φιΐάετν υξ πιουεδῖογ, τπονϑυίστιο ροϊσεῖ, ΠΟἢ ἔχπιοδ 
ἕπως οσα εδὲ αρίυπη πιουοσί, εἰ πὶ εἰ «ιεπιδἀπποάυπι ἐδὲ ἀρίυτη, 
τοονεῖαγ: συοὰ χοϊάεται δοίπτη ἱπισπο Εἰ ἔτει φαίδεςετγο ἀϊςο. θεὲ δυμὰ 
τοοίαὶ σοῃἰξατία αῖοδ, θατε Αὲ πὲ ἱρδα δἷε ρτίναϊϊο συφεεραᾶνί. ψανὰ 
ἰείαιτ οἷξ πιοῖμϑ οὲ φυϊὰ φυΐδε, εἰ φαοὶ δἰπε τπνπταϊίομοι εἰ φαοὶ τος 
ἴαδ, Ρόγ εὰ 4886 ἀϊχίτηιιδ' ροτερίουμπν ἕαῖν δυδοῖῖ. 

3. Ῥοεὶ μδες ἀϊοδιβης αα!ὰ εἷξ δἰπιηὶ εδϑε εἰ δδουσυιβ, οἵ φοϊὰ 
ἴδηρετε, οἵ χαϊὰ ἱπίαγ, εἰ φυϊά ἀείποερ5, δῖ φυϊά Βαῤτει εἰ σοπ- 90 
παυχΒ, εἴ χαϊδα5 μότγυτα βασι χοοάηοε σου ρεῖογα ΒΡΌΒΤΝ 41. σ περὶ 
χειϊατ ἐὰ ἰοοο ἀἰσαοξυγ δθ26 4086 ἵπιὸ ἴῃ [κοῦ ΒῸΠῚ ῬΥΓδο, ϑθΌ γὼ 
δώέπι φαΐετῃ δ᾽ αυλα ἢ αἀἰνεγοὶ δας Ἰοςἷδ. δὰ υοτὸ ἀϊουπίογ ἐσπβόγα 
4ιογυπι Ἔχέγσονδ δαπί δἰπιιὶ. ἰὰ εδὲ δαΐοση ἐπέδ, δὴ χαρὰ γτγίαϑ 
δεςεάετε δρῖῃιη εἰ ἰὰ φιοα τασϊαῖαγ, ΄υδιῃ δὰ ἰὰ ἰπ φαοά υἱότατπε 
τοιϊδίατ, δεοτπάσιπι παίαγάσῃ σοπεΐπιια δαρέεπα τπυτατο τι. δίααδ 
Βοος εϑῖ ἱπ ταϊδιυνὲς ἐγ θπδ: 6εϑὲ Ἔτι αἰ πταπτι τηπιδιἰοτὶδ ςοπιγατίαπε 
ἰρϑυηι. οοπεποβ δυΐεπι ἰά τπουεέτιγ, ψποα δἰ μἰϊ δπξ ροτραΐον τεῖ, 
Ἀ0 ἢ ἱετηροτὶβ ἱθιθυτηῖ!ξ: τἰ μὰ] δηΐτα ἱπιετοαρεάο τοτιροτὶο ῥτο ΣΡ εξ, 
Βετίχυο Ροϊεεὶ υἱ ροεῖ ρτίπιατι βάϊυγπ υἱἅπια ὁοὨεποο δοπεῖ: δε 30 
τοὶ ἴθ φπὰ τπουείωγ. δἴφυς μος εἶ ἰῃ πηοῖτπι 4α] ἰοςο δοσοιπσοο ἀαΐην, 
εἰ ἱπ οὐξεγίβ πιο οἶθι5 ῥϑῖεῖ, οοπίτατίαπι δαῖθι ἰὰ εδὲ ἰῃ ἰοοο, 
ᾳυοά ρἰατίοιαπι τϑοῖδ ᾿ἴἰπδὰ ἀἰϑιδι. πιϊπίπνα δτατι θὲ πηϊαι, εξ ἔπξ- 
ἴππι τπεησαγα. αἰσίπσορς ἰὰ 6δδὶ ἱπῖεγ φυοά, Ροδὲ ῥυϊηοὶρίππι δαξ 
Ῥορδιξίοσθ δηὶ ἔοστθδ δυϊ αἰΐφαο αἰϊο ἀεβηϊωπ, εἰ ἰὰ μὰ χυοὰ ἀεῖπε- 
2ερ8 ἀϊοῖτιγ ε586, πἰμιϊ δογομι οβαϊ φπδα πὶ εοάσηη βέπεσε δαπὲ, τῇ 227 
᾿ϊδα δά ἰἰπεαιι υοὶ] ἰϊπεαν, δπξ Ὁη1129 δὰ πηϊίδίοση υδὶ πηϊζωϊοὶ, δὺς 
ἀοπιηθ δὰ ἀοπιῦπι. πίμιϊ υεγο ργοδίδες ἱπῖεγ ἱροα ψαϊρρίατι αἱϊαὰ 
6186. χαοά επὶπι ἀείποερϑβ εϑὲ, δὰ αι ρίαπι εδὲ ἀείμοερβ, εἰ εϑὲ 
ηαϊᾷ Ῥοδιετίας 1110. ποη δπὶπι ᾿ρευτη ἀπυτα δὰ ἀπο, υξ ςαἰδυ ἀδα δᾶ 
ποῦδε, δεὰ δες δὴ 1|6 ἀείποορε ϑαπὶ. ἀσόγεης δαῖεπι ἰὰ εεἰ φυοᾶ ᾿ 
ἀείποερβ εδὶ αἴαπε ἵπϑῆρογ ἴδηρίξ. σιοηίατα δυΐθετω οπιηὶδ τη δῦο 
εδὶ ἴῃ ορροϑιεϊα, Βαεο δυΐετα 9πὴξ σομθχασία, δὲ 1} δὲ ταθάϊαχα 
οοπιγαάιοιϊοηΐο, ρδιϑς ἱρϑῦτη συοὰ εδὲ ἱπίασ, ἴῃ σοπεγατιὶθ ἱροἷδ εν56. (0 
οοπέΐπειεπε δαΐϊδιῃ εαἰ χά ἤδογοῃβ. ἀΐοο δαΐδων ἱποο σομἐπυυκα 
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εἴε, σπι πἰττπα ἄπει, σοΐδπ9 26 ἔεπιχυπῖ, ππᾶτι ἰδετηχας ζαοταπέ 
ἑαςῦ, εἴχῃε τὶ βοσπθη οἰχπιβεαῖ, ςο πεπίογ; φιοά χυϊάεπι 6866 ποπ 
Ῥοϊεβῖ, οἱ εχίγεπια εἶπὶ ἀπο. Βος ἀεβηῖεο ραῖδξ ἴῃ ᾿ἰ5 6886 οοπιὶ- 
πμαπι, εχ 4υΪΡΣ δρίαιη εδὲ Ὡπυτη ααϊὰ βετὶ ἰδεῖ; δὲ αἱ Αι ἱρδπε 
εορὕπαθππι τιπῦτῃ, 9:ς εἴ ἴρδατ Ἰοΐαιπ ἴογα ἀπῦτῃ, υοϊα εἶανο υεὶ 
εἰοιίπο τεἰ ἰδςῖι νεὶ εοραἰδίοπο. ραἰεὶ εἰΐαπι ρτίπισοι ἰά ε556 ησαοά 
«οἰ ἀείποορθ. φαοά επίτη ἐδηρῖς, ἰὰ ἀείποαρϑ 6886 πεοδῆϑα δϑῖ. πῸἢ 
ὁταπο δυΐετι απο ἀείηςερϑ9. ἐδῖ, ἐδπρὶϊ. φαβργορῖεγ ἱρβᾶτα ἀείπεθρδ 

40 διφε, δε δὲ ἰπ ᾿ἶδος πδὲ δυυξ γαϊϊοπς ῥγιογα, υδΐϊαὶ ἱπ πατιετίβ8: 
Ἑλοΐμϑ σετοὸ ποὺ εδὶ; εἴ 5ἱ ςοπιϊπαυτα 68:, ἰδηγαὶ πδοδδδε αϑῖ, δὶ σεγὸ 
Ἐληεὶϊ, ποπάστῃ οοπεπηηπι 6δὲ. 8οὺ δπίπι δὶ δίππαὶ δἰηϊ οχίγετα 
ἐρδογαση, πρνιπὶ ἴρθα 6986 πεοθδθε εϑὲ; 86 9] 5ηξ πῃθπι, δὲ δίπηα] 6556 
Ὠεοεθ86 δεξ. σθδγε ἐπρτλοῦ αἰείπια εϑὲ ροπογαίϊοπο: ἰδηβδηϊ οπῖτα 
ποοαιθα δεῖ, δὶ σορυἰδρυπίυνῦ οχίγοπια. δὰ ὙΈτῸ 4886 ἰδηριηϊ, Ὠ0Π 
πηίνεσεα δυοξ σορυϊδῖα, ἴῃ φαὶθα8 δαΐδτι ἰδοϊῃ8 ποὸπ δῖ, ἰπ μϑεδ.. 
Ῥαϊοὶ Ὅες σορυϊδεέίοπεπι 6386. πᾶτε δὶ ρυποίθτη 68ὲ δεραγαϊοτη δα 
πρΐϊαθ, οἱ χαϊάλτι ἀϊσαηξ, ἀπίξαϊεπι ἃς ραποῦιπι ἰήδπι δε ἱπιροδοῖ- 

30 Β116 δεῖ. Ἦλιν εἰὶπιὶ σοταρϑτϊς ἰδοῖαϑ, ὈΠιΛΘΙΡα9 6596 ἀδίποθρϑβ. 
δὶ ἱπῖογ 1116 φυϊάεπι 6826 αἰϊχαίὰ ροϊοδῖ: οπιηΐβ Ἔπὶπι ἔπθα δὶ ἱπῖον 
ποία: ἱπῖογ πηϊϊαῖος δαΐοτα πὶ ἢ }} 6586 πϑοϑϑδα δϑῖ: πίδιὶ δϑῖ δηΐπη 

ταΐετ ἀπαἰξιλίετι ας ππἰἐδίοτῃ. αὶ ἰφίξαγ σὲ δἰγαὶ 6586 δδογϑυσαοε, 
5 φυϊὰ ἰδηροτε, χαϊὰ ἱπίετ δἰχας ἀεΐποερα 6886, φυϊά ἰξεπὶ ἤδθγαπ δὲ- 

ας οοπξημπι, εἰ ἀυρα8 ΒοτΌτα υπτυπαποάπαε οοτηρεῖδε, δαῖῖδ ἰδτΣ 
ἐβεῖοδαι 

ἃς ὕπας δέεται ταοῖαϑ πιυϊεία ἀἰοῖξατ το ἀϊο: τιπατα δπΐπι ἵρδατῃ 
τοϑ Πρ ἰοΐτες ἀϊοίπια, ξδῶεγε ἰξίξας Ὁπὰβ εϑὶ πιοΐῃ9 ρ6γ ργδεάϊςδ- 
ΤΩΘῸΣ βραγαδ: ἰδίϊοπεθ πδιηαῦς Οπιπεβ ὯΠπῸ ΚΈπογα πιοΐῃϑ διιηξ, 
ΦΙιεγαῖῖο δυΐθτα ἃ ἰαϊίοπε ζθῦδγα εδὲ ἀΐνεγθας. δρεοὶ νδγὸ δεῖ παῦϑ, 
ἤαδληάο εἰ βεπόγε φϑῖ ὑπῦ5 εἰ ἰπ ἱπάϊνίάυα δρεεὶς ε9ῖ. υεἰατὶ οο]οτίϑ 

ἰάδπι δαπὶ αἰ αγοπεῖας: ἰρίτατγ ἀδαὶ βδο εἰ ἀεπίφγδιῖο ἀϊνεγοῖ δαηξ 
10 δροοῖς ταοῖαϑ. οὐρῃθ9 ἰριταγ ἀθαὶ αοπες εδάθπι ἴῃ δρεοὶς φαπε, εἰ 

Φταπε ἰἰάοπι ἀεηϊξταὔοηεε; αἱ ρεάϊπὶα δυΐετα ποῦ δυπί, φιδρτγορῖες 
ἀεδιρδίοπει οἵπτεθ ἀπὰς ϑρδοὶδ πιοῦμϑ9 δαπί, σποάϑὶ δἷηιϊ δἰϊχαα φῃας 
ξέπετα “πηὶ εἰ ϑρεοῖεδ εἰπιαΐ, ραϊεῖ ἀπαπι ἀαϊα 
ἔστ 6656, ποὴ δρδοϊαῖδ ἐδίθθπ δρεοὶς πῶμα; 48} εδὲ ἀϊβοἰρ ἴπΆ, δὲ 
βοϊουϊτία εχἰδεϊπηδιϊοπίς χυΐάθπι 6ϑὲ δρεςῖεϑ, δοῖδ πέϊασατι δαΐδια ζοπαδ. 
ἀαρίτανετῖς δυΐθπι φαϊορίαπι, ἀπιιδπε εἰξ σρδοῖε τα οἵα, οὔτα δΣ δοάθτ 
ἐπ ἰάοτα ἰάθπι που ϊαῖατ, υδἰατὶ ραποίατι ὑπαπὶ οχ μος ἰοοο ἰϊοταπι 
ἱδογαπαυς. δὲ δἱ οἷξ, σοηυδγδοῖο τοοίδψαῃς ἰαϊΐο ἰάδυν Ἔγοηὶ δρθοῖθ 
χαοῖαε, εἰ τοϊυϊαῖο ἱΐοπι ἃς δια υϊδιῖο. δὴ ἀδβηϊτιτα δϑὲ ἀϊνογϑασηι 

0 ει86 τηοῖπτῃ, δἱ ἰὰ ἱπ 400 Αὲ πιοΐπδ, δρεοῖε οἷξ ἀϊνογσιτα ἢ εἰγοῦπι- 
βοχαπι δαΐοπὶ ἃ γεςῖο δρεεὶς ἀϊξεγε, βεπεγο ἰξίταγ δρεοίευς ταοῖπ 
Βοῦ ραεῖο εοῖ πασα. ἀξ οοιοια δΐεπι 9 πρῃ9 6δὲ τηοῖυδ, αυϊΐ 80 - 
δίδοῦλ εἴ ΒΌΠΙΕΓΟ Ὀπι9 δεῖ. δεὰ 4υΐϊθηδπι 9811 ἴα] 18, ραϊεβεὶ ἰδοῖδ ἀἱ- 
Υἱδίοηθ. ἐγία επῖπι Ὠθποσο δαπὶ εἶγοα 4θδε ταοΐπαι αἰοίτατδ 6886, 
4υοά, ἴῃ πο, εἰ χσααηῆο. ἀΐεο δπῖετῃ μοὺ ρδοῖο. 6996 Ἔπὶμλ φυΐρ- 
Ῥίλοι 4ποἀ τπογεΐαγ, πδοαϑε6 ἐδὲ, υεϊαὶ μοπιΐποια δὰξ δαττιτα. εἴ ἴῃ 
αἰΐᾳφαο μος πιογετῖ, ςσεὰ ἷπ ἰοθὸ δαΐ ἱπ αἰίαεςτυ εἰ φαδῆάο: οπιθθ 
φμΐτι φυοὰ πιογεῖατ, ἴπ ἴεπιρογα τπουεῖατ. 6896 ἱφίίυγ ξύπετα δαξ 
Φρεοῖς ππυπὶ ἴῃ ἦρδα τε, ἴῃ 408 ἢϊ τηοῖα8, σοποίδεῖς. Βδογογα δαΐδας 
ἴδ ᾿εΙΏρΡΟΓΘ εταῖ. δὲ διδ6 δι ρ οἰ το ἀπαμι, ἰπ πηϊνετϑὶδ Ηΐδος οοπ- 

80 οἰβεϊξ. εἰομίτι ἰὰ ἱπ φαο δὲ πιοῖαδ, ἀπῦτα εἰ ἱπάϊνἱ ἀπυπι 68εε οροτῖεξ, 
γαῖα! ἰοττηδὴι εἰ επιρὰ5 πσὰπὶ 6886, δἰ ποη ἰδξεγοαρεάϊπεε βετὶ. 
εἰ ἰά φυοὰ τιονεἴατ, ἀπαπι ΘΠ Ρ6Γ δοοίάεδηδ 6586, αἱ αἰβατα πίρτγοϑ- 
ξόγα εἰ Οοτίδουπι διοθαϊάγο. πἀπᾶπὶ δηΐοπι ἐσὲ (οτίδου9 ἃς αἰδυτω, 

228 ἐεἀ ρὲτ δοοίάθπϑ. τπιδᾷὰδ σοταπιπης: βοτὶ δηἷπι ροϊεϑὶ αξ ἀπο δἰπιαὶ 
ουαΐηθδ δδάθπι δα πδίοπο δα δηδιτ, ὁχ οουϊογαιη τιοτθοὸ ἰπ δαπὶϊα- 
ἕετα εογυπάεξιῃ ρεγβθηῖθβ. δὲ Ὡοω Ὅπα9 τιοῖπ Ηἰς 68, 864 δρεοῖα 
Ὅμτδ. οἱ ϑοογαῖεϑ δαΐοπι Ἅεδάεπι δἰξεγαοπε ὁρεοὶς ἀϊνετϑίβ τεταρο- 
τῖρα» δἰϊεγαδῖαγ, δἱ ςοττωρίασα ἰΐοττιπι ἅπατὰ παπιεγο βοτγί ροϊοεῖ, οτίς 
εἰ δος δἰίεγαο ὕπ: οἴῃ ὕοῃ ροϊεδι, ογίξ δα άδῃι δρεοῖς, ϑεὰ ποῦ 
ΒΌΙΩΘΓΟ πὰ. ΕΧϑδΕ  δαΐεπὶ Βυὶς δἰπι} 186 ἀυ ἰταξῖο, πὰ δὲ ἵρϑα δδηὶ- 
ἔδλι, εἰ ΒΡ ϊ ἰροὶ οπιπίπο δῖχυς αἴΐζεοϊαϑ ἰπ ςογρουῖθαδ ἱρ6ῖ5, πϑοπθ. 

10 δὰ παπιαῃὲ σῦδε μαθεπὶ, πιουογὶ βυδγεαπα υἱἀδηϊωτ. δἱ δαάδπι ἱρὶ- 
ἔπτ δίαυις Ὧπᾶ εἰΐ πιδὴβ δὲ ἤὰπο δαηϊϊαθ, φῃϊἀπί οὔπι 408 ἀτη 5881 
τεσπρετγαυοτίξ, εἴ ἤδες δὲ 1||16 ἀπὸ δἷξ ἤσιπογο 7 δδὲ δηὶπὶ εαάθτι γαξο. 
γεγο μος ἰηΐεγεϑεα νἱἀεὶατγ, φαοὰ εἱ Βαθίταϑ δἰπε ἄυο, ἄυο ἐγαπὲ 
εἰ ἱρεὶ δοῖπε, εἰςαὶ εἱ δοῖτδ δἷξ ἀπτα, εἰ Ἀλθίϊατα ἀηῦχα δ296 Ὠεοθῦ8θ 

ἐπὶ ἴῃ {111 ὁρεοῖο τῶο- 

δ8ξ. ἀπὸ Θεΐπι δεῖαϑ9 πασάθγο τππᾶὲ πππιετο Ἀδδὶϊπὸ δοῖ. αἱ εἱ μανὗ. 
ἴπϑ δἰξ Ὡπαϑ, ΠΟῚ ἔογίαβδα οαἰρίαπι υἱ ςδΡἰταγ ἀπὰ9 Ἔἴὔδτα δεῖ εὖ86. 
οὔτι επἰπι οαϑϑδυεγιξ φυϊδρίαπι δτιβαΐαγε, ποι δῖ ἴρεα οἰαρυΐατῖος: 
ττγδαθ δοΐοπι δια υΪαπίς ετὶϊ. χαράδὶ πὰ οἱ δδάδπι οἱ, ἰάθη δὸ 
Ὀπύιη εἴ ΘΟΓΓΌΠΙΡΙ εἰ 6886 βεγόδαρε ροϊεϑξ. μ66 ἐρίταγ ἀπβιδοωεα 
εχίῖγα ργαθβεηΐθτη σουϑι ἀδγαξοποπι 6986 Υἱἀδηΐαγ. οὔπὶ δαΐετη οχατῖς 90 
τποῖο σου παι δἰξ, δὶ οτηπὶδ δὶ εἰν δι Β11 15, δΌτα αΐ εἴτα Ἰοἰἴ Υ τιῦτια 
δεῖ, εἰ σοπ πουτη 6986 ἤδοοϑδ6 δϑῖ; δὲ δὶ σοπῃπυῸ8 Θϑδῖ, ἈΠῸ8 δοῖ, ὯΘδ 
φηΐπι οτπηΐδ οἴπηΐ οομ ϊππθ85 ἤογὶ ροϊεϑξ, δἷοαε πος αἰϊαά χαοάνἷς 
ουἰτί5, βεά παοταπι αἰϊίνα ἀπαϊῃ βογί ροδϑαπξ. αἱ ἶταα νετὸ χυο- 
ταπ δια πο δππῆ, φαοττιπάαπι βυπὶ, αἱ αἴνογθα σρθοὶθ αἴσθο δεχο 
γόςσῶ, 4. πδιθ|ας ᾿ποἀο ἰδηξεῖ δαὶ ἀπύτα Βεῖ υἱτίπγππι [τα δας τ- 
Ῥαϊαιοπίενε  Βαεγεηῖθα ἰβίταγ Ἔγαὰξ εἰ ἰδ αὶ πο ἰάοπι ἐρεοῖς, δε ἢ 
ἣν πο ἰάεπι βθῆεγο δυηξ. ροβὲ σαγθαπι δηΐπὶ αδιηρίατ ςοτι παρ 
ἐργαα ἀρρτοαϊ ροιϑυπέ. εἰ αἱ ἔαςϊϑ ἱροῖυδ οχ διιςςεεϑίοῃς τποῖο, ἰχῇ9 

εδὲ βδοιθπϑ, σοπππδ τεγοὸ ποτ 6δῖ. Ροδίξατι δὲ δηὶπι δα οοπίπε 
6456, 4υογαπι αἰτία δαυξ ὑπῦπι. αύάγε Βδεγθηΐθ χυϊάδιη οἵ ὀεῖα- Ἀ 
ςερ8 εχ 60 δυῃῖ, ζαΐδ τϑιῖρυιϑ ΠΟΙ ΠΌΙΗ εδὲ; σοπεϊπΌμΗΣ δα ἐπ δἰ, 
ἄυια πιοῖα5 σοηεπαὶ δυπξ. Βος παΐδηι δδῖ, στα αἰζγογααθδ ἘΧῸ- 
τδπὶ δϑὲ πυπὶι. 4υδρτγορίες πιοίῃστη 401 δι οἰ οΓ οοπ πο 86 
Ὡπυ9 δδΐ, δυπάοτι 6886 δρεοῖὶς ἃς Ὀηΐὰφ εἴ ὯΠῸ ἴπ ἰσπίρϑτε 6886 Ὧ6- 
ξ6886 6δῖ, ὯΠῸ αυϊάδηι ἴῃ τεπιρογε, αἰ πη ΟΡ 118 ἰηΐες ραγῖδες ΠῸΒ 
δἷι: ἱπϊεγοαρϑάϊαθ δηΐια τροθῖϊα ἡπίθδοδιὶ πεοδθδδα δϑῖ. τπρ ἰε ἱριτατ εἰ 
ὭΟΘὨ ὑπ ἴϊ τηοῖτ9 δυπὶ ἱπῖοι υο8 τιδάϊα υΐδα οκαϊξ, “πᾶτε δὶ χη 
σηοῖυϑ ἰηϊαγοϊρίξογ δίδξω, ἰδ ἤδαυθ πθῦδ Ὠδηυς σΟΠΕ που δδὲ. ἱπῖεσ- 
εἰριταν δυῦδιι, οἱ ἔῃ τη δά ϊαση ἰόπρα8 οδάϊι, δρεοΐα δαΐετι πττα διρα 
οροτσῖεϊ, φυΐα αἰεναα οἰαδ φαΐ ἤθη ὅπ ἐδ δρεοῖδ, Ὡπῦτα ουβάετγα 
πδααοιηῖ, δὶ ᾿δτιρὺ8 ποῦ ἰηϊδγοὶριῖ. Ἰθιιρα δπὶπι δοὶ ἀπατα, 1116 
σεῖο ἐροοὶς δδὶ ἀϊνετϑαϑ: εἰθηΐδη τποΐαπι πρύχη δἰ δρεείδ ὈπΌνα 6226 ἐῦ 
Ὠδοαϑ86 οἱ; ἤυῆς δυΐθπι ΠῸΝ παδοαό6 δδὲ δἰ ρ οι ῖοτ ἀπῦτ με. 
υΐδα ἰρίτατ πιοῖπιδ ᾿π9 δἰῖ ἃ δοϊιξο, ἰδ ἀἰϊχίπηι9. μτδείδυεα χαοῖα 
Ὁπὰ8 οἱ ἰδ ἀἰοϊταγ, φυὶ 6δὲ ρεγίεδοιτι, δὶυς βϑπεγε δἱὲ εἶν δρεςοῖε εἶτα 
ἨΌΣΩΕΓΟ ὉΠΏδ, φυειηδάδιηοάυπι, εἰ ἰα σείεγίς ρεγίεοϊατη ᾿ρδάτα δα 
τοῖωπι ἰρϑῖαθ ἀπ δεῖ. ἱπιογαπι δαΐθπι εἰδὶ ἱπρογίδοϊαϑ δϑῖ, προ 
ἀϊοϊτοτ, πιοάο οοπιϊπαμ, δἷξ. ἱπδαρογ εἴ αἱῖο χποὰο ρυαεῖογ ἀϊοίοσ 
υπὺδ ἰδ ἀϊοῖμιτ τηοῖτ8, φαΐ ππϊῥοτιπὶδ εἶνα δϑααυθίϊι 5, εδὲ. αἰ Τοτπαὶρ 
δηΐπι αἰΐψθα εχ ραγίδ ποὶν πῃ δ υἱάειϊωγ, δαὰ ἰς Ροιϊΐαϑ χαὶ ποὶ- 
ζοτταὶϑ εϑὲ, ρβετὶπάδ δίψυς ἰἰωῤα γϑςῖδ: αἰ ΠᾺ}οστηὶδ δπίπι ἀϊνἐ δὶ. οσὲ, 
ἀἰζίἝεντε δυΐει υἱάδπίαγ, τὶ πιαρὶ9 ἴα πιΐθαουο ἡ γὲ, δδὶ δυΐοτα 
πηϊογτηϊϊδε οπιπὶ ἰὼ τοῖα, δας ἀϊ}οττηὶεδδ. δἰθηΐπι δἰ τογαγὶ φαΐρ- 90 
ἴατα αμἰοτταίτες Ῥοίδδε, εἴ Φαρεν πὶ ογπιΐα [δττὶ, αἰ συρεγ οἰγοῦ- 
ἱη δὰΐ ἰϊπδᾶω τεοίδιη, οἷ οἶγοδ δοογεϊίοποιη ἀδογεδσπεπανυο δἰ ταὶ]ὲ 

τοοᾶὰο. ἀτϊοτηι δεῖ δυΐετα αἰ ΠἜγεηδα δυηὶ, ἰμιογήστν επίτο δδξ 
ταϊϊοηε εἰμ σιρὲγ φυοά εἰβείταν τηοῖαε. ἱπιροιεὶβὶ]6 ε5ὲ επίτα παῖς 
ἔοττη ἐπι 6886 ταοῖμσι, δὶ ΠῸῚ ΒΏΡΕΓ τμιοτιπὶ περι ταὐϊης Βαϊ; χοιϊὶα 
εδὶ τηοῖϊο δ ραν Ἰἰπεατῃ ἤδχατι δοὶ αἰΐατι τπδροϊτπἀϊηεῖη ἑδίδτα, στιλαϑ 
ἀαδενΐς ρᾶτ9 δὰ χυδτην ρδγίδιη ὨθΏ δοοοσπηιοάδιαγ. ἰπϊετ πὶ ὩΘῺ 
εϑῖ γαϊϊουϑ δραϊϊϊ, βοη ἰδ ρογίδ, πο εἰυδ δά χυοὰ δοροάϊε, δορὰ τῶ - 
τίοπε ταοάϊ: ςεἰεγίϊαια πίστι ἱπίδγάυτη ἱδγάϊϊαΐεψας ταοῖαε ἀφ πκα- 
ἴαγ. ουΐμδ δηΐπι Ἄἐδάθτι δεὲ ςοἰοσιιδϑ, ἰ8 δδὲ ππιίογπιϊϑ; ςῸΐπ 8 γῈτὸ 
ποῦ οδάδτη δεῖ, ἰδ εδὲ ἀϊξξογτηίδ σφυδργορίεγ οεἰοτίεω ἑατάϊϊαενο 
ΠΟ δαπὶ δρεοίεϑ πες ἀϊεγεπαδα σπρέις, χυιΐρρ6 ηυδε οπηπεῦ ποῖα! 
ἀΐνεγοοα δρβοῖς ςοσαίξεπθιγ. ἥθαγα ἤδαα ρῥταυῖα ἰονυϊξαραας 4Ώ86 30 
εεἰ τοορεοῖα δἰπδάετα, σοι ἐδττῶθ δὰ δὲ ἴρϑᾶπι δαὶ ἱρηΐδ τοϑρεςῖα φαΐ, ΖΩ 
ὨΠῺδ εδὲ ἰρίξητ εἰ ἰδ πἰοῖε φυὶ 6εδὲ αἰ Ποττηΐβ, οοπεπιαἰ δε πἰπιΐττισα 
τδῆοῃς; 864 τοϊπυ3, φαοά χοιϊάδιη εἰ ἰδτίοηϊ δοσεάϊξ ᾳφαδς Φορετ ἰἰπεα 
βεχα Βὲ. Ἰά δυΐεπι φαοὰ εδὲ μυΐπιια, πιϊδἐοπ6 ςοὨγαγὶϊ ϑείαροτ εδῖ ἴδ]. 

οὐϑὶ οπιπίβ πιοῖτα ππὰδ δὲ πη οστοῖο οἴ ποῦ ππίξοτταίς 6ρδε ροτοεῖ, 
ἱ αὶ ἀϊγετοῖ δυπὶ ϑρεοίθ δὰμεθ. βοπεπῆ,. ποῦ πο γιατὶ δἴσοδ 

οοππαυδ τηοῖυδ. αὶ παιααας βεγὶ ροϊεδὶ αἴ ἰ5 δἷε ππϊ οτγπιΐε, χαὶ ἐπ 
αἰϊεγαϊϊουις ἰδιίοπενυε οοηϑίδεΐ, δὐοοτιταοάοπίατ δαὶπι πδεθδθο δα, 

, 5. Βείποερθ ἀεβηϊεπάστα εδὲ φαϊδηδιη ποῖα τοοϊαὶ σοὨῖσα- 
τίσι οἷἵ; εὲ ἀθ φαίείε δἰπιὶ τπαοάο. ργίπιπτι δαΐοπι αἀἰϊνϊ δεν αχα 
εδἴ, Ὀἰπὶ σΟὨ ΓΑΓΙΏ 5 τηοῖμς δἷξ ἰ8 σαὶ εδὲ εχ δοάεαι, εἰ 480 ἐξτῶσ 
δὰ τἸάεπι, γεϊσὲ ἰε φαὶ εδὲ εχ 9δηίϊαξθ οἱ Ζῃ ρεεϊαν δαπὶθιδὶ 4Έ4]66 10 
οἱ ξεπεγδῖο εἴ ςογγτρεο 6θε6 υἱάδῃξασ. δὴ ἰδ φηὶ εχ Ἴοπῖγα- 
σἰΐδ εεὶ, αἱ ἰς αὶ εχ δαηϊίδῖα, εἱ {αὶ 6δὲ 6 τποσβο. δὴ ἰδ σᾷο δὲ 
σομασία ρεγρίϊογ, αἰ 'Φ 4ὰ0 δά δδιϊξδίεσα ἰΐατ, εἰ χαο 4ἀ τοοχθοωα 



᾿ς ῬΗΥΒΙΟΛΕ ΑὐΒΟΟΙΤΑΤΙΟΝΙΒ Υ. 

αἰοοάϊξαν, δὴ ἴδ χαΐ οεὲ εχ δ ΐγατίσ, οἱ χτιὸ δὰ σοπίγατίαπι ἰΐατ, πὲ 
ἴό φαΐ εϑὲ εχ δδηϊϊαϊε, εἱ 4π0 τοογρα ΡΘΕ ΌΓ. δπ ἰδ ηηΐ εχ ςοπίγασίο 
ἐπ σοπιτατίαπι Ρογεῖξ, εἰ 480 6 σοπέγαγιο ἴῃ οοπίγαγίππι ᾿τωγ, πὶ ἰ5 
αὶ Ἔ ϑληἰἐδῖ8 ἴῃ τηογθατω ῥγοβοίϑοίτατ, εἰ 40 εχ πιογρὸ δοφαΐγι τοῦ 
δδηϊϊαθ. ἀπῦτη δηΐτα Ἀοτῶτη πηοάογθμα πδηάδπι δαὶ Ῥίαγει 6986 
πδοθθ86 6δὲ. ποῦ Αϊ δηΐτῃ οἱ 4|10 πηοᾶο τποῖῃιϑ Ορροϑίξ ἀιβροηδητογ. 
ὧδ ἰκίτατ χαΐ 6ἐδὲ 6 οοπίγασίο, ποι εϑὲ εἰ σοῃέγαγίῃ 400 ἴῃ ςοη γαγίατῃ 

αὮ ἴϊαγ, τὶ ἰδ φαΐ εδὲ εχ δδηϊίαϊε, εἰ 4πὸ ἰϊὰσ δὰ τπογβϑυμη. δεῖ δηΐπι 
τπῆὰΦ ἰδετοηθπε: 6886 ἴΔΙΩΘἢ ἐρϑοτγθτ ποη ἰάετη δὲ, συετηδαἀπιοήατι 
ποῖ ἰάστι εξ 6Χ δαί ἰδι τουϊδγὶ αἰσας δὰ πιοσρυπι. ἤδαπς ἰὁ ταοῖ9 
φαΐ εϑξ εχ οοπέγαγιο, εἰ οοβίγαγία εϑὲ χαὶ εχ σοῃίγωγίο εϑὲ: δἰπηαὶ 
δυΐπι δοοιαϊξ 6 οοπίγασιο οἱ ἰπ σοῃίγασίυση δαῖ ἴῃ τηοάϊππι ἱγο. δοά 
Ῥοδίετίαν ἀς μἰρας ἀϊοεπιαθ. δπίταυεγο ἰπ σοπίγαγιυπα τραξατὶ σαυϑὰ 
Ῥοϊπϑ οοῃιγαγι ἰδεῖ 6θε6 Ὑδθερ τ απατὰ α οοπίγαγίιο τπαϊατὶ : μος 
Ὡδτοχηα ἈΡίδςιϊο οομγαγεξαιίε, ἩΠπ4 κοσιπηριῖο δῖ. ἀϊοϊϊατ εἰΐαπι 
υΐδαυς πιοῖτιϑ εχ 60 ροξαϑ ἰῃ φαοά ᾿ΐυγ, παπι εχ δὸ ἐχ 4ηο0 Αἱ 
τουϊδίο: δᾶπαῖο παπεχας ἰ5 ἀϊς  ὍΓ 480 δοφαϊγιτατς δι ῖ85, δερτοῖδι!ο 
ἦδ {πο δα δερτιεπάϊποτω ἰτατ. τασδὶ ἱρίτογ 5 χα δά σοπίγαγια ρϑῦ- 
Εἰτατ, εὲ ἰ9 4πο δὰ δοπίγαγία δα οοπίγαγι! ᾿ἴαγ. [οτγοίϊαπι ἰρίταγ δὲ 
πὶ δὶ φαίρας δὰ οοπίγασία ργοβοϊβοϊξτιγ, δὲ 6χ σοῃίγαγίϊβ δίμξ. δεά 

80 6496 ἐοτγίδοδε ποῦ ἰάθιη οϑὲ, δα παϊ ἰμαθλτω ἱπ 9δηἰδίοτη δίας εχ 
ΤΠΟΓΡΟ, δὲ δυηάϊ ἰπ θόγρῦπι δίαι8 ΟΧ ϑαηϊϊαϊδ. οὔπῃ δαΐδτῃ ἃ τηοῖα 
πιαϊδιϊο αἰ[ίεγαι (εα πδσθαπ6 πραϊδιῖο πποῖπ5 6ϑῖ, {πὰ εχ ϑερίεοῖο ἰπ 

ὃ δαδί δοἴατα ἰτατ), ἰ6 ῥργοίεοϊο τηοῖτιϑ 480 ε οοηῃξγαγίο ἴῃ ςοπίγαγίαπι 
Ῥογείζαγ, οοπέγατιυν εβῖ οἱ 480 6 ςοπίγαγίο δὰ σοπίγαγίατη ἰϊατ, αἱ ἰδ 
400 εχ βδπίϊαϊο ἱπ τρογρῦ ἐγ, οἱ 400 ὁ4η 88 6 Ώογθο δοφηϊγίυτ. 
Ῥαϊεϊ δαΐοπι εἰ εχ ἱπάποϊοπο, 4π] οΟΠΙΓΑΥΙ 6896 νἱἀδαπίατ. δερτο- 
ἕλγε εὐἷπι ἱρεὶ δαηδγὶ εἴ ἀΐφοεγε ἱρεὶ ἀδεὶρί ποι ρδὺ 86 ἰρϑᾷπι οου- 
ἐγαγὶα υἱάεηϊοῦ: εχ οοπγαγιὶδ Θητα ἴῃ οοηϊγαγια βαπε αἰ δηΐτι 
δοϊεπεϊαπι ΡῈΓ 26 χυϊορίαπι εἴ μὲν δΐατι ξοπφεχαὶ ροϊεϑι, οἷς δὲ ἀδ- 
«ερίοπειν. ἰδῖῖο δέδπι {πὰ ϑρωγα ἰοοὰ ρεϊπηίοτγ, εἰ οοπίγαγια δϑὲ 
ἰλιουΐ χα δὰ ἰηΐεγα ἰἴοοὰ ἰτατ: Βαδς δηΐτα ἰπ Ἰοπριπάϊης οοπεέγατία 
δαπῖ. εἱ δα σπδ ἐϊταγ δὰ ἀοχίτα, εἰ {πὰ εἰπίδῖγα ρεϊππίαγ: δες οπίτα 
ἦπ ἰαεταἀϊπε οοπέγατία φασί. εἰ δὰ 4πὰ ρεγξίξινγ δὰ εὰ φυδς διῃὶ 
δπῖδ, εἱ χὰ ἰτὰσ δὰ δὰ δε φαπε ροδῖ: δες δπῖτα ἴῃ ρῥτγοίαπαϊαιε 

40 οσοπέγαγῖα δαπῖ. ἴδ δυΐοπὶ χαὶ δοίαταη δὰ σοπίγαγία τη δϑὲ, ΠΟ τηοῖαϑ 
864 ππσϊδῖῖο εϑὲ, σεϊαὶ δἰβύση βετὶ ποὺ ἐχ αἰΐφυο. φαΐβαδ οἰϊαπι ποπ 
εϑὶ σοπῖγατίππι, δὰ τααϊδίϊο τις εϑὲ ἐχ ἰρ2ο, εἰ πηυταιϊϊοηΐ σοπίγατγὶα 
δεὶ {πᾶς εδὶ δὰ ἱρδαπη; ΦαΔρΓΟΡΊοΥ βεπογδίΐο οογγιριϊοηΐ ςοπίγαγία 
δοῖ, Δρϊεοίίοφας δοοσορεϊοηϊ. μδ6 δυΐοπι τιπἰδιοηοϑ ποη τηοῖϊαϑ δυηξ. 
Ἐὶ υτϑγοὸ τροῖτιϑ φαῖθυϑ δά τα δάϊυτω ᾿ἴασ, ἴθ φαΐρπθ σοπίγαγίογαπι δὲ 
σχαοάϊαπι, ἴῃ οοπέγατὴθ αποάδπι τηοάο δαπὶ ροποηὰϊ. πηοῖτ5 δπίπι, 

425 

“ποοεάίτατ. φηίβαϑ δπξοπι πο δεξ σοπέγδτταπι, δοτῦτη τππξατο χα ἀδως 
ὁρροδίϊα ε8ὶ, εα 4πδε εϑὲ δχ ἔρβ0, εἱ φπδε δεξ δὴ ἱρδῆπι, τηοῖτι8 υθγῸ 
ποῦ εϑῖ, γεϊαὶ εὰ ΄υδε 68 εχ επῖε, οἱ φιδς εϑὲ δά θηδ. εἰ χυΐεε χεὶ- τὸ 
ἄεπι πογοτι πὸπ ἐϑὲ, πρυξατίοηῖς δηΐδιη υδουϊϊαβ εδξ. αἴχῃς οἱ δ }- 
ἰεσΐατα χαίάειν φηϊρρίαπι οἰξ, εὰ ταυτατοπία σωςα τῶν φπδς εϑὲ ἴῃ δηΐδ, 
εἰ 4088 εϑὲ ἰπ ποῦ επῖβ, οοῃίγαγία δεβδξ. δίῃ ἰά αποὰ μαιιά εδῖ, πον 
χαϊρΡίαπι 911, ἀπ ίϊανογῖς φυϊορίαπι οαΐπδπι δἰῖ ςοπίγαγία δὰ ταπ δῖος 
τἷϑ ταουϊα8 4π6ε δδὲ ἷἱπ 6πίθ, εἰ οἴϊπε 4ηΐεβ. χυοάεϊ εϑὲ, δαξ πὸπ 
οτμπΐβ απΐεα χποῖαϊ σοπίγαγία εδὲ, δὰξ ρεθεγαῖο οογγιρίίονυς τηοῖτϑ 
δαπξ ραϊεῖ ἰρίτιγ χαϊεῖοτω ἱΠΠατὰ ποῖ 6896 ἀϊςοπάδμ, εἰδὶ εἰ ἱρβ8δ 
δἰπὲ τηοϊομθδ; 86 φἰπαῖ 6 φαϊᾷ φαΐεῖϊ αἴχυς τπυϊδιοπὶς υδοπἰἰαΐδίη, 
οοπέγατίατη σεγὸ σὲ π}}}1 ργογϑας, δαὶ εἰ πιοϊδιϊοπὶς υδουϊϊαι! χαας 
εϑὶ ἰπ πο πε, δαὶ οοττιριοηί. δες δϑὲ επὶπι εχ ἰρϑᾶ, ξεπογϑῦο 
γεγο ἰπ ἴρδαπι, ἀυθἰτανοτιξ δαΐοτι φυϊδρίαπι, οὰγ ἰπ τηυϊαιίίομο φαΐ- 
ἄεπι 4πδε εϑὲ ἱπ ἰοθο, ἴῶπῃ χυϊθῖθθ χυῦτα τηοῖαϑ δεσππάυτα παϊαγατα 
δἰπὶ ργδδίεγαυς παϊαγαι, ἴῃ οδίθγίϑ ὙΈγὸ ποῃ δίπὶ, αἱ αἰϊδγαῖῖο ἃἰϊα 20 
δὶ: δεσυπάστι παΐαγαπι, αἰΐα Ῥγαθῖοσ παϊμγατη. ποῦ δηἰπὶ βδπαῖϊο 
τοδρὶϑ απδτ δερτγοϊαϊὶο ἔρυκὴ νὰν πδϊαγαπι δῖ, δαὶ ἀδαὶ βαῖο χυτὰ 
ἀεηϊρταῖο. δἰ πα τοῦ δὲ ἰῃ δοογθίοπε ἀεογεϊίοπενε: πεάὰδ δηΐση μ86 
ἰπίοσ 8686 οοηίγαγίαθ διπί, αἱ δίτογα 811 δδυυπάυτα παϊυγασι, δἰΐεγα 
Ῥταδῖογ παϊωγαπι. πεαθ δοογοῖϊο δοογείϊοηὶ ϑἰχηῖὶ τηο ἀο ςοπγαγί σα. 
εϑῖ, ἀεογείίους ἀεογθιομὶ. ἱπ φεπεγαϊΐοῃμα αοαθδ ςΟΓΓΏΡΕΈΟΠΘΥΘ 
δδάεπι γαῖο εϑὲ: ποθ δηἷπι ξεπογαῖΐο φυϊάεια δδὲ δδοππάυτα παια-" 
τδίῃ, σογγαριϊο δαΐειπ ργαεῖογ παίαγωιπ. δεῦθϑοογα δηΐτὰ ϑεουπἀατα 
παίαγατη εἴ. ἤεαπ6 ρεπογαϊϊοπειη αἰΐδτη δεουπάυπι πδίογασα, δἰϊοτα 
Ῥγδδίεγ Ὡδιαγαπι 6886 υἱάετητϑ. σαοάδὶ ἰά φαοά οδὲ τὶ, ρτγδεῖον πϑ- 30 
ἴαγατω δϑῖ, εἴ σογγαυρίϊο οογγαρεοπί οοηιγαγία ογὶξ, δὰ ΄υδε εϑὲ νἱἷν 
φαία εδὲ ρυδοῖεσ πδίαγαπι, εἰ 4υδς δῖ ϑεουπάσηι πδίογαπι. δυηὶ ἰρὶ- 
ἴογ εἰ ξεπεγδίοη δ υἱοϊδαῖδο ἕαΐοψας ποῦ ἀεβηϊίαα, φαὶρῃ εὰς χιϑδ 
δππὶ δεουπηά πη παϊγδι, οοπ γαγίαθ δαηξ. οἱ ἀοογοίίομοϑ ἰδ" υἱο- ὃ 
Ἰεπῖλς ἀδογεϊίοηςσνε, αἱ δογαπι δοογοίίοπϑ αὶ ΟΡ ἀεἰϊοἰδα οἷο ρα- 
Βεδοπηξ, εἴ δὰ γυαπιεπία 4πᾶς εἰϊο ἀἀοί[οϑουῦπὲ ἰπονοπιθπέοηας ναδοῖς- 
ἰππῖ, απἰδαφααῖπ μοσνο Ῥεῆα ἐρᾷ ἀῤέῆρα δἰἰγρίατι εἰϊοίυπι αΡ γα. 

ἴῃ αἰξτεγωϊίΐοπε σεγοὸ φυοτποᾶο γε8 86 ἤθει δὴ πποὰο δοάεπιΐ δδϑδ 
δπΐπι ροφϑαπὶ αἰϊογδιίοπει ραγίϊιη νἱοϊεπῖας ρδγίϊτι πδίωγαϊ εϑ. ααὶ 
Ὠδπηας ἱπ ποῦ ἀϊϊυ!ςαηιθαα ἀΐου8 ᾿ἰθαγαπίατ, ἰὶ ργαθῖογ παϊυγαῶσα 
αἰϊεγαγὶ υἱάδηϊαγ; 401 γεγο ἰπ ἀιπαϊοδηιθα9, 1ϊ δεςυπά τα παϊαγαπι 
Δἰϊτεγαπίαγ. ἰρϑδα ἰρίττγ οογγιρίίοπθϑ ἰμῖεσ 8686 ΘΓαΠῚ σοπίγατίθο, 
ποι δοίΐατῃ βεμπεγδαιϊοηί. δὲ φαὶά ργομίρεῖῦ δαπὶ δηΐπι δἰΐψαο τηοὰο 
ξοπέγαγιδθ. δἰἴθηΐπι δἱ αἰΐεγα νυοἰιρίαϊθτι αἰἴοσα ἀοίογοτη δήεγαεῖ, 
εγαπὲ πος 4θοφας ρδοῖο οοηϊγαγίαθ. φαᾶγε ποῦ δρδοϊαῖϊε σοττιρ- 
Ἰσηιϊ σοτττρίϊο δϑὲ σοπίγαγια, δοὰ αἰ αἰΐεγα ἱρϑαγοιῃ δϑὲ ἐδ ]}18, αἰϊεγα 
1118. οὐπηϊηο ἱφιτγ πιοῖυ φαίΐεϑνε ἀϊςῖο πιοάο ϑαβαδυπὲ οοπίγαγίο- 40 
Ἰδίοτῃ. ̓  τοοῖΐαβ δηὶπὶ 400 δὰ δρεγα ρεγρίιαγ, σοπίνλγια δϑὲ τηοῖαὶ 
40 δὰ ἱπέεγα ἰϊωγ: ἰοοἷ εὐἷπι Ἀδς δῃπὶ οσοπίγαχοίδιθα. [εγίαγ δαΐδπς 

δὰ υἱττιπὶ οι γεισιογασα δαωγ, τηθάϊο ἱρδὸ πἰιογ αἴ Ἔχίγοπιο. συδὶυῖ 
ἃ ἴπϑοο χυϊάδτη ἰξταγ ἴῃ Αἰραπι ἰδησαᾶπι αὶ πΐρτο, 6 πἶξτο υεγοὸ ἱπ' 

80 αϑουτα ἰδηηθδπι ἴῃ αἰβαηι: πιδάϊατη. σηἷπι δὰ πἰγοτηᾳος οχίτειπο- 
ταπι σοπῖγαυ γαϊοπετα φυοάδια πποάο δυδίξ, αἰ δὲ Ῥγίυδ ἀϊοΐατα 
θοῖ. πιοῖυϑ ρίας πο. Ῥαςῖο ταοϊαὶ σοπίγΓασγῖπ9 δὶ 15 400 6 σοπίγαω- 
τὶο ἰπ σοπίγα πὶ ρεγρίπητ, οἱ 400 ε ἐδπέγαγιο ἰῃ οοπίγαγίατῃ ᾿ταγ. 

6. Οὐυπι αὐἴοτι πιοῖαΐ πη φοΐππι πιοῖτ 6886 οοπίγαγίαϑ, δοὰ 
«αΐεα οἰΐαπι ντἱάδαιγ, Βοο ἀεβηίατπαϑ οροτῖοϊ. δρβοϊαϊς πδιπχὰς 
Σαοϊαϑ τποῖτιὶ σοπγαγίατι δῖ. ΤΟρρουϊυγ δπίοηι εἴ χιΐθο: ργυδῖῖο 
διΐπι ἐδῖ. ργίυδο υδγὸ χαοάδηι πιοὰο οοπίγδγία ἀϊοϊ τ. Ζαδ6 
δαΐετα οαἰπδπὶ σου σία οδὲ 7 δὴ εἱ τηοϊαὶ αὶ εϑὲ ἰῃ ἰοςο, δὰ φυΐεϑ 
ἐεὶ ςοπϊτγαγία χαδε οϑὲ ἰῃ ἰοοοῦ γυεγα ἢος παης 6ἰπιρ] ἰοτετ ἀϊοϊοτ. 
τῖττητι εὐἰπι ἴδ τηοῖτι8 αὶ εϑὲ 6χ Ἠος, δἱ φαϊειὶ φαδε εϑὲ μος, ορρο- 
ποῖογ, δὴ ἰδ χιο δὰ ἢος ἱταγ 7 ραϊεῖ ἰρίτατ, οὔτι ἀσοραϑ ἰπ δηθίεθο δ 

80 εἷξ 'ρ56 τποῖπϑ, εἰ χυϊάεπι τποῖπιὶ αὶ 6οὲ δχ μος ἰπ σοπίγαγίατη, 9Ρ- 
Ῥοοϊξατι δδιῃ 6886 υϊείδτι Ζπαα δαὶ ἰῃ Πος; δἱ γδτὸ πτηὶ δὲ κὰ μος, 
6 σομίγαγιο δῶπὶ 40δὲ τὰ σοΟμγαγίο δὲ. ϑποΐ ἀπίετη ἢδε δὲ ἱπίεσ 

2 ἐε8ε δαπὶ οσοπίταγίαθ. εἴεηΐπι ἀρϑυγάθτη εδῖ, δὶ τηοῖαϑ φαϊάετα οοη- 
ἜΤΑΤΙΣ δτιπῖ, φοϊοῖθθ ὙΦΓῸ ΟΠ γΓδτῖαα ΠΟῸ δΌπῇ. φαπὶ δαϊοιη ἐδ 4π|ῶθ 
ἧπι σοπίγατ9 σαπῖ. δὰ Ὡαδτηηθς υΐο8 7886 εϑὲ ἰπ δαηἰϊαῖα, εἰ χυϊεοτὶ 
φοπιγατία δὲ χπδε δὲ ἱπ τπογΡο, εἰ εἰ ἱποῖαϊ 4τπ|ὸ Ἔχ 9δηἰϊδῖε ἰῃ πιοῦ- 
Ῥαπι ἰϊαγ. εἰ πδηχας 410 6 Ἰποῦρο ἴτῸγ ἴῃ δαπἰἰδῖετη, ςοπέγαωγί ατα 
6456 βηδι ἐρτεάϊτον σδοηΐβ. τποῖπϑ δηΐτο 'π ἰρϑηπι ἴῃ 410 δἰδιΌΓ, 
᾿βῤνάο Ῥοιίυ οδ᾽ ἀὰ φαϊεῖετηι, φαατη δος ϊ βεγί δίπια] οππὶ ταοῖα, 
ππὸ δαΐοπη δπὶ ἰΠΠππὶ 6886 οοπίγαγίαιπ 111 πϑοθδδα δϑξ: ΠΟῚ ρηἷπὶ 68 

ααΐεε, φιλο ἴῃ αἰδεάϊηο δϑὲ, εἱ τιοϊαΐ οοπίταγία εδὲ χὰ δὰ δαπιξαίθιη 

ἱξηΐο ἰαϊίοπε 4πὰ ὁαρεγα ρεϊππίυγ, πδίαγα, ἴδγγα δαΐθπι ἰδίίοης χυᾶ 
δὰ ἱπέενια ἰοσδ «ςοοάποτγ; δίσας ἰδϊίοποθ ᾿Ἰρϑογαπ οοπεγαγίδε ϑαηξ. 
ἰρηὶβ απίθτη ϑαγθατη φυϊάετη ἔδγίαγ πδῖωγα, ἀδογϑῦτη υοῦοὸ ῥγδοῖοσ 
παῖαγδηι. δίᾳις τηοῖυϑ ἱρϑίῃ δεουπάντη πδίαγαιπ οοπίγαγιιδ δδὲ 

᾿ἰρδίαθ τοῖαὶ ργαεῖεγ παῖυγαπι. παϊεὶεδ δἰΐατι δίπ}}} τηοὰο 8680 
Βάρεγε υἱάδπῖασν. φυὶοϑ Ἔπὶπι ἱπ δυροτίδ Ἰποῖυϊ 400 ἴῃ ἀεοτγδαπι 
ἔτατ, σοπίγαγία εξ. αἴχαὶ ἴοστας 4αϊεδ φυϊάδπι {14 ργαδίογ παϊαγασα 
ε8ῖ, πὶς δαΐοσα τποῖυ5 δεοι πάθην πδίυγαιθ. 4παγα τποϊαὶ 4168 οο0Π. 
ἰγατία οϑὲ οἃ υδς δὲ ργδεῖθ παϊ;γαπι, εἰ φυὶ δδῖ δεουῃ ἄστη παῖὰ- 
στὰ οἰυδάδιι. οἰδηΐτη πιοῖα8 εἰυλάεῃι ἢος πηοάο οοπίγαγιυδ οδὲ: 20 
Δἰϊεῦ οπὶπι δεοπηάατα παίγαπι δγὶξ, δοὺξ 18 400 ϑυγϑατη ᾿ξΌΓ, δαξ ἴδ 
460 ἱπέεγα ἰοςδ ρεϊαπίωγ; αἰτοῦ ργθῖογ πδίανδπι, Ἔχϑίδες δυΐθτ ἀα- 
Ριταῖο, εἰ ε9ὶ φαϊεῖϊδ οὐταπὶϑ 4πδς ΠΟ δοπιροῦ δϑὶ ρεπεγδῖῖο, βἴχηϑ 
ας εϑὲ δίαγε. δἷιϑ ἰφίταγ φιοά ργδεῖεγ πδίυγδπ) υϊθϑοὶξ, σδῸ ἴεγ- 
Τὸ δυρτα, ετὶϊ ργοΐεςϊο βοπογδίῖο. φυδηάο ἰριτυγ φάγθατα ἔου ἐθα τα, 
δίαραι. δὲ ἰὰ φυϊάεπι φαοὰ 5ἐδὲ, Φετηρεῦ οεἰδγίοϑ ζογγὶ υἱάθτωγ, ἰὰ 
δυΐει φαοά τὶ ἐεγίωγ, Ἰαγάϊα9. πορ ἰδοΐυτη εγρὸ φυΐϊεϑοσηθ οτὶξ 
φαϊδεοδηϑ. ργαδίεγθα δίλγε ἰὰ ργοργίε ἀϊεὶ νἱάεῖυγ, φορά ϑεοππάθτι 
Βδίυγαπι δὲ ργορτγίαμῃ ἰοσῦτη ρεγρὶῖ, ποῦ ἰά φιυοὰ ργδεῖδγ πιεΐπγασι 
ἔξοχα; οἱ δπξ οτπηῖπο ἰά 6486, διιυπι ἰῷ ἸοσΌτη ἔοττι, δὰὶ δίσηαϊ δοοὶ- 
ἄετε. Ἠδθεὶ δαΐετῃ ᾿ἰς ἰός ἀυρ᾽ϊδτίομπ δια, δῃ 4αΐ68 δὰ χιδο Ἡἰς ἐδ, 
οἱ τοοῖϊαὶ φαὶ Πἰπο εἰ, οοπίγαγια οἱξ. ουτῃ δπὶπὶ αϊρρίωτι ἐσ Βοο 
τοογείογ δαὶ οἴϊλῃι δρίβοϊς͵ ἀάμως ἰά φαοά δρλοίτας ΒΑΡ εγο Ὑἱάειογ. 30 
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ἥκπατο οἱ ᾿δ60 4αΐει εοπέγασια κέ εἶ πιοίαΐ 4πὸ δΐκιο δὰ οομεγασίυτα 

ἥϊαυτ, οοπέγατιᾳ εἰπιαΐ δγωῶς δὴ ὃσ δίψα ραγὶδ φαϊεβοὶὶ, οἱ δβήμας 

2.4. ταωρῃδὲ7 οϑεχίπο δηζεῖῃ εἶα! ᾳυοά μιονοίαγ, ρδγ9 φυΐάοτα αὶ 1116, 

ρυΐεδα αὶ ἐπ δὸ ἰὼ φυοὰ πιυϊδίας, φμοοίγοδ εἴ Ξβοῖλ!δ τηλρι 

ροπίσατίυν εοξ τποίυἱ πᾶ: 4υῖ69. 6 χοοῖα ἰφίτυγ υϊείενε, 480- 

Ἰοοᾶο ὑπο σρᾶρυς 911, οἱ αὶ εἰ φαᾶε φιίρυ9 δἀνεγδβεπῖωγ, 8811 ἴδτα 

ἀλκῖπιπο. ἀν μειαθὶε δυΐοτι φυὶΐϑ οἱ ἀδ δἰδθάο : 8ὴ οἱ φυϊοιιβαιμο ργαεῖεχ 

Βδίογαιν υοοῖμε, δἰ 911 4689 ορροοίϊα. 5: φυϊάδιη ᾿ρίξωγ θα δγιϊ, ἱμνν 

εομτνοπίεβο: τιᾶπεῖ δαί υἱοϊθηξῖα; φιᾶγα φυΐεβοοπδ δἰ αι ὰ οτὶξ ΠῸΒ 

βετηρος οἶπε βετὶ, οϑὰ ραϊεῖ ε656 [αἴαεαπη. δίσαξ επί τπουεῖα ργϑεῖεσ 

10 παίαγαμ, οἱ φυίΐδεοῖς αἱΐαμα δἰ ιφα!ὰ ρτδοῖεσ παίαγαιῃ. ψαοιίαμι δυΐοαι 

εοἴ ααϊρηνήάαπι πιοίας δεουπάυτ παϊα δῖα οἱ ργϑεῖεγ παίμγατα, ραΐδ 

ἐκοὶθ 4οἱ ὁαγοιτα ϑθομνάμμε πβδίαγαιβ, αὶ διίοτα ἀβογραῃ ργϑεῖες 

μλῖατω, υἰτγύπι δὶς σουίγᾶγίυϑ, 8η 4υὶ ἰογτωθῖ δες δωΐπι ἔογίασ 

φεουππάδιῃ παϊηγαπο ἀξογεῦτα. οὐΐ τηαπὶ δια πι ἀσῦθ 0 6866, εοἀ Βο5 

δοάοια τβοᾷο, δεὰ φυὶ φυϊάδπι δϑοιιπάυτα παίιγᾶπι, εἰ 4υϊ εϑὲ βοομῶν 

ἄπιῃ παῖαγαιν, ἰξπὶβ δοῖδιη δυγϑαπι πλοῖα οἰυδάθαι ἀδογεαῶι τη οἴ, 

τἴ ἴθ φαΐ δεουπάπην παίηγαιη Ἂδὲ εἰ 4υἱ ργαθέετ παίυναπι 6δὲ. διπαο 

Ἱεγ δυΐοπι εἰ ἰὰ πιλβοϊομίθυν. ἰοτίβ διαίοια φυϊοὶλ δἰ φυκίδπυφ ορ- 
Ῥοτιΐασ, 

ΥΊ. 
80 4, δὲ ἀπέοταω δὰ δοπίλωπα δϑαπηὶ, εἰ δαῖθα ἀεβηϊνίαιπε, ἀποῖτιμς 

αἰθέτωα ϑθῶὶ ἀυθω, εα ἰαηρουϊία, φαόταιῃ Απ68 διπὶ δἰπιαὶ, εδαῃ8 

ἀείποορο, ἱπῖε ψαδδ βίαι! εἰαδάδιῃ βϑπετὶς οδαϊὶ, ἐπαροϑθῖ]6 ἐδὲ εχ 

ἐκάϊ ἰδ ΠΡὰ5 δοαξϊαυσια αιίοφυκπι σοπρίαγε, αἱ εχ ριποι ᾿ἰπϑᾶπις 

εἰ Ἰἰπδα φοϊάεια σομεϊδυνατο, ρεποίατα δαΐθπι ἱβάΐν δῖ 116 816. αἰτῶ 
πδιηα]θ ρυθοζογαπι ἢ6ο μου δαμξ, φαΐρρα οὐμι ἀγάϊνἰρ  Β.119 ταὶ μοα 
εἰς μὸς φυΐάειαι υἱείπηπτα, {14 διξοιῃ αἰ ρᾶτθ φαδθάδχῃ ; πες εἴῖδπι 
εἰσναὶ, οὔτι Βα παι δὲ ργοόγθαδ αἰτίαναιη εἰμ 4ποά ραγρωδ οατεῖ, 

αἰείτποασο δαΐπι, εἰ ἰὰ ουλῃ8 6δὲ αἰεϊυλυμ, ραϊεῖ 6266 ἀϊνεγδᾶ. ργαεῖθ. 
90 τειν ρυποῖα εχ φυΐθυδ οοπϊπυσια οοπϑὲδῖ, δὰϊ οομείπιιδ δἰπὶ δαϊ 88 

Ἰδορβδηὶ πϑοῦϑδὲ εσί. δἵἴαιιδ ελάεπο εοὶ ἀφ Ἵυῃςιδ ἱπαἰν δι Σὰ τῶ- 
δ ἄο. δἰ οοπίίπμα πεφιδιιηΐ 6986 ργορίεγ γιό ἰδῶ ἀἰϊοίδτα. εξ 

ζατα χαὶρρίδια ἰδηρὶϊ, δὰξ ἰοΐοπι Ἰδηριὶ, δαϊ ρᾶτε ράᾶγίοτα, δαΐ Ἰοΐαχι 

Ρτίεσα. οὐπὶ ἰρίτατ ἰη ἀν θι δ} 6 φάω σαγοαᾶῖ, τοίπτη ἴρϑατηα ἴδπ- 

Κρὶ βερεδθε εϑὲ. δὲ εχ Βίϑος 4φιᾶς ἧος ρᾶοῖο 86 ἰδωραμε, παϊιαι οοπ- 

Βαύαπι Ὁπαῦδπ εἰβεγρεῖ. οοπεπυῦπι εβίτι βαρ εἰ αἰΐδιω δίας Αἰ ϊατα 
Ῥαγίδσιι, εἰ ἀϊνιἀϊτπτ ἰὰ ρᾶτγιθα εδυάεδιω δι θευμὶοδ ἴδει, οἱ δεραγᾶ- 
42 εἴΐαια ἰοοο. δὲ σϑγο πδάιε ρυποίαηι δὰ ρυποῖειη πεαὰθ θπα 

ἴρϑατα δὰ πυπο ἰρϑαπι ἀρίποερα ετὶξ, αἰ εχ {1119 Ἰοπρίιπάο, εχ μὰ 
δετιρα8 οοπϑέει. βᾶπὶ οἂ αυϊάαπι ἀείποερθ δυπῖ, ἴθι 4υὰθ Ὡοῃ 
οἱσιάεια ξεπατῖρ φυϊοφαριπ; ἱπίθγ ὑθτῸ ρυμοῖᾶ ϑεπραῦ δεῖ ᾿ἰπεα εἴ 

10 ἰπῖεν ἔρεα παῆς ἔδρα... ργαδίθγθᾶ ἰ ἱπάϊν θη ᾳ ἀϊν ἀδγθαῖυγ, δὶ ἐπ 

φυΐρυι αἰγοπααε οοποίαϊ, ἰῃ δὰ φυοχι ἀϊνϊαϊτωτ, αἱ πα δαπε οομῖς 

δύση ἴῃ δᾶ 6ϑὲ αἀἰν δῖ 116, φυδ6 ραγίθηϑ σαγϑηῖ: πα] ἰατι δαΐετα κε- 

πῶ ἱπῖογ Ῥηηςῖα δὲ ἰπῖθγ ἴρϑ8 πθῃς αἰϊμὰ δἰθὲ ροῖδδξ. πᾶπο 9] (μογίϊῳ 
καὶ ἀἰνιν1}1}10 δαὶ ἰοἀϊν ϑ!θ1 16 τίς, πὲ ραϊεῖ, εἰ δἱ ἀἰν δῖ 9116, δὰξ ἐπ 

το ιν: 1116 ἀἰνίφι 116 τὶς δαὶ ἰπ ἀἰνιϑι ρα δεῖθρες. δὲ ἰὰ οοπιὶν 
ΒΌυπι 6436 οοηϑίδξ. ρΡαϊεῖ δαΐδιῃ εἴ ΟἸβηο οοπίϊσαυπι ἴῃ δΘΙΉ ΡῈ Γ ἀΐ 
Ὑδδῖ θη] 1α ἀἰνίοιθιϊο 6686. οἱ δηΐνη ἴῃ ἰῃ ἀλν:φ} 11 ἀϊνἀθέίωτ, ἱπά ἰδὲ 118 
πὐπαίπιτα ἐμά νι 0116 Ἰαπροῖ: σοπεπαογυτι δηΐπὶ αἰ εἰπιιτα ἀπῦτ οϑὲ; 
εἰ δὰ 86 ἰαηφυηὶ οχ αίριιδ ςοπεϊδανι σουϑιαί. εἰυϑάξδιπ δηΐοπι γῷ- 
Ἰοιΐδ οὶ, πιαρπίτυἀΐπετα οἱ ἴδηῖρυ ἃς ᾿ποΐυχη Εχ ἰπά ἐν ἰϑι ΒΡ. 5 σοη- 

90 βίδσε, εἰ ἰῃ ἱπάϊνι 14 ἀϊντάϊ, δας πὶ μὲ! Ἠοτγατη δῆς εοπάϊςϊοπεῖι 
“0Βἶτε. χυοά αιυίάετι 6χ μἴδοθ ραϊεθῖς. πᾶπὶ δἱ πιαρηϊτμἀο ἐσ ἱπάϊ- 
τἰδὴΡ θὰ σοποῖαϊ, πιοῖαδ υοαας, 4φιὶ δαρον ἰἰϊὰ δὲ τααφηϊ τα ΐπα, ες 
δεφαδ!:ρ 5 πιοῖρο ἱπάϊν ιν θιι5 οοποίαθίς. οδα οἱ ὦ ὁ σ πιαρπῖ- 
ταάο εχ ἰράϊν δι ΠΡ 8 οοποίαι ὦ εἰ ὁ αἴχαε Ο, πιοίῃ8 φυοααο εἶ ε Λα 
πο τιορῖϊς Ὁ ἑὩρεῖ ἃ ὃ ας ἀϊπνεῃϑίοῃς 6ϑὲ τηοῖιπι, Ὡπδιη 4υ ΔΙ ΖΘ 
“πὶ ραγίεμα, “ ἱπαυδηι εἰ Εε δἴψυς κα ἱπάϊ νι ρίϊθπι μαρθεῖ. φυοάαεὶ 
Ῥγδεδθηῖε τποῖπι πεοδβθὲ δὲ φαΐ ρρίαινη προυετὶ, δἱ δἱ φυϊρ ρίβτη τουθ- 
ἔτη, πεοϑῦδα δδὲ Ἱποίωπι ργαθϑθηΐεπι 6686, τπουεσὶ δἰϊατη ἰρθαπιὶ εχ 
κάτι θυ φὰπε σοπϑίαθίξ, ἱρίτατ » πιοῖυπη εδὲ ρὲγ αἱ αυΐάθπι 
ταοῖα αὐ ρεὲῖ ὦ σέγο πποῖι 6, δὲ βδγ Ο ραγίετη χροῖυ δἰ τηλοῦ αἱ 
γεγο βογὶ πομ ροϊεεῖ πὶ ἰά φῃοά δὰ ἰοσῦπ εχ ἰοοο τπουεῖωγ, ϑίπηαὶ 

20 τωουφαῖυγ αἰάυ8 δἰ: πιοῦυπι δὰ εὐπὶ ἰοσῦπι, δὰ πεῖη ππουθραΐυγ, 
οῦσα χαονεραῖωσ. εἰ δαἰπι αυϊδρίατῃ ΤΉΘΡΔΘ ρμεὰξ, μωροϑεὶθι]θ οδὲ 

ῬΗΥΘΙΟΛΕ ΑὐΒΟΌΣΤΑΤΙΟΝΙΒ ΓΝ, ΥἹ. 

ὙἈέδδο δυτι Ῥοίεγο δἰτοαὶ δὲ ρεϊϊεια. δὲ μεν ὦ βαγίεπι ρατέδ Ὑβοϑὺ- 1} 
τε, οὐ τπιοῖας δἀοτγαῖ, »ὶ τοδὶ] ταουθρδίωγ. πᾶτε δὲ αηῖθᾶ αὐ 
ἄδην ἐταηεῖραῖ, ροϑίθα Ὑδγοὸ ἐγαηδιτῖς, τοοῖυ εἰ ἀν δὲ] εγῖξ. οαπε 
οἶμαι ἱγαπεραῖ, βεάια φηίοδοεθαξ Ὡξθ8 ἱγαπδίογαὶ, δεὰ ἰπ σωθϊο 
ηἰτπαΐγυχη ἐγαῖ, δίῃ υδγὸ δυο ἐσαπδὶξ αἴσυο ἰγαμεὶνις, ἰὰ φυοα ῥγοῖ» 
οἰδοίξαισ, οὔπι ργοβείδοϊαιτ, ἐο ργοίεοζαπι ἃς πιοίθτι δδὶ, ατιο Ἀγοβ» 
οἰδοϊτον αἴας τοονυθίυγ. φῆοάδι ρεῖ ἐοΐδπι αυΐάεια ὦ ὁ 6 πιρϑρηίξα» 
ἀϊπθη » τιουθῶτ, τηοΐπδααε, 400 ρετ ἐ]]δτὰ ἱπουδιρ, εθὲ εἶ 6 7, μετ 
Ῥαγίει δυΐει ὦ ρᾶτίς γαςδηΐοχα Ὡ0η τηρνεῖηγ δὰ τποΐυτα δδὶ, μ)0» 

ἴπϑ ὩὨΘῺ ΟΣ ἸΠΟΌΡ.8 δεὰ ΕΣ τροτη σι σΟὨβΙΔΡΙς, εἴ ποτ φαῖρ ρίαν 
εὐϊ φαοὰ ποη απῖθα τπιουεραῖασ. Ω βδιθαος ρᾶγίεμι ὩΣ ἘΓΒΏΦΕΌηδΟ 1) 
ἐγαπϑινῖξ. ἀαᾶγε ετὶϊ φυϊρρίαπι ῥγοίεοϊασι, παπαληι δηῖδα ρῥτοβο- 
ἐοδηθ. αὐοάδὶ οἴρηα φαοάνϊδ χμουοτὶ δὺΐ χυίεθοεγο ἤδοαδθα εὐ, ἢ 
Ἔληδ ἴῃ ὑμαηυδαῃε τααρηϊξα πὶ ὦ ὁ ὁ ραγίς φυϊεθοῖϊ. 4αο Αϊ εἱ 
χιμρρίατ εἰς, φαοὰ οομάδυο χαλεροῖξ δἰπιο! δέψτῃθ ταουβίωσ : μὲ ὡν 
ἴδ δηὶπι ταβρτιπἀϊπομι ὦ ὁ 6 τπουερδίαγ, εἰ ἰὰ ὑθδαυώσοε φὰηδ 
ἰοϑοοραὶ εἰυδάδιω; ᾳφύαγε δἴδῃι ἱπ ἴοῖα φυΐεδοεραῖ. δίαας ἃ 
ἀ νμίριον Ρατῖεβ ἀ 6 7 ταοῖπε εἶπῖ, κι αἱ Ῥγωδθθηῖο τηοῖαι Ὁ τροδὴς 
φαϊεροαῖ εἰ πο πιουεαϊογ, δἷμ Υ6ΓῸ ΠΟῚ δἰηϊξ τποῖῃϑ, δὲ τὲ τοοῖο 
τοι ὃχ πιοῖϊδυδ οοποιθι. δἰγωλ τος εὔδπι ἔετηραν, οἱ Ἰοι βλξεὰο ὃς 
ταοὰμ, ἱπάϊνῖθῖ}]α 6888 πδοθῦδα δεῖ, αἴηπθ δχ ἰρ8ὶ8 ἤθη, πε ἱμὲν- 
ὙὐοΙ Πα φαμξ, οοπρίαγα, δὰξ εἰίδιν ἀἰνλοιδίλο ε886 ἐσ ἀἰν δι ύϊναενς 
ςουρίαγε. πὶ εἰ εἷ οἸηηΐδ οδὲ ἀν δι δι 118, αἴφας ταϊπογα ἴῃ ἔδίρροτε 5 
ταϊδογϑια χωδρυϊτυ που ἰγαβοὶς ἰᾷά φαοὰ δεαῃδ ςο] τ δῖε τὰ ουείατ, 
δἴαπι ἱερὰς οτὶς ἀλν νι]. φαοάαὶ ἱεμαρὰς οοὲ ἀἰνιφι δῖ 6, ἀπ χα 
αυϊρρίαπν Ρεγ ὦ χααροϊιάϊηετν (εγίαγ, οἴλμια ὦ ἀἰν δι }0}}}5 δείξ, 

2. ἕμπι δαΐθια οπιηὶδ τιαχηϊταἀο οἷς ἰπ τηὰρπίτυἀϊνδ5 ἀἰνιίθ. 
1. (ἀεσαομδιγαϊαμα εδὲ οὐ σοπεμασστα αχ ἀϊάϊτιάἀυΐν οο δῖαγε 808 
Ῥοδθες, εδίφῃθ ουππὶθ τααβοϊτυ ἀο ςΟΒΉπαιΩ), ἀδοθοδε 688 ἰὰ φυοὰ 
οοἰογία: πιονειαγ, τοδίογεδι ἱπ 6 408]}, ἀραυαίθηι ἰπ ταΐποτγα, εἰ δι» 
ἰογεια ἱπδαρεγ ἰπ τοΐϊμογα ἰθιροτα ταδρηϊτιἀΐπεπι ἰγαμθοαῖ, αἱ φα 
ἄδην ἰὰ φυοάὰ ςεἰεγίυδ πιονεῖως ἀεβπίιμι. οἱξ εαἰπὶ ὦ πθοΒ1]ς οεἶο. 
χίυ5 ὁ. οὑπὶ ἰρίτιν [ἡ δἷὲ οεἰθγίῃ χαοὰ ῥτίαϑ τπηυϊδῖως, 400 πὶ ἰετ8- 
τὰ (εἰφυθ {πὰ ὁ 30) τυυξαΐυπι δεῖ ὦ ᾿ρϑαπι 6χ Ο ἰπ εὐ, ἦπ εὸ βιο- ἢ 
116 ὁ ποπάυχα δοοεάει δὰ αἵ, δοά οἰϊγα εἰ ὰ ογὶξ, αἰ ραῖεῖ. φαλτε 

ἰά φυοὰ οε]ετῖυδ πιονεῖυτ, ῥ᾽ τααρθίξ ἀἰνΐφ ἐπ δαυλὶ! ἴειβροτα 
ττατοῖς. δὲ σϑγο ρὶτι8 δἰΐδην τναζοϊ αι ἀληῖν παΐμοτο ἴῃ τδιαροτε ἱσδηδ, 
Ὡᾶτη ἴῃ ταΐπογο ἱεωροτε 6 Δ πο προρῖϊε κά ἃ ρθη ρεγνεαὶ ἐξ 
ταοριΐς ὁ Ἰαγάϊαδ δὶς ἴῃ ἱρθο β' οἶγοδ τδγτοϊηιναι πῇ δ ἰρίτας ἃ τοῖο} 
τοιῶροῖς 6 Κ᾽ δὰ ἰρόυτα ρεγυθοϊεὶ αἰ, ἐγίς ἴῃ ταϊπογε ἰθπιρογα εἶτα 
ἴῃ ἰρεο ὦ, φαοά 6296 ροῖϑεξ ἰπῖογ Καὶ δίφας εἶ; οἰἴφας {πὰ τεπιρυν 4 
ἄ. αὐ πτπαρπϊϊπάο φυϊάδτα σ᾽ ὦ πιαίογ δοξ υιδρυϊαἀο αὶ Κ΄, ἔξει ρτ 
δαΐδιι 6 ἀ πιϊημϑ εϑὲ ἰεῖπροτε ἰοῖο 6. Κὴ υδγῳ ἰὰ φαοὰ οοἰδεῖμϑ εϑῖ, 
ταδίογοαι ταβρηϊο ἀϊπδτη τπΐβοσα ἰ8 ἐδηιρογα ἱγαμδὶῖ. οχ δἰ δααῦοτα 
Ῥαϊοὶ ἰἸά χφυοά εφὲ οεἰετίψα, τηΐμογε θίϊδιν ἐν ᾿οπροτε ταδριδταλπετα 
δεφααίοτα ἔγαηϑῖγθ. πϑπὶ οὔτοι ἰρϑαπι δὰ ἰαγάϊαα υϊάαπι σου ραγαῖατ 
τοδίογθιι ἴῃ σα βΟγΘ ̓ ϑῶρογα, Ρ6Υ 88 δηΐοτῃ 5Ότα ρῖα μα ἸΠΔΙΟΤῈ ἴπ [ἰ6π0- 
ΡΟΓΕ πιβίοτομι πιαρὶτἀϊηοια ἔλατιδδαῖ, ἰθπιρι8 6 ἀ, ἰπ χαο ὁ ἀ πεν 
ξυϊτυ ἀΐπεπι ἐγαηδὶς, πιαῖας εὐῖξ 60 ἴδιωρογα 400 Ὁ Κα τβδρβτιϊ οὐίμετα, 
ἰγϑυδὶς, δὲὲ ρίζαν ταῖβυϑ Σ]πὰ Ἰιιρα 6 ὁ, χῦυγα δἱ 6 ἀ τδιπυρὰδ τοῖς 10 
ὨΏΦ δδὲ ἰεηρογο δ ἰπ αῦο ὁ ἰαγάϊαε τροϑ]6 σπαρπϊ πιά ΐπει ὁ αὶ 
τγδηϑῖῖ, δἴδιη 6 ἐ ἰοπιρὰϑ 6 χιεμιρογε πιΐπυθ ετὶξ, εϑὲ δαϊι Υρὶ ΠῸ} 
ἰεαρογε 6 ἄ; φαοὰ γαγὸ εϑἴ τηϊπὰ9 σαίπογα, τηϊθαϑ δἰ ἰρϑῆτι εὶ 
4αδλτε ταΐπογε ἱπ Ἰοαρογε πιβυϊτἀΐηοιὰ Ἀθχιαίεπι ἐγ δὶς. μΓγδδ- 
ἴεγεῶ δὶ οἴἢπε σαοά τηογνεϊογ, δὰξ ἰὰ ἀθαιαὶ; δὰξ ἴῃ ταΐποτγε δαὶ ἰδ 
μιδίοτε ἰειιροζε ππουθγὶ ἤδοθ896 δεῖ, εἰ Ἰὰ ᾳηϊάομι φαοὰ ἴῃ τηδίοτε 
τηουεῖαιγ ἰαγάϊμθ εδὲ, ἰά δαΐεπι φυοὰ ἱῃ δαιαὶὶ, δες ςείοσε απ, 
4υοά γεγο οεἰδγίῃβ εδὶ, ἤδᾷὰς οοΐογς δοαθθ παάτις ἰϑγάϊω εϑὶ, ἰά 
φιυοὰ οςεἰοτίπο εοῖ, ἀϑηυς ἐπ Δοαυδ} ἰθπιρογα πδᾷπε ἴα τπνῖοῦς τβὸ- 
Ὑερίϊας, ταδίδὲ ἰξίμας ἴῃ τηΐπογα ἰρϑὰπὶ ἰεπιρογε πόνου. χεδτε ἰὰ 
φυοά οεἰοτίῃ 69, ᾿δηρογα ἴῃ πηΐποτα πιδβτιπάϊποτω δε σθα δπα ἵγαη- 9 
εἶτα πϑοαδδε εδὲ, χαοπίαπι βυΐετῃ οπληΐδ φαΐ 46 πὶ τηοἰαϑ τη ἘετοροΓα 
βοΐ, εἰ οχππὶ ἰῃ ἰδτηρογα σαοίῃδ βοτὶ ροϊοδὶ, ὁσῆπα δαϊοτι “πος τοὸ- 
τεῖυτ, εἰ οαἰογίῃ δὲ ἰδγάϊο τιουεσὶ ροξεσὶ, ἴθ οσωπὶ ργο ϑοῖο ἴδεν 
Ῥοτε οεἰεγίογ ἰαγάϊογχφας τωοῖπε βοτὶ ροῖεςι. ΄αβε στπὶ [ἴδ δὲπιξ, ἴεπε- 
ΡῸδ σοπίπυυτι 6886 Ὠδοδϑ86 δεῖ. αἶοο δυΐεπι οοπιϊπηυσα ἑὰ χαοᾷ 
εδὶ ἀἰν 9: 8116 ἴῃ ἀϊνίδι 1} 16 δοαροσ. μος ϑηΐπι ἰδ] σιρροϑὲῖο, ἴεν 
ῬὺΦ ςουμβησυσῃ 6896 πδρδϑϑα εἴ. Βατα οὐσὰ ἀειμοχμίσβξιχο αἱὲ, ὰ 



ῬΗΥΒΊΟΛΕ ΑὐΒΟΟΙΤΑΤΊΟΝΙΒ ΥἹ. 

φαοὰ εοἰοτίκιο πισνεῦδν, ταΐβοτϑ δὶ ἐόπαροτθ δραῖππη δασαδΐδ ἔγατα- 
ἦτε, εἷς οεἰοτίιϑ φαϊάεπι ὦ, Ἰαγάϊιθ δυβεμα ὦ, δίσαε ὁ ἱγαυσθαῖ ο αἱ 

80 τιδετι τυ πιεῖ ἴπ ἐδῖηροτε δ Μὰ "παν α, φιθα ε9ὲὶ ςαἸετγίαδ, βιδξηξ 
ἐπάϊποεπι εὐπάστα, οὐ ραϊεῖ, 15 ἔξιπρϑύθ πϑῆνοτα ἐγαηϑρης; δίατε οἱξ 
ἐδ Ὃ αὶ ἰειηροτε πιοΐατα. τιγας ἀαοηίατη ἔρφατα οεΐογίυα τοίδιι Ο αἷ 

ἐραέξίηδαν ἰπ Φ αὶ Ἰδῖθροτο ρετιγαδηοίνϊε, [ἃ φαοά εδὲ ἰλτάϊτε, τιὶ- 
233 ποῖσπι εϑάετα ἰπ ἴδιρονα ἱγαηϑῖξ; οἰΐατιε ἰἰΐὰ α ἀ. δὲ χαοπίατι ὅ, 

φυοὰ ε9ὲ ἑλτάϊπα, πὶ 6 6 Ἰδιεροῦε τηδρνι πἀίβαιι ο ᾧ ροτίγαηοί νης, ας 
«ἐοὰ εοὲ ςεἰετίαθ, οαπ άπ ἴῃ ΣΕΪΠΟΓῈ Ἰοιρογα ἴγαηϑὶῖ, σπαγα ΤΌΓΘΙδ 
᾿απιρὰδ 6 ρ' ἀἰϊνϊἀεἴυτ. φαοάοὶ ἀἰνί ἀετατ, παρὸ φποφας ὁ ἃ 
τοῖοπε εδάετη ἀἰνίἀεἴατ. αποάοὶ τπβαχυίτϑάο ἀν δἴατγ, ᾿ειραβ [εἰς 
ἄετα αἰνϊἀεῖαγ. εἴ ἢος δεταρεγ εγίξ, δὶ ροσῖ οοϊετία8 τι 6 ἰαγάϊπϑ, 
αἱ Ροεῖ δες ςοἸοτῖαϑ δυτοδηι8 δὸ ἀΘΠΙΟΠΘΈΓΔΙΙ αἴατδατ. πᾶτῃ (ΕἾ ε- 
τἶθο συίθοτι προ θ]ο ξαπιρυθ, ἰδράϊπε δυῖεαι Ἰοηρητυάίπετα ἀϊνί εξ, 

ὁ ϑ6τΉροΓ αϊάεπι γεγε οοηνεσοῖο Αἴ, σατα αἰ υεγο ςοπγυετϑῖο, 
10 δὲ ἀϊνίοϊο ϑειπρεῦ, ραβοὶ οἵππο ἴεταραθ σΟὨ ἤππατα 6896. μαῖεϊ δίταυὶ 

δἴλανα τηδρηϊ τυ ἀπ οπε οὐμη θῖν ΟΟΠΕ Βα Θ0ΦῈ: οἰϑάοπι δηΐων ΔΖαΠ8- 
Ἐβυθδνο αἰν οἰοπίθυβ ἴδπν ἐοπυρὰθ σαρτι πιαροίξαἀο ἀϊνίἀϊτατ. ἰπϑι1 
Ῥετ εἴ εχ Ἀΐεος γϊ οηὶραθ φαῶο ἀἰοΣ δο] εηῖ, ραξεῖ, δὶ δἰῖ ἔδεται ρτ9 οοτν- 
Ἐπαστα, εἴ πιαρηϊ τα ἀίπεπν ςοπεπαινη 6886, οἱ χοξάετα ἰπ ἀἰταιαϊο ἔθ.» 
Ῥοτίδ αἀἰπιϊἀϊππν τηαρηϊτπἀϊηἷῖν δὲ δἰπι ρ οἴτετ ἰπ ταΐποτε ΠΟΤ ΙΝ 
ἔγαμαῖς: δδεάετν επὶπὶ ἀἰνϑίοπεθ ἐσπιροτὶα δὲ πιαρηίτυ ἀϊπὶς οτπτξ. 
αἴχας εἷ αἰΐογυτα πὲγυπενΐϑ ἰρϑοταπι δῖ ἱπβαϊξαπη, δἰζεέγτπι φιοχας 
δεῖ ἰπβηϊταπι, εἴ ροτίπάς πὶ αἰΐογιι, δα δἱ ἔστοραϑ ἐχξγεσηϊβ οἷξ λπ- 

4ο Βηϊτσπι, εἰ ἰοπρλϊαἀο οχίγεμν9 εσὶ ἱπβηίϊα; οἱ ἀϊνίϊδίους, Ἰοπείτα 
ἄσοφοε αἰνίβίοπε; εἰ αἰγίϑφαο, εἴ τααρηϊπάο πέγίοχας. σπαρτγορῖογ 
εἰ Ζειοπὶρ γδιϊο [αϊδτιπι συτοῖς, βατὶ ἴῃ χθατα πὸὰ Ρο9396 αἱ ἕδμο ἴ5 
τοπιροτε ΄ουϊοσιδαι ἰγαηδοαὶ ἰ βπίϊα, δαὶ τιβηΐδα ρὲτ δἰηχαΐα ἰδτιραξ, 
ἀυρίϊεϊϊοτ ἐπα ἰοηρίταο δὲ ἴειραδ εἴ οσυἶπο οσὔῦτια σΟὨ ππιΌτη 
ἀλειταγ ἰπβπίετν, δὺς ἀἰνιθῖοπα δαὶ εχίγεταίδ. ἱρίτατ εἰ ἴῃ βηΐαι χαὶ- 
ἄσπι φυδητίθαϊε ἴληξογα Ἀπίΐο ἰὼ Ἰδυρογε πο Ροῖεσξ, ἰπ βπίΐα υθτὸ 
ἀϊνίοίοπε ροΐεσξ. αἰεηΐπα ἔρϑυτα ἰειωρωδ μος πηοάο δδὲ ἱπβηίΐτατω. 

80 ὅθαοτε δὲ αἱ ἰπβηϊτο ἰπ ἐετπρογό οἵ ποῦ βηϊϊο χαῖρ ρίατω ̓ γωπβθαὶ ἰπ- 
ἰξα, δὲ ἰπβημῖθ πο βπὶδ ἰωβοϊί φεατα ἰδπραῖ. πππροδαῖδι!ς ἐσὲ 

Ἔτξο δαὶ ἱπβπίταπι βηΐξο ἰπ Ἰοιαροτε δαὶ βπίτοται ἰπ ἰπβπῖτο τγαπϑῖγο: 
ϑεὰ εἷ τετοραϑ εἰϊ ἱπβηΐϊαπι, εἰ πιδετιαο ογὶς σἰπιι ἶτος ᾿βηπα, εἰ 
οἷ τααξοϊϊαάο, οἱ ἔεπηραθ. ἀεοϊβπεῖατ ἐπὶ υταφτιτυο φαδεάλτα ὦ ὅ 
κετιοϊηΐ» ἀεβπίια, εἰ Ἰόταραν ἱπβρίίπτι τϑθπῆδ ρεγοϊρίδῖοτγ; οἴνχας ἰά 

δ δ. ἀεϊπὰο δοεϊρίαἴαγ ρατβ αἰίψπα: βηίία ἱεπι ρου 6, χαδε φυίάετη δ 
αἰ Δηῖθτδ οἰδυαῖτγ. ἰδ μος ἱξίτας σοΥρὰν σποὰ φπρεῦ ἃ ὁ πιονεῖατ, 
δἰϊχυιαπι ραγίοθι πα ρηΐ τι ἀϊπῖ5 ἐπα η951:; ἴσας ροδδῖηγ α 6 ἴδια ρϑγίετῃ 
Ῥετιγαησίνδοο. ἤδθο δαΐοπι ρὰγο )8Ὲ δεας ἰοΐδτω 4 ὅ τοαρτῖτο ἀὕπτοτα 
ΤΩΘΏΒΟΓΑΡΙΣ, δαὶ ἀεβοίεϊ, δαὶ ἐχοεὰσξ: δ. 8 1} δοΐτα τείετε. ἤδην δὶ 86 π|- 
Ῥεῖ δεχαδίεπι τπαρπίττι ΐπετι αὶ Ἔ Ραγάὶ δεχαρὶ! ἱπ τεπιροτε ἸποΡ 1] 6 
᾿κδυδῖῖ, Ράγο δϑίενη ἕδος πιδροϊϊαἀΐπειη τοΐατο ταεισίατ, ἵετηριδ ἴο- 
δππι ἰπ {πὸ πιαρνιμυἀίπετα ἰοΐατη τγδησὶθὶϊ, Ἀπεατι ετὶξ: ἰὼ ρατγῖοϑ 
Φαΐπι δεάηαΐος αἰνί ἀοίωτ, τὲ τηαρτίταἀο. ρτδεῖεσοα οἱ ΠΟ Οσθπετα 
τοδεηϊτπάἀϊπετα ἰὰ φαοά πιονεῖωγ τη ἰηβπῖϊο ἴφιρογε ἔγαηεῖξ, δε βετὶ 

τοδὶ Εἴ Αἰἰφυδην βπῆ0 εἴϊδην ἰὰ ἔεσιροτο Ἐγαωδοδῖ, αἱ ὦ 6 Ρατξεπι, 
τὸ δες δὐυΐοτη ἰοΐδπι τολβτιϊξι ἀϊπετα πιεβεϊατ, ἀδηΐχυα δυχηδῖεπι ἴπι 

δεζαλὶὶ ἔεπνρογε ἔγατδῖι, τσπτρὰθ ἰροῦτα ῥτοίεςξο βηϊϊατα εγε. ραϊεὲ 
ποΐοπι ΟΠ ἴῃ ἔξτηρογα ἵβδιῖο ραγίει 4 6 ᾿τδηεῖγε, οἱ ἱετηρυ9 β'τεγα 
εχ ρασῖε βυϊτοιπ ἔδετῖξ δαπιρξητι. ΠΑΝῚ δὲ ἴῃ πιποτα ραγίετι ἤκησ 
τσδυοὶς, ἴδνρτιϑ βιήϊηαϊα οὐϑο πδοῦϑϑδ εὐῖ, οἴπὰ αἰΐογα εχ ρατῖδ οἱξ 
Ἐεηροτδ ἤημ.. οαδάετη ἰποτιὶ ἀεπιοπδεγαιίο εἰ δἱ οπριταάϊπεπι ααϊ- 
ἄσεπι ἰαβηίτατν βππετίπιαθ, ἴείηρο9 δαΐοπι ΦΌτα βϑοττητ9 ΘΟΉΓα ἐπὶ. 
ἔπει. Ρδίει ἱξίτωγ ἐχ Ἠΐδοα χαδε ἀϊχίπιαδ, πεαας ᾿ἰπϑᾶτῃ πεῆῦε τα- 
Ῥοτβείεια πεάπδ οπιηδιο φυΐοχαθπι ςοπιϊητιπτη ἐπάϊν ἀμ απι ε95ε, ποῦς 
ϑοΐπτι ργορῖεν ἰά χυοά πΌρογ δεῖ ἀϊεΐαπι, δε εἴατι χαὶα βεὶ αἱ ἴῃ ἀϊ- 
γἱάσυτα ἀἰνϊἀδἰαγ. παπὶ σαπε οτοτὶ ἱπ τε ροτε εἰ [4 φαοὰ εδὲ ς οἰ οτία8, 

40 εἰ ἰά ἃ εδὲ ἰαγάϊπθ, τιουδαῖυτ, δίχως ἰὰ φυοὰ δδὲ σοἰοτῖπ5, ρἢπϑ 
ἐεχπδὶ! ἐπ ἰεπιροτγα ϑρδεϊ ἔγαπβεσῖ, βογίχιις ροϑϑὶξ ὡς ἀπρἝδι δε5- 

ἰδ] εγατυσαο ἰοπριξα ζπ ἔγαηϑοαῖ (εθ66 πδισχας ροῖεσξ σοἰοτίτδιὶσ 
δεὲ τϑ[), δεδηυΐδογαπι πιὰ τ ποτα δὸ ἴπ ἔοι ρογα ἴγαησεδι ἰὰ 
{ οεἰετγίτια ἰεσίατ, δίσθς ἀϊν᾽ ἀδηξαν τοακτζει ΐπεϑ ἀτβας, δὰ χεὶ- 
δ Ζαδμπι ποδὶ] ςεἰθγιυ9 ᾿γαποὶῖ, χπάς δε ὦ εἰ, ἰη ἃ ὁ ες ἀἱ, ἔτεν 

ὑπναϊνἀπδ8 ρατῖοθ σοπ Ππθογτιτη, δὰ γδγὸ σα ἰρθππὶ ἰαγάϊη ἴγαποὶς 
ἴδ 6.,7,Ἔ8., ἄπδε εἰ ἰρδὰθ ᾿πάϊντί παρ ρατξθρ. ἰρίδιν εἰ ἰεαροδ ἡ πε ἴα 

42] 

ἴγεϑ ραγῖεβ ἱπάϊνίπδν ἀϊνϊδεῖατ: ἴδ δϑχπδὶῖ Ὡαπιζαθ ἔστερστο πια- 
κατ ἀΐποτα ἰγαηϑ δοαυδίε. αἰνί δίων ἴασις ἐπ ἡ Αὶ ὦ σι πιάτνιοἷ- 
ΒΙ]εΡ ραγῖεδ. γΌτσϑιϑ σατα πο ΒΡ 1]ς ἰατάϊπ5 τηαρηϊτυάϊπεπν Ἔα 7 ' εοετα 
ἴπ ἴεπιροτο ἐγδηβϑεδῖ, ἀϊνἀδίαγ εξ ἔδταροϑ ἀπδϑ ἴῃ Ρδγῖοδ δεπα] ει. 

ὁ δὲ πὲ ἰπάϊνίάπυτε ἀϊνὶ ἀαξιγ, οἱ τὰ 4φηοά τηονεδῖῃγ, ΒΟ ἥν ἱπάϊ να 50 
Ὅο 864 ἴῃ πιδῖοτε ἴδιπιρογε ραγίεπι ἱπάϊυϊἀπαπι ἐγαπϑθαῖ, ραϊεῖ ἰρὶ- 

ξατ βΌ} δτὶ σοπεπο1 ρατῖδπν ρατῖς σᾶγοσε. 
3. Αἴ νδγο ἤδοὗϑϑε εϑὶ εἴ 'ρϑυηι πππς, 4ποἀ ΡὲΓ 26 Ῥυπποαθ, 

505 ΡΕῈΓ αἰταὰ ἀϊοϊτατ, ἱπάϊ ΥἹϑῖρ1]6 ε986, δίας οτοηΐ ἰπ τοπιροτα ἰδ]6 
ἔπιεϑθ6. ε8ὲ επὶπι ἐχίγετπαμ ἐγαπϑδοῖὶ Ἰετηροτία φαοάάαπι, οἶϊτα φαοά 22 
τὴ δι} [αϊατὶ ἰοπιροτίφ δὶ; εἰ ἱποσροτ ςουϑθαπθημα, αἰττα φποὰ ΙΕ} 
ἔγαποδςῖ ἰεπιρογία εϑῖ. ᾳποά ηυΐάεπι υἱγογαπηας ἐδπιρογοτη βηδια 
ἀἀἰχίπιι 6586. μος ἰξίν δὲ ἴὰ]ς ρὲγ 86 ἰάδπηνψῃς ἀθπιοπβιγαδίπναν 
ξι86, Ῥδῖερὶ: οἰϊαπι ἱπαὶν δὶ δι] 6 ε586. πϑοθϑ86 δϑὲ ἰἴβηθς ἰάδπν πππο 
ἴρϑαπι 6886, ποιά βη!5 υἱτογαπνῆτια ἐδιηρογοτι δϑῖ, πδπὶ δἱ εἷς αἰϊοὰᾶ 
ἴσος ἀῃπά, ἀείποερϑ δἰϊστωπν χηίθεπιὶ δὰ αἰδγατι 588πης ποῦ δτίξ, 
Ῥγορίεγεα φυοὰ σοπεμηποτη πῸἢ δα ἱπάϊν δι δὲ δα ςοποίαῖ, οἱ νότὸ 
δἷϊ φεογϑυπε αἰγοτηυδ, ἐπῖεγ σὰ πιθήϊη πη ἰεπιρα ογὶτ, οτηης ποτ ατ8 
οοπίπιπαπι ἴα]ε ἐξ αἱ ἱβίεγ ἤπες δἰφαϊὰ σἷξ ϑηΐνοσηπι. δὲ οἱ τδταρτϑ 
τὲ {{{π4| ἀϊν δι Ὀ1} 6 δγίτ, πὸ ραῖοῖ: ἀοτηοηϑεγδίαση δὶ δηΐπι πιο ἴοταν 
Ρα5 ἀἰν θὲς 6886. ἀπῶγα Αἰ πὶ ππῆς ἰρϑαπι ἀἰ νι δι} 6 εἶξ. φποάεΐ :ο 
εἰϊ ἀὐνιϑι 0 1}6, εἰννξ αἰϊφυϊά ργδεῖογηὶ ἱπ [ατογο οἵ ζαϊτηγὶ ἰπ ἰταπβαοῖο: 
ἰά επὶπι ἴπ 4πὸ ἀϊνί ἀδἴατ, ργαεϊογιζυστω ἰοπιριια δ ςοηϑεσαεην ἰεγιπὶ- 
θδΡΙς Ργδείογεα πο ἰρϑαπι πᾶπς Ρ6τ δὲ, δοὴ μὲσ αἰϊυὰ ετῖτ: ἀϊτὲ- 
δἰο επὶτη ποῦ δϑὲ ἘΝ ηποά ε5ὲ ρεὲτ δ6. οἵ ἹπβΏρΡοΥ ἰρϑὶπ8 πῦπα 
αἰϊαὰ τταπϑαςίαπι αἰϊυὰ ςοπϑοααθης ογίς, εἴ πο ϑΟΙΠΡΟΥ ἰάοπα δὰ 
Ῥταεϊογίξυπι δοὲ {πξυγτα: πδαυς ἐφίτπτ' ᾿ρεῦστ προσιο ἐστι. σι] ] 4 
οεῖ εηἰπὶ ἀϊνιϑοπίθα5 ἀϊνίϑ: 116 ἔδταρτϑ. χποήαὶ δας ἱρϑὶ ππης ἴω 
6896 ΟΠ ροδουῃῖ, ἱρδατῃ ρτγοίεεϊο παης, συοὰ εεὲ πίγοαπα ἴῃ ἴδτη- 
τῷ ἰάδτη 6586 Ὥδοα386 658. αἴ ΤΟΓῸ δὲ δἷξ ἰάδιη, ραϊεὶ οἴ Ἰηἀἰνσὶσ 90 
116 δοδὲ: παπὶ δἱ ἀϊνυιϑιθι}ε δἱῖ, θὰ γγϑαβ ενυεπίοπὶ 086 δηῖδα δοοὶς 

ἀεθαπε. δεβο ἱκίτογ ἴῃ τοπηροτγο ἱπάϊ ν ἰδ μ1]9 φαϊὰ, φαοὰ ἱρσοτη πππα 
ἀϊοῖτεντιο οϑϑς, ἐχ ίδες 086 αἰχίπιιϑ Ρεγϑρί σαπτη ἴαπι δυδϑῖῖ, αἰχαὶ 
ΔΓΕ ἣπ ἰρθο πᾶπς πιονογὶ, χα Ἀῖϑες ρδιθθίὶ χθδε ἀεΐποορο ἀϊςεπιαϑ. 
Ὡᾶτπ᾿ δἱ φαϊρρίδῃι ἱπ 'ρ60 πιουεσὶ ροσοῖς, δὲ τὶ σο]εγίυϑ ἰπ 'ρ80 δα 
Ἐλγάϊυς πιουδαίωγ. οἷϊ ἰΐαφυς ππτς ἔρβαπι εἴ, δίᾳπο ἱπ 'ρ80 ςδἰογῖθ 
το δὲ]ς Ἰοπείτυάίπεπι ἰγωπϑοδὲ α ὁ ᾿ἰποτὶς ἀθοϊκπαίαπι. ἰξίτστ τβοΡ]] δ 
Ἰγάϊας πιϊπογοτ ἱπ δοάεπι ἰοπρι[πἀϊποπι ρετίγαηϑὶ δῖ. ἀοϑιβτοῖαν 
εἰ ἴρεα, εἰ οἷξ ὦ 6. χαοπίαπι δαΐετη τα δὶϊς Ἰαγάϊηϑ ἴῃ τοῖο πῆς ἱρεῦ 
Ἰοπείταάϊμειη ἃ Ο ρεγιγαπϑίνίς, οδἰογίτϑ πόρῖϊς ῥοῦ δαπάδπι ἰῃ πιΐ- 30 
ΠΟΓΕ 88Π6 ΤΠ ΟΥ̓ΘΡΙΤΌΓ. 4θδγα ἰρϑαπι πσῆς ἀϊνί ἀεϊατ. δὲ δγαὶ ἱπάϊνὶ- 
4“10116. βεσὶ ευὐβὸ ποὺ ροϊεϑβϑὲ πὶ φαϊεχαδτα ἐπ ἔρδο πῆης πιουδβαῖασ. 
αἴυθτο πος Πυΐεθοογα ἰδ εοάθπι αὐϊοαυλτη ροῖεϑ!. αυΐεϑοογο δαῖτ Ἰὰ 
ἀϊοεραπιυϑ ᾳποά εδῖ ἀρῖυτι εξ πιουθδίυγ, οἴ ΠΟ τιουθῖυγ [ΌΠς ΟἿΤΙ 
δρίαπι ἐσὲ τπουεγί, δ ἘΡῚ δὲ χυεπιδήπιολυτη πιουθγὶ εϑὲ αρίασα, 
ἄπαγε οὔπὶ ἰ8 'Ρ80 πῦῃς πὲ μὲ} δὲ δρίππι τηουογὶ, ραῖεὶ πὶ 81} εἰΐατς 
ἴα εοάετη ηίεροεγε αρίοτα 6556. ργδεῖογε δἱ πθης ἴρϑηπι ἰπ αἰτίαϑ- 
4υε τειπρογρυ9 ἰάεπι εσῖ, βογίφυθ ροϊεεῖ πὸ ἰπ Ἀοταπι βοσηροτῦτα ἢ 
αἰΐετο ἰοῖο φβίρρίβπι τϑουδδίας, ἱπ αἰΐθγο ἰοῖο ᾳυϊεϑεαῖ, κἴφες ἰὰ 
ηποά τοῖο ἰπ ἴετηροτγε τηουδῖτγ ἰπ φαου δ ἰρϑῖσϑ του ον, ἰπ 480 
ἴρδῦτα δι οΥεΥ ροϊοϑῖ, εἰ ἰὰ ηασὰ χυϊεδοῖξ, δι τι} τηοάο φυϊεδςεῖ, Ὧι 
Ρτοίεοϊο πὶ ἔδετν πιουθαῖησ 55η] δίαιε φυΐδδοδῖ: ἔρδυτν ἐπὶπὶ πππς 
"“Βύτηνπι υἰτογοπη ας ἱετηροτοτι δϑῖ. ἱβδαρεγ ἰά χαίθϑεετε ἀἰοἰσηαϑ, 
φυοά εἰπε μιογ 8686 μδρθεῖ, οἱ ἱρρῦπι οἴ ραγίεδ, πθῃς αἴᾳπε ρτῖυϑ9. δ 
ἔπι ἰρ90 πῦπιο ποὴ εϑὲ ργίυϑ, αἱ ραίεξ. αυᾶγο πο 5 ἤξ αἱ ἴῃ ἱρδο χαΐο- 
ἄπατα αυϊεβεοῖ. φυδε οὔτα ἐΐδ ϑεπξ, πεοῦ886 εϑὲ εἴ ἰά χτιοὰ τμονεῖπτι 
εἰ ἰὰ ᾳφῃοά ηυϊεεοῖϊξ, ᾿π το ροτα τρουθβίογ δίατις χαϊεϑεὰξ. 

Οὔτε δυίοδν χαοά τησθιοῖοτ, ἀἰνσι θεῖε 6686 πδοδθϑ δϑ, 5 
ῬΆΤΗ (τ ὁ ἀποάδης ἴῃ ΄υοάήδτῃ 911 οπυπὶϑ πσαϊδεῖο, οατη οϑὲ φυξάεγη 
ἴῃ 80 ἰπ φυοα εδὲ πισαίαπι, πον πἤεγίος, αξ ραδεῖ, πιαϊδῖαγ; οαπε 
ὙΕΤῸ εσὶ τα 60 ΕΧ πὸ εσὲ πυπίαῖῖο, οἴ ἱρδατη δὲ οσπττα8 ραγίδβ, πὸῦ- 
ἄτην τδπἰδῖσγ: φυοά δῆτα εοάεπι τποὰο δὲ μαρεὶ, εἴ ἴρδσπχῃ οἵ ρᾶτς 
165, ἰά πη πιοϊκέηγ. πεςεβθε εϑὶ ἰξιττ' ἰρευπὲ ραγεῖτι ἱπ Βος, ρατγιίτσ 
ἶπ αἰϊετο ε998: δε ζῃδ δηϊπὶ ἵπ ὈΪΤΟσΕΣ ποατπδ ἢ ΠΕΏΓΟ ε88ὲ βοῖοϑξ, 
ἀϊεο δὐΐετη πὶ χαοὰ πιυϊδίατ ργίπηυτα τη υϊδίίοπθ, πξ ἰσϑουπι, σππὶ Ἔχ 
4 ο πιπϊδίαγ, ποπ πΐρταπι: ΒῸΠ δπΐπ ἰὰ χαρά ταπταῖατ, ἴῃ αἰγουΐσ 
ἘχιγειβογΌτΩ 6886 ἤδοαϑδε δὶ. Ῥαϊεῖ ἱξὶ τ ὀπῆς σποά τππϊδῖογ ἀϊ- 90 
Υἱεθιϊς 6996. ταοῖα δαΐετα ἀποῦπο εὐὲ ἀἰγ ἐμ: 0}119 τησάτ, ὑπο ατώδεια, 
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ταᾶο ἴετωροτε, αἴξεγο Ὑετὸ γαέοας ρατέϊππι εἰῃϑ φιοά δΌΡὶς πιοΐττα. 
γεϊαϊ οἱ ἃ ὁ τοῖΐαπι πιονεῖωγ, οἱ ὦ ὁ εἱ ὁ α τιουδβίξυγ: δίᾳπε εἷξ 
᾿Ῥατ χυΐάοπι ὦ ὦ πιοῖυϑ αἱ Ε, ρατεε γεγο ὁ ὁ τοῖς ΘΛ ἰοΐππι ἰρὶ- 
ἴασ τπιοῖυτη “2, ἱρδῖιι8 ὦ δ πιο 9 τηοϊαπη 6886 πεῦδϑδε εοξ. εἰθηῖτα 
Βος ἰρθο πιοῖα ἱπουθθίϊατ, φιῖρρθ οὰπι αἴγααυς ρᾶγς αἴτοάαε πιο- 
γεδιοτ τηοῖῃ, εἴ ΠΙᾺ} αἰΐεπο πιοῖι δεὰ ργορτιὶο πιουεαίῃγ. φαδγο ἴο- 
ἔπε πιοῖυ9 ἰοξίας εοῖ πιαρπϊτπάϊπ!ς τηοῖαδ. ρταδίεγεα εἰ τοῖα φαϊάεπι 

80 οτατί5 αἰϊςαἴπϑ δεξ ταοῖι8, τοῖτι8 δαΐοπι αἱ 2 τιοϊα9 πεᾳας ὦ ὦ πεαιιδ 
δὲ εοὶ ρατιΐα (ρᾶτδ Ἔπὶπὶ ραγιὰ9 δεὶ πιοῖυϑ, Ὠε486 4αίσαπδχα ἐστὶ Ραϊϊατ' 
Αἰἰ: ουΐα9 παπιηῦα τοῖπ8 ἰοῖις δὶ πιοῖτδ, εἰιι9 εἰ ρΡαγιϊαπι ραγῖεθ ᾿ 
δαπὶ; Ραγῖεϑ δαΐεμι ἄ 6 2 ρατοπι α ὁ ἐς εἴ ποῦ αἰϊογυπι βυπὲ τιοῖπϑς 
Ῥἰατίατα επῖπι ὍπῸ8 τποῖτδ 6456 ποῖ ροϊεβῖ), ἰοῖαε ρτοίεοϊο ὑποῖυ 
αἰ 6 ιοῖϊπε α 6 πιαρτϊττ ἀϊπῖ5 τηοῖπϑ 6ΓΙΈ, ἰπϑαρεγ δἱ ἰοϊϊπ8 ὦ ΟΦ πιᾶ- 

Ζ0ὅ φαϊτυδίηϊε ΑἸῖτι6 φυϊάαπι εἰξ τηοῖυϑ, σεῦ β' ἄ, αυίεγεμῖαγ ἃΡ 'ρβο πἰγα- 
ταπιφας ραγίϊυτω τοῖα, φαΐ ααίάεπι ἀςααδ] ει ϑγμηΐ τη νυ 4 ε εἰ 
4.7. ἀπὰς δοὶπι ππίτ8 δὲ πιοῖῃ8. 4θλγε 981] ἰοΐπιϑ 8' αὶ ταοῖυ8 ἱπ πιοῖας 
Ῥεγίυτι ἀϊνιἀεξατ, πιοῖπϑ θ᾽ ἀ τιοϊαὶ αἰ 7 εγῖξ ἀβυα]ῖϑ. δίῃ γεγο γες 
διδθίξ αἰϊψυϊὰ αἱ ὁ Δ, Εἰς πα}}ὰ5 δγὶξ πιοῖπβ, αἰ ραϊδῖ: πβῆπε βηΐμς 
τοῖϊας δα ραγέυπι, χφαία πιοίτω υπίυδ εδὲ πυ8. ἂὲ πε ςπϊφυκια 
Αἰ ἐὐδυαείαγ: οοπιίπυυϑ δηΐπὶ ποῖ σοπιϊηαογαια φαοτγηπάδιη 688 
χαοῖαϑ. δαάετα ετὶξ γαϊϊο οἴϊατη εἱ ὦ 6 Χ7 ἐχοεϑϑεγτηὶ ἴῃ αἰνιϑίοης 
χαοῖτ αὶ ἅ. υᾶτγε οἱ μος ε856 ποῦ ροϊεϑῖ, εαπάεπι αἰφὰς δοιαὶ ἐπὶ 
896 Ἰδοθδθ δϑῖ, ἤδες ἰρίτατ αἰνϊοῖο ταϊΐίοῃια ραγίϊωιμ εἰυι δὶ φυοὰ 

48 τηουείασ, δἴφας ςαίσϑιθδὲ ραγεβ 6 ἰρβατα 6886 πιθοθθ88 εϑξ. αἰΐα 
δυΐετη δδὲ ἰοπιροτῖς γαϊίοῃμθ. Ὡδπὶ ΟΌτη ΟΠ 8 τποῖτι9 ἴῃ ἰετηροτζε δἱξ 
εἰ οπιπα ἰοπιρυϑ 511 ἀἰν δι 1ἰς, τοΐποῦ ἀυΐειῃ ἰῃ ταϊποτί ἰεπιροτο βαῖ, 
Ὁτππο πνοῖτ, ὩΣ ἔδτηρδ, αἰνϊἀδίογ πδοθθ86 δϑῖ. οὕ ἃυΐεπὶ οσθπ 
ἀυοά πιογεῖιιτ, ἰῃ αἰΐφῃο Ἰιουθαῖυγ εἴ ᾿επιρογο αἰΐφυο, πιο δἰ ϊσαας 
1οΌυ95 δἷξ πιοΐυ9, φαϑάδπι 6886 αἀἰνίδίομεϑ οἱ ἰδιηρογ οἱ χποῖυς εἰ ἱρ- 
εἶπε πιογοτί, οἱ δὶυβ φυοά πιονεοῖατ, εἰ δἰ ἰῇ 410 69ὶ Ἰηοῖυιδ, Ὠδο 6386 
εϑξ. τδγυπὶ ΠΟῚ ΟΠ ΠΣ ΌτΩ 9,116 Γ ἴπ φαῖθὰδ 688 τιοῖυδ, δε φημκπεὶ- 
τλιῖϑ χυϊάτιν μϑν δο, "8 ] 118 υεγοὸ ρὲγ δοςίἀδπϑ. δοοϊρίδἴωσ εηἰπὶ 

20 ἴετηρὰϑ ἱπ 41Ὸ φυϊρρίδτη Ἱπουδίοσ, εἴ δῖ ἐ, εἰ πωιυοῖπο εἶνε δι δἱ ἰφϊτα 
ἴῃ ἰοῖο Ἰεπιροτε τιοΐϊωιη δῖ, ἴῃ {11 ἀϊπιϊάϊο χποῖὰ πηΐπογα δϑὶ πῖο- 
ἴαπι. 400 ταγβὺς ἀἰϊνίδο, τηΐπογε τηοῖα γτιγβῃϑ εδὶ τηοϊαιῃ; εἰ εἰς 
ΘΟΙΏΡΕΓ τποῖτιϑ ἀϊντἀδἴατ, πὲ ἰδιηρας. δἰ πη}}} πιοάο εἱ πιοῖιῖ9 εδὲ ἀϊνὶ- 
εἴρια, εἴ ἰοτπραϑ 6δὲ ἀἰν 5181} 6. δὶ διΐτη ἴοῖο τοῖα ἰοῖο ἴῃ ἰεροτο 
τοοΐοτο οδὲ, αἀἰϊηϊἴο ἰῃ ἀϊτηϊἀϊο δὲ τηΐπογε γυγϑθυδ ἴῃ πΐθοσο δϑὲ τη0- 
τατα. ἰρϑυπι φποαυς τρουογὶ Ἰποάο ἀϊνίἀειατ εοήεπι. εἰξ ἐπὶιη ἰρϑυπι 
ΥΠΟΥΘΥῚ δ᾽ ἰῃ ἀἰπηϊάϊο ἰφίτατ πιοῖυϑ τοΐπο8 εγὶϊ ἰοῖο, εἰ ἱπ ἀϊιηϊἀϊο 
ΤΏΓρΩ9 αἰπιϊαϊ!; δὲ ἰἴᾶ δεπιρεῦ ἀἰνϊἀεῖατ. ἰἰρεὶ δῖλαπι ἰρϑδαπι πιουοσὶ, 

80 αυοὰ εδῖ ρατγιΐβ πίγίυδηιθε πιοῖπ 4 6 εἰ 6} ἀεϑίβπδηάο, ἱοΐαμι ᾿στιυδ 
ἀϊξετα 6886. Ὠδπὶ δἱ 91ῖ αἰϊα, ρίαγα πποῖι9 εἰθϑάθπι δγυηὲ πίον γί, 
δἰοαὶ οἱ πιοΐππι ἰῃ τποῖαϑ ρᾶιτϊυπι ρτῖι8 οϑθπαϊπιις ἀἰν δι ΒῚ! πὶ 6686. 
διοοπηπιοάαΐυτη δηΐπι ἰρευπι πιουεεὶ ραγί αἰγίᾳφαε πιοίυ5, ςοπτϊήπαχα 
τοίΐσνη δίς διῃ! τοῦ Ἰοηρίταάο, εἰ οσμης ἰά οπιηῖπο ἰὼ 400 Αἱ τηυϊα- 
ἴἴο, ἀϊνὶδι:01}ς ἀειποπσίγαθιαγ. αἱ δἱ φυδεάαπι ρεὲῖ δςοίἀδιδβ ἀϊνὶδὶ- 
Βιϊα δυπῖ, ῥγορίεγεα χυοά ἰὰ φυοὰ πιυϊαϊυγ εδὲ ἀϊνὶδ: 0116 (ηδπι 5ἱ 

δ Ὀπυπὶ αἰνϊάδϊυτ, οἰπηΐα ἀἰντάθηϊαγ), διπιι ἴὸτ 5666 παρερυπὶ μδος 
οπιηΐα, ᾿πβηιιοπΐα οἰϊαπι ἀἴψυς ΟΡ ροϑβίτὶ γαϊίοπθ. ἃὉ δὸ διυῖΐεπι πιᾶ- 
χαἰπις φυοὰ πιυϊδίατ, μος 68: ϑεουίαπι, οπιΐα ἐπ αιαιη ἀν! ἰηβηϊτδ- 
{πε 6686: σοπίϊπαο επἰπὶ εἰ ΄συοά πιυϊδίητ, ἀἰν δι 1] 1185 ἂς ἰμβηϊῃο 
ἴμδεξ. αἰν δ ]ἰτα6 ἐρίτασ ῥσίαθ εϑὲ ἀδυιουϑιγαῖδ, ἱπβη ο ἀπέθτι ἴῃ. 
δεσαδηιθυ ἱπποϊδδςεξ. 

5. Οὔπι δὐυΐεπι οπιπς 4υοά πιυϊλῖυσ ὁ σαοάδια ἱπ φυοάάαπι 
σαυϊεῖϊαγ, ἰρϑὺπι πιαίαϊαπι, οὔτι ργίπιο τμυϊαϊθτα δϑῖ, ἴῃ 60 6886 ἴῃ 
αποά εεἰ πιαϊλῖαμι Ὠδοα886 δδὲ. ἰὰ δηὶπι φυοά πιιξαῖατ, αχὶς ΔΒ εὸ 

10 εχ 400 πιυϊαῖοτ, αὐξ ἰρϑυτι γε] παυϊθ, αἴφαι! δὺὶ ἰάθτα εϑὲ τιυϊδγὶ δἷ- 
4πε τεϊϊπαθεγε, δυὶ δεφυϊζογ τεϊϊηφυογε χοίάεπι τπυϊατγί, τε] αΐθ56 
δμπίδιι 6886 πιαίδίιπι : Πᾶτη δὰ ὈϊΓα]Ὸ 6 δἰ πηι τετ δὲ παρ εῖ αἰγαν4μθ. 
οὐπὶ ἰξίτγ ἀπὰ πιατι]οΠατη δἷξ δὰ οὐΐπ5 ἰδγσηίπὶ σοηϊγαἀἰςϊοτγίαιη 58- 
Βευπὶ ορροϑίτοπειι, ραῖεῖ, ςαπὶ τηηϊδίαιη εδὲ αιρρίαπι ἴὰ ἰὰ συοὰ 
εεἴ εχ εο φυοά Παυά ε68ῖ, ἰά ἰαπι 'ρδατι, φαοὰ Παυὰ εεῖ, το]! 4υ 856; 
400 Βὲ υἱ εἰϊ ἴῃ ἐο φαοά 6δξ. ὁπιῦς πᾶπισυς αᾳυοάνϊε δι 6886 δαΐ 
ὭΟΘΏ 6888 Ππαρα886 δεῖ. ραᾶϊεῖ ἰδ! ΠΣ Ἰρϑάτῃ τπαϊαῖαπι δά τηυϊδίίοη 6, 
οὐΐτς τεγτηϊηὶ σοπιγαβίοϊοτγίατε δὰ εὰ πὶ ΟρΡοϑβιτοπδιη, ἰπ 60 6886 ἰἢ 

οἀ δδὶ τυπϊδίατα. αυο ἀεὶ ἴῃ μᾶς ἰΐὰ δϑὲ, εἰ ἴῃ ςείογι ἴξὰ δγίξ: δἰπιῖς- 
Ἰἰῖος εΐτα ἐμ Ὧπὰ Εἰ ἰῃ φεἴογίς Βοο δέδε Βαβεῖ. ργαδίοσει δὶ φυᾶθαὰθ 

ῬΗΥΘΙΟΛῈ ΑὐΒΘΟΑΌΙΤΛΤΙΟΝΙΒ ΥἹ, 

δυταδίατ, μος οἴϊατῃ ἴῃ πηϊνεγεῖδ 6έ88 Ῥα δἰ ξ, εἱ ἱροῦ ταπέδζασα δΙῖ- τὸ 
φαδὶ δὰϊ ἰὰ δἰίψιο 6986 πεοδϑθ εξ. παουίΐαια επΐπι ἰά ὁ Ζιο δῇ 
πιαϊαίατι το] ϊααιὶ, αἰχαα ἰρϑαπα αἰϊςυ δὶ ερ86 πθοθδβ8 δὲ, δὰξ ἔπι μος 
ετῖξ δυϊ ἴῃ αἰῖο, δ εἱ 'π δῖο, οἱ ἴὰ ὃ» ἰά χαοάᾷ ἴπ ἰρβῦιῃ ὁ εβξ του. 
ἴαϊῃ, Τγδυδ ἴῃ ὅ πππίδιυτ ἐχ δ. Ἰρδίτη παπίαπα αὶ βοὴ ἐσγαῖ 1ρϑὶ σὺ» 
Βδεγεὴς ὃ: τουϊδῖο δαῖτα σουπυλ εδὲ. 400 Αὲ πὲ ἱρδαπι πιὸ ἑδίαπι, 
οὔπε 6ϑὲ τηυϊαϊιη, αὐ 14 τιυϊεῖττ χαρὰ 6δὲ χαπίδξαπι; ασυοὰ δ οτὶ π6- 
φυϊ. ἰά οὔρο φποά εδὶ πιαϊδῖπτη, 'ἴπ δῸ 6886 ἱπ πο οδὲ τυϊδίαμα 
Ὠδοθ886 6ξῖ. μαϊεὶ ᾿ρίταν εἴ ἰρϑύχα ἑδοίπτα απ 6666, οτα ἐαοΐττη δε, 
εἴ ἰρδυπι οογιπιρίαπι ἰὰπα πομ 6,86, οαπι ὩΟῚ Θδῖ ςογΓῃρίωτα. Βοῦ 
δπηΐπη εἰ δὶ ἀς οπιπὶ τιυϊδίίομο οδὲ ἀϊοΐππι, πιαχίτηθ ἰδιπ θη ἰπ δὰ ἀΐ- 
Ἰυοϊάυπι ε8ὲ οαΐας εγταῖαὶ ςοπ γα ἀϊοϊογίασῃ δθευηὶ ορροεϊτίοηειι, 5 
Ῥαϊεῖ ἰρίξαγ ἱρδατα τρυϊδίοπι ἱπ δῸ 6886 ἴῃ φαοὰ δεῖ τπυϊαζοχα, κὰκ 
τηυϊαϊιπι εϑὲ ρτίτιο. ἰὰ δαϊθμι ἰῃ 4πὸ ρτίπιο σουὶρρίαπι δὲ τημύδηυπ, 
ἱπάϊνϊἀυππι εθ8εὲ πδοαϑ8ε εξ. αἴασας ἰὰ ἀϊςο ρείταυτα, χιοά πο εχ 
60 εεὶ ἴ4]ε, χφαία αἰϊᾳυϊὰ ἱροὶαα δδὲ ἐδϊ6. οἷξ οηΐπι ἀϊνίιθ1]ς Ἀθεήϊ 
ὦ ο ἀεεϊρπαῖυπι, αἴφαε ἀϊνιϑατῃ ἴα ὅ. οἱ ἰρίζαν ἰπ ὦ ὃ δὺξ ταγϑο ὰ 
ὦ ὁ εβὶ πιπϊαῖυτι, ποπ ἰπ ἱρδοὸ ρτίσηο 40 6 6δϑὲ τηπίδίατῃ : δίῃ ἵπὶ αἴτο- 
486 χιπίδῖατ (ἴῃ αἴτοατα δαΐῃ δαξ πιαϊαιοτι 6886 δοϊ τηυϊδτὶ πέςεθθε ΖΒ 
ε51), εἴ ἰῃ τοῖο φᾶς πισταίατ. αἵ τυυἰαϊωτι 6686 ΔΩΡρομεθδῖασ. εαάδαι 
εϑὶ ταῖίο δὶ ἱπ ἃ ΊΕΡΟ πιαϊδίατ, ἴῃ Αἰΐογο δδὲ πιθιδϊοχω. ογιῖ ς εἶσαι χυϊᾷ 
Ρτα Ρτίταο. φύγε ποῦ εγὶς ἰὰ ἀἰνιὶθ1}ς, ἴῃ φαο δεὶ πιαϊαἴππν. ραϊεῖ 
Ἰριτατ ἴῶτι ςοττυρίατη 4πᾶτη βοηδγδίαπι ἴῃ ἱπάϊνϊ ἀπο ςοΥστρἴαχη δ:98 
ἃς βεπετγαῖυτα. Ὀ᾽ίατίαπι δυΐεπι ἀϊοϊταγ ἰὰ ἴῃ πο ργίτιο χαϊρρίαῃι 
εβἴ πιυϊδίαπι. ὯΠΟ πιοάο, 'ἱπ 400 ῥτίπιο βηϊξα τπαϊδο δῖ: ἴαπις δὶς 
σεγε ἀϊςειε Ἰίςεὶ μ]υὰ 6886 τηυϊδίασν. δἰΐεσο, ἴῃ 480 ρυΐσωο τωσῇ 
«οορίξ ἰὰ ἰρίτατ φαοά ἐπ κπε πιυϊαϊϊουὶδ ἀϊοίτατ, ᾿γίπναπι δϑς υεγο- ὦ 
4πε ἀἰϊοϊϊυγ 6856. πᾶτ εἰ Αϊ πὲ Βηϊδίιγ ἰδπάετι τηυϊαῖο; δὲ δε ἐσ 
ἴι2. βηΐδνε τπυϊδιίοηΐθ, ἀπθτὰ ἴδπὶ εἰ οδιθῃἀἰπιαϑ ἱπάἰν θ᾽ θτὼ ἐμ, 
Ῥτορίεγθα φυοά πἰεπιατα εδὲ. αἱ φυοά ἴῃ ρτγίποῖρίο τυϊδεϊοηΐο ἀϊες 
ἴμτη ῬὈτίπηστι ἰὰ οτηπὶπο πο δῖ. πο δϑξ δυΐπ πισϊδτϊο τς ῥτίηο- 
Ρίανη, πες ἰά ἵπ 4πο Ρτίιπο τεπιροσῖδ τη ταραῖατγ. εἷϊξ επΐτον ργπηπτα 
α 4. Ἀος ἰρίϊατ ἰη ἀἰνὶ εἰ 1]ς φυίάθπι ποῃ εοῖ: αοοίἀδξ δαΐχω αὶ εἰπὶ 
Βαδγεπεῖδ ἴρβα πιπς, Ῥγαθῖγεα οἱ ἷπ Δ ὦ Ἰεηρογα ἴοῖο ψαϊρικὶϊ 
(ροπαίας δηΐτη ἱπ 1110 αυΐεεοεγε), ἰῃ ὦ χαοηπε φαϊεϑεὶς: δαγε αἵ 
ἰρϑαπι ὦ αἱ ραγίίβυε ναςεῖ, οἰπιαὶ χαϊεδοεῖ αἰχαθ οτὶξ τιυιξδίωτα. ἴῃ ὦ Ὁ 
πδπιηας 4αιεϑοἶτ, ἴπ αἱ γβιρ τηυαϊατα δδξ, οπαι δαΐοτα Ὡοη ἷξ ρᾶτῦ- 
Βα: νᾳοδησ, ἀϊν δι θι]ς πξςερεα δφὲ 6686, αἴφαβ ἰῃ ἀαανΐδ οἷπε Ῥατῖς 
πιαϊαῖυτα 6856. εἰεηὶπι ὦ αἱ ἀἰνίεἰον δἷ ἴῃ πϑαῖγα υϊάδτη ραγίς τιαῖ- 
ἴσια ἐ5ϊ, π6 ἷπ ἴοῖο φυϊάδπι πππίδιαπηι δὲ; δἴῃ ἰῇ διῦθαθπα σπαταῖῦτ, 
ἴα τοῖο φαοῆπε τπαϊαϊαγ. φυοάοὶ ἰῃ ἀἰτοσὰ δϑὲ πηυϊδῖαση, ποη ἴῃ Ἰοίο 
ῬΥμαο πιιϊδίαμη 6δὲ. 4υᾶγο ἤθοαθθδα δὲ ἰῃ σΖυδοῦπαπο 6586 πὰ ἐδίαγα. 
Ραϊδὶ ἰρίϊυγ ποῦ 6886 ἰὰ ἱπ 400 ρτίχππο πιυξδίθπι δεί, φαίρρε εχ ἐΣ- 
τἱδίοπαϑ δίπι ἰθβπίϊας. αἵ γεγο πες ἱρεῖα τπυϊαῖὶ αυϊςχααπι ετὶς Ὁτῖ- 
τηῦϊπ, φαοα εδὺ τηυϊδίητα, δἰὲ δηΐνη ἱρδῖτι αἱ Χ' πιαϊαλτοτο ρτϊπιατει ΡΝ 

. βδτῃ οὐπης απο τηυϊδῖητ, ἀδπιοηδιγαϊατα 6δὶ ἀϊν δἰ διϊα 6586. τδαιρῶ 3 
δυΐετη ἰῃ 400 αἴ β' τπυϊδίυτη εδὶ, οἷς ὦ ᾧ. εἱ ἰρίτατ ἴα 1110 τοῖο ἴρεμαι 
ὦ Β' εοῖ ταυϊδῖπαι, ἰῃ ἀϊχηϊάϊο τηΐπας ἔαὶς τιπιαῖθπι, εἴ ργὶαδ 1ρώ0 48, 
εἰ μος τατραδ δἰϊα ἃ ῥγῖαϑ, δὲ εἰς δεῖηρεσ, φαδγε Ὡ181] δὶς εἴπ χυοὰ 
ται ϊαϊατγ, 4ηοα ῥτίπιαμι ε8ὲ τηπίδιυτα, ραῖος ἰφίτας χ ᾿ΐϑοθ 4αδθ 
αἰχίηνιδ, ἢδα0ε εἰαα 4υοἀά τοσϊαῖατ, πεσας τεϊῃροσῖδ ἴθ 400 παοϊδϊοτγ, 
Ρτίπηινη ἃ ηυἱὰ 6586, ἰρϑυπι δυΐεπι ἥὰο ταυϊαῖαγ, ποῦ δοάδεν πιοὰο ὃ 
4656 ΒαΡΘΡΙς ἔγία παιηηηα 6866 ἀϊοπηΐηγ ἰὼ ἱρδᾶ πιαϊδείοπα, 14 φιοᾷ 
τηυϊαίατ, εἰ ἰὰ ἴῃ φαοά, δἴᾳφας ἰά 4πο τπυϊδῖαγ, αὐ Βοπιοὸ τδτηρὺς ἂἵ- 
{8 ΔΙΡεάο. βότπο ἰρίϊηγ ἃς ἱδιιρυβ ἀΐνιθ θη] δαπε: 964 46 αἰβδ- 
πε δδὲ αἰΐα γαιϊο. αἰαὶ ἰδηιδὴ ρδὲσ δοοίἀθπβ οιηηία ἀἰνιϑὶ Β111α δαμξ, 

ουΐ πᾶπιαης αἰθεὰο γε] φυδίἰδ6 δοοῖαϊι, ἰά δὲ ἀϊν 8116. πται 6. 
πὸ ἷπ Βῖδ εγὶξ ρυίπιατη, φυλα ΡῈγ δὲ εἴ πο Ῥόγ δοοϊάθῃβ αἀϊςσυηῖαν 

ἀἰνιϑι 11, φαα!δα ϑαπὶ τηδρηιταἀΐηε5 'ρεᾶθ. δἰξ επί ποῖα ὦ δ, 
τλοῦπι εχ ὁ" ἴῃ 6 ρτίπνυτη, ἰρίταγ οἱ ἰηἀϊν δ: 8116 δἷξ ἔρϑαπι ὦ 5, ρατῖε 
ταρδηϑ δὶς ἤξεγεηβ ραγῖε υοϑαῖὶ; δἷη ἀἰνβι 0116, οτίς αἰϊφειϊ ἃ ἴρ60 δ 
Ρτὶαϑ, ἴπ φιοή δϑὲ τυυϊαίυτη, δὲ 110 ταγδυς ἃ]υ ἀ ρῥτίαϑ, εἰ εἷς δειηρεῖς 
Ὀυπαθάτη δπίπι ἀἰνίδιο ἀδβοῖς, χθαγε ποῦ οτὶϊ φυϊοφυδιι ᾿τίπγαι, 
ἴῃ φυοά εδὶ τηαϊλίωπι. δἰ 16 τας δ696 μαθεῖ εἰ ἴῃ φυαπεταιῖς τοῦν 
ἰδοπε: πατὰ εἴ μᾶδο ἐπ οοπεππο δὲ ρᾳϊεὶ ἰρίϊατ ἴπ 8010 φιδλιϊαῖν 
τροῖα ἈΕῚ 86 ἱπάϊνἰβ: 8116 6886 ροδ86. 

6. Ουπι δυῖΐεπι οσππε αυοά πππίαϊοσ ἴῃ ἸοτρΟτα τπυΐξ τα, τοῦ» 
ἴασί σέγοὸ ἴπ ἔδωροτς (ἰοαίωυτ εἰ τξ ἴῃ Ῥγῖπο εἴ αἱ μετ αἰϊαὰ, υο 



ΡΗΥΒΙΟΛΔῈ Αὐϑουῦυ ΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹ. 
Ῥλεῖο ἴῃ δβῶο προϊδγὶ ἀΐοιίατ, φοΐα τοηϊδίηγ ἱπ ἀϊε, ἑὰ διε χφαοὰ 
τηθίδα, ἰπ ηδοσθ4ι6 δ ἰϑχαροζὶθ μδεὶθ. πιθζαγι, ὅπ. 4.0 ρεύτρα 
πιυϊδτατ, πεοϑοϑῈ οὐ. ἰἃ ἴϊὰ 6486, ρϑῖεϊ χυΐάειν εἰ εχ ἀδβηϊίοπο 
ἐροΐαϑ ργίπιὶ (δἷς εὐΐπι ἱρδυπι ἀπῖδα ἀεβυΐειαπιι5λ, ραῖθ δὶ δυΐεπι εἴ 
ἂχ Αἰδος πᾶς ἀείποερε ἀϊςειπμδ. δἱξ δηΐῃ ἴειραϑθ ὦ ὦᾧ ἴῃ 400 4π1ρΡ- 
Ῥίδαι ρτίηπο πιουεΐωγ; δίαπε σὰπι οπππε ἰϑιῃρὺ δἷϊ ἀἰν δὶ θ1]ς, αἰν!- 
ἀλίησ ἴθ δ. ἰῃ ἰδίωρογε ἱφξίϊησ ἃ α Ἱπουδίυσ δαὶ ποῦ στωουεΐυσγ; εὲ 
δοάετο Ἰωοάο γωγϑυδ ἴῃ ἶρ80 6 ὦ. δἱ ἰβέϊασ πδυῖγα, ἐπ ραγίθ τπουείαγ, 

80 ἰὰ τοῖο 4υϊεϑοῖτ: ἐπιροδιὶ θα 68: δπὶπὶ που δγὶ, δὶ πΌ]ἶα ἴῃ ρατγίς εἰμϑ 
ουδδίωσ. εἷῃ ἴῃ αἰΐδγα ἰδπίσηι πιου ἔτ, ΠΟ ἴῃ ὦ ὦ τειηροτα ρτίπισ 
πιοτείωτ: ρὲ αἰϊυά δηΐμπι ἰπ 'ρ80 ταουθίπγ. δγζα ἰὼ φυδουπῆυδ ρᾶτία 
{επιροτγίϑ νου φαῖοῦ πεοδδδε δοῖ. μος δυΐεπὶ ἀδιποπϑέγαῖο, ραϊεῖ οπιπδ 
4πιοά τωουείηγ ρτὶμ8 πεοθεδᾶγίο τϑοϊαιη 6386. Πδτὴ οἱ ἴῃ ὦ ὦ ἰξιροτγβ 
Ῥεπιο μετ "8 ϑραϊίσι φυ!ρρίαπι πιοϊανη οδὲ, ἰὴ συοά αεαιὰ ςε]εγίς 
116 χπουδίαγ δἰιπη]ηι6 Ἰποορὶξ, Ρ6Γ αἰ! ἀἰαπι ἴῃ αἀἰταϊάϊο ἐεπιροτὶα 
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ξλεΐατο ε8ε: δεὲ επίτο οτοηῖδ ταδρηϊταδὸ στηπεχαε ἔδπιραϑ ἀϊ τὶ δἰ δὲ 16 
δεΏρεγ; 4φθδγα ἰπ αποσῦπαυε 411, ποη εσίϊ ἴῃ ἰἴο αἰ ρτίπιο. 

Ῥ 7. Οὐ δυΐθαι οτοπὸ φυοά τηονεῖατ, ἰῃ ἴδιρογε τηουθδίησ, ἢ 
Τοδίογεαια τηδίογοτι τηλρηϊπὐΐπδη; ἰγαπϑεαῖ, ἤασὶ ποῦ ροῖοεῖ πὲ 
ταδρη ἀπο πὶ ἱπβπίϊο ἰπ ἔεπιροτε ἰγβηδεαὶ φαϊςαυδπι βηΐταιη, πιοὰρ 
ΟΠ ῥὲΓ ἴρδϑιι δαπάξιῃ βειπραγ, βες ρεσ δἰίψπδμ οἷ ραιίεπι, δε 
Ρετ ἰοίωχα ἰοῖο 1π ἰδιῶρογε πιουδαῖωγ. ραϊεῖ ἱρίτυτ οἱ απὶρρίατη δου 
τλουεδίωτ οοἰογηδῖθ, πδςοθδε 6886 ἢΠηϊΐατη πιαρπίτηϊποιπ {Ππ4| πιο 
ἔπ ἰεῆροτγα Ρεγιγδηβίγε. ϑιιπηρία πδτπατια ρϑι1α 418ὲ ποηϑυγαυθγὶξ 

ἰοίδπι, ᾽πὶ ἴοὶ δοιαὶ θθ8 ἐαπιρογίρας φιοὶ ϑαπὲ ταϑρτϊ τυ ϊμἷα ρατῖεα, 
τοίδνα ἰΠ]απὶ ργοίδοϊο πιδρυϊ ἀπ επὶ ρεγ γα δῖ. ἀυᾶγε ουτῃ φήδα 80 
ύδεχυς βηΣῖδε σἷξ φυδπιιαιῖδ, εἴ οπιπόδ παν ετο δίηϊ Ἀπίϊδο, ᾿ειηρὺ8 
εἰΐαπι ἰρϑαπὶ βηϊτυπι εὐῖς. ἰδπέυτα δπΐπη τοῖο δγίξ, φαμπίυσα οϑὲ 
ἰεταραδ ραν15 ἴοιϊεθ γερθιϊιπι, φιοὶ ϑαπὶ πιὰ βτι τυ ϊπἰα ρατίθ8, πἰ8}} 
δαΐειη ἰπίεγεδὲ δἱ δὶ πο δϑαῃᾶ ςεϊογίἑδϊε τηουείῃγ. οἷϊ επΐτπὸ ϑραιπ πο 

237 εὐξ πιοῖστ. αποίϑὶ ἰὰ ἴδιωροτγο ἱπ εοάδιν τνοῖμμι δὲὲ ρδῪ τηβία- ἀαίάεπι α ὦ βηϊϊυν, χιοά ἰμβηΐτο ἰπ ἔεπιρογε ρεγιγαπαί τίς: ἔοπι ρὼ8 238 
ἀϊπεπι αἰϊᾳῦδπι, εἰ αἰϊεγατι ρὲγ δαπάδι Ὡξοῦϑ88 δϑὶ 6386 Ἰϑοῖυτα, 
θαγο πιοίμπι εοὶ 1ἀ, οἷ ἀϊχίπιηϑ, φποά πιογεΐῃσ. ρτγαδίογε 81 ἴα 
4 ὦ τοῖο νεὶ φυουΐβ οπιμΐμο ἰδιηρογα ργορίεγεα τηοΐυτῃ ἀϊεϊπιυδ 
φαϊρρίαπι ε8ε6 φυοά ἰροίτα αἰτίπιπιι παπς δος ρίπιις (14 ε8ὲ επίτιὶ 
φιοά ἰεγιπίηδῇ, αἴφῃς ἰπετ ᾿ρεῶ πυῃς Ξε ρ6Γ δϑὲ ᾿θταρι5), ἱπ ςεϊογὶϑ 
δἰΐλια αἰ} πιοάο παοΐπτα 6456 ἀϊοείατ. ἀἰτα! ἀἢ δαΐεσα οχίγοιυτι 
Θ᾽ ἰρθὰ ἀἰϊνίεἷο. ἀυαγε εἰ ἐπ ἀϊπιϊἀϊο πιοίησα ογὶξ δὲ ἰη φυβοῦπαυθ 
ΟὔλπιπΟ Ραγίς: δειπρεῦ δηὶπι Ρ6Γ ἀἰνίμϊοησπι σοπίϊπμο ἐοπιρα8 ἂν 

10 ἰρδῖδ πσὴς ἱετπαιβαϊυπι ουδαϊξ ποιοὶ οπῖπθ ἰεηρη εοὶ ἀϊν δ! 6, 
εἰ ἰά φυοά εεἰ ἰδΐεγ πυης ἴρδα, ᾿ειηρας 6ϑὲ, υἱἱ ἀϊχηπιαα, οπιπε φυοά 
τουϊκίυτ ἰπβπῖι168 6ϑὲ τηπϊδίατι. ργαείογεα δἱ ἰά ἠποά ςοπεπαε τὰς 
τδιυ εἴ ποῦ εϑῖ σογγυρῖιπι πεάυς οὐϑϑανὶξ ἃ χμβοΐα, δαῖ πιρϊατὶ δαξ 
6556 πλοϊδίωπι ἰπ Πυοουθῃ 4:6 παοθόδα δϑῖ, αἱ πιυϊεῖογ δαΐοπι ἰῃ ἴρ90 
βᾶπο βετὶ ποφυΐῖ, ἴθ φποουηαπε ἰδπροτὶβ ρυποῖο τα υϊδίαιη 511 ἰρϑυτα 
Ὠεοα886 ο8ῖ. ΠθλΓα δὶ ἐδιῃιροτὶβ ραποία βἰπὶ ἰῃ βηϊϊα, οπιτε πἰπίγαπι 
4υοά πιυίαιυτ, ἱπβηΐιεθ δϑὲ πναιδίατῃ. πον βοίαπι δαΐεπι ἰὰ φαοά 
Βιυϊδ[ΟΓ, ποοεῖ86 δϑὶ 6986 ἱπυϊδίαπι, 864 δἔϊδη ἰρθαιπ τπσϊδίωπι ργὶυδ 
τουϊεῖυγ πδςοε886 δὲ. ΟἸ)6 πϑμιαι8 4ιιοά ἐσ φυορίαπι ἰῃ ππὲρρίαπα 

40 εοἱ τπυϊδίαπι, ἴῃ ἰστηρογα δϑὲ τπϊδίῃπι, οἷς δηΐμη ἴθ 'ρ80 πυπο εχ ( 
παιοϊδίατη ἴῃ ὦ: ἴῃ εοάετα ἱκίϊογ πυης ἰὰ 400 εϑῖ, ἰπ ὦ πιπίδίατα ποὰ 
εἰ. πάτα εἰ 'π ὦ εἰ ἴῃ ὦ διπὰὶ δγὶϊ: ἰρϑυπη παῦαδ πισϊδίαπι ΠΟῺ 
διϑὲ ἴῃ μος ἶρ50, οὐτὰ δϑὲ ποιϊαίμ τη, ἀπῖθα ἀεπιοποϊγαυϊμνοδ. χυοάεὶ 
ἦπ ἰΐο οἱϊ πιοϊδιμων, ἱπῖεγ {16 ῥγοίεοϊο ταεάϊωτα δαιριδ εγὶξ: πο 
δύπὶ εὐ Βδογεπιΐα ἰρϑα ᾿επιρογὶδ ρυποίδ. συλ ἰκίτυγ ἴῃ ἔδηρογα 
δἰϊ πιαϊδίυνη, ἔοπιρα5 πίει οὔατα δἱξ ἀν ϑι 0116, ᾽πὶ ἀἰπηίἀϊο πιυϊδῖατα 
691, εἰ ἰὰ ἀϊπῖα!! εἰμ! {ἰο γαγϑυ, εἰ δἷς δεπιρογ αυᾶγε δηΐθα ταϊα- 
Ῥαΐωγ, ρτγδείογεα ἰὰ φαοάὰ ἀϊείυση δϑὲ, ἰη τπδρηϊ με πα τααρὶβ εδὲ 

80 ταδηϊςεϑέϊηι, ργορίεγθα φαοά πιδρηϊϊαο οοπιϊπαιπι θδὲ, ἴῃ θὰ πια- 
ταῖν 1ά αιοά τπυϊδῖωγ. δἰϊ επὶτὰ δα α υϊρρίαιη πιπιαῖαιπ ἴῃ «. δὲ 
ἱρίτογ ὁ εἰ πεν δἰ δῖ} 6 οἷς, ραγιθαδ γαρααιὶ ραγιῖθα8 ναςδπ5 Βδογεθίξ, 
αοάεὶ ἰὰ βοτὶ πεφυθαῖ, πηβάϊινπν ᾿ρϑαιη τππαρηϊπαϊπϑιῃ 6886 πθοῦ5δ6 
εεὶ, ἀἰν δι μι] χιε 6586 ἴπ ἰη βπιϊας χιᾶγε ρτυ ἴῃ {114 τπυϊαίατ. οτπῆθ 
Ἔσρο πιυΐϊδίατι ργυ8 πιηίδιϊ ἤδοδ8δὲ δὲ. δαάεπι δϑὶ δπιπ εἴ ἴῃ ἤῖϑοα 

δ ἄυδε Ὡοπ οομἔϊπιια δηπὶ ἀειποποίγαιίο, αἰ ἰπ σοπέγαγιι οἱ ἴῃ μἶδος 
ἥτδε οσοπιγδϊοϊοτγίαπι δαρευπὶ ορροδιπομοῖα. δυπίθιμα8. επἰπὶ ἰά 
τεπιρὺς ἴῃ 400 εϑὲ πιαϊαἴππι, οἰ εδάεπι ταγϑη ἀϊςειπα8. αυᾶγε τηῦ- 
{εῖϊατ ἰρϑυιη πηι τίσι, εἰ πιυϊδίητι δῖ ἰὰ φυοά πποϊαϊωγ, πϑοθά86 δεῖ. 
δίᾳις πιυΐϊδιὶ ργὶῃ8 δϑὶ 1ρ80 τηυϊδίαιπ 6856, Θὲ τηπιδιιιπ 6886 ἱρ8σ 
τααϊδγι: δὲ πυπαιᾶιῃ ΡΥ ΠΠΌτη βυμῃοῖηγ. οᾶυδϑα δυΐεπι ᾿εΐας εδὲ ρᾶγ- 
τἰδια5. νασᾶπϑ ποῖ δέϑ8 σας ραγερυ5 Βάθγεπδ: ἱπ μη υπι  δὐΐπι 
ἵρϑα ἀἰνίοϊο μγοβεϊϑοιανγ, οἱ ἴῃ ογαϑοθηίθυς ἃς ἀδον ϑοδθα ἴη- 

10 ποτὶ {πεῖς Ἰσεξ. χακα οὐπὰ 118 δἰπξ, ραϊεὶ πξοδβϑα 658ὲ εἰ ἰά φυοά 
φεἰ ἰχεῖυπι, βετὶ ργίμ, εἰ 1ὰ φαοά βὲ, ἀρῖδα (δεΐατη 6886, ταοῦο αἰνὶ- 
δἰ 1118 αἴφας σοηιπυα οἰπξ. ΠΟ ἰδιπεπ 8επιρεγ αυοά Κὲ, ἴδοιεπι εδὲ 
Ῥιΐαβ, δεά ἱπιθγίμπι αἰϊυα οδὰ {Πὰς αἰϊφυϊᾷ, αὐ ἱπ αβάϊθας ἴμπάα- 
τωθηΐωχα. ἰοῦ Ἀὲ εξ ἴἢ 60 πο] σοιτυπιρίτατ εἰ σοτταρίο : ἱπαϑὲ 
δηλ εἷ φιοὰ Βὲ, εἴ εἰ φποά οοττιμπρίτητ, ἱπβηϊῖο φυδεάατι, φυῖρρε 
ἐπι οοπίπιπι δἱϊ υἱγυπιιιθ, εἰ ἱπιροσδίμιϊε δϑὶ αἷὲ πονὶ πὸπ 
ζασίαπι Δ] 4υϊ4, δαὶ ἰδοίαπι 6856 ἤου βδῃ9 ΑἸἰϊφυϊά, διγα το δὲ ἰπὰ 
ἦρδο σοτγγυσηρὶ δῖῃ8 ΠΟΓΓΏΡἰυ 6686: δΕΙΏΡΕΓ Επὶπι σοΓΓΩρέιπι ο886 

δωϊεςοάϊ! ςσοττυπιρὶ, εἰ φογγαπιρὶ σοτγυρίυτη 6556. ραϊεὶ ἰρίτατ, 
00 ηποὰ εἰ ἰλεΐυτι, ἰὰ ρῥτγίας περδῖβα οβ886 βεσὶ, εἰ ἰὰ ᾳαοὰ βὲ, δεΐεα 

- δαϊοιη ἱπβηίΐταιη ο εἰ. οἱ ἱρίτυτ ρὲγ ῥτίογθτω δἰίαπι αἰϊα ραγίε πποΐμτα 
8686 πέροεδὲ δϑὲ, ραϊεὶϊ ἰ ργίογα ἰδιπροτγὶϑ ρατίθ ροείογίογίνο δ]ῖαπε 
ΑἸἰΐλτανε ρεγέξωπβίνι8δε: ΘΕ ΠΊΡ ΙΓ ΘΠτ πηδίογα ἐπ ἰδιιροτγα ρῈΓ δἰ ἴϑμη 
τοοΐυτα ογὶϊ. ἰάατια πο πιϊπυϑ βοῖ, εἶνε ἀδαιὰ ἶσα ποῦ ἀεαυᾶ ςεἶε- 
τιϊαῖθ ππαιοίωγ, δὲ δἰνα ἱπιθηδαίπτ τποῖτι5 δἰνς σϑιη  ἰδίωυγ δἶνε ἴῃ 
εοάεπι ρεγοίοϊαϊ. δεοὶρίδίωγ ἰίαφας ραγ8 αἰἴΐφυα ϑραι ἢ, φιδς τπετ εἴας 
ὦ ὦ Ἰοπρὶταἀίποπι ἰοΐαπι, αἴας ἃ 7 ̓Ππιοιὴ5 ἀεαϊξπεῖοτ. Βαπς ἱφίίατς 
αἰίᾳυα ἷῃ ραγίε ἱγαηβίνὶξ τετηρουΐδ ἰη απἰιΐ, φαΐρρα οὶ ἱπηροϑϑιθιθ 
4ἰϊ εαὶπ ἴῃ ἰηβηΐϊο ἐειαροτα ἰγβηϑί νί88ε : ἰοῖϊιπν δηΐπὶ ϑραϊϊπμι ἴπ ἰπ- 
Βηϊῖο ρατίγαποίξ. εἰ ΓΏγϑιιϑ οἱ αἰϊατι ϑαπρδετο ἰδπίωπ αυαπῖα εδὲ 10 
ἴρδα ὦ 20 πεοειβδεὲ εδὲ εἰ βδὴς εδάδιῳ γαϊϊουβ βυϊΐο ἴῃ ἰοπῖροτθ 
ἰγαῃδιῖϑ86, εἰ δὶς Ὀϑάτς δ αἰϊπαπι ργοβοίδοαγ. οὔτε ἰρίιυτ θα πἰεῖ 
ηυϊάδιηι π0}]ὰ οἷῖ ρᾶγϑ, {πᾶς πιειἰεῖασ ἰρϑαπη, αἱ ραῖοῖ (βετὶ ἐπὲπ πο 
Ροϊεϑὲ αἰ ἰηβηϊϊηπι εχ βηλ185 ἀθαυδὶρα5 εἰ ἱπβεπαιθυ9 σοποῖεῖ, 
ΡΓορίεγοα 4ποά δὰ ηπδε πηι] τυ ἀἰπ 6 τηαρη!υἀϊηοφυα δὰπὶ ἀεβηΐτα, 
εἶνε εαια]α οἶνε ἱπαεαπα]ϊα δὶπὲ, τοθηϑιγατὶ ἰαπάοτῃ ἰΐᾳρο το 
οϑϑθη!; δρδίίυπι ἀπίθτι βαίξυνωα φακηίταις ρᾶγῖϊα ὦ 2 τιεπβαγεῖατ), 
ἴτο ἐπ τεπιρογεα ἰα]ς εἰΐδσω το δια ρὲγ πρδρηϊτινάϊπειι ὦ ὦ βηϊϊατι 

ταουείωσ. δἰπ τος εἰ ἀς αηὐϊεῖς ἀϊσεπάυτι δὲ. φύξτγο βεογὶ ποῦ 
Ῥοῖδεξ υἱ ἰάδαι ὡπαπιαυς βοθ ΓοΙΌΓ δεΙΠροΓ τε] σογγιτηραίηγ. δδάεαν σῸ 
ὅλης ταϊϊοπις ργοραριίυτ βεγὶ ποῦ ροδ8εὲ ᾽ἱ βηϊϊο ἴῃ ἱειροτγε φαΐος 
πᾶτὶ δυὶ ἰηδπηϊίαπι πιαρηϊτυάἀΐπεπι ἰγαηδεδῖ, δἷνε Ὀπι[ογιη τοῦ δἰ τ 
{ΠΠοσταϊτοσ τηουξαΐατ, δὺὶ φαϊεῖς ἱπἤηπίϊα φηΐεβοδξ, ϑηχηρία ποτοῦ 

Ἰϑιηροτγίϑ δἰΐαπα ραγίθ, 4πὰς ἰοΐυπι ταεϊϊδίοτ ἑαπιραδ, ἴῃ 1116 ραγίετα 
δἰϊφυατα παρε ἐπ ἐπὶϑ, ποι τοίδτῃ πιαρτίϊπάίηεπι ἐγαποὶξ. τοῖδπι οπΐπε 
ἰοῖο ἴῃ ἰδπιρογα ἐγαμεὶξ, εἰ ταγδυδ ἴῃ αἸἰϊα ραγὶε δεθα]ὶ ραγίθπι δ]ΐαχα 
ταοαδηϊτυ αἰ πι5 ἰγαηϑῖῖ; δὲ ἴα Παῳ, μπῇ δ} }}} χποάο, δῖτα δεαυδ] δ 
δἰπὶ ρεΐιπας ραγιὶ, δἶνε εἰΐδτι ἱπαδαπαὶθδ: π18}} δηΐια τοίοτί, τποάο εἷξ 
ηφυλεαιε Βα. ρῥαῖεϊ δηΐπι Ἔχ μβαυδία ἰεπιροτγε ἐμ β πη βασι τηαρτϊτααὶ- 
πειῆ Ἐχμδαδίδιω ποῖ ἴογα, δὶ αϑίαιῖο ἢχὶ τπδρηϊτυήίπα πυπιεγο 488 
Βπῖϊα. χπᾶγα ποῦ ἱηβηίϊασα ἱπαρηι ἀΐπεπι ἤπιῖο ἴῃ ἰεῶροτε ἐγαπδὶξ, 50 
δίψος πιἢ}}} ἰπίδγεϑὲ δἱΐογα εχ ραγῖς ἰδπξαπι δῃ εχ υἴγᾶας ἱββηπὶϊἃ 
δἷϊ πιδρηϊτυάο: δαάοπι δπὶπι ΘΟΠΊΡΕΥ ἀσσουηπηοἀδθιγ ταϊΐο. Ἀϊδ 
ἀεπιοποιγαιδ ραϊεὶ πεφὺς βεγὶ ροϑ86 υἱ πιαξηπίϊυἀο βηϊϊα βηϊίο ἰΏ 
τεπιροῖα ἰγαηδεδὶ πηὰρηιτιάϊμ δια ἱπῆ πἰΐατα οαπϑαπὶ Ὁ δωπάδιη. ἰΏ 
Ῥαγῖθ πᾶπιαπς ἰειπροιῖδ Ἀπίϊαμι ραγίεπη ἱγαποὶτ: εἴ ἴθ ὑπϑαπδαῃθ 
δἰ} πιοάο. φαο Κὲ πὲ τοῖο ἱπ ἴοιαροτγα βυϊϊατι ἐταηβεαὶ πηαρτιῖα-» 
ἀϊπεπι. αἱ υεγῸ σὔϊῃ πιαρηϊαο βηϊα ποπ ἐναπβεαῖ βμ110 ἴῃ ᾿οπυροῦθ ᾧ 
ταδρηϊυἀϊπειη ἱπἢυϊταμ, ραῖεϊ πὰ ἱπβπίταια αιίάετα τπαρτηϊτυ ἀἸποτς 
Ἰοπριτυ ἀϊποιη βπίϊδιη ἰγαηδῖγα. πηι οἱ ἰπβ πα χααρηἰϊαἀο Βηϊταπι ρετ- 
τγαπϑθαῖ, εἰ βηλίαπι ἱπβητᾶπὶ ἐγδηϑῖγε πθοθδδὲ εεῖ. ΪΠ11 δηΐτα ἱπίογο 
δεῖ, αἰγὰ δἷς ἐὰ φυδδ ἱποίῃ οἰδῖυτ: αἰτοαὰς πᾶτθαυε τποάο ἱπβηίϊατα 
{ταποὶς βηϊία. πᾶιπ σαπι αὶ τπμρηϊυάο ἱμβηΐϊα Ἰπονεῖητ, δγὶς α]χαα 
Ῥδγϑ εἷυ9 βπίϊα ἴθ ὦ, ταὶ αἱ 6, εἰ αἰϊα αἴφαε αἰΐα γογευϑ, εἱ οἷο ϑετα- 
Ρεγ. φίδλγο βεὶ υἱ εἴπη] ἐπ ἤηϊδ ρες βαϊΐατα εἰ Βηΐϊα ρεγ ἱππιαπι 
δὶξ πιοία. πὲς δπὶπι [οτίδδ8ε βοτγὶ ροϊδεῖ πὲ ἰϊτοσ ἱπβηῖϊα ρὲτ βυϊίδαι 40 
οἷξ πιοῖα, 4πᾶια μος ρῥδοῖο, πὶ βηϊϊα ἰγαπδϑαὶ ἰπβυΐίαπν, ν εἰ ἰαϊϊοπϑ 
ἐγβεηάο ρὲγ ἰμδᾶπι νεὶ πιεϊϊθπάο. φαᾶγε οαπὶ μος δἷξ ἱτπαροδϑ 1] 6ὺ 

ἱπβηϊϊα δ8η6 βπιΐωτη ρογίγαμπεῖγα ποῃ ροῖαοῖ. ἃὲ υθγσ πες ἱπβηϊδ 
ἰαβηΐίαπι βηϊτο ἴῃ ἰειροτε ἰγαπδῖῖ. πῶπα δὶ ἔγαπϑὶξ, οἵ ἰυ βηϊίαπι πα ϊ δ 
ἀχδπδῖριῖ: ἱπεϑὲ πδθφας ἴῃ ἰηβηϊα βηϊα. ργαείεγεα εἴ ἰδιπρογα 
δυχηρίο ἐδάεια ἀεχιομϑίχαιο ετὶς. οατ ἰξίιως πες ἰμβαίξανα δοϊία 

Ἀ 



430 

πρὸ ἰηβηῖϊα δοἶϊατα πες ἰηβηξέαδπι τιβπΐτα πιο ἐπ ἰεπαροτε τγδβεελῖ, 
το Ῥαϊεῖ Ὡξαῦς τοοίϑι ἰπβηΐϊτστο ἴω ἰεορογα ἔϑτο βαοϊϊο. φοίὰ ϑιμέπα 

ἰδϊογεῖ, τηοῖαϑ δὴ τολκιίίπἀο εἰϊ ἱπβηϊξογα ἴ πδπε δἱ πίττα υΐ (πεγὶς 
ξηβηΐζατη, εὲ αἰϊετοτα ἱπιβοϊζατι ἔδθ6 βιδοῦθθθ εἰ : οὐβηΐβ ἐπα ἰδῖο 

δε ἰη ἰϑεο. : 
8. Οὐτα δυΐοτα ἰὰ οἴθπδ τπουεδῖασ δαϊ φυϊοεεδλῖ, φυοά δρίυτα 

δεῖ ταονοτὶ, φαδπάο δὲ πρὶ εἰ φυειβλάτηο ται δριτι εεῖ, ἰἸρεῦπι ρτο- 
ἔεοιϊο οἴδπο, οὔτι αἰδῖ, ἸΠΟΥΟΕΥ πδοδιδα δδὶ. 5815 δὲ 508 τηονοῖοῦ, 
αϊεαεῖς. δὲ βετί βοῦ ροϊεεὶ υἱ δά παϊείετι ῥτοβείδοκίατ ἰὰ φεοά 
φυίϊεφεῖ!. 4πο ἀσπιοπρίγαίο ραῖεὶ βεςεβ εβθε εἰ ἰ8 ἱευροτε δίδγα. 
Ὅσεῶε πδθαης 4ποά ταογεῖοτ, ἱπ ἰεθροτα δδπς βιονεῖαγ; Ἰρϑημ 
δυΐοδει εἴδη πιουετὶ οδεπάϊπιθβ: 4πδγο πϑεοῦδε δῖ ἰπ ἰδεβ ροτγα δίαγδ. 

80 ρταείεγει ἰρευπὶ οεἰεγία κἰ4αε ἰδγάϊπο ἰὴ ἱεῖαροτγα ἀϊοίμαπε 296. δὲ 
ἶ υξ ἸὨωγάϊαο δἴηπ οεἰογίδς δίας. δὲ σϑγο ἰὰ χψυοά εἱδῖ, εἰοῖ σβα- 
ζῃπηυο ἰδ Ραγὶε ᾿ειθρογὶς εἰσ 'ἴπ 4πὸ ρῥγίβο δἰδίαισ, πεοθθδθ δἰ, 
φατηροτε παῖς ἀϊνῖϑο οἱ πευῖγα 'θ Ῥατγὶθ δἰδί, τις ἰοῖο αυϊάεια [8 
τεεροτε δἰδί; 400 δὲ υἱ ποι οἱεῖ ἰά ἐρεῦτη αυοὰ εἴα. εἷα ἴῃ δἰΐουα, 
ποι ἴῃ ἰοῖο οἴδϊ ρτίπιο. ἴῃ Ἀος επὶπὶ ρέτ διυὰ εἰδῖ, υἱ ἀς εοὸ φυοά 

239 ποουεῖως δπίϑα ἀιχίτθαϑ. τὶ δυΐεια ποῦ εὐ 4υϊςηθδπι ἰη 480 ρτίνῃο 
τοουείωτ ἰὰ φυοὰ πιοῖῃ οἰδίατ, εἷς πε4π8 διϊοφυδια δὶ ἱπ 400 εἰδὲ 
ἰά ρτίπιο φηοά ἀϊείπιαϑ οἴδγθ. πόας επίπε ἱρδῖαϑ τπουετὶ πϑᾷς ἱρ- 
εἶπϑ οἴλγε φυίοφηδπι δεῖ Βτίπισια. δἷὲ οηΐμα ἰά φαοά ρτίπιο εἰδὲ, ὦ ὀ 
πιξοτὶ, ἀδοὶκπαίυτηω. Βὸς ἰκιτατ σάσαγα ραγίραν ἱπιροϑῖθι]ς δεῖ. πὸπ 
φεὶ επὶπι ἷπ 60 πιοῖπϑ απο ραγίρων ταςαῖ, ργορίεγεα φηοά ἰά αυοὰ 
ταουεῖυν, ταοϊυτα ε2868 Ὠεοῦδε6 6δῖ. ἰὰ γότο φυϑά εἰδῖ, τηουϑγὶ ἰδτα 
ἀεταοπεϊγανίπιαδ. ηηοάεὶ ἀϊνί 1 5116 εσὲ, φαδοιιηφας ἱπ ραγῖε ἱρείτ 
δίαι, Ἦος επὶπι Ρμυΐα οσἰεπάϊπααε, ἰη 460, ἰπχαδπι, ρτίπνο φαὶρρίατη 
δἴαϊ, ἰπ δίη9 ϑο ραγῖδ φαδευπῆσο φἰᾶγε. σππὶ ἐξίτπγ ἰδῖη ρα εἱὲ ἰά 

10 ἷπ 4πὸ ρτίπιο δἰδῖ, εἴ πο ἱπαϊνιάστπι, οἴαπθ γεγο ἔθιαρδδ ἰη ἰπβηὶ- 
ἴδια δἱῖ ἀϊνιθῆο, ποῖ ργοίεςϊο ἰὰ ἴῃ 48ο ρῥγίπιο δίδτασ. ποῦς ἱρὶ- 
ἴων τὰ δϑοὶ 'π 400 ρτίτπο φυΐδθοοβε ἰρϑῶυα αηίδυ!δ. ἱπ εὸ δ 408 ΠΟῸ 
«οἰονὶ. αποὰ ραγίδης σδοαῖ, φυὶα πον αὶ ἰπ ἰπἀϊνϊάπο τιοῖυ5. ἴῃ 
4πὸ νϑγὸ 4υϊεδεϊξ φαϊρρίδιν, ἔπ σὺ φείδια παρυοίαγ: ἴππο φηΐτα 4οΐεν- 
εεγε φαϊρρίαμε ἀϊείπιαε, Πθδπάο εἰ ἱπ 400 εεἰ ἀρίππι πὲ πιονϑδταν, 
ΟΠ τπονεῖυτ, ῥγδείογει ἴὰπο 4υΐδεβοετο φυΐϊρριαπι ἀϊοϊπιοθ, εαπὶ 
εἰταὶ Πτοτ πῦπς δε86 παρεὶ δὲ Ῥγίμθ, ποὺ ὕπὸ 4αδάαπι εοἀ ἀπο- 
Βυε δος ταϊμίπιϊ ἀϊπάϊοδηῖεθ. ηύδτγε ἰὰ 'π 400 φηϊεδοὶϊξ, ραυτδον 
ποῦ Ὑδοδρίϊ. χαοάεϊ ρατγιὶμί!ε δὲ, Ἰοπεραθ ογίὶ ργοίεοϊο, δἴφιε ἱβ 
απανὶδ ἱρϑίτιϑ ρατῖθ φυϊδδοεῖ: οἷς δηΐτα πος οφίδη ἀοῖατ, οἱ εἰ ἰπ ρεὶο- 

το ΓΡα9 δεὶ ἀδικοπείγδειπι. ἀπᾶγο ὨΪΗΪ ογξ εἰ ἴϑ μος ῥτίπιπτη. δδὲ 
δοηΐοδτη παϊαβ μδδο οδιφδ, οἴβδὴς ἴπφβδιν 4υΐεεοογε δἴάτς τϑουοτγὶ ἰπ 
δπΒροτΓο, ἰδιπραε τογο πυ ΐητα 6026 βτίπιητω, πεσε τδρηππάϊηοτα, 
βεη06 οπιπῖπο σοπεπυητα, οὐτα ΟΠ δἰ αἰνι οἰ διἐς ἐπ ἰπ βπίτοπι, αἱ 
Ῥεϊπς. εὐπὶ δυΐεπι οπηπα 4υοά πιογεῖπτ, ἱν ἰδπιροτγο τπουδδίαγ, δἷ- 
4πὸ εχ ἀυορίαηι ἱν φπὶρρίδτα πιηϊοίατ, ἱσπροϑδὶ έϊς εδὲ δὸ ἷῃ ἴεπα- 
Οζα 480 Ρὲγ 86 φυἱρρίδινν Ἰεονοίαγ, εἰ ποῦ ἰῃ αἰΐφιο {{{|ππ8, ἔρϑιτα 

1 αἰΐσῃο ᾿τίπιο 6466. 4υϊ ΘϑΟ 6 ΓΈ ΠπαΙΉ4η6 4αὶρ ρίδπι δεξὶ ἴῃ αἰΐχπο δο- 
ἄξενα δἱ ἰρεῆτι εἱ δ γενηνῃι ἱροῖϊῃ8 φαδιιαῦς Ἰεάρογε ἀποάδν 6446. [6 
δυὶπι φαϊεεςοῦς ἀϊοϊπιηα, ἐππὶ ἰδ δἰΐο πῆης δίηθς δἰϊο νεγὲ ἀΐεογθ 
Ἰοεῖ, ἰρεαπι ἵἰπ δοάδθιν ραδγίεεχζας ἱρϑῖῃς 686. σποάεϊ ἰά 68ὲ 4ηΐεν- 

30 ἔἐδτο, πϑὲ αι Ρτοίεοϊο οἱ ἰά 4αοά τρυϊδίωτ, ἰῃ δἰΐφοο οἷϊ ἰοΐυτα ἱρθὸ 
ἴειρογα ργθο: οϑὲ πὶ ἀν ριϊς ἰοπηρας οἴπο. χπᾶτὸ δἰΐα ἴΏ 
Ῥαγίς ἱρδὶυ δίψης δἰΐβ υεγε ἀΐςογε ἰἰςεδῖῖ, ἰπ οοάοτα εἰ ἴρϑδῖη εἴ 
ἀπδυιαυς βαγίεπι ἱρϑίῃδ 6236. αυοάδὶ π95 εἷἱὲ μος ρϑεῖο ἱπ αἰΐχζιο, 
δ8ὰ αὔο ἰπ ἱειηροτὶς ρῃποῖο, ποι ογὶϊ ἰδ δἰΐχῃο ἰειῖρογε υἰΐϊο, εεὰ 
ἴπι ἱεπυροτίε ἱδπτυμβινοάο ἤπο. ἰπ 'ρ:ο υδγὸ βίης δῖ φυϊάδιβ δοταρεγ 

2 ἴῃ αἰΐφιιο, ποτ ἰδῖθεπ ἀαϊοεείξ. ἱπ '856 παπιας πῆης πεαῦς τοογετὶ 
«αυϊοφηαπι πο486 4υΐθοοογε ροΐεεϊ. δεὰ συγ ηΐϊάεπι δϑὲ ἰπ 'ρε9 
ἜΠΠΟ ΠΟΝ πιογδτί δἴσυο ἰν δἰί4πο 6886, ἴῃ ἔδει ροτε δυΐεπι εἴ φυϊεϑοεδ8 
δὲ Ὁ5Ὴ ροϊεϑῖ: δυεηϊγεὶ δηῖμ οἱ ἰὰ φαοὰ ἔετίογ φυϊεδοδῖ. 

9. Ζεμο συεῦὸ ῥγᾶνε γαιἱοοἰπαῖασγ. ἀϊοὶξ Ἂπὶπι, δἱ δετα μετ οἵδιβὲ 
ααϊεροὶϊ χὩξ τπουδίατ, οὔτε δδὲ [8 δἰ δὶ δθαιδὶ!, [ἃ δαΐετο φορά ἰογίωτ, 
δεῖ ἴπ εἶδ δοαῆδὶὶ ἐρδῖϊο, ἰπ ἵἱρ80 ὕπο 5εΙΉρεῖ, ἱπιπποθιϊοτη δατα 6880 
ὁϑεϊτῖατι ἅπας (ογίιγ. ἤος δαΐοπι δὲ ἔδἰβαπι: ἴδπιραθ δπὶπὶ ποη Ἔχ 
ἐρεῖ πῆπο ἱπάϊν! 1 8} 1065 εοησίδῖ, φαεπιδλάτπποίαπι πος 18 αἰΐα τ|8- 

10 ψηϊτπάο. 4παῖῖαος δυΐεπι Ζεποπὶβ ἀς πιοῖῃ δππὶ γϑίϊοπε, 4π8ς ἀϊξ- 
ου]εδίοπν δο  νεπιρυα αἰίεγταηϊ. δὲ ργίπια φαίάεπι εοἰ δὰ 4πὸ ταοΐαβ 

εχ εο ἰο τας, φαΐδ Ρτίτις δὰ πιεάίητα 4πδια δὰ δβεηι ἰὰ φαοά ἐετίας 

ῬΗΥΒΙΟΛῈ ΑὐΒΟΌΙΤΑΤΙΟΝῚΙΒ ΥἹ. 
Ῥετγυεηῖγο οροτῖδι: ἂς φαὰ ἀϊνάπχίτηαε αϑβίοα, βοδπάβ γετθ δὐΐ 
φὲ 4526 καπουρδίαν Αομεΐερ, 488 πιοῖαν γαγοτθ ὁχ 66 ἰοϊϊτετετ, 4αέα 
Βαπαδαι ἰὰ αποὰ «αἰοττίπια «ὐτηῖϊ, ἰά σοπϑεφηεῖος φιοὰ ἰδεάϊαε 
εαττὶι: ἴἸὰ επῖτα χυοὰ ρετεοαυΐϊατ, 60 ρεγγεπίδι δηῖθ βεοθϑϑδα δε 
πϑβὰφ ἰὰ χαοὰ ἴυκιε ἴυραπε διίρυϊι; 4θαγε ἰαγάϊϑε ἰριῶμη δεθρες 
αἰΐᾳφαο ἐραιϊο ργδεςείαϊ πϑεδδββ οἴ. οὶ δηΐειῃ εἰ μαΐηϑ γδί: οὶ ε- 
ἄξια τίβ ηπδὲ ἰπ βαγίεθ δεχαθὶες βεοιίοπίδ: θεὰ ἢος ἀϊετε, χαοῖ 
πιερτἠτυὐίπεαι 4626 δοοίριτ πο ἰῃ ἀϊνπίἀἰα ἀνίας. δεςίάξε ἰξίατ 
τὑἴ ἰλτάϊπε ἱρδατα πὸ διτπραίατ, ἐχ γδιΐοπε πἰτοίγωτα ἱρρα. δὲ δυίεα 
οὐ ἀϊνϊεἴοπειι, 40ὲ ᾳαϊάεμι εἰ δηϊεοεοάεῃδ ἰἰϊονς τοῖο. ἴθ πξγρανθ 
Βδιημα βὲ υἰ "95 ρεγυεαίδίηγ δὰ ἄπενα τηδβηαἀΐηε φαρειπῖε, εἰ 
εἰ Βοπ δϑοάειη τωοάο, ἀϊνὶδίομιετη. δμεά ἱπ ας δἀάϊϊης ἰδνπηήσαι ἵγ- 
ξἰες ἀδοιπιδίυτα, 56 «εἰεγτίπνανα ἀπίά δια ππαπᾶπι ἱδγάϊροίτειαπα αἴδο. 
ξεῖα ροτεεαπεπάω. φαᾶγε δοἰυιίοπεῦν αἰτίαναπε εδπάειι Ἐϑρ μθ- 
ξαδ46 δῖ. ἰά νετο, φποὰ οεπϑεὶ βθπαπαπι ἰὰ διτηρὶ 4ποα δρίδοραϊε, 
ξοίνατο δεῖ: πδὴ οδπὶ δοίετοάϊι, ποῦ αἰτηγιῖαν, διίαπιεα δὐσυηας 

, ἡδϑάσνα, οἱ ἀδϑίς τποδρηϊαὐἀΐηεπη βηΐϊατα ἰά φυοὰ πιονεῖατ ἔγαβαπε. 
δμεδ6 εἶνε ἰξίτον ἀη88 ταϊίοπθε Ζεποπίβ. ἰθι τα υθγο δεξ ε 4π8ὲ Ἂν Ἡ 
φιξετα ἀἰϊεὶξ καίεται, ἐατα ἔεγίυτ: ἀς 4πὸ ρϑηὶο δηΐο ἀϊκίπειε. διῦ- 

ἀϊι δυΐεπι ἰά ἐχ εο φυΐδ ἰεῖωρδβι ϑμ τ ἐα 9816 ρυιποῖΣ σΟΙμεΙΣΓῸῚ 
οὰ οἱ ποῦ ἀεάοτί, ταῖΐο οοπιίπυο Ἔχαρίγαρίῖ. χυτὰ οϑῖ εὰ α0μὲ 

ἦε 1ϊ6. δεῖ δϑαπδιίθυ πεοὶ ναι, 4π2ὲ γορίετ δεηπαῖθο αἰϊδ8 τβοῖδὲ 

δεφυαὶὶ οεἰετίιαἴε ραγείτι 6 οαἰςς εἰδάϊι, ραγῆτα αὶ πηεάϊο εουῖγα πιϑ- 

σεπίογι δὶ βετὶ ρυϊδῖ αἱ ἀσρίο ἰείπροτι ἀϊην ἀΐατα οἷϊ δε φιαὶε. τ} 

ἰοπὶο καθ (δἰ δοῖα ἵν ἐχἰοιἰπνδιίοπς ἐἰΐ οοποίειϊς. ἐὰ βαῖνῆθε 4πο- 
ταιῃ δἰιδγατι ἰδγίαγ ργορίεγ αυίε!οεπα, δἰίδγαια ργορίεγ 1ἃ φισά 
τϑουοίαν, δεαβδίεπι τηδρτήαάιπειη οεἰεγιιδῖθ δεαυδὶ ἐγαπδῖγο ἃ 
Δοαυαἰΐ ἰοιαροτα εεπρεῖ. δος δαίετω ἰδίδατα εδὲ. οἱπὶ ἡϑὶθφοξοδο 
υἰάοτη δεαίδὶεβ ποῖος α 4 ὦ 4; ΦρεΓ [δὲ δυϊεῖα ἱπουεδυῖηγ ὃ ῤ 
ἱ ὁ, ναεὶρίεπάο α ππδάϊο ἱρβαγοτα τροϊϊπτν 4, πημπεγο εἰ τα. 
ἀϊπε ἀεφυαίοος 6 6 6 6 σεγὸ Νἰδ δοάιδίεβ πιοὰο "δοάδιηβ εἰ δεᾷϑὲ 
εεἴεγει δῆρογ ἴρεδβ, ἱπείρίεπάο ἃ ργίπια, φυδς εϑὲ ἴω το ϑάϊο ἔρσατα 
ὦ, πιοῖα ςοπίταγιο τοουδξαπίηγ. δοςίαϊι ἰξίευτ ρτίπρατα ὁ δἴχθε 6 τοὸ- 1 
Ἰοπα οἰτπα] ἐπ ἱρϑὶθ 6846 Ἔχίγοιηϊβ, οἱ 6 φυίάοτη ππίνοτθα ὦ ταοΐες 
γεγο ἀϊπιϊἀΐαμ ἱρβάγιπν ἃ ρεγιγαποὶνίθθθ. ἀθᾶγο δὲ τἰ δι ἀϊπἀἰστα 
ἴοτερηθ: βίγμαπε δηΐῃῃ δεαηδὶῖ ἰᾷ ἰοπιρογο τοοϊ στ ἀπϑιθαθαβαθα 
ἀγδηϑινίς. εἴ ἱπβαρογ δοοίαϊε ὁ ρὲ οπῖπεα τηοἷε ὁ Ἰγαμοὶνΐ898. ρύπδα 
πᾶπιαῃς 6 οἵ ὁ τποΐθϑ ἱπ σοπέγατγιϊβ απὶ δχέγοταϊθ, ἱδπῖο ἴῸ ἴθι ροτο 
ὅτ ὑπδιβφυδοῆθε ὦ υποἤστω πποῖδ φυδπῖο 4πᾶπαθς τϑοϊΐωτο ἃ ᾿γδηϑ- 

ενἶτ, αἱ ἀΐεις, ργορίετγθα χυοὰ βίγαχυθιεαῦαὶῖ ἴα ᾿οηρογε ΡῈΓ ὦ πεο- 
168 δεἰ τηοῖβ. γδῖϊο ἱξ αν δες δῖ. βὶ δυΐεπν οὐ ἰά χυοά ἀϊχίτοις 
(αἸοιπι. δὲ τογὸ πεαις ἱπ δὰ πουϊδίίοπε ςοΐπ5 ἰοτπεὶδὶ οοντγαἀτεῖο- 
τίανπ ΦῃΡδαπὶ ορροδίιουσπι, ἐπιροφοὶθι]ς φαΐοηδαι ποδὶ εν εαὶςεῖ 5 
τεϊαιὶ χφουϊρρίδπι οἱ ἐ πο5 δἷβο ἴῃ δἱβυτι τουϊλογ δίψης ἴῃ πε ΓΟ δϑῖ, 
πες δἱβηπε εΥΜα ὯΟΒ αἰβῦπε δεβθ. ποὴ εηἷδι οἱ ποῦ ἰοΐϊατα ἰῷ 
οἰγουὶδ οἷϊ, βοὴ ἀϊεοῖας δἰβαπι δαὶ ποῦ δἱβῆπι εϑὲ. εἴρυτωο εὐῖπε 
ἀϊοίπειδ δυὶ ποῦ δἰβηπν, πο φυΐα ἰοΐυτα ἐεἀ ᾳηΐδ ῥ᾽ ατγπιϊ9 ρατιρα 
Βι δαὶ ᾿'παχίπς ὑρρῳ τα ἴαϊε: ποι δὲ δυΐοιῃ ἰάειν ποῦ 688ε ἐῶ ὅσς 
εἰ ποῦ 6856 ἴῃ δος ἰοῖαινν. φίτω δῦ τε δος Βαθεῖ εἴ ἴῃ εο ααοὰ 
εδὶ εἴ ἱν εο φυοὲ Βεαυὰ εεῖ, εἴφῃς ἱπ «οἴοεγς φυδς οοπίταἀϊοϊοτίλπα 
Φαρευπὶ ορροϑιοπετα. εἰευΐμα ἴῃ ορροδίϊοταμα φοϊάοιη δἰίετο "δ- 
ξοϑϑαγίο δγιῖ; ἰοΐθπι δυΐθιπ ἱπ ποοῖγο δεΕΙΏΡΟΥ δγὶῖ. ἴ8 εἰγοεοΐϊο γγεα: 
δς δρῆδεγα, εἰ ἰπ ἰϊ5 οτηπὶπο 4πδς ἴἢ 56 ἱροῖϑ Ἰϑου δπίηγ, 05 Ἂεὐεϊοὶ ᾿ 
ἦρδα φιυΐερεεγε. ἰῃ δοάθην δπὶιη ἴοοο ἑετηρογε φυοάδπι, αἰ ἰπχοϊπηξ, 
εἰ ἰρδὰ εἴ ραγῖεϑ δαπὶ, 40}οὸ βὲ αἱ φυϊεδοιπξ δἰβιαὶ δὸ' πιουξαπίωγ. 
Ῥτίπαο βαπισιο ρογῖεϑ ποὴ σππὶ δοάδηη ἴῃ οςο ἴδπιρογε υ}]ο. ἀφ πάε ὁ 
Ἰοϊοτη εἰΐδηι ἰῃ αἰίατα δερετ ἰοουπι ποιδῖωγ: ποη εδὲ εϑίτο οδάδηβ 
εἰγουποίεγοπεῖδ, 4πδε δ ὦ εἰ ὁ δὲ 6 δυτηπγ εεϊοτογαασθο σοὶ Ραεὶ 
ἀρίθ πἰδὶ πὶ πυσίςδ ποθ οἱ ἤοτῃο, εἰ συΐα ἰὰ δου. χαδγε 
Ὦ ἀἰΐοπι δἰΐα ϑεῖβρεὺ τουϊδίητ οἴ πππφίδτν απίεδοεῖ. ἰάοτη ε5ῖ τοῦδε 
εἴ ἰπ ἐρβδογα δίψης ἱῃ ςδΐεγιβ 4πᾶ ἰπ 86 ἱρεὶϑ τπουεπίαγ. 

10. Πεπιοπϑίγαιῖβ ἀπέοτι Ηἰφ, ἀϊείταυε ἰὰ χαρὰ μαγῖρας ταςδῖ, τ 
ἸΛΟΥΕΤΓῚ ΠΟ Ροδθ6 ηἰδὶ ρ6Γ δοοίἀ6π5, γε]ηϊὶ δὶ οουρβϑ νοὶ πιδρτιϊπο, 
ἰδ 4πὲ ε9ῖ, πιονδδίαγ, φυθτηδάπιοάπμη εἰ ἰὰ φυοὰ εεἰ ἴὰ πανῖξιο, 
Ἰδιίοπε πανί ριὶ, τοὶ τοῖϊπδ τποῖὰ ρᾶγε τιουδδίωγ. σδοᾶγε δε ἰᾶ 
Ῥαγίρυς ἠϊςο, φποά ει ἱπάϊνι εἰ Β|} 6 φαδηιϊαῖθ. Ῥδγεανα οοὶσι τοοῖας 
εἴ ἱπίεγ 6686 ἀϊίεττιπι δὲ ἃ τοιῖϊπα δἔϊαπι πιοῖα. δἴφῃηϑ ἰπ δρῆδετα 
τδαχίτως αἰ Πεχεηιίδπι ἰρέϑπι ααϊϑρίδτω ἱβί δ ϊατ, ΒΟ ἐπα οδάεσ 

ἂ» 



ῬΗΥΒΙΘΟΑΕΒ Αυδα  ΤΑΥΙΟΝῚΒ ΥἹ. ΥἹΙ. 

«εἐἱ εεἰατίιδο δαγαα ρδσίωσα Ρτορίπφαδο ἐπὶ οὐδέν, δὲ ἐδΓΌσΣ 
ὅπεο ὅπη: ΔΒ εὸ ἀἰϊείδαιθο, ἰοτοφηαε ρΆδοσδας. 400 ραϊοὶ ποι πθυοὶ 
ὁπεηϊυτο 6866 τηοίυτα. οἱ ἱγίατ ἀἰχίνηιι, οἷο ἰρϑυιη ααοά ρατγίραν 
Ὑβοδὶ, τοουοτὶ ροϊδοὶ, αἱ ἰδ φυὶ δοάδὶ ἐπ σαγτϑαὶς πανὶ Ἱπουϑίογ, ρδΣ 

80 [6 καίει πιονεγὶ Βοϑ ροϊεϑί. τβαϊοίοῦ εμὶπὶ ὁχ 4 ὁ ἴῃ ὦ 6, δνδ ἰᾳ 
τοδροϊϊἀΐπεμα ἐχ τουτί ἀϊης, εἶνε ἰπ ἔοτπαπι εχ ἔοιτηδ, οἰνθ εχ 
γοτμεῖπο ἴ5 ορροοίίαιη φομετδαϊςιοεῖς ἰογβιίπαπα. ἰεπαρμᾷθ δαΐε ἰ8 
πο ρτίοιο τουϊδίωτ, εἰϊ «. ἰρίιατ ἰρϑυτὰ δὸ ἰεσερογε 400 πρυϊκίος, 
δοϊ ἴῃ ὦ ὁ δὺὶ πῃ ὁ ΘΟ, δαὶ ραγίϊπι ἢ Βθς ραγίίτ ἐδ δἰίοσο εἼ9ε π6- 
οϑὼς δοὲ: ϑἴπ βδιῆῃε πυρά πϑιηδίατ, εἰς 86 βαρεῖ. δἱ Ἐν τὴν 
Ἰροῖαν ἰδ υἴγοσας Ὧ0 6τίτ: {πογὶξ εοΐπι ραγιθε!θ. προς δεῖὲ ἰὼ ᾧ ὃ: 
φτῖϊ εηϊιη σβοϊδίονο, δυρρουίττγ τατοὸ τ ϑῖδγὶ, γεϑίδὶ ἐφ ἰατ Ἰρϑοτα ἴῃ 

80 αὶ ὦ εἰϑὲ δἐὸ ἰθϑίρογο 400 ταριδίωγ. φαϊεεοεῖ ἐγξο: χυοὰ διυΐτα εϑὲ 
ἷὰ εοάετν ἰείιροτε φυοάδι, ἰά φυίεδοςτο ἀϊοεθδιουθ. αὐτὸ ποὺ Βὲ 
οἱ ἰά φαοά νδςᾶὶ ραζεθαε, προυδαίωγ δοὶ οββμβίηο τϑυϊεῖ8ν. ἣος ἴΔ.- 
ἴα Ροζὶο πιοίης ἐρείμϑ δϑβεῖ, δὶ Ἰδρι φιλὲ εχ ῥϑῃολδ οοτρίδγεὶ, 

241 ἑοταρεῖ φυΐπι ἰ8 ἱρδ0 Βυπο Βοοΐωπι διδεῖ δἰα09 ᾿ἱπηϊωΐωτα, υἱ πιογεδίυγ 
φαϊάοτα πριν αδαι, ΦΕΙΏΡΕΥ ὙΟΙῸ δἰὲ υϑομοῃ. δ βοὸς ε)68 ποῦ ροϑ3ᾷ, 
τόσο εδὲ ἀειπουδίγαϊαθα. πε406 δὐΐμὰ ἐς ρΩ8 ἐσ βίο ἱραὶδ, πϑαθα 

ϑίμρι εχ ρΡυποιδα, πεαϑε τηοῦ!ν ἐχ διι}8 ὩΦΟἸΗΘΏ 115 οοποίδηϊ. δαὶ Ὠΐ- 
ἘΣ ἁμοὰ δεροῦὶ φαὶ Ἰὰ ἀϊείξ, 4ηδιπι τοί ὁχ μβοϑ 486 ρδιϊίδηι 
γδέδοὶ ςοπεῖδτο, μαγίθάθ δἰηυο δἱ ἰδίαρμτε ὁχ ῃϑῶς ἱρεὶδ διϑογεγαὶ 
δαὶ τοδρεϊϊυ ἀἴπ θαι οΧ Ρυπεῖὶδ ςοπϑαγο. Ριδοίογοα πδαι δ ρυηοΐωτα 
βεέφῃς ἱπάϊνιδιδὲ!ο φοϊοααδι πϑουεγὶ, οχ ἢΐο οἰλδσο ρμαιεῖ. βοτὶ ὕδω- 
πὸ Ὀομ ρΡοϊοεὶ υἱ ἰὰ ᾳϑοὼ τροῖα ξἰεῖωτ, πρδῖθ 86 'ρ80 ἱγαπδααὶ ργίῃ - 
παι δαὶ ροῦ ἀδάυδὶε δυὶ τηῖμυϑ 86 Ἰηουϑδίυσ. χυοαεὶ ἴδ 511, ραίδὲ 

40 εἰ ραπείμι 66 ἴρθὺ παϊθῶθ δαὶ δεαυδὶο ργίαο ἐσβοϑῖγο. αἱ σαι ἰη αν» 
τὰριθὶϊο οἷξ, βοσὶ βοὰ ροϊεεῖ υἱ ρὲ 'πἱηῸ δβίες Ἰηουδαῖωσ. ῥ6Γ 
Δοαῦαϊς ὄγρὸ οἷἱδὶ κρουθρεϊωσ. απὸ ἄλ υἱ αχ ρυυς ἰΐπξα οσοποῖεῖ: 

οἴπδι οὨΐτ ἰσεβοσαηάο οἱδὲ δεῖηρεῦ δϑπδ]ς ἰοίδεα 4θδη ἔγαπαὶὲ 
δῶμ τπδιϊεῖυτ. φυοάεὶ ἰὰ 6886 ποβ ροϊοεϊ, βοτὶ φαοηῦε μεαυϊϊ υἱ 

νάϊ ν αἰ δι} ες τ ουεαίηγ. ἰμδορε φὶ οἴϑῆθ 4οἀ τηοῖα εἰείοτ, ἰπ ἰετα- 
Ῥοτο, οἱ δἰ δὲὶ ἐπ ἔρδο πᾶδο πβουδδῖυγ, οἰϑθαυο ἰειβρα εἰϊ ἀλγλδί δι], 
δεὶϊ πἰτίααο ἰδσιραθ 60 ἐδιροτο μρίμμα, ἰα 400 ἐγαχοὶς ὰ φαοά τοο- 
γεοῖατ δοαυδὶς ὀρδὅμμι οἰδὶ. [ἡ θη ἣν 4:0 πιουείμγ, ἱειωρα «τὶς 
Ῥίδυο, ργορίαγεα ηοϑὰ οἴθπο φυοά τμογεΐωγ, ἰο ἰεμ ροτο τοῖα οἰείαν. 
λοπιρὰϑ διίειβ οαπης ἀἰνίοἰ 116 6846, μεΐα δοὶ ἀδιπουοιγδίσιι. οἱ ἱξὺ- 

80 ἴατ΄ βιυπβείονο πβουϑίττ, οτὶϊ εἰϊσαοὰ ἰεανρα 60 ἰδῖαρογε ᾿αϊμοϑ, ἰῃ 
ὅτπιο υνοῦδνε δοὶ ἰρϑθπι ΡΦΓ ΔΦΗ͂ΘΑΪΘ δρδίϊμ δὲ δὲ, δἱ ε3δ6 βοῃῃ ροϊεϑ. 
ἴὰ υΐποτο παῦε ᾿γδηϑοαῖ τὶπῦ Ὡϑοθθδα δεῖ. 400 ςοπίηυο δὶ οἱ 
ἐιοα ιν οἰ ἐϊε ἐπ δ τοΐσοδ δἱξ ἀλνιοιριῖ6, φπσπιλάιπβοάοτε οἱ ἰϑιηρυς ἴε 
ἴδορυα, δαίπουαγ Βηΐίος ἰὰ ααοὰ ρμαγιϊθαε νδςαὶ, δἰίφμε ἰπαϊνιμριϊο, 
γαιονεχοῖωτ, οἱ βογὶ ροίεδὶ οἱ ἰ8 'ρϑο παης ἱάϊ τί ἀθ0 φαϊρρίδιη πιονεαν 
(δε: οἰπρόεπι οπίμ εοὶ ταϊϊοπὲβ ἴθ ἰραο βιπς πποτοτὶ εἰ ἱπάϊνι εἰ διῖο 
«οἰὰ πιονετί. πραϊδεο δυϊεια ποὶϊα αὶ ἱπβηΐια : ε φαορίαπι φπὶμ 8 
ποϊρφίαπι ε3ὲ οτμμδα, εἰ εἃ 4886 ἰπ οοπίγωάἀϊετοεὶ εἴ ἐδ 4086 'Β οου- 
ἔραν δὲ. αβάγε πεαϊδίλοσυπα αυϊάσαν Θδγοω 4586 ἰπ ςοαδἰγδάϊοῖθ- 
τἰβ ὁπαῖ, ἀἤιγδίίο δίηθε ποβαῖο βἷδ οοὶ, βεβεσγαιίουβ φυίάετα ἰὰ 

80 ηιοὰ οεὲ, σοτταριίουϊθ δυΐετα ἰά αυοὰ ποῦ εἴ: πιυϊαιοποπι νογθ 
ᾧπ5δο ἱπίεν ςομίγωγίδ δῃῃξ, 'ρθ8 εοπίγωιϊα βῃῃὶ βκίγειθδ: δος ϑηΐπι 
᾿ὐἰῶπελ οὐπὶ τουϊλτϊοηϊο. ἀπε εἰ διιογαι οὶ οπιπίδ: αἰ θγαιὶο βᾶπε- 
400 αχ ςοπιίγων 9 εἴ αι αράατα. εἰται μετ οἱ δοοτείίοπίο ἀεονθῖο- 

δ πίουο: βαπι δοογεϊϊοη φιϊάσπ Ἰὰ θεοὶ Ἤχίγεποιμε, φιιοά κεἰ γπδροϊϊα- 
φιοῖα ρετγίδοϊδο, 4.6 δεσοιμπιούδιογ παίυγδς ἤτΐδ: ἀδογειίοη!δ νυ ετὸ 
Φδϑοδ δ μος ἰρεο γειβοίϊϊονυς. ἰδιξο δαῦδαν ἴος φυΐάεπι πιοάο β508 
οτῖε βηΐλα: βον δηΐμι οὐπηΐδ εδὲ τὶ οςοπέεαγηδ. δϑὰ 4ϑο πέδη αιοὰ μος 
Ῥαοῖο φεὶ ἱμαροδδιῖ!ο ἀϊνίδθτα ἔογα, αἴ πὸπ οοβιηξαὶ ἰρϑαπι ἴοτο ἀΐ- 
νυν, ἰὰ οἱ ἀϊνίἀδίος ποὺ ροίοοι (πα εἰ ρ οτος δου ΐνο ἱπαρ σεις 
ἀλείϊατλ, δέατιο φυοὰ ἰδ δεῖ ἱπεροδηθιϊα, δοςατὶ βοὴ ρϑϑϑὶϊ. εἰ οπιθίπο 
ἀαοὰ ἰδεϊωπι ἔονϑ ποὺ ροϊοϑι, ἰὰ βετὶ ποὴ σοπθηριε; δὲ ἰὰ ργοίεεϊο, 
φιοὰ ποοϊλίνμε ίοτ ποῦ ραϊεδῖ, πὶ ὦ τρϑιδγὶ βεφοὶ! ἴῃ φορά πιιία- 
ἔπε ἴοτε βοὴ ροΐερξ. δἱ ἱρίωγ ἰὰ αιοά ἰοτίμτ, τπ φαϊρρίαπι του δίας, 

0 εὲ ἴῃ Π]υἀ ἔοτο ταυϊδίυι μοϊεθῖ. 4πδτα πιοῖτϑ ποῷ εδὶ ἰπβπίϊωθ, Π6- 
8.56 χαϊεφιδιι ρεν ᾿ϑβπόξιαι [εγεῖῃγ: βογὶ δηῖπι ποὴ βοϊοαϊ εἰ ἰαὰ 
πωχύδαι μογίγδμοθαι ροϊοὶ ἱκίας μος ῥδοῦο πα ϊαπο ἰπβπίϊδση ϑεϑο 
πουϊδλιϊουσιο, οἴ Π0Ὸ δὶς δηΐου ἰογιορναίδ. υόγῶτη οποίάδεδπυν δὲ 
εἰσι εθε ἐξ, αὐ ὅπα εδήδιμαως ἐθτεροτγο οἷ: ἰπβηΐῖα. πδῖν δἱ Ὠ0Ώ 
βαὶ τπὰ, πἰμὶὶ ἐφεολῖδη ργοξιοι, νυ εἰπε οἱ δογδο βδὶ ροεῖ ἰδιϊουετα 

. 
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ὁξ δοστεῖϊο ροϑὲ αἰεσταίϊοπιθια δὲ βοτιοναῦο τατσαϑ Ροϑὶ [Π|ατϑ. εἷό πατα- 
δε ἐΕΙΒΡΕῚ φοίόεται ἐστὶ ἰετοροτο τοῖα, δαὰ πο ὕυηῶε, 4πὶα π95 6ϑὲ 
υϑὰβ εχ ὑπἰνογοῖθ, τὶ δαΐειη ὨΏπ9 ἱπβηϊίαδ ἴδιροτε βαξ, ργδεῖεσ 
ὩΒΌΣα πο ροίοσι: Ἀἰς ααίεπι εδὶ ἱρεα οοπγεζγεῖο. 30 

᾿ ὙΠ. 
1, Οτινα πο πεϑυσίασγ, δ δψαο τισυϑαῖων πθοδρϑθθ διῖ, δὲ 

ἐξίτατ ἴῃ ἐὲ πον δαβδαῖ ρεϊποιρίωπε πηοῖμβθ, δ αἰΐο ραῖοϊ ἰρϑῶγα τοῦ- 
τετι. οἱ ἴῃ βό Βαρδεαδῖ, δοεὶρίδίων ἴρδυτω ἃ ὁ. φαοά φοίάεπι τπουδαῖας 
Βοῃ εχ ἐὸ 4πία φυϊὰ βαὶ εἰοῖαγ. Ἀγίπνθμο κί τον ὦ ὦ ρυίδτε ἃ δὲ τπὸ- 
τε, 40ϊδ εἰ ἰοίπαι αὖ εχίσσηιο πη ]ΐο πιονδίωτ, δίνη] δϑὶ αἴας αἱ 30 
4πϊς, σΌπι Ἰρφῶσα οἱ κ᾽ τιουεὶ ἵρϑυτο καὶ  οἰτο! ας οὔτν δὸ στρουθίον, 
Ἰρεῦμι αἱ 6}, ἃ ϑεῖρϑο πιουδυὶ ρυϊεγεῖ, σαΐα ποὸρ ρετγοῖρὶε υαἱέυπι Δ 
πιῖγο πιουφαῖπγ, Ὠἴγτμι αἱ καὶ ἃ 9, δὴ 6.7} ὃ ἴρεο ἀ α(. ἀεῖνάς φαοά 
ἃ 86 ᾿ρβ0 υπουσητ, ἰὰ πῃπαυδπι ἐχ 60 του δΓὶ ἀδεϊαεῖ, αυΐα αἰ χαϊὰ 242, 
δἰϊπὰ δἱἰειὶὶ τρουεγίηυθ ςοαφανΐτ. ἱχῆαν οἱ φιϊά εχ δο τρουετὶ ἀδεϊηϊῖ, 
4πΐα φυϊρρίατα αἰϊυὰ ΒΝ ἰά Δ᾽ αἰΐο τρουδαΐϊωγ ἤϑεδεϑθ δϑὲ, Βος 
επΐπι ραἰείαδοϊο, οπθπε χαοὰ τοουϑίων, δὉ δἰΐφυο Ἰουδαιοσ πθοθϑθε οϑὲ, 
«τα δοΐτο ἰρϑι ἃ ὦ τρονοσὶ οἱξ δυπιρίθτα, ἀϊνιϑρὶ}6 ογὶι: Ομ 6 
πδιηαῦς φῃοὰ πιονοίῃτ, ἀϊν᾽ δῖ 116 δαὶ. οἱ ἐρίτην ἀἰνίϑοτα ἴῃ ο. ἱξξ- 
ἴων ὁ ὁ αὐϊεδοευϊε εἴ ἰρευνα ὦ ὁ φαίϊθεοδὶ βεεδθφε 691, αυοάοὶ ποη ἢ 
αᾳυϊδοςαὶ, πιοπὺε δημγαὶατ Ἰλουοσὶ. ὁ ὁ ἱχῆπιγ 4αϊορεενῖε α ς Ἰπουθ- 
ἴαγ. 5ΟΒ εγᾷο ρδὺ 86 τπουθῖογ ᾿ρϑῆμι δ, δἰ ρὲ δὲ ργίπηο τη συθεὶ 10 
ΦΟΡΡοβερδίιγ. μαδῖει ἱρίϊοσ ὁ ὁ ασούοβεσπίε εἰ ὦ ὁ αυΐεσοοτα, ὃς ἴὩΟ 
οδέδᾶγε ἹΒΟΥ ΟΊ. δἱ δὶ φυϊὰ εχ 6ὸ προυοτὶ ἀδοίπὶϊ, φαΐα φυϊοϑεϊϊ αἰϊυά, ἢ 
ΔΒ εἰΐο ρίαπθ τβουδίῃγ, ραϊεῖϊ ἰξίτοσ οὔνπ φυοὰ τηϑυδίυτ, ΔὉ ΠΟΤ 
ποῖ «οἰοτί. οπιῆς εὔτ νοῦ »»οτοίοτ, τοῦ, πἴ Ῥδτιη, αἀἰνίϑι0}} 6, 
Ῥαιίεσις αυϊαοοοηὶθ εἰ ἰοϊακι ἰρδῦμη ηυϊοϑοεῖ. οὔτ δυΐετα ΟἸπ 8 
4υοά τηονεῖογ, δὴ δἰΐφυο πιονδαῖησ, πδοϑϑϑε δϑὶ οἱ ἰά φιοά ἰπ ἰοςο 
“ιονεῖωτ, Δ δῇο τηουφαίπυ. εἰ ἰὰ ἱξίϊοτ αβοά πιονεὶ, δ᾽ αἰῖο 'ὔο- 
σεαυσ βεοδῖβε δϑῖ, οατῃ πιουεδίου οἱ ἰρϑαπι, δἴ μος δἷν δ] ΐς ΚΏΓϑαΑ.- 
δὶ βοὴ ἷἰπ ἰνᾷπίϊυπι Βος φὐοβείκειθκον “τῷ σταῖς ἰδηάδπὶ αἰ Ἰοα δὶ, αἢ- 80 
4:- οτῖϊ φοϊρρίδτι φυοά ργιοὸ εἐδῦϑ8 6 οἱ ΟΥΝΏΙΔ ἹΠΟΥΘΑΠΙΌΣ. 
αυοάεὶ ποῦ οὶ ἰϊα, ξεά εἷϊ 'π ἰηδηϊτατ ργοίδεξίο, τηονεδῖοτ α συϊάοτα 
ἃ ὁ, ἰρδῦτη δαΐεπι τρουοδαγ ἃ ς, εἰ ὁ συτδαϑ ἡ ς, εἰ δος τη ἰπῆ- 
Ἡἰϊτοπι τηοάο ρῥτοβοϊσοδδαγ. οὐ ἱφίητ δἰκααὶ τουθδίοσ εἰ ἰὰ ᾳσοᾶ 
τοονεὶ, δίτθαὶ Ζ οἱ ὁ ππονερηβειγ. πᾶπὶ στη πος ὦ τηογεοῖον, τηογδ- 
Βίτατ οἱ ἰρϑαιι ας; εἰ ἰΐοτη ονπα ὁ πηουοίητ, ἰρουτη Φ δῆς πιουεδίτυῦς 
οἱ ἐκ εῖοτ ουτα Ο τοογείυν, πιουεθίεδι ἰροῦτι ἐς πιοῖπο ἱρίτοτ ἱρ- 
δἰας ὦ αἰπιὰὶ ογὶϊ οατθ νηοῖω ἱροίϑ ὁ εἰ οείθγογωτα οὐΐαθηθα. ςξ 
πρανσποάασις ἱρίτατ Ἰρδογοτα εἰ πιοΐπτη οὔθ ΡΟ᾿ΟΓ ΠΝ ῸΦ δι ΤΕ. 
ἈΔΙῺ εἰδὴ ἃ δίῃ βῸ 16 οἱ βτιδα οἰμηοἱ τπουθηϊοτ, ΠΟΝ πλΠ5 δηλ δὴ Ὀηἷδ8- 30 
οαϊα54 06 πηυΐυς πηὺ2 δδὲ πσιογο, δ πο ἱπβπίϊυ8 ὄὌχίγοιη!, συ τα 
οὕμπο φυοὴὶ πιονεΐυτγ, ε φποάαπι δὰ ηυοάήδια ρτοβεϊφοδίατ. Αἱ 
Φδηΐμ οἱ δὺϊ ΒΌΠΙΘΓΟ δὶ βόηΈΤα δῃξ φρεςὶς δἱὶ ἰάθη πιοῖαϑ. ΒΌΠΙΘΓΟ 
ἱπιταν ϑππν πποίτσο ἀΐοο εὐπάεπι 6696, 4υὶ ἱπ δοάεπι σθγπογο ἰθπ- 
Ρϑτε εχ εοάειβ ἰῃ ἰάδῃι πιήπετο βὲ, αἱ ἷε 4.1 Βδς οχ δ βεάϊηε, φῃβε ὃ 
φοὶ ὍὯπᾶ πῦεγο, Βδῆο ἴθ ἰβτεήίπειο, ἢος ἴπ ἴοιροτγε, συοά εἷς 
Ὅπαπι ππίθετο, ἢι: πᾶμη δὲ ἴῃ δἰΐα δἴσως δ]ῖο δὲ, ἤῆπϑ ϑρθεὶβ, πο 
ΒΌΒΙΘΓΟ τροῖτς ΟΥΤ, Καπογα δοίοιη ἑάεπι εδὶ πϑοῖδα, 4αἱ εοάσπ ἰπ 
Ῥταθάϊςαιβεμῖο δυὺὶ ἰὼ δα βεϊδιηδία δυὶ ἱπ δΐο βεπεγα οἷξ. ὀρεοῖθ Ὑ6τῸ 
φεῖ ὑπῦ3, 406 εχ εοἶεπι ἐρεεῖε δὰ ἰάσεται δρεοῖα ρογρί τον, υἱ πιοῖῃϑ 
46] δεὲ χ δὲρρο ἴῃ πἰβτωπι, δοὶ ἴῃ ταὶ υπι ὁ Ροβο. δες δβαΐδῃ εἰ ἴῃ 
Φυροιογί θα ἀἰοῖα ὁππῖ. δοοὶρίδιογ ἐρίϊατ πιοῦν ἱροῖῃ5 ὦ, δἱ εἶξ 6, 
αἱ πνοῖον ἱρεῖυα ὁ, οἱ οἷ! 6 εἰ ταοῖυς ἰΐοπι ἱροῖυθ δ αἴηπε (], εἰ ὀπὶ 10 

«ΑΓΚαὨ.ὄ ια ἀ. φαπιδῖωτ Ῥτγβείδγδα ἴθιηροθ ἴπ 4πὸ ὦ πηογνεῖυτ, εἰ εἰϊ Ἀ. 

δίχῃθ οὔ ἀεβηϊϊπε οἱξ τποῖοο ἱροίης α, ἀδβοϊϊοπι οτὶς εἰ Α' τεπεραε, 
εἰ ποὴ ἰωβηϊβια. οἱ ὦ δὲ ὁ εἰ σεϊεγοτυτι ππυθᾳποάσηθ ἔοάεπι ἴῃ 
τεῦ ροτο πιουοίραίογ. δεςί αἰ ἱξίιθγ τξ τηοῖω ὁ Χ αὶ ἡ ἰπβηΐξυο ἴῃ αὶ 
ἀεβαυΐϊο ἰεπεροτε δῖ. δὸ δπΐτ ἰῃ ἱεηρογε 480 Ω πυονερδίωτ, εξ δα 
ΟππἰΔ ἱπβηϊΐα 4η8ε ροεὶ ἔρδῦνα ὦ ςοἰϊοςδῖδ ἀείπεορϑ δυηξ, που ερδ- 
πατ, ἀθῶα ἰοπιρογθ ἰπ εοάετη ππονυδηΐζυγ, εἰθΠΜΏ τηοίπς ἰρου Ω 
δὶ Δεφυδὶ οτὶξ πιοίυὶ ἱρεῖὶαα ὁ, δοὲ τηδῖοτ. πίμὶϊ δδίετα γείογι: δος 
σι ἀϊε ουέτα οτινο πὲ Ἰαδιίυς υϑίδε ἐετηροτά βαὶ ἤπιῖο. ᾿ος δυΐεπι 
Βετὶ βαφεῖς. μος ἰφιίητς ραςῖο, φαοὰ ρτοροδαΐπιπα, τἱἀερίτατ ἠδπιορ- 80 
διγατί. ποῖ ἰδίιδη ἀδιμομδιγαίηγ, 4018 τμ] πὶ δροῃγάναι εἰμετρὶξ: 
Βοτὶ δυΐπι ροϊεοὶ οἰ βηϊϊο ἰᾷ ἰδιροτγε του δἰϊ ἰωπηΐμιδ, ὩοΩ ἴδια θχι 
ἰάειο, εδὰ αἰΐαο αἴχας δἰΐωδ, εἱ χρϑὶϊία δἷπξ εα ἀπδε σβϑυξηῖησ, 8ο 

; ΒᾺ2 
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ἰηδηίτε: χαοὰ εἰ 'π Ἠΐοα ἀπδα πῦδο ετσμρόϊηθ:, δοοίαϊε; δὲ εὲ ἴὰ 
φιοά ρτίπιο πιοτεὶ ἰπ ἰοοο, πιοϊαηῃα «ογροτὶ δεοοιμπποάδιο, ἔβε- 
"ξετε πεοδιβὲ δι ἰὰ χιοά πιονείωγ, δπξ ποπηπηπι 6866, αἱ ἴῃ υ81- 
Ὑεγοῖς πετγὶ σοτηΐπιιδ, ἰοϊατα ἔρεῦτα Ὡπηδι 6χ οπιη!ΡῸ δαξ ςοπεϊππομα 
«τίς. 1ά ἰξίίας φαοὰ βετὶ ροϊεϑῖ, 6586 δατοδίωτγι δἰ οἷῖ πιαρηϊταἀο 4αΐ- 
ἄσπι δαὶ ςοπεϊνπαπι ἴρϑαπι ὦ ὁ 6 εἰ, πιοῖυβ δυΐοπι μυΐυ5 εἷξ ὁ 8 ἀ. 

80 πἰ8}} δυΐδπι ἱπίογοὶ, τ δηϊϊατη δἷῖ ἀπ βπϊτωμα : δἰ ξετ' Ἔπέτα πο 
ἐπι ἰδιπρογε αὶ δαὶ ἰηβηϊζαπι δυὲ βηϊτωμι ἰὼ Βπὶτο τιουεθίταγ τηοΐα; 
οτγαμν δαϊδαν πίγατηης ἱπιρονῖθι 6. 5ἰδθὶς ἱροτγ ταηάθτι, αε ρδιδῖ, 
ἰά ἴρϑαπι, εἰ πο ἴῃ ἱπβηϊϊατι ργοβοϊφεδίατ, δ δἰο ἰνάαδην δεῖιρεῖ 
τηουογὶ; δεά ετῖς φυϊρρίαπι φαοὰ ρτγίππππι πιοῖμ οἰδαϊωτ. 8181] δυΐεπε 

243 ἰπιογοῖς, αἰΐφαιο δαρροδίϊο ἰά οδἰδῃάϊ: εὸ πδίπψῃς ροϑϊο φποὰ ε86 
Ροϊεεῖ, πα] πὶ ἀρϑυγάστω δοοίάεγε οροτγίεραϊ. 

΄ 2 ("). Ῥτίπνυπι δαΐδπι Ἰπόυθῃϑ, ποὺ οἱ ἰὰ οπΐαϑ ἐταῦδ, ὁεἀὰ απὰδ 
εεὶ πιοιϊοπὶϑ ῥτιαςἰρίππι, ἐππι δὸ 4ποἀ τπονεΐῃγ διαὶ δῖ. ἀϊΐὸο 
δυΐεπι οἰπιιὶ, φαοὰ πἰμ} ἰηΐογ δὰ ἱπίεγοεάδε. μος δίῃ τοὶ οπιηὶβ 

ἰἰὰ6 τηοτείυτ, εἴ εἰυϑ 4υδὲ τιονδῖ, οοπιπῦπα 688. οὔτι διιϊδιη ἴγε 

διηϊ Ἰποίῃϑ, ἰδ υΐ ἰῃ ἰοςο, οἱ 158 φυΐ ἰπ 4αα δία, εἰ ἴ5 φαὶ ἴῃ φυαπε- 
ταῖς, δὰ εἰΐαπι δε πιουδοίοιν ἔγία δῖ πϑοϑϑ8ε αἱ. 46] ἰμρέλαγ εεΐ ἰπ 
Ἰοςο, Ἰατίο εϑὲ, φηὶΐ 'π φυα! ϊλῖο, αἰεογαῖϊο, φουὶ ἴθ φυαπε διε, ἀςογεῖο 

10 εἴ πηπιϊπαῖο. ρῥτίδλοπι ἰΐα]πε ἀ6 ἰδίΐουβ ἀϊσαιιαα, σαοὰ ἰρεα τοϑ- 
ἴαῦπι οἷξ ργίπνηϑ. αυϊςφαϊὰ ἰλφας ἰεγίατγ, δὰ ἃ δὲ πιουείαγ δαὶ δ᾽ 
δἰῖο. 4πᾶς ἃ 86 ππουθῃιαγ, ρεγερίςπυτα δδὲ ἰη εἰβ ἰὰ φυοὰ πιονείαγ, 
εἰ ἰὰ φιοά πιοτεὶ, δἰμιὰὶ 6886: ἰὼ εἰ δππ ρα τπουϑῶ ἱβεεῖ; 
ἄπαγε Ὡ18}} δϑὶ ἱπιοσιεάϊππι. 480 δυΐει δ δἰϊο πωουεβίωγ, φυδῖ- 
ἴποτ πιοάϊ8 πιοΐοπε οἰδαπίωγ πδοδβ886 εἴ. πᾶμ ἰαϊϊοπίδ, αὰδε δΡ 
αἰϊο δσι, ᾳυάτίιυτ στιπὶ ξετιετα, ἐγαοῖτσ, ραΐφῃ, νες το, γοϊσίδιϊο δὰ 
4υαε οἴῶπεὶ 4πᾶε ἰῃ ἰοοο βιυπὲὶ πιοϊοσδ γεἀυοαπίατγ. εἰφηΐπι ἱπα- 
αἰδῖο ρυΐδὰ9 ηηίάαπι δεῖ, απὸ που ξὰ8 Γαπὶ δου οΓ ΠΌδτα ἃ 86 ρεῖὶ- 

λτν ἐχραβῖο δαΐοπι, οὐτα Ἰπουθηἀο βοὴ δεσαίζιτγ. δὶ ἰδεῖ, οὔ πο γος 
δ 4υδα ἰδοίτατ, νϑβοτρεπιοτὶ οἷεὶ πιοιϊοι α 4τιδπε {ΠΠΠπ6 παιαγαὶἰ πιοῖο 

41, εἴ 118 δουφωο ἔρεξας Ἰηρϑὰ τοῖο δνϊςογὶϊ. ττιγεὰ5 ἀϊδρυ]ϑῖο 
εἰ εοτπρυ]εῖο ΜᾺ ὑβνρυβονμ δυπὶ οἵ ἐγαοῖυϑ: πδιηθθ ἀϊομωϊωὼν οπρωὶ 
οἷο δεῖ, οὔπι ναὶ ἃ 6 υεὶ δὴ αἱϊο Ὄχριιϊδίο οἱ, σοτηρυϊδῖο δαΐεια 
Ἰγδεῖυ εἰ, φιοὰ εἰ δά 56 εἰ δὰ αἰϊπὰ ἐγδοῖῃϑ οἱϊ. 4ῆδγο εἰ 4πδ6- 
σαπαυα Βογανα δαπὶ ὁρεοῖδα, υἱ τιολΐοπαϑ, 4πδγατ αἰΐεγα ἰδ δπν ἃγ- 
ἴλπι οἱ ἀευϑδοὶ ἰεχίονθϑ, δἰϊογα γαάϊο δαπάοιν ἰεχαπηὶ: ἰἰΐδ επίση 
σοτπρυΐοῖο εϑὶ, δες ἐϊφραϊοῖο. δἱπωϊ τε εἰ αἴας 'οοπογετίοπο εἰ 
ἀϊδοτγειίοπεθ: πδιη Πὶς ἀδμιριὶα φαδο ἐν ζοπεγδίϊους δτξ εἰ ἱπιουῖαι, 

10 οπῖπες ἀϊδραϊδίομεϑ Ἔγππὶ δπὲ σοιηριυϊδίοπαι. διημὶ δυΐεπι ςοποῖαὶ 
ξοποιειϊοποια εἰ φεογοϊβομδιη αἰλυὰ αυοάάδτι πνοϊοηὶδ κοῦπα θα 
6886: πᾶπι ἱπ εἄγυπι 4686 ἀϊοῖδε φυηῖ, ΑἸΙφυ 8 οἴππδα ἀἰδιυ Βυππίαγ. 
Ῥτϑείεγοα ἱπδρίγαῖῖο διῖγαςῖο εϑὲ, μα τόνον Ραϊφα. δαπιϊ ετ εἰ ἐχ- 
ογεδίϊο, δὲ φυϊσυπφηθ 4]1 πιαῖα9, φαϊδυδ ρθγ σογρθδ δχοθγωϊγ δὰξ 
«φαπιαγ δἰφιίά : Αἰκὶ διιΐτα δυϑὲ ἐγαοῖῃ8, αἰμ ἀχραυϊδίοηθδ. γεάἀυσοπαϊ 
δυπὶ δαΐετῃ εἰ [1] αυὶ ἰπ ἰοςο Βυπῖ, οὐπι οπῖπο ἰῃ ἤος φαείίποτ ἰῃ- 
εἰάδνν!. Βαιτεπι αὐυΐεῖη σαγειϑ υϑοϊϊο εἰ χοἰπίδεῖο δὰ ἱγαοΐοων εἰ μαϊ- 
δᾶπι. ἰγίυτν δρὶτι ποθῶν τπηοάογμμι δἰΐίφυο τεςῖο Ἀξ, πδῖπηῦο φυοὰ 
υεπϊϊωγ, εχ δοοϊάεπιϊ πνουδίπγ, φυΐα ἰπ αἰΐσιο δαξ θροεῖ αἰΐᾳπο οἷξ 

244 ηποὰ πιονείυγ; 4υοἀ φιυΐεπι υϑμϊ, αὶ φυοά ἰταβααιγ ἂπὶ φαοά ρε]- 
ἰδίαν δὺὶ φαοά νοἰϊτναίμτγ, υδϑῖς, [τὰ δὲ υἱ ἐτίατα οοταπναπὶδ οτηπίαυα 
γεοῖϊο 811. υοϊυϊατῖο διΐοπὶ Ἔχ ἱγαεῖω εἰ ραΪδιι οομϑίαξ. πϑοδεθα δαὶ 
δπΐιη ἰά φαοιὲ τοἰίνϊς, αἰϊυ ἀ φυϊάεπι ἔγαμεγε αἰϊυὰ ρείϊογε, οἰ φαΐ θα 
διὰ ἃ τε δράυοϊξ, Δυά δὰ ἐςε δἀδυςῖξ. αυᾶτγε δἱ φαοὰ ρεἰ] εἰ 
4ιοὰ τταλξ, ουπε τὰ 4ηαθ ρα ϊυς εἰ ὑϑμοτ, δίπχὶ οδῖ, ρεγθρίοπατα 
δῖ τιεάϊμι πο πὶ 6546 ἱπῖοτ κἰ φυοὰ πιοῖῃ, ααυὶ ἱπ ἰοςο Αϊ, οἰείας, 
εἰ Ἰά φυοΐ εἷει. χυοὰ οχ ἀεβηϊιὀοϊκας φυοημα ταδηϊεδίωτη εϑὲ: 
ποηαῃς ρυΪδαδ μποΐυδ 6δϑῖ δεῖ ἃ δὲ τὲ 8} αἰϊο δὰ αἰ, ἱγαςίωϑ δυΐοαι 

10 ΔΌ ἷϊο μὰ μ6 δαὶ δὰ αἰϊιμὰ, σὰπι ἴγαὴ οπεῖ πποῖίο, 4πᾶς τε εοπίϊωια5 
ἰπίετ δὲ ἀἰδέγαμίς, υοἰοοίογ ἔμογίτ: ἴξὰ δηΐπι γρ  ἰφαιιπν δίνη! αἰεγαηὶ- 
ἴωγ, [ογίασδα δυΐοπι δἱ 4}}πὸ φυϊάδιι ἐγωοῖας 6566 νυἱάθθίϊζαγ: Ὡδια 
Ἰΐξποια τρὶς ἰξῆθαι, δε ὰ ποῦ μος, τοῖο. οὐτὰ δαΐεπι Αὲ ἐγαοίῃ, 
Ὡ182] ἰπιεγοοῖ ἀἴγαπι 15. 4υϊ ἐγ ἰδ ταουεωϊογ ἂπ πιδηθαῖ, ἱπίεγάσεπ 
δπΐπι ἐγαὶς 60 πρὶ εσῖ, Ἰμτογἀυγω 6 ὉΡὶ ογαξ. δὲ βδιὴ βοῦ ροϊεϑί πὲ 

(5) ὕσπι οἵαν οδεϊαπίβεθι ετ ἴσα νευβουταν ᾿τίφιοιε, ἴα μος μεσυπᾶο εἰ ἐεχαεηιὶ 
εαὐρὶτε ὙΒειίδι:!} ρδγορθγαεία Ἰοβετγείωτ, ἐθρεῖυθ ἐπῶὶ ἜΓΓΌτΟτΣ ἈΤΕΥΓΟΡΥΪΙΣ ἐπ φ.Φ γετ- 
δίομο βεεεῖμβ, τίβαχ τὶ Υἱογϑεγοαιὶ ἰβιεσργεί διρρεια ἐπ ἰ}}π’ Ιοεπια δειδοιἐ αετα. 

. ῬΗΥΒΊΌΛΕ ΑὐΒΟΥΣΙΊΤΑΤΕΟΝῚΙΒ ΥΤ. " 

“εξ ἃ να δὰ οἰϊαά νεὶ ἐδ οἷο δὰ “6 ποῦ δεκοσῖο τοῦνσυξς. ἵϊηκὶ 
ἐξίτατ φευβρίοποτε εϑὶ, ἰδ ἰὰ φαοὰ τοοῖα. 4πὲ ἴῃ ἰοοο κι «ξεὶ, εἰ 
ἰά φαοά εἰεϊος, δ} ἱπιεγοθάθγε. προ σεγο ἰηῖεν ἰὰ φιοά αἰτεγαῖας 
εἰ ἰὰ φαοά εἰϊεγαῖ; ηυοὰ εα ἱπάποιΐοπε πιδηϊΐεείυπι ἐδ. 'π οπασΐ- 
Ῥαε δὔίτα εχ δἰ8 χαδς ἀϊεῖδ «πὶ, δυθηὶξ οἱ φυοά ρορίγοιιο αἰλίεταὶ 
εἰ αοὰ αἰτοτγαῖιν, δῖ σίπιυ]. μδδς δηΐπι δαπὶ αἰϊεοιϊίοπδα δ᾽ οςίδδ 
χαδὶτιδεῖε. 1ὰ επίιη. ἀϊοίπνας αἰϊεγατί, χαοὰ αοὺὶ οδἰθβεὶϊ ἀπε ἀπ]εςβείϊ 
δαὶ ἀεπεαίατ δηὶ δἱοςδεοὶϊ δπὶ αἰρεβοῖς, ρεγίπάς διέετι ἀδ δῃϊπιδῖο 
Ἐσο ἀϊοίπιαα αἴφαθ ἀ6 ἱπαπίπιλῖο, εἴ ἰῷ δηϊπιαιί9 ἰδπὶ ἂς δεβεῖροι 

ὅπ ἀς ρδγίθωι ποῦ δοπδεπέθηδ. αἰϊεγαπίογ επί εἴ δε θ5 ὅπο- 1 
ἃτη Ἰποάο: δεηδι5 επίπι 4πὶ δοίη εδὶ, πποϊϊο δεῖ, ρ6ῦ σοῦ ρθε δότε 

ἶρδο αἰϊψαϊὰ ραύεηϊε. δὲ οπιίβε απίάοπι, φυΐδι9 ἱπιαηϊτδῖα, ἀράριω 
δυϊιπαία αἰξεγαηίυγ: δὲ φυΐῖρας δηϊπιαῖαπι, πο Ηἶδος οπνηίθπι ἑὰ φαοά 
ἐδ ἱπαπίμπαίατω. πᾶπὶ δΟΠϑ 9 ὨΟΠ δἰίϑυϑῖδγ, ἱρφαηας ἰατες σπε 
αἴδείτιγ, οππὶ δηἰιπα τη πο ἰαΐσαῖ. πἰδιϊ δηΐοπι ργο ΒΡ εἰ μαπιι- 26 
φατι 4ποφας ἰαίεγε, αἰ οπτν 36 ποθ ὯῸΝ αἰξλεγαίμιγ. δὲ εἰβο ψιϑὰ 
αἰϊεγαῖατ, ἃ γθθυδ δι! θτ8 Αἰγαῖον, σεγῖς ρογϑορίουπιπ ἐδὲ, ἰά φαοὰ 
Ῥοδίγεπιο αἰϊεγας εἰ 4ποὰ φγίπησπι δ ἰογαῖαν, ἰπ Ηΐδ οσνοίθοο ἐπεὶ 
856. πδὶ Παῖς αὐϊάετα δὲγ σομπυμδ εοὲ, δὄτὶ ἀπΐεια σοΥρΘα. τα- 
“8 οσοἷοτ Ἰυϊπὶπὶ, ἰαπιδ δαΐοτι δόρεοιυϊ, δοάδτη τηοὰο εἰ δυάπαι, 
εἰ οἰίαειυθ. εἰδαίπι πον δῆ Ῥτίππυπι, γοῖ 4πδὲ τηουεῖῃγ Ἀαρίϊα τὸ. 
ἴοπε, μὲν δοξ. δἰπην τοῦ γε Βαροὶ ἐπ βτιϑῖα: δἰπιηὶ επὲμὰ οἴσω 6Ὸ δεὶ 
ὁδροῖ. δος δεοὺδ ἴῃ γερὰδ ἱπαπιπιδιῖ5 δἱ ἱπφεπ ρ. χπάγα ἰπίετ- 
ταδάϊαχι ἱπῖεγ ἰά φυοά αἰνοτγαὶ εἰ ἰὰ ηποά αἰτεταίον παϊίπτα τὶς. 
Ὠεφῶο ἰοῖογ ἰά φποά δυρείητ εἰ ἰὰ ᾳυοά διρεῖ. παπι φυοὰ ρτίανα 
αὐξεῖ, ἀρροϑίϊυπι δυροῖ, ἰδ αἱ Ἰοΐατη ὑππὶπ ενὐδάδι. ττιγϑὺ ἰπιπε» 
μυΐτον, 4ιοά ἐπιτηϊαυέίατ, δἰΐφαθ εἰωϑ ρατῖς δροοθοάεμδς. τὰ ἐξίμαγ 
4φιοά δυκεῖ, οἱ ἰά φυοά ἱαπιίηυϊ!, εομπαδίαπι, 6286 πδοεϑρε ἐπ 
σοηπἰπαογατα δαϊδιῃ πρὶ στα οϑὲ πιεάίαπι. ςοπεῖδι ἴλας ἱπίεῦ ἰὰ 
ποά πιονεῖαν, εἰ ῥτίμηστη ροσίγεπιιπεχας εἶπ σποὰ ποὺ δῖατ, νον} 

Ἰίοδο παρῖϊα τπουδηΐδαι, τυδήϊυτο ποϊίυτα ἰαϊετγοδάογε. 
3. υϊοφοϊά δηΐεπι αἰϊεγαίνγ, ἃ δεηδι ρα 8 δἰτεγατῖ, ΘῈ Ἔσο 

ἀποίαχαι χιδε δ} 1116 ωἰβεϊυπίωτς, αἰτεγαοποτα ε286, δχ [ιὲφ ἀμί, 
εἰεπάσιη δδῖ. δ ογΏτα ἢ πιαὺθ πιαχίπε ἐπ βρττί» εἰ (οττοῖδ εἰ Βαϊν 
Ἐἰβαν δογυπι] 8 ϑαπριϊοπί ας εἰ ἀεροείἰοπῆδιϑ αἰτεγωοπεια οαρθ 
υὐρῆἡπαν εχ δε παγὶς. αὐ ἷπ πῸ}]Ὸ 6εδὲ, πδιῃ συοά δραγαῖεε, οὔπο μον 
ἐείμιη πετὶῖ, ποι ἰά ἀἰοίπιαϑ 8.88 ἐχ 400 εὐ, πὲ δἰαίπασα δὲ 80 19 
Ῥγταιπίἀθτι σογαπὶ δυὶ ἰεοιίοαπι ἰἰρταπι, ὁεὰ ἀεδηοτοξναπῖοα εἰδὴ 
δεηδυμ, αἰϊπὰ οεγεωσα, αἰϊαὰ Ἰἰξβδωῖπ, δὲ 1Ἰὰ φυοὰ αϑέδοίηπα δὲ 
αἴας αἰϊεγαίυχα, πυπουραταπϑ. δὸ8 δηΐπι πυπιάμπι εἰ εἰσοατα εἰ 
ἀυγυτν εἰ οδἰἰἀατα ἀϊοίτπαα, ἰϊεπι σδγαρω. εἰ που δοΐβιω ἢος τοοάϑ, 
δεἀ ἴρϑυτὰ χυογας Βυιιίάυπι δἱ οδ άππι δ68 ἀϊοίτππα, εοάοπα ποεΐαδ 
δἰχῃςε αἰΐεςὔοπεπι ὑπαϊοιΐοτη ποποιραπίεϑ. αυδτε αἱ 4ποα δοΐπση δεῖ, Ἰό 
δ 400 6" ἤξυγα, ἱρεῖυθ βρογαο δαὶ ἔϑετωδε ποπήθε ποὺ ἀϊεϊϊασ., δὐ- 
[ἐοἰϊϊοδυπι δαίθπι εἰ αἰογαιϊουυτι ποπιΐαθ ἡἰοίτωτγ, ροτερις τω δεῖ 
Μὼ5 ξεπογαϊίοπε αἰϊεγαϊΐοηδθ πὸπ 6586, δρϑαγάμτ ἰΐοπι μος τπαοῶο 
ἀΐςογε υἱάεγὶ ροδβεὶὶ, ἐοτωίμεπι δαὶ ἀφίαιπν, δαὶ ἐχ Ηἰ5 σπδ6 μεπὶ 
δυπὶ αἰϊυιὰ υϊρρίανι, αἰξεγδίντ ε586. δδὰ πτηπιφσαοάᾳης αἰΐοο ααὶ- 
ἄξια αἰϊεγαῖο βεηϊϊππι 6486 ἰογίαϑθο πδοῦϑϑο δϑὶ, νοὶ χωδϊογία ἀεα- 
δαῖδ δαὶ γαγείδοια αὐὶ οα]ἰάα ἔγιρίάανε γαῖα. δεὰ ἰδιβεη ηπδο οβἑ- 
ἴατ ον δἰξεγαπίωγ, Ὡδς δΟΓΏτΩ ογία ἰϊογαῖίο δδὲ. δίχαὶ ὕδο Βμδέμ 
πες σοτγροτὶϑ υἱγίῃϊθϑ. Βα πειτι δπίνη ἂἰϊὶ φοίάδι νυἱγπῖθα, διὰ νετὸ 
να, δεὰ πεὸ υἱγίῃθ βιδὸ τἰάυπι διογαιδο οὶ, συόγαχ νἐγὺμῃο 
[εοιῖο φυδεάκππι Θὲ: πδπὶ ὑπυτησυοάααδ ραγίδείατη ἰαπς ἀἰοιίατ, 
Θαπὶ δύατα ἰρδίπα νἱνἐπΐοπι παοίαιπ δῖ, αυΐρρε οὔ πιαχίπα ας δεεῦΒ- 
ἄυπι πδίυγδια ἴων μαρϑδῖ, τἰ οἰγουΐαϑ ρεγἔξεϊαδ, τα πρδπῖπο οἷτο 
υἷι οριίπηι8 ἔμοιια (μογὶε. υἱιατα γεγο παϊοϑ ἱμέογιμεθ δὲ εἰ τὸς 
ταοῖϊο δὺ εο. κὲ ἱρίδιγ πὲς ρεγίδειομδι ἀοπο αἰϊογαοσν ἐστ ἀϊεὶς- 
τοῦς (ἀρ συγάπτο δηΐτη εϑὶ, οἱ ἀοπιὺ [αρερίππε εἰ ἐδοΐημα αἰδετ δο δῖ, 
δαϊ δἰ οὔσῃ ἱδβίτατ ἀοπιιϑ ἰαϑεἰρίυτοηαε δορὶ, δἰ τεγαῖον εὲ θα ψο- 
ἴϊο6 ρει βοίταΓ), ἀϊα ἴ σἱἰγιμ τ! δὲ νἱεϊῖα, οἰ μὰ 46: ΠΒαρεῶξ δῖ ςςξ ἢ 
Ρίσαϊ, γε ἤαρες. δἱίας επίτα ρογίδοιϊϊοηθο δυπὶ, αἰΐας τεποοίϊοηεε: 
πᾶτε ποῃ. αἰϊογαιίίοπε. ργδαοίογεα ἀἰοίπηυθ υἱγίαιεθ οἴπῆ δα ἐπ δὲ5 
“φυοάκπηοάο εἰθε ἀυὰς δὰ δἰϊφοϊὰ τείεγαβίωγ. πϑιιαὺς δῶ σϑδα 
διιδῖ σογροεῖϑ,. υἱ δαί δῖθων δὲ Βοβυιῃ οογρογὶ μαδέδαμν, ἐπι. ςα]τάο- 
τοῦτα εἰ ἰγιρλάοτυπι διιὲ Ἰπ! ΓΏΟΓΌτι ἰπεῖ δ6 δὶ δά. ςϑηϊοφονα, ξεδα- 
Ῥεγαπιθηῖο εἰ ςοτεπιθηδηγίίοπα ροπίιπαδ. διε ξεν ρος ἢτέξ ΐποιι 
εἴ τοβτγ οὲ αἰΐδ5 υἱγίαξε δίᾳας οἴΐαϊα υἱἱδ:: πρδαύδεχυς δαῖτα εἰ 



ῬΗΥΘΙΟΛΑΕῈ ΑὐΒΟΙΙΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹΙ]. 

πὑαθυτχβο φάθ συοδούκιποδο κὰ δ] ἃ τείετιατ εἰ δὰ ργορτῖδ αἵ- 
ἑεεϊΐίσηφι, δαὶ Ῥϑῦθ δὲ υβαὶδ δῦπε, ηνὶ εἰς Ῥιδεάμες δεὲ, ἀϊδροηϊξ. 

10 Ρτορτία δαΐεπι ἐππὶ, ἃ 4πῖρη βρη ἀἴστια σογγωπιρὶ δρὶπε δϑῖ. σῦτῃ 
“ες υδε κά εἰϊᾳαίὰ τείειπμτατν, πος δἷπε δἰ τδγαϊοπθς, βες ξογατΩ 
εἷς αἰϊογαῖῖίο πες φομβεγαιίο, πος Ὁ]1 οζαμίπο τουϊδῆο, ρεγορίσθαμα 
οὶ πεαὰς Βαδρίίοβ πεατιε πδρϑίϊσυπε δοϊεοϊϊοποδ εἰ δατηρίϊοπο αἰϊδ- 
ταὔοτεϑ δε. δε ρομβογατὶ αυϊήεπι [ογίδϑρε εἰ ἰπιετῖτο δος σοῖρτ8- 
ἄυπι αἰτεγαιΐθ πεοοδαα δέ, φσυοιβοάο εἰ ἐροοίετα δε ἔοττηδστα, υεἰατὶ 
οοἰϊ 18. εἰ {τἰρίἀϊθ δὺς μαπιϊά εἰ οἷοςῖα, δαὶ ἐδ ἴῃ φηῖθας ργπιὶ ἰπ- 
ἀπηῖ. ἴπ ἰδ δπὶπι σποάσπβαμθ υἱυπι δἰ υἱγὶα 628 ἀϊείίυτ, ἃ ααϊ- 
Ῥὺε ἰά ᾳποὰ Βερεῖ αἰϊεγαγὶ εἴ δρίυτω. βασῆχυς ἱπιρδθι]θ τὴν αἰ 
οροτίες ρθε υἱγὶπα εἴβοϊξ, υἱίαπι δυΐοπι ςοπέγαγίο τοοάο ραιὶμὶϊο 

Ἅ7 εἴψπο ἱπαρδιθι]θ. δἰ πογ τες παραὶ ἴῃ ΒΑΡ ΡΣ δοίπνας, σα εἰ 
ἶρεὶ εχ εογμην δίῃ πππιθγο 4086 δὰ αἰϊψαϊά τοίεγωπίηγ. ἂς υἱγία 6 
αυϊάετα ϑππὶ ἘΠ ΤθοσεΝ να υεγοὸ διηοίίομθβ. ρυδείδγε υἱγίαϑ 
δὰ ρτορτίω δἰίεοςομεδι γεεῖς ἀϊϑρουίε, υἱτίοτα πο γεοῖθ. ἡπᾶγ πες 
ἴρεδε δγῃπὶ αἰξογαϊίζοῃθθ, πὸ ἱξίϊας δϑιεσοπθθ ἀϑβητηριοπεόαπε 
δογπτη, ογίδητυῦ πίει, σπὶ 68 ρ8Γ9 4π46 δεηϊὶὶ αἰϊεγαῖωσ, ἤδοδϑ86 

δὲ. ἃ δοπδ θυ γετο δἰϊοσαθιῖαγ. οὐππὶδ πδαιααε τρογα]} υἱγίαϑ ἴῃ 
υοϊαρίδιθηο σοτροτίο εἰ ἀο]οτῖθπδ υδγραῖηγ, δε γογο δαϊ ἰπ δοϊίοηα 

40 δαὶ ἴῃ ταιπιογία δηὶ 'ἴπ δρε. ὃς {16 χυϊάδσω πδς ἴῃ δοϊϊοπο, δεῶϑα 
Βαρδδίυσ, πὶ δ δίφῃο δε ππουεῖαγ; 4υδς δοΐετα ἴῃ τϑοπιοσία 
εἰ ἐρε, 8Ρ Βᾶς ργοβεϊδεππίπο: δαὲ επὶπι γεεοσάδηϊες χφαῖρας αἴζοςι 
δαυὶ, αὐὶ ηπδὲ εχερεοϊοηϊ δρεταηῖει, ἀεἰεοϊδηϊαγ. {πᾶτε πϑοδϑδα δὲ 
εἰποιηοάϊ οπιπεμι γοϊαριδιετα 6 δε θ πο οτίγὶ, χαοιΐδιη δυΐειν νος 
Ἰδρίδις δαὲ ἀοίογε Ἵχοιϊαϊο υἱϊϊπτ οἱ υἱγίαϑ ἱηϑαπε (1π {}}15 επὶπὶ γοτ- 
ἐδηίατ), υοϊυρίδιο9 δηΐετω εἰ ἀοίογοι ρδγίὶ δεπι δι σππὶ αἰϊεγαο- 
56}, Ῥογδρίςθητι εϑὲ Ὡδοθβδα γι τα 6286 Αἰΐαπο αἰξογαῖο μαες δρ ϊοἰδη- 
Ὧωγ εἰ ςοπιρᾶγεπίογ. ρῥγδείεγε ἱρδογα ζεπογαῖο σςΌπι δἰ ̓ σγα ο0 6 

δ εοῖ, ἰρθα δυΐστη Βοὴ δδὶ δἰϊογαϊδο. δὲ ποφπε οἷν ραγίΐε δηίπιδε, 4πδ6 
Σαιε βου ἀϊ νἶπι παρ εῖ, αἰϊογαιΐο ερέ, δοίδῃϑ δηΐτα πιαχίπας ἰη Ηἰ8 εὐ 
ἤσδε δὰ αἰϊφυϊὰ ἀϊουπίετς. μος δαΐεπι 60 σοποίαϊ, χυοά Πα }]1ὺ9 ἕαςα]- 
γιλΐο τοοῖτι δηίοξγοθθο ϑεϊοπίία ἐπ πορὶδ ον τον, δὲ δἰΐφιο κηρρδέϑ ἕξ. 
εἰδηΐπι ἐσ δἰπκαίοσττν ἐχρεγοπεΐα παν εϑδπι δοὶπίλδτ Ὠδπο5ΟἰπῸΓ. 
Ὥδο δᾶπο δοῖϊο γεηδυαίϊο δϑὲ, ᾿ἰδὶ δδρεοῖωτ οἱ δοίασα ξεπεγθοπεϑ 
4540 φυϊορίατω ἱπαυϊδῖ: δἰμοιποάὲ επίτο εϑὲ ἀοῖϊο. γωτθὺϑ ὕδτ6 εἴ δοἰϊο- 
τὶν ξοπευδεῖο ποῦ δδξ, οἱδὶ αορεοῖω εἰ ἱδοῖυ8 ξϑυογδι ποι 6966 δ] }- 

40 4πῖθ εχίδείκοει. αἰηαα ἀβεγε δίμπϊϊ8 εδὲ ᾿ἰθ, δοίεπεδε δπΐετα ἃ ργὶη- 
«ἰρίο δοφηϊδιεἶο ξεπεγαῖο Ὡοπ δδὲ Ὡ6ὸ αἰἰογαιο. εορίἰαΐοπειε επίτα 
ἠρεμῆσαι καὶ φῆναι, Βος δε ἰπ ααϊεῖς εἰ δἰαῖα ροπὶ, ἰά ἀδτοπην 
ἐπίζασϑαι, Βος εοἴ εοἶρε εἴ δάρεγα, ἀϊοίπωιιθ. δὰ πιπϊδιίοποτα δυΐετα 
ἥπαε εεἰ 6( εἰκίωτι, ξεπεγδίο βοῦ εδὲ, οὔτῃ οπιπίθο πη 6 δἷξ τηὰ- 
Ἰδλθοηϊθ, αἱ δηῖοα εἰ ἀϊοίηπι. ῥγαείογεα συετημἀδνοάμσπη οὨπι ΔΡ 
Φρτιείδιδ δηξ δοῖπηο δυϊ πιογθῸ 1π οοπιίγαγία φυϊδρίατη τηἰδῖησ, ποῦ 
ἐνετγαια δοϊθηίεπι ἔκεϊοτη 6486 δΌπι ἀἰοάδδισ, φσυδηηθᾶπι δυΐθα δοἰεὩ δ 
ὯΠ ποη ροδεεῖ, εἷς π ἰῃπι αυϊάεπι οὐπν ἃ ργιποιρίο παδίμιπι σοτα- 
Ῥαγαδυετὶ!. φυοὰ εὐὶπιὶ δηΐπια ΟΝ πιογδίοτα υἱνιπΐοτι δεἀδίαγ, ργυ ἀπὸ 
αἰϊφυὶν Αι εἰ δοἶεπο. αποοῖγολ ἱπίαμξει μος ἀΐδοεγα ροδβαπί ἢες δεὩ- 

245 εἷβυϑ ρμεγίηάδε ἀϊϊπάϊοιγε δἰᾳας δοηίογεδ, οὔσῃ τρυΐτα ἰὰ εἰθ Ροτῖατ- 
Ἰναιῖὸ δἱξ εἴ τηοῖην. δοάδαϊον δοΐδαν εἰ δὰ δίαϊπμ ἃ πδίαγα ρεγάη- 
οπαοτ, ἱπ χοϊαεάαπι γεγο Δ} αἰμθ, αἴ π᾿ υϊγιυδααα δἰϊσαο δοτγυτς 
ὅδε δαπὶ ἰῃ σογροτε αἰϊθγαῖο, υδἰαῖὶ ἴῃ υδα εἰ δοιίοπα οὔτ Ἔχρεγ- 
τοοῖα: εἷξ οἱ δοργίῃ [βοῖλιϑ. 6868 ἐζίιγ εἴ ΔΙ τΘγδ δῖα ἴῃ γορῶδ 66α- 
δίιρο9 εἰ ἰβ ραγίε δηΐτνδς δεμιθηῖθ, ἱῃ Ὠ] ἰδαος αἰΐα, ὁχ Ἀἰ δε 
ἀἰοία ἐππὶ ταδηϊ[δοίατη δος. 

το ἡ. Ἰυαριταθὶι δΐεπὶ ποδερίαπι, οἰτπδ οταηῖο τοοίτς οσαδὶ πιοῖοὶ 
ΦΟΙΩΡΑΓΑΡΙ 6 ποῖα. Ὡδτα δὲ οἱξ, αἴσπε ἰά ςεἰδγίξατίδ οἷ! δεπας φαοά 
ἦβ ἰδίωρογε δϑα0Ὰ]} σραἰίαπι ᾿ταπϑξ δεχυαὶς, οτὶϊ αἰΐαπα εἰγοπιοίεγει- 
κα δεατια 5 ἰίπεας γεςῖδα, εἰ τπαῖοσ εἰίωτω αἴφπε τοΐθοῦ. ργδείεγεα 
δἰϊουὶ ἡβτρμ, αἰτεγαιο ογὶς δεχυδ)ῖθ, οὕσ ἰπ δεφιῃδὶὶ ἐθηροτε δἰ 
ξαοτεὶς αἰξεγαίῃπι αἰΐπὰ ἰδίυτα. αἰδοῖα ογξοὸ ἰοηρίταάίηὶ ἐγ δεχυαδ: 
δἱ εὐϑὲ ὯΟῺ ροϊεδῖ. δὲ εμΐπ οὔμι ἰῃ Δ6486}1} ἰεπιρογε χυϊρρίδηι ρεγ 
δοηχυαὶς τποτεϊογ, ἴωπὶ {Π᾿υ ἀεαας οα]εγα εϑῖ: ἀἶ τα γεγο 80}}π8 
Ἰοπρίτα ἀϊπὶ εοῖ δεᾳπδ].. φυαγο ποη δτὶὶ αἰτεγαῖίο ἰδϊοηὶ δεαιιδὶΐ 
ες τοῖμοσ. 40ὸ ἤϊ υἱ ποῦ ΟὨϊπὶ ταοΐῃε οἷξ ςοπιρατϑηάυδ. φεἀ ἱπ 
εἴγοῦ]ο γεοῖδαβο ἰΐπθα σθοπδη δοοίἠει τωοὰοΐ ὕδτω ἀρϑαγάωπι εϑὲ, 

ΔῸ δὲ ποῦ δὲ καἰ ἢος οἰται δῖος δαροῦ εἰγοῦϊο εἰ ἢος θΌρΡεΓ τεοὶὰ ᾿πθα 
τοογειίος, ε6ἀ σουρτίποο ςεἰοτίμ8 αἰζογαπι δαϊ ἰδγάϊαε πιογεσί ἤθοθῦδ 
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«εξ, ψιλοὶ μος εἷς ἀεοϊνς {πὰ ἀςοϊῖνθ. ρτγδεΐογθα πἴ81] τοίετε δὰ 
ταὶϊοπθιη, δὲ αηϊδρίαπι παοδιρἑδίεπι αἀἰχογιξ 686 οαἰογίαθ σου ΠΏ Ο 
ἄυϊ ἰωτάϊτι8 χηουδγί. δσὶϊ θηστα οἰγοστηδγεπ δ τοδίοσ δἰ ταῖποῦ ᾿ἰπθ 
τεσῖα: φυυγε εἴ Δδα πα]... πᾶση οἱ ἰπ εοάεπι α ἰδπιρογε μος αυΐάοτη ὅ, ὃ 
ἱΠυὰ γεγο ἃς ᾿ἰπεαιη ρεγίγαποὶνιι, τρδίογ δγίς ὦ ἰΐπεα ῥγοίεεϊο ἰριᾶ 
Ἰπεα ὃ: ἤος παπιᾳθε ραεῖο ςοἰεγίαβ ποθ] ἀεβηϊεβαῖατ. εἱ αἱ ἰᾷ 
τίποτε ἰρίτυγ δεφυδίεπι ἐγαπαϊογίξ, σοϊθγίυ ογῖε: ἀθδγα ρᾶγὲ 4886- 
ἄδπι τὶς ἱετηροτίς ὦ, ἰπ ηυά ςοἰεγίυ9 τη Ρ!]Ὲ ραγέθτω δἰίφυαπι ἰγαπδὶξ 
Ἰρϑίυϑ οἰγουπηίογοπίαδς ὁ, ἰοῖο ἰπ ἴοπιροτα, Ὁ} ταγάϊοτα ἵταπδδυδῖθ 
τοίδτο ἰἰπεδπν δ. δὲ ὙῈγῸ δὲ φοσπρβυδ ρα εἰης, ἀςοἰαϊι ἰά φποά παρορ 
εεἴ ἀϊείαπι, ᾿ἰπεατα ἰπηθλτα τεοίδιν δεφηδίθτν οἰγουχηίεγθη δδ 6296. 
δὶ σοπιραγδι!]α ποῦ συπῖ: πο ἰρί [ΩΓ πιοῖῃϑ ἱρϑὲ σοι ραγαῖ}68 δαπξ, 
δεὰ, οἱ νἱάδίατ, δὰ οὐποῖα “ΟΙΏΡΑΓΑΡΙΪΐ 98πηῖ, χυᾶς ποῦ δεφυΐνοςδ 
δαηϊ: Ὑδἰυ σΌΓ σοπιραγδθίϊα ποὰ δυμῖ δἰἸ]5 δὲ νἰπυτα δοΐ αἰ τπια 
Ββάϊυπι, πίγῃπι δοιτπ8 οἱ 7 φυΐα παπιηπς δεχυίΐνοςα δπηΐ, ἰάδο σοπ- 
[εγεθάα ὕορ δυηϊ. δεὰ αἱτῖπια βάϊαιη δὲ ρεπυὶείπια σοταραγαθῖϊο 10 
δυηΐ, 4υϊ8 ἀοηίυτπ ἰάδπι δἰρπίβοαὶ ἰπ υξεΐαιθ. ποη ἰρίταν Ἰάδππ οδξ 
ςεἰεγα Βὶς εἴ ἰθὶ, δὲ πιῦϊῖο οἰϊατι πιϊπαϑ ἴῃ αἰτογαϊϊοπε ἃς ἰαἴϊοπο. 
δ ἰά νεγωτω πὸ εδὶ, δὶ βοὴ δευίνοςα δἰπῖ, σοι ραγδθι!α εδθοῖ 
ταν τπὶ δηΐπη ἰάθπι ἴη δῦγε αἰφιε ἀφυὰ δίρηϊβοαι: ςοπηραταθὶ ϊα 
ἰδθεη ΠΟ ϑθη:. αποάδὶ ἤος πόῃ 5811, δὰ ἀπρίυτα δεῖ πῶπαν (εὲ 
εὐἰπ ἰὰ φυοὰ ταϊοπθῖν ἀπογοπη Βαρεὶ δά ὑπηπ), Ὠοπ ἰαπιθη οοτπς 
Αγ Φυπί. ἂπ εἰ ἴῃ δὶς δαδάοπι δεῖ γδιῖο 7 πᾶτα εἰ ἰρβάτω του πτΣ 
δεφοιγοςυπι εξ. δεὰ βυπὶ φιοτγοπι δὲ γιοῦ 5 δεφυίνοςδε διηῖ; σε 

εἰ αυϊδρίατλ ἀϊοῶὶ, πρυϊτυτι ἰὰ δε86ὲ φιοὰ εδὶ ἱδηΐυσα ἃς αἶϊτα, εἴ 
δεαδὶε δεφυΐνοεουπι, εἰ οἱ ἔογῖς ζιογίϊ, εἰ ἴρϑῦσα ςοπίπυο ππαπα. 
φυοάδὶ Βος εδῖ πεσιΐνοευτη, εἰ ἔρσα ετίαπι ἄυ0 ἀδαυίΐνοςα δῃηϊ. δῖα 80 
φῸτ αἰΐα ςοσ ραγαδθιΐα δἰΐα ποῸ σοπιρδγαθ δ δυυϊ, οἱ βαΐαγα οοἱ ὑπαΐ 
ϑσι "5 ἴῃ δἰϊο ργίπιο δῃπὶ φαβοερίϊνο δααασ ἱψίτιτ εἴ οαπὶδ σοπῖ- 
Ῥδγδδι δ δαπὲ, πέγωχη ἰρϑογαπι αἰϊοίαιδ οἷς : εδὲ επῖμι ἱρβα δι ρϑγβοὶεϑ 
τάεπι, ἱΏ 408 ρτίμιο δϑὶ 'ρϑα δἱρεάο. οἱ ἠδ πιδρηϊιάϊπδ πὶ μ 
δῖ τοχ εἱ δ4υὰ σοτμραχμπ δ πὸ ὄώνννι ἱπ δἰ σ᾽ πδῖαυ8 εδὶ δαϑοΕΡίΥΟ. 

ἀπ οο Ρδοΐο ΟἸππὶδ 4ηἰδρίαπι ἰλοίες ἀπαμ, Ὠπυτισαοάσιςε δυΐεια ἴῃ 249 
4110 ἀϊοεὶ 6586, αἴφως δγιὲ ἰάεπι δεαιδὶα εἰ ἀεΐςε εἰ αἴβατω, δεὰ ἰα 
ἰῖο δυδεερίϊνο  ρῥγαθίεγεῶ δυιδοθριϊν τη ποῦ εοὶ ηποάνῖ9, δεὰ υπππε 
Ὡπἰαδ᾽ρείπιυτα. ἂὲ γεγο ποῦ δοίμτη δα {π86 σοτηραγαπένν, ποῦ δεφυὶν 
τοῦδ 4866, δεὰ εἰίδιῃ πες ἰά φυοά ἱπεδῖ, πες ἰά ἴῃ 400 ἱπεϑὲ, ἀἰρ- 
τεπίδιι ἤάρογε οροτγίεξ, ἀΐςο ἀπίεπι μος τηοάο. οοἷογ μαρεὶ ἀϊνὶ- 
δἰοπεῖπ. ποὺ ἰφίέυς μος ἶρθο ξ οοπιραγαῖίο, νυδ]αϊὶ πἰγατη τηαρὶο οἷξ 
ςοἰοτγαΐυπι ποῦ 4]4πο οοΐοτε, βεὰ οσοΐογο, υἱ οοἷος δῖ: δεὰ αἱρεάϊμα 
Δὲ εἷς ρον δὲ οἶγοα ταοΐιση, ἰά δϑὲ Δε4αε οεἴεγε χυοά ἴῃ δεφυαὶϊ 
τειῶροτγα ρὲγ δοηυδὶς εἴ πιοῖϊυτι, ἑδπέυ πη, ̓ηαύδτο, Ἰοπαιτυ ἴα Βυϊαδ. 
δεὰ οἱ αἰϊφαϊὰ Γιμετὶξ αἰξεγαῖυτα αἰ Ἰαΐαπι, ογιϊπς ἀοαυαὶϊς ἤδες ὁ]- 10 
ἴεγδιῖο ἰαϊϊοηὶ, δἴσυια οἰυβάςεπι ςοἰεγι δεῖ} δἱ βηδνα, μοὰ δεῖ ἐπ. 
δὲ ομτϑα εδῖ, δρϑοὶδϑ τηοϊσσω βδρεγθ. φυᾶσε 8ὶ δὰ {πὰς ἴω δεαῃ)ὲ 
ἰεπίρογα ρὲ δεαυδίεια ἰοπρίτπάϊπεπι ἰδῖὰ δυπέ, δααιυαὶΐο οοἰ εγιτδτῖφ 
δἰηϊ, τεοῖα ᾿ἥπεα οἰ οππιζογεηιδθ εγὶξ δθαυλὶῖδ. ἀΐνατι ἰδίως μαὶα δ 
εἴ σδυε8, υἵγηχα ἰδιϊοπ τα δὴ ἰἰπεδῖι ξθθυϑ 6486 7 τδιηρι9 δηἶπι δε» 
Ῥεῖ εϑὲ ἰάδιω ἃς ἱπαϊνϊ ἀυσιη δρθοὶθ. ἂπ δίπνοὶ 1116 ὁρεεὶς ἀἰΓογαηλῖ 
εἴεπΐτν ἰδιο δρεοὶε μαρεῖ, οἱ [ἃ δι ρεγ 40ο βὶ πιοῖιιϑ δρεοὶεα βαθεῖ, 
Ῥιδεΐεγεα δὶ ἰὰ ρὲ συαοά κὲ πποῖυε δρεεὶε ἀϊξεγαιϊ, ἰαι]ο φαοαῃθ 
ετῖς ἀΐνεγοα. υδἰυο δἱ ρθάεϑ δἰπε, διῃ υ αιϊο δϑὲ, δὶ αἰας, νοϊαιο. δα 
ὯΟ; Βοος, δεἀ βρυτίε ἁἰῖα εεὶ ἰδιῖο ἢ υᾶτε 4πδὲ ἴῃ δεαπδὶὶ ἰϑαροσα 
χαδροϊπάϊπεπα δαμάδιῃ ἰγαπδεαμέ, δὰ οἰ εγιῖδιῖ8 δεαπαὶ8 δαπί, εδῶ- 80 
ἄθτω δυΐδτῃ ἤοὴ αἰξεγεπίεια σρθοῖε: ηπᾶς δὶ οἱ, οἱ τποῖυ8 ποὺ ἀϊ- 
γεγεὰϑ ὀρθοῖς εὐ. ἀμᾶγε σοπδιἀεγαπάτιτη εδὲ σπδεηδτ δὲὶ ἀϊξίεγει- 
τὰ πιοῖυ8. δίψῃ δὶς βεσῖηο δἰξηιβοαῖ ξεῦυδ ἱρδυτη ποη ε886 φυὶά 
Ὡπῦπι. δεὰ οὗ πος αἰϊεγαϊϊοπες ργοίεςϊο κεἰδυϊμίω δεαυλ 6: ἴῃ ὃ 
δΏρογε πᾶτηατδ δααυδὶὶ φαμὶ δἰ ἐγ, φεὰ χυϊὰ εδὲ ἰά ηποά δά κα]- 
Ἰογδιϊοποιω δοςοιωπιοάδίηγ ἤθη επίπι ἀἰοιτυτ εἰς δοαῦαὶθ: δεά υξ 
δοαυδ τας ἴθ 4υδηιίεϊα, οἰς οἰ πιο ἀϊοίϊατ μἰς. Ὑϑτππὶ οἷς ςαϊα 
δεχιδι ἰαῖε ἱετηροτγίς ἰάετα, ἴῃ 400 ςεἰεγίίαβ δἰ εγαϊίουδ ἀθαπα ςοπ- 
δἰσς, αἴγυτη ἱφιίατ 60 ἴῃ 450 εδὶ αἰϊεοῖυν, δὰ 'ρ50 αἰΐεεϊα ςοτηρᾶ- 
Ταγε αἰϊεγαϊϊοπεδ οροτγίεδι ' αἰσυς ἢἷς υϊάετα δαπάεπ δδπϊ δίοσα 
ε886, 486 ΠΕ]ΠῸ τπϑβ18 πες πιΐπι8, 864 δἰ πηι τε ἐπαδῖ, δαπιεσ 8 
Ἰίςεῖ βδεὰ δἱ αἰϊδεοιϊυβ δἰ 8 δίὲ, υἱ οἱ ἔος ἀδαϊ βεῖωσ, {4 δαπεῖατ, 
Μὲς ὨΓἈΪΠ ει ἰάθπι τοὶ δοαυᾶὶα υ8] βἐπυῖΐε, αἰ Βδες δἰξεγαιοηΐθ ϑρθοῖεϑ 40 
ζαοϊαπϊ, Ὡδο ὯῺδ δοξ αἰϊεσγδίϊο, δίοας πὲς ἰδὶ ἰαῖΐο. πᾶγα δυχιθῃάσσῃ 



4δὲ ῬΗΥΒΙΟΛΕ ΑὐϑΟΌΙΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹΙ. ΥὙΙ11. 

εὐϊ {ποῖ εἰτετοιίουϊο εἰ ποῖ ἰΐειν ἰδιϊου δρϑοῖες οἰπὲ, οἱ ἱρῖξιτ 9 

ἅπιο πιουθδίοῦ δρϑεὶςε ἀλίζενπηξ, φυοτομι παοῖτα μ6Γ δὲ φυἱὶ οἱ ποῦ 

ῬῈΓ κοοϊάθην, εἰ πιοῖπ9 μαπε ἐρεεὶς ἀἰεγεηε: δἱ βόπογε, βεπεγε, δὶ 

ΒαμΕΤΟ, ποπογο. δ οἱ αἰϊογαιίίοπϑε εἰπὲ δεαὰς οαἰεγεβ, αἴγυμε δὰ 

αἴϊοεϊοιι, εἰ εἰὲ ἰάδπι νδὶ οἰποξὶ ἴδ, δα δὰ ἰά φυοά αἰξοταίας, γαϑρίεθγθ 

ὁροτίεαι ἴ σεϊωι! εἱ ποΐαν φηίάδια τδηΐωμ, μυῖαε δηΐοπα ἰαπίαπι εἰς 

ἀδεϊραισπι, δὰ δὰ ᾿ϊγασιηηθ᾽ δἰηβε εαάφτα εοὶ δὺὶ αἰΐδ, δἱ ἰάθι δὺξ 

αἰΐθε εἷϊ αἴζεοῖϊπες μὰμὰ τὰ γεγο δυξ ἱβδοαυαῖε, οἱ δθαυαὶθ αὐὲ ἰδ- 

20 Βοσυαὶο οἷϊ πὰ. ἴῃ βεπεγαϊίουθ θἴϊδιν δὲ εοττυρίϊοπα ἰάδτῃ οο8εὶ- 

ἀοταηάττα εἰἰ. 4ποπδτι πιοάο θεὲ δες οεἰοτ αἰαθς οοἰϑυῖοῦ βθηθ- 
ταϊο ̓  δὴ δϑαυθ Ἵοἰενίδ φϑὶ, οἱ ἐπ δεσιδὶϊ ἐειρουε ξοπθγεῖογ ΠΣ Ἢ 

ες ἱπάϊνίάππιη, αἱ οτπο, δὰ ἤοη μηΐιπαὶ : οοἰογίοῦ δπῖεπι, δὶ ἰδ 
δεηπαὶ)ἱ ἀϊνεγοαμι. βοὴ δοΐπι Ἀδδϑινας απδέμδηι οπὶ δὰ ἦπο ἴῃ αυΐ- 

Βοε δὲ ἱρθα ἀϊνετοῖ(δ:, 4πειπδάπιοάατη ΒΑΡοτθυδ δὲ ἴ5 φιῖρα εὐ 

ἴροα ἀϊοε πῃ! τυ ἀο. φαοάϑι «υ δδέδηιία παιπόγι ϑδὲ, μ᾽ π9 διϊ δἰ πυϊθτ 
ΒδΊΩΟΓ κροςοϊεὶ δἰαφάθηι. δο ἰρϑυπι σοιαιβῃε ποτοΐπε οἀγεῖ, δἰαυθ 
αἰζαπαας 4παῖδ εοῖ. ἴω χηδὶἰϊαῖα φαϊάδια ῥ᾽ αἰδοῖα δαὶ εχεεάθῃϑ 
μεδρὶν, ἰὴ φααπείίαϊε δυΐεπι πιρΐπ. 

5. ὕδπϑαι δυίεπν οἴππε 4ηϑὰ πεουϑῖ, εἰ δἰ᾽γυϊὰ δεηροῦ πιουεαῖ 
οἱ ἰη εἰΐᾳνο εἰ ὑξ4τ6 δὰ δἰ φιιοὰ (αἰᾳπο ἰπ αἰΐφυιο ἀΐοο, φαΐα ἴῃ τδι- 
Ῥογο, Ὡϑᾷπο δὴ αἰἰᾳηίά, φυὶα ρογ 4 διωπεἰταῖοπι αἰϊηνιαπι του δῖ: δε ΡΕΥ 

80 δδίνη οἶπιιν ταν εὶ ὃς πιουΐ!; 4παγο απαπιίι9 συδούδπι ογιῖ, ρ6Γ 4ιιδτα 
φοἱ πεοΐπιν, δία ἱπ υδηϊο) -- πδδς, ἰηηυδπι, σπτα ἰὼ δἰ, εἰ ἃ υὶ- 
ἄξενα εἰϊ ἰά αποά τρονεῖ, ὁ νοτὸ ἰὰ ᾳφηοά πιονοῖατ, εἰ 6 οἰὲ Ἰοπρίτυἀο 

250 Ῥτ ὕλην, εἰ αἱ Ἰοπιρυϑ ἐπ 480 δεῖ πιοῖιιπι, ἰκ ἔϑιηρΟγΘ ΣΙ ΓΝ 
ἃ ροϊδηϊδ Ἀφαπᾳ}}» ὦ αἰπιί ἀΐμτα ἱροία ὁ ρὲγ ἀυρίωνη πιουθρῖς 

ἰροὶαϑ δ, ρὲγ ἰρϑῦμε δυΐεμ ὁ ἵπ ἀἰιπίαϊο ἱεπηροτὶς αἱ; εἰς δπβὶπι θεὶς 
ταϊουῖϑ οἰιπ  αάο. δὲ οἱ ροϊεπεία οαάθιω δος ἱβ ἢος ἱείπρογθ 67 
ἀδϑϊυτα φραιϊξοι πιουϑδῖ, ρὲγ ἱροίῃ δἰΐδι ἀϊπιϊἀΐπτα ἰάδνη ἱπ ἀπο! ϊθ 
ὅδε τοουδθὶϊ. οἱ ἀἰπιξάϊπην ροϊεμείαο ἀπ ἀΐονε ροτ δεχααὶ ες ἐραιΐα νη 
ἕω ὠοθογο πιουθθὶϊ δαφυαὶὶ. ἐρϑίων εϑὶμῃ ροϊεπείαο ὦ εἷξ ἀϊιαίϊωνα ,᾿ 
οἱ ἱρεΐτε ὁ εἷι ἀϊπινάνανα κΚ. υἱσοο ἰρίτπν δὰ ροπάδτγα δἰιυ Ποῖ 5688 
Βεαθεηὶ, πὶ ραϊεξ. 4πδγε ῥοῦ δδεπαὶς ἰη ἴθθροτο που σϑίς ϑεαιαὶδ, 

10 δὲ οἱ 7, βνουϑαὶ ἰρϑῦπν αὶ ἱπ ἱεροῖς σ μὲν ἰοπρίἐμϊποιν Ο, ποπ ὅπ6- 
φενοαγὶο ἂὶ οἱ γ᾽ ἰπ δοπδὶϊ ἱειρογα ἀπρίπαιη ἱροὶα 8 πιουδαὶ μεν 
ἀὐπεϊ ἀΐατα ἐραιϊϊ ες. οἱ ἱκηίοτ ὦ βεὲν 6 δραιϊατα ἰοΐατρ ἰδ δ ἰετηρογε ὁ 
τουεριῖ, ἀϊιοϊἀϊανα ἱροῖας ὦ. φυοὰ δεῖ Δ που τηουερὶϊ ἰάεπι ὁ τοϊατα 
ἴπ « τεπιρογα δαὶ ἰπ εἶδε αἰΐᾳιια ραγίϑ ρὲ δἰΐφυδβν δ δραιϊὶ ραγίεπι, 
ἄπεε τδοβει οδηάθι δά ἐοίππι Ἀδθθθὶς Ο απ, ρᾶγὸ νοὶ 4υδο- 
υἱν αἰΐα δὰ τοίδια ὦ ροϊϑητίδην μαρεῖ, οπνβίπο επίπι δὶ ἔογὶς ἔμ θτγῖϊ, 
8 διε Ρεγίετ τπουϑρὶϊς. πο 5 δηΐτα οἱ ἰοῖδα υἶγοβ φαὶρρίδῃι ρὲ ἴδε- 
ἴδπο πιονογαπὶ σρδίΐαπι, ἀμ ἀἰτπν ἱρδαγυπὶ ρεὲγ φυδβίμμην! δραιὶὲ 
φαονίε ἴῃ ἱειπρογς ἰέθιιν ππουεθὶς. ἤᾶπὶ ἀπὼν δαὶ ἰγαμεὶ ργοίεοϊο 
Βανὶπι ὅπαπὶ οοπίοπε ἐγάχεγα, δὶ υἱγεϑ ΘΟΓΌΝ ἴδπε ἰπ ἰρδογωῖν Πα πη6- 
ὕω πύδαι ἰὰ δραιὶ αἰνίἀβπίων ραγῖθθ, φηοὰ πυΐηι οὐθας: δἰπιηὶ 

40 Ἰγωχεῦα. φβδριορίον Ζεποηὶθ γαῖῖο ποῃ δδὲ υϑγα, σα οοποϊπάϊι 
ἀϑδιννὶ, ρδγίδι ᾿ξ ἔδςογε ϑοῦαπα, 511} οηΐπι ργοδίμει οἱ πα] ϊο 
ἦκ ἱεηρϑγθ δὺπὶ τβουεδὶ δἔγαπι, φιδτη ἰοΐω ᾿ποίϊις τηουϊὲ, οαπὶ 
εεοἰάϊεδοι. ἤϑαῦς ρᾶγε, εἰ ρεγ δὺ ἔμεπε, ἰά πιονερὶς φαοά πη οὔπὶ 
Δοῖο ὕλόνοτε ροϊεεῖ: πεαὺς δεῖ δηΐμα ρδγϑ }]2 ηἰδὶ μοϊεπεα ἴῃ ἰοῖο. 
δὲ νοῦο ἄπο φαβδοάδινν βεογηῃτθ ροὺ ἰδυΐουῃ δραϊίμτα ἰδπῖο ἰη ἴεπη- 
Ῥότε ἄπο ἐεογδιῖη ροπάογα πιουεαῖ, εἰ σοιπροείϊα ρεγ ἰοηρίϊο ἀΐπετω 
δοχηδίεπι δοφιδὶῖνς ἰ8 Ἰδιιροτγε σοτωροοίξητθ εχ ρομάοσιμι5 αἰτία 09 
τδουεναηῖ: εοὶ φρο ἴῃ εἰ» οδάεαι γαῖῖο. “ποὶπα ἱκιῖυγ ἐδ επι οἱ 
αἰτετοϊοπς αἴσας διεογοοβεΐ δδὶ δ αἰϊφαϊὰ ἰὰ φυοὰ δαυρεῖ, εἰ 

80 ἰὰ εἴτα τϑὲ ἀαροίτηι δίημο ἱπ ἔδιιρογε ἰϑηῖο δὲ ἑδπίονι αἰϊπὰ 
δοκεῖ αἰϊαὰ διροῖαγ. εἰ ἰὰ ᾳποά αἰίοταὶ εἰ φποὰ δἰιεγαβειγ, εἰτοι Στογ 

8 οεἱ αἰϊχυϊ, εἰ ἱδπίαπι ἱπδοπδίομς γομυ ϑοίοπευς δδὲ αἰϊεγαίηπι, οἵ ἴ8 
τεροτγα Ἰδπῖο, ἰπ ἀπρὶο ἀπρίαπι, οἰ ἀπρίτπι ἱπ ἀιϊρὶο, ἀϊπιϊἀΐαπε 
δυΐοπι ἰπ ἀἰπιἀϊο ᾿ςπιροτί5, δαϊ ἴῃ ἀϊτοϊάΐο ἀϊποιί ἀΐπτη, δπὶ ἴῃ δεφυδὶΣ 
ἄπρί᾽υπι. οἱ νεγοὸ 1ὲ ᾳφυοά αἰϊετεῖ δηὶ δυξοῖ, ἑαπίπτη ἰδ ἰδλπίο αὐυρεῖ 
δὶ δἰϊεγαὶ, πΠοΒ ἤδορβδδ δῖ εἰ αϊιοϊ ἀΐαπι ἱπ ἀϊιηϊάϊο οἱ ἐπ ἀϊπνεάϊο 
αἀἰτοϊάϊητα δἰϊεγαγο υεὶ δηξενς, φαΐ μι μϊ}, οἱ ἔοτις σοι, αἰϊογαρὶς τοὶ 
δαξορίς, 4υειβδάπιοάπιβ οἱ ἱὰ Ροῃάετγε. 

ΝΗ. 

4 4. Αἱ ονῖανβο δ᾽ 'φυδηο δὶ πιοῖαο, δϑίεϑ86 ΒΟῺ ογαῖ, ττιγβἂδ- 
ἤκπο δἄθο ςογγθιθ εν αἰ Β.}}} ρεπέξων πηιουϑδίαγ, δὴ πεαπο ἔδοίωθ 

᾿ 

δϑὲ πῆ: εοτγατερίϊατ, δεὰ δε μΈρεν εταὶ δὲ δοίΏΡοΥ ετἰε, δίησβθ ᾿οσ 
Βίεοα δε «ππὶ ἰιηταογίὰ]9 ἂς ἰποθδϑδδιὶς Ἰπεϑῖ, απδεὶ εἰξ υἱϊὰ Ζθδος 
ἄκι ἰζΣ ποϊνεγθὶβ 4πας παίπγα οοποίαηε ταοίιτι ἰρι[ὩΓ οπιθ 66 Σπ.- 
αυϊπωιϊ ε:ε, φηὶ ἂς παίητγα δἰἰψαϊὰ ἀϊσιπνῖ, ἔτι αυΐα τωυπάυμι βὰ οἰειεα, 
ἔσπι χαΐα εοπίοτορίδιο 1ρεῖ2 οπιπὶ εεἰ ἀς ξεπαγδίομε οοιτοριίοπιενε, 
ἀυδῖα ἱποροϑοὶριὶς εϑὲ 6486, δἷ πο 911 ἱποῖθβ. Ὑϑγῶιι 4υἱ πσπιὰο. 
Ἰηβηΐζοι 6566, οἱ Δ|108 ἱρεογασα δοτὶ δἰίοβ οογγωπιρὶ ἀϊςαῃῖ, ᾿ὶ προϊαμα 20 
ἱπαυΐσιξ δοτροῦ 6666: δἰαΐ εηἰδι ξεπεγαίίοπε εἰ οοττυριίομες ἴβ4ο» 
ταπι ἐατη τοῖα παδιθῖθε δεῖ. αὶ υθγο τοππάππι δυὶ ππᾶπε δὲ δ61- 
Ρὲγ ϑηπάεπι ε3β8 ἀϊςαπὶ, δαὶ ὑπύζη φαϊάθτα δε ποῦ ϑεπιρεῖ, ἴ| ἀδ 
πιοία Πποααε 9ἰτι τες ορίπαπίωγ. δἱ ἰρίταγ σοητίπρῖς δ φαδηὰο πὶ μέ] 
πιονοιΐ, ἀπρ[εἰξοτν ἰὰ δοοϊάογε βδεθθδὲ δϑὲ. δὰϊλ δηλ οἱ ΑΘαΧΘρΡΌΓΩθ 

ςεηδεῖ: ἀΐεις εαΐτο, οι οὐναΐδ εἰσωαὶ δεδεπὶ δίαπε αυϊεβοθγεωὶ ἐξπα» 
Ροτὸ ἰαβπίϊο, τοσμίεπι πιουΐδδς δὸ δδάγεβαθθα. δαὶ πὶ Επὴ ρούροίσα 
ἀἰεῖς ἱπεεγάατα τα πιουοτὶ ἱπίεγάπτο φηίδϑοογθ, τπον δγὶ φαΐ ει, ἐπὶ 
δαϊ παι εχ τηηἰ εἶς οοπεοτγάϊα δυὶ ἐχ ὑπὸ τουϊϊα ἀϊδοεοτάϊε ἴκαὶ, 

υἱδδοογα υεγὸ ἴῃ Βίδοο ἱειπροτγίθας 4υδε ἱπῖεγ ἅδεὸ πιϑάϊα Ἵδάπαὶ. 
ὅκα δαΐων μος τηοάο, 

πᾶ 400 ἀ6 του Ἐἴ πδροὶ οοησπενεγιξ πηχ, ΕἼ 
αἰᾳυς ἰϊεγατη 6 ὑπο βεπϑγαῖο ρίαγα γοπϑβοῖ, 
Ἰιος βασϊ, ἄχητηχας δἰ δὲ ποῦ ρεγτηδηεῖ ΔΕΥ ΩΡ. Ἕ 
αἱ 400 πουϊλβίογ βηπάθδπι οοϑϑ8η16 γϑοῦϊ δα, 
Ἠος δἰς μεγρεῖαο διδρίϊθτι νδγϑαηῖιγ ἐπ ογροπι. ΜῊΝ 

εἴα ηΐπα ἀἰοῖς “δὶ φυθ ὠναϊδπιογ βαπαύᾶμι εεοδδδὶς γοοσγδο, Ἰὰ 

Ἐπηρεάοοϊ οι ἀγθἰἐγαπάαπι δϑὲ ἴδιο ΐξαγε, μίης, ἰαφῦδαν, 11}ας εἰ 
ἵἰης μας δετὶ πιοΐππι. σοηοίἀεγαπάσιν δεῖ ἰξίιαγ ἀς Βοο, φοιδαι 
παοὰο εε Βαρεαὶ. εϑὲ εἴτ Φρόγμβο ργεϊϊτῃ βαπς ρογερίοογε νοπίδ. 
ἴδμαὶ εἴ Ὡ05 δοϊυτι δὰ βαϊαγαίϑιι οοηϊοιαρίαἴίοπεπι, δά εἰ δὰ εαπε 
ἀοοσεγίηατη φαλε εἶγοα ρυϊποὶρίατα ῥτίπνατη ὙΘΥΒδΙΉΓ, στο βοπιεπίεῦ 
ἐϑηάπεῖς. εχ ἰΐο δαΐοτα ογάϊθιβαγ, φῦὰς ῥγΐυ ἃ πορίς ἰὼ ἰτογὶδ ᾽δ- 
ταταῖϊε φοϊοπεδο φυπὶ ἀεβηΐία. ἀϊοίχαα λας τομῶν ἱροίαΦ τε οδλὶὶ 19 
Βος δοῖαπι δ056, 400 ππορίϊα δεῖ. Ἰδοειδε δεῖ εἰ 0 Γὸϑ δὰ δϑφέ, 
Ἴπλο ϑποηποπο τοοῖα τρουθγὶ ροδυηῖ, αἱ εἷπε ἀεβεϊίίοπο εἴα 
ταοῖυδ, υινὶς ργοίεοϊο ξαϊοθίϊωγ πϑεεορατίαπν 6466 1ἃ πῆμα ἐρρ 
δἰπροϊ» πιοῖῖβυς προυεγὶ ροϊεοῖ, ἐθα δεγατὶ φηϊάθν ἰὰ χαοά ε9ὲ 
δἰϊογαρίὶς, ἔεγτὶ δυίεπι ἰὰ φποὰ Ἰοοο νπαἰδρίϊθ δῖ, φαλγα 5} δαλεᾶ 
φου Ρυεἰδὶϊς φαδπι οι υγδίατ, δὲ σοπιβαδιίνυτα δοϊολαθδχα ζοῦν» 
Βογαῖ, ορογίαϊ. ἱφίταγ εἴ δος 'ρϑὰ βϑοθ886 δδὶ δῖ, οἱ βοῦ εἰδηὶ δῇ" 
4υδηάο, ἰαεῖα ε026, δυὶ ρεγρεϊυδ 6ὲδ6. δὶ ἱξίυγ ἀπυπασοάσμε πιο- 
ὈΠΠατπ ἃς πιοϊϊνογατα δεῖ ἰδοῖαπι, πεοῦϑθθ δὶ πο ποία δος ορῖωμε 
αἰΐων τα ται οβει τβοϊονα πο ἰυΐδεα, 400 ααίάριη οτγίυπι 1 65 σμοά 49 
δαὶ τοουϑσὶ δυϊ τοουθγο ροϊεϑὶ. δἰ ΦΕΙΏΡΘΥ δγδαὶ, ποτ ἔδιδε ΠΟΣᾺ 
εταῖ, δρϑυγάτνε δὶ ὁχ δεβςε φυΐϊάεζω, οἱ δηϊϊηδάνογίδιογ, υἱάσι, σα 
ξἰο ἰλυβθη, οἱ ργοβοϊδοδιωον αἰϊογίον, ἢος Ὠδεδη86 δὶ ευθϑῖγα. ὅτ 
οἱ φυδεάδπι βυμὲ τοδί ϊ ηπδϑάδια πιοῖϊϊνα, εἰ ἱπίεγάωτα ει δεῖα 
φυϊά ρτίπουτο Ἰῶουθη οἱ δἰἰφυ! ὰ φυοὰ ταονεΐυτ, ἱπιογάσππι πὶ δεὶ, δοά 
εἰν μος ρῥτίμδ τποϊοῖιγ ορονγίεϊ: δαὶ εηϊῃ δἰ φυϊὰ οαπ δῷ βγον 
ϑεῖο φιϊεῖϊο: 4168 δηὶπν 8δὲ ῥὈΓνδιῖο πιοίυϑ. φυᾶγα δηὶθ ρ,ιιδο 
παηἰδιϊοπθὴι τα ϊλῖϊο ῥγίογ ογὶξ. ἢδιπ φαρεάλτι πηΐος, αυδεάλα εἰ 
γβοῖρυς ςοπηἴγαγι!δ τασνοβὲ. ᾿ρξβὺθ βαιιο οαἰεἰαςϊς, νεὰ πον ἔπι6θ- 39 
ἔαοϊι: δὲ δοϊδητα ὑπ εοπήγδϊογαων 6696 υἱάοιαγ. βατὰ ἔγιρίἀημα τετ- 
Φυπὶ φσαοάδηι πιοάο αδἰᾳηο θεν οα]θίδοϊὶ, εἰσὶ οἱ 19 4υὶ δεῖ ρεεεδὶ 
808 δρουΐδ, οὔτε οομέγα δοίθπ θη αἰὐίαγ. ὙΘΓΏΙΝ δὰ 4086 ἀβέζο δαὶ ὃ 
τρόυεγο, δὲ εἃ 4π86 μαϑὶϊ δαὶ πιουογὶ ροβϑβῃῖ, βοὴ οὔιπίπο δδὸς 
Ῥοδεῦπι, 56 δἰ οἷς 966 βαβεηὶ δίψης δὰ ργορίβαυα σἱδὶ εὐδάυπε. 
ἄυδτο οὔ ἰὰ ἰπογὶς, αἰϊσὰ πιοντοῖ δἰυὰ πιονοΐωγ; οἱ οὔ ὦ ἐν. 
Ὡατίϊ, αἰ δἰϊυνὰ δἷῖ το δὴϊο αἰϊαὰ προιϊσαπν. δἱ ἐξίἑωγ ὩΟῺ δοιπροΓ τηο- 
τερδῖων, βου ἰξα βεδε ἤδρεῦδηὶ πὶ δἰεγοια τπόνογο αἰϊδγαα τπουθεὶ 
Ῥοβδεῖ, αἰ ραϊοῖ, εεἀ δἰἴεγωζ ἰρϑόγασα πναϊωτὶ οροτγίεθαϊ. ἰπ ἰδ δοῖμα 
ἄδαε “πὶ δ αἰϊφαϊά, ἰά δεοίάθνε βϑεεθβθε εοἰ; υδἰπε δἱ ἀυρίπτα Ὡο 
δγαῖ εἴ πῆβο ἀπρίυτα Ἔν δῇ, δἱ πον πεγώπι πο, δἰτδγητ δαί ἕοτῃ ποδία 
δι6ὲ πεζδιϑὸ δὶ. δεὶξ δυο συδοάδεε τπσἱδιίο ῥγίος ρτίτπϑ, ἰῆσυρεσ Ν 
ἀυοπδια τποὰο ῥτγίυδ δῖαιις ροφίογίαϑ ογὶξ, δὶ ποι εἰϊ ἰθιηρῦα, δαὶ ἴδτα- 
κα, οἱ πο οἷξ πιοῖπιοῖ χαοάϑὶ τερον πασπογιιϑ τοοῖμ δυὶ απϊδπὶ εἱξ 
τοοῖας, δὲ ἰδιορα εεἰ φορετ, οἱ τἸϑοίτπι ρογροίυθηι 6896 βοοδδϑὸ δὐξ. 
δὶ ἀε ἱεροῦ πηἰνογεῖ, ργϑοίου αϑῦτα, σοπδοηῖες τἱἀϑηῖοτ. οὔβϑὸ 
ϑαΐπε ἰδπιρος ἰπαυϊδηϊ ἱπρεηίεομι εθ96, δἰφαε μεὲῖ δος Βσπνοοτίξοο 
ἱπωροθεδεϊο φεϑὸ ἀοταοποιγδὲ ὁπβηΐδ οδ86 ἰδοϊδ: ἰδρα» εἰἰτα ἀὐεῖξ 



ΡΗΥΘΙΟΛῈ ΑΥΒΟΟΙΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹΙΙ. 

ΒΌτ 6.86 οτίπια. Ῥίείο ὑετο βοΐπδ ἰρέτπα οὐίσιβ δῶϑ6 δἰῖ: δἰδηΐτς 
δα οὔδι «δεῖὶο εἶοι! ἱρδοσε οτίβες ἔαίορο, ςδοίπιθαι δου δδδοτὶὶ 

0 626. αποάεὶ ἱποροδοὶθι!ε φυϊάοπι δδὲ ἰδαροϑ 6686 ας ἱπέο  ] ξογε δίῃ ς 
βης ἰρδο, ϑῦδο ἀυϊεΩΣ ἰρόαπι τοεάϊαπι εὐἱ σαοάλάδει ρτίηοὶριϊ δἰπηηὶ 
βιοίευς φηρίδυδ γαϊίοποια, ῥγωςιρὶ! σαϊάοιι ἑωϊοτί, ἢπὶς υεγο ἱγαπϑ- 
δεῖϊ, ἰεπιρας δἱὲ δοῖωρεγ ργοίδοϊο ἤδοδββ εἴ. πἰετησει Ὠδιπηδ6 
Ἐοαροτίδ εἶθ σῃοά δοναρίαπι Ἐχιγομθοτα δὲ, 8 δἰ'φῆο ἱρϑογοι θππα 
ετὶϊ: Β.8}} εαὶπν ἴῃ ἴδπρογε ργδείαγ βῃῃς ἰρϑῶπι δοοίρὶ ροῖϊδεξ, φυδγο 
οὔνο ἰρεῦτα πυης ργϊποὶρίπι οἷ δἰαως βηΐδ, εἰἴγα ἱρεῦπη ἃς υἰϊγα 

" 4ΒπΗροο δἰῖ δεαρεγ Ὠδοεϑδε δϑὶ. ἂῖ δἱ ἐδ ρῸ2 δΕΊΒΡΘΓ 6296 Ὠδςδιδθ 
φοῖ, Ραϊεὶ εἰ πβοῖσπι πεοθδβδγίο ϑοΈρθγ εθθῷ, 4φθίρρε οὔτι ᾿επιραβ 
εἴϊεςσιϊμε οἷξ φαϊάατη ἱρδὶιϑ ναοῖων, αἱ ραϊαὶς, εδάθπι ογῖϊ γαῦο εἴ φαὰ 
Ἱποϊθπι ΟΟΥΓΟΠΙΡΊῚ ΠῸΒ ΡΟ486 ργοβδβείατ. βιδδὶ οἱ δὲ πιοῖτι οὔθ δϑ86 

30 ἀϊςαῖατ, δὲ οἱ ρεπια τπυϊδιίοπε εἷξ δ] πα ργίον, οἷς εἰς Βεῖ αἱ πἰεπια 
τουϊαίίοη ας ροδβίεγιοσ δἰΐψυα δὲ. ον πδίδιιε πιουεγὶ ἀεείηεὶ εἴ 6986 
γος οἰτπαὶ, οεῖὶ οοπι γί εἰ ςΟΙΒΡμδ δῖ] 6 696. 6626 Ὠδπαῦς 

252 οοτδυφεθιὶς ροϊεεὶ εἰ πὸπ σοπιρατγὶ, πὲς ἰἰἰάοτι ἀεοὶπεὶ δἰπηοὶ πιὸ- 
αὐνοπε εἴ τηόνεπε ε86. δὲ ἰρβῦτῃ δυΐεπι σογτγαριδις σοτγγαρίυτα 
ἔοτο ορογίεβίξ, ἐαπι σοτταχηρίϊαγ; δὲ Ροϑὲ μος γυγϑ ἰὰ φηοὰ δηΐαϑ 
δεῖ ᾿οτγαριναμε. ςΟΓΓΏΡ ΪΟ πᾶπιηδε τϑυΐαιϊϊο ἀπδϑάδῃ εϑὶ. χυοάοὶ 
Βεος βογὶ πο ροϑϑαπὶ, ραϊεὶ πηοίαπι ρεγροιιατα δεδε, οἴ πο αἱϊ- 

Δράο εὖθε δἰἰᾳφωδῃο Ὡθ1) διϑῈ. δίεβ 8 ἰδ ἀϊςετγθ ροιίαε οἰπεῖὶς ἐσὲ 
ἐμοοιὸ, εἰ ἴον ἀΐςετε δὶς δθϑὲ δρίῃιη, δίψας μος οροτΐεγε ργίπεὶ- 
ἵστα 6686 ρηπίωγο. αυοά φυϊάεπι Επιροάοςϊεε ἀϊχὶρδα υἱάοίας, γερπς, 

Ἰράθα, ςοπιρείεγε βεοθιδαγίο αἱ σης οοδοογάΐα παος ἀϊδοοτάϊα νἱη- 
40 οἱ δ. 688 χηουϑδῖ, ἰῃ πηδάΐϊο σδγὸ ἴδηρογε φυΐεβοδηξ, ἰοτγίδβθο οἴϊατα 

χαΐ ρτίποὶρί πιο παι ἐλείαπὲ, πὲ Απαχαάρογας, μος ἀϊχοτὶπὶ πιοάο. 
αἱ υεῦο 81} δογῶτε 408ὲ παῖδα δεοβυάυκναπε βδίηγατα βαδὲ, οσ- 
ἄϊης υδοβῖ: παΐωγα πδιπηθε Ὠπἰυογοὶβ εοὶ ογάϊηϊδ οαῦσα. δἱ ἱπβηπὶτοτα 
ἈΌ]]δτν τλθοπειν μαθεῖ δὰ ἱπβηίϊπμη. οὐπαὶς υεγὸ ογάο γαῖῖο εϑῖ. 
ἷα πο δαΐδων φηΐεδοοτγε ἰθεροτγο, ἀεἰβάς δἰᾳφαδηάο πιουετί, μαΐμβ- 

« ἀἰ(Γογθηείαπι πα ] τὶ σὰγ πυῶς ταὰρίς φυδιη ῥγίημ, δες πἰΐααι οτ- 
ἄνα 8896, ὩΒΟῺ δϑῖ ρτοίεοϊο ἱρεϊθϑ οραϑ βαίωγαες. ὕδιω ἰὰ φηοὰ π- 
ἴατα δὲ, δαὶ οἰμπρίϊοίϊοτ δδὲ ἤαῦδὲ (υἱ ἱξϑὶρ διγφατν πιδέεγα ἔασθωνῃ 
εἴ ποη ἱπιεγάμπν ϑαγϑοτι ἱπιεγάσπι ΠΟῺ δαγϑατῃ), δὶ ταϊοπεῖω μαροῖ, 
εἰ πο οἰπιρ! !οἰϊοτ δὲ Βανεὶ ϑοάστηιο νυοάο. σαυοοίτοα ρτδϑοῖδθὶ- 

40 δε δδῖ τοι ἰἴδ δδ6 ἤδθεγο, οὲ Ετωρεάοοϊοο, δὲ δἱ ψαὶ αἰΐηο ἰϊὰ ἀϊχὶε, 
ἰπϊεγάωπα ἱπαυδπι αηΐεδοοῖο, ἑπτογάπιθ πιουθογὶ: βοὴ εὐ οτγάϊποτα 
ἦδια απεπάκιη βαρεῖς υἱάεῖαγ. Ὑδγοα οἵ δᾶπε σοὶ ἰΐὰ ἀϊεϊξ, βοῇ 
δοίΐατη ἰὰ αἀἴςετε, δεὰ ἰροίω σδδατα δα δίϊΐεγγε, εἴ ΠΟ βόπογε, 
Βε΄ῃς οελδετα αἰϊαῖη δίης γαϊϊους δϑηϊοβῆοπε, δεὰ δαὶ ἱπἀ πειίοπετα 
δοὶ ἀδαιοπειγαθοπειν δίϊεγγε ορογῖϑε. ἰρϑα είχε συ δὲ διπὶ αρροεῖῖα, 
ΟΠ 8856 ᾿δῦφδε δἐπηῖ; Ὠξααε μος εἴδὶ εοποοτάϊαε τοὶ ἀϊοογήϊδε 
4496, δεἀ {|| φαϊάειη σοπέτεζεγο, δοΐπὸ δυῖεπι ἀϊεβτεξαγε οἴεϊαπι' 
οἱ. φυοάδι ἱπδΏροι δεοϊβηδυεγὶ ἰρσοπι ἱπϊατάσαι, ἀϊςεάππι εδὲ εἰ 
ἴῃ φαῖραϑ εἰς Βαϊ, δὰ 6486 δραὰ μοϑ αἰϊφυϊὰ χαοὰ οοπρτεξεῖ Βοπιὶ- 
πεϑ, διαὶ οἰξίδτο 'πάπαμε, εἰ 6886 εἰΐδηι δἰφηὰ αοοά ἰπίδηὶςος δοϊαπαὶς, 

30 (οἰ τοοἰαπι ἱπηύθδτα. μος δηΐπε εἰ ἴῺ ἱρεο ἰοῖο 6086 δορροιΐ: ἴῃ ααὶ- 
Βαράαπι δὐὶπὶ οἷς 6296 νἱἀείαιγ. Ρδγ δεφιαϊϊα υόσο ἰδὰ ἤμεγὶ ἴοπιρογα, 
δ ουΐαν ἱπάϊξει τδιϊοπίβ. ονθὲβο δβίει ἤοα ρυίβεί ρίτιπι φυ Ἀεἰδηϑ 
4866 ῬΌΪΆΓΟ, ΕΙΣ ρΕΓ ἰπφαδις εεθ6 οἷς δαὶ βεγὶ, ποῦ γοοῖο δεϑὲ μδρεῖ. 
τὦ χυοὰ Ὠειποογηθ οδυραδ παῖαγαϊες γεάυςὶς, εἰς, ἰπαπίεην, εἰ ρείαα 

δ βεραιὶ. ἱρϑὶαϑ δυΐδη ϑειρει ΠῸΝ Ἥηδεγεγε ρῥγιπορίαπι οδπϑεῖ, ἴῃ 
«οϊδυράραι δος τϑοῖθ ἀδσοηθ, ἢ οδῖθα δυΐονι ΒΟ τεοῖθ. δἰθηΐδι 
ττϊδηροΐαθ ϑη06 δηριΐος ἀσορη γεοῖϊο δεορεῦ δεχαδίος μαρεῖ. διτϑ- 
περ δεϊογηηδι Πυΐα5 οδὶ δία οδῦϑα. ργιβοὶρίογαπι ἴδπιεη, 4086 
ΤῈ φακὶ βεγρεῖπδ, βοὴ οὐὲ δἰϊα οδυεβ. τοὶ ἰξίϊωγ ἃ ὩοῬ]5 εἷπὶ 
ἰεῖδ; 4π]Ρπ5 ἴδια ρωϊεῖ πυϊϊ δὶ ππααδην [αἰθος γεὶ ἴογο τσιθρον, 

αὐυδυὰο πὸ [πογὶϊ δι ποῦ {πεώγαϑ δἷϊ πιοῖαϑ. 
2. Ἐὰ νετὸ 4υῶε “πῆι ᾿ΐδος ςοπέγατία, οι εδὲ ἀϊἢς]ς δοἴνετο. 

πδῖῃ εχ Ἀίϑοο υἱά θέας ροϑρ6 Ἰοαχίτη ταοϊθνα θ686 οτίατω οἱ δϑῖδα 
10 νοπήτδδε [υΐθμθ, ργίμπο, τΐα πΌ]}]ὰ τπουϊαῦθο ρεγρεῖδα εὐξ. οπιοῖς 

ΒΘΙΠΩΠ:ς ᾿βοϊδιῖο δαδρὶε Βδίθα 6 4υορίαπε δὰ φαιρρίαπι εὐ, 4ϑαγο 
τουϊαιοηΐδ οπιηΐς βπὶ5 οὶ σὰ οοπῖγαι ἴα ἰηῖεν αυδε δι εἰ πὲδεὶ τὸ ἴπ- 
ἔδαϊϊσυν ππουδδίηγ, πθοθῖβε οϑὲ. ἀεἰπάδ υἱάεπιοϑ ἑὰά ροβδε πιονετῖί, 
4ιοά κεηυε πιουοῖων Ὠδ496 τοοΐθηι ἰῃ 46 Ὡἰ μετ βαρεῖ; αυόὰ ἱπιπετὶ 
λδικοὶ ἴπ ἐχρεγέθοθ απίπιαε, φθόγετι βε4αδ ρᾶγὸ α|18 ἤεφας τοῖσι 
ἀϑογοίως, ὁϑοά φαϊοεοειειδ δἰΐχωδπὰθ τωουθαῖας, δὲ ὁρογίεναι δαὶ 
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ΘΕΊΩΡΕΤ δοὶ ΠΌσ ΦΌδτι τηουεσὶ, δὶ ΠΟ ΟΥ̓ ΩΡ ρτίτηο τουΐας, δε φοῖη. 
ῬεΓ εἴδὲ. πβυΐτο δπίεσα ταδβὶο δος ἰῃ ἱρεὶδ διηϊτηδϑιΐδον ρεϊεϊ. πα! 18 
εὐΐπι Ἰωϊογάστι ἷἰβ πορὶφ δδὲ τϑοῖπβ, βεὰ φυϊεδείπιωϑ; εἰ ἴδτθει αἷζ- 
4θαπάο πιουφιπογ, εἰ δὲ ἱπ βοβὶβ αὶ πορίδ ἱρεῖϑ ρυἱαςὶρίιτι τπεοίαα, 60 
οἴδαπι δὲ πἰδι} ργογϑὰς εχεγίηϑεςω πδουεγίξ. μος ὕδβαις Ἔχρετεριδ 
Δωΐπιας βεγὶ δἰπηρ  ἰοἰϊεγ Ὅοη υἱάθππι, φεὰ δοίηρεγ δἰ φα!ά αἱϊυὰ 
Ἐογτι 4086 δδπὶ εχὶγὰ ἰρθὰ, πὶ πιϊ γυῖα ταουδὲ, δηϊπιαὶ δηϊοιω ἰρϑαα 
ἀϊοϊπιας δε ἱρδαῖπ πθουθγε, 4ῦδγε εἰ αἰ φαδπάο ομιμίπο αμϊοεοαὶ, ἃσὲ 
ἴῃ ἴρδο βῶπεὲ ἐπηποθὶϊὶ πιοῖμα ἃ δὲ ἶρβο εἴ ποὴ ὃ ΝΙΝ Ἔχίογο. 
αυοάεὶ ἰὰ ἱπ δηϊπιαὶ! βετγὶ ροϊειῖ, φυϊὰ ργοδίθες αἱ ἴῃ υυίνοτθο οἰΐδμα 
ἰάοτα βαι7 παῦι εἱ ἰδ ρᾶγυο Αὲ τωυπάο, ἰπ τοᾶζηο εἰαπι βεῖ; σὲ 
δἰ ἰπ ἰϑῖο, ἱβ ἰπβηΐτο δἰΐδιαι Ἀεὶ, δἱ τηοάο βογὶ ροϑεὶϊξ αἱ ἱπβηπασ 
Ἰοίανα πιουεαϊογ δίφῃς αυίεεοαι. δοιυπι ἰρίίον ἰά φυοὰ ργῆωο εξ 
ἀϊείαπι, ἐπι ἱπάθδιι πο εὐπάεμι δεπιρεῖ Ὠπυπιο δ ΠΌΤΠΕΓΟ τα οἰ; τε 89 
ἐξα, 400 ὰ ορροεῖϊα ἴΐυτ, τεοῖε δἀπιοάυπι ἀϊείςωτ, πος δηπη ἴοτο 
ἴλεεε περειβαγίαπι δϑῖ, οἱ βετὶ βποᾳυεαὶ ;ξ ϑοιιρεγ ἷϑ ὕϑα8 ἰάεταπδ 
ἰξ τηοῖω, φυὶ υπὶὰϑ εἰηϑάδιπαπε τ 1} δὲ. ἀϊΐοο δυΐοιῃ πἰγαδ 
Ὧπῃ5 ἰάεταφυε οἰϊ φοπας υπίωα ἐβογάδε, 4π8ε οἰ τος δειε Βαροῖ 
δίχυθ πιουδίῃγ, δΔῃ δίϊυς δἰ4θδ δὶ ἱυ9 δετηρεγ, υὙεγαπιίδιιθη αἰγουΐ 
πιοάο ἰὰ 6εες6 Βαβεαῖ, πι ὶ] ομδίδε ἂς ἤος πιοῖϊο αἰϊαφιΐ ἰάετο εἶξ, 253 
πο ςοπὕπυυ9 δἰσυε ρεγρεῖΐυῃ 6δ:. δἴᾳφας Βος Ρεῖ δὰ χῇδε ροϑὶθ- 
τίαϑ ἀϊςεπίωγ τπαριε Ῥαϊερὶξ. πιουετὶ δυΐδσεα φαϊρρίαιπ, 4αοά ρτὶκϑ 
τιουεθαΐωσγ, ἤθη δεῖ δϑδησάυμε, δὶ πως δάοὶξ πο Ὡο5 δάεϊ γοα 
ἴεγπατι φυοὰ {πῶ πιονεῖ, ἢος ἴδίβε φυδεγεπάσπι εδὶ͵ φοοπαδα οἷξ 
Ρδεῖο, ἰάδπο, ἰπφυδιν, ἂν εοέει τοοῖϊυο ὕθῶς σθουδιὶ ϑὰπς βοϑ 
τρουθγὶ. Ὡἱμἢ] απίπι αἰϊθὰ ἀπθ δὲ φαΐ ἰὰ ἀϊεῖς, 4θαπι σαγ ποὺ 96 πὸ" 

τ δἰΐδε γεγωπε φυϊεϑοδης, δ] πθουεαπίωγ. τπαχίμς υογὸ Ἰδυιόωσ 
μΙαὰ ἀασθιιδομετα ἤάρογο υἱάδδέϊωγ, ργοριεγεὰ φυοὰ εἰϊ πνοΐων Ὡ ἢ }Φ 
ἰΐο ργαεςεάεδηϊε, ἰὰ ἱπαύδην ἰρδασα, φηοά ἰπ δοϊμναμιὶθο» Βοτὶ εοἷοέ, 
Βδῖ8 δηϊπιδὶ ργίμ ἀυΐεθεαπϑ ροδίδα τβουδίωγ ὃς δηνδυϊαῖ, ἃ ποὶϊο, πὲ 10 
νἱάειαΣ, εχίεγηο μαοῖω ἱδβεργεθο. δος δϑΐεμ δῖ ἰδίλοσο : ςετοίποαδ 
επΐῃο δειηρεῦ δἰίφυϊά δογῶπὶ 4π8ε παίυγα ἱπεπηῖ ἴῃ ἀῃῖμβα] σορὸν “ 
Βυὶος δυΐδι ᾿ποῖωϑδ ςδιδὲ. Ὧῶτα. βιυυτυναδ το, δδᾷᾶ Ἰρϑπῶ) οΥγδϑϑε ςοῦῦ» 

σεῖο. δὶ Δηιπια] ἰρϑῶπι δὲ ἱρδῶσῃ Ἰῶόυεγε ἀἰοίμθῃβ ὩΟῊ οὐμοὶ ΒΒΟΉΣ, 
εεὰ εο 4ηαὶ δἰ ἰοουτι δεοοπιπιοάδίατ. δι} ἱξιϊοτγ ργομίρ ει, φοῖα 

πα ἰογίδεθε πεοδαϑαγίωτη εϑὲ οοιηρίωγει ἃ ςουςϊπεητὶ ἰὰ ἘΟΥΡΟΓΘ 
εγὶ νπωοϊοιβα, εἴ Βδγιπιὶ ΘΟ: ΠΏ] πρεπίδει υεὶ δρρείίατη πιουϑιῖ, 

Βδεὸ υειὸ ἰοΐωση ἴδτη δηϊπιαὶ ἱρδτε τπούεγθ. ηδ8]6 δεςίἀϊὶ εἶγοα 
δΟΤΩΩΟν: Βᾶτα ἰωπρεὶδὶ ΒΏΪυ2 ἱπῦς δεν νυ ἱπ δηΐ μια νας ἱπεϑὲ 
πεοίτδ, ἱποϑῖ ἔλυε δ φυΐθ χοίυβ, εἰ δηΐ πιδ] γθεϑὰ ἐχρεγξίϑοι- 80 
ἴατ. δ εηἷπὶ ἢδες ρδγ δὰ 4υδὲ δεφυσπίογ ραϊεραπῖ. 

3. Ῥειηςὶρίπτα δυΐετ οοποιἀεταιϊοπ ἰά ἐγὶὶ, φιοὰ (αἶ εἰ ἀδὲ- 
τλιϊουΐδ, ουγηδιη ἃ] ααα δοῦμε, ΄υῶς θυπὲ, ἰεἰετάυπι πθονυεδηΐαν ἢ» 
τεγάσπι χαίεβοδπὶ. πεοϑιθα δϑ ἰἴδατε δοϊ Ὀπίνεγδα 6 ροΥ Δ πἰεϑοετό, 
δὺϊ υμίνειϑδα δειη ρος Ἰϑουοσὶ, ὃ τοϊ! ἸἸετγας ταϑ; δοὶ αασδοίδια τοθ- 
τετὶ φυωοάδων 4αίεδεεγα. εἴ Βοιτπι σγῶγρῶδ δυὶ δὲ 4π8ὲ Ἰϑονεηΐαζ, 
ΘεΙΏΡΕΓ τπουετὶ, εἴ εὰ 78 αυϊεδουπί, δειηρετῦ 4πίεεοεγε; δοὶ τα» 
σόγθα δεϑὲ δρὶλ ὁπθοὶ ὃ ἱπουδαβίυς δίηυς απϊεέοδθῖ; δοὶ ἰὰ δο98 
αυοά τερῖδὶ αἴχυς ἰογίϊυτι ᾿δϑῖ, δογτπν, ἰπᾷθατη, 4υδε δηπῖ, δἰΐα δεῖφ- 
εὐ πτβοθίϊα δεϑ6, αἰϊδ δετῶρεῦ ουοῦι, Αἰΐα βίγθθαῦε, τρουετὶ 80 

τοφυδι δίαῃς σχυίΐίεοεγο ροϑϑαὲ. αυοὰ πυϊάοτν ἃ ποβρὶς ἀϊςεπάυπε 
εἰἰ: Βος δπίμα ΦΟΓΌΒΕ Οαβηίθτα 4086 ἀαληναηταν. δοϊμἴοπειι Βα εξ, 
εἰ Βυίΐσεοςςα ποεῖγδε ἱγδεϊδιϊοπὶδ οὶ βηΐθ. ἀπίνγεγρα ἰΐϊδαθθ ςΕΌδΕΓΘ 
ᾳοίεεςετε, εἰ Βαὶπ5 σύδεγετγε γαϊΐομβεπι, ἐρθοτα ροδι μεθ άο δεπεῦηι, 
ΓΉΡΟΥΣ Ἐτοΐβειο τρεητδ ἂς Ββερεϊυάος εἰ ἀξ ἴοῖο φηοάδμε, 
Φεὰ που ἀε ραγῖἜς φυδάφιν εοὶ ςοπιγουογοία. πρας δοίητη δεῖ δὰ- 
σεγϑὺς ρὨ οβορίδιε παϊογαίενν, δε δἀνογθος δἰῖμ ΕΒ Οἴπμ 68 δεϊθη δ, ὃ 
πὶ οἰπιρ εἰϊετ ἀἰσαμν, ορϊθίοπεθαας οπιηδι, ρῥγορίεγεα σῃοὰ οδιθδα 
τοοῖα πἰππίηγ. ργδείεγοδ, μὲ ἱνβιίδτίοποθ ργιπειρίογηιπ ἱπ γαϊουΐν 
Βὺθ ππδτμβοβδιοι ὩῸΝ δὰ ἔρρώτη τραι Βοδιδίσθπι ρεγιίπεηῖ, ἱπ οεἰθ- 
τίσχουε οἰκ! τροάο, οἷς Ὠεηὰθ ἰά ἔρϑῆτε τείείἰεγο, φυοὰ πσπς οδὲ 
ἀϊείατα, δὰ πδιϑγαίδπε ρἠοδορῆννι δἰιπεῖ: εἴ δηΐπι δρᾶ ἰροῦτ 
Ἰναδε βυρροεϑ ιὶο, ποϊογαπι ρΥϊδοὶρίατη πιοῖυε 6066. δϑδειέφε δῖε 
επδβοῖδ πιουδεῖ εϑὲ φυΐάεπι ἔεγε (δἰ βασι, δὲ πιϊθοϑ δοϊεπιῖδε πδϊαγαὶ 
Ἀπει ορτοήϊεαγ, φπδηφύδπι ΘΠ ἰῃ πδιογα ἰθῶθ ροδὶϊα δὲ παίθ γα 
πεοίϑο Ργϊβεὶρίωτα εἰ φοϊειῖδ, ἰατοεη τηϑίῃ παῖωγαὶε πιωρὶβ ε9ε6 νἱάδ- 
ἴατ. δἰαης ἱβαυίαηϊ φυϊάλην, ΒΟΒ ΘΟΓΌΙΒ 4δς δηυΐ αἰΐα τπουετὶ δα 10 
ΒῸΠ πιογεατί, δεὰ Ὀπέγειθα δοτῶρετ ας ἘΒΟΥΕΤΙ; ΒΟΒ ἰδιθθη υἱάετί, δε ά" 
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Ἰδίεγα ἰά ποορίγωτη βεῆδαι. ααϊοτιὰ, εἰ οἱ ποὴ ἀϊειϊπξασπξ 4ποπδτα 

ταοῖω, δὴ οτηπίθαθ, ἀϊοδηῖ, που ει ἀϊίβο!]ε οσουγγεγα [αἰδαιπαπα 

δῆς βϑϑηϊεπίϊδιη 6686 οβίοπάθγο. βειὶ δπὶιπ πο ροϊσϑὶ υἱ ἱπογα- 

τηδηΐα οοπίαυς τοὶ ἀεδογοιηθυῖα ϑαβοϊρίαπίατ, 5864 δϑὲ εἰ τπεάϊυχα 

ἄρϑαπι, εδὲ δυΐεπι ἤδες ϑεπίεηϊία ραγδίμῃ 18 εἰ φιδε εδὶ ἀς Ἵοη- 

δυπιριϊοπε ἰαριἀϊβ ἃ ρυΐῖα, εἰ ἀδ ἀϊνίβίοπα Ξαχόγαιπ, συ! ἃ μἰαπια 

4586 ἱπάδ ρυ Πυἱαπὶ ἀϊεϊπἀππίαγ. πο δπίνῃ 8ἱ ταπέια ρεραΪὶς Ρίαπια 

δαὶ ἀρϑιι ξυτία, εἰ ἀμί ϊιμα ἴῃ ἀἰτιϊάϊο τεπιρουνὶς ρερυϊὲ δὺς ἀΒ- 

δἰ! ῥεῖα: 864 αἱ ἰπ πᾶνὶ5 Αι ἐγδοῖα, 8ῖ5. εἴ ἑδίιιπ τοὶ φαϊδς πιο- 
σϑηΐ, Ρρδγ8 διιΐαπὶ ἰρβᾶγοπι πὰ }10 ἰπ ἐπροτγα ἰδιΐαια πιονϑῖ. ἃἴχας 

40 ἀϊτίἀϊτατ φυϊάδιη Δ φιυοὰ 681 ἀρίαίινα, ρ]υγεβϑ μι ρᾶγίεθ: αἰἴϊδιπεπ 

1ϊ]αγυτα ἈΚΝ ϑϑογϑιιπι δϑὲ πιοῖα, 86ἀ τοῦ διιπαϊ δϑὲ πιοῖππι. ρδιεῖ 

ἀξϊταῦ ποι πδοδϑβαγίαπι 6886 8επιρογ ἀἰἰαυὶ ἀθῖγε, φηὶα ἀϊνί ἀϊταγ ἴῃ 
ἱππιτα ἀδοτγεῖῖο, 9εὰ τοΐατα ἱπιθγάσπι αὐΐγα. ϑιηιπδγ εἴ ἴῃ φυαν!ϑ 
αἰϊογαϊΐοπε ἀϊσοινάμπιπ εϑῖ. ποὸπ απ οἱ ἰὰ χαρὰ αἰξογαῖοτ, ἴῃ τι βπὶ- 
ταπα οδἱ ἀἰνίϑιθι1ε, ἰάθο δὲ αἰϊογαῖῖο δὲ δμι! ρα ραγῖρϑ, δεά ρογ- 
δδέρε Αὶ στπυΐ, αἱ σοπρεϊαιῖῖο. ργδθίοιεα, συν αι ϊϑρίδνα δαοβτοῖαν εὐ, 
πδοθ886 δδὲ [επηριι8, ἴῃ 410 βδ)ἰτιτ, βαεὶ, δὲ θὰ ἴῃ δια ροτῖς πα 
τουϊατὶ; δίχιιε δὰ ϑαπίϊαίειη δὲ δὰ πιβὶ! αἰϊαα ταμτοΐαγ, πιεοθηδα εϑὲ, 
ἤματα αἰϊεγατὶ ςοπιίπας ἄΐσαγα γαρὺς δδὲ ρευβριουϊϑ δἀιποήάπηι δ6- 

80 Ὑδιϑαγὶ: αἰϊεγαῖϊο ἐπίῃ δά Ἵοπίγαιϊαιη δοῖ ἐγδῃϑιῖο. ἰαρὶα δἰϊαδι 
πεαὰς ἀυγῖον ἂὲ παχὺς πιο Πότ. ἴφια ἀε Ἰαιῖοπε γ γα θ}}6 δὲ ρτο- 
ἔεεῖο, δ ἰαρὶ9 Ἰαϊαῖ: ἀδογϑυνῃ ἔδγγὶ δὺὶ ἴῃ ἔδγια ᾿πάπογα. ργδοίεγθϑ 
δῦσα οεἴεγααας ϑἰπρυΐα σογρογὰ μϑυσϑϑαγίο δυΐδ ἴῃ Ἰοςἷδ μα θη, εχ 

254 Εἷς δυϊεῖη υἱοί δηϊεγ ἱπουραΐαγ, φιοιζοὶ φυδοᾷαιη ἰρδογιμι δαὶ δῖ 
ἰπ ἰοοῖθ, πεχιις ἰοοο οπιπία ἱπουθγὶ πξοθ556 δὲ, δχ [9 ἰδέ ηγ ΔΙ ΖΊΘ - 
δὲἰτα" Πα ἰΠ9. ογράϊογῖς φαϊθρίαια βαγὶ πὸπ ρρ886 υἱ δῖ οπιπὶᾶ 
δειηροῦ πιουδδηΐϊυγ δι ῖὶ ΟἸΠπῖα ϑΘΊΉΡΟΓ 4υϊεϑιαμῖ. ἂὲ Υ0ΓῸ ποαιδ 

βετὶ ροϊεϑῖ εἴ αἰΐα ϑοιρδγ ἱπονδαπῖιγ ἃ] 1 δϑιηρογ φυϊοϑοδηῖ, δὲ μ1 81] 
ἱπιεγάυπι ἱπονϑϑίασ ἰπιογήσιη φαΐοϑοδξ, δἴαι ἀϊς πιμν αϑῖ, αἱ ἀπίθα 
ἀϊοῖα 6886. ποῖ ροϑϑιπῆ, 8ἰς εἰ μᾶθο 6886 Ποῦ ρο586. Υυἱήειπα8 ΘΠΪΤα 
ἄτι: παυϊαῖίοι68 βαοιὶ ἰπ εἰδάθιπ. οἱ ἱπδαρογ 15 ἀπὶ ἐς μος οσοπΐοη- 

ἴ ἢ, τεβὰϑ ργοίξοιο μιρκκωδζς εἰναι ῖα φἀνογραῖαγ, π6 406 δηΐμα δοογεῖο 
10 πεαῃδ υἱοϊδιϊαϑ ποῖα οτγὶϊ ρεοίδοιο, 5ἱ ποῦ ργρῖετ υϑϑιιεκ μβονο- 

Βίζαγ, ρτίιιϑ φυΐθϑοαπϑ, ργδεῖογαα ξεπογαϊομοπι μᾶεο 8 θηϊΐα οοτ- 
τυριοπδαινε οἰ . ρθης δαΐθιῃ δὲ ἰρϑαπι πιουειῖ βοιτὶ φυοάάδτῃ 
ππιγαγδὶϑ οἱ σογγυταρὶ υἱάθιαγ: δὰ φυοι δυΐτπ αιὶρ ρίδιμ τπαϊαίατ, ἰὰ 
Βι δαὶ ἰπ μος, εχ 4υὺ Υδγὸ ἱπυϊαΐαγ, ἰπ ἰἀ σογγαιπ ρίταν δὲ Πίης. 
ε μβὸ Ρειϑρίοππιπ εϑὲ γεγαπι 6856 ποππα ] 5, υᾶ6 Ἱπονεηῖας ἰπΐογ- 

ἀπι δἰφυς φαϊεδοιηῖ. οἰππία ἀμπίοιη ἰπίδγάμιπ τπονεγὶ ἱπίθγάσυι 
Ὀΐθϑοεγα σεῦδογα, πος ἴᾶπι δὰ οἰϊιη ἀϊοία8 γαϊΐομοϑ δὶ δἀϊαηρεη- 
ἔμ Ρτἰπεὶρίαπι δῖε ἰήειθ τανϑὼ8, φυοά ργίῃ8 ἔδοίπιιβ, ροδὲ 
δὲ 688 ϑαπιεπάϊιη 4ὰα6 ᾿Ἰποίο. ἀειογπιηανίπιι5. δῖ, δηΐα αἷ τ΄ 

Ὑεῦβα ααίϊεϑοιπὲ, δῖ ἀπίγεγθα τπηουεπίαγ, δι φιαφάδια φαϊδδουπξ 
δ0 φυδείαπι ἱπουεπίαγ, εἰ δἱ φυδεάαπι δογυιῃ αιιὰς ϑὰπὶ 4υϊεϑευπῖ, 

4υδεάδτῃ πιονδηζιγ, δῖ οσοὐηςία πῆς φιυϊοσοαιξ ΠΌΠΟ ΠΟΥ ΘΓ, 

δυὶ α]ΐὰ δείπρεγ φωϊεδοδηῖ, αἰΐα δεπιρογ πιουφαπίωγ, αἰϊὰα ἰηϊογάσπι 
ταουθδηΐιγ ἰηξογάαιη φυϊοεοᾶπε, πα 6856 6ϑῖ. ἱπῃροϑδὶ 116 ἱφίξιιΓ 6856 
εὐποῖα αυΐαϑοεγε, ἀϊοαπι φαϊάδιῃ δὲ ργίυϑ δϑὲ, ἀϊοαπιαϑ δαΐειῃ οἱ 
πυῆς ἰά ἴρδυπι δἴφιθ ργοβθιπα8. παπὶ εἴδὶ υθγα γὲϑ ἔϊα 5656 μαβεῖ, 
τἴ φυϊάδηι ἱπαυΐεπε, Ἰὰ φαοά 681 ἱπβηίτυνη 6856 αἰαι6 πη ο εἶδ, ΠΟῸ 
Ἄλπιδη δεηϑδὺ δἷο 6686 νἱἰθῖιγ, δε δογυϊῃ 4ιᾶς δὰ πὶ σοιπρίαγα τη0- 
γεηΐαγ. 91 ἰσίίαγ 515 ορίμἷο ἔαἰϑὰ Ὑδῇ Οἴῆηῖπο ορίηϊο, δἰΐαιῃ ποῖα 8 
δεῖ, εἰ δὶ ἱϊπαρίπδεο δἰϊαιη δἱϊ, οἱ δὲ ἰῃξδγάσιηῃ δἱς ἀ6 φαϊβυιβάδια, ἱπ- 

80 Ἰογάυτι αἰϊίογ υἱ δαῖαγ, ἱμπαρίπαιῖῖο δπΐπ εἰ ορίηΐο πιοῖτι5 φυΐάατα 
86 Υἱδεπίαγ. 804. ἀδ ᾿ΐ5 σαν οίῃ οοπϑίζεγαγθ, δὲ δογιπι φυᾶθγετα 
χαϊϊοποση χυδε πι]τι5. ΒΑ Βδιπιι5 αιιᾶπι οἱ γαϊϊουΐδ ἰῃἀἰραγθιπας, Βοταῖ- 
πὶβ εδἱ πηαΐε ἰά φυοά εδὲ τπϑ]ϊὰ5 εἰ ἰά φυοὰ εε8ὲ ἀδίοτιει, ἰὰ φυοὰ δδὲ 
Φτεάιλῖϊε εἰ ἰὰ φαοή ποη εδὶ Ἵγθάἰρι] 6, ργιμοϊρίαιπ ἀεπίᾳιι εἴ πο 
Ῥτιποϊρίαπι ἀἰεσογπθπῖ8. δίπη σεῦ δαΐθπι δϑὲ ἱππροϑδῖυῖ! 8 οΣ ουπηὶᾶ 
Ἰρουογὶ, δυϊ ἃἰϊα που βαπιραγ, αἰΐα αυΐοϑοεγα δθιηρεγ. δὰ ἤδες 

δ εὐἷπὶ οἰπηΐα Ὡπ8 εϑὲ δα βοίοπϑ μ.168. νυἱάριπας δΐπ φυδδήατα ἰηϊογς 
ἄσιη πιονετί, ἰπιεγήμπι φιυΐδδοεγθ αυᾶγα ραᾳτοῖ ἱππροϑϑὶ θα 6586 58]- 
τατον οὐποῖα αιΐεδοαγα, εἴ οἱμπία σοπἴμ!6 πιονεγὶ, ἃς αἰΐα πιουοτῖ 
δεπΙρεγ, αἰϊα αυΐϊοϑοθγα ϑεισιρεγ, γεϑῖαϊ ἰρίτηγ σοπιθιρ απ απι 6886 
πΐγηιη πηϊνεγρᾶ ἴα] ἴα δἰπρ αἱ Ἰπουεδηίυγ ἀἴαπο ηπϊοϑοδμῖ, ἂῃ δἰία φυΐ- 
ἄεπι ἰδία οἰπί, δα υθγο ϑεπιρδγ φυϊεϑοδπί, οἱ εἰ οοπεϊπαε που δὰ- 
ἴωσγ, πος δηϊτα ἰᾶται ἃ Βορὶ9 δὲ ἀδιηοπείσασά μη. 

᾿ 

ῬΗΎΒΙΟΛΕ ΑὐΒΟΌΙΤΑΤΊΟΝΙΒ ὙΙΠ. 

ἃ. Ἑοταπι ἱκίξατ χαδο πιουθηξ δὲ 4π86 τη ουθηξοῦ, α]1ὰ Ρμ6τ' ἃς- 
εἰάδηϑ, αἰϊα μὲς 86 τηουξῃὶ δἴαιιϑ ταουδωϊασ, ρδγ δορίἀευδ χαϊάενῃ 
εα δε φυπὶ ἰπ Εἴδος 4υκς πιονεπὶ δὺξ τπονεπίυγ, εἰ 486 ΡΕῈΤ Ῥᾶγ- 4 
ἴεπὶ, 'Ρεγ 86 διιΐξεῖω εα 4088 ᾿πουϑῃῖϊ δυὶ πουθυῦ ποῦ ἐσ 6Ὸ ηπἱδ 
δαὶ ἴῃ Βἶϑος φυδς τηνεὶ δυϊ ἹποΥθπἰυγ, πόα ταγεὰϑ ἐς εὸ 4υΐδ 
Ῥᾶγϑ ἰφυᾶ ϑὺ8 τηοτοῖ δὺΐ πιουαϊασ. ΘΟΓΌΤΩ δαῖειη 4086 ΡΕῈΓ 86 πιο- 

γεηΐασ, φυρεάλτη αὶ 36 ἰρ8ῖ8,. ᾳααεάδπι Δἢ ]1ο πιοῖυ εἰεηΐαγ; δἴχαδ 
αἰϊα πῖαζα, αἰϊα υἱοϊθημα ργαθίεγχαα παΐαγδαι Ἰπουεηίαγ. ἰα επί 
φυοά [ 8ε 1ρ80 τηουθίιγ, πδἰογα δᾶ 6 τηονυδίυγ, αἱ δι ππα τω Ὡτιατε- 

υοήᾳιεδ: δηΐτμαὶ διπΐι, ἃ 86 ἷῃ8ο πιοῖα οἰεῖαν. δῷ γ6γὸ πδίυ γα σπον 
γεγὶ ἀπ τκὰν φυοτγιιπι ῥγιηςϊρίατα τηοῖαϑ ἱπ ἱρ518 ἐπεδὲ. φαᾶτα ἃ γεῖὰ 
τοΐπιη φαϊάδιῃ δηλπαὶ υδῖαγα 86 ἔρϑυμ τηουδῖ, σου ρὰ5 ἰϑπη ΕῺ Εἰ πὲ- 
ἴαγὰ δὲ ργαδεῖογ παίμγαιη ἱπου ει μοῖεϑξ. ἰηϊεγεϑῖ επίπι, ΣΑ]λ δα ἰα οὐ 
τπουδαϊυγ πηοῖϊ, εἰ εχ 400 ππᾶρὶ8 οἰειπεηΐὶο σοηδξεῖ. δογΌτῃ πίει 

4086 πιουθηϊογ 8 4]1ο, φυδδάδπι τδίυγα φυαεάδιῃ ργαεῖθυ μάία Γαδ 
τπουθηΐογ, ργαθῖεγ πδίαγαιη ἴδγγα ϑυγθαια, ἱξπ8 ἀβογϑηχαι. φᾶχίεξ 
ἱπϑάρεγ δηϊιηδἰϊαπι δᾶθρα ὨυθοΓΟ ργϑαίθγ παίΌ γα ἹΠΟΥΘΠΤΕΓ οἢ 
Ροσίομεϑ5 ἱποίυδφαε πιοάοβ. δἴᾳπε πιαχίπιθ φυϊάθιη ρεγϑρί οἶδας, ὰ 
4υοὰ πιονοΐατ, 40 αἰΐφυο τποῖὰ οἰοτγῖ, ἴῃ ἰδοα φυλε ργδθίθῦ παϊαγαδ 
τπουθηΐιγ, ργορίενοα φυοά ἃΡ αἰΐο ἱπουετὶ ραῖθι. ροβϑίδα νϑτο, 4πᾶς 
ΡΓαδίδγ παϊιιγαιη του δαῖαγ, ρεγβριοἰταγ ἴῃ Πἶδος 4ιᾶε παίατα φαϊάδαι 
ταουβηϊαγ, ἃ 86 δυίδιη ἰρ5ῖ5 ποῖα οἰδηΐαγ, ἴα δηϊια! υα9 ἱπα τι. ποῦ 
εϑὶ δηΐπ ΟΡρβοῦγαπι ἂμ ἀπϊπαὶ ἃὉ αἰΐφθο ᾿ποτϑαϊαγ, 8ε6 χαοῦλι 
Ρϑοῖο ἀϊδιΐπξαθγα οροιΐεμὶ ἰὰ φυρὰ τηογεῖ ἰρϑῖυδ εἰ ἰὰά σῃοα τασνε- ἢ 
ἴπτγ, πᾶιῃ αἱ ἴῃ πανὶ σις εἴ ἴῃ Βῖδοα 4υδς ποῦ πϑίαγα σοηϑυδηξ, δῖο εἰ 
ὧι δα λα 5, φαοὰ τονὲ εἰ φαοά τπονδῖαγ, ἀἰνιϑυιῃ 6656 γὙἱἀεἴογ, 
δἴχυς ἢος ρᾶεῖο ἰοίπτπι ἑρδαιῃ ἀμ μηδὶ δ ἱρϑίμη πιοῖα οἶθγα. τᾶχῖπιθ 
σδγο ἀυϊἰϊαιαγ γο]ϊφαυπι ἀϊοῖδε ἀἰνἰδοηῖθ αἰλνηδα Ἰπεια γάτα. δοττις 
εὐἰπὶ φαδε τποῖα εἰσπίαγ ἃ} αἰΐο, φυαθάδυη ργαθῖθγ παίυνδτα χα ουθ 
ἀϊχίμιιε, φυδοάδιπ παΐαγα ἱπουδγὶ, μᾶος δυΐειῃ ϑυπῖ 4ιᾶς ἀπβ ιαῖϊο- 56 
πεῖῃ δἰ(εγυηῖ, ἃ φαοηδια πιονβαπίαγ, σοὺ ἰονία ργανίδαιθ. δες πα 
δὰ ορροοῖϊα φυϊάειη Ἰοςὰ νἱ ρυΐδα πιονεπίαγ, δὰ ργορτγία στο, ἰοτὶδ 
φιϊάειι δά βυρεγα, ργανία υϑγοὸ δὰ ἰηΐεγα, δυαρῖθ πρῖοτα ἰεσιηα, 
ἃ αιοπδϑιὰ δαΐοιη πιογεηϊαῦ 7 πᾶι ἱηροϑδίθ}}6 68ὲ ἃ 86 ἰρ8ὶ5 ἱρεὰ 
που δῦ; δὲ δητα ἢος οἴβεζεανι νῖδας δὰ απἰιαμ τίσ ργορτγίηιπ. ςοπ’ 
διδίε γε εἰϊαπὶ ἃ 86 ἱρϑὶβ ροβϑεῃῖ, πᾶτῃ δἱ φυϊρρίωια 6:0] οαυϑα εξ τὰς 
Βα]αναϊ, 6δὲ εἰΐαπι οαιϑα οἰ δὲ ποῖ διηθαϊαπαι. φυᾶγα κἱ ςοἰ]οοαίυσι 
ἐπεὶ ἴῃ ἰβπα ὨΙΟΥΕΙῚ ϑαγϑαπι, δϑ8εῖ ἴῃ ἦρ8ο οἴαθῃ ἀεογβαπι εἴϊαπι 49 
[ἐγιῖ. ὑηεῖδ9 φυοᾷαε γαιϊοηΐβ δδτθάϊτων, δὲ ὑπὸ χποῖυ ἀυπέαχαὶ ἃ 88 
ἰρϑ158 πιουενΐ, δἱ ἰρϑα δὲ ἱρδᾶ ππουδϑιῖ. ργδβίβγεὶ πὶ βεγὶ ροϊδεὶ αἱ 
ςοπιίϊπαππι 4φαϊὰ σορυϊαίατανε 86 ἱρϑυϊα Ἱπου δαὶ" πᾶιῃ 4πὸ συϊρρίατι 
ὑπαϊπ ἀϊφαξ σοπεϊμεανη δϑὲ, ὩῸπ ἰδοῖα, ᾿ος ρδδρίοπίβ, εδὲ ΕΧρ Γβὶ 
400 γεγο δερὰαγαϊψιῃ εἰ, δὸ ᾿ϊπιίγιια αἰιμὰ ἀζογς αἰϊυὰ ρῶτὶ 6δδὲ 
ἀρίαμθ. πεφυθ δγβοὸ φιυϊοχυδιῃ ἰρδογαιπ 56 ἔρϑῦια ἱπονεὲ, φαίρρα 
αὐτὴ ςορααίαπ οἰϊ, διε αἰϊυ ἃ σοπείπαυτα αἰΐααν: 864 ἴθ ἀποααο- 
4ὰε αἀἰϊνίδυνη δῖ, φυοὰ τπονεὶ εἰ φυοή πιονδίωγ, πόςθϑθς ει) αυοὰ 
ἱηταατὶ ᾿ἰοδὲ ἴῃ ἐχροτγιῖθυ8 ἀπίτπαθ, σαπι φυϊμρίδια αηϊπιαπίϊαπι ἱρδα 
ταονοῖ. υδγαῃ κὲ αἱ δες οἰϊᾶπι 8ε τ ροΓ ἃ ἢ Εὐνόα τηοτϑδοΐατ. φυοαῖ 
υϊάσιη ραιερὶς, δἱ οδιιϑ85 ἀϊνί ἀαπια5. αἴψα ἰἰςεὶ δὲ π τπουςπιίθας 80 
δὰ 4086 ἀἰοίᾳ δυπὶ δυπιεγα. δ] ϊὰ Ὠδηῆι ργδϑῖεγ πᾶϊπγδτῃ πιοῦτῷ 

δι ηΐ, αὐ 6ϑὲ γεοῖῖβ τηοιϊνὰϑ ροπάοτγθ, ποῦ παϊαγα; αἰΐα ϑυπΐ τοοῖϊνἃ 
πδίαγα, αἱ οαἰϊά τ αοῖὰ πποιϊ να δϑὲ δἰ χιυοὰ 6ϑὶ ροϊεπίϊα εαἰϊάμτα. 
δἰ μηλ ἰτοτ δὲ ἐπ Βυϊυδοδιποάὶ ςαἰδγὶϑ, πιο ἱ]α δια ἡ 6δὲ μαΐυγα, φαοὰ 
εδὶ Ροιδμιΐα φιαὶα ν6] φυδαΐαπι ναὶ αδὶ, συλ ἴῃ 56 ἰρ8ο ἴα]ε ρῥγίποὶ- 
Ρίαιη εἴ ποὸρ μὲγ δοοϊἀεηβ μᾶθδὲ: εγῖξ Ἔπία ἰάθτη δὲ φυαπίηπι εἰ 
4υα]ε, φεἀ δὲοίΠε αἰτευωαιῃ αἰτογὶ, εἴ βου ρει 8ὲ σοιιροῖῖς. ἱκοΐφ ἰξὶ- 
ἴα δίαυε ἴσγγα τηουθηῖιγ ἃΡ αἰΐφιο, υἱ φυΐάοιν, οἵη ργϑεῖογ πᾶῖα- 
τῶι, παΐατα γεγο, σαι 51} ροϊοπιϊα δυο8 δὰ κεῖα8 πιογδηΐαγ. σῃο- 30 
Ὠϊᾶια ΔυϊΕΙΏ 6856 ροΐεηια τη] ἰρ ἰοἰτεγ ἀϊοίϊατ, μδδο δὲ δᾶηε ςδιξα 
ὩΣ ποὴ 511 ρεγερίουαπι ἃ ιιοπαιῃ ἴα] α τηουδδηΐαγ, αἱ στὶς ΔΌτδΌΣα 
εἰ ἰεγγὰ ἀξογδιυιῃ. ἀΐνογδο διιΐθτῃ τηοάο ροϊδθηεῖα δοῖθπβ εϑὲ, φαΐ 
ἀϊδρίε, εἰ φαὶ ἴᾶτα βεϊεπείδια Πα]γεὲ οἱ πο σοπιδιπρ᾽δίαγ. οαπα δαΐεια 
δοῖϊνατι ἀἰφαα ραϑϑίνατη δίυϊ δίπηι, ἐσδῆάϊε ἰπιογίατα ἰὰ χποὰ εξ 
Ῥοϊεπῖϊα, δοῖα ἴα]ε, αὐ ἰά φυοὰ ἀϊδοϊξ, εἴ εχ εὸ φιοὰ εϑὲ ροϊεπα, ὃ 
δὲ αἰίαὰ ροϊεπιΐα γυγϑυβ. χαὶ Ὠδίπ4αδ ϑοϊδηιίαιη ΠΔ μοὶ εἴ θα οΟῖ- 
᾿Δεταρ]δίατ, εθὲ ροϊεπεῖα φιοάδιη πιοάο δοΐδηῃδ, δε ποὴ αἱ Ἔγαῖ δοϊδ- 
δαυδπὶ ἠἰάϊςίδδεῖ, δίααθ ουση ἰΐα 8686 μαδεῖ, ηἰϑὲ ηυϊὰ ρτοβίθεαξ, 
Τὁρεγαῖαν 86 οοπξεπιρίδίατ, γοὶ ἴω οοπιγβαϊςίομο ἱσποταϊοσοηας εἰς. 



ΡΗΥΘΙΕΟΛῈ ΑὐΒΟΟΙΣΤΑΤΊΟΝΙΒ ΥἱΠΙΕ 

εἶτοι"! τ οδο δε8ε μλδεπεμαες εἴ ἴῃ ἱρδῖδ διττὰ γοβαθ. {τἰρί ἀππὶ 
δπὶπὶ εϑὲ ροϊοπία ςδ] ἀτιπι ε σΏτΣ δῆ επι. δϑὲ τυ δίτπι, ἰδὶῃ δϑὲ ἐρτιΐϑ 
δἰσὰς ςοπιβατίς, πίϑί αυϊὰ ρτολέθοδὲ αἴφα ππροάϊαϊ. οἰ πε τογ το 
4ε8ε μαρεὶ εἰ οἶγοα ργαυε εἴ ἰευβ. ἐχ βγανὶ παιπατ ἢὲ ἰρβατῃ ἰδυς, 

4οαἱ δότ εχ δήυα: μος δῃΐτῃ δῶὶ ρυίπιο ρμοϊδπί, οἱ ἰδ εδὲ ἰδυδ. 
δίχας σοπεῖππο ορεγδθίτυγ, 8 ποῦ δἰ χυιὰ οδδίεϊ. δοῖυι δυΐδι ἰενΐβ8 
6: δἰ:ςυΡὶ 6958, δἔσυιβ ἐπ ϑῦρετο ἰοοο; ργοβίβεῖαγ γδῦο, οὔπῃ δϑὲ ἱπ 
Ἰοοο οοπίγαγίο. εἴ μος δι πιο γ 8686 μαροῖ δὲ ἰπ χιυδπῖο δὲ φυδὶν, 
αλετῖς ἰρίτιγ ργορίεγ χψαυϊά Ἰενΐα ργατίασως δά δα ἰοςα τπουδαπίωγ. 
δὲ δυΐετη οἂσ88, ἰρβᾶ ἀρίᾶ 6896 δί'φπο πιουδγὶ: δίψῃ μος 68ὲ ἱρϑὶῃβ 
ξτατὶα Ἰενίϑαιια 6896 ἱπίετο ἰοοὸ ϑυρογοααςε, ἀϊδεποῖοσι. ἰενα γεγο 
᾿εψᾷ, κὰ Ῥοϊοπτα ῥ᾽ ητῖ θη δεῖ τποάϊθ, αἰ αἀἰχίιπυβ. πᾶτη οὐπὶ δϑὲ 
δ4υα, ἰευε ροϊεπιὶα χιοάαπιπιοάο οϑὲ; οὲ οὔπι δεῖ δόγ, δάδας ροΐεη- 

80 ἴα εὐἴ. Βεγὶ εὐἷπι ροῖδεξ υὧξ ΟΡ ἱπιρεάϊιπεπίπθαι Πομ δἷῖ ϑΈρεγο ἰπ 
Ἰοοο: δεὰ εἱ ἰά φυοά ἱπιροάϊε, [πετῖξ δ ]αΐαπι, ΟΡ ογδεοτ δεηρεγα8 
δυρετγὶπ9 μὲ. εἰμι! τοῦ δὲ χαά]α ἰρϑῖπὶ δὰ δοίω ἴα ]6 πιαίβίαγ: οου- 
Ἕππο. παιησθς οοπίετηρίαἴατ οἵ 16 πὶ βυϊθπθαπι παρεῖ, πἰοὶ φαϊὰ 
οδϑῖεϊ. δ ἐρέππὶ οἰΐαπι φῃαπίατι Ἔχέθη ἀπ τ, δὲ πἰ 81} οἷ: φαοά πωρε- 
ἀἴαι. φυὶ νεγὸ ἰά φυοά ϑυϑέϊπϑι ργομίθεῖσιο ἀϊπιονῖς, ραγάμι τπουεῖ 
δγίϊιπ πὸ πιουδὲ, οἱ 4υΐ ςοΟἸαπιπαπὶ ἀν 6111, δαὶ ΔΡ αἵτε, 4υΐ δὲ 

τῷ δᾷπλ, ἰαρίάεπι ργαπιθηΐθτα ἀϊπιουϊ: Ρ6Γ δροίάδθπϑ Ἂπίπε πιουθῖ. 
χαεπιδαπηοάνη εἰ ρ᾽] τεἴεχα πο ἃ ρατγίεῖς, 588 δῷ δὸ φαΐ ρτοϊθοὶξ, 

80 δεἰ πιοΐδ. πἰΒ}} ἰρίτατ Ἀοτγαπι, αξ ραταϊῖ, 56 ἰρϑᾷπι πιονδῖ, δε πιοίῃ 9 
χαϊάοπι Βαρεῖ ργιποὶρίαπι, ποπ πιουθπάΐ ἑάπιθη αἴας ἀροηάϊ, εἀ 
Ραϊΐεπάϊ. χυοάϑὶ οπιπία 4ιιαθ πιουθηῖωγ, δὰξ πααγα δας ργδοῖογ πὰ- 
ἴῶγαπι δὲ υἱοϊθητία ποῖα οἰθπίιγ, δὲ δὰ 4πδ υἱ ΡΓαείεγααθ παϊαγαια 
τλουοπῖαγ, ΔΒ αἰίφαο οσυποὶκ αἔτιθ ΔΡ ἃ]ΐο πιου πίων, οὐ ραζεῖ, οἵ δὰ 
ταγδυα 4υᾶὰς παίιιγα πιο ψθπδαΓ, ἂρ ΔἸ 4π 0 πλοῖα οἰ ΘΠ ΌΓ, βἰν8 ἃ 86 ἱρϑὶδ 

256 νλονεδηΐαγ, αἱ δηϊπιαίία, οἶνς πο ἃ 88 ἱρϑῖ5, αὲ ἰδυΐα ργανίααιιδ (πᾶπῃ 
ἃπὶ ΔΡ 6δὸ πιουεηΐιγ 4υοα ραηεγαυϊ ἃς ἰενς [εοἰξ νοὶ τανε, δαὶ δὴ 
80 φποά εἃ 4υ8ε ργοβίθεπι οβϑίδηΐαυα ἀϊπιου), απίνεγθα δε τποῖα 
οἰδαΐοτ, Ὁ αἰΐφαο Ῥγοίδοϊο τπουθπίαγ. 

5. Ἰὰ αἀπῖεπι φιοά πιονυεῖ, οἱ ἀπρίεχ. δαὶ επὶνν πιοῦν Ῥπ σα 
ἴρϑατι τονε, 9864 Ρθγ αἰϊαά, φυοὰ φυίΐάδιη τά πιοῖπ εἰεὶ φυοά πιον εἴ, 
δὐϊ μέγ δὲ πιουδῖ. δἱ πος δῃΐ ρτίπιπιη ροϑὲ υἱπιπὶπ ἀξ ρετ ρ᾽αγα 
τηδαϊα τοουοῖ, αἴ Βαουϊα8 ππονοῖ ἰαρίάεπι, δὲ τπου ἴον ἃ πιδπῦ, 4πδ6 
απίάοπι ἃ Ὠοπηῖπε πιοῖυ οἰείυγ. δὲ ἴθ ποῦ υἱτογίῃς Ἔχ 60 πιουεῖ, 

- υΐα δ᾽ αἷϊο ἴρ8ε ποῖα οἰδσῖοσ. υἵγτπηαπε ἰρίξατ πιόυεγε ἀἰςίπιια, δὲ 
10 αἰ ἔπιυπι πιουθαξιπι οἱ ρτίπιαπι: δεὰ τπδρὶς ργίπιππι. ἤος δπὶπὶ 

Οἱ] τἰπιαπι πιουθῖ, 86 Ὁἰεπαπι ρτίπιαπι ποὸη πιουεῖ; οἱ οἰπε ρτίπιο 
φαϊάεπι αἰτίιπτιπι ποῦ πιουθθῖς, δἰπε υογὸ ἤος θυ πηππι ΠΊΟΥΘΓΘ 
Ῥοῖαθξ. Βαουϊη9 επῖπι, δἱ ἤοπιο ποῖ ππουδαῖ, ποὰ τπουθθὶῖ. εἰ ἱφὶ- 
ἴπι οἵοπα 404 πιονοῖωγ, ΔΡ αἰΐχαο πιουδιὶ πθοθϑ86 δϑῖ, οἵ δαὶ ΔΒ 
δὸ 4ποἋ πιογεῖιι ἃΡ αἰΐο, σπὶ 8} δὸ φυοά ποη πιουδίαγ δ᾽ αἰΐο, εἰ 
δὶ ἃ δὸ πιουθῖασ σιοὰ δὴ αἰΐο τποῖὰ οἰδίαγ, τωουθης δἰϊχθοα 6586 
Ῥυπημπι, φαοά ποη ἂρ δἰΐο πιουθαῖαγ, ἤβοθϑθε δῖ: 81η υέγο ἰδία δὶ 
Ῥηπισπι, ποι πϑοδϑ86 δϑὲ ἰτσγυτι 6886. βοτγὶ επὶπὶ ποι μοϊδϑὲ αἱ ἰπ 
ἰδῆ πέαπι μγοβοίϊβοδιυτ ἰά φιοῦ τπουϑὲ αἰχπο τπουθῖιγα αἰϊο, φιπρρα 
ὀστη ἱπβηπογαιη ΠΙῈΡ] οἷξ ρτίπναπι. δἱ ᾿φίτατ, αἱἱ ἀἰχίπιαϑ, οπῖπε υῖ- 

40 ἄδπι σιοά τηουδῖωσγ, Δ αἰΐφιο πιοῖα εἰδίατ, ἰά γογοὸ φυοά ρῥτίπιατα 
τοοτεῖ, τηονυδιυγ αυΐάσπι, δὲ πὸπ ἂρ αἷΐϊο, ἰρϑυπι ργοξεοξο ρυϊπιιπι ἃ 
ες ἵριο ππουθαῖογ πθοθβ88 δῖ. ργδοῖογεα πος οἴϊδπι γαϊοποπὶ παῆς 
Ἔδηάεπι ᾿γαποίβεγα ἰἰσθῖ. οὔθ πδιθηπο 4806 πηουθῖ, δὲ δἰϊφυϊά δὲ 
δἰΐχυο τασνεῖ: δὺξ οπὶπι 86 'ρ80 ἂπὶ αἰϊο πυουδῖ, αἰ Βοπιο δυῖ 56 'ρ50 
δοὺΐϊ Ῥδσπίο πιονσῖ, εἴ δαὶ 'ρ86 υεπέιϑ ἀεϊδοῖξ, δαὶ ἰαρὶ5 χιεπι ρϑραϊὶξ 
γεπῖμ8. βδγὶ Ὑ6ΓῸ ΠΟ᾿ Ροῖεϑὲ υἱ ἰά 400 τηοῖῃϑ αἴξεγιυγ, τηουϑαῖ 
Αθόχυς δὸ χιοά τπουεῖ δὲ ἰρϑο. δεὰ εἱ ἰά φυϊήεπι οἱῖ ᾳποάὰ πιοΐατα 
αἴζετι δὲ ἴρ8ο, Ποὺ πδοϑϑϑ6 δϑβὲ αἰϊα θϑ86 400 πιοῖϊ9 αἴζεγίωγ. 981π 
σετο δἱῖ αἰϊπὰ χυὸ τποῖυε δίξεγιασ, δὲ δ:φυϊά Ῥγοίεοϊο, συοά 4αϊ- 
ἄεπι ποῦ αἰΐφαο 864 6 ἰρθο πιουβθίϊ, υεἰ ἴῃ ἰηβαϊϊαπι ἀρι ἰϊαγ. δὶ 
ἱριτοτ πονεῖ φαϊρρίωμι δἰαὰς πιονεἴηγ, ϑϊειυσ δὲ ποῖ ἰπ ἱπβπὶϊππι 

20 Ῥετραῖΐογ πδςθ486 δῖ. πᾶτὶ δὶ βᾶςη]υϑ τνούθαϊ, φυΐα πιουεἰογ ἃ ταᾶπα, 
ΤΩΒΠῺΘ ἦρϑα ΒΑσαΪο χποίιπι αἰῤεγι, αιιοάοὶ Ἰπᾶπππὶ εἰΐαπι 4υρρίδτα 
Αἰϊυά τπονυεαῖ, δὲ 1]αὰ ἐπ άδιπ. πιᾶπα πιουεῖ. οὐπὶ ἰξίταγ 4 φυοά 
τοοίωπι αἰεγι, αἰϊπαὰ αἰϊφῃο ἱπουδὶ, ἴὰπι ἰά εἰς Ῥγίαῃ9 φαοὰ 56 ἴρ80 
Σαονυεὶ ποοθδ886 εἴ. χυοάοί που τηοῖυ. φαϊάεπι οἰεῖασ, ΔΡ αἰϊο διιξθτα 
ΟΠ τηουεῖιγ, πϑοῦδες εϑὲ ἰρδπι ρτοίδοϊο δὲ ἴρβῃπι τηοῖῃ οἰδγα. 
πᾶτε μᾶς εἴϊατη γαϊϊοπθ, μπὶ ἃὉ ἘῸ διαϊμπιι ᾳυοά δε ἰρϑυχῃ τπουεῖ, 
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14 χαρά τηόγεῖατ, πτοία εἰδξηγ, δαξ ἀἀ’μος ἴρϑατη ἔδηάθπι αοοοαϊτατ 
ἸΩΦΌΡΕΣ δἰ οἷς εἰΐδεη ςοποὶ ἀθγαθίπιηϑ, οδάοιη δος ἀθηὶ ππίνϑγβδ. πϑτα 
δὶ οἵοπε φυοᾶ τπονδῖωγ, ἃΡ 60 τπουδίαν υοά πιοῖῃ εἰεϊωγ, δυξ μος 
ἐρεῖϑ τορῦὲ Ῥεῖ δεοίάεπς ςοπιρθῖξ, ᾧαξ φιρρίαπι πιουδαῖ φυϊάεπι 
Ἑλοΐστη εἰ ἰρβαπι ϑυβοιρίεπα, πῸῚ ἴᾶτηδηι αυΐδ τηοτεῖαγ, δξ πορ ρετ 
δοοίάρῃϑ δεὰ ῥΡὲγ 86 ἰπδϑῖ. δἱ ἐρίτυγ ρει δοοίἀ θη σοτηρεῖξ, ποη πὸ- 
ς6886 681 τπουθγὶ 4004 τηοξε οἰδῖατ. φυοάεὶ ἰὰ ε[:, ραϊεὶ Ροιβ88 αἷϊ- 
ᾳπαπάο πἰμὶ} δογοπι 4π88 ρυπὶ τπουεγὶ. ἤθη δηΐπι δϑὲ τιϑοδοϑαγίῃτη 40 
ἰὰ φιοά δεείάϊε, ὁεὰ βιὰ ΠΟΙ 6686. δὶ ἱρίτιιγ [ἃ 6586 ροβῃογίχηιϑ 
4ιοἀ 4986 φοϊεδῖ, βη]ϊαπι δοοίἀοϊ ἱπιροσϑιθιϊα, φεὰ ἰουϑιῖδη ἔα βυπι. 
δἴ ΠΟ 6886 πιοῖαππι δϑὲ ἱπι ροδδρῖ]ε: ἰά οπὶπι ἰδ ἀοπιοπβίγαϊανπ δῖ; 
τηοίυπι ἰπ4ιᾶπὶ πας σθαι 0 δΕΠΊρ ΕΓ 6886. δίααο ἰά ἔρϑυνπ οῦτη τδοπα 
Θἴδτπι ἀςοίάϊξ. γα παπι]θθ πεοθ586 δϑὲ 6:ϑε, ἰὰ συοὰ ταουεῖυγ, ἰὰ 
4ποά πηονεῖ, δὲ ἰά ἱπϑιιρεῦ 4υο τπουδησ τουδῖ. ι4 ἐξτον φυοά πιο- 
ὙδῖαΓ, ἸὩΟΥοΓῚ χηϊάθτη πθοθ886 δδξ, δὲ ποὴ πεοδϑϑὲ δδὲ τηοῖῃ εἶογα, 
Σὰ αὐαΐεαι 480 πιοξι5 δἴγζαγξωγ, εἴ τῆουεγθ πδοϑῖ8δ δϑὶ οἵ τηουδγὶ: οὔτα 
επΐπα 88 διπῸ} οπν εὸ αυοά πιοῖὰ οἰδῖαν, ὑπᾶ οὐτν ἦρ80 πιαϊδίον. 
φαοά ἰηϊπειῖὶ Ἰίσεῖ ἴὰ Ὠἶδοα φυα ἰοοο πιουθηῖ: Πδιη Αἰΐφυο ἴῃ ἴοπι 
Ροτε ἴδλπραπὶ δὰ 40 8εὲ ̓ πουθητῦ δοδδδε δῖ. αἱ ἰά χιοά ἴΐα πιουδξ 20 
τ εἰὰφ ποπ δαθεαῖ γαίϊοποπι 410 τη οῖαϑ αἰζογξαν, ἱπιπι δῖ 6 πἰνηΐστιτι ἢ 
εοῖ. οὐπὶ ἰριτῸΓ 911 δὲ αἰτίπιαια ἔρϑαπι, αὶ σογα μηδ, φυοά τποῖα 4εῖ- 
ἄσδπι εἰογὶ ροῖϊδϑὲ, ργίποϊρίαπι διΐθπι τποῖυϑ ποῦ Βαθβοῖ, οἱ ἰά δαὶ 
4φιοά πιονεῖαγ φυίϊάεπι, φεὰ ἂρ δἰϊο, ποπ ἃ 6 ἱρεο: οἰεῖασ,. γα ἰοπὲ 
οοπβεπίαπουτα δϑῖ, πα παοθδϑαγίῃτῃ αἴσῃ, εἴ ἰρδὰπι τδγεϊαπι 6586, 
4ποἀ πιονεὶ φαίάεπι, ἱπιπιοθῖ!ς δαΐθαι εξ. φυδργορίον εἴ Απαχδ- 
ἔοτας τεοῖς ἀἰοιξ, πιδπῖοπι ἱπαυΐεης ραεϑίοπ νϑθϑτο οὐ νεῦτι 1 ,5Ἰ Δ Ώ, 
ε88ε, ἀυΐρρε οὔπὶ πιοῖϊ5 ᾿ρϑδὶῃ Ῥγιποὶρίππι [δεϊαϊ. ἤος δπὶπι ραεῖο 
Φοϊ τα που θρὶξ, πο] ]υτ ϑαϑοὶρίεπ8 πιοΐατη, εἰ υἱποαῖ, παϊϑεέίοπα ρεηϊ- 
πιὰ γδοδπβ. ἂὲ ὙετῸ δὶ ΠΟ ρὲγ δςοίάδῃ5 864 πεοδϑϑδγῖὶο πιουδίυν ἰὰ 
αοά τποΐῃπι αἰ 5 δέει, αἴας δάεο υἵ πὸη πιουδϑῖ, δὶ ΠΟ του θᾶ- 
ἴατ, πεὲθ986 δδὶ ἱρβϑᾶτι, υἕ αἱ πηοῖοτῃ δι ̓ξ, δι δαάθι Αχνροῖσ στα 30 
δΐ αἰϊα πιουθαΐωῃγ. οϑὴ »»» οἱ “αὐεώλτίαι ςδίεπᾶῖ, δὲ 81 δαη δῖ δδῃ ἴα, 
πὶ οἱ ἐεγᾶὶ ογδῖῃγ, ἃῸϊ δὲ δανιεῖ [εγδίησ, οἷ δἱ [γαῖ δοογεϑοαῖ, δὶ ργῖ- 
ταῦπι, οξ ραῖεῖ, βεγὶ πεχυΐϊ: πᾶπὶ ἀΐοεγε ἤδδο οροτίοϊ ὑϑ4ας δὐ ἰη- 257 
ἀϊνϊάπα ἀεβϑεεπάδπάο, οδὰ δἱ ψυϊὰ φεοπιοίτίδιη ἀσοθαὶ, ἰ6 οαπάδηι 
ξεοταοίτίαπι ἀοοετὶ; δ δἱ ργοιοἷαϊ, οοάδιη ῥτγοϊδοϊοπὶς ργοϊϊοὶ πιο άο. 
πες οἴϊδιῃ εἷς, τ πιοῖα8 αἰϊο ξόπετε πηουθδίυγ: οδὰ υἱ ἰά φυϊάεπι 
4αοά [ετὲ, ἱπογοπιθηῖδ ϑυβοϊρίαι, ἰά δυΐδι χαρὰ μος διροῖ, ἃ αἰΐο 
αἰϊοτεϊωτγ, εἰ ἰὰ φυοά "ἃ αἰτεταῖ, αἰϊο πιοῖτι φυοάδπι πιά ἐπὶ τπουθὰ- 
ἕπτ: πᾶπὶ διεϊαῦ 60 6580 6ϑ8ῖ, τηοΐα5 δηΐτα ΒΗ απ. 4υὶ γογὸ γεάϊτο 
αἰεῖς, ἰάψπε φαοά αἰτοεγαὶ ἔεγτὶ, ρεγίηάε ἔβεὶϊϊ αἴας δ1 οἰδιΐπη ἰὰ [εττί 
ἀϊοαὶ φυοὰ ἰοτὶ, εἰ ἰά ἀοςετὶ φυοά ἠἀοοεῖ. Ραῖεϊ επὶπιὶ οσῖπο χυοά 10 
γχαοῖτ οἰεῖητ, δἰ ἃ δΌρΕΓΙΟΤΟ ἸΠΟΥΟΤῚ Ἰηουθηῖο, δἴατις τηαρὶβ ΔΡ 60 
χαοά εθἴεγα δπιδοθάϊ. δὲ ἰὰ βοτὶ πεαυῖΐϊ: δοριἀϊε επὶπι πὶ 1 ἀϊϑοδξ 
4υοά ἀοοεῖ; Ἰιβόυρα Αἰϊοτατι ἤάρόγα δοϊοπεΐα πε, δἰ ἔθστιπη ποῖ ΠΡ γα 
πδοδϑϑ6 εϑῖ. ἤος ρτγδοῖεγθα τπδρὶ9 σαᾶπι ἀἰοία γαϊϊομπὶθ βπε8 Ἄρτα... 
ταν, οπῖπο ἱπαδπι τποιϊναπι πη οδῖ}6 δ986: χαρά δοοίαϊξ, οἱ ἰά οπιπδ 
υοά πιονδίῃγ, ἂρ δοὸ τπουδῖυγ φυοά πποῖυ οἰδῖυγ, οτὶξ θηὶπὶ τη δῖ} α 
Ῥεγίπαε δἴφας εἰ φαϊδρίαπι ἀΐοδὶ οπιπα 98 δ  γπὸ ἃς δ Π 85 8 ΠΑΡ 6 
εἰ δεάἀϊβοαϊνυπι δεαϊβοαθὶϊε 6686, δὺξ εἰλεῖπι δὰξ ρδγ ρίαγα. Ἄδα ϑἷ 
τηουεγὶ φυΐάθπι δΡ δἰϊο πιοϊναπι οτθθε, δε ποὴ 60 τηοῖυ 400 τηουεῖ 20 
Ῥτγορίπαυυτι 8:01, 8ε4 ἀΐνδιβο τηουενὶ ἀϊςαῖ, αἰ ϑαπαϊσυτη ἀἴβοογε, 
ποη φδηδγὶ. δἵ 14 δϑοεπάεπο ρεγυδηὶεὶ ἰδηήεπὶ δά επάεθπι δβρεοίθιη 
τποίης, ;ἱ δηῖδα ἀἰχίπιυϑ. Πογύτῃ ἐρίδιγ δἰ ογαπι ἐσὲ ππι ΡΟ δ: Ὀ 116, αἰτε- 
τῦπι βρπιεπίατη : ἀρϑυγάμππι δὲ θηὶπι αἰτογαξίν πτη δοοσεϑοθῃ8 πδοαϑ- 
δατῖο 68:6. ΠΟῚ δΙβῸ πδοῦϑ88 δϑῖ, ἰὰ αιοά τηονδίῃσ, Δἢ 60 δε ρου 
πιουϑῦὶ 4ποα δ᾿ δἱΐο πιοῖα οἱἰεἴηγ. εγὶϊ ἱριττ Ἔχὶτα8 μαΐαϑος ἴα δαὶ 
Ῥτοςδϑϑοπίδ. φυᾶγε υοά ῥτίπιο τπουδῖυγ, διὰ φηϊδβοεπῖο πους 
Ῥίξατ, δῖ ἰρϑὰπι 86 ἰρβαπι τηοῖα οἰθ δ τ. δὲ γεγο 8ὶ οοπβϑίάδγατε δἴϊδτα 
ὁροιῖϊοαϊ αἴγτιη 811 οαπϑα τηοῖπϑ πε Ῥγίπείρίωπι, πΐτατα ἰὰ φαοᾶ 
ὑποῖα 86 ἰρϑαπὶ οἰδῖ, ἀπ ἰά 4υο4 Δ᾽ αἰΐο δρίτδίητ, {1 ἃ οὐππδϑ αἴας 80 
Ῥοποηῖ. φιυοά δπὶπι ΡῈΓ 86 οᾶμϑα 65ῖ, [4 δειιρετ ῥτῖίογ εϑὲ δὸ οδῦδβᾶ, 
ααοὰ μετ αἰϊιιὰ γωϊοπεπι οαυϑας ϑ08 18. πᾶς οὐπὶ ἴϊα δἰπε, σοπϑι 6: 
τα ἀσπὶ 68ὲ Αἰ ἴο ῥγίηοϊρίο ϑατιρῖο, 81 πὰ 86 ἔρβιτι τπονβαῖ, “ΟΠ δγα 
τηοῆο δ πιοῖῃ εἰδαῖ, οἵππα ἰΐδαπε τοῦ τπουθίαγ, ἴῃ ϑοῖηρεγ ἐϊνΐ- 
δἰ δι11ὰ ἀἰν σι θι]6 6886 πδοθϑ88 δι. ἀδπιοπειγαϊητη οϑϊ απὶπὶ ᾿γῖπε ἰδ 
Βίδοα φιδς ἀε παῖυτα Ὀπίυεγϑαιιϊεσ ἀἰσερατιυσ, οπππο αθοά ΡῈΥ 86 δ 
ταογεῖογ ςΟΠαΌπι 6686. βοτὶ ἰβιτυῦ ποαυῖξ οἱ 14 αυοά πποῖὰ 66 
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ἐρθαπι οἶεξ, 46 Ἰοῖπιτηι ρεπίταν τοουεδῖ, Ὁπαπι επἰπι ἃς ἱπάϊνϊἀαστα 
ἐρεεῖε [εγεῖαγ ἰοΐωτο, [εγεῖχυς Ἰαϊΐομε ἐδάδθῃ, εἰ Αἰτεγαθιταν οἱ δ[16-- 

Σαρὶτ; φαδτε ἠοοεθῖς δίφυς ἀοςερίτωτ δἰπια], εἰ δδηλρὶς αἴφυε ἐδπ- 

Ῥίτατ, ἐδάδτη υἱΐφας δαπιῖδῖθ. ργβείεγθα ἀεβηίΐξιπι εοὲ δηΐεα, ἰὰ ταο- 
γεγὶ φυοά πιοθῖϊε εἰ: μος δυῖεπι 68 ροίεπια ςΌτΩ τηουεῖοσγ, πῸᾺ 
δεῖυ. 4εἀ ᾳυοὰ εεἰ ροϊεπῖϊδ, Ρτοβοϊδεϊταν πιπιίγατῃ δὰ δεῖπιτη. πιοῖαρ 
δυϊειῃ δοῖαϑ δοξ τορι ᾿τωροτίεςϊυδ. δὲ ἰὰ φιοά τρονεῖ, δοῖα δὶ 

40 οεἵ, αἱ ραῖεϊ: οαἰείδεϊς φησι ἰὰ αυοά εδὶ οαἰιάαπι δοῖυ, εἰ οπιηΐπο 
ξεπετγαῖ ἰὴ φαοά [οιταῶτα ἴαπὶ μαρεῖ. φύδγε δἰπιαὶ ἰάεπιὶ εοάεπηφοε 
«δἰ άυτα ογὶὶ δίας ποη οἰ θπι; εἰ υσπιπφυοήφυε οδἰεΓο απ ϑιτη:- 
ποτ, 4πδε Ἰειτεῖπος μαρδαηὶ εἰυβάθτα ποσοὶπίβ νδεϊουίδηις παοορϑὲ 
δεῖ. οἷν Ἔγξοὸ φυὶ πιοῖα οἰεϊογ ἰπίθιτιο εἰ δυο, αἰϊπά πιουεὶ αἰϊυὰ 
πιουεῖαγ, ἐ88ὲ διιΐδτι ἱτηροϑεῖ 116 986 ἰρϑατῃ αυϊοφθᾶπι πος Ῥϑοῖο 
τοουεγε υἴ δ᾽ υἵγραὺς Ἰπου δὶ υἱγηπαθς, εχ ἤἰδοθ δΆΠ6 Ῥαῖθδις. 
τπᾶπὶ οἱ οἴγαπαας τππουερὶξ αἰγθπηας, ὉΠ] ἐγῖς χα οά τπουεαῖ ρτγίπηυπι. 
ἰὰ εὐἰπι φαοά ρτίῃ9 τηογεῖ, Ἵδῦβα τρδξὶ εδῖ υἱ τπουθαῖογ ἰὰ φυοά 
ταοῖα εἰεῖυτ, φύδπὶ ἰά φυοὰ 1Π1| σομαογεῖ. ἀπρίοχ εθὶ εὐἰπι ἰά φυοά 
ταοῖα εἰεῖ, αἱ ἀϊχίπιῃθ. φυοάάδιηη εὐἰπι πιονεῖ, δ δἰῖο δυβεὶ ρθη 

τοοΐυτι; ηαοάάαιο ἐε ἱρεὸ πιονεῖ. «δίφυε ἰὰ χφυοά Ἰοπρίυϑ ἂὺ εὸ 
τὸ ἀϊοϊαι αυοΐ πιοῖυ οἰεϊατ, ργορί παμῦπι εϑῖ τρδρὶα ῥγιηςὶρίο τηοῖα, 

ἄυδπι ἰὰ χαρά ἰπ πιεάϊο ςοἰϊοςαῖωυτ. ργδεΐεγοα φποὰ τπηουεῖ, ὯὩῸπ 
ὨΘΟΟϑϑΆΓΙΟ ἸΩΟΥΘΙΌΓ, Ὠἰδὶ ἃ δὲ πιουδδῖῃγ: ΡῈΓ δοοίάεπϑ ἜγρῸ πιουεῖ, 
δἰίεγημι ςοπῖγα. δ δοςερὶ ἰατπῦ ροβ886 ἴρϑυνι ποη πόνεσε : αἰϊιὰ ἐγξο 
τηουθρίυτ, αἰ ὰ τπουεθὶξ ἱπηπιορῖ δ. ργαεΐθγεα ποὴ δβὶ πεοδϑϑαγια τ 
ἰά φαοά πιονεῖ σουῖτα πιονετί, φεά πεοεβϑὲ δ δαὶ ἱπιταορὶὶε φυὶρ- 
Ῥίαιω ἕμυ νσον, κς φπρά ἃ 96 'ρ80 τηοῖυ οἰεἴοΓ, δὶ πιοῖαπι 6686 δα ΠΡ ΕΓ 
εοδθδε δὶ. ῥγδεῖεγεα πηουείυγ δἴαπι δ πιοῖα, 400 τηονεῖ; 4θδΓα 
εαἰεᾶι ἰά φυοὰ οδἰοίδοϊξ. αἱ σεγοὸ πεάυξ διΐ πὰ ρᾶγβ εἰμ φυαοά 
Ῥείπιο 86 ἰρβϑᾶπι πιονεῖ, δυΐ ρμίυγες σε ἰρδᾶ8 τπουερυηΐ. ἴοΐαπι Ἔπίπε 

80 ἰρδῦπῃ δὶ ἃ 86 'ρ90 πηογυείῃσ, πὶ δΡ δἰϊίψυδ δαὶ ραγῖε δηϊ ἃ ἰοῖο ἰοΐυτι 
- παρυοδίζαγ, δἱ τρίταγ υὶδ ρᾶγε αἰΐηαα Ἰπουείογ ἃ 86 'β8ο, Ἰοΐυτη ᾿ρϑῦτα 
88 Ἰρϑῦπι πιογεῖ, τὴ Ῥαεν «-ἰὶ ς αὐὸ Ὀτίπιηπι 86 ἰρϑυπι τηονεῖ, 
δεραγαῖδ ὕδπιᾳῃς 86 ἰρϑᾶσα ᾿}]8 τιουθριῖ, Ἰοΐυπι Δαϊετα πσει «οὶ 
τοουθθῖξ. δἰ υόγοὸ ἰοίΐαπι ἃ ἰοῖο πιονεῖΐυγ, ρὲ δοοϊ ἀδδρβδε ραγίοδ 
86 ἰρβ8θ φᾶπε τηουθρυηῖ. 4υδιε δὶ δὲ ἔρ98ιὲ ὯῸΠ ὈξΟδ9ϑδγίο πιουθηῖ, 

258 δυτηδηϊοτ ΠΟΙ ἃ θὲ ἰρϑ85 πιογογὶ. ἰρϑίας Ἔεγξοὸ ἰοϊα5 [πο] φυδεάδτῃ 
Ῥᾶγε τηουθθὶξ ἱπιτηο "8, φυδεάδηπ πιονθρίξαγ. μος επὶπι ραοῖο 
ἀυπίακαι αἰϊφαϊὰ 46 ἰρϑῦτα ππόυεγα ροϊεϑξ. ργαείεγοα δἱ ἰοϊατ δὲ 
ἰρδυτω στπουεὶ, μὰ ἱροὶαδ πιουεθὶς, αἰϊα ἃ τπουθριϊατ. ἐρϑυνη ἱρίτυς 
ὦ ὁ ἃ :ε ἴρ8ο εἴ ἃΡ ἰρθὸ πιουβρίϊαγ ὦ. οὔτι δυΐειπ δοόγυτι αυϊάεπι 
ἥτπαςε τοουεπὶ φυοάάλπι ἃ δἱϊο πιουεδίωσ, ᾿ πεπα ἐπι Ὀ}]ς εἰξ, 
ἘΟΓΌΠΣ Υ6γῸ 4026 τρονυεπίωτ δία ἀ πιουεαῖ, αἰϊμὰ ποὺ πηουεαὶ φυΐοσς 
ἥπιπι, ἰὰ φυοά κε ἰρβϑυπι πιονεῖ, εχ 60 δ8πε φυοΐ πιογεῖ εἰ πΠοη τηὸ- 
νεῖυγ, εἴ εχ εὸ 4υοἀ ᾿πονδίυγ εἴ ΠΟ Πεοθβ8ΆΓΙΟ πιογυεῖ, δβεὰ ἱπίεγ- 
ἄστη τοονεῖ, ἱπίογάθτη ποη ταουεῖ, σουϑίῶγο ἤθοθῦ86 68ῖ. πδῖη δἱϊ ὧ 

40 υἰάδτα του θη ἱπιποδὶϊς, ὁ συεγο ἰὴ φιοά 4} ἃ τηονυεῖυσ εἰ τηουεῖ 
εἰϊαπι ο; μος δυΐετν πηουδαῖοσ σαϊάοπι, φδά πὸπ τπογϑᾶϊ αυϊουδτα: 
Ὧι εἰ 81 αἰ μὲ ρεῖ ρίαγα φυοφὺς ρετγυδηΐδτιγ αἀ ἔρϑητα Ο, ΡῈΓ ὕπυτα 
ἔλπιοη δοΐυπι πυπς δοσεάαϊατ. ἰοΐαπι ἱξίϊαγ ὦ ὁ οὶ 8ὲ ἵρδυιη πιουεῖ: 
βεὰ εἱ διιίεγαπι Ὁ, ἰρϑῦπι φυϊάεπι α ὁ 96 ἰρδῦπι τηοῖὰ οἰθ οἷ, φυρ ρα 
οὔτι αὶ τηονεαῖϊ, ὁ πιονοϑαῖυτ, υἱ Ραῖεῖ. δὲ αὶ ποῃ δὲ ἴρβᾷπ τηοῖῃ οἱδ- 
Βὲξ, πεφὺθ οπιηίπο τπουεθίϊαγ. δὲ υεγο πὲς ᾿ρϑῶπι ὦ Ὁ δἷπε ὦ δὲ 
ἐρϑυπι ᾿πουεθὶϊ. πᾶπὶ Ἔχ 60 ὦ τπουεῖ, φαΐα ἃν αἰϊο πιοῖυ εἰείωυτ, εἴ 
ΤΟΙ εχ 60 ηυΐᾶ τπονεῖυγ ἃ 86, ραγίε δῦ ππονεπῖθ. ἰρδϑυπι ἰριυγ ὦ ὦ 
ϑοίυγῃ 86 ΒΡΗ͂ τπουοῖ. αυὰς οὔτ ἰδ διπῖ, ἰά οτθης 4ιιοά δὲ ἰρβϑυπι 
τρονεῖ, μαδοαὶ πεοεδϑε δ εἰ ἰά φυοὰ τιον εῖ, εἰ δδὲ ἱπηπι 116, εἰ 14 

40 φυοά τυοῖυ οἰεϊατ, ὨΟΠ δυϊειη παοϑϑᾶγὶο τωουοὶ; 4υδς αυϊάδη δαὶ 
2686 πιαϊυο ἰδπξαπί, δαὶ δἰϊδιπιπι δἰξεγαπι τδηρὶξ. ααοάοἱ ἰά φυοά 
χαουεὶ σοπιεϊμητα οἷς (παπὶ ἰά φαοΐ πιοῖῃ εἰεῖατ, πεοδϑϑᾶγιο οοπίὶ- 
δθῦτη 651), ρϑῖεὶ ἰοϊθα 86 ἴρϑιπι τηοῖυ οἷεγα, Ὠοθπ εκ 60 αυΐα αἰ χυίά 
Σροϊαϑ δδὲ ἴ8]6 υἱ ἴρφυπι 56 Ἰρδυτη πονεῖ, δεά αιΐα τοΐϊανῃ 86 ᾿ρϑῶτη 
Τηογοῖ. τηονεῖαγ δυΐει εἰ εἰϊᾶπι ππουεὶ, εχ 60 ϑ8πε αΐὰ ἰρϑὶι}5 εδὲ 
Αἰϊᾳπιὰ εἰ ἰὰ φιοά πιονεῖ εἰ ἰὰ φιρὰ τπονϑῖυτ, ποῦ δπὶπι ἰοϊατη 
Βιονεῖ ἤει ἰοΐαπι πιονοίοτ, δὰ τηονοῖ συϊάδτῃ 4, πηουδίυγ δυΐετω 
Ἰληϊυϊηπιοάο ὦ, ἴρθππι γῈΓῸ Ο ΠΟ προρϑϑᾶγίο ἱπουείυγ ἃ ὦ. δϑεξ 
επΐπι ἢος ἱπιροϑϑιρι}6. ἐχοίϑεῖς δυΐοπι ἀπθίτδιῖο πος ἰοςο φυδεάδη. 
οἱ αυϊδρίωπι ἃυὶ ἱρϑίῃβ αὶ, δὶ ςοπϑππηπι οἷς ἰὰ φυοὰ τπιοτεῖ φαΐ επι, 
δεἀ ποη πιογείωγ, δαὶ ἐροίυϑ ὁ, φυοὰ πιογεῖαγ, αἰίφαδῃι δαΐεγας 

ῬΗΥΒΙΟΛΕ ΑὐΒΟΑΟΙΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹΙ1. 

Ῥδτῖοπι, τπουθρἰταε ἐδὶ σαθσα ἱροΐην ὦ, δαξ τεϊΐψστα ἐρεῖτι. ᾧ Τα οἵα Ὁ 
αἰεί Γ 7 πδιη δὶ τουδὶ δαὶ ππουερὶξπιτ, ποὺ ὁγὶ ἃ ὁ Ἰὰ αποά 4 66 
ἰρθο ρυγίπιο τηουείυγ: δϑίαϊα εηἰπὶ ἃ δὸ ραγῖδ, γεϊϊψιυμ ὦ ὅ δὲ 
ἰρδϑυπι δάβες πιουεθῖξ, δὰ δἰ 1]} τορεῖ υἱγατησαε, δυΐ δἰ τεταιι, ὃ 
14 ἰπφαδπι χυοά τηονδῖτιγ, ἀἰν δι! δ φυϊάειι ε526 ροίαηϊία, ἰ ἀϊνιο. 
Β116 δυΐδι δείᾳ Ὁ εἰ υδγοὸ ἀϊνίϑυπι [μεγὶῖ, πο υἱϊεγίας ροξοπξδσι 
εξπάεια ΠΆρεγο χοδγε δἰ81} ομϑιδι ἱ ἰν ἱρδὶρ αἰ Βι Πὺὁ Αἰ ααϊὰ 
πεῖς ροξεδυϊϊα ρτίπιο ἴᾳ]6. ραϊδὶ ἰξίτυγ εχ μίϑοα φυὰς ἀἰχίτααα, εἰθ6 
ἰά φυοά ρεῖταο πιονεῖ, ἐπιπηοθῖ]6. παπὶ οἷν εἰδιίπι δὰ ἱρϑῦτη Ὁ γίσωιπα 
ὑπηπι θα, δἰνε δὰ ἰὰ φαοά πιονεῖασ χυϊάεπι, Ἰρϑατη υθγὸ 86 ρει 
τοουεῖ δἰβεϊιφυς βγβάυτο, οὐτὶ ἸΡρὶ, βαὶ εχ δὸ φυοά πιουεῖαν, δὴ 
Αἰίφαο τεγο πιουδίωτ, δοςδεδῖο, υἴγοφυε τιοάο δεοιαϊι ἰὰ απο ἃ ρτίπιο 
ταογεῖ, ἱπ οἸπη! 9 115 6286 4:86 πιουθπίυγ ἱπο εο. ; 

6. Οὐπι αὐΐδη βειπρεῦ δεθὲ χηοίωπι οροτγίεαι, εἴ ποίαν οἷαι αὐ 
ἰπιεγοαρεάϊπεϑ βετὶ, εδ86 ααϊρρίαιπ ῥτίηΟ τηου θη ΡΘΓΡ εἴστ τὸ- 
το ί]θηα6, δὰῖ ἀπυπὶ δοὺξ ρίμγα Ὡδοεθϑε δοῖ. ἀπυπιαυοάφαε ἰρυα 
δογαιῃ 4υδε ἱπηποθὶ]α δμπὶ δίψυς πιουεηΐ, ρεγρεζυυτη 6866, ΠῸᾺ 

Ρτγδεδεπέειη βευθοπεῖα ρεγεϊπεῖ. 6586 Δυΐετ ἃἰἰπἰ ἀ περεδϑατγῖο, φυοὰ 
δεΙΠΡοΓ οτηνΐς φυϊάειν 811 μη ἰδιϊο πὶ ἴδτῃ Δρδοϊυῖς φύδιῃ ρεγ ἃς οἰάεδε 
Ἔαρος, αἰϊαὰ δῃΐεπ πον εδῖ, ρεγϑρίσυαπι, οἱ δος Ρϑεῖο οοποιοταιν- 

τοῦϑ, βες. ᾿διφιε' δἷϊ ἰϊα, οἱ οὐ ῥΙαςεαϊ, ἴῃ ΔἸ 'φυϊρηϑ Βετὶ ΡοΞἐς αἱ εἷ»- 

ἀπάο εἰπι, αἰἰφυδπὰο ποῦ δἰηϊ, δίπς ξεπογδίῖου α σογγιρί ποτε: 
ἥτις Ὠδηιαμε πα. εϑϑαγίαπι δϑῖ, δὶ φυϊὰ ραγίθα9 γᾶςδῃ5 Αἰιᾳπαπάσ 

εϑῖ, αἰϊφιαπάο ποη δδῖ, οσιπα τἰαϊο δἷὶπο πιυϊδιοηα ε886 ἃῖηι!ς Ποὺ δε. 5 

εἴ ἴος ᾿πϑυρδγ σοηοεάδιυτ, Βεγὶ ροδϑὲ υἱ Ῥτἰπεϊρίογαπι χα οθλἸϊαα 
πιοιϊνογαπι φυδοάαπι αἰϊαυδπὰο δἰηῖ, αἰϊφυαπάο πο ϑἰπε. δεὰ ἴω- 
Ῥοϑεῖθ116 δὲ βαῆς οπιηῖα σοι ἀϊοίοπαι ΦαΡῖγα. πᾶπιὶ δἰϊαυατι μίϑοβ 
οδυϑῶπν 6856, ραϊοῖ, 4υδε ἰρβᾶ 9ὲ Ῥ 3 τηοπθηΐ, αἱ ΔΙ᾿ φυδηἄο δἰπὲ, αἰν- 
υδπάο ὕοη δἰιϊ. εἰεπὶπι ἰά φαϊάεπι αυοὰ 86 ἱρδῆτα ππουοῖ, τοδροὶ- 
ταάϊπειη μαρδαὶ οὔπηεπι ἤδοδ886 δϑῖ, .81 Π1 81] ραγῆρυσ υδοδὴϑ τπονε- 
ἴαγ. ἰὰ δαϊδιη φαοὰ τιονεῖ, ἢυ}} πεοοαβο δῖε εϑὲ ἴα]6. ὧἱ ἰρίταν αἰΐα 
ξεπεγεπίυγ αἰΐα οογγυπιραπίωγ, ἰάφῃς οοπεπαο 9811, πλ8}} δογακε εἰ 
εδηϑὰ αυδ6 ἱπιλο 1] αι ΐάδτη πὶ, ἰδπη ΕἸ} ΠΟῚ ϑΕΙΡΟΓ ϑυπὶ; οἀ τῇ 
ΓυΓδυ5. ΘΟΓΙΙΠῚ, ᾳυδε φεπιρει αανάοια μαος ταονυδηῖ, δἰῖα υεγὸ ἱ 

ταουεηϊ. ρεγρεῖαϊ οπίπι αἴσυς τουτπαὶ πε ἀπυτο ἰρϑογατι εἰ ολῦ28 30 
ες υπίνειεα. πᾶπι δἷο 86 αμϊάθιη Βα γα ρεγρεϊθιμμῃ ἃς ἢ δρθιβατίσπι 
ε5ῖ, ὑπίνεγθα δυΐεσι δυπὶ ἱπβηΐτα, δὲ πΟῊ δἰσπι] οταπία δαηῖ, Ραϊεὶ 
ἰξϊτυτ εἴ οἱ ἱπβπἰτῖει ποππαλὶα ρτίποἰρὶδ ἱπιμνοθ ἶὰ που δηῖῖα, εἰ ταοὶτὰ 19 
ἐοτυπι 40 86 ἱρδὰ πιουειῖ, ρδγιὶπι σογγαπηρβηϊαγ ραγίϊτη ᾿πσορες 
ῬΡδή ϑωΐ δίφυς μος φυϊάοιη πος, δἰίυὰ δαΐοπι μος Ἰπουεῖ, δὲ τὸ 
110 ποίπιϑ αἰϊφυϊά ε65ε, φυϑὰ δες οπριῖα σοπἰϊηεῖ. ἰά4ας ρτδδῖετ 

Ὡπυπιαιοάσαες ἰδίογωτ αἰιυὰ χοϊὰ 6686, φαοὰ φυΐάεπι εεξ σδησὰ αἱ 
Αἰϊα δὶπὶ ἰϊα ποῦ οἰπῖ, εἰ τυυϊδιϊοπία σοπίίπαδε; δίπα μος φοϊάοχα 
᾿ῖϑος, ἤδδς δαΐεπι οεἰεγὶϑ τωοῖυδ ςδϑαχῃ 6886. 8 ἱξίτογ πιοϊας ρετ- 
Ρεΐμι5 εϑῖ, ρεγρεϊμ τ δυὶ εἰ πηουθηδ ρΓίκαιτη, δὶ ὩΠΏτα δἰϊ. 400 ἀεὶ 
δἰπὶ ρίαγα, ρίυνα φυοαμδ ρεγρεῖυα δγυμῖ. ἀπὺτ δαΐεπι ροϊϊα5 4πᾶπε 
Ρίανα ρυϊαηάυπι εδὶ 6586, εἰ Βπίϊα χιιδιη ἴῃ βε δ. 9εῖρογ οηΐσω ΠπΐῶΣ 
Ροϊίυ5 αυδιη ἱπβηϊΐα δυτθεπάδ δυμῖ, δὶ βϑϑοὴο δδάδιν βδπὶ. ἰὰ 5 10 
Ὠδηῖηὰς 486 δυμὲ πϑίιγα, βηϊτυπι οἷς μοι, δὲ ἰά φῃοά νη εἶα. εὶς 
ορογίεϊ, δὶ τηοο ε886 ροϑϑῖϊ. δυ[βοῖεη δυΐοπι εϑὶ δὲ ὑπυπι; χαρὰ 
οὔτι ῥτίπιμπι ἱπηπο ὈΠ]ἰωνη δἰῖ ρεγρεϊιυτενς, οσεἰεγὶϑ Ἔτὶξ ργιποὶρίασα 
τποίυϑ. δχ ἢος εοἴϊδαπι μαῖοὶ δἰ φυϊὰ 986 πεοθδϑδαγίο Ὁπυνη ρεγρδ- 
ἴσυτητς, αυοά ρτίμο ππουεὶ. ἀεμιοηδιγδίυπι εδὲ εηλιπ 96ΤΊΡΕΓ μ6- 
οεϑϑᾶιῖο Ἰποίωιῃ 6386. 40 ἀδὶ 'πεοθϑδα εϑὶ δΟΌΡΕΓ 6886, πδρδδδα ἐσὲ 
εἰ σοπείπυυτι 6586. 8ΕΤΊρ ΘΓ Θηἰπι 6586 ςοπεπυυπι οὶ, ἀείποερ9 δυΐεῖης 
δόδ6 ΠΟ οοπεϊπαμ 6δῖ. δὲ δὶ ἐοῃπυυ8 δϑὶ, ὉΠ δϑῖ, ππὺ8 δυϊοσα 
τηοῖῃ8 ἃ ππουεπίς ὑγοβοϊδοϊζυγ ἅπο, δὲ πηϊῃ8 τποῦι!ς δὲ. πᾶτα οἱ 
δἰϊυ ἃ αἴφας δἰϊα ἃ τπουθθῖς, τοῖυϑ 'ρ86 τπιοῖτδ πο σοι ππυϑ 864 ἄε- δ 
ἵποερδ εγὶϊ, εχ ἢἰϑ Ἔγβὸ αυϊερίατη 6356 ργίπιατη ηυϊλά ἔτησθο Β116 ογο- 
ἀεὶ, δἰ τυγϑυϑ οἱ δὰ δοιυπι μτίπεὶρία ΄φῃας τιουεπὶ γεϑρεχεγιῖ, 65: 
ἱξίτατ φυδοάδπι δογυϊη 4086 δῃπί, 4086 Αἰἰσυδπάο τηουθπῖας αἱ!- 
4υδηάο 4υϊεδξουπί, ἰυος οἰαιί5 ὀχϑῖδι. δἴφυε ρεῖ ἢος ἴρϑεπι ἰδαι 
Ραΐαϊ πᾶς Ὀπίνογθα τπουδγὶ, πδς ὑπίνεγϑα 4υΐεϑερτα, πὲς δἷτὰ δοϑῖα- 
ΕΣ ιΐεϑεετγε δία δοιιρογ Ἰπουεγὶ. δα πᾶπισιια 4υ8ε ροϊευταπι 
ἀρδηὶ αἱ ἰπἰεγάππι Ἱπουδαπῖηγ ἰθϊεγάυμη αυϊεϑοαπὶ, γογῶς ἕδος 

δεπίοπιίαϑ 6686 ἠδιποπδίγαπε οὕτω δυΐδπι ἰδἰῖα οὐ πο 8 5δπὶ τηϑηϊίεσξᾶ, 
οβἰευάεγε υοἰυπιαβ εἰ αἰγάπηθε ἀθογπι πδῖαγωπι, 6596 ἱπαυδτο εἰ 
4πδε δεῖηρεῦ ϑυηΐ ἱπιπιοθιϊα εἰ 4186 δεπιροῦ τπουεπίογ; δῖσαα δὰ 



ΡΗΥΒΙΟΛῈ ΑΥΒΟΌΣΙ ΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹΙἝΙ, 

᾽0 ἰὰ ἴρεπτρ Ῥγοβοϊβοθηῖθ ροεῖδο μος, οὕπηβ χαοᾶ τιουεῖατ, ΔΒ ἰΐψαο 
τοουεγὶ, ἰάψας δὰϊ ἱπιπποδὲ]ε 6ὅεα τι τπουεγί, ταὶ ἃ δὲ ἷρδο υεὶ δ 
4ἰϊο δειιρεγ, δά ἤος δυσπβεηάππι Ἰαπάετῃ ργοοδϑοίπηῃϑ, δογυσι, ἰῃ- 

τα, 486 ἹποΥ ΩΓ, ρΥΙποιρίατη 6886, τι οπηϊίττη αοϊάδτη πὶ οἴυτα, 
μ ἷά χαοὰ ἰρδαπι 66 ἰρϑαπι τηουδῖ, οτππίαπι δαΐοπ ἰὰ αιοά ἱπιπιοδίϊ 
εἴ. ςεΓπυ9 δαυΐοιπ, δίας δάἀιποάμμι οἷἶλγε, γὸβ 6986 1868, 4086 
υϊάετι 86 1ρ849 πιονεπῆ, 4υαὶς δδὲ δπίϊπαπίΐαπι ἂς ΔΗ: πη δ᾽απὶ ξ6 πα. 
ἢδες ἰρίτατ εἰ ορίπίομεια ΠΟΡῚ5 ργδερεραπὲ, πε ἰογίαϑϑε σοπτπραῖ 
τροϊστω ΟἸΠΏΪΠΟ ΠΟῺ 6886, ἀεῖπάε οτίγί, φαΐδ ἴῃ 46 1ρ915 14 δοοϊάετε 
ποτοΐταυϑ. δῖ ρτὶα τ ΟΒ1]ἶὰ δαπῖ, αἱ νυἱάδειγ, ἀεὶπάδ προυθηταγ. 
ἢοο δυΐεπὶ ποϑ8 δυϊιᾶπιιδ οροτῖεῖ, ὑπο, ἱπάϊδηι, δες 86 ἴρϑα πιοῖτι 
εἶεγθ, δῖψας ἴΠΠ0 ποῦ ργοργίε, φαΐρρε οαπι ποπ ἰη ἰρε19 εἰμ 981: οᾶυδᾶ. 
εεὰ ἰποπαὶ ἀπίτη!ρα5 παιαγαΐος δἰ ταοῖαϑ, αὶ α9 'ρδᾶ ΠΟῊ ΡὲΓ 86 

40 ἦρθα ᾿Ἰπουθπίαγ, αἱ δοογοῖϊο, ἀδογεῖῖο, γεδρίγαιῖο; χαῖραϑ αἱ ραϊεῖ, 
δηϊπναἰ ἴυτα πθυπιαθοάσιο πιουοῖωγ, σὰπὶ ααϊεϑοὶϊ, δἰ ποῦ τα ΟΥ ΘΓ 
δο πιοῖι, 4ῦο ἰρϑαᾶτῃ 86 ἰρϑηπὶ οἰεῖ. δίψφῃε πογυπι οαυϑα 6ϑὲ οοπῖ- 
πδῆς ἰρϑῦπι, εἴ δοῖπιῖα ταυ]ῖα 4186 οοτγρας ἱηρτεαϊππΐατ, πὲ ποηπη}- 
Ἰογαπα ἰρϑῆτη δἰδιπεπίατη. ςῸπι επὶπι ἀϊροτγίτατ, ἀοττηίαπε, σαπὶ ἀϊφ- 
βτεραῖατ, ἐΧρεγρίδουμοτ εἴ 86 ἵρδα πιου επί, ἃς ἰρβθπι Ρτίπιατα ργίῃ- 
εἰρίαπι δὲ εχίεγπαπι. ἰοοῖγοο ὯΟΠ 96, ΡῈΓ ΘΟΒΕΉΠΌΕ ἃ 86 ἰρ5ῖ8 τιο- 
σεηϊαγ. αἰϊπὰ εϑὲ ἐπὶπι Ἰά χαοά τηουεῖ ἰρϑατη δα ίδπϑ πιοΐϊατη αἴααδ 
τουϊ Ὠοπβοιω, δά ὑπυιπαποάᾳας δοτγῖτῃ 4πᾶς 86 ᾿ρ8ὰ πιοῖα εἰεηξ. ἰπ 
πηΐϊνεγρῖϑ δαΐεπι Ηἶν, ἰά φαοά ρῥτίπο πιουεῖ, εἰ φιοά ε8ῖ οὔ υἱ 
ἦρδα 8ὲ ἴρϑα τῃηουεᾶηῖὶ, ἃ 86 'ρ80 Ἰωουεζῃγ, ρὲῖ δοοϊδπβ ἰδπιθῆ. ςοῦ- 
Ῥτο δυΐπι ταπίαὶ Ἰοςσῦπι, αἱ Ρδῖεῖ; πᾶτε εἰ ἰά χαοά ἴπ σογροτε οδὲ 

80 εἰ πιοϊίοπε γεοιΐϑ, 46 ἱραπι πονεῖ. εχ 4αῖρηϑ ογεὰϊ ροῖοϑὶ ἱπιροθ- 
δἰβῖϊς εϑ96, 8] φυϊὰ ἱπιθοῦὶ!ϊο φαίϊάεπι οδϑῖ, τπόυεῖ δυῖοπι εἰ ἰρϑυσι 
δ δη8 ΡῈ δοοιθη8 πιοΐατα, τὰ σοπίπιο τποῖαὰ Ἰπόυεγα. αυᾶγε δὲ 
Ὠδοα986 δὲ οοῃτίηπο πιοῖυπι 6886, δ᾽: δἰἰαιιϊὰ οροτίεϊ ρτίπιανη ταο- 
σεπϑ ἵππους, ποάις ρ6Γ δοοίἀδηϑ θα ῖθη8 πιοίσπι, δὶ οροτγῖεοϊ ἱπ 
Ἰαἴδοο 4πδς δαί, ἰὩ  ΘϑσδθΊ]οτὰ συσπάδτπ 6586 του δἰ ἱπητποτγίδὶ ἐπὶ, 
τὶ ἀἰχίπιπο, αἰφαε ἰρϑυιῃ αοά εϑῖ, ἴῃ 86 ἰρϑο ἃς ἴῃ εοάεπι ρεγϑίϑξεγε. 
τοδυεηῖς πδιθαα6 ργιὶποὶρίο εἴ ππίυθγϑατη Ἰρϑηπὶ τπδηδδὲ ἤθς 6886 6ϑὲ, 
χυΐρρε οὔτο δὰ ρτγίποϊρι τα ἴρϑατπ οοπεπυυπι ας. πο σὲ ποετις 

80 ἰάετα, ροῦ αςοίάδθπϑ ἃ 86 ἰρβὺ ππουδσὶ αἰχυς δὴ α]ϊο: μος δηΐτη ποπ- 
δα }}19 οἴϊαν 4π86 φαηξ ἴῃ οδ6]ο ρτίποίρίϊ5 ἱπεϑῖ, απ αε ἰδιϊοπίρηϑ ρ]- 
τῖδαι ἑδγαπίαγ: αἰϊογαπι δυΐεπι ΘΟΥΓῸΡΕΒΙΡ 9 ϑοΐπτο σοτηροῖ!. δὲ 
ὕετο οἱ οἷϊ χαϊρρίαπι ϑειπρεν ἴ8]6, τιουεπϑ φυίάοπι δ] φυϊά, ἱπισπο δῖ] ς 
Δυΐετη δαπιροΓ ἸΠΔΠ6Ὼ8 δίας ρεγρεῖυυπι, εἴ ἰά ϑδὰς υοΐ ΔὉ 'ρ80 

260 ρτίτηαπι πιονείαγ ρεγροίθσπι 6886 Ὠδοδδθε δῖ. ἢος δυΐεπι γεὶ ἐχ 
60 Ρϑΐεγὸ ροϊεβῖ, φυΐα ϑεοῦϑ ΠῸῃ δϑϑεῖ οοϊεγὶ8 'ἰπ γεδαϑ βεπεγαῖο 
ξοτττιρίίους δί4υε τριϊδίϊο, αἰδὶ φυϊρρίατα τπουδγεῖ 8.816 8 τποΐατῃ. 
ἰὰ επέπι φυοὰ ἐϊππο δῖ] 6 ε8ῖ, δοάδιπ ὡς ὑηο τηοῖῃ ᾿Ἱποάοαπε 8ετροΓ 
δοάει: πιοτθδὶς, οὐ πῸ}}Ὸ ραοῖο τππιοῖοτ ἰρϑαιπ δὰ ἰὰ φυοὰ ποῖα 
οἰεῖατ. δὲ 14 φυοά ᾿πονϑῖυγ Δ εὐ ψυοΐ πιοῖα φυΐάοπι οἰδῖατγ, πιο- 
γεῖαγ δυΐοπι ἴδια Δ 60 4ηοά εϑῖ ᾿ϊπιπο ῖΐα, φυουίαπι ἰ Πτ6γ δὰ τε 
αἴης δἰϊΐεν δεϑε Βαρεῖ, ποπ οἰαϑάειι εγὶξ ἐδπσα ᾿ποῖῃϑ, 9864 αιιοπίδτα 
φομΐγαγι 9 τη ἰοςἷδ εδὲ δίχυε ἰοτγιπὶβ, σοπίταγιο τποὰο παπὰς οεἴε- 

40 ταγῦτι γογυατῃ πιοῖα ἀϊϑροιεῖ, δίαπε ἱπίεγάυσπι αυϊεϑοεπίοθαι, ἰυἴοῦ- 
ἄττα δα! νδπηίεια τποΐπεη ργαεθερῖξ. ρετγθρίσυυπι ἰρίτατ' ἰαπι ευαϑῖϊ εχ 
Ἠΐθος φᾶας αἰχίιηυϑ, δὲ 14 φυοὰ ἱπιῖῖο ἀρ τα θάτιι5, σαγηδπὶ ποῖ 
ππίνεγοα ὡὐἱ αυϊδδοδαῖ δὲ Ἰπουδαπίηγ, ἃν} αἰϊα 86 πΊρῈγ τπουδαπίυῦ 
Δἰΐα δοτρογ αυϊοϑολι, 9864 φιδοάδνη πιϊεγάππι πιουθαπίον ἱπιεγάθτη 
ααϊεεοαηῖ. Βηΐῃθ δηΐτη οαπδα ὨΪἴγῸ 9686 οἴΐεγτε υἱάδῖμγ. χηδεήδτα 
δπΐτα δΡ Ἰπυπίο Ὁ} δοτι οἰἴοττιο Ἰπουθπῖαγ, Ζυοοἶγο8 86 Ρ6Γ που θη- 
ἴατ; φυδεάδτν δὴ δὸ 4υοἀ πιογεῖιγ δἴᾳπε πιυϊδταγ, αὐδτε εἰ ἰρ88 
Σηυϊοπίογ πεοδοϑ6 οὶ. 1ὰ δυΐοιπ 4ῃ0ἀ εϑὶ ἱπηιπο 6, συ 5 πρ]!οἴῖοτ 
δοάειπαιε πιοάο ἂς ἴῃ δοάθπι ϑδιηρεγ ρεγηδπεδῖ, ππ0 τποῖα βἰππρὶϊ- 
εἶφας πίον }ἷξ. 

20 Ἴ. Αἴφοὺὶ οἱ Ῥτὶποὶρίαπι δἴΐδτ αἰϊα ἃ ςοη δἰ ἀογαιοη!θ Γεςογίπια, 
ἂς Ηἴθοα πιᾶρὶ8 ραϊεθρίῖξ, εδὲ Ἂεπίτη οοηβίάογδπάπαι, ἀὐρύλεν αἰϊχυΐδ 
οοπιϊητβ τηοῖα8 6886, ΠΕΟΠΕ; εἰ δὶ ροϑδὶϊ, φιΐίδπωτη ἢ ἰς 81:, οἷ 4υΐδ- 
Ὥδτη τηοίπιαπι ρτίπνια δῖ. δἴδηὶπι εἰ τηοΐιτη απίάθτν δοιρεγ 6586 
Ὥδοοϑδα οδϑῖ, Ρτίπεῃ9 δυίοτη δὶς δίαψιια σοπιϊπυυ9 δῖ, ραῖοῖ τὰ χυοὰ 
Ῥτίπνατα τηου εἰ, μος πηοῖῃ Ἰθουεγα, σπετι ὑπῦϊῃ εἰ δυπάοπι, εἴ οοη- 
Ὀπηυπι ἃς ρτίπιθτα 6486 πεοθϑϑ6 δϑξ. ΟΣ 14 41:6 ἴΓ68 5ϊπὶ τποῖωδ, 'π 
τβδρυ τυ πο, ἰὼ ἀξέοοϊυ δἴφπε ἰη ἰοσο, 4υθτι χαϊάειη ἰδιίοποτι σοπ- 
δυευϊπιοδ ἀρρδ]ίαγε, μπῶς ῥτίτυθτν τηοΐαθμι 6886 Ὠδοεϑϑ6 οοῖ. βοτὶ 
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παιπ]πε ὩΟῺ Ῥο εϑὲ τξ δοςτοῖῖο ἷξ, ᾿ἰοὶ ΔΙΈογταο δηϊεοοαξ. εἰθηϊτὰ 30. 
ἰάὰ φαυοὰ ἱπογυπϑηῖα διι5ο ΣΡ 1, ἔτιτα δ᾽ πὶ δ ἴστι ἀϊδοίχη! ἢ σρθϑοῖξ. ςοὴ- 
ἘΓΑΓΙΏΣΝ ΠΔΙΏαῸ6 ςοπίγαγι: παϊγιτωθηΐησα αἰ οἰ τογ 566. δάάϊταγ δαΐοτα 
Δἰϊπιεηΐαπι οαιπθ, οὐτα Βὲ εἰτηΐ!ε αἰπ!}}, οἷς ἰφίτατ δτογβῆῖο πδοθρϑα 
εεἴ εἃ πιυϊδῆῖο, 4πὰ δὰ οοπέγαγία ργοβεϊϑοϊϊαγ. δὲ υεγο οἱ αἰτέγαϊαῤ, 3 
εἰϊ τὰ οροτίεϊ ἢ). δἰϊεγαῖ εἴ εχ ροϊθπεία οἰ άο ςαἰΐάαπι δότω [δεῖξ. 
Ραῖεὶ δυΐεπι ἰά φαρά πιονεῖ, ποπ δδεὲ ἤδθεγε δἰτηι! ταοάο, δὰ [ἢ- 
τεγάστπι 6686 Ῥτγορίπαπία εἰ χαοΐ αἰτεγδίατ, ἱπίδγάσιπ τεπιοῖία εν 
εοάεμι. δὲ ἤδες ἀρϑαιε ἰδίϊοπθ πεφυδαηὶ εαδε. οἱ ἰρίτας δε ΡΕΥ 
ταοῖαπι 6886 Ὠξοα888 ἐφ, εἰ ἰδιΐο οἷξ βδῦιρεγ τποϊυπαι ρτίπια πεςῦϑ88 
εο:. χυοάεὶ ἰαιϊοηΐ5 εἰ αἰΐά ῥτίον δἰΐα ροδιετγίου δεῖ, ῥγίοτ ηἰπηίγατα 
οπιπε8 ἃπϊεςεἀδὶ πδοεϑεε δὲ. ργαδίδγθα ἀθη91149 γαγδϑαυ ρτίποῖ- 
Ρἷαπι οπαπί απ αἰζεοϊποτα ἐσὲ, εἰεπὶπι ζταυο ας δυο, πιοὶ!ο οεἱ ἀπγοτα, 
οαἰϊάτπτι ἀεπίᾳυς (τίρίἀππεχας ἀοηϑἰἰαῖο5 ηπαεάατι ἃς ταγίϊδιε 6990 10 
τἱἀεηΐαγ, ἀεπεῖϊδα δυΐοπι ταγίδδαθε σοηρτεβδῖϊο δϑὲ ἃς βερτεζδίϊο, 
χυΐραε, πὲ ἱπφαίαπξ, δ 5έδπῖδε ξοπεγαπΌΓ ἃς ΘΟΥΤαΠΙραπίοτ, δὲ δῷ 
4086 σοπργερβδαΐηυγ ἃς δεβγεραπῖιγ, ἰός πιαϊθητιγ πδοθϑϑε εδὲ. δὲ 
Ὑεγο τπαρτίϊταἀο δἴΐατι εἶα ἰοςο τηπίοίοτ, φυοὰ δοογεϑοῖς δῖφυς ἀδ- 
Ἄγθβοῖξ. Ἰπβορετ εἰ Πΐης, 91 ἀπ᾽ πιδἀνογίαπιυϑ, ἰδοπεπι ργτουπι πιο- 
ἴθι ἐ886 ραΐερίξ, ῥγίπιυτα δπὶπι ἴρϑυτο, αὐ ἴῃ ἃ] 118, δὶς εἰ ἱπ τιοῖα 
του Πρ] ἰοτοτ ἀϊοὶ ροῖεδι. ἀϊοίτατ δυΐετα ῥγίαϑ δὲ [ἢ {ιο ϑαβίαῖο Ὁ 
οδἴδτγα οἰ απίατ, ἴρϑατη δαΐεπι αἰ ̓ ΐδ δ] το εϑὲ; οἱ 1ὰ φιοᾷ τοπιροτο 
Ῥτγδεςεάϊι; εἰ ἰ4 ἀοπίᾳιε ηυοά φαρϑ᾽δηϊία ρτγϑδϑίαϊ. 4θδγα 58] πεοῦδθδ 
δϑὶ σοῃηπε τποῖΐυπι 6886, δὶς πίεται ςοπτπα δαῖ ἰς 4αὶ οοπἥππαϑ-20 
δὲ δηΐ ἰ5 4υἱ οἱ ἀείποερϑ, πιαρὶβ δυΐεπι δίς ἰδ φαὶ δϑὲ οοπεϊππι, 
Ρτδεϑίδίααε οι Ἰππατη 6886, δίηυϑ ἰά απο ργαεοίαϊ ἴπ παῖυγα βετα- 
Ῥεῖ ε8ὲ ρυΐδιουβ, ᾿ποο ρμοϑοὶϊ 6996: Ὀρ᾽δαῦ βνξοτηῳ υσετιἐΠΌΤ5 6848, 
τὶ ροϑίογιι9 ἀδιοπϑιθἰτατ, ππῆς δ ΐθηη ϑυρροπαίωγ, δἴχυις δὲς 
ΒΟ ἶπ6 αἰΐυ8 ε996 Ροϊεϑι ηἰϑὶ ἰδιϊο ἱαπίαπι, ἰδῖο ργοΐδοϊο τποῖαν οἷξ 
ΡΥ πια8 Ὠδοδϑδε οϑὲ. πὰ} }ὰ πδηφὰς πεοεϑϑὶ ἴα δὲ αἱ ἰὰ χυοὰ [ετίατ, 
δοογοϑοδῖ ταὶ δἰϊεγεῖαγ υεὶ ξεπογεῖαγ υ8] σογγυμιραῖαγ: δὲ μαγῶπε 
ταυϊδιϊοπυτι ὩΌ}]ὰ δο86ὲ ροῖεδί, δὶ σοπεπηιϑ ἴδ πιοίμα. 455.2- “στο 
Ρτίπιτπι τπουεπδ, δυίασμεινα. τοττοτεα βύτημπι ἴεπιρότε 6886 πὲ- 
ὕτοῖξ δδῖ: Πι0 δηῖπὶ 80] 8 σοΥρΡοΥΙΡαν δεϊεγηΐβ δοςοιατηοάδίυτ, κὲ ἴῃ 30 
πηοφποᾷυε φαϊάεπι δογαπι 4π8ε ζεπειαπίαγ, ἰδ παι τποΐσππι αἰτὶ- 
τλᾶτῃ 6886 Πεζ6886 6ϑῖ: ροδὲ ογίιιπ δηΐμι δἰζεγκίίοπε ρτίιπυτα δοογα- 
Ὥοπενς, ἀοἰηὰς ἴατν ρεγίεοϊυτ ἰδίοπε πηουείατ. υδγυτῃ δἰϊαὰ ργίμϑ 261 
περδϑβα δϑὶ 6986 ΦΌΡ᾽ 6η8 ἰδϊίοπειι, φποὰ εἰ ξεπεγωϊοπὶϑ Ηἶϑοα 4π80 
Βαπὶ οαυϑἃ ετίξ, ποῦ ἰρϑᾷπι δα δίδηϑ ζεπεγαϊίοπ θη, αἱ Ἰὰ φποΐ ξοπαὶς 
τεῦ ξεηεγαϊδιῃ ργδεοθάδξ. πδπὶ βεπεγδιϊο σποϊιμιτ ΟὉ ἤος ρτίηνδ 
6546 ΥἹάδρίτωτγ, φυΐα τε δἷξ ογὶδ ργίαϑ ορογῖεϊ. δ ἢος ἰπ ὑπὰ χαῖ- 
ἄεταη αυανίς τε ξοπειαπάδ ἰΐαὰ 8ε86 ἤάρεγε υἱάείογ: αἰἐχαϊὰ ἔδυ δ 
αἰϊαἀ δηΐε ππουεξαῖωγ πεοῦϑ86 δῖ, φυοά φυΐάοπι εχ ᾿ἰδ εϑὲ συδδ οὐἵμα- 
ἴατ εἰ οςοἰἀυμ, ποη ϑυθίδης ξεπογδίίοπειη, οἱ ἤος ἱἴεπὶ ἰτα  ρτῖτια. 
χαοηίδιπι δυΐοτι ἱπιροϑϑ 0} ς εϑῖ ρεπεγαϊοπετω 6986 ρτίιπατη (6886 Πὲ 
επὶπι οὐπηᾶ αυδα τπουθηΐυτ, οδήπςδ), ραϊεὶ πὲς αἰϊττι τηοΐυυτη, αΐ 
δυπὶ ἀείποορϑ, ρῥγίογειη 6886. ἀΐοο δυϊθτπι πιοῖπϑ ἀεΐϊποορα δοογδ- 40 
ἄσοπουτα, ἀοίπάς αἰϊεγαθοπεπι οἱ ἀδογεϊίοπεπι δἴαφθς οογγυριίοποτα: 
οπῖθδϑ Ἠὶ ταοῖϊα8 βοϑίθυϊογαθ δππὶ ζοπεγαϊΐοπα. πᾶγα δἱ ξθπογδο 
Ρυογ ἰαίίοπο ποη εϑὲ, πεᾷπε ςεϊδγαιτιαι ρτοίδοϊο τη ἐδεϊοποτι ἐδη- 
ἄεπι α]]ὰ ργδεςθάϊι. οπιπῖπο δυΐεπι ἰὰ φαοά βεπδγαμιγ, ἱπιρεγίεοϊατα 
ε8386 υἱάδίυγ εἴ δὰ ρῥτὶποίρίυπι ργοβοϊδοί. απὸ δὲ αἱ ἰά παίωγα δἱξ 
Ῥτίαϑ, φυοὰ ξεπεγαϊίοηα ροβίεγίπϑ δὶ. δὲ Ὀπιυθυσὶϑ μἶϑοθ απκο βεπηδ- 
Τδηῖητ, αἰτίπνο ἰδίϊο σοπηρεῖξ. χυοςῖγοα φυαεάδπι νὲυθηϊινα οπηπῖθο, 
4υΐδ ᾿πϑίγυτη θη :9 υδοδηξ, ἱπυτῃ οὈ Πὰ δον, αἰ ρἰαπίδε οἴ δηϊπια] πὶ 
ξεπετγα τυ ϊτα: 4ηᾶθάδηι οὐπὶ ρεγβοϊαπίμγ, πος, αἱ ραϊεῖ, πιοῖυ εἶδπ- 
ἴατ. ἀιαγα δἱ τηὰρὶ8 ἰηδϑὲ 115 ἰλτίο, φυδθ πιδρὶϑ παϊυγαιῃ ϑυπὶ Π01198- 
ουἴα, τἸηοϊα9 ῃἰὶς συοφις σεἴογία ποῦ ΡΠ 5 Ρ5ἰαπεῖα ργοῦ δ. αἴψας 20 
᾿ος ἴα 4696 Ββαροῖ, ποῃ ϑοϊατῃ ΟΡ δὰ ἥπᾶς ἡϊοῖα δππῖ, δεά οὉ πδῃὸ 
εἴϊαπι ταϊϊοπϑι, φαὶα ἰὰ φαοά πος τποϊή οἰδίητ, ταϊπῖπιθ ἀππὶ ἔδγειτ, 
δ θϑ᾽δηιιαιῃ δηδτη δηλ τὶς. 8018 παπιαπα ἰβίϊοπς πἰμ 1} ἴθ ἴδε α 4υδ6 
ἐπϑατξ δίρὶ πνπιαῖαγ, αἱ σαπὶ απιρρίανη δἰϊοεγαῖυτ οἵ οὔτ ἱπογοιηθηϊὰ 
ἀεεγεπιθηῖδυε δυϑοριῖ, ἱπ φυδιίαῖο δὲ, οἱ ρδῖεῖ, δἴαυς ἱπ φαδιῆταῖδ 
πιαϊδῖιο. πιαχίπια Ὑ6ΓῸ ρδίεϊ ἐχ δο, αιυΐα ἰὰ φιοὰ ἰπΐειπιο πιοῖα 86 
ἰρϑυιη οἷεῖ, 60 86 πιαχίτηθ τηοῖπ ργορτίβ πιουεῖ, αὶ δὰ ἰοουτπ δο- 
᾿σοπιτηοάαιατ. δίηπς ἢος ἀϊοίπιιϑ δογτπὶ 48αὲ την ἘΠΊΌΥ 8. τηούθηῖ 
Ῥυϊποὶρίατν 6996, δ ρτιππστη εογαπὶ 4πᾶς πιονεηῖοτ, ἰ(, ἰὼ πδτα, 
υοά δε ᾿ἰρδυπι ἱπίεγμο Ἱποῖα διοῆθε εἰεῖ. ρδῖεὶ ἰξίται ἐς ᾿ϊ868 
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δας ἀϊχίπιπε, Ἰδξϊοπειι υποϊππι ἐ656 Ῥτίπισσι. ππης ἀπέετι ἀετποῦ- 
διγδηάιτα εϑὲ 4 θθηᾶτη σἱὲ ἰδτο ᾿ρτίπια. δίάιιδ βἰσιὰὶ εὐ θη υἷα ρδῖθ- 

80 Ρῖ:, ἰὰ φιιοὰ πππο δὲ δηΐβθᾶ διιρροϑιήπιι8, σοπεϊπααπη ἱπηπια τ πιοῖιπα 
ν» δίᾳῃα ροιφοίμιπι ΓΤ 6586 Ρο886. πα] ]υπὶ ἴδιες σεἴστγοτστιπ 

ταοϊααμηα σΟμΕπυ ματα 6886 ρο886, ΘΧ ᾿ΐδ06 38π6 ρϑῖθρὶϊ. οπιπεϑβ εἢΐπὶ 
᾿ χαοίαϑ αἴφιθ τπυϊαἰϊΐοπεϑ ἐχ ορρουϊεί ξαπὶ δὰ ορροϑείϊᾶ πιϊρταϊίοηθδ, 
πῇ ραῖεῖ. πᾶπι ροπογαίϊοηΐα φυϊάεπι δία ςοτταριϊοπίϑ, Ἰὰ φυοά εδεὲ 
«εἴ τά φυοῆ πο εϑὲ, ἰϑγιπίπος 6686 ςοηϑιδϊ, ἃἰτεγδιϊομὶ5 σογο οοπέγα- 
ΤίΔ6 4ηαἰἰαῖοϑ δἴαιιθ αἰζεοϊαβ, δοογεϊλομίθ ἰΐδιη ἀεογεϊοπίθνε δυὲ 
“τα χη ἀϊποτι ραυνὶξαοτηαας δὺΐ ρογίθοιϊ:ομ τη τηϑρτη πα π185 Ἣν μὰ 

2 [εοοπεπινα. σομίγατὶϊ νοῖῸ δυπὶ τποῖῃϑ, 4υῖ 5 Δα σοπίγανϊοδ ἢπι65 
ἔτατ, 14 δυΐθπι τιοά ποῖ βεῖιρεγ μος ταοία οἰδεῖ, τποο εἷς Ρτῖμδ, 
᾿ᾳφυϊεϑοαῖ ρτῖυ5 πεοθ886 δὲ, ἰὰ ἰρίτυτ φυοά τπυϊδίυτ, υἱ ραϊεῖ, ἱπ οοἢ- 
γατίο αυϊεδοθί. διμι ον οἵ ἴπ ἱρ515 πα ϊδιίομ!ρυ5 Ας. οοτταροπὶ 
᾿ΒδΙπ40Ε βΕπεγΆῖΪο οἰπιρ]ϊοὶ δαπρίεχ, δὲ οἰϊαπν χυαθάαπι ορροῆϊ- 
ἴωτ. αυᾶγε οἱ βεγὶ ποὺ ροϊεϑξ υἱ δἰτωῃ] Τρροϑιτϊ8 τλατατίο θαι 
αυϊοχίδιν πνιθίωγ, ποὸὰ αγίξ πιυΐϊδίίο ρτγοίεοϊο οοπίϊπυδ, 5εὦ ἷἰπ- 
ἴεγ ἰρ885 τπβδάϊυμη ἴδρι8 οτὶς, π1 81] δπὶπη. ἰπτογαβϑὲ, οοπίγατἑδε δὶπὲ 
.8ῃ ποὸπ σοπίγαγιδα τηπίδίϊομεβ 686, υδγΌτη ἰδιτηϊηὶ οοηἰγααϊοτοτίατα 
ῬΟΡΡοβιἰοπδιη δυδοὶρίμηξ, δὶ πιο βἰιμαὶ οεἰάθι δά δ886 πὸπ ροβϑῖ πῇ. 

10 πος δαΐπι οι δὲ γαϊοηὶ οοπάμποθῃϑ. Ὧδο δὶ ποὺ ἤδοθθ86 δϑϊ ἴῃ οοτ- 

ἐγαάϊοιίοπε φαΐδϑοαγα, θαι δϑὲ ἱπυϊδεο χυϊοϊὶ σοπεγαγίατη : [ογϑιϊδ 
επὶα ἰά φυοὰ ᾿απὰ ε5ῖ, ποὺ φυϊδϑοῖξ, σογγιαρίϊο γεγο δά ἰὰ χυοά 
μιαυὰ δδῖ, αἰ ραϊοῖ, πιπίαιῖο 6ϑῖ. δϑὰ δἰ βδο]υπι ἰοῦ ἱρϑᾶϑ εἷϊ ἴοῖι- 
Ῥὰδ: δὶς δπὶπι σομεπιϑ ποη δγὶὶ ταυϊδῖο. τανε δηΐπὶ ἴῃ ῥΓοΥ θα 8 
Τοπίγαγϊεἰλ5 σοπάμοεραϊ, δὰ ἰά ἰμβαπι, δἰσαὶ ἱπαάδτι 'π6886 ΠΟΣῚ 
δος. αὔχωρο. κιδο, ΠΩ ΒΙΌΓΡΘΙΠῸΓ οροτγίεϊ, δὶ σομπγαγίιπι δι8 ρ ατῖ θυ 
τάοιη, αἱ πποῖτ8 φαϊοὶξ δἰ οἱ τηοῖι 40 δά ςσοπέγαγίμμ ἰταγ. 864 ἢος 
ἰλπτισῃ δυσηᾶπιι8, ἴατη τη οῖυἑ ἔστι 41} 6 Ἐΐ τη οἴιπι Ορροηὶ, αἱ δο4υδὶο 

60 80 τιδαΐϊοογα οἱ φυοά δχοδαϊι, εἰ οἱ 4υοά οχοοάϊτατ, δἀνογϑαῖωυγ, δὲ 
ἀπδυρεν βενὶ πη Ρο856 υἱ τηοῖι5 Ορροδίεί ται ξοη 8486 οἰπιὰ] δἰάδπὶ 
ἰποίηξ. ργδδίεγεα πὶ βεπογαίίομθ σοττυριίίοπενε ροπίϊτυ5 ἀρϑυγάθτα 
4386 ὙἹἀεδιζατ, δὶ υν...--χῖ ἐλ ππθδ, βαοπδγαϊατη πΌ]ο4α 6 ἰη ἴοπι- 
ῬΟΓΕ ΡΟΙΤΠΏΠΘΓΕ ΠπΘΟΘ586 681. φυᾶγε 6 οοίογιὶ8 6Χ ΠΙδ τὰ τι» γιυῶωνι. 

ογθάδευτ. δὲ δαΐπι παίαγαϊθ ἐπ Ὡηϊνογϑὶδ πα ςδ!οὨΐ 5 δἰ το 86 
Βαρεγε. ; 

8. Νπο ἀπίετη ἀϊοαπιτα τ οἴται ἴῃ βηΐτιιπι Αἰ ποι 6886 ρο860, 
αὶ φυϊάειπ᾽ ἀπι8 8δἰξ εἰ οοπιίπυυδ; δίψῃ ἤσας 6886 σοπυθσβίοπετη. 
Οἴπηθ ᾶιῖσας αυοά [εγίωγ, δὰϊ νθγϑαῖαγ δυὶ γθοῖα ρογρίξ δὰ τηϊθῖο 

80 πιοῖϊῃι οἰδίηγ. 4ῦδτγε δὲ πιοῖῃϑ γβοϊαϑ πο δῖ δοπεϊπινϑ, πϑ 5 απίά δια 
«αἱ εχ αἰγίδα! οοπιροπίϊαγ, οοπεϊπαυ 5 6556 ροϊοβῖ. ραῖϑῖ αὐΐοτη ἰὰ 
φαοά τεοῖο τπιοῖὰ βηίίοφας [ενΐηγ, σοπεϊπαθ ἤθη τπονογὶ: τοἤθοι τ 
επίπι. δεά ιοὰ τϑοῖο πιοίῃ γεβεςείτωγ, ἰὰ σοπίγατὶϊα τποῖϊθιι οἰδἴατ. 
Ἴοοο παπιαιις οοπίγαγίιι5 εδὲ ποῖ 400 ἀξογβιμπ ἰΐωτ, ταοίυΐ 400 
ῬεΓριϊωγ ϑαγδῦμη; εἰ ἰ8 400 τοίγογδυμι ἰτ, εἱ 40 οοπίγαγία ἰοοα 
Ῥεϊυπιατ; εἰ ἰ5 ἰΐειπι 4θο ἀδχίγογδθιιπη ἰϊατ, εἰ 4πο ρεγρίτυγ οἰπίϑίγοτ- 
Φυν). ᾿βδθς επὶπι δι ἰοοἱ σοπεγαγίεϊαῖθα, πὶ ραῖδι. 4υϊ8 δ11 δυΐοτα 

262 ἀπ δί4ῃιε σοπεπυὉ8 πιοῖιι5, ρχὶα 5 εδὲ ἀδβιΐτινη. εϑὲ πδπιαυε ἴ5 φαὶ 
ππΐυ8 6ϑὲ πῃ 8, ἴΏ ἀποφθε ἐϊ τειιροτζα, δίφιιθ ὩΏ]]άγῃ δροοίε ἀϊ{- 
ζετεπίατα μαρθῖ, ἔγία πδιπηὰε δαηὶ, [4 φηοά τπονείατ, αἱ ποόπιο νοὶ 
ἄδυ9, οἱ φαδηάο, αἱ ἱεχαρυβ, οἱ ᾿αγ μι ἰΦ ἴπ πο. Βος δυΐεπι εϑὲ 
δαὶ εἴξεοῖι9 ἂπὲ ἔοτππα δυῖ ἰοοῦς δὺς τιβρηϊτυάο. ςοπιίτγαγία υθ τὸ 
ϑρεοὶε ἀἠίεγυμε, εἰ ποῖ Ὡπαχη διηὶ. δίαιιθ δα 4ι86 ἀϊχίπιιϑ, δῃπὲ 
ἀμΜ]εγεπιίαα ἰοοῖ. ἱπάϊοδς δαΐθν πιοίυμι, 400 εχ αὶ ρεγείϊαγ δὰ 
Ἡμῶα ὦ, ςΣοπίγαύϊυη 6886 εἰ ηιι0 ἰϊωτ αχ ὦ ἱπ α, ἰὰ χυοὰ ἱρεῖς δρεὶ- 
τ: 8686. ΘΏΝΠπ τπαῖΐπο βἰδξαηΐ, δὶ δίτη βδηΐ. δὲ ἰῃ οἴγοιϊο δίτηιὶ 

10 πιοάο. ἰς δπίμη ἄτιο ἰϊατ εχ ὦ ρεζ ὦ, ςοπιγαγίαβ δϑὲ οἱ 40 ἰγ οχ ὦ 
ῬΘΓ 6: δε868 Θηΐ ἢ πιαΐθο 5ἰδιῃηξ, δὶ σοπεϊηυΐ δἰπε δὲ ποι γεῆεχίο Βδξ, 
ααΐα οοπίγαγία τηαῖθο 56 σογγαηρπηῖ δ Ρίᾳυε βυπὶ ἱπιρεάππεοπῖο. δὲ 
δ 4πο ἔτ ἱπ ἰαῖυβ, πο δϑὶ οοηῃϊγαγίυϑ οἱ 4το ρεγριϊαγ δΌΓΒΌτη, 
Ἰρᾶχίη 6 δπΐθπι ρϑἰδὶ εχ δο, Ἰποῖΐυτῃ 41 ϑιροι ᾿ἴπθὰ γεοία Αἰ οοπε- 
παυτῃ 6856 ΠΟῚ ρο586, ΄υϊὰ ἰά αποὰ γεβεοιίτυτ, σοποιδαῖ, ποι δολιπι 
δἱ ΒΌΡ6Γ [΄πεὰ γϑοῖα, δεὰ δἰίαπι δὶ ϑι ρϑγ οἰγοπίο {εγαῖατ, πεοθδ88 δδέ. 
ὯοΠ ἐπὶπὶ ἰάδτη δδὲ, διιρδγ οἴγοαϊο [εγτγί αἴψιιθ υδγϑαγί. βεσὶ ΠδΙΠ4ῸΘ 
Ροϊεϑὲ αἱ ἱπιεγάϊιπι ργοσθαθδίογ πιοΐυτη, ἱπτεγάυχτῃ δὰ ἰά Ρτοζεοῖϊαπι, 
Ὁπὰ 6 τηουογὶ σοορίϊ, γεάεαὶ δο γεββοίδιιγ. 6586 υεσοὸ Ὡδοδϑδαγίῃση 
δίᾶγε, ΠῸἢ τποᾶο 86πδι, 964 ταΐϊοπε εἰΐαπι ογεάθγε ςοπιρεὶἸπιυγ: 

80 ἐϑξ δαιΐεαι ῥγίηςἰ ρίαπι μος, σαχ δηΐπι δίης ἐσία, ρτίῃοϊρίατα, ἱπάπάτω, 

ΡΗΥΒΙΟΛΕ ΑὐΒΟΙΙΤΑΤΊΟΝΙΒ ΥΤ111: 

τοράϊπηι δἴσαα Βηΐδ, πιεἀϊαπι ἀξπιη πε εδὲ δὰ αἰταπχίε:- εἴ παταοτὸ 
φυϊάοπι 68: ὉπΌπὶ, γαιίοπθ δυΐειη ἄπο. ριδεΐθγθα αἰϊιὶ οδὲ ε5868 Ρο- 
ἰεπῆϊα, αἰϊαὰ δοῖά, φηᾶγα φιοάνϊ8 τϑοῖᾶθ ᾿ΐποᾶθ ραποίιπι, 4πὸ ἃ ἴδε 
εχίγομια δὶ οο]]οσαίαπι, ροϊομιία χυΐϊάεπι εϑὲ πιθάϊιη, δοῖτι σεσο 
ΟῚ δϑῖ, δὶ ποῃ ἰὰ χποά ἔνα δδ:η ἀϊνδεγὶξ, σοηβι στ 46, αἴσιος 
ἱποεραγὶξ τανδὰ8 ἡπβονθτὶ. μος δυΐεδαι ραςῖο τηθάϊηπι ἰρϑισα ΡῬυΐμος- 
᾿ίυπι δὲ εἰ ΒἈπὶς, ρτποὶ ρίαπι ἀὐΐάδτη ροσιεγίοτίϑ, βμΐ5 δυΐθτα ᾿τίσαδθ. 
ἄϊςο δυΐεη), δὶ ἰὰά φυοά [εγίιν, αἴχινε δὶϊ εἰ, ἱἰπ 'ρθο οπϑειεγις 6, εἰ 
Τυγθι}8 σγδαῖοσ δὰ ς: δε ουἱπ σομείπιδ [αυίαγ, πδς αἰΐαϊ8δ6 πδς 88- 
αϊδεε ἴῃ ρυποῖο ὦ μοϊεδὶ, 5εἀ 688ὲ δοίυτι ἱπ ρ80 Ππο: ἔπ ἘΦ ΡΟΓΕ Ὁ 
ὙΘΓΟ παῖς, ηἰδὶ ἰπ 6ο ἰοίο, ουΐι8 πὰπο ἰρβυιη αἰνίοίο δὲ, χυοάε 
Αἴζεῖδϑε χυϊδρίαπι δὲ δοίι 856 ροϑιίεσι τ, δδιιραγ ἔρϑιτι εἰ δια, ςαπὶ 
[ἐγῖυσγ. ἱππροϑθῖθίϊα δδὲ δπῖπι ἰροῦπι Α ἴῃ ὦ αἰζυΐ55ε δίιπὰ] ἃς ΑἸ ἴαϊσθ: 
εγβο ἰπ αἰΐο τοταροτίβ αἴᾳιυα αἰῖο ριιποῖο. τδσηραϑ ἐρίτητ ἰά δτξ, φαοά 
εδὶ ἱπῖεγ ρυποία [επιροτίβ 111ἃ. πᾶτε εἰ φηϊεβεῖξ ἴῃ ὦ, εἰ ἰδ εοίετίς 
ἱπάθιῃ ρυποῖα, φυϊρρα οὐμὶ δῖ εαδάδων ἰη οτπηὶθι5 γὰτϊο. φΌσα δαιξαὶ 
«ἶ, φυοὰ [ἐτιτ, υϊρίαγ ὁ τπράϊο, Ρεϊποὶρίο δίφυς ἔπε, οοπϑί δῖα ἰρεῦ 
Ὠδοα886 6ϑῖ, ρτορίεγοα χυοά ἐἰϊϊὰ ἀυο ρργὶπάς [δοὶϊ εἴατε αἱ ᾿]υὰ 
λα πθηΐα ρεγοθρογῖς. δεὰ ἂρ ὦ χυΐάδπν ρυπεοῖο ἐἱ ἃ ργιποὶρίο 8- 
[υἰτ; ἴπ δ γεγο [υὐῖ, οὐπὶ τπουογὶ ἀδοίογιξ διοιογίίφαθ. ππαρτγορίες 
εἴ δά ἀυρβὶιδιϊοπειη ᾿ος 68ῖ ἀϊσεπάυμη: Ἀρθεῖ παιηαια μἷς ἰοοὺ 
ἤδῆς ἀυβιταϊλουθιη. χιᾶϊπ δὶ διπὶ ἀυαε ἰΐπεας γϑοῖδα 4 ὦ ς εἰ ἀ ὁ, τὸ 
αυλιπι εἶ 6 δἷξ δϑφιδὶί8 ὁ ο, εἰ Δ υιοθιὶα εχ ἃ οοπιίπιδ του ελογ 
δἀ ο, αἴᾳφαε οὐπι δὲ ἰη ὦ ρυποῖο, δ᾽ ποῖα εχ δ δὰ ὁ ατΐ οστηῖτες 
βδάειηχυς οελουϊδαῦς Γεγαίασγ, β' ρτίυσ ἀσοεάοθι δὰ ὁ 4υδπὶ 7, δὰ ἴετ- 
ταϊπυτη Ρεγνείει ὁ, ααοά ἐπίῃ ῥγίαβ γεςαϑϑῖς δὸ ἀρὰς, ἰά ῥτίῃϑ ἂς- 
ςοάαϊ πϑοδρθς 6855. ποὴ Ἔγρο Κ ἸΠ0} 118 δίμα] ἴῃ ὁ ρυηοῖο ζμΐξ αἴας 
ἀρίοϊς αν δοάθπι,; ἰζοῖγοο δὲ ροϑίογίι δοοθαϊξ δὰ ς. ὕᾶτα οἱ [αϊξ ἃς 
ἀΡΓαὶξ οἴπιο, ποπ ροϑιστϊυΒ αἀ ἰδγιηίπαιτη Ρεγυεπιεὶ ο, δεὰ 5ϊδῖ ἴῃ {1ο 
ὨΘΟΘ888 δ5ξ. ΠΟΙ 65} [ριτγ Ροπθηάυπι, οὐτα Λα: ἴῃ ὦ, οἰ παν} φ' ἴρϑασα 
εχ αἰ πιονογῖ. πϑτῃ δὶ Λ' ἴπι ρῃποῖο Γαϑυὶξ ὁ, δ δίς οἰϊατν ἂρ δοάετο, ἢ 
δἰάια ΠΟΩ δἰπια]. δὲ ἱπ ἀἰνιϑίοπέ ἰδιπροτίβ, ἴῃ 1110 δὲ ποη ἴῃ ἐδιαρογα 
Ἔγαῖ. ἰρίτατ μἰς φυϊάδιη ἴα οοπείππα τπαρπίτυ ἀΐπδ ἔπηρ 3410 116 δαὶ μος 
ἤϊοδγα τποάο. ἷπ δο σεγὸ φυοά τεήϊϊ αἴσυς γεβεοιίἴητ, ἣος δοίνετε 
Ρϑοῖο προδδ886 68[. πᾶχπῃ 8 αὶ ἵδσγατωσ ὁ ὦ ἰῃ ς, Τυνϑύϑαας γεάϊθαε δ 
ΓΤ ζ πιονεδίυτ, ἰρ80 δ᾽ ἔμ δχίγοιπο οἱ Ρτὶποὶρὶο υἱΐξαγ εἰ δ, 
ὍΠΟ ἱπάυᾶτη Ρυποῖο αἱ ἀμορυ58. φυοοίγοα σοποίδιαι ἱρξώση τιδςδιθα 
«ἐδ, δὲ Ὥοη ϑἰχπὶ ἃς οϑ5ι: δὰ ὁ εἰ γεοβϑδὶξ ἃ δ. αἰϊοχαὶ ἱδὲ εἰπιηὶ δήξ 
δἰφιε πο είς ἴῃ δοάεμι ἰθταρουΐ 5 Ρυποῖο, αἱ υϑῦὸ πο δϑὲ ἀϊςεπάδ 
68 80] το 4υὰπι δινῖεα ἀἰχίπηυϑ. ἀϊοὶ παιπιδ πὶ Ροϊοδὶ ὦ πόθο 
ἰπ ἀϊνιοῖοπο τετηροτίϑ ἐπ ἱρ8ο Φ 6886, οἱ πδς δἰϊαϊσβϑε πϑο β ἐηϊϑϑε: δάκ 
Βπθῖπ επΐτῃ δοσεάαὶ πϑοαθδ8 δϑξ, αυιΐ φυϊάενη 6ϑὲ δοῖυ, ποὸπ Ροϊεηῖῖα, 
Βηΐ5. δἰοπὶπι ἰὰ φιΐϊάειπ φυοά 6δὶ ἐπ τηθάϊο, Ροϊδηεὰ ἐσ: δ μος δεῖ 
Ἀςυ; ἃἴφιε βηΐδ δϑὲ, ουλη ρΘΓΡΙΏΓ 80 ΓΘΏΠΙ, τἰηποῖρίαπι γαγο, οαταν 26} 
ἴϊατ ἀδουδυσῃ. “οἴ ἰρϑογαπι ογβο τποϊθοιη εἰίΐ Ἱποάο. εἰεὶ ἰρίταν ἰὰ 
4υοά τεάϊξ, δῃρεγ ποι τες, Ὠδοδθ86 δϑῖ. 4086 οὔτῃ ἰϊὰ οἰπί, ςοὩ- 
ἐπυμ8 δΏΡΕΓ ἰἴπεὰ γεοΐα ρεγρείπῃβ Ἰποῖῃ8 6888 ὨΘῃ Ροϊεϑῖ. εοάετ 
δυΐειν πιοάο δὲ ἰΐ8 εδὲ οδνυϊαπήυπι, φυὶ Ζεποηίΐδ γαϊίοπθαι ἰμέριτος 
βαπῖ, σΘΠΒΕΠΐα406, 81 δΕΙΉΡΟΓ αἰιπϊάϊιη  ἔγαηϑῖγα ορογῖοδξ, ἀϊπὶ ἀλ 
γεγο δηλ ἱπβηϊϊα, εἰ ἴῃ βιτοτητα ἐγαπϑίτιο 6586 ΒΟῃ Ροϑδιῖ, τροχππ 
ὍΘ 6556) ΠΕ4ῸΕ ρο886 αυϊοαιδηη τπουϑγὶ. δου οἱ υϊάδπι Βδ;ς ελπ- 
ἄεπι Ἱπίεττοβϑηῖΐ γαϊϊοπειι, οθηϑεηῖες προ ῖ}δ, οὔτ τπονυείωτ, ἀϊπιὶ ἄτα 
δἰμιροϊα, δΌΡΟΓ ἥτιδ [δγίητ, ΘπΒιπο γᾶν, 400 Κὲ υἱ ἃΡ 60, οὔχπη ἰοΐωτα 
τρϑηβίεσὶ: δρδιϊαπι, ἐπι πιθγαῖῃδ δὶ ποσπεγι5 ἱπβηϊϊαθ, Βοος δαΐδτω 40 
οὐπηΐυτη δε ξοπεδ βεγὶ ποαυΐξ, ἴῃ Ρτίπεὶβ ἰρί τον ἀ6 πποῖτῃ δειπποπῖθας 
ἐχ εὸ ταιϊοπεπι βᾶπο βοἰνεβαιπθ, αυΐα ἰεῖηρτ5 ἱπβμτα ἴῃ 66 ἔρ80 
Βδρεῖ. ΠΟῚ εδὲ ΘΠ ΔΡουγάμπι, δὶ ἰμ βηϊἴο ἰπ ἴδπρογα ἴσαπδδαξ 
αυϊφρίϑτ ἱπβηϊξα. ἱπβηΐεῖο δυΐεπι ἰπαδὶ ἴδῃ ἰπ Ἰοπριπυάΐπα αδι ἴπ 
ἵειηρογα δηλ τποήο. δεά ἤβες δοϊμεῖο δὰ ἱπιεγγοραπξεπι χυϊάδτα 
δυβμοϊδιϊεγ 86 Βαρϑῖ: ἱπιοττοραβαίυγ επίπι δὴ βετὶ Ροϑθῖξ πὲ βαϊῖο 
1π ἴειαροτε ααϊρρίδπι ᾿γαηϑεαὶ δὶ δπυπιθγοῖ ἰπβηίϊία. δὰ τεηὶ ἀπίϑτη 
1ρϑᾶϊι νυ αίειπαυε ΠΟ δα βίοι. πᾶτπ δὲ αυϊθρίαπι οχηῖδ8α ἰοπρὰ- 
τυάῖπο, ἀϊςίααπο Ἰυϊεγτοραίίοπε, βαῖπε, ἰπάίδηι, αἱ Αὐτὸ ἐπ τειροσα 
ογίγαηδθαὶ απΐρρίαμι ἱπβπίϊαβ, ἤὰθς ἀε ἴρβ8ο ἱπιειτοραῖ ἐδιρουο 39 

πεδεὶ δπὶπι ἴειπρυα ἱπβπίϊας ἀϊνιδῖο 68), Ποη τὶς δυϊβοίθης ἧπδς 
δο]υϊῖο. 8εἀ δὰ ἀΐσεπάδ δϑὲ νϑγίξαϑ 4υδιη ῥϑυ]ο δηῖο ἀιχίχθηϑ. πᾶσ 
δὶ αιυϊδρίαπι [ἰποᾶπὶ ἀἰνίἀαὶ ἰη ἀπο ἀϊτηϊαα, ᾽5 ἀπὸ Ρυποῖο αν τξ 
ἄποροι: ἔλεϊεξ δωΐπι ἰρϑατα ργίποίρίαπι δἴχας ἄηθμι. δἷς δαΐδι ζαοῖξ 

᾿ 



ῬΗΥΒΙΟΛῈ ΑὐΒΟΌΙΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹΙΙ. 
εἰ φαῖ παπιόταξ εἰ φαΐ πὶ ἀϊπιἀϊα ἀϊν  ἀΐε: πιο εἰς ἀἰνίἀεπὲδ ποχαδ 
Ἐπθα δεῖ οοπεῖπυα πεῆπθ πιοῖμϑ. οοπίϊπαι8 δπὶπι τηοῖτι5 σοπίϊηι 
681, ἴῃ σοπξηππο δαΐδιη ᾿πδπηΐ ΄υΐάοπι ἀἰπιάϊα τη βηΐξα, δεά πο ἃσίτι 
δεὰ ροϊεπεία θπηῖ, αἰ ραϊεῖ. δὶ τέγο ιιϊΐϑθρίατε ἀἰπιϊάταπι ἰδοίαὶ δοῖτι, 

80 ποὴ οοπίϊππδ [δειοϊ, ϑεὰ πιοάτπι ἰρβοτυπη ροπεῖ. 4ποά αυϊάεπι ἰπ 
δεὸ δοοίάεγε ραϊεῖ, χπὶ ἀἰιπ ἴα παπιεγαῖ. ὑπᾶπι πϑιπαιε ραποίθτῃ 

δ υἱϊ ἄπο πυπιέγαγα ἰρϑαπι πθοα886 δϑῖ. δἰ ἰογῖ5 ἐπὰπ ἀἰπηί ἀϊι ρῥτὶπεὶς 
Ρίππι, Ααἰϊογία 8 μη. ετιῖ, δὶ ποι τὲ ὑποπι ᾿ρβυπι σοπθπυδπι [Ἰπδᾶτη, 
δεὰ υἱ ἀϊπηϊἀϊα πυπιοτεῖ ἀπο. πᾶτε δὰ ἱπιεγιοραπῖδτη, ροδϑίτηα βοτὶ 
αἴ ἴῃ Ἰοιηρογα δαὶ ἰη ἰοπρίτυάϊπε ρετγιγαπβεδῖ φαϊδρίατι ᾿ηβηἶ δ, ρᾶγ- 
ὅπη ρο586 βειὶ ραγιϊπι πον ροϑεδ ἀΐσαπειβ οροτγίεῖ. δὶ επὶπν ἱηβηϊῖα 
εἰπὶ δοίῃ, βοτὶ ποηρῆτ; δίῃ νϑτοὸ ρόϊδηϊα, ἤοτὶ ροῖεδι. απὶ παπιαυς 
ΣΠΟΥΘΙΌΓ σΟΠἾΠΠΕ, ΡῈΓ δοοίάεπ8 886 ΠΟΙ δι τι ρ οἶ16Γ ἰπβητα ἰγαπδϑὶ- 
αἷς. δοοϊαϊτ οπὶπι ἰἴΐποας αἱ αἰπιάϊα 9πὲ ἱπβπίϊα; δ διδηῆα υθγὸ 
Ἰρδίυϑ ἀΐνεγϑθα 6ϑῖ, δίατις 6886. ἀϊηπὶ ρδγϑρίοντπι εἰϊαιῃ 658, δὶ 4 15- 

40 Ῥίαμν ἰθτηροτῖδ ραποῖωπι, φαοε ρτίυϑ ροβίετίαδαηο ἀϊνιἀϊξ, ποη Ροεῖε- 
τιοτὶ Ἰϑιηροσῖ, γεϑρθοῖα ταὶ ἐσιθυδῖ δειροτῦ, ἰάοπὶ ε85ε δἰτηοὶ δἰᾳῃθ 
ὭΟΠ 6486, οἱ οὐταὰ οδὶ οΥϊθμι, ὩΟῸ 6886. ΡΠΠΟΙΠΠΙ ἸΡΊΓΠΓ τε ΡΟΤΙ8 

αἰτίϑαπο σοιητηῦῃς δὲ, ῥγιοτί ἱπαυδτα ροϑίεγί οσῖ4ιδ, εἴ Ὡπαϊη δ 
Ἰάδτη δϑὶ πυΐπογο, γαϊΐϊοπο Ὑ6γῸ ΠῸΠ ἰάσθπι: αἰϊογίυβ Ἔπὶπὶ π|9, δἰτο- 
Σἱπϑ ῥτΙποῖριθτη 69ῖ, δ τεϑρεοῖι γαῖ, ροδίθυϊοτβ οὐ ϑεπιροΓ αἰϊεςϊα:. 
891: τεπιρὰ8 αυϊάετῃ ὦ ὁ ὅ, τεβ δαΐθπι εἰ, φιαθ χυΐάεπι πῃ ἃ ὁ ἔδαι- 
Ροτε εἷξ αἷμα, 'ἴπ ὁ ὅ υδῦοὸ ποῖ αἷρᾶ: ἱπ ἷρϑο Ἔεῦξοὸ 6 δἷβα δβὲ δἰσηυ] 
φίφυς ποη δρᾶ. ἰπ φαουΐς πατηηθε τειηροσὶ5 ὦ ὁ ραπεῖο ἰἰςεῖ ἱρδανῃ 
 τετὲ ἀΐςεγε δίβηπι 6856, δὶ Ἰοῖο ἐδιῖροτο ἴΠ|ο εϑὲ αἰ βηπη, εἴ ἰπ φυο- 

80 ἰδεῖ εἴϊαπι ἱροία8 ὁ δ πὸπὶ δἰβίπι 6846: 5 ὑδτὸ δὶ ἴῃ υἱυϊϑα06. ποῊ 
δἰ ἱριγ ἀαπάαπι ἱπ οτηπὶ ἱετροτῖδ α 6 ρηηεῖο κ΄ αἰθυπι 6956, δεὰ 
ἧπ᾿ φαονὶδ Ὀγδεῖεν αἰεἰπιοπι ο: μος δαΐετῃ ἴᾶτπη ἱρδαπι ροδίετίυς εξ, 
εἴ δὶ ποῦ δίδυπι βεβραξ, οἱ οἱ δἱρβῦπι σουτπτηρερδίον ἱπ α ο ἴοῖϊο, 
ἰδλοΐατα εϑὲ δῖ σογγατηρίατη ἴῃ 6. ἀθατα αἰ ραπι δὰξϊ ποη δἰ βυτη 6886, 
Ῥτίπιστν ἱπ {10 σεγα ἀΐςεγο ἰἰσθῖ: υδἱ οὰπὶ οϑὲ ογίατη, ποὸη δδῖ, εἴ 
οὐαὶ οοτγυρῖιπι Θϑῖ, δτῖϊ; δὺξ δἰρυπι εἴ ποι αἰΐνυπι, δὲ ἐπδ οἰπηΐπο 
αἴσχιε ποι ἐπϑ δἰπνηὶ εἰϑε βδοθϑε εδξ, αποάδὶ ἰά ρεπεγοῖῃγ πδοῦ888 
εδῖ, φαοά ρτίῃϑ ποῃ δϑδὲ, δὲ οὔτοι βεπεγδῖτσ, ὩῸπ 6ϑὲ, ἤϑσὶ ποῖ ροῖεοι 
πΐ ἰειηραν ἰπ ἱπαϊνίάπα ἰεπιροτὰ ἀϊνίἀδίατ. πᾶτὶ «ἱ ἴῃ ὦ Ἰδιηροτὸ αἱ 
ἰρδῶπι δἰ ατη Ἀεραῖ, [δοῖτπι δδὲ δυΐθτη ϑἰπνυὶ εἴ δδὲ ἰὰ αἰϊο ἱπάϊ ν᾽ ἀπο 

80 ἰἸότηρογο ὦ Ἠβογευῖς ἰδτηρογὶ α, οἱ ἱπ ὦ χυϊάεπι βεραὶ εἴ ποι δσδῖ, 
εδὲ δυΐεπι 'π ἴρ80 ἴδσηροτε ὄὅ, ξεπογδίϊοπεπι δἰ φῦδπι τηεάϊαπι 6896 " 

25, οροτῖοϊ, χύαγε εἴ ἰδιηρῃϑ ἰὰ ογαῖ, ἱπ 4πὸ βαβαῖ. ποῖ Ὄπὶπι δδάδτ 
εἰ 16 εγὶξ ταϊῖο, χαὶ ποὴ εχ ἱπάϊυϊἀπὶδ ἱπιίπηὶ τεπηρὰ8 οοπβίαγα. 
δεᾷ [αοϊαπι 6δὶ ἴῃ τοιπροτὶβ ἱρϑῖπ8, ἱπ 4πο βερϑὶ, αἰξῖπιο ρυποῖο, σαὶ 
χαϊάοπι πἰ 1} μδογεὶ πες ἀοίποθρα εδῖ. ἱπάϊν πὰ σθγο ει ρογα 
δυυηὶ ἀείποθρβ. χυδς οὔπὶ ἰδὰ οἷπί, ραῖδξ, δἱ ἱπ ὦ τοῖο ἔθιηροτ ( Ά6- 
Ῥαῖ, ποῦ 6586 τπδῖὰ ἰὰ ἴεπηρα8 ἴῃ 400 ἰδοῖππι 6δῖ δἴχπε βερδῖ, εὸ 
Ἰδίρογα 00 ἴοῖο δοίῃπι βεβραῖ. ἴδε ἱρίταν ἴαΐεδυθ φυδεήδπι δηπξ 
ταϊϊοπιθϑ, εχ χρυ αἴ ρτορτὶϊ9 φαϊδρίαπι οσγοάδι τηοῖππι τεοΐπτη ροτ- 
Ρεῖαο σοπίϊηανπι 6886 ΠΟῸῚ ροϑ46. ἢος ἰήεπι ᾿πϑαρογ ἰϊ8 8656 μδθογα 
Ὑἱάερίτυτ, εἴ οἱ ἀϊδϑεγεπαάϊ τηοάο ἱὰ ἱρϑιυπὶ ςοπϑιἀεγαθίπνα 8. οἴππα 

10 ἰΐαζαα, φυοά εοπίπαε πιουθίησγ, τηοάο πὶμ}} Ῥγοβίμοαι, δὰ ἰὰ εἰ 
δοΐεα ἐεγερδίον, δὰ συοὰ ρεδὺ τποΐπιη δοοαϑϑὶξ, οθη δἱ ρεσυθηϑτιπξ 
δὰ ὁ, [ἐγεραϊυγ δὰ δ, εἰ ποὺ ϑοϊππι οὐπὶ δγαῖ ργορε, δεὰ διβιϊπι 
εἴϊατι αἱ ἱποορὶξ τποῖα οἱδτί : ΤΌ Ἔπῖπιὶ ΠΌΠο τηϑρῖ5 αυδῖπ ῥτίῃ 7 μος 
εἰ δὰ εεἴεγοδ δοςοιησμο ἀαθιτυγ τηοῖα8. δὲ ἰὰ φιοά οχ αὶ [ογίυν δὰ ὑ, 
Ὑδηϊοῖ τοσδϑ δὰ ὦ ςοπίϊπηο τηοῖπ. οὕτη ἰριογ εχ ὦ τπουεῖυγ δά ὦ, 
ἴατα ἔεγίηγ εἰϊαπι δὰ ὦ δὸ πιοῖτι πὸ ρεγεὶξ εχ 'ρϑο ὅ. 4ῦο Ἔϊ πὲ 
ΘΟπΙΓΑΓΙΪ6 δίπνα] τη Ρα8 τπηονεδῖυγ (γθοῖϊ παπιαπς τποῖαϑ ςοπίγαγιΐ 
δα), οἴ ἴπθιρετ τ δχ 60 πιαπίεϊυγ ἴῃ 00 ἴρϑττι ποι δὲ. χυοάοὶ 

τὸ μος βεγὶ πεηυδαῖ, ἱπ ἴρβο ὦ δἰείῃγ πδοθδθδὲ ἐδὲ, πο ἰρίτωγ Ηἷς ὑπὺ8 
εϑὲ πιοῖτι5. 7πὶ πατῆχαε τηοὶῃϑ ἱὨξεγο ΡΤ δἰδῖῃ, ἰ9 ΠπΠ8 ΠΟ 6ϑξ, οἵ 
ἴποε οἰαγίῃϑ ὀχϑῖδι. ργβθίογει εχ ᾿ἶβοα τπδρίβ απίνθγϑα τοῦ ἀε οπιηὶ 
ταοῖα ρεγϑρίοπητῃ ἰάδπι ετγὶϊ. πᾶπὶ δἱ οσὴπε φυοὰ τπηονεΐητ, δἰΐσυο 
τηοῖα ἀϊοϊοτΌσε τποΐπτιτη οὐππῖπο τπουθίμσ, εἴ σποὰ ηυϊοϑεῖξ, εχ ἢΐ5 
ΔΙΐχαα χαίεῖθ χυϊεβοῖξ, φαδθ Ορροπαπίωγ. πηἰΐπ5 δηΐπη δἰϊαβ ἰπ τὰ- 
Ὧσοπε τογαπι ργϑεῖεγ δϑϑιρηαῖοϑ εϑὲ τποῖῃϑ8. ἰᾷ δυΐετ χαοε ποη 8επι- 
Ῥεσ Βος πιοῖῃ τῇ ον οἴητ, Θογαπι τποΐσυτη ἱπαυδπὶ αὶ δρεοὶς ἀἰ[Γεγαπε, 
εἴ ποῖ ταοῖ8 τοῦτ ουϊπϑρίατι Ρδτίθ, πϑςθβ888 εϑὲ ὀρροβίἐβ χυΐεδοαῖ 
ααϊεῖε: εϑὲ δηΐπι ααΐθδ ρυϊυδιϊο τηοῖπϑ. δἱ ἰρίταιτ ἤδες [ζᾶ 96 Ἰάρελε 
ἐξ πιοῖτιδ χυίδεπι τες οοπίγαγίὶ δαμξ, βεγὶ γθγὸ πεααὶϊξ αἰ δἰπιαὶ 

441 

φαϊοψαδτι τποῖϊθασ οοπεγαγιθ τηουθαῖττ, ἰὰ ηποὰ εχ α ἕετίον δὰ ὗ, 50 
ποη εχ ὦ φυοηπε δίῃ] [εγεϊοσ δὰ 4. δίφι εὐπὶ ποπ δἰπιι! πιοῖϊ- 
Ρὰ8 αἰτίϑαιε εγαΐωτ, πιουδϑίῃγ διΐθπι ἀϊςῖο πιοῖυ εχ 4 ρεγρεπὰο 
δὰ ὑ, ρτίυβ ἰπ ἴρβο ᾧ φυϊεβεαῖ πδεθοϑα εϑῖ, ᾿ὶς ἐπίπι οϑὲ εα φυΐεϑ, 
4παε ὁρροπίϊυτ εἰ πιοίπί 4ιὸ ἰΐϊιτ ἐσ ὦ δὰ α. ραῖεὶ ἰξίταν ἐσ πἴδος ) 
4π86 ἀϊχίνηυδ, ποι πη κίη τΓεεϊυτη σοὨ πη 6δη6 ΡΌ586. ἰπ88- 

Ῥεῖ Βος εἰΐαπι πιοάο τγαϊϊο πιδρὶβ εὐ: δοσοπιτηοάδία. διπθ! δμΐπ 
σοττιρίητη δϑὲ ποῦ ΔΙρθιη εἰ οτίυπι εϑὲ αἰβυπι. δἱ ἱρίτυτγ δἰτεγαῖῖο, 
4υὰ τἴυτ δὰ αἰβυπι δἴσῃε εχ δὶβο, Ἵοπίζνυα [8 δὲ πυϊΐο ἴῃ ἰθιηροτθ 
τυλπεδῖ, δἰπιιΐ σοττιιρίμμη δϑὲ πο ἀἸΡυτῃ δὲ ἰδοῖυπι οδὲ δἰβιιπι δίψα 
πὸπ αἰρυτι. Βοτίτε δηΐπὶ ἔγίαιπ ἰάθη ἔδιριιϑ ἐγῖξ, αἱ ραῖεϊ. ῥταθ- 
ἴεγθα πὸ 81 ἰδιπρι8 σοπτπυυπι εξ, εἰ τηοῖα8 σοπεϊπι8 εδὲ, δεᾶ 
ἀείμςερα δὲ. 4110 πδιηυε ρϑοῖο ςοπίγαγίογαπι πηοϊαυτῃ, νοὶ ἀ68]»- 
Ῥδιϊουΐβ ἃς ἀεπὶβγαιϊοηὶβ, ἰάοτα ἔμογιι Βιΐ8 7 ραῖδι ἰρίτυτ τπιοΐατα 
τεεῖυπη σοπιηυιη ραγρεῖθο 6586 ΠΟ ροϑ886. τποῖτιδ δυ θυ 18 φυΐ 

ΒΌΡΕΓ εἰγοιίάγετι ᾿ἰπϑαπὶ Άξ, ὑπὸ ἀἴαυο σοπιϊπαι5 δγῖξ : πῸ] Πττὰ επὶπὰ ἐ0 
ἱπηροδϑίριὶς ἀςοϊαϊι. οἴθηΐ 4 φυοὰ εχ α Ἱπουθίαγ, δίπιαὶ δὰ ἱρϑυσα 
τπουερίτυγ α, εδάθιν ϑρροϊίποπο. δὰ φαοά δπΐτπ ρεγνυθηΐεῖ, δὰ ἰᾷὰ 
εἴ τηογεῖιτ: 86 ποη δἰπιι] σοπίγαγ!!8 οἰ δἰ τπτ ποῖα δ, που 6 Ορρο- 
δἰι18. πῸΠ Θηΐπι οπημΐ8 πποῖῃ5 400 ρεγρίτις δὰ πος, σοπίγαγίαϑ οἷ 
υο ἰτς εχ μος, δαὶ ορροϑίίυ5 ε8ῖ. δεὰ σοπίγαγιτς φαϊάθιῃ οδὲ 
τεοῖῃδ: ἢυϊς δηΐπὶ ποῖα δ ἡδὸν δεοςοιπτηράδίυϑ ςοπγατίυ5 6δῖ, αἱ ἰ8 
4υΐ ρεὲγ ἀϊδιπείγιπι 81: τδγηῖηὶ δὐΐτν ρἐυΓίπιυπι ἀϊδίαπι. ορροδβίτιθ 
δυΐετι εἰ 4 μ6γ δαπίδια ἢϊ ἰοπριτυἀΐπετι. ἀπαγα πὶ} νεϊαὶ τὶ 
ἴδ]16 τπιοῖυδ σοπεππῃ 8 δἰὲ πῸ]]Α54ὺ6 ργογδβαδ ἱπιθτοαρεάϊπεα Βυροαξ, 
εἰεπίτι σοηγοσϑῖο αυϊάεπι ἃ δὲ 1080 ἴῃ 86 ἴρϑαπι, γεοῖῃϑ διιΐθτη πιο τ8 
ἃ 86 ἶρβδο ἰῃ δἰίαὰ ἱγαπϑίεῖο εδὲ, εἰ ἴδ φυλάθχν πισίασ 4] Εἰ ἰπ εἶν- 
οα]ο, ππηφυδπι βὲ ἴῃ οἰβάδτη; γϑοῖῃ8 δυΐδτη δᾶ6ρε Βῖ ἴῃ εἰβάθιι. 18 20 
ἐρίτατ τποῖπ8 ηὐιΐ ϑοπιροτ ἴῃ δἰΐο δίφυς αἰϊο Ά:, ςοπιίπυς βοτὶ ροῖϊεϑῖ: 
αἱ ἰ6 οοπεπυς βετὶ ποῃ ροϊεϑὲ, 4πὶ 5886 ῥρὲε ἢϊ ἴῃ εἰδήθι. ποῖ θυβ 
επῖπι Ορροϑβίεἰ5 14 χαοά πιονδίαγ, δίπιο] πηουδαϊοτ πο 6886 68ῖ. ΖθΔΓΘ 
Βετὶ ποὺ ροϊεϑὲ υἱ δυΐ ἴῃ δουηϊοίγουϊο αυίΐςηαθπν δαὶ ἴῃ αἰΐα αἰ οἷτ- 
ουτηίετθηϊα σοπίπαε ᾿πουδοῖωγι δαςρα δηΐπ ἴῃ εἰδάεμπι πον δαῖατι 
εἰ ςξοπίγαγί.5 τα τδιϊοη Ὁ 5 τηυϊοίατ, ποοθ886 οδῖ. πο δπΐτη ςοπὶπῃ- 

πίον πἰς ρτὶποὶρίυτα αἴας βηΐ8, οἰγουὶ ἀὐέθπὶ οσοπίπηρθηΐυτ; δὲ 
ἰς εϑῖ δοϊυϑ τποῖτι9 ρϑγίεοεϊα9. εχ ἢᾶς δυΐοπι ἀἰνίδίομθ ραϊοὶ βετὶ 

ΟΠ ΡΟ886 τπ| σϑίθγοι πὶ τποίυυτη αιυιϊίδηθδη) ΠΟ πυυϑ δἰξ. ἀοοίἀϊξ 50. 
επῖπι ἰῃ ππϊνετϑὶβ αἴ ΡῈΓ δαάεπὶ υϊβηια Βαϊ, οἱ ἐπ αἰτογδῖοπε ΡῸΣ 
ταθαϊοια ἴρϑειπι, οἴ ἴῃ τποῖῃ αυὶ φαδηεῖαιί δοοοτητηο δῖον, ρὲ πιδρτὶ- 
τυάίπε5 πιοάϊα5, εἰ ἴῃ ρεπεγαϊίοπα οογγιρείοησνε δι τη] ῖοτ. πὶ Ἀ}} οοΐσα 
ἱπιεγεϑὲ, ραυοὰ 4υϊβρίαπι ἃπ ρἰυτα δεϊδὶ δὰ τηδάϊα ἴῃ φυῖθη8 ἐδ: 1ρ88 266 
τηπίδιο, εἴ δά ἀδὲ φυΐὰ ἂῃ δυίειαϊ: πὲ δπίπι πίγοσυς πιοάο αἱ Ρ6Σ 
δδάδπι δᾶερε πιοῖυδ εἰβείδιυτ. εχ ἰδ ἱρίτοτ ραῖεϊ πὲ θο5 αυΐάετα 
πϑῖωγδ]θ9 ΡῈ ΠῈ 86 5586, 4υΐ ΓΕ τιηἱνογϑαϑ 56 δὶ ρ 1169 ἰηααϊιπὶ ϑοπιρ 6 Γ 
του εγὶ. πᾶτα πιοϊσυτη ἰδτπ ἀϊοίοτυτη δἰ πο πον θϑητοτγ, τηαχί τη εατι8 
δεουπάυτη 11|ὁ8 Αἰ ἰθυθπῖαγ πϑοῦδβ6 δῖ: ἤπογο δηΐα ἱπααϊυπὶ ἃ 
δειιροῦ ἀξογειπεηίδαυδ 9 βοῖρογε. ργδδῖογθα βοπθγαϊοπειι αἴθ 
Ἑοτγιρ οπειι δἰτογαϊϊοπθπι 6886 ἀϊουμῇ. ταῖϊο Ὑθγὸ ποδίγα ἴιπο 
ἀϊχῖξ πα }}ο φιίϊοχυδιπ οἰποΐπο πιοῖῃ ᾿γϑαῖεγ σοηυθγδοπθῖπ ΟΠ ΠᾺΘ 
ἹΠΟΥΘΤΙ Ρο886, θᾶ ἢδς δἰζογαϊΐομς πεὸ δοογοϊϊοπο ἀεογθιίοπουθ. 40 
Βιδες ἰρίτυτ 8α118 δίπε ἀϊσῖα δὴ ἀθπιοπρῖγαπ ἀτπ πΌ} } πὶ ἰν βυϊτατα 6856 
τυ Δ ΙΟΠ δ’ δαϊ ΘΟΠΕΠΌ8 ΠῚ ΡΓαδῖοσ ἱρϑδπι ϑοίδτη σομν ογβ! ΟΠ τη. 

9. Ιρβᾶπὶ διιΐθπι ςοπνυθγβίοπουῃ ἰδίϊουα πὶ οπηηΐειτη 6586 ῬΎΠΏΔΤη, 
Ῥοτγϑρίουτπι ἱπὰς βογὶ ροίθϑι. οἵπηβ δηΐπι ἰατῖο δοὶ εἰγου τὶ οϑῖ δὰ 
τεοῖα δυῖ τηϊβία, οἰουϊ εἰ ἀπῖθα ἀἰχιπυβ. δὲ μδο χυΐάδιη 1188 ρτὶογδδ 
6586 πεοθϑ86 εϑὲ: οχ {18 επὶπι οοπϑίδι, πὲ ραϊεῖ. τϑοῖδ υθγοὸ εἶγοῦ- 
Ἰαγὶ8 εδὶ ρυίογ: δϑὲ θηὶπὶ δἰπιρίεχ ρεγίεεϊβαυθβ τπδρὶ8. βθγὶ ἰρίτατ 
ΤῸ Ροϊεϑὲ πὶ δρογ ἱπβπὶϊα ᾿πεᾶ γεοῖα φυΐϊειιδηι [δ αἴυτ. πα εδὲ 
δπΐπι ἰά ἴῃ ταϊϊοπε γοῖτιπι, φαοὰ πος ρβεοῖο ἀϊεϊταγ ἱπβηίΐπτα. αἵ πὲ- 
4πεὲ δὶ εϑϑϑῖ, τῃηονθγείυσ αυίοαιδτα οπηπῖπο. ποὸη δπῖα ( Εἰ φαοᾶ 
ἀππροϑϑῖρ1}6 εϑὲ. πη ροσϑὲθ1ῖθ δυϊθιῃ δϑῖ, αἰ ραῖεξ, ἐγαπϑῖγε τϊρ ίδαι 20 
ἱπβιϊΐαπι. δῷ υεγοὸ ἰβίϊο ψιδ8 ϑῆρεν Βηϊία τϑοῖὰ ᾿ΐπεὰ ἢϊ, δὶ γτεβεοῖα- 
ἴατ, ςοιπροϑβίξα ετῖς ἀποσίν τηοίτ8; δ' ποῦ γοῆεβοϊαϊητ, ἱπιρετγίεςϊα ὃς 
σογγιρἘ 1115. δὲ ἱπιρεγίβοϊο ρογίδοϊαπι οἱ ἱποογγωρι}} 6 οοτιτιρῶ- 
ΒΕ παίαγα Ῥγίτι5 6886 εἰ ταϊϊοπβ δὲ]ὰε ἴεπιρογβ, φοπδίδξ, 18 ρτδθ- 
ἴεταα ἡποίτι5 συΐ ρεγρεῖπῃβ 6856 ροϑβοϑὲ, ργοσ δϑὶ 60 αιϊΐ ρεγρεῖπαδ 
6886 πααιϊί. δὲ σοηυεγϑίο σπίάθπὶ ρεγρθῖυα 6866 ροϊοδὶ, σεΐθγοσγαχα 
δαΐετα τοοΐπασα πΌΪ]ὰ8 ρεγρεῖπιαϑ 6886 ροΐεϑί. διίδῖαβ δὩϊῃὶ βαι 
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οροτῖεϊ; αὶ οὔτι εϑὲ, σογττρίῃϑ εεὲ ἴαπι 'ρ86 πηοῖτ8 δἴστια ἐυδηυΐξ, 

αἰᾳυὶ τεοῖθ οὐπὶ γαϊϊοπεααο δοοίαϊξ, σου θγϑίομεπι πρῦτα 6386 τηοἴυσα 

ἴσια ςοπεπασπι, εἴ ποι δᾶπὶ ἰδίϊοποτι 4πα δΌρΕΓ τεοῖα ᾿ποα ρετ- 

90 εἰϊατ. Βυΐπα επίπι ρτϊποίρίαπι δἰ Ἀπὶδ δὲ πιβάϊαπι ἀοβηίϊατη εϑὲ, εἰ 
τπηίνεγοα ἤδες δαπὲ ἰῃ ἰρϑᾶ. ηυο Βὲ υἱὲ 1ὰ 511 ἀπὰς ἱπεὶρίαξ φυοὰ πος 

νεῖατ, εἰ ἰὰ ἰΐοπι δὰ αποὰ ρεγνυεθπίεϊ ἀεοϊπεῖαας πιονειῖ. ἴῃ 1ρ0818 

παθαὰς βηίθυ8 ααϊεϑοιῖ ἰὰ οἴππε ψαοΐ πιοῖα τεεῖο οἰδίατ, δυΐ ἴῃ 

δο ἐχ 400 ἱπείριε πιοῦι οἰδτί, διιξ ἰπ δὸ δὰ 4υετα δοοοαϊξ. δε 1: 

εἰγοαπίεγθπτα βυπΐ δος, αἱ ραϊεῖ, ἱπάοβηϊία. χυοα επίτῃ ἰρϑιδ 

Ῥαποῖιπι, βπΐ8 ροϊίαϑ ταϊϊοῃθτα φααπὶ ρτϊποὶρὶϊ δι διε: δεφὰς επῖπὶ 

φυοάνὶ5 ρυποίοττιπ Ρτϊποὶρίυτη εδὲ εἰ ταθάϊατῃ δἴχιε βπὶ5; αἱ 56π:- 

δ Ῥετ ἰὰ φιοὰ τοονείατ, ἱπ ργιποὶρίο οἷξ εἰ πιεάϊο δἴψαβ πε, εἴ παη- 

ἄπδτα ἰπ Ὅπο ἰδηΐιπι. υδρτορίαγ ᾿ρ98 ϑρἤδεσα τπουθῖογ οἵ αἰΐψυο 

ταοάο φυϊεδοῖξ: δαπάδπι Ἔπῖιπ οουπραὶ ἰοσαπι. οδῦϑα βυΐειι δϑῖν Ββδεο 

οὐηπία δοοιϊ58ε ἱρϑῖ οθηῖγο: πᾶπι ρτιποὶρίαπι 68 εἱ ταεάϊααι ταϑρτιὶ- 

ταάιηϊο ἀἴφπο βπί8, φῦᾶγε ϊ αἰ, φιῖα μος εχίγα οἰγοαπίεγεαίαιπ εϑῖ, 

ποπ δἷὲ ἰὰ 'π 4ὺο φυίϊεϑοῖς ἰὰ φαοά [εγῖατ, φααβὶ ἐγαποίθγι: : 9α πιεῖ 

δπὶπι οἶτοα τη δαίαπι, ϑ8ε4 ποπ δὰ υἱξιπαπι ἔεγίαγ. ααΐα γεγο δεπιρεῦ 

Βος πιᾶπεῖ, ἰάδο τοΐαπι ἴρβαιπ οοπεῖπας ραγεϊπι αυϊαϑοὶξ ραγεια πλο- 

Ὑοῖατ. δοοίαϊξ δυΐοια μδθς σοπυθγϑῖο, υδ εοοηῖγα σοπυθγϑιο πιοίπατι 

δἷξ ῥτίιωα δίψαε πιβηδηγα. υΐδ πδιπαιδ ταοΐπππι εϑὶ ἸπθηϑΌΓα Ἰρδᾶ 

10 σοπγογϑὶο, ἰάθο ργίτηῃϑ 51: [ρ88 τηοῖι πες 6886 6ϑἴ: [030 ΕΠῚΠ ΡΓΙΠΟ 

οπιπΐδ πιθηϑιγαηίαγ. εἰ φυΐᾶ ταγϑυ8 ργίπιιϑ δϑῖ οπιηϊαια πιοίιδ, Ἰάεο 
ἦρθα πιαπβαγα εϑὲ οεΐεγογυιη. ργαείεγθα υπὶζογταὶβ εἰϊδια τποῖῃ9 5014 

φοπυδγϑῖο 6988 ροδϑεῖ. 4α86 πδιπάπε τοῖο τποῖα οἰδυῖαγ, ἀπ οτγταὶ- 
ἴδγ δαπα [εγιπίογ: ἀϊϑογθρᾶπε δηὶπι ρᾶγε5 τηοϊα8 ργορίπαυδε Ρτγῃς 
εἰρίο δ πίθος ραγιί)α5, σααθ ργορίπηπδο 5πηὲ ἢ πὶ. εἰθηῖπ απϊνογϑαν 
{πι86 ϑαλρίε παίωγα ἔδγαπίοσ, 40 τπαρία δ εοὸ ἰθοο γεοβάιπὶ εχ 400 
τοουοσί οοδρετγίηξ, 60 ςοἰόγίαϑ πιουθγὶ υἱἀοπῖαγ. αἱ 9018 ἴῃ οοπυεγ- 
δἴοῃα πεάιδ ργίποὶρίηπι οδὲ πθφυθ βηΐθ, φαίρρε δὰ πῸῃ 81} 1π Ἰρδ8 
εἰγοαπίδγεπιϊα φυϊςπαπι ταῖς, 9εἀ εχῖγα. αἱ υϑεγὸ δεπίθπιίδε μαίαϑ, 
Ἰαιϊΐξοπιοτν ἱπαπᾶιῃ Ὀγηπησα πιοϊιππι 6886, ᾿οϑῖεδ ϑπὶ ὈΠΊΎΕΓϑΙ 6αἱ 

τοεπιϊοποτη πηοΐῃ9 Γαοοττττ: μεϊννειρία ουίτη ἰρϑὶα9 ᾿ΐποα ἐγ δια ηῖ, 
20 4πδε πιοίτι ἰδ: 8πηοαϊ οἰδηξ. δεργεραῖο παῖπάιε σοηβτγερβαίίογε τευ- 

ἔπε ἴῃ ἰοοο 9ϑθπῖ, μος δαῖΐεπι πιοάο ςοποογάϊα αἰφὰς ἀϊϑοοτγάϊα ταο- 
σϑηῖ: δἰϊεγα παπιυα ἰρϑάγιῃ ϑεργεραῖ, ἀἰῖεγα σοπργοραῖ. ᾿ἀπᾶχαρο- 
τῶϑ σποαπε πιδηΐθτι, 4ιιῶ8 πιονϊῖ, ρα ϑδοθγπστα αἰοὶξ. δδάεπι εἰ 
ἢ δεπιῖαπε φαΐ πα ατη αἰίαπι τα πὶ οασϑαπι ροπαηΐ, θεὰ ΟΡ γδουυπιὶ 
ἴπφυΐϊαπὲ τοδ ἱπουδγὶ. δὲ Ἀὶ πδιῶχαβ πδίιιγαπι 60 Ἱποῖῃ, 4υὶ ἰοὺ 8ο- 
ςοπιπιοάαϊωτ, ἱπονεγὶ ἀϊσαπε: πιοῖοϑ8 δηΐπι 4αὶ ἢὲ ΟΡ νδουαιη, ἰδῖο 
εϑῖ δ αἱ ἰῃ ἰοεξο πιοῖπϑ, αὐ ραϊεξ. ςεἴογοιππι δυΐεπι πιοΐα τι πΌ] τα 
ἰρ9ὶ5 ἰπεϑ96 ργίτηϊβ, δεά ἰπ Βίϑοε ἀππίαχαϊ φᾶς οομϑίαπὶ ἐπ 1115. Ρυ- 
ἔδηϊ. δοογεϑοοσα οηππ ἤδες ἀδογθϑοθγοαπα ἃς ΔἰζοιατΊ σοπβτοβϑίϊο- 
δδπὶ δεργερα! οποτη ας 8η ΡΟ ΠΕΡα5. ἱπαϊνι ἀιΐ9 σοτροτῖραθ ἀϊσαηξ. 

30 δαάδαιν οἱ 1ἱ οθπβϑοπῖ, φυὶ ἀεποίἰδῖο ταγὶδῖενε ψοπεγαίίοπεπι σογγαρ- 
οπεῖηνα σοηβοίπηϊ: σοπρτεραίοπε πϑηαπε 8εριθραϊΐοπευς μΆθο 
Ὀπίνεγθα αἀἰθροπαπί. δοςεαϊς δὰ δες δογυπι φιοιδ ϑεπιοητα, 4αϊ 
σϑυϑαπι τηοῖι8 δηϊπατι ἰδοίαπξ, ἰὰ διυΐπὶ φυοά 86 ἰρϑυιὴ τηονθῖ, 
δΟΓα πὶ 4086 ἸηΟΥ̓ΘηΐΠΓ, Ὀγὶποῖρίεπι 6586 ἀΐσυης. ἀπίπιαὶ δυΐετω οπν- 

256 πεχια δηϊπιαπ8 τηοῖι δὰ ἰοοῦπι ἀοςοπιπβοάδίο δὲ ἰρϑβιιπ πιονθῖ. Ἰά 
Ῥτγδεῖογεα βο᾽ιπι ργορτγίε πιουεγὶ ἠϊοὶπι5, φαοά 60 τηοῖα οἰδίαΓ 4πὶ 
δὰ Ἰοεῆπι δοοοπιποάδίπγ. ποάσὶ χυϊρρίαπι φυϊεδοαὶ φυϊάθιη δοά θη 
ἰπ ἴοςο, ἱπογοπιεπῖδ υετο υϑὶ ἀβογοιπθηΐα δυβοϊρίαϊ ναὶ δἰτεγεῖωγ, ἰά 
αἴἴᾳτια εχ ραγῖθ εἴ βοῃ δϑϑοίιϊε πιουεγὶ ἀΐοογε ςοπϑαθνυϊπηῃϑ. τουτὶ 
ἰξίϊητ οπιηὶ ἴα ἰεπιρογα βθιθρογ [αΐἶβ56 δεπιρογαιε ίογε, αἱ 4υϊὰ 58} 
Ῥτὶπεῖρίυτι ρεγρεῖαὶ πιοῖῃϑ, 4ιυ8 ρῥγαθίεγοα ργίταυϑ 511 πιοῖαϑ, οἱ φαΐο 
80]. ρεγρείυυϑ 6886 ροϑ8ῖϊ, οἱ ἰά ᾿πδιρεγ, φθορὰ ρτίπιυπι πιουθῖ, ἐτα- 
τ ΟΡ Ἶ]6 ε856, 98:5 ἰαπὶ ᾿ΐδοα χιδς ἀἰοῖα δαπὶ οχρίϊοαν πιῦϑ. 

ΠῚ 10. Νῦπο διιεπὶ ραγιϊδα9 μος νᾶσαγα πιδρηϊιάϊποιισια ππἷ- 
ἴατα Ῥγογϑιδ μάβεγα πδοαϑβαγίατη 6886 ἀἰσαπιι9 ἂς ἀεμμοποίΓθιπ 8 
οροτῖεϊ, ργίης μίϑεθ ἀεβηῖεῖς χυδε ἤδῃς δϑηϊεπίϊαπι δηϊεσθάσηϊ, αὖ- 
4πε Βοιτπι ππυπὶ δδὲ ἢοο, βετγί, ἰπφυᾶπι, ποη Ρο8868 υἕ βηϊξοτη φυΐο- 
ἄυδαι ἰειηρογε πιουθαὶ ἱηβηϊΐζο. ἱγία παπὰς 6846 ἴῃ οἵππὶ τηοῖπ 
εοῃδῖαϊ, 14 φιοά τπονδῖηγ, ἰά φυοὰ πιογεῖ, οἱ τεγίία πὶ ἰρϑαπι ἰδπιραα. 
δἴχις δυΐ μδοθς οτημία ἰηβυΐα 8απὶ, δαξ Ἀηὶϊα, δαϊ Ἰιοτη αἰΐφυα, αὲ 
ἄχιο, δαὶ δἰϊαιθ ὩπΌτα, δὲ ἰρίταγ αὶ φπίάεπι πιουθηβ, ὁ δαῖεπι Ἰά πο 
Βιονθῦιτγ, οἵ τεπιραϑ ἱπβηαπι 511 6. ρδγβ ἰΐδχυς ᾿ρϑ᾽8 ὦ, 4π86 4αὶ- 
ἄεαι δἷξ αἰ, πιογεδξ ραγίεσῃ δἰϊχφυατι ἱρϑὶας ὃ, εἰΐχαα 111 ρᾶγὲ 6. 

αἰχις ραϊεῖ ποη ἴοῖο 6 ἔδπιροτα ἴρβαχη τππόυετθ. ἐπ τηδῖοτα Ὠδχασαο 
χρδὶυ δ πιπιϊγύτα ταονεῖ. ἀπᾶγε Αἰ υἱ ἴοταρον 1Ππυἀ ἱπβηϊϊπτη τοὶ οἱξ, 
ἀεοϊξηείατ, ἴφια δῖ Χ Βοος ἱείτπτ ραοῖο δά ἀ6η9 ἱρϑὶ ὦ ἀἴᾳας 6 ρατεξ 
Ῥατγίεμι, ἰοΐστα ὦ ἰκπάθπα αἱ ὦ δἰ πηι δίξεσ τοϊαπι οοπδυπιθτπι; ἘδτηρΣ ᾧ 
Δαΐετα πυηάύδτη, Δεαθαίεπι Μ΄ ἘΠῚ δΟΙΏΡΕΓ δαΐεγεπβ ρασίοτι, σαίρρε 
οὕχα δἰῖ, αἱ εδἴ ϑῃρροδιίοτη, ἱπέηϊζατη. φιατα τοίπιτη ὦ του 68 Ἰοΐας 
ὦ, ἰρδὰπι βπίϊο ἴπ ἰδπιροτο Ὁ τῃουθρὶϊ. ἤδγὶ ογξο ποῦ ροϊδδὲ υἱ ἃ 
Βηϊῖο φαϊοηυαπι ἰη βπίΐο ἰπ ἴδπιρογε στηουθαῖϊοσ, ρογϑρίσαθαχε ἱρίσις 
εδὶ βετὶ ποὴ ροϑ886 υἱ βηϊζυτα φαϊοαυδπι ἴοπιροτα πιουεαξ ἴῃ βπιΐο, 
βετὶ γεγο ποῦ ροϑ9886 αἱ βπίϊα ἴῃ τηδρηίτυαϊης Ὑῖγδα δἷπὶ ἱπβτΐξδα, ἐς 
Ἀῖϑος ἐμεγίε ποΐωπι, οἷηξ παπὰς πιαίογεβ 66 ϑεηροΥ Υἱγϑα, στ 
Δεαυα]6 πηΐποτα ἴῃ ἴεπιροτε ἰδοίϊπηϊ, οεὰ οαἰοΐαοίυμε δαὶ ἀπϊοδάπιο 
αἰβεϊυης δαὶ Ῥτοιοἰυπε οταπίποφας ταουεπῖ. χιοὰ συτα ἴἴα εἴξ, ἃ 
80 ποηᾷς 4ποὰ ἱπβηϊζητη αυϊάδιη εοῖ, ἐπ βηΐϊϊαδ δυΐοτα υἶγον δδῥεῖ, 
Ρδιϊεπθ φυϊρρίαπι ραϊζαϊαγ, δἰ πιδβὶ9 υαπὶ Ὁ αἰΐο ραϊξαϊας βεοδϑϑε 59 
εἴ: ἰπβπιῖδθ πᾶπιυα σίγεθ υἱγί θα δαπὶ πιαίογεδ βπϊτ8. δὲ πάλι 
6886 ἴΕΙΡδ ΟΠ ΠΟ 555 φιοά νἱγοϑ ]Ϊ]αῈ τπιουδαπῖ. ἨΔ1Β κὶ ἃ 
ἴοπηρυϑ, 40 νἱνεβ ἱπβηίϊας οαἰείδοογυπε νοὶ ρεραϊεγαπῖ, ὦ ὅ νιτὸ 
εἷϊ τδιπρυδ ἰὰ ἴπ 480 βηϊϊας χυδδάδτιη υἶγε9 τπουεγαπε, ἤῖδοθ υἱγίθο 
δὶ τηλίογε8 βηὶϊδϑ υἱγαδ ϑεῖηρετ δα ἀϊήεγο, δά δῶ ἱκπάεπι υῖγϑϑ ρετ- ὃ 
Ὑϑηΐδπι, 4186 ἸΠΟΥΕΓΘ ἰπ α ἴδιηροτα ροϑϑαπέ. Ηπίτο πδταχαα ςαἰνὶν 
δἰ Ἀπϊτυπι δεῖαρεῦ δἀάίάθτο, οπιπὶ φαονὶ {Ππὰ ἀεβηῖτο ἔα εἴασα τηδῖυε; 
οἱ δὶ δϑδιυΐεγο, τηϊμ9 ἐπ άθιη (δοίαια. δγβο ἴδιροτθ ἰῃ εοάδι δαὶ ᾿ 
Δε4υλ]}} βηϊῖαε ἃς ἰπβπἰϊδο νἶγο9 ππουθραηῖ; μος δυΐοπι δδὶ ἱτροιαὶ- 
Β116. Βεγὶ Ἔεγρὸ ποη ροϊεϑὲ αἱ πιαρτταἀο βπίϊα υἱγοϑ βαρϑαξ ἔπ βπίϊλα 
ποὺς ἰρίτυτ Βογὶ ροῖϊδϑὲ αἱ ἰπ βπίϊδ ἱπ τωδρείτα ἀἰπ 6 Βηΐϊας δἷμε τἵγεοι; 
αἴφια φιδηάυδια Αὲ οἱ ταΐπογα ἰπ τπαρτηταάἀ πα ρἰθ9 υἰγίασα ἱπεὶξ, 
τ] το τἸδιπεῃ πιαίοτοα δαπξ ἰῃ ταδίογα. 911 ἰΐδαας ταδρηϊτιάο ἰπβηϊτα 
α ὃ. ἴλας βᾶγϑ οἷυ9 6 ὁ, υἷγοϑ αἰϊχαδε μαβεὶ φηίρυβ α΄ τωουοὶ αἷ!- ὦ 
ἐκ ἴῃ ἴειπροτα, φυοά 6 ΚΧ [ἱτοτὶθ ἐμε αι δὶ ἰρίτατ ἱρδίπς δ ὁ 
Ὀρίατι σαρθγο τηδρηιταἀΐπεπι (μ8ο επὶπὶ πὰπο ταοπα αἰδιμαγ), {8 

Ἀειπρογὶθ ἴῃ ἀϊτηίάϊο, φυοὰ ε8ι 6 8, ἰάεπι αἱ ἱπονθρῖς. χαοάεί δος 
Ῥδοῖο δυϊήρδετο ραγίβϑ, ὦ ὁ φυϊάετι πηαρτι τα ἀἰπ οππὶ πα παιαπι ἔγαρσίδο, 
ἔοχμροτθ ν6τῸ ἀαῖο 9θτιρεΓ δοοὶρίαπι ᾿πΐππϑ. γα ΠΣ ἜΥΡῸ Υἱγὸσ ἰρῶω 
ἃ ὃ πυιδρτϊτυ ἀϊιΐϑ ἰπβπίίαθ. οπιπαϑ δπὶπι βυΐταδ Ἔαδαρογαδὲ τίγεϑ. 
οπιηΐατα δυΐδιη Βηϊίάταπι υἰσίαπι τδπιραδ οἰϊαιπ Βαϊ τι 6698 πδςθθ88 
68ῖ. πϑιη δὲ δἰΐψιιο ἰπ ᾿δτιρογα ταουϑδπῖ ἰαπῖας, τηδίοταα ταϊθογ ἴῃ 
ἴεῖαροτγα φυΐάειη, αἱ ἀεβηῖῖο, τιον θριιπὶ οοπν δγϑίοπο ςοπτγαγία γαῦο- 
τἰδ. δυπὶ δυΐοπι ἰπβηΐϊας υἶγες ρεγίπάε αἴφαο πιυϊταάο, τααρπϊταάο- 
48ε ἰπβηϊια εϑὲ δὰ φυδδ τα τα ἀἴτνοπν οπιπθια ταδρτἠξυίποιπ πε ἐχ- 5 
ὁὑρεναὶ ἀεβπίϊαπι. Ἰΐσεὶ δαΐθπι ἤος ἰάεπι δἷς εἴϊατη ἀθιποηβίγαγα. 
δοοϊριεπια5 διΐπι παρ ηἰτα ἰδ βηΐξα6 ςαἰαϑρίαιη ροϊδηϊίαπι αἰϊχαανα 
ξπποτῖς οἰυϑάοπι οὐππ ροξοη ΐα, 4π86 ἴῃ πιαρτπάΐηε 65 ἱπῆπίξα, σας 
αἰΐδιη Ροϊεηιίαπι ἱπβηἰϊαα τπαρηἰτα ἀἰπῖ9 πιδεϊθῖατγ. ἐσ ἰἰς ἰσίταν χα δα 

ἀϊοῖα βυπὶ, ραϊεὶ βεγὶ πο ροδβ8 υἱ βηϊΐα ἰπ τωαρπιτυάϊος νἶτεα δἰπξ 
Ἰηβιϊίαθ δὰ ἴῃ ἱπβηΐία Ἀπίϊαθ. ϑεὰ ἀε ἰϊ8 φυᾶς ἰεγαπῖαγ, ῬδῸδ 8658 
Βαρδὶ αἰϊᾳιᾶτα ργίπιο ἀνθ ταιίοῃοπι δὔΐεγγθ. ὕᾶπὶ δὶ ὁταηδ φαοὰ 
τπουεῖασ, δὺ αἰΐφαο πιουθαϊωγ, 480 ρϑοῖο δοσγθτω 4886 86 'ρν᾽ πυρϑ- 
σεπὶ σοπεῆπαθ δοπειϊα Ἰπουδηϊογ, δὸ φυοὰ τπουϑγαὶ ποῦ ἐδηρότῖε, γ0 
αἰ σΟΓΡΟΓὰπὶ δὰ 4886 ρῥτγοϊϊοϊπιαγ ἢ ααοάεὶ ἰ5 ηὶ πιονῖς, εἰ οἰ κοϊὰ 
δἰίαὰ σἰπηα] πιουθῖ, αἱ δὄγειω 4αὶ φιήάειι πιονοϑὶ βῃρίδηβ τηοῖωυτα, δὲ- 
το] ποὰο βεγὶ ποαυΐξ τὲ 1114 τηονυδαπίωσ ἱρδο ρτῖηο ποῦ ἐδηρθηῖδ 
Ὠεαὰ6 Ἱπουθηΐα, 86α δἰπια] οπιηὶᾶ που ΘΠ ΌΓ, ΓΟΓΘΌΘΖΙΘ ΠΟΥ ΕΓῚ ται 25) 
ἀεϑιπαῖ, σππὶ ἰὰ αυοὰ ρυΐτηο πιονδὶ ἀδϑίπίς ποόυθγο, πϑοθϑθα ϑοῖ; εξ 
δὶ Ρεγιπὰθ ἔδεϊξ ὩΣ ππάρτιθδ, υϑὶπεὶ δὶ πιουθὶ φποὰ τπιουϊξ δὲ εὐΐσω 
Βος ἀϊςαἴιτ πϑοθβ86 δὲ, ἰά 4υοὰ ριἱπιῦτῃ που, ἕασογε οἱ του ογα 
εἴδτη ροβϑιῖ, δὰϊξ δὸγ δαξ δᾳπᾶ, πὶ δἰϊψυϊὰ ἰαΐς, φιοὰ φυϊάἄοτω εεῖ 
ἃρίαπι πιούϑιδ τηοϊαπηαιθ δρίγε, δεὰ ποῦ διπιαὶ ἀθδὶπιϊ του οτ 
δἴᾳιυε τηουογὶ. δεὰ ἀδϑὶηὶξ χιυίάθπι πιουδγὶ, ουτα 16 φυΐ τωονεὶ ταο- 
υεγὶ ἀδοίμϊς, δϑὲ δυΐδια δάδμυς πιουεπβ: υδργορίοῦ τπουεῖασ 8] 
Βδδιθηβ. οἵ ἴῃ ἢος δδάδτι γδῖῖο εδὲ. ἀδϑϊηΐς δαῖτα, οὔτ τῇ οὐ ὁπ 
Ροϊδηῖία πλοῦ δἰῖ ἴῃ 60 φποΐ Βαογεῖ. ρϑηϊϊα9 δηΐει ἀθαϊτϊς, στὰ 
δηΐθοοάδθηβ ποῊ εἰτογῖυ9 τπουθη8 δοογῖι, 86 τιοῖϊυπι 5 ίο 5 δοΐτωτα, 1 
Βδες δυΐδι δίπναὶ ἀδϑίμεγα, αἰξθιτιπι τιον θα δἰ ογωπι τουτὶ, ἰοτατῃ- 
486 πιοϊῃπι, Ὠδοδϑδὲ δϑῖ. ἰδ ἰρὶ τ πιοῖῃ5 ἰὴ Πΐ8ο6 βὲ, χιιαθ ποττνΌτε 
4υὰπη τουτὶ ὩΟΠηπΠηπᾶπι ἡυΐεϑοαγα ροϑϑυπῖ, εἴ ΠΟ δϑὲ σοι τηττιϑ, 
δεὰ ἀρρᾶγεξ. τᾶπὶ διυὶ ἀείποορ οοἰϊοςαἴοττιπι δαὶ Ἰδηρειντίοτα 6ςῖ. 
ΟΝ δϑὲ ὀπτὰ ὑπὰπι τπογόπδ, δά ρίυτα, χυογηπι δἰϊμὰ δ]1ὶ μδοτεῖ. 



ῬΡΗΥΒΘΙΟΛΕ ΑὐδϑΟΌΤΑΤΙΟΝΙΒ ΥἹΙ]. 

φαοεΐτοι [2119 ταοῖαι ἱπ δᾶγα δὲ ἐὲ ἴῃ αχῦδ, {ποῖα φοϊάδπὶ ἀπερετῖ- 
διδοῖ 6586 ἀϊοππξ, ἱπιροϑϑῖρη!α δαϊέπι δε δ᾽. πιοάο βοἴνεγε εα 
ἅπαε ἀαρίϊαϊα διπὲ ἀπαπὶ ἀἰςῖο τποάο. ἰρβα δαίεπι ἀπιϊρογίβἐββὶϑ 
“πποῖα εἶπ πιόυεγὸ τηουθγίσυθ ἰδεῖϊξ; πᾶγα εἰ ἀδβϑίπππὶ δίπαα]. 

8ὺ πτπς δαΐεπι πη 4υϊὰ σουτίηθο ἂρ αἰΐχψαο τπουετὶ υἱάεῖιγ ποῖ 
εὐἰπὶ ἃ εοάεπι πιουδίαγ, ἥποηίδτα δαΐεπι ἰη μΐϑο6 488 δυπῖ, σοη- 
ἀππυυτη εδ86 τποΐϊυπι ἡδοθϑ86 δῖ, μὶς υόγο οδὲ ὑπῦ8, αἴατιο ὈΠῸΠΙ 
τοοῖππι τοδηϊπἀϊπὶς οὐἱπθρίδιν 6826 πεοδ586 δὶ (ποη επἰπὶ ἰά τιὸ- 
γεῖαγ χαοὰ πιλρτι τα ἀϊηΐδ δϑὲ ἜΧρθτ8) εἰ ὑπῖυδ 6886 δῖαυε ΔΒ ὑπὸ: 
δοααϊ ςοππυμπϑ ποπ οτῖϊ, φεὰ Βδδγθηϑ8 αἱ ἱπϑ αἷϊὶ, αἴτια ἀϊνίσαρ. ἰὰ 
ἡπδὰ τηονεῖ, δὲ ππῦτῃ δδῖ, αὐτὶ ΒΌΡ16 8 τηοῖιπι τρονεῖ, δὺξ ἀππαι οὈ 1} 
δεῖ, οἱ ἐρίτατ ταουεῖαγ, βἰπδυὶ βεσυδίυγ ἰρβαπι δία ταυϊεϊατγ, οἱ ἷπ- 

ὃ ΔΌΡΕΓ ΔΡ δἰΐψαο πιουθαῖασ ορογίεϊ, φῦᾶγε βἰδθίτυτ, δἴφυε δὰ ἰά δο- 
εεἀεῖας χυοά ταονεὶ εἰ δεῖ ππιιορ! 6. μος δπὶπὶ πο δἰπιαὶ πισϊατὶ 
δοοδδ6 δδὲ, δεὰ ροϊοτίξ δε ροΓ πιουθγθ. πδῖρ ἤος ρᾷοίο ἸΠΟΥΘΓΘ 
εἷπς ἰδβοτγ εἰ. δὲ μὲς τηοῖιις δπὲ εοἷτι5 δὶ πιαχίπιε εδὲ πη [οττηΐϑ. 
Σὰ ουΐπι φαοὰ πιονεῖ, πα ΐαχι δυδῖξ τππίδιϊοποτα. ἰά οἰΐαπι φαοὰ ἀὉ 
11ὁ πιονδῖαγ, αἱ πιοῖῃϑ 818 δίτη! δ, πὸπ δ δαΐ το οποτα οροτίεξ. 
αἰαὶ ᾿Πυὰ δὶ ἴῃ πιεάϊο δαὶ ἰπ οὔθε 6886 Ὥδοαβδα δὲ; ἢδες δηϊπη 
Ῥτιποὶρία πως. δἱ ἐδ χαδλα ρτοχίπιδ ϑαπὶ τωουεηῖϊὶ, δασηπα οὔτι οεἶθ- 
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τἱϊαῖο ταουθπῖοτ. 1 }18 δαΐοπι εεὶ ἐπὰν τοῖπιϑ τωοῖϊαϑ: {Π||ς ἰκίτατ 6δῇ 
ἰὰ ᾳποὰ πιονεῖ. εχείϑεξ δυῖεπι ἀντί ξδιῖο, απ βογὶ ροδϑὶϊ υἱ φυϊρρίατα 
τοοϊηση δ0 ᾽6η8 σομεϊμθθ τηονδαῖ, ϑεὰ ποη πὶ ἰάὰ 4υοά ἰΐετηπι ἰ6- 
ταιπαας ρ6}}Πτ| εχ δὸ σοηεπεε πιονδὲ αυΐα πιοῖπα ἀείποερϑθ δαηξ. 
δ δηἰπὶ ἤὰς ΡΕΙ]ογε σοὶ τγωβοτε γὰ] υἱτισιαης ίδοεγο οροτίεϊς 
δαὶ αἰτιὰ αἰϊυάχυε δαςοεάεμδ ροτίπάε δἱῖ δίχις ἰη Ηἶδεα 4υ86 ρτοὶϊσ 
εἰαπίατγ, αὐ ἀπῖοα αἰχίπιυϑ, δὶ ουτὰ ἴας!]6 ἀϊνιδιεῖ}5 οἱξ τοὶ δηυὰ τεὶ 
δέτγ, αἰϊπὰ βδεῖθρεγ πιουθηϑ ΦῈ 16 Π8 πιοῖππι. δὲ Ὡθυΐγο τποάο τποῖτιβ 
ὉπῸ5 6886 ροίεβῖ, δεἀ ρ΄υγεθ μδθγεηῖθθ Ἔγοπξ, 4οἰπ ἰρίτυγ ἴδ δεξ 
ςοπεηπαδ τηοῖπ5, 400 ἰ4 αποά ε5ὲ ᾿πητπο δι] τπουοῖ. 9απιρογ δαΐτὰ 
οἰταϊ πτεγ 6656 Βα δτϑ, εἰ ἰά φαοί πιονεῖατ δἰ πιι!ττοτ, οἴ ςοπιπας κ686 
ΒωΡροθῖς ἰδ μος ραοῖο ἀδιογταί παῖδ, ραϊοὶ ἱπηροϑϑὶ ες 6996 ρτίπιθαι 
ταουθηϑ ἴσια ἱπππιοδῖϊα τηαρηίτι ἀΐπετη π]]ὰπὶ πάρ ογα. πᾶτη 81 βαθεῖ, 
δὺὶ βηϊΐαπι διιῖ ἱπῆπιΐαιπ ἔρϑᾶπι 6886 πεοθδ86 68]. δἱ ἀδιποηδιγαΐωτω 30 
εδῖ ῥγίυϑβ ἴῃ πα τΌΓαΙθη8 βογὶ ποῦ ρο886 πὶ πιαρηιυὰο δἰξ ἰηβηΐτα. εἴ 
πῦπς ἀεπηοηϑίγανϊπιυ5 Απιΐαπι τοδρτι τι ἀἰποτ ἱπβηἰϊᾶ88 Υἶγθ Πάργα 
ποῦ ρο886, οἴ ἐπηροϑ51 116 ̓ πθῦρογ 6586 ἰῃβηἰῖο ἴῃ ἐδπιροτα αυϊοφυδπι 
ἃ τιδρηϊτυ ἀπε βιὰ πιουθγὶ. ῥτινπαπι ἀπΐετα του πδ δοίογῃο ποῖα 
ἱπβηϊξοαπε ἰεπιροτα τλουεῖ. ραϊδὲ ἰξίταγ ἔρϑυτῃ ἐπάλνίδιδι16 6886 γᾶς 
ὀδτεῆτα ρᾶγιθαδ, ἃς τωδροϊτααίηειη Ὠα ΐαπὶ ῥγοτθαϑ μαθοζγο. 

ΠῈ ΟΛΕΙΟ Τ1ΒᾺϊ ΟΥΛΤΤΌΟΝΒ 
ΙΟΑΝΝΕ, ΑΆΟΥΒΚΟΡΥΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ,. 

ιρ.--ε------- ὕ-ὰ 

τ ὁϑοϊουδα παϊαγαΪΐ ἔεγο μ᾽ ατίπια οἶτοα σόγρογα εἱ τπηδρη τυ ἀΐηοϑ 
αἰχσας μοιπιπι ἀἰεοῖας πιοῖαδνς, δὲ ἱπϑΏρεΓ οἶγοα ρτὶποιρία, 4πδὲ 
δυπὶ δυροϊαπτϊδε 12]18, υγϑαγὶ υἱάεῖαγ. δογυπὶ δηὶπὶ 4πὰς Ὠδίυγα 
δηηὶ, αἰΐα δῃπε σόγρογὰ τπδρτϊτυϊνεσυθ, αἰΐα σογρόγα ἂς τηδρτιϊ τι ϊ- 
πετὰ ΒΑΡ επὶ, αἰΐα ργιποὶρία μαρεπάστη δαπῖ. οοπεπυθπτα ἰριτατ δδὲ 
ηυοὰ ἱπ ἀϊν 5: 1116 φειηρογ ἀλνιβι δι} 6 δϑὲ. σογραϑ δυΐθαι εἰ φυοὰ 
δδὲ ἀϊνίϑι Ρ116 οπιοὶ εχ ρατῖθ. αἱ τηδρηί τυ ἀἰηΐ8 δα φαϊάετν 4πδς δὰ 
ὉπΌπι οδῖ αἰν 8: 1115, ᾿ἴπ δὰ δδῖ, θα υθγοὸ 4186 δὰ ἄπο, βαρετγβεῖεδ: δὲ 
δὰ χφυδε δὰ {γῖα, 6δὲ σογρα8. δίᾳῃς ργαθίθυ μ88 πυϊΐα δα ργογϑὰβ 
ἐδῖ τοδρτ το, ργορίεγθα 4ποά ἴρδα ἔγία οἰππία δυπὲ, δὲ ἔδει ἰρϑῆπ 

40 οχδῃὶ εχ ραγτῖς. πϑῃὶ, αἱ Ργιπαροτίοὶ εἰΐαπν ἱπαιϊαπῆ, ᾿ρβαπι οἴππα, 
ἃς οπιηΐα ἔγῖθυ δπὲ ἀεβηίτα. βπὶ5 οπίπι τπθάϊππι αἴθε ργίπεὶρίατη 
Σροὶπς οὐιπΐδ Ὡππιδγιτα παρ δηϊ; μδος δπῖοπι ἐγ πι ατι8. Τρ ἐὰν ὐϑὰ 
Βοος ἃ παΐστα πυπιογο δαπιρίο, ρογιπὰς δίᾳυς αυδάφει |ἰϊ1π5 Ἰερο, δὲ 
ἧπ ἀδογτπι 9δογ ἢ οἰϊ6 οοἰε γαπάϊς τιῖ 5ο] θπηα8. δϑϑβῃαπιαϑ ᾿Π8ΌΡΕΤ 
εἰ Δρρε!]αάοπεϑ, πος τποάο : ἀπο δπὶπι ἀπ ρὸ ἀἰοείπιυλ, εἴ ἀ)05 ἀπο 8, 
δἴχας αἰγοθῆπε, ποῖ Οπιμ68: δὲ ἀδ ἰγῖρθυ8 μᾶπο δρρε]]δϊοπεπι ἀϊεὶ- 
ἹπῸδ Ἀγχπο. ἤᾶες δηΐοπι ἰΐὰ ἀϊοίπιαβ, φυΐα δε φυϊπιαγ, τ1] ἀἰχίπητα, 

50 ἱρβᾶτη δἷς ρτοβοϊδεθπΐθιῃ παῃγαμι. ἡπᾶγα οὔπι οπηπὶδ, οτηῃ6, δίαπα 
ΕΣ ἱπίδν 8686 ποὸη αἰζζἊγδης ἴογτθα, 8] τπαϊογία ᾿δηϊθπι, εξ 

δος. ἂἀδ αυΐθαθ ἀϊοππίυτ, σογρα8 ρτγοίεοϊο πιαρτίτυἀΐποπι βοίυτη 
Ῥετίεοϊπιη ογὶϊ. ϑοίασῃ δπὶπὶ 5115 ἐγ θη9 δεῖ ἀοβηίϊίατη, πος δπίδτη 
68ῖ οπῖπε; δῖσῃα σαπη 8[ῖ ττῖρα 8 ΟΧ ρατερα5 ἀϊν οἰ διϊδ6, οπιηὶ εχ ραγῖδ 
ἴσιο οπιπίπο δϑ8ϊ ἀἰν 8:0 116. σοι γα γα δαΐοπι τα ρηϊτυ ἀϊποτη αἰἴετγα 
δὰ ππυπι, αἰΐογα δὰ ἀυο εϑὶ ἀἰν.: 1115. ἕδνα αὐ παπιδσττα θα δϑαπξ, 

Οταπὶ ἐσ ρατίθ. εουτῖι ἰκίτατ οοτρόσαπι σπλ6 ῬᾶτΕ} δι βετηξ ἴοτ- 
τλδπὶ, ἴ]ε ἀπυπιηθοάαιε ρεγ γδιίομαπι : οππε δηἰπὶ μβαθεηὶ ἀϊπιθη- 
δίομεβ, αἴΐζαιπθη ἰὰ δὰ φιοὴ εἰ ργορίπασυπι, ἰᾶςῖα ε5ὲ ἀεπηϊίθπι. 
ἰοςῖγεο. σογρογατι ἀπαπιαποάσπα τηυΐϊα φποήαπι πιοάο ε8ϊ. ἰρϑθνμα 
δυΐεπι οὔιπα ἃς υπίνεγϑαμι, οαΐτ8 Ἦδες 9πηΐ ραγῖοβ, ρεγίεοϊυτη δ886 
πεοδ886 δῖ, εἴ Ομιηὶ εχ ραγίε δίηπε οἰπηΐπο, αἰ ποιπθῃ ἰρϑαπε δἰβτιῖ- 
Βοαῖ, εἴ μοῦ ρατγίϊπι 6886 ραγίση πο 6886. 

2. 1)ὲ ἱρδὶπϑ ἰρίϊατ υπίνετγοὶ πδίωγα, εἴτε δἱῖ τυδρτι οάϊης ἱπᾶ- 
ὩΪϊΑ δἶνε ἰοῖα τποὶς βηϊϊα, ροϑιθτίυ5 σοηϑιἀδγδτηι οροτῖεϊ. ἤπδο 46 
ῬαγΈΡυ9 ἱρϑίυ8 ρεῦ δρεοίειι ἀϊσεπάπτη 6886 υἱάδίασ, μἰης Ἄἐχογάϊο 
δϑιιταρῖο. ογηπία Ὠδιη4 06 σΟΓρΟτΓὰ παίυγα ἰα ταδρηϊτυ ἀΐπ ον πιο δῖ] 68 
Ρϑγ 86 ἴοοὸ ἀϊεοίιπυϑ ε886. παῖαγατη δηΐπι ργποϊρίαπι ἱρϑ8 ἱπίταπι 
8456 ππηοῖῃ8 δεδευίπιιδ. ΟτΊηΐ8 δυϊδιη τποῖτϑ δά ἰοσητι δοοοιθιπο δε 
ἴωδ, αυδῖα ἰαἰϊϊοποπι σοπϑυδυίτημ8 ΔΡΡΕ]ἴαγα, δαὶ ταςῖι8 δϑὲ δῃξ οἱ 
ουϊατιθ αὐϊ εχ Ηἶδοα τηϊδίηδ. 9ἰτηρὶ]ϊο6 8. δηὶπι ἢ ἀπὸ δαπὲ 80}1, ργορῖθ- 
τοῦ ᾳυοά εἰ τορος πεϊϊῃ 68. μας δοἰ τι οἰ πη ρ ]ἰς δ 8 ϑαπῖ, τθοῖδ εἴ εἰγοῶ» 
ἰατῖβ. εἰγου]δεὶβ ἐφι των ἰδ 6δὲ φυΐ οἶτοα τπραϊατα δι, τοοῖαϑ ἀπίθπι, αὰ0 
δΌτϑυτα ἰϊΓ δίψα ἀδογριπι. ἴαμα 60 δυγοττπ ἶγο ἀΐοο, 400 6 το 
Ῥετξιϊατ, ἐο νεγοὸ ἀδογϑυπι, φῃο δὰ τπθάϊωυπι ἰτατ. ηπᾶγε ἰδϊοποσα 
δ οί πὶ δἰίαπι 6 τηεαΐο, ΝΕ δὰ τιδάϊππι, αἰ ἰδπὶ εἶγοα τηεάϊπτα 
6626 Ὠξοδδδε δϑῖ. δίαιις ἤος οἵπὶ Γαιοηα δᾶ ητι86 ἱηἰ 0 ἀϊοῖα δαπξ, 
δεουϊυτη 6686 υἱάεῖαι, πδῖ δὲ σογραϑ ἐγ θα οοηεοϊατ 6ϑῖ, εἴ ῬΡΩΕ 
εἰΐαπι πλοῖυ8, οὐπὶ δυΐεπι ΠΟΓΡΟΓΏΠι 8}16 δἰ πιρ] οἶα οἰπί, ἃ] 16 ὃχ Πίδοθ 
οοτηροδίϊα (αἴχυε δὰ δἰπιμ] ἰοία ἀϊςο, φυδε τιοῖῃ8 βεοππήυπι παῖυταπι 
Ῥτιπεὶρίαπι Βαροπὶ, αἱ ἱξπεπι ἴεστταπι πογύτηαπε ϑρθοῖθϑ, δἵ δἐἃ 4088 
δυηΐ μἴδος ριορίπαμδ), πιοιϊίοῃεδ δἰίατη δ] ας δἰ ρ ἐς 65, αἰΐαδ απο ἄδυτα 80 
ταοὰο τοϊϑίαϑ ε886 Πεοϑῦδα δὲ; διπιρὶἰεἰστη αυϊάδων διτηρ!ς δ, σοπν 269 
Ῥοδίϊογαμν δαξειη πηϊοῖδε, τηουεγίατ ςοιπροϑία παῖι εἶμ οἰ πιρ Ἰοε8, 
4υοά ἴῃ ἰδ ἱροῖ5 ἀοπιϊπαῖατ ἃς ΞθροΓδῖ, δὶ ἰκ᾽τοτ δα ρ] εχ ἐπ τ οσθ 

εἷς οἱ ἀϊνϊϑἰοπὶβ σοπ ἢ παυδίοπίδυ Ῥατίεϊρε5 ϑππξ. αἷϊα δηῖπι Ἀἀ ππῦπι 
«οπιϊπθα 681, [ἴα δά ἄπο, δἰΐα οππηὶ ὁχ ρατῖς δἰᾳυε οπιπίπο δϑὲ ἰδ] ἷς. 
αῦδε ἱξίἰηγ πιδρηϊυ ἀΐππτι ϑυηὶ ἀϊν! δἰ θιῖ68, Ἔα σοπέππως ιοηπδ 

80 δ. Δ ὙΕΓΟ Οππ68 σοΠΏπυδε οἰΐᾳιη ἀἰν 5:1} 685 δἰπε, πόπδαῖη εχ 
δ Βῖίδος 4υδὲ πῦης ἀἰϊχίπιυϑ ραῖεξ. σόττπ {ΠἸυὰ ἐπηδυϑίς, ἱπ αἰ ϊα ὰ, ἰπ- 

ααδτπ, ξδηυ8 6 ΠΟΓΡΟΓΘ τηϊρυδίϊοπ πὶ ὨῸΠ 6886, αἰ εχ ἰοπριϊπαΐπε ἴῃ 
δυρεγβείεια οἱ εχ δυρεγῇοϊς δὲ ἷἰπ σογραϑ. ποη παπιηπδ ἰ8}15 ρτο- 
ἔεοῖο υιαρτἰϊαὰο ρετίεςια Ἔτι: κα οπίπι εξγθϑϑῖο γαϊίοπε ἀθίδβοϊοπίς 
Ὠξοοδδα εξ. αἱ ρογίδοϊπαι ἀείξοϊοπεια βαρετε Ὠεραπῖ: 6δϑὲ πδιαυδ 

τογὰπὶ δδὶ τποῖπ8 σοπυδδίο, σοπυθῦϑιο δυΐοιπι τηοῖιϑ ὁδὲ οἰπιρίεχ, 
δἴχυε σοτρουῖς δἰ πιρ οὶ διπιρίεχ οϑὲ πιοῖαε, εἴ δίπιρίοχ πιοίτϑ ἐον- 
Ῥοτὶς δἰ πρὶ ἰοὶσ 6δὲ (πῶτα δἱ ςοιπροϑιὶ δἷῖ, ρὸν ἰά {|| οἰπιρίεχ, φαοά 
ϑυρεγαῖ, σοτι ρ 611), δίτηρίεχ φαὶρρίαπι 6886 σογριϑ ἐπ ταῖοπ δ ΓΕΓΏΣ 
περεϑθ6 δεῖ, στοά αὐϊάεπι οἷξ ἀρίασα εἰγουίαγὶ τποῖα δααρίς πΑΡΙΤᾺ 
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ζοττὶ. εἰεπίτη βετγὶ ροϊεβξ πὲ νἱ ΤΈΡΩΝ 60 τπουθείαγ ταοΐα, αὶ δά 
δυὰ εἴ αἰϊπά σογρὺϑ δοςοτιτποάδίαγ: δὲ αἰ ἐ0 τηονεϑῖογ ϑεοπῃάῦτῃ 

μαίαγαπι, βεγὶ πϑαυϊῖ, οἱ ππϊαϑουϊαδαιι6 σΟΓρΟΓΙ οἰ πιρ 1οἷδ πημ8 εἷς 

τιοῖΐῃϑ οἱ τοιηρεΐεπϑ δεουπάπιη παίμγαπι. δὶ 18 ργδείθγθα τλοῖϊι8, 4] 

10 Ῥγϑεῖδθγ παίαγαπι εϑὶ, εἰ υΐ δεουπάυπι παίαγαπι εδὶ ἀνετγϑαίαγ, ἀπιῖπυ- 

4ε υπὶ ςοπίταγίωπι ἐδὲ, οαπι ΟΟΠν ἜΓΘῖΟ δ18 ποῦ] 4 πηρίεχ, οἱ ποῸ 

φδεουππάυπι πωϊυγατα εἰ οογροτὶ φυοά [ἐγίαγ ἱπεϑὲ, ργαθῖεγ πίαγαμι 

ἰοϑῖς εἰάοπι πδοο886 δϑῖ. δὲ ἐρίταγ ἰφπῖϑ δῖ: χιοα δἀγνεγϑαΐοτ, δαὶ {ὰρ- 

Ῥίαι: αἰϊαὰ ταῖς, παίαγα! 8. ἱρδίυ5 τποῖὰ 8 σουγεϊϑι πὶ εοπέγαγιιι5 δεῖ. 

ἃἱ ἀπύτη ππὶ σοπέγαγία πὶ εϑὲ, αἴφαβ τποῖυε ἴἱ 4υΐθα5 ἰηΐεγα σαρεγᾶσια 

Ἰοοα ροϊπιπίαγ, ἱπίεγ 8686 φοπίγαγι ϑαπῖ. δὶπ υέγο φυΐρρίαπι αἰϊυὰ 

ξοτρα δἀείς, φιοὰ ργαεῖεγ παΐαγατα ἱπ ογθϑια {εγίαγ, ετῖς αἰϊὰ: 

χαϊϑρίδιι πιοῖυ8. ἐρϑῖι5 δεουπάυπι παῖθγατι. δὲ Ἰὰ 6586 ποῖ ροίε5: 

Ὧδτηι οἱ 911 185. πιοϊῃϑ 60 δαγϑδαπι ἰα τ, ἰδ 018 χα] δὲγ οὐ; δἰ: ἷς φιο 

ἀεδοτγϑαπι δοςδάϊητ, ἴαγγα ετὶϊ νδ] δια. δὲ γεγο ἰδίειῃ ἰδίϊομθι εἰ 

10 ρτίπιατι 6886 περεϑϑε Ἔδί. ρεγίεοϊυιῃ δηΐϊη ἱπιρετγίεοϊανι ἀπιεςοάιε 

παῖαγα. αἴφις οἰγουΐι9 φυίάοια ρεγίθοϊιπι 6ϑ, ᾿ϊπεα νοτο γϑοῖ πὰ} }ἃ 

εϑὲ ρεγίεοια. παι δηΐι ἱπδπίϊα ( τεντπίπυτῃ δηλη αἴφας βιιοιῃ Βαρε- 

τεῦ ποὺς Βυΐίαγιιπι α11 4: εϑὲ ἐπιη ααὶρ ρίϑιπ οχίνα οπῖπεϑ, 4υΐρρα 

εὔπὶ βειὶ ροβϑοῖξ αἱ οαϊνὶδ ἱπογειποπίαια δάἀάδίαγ. αυᾶγε 81 ᾿ΓΊΟΓ 

φαΐάειι πιοῖα5 σογροτγίβ οἷῖ ρτϊογὶς παίῃγα, σοῃυεγθῖο Υ6ΓῸ ῬΓΙΟΓ ϑιὶ 

τεοῖο, ἴφια ἰρ8ε γεοῖϊῃς σογροτγῦιϊῃ δι} 811 0] Ἰοΐα τι ̓ποῖυ5 (ρμι, δηλ π 

Ἰοςα τϑοῖο πποῖὰ ϑίρογα με, εἰ ἔεγγεα σογρογα οοάεπι δὰ ἱπίεγα 

ταδάϊυπιιε Γεγαπει), εἴ ἰρϑάη σοπΥ θυ βίο πδιη ουϊαϑρίδια οοτροτὶφ 

εἰτιρ ἰοὶδ 6686 περδ886 δϑῖ. τπϊδῖογαμι δπίτα Ἰαϊϊοπαπὶ δἰὰ8 πιὰ δἰπι- 
50 ρμἱ]ϊοῖο δοεῖ ἀἰχίπιιθ, φαοά ἴῃ παϊϑιίϊοης ἀοιπίπαίαγ ἃς δι ρεΓδῖ. εχ ᾿ἰϑ 

Ἰφίτατ ραῖεὶ αἰΐαπι χυδπάδπι ἰη γαιΐοπε γαγαιπ φογρουΐδ δι 5ιδηιίαπα 
8886 ΡΙΒΟΙοΓ 689 ΘΟΓρογηῖι ςοΠδΕ ΟΠ 68 4. δε Ἀἰο βινηῖ, ἀἰν πίογετα 
ἴθ ππὶνοιοῖα δἴφιο ργίογεπι, ργαβίεγθα δἱ πηοῖι5 οἰπηὶς δὰϊ ϑεουα- 
ἄυπι παιιγᾶπι δὺὶ ργδδεῖογ παϊωγαιῃ δὶ, εἰ 401 ᾿ποξιιαιη δϑὲ ουϊρίατα 

τδϑίογ πδίωγαμι, 18 δἰ τὶ παίωγα! 8. ε8ὲ (φυοά φυϊάειη ἰπταογὶ ἰϊσεὶ ἴῃ 
ἴδσε πιοελθονα, δια ϑαγϑιπι ἰτυτ δίφας ἀδουβιμῃ: δἰῖογ δίῃ ἱξπὶν 

8 ΑἸϊογ ἴογταὸ δθοιπάιϊμπ πδϊαγαμι δἰ μὲ ασνον παϊιγωνῃ 651), σοηυθγϑῖος- 

Ὡδαὶ εἰΐαπη, οἴππ Πογιπὶ γϑόρθοῖα δἰξ ργδείογ παίαγαιπ, δἰ ουἱρίαιπ 
ςοχηρρίεγε δοεουπάυμη παϊυσαιῃ ἤδοῦ886 ἐδ. ἸΠΘΌρΕΓ οἱ ΠΟ ΣΟΥ ΤΟΣ 

οὐἰρίαϊπ οοιηροῦῖς δοουμάθτι Πδίιγδιη, Ραϊεὶ 6886 φυϊρρίᾶπι οοτρο- 
ταιη δι ρἰἰοίαια αἴφαθ ριΐογαμ, φιιοά φιυΐί ετα οἷς δϑυαρίς παίυγα νοῦς 
δαῖτ, αὐ ἰρτῖδ δυιγϑιπῃ οἴ ἴδγγα ἀθογϑανη [εγίαγ. δ[ υθγοὸ σογροτὰ 4086 
σουϑαπίυτ οἰνοα ἱποάϊιπι, ργαθῖεγ παυγδμι [γυπίωτ, ταϊγαθὶϊα 88π6, 
ταοίδθ|ις ρεπίϊυ5 ερταάϊ ταιίουβ υἱζεῖας, ματος δοϊαμι πεοζαιτ οο- 
ὕὕπαυπι 6656 ρεγρεϊυυπιφας, 4πὶ φυΐάοπι ρταϑίθν παϊαγδιῃ {119 οοῦ- 
Ῥογίδιια ἰπδϑὲ. ἱπ σδίθιΐδ πᾶιθ4πθ δὰ 486 ργδεῖεγ παίωγαπι δυπὶ, οἷ- 

10 φδίπις σοττιιηρὶ ρετγίγεφυς νἱἀεπίατγ. ἯΠε δὲ ἱξηῖβ δ: 14 φυοά νετ- 
δαϊωτ, πὶ φυϊάδιπ ἱπφαίαπῆ, ποη ταϊηυς δες ᾿ποῖϊο Ριδεῖεῦ παϊαγατη 
εεὶ ἱροὶ, φηᾶπὶ 68 αυὰ ἱπίεγα ἰοςὰ ρϑίιμειγ. ἰξπὶδ δια Ευϊη 6886 
ταοΐαπι ΥὙἹἀοτηῖϑ, 40 γαοῖδ ρεγρὶϊὰΓ Ἔα πιβάϊο δυγοῦτα. φυδργορίογ 
εχ εἶα οἰπηῖθηβ φυϊδρίαπι σαϊϊου 5 σοτρὰ5 φιρρίαπι αἰϊαὰ 6956 
ετεάϊἀεεῖϊ, ργαθίοῦ εὰ ζογρογα 4ιδε ἢὶς εἰ οἰνοῶ Πο08 δυπὲ, δερᾶγα- 
ἴσην, ἰαπΐο ργαθϑίδ]ουδι Ἀάθδὴ5 παίωγαπα, φυδηῖο ρίυδ Δ} ἰσ(ΐ8 
φοτροτίρυ» ἀἰδβίαξ. ᾿ , 

3. Οἴπὶ εογππὶ 4ιδε ἀϊςία βηαὶ α]ΐα διιρροεῖϊα πὶ αἰΐα ἀδπποῖ- 
40 δἰγαῖα, ραῖδὲ ποῦ οἵππα φογρυϑ ἰδνυϊταῖεπὶ δὺς βγανί αίειμ Βάρεγε. 

δίφῃο διιρροναίατ φηίάπατι 1ὰ φυοὰ ἰενς, εἰ ιυϊὰ 14 συοά βτανθ 
Ὠαποῦραιιι5, οροτγίοι, φυοαά 5815 εδὲ δά υὑϑοϊῃ ρτγαθϑεοπι. δχ- 
δοῖϊιι8 διιΐθπι γυγϑαϑ ἀϊσεπιυϑ, οαπὶ δι δ διαπεδηι ᾿ρϑογιῖπ σοποίἀογδη- 
ἄκπι ἀρργεάϊοιπυγ. ξγανς ἰρίϊωσ ἰὰ δἷὲ φαοά ἀρίϊμη 6δὲ μὰ τποάϊαπη 
ἔεττὶ, ἰενε ἰά φιοά ἀρίμιη 68ὲ 6 πιεάϊο ἔεγγὶ, ξγαν ϑδιιπαπι ἰά φιοὰ 
ΦῸ} ἰΐ5. οπιηίδυσ φοἰοοαίαγ χυᾶθ ἀδογοαπι (δγαπίαγ, ἰδνϊδδιιηυῃ ἰά 
4υοά φυρεγ οπμηΐδ οοἰϊοοαϊογ 4886 διυγϑαπι ρογρυπὶ. οἴππα δυΐθτῃ 
«υοά (εγίατγ ϑυγϑιιμ δὰ ἀδογϑαη, δὰῖ ἰονιίαΐθπι δαξ ρτανίτδίθπὶ 
Βαινεδὶ δὺυὶ αἰγαπαιθ, δὲ πο δὰ ἰάθη, πβοθβ886 δῖ. δὲ αἰϊὰ πᾶπα|ιβθ 

30 βτδυΐα δπηὶ Ἰενίαφυθ, αἱ δδν δὰ ἀφιᾶπι οἱ ἀ4ιιὰ δὰ ἴδγγαιῃ. Ἴοῦρυϑ 
τ“ ραν Ἰὰ φυοά νεϑγϑαΐυγ, ἱπιροϑϑίθι!ς 6ϑὲ ργαν ἰαῖειπ δαὶ Ἰδθυϊϊαῖεπι 

Βαρεγε. βετγὶ επὶπι πὸπ ροϊεδὶ δὲ ἴρδὺπι διιῖ δδεουη άπ παίαγαπι δαὶ 
Ῥτδθῖδσ παίιγαπι δὰ τηθάϊιτη δὰϊ 6 τἸπθάἀϊο τπουδαΐῃγ. ἰδῖιο ἐπίπι 
τεοῖδ ποῦ σοιηροιϊξ [ρ91 παῖίαγα: πᾶπα ὑπ αδουϊ σα: 6 σογροτίδ διιηρ]}- 
οἷδ ἀπ 6586 ἰαῖϊο ἀϊςεβαῖιγ. υᾶγο δαὶ ἸΙ΄οπὶ φυοά ἱριῖθ, δαὶ οεῖε- 
τούτη φυϊρ ρίατι ςοτροιτπι, πα 6 τεοῖο τηοΐα οἰδμίατ, αιοάδὶ ργαδίεσ 
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πϊαγάτα ἔεγαξατγ, δἱ δα ἰδο χπὰ δεούδατά ἱξατ οἷξ ῥγαθῖεσ πϑδίτα, Ζὴ 
εὰ 4υὰ ϑαγϑυπι ρεγρίταγ, ἱρεὶ ςοιαρεῖςξ δεουπάππι τιδίαιγαμι; δὶ Ῥσδεῖοσ 
παίαγαιι δἰξ 15, δεουπάἀύπι παίαγωτα 1114 οοπιρεῖει δδηδ. ροδαίπιῃ 
εὐΐιη 81 ςοη γα ογοτη τπυϊαθιη ΑΙΈΘΕΥ δεὶ ουΐρίάτπι ργϑθῖο πδογαιι, 
δἰϊογαπι οἰά θα οοπιρεῖεγα δεουπάμτη πδίυγαια. ςαϊὰ δαΐδια δὰ ἰάεια 
τοἴυμη εἴ ραγβ δεουυυἀυπὶ παϊυγασα ἰδγαῖαγ, υδίυι! τοῖα ἴεγτα ῥᾶγτα- 
4πς βίερα, ρτίωινο φυΐάθι κὲ αὐ πεφις γταν δέει πεαας ᾿ευχίδίεπι 
μβαρεαῖ αἰϊαιπ. ἤδπὶ δὰϊ δὰ τηβάϊωπι δηὶ ε τηβάϊο 88πς ἴδγτι δυλρίς 
Βαϊαγα ροϑϑεῖ. ἀεῖπάε βεγὶ πεαυϊὶ αἱ ἱρφατα τπονεξαῖαγ τποῖα δᾷ 
Ἰοσιπν δοςοιππιοάαϊο δὺξ δυγευιη αὐ ἀδογϑαπι συ ίο8 ἀείγαςιίο- 
πεῖῃ. πεφιθ δηΐπι δεουπάμη παῖυγατι πεατδ ᾿γδεῖεγ πδίμ Γἂπι [10 10 
ποῖα τηουαγὶ ροϊεϑὶ δυΐ ἰρϑυπι δαϊ ρᾶγὸ 18. δαάδθτι θηΐπι δὶ γὰῖο 
ἀε ἰοῖο εἰ ραγῖβ. εἰμι τποάο ταϊΐοπὶ οοηϑεπίδηθαμα εξ Εἴ ἱηρεσό- 
ΤΡ 116 δἴχας ἱποοσταρίμι! ας ἰρευπι 6886 Ἔχίϑεϊπατε, Ὠδ 4 ἐπογεδιοσία 
ἀεογευπεπίδαυς δαεοίρεγθ, πεπα ΑἰτογαιουΣ ὰ5 δα ιοὶ ρόσδε, γῖο- 
Ρίεγεα αυοὰ οἴπῃθ 4υοἀ ρεπεγαϊασ, εχ ςοπίγαγιο εἰ Ἔχ δα θἱεοο δὰ 
χυοάαιη ; ἰά6πὶ φιιοά οοτγγυχηρίϊατ, δα ρίεοἴα τπδιογίδ εἰ ἃ ςοηϊγαὴ 
εἰ δά οσοπίγαγτίαιη σοΓΓαπριϊαγ, τὶ ργέπιὶδ ἴῃ δοσσποηΐ 8. ἀἰϊχίπιοι, 
ΠΟΠΕΓαγΙἀγατΩ υεγῸ γεγωτι εἰ ἰαοπθα σομἰγαγίδο διιηϊ. δὶ ἐρτταγ αἰ 
Βαυΐς σοπινατίυ 6886 ροϊεδὲ, ργορίοτοα ασυοὰ εἴ σοηνδυσιομὶ πολ, 
εδὲ σοπίγατγίι5 πιοῖυ5, πδίαγα γοςῖε 1ἃ ἃ σοπίγαγι Ἔἐχοθρ 886 υἱάεία, α 
4υοά ἱπροπαγαθιῖα αἴας ἱποογγαρ δι} 6 δϑὶ: ροβογαῖϊο πδτη χαξ (οῖ- 
τυριοαε ἰπ ἰρϑῖ σοι Γαγι 8 δϑὲ. δὲ υϑγὸ εἰ ἰὰ ψφιοά δοου δεῖς ἃ 
Ρτορίνφυο φυοάδπι ἀεσεάεπιε δι ευπίθαιε τεβο απ δὴπ ἔῃ πιᾶῖο- 
τίαιη δυρείατγ: μος δυΐδιη ποη μαρεὶ ἰά εχ 4υο δϑὶ ογίωτπι. φαοίά 
π64ὰ6 ἀοογέϑοδγα πεαὰε σοτγγαμρὶ ροϊεεῖ, εἰυδάειῃ εεἴ ρτοΐεοῖϊο 960 
τεπιίδα εἰ αἰτογαιοπὶθιι8 ἔρϑατα ἐπεὶ ὯΟΠ Ρο886 ραΐατε: ΘΙ τεγδῇο 
δὐΐπι τηοῖϊο εϑὲ ἵπ φιαὶἰτδῖθ. χα ται18 δαΐεια μαρία. φαΐάεπι εἰ 
ἀϊϑροϑιῖο ποὴ δἰμε ταυϊδιϊοπίθυδ ἴθ ρδϑϑίοπίρυ8 ἀιαϊ, τι 62 ηἰ: 
δἰἴψιαθ Ἱποῦρυ8. 4υᾶδ σεῖο παιυγαϊϊαπὶ ςοΓρογαπι ἰη Ραϑϑίοηὶ Βα πῃ- Ὁ 
ἰδπίυτ, δὰ υπίγεγσα ἱπογεπιδηΐα δαϑοίρεγε ἀδογειρδηΐδαις γἱάευιαι, 
πὶ δηϊιπαἰ αν σογρογὰ ραγίθϑαις ἰρθοτυπι, αἴσας ρἰδηϊαγωνη δεϊδαι εἴ 
εἰεπιθηϊογαπι δι 1π|}} πποάο. φυᾶγα εἰ οογρυς, φυοὰ Υεγϑδίασ, περ 
ἱπουέμισιια ποὺ ἀφογριπρηΐα δυϑοίρεγε ροϊοϑῖ, ἐχρετς Ἰρϑῦτα εἰ 
Αἰτογαϊϊοπαιῃ 6856 σοπδοιϊδηδητη δοὲ ταἰϊοπὶ!. ραϊδὶ ἱψί τὰν ἐσ ἤΐμξα 3 
4πᾶε ἀϊεία δι, ἰά φυοά ρτίπιυπι οϑὲ οογροόγαπι, ρεγρεῖθυτα εμε εἰ 
ΒΕ406 δοογόβοεγε πέαις ἀθογθβοαγε που δεπεϑοθιθ, ΠΘ486 ἅἰτεγα- 
Ποπῖθιι5 πέφιια ρϑϑϑιοπῖθυδ δα ϊοῖ, οἱ φυϊδρίαιη Πῖϑος φαὼςδ δαπὶ φ0ρ- 
Ῥοϑίϊα οτεάϊε, υἱάδίωτ δυϊεια εἰ γαῖῖο 1651 115 6586 4086 εἰ ἀπολο 
εἰ φυλε ἀρρᾶτγεπι ἴεβϑῖεβ. δε86 εἰϊαιῃ γαϊϊοηὶ, οὔιπδϑ δοϊα Ὠοταΐπο 
ἀε αἰϊ5 εχἰϑεἰπιδιϊοιειη Βδρ δας, εἰ -ἀπίνεγοὶ φαΐ ἀδθοϑ 6986 ρῃηϊδηῖ, 
ἴδπὶ αταθοὶ φυᾶπὶ Βαγραγὶ, ἔρϑυυη ϑαρτοπγατι ἰοςαπι αἰΐα ἐγ αι δεῖ, 
Ῥτορίεγεα φυοά ἱιππιογίαϊε δὰ ἱπιιπογία!α δὲ ἀοοοπμπιοάαϊιμ : ἀ]ὸ 
Ὠδιηῆπε Ἰπο 9 δϑὲ ἱμπηροϑϑιθ 116. δἰ ἰρίταγ φαϊρρίαπι 658 ἀϊνί τι, 
φιειπβάιποίαπι εἰ εδι, δὰ ϑ8πε 4.86 6 Ρτίπα οογροτῦτα δ οἰλιία 
ἀϊοῖα πὶ, ϑὲπα γϑοΐθφιβ δὰπὶ ἀϊοία. δἰπογρὶς δυΐθη ᾿ὸς δἰ ρβὲῖ 
δεθϑυπι τεϑρεοία βαἀεὶ Βυτηᾶπδε βυ[βοϊαπίετ. ἴῃ τοῖο πάρη ιις βγᾶδ- 
ἰογιῖο τειηροτγθ, ρεγ ἐγαάϊδιθ δυσοραϑΐοια πιδιιοῦίατ ροβὶ γί ΠῸ5 
ταυϊδίατη α}10 ρᾷοίο [υ1586 νἱ είωτ, δαὶ ἐπ ἰοῖο υἱτΐπνο ςαθ6]ο, δαὶ ἰὰ 
Φυάνανῃ ρᾶτγιϊαπι 114, υἱφοίωγ δυϊθπι εἰ ἰρϑῦτα πουιθη πό4ὰ6 δὲ μος 
ἰεαρὺϑ ἃΡ ἀπ 48 ἤδος ορίινατ8, απᾶς εἰ πο8 ἀϊοίπιιϑ, ϑυς ςφβδίουδ 
Ἰραάιῖαπι ε886. ποῃ δηΐπι ϑθππαὶ πεφὰς Οἷα, φοἀ ἰπβπίιϊεα. εαϑάεμι ὦ 
ορίπίοπεβ δΔ4 η085 ἀοροάεγε ρυΐᾶγα ορογίδι, φυδρτορίογ χυΐα ρτὶ- 
πιὰ σοτρις ἀϊνογοαπὶ φαΐ άαπι 688 ἃ ἴθγια ἰζτια δᾶγε δίᾳα ες ἃ4ιυᾶ, 
δοιπαγϑιἢ διραγαιῃ ἰοσαη ἀρρε]]ανϑσαμῖ, ἃ ΒΕΙΠΡΕΓ ΟυΓΓΘΏ ἄορ ρετγ- 
Ρεῖΐυο ἰδιπρογε ροϑιία ἂρραϊαἰΐοπα. Απαχαρογαϑ γεγο ἤος ποιπὶβε 
ἀΡαϊτασ οι γαῖα: ργοὸ ἰρῃα δπίπι ἀδίμογεπι ἀϊοῖξ, ρΡαϊεὶ ααΐοτη ἐσ 
ἀϊςι5. δὲ σὰν ἱπιροθοιθι 8. οἷξ πυποτο ρίμγα 6858 δὰ ἤυδς δἰπιρ]οὶλ 
φογροτᾷ ἀϊοαπίαγ. δι ρ]ϊοἷ8. οπὶπι σου ρουὶς πιοίητα δηρὶϊς θυα ε588 
ΠΕο6986 δῖ, δοΪοδ δυΐειη πους ἤοϑο6 81:π|ρ]1ς65 ἀϊοἰιπῃ8 6556, οἶτου- 
ἰαγειη εἰ τοοϊαπι; εἰ Ἀυΐοδ ἀυδ8 ραγίεβ, ππᾶχῃ πᾶ ἃ τιθάϊο, αἰξεγῶα 9 
408 δὰ πιειύίανη ρογριίαγ. : 

. Νοὴ 6586 δυῖοπι αἰΐαμι ἰαϊοπετα οοπυθγοίοπὶ σοι γατίατο, 
δ. οοπιρίυγίθυδ φυϊερίαπι δυΐδετα βάδιη ροϊοθῖ, ργίπιο αυϊάεο 
εχ εο, 4υΐα εἰτουιηῇοχαα Ἰίπεας τγεοΐαπι ὀρροπὶ πιαχίιπθ μοπίπιας. 
οοποᾶνιπι ἐπίῃ δὲ σαγναιπ ΟΠ δοΐατη ἰοῦ 5686 ορροϑίξα δἼρε 
Υἱἀθηϊαγ 564 δἰϊαπι γοςῖο σοπίμμοία δἰιπαϊαα δυιπρία. ΄υλγ οἱ φαὰ 
δὲ σοπέναιία ἰδτίο, ουτὰ πιοίατα τπᾶχίηθ, αυὶ Αἰ δυρεῦ ᾿ΐπδα γεοίδ, 



εοπγογοίοηὶ σοπἔγαυοτ 6866 πόρδ686 δϑξ, αἱ ἰΐ 4ιὶ δηροῖ ]πδὰ γεςϊὰ 
Βυμπῖ, ἱπίογ 8686 ὁρροϑίὶ διῶῖ ΟΡ ἰοοα: δυργὰ δηΐῃ εἰ ἱπίγα αἰζζε- 
τοπῖ Ἰοοὶ αἴφαε οοπίγαγίεϊαϑ δὲ. ἀεῖνάἀε δὶ φυϊδρίδην εἀπάδιη ἀὰ- 
οδὲ τδιίίοπεπι δἰ ἴῃ τεοῖα ᾿ἰπθᾶ εἴ ἰπ εἰγουιβοχα (ἰδὔοπειν οπίτι Ὁ 
ἃ αὰ ὃ εἰ σοπγαγίαμπι 6986 ἀἰςεἰϊ, χυὰ ἃ ὁ δἰ ἃ ρετγείίητ), '8 δῶμ ἰὰ- 
ἰἴοηεπι ἀἰοἰτ, φιὰδ βυρετ ἰΐπεὰ γεςία αἰ: μᾶθς επὶπὶ βηϊᾶ ερὶ, εἰγ- 

4 ουπιῆσχαο δαΐδιῃ οἶγοα εδάδτη ριποίδ ἰπβηϊΐας 6886 ροϑϑυηξ. δίτωϊ- 

κῷ εἰγουΐο ἤυηϊ. δὲ νεγοὸ πεῆὺς δὰ ἰδίϊο εἰγουϊαιῖθ 4πὰ 

Ἷ 

Ἰῖϊον οἱ ἰὼ δοπιοίγοαϊο ὑπο, τοὶαϊ ἃ ς δὰ ἕ εἰ ἃ ὦ δὰ ο. δδὶ δπὶια 
111ὰ 4αδε διρεγ ἀϊαπιεῖσο ἔϊ. δεπιρογ δηΐη ὑπυιαυοάφιε ρετ ἰὶ- 
πεᾶτῃ γεοίδην ἀἰδίαγε ροπίπιϑ. 9: ΠῚ} 6 Γ τ65 8666 Παρ πὶ εἰ δἱ φυὶδ- 
Ρἷδπι εἰγοῦϊο (αοῖο Ἰαϊοπδια δᾶπὶ 4υδλ6 δρογ αἰΐεγο Αἱ δειπὶείγουϊο, 
εἰ σοῃιγατγίαπι ροϑαεγὶὶ ἰαϊοπὶ 4υδα φυρογ αἰΐεγο αι, νοἰαεὶ τοῖο ἴῃ 
εἴγοιϊο δαπὶ φυὰ δΡ ὁ δὰ Κ ἴϊωτ δυρει 9" δεππιϊοιγοιίαπι, εἰ φυὰ ἂν Δ 
δὰ ὁ ρεγρίϊυτ ἰὰ δεπιϊοίγουϊο ἡ, φυοάδὶ εἰ ὅδε δϑυηξ οομγαγίαθ, δὲ 
ὩΟῺ 66 δυπὶ ΟΡ δος ἰπίογ 8686 οσοηίγαγίαο ἰαιίοπει, ὅιὲ δυρεγ ἴοῖο 

ὉΡ ὦ ρεϊίτυτ, 
εἷ οσοπιίγατία εδὲ 4πὰ ἂν ὦ δὰ ὁ ρτοβοεϊϑοϊϊυτ. δὰ ἰάδιπ εῃὶμι εχ 
δοάρπι δὰ δϑὲ τπιοιϊΐο; οοπίγαγία υόγοὸ ἰδιῖο οοπίγασίϊδ δὶ ἰοςοὶ ἀοᾶ- 
ὐϊα: ἃ σοπίγαγίο θηΐῃ δὰ οοπίγαιΐοπι ἰἴαγ. ηαοάϑὶ οἰγου αι τοῖο 
εἰγου γί οϑϑεῖ σοπεγαιία, [γαϑέγα αἰΐογα δϑϑοῖ: δε ἰάθπι επί αὶ ργο-, 
ἔεοιϊο μετ υἱγαϑ4ι6. ργαείεγθα [ἃ φυοὰ νδρραῖωσ, ἃ θοῦ π486 διβπῸ 
ἀποδρογὶῖ, δ4 οπιπίω δε  θγ δοσθάίεγε οοπέγαγα ἰοοὰ πθοῦ8δ6 δϑ. 
δαῃὶ δυΐοιῃ ἰοςὶ σοπίγαιϊοἐδίοϑ ϑυρτα οἱ ἰηΐγα, δηΐδ εἰ γεῖγο, ἀθχίγυπι 
εἴ δἰπἰϑἔγαπν. ἰαϊϊου Ὑ6ΓῸ σοπέγαγίδιδεθϑ ρὸσ Ἰοσογιιη δππὶ σοπίγα- 

30 τἱθίδιθϑδ. δὶ ἰξίξαγ δθαμδὶία δϑβθηῖ, πποῖι9 ἱρφογαιη πη δδδοῖ; 8ὶ Αἰ δ Γ 
ΔΙτδγυ δϑυρογαγεῖ, αἰτοῦ ργοίδοϊο ποῦ δϑδϑῖ. φαυσθ δὶ υἴγαιθ 68- 
Φευὲ, [γωδῖγα ϑ8η6 σοΓρ8 αἰΐογασι δοϑδῖ, δα ΠΟῺ δΌ 168 τποίτπι: 
σιωῖγα δμΐπι οα]σθαπι δ αἰοίμιις 6886 οἱ 888 ποι δι. δἱ 

ὁ ἀετε εἰ παῖωγα ἰδ! ργογϑαϑ ἰαοϊαπε [γαρῖγα. συϑγαπι αδὶ δες δαιὶς 
δυλοσδογιηῖ, ἀδ γα! σοπδί ἀογειθαϑ οροτίεϊ, 

5. Αἴφὺθ ργΐπο ςοπϑἀδγαπάυμς δῖ υἴγτιπι δῖ σογραϑ 4υὶρ ρίαπι 
ἰπβηϊτυτα, αἱ σοπιρίυγοα ἀπιϊφαοταπι ραϊαγυπῖ, ἃη ἰᾷ ἰροῖτι ἀπυι 
4υϊὰ οἷξ δογαπι 4086 βετὶ πεφῃπευηῖϊ: ἤοο δηΐμα ὧπ {0 Ἰποάο Γαδ 
468ε Βδβθεαῖ, ποῦ ρδίυμι 56 ἰοἴπμι δὰ ναί ται σοπ οπιρ] αἰοποτα 
αἰΐφας Γοΐεγι. οἰθπα ἤος ἴογε σοπίγαιϊεϊδιπιι οἰπηΐινη ἢἶδος, αὶ 
ἂε ᾿ὑδῖυτα ἰοῖα αἰἰφυϊὰ ἀἰχογαηὶ, ργιποίρίιπ εἰ [αἷς δὲ βετγὶ δῶπε ρο- 
τεοῖ, οἱ φιϊάδιη δὲ ραγνὰβ δχίἴα ἃ υδεϊίαϊε αι μίδοα 4πϊ Ἔχογθίϊαυθ- 

10 τπιοῖ, δἱ ἰοπρε ργοργοι απίατ, ἀθοὶθϑ παι ἴα ππαῖοτγ. υἱοὶ δὶ φυϊορίαπι 
ταδβηϊτυιάϊπειη αἰϊᾳαδιη πιϊππαπὶ ἀΐχογίς 6866: ᾿ς δπΐιῃ πιϊπίμηα 
ταδρηϊτιήϊνα ἰπιγοάαςία, τοαχίπιᾶ9 γαγῖθη τηδι οιθδιϊσαγαπι υἱΐχας 
ἀϊππονεθῖς. αἴφυς αΐιϑ οαιιϑὰ δεῖ, ρτίποὶρίηπι νἱ χπαῖα9 φυᾶπι πιὰ- 
δπϊταάϊπε 6686. ἰοοῖτοο φϑοὰ ἴῃ ργιποὶρίο ραινυπι δὲ, ἰὰ ἴῃ ἔπε 
γνδἱἀδ τολβπῦτα οἰπεγρεῖ. ἱπῆπίϊανα δυΐδπὶ οἰ ργίποὶριὶ υἱν δὲ φαδη- 
εἰξαιὶ5 πιαχίπιανι Βαροῖ, ἀθαγθ ποῃ δϑὲ βθβιυγάμπι πεαιι8 βργεη τοῦ 
ταϊομειι, δαχοίγαθίϊοαν ἀϊοεεπαπι 6586 ἐχ ἰηδβη 1 ροϑίίοης, δἱ 
αυϊδρίατα δυιαρβεγῖὶ ἰηβηίϊαπι σογρὰ8 ἱπ γαϊΐοπα γόγυῖῃ φυοάρίαπι 
6686. αιιᾶτῃ ΟΡ ΓΕΠΊ ἃ ρεϊποὶρίο γερεϊεμίεϑ ἀ8 'ρδὸ ἀϊσαπιις οροτίεϊ. 
ὍΓΤΩΠΘ ἰἴδαυ6 ςοΓρυδ διι διιπρίεχ δαὶ σοιηροριξατι 6986 πδοθ886 6δϑῖ. 
ἄπατε εἴ ἱπβπἰ ταν ἰρϑυπα δὶ δίνρίεχ ἃπὶ οοπιροδίϊοιη δ. δἰᾳηὶ 

τὸ ραϊεῖ, δὶ δἰπιρ] οἷα δἰπε βπὶία, σοιπροβίϊαπι πϑοθεβᾶγὶο βυϊζιπὶ 6886. 
4ποά επίνη εχ πο] εἰτιάϊης Ἀπὶεῖν ἃς Ἰπαρηϊμμἀϊπθ οοπεξαῖ, ἰ( εἰ γπ0}- 
τα ἀϊης εἰ πιαρπίτυάίπα δεῖ βηϊσυμα: Ἰδρίτι δμΐπι ογὶξ υδπία δυπὶ 
δα εχ ηυΐρυδ οοπιροπίξιν αἰφαθ οοποϑίδε. γεβίδὲ ἰρίτατ υἱάθγε μέγωπι 
δὰτα Ρ] οἴυπι αυϊρ ρίαν οογρογιπῃ ἰ ηϊξμη πιαρηϊτπάϊπα 686 ροδοϊῖ, 
δῇ δος βειὶ πεφίδας. δίψης ργίυβ ἤοο ἀθ ρῥγῖιπο σόγρογε γὙἱϑὸ ἃς 
Ῥετγῖγαοιαϊο, ἀδ γε] αι ἀείινοθρθ ςοπϑίἀεγεπιιδ. σογρὰϑ8 ἰφίτυγ φυοὰ 
ψογδαίυγ, πεοοοϑαγιο οἴπας βυϊτὰπὶ 6686 εχ ᾿ῖδοα ραίθγε ροῖεϑε. πϑτὶ 
οἱ σογρυϑ8 φυοΐ νεγϑαϊοτ, εδὲ ἱπβηϊίαπι, ἴῃ πηϊΐας δγοπὶ οἴ γϑοῖδα [1- 

30 Ὧ686, 4086 6 πηθ 610 ργοίϊγαπυπίωγ. ἱπβαϊϊανοτα δα ΐδια ἱπξογν!]υιη 
Πηοαπ6 ἱπβηϊϊαπι εδὲ. αἰᾳας ἱπίδγυδι πὶ ̓ ἱπθᾶσυμη 4 ἀΐςο, εχίγα 
ηιιοα πυ]]ὰ τπαρηἰτι 40 ἔδυ βρη ἰἰπθῶθ δα ταὶ ροῖδδῖ, ἤος ἰρίτιγ ἱπ- 
τλῖυμα 6886 ὩΘο6686 6ϑὲ: βηϊϊαγυιϊῃ ϑπΐπὶ ἐπιθγυδ!]υνη δειηροῦ πηϊειπι 

272 οτὴξ. βετὶ ργδοίδγεα ροϊδϑϊ υΣ 60 πιδῖυδ δΘΊΠΡΟΓ δηπιαῖῃγ 4ιοὰ ἀά- 
ἴαμι οδὶ, ὅμπαγε ϑβίίθιη γαϊΐο θϑὶ εἰ ἐε ὁραῖο, φυδιηδάπιοάππι πα- 
τασττῖι ἐχ 60 ἀἰείπιι5 ἱπβηϊαιπα, αιΐία τπαχίπιμδ ποι. ε9ὲ. δἱ ἰριῖογ 
Βετὶ μῆγ ον πὲ ἰπ ἰπβηῖο ἱγαπϑιςυ9 Βαϊ, αἰ 81 ςϑδἰυτη 511 ἰῃ βπιἔτπη, 
ἱπξογυαίΐυπι εἰϊαπι ἴῃ Βηἰξτιτι 6826 πδοθ886 δεῖ, βεγὶ ποὴ ροῖεδξ υἱ ἱρ- 
δάπι οδαίμαι γεγδοίαγ, δὲ υθγϑαιῖ σδαἰιμη υλάεπιυδ, γαιομθαια ἰάια 

ΒῈ ΟΛΕΒΟῚ. ; 145 

ἀεβοὶ τἴπιτι9 σοπυεσγοίονοιι ςούροτίϑ το σεν οαἱπορίαπι εδ86. “ργδθ- 
ἴεγθα δὶ ἃ βηϊδο ᾿ειηρογα βηίταπι ᾿δπιραϑ ἀρϑεμ]οτῖϑ, εἰϊδπν το  φυυσα 
Βπίταπι 6586 ρυϊηοϊριοπιφυς ἤαρεγα πεοεῦ86 εϑὲ. δὶ ἰδπιρὰδ δυΐθια 
Δι Βυ]αιἰονἷ ρτϊποϊρίπει. Βαρδῖ, εἰΐαπι τηομοινἷθ ῥτϊποϊρίατα εϑί. 
ἥνοῖς Ρηπεῖριαπ εἰ τηθρτ ἀἰη1δ εἰαϑ οὐῖξ, ΦΌρεΓ χυὰ ἀπ] ατῖο 
αἷς δαάδιη δὶ εἰ ἰῃ οδίενίο γαῖίο. δἷξ ἰίαψπς ὦ ὦ δ ἴμνϑὰ αἰΐθγα εχ 

Ῥασὶε ἱπβιϊῖα, φυΐα ἰρϑάτη εὶς; δἰ ταγδὺβ ]ὰ Ἰηβηία Ὀϊγαηιε εχ 
Ραγὶο εἰ 6. οἱ ἰκίτωσ ἂρ α σεπῖγο οἰγοαίαπι ἔπεα α δ᾽ ς ἀεϑογίθαι, ἱὲ- 
πεῶνῃ δεοὰπϑ ἐ ἐ, ἴῃ ογθθιη αἰϊφαδηάο ἰαῖο βπίϊο ἱπ' επιροτθ οτίξ. 
τοίυπι δηΐπὶ ἰδαιρι8 400 -“νεγϑαΐαπι εὐἴ οδοίυμι, βηϊζυπι 66ὲ; οἱ ἰὰ 
Ἔγβο ἰδαιρυδ Βπίϊυπι εϑῖ, φυφά εϑὲ δρἰαῖυχι, ἴῃ 4πο δεοδῃᾶ Ἰίπθα [δ- 
τερδίασ. εὐὶς ἰρίίυτ ῥγιποὶρίανη φιοάάδιι, 40 ρτγίπιαπι α ὁ ἐς [πε 
“ ὁ ἰϊπεαπι ϑεουΐξ. δὲ 6686 πὸπ ροίδϑξ. ποὴ Ἔγβο ἢεγὶ Ροΐεϑὲ υἱ ἰη- 
Βηϊξοιη τογβεῖυγ; 4ιαγα ΠΈ4Ὸπ6 πηαπάα8, εἰ ἱπβηϊαδ εὐϑ6ῖ. Ρτγδείεγεα 
εχ Μἰδ διΐδιπ ραῖεὶ βεγὶ ποῦ ροϑϑὲ αἱ ἰῃβπίτωσο ποῖα οἷς δρίταίαπι. 
δὶς εὐἴπι ᾿ιηθα ὦ, δε Ρτορίογ ὦ ̓ ΐηθαιι δγαΐωγ, βηϊία ἱπαυααν Ρτορ- 
ἴεγ βηϊϊαιη. δίμπα! ἰρίταγ ὦ Ἰἰπδα ἃ ὁ οἱ ὁ ἃ ἃ ΚΕ ΦΕ ἀπ ἴοτα 
Ὠδοε886 6δὲ: 4υδηίαμπι δηλ Αἰξογία 8 ἀἰἴογα οσουρδθὶξ, ἰαπίυπι 1115 
εἴ αἰϊογα ΟΟου ΑΒ. δὶ ρίαν διῶ ρθ86 ἴῃ σοπέγατίαμι πουθαηΐωγ, οἰ 
ΔΡδοϊνευΐιγ, διπ ἃ] ἴαγα ρτορο χπδπθηΐθιη αἰίδγαηι του δαΐωσ, ἑαγάϊα, 
οἱ τποάο εαάεπι φυοὰ ρτορε ἰἰΐαπι ᾿πουείαγ ςοἰθξαιϊθ ἔεγαῖιγ υδ- 
ται [Πὰἀ δδὶ τπδηϊ[δδίαπι, βετὶ πο ρο886 υἕ βυΐτο ἰπ ἰριπροτε αηΐο- 
4υ8πὶ ἐγαπδεδὶ ἱπ ἰπβπίζωτα. ἐγαηϑίθὶς προ ἰδ Ἰδωροτα ἰωβηῖτο: μ96 
ἐπΐα εξ ἀεμηουδίγαίμπι ῥυίῃα ἵπ ἰδ 4ιδὲ 46 "μοῖα ϑαπὶ ραζ- 
ἐγδοίδια πΐ8}} δυΐδπι ἱπέδγδεῖ, ππὶϊα ΡΓΟΡΕ ἱηβηΐξδηι δγδϊωγ, ἂπ ἰπ- 

{ 

20 

30 

Βαηϊϊα ργορε βινδαιπι : πᾶσα οὰπι Βᾶθο ρσορὲ ἐἰϊΐαχι πιουοίασ, εἰ {14 ὃ 
ΡΕΡ ἤδης ἱγαπεῖγε υἱάδιιν, διπηι τοῦ δὲ δἱ σπουδαῖα δἱ βἷ "οὴ πιὸ- 
τδαΐασ. υεγυωι δὶ που θϑῃΐογ ἅπ)θ86, οἰϊα 8 ΔΦΟΪν πίυγ; φυϑησυδσῃ 
δἰ ΜΒ ργομῖθεὶ εαπὶ ἱπίθγάμν 486 ργορα φυϊδϑοθηΐθαι τηουδίωγ, 
οἰκίαι φαδιη δα 4ι8ὲ ἔεγίαγ οοηῖγα, ἔγαηϑῖγον δὶ φηϊδρίατι δὰ 4υΐ- 
ἄδμι δε οοπῖγα πιουδηίῃγ, υἰγῶδαας ἰεδιτὶ ἰαγάς ροδυοτιῖ, δᾶπι 

ὕεγο 4086 ργορθ φυϊεϑεεθηΐοπι ππουδίωγ, τουἱξο οαἰογίας 116 [ογτ. 
ΒΌ] απ ἰρίτας ταϊίοπὶ ργούμιιθ ἱπιρθάϊππθηΐυσῃ αἰζεγεῖαγ, αἱ Ῥγορα 
υϊεϑεσηίειη ἀἸΐεγα ππουδδίυγ, οσ βογὶ ροϑϑὶξ αἴ ὦ, δἷ ργορς ὁ ἴε 
πααπὶ πιούεαϊαγ, τποϊϊοποιῃ εἰ ἰρϑατα 9 ειπίεπι, ἰατάϊῃ5 ἐγαηϑεδξ, 
νυ ἀϊχίνηυς. 91 ἰφίξασ ἰὰ ἐν ηΐτιπι οδὲ ἔδηρυς απὸ βπίϊα ϑυβὶεῃϑ 
τποΐαμη ἀΡ8ο] νυ τ, εἰμι ἰὰ φῃο ἰηβηίϊα βηΐίδπι ἰγδηϑῖνὶς, ἰπβυϊτυχα 
ἐδ56 Ραγὶ γαϊϊοῃα ἤθοθδδε δῖ. υἱ ἰῃβπίγατη αγξο δὲῖ πποΐαχι, πιϊπῖπιθ 
Βετγὶ ροϊεϑδε. Ὡᾶπὶ ἰειπρῃ αὶ ἰηβηίϊτιπι πεςεϑ86 6ϑῖ, ϑίϊδτη 81 ρθῦ 
ταϊα μη απ ζαδεὶξ τποΐαπι. ὧὲ ςδϑππι ἔδαρογα βηλτο νυδγϑαῖαγ ἰοΐϊαπι- 
46 ἔεγίαγ ἰπ ογθειῃ. φύγε ἰοΐαπι ἐὰπὶ ἰγαπδὶξ οἰγεαπιίεγεη ίδπε 
4086 εϑὶ ἱπῖπα, σοὺ ὦ ὁ ἐλμκίι, ἱπιροδϑῖ μι}: 6 εδὲ ἐγζο ἰὰ ἱπβπίξιωσι 
6586, 4υοά δυθὶῖ οοπνεγθίομειῃ, ργαεῦεγεα τ 6556 ποὴ ροϊεδὶ ἰἰποὰ 
ἱπβηϊϊὰ εχ δε ραγὶε 4ιιὰ βωὶδ εϑῖ, υἱδὶ δά Ἰοπρίτα ἀίπεπι μη 6 οαγογεῖ, 
δἷς εἴ δϑῃρενβοιοϑ ἱπβπιϊα εδδεὲ ποὺ ροῖδβὶ εχ δὰ ρασίβ 4π βῃΐδ. ζῃπὶ 
σεγο [ιδγὶξ ἐθιταϊ μαῖα, πολ] εχ ραγίδ εδὲ ἱπβηΐια. φυδάγαϊωπι εἰμὶ 
δυῖϊ οἰγοι απ δοὶ δρἤδογαιι ἰῃ βηἰΐαπι 6886 πο ἀϊχαογὶδ, φαδπιδάνηο- 
ἄἀυπι πό4αε ᾿ϊπεᾶπι υἱρεάδί μι. δὲ ἱρίϊπγ πεχαε δρῆδεγα πδυε οἶγ- 
οαϊυ8 πεαυς φυδάγαϊιπι εἐδὲ ἱπβηίίαπι, δίας δὶ οἰγοι δ ὩῸΠ 6ϑὲ, 
φοπνθγδίο ποὴ εγὶδ, εἰ δὶ ἰῃβηΐξιιδ πὸπ ἐδῖ, ᾿πβηϊΐα που δγίτ; δἱ ρθε 
οἴγοα]εδ τπβολον; ὨΟἢ δ9ῖ, υθγϑαυὶ ςογρΡῸϑ ἰηβπίζαπι ποῖ ροϊεδὶ. ργδα- 
ἴεγεᾶ δὶ ὦ διῖ σῳπίγωιπ, κα ἡ γεγο δὶϊ ἱπβπὶϊα, εἰ 6 εἷϊ ἐγεοῖα δὰ γεοῖοϑ 
ἀπρα]οϑ ἰω βηίζα, εἴ ἰμϑαρεγ ἰπβηΐτα οἷς ς᾽ αἱ φαλῖοηϑ πιοΐοπι, παπῆθδχα 
ἰρϑα α αἱ ἃ ε ἰϊπθα δρϑοϊνοίιγ, 588 βεπιρογ ρεγϊηἀδ αἴᾳφυδ ὦ ὦ ἰϊπϑα 
8626 Βαρερίϊ. δεςαὶ θπὶιν ἰπ ἰρβουπ ραποίο. ποὺ ᾿δγβὸ ἱῃβηίία νοῦ- 
δαῖϊγ. ἰμϑιρεγ δὶ σαϑίαι; δῖ ἱπββιΐυ δἴαυς νδγϑαῖασ, ἰβπίταπὶ 
Βηΐτο τειπρογθ ρεγίγαῃβι διε. 918 δηΐπὶ οδϑίαπι αυϊάοπι, φαοὰ Ἰπαπεῖ, 
ἱπβπίϊανη, τὰ ἀαξειη χιοά ἰπ πος πιονεῖαγ, ἀεατα]6. χυδγα δὶ υϑγβᾶ- 
ἴυϊη μους, οὐϊη δἰῖ ἴῃ βπίτανο, δααυαὶθ ἰδὲ ἰακηϊειαι τοῆρογα ἤπίϊο 
ἰγδηϑιρῖς. δὲ ος 6686 ἱπιροϑϑίριϊ]α ἀϊςεβαῖαγ, δἰαυὶ ἀΐοεγε σοηῖγα 273 
εἰἴΐδιη ᾿ἰσοῖ. οὐτῃ Ἀπίτυπι δἰῖ ἰὰ τεπιρὺδ ἰπ 4πὸ εοὶ υθγϑαῖασι, τπᾶρῃῖ- 
τιαἀίπειη φυοαιε βμιίληι, 6886 πδοθδϑε 6δὲ δᾶπι αιὰπι σοπν δγϑίοηα 
ἐγαπϑῖνῖς, αἵ δευα]8 μἰδἱ ςοπυθγϑθίοπϑ ἱγαπϑινεϊ: δὲ ἱρδαπι ἜγρῸ οδοϊααι 
βηΐϊανμ 6οῖ. σογρὰδ ἰρίταγ ἰά χφυοὰ νογϑαῖωτ, ἐχίτα Ὡοἢ νδοάᾶγοπες ἰη- 
Βμΐξυπι 6486, Ξεὰ βιυιεῖα μάθθνο, εχ μῖβος χυδο ἴαμι ἀἰϊχίτουδ ρατυΐξ, 

6. Αξ νεγο πεᾷῃε ἰὰ φυοὰ ε τηδάϊο πεηὰε ἰὰ φιοά δὰ τωεάίππι 
. ἔογῖαν, ἸῃΒπιεοποπι δ δὶς, ἰαομδα επῖπι δᾶ φαΐριιδ δανϑατη ἐἴπ|Γ 
αἴας ἀδογϑαπι, ςοπ για 6186 οοῃείδῖ, οομίγασγίι δυΐδαι οοπίχαγία 

τ 
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10 ἴοσα ρεδιηδαγ. δἴσχτια οοπίγατίουτιπι οἱ δἰίογατα ἀθβηϊξατι εεξ, αἶτε- 
τῶιι αθοχας ἀεβηίξατη οτὶξ. τπδάϊυπι γεγο εοὶ ἀεβηϊζοπι: πῶπὶ δἱ 
Ὀδάενϊε ἀδούδατα ἐδγαῖον 1ἃ χαρά δῈΡ οπιιῖραϑ οοἸϊοςαίοτ, Βοτ πο 
Ῥοϊεοϊ οἱ πἰῖγα πιεάϊαπι ἰρϑαπι ργοβτεάϊδῖατ. δατα ἰρίτατ ταϑάϊωπι 
εἰς ἀοβηίϊξατα, εἴασα δαρεγατα ἰοοῦπι ἀφβηπίϊζιτη δεθ6 πδοθβ8ε δϑῖ. 
φαοάεὶ Ιοςα δῃπὶ ἀσβηΐξα αἴαπε βαϊϊα, σογρογα χθοσαε εττιπὶ Βηϊϊα. 
Ῥγδείεγεα οἱ ϑαρεγιδ ἂς ἱπίδγις ἰοοὺ8 εοἱ ἀεβηίζαρ, εἰΐαπι ὰ φαοά 
δοὶ ἰηῖεν ἤδες, ἀοβηϊξοτι 6886 Ὡδοθδδδ δϑὶ: τιᾶτα δὶ ἀεβηϊζυπι ποῦ 
εδὶ, πιοίω ἰπβυΐτι9 ἀτίε ργοξεςῖο. Βοος δηΐεπι ἱπιροϑϑίιϊς 6886 ἀπέϑα 
ἀειοοπειγαυίπιοϑ. ἀπο πιεάϊαπι ἴρϑῆτα εδὲ ἀεβηϊτπι. 4παγα δὲ ἰὰ 
ξοτρυδ ἀεβπίϊαπι εεῖ, ααοά ἱπ μου 6ϑὲ δυὲ ἴογθ ροῖΐεδϑε. δὲ ἰά οοτ- 

εὖ Ῥὺ5 ηποὰ ϑατϑηπι οἱ ἀδογθωπι ἔογίασ, ἰὼ μος ἔοτα ροῖεβὶ: ἀἰϊαὰ 
φηΐπι ὁ τπεάϊο, δὰ δὰ τιεάϊιτα ἔθτί δααρε παΐατα ροίθδῖ. εχ Ηὶ8 
ἰφίϊταν ραϊεὶ σοτρῃϑ ἱπβηϊξιπι ἰῃ ταοηθ τοττῖι 6886 πο ρο886. δὲ 
ἱπδορετ οἱ ροπάτ3 ποη εἷξ ἱπβηΐξαπι, τς Ποττιπὶ φαϊάοπι ςοτροστιπὶ 
Ἐπ] πππὶ ἱπβηἰταπι 6686 ροΐεσδξ, ἱπῆπῖ πη σαθ ςογρογὶϑ ροπάπϑ ἰπβ- 
πἰταπι 6866 ἤδοθϑδὲ δὲ, δαάδπι ἐπογίε γδῖῖο οἵ ἀβ ξσοόγρουα ἰδνὶ: ἤδῖὶ 
εἷ εεἴ χτανίξως ἱπβεϊϊα, ἐσὲ εἰ Ἰευτῖδο ᾿πβηΐία, οἱ [ἢ 6δὲ ἰπβπίξατ, σαοά 
ΦΌΡΕΓ οπιπία επιϊπεῖ. φηοὰ χυΐάεπι δχ ᾿ΐϑοθ ραΐεγε ροϊδοϊ, δἰϊ 
δῆτ βηϊζαπι, ἴσας δοπιδῖατ ἰη πίταια φαϊάδιη οογρι αὶ ὁ, ροπάι9 

30 καΐειη ἱροίπθ δ. δ ἰπβπιϊο ἱξίϊατ πιαρτιίτα ἀο βηϊτα δπΐεγαϊωγ ὁ εἰ, 
δἴαπα ροπάτϑ ἱρϑίῃϑ δἱξ 6. ἴρϑαπι ἱρίταις ὦ ροπάτβ τηἰπυϑ δγὶξ ρου- 
ἄετε ὁ : πιϊποτὶ5 δαὶπι τπαρτι τα ἀϊηϊ8 ροη ἀπ5 ταΐπτι8 δϑὲ, πιΐημϑ ἰϊδαις 

2 Ῥοπάπϑ τηδῖτι5 πιδηδυγεῖ ὨΌπιδΓΟ δἰΐίχηο ταροϊίτιπι. ἰξα]ις πὶ τοΐπιι8 
8686 Παβεῖ δὰ πιαΐῖτιο, τα ὁ ἄ δεϑεὲ μαβρεὶ δά ὁ “ιπαρπιτι ἀϊποπι. βεογὶ 
επἰπι ροϊεεὶ αἰ φαδπίαυΐδ δΔΌ ἱπβπίϊα δυεγαϊαγ. δἰ ἰρίτατ τυαρτϊτυάϊ-, 
π68 δἰ τν ϊτυ ἀΐποῖι τδοπητα δι Βοτπὶ σαπὶ ροπάογίθη9, εἴ πιϊποϑ Ροη- 
ἀπ9 τιϊποτίϑ εδὲ τηδκηϊτιάἀϊπίθ, Ἰπαἰπ 8 οἴλατη τααρηΐτα ἀἰηΐ5 Ἔτὶϊ πιδιοσίϑ, 
δεχαλὶα Ἔγζο Ἀπίϊὶ ροῃάπὸ ετὶξ ἃς ᾿πβηϊεὶ. δὲ πιαϊοτίϑ ὑγαδῖθγει σοτγ- 
Ῥοτίε πιδίῃϑ οδὲ ροῃάυϑ, ἰρϑίιι5 ὁ αἱ ροπάπϑ πιαΐῃιϑ ογῖξ ροπάδγε οου- 
[οτῶ δ. παάτε βπίτὶ ρου άπ τλδῖαϑ δγίξ ροπάετγε ἱπβπιιὶ. ἱπδεαυα- 
ἵππι οἰΐαπι τααρτιϊ τι ἀϊπηπι ἰάοτα (αοτῖξ ροπάπο: βηϊϊαπι δπὶπι ἃς ἴηΒ- 

10. τολξτιτα ἱπαραπδίῖα 6886 σοπεῖαῖ, πἰ 1} δυΐοπι ἰπξεγαδῖ, οοταπιθηϑηγα- 
Βιϊ6 ἴρϑα ρομάδγα δὴ ἱποοιαπιθπϑαιγωδιϊϊα οἰπῖ, δἴεπῖπι δδάθπι δας 
ταιῖΐο, δἱ ἱποοταταθηδητγωβ Πα δῖ, υϑἰαιὶ δἱ 6 ροπ 5 πιδπϑαγαπϑ Ὁ 
Ῥοπάπ9 εν τερεϊταπι ἐχϑυρεγεῖ. ὑδπὶ δὶ ἴγεδ ἰοῖδε τπδρυϊταίηο8 ὁ 
αἰ »απιδιίατ, ροπάτιν ἱρϑαγαπι πιαῖτιϑ οτὶϊ ροπάεγε σ. χῦδγα ἰ 6πὶ 
ευθηϊθὶ ἱτηροϑϑῖθι]6. ῥγδεῖογοα βετὶ ροῖεϑὲ δ σοπιπιθηϑαγαθ 6 
ἦρεδ ϑυπιαπίιτγ. ὨΪΉϊΪ δπίτα ἱπίεσγεθξ, ἃ ροπάδγε δὴ ἃ ταδριιϊτιάϊπε 
ἰπεἶππι βδῖ. συδὶας οἱ 6 ροπάπβ σουππιθηϑαγαθῖ]ε ϑαπιαίυγ ροηάετὶ 
οι ἃῖχψαε ΔΒ ἱπίεἶῖο οδ τααρηίταάο ἀαεγδίατ ΄υδς μαρεῖ ὁ βόπήμε, {7} 
ὃ ἀ, ἀεὶπάε ΔΙ]αῖα (μετίς αἰΐα τπαρπϊταάο, ςεαὰ ὁ ,ὶ δά χικπὶ ἴα ὁ 

20 τηδρτϊϊπάο 86 μδρεὶ πὶ ροπάπϑ 96 βαθεῖ δὰ ροπάι9. βογὶ επίπι ρο- 
δῖ οἱ δἱ πιδρτιίπιἀο ὦ ὁ δἷὲ ἱπβηΐία, χφαδπίωυϊθ δῇ δὰ πιδρηϊτιὰο 
δυΐζετγαῖαγ. [ἰδ δπὶπι δι Ε19, ἴάπιὶ πιδρτιϊτυ ἀΐπ65 Ζιαπὶ ροπάεγα ἰηΐεσ 
8686 (ΟΠ Πι ΘΒ ΔΒ] δγιπε, δὲ γεγο ΠΝ] δὰ ἀεπιοηβεγατίομοπι τὰ - 
[ετὲ, εἶτα} 15 ̓ρθὰ τι βτιϊτι ἀο ροπάουῖδ ἀπ ἀϊϑϑί πη} Π18 δὲς: ϑθτιρ ον απὶπι 
Δεαδ 9 σοτρόγα ροπάετίς πιαρηϊτπάϊηΐ8 ὁ αἱ ροπάετὶ φαοϊφαοὶ Δ 
ἰῃβπίῖο ϑίπιογε δαὶ δυΐεγεπάο δὴῖ δβάϊεπάο ]Ἰἰοθῖ, χααγε ραϊεὶ 
Ἐπ ἰς χσῦαε ἀϊχίπιαβ, ςογροτίβ ἱπβσὶτὶ ροπάπϑ βαϊξαπι ποτ ε8λ6. εὐἰϊ 
ἰξῖαιγ ἰηβηΐξαπι. βαμ τὴ νὰ 4886 Ὡοη ροϊαϑβὲ, π6ς ἱηβηίξαπι απίο- 
ἐασα ἵπ ταῖοπ8 Ταγπτα ΠΟΓΡῸΒ δἰΐαπι 6.45 μοϊεϑῇ. αἴσαι Ροπάπϑ ἰη- 
πίϊητη χυϊά ἴῃ τδιϊοπς τδιγιν εσ86 ΠῚ ΡΟ886, ΕΧ ᾿ἶϑοα ραΐεγε ρο- 

τοδξ. 51 επίπι ἰδητῖπι ΡΟ ἀὉ9 Ρ6Γ ἰδπῖιπι δρδῖίτιπι πος ἴῃ ἔοι ροτο 
τποῖπ οἰεἴασ, Ἰαπίατη δὲ ἱηστροῦ ἱπ τπΐποτα δ8πὸ ππουθρὶξιτ. δέατιο 

27} ἴδταροτγα γαϊϊοπεπι δἂπὶ ἀπᾶπὶ ΠΑΡοπὶ ροπάετα, σοπὲγδ δ8πη6 μδρε- 
Βαπὲ, νε]αῖὶ οἱ ἀϊπυϊἀϊατα ροπάπϑ μος ἴῃ ἴεπιροτε τηουεῖαγ, ἀπρίατη 
ἰῃ ἀϊππ!ἀϊο Ἀπίυϑος τηουεῖαγ. ργδεΐογεδ ροῃάπβ βπίτυπι οπῖπα βηϊ- 
ἴπη ΦρΑΠΌτι βηϊτο φαοάδηι ἰη Ἰϑιηροτγα ἰγαποὶξ. φὰς οαπὶ ἰΐδ 9ΐπε, 
δἰ φιοάρίατι ροπάτο οἷὲ ἱπβπίταπι, πιονδαῖατ ἰρϑππιὶ δὲ πον τπουθᾶ- 
ἴαγ πεοῦθϑα δδὲ. πιουδαῖονῦ οπίπι ποθ 596 δϑῖ, 400 Ἰαπίαπι εὲ ηθδη- 
ἴπτι βηϊξατι; εἴ ᾿πϑπροῦ ὩῸΠ ἹπουθδῖαΓ ΓΌΓΘΠ8 Π6᾿6986 6δῖ, 400 6ὁχ- 
ἐεϑϑαπιη ααίάοπι ταϊΐοπα ἴρϑυπι Ἰπουογὶ ορογίεϊ. σοπέγαψτ τηδὶυ8 
ἰῃ πιΐποτε πιουδγί. ταῖϊϊο υετῦο ἱπῆπι πα ϊα ὁδὶ δα βποτι. τειηρο- 
τἷδ διξθτι ταϊπουὶβ οδὲ δὰ τπαῖπϑ ἴευροϑ βπίϊαπι, 564 ἴπ τηΐποΥα β6τῃ- 
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40 ΡΕΓ. ταἰπίπιατα ἀπίθπι ΠΟἢ δϑὲ. πδίπιθ δὶ δϑϑαῖ, πῈ}1188 π}1ὰ δϑβοῖ., 
δυταρίαπι δηΐπτι ἔα 586: φαϊρρίαπι βηΐξιπὶ ταδί ἵπ δϑάθιι γϑῆοπο, 
ἴῃ φπὰ τοϑρεοῖυ ἰοπιροτίς ἰππηϊζιτι δὰ τοΐϊπαϑ δϑϑεξ. ἀπάτα ἃθχαδὶὶ 

ΒῈ ΟΑΛΕΙΡΟ 1. 

ἦπ ἔδιιρογε ΡῈΓ δρδίϊατι δεχηαΐς βοϊξτιπι ας ἱπβηϊϊπτη δ Τας τϑουο- 
τεῖπγ. δὲ βεγὶ ποῦ ροϊεβῖ. αἱ πδοδϑ88 εἴ, εἰ ἰηβηΐϊπιι χαδηϊουζε, 
Βηΐτο ἴᾶπεεπ ᾿δρογε τιουδδζαγ, αἰϊα ἃ οἴϊατα ροπάπϑ βηϊατα ἴα μος 
δοάεπι ρεῖ δρδῃπι βηϊξαπι χαοάάαπι πιονοτί. ἱπαρο δια οὶ οὐζο 
Ροπάπε ἱμβητϊθιτη 6686, δὲ δι πη τον Ἰουϊεωΐοτα. εἰ σογροότὰ οὐξὸ ἰδᾶ- 
πἰπηῃ Ρομάνδ μαρθπιία Ἰουϊίαίοπινς ἰπ ταϊίουθ γογῶπι 6θ86 ποῖ ρο05- 
δας. ρϑιεὶ ἱψίτον σοτραϑ ἰπβηίξηπε ποῦ 6886, εἴ δὶ μος τϑσἄο ςοη- 5 
κεπιρίατο ἀς ἴρϑο ̓ βαὲ ρεῖ γαϊοηθα ρδγεουϊαγεθ, δὲ δὶ πθϊν θα ες 
φοπδιφεγεῖιγ, πο 301|πὶ ΡΕΥ ταϊϊοπεδ δὰ8 ἅπᾶς ἴῃ δεγιπομῖθη9 ἀδ 
ἔδειραν ἃ ΠΟΡ18 δπηξ ἀϊοῖδο. ἀεϊοσγιπὶπαῖππη δοῖ πίστη εἰ Πἴο ἢ 
ος0 ἀα ἰωβηΐξο πηΐνογρα τεῦ ῥτίαν, φιοταοάο οἷξ εἰ συοταοάο βου 
εἰϊ: δεὰ δἴδτη πως δἱΐο κί δ, Ροδὲ πδες δυΐεπι οοπδ ἀδγανάσω 
ἐϑὲ πππὶ ἱπβηϊτιτι ηαϊάοτη τυ γάτα ΘΟΓΡῸδ ποι δἷξ, [απ τατη ἵσαιδα 
οἷς τἰ ρίαγαϑ δἰπὶ οδοὶ, ἰοτοϊαπ επὶτα γῳ φαϊορίατπο ἀμ δίδινετ, 
πἰ μι μια αἱ δίς, χαὶ πο8 οἰγοππάαϊ, ᾿πυπάπα εϑὲ σοπεὔϊπ[αι, εἰς 
εἴ ρ]Ώτεθ αἱϊοβ δοϑα Ἄβεὶοϑ, ρίωγεδ φαϊ ἀδῖα πο, πῸπ ἴωπιθῃ ἰδνπϑος, 
Ρτίθϑ ἀπίδτα πὶ υ γϑα τον ἀδ ἰῃβαιίτο ἀϊ᾿σαπι. 

7. Οἷἴππε ἰΐδαφαε φογρὰδ δαὶ ἱπβηΐξιπι δαῖ δηϊταπι 6966 πξοεθε Ὁ 
εοῖ; εἰ δἱ ἰηβηϊξαπι εἴ, αὐἂξ οἰ απ δος αἰ δϑίτα Πα πὸ ραγεατα εὐρεὶ 
εἰ οἱ ἀϊδεῖπι!ΐππὶ ρατγίϊππι οδὲ, διιξ ἐσ πίε δρθοὶς δῃξ ὃ ἰββαιδι 
οοπϑίατα. ραϊοὶ ἰβιϊατ δὰ ἰῃβηι5 ςομδίατε ποῦ Ρο888, δ χελερίαε 
πΟΡ 5 ρτῖπιδϑ δῃρροδί(ἰ 0068 τηᾶπετα δίπαῖ, δὴ 81 ρΥποὶ τι οῦαδ Βπκὶ ἡ 
εἰπὶ, δρεοὶθθ χποχις δἰπιρ ἰοϊαπι σοτρόττιτι βηϊΐαθ δοθὲ πδοῦϑεο δ. 
εἰδπὶπι δἰπιρ ἰςῖθ χαίάοπι σοτγροτὶς πιοίίο πρὶ ἡὴῃ 6δῖ, δἰτριϊοε 
δυΐειη ταοϊίοπεα βαϊξδο συπὶ: δίσυΐ οτπὸ παίτγαϊ σΟγΡ πα τενο ἸΟΒεῖΣ 
ΒΆΡοΓΟ πϑοοδδθ δδῖ. δὲ σδῦο δὲ ἐιιβηίϊπτα εχ ἰββοϊς τὶς, οἴσω 
φαδθαης ραγτίηε ἱπβυΐξαπι 6656 Ὠδῦθθθ6 6ϑῖ, ἀΐςο δαίθτῃ δέθδ 
γε] ἰβπεπι. δὲ μος οὐδὲ ῃοῦ ροϊϑοῖ: ἀδιποιδίγδτιπι οδὲ δέτε βεδε 
βῳσα ὕθχας ἰενίἐδίθπ ἱπ γαοπθ τεγατη ἱπβηΐϊατι δε86. ργβοίθγοδ 
οὐδ 4ιοαπε ᾿ρϑᾶγωπι τηὰρηἰταίπα ἱπβηΐία οθ86 Ὥδοδεβα δϑὲ; φηδγε 
εἴ τλοῖυϑ οτοπίαπι ἱπβηΐθοϑ 6696. Πος δαΐεπι ἐ686 πεχαϊϊ, εἰ ργων ἡ 
δηρροβίοπδϑ ροδιδτίγητιδ ὙΘγδδ 6.86, εἴ ποῆτις ἰὰ ηποὰ ἄεοτγεαιι 
πδαις ἰά φιοά διγϑαπι ἔδγίος, ἰπ ἰηβπίζατη τπουοτὶ ροδεὶξ. ἱπιροιί- 
Β116 εοἴ ἐπίνα βοτγί ἰὰ φαοά οτγίαπι δῃβθίγε Ὡφὴ ροίεβί, ἴδτωη ἰὼ φαιν 
ἴαϊς δὺϊ φιπηϊταῖς απᾶπι ἵπ πρὶ. ἀϊςο ἀπΐδμι δ Ρδοῖο. εἱ παροι- 
818116 ε88ὲ αἰβυιπι φαϊρρίαιι ἔοτε δαὶ ροᾶαὶς δπὶ ἱπ Ἀεξγρίο ει, εἰ 
Βετὶ φυΐϊσφαδπη Ἀοταπι ἱιπροϑδίθῖ]ς δεῖ. ἱπιροϑϑῖβὴ]α δϑὲ ἐξίταγ ἴσια 
[εττὶ φαϊοψπατα Πὰς 4υο παϊϊττν οοτρὰθ ρεγυδηῖγε ροῖϊεϑῖ συλ έετα 
Ἰαϊίοπεπι. ργδεῖεγδ εἴ εἶ δεἱπποίδ δαπὲ, βοὴ τρΐπῃδ ἰδιπθι ἶδος «αὶ 
εϑῖ εχ οτιπι 9 ἱρτΐϑ, ἱπβηϊτι8 6866 ροῖϊεδξ, δὲ σογρῃϑ δεῖ ἰὰ χυοὰ κα 
οτρηὶ Ἔχ ραγὶε ἀϊπιθαδίοηεπι παρ εῖ. χαατὸ πὶ βοτὶ ροῖεσξ οἰ πἰμα 
φαίΐάεπι εἰπὶ ἀϊ55ι πὶ}, ἀπαπιχιοάσις δαξοτα ἰρϑόγατι οἷς ἰη Βηϊταπιΐ 
Οτοηὶ εὐἰπὶ εχ ραγὶε χυοάσιο ἰηβηϊξαπι 6946 ορογίφε. δὲ ψεγὸ πε- 
48ς ἀϊδοιπιϊ απ ρατεατα ἱπβηϊταπι 6586 ροῖοδξ, ῥγΐποο δαΐπη ἤθη δαὶ 
αἰϊα5 ργβεῖογ ἢοδ πιοῖυδ: Βογύτα, ἱξ τον ἀππαι μαρερῖς. χα ἀεὶ Ἀος 
εοποδάειην, Ἔνυδηΐεϊ ϑᾶπ6 ρταυϊδἴεπι δϑὶ Ἰουϊτδἴοπι Ἰδβαιΐδιο ἴῃ τὰ- 
ἔοπο τοττηῖν 6886. διαὶ ἱπιροδδὶθῖ]ς 6δῖ͵, ἰὰ χαοὰ νογϑαῖασ, Ἰπβυΐμασα 
6866. δοτὶ οπὶπι ηοΠ ροϊεϑὲ τὲ ἰηβηΐτττη ἰρεῖιπι Ὑεγϑεῖαγ : ὨΪΜ}} εαα 
ἱπιογεϑὲ, πος δὴ οδείπτα ἰηβηπίϊτοτη 6686 ἀϊςδῖαγ. δος δαῖΐδτα ἀεπεοι- 
εἰγαἴωπι δϑὲ ἱπῃροϑδὶθ1]6 6986. δ Ὑ6γῸ βετγὶ οὐπίπο ποῦ ροϊεεὶ αἱ 
ἱπβπίτατα διθ δα τποΐωπι. δαϊ Ἔπίπι δεαοῦπάππι ἠδϊαγαπι δὰξ οἱ τοοῖα Ὁ 
οἰεθιϊατ. δίαιιο 9] υνἱ τηουδαῖμῃγ, εϑὲ ἐρϑῖπις εἰΐδιν ϑεοῦπάππι πδίηγατη 
πιοῖτ. θᾶγε εἴ ἰοςῦϑ ργορυίῃϑ δ] δ εσϊ, δὰ φάετη ἰρεῦσα δαδρῖς 
Ὠδῖτιτα ἔδγεῖαγ. αἵ ἢος ἱπιροδνῖθι!ς δοφ οοηϑίδῖ. οτιπῖθο δαῖεπι 
:Βετῖ πο ροδϑε αἴ ἱπιβηίζοτα ἃ Βηΐῖο ραΐϊκετις «αὶ ἴῃ φαϊρρίδιι Ἀτΐταπε 
ἀραῖ, εχ Πίϑ.6 ῥδέεγε ροῖεσξ. οἱξ επίωιν ἱπβπίξαπι χαιάετα α, βπΐται ΖΥ 
δαΐεπι ὦ, εἰ ἰδιηρα ἴῃ 4πὸ βηΐτιπει ταουϊξ ἃς ἱπβηϊττιπι 6ϑὲ τὸ οἴπαι, 
ς. οἱ ἰρὶτὰτ ἴρεαπι ὦ σαἰείασξτιπι εδὲ πὶ ρυΪβαπι ἃ ὦ δαὶ αἰϊαὰ ᾳείρ- 
Ρίαπι ρϑβϑαπι 'π ἴειπροτε 6, δἷξ εἰ ἵρδο ὁ τηΐηπβ, αἴχτιε πιϊπας δε χαδ 
ἐπ ἰδπιρογο πιουδαὶ πιΐπιδ: δῖ ἀαΐοπι δ Δ} ἶρδο (ἰ αἰϊεταῖωση. «ποὰ 
ἰριτυτ ἄ 68: δὰ ὦ, ἰά ἰρδυπι Ὃ δὰ βαϊζαπι αἰϊχψποά ετῖξ, ῥεῖα 2 αἴχοε 

ἴδγαγε ροπδίῃτσ δεσυδῖς χυϊάσπι δεφοὰϊὶ ἰπ Ἰοταροτα δοχάδ!α, τοὶ 
ΠῺδ δπίετη ἰῃ δϑαηδὶ: ταΐηηϑ, δὲ τπδιὺδ᾽ δἴΐδπι τοαῖσϑ, δίχπιε ᾿δηῖσαι 
ἩατανΑνη ταῖϊο βδρίτδθῖῖ φαδπι μαθεῖ τηδῖπϑ δὰ ταΐπηβ. δ πῶ ΐ!ο ετξο “ 
Ὠἰϊο ἩΠ10 ἐπ Ἰδπιροτα πιουεβέϊατ ἱπβηϊζαπι. ταῦθ δπΐσα αἰϊπὰ 

Δεπ82}} ἱπ τεῖηροτε ἃ πιΐποτγε τπουθρίζατ, δὰ φαοὰ Ἰὰ σαοὰ τεξοπει 
δΌΡ[: Βπίξαπι ετἰξ. ἱπβπίζατη εὐἷπὶ δὰ δηϊϊαπι πὸ ταϊϊοπεῦι 
ϑυΡίτε ροῖεϑὲ. αἴ γδῖο πεχαα ἱπβηϊζατη ὉΠ ἴῃ ̓ ετοροσε Δηΐζατω τοο- 



ΒῈ ΘΑΕΡΟΊῚΊ. 

γεδίξ εἷξ επίπι ἱπδηϊξιπι φαίάετωη α, Βηΐξατα γδγὸ ὅ, ἔδυρυο δῃΐδσω 
δ. φίλαν α ἴῃ Ο ἰεροτα παιϊπαϑ ὦ 'ρ80 τωουθθὶξ. δἱὲ 11υἀ Διὶ αἴχαε 
ἤπδι ταϊϊορεπι ὁ ἰοΐατα Βαρεὶ δὰ ,' εδπὶ Βαθεαὶ Ἢ αἀ ἄ: ετξὸ ε 

40 τδουθθὶξ ἰρϑατα ὁ Χ ἰπ ἰδτρογα ο. βηϊζαχο ἐγβῸὸ εἰ ἰῃβηϊίτιπι δεαπαὶΐ 
ἧπ ἰοαρογε Ὁ ογαθυηῖ. αἱ βειῖ ποὺ ροῖεδι: δφῷρρομεβαίυσ δπΐτ 
Ταλϊῃ8 ΤὨΐπογα ἴῃ ἰδΏρΟΙΤΟ δἰΐδγαγε; αἰφὰς ἰειπραδ δυτηρίοτα ἰάετη 
ζλοίεϊ δετωρεγ. σαγε βαϊΐστω εὐ ἱδιηραϑ ἱπ 400 τηουεριῖ. αἱ γεγο 
βετὶ πον ροϊεεϊ υἱ ἰειηροτε ἱπῆπίῖο τωουεδὲ δηὶ πιουξαῖωγ: βθεῖω 
δηΐπι ποη ἔαμει, δοῖϊο δυΐδπι δίφυβ ρδϑϑῖο Βαρβηξ. αἰφεῃὶΐ πο αἱ ἰπ- 
Βοϊϊαπι φαΐάετι Δ ἱπβηϊο αἰϊφαϊὴ ῥαιδίως, βεγὶ ροίοδε. εἷς επίπὶ 
ἴδπι ὦ ἄπαπι ὁ ἱπβαϊίαπι, ς αἱ ἀὐΐειι ἰετωρυ ἱπ 40 ραββαπι εἰ ὁ 
ΔΡ ἀα. ρᾶγο ἰφίτων ἰπβηΐϊδε, χαδς εδὲ 6, φαουΐδπι Ἰοίπιη ὦ ζαϊς 
φασι, ποῖα ΔΕΘΌΔ] ἐεταρογε ρβῆδα εϑὶ ἰάετα. δαρροῃαῖωνγ δηΐτα τηϊοιι: 

30 ἰδίηρογε πιΐπογα τουτί, διὶ 6 πιοϊοτω δ α ἴῃ ἰδωρογε ἀ7, 4φυοὰ 
ἰξίτας εεὶ ἰρδῦτω , «ἀ ς αἰ, ἰὰ δεὲ ἴρδαχι 6 δὰ χαϊρρίαχι βπιΐασα 
ἱρεῖας ὁ. μος ἰφίϊατ Ὁ ὦ ἴῃ ς αἰ ἰδηρογε πποῖῃπι 68ὲ ἤξοεϑδα εξ. 

2 δαρροπδίαγ δηΐμη ΔῸ δοάεπι ἰπ τοδῖουθ ἰεῖαροῦο δίας τλΐποῦς ταδὶ 
ταΐωπενε ρδὲϊ, 4υδ6 υϊάετι ἀϊνίεα δυπὶ ρεγ ἱετηροτὶδ ταβόμεσα. ΒΏ]]Ὸ 
Φῖᾷο ἴδζηροῦε Βηϊϊο Ἰηβηἰϊαπι δ} ἰω βηϊῖο ππουεσὶ ροῖϊδοί. ἴῃ ἰῃβπῖϊο 
εἴξο. εεὰ ἰηβηίϊηπι φυίάετα Ἰεταροθ βθε πὸ βαρεῖ, ἰά δαΐεπι 
υοὰ εοἰ πιοΐστη μαρεῖ. εἱ ἱξίξαγ οπιβο δεῃδίρι]α φογρῃ δοῦν δια 
δηῖ ρδροίνωτι δὺϊ υἰγθη χα Ροϊεμθδσι Ἀδθεῖ, ἱπιροδδιθὶ]ς εδὲ ςοσρι 
ἰπβηϊαπι επί θι]ε 6886. δὲ Ὑεσὸ 406 ζογροζὰ δἴϊδσῃ ϑῃπὶ ἴῃ ἰοςο, 
ομοπῖα βοῃ δι θι 1 δαπὶ ὩΟΏ ἜΓκῸ οΟΥΡῸϑ υἰΐπμι οχίγα Ἵδείηση ἴῃ βηὶ- 
ἴα εὐ. δἱ Ὡς Βηίϊαι ααίάδτη. ποΐϊθτη εγξὸ σογρῶδ ΟἸηπίπο εεξ 

10 δχίτα οἽβεϊασω. πᾶπὶ δὶ ἱπί6]] 1116 δἰῖ, τε ἴῃ ἰοςο: εχῖγα ϑηίτ εἰ 
ἰβίαϑ ἰοςῦτε δἰξηίποαί, ἀπαγὸ δεπδὶθ]ο σοτρας οσῖῖ: 86ηδὶ 1} 6 δαῖθηι 
μη ]]ητα δεδὲ ποῦ ἰη ἰοοο. ]ἰςεῖ εἴξωπι γδιϊοποι αἴϊεσγε τωαρὶδ ἰορίοδβ 
Βιυϊαϑπιοῦξ, πεφις επΐπι τεγραγὶ ροϊεδὲ ἱῃβηϊίωτη, δἱ δἰξ δι πιϊἰοτα 
Ῥαγίΐωκι, χαΐρρε οὔτω ποη 9ἷξ τπβάϊατη ἱπβοῖ!, 1Δ γετὸ φαοὰ γεσρα- 
ἴατ, εἶγοα πιξάϊαπι πιουεαῖον, πε γεοῖδ τουεγὶ: οροσίθθὶξ εηΐτα 
δἰΐααπι ἰδλωΐπτα ἰοΑπίϊατη ε660 Ἰοσῦμι, δὰ χθειβ φῃαρῖς πδίογα θουο- 
Νίϊαγ, ἐξ δἰΐθτι ἰΐεπι ἰδπίστη, δὰ χαθπὶ ργδείεσ πδίωσγαπι [εγείωσ. 
ΡῬγαείοεγεα, εἶνε παΐογα τοοΐοτῃ μαρϑδὲ γεςὶς ρϑγζϑπαϊ δἶνε υἱ τυουεᾶ- 

ξὸ ἴατ, αἴγοφαε τοοὴο πιουθηῖδε νἶγε ἰπβ πίε 6δ6α οροτῖεϊ. υἵγεβ δηΐπὶ 
ἱωβυϊίδς δυηὶ ἰηβοίιι, εἴ ἰπβϊ υἷγος δαπξ ἰπβπιῖαθ. ἀύδγο εἰ ἰὰ 
4:55 ταουεοῖ, ἰπβοϊζαπι 6680 πεοαδϑθ δδῖ. δδὶ διυίΐειη ἴῃ 119 4086 

ταοῖα δυπὶ ἀϊοῖα, τδῦο φυδεάδτη, μὰ ἀειβοιοιγαϊαγ 181} Ἀπὶιο- 
εἴυα ροϊειδδαι ἱπβηίδατα πεας φαίοαυμπε ἱπβηίκοσαπι βηΐξαστα μα- 
Ῥεγα. εἱ ἱφίιαγ ἰά φυοὰ δεςιπάτμι παΐωγαση τβουείον, δἰΐατα ργδείεγ 
πδίαγδαι τοουεγὶ ροϊθοῖ, ἐγαπὶ ἰη βεΐδ ἀθο, ἰὰ ἰπιδτα φηοά εἰς πιο- 
τεῖ εἰ ἰὰ φιοά τηονοίατ. ρτγδείεγεδ φυϊά δε ἰά φαοά ἱπβηϊίαμ ταο- Ὁ 
γεὶῦ Ὡδὰ δἱ ἰρόαμη δε ἰρβῶπι πιουεῖ, διηξποδίαπι δτὶξ. πος δυΐδιω, 
ἀυοπμδπι ρμάοῖο ἱπβηϊϊατα δαΐμοαὶ διθε ροϊδοιῖ δἷπ δἰϊπὰ αουϊρρίδηι 
φεῖ, ἀπο δγπὶ ἱπβηΐ, ἰά ἰθφυδτι χαρά πιονοῖ εἰ ἰά ᾳφυαοά τπονεῖατ, 
ἔοτιβα ροϊονεδφιε ἀϊνεγεα. δὶ Ὀπίυεσδαπι δυΐεια ΠΟῺ δὶξ ςοπιϊθαυως, 

30 δεὰ, υἱ Πειηοοιίίυ ἀϊοὶξ ἃς 1 μευοῖρρηδ, οογροόγα υδοῦο 9εἰπὶ ἀϊδιίῃ.- 
οἴδ, πᾶσι ΟἸππίμπὶ εο86 Ἰβοίυμι πεορδϑε εἴ. δυαῖϊ δπΐπι ᾿χυτὶ ἀϊ- 
δἰϊποῖλ. πδίογαι δοῖἊπι ἰρϑόστιτι ππάτ τη υϊηοὶ 6866, Ῥετὶπάς δίας 

Ζ16 εἱ φαοάχαο εεραγδίαπι δΌτγαιπι διϑεὶ. Ἀοιπιβὰ δαΐεια, τεὶ ἀϊοίπια, 
εὐυάοπι ε686 Ἰηοἴμχμῃ ὨθΟῦδ86 δὶ: 6}0 Ὡδιπῆθε βίερα ἔεγίοσ, δὸ εἰ 
ππΐνογεα ἰδγγα τπουοῖωγ: οἱ ἰοίπδ ἱβηὶβ δίφυϑ δοϊ μι} }]ὰ δππάεμ δὰ 
Ἰοςῦχα ογαηΐατ. αιαγα. δὶ οαποία ροπάυε ΒΑΡ δας, πο] ΐατα οογρος 
ἰετα εἰπιρὶϊοϊ τεσ δεῖς δἱ ουποὶα δυπὲ ἰουΐα, πα θαι ογίὶ ραγίοθρϑ 
ἐταυϊιαῖῖα. ρυροίεγδα δἱ ρομάν Βαρεηῖ γεὶ ἰευϊξδξοχα, δαὶ υ]εἰηρθοτω 
φαϊὰ ποϊνεγεὶ δοὶ τοϑάϊατα εἶς. δὸς δυΐεπὶ Ἔό96 πεαυϊ!, φαὶρρα οὕχα 
δῖ ἰο Βηϊαπι. οἴπμπῖῃο δαϊετι ὈΡὶ χυδάϊυτα βου οὶ διΐξ αἰτίωναμι, Ω6- 
4υς ᾿ος φυϊάοπι εδὶ δΏρτα, μος δαΐεπι ἱπῖγα, ῃ]]α8 ἰαιἱοπἰδ ἰοοας 

40 σογρουραδ ογῖϊ. δὶ ἢϊς δὶ ποῦ 811, πιοῖπιϑ πὸπ δγίξ. τωουθαπίωσ δηὶπὶ 
δηῖ δεοιῃ στ πδίμγαρο διῖ ργδοῖοσ πδίωγωῃ πδοθϑβε δεῖ, ἤδες διιΐοπι 
ἀεβεῖϊα δαὶ μτγορτίϊ αἰϊδηίϑαα ἰος5. ρῥγαείογει δὶ υδϑὶ ριδθίθγ πᾶ- 
Μασ πιδηδὶ ααἰρρίδιι δὺϊ 400 [ογίαγ, ἐΠΠμχὰ δ] ἰοςῦτα ςυἱρίωπι 
«οφοταρεῖετε παίογα ἤδοθιθε δ᾽ (ᾳμοΐ ααΐϊδεπι ὁχ ἰπἀποιίομε ρδίεγθ 
οιϑοῦ, ποσὶ οπιπία ρομάδδ δυὶ ἰουϊϊαϊεπι ἤλΒθγε, ϑφεὰ φυδεήδω Βα- 
εἴθ αυδεάδλπι πὸπ ἤλρετε βεορϑ8 δῖ. υπϊυθγεὶ ἱβίτων οογριιδ ἰπ- 

Βιΐΐϊαμα ὩΟῚ 6866, εχ ἰϊδ 4π86 ἀϊχί!ποι ραϊεῖ. 
8. Νοης δαίΐεπι ἀϊοαπιοα οὩγ εἰ ρπγεδ 6886 “86 ]} πο ροϑοίηξ. 

Βοο ερῖπι ςοπδἰ ἐγ ἀθτῃ ἀἰχίπηιϑ εθ86, αἱ χαϊορίδαι ἀδηιοπ οί ἴα 

44] 

6436 ἀε φογρουΐβυδ Ὀπίυθγβα τον ποη Ραϊοῖ, ὀχέγα ταππάστη Ἄσπὸ 
δἰ ἢ ᾿ρβογαπι 6886 ροδδα, δεὰ βευιοοθθῖι ἀϊςξπιη 6966 ἀυπίαχαὶ οχὶ- 
δμιει ἀε ᾿ΐ5 ςογροῦῖθας ψαβε ἱπάοβηϊξε ρομαπξιγ. οἵπίδ ἰἴϊδαθ 
φογρογὰ εἰ νἱ εἰ βαΐωγα δὲ Ἰπαπετῖ δὲ ταουδηΐαγ. δίαῃες 480 ἴῃ ἴοςο 
ποι Υἱ τιϑπαιΐ, δά δὐτ δεουπάστα παΐμγαπι [εγαπίωγ, εἰ δὰ ποεῖα 
βου νἱ {εγωπίωυγ, ἰπ Ἐ0 Ἰωδπεπὶ παῖαγα. 00 γεγο ἷμ ἰοςο Υἱ τοβῃβα, 
δὰ εὐπι εἰ νἱ [επιιπίυγ; εἰ αὰ φπεπι Υἱ ἰδγαπίατ, ἰῃ 60 νἱ εἴΐδιω τοῦ- 
πεῶϊ. ῥγαοίεγε εἰ [δας ἰωῖίο υἱ ἢϊ, ςοῃίγατια οοϊωρϑιῖξ δεοπάσιη 
πῖιγωιη. αἴφυε δἱ δὰ πος τηεύζιτι {ἰΠἸπς νἱ ἴοῖτὰ Γεγεῖιγ, ἢΐης Πὰς 
δεουπάππι παϊύγαι ἔεγείηγ; εἴ δἱ Ηἰς ἰεστα ποη υἱ ταδπεῖ, εἰ πὰς 
εὔληι ἐεγεῖυν πδίωγα. Ὡπῦτι δηΐτῦ εὔχῃ τηοϊπι 4υἱ ϑεοππάμσα βδία- 
τᾶτα σοταρεῖϊξ, ε586 οοπρίαϊ, ργαδίεγεα πιθῃἀο8 Ὠπίνετδοδ δὰ εἰδβάδιω 
ΘΌΓΡΟΤΡῈ9 σοηϑίδγο, οὔτ δἰπὶ εἰπδάθπι πδίτγαα, ἤδοθθα δδῖ. (ΟΥ- 
Ῥοτῶπι εἰΐαπι ἀπαπιᾳαοάφιε ροϊεη ϊδιι εὐπάδιη πάρογε πεοθϑεα εξ, 
Ἐξ ἰεττδῃ ἱβτιεπι εἰ δὰ 4πῶ6 ἱπίεσ ἕδες δοϊ]οςδῃξογ. ὕδτ οἱ δες 
Φοΐο οοπυθβηϊιηὶ ποιηΐπε εἰ ποη ἔοστοᾶ οδάθπι δὰ, αυδε ἱΠ|ἰς εἰ Εἰς 
δαηῖϊ, ἀϊσυπίωγ, υπἰνογϑυτα 4ΏΟ4π6 ποτηῖης ἰδπῖαμα τηυπάτ8 ἀϊςείοτ. 
Ραϊεῖ ἰρίτατ ἱρδουτι αἰϊπὰ Ἂς τηδάϊο, δἰϊυὰ δὰ πιεάϊυτι αρίττα δοθ6 
δυδρία παίηγα ἰεγγὶ, δὶ ἱξπὶ8 οταηΐδ εἰυδάδιῃι δεὶ ἔοστωδε, εἴ Ὀπῦϊα- 
αυοάφαε εἴϊαχα ςεἴεγογιπι, αυεταδάταοάυπι εἰ εας μαγὶες ἱξτΐδ Ζδο 
Βοος ἴῃ πιθπάο δας. μαες δυΐεπι ἰδ δε δε Βδθεσα πεοιδθαγιο ὃχ δὰρ- 
Ροϑοπῖρος μίοςς ρδίεὶ χυδο ἀε τωοϊθυ: ργίυθ αἰτα το. πᾶσα εἴ 
σοοϊίομες δοϊϊδε δυπὶ, εἴ ὑπυπιχποάφαε εἰδιπειίογττι ρῈΓ Ὁπησα- 
φαξιθπ πιοϊυυπι ἀϊοϊϊατ. αυδτα δἱ τποϊοπει εαθάοπι δαηῖ, εἴ εἷ6- 
το πῖὰ δἰπὶ εδάξιω ρίας πξοϑδδε δῖ. ραγίε ἰβί τσ ἰεσγδο 4υδο ἴῃ 
4]ῖο τωυπάο δαὶ, δὰ μος ταεάϊυχη δρίδο ϑυπὶ πῇ εἰ ἱξπὶδ οἰΐασα 
4υἱ εδὶ ἰδὲ, δὰ πος υἱεπιατα ἔεττὶ δυδρῖς πδίωγα ροῖοσε. αἱ ἱβυροδεὶ- 
116 φοῖ. δἱ επίτο ἕος εὐδηΐαὶ, διγθαπι αυϊάθτη ἰδῦσδπι 500 ἰῇ πιπῃ- 
ἀο, ἰξηεπι δυΐειι κἀ ταοάΐατω [ογγὶ βοοϑϑε εδὲ. δσωι ἱ το εἰ ἔετ- 
Τᾶσω πδε εδὶ ᾿ὶς, ε τηεάϊο δεοσυπάτπι πδῖυτατσω [ογτὶ, τηδάϊωπι 1ἢξπ 
τοῦπάϊ Ροϊεηίΐειη, ἤξοςδϑε οδὲ, ργορίεγεδ αποὰ πιυῃὰϊ ἱπίατ θεδα 18- 
ἴετα μαθεηὶ ροοϊοπετω. δαξϊ δπίτα παν ὑϑὰ ποπ ἐδ εἂπἀετω ςοΥ- 
Ῥοττιτι Ὡδίῃγασο δἰ μι ρ]ἰςίαχη ἴῃ οδεὶ!δ ρ] ασῖρα8 6966: δαὲ οἱ εἐβῃάοβ 
6:96 Ῥομᾶχιτ, ἴρϑιπι τωεάϊυτι Ὡμθτω εἴ Οἱ ἔππιηπι ἔπ ά ἐπὶ ππῦστα ἴα- 
«ὐδπουϑ ἤδοεδδα δεῖ. υοάοὶ μος ἀρδυγάωπι εὐευλδῖ, ὨΠΟ Ρίαγεβ 6886 
τβαπάος ποροφϑϑῖθιϊα δὶ. οδηρεγα δαΐεπι δ]ΐδια δἰ πιρ]Ἰοἰαπι εθ86 πδ- 
ἴάγδια, δὶ τηϊπαϑ δῃϊ ρ᾽ι8 ἃ ργοργίϊ ἰοοίδ ἀϊοῖθπς, ταοῖδϑ εκτϑαϊεϊοτν 
ἑαϊοπία. φαϊά δηΐτα γείοτγι, ἰδπλα ἰοπειτα ἀπο δὴ δαὶ ἀμίειῦ ἀϊί- 
[εγεπῖ δηἷπι ἔδΐο γαϊΐου πυββὶϑ φαδηίο Ρ]π5 ἀϊδίεηξ; ἔογτοδτα δυΐετα 
δλράετι μβαρουὶ. δὲ υετοὸ πιοῖωμι Ἰρϑογίτῃ δἰ συοπὶ 6286 Ὠϑοδεδα εξ: 
Ραῖος εὐΐτ ἰρϑα τιουθγὶ. οσοβὶ Ῥθδηθ ἱξίτον πιοῦβιδ᾽ νἱ τυουϑτὶ σοῦ- 
σατο ἀϊοειηαε ἴ δὲ χαρά οπιηίθο τοουεσὶ δρίοχη ποὴ δεῖ, ἰὰ οἱ 
Υἱ πιουεαῖαγ βοτὶ πεφυϊϊ. δἱ ἰρίϊων εδὶ ααϊϑρίδτα τηοῖτϑ ἱρδογῶπι δ6- 
οὐμάυχα παϊαγδιη, δὲ ξΟΓΏΤΩ 4086 δαπὶ εἰπϑήει ἴογιιδε, εἰ αἰηρτιὶο- 
ΤΌπι δὰ πηατα πυπιετο ἰοοῦμα, δὰ Βος ἰπφίαπι τηϑάϊοτι εἰ δὰ μος 
ὩΪ Πωυτη,, πποϊϊοηδβ δὖε πεοδδθα δδὶ. δὶ υεσοὸ δά εοδάδεπι δρϑοΐδ, 
Ρίατα δκῖετη παϊποσο πιοίυδ ἱρδογοτῃ πὶ ἐἸα νη λμ φαιοά εἴ δ'η 
Ρίατα χυϊάετ δαῖ, φροοὶς υεγὸ βοὴ ἀϊέογιηϊ, ποῦ Βαὶς φυϊδεπι 
Ρδγίαμι ἰδἰφ, μΒαὶς δαίεπι ποη δὶς, 86ἀ οἰ] εῦ ὁσοοῖρας ἰάεπι δὸ- 
φομιραοδθίϊογ. δδάφιι δηΐπὴ ΟΒ 68 ἱπέεγ 8656 δρεςῖὶε ςοῃδῖδὶ 6896, 
ὨΌΠΙΕΓΟ ὙΦΓῸ ηαρτηυΐς ἃ ασυδυὶ ἀϊεττο. μος δυίοτ ἰάθο ἀΐςο, φαΐα 
Ῥαγῖεδ φυδς ᾿ἷς ϑφαηϊ, δἰ γαξῖθϑ 4υλδ ἰπ δίϊαγο τπθθὰο δπηῖ, ἱπῖος 
8686 δἰτολ ἰοῦ ΒΡ επὶ, εἰ εα Ζαδο Ἡϊως οοὲ καπιρίδ, 0] ἰαπὶ ἀἰϊ(Γεγε- 
ἄἄδυν δά δδγτιη ραγίϊυπι α] διὰ Βαρεῖ, 4πδο ἴῃ α]ϊο εἰ ἱω οοάδι βυπὶ 
ταυηάο, φεὰ εοάεπι 8ὲ μαρεῖ δὰ οὔῶμεδβ, αυΐρρε οὔμπη ἰμίοτ δὲ ΠῚ 
ἀλίετγδος ἕοττθδ, απδιε δὶ Ἀδδ δῃρροβιἴοπεθ Ἰπόυεγε, δῃξ πιθ- 
ἀλανω ὑπαπι δὲ υἱτἰπηλπι ὉΏτιπΣ εθ56 ΘΟ Θ686 οδὲ. 4υρά εἰ δἷξ, εἰ ὁΔ0- 
[παι Εἷς εἰφάοσα εἰκηὶδ εἰδἀοιη ας πδςαδϑίξδι ἢ ἀπΌτη δο ὑπ οἱ ποῖ 
Ρἰωτος ε96 πδοθῖθ εεἴ. δοϑε δυΐομι αυρρίαπβ 4η0 ἰοττὶ ἰεττα δδὲ 
δρῖα ἃς ἱκπίδ, εχ ςείειδ δἴΐδιν ῥβδῖες οτωπίρο εὐἰμα ἱὰ φυοὰ τπο- 
υεΐωτ, εχ 4υορίδτ ἱπ φυϊρρίδαν τουϊαῖατ. ἴσας ἤδες, εα 40 ἰὰ- 
4υδπὶ εἴ ἰπ φυοΐ, ἐρεοίς αἰ Πεγαυξ. οπιηΐδ δυιΐδιη τουϊαδο βηΐια δεῖ, 
ἰά ἐπῖι φμοα δαπδῖιγ, εχ πῖοῦθβο ἰξ δὰ δαδίϊαίθαι; εἰ ἰὰ ηυοά δο- 
ἐτοεοῖς, 6 φυδπιίίαῖε ρᾶτνα δὰ σπαρθοκα δςοεαϊξ. οἱ ἰὰ Ἔτβὸ φυοὰ 
ζετο, ἰεβετη ϑαπάειη δα ριξ: εἰεηΐμι πος εχ ἴοοο 'π ἰοσθια εἰ ὰο 
δι. ἰά εἰξο εχ 4δο, εἰ ἰὰ αἀ φυοά δρίῃτη εεἰ ἔοττὶ, ἐρεεὶς ἀϊβξεττο 
οροτίεϊ, φαεπιδάτηοάππι ἰά φαοὰ δαπδίωσ ποὴ φαουΐδ αἷπε Ὁ}10 ἀΐε- 
οεἰπιῖμο ροσρίξ, πεᾷας 400 τυ ]ὲ ἰρ φαΐ χκουεῖ. εἰ ᾿βῃΐ ἐγβὸ εἰ ἴαῖτα 
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ποῦ ἱπ ἰηβπίτατι, δεὰ ἴὰ ὀρροοῖία ἔδττιπῖαγ. ϑαργα δηΐοτπ εἰ ἱπέτα 
δυπὶ εὰἃ ηπδε ἴῃ ἰοοὸ δυρευπὲε ορροδίτοηδπ). φυϊθὺ8 εἰβοίϊαγ αἱ 
Ἧδες Ἰοιϊοπίδ οἰηϊ ἄηε8. πᾶπι δὲ σοῃυθυϑιο ορροδῖία φαοάδιπ ταοάο 
βαρεῖ δὰ 4υδὲ ρδὺ ἀϊαπιείγαπι αἀἰδίαπὶ; ἰοτὶ Ὑδγὸ ποῦ δδὲ οοπενἃ- 
τῖαπι φυϊοφιιαπι. συᾶγε εἰ ἐχ Βίβος πιοῖϊο χυοάκιπ τποάο 'π ορρο- 
ο'1Δ τ αἴφὰς βηΐξα. 511 ἰρίτατ 4φυϊαρίαπι ἐχϊῖαδ πες δίπε ἔπε [εγαπίπτ 
Βεξοοδδα δεῖ. ποὶ ἔοττὶ δυΐθτη πᾶς ἰπ ἱπβηϊίυτα, δἰρηιτι δἰϊδπι ἤος 
6ι86 υἱάεῖυτ. ἴδττα πδῆσος οἱ ἰψιῖθ, 480 νὰ τμ τιμηδς δαπὶ Ἰοςὶϑ 
δαΐα, 114 αυϊάδτα ταεάϊο, Ἰροΐδ τογῸ ϑαρεγο ἰοοο, 60 οδ]ογίιι8 ἤοῦτο 
ἕεγαηίιγ. χιοά εἰ ἰῃ βη μὰ: 6586ῖ βρεγῃδ ἰοςῦϑ, ἱπβοϊξα εἰ ἐδ] εγίταϑ 

80 δεβεῖ. εἴ οἱ ςεἰοτγίτα5 τοδηἴα ἐϑϑεῖ, ργαυΐ 85 σποχις εἰ ἰευλίδϑβ ἱππηϊΐα 
φδϑεῖ. πδτὴ αἱ ἰά χφυοὰ ᾿πἴετίπε ρογρογοῖ, τ μειεῖα ἀϊοτγθηδ, ρτανϊ- 
1δῖ6 σο]θγα δϑδεῖ, οἷς 91 ἰηβηϊϊα δὅ5εῖ μυΐυ8 ΔοςΓΘΌο, ςαἰογιϊαι 5 4πο- 

32. χὰε ἱπογοπιθεπέυτα ἰηβεϊζατη εβϑεῖ. δὲ υθγοὸ πεάυε 8}Ὁ αἱΐο πεαιι νἱ, 
πὶ ᾳηίάωπι ἱπφυίποϊ, ἐατδιιϑοιη, δΌγδιπν δἰξεγοτι ἱρδογιπι, ἀδογδαπι 
αἰΐογτιπι ογῖαγ. ἰαγάϊαϑ δηΐπι Ἰδοῦ ἱψῃ!8 δαγδοτη δὲ πιϑῖοῦ ἰδγγᾶ 
ἀδογβῦπι πῆαῦθ τπουογοίασ. πᾶης δαΐεπι σοί γδιϊιη Βα: ἰρτιὶδ ΘὨΐ πὶ 
τρδὶον δ ἴεττα τηδῖον ς᾽ δγίῃ8 δαιῖρ θοῦ ργορτίθπ  Ἰοοῦπι μεῖς. ποι 
(Ρόττο ςοἰθγῖας ργορε ἤπεπὶ ρεγβογεηξ, δὶ υἱ δχεγυβίοπθαα τπουθ- 
ΤαπΐΌΓ: οτληΐα Ὠᾶπάυς 4086 118 Ἰπουθηϊαγ, οππὶ ἰοπρίηδ 80 δὸ χποά 
Υἱπι δἴτυ  ἀϊδίαης, ἸΑγάϊι8 ἐδγαπίητγ; αἴφαθ ἀπάδ Υἱ ρι δα 5πηϊ, Ἰὰς 
ΟΠ Υἱ, δεἀά δυὸ πυῖα ἰετγιδίατ. πᾶτε 65 εχ ᾿ΐβϑοα ϑαπιὶ δοττιπι, 
ἀθ φαΐρυε Ἰοχαϊπιαγ, δαι15 ροῖϊεϑέ. ργδεῖεγεα ρεὺ γϑιΐομες εἴϊδπι 

10 ᾳυδα ὁχ Ρτΐπια Ρἢ]οϑορεῖα δἀάαςεὶ ροδδιπε, εἰ εχ ρ8α σοῃνδγϑβίομς, 
ἀπαπι φαϊάδμι ἢϊς δἰ πα ξοτ οἵ ἴῃ οοξοι 8 πιππῆϊδ ρεγρεϊθδτη 6886 πδ- 
4ε856 δεῖ, πος ἰάεπι ἀδπιοπδίγασὶ ροῖθϑὲ, ζαθγὶξ ἰπϑιροτ ταδηϊ δσῖυτα 
οααϊατη πϑοδϑϑαγίο ππστι 6556, δὶ δἰΐαια μος σΟπϑ ἀγα θ8 ἱποάο. 
πῶπι οαια τὰ εἰπὲ εἰθπιοπία οουρόγθα, {γα δὲ ἰοοα εἰειπδηξογατη 
οταπξ αἴας ὑπ αιίάοη ἰοςο8 σογρογίς εἷιι5 δῦ φαοε δυν οἰπηΐ- 
Ἰνὼ ςοἸϊοσδίωτ, φαὶ χαίάεπι οἶγοα πιεάϊππι δϑῖ; αἰϊπαα ἀπίοπι εἴπ 
4ποά οτθε ἔδσϊασγ, φηΐ χαίάδθπι αἰ εἰπιι 6ϑὲ, εἰ ἰδτεϊαα οἷιι5 φιιοα εδὲ 
τοεάϊατη οογρὰ8, 4υἱ αυϊάδτῃ ἱπίετ παδς ἰοσὰ πιεήϊα5 δδ. ἴῃ ἤος 
επΐτν ἰὰ εαβὸ ςογρὰ Ὠδοθϑδα δϑὲ, χαρά ετηϊπεὶ Ἰουϊϊαϊθ. πᾶπι: οἱ ἰὰ 
μος ποῦ δεῖ, εχίγα ςοϊ!οςαθίϊογ. αἱ βθιὶ πο ροῖεδβε. αἰϊινὰ δηΐπι 

0 ροπάετγε εαγεῖ, αἰϊπὰ ροσάπ8 παρεῖ. ἰοοῦς δυΐοπι εἴυ8 σογροτβ φαοά 
Ῥοπάπϑ8 Πιδθεῖ, ἱηογίου 638, δὶ 18 φπὶ δδὲ ἴω πιβάϊο, ργαυΐϑ δεῖ οογρο- 
τί ἰοστιϑ. δ ἢ Ῥγδεῖεγ πδίαγατι αυϊάθιη ἰῃ μος εβὶ ἰοοο: οσοιαρεῖοὶ 
εὐἷπα 8111 φασι ἄστη πδίηγαπι. αὲ ΠΏ ]υπὶ δὲ δἰ ἰσὰ σογρυδ ἰπ γδϊοπα 
τεγῶπι, πὲ μαϊαϊς. ἱπ 'ρ80 Ἔγᾷο τηεάϊο, φαὶ εδὲ ἰπξεῖ ἀϊοῖα Ἰοοα, ἴοο 
6286 πδοοϑδα δεῖ. ἤυΐῃδ δαΐοπι ἱρβία ΠυΔομδπι δἰπὶ ἀἰὝεγεπιας, 
Ῥοδῖεα εχρ]οδβίπιυ8. ἀθ ζογροτεὶβ ἰφίταγ δἰ οπηθπτῖδ, αδθπᾶπι δὲ 
φυοὲ δἷπξ, εἰ 4υΐϑ συΐπϑααε Ἰοοπδ, δὲ ποῖ ἱπρρογ δαὶ τη] ϊυ ἀΐπ6 
ἰρβ8 ἰοοα, οχ ἰδ φαδὲ ἀἰχίπιαβ ραϊοϊε. 

9. ιοαπιαβ δπΐετι ἀείποςρθ οροτῖοξ πιυπάυπι ποη δο τσὴ 
ππῦτν 6686, δεὰ οἴϊαπν Ρ]ΌΓα8 6536 ποῃ Ρο886, εἰ ἴπϑιρεῖ' ᾿εβὲ μόρνϑ 
6686, οτπὶ ποαῦς σοττιρίοποτη ποπὲ ρβο ΠΟΥ ποῖα ϑυδῖγα ροϑδὶξ, 

50 ῥτίσιο ἀπ ϊδειοπε ἀε 'ρβο δ]]δίβ. πδπὶ δὶ πος ρβοῖο σοπδιεγα ἱπιαδ, 
ἩΠΡΟδ5181}ς 696 νἱἀθθιϊατ ὑπῦτε ἱρδαπι ἃς 80 υπὶ 6896. τηἰνογεῖβ 
ἐπὶπι γορ8 7υδ6 πὶ ἃ᾽ παΐυγα δυξ Ἀν δτίο δῃπὶ ἕαοϊδς, δὰ δϑὲ 'ρ38 
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δ 486 δπὶ εἰπϑάετι ϑρεείεὶ, υἱάετηιβ, χαᾶγα δῃξ δυπξ ρἴωγει Ὁ 
σεῖς, δυὶ ροϑϑαπὶ τ ε886. δα Ἦϊ8 ἰρίτυτ φυϊερίαπι οχἰϑίτααν τις 
εἴ 6886 ρίιγοθ σᾶθ]οβ εἰ ροϑϑὲ 6586. σοπϑιἀογδῃάιηη δηξεῖτι Γαχϑτ3 
εδὲ φηϊάπητη μόγαπι ἀϊοαῖαγ γεοῖς δὲ φαϊὰ ποῦ τθοῖθ. δ]ίατη ἔρίταν 
6386 [ΟΥΤΩΔΘ ΓΑΏΟΠΕΙΠ Θῶπι 4686 81Π6 τηδίογία δοῖ, δἰΐδπι εᾶτη {πὲ 
ἴῃ ππαϊογία δϑὲ, σγϑοῖθ ἀϊοογ; ἴσας σϑγετι 6886 ροπδῖαγ. πα] 
ἴαπιειι ΟΡ Ἰά ἴρϑυτα τη άο05 δυξ ρἰυγε 6886 δυϊ ρ]υγεβ 6586 Ρό986, 
προρϑϑίξαϑ δϑῖ, δἱ δὶς πηϊνοῦδα δχ τπδίογια οοηδίαῖ, αξ δἰ σου ϑΏΣΓΟ 
υἱάεῖησ. ἤος δπΐοτα πιοᾶο ἐογδίίαπ ἰά φυοάὰ ἀϊοϊτυγ πιαρῖβ ῥδῖε- 
Βἷξ, δἱ δῆλπι δι ταὶ δ8 σοποαυ 48 οϑδὲ ἴπ Π890 διιΐ ἵπ σαγηδ, σαΓο86ὲ 
πιδίογιθϑ δδὲ- δι πηιξδιϊβ, δὶ οὐπηΐὶθηθ τ σαι Ὡἶθυϑ ὑπὰ βοΓεδῖ οᾶγο δἷ- Ὁ 
4πὸ ἴῃ Πᾶς δὲπιϊξαθ δϑβεῖ ογίϑ, πΌ]]υπὶ αἰϊυὰ δἰπιθπν αὰὶὶ δϑεδὲ δαξ 
ἔοτε ροϑϑεῖ. δι}}}}} χθσχυξδ ᾿ποάο δἱ χπαϊδγίεϑ ἰη Ἠοταῖπε οαγὸ δα 
αἰψι οδϑ8, 81 υπίυθιϑα δὰ οᾶγμ6 δί4ῃε οδϑὶθυ8 ἤδγεῖ ἤοτμο ἀΐψωε 
116 ἀϊϑβοῖνὶ ποῦ ροϑϑθηῖ, δἰΐυδ Ἰιοόῖπο 6886 Ποὺ ροϑβϑδεῖ. εὐάσει 
{πετὶϊ οἱ ἰπ σεἰοτὶϑ ταῖο. οπιμΐθο δηΐπὶ 4υοΓο δυροίαπίία ἴῃ πὸ} 
ἱδοῖα πιαϊοτία φηδάδπι εϑὲ, δογίνα πἰμ 1} ογίγὶ ροϊεβϑῖ, δὶ ἤοπ αἰϊχεὶ 
πηδίογια 511. σδϑίυπι δαΐετα δδὲ αυϊάθπ εἰπροϊατο, εἰ ὁχ τοδιοτῖδ οοδ- 
δἰαϊ, δεὰ εἰ ποπ οχ ἱρδὶαϑ πιαϊεγίοι ραγὶες δεὰ δχ ππίγογϑα τπϑιεγὰ 
᾿σοῃϑῖαϊ, 6556 ηηίάοτη ἐρδὲπ3 ςαο]ΐ δἴσυς Βαΐπθες 686}1 Δ] υἀ Θϑῖ, ποα 
ατπδη δυὶ αἰϊπὰ δυϊξ δὰξ ρυγεοβ βογὶ ροεβϑαηΐ, ργορίογεδ χαρά ππὶ- 
τειβαῖα πος Ἰπαἰεγίαπι οδὲ οοιπρίοχυπι. τγοϑίδῖ ογρὸ ἢος ἀεπηοησῖτα- 
Τὸ, εχ απίνογβο ἱπαυδπὶ ἰρϑαπι παῖθγα!! σογροῦα 96 8 ΡΠ χτα οοπ- 
δἴλγε. ἀϊοαπιας δυΐεπι ργίνποπι ΄αϊἀπῶπῃ σα δ᾽ απι 6886 ἀΐςατητδ, αἴας 
4ποῖ πιοάϊβ, 410 πιαρὶϑ ἰὰ πορὶς τπδηϊξοδίαπι, 4συοά αυδετάξασ, Κλ. 
πΠῸ ἰδίων τπποάο οδαίυπι ἀϊοῖπιπ5 σα δϑὲδηιίαιπ Ὠἰ πιας Ὡπὶν εσαῖ ςοῦ- 
Ὑεγδιοηΐϑ, ατιὶ ἰὰ παῖογα!α σογρὺ9 υοά εϑὲ ἴῃ ἡ] εἶτα ππϊ γοσοὶ σοα- 
υογϑίοπα., Ὁ[ ἰπιᾶτι Θηΐπι ΘαρΡΘΓΏΠπΙ αι 6 ΘΟΓΡῸΒ Οδοί τη τη αχῖτας ἐθῃ- 
δαδυϊΐπηις δρρε αγα, ἰπ 4πῸ δὲ ππιυθγϑαπι αἀἰνίπαπι ἀϊοἰπτι9 6886. 
ἰἴο πιοὰο ἐδείαπι ἰὰ οογρυὰς ἀἰοίπνιι ἐυῶι ἐδ ρτγοχίπνττ οἰτπακδ 
πηίνεγϑὶ οοηνογϑιοηϊ, ἰῃ 400 ἰυπὰ οἵ δοΐ εἱ ποηηα δα 516} ]αστιπε σαπὶ 
ςοἸ]οεαῖαο: ἤδας δηΐτη ἴῃ οδείο ἀϊοϊπιι8 6586, ἱπδῦρεῦ δ. πιοάο 
ἀϊείτιτ οδοίυπι ἰὰ φορὰ φαοὰ ἃ οοπνογείοης υἰϊίπια σοὨ ποῖα: 20 
τοῖυτη επὶπι ἃς πηΐνογθυτη σδοΐαπι ἀΐςοτα οοπουδνίτημδ. ςΌΙΩ ἐαΙἔπῦ 
ςϑδίηπι τ 8 πιο άϊ8 ἀϊοδίασ, τοῖυτα ἰᾷ χαρά Ὁ οχίγοσπα δοῦτοσ- 
οἷο ̓σοὨπαῖηγ, εχ πηΐνογϑο πιδίαγδὶ: δόηδὶ Βἰἴχὰς σογροτε ςοῦ- 
ϑἴατε ἤθοἼβϑα δῖ, ργορίεγθα φυοή εχῖγα οδοϊοτα πεαὺς οδὶ σαῖς- 
4υαπὶ σοΥρυδ Πδητι6 Ῥοϊεϑξ 6486. Πδπὶ δὶ δχῖγα ὉΪἰπηᾶτι σομνετϑῖο- 
πεῖθ ΠΟΓΡυΒ δἷξ παϊαγαϊς, ἰὰ δὰϊ δἰπιρ]ἰοἴονο αυὶρ ρίαπι οοπροτῦτα 
αὐ ςοτηροφϑίϊοττιπι 6866. οἵ διιξ ϑεουπάτῃπι παογατι δαὶ Ρτγδεῖευ πὸ- 
ἴπγαπι 5686 μάθογα, πθοθδδα δϑὲ. δἰπυρίϊοεΐαπι ἰρίταγ σοογροότατς 4πῖς- 
4πάᾶπὶ ποη οὐίε. ἀδιποπδίγδίυτη δῖ δηΐπι, 1ὰ φυοά οτδς ἔδγίωσ, πιὰ- 
ἴατε δυπιῃ ἰοσιπι ΠΟ Ρο886. ἂἴ πέσε ἰά 6886 ροϊεδὲ φποά ε πιοϊο 
[ετῦιτ, ποχης ἰά φποά δ} οπιπίθδιι5 το] οοδῖτιγ. οἱοηίπι παϊαγα στε - 
«ἄεπὶ ἰδ ποῦ Ἔταπι: αἰΐα παχπς δπὲ ἰρβογιια ργορτὶδ ἰοοδ. 8] ὑδτὸ 
Ῥταδῖθγ παῖϊυγαπι διηξ, δἰ ἱ ουἱρίαπι σογρόττιπι οχίθταβ ἴα Ἰος 9 
εοπιροῖοι ϑεουπάυπι παϊπγανη. 4υἱ πάη δυΐς ὈΓαδίογ πδιογατω 
ἀδυϊζατ, 18. Αἰ} σοπιροῖαϊ δοοῦ ἤπτεη παιογαπη πδοθ 586 δῖ. αἵ παὶ- 
Ἰωσω αἰϊπα ρταεῖογ μδδο ἰπ γαϊϊομπα γϑῖτισα δι ρὶ εχ δδὲ σουρῶς. ἴτὸ- 
Ροδϑίβιϊα δϑὲ Ἔγβὸ φογρογῶπι δχίτα Ἵβϑίαιῃ 4αϊοχπᾶπι οἰπερ Βοῖτατο 779 ῬΕΓ 46 ἐρδᾶπι ἔοσγιπα, εἰ {πδε εἰ σὔπι πιδίογία πιϊϑῖδ, οθὶὶ ρἤμογαθ 
6886. 4ποάεὶ σογρι8 τη ρ]εχ πεφυδαὶ Ὠ]Ϊππὶ 6586, ΠΕαῸ 6 πὶ δι ΟΓΌΩ 218 ἰοττὴα αἰϊα εδὲ εἰ δῦγϑ δίηπιε δδπδα δρῆδεγα, δἵ οκυ! τυγρι8 ἃ] ΐα 

εἰ ἴρβα ἔουτπδ εἰ δεπϑῖβ οἱἰγοῦ]υ8 ἰἰρτσιθγα. δρἤδογας πῶηατδ, 
υἱά αἰιδῖεπι ἂσὲ οἰγοι! προῖριναπῖε8. ΠΟῚ δυ τ πι, ΠΟ δ6ὸ ἴῃ ταϊϊοπα 
ἰοδπιθ, χαῖρρε οὔπὶ παθο ϑαβϑδίδηξιδε Ἠπίηβος Ὡοῃ δἰηϊ. δὶ τϑγο 

δεηδᾶπι δυξ δύγεδπι Θρἤβογατι, ἀἰςδπηι8, οἰΐδπι οἱ ργαθῖογ δἰπρυϊαγα 
4υϊοψααπι αἰϊυὰ ἱπιε!]ἴρεγε ὧπὸ σατπαγε ΠΟ ροδϑαταθδ. ἱπίεγάθτη 
επἰπὰ αἰ πος δοοίάαι πἰ ἢ} Ὀθϑέαι, τὶ δὶ δο5 ππι5 οἰγοῦ 8 ἴαο- 
τὶς δαπιρίαα: ποη πιῖπιρ επὶπι τὰ 6886 οἰγοὰ} δὲ μαΐας οἶγοῦ!! 
'εσὶτ, εὐ {πὰ φυίάεπι ἔοτπια, ἤοο ἀπίεπι ἴῃ ταδϊεγία ἔοστηα ογὶϊ ἃς 

10 οἰπρηίατε, οππὶ ἰξίταγ οδ θη δοπϑ 116 οἷξ, δἰηρτιίατο δγὶξ, 96η 51:16 
δ ΟἿΏΠΕ ἰῃ τηδίογία δϑξ. οἱ δἰηρηαγθ δαΐδιη δὶ, δἰ τά 6886 Βοΐι8- 
66 ομεὶ! οἱ Ἄοαοὶὶ δἰπιρ ἰοἰϊοτ ἐσῖξ. δὲ δρὸ δἱἰυά ἢος οδοίηπι δὲ 
οἴπι  ΠἸοἰτεγ σδδ πη; δίψας μος 81 οἰ Φρεοῖθβ αἴγπε ἕοτταδ, ἡΠ πὰ πὶ 
«τα παδϊεγία τηϊβδίαπι. ππόττηι δυΐεπι ἔογπιὰ 4αδεάδπι εἰ ϑρδεῖθβ 
ἐϑῖ, εοττπι δαιξ δυπὶ ἀτὶ 6886 ρίυγα φἰπρτ]αγ ον ροϑϑαπε. πᾶπιὶ δὶ εἰπὲ, 
πὶ φηΐάδπι ἱπαυΐππε, ἔογπιαθ, ἤος δοείἀογε πθοθϑϑα ϑϑῖ. δίῃ πἰ ΠῚ] δἷϊ 
1] ππὶ δεραγαῖαπι, ΠΟῚ ταΐπ8 ἑάδπι δυθηῖσο πθοϑϑδα δῖ, ἰῃ οπιηὶ- 
Βα διΐπα ἰΐ8 φποταπι δα ρδίαπεία ἰη. ταβίεγὶα ἐσὲ, Ῥ]αγα 6986 εἰ ἰηβπἰΐα 

φυΐάεπι π πὶ 6586 ροῖεδξ. δἷμνὲ δηΐη εἰ δἰπιρ οἷα, δἱ 911 ταϊδεανα, πὸ- 
(6886 681. δἴ Ὑ6σὸ πέαὺὸ ἔοτε Ῥοῖεοδι. δὺὶϊ δηλ ΡΓαρῖθγ "δῖ γωτῃ 

δοϊ δεσαπιίπίη παϊυγδοιν, οἵ δυῖ δπρίοχ ἂιὶ πιϊδίατη ἡ άθτα τίς. 
πᾶτε εδάδην γαῆο γΓαἄιθις: πἰ}}} οπίτη γεΐεγι, δῖ, δὴ ἴοτε Ῥοϑϑδὶι, 
«οπϑίήδγαγε. ραϊεὶ ρίαν εχ «ἰἰεῖῖ5 πες 6986 πα ρο896 ἔοτϑ Ὁ] 115 
εχῖέδ σβο]υπι σοΥροσίβ τα θῖν. ππίνδγϑιδ Ἔπδπ τυ πάι8 ὁχ 58 τοῖδ 
γηδῖογὶα ςοπσίδε. πιαῖογία πδηατς ἰρϑ81ι15 παῖυγαί δϑὲ αἴσυιε 8εηοῖδῖ]ο 
φΟΥΡαδ. ἡπῶγε πεᾷπὸ πᾶῆς ρ]ῦγεβ διηὶ ο86}} ποάὰδ ἔπειε πδᾷδς ' 
Ῥοϑϑιπε ἔοτγε, δε ππίσαπι θὲ μος οδοίαπι αἰφπα ρεγίεοϊαπι. ῥαξεῖ 
Ἰηδροτ πεαὺδ ἰοσῦπι εχῖγα σδϑίυπι 6886 'πεὰς ὑδοῦσια πεχὰς 
ἰετιρα8. ἰπ οπιπὶ πδη486 ἰοοῸ ΠΟΓΡῺ8 6886 ροῖεϑι, σδουῦτη ἀπξδτη 
ἴἸὰ 6886 ἀϊειπὶ ἴῃ 4πὸ σογρῃ8 ποὴ δϑῖ, δοὰ ροϊοβῖ 6886. ἐδπρῺ8 ΨΦΤῸ 
τποῖαβ πητπεγτπι 6286 ΠοΟμϑῖδ, οἱ πιοίῃ5 δὲπ6 πδίαγα! ἱ σουρογα πα] 
εδῖ. δἱ ἠεπιοπϑιγαϊσπη εϑὲ Ἔχῖγβ οδολιπὶ πθς 6596 ΠΟΓΡῚ8 πδὰ ροϑϑ8 
6886. ραϊοῖ ογρὸ πεφυὲδ ἰοεῦπι οχῖγα Ἵδϑίῃπι 6586 πεάιδ Ὑδοισῶτω 
πε Ἰεπιρα8. ἡποςείγοα πε4πε ἀρὰ ὅπη δὰ υδὸ ἰΠΠἰς 8ππῆ, ε856 ἧι 
Ἴοσο, ποτα ἰδεραθ δεῆδϑεογο ἱρφᾶ ἕαοϊξ, πεᾷια ἈΠΐπε δογααι δὶ 



410 11α τιπίδιο χπδο δΌρεν οχέσοδ δπηὶ ἀἰσροοιίᾳ ἰκῆοπο: δε πο 
αἰτογαιοηΐδιι, πῸ 11 ραϑοοηΐθαθ ργοόγθηδ δα! εοῖδ, Ορί ματα ἱπ πῃὶ- 
γετδβᾶ δειηρί εττ δὶς υἱΐατα εἰ μα νι μδβηβ πομνα Βαρεης. ἀϊνίπε πδη- 
4πε ποπθεπ μος ῥγοπτηἄβξτιπι 68: ΔΡ ἀπε χαίδ. βηΐδ επίπι 4τΐ υἱΐδο 
ταιϊαϑουίηδαπε σοπεπεῖ ἴετορτιϑ, οὐἷπϑ πὲμὶΐ οδὲ οχίτα δδοβπάστη π8- 
τογᾶπι, ϑειηρίτεστι τι 8 πἰδορλί, μὰ εδὲ ππποπραῖαδ. Ρὲτ δαῃάεπι 
οὔατα ταϊοπομι βπΐθ πη υογϑὶ δαὶ, ἂς βυΐδ ἴθ φοὶ ἰειπρῃδ ἰοΐστη ἰπ- 
βηϊϊαοαπο σοπεπει δερρετ, δεταρίϊογηίϊϊαι δὶ, ἃ δδιηρεΣ 6βδεμἀ0 
δρρε]δίοης βυπιρία, ἱππτιογθι! δ δδπα δίας αἰνῖπα, ἀπά οἱ οςεΐε- 

30 τίϑ, αἰ118. ἐχδσῖίι5 δἰ 8 οὔζηβοδα5 ᾿ρδτη 6886 υἱνοσεχαο ἀερεπάεῖ, 
εἰδηΐπι πὶ ἰπ οχίογηΐδ οἶγοα ἀϊνίπ φοπίοΐθ ρότβδορε γαϊοηῖθῸ5 ἀϊ- 
στἰποτι οσμῆα ποοϑβϑϑαγίο τηπίδἤομς Ὑδοῦγα υἱάδξαγ, Ῥτίπητιτι ἰρϑδυιπ 
ἃς δυτητοῦτα ἰΐα 86 ΒαΡ δῦ ἰοϑιῖ8 εβὲ ἀϊοιϊδ. πες δπῖπὶ αἰϊπιὰ ργαε- 
δἰ Πϊπ8 εϑὲ, φαοά ᾳηίάοπι πιουεγεῖ: {πὰ δηΐπν ροῖτο ἀϊνιηῖτδ 6θ- 
ϑεῖ. πδάὺς ργανίιδτῖα ουἰσθαπαπι εδὶ ραγίςερβ, πε4α Βοποιτιπι 

2 ϑαοτῦτα ουϊπδαθδτα ἱπαϊφεῖ. εἴ πο δαὶ ἐφίευτ ταοῖα, πον ΔΡδ7Ὸ6 
τδίίοηθ τιουείασ, ᾿πίγογϑα δπὶπι οοαϑδηξ ἀεδιπυπίατο τπιουθσὶ, σΌσα 
τεποτίπὶ δαππι ἰη ἰοσυπη. εἷι9 δυΐοαι σογρουὶβ φαοᾷ γογβαῖογ, ἰάθαι 
δεῖ ἰοοὺθ ἰῃ απο ἱποθρῖϊ οἵ ἱπ 4πὸ Βηϊϊ, 

10. Ηΐδες ἀδξοτειίμ δῖα, οοπδίἀδγασιαβ ἀείποορα οροτίδξ αἰγαπι 
τασππϑ ἱπξοπογαθ 15 δἷὲ δα βεπεγαδὶ 8, εἰ ἱποουταρ Π1}18 δὰ οοτ- 
τΌρ ΟΡ 5, ῥτῖαθ ςοἴδγογῶπι ορίπἰο πίθου 8 τεοϊϊδῦθ. ἀεπεοποίγαιομεδ 
δηῖπι σοπίταγίοτυτι ἀπθἰταϊϊομδα ἀθ οοπίγαυιδ δαηῖ. ἱπδορεν εἰ ἐϊ- 
οὐπάδ τααρὶϑ οτεάεηξαγ, δὶ δε θη δαστι δαταπι Ζθδς ἴῃ ΘΟΠ ΤΟΥ Υ- 

ἐ0 βἴατα σευϊαπι, ἴασα ῥγίαβ ἐποσὶπὶ δι ἀϊα: ἀθϑϑηῖεδ οπὶπι οοπ ἀδτο Βα ΓΊ 
ταϊπαϑ οἰΐφυς νἱἀεραπίατ, εἰθπίπι δοὸ αὶ Βεπς ἰσάϊοαγα σοϊαπὶ ἀ6 
σετίξαϊο, ἤθη δάνογεαγοϑ δεὰ γοὶϊγοϑ δι86 ορογίδϊ. οἵβῃδθ ἰἴδατθ 
αοσϊατν χυϊάδαι ϑρδεγαπὶ 6886, δεα ἔδοϊαπι σαυϊάδηι ρεγραίαυχα, χαὶς- 
ἄαια οσαἀπουπι, ροτῖθάε αἱ χυαοάνϊε αἰϊμά δογαπι φυδε παίπιγα οοπ- 
δἰδηϊ, ἱπχαίηπὶ 6486. σχυΐάαπι υἱοἰδδίτι ἰπΐεγάστω μος ἱπιογάυτῃ [10 
ταοὰο δὲεϑὲ ἤδθοόγε, δα ρδυπίομι οοττρίοπει, ἰάχας δειῦρεγ μος 
Βετὶ πιοάο ἀϊοπης, οἱ Αγ κεπιϊποδ Εταρεάοοϊες, αἰ ΕΡΒοοα ἤετα- 
οἶἶταο ἀϊοῖς, ἰξίταν ἰδεῖατη χαυϊάοτα ε8866, ρεγρεῖπαπι ἴδιθθη 6886 8ἃξ- 
βέτγεγε ἐχ 8 δοῖ σπδε πεαπευηῖ ε86. ἐἃ Ἡδηηας δοΐδ ροπδηδδ δῃηξ, 

20 πδε ἴῃ ταῦ εἶ δὺϊ ἱπ οὐρα 6596 Υἱάεταιδ; ἀδ μος δαίετῃ οοῦ- 
Ἐτατίπαι δοοἀϊτ: παπίνογδα ἐπίτη χαδε βαπὶ, εἴ οσγτορθοποτα δα Ρὶτγο 
υἱάεπίατ. ργλοίογεα χαοά πο μαβεῖ ρηϊπεὶρίατα μος Βαρεπάϊ πιο- 
ἅο, εεἃ αἰϊτον Βαβόγε- ρτῖαϑ ππΐνεγοα δείθγταῖα ἤὸπ Ῥοϊεδῖ, ἰὰ πὸ 
τδαϊδυῖ 
«ἰδεῖ, Αἰἰτοτ ἰά 8686 ἤαβδγο ροββεῖ, φαοὰ αἰϊξετ βεβὲ Βαβεγε ποὺ 
Ῥοίεϑῖ. φαοάεὶ πιυπάπε 6χ δἰ"οῖ ργίαϑ μα ρεπῦθας σοπδῖαϊ, δἰ ϑϑῖ- 

ΟἿ δἰς 8ὲ μαβεπερυθ οἱ ποὴ ροϊπῆβυθ δἰΐβευ 86 βαδεγε, [λοῖαδ 
ἼΡ86 ποῺ εϑὶ: δἱ ψετοὸ οδῖ ἕαοῖτβ, οἵ {Π|Ππ δἰ τον δεδα Βαρεγα ροϑϑὲ εἰ 
ὩΟῺ ΦΟΊΏΡΟΣ ἰΐὰ 6686 ΒαΡΟΥς παοϑϑδὲ οδὲ. σαδγο δὲ οοπδιϊταϊα ἀ2801]- 
σϑηΐατ εἴ αἀἰδδοϊυϊα ἀπε σοηδαϊξζεττιπι; δίχτυ μος ἱπβησθεβ δαὶ Βαροΐ; 

30 δ6 δὶς δαϊ ροϊεγαῖ δὶς ἤυβεγθ. χαοάδι ἰδ δὲ, Ποῦ υδοδθὴφ δᾶπε ςου- 
γορίοπο, πϑῆπε δὶ οἷΐπι αἰἴτοσ δεϑ6 παθεραῖ, πθᾷτε δὶ ροϑϑὶξ δἰΐβοσ 
8δε8ὲ βῶρεγο. δαβδίἀΐαπι αὐΐεπι, φυοά φυξάδπι δοιτιπὶ χυΐ ἀϊουπὶ 
τειαπἀππὶ ἱποογτο ρ Βά]6πὶ αυΐάετα 6.66, αἰΐδινεη ἰδοίυτι 6886, οἱδὲ 
ἐροὶ δηϊὐπτν ἔστε, τογυπὶ ὩῸΠ 6886 νἱἀεῖατ. ἱπαυϊπηϊ δηΐπι οἱ 86, 
Ῥετίπάε αἱ βεοπιεῖτας σαὶ ἀεοὶρπδοπει ἀδδορυσῦς, ἀδ βεπεγδίίομθ 

250 τατιπὰϊ ἀϊχίθεε ποῦ πα αἰϊφαθαπὰο τιυηάτθ εδὲ ογίῃϑ, δε ρταῖία 
ἀοοιηπᾶε, φυΐα ἀἰδοεηῖθδ τραβὶ8 σσβποδουπὶ, δἱ αἰ ἀεϑὶβτιαϊοιετα σἱ- 
ἄετινι ἔδοΐπτη. μος δαΐζοτα ποῖ ἑάδτη δδξ, αἱἱ ἀϊοίταπδ, παῖ ἰπ ἀθ6- 
δἱριρτοππι χαϊάἜπὶ οἴξεοτίοτιο οταηῖθηδ ροείτία ε886 δἰπιαὶ δοοίαϊς 
λάεπι, ἰπ Βούττα δαΐεπι ἀθτποπϑιγδεοπίναο ποι ἰάοτω, δεὰ ἱπυροϑδὶ- 
Ῥ͵Ὲ δᾶπο δουϊδϊε δὰ πμηὰς δα ῥτίπϑ ροϑίογίηδυς δαϊπππίΌ, 
ΒΌΡΟοΟΠγατία δαηῖ. δχ ἱπογάϊπαιίϑ. δηΐπὶ οἶϊπι ἰμηαίαπε ογάϊπαῖα 
ἔαϊθδο. τι δυΐθπι ἰάστη ογἀϊπδίαπι δἱξ δίπιαὶ αἴχας ἱπογάϊπδίαμι, βετὶ 
ποηπῖξ, βεὰ ρβεπεγαοπθια δρεα ἅτιδε ϑεραγαῖ, ἰδπιριονθ, ἤδοδϑθ6 

10 δδῖ. ἴῃ ἀεδπδθοη θα 8 γ τὸ ΓΤ εϑὲ ἐειιρονε δεραγαδαίωση. 6886 ἰβὶ- 
ζασ πηρσοϑ θα Ρεγροϊαυπι ἰρϑαπι δἰπιαὶ δὸ ἔδοϊατ 6886, εχ Ηΐδ 
42ε αἰχίπιυϑ μάϊεϊ. σΟηδεϊϊπογο υογὸ πιπηατη υἱοί δϑίπι αἴχας ἀϊδ- 
σοἴτεγε τἰ] αἰϊαὰ 6586 υἱάθιυς ύστα ἔρδύτη ϑετηριςἜγπῦσω αηίάδση, 
«ἕοτταστα δοΐδηι τηπταπίειη οχβίσυογο, ρετίπάς δίατιε δἱ χυὶς ἰπδυάστη 
Φοστοτηρὶ ᾿ιϊογάπτη 6.86 ρα αγεῖ αποσηρίατη, {τὶ τὶγ οχ ρεγο εἴ εχ 
νἶτο βαγεὶ ρυεγ. εδὲ εηΐπη Ρετδρίρυτπι, οἱ δἰθσηθηῖα ἱπῖου 8686 ζοῖν- 
τεπίππε, βοὴ αειηνίδ, 864 δαπάςπι ογάϊΐπειι εαπὰοτιηπο βετὶ οο- 
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δδππεοποπι, Ῥγαθβατεϊπι δοουπηἄυπι 608 φαΐ ἤδης δοπὲθπιίαπι ἀϊοαπὲ, 
4ηὶ χυϊάδπι υἱτίπϑαιε ἀϊβροδίοδι8 ςοπιγατίοσα ἱρδυτη οδύβδια ἴη- 
ααΐϊππι 6886. ἥυδγα δὲ τοϊαπι συΐάδπι σογρα8 σοπτϊππηπι ροτηδῃ η8, 39 
ἱπεδγάστη μὅς ἱπτογάωμι ᾿ἰϊο ἀϊδροηίταις πιοάο ἃς ρεγογηδῖασ, σοῃ- 
δάτυϊο γϑγοὸ ἐοιϊῃδ πιτιπάυϑ 8δὲ δίψῃ Ἵδοίατη, ποῦ πἰΐχαα ταππάυδ, 
δεὰ ἀϊδροϑιιοπδδ ἰρβῖι8 μπηξ ἃς σοιτιπιραπίογ. ἤος δυϊοπὶ, ΟΥΣΌΩΝ 
ἰπαύδιι τππυάστη οτπῃΐπο σογταρίυπι ἱγΐ εἴ πῸπ ταάϊγα, δὲ δὶῖ ᾳαῖς- 
ἄστη πηι, ἱπιροϑο: 8116 6δὲ. πᾶπι δπιεαχύδαι οσίῃβ δϑβαῖ, οο δῆ το 
Ρτδβοθάξῃϑ ἰρϑυπι ϑοαρῈΓ δγαῖς Ζαὰπι αυϊάεπι Βαυά ἔδοίδια ποία 
ὯΟΠ Ροδ86 ἀϊείπιαδ. δίῃ Ὑ6Ὸ δὶπὶ ἱπβηΐ1, τηδρὶς Βοτὶ ροῖδϑὶ. αἴ τέγο 
μος εἴων Βεγὶ ροδϑῖξ πθοῆθ, μεγδρίςῃυιη ὃχ ἰΐδ φιδε ροδίδσίβϑ 
ἀϊοαττοτ, ουδάθε. δαπὶ ἐπίπι 4υθι.5 βοτὶ ροϑ86 υἱάδτωγ αἰ δὲ ἱπρο- 
ΒΕΓΏΡΙ]ς φοὶρ ίδπι σογτυταρδίογ οἱ οσίησα υϑοαῖ ςογγιρίοης, πὲ ἴῃ 30 
Τίπιαθο δϑϑογίτωγ: 1}ς δηῖπι Τἰπιαθυ σδϑίυτη 6856 συϊάοπι οὐσεη, ΠΟῚ 
ἴαπιδπ 6886 οΔάυοῦτη, δ6ἀ ΓΕΙ4ῸΟ θοροῦ ἴογα ἰοπιρογα ἀϊοῖς. δὰ φυδα 
θαιατα ΠΟΥ αίάοπι ἀδ οβοῖο δοίῃπι εδὲ ἀϊεῖππι: 81 υθγοὸ ἀθ οὐππῖθῦδ 
πηϊνθγβϑδ έοσ οοποἰἀδγαυθγίμηβ, ἀ6 μος φχυοαυε ἔπογὶὶ πηδηϊ δία. 

11. Ῥυίπιυτη δυΐδιπ ἀϊδεπραδπιις οροιίεϊ, φποπιοάο ψοπεγθὶ- ὃ 
118 εἱ ἈΕΟΒΕΓΆΡΙΙΝ, εἴ σοΥτΏρΡ. Πα εἰ ἱποοτιυρΈ ΒΗ ἀϊςαπιαα. ἤαπα 
οὕτω τυ  ρ λοτογ ἀϊοαρίυγ, εἰ δὶ 181} δὰ ταϊοη θαι τοΐεγι, τηθηΐοις 
ἰπάεβηΐϊε 8656 Ἀδρεγα πϑοθϑ86 δεῖ, δὶ χυϊδρίατη υἱ ἰηάἰνἐϑθ}}} 60 
πἰδίαγ φυοά περ εἰ9 ἀἰν ἀϊτογ πηοά δ. ποῖ δδῖ δπίπι τηδηϊοῖατι ρῈΓ 
ἡπδμι ἱρδογυτη παϊαγαπι Σὰ δοοξάδϊ φυοά ε8ὲ ἀϊοίππη. ἀϊοῖτυν ἰἴδαπα 
ἱπρεθογαθ}]α ὕὯ0 πιοάο, δὶ δὶξ φηϊρρίαιῃ ππιτις φυοὰ ἀπίδα ποῦ εγδῖ, 
ἷπε ξεπεγαίοπε ταυϊδίϊοπευθ, υξ ἰρϑυμα ἰδηρὶ χυΐάδπι ἱπαίνηξ ἂὖ- 
406 πιονοτὶ. ἀϊουπὶ δυΐπι ὨΟῺ Ρο8δε ἴδηβθηδ βοῃδγασὶ, ΠΕ Ὸ}6 Φ0- 
ἴεπδ πηοΐατη. αἰΐο πποάο, δἰ βεγὶ υδὶ ογίαπι ε586 χυὶρρίδιῃ ροϑοῖξ εἴ 10 
πο 811: πὶ ἢος ἱπρεπεγαθιῖε ἀϊείατ, φαὶα οτγίατι δαῖτα ροϊεϑὲ. αἰδὸ 
τποάο, δἰ φυϊρρίαιηι οτβηΐῃο ἔδοϊυτη 6888 ἱτυροδϑῖ 1} 6 δἰὲ, πὶ ἱπιεγ τα 
δἷς ἱπιεγάππι ποῦ δἷξ. ἱπηροδδὶθι]α ἀὐΐεια ἀμρ|ϊοϊτογ ἀϊοίτυγ: δαὶ 
επὶπὶ 4υΐα ΠΟῸ Ὑεγατα εδὲ ἀἴσογε ογίατη 6896 ροδθ6, δυΐ 4αΐα ὨΘῺ 
ἔλοϊε πες οἰϊο πες βεῆε οτίγὶ ροϊδοξ. βοάξτω τωηοάο εἰ ξεπογαθιὶς 
Ὅπο ἀἰοϊϊατ ταοάο, 8 8: φαΐρριατα ρμοδιεγίιυ5, φυοὰ ρτγὶαϑ ΟῚ δγαῖν 
εἶνε Ῥδῖ βεμεγαϊ μα δἷυς δίῃ βεπογαίίοηθ. δἰίο πυοάο, δἱ ροϑϑὶ- 
ΒΗ δἷῖ, οἶνε υδγίϊαϊε δἰνε ἴδοι ταῖθ ροϑοίθιϊα ἴρουπι οἷ ἀεβηϊζατα. 
αἰΐο τηιοάο, δἱ ρεπεγαῦο εἰξ ἱρδίαϑ εχ δὸ 4υοά ποὺ δῖ, δὰ ἰὰ φυοὰ 
εδῖ, δἶνα ἴδῃ δἰῖ, β6γ βοπογαειοηεπι διιΐδθτη 91ξ, δῖν ε ποηάυτα δἰ1, ροδεὶξ 
διυΐεπι 6486. ΘΟΓΓΌΡΈΡΙΪΘ εἴδιι δὲ ἱμοογγηρ 8 δἰ πη εἴν ἀϊοϊτΓ. 20 
Ὠδτα δὶ φπὶρρίαπι ῥὑγίπιϑ δγαῖ, ροϑβϑίδα γεγο ποῦ εϑῖ, δυῖ οἱ σηϊάδπι, 
πὸὺπ ε48εὲ δαΐετη ροϊεδῖ, δῖτο ρ6γ σογταριοπειη τηυξϑηοποῖανε οῖτα 
εἷτιε οογστιρίίοπδν σοττυρΌ 6 {ΠἸαἃ ἀϊςίπιυϑ 6686. ἱπίεγάυτῃ εἰ ἰὰ 
ιοὰ ρὲτ φοττηρεοπεια ποη 6886 ροϊεδῖ, σου ρΠΒ Ϊς 688ε ἀϊοίπιι. 
εἰ ἱπδρετ δἰίο πιοάο ἰὰ ααοά ἔδοϊὶς σογγυτρίίυγ, απο φαίάεπι 
φαϊορίατη ἕας 6 τονεη μεῖς ἀϊχεγῖι, ἀς ἱποογγαρεθ Ἔδάδι ε88 
Ταῦο: δαῖ εὐΐτι ἰὰ φυοά δἰπα σοτγγηρβίίομε ἱπιογάμτα εαὶ ἱπιογάητα' 
ποι δδῖ, ἱῃοοτταριθι]ς ἀἰοίπηπδ, αὰο ραοῖο μοί ἱποουταρι διε 
ἐ286 ἀϊοςαπίετ, ργορίογοα χαρά ρτίυδ ογαηΐ οἱ ροβῖδα ποῃ δυπὲ δῖὶπε 
φοττωρίίοπο: δὲ ἰά χιοά 6δδὲ φυϊάδτη, πὴ 6886 δυΐετη Ὡοπ ροῖϊεδῖ; 
δαὶ Ὠοη δδὲ [αϊαγοων Ὀπαυᾶπι, ΠθῺς ἀτίοι δοί. ἴὰ δυΐεια 68 ὨΏΠΟ, 
εἴ Ἰδοῖτο οεξ οδἰϊαπι πῦπο: σΟΓΓΟΡΕΈΒΙΪ66 ἰπηθη δίῳ, χαὶα οτὶξ ]}- γὸ 
φυδπάο ἴδπριδ, ἀπο πᾶς ἔα 6596 πδς ἴδδο ἰδῆβεγε υδγὸ ἀϊοεῖας. 
ἰά γεγο πιδχίπιθ Ῥγορτα ἱπεσιταρεμι!ς ἀϊοίτατ, φυοά αυίϊάοτι δὲ, 
ΒΟῺ ροϊεϑὲ δυΐειη δὶς σογγορίησι 6886 αἴ Ὠωπο ἡμάδπὶ δῖ, ροϑίδα 
ὕεγο πΟῊ δἱξ αυΐ πο 6886 ροϑδὶϊ; διῖ δὲ ἰὰ χυοὰ ποηήππι σογτο- 
Ῥίυπι 6δϑῖ, ΠΟ 6686 διιΐεπι ροδίογία8 ροϊοδὲ. αἰςϊτυγ ἰηςοτιυρ 6 23, 
εἴϊαπι ἰά χῃοά ποπ ἔαςϊ!ς ἀφόλττα μὴνὰ οἱ ἰκτγ δος ἴα δἰπε, σοη- 
εἰἀεγαμάπιπ δδὲ φυοπιοάο Ροφδίβι]α εἰ ἱτηροϑϑιρι! 6 ἀϊςαπιαθ. πϑτὰ οὲ 
4ποἀ ρτορτίϊβϑίτηθ ἱῃοογτα ρα Ρ116 ἀϊείτηγ, ἐσ εὸ ἀϊοϊταγ 4υΐα οοτ- 
τυταρὶ πο Ῥοϊδϑῖ, ἤεάυδ 4φιβπάοηπα 6696 4υθπάοαιυδ βομ 6586: εἰ 
ἸΏΒ ΘΏΘΓΑΡῚΪ6 ἰὰ ρτορτγι σδίπις ἀϊοίϊητ, φυοά 8ὶσ ξοπεογαγὶ ποὴ ροϊδδῇ, 
πὲ ῥσίπδ χαϊἀοπῖ ποπ εἷξ, ροείογιυβ ὙδγῸ δἷξ, 4] 5 δεξὶ ἀϊαυνοῖε 
φοιασηδηβΌΓΑ 16 ἰδιογί, δὶ ἰφίταγ φαϊρρίαπι ρεγ ἀδοδθὴν πη} 16 ρϑδ- 
δυσπ τηου οὶ ροϊοδὶ, δαξ ροπάι9 ἰδνασα, ἰά φυοά πιδχίπιμτι ροϊδεῖ, 
ἀΐςετε ϑειρεῦ βοϊειπῃϑ, υδἰμεΐ σδοΐαπι ἰενυδγα ἰἰργϑβ, δαξ ρὲ ἀθοοτα 
τα Πα ραϑϑυυπι δι ΡΌΪαγα, φυδπηπαπι οἴ ραγίεϑ 4086 οἰἴγα δυπῖὶ Ρο- 40 
ἴεδὲ, δὶ εἴ ἐχοοδϑπι ροἰαδὲ, 400 ραῖεῖ δὰ ἤπεπι αἰψφῃε ἐχοθϑθυια 
ἀεβηιγὶ ροϊοητίαπι ορογίογο. ἰὰ ἱριίς φυοᾷ ροϊεϑδὲ ἰοὶ ρου Ἔχοθϑ- 
δΌτα, εἴ δὰ 4π86 δαπξ οἶξγα, περρόφε δεῖ, σὰ δἱ οοπίωμα Πργαδ ἰουᾶρθ 
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Ῥοίοιξ, εἰ ἀπδὲ ροβθε, εἰ οἱ ρδγ ἀδοϑῖὼ τη τα ρϑβϑπητα δια υΐετα 
Ροϊεεῖ, εἴ ΡεΓ ἄπο δαβυίασε ροϑϑε. ροΐεηεϊδ γεγο ἱρδὶαϑ ἐχοθδβδῖο- 
πΐδ δϑὲ; οἵ δὶ φαϊρρίδην ἰδπίοπι πο ροϊδϑὶ, 60 ρετ Ἔχϑαρεσδίοσεπι 
ἀΐοῖο, εἰ ρίαγα ποῦ ροϊεβϑὲ: 4υΐὶ παπ4πε οδῃΐαπι ρκ880.5 ἸΓΒΏδῖτΕ ΠΟῚ 
οἰοϑς, 5 φὲ οεπῖσπι δἰ ἅπασα Ὧοη ροϊοδξ. ηἰΒὲ] απΐετα πὸ οουῖαγ- 
[δε 14 εὐΐπι χυοά ρτορτίε ροϊδϑὲ, ρὲσ ἤποτα Ἵχοθϑδιομπίϑ δἱξ ἀδβηὶ- 

Ὧ0 ἴασι. [οτοιϊδη εαἰπι φαϊϑρίατι ἀἰςεὶ 14 φυοάὰ ἀϊοῖαπι εδὲ, ποῖ πεοθδ- 
δατῖο ἰΐὰ 6866: αὔπὶ Πδῃ40Ε τηδρτ τυ ἀηοη ἄδοοπι ραϑδύστι υἱάδε, :8 
ὅοπ εἰ ᾿ϑρρπἰτπάϊμεδ 688 {πᾶς δαπὶξ οἰἴγα υἱάθθὶς, 5ε4 οοπῖτα ροῦτε, 
ααΐ ρπποῖστη νἱάοτε ροϊεδὲ δαὶ ραγυττα δυάϊτε δοπιπι, ἰδ εἰ τοδῖο- 
ΤΌΣ δοηβῶπι ΒΡ Ε ̓ξ. ὙΘΓΌτΩ ΙΒ] δὴ ταϊΐοπεπι γεΐεγε: ᾿ρ88 δηΐπι 
ἘΧΘΌρογδῖο δαὶ ἰῃ ροϊεηϊία δι ἱπ τὰ ἰρβ8 οἱ: ἀρβπίϊα. ἰά εὐἰπι φαοὰ 
ἀϊεϊτατ, ραῖεξ. πᾶτε υἱδὰ φυΐάδαι '8 φαὶ 6ϑὲ τυϊπογῖβ, Ἔχςθάϊε, ςεἰς- 
τἰϊδο δτιῖεπι δα 786 δεῖ πιαϊοσίεβ. 
“42. Ἠδΐ δυΐδιι ἀειεστοϊηδεῖθ, ἀϊοεηάα διιηΐ δὰ χαδε ἀείπεαθρϑ 
βεχαπηίαγ. δὲ ἰφίτασ δἰΐψαα οἷπὶ πᾶς 6986 εἴ ΠΟ 686 ροϑεϊηϊ, φῃοά- 

30 ἀαπι Ἰδηρῃ3 τπαχίπιυπι εἰ δϑδεπάϊ δὲ ποῃ δἰϑεπεὰϊ ἀδβηϊξυπι εδ86 
Ὠδοε846 δῖ. αἴσῃ ἀΐοο τὲπὶ εὍ8ε ρο0386 εἴ ΠΟὼ 6886 ρο686 ἰῃ ππο- 
ποπθα Ρτγαθάϊοδιμεηῖο, οἱ Βοτηΐποπι δαὶ αἰραπι δαὶ ἐγ οΡ ταπὶ δὺϊ 

ἱφαϊά αἰϊαὰ 1216. πιᾶπὶ δὶ ποὺ ογὶξ ἀδβυΐϊαπι φυϊάάαπι, δε δεῖορετ 
 Ῥτορουΐίο πιαῖαδ, δὲ 4Ζπ0 ποὺ δδὲ πιϊπῃβ, ἰάθη δτὶξ ροδβαίβῖ]ς 6888 
Μετηροτα ἱπβηῖτο δὲ ὩΟῊ 6886 δἰΐο Ἰεῖωρογε ἰπβηΐῖο. δὲ ἴος 6886 π- 
ααϊξ ρηποίρίασι δαΐετω Ηἰως δαπιδίατ, ἘΗΡΦΙΜΕΣ δυΐπε εἰ δ] δαπι 
δου ἰάδτῃ δἰρτιιβοαπι. εδὲ δαΐδπι ἱπιροδϑὶ δια εἰ ροβϑίθ!]8 οἱ ζαϊδητι 
δα γεΓΌσι 6Χχ δαρροϑίξίοηε. τεϊυτὶ ἐτίδηραί πιο ἱπιροβεῖθιὶς εβὲ δὰ 08 
[186 Δηρβτι]ο 8 ἀμοβαν τϑοῖδβ δεαῦδίοθ ἤδρθγα, 81 ἤδεο δἰπὲ, εἱ ἀϊα- 
ταϑῖδτ σοτωτη θη δι ΓΑ Β1]198 δῖ. δαπὲ δαΐδηι δἰ ρ]ἰοϊ τε εἰ ΡΟ ρϑΙ 1 ἴα δὲ 
ἐπιρ οὐδ Βι]ἰα δὲ νϑγα δὲ ἴαϊβα. ποῖ εϑὲ ἰρίξαγ ἰάθπι ἔαϊδαπι αἰϊφοαιὰ 

το 6856 δίσῃρ ἰοῦ δὲ δἰ μι] οἰ το ἴα ροινίρί, ἴδ παηῆαε ἀΐϊςεγε δίδγο 
ἔα στιπὶ οδὲ φυίάετι, 86 ἤθη ἱπιροϑδιῖ]6. δίται πεν εἰ δῦσα χαὶ οἷ- 
ἴδαγαμι φυϊάεπι ρεΐδαξ, οι δαΐεπι οδηϊδὶ, οδηΐδγε ἀΐοογε ἰαίφυτα 
δεῖ, δε Ὧοτι ἱπιροδϑὶβῖ]ε εδὲ. οἰπιαὶ δαΐοια δίδγε αἴψπε δοάεγε, εἴ 
ἀϊαπιοῖγτιπν σΟμπλτθπβασαδίϊθπι 6886, Ὡοπ ϑοϊαπι 685 ἔδίδπτα δοὰ 
εἴϊαται ἵπι ροδ81 116. ποῦ ἰφιϊατ ἰάθπι εοὶ τν ἡβακηρη ζαϊδυτι δο ἰτα- 
Ῥοδδὶθῖϊφ. ἱπιροδοὶθι!]6 δοΐετα οχ ἱπιροϑαῖθιϊ δοοίἀϊε, φεάεπάϊ ἰϊα- 
ἅς ψεἰρρίαπι δἰδη ἀϊψαθ δτη] ροϊεπίιατι μαρεῖ, 4αΐα φαδπάο μα- 

εἴ ἰαπῦ, εἰ αἰτογασα μωρεῖ: δὲ ποῃ αἰ εἰταῦὶ δῖεϊ ἴσια δεάθαϊ, 
864 ἴῃ 10 Ἰοιηροτθ. δἷ γθγὸ φυὶϊρρίαπι ρ] υτίαπι ροϊεπιπῖαπι μαδθαὶ 
ἵεπιρογε ἱπβηπίϊο, Ὡοῃ εδὲ ἱπ μος ἴῃ αἷϊο δῖαας αἰΐο ἴθιιροτγε, δεὰ 

20 ϑ'πηιῖ, πααγα δἱ φαϊρρίαπι, φαοά εδὶ ἴεπιρογε ἱπβπίϊο, εδὲ οοττιρεῖ- 
Βῖ16, 1Ππ4 τ ποι οἱ ροϊεπεϊαπι Παρ εξ. δἰ ἰρί το εδὲ ἱειαρογα ἵπιβπί- 
ἴο, εἷϊ ἰά φυοὰ ροϊεεῖ. οἰπιαὶ δγξο δτίξ δίψῃ βοὴ ετὶξ δοῖα. ἔδϊβασα 
ἐξιίαν δοοιάϊς, χαΐα ἐδ δαπι δυρροδίϊαπι 6δξ. δ6ἀ 8 ἱπιροϑ9: 0116 ποῖ 
εβδεῖ, ποὴ ἰά πῖχας φαοά δοοιαϊε, δεῖδπι ἱπηροδϑβῖ]6 εδδεῖ. οὐππθ 

᾿ΦΡΡοῸ υοά δερογ εϑὲ ἱποουγηρρι!α δἰπιρίμοϊξογ δϑὲ. δι πιο οἵ 
ἱπροαίϊζατη δϑὲ. ἤδτα δὲ ΚΈΠΟΓΆΒΙ16 οδὲ, ετὶϊ ροϑϑβῖ]6 αἰΐψπο ἱπ ἕετα- 
ῬοΓα ΠΟῦ 6886. ΠΟΓΓῸΡΕΡΙΪ. δαὶτα ἰά δδὲ φιοά ρῥγίῃ χυϊάειι Ἔγαῖ, 
ΠΌΠΟ ΥΟΤῸ ποῦ εἰ; δαὶ χποά πυῶς υϊάστη εϑξ, ροϊοϑὲ δυΐεπὶ δἰῖ- 
4πλνάο ροβίεγι;ϑ ποῖ 6886. βεπογαριὶε γθτο ἰὰ φυοά ρῥτίαδ ποῦ 6886 
Ῥοίϊεϑβξ. δὲ ποῃ εδὲ ἰδ ροδ δὶ ἱπβηίταπι δοξ βηϊππι, ἰῃ στο ἰά φυοὰ 

30 δΕΊΩΡΕΓ εἴ, πὸ 6486 ροϊεσί, οἰδηῖπι ἤπὶΐο ἐθαρΟτῈ 6886 Ροϊεϑῖ, 
ἀαίρρε οὔτι 6886 αἵ ἰδξιῆρογε ἱπβοΐιυ Ῥοϑϑξ. ΠῸΠ εγβὸ οοππηρὶς 
ἰάεπι δὸ ὕπῶπι δἰ κυροῦ 6886 οἷ δΕΙΠρῈΓ ΠΟ 6886 ρΟ886, δ Ὠ64Π6 
ΤΟΒ ΒΕΠΙΡΟΓ 6886, {ποά ραῖεϊ ε886 περαίοποπι. ἱπιρο δα ιΪα οδὲ Ἔγρὸ 

222 εἰ δειηρεῦ χαϊρρίαπι 6586 εἴ σοΙτιρΈΡ 1] 6 6556. ρατγὶ τποὴο ἢδὸ β6- 
ΕΓΑΡΙΪ6. πᾶπὶ δἱ ἀπο δἱπὲ ἱεγταὶπὶ ροϑιεγιογααθ δίπα ρσίογε ἰμ68δ8 
ποῦ ροϑδὶϊ, δὶ 1116 σοτωηρδῖθγε ποπ ροϊεϑὲ, πὸ ροϑίδσιοῦ φαϊάεπι οοσα- 
Ῥεΐεγε ροϊεδξ. φῆδγε δὶ ἰά υοὰ δδὶ δειρεῦ, πο 6886 δΙσυαηάο 
ΠΟ ρΡοϊεϑὶ, ἱπιροδδίθ1]6 δδὲ εἴ βθηδγωθῖ]α 6886. τη δυΐοια πορϑῖο 
ᾳαϊάετα εἶπ φαοὰ δεπιρετ 6886 ροϊεεῖ, δἷ: ἰά φῃοὰ ποῊ ϑειηρεῦ 6886 
Ῥοΐεδῖ, σοπίγαγίαπι δυῖεπι ἰά φαοά ποὴ βεωρετ 6826 ροϊεδῖ, εἰ π6- 
ξιῖῖο εἷϊ 14 ἠποά ποῦ δεῖιρο 0 6686 ροϊεδῖ, περδίο οδ ἃτα ΒΟΥΤΠΒ 
εοπιρεῖοτα οἱάεπι πδοδδδα δϑὲ, οἱ ε886 τπιδάϊωπι οἷῃθ φυοὰ ϑεῖαρετ εϑὲ 
εἴ εἶπ χαοὰ δεπιρεῦ ποὴ δϑῖ, ἰὰ φυοά 6956 εἴ ΠΟῊ 6886 ροϊεεξ. αἰτὶπϑ- 

6 Ββαδῦσαδ ποραῖῦο φυδηάοσιε οοπιρεϊεῖ, δὶ ΠΟῚ δΟΠΊΡΟΓ 811. ΖθαΓα 
εἰ ἰά φῃοὰ Ὡοπ βεῖωροτ ποὸπ δϑὲ, ετὶξ φυδιάοχυθ δίαπια ποὴ οτΐτ, εἰ ἰά 
4ποά ποῦ βετρετ ες8ε ροῖϊειῖ, δεἀ χυδπάοηπε δϑῖ αἴ πο δἱϊ, εσὶξ αἴχαα 
ποῦ δγξ. ἰάδτι Ἔγξο ροφϑδί 116 οτὶξ ο986 δἴψπε ποῖ 6956. εἴ μος δῖ 

ταεἀϊαπι πἰτοστιπιαιθ. τγδό᾽ δαΐοτα πηίγθτ θα δ ἤδδς δὲ: ἤδῖα ὦ εἴ 
ἈΌΠ}: οἰάδπι 'ἴμθ886 ροβδιηξ, ὦ υεσὸ δαῖ ὁ εἰ ὦ δαὶ αἱ οι Πρ εὶ ἱπεὶπι. 
οαὶ Ἰξιϊασ πες αὶ πεαὰς ὦ ἱπεδῖ, οἱ σὠ σα μοι ἱποῖπε ἤδοθδεε δεῖ. 
δἷξ δαΐοτο ἰὰ χῃοά ἰπίοσ ὦ εἴ ὅ τιεάϊατι ἐδ, δ: ἰά δπΐπι χαοά πεὰ- 
ἱσᾶτι ἙΘΟὨ ΓΔΥΙΟΓΌΣΩ δϑὲ, Θοσ ἢ ἄθια τη οάϊηπι 6886 οοηδίαϊ, δῶρο ἱφὶ- 
ἵπτ, Ὁ ἱμφύδιη εἰ αἰ, Παΐς ἱποὶπὶ ἤδοεβθα δὲ, Ὠδτὰ δυῖ αὶ δαὶ 6 ουϊ- Ὁ 
Βεῖ ᾿βεϑὲ. φῦδγε εἰ ἐρεῖ 6. οὔτε ἰξάξαν ἃ ἱπιροιεθιϊς δἱὲ δβδα,, ἱβετῖὶ 
ἴρδαπι δ. δδάεπι εἰ εἰ ἰὼ 'ρϑο αἱ γαῖῖο. πεῆτε ρίζαν ἰὰ χαρὰ 5ε:- 
ΡῈΓ εβῖ, πεφᾷε ἰά χυοά δδίῶρεγ βοὴ εϑέ, ξεβεγαβιὶα δαὶ ςογσαρε δες 
δεῖ, ραδῖεξ ἀπἴετς εἰ δὶ βθπδαθὶϊς δὴξ φογγιρίθι!α δὲ, Ὡ0Β ρεῖρε- 
ἐπαπι 6886. δἰπιαϊ εηἰπὶ ροϊεγίξ δϑιηρεῦ 886 εἰ ΠΟῚ δΕΠΊΡΟΓ. 6888, 
Βοο δαΐετη ρυῖαδ ἀοπιοπεῖγαϊιπι 6δὲ ἱπηροϑϑίθῖ]ε 886. δἰ ἐξίτηγ ἴορο- 
Βεδεταθὶα φαϊρρίδτα δαὶ, δἴαιιε εοὲ θην, ἰάῃε δεῖ Ἔσν πὶ δ: Β6- 
οε88ε εϑὲ7 δὲ ραγὶ τποάο, δὶ ἱποοσγωραρθιϊς εδι7 ἀΐσο διΐεαι ἱπρε- 
ΠΕΓΔΡΙΪε εἰ ἱποοττιρθῖ 16 ἐα χαδθ. ργορτία ἀϊοπηῖηγ, ἵπρεδετηῖς 
χαϊάεπι ἰά φῃοὰ παπο δεῖ, εἰ μτίαϑ πο εγαῖ τοιτιπὶ ἄϊοετε μὰ 
8686, ἱποοῦτιριθι]ε γεγο, φαοὰ πππς εδὶ, εἰ ροφίοτίηδ σϑγυτω 8ὸὺδ 
ετγῖς ἀΐσεγε μδῃὰ 6586. δὴ δὶ ἔδες τππῖωο δὲ ϑδααππηΐην, δέσας ἴηφε- 1 
ἈΕΓΩΒῚ]6 δοὲ ἱποογγαρθβι!ς εἰ ἱποοτγαριθι}6. ἱπρομογαθῖῖε, ἰρόσαι 
εἴὔλαπι ρετρείϊαυτη πἰγθθημπε δεαπαῖογ Ὡδοθθδα δδι 7 εἰ οἱ εἰ χυὶρ- 
Ῥίδτη ἱπβθπθγδθὶϊα δ δἱ οδὲ χαϊρρίαπη ἱποοσυυρΈθὶϊς, οἱϊ σοπῦποο ἡ 
δειαρ ἐδ γαστα ἤδοειθε δϑὲ. ἢ ἰΐα εδδε, εἴ εχ ἀδβηϊοπε ἰρδοῖται 
Ῥαῖοῖ. δἰεπὶμα δὶ σοστυρηθι]6 δδὲ, ροπθγαρὶϊς 6886 ἤδοθδδα δαὶ. δὐὶ 
εἰὐΐπὶ ἱπροηθγαθὶϊθ δὰξ βεηθγαθῖ]6 δδὲ. δὲ δἱ ἱωβθμεγωριϊε εδὶ, τὰ- 
σοττιρθῖ]ς 68δ6 δῃρροπίϊατ; εἰ δἱ βϑηθγαθὶ!α δδὲ, εἴ οογγαρῦμιε 
6886 πϑοϑϑδὲ δὲ. δαϊ δπίτ σου ΡΈΡΙ]6 ΔὨΣ ἱΠΟΟΥΤΌΡΈΒΣΙς δδξ. δἱ ὦ 
Ἰποοσταρθῖ}6 δδϑὲ, ἱο βοαῖς 6886 δι ρρομθρδῖαγ. δἷα γδγῸ τασῖοο 
δὲ ΠῸΠ δεηπθπηυῦ ἱποοτειρΈ 16 δία ἱπροπογαθι]θ, πο πδοδαρο 
οδῖ δαὶ ἱρϑίτπι ἱπροΏ ΓΑ 116 δὰξ ἱποοττΌρ Ρ1}1]6 ρογρεϊαατο δαϑε. 56: 
αὶ δυῖοπι μδες 5686 πιπί!ο πϑοδιδαγὶο, ὁχ ᾿ΐ8 δίρβεγζογε ροϊεςξ. γθ- 
ὨΘΓΆΡΙΪῈ δπΐπι οἵ σΟΙτρΕ ὶϊς τπππίπο δὲ ϑεχαυῃῖιγ. ταδηϊεοῖαθ ᾿ 
εδὶ δαίεπι εἰ μος εχ δηΐδθα ἀϊοϊϊβ. εδὲ θηΐπη ἰά πιεάϊηπι ἰπίεσ ἰά ῷ ἃ" 
χαρά δειαρεσ δὶ οἱ ἰά φαοὰ δειιρεγ πο εϑῖ, φῃοά πδυΐγοτα εοφαὶ- 
ἴαγ, Βος δαξετι δϑὲ βεπεγαθῖϊα ἱρδηπι δὸ φουγιρΈθ 16. Ὀἰγαπφης 
Επίτν ἀεβηΐτο ἰεπιροτα φαοάδπι οἴ 6886 δὲ ποῖ δϑέε ροῖεβὲ. αἱ ἰρίϊατ 
χαϊρρίατι δαὶ ρθπογαθῖ]α δαὶ οοΥταρΌδε]ς δἷϊ, :ὰ ταδάϊαπι εερε πο- 
6886 εϑὲ. δἷξ επί ἰά φαίάετη φαοὰ δειαρεσ δὲ ὦ, ἰά αὐίοτα χαοὰ 
ΒΕΙΠΡΟΓ ὩΟῺΏ δὲ ὄὅ; Ο γ6ῖὸ εἷϊ βθπεγδθίίς, εἱ αἱ εἷξ οοστωρθβιϊε: ς 
ἰείτασ ἱπίον ὦ δὲ ὁ πιδάϊωτη δθ86ὲ πδοϑϑδ6 δδὲ. ἱἰ]οστιπὶ δηΐμν δά πει- 
ἵππατα αἰ εἰπιότα ἰδοραα δῖ, ἱμ 400 ὦ ἴρϑατω ποὰ εγαξ δπξ ὁ ἴρεσπα 
ετδῖ. ξθπεγαρῖϊε δυΐθπι δὺὶ δοῖα ἀξ ροϊοπιϊα Ὡδοθαδα εδὲ 6896: ρὲ δ 
γογῸ ὦ ὦ πευῖγο πποάο. ἴεπιροσο ἰρίϊαγ φῃοάαπι α ἀεβηῖο, ἐς ἔρϑασι 
εἴ ἐτὶϊ δἰ γΓαγϑηϑ ὨΟῺ δὐἹξ. διπα ποῦ εϑὲ αἰσδινάμτα οἱ ἀθ ἷἱρδὸ εοτ- 
τΌΡΕΡΙ αἰ, ραπογαθῖϊα εγρὸ σογταρΈ θεν πἰγυβφης εθ:. ρεπθγα- 
δὲ16 εὔρὸ σοσταρρθεονε ταπῖθο 86 δοαυθηζιγ. δἷς ἰλαας ἱηθεῦετα- 
116 6, βοπεγαθι!ε Κα ἱποοττορεθιϊς α' οἴ σουταρΌριὶς ἀ. αὶ ἰφίτος 
ἀετποπειγδίιτω, 7 δίχας ἡ δ6δῈ τππίμο δεαυΐ, αδπάο. δηΐετη οἷς δ]- 
4πὰ υἱ Βδες ἱδοεπὶ, νεΐαὶ ,᾽ φυίάοπι εἰ ὦ δεδο πναϊῃο δοχτιυηΐαγ, ἔ 
νόγο δὲ Χ 8Ὲ}} εἰάθπι σοπιροίπηξ, δεὰ αἰξεττιπι οσλοὶ σοτωρεῦϊ, εἰ 
δίἴτα!! ταο ἀο ἱρδα β' αἴας ἢ, ἱπῆς εἰ 6 β' τιπῖμο 86 δεφυδηΐασ πεςεϑϑε 
ε8ῖ. 6 πδῃ4ε ἱρβῦπι β' ὩΟΏ δεφηδίωσ: ἜΓΡῸ " Ἰρδῦτη δεφαοξυτ, ψαῖρρε πα 
οὔπι σα εἰ ἰρϑαπι 6 δαὶ 3, ςοπιρεῖαϊ, δὲ β' δἰίδτη ἰὰ βοφποῖατ, φαοὰ 
δοφαϊΐωσ ἰρδυπὶ 7: ετξοὸ ὦ δοχαείον β' ἰβϑῦτη. δὲ ᾿τωροϑϑῖθι!ὶς ε596 
δΌΡΡοπαρδίησ. δαάει γαϊίοῃ εἰ β' δοφοὶ ἰρδπι 6 ἀειπομπείτωῖτατ. πὶ 
αἱ εἰς 86 παρ δὶ ἱπρβῆθγαριε 6 δὰ ρεοτγαρῖὶε 7, εἴ ἱποοτγορΈθ) 6 κ᾽ δὰ 
φοΥταραθι]6 ἀ. ἀΐςσαγα δαέοιι ΠΝ ΡτοΒίθεγο απογβἔηπι ηὶρρίδπι 
ἰμοουταροθι 6 6886, δὲ ἱπρθηογαρῖϊα χαϊρρίατι οοτταρίαπι 6496., φεὲ- 
πιο] 110 ξεπεγαῖο, μος Ἵσοτγαρῖο, τοί ]δγα οὶ εἰϊφα!ὰ δοττίαν χῶδὲ 
ἀδῖα δῆηξ. δηὶ οπΐπι ἱπβηΐϊο δὰὶ χαοάφπι ἀεῶπίϊο ἐετωροῦε οτειωλδ 
δοΐ Δρέτε δῃὶϊ ρδῖΐ δῃϊ 6586 ΔὨϊΪ ΠῸῚ 6886 ροϑδαηϊ, εἴ ἱπβιιῖτο,, γτο- 
Ρῖεγεα υοά ἰδταρβ ἰηβηϊέπιι ἀἰΐχαο πιοάο εἰ ἀεβιπίίαμα, σαιο τος α 
εδὶ τπαΐῃδ. ἰά γετο χυοά αἰΐφῃα εχ ράτίδ εσὲ ἱπβπίπιπι, πο΄αὰς ἰπδ- 
πὲϊατη οδὲ πεσις ἀεβειέοια. ρτδεἴογοα οὔγ τοαρὶ μος ἰρ δἴξτιο οοῖ- 
ταρίατ οἱ ἰά αποὰ δηῖθα βεπεροτ ἐγαῖ, δαὶ βεπογδίττη δὲ ἰά φαοὰ 
Ῥγίωβ πο εγαὶ ἴδῦροτσε ἱπβηὶῖο ἴ ποι δὲ πῸπ Ἰαρὶδ ἴῃ Βοος 4αβεω ἴδ 
8]1ο, εἴ ἱρδα εἰρτιᾶ δῃῖ ἱπβπίϊα, δγαὶ χαϊρρίδμι, αἰ ρδῖοῖ, κε ες εἴ 
ξουταρΈ ες ἐδπιροτγα ἰηβηῖο. ἜγρῸ ΠῸΒ 6886 ἔδιβροσα ἱπβηῖτο ροῖεσε. 
εἰσναὶ επὶπι αἰ πη δἱὲ δὲ δἱξ, ροϊεπιίδιω Ββαρεβιῖ, ἰρφῶσα αειξάει 
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Ρτίαι, εἱ οοτττιρΈ 119 εδὲ, ἔρετιπι δαΐετα ροδβιετίπα, εἴ ββπεσαθῖο εεὶ. 
ἄπαγε δἱ ροδαθγίσθιδ 6886 4π6ε ροδϑθῃῖ, ορροβίί ϑτοῦ!] οττιπξ. δίας 
Βδο ἱπδαρε ἴῃ οπιηί βίψτιο δίγα με ογίξ. πάτο τξ ποῖ δἷξ οἱ δἷξ 

20 τετορογὸ ἰηβηΐϊο, ροϊδηθίδτα Βαρερὶξ. δὲ ἀδπιοπεισαίατη δὲ μος ἱπι- 
Ῥοσαῖμὶ]ς 6486. Ῥγδείεγεδ δὶ δοίῃπι ροϊθπί δπίεςεαϊὶ, ππίγετθο 
ἴοταροτο οτίξ, εἴ χαρὰ ἱπρεπεγαθῖὶς ογαῖ, δἴαθε πὸ 6π8 ἰδιῃρογα 
ἰκβοῖτο, βετὶ δυΐετη ροΐθηδ. δίπιπὶ ἐρίσαγ ποὰ οταὶ, εἰ πὲ εἷϊ ροϊοα- 
ἄδτα Βαρθραξ, δ τἰ ἴαπο οἱξ, εἴ ροεῖεδ ἔδιθροτγε ἱπβηΐϊο. μαῖεϊ δῷ- 
ἄξια δὲ δἰῖο πιοάο ἱτωροδεὲϊα 6686 χυὶρρίδιη οογττιρι 116 ποπ αἱΐ- 
αδπάο ςοττατωρί. βειαρεσ δὨΐπ δἰπιι] εἰ σοττιρΌΡιΪς εἰ ἱποοττα- 
ῬΌΡΕΙς ετῖς δοῦν. ἀπάτα δἰπι}} δγὶξ ροδδιθίϊς δοιιρεῦ 6986 εἴ ΠΟῚ 
δετΏΡΟΓ 6886. ΘΟΥΤΌΡΈΒΙΣ αγρὸ δἰ χαδσὰο οοτγαπιρίτατ; εἰ δὶ ξεπε- 
σδρὶΐϊο εδῖ, οτΐασῃ δϑῖ : ροδϑίδιϊα δπΐτη δδέ οὐζαϊη 6886 δὲ ΠῸΠ δέΤΏΡΕΓ 
6886. Ροδδυτηθϑ δυΐετα εἴ μοο οοπίειιρίατὶ τποάο ἱπροιϑῖθ:]6 6886, 

30 δυῖ δὶ ογίπση δἰ σαδηο χαὶρ ρίαπε εδὲ, ἱποογγιριθε!ε ε886, δαὶ δὶ ἰῃ- 
ξοθεγαθ]α εδὲ εἴ ἀπίοδ δευρεγ᾽ γαῖ, οοτττρίοπεπι διρῖγα. ΠῚ] 
δὐΐπι οὗδα δὺΐ ἱποοτγορεβιϊα δυΐ ἱπροηθταθ!α 6896 ροϊεδξ. σιοά 

δ επΐπὶ σῦστι ὁδὲ εἴσῃς ἰοτίαμα, δδὲ ργδεῖετ ἰὰ χαρὰ δετηρεοσ δπὲ ρ]ε- 
τας δαὶ εδὲ δαὶ ἰ. χαρὰ τόξο ἱπβηϊζο ἔεπιρογα διξ δμρ] οι ον 
δαῖ Δ αἰΐσπο ἰσπιρογο εδῖ, ἰά δπὶ δεπιρεσ δὺὴζ ρ]ετυηαης δϑὲ δπᾶ. 
τα ΐα Ἰρίξτις ἱπιεγάθτη 6866 ἱπτεγάαπι ποῦ 6686 πδἴηγα πϑοοδδ6 δϑὲ, ἴω- 
Ἰἴππι δαΐοτα ἐδάοτα ροϊομξία δὲ σου γδαϊοϊοαϊδ, εἴ τὲ οἷπξ οἴ ὩοῺ 
οἷἰηῖ, ὁκῦδα τπδίεγί θα δδὲ. 4ΌΔγε ὁρροϑὶϊα δίπιη! 6886 δοῦν πϑοθῦϑ6 δδέ. 
δἱ τοῖο πες νοτῶχι οὶ ἀἴοθγα ΠΏ ἰγδηϑδοῖο ἴπ 8ΠΠῸ 6886, 6- 
πο ἰτδαδδᾶςῖο ἴπ ΒΌπΟ ἤπηο 6896. ἱπιροδδὶ1}6 δϑὲ Ἔυξο, δἱ δ'χαδπάο 
ἘῸΝ δδῖ, ροϑέεγίιδ ρεγρϑίπητω 6886: ποθοῖ δπΐπι ροδίετηπ δὲ ροΐεη- 

40 ἴδιαν ποῦ 6696 86, υείτιπὶ Ποη τπξ ἴσπο ποῖ δἷξ φπαπάὰο οδὲ (εδὲ δηΐτῃ 
δ βοῖυ), δεὰ ἴπ δῆβο ργδεῖοτιἴο ᾿ςπιρόγεχῃε ἰγαπδαοῖο. δἷὲ ἰείταν 
ἰά δςῖα, συῖαδ ροϊεβαπι μαρδὲ. υδγύτη ἰριϊτασ οτὶξ, δὶ ἐγαπδδοῖο ἴῃ 
ΔΏΏΟ ΠΟῺ 6886 ἀϊεδίωτγ. αἱ τὰν ἐλύμημου εβθὲ: πη 11 παπὰς ροϊεπεα 
εδὶ τεδρεοῖΐα ἱρεῖαθ ἔαΐεδε, δε ε88ε ταὶ ἔογε, διε τοῦ δὲ δἱ Ρτΐα5 
θαοταρὶοτπῶχῃ ογαΐ, οἴ ροδίεγίτδ πὸρ οδ: Βαρεδὶξ δπίτη ροϊοπίίατη 
εἶπε αυοὰ δοῖπι ποη δῖ. χῦδτγε δὶ Ῥοδιεγίπιμ ἰὰ ποά ροΐξεδὲ, γϑγδ 
ἀϊοεῖαγ ππης ἤος 6896 ἰγδηϑαοῖο ἴῃ ἅπηο, ἴῃ ἰθηρογθοαθ οτηπίπο 
ἐχαςῖο. βαϊογα τοῦ εἴὔδτα εἴ ΠΟῚ πηϊνογδαϊ τοὺ 95. οοηϑί ἀδγοόταπϑ, ἱπὶ- 
Ῥοδεθῖϊς δδπα τἱἀθρίτατ δαὶ οοτταταρὶ ροϑίετίαθ χαρά ρεγρεϊπαπι 
Ῥτὶαϑ εταῖ, δαξ ροοιεσίαϑ 86 πρὶ  ἰογθαπι 6586 αποὰ ρῥτῖτιδ ποῦ δγαξ. 

30 σογτιρΌθ Πα δηΐπι οἰ βοπθταριϊα εἰίαπι δἰ ὑογα Ὀ α΄ ὁαπξ πηΐτεγθδ: 
Αἰϊεγαπίοτ δυΐοτη οοηίγαγιίδ, εἰ χὰ χαίρις οοτιϑίαηξ δὰ δε δαπὶ 
πλίπιγα, ΔΒ δϊδ ἱρεῖδ ἐξ οοτταταρασίατ. 

η. 
Οποΐστα ἱξίδας ποϊνουσαπε πϑᾷας οτῖππι 6486 ΠΕΩτ6 ἐοΥτατηρὶ 

Ῥοε:ε, αἰ φαϊάδην ἱπααϊπηΐ, δε πἀπππὶ 6696 ἃς ϑ6τιρ  Ἰουτιατη, ῥτὶμοῖ- 
Ῥίυτι φυϊάετα εἰ οχεῖσπι δεϊογοϊ δι ποΐνοτσμε πον ΒΡ δῶν, ἰπδηὶ- 

30 ἴατη δυΐεπι Βδθθῃδ οἱ οοῃεϊα θη ἱπ 86 ἦρεο βδιιρῃβ, εἴ εχ ἐΐ8 δὲ 
ἀϊεῖα δαπε, εἴ ρ6Γ ορίπίοποτῃ δογωχη αὶ αἰ εν ἀΐσαπὶ ἰρϑατηχας 
ξεπούδηξ, ἢάετη δαπιεγα [ἰοθῖ. πᾶπὶ οἱ οἷς χαίάετω 6686 ἤδθεσα Ροϊεεδὶ, 
60 δαυΐειι πιοάθ χάρτῃ 111 ἀΐϊσαπξ που Ῥοϊεδὲ, τπϑρτιῦπε εἰ μος υὔψπα 

254 ταοπιδηΐπι δά ἔδοϊοεπάδπι ἢ ἄθπὶ ἀδ ἱπιτηοτίδ δὲς δεϊεγη δίεαῃς 
ἐροὶως μαροῖ. σαδγε βεπε δὲ86 μβαβδὶ χυθπιῆθε οἷδὶ ρετσθδάεγο, υε- 
ἴδγεβ εἰ τρδίοσττη τπᾶχίπια ΠΟΘΙΓΟΓΏΤΩ 86 ΕΠ 85 Ὑεγδδ 6686, 4086 
ἀπυϊάσιι αϑϑογαπξ 6896 φαυϊρρίαπι δοιιτα ἱπιπιογῖδ]ς δἴχυθ αἰνίπατι, 
{1π|δὲ τηοΐϊπτι χαϊάετι δα Ρεαπηξ, ἰαΐ απ ἴδτηθη οἱ παϊ τ ἱρδίηϑ δἱϊ Ἀηΐϑ, 
διὰ ροιϊῃν ἱρδε σεϊεγότιισα εἶς βπΐθ. δὲ ἤθεα οπίπι Ἔχ ἐΐ8 εθ8ε οοη- 
δῖλὶ 4υᾶς οςοῃεπεηϊ. εἰ ᾿ἰς οὔπὶ εἰϊ ροκέδοξαθ, ἱπιρογίδοϊοβ οοπδπεξ, 
δὲ 6ὸ9 4υὶ ἤποια Βδβεηὶ αἰσυιις οδϑδβάοπετα. ἴρϑε πδῖηαε πεῆπε 
πη ρίπιπι πα εαἰταπὶ Ὁ]Π]ππὶ μαβοῖ, δεὰ ἰπο δ 888 1115 6ϑὲ Ἰδαρογα 

1.0 το βηϊϊο. οδἰθγοστιστῃ δηβθπη διιξ ἐδὲ ρτὶβοὶρὶϊ οατδα, δαὶ δηϑοὶρὶς εχὶ- 
ἔστι σεσβαοπειαγε. δἰαας δοροταμ ἰοστπι οδοϊαπιητπε υεΐετες φυΐ- 
ἄετα ἀδ ττῖρασγαμε, ργορίεγεα φαοὰ δοΐππι εϑὲ ἱπιπιοτίαϊθ. ῥσδα- 
δεῖ δυΐξαι Ογδιῖο ἐθδέϊ8 δδὲ ἱποοτα ρΈ 16 δ ἱπρεπεγαρῖϊα 6966, τὰ- 
φατε ῥγβείθγθα οπραὶ αἰΓβομἸιαῖε τροτίδὶς, εἰ ἱπδαρετ 6596 δίῃβ 
Ιαβοζε, ρτορξδγεα σαοὰ πϑ]]τιθ ἱπάϊρος τἱπε ἰπίθγθηεῖβ πδοδϑδίδα ες, 
ἄσ δε φυϊάεπι ρτομιΡεπα ἀδίπθετγει ἴρβαπι ἀρίτπι δ] τωοάο ἔεττί. 
Οταηα Ὠδηαῦε ἴα]ς ἰδβοτγίοδυτη δεῖ, χὰ πιαρία ρετρϑίπωπι δῖ, εἰ 
ΤΡίϊπιας ἀἰοροεϊξίοπ!α ἀχρεγβ ἰσοῖγοο πεζὰς ραϊδιάαχη δὲ ἴρϑατι 
ἧπι 5666 ΒΑΡ ατα, τὲ γεϊειππη ἔαθα]α ἀϊοῖς, χαὶ χαϊά σιν δαί αϑεπι ἐρδῖαϑ 
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Αὐδπίθ φαοάδτα ἰπχαίσης ἱπάΐρετα. εἱ 1 πδῦφας, φαΐ δῆς δεηῦδ- 980 
ἴδπι διταϊεγαιῖ, ἰάθη φυοὰ ροδίετῖ υἱδεπίας εχ ςἄτοδιδα. πδῖι χαδοὶ 
Ῥοπάμπε Βαρεγεπὶ δαργα σογρογα οζραΐδ ἰδστεαθς δϑδεπξ, πεοοϑδὲῖα- 
ἴδια δηΐμηδε ραγίϊοί απ ἱρδὶ [ΡΏ]ο86 δαρροβιδγε. πεῆπο ἱρίϊασ μος 
τλοάο, πεᾶὰα ΟΡ ὁοπνθγϑίοπθπι (ργορίεγεα 4ποά ἰδίϊοποπι Βαθεῖ 
πλοῖα δ00 οαἰοτίογεπι, οἱ Επηρεάοοϊες ἀϊοὶ") οοπβεσνυατί ραϊαπάστα 
εδὲ δάπυς ἔρδασα ξεοροτε ᾿δυῖο δίαῃς ἱποοϊαπιεια 6886. δὲ υθτο Ὧδς 
Δ δηΐπια οοβεηῖς δεῖ ρϊἜγπῦτα τηᾶπαγε σοπδοηϊδηδιτη δὶ σα ηὶ, 
Ὡεφας επῖτα ἰ8]18 ἱρδῖτιϑ δυΐπιδς Ὑἱΐα δίῃ ἀοϊογε Βθαίαχας δεδε ροϊεϑξ. 
εἴ πιοΐαπι εὐἶτη, χαὶ 6δὲ σὨπι Υἷς δὲ τπου δὲ σογραδ ρτίσππτη 8] 116 γ ἀρίατῃ 30 
[εττὶ οοπδουδαπε πιοτεῖ, περοϊϊοραπι αἴσιμα ἂρ ὁτηπὶ νοϊηρίδῖο τπεὰ- 
Ὧδ δετηοΐτσι 6886 πδοδεδα δῖ, δὶ πδῆτδ οἴ δπίτηδο τρουὶδ]ϊατη δηΐχηδ- 
Ἰίαπι τεαυΐεϑ ἰηεδὲ εἃ 4πδε οἶτοα δοιηππτα ἤϊ οογροτῖδ τοαχαῖέο, δε 
[χϊοπὶδ ἰαϊαση ουϊπιϑάλτι ἰρδᾶπι ρεγρδίαθιη ἱπϑηρδγαθίϊοαθ ἀεεπογα 
πϑοϑαϑα δδὲ. δἰ ἰρίταγ, πὶ ἀἰχίπιῃδ, τες ἀϊοῖο ταοάο ἀδ ρτῖπι ἰαϊίοβε ὃ 
ἐεδὲ ἤδβθεγε ροϊεϑὲ, ποῦ δοΐππι οοποϊπηϊαϑ δϑὶ ἰϊὰ ἀς δεϊεγοίϊϊαϊο ᾿ρδῖαϑ 
εχἰδαπιδτο, ἐεὰ αἰαιη ἤος ᾿ποάο ἀππίαχαϊς οοπεθπίδηθδϑ πιρρβὶθ οἱ 
ναιοϊπαιουὶ, φαλπι ἀς ἀϊ8 Βαβεπιας, δεηϊευτίαθ ροβδπιθαδ ροτῖο 
Ῥτοέετγγε. δεὰ ἀδβ πἴ8 βδοΐθῃπα. 

2. (ππι δαϊετα δἰπὶ αὶ ἀεχίγαμι ἱροῖπδ οδε]} χαὶρρίατι εἰ ἴΔ6- 
σαπι ἀϊ᾿απὶ 6866, πὶ 1 φαΐ ΡγΓΒδροτὶοὶ παποῦρδμθις (6ϑὲ επἰπι δες 
ἹΠοτασα δευϊεπεδ), οοπδιἀεδγαη ἀσσα 68ὲ πἴγατ το δὶς δ686 δαρεᾶϊ υὲ 
111 ἀΐςσππε, δὴ ]1ο ροῖϊϊπϑ τηοᾶο, δἱ δες ρυϊποὶρία οογροτὶ ἱρδὶῃβ 
πρϊνογεὶ δαπὲ δαἀϊπηξοπάα. οοπῆππο πδηαας, εἱ ἀεχίγατα ἱπεϑὲ εἰ 
Ἰδευῦτηχαςθ, ρῥτίογα ρυϊοςιρία ρτίαϑ ἴθ ὑρβο 6δ88ὲ αχί δεϊπιδπάπιη εδῖ. 
ἀεϊετταϊπδδυτὴ ἱρίτατ ἀθ Ἀΐθ δδὲ ἴῃ 16 ψῃαθ ἀδ δοϊποαὶ τη το ΡῺ9 
σαπὲ ἰγαοξαῖα, ῥτορίεγεα χαρά Ῥδες ργορτία δαπὲ ἱϊοσται παΐαγαα 
αἰχας δοσοτῃπιοάδία. ταδπιξεδὶδ ἤδθαπε δοϊπιδ! θυ ἔπε886 υἱἀ δαὶ 
χαιδαδάδιη οὔῖπαδ ᾿δετιδιποάϊ ρᾶγίε8, ἀεχίταπι ἱπάαδτη δίχας δἰπὶ- 
δἴγαχι, φαϊβαδάατι ὩΟΠΠΏΪ]δε; ῥἰδιεῖϑ γϑγο δαρεγα αἴχις ἰπέετα 80- 
ἰαπι. φαοάεϊ οδεῖο ἰαϊϊαπι χαϊρρίαπι εδὲ δἀϊαπρεηάστη, εἰ ἰὰ ἱρεὶ 
οοιπρεῖοτε, χαοά ρτίπιωπι, Ὁ ἀἰοίπητιδ, ἰΏ δηϊπηα 08 ἱποδῖ, ςομδοῦ- 20 
ἰαπϑῦτη εϑδὲ γδίίοηι. πηυπτηχποάφαε επίπὶ ἰσίππι (ἀϊσο δαίετω ἐγίαπα, 
δΌΡΕτατΣ ἱπίεγοτηαια, ἰρϑῶτα δηΐδ αἰσὰς ορροβίϊατηι, εἰ ἀεχίγας 
ἰδευσταχαθ) τὲ ρτὶποὶρίππι φποάάδπι 6886 υἱάετιγ. Μδ8 επῖπι οἴηποϑ 
ἀϊχοδηδίοπεθ ρεγίβοι οοτρογίβαι ἰπεβθ6 σουϑοηπι οἰ σδηοηΐ; δὺ- 
4πε δυρεογοπι χυϊάοπι ἰουρἰτα ἀϊηϊς, ἀεχίτατα δαΐοσα ἰδτλθι ἀϊπΐδ, ̓ ρϑώσω 
Υετο δηΐς δἰ αἰπάϊηι» ρτίποὶρίατι δὲ. ἱπσαρεῦ δἰΐο πιοᾶο πιοδπιαση 
τδιουθ: Βαθς δαΐπι ῥυϊηοῖριδ ἀϊοο, πϑὰδ τηοῖτι [ϊ8 ἱποὶρίπαὶ ΖαΔε Ὁ 
Βαδο Βαβθηξ. εδὲ διιΐεπὶ ἂν 'ρθο φυϊάδιη δίρεγο δοογεῖϊο, ἃ ἀεχίσὴς 
δυΐεπι εἃ Ἰθοο 4υδε ἰοςο δοοοιωπιοάδίογ; ἃ Ηἰϑοθ υεῦὸ 4886 
δῖα δαηΐ, εἃ τποῖϊο Ζιδ6 Αἰ δεπθῃ. δἴχιε ἰὰ δηῖε ἀΐοο ἴῃ 4πὸ ϑυπὲ 80 
δεηδι8. ἀαδργορίος εἴ ποῦ οἵπηΐ ἴΏ σούρότε συδογεπάστα δδὲ δὰ ρ6- 
τῶπι ἴστε ἰηΐεγαμι, εἰ ἀεχίτατη ἰαευασηᾳηε, δἴαπε δυο εἴ τεῖσο, δε ὰ 
ἰδ δἰ φυδε οὔτα δοϊπιδία δἰπ, πιοῖτδ ἴῃ 46 ἐρεῖ8 ρτί ποϊρίατη βαρ οδε. 
ἦπ Ὡυ]]ο δπίην δογΌτα σαᾶς τοοδηϊ ἰπδηίπια, ἰὰ σεγηΐπιπς υηάς 68 
ῬΙποὶρίαπι πιοῖαϑ : φαλοάδπι εἰΐπι οπηπίθο ποὴ πιουεπίοτ: 4φπδεάλσω 
τωουδηῖηγ φαίάετι, δε οπιηὶ Ἔχ᾿ ραγίε δἰπιι]ῖ τηοάο, υεἰπὶὶ ἐρτιΐδ δΣ- 
δτιπὶ δοτπι, εἴ ἰεῖτὰ δὰ τηδάϊπτη. δὰ ἰὼ ᾿ΐ8 ϑάρογωτ οἱ ἰηΐεγαα, 235. 
ἀεχίτυτα Ἰαδυθτηψας ἀἰϊοίπιηθ δὰ Ὧοδ ἵρδοβ τοίεγεπῖθθ. πᾶτὶ δαξ 
τεβρθοῦι πορίγὶ ἀφπεγὶ ἰδουΐψις, αἴ δΌρτγοδ ἀϊοπηι; δαὶ εοἰταλ τα ἀϊπα 
ποδιτὶ,  εὰ 4π8ε δηηὶ διαίια,, δηῖ δα 4αδε ςοπίγαγίο πο άο 8686 
Βαρεπὶ ροδίξομε. εἰεπῖπι ἀεχίσυτι χαϊάδηιν ἐᾷ ἀϊοίπια φαοὰ ορρο- 
Ὠὐῖαγ Ὡοϑῖνο δίηϊδιγο, ἰδϑυυπι ἀπέοπι σΟπἰγωγίατη, δὲ γοῖσο ὃς δοῖὸ 
δἰταὶ: τηοάο. ἱπ. ᾿ΐ8 δαξδι ἱρϑὶ8 Ὡ] απ αἰ ογθπδτω οογηίσαιθ, οἱ 
ςοηῖτα πδῆχας γνογίαπίαγ, οοπΐταγδ ἀεχῖγα ἰδεταχαθ, ἐαρθγαιδο ἷπ- 
ἔοτα, εἰ αηΐθ γείγοψιθ δδὴς ἀϊσειμαδ, φυδρτορῖετ εἰ Ῥγιβαροτίοθο 40 
φαϊορίαπι τηϊγαθίτατ δοΪα βαες ἀπο ρτὶποὶρὶα ἀἰχιδθε, ἀεχίτττο ἱαχαδτα 
δῖᾳις δἰπἰδίγαχι, οεἰεγαϑ δαΐετα ααδίϊπον αἰ ογεπτδ8 οπιΐδῖδδθ, ὩΟῺ 
ταΐϊπηϑ γα οποπὶ ρτἰποῖριϊ δα Ρευπἴθ8. ΠΟΣῚ δηΐτῃ ταϊποτγεη δὰ ἱπίεσα 
ΔΏΡΕΓΑ, εἴ δά δα χυδε δπηϊ γεῖγο δὰ 486 δῃηϊ δηΐθβ, ζθδτα δὰ Ἰαενυὰ 
ἀοκίτα πηϊτουοῖθ ἴα απίριδιρτιϑ αἰ εγοηίδπι πάρεξ. Ἀδες δηΐμα υἱ 
δο]απι, {116 ἤφυτγα εἰίαπι ἠϊεττιπξ. οἱ δυροταπι φαϊάοπι ἃς ἰηετγοτα 
Τπιηΐρα8 δπἰοδηῖῖθαδ ἰπεδὲ, ἴδπὶ δηΐμιδθα8 «αδια οἴίδιη ῥ] απ. 
ἀεοχίταυπι αὐΐοπιὶ ἰδουτσπαθς Ρἰδηῖδβ ποὺ ἱπεδῖ. ργδοίογει αἱ ἰοηρὲ- 
τπᾶο Ἰαδιαάίπεπι δπϊθοεάϊξ, δὲς ῥγίασ τὶς γεπογαθοηθ θα ρογτ ἀεχ- 
το, οὔτι τη ἰρ ]]οἰτον ῥτῖπα ἀἰϊοδῖατ, δἱ Ἰοι εἰ τἀ ἰπῖδ χαίάοτο ϑΌΡΘτατα, 380 
Ἰαδυπάϊηϊς σετὸ ἀεχίστιπι ῥτὶποϊρίαπι εδί, δίχας ρσίογὶδ ρσϊηοῖρίστα 
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δαϊοοοαϊε. ᾿πϑοροτ δἱ διρεγαπι χυΐάοτι δὲ ἰᾷ ταιὰς δὲ τηοῖῖο, ἀοχ- 
ἅσται δυΐειπ ἃ 4πο, εἰ δηΐε δὲ χαοά, δος χφιοαπε πιοάο υἷα χπδα- 
ἄκπι ρτίποὶρ!ϊ ϑΌρετατα δά σεΐεγαϑ δρεοῖδθ μβδθεῖ. ἱπογεραπάϊ δαὶ 
ἱξίτας Ῥγιμαροτῖοι, δὲ φυὶα πιαχίιπε ργορτία ργιποιρίδ οπμιδεττιηῖ, εἵ 
4αΐα 'π ππίνογδὶβ μᾶθο δἰ πη ταγ ἰπ6886 ρυϊαρδηῖ. οὐπὶ δυΐθτα ἃ ΠΟΡῚδ 
εἰς αηΐεα ἀεβηίΐξιπι 6165 ροϊεπιίαϑ [15 ἰπ6886 7886 ῥγϊποίριυτα πιοῖπϑ 

80 μεδοιῖ, οἱ οδαίπμτιν δἰ δηἰπιδϊαπι αἰ4π6 ργιποὶρίαπι Βαρεαὶ τποῖα9, 
Ῥαϊοὶ ᾿ρϑὶ δαρεγαμ ἰαίεγοπιαια εἰ ἀοχίταπι δίχας ἰδεναπι ἰπθ888. 
ὯΟπ δὔὶπι ἀαβίϊαγε οροτγιθὶ οἱ υπίνογοὶ γοτυπάδιη ἤξαγαπι, 4ιομᾶπι 
Ρδεῖο αἰϊμά ἱρϑῖαϑ ἀδχέγαπι αἰϊαὰ ἰαδευαιπ δἰξ, δὶ ραγίεϑ δἰηὶ δἰνα1169 

δ ποΐνεγθαα ρεγρεϊθοφαε τποῖὰ οἰεαηίυτ. 864 ἱπ| 6" ἰρετε ρετῖπάε ορον- 
1τδῖ δίχφυς 8ἱ φαϊϑρίδιν 119, φαδλς ἀεχετὶ δὰ ἰδδευὰπι ἤρατια φθοσαε ἀϊ- 
[εγοπϊαπι Ππαθθηϊ, οἰγοιπιροκαογίς δρθδογατ. δάρεραπξ επὶπὶ ρο- 
τοπείδπι αἰ Ἔεγεηῖαπι, ἂὲ ον βριγαθ δι πα! ἰτυάίποπη μάθετε ποη υἱ- 
ἀερυπίαγ. δοάδπι πιοάο ἀδ ργϊποὶρίο φιοᾳαδ πιοῖι8 ἰπιε Πἰζαπιτιδ 
οροτῖοϊ, οἱεπίπι δὲ 81 παπαπδπι τπονει! ομεἰαπι ἱποαρίξ, ργποϊρίυια 
ταπιθὴ Βαρϑαὶ ἰρϑυπι πθοδθ86 6ϑῖ, ὑπάρ ἱποδρίϑϑεῖ, 51 ἱπειρεγεῖ τηο- 
τετὶ, εἴ γυγοβ οἰδῖογ πιοία, δὶ ϑέδι:. ἀϊοο δαΐεπι ἰουφίτυἀϊπεπι 
ἰροῖαα φαίάεπι δᾶπι 6886 φαδα ἱπίεγ ροίοϑ δὲ ἀϊδιδηιίδιη, εἰ ροϊογιπι 

ὁ δἰξογαηι δαρεγᾶπι, δἰΐδγαπι ἰηΐεγαπι ραγίθηι. ἀϊ[εγεπιίαπι ἐπὶπὶ ΤΠ 
80115 ἰδ Βοπιϊρ μδδυϊογονι σεγηΐπλα8, εχ 60 αΐα ΡΟΪ: ποη τπουεῃ- 
ατ; οἵ ἱπδαρεγ ἴῃ πιαπάο ποη ἰρβῦτι ϑαραγαιη αἴσῃ ἱπίεγωπι, δε 
δὰ ηυδὲ ϑυηὶ ργδοῖου ροἱοβ ἰαῖθγα ἀΐσεγα σοηϑαδυληυϑ. απο ραΐεϊ 
Βαης ἰρϑὶησ οδεὶὶ ἰοπριϊυἀϊποιι 6886. ἰά εϑὲ δηΐμη ἰδῖμϑ, φυοά εεὶ 
Ρταθίοῦ δυροτγυπι ἱπίογυπισι, ροίοτιπι δαΐεια ἰδ φαϊήεπι αυὶ ἀρυὰ 
ποϑ8 υἱάδίηγ, ρατϑ ἱπέδγα δδὲ; 18 Δῃἴο πὶ φαΐ πολὶς ταδηϊίδδιυϑ Ποη 6ϑῖ, 
Ῥαγιΐϑ γαξοποτι ϑαρεγδα δυρίς. ἀδχίγαπι ἐπὶπὶ πίυϑουΐαδαιε ἰά 6486 
ἀἰοίπιυϑ, ἀπ ὰθ ῥτιποὶρίατι δὰ ἰοςπλη δεςοιππιοίαξαβ πιοιϊοη δ Ἔπιθγ- 
κεῖ. οοπνδγδίοηδδ Ὑδγοὸ οδ 61} ργποὶρίαπι ἃ ὁδὲ αθάς οταπίοτ δε] ]δ. 
4πάτε μος ετϊ ἀοχίγυιη : ἰὰ γεγο δ] βαπὶ οσοδδιι, Ἰαδυαπι, δὶ ἰρίτας 

10 ἃ ἀοχιτίβ ἱποῖρίε εἰ εἰγοαπιίογιον δὰ ἀεχίγα, ροίππι ϑὰπι φαΐ ποη υἱ- 
ἀεῖαν, δαρογαπι 6886 Ὡ606848 688, δἷ δηΐιῃ 6. 18 αὶ νἱἀεῖωτ, πιοῖτϑ 
δὰ ραιίεβ ογὶϊ οἰπἰδίγω ; 4ποά χαϊάειπ ποῃ ἀϊοίπηυδ. ραῖει ἱρβ το γ δανα 
Ροΐππι χυΐ ποι τἱἰἀθίπτ ἃ πορῖβ, Ἷαϑὶὶ ραγῖεπι ϑιιρδγαπι Ἔὅδε; εἴ 608 

ἰάοπι χαὶ εΠΠ᾿ἰ΄ς. Βαλίϊαπε, ἴπ Βοπιϊϑρμαθγίο διραγο 6686 δίαιε ἰῃ 
ἐχιτγίδ, τ Φδ δυΐδιν ἰῸ ἰπίεγο ἃς διγιδινίδ, οοπῖγα δἰφαθ Ρυὶμδρουῖοὶ 

ἀϊοσπι. 11 δοῃ πο5 δυρια ἔαοίιπε ἀεχίγααῃθ ἐπ ραγίς, ᾿Π]οϑάρἔτα 
αἴφηε ἴῃ ἰδενΐβ. σοπίγαγιυπι δυΐθπὶ δος ἶξ. σϑστμι ϑεουπάδε οοπνογ- 
διοῃἶβ, υδἰατὶ ναράγαπι 2: δἰ αγυπι, π 05 φυϊάειι ἰη δαρετὶ9 ἀοχίγίδαυβ 

30 δατηη8, 11 γδγο ἴπ ἱπίδτγί9 ϑπε ἴσιο διπίϑετίβ, δϑὲ πὶπι δίβος ρτγὶπ- 
εἰρίπηι τηοιϊοπὶδ οοπῖγα, ργοριεγεῖ χυοά ἰδιίουϑ οοπέγαγίδα δαῃϊῖ. 

286 χυατε δι υἱ 08 ἴῃ ρτίηςίρίο δίπιαϑ, ἐπ π κα δἰπὶ οο]]ο αι. ἀδ ρᾶγ- 
ὌΡπὸ ἰρίτυτ ροῦ ἀϊπιεπϑίοποβ ἰοςουα ἀδβηὶ 9 τοὶ ἃ ποθ 18 οἰπε ἀϊοῖα. 

3. Οπὶ δυίειπ οοηνυθγϑθίο ποη δἱὲ οοηίγαγία, σοποίἀεγασνάττα 
ΘΌΓ Ρααβ δὶπε ἰδιΐομιθθ αυδηχυασι δπηΐπα9 ἔδοοσγε ἰμαιϊδιἰοπετα 
᾿σΟΠδιηαΓ, δπιϊπυ84πε ΠΟ ἰῶτα ἰοςο, 864 σι ϊτο πιαρὶδ μος 'ρ90 φαοὰ 
δοοιἀδηϊτίαπι ἰρϑὶ6 οβ6}19 ρδγραποοστιῃ δεηϑατα Πανεπια8. ἀϊοατοπι 
ἰδπιεὴ δίχιυε ἀδ ἱρϑὶϑ οδυϑαπι Ηΐπο ϑιιπιαπη8 οροτίεῖ. δοττι φυοά- 
4πὸ 4υογαπι εδὲ ορυϑ, ορεγίβ ἰρϑἰιιδ 6888 βγαϊϊα εοπϑίδι. ἀεὶ τέσο 

(0 Ορογαῖο ἱπιπογία 125 εδὲ, πος δυΐδιη εϑὶ Ρεγρεῖπα υἱΐα. ἥθατὸ ἄξο 
εγρεϊμαιῃ ἰπε986 ᾿ποϊπιῃ πδορθ86 δϑῖ. οἵη ἄμροαι ἘΔ ἰιπὶ 9511 [816 
δϑὲ δυΐμπι οογρτϑ φυοάάαπι ἀἰνίπηπι), ᾿ σὺ ςογρηδ τοϊππάππι μαρεῖ, 
φαοά δυδρῖα Ὠδίυγα ϑοπι με οοπνυδγίςζουσ. ΟΌΓ τριϊαγ ΤοϊΌτη τογρυϑ 

Ὁδο]ΐ ἰαΐδ ποιὶ δὲ ἢ αιΐα σογροτίβ εἰυ8 αοά νδγϑαϊωσ, δἰ φα!ά, ἰὰ ἴη- 
4πδχ ηποά εϑ8ὶ 'π πιεήϊο, πιᾶπογε ἤθοα 886 θδὲ. πυΐὰδ ἀπο πι ΠΔπατα 
ὩΌ]ἶα ραγβ δοϊ οὐππῖπο δαὶ ἰῃ πιράϊο ροϊεϑῖ. πδῖαγα 8 δηΐπι ἐρδὶπδ 
τοοῖτι δὰ ἰρϑῖπῃ πιδάϊυπι 685εῖ. δὲ ἴρϑηπι διδρίθ παϊωγα υδγϑαίαγ. 
ταοῖαϑ δηΐπὶ δε ρ ΘΓΠ 8 ΠΟ 6986ῖ, ΦΖΌΙρΡ6 οαπὶ 181} ργαδῖεγ πϑῖτ- 
τᾶτα δἷϊ δειηρίἑθγηστα. ἰὰ πίη χαοά 681 ργαδθῖδθσ παίμηγατη, ροϑξθγιας 
δὶ εοὸ 4ποὰ εϑὲ δεσυπάυτη παΐαγαπι; δἰφιε ἰὰ ιοά 6δὲ ργδεῖου πᾶ- 

80 ἴπταμι, Ἔχ ῦϑ9}5 παι ε8ὶ ἰπ ἰρϑᾶ ψαπογαιοσια δἰτιϑ 4υοἀ εβὲ δεουη- 
ἄσπι παϊυγωιη.. δὲ ἱρίτιν ἔοστα πεοθβ8ς δϑοῖ: πδες δηΐπὶ ἴα τη δάϊο δᾶπὸ 
υϊεδοὶ!. δίχα πῦπο υϊάεπι μος δηρροπαίῃγ: ροϑίεγίυϑ δπΐοπὶ ἀ6 
ἦρεο ἀϊςείαγ. αἱ δἱ ἴδτταπι 6886 περεδδὲ εβῖ, ἰρῃδτη οἰϊαπι 6886 πϑοδϑδθ 
δεῖ. σοπίγασγιογιπι δίῃ δὶ δἰ τογπι αϑὲ παίπγω, οἱ δἰϊθγαιη 6886 πᾶ- 
ἔπγα Ἰδοθϑ86 δϑδῖ, δὶ διῖ σοπίγαιϊπη, δίαπιθ δι αδπι Ἰρϑῖτιϑ 6886 παῖω- 
ταηι: δδὲ δηΐτη δαάδηι οοπίγαγίογππι πιϑῖογιεϑ. εἰ αἰῆγιπαῖο ρτῖνα- 
ἴοπο δοῖ ῥτγίογ, υεἰπεὶ οαἰϊάμπαι ἔπρίάο. αιιΐδδ γϑγο ἃς ξγαυθ ρὲσγ 

Ἰονϊτδεε πιοΐαενε ρυϊυδίοπεια ἀϊσαπξατ.. δαὶ οἷ ἔοττα δεξ δίχαε ἱζοίμ, 
δ 4θοφαθ οογρόγα δἼ88 4πδε δαηὶ ἱπίετ 'ρδα, πεςδῦϑε δῖ. εἰθσεεῖ- 
ἰοτΌπι δπίπι Ὡπυτασποάσιε σοηϊγαγιείαίετη δὰ χαοάφῃας εἰπαγατι Ὁ 
Βαρεῖ. δίφυβ μος εἴασα πᾶπο δαρροπδῖξιγ, ροϑίοτιῃς ἀπΐετι εδὲ ἀδ- 
τοοῃδιγαπήυτα. ἢδες οὔπι δἰηϊ, Ῥαϊεῖ πϑοδββϑαγιο βεπευβίομ δι 6638, 
Ῥτορίεγε 4ποά πἰμ}} ἰρδογατι ρεγρδίμππι 6886 ροΐεϑξ. ἀριπξ επΐα 
᾿ῃῖδγ 8686 ΘΟ ΓΆΤΑ ἱρὰ, τη ο486 ἃ 6686 ραϊι ΠπιΓ ἃς ΠΟΣΤΌΣΒΡΌΣ- 

ἴατ. ποῖ 6δῖ ργορίεγεδ ζο;δδπίδηθησα γδίϊοηὶ τη δὶϊα φαὶΐρ μίδιι ρεῖ- 
Ρεϊπτυτῃ 6886, ουλυδ πιοῦϊα δεοπηάδυπι παίαγατη Ρεγρεῖθ8 6386 502 
Ροΐεδξ. δὲ Βογασπε εοὶ τηοῖαϑ. εχ Ηἷ ἱξίτασ ρᾳῖοϊ πϑοδαϑαγίο ξεπεῖα- ἢ 
ἤοπέση ε82ε. ααοάοὶ κα πογαιομεσ ε886 πδοῦϑβα δῖ, δὲ δἰΐδτι ἰδῇο- 
πδῖα ἃαϊ πηϑταὰ ἃυϊ ρἰαγεδ 6886 παοοδϑδε δῖ. Ὠδπὶ υἱ 8656 ΒαΒεῖ ἰοίζα 
τη ΕΟ οδε]ΐ, δὶς δ]διμθοΐα ςογρογυση ἐπίθγ δ6 δε γεδρθοῦα ξθπαγβοι 
ΒΑΡεγα πϑοθϑθα δϑὲ. δἱ μοὺ εἰΐδιω ἰπ δεαπεθῖβραδ ἀἰἸποἱάίω ἀδοί- 
καρ αγ. πᾶπο ἰδπΐατα ραϊεῖ, σαδτν ΟΡ οδπδαιῃ ρίητα δἰηϊ ζοῦροτα 
4πδε νογδϑηϊῃγ: βεπθγαϊομεπὶ δ866 Θηΐην Ὠδοδό8ε δὲ; εἰ κειεῖαθο- 
χη, δὲ εἰ ἱβτιδὶμ 6686 Ὠδοεδδε δῖ; εἱ υῃς οεἰδγααυό, οἱ δὲ ἴδιτι: 
εἰ Βδης ρτορίεγεδ χαρὰ οοπϑίδιαξ αἰ! χυϊα πιαποαῖαπε δθσαροῦ περεμε 
ἐϑῖ, δὶ τωουεγὶ φυὶρμίδτα δεωρον οροτγίεϊ, 

. ΕἸ ράγαπι δυΐεσα οβοίυτα τοϊυπάδη ΒΑΡ τς πδοθ 856 δῖ, δες τ 
δμΐτα 658 ἀςοοτηπιο Δα ἰδδίτηα δυο δηῖίδε ἱρϑίαϑ, εἰ παῖαγα δἰΐατα ρτίμαλ. 
ἀἰοδιοι9 δαΐθιη ὑϊγεγϑα] τοῦ φυάδηδπι οἵ ἴῃ ρἰδπίε οἵ ἰπ δοϊ  ἀϊο ἤφοτα 
δὶϊ ῥτίμμα. οἰπηΐβ ἰἰδαθ δ ἃ ρίαπα δαὶ ἃ τεοῖὶ9 ᾿ἰπεὶδ αυξ ἃ εἰγοῦ- 
ἔεγεπεία οοιηπεῖοτ: εἰ 1116 ααϊάεπι ἃ ῥ᾽ υγίμαθ, μάθο δὴν πὰ πο 
δοίοσα. οὔτι ἀπὰπι ἰρίταγ μὰ ἀποφαοάμα βοπαγα ῥυΐας δἱξ τι μὴ: ὑΣ- 
ἴαγα οοπιροδιίοφας δπρίεχ, ἤρτιγαγυτα ἐἰακεναα Ρτοίξοξο οἴγοῦϊο; 
δεῖς ρτίπια. ργδϑίθγεδ δὶ ρόγίβοϊαπι ἰὰ εοὲ Ἔχίγα συοὰ πὲμὶ] δογααι 
4πδε δυηΐ ἱρδίυϑ δοοῖρι ροϊοδὲ, φπθπιαδάιποάιτιπι ργλυ5 δδὲ ἀςβηπίϊαα, α 
εἰ ἔπεας φυιάοπι τεοῖλε δοπιρογ δ άϊιίο βετί ροϊοδῖ, ᾿ἰππδαθ υεσο οἷγ- 
ου]ατὶ παπάθᾶπ, ραϊεὶ ρεγίδοϊδπι δαπὶ πθαπι 6586 46 ἔρδάτα εἰς- 
οὐΐυσι σοπεποι. ἀπάγε δὶ ρογίβοϊαπι ργῖιϑ δδὲ ππρεγίεςιο, ΟΡ μδος 
φὲ οἰγομίαδ ῥτίπια δγὶξ βριιγα. εοἀεπὶ εξ δρβδογα τποὰο ϑοϊϊἀδγασι 
βριυιγαγωιῃ ῥτίτοα ετῖς βριγα: δοΐα παῆαπς ἃ Ὁ πᾶ δαρετβοῖς οομπε- 
[τῳ γθοίδγαιμ υϑγο ἰἰπδᾶγωμι βραγαθ ἃ ρἰ χρυ ςοπεπομξατγ. πῇ εππα 
ἴῃ Ρἰαμὶσ οἰνου]ς 8686 μαρϑὲ, δίς ἴῃ δοϊἀΐο σρῆβεγα. 4πὶ ργαδίδγο 
80 1116 ἀἰνϊἀπηξ ἴῃ ρίαπα αἰᾳὼς εχ ῥ᾽ απὶθ σογρογὰ βεηεγαοξ, μἰ τειῖο 
[αΐδ86 νἱἀεμτατ, δοίΐαμι δὐΐπὶ ββιιγαπι δο]ἀαγατα δρ δογϑια πόα ἀϊτέ- 
ἀυπε, υξ ποῦ ρΐατεϑ ϑαρεγβοίαθδ χυᾶπι ἀπδπὶ μα θαπίεια. εἰνὶδο ει 30 
ἰὼ ρἴδαα βοη ρεγίπάς εἴβοίξατ, πὶ φπίϑρίαπα ἀϊνίἀθηϑ ἐμ ραγῖες ἀϊνι- 
ἀεὶ τοΐυπι, 864 υἱ ἴῃ ἐρεοία ἀΐνογθα. ραϊεῖ ἰρί ταν δρβδεγαμι βφοτα. 
τυ 6886 80] ἀατυπι ργίπιαπι. δδὲ ἰπϑρετ πιαχίηιθ ςοπδοποπι γαϊϊοηῖϊ, 
δὶ ογάο ρδγ πυγιθγιηι δἰϊδιη ἀδοϊρηεῖαγ, Βοο ἴρϑαπι τηοὰο ἀϊδροπετγε, 
πηἰϊαύδιη φαϊάθῃ οἰγοῦϊο, ἀυα] ἰαύθην δυῦδηη ἐγίδηρι!ο αἰρθεπάο, οὐπ χ 
ἄμοριις δεαῦαϊθβ δῃο8 βηρυΐος. Βαβεαὶ γεςιϊβ. δὶ υθῦὸ ὑηΐτα5 ττῖδι- 
ῥα]ο τὐϊθυδίατ,  οἰγοαΐαϑ ΒΟ εγὶς ἄρυσα. οαπι δυΐεπι ὑτῖταα ἄρηγα 
Ρτάμαὶ δἰ σογροτίβ, ργίπιῃτη υθτὸ ςογρηϑ ἰὰ εἷξ φυοά δεῖ οἰϊάπια ἴα 
φονγδγδίομθ, τοϊυ πάσῃ ἰἊ ογὶξ φυοά ἔδτίατ οοπυδγβίοπθ. εἴ ἰὰ ὄῦχὸ 
χυοά μ]} Βκεγεῖ: σποά δηἰπι μαδγαὶ γοϊαπάο, τοϊυπάθι δδὲ. δὲκαὶ. 
ἴεγ εἴ εα 4υθὲ ἱπ πιεάϊο οο]]Ἱοοαπίωγ: δὰ παπαθε 4πᾶε ἃ τοϊαπάο 
σογροόγθ οοπεπουϊηγ δὸ ᾿δηρτπὶ, τοϊυπάα 6686 οὐποὶᾶ πές 886 εϑὶ: 
αἱ ᾳυδε δῃπὶ 8} ναραγυνα δρήῆδεγα, δυρδιαπι δρβδθγασι ἴδβρθι. 
4πδγα ἱρδὺπὸ ὉΠ Υ ΘΥδΌτα γοϊῃ τα ογὶϊ: οχηπία παπὰς ἱδηδοσει ἐιϑὲ- κ; 
τεηῖστς δρβδογίδ. ργαείεγσεδ οὔτι υἱάδαϊωσ ἃς ϑαρροπδῖατ ππὶνδύϑατα 
ἰρϑῦμι υγϑδγὶ, ἀεπποπδιγαπηαηα οἷξ ἐχέγαι οηνδγϑίοῃ δια ἐπ μδδχῶ 
πεφὺς ἰοσαπι πεᾷαα νϑουσιη 6886, τοϊομάειπι ᾿ρϑΌιη 6686 ΟΡ μδες 
φίδι ἰρδα πδοθδϑδα εδῖ. Ὠϑτο οἱ τεοίδγυτι ΠἸπεᾶγαπι ογξ Βρογα, ετὲ- 
πος δὲ ἰοσιπι 6δϑε εἴ ΘοΓρδ ἐξ γδοῦσπι Ἔχίϊπα: πᾶπὶ οὑτα γε ςἔδγατα 
᾿ϊπδαγιπι ἤβξυτα υϑγϑαΐογ, παπαπδτα δυπάδιη οςουραβὶϊ ἰοσῦχει, ςεἀ 
τὶ ῥτίως γαῖ σογραδ, ππῆςσ ΠΟῺ δγὶϊ, δὲ Ὡθὲ ἤπηο ΟῚ δϑῖ, γτισγϑειϑ 
οὗ» διιρτιϊογοπι ἰγαηϑι ἰοηθπι οτγῖξ, δαάθων δυθηίδηϊ εἴ δὶ σαϊρίδχε αἷΣ- 
4παπὶ ἄβαγαιη αἰΐδιν ᾿ρδὶ ἐγ Βα τ, ἢ ἢ Βαρδηξθιπ 65 ᾿ἴπεδ8 ἥτῶς εχ 5 
τλϑάϊο μχοργεάϊυπίοτ δεχαδῖεδ, υεἰαιὶ ἰδῆ ραγας δα δα ἀπτ οΥ. 
ἴδ οππηῖραθ δηΐπιὶ ευὐθηΐεὶ εἰ ἰοοῦτα 6886 δὲ ναουῦ!ῃ ἐχῖγα Ἵοδεῖεσα, 
Ρτορίογεα χυοά ἰοΐυτι ἤο δαηάετῃ οσοαραὶ ἰοουπι. Ργδεξεκοᾶ εἰ 
Ἄοπεὶι ἰδῖῖο πιοϊαατι χαϊάθπι τππθηϑυγὰ θϑὲ, ργορίογοα σῃοὰ δο]α εοῦ- 
Ὠδαυ8 6δὲ εἰ πηϊίοττηϊδ δε ρἐ ογωῦϑ4η6 πηοῖπϑ, ἴῃ Ὡποφθοηας δαΐεῖ 
ἔέξμογε ταθηϑυγαὰ ἰὰ οδϑὲ χυοά δδὲ πιϊπίπιμπι, ταϊοϊπιοδ γοτὸ τα οῖμς ἐς 
ἐεϊ 4υἱ ςεἰογγίμναϑ, ραϊθὶ οδϑὶὶ τηοΐππι οταπίαμ τιοία τα εἰ σσῖσα ας 



ΡῈ ΟΑΕΠΟ 1]. 

6186. αἵ δογτη αδα ΔΌ εοάεπι δῇ ἥδεται ρεγρπηὶ, τοϊμὶπιδ ἱροΐυα οἷγ- 
«ΠῚ ἰἴπδα οϑὲ, βεῖ ταϊηίτπηδτη δαΐδτι δϑὲ τοὶ ςαἰεγτίπνιϑ. αδΓο δἱ 

90 (δεΐαι σοηγεγεζαν οοἰεγσίπιεχια τππουείωγ, τοϊαηπηι ἔρδασι 6886 
Ὡδδδϑθα δϑὶ." ϑίτηετε εἰΐαπι απϊϑρίθωι δα 118 οοσροτίθυ:, μᾶς οἶγοα 
τοθάϊυπι οΟἸ]οσαπίατ, μδπς βάεπι ροϊοϑῖ. δὶ Ἔπῖτα ἅ{ιδ αυΐϊάειαι εδξ 
εὖγοδ ἴδύταπι, δὲτ δυΐδιη οἶγοῶ ἀαθδπι εἰ ἰρτιῖδ8 εἶτοα ἀἔγετι οΟἰ]οοαίατ, 
εἴ δϑαρετα σοΓρΡοΓὰ ΡεΓ γαϊϊομετι οδηάδη ἰϊα 8ὲ Πρ εοϊ. εἰθηΐτα οοπ- 

ὃ ὕπυδ αυϊάεπι που δππὶ, ἰδηβιηὶ δυΐοπι δες. ΔΖΌΔΕ γ6γῸ δι ρεγβοῖοϑ 
τοῦιπάα δῖ; δἴφαες φυοά τοϊππάστι δηρὶξ εἰγοᾶχας τοϊαπάῃπι εβὲ 
εἶτα, εἰ ἰρϑατα ἴδ]ε 6886 πβοθϑ8ε δϑὲ, ραϊοῖ μᾶς δἰΐαπι γαῦουο οδα- 
ἴαπα τοϊαπάστα 6886. ἃὲ γέτὸ δηιρεγβοίθτα δάτδο ἰδ]θπι 6886 χες 
δἰ ἐπρροϑίιἰοποτω δαπιρδεγίπηαδ, δΔαυδπι δα παίγα δέω ΡΥ δα πιαρὶ5 
δοπεαυατ ἰοοπαι ΘΟὨἤθπετο, εἴ εὔτα ἰοσῦπι ταᾶρίϑ ΘΟΠΟΆΥΌΤΩ 6886 4υὶ 
οδὲ ργορίπαυΐοῦ ςεπῖγο. ἀποδηΐαγ ἱξιαγ εχ ὦ οεπῖγο τεοῖδε ᾿ἰθεας 
αὐ εἴας, εἴ εχ ὃ ἰῃ ς Ἰΐπεδα ρτοδυρσαίον ὃ ς, δὰ χαδῃν ἃν ὦ ρεῖ- 
Ρεπαϊςυ!ατῖ9 ἀποοῖαν ὦ ἐ, εἰ ρτγοϊγαμιδίυσ ἴῃ 6. αρή ἰΐδφαε ἰἰπϑδα 

40 αὶ αἰ υυὐἱπούεια 6886 ἰἱπεὶθ α ὁ εἰ ἃ 6. Ἔγξοὸ Πὶς ἰοοπϑ πηδρὶβ οοῆςδ- 
τῇδ εϑὶ: δε αἤϊπεῖ αφαρ, φαουσαε {ποτῖξ ἱπ δου! δίετα γεάδοίδ. 
αἱ ἃ 6 δεφῃδὶῖς εϑὲ ἰϊ9 δε ἃ ςεπῖτο δπηΐ ἀποῖδε. ζαδγο δήσᾶπι 
ἀρϑᾶχω ἴῃ 118 6886 4θδε δῃπὶ δχ οαπῖγο ἀποῖδε, πϑοαϑϑ6 εϑἴ: ἅππῸ οπὶπὶ 

ἰδϑοῖξ. αἵ εδ χφῃδθ ἰδηρὶῖ δῶϑ ἀπῶὲ δυῃῖ εχ οεηῖγο ἀποῖδε, οἰτοῦπι- 
Ἔγριῖία εαἰ. τοϊππάα δϑῖ Ἔῦβοὸ ϑῃρογβοϊεβ ἀαθας, 4886 χαϊάεπι εδὶ 
ὦ ε α. ραϊοῖ ἱρίϊατ εχ ἰϊδ χῃδο ἀϊοὶδ δπηΐῖ, τουπ ἀῃτα 6666 τοΐωη ἄτα, 
δἴχας Βιτὼ εχδοῖθ, τὶ Ὠἰ81] δουτιτῦ 4886 τᾶππ οοηβοϊιπίυγ, πες 
δἰἰαὰ αυϊςαυδπι δογυτα 4086 ἀρὰ πο8 οουϊΐ5 ςεστηπηῖατν, οἷ: ἐδπὶ ἐχ- 
δοῖδ τοϊυπάυπι, πὐμι} δογαπι ἐχ φαὶρα8 οοπδίαϊ, ἀἄεο ππἰζοττηϊϊαϊθνα 
σχδοίλιηγε τοίπη ἀϊϊαϊεπι δυϑοίροτε ροῖϊοδὲ πὶ ἱρϑῖπ σοσροτῖϑ ορεῦη- 

Ὧ0 [φ παῖτγᾳ. πιδηϊ(θϑίππι οδὲ δηὶπὶ γί οποτα εϑῖὰ δαθὶγε 4πᾶπι ἃ 
δΌΡ11 δὰ ἴογγαῖα, εἰ εἰοπιεηῖδ δὰ 4086 ῥὶς βεπιρετ τοτοῖὰ ϑαπὶ δίσπε 
ἀϊοϊαμι. 

5. Οὔκ δαἴδαι ἰῃ εἴγοῦϊο ἄυο τποΐῃ Βοτὶ ροδϑϊηῖ, πὶ ΔΌ αἱ ππὰς 
δὰ δ, αἰίεν δὰ Ὁ, ποι εβϑ8ε φυϊάδιῃ Βο9 ςοπίγαγιοβ ργὶπϑ οϑὲ ἀϊοΐατα. 
δε δἱ π1 1] ἰπ δειετηΐθ 6896 ἰοτγιαϊο δὶ ἃ οὔϑη ροϊεεξ, οδϑϊῃτα υθτὸ 
Ῥετγρεΐπυπι εεἰ αἰχῃς ἱρεα σοπυθτεῖο, 4η τη ΟΡ οαπιρᾶτα δὰ δἰΐεγα εἱ 
ΒΟῺ δὰ αἰξαγα {εγίαγῦ ποῖ α δαΐ]ιος ρτιποὶρί πὶ 6598 δαϊ ἱρδῖαϑ ργΐπ- 
εἰρίαπι 6686 πδοδβδῈ δϑὲ. 46 ποπημ] δ ἰρέζον δίφπε ἦς οταπίραε εὐ 

30 χαϊρρίδτι ἀΐςετα πἰ μἰἴ]αε ργβαιογιαίτεγε δαὶ ἰπϑίρηϊβ δια] πδε ἔοτ- 
ἴδῃ δοϊ γα]. 6 ραγαῖὶ ἀπίτωὶ υἱὰεθὶ ταν 6856. ΠΟῺ ξΑπιθῃ ΟἸΘΠ 68 δἰτηΐ- 
ἰκε διιηῖ ἱβεσεραπάϊ, δβεά ἀϊοεπὰϊ οαῦδαπι, χαβδηδτι οἰξ, υἱάδγε οροτ- 
δῖ, εἴ φᾷο ργδεῖεγοα πιοάο δὲ μδρεαὶ 'π ογεάθηάο, πίγαπι μαπιαμε, 
δη ἰΐα αἰ διδοτδὶ αἴχῃβ ρεγείδίαξ. οὔτ ἰφι τσ ἀπίθρίατη ἐχδοϊζογε 

2538 περεϑοί ας {ποτὶξ παςῖαβ, ἴὰης [19 φυΐ ἱπυεπίπηὶ ζταῖδϑ δβετε οροτ- 
τοῖ. ἤπῃς δαΐεπι ἰ4 φυοά νἱάεῖϊατ, διωνάσῶ 61. πδίυγα δεδιρετ ἰά 
ἕαοὶϊ φιοί εϑὲ ορεἐπιυτα δοτῶπι χαᾶς βετὶ ροδδτπξ, πἰ δαίΐετα ἰβεϊο- 
Ὡπᾶπὶ γεοίδγιιτη δ ργδθδιδθι ον δδὲ {τα ἰοοῦϑ δῃρετγυϑ ρεϊίαν (εδὲ 
επΐπα ἀϊτίπιοτ' ἰοοῦς δαροττϑ ἰπίετο), εἰς. εἴ δὰ ἃ ἰϊὰτγ υϑῦϑαϑ δηΐα- 
τίογα, ῥγδεϑιαθιϊϊον οϑὲ δὰ χὰδ ἰΐπγ γϑιγδαπι, δι απί δαὶ [18 8696 
Βαρεηὶ εἰ ἀεχίγυπι δἴατιε δἰπιδίσωτο, οἱ ρτίαϑ δὲ ἀϊοίππι. δίας ἀπ- 
Βίωῦο ἀϊεῖα ἀδοϊαγαῖ ρσίυβ ροδίδγίπουε ςδοΐατι Ἀαρετε: ἤδος δπὶπὶ 
φαπεδ ἀπριαοπδτι δοϊ υῖξ. -θῶπι οἱ δεδε μαθεῖ υξ ροϊεϑὶ ορετοε, 

10 ἢδθο δγίξ Ἵδῦδα οἷῃβ χυοὰ ἀϊχίιαυδ. δϑὶ δπΐτο οριϊπιππι ἀπιριϊεὶ δο 
ἐμ θϑβαθ!!! πιοῖα οἷετ, αἴφας Βος δὰ ἰὰ φαοὰ ρτγαεϑιδθ 8 οϑξ. 

6. Ῥοϑι Βδδς πιοΐππι ἰρϑίτι ᾿πἰ ἴοτταθτη δὲ ποῖ αἰ [ογτηθπι δθ86 
ἀεπιοπϑίγεσαιδ οροτίεϊ, δίφῃε μος ἀΐοο ἀδ ρτίπιο Ἵβϑῖο ἀς Ἰαϊϊΐοηε- 
ἀπὲ Ργίτοδ. ἰπ Ἀἰ8 επὶπι 4886 διπὶ δὰ} 1110, ρίπιγεβ ἰδιϊοπθα ἴῃ ἀπῦτι 
διὰ ΟΟΠΎΘΏΘΓΕ, πᾶπι δὶ αἰ [οττηϊτεγ ππουθρίϊαγ, ραϊεῖ ἱπιεποίοπετα 
Ἰδοπίο, διδίατι τοτηϊβδιοποιπαος ἤογο: οπιπΐϑ δπὶτα αἰ Γοττηὶδ ἰδ 

ἘῸ Τετοϊεδίοποπι ἱπύδηϑίοποπι ἃς διδίηπι βαθεῖ. οἰαῖαϑ δαΐετη δϑὲ δὶ 
πηᾶς πο 0116 ἰδγῖαγ, δαὶ ἰδὶ 4 ἐδγίαγ, δαὶ ἰπ ταθάϊο. συ δεῖ ἔργοῖ- 
ἴδῃ [ἰδ φαϊάεπι αδς παίαγα δγαπειγ, ἰπ 60 δὰ χποὰ πιονεπέιγ, ἴῃ 
18 δυΐεπι 4πδὲ Ῥγβεῖογ παϊωγδτη [εγα πα, ἰπΠ 6ὸ ὑπάς πιουβπίυτὶ 
ὮΣ ὙΕΓῸ 4.86 Ἀτοϊϊοἰππξαγ, ἰπ τηεάϊο. αἱ σοπνυδγοίοπίδ πεαὰς ἀπὰδ 
Ὠδααε 400 πεάθα πιϑάϊῃτα δοῖ, πεχαβ οπίπι ἰρϑῖαϑ ρτὶποϊρίττα ποαθα 
Βηΐδ πεχπα πιεάϊιπι εδὲ ἀρϑολιξθ. πᾶτὰ δὲ ἰθωρογε δϑὶ 8οπιρ ἱεγηδ, 
εἰ Ἰοπριτιἀϊπε οοδεὶδ, πὲς ἰγαπροίωσ. απᾶγε δὶ ἰδϊϊουϊβ ςδεὶὶ διαϊαϑ 
ΠΟΣῚ δδῖ, πὸ αἰ ογτηῖίδδ αὐἱάδτα ογίϊ. αἰ οτκεῖμν επὶπι ΟΡ γοτηϊβοῖο- 
Ὧδπι ἱμιοηδιοπεῖονα βεσὶ 80] εῖ. ῥτδείδγθα, εἰ οὕιπε χυοὰ τηουείοσν 
ΔΒ δ]ίᾳυο ταουδβαίηγ, αἰ Πογιαίταθ πποιϊοιίδ ἀὰξ ΟΡ ἰά 'ᾳποά ταογεῖ, 
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βοΐ οὗ ἰά χαοά τιονεῖατ, δαξ ΟΡ Ὀϊγιηχαε δὲ πεοθεβα δδὲ. Ὡλπὶ εξ 30 
εἰ ἰὰ φαοά πιονεῖ, ποη εἰδάδτα υἱτραβ τον ϑϑὲ, εἴ δἱ ἰὰ φαοά τηον- 
ἴῸΓ δἰίογεῖαγ πος ἰάετη ρεττηδηθαῖ, εἰ δἱ ἰγαη χα πιαϊεῖαγ, αἰ 81} 
ΡτΟΆΙΡ ες τὰ φαοά ταονείαγ, ἀἰ Ποστηὶ ταοῖυ εἰδγί, π1}}}} δυΐοπι Πογατα 
εἶγοᾶ σδαίαπι ευεηῖγε ροϊοδὲ, ἰὰ δπίτα φαοά πιονεΐυτ, εἴ ργίπιστα εἰ 
δορί οχ εἰ πὰ νβο ραῦν Ἁ αἰφιιδ ἱποΟσΤΏΡΕΡ116 δὲ οπιπῖπο ἱπτλαῖδθιὶς Ὁ 
«Ἰεταοπδιγαϊατα εϑ1 6846. ἰὰ εἰΐδπι φαοά τπονοῖ, ἰοημα τηδρὶβ ἰαἷς 6886 
ςομϑεπίδηθαπι εϑὲ ταϊϊοηὶ. ῥγίχωὶ παῆ4π6 ῥτίπιῦτω, εἴ δι: ] οἰδ δίπι- 
Ἰεχ, εἴ ἱποογγιρ!}}}9 ἱπροπογαθ συνε ἱποοτσπρΈριϊς ἰυρεπεγαθί- 
δυὸ πιοξίνυτη 6δὲ. οὔτι ἰρίατ ἰὰ φποά πιονείιτ, ἤθη τουϊθίοτ, εἴ δὲ 
εϑῖ σοτρῦ8, πε ἰά φυίάειι χαρά πιονεῖ, τησϊαγί ροῖδϑί σογρογα νυ" 
ςΔΠ8. 4ῦαγα ἱπῃροβδίρι]6 δδὲ ἰδιϊοπθιη 6686 αἀἰ[οττηδη. δἰθπ δὶ 
εἷϊ ΑἸ Τοττηΐβ, δυὶ ἴρϑα ἰοῖα τω ίαῖογ εἰ ἱπιογάμτα οἰ δγίου ἰοϊοσάσιῃ 
τογάϊοτ βὲ, δαὶ ᾿ρδίι8 ραγῖεδβ. ραϊεῖ ᾿ρί τον Ρτίο5 αἰ οστμεϑ ἤθη ε886. 
ἴδια δηΐτα ἀϊδιαπιὶα δι δἰ ἰδίπιτα ἴπ τειπροτα ἰηβηϊῖο [αΐϑ8ες, δἱ αἰΐα ἴδγ- 10 
ἀϊτϑ αἰΐα οοἰογίαα τοουδγεῖαγ. δὲ πη ΐὰ ἰπ ἀἰϑεδη 5 ΔἸ Ἰ6Γ 8686 βαρετὰ 
νἱἀδῖαγ. δὲ πες ἰοΐα πιπμίαγὶ ροϊβϑξ. τοτηϊϑϑῖο δῆς ουΐαδααδ 
ΟΡ ἐπι ρος αίοπι βοτὶ δοὶδῖ; ἔπι θοὶ }}}88. σεσὸ σθϑ εϑὲ ργοίδοϊο 
τοῖο παῖθγαιη. εἰεηΐπι οὐηπ 68 ΠΡ ο}ΠπΠαῖα8, φαδα ᾿π Δησηδ Ρ 8 

᾿πϑιιηξ, ργδεῖου πδίπγαπι 6886 υἱάθηϊιγ, αἴ δεπεοὶῃδ εἴ ἀδοτοπιθηίῃχη. 
τοῖδ πδῆσχιε ἰογίδ88ε οοπϑεταϊϊο δηϊιηα]ΐυτ εχ ταὶ! α9 οοπδίαϊ 4πδὲ 
Ρτορτίϊ5 αἰ ἴεγιπὶ Ἰοςὶδ. πα}18 επΐστα ρατιϊατν οϑὲ δὰο ἴῃ ἰοςο. δἱ ἰρὶ- 
ἴὰγ ἴῃ 16 φιδε ῥγίσηδ δῃηϊ, 80 δὲ ἰὰ φιοὰ ρτγδεῖεσ βαΐασγαωι ἱπθϑὶ 
(εἰπαρ!ἰεῖα πᾶπαπα δατὶ δὲ πο τηΐϑῖα, οἵ ϑυἱδ ἰπ ἰοςἷδ δα πῇ, δῖαας πἰ8}} 40 
Ῥτογβὺ δϑὲ ςοπίσγαωγιαπι ἰρ818), πη 6 ἱπιθθο Πἰτὰ6 χηϊάσοιι δεϊ ἴῃ ἰρεῖ8. 
πᾶγε Ὡδ4πε Γατηΐϑϑῖ9 πες ἰπιδηϑὶο: Πᾶση δὶ ἱπίδηϑιο ἔμοσιῖ, οἴἴδυα 
Ὑϑηδϑῖο δγῖξ. ργδεῖεγεδ οδμοεὶϊοϑ εἴδατα ερτεάϊτογ γδιϊουίδ, ἰὰ φαοὰ 
ταουοῖ, Υἱγί θα σῶγετα ἴϑῆρογα ἰηβηϊῖο, οἱ ΓαΓδΏ8 δἰίο τεηροτε ἰη- 
Ὡϊῖο υἱγεϑ Ἀδρθεγα. πίμι} δπίσα ἰθαρογα ἱπβηΐϊο ργαδῖεσ πιδιΌγα σα 
6ὅϑε υἱάείατ; εἰ ἐπι ρ 6 οι }Π1τ89 τα δδὲ, πὶ ραϊδῖ, ργδεῖθγ παΐπγατμη. πεὸ 
ΔΕ]; ἰπ ἰεπίροτγε ργβεῖεσ παϊωγαμι εἴ ϑεουῃἀττη παϊπτατω οδὲ, πες 
Οταπΐηο Ροΐεπθ δα ᾿ 60 1}16. δἱ υδγο τηοὶαϑ γετηϊ ἰδιυτ, ἰη βμϊῖο ἴῃ 
1θροΓε γαση ἰδίας ἤδοθϑ86 εξ. δὲ υεγοὸ πεᾷῃε βετὶ ροῖεδβὶ ἴῃ 4πὶρ- 
Ρἴαπι τὲ δεταρεῖ ἰοϊεηἀαῖατ, δαξ τΌγϑ.5 τατηϊεἰδέτιγ. δγὶξ εηΐπρ ἰη βηὶ- 
ἴὼ9. ἱπἀεἰετιπιηδίιϑαπα ἰρϑε πιοῖυϑ, οπιμεπὶ δαΐεπι ἐχ ἀπορίαπι ἵπ 
φυϊρρίατη ε58ε ἀϊοίπιις ἀεβηϊϊατονε. μτγδεῖθγθ μος ἰάθτα δππεγβεῖ, 30 
δὶ απίδριδπι δυτηρϑογὶξ ἰθηρα8 αποάάδπ ταϊπἰπιαπι 6886, ἴῃ τλϊπογα 
4πο οδείῃπι Ἰπουογὶ ποι ροΐϊεεξ. αἱ επίτο ἤδηπ6 ἀπ υΐαγε ααϊδρίατα 
πδῆπε ρῥπίϑαγε οἰϊιαγαπι αουὶΐδ ἴῃ ἰετοροτε μοϊθοϊ, 964 ππιπδουϊα8- 
4π6 δεϊϊοηὶ ἀεβηΐϊϊαπι δδὲ πιϊηϊ πιατα ἔδει ρῃδ ἰπ ΠΟ ΘΧΘΏΡΕΓΑΏο, 
δὶς π6 οϑεΐαπι φαϊάεπι πιουετὶ φπουὶδ ἴῃ ἴθπιροτε μοίδδξ. δἱ ἰβί τι 239 
Βοος γϑγὰπεὶ οϑὲ, πο τὶς δᾶπε Ἰδιιοπίδ βεῖαρεῖ ἰπεποῖο. χαοάϑὶ πο 
εὐ ἰηϊοπαῖο, Ὡ6 τϑιηΐδοίο παϊάστι δτὶξ. διμα τοῦ δπΐση δαῖθο ογαπΐ 
ἃς δἰἴογυπι, δἱ ἐεδάδπι εοἰδγίϊαϊε δαὶ πιδϊοτὶ ἰπιδπάϊῖατ, αἴφαε τε ρογα 
ἰπβηῖῖο. τεϑιαὶ ᾿ριταγ ἀΐσετγε τποϊυΐ οοἰογαΐεπι υἱοϊϑϑὶπι ἃς Ἰαγάϊτα- 
ἴεπι ἰπ698δ6. μος δυΐεπι γαϊΐοπε ρεηϊϊαδ γδοαῖ οἱ βξτηηῖο δδὲ δἰ πὶ]. 
ἱπδρετ εἴ ταϊϊοπὶ ταϑρὶ8 οοπδϑηξαποῦτα οδὲ η05 ἰά ἰρουπι, δὲ 18 δἰ}, 
ποι ἰδῖεγα. δὰ πδῆφας 4886 ἰπχία δὲ ροπυπίοτ, μοι ἶπδ δοηϑ8 ρετ- 
εἷρίππιατ. ππίσαπι ἰρίταγ Το τι 6586, εἰ μος ἱἰΒζεπογαρῖϊς ἃς δεῖι- 
Ῥἰϊοσπαπι, εἰ πηϊοτγτοΐ δοιαρεν τποῖα οἷετῖ, μοῦ εα δαὶϊδ 4π88 ἴὰπι 10 
ἀϊχίπιυδ ραϊαϊξ. 

1. ῥε Βἷθ. δυΐοτη 4πδε δίεϊ ας υοοδπίον, ἀείποερα ἀϊοεπάατα 
6486 υἱάεϊαγ, εχ φαΐβν σομῃδίεπε, 4θδϑαιε βξοαγᾶδ Βαρδδηῖ, εἰ 4πᾶς 
δἷπὶ τηοϊϊομαϑ ἰρβᾶγιτη. σοπϑοῆυσῃ δῖ ἰἰδ4. 6 τηᾶχίιηε ταϊϊοηΐ, οἱ εἃ 
48ε ἀϊοῖα διηὲ οσοχιϊ δίῃ, πηαπιᾳιδηααε 516] ]αττιπὶ εχ ᾿ς ἀϑδέγεγθ 
6456 φΟΤΡΟΓα, ἴῃ 480 ἰδίΐοποπι μαρεῖ, σπι χα ρρίαπι εδ96 ἀἰοατθῃ 
4υοά ἀρίππι δεὶ δυαρία πδίαγα ζοσγὶ σοῃυδγδίοπα. αἱ επΐπι 4αὶ ἀϊ- 
οππὶ ἱζπδῶϑ 6986, ἰάεο ἀϊοιπὶ ααΐα δαροτγτιεν οΟτΡῸ δ ἴρπετα ἱπααϊπηὶ 
6866, Ζαΐρρε οὰπι Θοπϑοπῦτα δἱξ ΓΔ ΟΙΙ ΕΧ 118 ππᾶτα σπι8 0486 ΟΟπδίατα 
ἴπ φαϊρυ9 6δϑῖ ἀύδοαπο, δὶς δὲ ποϑ μᾶς ἴῃ ϑϑηίθμτία ποβῖγα ἀἰοἰπια, 
«Αἰ αῖτα5 αιιξεπι δΡ ἱροῖβ Ἰαπιεηχηε ἰάθο Ἀὲ, φαία δὲτ 8 1|]αγτιπὶ πιο- 80 
Ὥοπε [ιϊοαῖαγ. πιοῖπδ επὶπὶ εἰ Ἰΐρτια εἰ ἰαρὶ 469 δὲ ἔδγυτιπι ἱξτιῖγε βοἱεξ, 
ταδρὶδ ἰρῖταγ οοπϑεπιδπθαπι εδὲ γαιϊοπὶ ἰά φαοά εϑὲ ργορίπατῖῃε ἱβηὶ, 
Ρτορίπηυϊαϑ γεγο δὲ δᾶγ, ἥυδὶε δὲ εἰ ἴῃ 115 δαρί:ἰ6 4πᾶς ἔδεγιῃ- 
ἴυτ. μᾶς παιπαθα δάδο ἱφηίαπιαγ οἱ Ρἰσπιραπι, ηποΐ εδὶ ἴῃ ἱρεῖδ, 
Ἰιφαεβοδῖ. δἴαπιε οὰπὶ ἷπ ἰρεὶδ που βαξ, οἰγοαπάδηϑ δἴϊατα 'ρ8α8 δἕγ 
Βος ἰάετω ραϊδιαγ πεοδϑθα δῖ, ἤδες ἰρίταγ ἰάθο οαἰείππι, αΐα ἱπ 
δέτο ἰεττιπὶαγ, αὶ αυϊάοπι ΟΡ ἰοϊατα πιοῆοῃς Βὲ ἱξπΐδ. βῃρ ΓΟ ΓΌσα 
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δαϊεῖα ςογροσθτη πππιηχποάστε [ογίαγ ἴῃ Θρβδογα, οἱ ἴρεα φυϊάδτα 
ποῖ ἱρτίδηξοτ, δε ἀ δὸς οπὰπ δῸ} ΟΡ δαῃεϊδ σογροτὶβ δρβδϑδιὰ δἱξ, ΟΡ 
᾿ΠΠἸῸΦ πιοῖππι πδοθϑϑασίο οαἰεβαῖ, εἰ τοαχίσιε μᾶς ἰπ {πᾶ 8ο] δεῖ ἰῃ- 
βχυδ. ηαοοίγοα οππὶ ργορίπ8 δεοεαϊὶ ἃς ΟΥ̓ ταν οἴ δΌΡΟΥ π08 δϑῖ, Νὲ 
εἴ σα]οτ. δες ἱρίϊαν α ποβίϑβ δἰπξ ἀϊοῖα ἀδ ἴρ815, φαθυϑ μαϊεῖ πε4π6 
ἱξοδῶθ ἰρθ85 6886 ποτ ἱῃ ἰρτα ἔεστὶ. ᾿ 

8. Ουπιὶ δυΐδπι οἱ 5ἰοἰ δα ἰγαπϑξοστι υἱάθδηϊογ οἱ τοΐασῃ οδοίατω, 
δαὶ υἰγίδαπε αηίοδοοπΈθαδ, δὰξ πέγίδατια 5 δαπιῖρπα τποΐωτα, δὺῖ 
ΔΙίεγο αυϊεδοδπὲθ αἰΐεγο δι βεῦαηῖε ταοΐυπι, Ηἰης βετγὶ πιυϊα οπετα 
Ὠδοδθθ6 δὲ. ἄπιρο ἰρίϊαγ ηπίεϑοθγα ἰθγτα αηίθϑοθηῖθ ἱπιροβϑιθὶϊς 
ἐ8ξ: ὩῸἢ δπὶπὶ βογεπὶ απᾶε υἱάεηϊαγ. δ δαρροηπδίογ ἰδύγατη 40168- 
ἐδγα. "τϑοῖαϊ ἰξίηγ ἅπαρὸ τηουοτῖ, δαὶ δἰϊογυπι χυίΐδβοεγε δἰ τεγατα 
τοοῖπ οἷετῖ. δἱ ἰψίτιγ δῶθο τπουθθαπῖαγ, γδίοης νοοῖ δαδάδτι δε] - 
Ἰατατα δαξ εἰγουϊοττιπι 6856 ςο]εγιδῖοβ. ὐπδαυάρατς δηΐπη δε θα 
ςοἸεγίδ ετὶξ αἴχις οἰγοιϊιϑ, ἴὰ 480 ἔεγίαγ: δίπιι] δπὶπὶ ουτη οἰΓΟΌ 18 
ἰπ ἰάδτν τεάϊγε υἱάδιωγ. δοςίαϊξ ἰρίτατ δἰπι] δῖ δ! Παπὶ οἰγουϊ τα ἐγαποὶ- 
τἶβδε, δὲ οἰγου τα ̓ μοπεπὶ δπᾶπὶ δρξῖδ86 δαθιη 6 οἰγοιπιΐεγθη 18π| 
ἸΓΒΏ911386. ΟΠ δϑὲ δυϊθιη σοηϑα ἰδ δΏΤΩ γαιϊοηὶ οοἰογἰαϊε8 δῖ} α- 
τῦτα οἱ τηδρηϊ τπάϊποϑ οἰγου οτατη δδηάεσω γαϊοπεῖι μα ογο. εἰγουϊοῦ 
δηΐπι ΠΟ 6δὶ ἀρϑυγάητη, δοιὰ πδοδϑϑατίιπι, σδἰοτῖταῖθα ἤάθογα γαϊο- 
ατὰ δΌΡουηῖ68 δαπάδτῃ {αδια δὲ τηδρτι τα ἀϊη 68 δι θδπηξ, δ: 6] δγΌτα 
δυΐεπι δατιπὶ ΠΠδπΙ τ, 4086 δαπὲ ἰὼ 5118, πα }]0 πιοάο οοῃβεηία- 
Ὡδῦπι δϑὲ τδίίοπί. Ὡδπη 81 ΠΟΘ β86 ΓΙῸ δὰ οδἰοσῖοῦ ογὶξ χθδδ ρῈΓ τηᾶ- 
ἴογϑια εἰγουϊαπι ἔδγίασ, ραϊεῖ, δἱ εἰγοαϊοα οἰ ]δῈ δαοϑ πιυϊαυπῖ, αἰϊδτω 
οεἰεγίογθηι δἰίαπν ἰδγάϊογομ ἔαΐπγατῃ; ἢος δαΐεπι πιοίο τποϊϊοῃδπὶ 
Ρτορτγίαπα πὸῃ ἤΏΒεγα, 86 ἃ} ἱρ5815 ογρὶβθῃϑ8 ἔεστὶ υἱάδηταγ. δίῃ Ἵᾶδτι 
δοοίάϊξ, πα μος φυΐϊάεπι ρϑοῖο σουϑοηητη εδὲ ταϊοηὶ αἴ ἴῃ οπιπῖθα8 
βἰπιὰϊ δὲ οἰγοῦ!α8 518 ἱπδίοσ, δὲ ἰδιϊο 816 116, χίδθ δδὲ ἰῃ 'ρ8ο, οδὶ6- 
τῖοτ. ὑπᾶπὶ δηΐπι γ6] ἀυα8 πος τποάο 8656 Πάρεγε Ποῃ οϑδὲ ἀρϑηγ- 
ἄπνη, ππίυθγδαθ Ὑ6ΤῸ δι: η}}} ταοάο δε86 ἤρετο βριπεπίο εδὶ δἰπιὶ!6. 
δὲ ἰπϑΌΡΕΥ ἷπ 115 πᾶς ϑιιπὶ παῖυγα, ποῦ οδὶ ἰὰ χυοά βὲ σδι; πεδ 
ἰὰ φαοά ὑρῖᾳαε οἱ ἱπ ογηπὶθα9 69ὲ, ργοβοϊβοϊξυῦ ἃ ἔογῖυπα. δὲ υδτοὸ 
δὶ οὔθεδ αηϊθβοδηῖ, δἰ 6. 1δθ δυΐδπι ππουθδαπὶατ, εδάοπι αρϑυγάα εἰ δἷ- 
τα Πτοτ Ἔγαμῖ, δυδπίδϊ δηΐπὶ οο]εγὶπ8 οδ8 τπουεγὶ σαδο 8ππὶ Ἔχίγα, εἴ 
ςεἰεγίμαῖοθ β6τ οΥΡίαπιν τηδρτι τυ ἀΐπα8 6886. οππὶ ἸριτοΓ πεαιε αἴτα- 
4π6 πεχαθ 8:6 ]ἀτὰ δοϊυπι ταουθγὶ σου ϑαπίδπουπι 811 ταϊϊοτῖ, τϑϑίδὲ 
οτΡ68 χηίάδυη τπουετῖ, δῖε ἰα5 υεγο χυΐοϑοετγο εἴ ἰπῆχαϑ ἴῃ ἱρ5815 οτ- 
ΒΙΡυ9 ἅτεῖ. μος δπίπ πιοάο ἐπηϊαχαὶΐ 181] δοοϊἀϊξ αποά ταϊϊοηΐδ 
Βλε8 Ἔρτεάϊαϊατ. εἰ υδ]οοϊ [αἴθ δπὶπι οτθὶ8 σπαϊογὶβ ςοἰ ουίογουη 6886 
ςομϑθηϊδπδιπι δϑὲ σαϊϊοηΐ, οεἶγοα ἰάδπι σδηΐγαπι ἴῃ Οτθιθ 5 8161}15 'π- 
Βχὶβ. αἱ ἐπίπι πη σοἴογίς σηδῖτ9 σογραϑ σα] ογίαϑ ἰαϊίοπε ρτγορτία ἔδτ- 
ταν, δὶς δὲ ἵπ οὐδίβιυϑ ἱρδὶ8, ρᾶτγβ δαΐπι ογρὶδ πιδίοτγὶ5 πηδῖοσ δϑὲ 115 
ΡᾶτΈΡα5, χαδς δαυίεστπίιν ἃ δὸ ρίαπο χυοά μετ σδπίγωμῃ Ἔχϊθῃάι- 
ἴατ, 4ῦάγα σοπβτιδ ΔΘΑ ]1 ̓ειηρογε πιδίοῦ οὐδ 8 οἰγουπιξεγ εἴτ; εἰ 
οδαίητη δοοίάοι ποῦ ἀϊνο δ, δὲ Ρτορῖεγ μος ἰρδαπι, εἰ φαΐα ἀεπιοη- 
διγδῖίυτα δϑὲ ἰοϊατη ἴρϑαπι σΟΠΙΪπαυπι 6586. Ῥγαθίεγθα οὐῃ δῖ 6 [86 
οἰπὶ τοϊυαπᾶαε, φυετπδατηοάππι εἴ οεἰογὶ ἀϊσαπὲ εἰ ποὸ5 εἴΐαπι αἱ ἴῃ 
ποϑῖτι8 ΘΟΠϑΟΠΏΝη 86 η 6 Π|}}5 “Ἰοἰτππ8, εχ ἰ]0 σογροτα ᾽ρ9895 βοπογαη- 
168, τοῖα ἀἰας ἰβϑὶτια ἄτιδα οἷπὲ ρὲσ 86 τηοξϊομε, υοϊμεο εἰ σοηυδγ- 
δἷο; δὶ 8616 ρ6γ 86 τηουδγεπίωγ, μἅγτπι δἰἴογα τιοίϊοπα τπουθγεη- 
ἴαγ, δὲ ἤθηΐγα πιουθγὶ υἱάθηϊωυγ, δἰ υδγϑαγοηΐαι δηΐτη, δοάδη ἱπ ἰοςο 
τπᾶηδγοπῖ, ἰοσαπινε ποὸπ ππσϊαγθηϊ. υἱάθπίυγ αηΐοπι ἰοουπὶ τπυΐδγα, 
ἃς Οπιπδ8 ἀϊουπί. ργαδίεγθα οὐθπθδ συϊάθπι οΟηϑοηϊδπθῦτῃ οϑὲ γὰ- 
Ὀοπὶ δοάδτι πποῖὰ οἰοτὶ, 801 δαῖϊοαι είϊατυίι δοἰα5 πος ἴδοοτο υἱάθ- 
ἴα, οὔπὶ οΥϊαγ ἀἴσυς οσοϊάϊῃ; οἱ ῃἰς ποῦ ῥμὲσ 86, 86ὲ4 ΟΡ ποϑβίγὶ δδβῃ- 
δ ΤοΙποϊϊοποῖη. Υἶδαδ δηΐη ἰοπξα 5686 Ἔχίοπάδῃϑ ὑδγϑαϊατ ΟΡ ἱπι- 

40 

30 

Βοο Πδτοτι; φυαε φοϊάδπι ἐοτίαββα οατιϑα εϑὶ πὶ εἰ 516|186 ἤχδε ααΐ- 
ἄδτν ταϊεαγθ, υδρδηῖθϑ ἀαϊοπὶ πὸπ πιΐίοαγα νἱἀδδπίωγ. γὰρ86 παηθδ 
816}186 βὰπε ργορθ; ἥπᾶγε υἱϑῃβ ϑι1 οοπιροβ δὰ ἰρβ885 βοςοάϊε, δὰ 
βχα5 δαῖοθπι ἰοπρα ναὶάθ 8686 εχϊθπάθπβ ΟΡ ἰοπριϊυάίποπι ἐγοπιΐε, 
ἸΓΕΠΙΟΤ δυΐετι Ἰροὶαα ἴδοϊξ αὐ μδθς πιοίϊο 816118ε ἱρϑίπβ 6986 υἱάοαδίηγ: 
πΙΒΙ] δπὶπι ἱπίθγοϑε, υἱδιϑ, δὴ ἰ4 χαοα οογηίττ, πιουθαῖαγ, δὲ Ὑθγὸ 
πες νοἰνὶ διε ]δ5 ρεγβρίσπμι θι86 υἱάοίπγ. ἰὰ επίπι χαοά νοἰνίξατ, 
ὙΘΓΒΕΙαΓ πδοθϑδα δϑὶ: δ 14, ἰυπδα αι [χοϊθβ πυποιραῖαν, 8ειηρδΓ 
υἱάοίατ. πδγα σΌτι σΟΠϑΟΠΌΙη 9811 ταϊτίοαὶ 5161185 15 του φυὶ δὰ 
Ἰρ888 ϑππὶ δοσοιηπιοάαιὶ πιουδγὶ, 81 ρδῦ 86 τιουδᾶπίωγ, ᾿ἴβ δπΐεπὶ 
πιογϑγί ποῖι υἱἠδδίησ, ἐγρδὶ ἰρ848 ῥεῖ 86 ποῦ πιουεγὶ. ἱπϑαρϑγ μα Ϊππὶ 
ἐρεῖ5. ἐπϑἔττιπι τ απ δα τηοἴιπι ἐγ Βηΐ886 πδίαν απ, τηδῖδϑ ὀρ θαι 
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γδθουιε: ὩΒ}] ετὶπε σαστ ποῖατα ἔδοῖξ, πϑῆτια δηΐπηδῖῖδ χαΐάοτη ἴρεὶ 
σῦγαε ἔπετγε, δήδο υότο ῥσαδβίδρίξεβ τος ἀδεροχίῖ, βεὰ υὐἴνογϑα υἱάθ- 
τας ἴδηχαδπι ἀδ ἱπἀπδίγια δ ρδ 1586 φαΐθηθ ΡῈ 8ὲ ργοσδάεγε ἱ 
Ῥοδδεπῖ, αἴχυε δ" [18 {δε ἱπδιγωσηεηῖα δὰ τοῖν ΒΒ πὶ σαδπι τς 
Τὴχωπτο 86 ΤΩΟΥ 86. ΠΟΔρΡΓΟρίοσ δὲ ἐοΐατα οδδϑίυτα τοϊππάστα επ ὃ 
τδῦοπα, εἰ ὑπασαδοσυς δἰεἰϊδιτιτι 6586 υἱάεβίτατ. ὀρῆϑεγα δαΐαὶ 
Βατάστιπι τοδχίμηα ὉΌ8 ἐϑὲ δὰ δπὶ ταοΐατα απὶ δοάεπι ἴω ἰο60 εἴτ: 
εἷς επίτῃ εἰ ςεἰεγεμμε᾽ τωουοτὶ δὲ δυπάετω τπαχίπιθ ἰοσῦτα δοςτραγε 
Ῥοῖεβί. δά πιοΐωτα δηΐθπ ΘΌτα 4π0Ὸ δὰ ρὰ ρεγξίτον Ἰοοα χαᾶδ σαὶ 
δηΐθ, ταρχίπη ἱπιι 1118 οδῖ. δδὲ επὶπὶ ταὶ πἷπιδ δ᾽ πα 18 ἰδ Πα8 6 ΡῈΓ 86 
ἴρ88 πιουδηΐαρ. 5181} επΐτι ἀδρειδηδ, Ὡ1Ε1] δπιϊθοπα μαθεῖ, πὲ τεεί- 
Ταπι ἐϊπαασττη ἤρτιγα: βεὰ Ν᾽ ββειοβέα ἃ σογρουῖριϑ ἰδ αυδς Ἀτοξτο- 
ἀϊαρίαν, αρογα βειποῖα εὐ. στπι ἰρίταγ ορδίυτι ααϊάουν ἴΏ 66 ἔρϑο 
ἸΔΟΥΘΤῚ οροΓιδας, δῖε 1188 δηΐοπι ΠῸΠ ΡΘΓ 86 ἱρδὰβ ργοςεάθγε, οὔτε τῦ 
τδίοπε δὶ αἴταηχαο, αἱ βρογας τοϊππάδε δἷξ, δὶς δῃΐπι αἰΐογα χοὺ- 
ἄδπι ταοῖα οἱ Ρ᾽ἕατ, Αἰ Ἰογατ υογοὸ σαυίεϑοδῖ. 

9. Ἐχ Ηΐς δαΐεια ραΐει ἰὰ παοὰ ἀν τω ἐϑἴ ἃ χυϊριδθάατα, βοτὰ 
ἰπαιδπι ἰαϊίοια σοποθπίυτα βοτὶ δοηΐδ δπβεγροπῖῖρθα» ἱπὰθ γδῦοπε 
ταῖρ ἀϊδιϊηοῖίδ, Ἰερί 46 χαίάοτα 6686 ἀϊοῖαπη δίας οοποίπηθ, ποῖ Ὦ- 
ΤΏΘΠ 6886 ὙΘΙΏΤΩ, Ὡ6ς ᾿ΐδ ΓΕΠῚ 86 ἤΆΡογο. βυσί δηΐτῃ σαίρθαθ πδοεν- 
δδτϊυπι 6686 υἱάεαῖοτ δοπαπι βετὶ ἰδυΐοττιτ σογρόγπτ ἰδϊίομς, χυῖρρε 
ὁαπὶ οἴ ΕογΌτι σογροτγῦτα πιοῖῃ, 4086 δρυὰ ποϑ δυπῖ, πεαας ταοΐεπ 
Βαβδηϊαπι δοαυδίθια πεαὰς ἰλ[οπι ταοιοη 5 οδἰ γι αῖοπι βοπτϑ οἴβ- 
εἰαϊοτ. ΤσὩπι Ὑδτὸ 80] δὲ ἴππὰ εἰ ἱπδαρεγ ἰοῖ τηυϊεἰϊπάϊπε ἰαπίδεψαε 
τααρηϊτπαΐης δε [ἰδ ἰδυῖα σε] ουϊϊαϊε πποῖαϑ ἔεγαηϊογ, ἱτρ ο5911}6 6896 Ὁ 
δοπαλα ΠΟ βετὶ ρταηάθηι. ἤβες δυΐεπι δῃρροπεθηῖεοσδ, εἴ οοἊἰ γι ἔκῖθθ 
ἰὨΒΌΡΕΓ σοποθηζυῦτη γαϊΐοη δ δὰ ἱπίθγνα "δ εμενε, σασῖοϑ δεῦπλῆ- 
ἴεγ ϑόῃοϑ διεἰϊασατα οοπυδγθίουα μετ ἀΐσαη!, χαοπίαιι γεγο γϑῦο- 
πῖβ βπεϑ δργθὰϊ υδάεραῖωγ πο8 ἤππο βοπίζηπι πὸπ δυάῖτα, ξαῦθδδι 
Βαΐα5 ἘΜΉΝ 6886, οσοπἔϊπππο δοηῦπι Ἠυης 6886 ΘΌτη ΟΥΙ ΠΌΤ, ὩΣ ΠΟΒ 
εἰς δὰ οἰϊεπιϊατα οοπῃέγαγίατω πιδηϊεϑεθϑ. υοςΐδ δηΐπα δ] ὁπεϊτε ρετ- 
ςορίϊοποιι νἱοἰφοἰ πνάϊης Βοτὶ ἀΐοιιπς. πάτα τὲ ἰδ πὶ τη] οα πὶ ἔδστεπα, 
ΟΡ οοπδαοίπαϊηοθπι ΠΣ] ἰπίογοδϑα υἱάειωτ, δος δὲ μοτηϊπὶθῈ8 ἰἄδια βο- 
οἰάοτθ δίαπε. μος αἷὲ ἀϊοϊαπι ρ»ία9 δῖ, οοποίππε γυΐάοπι πππϑίςεααε 30 
ἀϊευπῖ; ἱπιρο δ δὲ 18 δϑὲ αὐΐθπὶ ἰΐα δεϑα ἤᾶβεγθ. πον δυΐτη κοΪπτα μος 
6δὲ δββυγάαπι, πἰἈΐ]} ἰπαίδτη πο δαάίγο, φαοὰ αὐΐάθτι δοΊνογο ἀρρτο- 
ἀϊεπῖει ἀϊοῖδπι οαπδδῖι δἰΐετυηι, δοὰ διίατι ἐπα δἰπε δοπσυ ἰδ 
οὐπῃΐπο ρα. Ὄαϑαρογαηϊδα δηΐπι δοηΐ οἱ ἱπδηϊπηδίοτασ ΘοΥροτττα 
τα 065 οἴΐεπάσηϊ. τοηϊτσυ! παπηὰθ ϑοπμβ ἰαρίάε5 εἰ σοβαβεφοῖπια 9] 
φοτροτγὰ βοϊηάϊι. χφαυοάδὶ τοὶ ἐδγαπίατ οοτρόγα, δἴχθε δὰ θᾶτῃ πιαχυ)- 
ταάίπεαι, 4πδς ἔεγίιτ, τα Εἰ ἰςϑτα δοπ τη 8 τπροτα ἀπ ομι ἰγαπϑῖς, μας 
Ρτοίεοιϊο ρεγτεμία ἵρ86 δοπιδ, ἃς ἱρϑῖυ8 νἱοϊδεπῆῖδε τοαζυδε δἷπξ δα- 
τοίην Ὑἱτοδ, ὨΘ. 6886 6ϑῖ. 86 ΠΟ δἷπε ταϊϊου) δ πε|ῦε ποῦ δυάπηπα, 
Βδηδε οοτροζα ραῖὶ φυίσχθαπι υἱο]δπῖτπι νυἱἀδπξατ, ργορίεγθα χυοά 
πα ϊαπι διεἰ]ας πιοϊζοπε δοπυτα εἰβείαπε, οἴχῃ εἰπιαὶ ἰδιοτατο οδΌ 88 
Ῥαϊεῖ, δὲ τεϑιβ εϑὲ ᾿ἶβοα πα ἃ ποΡίβ δηπῖ ἀϊοῖα, νυεσᾶαῃς 6886 ἂε- 
εἴαγαι, ἰά ἐμὴ φυοά ἀαυβιδῖητη εδὲ Ῥγιμαροτίςοσυα οοταρολ μαως 
δεητοηιίατη ἕστο, δὲ εἰ ϊασατι ἰπαύδπι ἰδϊίοπα σοποοπίαπι πετὶ, ἱπὰϊ- 
οἷυτι εἴβείτατ πορῖβ. 4πᾶ6 πᾶῆῆθθ ρὲῦ 8ὲ [δγαπίοτ, δὰ δοῃϊζοτη 10 
ἰοῖσπανε ἔδοϊυπῆ; 4π86 γεγο ἴῃ 60 φυοά ἔεγίατ, ἱπῆχϑ ϑαπὶ δαὶ ἰὩ- 
δα ηῖ, αἰ ἴῃ πανὶρίο ραγῖεϑ, δᾶ βοῃῦτῃ δἰΐσογα πεχυθαηῖ, ΠΕ απὸ ᾿ρϑῦτα 
παυϊρίππι, οἱ ἱπ ἤπνϊο δγαίωγ. εἰ ἴαπιδη εαάθπι ἀἴσογε ᾿ἰοοθῖς, 4Ὁ- 
δυτάτπι 6586 5] ἰαπῖδε ῃανΐϑ9 πιδ] 8 τποϊοπε ραρρίδνε δαὶ ἰβϑαπε πανΐ- 
Εἴατι υεμοπιθπῖθηι πο ἔδοϊδε ϑοππη. μερὶ το ἔδγίοτ τ 60 σποὰ 
ΟΠ ἔδγίηγ, ἰὰ ἔδοὶϊξ δοππι: δὲ αιιοά 68 ἰὰ δὸ γυοά ζετο Ἰοϊατουδ 
ΠΟΗ ἔαοὶς, Δ εἴβοεγα βϑοπαπι ἱπιρο851:}}16 δϑῖ, φυᾶγο ἀϊοεπ σα 69 
Ηΐο, 5: δίεϊ αταπι σογρόγα ρδγ δὄτγοϑιη ἔαϑατη μετ αν γϑαπι δαὶ Ἰρ τι οῖπ, 39 
τὶ ογηῆο8 δία, ἔδγαϊογ, πος βϑαγίο υϑπειπθηΐοπι βογὶ ϑοπῦπι, ἴσος 
μας ρΡεγυεπηῖγα, δὲ μᾶδς οἶΐεπάεγο οογρογὰ. 86ἀ εὔπι βεγί ϑοῖ τὶ- 
ἀεάϊητ, ποαὰς ἀπὶπιδπεϑ τποῖῃ παπε υἱοϊεηο πἰΐλιπ 516} ἀτττα ξοττὶ, 
4θδ51: ατατι8 ἰρ88 ἠρμνο παίυγα. χυοάϑὶ μος τοοάὰο πὸπ 8658 
Βαβογεῖ πποῖπϑ [6 [ἀγα πι, πιμ}} ρτοτϑασ δογαπι δϑϑοὶ σαδα ἢος 18 
Ἰοοο δαπὲ, φιοά δἰπα}}: πιοάο 9686 μδβδγεξ, 516}188 ἱρίτυν ε8866 τοϊπῃ- 
ἀδ8 εἴ ρδγ 86 ἴρϑδ8 ὭῸΠ ᾿πουθγὶ δῖ ϊβ ἴατῃ ἀἰχίτηῃ8. 

10. Πὲε οτάϊπθ υϑτὸ ᾿ρϑαγττι, φιοιποάο χαδεαυς ἀϊθροεῖξα εἰϊ, ὸ 
τἰ χυδεάδηι δἰπὶ ῥγίογεβ φυδεάφμι ροϑίοτίογοϑδ, εἰ συοπιοάο δ69ε 
Βαρεᾶπὲ ἱπίογυα αν, εχ [18 αυᾶς ἰπ οδἰτοίορία ἀϊουπῖατ ςοπξεσο- 
Ῥίεπιοσ οροτῖεϊ: ἄϊοίτατ δηΐπι ἰδὲ δαΓΑοἰθηῖον. αοοίἀϊε ααζοτα Ρετ 
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ταϊοπεμι δἰβρηίαστιθ βετὶ παοέϊομού ἱρϑὲδ ἱπεγυα]θ, αἰ αἰζωθ δἷηὶ 
οϑἰουίογε "α 86 ἰαγάϊοταϑ. πᾶτα οὐτὴ διρροπδίος ἐχάμηδτω φαϊ οι 

δ οβεὶὶ Ἰαϊίοπεια δἰπαρ οθῖα δἴψιθ σαἰδσγίιωδμι 6886, οεΐεγαθ υεγοὸ ἰδτ- 
ἄϊοτεβ ἃς Ρίαγεα. (φαδοαια πᾶπαπα 616] πιοῖα ἔδγίαγ σοπἔγασιο αἱ- 

6. οδοίαπι δὰο ἰῃ οΥΡ6), ςοπδοηϊδηθηπι ἴδμι δὲ γδίιοπὶ δαῖτ αυὶς- 
τῷ ἀιδ6 ργοχίμιβ δϑὲ δίπι ρ οἱ ργάμιβεαπα ςοπυεγδιοχιὶ, ρἰατίπιο ἴῃ 

ἰδηροτσα δυσί ΟΥΡΟῖα ἐγθηδίγα, δᾶσῃ ὙΈΓῸ 4θΔ6 Γετηοϊ δϑιτια ἐδὲ, ἴῃ 
ταϊδῖσηο, οθίθγαγητα δυΐεσα δΕΙΏΡΕΓ Θ8πι. 4π86 6δὲ ρτορίπφυΐοτ, ἴ8 
τοδίοσον θᾶπι Ὑ6γῸ 4886 εϑὲ ΓΕΠΙΟΙΙΟΓ, ἴῃ τοΐπογα. ργοχπὼ Ὡδηαὰθ 
χποχΐτθθ συρογαῖαγ, γοτρο ἐἰδϑίποα Ὑ6ΓῸ πηιϊμίπηθ ομηπίσπι ΟΡ τεσιοέιο- 
πέτα. αἱ τβεαΐα μὲ ἀἰδίδμειδθ ἰᾶπι γαϊοποια, πὸ ταδί βειπδιϊοὶ 4πο- 

10 46 ἀοπιοπδίγαηξ. 
11. Αἰφαὶ ἄραταπι πηϊαϑουΐαθχαε οἐ6]Ἰαστιτι τοϊαπ ἀαπὶ τηαχίπιο 

Ὡοτι Δρθ406 Γαϊϊοῃθ ααϊδρίαπι 6656 δαὶ δείτη θὲς. πᾶσα οἰπι ἀειθοη- 
δἰταϊωτω δὶς δ Ἰδς Βαυὰ δρίαβ 6686 ΡῈ δὲ τωουδγὶ, παδιγαῃδ. ὨἰἈι] 
δίμλϑχῃε γαίϊοπο ἔγιδίταφας ἰφοϊοϊ, ραϊοὶ δᾶτα ἤφηγαπι ἰρϑαπω Ἰταπιοθί- 
Πρ ἐγ δυΐεδθ, φῦδε τωϊπίιθε δδὲ τηοῖῖνα, 14}186 δαΐετν ἐδὲ τοϊαμ δ, 
Ῥτορίογθα φιοά ἱπϑιχοηγθαίτμο πο! ἰπτα Βαμοι δὰ πιοΐππι. ααᾶσα ραλεὶ 
δῇ δανα χποίοτα γοϊοβάμπι 6846. ργδείθγεα δίμαι εν 868ὲ Βαρ δος 
Οταπδὸ ἃς ὅπ. αἱ ἰμπα ρΡεὲΓ δὰ 4886 οἶγοα υἱδῦπι δοοϊ πεῖ, τοϊαπάδ 

80 8486 οὐοηαἰογ: Ὡοπ δηΐπι Δοογθςθηϑ δίψος ἀδογθβοαμβ ρ] υΣΊε8 4αΐ- 
δια αἰίεγα εχ ρμαγὶε οὔγυϑ, αἰϊογὰ οοποᾶνα βεγεῖ, δυξ αἴγᾶσυς εχ 
ῬΑγὶα δᾶγυβ, δϑῖμδὶ αυΐδτῃ ἦυαδ ἴῃ ραγίοθ δεαυδὶθς Βἱρασιίϊα υἱάεγο- 
ἴπς. εἰ τύγϑωβ ρὸγ δείγοϊοβίατα : ΒΟῃ θηΐμα δοὶ οὔτω ἀεβοίξ, ςοποδυπδ 
δὰ αχ ρδτίε 408 ἀεβοὶξ, νιβεγοίωσ. φθασο οἱ δὲ6}1α τιῶδ εϑὲ ἰδ]ἰ8, ραΐεὶ 
δὲ οοἴόγαδ οἵπθ8 τοϊμη 48 6696. 
οι 42. Οὐυπὶ δαξοτα ὅπδε δἰηϊ ἀυθιταξΐοπεδ, ἀθ φοῖρυθ φαϊνΐδ ποπ 
ἀτοσπογιῖο ἀσβίϊανεγῖῖ, ουλατηὰς ἰά ἄϊοογε χαοά πορὶδ υἱάθιοσ. αὐ- 
(μια απο οπιπίυτα υϑπογάϊίοης ρμροϊΐπ5 ἀϊγηαπι 4Όατ ἐεΙΒοσαγιοτα 
Διριιγαγὶ οροείεϊ, δἱ χηϊφρίδτη ον μι] οβορίδο δἰ τα εχίρτδα εἰΐατα 
δ Ηἶδοβ στϑρὰϑ [αουϊϊαίδα ἀπιεῖ, ἀθ φυΐθυς πηαχίπηιδρ ἀπδ ϊαϊοπεδ 
Βαβευνυδ. δδὲ δυΐθαι ἰῃ ἴα] ΡῈ, 4υᾶ8 του ]ΐα ϑαπῆ, ποτ τοΐῃτιδ δάτηΐ- 
ΣΆ Ρῖ16, φαμτ οἷ» ςδιδαση ΠΟῺ δοηροῖ δᾶς δἴ6 δε 4φηδα ρἷπδ ἃ ρτπια 
Ἰαϊΐΐζους αἰδίαπι, ρ᾽ατίθαδ πιοιθυ5, δεὰ πιδάϊωο ρ]τίχοϊδ τον θαπίαγ, 
φορδεπίδηδατι δηΐτὶ γαϊϊοὶ υἱάἀενίζατ, ρτίπιο ςογρογα Ὀπδῖῃ ἰδ οηθπ 
δυ)ρευαῖς, Ργοχί πηὰπι πυϊπἐιηΐσ τι ΟΡ 8 ταουοτὶ, σε ἀθοΡ8; ἰὰ δαΐδη 
ἀποά κδεγεῖ {|| ἐγὼ αὶ ΔἸίψαο α]ϊο ογάΐης 18]1. πππο σϑγὰ οοπ- 
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Ἰαγασα πασχα ἶλς ναρβάτυτω, 4886 ἴδιπεα Ἰοηρίπδ ἃ τοβάϊο ἀϊδίδηὶ εἰ 
Ρτορίοτεϑ ργΐῖαο ςοσρογὶ ϑαπε, πιδηϊεϑίατ δαΐθτα μοο ἀθ ποῃπ]]} 18 
δἰΐατο ἴρθ0 υἱϑὰ ζαϊξ. ἰπμαᾶτα δηΐμι τἱάϊπιαϑ αἀἰπιϊάϊα ραγῖς ἰυςϊ ἀλη 
ἽΜατιἰϑ διε! ]ατι οα ἷδ66, πὰς οεἰδία ηηϊάετι ζαὶξ ἴ5 ραγῖς οθδοῦγα, 
οβιε888. δυίεπι ρὲῖ ἰυοτάατι ραγίεπι. δίμητογ εἰ ἀς οεϊετὶε 816} 8 
ΑΦΩΥΡΕ εἰ ΒΑΡ. ]οπιὶ ἀϊοπτὶ, φαὶ ρ]ατιποὶδ ἴατα δηπὶδ δηῖο δες ὁΡ- 
δεγυδυοιτιβὲ, εἰ ἃ αυΐδυϑ τοπ]ὰ με ἀἷβπα ἀδ δἴμρυ ας δι6}}} δοςθρί- 
σαμ9. μος οἴϊδπι πο ἱπίυγία φυϊδρίαπα ἀο)ἱϊαν ογῖξ, φπαση ΟΡ οδυδατη 
εἴλαπι ἴῃ ῥτίποα χυίάοπι σομνόγειοως ἰδηΐα δὲ πο πο ἐξ  ]αγατα 
πὶ Ὀυϊνεγδαδ οΓὰο δα ῖγα πὸῃ Ρο8868 παχιοστιτι υἱάδαϊαγ, ἰὴ ΟΟἰΟΥΣ8 
δυϊδηι Ὅπὰ δΕΟΓδΌΤΩ δῖ ρῖ6 1], ἀπδθ υθγο δ ρἰαγοθ εοάδι ἰῃ οὐρα 
ποῦ υἱάδδη ον 6986 ἰπῆχας. 46 [ἷ5 ἰρίτογ Βοπα 8666 μαρεὶ εἰ τπδῖο- 
Τοτο αυδεγεγα σορη ἰοηεπι, δὲ δὶ ράγυϑθ οσοβδίομεϑ μαΡαπίατ, θη α- 
πε δεῖ εογῦπὶ γοιποῖίο 4πδ6 δοοίάμπε οἶτος ἰρ5ᾶ. δὶ ἰάπιθῃ δα ἐδ]ΐ- 
Ἰ9 σοπιετηρίὀπηατ, ποπ᾿ Ἔξ γϑϊ ππθῖδ8 γαϊοηὶδ υἱάθμῖυν ἰὰ φιοὰ 
ΒΌΒς ἀα)ϊϊαϊυτ. 8εἀ πο ἀς ἱροὶδ αἱ ἀε φογροτῖριε ἂς υπἰϊαϊθϑ 
οτάϊπμεμη φυϊάεπι μα θη Ρ5, πα πιδῖῖθ απιξοστα ραπίτυ5 οορίϊαγιμ,. 
ὁροτγίεϊ δὐυΐεωι ἱρσὰ υἱνεπίϊα ε896 επί σίϊηδγε ἀἴθε δοίϊοποπι μαβογο. 
εἰς εηἰπι τὰ φυοά ἀςοίαϊξ, ποη υἱάθθίτατ ἃ γαξΐοπε ἐχογρίμάγε. πᾶσα 
εἰ φαίάεπι 4ποά οριπιε ε6δεὲ μαββὲ, ἰπιεδδ8 ἔρϑδασα Βοποπι δἷμα δοίϊοπε 
νἱἀεΐαγ; εἶ γεγο φαοὰ ἢ]1 ἐϑὲ ργοχίπιατη, Ρδγ ρῶγτδῃι ἂς ὑῆϑτη, αἵ 
6 4πδ6 βππῖὶ ΓΘπηΟ ἰδϑίτ, ρ6Γ ρίαγοθ, σαειπδάχαοάιπ εἰ ἰπ σογρο- 
τῖρα9 βετί βοὶδῖ, αἰϊυὰ δπλοι θαπς 6686 βαθεῖ παϊϊυππ Ἔχθγοϊίυωι 
δ᾽ ἢλθΠ5, αἰϊυὰ ἰενὶ ἀδαπιδαϊαϊίοπο ἕδοὶα, αἰϊαᾷ δὲ ουγδιι ἱπάϊρες εἰ 
Ἱποιαϊοπὸ δὸ ρυΐναγα; αἰ} γΌγβιι ἢμ]]ο δχθγοαπὰϊ πιοήο ἢος πῆς 
χάδια, ἰπεγὶὶ Βοπαπι, δεά αἰϊπὰ φυϊρρίδιωι ςοπδεχοίϊασ.. γεοῖε δυΐϑτα 
δβετε δὐὶ πιοΐξ δὺξ Φ8ορ6 “ἢ. 116 εδὲ, υϑὶ τὶ ἰαϊος όοθηδα5 πι}]6 
Ρτοϊϊοεγ ἱπιροϑδίθ!16 δὲ, δεὰ ππῦσα υδὶ ἀπος ζαοιίίυδ ε8ῖ, εἰ τγ- 
605 οὐτὰ πος φηϊάθη {Ππ1π|9 ταὶ, {Ππ|ὰ4 ἀὐξεπι ΟΡ αἰϊαὰ, εἰ Π]υἀ ἀξετα 
ΟΡ «[ϊυὰ δϑὲ [ροϊεπιά πηι, ἱπ ἀπὸ φυϊάθαι ἀπορῦδτε ἔδοιϊττιο φαϊδρίαπι 
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βηθαι αδἰἰβρεῖ, δὲ 480 ρὲτ γε Ρτοοοάϊε, ὁο {ἰΐππι ἀϊ οἱ ας δθθε- 
ἀπεῖαγ. φυδργορίεγ εἰ διεἰἰαγαπι δοίοπευ ἰαίετῃ ἐχιϑεϊπιαγε οροῦ- ὅ 
φεῖ, φιδ]19 δῃϊ τ] απι εδὲ δο ρἰδηϊαγαση. εἰδηΐα Ηἰο μοχηϊηΐο δοΐΐοπει 
Ρἰυγηπδα δαπὲ, ποαΐξα επΐπὶ θοπβ οοπέεφηὶ ροξεδῖ; αύαγε πιυϊίᾶ δεῖξ, 
εἰ δἰίογαπι ρταῖία. εἰ υϑσο 4ιοὰ χιϑια ορίϊτας δβεδε Βαθεῖ, ποι δεὲ 
ΟρΡὺδ δοϊϊοπε. δϑὲ διΐῃῃ ἰὰ οὐἷὰ8 βγδῖα οοῖεγα ἀρυπί. δοῖίο υὲγο 
ΒΕΙΩΡΕΙ ἰῃ ἀμοθυ5 φοποίδεϊξ, απαπο. δ ἰὰ ουΐυ5 βγδῖα δρίτοσ εδὶ, εἴ 
1ὰ φυοά Βυΐωδ βταῖία δρὶξ, δὲ ςδίδγογαμι δπίπαα δ ραυοίοτοα σα, 
ἐξ ρῥἰαπιδγαπι ραγνυὰ φυδϑήδμ εϑὲ, ἃς ππᾶ ἔοσίββδα. δαὶ επίὶπι πᾶσα 
αυΐάεπι εϑὲ ηποὰ σοπδεχυΐ ροβϑππῖ, πειαδάϊποάθτι οἱ Βοτοο; δαὲ 
εἴ ἴρ88 πιυϊὶα οππαῖα δπιεσθάπηι δὰ ἱρϑάμι οριϊπιαπι ςοπεοααδηάθσῃ, 10 
δἰϊπὰ ἰρίξας μαθεὶ οράπιυπ ἴρβῦπι, εἰ ραγιΐσερβ ϑϑὲ ἰρϑῖιβ; δἰ ρὲγ 
Ῥδιιοα ῥγορβ δορεάϊε, αἰϊπὰ ρὲὺ σωσ]ῖδ; δἰϊυὰ ποῖ βρερτοάϊξην, δεὰ 
δαί εϑἱ ῥσορε δὰ ἰρδῦμι Ὁ] τσπιτι ρογυθαῖγε. υϑίυ!ὶ οἱ δα τδ8 δε 
πίε, αἰϊπὰ φειωρεγ δῖ βδηῦχο, ἈΣῚ τοὰςὶα αἰΐεςϊασμα, διθὰ σαγόα 
ἔαςιο ἰῃ τηδείεπι ἀφαἀαοίοτω, ἰϊτνὰ εἰ Αἰΐο φυορίατα δεῖο ἱρεῖπα βταῖία 
φὔγρα8, Πθδτε ρμἰυξεν ἐρδίτιδ δαὶ τοοίϊοπει. εἴ εἰ ἰὰ ΄υοα δὰ ἐεδηΐϊα- 
ἔδχα ἰρϑᾶτῃ δοσεάεγε ἤεαφυεαῖ, δεὰ δὰ σσριμαι δοί υτο δι δὰ ταβοίεῖα; 
«δίαθο ΒοΓγαπι δἰ ἑθστιτα αὶ ἱροῖς Βμΐδ. πᾶσῃ τθᾶχίπς συϊάετα εδὲ ορἕ - 
ταῖτα ΟἸιπὶθας ἰΠπγὰ οοπϑααυΐ πεῖ. φαυοάεδὶ πος ποὴ βαῖ, δϑωρετ 
τρα]ϊα ἐδ, φααπίο οριϊπλο, ρτορί βαπίυδ δδῖ, εἰ ἰοοῖγοο ἴετα παίει 40 
ΜΟΏ ἸΟΥΕΙΩΣ ΟἸπηΐπο, ργορίπαπα υεγοὸ ῥδαοίβ το ῦρι5 πουθηῖαγ. 
80. επίτα δὰ Ὁ] εἴσητιτα ἰρϑῦτα ρεγυεηϊπεῖ, δεά σηουθϑῆπο σομϑεηαὶ ἀὶ- 
Υἱηϊδοίμβαμ) ἱρδαπι ᾿τποιρίαπι ροδδαηξ. Ρτίσατιτ δαΐετ οδοἰάχη οοπ- 
ἤπαο ΡῈΓ ὑπῦμα τοοΐυπι "πὰ ἀϑεεααϊϊατ. αἱ ἐδ 4πδὲ ϑυμὶ ἴῃ τωϑάϊο 
ΡΙδιὶ ἃς υἱιίπηοτασα, ρεγυθαίθηὶ συϊάετω, ρετ ρ᾽πγοα ἔδιη θη τοοϊίοπεθ 
Ρετυουϊοηῖ. 1]]α)ἀ δαξοπι, ἰὰ ῥτίπια χαϊάδη ἰδίίοπε τοᾶρπᾶρα οορίδτα 
6ι8δὲ δ᾽. ἰδ γοτ, ςεἴεγαστιλ ὙΕσὰ δε δγατη συδηλαθε δεογϑυχη ΡΓΟ- 

Ῥτίδε ταοϊοπεὲ Βάρεγε, φαοὰ φυίάεπι ἀμθεϊαῖῖο εδὶ δεευμάδ, ο»Ὁ 
ΒΌΒ υϊάξων ῥτγίπιπτη 4πιδρίδση οασα γϊϊουθ 6486 ρα ΐδθιῖ, ῥγίσωϑδ 
δαιησας Υἱΐδε εἰ ΠΠΡΕΡΝ οαἰαδαις ῥτὶποὶ τοδρτιᾶτι δὰ ςεῖετα διδ8 
εχὲθδοίοϑειῃ ἱπίεἰ ἔροτε οβοτίεξ. ἤος δαΐετα δοοίάεγε με γδίοπειι 80 
νἱἀειατ. ρυΐηδ πᾶσ ὑπὰ ατίάθια εξ, πια τα δπΐετ ἀϊνίποστιχω 
ξοΓΡοστιι πιογεῖ; σείεγαε ΥΈΓῸ τοῦδε χοίάεπι δυηῖ, ππῦση ἰδτθ 
4ύκεσιε ἰαπίθιμπηοάο τηουεῖ: νδρδγοσα δηΐτι δι 6] ἰδιτιι ααδεηας 293 
Ρἰωτῖραε Ἰαϊϊοπίρυϑ ἐεσίυγ. μος ἰξίϊας ῥαοῖο παύπγα ἴρϑα ἴ βσαῃδὶ:- 
ταΐειη δες τεαϊξιξ, αἰφας ογάϊποι φαεηάδτη ἔδοϊς, πὶ αυίάοτη ἰαιϊοπὶ 
τ]ὰ σΟγρογα, ὑπὶ οογρογὶ ἰδϊϊαπδα σοι ῃτεδ τεδάτων εἰ ἰῃδα- 
ῬΕΓ ΟΡ Βος, ὑραγα ςεἴεγας ρβδεγαθ δοῦρα βᾶβεηϊ, φωοὰ τποϊα 
φοτρογα πηουθῶξ, εἰ 4υδς δωθΐ δηΐς υἱδίτοδιι, οἱ 4066 ἀπάτη ρομεὶ- 
ἄεωι διε] ]ανα. ἴῃ θαι εηΐτα δρμδοτίδ Ὡξείπηα Θρἤδεσα [μαῖα ἰδγίηγ. 
ΔΡΆΔΕΓΑ διυΐεπι φυδεαὺς ςοΥρα8 δ8ὲ. {Π]Π}π8 Ἰξίταν ἰρουμν ρα 8 οοτα- 
ταῦτα ετὶξ. εἰθηΐπη οὐλασαας Ῥγοριῖα μδΐογα ἰδῆο. 1ρ88 δαΐεσα χῃδοὶ 10 
δὐϊαοεὶ, δὰ βυϊϊατι τεγο βπὶτὶ ςογροσῖς οπιδὶβ ροϊδηϊα εἴ. δοά ἀδ 
εἰς }}}6 φυϊάεμα φυδε οοπγειῖοπε ἰδγτιβίιτ, 46] εϑηᾶτα 9 θεῖα πα δἷπὶ 
αἴχας βευτα, εἰ ἀε ἰοοο ἱρῥατΌτη δἴφας ογάϊης, βαϊς ἴδτὴ ἀἰχίτημ. 

43. ἸἈλοδιαὶ δαΐοιι 46 ἴεττα αἰσογο, αθίπᾶτα ἰδςθδῖ, οἱ αττιηῦ 6 Χ 
δὰ δἰ: δε φαϊεδοῦπὶ δῃ δΧ ἰἰς σαδε τπουδπίηγ, εἰ ἀε ἱρδῖπδ πο- 
πὲ βρυγα. ἀς οἱϊα ᾿ΐδαπθ ἱρϑῃϑ ποῸ5 δαπάθπὶ οπινεδ ΟΡΙΠΙΟΏΟΙΏ 
Βαρεπὲ, δεά ρ]υτγίπιϊ φυϊάετῃ ἰῃ πιϑάϊο ἴδετε ἀΐοπηξ, φυὶ τοῖπῶι ομ6- 
ἴαπα ἐπβπιϊοπι ἱπφαϊθηξ δό66: ἰΐ γεγο αὶ [14]146 ρατγίεπι παρίταπὶ ξῸ 
Ῥγιβαροτί οι νοοδηΐαγ, σοηε αεῖθι δρδογτηξ. πδὲπ ἰῃ παεάϊο 4αὶ- 
αἰθὰα ἱρτιεῖπ 6986 δἰταθέ, ἴσῦσαπι δυΐδηι σμδσῃ 6886 δἰ εἰἰδγυτο, [εγτίατια 
αἴγοα πιβάϊμπι. δίᾳμιε μος ρδοῖο ποοίεταα ἃς ἀΐδπι εἴβοεγθ. δ᾽ΐατν 
δὐυΐεπὶ μυὶς οοπιΓατίδπι ἰογτᾶτα ςοπβοϊαπε, 4ΌΔτα ἔογγατι δάυθυβαχω 
Ὑοςαπὶ, ποῦ δά δα 4υδε υἱάἀεοίωγ γαϊϊοπεθ ςδυδδϑαμε σῃδεγεηῖεδ, 
4εἦ κἀ χυαράαπι δυ88 ταϊϊοπο5 ορὶπίοπεδααε δὰ συᾶς υἱάδηϊυγ ἴγα- 
Βεηῖεδ αἰαιιθ ογπᾶγα οοπαπῖθδ. σθιμρ] ΣΙ Βὰ8 Θἴδηι αἰλ86 πῸ 5 ΘΧ 118 
4πδε δρραγεπῖ, δεὰ εχ γα ποπίρυϑ ροϊϊῃδ δαπιοπέρυδ βάεπα, Ἰοσππι 
τεάάετσε ἴεγταε τηϑᾶϊατι πον οροτίεσγε, υἱάετὶ σα ΡτΑεϑῖδΡΙ}16- 90 
οἰϊαῖπι δηΐτι σΟγριϑ ἰοσατη ΟΟΟΠραΓα ῥσδδδίδι ἐκδίπιιτη ΟρογίοΓα 
Ῥαϊαηϊ; βίφιθ ἵρπεπι αυίάετα ργδεϑιδθι οσετο ἴεγτα, ἄπεπτα δοΐοιι 
τα άϊις 1ρ8ῖ5 ργαθβίδ!}ἰδβίτη τη 6896. Τ γὴν ἐχ μὲ» γα: οοἰπαπῖθϑ ποῃ 
Ἰρβᾶχω ἴῃ πε ϊο Δρἤδεσγας ἱδοόγθ, ϑεὰ ροῖπε ἱβπετα Ῥπίδηξ. ῥγδε- 
εγοὰ Ῥγιμαροτγιοὶ, εἰ φυΐα τωρχῦθα σοπϑογυαγὶ οροχίεῖ ἰὰ χυοα δὶ 
ταχίστη ργϑεοϊραυτα ππἰνεγδῖ, τρεάίυπι Ὑεγὸ εϑὲ ἰδβ, ἰάεο εὔπὶ 
ἵζπεαν 4ὰ] Ἰἰοσαπι μυπς οσουραξ ουϑιοάϊατι [ονΐ9 δρροϊϊαπς, χϑαεὶ 
τηϑάϊυτη δἰπιρ] οῖτον ἀϊοεγεῖοσ, εἰ ταθάϊπαι ταδρηϊτταἰπὶ5 οἱ τεὶ τα θ- 
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ἀϊππι εθϑεῖ αἴφας πδίασδε. εαΐταυογο πὲ ἰῃ δηϊταδὶδοι5 ποη ἰάδτα δδὲ 
δυΐτη8}}5 δἴψπα σογρου!8 ταβάϊιμη, δἷς εϑὲ τηδρὶ8 οἱ οἶτοι ἴβϑῆσα ἴο- 
ἴάσα οδαίητω οχἰδεἰπιδυάσπι. ἱρίτοτ ῥτορίοῦ μδῆς οαπϑαῖα ΠΟΣῚ ΟΡΟΥ- 

10 ἴεῖ ἴρ508 εἶγοῶ υπινότϑυπι ἱπγρατγὶ, Ὠδαὺς ουδιοάϊατι δἀ σεπίγητα δά- 
ἄποετε, δεὰ {πὰ χπδεγεγο, πιεάϊαπι ἰρϑασι 4π4]6 χαϊὰ εἰξ, εἴ ὯΒῚ εἰξ 
Θρίωτι 6586. ἐϊπυιὰ οπὶπὶ πιο δέυτη ῥυἰποὶρίαπι 6ϑὲ ἃς ργεϊοϑθυπι. ταθ- 
᾿ἄναπε τετοὸ Ἰοοὶ βἴπι!θ δϑὲ: πιδρί8 εχίγειθο παῖπ ῥτιποὶρίο. πιὲ- 
ἄϊατι εαΐπι ἰεγτπϊπδίασ, τειτηϊθα8 ἀθξεπι 681 1086 Βηἶ8. ᾿γειοδῖα8 δα- 
ἴστα εεὶ ἰὰ σποά οοπῆπεϊ εἰ βηΐδ, χαδπι ἰά φαοὰ Βηίϊαγ: πος οπίὶπι 
τνλιετίθ, ἰἰυὰ δαθοιαπια σοπϑετα!οιΐθ 6δὲ. ἀδ ἰοςο ἱρίταγ ἔεστᾶς 
δῆς μαρεπὶ χαϊάδιν ορίπίομεπι, δι ται τος εἰ ἀε αυϊεῖα πποῖπγο. 
βοη επὲπι δοάοπι τποὰο οὔππα8 οχἰβεϊπηαπὶ, 86 αὶ ἱπ πιεάϊο ἰρϑᾶτη 

40 ΠΟμ ε886 ρυϊδηΐ, οἶγοα τπδάϊαπι πιουοτὶ ἀϊοαπῖ; δίσυαθ ποῦ δοίῃτα 
Βδῃς, 86ὰ οἴατι κάνεγβαπι ἴεγταση, αἿ ρτίπβ οϑῖ ἀϊοΐυτα. φαϊθιιδάδπι 
οἴλατη ρίηγα ἰ8]18 σογρογα εἶγοα πιδάϊυπι ἔεγγὶ ροβϑὲ υἱὰεπίαγ, πορὶδβ 
ἱπτησιδ οι οϑία ΟὉ ἴοσγαθ οθι θοιοποιι. ιοεῖγοδ οἴ ἰαπδε ἀδίεοξϊουοα 
μη 4αδπι 580]15 βαγὶ ἀϊσπηϊ: ππαπιφποάσυε επἷπι δοττὶῃ 4886 
ὀστοῦ, ΟΒίοογα 8686 ἰπωᾶα ἱπατίυπί, πΟῚ 80] πὶ ἴθγγϑτη. ὨΔΙΗ 

(ςὈπι ἴεῖτα σαπέσιπι ΠῸῚ σἷξ, ϑεἃ ΡῈ. ἰρβῖα8 τοῖαπι ἢδτα ρδογίθτα 
ἀϊοῖεῖ, Ἀ181 ργολθούε ραϊαπὶ 68 δοοίάθγε ψαδὲ τἱἀδηζαγ, 9ἰπη]ϊτεν 
πο ΒΑΡ ΔηΕΡτ5 πορὶβ ἰπ οδαῖγο, ρεῦπάς ἂς δὲ ἱπ τηδάϊο εϑδεῖ 

8ὸ ἴετττα. πὶ] επὶμπι πδαπα πὰπςο οϑοπαϊξ, ρετ ἀϊπιϊάϊαπι ἀϊαπιδίγαπι 
ἀἰοιαπε 8 Ὡ0} 15. φαϊάαπι δαΐεια ἰῃ σεοῖτο ἱρδᾶπι ἰδσδηΐθτα υο]νὶ εἴ 
εἶγοα ἴρϑηπὶ ροΐατη ρῈγ ὑπίταγϑηια δχίθηδαχη τπουδτὶ ἀϊοπηξ, αἴ ἴῃ 
Τίπιαοο εϑὲ βεγίριυιη, δἰ πηι} τποὰο ἂς ἤρυτα χαοσας ἱρϑίυ 5 οοπῖεῃ- 
ἀϊϊατ. φαϊδηφάσπι δηΐτι τοϊππάα 6886 νἱἀεῖατ, φαϊδαδάαπι γεγο ἰδία, 

29λ αἰ ὑγτηρδθοτο, οαἱ πος ἱπάιοϊαπι ἔδοίϊππε, φυοὰ οατα οοεοἰάϊτ αἰχας 
ΟΥογ 40], ρδτ τεοῖδτη ἰἰπεᾶπι δεὰ ποὺ ρὲ ουγυδηι οσσἰατγὶ υἱάἀεῖατ, 
χαΐρρε οὕτα οροτίετγεῖ, δὶ 658εῖ ἴεττα τοϊαπάα, ἀϊνίδίοποπι Βοτὶ οΌΓ- 
σα: ὩΟῸ δΔηϊπιλἀνοτγίθηϊοα ἀἰδίδηἴδπι 8501185 δὰ ἴδγταπι οἱ οἰγουτηξε- 
τεπῖδα τηδρηϊϊαάίπετν, χαοταοᾶο ἴῃ ἰΐ5 οἰγουι 85. αὶ ραγυὶ δια ποθ 
Υἱάδηϊαν, Ἰἴπεα γεοῖδ ἀρρᾶγεῖ. ργορίεγ δῆς ἰριϊπγ ἀρραγεπίδσα 
Βοῦ οροτῖεϊ ἱρ808 ἴδτταα τοοΐεπι ὄγδάδγε γοϊππάδηι ΠΟ ε886. 8ἀ- 

10. ἀπὲ ἱπδΌρεγ δίψαθ ἱνιφαϊαηϊ βρτγᾶπι μαπο πϑοδϑϑαγίο ᾿ρβᾶπι ργορίεγ 
αϊοῖοτα Βαρεγε. εἴεπιπι πηιοάϊ σαὶ ἀδ πιοϊΐοπα φηϊεῖενε ϑαμὶ ἀϊοῖ, 
ςΟπιραγεδ δαπῖ. οπιηεδ ἰβίταγ ἀθ μος ἀυβίϊα586 πεοεβϑαγίιιπι ϑϑῖ: 
ξογοιῖαπ δηΐτι ταθπῖδ οδὲ Ὑδοδοϊ8 γαϊϊοπς ποὸπ δάσηϊγαγὶ, ουγηαιπ 
Ῥᾶττα αυδθάδπι ρᾶγϑ ἴθῖτδα, δὶ εἰἽυδῖα ἀἰτηϊ δία, ἔεγαῖαγ χυΐεδοο- 
τος ποὺ βοἰεαῖ, τιδίογημπε δοιιρεγ ςεἰθτίαϑ δγαῖαγ; ππΐνογϑα δα- 
ἴετι ἴδγγα, δὶ συϊβρίατι ἴρϑαπι ΘΌΡ Ἰπιετπ εἰευδίδιπαας ἀϊνηϊτίαξ, ἔεττὶ 
ΠΟῺ Ροϑ91ξ. πὰς γεγο ἰδπανπ ροπὰπ5 παϊεδοῖξ, δὲ γεγο δἱ φηϊϑρίαπι 
οἰΐαμι ραγίεϑ ἰρϑίῃϑ σὔμι ἔδτπηϊατ, δηϊεαῦαπι ςδάδηξ, δαξεταὶ ἰοττατι, 
ἀδούϑατι ϑ8πὸ ἰδγεπίασ, δ᾽ Ὡἰμ1} ΟΡ δα οτίξ. 4θδγε ἀυθίξατε ααίάοτα 

20 οπιπίβυβ ΟΡ ῥΒΠοϑορίαπι δυθπὶξ; ὀρδγᾶπι δυΐθπι ε08 πο ἀδάϊδδ6 
Ὡξ 90] αὔοπεϑ ΠΟ πιϑρίβ δρσατάδε χύδπν ἀυβ Δ ο υἱἀδαητατ, πιΐγττα 
οαἰρίαπι ἐπε υἱάθθίευτ. φαϊάδιι επὶπι ΟΡ Πος ἱπβηπίΐαπι ἱπίδγαπι ἴοσγαθ 
ράρμα ἱπαϊπηϊ 6856, 'π ἱπβηϊατι ἰρϑᾶπι τϑάϊοδίδπι 6986 ἀϊοδεηΐεδ, υἱ 
Ἐπορῆδπεδ (ο]ορμοπίπϑ ἀϊχίξ, πα το  εϑξϊαβ Βα δδῆξ, οδῦϑαβ 4π86- 

τἰϊδληῖεθ. χυοοίτοα εἰ Ἐπιροάοο]ε9 εἷς ἱπογορανὶὶ “ἱπβηΐτα δἰ αι ἀδπι 
εϑ1 ργοξαπαϊϊα5 ἴεγτὰδ οοριοϑαϑαυθ δϑίμογ, 4πδε ρδγ πιη]τδ ἰᾶτη ΟΥΒ 
Πϊπρτιαϑαιε ἀϊςτα ἔτιιδῖτα δαπι εἴξαϑα Βοπιίήππν δοΓΌτῃ 4αΐ ρδγρδγατι 
ἰρϑῖαϑ πηϊνετοὶ υἱάθττιπε φαϊάατη φαρετ δήπαπι ἴδοεγα ἀϊοιπξ, μᾶπς 

30 δπῖπε 86 Π ΓΘ τἴδτη Ὑεἰιϑἐϊ5ϑἰπηᾶτα δος ερίπια5, Πα 8πὶ Τα] εἴεπιὶ ΝΠ: 6 ϑἴτιτα 
ἀϊχίς86 εγυπέ, ἔδγγατι ἴθ χαδϑην ἰάεο φαΐίδϑοοτγε, ρετίπάε αἴας Ἰίρτιηπι 
Φαὶ φυϊρρίδαι 416 παῖαξ. εἴεπίπι πῃ] Ἠουτιπι ϑιρεῖ δόγοπι πιδῆθγα 
εϑῖ δρίαιη, 86 ΞΏρεγ δαύδῃι. πδ9ϊ πο εαάθαι δἱῖ ἀδ ἴδῦσα γϑίϊο αἴθ 
ἅφαδ, χαδε ἴεγγαπι γε. παάπε δηΐπι Δ4πὰ 50 ]}Ἰπι|ῖα ταᾶπαγα δϑὲ ἀρίᾶ, 

ὁ ϑεὰ 5ᾶρες αἰϊψαϊ ἃ δεῖιρετ εδἷ. ργβοῖθγθ υἱ δᾶγ ἰϑυΐοῦ δδὲ δα, οἷς δ 
4υᾶ ἰενῖος εϑὲ ἔεσδ. 4πᾶγθ φθόπδια τπποάο ἰὰ φιοὰ εδῖ ἰευΐπδ, Ἰηξα- 
τὰ 60 απο ρτανυΐῃϑ εϑὲ παῖαγα, ἴδοθγα ρυΐϊαη!  ρῥγδεΐογεα δὶ τοΐα δδὲ 
ΔΡΙΆ δΌΡΕΓ δῆπᾶπι γδηεγε, μοὶ εἰ αδηπφαθ ραγίδθιι ἱρϑὶαϑ8 ἰ οπὶ 
Δρίαπι 6886. ἤυπς δυΐδιῃ βεατγὶ ποῦ υἱάδιαγ, 9φεὰ ρᾶγϑβ 'ἰπ ππάυπι, εἴ 
οεἰεγίαϑ πιδῖογ ἕεγίωγ. δὲ εὐΐτη ἀϑ]ὰθ δὰ χαθηάδμι τδγταΐπιιπι 4πδε- 
ταῦθ υἱάδπαιγ, δά ποῦ φαυοῦϑθατε ἀαθιταϊοτίβ ἱαφαϊϑίο Βοτὶ Ροῖεϑῖ. 
εδ5ὲ εηἷπὶ πορὶ5 βαες οχμηΐθας σοπδαεθιάο, ποη δὰ τγϑῖῃ ἴρϑδτι 4π86- 
διίομετ ἴδςετγε, δε δὰ δῆσα 4υΐ οοπεγατία ἀϊοῖξ, εἰδηίΐπι ἴῃ 86 ἴρ80 

10 δρῦδαπε 4υδεγῖξ, αἰῖγα χαρά ἴρ86 οοπῖτα 96 ἴρϑυπι ἀΐςετα πεφιΐξ. 
φυδρτορίεν β6πα φυδοϑίξαγται ἀρίαπι ἰἀοπθαταηιιδ 6986 δά ἱπίδγεη- 

Ὲ ΟΛΕΙΟ 1. 

ἀκ ροποτὶ δοοοπιτβοαΐδ ἱπβιϊδιίοηοδ οροτίεϊ. εϑὲ βαΐοτα ἰ8]15, χαὶ 
ποΐνογεας αἰ εγεητῖαβ εδὲ οοηἰεπιραἴσβ. Απαχίμηεηεδ καΐοτη εἴ Ἀπᾶ- 
χαροτγαὰ εἰ Π)επιοογίτπ ἰδ τπἀΐηεπι οδίδατη οἱ τηδπαηάϊ ᾿αχαῖποι 
6888. ὭΟῚ δηΐμ ἀϊνίάεγ δά ορετῖγε δἔγεσῃ ἀϊσαπε ἱπίδσσα, χαοὰ 
φαϊάετι ἰδ αάϊπετα μαρεθα οογροτα ἕδοεγε νἱάδηϊασ. πδας δεΐπι 
εἴ ἃ γεπεδ οὐπὶ ἀϊβου]ταῖς τοουδγὶ ροδδαϊ ργορίος κἀμβαθαδίομβεια, 
μος ἰάεπι ἱξίτογ ἰαπάϊπε ἴεγγαπι ἱπχαϊαπὶ δὰ δέγεπι ἔδσεγε, ἅπης 
δυΐδοτα πη μαρδηξεια ἰοσῦπι, κα 4ιοτ ταϊρτεῖ, δαίβοϊεπέοιχι,, δἰσπαὶ τ 
ἱπέτα χυΐδδεεγε, ρεγίπάθ δίαθε δαπὰ ἰῇ 115 Ὑδϑὶδ 4π86 δῃγσειρίαπὶ 
ἀχαδπι. Ρο886 Τ6ΙῸ βὄγεπιὶ ροπάμι8 χπδβυιῦτη, δἱ σοι ρτ δὴ ἀδίυτ, 
ἰηξεττα οι ρ αΥῖθαδ οἰβτῖδ οδἰδπάϊηϊ. Ῥτϊπιαπι ἱρίϊατ, δὶ ποῦ ἰδ 
βραγα οἱξ ἴεγγαθ, ργορίεγ μος ποῦ χυϊεθοθῖ, φῃἑειθ τάτηοπι ποα ἰδ- 
εἴτα ἀο δοἷα εϑὲ οδῦϑα εχ 18 δε ἀΐουπε, δε πιδρβίτυ ἀο ταδρὶδ: ῥγὸ- 
Ρῖετ επὶπι δηρτιδιίατι δῶτε ἐγαπϑὶπιτα ὩῸπ ΒΡ δηϊς, τη εἴ Οὗ πεδί ἢ- 
ταάϊηεπι. δὲν δαΐθηι εἴ οορίοϑαβ εχ 6εο ααὶᾶ 8 πιαρηϊ τα ἄλνε οὐπ- 
ΡΓΘΒ ΘΠ άϊτγ πιᾶρτια ἴεσταθ. “ααγο μος ἰρδυπι ἐδὲ, οἱ δ] τοϊαπὰς σὼ- 
ἄδτα δϑὶ ἴογτα, ἰδηΐα δαΐθτι τποὶθ: δοπϊοπεδ οηΐτα ᾿Π]ογΏτα τα δηοὶδι. ἈῈ 
ομαηΐπο δαΐεμι δα 608 αιὶ ἀϊοαπὶ τα ἀς ταοῖα, βου ἀς ραγΈβα εἰ 
«οπίοπεῖο, δεά ἀε αἰΐᾳαο τοῖο ας υπΐνετϑο. ἃ ρυϊμοῖρίο δτῖπε δϑὶ ἀδ- 
᾿εττπϊπαΐατα ἀξγασα 811 αϊδρίατα ταοϊαδ πδίωγα σουρογτθαϑ σόα 
ἴδη8, δ πΌ 18 δῖ; εἴ αἰγαπι παίατα! ἰδ χαΐάεπι ὉῈ]] 5 88 Ῥτοσϑαι, 
Υἱοϊδηΐπϑ δαϊετα δἰξ. δἴχθ ς οὔτι ἂς Ηἷ8 ἱρ818 ρυΐῃϑ δἱπὶ ἀθέιμστδ, φῃδὲ ἈΚ 
ΡῬτὸ ἔαοη!τδῖθ ργαθϑαπῖ ροϊοαΐπηις, Ηἰ5 τὲ γοτῖα πίδυθυσ πᾶῃς οροηεὶ 
Ὥδπλ δὶ π0}}υ.8 παιωγα τοοῖιδ οοτηροῖξ, π6 υἱοϊδοϊαθ χοίάεια α}18» 
ἐτῖξ. δἱ υδῦὸ πδαϊον Ἂβῖ, Π1Β1] οπιρὶπο σπουθθῖμιγ. ῥτῖπϑ Επΐτῃ ἐπὶ 
ἀεβηΐϊταπι πεοασϑαγίο βᾶθς δὐδηΐγθ δἵ ἱπδαροτ ποάπα ἀΌΣΟΖαΣΩ 
4ηΐεϑοογα ροῖϊεδῖ: πδπὶ πὶ εἴ πποῖπϑ παίωγα δὰ ςοταροῖϊ, αἰϊας οὶ 
Υἱοϊεηΐαδ, δὶς εἰ φαίεδ. αἱ δὶ τοῖα φαϊβρμίδτῃ εϑὲ δεσππἀπσι πιδῖοσει, 
ποη υἱοϊθηϊα ἰδῖίο δοίυση πος 4ΐδα εγίξ. χιδγε δὶ ἴεστα Ὡπῆς τὶ 
φαϊεδοῖϊ, υἱοϊοπῖα φαοχας ἰδίους ΟΡ οοπυθγϑθίομεπι δὰ τὰ δάϊπι 
Ἰρϑαπι δεοοϑϑῖῖ, ΟἿΏΠΕΘ δηΐτη ἴδηις σδηϑαῃ ἀἰοῃηὶ εχ 1ϊ6 χαδο ἃ 
Βαπιϊ 18 [εττιπίατ εἴ οἶγοα δἔνθσα δοοίἀυπξ, ἴῃ Ἀἰδ επὶπὶ τααΐογα 9επ:- 
Ῥετ βτγαυίογαψυς δὰ ἰρϑῦπι οοπυδγβίοῃὶδ τι δάϊητι ροσρπηξ ἰσοῖγοο 
εἰ ἵεγταπι οπιηε8, αὶ οαοἰατα οτγίαν αϑϑοττιηξ 6586, δὰ ᾿ρϑΏτΩ δοῦν 
εἶδ86 τηεἀϊατη δἰυπί, «αΐα τδγο τηδηθῖ, οαυϑδᾶπι φυδετπὶ; οἷ ἀϊεσοῖ 
αυτίαν μος πιοάο, ἰδ ταἀίπεπι ἱπηθᾶτη ας πιδρτϊτῃ ἀΐπθτο ολυρσα 

Ἰρδίαϑ 6886 ; ρατιϊη;, αἱ Επιρεάοεϊεα σοπβεῖ, σοί οοτινγοίοας πὲ 
οΕἰεγίογ {πᾶπι δδὲ ἴογτας πιοῖο ἰδτίοποτω ἱρϑὶαθ ρυόβίροτε, αἱ δὲ 
ἴῃ δ4υ 4π86 ἱπ ογαίηὶ9 δϑὶ. ἤδθο δηΐσα σὰπὶ ογαῖδαϑ οὐ 6 ἔδπατ, Ὁ 
εἴ δἱ ϑᾶερθ ογαῖϊιπβ κάδο υδγάϊαγ πὶ δαρτα Γαπάπτα ἱπέτα ἰαΡ τὰ δδαὶ, 
Ὧοπ ἔδγιγ ἴδιμδῃ ἀξδογϑατη αρία ἀδούδωμι ἔδγτὶ, ργορῖοῦ δαράια 
ξαυϑαπι δῶῃ6. δ δἱ βεῆᾶς οοπναγοῖο πόσας ἰδεϊϊπάο ργόμίβοδὶ, αποῦ- 
δΌτΩ ἱπάε, χιδεβο, δἔτε Ἵσεάεπῖε ἃς δρεῦπίε [εγεῖϊαγῦ δὰ συ δαϊατα 
πίῃ Υἱ ἰαῖϊδ εϑῖ, νἱχψας εἴδην ἴῃ ἴρ80 πιδηδῖ: ἰδξίοπεπι υεγὸ ἱρείασ 
6886 ἀυδηάδπι δεουπάυϊῃ πδιαγαμι ἤθοοθ88ε δῖ, δες ἱξίτυν εἴθε εὰ 
408 ϑαγδατα ἰϊαγ, ἂπ δα 408 ἰϊὰγ ἀδοῦϑαπι, ἂπ ἃἰῖα φυαδάδτα ἡ ἃλὶ- 
4πδπι δπΐπὶ 6886 ἀδοεδδ6 68ῖ. ἡποάδὶ ΠΟ τηδρὶδ 6ϑὲ δὰ 408 δίιρεῖα 
Ἰοςα ρεϊυπίπγ, χαᾶπι δε {πὰ ἰττ ἀδογϑαιῃ, δγ τετὸ δυρογίοῦ ἰδο- 
πεὲπὶ ἐᾶτπ ὯΟΠ Ρτο ΙΡεῖ 408 ρδγρίταγ σαγδααι, τς '8 φαϊάετα, ααὶ εὐὶ 
8ῈΡ ἴεττα εαῃηάδθτπι ργοβιρεγε, 4η8 ἴξας ἀδογβυπι, ροϊεϑξ: εδφάετω 
επΐπι οαα888 εἰϑάετα δοταπάεπι 6886 ἤδοθϑ86 δὲ. ργϑοῖογοι {ΠῸπὰ 

οχας δά Ἐπιρεάοοϊεπι χαϊϑρίαπι ἀϊχετῖς, χαδηάο επὶπι 6] ετοεηϊὰ Ὁ 
Ἰδοογάϊας ἐχρεγεα Ἔγαηΐ, χαθοπδτα οδη88 ἴεῖτας ααϊεϊϊ8 ἐγδὲῦ πὸπ 

δηἷπι ἴθης σΟΠΥγαίομθπὶ οδυδαπι 6886 ἀϊοεῖ. Δρϑυγάμτη δσὲ οἴλδπι 
Ὧοπ ἱπίθ ἰρετε ῥυΐαθ χαΐάθπι ἴεστας ραγίδδ ΟΡ Ὁοπυθυϑ οθθτα δὰ 
ταβάϊατη 6886 ἰδἴδϑ: πο δαΐοιι φυδπὶ ΟὉ οδθϑαπι ᾿ιίΐυογδδ η68ε 
ΡῬοπάυϑ Βαρδηξ, δά ἔρϑᾶπι ἕδτπιπτοτγ πὸπ δηΐπι σοηυθγϑῖο ποῦΐδ ργὸ- 
Ρίπαμδ εϑἴ, ργδεῖεγεδ χαδηὶ ΟΡ ὀδῦϑαιη ἰρῃΐδ οἴϊδσι ϑαγαασω ἔεγτατ 7 
τοῦ δοΐπι ΟΡ σοπγεγδίοποτη. χαοάϑι Ηἰς δρὶπ9 εϑἱ δχθειν δὰ 1ο- 
οαπι ἔεττί, ραξεὶ ραϊδμάπτι 6556 ἴδστϑμι οἴίδπι ἰἀοπἀετα ἀρΐατα 6588 
ἀεβηϊϊαπι φπεπάδιη ρεῖεγε ἰοοῦπι. δὲ Ὑθγὸ πεαὰς ςοπνεγαιοιδ 
{ττὲ Ἰενεφῦς οδὲ ἀεβπίμιπι, δ64 δοττιπὶ {πε ργία8 δγδιιξ ζγανὶᾶ 
εἐνίαχας, αἰϊα ἴθ ἴρδατπι τηδάϊαπι τεπίπηὶ, αἰΐα δαρεογ σεῖοσα ο0}10- 
οδηϊαγ Οὐ χποΐημι. οταὶ οΥβὸ οἵ δπῖε 4θδπι σΟὨγοσδο βετεῖ, δἰτοῦῖ 
δτᾶνε εἰ αἸϊπὰ ἰαυδβ. φῦδς φυΐδεπι φποηβαι δγαπὶ ἡἠϊδείποϊα δὲ χαο- 
τιοάο, δαϊ φαογϑοιῃ ἀρίὰ δγὰπὲ ἔδυτι  Ὥδτι δὲ ἰηβηϊτατ 68, δ 
ἰοοι8 ἱπξεγυθχθς ε886 ὩΟῸῺ ροῖεδξ: βῥτᾶυβ δαΐθ αἴθε ἰδυς ἰκε 
δαηΐ ἀεβηίϊ4. Ρ]ατίποὶ ἰρίταγ οἶγοα οδυϑας ἤδϑοθ Ὑδιϑδηϊαγ. δα ἐν 



δαΐετα Ζαὶ πιῶμετα ἰρϑᾶτῃ ΟἿ δἰ αι Πα ἀπ οπι ἀϊοταπε, ὩΣ εχ γοϊετῖθϑ 
Απαχίπιαηάεν ἀΐςεραῖ. ἰὰ δπΐπι ἱπαυΐπηξ, χαρὰ 6ϑὲ ἰπ ταϑάϊο ςο]]ο- 
οδἴαιη εἴ ἃο4πὸ δὰ εχίγειπα 86 μαρεῖ, ποῃ δὰ ϑᾶρεγα πιαρὶς 4πδπὶ 
κὰ ᾿πίογα δαϊ τεγϑτϑ ἰαίεγα ἔεττὶ οροτίεγε, δὲ εἰπιϊ δὰ ςοπίγαγια 
ποθι 8ὸῃ Ροδδα; 4αδῦε περαβϑαυῖο {Π|Ππὰ τπαποῦς ἀϊΐοαπὶ. μος 
δυΐετη εἰοκδηῖεν φαϊάειη, ποῦ τεγα ἔδπιθὴ εδὲ ἀϊσίαπι. δο δὶπι 
δεπιοπτία οἴππα αποὰ ἴῃ τπεάϊο ροπεῖαγ, τηϑπεαὶ ἰπ ἱρ8οὸ πδοοῦθθ 
δεῖ. πᾶτε ἱψτι φυίΐεδοεξ, ἰά δηΐπι, φαοά ἀϊεῖππι 6δὲ, ργορτίαπι ἴετ- 
τς ποι δϑῖ. ;ἴ ΤΕΓῸ ΠΕ περ δβδΓ πὶ ἡπϊ ἄετα εϑἰ: ΠῸΠ Ἔπὶπι δο υτα 

δ ἷπ τηράϊο τπᾶπεέγο υἱἀείατ, δδὰ δὰ πιοάϊητῃ εἰδιη ἔδγγί. πὸ δαΐτα 
4αδενίς ἱροῖτδ ρᾶγα ἰδγίαγ, 6δοὸ ἰοίδπι εἴϊαπι ἔδγγὶ πθοδϑδε δϑὲ; 480 
τοῦοὸ ἔδσίυσς δεουπάστη παϊηγδια, ἰδὲ δεσυπηάππι παϊυγαπι δἴΐαιη πιᾶ- 
Ὠδῖ, ποῖ Ἔγᾷο δἰ ται τες φαὶα δὲ Βαρεῖ δὰ εχέγεπια, ἰάθο πηδηεῖ. πος 
εδὶ εὐἷπιὶ πηϊγογϑὶδ οοπιτηῦπδ, ἰδιτί δαΐετα δὰ πιεάϊαπι ργορ γι οτα 
ἱρδῖπδ δδὲ ἴοστδθ. δϑευγάπτ εδὲ εἴδπι ἢος ηυίάεπι Ζαδεγεγα, ουτ- 
τδλὴϊ ἴεττα τπδπραῖ ἴῃ τπϑαϊο; {Π|Ππὰ δαΐθιι ποὺ χύδογεγε, οὔγ ἰρπὶδ 
ἐπ εχίγεπιο φυϊεδοαῖ. πᾶτι δὶ οἱ 1}}} ἰΙοσὰς Ὄχίγοτοι5 πδίασα οοταρε- 
ξ, ραϊεῖ εἰ ἴοτγαθ ἰοσαπι αἰΐψπεπι πδιαγα οοπιρεῖεγα ΠΟ Δ ΏΤΩ 

50 ε886. 4αοάϑὶ Ηἰς ἰοστπδ παῖαγα ἴεῦγας ποῖ σοπιρεῖίξ, δεὰ ΟΡ δἰιηὶ!- 
ταάϊηΐδ πεοεδβοίϊαϊοιν ἴῃ ἴρ80 τἸηδποῖ, αἱ δὰ δεπίδυϊία δεϑοτὶξ αυ86 ἀθ 
ΘΆΡῚΠ1ο αἰετίαγ, σῦτα γὸβεμιόηνεν ἡμέωμι δἰγα ον δαΐοτν ἱπξοπαϊ- 
ἴα υἱγαφθ οχ ρατγίο (ἀϊοῖξ επΐπ ᾿Π παπὶ ποῖα ταρίτιπι ἔογε), εἰ ἐξοτη 
δ 4πδο ἀε οἰεπία το επιθηΐοῦ εδαγίοπίοας ἀϊεπηΐηγ, οππὶ δεχαξ 
ΔΡ [ἰἴἰ6 χαὰς εὐἀπηῖαγ δῖαπε μἰαπίῃτ ἀϊδῖαϊ (φαϊεϑοαῖ δηΐπὶ ἤξοεδθ8 

296 6δῖ), φυδεγεπάππι 6δὲ ἱροὶδ ἀδ ἱβτιῖδ ὉΠ Εἰπιΐδ ἴῃ ἰοοὶς φαϊοῖθ. πιΐγαθὲ]θ 
δοΐετ φεῖ εἴ ἀε φαϊεῖε φαίά ἐπὶ ἱρϑοτοπι φαδοτογο, ἀ6 ἰδίίοπ τετοὸ ΠποῚ 
αδετετα, 4πᾶπὸ ΟΡ οδαδδηι ἃἰξοΓπι δατϑαπι αἰΐοττιτη ἀδοτγβῦσῃ οὰ 
ἔρϑυτα τηοαίυτα, δἱ 81} ἱπιρεαίδε, ἰδγαῖασ. δὲ υ6σὸ Ὠ6 υδιττη φαΐ οπὶ 
6ϑὲ φυοὰ ἀϊοϊϊαγ: ρὲγ δοοιἀδηϑ ἰαπιθη Βοος τ εστσα εϑὲ, ὨΘ  ϑδαγ τη 6880 
1ᾷ οπιηα ἴῃ πιθαϊο χπᾶπεῦθ, οὶ ΠΟῺ τααρὶ9 μπις σοτηροῖϊξ χαατα {ΠΠπς 
σηουοτὶ. δδὰ ῥτορῖογ μδης δδηξθῃάδηι ὩΟῺ τηδηεΡῖῖ, δοὰ πιουθθιξατι 
πο ἴατα θη ἰοΐσπι, δε ἀϊναίδαπι. δαάδτη εηΐιη οἱ δὰ ἴρῃιεπι δοοοπι- 
τροἀορίξν τοῖο. δἱ δοΐπι ροδίταβ ἰῇ τηεάϊο ἔπετῖς, πιδηδαὶ ρετίπάθ 

40 αδἴχαε τεῖτὰ πδοαδδδ6 δϑξ. διπ 6 Ὑ οδηΐπὶ δὰ οχίγοθαπι 400 ἀγ}8 ρτη- 
αἴοταπι 6626 ΒΔΡΕΡῖϊ: αἰἴΐδπιθη ἃ τηθάϊο ἴρδὸ υπουθδίϊασ, φαεπιδά- 
τοοᾶσπι εἰ {εττὶ, αἰδὶ φαϊρρίαπι ργομιθοαῖ, δὰ εχιγοπιπτη ἰρεῦπι τὶ- 
ἀεῖατ. τεγπι ποῖ ἰοίτιδ δὰ ππαπὶ ριποίατα ἐδγεῖαγ. μος δηΐπι δ0- 
Ἰαπε εχ ταϊϊοπς Ζυδε ἀς δἰπιὶ ἰτπάϊπε δὲ Ἔυθπῖγε πθοθῦβ6 οἱ, δε 
Ῥᾶγ αὐ εχίγετοὶ ραγίεπι, εἰαδάθτα ηἰπιΐγοτι τα πὶ, τοὶ φαδγῖὰ 
Ῥατδ δὰ συαδτίατα οοπἰηδαι 5 ἱροῖπδ ρατγίδιη. πα ππὶ επίπι οΟΓΡαδ 
εἰ Ρυποῖαπι. αἱ ἀῃΐοπι Ἔχ τοῶρτο ταϊπογετη ἰπ ἰοσῦτα πιαῖατὶ ροῖοδὲ, 
δὶ σοῃαεπδεῖητ, οἷς δὲ ἱπ πιδβηαχι Ἔχ τηΐπογα, 81 τατοῆδῖ. απαγα εἴ 

20 ἴεγγα μος ἃ πιδάϊο πιουθγεῖωγ ταϑὰο ρδσ ἰρϑίαβ δἰμηὶ ἰτα ἀϊπιδ ταῦο- 
θα, δὶ πο Ὠδίτιγα ἰοσῦ ῃἰἷς οοτιρεϊογεὶ ἴετσαθ. πᾶς ἰρίτυτ ἀε - 
ἔτιγα, ἀε ἰοςο, ἀ6 χυϊφίο, ἀς τοῖα ἱροῖαϑ εχἰ δἰπιδηΐατ, τοὶ ἴϑγε 6686 
νι ἀεηίατ. 

«ἦς Νοδ δαΐετω ρτίταο ἀϊσαπιδ αἴττιπι Βα ρδαὶ τηοΐαπι 8ῃ τπᾶ- 
Ὡδδξ. πδπὶ αἱ αἰχίτηπ5, φυϊάδπι ἴρδαπι ἀπδπι 8:6] ἀττῖπὶ ἱπααϊππὶ 6886, 
χαΐϊάεπι ἱπ πιεάϊο ροδίίδπι υοὶυΐ τηουδγίσας οἶγοα ροϊυπι ἀϊοτπηῖ, 
4586 δυΐθπι μος ἱπηροϑϑὶ 1} ραϊεῖ, Βἴπο ργιποὶρίο ϑαπιρῖο. 8ἰ ἔδγίατ, 
δἶνο ἰῃ πιϑάϊο οἱξ δἷνε Ὄχῖγα τπδάΐηπι, πδςδβϑδτίατη δδὲ ἴρϑαπι μος 

20 ταοῖῃ τἱ {ἐγτὶ. ποὴ δπίτο ἱρϑίαδ ἴεγγαα δδὶ: εἴθπὶπὶ ππδαιδθηαε ρᾶγ- 
ἀἰατε ἤδης ἰδίίοηοθπι μαρογοῖ, Ὠῶπο δαυΐθιι δά τποάϊυπι ππίνογοδα 
τϑοῖα [εγαπίογ. φαοοίγοα σαπι υἱοϊοπίδ οἷς ργβαίεγααθ πδωγασι, ἴτα- 
Ῥοδ81}»116 εδὲ ρεγρδίμαπι ἰρϑᾶιῃ 6886. ογάο δαΐθην πιηπάϊ ρεγρεῖπαϑ 
Εεἴ. ργδείεγε οπηοῖα χθας οοηυθύβίοῃ Ἢ ἔοστιπίοσ, ροδὲ γε ἰπχυΐ τἷ- 

- ἀδηξατ, ρἰατίθαδχας ἰαϊοηΐθαδ πα ργϑδῖοσ ργίπηαπι φρβαθγατν πιο- 
ὙΟΣῚ. ΘΓΡΟ εἰ ἰδγγατηῃ, δῖνε οἶγοεα πιεάϊαπι δἰνε ἴῃ τπϑάϊο δὲ ςο]ο- 
οαἴα, ἀπάρας Ἰδι Ομ πιουενὶ πεοδθθα δὲ. χαρά εἰ δἷξ, τυπϊατίοπες 
Βετὶ ἄχαγαπι διεἸϊαγαπι τοβτϑϑοίοποθατα ἤδοοθθδα δῖ. ἤος Δαξοτη 
Βεσὶ πον νἱάοἴων, δεὰ εαβάεπι οἰϑάθι ἴῃ ἰοςὶν ἱρδίαϑ δεῖπρες οτίπῳ- 
ἕως αἴχυε οοοἰάπηϊ δῖε Ϊα6. ῥτδείογεα ἰαεῖο ραγεαπι ἰβεῖαϑ τοῖα 66... 
οαπάδυπι παΐυγαιι δὰ ἱρβαπὶ δδὶ πιδαϊπτ πηϊνεσοὶ: οὉ πος δπΐπα εἰ 
ἐπι Οδθῖγο πῆς ἰδοεῖ. ἀπθὶϊδυεγὶὶ δυΐετη σαϊδρίατα,, οὔτα ἰάεπι εἷξ 

το τυεαΐξαπι αἰτογοπιχοο, δὰ αἴγυτη εα 786 ροπάτῳ μαθεπί, ραγίεδχας 
ἴΕΓΓΘ6, δδοῦπάστη παίαγαπι [εγαηίωτγ, πἴτῃπι σαΐα δες τπεάϊατα πηἰ- 
νεγαΐ, δ φαία δεὶ ἴεγταθ. δὰ χπδάϊησα ἰρίτατ ππίνογει ζογαηῖοτ πὸ- 
οα686 δδῖ. εἴδηϊτω ἰευΐα αἰᾳθο ἱξπῖ8 δὰ σομίζαυίαπι ροπάογθα9 ἰετ- 
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Τὰς ρετρεπῖία Ἰοσῦπι, δα Ὁ] ἐπιυτα εἶσβ Ἰοοὶ χαὶ ξοπεπεϊ τηεάϊαπι 
ἰρδϑαπι [εττιπίατ. δοςὶαϊξ δαΐεπι ἰάδτη ἴεγτδὲ τρεάϊαση 6886 ἃς ππὶ- 
Τοτϑὶ: ἐδγαπίωγ δηΐπι ρομάετγα εἰ δὰ πιεάϊππι ἴεγστδθ, δε μετ δοεὶ- 
ἀεπ, εὰ γαϊΐουιε 'ἥπα ἔεττὰ πιεάϊαση δατα μαθδῖ ἰπ 'ρ40 τηεάϊο παν 
τεγοῖ. ἔετυὶ δηΐεπι ρταυΐδ οἱ δὰ ἱρϑῦπι τη θάϊητο ταγγαο, μος ἱπάϊοίτιτα 
ὁδὶ: ροπάετα επΐτα φαᾶς δὰ δῆς {εἰπιπίυτ, ποθὴ δεχαε ἀἰδίαηεῖα, δοὰ 80. 
εα ϑἰποι]ε8 δηραϊοα ἐεΓαπίαγ; χῦαδγα δὰ ππππὶ τηδάϊππι τιηϊτοτεὶ ἴοτς 
τάδατα εγιπίατ. ραϊαὶ ἰριτΓ Ὠδοδϑϑδγίο ἴθγτδῖμ ἴῃ τππθάϊο 6886 δἷ- 
εἰρ ἱπυπ δι οπὶ 6886, εἴ ΟΡ ε88 χπ88 ἀἰχίπηιδ οδδα:, εἰ χυΐα ροη- 
δγὰ 4ι8ε δυγδαπι ἰδοϊππῖατ, ἰπ ἰάθη γαγεὰς ρεγ στ γίσατα ἐεγαμίωσ, 

εἰοὶ ἴῃ ἱπβηίϊατα τἱδ 1|1ὰ ργοϊοἶαϊ, πεχας ἰρίτασ ἴδγγατὰ τηουετὶ Ὠ6- 
4πε οχίτα πιδάϊατα ςοἰ!οςαΐδτα 6886, ρὲ ἔδεὸ ἀϊπείάυπι ἔαϊς. ἱπϑὰ- 
ΡεΓ οὔπϑα φιϊεξί8 εχ μὶς φαδα ἀϊοῖα δαπὶ ραϊεῖ. πδῖῃ δὶ δρῖα δὲ δὰ 
τοεάϊαπι ππάϊᾳας παῖαγα ἔπη δἰςσαι τἰ δῖαν, εἰ ἱρπὶς δά εχίγετηθσω 
ε πιϑάϊο δίταὶ!! τοάο, βατὶ ποὺ ροϊεϑὲ ὡξ αἰ] ρᾶτγς ᾿ρϑίαϑ ε πιεάϊο 30 
ζεταῖωγ, τὶ ποι ἐ]]αϊα. πηᾶ δδὲ ἐπὶῖτα ππίπ8 ἰαἰϊο, δἰ δἰ πιρ !οἷδ ϑπηρ ΕἸ 
δεὰ ποη οοπίγαγίαθ δὲ εἃ πὰ ὁ πιϑράϊο ρεγρίϊασ, οοπέγαγία 6ϑὲ οἷ 
404 4 τπεάϊαπι ἰζατ. δἱ ἰκίτυτ ποτὶ ποῦ ροϊεβὲ αὐ ]1ὰ ρᾶγα ἱρϑὶιβ 6 
ἩβΘᾶϊο εγαῖωγ, ρδῖεϊ πιαρὶθ Βετὶ ἤθη ροδ8ε πὶ εχ δοάεια πιοῖῃ ἔε- 
ταῖῃγ. πὸ δηἰπὶ ρ8γ8 δρὶδ ἐσὲ πιουεγὶ, εοάεπι εἰ Ἰοΐαπι δρίατη εδὲ 
ἔεττί. ἀίαγε δὶ ἱπιροδεὶθὲ]α δδὲ ᾿ρβᾶσα σβουθγὶ αἰδὶ ἃ δα ρει ουΡῸδ τὶ- 297 
τῖριϑ, ἰὰ 1Ρ80 τπδάϊο ἰρδῶπη Ἰπβῆθτα ἤθοσδ86 δϑῖ, ἰδϑῖδ δπηΐξ ᾿ἶϑο6 
οἱ εα 4π8ὲ ἃ τρδι μβειπδιοἷβ εἶγοα δοιγοϊορίαπι ἀϊσπηῖογ: δυεπίυς 
δῃΐιη ἐἃ σπδα Δρρδγεπέ, οὔτα Αβῦγας τππίβηῖαγ ααΐρης ογάο δὶ} ]16- 
τῶι οδὲ ἀεβηΐϊτια, ργορίεγεα χυοα ἴῃ τηεάΐϊο ἴεγγα εξ οο]]οοαῖα, 48 
Ἰοοο ἰρίξατ εἰ χαϊοῖε πιοίανε ἔετταθ, φυοπιοάο 8686 μαβεδηῖ, ἴοὶ ἃ 
πο Ὀ}8 δἰπξ ἀϊοῖλ. ββτιγαπι δυΐοτῃ τοϊστιἀδτη ἱρδῶπι ΒδΡεγα πδοῦϑϑα 
εοἴ. ὨπδΔαΏδΔΕΖΏ6 οπΐπὶ ραγίϊατα ροπάπε δὰ ᾿ρδιτη τπεάΐατα παρεῖ;. 
οἱ χαΐποτ δὶ ἃ πιδίοτγὶ ρεϊϊδίαγ, εβτεὰϊ ποῦ ροΐεδι, εθὰ ργεβιΐϊασ ρο- Ὁ 
ὕπδ, ἃς αἰΐα 1}; οϑάϊε, ἄοῃες δὰ ταδάϊωτη Ἰρδαπι ρεγυδηΐδξ. ἩΕΤ 
ξετε δαΐδια οροτίει ἰὰ χηοά ἀϊοίταν ρετίπάς Βοτὶ δἴφας δὶ ἴεσγὰ Ά6- 
τεῖ εὸ τποάο αὺοὸ πδιαγαϊϊππι εἴασα ααϊάδτα ἴροδηι ἱπααίπηϊ οσίατα 
6486. γεγοτα 1|}} φαϊάεπὶ υἱοϊεπιΐαπι ἰαοπΐδ δὰ τπῆδγα ἔδῦγας οδϑδτα 
ἐι26 ἀΐουηξ. ῥγαεδίαϊ δυΐειη υετίἰδῖεπι ρόπεγο, δίησας μος ἰάεο δο- 
εἰάετε ἀϊςετθ, φαΐα παίπιγωτη μαρεῖ ἰά φῃοὰ ροπᾶυπε μαδεῖ δὰ ἱρδισω 
τηράϊατι ἔεστὶ. οὔπὶ ἱξίτατ ροϊεπῖϊδ οοπροτῖθϑ εϑεεῖ, θὰ 7πδ6 δερτο- 
ξοβδηϊαγ, ὑπάϊαπο δια ἴον δὰ ἰρϑατα πιεάϊαπν ἔς δηϊαγ. εἷνο ἱρὶ- 
ἴπτ δίχα: τον δά εχίγομιδ ρατῖε ἀϊνῖθϑδε δὰ τηεἀϊΐαπι δὰπὲ οοπρτεβαῖδθ, 30 
εἶτα 8]1ο πιοῖο 8ε86 μαρβεηῖθ, ἰάεπι ἕαεϊεπὶ δης. ραῖεϊ ἘΠῚ ἰὰ φιοὰ 
Ὁπάϊαιια Δ εχίγεπιϊδ δ παι τοτ δὰ πιεάϊυπι ἐεγιογ, δἰπα! πος σϑατῖο 
οἴαπΐ εχ ραγὶε βοτί πιο ]δ. δἱ δπὶπὶ Ἵπιπὶ ἐσ ραγῖε δεᾷπε δαὶ δα ἀϊτῖο, 
δεᾳῃς εχίγειθαπι ἃ τπθάϊο ἀϊδίαγε πεοοῦϑα δοῖ, ἤδες δυῖετι' βρῦγα 
τοϊππάα εϑῖ. π|}}] ἀπίθπι δά ταϊομεῖη γεΐογι, εἴδι ρᾶγῖδ ἱρϑίῃφ ποῦ 
πηάϊχαε δἰπιὶ τον δὰ πιεάπιπι ἱρϑαυα οοπ οι γγαπξ. τπδῖοῦ Θηΐτα δε ρ 6 
τοϊθογεπι, 4πλε δηΐο δὲ οὐδὲ, ἱπιρ εἰ δὶ πϑος886 δϑδὲ, αἰσίδητ8 τη οπιθοΐαπι 
δἀ τπεάϊατη ἀδ4πε μαρεηΏΡαδ, εἰ ρταυΐογε σπΐπαϑ ροπάπδ δὰ μος ἰπι- 30 
ῬεἸἸεπῖο. φυοά οπίπι χοϊδρίωπι ἀμ ξανετῖς, ἐδ θεαὶ μα εἰ δοἰαιίομεπε. 
εἰ εὐΐων πιαπίρι εχ ρουάυδ᾽ ἀάΐταπι Αἰξογὶ Βεπιϊρμαογίο ἐπεγῖϊ, ἴετ- 
τας ταδάϊαπι οοςαραπείδ δἴσαε τοϊαπάδπι Βα δυῖ ἤραγαπι, ποι ἰάετα 
ἐρεῖτϑ τοῖα τεγγαδσιιθ ταθήϊαπι δδῖ. σΖαᾶγα δαὶ ΠῸπ σπδηθθὶς ἴῃ πιθάϊο, 
δαὶ δἱ τοδηε δῖ, φπί ἀδοεῖ εἴ πο μαΡθῃο τοεάϊυπι, χὰο εἴ ππῆς τπουϑτὶ 2 
εϑὲ δρίβ. φυοὰ ἰρίτατ ἀυθ᾽ξαῖατ, ἰά εεξ. υἱάδγε ἀπίθπι ποῦ δὲ ἀϊΆ.- 
εἶϊε, δἱ ραγῦτη ςοποί εγανυθγίπιπβ,ς ἀϊσίπχογίτηπο, σαοτιοάο ςοῶδθ8- 
τῶῦϑ 4υδη ϑτΩΥ 15 πιαρτήταἀίποτη ροπάπδ Βα επίετῃ δὰ ἵρδυτη τπεάϊασα 
[εττὶ. Ραῖεϊ δαΐπι ποθὴ 4υοῦύδαῃα εχίγειπατα ἰληραὶ ᾿ρϑαπι σΘὨΐττιμι, 
δεὴ ταδῖοῦ ρᾶγε υἱποᾶῖ οροτγιεϊ, φαουδῆτε δῃ0 πιεάῖο ἰρβῦτη της ἀϊπτα 
ξοιπρτθβδηάαϊ: Βασυθααε δηΐπα Ἀδρεῖ τηοτηθηΐαπι. 2181] ἰρίταν ἰπ- 
τεγεεῖ, μος ἀε κἴεθα εἰ φυανῖν ραγῖς, δὴ ἀδ τοῖα ἴεγτα ἀἰσαῖτιγ. ποὰ 
δηΐων Οὗ ραγυϊαΐοπι αϊ πιρτιτπἀίπετα ἰὰ φαοά δςοϊἀϊξ ἀϊοῖαπι δεῖ, 
ε6ἀ ἀε οπιπὶ δο απο δὰ πιεάἀΐππι μαροξ τποπιεπῖοπι. 4θαγα δὶγε 40 
τοῖα εἶτα ρῈγ ραγῖεδ αἰΐψαο εχ ἴοοο ἔδγεραϊαγ ἴεττα, 60 ὕρχας ἔεττὶ 
ἰρβαπι πεςεῖ86 εϑῖ, ἄοπες πιίχας ππάδοππαδ εἰπε !ἶοτ δατααξ τπὸ- 
ἐρὼς δἀαεηπαῖίε πιϊποτίθαβ ἃ πιαίουίρας ργορτίδιοπς ἱποϊ πα οι. 
εἶν ἱφίτατ ἔαοῖδ 6δοὶ, πος πδοθδθαγίτπι δοίατω 6886 τποάο; χαδτε τηᾶ- 
τἰϊΐεδῖυπι, φαΐα δρβιδογίοα βεηθγδεῖο ἱρδίῃδ; δίγο ἱπβ θη δ. δΟΙΏΡΕΣ 
τπᾶπετιβ, δοάεπι τποάο μδρεὶ 780 εἰ οτίγεϊασ ρτίμητπι ογία [αϊϑδεῖ. 
εἰ μᾶς ἰρίτωοτ ταϊϊοπ ἄρυγαπι ἱρδίαϑ τοϊππάδτω 6586 πδζθϑϑ8 δδὲ; εἰ 
φαΐα οπιηία βταυΐα δἰιηῖ]68 δὰ δηφαΐοι δεὰ πο ἀϊειαημία δεχας ἔδ- 



.4158 

εο τοῦῖαν. ᾿οο δηξειῃ δβρίππι δὶ δά ἰά φαοὰ παῖοτα τοϊππάστα δεῖ. δαὶ 
ἰξίσατ «δὲ τοϊῃπἀα δαϊ ποίωτα γοϊαπάδ, ππππιαποάσαε δαΐεπι ἴ8]8 
ἄλοοτε οροτῖει ψαδὶς 6886 παῖαγα δοϊεὶ, εἰ φυοά εεϊ, δεά που ἰάὰ 
«αοά νυἱοϊεπίία εἰ ργαδεῖθσ παΐιγαπι εδὲ. ρτδείεσεδ εἰ ρεῖ εϑ 4υδὲ 
δεηδὰ υἱὰἀεηΐυτ. ἰθπδε πᾶπαὰς ἀοἔεοϊϊοηεθβ ποὰ ἀἰνϊϑίοπδα ἴδὶες 
βεαβεγεμξ. εἰεπίπι ἢππς αυϊάεδια ἴπ ἰδ. βξυτί8 φίλε ΡῈ τῃθηϑεπὰ 
εἰβεϊπηϊατ, ἀϊνιϑίομθδ δαϑοὶρὶξ οπμηθδ. τϑοῖδ δαῖτ βὲ δἰ πίγδατια 
εχ ρατὶς οὔγτὰ εἴ οοποᾶγα. ἴῃ ἀείεοιοπίθαδ Ὑ6γῸ δεῖαρογ ουγυδσω 
Βαρεὶ Ἰϊβεαση, χιδε αἀἰδεπρυίξ. πᾶτε οππὶ οί δοῖα ἴεγγαα ἀεβείαϊ, 

ΦῸ ἴεττδθ 88ης οἰγουτηξογεμία ββαγαθ οδυβα εἴ. ρῥγδεῖεγει ἐμή ει 
4π8ς νἱάἀφηΐϊον ἐς διε }}19, ραῖεὶ ποῖ δοΐυπι τοϊαηάδιη 6886, δεὰ εἰΐδτῃ 
18.016 τρδῦτᾶτι ΠΟ 6856. δὶ ρᾶτγα δηΐπὶ ταϊζτῖο το άϊεσι Ὑεγδῃ δ 

296 ἃς Ὀγδᾶπι βδῖ, αἰϊαα, τπιδηϊζεδῖς Αἰ ἰδ αὶ ἰεγτοίηας οὐδ, αἱ δἴ6 1156 
δὲ δῃηΐ δι ροΓ ςδριιὶ, τιπίδτίοπεπι Ἀδροδηὶ ππιᾶρηδπι, οἱ ΠΟΣῚ δδε- 

7" υἱάδδπῖαν πιογάϊοτη Ὑεγφαδ τηϊσταηῖθιι9 αἰζας ἄγϑᾶτω. Ὡοηπιὶ- 
δε πᾶπααε διεἰϊαγππι ἰῃ Αςξγρίο υἱάδπῖαγ ἃς εἶσοα Ογργομι, ἴῃ 1ο- 
οἷβ δυΐοτι υθγθ8 πΓδ88 ΠΟῸ υἱάσδπίωγ; εἰ διε! δῖπσι δας 4πδε δε ΡΕΥ 
ἴῃ ἰοοἷδ τδῦϑ9 Ὀγϑαπὶ υἱἀθπίυτ, 1119 ἴῃ ἰοςΐδ οσοίάππε. 4θαγα ρετ- 
ἐρϊουστι δδὲ ἐχ ᾿ἶδοο ἔθούγασα ποὴ δοίαπι γοϊμῃ ἀδτι 6486, δε οἴϊδι 
Τωδρτδα πιο 8 ποῸ 6886 τοϊμπάδθ. ὩῸΠ Θπὶπὶ δὶς οἷϊθ τα ϊδι! ομΘτα 
ἕδλοεγεϊ τπαϊσταϊϊοπα δάεο Ὀγονὶ ἔδοῖα. χαδργορίεγ ᾿ὶ χαὶ ἰοσαπι στα 

(0 φιῖ οἶτοδ φοἸππιπας Ἡογοι δ δϑὲ, ςοπιαποίαπι 6886 εἰ ἰοοο 4μὶ εϑὲ 
οἶσοὰ [πάϊοαπι τερίοπεπι εχ ϑατραπῖ, αἴασας οο πιοάο ππΏπι τοᾶγα 
6686 δεδογιηῖ, ποη υἱάδηϊηις ἱπογθάιθι 6 υαϊάς οχιϑίταασο. ἀϊοθπὶ 
δοΐει ἤος 6χ Ρδγεῖα οἰϊαπι οοπίδοϊδηϊθδ, βϑητιβ ἱρδούυτι οἶγοα 6χ- 
ἄπεπια πίγαφας ἰοςα 686, ργορίεγεα χυοὰ ἰρβα Ἔχίγεπια ἰΐα δα πὶ ΟΡ 
οοπἰυποίοπεσα αἰδοῖα. πιϑε βοπιδε οογοπι δἰαπρ σαὶ πιδρηϊξα ἀϊποτα 
ΟΥΒΙδ ἴετγαθ τη δῖϊστὶ οοπαπῆιγ, σχαδάτιηροπίῖα ἰοστάπι οἰ εὶ διδάϊογαιῃ 
χη θὰ ἀϊοπηξ, εχ φυϊδαδ δἱ ςοπίεοΐαγα ϑυταδἴη, πιοί δτη ἱρδίπό ἔετ- 
Τὰς Ὧοη δοίηιω τοϊμηάδτο 6686, δεἀ δἴοτη δά οδξθσασατα διε ἑαγαια 

Φὺ τοδρυϊτι ἀΐποῖη τπδρτδπὶ ΠΟῺ 6686 πόςο686 6, 

ΠῚ. 
Ὁ ρείπιο ἱρίταν Ἵδεῖο δὸ ραγέρη εἰ ἀς δε φαδο ἱπ ἱρθὸ 

ἔετπιηΐογ, εχ {ηῖθα9 σοπεῖθαϊ εἰ δῆ δἷπὶ ἡδίατα, εἰ ἰοδορετ ἰῃ- 
βεηϊία δὸ ἱῃοουγι ρθη α 6666, ῥγὶα8 ἴδτα ρετγιζδοϊυϊπιυϑ. οὔπι δπ- 
ἴεπι εογῦτῃ συᾶς παίωγα ἀἰςιπίατ 6666, ΑἸϊα δἷηξ δι δεϊδηϊλαο, αἰΐα μα- 
ταπι ορεγὰ αἰϊεοίαδυς (δέφαε δι ρϑιαμπ εἶα αηΐάεπὶ ἀΐοο εἰ παρ] ϊοῖα οοτ- 

- ᾿ϑὲν ἱξηεῖα ἴδττατα οἰ ΄αδς εἰπϑάεηι διηὶ δεγίεῖ, δἱ ᾿ἰΐετο δὰ 4ῦδε ὃὲχ 
16 ςοπϑίδηϊ, γϑἸμεῖ ἰοῖαπα σδοϊατα ἱρϑίυδφαο ρατίοβ εἴ δηἰπιαὶὶα ρίδη- 

ἤδογε οἱ ἤοττιπὶ ρατγί68; δἰϊεοϊθθ δαΐετα ὀρόγᾶυε τοῖος Πογατα 
οπΐποαε, οοἰἜγογῶσα 46 φυογαπι δες οἰδσαθηῖα υἱ δϑυ8 ϑυπΐ ολυθδδ, 

δ εἰ αἰϊεγδζου 8), ραῖεϊ ῥ᾽ αγίπιαπι ἠδ παῖαγα δεϊθηϊίαση ἀδ σογρογίθυ8 
δρ26. οπιῃοϑ δηΐτα 80 θδἰδηϊίαα παι γα δαὶ σογρογὰ δπηὲ δυὲ εἴπῃ 
οογροῦθυδ ἃς τοδρηἰυἀϊηίδυς βαπξ. Βος δυΐετι ραϊεῖ εἴ εχ ἀεβηϊεῖο- 
6, 6πῶ ΕἸΏΘΓΔΟΓΟ {Π||86 δῃηΐ παίωγα, οἵ δχ δὶ προ! οΓΏπι δἰίατη ο0π- 
ϑετηρ δίϊοπθ. ἀδ ῥγίπιο ἱρίταγ δἰ οπιεδίοσηπι, εἰ φαδὶς συϊά εἷς π- 
ἴαχα, εἰ ἱποογΓΡ 1 }ς ἃς ἱπρεπογαθιῖο 6886, δαι19 ἰᾶται ἀἰχίτοτιθ, τὸ- 
εἰλὶ δυΐεπι ἀΐσογο ἀε ἀπόρυδ. φαοάϑὶ ἀς Ηἶϑος ἀϊ᾿απιυδ, βεῖ εἴ ἀς 

10 βοπογαϊίοπα βἰπιαὶ οογττιριΐοπευα οοπϑίἀδγαῖῖο. βοπογαῖο δηΐπι δῖ 
Οταπΐηο ποῦ δϑῖ, δὰϊ ἴῃ ἢὶβ8 ἀπηϊαχαῖ 6ϑὲ δἰδιηδη 5 δἴαπε ἴῃ ἰϊ8 

86 ΦΧ ᾿ιἰ5 σοπεῖδηξ. ΒοΟ δπῖεπι ἱρφύτω ργίπιπτα δϑὲ σοηϊδτηρίατ- 
πη, αἰτίῃ δὶξ ἃ ΠΟῊ δἰξ.. ἔ ἰρίαιγ αὶ ῥτίαδ ἀθ νοτιαῖε μἰμλουό. 
δῖ ἐαπὶ, ἴαπα ἴῃ ᾿ιἶδο8 δεγιποηΐθαθ 4υο8 ἀπῆς π09 ἀϊοίτοιι, {παπι 

Ἰπῖεσ 8686 ἀϊδοογάεβ ἔπαγε. χυίάδπι δηΐπν ἰρϑογώτα βξοπεγδίίοποτ ὃ 
ταεάϊο σοττοριϊοπετανε το ϊπηξ. αἰ] επίπι ἐογατι 7Ζυ86 δμπὶ ροπογασὰ 
ποὶ σοττυταρῖ, δ6ἀ φοἴππι ἰϊὰ πορὶβ υἱάδγὶ ἀΐϊοαπε, αἰ Με] 859 αἴχας 
Ῥαγπιοπί ες; 4809, εἴδὶ θ6:δ οσεἴεγα ἀϊουηῖ, ποη παίαγα ἴδ ῦ ἰδιη θῶ 
ἄϊοετε οροτίεϊ ρπίαγθ. δι86 Ὡδηηῃδ γεγαπὶ δίχυδ ἱπρϑηΐξαθ οσωηῖ- 

430 ΠΟ4Ὸς ἱπηπο Ὀ 1] 68, δὰ αἰΐαπι πααρὶς αἴᾳηιε ῥτίογεπι χαδια δά παϊαγα- 
Ἰεπὶ φοηοϊἀεγαϊΐοπετι δρεοῖαξ, {Π] γεγο χαΐα πίῃ] αἰϊυά Ρτδεῖοτ δ08- 
εἰλητίεπι δε δ᾽ ΒΕ ἰατα ε8ϑε οχιδαπιαβαπί, εἰ χυδδήδπι ργπιὶ [6165 πᾶ- 
ἔστ ἱπιθ]]εχογαπὶ, δὶ οοχηϊεῖο αἰΐψυα δαὲ Ριπιάεπεα εγὶξ, δή μδδο 
Πθς δεοςοιππιοάαίαβ φαεπ πέδας ἐταήαπογαπξ, αἰτὶ γεγο, φιδϑὶ ἦ6 ἰῃη- 
ἀποετία, σοπίγατίατη Εἷϑ μβαραθγατε ορὶπίοπεπι. ϑαπὶ δπίπι οΐ πο ΐαο 
τεγαπι ἱπβαῃ γΆ 1 }69 6886, θά οἵπηθ βετῖ ἀϊοαηῖ; ξοπογαίωθ ἀυίθτα 
Ῥαγιίσι ρεγπάπεγα ραγίϊιπ οοτγγιτηρί. δϑὲ δαΐδιη ϑεηϊοηιίαθ [α]ῖς 
τοιχίτηε ἀπά επι Ηεϑιοάπε, ἀεἰπήε ςοἰδγογαχα ὶ φαὶ ρτίπιὶ ἂς πδίαγα 

ΡῈ ΟΑΕΙΟ 1. 11]. 

ἀϊχεταπι, φοϊάδτα δαξεπι οεἴογα χαίάθαι οχομία βοτὶ Ηβποθατα ἀϊ-) 
ἐππξ, ἃς ὨΪΠ1] ργογϑαθ δίδυ}]8 6686; ὑθθτι αυΐδ χοϊά δοϊμσω μὲν 
τᾶμετεα, εχ 4πῸὸ δΒαθο πηίγεγθα ἰγδηθβριγατί δὶ αρία, αποὰ σὼ- 
ἄετν εἰ δἰ τοῦδ! εἰ Ηγδοϊταθ ἘρΒοοας ἀΐοεγε συε]]Ὲ τὶ ἀ εἰσι. 
δαὶ εἰ 4] σογρὰδ οὔπῆς ρθπεγαθὶ]ς ζαοϊαηξ, ςοτωροπθηξθϑ ἔρέθα 
εχ ῥἱαυίβ ἃς ἀϊοδοϊγεηϊεβ ἵπ ρίαπα. ἀς ςεϊογίδ ᾿ρίξασ δίας ἐπὶ} 
δΕΓΙΏΟ. ἰΐ8 Ὑ6τῸ 4πὶ μος ἀϊεμμξ τηοάο, οτηπίασις ςογροτα ἐσ ρἰδιὼ 
σομδταππξ, χυδπι του ϊία βοςϊάδι οοὨίγα δοϊθαιδε ἀϊοοτα σαι βετωας- 
88, ρεγίδοϊ ες οδὲ υἱάδγαε. δγαῖ ἑδζωθ δεαύυιῃ δὰϊξ πο ἀϊτρονεῖ 
ἦρδδϑ, δαὶ φρο ΠΟΥ 8 ταβοηϊθβ απατι δηρροοίίοιδε δαηὶ ἀἰπο- 
γεγε. ἀεῖπάε ραϊεξ οἰυϑάδτη ἐδδὲ δοηϊεηιΐδο, βοϊὰδ φαϊάθσω εχ ρὶ. 
αἷδ, εχ ἰἰπεὶδ δαΐοτα ρίδηδ εἰ ἢδ8᾽ εχ ραποῖίδ οοιπροπὶ; αἱ [Ὁ 
εἰηῖ, πο πεοεϑδ6 δδὲ ρᾶγίετη ἰἴμθδα ᾿ΐπϑϑμι 686, δεὰ ὧδ ἰαϊδοδ ῥΠαρ το 
ἴῃ δεγιποηίθαδ ἀδ τωοῖὰ οοπείἀογαυμποε: ἀθεμοηδίγαυϊπνοΣ ὁδῶι ἰο- 
ἀἰνιϑ! 1168. μΏ}148 Ἰοηρί τυ ἀἸπ68 6686. αυδε γότο ἀβ παϊωταϊ να: οου- 
Ῥοῦθιαθ ἱπιροδϑὶ Πα δοοὶάϊε 16 ἀΐσθγα φαὶ ᾿ἴπθδς ᾿παἰνιεδαες Ὡ»- 
εἰππὶ, ραυ ]θρετ ππς δέδασται σομεια ρἰοιθηγ. δὰ πῶαπς ἱσορουδὰ- 
116 φιδε ἰῃ ΗΝ δοοίἀυμὲ, εἴ ἰὰ πδίωγα θὰ δῆς δε] Πα ; δὲ 898 
οὐπηΐα 4186 ἰπ ᾿ἰθ δεαφαυηῖυγ, ἐμ {||} δοορίάεπι, ῥτορίεγεδ σαοὰ 
τοδί μοτπδίΐοα αυϊάξια αρεϊγδοϊίοις ἀϊοπηΐοτ, πα τῆν γοτο δάάιῦο- 
πε. οοιαρίυγα δαΐεηι δυηὶ 48Δ6 ἰῃαἀἰν ἐδ θ ΠΡ 8 οοταρεῖεγε ΠῸΒ ρὸν 
δεῖ, μαϊαγα! θ8 δηΐδιν πδοθ δυο οοταρεϊθηϊ, ςεὰ δἱ φαὶρρίδα ἰν- 
ἀἰνὶδίθι}6 6866 ἀϊχετίηθδ. ἴῃ ἰηάϊνιϑιρλ: ουΐπι ἀν οὶ θὲϊθ Ἐδθε βὸ 
Ροϊοϑῖ. δίϊδοϊως δυΐθχα οσιπθα ἀἰν ϑθ11ε8. ἀπρ] είτε δαπε, δαὶ ἐρε- α 
οἷε «αἰ ῥεῖ δοοϊάδηβ, ϑρεοὶς φυιάδπι υξ ςοἰογί δίραση εἰ πίξτυα, 
Ῥότ δοοίάδηδ δυΐθω, δὶ 1ά 'π 4ιο εϑὲ ἀϊνίδὶ 16 εἷξ, Τα 4ι δκεὶ 
δἰϊεοϊαυτα δἰ ρ]ῖς 68, οἵωποδ ἢος τοάο φιιὶ ἀϊν εἰμι] Φ. φαδρτγορίε 
τα ροϑϑ1θ116 ὑρδυπε ἰὰ ἑαὶλρὴ εδὲ ςοηοίἀογαηάυτ, δὶ ἱκίτασ ἐχαροιών 
Β11 «δῖ, πίγαψφαε ρασὶς ροϑά εις ὉΠ} Βαρεηῖς, Ἰοῖαπι μάθετε 
ἀα9, ξεπϑὶ δ} υθγὸ οογροσα δὼϊ οἵδηΐα δαὶ δίσιδ ροδβάτια ἴεν 
ἐδα ἴεγγα εἴ ἅχιδ, αἱ δὲ ἱροὶ ἀϊχεγίηϊ, δὶ ραποίαι 81} ροβάετν 
Βαρεῖ, ραῖϊεϊξ πὲ Ἰἰπεδϑ φυϊάεπι Βα!ρϑγθ. φαοάδὲ ἢδε ποῦ Βιδρετί, βὲ 
Ρίδῃα αυϊάοχη παρεηξ. ἀθᾶγε π6 φογρὺδ χαϊάεπι Ὁ]]ὰτ ᾿δδεὶ αἱ κα 
ὙετῸ Ῥυπείυτα ρομάπρ Ἀώρεγε ποῃ ροδδε ραϊεῖ. ὅτανε βᾶτωσοε 
οτθπα βγαυΐῃ8 εἰϊατα εἰ ἰευς ἰουϊυφ αἰΐψαο 6896 ροξεδὲ; ψτανὶῃμϑ 5} 
ἴεπι δαὶ ἰενλιδ Τοτίαεϑα Ὡθη Ὥδοα986 δὲ βζγᾶγε υϑὶ ἰδσυ8 6686, αεω- 
αὐπιοήίτῃτι εἰ χαδριῦτα αυϊάδεῃ εϑὶ παῖ, τροῖὰς δυΐετο ποὰ ομιος 
ΤΟΔΡΏΌΤΩ 6586 ΠΕρ6886 δῖ. σοιρίαγα δαΐπι δυπΐ σθδς Ὡρδοΐαϊο φαὐ- 
ἄτα δἰπὶ ρᾶγνα, φαϊδυδάδωι δυΐετα αἰ δἷηξ Ἰοδίογα, δἱ ἐβιτα φεοὰ, 
Οὕτω βτᾶνς δἰῖ, σταυὶυδ οδὶ, ἰὰ ροπάεγε τπδῖῃϑ 6656 Ὥδοῦδδα εεὶ, εἰ 
Οἴπηδ ἔγαυο ἀϊυ:9:} 116 οτὶξ. ρυβοῖωσα δπΐθιι ἐπα νἐ1 116 ΔΌΡΡοπασὶ 
ε386. ῥγδείεγοα δὲ βταυε χουϊάετι εδὲ ἀθηϑηηι, ἰευα πίει γάγιπα, εἰ 
᾿ἀεβϑῦτῃ μος ἃ γῶγο ἀϊ[[εγὶ, χαοά δϑααδὶὶ ἰπ τοοΐδ ρίμγα ἱροὶ ἰὩϑθδι: 
δὶ ῬΡαποῖιπι εἷξ ὅτανε δο ἰευς εἰ ἀδηϑῦμι, πἰπιίγατω οἰ γάγοχα εἰτῖ. δὲ" 
ἀδῆϑαμι αυΐάεηι Θεοὶ ἀϊν 0116, ρυποῖαπχτα απΐεπι ἀϊνϊἀὶ πεχαὶϊ. χαοά- 
δὶ οπιπε ξύαυθ τη0}]6 δὺὶ ἀυτυπι 6886 πεοϑῦδα Οδῖ, ἱπηροςϑιθ}}6 ἂς 
4υοά εχ ἰδ ἱπέοιτε ἔδοιϊα ροῖϊδδῖ. δϑὲ δηἷπι 14 τ20}]1Σ φαοὰ ἰπ κ 
ἰρϑᾷπι ςεάϊς, ἀπταπι δαΐοπι 14 φαοά ποι οεάϊτ, δὲ φαοά εςάϊε, ἀϊτν- 
δΙΒΊΙς 6886 οοπδὶδξ. δὲ γεγο τὸ εχ 118 αυϊάδτη ΄υδο ροπάεγὶ9 ἐχρεῖ- 
[6 δυπῖ, ροπὰτ9 εγὶξ. ἴῃ φαοὶ επΐτα ἢος δίᾳαθ ἰὼ φυα ρος δοςιδεῖ, 
δυῖ Θυοπαχα τηοάο ἀεβαϊεηῖ, δἱ βηρογο ποἰαπιῦ εἰ 5ἱ Οἴβδ πδδῖω 
βυπάδτὸ Ροπάπ ροπάετγε τπαῖὰϑ εϑῖ, εἴ πρυχι αι συ θη 6 ρος 
γδοδηϊοτη ροπάυβ Βδρερῖξ. πϑση δὶ ρυηοία φυδίίθογ ροπά9 ἢο- 
Ὀφϑηῖ, φυοά γεγο εχ ρἰμσιθυ8 οοηϑίαις 4πδ Βος ρτανὶ ρταυὶῃ9 5, 5 
δίᾳαε φυοά ργαυὶυ9 δδὲ, ὅγδυβ 6486 Ὠδοῦϑϑδ δὲ, ρετῃ!άς υἱ δἰναβ 
οδὲ φαοὰ αἰμο «ἰβίαϑ οϑὲ, ἰά ς8π6 φαοά πιαΐπῃ9 ὁδὲ 'πὸ ρβῃςῖο, ξτ- 
Υἱὰδ εσγιὶ δεαααὶὶ αρϊαῖο. φαᾶγε εἴ ππὰπὶ ραχοίπα ρομάτπδ Βδρερι. 
Ῥτβεΐογθα δὶ ρίδπα δοίῃπι υἱὲ ἰΐπεας Ἵοοιηροπὶ ροδδαπὶ, αρφαγάτα 
διε υἱάσίαγ. πᾶση τἰ εἴ ἰπιεδ δά ἰΐπεδπι πίγοστια πιοάο, εἴ ρετ ἰθδ- 
εἰαάτποπι εἰ Ἰαιπάϊποπι, σοταροπίξατ, δὶς δὲ ἐπτπ ρίδπο σοπιροεὶ 
Ρίαπωτα οροτίεϊ. ᾿ίπδα υϑγο σοϊῃροῃὶ οαπα Ἰίηοα ροϊεϑδε, δ βα ρεῦρο- 
πδῖατ, ποη δοίμτι ἀρρομαῖπιγ. αἱ δὶ ρεῖ ἰαϊτα ἀίποιω εἰατά ςοσηρο δὶ 
Ροϑϑατπῖ, ἐγίξ φαϊρρίαια οογρυδ τὐρς, Ὠεααα οἰδιβεηΐασι ἐσὲ Ἰδὲ α 
6χ εἰεπιεηῖίδ, 581 ἐχ ἤος ῥδοῖο ρίαπὶβ ςοζῃροϑιι8 οοπιροπδῖατ. ργβα- 
ἴεγεδ δὲ ρίαποστσῃ τη τι ἀἴηα σογρογὰ δυηὶ ἐτανΐοτα, οἱ ἐπ Τ  ρυξοο ἃ 
εοἱ ἀεβυϊΐααι, ραϊεὶ εἰ Ἰπιδαπι εἴ ρπηοίπια ροπάπϑ μδβεσγα. δηρεπαὶ 
εἰΐπι ἱπίεγ δε86 ΤΑΙ Οἢἷ8 δίσα ἐτπ ἀϊηοτα, αἰ ρτὶα9 οἴδπι ἀὐχίπντϑ. εἰ 
τεγο ποι Πος αἰξεταπι τηοάο, δοὰ εχ δὸ φαΐα ἰεγγὰ χαϊάδεα εἰ 



͵ Ὲ ΟΛΈΠΟ 11. 

ε, ἐρτιῖσ παξοτα ἴενε, ετὶϊ δὲ ρίαπογαπι δἰϊοὰ γτανθ ἁἴεὰ ἱενε, εἰ 

Ταδαττιτ δἰτα τοῦ δὲ ραποῖοττιπι. εἰεπὶπι ἴεττα ῥ᾽ δπῦπι βταν τ 

ετὶς φατε ἰρτιία ρίδπαπι. οτηηπῖπο ἀπίθτῃ δορί δυῖ πα] ]ὰπὶ πη χάδι 

τοιρηίπάϊησαι 6586, ἀπ [01}} ροδ86, δἰ δία !τοτ 86 ΒΑΡ εῖ Ραποῖστα 

10 φαϊάεπι δὰ Ἰΐπθατα, Ἰΐπθα τετο δὰ μίβδπυτι εἰ πος δά φογρπδ: οτασπῖα 

ξαΐτι δἱ τοβοϊ υδηΐυσ, ἰπ ᾽ρ88 γϑϑοϊνθηαγ πἰτηίγατι ρτίπια, φαᾶγα βογὶ 
Ροϊεδῖ πὶ δοῖα οἷπὲ ρυμῃοῖα, οογρῦϑ δαΐετῃ ΠΌΪ] απ. ἵπδιρετ δὲ τεπι- 

τὸ οἴδπι οἰτα  ἰτοτ 8686 ΒαΡ εξ, [ΟΠ εἴατ δἰχπδπἀο γεὶ το  ροϊεϑί. 
ἴρδατα δηΐπι ἅππς ἱπάϊνάσαπι 6θῖ, ροτίπάς δἴχπς ᾿ΐποας ῥυτιοίαπι. 

ἰάδιν δὲ 1ϊ8 δοοίἀϊε φαΐ εχ παπιογ!8 Ἵδοίατα σοχωροπυμῖ: φαϊάαπὶ 

εὐῖτα οχ πυπιδτῖβ ἡδίσταση οοτδιτπαπὲ, υἱ Ρ.ἘΠδροτιξογατα Ὡοθ ΘΠ], 

ξοτροσα πϑη]ας παῖπγα!α ροπάσα Βδρεγε Ἰουδίθ ας υἱάδηΐαγ, 
ππίταῖοϑ δαΐοτα ΠᾺΡ ΟΟΓΡ 8 ἴδοεγα οοπιροϑῖϊδε πεφαθ ροπάπ5 Βᾶ- 
Βετα ροϑβϑϑπηξ. 

20 ὦ. Ἐπ46 παῖοπι ποοοϑϑδγίπτη σοΥΡΟΥ͂Βτ8 δτη οἱ ΡῈ παῖαγα τοο- 

ζατη ΑἸ στιοπο απίνεγοὶς οοτωρεῖεγα, εχ δος ἐ ποῖ ἄυτα Δεῖ. πᾶπὶ οα 
τοουοῦὶ υἱἀδδηίαγ, Υἱ πἰγοίσιτι ἴρ88 τη ουογὶ Π6. 6886 6ϑῖ, εἰ πεοϊθτη ΟΣ 

Βδρεηῖ. ἰάθιν τογο οὶ τἱ πιουογὶ οἱ ργδεῖοσ παϊωγαπι. δἷ δἱ ρσδοῖθγ 

πιδῖτιγδηι δϑὲ χυϊϑρίατη τηοῖθ5, εἴ δεοι ἀτται πδῖαγαυῃ 6886 Π6Ο6886 θδῖ, 
Ῥταοῖεγ χαᾶτη 1116 681. εἰ δὶ πιι ] δυῃὲ 11 φοὶ ῥγδεῖετ πδίυγαπι βυπῖ, 
Ὁδαπὶ δαπι 6886 αΐ 688 δεσπηάππι πδἴτιγδῃν πες 6886 δῖ. ππυτησαοᾶς- 
4αε επὶπι ὁοουμ ἀυτη παίαγατω βἐπιρ]!οἰτεῦ 86 Βαρεῖ, ρτδοῖογ πδίατγαπι 
τοῦτον Παθεῖ πιόΐαϑ. ργδεῖεγοα εχ αυϊεῖς μος ἰάθπι ραϊεῖ. δἰθῃπι 
κοΐ τὶ δυὶ δεουῃάυτα παῖθγαμα 4αϊεϑοαηξ πδοοϑ8ε δϑξ. Υἱ δυΐθτα ἰδὲ 
τοῦπθὺϊ 4πὸ Τὶ [οταπίατ; δὲ δδοῦηἀαπι παῖηγατη ἰτἰάστη ἐρὶ πιδηθηῖ, 

80 σίο δεουππάσπι παϊπτατῃ [δγαηιάγ. οαγα ἰρίτητ Δ αα! ἃ ἱπ τα άϊο πηᾶ- 
᾿Ἄδτα υἱάραῖην, εἰ βεοιργάυτα παῖαγαπι, μαϊοὶ εἰ ἰδιϊοηετη, φαὰ μπῸ 
ἔετγτατ, δεουπάητη πδίαγαπι ἰρϑὶ οοτηρεῖογα. δἷῃι Υἱ, φυϊά εδὲ χαρά 
Ῥτολίβει οτγῖ 7 δὲ δηΐτα ἰά φηο ργτομίβοῖ [ογτῖ, φυλεϑοῖξ, δα άθπι 
στεῖρα 58π6 τοϊτειθθβ. δαϊ επὶπι ἰ 4ποά ρτίπιππι ἀαϊεξεῖξ, δεοπη- 

δ ἄττα πδίαγατη χαϊεφοῖς, καὶ ἰη ἰπβπίϊατα ἀρ δτογ; φυοά χαίάετο εδὲ 
ἴανροϑϑίθι]ο. δίῃ ππουεῖατ, οἱ Ἐταρβάοοϊεβ Ἰθγγατω φυΐεθοετς ἀϊοῖς 
εοπτετοίοτς, δἰίσαθπι ἴῃ ἸοοΌπι 8816 ΤαΟΥΘΓΣΊΩΓ, ΘΌ1Π προ 551} 116 δἱὲ 
ἴπ Ἰηβηϊτυπι ἐεγτὶ. πα ]πτι οηΐπε ἐτηροϑει 116 Αξ, παρ ϑεῖθ 116 δαΐστα 
ε8ῖ ἱπβπίτητο ἱγαποῖγο. χύδτς σῖεξ δ] οῸ 1 χαοά ἔεγῖοτ, εἰ {Π| ποα 
τὶ τοδηθαὶ δβεὰ βεουπάστη πδίθγωτη, πεοθδθ6 εξ, ἀποάεὶ δεῖ βεσυῃ- 
ἄστη παΐπταπι φαΐδ8, οἱ πιοὶπϑ ουὶξ βεουπητη παῖθγατη εὰ ἰαϊΐο ἦπα 
δὰ Ἦυηο ἔτωτ ἰοοππι. θαργορῖεγ οἱ 1 ευςῖρρυ5 ἀϊοαϊ οροτίεϊ ἄἴψτε 

“0 Πεταοοτίϊυβ, φαὶ ρτίπια σογροῦα βεταροΥ πὶ γᾶςῦο ἰηβοΐῖσνε τπουοσὶ 
ἄϊεαπε, φαοθαπι τποῖτπι πηουθαπίασ, εἴ αΐϑ δὶς ᾿ρϑογυτη δεουπάμπι ἢ8- 
ζατατο τποῖμ8. Π8Πὶ 8ἱ δἰ οτηθηϊοσγασα αἰϊπἃ ἃ δἱϊο υἱ τπουδξῖασ, εἴ 
δεςαπ στη παϊυγαπι δξίατη δ᾽ ἰθθτι ἀπ υϑοπίαθ ας Ἱποϊατη 6886 Ὧ6- 
4 6356 εἴ, Ῥγδθίετ φύδτω δὶ 18 πὶ υἱο᾽ επί εϑὲ, εἰ ἰά απο ρτϊχπσῖιν 
σπου δῖ, πο υἱ 864 δοοῦπάυτῃ παὶϊυγαπι τουογε ορουϊεῖ. ἐπ᾿ ἰπβηϊζατα 
εὐΐτεν ΔΡἰ ταν, οἱ ποῦ ἐγ: φαϊοπδηι Ῥτίπτατι του θῃ5 δεσῦπάπτα πᾶ- 
ἴαταπι, βεὰ βεῖηρου ἰρϑῦγῃ ῥτίαβ υἱ δ 6 π8 τησίατα Ἱπουθρὶξ. ἤος 
ἑάδτν δοοίἀαὶ πϑοόδβε δϑὲ δἷ οἱ, αἱ ἴῃ Τίπιαθο δϑὲ βου ριῃπι, δ δι θτῖα 
Σποτάϊηαξε τηουθραμογ δηΐεα υάτη ταθη ἀπ Οτα8 δδδεῖ. τποῖπτη 
δ ἶσα δαῖ Υἱο]δηΐππι δαϊ δεοῦη ἀπ πὶ ὨδίυΓΑΠι 6596 Π6 0 6856 651. φαοάεϊ 

Ὃ δοστπ ἄστη παϊπγδτῃ τπουθρϑηΐατ, τπαπάττπ 6886 πθοθϑ86 6ϑξ, δὶ 4π18- 
Ῥίατη συ] οὐπὶ Αἰ οπεῖα σοπεεπιρ]αγὶ. ῥυίτπυπι πδηηπς ΠΟΥ Ώδ 
ΣΩΟΎΘΤΟ πόοο886 68, ᾿ρϑάτη 8εου Πα τπὶ παϊαγάτη δὰ Ρ᾽ 6 5 πηοῖατη, εἴ δὰ 

δε ὙΠΟΥΕΠΙΌΤ ΠΟΙ Υἱ ἴῃ διιΐ8 συϊεϑοθηΐα ἰοςἷδ δὔτπ ΦΌΘΩ ΠπΏς 
Βα δὶ ογάϊπεπι ίδοογο, δα φπϊάθτα 4π86 ροπάπ8 Παρ επὶ, δά πιεάΐππι, 
δα στϑτο αὔᾶς ἰδυϊϊδίεπι ΒαΡροπὶ, ἃ τηθάϊο βυορῖε ρεγροηῖία παΐπ. 
Ἡπιπο δυΐδτη ογάϊπεπι τπυπὰπϑ μαροῖ. ργδεΐεγεα 1δπίυτη απίϑρίδτῃ 
ἱπτοστοξανυοτγιι, βετίηε ροϊαποτῖξ ἂπὶ ποη ροϊποτῖς υἱ ἱπονάϊπαϊε 58}Ὁ- 
εὐναὶ τηοέσπι ἐδ! 9 οἰϊαπι τηϊβϑιοπῖρυα αἰ φὰα τοϊδοεδυΐατ, οχ χαὶ- 
Ῥὺ.5 δῷ σόογροζγὰ σοῃϑδῃη! αυδς ϑδεουπάπτη Πδτιγαπι σου. απ, οϑδᾶ 

Ὁ ἔπαίδτω εἰ οᾶτο εἴ ἰϑϊπσιποάὶ οσεἴετγα, φαετηδάτη οάστα Ετηρεάοοϊ65 ἴῃ 
φοοπαοτάϊα βετὶ ἀϊοῖτ: αἷξ οηΐπι “σοτηρ] γα ςαρὶϊα οἰπο οο110 ὁππὶ οτῖα." 
ὩΡῸ ἃ εο: δαϊοπὶ αἰ ἰπβηΐτδ ἰπ ἱπβηῖτο εὰ χαδα τπουθηῖοτ ἰδοϊπαϊ, δὶ 
τι ττει δϑὶ Ἰὰ στοά τηονοῖ, ὕΠ0 ἸΠΩΟΥΘΘΠΌΓ τηοῖα ἤδοθ886 681: 4ιᾶγα 
ὭΟτΙ δΙΤ6 ΟΥΙΠΕ πιουθραπιγ. 91π ὙογῸ δᾶ α4π86 πιοτθπὶ δππὶ ἱπᾷ- 

{τιῖτα, δὲ Ἰαϊίοπθϑ ἱπβηΐϊτα5 6556 πδοῦϑ86 δϑῖ. πᾶτω βὶ βηϊϊαθ εἶπι, ογάο 
ἄστει ετῖξ, πὸρ οπὶπι χαΐα 'π ἰάθπὶ ποη ἔεγαπίαγ, ἱπογάϊπαῖο δο- 

οἰάϊε. πεαῦθ οὐΐπὶ πῦῆς ἴῃ ἰάεπι πηΐϊγοτδᾶ Γεγππίυτ, 86 δὰ ἐδυϊαιη 
τε εἴυβράειη ξεπεγίδ δαπί, ῥγαθίδγθα ἱῃοσγάϊπαϊε χαϊρρίαπι βοτὶ πὶ] 
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ΔΗπα εδἰ φίδτη βογὶ ργδδεῖογ πδίατατη. οτάο δπίπι ὑτορτίαθ ϑεποιθὲ- 
Ἰΐππὶ παίσγα πιταΐστιτα δδὶ. ἵ υϑγοὸ δὲ πος δρδυγάυπι δὶ ἃς ἱπιροδοὺ- 
Β116, ἱπβηλμαπν ἰμαδτα ἱπογάϊηδίθτη τηοῖυπι ἤδΡοσθ. δεῖ δηϊτη 6δ 
τιδίοτα γέγατι, 4υδπὶ ρἰαγεβ εἰ δ] γί ἔειηροσγα μαρεηῖ. σοπίτγατγίασα 
ἐριῖμιτ ᾿ρ816 δοοὶάϊξ, τη ογάϊπδίίοπεπι 4υϊάεπι 668ὲ δεςῃπάστη πδίπγδσω, Ὁ 
οτγάϊποπι ὙεγῸ Τα πἀύτηγε ργϑεῖοσ πδίσγδηι: δὲ ἴδιπθη πἱ 81} ΘΟΤΌΣΩ 
4πδε δππὶ δϑοπηάστη πδῖυγαιη, ἤὲ ἔοτῖο ογίασπα. υἱάεϊασ δαΐετα 
Ἀποχδρογαβ μος ἴρϑηπι Βὲπα δοςερίδδε: δχ ἱππιπορ θυ δηΐπα ἱποὶ- 
Ρἰϊ σοηβοογα ἐϑὸ γάτα ἐπἰταπίαγ δυΐετα εἰ οεἴογὶ σοηρτορδηῖοϑ ἢν 
πο πιοάο ΤΌΓβιδ ἸΠΟΎΘΓΕ ἃς ϑδξτερδγα. εχ ἀἰϑιδηθραβ ἀυΐοτι δὸ 
δ Ρ απ Ρ 8 τηοῖαπι ρΘΠΘΥΔ ΠΟ ΠοτΩ ἔαςεγε ΠΟ δϑὲ σοπβοπύτῃ γδιϊοηΐ, 
φυδρτορῖεν εἰ Ἐπηρεάοο]ε9 οὐπί τε δῦτα τποῖππι φαΐ ε9ὲ ἴῃ σοποοτγάϊα. 
ΟῚ Πατηάθε Οδαϊυτη σοπϑαϊπεγε ροϊηίϑ8εῖ, εχ βεραγαῖ8 αυϊάοτη εα- 
δἰπιεῃ8, ΟΡ σοποογάϊαπι δαΐετι ἰδοίθηθ σουρταξδποπδιη, Ἔχ δερτο- 
δι! πδηῖχας οἰετηθηῖϊί5 τυ 9 65ὲ σοποϊαἰθ8; ΄υλγα δχ ὯὩΠῸ βδῖ 
εἰ ἐοπρτερβαῖο πεοῦβ8ε εϑὲ. παδῖωγαίθιπη ἰρίζυγ πιοῖαπι ἀπ υϑοτξυδῃε 30 
ΤοΥρογάπι 6586, 480 ΠΟῊ Υἱ τῃουεδηξιγ Πο486 ργβείοσ πδίαγασο, εχ 
1 4θὰε ἀἰϊχίτπωϑ ρδίπϊς. 6986 δπΐετη πδοθόδασίατη ροηάοτὶϑ ποῦ- 
ἘΌΠ1Α σοΥρότὰ τπουβεπέτιη ὃς Ἰδυ τι15 ΠΡ ογς, ἐχ Ηἰϑ ἀϊποίάυτη δὲ. ὦ 
ἀϊεῖπιαϑ ἐπὶ πὶ πες αϑβαγίττη 6586 τηουθγὶ. 8] τεγο 14 χυοά τυουεῖαγ, 
τροτπθηϊοτη πδῖηγα ΠῚ Παρεῖ, βεγὶ ποπ ροϊεβὲ οἱ δπὶ ε πιεάΐο δὰξ 
ὰ πιεάϊυπι τηουδαῖασγ, δῖ δηΐπὶ αὶ συϊάδτη ροπάεγο οαγθῆϑ, ὅ τοτο 
βαβεαξ ροηθυο, αἴψῃε ἱταηδεαῖ α ἀποα ο αἰ ἐεραϊζυτα, ὃ τεγο δεφαδὶὶ 
ἰὼ ἴοπιρογε δραοτη 6 6: Ρ6γ πιδίῃϑ δπὶπι ϑραϊϊυτη ἰά φαοὰ ρου ἀὉ5 
Βαρεὶ δγεῖαγ. δὲ ἰριταγ οοΥροϑ φαοὰ Ππαρεῖ ροηάπ8, εἐἃ γαϊΐοῃς 488 
αἰνίδαπι εϑἱ Ο 6 αἰῤώονν ἀϊνἀδιυτ (ροϊενὶ δηΐπι δὰ ραγίοτη βαδττιτη 80 
Αἰϊφυδτα εἷς δὲ ἤδθθγε υἱ 6 6 δὲ Ἠδθεῖ δὰ ς α), ε1 ἰοΐαπι μετ τοῖατα 
Ὁ 6 (ετῖατ, ρᾶγβ δοάδιη ἰθιῆρογε μὲσ ὁ αἱ δγαϊατ πξοοϑ88 δϑῖ. Ζαδσα 
ἰά χυοά ροπάετε ταςδὲ, εἱ ἰά φυοά εβ8ἴ ροπάοτὶ8 ραγίίςςρϑ, ρῈῦ 
εἰὴ μὐλῳ δραϊϊητη ἴεπιροῦα δοάεπι ἔδγεῖυγ; χοᾶ ἱπιροδοῖθι]ς 6δέ. 
ἐδάδτν εἰ ἰῃ ἰευϊϊαϊς τσδο βογί ροϊθθῖ, ργαδίδγεδ δἱ φηϊρρίδιιι οου- ὃ 
Ρὰ5 εἰ ρουάετίϑ ἐχρετὲ εἰ Ἰονϊϊαιῖ8 τποΐυτα 90 ̓Ὲ, υἱ τηουθᾶϊταγ π- 
οε886 ἐϑξ. δὶ υεῦο Υἱ ππουδαΐυγ, ἰηβηϊϊηστα εἰβοἷξ πποῖυτι. πᾶπὶ οὔτι 
οἴεπα φυδδάδτα οἷξ δὰ ΄υδὲ τιουεῖ, ἰὰ δυΐετῃ φυοά εἰ πιϊπὰϑ ἃς 
εὐΐαϑ, ρ;8 δ εαάθπι ροϊεπεῖα πιουδαῖασ, δἷξ πιοῖαση α χυϊάεπι ροη- 
ἄεγε σᾶγοῃθ Ρὲγ 6 6 δραϊζυτη, ὅ γετο ροπάπε ἃ640]1 ἱπ ἱειη ρο ΤῈ 
Ρέγ α αἱ. εἱ Ἰρϊττ ἀϊνίσαπι πιογῖς 4 φαοά ροπάπ5 μαρεῖ, δὰ τα ϊοῃθ 
δε Ο ε δὰ ὁ αἱ ἈΔθεὶ, βεῖ ᾽ξ ἰὰ φυοά χυΐεγεῖαγ ἃ εο φυοά ροη- 
9 ΒαΡρεῖ, ἀθαθαὶῖ ἴῃ ἰοιαροτε ρὲγ Ὁ 6 [εγαῖϊασ, φαοηΐδγο ἑοΐπτη ΡῈ 40 

Ο᾽ αἱ τιουεβδῖασγ. Ἵδ οτίιδϑ φηΐπι παϊποτὶς δά ςε]εγϊϊαϊεπι πα οσίβ ̓  
4686 ΒΡ θρὶξ, αἰ τπαὶτπ οοτριιϑ 86 μαρεῖ δὰ πηΐπι8. ρεγ δεῦδὶς ΕτΡῸ 
Φραδατη εἰ ἰὰ φυοᾷ ροπάετε υδοδὲ, εἱ ἰά ψιοά ε8ὲ ρου ἀετῖ5 ρατιϊ- 
ςερ8, Ἰειῆροτα δοάδπι [δγοίαγ; φαοά φυϊάεπι βετί πεααϊξ, ἥθαγε δ 
οαιηὶ σπουΐδ Ῥγοροϑίῖο ρβεῪ τπδῖιδ δρδιϊππι ἰά τηουθθιϊατ φαοα ροπ- 
ἄετε οατεῖ, ρεγ ἱπηϊταπι οὐῖσας ἔεττὶ ροϊοϑε, ρΡαϊδῖ ἰρὶτατ οἵππς ἂς- 
βηϊύτη σοΥραϑ ροπάπϑ δαὶ ἐκοϊάειη Βαροσγθ. οὔτι δαΐδτη πδῖασα 
φυίάεπι ἰὰ 511 ρτιποῖρίπτη τποῖυβ ψιοά εϑὶ ἴῃ ἴρ8ο, ροϊοηίϊα δυΐθπι ἰὰ 
αοὰ οδὲ ἴῃ αἷϊο, τξ δἰϊαὰ δϑῖ, δἰφιε πιοῖαδ ἃ] ἰπ8 δὲ δεουπάαπι παῖτ- 
ταῖπ αἰϊα9 τἱοϊεπῖαβϑ; παίαγαϊοσα χυίάετπ τποίπτ οδἰἜγίογεια ἔβοϊεξ 80 
1Ἰά ᾳφυοά ροϊεπεδ τϑουθξ, αὶ δατη 4πὸ Ἰδρί8 ἀδογϑυτη ἰεγογ: δατα 
δυΐετῃ 401 οϑὲ ργβεὶεγ αϊπτατη, οσληΐπο ροίεπῆδ ἴρ88. δὰ αἰταπααα 
δυΐετη εἰ δὄτγε αἰ ἱπϑίγαπιενῖο: ἐβὲ οηΐτῃ Ηἰς δρῖυ εἰ Ἰευὶς 6388 
εἰ ρτανΐβ. Ἰδιίϊοποτη δἰ ἰῸΓ δᾶτη 408 δαγβατη ἵπιτ, ἔδοῖοῖ πα ἰενΐς, ἐπα 
Ραΐδβυ5 ἔαεγίξ ῥτιποὶρι πιὰ υς ϑιμπρδουῖὶ ἃ ροϊοπεῖα; ἸΔτοποσα δαΐετα 
δαπὶ φοὰ ἀεδοοπάϊιτ, ἔδοῖοϊ αἰὶ ργανΐδ: ροϊοπτα δππῃ αυδϑὶ τίτα ἱπα- 
Ῥτεβδᾶτη ἰγϑάϊὲ αἰτία. παρτορίεῦ δὲ ποη βεηπεηξε 60 4ποα του], 
14 [ογῖαγ φυοά ργαδεῖετ παῖαγατῃ εϑὲ τποῖυσα, δὶ δαϊπὶ ὩΟῺ 18]6 4" 
ςοΥραβ δϑϑεῖ, ὙἹο]θηΐαϑ τηοῖτῃ8 ΠΟ 6δϑδῖ. τποῖυϊ φυοηπῦε 5εοαπάθτα 
πδῖαγατῃ οὐἰθθ4πε τποὰο δοάεαι σου ἀποῖξ, ὁ00 δά τη 8115 ἴοτρα οοι- 30 
σῦγϑα, οπῖηα ἰρίταγ σοΥραβ ἴδε 6896 δαὶ ρτᾶγθ, εἴ ἀποϊποῦο 8688 
Βαρεδηὶ ἴῃ Ηἶδοα πιοῖαϑ ργδεῖογ ὩδΔίΏΓαπι, εχ Ηἰ9 χῦδε αἰχίπητϑ ραϊεῖ. 
εδὶ δαϊοπὶ τηβηϊεϑίππι ἐχ ἀϊοιῖ8 πεχας οπιπίστι δας ΠΌ} Ἐπ δἶτα- 
Ῥ᾽Ἰοίτοτ ραπογαϊίοπεσι σοΥρογῖβ 6886. ἱπιροϑϑίθ]ς ἀδὶ δηΐπι πηϊγ σοὶ 
ξογρογῖβ ρεπεγαϊίομεσι 6886, δὶ ΠΟ δἴ Ὑδοῦπυτα 6886 αυἱά βεραγϑῖππι 302 
οἱοσῖ. 4ὺο δπΐτα ἴῃ ἰοοο ἰά φυοά ροπδγαῖαγ ετῖϊ, ουτη ἐπογὶξ οστατα, 

ἴπ Βοος ῥτίπϑ υϑοῦππὶ 6886, 81 ΠΌΪΠ]υτη δἰξ οογραϑ, πδοθ886 δϑῖ. εἰϊυὰ 
επΐπι εχ ]10 σογρπδ βετῖ ροϊοϑὶ, γεἰηξ εχ δᾶτγε ἰρτιΐβ: δεὰ οτηπίθο 
εχ Ὁ0}1α αἸία απιθοβάθηϊε ταδροϊτπάϊτις βοτὶ ἰτο ροδΔ1Ρ}}6 εδῖ. χηαχίμλα 
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δὐἶτα οχ ροΐεπεα σΟΤΡΟΥ  σΟΥραδ δοῖα βοτὶ ροῖοϑξ, βεὰ δἱ ἰά απόὰ 
εεξ ροΐεπίϊα σοτραϑ, ποτὶ εϑὲ Ρτίπϑ ἰϊαἀ σογραδ δοῖα, δεραγδίπωι τὰ- 
ξἄστΩ ετῖϊ. 

8. Ἀερίας δαΐθιν ἀΐσεγε σποόγατη εἷξ σοτρογαμι ρεπογαῖϊο, εἰ 
ἀπκτα ΟΡ οαυδαπι οἷς. οὔπὶ ἰρί[Γ ἵπ Οταμΐρα8 σΟρτΣ0 οἷΣ ρδγ ῥσίτωδ, 
Ῥτΐτθδ υετὸ δουττη 4πδε ἰπϑαηϊΐ δἰμΐ δ]εταεπῖα, ρτίαϑ σαδεηδπηι εἴ ΟΌΤ' 
δἰπι ἰαϊΐατι σογρόγητα οἰθηνθεῖα, ἀεἰπάε αυοὶ εἰ χπαϊϊα εἰπϊ, οοπεὶ- 
ἀεοταπάσπι 6586 τἱἀεῖατ. ᾿ος δαΐετῃ ἀϊπειάυτα ἐπογίς, 81 δῃρροδας- 
στῖτατιδ χαδεπατη οἷϊ ἱροῖας εἰειπθητὶ παῖτιιδ, δἰξ ἰρίτυγ ἰά4 σοΓροστιτα 
δἰεμιθπίασι, ἰπ φαοά οοἴογα οογροσγὰ ἀϊνϊἀπηζαγ, ἱπ φαΐθπς ἱπεϑὶ ρο- 
επιΐα δαῖ δεῖα. ἤος δηΐπιὶ υἶγο τηοάο 8ὲ παρεαῖ, δάμας διμθὶριτοτ. 
ἰρϑαπ δυΐεπι εξ ἴῃ ἴοττηα ἀϊτεγϑα ἐπάϊν 51}}1ς6. ἴδ]ς χυϊὰ εαἷπι Ἵταηεϑ 

40 ἴρδύτη δἰ διιθπίητη εἴ ἴῃ οτηπίρυς ἀΐοογα υοϊαπὶ αυοάξδὶ Ἰὰ φυοὰ θδὲ 
Ἰεῖατη, 68: εἰεπιθηϊαπι, ἴα] ΐα χυδοάδυν σΟΥΓΡΟτΌΙΠ 6886 ἤδοῦόδ6 6ϑξ. 

ἐπ οἄτης Ἔπὶπι ἃς ᾿ΐδπο εἰ 5ἰ ταὶ θὰ ἰπεϑὲ ἰρηῖδ ροϊεπια αἴφαε ἴεγτα: 
τοδηϊεϑῖε δηΐτη εχ 1}}|5 Βδες δεργεραπίυγ. ἴῃ 'ρτια δυΐεπὶ ΟΔΓΟ διὰξ 
Ἰΐρμῦπι ποι ἰπαϑὲ, πδαπε ροϊδηιἃ πεαὰε δοῖα: 81 οπἰπι εϑδεῖ, ϑεβγδ- 
ξατεῖατ. δἰπιι Π Γ παάὰα δὶ ἀπάτα 4υϊά δοίυτα δἰϊ ἴα]6, ἴῃ 1110 εἴ: 
πεζὰς επῖὶπι δὶ οᾶγῸ δυΐϊ 08 δυῖ συοάνὶδ οεἴογοστ εσὶϊ, ἰπθϑ8ε Ρο- 
τεπῖϊα σουϊϊπυο 68ῖ ἀϊςεπάμπι, δε 4 δηξεᾶ αυΐϑηδαι 51: ῬεπογαιοὩῖ 
ταοάυϑ εδἴ οσφηϊειαρ᾽δηάυτπ. Απάχαρογαθ δαΐοπι ἀς δἰ επιθηϊὶ8 οου- 
τατῖο πιοᾶο δἴαας Επιρεάοοἶες ἀϊοὶξ. εἷς δαῖτα ἰρπδτα εἰ ἴεγταπι 
ξεἴεγαχας εἰαϑάδτα βογίεὶ σοτρόσα δἰοτηεπία Θογρόγσα 6886 ἃς οὕ ηἷᾶ 

80 6Χ ᾿εἶἰϑ οοπεῖαγε ἀϊοῖς. Απαχδρογαϑθ γ6γῸ σΟμ γαγιῃ τὴ 868 εγὶξ. δᾶ ΘΠ Ἶ τ 
Ζαδε δαπὶ 5ἰπι]] τα ρατίϊαπι, Ἰίρτια ᾿μᾳαδπι οἄττιθπι εἴ ο8 εἰ φπεχας 

} ἰαἰϊϊατι, οἰειηθηΐα 6846 ἀἰοῖς; δὄγθια δυΐθτη εἴ ἰρποῖα ΠΟΥΏτΩ ἃς οοἴε- 
τοτῦτα ΟἸμΠἰ τ δεταϊ πα πὶ ταΐδίῃτη 6886: αἰπιη αιι6 δηΐπὶ ἱρϑογτα ΕΚ 
πηΐνοτγοῖ ἰηυϑἰ 110 9 δ᾽ πη Πα τα ραγυτη σΟπβΓεζαῖῖ9 6586 ἀἰοϊϊ, ἐῤιάι 
Ῥτορῖετ εἰ οπημὶα εχ ᾿ἰϑ 6986 ζειϑαῖ: ἰβῶδτι Θηῖπὶ εἰ ἀοίβθγεπι ἰάθπι 
ΔΡρΕΙΙας. οὐπὶ δαΐθιῃ οχμηΐ παῖαγα ἷβ Θογροτὶ οἷξ ῥγοργίαϑ ποῖος, 
ταοῖωδ δαΐδιη ραγιΐτι δἰ ρ 1068 δἷαϊ ραγΏπα πιϊδὶϊ, εἰ πιϊδιοτῶχη δἰπϊ 
τοΐοῖ, δ ρ Ἰοἴατη δίτα  ς 68, ραῖεϊ σογροτὰ δἰτηρ]Ἰοῖα φαδεάδτῃ ε856: 
φαπὶ δηΐπι εἰ δἰ παρ] 1668 τπιοῖα8. πῶγα οἱ εἰεσαξηίδ ε8866, εἴ οὺγ εἷε- 
τηδηΐδ οἰπὶ, σομϑὲδῖ. ᾿ 

ἧς (ὐοπεεχδπβ δυίεπι οϑὲ, πίγυτα δἰηὶ πηϊΐα δὴ ἰπβπίϊα, οἱ δἱ 
Βηΐϊα εἶπε, αθεπι πυτπόγατα ϑυθεδπὶ, οοποίάεγαγα ἃς σοπίοιρίατγὶ. 
Ῥτίπιηπι ἰρίτιγ ἴῃ βηϊξα ποῦ 6886, υἱ φαΐ ατα Δι᾿ Ἰγαπῖιτ, οοπθιαρίδη- 
ἄσυτα 6486 υἱάεϊαγ. εἴ ρυϊιηαπι 608 4υὶ παΐγοτϑα, ααδε ϑηηϊ δ. 11] τα 
Ραγίππι, δἰ οπιεαΐα ᾿ἴδοϊυπῖ, ἂξ Απαχαρβοταθ, ἴῃ τηδάϊπτα αἴίεγατηαν. 
ὨδυιΟ Θπῖτῦ δουται σαΐ ἰἰΔ οοηδοπξ, γεοὶς δοοὶρὶξ εἰοπιθπίωτα. τἱὰδ- 
Ταῦ οῃΐαι δἱ ταῦ] δ πιϊϑίογτιτη σΟγρόττπα, αἴ σαΓθ απ ο888 ἰδρίάετι 
Ἦξησπι, ἱπ δἰ πι}}66 ἀϊνὶ 4 ραγίθβ. χαδγα δὶ οοιπροφίϊατα πο εδὲ δἶ6- 
Το ΘΠ ἔτι, ΠῸΠ ΟἸΠΏ6 Ζῃοά ε8 δ τα! απ ραγίϊυτω, εδὲ ὁ] επιεπίπτη, δεά 

20 ἰά φαοὰ ἱπ ἄϊνεγϑα ὀρεεῖε ἠϊνἰ ἀϊ πεχαῖ!, οἱ δηΐδα ἀϊχίπιυδ. ργαθίδγθα 
ποῦς δἰ. δἰξυλεπῆμπι δυπιεηῖες ἴδσετγε ἱπβοϊία πεοθ886 δεῖ: οἰμμὶα 
δηΐτη εδάεπι, οἴδὶ συϊϑρίαιη δυτηρβεγίι, Βαϊ γεάάεπίαγ. ἰάστα ομΐχῃ 
ἔαοϊεῖ, εἰοὶ ἄπο ναὶ ἔγια ἰδ]ϊα δοΐππι δἰηὶ, τὲ εἰ Εταρϑάος!ο ἔδοεγα 
εοπαῖπγ. οὔπὶ εὐἷπιὶ ἱρ618 εἰ Βος ῥρϑοῖο πο οτωηΐα εχ δίπηιϊθ8 ραγίεϑ 
ἨΡεμ ΡῈ ἔλσετα δοοίἀϊξ ([δοΐεπι επὶπι πο ἐσ ἔδοϊε θα ἕδοϊθαξ, πὲο 
αἰϊαὰ φαϊοατιαπι δοῦσα 4886 Φεοιῃἀῃπι Ὠᾶζγαηι δαπὶ βρηγαῖδ), ραῖοὶ 
Ἰοπᾷθ τρϑὶϊηθ 6886 ριυϊποὶρία ἴδοογε βηΐξα, εἰ ἤδδς ἀυᾶχα τηϊπίπια, δὶ 
δδάδηι οταπίδ ἠειηομϑίγασ ροϑοῖπε, απετηδαάτηοάππι εἴ ται μοταδιοἱ 

820 ΟΘμ86 8}: ΒΕΙΏΡΟΓ ΘὨΪῺ ἃτιξ ἔοττηα δἰΐ φακητϊαῖε βαϊία ρ᾿υϊποὶρία 81ι- 
χοῦπξ. Ργαθίογεα δὶ Ὁογριι8 ἃ ΟΓΡΟΓα ἀϊνθγσπιη ργορυὶ αἰ εγεη 8 

303 ἀϊοίϊατ, σογρόγττι δαΐεπι αἰ γα ϊδα οἰπὶ Αυΐῖδα (ἰρ518 ἐπίτα δ ῃοῖ- 
Βάιθυε ἀϊεταπξ, αἴφαε Βαες δυπὶ βηϊϊα, ᾳποὰ φαίάετα ἀδπιοποίγαξεγ 
ϑηόποῦ, Ραϊεὶ εἴ οἰεπιθπία πεοθϑϑαγίο ε986 ἤπια. αἴ υθγοὸ πεᾷᾷδ αἰ 

ϊ ψίθμι ἀϊοππῖ, αἱ “εποῖρραβ ἃς ΛΒάετῖῖος Πετποογίῖιδ, ἐα πᾶς 
δοοϊάπηι οοηεοπέδηθα δυπὶ ταϊοηὶ. ρτίτπδϑ δηΐτῃ τηδρτιϊ τὰ ἀϊη 68 ται]- 
Ὀϊαάϊπο χαϊάετι ᾿ηβηΐταθ, πιαροϊτπ πα δπξεπι ἱπάϊυ 5 :}}1685 6686 ἀϊ- 
σπηϊ; εἰ πεαὰς εχ Ὧδ8 τηυϊία βοτὶ πδαπε εχ τη 115 πηπτη, δεὰ ΠΑγΏτΩ 
ςοιπρ]εχίοης ταυϊαϊίοπενα οταηΐα κεπογαγὶ. εἰ μὶ παησαςα φαοάδτα 
Ταοὰο πύπογοβ πηΐτογϑα πᾶς δαηῖ, αἴαυε ἐχ πυταογιδ ἑδοϊμηξ: εἰξὶ 

10 εῃΐπι ποι ἀἰ]αοϊάς ἀΐοππὶι, πος ἰλπηεη ἀϊςεγα τοϊαπξ. εἴ ἰπϑαρ6Γ οΌτα 
Βραχὶθ φογρογὰ αἰ Πεγαηξ, βρογας υεγο βἰωὶ ἱπβηϊῖαθ, ἰηβηΐϊα εἰ 'ρ88 
αἰπιρ ἰςῖα σοτρογα 6886 ἀϊοσαπί. φαδθπᾶτι διυιΐδμι δὲ πϊπδουϊοδ4πε 
εἰοταοι βρατα, π|}}} ἀοβηϊεγαης, δεά ἰψηὶ δοίαστα γοϊππάδιι ττίρῃοτα 
βξύχσαπι. δδγετο ὙΈΓῸ ἃφυᾶπι δὸ οΘΙΕΣᾺ τηδρτμἀΐης ραγτὶ αἰ ἢ τ 

Ὲ ΟΛΕΙΟ 111]. 

ἀἰνίδεγε, φύϊα πδίαγα ἰρϑότγατω ἐβὲ Ὡξ οτηηΐπτη βέτβθη εἰ στα εΏξοσττα. 
Ῥυίγαστα ἱκίίατ ᾿άθτι δἰ [ρΡ608 Ἔττου σοχαϊδυίὶ υἱὰεῖαγ, ποῖ Βπΐὶα ἱρεὲ 
Ῥτιμεὶρία δίτθεγε, οὕτῃ οταπῖα εαάδτῃ ἰρ818 ἀΐοοτα ἰἰσοτεῖ. ἀείμάε 
οογρογῶπι αἰ εγϑπεῖδε ἤθη δἰπὲ ἰπβπὶἴδο, ραϊεῖ οἰ θαι θοϊα ἐπ Π ὩΣ ποΣ Ὁ 
6886. ῥγδεΐεγε ἱπάϊνϊἀυα σουροτγὰ 6886 ἀἰσθπῖεϑ τηδίμετα δεῖς εοἰδα.- 
815 δἀνεγβδδηΐαν, σοιπρ]αγδαθα δογαῶν σαδα δῈ} Ορ᾿πἰοπ δε ΟἸθαπια 
εδαααῖ, εἰ εογαπι 4086 δεπδὰ Υυἱάδηΐατ, Ἔ Ἰπδάϊο το δοΐϊ ἤξοθϑδε εἰ; 
ἂς φυρυδ δαῖεα ἀὐχίτιυϑ ἴῃ ἰδ χπᾶς ἀξ ειπρογο τηοΐϊανε δαὶ ἀϊεία 
δἱ ᾿πϑῦρεῦ οοπίν σία 'ρ8ος ἀϊςεγε δἰδὶ ἱρδὶε πβοϑϑες δοῖ. ἱσω ρος 
6ϑὲ εηΐπι, δὶ δ εππεηΐα δἰπὶ ἱπάϊυϊάυα, δἔγετα βαῦδτ ἃς ἸΟΥΤ τ ππλβη- 
τυάϊπε ραγνυιαΐεψας ἀἰϊζέεττε. εδὲ δηῖτι ἱπηροϑδιθιϊε ἐσ δ δα τηῦίοο 
ξεπεγαγι. σογρΟγᾶ ΠΆΠΠῈΕ το χίτηᾶ, δὶ ϑερτεροπίατ, δε ρου ἐεβείεπι. 
δὲ πος ῥδοῖο ἰεστατῃ δχυδιῃ δ δόγει υἱοὶ ϑϑίπι εχ 6686 βι6γΣ αἴσαπὶ. 
ΡΓδεΐθγεα πὲ Βογιπι ηυϊάδιι 8θ6ηϊδβη τα ἱπβυϊα 'ρδα δἰδιδοπίδ δε] Ὁ 
τι ἀεΡππίαγ, δὶ οογροσαὰ χυΐάοχ Βρυτὶϑ αἰ ζεττιας, ἤρτιτας τετο οταποΣ 
ΕΣ Ῥγτδιηὶ θα σοπδίδωϊ, τεοίαγαπι αυϊάδια Πἰποαγοτα Ἐχ Ὧν χαλὲ 
δαπὶ τοοϊδγατῃ ᾿ἰπϑᾶττπι, δρἤδογα δυζοθι ΣΧ Ρϑι Ρυδ Οοἴο. δἰπὶ εὔτῶ ἡ 
Αἰΐχοα ρτϊποὶρὶα βρογαγοσα πεοθαϑὲ δδὶ. ΖΌΔΓΕ διΥ6 δἰῖ ππτπα δῖνε ἀηο 
εἶν 6 ρίυγα, εἴ δια ρ]Ἰοΐα σοτρόγα του τυ ἀἴμοτη ἰαπίατα δὲ δὲ σαπξ. μτᾶε- 
ἴογδᾶ 8 οαἰθθααθ φυϊάδπι ΘοΓρουΐδ ταοΐῃϑ δδὲ ργοργὶῃϑ συϊάδι, ἐπν- 
Ρ ἰείσχας σοτροτίβ τοῖπϑ δϑ δι ρ εχ, δίτα ρ σε 5 δα ΐοτω τὸ οἴτιϑ τυβοιῦ 
Ὧοπ ϑππηΐ, ργορίετθα φιοὰ πεῆιε ϑπηρ ᾿ς ε8 ἰδἰϊουθδ ρἱωτγος χοὰπ 
ἄμε δυπὶ, παῦε ἰοοᾶ δππὶ ᾿ηβηϊίδ, πα ἰὸς αυϊάειι ραοῖο εἰδιδεβμ 
ἰπβηϊΐα δγαπῖ. 

5. Οὐοαίατη δαΐεια βηϊΐα 6886 πθο 6886 δδῖ, οοπδίἠεσασε τορα 
αἰγαπὶ ρῥίητα δἰηΐ ἀπ ῆυπι. φηϊάδπι οπὶτι ππατι δοϊπτιι 6586 δυρρο 
παῖ; εἴ ποτῦτῃ Αἰδὶ ἀααδπι, εἷὰ ἄγεται, αἰ ἱξηοτα, 4}}} ἀχῶδ φυϊάεκ 
δΌΡΕΠ 8 ἀὄτε τεγοὸ ἀδπβίυϑ, αυοὰ αυϊίοπι οδαῖοϑ ἀπίν εγβοϑ, οϑα εἰ 
ἰπβηΐταπι, ἱπχαϊαπε σοπεπετγε. σαὶ ἰρίτοτ μος ἀπάτα δαθδαην δαὶ οὗτος 
Ταοϊααι, δὺϊ ἀαὰὰ χυϊάοτα αδαΐμα Δὔτο γοτὸ ἀδηϑῖαι, ἀδῖπ δ εχ μοῖ 
ταγϊϊαῖε οςδΐεγα ἀδηδιἰδίοχαα, ρα πογδηῖ, τ δᾶπα ἰρῃοταπὶ δἰ ᾳυϊὰ αἰϊοὰ 
οἰεταθηΐο 86 ἔδοεγε ρυΐαϑ. ζϑηθγαῖίο δπίπιὶ 6χ δἰ θπιθῃ 18 ςοσηρολίῃο 
εϑῖ, υἱ ἀϊευπῖ; δὰ εἰετπεπία τετοὸ ρτοίεοο ἀϊεϑοϊτῖο. χώαγε εἰ ὦ 
αυοά εδὲ δι εἰ πτὰ παρ ραγίϊαπι, παίωτγα ρυΐυθ 6886 Ὥδοδσθα οἱ 
ἐππὶ ἰριτοτ ΟἸπη τη σΟΓΡΟΓΌΤΩ ἰρΉ 6 τ 80} 1}: 5ϑι πηιατα 6586 ἀἰοαπὶ, ἱζϑὶ 
Ὠδίιγα ΠΟΓΡΟΓΌΠΙ ὈΥΪμηατα ατὶϊ. πΐ}}}} δαΐοθτα τεΐογε τιπατὰ επί 
ααϊρρίαπι σείογοτηπι, εἰ ποῖ ταδάϊιτ ἴρβατα, ᾿τπαητα 6856 πδοῦεϑα 
ἐδῖ. ῥτγδεΐογε γαγἰδῖα δὸ ἀδηϑβ δῖα οδΐογα βθηθγαγθ, δἵ δα βι]ιταξε 
αἰχας τοϑϑιϊία, Ὡ1}1] ἀπ εγε, δυθτι]ς δαΐπι ταγτσα, στόϑθητη δοϊεα 
ἀεπεδαπι 6686 νοϊυπὶ, δα ΕΠ ας ΓΏΓδηϑ αἴχιε ξγοϑϑλεῖς εἰ τααρτίϊο- 
ἀἰπε ἃς ραγυξίαϊε ἰάοτα 6ϑῖ. δ] 6 οϑὲ δπὶπὶ ποῖ ραγνδστιτα, ὅτον 
δΌπι, αι οα τι ΠΔΓΌ τ ραγιϊατι εθξ. αυοὰ οπῖμι δά τραϊτηπι εχϊθην 
ἴατ, «4 δΌΡ.116 681: ἴαϊα δὔΐεπι ἰά εϑὲ φῃοά δχ ραγυὶς ραγέθῃς ον 
οἷαι. χαᾶγα δοοίἀϊξ ἱρδο8 τηδρη υἀΐηε ἃς ρατυ δῖα ἐπβϑιλπτία5. εἰϊτν Ὁ 
ἄετο ςεϊεγογωτα. δοοὶ ἀϊξ ἀπίοπι ἰδ ἀθβπίοθερας παϊνεγεα δὰ αλὶχοὶὰ 
ἄϊεετε. δἴασαθε δρϑοίυϊε ποὺ ετὴϊ διὰ ἱριΐδ, αἰϊαὰ ἀατα, αἱϊυ ἃ δέτ: 
δεἀ ἰάεπι δδὲ δά μος ἱριῖβ, δὰ δ] αυϊά δἰιπὰ δὲγ. φυοα, φαϊάεπι οἱ ἰμ Σ 
δοοϊάϊε χαὶ ρίατα χαίάθμι οἰ θηιθηΐδ 6866 δἰθπῇ, τοαροϊ τα άϊης δαῦδτ εἰ 
Ραγνυϊιαϊς ἀϊἤεττε ἀϊοππί. πάτα οὐτα ἀπαῃφαοάφας ααυδηιϊιδιε 
ἀεβηιϊαπ, αἰΐψαα γαϊϊο παἰπαΐγτπι ἱπίετ 1ρ888 τπαρηἰ τ ἀϊπ 68 ετὶξι φθδγὸ 
δΟΓΌΣα 486 μᾶῃο ταϊϊοπεπι μαρδηῖ, απ ὰ δὄγομν, αἰϊπα ἱρτίεια, δ᾽ ]ού 
τοττάτα, αἰϊθὰ δααδσα 6886 πθοθῦδα εδὲ, ρσορίεγο αιοὰ ἴῃ υπδιογίθω 
ταῖϊοπϑϑ ταϊβογασι ἰμϑαμξ. 4πὶ γἜγῸ ἰζηθηι δ]απιθπίητα ἴρϑυπι φοΡ- 
Ροπαπῖ, μος φυϊάετῃ ενδάπῃξ, α]ἴα υεγο ᾿ρ818 δοοϊεγα δρϑυγάδ πϑ- 
(6886 δδῖ. ηπίάαδπι δηΐπι ἰρϑοττιπι ἰρτὶ Ἀφογατι δάἀϊπηρυμβὲ, τ ἰδ αὶ" 
ῬΥτασαΐά πα ἑδοϊαηΐ. χαοτοτα ἐβέπος δισωρ οι ἀϊσαπὲ, Ργγδκαίάεα 
αυϊάετα ἀϊοεπίε ἰά εὰε χαρά τηαχίπια βρτιγάγυσα ἱποϊάοτε ροῖεες, 
ἰξίοτα δαΐθτι σογρογθτη; 4αϊάδτο ῥοαὶ 8 οογρογα χαϊάστη ταὶ 
υεγβᾶ ἐχ 60 δοιηρορίϊα θε86 χῃοὰ 65 Οπιπὶπο τηαχίτηε 50 ΡῈ] ατα Ρᾶτ- 
ἄυπι, 8δο 1489 γεγο βριγαβ ἐχ ργγδιῃὶ αὶ θῃ8 οοπδῖαγε ἀϊοεδῖθδ. χαστε 
οὔτ οοτρογαια φυϊάσιι ᾿ρτιῖ8 815 δ ΕΠ δδίπησηι, Αρυγαγατα Ὑ6ΓῸ ργ- 
ΤΆΙΩΪ5 ἸΩΆΧΙΣΙΘ ΡΔΓΥΔΓΠΙΩ δὲς ᾿ἀρέμονα αἴᾳας ῥυΐηια, ρυπιδαῦς βκοτὰ 
Ρτίπιὶ δἱξ σογροσῖς, ἰρηὶβ ργοΐδοϊο ργγαταῖβ δῖ, ααϊάατα ἀε ζυγὸ 
φυϊάετα Π18}] ἀἰουμῃξ, ΤΥ ὐ ΑΛ ΔΆΝΙΣ δαΐοτη ρᾶΓΠ ΠΩ βοΐασα οἰδταευ- 
ἄπτη Ἰρδῆτα ἑδοίπηξ. ἀεὶπαςε εχ μος οοπηροϑΠοηδπι δα Ρεσἴα σεῖς 
βοῖ ἀϊουπὶ Ρετίπά 8 τὶ δυτὶ ἀγθῆδς ΘΟ Πδπίωγ. αἰτίδαῃ δαΐετα δος 
ἀμ Βο] 16 δοοιάππι, πᾶπὶ 81 ργίπηατη σογρὰδ ἱπαϊνιἀπατι ἑαςΐαπε, [Ἰὰς 
τἈὈοοἰπαιίίοῃθϑ 4π88 δῃῖοα ἠἰϊχίπιυ δὰ μδῃς δαῃάδιπ πιαϊεγίαχα, αἱ 



Ῥαϊεῖ, τεάίβαοι. ῥγαείδγεα εἰ πδίγαι ξεν ἐσυιξθτνρδγὶ υοΐϊσηι, μος 
ἀϊεείε ποηθεαπε, πᾶπι δὶ οἴβῆε ᾿οΓΡῸ δὰ σογρὺ8 ἀυδπΈϊαϊα οοτη- 
ῬΑγαθῖϊς δδὶ, πιορτϊετιἀϊπει δοΐεπι δια! ἐπ ἀΐπαπι ἐπ ευπὲ ταϊΐοῃ εἰ 
δα απ ραγίίυμα ἰητεῦ 86 δἱ εἰ εσβεπίογομα, υεἰαὶ ἀπίνετθε δαθᾶς 
δὴ δδὅτεια υπίνειϑυπι, εἰ Εἰ επιθι! δὰ εἰ δθπίσαι, οἱ ἴῃ σεἰοτὶβ εοάδσα 

90 Ἰωοᾶο, εἰ δὲγ τδδίογ ροὶ δᾷθδ, εἰ οἴωπίῃο 1 χιοά δ ἘΠ οῖτιπι εδὶ 
Ρϑνιίαπι, δο φυοά δεῖ ετοδϑίοττπν, ρϑέεϊ εἰ δἰ οπιδηξωπι Δ4Ό8Θ0 ταὶ πῸ8 
ἄυδια δᾶγίιβ 6886. δἱ ἰβ:τΓ υραρηϊτο 0 ταΐποῦ ἰπεβὶ πραϊοτγὶ, εἰδιαθηζοπι 

ὁ δόγὶ» ἀϊν διε Ἄγῖς, εἰ ἰρπς ἰἰάεπι ἰρϑῖα8 οἴ ΘΟΓΏπι ΟἸμΪπΟῸ 4886 
δΌΒΌΪ οταπι ρατγιϊαπι δαηξ. εἰπ ἀν ἰδι 1} ς ἔδοϊππὲ ἴὶ 4 ἴσπὶ βρτιγᾶγα 
πιθυθπηξ, ἐνεηϊεὶ ρατίεπι ἰξτὶδ ἱβτεσα ΠῸΠ 6556; ργορίογεα φυοά ργ- 
τατοὶϑ ΠΟῺ 6ὃχ ργγαιηἀῖθυς οοποῖδί. δἰ ἐἴθπὶ ΠῸπ οταπ δ οογραϑ αἷε- 
τοεηΐαιτα 6886, δῃΐ δχ Εἰ απ ει 5 ςομδίᾶγα. βᾶγβ Ἔϑίτη ἰρτιὶς πες ἱψτιΐ 
οδὲ 66 δἰϊιὰ δ] ενβθιϊαμα Ὁ]] απ. 115 τὸ 4ἱ πυλρτιπάϊπο ἀεβηϊαπηϊ, 
Ρτίαβ φυϊὰ δἰεπιεπῖο δἰθιπεπίμπι 6886, αἴχι μοο ἰπ ἱπβυϊ πὶ ἈΡΊγα, 
δἰ οἵαπθ οογρὴδ ἀἰνι δι Ρ}} 6 6ϑὲ, εἰ φιοά ραγνᾶγατα ταλρὶδ ραγίϊυπα δὲ 

10 εἰετωεηίυση. ργδεῖεγο εἰ ᾿ἰ5 ἃςοιαϊι ἰάδτα δά μος ἱβῴοτα 6856 ἀϊξεγε, 
δὲ αἰϊπὰ δὄνεπι εἴ δαπᾶπι Γγβῃ8 ἃς ἴειτῶτη, σομασπθης δυΐδτω ρθ6- 
οδίητ Ὀθϊγεγεὶϑ οϑὶ υὶ δ του ϊτοτη ππαπὶ δι ρροδπηξ, ὑπατὶ πδίωγα- 
ἄδγα δοΐατα οπιπίιιπιηα δαπάοπι ίδοετε πιοΐπιη. οἴῃ α πᾶη4ῃε πδῖυ- 
τῶῖε οογρὰν ρτίποιρίυπν πάθΈγο πιοῖτϑ υἱάδιηῃ 8. δὶ ἐρί τα οἵη πὶ οοΥ- 
Ροτα ὑπῦπι αυΐά δυπὲ, ὑῃ05 οτηαίυπι πιοῖτι οτὶξ. εἰ πος 6 ταδρὶϑ 
ἀυοάφῃε ν»βονετὶ ἤδοθδ86 δϑῖ, 4Π0 τϑδίθ8 βὲ, 4φῃεπιδάπποάητα εἰ ἱξτιΐα 
πο τϑαῖοσ ἅϊ, εὸ δὰ ἰαϊίουθ οἰ δγὶπϑ Γεγέτσ. δος ϊξ δαξεμι τπα τα 
ἀεοτοιι σεἰοτίᾳς [εττὶ. χθδγο δἱ ρτορίεγ δος, εἴ ἱπεῆρεγ οὔπὶ ἀ6- 

30 Βαϊίαμα οἱἕ ρυΐῃα παίωγαί δ ρίησεβ 6886 χποῖῃδ, ραΐοῖ ὑβητη δἰ δπιδη- 
ἴωτι 6586 Ποῦ Ρο886. ουτα δῃΐετι πδαὰ6 ἰηβηϊία ϑἰπὶ ἤδχας ἀηῦχα 811 
εἰειαδοϊοια, ρίυτα 6856 αἰψυα ἅπίϊα 96 Ὠδοθϑ88 6ϑῖ. 

(ορείἀογαπ νιν εδὶ δυΐαπι ργτηο υἱγοτα βετηρίἰεγοᾶ δἷοὶ 
δ βεπογεβίοσ εἴ ΘΟ ΠΠΛΡΑΙ ΏΓ; 400 ἀεπιοπδίγαϊο, εἰ φυοῖ εἴ φαα]ῖα 
δίηξ μδίεθιι. δεχνρίξριτια ἀξίξωγ 6586 ἱπροϑϑῖθιὶς δεῖ. εἰ ἱρπὸτι δαΐτα 
εἰ δαιιᾶπι εἰ ὑπυιφασάσας εἰπρ] εἴα πα σογρογοῖ ἀΐβϑοῖ νι υἱάδσωι 5; 
“αΑἰοοοϊαιοπεηι τόγὸ δυῖ τ βμἰϊδτο εϑ8ὲ δαξ δῶτε πες 6886 6δὲ. δἰ ἰξ Ὁ 
ἱπβπῖια οοΣ, εἴ αἀἰσδοἰιηοπὶ» ἔδρα ἱμβηῖ μετα οτὶξ δὲ ἰδ 8 Τυγδαϑ 

30 οφενροδιἰοηἷθ. ὑπααμδοαπθ. εοΐπε ραγίϊαι πὶ ἃἰΐο ἴεπιροτς ἀϊ5801- 
αἴθ παν «οἸρουίίασ, παῦε βεὲ οἱ οχῖτω ἰετηρτι ἱππηϊϊατα ἴοα- 
Ῥὰε εἰϊ αἰϊαὰ ἱπβαίμω, χααρἀδαπιάει εἰ οοπηρ οἰ οπὶβ ἔεπηρη8 δα 
Ἰαὐδιηϊλυσα, εἰ ῥσῖυ9 μος ἠϊδοοϊ αἰϊοπία τεσηραβ, πὶ Ἔχίσα ἱπβυϊϊοτα οἰϊ 

305 Ἰοβοϊζιπι; ποι φαί οπι ἱπιροδϑ: 1} 6 688, δ διδθὶξ αἰϊςαθὶ ἀϊδβο]αῖο, 
δοὶ ἰά ξοΣρῃϑ9 'π. 4:0 ἀἰδδοϊυιο. δῖ θῖὲ ἰηάἰν μά αοτν ογὶϊ, δαξ ἀἰ τὶ θ1}6 
ἀν δγῖ, πρη ἑαγηθ ὑπαφθλτα ἀἰνϊἀοῖμτ, υἱ Ετηρεάοοϊε9 γε ]]ὲ τὶ- 
'ἠρφατ, μνάϊτιήπαμα ἰρίίας ποι εὐῖς ῥτγορίος ταϊϊοηθδ δηΐῖθα ἀϊοίδι. δ 
Ὡς ἀινὶλιϑίς φαϊάειι ογῖξ, πναυαπι δυΐθτα ἀἰϑδο  τδϊωτ: τοὶπὰς δ οἰπὶ 
πφερθα (δοὶ]ῳ 9 αυαψε πιδίαϑ ΦοΓγΏτηρὶ ροίοϑι. δὲ ἱρι[Γ δὲ παῖ μὰς 
οογγυρίτοπ οοσγατορί ες, πῈ ἐὰ τηϊθονγα ἀἰκϑοϊνδίαγ, σογρὰ9 τϊπαϑ ἰὰ 
Ῥαὶν, πνᾶρὶδι Ορμδοηἰδμθοτα δδῖ τδίϊοηὶ. ἱξειω δηΐοτι ἀυοθος πιοάϊ 

10 φοττωτορὶ υἱάβιηπο: ὕλη οἱ ἃ σοῃΕγδγιο ΘΟΥτττ ρ [0 7, οὔτα Ἔχδεϊηραὶ- 
ἴων, ΘΓ ἴρδβε ἃ 86 Ἰδδγοθβοθῦϑ. ἤος δαϊδτη ραἰϊτὩγ πιΐποῦ ἃ τοιΐοτγε, οἱ 
ο ςοἰογία 410 ταῖθοτ δι. 4ηᾶγε ξοσρογυτα οἰειβεαΐα ςοσγ ρ Ι Πα 
εἰ ξοπογαθ Πα ο496 πεοδ886 δοὲ οὔτη Δυϊοῖἢ ροπόγαθιΐα 5ἰηὶ, δῖ δχ 
ἡθΒΟΌΣΡΟΓΘΟ ἃνὶ 6 ΘΟΓΡΟΓΘΟ ἰρϑοτιτι βεπδγαὶϊο οτίτ; δὲ δ Ἔχ ςόγρογε, 
δαὶ 6Χ Α]}Ὸ δυὶ εχ 865 τἱςἰϑϑῖπα ἱρβογύτη βοπγωίίο διῖξ. ἰδ ἰξίωων αὶ 
ἴρδα ἀϊοῖὶ οχ ἱμποοόπροτγθο ροβογδιΐ,. υδοθοτω [δοῖξ. πᾶπὶ ΟΤηπο χυοά 
τ ἴῃ “δίίαυο δι: οἱ ἰὰ ἰῷ 40 εϑὶ ρεπεγαδαὶίο, δὺῖ ἱποουροσγθτη εγὶϊ 

δυὶ Βαροὶμε οογρη5, οἵ δὶ Βαβθθὶς σογρηθ, ἀπ ογρόγα δίιπηὶ ἰπ 
40 φοάδτη ετυπὶ, ἰὰ ἰηφυδπὶ φυοά Άι, εἰ ἰὰ φαοή ΡτΓδδοθάϊι. δἰῃ ἱπεοτ- 

Ῥοτδῦμα ἐγιῖ, νϑουιη 6486 ἀοβηϊίατα πϑοαῦδα αϑὲ: μος δυϊεοτη ἱπρο5- 
δἰθ116 6886 ἀπίεα ἀδιποποιγανίπιιϑ. δίηπὶ Ὧ6 δχ σοΥΡοῦα φυϊάεπι 
ποάδμῃι εἰεπιεπία βετὶ ροφδαπε: δυδηϊοὶ δηΐπν δἰϊπ ςουραδ δἰδιπθη- 

ἴι5 ῥτία 6586: δῖσιια ᾿ος, οἷ ροπάαϑ δυξ Ἰονίξαϊετα μαβεῖ, ππῦτη φυίά 
εὐ εἰεπιδπίογιιμι. δὶ ποϊίυπι Βαρεὶ τποπιδπίμιη, ἱπηπαοϑῖϊθ ὡς τπὰ- 
τθεπνδιϊσαμη δεῖ; οἱ 1818. διιΐθπν δαὶ, ἰπ ἴοοο πῶῆ δτὶξ. πὸ δπίμπ ἴῃ 
ἰοοο φυϊοδοιῖ, 'ὰ οὩπὶ εἴ τηουατὶ ροΐοδι. εἰ 5ἱ νἱ φυϊάδπι, ργαεῖοθν 
αίηγαια; Φ1Π ὙΟΤῸ Ποῦ Υἱ, ϑεουη πηι παϊιγαῶτπη. δὶ ἰεῖταν τῷ ἰοοο 
Ἰρ Αἰϊοα μὲ δεῖς, δἰ οι δηϊογυτη φυϊρρίαπι ετῖς: δα υεγοὸ ποῖ δτὶϊξ 

30 ἴῃ οςο, πὲΒ}] εχ ἴρδο δγὶξ, 1ὰ επίιπ φῃοά Ἀξ, οἱ 1Ιά οχ 40ο Κι, κἰπιμὶ 
886 πέρφεϑϑε ἐσὲ. οὔτ ϑυΐθῦι ΠΟ406 ὁχ Ἰθοογροόγεο ὩΘ4Ὲ8 εχ Ἀ]10 
ἔρτροτγε βεγὶ ροϑδίηϊ, εχ 8680 τπαῖπο βοτγὶ γϑοϊδὲ. 

ΡῈ ΟΛΕΙῸ 111. ᾿ 161 
Ἴς Ἀυγθυ8 ᾿ρξογ οοποιἀοσγαπ στα εξ σαίΐετιατη εἰϊ τουΐυδε ρ6η6- 

ταιϊοπὶς ἰρβοτατι τποάπ9, αἴταπι αἱ Ετπηρεάοο]ες ἠϊεῖς ἴσας Ώοῖπο- 
οὐιΐαϑ, δῃ αἱ ἱ φαὶ ἴῃ ρ΄απα ἠἰδδοϊνπηῖ, ἀπ αἰτι5 φυϊμρίαπι δῖ ρυδεῖεσ ὃ 
Βοος τηοάπ9. Ἐπιρεάοο]επι ἱρίτογ εἰ ἢ οπιοοτίϊυτη ρταείογὶὶ ποπ ξεπα- 
ταϊϊοποπι 86 τππϊυᾶπι, 864 ἀρρατεπίοτῃ ἴδςετε ροπογβίίοπεοπι. ἰποδθ6 
επὶπη 4πδεηπε ἃς ϑϑβτεξαιὶ ἀϊςιπί, 4παϑὶ 6 Ὑ886 δἱϊ 'ρ8ᾶ βεῃθγαῖίο, 
δεὰ ποη ε τιδίεγια συβάδτι, πεφὰς βεπαυαιὶ ΡῈΓ πυϊαϊίοποι. ἀοίτιἀ δ 
εὔδπι δἱ ἴιος πιόήο εἷξ βεπεύδιϊο, πὸπ πηὶπ8 δὰ ιιδὲ δυδηίαπὶ ἐπηξ 
Δρϑαγάδ. δαάδτιν δμΐπ Ἰπαρτϊτιάο 51 ἀσπβείμγ, ργαυῖοτ βογὶ πο υἱἷ- 
ἀεῖητ. δὲ πος ἤϊοδπὶ τ 4: δαυϑτν ἵπ6 556 'π δᾶγε οἱ ἱπήα βερτεβαγὶ 
ἀϊοππὶ, πδοθ886 δὲ: οὰπι οπὶπιὶ δῆ δχ δὖγε δϑὶ ογία, ργανῖογ δέ. 10 
περοῥις ξοτγροσθπι πηϊϑίογιπι αἰ έθστιπὶ 8ε ραγαϊαγη ποῚ περθ686 δεῖ 
ΟΟΥ δοταρεΥ ΟΟΟΠΡΆΓΕ τπρίογθηι. δὲ στη ΟΥΌΓ δὸτ δχ ἃηπᾶ, πιᾶ- 
ἰογεῖα δὲγ οοςιραὶ ἰοουπι: αποά δπὶπι δα ΡΠ] ἰογοπι εδὲ ραγάαπι, ἰὰ 
τοδίογειν οοζυραὲ ἰοουτι. ρμαϊοὶ δαΐειπ μος δἱ ἐπ ρβὰ τηϊργαϊϊοπα. 
ενὐαρογαπῖε δπίβ Βιυπηϊάο δρί για 486 ἰπγροπῖα, δα ν888 4086 τπο] 68 
Ἄοοπεϊπεπὶ, ΟΡ δυβυδβίϊαπι γυριρὶ νἱἀθπίαγ, φπᾶγε δἱ υδου πὶ οτοπῖπο 
ποῦ 6ϑῖ, πεὸ Ἔχέθηξυπίαν σογρογα, αἱ ἐΐ φυΐ δος ἀϊουπὶ ἱπααϊυπῖ, 
ἰρδυτα ἱπιροδεῖθηθ ραΐεξ. εἶπ υδοιπτη εδὲ εἰ Ἔχίθπβίο, νδοαὶ μος 
Ροότγτγο τδίϊοιιβ, ἰὰ (᾿Ἰπυδτη) φυοῦ φεραγαϊωγ, πιαΐογθιι δοῖηρ ογ ἰοσῦτα 
ΠΣ ἼΣ0) ὀξζβρατς, βοπεγδιοποῖη εἴα τηυϊυᾶτῃ ἀοῆσοτγο ἰάπάοαι 40 
Πδοδθ86 εϑὶ, εἰ πηϊΐα ἴῃ ταδρηϊπἀϊης ἱπβπίϊα ἤπιρα πὸπ ἱπδίπι. οΌσα 
δὩΐπιὶ εχ ἴεγγὰ δὶ δήῃδ, εχ ἴδγτὰ δ]ϊαυϊὴ δυζεγιισ, δὶ ξεπογαιϊο εδὲ 
δεβτοραῖίο; οἵ βδιτιπ οὔτη 6 γοἰ χη δίπηι τποάο οτιαρ ἅσαᾶ. δἱ 
ἀρίίυτ Βος δαιιροῦ ογὶξ, δυδπίεϊ ἱπ σογροόγα Βηϊο ἴπ6856 ἱπβι 8. οὐπα 
δυΐεπι Πος ἐπιροϑϑι 116 δἰἔ, ΠΟῺ 96ΊΠ ΡῈ 6Χ 8686 πιυἴθ ΚΌ ΠΕΓΡ απ τυτ. 
ἀϊεϊαπι 6δὶ ἱξίταν δἰετπεπογυν τρται οὩ 6 τὴ ἰπ 8656 τπαΐϊπδπι 8εβτὸ- 
ξαϊϊοποσα ΟῚ 6856. τοϑϊδὶ δυΐθτη ἰρ88ἃ του δι ΟΠ Οτα δι Θῃ ΠΊΪΑ ἰπ 5686 
πιμΐθο ρεπετδτί. δἴφυε μος ἀυρ]!ειίοτ: δυῖ οπΐμι ἰγαυδῆφυγαϊίοπε, υἱ 
ἐχ δδάθϑτῃ σεσγα ἢ] δὶ ἴδβδεσγανα, δαὶ ἀϊϑϑο]υϊίοης ἰα ρἴδια, υἱ φυϊάδτη 20 
δἰυηῖ, δὲ οἱ ᾿γαπδῆριγαϊΐοπε ροπογδηῖον, δὲ αἱ ἰρδὰ σογρογὰ πεοθαϑἃ- 
το ἱπάϊνι θα 6586 ἀϊςαπῖαγ. 81 δηλ ἀἰν δι 1] 16 οἰπῖ,  ἰρτιὶϑ ρδγϑ ἱρηΐϑ 
ποῦ οὐδ, πες ἴεγγδθ ρᾶγϑ ἰεγτγα, ριορίθγθα ιιοά ὑγτατηϊἀἷδ μα γ8 
ΡΥΓϑιαΐβ ΠΟῚ δϑὲ παι ἰεθϑεγαθ ἰθέϑεγα. δὶπ ἀϊυβδοϊυϊίοης ρἰδπογυπι, 306 
Ῥτίπιο φυϊάοτῃ ἀΡρδυγάωπι 6δϑὲ ποὰ οἵπῃΐα εχ 8686 τῃμῖῃο βοΠΟΙΩΓΘ. 
4ποὰ αυΐάοπι 'ρ805 ἀΐξεσε πϑο}β88ὲ δὶ; αἴσας ἀΐοτιπε, πδαῖις δηΐμι 
ἐϑῃϑεπίαπευτῃ εϑὶ γῖοτὶ ππϑαπ ραγίομ Ἔχρογίεση 6886 τηϊβνδιοηῖδ, 
πεῆτα Ρ6Υ 56 δύσῃ υἱἀθῖατ, 56 ἀ οὐμῃΐα ἴΏ 8686 πηοϊαγὶ υἱκϊσπίπγ νοΐ... 
διοοίἀπι δπΐοπι δο8 ἀς ἰἰ5 δε ἀρραγεηῖ, ἀϊςεπῖεβ ποη ςοηϑοηάπεα 
9 ἀΐςξεγθ 488 ἀρραγεπῖ. Βαϊ πέδη οὁδῦδα δοὲ πο ὅοπε ρτίμηα 
Ῥτίποϊρία σἄρετε, 8β6ὰ οταπὶα δά ορίπίοπϑε ἀεβηϊϊδθ σα ιδάδτω τείΐυ- 
ςοσα ν 6116. “δεῃϑι δι ϊλτι είν ργιηεἰρία ἰοτίββϑο 568. 0116 δἰπε, ρδγ- 10 
Ρέϊυοττπι ρεγρεῖυδ, εὐ ντῆρε ἐπνῆς σοΥΤΌΡΈ Ια, δὲ οταπὶπο δὼ} 
εοάεπε οἶπὲ βέπογα 810 4πὸ δι βί θεία ςο]ϊοςϑπίηγ, οροιἰεὶ. Ἀΐ γεγο 
Ρτγορίετ βοτὰπι ἀπιόγετη ἰάειω ἕασεγε τἱἀθπίητ, φυοά ἴἱ [Δοἰιπὶ {ι 
Ροϑιτίοπες ἱπ γαιοηΐθιυι οοηδεγυδηΐῖ. οπιπθ ἐπῖτα αυοὰ ἀςοί ἰξ ἰοΐε- 
ταῆὶ υἱ Βα οηῖδα ῥγιυρίρία νοῦ, ρογίηἀθ φυδϑὶ πδὴ ἐχ Ἀἰ5 4φμδ8 εὐϑ- 
πἰυπὶ Ὠοππηλ 8, πιαχίταεαθε ἐσ πε ἀϊϊπάϊοαγε οροτίογεϊ. εδὶ δυΐοτα 
Βι εἴζεοιϊίνας φυϊάετῃ δἱοϊεπτἶδα ἱρϑυκα ορας, παῖαγα) δ δυΐοτῃ ἰά 
4υοά 56πρῈγ ργορτῖθ ρεσ δοηϑιιδ ἀρραγεῖ. δος! διιῖΐθπιν 1ρ815 ἴετ- 
τᾶτη δἰ οσπθητυτη τπάχλης 6586 δοίδτηαυς ἱποοτταρ.Ὀ,] ἐπ, οἱ Ἰὰ φυοὰ 
πα] δ ] αὶ] ἐδ, ἱποουττιρη δι εβὲ ἃς εἰεπιδπίυπι. ἴεγτα δπὶπι δοῖα 40 
ἰπ ἀἰϊα ἃ σογρὰϑ ἱπάϊδβο  α Β1]18 ἐδὲ. δὲ υθσοὸ πϑᾷαθ ἴῃ ἰϊ5 φαδε ἀϊ5,0]- 
τυπίμν, ἐγϊδηρυ]ογυτι ἰαδία φπδρθωϑὶο οοπδοῦα δϑὲ ταϊοηὶ, Αὲ δυΐετη 
οἱ μος ἰῃ ταϊργαϊίοπθ, πὰ ἐπ 8656 τη ππ]ργϑηΊ, πλοῦ θν πρίν 
εχ ἱπδθυδὶῖ δας προ εἰτ ἀΐπ 6 ἐγ βηρ] δ οοπβῖαξ, ῥγαθίοσ δα ἰΐ φυὶ βαθο 
ἀϊσαῦνῖ, πο 6 οογροσε δεϊδηϊ ρεπογαϊ οπεῖη πθοθ586 δὲ. οὐ δ ηὶ 
εχ ρίἰαπῖβ. [αοσῖξ οτῖτπι, ΠΟ Ε ΤΟΓΡΟΓ εγὶϊξ οτγίῃτι. ἱπδαρ.Γ ΟῚ 
οἴππε οογρὰδ ἀἰνϑῖμ 116 δἷϊ, δά οχδοι βοὶπὶϑ δοῖ θη δ. ἀν ΘΥβθηΩῦ 
ποςα686 δα. ᾿{ΠΠ|π6 δηΐμὰ οἱ ἰρϑημι ἐπέ} ΠΡ 116 ἀἰν 51 116 δοςὶρίαηξ. 
αἱ Ἀΐ π6 δεπεῖδιϊε φυϊάοπι οταῃα ἀϊν 5101} 6566 οοποσάυπξ, ργορίετοα 
χαρά σπρροοϊτίοποπι βυδπὶ δεγνϑγε τοϊοηῖ. φαΐ πδηαιο ἤριιγαιη οὐΐ- 30 
406 ἰγϊθυιης δἰδππθπῖο εἰ μᾶς δυβρϑίφητίαθ ᾿ρϑούυπι ἀἰδιίπραπης, ἢ 
ἱπάϊν ἐφ! ]1α Γαοίαπε ἰρφα πεοθ588 6εϑὲ. ργγαπαις δαΐμ δαὶ ρ᾽]ὰ ἰΐψπο 
Ἱποάο ἀἰϊνῖδα, ποῦ ἐγαηΐὶ θὰ σαᾶς τγοϑίμ! Ὑτατηὶβ δὺὶ Ριϊᾶ. φυᾶτγδ 
δἰ ρᾶγυ ἰρπῖδ ποῦ ἱξπΐδ οδῖ, δεὰ οτῖξ φυϊὰ οἰοταεηῖο ρτῖαϑ, ργορίθσθα ὃ 
ᾳυοά οπῖπε οογρὺ5 δἰ οππεπίῃσῃ εϑὲ δαξ εχ εἰθπιεηι οομδίαῖ; δυΐ ποὰ 
οἵηπε οοτρι ἀϊτὶείδιϊς εδὶ, 

Χ 
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8. Οπιπίπο δαΐδτ δ! οἰπιρ] ἰοἰΡπι9 σογροτθις ββτταϑ ἐσ ρθετε, 
ταεῖλβ ἐκγεὐιτυγ ταϊοηΐβ. ῥτίπιο φυϊάδι φιϊΐα δοοϊάεὶ πο γερ] τὶ 
τοῖτιπι. ἴῃ ρἰαμπὶϑ δυίειω ἱγας ἤξυγαθ σοιηρίεγε ἰοσῦιη υἱάεπίοτ, {τὶ -- 
δηξυ δε χυλαταἴτπι εἰ ἐεχ δηρτιίογιτι ἤρυτα, ἱπ 80}14}5 δυΐετα ἀπδς 
δοίδε, ΡΥταπιὶ; αἴαθςε ἰεδ5ϑεγα. Ρἴαγε δυΐειι ᾿ίδος δυτπδπίυγ πεοδδ8 

δεῖ, φαῖᾶ ρίωγα [λοίιπε οεἰεπιεαῖδ. ἀείπἀς σογροτζα δἰπιρ]ιοῖα πίνει 
19 Βζαγδηι δβυϑδείρεγε ἱπ ἰοοο ςοπεέπεμι νυἱἀεπιαγ, οἱ πιαχίυπε δαυλ εξ 

δόγ. ρβδγπδηεγα ἰξίξιγ οἰ δια επὶϊ ββαγαιη ἱπιροδϑὶθι]6 6σὲ: ποθὴ Θηΐχα 
τοῖΐαπι ἰδπρετεῖ οπιηὶ δχ ραγίε ἰἀ σαοά σομπιϊποὶ ᾿ρϑθπι. αἱ οἱ ἴπ δ᾽ ἴδτα 
γεγίεϊαγ βρύγαπι, ποι αἰϊογὶα9 Ἔγιὲ ἁφαα, δὶ ἱρβὰ αἰ} ϑγερδὶ ἤρυτα. 
4υαγε ραῖεὶ ἤρυγαβ Πογοτι ἀεβηίϊδθ ποῖ δε. δε πδίιγα μος ἱρϑβιιπὶ 
πορὶ8 ἀίδιον υἱάδευτ, φυοά εἰ ςοπεεπίδηδῃπι οὐ Γαϊϊοηὶ, ὅδ οἱ 
εἴ ἴω εεἰεγίδ ἱπίογπιθ διιδιθοῖππι ἰρϑαιι 6886 οροτίεϊ (τπαχίπαα επὶπὶ 
Βοος ραοῖο ἰά φιοά οπιπία δαϑοὶρις, [οτιπδεὶ βξυγαβαας δαβοίρογο 

το ροϊεεῖ, αὐ ἰὰ Τί πιδεο εδὲ βογίρίσπι), δἰς οἰ επιθηῖα οἱ τωδιθγίωπα σοτὰ- 
Ροεϊϊογαπι δ886 ρυΐατε οροτγίδις, φαδργορίοτ εἰ πιυϊδτὶ ἴῃ δε ᾿ππΐθο 
Ῥοιϑουπί, οὔπὶ ρετ αἰΐεςίη8 ἱρδογυτ αἀἰεγεπιῖδα δοραγαπίωγ. ἱπϑΡ 
ἀαοπδῖς πιοάο βεπεγαγὶ οᾶγοὸ εἴ οδ δαΐ ασυοάν!9 ςοπιροϑίζογοπι οοτ- 
Ῥοτὰπι ροΐεβι ἢ πόα εηἰϊπ εχ δἰοπιθηῖὶ5 ἱρ8.5, φαΐδ ποι μὲ εχ ςοσι- 
Ῥοεϊἄοηε εοπππηπι, πεφιε εχ ρἰαηΐδ ΘΟ ροϑιοπδαι 80. Ρεαπίϊθιι. 
εν επΐτο εἰ επθεμῖα σοιπροδίτοπε βεπεγαπίωγ, εἰ πο δὰ 4086 εχ 
εἰεπιθπε οοησίδπϊ. αυᾶγε δἱ φυϊορίατω Ἔχαοῖο ἴδ]ε5 δεπίθηϊίαα οου- 
δἰάεταγε υοϊπεγίς, εἴ πὸπ δἷπε Ὄχδοία ἀϊϑουϑείοπε ργοθᾶγε ἃς δο- 
ἐερίαγε, βευογδίίοπεπι δχ 18 40 δε διιπὶ 608 10]]|6γὲ ργοίδοϊο υἱάερὶς 

30 δῖ σέγο δὲ δά δίξεοϊῃ οἱ ροϊεπιϊαβ δίαυε πιοῖνϑ ἤρτιγδθ ποῃ δυῦὶ 
δοροιπιποάαίδε σογρογῖρα8, ἰπ 486 τηλχίπι6 γεϑρίοἰεπίῖθα μος ρδοῖο 
Βρύταβ ἰρ589 ἀϊιγιδηεγιπῖ. υδἰαι σπτα ἰρπὶς ἰδοίϊ οἷς ποδί εἰ 
οαἰείαοίαι δο ττδῖ, φηϊάδιν σρῃβᾶδγαιν, σαϊάδτι ργγαιιϊἀεπὶ ἐρϑυπι 
ἔεοεγαπί. μαθς επὶπι ἴδε Πϊπις φοϊάεπι πιονεπίαγ, ργορίετοα χαρά 

307 υνηΐπια ἰδπριαὶ παϊπίυποαπε ΜΕΝ δυπῖ; πιᾶχίπι υ6γοὸ οδἰεἰαοϊθπὶ 
τηλχίτοεις γι, συοὰ δἰΐεγτπι τοϊαπι δηροΐι εδὲ, αἰτεγοπι δουεὶδ- 
δἰπιατα ἀπραϊαπι Παρ εῖ. ἀπαι]}5 δαΐεπι οα]οἴδοϊιπε, αἰ αἰπηξ, ἃς ἀτιηξ, 
τίπνααν ἰρίτασ αἰτίας ἀς πιοῖα ρεοσαγιπξ πδαὶ ἱδπνεῖσὶ ἀφυταγυπα 
ας ἰροι τις ταοθιΐοθ δαπὲ, πὸπ ἰᾶπυδη ἱρπὶ9 πιοῖα δος τη δὶ 68 

δυοῖ. τηοῖπ8 εηἰπὶ ἱρπίς δὰ διιρεγα πὶ δία γεοΐα: ἢδλε υϑγὸ ἕως! !θ 
ἃ υιοϊΐοπα τα ἢ ]65 διοΐ σαδε υοϊαεῖο μυπουρδίαγ. ἀοίπάε δἰ ἴεττα 
ἰάεο ἰεβϑεγα εἰ, φυὶα δα 1}18. εδὲ δίᾳυῃια τοδπεῖ, ποῦ δυΐθιη ρίνὶς 

10 δοἀ δῃὸ 'π ἰοςο πιδηεῖ, εχ δἰΐεπο υετο ἰδγίαγ, πἰδὶ ργο μι δδδῖηγ, εἰ 
ἱξηΐο εἴίαπι εἴ οείεγα δἰνη}} τά, ρδξεὶ εἰ ἰξπεπι εἰ εἰοπιοπίογαπι 
φαοάφαε ἴῃ αἰΐδθο χαίάεπι ἰοςὸ ϑρβμδγαπι δαὶ ργγαπιίάθια 6886, ἷἱπ 
ῬΓΟΡΓΙΟ γεγο οὔραπα. ργαείεγεδ 91 ἰρτῖβ Οὐ ἀηριιίο5 ςαἰοἴαςϊς ἃς ατίξ, 
ππίνεγθα δἰεπιεηΐα οαἰ εἴδοίςης, δίίυἀ ἴδπιθπ δἰΐο ἰογοϊη ταδρὶδ: απὶ- 
ὙοΥΘ8 ἘΠΠῚ ΔηβοΪοο μδΡοης, αἰ ἰά φυοά ἀποάεοίπι δεάϊαπι εδὲ. [)6- 
ΤΑΟΟΓΝῚ γεγο δευξεπεῖδ Φρἤδεγα εἰΐαπι αγὶϊ, χυὶδ φυϊάαπι ἀηρυίιι εοῖ. 
ἄπαγε πιδίογε ἀϊξἝετγεηι ταϊπογεαθς στδάυ. μος δυῖοπι δίβατη 6286 

40 ραῖεϊ. δἰπιὶ δυίεπι δοοίἀειϊ εἴ ππλι μοτιδιϊςα σόγροόγα Ἵαἰοίβεογε 
ἀτόγεσας (δὲ {|| πδπάτα δπρτ]ο μαρεπηῖ, οἱ ἰπ ἱρϑὶβ ἰπαϊνίάπα οἱ 
ἐβθκεῖδε εἴ ουΡὶ εἴ ργτγαπιϊάθδ ἰᾳϑαπί), ργαβϑεγίπη δἱ δίης ἱπάϊνϊ- 
δ τοξβηίϊτυάϊπες, αἷἱ ἀΐοππε. παπὶ δἱ 118 φυϊάεπι ἀγαπε, 116 σατο 

ποῦ πγαηΐ, αἰ ἐογοπτῖα εδὲ ἀϊοεπάδ, 96 ποι εἷς 5ἰπιρ ἰοἰτοτ ἀϊοδα- 
ἄππι 65ὲ, οἱ ἀϊςαπι. ῥγαθίεγεδ δἱ ἰά φαοά αὐἰταγ ἱρπίτατ, εἰ ἱξπὶδ 
Διὶ ϑρἤδεγα δπὶ ρΥγατη!8 δϑῖ, δὰ πδὸ “ΟΠ ΡΟΓαΠΙΌΓ ργγαπιίάθπι βογὶ 
δΔηΐ ϑρἤδεγδηι πϑοαδθε δϑῖ. ἱποίάδγε ἰρίταγ δἴηπς ἀϊνίάογς οἷς δεοὶ- 
ἀεῃβ ρεῖ γαϊίοπεπι ἤξιγαε; ρμγγαπιίάδιη γεγο πεοθϑϑαγῖο ργγαπιίἀ δ 
ἕδοεγε υεἰ φρηδεγαπι ΘρΆβϑεγαθ, ἃ πιθῖϊθ ρεηΐτυϑ ερτοάϊιαγ γδιϊοηΐο, 

30 οἰπ]εαας εδὲ δῖαπε δἱ απίϑρίαπι κἰδάϊαπι ἰπ ρἰδάϊος ἰά φηοά ἀϊνίάϊε 
ἀἰϊνίάετε οεπδοδῖ, δαὶ δεγγαπι ἴῃ βεγγαϑ, ῥγδείεγε. δὰ ἀἰνίἀθπάυτ 
δοἴαπι ἱρπί ἤφαγαπι γεάδετα γίάἀϊου!ιπι 6886 υἱάείαγ, ἐρπίβ δπίπι οοη- 
ἔτοραγε πιᾶρὶς Ἀπεβαιθ ἴπ ὑπιπὶ γεάίρογα 4πδτη δοργαρῶγε υἱάείαγ. 

» εερτεβαὶ επὶπι δὰ 4:86 ποη εἰπιϑάδπι ξεπογὶβ δαπῖ, σοηργοραῖ δϊεπι 
Ἔα 4υδς δι} εοάοπι ρβεῖιεγε ςοἰ]οςαπίαγ. εἴ σοηρτοραῖίο φυΐάεπι ῥοῦ 
46 δεῖ (ἢπεε πᾶπιχὰς ἰπ ππαπι σορογα αι ὨπΙγα ἰρτιῖα ᾿ρδίπα 681), 
δεξτεξαῖο Ὑεγο ρὲγ δροίάθη9. οοπργεβαπα επὶπι ἰ4 φυοά 50} εοάεπι 
δοξ ξεπεῦε, ἰὰ χφαοὰ εαἰϊεπππι εϑὶ Ἔχεὶριι. φύαγα δὺῖ δά πίγυμαθα 
δυῖ Ροϊπ5 δὰ ςοπργρραπάτππι ἤβάγαπι ἰρηὶ γελάθτγε οροτίεμαϊ. ἱπεη- 
ΡὲΓ οὔπὶ οδἰϊάτππι ἐμρίἀαιη πε ροϊεπιῖα σἰπὶ σοπιγαγία, γοάάοτε [γὶ- 
Εἰὰο βραγαπι αἰϊψπαπι ᾿προδϑίθιϊε 6δῖ, ργορίεγοα συοά γεάάεγε φηί- 
ἄεπι οοπιγαγίαπι ἢραγαπι οροτιεῖ, πἰ 1] αὐ ΐδτα οοπίγαγίπτα δὲ βραγαε. 

ΡῈ ΟΑΛΕΙΟ Π1ΠΠ|. ΤΥ͂. 

φαλττοριες εἰ οτησιεϑ᾽ οχαϊξαπε μος: δὲ ἴλπιοα δϑὲ οσαπία ββογιθ οὶ (ὁ 
πἰ μι ἀεβηῖνε οροτέει δι. πόπηθ!!δ δαΐεπι ἀε ροϊεπδα Ἰροῖια ἀϊςετε 
σοπαιὶ δἰθὶ ἰρϑὶ5 συπέγαγία ἀΐοιηι, ἔτγιβίφασπι δι [ἃ ἰδαυίπις ε89ε 
4υοὰ ταυρπδγατα ραγίϊαμς δὶ, ργορίόγοα σχυοὰ ργερεῖς εἕ μετ ππεδέω 
8ΟῸΒ ἐγαπδς, ραῖες ἰρβι τὰν οἵ οδἰι ἀνα ἰά 6696 αυοι γαπεὶξ: 816 δειξε 
Ἰὰ ετἶξ φαοὰ ραγξαπι δαβεϊϊαπη εοὶ, φααγα ἣ Ὡξ ραγνυϊίδια τηδζια- 
ἀϊπεᾳᾶε {τί ξιάσπ ἀϊίξεται ςα] ἀαπιχις, ςεἀ ποὺ ἄρυτῖβ. ῥγασίοσεα οὶ 
ῬγΓδιηϊάθ5 δἰηὶ ἰπδεαυδὶθα, πιᾶζῆδθ ΠῸΒ ἱβπὶδ ὁγασῖ, πδηιε ἤξυτα 
εξ ἀτερὰϊ ςαῦδ8, δοὰ δοπίγαγιυπι. ποὺ ἀἰξίεγγο ἐρίιπιτ εἰεπιεη 
Βρυτῖο, εχ ἰἰ8 χαδε ἀἰχίπιμϑ ραϊοϊξ. Ἄἐπαν δοξαπι ργορτίϊθδάσθδς αἰ. Ὁ 
τοηϊαθ σογρογατα ρῈγ δίϊδοϊυδ οἰπὶ εἴ ορεγδίίοπο δίαπ μοίϊομεδ 
(ουΐμϑ4αε δπὲπι σογρουίβ παιΌγα] δ ορεγὰ δίζεςιδ ροϊεπίξαφχας ἀἰεὶ- 
Τρ 8 6886}, Ὀαίμνατα ἀς 5 εδὲ ἀἰσεπάυπι, οἱ ροδὶ ποστμπ ςουμξεπερί2- 
ομεια ςυΐυδαας ἀἰξετεηι 46 δά ἀπιιπαφπούφας θδπηδιιαξ. 

. ΙΥ. 
Βε ξτανυΐ δυΐειβ δἴφιες ἰευΐ, φαϊὰ οἱἷξ πἰγθπισας εἴ φαδεβαπ ἃ 

βδίυγα ἰρϑογτπε, ςοπδιἀογοιδο οροτίεοϊ, οἱ ργορῖοι 4φυᾶπι ολπιῖα 
Βα: ροϊειιἶα5 Βαθεδοῖ βδῥοηναῖς σοὰ δῆτ ἀδ ἱρεὶ9 δοοουδιαούειε 9 
εδὶ δεγτιποπὶθη8 ἀδ τηοῖὰ. ξγδυθ δεηΐτ οἱ ἰευ ὃχ 6ὸ ἀἰεπαπε, 4 
αἰϊψαο πιοάὰο παιαγα τεσ ππουετί ροῖθοῖ : ορεγαοηίθη δαΐεπα ἱριο- 
ταπι βοπιΐπα ροϑιϊα ποῦ δαπῖ, πἰϑὶ ααϊδρίαπι ραϊεῖ ἰα]ς ἜἼϑὲ ἰρεκαὶ 
τὰοπιοπίυιη. Πα Ὑ6ΓῸ πδίωγδ ἰδ ἐγαοίδεο οὶ ἀς βιοῖι, μδδς δῖε Χ 
πνοῖπ5 φυδοὶ ἰοσαεοϊα ἀπδοάαμι ἰὰ 66 ἰρ5818 ΒαΡΒ επί, ἰάδεο παϊν εγεὶ 4αὶ- 
ἄετι ροϊεπεῖϊε ἱρδογιτω υἱπηΐαγ, ποπ ἴδιαι πἰδὶ δος ἀεβαείτνετε. 
Υἱδὶς ἰκίτυγ Βἶϑος ρείπιθπι ηαδς Ὁ αἰ ἀἴοια φαπί, αἰαῖ εἴδεα ἀβ- 
δι δθοηΡα8 χαδε δὰ ἤδῆς οοποί ται ομοπη διαὶ ποοθιδαγίδς, ἰὰ ὧε- 
ἱπάς ἀΐσαπιιβ φυοὰ πορβὶς ἀε ἱροὶϑ υἱάδξαν. ξτανία ἰευϊδφας ΒΗ 
δἰ τ ρ ἰοϊτοτ ραγῆπι δὰ δἰϊαὰ ἀϊσαπίαγ, δοσαπὶ οπίτα σαδε ροπ ἀπ μὰ- 
Βεπξ, αἰϊπά ἰενίῃδ δία ργανίυδ ἀϊοὶ πιαδ 666, αἱ δε ὅγαυῖαδ αἀἰοΐμτας κα 
εἰξοο. ἀε 115 ᾿ξϊ τοῦτ αυᾶς δρδοϊαῖο ἀϊοπηῖον, πὶ δι} ἃ υειςγρα9 ἐΐσιεα 
εεἰ, δεὰ ἀε ἰϊ5 φιδε δὰ αἰϊπὰ ἀϊσαπίατ. πο επΐπι ἀΐσπηι τὶ δἰ: ἰρεααι 
ἰενε, δεὰ αυϊά δ[1 ἱρδῦτω χτανυΐῃβ, οἱ φαιὰ ἴρϑωσα ἰουΐαϑ ἴπ ἐϊθ χαδε 
ταν Βμαρεπὶ. ἰά δυΐοτω φῃοὰ ἀϊοίπνια, πιαρὶ» ἀἰϊα οτάπτι Βος ρμδοὶ 
εἴ. φαυδεάαπι εηἰπι ἃ πιεάϊο δεπῖρεν, φυδεάδιι δά πιεάίτιαν ϑεδερεῦ 

δρῖδ διηὶ (εἰτὶ. Βόγααι δυΐει ἰὰ 4υνίϑαι χυοά ἃ τοεὐΐο ἔεγδας, ῥατ- 
δαπῃ, ἰά δυῖοπι ᾳποά δὰ πιεάϊατα ἐδγίαν, ἀβογδθπι ἀϊοῖπιν ἔεττὶ, δὸ- 
τὐγάτπι ἐδ εηἰπὶ ἰπ οδοῖο Ὧοπ ἐχἰ διίτιδτε δἰϊχυϊὰ δαρσα αἰ:χαιὰ ἰὅ- 
ἦτ ε586, φυεπιδάτηοάιπι φυΐάδτα σεπϑεηξ. βοπὶ οπὶπι εε8εὲ αἰϊπὰ μα- 
Ρέτγατα δἰιυά ᾿πΐεγαμι ἀϊοπηξ, οἱ οσαπὶ εχ ρδτὶο δἰπαϊϊο εὐ, εἰ πβὰϊ- 0 
4ις χυΐίδφυς γγαάϊεμε δάἀνει 8 ἴρεα εἱρὶ ρεάϊδυς ἐπ. ποδ διοίειβ 
Ἰρϑασα ππϑιυεγοὶ ἘΧΙΓΕΙΒΉΝ ΦΌρΓΑ αἰοίπυα, αποὰ φαϊέειι εἰ ροείἄοαε 
δδὶ δΌρτα εἰ 'ρδᾶ παίαγα ῥγίμμησῃ. οὐσι. Δυδοτη ἐ86}} δἰ ἀπῖτε- 
ἸΔΌτα εἴ πιεαϊατη διῖ, ραϊοεῖ οἱ δῦργα 6886 ἃς ἰπίτα, φπεολάπο θα πὸ 
εἴ τη ἱτἰ ἀϊοιπε,. υογαπι ποπ 5415. ᾿ναΐας δαΐομι οδαβα εοὶ, ςδεῖτστα 
ἴρθ09. ποι οἵπηὶ δχ ραγῖα δίπαῖα 686, δεὰ ππαῦπτὰ ἱδοϊυμ ἰὰ Βεταὶ- 
δρηιδογίυμι ε8986 χυοὰ δηργᾶ ποδ δϑῖ, ρηΐδλγο. αποάεὶ ἐαβορθεσῖοϊ 
ςδαίοιμ οπιπὶ εχ ραγίς ἴδε, εἴ τιάϊπην διὰ πὶ τογϑοτα δἰπηὶ τες μ8- 
Βετε, {ΠΠπὰ φαίάετα δυρϑγατα, τϑεάϊατα δυξεπιὶ ἱπίεγατω 6956 ἀΐοοης ἰὰ 
ὑξιτοτ ἀρδοίαιο ἀϊοίπαα ες ἰενς, φυοὰ διιγδατα ἡ ἐχίτεποτασας ἰετῖατ, τὰ 39 
ξτανε, χυοά 5ἰπιρ!:εἰϊετ ἀδότβωτα υἴσας δὰ πιεάϊαπι (ογίασ. δὰ αἰαὰ 
δυΐοιο ἰετε ἃς ἰενίυϑ ἰὰ 6696 ἀϊοίπιιθ, φαοὰ αἰΐφαο παίαγα ἀθούφιπα 
οεἰεγῖαδ ἰεγίανγ, υἱγίθ4αα Ῥοπάδδ παρεπιεϊἢ8 δεφυδίετηφὰς τοοΐενα. 

2. Ἑοταπε ἱφίτατ Ἴ" Ῥτΐυς δὰ πογῦκι οοποιἀεγαοπεῖι γεπε- 
τοπῖ, ρἰατίπι ρεῦς ἀς ἰενβη μος ρμδοῖο ξἰατίδυονό 4011: ἀΐχετε, 
ὈΟΓΌτα ἀἰΐεγατα, ὑἰτίεχας ροπάῃν Βαρεπεῖθυς, δίϊεγο ἰενὶμδ Ἂς.) 
ἧς μος δηΐδτη ραςῖο ργανΐ ἰευΐχας ἔδοϊα οοποϊἀογαϊίίοης, εἰίδια ἀς 
δἰ περ ἰοι εν Ἰθνὶ ἐταυΐφαα ἀεϊειτηϊπαίωτα ἃ 86 ἴα λθδε ρυίαπί. δεῦθθο 
ἰλπιθη δά ἰρβὰ ποῦ δοοοιπιποάδειγ. πος δπΐετα ἀὐιθμεια τοδϑιΣ 
ετῖς, εἷ αἰτετία9 ργορτεήϊαιαυτ. χοϊάαπι δμίαι ἀς ἰευίογε ἐταυΐογε- 
486 οἷς ἀϊσυπὶ πὶ ἰπ Τίπιαθο 68 δοσί ρῖπμπι, ξγαυϊα5 φαϊάδι ἰὰ ε6ϑὲ 
φιοά εχ εἰδάειπ ρ᾽ τ θα5 οοποῖεῖ, ἰενυΐαν δαύθπι ἰὰ χηοα εχ οἰβάεπι 
Ῥδποϊοτρυε οοποῖοῖ, χφυειπδάπιοάαπι ρίαπηρο ρ᾽σταθησ εἰ δθο δέτε 
τοδίπιϑ ρτδυϊι8 εξ. φἰτ} 16 δὲ ππυπιχαοάφας οοἰεγογῦτα εἴποι 
ἴοτπιᾶ. ἴῃ ἐχοδδδίοπα επὶπι δε υδι αι ραγεϊστα φαοάσας ρταυΐϊοϑ 658. 
εοάεπι τποάο ᾿ΐξπαπι εἰ ρα απι ἀἰοαπε. ἐχ φαϊβυδάλτι επίτη εἶθ- ἡ" 
ἄοια οπιηΐδ σογροτὰ εἰ πὰ υπδίοσίδ ε386 δἰππὶ, δεὰ ποι υἱάετὶ, αἷς 
δυΐετα ἀδβηΐ15, ποῦ ἀϊοίθτη εδὲ ἀδ δἰμηρ]ϊοίτοτ ἰενΐ ἃς ἔτανϊ. πᾶς 
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δαΐαν ἱμυΐο φυϊοτη᾽ δεπερατνι δὲ. ξευΐα ητλαξα 40 6 ἔεγίαει ἰδυτα Ὑετῷ 
ὡς ἴεγτγοα εὐποία ἀεοτόυια δἴσυε δα πιειξιμει ἰρϑαιη. 4ιδγα πὸ ΟΡ 
τἰδακρίογοση ραις  ἐδίοαι, ἐπ. φαϊθὰ5 φυοίφιιε Ἰρβογττρ οουϑέογα ἀἰ- 
σαὶ, ἐξπ18 ἀρῖηϑ εϑῖ βυγδαπι Τενγί. τπᾶϊογ Ἔπὶπι χοΐπαδ πίαπε τπουε- 
τεῖατ, εἰ ργανίοτ δϑϑεὶ, οὔ ρἰυγὶ 5 Ἔχ᾿ ἐγίηρτἑ5 σοπδῖθΕ, παᾶμς 
δυΐετι ςοδέγασίυτα λαπε υἱἀείαγ: 4ιὸ δπΐτα Ἰηδῖοῦ εδὲ, εο ἰενὶος δεῖ 

60 εἰ δαγδαια εεἰδγίιϑ [ετχσ, δὰ ευρότο εἰΐαπι ἰοσῳ «ἰδογβαθ ρᾶγυῦ 
ἐπιῖο ςοἰετίαα, εἰ ἰαράϊαϑ τοῶρβτμς ἐεσίητγ, ἱπϑορεῦ οὐν ἰὰ φυοά ρδα- 
αἷἰοτα ἐαθεὶ δὰ 486 διπὶ βοδεγὶβ οἰπδάσπι, ἰευΐα εδεε; ἰά γετὸ φυοὰ 
Βαμοι ) 5πανλῃ 6886 αἰςαγὰ, δἔγεια δυὔδι εἴ ἱκοεῖυ ες δΔαυᾶτα 

ἐχ εἰφάδπι αδϑογδηὶ ᾿σίδπατ ἰδ 6996, δεὰ Ῥδαοίϊαϊς. τα αισάίπεφας 
αἰίοττε, φαδρρορίογ αἰνὰ ἱφϑοσιια ἰουΐας. αἰϊπὰ  ετανΐ εβ8ε, δ! χαα 
βδ86 του εἰπάο δξγις ἐπ 488ὲ βγανῖοσ ἜΡΉ ἀυλ. δὲ ἰοϊθτι ἐοπῖγα- 
σία ἀσοιϊ: δειηρθῦ Θμΐα τραΐοσ μῶν ππδρὶδ ΦυΓΘΌτΙ ἔεγίαγ, εἰ 
ΟΥαπὶπο μδ}5 φυδενὶ αὔιῖθ συγκα Ἐξ ϑᾷπα (ογίατγ. ααϊάδπι ᾿ρ! τ 

30 ἔα ἀε μπανὶ ὲνυίσαθ᾽ θεβηίογιος. φαιθμθάαια δυΐθτη ΠῸΠ 88 .18 υἱ- 
δυτι δϑὲ ἰμοκ φαῦὶο ἀϊχίάετο, ρει ημδιηγὸν. αεϊχιε υθἰπδίίογεδ δδ- 
ϑετῖ, ἄς Μδἰεος ἐμπυθ '4σλε δημο δαπὶ ἀἰσία τοοῦο πιαρὶϑ ποτο ἱπιε]- 
Ἰοπκδγποῖ, » πουμα ἴα παησαε σογροτα τηοΐθ φιίάοτι πιίπογα, 564 ργᾶ- 
σἱίογα δε86 υἱἀσώμης, ραλοί ἱβί μαι" τοῖν ἐδ 6998) δὰ Δδαπα] θυ ἱρεῖθ 
Ῥυπιϊ δὰ σπδο ϑυπὶ ρομάοτο δεχααΐω ἀΐζεγε ἐσμϑίαγε: εϑδεηξ ΘΌΣα 
δεαυδῖϊα προς. τραῖαϑ δαΐεπι ᾿ββοΓΌΏπι ρτανϊοσ 6886, ἀρδυγάστῃ ααὶ- 
ἐυδτα οδὲ Πἰδοδ ἀἴσεγθ 401} ρτσμα 1ρ8ὲ. δὸ ἱμάϊνι τα, ὃχ φαΐθυϑ δὰ 

309 σογρϑγοτα σοπείδηϊ αδ6 ροπάπ μαρεπὲ, ρίαπδ ἐπι χοία η! 6886: 1 Δ [ΕΠ 
«πὶ δοϊδα οεϑε ἀϊοαπξ, τωαρὶα ἀἰσοσε Ροβδαπῆ. σΟταβοδίτοΥτι πὶ Ὑ6γῸ 
Απουΐανα εἰπρυϊα ποὺ μοὺ πιϑάο ἐδ βαδεγε υἱάδβηιαγ, 8984 τοῦ α 
διανίοτω ποΐϊπογα τ80}6 ὅ486 Ὑἱ θιπ8, συ ειαδάϊηοάμτη 868 ἰδηδ, ἃ] δα 
φυϊάλΣ οδιιϑαιῃ δὲ ριαμῖ 5686 εἴ δἰσπί: υδοῦῦσι δπίπι σοιπργεβθα- 
διιπὶ ἰονῶγε σογροτγὰ ἀϊευηῖϊ, δὲ ἰπίογάυπι πναΐοτα ἔϑσεγε ἰευΐογα, οὔσα 
ἴο9 βαρδδηῖ, κὲ ἱπχαϊυ πε, υδοιῖ: ῥτορίεγοα οἵ στρ θαι μάΡεγε πιὰ- 

10 Ἰογεαι δχ Δειδιθ5 8011415 ρόγβαθρα δἷιιί εχ πήηουῖθυδ σοιπροϑὶα 
ἀϊοῦπε. εἰ οταπίπο οαἑ εξ Ἰονϊογὶ ρἰα8 ἱποσθα τδρυΐ, οδαϑαπι αἰυηὶ 
6896. ἀϊεπηῖ ἰκίτατ πος πιοάο ἀδ ἱρεῖθ. δεὰ δάδαπε πεςεϑ8ςὲ δὲ χαὶ 
Βοοιρδοῖο ἀεξβπίαπε, 91 δἱξ φυϊρρίαια ἰουΐαβ, ποὸπ δοίη υδουὶ ρ]π8, 
δεὰ οἱ 50}14] πιίπιϑ μαθογα. δἱ δηΐτη ἰαϊθτη ται οηεπὶ οχοδάεξ, ἰουϊυ9 
δᾶπ6 βοὴ εἰδϊ: ο" ἰά επὶπι ἱρδᾷπι δἱ ἱρποῖι Ἰαχαίππι ἰενυ βοίσιττα 
6565, «χφυΐα νσδουὶ ῥ᾽ ατίπιμιπι μαρεῖ.. δυεπί ες ἰρίτηγ τπδβτατι Δαττπα 
ἴτω μαβϑηβ υδοαὶ ἱξπο ρᾶγνο ἰευϊῃ8 6856, πίϑὲ εἱ δοϊϊάσιπ ἐρϑιίπῃ 
ΔΡπετῖ; τη Πρ] 6χ. φυᾶγε μος 681 ἀϊοεπάσπι. «φυϊάδτηι ἰρίτατ εογαπι 

Ὁ πὶ ποπ ἱπφυίΐανι υδοῦατω 6486, Π18}}, ἀς ἰενὶ ρταυΐψυς ἀεδίογπιὶπα- 
ταιξ, αἰ Απαχάρογα εἰ Επιρεάοοϊει. 4πὶ σεγοὸ ἀεϊοττοϊπγαηΐ ἀαὶ- 
ἄξειν, ποῦ ἀϊσαπὶ ἀπίδιη Ὑδοππι 6986, 8181} ἀΐχοτε σαν δἰἱδ σογρο- 
ττῖι ἰευΐα αἰΐα ξγανία οἱπί, εἰ αἱΐα ϑιγθητι ἃ]1ὰ ἀδογϑιιη δοιπρεῦ [ε- 
ταιῖατ. πμ]]ατ ργαείεγθα ἀξ μος τηθηϊίοπεπι ἐδοεγοπὶ, ποηπ δ 
ἰηφαδτῃ σουρότττη πλδίογομῃ Ἀαροπῖα τποΐετι ἰδυΐογα τηϊ που 8 6886. 
Βεηῦε ραϊεῦ εχ ιἷ5 φακα ἡϊοΐα σππὲ, 4πόπᾶπι ρδοῖο βαῖ υἱ ἱρεὶ οου- 
δεηϊδηδα αϊοαπὶ ᾿ϊ8 αιιαα ἀρρᾶγοηΐῖ. 608 εἰΐδτη (οὶ ᾿ουΐται15 ἐρπΐβ οδα- 
δᾶτῃ υδουὶ πιὰ] τηάϊηετι ἱπχοίπης 6986, οἰδάθπι οὐποχίοσ αἀἰΓβου]ια- 

30 ΠΡῸδ 6856 Πδοβ88δ6 δ8ῖ, τα α8 εαἰπὶ ςαἰεγὶδ σογρογίβυ8 9014], οἵ γὰ- 
«αἱ ρίπα Βαρερὶς: αἰίδπιεη εὶς ἱρπῖβ αἰΐχαα τπα!εϊιπάο, ἴῃ {πᾶ 80 }}-, 
ἦπνα εἰ ρἰθῦυπι δὰ φυδε οοπιίπεπίυγ ἴῃ αἰΐαθα ρᾶγυδ τέγτα δο]ἀἃ 
Θαδαρογαθιῖ. 4ηοάπ! οἵ συδοὺϊ ἀϊχοιίαϊ, χυομᾶπι πιοάο ἠεβηϊεπὶ 
ἴρϑυπε δἰ  ἰοογ ργαν δ 7 δὐξ δηΐπι ος φιοά ρἱατίπνα δο[ϊογιπι 

δ Βανδῖ, δὺἱ μος χαοα γδοαυϊ τπιϊπὰς μαθδῖ. δὶ ἱξίταγ μος ἀϊςεηξ τηοάο, 
ἐγῖϊ φαδοήδια ἰεττὰ δήθο ρᾶγνα υἱ ἱπ {118 ταΐπυ5 οἷξ δο ἀοταπι φαδτη 
Τοῦξνο ἴῃ ἧρπδ. δἰναι τον οἱ υὰοῦο ἀεβηϊμηϊ, δὶς απὶρρίαπι δοτιπι 
4088 δετηρετ ἀξογθῦπι (Ἔγαπίαγ, ἰευΐϊα8 60 φαοα δὲ! ]1ο τε ὁδὶ ἰδυα 
δετρεγαιε ἰδγίωγ δά ευρογα ἰοςδ. φυοά φαϊάετα 681 ἱπιροδδιθὶΐο. ἰὰ 
επί φποά Δρϑβοϊαυϊε εϑὶ ἰενε, ἰουΐυϑ δϑὲ βεῖρεγ Πἰ8 4.86 ροπάμε 
᾿άβοηϊ ἂς ἀδογβατῃ ζοσιπῖητ, ἐὶ διήΐετι χυρά ε8ὲ [ἰδυΐιϑ, ΠΟῚ 8Ε Πρ ΟΓ 
εϑὶ ἔευτε, ῥτορίεγο. φυοά εἰ ἱπ- οἷ ἄπαε ροπάπε μαρεηῖ, αἰϊπὰ δἱἷο 
Σονὶαϑ ἀϊοίτατ᾽ ϑεϑ6, ὯΔ Δα ἴδττα, ἂὲ υογο πὲ ἢος αιίάεπι, γδοιηπὶ 
ἤπταπι τδξίοη θη δά ῥ]δηυτη ἤλθετε, 96 Π|οῖετιδ δὰ δοϊνεἀάπι ἀπ :- 

9 ἰΔσνδιαι. 6686 Υυἱάσταγ. δοσϊάδὲ δηΐστι δὲ ἤπησ πιούπια ἀϊςεη θῸ5 
ἐροτίβυ' 1 απ ἀπ ροσαὶθῖ!ο. ἴπ ππδίογο οπὶπι ἰρθδ δίφπο σηΐβογε 
δδῆάθο δοἰϊάππι δὰ υδοηῖπι τγαϊίομθπι μωροΡίῖ. δὲ πηδῖου ἰρηΐδ τηὶ- 
ΠΟΤΕ ΒΌΓΒΌΙΩ ΠΟ] δγίηδ (Ἐγμιγ, εἰ πταΐα 5 ΔΌτοτη Ρἰ Πα απ οοἰ εγα 8 
ἀεοτγειι τοουοῖατ, εἰ οεϊοτογη φαοάσας δἐτη:ϊ τηοάο, ἀπὰς Ρο8- 

“» 

ἀπ μάθετε. δἱ ος δεοίετο ρτοΐδεϊο ποὺ οροτξεβαὶ, οἱ ἕος ρδεῖο 
ἔτωνε ἰευεάπθ εοὲ ἀεβηϊηπι. Δρδυγάατα δαΐετω εἰ δὶ ΟΡ υδοπῦτ. 
φυϊάοπι δυτσιπὶ ΓογαμταΓ, υδουυπι δαΐθτη ἱρδοτη ΠῸΝ ΒΏΓΒΩΙΣ ἔδγα- 
ἴατ. δἱ Ὑεγὸ 8ἱ υδουυπι αυϊάεπι ἀρίυτη δδὲ διγδητα [δττὶ, Ρ ἐπα 
σεσο ἀδογδαπι, δἴφαε ΟΡ ἢος υἱτίυϑ4ιε ἰδ ομὐβ Φιπὶ σοἰοτ9 οδΌθδ6, 0 
ἘΪ81}} ἀε «οπιροϑὶ εἰ8 σομδίἄδγαγο ορουῖεβαῖ, σα δῖα σογρμογναι γτγα- 
τὶ δἰΐα ἰϑυῖα δἰπε, δβεὰ ἀε ἷ5 ἱρϑὶβ ἄσδογε, στ ἰδυδ δἰίθγτπη 91ξ, αἷ- 
ἴοταπι ροπήτδ Βαρεδὶ, εἴ ἱῶδιραῦ φηδεπαπι δὲ οδῦϑα οἱ ρίἐπττα τἃ- 
οὔσιπαιε ποη ἀϊδίοπε. τυδοδὶ δυΐοαι σαϊίοης εἰ ἴοουπι υδοῦο ἔβοογε, 
ιιδϑὶ ἱρϑτιπὶ Ἰοοτια οὐ ἰἄαπι ποπ οἷς. φαοάδὶ υδοῦυπι πιουδίοσ, 686 
φυδηάαμι ἰρϑῖυ9 ἰοσαπι, ε 480 οἱ δὴ σαδτι τυυϊδϊογ, πδοθδϑα δῖ. εἴ 
ἱπθΌΡΟΥ, χυϊάπαπι τρεὶῃ8 πηοῖῃϑ δϑὶ σδηϑᾶ ποὴ εδϑὲ δηἰπὶ Ὑδοῦυτα 
᾿ρϑῶπι. ΠῸΠ δηΐπη δοίπτη ᾿ρϑῦμ, 5εὦ δο] ἀτππὶ δἰΐατν του δῖα. δἰπεὶ- 
ἰοῦ αρδαγάα δοοίάυπι εἰ δὶ χυϊδρίατι δίξεσ ἀθβηίξ, τηδρτιπἀϊπε 
Ραιτϊαΐεχυδ [δοΐδπ8 ζγατίοτγα ἰετίογασπε, εἴ δἰῖο 4πον5 ὀχδίγαεπα 30 
πιοᾶο, πηϊνεγϑὶβ πιοάο εαάδπι τοδίοτῖεδ αϑεϊβπείυτ, δηΐ ρἰαγθα χαὶ- 
ἄεπι, δ εοπίγανϊδα ἴδτηθῃ. Ὡλτῃ δὶ Ὁηὰ δἰῖ, πὸπ δγὶξ ζνᾶνυε δἰ πη} ]1- 
εἰἴϊοτ δῖψπε ἰενθ, φυθιμδάτηοάυτα [6 δοοιἀϊξ φυΐ εχ ἰγίδηψυ 5 οοπ- 
διιπτθηξ 6] επιθπΐα, δὶη οοπίγαγίδε δίπξ, αὐ ᾿ξ 4υϊ υδοῦπτω ρ]ογαπαις 340 
ἀϊευπε, ἀϊεὶ ποη Ροϊεδὶ φῦδτι ΟΡ οδάϑδτη δᾶ, 4π8ὲ δὶ 1πΊ6Γ δ115- 
Ρ ἰείϊετ γγαυΐα ἰϑυίαχιε, ξγαυΐογα ἰδυϊογαφιε διπὶ ἱπῖεγ 8688 εἰ δ'πα- 
Ῥ᾽ΙοΙ θα 5 δἰΐαπι ἱρ 5818. πηαρηιτα πα δαΐθπι ραγυϊ δίεσας ἀοβηίγε ρ- 
τηδηῖο φαϊάοτι τηδρὶδ απᾶται Ῥυΐογα δεξ δἰ] ὸ; δε ὰ χαΐα αἰ ΓἜγοπλτα 
δἰεπιθπίογοπι φαοάφπε ἔαςεγε ροϊξεδὲ, δδουγίῃ8 δὰ δηϊογίογε ἀπ} ὶ- 
τἰαϊίοπες δὲ Ββαδεῖ. εἱ σδγὸ αυὶΐ παϊσγαπι πηϑτη δουτπὶ ἔδοὶξ 4088 
τηδρτϊϊαάίης αἀἰζἝογαος, ἰάεπι δοοίάθτγε ιδε ᾿ἰ5 δοοίἀυπι φοΐ πιδῖε- 
ἴασιν ἰδοϊαπξ ππᾶτι πδοδαϑε δῖ, εἴ ποαῦθ ἰδυε απίςφυδπι δἰταρ] οἶτον 
εδ86, πεζὰς ἔειτί δογϑητη, δεά δὶ ροϑίετγία ἔδγγὶ ἀθξ ἐχῖγυαϊ, εἰ 10 
πιο ]α μᾶγνυὰ ρδυοῖθ τπαβηῖδ γταυΐίογα δθεε. σποάδὶ μοο τὶς, δοοῖ ἀδξ 
τοδρνιῦτη δὄτετη τη βητσε ας ἰζτϑπι δατὰ ἰδγι δηΠ6 ρῶγυᾷ ΡΥΔΥ ΟΓΕΙΏ 
6986; 4υοἀ ᾳυΐίάεπι βετὶ πεααϊϊ. ςα ἰρίίυγ φῃδε δὺ δ]}}9 δαπε ἀϊοῖδ, 
Βαες δυπὶ δἴψφῃες πος πιοᾶο ἀϊουπίυτ. 

3. Νον δυΐοπι ργίπηπσῃ ἰὰ ἀεβπίαπιθδ οροτῖει, ἀε 480 σπαχῖτηδ 
αἰάατη ἀυ ἐδης, οατ ἴα σογροταπι δυσδυτα, δἰΐα ἀθοτγϑῦϊα δειηρεῦ, 

αἰϊα δυγϑδυτη ἀδοτγδυσπαὺς βϑεουπάπτη παῖμσγαη ἰδγαπίασγ. ἀεὶπὰς ἄς 
ἔτανὶ ἰευΐχας δἰχυς αἰΐεοθας ᾿ιἷ8 φυΐ εἶγοα 'ρβὰ δοοίἀπης, ἀπᾶπν οὗ 40 
οδύδατι βαηῖ, ἀϊσδιθπδ. ἦε μος ἱΐαφις, {εττί ᾿ἰπχύδτα πουνφποάχυς 
δυῦτα ἰῃ ἰοοῦτη, ρεγίπάς αἴχυθς ἀθ Ἵοσίεγῖε βεπαγαίϊομρα5 οχἰδεὶ- 
πιᾶηἀυτα 6886 υἱἀοῖαγ. πατὴ οὔτ ἴΓ68 δίηϊ πιοῖαδ, δἰϊπ 8 ἴῃ τηδρηΐτα- 
ἄϊηε, διύβ ἴῃ ἔοττπιδ, δἰΐπς 'π Ἰοοο, ἰπ Βόστπι φύοαις τϑαϊδίίοπεπι 
ε ᾿ςοηῖγαγι ἴῃ οοπίγαγια δίατε ἰῃ τδοῆϊα μεσ, εἴ ποη ἷἰπ φυοάήνϊὶδ 
ςαϊαδΥῖθ8 παι ϑοποτι 6886 υἱάδιπῃβ. δίτηι!ϊ τηοὰο πεαης πηοῖνπι 
οὐϊυϑνὶδ φυοάνἷδ, δε οἱ Δἰζεγαθὶ]ε ἃς ἀοογοβοῖ θὲς δαπὶ ἀϊνειμ, εἷς εἴ 
Δἰτεγανυατη ἃς δοογεεοϊ ἔνατη. εοάδτῃ τηοάο δὲ ἰοοο πιοϊϊντιπι βοῃ 30 
ᾳαοάν!ς ουϊυδνῖα το} }}}5 εχὶδετηδηάπιτι εϑὲ 6886. δὰ ϑῃρογανη ἱβίτατ' 
Ἰοοῦπη ἂς ἱπίεγοπι ταονα φυίάσπι φῃηῖ, ἰά φηοὰ ροπάετὶς εἰ ἰὰ 
4υοά ἰενϊτδτὶς εϑὲ εἴεςναπι, ποθ ῖ]ς δπῖεπὶ ἰὰ φαοά ροϊοπιϊα τανε 
εδὶ δἴψφυς ἰετα. ἔδττὶ υθγὸ συοάφῃε ἐπππὶ ἱπ ἰοοῦι δἰ δὶ αἰϊπὰ εδὲ 
4πᾶτ ἱπ διιδπὶ [οττπᾶτη ἔεττι. δἴχις μος ῥρεὰ τηδρὶδ ααἰδρίαπι οχὶ- ὃ 
διϊπιδυθσὶς 14 φαοά δπιϊφαὶ ἀϊςεραπε, δίπηῖϊε ἰπφααπι ἴῃ δἰπιι!α [εγτῖ: 
Βος εηΐπὶ ποη οπηηΐηο δος αϊξ. ποῦ δηΐπι δὶ φηϊορίανη ἴευταπι 60 ἴῃ 
Ἰοοο ροϑυετὶξ δὶ πππς 6δὲ ἴαπα, φαᾶθαπο ρδυτίαπι κα ἴρϑαπι ἔεστθ- 
ἴατγ, 864 δυπὶ 'π ἰΙοοππι πϑὶ εἰΐδτη ἤυπο δϑὲ οοἰϊοοαῖα. οπιπίπο ἱριτυγ ἢ 
δι" τ δὲ αἰ ΠΠεγεοιίαπι πὸπ σα ΡΘΏπεΡα8 μος δοοϊάαϊ δοά θη τποῖα 
πδοδ886 δϑῖ. αΠΆΓΕ 4Π0 ρδγθ τπ8 4πδεάδτη αρίδ 6ϑῖ ἰεττὶ, δο εἰ Ἰοϊῃτα 
δρίανη εδὲ ἰδγγὶ. οπι δαΐεπι ἰοσαβ ἱρεῖα8 εοπεϊη θη οἷῖ βηΐβ, 6Χ- 
ἀγοπητη δυΐοτη δίαος τη δάϊυτα οταπὶδ 0186 ΦΌΓΒΙΠι ΤΠΟΥΡΗΌΤ ἦδ0- 
ϑαπηαπε σουϊπδαῖ, δίσιιε ἤος ἴοττηα δἷυδ φιοάδτη πποάο δἷϊ πο 1 
σοπεπδιογ, δυῦπὶ ἰπ ἰσοῦτη [οττὶ πὶ] αἰϊπὰ δδὲ χαδπν ἰπ εἰπηὶΐς {εττῖ, 
δᾶ επὶπὶ 4086 τνεθθη θα δυπξ (ςοἸ]οςδῖα, οἰ} ]ὰ δυπε. ἀ4αδ πδιη 480 
δδτὶ, εἴ ῃἰς ἱξπὶ δἰ πα 5 ἐδὲ σοηῖγα υδγοὸ ἀϊεὶ ἴῃ πηεάϊϊ χυϊάοτα ρο- 
ἴδδῖ, ἱπ οχίγοπη δ υδγὼ ΠΟ ροϊδεξ, υδἰυΐϊ αὔγοιῃ δήσδα εἴ Δήπδπι 
ἴεττδθ, δοιιρεσ δηἰπη ἰά υοά 8πρειία: 6δὶ, δά ἰὰ φυοά δὰ} ἱρ:ο 
ςοἸ]οςδῖατ, οἷς 86 μαροῖ υἰ δά πιαϊογίδιη ἔοιτωᾶ. σθδεγεγο γεῈτῸ ΟἿΓ 
ἰφτὶβ αἀ ϑυρεγα ἰοοᾶ εἰ ἴογγα δά ἰυΐεγα [εγαίασ, ἰάοπι σαοὰ μος 6, 
ΘῸΓ δάπαΡ1ε, δ τηουοίωσ δἴσος τηπιδίητ, θὰ γαῖοπα 48ὰ δὲ 58 παθ ὶϊς, 
ἰπ δαηἰδῖοπν εἴ ποὺ δὰ αἰβεάίποιι υδηἰδί. διπιι! ετ οἱ σεΐογα δἰτο- 
ΤΑ 1Πἰὰ οποία. αἱ υοσοὸ δὲ δοογεβςῖθῖ]ς, ἐαπὶ μος πιαξαῖαγ αιο δῇ 20 
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δοοτγϑϑο θὲ, ὩΘῺ ἴα ϑαη:δΐδηι ϑεὰ ἴῃ Θχοεβϑοπδηι τηδρτι  ἀἰτιῖ5 Ὑ6Π1}. 
δἰπν ον δὲ ἤόγιατ πποπιχαοάᾳπε αἰ ἰυἀ ἰπ φιαίίταξε αἰϊαά ἴῃ φαδηιῖ- 
ἰαὶο τπαϊαϊαγ; εἰ ἰῃ ἰοοο ἰενία υϊάεπι δά συ ρεγα, ργαυὶϊδ συεγο αἱ ἰω- 
ἔεγα Ἰοοὰ ργοβοϊδουπίαγ: δχεὶριἴαγ ἴδιποεπ ἤος. ἢδες επὶπι, ργδυα 
ἰπφαδι ἃς ἰενε, ἴῃ 86 ᾿ρ515 τηυϊαιϊοπὶβ ρυϊποϊρίατη Ἀάράγε υἱάεπίατ, 
1116 σεγο ποι ἱπ. 86 ἰρβῖ8 δεὰ Ιοτῖβ, ἐδὰ δᾶπαρι]ε δὸ ἀδογεδοῖθι]ε : φαδῃ- 
4αδπὶ εἰ Πδεο ἱπίεγάιιπι εχ 86 1ρ9815 τουϊλπίατ, εἰ ρᾶγνυο ἕαςῖο ἴῃ οχς 
1εγηῖδ ποῖα δἰ ογιπι ἴῃ 98πιἐδέθιη, δἰτογαπι δ ᾿ηοτετλ δπίηπι δοςϑαϊξ, 

30 δἷ σππὶ ἰάοτι οἷῖ θάμα Β}}6 δεργιτυά!πίϑηπε δυϑοαριϊνατ, δὶ εὰ γαῖα 
40 5804 116 εϑὶ τωουδδῖαν, ἴῃ δδιϊξαΐθτ ρος δίῃ μος φο 8ερῖο- 
0116 εδδῖ, ἰπ δεργιϊαδϊποπι ἔειταγ. τοαρὶθ ἰδαπθῃ ρταυα ἰθυθααε ἱπ 
86 ἰρβ158 ρτίποϊρί τη Βαρ τς υἱάθηξαγ, ργορίογθα φαῃοά Βοστιπὶ ταιϊογιὰ 
Ρτοχὶπιᾶ δυρϑιαηιῖδο δϑῖ. ουΐι8 ϑἰρτιππι 6δὲ, ἰδιϊοπθτ ἈΡδο] αϊογυτῃ 

314 6886, οἵ αἰ άπιμπι πιοΐααπαι βεπογδίίουθ. ἀσᾶγε ἱποῖως Πὶς δυδϑιαπεα 
Ρυααβ ογῖξ. σῦπι ἰρίταγ αὖτ εχ ἅχυᾶ βὲ δίᾳυς 6 ργανΐ ἰευε, ἰπ δὰ- 
Ῥογυαν ἰοσυτα ὙΘη1. δίπιαὶ δαΐθτα οϑὲ ἰδυα, εἰ ποῃ αἰϊεγίας βὲ, δεά 
11Π|ς δῖ. ραῖει ἱρίϊαγ, οὰπὶ ροϊεπεα δὲ δὰ δοίατη ργοβοίβοθηβ, υθιῖγε 
Ἡ1πὰ εἰ δά ἰδπῖαπι οἵ δὰ ἴδϊθ, Ὁδὶ εϑὶ δεῖν δὲ φυδηῖὶ εἰ 408}}5 οἱ 
Ὡδ1. δαάθι εϑὲ σᾶπϑα υἱ ἰαττα ἃς ἰρη 18 ἰᾶπα ἃςῖιι δ 886 ἰοοα Ὠ0]10 
ἱπιρεάϊεπῖο ππουθᾶπίαγ, δἱθηὶπν Αἰ ἰπιδηΐαμι, οὰτα ρτΟ ΙΒ 6η8, οἱ δδθᾶ- 

10 Β11ς, σαπε ἀειϊποπϑ 9ηθἰδίαπι ἔαετίε, οοπείπαο ἔεγέωγ; πιουθῖαπα εἰ 
Ἰά φυοά ἱπίιο ἔεεϊξ, εἰ ἰά φυοὰ δφυδιταχὶϊ, αὐτ ἰὰ ἀπά τϑϑι! αἱξ, αἱ 
Ῥτίαϑ ἴῃ δογιποηῖθος ἀϊοίυπι δῖ ἰδ φαῖθα9 ἀεβηϊεθασαυϑ 8181] μογαιῃ 
86 ἰρϑῦμν πόυθγα. ἀϊοίππι δαὶ ἱξίϊττις φυᾶτι Οὗ οδυϑᾶπι Γεγαϊοσ αυοά- 
ἤπε δογυπι 4086 ἰδγαπίωσ, εἰ φαϊὰ 21ὲ ϑυυτα ἴῃ ἰοσαια ἴδγιι. 

ἀἁ. ὈϊΠεγοηιίδα δυΐοιν, οἱ δἃ πε δοοϊάυπι εἶγοᾶ 'ρ8α, ἤππς 
ἀἰοδπιαε οροτιοξ. ῥγίπιπι ἰξιαγ εἰς ἀεἰβηϊτανα, αἱ πηϊνογοὶβ υἱἀδίατ, 
ξίανε χυϊάστα 5ταρἰἰοἰτογ ἰὰ ε656 πο ἃ οπιδιρα9 56 ἰδῖ, ἰδν 6 δυΐθμα 
14 παδὴ ΘΌΡΕΥ οπιιῖα παϊδὶ, διωρ τοἰ τεῦ δυΐοιη ἀΐοο ἴῃ ᾿ρϑαπι βΈΠῸ8 

40 τορι οἴδπϑ, οἴ ἴῃ δὰ ἰπ φαϊδας διιθο ποῦ ἰπριπί. ἰξπὶβ δηΐην αυβον ϑ 
ταλχοϊζαάο, πἰδὶ [ογῖα φαϊρρίαιη αἰϊα ὰ ργοϊιιθοαῖ, ἔδγγὶ δαγϑαῃ νυἱάδ6- 
ταῦ: εἰ ἴεγγας εἴϊδπι φυδουΐδ τααρτϊ το ἀδογϑατῃ εοάδπι τηοάο; εἰ 
φεἰεγίις ἰά ἔεγῖατ φαοά πιᾶῖτια δϑὲ. δἱῖο υδῖὸ πιοάο ρτγανῖα ἰευΐϊδαὰα 
δαπὶ δὰ 4π|ΡῈ5 αἰγθπαθε ἰπεϑὲ, εἰθαΐπι εἰ παίδπὶ δαρεγ δἰϊφυδ'εἴ 50}- 
ἐἰδπῖ, αἱ δὲτ εἰ ἀφαδ. δδοίαϊε πδῦφαθ πϑαΐγυτα Βόγαπι ἰανς 68 δυὶ 
τανε: ἴεγγα δηΐπι ἀῖθο σαὶ ἰευΐογα (αιδονὶβ επΐπι ρᾶγϑ ἰρϑογυπι 

. δυβοἰάοὶ ἰρηῖ). δὰ 86 'ρϑὰ υϑῖὸ δίψῃρ οἴτετ δἰ ογαπι δϑὲ ργανα, δἰ τθγυσα 
εδὶ ἰενε. δὲγ επίπῃ φαδαξανυΐ τηαρμϊ τα ἀπε δε ροΓ δϑὲ ϑρ6γ ἀφυλῃι, 
4υα δυῖοπι υδπίανὶδ φαδηειαϊα δα ϑιεἶδὶ δὔγὶ δοιμεγ. 4αοηΐίδια 

80 δυΐεπι εἴ οσαἴογογοιη αἰΐα ροπάυ8 Παρεπὶ αἷϊα ἰουϊϊδίθιω, ραϊεῖ εὰπὶ 
ἀἰεγεπιίαπι 4πὰθ ἴῃ δι πρὶ ἰοἰ δ. 6δὲ πογυτι οπιπίατα οααϑατῃ 6886. 
εχ δ0 πᾶπαῃε φυΐα αἰϊυὰ ρ]υ5 αἰϊαὰ παΐμα5 {Π]οσπιι διιπὲ ἀϑϑεοαϊα, 
δἰΐα σογρογυιπ ἰονία ἃἰΐα ργατία Ἔτη θδγο ἀδ 11]}15 ἀϊσειιάπιη εοῖ: 
εδἴογα δαΐπὰ 11 ρτίπια σδεφαπηΐαγ, ᾳυοά εἴ εο8 οροτίογε ἴδοεγε ἀϊ- 

δ εἰπιὰ5, χὰϊ ΟΡ ρ]δηῆυπι βγᾶνα 6886 ἀϊσπηὶ εἴ ΟΡ νδουαπ ἰενε. δοοϊϊε 
ἰξίϊατ εϑάστα πο ἀδίφυς στανία ἰονίδαας ΟΡ ἀἰΓογθηεῖαπὶ ργί πηογαιῃ 
Ὑἱάεγὶ, Ἰἰρθατα οπὶπι οοπίπαιν ΠΣ γάγαιπ ρ]απιθο ἀπίϊι5 ᾿ἰθγαθ ἴῃ δότε 
ξτανίυθ, ἱπ ἀχιιὰ Ἰενΐῃ5 δῦ. ςᾶυσα δυΐδθιι δὲ, οὐπηΐα ριδϑῖοι ἱρπθν 
Ῥοπάμ εἴ Ἰον ταΐθτ ργαθῖογ ἰαγίατα πάρεγα. τεγγαπὶ ᾿ριϊατ, δὲ αιιαα 
ἴεγτας ῥ᾽ αγίπιυπι ΠΡ απ, ἀδίφας ρταν δίδω ΠᾶΡεγα πϑοξϑ8ε δϑὶ; 
δηύδηι δυΐεπι Ὀρίφας ρῥτγαδίεγααδπι ἱπ ἴθγγα, αἱ δὄγθτῃ δια! 8 γ 
Ρτδδῖθιπδην ἰῃ ἀαιιὰ ἃς ἰδγγα. 880 δηΐπι ἴῃ ἰαοο βτανϊίαΐθια παρ επὶ 

40 οπιηΐὰ ργδθίεγ ἰρπθση. παι οὐἱα8 65ὲ, αἴτοιῃ ἰπβαϊυιη Ὁ]115 ροη- 
ἀετγὶα χυᾶτα υδοῦυση μᾶραγα. αιᾶια δὶ αυτά ρ]ι5 διεὶς μαβοῖ 408πὶ 
ἴεγγαθ οἱ ἅχυδε, ἰά ἴῃ ἃζιιἃ αἰ τς αἰῖο ἰευῖαϑ, 'ἢ δᾶγε ὑΈγῸ ργανῖυϑ 
4886 Ροϊεϑῖ: ὕᾶτῃ Ὡοὰ παϊαὶ φηϊἀθιῃ δυροῦ δἔγεπι, παῖδ διυΐθια ΡῈ Γ 
Δαύδῃι. 6886 δηΐοια ααϊρρίαπι 510 ϊςἰ τεῦ ργᾶνυθ ἀἴφαθ ϑἰμηρ οτος 
Ἰενε, οχ ἶβος ρδγθρίουμπι δϑὲ, δίᾳιθ ἰουε ϑἰπιρ! οἶτον 1ὰ ἀΐοο φυοά 
δΕΙΏΡΕΙ ϑυΓδὺπι ἀρίστη οεὲ, πἰδὶ ῬγοβιΒϑδῖαγ, οἱ ργᾶνε ἰάὰ φυοά 5εῖω- 
Ῥετ ἀδογϑθυπὶ ἀρίττη 6ϑὲ [δγτὶ. ϑδαπὶ δηΐπι αἰΐφια ἰ4|18, εἰ ποῦ οππηΐα 
Ῥοπάσδ μαβεπὶ, αὐ χυϊάαῃι ρυϊᾶπξ, πᾶτα οἱ δ] 15 αϊρυϑάδπι ρτᾶνα 
8486 Υἱάειαγ δεπιρεγααθ πὰ τηϑάϊανη [ογγί. εϑὲ δαΐθπι οἴ ἰανα ϑιππ}}1 

40 τηοο. υἱάδπιιϑ δπΐμν, αἱ ἀϊοίαπι οδὲ ῥγίαϑ, ἔδγγθα ἴρϑᾶ δὰ οπιπίθιι5 
6836 Τφοἰϊοοαία δίφυε δὰ πηεάϊωιη [δγγι, δὲ σειὸ τπθάϊασι ἰρϑαιπ εοὲ 
ἀεβυίταπι. 8ἱ ἰρίτπιγ 6δὲ φυϊρρίαπι φαοά Ξῃρεγ οπιηΐα ετηϊποξ, αἱ ἱρπὶϑ 

εἶα ἶρ8ο δὖτε δυνϑαπν ἰογγὶ νἱἀοῖιγ δῶγ ααίοϑοβθηῖθ, ραῖοὶ μυης δά 
ἰρϑύχα Ὄχίγεμηυια ἔεττί; υᾶγα ὩΪΜ1] ἱροε ροπήετίς μώβεγο ροϊεϑι: 
8 4]1ο εηΐιη ςο]]οσαγείασ. δὶ δἱ ἰιοο οϑυδὶ, δἰ χηίὰ αἰϊυὰ δβδεὶ 

ΒΕ ΟΛΕΙΟ ΤΥ. 

Ῥγοίεοεϊο χυϑά δα ἰρεῦεω . ὀχτήστπομ "τιογογοῖθει; ηηοάσας δες 
οαϊπῖα αυδε ἰδγυπῖμεα οοἰ]οοατοῦας. -παπς ἀαξεῖα τὐξμ] δαρα υἱάειας. 
ἱρπῖδ ἰρίτατ πα ]ασα ροπάυ8 Βαβι, πεχὰ δ δἰΐαυ ἱεστὰ ἰουϊεδτοπι πελϊδιο 
Βαρεῖ, δισαίάσπι δα ρδιάεὶ απϊνογοὶβ, Ἰάφαε φυοὰ πυϊμίάει δα ἰρεατα 
τηθάϊαπι ἑδσίαγ. δἰ γεγο τβθάϊυιη 6286, αιἱὶ ᾳῃοά ἰωιὶο ἔξ δοττμα ππιδ6 39 
Ῥοπάαε Βανεαῖ, εἰ ὃχ ηποὸ ἰενίδ διιγϑαπὶ ἐεγμῃΐοτ, 6χ ποσὶ ἐς ραῖεῖ. 
Ὀτίπιω φηράθην ἐσ εὸ χαῖδ πἰμὶὶ [ἀττὶ ἴῃ ἱπδπιίυτι Ῥοξεϑῖτ αἰ δαῖτα 
24] δδὲ ἐιτὲρ οσϑὶ θι[α, δὲς πβαμε βὲ ἱππροϑϑθῆε. ἰαίίο υϑγο. ες 4πορέδββ 
ἷπ φιὲρρίαπι. ρεβογαῖο θϑὶὶ τἰείπῆθ ἐρηΐ φυλάθιι δαγευχη, ἔοεῖτα νυ ετο, 
εἰ 4υϊοφαϊά ροβάυο ἐμεδεὶ, ἀἀδοτεινα βίτα!]ε8 δὰ απροὶορ [αγϑαῖτ. ματα 
δὰ πιράϊατα ἔρϑαπι ἔεγαξατ ἤθοα 586 681. τῆρτα, διέστη ἀπ ἴδτταα πιό- 32 
ἄϊαπι δῃ ππϊνογοὶ όγαθγ, εἴμπ' ἰά δτπὶ πὰς ἀἰ πεήν εἰϊ ἰρϑοόγαπι, αἶα ταῦο 
εςῖ. σῦν δυΐθια [1 φῃοιὶ οπαπῖθι8 5: 5.4}, δή πιδαΐδυκ ἰρδαεε [εγαῖσσ, 
Ἰά φῃοά δυρετ οὐμιία πδξαῖ, δὰ πἰξϊιθαιη οδρεάϊηϊα, ἰπ ααα δι οσέπα, 
ἔογαίαν πδοθϑθ6 δϑῖ, δῃπᾷ ἐπὶτπ. ἐοπέζαγια τηϑάϊητη 'εὲ ἐχέτειται δὲ 
ΘΌΡϑ:ᾶγε αἴσπθ ' παΐαγα ἀυδρτορίενς δἴισουμι καομα πο δσηξ, ἔτατε 
οἴ ἰενδ: δὲ ἰοοα δυΐη: απὶ ἀπο πε άσ αὐγαθ αχξοοξπμα. 6 εῖ ἰζίτας 
φυϊά εἰ 1ὰ φῃοι.69ὲ ἱπῖογ μαδο, φιὸ ἃ δὰ πστίηφυς ἰρδογτιε αἰίοσπε 
ἀϊοϊϊατ. ἱ4 διτα φυοὰ δὲ ἰπίθες Θχμ δια βα 8 Π4 0 ταρεο ἐξ πρεάλπη τ 
δδὲ δωθογαπι; αιοοῖτοα εδὶ φυμὲ εἰ αἰϊμὰ βτανα. δε ἰεύα, οὐαὶ. δὲτ εἰ 
δαῦα. ἀϊεοιπυ8 δυΐοπι 1ὰ αιινῶσι ψιοὰ ὀοπβείηρε, ἴογεπδο ες, ἰά 
δυΐεπι φαοὰ σου ππεῖαν, τπαϊογίθὶ. ἴασις βαος ἀϊξζεγθωιῖα ἐμβλνοσεις 
ἴῃ ρεπϑειθυ8 εδῖ. ἴῃ αδι δια θη εἰ φυδι δια δὶ αι ὰ αἰ ἔοττοι 
τηδρὶϑ, αἰϊαα τὶ τπαΐογιθα; δὲ ἰῃ ἰόσο δἰ πιοὰφ. δαρειθτν δὲμ εεὶ 
ἀεβιεῖ, ᾿πίδγαμι τβαϊεγίὶ. πάρα εἴ ἴῃ ρ88 τολίογία, 4πμ8ς δϑὲ ἱρϑὶῃ: 
ξταυΐβ δἱ ἰουΐβ, 400 φυλάει ἴ.]6 δεϑὲ ροϊεπεϊα, 680 ξγανὶθ τρδι τε ες, 
4πο σεγο ἴδ] θοῖ, εὸ ἰουὶβ υβαδίθγίεβ ει. δῖα δαάδιι χαϊἄεσα εϑὶ, 
496 δυΐθοι ποὴ ἰάδτη εϑδὲ, φυεβδάϊμαοάυτ εἰ Δερτοῖαρ!]ε ἃς δδοδθιὶς εὐ 
ἰάετα δϑὶ, 6956 υθσοὸ ποῦ ἰάοσ 6ϑῖ. Ἂ ἢ 

5. 1ὰ ἰρίατ χυοά ἰδίεπι τααϊοτίδαν παρ εῖ, ἰόντα εϑὲ δε ρδγᾷυε 
ϑατϑατῃ [δγυγ; Ἰὰ γεγο φαοὰ οοπέγαγίθιη παρ εῖ, ργανα δὶ οί ροστς 
ἀξογδαια ζογίωγ. αἵ δὰ 4υδε αἀἴνϑυϑα5 φυϊάεπι δὴ ᾿ἰ5 μβαβεηϊ, οις υδγο 
ἀπῖδτ 8686 μαροπῖος αἰ μδ6 86 Ββωβοπὶ, διιπρ]ϊοίτετ δὲ ϑάγδατα δὲ ἀθοῦ- 
ϑύτα [εγαπίαι. φυλρτορίετ δὲν οἱ ἀφυὰ ἰενιαῖεαι μαμθαὶ εἰ ρος. 
αἰφι6 ἀφαα φαϊάειπ υπὶνογϑὶθ, ἔστγα ἐχοθρίᾶ, δα ϑῖαϊ; ἀδγ ἀυΐοτε δυρες 
οἰπηΐα δρὶεῖ, ἱρπα Ἔχοερῖο. οὔχα δαΐθην ἀπυμη 811 δοίατα 40 φυρεῦ 
οτϑηΐα πϑῖαϊ, εἰ πηύτῃ ἰΐοπὶ φυοὰ δι Ρϑιἀδὶ πιινογυῖδ, ἀπο ἃ]λὰ ἐ566 
πεοαβ86 ϑϑῖ, 4υδε εἰ ευϊρίαπι δι Ὀδίεηι οἱ ϑῃιρεγ αἰ ψυϊά ςοἸ]οσεπίατ. "Ὁ 
ἄυδτε εἰ πιαϊεγίαβ, φαοι ἤδεο ϑυπῖ, ἰοῖ ε556 παοαϑδὲ δῖ, αιιδίξποῦ ἰδ- 
4παπι, δάθο σϑγὸ φαδίίιοσ τὸ ὑπ αυϊάθιη δἱῖ οπμοΐαια σομασαπηιδ, 
ΡΓδεβαγεϊπι δὶ εχ 8686 τημῖπο βδηΐ, 6586 υδτὸ ἀϊνεγθαπῃ αἷϊ. μὲ} 
δηΐαν γεῖδι οἴ ἰηΐθγ οοπιιαγία ΒΗ ΌτΩ 911 δῖα ϑ ρίυγα, φαετηδάπποίμπα » 
ἴῃ σο]ονῖθα8. τὰ ἴα δαῖτ τοοαΐ5 ἀϊοηγ ἰὰ χαοὰ 681 ἱπίετ, ἃς τα θά ζαχε 
ἴρϑυπι. πραιαιυοάσας ἰφίτυτ δογαπι 4πδ6 ροπάν9 Βαθεηὶ ἰον ξαΐεια- 
406, ροπάπς Παρεὶ δυο ἴῃ ἰοςο, ἰεν ἰδΐθαν δυΐθιη θη μὰθεὶ πλδὶ ἴπὶ 
118 ΒΏΡΕΓ απᾶ8 παῖδι. Φυλργορίοσ δὶ δῃριγωβαίυσ, ἀδογϑῦσι ἰὼ ἰὰ 
[ογίασ φυοὰ ἀείποθρδ δϑὲ οοἰϊοοδίαπι, δὸγ φυϊάοπι ἱπ ἰοοῦπι φθᾶο, 
ἄσιδ σϑγοὸ ἴῃ ἰοουμι ἴογταθ. ϑυγϑαπι δαϊθι ἰπ ἰοσυχα ἰρπὶδ, 8ἱ ἐγηῖς 
Ἶρδε τοϊ]δίητγ, δὲγ ἤο [εγεῖαν Ὠἰδὶ Υἱ; δίοαι δὲ ᾿ρθὰ δαπ τγαβίτοσ, 
οὕπι ἰρδαπὶ ρἰαπαπι [ααγὶϊ ππατι, δἴφυς οβἰογία 5 φαϊθριᾶτα ἱγαχετις 1 
δαυδτν δίγθασι, σαδτι 811 δὰ ἰδίῖο 4υὰ [δγὶυγ ἰρθα ἀεογϑαπι. βεχπε 
δάϊα θ᾽ πηι τον ἴῃ ἀγα Ἰοοῦτα ἔδιταγ, πἰδὶ ὑτἱ ππος ἀϊχίταιδ. ἰεττα 
δυΐεια μος ποὴ ραϊϊτατ, φυΐδ ρἰαπυπι πο δαὶ ἀπυση. - Παργορίεῦ 
δηυὰ φαϊάδιη ἰπ στῶβ ἱριϊ πὶ ἐγαβιϊτατγ, ἴθτγα γ6γῸ πο ἱγαμιταγ. αἱ 
δυΐειη ἴεῦγὰ ποῦ [ογίιγ δυγδίιαν, δΟ ΠΘΩᾺ6 ἰρη15 ἀδογϑαπι ἔεγίογ, δἱ 
δ Ριγαμβαΐωγ δὸγι πι8}} δηῖππα ροηάοιϊβ ΒΑΡ ΘΕ, ἤδαπα δὺο ἰῃ ἴοοο, 
χαεπιδἀπιοάιπν ποι ἴδγγα αἰ 5 οδὲ ραγίϊοερϑ ἰδ νισδιβ. [εγαμὮΓ 
αιιΐειπ ἄυο ἀδογβϑητι, δὲ ἰηίεγα δ δ γαμβαπίατ, αυΐᾶ ἰϊαἢ οδὲ δ δοῖο 
τανε, φυοά χυΐάοπι οτωπὶ μὴ δα θοίἀ εἴ, ΔἸ δὲ δἰ χα! φγαυς, φαοά 
αυϊάδτν δυπτῃ ἴπ ἰοσατα, δῖ ἴῃ δοσταπ δυρον, 486 πδίαϊ, ργορίθγ 
ππαϊδγίεὶ διττὰ ἀϊμθῃ, ζογίαγ. 6866 δυΐδιν Ἡδοοϑϑδγιαπι δεσιᾶῖες 50 
ἴλσογε ἀἰζεγαπιῖαβ ἱρ5ῖ8, ραῖϊθξ, Ὡδπὶ δὶ ἈΠΑ᾽ δὲ ουγηίαπι πιδίοτίεϑ, 
δυὶ υδουυτο δυΐ ρίοπαπι δὰὲ πναρπίϊπάο δὺξ ἐγίδπρα, δὺς ππίνογεα 
ΦαΓΘΌτΙ ἀὺϊ υππίνογθα ἀδογευσα ογοπίογ, αἰΐθγα γογὸ ἰδιίο βοῖ εχξ. 
4πᾶγα πἰβι} εγὶϊ δι πρ!οἴξοτ ἰανα, οἱ οαυποϊὰ ἰΒο ἐπδπίυς ποαρὶ5 ἀεοῦ- 
δι πι, ἐχ 60 χυὶϊὰ δυὶ εχ πιδίογί ρα διιπΐ φογρογιθαθ, δυῖ εχ ρίατίθαι, 
δαὶ αυΐα διπὶ ρίεπα. δος δυΐεια οἱ υἱάθταυϑ εἰ ἀδιωοπδίγδζοτα δαὶ, 
δἰ πη! πτο τ ἰπᾳαδτι ἀδογδάπι δειαρεῦ εἰ Ὀδίφας ἃς δαγδιπι οΟΓροσὰ ἔοστ,. 



5Ε ΟΛΈΕΪ0Ο ΥΥ͂. 

οἱ τατὸ υδοῦυπι οἷξ πὶ χαϊρρίεπι ἔδ]6, σαοά δΌτΒατΩα ϑετηρ τ [εσαϊοτσ, 
ποη δεῖς [ὦ φορά βαιαρεγ ἀδογϑατα ἔδει; εἰ τηδάϊογηπι διίσυα ς6]6- 
τἰμς ἀδούθπτι ἀπάτα ἔδστα ἔεγεπῖαγ. τηδρῶο δηὶπι ἰη δὄγα ἔτ δηρι}ὶ 

30 ΡΙυγεβ δγπηὶ ἀπὶ δο Δα δαὶ ρἶδπα: δ πα }]ὰ ρᾶγϑ πὅτγί8 ἀδογβατα ἔεγτὶ 
υἱάεϊατ, βαλεῖ δἕ ἴῃ ἰδυϊ, δὶ 1|πάῶ [ϑοοτῖς φυϊϑρίατη Ἔχοδάεγε τοᾶ- 

313 Ἰοτίδ. δὶδ νετο ἄἀπδς δπηΐϊ ᾿πδίϑγιδο, υϑ]πιὶ 51 χαϊθρίατῃ ἀϊχεγιϊ ε886 
τασυσπι δἰσαθ ρῥἰεπυτη, ἰρ88 πιοάϊα, δὲτ ἱπᾳυδπὶ εἰ δᾳιια, 4υοπδαι 
Ῥαοῖο ἕδείεπε δὰ χυαδὲ ἰδεϊαηιῖ ἰβποπὶ ἰξίτυτ υδοῦυπι 6666 ἀϊσθηξ, 
ΦαλΡτορίεσ εἴ ϑυγδυτω ἰδγίτγ, τευγατα δυΐοπι ρίοπιιπι, φαοοίγοα ἀεοτ- 
δάχα ἰδτιατ: δᾶγδη υϑτὸ ρίυδ ἱψπὶδ μάρεγα, οἱ δφυδπι ρἰμμ8 ἴουτδθ. 
οὐἵς ἄδφις απαράδια δάυὰ πδὲ ρμία9 ἱζπὶ5 μαρεαὲ 4υδιὰ ρᾶγνυῦϑ 
φῶτ; εἴ δὲς τηᾶρπυδ ρἷα8 ἴδῦτδο 4πᾶπι ρᾶγύὰ δι}. σιᾶγα πιϑρτδπ 
Διίφααπι αὔγί8 ραγίδιη πᾶ ρᾶγνα ἀδβογϑαπῃ ἔδγγὶ οἰ θγίι5 ὁρογίθθιϊ: 
Ἰος δυΐθτι πυϑχᾶδπι ἀπαύατα βετί υἱάθίηγ. ἀξ ἰρίτατ εἴ ἰρπεῖη ἰάθο 
δυτδυτα ἰδγιϊ πϑοθ86 εϑΐ, 4αϊὰ μος μαρεῖ, υδουυπι Αἰ, πεν εοἴογα 
πτετοὸ Ἡοῃ, οἱ ἴδγγᾶμι ἰάδο ἀεξογδιπι ἔοστὶ χοΐδ ρίδπτπι παρ εξ, δὶς εἰ 
βδτειη ἰάφο. σππρι ἴῃ ἰοραπι {εγγὶ ἃς βαρ ῦ ἃφπᾶιη σΟἰ ΠΟ τ πεοδ886 

10 681, φαῖα Βοο Βαρεῖ; εἴ ἀφαδια ἰάδο ἀδογϑτη ἔεγτὶ ἂς δ ἱρδὸ δἔγε 
φοἰϊοοαγὶ, φυῖΐα ἢος μαββθὲ, δὶ υεγοὸ δαξ Ὀππιη 44 διηθο 8ἰπὶ δαὶ 
ἄτο, δα θο νδῦὸ Ἱπδίηϊ ὑξγί4ας, οσὶξ αἰϊχυδ τπυ] ἴα ἀο πἰτίῃ8ατο, φυὰ 
ααίϊάεπι δόγοιη ἀφῃ ρᾶγυπι Ἴχοοάδι δῃρεγο δὲ δὲγ ἀχύδτῃ ἱπίεγο, 
απεμμαάτηοάμπι δαερε οδὲ ἀϊοἴπτη. 

6. Εϊξυτγαδ δῃΐθπι οᾶμδαθ πὸ ὁπηξ πὶ δπὲ δῃγδητη δυϊ ἀδογβατα 
ΔΡδοϊαϊε ἐδγαπίοσ, 66 ἀ αἱ ςεἰδτία τβγάϊασααθ ἰεγϑητογ. ργορίεγ 4πᾶ8 
δΔυΐεαι οδιιϑᾶϑ ΠΟμ οδὲ ἀϊἢς!]ς νἱάογο ἀυθιἑδῖαγ οαΐτη πὰπς οὔτ 
Ἰδΐαπα ἔδγγασα ρ]ὐπθυϊπᾳφὰς δαρεοτ δαύδτα παϊοῖ, ἃ]1ὰ υϑγο πιϊπογα 
τοϊμπδαις ρτανΐδ, δὶ γοϊμ ἀὰ δἰηξ δαὶ ἰοηρα, αἱ ἀςαδ, ἀδογϑασω ἔδγδαα- 

. 
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ἕατ; εἴ ποππη]ἶα ΟΡ ραγυϊδίοτη, αὶ δα δυτὶ δ 'δ4πε ἴεγγθα ρυΐνυθ- 
τίδαις 5: πηῖ}18, δαρου δὄγθτα παΐδηϊ. οαυϑᾶτῃ ἱκι τος οπνῃῖαπν Πογατα 
8856 Ρυΐᾶτε, υἱἱ Πεπιοογίξι5 σοηϑδῖ, ΠῸπ τεοῖθ 66 μαρεῖ. 11}6 δηΐτα 

20 

ἀϊοῖς δὰ ςαϊϊάα φυδὲ δγδιυπν ἐσ 808 [εττιπίωγ, ργαυΐωμν δὰ φυᾶς ἰδία δ 
δαπὶ δυσιϊπεγο, ἀπριϑία γεγο ἀθαθὶ: ρϑῦςθ δῆτ 6 6886 4086 ἰρϑ88 
οἴϊεπάυπι. ἴπ δἔγε ἀυΐοπι πηδρὶς οἰΐαπι ἰά ἴρϑατ βογὶ ορουῖεθαδξ, ἂξ 
οδιϊοῖς {16 ἴρ86: οβίδοϊοπα υϑγοὸ δἰ δία τα  Πἰτεῦ δοὶ τις, ἀτοῖῖ εἰΐτῃ 
ΠΟΠ ἴπ Ὀππὰ πο ΟΠ θὴη Θογαμπν σοτροτατη βοτὶ, σθᾶ8 σαγϑατα [δ ῃ- 
ἴαγ. οὔπὶ δυΐεπι σοπιϊπαογωμι αἰτα ἕλοι δ]1ἃ τηΐπα8 ἕας!]α ἀϊνλαΣ 
Ροβείπε, εἴ ἀἰνισῖνα τπιοάο δοάθπι, αἰΐα ππαρὶ8 αἰΐα τοῖππϑ, μᾶ8 6886 
ἐδι888 65: ριυιϊδηἄσω. 1ά ἰρτίαν ἕδοῖϊα αν 51 }116 68ὲ, φαοὰ ἕαοϊ]α ἴοτ- 
τπῖπ08 δῃϑοίρετα ραϊδϑὲ; εἰ 1ὰ πιαρὶ8, σῃοά τηδρῖ8. δὲτ δαΐοπι ταδρῖϑ 
65: ἴ8]6 φυᾶπι ἀηπ8, εἰ δῆτ πιδρὶ58 4υδπι ἴεγτᾶ. ταΐϊπαϑ αἰΐδτη χαοά- 
4 ἴπ βεπεγα οογρὺϑ πιαρὶ5 ἕδοϊ 6 ἀἰν!ἀϊτατ [ας Π]υσαε ἀϊδγατηρίτοτ. 
δὰ ἰρίτυτ χιδα ἰδι τα ἀϊπεπι μαροπξ, φαΐα τη] πν σοι ργομοη ἀαπὲ, 
ἰάθο βαρτα τοᾶποπῆ, ὑγορίδγεδ χυοά ποπ ἔδοιϊα 1] ἀἰδτατηρίτατ; 
ἐὰ γετὸ 4086 ςοπίγαγιο τθοάο 2656 μᾶρεπὶ ἤραγί5β, 4ιιλα ρᾶτγατη σοπι- 
Ριθβεδάμης, ἰάεο ἀδογβαπι [δγαπίατ, ργορίογοα φυοὰ ἴαςϊϊς {104 
αἰνιἀυπῆ; εἴ ἴπ δθνα ὑπ] 0 τηϑρὶς, 400 ξείω ἀυδιη διὰ ἀἰνι αἰτατ. 
οὔπι δαΐθτῃ εἰ ροπάυ5 αἰΐφυδ8 μα) »εδὶ υἱγϑϑ, φυϊδυϑ ἀδογϑῃπι ἔδγίατγ, 
εἰ σοπὕπιια δὲ τ} }} ταοάο πὸ πο ἀϊϑγαπιραπίαγ, πᾶδς ἱπίον 8686 Π0Π- 
ἔειτε οροτῖεξ. οἱ νἱγεϑ επὶπι ροπάογίβ δα8 υἶγβϑθ, 4.86 ἴῃ σοη πο 
διπὶ, δὰ ἀἰδγαρίοηοπι ἀἰτιϑἰοπδιησιιδ Ἔχϑ ρογεηξ, Υἱαῖ ἱπίεγεϊ ἰρϑππὶ 
ἔταυς οεἰεγίαϑαφυε ἀδούδατη ἔδγείωγ: δίῃ ἱταθ ος ]οτ 8 οἰπξ, ΒΌΡΓΆ 
τιαπεθὶξ δίαπε παίδοις. ἀε ρτανὶ ἱξιτυγ δἴφυς ἰονὶ, εξ ἀε ἰΐδ αδα 
εἶγοι ἱρϑὰ δοοϊἀαπὲ, αὶ πορὶϑ ᾿ος ιαοάο 918 ἀεβηϊίαχη. 

ΒΚ ΟΕΝΕΒΑΤΙΟΝῈ ΕΤ ΟΟΒΕΆΌΡΤΙΟΝΕ, ΠΠῚΒΕῚ Ὁ0Ο 
ΕἘΒΑΝΕΟΙΒΟΟ ΨΑΤΑΒΙῸ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

3.4 ἢ. ογίῃ δυΐεπι ἃς ἱπίογίτα ΘΟΓΌΙΩ 4086 πδίητα οἱρποηογ ἰπἰογεπαηῖ- 
4υς, πμϊνογβὶπι ἀς οπιπὶθαβ, ἔπ οδπ588 πω γδιϊοηθϑ δογαπι ἀϊδίϊη- 
ξυεπάο, ἀϊςαπιυ5 οροτγῖεϊ, ρῥγδεῖεγθ χυϊὰ δοογϑῖῖο φαΐ υς αἰϊεγαῖῖο 
δῖ: δ δδπάρθιημα αἰϊδγαϊοηῖ δῖφας ξοπογδι οὶ 6886 παϊΏγδι οχὶ- 
διϊμλανο Ἰἰσεδὶ, δὴ ἀΐνογθαπι, ρεπάς τὲ ἰροῖὶϑ φαοαπα ποιηϊπίρυϑ ἀϊ8- 
εγεῖδα δπηῖ. ργίβοογωτῃ ἰρτας χαϊάδια βαπογδεοποτη τωρ! ςαπὶ 88- 
δοϊυΐδσιααε αἰϊεγαιϊοπεπι 6986 ἱπαίϊυπξ, φυϊάδπι ἃ βεπεγαιίου αἰτε- 
τα οπδῖη αἰϊμὰ 6986. πᾶσα ααὶ υπΐνθγοητη ἴρϑατα δίαπἪ ἀππτὰ αυΐρ- 

10 Ρίατι 6886, εἴ οτμηΐδ εχ πῃὸ οτί τὶ ςαπβοηξ, ἰ ρεπογαϊίομθτι διϊογαϊϊο- 
ὭδΙΩ 6886, εἴ φυοά ρτορτίε ρεπογαῖηγ ἰὰ αἰτοεγατί ἀϊοδηξ εϑὲ πϑοθ8886. 
αἱ αὶ ρίαγεθ πᾶσα ΠΠΆτΩ 6886 τπᾶϊετίθ8 δἀϑίγυππε, πῈ Ετηρεάοοϊει 
Ἀπαχαρογᾶ εἰ 1 δαείρρυδ, {1169 ἀἰἤζεττε ἀϊσδηὶ οροτγῖες. φυιδπαπδιι 
Απαχαρογᾶδ δϑυϑιῃ ῥγοίδοϊο υόοθῖι ἱρπογαυϊξ, συΐρρε οατα οτἰγὶ ἃς 
ἰμιοσῖγο ἰάετη 6886 χποά δίϊεγασὶ ἀϊοαϊ. δὲ πιυΐία 6986 τεγυπὶ 6]6- 
Ἰπεηϊα ῥεγίπάθ αἰχπα δ] δοϑεγίϊ. ὕᾶτα Ἐπιρεάος εϑ σογρογδὰ ααὶ- 
ἄεπι εἰεπιεηΐα συδίξαοτ, οπιηΐα Ὑεγὸ πὰ οὕτῃ ἰϊ8 4086 πιοῖπ 
εἰθπάϊ υἱπὶ μαρδηξ, πάπλογο βαχ αἱϊ 6886. Απᾶχαδξογαι υετο εἰ 1,6ὰ- 
εἰρραβ εἰ ειηοοτίιι5 ἱπβηΐϊα. δἰθεΐπι ἀμαχαρογαβ δὰ ἔδεϊξ εἰε- 

ὃ0 τιοπΐᾶ γογαπε 4π86 8ἰ πηι ἰὰγῖα δυπΐ, πὲ ο8, αἴ οσαγαδιη, τη] |8π|, ςεἴδ- 
τῶσητια ἀποτῖμι ουϊθ5 7.6 ΡαΓ8 δα πάθιη ουπὶ ἴοῖο δοτεϊδ δοὶ ἀρρεὶ]α- 
ἤσπετη. Πεπιοοτγίτηϑ ἀπίεπι οἱ δαοῖρρας οχ ἱπάϊν!ϑθ ΠΡ 5 σοτρο- 
εἰθαδ, αθ86 εἴ ται τυ ἀπ δὲ ἰοττηῖβ ἱπ βηΐτα ἐππὲ, σδῖεγα σοτηροπὶ 
αἰεπηὶ, δίψσας μδδς ἱπίογ 8686 αἰΐἝεγτε μὲν 118, ηἰταΐγωιη δῖα ἃς οτ- 
ἄϊηε δογὰπι εχ φυΐδις σομδίδηϊ. ροῖτο Ἀπαχάροτας εἰ ΕἸαρεάοοϊο8 
ςοπίγαγίο ἀΐςεγε πιοάο υἱάθηξαγ. 1116 Ἔπίπν ἴδυταπι ἃααδπι δἔγειη εἰ 
ἴξηδαι δἰ θπμεπίδ αδίξποτ, δαθα οἰκο ρ οί τπϑρὶ8 Παδτη σΔγπθτα 05 
εἰ ἰΔ ξοιπο εἰμι! ]αγία. Εἰς γεγο ἤδβο φαίάοτα εἰπιρὶϊοὶα εἰδαιεπίαααε, 

11 υεγο, Ἰδγτατῃ ἰηφθδμι δχαδι δἔγοιπυβ οἱ ἱβτθπι, οοταροϑίτα, 
πἰροῖς 4αίρι5 κίρπεπαϊδ [116 ργϑεδῖοης δειπίπα. ἱρίίαγ 4ὰϊ Ἔχ ὯΠῸ 
οτηπΐδ οοπβοίππε, ξεπογαιίοπθμι οἰ οοτττιριϊοποιη 6656 ἀϊςδηΐ αἰΐετα- 
οποτω δϑὲ πΈοαϑ86. πᾶτὰ 90  οἴτα ᾿ρβ0 1 δοτι ΡῈ. ἰάθη δίψα ὩπΌτα 
τοῦπενς ἀΐοδηξ ορογίοϊ: φυοά δυΐεπι ἰδϊα εθὲ, ἰ4 ἀϊοίπιυϑ δἰ τογαγί. 
4αϊ γϑτο ρίυγα ρέπογα διδίαππε, ἃ κεηεγδίίοῃς αἰτογαϊίομθι αἰ ἴεγγα 
οεπϑεδηΐ πϑοδϑδητι 6δὲ. οὕτῃ δηΐτα δὰ σοετπ δὰ ἀἰ58ο] συ τατ, βρη6- 
ταῖϊο εοιτυρίίονα ἅξ. χαυοεῖτγοα εἰ Επιρεάοο]ε5 δὰ πιης οδηὶξ ππὸ- 
ἄταν “ΠΆΠ 8 δδὲ παῖυγα, δε ἰρθα τηϊϑιϊο ταϊϑεογαπιι6 ρτυϑ ἀϊνα ] οἷο 
δοἰπιν," ραϊεῖ ἰρίτατ δευιοηεῖι ΘΟΓΏΤΩ δαρροδίι0η1 6856 δοςοτητηο- 
ἀδῖυνη, οὔπα ἤος ρᾶςῖο ἀϊεππῖ; ἃς 6098 δά μας ἀϊςεγε πιοάυπι. δὲ 
περοοϑατίατῃ 1ΠΠ|5 φαοατα δϑὲ αἱ αἰτεγαϊξοποπι ἀΐεδηὶ ἃ Κοπεγαϊίοσδ 
χηϊρρίαπι 6686 ἀϊνεγδαπι: βατγὶ ἰαῦθη μαι ἀφυδαθάπι ροίεδί ἰπχία ε 
ἄπο 4} οἷς ἀϊεπηίαγ. τεοῖε δαΐετη πὸϑ ἢος ἄϊοετα, ἕδοι]ς εδὲ ρετ- 
ϑρεεῖι.. πδπὶ φαυϊοδοδαΐε 9 δἰδητία, ὩΣ ἰπ δὰ υἱἀθταῦ τα υἱαιϊοποτω ἱπ 
τηδροϊτυἀΐπε 4πδ6 νοσδίων δεογεῖϊο εἴ ἀδογεῖίο, ἰδ δὲ δἰτεγαϊίίομετα. 
σογαπι οπίπι Βαγὶ πεααϊξ αἱ Δἰϊεγαιο δὲ ρὲῦ 68 4ι86 ἀϊσππὶ αὶ 
Ρἴπγα ὑπὸ ρτίπεϊρία ἰδείυπε, οἰφυϊάεπι δἰΐεοῖπϑ ἰρϑὶ ἰηχία χῃο8 ἰά 
δεςοίάοτε ἀϊοίπνῃα, ἀϊΠ}ετεπιΐδα δυὰς εἰ επιεπίογητα. χαρὰ Καπὺϑ 5πηξ 
ςΑἰ ἀττα5 (πφιἀ1 189, αἰ Ρδάο πίφτεάο, αι ἀϊξλ8 πυποὶ ἀἰϊα5, τι οἱ πε 6 ἀα- 
τὶμ68, εἴ σδίογδε δἰΐδθ, πὶ δὲ Εἰπρεάοοϊεβ δἱξ “ΔΙΡοπίθαν ροηΐτα9 
Φο]επὶ οαἰἀυφυς νἱάογῖ, αϑὲ ἱπυθγθτω ἴθξοῦ ουποίδ πἰρτατη δίταοὶ 
δἴᾳαε τἰξεπίθσα. ἢ δ υμι τοῦ ἀδ τοὶ φαΐθ φποφυς ἀεβηϊξ ργοππηϊδέαῃδ. 
ἄυλτε δὶ βετὶ πεφαθαῖ αἱ εχ ἱβπὶ οτἱδίαγ ἃ4πα δῖ εχ δαυδ ἔεγγα, πᾶ 
εχ αἷβο φυίϊάδτω φαυίΐϊοαπαπι πἴρττιτι βδξ δαὶ 6 τη. }}} ἀπτυτα. Ἄδάετα 
ἀς οεἰειϊδ φαοαπε ταῖο εξ. ἤοο δαΐοτα εδὲ αἰϊεγα!ο. πῆς εἴζατα 
Ρετδρίσπυπι οδὲ Ορογίεγα δα ρασ ςομξγατ 9 ἐραῖδ ὩηᾶτΩ ΦΏΡίοοτα 
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ζολίογίαπι, οἶσε ἴοοο εἶνε δοογεϊίους ἀδογοίϊομευα δἶνα δἰ ἰθταῖίοπδ 

τουϊδίίο Βαι7 ρταείεγεα δἰπι τοῦ εἰ μος δἰ ογαϊοπειῃ 6888 εδὲ πθ- 
35 οεέ86. οἰδηΐπι δὶ αἰξθγαδαεῖο εἷϊ, δὲ δαρίοϊωη εϑὶ οἰεπιεπίατα ππθπι, οἴ 

οταμίαπι πᾶς ἴπ 8686 υἱοἰϑοὶπι παυΐδηξαγ απ 681 πιδίετῖα; οἷ 8ἱ 50- 

Ἰδοΐατα Ὡπατη δἰξ, αἰτογαῖίο 6586 501ε:. Ἐπιρεάοοϊοι ἰρίτατ εἰ 115 ας 

Δρρατγεπῖ εἴ ἮΝ οἰδί οοπεγαγία ἀΐςεσε υἱἀθίωσ. πᾶπι εἴ εἰ επιοῃΐογαπα 
παϊϊηπι ὁχ αἷΐο δΠετὶ, δεὰ δχ εἰς οδίδγα οπιπία; εἰ οὑτῃ ππιγεγϑᾶιπ 

παίυγαπι ἵπ ἀπᾶτὰ τοορὶξ ριδθῖεγ ἀϊβοογάϊαπι, εχ 11ὁ ὑπὸ γυγϑιι8 

οάφαε βοτί δβϑϑαγίξ. φυᾶγα εχ πὸ φυοήδπι, αἱ ραϊεῖ, δογπι 4υ88 

ἸΠΓογοπ 5. συϊθαβάαδπι ἃς αἰζεοιθα5 ἀϊδεϊποῖδ δεραγαίδαυβ δυηῖΐ, 

10 αἰϊπὰ χὰ «ἰποὰ ἰφηῖδ (λοϊτατὰ εδῖ, φιεππδάιποάππι 5016πι δἰϊ Αἰρυια 

εἰ οαἰϊάτπν, ἔογγατι τ 6ΓῸ ξγαυθπι αἴαιι8 ἀυγαπι. ἀδίγϑοιί5 ἰρίταγ μἰδος 

ἀὐΓογοη 6 (ἀεῖγαμὶ επὶπι ροδϑιπῆ: πᾶπι ρεηίϊαθ δι}}}} ἴαῖπ εχ ἃ4υ8 

ἰόγγᾶμι ἴατα 6χ ἴεγγα ἀφυδπὶ Ὠδοαβϑαγίο βοτὶ οοηδίαϊ, εοάεπι ρᾶοίο 

οἱ οοἰδγογοπι φαοάηαθ. πες ἴα 80] υνη, ψδττπν δἔϊαπι πίῃς, 5ἱ Ἰηο 40 

ταυϊεηῖητ ἰαχία αἴεοῖαθ. πδὶπ 46 ὨθτηθγΟ ΘΟΓΌΩΙ δπηὶ 4186 8ά6886 

οἱ αἴνοθ88 γαγδηϑ ροϑ46 ἀἰχίτ, ργαδϑεγίιπ αἀΐὰς ἱπῖεγ 5686 ρυρπαηῆς 

Ῥυ: ἀϊδοογάϊα εἴ οοποογάϊα. φιοιεῖγεα εἰ ἔπη Ἔχ ὑη0 ογία ϑαπῖ ἃς 
ξεπῖϊα. ποῦ επίια απίνθγϑαν ᾿ρϑανη ἰρηΐ8 δὲγ 8488 εἰ ἴειτα, οὐ 

δάδυς ἀπαπι δ986πέ, γαῖ. 8εἀ πὲ ἰά αιίάεπι ἰἰφαεῖ, αἴγαπι {16 

ἴρϑαπι ὑπὰπὶ ρτίποὶρίαπι δἰδίπετε ἀθρεαὶ ἀπ ἰρ88 τηα]τα, ἰξῆθτῃ ἴὰ- 

ἀυδιῃ εἰ ἴεγγαπὶ εἴ χυδθ σμιη Ἀῖθςε οἰυϑάοπι διπὶ δεγιεὶ. πᾶτι 400 

ἴρϑατω ππαπι αἱ τηδἴετίδ 8 ἰοϊταγ, εχ 480 πιιΐαοπα, 4π86 ἹποΟἴἸΟπ}9 

Ὀρετᾷ Βι, ἴεγγὰ εἰ ἰφπὶβ βυπῖ, εἰ επιεπίυτι δϑῖ. δὲ 40 Βος φαϊάεαι 

εχ οοπιροϑίίοπε Βὲ, οοδυπεῖθυϑ ἴπαπαπὶ 1|}15, 1116 γεγο εχ ἀϊββοὶα- 

ἄοπε, πος εἰοπιοπεῖ ἀρ ο]]δἰΐοπε ἀϊρπίογα διιπὶ παϊαγδααε μυιογα. 

2. Οπιηΐπο ἰΐδφις ἀδ ρεπεγαϊίοπε εἴ δογγιριίοπε ϑἰπρ]ιοὶ 4Ρ- 

δο]αΐαχας, αἴγατα 911 πθοπα οἵ 400 ρϑεῖο 511, εἰ ἐ6 οεἰεγὶ δνδο πεῖς 

τποῖθαθ, σογθὶ οαιδὰ ἀδς δοογοιίίοπα εἰ δἰϊογαιοπε, ἀϊοεπάππι εϑ8ϊ. 

40 Ρ]αῖο ἰρίτυγ ἀθ ροπεγαϊίοπε ἂς σογγαρίοπε, φυοπιοάο γερυϑ ἰρ818 

οοτηροιαπε, οοπϑιἀογανῖς ϑοϊαπ; πες 1ὰ φυίάειη ἀδ οπιηΐ, 8εἀ οἰε- 

ταθηϊοτατο : Πποπιοὰο γεγο οᾶγπρϑ δυΐ ο888 δαΐ ηυϊρρίαπι αἰϊυὰ 1616 

Εἰξααῖατ, πεφυδαπαιπ. πυροῦ πος ἀ6 αἰϊογαϊϊοπε πες ἀε δοογεῦομθ, 
Φαοπᾶτη: ραοῖο γερὰ οοπιμραμῖ. δά βυϊπίπᾶτα, ἀ6 πα}]ἃ πναϊαϊϊοπα 
πἰοὶ σαρογβοῖο ἴθπτϑ φυϊοφιιατη αἰ]ι5 ἀσβηϊνὶς ργδθίεγαιααι Π6πιο- 

ὁ ετῖταδ, συ οπηπῖα [αἶθ56 οαγαα τἱἀδθυΐητγ. 864 μδὶ φυδϑεϊτυν απ νἷα 80 
ταῦουα βδηὶ, ἰαιπ ἀϊδογεραξ." πᾶπι πες ἀδ διογοιϊοπδ συΐϊϑαιάιπ φαΐο- 
ἤσδπι ἀεβπίνϊε, οἱοπεὶ ἀϊχίπιις, φιοὰ ποη σοὶ φυϊνὶ5 ἀϊςαι. ἀΐϊχεγαπε 
δπΐτι το δοζδϑδα Γεὶ 811η1}18 διιρετγὶ. ἰᾷὰ δαΐθπν φυοπαιι ρδοῖο βαῖ, 
ὩΪΒ}] ργαείογοα ἀΐχεγα. 'ρὲς ἀθ νηϊϑιίοπα, πες ἀε α]ϊογσαπι ργορὲ 
ἀϊχοτίτα α}10, σογρὶ οαῦϑα ἀδ δοῖϊΐοπε εἰ ραβϑϑίοπθ, ἀποπᾶπι ἱποάο 
αἰϊυά ἀραὶ δτιὰ ραιίαῖαν ἴῃ δοϊοηα παίαγα!!, ἢ επιοογίῖα5 δυΐετα εἴ 
]μευοίρρη5 ἤρτιγαα σοποίππαπῆ, εχ συΐδυ5 αἰξεγαιίοπεπι [αοἰανξ δίψα 8 
ξεπογαϊϊοπθπι, σοηζτεραῆοπα υΐάεπι δἰ 8οργερδίίοπα βεπεγαιοπθπι., 
δἴχις σοττγαρτίοποιη, οτάϊπε σογοὸ δὲ ροϑβίϊα δἰ τογαι οι δια. οοίθγυπι 

10 ἡποηΐαπι συδε ἀρραγοῃῖ, δὰ υϑγᾶ 6886 ρυμδραπὶ, οοπέγαγία δαΐετι εἰ 
ἱπβηῖϊία δαπὶ σὰς ἀρρδγεηὶ, ἱπβπὶα9 ἔδοτε βριγαβ, ἰτϊα τὶ ΡῈ Γ οοπι- 
Ῥοσὶ ἐγαποπιυϊδίϊοπθθ ἰάθπι σοπίγαγιαπι υἱάθδίγ δἰ δἴφας αδἰὶὶ, 
τεγδηϑπαϊεϊιγαυς ἰπϑεγία γα μηδ} 1, δὲ οπιπίπο ρογπναἴδῖο πὸ 48ο- 
Ῥίαπι ἀϊνεγϑαπι χηϊὰ ὡρραᾶγοαῖ, φαδπάοφιίάοιι ἱγασοοάϊα εἰ σοταοε- 
αἰ εἰδάοτα βαπὲ [ἰτέοιῖδ. δὲ οὔπὶ σΘΠΘγϑίο δἰ σογγυρίϊο αἰ εγϑαν 
αυϊὰ 6586 οπιηῖρα8 ἔεγε υἱάἀσαπίατ, οἱ δὰ 4π86 διπὶ οοῃρτγοραίίοης 
δἴχιες δοεργεραϊΐϊοῃε οτἰγὶ δο οοοίἀογε, εὲ ἀθ τηπίδιοπα αἰίεςτιιπι 
αἰϊογατῖ, ἀ6 ἰ8 οοπιοπιρίεπῖυγ πὶ μος ἱπϑίϊοι μάΡρ πὲ οροτγιοῖ. 
Παος δαΐθτα οἱ πιη τα5, εἴ αῇδο γαϊϊοινΐβ ἅποϑ- πη ορτγεαϊαπῖυτ, ἀα- 

40 Βεϊδῖοπα5 Παρ απέ. πδπὶ δὲ βε πεγϑῖϊο σοπρτεραῖϊο 81ἴ, τυ ΐτα Ἔχ δογαπα 
ὨΌΠΙΘΓΟ 4886 βετὶ παεφιδυπὶ ουθηῖγα δϑοἰθηΐϊ. δαπῖ δαΐδια ΓΌΓϑ18 αἰΐαθ 
ταῖϊομες 4ι8ε ἀγροπὶ πάθας μαυὰ ἔδοι!α δο]νὶ ροβϑυπὶ, φυοά βατὶ 
ποῦ ροῖδϑϊ οἴ χυϊςαπδπὶ αἰτοῦ 5656 μαρϑδὶ, δὶ ξεπογαῖϊο σοηρτεραῖῖο 
ἸῸΝ 8ἰϊ; δαϊ φιοά οτιῖπο βθηδγαῖῖο πο δϑὲ, δαὶ δδίζοτι δἰ ἰδγαῖϊό 
εβῖ. δἴχψθε ἰά, φυδπηπαπι ἀπ ς 116, απιϊαπάυτι δϑὲ ϑοΐναγα. ργὶπεί- 
Γ δυΐετη ΠΟΓΌΙΝ οπιπίαπι δϑὲ, πέγιπν δὰ υδε δυπὶ ροπογδηΐατ 
ος μδοῖο εἴ δοογαβοδηΐ δἰϊοσεπῖυταπθ, δὲ ᾿ίϑοα σοπίγατιαβ 8] δα πἘ 

ταῦ δ οπαα, πιϑρηϊ τα ἰϊπῆ τι ρτίποὶβ πο] ΐατα ἀϊνιϑίοποπι δἀπιϊτοπε- 
Βδ, δι πη ]}ϊὰ δὲ τπαρηῖτηἀο ἰπά ἐν ἰδ! 0115. μος δαΐπι ἱπῖογεϑὲ 4πδπιὶ 
ΡῬίαγίπναγπ. εἰ τιγϑῆπι, δἱ ἱπαρηξίπἀϊιν68 ϑδἷπε ἱπϑε  Ή [65, αἴταπι μδα 

30 ξογρογᾶ 8ϊ:πὲ, αἱ Πειποοτγῖῖο ρἰαςδὶ αἰσπα ᾿μεποῖρρο, πη ρίαπα, πὲ ἴῃ 
Τίπιλεο δεγὶθίτυτ, Βος ἰρίτατ ᾿ρϑαπι, ΜΗ ἰπφαϑαι ἀϊ550]υϊοπεῖο δὰ 

ΕῈ ΟΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ ἘΤ ΟΟΚΆΥΡΤΙΟΝΕ 1. 

Ρίαπα ὕβχας, σΔῃς61105 εβτεὰϊτγ ταιϊοπῖρ; ἰὰ χαοὰ αἰϊο χπόχαε ἴοου 
ἴβπὶ ἀϊχίτοιϑ. Ἰοοῖγοο πιᾶρὶ9 σΟμϑοπίδπθετα ΤΘΈΟΠΙ ἔσεγιῖ ςογροῖ 
ΟΠ Ρο556 ἀινὶἀϊ. σδγαπὶ ΤΣ ἄθοφας ρεγαρβῦτγαα δυηῖ, 5εἀ ἰδικεὶ 
1ϊ6 αἰϊογαοποπι ρεπεγαποπεπισιε, ὉΠ ἀἰσέατα εἰ, ἴδσεγο σοῶτεῖ- 
δῖοπε δὲ δἰίαοϊα δίφῃς βειγαγησι υϑγιεἴαϊς ροσιπαϊβπι ἄο ̓άθεη ἐσ: 
εἰηρίτ; φιοά Πετοοογίταϑ δοῖξ. φαοοῖγοα ΠΟῚ 6886 σοογετη ἀϑφοηῖ: 
Ὥδτι ΤῸ ἰρ888 ΡῈΓ σοπυογδίοπαπι σοἾογα ἐπρὶ σαπδοῖ. αξ 1111» ηυ] ἢ 
Ρίαπα ἀϊνιείοπετα ἰδεϊπηξ, ταϊπίμαθ: π18}} επὶπὶ ρ]δη σοσαροαε 
ῬΓδεῖογχυδπι 8ο]ὰα ΐ, φυαπὰο πα]ϊα εχ εἰ8 φιδὶῖτας αἰξοσιωνε 
Εἶξοϊ ροίεϑι. βεὰ οὺγ ραγατω υδἰεαπὶ πὰς σοπδοηΐδη δα δππὶ ρεῖ- 
ϑρίςθγο, οαπϑαπι μαρεῖ ἰρθα Ἔχρϑγθηδα υδουΐίασ. πᾶμι ΟΡ γαὶ 
φυοϊφαοιϊ ἀϊυϊία5 οἶτοα τσ πδίηγααπι δρδου] δ οποτη τοτὲ 
δαπῖ, (ἃ εἰυϑταοάϊ ρτποὶρία 4086 ἱπῖοτ 98ὲ σομαογεδοῖ ςο σε δδοιιε 
4υᾶπι ῥ᾽ατγίπιην, δπρρόπεγα πιλρὶθ ροϑϑαμξ. δι! 6 σπο δ γαιϊοδέί- 
Βυ8 φαδεπᾶτη υϑγῶθ εἰπὶ, πδυ ἀφυδαααπι ἐχροπάογε ςοπβευεηβ: 
Ρϑυεὶβ ἱπϑρεοῦϑ ἴδοῖ]6 ργοπαπίίαπι. ΒΟΥ͂ΓΟ εχ Ηἷς ρετρδπάετε εὔχα 10 
ιυῖς ρμοϊεϑὲ, φυδηίαπι Ἰπῖεγ δὸ8 ἱπίθσϑις πὶ πδίωγα! εἴας φυῖχϑε τὰ 
γαθοπαὶὶ φυδιπρίαπι δχογορηξ οοηϑ ἀογαῆοπειη. πᾶτὶ ἀθ δὸ σαρά 
εϑ πιαρηϊ τ ϊπδ8 6886 ἱπάϊν 8 181168, ποηηη}}} φαϊάοτα ἼΡ8εὔ" ἰπφοιαὶ 
“Ἰάοα] θαι ταν ρα] ρΙαγε8 οτίε" δὲ ἈΠ δπαοογίτυδ ται οί ρτορτα 
πδίυγαεαας δοσοτππιοάαιί5 ρεγϑαδϑι9 6886 ὙἹάΒΡίτιγ. ηοά ἀνῖσα 
ἀϊοῖπιιδ, ἰπ ργόρτγθϑδα εναάεὶ δρογίαπι. ὕδπὶ ΤΕ 8 1.58 ἀθ᾽ Δ οβεΒ 
Βαθεῖ, εἱ φαὶα σογρι8 αἰίφποὰ τιδρηϊταήἰποπιας οἵηπῖπο αἴααο ονιαὶ 
εχ ματγῖς ἀϊν δ θίϊειν 6586 διδίαδι, αἴας βογὶ ρο586 αἱ ρεπιῖϊα ἀπὲ 
ἀατυτ. αυϊᾷ δπῖη ογὶς χαρά οἴιρίαι ἀἰνὶσίοπ δι τῆντπ οἱ ονατ ἐσ 
Ραγῖε αἴφυβ οὐπαῖπο δῖ ἀἰνιιθι]ς, εἰ τα ἀἰν!αἱ ηεδξ; δἷνς τἰααὶ 
ετῖξ μος οἵῃπὶ ἐχ ραγῖε ἀϊνίϑυπι, εἰ δὶ ποῇ δἷπιηὶ αἰν  ἀδτετ, εἶτε ἰὲ 
βαῖ, πη 1] δοοϊάοι ᾿πιροβ81}116. ἰφίταγ δὲ δεοαπάστι τῆδείαμι Βαοὲ ς 
δεςῦβ. δὲ ἴῃ βϑυϊητηᾶ, δὶ ΟἸαπὶ 6Χ ραγίς ἂς οτηπῖπο αἰνϊἀϊ ἀρίοπι ἐς, 
οἱ ἀϊν! ἀαῖωτγ, πο] τα δππεγρεῖ ἱπιροϑ8518116, φαδη 0 πα ἴαπι αυὶ ἄεπι 
ἈΪΙαπὶ οὐαϊαγ ἱπηροϑϑὶθι}6, δ ἱπ ἀβοῖθθ σωῖθ5 ἄθπα ταῦ] ἀϊνμοα 
οἷ1, φυδπινὶα ἔογῖαε πεῦιο ἀπαῦᾶπι ἀἰνϊοῖ. ἐάσας οὔτι σοΥρΡα8 'ρσα 
οπιπΐπο ἰαὶα 9ἷῖ, ἀϊνίἀαῖωγ. χυϊὰ Ἔγᾷοὸ δτῖξ γεϊφααπα Ἶ πα αρτιπάο] 
ἰά δαῖτ βοτὶ ποὺ ροῖδδὲ: δεῖ δρὶπι χυϊρρίαιπ παν αἰ νἴϑυπι. εἰ 
ἐγαξ οπηπὶ εχ ρᾶγι8 οτππίποψιβ αἰνυ}θῖ}116. δὲ σέγο οἱ τες ςουραὶ 
Ὡς ταδρτϊτπάο γα πφυδίυ, ἀἰνίϑιο ἰαπνεη εἶτ, δαὶ σοσρτις ἐχ Ῥπποῖι 
ςοπϑίαθιῖ, εἴ δα ἐσ αυΐραβ σοπιροπίτυγ πιαρπὶπάϊπ ες ςατονασί, δαὶ 
ὩἶΝ1] οπιμΐπο ογὶς. φυᾶγο δίυβ ἴδοϊυτη εχ πὶ μ 110 δῖν α ςοπιροάιναι 
δἷϊ, τοΐατη ἘΝ 1811 ργδθίεγαπδιι Δρράγθῃ8β τς. 8ἰπνι]!εῖ οἷ ἐσ ἡ 
Ρυποιῖ5 οοηῆδγὶ ἀϊοδίατ, φιιαπίιπι ἀοὺ δγιξ. Ὡὰπι οΌΤΩ Ὡπᾶ ἴῃ ταϑρηὶ- 
τυάϊπε 8686 ἰδπριηξ, εἴ πιαρτηίτιὰο ἀπὰ ρεγρείπαφης 6οῖ, δίᾳας ἰδ} 
δἰπιῺ δαπῖ, αἰ 110 σπαῖὰδ τοῖατα ἰρϑηπι γοάἀάππι, φαοπίαπε οἱ τοὶσα 
ἵπ ἄπο δὶ ρίηγα ἀϊνίάἀδατ, πΙΒ 110 ἔρϑατα ταΐπη αααπι ργῖα5 δνυδὰς 
ἄπαγε ῥηποῖα εἴίαπι δὶ οπιπία οοαρτπθπίδια δίης, παϊ τι εἰξοεὶπαὶ 
παρ τἀίποιη. Ὑδγαπι δπίτηυδγο δὶ χφαϊὰ ἴδ] ἴδιος ἀϊνϊά εν θα 
δοΥρὰ8 Βαϊ" φιαὶς οϑὲ γαπιδαΐυτα {Ππυὰ χυοά εχοιάϊε ἄὰπν ααὶρρίλα" 
δογιὰ δεοαῖῃσ, δἴαῃθ πος Ῥϑεῖο ξοσρῃ8 αἰϊᾳαοά ε πυιϑρπίξϊας ἂρ- 
βοράδι, ἰάθη δοιῖαο γϑοῖ ἀξ, ὁασῆο ἴπαπαπι ἀϊνι δι} 6 Ϊαὰ κα 
γ590Ν ἰὰ ᾳυοὰ ἀρβοδάογο δοὶθῖ, σοσρὰβ πο 8ιῖ, δά ἴοστοδ φαδέ- 
τὶ αἰζεοῖθανε δοραγαθὶ 5, δίψα ταδρηϊ πο 1ρε6 ραποῖα τεῖ τδοῖα 

8ὶς αἰζεςτι, πυδρηϊ τὰ ἀΐποπὶ ὁχ ποῦ πιλρηϊπἀϊπὴρθα5 σοπϑῖαγε Ἰωςον- 
δγάυπι δίφας δρἤογιοπ δῖ. δάΐιδες ρυποῖα ἰρ8ὰ δῖνε ἃ χηοῖῃ τὸ- 
ἐεπὶ εἶστε δῆτε δα δαπὲ, ἀρίπωτι δγιηϊ7 Ὁππ8 δπὶπι βετηρος ἀθοτααι 
αυοττιπάδπι ἰδοῖι9 6οῖ, ἰδηαῦδπι τὸ 4ΏΔΡΊΔτΩ 4]18 ργδεῖοσ ᾿δεῖθϑ 
Ραποῖαπιαπε δἴφυς ἀἰνίϑίοτεπι ἐχϑιδιθῃϊα. δὲ 4ΐδ ἐγρὸ φαοάνῖ5 ᾿πὶ 
4υδηξαπι δὲ σογρὺ8 6886 οἵὴηὶ εχ ραγίε ἴσῃε οἵαηῖνο ἀϊνιεμεε 
Ροπαῖ, μδες βατὶ Βρὲ πηΐνεγθα. ργδείεγοδ 81 ᾿ἰξηππι δὰξ χαϊρρίλα 
Αἰϊπὰ ἴαπι ἀϊνϑαγω σοπιροπᾶϑ, ἰΐθστπι ἃ] 08 116 ραγῖογ αἴας τῆῖτα 
εὐδάϊι, ἰρίτυσ δά ἤππὸ τηοάυσπῃ τὸ5 δε868 μαθοῖ, εἰ ραϊθῖ, οἰἕαν ἡ 
"Π]υά φασΐεμοι π᾿ Ραποῖο ἱποάαδξ. μοϊενεῖα ἐγρὸ οὐλτὶ δὰ ρασῖδ δὲ 
οπιπίπο ἀϊνι ἀϊτυτ. φυϊὰ ἱφίτιγ ργδεῖθγ ἀἰνιϑοπθτι οπεὖ πᾶσα εἰ οὶ 
αἴεοῖϊο φααράδπι, αἂὲ φυοπαπι ρδοῖο αἰ δϑο  νὶπιν ἰπ πᾶες, βέσχαε ἐξ 
εἶθ, δὺς φυδίεν θεὸ δδραγατὶ σαθαπὶῦ ἰΐλαπε δἱ βετὶ πιο φαδαὶ υἱ 
ταδρν τα ἀϊπε8 οχ ρυποῖΐ8 δαῖ Ἰδοῦδυϑ σοῃδῖοπε, ἰῃ αἰ υἱ δἰ Βίϊια οἰπξ τ 66- 
Ῥογᾶ πιβρτιι τυ ἀϊποϑααξδ πϑοθϑδα δϑξ. αἴ Υ6γῸ 5 σθοαα Ζαὶ δες δὸ- 
δἰγαυηξ, ποῦ ταΐπυ8 ἀοοί ἀξ ἱπιροϑ8 116, ἀθ φαρα5 φυδηχαδτ δἰ 
[αἴξ ἃ πορῖβ οουδιἀδγαίαπι, ἰδυποπ δα ἦρθα δοΐσεγε δηΐϊξι οροττεὶ 
σαδπὶ ΟΡ τεπὶ ἰϊογαπι ΔΡ ἱπιἰἶἰο ἀϊοοη δ ἀπθίϊαιο ε91. ἱκέτας οτος 
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20 σοτραβ βεῃῖδι]ε φαονΐβ ἱπ Ῥαποῖο εὍ8ς αἰν[ 1 8}}6 δίας ἱπάἰν 1} 116, 
18} εοὲ αὐϑαγάσπι, ροϊεπεῖδ δἰφαίάομι ἀϊνὶθ: 0116 ἐχδδητ, ἀοῖα ἱπεϊνὶ- 
δἰδῖ16. δἵ αἵ δίνω! δὲ οπιῶὶ εχ ραγίθ. ροϊδηϊία ἀἰνίδθι!ς, βετὶ χοη 
ο.:6 νἱάἀεδίιτ. πᾶπι δὶ βογὶ ροδδὶξ εἱ βαῖ, μβαυδαπαχυδ δὰ υης 

ἔξει ταοάυϊῃ αἰ δίπνα ] ὅτ Βὸ 8ἰξ δοῖυ, ἱπάϊνι δ! 8}}6 ἰπαυαπι αἴχυε ἀϊνὶ- 
ὁππι, δοὰ φυο δες ἰπ ραπεῖο ἀϊτίσπμν. ΠῚ] ἰρίξαγ ογὶς το ἰφαυμς 
δἰχαε σογρὺδ ἰρϑαμι οοτττρίίοης δρι δ ἰὼ ἱποογροόγεατ, δἰ Γυγδαπι 
δυϊ εχ ραμποῖίδ δαὶ ργογϑας δα πίμι]ο βεῖ. αἱ 14 φυΐ βοτί ροίεϑι7 δὲ 
Ὑ6ΓῸ ἴῃ δεραγαθι 65 εἰ δαρίπάα ἰπίβοτεθ δἴαῃς ἰπίεγ 9ὲ ἀἰδσιμπίθς δὲ- 

30 Ραγοΐωσ]ας τηδρυϊαὐΐπεα αἰνί ἀϊ σοτρας οογέμη δὲ. ἰΐδφυς πεὸ μετ 
8 αἀἰνίἀοπεὶ δεοῖϊο 4αδε ἐπ παϊπυϊαΐα ἄϊ, ἰπβπῖϊα οσουγγεῖ; πδς 

τρὰς μεὲ ςοπείηξεϊ αἰ οπιμΐ ἴπ δἶξπο (ποῦ επίπι εϑὲ ρο35 1116) δεά 
ηαλάοτξεηυθ ἀϊνιἀκξιγ. ἱπάϊνίἀυδν ἰρὶϊπγ ἐπ 886 πιδριτυάϊπε5, φυδ6 - 
οοαὶὶ αοίεπι ἰυρίδαϊ, πδοδδθε δῖ; εἴ ἡβηφρέ νου οἱ βεπεγαῖίο οοηρτο- 

317 ξαϊίοπο εἰ σοιταρῆο κοκίοκνείοον τὶ ἀεθεαϊ. πᾶς ἰρίιυγ ταϊῖο 
ταδρηϊταάϊποϑ 6886 ἰηάίνιθὲἢε8 πεοθβϑαγιο οο ]ραεσγα υἱάθραῖωτ, μδθς 
εοἰ; θδια οἰδηοῦϊο ρεγυεγϑοα γαιοοἰπδιίοπα αἰ, εἰ παΐδηυϑ ἰαϊεαῖ, 

Ὁπδπναδ οροτίδϊ. πᾶπὶ 4αϊὰ ραᾳποῖππι ρυποίο ποη Ἀμδεγεῖν τπδροὶ- 
ἐπδϊπον Ράτγιπὸ δὺπὲ εἴ Ῥαγεπι ποῖ δαὶ οπιιΐ δχ ρᾶγίς ἀϊν δὶ 1] εε. 
ρεἀ οὐπὶ μου ροδίϊαπι δόβογίαπιαας εϑῖ, ρυῃποίππι πρὶ υὶδ ἃς οπιηὶ ἴῃ 
Ῥαγίῖε υἱάδιυγ ε866, ἰϊα αἰ ἰὰ ραηοῖα ἀἰϊνίἀϊ πιαρηϊταἀϊτειη δἷξ πδοςδδα, 
αυΐρρε οὑπὶ οταπὶ ἰπ ραγῖδ ρυποίῃπι οἷ. 4πὸ Αϊ αἱ δ8 υοἱ ἱδοῦβυ 
γεὶ ρυποῖϊΒ οομσξεῖ. δὶ οπιπὶ ἰπ ραγὶς ἀἰνυ δι 8}}19 6βὲ, 'ψαΐα Ὁρίαθὶ 
ὩπΌτα οδϑῖ, εἰ οποία, τὲ δἰηφαίΐαηι φυοήᾳφιιε. υπὸ δυΐϊδπι ρ]ττα ποΩ 
απ: ποῖ δαΐπι δαὶ ἀείποορθ. 4ααγα ποῖ οπιηΐ ἴῃ ραγία ἀἰν 8:}}}16 

10 δδῖ. πᾶπι δὶ ρεὲὺ πιδάϊαπι ἀν ϑι}1115 οἷῖ, εἴ ρ6 ρυποίατα δά μδογοηδ 
ἀτγῖς ἀϊνίδι}.}15.. ὧὲ 1ὰ Βαυάᾳφοδχυαπι Αι, δἰ χαϊάειαι πες δίβτιαπι 5 ση0 
δες Ραποίππι ραποῖο μαογεῖ. ἤος δυΐοτα 6ϑὲ ἀϊνιϑο εἴ σοταροϑιτο. 
ἄπαγε ἰδτα ςοπβγεζαιῖο 4πᾶπὶ δερτεξαῖϊο εἰ, δεὰ ποη εχ ἰμ86 0 1} 108 
εἰ ἴῃ ἰπδεοι!α (οοταρίυτγα ἐπῖπι ἱπάς διβογζαπὶ ἀρϑαγάδ), πες μος 
Ραοῖο αἰ οἰπηΐ οχ ρᾶσγίθ βαὶ ἀἰϊνίδῖο (1Ἰὰ επΐπι ουδηϊγεῖ, δὶ ρυποΐατω 
Ῥαπεῖο βδογογεῖ), 55 δεξτεβαῖο ἰῃ ρᾶττα δὲ πιΐπογα, εἴ οοπργεβαῖίο 
ἐχ τοϊποσῖθυ5 Αἰ. δἱ εἰπιρίεχ ρεγίεοίαχας ξεποιδῖο οοηρτοραιίοης 
εἰ δεξτεζαϊίοπε ἀοδβηϊία ποῦ δοῖ, φιδπιαάιποάτιπι ΠΟΘ ΜΟΙΙΝ Ρἰδοεῖ, 
αὶ εἰ ελπὶ 4ιὰε ἴῃ οοπίϊπαο ἢὲ ἱπαϊδιίομεπι αἰτεγαοποῖι 6866 8586- 

Ἔοὸ ταιπῖ. Ὑδγῶτ ἰά ἴρδαπι δδὶ ἰῃ 4.0 Ῥτογδβαϑ δἰτῶηξ: πὸ δηΐμι ρδηε- 
ταῖϊο οἰπιρίεχ δἰψφας οογγυρίο σοπβτεραϊίοης δϑερτεξαῦοπενε Ἀϊ, δεὰ 
οὔπὶ ἐα δος ἰπ ἧιος πππίδιο εξ. αἰϊὶ σεγοὸ οπῖπθτι εἰαδιιοάϊ τπία- 
ἤἄοποιμι ἃἰξογαποποιη 6886 ραΐδαϊ δὲ ἰπ μος ἀϊδογίπιθη δυθὶξ. ἢ πα 
ἢδες ταιίοπο, [11 πιδιοτῖα ἰπ δυβίβοϊο Ἔχοίσεϊς. ἱφίταγ ουτῃ ἰη Εἶδος 
ἕαετίξ πιπίαιῖο, ξοπογμδο ογὶς νοὶ σογγαρῖῖο, σαπι ἰπ αἰεοι θα εἰ 118 
ἥπας ῥεῖ δοοίάεπϑ δἰϊοτὶ οοταρεῖαπε, δἰ τεγαῖίο. δεά χῦὰς Ἵοηρτο- 
καπίατ, δοῆγα, συδς ὁεργοραηίας, ἔβοῖϊς οοτιροπί τεἀάπηκιγ οΡ- 
ποχία. πιὰ δὶ δ4πᾶ ἴῃ ππϊποτος δήθδα ραγίϊουΐδδ οἱξ ἀϊδοογρία, ἰῃ 
δέγοσω οοίπφ πιυϊαγ! δοίει, οἱ στο Το] δοῖα εἷϊ, δερηΐπ; χαοὰ ἐπ ἰἰ8 

30 416 Ροδίεγὶιδ ἀϊσεπίωτ, ἀρετγιϊαδ δῖ. ἤμπης γδγὸ οἱὲ μδοΐδηπμδ ἀ6Ά- 
πίζοτι, βατὶ ποι ροδϑ6 τὶ βεπογαο δἷξ οἰαδταοήί οοπρτοξαῖίο αυα!θτα 
ΒΟΠΩΏΪΙΙ 6686 ΔθϑΟΥΙηξ. 

3. Ηἰδ δαΐδηιν ἀδιδγταϊη δι Ῥετιτγδοϊαιίδχαε, Ρεῖπιο σοπίεπιρ]ατὶ 
οροσῖεξ υἱτυπὶ ϑἰπιρ]οῖλετ φαὶρριαπι, δ ργορτῖδ πὲ ἢ} σεπεγεῖον οον- 
τι ρδΐαγυς, δοηρει δαΐετι εχ χαοάλια φυϊἀάαπι ἤδι, τὶ εχ δερτὸ 

ὁ ϑαπυτῃ οἱ δΧ 938Π0 ΒΕβτΏπι, δαϊ ρΌΔΙ Πα 6 ΠλΔρηο εἰ τιδρτυπι Ἔα ρα- 
4111ο, εἴ τεϊίφυα οπιπία δὰ ἤπῆς πιοάυπι. παᾶπὶ οἱ βεπεγδεῖο διπιρ εὶς 
ἴει δἷϊ, φαϊρρίδιιυ ε ποὴ δπῖε αἰτηρ ϊοἰξοῦ δῃδοϊυϊθαιο ἤθε, σαᾶγε 
σεγύτω οτἷξ ἀϊςεγε φαϊυϑάαπι ποὰ δπὸ οοπιρεῖογε, φυῖρρε οὑπὶ ρεπε- 
ταῖϊο 4παεάατα 6 φυοήκτη ποῦ επῖθ, ἐδ 6 ποῦ αἰρο τεὶ ποη βοόπο 
Βαϊ. αἱ οἰπιρίεχ ξεπετβῆο αὶ ὕοπ οπίο δἐιηρ ἰοῖτον Ας, ροττο ϑἰπιρὶὶ- 
οἰξεν δρδοϊαιεψις ἤοπ ἐπ δαὶ ἰὰ χηοὰ 6χ οτπηὶρα δητὶ8 ργαεάϊοα- 
τα ἢ ἐδ ργίπιυπι οὶ, δαὶ χαοΐ εθὲ ἀπίνογθα!α οἵ οὐποῖδ διιδίς σοὶϊ- 
πεῖφιε, δἰρπίῆςαξ, ἰρί τ 81 ρτίπιαπι, 6 ποὴ διιθδίδπεα οτὶξ δα βϑίδη- 
ἴδε ξεπεγαῖίο. δὲ οαἱ φυθδιδητία ἤοη σοταρεῦε, οἱ πὸ σεϊεγογαπι 

40 φυϊάδια ργδεάϊςαυβοπίογθπι π]]ππν, νδἰαιὶ χυα!ἑαῖοτη ααδπεϊεδεοπι 
δυὶ τρί, οοχαρεῖεγε ρο886 ραΐδπι ἐδ. πδπὶ αἰϊοχυΐ αἰζεοϊαϑ ἱροὶ ἃ 
δυρεξαπιία βθραγατί ροϑβεπῇ. αποάεὶ ἴϊὰ τε μαβϑδὶ, οπππίπο ἱρϑῦμη 
ΒΟῚ 6118 ὈΠΙΎΘΓΒΆΪ ΟΣ οταπίαπι οτὶϊ ἀρ πθρδίῖο. αδγε ἰά αποά ρεπε- 
ταῖατ, δχ ΠΪΠ1}10 εἰ ρτιαῖπν ογίξ πϑοεθϑ86. δεὰ ἀδ ἢ! ἰπ δῇ 5 Ὧμεῖ Ἰαιΐπ5 
δὐάἀυρίταξαπι δἰπιμὶ αἰσὰα ἀεβηίζαπι ἔυϊτ: σϑῖτιπι οοπιρεπάϊοθε ἴῃ 
Ῥταδβεζία ἀυοηπδ ἀϊςδπιιδ οροτίεϊ, 6 ποῦ δηΐς δἰπιρὶιοἶτεγ δίψαο 

161 

τηοάο βετὶ ξεπογαϊϊοπετω, δὲ δἰΐο οχ επίε δοῖιροῦ, ὩΔΏΩῸΘ 6π8 ρὸν 
ἐοπτία, δοὰ δεῖυ ποῦ δμ8, ργαβοχϑιδίαϊ εδὶ πδοεβϑθ, χυοά, αἱ ραϊοῖ, 
αἴτοφυς ἀϊεϊξωγ τηοάο. ἀεἰοτιπι πδίϊ5 -ἀπίετα ᾿18 14 τυγϑασω Ἵχδςὶδ 
αἀϊοφαίγανηυ ορογὶεῖ, φιοά ποΐγαπι Βαδεῖ ἀπιδίρξυϊίαῖειι, απόπατα ἴῃ- 
αιδπι ρδοῖο βεπεγαῖϊο διπρίοχ δἷὲ, ϑῖνς εχ επὶα ροϊοπίϊα εἶνε εἰἴϊατα 20 
αἰϊο φυονὶς πιοάο βαῖ. ἀιιβίξανεγι: παπὰς αυϊορίαπι πίστι δῸ}- 
δἰδηϊίωε ἃς ταὶ Βυΐυδος, δεά ποῖ 4υα τα 16 φαδηι ταὶ ἀπξ ὉΒῚ, ξεπε- 
Γαϊΐο δἰϊ. δοάεπι πιοάο εἰ ἀδ σογτγωριίομθ. πϑπὶ δὶ φαϊὰ οτίαϊασ, 
ἐαπαύμρι Ροϊεπίῖα, ποὸπ δοῖῃ ϑ8ι:05ιαπιϊαπι 6886 (αἸ]υοίἀυτη οδὲ, ἐσ 4υᾶ. 
δὲ βεπεγαίϊο, δἱ ἱπ αυδμι ἰά τπυϊδτὶ πεοδαϑ8 οἷς οά ςοτγοριίοπειρ. 

δΌΡ1 1, πίγυπι ἰρίτατ ἐχ οεἰογὶϑ φαδα δοία διπὶ, φυὶρρίατα μαϊς οοτα- 
Ῥεῖει7 αἴγαπι ἱπφυδμι ἰὰ χυοά ροιεπῖϊα ἀυπίαχαὶ πος αἰϊχαϊά ἀἰᾳὰθ 
ἐπ δϑῖ, διπρ ἰοῖτογ ἀπίεια παᾳὺς Βοος δἰϊφυϊά πεατδ δπ8, χυδηπῖα 
ετὶξ τὶ φιλὶ 5 δῖ ΒΡ 7 πᾶτὰ δὶ δοῖυ πἰ81] δἷς δεὰ οτηπία ροϊθηδα, 
εὐδιδὶ εἰ ἰά φαοά ἰΐὰ εδὶ ποι επ8, 6886 δεραγδθι δ, δἱ ἰηδυρος (1ἃ 
4υοάὰ βεπιρει τηαχίπια δαπὶ Ὑθγ αὶ ρυήτηὶ ἐπ ΡΒ Οϑορ μία νδγϑαῖϊ 90 
δύῃ) εἰμίίο Ῥτωξεχδίδιεπῖε αφαϊρρίανι ρίξηὶ, φαοίδι νδγτιη Ὡαπ οἷς 
μος φυϊάειη δυββίαπιίδιη οἱ πος αἰϊᾳυία ε846, 8ε4 6 οεἴογίβ ργαδὰϊ- 
φΑπιθη 9 αἰϊφυϊά, οουείπρεοῖ, αὐ ἰαπὶ ἀϊχίπιαϑ, αἰϊεοῖαδ ἱρ808 ἃ δ8-- - 
δἰ ΑΒ Ε15 ροε86 δεραγαγίὶ, ἀε Ἠΐβος ἰρίτυτ φυοδά βοτὶ ροϊεει, εἴ 4ι86- 
πᾶσι 9518 οαυϑὰ ΟΡ ψαπογαῖῖο, ἴδ ἡπᾶθ 5 ηρ] οἶτεῦ φααπι δε δ6- 
οὔπάυπι ραγίεπι Βὲ, δεῖηρετ οἰϊ, ἀϊδδαγεπάπιι εϑῖ. δεὰ οὔτ Ὅπα ααὶ- 318 
ἄεπι οὔυδα δἰξ ἀπάδ πιοῖϊῃβ8 6866 ργίποϊρίυιπ ἀϊοἰπιασ, Ἰ το υογὸ ἦριὰ 
ποαϊετίεδ, ἀδ 18]1 οδυφὰ ἀϊσαιπα οροτγίδι. πδπὶ ἀδ ἰἰἰὰ υϊἄδτη ργῖτο 
ἐδ ἀϊοῖαπι, οαπῃ ἀς τποῖτι ἀφογειμῃ9, 6886 ἱπ4Όδιἢ ἰυὰ 4υοά οτρπὶ 
ἴεπιρογε ρεγάωυγας ἱπιπηοθι]6, οἱ αἰϊυὰ φαοά ἰπ πιοῖαῃ ϑεῖηρεσ εδῖ. 
«εὰ ἀε ρτίποὶρίο {10 φυοά ταυϊαϊίοπὶ ποὰ δεῖ ορυοχίαπι, ρτίπαθα 
ΜΙ οδορίαε εδὲ ἀδιοτταίμαγε ἃς ρεγιγμοῖδγε. δἱ ἀε δο υοά οείεσα 

Ἰεοῖτοο πιουδὶ φαυΐα οοπεϊππε τπουδαῖογ, φυϊάπαπι δογυτι {πᾶς δἰμ- 
ξαϊαγία τοσδηϊογ εἰυδπιοάϊ οαυδα εἰς, ροφίογίας οὐδ δοδιβῃαλάητα. 
πῦης δηϊετῃ δα 4086 γεἰπὶ ἰῃ ταδίεγιας δρεοίε δἰϊα εδὲ οδῦβαπι, β6γ 
αδπι ξεπογαῖϊο εἰ σογταριϊο παηφυδιὴ πδίπγα ἀσβοϊππε, ἀϊοαιπὰ 10 
Τροτγῖαξ. παᾶπὶ δίπιαὶ ἠοτεϊδη εἴ μος εδἰπεγροῖ οὲ ἰά ἀς πὸ πᾶρεγ 
ἀυβιιανὶπιαδ, φυοπᾶπι ἰπφαλπι ρᾶοῖο ἀε ρεπεγαίίομς δὲ οογτιρίοης 
δἰταρ οὶ ἀΐςεγε οοπυεπίδξ. ἱπυεῆίς βαΐοι ἰὰ φαοφαα τραρπῶβι ἃὉ- 
πηάε ἀυθίαπι, σαδεπαπι οᾶσϑα δὶ αἵ ξεπογαῆο ρεπεγαϊίοηὶ δεα ροῦ 
ςοβδεγεαῖ, εἰ δἰϊογαπι δἰΐεγα σα ρίπάς δεαυδίαγ, διαψαίίεπι ησαοά οοΣ- 
τυρὕοπεπι δα ιῖ, δὰ ἰά ρτγοβοϊδεϊτατ ᾳαοὰ πεχυδάπδπι ἰῃ γδῖοπα 
ΤεγΌωλ εχοϊδιϊ. αποὰ δυΐοπι ἱπ ταϊϊοῃθ τόσαι οχί θεῖ, ὩΪΔ1] εὶς 
πᾶπι αιοὰ παυὰ ε5ῖ,. πεχὰς ϑαβδίαμτία εδἱ πεχὰθ φαρίηϊαθ πεαπα 
φυδη τας πεαυο ὉΡῚ. ἰρίϊατ δὲ δδιιρετ χαϊρρίατη δογατῃ υδὲ διπῖ πα 
ταῖϊϊοπ τογαῖπῃ ἀρεῖ, οατ Ὠοπ ἀπάϊμη ἀπίνδτγϑιτη ἱρεῦτη οΟμδαπηρῖααι 
[αἷς αἰφαε ἰπᾶπε δυαϑιῖ, οὰπι ἰὰ εχ 450 δὲ ρεπίϊοτυπι φαοάσπε βπ,- 
απι δἰ πο δαί ῥτορίεγοα 4υοὰ ἰὰ ἐχ 4πῸ αιϊά βὲ τη βπιΐστα εἱξ, 
ποῦ ἀεβεῖς. 14 επὶπι 6856 παατῖ: πἰ 81] δαΐπε ἃςῖι ἴῃ βηϊξατα ἐδὶ, δεὰ 90 
Ῥοϊεπεΐα ἱδπίυπι, πεῖῖρς ἀϊνίϑοπε ἴρβα. 4ιαγα ἴδῃς δοίδυπ οδιιδδιῃ 
ἐ896 οροτγίεραῖ οὰγ πυμαύδιῃ ἀεβοῖαϊ, 4πῖα βειηροῦ ἀυϊρρίατῃ ἤδὲ 
πιϊπαϑ. πᾶης δαΐοπι μος βοτὶ πιϊπίιπα σογΓηΐππαδ. Ἔγξοὸ ῥγορίογεθδ 
4υοά ἱπίοτϊα5 Βυιυδ δἰ ταγὶν9 εϑὲ ογίπϑ εἴ ογίυϑ κυΐυ αἰϊογία ἱπέοσὶν 
ἴτε, Πεοδϑδασιο δοοίαϊξ υξ πνρίαο ἱῥγεφυϊεία δἰϊ εἴ ϑυδοἰδίογα πδαυιδαξ. 
οὐγ ρον σοπογϑίῖο δὲ ιοογιτιριΐο δἰ μαι 6. δι ΡΥ αἰϊ οἰγοῶ παυτη- 
υοάφιε δογαπι 486 δυηΐ, ἤδῆς ἀρτιὰ οἴππεϑ οδῦϑϑεη 5811 6586 ρῦ- 
Ἰδπάυιη δεῖ. δεὰ σιυδιπόρτθμι δἰΐα οἰπιρ ἰοἰἴετ αἰΐα ποη 8: Πρ 1 οἹἴδν 
οτἰ τὶ ἃς ἱπξογίγε ἀϊοαπίηγ, τυσϑάτη σομϑἀδγθπιιβ ορογίδξ, δὶ φυίάεηι. 
ἤβοπι εδὲ βεπογδιῖο Βυΐαϑ εἰ ΠΠΠ|8 σοτταριϊο αἴφια Βαΐπε οοιτορεο 30 
εἴ ΜΠ|π6 ρξεπεσγαιίο, ἰᾷὰ δπΐτ 4αδηάδηι ροδίυϊας γαϊϊοποην. ἀἰοϊταυδ 
επὲϊα ἌΠΕΕΜΝ αἰτηρ ἰοϊτοτ παῆς, εἰ πο δοίμτπ πόοος οογγοτηρῖ, 
αἰαὶ μος ρεπεγαϊϊο φϑπογαιῖίο δἰ πυρ]!ϊἰοῖϊετ οἱ δες ςοττιρίὶο σοῖς 
ττιριῖο διμρ τοιοῦ δθὲ. ἄξ δυΐςπι εἴ ποοος χυίάειῃ αἰϊχαϊά, ποη 
δυϊοπι δἰ ρ Ἰοἷτεγ: εἰθπιη δαπὶ 4ιὶ ἀϊδοῖς, ϑεἰοπῖοπι Βγὶ ἀἰοῖπιαθ, 
ποῦ δηΐδπι διιπρ]ἰοί εν βογί. αυΐδ ἰρίϊοτ φαδεάδπι, ἰά χιοά ἀεβ- » 
Ὠϊοπάο δαθρε ἀϊχίπνιβ, Βος δὶ φυϊά δἱβηιςαπι, συδοάδαι ποπ, μας 
βᾶπο ἀε οδυδᾶ αιοὰ ἴῃ σαδεβίίοπε υεγϑδυγ ευθηῖ!. γοτὶ οπὶπι βαθιὰ 
Ρᾶγῶπι, ἱπ φιοά τηπίδῖαν ἰά σαοα πιυδαϊίοποτη 50} ῖ. τεγθὶ οδυθα, 
4186 δά ἱρπεὶπ βὲ ἰγαπϑὶτῖο, δὰ ἡ τέως ξοῃδγαῖῖο βἰπιρὶεχ ἐσὲ οἵ δ] ου- 
188 σϑὰ ἴδγγδο σογγιρίϊίο. δὲ ἴθγτδθ ρεηδγαῖο ξεπογαῖίο συδοάδηι 6δὲ: 
οοἴεσγτιτη βεπθγαῖο δι προ ΕΓ ποη δϑὶ, δεὰ οοτγηρὶϊο δἰ τι Ποἰξοτ, 

. Ραΐα ἱρηΐθ, δίοσπεὶ Ῥωτγτοεηῖ δας αϑδοιῖῖ, {αὶ ἀπο, 68 ἰπαπδι εἴ ΠΟ 
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ἐπι, ἰξαδτα δἱ ἰθστατι 6886 ἀϊοῖϊ. τέττιαι μᾶς δη δία εἰαδηνοάϊ δυρ- 
Ῥοπαηίαγ, ἱπίδγαβὶ πῖμ 1}, φπαπάἀοφιαάεπι ταοάμσπι φιδεγῖπιις, ποῖ 

10 θ᾽ οοἴππι. 4αᾶθ ἰρίτυγ δὰ ποῦ δῃ8 ἐπα πῆρ με ταϊργαῖῖο, οοΥ- 
ταρτο οἰπηρίοχ εϑὲ, 4αᾶς ὙΈγο δά 6π8 δππρ] 1 οἴτετ, οἰπρίθχ δεπεγαῦο. 
φαιθαο ἰρῖταις 1186, εἶνε ἰζηῖ εἰ ἴθῖτα, εἶνε ψυϊραδάαπι α[115 ἀςβηϊϊδε 
δαπί, Πογώτη ρῥτγοίδοϊο δἰτθγωτα 6η8, δἰϊογαῖπ πὰ δη5 εὐῖξ. ὑπὸ ἰρίτυτ 

τοοᾶο δἰπιρ!οἰλογ φυϊρρίατι ρεημεγαγὶ ἂς ουτλτηρὶ εἰ ΠῸη δἰ ρ]ϊοὶ- 

τεῖ, πος ἱπῖεγ 86 ἀἰΐἕεγαπε. αἰϊογο πιαϊογίαα φυδιιταῖα σοπάϊιοπευε. 
εὐΐαα επΐπι αἰ ΠΓ γοπτίδς ροῖῖυ5 ᾿ὸς αἰϊχαία εἰβιβοαπὶ, δὰ πιαρὶϑ 58Ὁ- 
οἰδητία εϑὲ; οοπίγᾶ σαι ἀἰΓετεπτίδα ργιυδιίίοποπι πιᾶρὶβ δίξηϊ βοδυῖ, 

δὰ τιδρὶϑ ΠῸπ 68 δϑὲ, αὐ οα]ογ ργϑοάϊοανηδπίατα φυοάάαπι εἰ ρον 
εεὶ, (ἀρίἀϊτα8 ρτίναιῖο. ἰδ δαΐεπι αἰ Πεγθπεϊϑ ἰξηΐ5 εἴ ἴεγτα ἀνεγυπε. 
αἱ ρἰετίοφυς νἱἀδιαγ 111 ροιϊίυ5 56 ποίθι}1 οἱ ᾿μϑαποῖθ! ἀἰΠζεγγα. πᾶτὶ 

20 στα δὰ 66 ηϑιθιίδτα τηδϊογίδηι τηυϊαῖϊο αϊ, ἴατη εἰζαϊ φαϊρρίαμι διυπὲ, 

οὔτι δά δατπ 4αδε 80} 56ηϑιιπι ΠΟῚ οδαῖς, οοΥγαπρὶ, φυαπάοηυϊάετῃ 
ξπ8 εἴ πο 6δῃ8 δδηϊθηάο εἰ ποη δεηϊίεπάο ἀδβηϊαπὶ. φυεπιδάτηο- 
ἄυπι φαοά 5.1}116 δδὶ, 68 6586 δϑϑδθγυπῖ, φυοά 96ἰγὶ ποῦ 80 6ῖ, Ὡοῃ 
ἐπ8, φυΐρρε οὔπι βϑεηβὰδ ἰμ5ε ϑοἰεπίϊδα υἱτὰ ΟΡ ϊπϑαξ. ἰρίϊαν Ἀὲ υἱ 
τοϑ ἰρβδῶ9 υἱγϑιια αυΐα θειιαπὶ δυΐ ϑεπεῖγα ρορδίηϊ, ἰΐὰ δαϑάδτω 6886 
4υΐα 60} 5επβῦπι οδάδπει, ἀγθιἰγαθίατ, νυδυϊταΐοιη πιοάο φυοάδιη 8εο- 
ταπῖοα, 5ε4 Βοος ἴα]οἱ ἀϊςεηίε5. ἰΐαφας ξεπεγαγὶ φυϊρρίατα δἰ πιρ οἰ το 
δἴψπε σοτταταρὶ, ἰαχίδ ορίπίοπετα αἰϊο αἴαπε νεγταΐδτι ἀςοοίάϊξ πιοάο. 

90 πιὰ 9ρ᾽ τα οἱ ἀξτ δεῆϑὰ αυϊάειη πιὶϊππϑ ϑυπέ. οἱ ργοίπάε {Π|,| 4υδα 
εἰταρ ἰοἰζοτ οοτταπιραπίατ, τηυ δος δὰ {Πα τεπάεπις σογγυμηρὶ ἀἰ- 
εὐπῆ; ἴφια βεηδγαγῖ, οαπι ἰπ γοτα (ΔηρΊ ΐθτα ἐεγγαιπφας πιαϊαπίωγ. 
τὲ σεῦ Ὑ6γὸ δος δἰϊχιϊὰ εἰ δρβοῖοϑ τηδρὶ δῃηΐ πᾶπι 'ρ68 ἴεγγα. 
οαν ἰρίξατ δἷξ δαὶ πο δἷϊ δἰπιρίεχ ψθιδγαῖίο ιιαὰε εαάδιῃ αἰϊουΐυϑ8 
ςοτγωρίίο δϑὲ, εἴ οογγαριο διμαρίθχ φιδα ἰἸάδια βεηόγαῖο αἰϊουϊα 
δδὶ, οδυκαιη αἰχίπιιϑ. πδῖῃ ἰὰ ΟΡ τιδίογιαθ ἀϊϑογίπιθη δυθηϊῖ, ποῖαρα 

319 δαὶ ηποά δὰ ϑιιροἰδηία 91: γϑὶ ποὺ 9811, δπξ φυοά μαες πιδρὶδ, ἱ 
τοίπδ, δἰ ποὰ ααΐὰ τηδίεγία ἐχ {υᾶ ταπίδιϊο υθηϊξ εἰ δὰ φαδπι ργο- 
Βοἰδοίτατ, αἰΐα τπδρὶβ α]ΐα ποΐπαϑ δεπδὰ ρεγοὶρὶ φιθαὶ. ἀϊςαπίαγ δαΐεπι 
φαδεάδπι δἰμπρ ἰοἰξοτ, φαδδίαπα δοίατι δἰ βογῖ, ποπ ΟΡ πιαΐαατα 
δπογαϊίοηθιν, δϑὰ ἰυχία δτι 4υεπὶ ΠΏροτ ἀϊχιμπυδ πιοάαπι. πᾶτα 
οο Ἰλπίαπη ΠΌρΕΓ ἀεβηϊξιηη ἀδἰεγιππαϊπυμαιβ ἔυϊξ, σατταιη, σὰπε 

οτηπὶδ ροπεγαιῖο 911 δἰτετίι8 σουταριὶο οἱ οἰπηὶδ οογινρίϊο οσαϊυϑρίατα 
δἰΐυς βεπογαιῖο, ἴατι οτῖγὶ φθδιῃ ἱπιεγῖγα ποῖ δἰ λλΠταγ ἐγΡαᾶτητιϑ 118 

ἃ6 ἴῃ 9626 υἱοϊβϑίπι πιαϊαγὶ δοϊεηῖ. αἱ φυοάὰ ροδίγειμο ἴοοο [υϊξ 
ἰεΐατα, μος ἰάδπν παϊπίπιθ ἰὼ φυδεθοῃδιη γενοοδῖ, δεά φπᾶπι ΟΡ 

10 τεῖν φυοὰ ἀϊϑεῖξ, ποῦ δἰ πιρ οἰ τεγ βογὶ δεὰ βεγὶ δοίεοδ, φῃοά υθγοὸ 
παδοϊζαγ, Βογὶ ἀἰϊοαίαγ, ἤδθὸ δυΐθαν ργαθαϊςαπι ἐπι ἀἰδιϊποῖα δαπὶ. 
πᾶπι Α]ἴὰ δα ϑέδηιίατη, 8114 φαδὶ ἰαῖθπι, Α]1α φααπιϊδίετω δἰ στη: βοδηξ. 
φαλεούπασε ἰξιἰαγ δ Βδίαη τι πη 9ἰσηϊβοαπῖ, δα ποὴ 8 ηρ]1οἰΐεν 
8εἀ χαϊρρίδιι βοτὶ ἀϊουπίαγ. Ὑογαπι δου θγο ἴῃ οαηίθι5 ζεπογᾶ- 
ἴϊο δτὰρἰτοίτογ, ἰυχία οὰ 4μ86 ἴῃ αἰϊεγα διιπὶ δαῦὶθ, ἀϊοϊταγ, αὐ μὶ δα θ- 
δἰλητία, εἰ ἰφηῖ9 βαϊ, δοά πὸπ οἱ ἴογγα, οἱ ἴῃ φυδὶἰταῖθ δὶ δοῖιπι, 86 
ΒΟῊ δὲ ἱηνείυπι. φυοά ἱρ ον φυδοάαπι 9: πιρ]1οἰ 6 τ οὐϊδηξαγ, υδοάδτῃ 
505, οἴϊαμαι οταπίηο ἱπ ἰρ5ῖ5 ϑυ Βϑιδηε 15, ἀϊσῖπιπι δσὶ: δὲ φυοά οἱ ρεπε- 
ταῖο σοπῖϊπυο διῖ, οἄυδα υἱἱ τπλίογὶδ 1ᾧ φῃοὰ 50)» οἱ τῸΓ εδὲ, φαΐα ἴῃ 

20 ζοπίγαιϊα του διίνυπι δδὲ. διφὰθ ἱπ 50 δὲαη 18 δΘΙΏΡΟΓ ἀπὶα8 ροι6- 
ταῖϊο αἰϊεγίαϑ δοῖ οογπιριϊο, εἰ ὑπίμ8. οοτγγαριϊο ψεπογαῖϊο α]ϊθγίυ8. 
δἰ τέγο πεὸ ἀυλίξασδε οομβυθηῖ 4πᾶπι 9)» οδυϑανῃ σογγωρίῖ8 αυϊρι8- 
ἄμμιν δερεῦ φοπδγδαίϊο βαϊ. πιὰ αἱ σογγωιπρὶ θη ρ οἰ τογ φαιρρίαπι 
ἀϊουπε, οὐπι ΠΠἀ δὰ ἰηδοσιθεῖο οἱ ἰὰ φυοά Βαυὰ εἰ μὲ ἀν γε ὀίγειο 
δἴο εἰ ογἴαιπ δυθῖγα οχ δὸ φυοὰ Βαι εξ, οἵπι 6χ ἴ96Π51}}}} Δι, 
εἶνε ἰρίταγ δα εοῖο συορίαπι δχϑιδίοηϊε οἶνα ποτ, δχ 60 Εἰ φυοά 
Βδυὰ δἰ. φαδγε ΚΝ ἢ τηοάο εἰ εχ 6δο φιοΐ Πωπά εθὶ ρεπεγδίυγ, δὲ 
ἐπ Ιὰ φαοά Βαυὰ Ἐδὶ οογγωπιρίίυτ. ταθιῖῖο ἰρίτγ ξεπαγαιῖο ἢ ἀε- 
Βεῖϊ, φυῖρρε εὐπὶ ξαπογαῖο σοτταριϊο 911 εἴα8 φαοὰ μαπά εϑὲ αἰφας 

80 ΟΟΥΓΟΡΙΪΟ ξεπδγδιῖο εἰὰ8 φαοὶ μαυὰ 698. δεὰ φηβεγεῖ δ] φαῖβ υἴγττω 
Βος ἰρϑυπι φυοή δἰ πρὶ ϊοἰϊετ πὸπ 6ϑὲ, ὁ οοπίγαγι!8 δἱξ δἰξοττιπι, υεγθὶ 
ἐδαϑᾶ, ᾿ΐΓα ΠΟΙ 6Π8 51 ἰσγγὰ εἰ ἰὰ φιοά ξγᾶυβ δδὲ, δῃδ γυδῖῸ ἱξῃῖ8 
οἱ φυοά Ἰευς δϑῖ, ἃ ποῃ, δε θη ἴεστα, ΒΟ 68 Υ6ΓῸ ἴογγδα ᾿πδίδ- 

τε δίᾳυθ ἰξηὶ5 δἰ πα Πα: εἰ αἴττιτη χπδέθγίθα αἰίαθαιε ἀΐνεγθα οἷς, 
2 δὰ πος δχ 8686 ᾿θυϊι0 βαγοηῖ, πδο ὃχ οοηϊγαγιϊδ: πᾶϊῃ ᾿ΐδοα, ἱξπὶ ὼ- 
θύμ ἰεττῶέ δηπᾶς εἴ δἔγὶ, εοῃίγαγια ἰπϑυπξ. ἃῃ Ραγίπι δὶ ϑδάδπη 
Ρασὕπα ἀϊνετδα ααοά δπΐμ δἰϊφυδηεο οὐπὶ οἷς δα θ οὶ δοϊει, οδὲ ἰάδωι: 
δὶ γδισ πο ἰΐει δα άεηι οἴ. δεὰ ἀς μἰδεε μαςίεπῃ. 

Ὲ ΟΘΟΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ ΕΥΤ ΟΟΚΑυΥΡΤΊΟΝΕ Ἱ. 

ἁ. Ὧε ρεπεγαϊίοσα δυΐετα αἰφας αἱξεγαϊΐΐοας, 4ιὸ ἱπέετ δὲ ἀϊς- 
ἐγερεῖ, ἀρεπάυπι : πᾶτπὶ ἢκ8 τυυξατίοπεα ἰῃξον 86 ἀϊτεγβαβ εδ8ς αἰεὶ- 
πιῦ8. οὔτι ἱξιγ δυρι εοἴαπι υϊρρίαπι δἷξ, εἰ αἰΐεοῖϊο δίψα ᾳφυλὶιῖω, 
4πδε ἀε ϑυβίεςῖο παΐα εϑὲ αἰεὶ, αὸ δοάδιν ἀΐνεγδα δἱῖ, διίφιιε πῖγι- 
4πε Βογαμι τηυϊδῖϊο, αἰτεγαιῖο εοῖ, φυδηάο δεποίθι]ς σα Ριδοῖατα ρεῖ- τὸ 
ΣπΆΠΘη8 ἴῃ 8015 τηυϊδίαγ αἰεςῖθας, χυὶ ἀπὶ σοπίγαγιὶ δαὶ ᾿πῖετ ὁθη- 
᾿γασῖοϑ Ἰη θαι δαηΐ, δίσα! σογρὰθ ἰάσπι φῬογιηδιδηϑ υἱοὶ ϑϑὶπς πο 
δαμτα ᾿ποάο ὠδργοτι δϑὲ, ἴχυς δδ8, πδηθαδιῃ ἰάστα, ἃ] ἰῶ5 ἵεγες 
δῖᾳφαε τοϊππάπιη εϑὲ, δ᾽ ϊδ8 δῃρι! βρεσίετη ῥγὰς δὲ ἴεσξ. δἱ σἕβὲ 
τοῖυπι υπθϊαῖαγ, πδς 86 η51:01}6 φαϊςααδτι αἱ δα ᾽εοξοτα Ἰά δια βέτγπι- 
ποῖ, 864 ρετγίπάς δυεπὶξ υἱ οαπι ἐσ ἰοῖο ϑδιρὶπα ϑδηρι δαϊ ΘΧ [ΟἷΣ 
δήυὰ δὲγ ὡσἱ εχ δὄτγε ἰοῖο ἃᾳυδ Ἀϊ, ἴᾶπι 4ποά 681 ἴϑ|6, Κεβεγδῃο 
Βυΐαδ ε8ι δἰ Π1π6 οογγαρἕο. δὲ τααχίτηε δἱ ἐσ ἰπβετδὶ 1} δά 1ά σειοὰ 
δαὶ ἰδεῖα δαὶ δε πὶ 5 ἈΠΙΥΟΓδ18 86 510 116 δδὲ, τη διὶο Βδί, δυί ςοηΐχα, 
αὐ οὐπὶ οχ δᾶγε βίρηϊαγ δαῦα δαϊ δαάδτη ἰπ δὔγοτι ςοτγαμρίίγ: 20 
εἴδηΐτα δὲγ ργοροπιοάιυπι ᾿πμ86 δ 1118 δϑῖ. οαἴεγαιπ ἵπ ἔϊϑοε ὦ (0 
ἃ οοπιίγατιοἴαια αἰΐζεοιο οαάδτι γειβδρδαὶ ἰμ 60 αποά οτίππι εἰ 
4πδε ῥγίιιδ ἴῃ 60 φυο( ἱπίογιϊτ γαῖ, σδὰ δὶ οὔτα δα δᾶγε Αἰ ἃφαδ, 
δὶ ρεγϑριουϊαθ δαὶ ἔγιρτια ἴῃ ὅἃ4πὰ γοιαδηθαῖ, δἰϊδςιονυτα αἰνεῖ- 
πἴγατα οἰὰ8 6886 ἰῃ αυοά πηυϊαῖϊο βδὶ τηϊηΐπις οροτίεξ. δἱῃ ταϊβας, 
τὶς αἰϊαγαῦο. τεγρὶ οδτιδᾶ πιυδίσ8 ἈοταΟ ΠΟΓταταρ τιγ, εἰ μοβο 
ὯΟῊ τηιϑοῦϑ ρἰρηϊϊοτ, μοπο γεγο ἰάθιν μογϑευθγαῖ. αἱ Ἔσο ππαρο 
δἴφυς τηηδίοδα Ὑϑουϊδδ ΟΠ δϑδεῖ ἃἰοςι 0 ρῈγ 86 βοπηΐπια, ξετιεγαδω 
Ρτοίδεϊο [οτεὶ δἰτεγίῃϑ εἰ αἰτογιῃ οοιτορο. ηαδρτορῖεν μὲς Βοκι- 
πἷς φυΐάετα αἰΐεοϊίίοπεος δυπῖ, πουνΐηΐθ υδτὸ του ϑὶοἱ ποιμι κα πὸ 
τπαϑὶοἱ βεπογαῖο ἴσας οογγιρίϊο. παπο δαΐειῃ ἰα οἰπδ ᾳποὰ μετα: ᾿ 
πεὶ δἴϊεοϊυϑ δοῖ. ῥγοϊπὰδ εἰγοᾶ δὰ αῦδα εἰυδιιοὰὶ σππὶ αἰ ετδο ε- 
δἰϑι11. οὔπὶ ἱξί[γ σοπγαγι οἰδεὶδ σπαϊαῖο ἰπ ααδηϊίαῖς οϑὲ, δοιγεῦο 
681 αἴφπε ἀεογεῖίο; σατα ἷπ ἰοοο, ἰδιῖο; οὔτ ἐπ αἴΐδοξα δἴφας ωΐϊ- 
ταῖο, αἰϊεγαῖῖο. δὶ οὔπὶ ἰά ποῦ γοιπαπαὶ ἴῃ χα αἰϊοοϊαυτα αἰϊος ἀδ: ἢ 
Ὁπιηΐηο δροίἀδηδ Ἔχδίϑες, ἴαπὶ ξοπογδῖῖο ἀπίυ3 δϑὲ, εἰ αἰ σογτωρῦο 
Ῥοῖτο βαβίβοίατα ογῖαϑ εἰ ἰπίοτίτιϑ ὑρθηὸς ὐλέναν τπρχίνης χαϊάξω ἃς 
ΡῬτορτγῖα ππιαϊεσιεϑ δεῖ, φῃοάδιη δαΐετα τθοάο ἰά αυοηπε αυοεῖ εεἰετὼ 
τουϊαιοπῖρ 9 δαΡ ϊοὶ δο] οἴ, ργορίετθα φαοὰ δυρίεοῖὰ οταθΐα φαδγυν- 
ἄδην ςοπίγαγιοἰδίαπι δυδοερίϊνα δὰηξ. ἀ6 ξεπογαιίομα ἐρί ταν ἂς οογ- 
τρίϊοῃα, διῖπα δὴ ποη, οἱ πο ρδοῖο δἰϊ, ἰἴΐδιν ἀε αἰξεγαϊῖίους, δὸς 
ταοάο 9: ἀεβηϊτυπι αἴφαε ἀεϊετγιπίπαἴυτη, 

5. Βοδῖδὶ ἀς δοογεϊϊουα αἰζάταιϑ, 4αοπᾶπι ἃ ξοπδγαίους εἰ 
αἰϊεγδίίοπε αἰ εγαι, εἰ ἀὰο ραοὶο ππυταφυοάπτε δογῦτα ῦδε ἐπὶ: 
ἰππὶ ἱμβογοπιθηϊατη δυροαῖιτ, εἰ φποάνὶς δογῶιη 40δς ἀδφοζεβοδδὶ τ 
ππὶπαδίυγ. ρτίπιο ἴδαις σοπδίἠογαγο ορογίεϊ ῃξγισπν ταπῖαα δᾶγι 

ἱπίεγ δὲ αἰ αἪγεπιϊα 'π δὸ δοίαπι διῖδ δἰῖ εἰγοὰ φυοα γεγϑασὶ δο] αὶ, 
γεγθὶ ργαία υἰγαῦ αρ δοϊαμῃ ἱβίογ 86 αἀἰδρίάοαπὶ φυοά δα τα ἴδιο 
4π8ε εχ Βος ἴῃ Βοος ἱεπάϊε, ρηΐα ἐσ δαδείαπιϊα ροϊδηϊϊα ἰὼ δὰ Β ἕδ.- 
δια δοῖπ, φεθθγαιῖο δῖ, αυὰθ Ὑδγοὸ οἶγοᾶ σωᾷρπιτυἀϊπετη Ὑ αγϑϑτογ, 
δοογοῖίο εἰ ἀεογοῖϊο; {ιᾶθ δυΐθτη εἶγοα δἰϊεοίαμ, αἰξογαῖὶο; δἴψαὶ 
ξδαγυτα απᾶε ροδίειΐογε ἰοοὸ ἀϊοῖδε δυηΐ, αἰγαὰς εἴϊατι ὃχ ἰ» 
ἄπδε ροϊεοιία δυηΐ δὰ δὰ 4.86 δῃπὶ δοῖῃ ἸὩυΣΔ 110 δ᾽, δὼ δ απι τοῦ- 
ιδιΐουιθ ταοιϊῃ5 ἀϊετγαϊ. ἤὰπ π6ς ἰά φιοᾷ αἰτεγαϊοη οππι σοι, πες 
ἰά φυοὰ ρξεπεγαῖωγ, πδοθβϑϑᾶγιο ταυϊαγιὶ ἰοοο οογηϊογ: αυοὰ φυϊοα 
δοογδϑοὶξ δὺϊ ἀδογαβοῖ, σαγηϊτοσ, δἷ αἰΐο χθδιῃ συοὰ ἰογῖαγ τϑοῦο: 
υοὰ επΐϊν ἰεγίαγ, τοῖα πιοὶς ἰοοῦϊπ τηυΐϊαῖ; φαοὰ δαΐθτα δοςγεϑο ὦ 
Ρεγπάς δίφυς φυοὰ ἀϊδιεπάϊ ργοάυοῖφαο δοἰεῖ, μος επίαι ταδηδαὶε 
ἩρΩΝ αἰϊο, ποῦ δίοπ! ρον ρανῖθϑ, τοϊργδῆὶ ϑαμμαᾳος ἀεβεγοςι 
οουμι, πάτα βἰοδὶ ρᾶττ85 ἑοῖο πρδβεπῖθ δεαθδ]ῖ ἰὰ ἰοςο, Ἰοςῶτβ ἐσ 
ἰοορ τοιΐαπί. δὲ ραγῖδς δογιι 4086 δηρεηπίατ, δε ροΓ ἰὼ Ὁσαρ τογαπ 
Ἰοουτα γαγβογο δοϊ δαὶ, εἰ δοσυα 4ηᾶε ἀδογοϑοιηΐ, ἱπ πιϊποτθτω. ρ686- 
ταιοῦοιῃ ἰρίταγ ἃἰ τογαϊοπείσιια οἱ δοογεϊοηθπι ποὴ βοΐ αι οὈϊεςῖο, 
5εἀ ἴρδο ἴἴδϑιῃ ταυϊδηοη!θ πποῦο ἀἰϊίζεστε ρεγϑρίοθυτα οϑῖ, δὲ [ά εἶγιΣ 
υοά δοογεῖϊο ἀεοτγεῖΐονς στϑγϑαῦὶ δβοϊδὶ (τοσϑατὶ δυΐετω υἱάοῖπι 
εἶγοα πιαρηϊτυ ἀϊπομι}) πῖγο τηοάο δοοτγείίοπει ἠδοτειϊίζοπεσηνε 58} 
ἦγε εχἰδῃπιᾶπάηχι ἐδὲ7 αἴταπι ἰπηυδιι ἐσ ροϊεπιϊα φπϊάεπι τπαροίϊτα- 5 
ἀϊπε ἃς φοῦρογε, δεὰ βεῖϊα ὕδο οογρογα πδο πιᾶρηϊμαϊπα, οοτρας 
Βεγὶ, δἢ ποῃ ραϊδπάυμπι 6913 αἴχπιθ ἐππὶ μος Βἰζατίατι αἰεὶ ςοπτπεαὶ, 
ὌξγΟ Ἱποήο Αἰ δοογειοῦ αἰτατι οχ δοραγοῖδ 'ρδα Ῥ6ὺ δὲ πιωϊεσίς, 88 
ἐχοϊδιοπίο ἰῃ αἰϊο σογρογθῖ ἀπ πεαῖγο πιοάο δΒεγὶ φυδαϊ7 πᾶτβ 8ὶ 26 - 
Ρᾶγαῖα δῖ, δαξ π τὰ οσοαραρίς ἰοοῦπι υϑἹατὶ ραπεοῖυ σαὶ ἄακα δαὶ 
Ὑδοῦυπι, γεὶ σογρὰδ ποῦ δδῃϑίθι!ς οὐ. Ἠογατῃ δαΐθια δἰνεττιαι ποδ 
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- ροφεπρίε, αἰτογιτη πϑραϑ86 δϑὲ ἴῃ δἰφῃο: 686. χυοᾶ ΘΠΙΤΣ δΧ 60 
οὐνασ, 14 δειηρεγ δἰΐοαθι ετῖῖ; 4θαγα εἰ ἱΠυὰ δαὶ ρεῦ 86 δυὲ ρεγ 
δοοϊάεηδ. αἱ υδγὸ δὶ δἱὲ ἴῃ δἰΐίφυο, οἱ ἰΐα φυϊάεδιπ βοϊιποῖππι δἱξ οἱ 
ἘΐΒὲ} ᾿Ηϊὰ5 αὐἱ ρεγ δὲ δυϊ ρὲγ δοοί θη διῖ, τη] τα 4ηδς βεγὶ βεσυεαπὲ 
υδποπῖ. ἀἷοο ἀπίοπι, αἱ δὶ εχ ἅφιὰ βαϊ δέγ, ἰάδτη ποῦ εσὶε, δφθὰ 

40 ταυτδιϊοποτη δι Ροιπῖο, δεὰ φηΐα ἰπ ἀ4ιᾶ πὶ ἴπ γ886 τηδίοτ!68 δἰ: δϑὲ: 
. ἰδὰ" εοἶσι νοὶδὲ ἱπβηϊϊαβ 6886 τιαιοτίδα; ΠδΓα εἰ δοὶα β τὶ, δάάε 
υοά πες ἰϊὰ δὲγ εχ ἅδχτὰ οὐἰγὶ νἱἀδία, πὶ ἜΤΌΘΙΝ δ408 δὲγ 
ἰπάς ερτεάϊαϊοτ. δαϊϊα ἡριιαγ ἐμογὶὶ ἴηδαραγαδιίθτα οὐπηΐθαϑ πιδῖε- 
εἶδεν ἘΊΡαΘτα, πὲ ροῖδ 4086 Ὧπὰ πυσθεγο εαάξιηαῃς οἰϊ, γα τοπε ποπ 
πᾶ. δὲ νέσὸ πεὸ ρῃποῖα μος ᾿ἰπδα8 σοΓΡΟΓΙ8 πιαίογίδη ρόποτε ἴϊ- 
ἄδεια ἂς «δηδὶ5 οροτγίοξ, δεά οὐἱπ5 αἱ εἶπα δαθξ δες, ἰά τβδίογιεδ δοῖ; 
4πας πες δ᾽η6 αἰΐεοϊα πδδμει πος δίηθ ἔογιμα 688 Ἄρα εἰξηϊατ 
ἰφιϊατ ἀρεοϊαξε δἰϊυά εχ αἷϊο; ἰᾷ φαοά ἃἰῖο φαφᾳιδ ἶοςο ἰδιῃ ἀςβηί- 

20 ἴατι δϑί, αἴατθ ἂρ αἴϊχιο δεῖν οχϑιοιδιῖθ, φαοά. δἰπϑδάδιη δίς, δαὶ 
ξεπετίβ  δϊ ἐρεοϊεὶ, αἰ ἰρτῖθ ΔΡ ἐρτιὶ δῃξ δ μοιυπίμις βοῖβο. δὺϊ ΔὉ 
δοίη: ἀμπγώτη οπίδι ἃ ποὴ ἀϊγο ἤξ. οὔπι δηΐδαι εἰ οογρογεδα δ}Ὁ- 
δἰδη δε πρλίεγιεα δἷῖ σογροτὶϑ ἰαπι [8118 (πο απ οϑδὺ 688 σοτωτηα 8 
ξΟΓΡῸ5), εδάδιπ εἴ ἃ πιαρτίϊτυ ἀπο εἰ δἷο δίδου, γαϊίοης φοϊάεπι 86- 
Ῥᾶγαρ 8, ἤὸπ ἰΐοι ἰοοο δαραγδθι] δῖ, τἰδὶ ἱρϑοὶ φαοφυθ αἴζεςϊυ 
ΔΕΡδγΆΒὶΪο8 δἰης. ραϊεῖ ριον χ μῖ8 φυδθ δἀἀαβίξανιπιηδ, δοςγεῖῖο- 
ΒΘΊΩ ΠΟ 6866 ται αιίοποπι 6 Ῥοϊδηϊα φυϊάδιη τηδρπἰτμἀΐμα, δοῖὰ 
γεγο πυϊίδπι παρ επῖθ υπαρτιπἀΐποιι, ηαδηἀοφαίάετη ημοά οοπι- 
πόστια δεῖ, δορϑγαθιϊο δϑϑεῖ. δὸς δαΐδια Θϑὲ ϑοὴ Ῥόδϑ8) αἰδίατη ἰδτα 
ἰδδῖ. ῥγδείδγθα [4}15 πριϊδιίο δοσγεϊοπίθ ργαρτγία ἤθη μϑοῖ, 864 βεπε- 

30 τα ῦϊουλα. Ὥδια δοογθέῖο το αραλει ἀϊπὶ5 4η8 6 ἴῃ φυορίδπι ἰη68ὲ, δ βτης 
ἰαλῦο εϑὲ, ἀδογεῶο υδγὸ εἰωδάδιη ἀλιοϊ βαιῖο. φυδβότε ἰὰ φαοὰ 
δοογθϑοῖϊ, πιαρτϊπάϊῃ εν φαυδμάδημ Βαρθεαὶ οροτγίος. ρτοίϊηας πεζιδς 
4πιῶπει οοηνεηΐξ ἀοοτγϑιίϊομθια 6 χααῖεγία 4886 τορφυ τι ἀἰοῖο δἰ: ὀχρεῦα, 
δὰ δοϊπ πραρηϊτμάϊηΐα Θα86. ροῖίυ8 δηειπ οαϑοὶ Κδη ΓΟ ΘΟΓΡΟΙΊΔ, 

321 δοῖὶ δοογεῖϊο. ροϊϊυδ ἰίδαας δαπιδίηυ οροτῖρι, ᾿συδδὶ ἱγδοῖϊδηϊθδ ΔὉ 
ἀηϊτῖο χηβοδοσοτα, 48 ]}}9 δοστεῖίο ἀδογείλουθ, οὐδμο οδιδα8 φυκοτὶ- 
τρῦμ, οχαίσεδὲ. ἰξίζωτ εἰαϑ. φπφὰ ἀοογεπιδηδθλο δαϑοὶρίξ,, ραγν, φαδαυΐ, 
Φερεῦι υἱάδίυτ, δίφαθε μδγὶ ταοάο ἰῃ ἀδογθίομθ, ποΐοτ Ἔυδάεγο, 
τδεΐογοα δοοδάρηϊε 4υομίατα δουζδϑφογ δὲ δρουηῖθ ἀδογεδοεζο. 

Σἴλψαα δὺΐ ἐποογρογθο δαὲ ὑοσρογε δυρετὶ {ΠἸυ ἃ προ δδηθ δὲ. αἱ ἰφίταγ 
ἐβοόσροσεο, φαοά ᾿οιππιῦπδ ϑεῖ, δεραγαριϊδ δεῖ, δὲ ἃ τοδριϊ παίπα 
τοοϊοτίθτι ε886 ̓ δΟρδσαρίϊοτη, μάνα δὴν ταὺςεηρα Ρτῖμι5 δϑὲ ἀϊοΐωτα, ἡπι- 
Ῥοδδίθιϊο ἐδ. δἷπ, υθγὸ φοζρογξ, ἄπο, σογρογα, Δ ἱπαυδα φηοὰ 
απροῖΐας εἰ χυοά αὐυξεῖ, ἱπ δοάεπι Ἔγμηὶ ἰοοο; υοὰ εἰ ἰρεῦτη βετὶ 

40 βοᾳηίξ οἱ υϑο. ἡϑο᾽ δοςγϑέἕοποιω ἀδογεϊοηθιηυς ροτίβὰδ ἕδη αἰατε 
οὕτω ρχ δαὺᾷ δὲ δᾶγ. (ξιο ᾿δηΐλπ. τ0}9ὲ βιδτὶ τδιρυ δδοὶεῖ) ἀΐσαγε 
τοφἰηρίς. ποη δυὲπι ἰά δοογρίο, φεὰ δίῃϑ ἱπ φῃοά πιαϊδιῖο δὲ ξεμε- 
καῖϊο, οὐμέγαταὶ γθσοὸ ἐοιταρεῖο ὀγὶξ, παυῖγμλς δυζεδα δοογοῦο.. ῦσαο 
διυιὶ μυλ]ϊιιδ, θα δἱ φυϊά υείϑηαρ,. εἰ ἑπιφιιάτη φιοῦ οτταγ οἱ εἰ φαοά 
ἰπίογλε, δοιησασῃς δϑὶ, νϑὶμε οοτρὺδ εἰν δεῖ, εἴ βος δα πες δὸτ 
δεοχεϑοίξ, υΘγΌτα 111 ἱηλοτίε, ἰο οὐῖταγ: δε φογρυς, δὶ φαϊὰ δακεαίατ. 
αἰ πος φυοηηδ. βογὶ. πϑαυΐξ,. πᾶπι δὰ ϑθγυαγε οροτγίρξ, φιας οἱ φηοά 
κοοζοϑοὶὶ ἀδογρϑοῖϊνα γαιίοπε οοιπρεῖση!. μας δυΐδιη ἔχ ϑυηξ, 4πο- 

τὸ τάχ Ῥχϊπηαλη δδὲ, χπδρπι ιάϊη9 πᾶς ἀοςγεϑοῖῖ, ρατίειπ φδια μοὶ 
'ταδίοχθο εἴδει, γεγρὶ κτφιία, δἱ οαγο, ςαγαΐδ; εἰ πέση δεςεάρεϊα 
᾿ἡμορίδπι; Ἰοτίϊαιι, δεγυαῖο ρϑγίϊοτ δίφτθ τπδπεηῖο 60 χαρά δοογεῖϊα- 
πετῶ δαβὶξι πᾶπὶ ἐππν 4αὶρρίαπι δα: ρ] οἰτοτ ἀρϑοϊαῖδαπς αἰρηίτον δὐξ 
ἱπιοῦῖς, ποὴ ρογμιαηεῖ. ὧὲ σπὶ δἰτογδαῖογ καὶ δοογοϑοῖξ ἀδοσγοβοῖῖνα, 
ποά ΑἸϊογαῖων δπὶ ἱπογθιμθηῖδ δι 8ο!ριῖ, ἰά Ῥοττηβπαξ. τογΌμ {ἰϊ 10 
αἴζεσιῖο, Αἰς πιαρηίϊξυὰο δαάετα ποῦ τωδμαξ, φαράδὶ πιαϊαιῖο {|| 

ατῦ αἀἰχίαις διδεῖ δοοτοῖίο, ςομμπρεγεῖ φαϊρρίαχα ουΐϊα τὸ ἀοςθ- 
οηΐα ρμειτηδηθηῖευς ἀςογοδοεγα, παϊΐδαθε ἀρθυπῖα ἀδογθθοοσγε, δὲ 

Ἰὰ ποὺ τβπεγα 4υοὰ δαδοὶρὶξ δοογεοπεπι. δὲ μος δεγυαγε οροτιεῖ, 
80 4πὶρρθ οὐπὶ δοογϑίίο ἰβ]}} θ686 φαρροραίατ. δεὰ αυδεγεὶ ΑἸ χαὶ», 

ᾳυϊὰ εδὲ υοά δεςγαεοϊξ, αἴτγαια ΗῚ οὰΐ ποηρΐλι] δἀάϊῃγ στοτρὶ 
οαμ88, δἱ φυϊά ογιις δυροδῖ, ογϑη8 πιδίιι5 δυδάϊι, 4φποά δαίεπι ἴπογο- 
τορπῖατα ργαθοϊαῖ, ἴρδυτα ἰπῆηαπι ΑἸ τα θαΐνη, παϊπῖπας 7 864 οὐξ πὸπ 
ΔΙΏΡΟ ἱπεγειδεηΐα ϑαϑοϊρίαπι ἡ πᾶπὶ ἴδπι χαρά Δαἀάϊειτ, φαδτη οἱ δὲ- 
ἀμῖο Βὲ, τοδίυς γϑάὰϊ δββοῖδὲ, μαμὰ δεοῦφ δίψα οἰτι ἃφθδα υἱπητι 
προ οτίθ: Ρασγὶ ἐπίπι γδίοηθ αἰγαπητιο πιαίας εϑὲ. δὴ αυΐα Βαΐῃβ 
σα οἰαπτία τοδπδαΐ, {ΠΠ|86 γοτο, ρυΐϊδ ς δὶ, μδυάχαδαπαιι φπδηάο 

ἢ ϊῖς φιοφὰς φυοά δνϊποὶϊξ ἃς δυρεταξ, ἴῃ ἴρϑα ταϊδοπο δυροτὶ ἀϊοϊτατ, 

ἐξα Υἱπαπι." πδῖπ πηϊγογρᾶ τηϊχίατα υἱηὶ, ὩΟΏ δαπδε (μο πεῖς οχ- 
ἐτοεῖ. ἐπ δ]ιδγαίίοῃς σθοαιιθ δι δι, δἱ οᾶγοὸ εἰ δ θϑίδῃιδ ἰρβὰ 
τηδηδδῖ, δοσττι Ὑοτο αἰΐεοϊππη 4π| ρῈΤ 86 οοπιροϊοῃϊ αιίϑρίατα ἴῃ- 
εἶς, φυὶ ῥτίαδ πο ἱπαγαῖ, ἤοο ϑᾶπε δἰξεγδίθῃς αὶ. ἰὰ δυΐθιπ 480 
δἰϊεγαΐωχη δϑῖ, ἰπιογάυτη πὶ 81} μαθτατ, ἱπιεγάσπε Πἰπὰ χυοφις μαῖὶ 
δοῖδς. νεγὰπὶ φιοά αἰξεγαῖ, δίᾳπε τποῖσϑ ρτγιπεὶρίῃπι ἴῃ 60 εϑὲ φαρά 
δἰϊεγαῖυσ οἱ εὸ φυοὰ δεοτοβεῖῖ. χαρά δπίιη ταονεῖ, ξὰ }ιΐδος δϑῖ, 
φαδηάοφιίάοπι οἱ χηοάὰ ἱηρεγὶ οἰ οἱ, ἢ δτὶ δ φυδηάο ππαΐω ροϊεεῖ, οἱ 
οοτραδ ηαοά εὸ ἔγαϊίοτ; πὶ 81 φυοὰ ἱπρετέζυτ, δρί μι 8.Άδῖ. Ὑοσβηλ 
εὔπῃ μος ραϊϊζωτ, σΟΓΓΌΠΙΡΙ 50]δῖ, πϑς ἴῃ δῸ δὶ ἰά φυοὰ τεονϑηΐϊ 10 
γἱπὶ ορ ποι. οὔτω δυξοτω ΙΡ δῖ5 511 δδυπάε δ ἀπρίϊαϊηπι, ἀαρὶϊαιῖο- 
πὶς δοϊπθοποπι ἱπνθηΐγα δπίξδηνατγ οροτίεῖϊ, {ΠΠπὰ δαγυαηῖθδ, Ρδππῶ- 
πϑηΐδ ἰπάδπι 80 4ποά δηροίηγ, αἰ4μ6 δἀνδηϊεπίθ δἰΐφηο βεγὶ δο- 
ογεῖίομεπι, εἴ δραεπηῖε ἀδογειίίοποτι. εἰ ἰηδοροτ,. φποάνίς δοηϑίθιϊα 
δἰξιαπι πιδίαδ τηϊπαδνα τοάάϊ, δὲ πεᾷας οογρὰ8 6626 ἴββῃθ, βεάιδ 
εοάεπι ἴῃ ἰοοο ἄμδδ 6886 τιδρπί τι ἀϊδεβ, πϑάυα ἱπεογροόγεα τὰ χυϊο- 
Ὀδτη δυβογ. δυγηθηᾶδ δπίετα οὐ οδυδα ὯπΠῸ αοϊάδιη ῥγας5 ἃ ποὶΐϑ 

διε πῶ, αἰεὶ παι ϊαγίβ. ἱπαύαχι. δορκογὶ, οὐῶν δι τ ἰατδ ἀεογοϑοῦη!: ΕΣ 
ῖο εἰ φυοήφυς οοτπροπίατ. ἀδίμαα οδγπασι οἱ οϑ εἰ ἰά ζϑηῆμθ 30 
Ῥασίϊαπο σθδπφαθ, ροπάς δίᾳαε σδΐδεγαγαπι 4086 ἰογιπᾶμι Βαϊρθης ἐπα 
ταδϊετία, ἀμ ρ]!οαπι 6586. ΠΩΤᾺ τηδίθγιεϑ αἴσῃ ἔοιτπα οᾶγο ἀϊοίπιγ δ᾿ 
98. Ραγίοιι ἰρίξων 4φυδμ! θεῖ δαρότὶ εἰ δοσδάθηϊο αἰϊφαο δεουπάττα 
ἠοππῶδα φυλήσηι εδὶ ροδβδέθιϊε; δὲ δεουπάμπι πιδίθεϊατα Βαυάᾳια- ὁ 
4οδπι. ἱπιεἰ ἔρασα δαΐοπι ρετίθάε οροτγίεϊ δἴαθε δὶ 4φαὶθ ἀφαδτω πιθα- 
δωγὰ εαάδτω ταδιϊαίωγ. φηοά δια ἦν αἰϊυά δίηθμε αἰϊνὰ βοίσρες οἱ. 
"αἱ μθυς ἰϊδαὰς πιοάσπι εἰ οδγηΐβ πιδίδγίοϑ δυρξαῖυν; εἴ βοῦ οςαἰνὶδ 
Ῥαγῖ εἰτι9 φυιφρίαμι δά ἀἴξοσ, δεά αἱΐα ἀἰωθιτωσ δ]α δοοεάϊξ. δὲ ουἱ- 
τὶς ἤρτιταε δὲ ἴοττπδθ ραγίϊ ϊ δοοθβδῖο. 1ἀ δυΐεπι τηδρίρ οοπιδῖαὶϊ ἰπ 
ἰδ φιδς ἀἰδοϊπιϊδίατα δαηὶ ρατγίϊυτω, τἰ ἴῃ πιδηη χυοὰ ἰυχῖα ρτοροτ- 
Ὥσοπίβ τδϊϊοηοῖα δωςία εἱϊ,. φαλοοφηίά πα τπιαϊογῖθο ἐμμὶ ἀΐγεσρα οδὲ, 30 
ζδο ιν ἀϊρποδοϊτατ Εἷς χαδπι ἣν οᾶγπς δὲ Ἦΐ8 4086 διπι τα δαπξ 
Ῥαγίημι. ἰοοῖίγοο οἱ σπιῃ μιοχέβοτη δδὲ φαΙρρίΆμ, τη ρὶθ δὐθης οαγο 
δἴ ο5 φυδτν Ἰβϑητ δὲ Ὀγοΐτσηι 6666 τἱἀθίογ, ἀύᾶγα ραγιϊπι δηβεῖαγ 
κατ χημειῖ οὶ ραγιϊουϊα, ραγεῖπε ποι δυρεῖοτ: πδτο δεςυη ἀῦτα ἴοτ- 
ταδτα ἀαϊἀδιη σαν! ραν φαϊρρίδτο δάϊυπρίξατ, δϑοοβάζατη πιαιευίαση 
'στοτο δβαυάφαδαυαπι. ἐότιι ἴτε 8 υδοὶυϑ ευδαΐξ, αοοεάδοϊε απορίϑμι 
φαοὰ πυιτπιθπίλμ δίατις οοπτγαγίασα ποιηϊμδίωγ, δὲ ἰὼ δαθάξω ἔογ- 322 
τοδπὶ ἰγδηδαυηῖδ; οἱ δ] Βυπιάαπι δίςοο βοσοάαϊ, εἰ οαπὶ ἰῶπι ἀςοοδ- 
δεγῖς, τωυἱδιϊομδθης δυμβεαὶ βαῖψφαδ δἱσουπι: πρὸ ραγίίη δἰταὶ 8 δἰμθ]ὲ, 
Ρατιϊπι αἰ δδὶπι!]ς ἀἰ5511π}}} ἀςοτγεδοῖς. ἀπρίϊανεγιξ δυΐθν 4υϊδρίδτα 
4π2]ε ἰά ε596 ορογίοαϊ ψιο ηυϊὰ δωβεῖυιγ, ραΐδαι ἰϊβηὼθ δὶ Βοο, 
Ροϊενῦδ ἐ]ὰ συοὰ ἀρείων 696ε οροτγίθγε, υἱ δὲ οῶτο δοογοίδοπειω 
ϑΌΡ δαὶ, ἰά 4ῃο ΙΝ δοογοδοὶς, ροϊθηξία εδγιρειη 6866, δοίῃ δηΐθηι αἰδμ ἃ. 
4αοὰ ρ] οοττγηπιρίζατ, οἄγο βεγὶ δοΐεϊ. πο ἱρέας ἰρδσι ΡΦ δ6 
Φοϊαπιφυς δϑὶ (πδιη αἰϊοφοὶ ζεηθγαῖϊο δδϑεῖ, πο} δοογείίο), δεὰ ἰὰ 
φυοὰ δυρεῖαγ οὕτω δ εδἰὶ. φηαἝιοτ ἰρίίωγ μος δἰξοοιο 114 διροεὶ 
δο δεῖ δὴ τηϊβῖο, Βαυὰ δϑοῖϑ δἴσῃε δὶ 4υἷ5 υἱπὸ δήτπαπ ἰπΐμπάδξ, οἱ 
ἰάομι ἰὰ φαοά «ἀπιϊχίιπι εδὲ εἴβοοτα. υἱπῦσα Ροϑϑι}7 δὴ διοὰϊ ἱχηΐδ (0 
τλοΐατη ΟΓοαΔΡ 116 δἀυγιῖ, δὶς εἰ ἰά οπὶ δηβεπάϊ [κομπϊτας ἀεϊεκαία εοῖ, 
ἷπ ἐὸ ὀχδίδιθη φυοὰ δοογαβοὶξ φυυάφυε δείυ ᾿ᾶΓο 6ϑὲ, φαοά δοςοδεῖς 
ε Ροϊεμβίϊα οᾶγῃθ, δοῖυ οἄγμδμι ἔδουγο ςοηδυδνῖ 1110. ἐρίτων δἰπναὶ 
δχείδίεηξε ἰὰ ἰρδανω ὡςοϊϊτ, φιομίδιη δἱ δεοσϑυπι ϑδδοῖ, ρϑθθγαῖὶο 
ἴοτγεῖ. παπὶ ἰρμεσι δὶ βθυς ἕδσδτε τποάτπι οοπώμριι, νἱάοϊϊορὶ ἴῃς 
λεςιὶθ 'π δὰπι φαΐ ἰαπὶ εϑὲ δἰ ξηΐδ. σὑείμπι ἰἴὰ χάσμα Θοςγειϊο 6δλ: ἂὲ 
οαπι ἰἰσπα ἴρ8α ᾿μοθμάυηξιγ, ζεπεγϑῖῖο. φαβπιβς δαΐοτο υπἱγεγϑα  ἰὰ 
πο ΐα δὲ, δἰοσιεῖ πος δηϊπναὶ, φυοά πες Βοχηο εξ πδς δἰηψυϊατίππι αἰὶν 
φαοά. 5εἀ υὲ Ηΐς τιπίνογβαὶρ, δὶς οἱ {116 φυαηπῖδαθ. οαγοὸ ἱφίω: οὲ ο6 
δἵἴ πεγνις εἴ 5ἰυπϊαγαϑ ραγίε δοοδάδηϊε φυϊάδαι φυρηῖο δἰΐψας, δ δὸ 
Ὡρῃ οῶγῃε υδηΐα δυρεδουπί. 450 ἰρίτας ρμοΐεμμα δίεῃὺϊ αἰπμβηφιθ. 
᾿δχϑίδαῖ, υἱδεϊλςεῖ ᾿αγο φιδηία, μος φυλάετα ἀρκεῖ (πᾶσ οατπεῖρ 4υδῃ- 
ἴατα Βογὶ οροτίει); φυο τὸ δοίυπι ξῶγο, μοὶ δἰδξε. Βοὺ εβίψα μμίτὰ- 
Ὧο εἰ ἀοογεῖίο γαϊους ἀἰδγαης. αποοίγοα φυδχ ἀλι οαἰνυμ πβπὸς 
διηϊπιδὶ, εἰϊαγηδὶ ἀδοτειίοποιη δυροδί, δἰϊθαγ: δεὰ ποῖ δοιῃρρθε. ιδὸ- 
οὐδϑοῖϊϊ, δἴφυς παρ τῖο Ἰάθα φυοά δοογεῖΐο δχδίδὰξ:, γαὰρ ἰδῦθο 8 
εοὶ ἀϊνετθα. 4πὸ δπῖῃ ἰὰ φιοά φὐϊηπείιατ δίᾳαο δά ἀϊτοτς ρριοπιία 
φῶτο συδπὶὰ .δϑδῖ, Βος καγπιθι δῦβεξα, ροξοδὲ, 4070 γϑῦο, ρᾶγο ρολθαν 

ἔα δοίην, μος. πμεῖσε. μοὺ δαΐθιν ἔοππηα βὲπο τῃρϑιετ δϑί, ὃ 
τρία ροϊεμιΐα φυδεάμτα ἱπ τωαξεγία δὲ; διυωϊ μεγ οὐ φυράνίο αἰϊαᾷ 

Υ 



470 
ἱπϑετυτααηῖαδε. αιοάεὶ ταδίοτίθο αἰίατα δοοδθάδξ, 7Ζαδὸ ροϊδηϊία οἷς 

90 εἰδέα, εἰ ροξεπιία φιδηπίδίοτα μαρθαῖ, μας Ἐἰρίδε τβαίογεδ εὐαάβηϊ. 
εἶπ ψεγὸ πὶδι] ργδεΐεγεα δξεῦε Ρορὶὶ, ϑεἦ τεῦ ρετίπάε δαρδαὶ οἱ οὔτὰ 
τἷπο δυλὶπῆᾶς ρἷαϑ ἀφιδα ἱπηιπιϑοεῖιγ, σα ἴδβάεπι υἱπαπι δαμεῦσι 
τϑάαϊε ἰδοίφας δαπασα, ἱππὶ αυρδβη αι ἀεογεῖο Βὲ, ἔοστοα διιΐθπι 
Τεσβδποξ. ᾿ : 

" 6. (απι ἀιΐδια ἀπ πιαϊετὶα εἰ εἷς “πδε Ὠππουραδπίτι οἰεταδηΐ 
Ρτίδιο ἀΐοογο ορογίϑαϊ, δὰ εἴβξ πεζῆς, εἰ αἴτπιτι πουπιαποάφαθ εογαμα 
ϑειυριτογηατα δὲ: 88 ογῖπια δυρεαὶ αἰΐσιο ραοῖο, εἰ 81 βεπδσεῃζωγ, 
πῖγοαι οχ 8686 τα βοπεγομῖαν δούετι ταοάο Οπιπίδ, δα ἱπτεν ἐρ68 
Ὁπύπι αἰϊψαοά ρῥτίπιατα δἰῖ, ρτίαϑ υἱϊαας ἀε Βίδοθ ἀϊοϑεγαπιυϑ Ὡξο 6286 
ϑεῖ, ἀε χυίδαθ παῦε ἀἰοϊταν ἱπάεβηϊξδ. οἴμδδ δπίμι, ἴᾶσα αὶ εἷο- 
τοεπίδ ἰρθὰ σαῦτα 401 εἃ ΄αᾶε οοῃδίϑηϊ εχ οἰ διπιεπῖί5 βεηεταπί, 86- 
ειεβοιίοπο οἱ οοηβτοβαίίοπε δἴηας δοίϊοπε δἰ ρδβϑίουβ αἱσπῆι. δϑὲ 
δυΐετε σΌΠΑΓΕβΔΕΟ ταϊσῦο. 564 φυοπάπι ρβοῖο συϊρρίαπι πιϊδοοτὶ ἐϊ- 
οδίῳν, ρμίαπθ. ἃς ἀϊαοὶὰθ. Ββαυδᾳφιδαθρτα οδὲ ἀδβησίυιθ. δ υϑγὸ "8 

10 Αἰξογαγὶ φαϊςφιᾶπι ες δεβγεβαγὶ οομξτεραγίυε πι}}]0 ραϊϊθηϊθ δὲ 
ἀρεηΐο ροΐεθ!. δἔδιϊπη οἱ ρίωτα ἑδοίσηι οἰ θπμεπία, δοοῃθ εἰ ἊΝ 
οἷο» τα ῖπα. κε π ρα ΠΟ Ώθτα βογὶ οαπδαηῖ, εἰμακὶ μείη δὰ ὑπὸ ἔδοία 
οἰκεῖα ἀϊςαπὶ πεςδ996 δδὲ. δίας μοο τεοίε αϊήετη ἀϊεῖς Πιοξοιθδ, 
μἷοί οσχ ὑπο 6ϑεεπὶ οἰππία, ποτ ροξθο τνὐςἰϑδῖπι ἀρετε εἴ ραῖὶ, οδιι οα- 
Ἰίάυτα {τιξοβφτὶ οἱ ἰάειι γαγδατα ἐα εβοτὶ. πὸπ επῖτα οαϊου δὲ ἔτι ξῃ8 
ἐπ 4666 ταἴυο ἱταηδεῦπέ, 56 ὰ ἰρϑαπι, αἱ ρδῖοῖ, δα υἱεοξυπι πνα να ἱοπ τα 
φαιτὶρίε. 'συατε πόγαπι αυΐθηϑ αςιϊο σοταρ δεῖ, πᾶτε ε886 5 Ρἰδοίλμ 

20 ταδϊετίατη πεοϑθθα εἰ. ἀΐσεγε ἱκίτν απίνογρα 6686 εἰμοιποάϊ Ω05 εδὲ 
σεγαπι, δεὦ δὰ 4ηϊρυς ταϊῃο ἃ ἐ686 ρα εἴ Αρθγθ ἰηδίζυτα εδξ. ας 
σεῖο εἱ ἀθ δοϊϊοῃδ' βαβίοπονς δὲ ἀ6 πιϊσίίοπθ φοπξεια ρίδηάυτη δὲ, εἰ 
ἂς ἰαεῖα δρϑαι ϑιμον εϑὲ ἤξο6886 : ππὶ πε δβεγὲ οἱ ραϊ εα ρο5- 
δυοὶ ργορτγὶθ, 4π28 86 τηυῖπο ἔδηβεγε πεαυξαπῖν ποαῦς Βετὶ ροϊοιῖ 
᾿ξ τπϊβοδδηϊοῦ, 4588 ποῦ ἀποἀκιεπιοία᾽ 8696. ἐδββιωὶ ργηδ. υδ εξ 
ἀρ ᾿ἰδοθ ἐρυ, υἱά εἰϊοοῖ φοϊά ἐδοία8, χφαϊὰ τηϊδιῖο εἰ φαϊὰ δοῦο, ἀε- 
κεττοϊπαπάππι υἱάοίοτ. Ηΐης δαΐοπν ϑατραίαγ ἰμἰτίατα. πᾶτ ἐσ ἐβρειβ 
δὲ αυΐδυϑ ταίδεϊο ἐϑταρεῦϊ, 6896 ἀρῖα τῇ βεδε πιαΐπο ἱδιξδηῖ, εδὲ πὸ- 
οδ880. αἴχῃς οἱ απὶὰ ἀραὶ εἰ αἰϊπὰ ραϊίϊδταγ ρτορτίθ, δἰιμὶὶ ἰδ στα 
πιοάο αἴφαρ ἰϊϊὰ αἴξοϊοπίυτ. φαοοῖγοα ἀθ Ἰδοῖα μυῖα ἀϊσθπάστα δῖ. 

80 ἔδυα ἰρίϊατ ὧἱ οὅ οσοἴεγα αυδεφαε ποιοῖνθα ρ᾽ δι 8 ἀϊσυπίαν τηοαϊε, 
οἵ ρδγῖτα ννυΐνοοθ, ραγεπι δίδετα δ} δἰ τϑγῖβ ρυογι θαυ, δἰς ἀε Ἰδοῖα 
4ποχοε σεν δὲ ἤδρεῖ. δϑά ἴδπιεθ χυοά ρτορτίε ἀϊοίταγ, δὰ δὰ δε- 

328 οοποπιοάατὶ δοἰδὶ 7αδα δἰἴωπι παρ επέ. οἰϊτιϑ. δοΐεπι ἰδ φαϊδωε ες ἰο- 
οῃ9 σοιαρ δες. οἐεηῖπι ρειϊπάε Ὡς τα δι βεπιδιίοὶ, ἄς Ἰδοῖι εἰ Ιοοο σοά- 
ἄκπιιδ οροτιεῖϊ, οἶνϑ Βογῃπι χαϑάσιιδ βαρᾳγαξιτα οἰξ, οἷτς ἃ]. παοάο 
Βαδεαῖ. οἱ εγβὸ ἔδρα δἱῖ, χυρπιδτιοάσπι δηξθὰ δεὶ ἀξβπίϊαια, εσ.- 
Ἰγϑδνδ' δἰπηοὶ 6886, δὰ 866 πιπίῃο ἐδηβεμϊ, συδο οὐὰι ἀἰδογείαβ ταδρηὶ- 
ἀπ ἀϊπε5 δἰϊατηατο μδρεαπὶ, εχΐγεσηδ εἰσὶ μαροπξ. ΡΟΙΤῸ οὐ διἴῶ8 
στδηΐθα χοΐθα: εἴ ἰοοιι8 ςοπιροίαϊ, δέ ϑῆργα εἰ ἱπίτα εἰ ἰὰ ξεῆυ5 
ὀΡΡοδίϊα ρτίπια ἰοςὶ ἠ Π}  γοπῆα δἱπε, οπιπίδ 4πὰ6 86 Ἱππίθο ἰδηρυπῖ, 
Ροπάπϑ ἰενϊιδίοσναπθ, αὐτὶ αἴγαστιο δαὶ δἰϊειτπι, μαρϑθοης, 4ιὰς 

10 δαϊετα ἰδἰα δαπὶ, αοἰννα στιξ δὲ ραδείυα. ὑπάθ ςοποίδξ δὰ διδρίε 
πιαῖωγα πιοϊυο 86 ἴάηροια, αυοττιτη οὔπὶ υἱοἰδϑίτα τοδί] δἰπὶ δῖαας 
πυοῖνα, ἀϊβογοῖὶβ δε ραγδεϊδαυθ τηλατ τυ βίρ9 εχίτοπια δαὶ δἰπιοὶ, 
εεἴετυπι οππὶ ἰά χαρά τηονεῖ, ποσιδασδιη ἐπὶ ϊ πος ἰὰ ππονϑὶ φαοά 
τοοῖπηη δ ὈΪἘ, δε ἀ πδοα886 δἰξ υἱ ἰάδτῃ ἀπ τπουφαὶ τηοΐσιη οἱ ἰρϑίηπ, 
δἰΐπ ἃ ἡποταο θὴ]Ὲ βεγοίσιθηϑ, ἢδυὰ δἰ ἰοῦ ἀθ 'ρδο φυοαπ ἀξθηῖε ὀΐςεπ- 
ἀσγη 6556 ἴῃ δρεγίο δϑὲ. πϑὶπ ἰὰ φυοά χηογοῖ, ἀξεγο φυὴρρίαπι, δὲ 
«οπῖγα χαοᾶ αρτῖ, πιόνογε ἀϊσαηζ. σϑγιπὶ αἰ εγοητίαπι δαθϑυπε; οἴ 
Ῥτοίπάε δὰ (ἀἰδεϊπρααπια9 οροτῖεδξ. ποη οπίπι βετγὶ ροϊοδὶ αἱ φαοάν!5 
ΒΑΟΥΘΠΔ δρα΄, δ] μαξεητ δρθῦϑ σρροματαϑ. ρδιϊθη8 δον μὲ, οπὶ 
τηοῖπϑ φεοιπήστη αἰδοῖα σοτηρεῖ, αἴξεςϊυϑ γθγο, δεσυπάιτη χπεῖη 

20 φο}υτὴ αἰϊογαϊο ὅς, οἱ αἰβεάο εξ ταΐϊου. δεὰ τπόυθγα ἰαϊϊθϑ χίδτα 
ἀρέγε ραθει, ἐπ ἰρίτατ ραϊδτν εϑὶ, ἐα ἱπφαδπι 4Όδ ππουθηΐ, ρατετη 
ΞΘ ΟΡ δ ἰδηρετθ ραγιίιμ᾽ πιϊπίπιθ. υδγαπὶ 68 ἵδηρογε ΘΠ νΘυ δ ΠΟΥ 
ἀεβηίαπιισ, ατᾶς δἰέπμι ΠδΡθηξ, οἱ χιίοττιτν δἰἑθγυτα “ποι τα δέϊ 
δἤεγ ἸροΡῖ 6, ἑάαπε υἱοϊθοῖπι, χαίθι5 ἀρότο αἰ] 16 Ρδιὶ σθτρ θεῖ, 
Ἰηαρτα ριον οχ ματὶς ἰὰ αποιΐ ᾿ππρίτοτ, ἰά Ἰαπρὶς ἃ 4π0 Ἰαηρὶ δο] εξ. 
᾿οἰοπίπε οπίπία ἔθυε χπῶθ ὡρι πο5 ἐπηΐ ΘὈΠῚ βΟΥΘΠῖΌΓ, τπουδθηῖ; ΡΤ 
ἅπ|ιλ8 6996 πδζϑιδο υχάθξαγ υὐ ἰά ηπο ταπρίτον; ἰά ἱδσδὲ ἀ-σ8ὸ ἔδηρὶ 
801ε:.- ἱπέεγζαπι δηῖθτι ἀϊείιπιις πιονθτς βοίαπι ἔπφεγο Δ χυοά 
τοι οἰδξον, οἱ οοπῖγα αποα ξαηρίτην, ἰ πον ἴαπροσα ἃ 4πὸ ἱδηρίτοτ. 

θῈ ΘΕΝΕΚΛΑΤΙΟΝΕ ΕΤ ΟΟΠΆΡΤΙΟΝΕ ΤΙ. 

Ὑούττα ηΐα 4π8ς εἰπεάεπι εβαπὶ βεπετῖβ, οὕτα πιοῖστη ἐπ βουσὶ πρὸ. Ἡ 
υεϑῖ, αἱ φυοά ἰδηρίξαν, ἰαπραὶ πϑοθϑδδσίστα 6246 τἱάδιησ. σαᾶγε εἰ 
τῆς το αϊ8 ΕΧΡΕΓδ πιονθοῖ, ἰὰ ρῥγοζεοῖο ἴδπρεῖ πιοθὶ!ς, αἰ 1} δαῖεα 
πϊπὰ. ἕβιοράσπι δβίτη ἀϊοίπιθβ δατα αυΐ ποῦ πο  ἐδῆα δέθοϊι, ἱπωρεῖο 
ὯΟβ, ΟΠ π08 ἰἰΐππι. ἀδ ἱβοῖα ἰρίτατ τόγασι παϊαγαϊξατα μοῸ Ρδρὶθ 
ἀεἰοτταϊπαϊοτη εἰϊ.- ! 

1. Ὀεΐβοορε ἀε δοϊΐοπε εἰ μδβίοηθ ἀϊοθδηάπυι δῖ, σατο ἀδ μπ» 
δεπ θη ξῖδϑ ἱπέετ 98686 Β0 ΒοΟπίγαγίβϑ ἃ ταδιοσῖθυϑ ποϑῖτα δοοερεταλ 
Ῥί υτίταὶ επῖτα ππὸ ογὰ μος δάειττιαπ, ἃ 61 1|}}} πχ σεν δἰτο!! ς τνο δε 
Ῥαϊ, ᾳυοὰ πσαίττιῃν αἰΐεγο ροῖϊΐι8 ἀςδναμ οἷϊ δαὶ ραϑϑίτασα, χαῖρρε 
οσὔσπι ὁδάδαν ομαπίδ δἰ τὶ 8 δἰτα 18. ἱπεῖπι, αἱ 4ιας ἀϊποίντηξι ἀπ- 
ετεπέλαπο δηπέ, αἱ πιυῖτο ἀρδηὶ ραϊαηίαγαθο ἀριεἰδαίτνα Ἔς56 δρρὲ- 
ττιπὶ. πα οὕ ταΐποῦ ἐβτιΐ5 ἃ ταδίογὶ οογγωπιρὶτιγ, ΟΡ φομισαπεῖ- 
ἴδιαι Παπὶ ἰὰ ἰρδανᾳ ρμϑδὶ ἱπφυΐαπε. ἀϊοπμε δὐῖτι τα] σπετα ρόποο διθε Ὁ 
οοπιίγατίατη, Ποιαουτίιηϑ τάόγο ϑοΐπθ ρσας ςείεγι ρον  ϑασῖδγ ἀγα. 
Ὡῶπι. ἀρθη9 οἱ ραῦεηδ ἰάεμα δὸ οἱιαΐε ἐδθ8 δϑϑεσιῖ : ΠΟῺ εὐῖδι μετὶ 
Ρο86 δι γαϊογ᾽ αὶ Εἰ Πογοπῖῖα δἴηπς ἀΐνογϑα ἃ δεδὲ υἱοἰδαῖτα ραῦχι 
ἴα. 864 εἰ οἱ ἅτε ἀΐνετϑα συπε, αυϊρρίδτη ἐπ 8686 τρεσῖτο ἀρλοῖ, μος 
Δ1118 Ἔυεπῖγα πο χιο ἀΐνεγϑδ οἰπε, ᾿ς πο ἰάετα χυὶρρίατα βιδβεϑαι 
4υδ6 ἰξίτον ἀἰϊσαπίατ, τα]ϊα φως. φαΐ δαϊεπι μος ραοῖο ἀϊοπηὶ, πῦ- 
φοπίγαγια ἀΐοογε υἱάδβίωσγ οολίτα ἀϊοτοπὶς γογὸ σαν εἴ μδες. πχὰ 
εἴπ Ἰοΐατα αὐρυΐαπι οοπίοιηρίαγί οροτῖεαῖ, ἀθ ραγὶδ φαδβάδι ἰο.- 
φαυπίων πλγίαυθ. πδαὶ φηοά δίχα δεῖ οἵ οὐπὴὶ ἐχ ρασγῖς παϊα 
Ῥτοτὰδ Βαρδὲ ἀἰ δι ἐπέξατο, πὶ} ἃ δἰσα!!} ΡϑΣὶ τα ουἱ σοπιδεπίσθἷξα ἢ 
ἐδ: ΟἿΓ ΘΠΠΆ “ροζία8 μἤοταῦι αἰἵεγο οὑξ ρδϑοίναμι 7 ἰΐθσω οἱ ϑεὴ 
ᾳαδαὶ τῖ ἀαϊρρίανὴη ῥαιατογ ἃ διταῖ!, {Π1πι φιοφαεξ ἃ 86 μδ ροιεπὶ 
αἴχαὶ Ηἰ5:δὲ ἴωτς Υποήηνο 'δεϑεὲ ΠαΒοΒΈΡυδ,, Β18}} δειξ ςοστρεβδε 
αὐτὶ τοι ἰδιϊοηὶς ἐαροτϑ: ξυοτίς, οἱ αἰ θεη δίμαι!ε αυδξεσιια εἰπε ἐσ- 
4ἰδιῖϊ δοϊϊνητα ΑΕ’ πᾶτο σογρυθ οὔθ ϑε86 ἐπίετπο Ῥγοργίοχῃε ωοῦ 
“ηονερὶς. εἰ αποά ρῥτοῦϑηδ ἀΐνεγρεμ εἰ Β) } δἴδηυδ τἄθτα ἐσὲ, εἰσιν 
δεῦ: πδῖὰ ποοε αἰρεάο αὶ ᾿ἰπεα πεφεε Ἰἴΐωϑα ἃ αἱβεάϊμεε φυίεχαα 
Ραϊθιοτ, πίοὶ ἴοτδ μευ. διοίάεηϑβ, σε" σί ἰϊπϑαβῃ Ἐθβ6 δἰ βασι ἂνὶ πὶ. 
βνϑια ᾿βοτϊἀςτῖξ!, ποὶν σηΐὰι δὰ ἅπδὲ ἤεσίο ΟΠ ταγὶΑ δια Βεσοὲ ἐσ 
κοπίγαγη5 οοβϑίαν, 8ε8ὲ οχίγιμίμπε ρεορεϊ]απίυφ ἃ πιλῖατα. αἱ σαν 
θοῦ σποάνϊ8 ἀμετθ' δὲ μὰ πδῖττι δἷ!,, 586 Πυ86 δΔῃξ ΠΟΠΊΓΑΓΙ παπὲ ἢ 
οὶ Βδροΐξ σσηρανίοταίοτη, Ὅπ: ΔΡΟΉ 5 ἥπᾶτα βδιθη9 κοῖρεσε σφαϑόεει 
“ἰμΐα ὃς ἰήδτη, θεὰ δρβοῖς ἠϊφεϊπιδε, αἴφας σουϊγαγίδχεν δεδε ον μθ- 
66486. Ππᾶπι ΠΟΥΡΗΒ ἃ ἘΌΥΡΟΤΟ οἱ ΒΆΡΟΥ Δ δΆροτα εἰ σοἷοσ ἃ εολτε 
εἰ ἰβ δανοψιδ φιοὰ εἰαράεπι. οϑὲ ρθη δγίδ αν εο αυοὰ εἰακάεν ἰδὰσα Ὦ 
βεπετὶς οϑῖ, ραϊὶ δρίῃμη εὐ. σπίπϑ οδέιβα οβὲ, 4ῃ0ἀ οὐπίτωγία ἴω εοάεα 
βεκθτο δῃπὶ ΟΠπῖα, σΟΠΈΓΑΓΙα τὙΟΙῸ τνῖὸτ δὲ ν᾽ οἰδϑῖτα ἀκτηνὶ ροῦπι- 
ἴωγχπε, 4θδτε δξ'δρεπ εἴ ρα τ6πθ ραΓίν ασὰ πὶ οἶπί, ραγεῖεν ἀΐνοτι 
δἴαις πλῖδΥ 8656 ἀἰδείμι  α, πδοδῦσα. δοῖ. οτπτν δυθεηι ρθη: δὲ ρει 
ξεπετε αυϊάοιν εαάευν οἰ αζοε εἰπεῖ, πρεςί δαῦοτα ἀϊραπαϊξια, ς ον. 
ἱγαυία ὑδγο δἰπὶ δἰπεσάΐ, ἴον τοδέζαγία τύχη αυδ8 ἱπῖετ δὰ πα εὐ 
δι, ΤΏΤΟΤ' 86 τησῖθ0 δεῖνα οἱ ρδοσῖνα θιδ ζοῃϑῖαϊ. Θέ ΕΒΙτθ ΟΥΛἶπΘ 
Βεμπδγωῖο αἰησας οττυριϊο ἰη δία οοπϑίδίπηξ. φάθιπο τότ εἰ ἰρινοαι 
ιοαἰοίδοετο. οἱ {ιϊρίἀατο {τ ροίαοστο, εὖ οπιπήπο' δοῦναι Ἰἀ φυοὰ ρο- ἡ 
ἘϊῸΓΣ δἱ δὲ δίχα τοάάογα, ἰᾶτη ταϊοπὶ σοπϑδδίϑηευα. Ἔχϑίσεϊ!:. πὰπὶ 
δξθηδ εἴ ρδιίεπς Ἑοπίγατία δηπῖ, δὲ ρεθεταῦο ἧπ ἐοπίγαγήτση ἑσνν. 
δα πϑοβόδα δϑὲ υἕ ρα 68 ἴῃ ἰὰ πιυξεῖην συσὰ δεοσαϊ υἱτν οθεφθει: 
ΒοῪ οπέδε ραρίο ἴῃ οοπέσάγπιπι οτί! γοπεγαῖο. ΠΔ4Ὸ6 Ἰαποεῖοὶ σετθο 
ἴοπῶν δά δθιπ ποῦ αἰσπῃῖ,, υϊτοϑαπθ ἰδ θῃ ΠΆΡΕΙ Ἴδαν ἀλτησετε 
πουξπριε. ἐἰοίπιη8. δηδπ πηεγάσμηι δἰ οοῖτνα ἡρσατη Ῥαῖϊ, οἱ Πότον. 
Ἠ δὶ 88Π871 εἱ οὐἰοβοτὶ δ [Πἰκεβεγί, εξ ἐδίουα' Βά πε πποάωτε: Ὁ- 
ἰεγάπην υεγοὸ ἔτγίρίθτπν οαἰ ἐπ ογὶ, εἰ δορτινπὶ δϑηδγ}: δἴατιδ πΐγϑαε 
γεγὰ 86ηὶ. ἐσήάετῃ πιοάσ' εἰ ἂς ἀξοπὶ αἰεὶ σοἰοῖ. πᾶσα ἐπ ετάνα ἃ 
Βοταίΐποπι, ἱπὲε σάν ςαἰ άπ οαἰοίδοετγο αἰείπια5. ραγετα οῖτε το2- 
τεγῖθς 1ρ8ὰ ραϊτηνγ, ραγιη σοπίγαγίιπν. ἱφυτ φοὶ δά ἩΠΠλτν σοσρεχο. 
τοπὶ, ρθη δὲ ραϊΐεπβ ἠυρρίδην ἰόδτη ΒΈρεγε ορογῖογε Ῥυϊασυσὶ 
αηὶ πὰ αἰξοιισω, σοπῖγα. οδῖονπιη Βηυα ἰΐθτι 6856 γαϊϊοθθυν ἀε ἱρνὸ 
αβεῦε ἃς ῥεῖ αυθπὶ ἦ6 ἴρ50 τπούϑῦα ὃς τπονετι, ἐχϑαππδιν στα ἐπὶ 
εἰευῖμι ἰρβηπὶ απο τηουοπϑ δἰ αιίατα ἀἰςίταγ. πᾶτε δὲ Ἰά ἔπ χαὸ 
τηοῖτδ τί ποἰ ρίπιπ Ἰποδῖ, πιουθγο υἱήοίητ, φυῖρρο οἴππ Ῥτιποῖρῖσει 
Ρτῖπια σαυϑαγομ δἷξ; οἵ σύγϑαιη σαί πἰ ἤτπαπι 69, δὰ ἰὰ υοά τοο- 
“Ὑεῖατ “εἴ ξοπογδιίοπθαν, δι πὶ} τσάο 'ἀδ ἴρ90 ἀρεηῖς δε ἀϊςοπτπα: 
πᾶ Εἰ τηθαϊουτα δἰ νἱπῦτι ϑαπᾶγο ἀἰοίνπαβ. ἡἰδιϊ ἰρίϊατ υδῖαι τὰ! 
νϑοῖΐῃ, '400 τοΐππϑ τ πτηῦπι ΠΟΥ 6 Π5 ἱπηοὈΣ}ς 81ξ: ἱτοπιο ἴῃ πο πτιπ Ἐς 



ΕΠ ΟΕ ΕΒΑΤΙΟΝΕΥΤ. ΟΟΒΒΈΒΤΙΟΚΝΕ 1 

᾿ς οὔκμι. πιδεροδαιίστα, οαφίδε τ. δὲ Ἡἰβίκραλαι, ΦΑΤΑΡΟΥ ρυβροχμηῖο, πφοΐατη 
τρουϑαὶ πδοεβθα δῖ. ἰῃ δοίζοπο δλιίφλ ἔρϑῷτῳ Πηλάφτη ρεΐνανανι ἢ} 

ἑὰς, αἰτἰπουὰ σόγο φαϊξαχ. (4684 βϑίχο εαπάδιῃ παρ ειίατι, ἀνοῖν 

τυσὴ δᾶ οἶγοιῦ ρωφδίοπεπι ἀροπὶ, ςοὰ τηϑάεπαϊ ἃγρ. ὅγε εβὶῃε 1Β- 

δ τἰλδίεια οἴβοίξ, εἰς υὐ}} ἀρ. δο ραδίαι φῃοά »δομτὶ βοΐες δὖ ὡρμὰ 
ἄναν καἷξ, ἰρβὲ φυοφυθ. φαὶρρίδων μαμίυκ,᾿ ρὲ εἰἰπὶ φρ]ρῆς δαὶ σίρο- 
βὲ τᾷ αἰἰμα φιλρρίαμι ραιάϊῃν, οἱ οἰυαιφίναρλς, εὐξιραλοκα, ϑϑ θέ ἐπά] τὰ 
γρίπεῖ ρεϊροιρίνμω, οἰρὰ5 τϑιὸ αἰιίπιμα 4ρ ἔδαρεπ. ἡμιαφεμῃαῃε ἰβὰν 
[αἴ δολίνα, ἴῃ, μγαλουῖα Γοξφαβπί. "ον δ θρηῖ, δὰ με! πεσύφυπε; αυδδ- 
φῆηαμε Βφβρηῖ, ἡμδυπί, οὶ Θεὶπε δὐδλλλιιεν ὑκῸρο ἀικδγίμ ὁβαη θὰ 
ορρρολίοκθμι μιγιυσνῖ δδιάθιν εὐδει βαίϑχμαμι,. 6Ι0ΌΠ ΘΠ 84. ὩΠΌ ταν 

ἡπηδ. ἃ. χυοά οὐἰδάστῃ 6656 ροίφοί, ἰὰ ρκορίῃε δάπιοῖο ργαδ: 
φδηΐοηυο οαἰοίαοιίνο ἰποφδθοδὶ πϑοῦϑε εδξ. ἰοῶγοο, ϑόεωῖςξ ἀἰχιπιον, 

40 φχ ἢ8 ηὔὰθ δρρινάϊ υἱπὶ βαρ θηῖ, ψιάθβαιι Ραϊ ποι ϑοϊοιῖ, 4αδεάαιο 
Ραὶΐ δοίδης. δἰφαὲ ἀυὸ χποάο ἴῃ ταρίϊομε γὸδ 8686 ἀμ ῖ, οἷς εἰ ἴω 

- φοίξαπα.. πῆι, πὲ ]ς σασά μείκαο τιουϑὲ, πλοῖι}5 ξκρεσο οϑί, τ δὲ 
δρ κμὴ Ρφαφ ὡρλϊ, μαλὶ ἀφααὶς,, ῥδαν ἐμοδ, ὩΣ ἀϑός ρεϊδοίριοαῃ 
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φυρᾷ οἱ βί δὲ] μοὶ θπβ δι88 αξ. φηοὶξ διΐηι. φγοῤεῖ δεῖ: ρίστιπ 
ςξ866. ϑεὰ ηπρᾷ ἐδ δἰυδαολ, πὸ πῆππι 688ε, 96 ππιπογο ᾿πΠβετα, 30 
εἴ ᾿ΑΥΙδ Ια ΟΝ τϑοἱὶβ ραυνμδίαια. δἰηπε ἧδος ἰπ νῶσπο ἔδγτ: ινᾶν 
Ἔυθῶν εὐΐπῦ 886. ἰΐϑμα συτα σοαϊεεουπὲ ςοεπηΐῖηπε, ξεπεγαϊίου δα, 
ἐααι ἀἰεδοϊνικίατ, σοτταριίοπεῖῃ εἴβεογα. δίψα ἀβόσο δὲ ραϊϊ, συῶν 
Ἰρλμλδ 80 ἰδηβιδὲ: πᾶμι ἐαϊϑηδϑ ΠΟ ὑδαπὶ 6686. εἴ ξόπογαγε οσθ 
φρο ροηυη μα φοληρ ἰοβπίωταν , οἢ δα δὸ 4ῃοά νϑγα ὑπ εϑῖ, ΠΟΙ͂) 
δἰξηὶ του μὰν ιηριη: βου οα ἢ φῶδε γϑύρ πιη τ ϑυπὶ, σημπι: δε ' 
ορ εὐδεὲ ἱβπιμοραὶθι]ε., δε φιῃειπαπηοήοια ΕἸπιρεάοοϊει ες φανίαδη δ 
Δ}11 δἰμιηῖ, ΡΘ ἢ πηφάϊυϑ. ῥδι,, οἷο ὀδδδμα αἰ τογαομειὸ ραβδιοπϑιηαδ 
μος Αοκὶ τορο, σὰπι ρὲῦ σδουμ ἢαὶ ἀἰδοϊοιῖο δὲ ςογγωρίϊο, διὸ 
ἰλψεν δυίΐδι εἰ δοογδίϊο, ἰβῖγο δα ϑυπθβαθ, δο  ἀϊ8. ἴϑγα δαϑεια ρ6γ 
ὑκλα ἀἰοος Επηρεάοεϊεες αἰαὶιε ᾿μδυοίρρυδ αἷξ, δδὲ Ὡδοεδδθὶ 6586 [π- 
ἄπλτι δοϊϊάα φιυδεάδηι, εοἴδγιπαι ἱπάινιθλ δ, πῖϑὶ τηθαθαδ οπιηὶ δα 

τ Ραγίβ οοπεῆπηϊ δἰπί, αυοά βαγὶ ποαυϊξ: πῶ 8ο]ἀππὶ πὲμὶ] δἰ 
Μβείενγ. ροίοϑ, ϑϑὰ Ἰοίυηιν ὑὙδοῦυμα εϑδεὶ. 4086 ἱψέϊασ 868 ἐδηβθηῇῆ .. 
τηάλν δι ηϊέῳ φά56.. δὲ 4υδεὲ ἰπΐος Βαδ τηδάϊα ἐὰπὶ ὑδοηα, αῴοα 18:6 τὸ 

φὰοϊι, ἐχοίδεϊ, ποεῖν Θϑὲ, ελιῶ9 δυΐεμ ἐταιὶα φειετα δαηὶ, φειϊκα βοὴ 
ρϑῖμν ΠΑΡ ΟΡ ΕΓ φααέίδρ ἱρδδ ΠΟΙ. φοὶ τρλένῳ, ἱαὶ ρδη. οπϑῖας 
αἰφηλη. Ομλ}} σαι δἰΐχυο “φήλετα ἀρομίς οἀθοῖ, ραλίειο δς᾽ φαϊρρίατω, " 
«ἃ. ομμὶ ἀκδλεέιασα ἐροὶ δάφιμιε, πἰ Ἀ}} ῥκδϑίεγεα ϊ, φϑὰ ἴδυη,ϑαξ,  ἐοστοδο 
μοϊλοκό, οἰαθς μηδὲ Πμαβρὶϊῃρ φηϊάμτ δαδε. αἱ ταδίριεθ, αἱ πβδιογίθε, 
Βαφθέυα εν ἐρέτας ἰξηὶϑ ἰπ χωαίδγία οαδίογορ μαθοὲ. 'φαο ἀεὶ εαἰοσ δε- 

τ0 ραγρρὶδς ἡυίβῥίδια, δερεῖ, ἰο πἰαιίειτ ραϊαγοίμες ΒΙΆ1. δεὰ ζατίαβδθ 
ἝΝ ἔπι μυρίον. τ ἰριδρραχο ἐλ ο εἰς ᾿ηπὐάεὶ οἴορ πφββα)ὶὰ εἰσεπιόάι, γα 

οὐδ, Ἀθειθα, (οι ἡμοοὰ ἀϊοίπιιδ, φαλα ἡφένανιαἦϊ αβεπο δο ρατὶ δὲ φαΐ 
δὲ οοὔηροίει, αἱ 406 ἀδ οααϑα, δὲ χιουοαξικοκίται, ἁδο βαςῖο; δὲ 
εβδίᾳπς. τ 1 ἔς δ χα » ΣΦ με ἢ τον 

εὐον βκαε Ομθ,, ἀπέρπε, ραοῖο ἰὰ δυϑηῖτε απεεξ, ἐϊεαπνυς εἰὐσοιμαι 
χῳωυδάδμε ἰρίίας φορᾷ φιοάφας νἱάοιοτ οἰείσνα ῥχίηοἱρ δἰιϑοιπιο 400 
μᾷευΐε ρεὲγ φμροίδια, ποδί ϑεδε ἱπίχυ ἠδ Ὰ 2. δέθθς π08 πος Ῥδῦ!0 
εὖ τἱάοτε εἰ δαάίρὰ ςαἰετίσαμα δἰλϊε βεπϑὶθ ει βΈβΠ ΓᾺ δίμεξ.. ἴάτα εἴϊαχα 

30 Ρεγ δόσει δὲ ιβζαδτα οὶ δὰ ηθλε βαγαμοοίαιίαε ἐταβοὶ υοδάδ σα πῇ, 
στοὰ ἰρβδφ υἱάϑέ, ργαρίογρα 4υοε κβοθδθς βδθοδοὶ ἐουμίμαε9 αυδ θα 
ὉΡ μαγνίϊαδοιο, φαᾶ ἰδπθυι ἔν ϑμεπέεδ δὲ δειῦδθ αλαίδι ἃς οΓάϊΩ0 
ἀιαροιίδοο; εἰ πιρᾷ8, χββε. ποραὶδ ρεχορέουδ. ἀἰποίάα χα δίας, φαὶν 
ἄλμε ἰρίτωτ, ᾳπουγαμποάυμ εὐ Ετωρεάροϊδο, Βοα. μδεὶο ἱπ βοππι!ν 
ἀδβηϊεγαπὶ, πάη φοίπιη ἰδ δρϑηϊλαυφ ρει οἰ υσαιο; ὁδὰ οὐ εὰ μοϊσεδτὲ 
εἰκοιῖ, φαογυιι ροτὶ δἰημα τρερβίπα οονοθβο 9166 ἱπίοχ δεϑαὶ σθ πξ. Ὀμ 

325 πιίοτρ ταίί25}8. 8ς υἱβ χαοχίπις ἀς οιβηΐμον ἀαβοίοκε μεπεοίρροο. εἴ 
Πθεταοοτγίιυ, ρτἰπεϊρίαι ἰκοϊοϑτοα, ασοοά ημμάειῃ ϑεξαπάσ!α παιλυγῶτα 
δεῖ. βοθπλ}} 16 ἐμ. εχ υϑιοεῖραλ, ἰὰ φαρά 6δὲ, πϑοθοβαυγίο 6958 ὩΣ 
βήψιηε ἐγ οδὶ υίραμι εοὲ. υβοθῦη; οαέδι ἱρ σα πῸ; δαϑε. 181} 
δεῖ ἸΒΟΥ ΓΙ ρό996, δὶ τδδαυε δεραγαίυπι ἰω σαοτα γάστσε ΠΟ εἱξ. 
μος ΓΏΓδΩΦ 6480 τριΐλα, δὶ ρϑικῃ ὨΟὩ δἷὲ ἰὰ ΄αοα δὰ ἀἰδείηροϊ, οοἰθ- 

“γα, ρυΐῶσς ὑπϑίγεγφητα ἰρϑυϊη ΠῸΠ 0646 ςοπεπαῦτα, φεὰ δὰ ατώδι9 
φοπεῖαι εἰν θῖτο ϑοϑα ἴαββετγε, ἰάεια ρεοίδοϊο 6886 δίῃ ἴρδυμε τρα ἑξα 
οἰ ποῦ Ὁπῦτα 6836 δὲ ὙΔοΠΌιη ἀΐξεγθ, πδπὶ δὲ οἰδηὶ εχ ρασὶς ἀἰϊνϊδὶ- 
λ]φ δἱ!, πυλιυτα πυθτο οὅ 98: “πῶγα π6ὸ τοῃ ἰδ, ρει υδευδτ 88:- 

10 ὙΘΡΘΏΙΠ. δὴ Ὑ6ΓῸ ρδγἕμ αἰν θὲ θ1]6 οἷς ραγιπι προ οἐνιέμεῖς, ἢος 
Βριροηίο ουἰάκκη εδ86 ῥβεγδϑίβει δ. δὰ ἀπαίοδυν συππάπε Ὁἢ οδυ- 
δεσα ρδιθ θα υρϊνοτεῖ πος ρβοῖο 866 βαβεγεῖ ρίδμηδαυο θεῖ, αἰϊα ἀΐτ- 
αἰὶοδί ρῥγδοίδι δᾶ οἷο 6580 1") ΟΡ ΓΒ οί ΒΟῺ 686. ΟΡ. 
ψβεον σαϊλομοδ ΒΟΒΠῸΪ]} δεαβυη ρεδλοϊεγοιπῖοθ ἀεβρίοὐεβίεναεο, αἰλδὶ 
ταβονεῖη ϑέφοὶ ἀνοεην οροιίοαῖ, ἱμεϊνογϑάπι ἰρϑβτα ππαμο εἰ ἱππηο- 
}}218 εἰ ἰπβϑιμηη ἐ956 δοϑεγαμξ. βιὰ δὲϊοζαὶ, ἱπαφυίειαι, Καὶδ δὰ τα- 
Ἔπυῖι βηΐγεϊ. φοΐάαπι ἱείττις δὰ μοης τποάππι εἰ ΟΡ ἐδῦϑϑδ Βαξοα ἀθ 
ἦρα υετγίϊαίε ἀϊχακαηξ. δεὰ κυτο ἱπ ταιϊοαίρυν ἔδεο νἱἀεσηΐαν ἐυδ- 
μλτα, ἠδ ἰρδὶδ Ὑεγφ Γεθ τοϊπμαε, Βος μαοίο δομβίς ἰῃδατέδα μεγαῦ- 

80 τοἶϊε Ὃαϑὲδιϊ: ΒΟΤΩΟ διβὲμ εχ ὶ9 γῦ09 Ἰπιϑδηΐα τπαὶς μαβεῖ, ἃ τϑοπῖε 
εο γε, ἐρει κρ ὐφεῦ πῇ ἴξπεῖι οὲ αἰδοίευν ππατα 6486 ραϊεὶ; δο δοΐωτω 
ΓΟ Βοπερίοφας ϑϑηβ, δὲ {ηδὲ μετ σουσπεϊπαϊπειβ ἰαἰΐα θο8ε 

ἀγοπῖ, δ χυϊθυῤάκπι οὐ» ξολβαιίδπι βόδὲϊ ἀϊ ζοντο νἱάϑησες.. 1.6α- 
ΦἸρΡρ8δ τϑεο γαϊϊοιο βββεγε διβηναίπ εἴ, 4πδὲ δεωϑυὶ σουσεπίδοέα 
ἀλοθαιῖεβ πδὸ βεπεσδιιοδοι π6Ὸ ἙΟΥΤΒΡΈοΒεις Βεὸ ταϑίυτα πός 6Ὁ- 
ἴσα ῥ᾽ ατα ἰδέα ες τοϑάϊο ἰοϊϊαης. οοπδεπίδηες δηΐδιη μἷθ 4π86 ἀρ- 
Ρακξωα, ἤδες σείάεπι ἰσουῖαν, 1116 σεγὸ αὶ ἱρδΌτη ὑῶν εοββοίπηὶ 
χοία. εἶπε υϑέῖιο ΠΟῚ εἰξ σβοίῃβ, εἰ υδοθταο 6886 ποι ἐπᾶ, οἔ εἰσδ 

εἰ ψ-" ἱφοῖδ δ᾽ οτησηιοτ ε886 ἀἰχετὶῃ; οἰνηὶ 
ΓΙ 

πος δρουγάυμ δεῖ, δοίιτια τη τοϊπη δε 
ΒΘΟρεΔ86 Θηΐτα εδὶ εἰ οομβέγασιμλ, [γι δου ]οϑὲ, αἰοτὰ Ὁ} σοταροξετα 
βχαταθ. δρδυγάμμα οἰΐαιν δὲ εἱ ἤϑεο αμλάδιμ, οὐϊϊάϊιδο ἐπ χαδια. εἰ 
ἕηριάϊιαθ, ἰποῖηῖ, ρουάπα δυΐεστα ἃς ἰουδδὲ εἴ ἠηγι δ πιο] εοααα 
ΠΟΩ ἱποὶπξ. αἴφοὶ ἰδαπιοοτίῖο» ἰμἀἰνμ! ω παοηε μὲν ἐχοϑϑϑῖο- 10 
ποι συ δθ66 ἀδδεγι:; ἥμδγο, δὲ ράϊοὶ, εἰ οἱ] άϊρθ. δἱ βεγὶ ποῸ8 
Ῥοϊεδὶ αἱ φυδε ἰΔ]ΐα φῃπί, Ἰππΐθο ἃ 8626 βοῃ. ρδιϊδλυγ, σειν  οδΐοτε 
δἀπιοάυαι ἐχδορεγδοῖς ἰὰ φαοὰ ἰφηία εδἰϊά μι αϑῖ. δἱ υεσο οἱ ἀγα, 
εἴ νμ.}}6. τπ0}16 δαΐεσα ἀϊεϊίατ, φοὶδ ραιὶ φιὶ ρμίμπι δοϊεδὶ: φαοή επῖσι 
οδάϊε, το ]]ς εϑὲ. δὲ υοστο δρδυσάυτ χυοαας ἰπετὶξ, δὲ πἰΒ1} πἰοὲ ἄρπτα 
δοἴπτη ἱποὶξ; ἔξότο οἱ φυϊὰ ἱποῖς, σα ῆυπν δοΐυα, υὰ εἰ Βος ἀπττ οἵξ, 
{1πὦ οα άπνν : βεχαθ επὶπι εσοσϑην πδῖυγα ὑπὰ αἰδηηδ εὍδα ροϊεδε, ρδεΐ 
τοράο ἐμβροϑοιδὲϊο [σδτὶξ εἰ δὶ ρίυγα Βηὶ ἱπαῖηϊ, πον ολη οἷς ἴῃ ἀὐνν 
δ δε, ἰπ εοάεηι δίϊζεεϊαα ᾿ναλνολίν, 4μαγε δἱ ραϊον φυδέενβο ἔγιρεβι. 
ϑδίϑβε εἰ αἰϊπὰ αυϊΡρίοπι ἀρεῖ δαὶ ραϊϊοίαγ. δὰ μικπς δυΐετα τποάμσι 30 
ἀ8 αεἰοτὲθ φυοηῆς ραφοοπὶ αι εοὲ ἀϊοεπάστι, οἰχυίί δτα μοῸ ἀροστα 
εοάετω ἐπήνν δοοίαι; ἔμ 119 σοὶ δο [148 4παην σηὶ ρίαπα ϑεϑὲ ἰηάιτό- 
εἰμιλϊα ἀϊοιπι. ὕδαν οὲ ὑβοδῦπι ἴῃ ἰδ ΄πδς ἱπάϊνι μία δβῶϊ πὸπ ἰηοῖε, 
ἨΘΗΏΘ ΓΕΓΙΟΓᾺ ἤθαπ6 ἀθηδίοτα βατὶ ρορδππὶ. δὰ δες ἱδυᾷ. 
Ριδοίοσ καϊϊομε εχδί δ, ρᾶστα ἰπζααια ε5εὲ ἰηάίνἠθιθ 1 16,. ταρτνα 
γέγο τρίπισθι σης φπΐπι παμὰ οἷδε γαϊδοβο, φυδς υυβϊυϑοιῖδ δαπέ, 
Ἰαοιϊτοο χηδπι 4ρδε ρᾶγυα ἔγαηρὶ ϑοΐεπί. μδϑὸ ετπῖτο, τπδέτυιὰ δ." σα, 
ἕλοις ἀἰβδαϊ νων, ψαῖρρο φιδε ἱπὶ προΐεὰ πορίπραπι, δεὰ χα68 ργοῦ- 
6:8 ἰπάν δ νι α δαπὶ, σα ραγυῖδ ροϊϊαθ χυδτα χαδβτΐἘ οοπιρείαιδί 

Υ2 



Ἴ᾽ὉὉὉὉρὉὖϑὖϑἷἑἷΚΚΞ5ΠΠ͵᾽᾽ ΒΕ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΌΝΈ ΕΤ ΟΟΒΑΨΡΤΙΟΝΕ Ι; 
80 ἱδιρεγ' πέγοτ ἥοταπι οτηπίθη οοἰϊδοταπι τπιὰ δὲὲ παϊαγα, δὴ ἱπιεν 
5. 46΄ ἀϊίογανε, ρδγίπάθ δίχιυδ τἱ το] δὲϊα ἧχπδα δϊα ἰογστϑα εςϑεηῖ: 

ΒΔΙῚ δἱ τπ|πὰ δἷξ οἰποΐαιπ παΐαγα, ηπίάπατι ἰὰ εϑὶ φυοά εὰ ἀϊδείηχῖ 86 - 
Ῥαγαυϊίαυς ἢ διιῖ ςΓ οἰπὶ 86 ἰδηρτιπί, ΠῸΠ ἴῃ ππατη οοδἰεϑοπηξ, Βαηὰ 
888 Ζηδιπ ἀηπᾶ τὔπὶ δαυᾶτι ἰδήρις ἵ πὶ 8}} ἐπίπαν ροσιουίας ἃ ργοτί 
ἀλίζετε. δἷπ νέο ἀΐνογθα, φοαίἰαπαπι πδες δυπεῦ δἴφαε ρογϑρι συπτα 
εδὶ εὰ ροῖϊπϑ χφδπι ἄμτγαδ 1ρ885 ρομὶ οροτγῖθγθ ργ πο ρίδ οαΠ θα 9666 

2 ἐοτῦια 4π8ε ονυεπίαηϊ. ῥτωείογφα δὶ πδίῃηγα ἀϊίζετγαπει, εἴ ᾿ὅἌρεπὶ εἴ 
Ῥαιϊοπίαγ, οὔπι πιυῖθ 8ὲ ἴαπρεπξ, Ῥιϑείεγθα φαίἄματι δὲ ἰά 'φυοᾷ 
ταονοῖ ἢ πᾶπι, οἱ αἰϊπὰ δἱξ, αἴϊεςθομι οτιπὲ οδηοχία. 9ἰη σαγὸ 4πσἀ- 
ας, ἐ626 τπουδαῖ͵ δαὶ ογὶϊ ἀτν! 510 1}6 ἴδα αὖ δἰτετα ραγίδ που θαῖ ἀἰἔθγα 
ταουθαῖαυ; δοὶ ἰπ δοάδθιηι ἱποσπὲ σουϊγαγια, οἱ ᾿πδίογιοα ποῦ πιοὰθ 
ἈΌΠΙΕΓΟ ὑπ δεὰ εἰ ροϊδηϊα ογϊ. χυὶ ἰφίτγ ΟΡ τηξαϊμονα πιοῖϊοπεπὶ 

ἴοπεϑ δοοίάδγε ἰπχαυίΐυπξ, οἱ ορρὶ εἰἷ5 φυοφπε ᾿τπϑαιῖρα5 [ἡ δυθηὶγα 
ΟΝ ταδδῖῃδ δυρογυδοδπεί δηπῖ. πϑτῃ δὲ ρᾶθ810 δὰ Πῆπο ἢαῖ πιο- ᾿" 

40 ἄππη, υπἰνετθῦιι ἔρϑυτ εἰΐδτι δὶ (ογατηΐπα πο μαρεαῖ δεὰ ςοπππαια 
᾿ς φ'ς, ϑοάξδιη ῥρϑὲ πιο ροΐδδξ. ἱπϑορεσ χυΐ βοιὶ ροίδδι υἱ ἰγαπϑρίεῖα- 

ταῦ, ὑπ αἰυαε 7 παὶπ ἤδφας ϑεουπάππι ἰδοῖπα ρ6Γ ρογϑρίοπα ὑγαπϑὶσ 
βετὶ ροϊεϑί, φββαι8 ῥβὲγ πιδαῖπϑ, δὶ δι ρο }! ρὲ θηὶ σης, χάϊα ετπὶπι πιθα- 
ζα9 ΒΑΡεΕΓΟ δῃὲ ποῦ Βδρεγε γείογεϊ 7 τοϊαπι δηΐμι 5ἰπιϊ δῖ Ἔεῖς γί δ- 
πῶπι. δὲ γεγο δὲ ἕδος συίάθτι νδοῦδ ϑἰηΐ, δειὶ ςογρογᾶ ἴῃ 56 πδοῦϑ- 
δατῖο μαρεαδηΐ, ἰάθπι τυγθαπὶ ἀςοϊάεξ. φηοάεὶ τπδρτιταἀΐης τδη}}} ἃ 
εἶπε πὶ πυϊαπι σογρα5 δάτη ἴογα φυδδηΐῖ, ραΐαγε φυοὰ ρᾶγνυπὶ δϑὲ 
υδοῦῦπι δεβ6, συ πιλρηιπὶ πο υδοῦυπι, Π6 αιλητι! απισαπαε Ζαϊ- 
ἀετη, δαὶ ἀΐςετε 86 μά υδοῦυπι 6586 συίϊρρίλτι δἰϊαὰ ργασίθγ σογ- 

80 Ροτὶ5 ἴοσῦτα, τι Διστίατη Θὲ. αυᾶγο, αἱ ραᾶῖεῖ, τδευδπι οπιηΐ σοὔροτὲ 
τ60}ς Δεπαθῖ!α δεῖξε. ἴῃ ϑαπιπιᾶ πιδδξιϑ ἔδοογ Προ γυδοβηθημι. ' 
δἱ Ῥεῖ ἰδοΐωτη δέαὶ πἰδε!, πε φα Ῥ6γ πιθαϊως 66 ἐπϑίβαδημίο ρος. δἵμ 
ὙΟΤῸ αυϊρρίδιν ἐπ 60 4υΐα ἐδηρβίξ, δἴαπι 81 τηθαϊα5 πΏ} 1} εἰπεῖ, δοτιπί 
πιο ἱπίες δὲ ἄβϑῦε ἃς ραϊὶ παῖα ϑιηΐ, ἃ] ἃ ἀρεπὶ δἰἴα ραξεπειγ. ρος 
ἱπάς ἱρίξηγ ὑπϑαῖπὸ δάβίγαθγε, αἵ ψαίάϑτα οχἰ βεἰπηαπῖ, δαὶ (αἰϑατα 6988 
δυΐ οεγῖς σὰπῶτη, Ἔχ Βίδοα οοηδίαξ. βογῦο οὐπὶ σόγροτα οπινὶ Εχ 
με" ἀϊνὶ οι: θι]1α δἶπε, τη δαῖαϑ ίωςετο γι ἀϊσαϊαπα εϑὲ: πῶσὶ 480 ἀν δε: 

1Ππ|ὰ δαπὶ, μος δοραγαγὶ φπευπε. εν ὁ 5 τὔννα 
9. Θυοπᾶπι δυϊάπι πιοὰο δὰ χϑδθ διπὶ ρεπεγοπὶ ἀραπίην ἃς 

80 ρῬαϊλδηίοσ, δαπιρίο ἰηἰεϊο ϑᾶδρα ἴατη ἀϊοῖο ἀδοίαγετονϑ ορστῖέϊ. δἷ 
δπὶπι αἰϊιὰ ροϊεπεῖα αἰϊπὰ δοιὰ ταἰα θεῖ, αἰφαθ πδίιπι εϑὲ πὸπ ραγεπι 
Ῥαὰ ραγάπι πο μαῖϊ, δὰ αηὶνεγοῖπι φυδίθηπϑ δϑὶ αἰ δ, τπϑρὶ5 αὐιέεπι 
οἵ πιιηας 4παΐδπιϑ πρλρὶϑ εἰ ταίπιϑ ἴὼ}6 εϑῖ, δὶς πιϑ] 5 συΐϑριδπν τπθᾶ- 
ἴπ9 ἰπθ686 ἀϊςεῖ, δίουι ἴὰ πιεῖ οἰ σεπᾶς φυδεάδπι τοὶ αἰΐεσῖοὶ οΡ- 

. ΑΖ ποχῖας ροττίξὶ σοεδξ. οοπάππαπι ἱκίυτ φαοάφαε εἴ πη πὶ οχϑιϑὲοπ8 
δἴϊες οπὶθ Ἔχρεγα εξ. δἰπι! του δὲ δα, 4086 ἰδπιδῖϑὶ ἀρεγα αὶ Ῥαιὶ 
Βαῖα δηΐ, ἴδθνεπ Ὠσήθα 8686 ἰδπρτιπε πεπο Αἰϊα. ἱπιθ ]ϊἰρὶ υοὶο, πὲ 
ἐκηΐδ ποῦ πιοάο οὔπ ἰαπρὶς, δεὰ εἰἴίατα δἱ Ῥσγοοι] 811, οαἰδίαςϊ τ. Ὥᾶπὶ 
ἀξοΐδ αὔγεπι, αν σογρα5 Ἄχοαίθίαςϊς, οαἱ αἴ ἀραὶ Ῥαιϊαϊαγαυο 65 ἱποὶ- 
ἴασαι. δἱ ἤαγὶ ποῦ ροϑϑε υἱ σι ίοιδηῖ ραγῖς αἰΐθγα ραϊίαϊιγ, δἰϊεγα 
βοὴ Ραϊίδίατ, αὶ ἰὰ ἰρϑῶιπ ἰηΐπο ἀεβπίεγε, ἐἰϊςαπξ ορονίεϊ. 91 Ἔπίπι 

ἰϊηάο Ὡοπ οπιπὶπο οταπίηας οχ ρατγὶε δἱϊ αἀἰν 5:81 |15, σε ἀ ογρῃ9 
δαὶ ἰδ υ4ο τα ἀἰνὶ οἰ Β1}15 οἷς, ποτ ετὶξ φαϊςηυδπν οταπὶ ἐκ ραγίθ ραιὶ- 

410 δι1ε, βεὰ πε ςοπεππαπι αυϊάετα. χυοάϑὶ πος ζαίϑητη δὲ εἰ οπιηα 
ξοτρας εεἴ ἀἰνίσιδ1]6, ἀἰνίϑαπιης 511, δε ἱδιραῖ, ἂπ ἀἰϊν θὲ} 6, πἰδὲ} 
τείετι, πιαῖπ δὶ βδγ ἰδοῖαϑ5 δερτεραγὶ βοδϑὶξ, ρεγίηἀδ πὶ φυϊάαπι αἴβτ- 
:παπὶ, εἰΐαπι οἱ ποπάασιη δἱὲ ἀἰνίϑαπι, ροϊεγὶς Ἰδπιεμ 6886 ἀϊνίϑηπι: 
παϊΐπιι επὶπι ἐππογρὶς ἰπαροϑϑί δῖ᾽6. οὐπηΐπο διΐοπὶ ροπεγαϊοπειη δὰ 
Μαας βετί πιοάιτιπι, ἀἰδοί2815 ςογρογίθις, οδπς 6 }]08 ἐρτεάϊεαν γαϊϊοιὶϑ. 
εἰοπῖπι δοιῖμο ἰδὲ δἰξαγαιοποῖη 6 πιδήϊο 10 }}1ξ δὲ ἰῴεπη ςογρυϑ, 
ἀραπασααι ςοπάππαπι, αἰΐδ5 ᾿ἰφηϊάυπι αἰϊα6 οοῃοτγεῖιη υἱάθπιαϑ, ποα 
ἱνιίοπε δαὶ σοταροϑιοπε Βος ραθδυπι, πε4μ6 σοπνειείοπα δαὶ αἵ- 

τδοῖα, οἱσπτ! Πονοοτίτας δεϑογίξ, πᾶὶπ Ὠδάι6 ἰγδηϑροϑίεοπε πους 
30 παῖαγαε ἀεπιαϊδεοπε εχ ᾿ἰἰχαίάο ςοπογοίαπι ενδάοθγε δοϊεϊ. πεὰθ 

Βππο ἄἀαγα σοπογεῖα]ας ἱπαϊνίϑι 118 πιοὶε ϑιπὶ, βεὰ εχ δοψῦο φιοά- 
υἱϑ ππης ᾿ἰφυϊάπιν, ᾿πίογάππι γεγο ἀθγαπι ἂς οοπογεωιπ δχϑίϑιὶξ, 
Ῥιδείεγεα ἤεγὶ ποῦ ροϑεδὶ αὐ δοογοῖίο ἀδεγοίίους οἷς. πὸ εἰπὶ 
φυοάνὶς ἢεῖὶ πιαῖυδ, 51 δοογοῖο δάϊοειϊϊο 811, δὲ πον ἴοΐπτι πιπίθιῦ 
γε] δἀνηϊϑο αἰΐφαο υο] ἐρεο ρὲτ 56 τππίδῖο. φυοὰ ἱρίτηγ ξεπδγαγε ἃς 
δβετε εἰ ρβαῃεγαγὶ ἃς ραῖϊλ ἰῃΐεγ 4686 τηπῖπο διῖ, εἴ φαοπωῖῃ ρβοῖο ἰὰ 
Βετὶ αδαῖ, εἰ φυοπαπι χοίάδηι Πογὶ ἀΐσαπε, ποι ἴδπιει ἤευ ροϑοῖξ, 
Βος τπαοάο 518 ἀφβοίϊατα. 

᾿ 40. Ἐδεϊδὲ πὶ δ. οεϊϑάσηθ οσπίεπιρ  ἐπιαγ ἰαχία ἐπι ᾶθστι ἄδο- Ν᾿ 
ἐἥηκει νϑσοάοτῃ "᾿παπὶ ἐα' πΐβ φαδα ἴδιο ργοροθαίπιυ5 Πος ἐγαῖ μετ- 
απ. σοποἀϑγαπάυπι δυΐθια εδὲ χυϊὰ τοϊσᾷο, χαϊὰ ταΐϑ:}}ε, χείρα: 
ἐπῖρτδ εὖ 40 ρᾶςτὸ σοπιροῖδει οἵ ἴηδηροῦ πίγῃτ δῖ τοϊ βεῖο, δὴ ἰά 
ξαϊἑππὶ -οἰξ. πᾶτη βτί ποῦ Ῥοϊεϑὶ οἱ φιίὰ αἰ Ἰδγώμι αἰτδγὶ τη ϊφοκαίαν, 
δἰςαὔ" ἀτή τα αἰππῖ. διδαϊα Ὀπ ξὰ 4πὸς πιρίδ ποῖ, αὐἶδος ἐπ» 
δες δ!εγαοβεπι ϑομέεγίηξ, ὙΟΒ ππαβὶς δας αιαπὶ ῥτῖας δαδὲ πιεῖ, 
δειὰ οἰταιπτετ ϑᾳφθα Ναθϑτε ἀϊσαπι, ΡΌΓγο δἱ αἰϊειυπὶ οἷξ οογτυρίαπι, 
ὨΟΠ᾽ 4558) τηΐδίδ,: ἐδ δἰτογτίτα “6856, δἰ τουτιπὶ ὕοπ 6556. τα οΒοΣι 
δαῦθτι' ΘΟΥ πὶ 6896 (ΠᾺ8 ὙΠμ ἶἶδεν 6686 ΠαΡοοϊ: εοάθ δβίδσῃ ποοάο 
εἰ οἱ ροπίεαῃποπι ἱπ Ὁπαμα αἴθ υϑποιῖπο αἰσιθχας Θότιπα ἥπλε 
ταϊδοδηῖαῦ Ἑοὔττιρίττ 818: ἕοτι δηΐτη δὰ 6986 τηΐϊδία, 4πιᾶς ϑιβοῖθο ἰὰ 
ταϊϊοῃα γογαπε ποη δβηΐῖ. ἤδος ἱβίτηγ σδῖϊο ροϑίαϊλτα νάδεαγ αἱ 48ο 
παϊϑιῖο ἃ βαπεγαίοπθ εἴ ςονττιρίοπθ, δὲ 480 πιῖβ]6 ἃ ξεβεγαλεν εἰ 
φουτηρ.Β1 αἀϊξεται, ἀεβηίΐατουδ. ρδγερίσπθυμα επίτη δοῖ πρθοβεηι, 
εἰ φαιάδι δἱξ, δ "ἢ αἰ ἤδουσθ οροτγίδρε. 4τὸ ξ' ἂἰ δὲ οσχαέδει 19 
4αλε ἀἀάπρίιλον ἰαειπαε, δοὐνὲ φηδανε, ᾿ξ υϑζοὸ βδᾷαθ ποδδείασ 
ἱξαὶ τοϊδεδιῃ. 6586, Βδαῦ ταλοφετὶ ἀυα σοι Βανί ατ φυἱ ἰρελτι τὰ 
Ρατα ρα. δαὶ' ἐσεῖς ὁδὰ ἰφπδαν κἰροΐ “εἴ πραϊεγίδαν σογγίη ρὲ ἀϊοίπιαε, 
σσάδβῃι παίεπι πον θαι ΤοΓροτὶ αἰϊπιοπτιπι, πσηπδ' βσώγατη πε 
οϑγας πιοί ετη' αἕονπιδὶ, σέγδβ πιίδοθγὶ ἀϊοῖπιαϑ. πδς ἐογροτὶ αἰβοά.- 
πδῶν, δδς οἴπηΐπο᾽ αἰζεοϊῃ5 Ἠαθὶζαϑ4ας γθθυ8 τηϊϑοογὶ ροψαερῆε ἐπὶ, 
φαῖρρε οὔτ Ῥι φαἰυΐ ςεγπιδηϊαγ, δὲ γετὸ πᾶς αἰβαάλμειη εἴ κοὐεε- 
ὕδπι, πες ἃἰϊυἀ φαϊε φθαπι ἰπϑεραγα}εὶς τεϊσοονὶ ςουὐπξίξ, ᾿χαΐα πο 
πες ἰἀ ρῥτοῦε ἀϊοιπὲ, 4αἱ οπιπία ΑἸ] φααηάο. δὺ οἰπειΐ δοοϑ δἰ ἀρ σςετὶ Ὁ 
᾿δαμίπη,. ποῖ“ ϑηΐξα ᾿ὁταηῖδτια οτῃη δ. τὶς φψειπνξ, δεά δογε 
ἄπαο τας οα τ, πἰίπακιάις δΘΒΔΓΆΡ 6 χα 6550 Ὀροτεδε ς᾽ αἰεκίαπα 
διιέθια αὶ ]ω8 8ε ραγα 15 681. σα ἀπέθι ἐογώχη φαδα ϑιυ ὡξὰ ἐκ 
οἰαξ. δἰΐα Ῥοῖθινξια, 4π88 πιϊϑὶα δηπῖ, 6586 φυοάινοπιθὰο δὲ ποῦ ἐττὲ 
οοπίϊηρίε (αοξα: Θωξτ αἰϊαὰ οδὲ χυοτ δα δἰ5 (λοῖυτα ὁνῈ, Ῥοῦθπῦα υεῖὸ 
φωρρίαπι ὈϊπυαμΘ. δούππη ἄμας δγδπῦ δηϊοσαδε ταϊφοδγεῃία) εἰ 
ΠΟῺ 6846 ρεδγάϊία; ἃ χυοὰ ταῖσ μγίΐθ δἀάυρβωθδς. τραπὶ 4ωμε 
πδοριῖατ, δὲ ῥγὶυϑ δχ δοραγαῖίδ Ἵοίθβθ᾽ δ΄ ρϑέδεὲ γαγϑισ ϑεβαγαὴ 
ψίάθπιῃα. ἀξίτιγ ἄσηας ροτινδβεδὶ δοίη, οἱἱ Ὀογραϑ. οἴ αἰ θϑάο; κοι να 
χαε᾽ οοττιηρύθίας, δας ἀπὴθῸ ἀπὲ αἰΐδγαπι: πᾶπὶ εογομν υἱ γίῃν αἴτεε 
Ροϊεμπια᾽ βαϊνα τπσηδῖ. ἰσείγτοο δες ον τιδηῖον. ἀν οἱιατίοτνοσα δαΐθτι 
μὲς οοπάπυαπι εὐϊρεογδιητιο ορογίοι, υἴγυπι χη ἰϑιῖο. φαΐ ρίδπι δά σβως- 
ἀστα δὲξ. 'Ὑθιδὶ μγαῖΐα, οἴη δὰ 'φῃιδς τηἰβοϑηϊαῦ, τὰ ἐπ᾽ ραγτὰ ἀνία 
[πετίηξ εἴ μος ρᾶοῖο ἰαχία δεδὲ ροϑίϊα, αὶ Ὠη υπὶ βδαδα ἀἰζποβολῖασ, 
ἴππομα Ἰοΐϑία φαπὶ δ. που, 96] ἐξ αἱ δογτιτη 4η86 τοϊδία φιπὲ ρατῦ- 13 
οὐ φαδοιρεῖ ἰαχία φαμη]θοῖ οἷς} {110 ἰρίτητ πιοὰο τωΐϑεα δες ἄϊ-" 
οαπίατ. αἱ πΒοτάεδοφα βταπὰ [ττπηδηϊδοείδ, συπι φυοα θὲ πυχὲς φαοά- 
᾿ροϑὶ ροείδαμα δϑῖ. αἱ δὶ ὁπθθϑε σογρῃ δἷξ ἀἰνίδιριϊο, οἱ τοτρὰ ζοτροῦ 
το ϊδῖαπι δι πηλ]δ γα αἰξ, ρατίθτν Ἡΐμας ΕΜ 4δοὺΝ 4παπ θεῖ εξδε οροσγῖε- 
διε. δἴχπε οδπὶ ἤει ποφαθαὶ οἱ ἱπ ραγῖε πιϊνίπιω ἀϊνιδῖο ἤδὲ, εἰ 
οοταροϑιτίο βοη ἰάθπι δὶ φῃοά τηϊδιῖο, δεὰ δἰϊαά, ποῖ οροσγίεσε ἀϊ- 
φοτε, 4ῦδο τοϊϑοεπίον, 6296 τηϊϑίδ δεουπάυπι ραγίεϑ Θχίβτιδ {τδὲ 
δαδιῃ βάδας τεϊηοδαϊ πδῖπγασι, ρεγορίοπαπι δϑὲ: Ομ ροϑο ἐππρ 
εὐθεῖ, ὨοῺ ἰεπιρογαίυγα δαΐ πιϊδιῖο; ποὸ ρᾶγε δαράδι ςῶσα ἰοὶο 
Βαρεγεῖ τωϊουοτα, ἀἰοίπιπα πίδπν, οἱ χαϊὰ πιϊδοοτὶ ἀθρϑαξ, χαρὰ" 
ταϊδίυτη ἐϑὶ, δἰ πυλ]ίατα εδδε ραγίυιη, δὲ φυοπιδἀπιοάστπι ἀφοδε ρὲ 
4 εϑὶ, ἰϊα οἱ ἰδιηρδγαῖὶ ἰεπηρεγαίυιη. φαοάεὶ νυΐοίϊο 511 ςοτοροσιῦο 
ϑεσυμάαπι ραγίες οχίβια, πἰ ἰϊ μογάσπι δοςίάει, 6εἀ «οἴαπι 6486 ποσὶ 
δὰ 9επϑαπι; αἰ ἰάδιπ Βυΐς χαίάειπ, δἱ δουῖε ἢο5 νἱάεαξ, 6896 τοὶ- 
ϑἴπτα, 1 υγαοθοὺ νδγῸ ποῦ 6886 πιϊϑία:π υἱάεθίϊαγι ἤδαὺς ἀϊνίδοιε 
δἧεο οἱ χαδενὶφ ραγίϊουα ἰαχὲδ ααδιανΐ ροείτα οἴϊ, τυφο κι. πᾶ 
Βεγὶ ποὴ ροϊδϑὶ αἱ φογρογὰ οἷς ἀιυϊἀδηξις, δυὲ ἐρίτατ ποῦ δϑὲ ταϊεῦα, 
δουΐ μος γαγσιΐπη ἐδ ἀἰςεμάππι, 4πὸ ρδοῖο ἴπαδια βετὶ ροϑβϑαῖξ. δαπὶ 
ἰαφυθ, τὐΐ ἀϊχίπνυδ, Θοιτιπὶ 4886 ϑυπὶ 4ιδεάδτε δεῖϊνα, φαλεάχκα 
486 ἃΡ Ηἰδ ραὶϊ δοϊ επί. φηδδάδι ἰφίτογ οοπυεγίαπαιγ, δαπῖσαε ἰδ. 3 
ἴδε 46 τπιυΐμο δοῦνα οἱ ρωϑοῖνα; φπόγιπι τἱάοϊϊςεὶ ἐδάθπι δσὲ πραῖε- 
τίεϑ. αιιαθάδπι ὙῈγῸ δρυΐ οἴ πὸ ρδιϊπηΐωγ, ηἰπιίγαϊα αυϊδηα πρϑξε- 
τίεβ. δαάδιιυ ποῦ εξ. βογθπι ἰβίϊαν ποῦ ἐδὲ τοῖο, φάγε πιδο πρὸ- 
ἀεπὰὶ δοϊοηία δαπὶϊαίετα, ποὸ δδηϊταβ εὐπάδην, πιϊεῖλ οογροτίρθοΣς εἴξ- 
εἶππε. δογῶπι γθγὸ δουογιδι δἰ ραϑείνογιπη χυᾶς ἔλοϊϊς ἐἰνἐος  Εὰ 
ϑαπῖ, παρ] φυϊάοπι ραυεῖδ εξ πιῶρπὰ ρατυΐθ οοτηροοίξα ταϊσοινετα 
ποῦ δεϊπαξ, δε δοογεϊίοποι οἷπα φαοὰ ευὐϊηοῖξ. πδὼὰ δἰϊοσγαπα ἴπ τὲ 
4υοά ονϊποῖς νογ δοϊεῖ, οἱ ραϊτα τΥἱπὶ ἀδοῖθο μϑ1 θη ἀχαδε ταεβασὶς 
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πΟῊ πἰϊδοείηγ: δίδηϊπι ἔργα υἱπὶ Ροτῖς, αἴστδ υϊπῦτη ἴῃ τοῖδτα δσυᾶση 
τενιποτ. εὐ τεγο ροϊομδο παύεαὶ συοάαηηπιοθο δεφααΐεβ, τὰπὶ 

20 Ὀλττπαπε 6 δπᾶ Παϊίειι τουίδίαγ πδιγα ἴῃ ἰὰ ηποά νἱπβεῖξ δο πιιρεγδῖ, 
Ἀσὰ ἰάθεη ἄϊ αἰϊογιιτω, δε ἱπίογ πἰγθπαπε τηθάπιτο δἴχφπς οοταμαπε. 
αἰεὶ ἰρίταν δὰ 6986 τη δεῖ, αυθ δου ες ἐΧ ἀβόποραϑ σοπιγαγιεἰδίθσο 
Ὅβεῶξ: μδδο ἐπὶϊπ ἱπίθσ 86 ραβϑῖν δι πΐ. βᾶγυδ δηΐοπι ἀππὶ ρατυῖβ 

δἀπιονοηΐατ, ρτορδιοίας τηίϑοοτὶ: δοϊομέ, ζδῖρρε οὔπι δα ἔδει ςεἶε- 
τίοφηε δε86 ἐγαυσιαδοπί, δὲ πιπίανη ἰδτάϊαε μος ἰάεπὶι οἴβοῖς ραῖ- 

» ἴδγαιε. ἃ πιομο. ἰοοῖγοο εχ ἐδ χυδὲ ἀϊνιαἱ ροδϑυπὶ ραιίφας δοἰ οὶ, 
4παο ἕαςῖ]ε τοτταΐ πο διισεϊρίμηξ, ἐὰ πηΐϑι δα σπηξ, φυίρρα 4πας ἔας 6 
ἵ ἃ αἰτιιπδηίαγ: δες δηἷπε δεῖ εἰπ8 4ποι]} ἔδοιἶο ἔογιπίηα ιν 
ταῦο, σογρὶ ργαῖϊϊα φαδο ᾿ἰσυξάὰ φαμξ, ἱπίου σογρογα πρᾶχίιπδ τι 81} 18 
“ππῖ, οὐη ἰἰφαϊάτπι πραχῖηα οἸπηϊαπι αἀἰνίδι οἱ ἰξαγα ἴδοι! 6 ἐεγταϊηδτὶ 
οδϑιῖ, τποο ὕοη εἰἰ υἰδϑοοδῦτη δίας ἔεπαχ: μδδο δπΐπα πιο οι γεὰ- 

Ἐ διμρίίογει αἴας πγδίογεεμ. επτα δαΐομι δἰτεγητι ἀπηίεχαϊ ρΔ8- 
εἰναι υοτγῖξ, σαὶ δἰζοτιιτν νυ οπιθπῖε εἴ αἰΐοττιεα δάἀπιοεϊστη γατα886, 
σοὶ πΙΒ110 τε] σογία ρϑμΐο πραῖι ἐυδάεὲ φυοά οχ υἱγίυϑααε πιϊϑίατα 
ςουδυγαίι; φαοά ἴῃ δίδπηο εἴ δϑοτὸ δοοἱἀϊξ, ποππμ]]α επὶπι ἐπε ἱπῖοτ 

40 86 μοῖβειε ᾿ἀϊδοτεία δαξϊ ἀπιρὶκυπίχας: υἱάθπιαγ οπίπη Πποάδηπιποῦο 
δὲ γϑηιἷϑ86 τηϊδοετί, εἴ χυμοὶ δἰϊειωπε δαδοεριίνασα δἰ τε γυτα ἔοττηδ 6886. 

οὐ φυϊάειν εἰ πὶ πίϑος ἀφο ἀξ. πᾶσ ϑἰλυμαπι 4υδοὶ αἴεςο 4πδε- 
ἧς δπε τραϊογὶα᾽ ἀδγὶϑ ρεπ6 δυδῳδϑοϊϊ, χοϊδιίωγωας οἱ οοΐογε δοία τι 
ἱπάϊτέο. φαοὰ ἰάειπι ἰὰ αἰϊΐδ φαρφιῃς δὰ υδηϊξ. ραϊεὶ ἱβιτατ᾽ εχ δ19 
ἄυδε αἰχιωναα, τοϊϑιιομετα δέ86, εἴ απ! ἃ δὰ δἰῖ, εἰ 4πδπὶ ΟΡ σδπϑαπι, 
εἰ φυδοῦδαν οπῦδ τιϊ δι 14 91ἢϊ, ἀοφεπίάεπι ποηπαϊΐα δα εἰπφ- 
μὲρα 1: 4πε6; δὲ “ρει ἱπίεγ δ δὲ ἔδοὶϊε ἰδιμαίπαγ ἀἰνίἀϊφαθ ροϑϑὶπε. 

οἴ οὕτω χοϊϑῖα δι ξ, ΠΟῚ 6886. ξοετε ρα, π6 0 ὮΠΕΓα δα θπι εἶπι.- 
Ῥ "οίτος φοβδὶ πεο. ϑουτιτ ταϊδεοηθτν 6886 ᾿ςοτη ροΟϑ οὕ δια, τθο δὰ 

80 δατιδῶπι, πδοϑϑϑθ 6δῖ. δε μ8}}ς φαϊάεπι δδῖ, στιαπάο ουτα ἔαςϊϊς ἀε.- 
βμηϊγι φυδδὶ ραδεϊγ τα δδὶ εἰ ἀσξάντιηι, εἴ 6ἱ χυο εϑὶ εἰποτβοάϊ, τυ Ε}]6. 
(σδῖμ πιΐδεϊς, τὰ ςοροογαείσιε ἀϊοὶ δοὶοῦ), ταϊδο υεγο δϑὲ τα δε ππῳ 
δἰτεσαίογατα ππΐο. 

1, 
16 ναϊϑίοπε ἱβίταν εἰ ἐδοῖα οξ᾿ δοιίομα δὲ ραφρϑίοπε, Ζπὸ ρδεῖο 

Ἰαἶφεθ οοπιροίδπτ 4πι88 βδίθιγα σσοϊδιϊουέπι δυβεῦὺηῖ, εἰ ἱπιορεγ ἂς 
οεῖπ εἴ οὐξαϑα 9 ρ ϊεῖ ἀΡεοϊαίοφαε, πα! δογ Βαὲ, οαἰαν εἷς, εἰ φαῶτῃ 

80 ΟΡ οὔθδαπι, ἰυτω εἴὔαιῃ ἀς αἰϊεγαΐοπε, χαὶά οἷ: αἰξεγαγὶ εἰ χυᾶτω 
αοάπαε εοτγαπι μαρεαὶ ἀϊΠϊεγεπίδαπν, ἀἰοἴττο εϑὶ. τοοῖαὶ αἱ εἶγοα δὰ 
ἀπε εἰειπεπία σογρογαιπ Δρροὶ]δπίαγ σοπέθπιρίοιπυτ, πᾶτῃ βεπεγαῖίο 
δὲ ςοτταρίο φηΡδεδηξῖβ οππῖραβ πὲ παίασω οοηϑίαπί, πδηά εἰπε 
δο. δἰ ΙΠ δας σοτρογραδ ςοταρείαπξ. 4ποτθπι δα δοϊαπι πιαϊοτίδσα 
ἀαϊάδιι πθῶμι 6456 δίιιπι, δᾶμι ἀξγεμι δαὶ ἰβπδηι δυὶ αϊρρίδμι ἱπὲδτ 

329 Βαος ταεάϊιπ, 4ποά εἰ ξογρα8 εἷϊ εἰ δερδγδθιὶς, ροηδηῖος. χαίάατι 
παῖδ ετο ρἰυγοθ τπα: 411 δπῖμα ἴβπεπι δἰ ἔογγαπι, ἂἰἰὶ εἰ ἤδες εἰ ἐοτεϊατη 
δένοπι, ἈΠ ᾿ εἰ ἀφαδπι ἱπῖεγ ἤδες φααγίδπι, οἱἱ Επιρεάοοϊεδ; εχ χαὶ- 
Ῥπ8 σοβογβίομοιι δεοσεϊοηεπινα δυὶ αἰξογδίίοπεπι σα εἰ Ρο οΥ- 
ἴση αἴφυε οοοδεῦπι γερο σουξίπμεγο ἀϊοαπί. χαρά ἱρίταγ ρσῖπνα 
Ῥτὶποῖρια εἰεπιοπίδαας ργοβε ἀϊςσαμίατ, εἰξ 'π δαί εχ φαΐ εἱ 
δαὶ ςουρτεβείζοπε βερτεβαιίοηενυς βαὶ αἰϊα ταυϊλάομο ἱγαποιπαίεπίας, 
ξεποτγαίίοπει βεγὶ ςοπεηξαὶ δίας ςοττιριίοποτι. φϑά 4υΐὶ πῆδιω 

το ὩΠγα δὰ 486 δῃηι ἀἰοίδ πιδίεγίδπι ἰδεϊα πὲ, Ἔλπιιε ςοΓρογεῶτ δἷ- 
4πε ϑεραγάβιϊεπι, Ἔγγαπί. πᾶπι μετ πο ροϊδεῖ αἱ φογρὰς μος οὔπη 
δεπϑὶδιϊο εἷξ, δ σοῃϊγαγίεϊδιε δχϑίδιδέ. δἰευὶπε ἰη βπίτωτα πος, φαοά 
ποσμῈ}}} ρτίποὶρίαπι 6296 ἀϊουπξ, δαὶ ἰόντα δαὶ ἄγαυε δὺξ οαἰάυι δαὶ 
Ἐτι κί τπι εἰς πεοδρβο εϑὲ. φυοά δαΐεπι ἰπ Τίπιαθο δε βογίρίηπι, οἰ μὲ] 
Βαρεῖ σεγὮ ἀεβυϊίφας. πᾶπ ηεο ἴἰ ρίαπε ἀἰχίς, αὰ ἰὰ φαοά οπιπία 
διιβεὶρὶξ, δ ἱρεῖ5 δοραγείογ οἰδιπθηξῖδ; πες 110 μἱὶ δοϊεῖ, οὔπι ἑαπιθη 
ΡῬτίπϑ ἀϊχοτῖς {Ππ4 νοολις 6] ἐπι εμτῖβ, τιξ δαστιπι δειγεὶβ ορεγῖθαβ, 6886 
δειθιθοΐατη. πηδπαυδπι ἰἀ πο γεοῖθ ἀϊοϊως, οἱ ᾿ος ἀϊοδίαγ τποάο. 
εοἃ ᾳποτιπι δε αἰϊεγαιο, δὰ ἰϊδ δοϑα βδθδπῖ; φῃοΓΌτι γεγο βεῆε- 

40 ταῖϊο δίψιε οογγορῖίο, δὰ εχ ποπδίῃε ξογὰπι εχ φοΐραβ αυπὶ, δρρεῖ- 
ἰατὶ Ἰχαροιῖθιϊο εὐ. αἰχυὶ ἰοῶξε υδείϑεϊ πιῶπι ε286 ἰηχυΐε ἀϊοοτα 
χαοάσυε δογπι 6656. σεγισῃ ςΏπιὶ 90]146 ἦρθα εἰετηθαΐα εἰπὲ, δά 
ἴαμα τιϑφυς γοϑοϊαξίοπεπι ἔδοις. δὲ ργίπιαπι ταδίθγίδτη εθδεὲ ρΐδδα 

τρια, ἀε παπιογο δοόγαπὶ θὲ ἄπδα βετὶ πεηυεαπί. π08 δαΐεπι ϑεηδὶ- 
Βμΐπυπι σογρογαπι φαδπάδμι 6296 τηδίεγίϑια ἀἰοίπιαν, δε 4 εἄτα δεραγαγὶ 
ποῦ Ροδϑε, δεά δόῖιβεσ διε Ἵὔχῃ οοπίχαγιεἰδίς, εχ 78 εἰδιπευία 

112 

τοεαῖδ ἅππι. ἀε χοῖθυϑ ἰΐθὲ εχδοιίπε ἐσὶ ἀεβηϊίοπι δἔχας ρετιταςία- 
ἴαπι. σϑγυπι δπὶπὶ γῈγῸ οὰπὶ Δὰ ἤππς τποάππι δΧ ταδίθγία σουροσ8 
Ῥυγΐπηδ οοηϑέεπε, ἀς πἰε φποηας ἀεϊεγταίπεηιης οροτγίεϊ, διρροπδηίθι 
πιδίογίατπι 86 ράγαθ ]επὶ αυΐεπι, 9864 ςοπετγατὶδ βαδί εςῖδτι, ρτϊποὶ- 99 
Ῥίωτι δίαυε ργιπῦπι 6686, ὯΝ δηΐη ςαΐον ἔγίζογὶ πος ἔγίριο οα]οτί, 
8εά υοά διρβεϊοἰξατ, παἰγίφας πιδίθιΐα ἐχδίϑεξ. χυδγε ρτίπιο, φαοὰ 
Ῥοϊεηϊία 86 η 81:8 116 σοτρα8 δχϑίδιϊὶ, ρεϊηςὶρίννη δοῖ; ἀοίπάε οοπέγατίθ- 
ταῖοϑ ἰρϑδθ, ἐδ οἄΐογ εἰ ἔγίρειδ. Ροβίγεμππο ἱψπὶ εἰ ἃηθὰ εἰ 4086 διηξ 
εἰπδπιοάϊ. ἤδδο επίτπι ἴῃ 8686 ἰγαπδηναϊαγὶ δοϊθπί. πδὸ τὰ ρεῦπάς ὃ 
Βαρεὶ αἱ Ἐπιρεάοοϊεε εἰ οεἴογὶ ἀϑεδγυπὶ: οι δηΐπι οδδοὶ δἰϊοσαῦο. 
δἱ σουϊγαιϊεἰδῖθε ἔρϑαα ἱνδποιπηϊασί ἰῃ 86 Ὡο δοϊεπέ. τεγπι δἰ μεΐὸ 
ταϊπαϑ δἰ οἱ ἐογρογίβ δαπῖ, φααϊία εἰ 4αοῖ ρῥτἰποὶρία δἷης, ἀϊσαυπ 
ὁρογῖεϊ. πᾶπὶ σαἴογὶ ϑαρροβιιίδ υϊιππίοτ, πᾶς ςΥ ἴ8]16 διίηξ δαὶ ἰοξ 
πάχρογο ἀἰοιηξ. 

2. Οὐμη ἰρίδατ σοτροτῖς 9ετβί 1115, μοο 6εϑὲ ἐδηρὶθ1]116, Ῥτίποὶρία 
ἀϊοηαϊγατηαθ, δθηδίριϊε ἀσλεπι δἱξ φαοά ἑδοίὰ δεαδυτα δεῖς, οοπεῖδξ 
ποῦ ΟἸΏΠΕ; σοτροτίθ, ςοπίγαιϊείδίοα θρεοῖος οἱ ργιποὶρία ἔδςεγε, δορὰ τὸ 
Ὡς δοϊυπι ἀιῶς 80} ἰδοίωπι οδἀππξ. ἢδιπ ξοπίγαιϊεἰδίο, δας ἴδη- 
Εἶθ: ἀϊζεγαης. 4ὺο οὐτοα πες δῖβογ πες πίργογ, πες ἀυ]οθάο Ὡφο 
ἃτοαττυὰο, πὲς ἔύειι οεἴεγαγατ αυϊοηιδπι σοηἰγαγ  οἴδιοτη οἰεπιθ- 
ἴστι ἔδοῖς. διχαὶ υἱδιιδ ἰβοῖῃ ρυίογ εδὶ; ἀθαγε εἰ φυοά εἰ οὐίϊοίξητ, 
Ρτῖυϑ ετὶδ, υϑγοπι ποῖ ἐδὲ ςογροσίβ ἔδηριμιἰϊδ αἰδοο, φυαί ἐπα ἴδχν- 
ΒΡΙε εοὲ, δεἀ Ρετ δἰϊυὰ; ψηδησίαᾶπι ὨδΌΓα ρῥτὶμ8 εϑζ. Ῥοῖτο ̓ ρϑοσαπι 
ἀδηρὶβ Πυστι φαδί δ δίπὶ ργίιπας αἰ οι απεῖδα εἰ ςοπεγαγιεϊδιθα, ἀἰδιϊης- 
δλδπῖον οροτγῖδι. δαπὲ ὠπίδτη ἐβηρίριϊες σοπίγατιεἰαϊθα μδο, οαἰϊάυνα 
τιρί τα, δἰοςυπι Βυτηϊάαπι, στῶν ᾿αυθ, ἀυγαμ πι0}}6, υἰδοοθππι ἃυ- 98 
ἄτι, δεαρυθι ρἰοὐττν, ογαθδυτα ἴδπαθ. ἐχ φαΐθυϑ ρταυα εἰ ἰονυὲ 
Βε4υ6 δοῖϊνα δϑαμξ πεᾷυθ ραδδίνα: ποι δαΐτ αποά αἰτεττιπι συϊρρίδπι 
δβαὶ ραϊϊαίαγνε Ὁ αἰϊετο, ἀϊουπίυτ. δἱ δ] επιθηῖα ἰρδὰ ἱπῖθγ δ6 Ἱπὰ- 
ἴπο δοῦν βἰωϊ εἰ ραφϑῖίτα ορογίεϊ : ἤδη τηϊβοθηοσ οἷ ἴῃ 3666 τἱοὶθ- 
δἴλι τησϊδηταγ. οδἰ άπ δαΐειη ἐγί ρίἀυτηχυε, εὲ Ἀπμιίάσπι ἃς εἰσούτης 
111 φαίάοτι φυοὰ δεῖϊνα βυπὲ, δες υϑγο ηυοά ραδδβίνα, ἀϊοππίαγ. 
οαἰϊάυπι επί εδὲ φυοά δὰ σοῃρτεραὶ πῶς ΕΝ πα ϑηπὶ ζεπετὶθ. 
πᾶπι ϑεβγεζαγε, ἰά φαοὰ ἱξμεῖπ ἔδοασε δἰαπε, εϑὲ ςοξπδῖὰ δἱ ἅπδε 
εἰυϑάθιν δὰπὲ ῥοηεγὶϑ σοῦβγεζαγε: δοοίἀϊε δαΐιη οἱ αἰΐδοα οχίπιδξ, 
{τρί ἀππι γεγο, συοὰ εχ ἄδαμο οορὶϊ δος οουβτγεβαξ, ἔδιπ ηπᾶ6 Εἰῃρ- 30 
ἄεοι δαμὲ ρεποσὶδ σύλτ δε ἠϊτνετοῖ. Βυπιϊάπηι δυΐδπι, υο ουπα 
ἔαοϊ!ε τογτιΐποο δαδοὶρίδὲ, ρτορεῖο ποῦ ἀεβηϊταγ, ϑἰςοῦπι νετο, φαοᾶ 
Ρτορτγῖο τεγιηὶπο ΒεὶϊῈ ἀεβιίΐταγ, δἰΐδσπο δερτε. ἴεπας δυΐεπι δὲ 
οταϑϑυτη, υἱϑοοϑύτη δὲ ἀγίἀυση, ἀυγύτῃ οἱ το ὶϊο οἱ σεἴεγας αἰ εγθη- 
δε εχ δος δυηῖ. πϑῖὰ σατν αυοᾶ τερ]εζντιη δὲ, δά παπιίάυτα εχ 
ἐο ρεγιϊπεαὶ 4υΐδ ποῦ δἰῖ ἀεβηΐξοπι, δε ῥγοιηρῖς ἰογπϊπαγὶ ροιδὶξ, 
εἰ δεφυδίωγ ἰά φυοά ἱρδυιῃ ἰωμρίξ, ἰδῶ δυξετι δὲ γαρ] διϊνυνα (πϑπὶ 330 
Ῥεγνδγυτῃ εσὶ ρδιτίυιη ; εἰ αυοά εδὲ οἰυδτποα!, γερ  δἰϊνυμ εδὲ; ἰοῖαπε 
Βδη406 ἑοΐππι ἰδηξὶξ; ἴθπὰε δυΐδιι ππαχίπιε δὲ ἰω6), ἴεσπὼς δῸ} Βα- 
τοϊάο εἴ ογαβδυ δῸΡ δίςοο ἔογε οοπϑίδί. συγϑδαια υἱδοοϑῦπι ἃ Βα- 
τοῖὰο σοιργο μεμα δίογ: πᾶπὶ σἱϑοοϑαπι Βυμηϊ ἀπὸ οΌπὶ αυδάδτα αἷς 
ἐεοῦοπε 6δὲ, ταΐιις οἰδυι. δγίἀμπιη δυΐοπὶ ἃ δίοςο: διϊάωτο δηΐσα δδὲ 
ηποά ρετγίεςξε δίοουμι ἐδ, δάβθο αἱ ο" Βυτοϊἀϊταιῖ8 ἀεξοοϊωπι οἰϊασω 
ξοποσθυϑεῖξ, ἱπέαρεῦ πιο ]ς πυχηϊἀθλη σου ατὶ δοϊεῖ, εἰ ἀυτγατι οἷς- 
οὔπη: πιο] δαΐμα εδὶ φορὰ ἰπ δε86 γεΐαξίι οδάϊῖαφυς εἰ ποη γϑρίϑεῖξ; 
ἰᾷὰ φυοά Βυπιίάμπι ἔασεγε δοβοϊεῖ. χαδτιορτεπι εἰ Ἀυτηϊπσα πιο ]]6 τὸ 
ποὸπ 65ῖ, δεὰ τπο 6 5880 παιη!άο εἰ ἀττι δ} δίοςο ςοοἰϊοςδίοτ, ἀὰ- 
τύχω δἰ χυϊίεπι εδὲ, φῃοὰ ςοπογεῖαιη δεὺ οοπροἰαἴμτη δὲ, ψυοά αυΐετῃ 
εϑῖ οσοπογείπιη, δίσσυπι δϑῖ. ρόῦτο ϑϊοουστι δὲ πυπιάυπι τηαἰἷδ ἀἰ- 
ΣὈΠίηΓ τποῖϊϊδ: ἤὰπὶ οἵ Βυπιίάυπι οἱ πιδάδηδ φίεςο δα νυγεδηϊογ, δὲ 
ταγϑυς δἰοουμα εἰ σοπογείυμα Βυπιίάο. δες δπΐθ οἰβπῖὰ δά πυμοῖ- 
ἄστη εἰ εἰσουπι 4πδε ργίπια ἀϊοῖδ διιηὶ, διεἰθεπε. ὥδαι οἴπν τηδά θη 
δἰσοῦτη δάἀνεγϑεῖαγ, εἴ πιδάεπβ οἱὲ φῃοά δυρετβοϊς ἰδ Ἔχ γίδμα 
διϊπιϊοῖ! πηπιϊδξοπι, εἰ παιηδείιπι ποῖ Ἱπέγογδαβ, δἰσσυτη δαϊεῶ 
ἰά φαοὰ μᾶς νβοδὲ, πιδάδπϑβ δῈὉ Βηπιίάο εἰ οἱ ορροϑιϊωτη δίσοι ται ΦΌ 
Ρτίπιο δίοοο ἔογε Ἵοποῖδξ. γαγδῶιη Πυιπί πὶ δὲ σοπογείυπι εοἄδιῃ 20 
τοοᾶο. δυπιίάυν δπὶπὶ δὲ χυοε ἴα ρεπίοτε ραγία ργορτγίωπι παρ εῖ 
Βιυιη ἀἰδίθτ, οοπογείηπι υθγῸ ἡμοῖ [δος ργίναίπμι εἰ. εἰ ργοϊη δε 
εχ 15 δίϊθγυμι ᾿υιπὶαϊ, δἰ τογαιῃ δἰσοὶ δῖ. οοπϑῖδε ἱξίτασ οδἔογβθ 
οἴππδδ ἀἰΠεγεπιίας δὰ χφυαϊξαοτ ργίπιδβ, εἰ μδ8 ποὴ διῃρ]υς ἰπ ῥδῸ- 
εἴογεα γεάαοϊ : πες δπίπε οαἰάππι ἰά εϑὲ φῃοὰ παπιάαπι δὺς φαοὰ 
δἴοσαχι δδῖ, ἤε4αθ Βυτηίατι φαοά οαἰϊάσπι δαὶ χφαοὰ ἔγρίάππηι εε} 



14 . "ΒΕ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ ΕΥ̓ ΟΟΒΚΑΟΡΤΙΟΝΕῚΣ. 

« τϊξιἄππι εξ δἰσσυτα δα Ρ δ ξετπα ἐππὲ, πεφας δῈ} οδἱ!ὰο εἴ Βυ- 
ἀμ οἰτπιαπίτσ. Ζαλτο πδίϊιου 6886 Βδ8 πες}δ88 δεῖ. 

- 8. (πτὰ δυΐεπι οἰεσπεηίδ δἰηξ φυδίίθοτ, ἐξ εόσγισα ἅπδε δυπξ 
φααϊϊποτ, δὲχ οἱπὶ οορηΐδε, εοπέγασία δαΐοτῃ οἰσααὶ οοραϊατι ΠΟΩ 
οφεὶπὶ (οδἰάστη δπΐπι εἰ ἔτιφίἀαπι, εἴ τυγϑαμα εἰςοῦν εἴ Βυχαϊ τα 

Ἰάστα 6686 εὐὶ ἱπιροεοῖδί16), σοπδίαξ δἰ σπιεπέοστπι οοραΐδε ἴοτε χααῦ- 
» ἴσοτ, «ΔἸ ἄττα εἴ δἰςσπαι, οὐ] άατα εἰ μυυηϊάατα, ττϑεπι ἔτιρίἀαπι εἴ 

εἰεςσύτε, {τρί ατα δὲ πυταϊάσπα. ἴσαι πδες οογροτα δα 4888 8 τ2ρ]}- 
εἷα νἱάεπίοτ 6846, ἔβπετη ἰπηπάτα εἴ ἀἔτγοτῃ Ὡσύδῃι εἰ ἐδγτγαπι, δες ΏΠ- 
ἄστη ταϊϊομῃεπι σοτηϊτατὶ ἂς δεχαὶ δοϊεπξ, πατα ἱβπὶδ σα] τὲ δἰσσπδατθ 
δῖ, αὖτ σόγο {τἰρι ἀπε εἰ Βυτοϊάπ (πδπὶ δὲν υεἰαὶ υαρου εϑ), 488 
(ἰρίδα μυπιίδαφας, τοττὰ ἐγίρίἀα δἰατδ δίσςα. ὑπάε Βὲὸὶ ἀἰΠἴογεβῆδα 
ἴδε ποῦ ἱπἰατία ρτίπιϊ σογρουρυ ἀϊδιτησααπίατ, εἰ ἰαχὶα γδξοπθσω 
δοζγῶσα Πυιιογι8 σοηϑῖθξ, ΟἹηπ69 δηἰπὶ εἰ 4αΐ 5ἰπιρ οἷα σογροότα εἰ6- 
πιοπῖδ [δοϊαπε, αἱ ἀπύτω, 6 εἰ ἀπο, 8.1} τα, δἰ} φῃδξῖαοτ 6686 υοϊυηξ. 

40 χαὶ ἱξίτατ ἰαπίστα ππῦτα 6886 ἀΐσθηι, ἀεὶπάς ἀσποίτδτε οἱ γαγίξαϊε οαὲ- 
ἴδγα ρεποταηὶ, εἷς ἀυο ρῥτϊποὶρια ἕδοεγε, γάγυτω ἐπέπλπι εἰ ἀειϑαπι 
δαϊ οαἰϊάσπι εἰ γί ρίά το, ἀεοίάϊι: ᾿δος δηΐπι ορί ἢςϊδ πραττϑ ορεῦηξ. 
ὩΠῸΠπι ΔυϊΘΙΑ δα εἰ δοῖεὶ δου πιαϊοτῖθδ: 4πὶ γ61Ὸ οοπέζηυο ἄπο, 
τῇ Ῥαντιεπίάεϑ ἰρπετι οἰ ἰετται, ἰδεϊυπϊ, Ζπδς ἱπίογ ἤδος πιεάξα 
Φυπὶ, οδα δὄγομι οἱ ἀαύδτω, ποτὶ ταδὶ γδθ 6886 δ βδεγυμηξ. δοάθτο 
τδοάο εἰ φαΐ ε886 [τα ἱπαυϊῃηϊ, φαεπιδάπιοάππι ΡΙδίο ἴῃ ἀϊνιοἰοηὶ- 
Βυ9, τηεάξουπι δ φυϊάοτν ταϊδεαγατη σοηρογίοπι4αθ ἰδοῖξ. δίχαε λάθῃ 
ἔετο ἀΐϊοπηι, φαὶ ἄπο εἰ φαΐ τεῖα ἰδείππε: σεγατα 1}} τα εάϊαπι 'ἰπ ἀπο 
φεοληῖ, ἢΐ υετο πηῦτα δοϊθηςξ πιϑάϊθτη. ρόττο ποηηη}}} δἰδεῖπι φααῖ- 

85 ἴπον 6686 δἰπηϊ, αἱ Ἐπιρεάοοϊεϑ. οορὶξ δὐυΐετο οἕ ᾿ἰς [{ἰὰ ἰπ ἀπο: 
ἤδη ἱξπὶ οδίεγα οπιηὶδ οοπίγαροηπ. ἱμτὶς δαΐεαι οἵ δότ, οἵ πϑοδὶ 
υοάφισ εοτηπὶ 4πδε ἐϊοὶα 5πηὶ, μβαπὰ αιδῆπαπι δτηρίεχ εοῖ, φοὰ 
ταϊδῖστα. πᾶς Ὑδγὸ ϑ0πὶ 5: ρ]ϊςῖ, ἰδϊα αυϊάδην δυθῖ, ποὴ ἴδιαθα 
δαάστα, πὶ φαοὰ ἱρφοΐ δἰποϊὶε δϑὶ, ἱξηδύπη, ποη ἱρτιΐδ, εἰ φιοὰ ἀδτί͵ δ: 
ΓΈΌΤΑ, ΠῸΝ δτ εδὶ. 8:12}}} ἱποάο ἀς ςεἴετί9 4Ζθοφαε ἀἰοοηάῃνι εξ. 
ἱξπὶσ οἴϊαιη ςαϊοτὶα εϑὲ Ἔχοθϑϑῦδ, ρεσίηάς πὶ ρἰαοῖεα ἔγιξουϊβ. πδτα 
εοηρφεϊαιῖο εἰ ἔεττοῦ ἐχοοδϑίοπεϑ φαδεαπι δαὶ, ᾿ φητάετα [τ ροτῖδ, 
Βὲο σεγοὸ ςαϊογίβ. ἰρίϊδυ οἱ ρἰαοίοθ σνηλάϊ οἱ {πρ᾽ 41 οοπροϊαῖ!ο δὲ, 

80 δϊ ἱρπὶο οδἹ ἀϊ εἴ δἱοοῖ ἔεγνου δτξ. φυδιθόρτετα πες εχ βίμοϊς ρίρηὶ 
φαϊοχπατα πεὸ εχ ἱβξπὶ ροϊεϑθί. οὐπὴ δαΐετα δἰπιρ οἷα σοτροτὰ εἰπὲ 
ηαδίϊαοτ, ε ἀποδυϑ οἰταπ4αςε πἰτίπϑησπο Ἰοοστασθι 691: ἰρτιὶδ δπὶπι εξ 
δὲτ εἶπδ υἱ δὰ συρεγβοϊοτη ᾿σττη ποτ ῃ 6 Ὑογρηῖ, τευ γα υθγὸ δὲ δὰ 
δἴωϑ πὶ δὰ τηθάϊαπι. δἴχας ἱρτιΐβ δὲ ἴϑυτὰ ὄχέγοπιδ φυίάδπι σιὴϊ εἰ 

28ι εἰποοτίογα, ἀψιια υετὸ εἰ δὲγ ποεάϊδ εἰ πουϊδῖα τπδρὶϑ. εἱ πίγαφος οἰΐαπι 
εἰτίςχας οοπίγαγια δυπὲ. πδπὶ ἱβηὶ ἀαιδ, δὲγὶ Ὑ6γῸ ἴδττα δά υογθαϊετγ: 
δες δηΐπι σοπίγαγιϊς αὐΐοουδ οοπδίαπε. Ὑϑγυτα δπὶπὶ ὙἜΓῸ οππὶ 
αὐ ρ Ἰοῖτετ χυδίαοτ ἐἴπϊ, φασάσας πηΐυπ εδῖ, ἴοττὰ διψυίάετο δἱοοὶ 
οὔπϑ εξ φθᾶπι {εἰκκὶλ, ἀχαα υόγο ἔγίριἀὶ πιο ρὶθ αθαχι Πιπηὶαΐ, δὲν 
περὶ αἱ ταδρί9 ᾳύᾶπι οΔ] ἀϊ, ἱψτιῖϑ «αἰαὶ να ρίβ φαᾶπὶ δἱςοΐ. 

ἀ. παν δηΐετι ρῥτίπ δῖ ἀδβηΐατη δἱρη ρ οἷα ἐογροόγα πιπϊπατα 
ϑορῖγο ξεπεσβέομπθη, εἴ δὰ ἱπερετ ρὶκηὶ δὰ δε υϑητη υἱἀθαητοῦ (πᾶτα 

10 εἰϊοφαὶ πον δἼϑεῖ δεγδῦο, φυῖρρε οὔπι ἰῃ δα γοτῦπὶ ἐδηρ Β ἰΐατι δ- 
ἕεοεύδθυο εἶτα 611), ααΐδδιδρη τηπῖαδε ξεπ ει δ Οπὴδ δἱξ τηοάῃ5, εἰ υἴττπι 
φοῦτα εχ {πουΐϑ βἱρινϊ μοδοῖξ, δῃ αἰΐφαδ ροϑδὶπὲ αἰἴχια ποη ροϑαϊπ, 

ἐπάπτη υἱάεϊαγ. 4ποά ἰξιϊατ πηίυθγδα τα 86 ἱπυΐϊοοια ἰγδηδιπηϊαγὶ 
Ἀμῖδ πη, ραΐδπὶ εδῖ. πᾶπὶ ξΘΌΕΓΘΙΘ ἴῃ ΤΟὨἰγαθτη εἴ ε σοη τασῖο 
βῖ, οπιπΐα διηΐδιῃ εἰοπεπία ἰπῖογ 86 σοπιγαγιδίαϊοια ἐσ δὸ ἤδρϑηῖ, 
φυΐα ἀἠεγεπεῖδε ἰρϑᾶς σοπίγαγίαθ δαπὲ. παπὶ αἰϊΐα, οετι ἐρτιὶ εἰ ἀχθδο, 
δπῦρδς δῃηξ οοτταγίδο (116 θα σα βάν διεοιδααα δὲ, δὲς υεγὸ 
Βαυριϊάα εἰ γί 4), αἰ υδγο, τἰ δᾶτὶ εἴ ἀχιδε, δἤπεγα δοϊστω (ποτὶ 
116 χαΐάεπι Πυτηΐάτ οαἰάποχθς ἐδ, ἤδες υετὸ ἔγίψια δἰ Βιραϊάα). 

10 ἄπετε ἴῃ πηΐυθυϑι αράοτα ρδῖεὶ φυοάνϊ8 ε 4πουὶ είρηὶ πδίατ 
ὅι86. ἴατα Ὑ6ΤῸ 480 ρᾶςῖο εχ οτηπῖρυδ ουθηία βαπξ, δἰηρτ τ ρετ- 
ἄφετε μδυδχιηλσιδπι εἰ ἀϊς 6. αἰ ἤετεης ἴσιο. παπι ςεἰοτίος εἰ 
Ἰατά πιο, ἰξεπι [δο]ἰὰ6 αἰ ΠΟΙ Βασχας οἰδα δἰ τἷ6 τραποτππϊδβοηετα δὰΡ- 
ἐαπὶ. 488ς δπΐτη δ  Ροΐτπι ἰδίου 86 Ὠδροτ, Βοιῦτη οαἰετίδ δδὲ σταὶς 
δικῆο, χϑὰς υόγοὸ βοὴ βδρϑηξ, ἰατάα, φυοὰ ἔας! 188 δῖ} τισπται {πανα 
πιὰ πιπῖατγι. υοτδὶ σαπρὰ εχ ἱξπὶ ἤδὲ δἕτ, αἰἴογο τοδί οποε δαΡ- 
δϑηβδ: πᾶνα 1|}|6 αὐϊάεπι σαί μάθε δἰσσπεχας δὲ, ᾿ς υεγο οὐ άπ εἰ 
᾿ατηϊα9; 4υδτο οἱ δἰοςἶται τἱβοδτας Ὁ Πυπιϊάϊξεῖϊο, οτἱεῖας δἕσ. τσπτ- 

80 στα ἐχ δᾶτο ἅσπᾶ βεῖ, εἰ οαἴοτεπι ἔτίσυε ουϊποδῖ, οἰ ζαϊάδην δᾶτ μαὰ- 
ιαϊδα: σδ ποις εδὶ, δαβᾶ γετο {τριάδα εἰ Ἀππιίάα; ἀθατε πιαξαῖο 

οὐἴοτο δεὶ αψύδ, οὐδθιι πιοᾶο εχ δήμὰ φαοηιε δεῖ ἔετσα σὲ ἐὰ 2 
ἴδτγα ἱβοϊθ. παῖ υἱτδηπα δὰ πίτδαδςο Ἵγταβοὶδ μδρεπὶ: δαυὰ οϑῖμο 
Βαπιάα ἔτιρίάδφας εε:} ἴογτα ἐναυὰν τα τ Ά εὲ οἷοσα; 4ύδγε δὶ Βασαν. 
88 Υἱποδίωτ, εἸωογρεῖ ἴδω, εἴ γυγβαξη οαπὶ ἰμτ15 οδ ἀπ οἱξ εἰ δὲς- 
οὔδ, ἰοῖτα σθρρ τιριὰδ εἰ δίοοα, οἱ {τ φι ἀϊτας ἱπιογοαῖ, ἱζτὶρ ε ἔθστα 
Βεῖ. ῦδγθ ραϊδὶ οἰγσουϊδτεῖω ζοδγαμοηδιη δἰ ἰοῖρ δ οοταρεῖετε 
«ογρογίρυθ. δἴχαο ὶς τραϊδιοειϑ πιοάθε ργοτηρεοίπιηῃε ἐσὲ, ργορῖε- 
το χυοά ῦδο ἀδίωςερα δυῃΐ, ὁγιαβροΐκι ϑηξ, δήηβὰ δοΐεο ἐχ 
Ἱξηὶ εἰ ἴογγὰ εχ δότε, εἰ ΓΌΟΝ εχ δαῃδ ἰρτ}8 εἴ αὖτ, 6κ ἔδττα 
δυπὶ φαϊάετα εἰ κοὶ, δεὰ αἀἰαε 9, χαρὰ ρἰυτίνει πιοϊδῖδο δὲ. ἤδα δἱ 
εχ δι ογίαϊωγ ἱξιῖδ, ἔγιριἀἰταίετα εἰ πυχοα δῖοι σοτταπαρὶ ρῶν 
εοἰ Ὡϑοβδδε; δὲ γωγδοιῃ Πρ αἰζδίοπι εἰ διοοϊανδι, δἱ αχ ἰθγσγὰ Βεὲ 
δόγ. εοάεπι τποάο εἰ εἱ εχ ἱβτιὶ οἱ δᾶἔγε, αιδ οἱ ἰείτα βδηξ, πίσγϑρ- 19 
4816 τυπίατγὶ χυδὶϊξαιεϑ δϑὲ πδοϑδδε. ὅδθὸ ἰβδίτατ ρεηογαίίο Ἰωσάϊογ ἐσὲ. 
δίῃ ὙδΓῸ υἰγίποχας αἰΐογα φαδίτδίπαι ἰπἰετεδῖ, πόγον ταϊβτεδο ἐδεῖ- 
Ἰλα5 χυϊάετα, δε ποῖὶ πὶ δθδὲ τωπίμο Βσὲ, Ξεὰ εχ ἱμτιὶ φοϊάοπι εἴασαν 
ἰεῖτζα δὲ δόσγ, εχ δόγε ὑυϑῖὸ εἰ ἴδῖτα ἱξπὶδ οἱ δῦ ογίαμβ δαϊπνοαὶ. 
οαπε οπὶμπι δαθδε [γριἀϊϊδ8 ἔπεσι οογτωρῖα εἰ ἱμηΐϑ οἰςοῖϊας, βΒεὶ δὲς: 
πδιι Βαϊαδ αυϊάσιν οδἰἀἶτα6, {|| υεσὸ εἰμηὶ ξεν ᾿αταϊ ἀϊῖῶς γεϊξστο- 
ἰθγ. δὲ οὐ οαὐοΥ ἱξιῶ εἴ δη5δ0 μαι ἀἰξδο ἐπιουνεγζηῖ, ἰθστα, ρτορὲε- 
τοῦ αοὰ διυΐαβ {τιρίἀϊεα8 δὲ {Πτ᾿ διοςϊϊδο τοσβδποπί. οοάοτα τοοὐφ 
εχ δᾶγϑ ἰδῖτϑστθ ἱψηῖδ εξ Δ7.8: Ὡδε' ΟὈτη δὲσὸδ οἂἱογ δὲ ἔεστας σἰοςί- 39 
186 ἰπτετίζυπι δυρίοτίδι, μοὶ ασπα, φαδηἀοφιίάοεν ἢ1}1π. -αταϊάτιδα, 
Βαΐμϑ ἔτι ριάϊξμε τοὶ φαϊξατ : οὐτα υεσγρ δόγια φελάειι ππεράσιδα, "ετ- 
τῶρ υεσο ἔτι ἀϊτδα, ἰχολα, φαΐα ἢἰζρ ΤΑ] ἀἰτι τετααπσὶ, Ηόπα διοκάϊαα, 
4υδὸ πὐμγαχα ἰρτιὶ σομερεϊσηϊ. ἱξδαν πίει βἰρτιὶ 4τίαπι Θθπ5115 φὸξ 
ΔΡΒγοΡαῖ: σπδχιπιο. επΐτα ἤφιπεηα ἰρηὶς οδὶ, μδδο αὐδεζη Φαὶ ἔϊσπεσ 
διάδπϑὶ ἔμσατθ γεγο ἐὰ δᾶγε αἰηπο ἐέγτὰ δὲ. ροττο τω ἥδ ἥπδο μυώξ 
ἀείποαρε, δἱ ἰῃ υἴσοχῃσθ γα τδα αἰϊστα οοὐταρία οἱῖ, παπἀητιωσαδαι 
οἰ ομδοηϊογαξα ταϊατδῖῖο ἴῃ αἰΐιδαι σοτρτώ βοτὶ ροὶδδὶ, δο φποα [ τησὶθ- 
᾿" αὐτὶ εδάετο δυὶ Ἴοοπέγασία τα παυδηῖασ, εχ χυϊξναα πα τπα γτο- Ἀ 
εοῖο σογριι8 οτγἰγὶ ροῖϊδϑξ. τὲ δἱ σίοςϊταϑ ἰρτιὶδ οἱ δξδτίδ μι  ἀἐ85 δἱἷὲ 
οοττορία, οσαἷοῦ ἱπ πἰτίϑαφας τΤοπιδηθῖ: δὶ υθσὸ ἃ αἰγοήῦθ οδΐογ 
δρίεγῖ, οοπίγαγία, δσοῦτα ἱπχυδι δἰ μυτοϊ στη, τεϊϊυαυπηίατ. εἰπιὶ- 
ἴμεν δαξεπι δὲ ἱβ οαϊετνίδ. πᾶσα ἷ οἵωπίθυσ αλ6 δυπὶ εἰτϑεπο δὶ, 
θα! ἰταξαπι δἰξεσα εαάεπι. δἰῖοτα σομίγασια ἱθαεοῖ. ἀπὰς δἰτοτὶ Ροτνρῶ- 
οπστν δυάδι, φυ8ε ΘΧ 180 ἴῃ ὑπῦμπι ταυϊδηΐατ, ππ0 οοττωρίο, φαδϑ 
εχ ἀυοθῦδ ἰῃ ὕπτια, σοτταριν ρέογι ον ρίξο!, φιοά ἰρίιοτς δα οπιεὶ- 322 
ΒῈ5 οὐπηὶδ ρἰβηδηῖογ, εὲ φαοηδτι ῥϑοῖο ἴῃ 8686 Υἱοὐδϑέῃν οὐτηχηϊτεπὶ, 
ἀϊοῖαμε δῖ. 

5. Αἴϊωπιεη δάμας δὲς φαοηας ἄς εἷς σοπιετηρετηαγ. δἱ επὶδο 
δπα εἰ αὔτ εἰ ἰά ξεθτο μδιπγαϊίασι ΘΟΓρογια τααϊετῖδ δἰπὲ, δοπ 
ποῦ Β} }}}5 ρἱαςεῖ, αὐξ ἀπυπὶ δαῖ ἀπο δαὶ ρίττα 6886 μαος βεοῦῖϑε εξ. 
τλστς οἴ Ὁπαπι, δ. Ποδὲ δὸς υϑὲ χα τοὶ ἱκτιὶδ γεἱ ἴοττα, οταπία δέμε, 
βοσὶ πεχαὶξ, δἱ ὑπαπϑιηπίδο ἰπ οοηϊσαγὶα δἱῖ, δίχως ἰὰ ᾿παποτουιεαας. 
τδ δὶ ἈΦ 811) δ1 τοιδαπεῖ, δἰἰδαῦο οτὶξ οἵ ποὰ βεπογδῖϊο. ἸΠΘΌΡΟΣ 
πες ἰἴὰ υἱάδξατ, οἰ δίμιυ δὲγ οἱ ἱξιωὶϑ δϊ φποάνϊε Αἰ πὰ εξ, εδεὶ " 
ϑηΐσπε δάἀνεγοαπεέα χσυδεάδπι ἀἰοτεπεδααθ, ουἷκαε ραγίεια δίϊετακε, 
οδιι οδίοσγετω, ᾿βτῖδ παροσοῖ. αἱ υϑγὸ πεὸ ἱψηῖ5 δὸς οαϊὰ 9 Ἵἰὶῖ : ἤσδα 
φαοὰ εδὲ εἰπδιιοάϊ, αἰξογαῖῖο δδὲ εἰ ποῦ βοποταῦο. μὰ δες δἱ εχ 
ἦξηϊ δὲς οὐϊωῖασ, οδίοσε ἱ8 οοπεγαγίῃκη ὑπυϊαῖο θὲ. ἤοο εγρὸ ἱβεττῖ 
δὄτὶ, ετίχυς δὲγ {τ ββάππι φοϊὰ. ὁ Βετὶ ποὴ ρβοϊεδὶ οἱ ἱξινὶδ δὲ 
οδμάσδ εἷξ: δίπνοὶ σπίτι ἐάεπι οαἰϊάσπι εϑεδὶ δίαιιθ {τρίαπια. θεῖς 
δγβο. αἰϊπὰ φαλὰ ρτγδϑῖεγ τἰγπσοαος ἰάσμ, οἱ δἰϊα φυβεάδια ςοχϑμακιυὴθ 
τηδίϑυδθα. εδάετι διΐεπι εἰ ἀς οππέραν ταῖο εδὶ, βὸπ 6886 ἰπνέμαετα 
ἱπίεγ ἴαθε ὑπαϊη ἐχ 1ῦο υπίγεγερα δἰπί. δεὰ πες δἰϊυὰ φυϊρρίαια κ΄ 
Ρταεῖογ Βδεο, υεἰαιϊὶ ταεάϊππε χυοάάαιμι τᾶτὶο εἰ ἀπε δὶ δἄτγιιεὶ 
Ἰρτιΐϑ, δέγε χυϊάδια εἰ ἱρηὶ «ςταβδοῖυδ, δεὰ οαίετίδ. ϑΏ 1] 18. παρ ἐἰμνὰ 
δὲς δὲ ἰψηΐβ οὔτα σοηίταγίοίδίε δβϑεῖ. δε 6 οοῃίγαν δ δἰϊογασα ρτὺ- 
συδῖϊο δδξ. {τιαγθ βοτὶ ποι ροῖεδὲ αἱ 1}υὰ ἀπφπατα μετ 86 οἷξ, χβειω- 
δἀτπιοάαπι χαϊάααι δἰπτξ ἱπβηϊξαπι εἰ ἰὰ φαοὰ ςοπιρτελομάϊε δίαθε 
φοπίπεξ. δἰμηι τ Ἔτρὸ Βόγασο χαοάνϊβ, δτς οογὶα πέτα. δὲ ἰριατ 
ἈΠ στα δεη δῖ] Ηἶφοο ῥτίαθ οἷϊ, βδος οὐδ ῥτίπια. δαὶ ἰρέτοῦ φὰ 
ΦΕΙΏΡΟΙ ἸΏΔΠΟΤΕ εἴ ἱπ δ68ὲ υἱοϊ ϑείτω ἰγαμδαμῖαιῖ ποτὶ βό85δ, απὶ ρΡόσθ6, 39 
εἰ δαὶ οπιπία δαὶ δἰΐψαα εἰ δἰΐψοα ποῦ, φιϑτοδάπννοήπηι ἱπ Τιπαδεθ 
Ρ]δῖο ργοάϊαϊε, εβὲ πδοεῖβδε. πεοθϑϑασὶο ἱξίετιν δὰ ἱπυὶς δῖα ἰπ δὲ 'πῷ- 
τοί, ἀετβοπδιγαϊμτα δὶ ῥεΐαθ: ΒΟῊ δυίστο ἀθῆμα οδλοτίξετ εἰδνὰ ες 
αἰΐο πδοοὶ, φεοά 4πδὲ οομσαπηθπι βδοία δαπὶ φυαββδίεσω, οο]οσῆτ εχ 



ῬΕ ΘΕΝΈΒΑΤΙΟΝΕ ΕΤ ΟΟΚΑΌΡΤΙΟΝΕ [1 

6688 τπυῖτ Ο ογίδοῖπτ, 7086 Ὑ6ΓῸ ποι σιϊ Ὡδοῖδ, Ἰαγάϊα, ἀϊοΐατη ἰδ 

δι. ἐγξο κἱ ὑπᾶ εἷϊ δάνεγδδυδδ ρὲτ ἄθδε ταπίαϊίοτεο δα ρεδηξ, ἀπο 
ἢ εἶπ Ὠξιε986 68ξ: Βᾶτα ἱπϑοβδὶδ.}16 ἰηδϑραγαθ ρας ταδίετγίεϑ τα ϑδϊαιχα 

πὶ δῖ. Ῥοιτὸ Ἵὔπ ρίαγα εδ26 υἱάεδηξεις, ἀυδο δὰ πιϊπίπιπμα οοθίγαγιθ- 

40 εἰ εχ ἵκοι δοὺξ 

[δἴεϑ ἐσαμῖ. δε σὰπι ἄπο δἷνε, εὐϑῈ ἔτῖα Ὡοπ Ροδοαωῖ, δε φαρίϊποῦ, 
πὸ ραῖοι : ἴοῖ δπίτη δαπί οοπίπραθοβοι. Ὡδσα Οζα δὲ δ6χ, ἀπδς εχ 
εἰς βετὶ βοη Ῥοιδιβὲ, ρεορίογοα σποὰ ἱπίοσ δε86 }οβίγασίδα διῃῖ- 
δεὰ ὧδ Ηἶνος ἀϊχϊίχου ῥγίωδ. οὕὐτὰ βαΐεπι σραΐσιο ἴῃ δεδα ᾿γδῃδαναΐφα- 
Ὡτ, βετῖ ποι ροϑϑα αἱ ρεϊπαὶ ρίμαι φαοά ἄδτο εἷξ δογάτω γεὶ ἰπ ἐχίζειρο 
σοὶ ἴω ταράϊο, ὁχ Εἶδος ραίδξο βεῖ. ἰῃ δχίγετσοὶ ἰψιισιγ ΒΟ εσὶϊ ρτίδ- 

εἰρίατα, φυῖα ἐκοῖς δαὶ ἴαγγα εφδοπὲ οπιπῖδ; ἰάοιη 4)ς ϑευῖπο δδὶ δἰατθ 

ἷ ἴδττα οοηδίαγα οπιηΐδ ἀϊοδιπιαβ. ρσδοίογοα Ὡς τοθάϊασα 
“ χαξάετα ρτἰποὶρίατι οτίι, σἰςπε χαϊάατ δἔγεια φαίάοτα εἰ ἴῃ ἴβτιειι δὲ 

ἴπι ἀστδιε, δύδπι γεσο εἴ ἴω δἄγετα εἰ ἴῃ ἰαίταπι, αἰ ἅπιδ δαβετς ΠῸΒ 
ἀπιρἶτιϑ ἴῃ 8666. υἱολβεῖτη ἔγαπστπαιατὶ ραϊδηϊ. Βα δίοὶ μος, ὯΘο ἷβ 

ἐπβηΐϊππτο τεοὶκ αἴσαχας εκ ραγὶδ δρεδῖ, οροζγίεϊ: ἰὼ ὯΒΟ δῃϊπ) ζ0Ώ- 
τγατιδίαῖοθ δεϑεηΐ ἰηββέξαθ. δἱὲ 2 ἴδῖτα, ὦ ἱγτωρῃα δεὰ δῆτα, ὦ δὲγ, 

ἐκηΐδ. ἤαχας αἱ ὦ ἴω ἐ σὲ ὁ χαπῖϑεαγ, ππα τὶς οοπέτασίεῖδδ, ἱρϑοστιχῃ 
πο δ ἃ, εἴοῖ δὸς αἰδοῖ οἵ πίβτοσ. γασσώσα δἱ ἐ ἴῃ ἐ εἴ ὦ πιαϊδϊαγ, γί 

ΔΙϊοτα: ποῦ επί ἐ εἰ ἐ ἰάεπι δπθξ, δἰπὲ δαΐεπι διοοϊϊδα εἰ Ἀυσοϊαϊταδ8, 

20 5 χαίάετα οἰοεἰϊαν, ᾧ γεγο Βυπείαϊια». ἱξέξατ αἱ αἰροσ χοδωϑαῖ, μαδαιὰα 

δὲ δ1μὰ οτξ δχαὰ, οἷω ταΐπαα, πῖβτα, φπδπἀοηαϊάοτα ἰμ οοπίγασίδ σαῦ- 
τδιίο δεῖ. 'δφαδτῃ ἰρίταν δαὶ αἰραστα εθθε δαὶ βίρταμα πϑοεδϑε οὶ, δἰ 
τἰπιττα. Ρδτὶ Ἔγβὸ γαϊϊομα 5 ἰπϑεὶξ ἐ, ἐγαηβσαιαδα δέμιν ἰρίτας εἰ ἰρϑ6 

ἴδ ἰπ ἀπατ. δοπέγασγία δΐπὶ δατῖ: Ὡᾶτα ἱβηΐο ρΥπνΟ Ὠΐρε οταΐ αἵ 
εἰπὰθ οἱσξυδ, ἁάτιὰ σεσὸ μπτοῖάα εἰ ροσίεα δίμα. ἰϊψαεὶ ἰΐαχυθ οπ- 

πΐα ἰπ 6666 τἱοἰεδὶπι ἱχαπδιαϊασὶ; αἴσθα εἰΐδτω ἴῃ ἤϊδος ἰεῦτϑο χαϊϊαυα 
80 ἄπο δγταβοία, πίβγοσοσι. ἰωστασα δὲ μπτοὶ ἀϊϊδίοια, οοτηρεῖοσε. βαθὺ 

333 
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δαῖτ πεοάππι σορηϊαία μετα. δε βετὶ ποῦ ροϑϑὸ ἐπ ἰωββίζαωσω δϑὶ- 
ἕοπεπι (φορά φυϊάσης συπι δοϑοταπδ ἀεταοιείχιατῖ, ἰη ἢοΟ δαὶ ἰα- 
εἱἀτνα 4) ἐπ ᾿ἶϑος διωθυμεῖ, δὶ δαΐπι γηγϑΏσ ἢ, ἰὰ δδὲ ἐριΐα, ἰπ δα 
δε ἴῃ γε ἱγδπσιδυϊοίαγ, η60 τεβγθθδῖο Βα, δὐνεγοδεὶῥᾳ φυδείρτι ἃ 
ἰδ φαοι ἀϊκίματια αἰΐα, ἐ οἱ πε ἰϑθεῖς, τὕᾶπὶ σι ταὶ] ἱροάτται ὦ ἐ ἃ ἑ 
6626 ἰάδπι φαρροηίτατ. “4 ἴδηις ἀ' ἱροὶ ὁ εἴ Ο ἴρει χη. ἀ ἰϊαχυθ 
οὐππθαδ ὁ ἐ ἃ ἃ ἱποτῖϊ: πϑρο εἃ ἰπ δε τηπῖσο ἐγαπδιρυϊαγὶ δοίης, 
δδἀ μοῦ ααίάοτα πϑυκίαπι δἷὲ οϑέξησοια. {Π|ωὰ ἰλπιεῶ ἰπ Δρατίο δϑῖ, 
εἱ τὸ ἴῃ αἰϊαὰ γυγϑυτι ἐγδαθιαϊείας, δἰέδιη ἐπ σὲ οἵ ἴὰ ἐ οσοπίγασοῖδ- 
ἴεπι ἔπθϑβα.  δίφῃς ἰϊὰ 8Επιροῦ ῬΥὶσαὶ οαπι δεααδηίθτ αἸἰΐαθα ἱπετὶς 
βἀνετδοαπῖία. σθδγο δὲ ἱπβηϊα δἰαῦ, ἰλβπαλῖλθ δσπιπὶ 'ἰ8 τΠῸ σΟὨἰγατὶθ- 
τκαῖει. ἀπό! ἐσὲ εἷϊ, βδὸ Βηϊγὶ φαίοφοαπι πες οὐσὶ ροίεγιξ. υδπὶ δἱ 
αἰϊπὰ εχ αἰϊο βοῖ, τοῖ εἴ δάβος ρίυγεο ἰγαηϑίγα ςοπίγαγιεϊδῖδα οροῦ- 
τοδίτ. φπᾶτα ἰῃ ποππα]ϊα ἐγδαϑαυϊδιο Βεὶ παπαυδαι, υἹά εἰϊςει δἱ ἰ-- 
τοιτη άϊὰ ἱπῆνίτα οἰπῖ; αοὰ πϑοεεδανῖο δος ἀδέ, οἱ ἰπβυϊδ δἰπι εἶο- 
τοσηῖδ. ῥγδοΐδγθα δὲ δὰ δέγε ααϊώδη ἰπ ἰβπεπὶ ἱγαηστηυϊδιῖο βεῖ, δἱ 
ἱπβοΐιαθ' οἰηϊ ςοπἰταγιθίαιεθ. ὅδηϊ: δἴδαπι οὐπιμΐα ππυτῃ : ΠΑΡ] ΟΥΗΤδδ 
δορουίοττπτι οὐπέγανϊεἰαῖεα ἰΐα ἴπεϑϑε αυδε ἰπίγα ὁ δῃμι οο]οοαϊα, εἰ 
ςοηῖτα, Πρ Ο 856 6δῖ; αΠθδΓα ΟΥ̓Δ ὩΠΌΣΙ δγαηῖ. ν 

6. Μικεαρῖτις ρογγοὸ δἰ φυὶβ δορ 401 εἰσπιεβὶδ ογροττσω τπῸ 
Ῥίατγα 6886 ἀΐουπε, τὰ αξ ἴῃ 96 ποῦ ἐγβηδιπυϊεηίαν, διςαῖ Ἐπιρεάοοϊες 
ζωφα, 4πὸ ρϑεῖο προὶ οἰειβθηΐα δεϑ6 σοιιραγαρεία ἀΐσεγε 4πεδηῖ. 
ἴαπὶ 116 δὰ μππο τοοάπι. αἷδ : πϑῖὰ δεαυδιία δᾶπὶ μμες οπιπὶα, δὶ 
ἰρίτατ δεσυπάππι φιλπεϊδιίειω, ἰάστη φυϊὰ οἰπαΐθοο ἱπεδϑε σοπιρᾶγω- 
ΒΕΙΡῸ9 χη0 πιεπβασγεπίοῦ δοξ πέσθδϑα, αἰ δὶ εχ δῆηῦδε ϑϑδίδσιο ὯΠῸ 
αὔτι6 ἄδορτῃ ἤδσηϊ. ετκὸ τΙάσπι αυά αἴγααπε δαπὶ, δὶ πιϑῃδιγδησατ 
δοᾶεπι. 5ΐπ τέσο ποὸὴ) ἔος ρᾶςεῖο ϑεουπάῃπι 4πδηε δίδσπι, υὲ α φυδπῖο 

δηΐπι, 56 σηδπίαπι ροδϑίηξ, γεἰπὶ δὲ δαυδε δϑϑίδγίαϑ δοηθς ἔγβδ- 
ἐδτς αἴψις δδιὶδ ἀξεδιῃ ροϑεῖῖ, δίχπε [τὰ δεσθπάυμ φηδπηι δίετη, 

ὩῸΠ ἡπαίοπυϑ “Ζααπε ἴα δῖ, δεὰ χυδίεπεϑ ροδσδηῖ αἰϊᾳυϊά, σοπιρα- 
τᾺΡλ]ὰ δῖ, ποῖ πὲ οἴΐατι ποῦ σαι Δ Ε6 ποδηϑαγα δεοιηάυτι ροΐθη- 
Ἠα5 δίψῃ υἱγεϑ, δοά ργορουξίοηςε ὁστηραγεπίωγ, υεγθὶ οδῦδα οἱ μος 
᾿δαϊτάππν, μος αἰθητη. 96 μέ ἦσο ἴῃ φηδξϊδις χοίάεπι δἰ πε ἐπα βίινετο 
εἰξπιβοδε, ἱπ φυαπιτωῖθ γεγο δοαπα]ἰϊδῖθτα. υἱάδιογ ἰδαας 6656 ΔΡὉ- 
σαγάυπι, οἱ οογροόγὰ {{|4 χζυδε ἱγαποπιοϊδγὶ Ὡθαπεθηῖ, ργορογίοηθ 
σοτρΡΑΓΑδ Πα ποὴ δἷπὶ δά ροϊεπείδγηπι τηεηϑυγα, εἴ 60 αιοά ἴδη- 
ἵστα ἰρηΐ5 δοαμαὶα τοὶ δίπηιϊε Το] ἀηπὶ δἷς αἴσαε αδὔγι9 πιυ]ῖο ῥα. 
ἰάοπι παηχιε οὔπὶ τηαϊὰ5 εθῖ, ΕΧ 6ὸ 4υΐα τπηϊὰ8 οδὲ ξοπετῖδ, πᾶπο 
ἨΔΡεΡῖς ταϊϊοηδιη. δὲ υογοὸ πεάηε ἀςογδῖο [ποτὶϊ δεουπάϊπη Επιρρ- 
ἄἀοοϊεπι, ρτγαείεγχυδι απ δάάϊπίομα κ᾿. πᾶῖπ ἰβτὶ ἱβπθῖη δυξοτὶ 
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Ἄδηδοῖ. ἰῃσοῖ! επίπι “δυξεῖ ἔεττὰ αυίΐάοτα ργορσίπτι ξεπα βοΐβετδ- 
406 δοιβεγ" μδὲς δυΐθιω δαϊοἰαηΐωγ δρροπυπιαταυδ. αἱ δὰ χιιῶθ 
ἱπογοταθηΐδ διιδοὶρίαπξ, Π0 8 δὴ απο πῆς ας διρε}} υἱάδηϊαγ. ἰοηβθ 
δαίεπι αἰ [Βο πα ἐπετὶς εἰάοτα ἀδ κεπογαϊίΐοης χαδε πδίῃγα δἷῖ, γδῖϊο- 
ὭΘΙΩ δδοίβῃϑιϑε. Ὡδιὶ ΟἸμηὶδ 4π86 ΠαΙΏΓΔ δἰ γυπῖγ, δαΐ δΕΙΩΡΕΣ δὶς 
δαὶ ρ᾽θτιπαιθ βαπι. 4086 Ὑ6Γρ πῸΠ βδοιμρεγ δαΐ ρἰδταπααα βυωΐ, ἃ 
οδδιι εἴ ἰογίυπα βογὶ δεϑοίδηξ, φυδεηδπι ἰριτογ οδυδα δὲ αἰ Ἐχ Πο- 
τοῖῃς ΒΟΙΙΟ δαϊ βειρεγ δὰξ μἰειτηᾳαε, εἰ ε ἐσιςο ἐγ τίοπαι, βεά δου 
οἰῖνα, οὐἕδίαν 7 δὴ δἱ ἐξα φοτπιροπαίογ ο57 ποι ἐπίπι αἴἰοπησαθ, 4αθπν- 
δἀπιοάσπι ἱπαυὶ! {Π|6, δεά ταϊΐοῃθ φυκάατη σοθαπείθτα Βὲ αἰϊφιϊᾷ. 
ἀαδεηδληι ἰρίίατ μογη οδῶδα ἐδ} ΠΟῺ δηΐγα ἰζτὶδ ν 6] τογσᾶ οαθδᾶ 6ϑὲ. 
δὲ σεῦοὸ πθῆπ8 οοποογάϊΐα δαὶ ἀϊδεοτάϊα: εἰθηΐπν δες δεκτερδιϊοηΐ, 
16 τεγὸ ςοπρτεκβιϊοηὶ δοίμτα οδτθα εδὶ. μος δυΐδτη δδὲ οπί Βα 06 
ΘερβΘΏ 8, δεά πομ  ππ18[10 τηϊδίοσηγααθ ρτῖμϑ ἀϊττιϊδῖο βο]αχα," χυεπν- 
δἀπιοάυπι ἱπχαὶὶ 1116. ἴῃ ᾿ἶδοα πδῆσας ἑοτίαπα ποπιἐπατὶ 9ο]εὶ, ΠΟἢ 
τδῖο: βετὶ δπιτὰ ροϊοδεϊ πὶ αἰΐψαδ αἰ σοπεηρὶς δὸ ἔθσπεγε ταϊδοθδηῖηξ. 
ἰΐδφας δἷς δεβὲ ἤδρεγε δοῖπιτα 4886 παίωγα οοπδίϑτϊ, οδηδᾶ δεῖ; δἰ 
ουϊθεαπθ πδίησα ἤδεο ϑδὲ, ἀθ 4π8 ὨᾺ} πιεσοΐαϊξ. πιδὶ} ογρὸ ἀθ πιᾶ- 
ἴαγα ἀϊαϊ. δὲ γεγο Βος ᾿ρϑῦτη θοπῶση δῖ. Ῥόστσο 1116 δοΐδι: σοϊδιϊο- 
Ὧδπὶ οοἸϊαυπάαὶ, αἰααὶ "Ν 
ἦρδα, φιδ παΐωγα ἀδοὸ ργίοτβ διωξϊ, δεὰ σοποογάϊα. ἀἱὲ δαΐοτα δος 
ύοφῃε φαπὲ. ργαείεγεα ἀθ πιοῖῃ δἰχηρ Ἰοίτογ ἀϊοῖξ: ποῦ δηΐσα δαιδθ 
ϑοὶ ἀΐοεγα ςοποοτγάϊΐδπι οἱ ἀϊδοοτάϊδιη πουθγα, πἰδὶ δες οουοογάϊδδ 
ταῖίο εἷξ, πιοῖῃι ἰβατιατι ἰΑ]} εἶτα, εἰ ἀϊδοοτάϊαε 411. ἰρίτιτ δὶ ἀδβ- 
εἰνίμδ δοῖ δυρροδυίΐδδε δῃξ εχδοῖθ υδὶ πιο του νοὶ αἰϊο ψυοὶϊθοὲ 
ταοάο ἀδιποιδίγαβδο οροσίεραϊ. ἱπϑαρεῦ ουτῃ υἱ εἰ ρταοῖεῖ παϊασγαάτω 
ταουεγὶ σόγρούα τἱἀθαπίωσ, μὲσ Ὠδίογαση ἄποχαε τηουεπίυγ, τὸ ἰρτιὴθ 
δὰ δυρεγοπι αυϊάδια ἰοσαπι ποὺ νἱ, δεὰ δὰ ᾿οΐδγωμι τὺ [ασῶσ, υἱ 
δαΐετα εἰ παίαγα σοῃίγατγία διιηΐ. οοπέπρι: δπίοτη τὶ τιουεσὶ. ἜΥΡῸ 
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ποίογα Πυοαα6 τδουεσὶ οοπίϊηξὶξ, ςοποοτήϊα ἰξιτπιν [10 σποῖὰ χλουεὶ 30 
δυὲ πο τηουεῖ. πᾶπι ἴδγγῶτῃ ἀδογϑατῃ ἔεγσί οοποοσάϊδλα σΟΠ ΓΑΣ ΌΣΩ 
οδὲ εἰ ξορτοραιοσιὶ δἰπιιϊο; ροϊασαια ἀϊδοοτάϊα παϊαγαϊ πιοῖυϑ οαυδα 
οοὶ 4ηδωι σοηδογάϊα, πὰς Κὲ ;Ὡξ οχωπίηο ςοποογάϊδ ρους ῥτδοῖογ 
πρίηγασα ἰδ, δἰ πη ρ οὐ τον ἀπίετα, εἷδὶ ςοπεογάϊα δὺς τἷα τωοτεϑῖ, ἱρθο- 
ΤΌΣΩ ΠΟΓΡΟυτπα πο ΐδα8 πιοῖυς δίδίιδυς δῖ. δὲ ἢος δρδησγάωτα οδί. 
μὰ Βεες υἱάεπιωρ σογρογα ἱποῖῃι οἱοσὶ: πᾶμι ἀϊδοοτάϊα φερτεμκαν. 33 
δείπεσ ᾿δυΐδιι 'π δ] πε δ ρυεοῖας ἤοὰ ἃ ἀϊδοοτάϊα ἔπ, δεὰ ᾿πῖεγ- 
ἄμππι 1]ατα τοὶαὶ ἃ ἰοτίππα διθίβιωπι βεβεῦῖς, εἷς ἀϊοοπϑ “πδτι ρἷδ- 
ΤΌ δἰιτοτ, δεὰ ἴτω δἷο ἑοτίε ςαςαστσί!." ἱπίδγάστω ἱβποτα δ ΓΡΌΤΩ 
Ζεγτι δριϊδοίχηα τι 6886: ἰπαοὶξ Ἔπρ “δδὲ βεῖμεσ Ἰοπρὶϑ δ} υταῦσα 
ταάϊρῖθυς ἴθαῖ" εἰ ἱπδρετ ἴρϑύπα χποάαθ τυππάσπι δἰ] τεῖ πῆμα 
ἰδῆρογε ἀϊδοοτάϊας υἱ Ρεαδ ἔδα ρογε ςοποογάϊδο μββετο αἀϊείξ. φυὰ 
ἱξίιασ τπουειϑ ῬΥππυ τη το ἰοπἶδαπε οαπδὰ δα 7 ποῖ επΐπι ἀϊδοοσάτα 
εἰ οοπεοτάϊα, γεστπι ἤῶες αἰ σαι πηοῖαδ οτιδλ6 δαί. αοάοὶ οἰπῖ, ΄ 
116 ρυϊβεϊρίαπι ἐπὶ, ρόῦγο δδυγάμτη δὲ διίτηδηι εχ εἰθτη θη ΘΟ- 40 
δἰᾶγε δυΐ δἰ απιεπίο γος τπνῦχ αἰηαοὰ 6456. χυογηοᾶο επὶπι δηΐσαδε 
Αἰτεγδίίοηθι, σοτι πιϑίοτπν 6886 εἴ ΓΏΓϑΌ τ ΠΟῺ ταυδίοιηι, ΒῸϊ πΠΕΥΘΟ- 
τία δυὶ οδ]ϊνίο, Ἔσπη τ ρογδριςπυτη δπΐπι δδὶ, δὶ ἀπίπι ἱμτῖ8 οἱξ, ἐ86- 
ἄεαῶν 11} αἴφαε ἱκηΐ, αἱ Ἰρηῖδ εϑὲ, δίξεσιση δ ςοπιρεῖεγθ, δὶ γα 'δχ . 
εἰεπιετιΐο γέμα ταἰδίατα οοησῖεῖ, ΘΟΥΡΟΓΘα8, δὲ παγιπν τ] ]α σογρότεα 
ὁϑῖ. σεται ἀ6 ᾿ἰ οοπείάεγαγε δἰ σίας ςοπι:πιρἰδιϊοπὶϑ εοὶ οἴβείασμ. 
ἀε εἰεπιεπιΐε δυΐεμι, εχ αυΐθιθ οογρόγα οοπδίδηϊ, 1ϊ8 χυϊάδηι ἐνῇ 
ξουμτθπῃε αυἱὰ εδ86 δὶ δὰ ἱπίεσ 8ὲ ἰγδηδηναϊαγὶ ρυϊδωϊ, οἱ θχ πὲ 
ΔἰιοτΌτη, δἰίδγιτα ἡποάιε οοπίϊπραϊ εδὲ ἤεοθ 886: 401 Υ6το βεποπρῖο- 

Ἰαϊετγεϑ κίζηὶ υοϊαπὶ, ἀρϑαγάστα χυϊά ἀϊοπηϊ. δὰ τη σατπεδδ οἱ οὔδα 
οἱ ςεἰογογοτη χυοάνίδ εχ 2}}15 εἰτιδε ἡ αυοά δυΐετα ἀϊοίτυτ, ἀπρίαι. 
τίοπεπι Βαρεῖ, εἴϊαπι δρῃά δοϑ8 φυὶ ζξεπογαίοποι τηπίθαπι δάσια θηΐ, 
ἀυσπδπι ῥαοῖο ὃχ ἱρδὶ5 ἀϊυεγθυτω αυϊὰ δὴ εἴ9 ογίδίαγ, υεγθὶ οαπϑῶ 
εχ ἱξπὶ αψβὰ ϊ εἰ εχ δ4υὰ ἰρινΐδ: βαῖι δῃρ  δεΐαπι ξοτητοτπι φοίά επξ. 
εοὰ εἰ οδγο αἰθδ τηδάυϊϊα εχ εἶδ βππί. δὶ βδεο φῃοιποάοῦ οἴεηΐι 
1115 φυὶ ρετίπάς υἱ Ἐπιρεάοοϊεε ἀϊσυηξ, χηΐίϑηδιη ἐτῖϊ τηοά87 πᾶπὶ 
σοπιροσϑι οι θα 6586, ΠΟ πιο άο 6 ἰδ εῖρυδ ἴστε ἰδρίἀἰδι9 Αὶ τηπττι, 
ποοοῖδα 6ϑῖ. εἴ ἤδες ποϊβεισγα ἃς οΟηζογῖῈ5 ἐχ ᾿οπδογυδῖς πιά δῶ, 

. δῖα τηυτοδτὴ πῸΠ ἰρεϊαπι, πδς ε δίπ ρα σἰηυία δε υδἰυτ δ ΤΩΌΤΟ 20 

δεἀ 5σεουπάσπι εχΐριδϑ ροτίίοπεδ ἰπχὶδ 9686 ςοπιροϑὶμ9 δγὶξ δεἰοταθη- 30 
86. τὰ Ππδο ἰϊκαῃα πιοάαπι οατο εἴ σεἰδγογοπι αποάσαῃς βεῖ. δοοῖ- 
ἀϊὶ αὐἴοτι οὐ ὩΟΠ ἐχ 4 θεῖ οδττιΐς ραγίε ἱρτῖδ οἵ ἀχπα εἰβτιδηαγ, 
εἰσι εχ οεγας πὰς ματίε ρἷϊα, ἐσ δἰΐψυδ δῖα πιεῖα βεσί ροϊεῖ, εεὰ 
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ἐπ αἴτδας υἴτππῆτς βετὶ ἡτιεαῖ. μᾶθς ἰΐδζιε μοΟ οἱρβπαπίυτ τηθᾶο 
Ὁ εχ ζἄτγηε, Ἔχ" Ππᾶνΐ8 ρατῖδ πἰππιηια. δὲ 8 φυὶ 10 πηοάο ἀϊευπὲ, εχ 
4πανΐδ ἈΠΗδΜΟΣ βἰκυϊ ποι ροιεβ8ῖ, δεἀ4 ρεγίῃ ἀε Βὲ πἰ 6 πιοτὸ Ἰαρὶ: 
εἰ ἰκΐοτ, ἐχ αἰϊο ἴοοὺ ἃς ραγίβ υἱτθπηαθ. ρατγὶ τηοάο εἰ 15 4θλτροος 
τῶτα τηδίογίδι ππᾶτὰ ἰαοϊπηῖ, ἀυδἐϊδῖῖο ᾳυδεδτι οΡτερὶξ, χυαϊτετ 
ἐπ δθοΡαθ, οαἰνίο ἰπαύαπι οἰ ἔγίριἀο δι ἱξηὶ εἰ ἴογγα, χυϊρρίθχα 
εἷς [ατυττιπν. παι 8ἱ οᾶγο δα διπθορβαϑ δῖ εἰ πεαίΐγωυιη 1] οτττη ες 
ΓΌΓΘ.9 δογυαίογωτη ςοπιροδίτίο, φυϊά γεβῖαὶ [ὰ 6586 Ῥσγβείγῃϑιῃ ταᾶ- 
τοτίαπι, φαοά εχ {Π]|5 ςοποῖδε παᾶτὶ φοτταριϊο δἰτογῖια δυὶ αἸΐεγασα 
(κοῖς δαὶ πιαϊοτίαη. ἱρίταγ ροβίαπϑτα ςαἰϊάπτα εἰ {τἰρίάυπι ἰατεπβῖο- 
πιδῖι τεταϊδϑοπεππηθε δυδοϊρισαξ, ουιη 9 μη] ϊοῖτοτ αἰϊεγαπ δοῖα ἐπογῖξ, 

10 ἴπης Δἰίεγατα ετὶξ ροϊεπῖϊα. οὔ ὙΦΓῸ ΠῸΠ Ρτογϑιϑ, δε {ἰρίάστα αἱ 
οαἰϊάστα δὲ οδιϊάσιπ αἱ τιρίἀση ἔμοτιῖ, χυοά φυδα πιϊϑοοπίαγ διι88 
ἐχευρεγδηῖίαϑ Υἱεϊδοῖπη σοΥΓααραπῖ, ἴθπς Ὠ6486 τααϊογία εγὶὶ πεῆτς 
ἱμόοταπα ςοπιγατίοστιτι πἴγππαιε, δε ὰ ἱπεοτιπθαϊατ ἀςῖῃ δἰ παρ] Ἰοιῖοσ 
εἰ. Ῥοῖτὸ 480ὸ Ροϊεδυϊία τηβρὶ8 οοἰϊάσπι δοὲ φύδιι ἔγιριάυπι, δαὶ 
εοπῖγα, Βος ἀπρίο δὐυὶ ττῖρ]ο δαὶ αἰϊο ἰά ρσεπιβ8 ποάο Ἰπαρὶϑ οαἱ στα 
Ῥοϊεητία φαὰπι [υρίἀπτι εδὲ. δ] α ἰΐαψις τοϊχῖα Ἔχ σου γαγι8 Ἔγαπὶ 
δαὶ εἰεπιειια, ἐλ εἰεπιδηῖα ἐχ {16 φῃούδπι τηοάο ροϊεπιία ἐχϑιϑῖθη- 
Ὅθαε, βοπ Ἰδτηθῃ εἰς αἱ πηαϊετγία, 6εα ἀϊοῖο τηοάο. δἴφαθ μος φυΐϊάετα 

20 τηϊδίϊο, 1110 υετοὸ πιαϊθγία, ἰά χυοά ρἰρηίταγ εδξ, ῥγδείεγεδ εἴ 
Ἰρε8 ςοπίγατία ρα 30]επὶ, φυξειπδήάιποάυπι ἀπε ργαθβηϊϊνῃ δὲ. εἰς 
"δοΐπι δοῖα οδἰτάθμι ροϊεπία Γρίπαιπ εδὲ, εἰ αςοῖα ἰτίριάυστι ροϊομα 
«Ἀἰϊάστη. 4πᾶγε ἡἰδὶ δά δεηυδ)ἐϊαῖοπι γε ἀδοῖα δἱπῖ, ἴῃ δὲ πιατυὸ ἴγϑηδ- 
“πνυϊδηίατ. δἰπε! πιοάο εἰ ἴῃ οεἰδγὶα ποπίγαγ8. δίας ρτίπιο φυϊάετῃ 
᾿ΘΙοτποπία ἰρβα ἴα ἱταπϑπιιϊδπίατ; ἀδίμἀθ εχ 5 οασπιθ8 οἱ οϑϑᾶ εἴ 
εἰαειαοάϊ βυμε, οὕτα 11 οδ] 140 φαυίά ει, ἰη {τρί τα εἰ {τρίάο ἱπ ςἅ- 
᾿άυτπι ἐγαμϑοσβές δὰ πιεαϊοογιιδίεπα υδηδγίης, ἢΐς επίπι πϑαϊιτ 
εεἴ. ταεἀϊοοτιιαθ δηΐθτι του ερίεχ εϑῖ, δὲ πεηθδαθδμι ἱπάϊ νι} 1116. 

Τὸ δἰπε τες Πυναίάστα᾽ εἰ οἰσοῦτα εἰ ἴ8]1α οδγηθην οὐϑδαας εἰ οεἴεγα ἰά 
ξεπαδ τιεἀϊοοτίαϊε εἰβοίμπε. 

᾿ 8. Οτιηΐα δυΐεπν τηϊχῖα σοροτα, 4086 εἶγοᾶ ἰοοῦτι αὶ τηεάϊο 
πηΐνεγοὶ τ υϊτοτ ςοἸ]οςδία δαπὲ, εχ δἰ εἰμ τ σοπδίαπε τι ρῖθτιϑ. 
δι; ἴοττα σαϊάεπι ἰάδο οπηοῖί5 ἱπεσῖ, φιοά ἀπυπὶ ηιοάφιε χπαχίπια 
εἴ αἱ ρἰατίπιαπι ἴῃ ρτορτίο ἴεγγας ἰοθὸ εδὲ. δάτδ γεγο, φῃοὰ οοπι- 
Ῥοδίία βαϊγὶ οροτίεαϊ, εἰ 111 ε εἰπιρ)!εῖθτια δοΐα 6116 ἐεττωϊπασὶ 

315 ΄υεδξ. ργδεῖεγεα ηυοά εἰ ἴδγγα βἰὶης δυπαϊ ἀἰϊαϊδ ςοῃεϊδέογε ποῦ ροϑ- 
εἰϊ, ὁεἀ μαπιὶἀϊταε ἰά εἷς φῃοὰ σουεπεηἀϊ Υἷπὰ ἃς σοεγοθηάϊ μαρϑαῖ: 
πδπὶ δἱ Βυτηϊἀἰτδ8 ἃ ἴεῦγα ργογθῃβ Ἔχϊπιδίασ, εα ἀπ ἔπεϊ. ἴογγαὰ ρίας 
εἴ ἀψια μα9 ΟΡ οὔῦδαδ ἱπβαπῖ. ἰΐθιη δὲγ εἰ ἱρπῖδ, φαοά ἴεγγα εἰ 
α|υαε ποπίγαγίδ δἰοϊ: πῶπὶ δδιϊἱ ἰθγγα εἴ δᾷθὰ ἱρηὶ οοπίγαγί δεῖ, 
᾿φυβηίοπι δυθδέβηξίαιπ δαδείδηϊας οοπιγαγίαπὶ 6586 ςοπίϊηρίξ, οὔτω 
πιο ξεπεγδαίίοηδε 6 σοιέγαγί58 δἰπὶ εἴ σου γαγίοστπι ἐχτγοτηπε αἷ- 
ἴδγοτα ἰηδὲϊ, δἰίδγιμι σθοηθς ἰμεδ56 εἴ πεοβῆ98. μᾶζα ᾿π οἰπεὶ 

40 φοτηροδίϊο 5} 1π0]1οὲ8 οταπΐδ ἱπογαηῖ, 864 εἴ ἰά οσαϊυϑαυς ταὶ παϊγιοδῖο 
φομργοραγε υἱάδεις. οὐππῖα δηΐτπι οἰ δά διη αἰυπῖαγ αηῖθαδ οοπείδηξ, 
οἴη ἱ ἀϑί ἀε ρἰυγῖθυν δἰαηῖανγ. πᾶπὶ σπδεουηαὺθ ὑπὸ 8οἷο αἱ] 
τπαχῖχης υἱάδηϊυγ, υἱ ρμἰαδῖδε δαυδ, ρἰαγίθυδ δἰηπίογ: ἴθγγα δηΐνι 
φῆαθδς δάἀιηϊχίδ εἴ. συλπιοθγοπὶ ἱρδὶ ἀθοααο ἀρτίοοΐας τϊϑοθῖεδ 
ἀστίβατε ςοπδϑίωγι οὐτῃ δυΐεμι αἰϊνη θπδιτῦ δά πδιετίαπα ρετιϊηθαῖ, 
υοὰ δαΐεια πηϊγἰοποῖι δυϑοῖρις ουπ ταδί θγίἃ οοπιίιποῖιμη ἔοττηα 

οἵϊ αἰφας δρεοὶδβ, γαϊουἱ οοηφεημίδπθιυπι ἔπδγὶς εχ οταπίθι5 δἰπῃρ Ἰοῖ- 
Βα: Ἑςογροτγίβαι 4τδ6 τηυϊαὰ ρευεγαϊοης οτἰαπίαγ, δοϊαπι ἴβπδθῖ πα- 
αἰεὶ, φπειπδάπιοάυπ δὲ ρυίουοϑ δἰυ πὲ, φυῖρρα χυὶ 801].9 ἃς τηᾶχίπιδ 

20 ἔοτεβας εἷϊ, ργορίεγεδ χποά δυαρὶε παΐυγα δὰ τδγιπίπυπι ἔδγίον πηΐ τ΄ 
νοεῖ. ἴω ϑαυτα δυΐεπ Ἰοςῦπι φυοάφυο ἔοττὶ παῖαπι 698, ἔοττηδ υδγοὸ 
ϑρεοεδατιο οαιπίυτι ἴῃ ἱροῖ8 σοπϑίσε τδγτηϊ πὶ. οοπείδγε ᾿φίταγ οογ- 
Ῥοτα οτηηΐᾶ εχ δἰ τηρ οῖθυθ οπιπίραμ, ἀϊοϊθιη δϑξ, 

9. Οὐπι δαΐεπι που} }α ρΘΌ γα Ϊ'α οογγαρι Πἰασας δἶἰπι, εἴ 
ΚεπεΓΑΙΟ ἵπ ε0 αὶ οἰγοὰ πηπηαΐ πιδάϊυτν εϑὲ Ἰοσο οἱ, { οὕλη κ6- 
ποσγδίίομς δία τον, εἰ χαοῖ εἰ πες 5ἰπὶ εἶπ ρτὶμπεϊρία, ἀϊοοηπτῃ 
οεῖ. δὶς διΐπε ἔλο ] 5 οἰπρυϊατία σοηϊεπιρ  ΑΡἱπιογ, οὐτὰ ἀς ππίνεγεα- 
ρα ῥγίῃϑ δυπιρϑογίπιαϑ. δαπὶ ἰρίτυτ τοὶ πύτηεγο, εἴ βεπείε εδάδιω, 

398 ὅδε ἴῃ δεῖθγπιδ ρ γι πυϑ4ι:6. πάπὶ αἰΐθγοιη αἱ τπδίεγια, ἀἰτογυιῃ υξ 
ΟΥΤΩΒ ει. οροτίοὶ δαΐειη οἱ ἰογίΐατα ἰπσοροῦ δάδϑθε: πᾶπι ἄυο 
δυἀφαδηῃδπι' δαιϊς δαὶ δ ρξεπεγαπάυτω, δίς πες ἴπ ἰραῖ5 ρτίπηϊδ. 
ἰκιταν φῃοά ε85ς6 οἱ ποι 6586 ροϊεβὶ, ξαεπογαθ θυ οαῦεα υἱ τηαϊοτῖοϑ 
ε5. παπὶ φυδεήδηι πος θϑϑασίο δαπὶ, σοὺ βοίεγμᾶ, φιιδοάδπι ποςθϑϑαγίο 

πσπ δαπξ. φαογομ 1116 χαϊάεπι πο εεϑε, ἧδες υθτὸ 6926 εϑὲ ἵπῆροῖ- 
810 116, ἐο φαοά βετὶ ποῦ ροβεὶξ αἱ πεοοδϑαγίαπι δίϊεοτ 5656 ἤδρεᾶς. ὃ 
ποπηθΐϊα εἰ 6886 Ροξδηπὶ οἵ ΠΟ 6586. ἀ6 ἡπογθτη ΠΌΤΩΘΤΟ βοΏδγα- 
Β116 Ἔχϑιδαϊ δίφας οοτταριίθιϊε: μος ϑηΐπὶ ἱπέθγάωση εϑὲ, ᾿πέεγάταμ 
ποῦ εβὲ. συᾶτε βϑοδίδε δϑὲ τἴ βεποσγαῖο δἰσας σοτταρεο εἶγοῖ ἰᾷ δἷξ, 
χυοά 6886 εἴ ΒΟ 6886 ροϊεδῖ. χηῤοῖτολ εἰ ἢος οἂσδα τὶ ταδῖεγιος 
ξεηεγαι ρυ9 εδὲ. δὲ ἔογιθα δρδοίεθχας οἱ εἰΐπ ζγαῖία. μδθοὸ δαῖεια 
δδῖ δυιϊνδίδηϊδε οσαἰυϑας τοῖο. οροτῖοϊ. δαΐθιη οἱ ἰδγίλαπι σύοᾷεε 
δάεδ8ε, ποά οππες 4υλάεπι βοταπίαπὶ, πεῖθο ἰῶπηθη ἠϊοὶϊ, δεὰ δ}ὺ 
δρεςίοστιτα παϊωγαι Ἵδίϑδση 6846 δα(βεϊοήϊοιη δα ρεπόσγαπάσση τὺς- 
τα δυπῖ, φῃεπιδἀπιοάμτῃ πα ΡΗδεάοης ϑοογαῖεβ. πᾶπι υδὲ 2}]ς οδ- 19 
ἴδγοϑ ἱπογοραῖς ΨΣ ἐρύμι 11] Ἰοσπίοβ, δογῦτν 4ὰδς δαὶ φυδεάλτε 
δρεοῖθβ 6526, πᾶς 4026 δρεοῖεβ ραγιεὶρεπί, εἰ δόστε συοάσας 
ῬΕΓ δρδβοίεπ εθ86 ἀϊοὶ, διδοθροη6 υϑγὸ οστὶ εἴ αρϊθοίδομπε ἑβερρσῖγο 
δΌΡροηΐξ. 4πδγε δὶ δες υϑγὰ δαηὶ, ϑρεοῖοθ δ8ὲ οδιϑ85 ξιεβεσαδοιὶς 
εἰ σοττροτυϊίθ πεοδϑθδῦο ραϊαῖ, δ εἰ ᾿ρϑ8πὲ τωδίδτιατα, 4υρρεὰ σελ 
δἱϊ ταοῖιι8. δ πδοϊγὶ τοῖς ἀΐοπιπξ. πδηὶ δὶ δρεοῖεδ οδοδδςε δυπὶ, σαὶ 
ΠΟ δΕΠΊΡΟΙ εἰβπππηὶ σὐπιϊπεηΐεν, δεὰ με ρβε μβαῦὶ εἰξπαδιὶ φαδοάο-’ 
406 ποη βιβηθπε, οὔτι δε ΕΓ τΌπι δραοοῖθδ τὸ 4086 645 ραΣιοιραπὶ Ὁ 
ἰῃ τδϊους γογαῖη δἰμὶ 7 ῥταδίογεα 8 ποπηι ] 5 ἥα φυδυ ἄλπι εϑ8ε 
οδόδτι δρδοϊδιηδ. πᾶσ τη δας ἴῃ ΤΟΤροτε ϑαπιϊαίει Φ[βοὶξ, εἰ 
δοϊεππα δοῖθαδ, ὀΧδίϑιεαΐα δὲ ἰρ88 δαηίϊδῖο εἰ δοϊδητία οἴ [16 4Πλ6 εδὰ3 
Ρδιθοίραπε. εοάοπι τηοάο δὲ ἴῃ οεϊδγίδ, χπδε δουϊξαὶς χυδάλπ 
βαπε. φιοάδὶ χαὶ τοδϊδγίατα ἴβϑϑαι ΟΡ Ἰποΐπιπι ξοῦεγαγς ἀϊςδδῖ, πὰ- 
ταγα 9 ἀϊχετίης χθδπὶ ααἱ ἰτ ἀϊσεπηξ. εἴοπδιη φαοι δἰΐοσαὶ φαοῦσοε 
τγαπδῆρυγαϊοπθπι ἔδοϊξ, οαυδδα αἱ φαϊρρίδπι οτίδιοσ, ταϊϊ ον θα "δὲ 
υἱπάϊοαι πιδρίβ. εἰ ἴῃ οὐμηίδυβ ΘΧ δοῦο, ἴδμι ἰϊ5 αι δὲ Ὡδίαγα ἐθα- 
δῖαπι απῶπι 4π8ὲ ΔΡ διῖε ργοβοϊϑδουμίασ, ἢος ἀβεῦν ἀΐσεγε σοοροε- 
υἴππιδ, φυοὰ τηονεπάϊ υἱμι οδιϊπει. Ὑδγτι απ υ6ΓῸ Πὶ σαοαθε 
ποῦ τεοῖθ ἀϊσαπτ. Ῥδ πδησας εἰ τηουοτὶ πιδίογιας εδὲ, ἄρεσε τε 3 
δἵ τπόυογα δἰϊογίαδ ροϊεῃδε. ραΐδπὶ δηΐδιη σὲ οὐτα ἰπ 119 αυδὲ ἀγίε, 
ἴασαι ἐϊδ ΄ῃδε ῥιδίυτα ἤυπι: βαπι βϑήῃς δ4υα ἐχ δὲ δηΐμη δὲ ἔδοϊϊ, δεὰ 
πδῖιγα, βεαὺς ἰἰστατα ἰδοίίοαμ, δε ἀγα. ἥθᾶσχε εἰ 91 ΟΒ 1(,, εἰ γυὰ 
οὐζοτοπν οτηπἴαπὶ οαυδῶπι, μαυὰ τεςῖε ἀϊοαπὶ: αχυ ἀϊαίετο ἐπα 
Ὀγτδῶτηια Ἔχιεττηϊηδηξ, ργαδδίοσεα Ῥοϊθητίδα αἰηπε υἶγοθ οογροῦ- ἀὰ 
Ῥὰδ ττῖρυσπῖ, Ρεσ 4085 δβάποοάππι ἱπδίγυπιδμ δος βεσεγαῃς, δαπε 
4πδε ἃ ϑρεοὶς δαποτοσγ οδλύδασι δυίεσθηϊεθ, εἰεπίση συοηίΐλι, πὲ 
δἰπηῖ, οαἰνάστο δεβτεβῶγε εἰ {γἰᾳίθαχη οοπτερᾶγε πδαιπι δὲ, εἰ ςε- 
τδγόστιτ 'φποάχας δἰϊαὰ ὥζορα αἰ ραϊὶ,. εχ Ηἰδ εἴ μὲσ δες εἰγτᾷ 
εἰ οοτττιπιρὶ οεἴεγα οταιΐα ἀϊουωῖ. αἱ 'ρδεὲ χῃοφας ἱξμὶα τπονετὶ δα 
Ραῦ υἱάδιαγ. ργδείετθα ρεγίπάθ ἔδοϊαμξ ἃς δὶ 48 δεῖτῶς εἰ ἱπεῖετι: 
ταιπίοσωπ οὐϊάπδ ΘΟΓΏΣΩ ἀυδα βοωδγδητγ οαυδδιη ἰγίδυδε. πᾶμε 
σάτα αὶ δεῖγὰ ϑεοδῖ, ἀν! ἀϊ απὶρρίαινι, εἰ στα οοτταάϊι, ἰενε Βεῇ ὦ 
Ὠδοοδθ6 εδὲ, εἰ ἰῃ ςεὐδγί8 δίτα}}} τθοάο. πθᾶγε δἱ ἀπ ᾶπὶ ἱϑαχίτως ὡρῖξ 
πιονεῖφος ἰρτιΐδ, φαουιοάο ἔδιθοπ τπουθαΐ ποῦ ἡ] γα σοπὶεταρ δ θατ, 
ὨὭθρς ιοά ἀεϊεγαδ ἀπδιν ἴρϑα ἱποιγαιπεπῖα. 864 δἱ ργίῃδ ἃ βοδ 
Ὀπίνογθϑα Ποῦ ἀς οδιυιδὶθ ἀϊοϊαπ δδὲ, δὲ πῶς ἀς γτοδίογια εἴ ἔουτως 
Ῥεγιγδοίδίοτ δίαας ἀεϊατγταὶμαἴππα. 

10. Ῥτγδεΐεγεδ οὔπὶ ἀςπιοπδίγαϊατη δἱϊ πηοϊῃτο δῶπι 6836 Ῥέτ- 
Ῥοΐασμμι, χαΐ ἰεϊομὶ δοοοτηηο δῖαν, μἷδ οχοὶϑιδηαρυς ζεπεσγαϊ οι 
υοᾳαε ςοπϊπεηΐεγ 6886 πϑοθῦϑε δὲ. ἰαξῖο πδιᾷις οοητα!ς ξοῶε- 
ταϊοπεπι ἰάδο ἰδοϊεϊ, χυΐα δάἀτηουοὶ εἴ διιουεῖ ἰά 4φαοά ργὶγπενὰὶ 
υἱπὰ οΡπεϊ, ἱπβαρεγ εἰ ργίογα 6846 ἀϊοῖα γεοῖς, ἰδίου ει ἱπααδι 
του δι οπαιη ῥγἰπιᾶτ 6588 δἰ Ὡ0Π βεπεγαδιίίοπ ἐπα, ἀἰϊαοἰ ἀππι δαὶ, μδπ 53) 
τοῦτο τηαρὶβ ςομϑοπῦτι δϑὲ τδίϊουὶ ἰά φυοά εεὶ εἷ φῃοὰ ποῦ εσῖ αἱ 
Παδοδίογ σϑΏδατη 6886, συατα ἰὰ Πυθα ποη εδὲ οἱ φυοα εϑ1 υξ δἱῖ. εεὰ 
φυοά ἰαιίοιετι φαρὶϊ, οδὶ; βραὶ γεγο οὐϊογ, ποῦ δεῖ. ἰοςῖσγοο εἴ 
ἰκεῖο βεμεσαίϊοπ Ῥγίοτγ οδϑξ. οὔτ δυυΐδι βῃρροπδῖοῦ εἰ ἀδτοομςῖγα- 
ἴπιη δἷῖ οοπεϊπυδπο γε θα ζοπεγδοποσ οογταρίοποπιηπε ςοπιρεῖστε, 
εἰ Ἰαϊοποτα ροπεγαίϊομὶθ οαυϑαπι 6686 ἀϊοδηναθ, ραῖεϊ, 5ἱ απῖςὰ 120 
[οτεῖ, βεγὶ ποῦ ροῦβϑε υἱ δῦρδε βεγεηῖ, ργορίεγοα φυοά οσοπίγαχίδο 
δαπί. πα ἰάδιι εοάεδτοψαθ τοάο δεπιροῦ μά οπ8 ἰήοπ ίαςετα 88- 
ἴππι δῖ. σῇδγε δαὶ βεπογδιϊο δΕπΊροΓ εεϑεῖ δα οοτιπιρῖίο. τοῦ το 
δυΐετα 6588 τηοἶϊ8, σοπέγαγίοδαθθ δυὶ ἰατίοπς δῖ ἰαδεφαε ταῖς, ζοῦ- 5 

υραΐτ. οομίτατίογασα δηΐπι σοπέγαγιαθ δὶ οδΌ886. συοοῖτοα εἰ 
ἡπὰ Ἰαξο οτίαβ ἃς ἱπιογιξ9 οδῦϑα πο} εϑῖ, βε4 οδ]ϊααὶ οἰγοῸ 

ἰἶἰο. δὰ πᾶπααε εἰ οοπίίμυς εϑῖ, εἴ ἀπόοθη8 πιοῖρυδ μξ. Ὠᾶκα 3 
ξβεπεγαῖϊο σοσταρέοτο ἔαξηγα δῖ δαπιρεσ οοπίϊηυδ, θεῖ ρεΓ χυὶρρίδχα 



Ὲ ΘΕΝΕΒΚΑΤΊΟΝΕ ΕΥ̓͂ ΟΟΒΕΑΌΡΤΙΟΝΕ [ΙΠ, 

2 συάδετπι πιονετὶ πϑοθϑ8ε δδξ, τξ 86 τιυϊδίξοπεϑ ἰεῖδε ἀεβείκηϊ; δεὰ 
οὗασ, αἰ πὲ αἰέεσα ἀποίακαὶ ουδηΐδι. ςοβιεϊπιιϊαιἐδ ἰκίτως οδαβὰ 

εοἱ ἰαϊίο πμίναγεὶ, ἀοαθεϑα8 γετὸ εἰ τϑςαϑδὺδ ἱροᾶ ἀες νῖιας. δοςὶαϊξ 

ευΐπι αἱ ἱπέοσάστι ργοςῦ], ἱπιδγάσπι ργορε οἰξ. αἴφαε οὐαὶ ἰαίεγυαϊ- 
Ἰαπι δἷὲ ἱπδοχιδὶς, τωοῖωβ ογίς ἰαβεαθαὶιδ. αύᾶγε δὶ εχ 60 βεπεγαῖ 
υῖα ἀξοοάϊξ εἰ ργορε εϑὶ, 4φυΐα δρεςεάϊι οἱ Ρτοουὶ εδῖ, μος ἰάοπι 
οοττασαρίξ. αἴχῃς οἱ ψιΐα δᾶθρα ΠΌπιογο δοςθαϊε, βελεταῖ, φαΐ Ῥὶε- 
ταησας τεοοάϊξ, οοτταπιρι!. οοπίγαγίοτυπι δπὶπὶ οδαϑαε δηὶ 00η- 

(0 ἰγάγιας. δ ξοπεγαῖίο δἴααεβ ςοττηρίίο ϑεοιπάτπι παϊτγατι δε αι] ἴῃ 
Ἰοιρογα βυπί. φαοοίγοι εἴ ουϊαθαας ἐειιραε εἰ υἱνα παπιογῶν Ἀᾶ- 
Βεπὲ πυβεγοηὰς ργαθβηΐπηϊαν. οπιπΐατι επὲπὶ οχὰο εαὶ. οἴ οδιηξ 
τεταραδ ἃς υἱία εἰγουϊϊα ποοφαγαῖαγ. Ὑατῶπι Ὡ0Π εοίεπι οὐιηΐδ, βοὰ 
αἷϊὰ ταϊθοτὶ αἰΐα τααϊογὶ τϑθηϑαγαίαγ, ἃ]: δἰ φαίά τα δμπαδ, Αἰδὶ πιαῖστ, 
1 χπίπο εἰγουϊ ἴα ταδηϑηγα δϑὲ. ἀρρᾶγεπὶ δυΐετι εἰ δα δεηδαπι 119 

86. ἀϊείπιαν σοπδεπίδῃθα. δεςεάεηϊο ἤδηφας 9ο]ς ξοπεγδι ποτα 
ἐδ εἰ τεορδάεηϊε οοττπιρουδιη, οἵ ἴῃ ἰδαρογα δεθδὶὶ αἴγαπαπα 
σνἱάοπιυϑ. πᾶπι ςοτττιριοπὶδ εἴ ξεπογα οἷο παϊυγα]ῖς ἰεπιραθ ἃδαυδ- 

10 Β11εὲ δῖ, 6εἀ ρ]εταπαις δορί ἀιξ αἱ πῃ πιϊπουὶ ςογτωρῖϊο βδὶ, ΟὉ πια- 
ἵπᾶχα ἰηνίοοτω. σοπερίγαξοπετῃ, δὶ δηΐτι ταδί γοϑ ἰωϑεα8]}» δὶΣ ἢ δὸ 
οκδηὶ εχ ραγὶρ δαάθην, ξεπδγαϊΐοπε φαοᾳτδ ἱπδααπαΐεα, εἰ φῃαεάδπ 
οεἰογίογεδ ηπαϑάδπι ἰαγάϊοσεθ δὖϑε πθοδδδ6 εἰ, Ὡπάς Αἰ αἱ οὉ Βο- 
τα Κευσγδιϊοηθιι αἰΐα οουγαπηρὶ δοοιάδε. δεπιρεῦ δυΐεπι, δἱ αι 
αἰϊσῖατα εἴ, Κεμεγμῆο δὲ σοτττρίιο σομϊϊπεπίδα ἐγδὲ, πες Ὡπαθδτα 
ἀεβοίεπι, ΟΡ δαπὶ φίδπι, ἀἰϊχίπιαδ ορυδαπι; ἰάαθα ταϊους ορίίαια 
δυδπὶῖ, πα οὔπὸ ἴα Οἰππίραθ αποᾷ ργδοδιδθιϊια8 δδὲ πδέτιγα θυ ροῦ 
ὀχροῖεγα ἀϊοδίωτ, ργαθϑίδ μι !η8 δαίοι δἰξ 6686 {πθῖῃ ΠῸΠ 6886, εἴ 

90 4ποῖ πιοῖἱ5,444ς ἀϊ᾿ῶπουε αἰλδὶ ἀἰοϊαπι οἶδ, μος υϑγοὸ ἴὩ οτηπῖβην 
2686 ᾿πηροϑοδι18 οἷξ, ργορίογθ χαρά Ἰοπξο δὴ 'ρδὸ ρποέρίο ἀϊδι επῖ, 
τοὶ χοο πιοφο ἀξ ἴρες ποϊνοσβαπι σοταρίουῖς, σοππυδ ζαςῖδ ρεπε- 
ταϊζοπθ. πδιῃ ἰΐὰ τωαχίπρα ἱρϑαμπι 6666 ΟΠ ὔηΘη ΕΣ οτὶῖ, ῥγορίεγθα 
4υοά {ἰἸυὰ, ξαπιρεῦ ἱπάυδηη βεπεγδαϊίοπθαι βοτὶ, δὰ δυδοιαηιδπι 

3Ὡ Ῥτοχίχηβ δοςεάϊξ. ςαΐαθ ταὶ, πὶ δδᾶερε ἀἰχίπνιϑ, οδιϑα εἰγουϊατίδ ἰδ 0 
68δῖ: 8016 δπΐπὶ οΟμ πεηδ δοῖ. πυοοίγοι οἱ οοἴεγα 4086 ἰπ 8686 86- 
πη άατα αἰεςϊπ8 αἰαθε Υἱγοα ἐγαηβτωπίαγίὶ δοϊεηϊ, σδ Θογροόγα ϑϊτα- 
Ῥ ϊοῖα, οἰγουϊαγοσν ἐπ ξδῃῖαγ ἰδιϊοπεπα. παπὶ οῸπι Ἔχ δαῦδ κἰξηΐτοτ 
δὲν εἰ εχ οὖτε ἱψοΐδ, εἴ Τα εχ ἱψζπὶ δὸγ εἰ εχ δὲγα δαυα, ἴῃ, οἵ- 
Βότα γε βοπεγαϊϊομθμη Ἰάεο ἀϊείμιαδ, φυὶα ταγρατι δοάδπι γεάιξ γὸ- 
εἰρτοοάβμγαα. 4πᾶτγε δὶ γϑοὶα Βογαπὶ ἰδῖο εἰγουΐαγεπι ἱπηϊ αὶ ἰδείο- 
Ὥδτα ΟΟΠίϊποῃ8 δοξ. δὰ μαδὸ οχ μι ςο!]χπεϊ ἰά ηποὰ ποπδμ}}} δά- 
ἀυρίτδηῖ, οὔτ οὔχῃ ΘΟΥΡογια φυοάφις δὰ ϑυπτι ἰδγαῖησ ἰοςῦπι, ἰῃ 

10 Ἰδταροτο ἐμρβηϊξο οογροότὰ ἀϊήπεῖα δεραγαΐλσθς πὸπ {πεγῖπξ, πδμὲ 
χη ἃ ἴῃ 6686 ταϊβταῖϊο μαΐτπο ταὶ οδῦδα δδὲ. δὶ ϑπΐπι ἰῃ 800 φιοάιθ 
Ιοςρ παϑιδιδδοεῖ μὲς ἃ υἱοῖῃο [αἰδδδῖ ἱγθηδχαϊδιαπι, ἰαπὶ φερδγαῖα ἔο- 
τεηὶ δίαιο ἀἰδοτρῖα. ἰγδηδηναϊ δοίην ἰβίττιγ ΟΡ ἰδιϊίοποαι, {πᾶς ἀπ ρίοχ 
δεῖ. εἰ (αυΐα ἐγαποηνα!διϊου πὶ συ Ρθυς, Βο τὶ ποὴ ροϊαδὶ αἴ αχ τρϑὶ} 
ὉΠττα αἰΐαπο ἰμ ἰοςο δἰαῖο τωρηθαῖ. ηοὰ ἱμβτατ βρῃδγαῖο οἱξ δέσαιδ 
εαρτετιρεῖο, θὲ 4φθδιι Οὗ σαῦδαπα, εἰ φυλὰ εϑπογωριὶα εἰ οθττῃρίλμιο, 

1171] 

Δείπεερε 6486 δο ΟΥΓΙ ἴῃ ἱδμίωση υξ πὸὴ ἀεξοίδηϊ τἱάεδοηε, πέγαμι ὃ 
φυΐρρίμπι δὶ χαοά δἷξ ἠδοββϑαγίο, δ δι}, ἐθά οπιοΐδ πον ἴοτε οοὰ- 
τἰηραῖ, οοπαϊδεταπάπτα δοξ. ραΐϊδιθ επὶὶπ δὲ δοδ6 βοηι} 8. δέααα 
φοπίϊπυο ἔογε εἰ 6866 Γπλιιγῦτη μας ἀ6 ςδῦβα ἀϊνοτϑᾶ ϑιιπῖ. δῖα ἀ6 
400 νϑγῶπι δδὲ ἀΐςεγε ἰρϑηπὶ ἴογε, ἀε 60 ἑἰδπάδιω μοῦ, ἰρβῦπι ἱτιφῦδπι 
ε88ε, γεύιπι 511 οροιτεῖ: ἀς 486 γϑγο παης υόσπι δῖ ἠΐοογα ἱρϑασα 
6886 ἔπισατι, ἢος ποη ἴογα μἰμιΪ νοϊαϊ. πϑτὰ ἰδπιεῖδὶ [υξιγοπι οοῖ 
αἱ χαϊθρίαπι ἀπιδυϊεῖ, ἴδπιεπ βετὶ ροϊεοὶ υἱ πΟῺ ἀιηα εῖ. ουνηΐπο 
δυΐετη οὔπι εχ ἐπέρυϑ ποηπαῆα εἰ 688εὲ οἱ ποῃ 6086 οοπεπραῖ, εἴϊανα 
δὰ 4086 γριὶ δοϊεπε, [ἴὰ δὲ μαριϊαγα εἴ ποῦ πεοθϑβδγιο 6886 [πϊῶτα, 

δ φρεγἴατα εϑἴ. Ὀΐγοτα ἰφιτΓ πίνδγδα δαπῖ εἰϊιϑεποάϊ, ὅπ πο, δε 4]1- 10 
{πιὰ δἰπιρ ἰσίϊαγ ἔοτε πϑοδϑδατίυπι οἷτ, εἰ οἱουὶ ἴῃ ἶρϑο 6986 Αὲ οἱ 
φυδεάδτηι ποι ροδϑὶπὶ ποῃ 6886, αυδεάδπι ροβδὶπὶ ἤθη δ8δο, δὶς ἴῃ 
ἴρδα φυοχιθ βεπεγαίίοπθ. υὙδγθὶ ργαϊϊδ ϑοϊδειτα ἴογα πϑοθϑϑα θεοῖν 
πες Βετὶ ροϊεδὶ αἴ πο δοπιϊπραπί. δὶ ἱφίηγ ρῥσΐυθ ἴογε πεοθῖϑα δϑῖ, 
δὶ Ῥοβιεγίυδ εὶς, υἱ 81 ἀοτιτα, ἑππάδιποπίμυσι, δὶ υϑγοὸ ζμπἀδιη πίστι, 
Ἰυΐαπι, ποππε ἜΓβο δἱ ξππάαπηρπίαπι ἰδςϊθιη εϑῖ, ἀοπιυπ ἀποφαα 
ἕοτε πδοϑδϑδὲ δϑὲἴ δὴ ποπάυπι, πιϑὶ εἴ θδτῃ ἴογα οἰπιρ ἰεἰϊοτ ἤδοα 885 
ει φιοάεϊ ᾿ος δἰῖ, ἕαςῖο ἑππάδιαθηϊο ἔοτε ἀοτπυη πϑοϑθ86 δϑὲ, 
πῶτῃ δὶς Ργίῃ8 8686 μωροὶ δὰ ροοίογίυδ. 4υὰ ἀδ οἽδῦδα εἰ Βοο εὔῖξ, 
δῖε ἔοτε ᾿ΠἸυὰ δϑὲ παοεθδα. δὶ ἰΐδαιε εϑὶ πεοδῖδθ ἔογε ροδίοσί δ, 30 
τίαϑ ζιοαας πθοθδϑ6 δῖ; εἰ δὶ ργίυϑ, εἴ ροϑίδτίαδ. Ὑδγθπι ὩΟῺ Οὗ 

Μ]υά, δεὰ φαυΐδ πεςεδϑᾶγίο ἕυϊωγυηι δαρροπεβδῖυγ. ἴῃ φυΐθηδ δκο 
Βοληεῖδε 6886 πδοδ86 δϑὲ, ἰῃ Ὠΐδβοα γϑουιτῖε; ΒΕΙΏΡ ΓΔ δὶ Γαδ οϑξ -. 
δοΐαπι, ροδβίετια ἴογ πϑοϑϑϑε εἴ. αποάϑὶ ἀδογϑίπι υϑγδὰς ἰῃ ἰῃβ- 
πἰϊητω δρεαπὲ, βδαυάφηβαπατι εχ ροϑίογίογί μι μος ἴοτγε δ ρ ἰοί!οτ, 
ἐεὰ πὸ εχ δυρροοίοτιε φωϊάδπι, εγὶϊ πθοθββ6. πϑὴὶ δεῖηρει αἰϊαὰ 
ΔὨΐΘ ΠΘΟΘθΕ8ΓΙΟ ογῖξ, φαοςιγοα εἰ "ΠἸυ ἀ ἔογε πεοδϑϑαγιιτι δῖ. ἀυδγα 
δὶ ἴθ βπὶ πο δἷξ ρῥτϊηςϊρίοτα, ἢδς Ργϊπιυτι αυϊςφύᾶπι οτὶῖ, ΟΡ αυοὰ 
ἴοτε εὐἱξ πεοθοδδσίωπα. οδὲ Ὑ6ΓῸ Π6 ἴῃ 115 φυϊάεπι σιῶς βηεπὶ μαδθπὶ 30 
δἰφας τεττηϊπαϊη, μΒοοὺ συεγα ἀϊοὶ ςοπιαρεῖ, δἰανρὶ οἰτεγ ἰθαπαπι ἴοτθ 
φειρρίαπι, «δ ἀοπιῦπι οαπῃ ἰαοΐιπι ἰμετιὶ ἔσῃ ἀαπιροίοπι. πᾶσα σπτα 

τὶς [οϊαπι, πἰϑὶ ϑειαρ 6 γ δᾶσῃ βΘΓὶ δἰὲ πδοθδθδ, δειιροτ 14 6886 χποὰ 
Οἴεδὲ ὩΟΠ 686 δυεηϊεῖ. δὲ βεποαίΐομε ϑειωρεῦ δῖ δϑὲ βδςαβ86, οἱ 

Ἰροϊαθ ξεπεγαιϊΐο Ὡθοθεβαγίο δῖ. ΠδῚΠ πϑοθϑϑαιῖο εἴ δειηρεΡ δίμηωὶ 
δαηῖ: ἡποά επὶπι 6866 εθὶ Ἡθοθδδθ, ΠῸῃ Ροΐεσὶ Βοη ἐ886. θδγα 41.335. 
φυϊά πεςεδϑηγίο εξ, δορί τθγπαχα εϑὶ; εἰ δὶ ΒΕΩΡ ΕΓΏΌΠΙ δϑῖ, ἤδοθϑ-, 
δατῖο εδὲ, δἰ ἰδ Ἀαΐτε βεπθγαῖο πεοθβϑᾶγιο ϑϑὲ, φδειηρί δια δδῖ; 
εἰ δἰ δεπιρίϊευτια, πος ϑδασίο, δὶ ἱρι ὍΣ βοιβεγαῖῖο ουϊαϑρίατη πϑοϑδδα- 
το δἰπιρ]οἰϊοτ δἰξ, ἴθ οὐΡεπὶ δαὶ εοάοπιυς γθυθγίδιγ μθραδϑα δδξ. 
Ὠδτ Κοπεγαιϊοβοι δυῖ ἰογηνίπυμι ἈΔΡογς θὲ ΠΟ Βάρογο πδοῦϑ86 
εδῖ. εἴ δὶ ποῃ Βαββδαῖ, διιῖ ἰῃ γϑοϊαιῃ δυὶ ἰκ οἰ ουΐσον. Βογιντι δυΐδαι, 
δὶ δοτωριϊεγμα δἰῖ, ἰπ γαςῖυτῃ ταϊηΐσαθ ροϑϑίδιϊα οδὲ, χυΐα ποαυδαυδτι 
οἷς γεϊποῖρίαπι, πεᾷας ἀεογϑαι αἱ ἴῃ ζατατῖ9 ἀςοἰρίμνη, ποις δὰ - 
δΏτη αἵ ἰῃ [δ 4186 ἴῶπὶ ἕαοϊδ δϑῃπῖ. αἱ ε486 ρτιηςίρίυπι, οἱ. Ἀπιξα πο 10 
εἰϊ, αἴψυθ δαπὶ δθτηριἰθσπᾶπι δῆϑε πεοθδ86 εἴ. 4αοεῖγοδ οἰγουϊατῖθ 
δἰὲ εοἴ Ὥθοθαϑ6. ἰρίϊυτ τεργαϑδῦαν βετὶ Ὠδοεϑδα οτὶξ. υἱ δἱ οο πο- 
Παδδαγιο δἰῖ, εγβοὸ εἰ ργίιιδ: δὲ υθῖο δὶ δος, εἰ ροϑίδγίιϑ ἴίοτε Ἂγὶξ 
παδοδδδα; δἴαθε Πος δερεΥ οοπίϊπαθ. πι ἢ} οπμη γείεσγι, ροῖ ἀπο 
δὴ ρίατα πος ἀΐοαπιι5. ἰφιυγ πϑοθδεδγίο δἰσηρὶ ἰοἰ τον ςὐφημ αγὶ ταοῖαὶ 
αἴχυθ ξεπεγαϊϊουὶ σοταρεῖϊξ δὲ δὶ ἰὰ ογρεπι βδὶ βρμβογαϊϊο, ἴογα 
φυοάᾳαε εἴ 658ε ζαοῖιπι πεοοδδε δῖ; δὲ δὲ πθοββε δ ἴ, βογυη βευς- 
γαῖϊο εἰγοη]αγὶ εγῖξ. ἤδθο ἰΐδας ποι δἷπα γαϊΐοπς δοοἀπηϊ, ροδίεα- 
ύβπν χηοῖις 1{|6 οἰγουϊατίθ αἴφμθ οδεϊβϑιὶς ρεγρείαυς εὐ, πᾶτα 
Βδθο πβοδββϑυο βαπὶ δὲ ἐγαπῖ, φυδδουπαυς Βυϊθ8 πιοϊίομον ἐπϑ8ὲ, οἵ ὃ 
φυδοουρατε Ῥτορίεγ ἢυπς Αυμὲ τιοΐυτω, πατὴ δἱ ἰά φυοά ἴῃ οτρεῖα 
ΣΟΥ οἴατ, δἸϊφαα δειαροῦ ταον βαῖ, οοναπι Πυοαπα Ἱποῖΐππι οἰγοαῦίαγθτη 
ε888 πϑοϑῦ86 δεῖ. πὶ αἱ διρεγᾶ ἰαϊο ογβὶϊα δῖ, οὶ ογϑὶϊο πιουείαγ. 
ἀποπίαπι δυιΐετη μος ραεῖο τηουϑίωγ, μας ἀ6 οἂτ8 ἃπηὶ Ἰοπιρογα ἴῃ 
εἰγουΐυπι βυπὶ τεἀευπίαπο. 4π86 οὔπὶ ἰΐα βαηΐῖ, οπηΐα φυδς δῸ}Ὁ 
ἰρ5ῖβ δῃπῖ, δβατιὰ δες βεπί. ουγηδῖι ρίαν φαυδεάδτῃ ἴα βετγὶ υἱάδη- 
ἴατ, πεῖρα οἰγου διῖπι οὶ, αἱ ρἰυνία δὲ δὲγ (πϑμ δὶ παρ ε8 εγϑῖ, 
ἊΣ εἴϊδαι ορονϊεῖ; εἰ δὶ ρἰυεῖ, πυθδπὶ 4θο406 ἴοτα ςοπυβα!), 
Ομαΐπδδ ὙΘΓΟ οἰ ἀπί πη ἶ8 ἴῃ 8686 ποη γθάδπηϊ τοιθεδηίαυο, ἰΐῶ υἱ 

ἰάδτα ττιγϑυτη οτἰδίαγ" πὸ δηΐῃ δὶ ραῖοτ δἷ:, ἰ6 ἔίοτε, δεὰ 1Ἰϊαση, οἱ 10 
ἴῃ 5[8, ποςϑ886 δϑῖ. ἤδες δυΐδηι βϑθηθγαῖϊο 'ἰπ τδοϊαων ργοβεϊδεὶ υἱ- 
ἀοῖιν, τῆγϑῦτα δαΐοπι μος σοποϊἀεγβεϊοπίδ ἱπλλϊυλο δατηδίητ, δηλ π6 
προάο τπρΐνοτθα τοἀεαπὶ δῃ ποῦ, 9εἀ χυαράαπι πῦσπεγο, φιδεάααι 

2 

χα ᾿ΐ8 4086 ἀϊχίπιῃδ ἡπδυϊ αϑέυχη δδῖ.. στ δΌξοτΩ δῖ πεοθῦδε χυρ- 
ἰαπὶ 6588 τπουθη8, δὶ (αἰ γοπι δὲ ε δἱξ πϑοῖαδ, φυεταδάτηο ἀιϊιτη ἀπῖθα 
δ εαΐο δὲ ἴῃ δἰλίδ, οἱ δἱ πιοῖῃϑ δετῦρεγ δὶῖ, δερεν 6886 φαϊρρίαπι 

40 σπου θη, εἴ δὶ ςοπεϊπαυδ, ὑπύυπὶ ἰἀοτη ι6 δὲ ἐκοτοοθιὶς εἰ ἃ αἰτδγαϊῖοι ὁ 
Βεννοτγωϊίομευς ἱπιπιηπα, εἰ δὶ ρίυγοδ δἱμὶ τροῖτθ οἰτορίαγεβ, ρίυτα 
αμιιίάδκω, δὰ οπιηΐα μδες φαοἀατοσιοὰο δὰ ἢ πο. 6886 ρτίπεϊ ρα π- 
Κ΄ 6886 5:1, εἱ οὔσὶ ἰθιμριδ 9:1} ςοπιιθ στη, πιοῖσλ 6596 ΠΟΙ ΓΙΠΠΌΤΘ, 8ὲ- 

φαϊλοτα Βετὶ πϑαυὶς πὶ δι: ἕθλαρα 81π6 τοοῖῃ, ἰδιηρῃδ ργϑίθεϊο ςοῦ- 
τἰπαΐ οἰ δρίαπι πυμιθγι8 γίξ. αἷμ ἰρέατ αὶ ἴῃ ΕΎττιπι δὲξ, δἰου ἴῃ 
μὶθ χιδε ἃ)» ἰμβῤιῖϊο ἀϊχὶαι5 ργαβπίξωσι εφὲ. δε ᾿ἴγαπι πποῖαδ ἰάθο 
δοὲ οοῃιίπαυυδ, 4αΐα ἰὰ φυοὰ τποΐυπι δι δὲξ ςοπείπδοτα Αἰ, ἀπ χηΐα ἰά 
ἔπ φύο ἢὲ πιοῖπϑ, ἰοςυδ ᾿πφύδπι δα αἰϊοοῖαε, ραίΐαπι φᾶμε δϑὲ πλοϊωτω 
1άεο ςοπείμπυτη 6546, ηυΐα ἰά αιοά πιονεῖασ οοπθπαυτῃ εἴ. Ὥδτῃ 
“πιὸ μϑςίο σομπιϊπυυϑ, εδῖ αἰζεςῖαδ, πἰδὶ 4ηΐα τοϑ δὰ ουἱ δοςίαἀϊξ οοπεὶ- 

'ὸ μα 6517 Σδἱ υϑσο δὲ χυΐα ἰᾷ 'π φαο, μος 8011 ἰοςο ςοπιρεῦδϊ, φιῖρρε 
ημϊ τπαρπηϊτυδίπειυ βράδι Βαρθαῖ. ε τηδρπίταἀϊοϊθυες δυΐεια 6οἷδ 
οἴνου ϊα τ οοπίλιυα οδὲ, πάθο υἱ ᾿ρβὰ δἰθὶ δφιῶρετ οουϊίπηᾶ δῖ, οοτ- 
Ῥὰ5 ἰρίταγ εἰσοιίαγο χυοὶ ζοχγὶ δββοΐεϊ, τηοΐαπι ἕμοῖϊςξ ςοπιίπαυπ; 
τιαοῖα 5 Ὑ6τὺ ἰεχμυϑ. . ΜΗ Ὗ 

11. Οὐμὰ «δοΐοπι ἴῃ 1 4πδε Ῥθ1' οτίσυμ δἰίθγαϊοπεπίνα δὺς 
οτοῦῖηο ἰγαηδηηαϊαιρηθπι ςΟΠ ΕΠ ΘΏΪΟΓ τπογεπίυν, μος ροϑὲ μος 
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ὁ ϑρδοὶθ βοΐ ̓  ἀποτοαι ἰξίταν δυθεϊαητία τηοἴαπα δι δ ἢ 8 ἱποοτταρ τ - 
μεϊϊο τοὶ, δα οτιπία, ἀξ ραϊεῖ, οἰΐατα ᾿Ῥθτπεγο ϑδάξιω τβᾶϊγο δοξοπῖν 
παιπμταοῖοβ ἃ σοτηέίατι δο]εῖ σαοὰ χαοῖα οἰεῖατ. φπογαπι ΤΕΓῸ ΠΟΙ, 
ϑε 4. ΠΟΥΤΌΡΕΒΙΙ6, δροοῖθ, ὩΘῺ ἐΐθτη ΠΌΤΩΘΓΟ τγευδγιΐ πϑοθϑδ6 δϑξ. 

20 Ε3ὲε ρτίπιϊε ἰρίπιγ παῖαγας οδπδὶ8 δο οπιηὶ πδίη γα]! τηοία, εἰ ᾿πδ ρον 
ἀε 526}}15. δαρεγα ἰὰ ἰδίίοπ ρα]οῆγα τἰϊοηθα ἀϊδροϑ εἶδ, τες ὩῸ πη ἀ6 
οοτρονεὶβ οἰβιβεπι8, φαοῖ εἰ 4πδε καῖ, ἐξ ἀδ τππῖπα δογιιπὴ ἴταπ8- 
τουϊδῦοπε, ἰάθη ἀθ οτῖτι ας ἱπιδυιϊα οοτησπππὶ ἀϊοῖαπα δϑξ απίθδ. 
τεδίαι βαΐετα δάδης ἡπαεάδπι ἢυΐαϑος ἀϊδοὶρ πα ρογεὶο οοπεαι- 
Ρἰαπάδ: χιιᾶτν ρυίοτοδ απίνεγϑὶ Νίεϊθογοϊορίαπ, ἰὰ εδὲ δογὰπι 4πᾶ6 

5 Βαπε ἰπ βηθ ϊπιι 8οξεπίϊατι ἀρρ εἰ Πα θαπῖ. οπίαϑπιοάϊ διπ φαθδοῖτ- 
48ε ρὲγ ργίῃν ἰδ θπιΐ ςουρόσγατα παϊογατη φυϊάθνη, δε Ζαδς ἴδῖποπ 
πιλπυδ δἷ δὶ οοπϑῖθι, ἱπ᾿ 60 ροξϑδίπηυτα ἰοοο δυθηϊπυὶ αὶ ἢ οοήγνετς 
δἰουῖδ δι δἰ Ἰαγιπι τἰοϊπία οἰἴπα οϑῖ, υοσθὶ οδπθα ἀς Ἰαςῖεο οἰτγοΐο, δο- 
πλεὶΐδ, οϑιεποῖϑ ΘΟ ΔργαμΡυ5 ἀἰδοαγγθπεαϑ4ας, πδοποη ἀδ Πἴβος 
4πδε δὄτγὶ εἴ ἄφιδδ ργοπιίϑοιιῶϑ 6856 αἰδοῖ 68 αἰβείπαγα ροϑϑατηαΒ, 
δἱ ἱπδαραν ἀδ [19 πδθ ἰθῦγᾷε δρεοῖδϑ ἃς ᾿ραγΐεϑ δαὶ δαγιτίδεπι αἵ- 
ἔδφοϊαδ ϑυπῖ, ὁΧ φαίρηε ὙΘΠΪΟΤΙΙΙ ας ἴοῦταα τπηοΐπττα ΑΏ388 σΟηϊοΙΏ- 

339 ρμἰαδίπιυτ, εἴ οπιπίπτν 4πδ6 ἀπ. δα πιουθπίογ οοοτίγὶ ϑο θηῖ. ἱπῖοῦ 
ἔν: αἰϊα αἀάἀαδίξαπνυδ, δἰΐα τιοάο ψφποάδπι διε πρίπιαϑ: δῦρεγ βαὲς 
ε [αἰπνίπηπι οβδῃ, Ἰρμοπίρυϑ, ρτεϑξογῖθαβ, οοτευίβψαθ οἰγοα δεῦρ 

αἰξεσιθην, αὶ οογρότιππ οςοποτοιϊοπα εοταπᾶεπι ορυέπί πὶ. χαϊθ9 
Ῥετίγδειδιθ, δρ σοῦ Δ οἱ πιατ δὶ φυϊὰ ἀ6 δπϊπιδ ΡῈ 8 ας ρἰδηϊῖθ ἴὰπι απὶ- 
γοτδῖπι ἀπᾶτα ϑδογδὶπι ἀΐσεγθ, υἱὰ δὲ γαιίοπο 408 σοερίνπι εἴ, συ θἃ- 
χαῦδ. ἴεγε δηΐπι ᾿νῖ8 ἀϊοεὶδ γ68 απένϑγϑα, 4π8 ἦδ ἀρογα δ ᾿πῖε!ο ἱπδις- 

40 ἴαύπηαα, βπεπὶ οὐὶξ δϑϑδοπῆα. 910 εὐβὸ δαπιρίο ἰηϊο ἀδ ἱρεῖ8 ρτίτδ 
ἀϊοατηπδ. ἐν τ 

2. Οὔπι επὶπι δπίεα ἀθβπιξπιῃ 811 ἃ πορῖβ ππᾶπι χηΐάθπι ρτίμ- 
εἰρίπην ἀδ πππιοτο {ΠΠοστπι Θογρογαπι 6886, ἘΣ φαῖθος πδἴωγα δογιπῶ 
ἐοηϑῖδϊ 4υδο 'π ογροπι σοπηπηδαμξ, οἱ Α]1ὰ σογρόγα φαδεϊπογ ΟΡ ργῖη- 
εἰρία Ἰσιϊάοπι 6556, φαογατη ἀμ] οὴν 6586 τηοἴτιτι, αἰ τουτιτη ἃ ππεἀϊο 
αἰνεταπι δά τηκαάϊηπι ἀἰοίπιιδ, αἴας σππὶ δες δῖ φαδίίιοτ, πεπὶρὲ 
ἱρξηΐθ δἔς δαπὰ οἴ ἴουγη, αυοὰ θροεῖ δος οπιπία ἱπυ ει θτιΓ 6886 ἱρτιειη, 
Ζαρὰ πυδειάει, ἴεττατι: ἀτιο οἰΐατν 6886 486 ρεγίπάδ οἰ 1|1ὰ ἰπἴοῦ 
868ε μαρεαῃὶ (παπὶ δὲγ τροὶ ἰπῖευ σδίεγα Ῥτοχίπαϑ᾽ Θδῖ, ἃ4πᾶ ἴογγϑθ), 

40 τοΐας ργοΐθοῖο πιιιπάπϑ τότε ἀπήάϊαια ᾿ποΒτΒετι5 ὁχ Ἀΐθοε σοπδίδς 
φοτρογβουδραῖνοα {πεπὶ 4πᾶς σουπροτγε ϑο]επῖ αἰ εςιομ ἐ8 ϑιιπιῖ οροτ- 
ἴεγε οοπϑαπηῆ οϑὲ ἀσίεστα Π ΘΟ ΘδΘΆΓΙΟ Ἱπαη ει ᾽δῖα δ ρ ογηῖϑ ἰαἰοπῖδιυι8 
ἔετε σοπεπεπιϑ, αἰ ἱπάθ σἱβ εἰα5 ππίυεγδα γορϑῖιγ, δὰ δἰχυΐάετα οαπϑα 
Ρτίπια ραϊαπάα οπιπίθαϑ εϑῖ, απήε πιοῖι5 ρ ποὶρίαπι σχϑιϑεῖς. δὰ πδθς 
4π8ε ρεγρόϊαα εϑῖ, Ὧδς πιόϊπα ἤπεπι γαϊίοπα ἰὸοὶ μαρδῖ, ϑε4 ἰπ πὲ 
δΕΤΡΟΓ δδῖ, χιΐῃ εἴδη ἤδδθς οπιπία οογρόγα ςοΓΕ9 ἀϊϑογεῖα βυηῖ 3ρ8- 
εἰἶν. φατε ἱρποπὶ δὲ ἴογγαρα, δὲ Παδα Πἰ8 οορηδία δτιπῆ, Θογατη ΤυΔΒ 
ἦπ ἱπίδγίοτε τπῦπᾶο οσπεπρηπί, οἱ ᾿π ρόθοτα τπβίετίδε δοιτιπὶ αιιᾶ 

30 βαπε, τδιϑ89 Ἔχί ϑεϊτηαγε βάἀάεοες (χαοα δηΐπι σι ΠΟ τὰτ ραϊτογάτιο, 
Ἀοο παποῦραγε πιοᾶὰο οουϑαεν πητ8), ϑ8ο αποὰ τὰ οαηϑὰ δϑὶ αἴ ἀπά 
Ῥηποίρίαπι πιοῖπβ, δὰ δοσιπὶ υἱπι ιιας δδείάπε τιονυεπῖυν γείεγεπ- 
ἄστα εϑ81. 

3. Ἀερεῦτιο ἱρίτοτ ροδίοπίθα8. ἀεβηιοπίραϑφυο 4885 ργία8 
ἀϊχίπνυς, ἀς Ἰαςῖεο εἰγοαΐο, σοπηθῆδ, εἰ σοιεγίβ8 φυδᾶα Ηἶδεε σορτιϑέα 
διπῖ, εἀϊϑϑεγαπιυβ. ἐϊοῖπιπϑ ἰϊδχιια ἱρθοπν ἀδτεπι αιδπι εἴ ΤΕΤΓΠῚ 

Ὁ δχ 3686 ἱπαῖιιο βρη; δἕ εοζῃσα ρετῖπάθ αὐοάσηαε ἰῃ φιοχας ροΐεπεα 
ἵπε586, αἱ οἱ σεΐογογαιη, φαΐραδ ἀπιμη ἠπιρρίαιη ἰάοπιηπε 88 δἐϊοϊ ταῦ, 
ἴῃ υοά υἱείιπαπι τέβοὶν! ὁσἕεπε. ρῥγίποιρίο ἰρίτας δἀ ἀυδίτανογῖς 
φυϊϑρίατα ἀε τοζαῖο δὄγθ, {ιιᾶπι δἷπϑ παϊαγαπι ἱπ πιαπάο ἴεγγδθ οἷγ- 

ΜΕΤΕΟΒΟΙΟΟΙΟΑ. 
ἘΒΚΑΝΟΙΒΟΟ νΑΤΆΒΙΟ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΕ. 
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ἀποοίγοα σὰπι εἰ ὅγε δαὰ ἔτ εἴ οχ δὰδ αδγ, δδγ δρεοῖς ἰάεπι, 
ΒΟΝ ππτΘ δ) τεαϊῖ..: χαοάϑ! εἰ οαάθῆι Ὠπτηετο εἰΐφθα τε ἀεοπὶ, ποῦ 
ἰδτιδ δὰ αυοταϊῃ δυμϑἰδαιδ ογίατη δΌΡὶς, βέυβων, ἢ δχϑϊδέετα χυδὲ 
ΔῸΠ 6886 μΟδοϊϊ, . : σα τ 

ἔς: ἃ ἐν γα 

εὐπιΐῃ8ο0 δύπιδτα ορογίθδδ, δὲ ἀαϑτα αἰδὶ 1116 υἱπάϊοοϊ οτάἀϊοσμι νὰ 
τοϊαλια 4πδ8 εἰθιπεῆϊδ' σογρόταδι πηπουραπίατ, οἱ ταί ετι χακαὶα 
εξ τεῦγδς πιοὶεβ δὰ διιρίεηϊες τηδρηϊταάϊποι, μαπὰ φαβζαδσα οδείς- 
ΤΌτΩ δϑὲ. ἰάτῃη επὶπι ρὸγ δἰἀεταϊίδ δοίεπῖῖδε τμδοσγεσναῖα ἀερτγείνεσυπαι 
ἃ ὩΟΡὶς 65 ἰδγγατα 6586 βηηϊξο ἐΐϑτα Ζπδπι δ161148 ατιαϑἄασ χαϊπογειι. 
δῆπδὲ τοτὸ παῖαγωιη πθὺ Ὁοηργορδίδτη ἰπ ππῦπὶ δε αδϑϊγδίςση οι αὶ 
οοτγπίσητδ; πος βεογὶ ροϊεδὶ τὸ 8 δὸ αυοά εἶτοι [ογγατα δἱξακι ἐπ 
ΘοΥρογα ϑδραγεῖιγ, δ σθς ἃ πιδηϊοδϑειδ πλᾶυῖϑ ραγΈ ἃ 6 βιυστοϊκῖνοι, 
εἰ 91 4π8 εθ: αἰεξτιήο ργοίυη ἀὰ {πὲ πορὶδ πιδηϊ δϑξα νοι οἰξ ἰϊλφοδ 
χαρά ἱπῖογ τθγγάτη "δι 6] θα ἱπ π]επιο ἰοσαῖαϑ ἱπίθγραϊες, παν 
ππαϊη απϑἀάδηι 6986 παῖαγῃ σοΥραϑ ἀπ Ρ͵πτα ὀχίβεππδὴ ἄτση δεῖ εἰ 
δὶ ρμίατα δὶπι, φαοίπαπι δαηξ, εἴ πα βπὶ Ἰοςὶβ ἀἰδεοτενι παῖ ὁδ 
Ῥυταο ἐρῖμιτ δἰ οπαθηῖο πορίβ ῥτία8 ἀἰοῖαπι εδῖ, φαῖρασ5 ϑἱξ Ὑἱπῖρηι εἰ 
ἐαγ τοῖαϑ 1116 αιιΐ εἶγοα Ἰαο 68 δαρεγπας δὲ ᾿πυπᾶάπϑ, 10 φοτροῖ 
ἀϊετταϑ εἷς. φυδε ορίπίο ποῦ πιοάο ποϑῖγ εἰ, δεὰ ρυίβοι χαδεῦι 5 
ταλἰοΓοϊπ΄ας οχὶϑἰπιδῖῖο 6886 υἱάδῖιγ. ΔαΠὶ {πϑῖν Ὑοσασθ ει ει ετΆ, 
απ αυαπι δ᾽ δ᾽ δἀορίανϊε Δρρϑὶ]απουδπι; αιᾶπὶ Απαχαρότως ἰά δε 
υοά ἱρηΐα νοςαραϊαπι δἰρηιβσαγα ρμυΐαθδε ταὶ νἱἀξιοτ, χαῖρρε αὶ 
εἴ δορεγωβ τηυηεϊ ρατοϑ ἱρτὶ Ρ] ὁ πα 6866, δὲ ὙμῺὼ σαδὲ ἰπΐθὶ ἐαϑεὶ 
ΘεῖΠεγα σόοᾶγε οοηβαΐϊϊ: ἀποὰ φηϊάοιη δάργοθε ἔδοϊξ. τῶν οοῦρῦὲ 
φιυσὰ αϑοίάτιδ σατγτῆς, ϑίπιαὶ εἰ ἀϊνίπππι παΐαγα ἐχί ϑείπιδοθς Φὶ “πεῖ; 
εἰ αυοά επεεῖ εἰποπιοάϊ, δεῖμεγα παποῦραγε, ἰδπαπῶνν τη ἢ εοτισα 
φαυὶ δὶς τιϑηπῖαν ἰάδιη ἔοτει, ἀθβπίθττηνξ. ποῦ δπΐπι ορογίεξ ορίδἰο- 
πιε8 πιοτίδί στ οαϑάθαν δαππιδὶ δαὶ ἰξεγαπι δπὶ ἰπχῖα απορωρίδση ρὲγ- 
ταπι παπόγαπι τοάϊνς ἀϊσαπιπδ, δεὰ ἰπβηΐι69. αὶ δαίεπι ἰὰ χησὰ κ 
δπιθἰῖ, δἰ ποπ σοζροτα δοΐππι χαᾶς ἰδ οηοτα ποδεαηξ ε5568 Ρατυα 
ἱβπεπι αἰυπῆ, 'σποά σϑγὸ ἱπτὸγ ἔευσᾶπι Δ. 6] ]}ϑχια ἱπίετο εξ, δ γεσα, 
ἰϊ, 81 “χπιδο' πῆς τισι οπιδεῖοῖβ γα οπΡα9 ἀραπαάε ἄετηοτισέσανν 
ζωϊδνδηξ σρεοπίδίὶ, (οτοῖῖδη ἂὖ μας ραν ορίπίοπε ἀοσα οσετιῖ. ἐπ 
ἐπῖπι 'ατΐτοὶ ῥεγαθαπὶ οἰταρί νεῖν ρυΐαγα οἰηριδ 'ηπαθ τοῖα οὐ ΘΕ, 
Ἰάεο᾽ ρτι8}}}Δ 6956 τπδρηϊτπκξπε. φασα ΠΟΡῚ5 Ηἰπὸ δάἀϑρὶς  ὨΘΡα5 Ρ- 
Ρᾶγεαπῖ εἰισσπο .᾿ ἐγρὸ ἐππνεῖσιὶ σεἰ 'ἀπῖθα ἴῃ ἀ6 δϑιρεγο ἴοςο ςο5- 
τεπιρίαἰοπὶρη8 πὰς ἂς τὲ ἀϊοῦαπι δἷῖ, δαπάθπι ἴδππθη ταῦοπεπι ἴ8 
ταθβοπίῖδ αιόχις ἀϊσατηι5. πᾶπὶ δὶ δὲ ἱπτογυαὶϊα ἱρϑα ἰοσεπὶ ορρίεα Ἐ 

1δη1 εἴ σογρογα οχ δεοάφιι ςοπϑίαγοπι, ἀπήῆμσπι σοἴεγα ον ατεολβ9επ 
ῬοΥ δε ῸΒ οἰοπιεπῖα. δὲ Ὑ6ΓῸ πος ἃδγθ 8010 ρίεπα βαῃξ ἰωξεσναῖα 
ὨδΙΔ᾽ ἵστη ἀρ Ὀοτα 8 Ταεΐ ἢ 9 εἰς φυασ! αῖοπι δὰ ςοῦρογα εἰαϑάει 
δευϊεὶ, ματιὰ ραγτο Ἔχϑαρογαγθι, δεθυη δἱ ἰοοῦθ, φαὶ ᾿πῖον εαεῖπῷ 
ἰεγγασιηαδ ἱπίεγη δι, δ᾽ δίπθπεθ ἀποόθι δἷξ ορρ] δῖα, ασπιαπἀοηνλάσα 
τογυαθ' ἸΠΌσ8, 4πᾶε τοῖϊδήν δἰΐαπι᾿ ααπδς οορῖδπι ἑοτηρίεχα δὲ, ποτ 
(γορε ἀϊχογίπι) ρδυεϊοτι  ἀθ τδϊοπ πὶ σπρτὲ αἀ ἀπιριθηΐθσα πιδρεῖξα- 
ἀϊποπι. αἵ το ]ἱ8 ὀχ θϑϑητι ἱπ Ἰδπῖα βοτὶ γπδρτ πάϊπο δ ἀχαωχοῦα 
Υἱάοπιαϑ, δὶ ἐχ δη4ῖι8 θθογθιοποπι θη δουπῖε δῦ σοπΑϊ δῖ Ἔα δἔγ τ 
ἰρηῖδ. δεὰ χιᾶπὶ ἐδ η}}}1ὰ ἃς ρεγεχίρυα δαπδα ρογο γδομθτα Βαρεὶ 
δὰ αὔτοπι 4υἱ εχ θᾶ σοογί τον, δυο δὲ τοῖα ἀ4αᾶ δά τοῖαπε ἔτει 
Βαβιδαὶ εϑξ πϑοθϑ86. πίβ}]} δαίθι ἱπιεγαδῖ, δ φιιΐϑ' δὰ πῸπ Ἔχ 8698 τὸν 
οἰδδῖτυ ρἰρτὶ, δϑαῖδϑ Ἰάπιθη υἱγὸϑ ΠΆΒογο ἀϊςαί. παῖ ος ῥϑοῖο τν 
τίτιπι 8 οατι Σἰβῖεπι τηβρτ ει! ἀϊπηδας. δοταπι οοιπρεῖοτε Ροτλνὰς εἰ 
ὨδΟα886 ἀἴαπε δὲ 6χ 8686 100 ρΊΡΠΘΓΟΠΙΙΓ, ρδῖδξ ἰδίαν θατε ὡζ- 
τατι 80 [πὶ πααηα ἔρτουν ἰητογραϊοπῖοπι ορρ[ονίβ5ε ἰοοστα. τεϊχασα 
δϑὲ δυΐεμ, δἰ ἰδ τἰϑ απΐς ἀπ ἰδεοπέρα9 ἀἸσαιπαθ φαοηδῖι ραεῖο εἰο- 
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εὐ ταοπία ἄπο, δὸς ἰααδλτα 80 ἰρηὶ5, δὰ ῥχίποϊ σογροσγίβ ροϑίξατη 5ἰϊ8 αἰπὲ, 

δἰ φαδτι ΟΡ οδυβᾶτπι ΟΔΙΟΓ ἃ δαρεγτὶϑ 8161} δ Ἰοοα 4υδε διπὶ οἶγοα 
ἤδγγαχα ργοῆυαξ. ἀε δέγε ἰεξίασ ῥσὶαϑ Ἰοςαῖῖ, δἱουῖ δάἀτηοηπίιηῃϑ, 

ἀϊοατηθδ ἀείποερε εἴὔαπι ἀὲ αἴβεα γηιγδαπι, ἰἴΐδαιε 8ὶ εχ δέγε ἃχὰδ 

φοογϊον εἰ εχ διὰ δὸτ, φυᾶηδιῃ ἀδ οδιιδᾶ τιρρε8 ὙΠ ἴῃ ἰοοο 
ποῦ οομβίδαιηῖ7 πᾶτῃ 60 τοᾶρὶθ ἰθὲὶ παρ ε8β σοποίβίεγε ἀεοερᾳὲ, φὰο 
Ἰουρίαϑ ἃ ἰεγγὰ ἰοοῦϑ [16 ἀϊεῖδι εἰ αἱρί ον 6δὶ, ργορίεγεα ψαοὰ π- 
416 δάδο ριορε 51ε1]α5 δϑὲ, φαίβαις οδουίβοα τἱβ ἱπεδὶ, πεῆμε ὑγορβ 

30 τδίϊοϑ ἃ ἴδγγα τγοίγαοϊοθ, 4υὶ φαοά ἔδγαογε οδἰοτί9 σοποιξαιοπε 
ἐερτοροπὶ, τῶρογεθ ἵπ ΠΡ πὶ οοξὶ ΡΓΟρα ἰδστᾶμι υεϊδυϊ. δἰθηπα 
νὰν μὰ κὐξε νεῖν ἰδιάεπι δεν 90Ἰεμξ, Ὀδὶ ἴατι ταὶ ργορίετδα 
ἀεοϊπαπὶ χαρά ἐπ νδδίαπι δὄγϑιω εἰζαπἀαπίας ἀϊϑρεγρθημιγαυς. ἱφὶ 

βοΐ ποη εχ υοτῖβ δαῦτο δηθὰ βεγὶ δϑβοϊεῖ; δαϊ δὶ ἐσ 4θου!» δίχα! εν 

Βαὶ, φαὶ εἴγε. ἰδυγᾶτπι Θοῖ, ΠῸῚ ταοάο δᾶγ δρὰ νεἰαιὶ τῶΡοΣ εϑὶ, ῥτο- 

ἰπᾶάδ ἴω ἀφίᾶπι γυγϑαπι οορίϊαγ, δἱ υθσὸ δὶ Ὀπίγογαμϑ δὲ ἰδηξυ5 ἐχ- 

ὐοιεπϑ οἷῖ γάροσ, δδιὶς υδίυγᾳ εἴ δαιδθ του]ίητα Ἔχοβάεδγε υἱάερυη- 

δ ἴατ, οἱ δῃ ραγὰ ἱπίθγναὶα σόσρογα φυοάδτα φίεμα διαὶ πεὸ βογὶ Βοσϑὶῖ 

πὶ ἰξηὶ, Ῥτορίεγεα 4ιοά δδϑιοςαία ἰάτι ἔογεηὶ οοΐεγα ουπηὶᾶ, δεὰ Γο- 

Ἰέφαιπι 5:1 ὧἑ δᾶγε ορμοία οἷπξ, εἰ φιιοά τεἸ]αγὰὶ ἀπάϊφακφις δάίαοες 
δῆμα. πᾶμι Ὑᾶμοσ ποῦ πἰϑὶ ἀφθδε δεογθίίο οϑὲ. δὰ βιως ἰρίϊας τοο- 
ἄστα ἀδ δἰς δἀἀαβικαΐππι οἰϊ. ὯοΦ δυΐετι 40δε 5ἰμπι} εἴ δά τποχ ἀϊ- 
δοιμάδ εἴ δά πης ἀϊοία οοῃάαοαδπὶ, ἀε βηΐϊοηϊθο ἀϊοατθυδ. φποά εὐΐχα 
ΦΌρετο ἴῃ ἰοοο οοπσίδαϊ δὲ δὰ ἰαπδε φίοβυμα ἀϑαας ροττίριϊατ, οοτ- 
Ῥὰε ε686 ἀϊνειϑιτα ΔΡ ἰβηὶ εἰ αὔτ ἀϊοίπια9, γεγαπι ἐπ ίαπ γεγο ἴῃ 60 
ΔΙ πιαρὶδ. ΑἸ τοΐπὰδ ᾿βθήμμς 6556 δὸ δἰποογιμῃ ἀἰεγεπαθψας 

10 δοτγιἐγὶ, δὲ ἐπιρτιυλϑ 4πὰ ἀδοίπεπάο δὰ δέγετα σαυμάπιπαμε ἴεγταθ 
εἰγοσπάπαφαε ἱποιπβεμίθι ρογιϊηβίε, σῦτα δαΐραι ρσϊπιαπι δἰθταθα- 
μα οἵ σογρογα 4686 ἰπ 60 δαπὶ ἐπ Ογρεπα ἐδγαμίιτ, ϑετορετ ὰ φυοά 
δχ ἰπίδγο πιῆπάο ἃς οογρογα 1} οοπιϊμααπι εφὶ, Υἱ τποῖωθ ἀΐδρτοξα- 
πὶ δοοθηάϊξαν δἴφας οδίογεμ εἴβοὶς. εἰς δῃίετα πλθΐθ οοῃοὶρίδπιυ 
ἄεςοὶ, Βίπο ἰΐαπι δαιιρῖο ἐχογάϊο πᾶπὶ ορχρὺϑ απο δυρεζας οοπ- 
σεγϑιουὶ ϑυμαδέ, τείυϊ! τηδίεγία αυδδάδμα φυδ6 ροΐεπα δὲ οδιἱάα εἴ 
{τἰρβάα, αὐγάς εἰ μυνιδοῖα, σαἴεγαοφιε οτηῃοϑ. αἰξβοίομες φῃδθ μᾶς 
ςουϊδαΐαν δυθεαῖ, αὶ ἂς εδὲ εἰθδεη οὶ γαϊϊοης σαρίυς αἴ ἱτημι ΟΡ 111- 
ἐκεῖ, οαἶαϑ οαμιφάγι ργἰποϊρίαπιαυς ἀἰχίπιαϑ ἀπξεδ, βτανἑφδίτηυτι ἰρὶ- 

20 ἴα ζοτρῃᾶ δἰᾳαα ἔγιβὶ ἀἰϑαιτιαπι, ἔδγτα ἱπαᾷυαχα δὲ δαμᾶ, ἐμ τωϑάϊο εἰ 
οἰκο ταράϊυπι δερτεκϑίδ διηῖ. εἶγοα 4μας 18 σθοαυε δυρὶ χαδς Εἰ 
Βρεγεπῖ, δόγ δοι Ποθῖ, δίας ἰὰ χαρά φυᾶτονϊϑ ᾿βτιεπι δϑδμευΐπιυ ἃρ- 
φείϊαγς, ἱφπῖϑ ἑωμθῃ παυ ἀφοδαθδτα ἐδ, οἰφαϊάεπι ἐρηΐδ ςἀ] τὶν ἐχϑὰ- 

, Ῥετγδηῖία δὸ υδΐαι! ἔυγνον Ἵχϑίϑιξ σϑγατι δάνογίεσε οροχίοὶ, εἰοϑ 
4ιοἀ ἃ ποῤ5 δὸτ ἀϊοϊϊηγ νοσδίυγαια, φαοὰ ναρότειη γεΐεγαὶ ἰεσσβε- 
πὸ ἐχμαϊδίομει μαρεαὶ, ράγίθπι ἀραπι 4)86 οἶγοῶ ἰεγγᾶσα Ἂϑῖ, γδ- 
Ἰυτὶ οαἰδπέοια μαχιϊάδταφιιε 6886, αἰλεύωτι 4.86 δα ρεΥΟΤ εϑξ, οἰ άλτα 
δἴαιη 6586 δίαυε ἀγίἀδχη. πᾶτὶ υδροσὶς ἠδίυγα δυτπθοὶα οαἰϊάβαμε εϑὲ, 
ἐχ πα] αιἰίοτι9 ᾿αἰϊάα εἰ για. δϑῖστιε υδροῦ ροϊθυϊλα υὧἱ 64υ8, εχ- 

10 Βα]αϊίο ροϊὲπία αἱ ἱξηῖθ. οὔτ ἰφίταγ παρ εδ᾽ αρετο ἴῃ ἰοςο ποι σοπ- 
εἰοιληϊ, δῆς δ866 οἂυδδπι δαὶ δι τηδηάυτα δϑὲ, ΡΣ πΟῺ δῷτοπι δοϊυτη, 
δεὰ ροιίπε ἱξπετι 6566. ΠῚ] δαΐδτη υεϊαϊ ρατ ἰαδβοπειὰ 4θ 488 οτ- 
ἐἰδαϊαρεμι Ρτγδερεάϊγί ἀὰρε9 4ὰ0 τηϊπὺδ ϑθρετζο ἰπ ἰοςο σοπδίδίδηϊ. 

Ὡδῖα οἰγοη πᾶ 8π8 δᾶγ υπίγοτθυϑ, Ζυϊοθηαας ὩΟῊ ἰπίγᾷ. δδπὶ οδρίϊωγ 
οἰγουπιεγευιίαχα ας οἴβοῖς αἱ τεἸ 16 τοῖα τοϊμπάα εἰϊ, Βυμδὲ δοὶ βε- 
εε886. νἱἀοπιθθ δηΐα ὕπὴς 4ηοααε ἴῃ διωρπαπιίθυδ ἴδγγας ἰοο υϑαν- 

ἍΜ1 ἴοϑ οσοοτίτὶ, φοΐ φἰΐατα τπηοηῖε5 αἰ εἰδϑι πὴ οδ Ἡδυ ἀ]αδαθδπ ἐγαπφοεπήμοϊι. 
ἀἰΓμπὶς αυΐεμι πη ογρεδὶ ργοϊαρίταγααε ἃδτ, χα οά εὔτη ἱροίαϑ πηϊγοτεὶ 
ςοπυετεῖο ϑδουπι ἰγαμαῖ γραῖα. πϑπὶ ἰβπ8 δάρεΓο δἰδπαεπῖο, δὖγ 
δαΐεπι ἱβπὶ οομμθηθ ἐδ, δχ 400 δἴϊδῃι βὲ υἱ τιοΐῃφ ἱπμὶρεαὶ αυο 
ταϊπὰϑ ἰὰ Δφθδια οοπογοδοαὶ δᾶγ. Ὑθγητη ϑΕΙΑρΕΣ ΤΖαδεοῦπησαε δᾶτγί5 
Ραγίϊοαϊα ροπάα Βαρεγε οοδρετίξ, Ἔεχίγαϑο ἴῃ 5 δυττῃ ἰοςῦχῃ οΔ]140 
ἀδοτϑοπι συϊῖ; οἷ δ]ἴὰ ἢ ραγὶβ ϑυγϑῃπι ὑπ8 οὐ Ἔχβδίμηίε ἱξπὶ οταὶ- 
οαἴ. ἃς ἰΐὰ σοπυ δὄγε αἰϊπά, αἰλα ἃ ἰρηὶ ορρ]εἴασω ρεγβευθγαῖ; δὲ 
ἐοτυῶν φυοάφοε αἰϊια δΌΡ᾿πά6 αἰαὰς αἰτινὰ Ἔυδάλι. χαρά ρίαν πεὸ 

10 Βθ68 σΌρετο ἴῃ ἴοςὸ βάῃὶ πες 'ἴπ δᾷιᾶπι σοποτεῖῖο, ἱΐδσω φαοπαπι 
Ῥαεῖο ἀε ἰοοθο ἱπίογ δἰεἰ]αβ ἰδγγάσηφυς χπεάϊο δεηϊγα οροτίεαϊ, εἰ 
ἀποματα 811 ἰοοιια 1116 ξογρογε αἰϊατγεϊας, τοὶ ἀϊοῖδ οἰπς, αἱ ἀς εδίοσθ. 
ἔθηο, ἀποπὶ 80] ργβθείατα δοϊδέ, πιδρὶ» συϊάετη ρεῖ 8ὲ εἰ ἐχϑοῖὶδ 
Ἑοηνυδηϊ ἱπ σοπιπδηΐϊδγιο ἀ6 86 ῃ δι} ἀΐσογα ὅκα οαἷογ αἰζεοιίο φυδ6- 
ἄλπι 5εηϑτιβ εἴ); δεὰά ἀπδπὶ ΟΡ ᾿διιϑᾶτα οσϊαϊωγ οαϊογ, οὑπὶ σογρογῶ 
111 «δεἸδδιῖα βαυἀαιδαηδιη δἰυθπιοά δυδρὶε παῖαγα δἰηξ, ἀϊοεπάυπι 

ΤΠΓ΄ 

'φῃς ροδίτι δὶ τι τα ΐης ἀϊδογήπιεμ Ορυθηῖγε 8ο]εῖ. πᾶπι δὶ 
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πῦῆς σαοαπδ. υἱάοιηαϑ ἰίδσας ταοΐππι ρό886 δὄγαιι δεβτορᾶσθ δἴσιε 
ἰδοεηάεγε ἰῃ ἰδπίπω αἱ ὁδδερὶπ5 εἴ ΄υ89 πιοῖπ οἰεπίας υεβετὶ υὐ- 
ἀεδπῖαγ, οἱ ρίας ἴεροτ Εἰ δηδὶυΣ δἴχυς οδϊοσ, 50115 ἰδῖϊο ἀυπίαχαὶ 
δαϊὶ5 εδἱ εζβσεγα. πδπὶ εἴ σδίογεση 6886 ἰδ οθαι ες Ἰοπβῖτδ θ6δδ6 
ορογίεῖ. διε! ἰατσι ἐρίτυς ἰαΐο οαἰογίδ δϑὲ, δεὰ φϑίυμεῖδ ῥρτοςὶ; 
Ἰαμαθ υεγο ἀξογεατα φυΐάδχα δϑὲ, ρίρτα ἰάπιεη. αἱ δοίδγὶ ἰαϊϊομὶ 
Ὠΐτλαια μαες ἀρυπάε οοιπρείαηξ, ρουτὸ οαίογθτα ἀπ οὐτη ἴρθο 8ο]ε 
οὐϊδοίπιιιπ ξῖρτιὶ οομδϑηξωρδασι οϑὲ γαιϊοηΐ, δαμπιρίδ ΔΡ ἐἰ8 φυδε Ηϊς 
πηΐ δι τη! ἀπε. δἰαπίπι οὐτα αυδοάδιῃ Βὶς νἱ ζογαιπίων, νἱεϊ 8 

δὲν πιᾶχῖπια ς8] 1189 εἴἢεἰ Φοἱει; ἰά φυοὰ Βαυὰ δἷπε τδίίοης οοπιεηρίξ. 
πᾶτα 801446 ταὶ πιοῖϊο δὔγειι ἱπυρυὶπιὶδ δεργεραγε ροῖεϑὲ. ἰφίτασ ἵμπὶ 
δῆς ΟΡ οδυδῶτω οαϊογὶδ ἔδσνυοι δὰ πιιῃς Ρειἄπρεγα ἰοουπὶ ὡρδο]εῖ; 
ἴυπι᾿ φυοά ἰρτιΐ8 δὄγειι σοχηρίεχυθ ποι οηΐδ γαϊΐοπα γερο, δαργοξα- 
ἰὰγ ἀϊδϑὶρείαγημε δἴφια νυἱ ἀβοσβονῃ ἔδγαίιιγ. ϑαρεγοπῃ ἀιξϑια ἰοοῦση 
πος Τα] πάθια 6886 πὸς ἱβηίζωλῃ, γὙ6] δι! ἰἀγανη ἀϊδοιγϑυθ δυ Ὡς ἢ 
δαρὶ ἱπάϊοῖο. {]ἰς δηΐτη ἤθπ βπηὶ, 9864 ἰπίεγο ἴῃ Ἰοοο; αυφμαμαπι 
4υλε ναϊϊάϊογθ τποῖα οἰεμίωγ, Ὡζ οοἶμ8, 118 ρἰοπῖμιβ ἰραθϑοοιε φοϊδῃῖ, 
δὰ Βδδο 80] ἴρ86, φυὶ οαἰζάπς οὐπι ῥτίπϊς 688ε υἱάρίατ, οὠτάϊάιιδ δῃ- 
Ῥϑτγεῖ, ποῦ ἰρτθαβ. : μον, 

ἡ. Ηϊδ δυΐοπι ρετιγαοϊαιλβ, φαδτα ΟΡ οαυθριῃ. θατασηδδ. αν άϑῃίεοα 
δἷ διε|Δε ἀἰδουτγθηῖδθ εἰ γοςαῖΐ ἃ χυϊβαδάαπι ἰογγεϑ εἴ οαριδρ εἶγοα 
οβεϊυχη υἱδῶηδαγ, ἀϊσαιπῈ8 : ἢδες δπῖπὶ ουληὶα ἰάοτῃ δοπξ δίαπο εἰρη 
ἀε οδυδα, ἸητἜπδίοπε ἰδιπθ ἃς τΘτα βίο μ 6 ἀϊδραταπίαν. Ἰιοτατρ αρύθλει 
εἴ αἰίογυπι ςοπιρίυτίιπι ρτιηφὴρίατα εοἴ ἢρς, ἱπορίφδοειῖς πᾶρπε ἃ 
δοὶς ἴεγγα Βδὶϊταπὶ βαγὶ ποῺ οἰπιρὶίιςθπι, μι φιϊάαπι ρυΐδηϊ, ἐεἀ ρει 
Βᾶπῃ ποϑοδδϑαγίσχη οδὲ, αἰξεστπι γῶρογοβιτα πβρὶδ, αἰλο ατα τη 5 ὁρὶ- 
τιτοδύϊη, μαυταϊάὶ χολάφιι Βα] σα, φιρα ἴῃ ἔόγρα εἰ ϑθμοτ ἴδιγατω θδὲ, 
ὙΡογοτα, ἴδσγγαβ υθγὸ αἰροίο ργαθαιάδθ, αι δἰλίπι ζαϊιπίάυτα, εἰφυὶ- 
Βυδ 4αὶ δρὶγίξοδμϑ δϑὲ, βχῃ ̓ ς] οσίδ Βεπεβοὶο ἱπυθῃῖ, φαὶ ΒυπΙ ΠΠΟΥ, 
δι θοιάεγε ΟΡ βταυϊεδέδην. εἴ ργορίδγεδ ἰὰ οἵωμε αιοά ἃ Ἰππατγὶ ἃτα- 
Βέτι ἴεγγαθ εἰγοαπιαπάϊταγ ππάϊαπε, εἰερδηῖοῦ μος ραρῖο ἀϊξεδίλμα 
εδὲ. ὩὭδτη δἰδιϊτα δῸΡ 1ρ8ὰ οδδὶ]ῖ ςοπτεγϑίαυε δία εδὲ ᾳφῃρά οα]ήμμι 
Ἀγ ἀυτηαθ εϑὲ, χαεπ ὉὰΠΟΌραμναδ ἰζηδιο, δἰᾳηϊάδιι ποπηπε υϑοϑΣ, 
εἴ σαλ μοὶ {ιτηϊάαε δϑογείοηι οομυρϑεϊξ. δἰζδτηρο φαία φὰρ ἃ [816 δα, 
ΕΧ οἵἴμηὶ σΟΓρΡΟΓΌπι βΈΠΕΤῈ τθαχὶπια ϑυσοθῃ ἀϊ ἂρ ΘΟΠβαρβταγΘ δοϑῃ δ 
πδῖαγα ροϊδϑῖ, ἰάδο δὶς αἱ Ὡρλοϊηίριυι εδὶ Ὠθοθϑδα. δὰ} μαο Υθγο ἢδ- 
ἴαγα “οἰ]οοδῖυβ εδὲ δἕσ. ποδδα δυΐθπι οροτίεϊ μαπο γϑϊυδὶ δασοεποὶο- 
Ὥετα, φαδπη ἡυὩς ἱβηδιῃ ἀἰχιπιμδ, οἴτοα, οἰπ5 Θρἤδεγαα Ἔχιγοπιοτ 4186 
ἴδγσῶσι ἀπ ὶϊ εχεθηδίχω 6886. 4π0' Αἰ υἱ ομοι οχίβιοτ ἔοσὶθ ἔογμιπα 
ταοΐασ ποῖ [πεγὶϊ, δααρα ἔυτωλ τιοάο ἰμαγάεδοαξ, πάῃ βαπιῖηα ἔδγ- 
ΥΤΟΓ εϑἱ δρί ἴιι5 ἀταϊ, ἰΔ]18 ἰβίξιγ ςοπϑι 10 ςΌΤΩ ἃ εἰγουϊδτὶ τηοῦπ 
δἰϊηπο ραςεῖο δρίμαϊα Γιογὶς, φαὰ ῥοιἰδοίπιυτη ρατγίο ἀγάοσὶ οοπςὶρίεπάο 
ἰάομεα δοςσοιπιποάείπαμε εδὶ, εδίδῃυδ ϑασοφῃἰΐαγ. δα ῃ βίου δ ἿΣ 

᾿ς 
διλυάϊπολι ἰδιτυἀϊποιχυς παρθεαὶ βαςσεποῖο, δδαρίμ νἱάθίιν Παηνημα 

οΟἸἸποθηθ, ργορθιβοάυτα δὰ αἱ ἴῃ ἃγυῖβ ἢϊ δηςςθῃδ9 οἰ πὶ; φὲπ 
δαΐεπι ἰοπριϊπάϊπεπι ἀπηϊαχαὶ μαρϑαῖ, τὰπι ἄπηξ 4808 νοςδηϊ ἰοΥτόξ, 
εοποπ σᾶργαε οἱ υδρδδ υἱςῦπηδε αἰδῖϊαθ. δἰᾳθε δἱ ἐπ ἰοπριἐμΐηομα 
τλαρὶς ηνᾶτα ἰπ ἰδ ἀἴποτη δυςοδηϑῖο ροττιρϑῖωτ, οαπὶ φυρϑάδχῃ γεὶ- 
ὈὺῚ 80 ΒΈ]]ας ἀϊδραεγε υἱάδίωγ, δὲ ἱπιογίγα δινίοῖ, αυοά χυϊάρυ ἰάθο 
οουτίηραι φαΐα τπϊπηϊαῖπ φυϊάειι, φεἀ ρυίογα ραν ἰξπεπι οἰ ϊεος ἐχ- 
εἰρίξ, ἰὰ δὲ φαοά οἄργὰ ποιῃγπδίησ, οὐῶν γεγο μᾶς αἰϊεοϊίομα οΆΓΘΝ, 
τοττῖϑ. δἰπ υθγο Ὄχβδίαποπὶς ἰοηρίτβᾶάο ἰπ τη} 186 δἰπολ] εἰ αχίμῃδϑ 
πὸ ἀἰϊδδενοϊηδίδ δἱὶ, δὲ ἰδύξῃάο αἴαυς ογδϑϑϊμἀο δα ςοποί ται ταν 
δρεαπὲ, ἴαμι Βαπὶ απδ6 ογθάππατ τοῖξο. ναρατί, δί6 11 .θ.. ̓ υϊογάσαι 

ἰδ οσ Ἔχβδἰδτῖο πιοϊϊομῖδ ορεγα ἀεβαργαῖιδ δὰ ἰρδὰ εἰξεὶὶ, ἱπίεγάντῃ 
ΔΡ δἔτε ὁΡ γείτιβογαϊζομεεηι ςοπδιδῖθηϊε οδ]ἀαση δεσθχτίϊαν σχίσῃ ἀὲ- 
ἴαγααθ, ὑπάθ δἰίατη βὲ αἱ δογθτα ἀοίμιϊο ῥγοϊεροπὶ τππαϑὶδ ΠΒΆΣΩ 
ἱποεηϑίομὶ δδδίσωϊ εῖατ. ἀπμίξαν τὶς δμΐμη φυίδρίαπι, ψέγεται δ: ασααι 
ὀχοιγϑς. Βασά αἰλῖεῖ ρτονεμίαπι φααπι ἰυσαγηδαιριγἀϊία ὀχ Βα] αἰο, 6 
βαπιπιὰ δαραογα ἱπέεσαπε ἰθσδγηδπι γαἀαςοθηάϊε (Ἰηἶγα θη εἰ εἰσδρδ 
τοὶ ςο]δγίίας, δς ἰαρίοὶ, αρδίτα"; πδα ρειπὰς Βετὶ νλάθιιν χαδδὶ 
ἃς αἰϊυ5 δυδίπάε οτί ἴα ἰφηῖ8), δὴ οοτροτίδ ουλυϑρίαπι εἰμφάεπι ρτὸ- 
ἰδοϊϊομεα ἐχϑίβίαηξ. τΐμὶ δῶμα υἱάθιυγ εοϑ ῥγΌρίεσ υἱπιηαθε ΠΘΓΙ. 
πᾶτε εἰ ρογίπάβ βππὶ αἰ βατητοως ἀγάδηιὶδ ἰποοσηδε μόν Γιπιυτη ἷπ 
ἐχοϊποίδαι ἱγγαριῖο ἰυςεσπδτα εἰβοϊτατ, εἰ πορμι]]α μοῖ εχιγυήδη- 
τατ, ἰάδο ργοϊμεὶ δοϊδηξ, οεὰ πυροὶ φυὶ 6. ἀἰρίεῖΦ εἰαριαημις ἀἰϊεὶ- 
λιαπίαια, δάεο υἱ ἴῃ εττατε τοάγεαὰθ ἀείεγτὶ ἴυσ ποοῖα ἴυσι Ἰρετ- 
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ἄϊα, εἴσπὶ δα ππὶ ἔπαγε, υἱάεαπξαγ. 864 π᾿ ραγίεπι δἰαδαίαν ἱπίεγ- 
πιὰ, ργορίογοα ἡποὰ ἀεπϑαῖϊο ργορβι δῆς δὰ ἀξογϑῃπι υθιϑῃ8 6χ- 
«δι. ῥγοίπάε 'ρϑα ποῦς ξυΪπλὶπα 'π ργβθςθρ8 ἐεττὶ δοϊεπξ μδθὸ 
δηΐπι οπιηΐα δϑογοῖίο, 4π86 δχιγαϑί 5 ΓΑΙ ΟΠ 6 σοτατη  Ἰτογ, ἢ 0 ὴ ἴπ- 
ξοηϑῖο βίρβπεγο δοϊεῖ, φαῖρρε οὔπι παίπγα οδἰϊάυτα οὔππθ Ἰπδίζησα 
Βαθεδὶ υἱ ϑυγραπι σογδῃ5 ἰδγαῖιγ, φαβοοῦπημα ἰριϊαγ ϑιροτγίοτα ἴῃ 
Ἰοςο οοπϑδιαπε, σοπἥσρταπῖε βαπὶ ἐχμαϊδιίϊοπε; δὲ ασπδδοῦπηπε ἴῃ 
ἑηΐεγίογε, δεογεϊΐοπε Ἔβχβἰδοηιδ ργουθοϊπηξ, ύβη δᾶ οὔτη 911 Πυ- 

20 τοϊἀϊιϑοηία, {τίρεῆαϊ δἴφιις σοασταεπίεϊιγ. πᾶπὶ ἰδὲς οἴπὶ οΟἱξ 8ρ18- 
μαϊωγηπς ἀδούϑυτα νεγρεπάο, ἰὰ ργορεὶ!ξ ἂο δοπίογααεξ ἱπίθστια, 
4αοά οαἰοτῖβ δϑὲ ρωγιίοορϑ. γαϊΐομε υεγο ροϑὶϊταδ πξοῦηηαε ἐσμα]αιῖο 
φυ0 ἱπ δια ἔοτγῖε ἔοτῖαπα ἰδεϊτπ ἀΐποιη μαθυοτῖξ δἴψτο δἰ τη ἀἴπεπι, ἰϊὰ 
ἀειιαπι δυὶ δι γβαπι δὺϊ ἀδογϑαπι δὰΐ δὰ ἰαἴαδ οοτηπιοαῖ, δε τίλρτιᾶ 
εχ Ῥατγῖε ἴῃ οδ ϊαύαπι, φαοά ἀπαρι οἰοδίητγ Ἰδεϊοπί ρας, υἱ φαϊάεπι 
ἰπβεγπο, παῖυγα δυξθιῃ ϑαρεῖπα. ουπςοῖαᾶ επὶπι δἰαϑιποάϊ ροτ ἀἰπηδίϊθα- 
τσὶ ᾿ἰπεᾶτη ἔεγγὶ δοϊςπί. αποοίγεοα οἱ ἀϊδουγγοη τα 916 ]ἀττπὶ ἀ6- 
Ἰαϊίο πιαρπὰ εχ ραγῖε οβὶϊΐφια τεἀάϊξησ. οτππίμπι ἰρίτυτ Βοττιτι οᾶυδα 
ἰδπαύεπι πιδίογια οαξ ὀχβδίαϊτίο. δὲ ἰαπηθδτη που επα ἱπίεγάπιπ 5ὰ- 

90 Ρογβ ἰαϊίο, ἱπέεγάυτη δᾶγι5 ςοπογεϑοθηῖς σοδριίαϊῖο. ἤδθο δαΐετω 
οπιπία ἰπίγα ἰυπδπ βππί. ἀγριπιθηῖο δϑὲ ᾿ἰρϑογπι οαἰ δσιῖα8, δουατα 
ταοῖουΐ ρογοὶ πὶ  ἰἱ5 πᾶ 6 ἃ πορὶδ ἰδεϊαπτογ Ἰαςογιίϑηθα ποϑεγι5 σοηῖοῦ- 
φυσπῖυτ, πᾶς νἱάθητιγ ρίαπα τνοϊῖο 816} 19, ἰαπα, 8016 πιθᾶσε οδἷα- 
τῖπθ, συο ποη ρσγοςυὶ ἃ πορίβ ἀϊσίδηϊ. 

τς ὅς. Ῥόοζγτο πιηϊα ἴπ σδοῖο φυάπάοαπε ἈΠ δϑπιδὶδ υἱϑᾶχας' ςοη- 
εἰοίοτε σατπιιπίογ, πος πἰϑὶ ποςὶδ δογθηα, γοΐυϊ Ηἰαίυ5, ἔουνθδε, εοἱο- 

Ὁ τοῦ δαηρηίτοὶ, φαοττιτη οπιπίππι δα σπι σδιιδα δϑῖ. πᾶπὶ πὶ ρΑΪδπι 
ΦΌΡοττια δᾶγ βήδο Ἷουϑἰϑ:ϊ υἱ βδρτγεῖ εἰ ἰπεαπάϊοτη ησπαπάοααε ἐπιετ- 
ξαὶ εἰπδηνοάΐ τὲ βαπιιπαπι ἀγάθγο, συδηάοσμς αἰ σαδϑοὶ ἴοῦγος δαῖ 
416 }16 ργοουγγεγε δι Βἰἴτοπιοτ, τ }] οδὲ δρϑυγάϊ, 51 δὲν ἰάεπι οὐπ- 
Ἔγέϑο δ ῃ8 γαγῖοϑ ργδείεγωϊ οοΐογθϑ. πᾶπι ἴδπὶ ἰππιοπ τηΐπτι8 μοῦ ἀδη- 
81π|8 ἸΓΒΠΘΡΆΓΘΠ8 σοΟΓραδ πιῇ δᾶγ τεΐγαοϊϊοποιη ϑπϑεὶρίοπ8 οοἰοτατα 
σαγίαϑ ἂς γπι |ρ 1. 65 ἰλεῖες υἱϑίοησϑ. ἱπ ρτίτηΐβ υαγοὸ ραπίοεΐ εἴ ρατ- 
Λυτεὶ, φαοά πὶ ροιϑϑίιπαπι τοϊδίαγα ἱρπδὶ οαπήϊάϊφας αἰΐετο δ τογὶ 

40 φυρετγίπαίο τεπιρεγανῖ δοϊθαπί. ἱπάϊοϊο δι 8101 146, φυδε 81 ο"- 
οτεπῖοϑ οοοἰἀοπίεβημα ρετ δδϑιιπη ἀπὲ Εἰσησὶ Ροτγ ἔπιπαπι δρεοῖδη- 
ἴα, Ρυπίοεδς δρράγεπί. ἰάεπι φυοφπε τείΐγαοϊϊοπε οἴδβοίεμϊ, οππὶ 
Δρεςοϊαι αοτὶς διυσπιοάϊ αἱ ποαυδαίδπι βρυγαπι 864 σςο]ογοτι δαδοῖ- 
»ίδι. δεἀ ουγ δες ρᾶγνο ἰοπιροτί9 ϑραῖϊο εἀυγεπῖ, ςοπδιϊταϊο 4πᾶ6 
εἰἴο δρδιηπιίίυτ, ἰπ οδπδα 6ϑὲ. ᾿ἰδῖαϑ δηΐετῃ Ἰππιΐης ἱπιεγγωρίο οδετα- 
Ἰεὶ διγίυε οοἱογίβ ἱπϊεγυεπῖα οἴβοῖς αἱ αἰίψαδ υἱάθαϊογ ἴθθθ86 ργοίπη- 
ἀϊι29. αἴαιιε εχ εἰθϑιπο ἀϊ δἴαπι ἴοτιθ γευοπιοῦ Ἔχοίϊἀαπε, πἰπηΐγτιπι 
ὩΒὶ δηρ]α9 οοπογουογίς; δεὰ ουτα δας ςοἰΐξ, Πἰαϊα 8 υἱδίοπεπι ἱπρα- 
τῖϊ. ἴῃ 9ππιιπὰ αἴγυπι ςαπήϊάο ρογιπιϑίατη, οοὰ βατηπια ἔππιο, τιαἰ τα 9 

20 ἙςοἸογπι ναγεἰδῖοϑ σοπιπη τ. ἱπιοτάϊα ἐρίταγ 80] θο8 βθγὶ ργομίβεῖ: 
αἴ ποεῖυ οοἴογὶ ργαθῖεγ ὑππίοθυπι, φαΐα οοποοΐοτγο 8ἰπὶ, τἰϑυπ ἀ6- 
Τπξίαπι. ἰρφίταγ δι! ἀγιλ ἰγαηϑουγτοπτατη, δότττὰ {π8ε ἱποεπάϊο 
βηπὶ, δὲ οπππίατη ἱπδιρετ οϑἑεπίογυπι 408ς ϑπηῖ εἰηϑπιοάϊ αἱ τερεῦ- 
ὕπιαι ἰηβξεγαπὶ υἱδίοπθϑ, ἢῶς ε886 ςδϑ88 ρυ ΐαγε Ορεταθ ρτείμππι 6ϑῖ. 

6. Ῥοῖτο ἀκ ςοτηεῖδ εἰ γοςαῖο ἰαεῖε εἀΐϑϑογασηιβ, 41} αιἷ5 Ρτγία9 
δὰ εα παε δὴ αἰϊὶς ἀϊεῖα ϑηπὲ ἀσθίταϊοτίθαβ. Απαχαρογας Ἰριτὰσ 
δἴαυε [)επιοονίτυϑ ςοτπδίαδ 6586 ϑϑεγυηῖ δι ἰδγυπα δγταπείθτη σοᾶρ- 
Ῥδγίεἰοποτι, σαπὶ αυΐα πϑλδα δοςεϑϑεγίπε, ἔδῆρμεγο 86 τηπῖοο νἱάθη- 

3Ὸ ἴατ. δὲ εοστιδῖὴ ὩΟΘΜΠΠ 1 αυΐ Πταἰαπι Βαρίταπε Ῥγιβαροτγεῖχας υοοὶ- 
τδπίαγ, οοπιοῖοη 6 916}1}8 ογγδπεῖθυ5 Ὀπᾶτι 6586 ἀἰσαῃῖ; γϑγάτη ποῦ- 
πἰδὶ ἰοπβο ἰινϊευροοῖο ἴαπιροῦε φοηρασγεγα ἴῃ οϑαὶο, εἰ ραγυπὶ ἃΡ 
4016 ἀϊκτγεάϊ, ἰά χιυοὰ εοἰίαπι Μετγουγίὶ 916} 186 οβυδηΐξ. πᾶτα 4υΐα 
Βοῃ δἀπιοάτπι ἃΡ δοὶἷς τεοδάϊε, ϑᾶθρε οὔπι 86 τἰδεπάδπι ργδδδίδγε 
ἀεβετγεῖ, οσςπἰταῖϊοτ; ργοῖπάδ ποπηΐδὶ ἰοῦξο ἴοπῖροτα ἱπευϊεςῖο ςεγηὶ 
εοἶει. Ηἱρροοταῖοβ δαΐοπι 1116 ΟΝ ΐυ9 εἴ εἶμ ἀἰμεἐραϊαν ἈΦΘΟΒΥΪα8 

33 ποῦ δδοῦϑ χυβπὶ ᾿ἰ ἀΐχετθ, υδτι πὶ ΠΟΙ ἃ 8686 ΠάΡΕΓΘ σοπιδπι, δεὰ 
ἄππι Ἔγταῖ τπϊεγάππι δαπὶ γαϊΐοπε ἰοςὶ αδϑυσποτα ἀϊςαπὲ, πἰπιίγητι ςατη 
δ Βαπίογε δι δὰ 86 βειγῃϊς, δο θαι υεγθπδ δάερεοίαθ ποβῖεσ γὲ- 
{γδπρίτηγ; 4αια σαγο ἱπίογ ςδῖογα διάθγα ἰδγάϊδοϊπια ἃ δοὶς γεἰἱπχυΐϊταν, 
Βοπηϊδὶ ρ] ατίιθο τεπηροτα ἱπιογίθοῖο, [ἐδ ἀδπνατα ἀρρᾶγετθ, αξ ουτη 
εοάεπι εχ ἰοςο ἰοῖο 880 εἰτοπΐο τα]ϊοῖαπι 40 δοἷο ςδσπιίτυτ, ἃς ἰρϑασα 
ΔΡ εοἷς ἀεβογὶ δὲ δὰ δαδίγαπι εἰ δή δεριθηϊτίοπθτι. ἴῃ ἱπιοιτηβαϊο 
ἰκίτατ Ἰτορίσοττια ἰοοο ἀχαδιν δὰ 8686 ποῦ δγαμεγε, 4φυοὰ εὰ ἰδὲ 

10 ΟΡ εο1}6 Ἰαοπειι ἔεγνογο οαἱοσὶϑ αρδαπερίδ δἰ1; οὔτε γθγὸ δὰ δυβέγοπι 
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δοσοάϊε, 14]15 απιοτῖθ οορία ροτέγαὶ. υεγατι ατΐα ϑαρετα οἰγοῦὶὶ ρος 
Ὧο ρᾶγυα εδῖ, ἰπίεγα ἰοπβα πιδίοσ, Βοῃ ρο886 δάϑρδοΐπιι Ἦ οπατῖδ τα- 
[γδοῖπιο δὰ ϑοίοπι ρεγυεηΐγε, δίνε 5 δηϑιγίηο ἱγορίοο ργορίδασαε 
βεγαῖωγ, δἶνε ἴῃ δαδίισο δοἰϑεῖο δἷ:. φαοοῖγοα πὸ ἴῃ ἷβ φαϊάδτα ἰοοὶ 
οουρεῖθῃ ἰρϑατα ρίρυΐ. δὶ οὕτη 8} 8016 δὰ δαυϊϊομοιι ἀΐξτεδϑυα ἔπεσι, 
ςουπαπὶ δοοίρεγε, ηοΐδ οἰγουλ ρογῆο χυδὲ δαρτα δοιϊξοπϊῖεμι εεὶ 
τΆΒρτια δῖ, 4086 Ὑ6ΓῸ δ τεῦ, εχίρια: ἔπῃς οηΐπι δἀϑρεοίατα Βοταίπα ἃ 
δὰ φοἴδτι ας! ρεγίΐηξοτε. Ἠ18 δοΐεπι οπππῖρας Ἔυθηὶϊξ χυδεάχα 
ξοτησαπετ, απδεάδπι ϑεραγαῖίπι ἱτηροϑ8: 8} ἀΐσετο. ῥσῖξοο ἐξίαγ 
τὶ εσοπηδίθῃ ἃ 8161} 5 δγγαηθθη5 ὕπᾶπι 6686 δάδιττιππί, ἱπηροσα μα 
ἰοππῖ. πᾶπὶ 886 }1Δ6 Ὑδρθθ οὐαποϑ ΔΡ δοἷε ἰῃ εἰρπίίετο γεϊϊ πη χαυπίατ: 

αἱ οοτπιεῖδς ὩΟὩ ῥ᾿δαςὶ ΕἐΧΊΓΔ δἰ βπἰ Γεγοτα υἱϑὶ δηηῖ. ἀεῖπάς εἰ ρίατει 
ὍΠῸ βϑᾶδρα δἰχωυὶ ἔδοϊὶ διιπξ. δὰ ἤδδς εἱ ορ γεϊγαοϊ δοινειω οοδεδδ 
Βαρογοῦῖ, φαειπδάταοάυπι ΗἸρροοταῖδ δἰ ΑθϑοΒγ]ὰ5 δες, αἰὐἰφοανάσ 
οἰάτι9 μος εἴϊατα οἰΐγα αἰ]ο9 ογὶπεϑ ἀρρᾶγεγε ορογίαϊξ, χιιδι ἀοχαιάσπι 
εἰ δὰ αἰϊα ἰοςα ἂν εοἷς ἀϊγεάιασ, εαδϑατῖθπι δπΐοτα πῸΣ ἰῆσας 19 
ξεϑιαϊ. πυπο δαΐεπι ργαεῖογ χφαίπαυο {Π|λ5 δὲ 1188 ΠΏ] ἴῃ ςΆ610 τῖδὰ 
εδῖ. 8εἀ Βαὲ ἔγεχπιεπῖεϑ δι οταπδθ δίρτα δογίζοηξζοτω εἰευδῖαο 
Υἱδιπῖογ. πδο τοϊηι8 οοτηδῖδα, Οππὶ ΟΠΊΠ68 δα αυίπχας Δρραγεαῖ, 
5 οὔπι ποῦ Δρραγεηῖ δεὰ συβδάδπι δοΐεπι δι ευπε, Ρ]οστιμαας 
δοῖϊ οσοπϑρίοἰυπίαι, δὶ υεγὸ π6 τὰ χαϊάδπι σοττιτι οϑῖ, ἐοτη εἴθ 1 Ὁ 
ἦρϑο δεριεπίτίοῃς δοίππι βετὶ, ἱπϑαρεγ δὲ δο]6 εἶγοι δοδευτῶν φοἰ σῦς} 
Ὠπι δχϑιϑιαπῖθ. πδὶπ δὲ πηρρῃτ8 1116 οοτιεῖθο χαὶ μαπὰ :ξα πιοτὸ 
δηΐε ἔβοῖιι8 εδὲ φθδτι Αοἢαΐδ ἴεῦτας ταοῖυ χαδίετείαν εἰ πὶ δᾶσα ταν- 
τίϑ ἱπυπάδῃο ἰπιτοσπιπρεγεῖ, ΔΡ οοοαϑα δεηαίποςιία!ῖ δταΐοτξ. εἰ ἰα 
δυϑίγίπα 861} ταρίοπδ ταμ] ἴάπι ἕως ϑυηῖ. ροῦτο πιδριδέγαιααε 
ξετειῖς ΑἸμεπῖ8 Εποϊοθο Μοϊοηὶς Β]ἴο πιεαθε Ἰαπυδτῖο, δοῖς εἶτα 
8ο δίαιτα Εἰ Ρογτιατα εχδιδῖθηξα, ἐπ ταξίοπε οῶοὶ! δὰ ἐερτεπιήοεὶ- 
Βυ58 οτἰπἰϊατη δἰ ἀπ δρρατυϊξ, φαδπινδ εἰ ἱροὶ αἴβινιοπι ἅθτιὶ πο ροθε 
ὑἱ ἰαηΐα τείγαοιϊο δὶ, οοπιπαπε δυΐεπι οϑὲ Ηἷδ εἰ 1115 ταὶ σοπιεῖεα 
διε! ἰαττιπι δγγαπεϊαιπ οοπϊυποοποπι αἴσας σοπίδοῖατῃ 6886 διδρῖγασας, 
Ρτίπιο φυϊάοτα ε βηπιεγο δῖε Ἰδσῦτη οβεὶο δἀμιδογειειτω πιοηβαῖε 
ςοπηδτη δοοῖρεγα. 408 ἷπ ΓΕ πο} Αδργρι 8 πιοὰο ργαδϑοίωσι ἀδ βόει Ψ 
δὲ (πάτα }}1 ἰὰ δἰβηι), δε δἵ πο8 υἱάϊιυδ. πᾶπὶ 916}14 συαθάατα εἰ 
19 φπδε ἴῃ οδηίςυϊας οοχα ϑππῖ, οοπιᾶπι Βαραὶξ, ἰδηρτιι άἀχο ἴσαιεα 
δἴφιε οὐ δουγδιῃ. σαὶ ἐμ τα ἐαπὶ ἱπίεπ δ οςῸ]195 δΔἀσρεοϊο θαι, “ίεη- 
ἄοτγοπι ἃρποδοθρδηΐ δχίρτιατη ; {τι Ὑ6γῸ ϑεηδὶπι ΘΟ ρα οἴμτω ἴδ εἰδὶ 
υδοὶ οΡίτετ ἰδεῖ δηϊ, ταδί αϑοπίυπι. δὰ Βαες φαοϊφποϊ ποϑῖγα ἵεμι- 
Ῥεδίαϊε υἱδὶ δυπηῖ, ϑΠ6 οοοδϑη δαργα Βοτγίσζοηῃίοτι δυδηπογεαπὶ, ραν ]]5- 
Ἐπ: ἰδ ἐπι δγοθδοθυῖδβ δῖσθο Ρϑαπιρ αἴ δος πηβηδ 516 }|Δς Θογραϑ ηες 
Ρ᾽ατίππη γε] φαογίηι. παδὶ εἰ τιαβηατη {ΠΠυ ἃ οἰάπ5 ἀς 400 ϑυργα ταξη- 
Ὀοπστα ἔδοΐπιι8, ἐπι ροτα Βίδοττο, τίρεπῖε ρεῖα αἴχας οδοῖο σεγεμο, 
υεϑρετὶ Αὐδίαθο ργδείογε Ἀρρδγυϊ. ας ρτίπια ψαίάειι ἀἷς νυίσασα Ὁ 
ποῺ εἰ, 4ποἀ ἀπῖε 80]16 ὁοσάϑαπι ἀς ἐρποτῖς, ροϑἴογα δαίετι δρραγοὶξ. 
πᾶπι 4αῶπι ταϊπίταα Βογὶ ροῖδϑι ἀϊδίαπεία, δοΐδθτι τοὶ υΐξ, εἴ ταοχ ος- 
οαθαϊς Ἰυμδὴ σεγὸ δὰ τογείδπι ὑϑαπα οαδ]ΐ ραγίθμι ἰῃεὶασ δαῖτ 
Ροιτίρεβαϊυγ; ὑπάς εἰ Υἱδαὲ ποιηθὰ δοςθρίξ. ροῦτὸ δὰ πϑδαὰς Βαὶ]- 
ἴδαπι οσοπδοδηᾶὶξ Οτὶοπίδ, ἐρίατις ἀἰδοοϊαΐππι ἔαϊξ. δίχαὶ Ὠετηοοτγῖϊα 
ορίπίομεπι δαδτη δάἀδίτυογε οοπίθπαάϊε: πᾶπὶ ροδὶ οοτπείαγατα ἀϊδεο- 
ἰαοπεπι δἰάεγα χσαδεάδωι [αἶδϑε σοπϑρεοία δϑϑευόγαϊ: δὲ ος μδπά- 
φαδφύδπι ἱπιεγάμπι Βοτὶ ἱπιευάππι πο βετὶ, 8εἀ δεῖαρεῦ ορογῖεραξ 
Ῥτγβδείεγεα ἱρϑὶ φθοαῃθ Αδρυρεϊὶ 86 116 ὀγγωπῖθδ ἴδπὶ ἰΏΟΓ 86 {πᾶσα 
οτιπι. Ἀχὶβ οοἶγο αἰϊηῖ. δῖσυς ἱρδὶ ἴατι δεπιεὶ αἴχας ἰΐοτττι υἱάϊσιας Καὶ 
Ἰονΐϑ δῖθ Ἰασα ἴῃ Ὁ ἐτηϊαΐδ ροϑιίδπι απδπάαπι δ 586 δο δπὶ ὁοοΌΪέαδες; 
εεἀ σοπιεῖεη ἰδοῖαπι πεαπααδτι. ἰπϑαροτ εἴ γαοης μος ἰρϑησα μὰ- 
εξ. πδπὶ δ! ἶδε ἴδπιθῖδι ππδίογεϑβ πιϊποτοδυς ἀρραγεπῖ, δἰϊδτωθθ μὲσ 
6 ἱπάϊνίἀπδε τἰάθηπι 6686. πὶ κίξοτ δἱ τ ἀϊν δ: 5116 5 δδϑομξ, θ80 ςοΣ- 
ἱδοῖα τραρηϊπάϊπετα μαι ἀχαδαδιι τηδίογεπι τεἀάογεηὶ, εἰς εἴδεα 
οὕπὶ ἱπάϊνιϑὶ 1168 ἤθη δἰπὶ δεὰ δρραγεδηῖ, δ. οοἶϊα ἃς ςοποῦγσα τῖ- δὲ 
Ἀ1|0 πιδίογεπι ἐπετε τροΐδῖη νἀ εθαπίατ, 4π89 ἰξιττ ἀε ἐραὶδ εϑν- 
8ὲ8 ἀἰχίπιπσ, ἴα δ88.6286, Θἴἶδτι δὶ πο ρϑγῦ ρίαγα, ἂἱ ρεῦ δε δϑαννάε 
Ῥεγορίοπαπι εδῖ. 

1. Οὐυπι δαΐεπι ἀς ἴδ 4πδὲ δεηϑβαὶ Ρεγνὶα ποὴ διηῖ, 88 115 6596 
. ἰυχία γδίοπεμι ἀεπιοπεδίσαϊαπι ρυΐοπιῃϑ, οἱ αὐ 1ὰ φαοὰ βετὶ ροεεῖϊ 

εα τεἀπχοτίππαβ, οχ ἰδ χαδε ἴπ ργαθδεπία ἀϊσππέοτ, εχιδεἐταδυετῖς 
φαϊδρίαπι ἀε ᾿Ϊδ τακχίτης δά πο τηοάμαι πὰ γεπίγα. δα ρροηίπετ 
᾿δαΐπὶ πιππϊ ἕεττας εἰγοπμηζαϑὶ ργίπιδπι θᾶτη οπηπετι ρατγίοξα, 486 
οτριοπϊαγὶ δυθεδὲ ἰδ οὶ, 6: ὕουεπι 6686 οὐἰτάδπι γι άδσηχαα. 19 
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δᾶτῃ δπξοτο, οἴ ἱπϑΏρον βδγῖβ, θέτω ὅπ0 ἱπ 5ἴπη ἔουεὶ ἃς ἀπι δίς, Ββαυὰ 

Ράπιαι εἰγουϊατία ἰαιῖο ἃς χποῖσϑ δεοῦτα οἶγοι ἴδγγατι τρία νυ οτβαὺς- 
6. δ ἰπϊοτῖπι ἄυπι {16 ἔδγίαν δο πιουεῖασ ος ρδςοῖο, φύαπι ἔογῖδ 

οτίαπα ἐπετίε βϑῶς ἐδιδρεγαῖβ, ὅ86ρ6 ἱποοπάϊταγ; ον φῃοά εἰ {108 
ϑρδγεοσαχη δἰ ἀδγαπι ἀϊδοιγοαϑ βετὶ ἀϊοίπια9. ουπι Ἰριτ ΟΡ ϑαρετῖο- 
σπαθὶ ΘΟΥρότγατι οοπγογϑίοποτα ἴῃ δἰσσπιοάϊ ἀδηϑαΐεπι ἰρπθῦχα ἱβοὶ- 
ἀετὶς ῥυϊποὶρίατα, πϑάπθ ἴᾶπι υϑβετιεπῖοῦ πια!απι ἂἢ οοππαο εἰ 
ἀΐπ ἐχάσγετε φυδαῖ, πδάτια ροσγο ἴδτα ἀςθὶ!ε οἱ δἰαιπι ἐχϑϊοραδίατ, 

εο ἐεἀ να]ἱάϊπθ, εἰ φαοά ἀϊαϊα μοεεῖϊ ρετταδπεσε, δἰπιαϊφας σοπεηβαῖ 
αἰ δΌΡνοΪ οἱ ἰπ ομτὰ Ἰοσῦτα ρτοΡε τεταρεγαῖδ ἐχραϊδεο, δρίδχις πὶ 
ἱποεηἀαϊηγ, τὰπι ἰά οἱάτπ5 οτπίτατι Ηϊ, φααπιοππάσε βρτιγᾶτι βαγγεοῖα 
ἐχμδϊατῖο ςοπίγαχοτῖς, πᾶσα οἱ ἀπάϊᾳαε οἰπιὶ]ς [αετγιῖ, ςοπιεῖεδ (1ὰ 
δεὶ δῖ: 114 οτί εἶτα οἱ ςοπιάγατα πιοάο ἰπ τεγιῖςα ᾿ἰϑρί 8) παποιραῖατ, 
εἶπ δυΐοτι οδίοπρα, ροξοιΐαθ (ᾳαιοὶ εϊοας Βαγραῖβ, οἵ σαὶ ἱπίδχίογε 
ΣΧ Ρασῖς ἰπ ϑρθοῖθπι βᾶγϑας ἰοῶβας ργοπιϊτἰταγ ἴα Ρ4) υοοϊαῖωτ, αἱ 
ποΐδτα μυϊποιποάὶ ἰδιΐο οἰεί ας ἰδιὶο, οἷς εἰ οἰδίϊο ἰς ας δἰδτῖο υἱάς- 
ἴαν 6996. ἰάδπι εὐἰπὶ ργορειμοάππι Αἰ δο δἱ φυϊϑρίαπι ἴοττεπι δας 
Ῥαγνίσα ἱβηΐδ ργϊποῖρίαμι ἴῃ ραϊξατττῃ οὐτηαίατα δοεγυαπεζιςε ἱπιταὶ- 
δετὶς αἰχαθ ἰοιεοεγξ. πᾶσα δὲ διεἰϊαγατα ἀϊδοῦσραϑ Βαὶς νεὶ ρεγϑίπιὶ- 
1ΐο πρραγεῖ, οἷϊο πβαῆαθθ Ὁ δσζειβδε πιδίεγῖας δοοοιησαο ἀη ίδπι 

30 ἴῃ Ἰοηριταδίηετι ὁεχαεὶα φυδάκπι δεγρίς. ἰΐαχας οἱ ἰά εἀαγατὶξ πιδο 
γαπδοῦπάο δπιδγοθεσίῖ, 4φῦα ρος δδίπιατα ρατῖς δῃοοθηϑο ἀεπρεῖ, ]Ια- 
οπΐδ ἱπίατα ἐχουτοιουὶδ μεὶ βηΐδ. ἴαὶε οϑὲ εἴ οὐϊηϊ Ότα δἰ ἀπ, Ὠἰροῖδ 
υοᾷ ποη δἰϊϊεγ θδπὶ δεῖς ἀϊδουτγϑαϑ ρτίηςὶ ρίτιπι ἵπ δε ββετθαηδ 
Βαβοαϊ. οὐπὶ ἰφίτατ σοησεπιπουὶθ ρτϊποὶρίαπι ἴῃ ἰρεο ἰηΐετίογε ἰοςὸ 
δεῖ, μετ 86 οοπιεῖεβ ἃρραγεῖ, οὔτη δαΐοιι ΦῸΡ αἰΐψυα οἰ ἰὰ δαὶ ἐγγϑη- 

δ ἤπγῃ δαϊ οδεῖο δίβχαγηπι πιοϊζομίβ ορεγ οοπϑϊοτγις ἐσ θαἰδῖῖο, ἴππὶ 
εχ Βὶο χυδερίατη Αἰ οοπιεῖθϑ. πες εηὶπι σοπια ἐρο8 Δἀπιδεγεὶ σία] 15, 
δορὰ εἰσττ σογοηδο οἶγοα δ0]6πὶ ἃς ἰππᾶπὶ Δρραγεηξ, δά δγα 'ρδα χιϑιι- 
νἷν δ]ϊο ἀειιίφτευϊ βεχαεηῖεθ, δὶ αν ἀάεο ἀεδηφαῖας εἴ αἴ Πδεὺ 
αἴΐδοϊο δὰ} 4011. ἱάπεγε βεσὶ αδαῖ, οἷς οἱ αϑίτι ἰρϑὶ8 οοταδ σεῦ ς0- 
Τοῦ δδῖ. υϑγαδι σογοπᾶ ἴ4]} οοἷοτε ΟΡ τείγδοϊζοποι ἰπϑιριίζαγ: δὲ 
οοπιδς ςοἴογετη αθπὶ ργδείδγαης, ἰῃ δο86 Βδρεηϊ. οὐπὶ ἱβιϊατγ ἰυχὶα 
δι. Ἰασὴ αἰϊᾳααπι ἰΔ}185 σομογθο ἕδοϊα ἐποτίϊ, οοπβεῖεα εοάεπι χαο 

40 416116 ταοῖα ἔετγὶ υνἱἀδαϊηγ εϑὲ ἤδοδϑϑδ; οὔτα ὙἜΓῸ ρεγ 86 οοηϑετοτί, 
ἕπτα δυθείάεηδ εἰ τοϊϊοῖα τἱἀδῖσιν πάτα ἰαιϊο ταπηάϊ, φαὶ οἶτοα ἴετταπι 
δῖ, αξιοδβοίτον εἰυδιηοάϊ, μος δυῖεπιὶ τιαχίσαθ ἰποὶπαδὶ σοπιεῖδῃ ΠΟ 
6696 ρΡογίῃμάς αἴ εοτοηδαι, τείγας Ποῦ οτα αυδαἀδπι φαδε ἴῃ ἐποῦθη- 
δἴουιας ῥρᾷγα ἃς ηἰἀα δὰ οἰ ἀπ ἰρεῦται, δαὶ φυειαδάπιοάσαι ΗἸρροογαῖεν 
ἰδιτοδῖ, δά ἱρδιτι δοίει βδῖ; φυοά εἰ ρἰεταπιαας σοπιεῖθδ ΡῈσ 86, 
δὲ διερὶυϑ 4πλπ οἶγοι εἰ6 ]α6 απαδάαπι ἀεβηίΐας Βετὶ οοἰεαῖ. δεά ἀθ 
διεα, δος εἴ εοτοῆα, ροδιογίϑ ςαπβδπι ἀϊοδηιιδ. ἱζπεδπι δα ϊετα 6886 
οοχαείαγοτη οοπει τα οπεῖω Ἀΐως σοηϊεοίατο ἰοεῖ. πᾶπὶ δὲ ρἰαγθδ 

δὸ βδυῖ, βαῖα εἰ ἐφυκίογες ροτίοπάμπηϊ. ρμεγϑρίοπαπι δαῖτα εϑὲ 608 1460 
εἰξαὶ, ητοά εἰαθπιοάϊ δεογεῖο γεάἀυπάεοι ἴπ Ἰαίωπι τ πεοςϑβαγὶο δᾶ 
δγιάϊον εἰδβοίαϊατ, εἰ δ Β]αΐαμι πυπιίάππι σορία ἐχμαἰαπουὶς ἰεγυιάδο 
τἀεὸ ἀϊδουϊίαῖοτ δὸ ἀἰδδοϊναϊαγ αὐ ποη ἔαςιϊα σοῃδίδέεγε ἃς ἀδηδατὶ 
ἐπ Ἰίχαοτεπι ἐϑμὶε ἐεὰ ἀς δας ἰΐεπι αἰεοοης ἀἰποϊἀϊπ8 βαπιῃϑ 
ἀϊοιϊατῖ, οαπὰ ἰοφαθηάὶ ἂς ΠαιΒη8 ἴδπιραϑ αἴΐαοτιξ. οὐπὶ ἰρίϊαν ογε τὶ 
δο Ρἴητεβ δρραγεοῖ, δἰουτὶ ἀἰοίπηαβ, ατἰ ἀπ ἀὐἀπιοάμπη δὲ βαϊποδαϑ 
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8. ἴαπι γεγο φῃα]ῖμεν εἰ φαδπι ΟΡ σδπβᾶτα Βαὶ ας, πδομο φαϊά 
εἷϊ, ἀϊοεπάσπι 6οὲ. θὰ ργίυβ 4088 αὖ ]11}5 ἀθ μος ἀποᾳιε ἀϊοῖα 
ἔπεγε ρεγοησγαιποδ φυίάδτα ἱξιιγ εχ 8 φο5 Ῥγίπαβοτγθοϑ υοςὶ- 
ἴδηΐ, νἱδιὴ 6686 μᾶπο δἰππὶ, δἰϊϊ ουἰπβάδτα δοτὶ ἀδ οδοὶο ἰαρδὶ, ἰαχίδ 
Τ86}1 σοπβαρτΓαϊοιειν ααδπι δ» ῬΠαδιμοπῖα ἔδγτπι αςοϊαϊεθ6, δῖ 
8018, φετα ρὲσ ππης οἰγουϊατα αἰχπδηάο ἔεττὶ ἀϊσπης. Παης ἱρίτας 
Ἰοοππι τ δἰυἱὶ σοτα θυδίπιη δὰξ 4παπιρίδιη δ]ίαπι ἰὰ σϑμη8 αἰδο  ο ἐτα 
Ρϑϑβαπι 6386 ἂΌ Ἔογηχα ἰδίίοπς τοϊαπὶ, δὲ "πὰ ρεγαβευγάσμα δὶ 
ΒΟΩ δηϊπιρἀγνεγίεγε, δὶ δὰ ἰογεὶ Ἵδῃβᾶ, δι ρτιίδγιι χποαῃς, εἰ χαὶ- 90 
ἄδπα ροϊία9 φαδηι ἰδοῖα εἰγοιϊαπι, μαυὰ δῖος δϊεοίατῃ 6888 οροσ- 
ἴεγε, φυρρθ οὔπι Ἔσο 68 οἴππδδ δὲ ΠΟ δοὶ ἀυπίαχαϊ ἴῃ 60 ἔδγδι- 
ταῦ. Ἰοῖυδ δαϊεπι οἰγουϊαβ ποΡΐ5 εδὲ ςοπδβρίουμθ: δειιρεγ δηΐσα οἷπϑ 
δετηὶοῖγοι 8 ποοίαττιο ἔδπιροτα δρραγεῖ; δε η181} τὰ κευπ8 δι δ 1586 
υἱἀείατ, αἱδὶ δὶ φυὰ ἱρϑίαϑ ραγιίςαϊα ἰαοῖεο οἴγουϊο δ656Ὲ δρρὶϊοθετιξ, 
Αμδχαρβογὰθ υεσοὸ δἴησθϑ [οπιοοιῖταϑ ἶδᾶς 6866 συοταηάαπι δἰάείτιπι 
Ἰαγμθ μβϑϑεγιηξ. 8016 πὶ δηΐτα, ἀππι δὰ} ἴεγγα ἔεγίηγ, ἐχ δ816}}18 {πδϑ- 
ἄδτη ποῦ δάϑρίοετε. συδεουμᾳας ἰρίξπιγ ἂρ δος δἀϑρίφἰυηξαγ, εαγαι.. 
Ἰυπαδῃ ποῦ υδάευὶ: Ἀπιροεὶ εἰΐτα ἃ 8019 τα ϊϊ8. χαϊρυδοῦηαο βαΐετα 
τε] 1 ἰρδα ομεἰδξ χιο πιΐμπδ ἃ 6016 δἀβρὶοἰδηῖηγ, Ἀδττπ ργορτίαπι 30 
Ἰαπθα ε58ε ἶας δἰμηξ. δεὰ πες μος φυίάοπι βογὶ ροϑδὲ ραῖεϊ, πῆ 
Ἶδς δδοϊάυς ἰάδιι ἴῃ εἰβάετα οϑὲ δϑίσιϑ: ἃρραγεῖ ἐπίτῃ ταᾶχίπητϑ οἰτοῦ- 
Ἰαθ. 4ιδε δυΐειι δίας ἃ δος ποῖ δ ϑριοἰαπίασ, δβϑῖαρεγ ἀΐνεγμδς 
ϑυπῖ, ργορίεγθα φυοὰ δο] βαιά χυδαααπι ἴῃ εοάδης πιαπεαὶ ἰοοο. 
οροσγίθραὶ ἰρίταν τοϊργδηΐε δοὶ 8 Ἴωρβ πρὴ εἴ ἴρϑαπι ἶας. πῦπο υ8τῸ 
μος βετῖ ταϊπίπις υἱάδπιυδ. δὰ μδες σὶ χυεπιδάπιοάαπι ἰα οαεἰ εδΐατα δ 
σούαπι σοὨ ει ρ δ ΟΡ 5 ἀεπποῃδιγαϊτπι δος, [ἴα τοϑ δέϑε Πεαροδῖ, οἱ 
2015 πιαριαϊ τυ 40 πιαῖοσ δἷξ ψύδη ἴδστας, εἰ ἀϊφίαη τα διε Ἰδγοτα ἃ ἴοττα 
χαο Πρ ἰοαῖο ταδῖον οδἷὲ φαδπὶ 60}15 δῷ δαάςεπι, φαεταδάπιοάσπι 80] ἃ 
ἴεγτα 4πλπι ἰὰπαθ τηϑῖοσ δϑξ, δἰ σα θὶ ποι ῥγοουὶ ἃ ἴδσγα ἴγδο 1116 
φαΐ ἃ 5016 ἱπίϊέατα δοπηϊῖ, γβάϊος οοπητηϊττοϊ ςουϊαηρεῖχαο, ἢες ἴεττδα 
Ὀπῖργα, Ζαδπὶ ποοίει Δρρε! αι, δὰ αρῖγα ρετιηρεῖ, δεὰ βοίδτα δἰ" 
ἄετα οπιπὶα οἰγουπιδρίςετγο, οἴ δοττιπὰ πὰ }]ξ τοσταπὶ οὔ ϑίβεογε πθοε886 
εοξ. εοἴ δαυΐεπι ργβείεγε ἀδς ἰδοῖς τευ εδ σαδεάαδπι ορίπὶο. φαϊάαμα 10. 
δηΐπι ἰας ἱρδϑῦση ροσγίῃἀς δίας οσὶπίτατα εἶδον 6486 τεἰγδοϊζοπεμι πο- 
δἰτὶ «ἀερεοῖυ δά δοΐδαι ἀΐϊςιπε. δεὰ εἰ μος βοτὶ πεαυὶξ. παπὶ οἱ εἰ 
υἱάεῃ εἰ δρεοῦίαπε, εἰ τοῖπτι ἰὰ οι πιῶ οοπορεοῖαὶ ΟΡ γίδηι εϑὲ, φυΐεδ- 
ἐδπὶ, ἴα δαάειι δρεοῦ] ραγίς εαάδηι υἱδίοπὶβ ρογῆο δρραγεδὶξ. δἷῃ 
γόγο δρεοαΐϊατι εἰ το οοῃδρεοῖα ἴῃ εράδμι δὰ ἰὰ χιοά νἱὰεῖ δο φυΐει- 
εἷς ἀϊδϊαπεία, 8864 ἱπίδγ 8ὲ πδς δες οεϊθγιῖεῦ πες δοάδαι δεΏ ΡῈ Γ 
ἱπίδγτα ο τπιουεδυϊωσ, βετὶ ποι ροϊεγίξ αἰ δδάεπι υἱδίο ἰπ εδάστα 
δρεοῦϊὶ ραγῖε σοπερίοἰδειγ. δὲ διθ] ας χαδα ἰὼ ἰδοῖθο οἴγοιϊο ἔεγπη- 40 
ἴα, εἴ δο] φαεπι τεγϑα γοίσαςτο Βὲ, εἰ οἰ πα ἰτεγ εἴ εχ δοαπο ἃ ΠΟ 
ἀϊδιαπῖοο, ἃ δὲ 'ρϑὶς δαΐθιι τηϊηίπις, τα ηθπεθι πορὶβ τιον επίασ, ἰη- 
τεγάσπι οἰσυίάεπι τπεάϊα ποοῖς, ἱπίεγάστα ἀἰαςαΐο ἐχοτίταν ἀεἰρεη. 
Ἰδοῖῖο δυΐειι ραγὶεβ εδϑάεπι ἰπ πηδαῦδαις τραπδηῖ. δἴαθὶ πΠῸη Οροτ- 
τοτγεῖ, οἱ δας θιῃρμαδὶβ αἰφῃς υἱδίο δβϑεῖ; ἴωπθο πὸ ἰῃ εἰς φηΐάετα 
Ἰοςὶδ Ἀδεο ἑογεὶ αἰΐεοο. ργδεῖεγεα ποοῖῃ ἴῃ δαῃὰ εἰ ἰά βεβῦ 98ρ6- 
σα] Ἰδς δρεοϊδπτθαδ ἀρραγεῖ. 864 χαὶ βετὶ ροϊδεὶ αἱ ἴατα ἀδρεοῖια 
ἴα δάνεγδθατι βοΐ οπι υδγϑῦϑ γοίγαπβαιογ 7 ραϊῖδι ἰρίτατ οχ Ὠΐδος ἰδοϊοπιῃ 
οἰγοῦϊατι Ὡς4π6 πιοδηϊϊατι Ὁ}}18 υἷδτι, ἤδααο σίεἰἰδταπιὶ χαδὲ ΠΟῺ 
υἱάἀδηΐον ᾿ΠΡαγ, πες γοίγαοϊζουοτι 6666. πδες δαέετη δοἷα ίεσγε δαὶ 30 
ἄπαε δὰ μος ὕϑᾷιε δενὶ δ αἰϊίϑ ἐγαάϊία δυηῖ, πὸ ψεῦο γεϑαιαρῖο 
4ποἀ ἐδυδίεοπυδ ρυηοἰρίο, ἀϊοαπιπθ. ἀϊοῖυπι ἐπὶπα οδὲ ῥτίαθ ἐχῖγα- 
Ταδπὶ γί ραγιίοα δπὶ υἱπὶ ἱρπΐδ μάρογα, υἱ δὄγε πιοῦιϑ ορεγὰ ἀμ - 
ἐγεῖο σουδεξυἰοφβεοοιδῖην οἰμστποάϊ χααῖεπὶ τί οἱϊα ἰΐθιι δἰ άεγα 
4546 ἀἰςῖται. ορεγδο ργείϊατη δαΐθπι οδὶ ἱηξ8]]Πἰράπιπε ἴΑ]6 φαϊρρίαπι 
Βετὶ χαρὰ ἴῃ 1118, οτιτα ἴρ88 14]15 εθογεῖο μδυδαφαδχπδπ μετ 86, δεὰ 346 
ΦῸΡ αἰΐχαα δίεἰϊα δαὶ οδεὶο αἴβχα δαὶ Ἴγγδαηΐε ἔπεσι ἕδοϊα. ἴπγα δηΐπὶ 
εἰπετη οὐϊ σοτιδῖδα ςετιπηίογ, ργορίδγεδ σπορὰ διε ϊ]αστιπὶ Ἰδίοποτι 
δεχυδῖατ, μογίπάς δίχιθϑοΐθτι, ἴ8]15 δεογεῖο, ἰῃ 4θὰ ρὲγ γοίγαοϊο- 
ὯΦΠῚ ΔΡΡΆΓΕΓΕ οογοπδιῃ ἀϊοίπιπα, πὲ ἰοτὲε ἐογίαπα ἐποτὶὶ ἰϊα ἴδτα- 
Ῥοτγδῖα δότ. φαοά δαυΐοσῃ οἶγοδ ππᾶπὶ δἰ εἰ ἰπππ σοππηρὶς, ἰά οἶγοα ἴο- 
ἴατα Ἑδοίαπι ϑπρογοαχης ἰδιϊοπεην Ὀπίυθγβδτη ἤοτὶ δοοὶρίδπηαδ Οροτ- 
τοῖ. Ὥδτη δὶ απίας δἴεϊ δε πποῖα9 δαςοοπάοτο σαραῖ, θη [Ὀετῖϊ ΔΡ- 
τατάπτα σπηοίαγοπι ἰδίοηδπι ἴα]ς χαϊὰ ςοπηταϊεῖεγε ἃς ἵβπει εχοὶ- 
ἴλγα, Ργδεβεγεῖπι ἱπ 4ῃ4 86] ραγῖε ἀ θη εἰθδίπιδο εἰ μἰαγίπιδο εἴ τιδ- 20 
Χίπιδθ διπξ δέθὶδθ. ἱξιτον αἰβτιίζες οὐ 60} εξ δττοῦστη ἰδτϊοποτΩ 
Βαϊποπιοάϊ οοπεαϊοπεπι ἴδπαξ ας ἀϊδοῖνιξ, ῥγοίμάθ ρἱουααθ 

σοδαϊῖζον δηπῦϑ. οὔπι γεγο γαγίοσει εἰ πηδρηϊοἀϊπε ἤθη ρογὶπάθ ἰπ- 
εἰξοὶ ςοπϑρίοἰπηΐατ, μα ἀαυδαῦαπι εχ δεαυο ἴδε ααϊρρίαπι βετί ε0- 

ϑο ἴἰεῖ. Ὑδγυπηεηίιυογο Ἔχοοϑα8 4πίάδτα ἢδίπαπι τεὶ ἴῃ ἀπταϊζοηα νοὶ 
ἦπι τη ρτξτααϊπα τπᾶρτα Ἔχ ραγία οοτητα τὰς, φαδπἀοφηίάετη εἰ οατα 
Ἰαρῖδ 1116 4αυΐ ἀρυὰ Αεξοδροίδτποι οεἰεπάϊτοτ, εχ δέγε σθοίαϊι, υδυῖο 
δαρίδτος εχοὶάις ἐπιεγάϊα, οοπιοῖα χαοχας 118 ποοιθηδ Παρτδηῖε. 
αἴχιε οἶτοι ἰὰ ἰεπιροτίθ 481}0 πηδρτιαπα {πὰ οτίπἰτυτῃ, οἰάπϑ ἀρραγαὶϊξ, 
δἴοοα ξαϊτ Πίεπιε εἰ ἀφυϊϊοπία. ἢδς ποὺ δβοεῖαε 116 τηᾶγ'9 φαὶ Αομαίαπι 
ἱπυϑδιῖ, ΟΡ Παϊπυπι εοαπιγαγιοἰαϊετη ἔδοιτιθ οοῖ, Ὡδπὶ δἰ τπτι ᾿ρδατα 

5 ἀχῇ:]ο οοσυραγαῖ, εἰ ἐχῖτα ἰβεηδ δρίγαραῖ δὐρῖογ. ργδεΐογε Νίοο- 
χρᾶςβμβὸο Αἰεὶ πηρεγδηῖθ οἶγοα δεαυϊποοίίαϊοπα οἰγοῦϊατα ραποῖδ 
ἄϊεΡθ:5 οογηεῖθβ ρραγυΐ, ἐχογῖα δὰ0 πεφυδαῦδηι γεεροτὶ ἰαςῖο; 480 
αάδας τεκηδηῖε, υεπίωτα ἱΠππὶ ααὶ οἰγοα ἀοτϊπεμαεα ἀεθαςςαῖας 
6ϑῖ, ἐαοσϊατι ε68ε δοοἀϊ!. σὔγ δαΐοπι ρίαγεδ πο βαπξὶ οοππεῖδθ, πδο 
δδερο, σγημπα εχῖγα ἰγορίοοϑ ροϊίυς βμπὲ 4πδηι ἱπῖτα, ἴῃ οδιδα εὐ 
80115 αδἰτογαπααῦς ἰδῖῖο, 4πᾶθ ποὴ τηοάο οαἰϊάππι δοςοτηΐς, σοταπα- 

εἴϊατα ἃ Ἀπὸ τυμ φηοά ςοῃϑίδεϊξ. ἴῃ δ μάγον γεγο οδῦϑα δὐῖ, φαοά ἰπ 
εο ἰδοῖεὶ ςἴγουϊὶ τερίοπεια πιᾶχίπια Ἔχ μαἰδίϊοπαπι εορία ςοιβτοραῦαγ. 
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οὐταδίας εχέγα ἰτορῖοοβ βππξ ργδοίδγθῶ πεσπα οἶγοα δοΐθιι πε αα 
οἶσγοα ἰππαπι οοτλα Βοτὶ δο]εῖ: πᾶπὶ οοἶὰβ εἰμ δπιοῦϊ σοπογοϊίοπειπ 
ἀϊδοογονπε Ζαδτι αὐ οοποίδῖοτε ηπδαῖ. ἴρ86 δαΐετι οἰγοῦ 5 ἰπ 400 
ας βρεοϊαπιρος ἀρραγεῖ, δὲ πιαχιπια8 εϑὲ, εἴ 18 δἴτιι5 ;ξ ροαίτα ἴγο- 

20 Ρἷοοϑ μαπὰ ρᾶττιπι ἐχοθάαϊ. δὰ δες ἰοοῦϑ ἴρ8ε πηᾶχίπιδ βρἰεπαὶ- 
ἀἰοοϊπιϊσχας 916}}18. εἰ ἱπδαρες 115 4089 ϑραγδᾶ8 πυῃοπραπί, Ορρ[ εἴτϑ 
εσὶ (4υοά εἰ οοὉ]15 σαγβογα [1ς61), δάεο πὲ μἰ8 ἀξ οδιι818 ἀϑϑι ἀμ 8 ἃς 
δοιαρεγ ἰοία μαδς οοδοογνεῖιτ οοπογεῖῖο. οὐϊὰ8 ταὶ β'βῃατη δϑῖ. πδτα 
π᾿ Βυΐα5. οἰγοῦ! ραγὶθ αἰΐεγα, πᾶς οαπάογθπῃ ἀπρ]ςαϊο τηδίογοτα 
Ρταθίογι, πιαῖιιϑ ἸΏπιθπ δὲ: ἱπ μ8ο δίνη ἱπαΐογεϑ ἀδπβίογεϑαε 5:6 }1δὲ 
δαμξ 4παιη ἴῃ αἰΐεγα; 4υαϑὶ ποὸπ αἰϊα 118 ἀδ σδῦϑα ἰᾳθᾶγ 4πᾶπὶ ΟΡ 
εἰ] βαπι ἰδίϊοπεπ δι. πᾶτπι δὶ μος ἴῃ οἴγοιϊο αὶ τα στὸ ρῥ] ασίτηδα 
“πηὶ δἴεἶ]αε, εἴ μυΐαϑ ἰρϑῖπ5 οἰγοι]! πιδρὶδ ἴῃ δὰ ραγία χυδθ σὰ 15 δο 

10 τπιδρηὶδ 816 }}15 ἀἰαγοῖα ἀρραγοῖ, ἤδης ε886ε οδυϑατη αὐεοποιίθ ατηῖ- 
Ἰιατι δἰ πιᾶτι ὀχ δύταδγα ρᾶγ δῖ. 864 ἴατῃ οἰγοῦίυτα, τηνη 9816}145 4π88 
ἐπ δὸ δυπῖ, εχ ἀδϑογίριίοπε οοπίθιρ᾽οπιατγ. Ζαδ8 ἀυΐοπι δραγϑᾶϑ γο- 
εἰϊκης, ποη ᾿ἰορξ ἰπ ρηαπὶ δὰ δαις ᾿πἔγιάδτγε τιοάππι, ᾳποὰ πΏ]]απὶ 
ὯΠὰ ππφιατι μαρεδὲ ροϑἰἰοποτι 486 οουϊο ποϊδγὶ ροϑϑῖξ. ἰὰ αποά 
ἷπ οδεϊαιη δὰ σρεοϊδηεθαδ ἀἰ]ποϊάτιπι 681. ἴῃ μας δπὶτι οἰγοῦϊο 8010, 
4πδε ἰπίογ ἰδίθγα ἰδοθπε, 86 ]}9 τῳ δατῖ οἰυδιποῦϊ. ἴπ 4115 σεγοὸ 

ὃ οἰγεΌ}18 δὲ} }}19, αἰ ραϊεῖ, μυϊιϑταοαϊὶ νδοαπὶ. απᾶγα 8ὶ οδιιϑαὶη ΟΌΓ 60- 
ππιεῖλε δρραγεδῃῖ, φυδδὶ πη αϊοογιίετ ἀϊοΐαπι γεοὶρίδταιι, δὲ ἀδ Ἰαεῖθο 
οαπάοτγε Παυὰ δἰϊτογ πᾶρεγα ϑεπεθπάθπι 6ϑῖ. φυδς επίπι ἰδὶ αὐεςιῖο 
εἶτοα ππᾶπι 616 16 ϑϑὲ, μδης δαπάθμι οἶγοα οἰγοι αι φαριπρίανα οἰ Ποὶ 
οουξπρίς. εδῖαπε ἰδο ἴρϑαπι, αἱ ἴα ἀϊχοτγίπι, συ δἰυτὶ ἀεβηίταπι, ἕαοῖα 
Ῥεῖ βεογοϊίοποιι τηᾷτίπι οἰγοῦ  οατια. εἰ ργοϊπάς, τὸ ἰᾶται ἀϊοίπαι 
6βῖ, οπ τ 0{Π| ποῆπε 88 ρα ἤππὲὶ οοπιεῖδα, υοὰ [4]15 σοῃϑεἰ πιο ἴῃ 
Βαπςο δεσαρεσ ἰοοῦπι δὲ οοπῆπαες δχογοῖδ δὲ οἵ ρδγ δίπριῖδδ δχοαγς 

10 πείατ οἰγοπίεοποβ. ἄς ἰἰ56 ἰρίτυς 4π86 ἴπ τπππάο ἔδγταθ οἰγουταΐαδο, 
ἣν δ ροΓγηἷβ δἀμδετεὲ ἰδ οπιραδ, πετὶ δοϊοπε, ἀς 8:16 ]γυτη ἀϊβοῦγϑα, 

ἴσα ἀγἀαπῖθ, οἱ ἰπϑορογ ἀβ ογίπιιΐ8 δἰ ἀθγιμβι8 δὸ υοοδῖο ἰδεῖε, 
ἀϊοῖντα δδῖ, τοὶ δπίχη ἴδσε διιηΐ δἰϊδβοϊοπο δε οἶγοα ἔπη ἰοσῦτα 
δρΡραγεηῖ. 

9. ε ἰἴοςο νϑγο δ} ἰϑῖο ροδιἄοπε δβεοῦπάο, ἃ ἴδεῦτα γεγο ρυίπιο 
(Δἴο επὶπι ρτοπιϊϑοπαϑ ἃ4η86 εἰ δἔγὶβ ἰοοτι 681) δὲ 115 φπδε ἰπ δῃρε- 
τίοτε εἶπ ραγῖθ οοπιπρηπῖ, ἀρεπάθηι εδὲ. οροτίεϊ αὐΐεπι εἰ Ποιττα 

40 μυϊμοὶρία δαπιδηηνδ οἱ οατι885 ΟἸππἰΌτα 8110} 1τ6ι ἘΠΒΘΝΙΒΗΝ ἰρίτατ πὲ 
ἸΩΟΥΘἢ8 Ργαθοὶρουτηηα δὲ οπιπίοπι ργιπιαπι οἰγοῦ]π8 1116 δϑὲ, ἴῃ χὰο 
τϑδηϊοσια 5015 ἰδο, {ιδε δερίοραὶ οοπρτοραῖχαα, 60 φαοὰ ἴοτταθ 
Ῥτορίυδ τουπιοϊϊπϑνε ἢδῖ, ξθπογδιϊοπὶβ δας σογιιριϊοηίς οϑπδᾶ εδὲ. 
τοῦπθηΐα δαΐεπι ἰδυτὰ ΒαπιΟΥ αὶ οἶγοα οᾶπὶ 6ϑῖ, ἱπ σᾶροόγεπὶ ἃ 3019 
ταάϊδ οἱ δ᾽ δ᾽ῖο οαϊογε ϑῆρεγηο οουυθύδιϑ, ἴῃ 80} πι6 ἑοπάϊτ. σά ]ογθ 
ΥδΓΟ, οαϊ8 ΟΡ ΕΓα ἐανεδε μαίας, γάρογεῶι ἀεβεγεπῖθ, δἰαπε αἰΐεγο ἰπ 
δαρετγτια ἰοοαπι ἤϊδραγδο, αἰΐογο εἰΐδπι εχβεϊηςῖο, φῃοά ἰοπρὶπ ἱπ 

20 δὄτοτα 4πὶ ΒΏΡΕΓ ἴογγδι εϑὲ δυὐθδαῖαγ, υᾶροσ ἔγίξογε οοπῖγαςϊο ΟΡ 
οδ]οτῖβ ἀδδει τα οποπι δἴαυα ἰοοὶ παίτγατα γαγθαπὶ οοηϑιδιιῖ, εἴ εχ 
δᾶτγϑ Ἀὲ δηιᾶ: ατιὰς ροδίεδαπαπι ξεπίϊα δϑῖ, ΓυΓϑΌτα ἰπ ἰεγγατι ἀείογ- 
ἴατ, δϑὲ ἀπίετι μαἰϊτα8, 40] δχ δυδᾶ οτίπτα μαρεῖ, υὰροσ, 4υὶ γθσοὸ 
εχ δὄτε 'π δσιδτα τηαίδτὶ δοΪδῖ, πΌθ 68. περυϊα δαΐετη Ὡπ 18 ἰπ ἀαυιᾶτα 
οοπογεῖδα δαρεγβυϊίαθ; ργοῖπάε ϑθγθηοβ ἀΐ658 ροϊία9 χιδπὶ ρ]υνΐοϑ 
Ρογίεπαάϊε, φιυυρρθ 4.86 τεἰπε παρ 686 ἱπίεουπάα δὲ δετῖηθ Ἔχ δυϑία 

7 εἶϊ. οἰγοη]α δπῖθμι ἰϑῖ8 830]18 οἰγοπίυτι ἱπιϊίαταγ: ϑ9ισιπ! δηΐπι 1116 δὰ 
ἰδῖετγα δὲ ἴδε δυγϑαπι δὲ ἀδογβαιῃ τπουδῖζωγ. αἴαις οοπϑιἀθγα586 Ορου- 
τεῖ Βαπο γνεἰαιὶ Πανίπμν δὸγί8 εἴ ἀχιδ ργοπιϊδοπΌτη ἴῃ ΟΥ̓ ετα 3 γδατα 
ἃς ἀεοτϑοῦπι ἤσεγθ. πᾶπὶ οαπι 80] ὑσορε ἴδττατα ἐβμιυτ, νυδροσὶ9 δυ- 
τίτϑ ἰπ 9 πιο οἴαϊς; οηϊπ Ὑθγὸ δὲ αἀἰπιουΐς, ααῦδα Πανϊαδ ἰῃ ἴοτ- 
τῶπι ἀεβυῖς; φαοα οἰἴτγα πἰ ἀπ ἱπίογοφρ οὔποτ ᾿δαά ἈΡβπα οτάϊπε 
Βετὶ Ξοἷοϊ. φύδγε δὶ ρτίογεϑβ Οςθδηὶ ποπεὶπα ἱπτοϊπογὶ οςῶσ88 πἴερδη- 
ἴατ, ἤππς [οτῖαδϑι5 Βανίαιη ἀϊχογίπὶ χαὶ εἶγοα ἐδγτάτα ἤπὶξ. Ἠαπιογε 
δυΐεπι δΕΠΊΡΕΓ ἴῃ Αἰἴτιτι Ὑἱ οδ]ογὶ9 δοδπάθηξε, δὲ στιγότι8 ἀθογβῃτα δὰ 

10 ἴθττδπι ΟΡ τε ιἸρεγαι μετα γι επί, οοπ προ πΈΒ 8 Δἴ ΡῈ οἱ εοστιπὶ 
φαϊδυφάδιη ἀἰΠΓἜγ πε19 ργορτῖα ποιπιὶπα ροδὶϊα ϑαπί. πᾶπὶ οὐ ταϊπο- 
τὸ ἀφδοοπάϊε, 8186, οαπι Ρδτ᾿ ραγίεϑ τηδίτιβϑοῦ δ9, ρ]ανὶα πυπουῦ- 
Ρατὶ εοίειϊ. 

10. Εχ 6ο δαΐεπι χαοὰ ἱπιογάϊῃ δυδροσγαῖ, χπαπιατπσιπααα 
φίῖο ]Σ ἱπ ΒΘ δ] τε πεααϊνογίξ ον οδ]οτίβ ἱρδατι εἰουδη τε δὰ ναρόγοῖα 
αὶ δυττίριατ ραγυϊταῖθαι, σππὶ ταγϑιτη ἀδδοσπάϊ!, ςξοηςερίο ρὲτ 
ποοίετα ἔγίρογα, γὸδ δὲ ρσαῖπα υοοϊίαϊον, ργυΐπα χαίάειη, οὔτ υαρος 
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ζαοτῖς δπῖα οοπρίδοίδίτι χαδπι ΓΌΓΒΩΤΒ ἴῃ Δαθδτα σΟποσούοσεξ. δὲ 
δαΐοπι ρμῈΓ μίεπιοπ, δἱ ροτίϑϑιπιατα ἔγιρί ἀϊοτίδιι9 'π 1ο.18. γοϑ τετο, 
οὔτε ἰπ δαπᾶπι γῶροσ ἔπεγὶὶ ἀθηβαῖαδ, εἴ πδὸ ἴερογ ἰδηῖδϑ υἱγαϑ Βλ- 
Ῥαετῖξ αὐ φαοὰ δυβ]αΐαμι δὲ αϑδίοοεγα, πες ἰπάδων ἔγίρτιβ πξ ἔρξῦτα 3’ 
σάρογοῖι ξοίαγα ρσορέὲεσ υα] ἰοοΐ γυδὶ ἐειροτὶ9 ἀδέπιγατα ΟἹ ἐπεϊογει 
ψιυνογῖς. τὸϑ δηῖπι Ρ6Γ ἰδ ρογίοια τπαχιπιὸ ἱπῆτιο ἔδια ρου θτ 
Ἰοοὶδ παϑοὶ δοϊδῖ, ργιίπα, πὶ ἀἰοῖππι δδὲ, οοπῖγα. οοιδιαξ επΐσα υὰ- 
ΕΣ 408 6686 οδἰἀἴογοπι, φαίρρε αοὶ 80] εαυδῃξοτω αάδας ἔρτειν 
Ὁρεδῖ. σαδγα ρτυΐθδε σομογθῖο δὰ {τί ρι ἀϊξδίθτα ρογιποῖ ταδίσευ- 

ἴαπι: βυπὶ πίοι ἀπῖθὸ ΠΟῚ Πἰϑὶ ϑογεπα ποςῖδ οἴ ἃ ψϑπῖῖδ εἰϊθηῖε. 
πϑῦ ΠΕΖᾺ οὐαὶ ϑαάθπι, δεσγοπαῦ]π6 ποη ἤπεγιῖ,  δττ ἢ] οἴπιγ φαο- 
4αδηι, πεάτια δρίγαπὶε νεπῖο οοπϑὶδῖογα ροϊοτῖξ; φαδς ἰἄθο βετί, σπία 
ὙΔΡΟΓ ποη ἰοηρα ἃ ἴδγτα 9υγιῖραῖατ, ἰπαϊοῖο δϑὲ ργυΐηδτη ἰπ πποϑέδα: 
ποῦ ρίρηϊ. Βυλι8 τοὶ ἀπδο ϑυπὶ οδῦϑα6. ὑπὸ Βᾶος 691, αεοά ε ἰοοῖ "5 
βαδηδίνας εἰ Δηαοδὶϑ ἴῃ 80} }1π|6ὸ αἰτο ) τατ; ργοῖπας ςαῖοτυ Ἅτεδεωι, 
4ιδεϑὶ αὶ ροπάυ5 ἔογαῖϊ τπδῖπ9 4ιᾶπη δαῖδ οοπρττδῖ υἱγῖδυσ, ἴδ ἰοῦσα 
δάἀιποάτην αἰΐατα δαγτίρεγα 1ΠΠυὰ παι, δὰ μαυπα ῥτγοςαὶ ἃ ἴεῖτὰ 
ΤΌΓϑαπη ἀϊταῖταιϊ. αἰϊογα, φαοά δότ αὶ ἴῃ ἰοςἷδ δἀϊα στα 5 ἐσ, πααχαις 
βΒυΐίαι ἀριταϊυγαπα, αἴψπθ σοπϑιϊταοπϑαι οἰ ποτηοάϊ ἀϊδϑο Υἱῖ ἃς ἀϊ»- 
δὶραι. δὲ δοΐοτῃ Ὡρίχθε τοβ βαπῖα δυβῖγο, πο ἀχαΐΐοπε, ρτβείει- 
4155 ἴῃ Ῥοπῖο, Ἐ}1 οοηῖγα 88 οὐθηΐξ: πδηὶ δρίγαπῖθ ὡχαϊΐοδς τοῦ 
εὐ δοϊδῖ, δαϑῖσο ποῦ 8οἷεξ. Ἴοαπδα δαῖΐεπι δἰ παι εν ΒαΡ ες αἴσαε 1} 

Ἰυά, φποά τεπιροταῖῖθ, ποθ Εἰ Ρδγοΐβ ἔστη ρουῖθυ9 γος φἰρτιῖτατ, εἴδηπῃ 
ἐδηαρ ογίοῖπ δυιϑίογ ἱπιροτῖδε, ἀααῖ]ο Ὠϊδτθτα: αἰ ρ᾽ἀπϑ δπὶτα δϑὶς σαῦτε 
ἐχμαϊαϊομθ ο]ογειπ 80 ἔτίρογα ἐχϑαηραϊς. αἴ ἴῃ Βοπῖο ϑ0 1 ἱπδίακι 
τεταρογίοπῃ σοτπμα  ξ δυσῖοι, πὶ σὰροτ οοοτιγὶ σαδαῖ. 5εα δααϊο 
Ζίβοτε 800 οἰτοησλ δἰ δέθῃ οδίογομι οοπβτοραῖ, αἄδο πὶ ςἀ]}οζ πισίοῦ 
Ὑϑβοπαθατα8 υάρόγετα αἰϊοίαι. φυοὰ εἴίατα οχῖγα Ροπϊώτη βεσὶ σϑερε- 
ἘἩΠΙΠΊΟΤΟ ΟΟΥΠΟΓΟ ἰἰοοῖ; πᾶπὶ ρι εἰ βλπῖο τίμα 4πᾶπι δαϑῖτο ἰΣ- 
δι: σάρογεπι δυομιππί. σεγιπὶ 8481] οπὶϊ ἤαῖυϑ ἀπὲα ἐπῤῥίνς Νοῖ " 
Οοδηΐ, 4θδτα αἱ 118 νὰροτί5 σορὶὰ οοποίϑίαὶ; δὲ δπδίγι πὶ δ δο- 
ΠΕπὶ αδιγηρὶ βἰπαπί. ροῦτῸ δα ποη ρογίπἀε ἢἰς οοπογεϑοὶϊ διψθε 
80 ἴῃ ἰοοο φαὶ πιρες5 φοπιρ]εοϊυτ. 

11. Ὑτία επὶπι οογροτσα σοι ϑἰδιθηϊα ΟΡ ἔτιρτιϑ, δατιὰ τιῖχ γταυόο, 
ἱΠπτπς υεπῖγα δοϊεπῖ, σπογαπη ἄπο ρατὶ ταϊΐοπε ας εἰδάϊθιω ἐς Ἵϑιδίς, 
χαΐϊβπδ δὰ αῦδθ υπξ ποπ ῥγοουὶ ἃ ἴοττα, οἰβοὶ δοδοϊϑηϊ; ἰηίσβαίοιμθ 
[δι θῃ ἃς Γατηϊβδίοπα, τα τὰ ἀΐηα δὲ ραποϊϊαῖς ἀϊδογορᾶηξ. οἷς πδα- 
486 εἰ ργυΐπα, ἰΐθηι ρ]υνία δὲ γοϑ, δαπε ἰάδτα : σουτιπὶ ΠΠπὰ τιυλισαι, 
Βος γμαποῦπι δδῖ. πδπὶ μανία Ἀὲ δχ πη] 1ο σδροτο ἔτίβεϑοςπξε; οἷον 
οὔσϑα 68ὲ ἴυτα ἰοοΐ ἴα ἐδιιροτὶβ διιρ] τα άο, ἴΏ 480 δὲ ὁχ {πὸ οοἱδ- ϑ 
Εἰϊατ. τοβ τδγὸ ρϑϊσπτα φαϊὰ δϑῖ. πᾶπιὶ ΠΟΤ ΘΕ 0 9: ΒΡ Ό]ογισα ἀϊε- 
τσ εἰ ἰοουδ ρᾶγνιϑ 6ϑὲ; ΄αοά εἴ οτῖῃϑ οεἰετγίίαϑ οἱ ρᾶγνα τα] εἰϊπαο 
εἰρη βοδηξ. σοηϑι μα ἰδο τ ργτΐπα δὲ πὶχ 8686 Βαβδηῖ: πᾶπι οὔτ ΠΡ 69 
ἔαοτὶ! οοπροίαϊα, πἶχ, οὔπι τάροτγ, ργυῖϊπα δτπθγρίς. χαοεῖγοα τεὶ ἵετ- 
Ροτῖς σαὶ τγερίοπὶβ {τίριάδα ἱπαϊοίαπα δὲ. ποπ οσίπι, οἰδὶ ἔψα9 ἀ0- 
ταϊπαγοογ, σου ροἰδβοογεῖ, οὔτι τοῦ απ δάδας τοῖπεοαῖ ςα] ἀϊταῖοπι. 
ἴπ πΏρε πᾶπαπὸ ταυϊτα8 δάμας οαἷοτ ἰμεϑὲ, 4πὶ ἐσ 60 δῃροτγεεῖ ἱξτὸ 
4: ἃ ἴδί]ατε Βυχιοτοπι ἰπ Ὑρόγθτη ΘΟΠΥΘΓΘΌτα 8051:|}11, αἱ ξγαπάο 
ΕΠ φαίάετι Άι; ἰπ Ζπ0 δπίοτα ἰοοο υᾶρογθϑθ ποῦ ἰοηρε ἃ ἴδττὰ ἴωτο- 
Βαπίοτ, ἤδες ἀδῆοϊξ πδπὶ, δου ἀἰχίπια9, οὲ ἢ}[ς πἰχ, ἴξα Πὶς ρῥταίτω: ὁ 
ἵεται τἰ {Πἰς ῥ᾽ ανία, ἰξα Ηἰς το8 θηδβοὶ δϑ8ο]εῖ. δεὰ αἰ "Π}ς ζταπάο, 
ἴα Ηΐο δἰπιῖ!α ΠΏ] ] πὶ 6 τερίοηδ αϑϑιβτιαγὶ ροϊεϑὲ; οὔἱπ8 οδυδα, εὰπ 
ἀε ρταπάϊπε ἀἰχεγίπιαϑ, οτῖξ ρϑγβρίουα. 

12. διυπιογε δυΐεηι δίπιιΐ οροτῖεξ εἰ χαδς εἶτοα εἶπ ογίσα 
ςοπππραπί, εἴ φαδς μαυἀαπδαθδπι δοἀποδπὶ, σαδοαας μαμὰ ρταείε: 
ταϊϊοπετη 6566 Υἱάεαπϊογ. ρῥτΆπἀΟ παῆηις ρίβοϊεδ οἱ. ςοποσγεϑαὶ 
δαϊεπὶ ἃσπα ρας ᾿ἰεπιθπ). ἴρϑᾶ8 Ὑ6ΓῸ ρταπάϊπεϑ υετὸ δὲ φαϊεχιδο 5 
Ρο ἰϑδίτοιιι βδτι δοί δ, ἀεῖπαα οἱ δοϑίαϊο, Ἀϊεσηα δαΐοτη τᾶσο, εἴ ἴτ 
οαπὶ ποῦ δἀπιοάητη τπαρπῦπι {πους ἔγῖραβ, δῖφας ἴῃ τοϊατη στῶν ϊπι8: 
ἴῃ ἰοοἱϑ τειπ ρθουν βαπῖ, πἶν 85 ΓΕ ἀιονοιῆιο. τλοῖλ8 δαΐετει εξτε- 
ἀϊῖατ ταϊοηὶβ εἰ εἰ ἃ, ἀφαδπι δι ρεγο ἰπ ἰοοο οοπρεϊατί. “Ὥδτα πεχϑε 
βετὶ ροϊεβϑῖ υἱ 44πα δαὶς σοπρίεοίαϊα 511 Ζθατα οτίθπι σα ἐοτίξ, δαὶ αὶ 
Ρετ πἰϊαπν τοπιροτὶ5 δραϊϊαπι ἴῃ δ. πὶ σὰ8ρ 65 τοαποαῖ, ὡὲ σεῖο 
Ὠεαὰε ῥσχουξ 8:|86 οὐ ραγνϊδῖετπ βίρεγιο ἰποίάδπὶ αἴσειε πὶ δέτε 
ὙΘΓΒΘΔΏΓΕΓ, ΕΣ αἰ ἰρϑὶ φῃοαπθ δ΄086 δῶδρὸ ἴδιτα δἴ δῃγωτῃ οὗ 
Ρασγιϊππι δα ἢ ταῖοπι ἱππαῖαπε, δὶς ἴῃ δὄγε ρίατνια ἱπυθμίταγ. εοδου- ! 
ἘΡῸ5 δαΐεπι σοπρ᾽ γα 9 ρατνῖϑ τηαβτιδ 8 οἶνος ἀεοϊάπηι; φαος κταα- 
ἀϊηϊ ορυδαῖγα πεζαϊξ : ποῦ δπὶτα οοπογεῖα ἰχυϊἀογαπι ποτε ςοδίεϑοῦτα 
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οὔπξ. φυοὰ ἱφίτογ ταπῖᾶ ἴῃ το χμκοείδϑδι, ᾿ἰφηεῖ: πδῖὶ 4[1ο- 
ΤΙ ὑφ αν εὐοῥανρΝ Ηἰδικυχρὶ ἀὴρ οοπρίδοϊαια. δαπὶ ἰρίτις φαίθαθ μαΐπα 
δἴϊεςϊα ἃς ΕΈΘΘΘΕΙ εαυϑα ᾶδς 6ε86 υἱαἀσδίηγ: πυρειη οΌχα ἴα 

παρετίογεπι ἰοοῦτα, φαὶ ἰοοῖγοο {τρίἀϊοτ εβὲ φαοά δοἰατΐατα ταάϊοτγατα 

ἃ ἴοῖτὰ γοίγαομοπθο ἱδὲ ἀδδίπδης, ἔμδγῖ ρτοραΐδα ραγυδθαεγιίχας 1118, 
ἴω δαιιδτι ἀεηϑανῖ; φαοοίγοα εἴ δοϑέαξε ἱπ4τ6 βεϑίτιδηεθαϑ ἰοςἷ8 δτασι- 

οὐ ἀϊΐπεϑ εἰφηὶ ροϊίαδ γοϊαπε, φποά ἴππι οΑ]ογ ἰοπρὶπϑ ἃ ἔεσγα ποθ δὲ δαγ- 
δαπι τογέῖ5 ργορεὶδξ σομδπρὶς αὔξεται ἰη ἰοςΐθ δάτηοάπιη ἐἀ119 αταη- 
ἀϊποτα: πεχαδάαδτη βετγὶ, φαασαατα 1]|ς Βοτί οροτίεραῖ, οἴ εἰ πῖνε 
ἐπ δἰς Βοτὶ ἰοοὶς τιδχίπιε τἱάεταπα. ργαείογει δ86ρ6 υἱἶβϑᾷβ διπὶ πυθεϑ 
εἶγοα ἴδτταιι σαπὶ ἱπξοπ δοηο [εγγὶ, δάδο τὶ ἰά ἰδίτόγεσα ἱπουΐοσος 

ϊο φαὶ ἀαάίοθαπι υἱάεμραπῖαδο, ψαδδὶ πιδΐπε φυϊρρίαπι εδϑεὶ [αξατγασα, 
ἐπίδγάτπι δυΐοιη εἴ ροδῖθα, σπαπὶ εἴπδταο ἀϊ ΠΡ 69 ἀρβάτιε ϑότιο δρρᾶσν 
ταοττδῖ, Αἱ βταηὰο ταρϊτα εἰ πιαρο τ ΐπο ἱποσ θά! 8}}} εἰ ἔρωτα πεαῦὰ- 
ἥπατα εἴοβοδβα, ργορίογεα χαρά εἶπα ἀοἰδιίο ἰειιρογε ρᾶγυο δρϑα- 

80 ταδῖοτ, Ἰδησθδηι ργορεα ἰογτδπιίαςα οοποτοῖϊίοηδ, εἴ πο Ροτίῃἀθ πὲ 

1Π αἰαπι. αἵ τετο ποδϑϑδιΐητι εδὲ ρο δι πᾶσ ΠΟ ΟΓΘΙΟΏ}2 οϑαδϑμι 
τοῦβολ9 εἰἕςετγε ρτδυάϊποβ, "οἰ χαίάετα ρταπάο εἰδοίεῦ εοὶ, ἰά φαοὰ ςαϊ- 
τίο ροτορίσασπι 68ῖ, πιᾶρτιδε δαΐοτα ϑπυϊ, 486 πεφαδαπᾶτα γοίαη ἀλτα 
Βαρϑηὶ ἄξαγαπι, φαοὰ δγριπιεηῖο εδὲ βταπἀΐπεϑ ποι χοροὶ ἃ ἰογτα 
δΟΠΟΓΟΥΪ596: πᾶπὶ 4π86 δΕπΪΏΠ8 ἀεοϊάπαξ, οἰγουπιξγαοῖδε, φαοά Ρογ 

Ἰοαζατι [δγαπίωσ ἰπτογνααπι, πὲ ἤξαγα γοϊαπάδο, ἰἰ8 τιδρηϊαἀϊπ6 
δ ταίμογες δυὐδάεσε ϑοΐδωξ, ραϊεὶ ἱξίϊαγ οοπογθομπεπι πὸμ ἰάεο 6γ- 
πίγθ, σαοὰ παρο8 ἴῃ δϑαρογίογετα ἰοοῦτι, 4πὶ ταυϊτο ἔτίξοτε τὶξεῖ, 
Ῥτο εἴλνθις αἵ οὔτὰ ᾿ς πιαέαδ ςαἰ!αϊ ἃς (Γι ρίἀἱ ρώρτια Δηροτιδία- 
δἷπ Βοτὶ υνἱάδασωυδ (ον ηυοὰ υἱ δοείαδηϊα τειαροτε δαδέθγγασθα ἰοοα 
δια δαὶ, ἰδ ξοίδηδε δ] 48), μος ἴρϑαπι 'π δᾶρεγο φαοφῃε ἰοοο 
Βετὶ ραϊαπάππι εϑ1. ῥτοίπαάς ἔγίβιδ ἐδιρογε οδ] ἀϊυϑοαϊο, ἱπεγογεχα 
Ἐπὶ ἀπε ετίσιαοίμ ςοδοίτιτα οΡοἰγοπηἀδπίοπι ςαίογειη, ἱπιεγάμπι οα- 
οείτεν δφαδπι ὁ ὑῸθς ἴαοϊξ. φαοοίγοα δὲ ταυϊτο ταδιοὲο8 δ ]ας εἰ 
Δ΄αδο ἱπιροϊυοδίογεθ βοϑίπδρηδ ἀἴερος χάδι δἰ θγῶο ἴδίαρογα 

0 ἄπηξ. ἱπιρεϊαοϑίογεθ πᾶῆχαθ ἀϊσαπίαγ, οι ἀευφίοτες εχ δἰϊὸ 
της; φυοά ρῥτοΐδοϊο ετεπίγε βοϊδὲ ΟΡ οοῃογθίοιηϊ ςοἰετη δῖθας, 
ἢος δαυΐοπι ἰρβῆπι οομτα Αἱ 4πᾶπ Απαχάβογως ἀϊσαξς. [5 δἰπίαλ πὰ- 
Βεπι, οὔπὶ ἐπ [Πρ πὶ ἀϑοθπαϊι βόγετω, μος ραῖὶ 5961: Π08 ΥΈΓγο, 
πρὶ ἀεβοεηάϊε ἰπ ςαἰϊάτπι ; εἰ απ πιαχίπιθ, οὐτη ἴα τηᾶχίτο ςα] ἄτα, 
ἄτα απίοτι ἔτι αάθμυς πηδρὶδ ἐπ ργοίαπάυπι ςοδοίαπι [αοτῖϊ ἂν εχ- 
τεγίοτε οαΐογα, χααπὶ ἰδοογὶξ ἀζαδαι οοπρίδοϊαι πιᾶβὶς, οτδεγρίφυς 
ξταυᾶο. χαοὰ αοοίαϊε, αδὶ ἀχπαδ ἴὰ ἱπιῦσα ἰδάοπετα οοπβ οί, [0 διΐο- 

80 γογῆξ. πᾶχτη εἱ ἀχαὰ ᾿δαῖο ἴῃ τειῶροτγθ ἀδδοεπάδξ, οἱ ἔτγιξιιϑ σαι δἱϊ 
ὙΘΒδΙ 6 Π9 ἴῃ τπϊ ΠΟΥ «οπρ]λοϊανετις, ὩΣΠ1] νεϊαϊ ἀαύδπι, οὔπε δάδας 
εταῖ ἱπ᾿ δ] ϊπεὶ, [αΐϑθα κεἰ αἴαπι, δὶ ξεἰαϊο Ὀγενυϊουῖ αδων ἀεἰδιῖο τετα- 
Ῥοῖς ΔΡβοἰναίωγ. ἔϊθιπ 4πὸ ριορίυϑ ἃς γερθηΐε πιδρῖ5 οπογθιῖο ἴδοϊα 
ἀογίξ, δὸ δὲ ἀχύδο πηρεϊαορβίογει εἴ δ. }}1Δ6 αἴχις βταπάϊπεϑ τοδίοτει 
Φτδάσπε, σαοὰ ρετ Ὀγετειη (ετδηίαγ ἰοσατη. βγαπά ρα δε ἴδε, ποὰ 
ἄεηπϑαθ οαὐσηὶ ἐδάδπι ἀς ἐδαβα. πιϊποϑ᾽ ἀπίεπι κταπῆο δοδίαἐε αυῶτο 
'σϑῦθ δηῖ δὐϊασπηο, ἡναρί5 ἰάθθη υδτω ἢΐεπν βετὶ δο]εῖ, φυοά δᾶτγ 
Ῥεῖ βοδίδϊοπι εἷξ αγίἀϊοτ, νοτπο ἴοπιροσγο δάπος μαποίάπ5, δυϊΐαιπαο 

30 ἰᾶτη Βυπιοδοδῖ. βυπὶ δαΐεπι, φιδπιδάιποάππι ἀϊχίπιαα, ρβγδπήϊπεϑ 
οἴλασαο εἶγοα δοϑιδιϊδ οἀσοπυ, μβαπὰ δα ἀξ οδυδὰ. ποῦ πἰδὴ δαῖδπι 
[εἰς δὰ οοποτγοιίοπί 8 οἰ ογἑαΐθια ργαθοθάθηδ ἀυδὲ ςοπςαϊείαςϊιο, 
φακσηδοᾳηίάεπι ατιᾶς ῥτίας ἰποα  πἰῖ, οεἰα9 τεξγι ρθγαγὶ δϑ8οοῖ, ΠΑ 
εἶσοα ται εἴ οἴπὶ Το] ἀδπὶ σα] ογίυ δ τοίγίρογαγε τοϊυπὶ, ῥτγὶαδ ᾿πδοίδηξ. 
ἰξοτπι δοςοίαθ Ροπιὶὶ οαπὶ ϑυργα φἰδοίοπι ἀοπιηπεαίας Ἔχϑιγιπηΐ, 400 
Ρἱϑοϊιπη υεπαῖοὶ ἱπουπιθδηῖ (τϑηδπίογ δπῖη ἱπίογϑοῖ 888 βἰβοί δ), δηϊιᾶπι 

349 σαἰἸἄαπι ἀτωπαϊπίρυθ οἰσουπιξαπάσπε, 4πο ςοἰογία9 ἀπτείητ ἴῃ ροῖα: 
Ὡδῃ κίδοϊς αὐ ρἰππιρθο αταπίατγ 4πῸ ἱπιπιοῖαα ρογϑιδίπὶ αγδαδίοον, 
σομδίδεεπ9 ϑηῖεπι αι οαἰϊάα ςοἰετίτογ οἰβοίτατ ἵπ ἔδττ 418 τερίουΐ- 
Βα8 ἴοινροροθχας. βππὶ δἴαπι οἶγοα Ατγαρίαπι οἱ Αδἰμἰορίαπι ρδγ 
δοϑίδίοπι δἰ ΠΟ βῈΓ ᾿ϊδπιθπὶ ἅφχαδε, οδεσῖς ἱπιρεΐιοϑδε, ἃς οεοάρστ 

ἄἂϊε ὁᾶερε εαηήδεπι οὐὉ εδύδατη: πδτ ῥρῈΓ δηΣρεγιϑιβϑίη, αιι88 ΟὉ υὰ- 
Ἰλεπισηῖεπι τορίοπἑβ αοϑίῃπν σοτηπν τ, οἰϊο τίρεπῖ, (δι ἀε ρίωνῖα, 
τοῦα, πῖνθ, ριπίῖπδ, βγδηάίπε, φαϑιπ ΟΡ οαυϑαπι απ, φαδεηδπὶ ᾿ξαπι 

40 οἱ δοτττη πδίυγα, τοῖ ἃ θ0 19 ἾΝ σἰπῖ, 
43. Πε νδητὶς διηΐθπι βαι υβηπο οπαπίθηδ, εἴ ἰαδηροτ ἀς ἤτν 8 

δ Ὑαατί, δἰϊατἷβ ργίαϑ ἀς ᾿ΐβεθ δάνθγθαβϑ πο 'ρϑο8 ἀπβέϊβιοηἰ θῸ8 
ἀϊεαπιηϑ. πᾶπὶ οἱ ἀδ ςαἴογὶβ, δὶς οὲ ἦς ᾿ίβοθ πῖμιΐ δἰυστηοάϊ ἃ τηδίο- 
τὶ 5 ἀϊοζαπι δέσερίπιηθ, φποὰ ποῃ γεὶ ααίνὶ5 ἀΐοεγε φαεαῖ. δυδὶ 
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παΐετα 4υἱ δἔγοπι ἱποῖσπι δα Βοαδίοηα Εἰ ἑαυ οταφαθ 6686 τϑωΐησο, δὲ 
Βυπς εὐμάδτι ςοπρίϑιοηΐδπν. παρ 6πὶ συγβαπι δαθδίπαπθ, ἰδασαδπι 
οαάετα δἷϊ ἤδιυθ εἰ δίπδὲ πδῦυγα, πες ποῦ υδαϊμτη τμοϊίομθωι δόγὶ 80 
ϑρδογαπῖ. αποοῖγοα εἰ εχ δογυτ πθτηεγο φαΐ ἄοοξε ἰοαφυϊ τοϊποὶ, 
αϊάδπι νϑηΐοϑ οτῶπεβ ὑπῦπι 6886 Ὑδμζαιπι δἰπηΐ, 4υΐα ΟἸλπατα ἃ γθηβ 
401 πιοίωπι δαθεαξ, εὔράεπι δίφῃε ππαπι 6886 σοπεπειξ, δε ὰ οὔπὶ 
δα ϊϊαπι δ δαὶ αἰ ΠΠ} ογεπδπ, υἱάθτὶ ἰδτηθπ ἀϊζεστο τορῖεν Ιοοα υπάς 
δΕΙΩρεΓ βαϊτ, ρογίπάς ἀϊοοπίος ἃς δὶ 4ιΐβ οπιπία ξαίαυ ὨΠΏΣΩ 6886 
βυπιει ραΐϊεξ. χαοοῖγοα ρἰεγίψῃε εἰϊτα ἱπιφυϊδιἰοποσα τηϑ]ΐαϑ ἀϊοτιπὶ 
4πδπι 401 ἀἰφφαιδιίοπε δάμιθιῖα αὰ πῆς ἀϊοαπὶ ταοάππι. πδτῃ εἰ 
ἴδ) διπῃεδ απ ᾶπὶ Βαϊαβ πηϊνεγοὶ αΡ ὯπῸ σοΥσίυδγοπίηγ ΡῬυσαογάϊο, 
ἔοτεϊϊαπι φαΐ ἴἰὰ ἀϊσαπὲ χουϊρρίαπι ἀϊσογεπξ. δἷπ υεγὸ Ἀἰς εἰ ἱθὶ 5ἰταὶ- 50 
Ἰἰματ τοϑ μαρβεδὲ, ἰερίἀβ φαιάβιη μος ἀϊοϊαπι 6886, ποὰ ἰδιηθῃ Ὑ6ΓΘ 
Ρετγδρίσπαμι 6δῖ, φυδηδοφυϊάοτι μος σοηρτυδαι μαρεὶ ἑοποιἀοταῖίο- 
ποτα, πεῖρα 4υϊά οἷ; τεπίπδ, 400 ρϑοῖο παϑοδίωσγ, φηϊὰ υϑπῖυσι πιὸ- 
Ὑδαῖ, ὑμᾶς οἱξ υεπὶὶ Ἄχογάϊαπι, εἴ υἴτητι Βαυὰ βεοπϑ πᾶσα 6 γᾶ ϑὲ 
ὁ βόηας εἴβπετγε υδηΐασι δεςίρεγε ορογίδαϊ, ἰάᾳπε ἰδηϊίορεν Βετὶ 

γῶὲ δἰἷϊ ἱπδηϊϊατη, ἀιλϑὶ ἐχ αἰγε ἀἰβδι τοῦ: δὴ ἀρβάνν αἱ ἐρεῖ ὃ 
ἄποάπε ρΡἱοἴογεδ τβηϊος ἀεδρίηρτιπι, εχ 86 ἱρ518 βαΐτι9 ᾿ημΐωτι Ἔτη τἴοα- 
168. ἀς βανϊοταπι δαΐεπὶ ρεθεγδίομα μαμὰ ἀϊθ5ἰ πη δα φαίά γα μ8- 
θεῖ ϑριμίοπεῖν εἴεδμῖπι ἀ4πδπι δο δγὶ δα8 τ ἀϊ15 ἰαναΐαση τη 80] πιδ, 
οὔτ ρίυγα Γάγϑασ δρργεραῖα οουρεείαχῃς ἔπους ἰπ ἴογγδθ υἱδοο γι ΡΏϑ, 
Ἰληφύδπι εχ αἶπο ργδεργδαὶ ογαπιρεγε, εἴ δαὶ Πανίοϑ οτηπδ εχ ὑπ 
δαὶϊ Δἰίατι εχ δ]ΐα δοδίασιγθ, πὲς ὉΠ] απ εἰρτιὶ ἀχαλπι, δοὰ αυδ ΗἰΒετ- 
Ὠἷδ τπθηϑίθα8 ἐπ Βαϊαϑπιοάϊ γθοθρίβοι]α ςο]]εοῖδ [πετίξ, δῆς ἴπ ἃτο- 
ῃἴσιπ οὐαάδθγα ται] τυ ἀΐπϑαι δγοἰγδηΐαγ, δὲ ον ἰΔ ρυϊδηϊ πιδΐογοα 
δΦΙΏΡΟΓ Βίεπιθ 4αδτι δοιοῖδϊε ργοῆμεγε. εἱ ᾳιοϑάαπι ρεγεμπθδ 6886, 
ᾳποδάατη τηἰπίπιθ, υογαπι δπΐπὶ σοὨροδία δαπα ΟὉ γεοθρίδουϊὶ τοδ- 10 
Βοϊιυἀϊποτα δά δο τπα] τα ἐθὲ οἰ ϑα[Π οἷδε, πδς ργίῃ5 δϑαιπαῖυγ 4αλτα 
ἐείαροτγε μίβεγπο σάγϑασι ρ᾽ανία χὰ ϑαρεγνδηΐαϊ, αρόχας ἢ}1ὰ ἱπῖοτ- 
“δρβϑάϊπε ἥπεγε ἀϊσαπε: οοπῖγα αὶ ταϊπογα Βαρεηὶ τεοερίδουϊα, μο8 
οὗ δφῦδε ρϑποϊϊαϊεπι δηϊς δϑδιοοαγὶ, δυδοῦδίο πἰπιίγυτη τᾶ86, 4 δια 
“δε δεῖ ἐαρρετεαῖαε Δάπα. δἴαιϊΐ ᾿ἰφαεῖ, οἱ χαΐδ νεἰϊὶ Ἀςῖο δπῖα οϑπ- 
δρεοίαπι γνεϊα! γεσερίκοαϊο, χαρὰ μὲ δίπρυϊοι ἀΐδθ βαοπίοπι οοα- 
ὈΠΘΗΟΓ ἀαθδπι οἀρίδῖ͵ Θατιας πιο ἰτπα ποτα ςοπίθπιρἰαγὶ : τοῖδ 4886 
εἴβυϊξ ἰῃ δῆπῆπι δάπὰ τϑοθρία. τααρτιξαάϊπε τηοΐεπι ἴδῦτας αϑαρογα- 
Β1ξ, δὺξ σεγῖδ βδγιῃ ἀεβοῖει. δἰΐαπιθη οοτπιρίαγα εἰπαπιοήϊ ἰπ ρί οτῖ 6- 80 
: ἴεῖγας ΡαγαΡα9 δυεαὶγε οοῃϑίδὲ στόῖπιπὶ δαΐπὶ γε δρδαγάηχα 
πογίξ, 981 4τιῖὶδ. ποη Ραϊοῖ εαπάθπι ΟΡ σαῦϑδια εχ ὅγε δ4πᾶπ) δἴζδτῃ 

ἷπ ἴδγταθ υἱβοθσθα8 παβοῖ, ΟΡ 4υϑπὶ δῆργᾷ ἰδίτδιη βετὶ δϑϑοῖΐεξ. 
ἐμνὸι δὶ Βϊς δὲγ δά τδροτγῖ5 πδίῃγαπι δεςβάθπα οὐ ἔιίμυϑ ἰπ ἀσηδτα 
δϑοθπάϊε, ἰάθσα πος ἂὸ δὰ 4φθοχαε 4886 ἴῃ ἰεγγα δὶ ἐγ ριἀϊταῖο ἐυδ- 

πἶγε ἃς βετγί, εἰ ποῦ δοίυπι δηυᾶπι δᾶπὶ χπδὲ ἴῃ ἰ|ὰ δεφηεδῖγαϊα αἷξ 
Βυετε, δεὰ σοηιϊπας βδγὶ σεπβδδιπῦϑ ορεγδθ ργοϊϊασι εδὲ. ργαθίεγθα 
ἀαῖο φιοά δαιια φαοιϊήϊε οτίυπι ποῦ δι βεαῖ, δεὰ ἴῃ γαϊῖοπθ τεγτιπὶ 
δἰϊ, Βαυά φιδφιδιν 1816 6966 Πυνίογυτη ἐχογάϊαπι, αἰταίγυπι δίαξτα 
πυδοάδι δι} ἰεγγα βετποὶδ, αἰ φαΐ πὶ δἰπιῖ, οροτίει. 864 πὲ 'π 60 30 
ἀποααε 4αἰ 681 διιρτα ἰθγγαπὶ ἰοςο, Ἔδχίριδε δάβρεγχιπδδ οοδβτηειν- 
ἰδπίατ, 486 Γυγδατη Αἰ115 σοδηηξ, εἴ ἑαπάδτα οορίοδιϑ προ ἀδοὶ αἷς, 
οἷς εἴΐδηι ἰῃ ἴδγγα βγαῃάϊογθβ ρα ϊί88 ἐσ Ρμαγυὶβ βοῖδα δ: τα ργίτηητα, 
Ὡδοδοι Βανίογαπι ργὶποὶρία 6986 χιδϑάδτη υεἰιεὶ δοαϊωγρί πο ἀηθα- 
τῶπι, 486 ἱπ Ὡπᾶπι δἰίφυᾶπι ἴεῖτας ραγίοπι σοπουτταηῖ. 4ποὰ εχρθ- 
τιοπεα ἰρθα ἀεοϊαγαι. πᾶπὶ ααΐ δᾷπᾶς ἀποῖτδ δἰτιαπηῖ, δογο θυ δὖ- 3509 
486 εὐπὶου]. ἀήθαπι ἀδάμοοτο, Ἰδπάπαῖη ΔΡ Ἔχοςἰδὶβ δ ἀαΠ16 ἔεγγα, 
δοίεπε. φηοεῖγοᾶ οἴ ἀπιπίππι ἤηχαδ 6 πιοπίυ ςοτγναγὶ ἘΘΓΏππθαΓ: 
δἴφυς Ρῥἰατίιηὶ δὲ πιαχίπιὶ δύηπθδ 6 τηαχί τη ἀδἤπθηϊ πνοπεθυϑ. ρᾶτὶ 
τπο 60 εἰ πιοπιίριδ ἰοοΐδηπα Ἔχ] βἰ5 υἱοῖπὶ ἐπὶ ἰοπίθα ρἰυστηῖ; ἰπ 
Ρἰδηΐθ νεγο ἰδἴβαιθ οαπιρὶβ5 ραηςὶ δάπποάσμι δὶπο ἤυντ8 ἔπε, ΤΩ 01 
ἴδηδ επίπι εἰ δήϊίδ ἰοσδ, ἰδπυδπι ϑροηρὶα φαδεήαπι ἰοεἰδ ἱποπιῃΒεη- 
Ἐδ Βυμηλθας, ραυχι ]αετι φοϊάεπι, δε τποἰ εἶδ ἐπ ραγερη5 εἴπ ἀπηξ 
δ. Παῖς ἀχυᾶτα. πὰπὶ εἴ πιλξτιὰπι δαιδς ἐχ αἰΐο οδ θη 8 οορίδαι 10 
ἱπῖγα δὲ δάπιπαπι (φαϊά οπὶτπι ᾿πίεγοδῖ, σοισάναπα δἷξ δὲ ϑυρίπα, Δῃ 
ἄενυοχα οἵ ργοπᾶ πιοηἰίηπι οἰγοπτηξεγπια ἢ Ὠϊγοαθα δηὶπὶ Ρδοῖο 
δεφυαίοιι οοτροτγίδ πηοΐθπι ἀπιρίεεἰρίυγ.), εἰ υδροότγοπι ἐρτεάϊοπίθπα 
ἷπ δ Β] ἐπι {τιρείαοίππε ταγϑυπιαθ ἴπ ἰἰσαπότοπι οὐξηπί. αποοίγοα 
διπηϊυτα τη πιΐ; διουἱ ἀἰχίπιασ5, 6 τπαχίπιῖδ ργοῆμογε τη οθΈθη8 γὴν 
ἀσπίαγ. φαοά 115 φυϊ ἴογγαθ ὅτ δὲτιιδ Δ ἐῶ ἀκτάν Ρετϑρίοπαπι οδξ. 
εἰδαῖπι πηϊν ογϑί {π|ὸ8 ὨΘὴ σοπηρις ἀϊοοαϊεα δοβάδμι εἰ δρδοίδδογϑθ 

᾿ 
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ἔαΐεεε, ἐπ ἰδ ζαδε ἃ δἰπροϊ8 ρεγοοηξδῃ ἄο τὐβς ἐάῤειρς εο8 δὰ Βπης 
ἀδεοτίρδεγο ἱποάυτα. ἴῃ Αδἰα ἰφίϊον ε πιοηῖε Ῥαγορδπιῖδο ρἰιιγίταϊ 

20 τααχίταϊσαθ ἀπιηε8 ἀεῆπετγε νἱβπαίογ. σεΐογεπι πἰς οοπιπιθη Θοῃ- 
δειδϑα οτηπίατη δοστπὶ τηαχίπιη8 εδὲ σοὶ δὰ Εἰ δειτιατα γδυταπίυγ οτίει- 
ἴδιαι. πᾶπι δ0 ἴδτῃ διρεγαὶο εχίθυτιπι πιᾶγα σογηϊυγ; οὐϊαι βπετα 
4αὶ εἶϊτα ἱποοϊαπε, Ββαμιάχηδαααπι μαρεπὶ ρεγϑρεοῖαπι. εχ μος ἰΐὰ- 
πε πιΐεῦ οεἴεγοθ ἄπει Βδοῖττιϑ εἰ Οβοβθρεδ εἰ ἄσαχεβ ἀεβαπηὶ; 
ἃ 4πὸ Ταπαῖθ, 4π86 ρδγ8 εἰιι5 εϑῖ, ἰπ Μαβοϊπι ἰασὰπι ςοττιναίαγ. 
Βοῖϊ εἰΐαπι [πάτπ8 εχ δο πιοπῖδ, πιαχίσπθτη ὃχ οτμηὶρα89 βαπιὶηὶ ρα 
Δ΄Όδττιπι Δρτπεη δυο Ϊυεπδ. ἐσ (δῦςββο ὑξεὸ εἰ ἀὔδωνν Αἰϊὶ τᾶπὶ 
ΠΌΠΙΟΓΟ 4αδηι ταοΪ8 ἐχϑαρεταπῖεϑ ἀεβυσπὲ, εἰ Ῥἢα915. (Οαυσδδαθ 
δὐυΐεπι πιο η8 681 δογύτῃ 4ηὶ δα δεϑιϊνωτ 8015 ὁχογίαπι υεγριπί πιὺ]- 

30 ἐϊταάϊπο ραγίτετ δἴᾳυς ςεἰδἰτυ ἀΐπε τπαχίτωυθ. οεἰσἰ ἐπα! πἴ8 δαϊειη ἂτ- 
τηδηΐασι ἰπὰς Ἀν, Τὰ Ροϊεδῖ: πᾶπι ἴυτι ΔὉ εὸ ἰοοὸ 4υετι Βδίμεα 

μος εϑὲ ργοίαπάα) Ῥοπῖί νοςαπῖ, ἔχπι δ} ἰϊ8 φαὶ Ναεοϊεϊ ἰδοὺ 
οδίϊηπι πανϊρίο δαβευηῖ, οογηΐίασ. ργδείεγθδ δυίτηδθ δἰ ραγίεδ 
ποοῖα, τοᾶῃς ἰπαυδπὶ εἰ νεϑρεγί, δὰ ἰδγιϊατν πθααε ραγίειη ται ἰ]- 
Ἰαεϊγαπίοτ δο]αγίραθ. ταπἰ εἰτυ ἀἰπὶ9 γεγο, φαὶα οππὶ τυ] τα 56.658 Πᾶ- 
Ῥεδῖ, ἰπ φαϊθαε εἴ Ρορῃ]ο8 τϑ]1ο8 ἱπμαρίϊατε εἰ ἰδοῦ τααβτο8 6486 
ἀϊοαηῖ, αἰϊδιποπ 689 ουϑη 698 δὰ ϑαπιπιῦτη 940} ΘΔΟΌΙΏ ΘΝ ςΟΡΤ 88 6δ88 

δ διδειπιαῖ. ῥρΟΙτῸ εχ Ῥγτεπδθο (Ἡἰς δυΐοτι πιοηϑ εδὲ (εἰτοαε γεβὶο- 
πῖδ, δεχυϊποοίία! ἐπὶ οςοαθατι δρας[8η8) ἰϑῖεγ εἰ Τ δυίεβδις ἀεβαυυαὶ: 
Ηἷς εχῖγα Ἡδεγου 8 σοἰαπιπας, 1116 τοΐδτι ἱπίογβυθαβ Ἐυτορδτι ἰῃ 
Ῥουῖαπι ἀείαπάϊιν Επχίπαπι. εχ ᾿εϊεσγοττιπι δυΐοτα ἀπιπϊαπι πῶ- 
θέτο Ρἰυτίτοὶ δὰ δερίεπιγίοπεπι 6 ταοπρυ9 Ηετογηὶ ργοβαυηῖ, 
χαὶ ἰλπὶ αἰταάϊπε χααπὶ τα] εἰϊυ ἀϊπε τπαχίταὶ ἴθ δος ἰγαοῖα μαθεπ- 
ἴπσ. δ} ἴρδὸ αἀπῖεπι δεριεπιτίοης αἰῖγα Ἔχέγεπηδι δογιμίαπι πιοη- 
[ε6 ΒἈὶρΡ δε ἀρρβϊϊαῖὶ δι: ϑθης, ἀδ φαογυπιὶ ταιδζηϊτοήϊπε ἐαΡοΐ θα 
δὐἀπιοάιιπι δυπὶ 4086 ἰεγτπίωγ. ῥ]υγπιὶ ἰριϊυγ εἰ οεϊογοιτιη ροοῖ 

10 ἴδίγαπα Πανίοττιπι πιαχίτοὶ ἰπά6, αἱ αἰαηξ, εἴδαππι. ϑἐπη!]ϊ αυΐοτν πο ο 
ἴῃ ἴρεὰ φυοσὰε Αἰτίαι δἰ, ἀθξου αἴας Ν)γϑε8, εχ ᾿Αεϊ βιορύτη τη - 
ἘθΡπ5 ἀεβποαῦι; εἰτϊ, φαὶ ἱπῖοτ ς οἰ γαῖοϑ πιαχὶπιὶ δαηῖ, ἀταπὶϑ ᾿παυδπι 
ΟἈγειινεῖεθ ποπιῖπε, φαΐ ἱπ βαχίθγΌτα τθᾶγα Ἄχοπεγαῖογ, εἰ ΝΗ ἤυει- 
σαπι, Ῥτίττιτν 6 πιουΐε οαἱ ΑΓβεοηῖδο ποόσθθη δδὲ ογἴῃτα Βαρεπῖ. εἰ 
Σὲ δαΐεπι χυὶ (ταεοίδτη δ αππὶ, Αςμοίου ε Ρίπάο, ἀπάε εἰ ἱπαομαδ, 
εἴθαῖι; αἱ δίσγιπου Νεδῖαϑ εἰ ἤθρθυτιβ, Ζυὶ ἴγδϑ ΠΌΣΙΕΤΟ δαϊῖ, οτασιδα 
ἐ ϑοοπῖργο ἀσουηξ οτὶβίπθην. παρ]ὰ ἰΐοπὶ Βυπιΐπα ἐσ Ἀμοάορε οο-, 
οτίαπίιγ, δίᾳῃα δἰπι τοῦ σοἴειος φαοαπα ἀπιπες ἤυδτθ 4αϊϑρίαπι 

τὸ ἀδργεμβεη δῖ, υεγαπι ἐδϑιϊπιοηῖϊ ρταῖϊα ἤοδος ἀϊχίταθθ. ἀπίςαπααε 
δΌΣΣ ἃτππε8 6 μι ῖρπ8 ἤσθεγο υἱάδηΐας, ἐσ εἰθδπιοὰϊ γεἀἀυπίοτ, 
4αδε ἔεγε οὐῖπεϑ ΔῈ πιουιραδ, δὺὶ ἰοςἷα χαδο τι 8  ἀβδιιγειηῖ, 
ξιδε εἰἴϊαϑ ςοπεηρίε ποὺ οεπεεηάθπι ἐρίτας Πανίοστιπι ρτἰπιογάία 
Βαυὰ δεοῦ8 αυᾶπὶ εχ δεσαδϑίγαϊ5 αυϊρυβάδπι οδυεγηΐ9 πεῖ. πδὸ 
δπΐπι ἴοεστας ἔοουδ, αἱ ἰϊὰ ἀϊχοτγίπι, ϑυβοεγεῖ, φπετιιἀτηοάμπι πες 
πΌΡ απι, δἱ δαιπ ἀπηΐαχαὶ χοᾶς εδὲ ἴῃ γαϊϊοπο γέγητ ἤμετγε οροτῖε- 
τεῖ, πες εἰαβεγεῖυγ ὑπ αιιάθηι, εἰ αἰΐεγα τυγδαπι ρὶρπεγεῖμγ, δα 
ΦΕΙΏΡΕΙ εχ εὰ 4086 ἰπ Γεζιπὶ παΐγᾶ εϑδὲ ργοιηθσγεῖμγ. ἰἕεπὶ 1ϊπὰ δὰ 
τοοπίίῃπι γδάῖςοϑ (οπίδα 6886, ἰεϑϊδίυτγ ἰοοῦτα ἀηθδι ρτορίεγεα ἀἰδιγι- 
Ῥυῖπι τεάάετε, χῃοὰ δὰ δὰ εχίρηππι φυϊὰ ἃς ρδι ]αἴιτν ἐπ πὰ 8 

30 ςοιβυδὶ ρυϊ]ϊθ. ἀυὰ εἰΐαπι τγαϊοηθ διιπίυτ ἰοηξοα εἰβοὶ σοπδαο- 
γετε. συεῖτιπὶ δηΐσῃ Ὑ6γῸ εἰ [118 6886 ἰοθδ σδ δίδρτιϑ, 408ς ΔαΌΔΓΗτΙ 
τα τυ ἀϊπεπι σοπίηδαπι, δεὰ ποῦ ἰδῆ υἱ {ΠΠπιὶ δοοίάογα αιοδῖ, 
πρρα ὐπ αθηα ταθρῖδ [αεγῖ: ἀρϑαγάτπι Ζυδπι δἱ φαῖα Πυνίοτατα οπίεϑ 
πιδηϊοϑῖ085 6586 Ρυϊεῖ. ἔεγε δεὶπὶ 6 ΓοηΕΡῸ8 ῥ᾽] υγῖπι εἴβαῦπι. σξη- 
δέτε ἱρίϊογ δἴαρπα εἴ ἐξά ἔοπὶθ8 Ὠπἱνθγϑατι Δ]ΌΔΓΌΠΙ ΠΟΓΡΏΒ 6686 
εἰπϊε εδϑὲ. βάθεγε δῃΐθιη ἴδγγαιῃ ἰδὶθα ᾿ϊαϊθβ αἴστιθ ἀἰβϑοθϑϑῖοπαϑ, 

1τι Βαπεῖπα 'ρδα φῦαε δεβὲ οοπάυος ἀεοίαγαπι. χυοὰ αυϊάεπι πια]εἰ8 
π᾿ ἰοοὶβ ἴεγγας δοοιἀϊϊ, αἱ ἴθ Ῥεϊοροῦπεϑθο: ρῥἰατίπια ἐπίπν δαπὶ 
εἰπϑπιοῖϊ εἶγοα Αὐοδάϊαπι. εδῦϑα δαΐθιι οϑὲ: πᾶτῃ φαΐα πιοῃίοδα ἐδ, 
ἐχ αἰνεὶβ 'π πιᾶγῈ εἴῆωχτιπι πΌ]υτη μαΡεῖ; ορρ εἰα πᾶτε ἰοςα, εἴ 
εἴβυχυηι πιϊπῖπιε Βαρβεητία, δι α9. τγαπϑιταπι ἴῃ ἱππυτα ἱπυθηϊθσῖ, 
Υἱπὶ αἰἴϊεγομῖϊε δὰ 4ῃδε δα αἷϊο δάἀνεπὶϊ δᾳῃδ. ἰῃ Ογαϑεςὶα ἰρίτοιγ 

᾿ Ρβᾶγνὰ δάἀπιοάυπι αἱ βαπ!. δὲ δῺ} πιοηῖΐε δίιοαβο δίδρτιατη δϑὲ, 
10 φορά δοοροΐδθ πιᾶγε υοοϊϊαπε, ἰά δηῖπι του 9 Πππιπίθυ5 τἴϑαθε ἴπ- 

ξεπιθα9 τοςοριῖδ τπϑηϊϑϑῖυπι πὸπ 20 6η85 εἰδαχαπι ἴεγτγαπι δυρίξ, 
ἃς ἀεπιῦπι ἰυχία (οταχοϑ, οἶγοα υοζαϊα Βαῖθεα Ῥοηῖϊ, ἀεςερίδβ δυο- 
τοὶ! ἀ4θα9. Βδεο δυΐεπι δυπὶ ἰηπιθπϑα χπδδάδτη αἰττα ὰο τηὰτῖβ. πᾶπὶ 
πεέπῆο ππαῃᾶχη γδάυτω ἀδεπίδ80 ἰωπε τερεγῖγα χυΐνῖς, Ηἰς ἰΐδαπε 
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Ἰοπξε ἃ οοπεπεηῖ ἐγεςεπῖβ ἔεγε δἰδ 5, ἰοοξο ἱγαοῖα, ποῦ ἔδσω δε 
οοπἔπαο, δεὰ ἐγϊραγιίϊο, ροϊα!οηία σεἀάΐτογ ἀ4πα. ἰΐεπα διατιῖς ατὶ- 
ἄδπι μαυάἀφαδφαδπι ἈΒμοάδηο ταῖπον ἱπ δξτο 1᾿ραδίςο δρδοζθβεῖησ, 
ταγϑυτο σας Αἰῖο ἴῃ ἴοοο οπιεγρῖῖ. ΒΠοάδποθ δυίθπι βανίπαε φϑὶ αὶ 
ποπηΐδὶ παυϊρίο ἰγαηϑπῖ) ροϊεσῖ. 

1. Ῥοῖτο ποῖ δεπιροῖ δαάθῃ τε] τὶς ἰοοα νεἶ ἀφύοδα δπηί 
γεΐ δεἱάα, δεὰ υηυΐδιίϊοποτη ἰωκία διηβίασα ογίυτα ἃς ἀείδεϊιαε Φ}- ὦ 
εὐπῆν εἰ Ἰάδο ηπδε ςοπίϊποπιὶ υἱοῖπα δαηὶ εἴ πὲ ταδὶ, Ῥθξπεα δαὶ 
δοϊεπξ. πες ϑθηροῦ μαες ἴοττα, 114 πιᾶγε οταπὶ ροτιθδιοπὶ “ει ροτο, 
δεἀ δὶ Ἰεγτὰ δγαῖ, ἐ Δὶς τπῶγο πδβοιϊαγ, εἰ ὙΒὶ ππῆς ππᾶγο ἐδὲ, ἰἰἰς 
Ταγδητη ἴεττα οὐξ. ογάϊπα ἴωπιθὴ φυοάδτῃ ἃς διθτα βοτὶ ἰϑῖα εχ. 
ταδηππι δῖ. Βοτθμ δαΐοπι ργὶποιρίυτα οδυθᾶσαε ἐπὶ, συοά ᾿ωξεγο- 
τεϑ φύθοφὰε [εἰ]υτίς ραγῖεϑ, ρεσῖπάς δίχως δηϊπιδπίίοπι ρ᾽ απίλγατοσοα 
ἐοτροσγα, Ἰαυεηξαΐετη δἴσπε δεπεοιϊυϊει μαρεαπῖ. ὙΘΓΏΙΣ ἱρεν δος 
ΡΕῚ Ρατίεαι ϑηθῖγε παφυδσάδιη σοπεπρίϊ, εοὰ δίπηη! ἰοΐωση ανδθθροῦ 
δἰααε δεπεϑοδὶ πϑοῦδϑ6 δῆ. ἴδιτδα ρα οαἰαϊπι μος ἑάετα οὗ ἔτίρτι. Ὁ 
αἴφας οαἰοτεπι δος ἀξ. Ἀδος ἱφξίταγ ἀοογθβοαγα δἰπια! δἴχαε ἀεςτει- 
οδτα ῥγορέεγ 8018 οαϊογεπν ςοπυθγϑίοπεῖηας δβδοϊεηῖϊ. πα ἀξ χα 
τοἸϊυτῖς φυοφαε ρᾶγίεϑ υἱγεδ δ δὶ υἱπάϊοαπς αἰ εγθοῖθθ. ρῥγοῖμάε δὰ 
αἰϊᾳφαοά υ54πε ἰετρα ἀφθοϑα ρεγτθῶπετγα ααδῦηϊ, ἀοῖῃ ἀε αϑειοςδυῖας 
αἴας δεηθϑοῦυπὶ ΤυγϑΏπι, 6]ὰ ροῖτο ἰοοᾶ γουϊνίδουηὶ, εἰ ϑοευθήσα 
ἁτίεπι δαυοϑὰ γεάὰὶ δοϊθαϊ. δε ὰ οαπὶ ἰοολ αὐ ἀϊογα δαπε, ΓοὩϊδ ἀθ- 
δδπϊηγ περει86 δεῖ. 4πδὲ οὕτη δοοϊἀππί, ἀπππδὲ ΡΥ ὁ Τολζαῖν 
ῬΌΔΙ105 Βετὶ, ἀεῖπάε τδαάεπι ἱπαγοϑοογα ορϑτῖει, σαΐῃ εἴοτα ἐπα 
ΔΙΩΠ 68 [10 σοπιτηϊξταηΐ, εἰ μίας αιϊάοτη δνδηθϑοιηῖ, δε 4}119 ἴὰ ἰο- 
εἶδ Ρατὶ πιδρηΐτα ἀϊπ αὶ Θγαπιροπ, Ρδττηοἴλσὶ τηᾶσα πδοοδδασγίο διολι. 
ὉΔὶ επὶπι πᾶσα βανυϊογυτῃ δαςῖα γεὰλαυπήαϊ," 1δὲ οὔπι τεος τε, αὐὐάσα 
ςοτμσαϊ δὲ ποοοδϑδᾶσίαπι εῖ; οοηῖγα Ἀδὲ πιυϊεῖδ δοαῖοπα Ππιχὶθαο δειὶο- 
εδἴατ, ἐδὶ τπιγϑατη οΌπὶ δοσδάϊϊ, δἰαρηαγα. αἱ φαὶα οὐνηΐδ Ζηδς «οἴτεῖ 
ἴεγγαπι αὶ ξδηθγαῖῖο, ποπηὶδὶ δασοαδϑδίοῃδ εἰ ἱεταροτο τεδροςοῖα τὴϊλε ὦ 
πορῖγας ορρίάἀο υᾶπι ἰοπβο βετὶ δοϊ εἰ, ἰδία πορὶς δυἀάφααχαδα μά. 
νεγῖεπιθας βυπῇ, δἴσπο ργυϑ ξεπῆοδ Ὠαΐνοτρας ἰπϊογοηξ ρΡεζεῦπιφοε 
ἥδλτα Βογῦπι τουϊδιο ἰμὶῆο δὰ βπεπὶ πόας τπδιποσία ἱεθε 
4αεαῖ. πιαχίπηδϑ ἰΐδημε ςοἰεττίτηδδαις οἶδε ργδο]ΐα δἀυεμαως, ων 
τρουθὶ, πορηυ}}88 δἰ εγ ταῖεϑ: οἱ ἢδα φυδϑάδπι δίδιῖτι ττιᾶ συν, {ϑι5- 
ἄκπι ἰδπῖωα δάδο υἱ ἰαἰΐπι φαοαθα βεπῆθπι ἰγάπϑσα  ζγατ ὁπ ος ποι 
Ἰαϊεαπὶ, ργορίεγεα φαοὰ αἱϊὶ γερίομειη ἀεδεγππὶ, ἃ] δο ἀσχας σπω- 
πεηΐ αποδὰ πῈ]]δπὶ ἀπαρ]ἰ8 τα πιά ΐποπὶ αἰογα τορῖο ἀπθῶῖ. ἴηξετ 
Ρτίπιατι ἰρίταιγ πον ἱδϑίσγδτη χα ἰοοἱ ἀογο] οϊίοπιοπι ἴδια ροσα ἴμίεγεθ. 19 
απ δάδο ἰοῦξα ρὰγ εϑὶ, ὩΣ πδιο σηθπηϊπῖδδα ροϑϑὶϊ ἢ ἰτατο ἰποοὶα 
ταῖρτι5 εἰΐαπι ἰΌτω 116 φυὶ τεπιδπδοσίπί, ἰοηξὶ ἰεπιροτίς ἰπίαιγια οδἰϊνιο 
ἰγγερδεγῖξ, εοάδπι δυΐετι τποάο ἰδίεγα εχἰϑετυδυ υτα ἐδ, φυπιὰο 
ἀὐμμοαι 8. ὨΚΉΪΙ ΡΟΡΌ], χαδε ρεγτρυϊαδία εδϑθηὶ εἰ ἀγίἀδ Ἢ ραϊποιτ- 
τ Δυοδίδχας ἔδοϊδ, ἱημαρίϊατε σοδρογίης, ἢὶς δηΐμ ἱπογθὲπ στο πι 

Ρδυ ]αῦπι πιαΐτο ἴῃ ἴειρογε βετὶ βϑδο]ςεῖ, [8 οἱ πιοτρογίδπι ἀϊπαιψίας 
4υΐπαι ρτίπππι, ΖιῸ ἰειπροτα, δὲ φυδὶ ἰοῦ μαρδοιθον ἰοςῖς τεῶς- 
τίῖ, δίςυϊ οἱ εἶγτοα ἀδξγρίμτ δοοιἀϊξ εἴεπέπι ἴοσι ἰδῖε τοῖδσυς 
τεξῖο, 4φιᾶς Πατοϊπὶα ἰδηΐυτι ἱπσεςῖα παῖδ εϑὲ, δοαρεγ ἃτίάϊον εἴα Ἡ 
τὶ ἀεατ. αἱ ὑσγορίεγεα ψποὰ ρδῃ]]αξἶπι ἀγεϑς πεῖρα μα] ἀϊἶνο5 υἱοῖμα 
Ἰοοᾶ ἱποοὶὶ σοθρογο, ἰετπροτῖδ ἰοπρίηάο ᾿πίυπι ΟΡ ποτγανῖξ. οὐοηῖς 
ἱξίτοτ ΝῊΪ οϑεϊα, ργδεῖεσ ἀπυπὶ Οδπορίοαπι, πηᾶπα ἰπδιλταῖα, πο ἃ» 
δπιπε [ποία υἱάδυΐϊωτ. 4αὶπ οἰΐαπι δηϊαυϊ 5 ἰοΐὰ Αεξγρῖαβ Ὡτρε 
αυᾶπι ΤΒΕΡῶ8 υοοὰπὶ ςοπείαραῖ, Ἰὰ φποὰ εἰ Ηοπιεγυ5 ἀεο]αγαῖ, ψαὶ 
ποῦ δάδο τηρΐτο,. υἵ ἰϊὰ ἀϊχοτγίπι, ροϑὲ εἰπϑιποὰϊ τωυϊοιίουδα βοτοῦ: 
πᾶπα ἰοοὶ ἐἢ]1π6 πιθητίοπεῖη ἔδοὶξ ἰδῆ συαπι ποπάττα σοπαϊί δοὶ εὐθεῖς ὅὉ 
ποη ἰδηΐα ΝΙεμρΗὶ. ρμᾶγ εϑδὶ δυίετῃ ἰὰ δὰ μυήὲ σοπιίπροτγα το ἅτιαι, 
δ᾽ φυϊάεπι Βυτη 18 ἰός ταογίαϊοδ ροϑιεγια ἰποοϊετε σοθρογαῶϊ χάδι 
εἄϊια. πᾶπι εὰ ἰοςα 4υδ8 οοεπο, φαοά δηγὶδ συδὶπάς σον δ μἰϊ, νἱο- 
πίοτα δαπὶ, ἀϊυξίυθ ραἰ παϑίγία οἰηὶ πες εδβα δῖ, ργορίεγοα ηυο δβεσα 
οχίγοιηδ μ᾽ πίῃ δἰΐυὶ δοϊθπῖ. δὲ ἰά τωυϊδίωτ δἴασθε τπιγϑατω ἐπ ἐερα μὲ 
ενδάϊι. πᾶτὰ 4υδθ ἱπαγθϑονιξ ἰός, δὰ Βαπς μαρεπάμππ ργορεγασ: 
αἱ {πδε ρεῖιδ ἐγαηῖ Βεπε ᾿επιρειαῖα, δὶ ἱπδΌΡΕΓ δρδίσςθητατ, απ ἀδ- 
τετίογα βυπε. ἰὰ φυοά Οταδοῖαο εἰ οἶγοα Ατρίνοπιηι εἰ Ἡγοροδεογοιε 
τερίοβετη ὕϑ δυεπὶϊ, εἰθηΐπι Ὑ γοϊδηΐβ [απ ροῦῖΡα9 Ασβίνογατα γοκῖο, Κ 
φαοά ρα]πδὶτῖ5 εϑ8εῖ, ραυουϊον αἷογε ροϊεγαϊ; ςοπῖγα Μἴγοθπδεοιαια 
8ξεγ ρυΐοδτγε Βαβοβαῖ, ἰάβοφῃς μοπογαῖογ μβαβεβαῖασ. πᾶῆς δμίεσα 
ς ἄϊνεγθο, ΟΡ χύδην ἀϊχίπιιι9 σδυϑῶτῃ: πᾶτῃ ἰδας δῖεγι}}9 ἕλοι δὲ 
αἴᾳαε δὐμηοάστ ἱπατγτῖ; {ἰΠϊὰ9 φαδα ἴὰπο ογδοξ δίεγα, φαοὰ ἀχαὶς 
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διβοηξ οὔττάδ, παᾶπὸ ἔογε 4 ὁππὶ οἴεςα. ηαοά ἰρίίης πη 1110 Ἰοοο 
4αϊ ράγνιις εϑὲ δοοϊϊε, μος ἰάδπι δείαπι εἶγοα ἰοσα πιαρπὰ γερίομθδ- 
4ε ἱπίοργας ἀροίάογα σαπβδᾶτηιϑ ορουνίοῖ. 864 48] ρϑιιοᾶ γεβρὶεἰυπῖ, 

, πρλνογϑὶ ϑδιοη δι, 4πιαϑι σα δίσηι ογίωπι 81}, σᾶιι5ῶπ 6886 οἴθϑπιο αὶ 
40 αἰϊεοίποιπ δι διγαπίοτγ. χυοεῖγοα δὲ πιᾶγα ἰρδιμη παῖς Πειῖ, φυαῖο- 

τπ βἰοεςοῖ, δἴμεῖ, ἀιοὰ πῆπς ρίαγα ἰσσα φυᾶπι ρτίμ8, ἐξα 6656 μάθογα 
εεγπδπίυγ. ἂὲ μος ραγέπι γεν 681, βαΓΙΠ ΠΟ γετιιπι. πριἑτα 

δπΐπι δπὲ 4086 ργίω8 δγᾶμξ δαῦοϑα, πης δυΐοπι σοπεϊῃεπε δά ήτια 
ξαῦῖ. 8ειἰ οἱ σοπῖγα γθ8 δρίϊαγ: πϑιῃ δἱ σοῃϑίάδγαγε υϑ]ϊηῖ, πιᾶγε ἴδτ- 
τῶπι ταν 8 ἰῃ ἰοοΐδ᾽ Θοοιραδθ6 σοτπροτγίεπξ, δἴξαιμειι Πυΐι 8 6 Γοὶ σαιιδᾶ 
αὰ τιπάϊ ρευοτγαιίοιιε πὶ αυἀφηαφυᾶην γείεγθεπἀα εϑὲ. τι ϊουΐαπι 
εὐΐτα ἰογεῖ ΟΡ ρᾶγναβ Ὀγενυθέηῃδ τηρξβι! 0 η 68 ἀπ ΎἜγσαμε ᾿που Εἰ} ἃ5- 
ἐἜγογθ. ροτγῖῸ ἴδγτγας τῆ 0168 δἰ4πὸ ταδφπιϊιο δὰ ἰοίυιη οαδἰτπι πι μι] 
εδῖ. νδυση Βοτγαπι οπιπίυπι σδηϑαᾶπι δ χ δε πο πμϑιοροτγίεῖ, φιοά υἱ 

10 εἰαρϑοῖϑ οογιϊο ΠΆΡΕΗΗΝ ϑρ εἰΐν ἱπίδτ δηπὶ ᾿ειπρότα Πίθπιϑ, ἰϊὰ τᾶρτο 
χαοάαιη εἰγουΐξι Πίθιο 5 πιᾶρπᾶ οἵ ἐπι δυίατα θχοθδϑι βοτὶ δοϊθαῖ. αἱ 
δὶς βοὴ 8ερογ εἰβάεπι ἴῃ ἰοοἰ5 εἰβείταγ, δε ρεγὶπάε τὸ τοςαΐῃτη 
ἀπ]ουνίηπ, φυοά ἔεπιροτο Πευρςαίἑοπία δοοὶαϊς. εἰεηα Πος εἶγοα,, 
Οταεοίαπι τηβχίπιθ, εἴ δαπὶ ρὸ [ἰβπιποπι ρατγίθιπ φυδπὶ δηϊφαδιη Η ε]- 
Ιαάᾳ νοοΐϊαπι, ἰδοΐαπι οὶ, ἤαδα διΐοπι δὰ γορῖο δϑὶ 4ιι86 οἰγοα ἢ)ο- 

δ ἀογᾳιη οἱ ἀςποίοινη δβι: Εἰς δαΐπν ππο  εἰσ ἴῃ ἰοςἷ5 ἀθἤπχυιη τη ταν. 
Βιαριϊαθανε δἰθηῖμι ἰδὲ 56}}}, εἰ χφυὶΐ ἴὰπς δρρε!!αραπίυς Οτγαδεεὶ, 
πᾶπς δυΐοτα Π1εἰ]επ68.. οὐπὶ ἰφίτοτγ τΑ}}8 ἔτη δτίοιπ ἐχδιρογαι εἶα ἀοςῖ- 
ἀετῖι, δὰ Ἰοπριιπι το πιρὶὰι8 δ ΠΠσα τα σοηδεᾶπιι5 οροτγίεϊ. ἰΐδιη 46 πι- 
βάιποάαιη αἱπρ] τυ εἴα πν σἂν γπάγιη, αυδδ 50} ἴδγγα ϑιβιῖ, σα πδᾶνῃ 
5886 αἰβτγπιδιῖ ΘΓ διπηΐιπι Αἰ} ραγαπη 68 δἰπὶ δἰιὶ μΒαυάᾳιδηυδιη, ἰτὰ 
ποδ ἰρ8ὶ ὀχοδίβονιπῃ Ἰοσοότγυι τπὰρηϊτυάίποπι δογαπιηυε ἀοηϑιϊαΐοιι 
δίαυς ἔτίριυν8 δἰι5 γεὶ οδιιδᾶπι 6886 αἰοηα8. ἤδ6ο δηλῃ ἀηϊδα ρἰυτὶ- 
ταῦτα γεοθρίδηϊ, ἰφιπί, ρἰσηυηῖ. φυϊθυβοῦηυε δυΐαπι ἤων 85 ἱπουπι- 

ὁ Βεηῖδ5 πιοηϊίπιη ριοήποιίομο8. Ῥι51}}186 βυῆὲ δυὶ Γπηροβδε αὐ ἰδρὶ- 
ἄοσας αὐ ἀγα] ο5άς, ἔιοθοα μος ρᾶςοῖο δηῖθ ἀδῆςεγε ραΐθιμ5 οροτίεῖ, 

ἃτη 608 ἷπ 41:08 Βυιποτὶδ ἀεἸδῖῖο αὶ οἰ ϑπιοαὶ υἱ πιαρί5 παῖ γεά- 
ἐπι Ρεγεηπεβ ἰοοογυπι Βιιπιἀϊταῖθβ. Ἠΐ δπΐπ ργοξγεδϑὰ ἰεπιρογίὶδ 
δδϑϊςοανὶ πιαρὶ5 νἱἀαπίαγ; δἰϊογὶ, φυὶ δε Ν τὸ μὲς ταῖϊηιι5, 4ιιουδ- 
4πε εἰγοιΐίυ5. οἰυδάειπ σοπϑιϊιπῖῖο γαάθαϊ. οὐπα δαίθτι οἱξ Ὡθο 6886 
πἀδη ἄλπι 6686 πγυςα οῃδῖπ ΠΤ αγοὶ, ΠῚ ἰϑπηδιι οΓἰμιη ἃς ἐπι γι τΌτη, 

δἰχπί ἄδτη ἰρϑυτα ρεγιπδηδαῖ, ποοαϑϑαγίυμῃ 688, δου ἱρ9ὶ ἀϊςιτπ5, πο 
δειηρος ἰοοᾶ ἐδάδιη τϑᾶτὶ δαὶ ἀπιπῖθυβ Βυπιοοῖαγί δἴαπθ δίσςθϑοθγα. 

20 φυοὰ ἦε ἱρεα 4ᾶε βετὶ 8580]εὶ, ἰἰφαῖἀο ἑοπδίαϊ, ἰοΐα παῦε Λθβγρ- 
Ὠογπτὰ ταρίο, 408. Βοπηίπιιτα ἀπε αι βϑπιοθ 6886. ἀϊοίιπυ9, [αοὶᾶ δο 
διπηΐβ Ορὰς 6886 νἱάοίαγ, ἰάφαε τερίοπεπι ἰρβᾶπὶ ἀϊφρίοἰαπιΐ ραΐαπι 
ε8ξ. ἰΐειπ υαθ ΤαῦΓΟ πιᾶγὶ σοπίθγιηΐπα ϑαπὶ, ἰ4 ἀριπάς ἰάϊεδηξ. 
πᾶπι αυϊάδιθ α γερίθπβ ἐσ 6ὸ πανίραλιίθιη αἰνθπη ρογάυσεγα ἴῃ 
ΝΊΪαν. τεπιανίε: 5. Θαΐπ ΡῈ. ἰοῖππι φαοά ἰμίθγ Βιυπιθ εἰ ταργαϊα 
πιᾶγα ἰποι δὲ ποις πΠοη ρᾶγνὰ 1ρ5ῖ5 σοιπιποήα δήξετγεῖ. φαοά ρῥτὶ- 
τ2}8. νοίδγιμι ὅ. 680 5:18 ἀβξΓ658ι1.8 [ιι1596 τιεπιογαΐυγ: δε Ἴχο  ϑίπϑ 
Ἰοᾶγα ΓΌΡτιμ οοιπροτγίι 4θᾶνι ἴοτταπι Αδεγρῖϊ. φυδιποῦγοιῃ 1118 

80 Ρτίυδ, οὲ πιοχ αιΐπδ ἴοήεγε ἀθϑῖ, αἱ πὸ ἱπιπιϊδῖο ᾿παγὶ σογγππιρο- 
τοῖμγ ἀχυὰ ΝΠ. ραιϊεὶ ᾿ραγ ἤδθς οτηηΐα ἀμθὴν πιᾶγα σΟΠ  ΠΌμπε 
[αἰ686. φαοοίγοα οἱ υῖθγὰ γϑρῖο {]υδιναῖα Αταπιοπῖβ ογᾶςιϊο ματοὶ- 
Ἰϊον νἱάἀδίωγ δίψῃβ ἀορυδϑϑίοῦ φυδεη δαβϑιἀθπεὶς Ἰοεὶ γαιὶο ροσιμϊεῖ, 
Ῥατγερίοπιιπν διπ οϑῖ, φυΐα ᾿ππονῃ τὲ αίϑρίδηη δἰυϑπιοἀϊ δαυάστιπι.. 
Υἷδ τα, δἴαρπα αοια 6856, δἱ 1] γαῖα ἀγίάδιι, ᾿θῖφαθ τε ἰοἴατπε 

353 διαρηαμίοιηιο ἃ]υδιη δυσοοδδα [οπιρογὶ» Αϑδιςοδίλπι ἴδῃ ρΓΟΓϑιΐβ 
δυδμαΐδσε. δὲ ὐόγο οἱ 4ι88 δὰ Ναεοιίσυπι ἰδοῦσα ρεγιϊηρτιπὲ, δι- 
πῖυπι σουνθοῖα ἴ Τἀπῖυιπ ἜΧογαν γα, αἱ πᾶνδ8 τη ἰτο τηΐϊθου 8 ΠΠΠΟ 
ἀυλιη ἅπηο δ» πϊπο βεχαβεϑίτπο φυδϑϑῖαϑ βταῖία ἱπργει  δηίωγ, φάγε 
ἐσ Βος ταιϊϊοοϊπαγὶ ργοπιρίυη δϑὲ, ἃ ρτίπια δίατίμι οὐ ξῖπε, πὶ ρίογου- 
4τςε ἴδοι, ἰϊὰ Ἀππὸ φυοάιθ απηπίυπι 6556 ορῦλ, οἱ δἰφυαυο υἱ 
Δοἴη8 δϑδιοσαίιγ ἔογε Ἰδοδθθαε, ργδείδγεα Βοβρογιιβ δϑϑίλυ ἤϊε, 
αυοὰ {Π|6 Ἰΐπιο ορρίεαϊαγ. δἴχιια χφιοπᾶμπι ρᾶοῖο δας οσοπεϊπραυξ, 
ἱροῖδ. απο]αε οου] 5 φἄπυς͵ σοπιθοΓὶ ἰἰςεῖ, πᾶιη ροϑίδαφυδπι ἤυχυδ 

40 εἰἴγα Αδίαιῃ ᾿ἰτιυ5 ἴδοεγαῖ, φαοα Ὁ δὸ αὐ Αϑίαπι ἱπιθγυδηϊθραῖ, ραγ- 
γναπη ἱπίτο δἰαρπηπι εἴβοὶς Βαΐητγ, Ἰποχ ᾿παγαϑοθρδι; ροϑίδᾶ γεγο [{πι8 
Δἰιυὰ οἰϊγα τι {πὰ δἰ οἰΐγα σἰαβιυχι εἰπθγαεραῖ, Δα 8 βειηρετ δά 
Βᾶμο τἸποάυπ ουσπίεϊναξ διπι ἴογ, μος δαΐοπι οὐπὶ ΘΔ ΘΡΕΠΌΠΙΒΙΟ 
βιαῖ, πϑοεϑ86 ἔμογὶς αἱ ργοσοάξηϊε ἴεπιροτα ἰδηαυπι ἤπιπεπ ἐνᾶ- 
ἄδι, αιοά ἰαπάδπι εἰ ἰρϑυπι ἐαϑισοδ ιϊατ. Ραῖει ἰφίτυτ, οππὶ Ἰεπιραα 
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πυηαίοτη ἀεβοίαϊ οἴ ΠΏΣ ΤΟΥ ΤΩ ΒΟΙΏΡΙ ΘΥΤΉΤΑ δἷϊ, πος διπῆθπι Τ᾽ ἀπδίη 
πδς Νιϊοπι θοπιρεγ ἤυχίο5ε, δοὰ ἴοςὰ υϑάς ργοβυυπὶ {πίϑ8ε οἸται 
Δτίἀα: πδπὶ δογιπὶ Οριβ ἰδιτωΐππιπ ἤασοῖ, Ἰαρηβ πο ἤαθοῖ. ἰά 
4υοά 5π|] ογ΄ ἀξ σοιογὶβ φθοαιε Παπιπίθυα ἀΐοεγε οοπριπεῖ. δὲ 
ὙΟΓΟ 81 διῖπ68 ογίυπι ᾿αρεδὶν: δία οσοιβοπι, πός ΕΠ ΡΟΓ δδάδπὶ 
ἴεγγδο ἰοοᾶ βοδίοδηϊ ἃ 4118, ἰρϑιτη 4ιοαι6 τηᾶγα δἰπηι!} τηοάο τηπιαγὶ 
οροτίεῖ. 4ιοά οἴη ἀδβδιιο δ] α ἀρβογαῖ αἰΐα ἱπυδάδι, ριϊεὶ ποὰ 
δειηροι υππίνογϑας ἴογγᾶς ἐτϑοῖαβ δοβάοτα 08 τράγο {105 σοιπΐποη- 
ἴεπι 0886, δεὰ ἰορογε σπποία ρογπιιίογὶ. ἰρίτων οὰγ δαθάθπι 0 Π]πτὶδ 
Ρᾶγίοβ πᾶς ἅγια δδϑιῆρεν πὲς πᾶνὶββ1]δ5 βἰπε, οἱ ίιδπι ΟΡ οδυϑαιπ 
ἰδία πδὺ δυδηίϑηϊ, δἰμη!!ογ δὲ σα ἀτρμίιαι αυϊάαπι ρδγευπθα βἰπὲ 
αυϊάδιη μαιιάφυδάμδτ, ἀϊοΐατη 681. 

Ι΄. 

δὲ πιαγὶ δι ξεπι, οἱ πδθπᾶπι δἰϊ οἷπ5 παΐαγα, εἴ αιιᾶπι ΟΡ οδὰ- 
βᾶτῃ ἴϑτη ἱπρδη8 ἀ4υάττπι οορία 88 ἰνᾶ 811, αἴστις οἰζατη ἦδ ργίιπδ δἷῃϑ 
ξεπογαιῖοπε, ἀϊοθηάνηπ, ἐρίταγ υεῖογεβ, φαίης ἀϊνὶπα ἐγδοίαπι, χπαγὶ 
[οπίοϑ ἐγὶ αυηῖ, Γξ ἴδ Ἰπαγὶ8 φυᾶπὶ ἴδυγαθ ργίπιογάϊα γαίσθβϑαυε 
Βαβϑαηξ, δὶς επί ἰογίδαδα φιυοὰ ἀϊοί τ ἡπαρὶβ ἰγαρίσυιη 6586 ΔΙ] 8 
υεμογαηάνιη ἀγροὶ γαϊὶ δυμῖ, 4 δδὶ ῬΩΙ μδδς μαυὰ ρᾶγνα φυδοίδιν 
οτῖο δἷϊ υπὶνογϑὶ, αἰχυ 6 ἰοῖυτι τοἰ φυοτη σδοίττα ἰοσαπι σης δι Β- 

ἵγα ἀϊουπῖ; εἴ ΟΡ ἰά εὐπὶ ἢοπογα 88 ἰηπιιπι 6896 τδϊοπεπιαπα ργὶη- 
οἷριὶ ϑυδῖγε ραϊαπξ. δἱ 4φυΐ Ἠιπαᾶπα βαρίοπεῖα ἀπιος εἰ ϊυπι, ἰΐ πιᾶγα 
Οτίμτα 6886 βδἰδιιπί. δἰιπὶ σηἷπι τοϊοπι απ ἰοσυτη, Ζυΐ οἴνου π πα 
ἀϊᾳιιε ἴδτγαθ ἱπηϊεἴτατ, ρεϊπεῖρῖο Βυπιίάυτα, πιοχ ἔδγνογε 8ο [15 γθϑῖο- 
οδἴυπι [ιῖϑδε ; φυοά ἱπ ναροτγδπὶ ἐγαπαίς, Πδίυ5, σοπυθγϑίοποϑαιε 90} 
ἃς ἰυιπᾶο οἴβεογε, φψυοὰ συρογαβῖ, 6658 Ἰπᾶγε. ὑπάς δἰΐαπν Αἰ οἱ πιᾶγα 
πιϊπυ5 γε εἰ δοδισσαίζοπε ριΐξεηὶ, ἰδ ἀσπιχιο ἴοτγε αἱ δἰίφπαπάο ρτοτγ- 
δ: ἱπαγαβοδῖ. ἱπῖογ 4108 πόοπηπ]]ῖ ταᾶγα 6456 σαι δυἠαϊίοπεια ἴοτγς 
τῶθ, {δε 80]ε γοοδ] σϑδοαδῖ, δαἰδυιηαιε ργοίπας μαρετὶ αἰαηῖ: δἰθηϊτα 
δυο 86[δι8 δϑὲ. δἰϊὶ δ ϑϑαϊη!8 σδῦϑωτη ἰθγγαθ ἐγπθυμηῖ. πᾶπὶ υ 
ἀφυὰ μὲσ οἰπεγειῃ ἰγαπϑιηΐϑβα δαωίδα γεἀαϊξυγ, δὶς δἰϊδιαι τοᾶγα ργορίευ 
ἰεγγαπι οἰπιδιποάϊ 5: 0ὶ ἃάἀιπίϑίαπι 538 [ϑ}πὶ 6826 υοΐϊῃπὶ. συδγυτ Βογὶ 
ποῦ ροδόε υἱ [ον ἴε9 γπαγ Παρβαῖ, ἰδιπ ρθγ δὰ 4ι8ὲ τεγὰ βαηὶ ςοῖν- 
τετηρίεπιον οροτίεῖ. ἀφιάγυπι δὐπὶ- 486 οἶγοα ἴαγγατη ϑυηΐ, αἰΐαα 
διαὶ Πυϊξοπῖεδ αἰΐαθ δἰαρηαπῖθβ. Πυϊαηΐοβ συ απ οσῶπδα α ον θυ 
αἀϊπιαπαοὶ, 46 φυΐθυ8 δηΐδα ἀἰχίμπιτϑ, ἱπτ6 ] Πρὶ οροτίεγα ἔοπίθωι 6888 
Ρτὶπεϊρίυπν ποπ ἃ 40 ἃμαδὶ 6 γᾶϑε φιοάδπι ρτοιπδίιγ δα, βεὰ ἰὼ 
φυοά ρῥτίπναπι φυλὰς μϑϑίαιις κϊ εοάεπιαιια 
ςοαριπεηϊαγὶ δοίθαϊ. βἰδριδηϊιτα Ὑ61Ὸ αἰΐδα ϑαπὶ ςοἸ οἰἰςίαε αἴφυδ 
δι δι ὴςπῖθϑ, αἱ ρα! υδῖνεδ εἰ ἰδουδέτοα, 4πῶς πηρ εἰ τα ἀϊπὶς ἃς ραποὶϊα- 
ιὐϑ ταϊϊοης ἱπίθγ δὲ ἀϊδβογεραπὲ; αἰΐαβ ἰοπίδπαθ, φυὰς οτῶπδϑ τηβης 
Ρτοάιποῖας δυηῖ, υϑγρὶ οἄπδ8 4ύδε ρυΐοαΐθ5 πυπουρδηίαγ. οὐληΐθτη 
δηΐιη ἰουΐοιι αυδιη ἤώχυνα δι ἰππογθιι 6586 οοπνθηϊς οχ 400 ξ 
τὡἰ φυαοίαπι βροπῖε ἤιᾶμε, αἱ Τομΐδπδε εἰ βυν δ} 68, φαδοάαπι δγιΐ 
δυχίϊαηι ἀδδιἀογοηὶ. ἰριιυγ ἀφυάνοα αἰ ΠΓογθητίας ἴοϊ πυΐποσο ἐώ[68-- 
406 Βαρβηίΐωυν, φυϊδυ8 δά ἤπης τωοάποι ἀδβπίϊιθ, αὐ πᾶγε ἰοπῖθα 
ϑογιϊαίαγ, βονὶ πεφιβαυῃ Ροίεϑε. Ὡδιὴ τοᾶγα ἴθ Ἠοτπι βΈΠΕΓΙ 
αἰϊειο 6856 Ὡδαυῖ, φυρρε οὐπὶ πεο εἴβυϊάωπι οἱ πες πῖδπὰ ἰδοίωσα. 
αἱ [οηίδπας οἰππε8 αἰξεγα οχ ᾿ΐδ δα βδυηϊ. πεο ἈΠ δπὶ ἰμπίαπι Δ4π86 
ζ[οπίδπαε οορίαπι ϑροπὶδ διὰ δίαγε υἱάδιποβ. δά ἤδδς, οὔτι ρυγα βὶπξ 
πηργία, 4υμ6 πυιδφιιᾶια ἰπίοῦ 868 φορυ δηΐων εἶν Ρεγπιϊϑοθαπίμγ (4ιο- 
τὰπι γργαπι 4υϊάδπὶ οαϊὰ 60 φιοΐ εχίγα ΠΊᾺ γου 5 οοἰπιπαβ ἰδςεῖ, 
Ρᾶγινπ ςοιπιηυπίςαγα νἱάεῖυτ, Ἡγτοαυμπι υθγοὸ εἰ (δϑρίνπι εἴ Ὁ 
δχίεγο πιαγὶ δοιμῃοῖα 6886 οἱ αἰδώς εν δ δοςοΐας Βαθετγε), [οπῖοα 
Βαυάφυαφιάπι ἰδίετο μοσϑδηῖ, 81 φθο ἴῃ ἰοςο δὰ βαβδγεπε ἴῃ δηξὰ- 
δἰ1ϊ5. διυΐοπι ποτα τῆᾶγο υἱάοιυσ, δου δὶ γαϊλοπθ ἴθγιδθ δσημὶ δι 5 ἰὰ 
ἀγίιηπ ἐχ διρίο οοδαῖ, ργορίογθα φαοά υἱῖγο οἰϊγοφιδ 886 ρε ἰδ τα- 
ἴυγ; φαοά ἰπ πιαρπὰ ἀδαυουι ναϑιϊαῖε ἀεργεοπάϊ ποη ροϊοθδῖ, αἱ 
δὶ ἀῃριιδίο τηδαῖῃ δ, φυΐα ποπ ἰοηξε γε[ιρίαπς ἴειταα, φυκα ἰμ υϑϑῖο 
Ρᾶινὰᾷ εδὶ, ἰἰΠπῸ τπαρπὰ σογηαῖαν ἅ4ιιδε ᾿ἰγαίΐο πθοθϑϑα εϑέ. Ἰοΐωτα 
δυΐεια ἰά Ἰθᾶγα φυοὰ ἱπῖγα ΗΠ δγου]ὶα σου πνπαβ οοποϊυε τι, δεοίαπο 
τόγγας σἂν δῖ 8 δἴφιι6 ἀπιηίιτα τι τυ ἀΐπ αι ργοβυΐῖ, παι Μαοοιί 4 
ἴῃ Ροπίαπι ἰηθυΐ, Ροπῖας ἴῃ Αδζαδυτι. ςεΐογα νϑγοὸ δ ἰϑι18 πιαγὶᾶ 
14 πιΐπυϑ δρεγῖβ ἰδοίππί. ος ἀπίδηι {1118 ἀοοὶεϊε ἰστα ΟΒ ἀιππΐατα 
τοῦ τυ ἀμδιη (διηπ 685 δπίπι ρίυτα Ρομίυτ Εὐυχίπαπι αἴφιε Ν]αεοιίη 
δα ουπὶ 4ιιῶπι πιᾶγὶ8 ἱπίθγηὶ ἐγαοίπι τπι]1ο ππδίογεπι) ἔστι οὗ δἰ εἰ- 
ταάϊηϊο Βγενϊδίθμ. πᾶπι τρᾶτα αἴ ἱποεαϊξ, δειαροῦ δἰ 6586 σδι αἰϊοτ, 
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πμ ὑεύοῦμ Ῥοπίυε Μεεοξᾷε οἰέον εδὲ, Ῥοπίο ᾿ἀεξδοαιβ, ἄεξδεο δ.- 
οὐἴατα, οτὐηΐωι δἰ Πἰϑεῖσαα Ὑγγγμεπῦι δίᾳις ϑαγάοωω. δἱ δϑαᾳθογα 
εἐχῖεγα υἱ ὑγευΐα δαπὶ ΟΡ Ἰυΐατα, ἐ(ὰ βαῖθιυι8 πον δοὶ τοϊϊαπίοτ, φυοά 
χιᾶτε ἴῃ «ἄγο εἰξ. ρίτυτ τ ΡΕΓ ραγίεϑ 16] τὴς ὁ ἰοοὶα ἐχοαἰϑῖ8 ἀπιπος 
βυετε ςεγπμδυτ, [τὰ εἰϊαπι Ἔα ἰοξϊα 8 ἴεγτας Ἰοοὶς Ἔα ἰοΡτ9, χαδε δά 
φεριεπίτίοπες υεγρυπξ, ρἰ ατίδαπιπ δάιδιιπι δρτηει οοοτίτοτγ. χαδτα 
ΟΡ τεῖῖ εἰ Ἔχίδγα πηδγῖὰ φυδεάδιηι ταϊπίπιθ δἰξα δυπξ, χαρά 4110 δι δ 
τείαπάδοϊ δχυδϑ; 4ιδεάδν αἰζαδουϊδ μαρεπίοσ. Ἂχοε σθαι δυΐετα 
6886 δᾶπι ἰεῦγδο ρογίοποπὶ σας δὰ δοριεβίσιοδ5 ροδιίῶ εϑῖ, ἱπαϊςοῖο 
γεὶ Νἰ εὗρε ροϊεοῖ, φαοὰ ποη ρδῃεὶ εχ 115 φυὶ ο]τη ση ] πιῖατ γα ΓΏτα 

80 εἰπά!οοι ἔπετε, δοΐθπι Ὡσπ θυ δίογ ἐδσταιῃ ἔεγγὶ θεὰ οἶτοῦ ἴδίτϑμι δίατς 
Ἰοοῦπι ἰδίαπι ογθαϊἀεγαπι; ἀἴβρατεγε δαΐεπι δἴχας ποςῖειπ σοταπιδ- 
ἴεγα, φποπίαπι ἴεγγα δά ἀγϑᾶπι ἜχςαΪϑ8 δἱξ. ἱφίτυγ φυοά βετὶ πεχυθαὶ 
ἘΠ πῖᾶγε ἔοπίθδ Βαρεδῖ, εἰ φθδμι ΟΡ οδυϑδηι ἰϊὰ ἤπογὸ υἱάθαϊοτ, τοὶ 
ἃς ἰαἰϊα ποΡὶδ ἀϊοῖδ δἰηξ. 

5 δ. Ὧδε ξευρετγαιίομε υεγὸ ἰρϑίαν, πῦτη αδπάο ογίωση εξ, αἰφπθ 
δᾶροτγς, φυδειδᾶπι οδηβὰ οἱϊ κα] οἱ τὰ ἀἰπ 5 οἵ απαιτταάηἰ5, ἀϊοεπἀυτῃ εϑὲ. 
ἐδυδὰ 4πδς πηδίογοα ποΟδῖγοϑ σοΙα ΡΟΣ Ὧξ πηγὰς ὈΠΙ ὕδισ86 ἀ7αδε οοΥ- 
Ῥὺδ δίψις οὔρια 6556 ρηϊεγεπῖ, ἤδεο εϑὲ. υἱάδ θ᾽ ταῦ δηΐπι ο9π50- 
Ὡμτα 6586 ΓΩΙΟΗΙ πὶ τοῦ δ4ῦδε ζςογρὰ9 χποάάδτη᾽ δὶϊ, ἃ 400 οὔτ 
ἀειγαβίττ ἀρϑοςάϊε εἴ ςεξετὶ9 φἀπηδοοίατ, ρεγίπὰθ ἃς ςοτογοσΌ 

οσας οἰευποηίοτγιπι οοτροϑῖα πιοὶε8 δορὶ δἴσυα ἱπίπἰπτα απο πια]- 
Ὁϊαάίηε σοπϑῖδι, αἰ ἰκτιΐς Ἰὼ δ] ταὶ, αὖτγιδ ἴῃ ἰΙοοο ΔΡ ἱξπὶ δεουπάο, 

40 ἴδγδε ἴὰ 60 εἶσοδ 4π6πὶ οπιηΐδ ἰδῖμδος δρδγῖο 818 δηπῆ. 4θδγα εαάεπι 
ἄσοφαε ταϊϊοης, οἰ ραῖεὶ, ἀδ δᾳῦα φυδδγδηιις Πδςθ986 δῖ. ἰδὶδ 
δαΐεπι οοτρα9, αυοὰ ρετίυάς αἱ οεἴεγοτττι δἰ θμυθηζογτπι ΟΟΥΡΟΓᾶ 
Δἰ'ςαΡὶ ἀπινογεαπι ἰδεδδῖ, ργαθίευ πιᾶγο ὩπΙ]απὶ 6286 υἱάθιατ. δπὶ- 
πίαπι δπὶπι ςοτριβ πδαὰς ἰοῖητι δ] ουδὲ δἰϊατη εϑὲ πεαθ ϑΐδθιὶς δ, 
δεὰ 556: δετορεῦ ἔξ υἱΦεῖυγ. εχ μας ᾿λ4πὸ ἀυδιἐδίίοπο πᾶτε 
ἴατα δυπιοτίδ ἰθπι δάσδε Ὀπίνεγοδο ΡΥΠΟΙρ Ὡπι 6886 υἱβση οϑῖ. 4υδπὶ 
ΟΡ οδῦβατα εἰ ἀπίῃ 65 'ρ805 ΄υϊἀδπὶ Ποη τασᾶο ἴῃ πιᾶγο ἀδἰ δὶ, υδτιτι 
οἴϊατη ὁ πιατὶ ἤβοτγς δοβδογιπῖ: δαίδαπι οηΐπὶ δαθδτη σατι ῬΕγΟΟ  δΕτΓ, 
Ῥοῖα ἰάοπεατπι τεάάϊ αἴππξ. Βαῖς δαΐδτα ορίπιοπὶ αἰΐα ἀπρίτλιῖο δά- 

20 Ὑδγϑαῖηγ: συτηδπι δηΐπι Βδθς Δ4πᾶ 4686 ςοποἰδεἰτ, ροϊυϊοπῖα ὩΟη δὲ 
εεἀ 6αἶδα, 5' δα τοῦ ϑάπδε ὈΤΙΖῸ 51 δῖσπε ρτίποϊ ριαπι. οαπδ ἀαξοτα 
Ῥατγίτου εἰ μυίπϑοος βαρ ἰαιϊοη8 δοϊα ο εγίξ, δἰ ργίπιαπι ἀς πιατὶ εαὶβ- 
ταδϊϊοπεπι γθοῖε ἀςοὶρὶ οἴβοῖεῖ. σατῃ επὶπι ἀαιιὰ ἴδγγάτη διαρίδὶ, ρεγ- 
ἰβάθ τ ἀφίωπι δὲν εἰ δἔγειν ἰρτιῖδ (Ὠἷς δηΐῃπ οπιπίπτα ὉΠ Εἰ πιῺ 8. ἴδτα 
αἰξογθπι, φοὶ ρ᾽ατίναὶ δαπε, 4πᾶπι ποϑέγα δεπῖθητίδ 651), δίστια 20] ἰδῖο 
ξεταῖυτ πιοάο, ὁΡ ἰάχας πναϊατῖο ργουεπίας οἱ ογῖαδ δἰπιυὶ κεῖτ ἴη- 
{ετίτα 8, απδπίθπι ἀηπδο ἰονἰϑοίπιαπι οἷὲ Δα] οἰδοϊ πιοτητιο, δϑδίάπς οχὶ- 

90 ταϊτατ, ἰπ υαρόγοπὶ ςοηυθγιί ον, δὲ ροϑβίγεπιο ἰῃ αἰϊαπι ἰδγίατγ. 480 
ἷπ ἰοςο υδὲ ἐπ ξοτῖο Βεηοβοῖο οομϑαϊογιξ, ττγϑαιη δά ἴοτταιη ἀοἰδρὶ- 
ταῦ; φιοά δείπροσ 60 πιοᾶο, 400 ἀϊεϊππν ἰαπι εϑὲ, παίαγα 8οϊεῖ ε(- 
ἐετα. χαῖθαϑ Αἰ αἱ εἴδη ργΐογεϑ οὐπηο8 τί ἀδπάϊ εἶπε, φαοϊχαοῖ δο᾽ ἐτα 

865 Βπτθογε Αἰ} οχίϑιϊπιατῦπὶ. ΟΡ χυοα ποππη}}ΐ 50] εῖπ δἰϊαπὶ οοπυθτῖὶ 
δἰαπῖ, πῖροῖο οσυΐ ποῖ δεπιροτ δαἄοπι ἰοοὰ παϊγί σνδπτοτν ράγαγ 4ιι6- 
δη!. ἰά ᾳηοὰ 80]1 ἀςοϊάσετο, δπὶ δαπὶ σΟΥΓΠΤΉμἱ 6596 Ὡ606586 γοἰηῖ. 
πδῖὰ ἰἰΐππὶ φιοατις 4πεπὶ υἱάδυητι ἰρηδπι ἴδιη ἀϊω ἀσάδγε χῦδπὶ ἀϊα 
Βδραοτῖ αἰϊπιδηϊαπι ἀϊσαπε, οἵ οἱ δἰ ἵπιοπεσγα Ἡπτηόγοπι ᾿δπϊωτα 6886, 
φυδοί Βυπιοτ 1}}6 φιὶ δι ἀποϊτον, πϑ4π δὲ βοίειτι ρογεϊπραϊῖ, ααὶ ποῖ 
δες δίαπε ἤλιηταα πᾶς Κὲ ἰπ δι ϊπνο ἔδγαῖυγ; ἃ χὰ ϑηπερία δἰπιῖ- 
κυ ήϊπο ἀθ 8016 αποᾳπε δά πῆς ϑεπϑεγ πιοάτπι. δἱ ἰά μαιάᾳπα- 
αδπι οδἰπιῖΐς 6δῖ. πᾶπὶ βαπιπιᾶ. ρῈΓ σοπαποηῖεπι παπιάϊ ἱπ βἰσουτη 

410 πυυϊδιϊοποπι Αὲ, ποπ δἰϊτατ. παϊΐο δπὶπι (ρτορε ἀϊχοτῖπι) Ἰεπηροτε 
ἐδάεπι πιαπεῖ. ἢος απίοπι 80}1 δοοίάδγβ πο ροίεϑῖ, φυοπίαπι ϑἱ 
ΠΠ: πυϊγϊαϊταγ αἵ {Π| δἰππε, ποη δοΐυτι, αἱ ραϊεῖ, ἴπ ἀΐε8, ϑἱςαῖ: 

Ἔγϑο ἰ}5 ἀδϑαγῖς, φοἀ ςοπ ὕπτια βεηροτ πονας εγὶϊ. ργδοίεγθ 81Ὁ- 
ἀποῖο 116 Ἠαπιοτίβ φυας ἃ εοἱς ἢξ, δαυΐβ ἱξπῖβ ὀρϑγα ἵπο  ϑϑοθπηθπδ 
Ῥοτγβίμη 18 ΒΑΡ οῖτιγ. οἱ ετρο ἱξηῖθ δ4ιιᾶθ δ ἀ 18 δα ΠῚ πι ΓΙ ΔΓ, 
πες 8016πὶ ἀηπὰ Αἷ1 ριΐατο ρδῦ δὲ, εἰϊδτη δἱ τοῖαπι ἱπ υβρόγεπι σαἰθ- 
ἕαοϊεηἀο υδτγιογὶς. δροιγἄαπι φαοηπο οϑὲ 608 3015 ἰαπίαπηπιοάο εὐ- 

30 τατι Βα πῖ886, το στπιοτότη δαΐεπὶ δἰάδγυτι, {πδ8 τοὶ ᾿απίδα Π6 ΠΌΤΠΘΓΟ 
ἃς πιαρηϊτυὐΐης ἨἈΔΡΕπίατ, δ] αἴδιτι περ! εχίϑ86, δοάεπι δυΐοπι ἃ γᾶ- 
Ὠοπε ἀρειταηξ Ηἰ δἴαπε {{Π|, 401 ἐπαὶ ἂρ ἱπίεῖο ἴδγτα δϑϑεῖ μυπιθςίδ, 
πολ] εδοθηῖς ἃ 5016 δὰ τοῦπαϊ ροτίϊοπο ἤπ8ε οἶγοα ἴδγγαιπ εϑὲ δέγετα 
ογίυϊη 6986, ἰοϊῃτησιθ Ἵδδίυτη ἱπογετηθηῖα δαβοθρίδδθ, δίατιθ πτπς 
ἐπηάετη ἤδλπις σπρροάίϊζαγε ςαο!]πθ σοπυδγβίοπθ εἴποογε ἀϊοηπῇ. 

ΜΕΤΈΕΟΒΟΙΟΟσΙΘΟΙΚΟΜ 1]. 

δΕΤΙΡΟΓ δηΐπὶ δΔαθατηῃ 4086 ΦΏρΡΘτπα ρεϊϊετι!, γγϑηπὶ ἴῃ ἰέγτασ εϊοοὶ 
ἀρεγῖς οεγμέμιιδ, εἰδδπι δἱ Ὡστ αυοϊδημπίς εἴ ἰὰ χυᾶχυς γεβίοιμξ δἰπη- 
ἰτὸγ τεάἀάδιαγ. αἰίδησεπ γαῖῖθ φοϊακάατι ἰςπιροτγίρπθ φυϊιοφαζᾷ Βα- 
ταοσὶβ ἀἰϊατ ἔασον δοδυπιρίησα, τεἀαιϊηγ, 4παδὶ ςογροόγα σΏροτσια τοῖ- 
πῖταα αἰδηῖυγ, πες Βυιϊποτῖς ρ8Γ5 αἰϊεγα δὲν ἰαπὶ τπἐς ἃ ξεβεγαξοιε 
Ῥετιπαηδδῖ, δίϊεγα ττιγθαιπ ἰὰ δάιᾶτη δυδάδὶ οσοτγιπιραίαγαῃε, μὰ 
δ Δ ον ἑοὶπ8 ἀἰδροϊ υδῖογ ας ἄδπαο ἴῃ ἀφυδπὶ ςοηϑιϑιδῖ. ἰφηπτ' μὰ» 
δΔηπδθ ροῖῃ ἰάοποα ἀυϊοίφαας ἐοίᾶ δυγϑοιπ ΟΡ ἰδυϊδῖεπι γα μηπν, 
δδίδα Ῥγδὲ ροπάεις υἱἱ δίο ἰῃ ἰοοο ϑῃρδίάοὶ. τὰ δπῖπι εὲ ἀδεειεν 
[αἰεβε δἀαοβιίαῖαπι (αϑδυγάθπι επίπι ἔδεογ δαπᾶτι πὸ ρεγζο δ αἱ, 
οεἴογα δἰ ει θη ἐῶ δθτπὶ ἤάΡοτγε ἰός) οἵ ἤδης δἰτ15 6486 δοϊδιϊοσεαι, 
᾿μὐβρὺ οροτῖει. χφαειι Ἔπ οσοῖρατε ἰοοιιπὶ πηᾶγ 6 σΟΓ Ὁ 5, 15 τβαγὶς 
Οὐδ ΠΟ δὶ, δεὰ ροϊϊυα δηυδθ. υἱάδιυτ ἰδιπθη ἰοοῦβ 6886 ταλγίς, 
χαὶα χαοά δαἰβῃπι 6δὶ, ταϊοπο ροπάδιεϊδ ἰπ ἱππὸ πιδηοῖ, φυοά ροῦ»- 
Ἰεπίωπι εϑὲ αἴχαις ἀηΐςοα, ἤὰ δι ππιδ ργΓΟΡΊΟΥ δύδτα ἰουϊιωῖειν κλπ ῖς 
400 πιοάο ἱπ πὶ πιαπιὶβ σογρογα β1 ἤονίηα8. πδ ἰδλεθεῖὰ ὦν; 

.Οπηηΐδ, 4υ} ἴῃ δηίιπαἱ 8 σογρα8 Ππιρογί τσ, ἀπ]σογοαν ργϑοίεγαξ, Ἰνπτ- 
ἀϊιαῖοπι δυϑίἀθη8 εχογθηιθη πᾶ 4πη6 πιαιογία ἀπιᾶγα δα ]δᾶος ἄσρτε- 
Βεπάϊτοτι ρᾶγ9 δπΐπι ἀα]οὶα ροΐπαπε ἰάοποα. φαδπν παϊϊυῃ οαΐοσι 
δὰ 66 τγϑῃϊξ, πὶ σαγηδϑ δἰ απηάι ραγίϊηπι σοπει το πε ΤῸ ετῆμθ- 
4π|ὸ παϊυγα ἵγαπϑὶς οἵ αδιταϊξωγ. Ἰρι τ αἱ ἴῃ ἀΠἰπυδῊ 5 ΣΟΥΡΟΤΈ, ὦ 
4πὶ5 νεπίγοι ρηϊεὶ ποῃ 6886 ἢυπιὰϊ αἰϊπιοπιὶ Ἰοςαπι, φαο ἡ οἰϊο δνα- 
πεδοεῖ, δε δχογεπιοηῖ,, φαοπίδτα μος γοπιάπογο σεγπαίωγ, Ἠδᾷ 
υδπι ργορα δαί δι παν ογιῖ, δὶς δὲ ἀρ ἱρϑίπϑ δᾳπαθ ἴοςο ἄϊος 
οϑὲ. Πὶς δηΐπι πδὰ αυϊάδπι ϑεπιθπίϊα ἀαπδα ἰοοὰϑ οδὲ, τᾶς δὶ αἱ 
δίπηδ5 πηϊνεγεὶ, δὲ φαϊοφαϊὰ ἀ4πδ6 κἰρηϊϊατ, 60 πιβυαπῖ, πᾶπο οἱ δὲ 
ἰά φποά οανίδϑίτταιη δϑὲ, βηϊτοτ, οἱ ἴδιτδα ἰοςσυπι οἰασπνοϊ τοῦγε 
Θοουραῖ. Ὑϑπιπὶ ἱρδίυδ ἀ4ημ6 ρᾶτ8 αἰΐογα ἰοῖα ἴδγνογο 8015 δῃμοὶβ 
δο]εῖ, αἰϊογα γϑ παπὶ ΟΡ δἂπη φααθ ἀἰοῖα ἴδπι ε8ῖ οαπρατη. ῬΟΥΤῸ τε- 5 
ἴδγοτη {Π]ατὶ φαιεδίϊοπεπι τπου 886, σΏΓΗΔΠι Ἰδηία Δα σάγυτι ΠΟρὶδ πῦ»- 
{αδτη οσοπιρᾶγοδῖ, οὐπὶ ἱπηυ πὶ τὶ ἔπι πη 8: 4116 ἃπηπ 68 απ οἵ ἀϊ6 1 πβᾶτε 
ἀεβαδπὲ πὲς ἰρδατα υἱϊαῖδππδ δοογοδοδῖ, πος δ) ϑηγάπιι οδῖ, δἷ εἰ φα 
ἰδίοπάδγα υεἶτὶ, εἶπα γαὶ οδηβᾶπι ζαοῖ 6 Ὡρποϑοοῖ. πᾶτη ἃ Ζυδα τθεο- 
δῆτα δαθπι ἰοηρο ἰαΐεχαε ἠϊπιεα ςοἸ]οοἴδηυς μδαἀφαλαηανη ἀοζω- 
ΠῚ Ἰδταροτα τεϑιςοδέηγ; φυϊπίπιηιο Βος δ 1110 ἤϊδροπαῖοτ τ οήο ἴκα- 
ἰορογε τεΐεγι, πὶ ἤᾶδο ἀϊοπὶ ἐπίοργατα δάυτανο αυφαῖ, 111 ρειπρὰδ 
ἃς δἰ Ζυΐδ ἀ4ιδε ογδίβιιπι ἀπιιη 806} τη ηλᾶτῃ ἱηκουῖοιη Οχιοπάετίε, 
τοῖα ἱποτιθ. ἄτπιπι δαπὶ οοπίθπ ρ]διιτιγ ἐναποδοδῖ. ηποῦ 
εἴϊζαπι δοοίάεγε βοϊοῖ. πᾶτη οὔ ϑεϑιἀ06 Απιπαδ5 ἴοὶϊ! ὃς πηϊτετῷ 
βπαπὶ, ϑϑιηρετ δα δαπᾶγεῃπιὶ ρογίίο, φυᾶς δε Ἰοσπαι ᾿ππτοθηϑάπα ἰδ:- 
εἰπιατα πε ρεγυοηῖ, οἷο πος ἀροτὶς σοατγοδβεϊξ. χυοά δυΐδτη {6 πρατὶ 
εἴ ἀπιηδ08 ϑοτίρίαπι ἰὰ ῬΗδεάοης 6ϑὲ, βετὶ ποη ροϊοϑι. ἰηφηίξ εππω 
ϑοογαῖθϑ ρίθγαβθχιια οαυ δε β 6586 “π86 ΟΠΊΠ65 811} ἴογγὰ σίδὲ ἐπ νὰ 
ςεπὶ οδυϊαπὶ ἐγγτπιριπίσυε; 6886 Ὑ6ΓῸ ΒαΠΑΤΌΙη οπιηίαπέ ΓΟ ΓΘΡΏ 
αἴσυε ργίη οἰρίατη, νοςεῖσιη Τατγιδγοη, φυαπάδπι οἶτοι τυδλῖπαν ἀηθα- 30 
τῦνη πιὰ {πα ϊποτη, ἃ φυο ἴὰπὶ ᾿γοδιιοπῖθδ 4ιιᾶπι δία 1}66 δαθὰς οτὴ- 
Ὧ65 δπιαποηῖ. ἴῃ 8ϊηρτι]ο98 ιῖοπὶ ἀν δίππι γῖνοϑ ἰπῆποτο, ῥτορῖοσοα 
ποά δδοϊάυ δ ἀπο ργέϊπιπι δδῖ αἴσιθ ργίηςὶρίυπι ἤποῖπδι. πῶσα πος 
ἀπάαπιαπξιπι ἤδίνογα πος ΑἈγηιβιπδηίπιη, δε ἀ 86 ροΓ εἶγοῶ τηεάζταπι 
δρίγωβ ἄρεγδ, αἰ4πεῈ ΟἿΠΙ τιον ογ ϑιγδαπι ἀδογϑαιηαθδ, ἔπ δηνηΐσαι 
τῖνοβ δχυπάαγε αἴσις ἱπἤπογα. ποπηπη]]α8 ἴΐοπι ρ]εγίϑαθα ἴπ ἰοςῖς 
δίαρπαγα, οὐϊιστιοήϊ ποδίγυιη δἰαπὶ πιᾶγ θ886. ΟΠΙΠδ9 δηϊοαι δὰ 
Ῥτίπεῖρίαπι, πῆς ἤποτε οοορογπε, ἰπ οσθεπν γοἸδθὶ, πειὶτῶϑ χαΐϊάεαι 
τὶ Ρατῖσπι οδηάθτη, σπιδβάαπι υὙδιῸ ρδγ σοπίγατίδπι 4αδτῃ ἐν αὶ 
ὈσΠπΕ; Ὑδγθὶ ολτιδα δὲ ἈΡ ἱπιὰ ἤιιεγο ςοεροτγπῆ, ἰπ ϑπρογατη Σἰϑὶ 
388 Ὑ6τῸ δά ππεάϊππι 541 ἀθϑοδηϑυτη: ἢἰξεγίογοιη πίη ρτΟ Αραδ 
οἴπηῖθι8 ἔογο δϑοδησεπιη. ΡΟΥ͂ΤΟ δαιιδπι δΆρΟΓΟ89 οοἰοσολαιδ γοϊϊογε 
Ῥτο ἴεγγαγιπὶ πα Πἰδὲς ΡῈ 086 δηχοτῖς. δὲ δαϊοπὶ μᾶς ταΐονς αἰ 
ὩπΙΏ65 ΠΟ 84 δυπάστῃ 56 ΡῈ Γ ἰοσυτῃ ἤσδαϊ. 5ἱ επί πὶ δὰ τη δάϊαπα 

“«οπῆιαπε, ἃ 4ῦο δ8δ2πη6 εἰδιυπὶ, ποη ροῖϊίυϑ ἱπίογηθ φύσα σὰ ρετθα 
βυεπι, ὁοὰ δὰ πἴγαπι ραγίοτα Ταγίαγυ διιςίπδης ἱπο]ίπδτιῖ. αἴαὶ δ 
μος ςοπίϊπραϊ, ἰά φιοά δἰαπι ουδηϊδῖ, δηγθαμη Ὑ6γ8η5 ἱποδάδσο βυ- 
τηΐπα; φυοά βεγὶ ποχιϊ. ρτδοῖεγθοα πὑπήθ οὐδ δῆτα 4πᾶς οτῖταγ 
4πδεαιδ ΥΏΓΘΕ8 [ἢ δἰ ἔτη γαρηαγ 7 τοῖδτι θηΐπι δἂπὶ οχΐπηογε πδοςῖθδ 
εϑ8ῖ, δὶ δαίηροῦ ἰάθιῃ δχιιάγοτη το α8 δου οίηγ. σαδηΐοτι δ ὥσιδς 
εἴδηϊε, ταπτυπάεπι δή ργϊποίρίυπι το αδίτωγ. δέσαὶ βυπιανα οὐιπία, 
4αοϊᾳαυοϊ ἰη αἰΐα ἡοπ ἱπΗπαηὶ, ἱπ πιάτο ἀθβίπογε υἱδαθίατ; ἰπ ἔεγγανα 
μπ]υπι, 8εἀ τιαπιχτατι 8656 σοη ἀϊπιῖ, ἰδ πΊ 6 ἢ ΓΉΓϑττ ἐἸΏ ΘΓ γα 5 δῆς, 
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ΜΕΤΕΟΒΟΙΟΟΘΟΙΘΟΒΟΌΜΚ 1Ἱ. 

διρείατι αὐΐδηι ἢ πιδρτιὶ ἐὐδάπηξ, αοὶ ΡΥ σαν ἴοπφο ἰὔπετε ἰὩρυη- 
1πγ: πτ]τος δπΐτπ δῖπηε8 αθογυμι υἱας ἰοσο 80 ἰοπρηιπάϊπε ἰηξοτγοῖ- 
ἰπηξ, τεείρεγα δοϊδηξ. ἀπϑιῃ ΟΡ ταὶ [δίογ εἰ ΝΙϊυδ ἀτβηίππα σαὶ ἰῺ 
[δε τῆῶγε Θχεαπε τπαχὶπι ΒΡ ομΐυγ. δῖ ἀθ ἀπιπίυτα ςαἰοϑαπε 

90 ἔοπὶθα8. αἰΐδϑ αἰ ἱ ςαπϑᾶ5 ροπππὶ, φοοθίθτω ἰπ οαπά στη τοῦ Εἰ ἐτανηῖ- 
ὕηξ, ἰασυς αδὸ οὐτηῖα δ[ἢςϊ ποῦ ρο8δε δρεγίπιτη δὶ, ργδεϑογίίαι 
οΏχ δἴϊαια πιᾶγα ἱπὰδ οὐἹβίνετα Βαρδωῖ. δῦδα ἰριτοσ ἰδίατη ἰσεθπι, 
ΠΟΙ πιαγὶ9 6886, ἰΐδιπ αυδον ΟΡ σδυδαιη ρᾶΓ8 αἰΐετβ, φηδε ροῖα ἰάοπεα 
δεῖ, Ββαυἀατιδαιδπι Ὡἰοὶ μιὰ Πϊηξ πιδηϊεδία δ, δἰτογα γοπιαηεδὶ, ἀε- 

δ ἴφια οἵ τοῦτα ἀαιιδθ ηΐ8 ροϊία9 φαδιι Ῥγίπορίθι δἰι, ραγίπἀθ τὲ 
ἴα σογρογίρα9 Ἔχογοιβοπία παἰγιπ θη ομληΐ δὲ Ἰπδχίμϑ ματι ϊ Ἀπὶδ 
φΦηϊ, ἰοῖ ποβὶβ ἀϊεῖδ δι. 

8. Βὲ πιδυῖβ 'δαϊειη 38]51υἀϊπ6, εἴ ἰἀοηα δοτ ροΓ ὕλΆΓῈ δἰ, ἃπ 
αἰϊψααπάο ποη ἔποεὶϊ εἰ αἰ φδη ο ποῦ δἷὲ Γΐαγοπι δὰ ἀεβείαξ (εἷς 
οαὶπι ηὐϊάδπι ορὶμδηϊαγ), ἀϊσαιπος οροτῖεῖ. ἰά ρίξαν οπιηδδ [αι ετὶ 
σἱάδιεῖοαν, οὐζωσω 6686, 5] ἰοῖπϑ εἰΐδτω τωππά 8 ογῖῃϑ δἱῖ. ρδγίτεὺ δῆλα 
οἴπα 60 πιᾶγὶδ ογίτιτν ἐδοϊαπῖ, πᾶγα ρογϑρίοπατη δϑῖ, δὲ ΠῚ ΘΥΒΌΤΕ 
φοναρίξθγηηῃ 5ἰὲ, ἀς τπδγὶ φαοχυθ Βδυα δἰ τεῦ 6886 ϑεπιϊεπήθπτα. αὶ 

10 πηΐδιῃ τϑᾶγε ἀδογδϑοογό, δίοσαι Ποτηοοτγίττιδ δϑδετὶς ἰδηἀθπιχηο ἀ6- 
[δοἰαγαπι οοπδεῖ δἴηθο ἰἴα δι δὲ ρογϑαδδίς, ἰδὲ] αὖ Α ἐϑορὶ ἔαθυ] ἀϊδ- 
φεῦγε υἱάδίαν. "15 παῦσθο ΟΠ δγγράϊπ, οὐπι Βὲ5 ἀ]ῦβ8 ἐχϑογβυίεδεξ, 
ΡΙπιο χαίάσπι Ὡνοπῖθϑ, πιοχ ἰπϑαΐαβ δρεγοΐϑδα, εἰ δὴ ροβίγεμοπαι πρὶ 
δογρθευι, ἰδέγϑτη ὈΓΟΣΘῸ8 δδϑισοαῖωτα τὶ σοηναϊδηῖη8 6ϑὲ. σὑθιτα 

Αδθορο ἱπ παπίαπι ἱγαῖο εἰυϑπιοαϊ (δΡαίατα ἀἰχίδθα οοηβττιεθαῖ; ἰἰ9 
δυΐζετη 4αὶ νετιϊαΐοτα γι δῆ αγ, τπαΐππιδ. {πδτν δαἰπὶ ΟὉ οϑαϑατη ργίῸΦ 
γδιπδηϑιῖ, οἰτα πος ριορίογ ροβεϊϑ δοοιάοτῖς, χαοτοοάο εἰίδτα χαϊ- 
ἄσπι Βοτοτα απ (Ἰπ ργοτπρῖτ δπὶπα δοὶ εἶπε τοὶ οδῦϑαπὶ ρεγερίσεσε), 

Ὁ δἶνε εἰίΐαα ργορίου αἰνὰ φυϊρρίαπι, μαϊοξ 6886 πϑοϑδτιατῃ οἱ οδη- 
ἄυπι ΟΡ οαυεαπι ἱρϑάπι γο πο Ἰοηροτο ρογηιδηθαῖ. δαὲ ἐπίπι ἀΐοδηξ 
Ὁροτίεῖ αδπὶ ἃ 5016 58] ἴατι πυπάπδιη ἀδβοθηϑηγαπι, πὶ 81 ἀδβοθ- 
ἀεὶ, πδοθιδα οτὶξ τὰ ταΐ δοιπρετ υδὶ χαδπιὶ ἀϊα "πὰ δοοίἀεῖ, τᾶγε 
τοιαδηδαὶ, ταγϑιθαας {ΠΠπὰ χυοὰ ρος] πιαπι 6δὲ ΡΥΐτα εδ86 δ ]δτπι 
ὁρουθεθῖς, αῆϑγα παπαῦδηι δεϑὶσοδθιίωτ. ἡπνὰ Θῃιτα ἱπ σδοππι ργῖτ8 
δϑοομήϊι, ἰὰ ᾿π ππᾶτα ἀδϑοοπήθγε δπιοῖραδὶῖ; π1}}}} δαὶπι γοΐεγε, 86- 
χπεὶνα δὴ ρἰατῖθα μος βοτὶ ἀϊοαϊατ. δἱ αιιί ἐρέτατ 380}15 ἰα!οἥθπὶ ἰπ- 
ἱδυχαΐθδοοτο βεἰδίαδι, σπάπωπι ἰὰ ετὶς φαοὰ νἱιη μαρϑαὶ δϑδιοοδηαὶ 
εἶπ Ὑ6ΓῸ 6δτπῃ 6586 εἰπαῖ, δοΙ ΠΡ Υ 1116 δ 0 δοοθδϑὰ ραγίθτα ροίδθιϊοσω, 

10 αἱ ἀὐχιπα8, δἀποεῖ, τυγϑαηαθα 8ὅπ0 τϑοθῦϑυ αἀἰπη ει. ἤδπς ἀπίοπι 
46 τυναγὶ δευ θη δι Ἔχ 60 δαπίρδεγα σαοά πιυ]ῖα ἰοςᾶ 5ἱςοίοτα παπς 
4πᾶπι ῥτὶπϑ Δρραγεδπῖ. οὐΐπ9 ταὶ οδυϑατη αϊχίπναθ, δοοίάετε ματςο 
ΑΠοςιαπι ργορίετ ἀίυθθ Ἐχβαρεγαηίαϑ, {πὸ δἰδῖο αποάδηι ἔεπιροτε 
ἐτνοπίπηῖ, ΠΟ ΡΤΟΡΙΟΓ πηϊνεγϑὶ ραυγίαπιτα βοαογ ΠΟ δτη. ττιγϑητα- 

35] 4αα σοπίτα δυδηΐεῖ, εἰ σαὶ αοῖα [πετὶξ πα, ΓαγϑΌτη Θχϑ οσα το; 
δἴχαο ἰὰ ἰΐὰ ῬΘΓῚ οἰγοιϊππι δοΙΙΡΕΓ ἱγε πΠθοθ886 δϑῖ. δὶς δηὶπὶ Θαὶδ1}- 
τηᾶγο ταϊϊοπὶ τα ξὶδ οοπδεηϊδοδαπι δδὶ 4υαπὶ Οὗ ἰά ἐοῖτιπι οδοίυνα ρθγ- 
παρταγῖ. βεὶ ἀθ [ἰβ ρίπια χπᾶτν ρὰγ εἰ δὲ αἰχίπιτιβ ἀδ ππδγὶ8 δαϊετω 
δαϊδυρίπο ἀἰσεπάππι, βεγὶ ποῦ Ροδθ86 υἱ αὶ πῆδγὲ δϑεπγδὶ ρεπεγαγὶπξ 
δαὶΐ οπιηὲπο ἰρϑῆτα ψαηδγδηῖ, Εὐμθα 6886 διαϊθαπί, πῆι δτα πιῶτα 
τοϑϊἀπαπὶ δϑὲ οππηΐβ οἰπδ Βυπιογί5 φυὶΐ οἶγοα ἴδγγαιη δδὶ εἴ ἃ 8016 3}}- 
Ὑδβίϊατ, δῖνθ ἴῃ δθὰ πιηΐδα οἱ ργδεάα]εὶ ἱδπία υἷβ δαρουῖβ ργορίεν 

«0 ἴετγᾶς οπίϑερίαπι δἴασηνο αἱ δ πε ϑι Ομ οτπ ἰῃδὲ τ, ΠΟῚ πυτλιϑ ἰρϑαπι, ρὲ 
Ἀ4αα ἤν Ὑδροτοπὶ σοηοτϑ8 Γγϑανη ἀεϑοθῃάοτίξς, σαᾶπι ῥτίθδ 86]ϑῦτηῃ 
6886, οαπὶ τα} ἰπἰ0 δου} ἢ 5 ἈδΡδδίυτ, πθοθδβα εϑῖ. εἴ δὶ ποῃ 
Ῥτίυ», πιὸ ροβίεγίας φυϊάεπι. χαοάϑὶ οἰϊδπι ῥργῖυβ δαΐϑετα ετγαῖ ταῦτα, 
οοπίϊπαο εταὶ αἀἰσεπάυπι φυϊάπαπι ἐπ οαπθὰ δῖ; δὲ ἱπϑπροτ οὐτ, εἰ 
ἴσης ἴῃ δἸΐππι δβοοπάογὶιῖ, πῦπς ἰάδτϑ ταϊπῖπιε ραιϊδίαγ. δὲ τετὸ εἰ 
ἀϊ5. χαὶ 8 ]ϑαρὶπὶς οαυδᾶπι ἴδγγαθ ἐγίδαηπξ (εᾶτη δηΐπι, ἀυτι δἀπιϊδοε- 
ἴπτ, πηι ]ο5 ἤαθοτα ϑαρογες δἰπηὶ, δάθο πὶ δὴ οπιπῖβθαϑ οοπυθοῖα πιᾶγο 
δ Ἰσυπι ΟΡ δάπιϊδιίοηεπι γοά 41) ποη ἰΐθπαι βυπιίπα 6638 6858ε δθϑυγ- 

Ὧ0 ἀσπι εδῖ. χαὶ επῦη βετὶ ροϊεεῖ πἴ οἰαϑπιοάϊ ἰδεγας πηϊϑιϊο αὐγεοῖπτα 
φάεο ανϊάεπίεπι ςοπϑρί πΌτα ας ἴῃ Ἰαπία ἀηάττπι πηι τὰ ἀΐπε εἴξ- 
εἷοῖ, ἴῃ φυαηπα ἀπίθπι ρᾶγῖα Ὡ0 εἴδεϊ: σοπείδὶ δηἰπὶ πιάτα ἰοῖδπι 
βανίδι! οι ἀφυαπι 6856. ΠΣ] οηΐπι ἃ Βανὶ9 ἀἰϊξοττε, ηἰδὶ φαοί δα]- 
δτιηι εἷ:, τἱἀείατ. αιοά ἰάεπι 1115 ορυ πὶ δοὸ ἴῃ ἰοςο ἰπ χαθῖα οοη- 
βυπηὶ υπϊνοσοὶ. ρᾶτὶ οἰΐδην τιοάο τι ἀϊσοϊαπι ἐποτίξ, οἱ φιυιΐδ ουπι Ἰπϑγ6 
ἴετγαςε ϑιἀόγετη 6886 ἀἰχοτι, ἀἸαοἰάπτὴ φαΐ ρρίαπι ἀϊχ᾽556 ραϊεῖ, ρετ- 
ἰπᾶδ οἱ Επιροάοοϊε8. 18. δηἰπι 1 Ἰοουῖυ8 χυοδά ροδϑβῖη 8δδ:15 (ογϑιδη 
ἀὐχῖῖ, φαῖρρε οπτι ἱγαπδϊδεῖο ροειῖ5 ἀτηῖοα οἷτ, φαοδά σορποβοθπάδπι 
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βαῖογαμα, πο π΄ 884. ᾿ς επΐπι ταἰπίπηθ οοηϑέδὲ δρετίπιπινβ οὶ σπο- 
Βῶτα Ρδοῖο 6 ἀπϊ]εὶ θα δαδτι5 δι άοτ ργουεηίδῖ, αἴταπι ἀρ δαπίε 4πο- 
ἄφνω, σεῖς ραγίε ἀπ] οἰδείιπα 80] πητηοάο, δὴ ρειτηΐϊδεο, φυοιποᾶο ἴῃ 
δφαΐβ ρεὺ εἰπε οοἰαῖίδ ευδηΐϊξ Ἵδῦϑα δαάδθπι δἱ οχογε πιο πίΟΓΌΣΩ 
Βευοτί, χυοά ἰπ νεείςαπι ΟΠ] ἰρὶ βοϊδῖ, οοιηρείεγε υἱάειιγ, φυΐρρθ 
4ποά δπιδγοπι 88 στπηαις εὐδάαϊ, στη ἰάτπθ αυὶ δἰ δἰτατ μπιποτ, δὲ 
4πεπὶ οἰρο5 σοπεϊπεῖ, ἀυ]ςοΐα ε1ξ, ἰΐῶφπο δἱ υἱ 408 {π86 ἈΕῚ οεἰπεγοπι 
Ἰγδηστηι ἰΓ ἀτπᾶγα Αΐ, δίς δὲ υὐπὰ αἴτια βθἀοΥ διπᾶγογοιπ ςοπίγα- 
Ἀππΐ, ατίπα φυϊάξη, φιοά ἰαςΌ 55 δἰαστηοαϊ ὑπ οὔτι δὰ ἀεδίεγαϊοσ, 
{85}} εϑὲ δα εἰϊαρο 111 χῦδς εἴϊατα ἰπ υαϑὶ5 δαοίδετε νἱἀοῖοτ: διά ον 
σατο, φυία ἔοι 9 1|1ὰ ράγτοῦ οῶπι δὸ 6 ςαυηΐ θυ 8ε χαδϑίγεϊαγ, μα- 
τῶογα 80 ]Ἰοεὶ αὶ 8ὲ8ε ἔογαβ ργοιηῖϊ, ψυοὰ ταῖβ δϑὲ 6 ἕόγρογε 88- 
Ἰαεαάο ἀεγαάθηϊε; ρεγϑρίουτπι 6εδὲ ἰῃ τοᾶτγὶ φαοαας, χυοά οχ ἴεῖτα 
οὕτα Πυτίογα τηϊφο δῖαν, δι, δ τἀ! τ5 οατιδᾶπι 6686. ὙΘΙΌΠΙ ἱπ ΘΟΥΡΟΓΘ 
ἴα]ε δδὲ ρᾶγϑ δὰ οἶδ χιδὲ βιιβοὶἠεὶ ργορῖογ οοποοςοηϊδ νδουϊίδτοπι. 
δ ἰπ ἴεγγα σποιδπὶ ρϑοῖο ἢοο ἴρδυπι ἰπσὶῖ, ἀϊοοπάπται ἐγαϊ. δἵαπε 46 
οτλαΐπο 4αὶ Πογὶ ροϊαϊξ αὐ ἰδπῖα ἀχαδγιτι οσορὶδ 6 ἰδγγῶ, ἀυϊπ σοοδ- 
τεῖ οαἰεβεγεῖψαθ, θχογοῖα 5117 δαπὶ δηΐτν ραγίεια χαδαάδπι 6586 ἐχΐ- 
ξύδν τεϑροοῖα οἷπθ 486 ἴῃ ἰδγγα τοῖα εδῖ, σουυθη. ργδείεγεα 
ΟἿΣ ποῃ εἴίαπι πῆς ἸΟΓΓΆ, δῖγε πηδῖου βἰγ6 τη ποῦ, ὁπάαϊ οἵπὶ γοϑῖο- 
οδῖαγ ’ Βυτοϊάιτα8 οπὶπὶ δὲ σπῆοσ διπᾶγα πη πᾶῖῃ δὶ ἴπηο, ΠππΟ 
4ποᾳαε οροτίεβαι: αἱ ἰὰ πεχαδατιβτη δοςίάετε υἱάθπιιθ. ἔπνπιο ἱεττὰ 
ἐὔπὶ Βαπιιεία δϑῖ, τοϑςοδίωγ; οππὶ σαγο βἰσοα, πἰ 1] ἴδ] 6 ρδε τον. ααΐ 
ἱφιταν Βεγί ροῖαῖξ πὲ ἴδττα σαπὶ οἶγοα ρΥίπιαιν 9πὶ σειδγαϊοπθο μπ- 
τρεοίλ δϑϑεῖ, σῃάογθιῃ οβδαγεϑοθπάο δπιβϑεγῖεῦ απὶπ ροίϊι8 ρᾶγ δεῖ, 
δἰοι ποΏπΏ}}} αἷππὶ, μσπιογε ρ] αγίπιο ἀρ δααῖς οἱ 30}15 βεπεβεῖο ἱπ 
ἐδεΐυσε δοαπάδηῖθ, χαρὰ τεἸχυῦπι [αὶϊξ 6886 τῆᾶγο. Ὡδὴῦ βεγί πὸπ 
Ροϊεεξ αἰ τ6}1]9 στὰ ᾿πτιθοῖα οϑὲ, δυοῖ. σηδα ρίαν 38] τἀπὶ 
οδδας ΠΑΓΓΔΏ ΙΓ, ΓΔ ΟΠ ΟΤΑ ὙἹάδηΐωσ οἴρεγε. π08 δυΐεπι εοῆεπι 
480 εἰ ρτγῖπϑ ϑυπιρίο ἱπι]ο ἀΐξσαπιπϑ. οὐπὶ οπὶπι Βα] ἴππτι 6886 ἀυρ}:- 
οεῶΣ, αἰἵεγαπ) μυτηϊ απὸ δἰτεταπι ϑἰοςαπι, ῥΟϑἰ τσ 511, δαπη εἰαϑταοϊΐ 
αἰϊεοϊαυπι ρυἡποϊρίαην 6586 δγδίγατὶ ορογίεσε οοπϑιδι. ααϊπίμαπιο δζ 
ἀε πο φιιδεβίβδδε ρεῖι8 πθοςϑ86, Ὀἴγιτι δϊαπι πηᾶγα ρογιπϑποῖ δ6πι- 
Ῥεῖ εἰϑάδιω μπῶτπογο ραγθα5 σοπϑίδησ, ἂπ φρεοῖθ εἴ συδηιἰδῖο δ08- 
πὰς τρυϊδιῖθ, ρεγίπάε αἰ δᾶγ, δχυδ ἈΈΡΑ ἰξηὶϑ 7 Βοτγαμε δαΐμι 
ᾳφηοάφαε αἰϊπὰ εἰ αἰϊῃ αὶ δηρίπἀς δυδάϊι; πιο εἰττιἀλπῖϑ Ἰδῆνθπ δοίη 
ϑρεοὶε5 μΒαυὰ Αἰϊτοτ δὸ βαγιτοας οἱ ργοβευοπῆυτ δαπδττπὶ ἤυχιι τιᾶ- 
πεῖ. πος ἰΐδφπε δρεγίαπι δίψυθ ἀπο θς εδἴ: βετὶ ἰπφαδια ποῦ 
Ροϑεὲ αἱ οη εδηάεπι ἤδεο οταπία μαρεαηὲ ταϊομοπι, εἰ ππριαιϊοπὶ 
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οοἰεγίξαϊα ἰαγάϊ δῖε ψυθ ἱπῖετ 86 ἀϊδίεηϊ, ρἰξηδηίαταῃς ἃς ἱπϊοτγθδπῇ, 358 
14 ἴδε πῸη ἀΡρδαυς σατο αποάδῃι οτάϊης Κἰ5 οπιπῖθο8 δυδηϊαῖ. 
ζαδε οὔπὶ ἰΐα δυπῖ, ἀθ 8δἴβδοτες συοχας οαυϑαπι τεάάοτα επἰίεη ἀπ πὶ 
εδι. ἰΐϊδψια δἰπϑπιοάϊ δαροόγετα Οὗ Ἑοιπτηϊχοη τα συαδπάδιῃ ῥγουε- 
Ὡἶγε πιπἰ8 σοηοίαϊ ἱπάτοῖ 8, χαρά οπΐτα 'π σογροτα ταϊηΐη δ ο0π- 
οοοϊθπι εϑὲ, ἰὰ δεΐβιιπὶ διπαγαηας Βαρογί δοϊεῖ; χυοΐ ἰάεπι ργῖας 
ἀϊχίτπυ5. 
εἰπδπιοάϊ ϑυπὶ δεάϊπιθιΐα οπιπΐα, δεὰ ργαεοίρας {Π]πἃ χαοὰ ἴῃ νεϑῖ- 
φῶτα ἀεἰαρὶξατγ. σαἰα5 ταὶ ἱπ ἀἰοίατη 6ϑῖ, χποή τδη αἰ δδί τί 811; σαδ 0 
δυΐειη ἙΟΏΠΟΟΠΟΏΕΤΏ δατηΐϑεγα, οοπϑίδηξ ογαϑϑασὰς δηπῖ. ἀεὶπάθ 
δαάοτ, ἴῃ αυΐϊθαε ἰάοπι {Πα ὰ οοτρα5 φαοά μππο ϑαρότεπὶ ραγίϊ, ὑπ 
οὔπι ϑαρεγυδοδῆθο ΒυπιΟΥα δχοογοϊ ον, ρδτὶ πὴ: οἵ ἰπ ἰἰ8 φυδδ 
Ἐχυτγυπῖτ τὸ Βαρεῖ: φυοά επὶπι οδἷοῦ πο Ἔτὶςοτῖϊ, ἰᾷά οπιπς ἰπ 
φογρογίβαϑ Ἔχογοπιθηΐαπι δϊ, ἴῃ Ἔχ αϑε8 οἰπῖδ. 4υδιποθγεπι εἰ πιᾶγα 
ὁ ἴογτγα ρογιιδία ἰαοΐππι 6886 ΟΠ ΠῸ]ΪῚ δ ϑ8ογτιπῖ. οεἴεγασο ᾿ϊα φυϊάετι 
ἄϊεοτο ἀρδυγάωτη δϑῖ; 6886 ἰδπιθ δχ [8}} (δοΐϊαιω ἃ υϑγιϊαῖα πΠ641}8- 
4υδπι ὩΡΒοτγοῖ. πὴ αἱ εἰ ἴῃ [ἴδ δε ἀϊχίπιυϑ, ἰἴὰ ἰπ υπΐνεσθο σπο- 
4ς, φυοά δα ᾿ἰ8 {πᾶς παδουηῖῃγ αἴθ ρεΥ πδῖπγαωπη βαπὶ ποη αἰ ἰὸν 
ἥπατι εχ ἰδ 4πᾶ6 ἴβπιοπι δεπίπης τοἰ τ αϊττιτ, 6856 ἔογγϑιῃ ἴα  οπε 

πᾶπιὶ οἷδὶ Βυχπὶαϊ οχογοπιθηϊυτα ταϊπίπηα οοποοσΐητη 69. - 

δηϊτυδἀνογιθηάτιπι ϑοπιροῦ δῖ. αϊπίτοπιο δὲ οπαπθτι ἀτίας 16] τῖ8 φὸ 
Βιαϊϊτατι 6886 εἰαβτηοαϊ ραϊαπάυπι εϑῖ. δα δπὶπι δῆς ἱπροπῖεπι Ἰια]ὶ- 
ταυπι οορίαμι δπρρεοάϊιαϊ. οαπὶ δαΐεπι Βαἰ τυ9 ναρί πὰ οππὶ ἀγίἀο 
Ρεττηϊδῖηϑ, αἱ ἀἰχίπνα, ἴὰ πῸ ἐπὶ δὲ ἀαυδπὶ σορίϊυτ, πεςεϑϑαγίο δοοῖ- 
ἀϊτ αἱ ϑεπιρεῦ φααεάδπι ποῦ ρᾶγνα μαὶῃ8 ἰασπἰαιῖ5 ροτίϊο ἱπεεγοὶ ρία- 
ἴατ εἴ ταγσαπι ραγῖετ οὔατα ρ] ατία ἀδοτοιπι δγαϊοσ, ἰάηα δοιη ρ6Γ 
Βαὶ οτάϊπε χυοάαπι, φυδηΐππι βοτγὶ ροϊοϑὶ αἰ αᾶς δρυὰ ποὸ5 8ππὶ 
ογάϊπεπι ραγςῖροτξ. πηάς ἱρι τ 'π πα ϑαἰδιίπἀο ργονυθπίαξ, ἀϊεΐοτα 
δῖ. ΟΡ ἰάχπε ἱπιργεϑ ἴᾶπὶ 4808 δυϑῖετ αἴετι χυδπι σαὶ Ἀπίμτη ΠΑ πὶ 
Ῥτίπιϊ δι πε, 865 υ500}1 ξῃηΐ. δαφῖοσ δοϊμ ἴατα υϑβειθθηῖίδ δῦ 4υᾶτα 

Α.2 
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30 δία δεϑίπ δι ϑοιιπας υδπίῃ8 δῖ, δὲ ἃ αὐ] δ δἰοςίβ4ις ἰοςΐβ Ξ:ρίγαξ. 
υᾶγεα ρᾶγαιῃ νἀρογίβ 510] δϑοϊδοιῖ, δὲ ργοῖπἀθ ἔαγυϊ πα εϑξὲ, πδὰὶ οἱ 
δὶ εἰυκιποῦῖ ποη οἷς, δε απὴήδ ερίγαγα ἱποῖριι ἐγίρι 15 πα δαῖατ, πιμι]ο 
χοΐεῖϑ, ἀπππι 56 Ἰοπρίιβ ργοϊγαμιξ, ργορίογθα φυοε τπυΐζανη δἱοοὶ Πὰ- 

, Μῖα. ἃ νοι ἰοοὶα δαριπι γαρὶξ, οαἰμίι8. 6ϑὲ. αἱ ἁφιῖίο, αἱ φυὶ ἃὉ 
2 αἰϊεϊμοσῖα δὲ ἰοοῖα, ναρί 8. 68ὲ ἰάξοφιδ {γισίι8. Πῖς ἴδιπαπ αιοά 
παδ 68 ργορεϊίαι, βεγεπιιδ οϑῖ, ἰπ ἰοςῖθ ορροπιτ5 ρἰυνῖυ5. ρᾶτγὶ πο άῸ 
εἰ διιοῖογ Αἰεὶ δαιϊὼ5 δδὲ, ὩΟΡῖ5 ρἰανίδωυι ππροτῖαϊ. [δὲ 15 ἱφίτυν ἕαςα!- 
τλιῖ5. ποῦ ρᾶγωιη δηυα, 4π86 ἀδοιϑιμπ γπὶξ, ϑϑουτ δὐνθῆϊς. αἴᾳυε 
Ῥεῖ διτιππησιη 5 [δὶ ππθ γα απ: 4π86 δαΐμα ρὶπϑ ροπάοεῖϑ οθεϊπ δεῖ, 
εὰ ργίογαι ἀδίδγαηταγ ἤδοθδδα δϑὲ; ἡπᾶγο {υίθυδ δἰιυβιποιὶ ἔθγγαα 
οορία ἐμ68ὲ, Σἱ ςϑἰθγγίπια ἀδβοθπάμϊ. ΟΡ μίφιιθ πιᾶγε σα] στη 68. 
πδιη δάιιδῖα οταπία ροϊοπίία ἢ 86 δἰ χυϊὰ μαρεπὶ οα] ἀτϊαιι5:., ςαΐσθια, 

10 οἰπούεπι, δε ἀϊιπεπῖδ ἀπιιπαἰ θα, πυπιίάαπι ἱπυαπι δἰμνα] εἴ ἀγίἀυτη, 
᾿πιπογὶ ᾿ισαῖ. δὲ ἀπθηδἰίτη 486 υθηῖγεβ μα ρδιὶ Τα ἀἸδϑίπιοβ, 86 - 
χρθηΐᾷ οἰ ἀἰσϑίπια 6856 τἰδπ ανθιὶξ. ἰφιτας θᾶγα πῶς ἀδ οδιδᾶ 5.- 
ἴθ 46 ϑω5ἷιι5 γε αϊ!αγ. βοιρογ δ ἱρϑῖτβ ρογιῖο φιδαάδιη απὰ οἰλη 
Ῥᾶγίε ἀπὶοὶ διιο!  ἴταγ. συ ϑγιπ ἑδπῖο τπίπον δϑὲ φαδπῖο ἰπ ρἰανία φυο- 
4πς ρᾶγϑ ἀυϊεοὶθ 8αἰβδανῃ ὌἼχϑηροναῖ. εχ 40 αὶ αἱ 8διρει δεημδὶα, 
χυοά ἴῃ τοίπιη ἀϊχειίι, μαδδαϊαγ. φαοὰ δυΐοιη ἀ4ιβ τπαι15 αθδδ ἴῃ 
σδροόγεμι σοπνογίιωγ ροιϊεπία δυδάδὲ, φυοίαιιο ραν 8 δὰ 486 πᾶ- 
ταγαῖη ἰπάυ1 ναροτῖδ, οὐτῃ γάγϑαπι σοπογουθγιῖ, πθαυδαιδιῃ τὰ ἰἰιιο- 
τόνη οοβαϊηγ Ζυὶ τπᾶγῖ5 παϊαγατῃ γεϊϊπθαῖ, ἀΐοογα οοποιπαγ, πος ἰξεια 
ἴῃ ΟοἴοΓΙ5 40 0416 ουεπιῖ. πᾶ οἱ Υἱπίηπ οἴ σοΐογα δυσςογιμμ σαι δγῶ, 

40 φυοίφιοι ἴῃ σἀρόγϑιι ταν ατὶ τι Πυπιοτοιπ τγσαιν σοπογθϑοιμῖ, δ΄ 0 ἃ 
᾿ς αἴζειτι5 αὐταὶ οοἰθεΐ ἀυαθ Ριορίογ φααηίίφιῃ σουμηϊδι οὐ οΙὮ 
ςονηροίαηι; εἴ φπαϊοςιπηιϊς ἰὰ [ποτὶς ποι δἱ ροτιπίδοδίατ, ἰαἰ δι ἷπ 
ἐὰ ρατὶϊ φαρογεια. 96 6 Πἰ5 αἰΐα8, σα ορροτγίυμΐον ἀαθίζαγ οσςᾶ- 
εἷο, ογίξ σοῃϑίἀδγαη τι. παλὴς οαΐθιαα ἀἰςαιπι5 οροτίοί, οὕτῃ ππᾶγα 
ἴπ γθῖπιπὶ παΐαγα 81}, ἀϑοίάιθ φιυϊρρίαιπ ΔΡ δοὸ ἱπ αἰέιμι βεαπάδγε, Ρο- 
ἴϊχηθ ἰἀοπουϊπ 8. ἀπϊς 6 τθϊ; ἵποχ ρὲγ πηργας ἐχ αἷἴο ἰπ ἰυπηα 
Ἰαθὶ, ἰᾶνῃ αἰϊυα δἴζεοῖαπι, πες [Δ φιοά [πδγαὶ δ δἰαϊανη; πᾶσα ἀδηΐ- 
πε ροϊυ]ειῖαθ Ραγιὶ γαϊϊοπο ροπάθιϊβ δυυββίίεγθ ΟΡ ἰάφιιβ πὲς 
Ἰρϑῦμν ἰμβἴαγ αιπόλιπι ἀ δῇ οἷς, πἰδὶ ἰοσογωῖπ ταύοπος; φιοά ἰάσαι ρατὶ 

80 ᾿ιΐδηπο ποὺ δοοίἀεγε ποοθϑϑιη δϑῖ, πο ϑ6ΙΏρ6Υ σαθοιπ μδῸ 
ἴογγαθ πδς 'παγὶ9 ραιος βθγιιαηθηῖ, 864 ἰοῖὰ ἀκπιιϊαχαῖ τπο}68. οἵ- 
δνῖμι ἴῃ πῆς εἶν! Τὴ ἐς ἴρ54 φαοφιο ἔδγγὰ ὀχιϑαϊπδιδ ρὰγ δῖ. γι 
Ῥᾶτϑβ αἰϊα δϑοθι μι, αἰϊα συγϑυνι ἀδϑοθηάϊε. αοΐε οἰΐαια ἰδὲ σοιϊπιηα- 
ἴαννῖ, φυδο ΡῈΓ διιηιπᾶ ἱπιδίαπξ, 4ιάδιο ἰπ ἰπα γύγοιμπ ἀοἰογαπίωγ. 
Ροτιο ϑα]οἰτυάϊηδην ἵπ τοὶ οὐϊαϑρίαιπ δἀιπί ϑιίοπα δοιοί δέον Ραΐδν 

Σ 359 αὐῖ, πο δχ ἐφ ἰαπίιτη πᾶς ἀϊςῖα ϑυ}, Ὑογατα διίδιν δὶ φυΐβ νὰ8 6 
οδγὰ [Ὁτιπδίθμη ἱ πνὰγα ἀδιπίιδὲ, οθταγαῖο ργίπβ τὰ 1] οβουΐο αἱ 
181} πιξου εἶδι ρὲγ φαοά χπᾶγα, ἰπιγοίιιαι, 4ιας δηΐμι 8688 ναϑὶ ρες 
ξςαγθοϑ ρϑιϊθῖθς ἰπδίηπαὶ ἅ4ι.4, ροϊυϊεηῖα ενδάϊι. παῖῃ τ ἰδγγγθιια 
Ῥογιίϊο, τὰ οἱ φιοά ϑβαἰδἰτυἀϊποιῃ σα διἀτηίβίϊοινα σοιπναἑ τ}, 864ι6- 
δἰγαϊωγ οὐπὶ ρει ςοἰδίογ δάπα: Δ διΐπ ἔσιπ ροπάθιϊβ (πάσα δἰτα 
θαι ἀ]οἰ5 ργανίοτ 651) τ δἰϊατα οτασϑι ἐν ἀϊτμ8. σαιϑα δσῖ. δἴθηΐπι 
δ4ιδ οὐδ τιἀο σοτραϊθυταηθ 6 ταπέδιη αἴζεγγε αἰ Π} εγεηεΐδια Ροίϊοϑοῖ, 
αἱ πανὶρία δε το γεγιῖπ 4886 ΘΟΠΥ ΘΠ απίωγ ΟπΘΓΟ ργοϑ8ι ἴμ διμμ 9 

το ἴοτε ἀοιπονεὶ νἱἀοαπίωτ, ἴῃ τπαγὶ τποάϊςε 8656 αἴας δή πανί ραηάπιη 
᾿ς μόρια Βαθδαπῖ, φαδπιοθύθπι ποπμν}}} οογιηπ 4αΐ ἴῃ δπιπὶ- 
Ὁ8 πᾶγδ5 ὁπογϑιαπῖ, ΟΡ ἐδιῃ ἰρϑάϊῃ ἰφιιογαίίοινθι ἀδιπιτιμ δαί οΓα 

ξταν εἰμι. ε556 δυΐοπι Ζυΐρρίαπι ἃ ἀιηϊσἕωτη, {ΠΠπ|| ἀρ φαιπεπίο 6886 
οἰεϑῖ, φηοά εἴι8 τπ0165 ογαϑϑιῃϑοῦϊα δὶ. Πδᾶπὶ Ἱπᾶγδ ΡΙῸρε φιιᾶϑὶ 
αἴστη ἐσὲ, ἑαπίδπι ταὶ σογρυϊδηῖδα σορίϑι οοπεϊοῖ, δὶ 4ιῖ5 δπίπι 
δῆρμα ἰπήϊεο δυ]ς νεμϑιπθηῖογ ϑαϑαπὶ [δεογίς, ἰῃ θὰ ονᾶ, οἰϊαιῃ δἷἱ 
ες 5ἴπ ἢ, ἱππαίαπε, ἤος ἰάθπι οἶγοα ἰρθα φαοφιε βαἰδαιπδηῖα τπο- 
δισπίαγ. 4πο δὶ ἱπ Ραἰδεδεῖπα οἷξ, αὐ φυϊάλιι Γἀγυμπε, Ἰδους οἰησπιοάϊ, 
Ἰὼ 4οπὶ δὶ ἃ 4ιοφιιᾶπι διοπιο υἱποῖιϑ απὶ ἰαπιοιΐαν ἱπιϊςἰ αι, ρον 

80 δητηπηὰ παῖεὶ πες 1} ἀηιῖ5 πιουραϊογ, ἰ8 οβιϊμουΐο [ἀϑγὶς 5 4υδε 
ἴδιῃ ἀἰϊεῖα δι. δἰαξ δηλ δ160 διμαγιῃ 86 δι π αι 6586 ἰάσαμι υἱ 
Ρἰδεὶδ πα] ]}μς ἱππαβοδίαν, δὲ υθβεμπθπία ριιγρθὲ, οἱ 4015 τπδάοίκλοϊα 
φοπουβϑογιῖ, 4υᾶς οπιπία δογιμη 486 αἰἰχίμπιι οἰξινα ϑιμῖ, ΠΕΙΠΡ6 
φυοά οογρυϊοπίμπ. φαϊάιίαπι δα] σἰιυ ἀΐπειη Ρϑτγίαϊ, εἴ φυοά 14 φιοὰ 
᾿ποϑὲ, ἴδγγθπηιη 81: οἴδπία ἴθ ΟΠ δοπῖα ἴοης 4υϊάαπι ἀ4ιαα 93α]5ἴι5- 
ουΪαε Βαβεῖαγ, φαΐ μαθα ἰσηρα 0 ον ἴῃ διππειη ἀαϊς οι φυϊάειη, 
αἱ ρἱϑοίθυ9 νδοδηΐειῃ ἰηἶιϊς, άπ οἱ ἀἴαηῖ ἱποοῖδε, ίδοϊα δῷ Ε{εγ- 
οαΪ6 οριαπαϊ ροιϊορίαῖα, ουϊπ ἰς ἃ» ΕτΥτμΐα γϑοςᾶβ ἀΡίρθη γε γοῖ, 

ΜΕΤΕΟΒΟΙΟΘΙΟΘΟΟΆΒΌΜ ΙΙ. 

δαἴεπι Ῥγὸ ῥ᾽ ϑεῖμαϑ οεἰεβογοπε, φαὶ ἰρϑῖ5 6 ἔοπις ἅ:. Βυΐπε δῖε ἀανε 3}' 
Ῥογιίομειι φυδιάίλιη ροσιεληυδῆ ἀδοοχογεα, δυΐεδοογα δ ΠΕΣ 4685 
{τ είδοξα, υἱϑὴ ᾧπᾶ οσὐπ οαἶθτε μυμῦ ευδρογανυῖξ, ἴῃ δαίθτι πο ἐελ- 
8 πὶ βγιμποϑιηαι6, 804 εἰν!8 Ἰηοο ἰάχυτα δίαιιθ σΌὈἰδιη ν ἐτιϊταγ. 
40 «ξεπιι8 584118 πηΡθο  οπθηα φαδιη σεΐογα υἰγίαξεπι ομεἰπ εἴ, ἰλγ- 
βἰαδαιια, δ δι τυιπ ρυξίυαν ἰμροῦῖς συανδιν: οοίοτα ἰξθαι πο ἃδῆαδ 
οαπθ!άο ε8ῖ. αἰϊιὰ δμυὶς τεῖ ρεοχίπιαμι {Ππι|Ρ τὶ πιο ππίατ. πα πάλαι ῦ 
δαΐμι ἰοσαπι Βαροπὶ ἰπ 400 ἀγιπάϊπε δἱ ἰυποὶ δπδϑουπίαγ; ἥεόπιοι 
οἴπαγεπι ἀξοοαυππίὶ ἅ4ια, ἄοπεο εχϊξυυνη συρετγοὶὶ πυιδογιδ; 4αὶ 
ἀδὲ γείειχιι, Ἰὼ 8815 οορίαιῃ ευδήϊε. χαΐουμαπε δυΐδιπ διινηΐασι ἴου- 
ἄππηνε ἤυχυς δαἰοὶ διιηῖ, ε05 Ἰωαχίμια οχ ραγίο αἰἰηδαπάο ἰπς δ] σίρε, 
ἀοῖπαε ἰρῃῖ8. ῥτίηοῖριυτη Ἔχϑιϊποϊμη [εἰ586 ςεηδεράινη εδὶ; ἔειτᾶ 
γεγο ρει 4υδιη ἐγαμδιη 881 οςοἰδηΐαγ, οεἰπογίϑ δἰ οα]ςῖ8 παῖ γαπι αὐδας 
τοϊϊπεγθ. ὅπη} δἷίδιπ ρ]εγίδφυθ ἴῃ ἰοοὶδ ἰωπὶ ἰοηῖας αδαν δαρβίπαι 
ἢυδιῖα, ιιας ναγὶα δαρογιῃ βαπογα ργδοίογιπι. πο γαῖα οὔστάθαι 
᾿ασδιη 6558 ἰκιθαιῃ Υἱγιωϊειη δἶνα ἐδου]δίειη ῳιὰς ἴθ εἰν ἐὴὰ δαὶ τὸ 
ἱππαδοίζωγ, δια θπυλη οδῖ. παι ἔδγγα ἄτη ἰρποῖη δο με, φασὰ γον 
ταΐ 5. 11 ραιίτον, ναγία9 δαρογὰπι σο]ογατααιθ ἔοειπαϑ σοπισδδὶι, 
χυῖρρε 4ιι86 αἰυιπὶ εἶδ τα]. }5 δ ςξεΐθγογηιη ἰὰ βομῖ8 σἰχία θα 5 ρίεαι 
γοιάἀαϊαγι μετ 4υδε ἀτπι ἐγϑηϑεπιτἰαγ ὡ4ια αυδδ ἀυ]οὶς 65}, ρεπβα- 
ἰδιὶ δοϊοὶ, δὲ φηδθάδιη δοθβοῖξ, 400 τηοάο ἴῃ δίοῖα ἀργὸ διοδηῖςο 
εὐθῖγε νἰάθιπιι5. 101 δπὶπ οχϑίιμα, Ζυϑην δοϊαιπ τη γίδιν. ἰηλεῖ- 
Ρτεῖοι, δἰριίτον, θα τ σεῖο ἰπ φυϊρυδάδιῃ δρυΐαταρα ραθετβει 
πἀξιιΐαγ. δὲ δυΐειη δὲ εἰγοα υποοι ἴομϑ φυϊάἀδιῃ οὐἶι8. ἀᾳαᾶ δοὶάα 
6σῖ, οἶγοα ϑογιβίανη αἰϊὰ5. 41} διπαγα8 δυο ἀαθᾶϑ, Ζυδς τε τέτθοια 
δὐνθδιη ν 4ασιη ἱποίἀυπξ διπάύαιη γοάάαοις. Πογπα αἰ εγεθῦε 
Βίπς ἀραγίδοι δα. δοὰ αυὶ ὁᾶροτγθδ ἐχ 4ιῖθι5 ἰδιη ρογδῖω γι 5 ἐχϑαὶ- 
ἴεν, δεογοῖῃ ρμαὺ 86 δἰϊο ἰοθο ἀἰοίωια δρῖ, ἰφίϊαγ ἀ6 δφιΐ δὲ κιλγὶ, 
4.88 Ο" οαυιδὰ5 ἀϑοί ΘΙ ΡΘΓ δι, φυιθπδιῃ οἷς δογυνα πα ἴοτγα, 48κ 
ταϊϊοπε ἃς υἱᾶὰ ρμογιῃπιοπίαγ, ἰὼ πὶ δἰϊαμι 16 μ]υνίπιῖ5 αὐ μας φοοὲ 
συμπιεγα ἀυΐ ρα ρου παϊιγαμι ἱμ518 ὡςοἰάϊ, ργορα αἀἰχινη ον. 

ἀν 1)ὲ νεπιὶβ μυΐειη, ἰμἰτίο φαοι ἰδ ρτῖυς. ἀἰχίνπὰ 9 ϑαπιρίδ, 
ἀϊοαιπιϑ. ἀνὰ δία δαμξ ποϑῖγα 4υϊ δὴ δϑιτθια ἢ αἰίξιις Θ ροοίο: 
αἰτοτγ παιπίάις 688, αἰτοῦ δίσουϑ. 116 νᾶρογ παποιραῖοιγ, Εἷς ἴῃ τοῖπαι Ὁ 
ποιπῖμα οαγοῖ, ραι του αγ! ἰδιποι ϊδη θα. ἀνὲν αγϑα οσ δαῖτα τοίαιὶ 
ζαϊθοῖπ νος δια ΠΟΌ68586 εϑῖ, οδίθειμ μας παιπίάιι δἷπα γιὸ μος 
αὐἰάδιιῃ δἰθα Βυιπιο 6856 ροϊθοϊ, νϑγυπ μᾶδο οἰπηΐα ἰἴ ϑοζασάωα 
ὀχϑυρθιαιϊονειη τοσᾶγὶ δοϊοξ, ἰΐαι 6 συπὶ 80] ἴρδε ογρῖϊα [ἐταῖαῦ, 
δὲ δὲ ργορίυ5 δοςβῆϊι, μυιπόγοιη Υἱ ςα]οιΐθ δυδνεμαι, ὑΒὶ δαίεα 
Ἰοπρίι5 ἀϊνπονδῖ 8686, γᾶρογ 4υὶ 505] δι᾽ [πδγαῖ γαγούια ἰὴ δαυδῖαι νὴ 
τε Ἰροταιουΐς Βοηοβεοῖο οφοπογοϑοωῖ; 408 46 οαυσα ἔπργαα Ἠϊεῖβε 
Ῥοτίι5 υᾶπι ἀσϑιδίε ἤππὲ δὲ ποςῖα φυδι ἐπ θνϊπ: δο πο νἱἀοῖατ, 
ΡΓορίοτοα φιφά ἱπιθιὸ5 ποοϊαγηί ππαρὶ8 φαῶιπ ἤϊιγοὶ ἰδίοανε. δατὰ 
διιΐοι 11ὰ φυδς δά ἵπηὰ ἀοίδγιυγ, ἰοῖα  τόγγαιη ἀϊϑιγινυίαγ. ἔοετα 
ὙΟΓΟ ᾿πυϊΐατη ἰρηΐδ αἰφια οα ΔἸ αι15. ἦν 8656. μαμεῖ; αἴαυε βοΐ Ἀο 
δ Ἰνη δυτπ παιπογειῃ αὶ μοι δυαπιπᾶ [0] ] τὶ το ϑ δι αἰιγαλι, γατομα 
δἴϊαιη ἴεγγαιη ἱρϑατῃ ἐαϊομρβοάν ἀϑϑὶοςαῖ. οἰππηια μαἰϊας, ἰὰ φαοά 
ἴαᾶμι ἀἰςῖιη 681, ἀιρ]ὲχ 9:1, αἰίθγ ναρίάυϑ αἰτεγ [νυ τι, ϊγαηαε 1: 
Βα ζλααι βεγὶ ποςεϑδατίανη δῖ, φυογαι φαὶ Ὠιππογοιν ςοπλινεῖ ἰασ- 
ξἰογααι, πη σίαιπ οϑὲ ρυπμογάΐιπ, χιειπδί πιο στη ἀπῖθα ἀϊςἴαπι εςῖ, 
4} διϊάωδ οϑὲ, ἤαϊυσιη οἰππῆμπ Ρτγιποίρα δίφθθ παίωγα. ἄδες 
δυΐοιπ δἀ μυπς ἐνονΐδηί ᾿ποάυιϊπ 6556 πεςθ586, εχ ἱρ515 οἴίατα εἴζες- 
ἘΠθ8. ὀδγίυμι δ. - δἰδυίη μα τα αἰ ΠΓγοητίαπι γοςίρετε πες δβσαπο 
δδῖ. αἰηῶθ δοϊειὰ εἴ ἴογγαθ οἀ]ϊπαῖοτι δὰ ἰρϑὰ οἰβοθγα ὕο ταοὰο 
Ροϑ5: 0116, υδγυιι οἴΐψιπ πϑοςϑδαιίαια δϑῖ. οιμῃ δυΐεπι ϑρεςῖδα αἰήα- 
416 ἀΐνεγδα διΐ, ραΐθϊ δῶϑ ἴηῖ8γ 86 ἀϊβογθρᾶγθ. πδς νϑηϊ δδάειω ὃς 
ἀπ υιθηι παΐωγα δϑῖ, αἱ φαϊάαπι δίαπι: δηπίξειπ επΐπι αἀγοιη, δὶ τοο- 9 
γϑδζιγ, Ὑοἴ, δὶ Ομ Γοϑοδὲ, Ὁ4Ζυδῖη 6586 υόϊυπε. νυϑγαα χα ἢ» 

δγ, φυειπαμιοάυνη ἀπίοα αἰχίτπισ, ρίροϊ δοῖοῖ. νὰρον δΐπι ᾿νπεὶ- 
ἀν5 αἰξιἀαδαιια οϑὲ: παπὶ ἴασι!]α τουιπΐθο5 διδεῖρὶς οἱ Ἠυιηϊάπος δὲ 
εἶμαι δήσθο 65ὲ, ϑυδρίβ πδῖωγα, υἱ ἅ4ιι8 ποη οαἰοίαεϊα, [εἰρὶ τις ἐσὲ. 
αιπ|8 γΕιῸ οα] ἀπ οἱ αν ἀμ5. φπᾶγα εχ Βῖφοα ἰαπαιᾶῖα δα σι ον 
οονδεϊιιαγ ἀτ, φαΐ Βαπιίἀυ5 οαἰἀυδαμε 68, δἰθιπ ἀρϑηνάατα ἴας- 
τιν, δὶ δὗι' ἰσῖα φυΐ φισπααα δι ς, ἄπαι πχοῖι οἰοίμην, Πα 5 ας, εἰ 
υηήδενὶς [θεῖ ἀρ αῖυδ γαπίηῃϑ ὀχϑιθῖ, εἰ ΠΟ δπηπ68 διϑε Ἔαίε- 

πλδΠ8. ΔῸΣ πΠΟΠΠ4Ὸ6 φγοῆυσπίε δάυ8, οἰϊαπισὶ τπυ τὰ «1, δε : 
φυοά ρτοβιε, 14 ἃ [υπ|6 οὐἴιπι ἀμοαὶ οροτίε!. οἷς ἀε ἱμοῖα φαοσυς 
δηλ το πώ θασα ἀϊοαίαν, τᾶλ αἰ αἰ φαα ἱηρδαιὶ γυΐμα υπᾶρτια αξγῖθ 



ἘΓΤΕΟΒΟΙΟΟΘΙΘΟΟΑΒΌΜ 1. 

εορία, 4πᾶ6 πες ρυϊβείρίυσ μαρϑαὲ πϑο ἑοπίεπο, πιόυετὶ ροϊεϑὲ. 
4πιας δυΐεπι ἔπη, δὰ 4πῶε ἀἰχὶπιπβ ρργοβαπὶ. πῶπὶ φοΐδ οπέϊπυα 

δ χυΐϊάεπι, σε ρἴτι5 ας πιϊπὰϑ Κι, δὲ τπαῖογ πιίποτνυθ Βαβταϑ, ΒΕΙΉΡΘΓ 
παιΐρεϑ ἃς ϑρί γε ρ6Γ δἰπρπία αβπὶ ᾿θιηροτγα ρΓῸ ςαἰτϑαᾷθε βδίυγω οἷς 
βΒοἰιπίαγ, ἂἱ φυΐα ἐπιογάν. γαρι ἀπ8, ἰπίογάιπι ϑἱςοὰ εἱ [ωπιδι8 
αἰἕεγο ἰοῦβθ διηρ] ον διϑθυρὶξ, δᾳπαηῖο ραν εἰ υϊηεςοεὶ σεάήμπ- 
ἴπγ πη, αἰ φιαηκὶο βαδιαοϑὶ δὲ ϑα ῃΡυδάι.. φιαπάρααφ ἰρίϊηγ 54ι18- 
Ἰογεδ ἱπηργθσααθ Ἱππἰῖοσ δίπιαὶ δὲ ρεὶ τοδρηιπὶ σου μιπαπε ἔγας- 
ἴατα βετῖ, ασπαπάοαῃς Ρ6Γ ραγίεϑ ενοπὶξ 886βὲ οηΐιπ γοβὶο 489 ςἰς- 
σαπιαυᾶχυθ δι ἰασδῖ, τε ροταγίοδ γθοῖρὶς ἰτϑθγεα, οὶ διϊαπι ρ᾽υὐθδ, 
αἱ ἰῃ μυϊυ9 ραᾶγία δίψα δφοδῖοῦ εβξ. ἡϑωηιμήοσῃρ ε ἤΐνογβο γϑδ δρὶ- 

10 ἴωγ. πᾶ οὐ ἰοῖὰ 4886 ἴῃ οἰγουίτα εδὲ τορῖο, δι το ἀϊοὶς ροϊίαίας 
ἀχαΐθ διιὶ ροῖϊιϑ δαιιοίοτε ἰατϊοοαῖ, ππα' φαδοάδωι γῶν ἰμοτη ςυδᾶζα 
δαθδγυμι σορίδιῃ γοοῖρίξ ουΐωϑ γεὶ οδῦδα ἐδ, φαοά πιαρπᾶ δχ ραγὶδ 
φαπάεπι αἰζοιιίοποιν ἴοπρα ἰαῖρηθθ ἀϊπυηᾷὲ ἂς δογρθγε Ἴσοπβεπῖα- 
πϑῦτα δϑὲ, 4αΐα υἱοΐπα ἰοςβ εἰἴπι δῇ δοίοιη γοϊωςπε οομοιπι δι, πἰδὶ 
ἔπ ον 4φιᾶπάαπι δοιὰ δἰπὶ εἰίεγεπεαιπ. δὲ νόσο ἰἱοτἀυπα 
ὡς ἴπ ραᾶγίε βἰοευθ Δ μδ 5, ἴῃ αἰέαεγα νᾶρίἀμι8 ὈΡΘγίογ βἰκηϊϊυγς 

ΠΟηπΕΠΠυδιη τἷςα υϑιβᾶ δοοίαϊς, Βυῖιν δαΐειη ἐρϑῖῃ9 ἐρυϑᾶ δεῖ, φῃοα 
ἨΔ]. υἱέγαυδ ἴῃ ῥγοχίπνας δι δί4μ6 φοριίπιδο γερίου δ μαϊίταπι ἰη- 

30 οἷάϊι, νεῖ οατβα εἰσοῦ8 ρὲγ ϑθᾶπι ἔυϊξ τεφίοπει, Ἀμυνδεῖες 3:0 ὲ 
Ῥυοχιπιοπι ἱηνδάϊῖ, γδ] οἰϊδια δὰ ]Ἰοοινὴ φισπάδιι γϑιποιίογεμ Υἱ 
γομίογιμπ ργορυΐδι8 δοροάϊε, ἰπίογάμιπ 116 τοαποὶ; δἵ ἰάθπι φυΐ οἱ 
«οπϊγαγίυ5. δὲ δρὶ!. δίάπο δαθρθβύτηθγο {Π]ηα δυϑηΐξ, χιοα ἱπ οοΥ- 
Ροτγα μιοπιίπὶ 6: φυθιδδηποάμπι δῆ δὶ αἰ νῶϑ ἐπραγίου ϑἰοσθαξ, ἐηΐθ- 
τοῦ σομεγαγίο μαίπα οϑῖ,. δὲ 6 ἀΐνδγδο οἱ ἰηζθιϊογ ϑίοοδ ἰδ, δΒΌρΘΓΙΟΓ 
Βασι δοῖα [Ἰρίάραπο 681, ϑἱο ἱπ ἰοοΐϑ φῃοφαδ ἀπιρογίοιαϑὶ δὲ εἰ 6χ- 
βαλαϊϊουυτα βαπογα οοπιπιιϊδηΐως. ργαείογοα τὲ ροϑὲ πιθγετα ἤαιις 
χοδβπα ΕΧ ρᾶιε ΟΥΙΠΌ ΙΓ 60 ἦμ ἰοοο ἰῃ φυονηΠ]υὩν Βογὶ ἐομεἰμογὶῖ, 

30 ἐϊα ϑιρεγνυοπίεηῖα ἱπιθγο ςοπδὲθγηθμίαγ, πᾶθο δπὶπὶ ργορίογ ρεϊποὶ- 
Ρἷα αυδε ἠϊςια δυπὶ θυθηΐγα πθοθϑδαιη ϑυξ. Ὡδιρ ΔΡ ππ γι θμ8 ἴδεγα 
ἀππι οαΐογα ἴῶπι 5:10 4ιδπὶ ϑΏρΘΓΙΟ τϑοςοαίῃγ, Βαϊ ίυπι ρτοίωῃαϊε, 
φοὶ νϑηιὶ τπαϊογιε8 ἐγᾶϊ, ἀἴφαθ ᾿δὶ δρογείϊο δἰυδυνοάϊ ἰπ γογιηι πᾶ-᾿ 
ἴωγα [ὑϑγῖξ, οριλδηὶ νι; ααΐραϑ ροποίθῃ5, ργορίεγοα φυοά ρᾶγϑ 
φαἰϊάα ϑθυοοδῖιν 56 ροΓ ὡἴ 46 ϑιρογυιη ἴθ ἰοοῦπι εἰϊεγίαγ, νῶρογ 

961 τείγὶ ρεγαῖιθ οομ 8,511} δρ ἰδ 6δοϊχας αἰαυθ ἴῃ Βυμπιογοια ν δε ττωγ. φυΐῃ 
εἰΐαπν αὶ δυσζοια ἴῃ ἰοουαι ροΐδαα μὰ} 65 δυμξ εἰ [βτς ἰμῖγο 86 
ςοἰ κατ εἰγοιπηίαδο οαἰοτὶ οἰ υςίφῖιτ, οὐέξγ ἄφυᾷ, ἐπία8 ροπεβεῖο 
δ'σοι5 δ μοϊἰτω5 τοίγιροιαιαγ. ὄγφοὸ υἱ μη θεΐδυ8 γϑητὶ δορί μΐατ, τᾶ 
ὩΡὶ στϑῶιὶ ἀεδίδίμν:, ἱπῖρθγεθ ργορίογ μ88 οδυσῶς βἰρουσίαγ. ἁΔὰ4ς 
4υοά ποη αἰϊυ οσαηθα6 6ϑὲ σὺ ἃ δερίδηϊγίοπα εἴ ᾿πογίἀϊε ἤαϊπο ρο- 
τἰϑοίπισνα ογίαπίιγ. οἰππίαπι πάπητια νδπίοττιπν ρἰυνμΐ ἀφιΐοπδα εἰ 
δυϑιτὶ δρίγαμί, πᾶμη δοίφῥναδο αὐὰ ἰρθὰ βοῃ δάϊΐι, “εἀ δὰ δὰ 86ε9ε ἃρ- 
Ρὶϊοαι ἂν εἰδηυα ἀμπουθῖ, δὰ οοοαδιιπ νογὸ οἱ Ἔχογμμη δϑοιάμε ἔεγ- 

4ο ἴπτ. υδηηοθιοπι ποθ ε8 ἴῃ οὐυγεῦ8 δο 16 ἰαιδγιν 8 σοπδιδιιηὶ, δἰ 
8016 δεσθάοθ!ε βυπιοῦ ἐχβαΐαι, δάνοτγδθιπ ἰΐ ρατίοπι ἀρ θυπῖα Πίοιηει 
ἀγα ρτοϑαυο οχοϊἰἀπίωτ. Ἰῆθε ΟΡ 50]15 ἰατίοη θην ́ υὰ δοἰ δια ροίπη- 
ἴὰγ ἀεδαγαπιυΐᾷυα, δϑβίαϑ ᾿ἰσσιθφια βαμε, εἰ ἀφύα ἴα ἰτανη γαρίτωτ 
ΓΟΓΘΏΠΙαΖιδ πὶ ΠηΡγοα σοηνεγβίατγ, αἱ ουχῃ δαιδα ῥ᾽ ανίμϑυτα τ᾿ ἰΐ8 
Ἰοςὶς ἀεβοοπάμε δὰ χηδδ δοὶ νεγρὶξ εἰ ἃ φυϊθυβ 9656 γοσιονεὶ (ἢδες 
διιῖθι δίμιϊ αιιαδ δερίθη ΓΊΟΏ 68 τ ογδ8 ἴηι Ἰπετίἀἴοτα ροϑἱἴᾶ 50π|) 
αἴχιια δὲ το] 0.5 ἀηιι85 γδοῖρὶε ΒΡ εγείπιαθ, διπρὶ αδμβιη ἰδὲ Βασι 
οορίδπι ἤοιὶ πεοδϑδαιη 8{1, ραγίπάθ υἱ αὐγαὶ Ἰίρηο [τηυια ἀθργοσηῖ 

Ἔὺ ςορὶοϑ᾽δοϊιηη νἱάοιθαα, μα μαι8 ἀπίεπι 'ρ88 Ὑδυῖι5 δὶξ, γδτῆοηθ ενυα- 
Ὡἶξ ορίηα ἂὐ ἱμάς ἤαϊπαπι ρῥ]υνΐοϊ ρτγαροϊμηίφαε εχοτγίδυϊωγ. 
411 δὐΐεπι ἃ δεριοπιγιομΐθαδ νατταμειγ, ἀχυσίουθ8, φαΐ ἃ τπαϑγὶ ἀΐο, 
δὐυδιτὶ ἀἰθιθίογ, ρόγγο δρὶνιτα5 ἐναπιῖλθ ΓΘγωπίαγ ΟΡ ίψαο. πᾶτο εἶγοα 
ἴεγγϑτη δρίγαμῖ, σητ ἰλσιεπ Βα τι8 ἔρ86 ρεῖ ἀἰγδοίαιῃ [εγαίας, φυοὰ 
τοῖι εἰγοιπη[π άδι8 δὸς βαϊημτα ἰδίου θπν οομδοςιδῖαν. 4ῃοςίγοα 
ᾳυδοτοῖ ημίδρμίαπ υἴγτο ἐχ ἴοοο, δϑθρεγοβε δ ἰπίογο, ἤδιϊμα5 ἰδ υπα 
δι. ὕϑιϑ ἀΘΡΌΡΕΙ ὙΘΗζΟΓΏΙΠ ὩΊΟΙΪΟ εϑὲ, δὲ αῃ δαυϑιη ϑρίσαμξ, {ΠΠυείτα- 
ἴων αὖτ, δὶ πὲ ρ.]08 σα ρίμοσυδνς σἷξ, απῖρῃ 6 οὐπὶ πυρὶ σΣαορ Βαϊας 
ἴασζλαια, Ῥγιυϑφιδιη δρεγὶς δ πὰϑ γεθεια, ρογιεμ αὶ, ᾿απαιιαπι ἐβίω 

κα ἀερορον οτίρίμθιη Βαρθπῖθ., σαπὶ δυξθιῃ γρμρίς φηδδιλαλη αἱςρὶ μα]- 
ἴι5, φασθαι ἰοἰἰὰ58 ρτοίαπαϊε,, σορία Ρογι ταγγαπι συ ΓΓΘτδ δἱῖ, πποιοηὶδ 
ἀπ αια ἃ αἰϊο ρογνθηῖγο, πιδίδείει δὲ ογίπ ἂρ ἰἰηρ, Ρἰδμυσ εϑῖ, 
δῶσι (μιὰ ρᾶγὶε φυοά ἀδοδηάεβαι ἱποϊμαγίς, ἰηβο λαλιοισρτδ οαχβάιη 
᾿βκογίίατ, πδιη ἰδῖῖα δοσγιτα ηὐὰ8 ἃ ἴοτζὰ Γειποὔογα φῃμί, Ῥοῖίοῦ ἃς 
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ἀοταῖπα οἐξ. εἰ ἈᾺ ΗΝ ἐχδ]δῖῖο αἷν ἴππὸ 8 γβῦτῃ ὙΘΓβῺδ τϑοὶδ ᾿ΐηδα 
[εγίωτ, οἰπνοΐάαιο ρου τοροτὶς Βαθαπὶ, ομμ ἰπ ργορίπῳιο δυμΐ. δὲ 
ογίιϑ ργιπεϊρίαπ δὰ ἐδγραπι γίνει ἀθρθγα ἐπ ἀρδεῖο δδξ, ρόῦτο ὃ 
βαιαυμα ἰμττα τοιβιῖ8. Ἔχ]ια διοπῖρτι5 δϑηβίσν σοδαηθυ8 Ἔχβιΐαγα, 
φιοπιοάο διμπίπιπ ἰοπίοα ἴεγγὰ Βυπιόγαιη {ππάδηϊα μη, ἐχρεγίθα- 
τἰα φυοχψις ἰρ88 σοηπδίδι. οπῖπεθ θπῆη υϑοῖὶ 1θὲὶ τηϊῃπηΐ δαπὲ, πηάδ 

δἰωβαὶ δρίγαγε δοερδγὶνι: ἂἱ μΡὶ ἰοπρίια 86 ργοιγαχειίηξ, ἱπροπο 
γνεπίμης. ργδδίογεα γορίο φμὰς δεριεπέγίομίθυϑ δ 118 δδὲ, ρὸγ ᾿ϊθ- 
ποθ τη υ  αϊογ πος ΝΗ Παΐαμν βειμῖς. αἵ φυφά ρμι!]αιίπι ἐχ- 
δρίγαϊ δἰσιθ δοίίζεσν {|ο ἴῃ ἰοοο ἰατεῖ, ἰ4 υδὶ ργαθίδεϊε, ἰατν 9 γταθ 
ἐνδαλι Π]υδιτι. ἰρίταγ παίαγα υϑιεὶ φαδδιαμι δἰ εἰ χὰ ραεῖο οτίω- 
ἴαγν ἴωπι οἰϊδιπ ἀδ δηυάΐοσο δὲ ππθγίαιῃ δροπἀαπιία, ἰϊθιπ αυατι ΟὉ 10 
οῶμδῆϊῃ Ροϑι ΠΧ ἤδιυς, εἰ διιγραπὶ οἱ δίδιπὰπίϊγ, οἱ Οὐ Γ Ἀ4οϊίο 

εἴ δυφῖοτ δασρίϑοίιπα βριτοηῖ, δά ἰᾶες ἀθ νϑηπϊοιοτε ουγδὰ ἀἰςϊοτα 
αι 6βῖ. . Ὶ ᾿ 

ὅ. Ῥότγγο 80] δὲ δοιῃρτῖπνε οἱ Ἔχοῖαὶ ἤδῖυ8. οἰξηΐπι ἐχμαὶα- 
τρπδθ οὐλὴ πη οι 6. δηὶὶ αἰηπα ρᾶγνδυ, ἰαροίαςϊ!, εἰ διηρίϊοτα 
δὰ0 ὁαίοτγο δαγωη οἰονεῖ, αὶ πεῖποτ οδῖ,, ἀἰδαφγμὶς αἰφας ἀἰδοῖρδξ, 
δάάε φιοά ἰεύγαπι ῥγίιι8 ἃϑδοίςςαϊ φυᾶτα δοογοῖῖο ὑπίνεγϑα οτία δἰξ, 
Βιαυάὰ αἰϊϊοτ )ὸ τηδρηι5 ἰρηὶδ ραγνυιμῃ ογεοΆθῖ 6, 8ὶ φυοά ἱπεϊά διῇ, 
δπίεαυδπι {ἀμ πι οαξ, ἀσατγις. ὁ [δ5 ἰβίτιγ ςᾶυδαϑ ΠΟῚ πιΐηι8 60] 30 
Παιϊὰς σοιπρόδοθγθ, φιδπὶ 400 τηΐμι5 ΔΡ ἰπἰεῖο οτίαμίαγ Ομ δἰδίεγο 80- 
ἴδῖ. πὴ φυΐα Βα!ιτες δἰπασογωῖ, νεπῖοβ ρόπεγε ἴβοϊι ; φυΐα ς6]ογῖτοῦ 
ἴογγᾶψι δοδίςεδξ, βατὶ ργοδίροῖ. φιαρτγορῖογ εἶγοα Οτιοηΐβ ἐχογίατη, 
οἵ ἃ" εο πϑᾷιις ἃΡ υπὶνεγθαγίοδ δὲ ργδευΐοδ, δὅγ πιαχίσαε ςοπϑι ϑοὶξ, 
δ διανππιδπὶ γοπιὶ ἰγαπαυί ας ἀπαθυς ἀεὶ οατιδὶβ ργονθηῖγα 8016, 
πᾶν ἃυϊ 4υΐα ἐχβαϊαιϊίο ἔγίχογε ἐχδιπροΐϊζα, οἱ Αἰ συλπ ναϊ άπ οὶ α 
εοοιΐααι οφὲ, δὺϊ αυΐα δῖ οἰδιυβηδϑοῖς, τηεα}}8 δυΐδιῃ ἴοι ρο ΣΡ Δ, 
Ἐγεθογιίηθ οα θη ἃ δριυ τ δἰ ]δῖ, ἀξ φυΐα ποηάμιι φινοφίαπι 6χ- 
Βαΐαι, αὶ χιυΐα Βαϊζτις ἴα ΑΒ τ πεσάυμη αἰϊπδ αἴἤωῖι. αἱ Οτίοη δὲ 20 
οὔ οτίϊεν εἰ οὐτῃ οοοἰαϊτ, ἱποαγίυ5 ἃς ἀϊ ἢ 1}16 6566 ργορίεγθα υἱὶ- 
ἀδίαν, φυοᾷ δἷιι5 δβχουίυϑ δἱ ὁσοᾶϑαδ ἴυπὶ Οθ ἰδ ρογα νατίανῖ σοτα- 

πισϊαπίυγαια, 1116 δεϑίαϊθ, εἰς Ὠλοτηθ δροίαηι, ἰάφυε ργορίοτ οἱ ἀθγὶ8 
πιαφπιτνάϊποια ἀϊοιυ5 δἤαναῖ ρ]ατῖθα8. οπιαΐαμ δά ζοῖα ταπ διοη δ 
τυγθα]οπίδο ργορῖογ ναγίοϊαιθπν δυηξ. δὲ δρνιῖν αγδαυὶ μοσὶ δο δι πυμ 
εἰ οδηέοι δα Ἔχοι ἵιτα, οἱ ποη ἴυπι οὐτὰ 80] τπαχίπιε δοοραϊξ γος δ- 

80] ουη «ΡΓοχίμηθ 6δί, Ἰθγγῶμι ργίαβ ὡδδίοςαϊ 4υοιῃ Ὀΐ μ]1ὰ ογίιαῖασ 
ἌἜχμαϊαιῖο. ἂὲ οὔτπ ρϑυϊυϊοιῃ γεςδϑϑὶς, ἴϑιη ἱποάίουδ Ἔχϑαϊέαι οαΐοσ, 
δάεο υἱ ἑομρίαςίαϊαε ἀφιαε ἀε] φιδαιξ, εἰ ἀϊια ἴδγτα ον διὸ ἴα 
80]15 ἐαἴογε ἱπαγαβοῖς, ἰπ φιθπήαπι νοϊυμ Πιπνῖστα εἴ θαι αι οῃθτα 
ἐγαπϑοδηῖ. ποοῖα νργοὸ ἀδδιπαμὲ ἤαγθ, φιοπίαιπ ἔπη οοηζαϊαία οἵα- 
πἷᾶ ᾿ἰφιιεπεγὶ ςεόδαπὶ ργορίογ ποοίψηπ {γίρυ8. σαἔθγιιι πθς (ἢ φυοά 
ξεῖα ἐμ ηγαϊαμν οδῖ, πες ἰὰ χιοὰ 5ἱοοἰτδιῖς ΒαΒὲ πὲ 8 }}, Ἔχμαΐαι, 5οἃ 
υοά οἵα εἰςοἰἰδῖα ἐοπίαοΐαια οΡεϊποῖ ππιη ἀΠαΐοιπ, ἰὰ σὰπὶ γοςδ- 
Ἰφεοῖξ δ μϑἰϊϊοτι τϑ αἴξ, “ποσθμ} ἀμίοιη δἀἀαβλίανε 4ύαπι ΟΡ τοῖα 
Ὡφυΐΐοπο5 σοπϑιαπίι5 ρογῆσηι μοϑῖ δϑϑίνωιπ 8δοἰδεπίμιη, 4μ05 Ετ6- 
οἰα8 (1Ἰἀ εϑὲ δινηϊυ θγρᾶγι 98} υουδηΐ, διισῖγὶ Ὑ6γῸ ροϑὶ Βίβογπυτη π6- 
4υβαιαπι. μος δυΐοπι χηιίη 6 αἰ ἑδῃιιη ἃ γαϊίομε δῖ; πᾶϊη ἔθη ροτα 
ορροϑίϊο ἀρρε!]αεὶ 1δυσοηοιῖὶ βππῖ, ἤοπ ἰδιπθη δεο οοιμίπυΐ; ἰο- 
εἶγοο ἰαϊοιῖς5 οςοδείομειπ ργϑθροπῖ ἰμαιίτευ αἱ. σαυ8α, φιοὰ ἀφαὶϊο 
8. ἰουὶς 80} ϑεριθηϊγιομίρυ5 ροϑὶς8 νεπίαϊ, ψιᾶς ἀαυσγιη δὲ εἰνὶ 
εορίοϑαε ῥ᾽ οπᾶ ϑιξ, υΐθι8 ἃ δοῖε ςοΠ]Π φυδιῖθ ροδὲ αδϑάνυιι δο]ϑιὶς- 

ἀἰῖνο, δρίγαννῖ, αἰφὰς ἱπιδγάϊα ορίγαπί, ποςῖυ ἀρϑίδέαπξ. οᾶιιδα, φυοά 362 

10 

ἴασαι ροῖῖι5. φυῶπι ἴῃ ἰρυο 805. ἶὺ δποΐν γϑαγιϊ ἤδπε. πᾶπὶ ἱροὶ 480- 40 
416 δϑϑῖιιϑ ἰἴα βδγὶ δβοϊβηϊ, πο οθπ 80] ργοχίιπε δα δερι θίγῃ 68 
δοεεάϊε, ϑ8εἀ οὑπὶ ἀϊιτῖα8. οοπςαϊεἴεοϊς εἴ δας ἴῃ ργορίπαμο εϑ. 
Ρατὶ εἴΐδπι νϑοάο Ανίςυϊαγαθ, 4008 αταροὶ Οὐ Βα5. ἃΡ δάνεαϊα 
ἃνΐατη νοςδηῖ, Ροδὲ ἩΙΒουπυτῃ ἀδαυϊμος πῃ 8ρι δπῖ. δὶ επὶπὶ ἃππὶ- 
γογβαγὶϊ πη θ 6. }}} δηπῖ, τπίπογαα ἰϑποι αἰφαδ Ἰάγάϊι5 αψάτῃ δμπίνε- 
δασὶ Ἰαπι: παπὶ δεριυαραδίιηο ἀἷε ἀϑρίλαγε ἱποὶρίμηϊ, ρζορίοτοα ἦι 5. 
80] εἴπ ρτγοοιὶ ἀθοϑῖ, γοβουῖβ πεῖς πάρ δ, ρὲ ἀπβθαι μην ἶξας 
εοπίϊποϊ ρει ἤάπε, φποπίαπι 4186 ᾽π δΌΣΠΙΠᾺ ἰ6 1 τ} Ρᾶγῖα ἰδοθπὶ ΓΝ 
Βεο] διε σπηϊ, δὰ ρου ἰή τειρὰ5 δεοογππιῖον δίχιια οὐ πίυγ; φυδς 
γρτο πιδρὶ5 σοπρίδοιαῖα διπῆ, Ρ' 05 οα]οτί5 ἠθϑίἀογαιῖ, φιδιποῦγεια 
Ηὶ ἱπεδγιβίοπάο ἤατα ἰαπιδροτ 80}: διιπῖ, φυοαή τυγάπιπ ἀππΐνοῖς 
δαγὶϊ τὶ δοβιϊεἶο αοϑίδεῖβ ϑρίγεπξ, φυαπάραυϊάοιῃ ἃ 60 ἔδιπροτγα βετη- 3 
ΒΡΓ τϑῃὶῃς 4πᾶ1η ππδχίπια ςοπϑίϑηϊογ ἦδι. αὐβδῖογ δαΐριη ἃΡ ἀθϑίϊτο 
δοἰϑέτίο εἰ ἄοῖ ἂν ἀἰίεγα ὑγδὰ ϑρίγαι. πᾶτὰ οὐτὰ ἴδγγαθ μα θιαθ 1 
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φεξιαοβέα πὸ δἰπέ, εὲ δἰξογα δὰ δι] πίογετα υδγσεαι φαΐ ἀρυὰ ποὸ5 
εοϊ, εἴτετα αὐ Δἰτεγδια οἵ τυθτί αἰεὶ Ῥοϑὲξα 8:1 δίψα ὑγιπρᾶπὶ βρεοΐεια 

δ ρυδβοίεγεῖ, ἰαΐδηι θεγγδς βξώγδτη ᾿πεαθ ἃ σοθπῖιο ἱρϑίυ8 ἀυοιδα ἀϊΐ686- 
φ«απὶ, αἴχιδ ἱπγρίπεϑ ἀπο εἴκείυπι, φποττιπὶ αἴδετ ἀρὰ ἱγορίουτ, 
εἶτεν δρινὰ ϑεπιρεγ οοπϑροοίαπι νεγιςεἶη, Ὀδϑὶη, δεὰ υΐεγαμα ἴῃ ταθ- 
ἀτιι}]}ο τεῖταθ τππογοπθν ομιϊποι. δοάδιη ρεῖο δὰ ἱπίοτίογειν τοῖ- 
Ἔἴοοτα αἱ ἀπὸ τυγϑίπεϑ το! ]γὶ9 ἀἰδϑεςζοιδα [αοϊππὶ. Πα διιίΐθτη 'π- 
Βαβι τατί δοίας σαδαπε. πὸς βετὶ ροῖδϑι εἰ χαίϊδηιδπι τἰτγα δο]5εἰἰἰυτα 
ἰβοοΐδῖ: ποῦ δηλ ἴῃ 86 ρθη τί οποτη πα γδα ἰδοθγοηῖστ, πῆς διμῖθα 
ἴοοα ῥτίμϑ ἱπμαρί τ δὰ τεφάυπειγ αθαπὶ δυϊ ἀρϑαπιαπίαγ ἀπῖρτγϑα 
δαὶ τοοΐδηϊ ϑετηδὶ ἴπ προ άϊεπι. ρΔΓ8 διμειη ογθὶ8 δορί θη γι πραδ 

ἋῈΧ0 ϑαδάϊϊα 'Ῥιδβ τίροτο Βαϊίτατὶ πεχαΐς. (δια οἰΐδτι ογοηδ οἶγοα 

0 υἱξαϊϊοπες εἴ ἰἄπογα υἱάθιπυϑ, πδὶπ Ἰοπρίτα ἀο ἃ ἰαδἰϊτὰ 

μυης ἰοσῦιη: πᾶπ ΠΟΡΪ8 δῖργα Ὑθγεςεπι 6886 υἱάεῖαγ, οὐπὶ οἷ ταδ- 
τἰάϊεὶ Ἰἔποαπι ρεγυθηΐξ. χαὸ ἄλ δείαπι αὐ μος ἴειαρογε το] τὶ 
δι ἱϊα8 τι ἀϊοιΐε ἀδρίηραπι. πᾶπὶ ραγιΐ οτγ)ΐϑ τεσταγιπι μαριϊαῖδα 
βφατανα ττιβαππὶ ογριουΐαγεπι. δὲ μος βεγὶ ποη ροϑ85ε ταϊϊοπε ᾿ 
τεῦ αἴστιε ἐχρετίοη ἴα εορπίϊηπ, πᾶιπ αιιοὰ ἴῃ Ἰαιευάϊιοια ἀεληϊα 
“ἶι, εἰγοι! απ ἴδιῆδη σοπεποιῖοπι ργαθίεγτα ρεγ ἰεπιροτγίεπι 4πεδῖ, 
ἔστ ταῖο ἴρϑα σοιπιποπϑῖγαῖ (φαΐρρε οσαπι ποῖ ρει Ἰοπριτυίπειη ὁ 
ἴα ἰδίτιπι οἰ πὶο τίρϑγα δἴααὺο Ἰῃσθηι ῖο ργθιπδῖιν, δάθο πὶ ηἰσδὶ πιᾶτὸ 
ποταιαϑατιαπὶ ἰοοΐ ργοβίθοαῖ, ρεγυῖα τοῖα 311), ἔιιπὶ δὰ ἘΝ" εἴγε πᾶ- 

ἵπρ Βδαὰ ρα- 
ταπι ἀϊογι. 4δοά επΐπι ἃ οο]υπιηΐθ Πογου 8. αὦ ἴογγαμι [νάϊοδυι 
Ὄρφας ροττί ρίτυτ, εοὸ φυοά Δ} Ἀειβϊορὶα αὐ Μαροιϊπ τ8406 οἱ εχ- 
ἘΠ ἐπιᾶ9 ϑογιδῖλο ραγίδα ρεογιϊπρις, πιδῖν8 τὸ απίπαυ δά ἐγία εϑῖ, δὶ 
ηπὶσ ἰδ πδυϊρβποπεθ 4πᾶπι υἷᾶ8, παίθπαβ ἐδ] ἴπτὰ σεγεϊτα ἀο ϑυτοὶ 
Ῥοξεϑῖ, πιεῖ! υϑῆτ αἴχπὶ ργίεπι ογρίϑ ἴογτδθ Βαρίϊαΐατα ἱπ ἰδίτπι, 
πὰ Ἰοοὰ τιϑ4πὸ ἱπδιαριταϊα᾽ ἐχρι ογαῖατι μα μοιπιι8. “πᾶτὶ Ὠΐο ργας ἔτὶ- 
το, {Ππ|π Ῥγαθ δόϑίν μαδίμαγὶ ργδείθγεα παῖς. φὰς υδγὸ π]ῖγα 
πάϊατι εἰ σοἰαπῖτα8 Ἐξεγου 5 ἰασοπῆ, σοπίπηρὶ ρογίιι 16 φπδοὶ σοπεὶς- 
πη [οτεῖ τοῖα 16} Ππγὶ5 Ἠαριϊαῖαθ ροτγίϊο, μδιιάφυδφυδαπι υἱήεπίοτ. 

30 χαπὶ δυΐδιη ποοο586 511 τῇ ἰοσὰϑ φαϊάαπι δὰ αἰΐοστιπ ροϊαπν δἰ παι ἰτογ 

363 πὸϑ οϑὲ 
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8686 Παρβαῖ δἴατι ἰ5 σθετπ ἰπςοἸϊπιὰ8 δ δὰπὶ απ ϑάργα πο8 6ϑῖ, 
σομϑῖδξ, υἱ σεἴετα, ἰζα δρίϊοππι αποαπα δέδἤοποιη ργορουίομα γα- 
δροπϑηγαῖη. 4ΌΔΓΟ Παετπαἀπιοάππι πορίς δηυϊϊο, 5ἰς εἰ {18 νδπίαϑ 
υΐδατι 4 δὰ πὰς ἴδὶ εὐ ἀγϑὰ ὁρῖγαξ, φιιοῖα Πᾶς ρεπεῖγατε Βαυάαυᾶ- 
«αλπι ῬοϑϑῖΡ116 δϑῖ, συλπ4ο πο ἰδῖθ φημίοιη ἀαυῖῖο τοίαπι 486 ἀραΐ 

δυζοιη ΟΥΡΙ5. ἔδγγαγιπι Βαρ ϊαῖωιπ ρεγυδάδς. δα! ουΐυ8 
παπι]ας ἤλίτια σοι ὠρίεγταπειι δδὲ. ἂὲ αυΐα Πάθος ἈΔΡΙ μα δὰ δερ- 
τεπίπουηρθ ροϑῖτα οδῖ, ἰάδο δφαΐϊο ἔγεαι θη ἰϑϑέπηε ϑρίγαϊ: δεὰ ἴδιπθη 
εἰ ἀρπᾶ πο58 ἀοβεῖξ δὲ ρῥγοργεάὶ ἰοῆρε πὸῃ ροῖΐεβῖ, φαδπάοηυϊάεπι 
αὗτοι 'πιάγο δυσίγαϊθ, φυοὰ υἱῖγα Αἰτγίσδην ἰάσοῖ, οὲ ᾿ἴς δ4η}|ο οἱ 
λαϑῦετ δρίγαπῆ, οἷς 1ΠΠ10 στ Ἱταγπη δὲ ἔδυ οια8 υἱοί βϑίιη ἀρσαιο ἱπῖεγ- 
ξδρβάΐπε βεπιρογ ἤαπε. ἰἴχηπθ δηϑίγιηπ 6 Ρ αἰέεγο ροῖο ποῆ υθηΐγθ 
Δρετίπτα οϑῖ, συσπῆῖο πὲ ἴρ8ε αϊἀδπι δ Βΐβεγιο 58ο]βιἰο δρίγεῖ. 
ἄλτῃ δἰππι ἃὉ δοϑῖνο υοπίγε οροτίεγει: δὶς επΐπ ργορογέοτιβ γϑῖῸ 
τεάδοτεί. πππς δυΐριη ἱπάς παΐϊπ8 μϑρίγαϊ: 8015 ΘΠ ΠΏ δρΊΓαΓα 
οχ 1115 Ἰοοὶς νἱάδιιγ. χυᾶγο πϑοθϑϑαγῖο δὶ οἱ γδηῖαϑ 4υἱ ΔΡ ἐχυϑῖα 
ἰδγγαστιπι ρᾶγὶε δρίγαῖ, Ἀπϑίεγ 811. ἰοςῦϑ δαῖθαι 116 ργορῖθγ 80} 15 υἱ- 
εἰπίδπι παϊϊυνα Βαρεῖ πυταόγοτι δαὶ ραρηαπι, αποὰ ρεγ ᾿ἰἰφυείαοϊο- 
πεῖ ἤαῖηϑ ἀηηίυεγθαγίοϑ οοτητη δι. νδτιτη 4αϊα τη το ἀπιρ] ἰοῦ εϑὲ 
αἴας Ἰἴοπρε ἰαΐθφας ραϊεῖ, δαβίοτ υοβεπιθπεοῦ ΟΓΘΌΓΙΟΥ οἵ γπᾶρὶϑ 
καϑιθοϑιιϑ σπᾶπι Δ4ΊΠ]ο δῖ. δἴχιθ 116 ἢπς ταᾶρὶβ φυδιη Πὶο εἰἶπς ρ6- 
μεῖγαῖ. απδσπᾶτῃ ἰρίττ δυρῖγι δὲ ἀηυ!ομΐθ σᾶῦ88 δἰ, δὲ πόηδτα 
Ρϑοῖο 8686 δἰτοϊπιϊον δά αἰϊεττιπι μαβεαπὶ, ἀϊεϊυπι 6ϑῖ. 

6. Ὧς νεπίογτισι ᾿ἀπῖθπι δἰξω, πὶ φπῖδυβ δἀυεγβαπίασ, αιοϑ δὶ- 
ταῦ] ἤαλτε εοπιπραϊ δὲ 4πο5 ποη, ἵππὶ εἴϊαπι χηΐ εἰ ΠΝ δἰπε, κὰ δος 
ἀξ ςεζεσῖθ αἰἴεςθα8 αὶ ἴῃ ργοβ]επιδεῖβ ραγεουϊατιθυ ἀϊς ποι 
δαηῖ, ἢαπο Ἀφεπάϊηῃ. 5118 Γαιϊοποπι οχ ἀοδοτίριίοπα σομπϊεπιρ]ατί 
ορογῖοῖ. ἀδβέγι Βαῖατ ἱρίτοτ, πὶ γο8 ἰρ8ὰ οἰαγίοτ ευδάδι, μογῖίζοι οἷτ- 
εὐἶα9, εἰ στοῖπάς γοϊιπιάπ5.: ἰπι Πρ εππιη δαΐοπι εδὲ δἰτοττιπι ἱρϑὶας 
δερξηιεπίπίπ, 'ἤπο Δ΄ 58} αι 315 οϑ8ῖ, Βα! τατῖ. πδπὶ εἰ ἰὰ ᾿ρϑῦπι δά δυπ- 
ἄετα αἰνϊἤετα τπιοάνπι ᾿ἰσοθὶξ. σαρροπαῖαγ δυϊεπι ρτίιπο, πε ρὶυ- 
τίπιατα ἀἰδῖδηῖ ἴοςο, ἴοσο ςοπίγατία 6886, φθοποάο 4086 βρεοίε ρἰα- 
τἰπνσίη ἀἰειὰπε, δρθοῖα σοπίγατία δυπξ, ἀϊδίαπε ἀπίδπι μ᾿ πτίτπητα ἴοσο, 
406 ρετ ἀϊπιεπεπῖοπι ᾿ἰἰηδαπὶ 6 γεξίοθθ ροϑίϊα ϑὰπί. δὶξ ἰρίτοτ ὦ 
ἀροϊ δη5 δοαυϊποςιίαϊϊα, ὁ νθγο εἰ ὃχ δάνεγθο τϑεροβάδης οτί εήδ 
δεχυϊπο  ΠΔβ. δἰῖχας Ὡἢα ἀϊαπιθῖαεγ πα Ἀδὴς δι γεοῖοβ δεοεῖ 

ΜΕΤΕΟΒΟΙΠΟΟΘΙΘΟΆΌΜ 1]. ; 

δηρτϊοο; οπΐτϑ ΡδΓ5 αἰΐετα αυδὲ δδὲ β' οἵξ τιτϑα, αἰξετα Ἔ τϑξίοθε 
᾿δάνοτϑα, χαδς 6δὲ ἡ, ππετίἀϊθβ. ἴζεπι ,' ἀεδιίτι ἐχογῖπϑ, δὶ ϑερῦτω 
Θοοδραβ. Ῥόττο εἰ ΒΙΡϑγιπδ Ἄχογίπα, αὶ ἈΪΡαγηὰθ οοοδϑαϑ. ἀπεαῦα 
δὐΐετα ἀἰδτοοῖδν δὸ 2, εἴ ὁ, ἰἴοτι ἃ ὦ δὰ 6. οὐπὶ ἰσοτ 4αδ6 μ᾽ τίμια 
ἀϊδίδυς Ἰοοο, οοπίγασγια ἰσοο δἰδβὲ, μ᾽ αι μπιῃ δαβεπι ἀϊδῖθπὶ {αᾶε μὲ; 
ἀϊανδῖγυτη, ποο 5810 Αἱ οἱ βαΐπητα ἰδὲ ἱπῖογ 86 ςοπίγα ϑῖηϊ, Ζ0Σ 
ξὔπ4:6 Ρ6Γ ἀϊαταδίσγιτη ἀϊδροδιτὶ δαπὶ, βαῖυ8 ἀπῖοπι 1ρ8ὶ Ἰαχῖα ἴστο. 
ττῖπι ροϑιΐα υοςαγί πος ρᾶςεῖο δο]οπε. ἃ αὶ ἰανοπίπε: πᾶϑα α σοζ;- 
ἄδη8 δϑαυίποοια! 9 εδῖ. ἃ ὁ βυρβοίδῃπα, μυὶς οοπιτατῖα8: ὅλα ὁ 
οτίδπ9 δεχυϊηοοια δ εδέ. ἃ β΄ δηπῆο δὲ βερίεπιγίο, ἡ ρ ρα ουπὶ ἰας 
ὧ ραγίθ Ὀγ88 811. ἈὉ ὦ δπβῖεσ, Βυῖς σοπιγατίπϑ: πᾶτη εἴ παπᾶ ερίταὶ, 
προγί ἀΐθα δϑὲ, εἴ ἢ δἱ β' ἐουιγατία δαπί, οαπὶ ρατ ἀϊαπιεῖγπμ ἀϊίεπε 
Ὁ» 7, εποεῖαϑ: πδαὶ ,' δεϑάυυν Ἄεχογῖιβ οσῖ. ᾿οπίγαβ δδῖδπε εἰ ἢ 
ποῦ 4υἱ δὴ 6 βρίγαῖ͵ δεὰ χη ἃ δ, πεῖρα αἰτίσῃβ: πᾶν λέγω δὴ 
οοοῦθα ΒΥΓαπΙΔΙ; πα ῖητ. ἢϊς δοΐοτη 111} σοαἸΓαγτῖα 8 δαὶ: βὸτ ΔΒ ἐῸ 29 
ΡΕΤ ἀϊαπιείγαπι ἀΐδῖδε, ἃ αἱ υυ]τυγπηδ, απίρρε χιιὶ ἃ» δτοτῖα ὅτα- 
τοαϊὶ υϑηϊὶ δῖαπα διιϑῖγο υἱοίπαδ εϑῖ: οὐ ἰάχις δαθρουκεῖηετο εὐτο- 
ποι ἀϑρίγαγε ἀϊουηῖαγ. μυΐο δαῖοπι δάυθυβδίιγ πὸ αυΐ ἃ δι, ποτε 
αἴγίουβ, 8εὲὰ φαΐ ἂν 6 9ρίγαϊ : φαθπὶ αἰϊὶ Αγζοβῖθιη, ΟἸγταρίδα εἶ, 
Αἰ ϑείγουα νορδηῖ. Πὶς δπίιη 80 οσοᾶδα δϑοῖινο δαὐῇαϊ, οἱ εοἷ 
υπἰΐαγηο μὲς ἀϊδηιεῖγητη γεϑροπάδι. ἰρι τον υϑητὶ, ἔασι 40] μετ ἄΣ- 

᾿πνδίτασν αἰ ΒρΟΒΙ 88πὲ, ἴὰπι αι. σομπιγατῖοϑ οριϊπειῖ, ἱ διηὶ. ϑαπὶ 
ἴΐοπι 11, φυΐραβ σοπέγατγὶ: ἤδιυ5 πῸ}}} δυπξ. ἂρ ἢ πότ Ὑγωρῖει 
παπυπρϑηῖ: ἰ5. οπίτη πιδάϊα γερίοπς ἱπίεγ οοτι δὲ ϑθριθηϊίοδες 
δρίγαϊ. ἃ ἄ, χίθηι Νίδβϑον υοοῦδι: ἰδ δῆτα ἰσῖεῖῦ δερ:δηϊτίοθειο εἰ ἢ 
εσῶεοΐατι δῖ. οεἴεγαπι ἀϊαπιεῖοτ αὶ Ἰυχῖα ροΐυνη δεῖυρ οι σοπϑρεςῖπα 
δϑῖ, πο ἴδπιειι Ἔδχαςία 50 6δὸ εϑῖ. ἢὶϑβ δαϊοιι ἤδιθα9 σοπίγατι νηὶξ 
δυηῖ, Μίεϑας υἱάεἰϊοει (πᾶπὶ ἃ ριιποῖο πὲ βρίγαγεῖ δ᾽ ει: ἰά ἐπῖπ 
ΡοΓ ἀϊαπιείγαιη ἀΐϑὲαε}) αἴχιις ΤἈγαβοίαθ: ἄρτοι επΐπ ἃ γπηκῖο Κἢ 
αυΐρρε οὔτ ἰὴ εχ δάνεγθο τεϑροπάθαδϊ; πἰϑὶ ΔὉ δὸ ραποεῖο υδπιδὶ εἰ 
πο ἴοηρα ρῥτορτδαῖατ χοϊάδτη υοπίυϑ,. {πε διοοΐας ῬΒοοια 
υοῦδαῖ. ὑδηξὶ ἰρίταγ ργδθοῖρυϊ ἀοβπηίαηε μἰἱ δαπξ, δῖχαε δος 
ἀϊξεταπῖαγ ογάϊπθ. οπτ δυΐοπὶ ἃ δοριθηιγοπδὶ ρ]αρα ο[Ότε! τοιῦ 
4υδπὶι ἀδ ἔν τοεγίἀϊδηὶ ργοάδαηξ, σδῦδα εδὲ σα οα ρᾶτ: οΌ 
ἴετγας Βαριϊαϊα δὰ 8εριοιτίοπες ροϑὶτδ ἐϑὲ, φθοάαυε ὃν δῶτη ρατίεαι 
Ρἰσ8 ἀφαάγιπι εἰ ηἰ τὶς 4υὰπι ἱπ δυδίτίπαιη, ργορίουθα χυοὶ Βαθς σοῦ 
8ο]ς δίψης εἶτι8 ουτϑὺ ἰάςεῖ, ἀδρϑι ταν: χυϊρυ5 ἴῃ τεσσαπι ἰαθεςοδ- ἢ 
εἶριι9. οἵ ἃ δοῖβ ἃς Ἰδσγᾶ ἱποδὶ δϑοθηῖ 9 ὨΘΟΟββαΓῸ δος απ αἱ εαδλ- 
ἰαίτο απιρ ἰου, εὲ πὲ ἰοϊυϑ ἀϊπηπαϊ χιδαῖ, μᾶς δα άετα ἂς κατοὰ 
οτίδίυγ. δαπξ δαΐθια ς ἤδιραδ, ψιαο8. απ ἀϊχὶ παὰθ, ϑοριεστίο εἰ 
ΤΆγαβοῖαβ ῥτδεοίραθ, Μεϑεβ, εἵ δαΐΐο: ςαδοῖδα γεγο δ βοὶμὶ 
εἰ ἀφαϊ!οπῖβ σοπιπππὶβ Βαρεῖατ, 4πὶ ἃ πιδγίἀϊθ τρίγωξ, εἰ δἔγιυβ, 
δαϑῖογ. 4π| δΌ δοαυϊποοῖίαϊ! Ἄχογῖυ ται τυ, δῖα νυ σγηϑ, 50}. 
8οἰδπι8: Ῥῃοθηϊοίαθ Ὑ6ΓῸ ΠΟΥΉΤαΌΠ ΕΓ δὰ 9πΡβοίδηππι εἰ ϑοϑῖγοι 
Ρεγάμοξ. πὶ Δ οὐοδδι, οἱ ἴδ σθοῖν ἀτδεοὶ Ασροβέεν, ποϑῖγε εοτῦα 
υοσρηῖ, ἑδυοηῖαϑ. οὐπηΐπο διυῖοπι οχ Ἠΐ8 αἱ δὶ ἀχουϊ]οηϊ,, δαϑιεϊαὶ αἷς 
παποπρατὶ δοϊεπξ. ξανοπίαπὶ ἀηαϊϊυηὶ ἐγ δυιαπίατ: [γι αβο αὶ ἐπα Σ 
δαπῖ, φιοὰ δΡ οὐοσῶϑῃ υδοϊδηῖ; 90} 8ο]δηϊ, ἀπϑῖγο. πᾶσα ςαἰϊ ἀϊεεςαὶ 
δυπῖ, ργορΐίετεοα χαρά αἷν Ἔχογῖιι ϑρίγαπί. ϑπτπρῖα ἰρίϊατ ἃ ἔτέροτε οἱ 
εαἴογε ἃς δοϑῖα απ Γεγοητῖα, σρί για δὰ Βαπο ποπιπαττηξ το όσα. 
ΔΡ ογῖῃ δαΐετα ἤδηϊεϑ οδ] ἀΐογεβ δυπὲ δΡ οοοᾶϑα βδπεθοδ, φαὶδ τὸ 
ἀιπιϊα5 συρτγα Σ}]οὸδ [εγέιγ, ᾿ι08 συ εγὸ οἰτίαβ ἀδβογὶὶ Ἰαγάτιϑηπε εὐπα δὲ 
Ἰοσπτα δοςοάϊδ. συἊπεϑ Βπης ἴῃ πιοάτπι ἀϊδροϑιτῖθ, σορϑῖδὲ δετὶ βοὲ 
Ροϑ86 υἱ δάνευγϑθ δἰπν] βρίγοηϊ: πδῖη μετ ἀμποίθηϊομ αἰδταπι, αἰβεῖ 
ἰξίτοτ διογιυϑ υἱ ῥγθδϑι8 οαϑϑαθῖξ. δὲ αὶ πὸῃ ἰϊα ἔγοηξε δάνεταῖ 
ῬοϑΙ ϑυπῖ, 609 5δἰτηυὶ ἔδγε πἰμὲ} ορϑῖδῖ, οἱ , εἰ (, αἴχαε ὁ" καὶ 
ὨΟΠΠΠΠΠ]ΌΔΡΣ δοουπάϊ ἀπιΡὸ δὰ ἰάδτη οἰρταπι δίπιτὶ ἤδγε, τεσ εοάεα 
εχ ἴοςο, πες δῖα δοάεπι ϑοϊεπί. βοττὸ οοπέγαγι.8 Ἰοια ροῦΣ θα, βδιν 
ΠΟΠΙΓΑΓΙὶ πιαχῖτας δρίγοπί, υογθὶ οὐτβα εἶγοᾶ δεσυϊποοπυα νετγσΒ} 
οδθοῖδθ, οἵ οὐπηὶπο πὶ Ὠἰγα δοειϊνοτη ἰγορίσταν ςοἸοςδῖ φανὶ 
οἶγτοα δυξατίπαΐα αἴτιοι, ἔτεπι εἶγοῦ 80 5{{πῸτὰ δερύτμα ἔανυϑιεῖδα, 
εἶτοα Εἰ διτιππν Ὑπἰταγητιρ. ἱποίάσπξ δαΐοτη ἴπ ΒΓ1095 ππαχῖτως δἴσοε 
ςοπιρεδοσης ᾿δεριθηϊτίο ΤΉγαϑεῖαβ εἴ οοταϑ, ργορίογοῦ φαοά 6 ρῥεο- 
Ῥίηψυο τδηΐππῖ. φαϊποῖίαπι ᾿ξ οπιπίαπι τπαχίτηα σγεῦτε ὡς νταμὰ 
δρίγαπ, εἴ ῥτγοῖπἀδ ἰπῖεγ το] χαοβ πναχίπι ᾿ἰχαϊαϊ δὲ ἢ] ϑἔτοϑ σααῖ. 
πδσῃ ἙΌΤ ὁ Ῥτορίξιῃο τπαχπίπιδ βρίγεηξ, Υἱ 58π8 γε σπου βαῖα9 οὁἱετας, 
εἰ ἀϊϑου 55:5 ΠΗΡΊΒη3 φαδο οολίεβοετο οοορογαπε, οδδίηπι ϑαττα ἀρετ- 
ἵππιαπε ἑεάδιης, τἶδι ἑοτῖε εἴλαια ἱπυρεπάϊο [εἰ αἱ δἶπε, ἴασις ϑαῖεαι 
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μεγοαῦ ποῦ ἐποῖ; δὶ οἱ ἔγίριάϊ πορρὶρ φύκιαι Ὑδβεσηεοίδε ἐαογίδὶ, 
ΡΠῸΦ ποθ 65 κοίη ἱπάσγαηι φυαπὶ Ὡἰ εῶ5 γεραίίεγε βοβεῖβε. ἂἱ ομε- 
οἷδδ βδδηῃς 20η δὲ, φυοα ἰῃ 8ε γεῆδείδιαι, βάς εἰ ΠΠπὰ φτγουετ- 
τα ἀϊεὶ οοεῖ “αι οαθοῖδϑ πρεπι, ρετίπάς δὰ δὲ ἔγαβειμβ" βόστο 
ΡΓῸ 8018 ἀϊδοστεη υἱοίβοιϊ ἀο δρίγιταιτα δξίϊων, ἐροῖς ἰῃ οἰ δὶ ργοχί- 
ΤαΟϑ ἰγαπϑευθθπϑ, ργορίεγοα φορὰ ἰά φαοά ρῥτιηοτῖο ςοβάρβθατα 
δεῖ, προυείου ἃ δοὶς ροιϊβϑίτση: ᾿Ὀϊίπη γεγο βδέπυση σὲ εοἱ απαρὶξ. 
βδίως δυΐδια οοπίγαγιὶ δεὲ ἰάθη δαξ σοπέγαγαμι οἰξοίαπξ, γνεγθὶ ξγα- 
[δ Ἀυυοίαϊ αδἰγίςῃς δὲ οαδοίδα, φαθπη δαὶ υοςαπὶ ἢ εἰοεροπιίαη: 

40 οοἱ οογαϑ οἵ σντἰατηπδ, 4ηθτα δ ρδοίωπυμα. ἰεἰς ἐπίδν ἰπίϊσα δίοςδ᾽ 
δεῖ, δὰ ροσιγετπαπι ἀφαδσα πὸ": ηἰναὶ9 Μέε864 εἰ δερίθοίγιο τρδ- 
χίτηδ: πδ δὶ ἐγιριαϊδοίταὶ δαπὶ. Κγαυάϊπος δεριεηϊγίο ἱδοροτγίδι εἰ 
ΤἈτγωβοία εἰ οογιβ. δεδίαοσὶ διϑίοῦ ἑδυοηΐυδ εἴ υυ]τογπτα. Ὠῦ- 
Βῖρυς οδάπευπε οδοίυτπι ἀδηδίοτθια οδδείδθ, γαγίσϑουϊ δίγί δ. 
ολεοῖδδ χαὶδ εἰ ἰπ 86 γεοίργοςδίησ ἃς γεάϊξ, δὲ δφοίϊϊοιϊβ εἰ νυ] ταγοὶ 
φοτησιπῖ8 εδῖ. ἡπᾶζο αοὶλ δἱριἀπ5 εδῖ, υὰροόγεμ οοπιρίωζεμάο πὸ- 
μεθ σοποιίταλι, αηΐα υοτγοὸ ταϊΐοπς ἰοςοὶ δ ϑοϊδεῖηθ δῖ, σρυϊδσι τιδ- 
Ἰοτίδε ἃς υᾶρογϑ 4θδην ρτορε αὶ μαρεὶ. δοσεπὶ δερίεπιγιο ΤΉγαἊ 

30 οἷδϑδ εἰ σογιιβ, οδαβὰ ἀϊοίδ γί: οἱ, ἰαΐϊξογα ργαθ Ἵαἰεγὶ δάνεναπι 
εἴ Βὲ 4πο5 ἀϊχίπιαδ εἰ Μερεβ: παῖ χυΐα Βα ἀχαδήμδ Ἢ ἰοπρίϑαθο 
σεπϊαωϊ, {τι ἀϊ σπης, ἔτιρογὶα δαΐδια ορεγα {αἰραγ εἰζηέίιγ, εοφατ- 

266 Βὺ5 εἰφυίάδιν παδίθαδ ἐχοογηΐατ. χαοοίγοα οἰ δα ἢϊ8 ἱρϑῖ5 βοτιθι}! 
δταπάϊπεπι δἴϊεγαπι: οἷϊο παι χος ἴῃ ρίαοϊετη δαύδῃ υδγίπης. ῥτο- 
φ εἰ ]ας αὐπἴεαν (ἢ ος δδὲ γδμι 4ὰ] ἐχοπδοὶ Ὡδίρπθ ὁδονίβε; Εσδδ- 
Ῥἐιῖκθ ασαθοὶ υοςϑπῇ) δυϊαπιῶο πρδπίπιδ, ΒΟῸΣ νεγε, εἰ ργδεοίρυθ 
Βερτεπετιο Ὑ μγϑβοῖαδ εἴ εοσαδ, βοτὶ εοΐεπὶ. τδαϑα νεγο, φαοὰ ρτὸ- 
οεἶ δε Ῥοιίδδίρνωτα πππὲ, στη 1115 ἤδπΏραε νεπιὶς δἰ} ἱπρτασης; 14 

ει αποά ἰδεῖ τηαχίπις ἴλοεγε δοίθπξ. οδαϑα οἴΐδτα μαΐπδου ταὶ δπῖεα ἀϊοῖδ 
δῖ. ῥόττο ἤδιτι» αππίνογθογι! χα τοςαπῖατ ἃ γδεοί Ετοοῖδο, ἴσα. 
εππὶ ἀρυὰ οοςεἰἀοπιαέϊ ραρας ἰωςοΐαθ ἐπ ϑερισιοπαϊραΣ ἴα 
ΤΗγαβοῖαθ ςογοϑ εἰ ἕαυοπίοβ (ϑδορίειτιο παῶχφυς ἕατνουμδ δα}, 

ἐ0 ἱπεϊρί πίθος ἂν πγρα, ἀδϑίποπῖεα ἀπίεπη ἴῃ 606 ααὶ ἰοηβα ἀρϑιπὶ. δρυά 
οτφιίαϊεθ δὰ διρθοίδηστα Ὡδηθε ἀτοῤίιπι. σὰ ἂς τοί εἰ ρτὶ- 
πιαζία Θογῶτι ξοπδογαϊίομε εἰ δεϑϑβξϊα, δἴχης δίξεειδοας ἰᾶπὶ ργένατὶθ 
Ζαδπι σοπιβοπίρῦδ, μας εν. . 

7. 1)ὲ εοποιβίομε δυΐοιη δὸ τοῖα ἴεττϑα ροεῖ ἢδες δρεπάυτη. 
τιᾶπὶ ἢτιῖπι 5 αἰϊες οι οδῦϑα Παίς εἰάοπι ρεμογὶ ἤδογεῖ. χωδε πίει 
ἀε εο δὰ μος πδοχᾷἊς Ἰεπιρογῖ5. ἐγβάϊια φατε, ἰγία πύτηετο δπωὶ δὲ ἃ 
φού ἐπὶ απσίογιθο5 ρτοήιία. πᾶπι Αμαχδβογδὲ (Ἰδσξοτηθηίδε, εἰ ἀπ δε 
εὔπὸ Απαπίμθεπε Μη εσῖπδ, δὲ ροεῖ αἴτιπαυς Πειποοτθο ΑΒ άοντα 

τὸ ἂς τεντδετηοία ἀϊεγαιογε. Απαχαζογωβ ἐριαγ δείμενει, φαὶ δυγεατα 
ἔοσετι αρεἰδϑίπιιδ δϑὶ, Ὀυπὶ 86 ἴῃ τφδϑα εἰ οϑοῦπδϑ ἴσττᾶς οοπαϊε, πεο- 
φἰῖατα ἴστταπι αἰδιτηδῖ. τναὶ δίηρεγβδϑ 16] πτὰα ρατύκε ςοαίθϑοεγο ἴπη- 
»εῖοτι Βεπρβεῖο. ρϑοτῖι, φυαφάσηαίάεπι παῦνγα ἰοίαπι ταὶ δεῖ ἔαη- 
ξοιατι ἰαχδῖηηθε 6686 ἴεστδϑηι ργδεϊοδὲ, ροτίσιάς φιρεὶ ἰοῖττι ρἰξας 
Ῥαχϑ αἰΐογω ϑιιργᾷ αἰΐογω ἱβέεπα δἰξ, ὃς δυρεζγα, ἰβ 4π μαβξιαπνν, ἰπ.- 
ἔσται αἰϊοτα. τεγυπι δάγνογσις ἤαης Ἵδιβατα, ᾿ἰδηφύλαι ρᾶτετσ δδσιο- 
ἄττα οοπειάεγαῖς ἀΐοίαπι, μι μιΐ ἀΐοεγε ἐοτῖαδϑε οοπΆτοι:. πᾶ στο ῖ- 
Ὅτι ἐδὶ ἀγ δ ἰγατὶ δησβηπὶ ἃς ἀξούδηηῃ ἴἴ6 παρδγα, πῇ ποῦ ςοτροότὰ 
ετατία αὐ τεττᾶτι τη ἀΐηθ {εγδηΐαν, εἴ λευΐα ας ἐκηΐδ 'α σι ροτοπι οοα- 

ο. «εἄκπε ἰοςΏπι, ἰάχιια οὐπὶ οοτγηδιϑαφ οἰγοιίατη ἰἰΐστη, ἦτο ρᾶτὸ οσθὶδ 
ΔΟΥΤΟΤΌτα αριϊεῖδ, ηπαηΐα βοβρὶ οορνίία ἐσὲ, ἀεδηίευτς, ποίρἐς ἰοσατῃ 
ὁχ ἴοεο ὑπυϊπῖθυ ἀἰνεγεηπι δοϊπς δετὶ, χυΐδ ἕεττὰ μιθβοσα ἐκ 
αἰ πὶ ἐρἤβασγδο ἔδοϊειη ςοηρβσβεῖατ. ἀΐεοότε ἀποάης γαιΐοῃ ας τααβηὶ- 
τπράϊενϊα δθρέπϑατη ᾿ἰργατὶ ϑϑϊο δϑτγὶ τε] αγεπι; φακιὶὶ υυγο, σατα Ὁ 
ἔτι ΒΌΤΒΩΤΩ νου Υἱ βαγουσοίοδίς, Πη66 Ῥ6Τ τοΐδιι πιϑοῖ, ἱβυρεὶ ἰξατ. 
Ῥταεῖεσγεια 911] ταθανπεττηὶ δόσε χακο εἶγοα ἴοττας τποῖδϑ ςοπίίο- 
ξυηῖ: ποπ εὐΐπὶ γοξίονεϑ φαδευία δοὶ τεροτα ἰὰ φρεπῆοπε δἴϊοοϊο- 

ν πα. ᾿επιοονηιβ δυΐδτα ἴδγγαιν, οὕτα ἀάθὰ τείεγία εϑὶ οἱ τυμέϊα οι 
ἐπούρον ρμ]ινία!επε αανδτν γϑοὶρὶξ, ἂρ εὰ ταϑυογὶ ἀξεῖτ: πδῖν πὶ 4πδε 
ἐρυρθὶ ῥϑρα ααἀνεοπὶξ νὐνν αὐξδεγεπάο, ργορθεγθα φιοὰ οανεγνΐδ σαρὶ πθὰ 
Ροϊοθοξ, ξετγωτη ηπαῖεμθ, ἅμ φ5δε ἴον ἀεινειῖοῖϊ δθη 56 αἷϊο ἐγδιθοέετ- 
ἴων, ἱγσεννρ θη ἦο ἴετγααι δρίϊαγο, 4αδε' ἀρεϊςοδίητ αἴαπ Ἔ ἰσοὶ φὶε- 
Ὡἰοτθηϑ ἐπ ταειὰ ἐγαβαῖ, δεραγϊ, Απαχέμηθπθϑ γότοὸ ἰδίγάτη ἴατη σππὶ 
τιράεῖ ἡπϑῖν οὐκὶ τομοσδίογ γαμιρὲ, εἰ αν Ηἰδ ἔγωβτπεπιν ἱηροηίησαν 

ἀθδε ἱποίάννε φοκιὶ ἀϊοῖς. ὑδεοσεα. θεϊτδεμιοῖαβ ρεὲγ δηυαίοσθα δὲ 
ὁ ΤΌτσΌτΩ ἱετροτο ρίπννϊο βογὶ. παᾶτὰ 16 [γοτα, πἰὶ ἀϊχίταυν, ρὲτ δατια- 

ἴοσεο δἱσεθηξδει στιαηρῇ, εἴ ραν ἱπιῦτες ΑΡ εαἰτΐο ργδεῖοσοα τπαἀεξαείκπι 

ἰποίάοτβ αἴσταδε, αἱ εἱ Ἀδο δοοῤδδξ, Ἀππτπι γοξυρέτε ἣν δεθε, μ]ε- 
τίβφυε ἷμ ἰοἱἱϑ στη ὁρογίαϊξ. ρτγαθίεγοα 4ιᾶπε ΟΡ οαυϑᾶτη δος αἷ- 
ἔξετῖο φαϊθυιράδην ἴῃ ἰοοΐθ δε ρεποπιεγο δοςϊϊε, φῦας αὖ δἰ ἰδ πο 
1Α}} ἐχοθδδι ἀἰϑεἰάεη:7 δἴφοὶ δὰ ἀϊεϑιάετε οροτγίοϊε. ἀεπίψαθ πεδοθάθα 
εδὶ τὶ 4ὶ ἰἰὰ εχἰϑἐϊπιδπὲ, 86 ροῚ ταϊδυς ἰογγαυπιοίωτη βοιὶ ἐπα άοτ- 
πε ἘΠΕ ἰδγγαπὶ αυδιὶ ἀδοϊϊατααν ἀΐοαπ!. φαοᾷ δηΐπι ἀεοι τ, 
ἰλ!ετο οδιΐπεὶ παίαγαιη. χύῶγε δὶ ἰὰ βεγὶ πεφαδδῖ, ρεγερίοθιιὰ δὲ 
Βετὶ ποῦ ἀρωι οἱ ᾿ογγδετηοῖτ8 οδάϑα οἰμϑπιοα! δῖ. 

8. εχ οὔπὶ ςοπδίεϊ παρ θϑβδγίυτη δι86ὲ υἱὐ ἂν Ἠυταϊάὸ εἴ ἃ 
δἰοοο Βα] π5 ργοάεαϊ, ἰὰ φαοὰ δπίεα ἀϊχέτητθ, πϑοθϑϑᾶσίο ἂϊ αἱ ἰθ 
ἰπ ΤΈγτιπὶ πιδίγα ἜΧϑἰ δε 68 ἴεγτα ἱπέγετηϊβοδί, ἤδν ἴθγτα Ρ6Ὶ 86 
αυϊάδην ἀγίἀδ δδῖ, δὲ γδίουυ:α ἱπαδσζυτιν πνα  ἴυτη ἐπ 86 ςοηϊίηεῖ ἤσμγος 
τὶδ, ἀἄδο υἱ σὩπι ἰρδὰ ἰδπὶ ἔδγυογε 8015 ἥπδπὶ 80 ἱποιϊεβοῖξ, τηαΐν 
ἴαπι δρίγίϊιι8 ἰπίγα ἐχίγδαθε ρἱριαῖιτ. δίῃ 18 ἱπίδγάατι χυϊάθτῃ 
εχῖγα ἰοἴπ8 Το βθηΐοσ οἰδοϊ, ἱπιογάμθτη δυύθτι ἱπῖγο ἰη δυάς, ποη- 
ὨΠΠΩΌΔΤΩ γεγο δὲ ἰδ ραγὶθϑ αἰβιγὶ αΐταγ. ἰΐδαας οἱ μος δἰ το ἤλθδτα 
πεχαοαῖ, ἀπο ςοπϑεηπδηϑ δοὶ οοποίἀεγαιιάτηι [μεγῖς, πα θυδτο οχ 3Ὸ 
οὶ ζογρογῶπι Πυτηε το σἱτη τπουθηηϊ ργαοοίρααπι οΡεϊπϑαῖ, πϑεθδϑ8 
ἐδὲ επίπι Ὡἰ 1ὰ χαρὰ Ἰοπείδοῖπιε ργοξγεὰϊ παΐωπι 681 αἴσιδ υθβετηθης- 
ἀἰδϑίγουῖη δσὶ, Ῥου δοίπιππι 1818 οἷ: χαοὰ ἰρίέσν ςοἰεγτίτης ἔδγίωτ, ἰάὰ 

. Βδοδβδᾶσίο Ὑϑἤθεηθη δδίπγατη δδὲ, υῖρρε εὐπὶ ργα ςοἰ δία πιαχῖταδ 
Ῥετγοπίῖϊαϊ. χαρά γεγο ἰγδηβῖγε μ6Γ Ἰοΐῃπι ποδχίτηε ροΐοϑε, ἰά Ἰοηρίαν 
Ρτορτεάϊ ἀρίαπι εϑὲ. δἰπβιποάϊ δαΐειπ εδὲ χηοά ξοποϊδοϊπατη δϑῖ, 
4πατε δὲ παΐαγα δρί γίτηϑ ἐα]ῖς δἷξ, οπιπίητα οοτρογῶτα τηαχίπαθ δρίτὶ- 366 
ἴων ἰαοα!ταῖσπὶ οδιίηθὲ τηουεηὰϊ. εὐεηΐπη ἐζοὶβ πρὶ δρίτέτοὶ δά αι!βοο- 
ἴσας; Αἱ βδγοπιᾶ αἰηπα οοἸεσίθεν ἐδγεαγ. ἰρίτατ τιϑστια ἀ4υα ἢ {πὲ ἰοττα 
οδυϑα ᾿χοπιοεῖβ 6.86 ροϊεσὶ, Φεὰ σρίτιτα5, δὶ 5εἰϊοσὶ φαοὰ εχῖτα εχ- 
Βαίαι ἰβίσο βαἷς. ππάε ἂϊ αἰ ῥ᾽ υτίπεὶ πιαχίταῖψυς ἐεττδετηοῦιθ οδ6]Ὸ 
ῆφων ερκὸ βρηὶ. Ὥδταὰ εχβαίδιϊο τας σοπιίπεηβ ὃς ροτρεῖπα δδξ, 
[1] ᾿σίσποθτς ἰρ τ ταοΐατη δαοίδτὶ βοϊοὶ, πᾶτε ἰοὶα αἰπιαὶ τὶ ἱπῖγο 
ἃαϊ εχῖγα ἐοπίθπάϊξ. αἰίχαος δαΐετη ἰεγγδειποῖαθ βαπὶς οἴδπι σεηῖο 
Βετὶ ἰδὲ} αρϑαγάπι : πᾶσα ἱπίϑγάμπι ρίαγεθ νεῃῖοϑ οἰπιαὶ ἥωτα υἱά6- 
τδβ, Πθογητη Ὁδὶ δἸΐογ ἰδγγατα δαρίθγιι, ἐδτγαοπιθια δρίγαπεθ σεηΐο 
δοολάες. πιϊβογεβ ἑαπνεῃ ευδάπηξ Ηἰ, ργορίεγθα φυοὰ δογῆτι ἐβδαδα 
αἰχας Ργιβοὶρίατα ἀἰνίεαπι ἀϊνέγας πυπηαιιε. αἷς. ΡΟΓΓῸ ποοία δδερῖτιρ 
ναἱιάϊπεψες ἔεττα χαριϊατγ. οΌτῃ δυΐεια ἱπτεγάϊα, [ὰ εἶτ πιεγι ἀξθηα 
δος ἀϊξ: βαπὶ πὲ ρἐατίιπησα ταεγιάϊεβ ραγιίαων ἀϊεὶ ἀγα} φοίτα θεὲ. 
αυῖρρε 50] “πτη πιαχίπιε εὐΐαςϊς, εχ βαξαιζομ οι ἰπ τεΓΤ τ ἀϊοϑοϊ νῖξ. 
ἐυϊαοἷε διαΐεισι πιαχίπηθ οἶγοα τη θγί ϊθην. ἰζθαι ποοῖεϑ ἀἶθρτβ ἴγδῃ- 
4υιίοσαι ργορίετ 8015 δδδηϊίδτο φδὲ. πᾶτε τατετπι ἱπῖτο δρ᾽ γἰτι8 
ἱπῆαιι; πὸ πποάο σάθδγητι ἐπῆαχτεις ἱπ οοπέγατίααι δἴχπ οἰβυχτ 
Ραγίεπι δι. εἰ Ργορίηχυας ἱποε Ἴγεβουγίπιθ. εφεπίπο δρί γίττια ἴαπο 
ἀποῖραγε ἥωγε βδὶν ϑα πῇ. δὶ Ἔγξοὸ Βαίπυπν ἰηἰεἶππι ὑδῖτο Ἐπγὶρὶ τηστα 
᾿ομειβγοῖ, ργορίεσ ἽἼορίδτη υδαϊβειγοτο Ἔχοτδὶ ἰευτδοπιοίθῃ. 
Ῥεδείεγεα υδ]ι ἀἰϑϑέπεὶ ἐδέγαβ πιοῖῃϑ οἶγξα ἐδ ἰοςὰ δαηξ, Ὀθὶ τπαγὸ Παἱ- 
ἄνα εδὲ, δαὶ τορὶο ἔὈπροδα εϑὶ δἴσπε 3} 1ογγατιεὶβ οδνουτὶθ θα π- 
ἀδι. οραποδγει δὲ εἶγοα ΠΠεἰλοεροπίιηι, Αοἰναΐατο, δέοι απ εἰ Ἐπ- 
Ῥορατο τεἰ]πς νεμαπηθηιδδίταα αυδιίμιγ: πᾶπὶ εἶτοὰ δὰ ἰοοᾶ τολσα 
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Ἰεευατα βϑια]ς υϑ]πεὶ φυϊυβάατα διρῖγε υἱάρειτγ. φηοαῖγοα εἰ οαἸ δε. 
λναίρεως, συδε εἶσγςα ἀδεάδρϑυπι ροβίϊδε βαννξ, ἃ ἰ}} ςδυϑδ ῬΓΟΥΘΠΘΤΘ, 
εἴγοα ργδοάϊεϊδ δυΐεισι ἴοσα ἰεγγδεπιοῖα τρακίπνς ἤπιπὶ 9} δηρβτϑεῖδπα. 
τδεα Φρέγ 9 νεῃειηθβῖοῦ ἰδοῖωδ, τὶ 6 ἰοῖτα εἴογα ποῖμϑ ογδῖ, ἴδ 
εγσαθι γαγριιτ ργορεὶ ξατ ΟΒ ὁσσυγγθη δῖ πρατὶ5 σορίδπν δἴχπε τϑ- 
ξιοδβϑο οἴπῃδδ 486 δα ίετταηδδθ ραγθθα ἱπαπθ8 δίηπο βοξηξολαθ ὉὈ- 
πεπὲ, σὔτα πβαξτιδπι δρέτγ τὰ3 εορίδηι δαϊηίβπε, στο π8᾽ τπουθηῖητ. 
εἰ ἀΌϊΒΙηΠΟ ἃς Ὑ6ΤῸ τηδχίτης, ἰΐετα ΘΓ ἰπεδγεθ τὶ δαιαίοτος παπὰ 
αἰϊα ἀθ οὔκω ἄϊπη. δος δηΐιπ πεν ἀππὶ ὑδτηρογα θαΊι ο5᾽5ϑπια δηηξ. 
ΔΩ δειὶδδ οἵ ᾿ίϑτης δᾶτὶ ε ἵπηδιο νἐ ἰταίθιη, δος τὴροτὶρ οδῦβα, 188 
φεδὶιι5, κάτεβπηῖ: δἰδιτα Εἰδτ: ρσγάκιαιη δἱρίάθ 6ϑδὲ, δεδὶδ8 ἔτρβεῖ- 
ὅῖο ατράβ. δίχινα ρὸν φωυδίοτε" οὖγ βρυγΦυ οδὶ: ΤΡΤῚ ἴανα ἀθηνοτα 
δηποδοῦ δϑὶ, ἐπὶ οἱςοῦβ ἴεστας δα ἰπι8. ἐνηπιξάο οορίσδιον συμ. 
᾿εῖπρογε ἀήέεθα ρἑπτίο ἴοτρα φαβειιητ, ἴπσῃ “νὰΔ ἐχδαϊκιὶο ἴῃ ἴεττὰ 
απιρίϊον γεάάϊ φοϊοῖ, δυπὶ χυή ἕαὶτδ δες 6 πὶ ἰδεο ἀπριϑδοτο ταρὲ- 
ἀκν, Κα τηΐροφεια ἴθ ἰοειπὶ ρτσίπνάϊτυν τερον πῤναϊ τερη δαί ἸΌΥΤ 8 
συ ετνήθ. οὔπι, ΘΗ ΕΠ υἱποοτο᾽ ΘΟ ΡΟ; ργορίενεα αυσᾶ ᾿ϊεοΡ ἀπτρὶδ 
«ἰξ, ἰῷ εχίβτοπι ἰλπιθη ἰοεῦπη ἱτηρϑεῖδ 68ῖ, ἴῃ υϑυ5 βθνότ8 δο 16 - 
τοῦ εεϑὲ δρρίϊεαπα εδπὶ ναΐμλε τποιαῖ. ᾿ ποῦ86 ὑπίπη ορογῖσι, τὸ 
ποβῖσο ἐπ σογρογὲ βαῖπὸ ἰποϊαϑὶ τὶϑ ἤδτη ἱγεπιοττην 4πᾶπν ΡΌΪ απ 
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εὐπθὰ δϑὶ, [Δ ἴῃ ἴοττα χησχὰθ ἤδίαπι δἰ πιῖ]ο 5 ργδδϑίαγε οἰξεςϊαϑβ, 
δἰστθε ἰοῦσα ποι θυ δἰίαπι 6586 νεἰεὶ ἰγειθόγοιπ, αἰΐατη συ δὶ τί 

40 μα μας εἰ ααίία ρεγ σογρι5 ϑδερο οοπεπριηπε γοάαϊτα αὐἴνα (Βε 
δπΐπι υϑἰυτὶ τγοποῦ φαϊά8πι, ππΐνοῦοο δρίγιιι οχιγιηβθοι8 ἱπέγο 5686 
ςοπάεπιο), ταἰϊα δἰϊαιπ οἶγοα ἴεγγαυη βογὶ. βεά αχιδηῖαβ δρὶτἰτὰ5 νἶγαδ 
Βαβδαῖ, ποῦ ϑοϊαιη ἐχ ἰϊβ {πα ἰπ ἀδια βαπὶ σοπίειομἰατὶ ομογῖθι 
(παπι Κἷο ϑρίνϊξιιπι 8 τπαροϊτυάϊπε ταἰϊα οοιπταϊτεοτα ρο686 εχίϑιι- 
τηδυθγῖς χαϊδρίδιη}), σδγαπι διϊανη εχ 118 υᾶθ ἴῃ σου Ροσθιις ἀηππδη- 
ἄτι ἄυπι. πᾶπὶ δὲ οοπνυυ ϑίοπος δὲ ἀἰβιεπίίοπ θα πογνογιη βρίγίιι5 
τὴοΐοηϑϑ ϑηῖ: ἰαπίτιπ δυΐοπι γορογὶς μπαθοπὲ, αἱ δ δπιϑὶ ποτ οι] 
δοπεπίηγ αἰϊαῖα νἱ τορτίπιαγα δερξγοϊδπθπηι ποῖιτι, ἕδιπθη δυΐποογδ 
πεχαδαᾶηὶ. ἰάεπι ἴῃ ἰδττα χιοχε βετγί, υἱ γθπὶ πᾶρηδϑιη μϑγυϑε οοη- 

30 ἔδχαπι, ἱπιε!]Πσενάσμν ὁ8ὲ. ἤᾶγαπι ἀπίθιπ γοόγῖπ ἱπάϊεῖα νοὶ δά οςὰ- 
[παι ρεγςψιιε ἴῃ Ἰοςΐθ ἔαοῖα ἔπεγα. ἰδιη δηΐπ ποῖ ἴδγγαθ φυῖΡι8- 
ἄδτα ἱπ Ἰοοὶδ ἔδοῖι5 τ οπ δῖα ἀδϑὶξ ηᾶπὶ σ δι 116, φαΐ ροσποτε- 
ταῖ, ἔδοϊα, ἐγυριίοης ἱπ Ἰοσυπι ἴδγνα δ} πίογοτα ἀρεγῖε ργος αὶ ας 

367 πιοάο οχϊεγῖε, [ἰ χυοά οἰἴαπι οἶτοα ΤΠ] αγαοίθανη Ῥοπὶ παρογ δος αϊι, 
οἵ ῥεῖν εἶγοα Ηΐεγαπ ἱπϑυίαιη, 4υδα πᾶ εδὶ δχ 115 4πᾶ5 Αθο]ίδς ἰπ- 
αἶα ἀρροὶ ἰταηῖ: ἶπ μᾶς δὐΐηπ ρᾶτϑ ἴεγταθ ἱπτωνποϑοθ)αὶ ἀϑουγροθαῖ- 
4ῃ6 δὩμι ϑ0πῸ ἰπ τοιπμ}ϊ' ϑρεοίομι, 400 ἰδινάθπι ἀἰδγαμίο πηι ϊζανη 
4Ρἰγίταϑ ργοάιιῖ, οὶ δοϊ πι]]αλπ οἰπογετα φιε δυσίν! ας 1, ἱρανδδογυπι 
ΓΕ, 408ε μαμὰ ρτγοοιΐ αὐγαὶ, τοΐαπι ἴῃ εἰπεγεδ γοήορῖι, εἰ δὰ 
φαδεάδπι [τα]ϊα6. ὑγθ 65 ϑοοδϑϑῖῖ; δία δἰϊαηνπιιπι, ὩΡῚ 11ὰ Ἰρπιίατα 
δυοιπίτῖο οοπεξοτὶς, ἀρογίαιῃ οοῖ. οἴδπίτη ἤδης 6856 σϑυδϑυν ἰσυΐαπε 

ἱ ἴῃ ἴεττα βεγὶ δοΐϑηι γι ἱτγαπήαπι δϑῖ, δρίγίτιβ οοἐἸἰδὶ ἱπυδηδίομ ἐπι, 
ἀιεῦριο Ρῥτίαϑ πὶ Ἔχίρυρ ἔγιδὶα δὄγθ. φαοά δπίετη ϑριυἸεπ5 8} ἴδγ- 
ταῶι βπαπὲ, ἀγζαιπιθπο υϑὶ [(ἰ ε558 ροϊεδὶ φιοά εἶτοᾶ ἤδ5 ἰπϑυΐδϑ ἢῖ. 
οὕτα δηἰπι βαϊυτωδ οσῖ δυρέου, ῥγίυδαυδιη σοορεγξ, ἀδηνπιας: πδιῃ 
Ἰοοᾶ δὰ 6 ηὶρμ5 186 ἢαπιιπαγοπι δγιολβίοποδ ἤππί, τϑδοπαπὲ, φιοὰ 
ς ἰοηρίπαπο ργοροὶ!! ἰῶτη πιᾶγα οοθρεγί!, εἴ ἃ δοὸ ἰὰ χϑοά ε ἴειτᾷ 
εἴαιιγτιπι ἐγαῖ, γηγϑιπι ἱπῖγο σοι ρα. 4ιὰ πυΐοιη πᾶγα ἃοοα- 
ἄϊι, βὰς δοπυπὶ δὶπε ποῖα ἔδεϊ!, τὰν ργορίεγ ἰοσοτγοιη διπρ "τὰ ἀἴπδια 

20 (τᾶπι ἱπῖγο δ δῖ δη8 1 ἐτπτηθη διαὶ αἰ π αι γ) ἔπι ρτορῖεγ δέγις γα- 
Ῥαυϊεὶ οχϊβοϊιαἴθων. ργαδῖογοα 3011» οαἰβο εἰ οβδουιταβ βίῃμβ π0Β8 
Ρεγσυθηΐθῃϑ, δὲ Ὑθ6η} {ΓΒΠΩ 88 αἴᾳας ἔγίρυα ἀςγα, λα ποῃημη: 

τη πα τηδίυζιιο8. Ἰουγαοθοῖι5 δος ἀμηΐ, οαθθα8 ργαφάϊοῖδε ἴῃ- 
ἰοῖο διυῦϊ: πᾶ οἵ ϑοΐδιν Το] ρίπσδιπι Οβοῦγυπιαιθ βαγὶ, οἱ στα 

ἄλεε ἱπεῖδε ἀἴχινα ἀἰ]υςυλτι ἀρρ ει, ἔγαπυ}  ἰδξοπι αἴχῃο ἔτγίζυ ο}- 
οτάτγὶ, ἱποϊρίεπιθ οοπάϊ ἴῃ νϑηδ8 ἴογγαβ ϑρίγίτυ, αὶ υἰιπ ἀἰϑοοϊνθπάϊ 
ἀϊοοετποπάϊχιε δὔγοιη οἱ τοι, πϑοθϑϑιηπ 68ῖ, φιλπαοαμίάοτι ἔγβην 

{Ππ:ῶ5 ραγίς ρἰπγίνηα, φαειπδάιμοάυπι εἰΐαπν ργίυ5 ἀἰχίπια8, δοοῖ- 
ἴς, φυΐα δρίγιτι5 ἵπιγο υδίυϊὶ γῆι. δἱ ππαρὶϑ ἀπε πηδιιιδϑαϊοϑ Ἰποῦ 

30 ἴὰ5. πᾶπι ΟὐπΊ 90 γι τὰ5 ποὴ ραγίϊπι ἰπῖγο ραγίϊη εχίγα αἰδεγα μέτα, 
τε Ὀπίνογδαιη ἔδτυϑι δ ἱϊ, ΠΟ ΘΟ 8810 ρἷα γοβοσὶβ ἃς νἱγυπη ρθε. 
τῖραϑ νεγο, ργορίεγθο. χιοά ἐχβαίατίο, φι86 ρὲῖ 86 ϑυδρῖε παίυγα 
οδἰϊάα εϑὲ, ἱπῖγο οοπυδγίιαγ, ποὴ υἱἀομϊογ δυΐοιπ υϑηῖὶ 6586 οδβ αὶ, 
Ῥετῖβάε αἰ ποαὰδ. 8ρ γί θαϑ. }16 φυὶ ρει ο5 εἴβδίυγ, φιοπίωσι δὄγϑτα 
τοουθηῖ, 4υΐ νὰρογο ἔτι ιάο᾽ δο4ὰς πιηὶϊο τγοίογιυϑ οϑῖ. 15 ΘΏΠΩ 6 
Ῥτορίπαῃο φυϊάθπι οαἰίάυ8 6δῖ; 408}15 οἰΐδιη εϑὲ συιη ἐχ αἰ απιαϑ, 
ὙδΤΌτ ΡΓΟΡΙΘΓ εχὶρυίταξοιι πο ἀ648ε ροτοὶρὶ ροϊοϑὶ. 6 ἰοπρίπφυο 
γάγο ἔγιρίἀτι5,. λάδι ἤθα υδπὶὶ οαπθ8α. ἀεβοίεπιε ἰξίτωγ τ ἴαγταιν 
1}1 υἱγίαίο, γαρίδα εἴβιχίο πυτναὶ ἀϊταιῖδ γαϊίοια οοΐδπα ἔγίρτις ππροτγ- 
ἐδὲ, ἱπ φυΐδιι5. Ἰοοἱὶβ εἰυσπιοάὶ αὐεοίαπι βου οουεϊηριι. μδθο δδάδτῃ 

. οἴἴδπι οὐθδᾶ. ε8ὲ. οἷυ)5 δἰρωΐ φυοά ποππυπάιᾷπι ργδεσθάογε ποῖα [- 
ἴατο σοπδιανῖ. δαΐ δηΐνπ ἱπιδγάϊι, δὰ ραυ]ο ροδὶ Οσςαϑατι ϑΈΥΘΏΟ, 

10 οξὰ ἰδβοΐδ ᾿ἴπ θα πο 15 ἴπ ἰοηρθιν ροττθοῖα δραϊϊπιπ υἱϑι τ, Ἰαηρτιο9- 
εςεπὲθ δρὶ τω ργορίοσ ἀθι ξγβῆομπειη. θα ἀρ ϑίπηϊθ ἐπ πιαιὶ χποαῦα 
ἶγοα ἰἰτίοτα δυδηῖτ: πᾶπη οππὶ τηᾶγα Πποϊθοδτιπι ἐχυπάδι, Πποῖοδ φαὶ 
ἰπ ᾿ἰποτο ἰγαπρυπίωγ, βαπιοάυηη ογαδϑὶ δὲ οδ]φυὶ γεἀάυπίηγ. οὐτα 
γεσο δορίϊζωτι δδὲ, Ῥγορθες δχίσιιδιη ϑεογθίίοπθπι ἴθπιθδ δ γεοῖὶ. 
φιοὰ ἱξίμιν Ἰπαγα οἴτοδ ἴθγτδιῃ, ἰά ἢ αξυ8. εἶζοα σαἰ ρίπεπι φυδο ἴῃ δὄτο 
εδὲ ε[ἢς 1, αάθὸ αἱ οὐ οδοίυνη ἔγαπαι! νη Πιθεϊῖ, πηθ 6 απδα νε]- 
τῷδ Βοςίυϑ. αδτίὶς εϑὲ,᾿πιοάϊσ. οὐππίν δα σϑοῖδ τεπυΐσαυδ γε παυδίῃγ. 

30 ἮΔο Ἄδάοιῃ αε οδδα πουππηφιίδυ ὡκοαϊτ αἱ οἶγοὼ ἴαπας ἀείεοιεα 
ἴδττα χυοβαϊαι. . οὔτπ θη μη ἰδιπ ἰθγιδθ οί θεῖ ἐπαίδί, εἴ ποπάϊμῃ 
ΡτΓοτγθαϑ Ἰυμηθη ἀεἴδοϊς, πος οαίοτ ἃ 8016 ργοίεοϊῃϑ δ δότε γϑςββϑι, 
864 δἰπδγοθόοογο σοδρ, ἐγϑηα!}α5 οδοτγίίωτν, σοιπτηρεδηῖθ ἴῃ ἴογ- 
ΓΑΤῸ δρίγιμι, φυὶ ἀπ ἰθπδα ἀείεοϊαδ τηοῖθτν ἔεγσταθ ςοιπιηἑτεξ (δια 
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ΜΕΤΕΟΒΟΠΟΘΙΟΘΟΚΌΜ ἢ. 

Υεη 4ποῆτθ δαθρα δηΐθ ἰιῆδε ἀεξεοῖαδ οχοίτἀπεατὴ), ἰπίηιο φαϊοι 
ποοῖϊα, οὔπεὶ ἀδίειϊῃ ἀπδήϊα ἐποῖρὶϊ ποοῦθ, τοῖο γεγο, οὺπὶ πῶνὲ 
Ἰὰ δυΐοπι ενεπῖρε ργορίοιοα ϑοΪεὶ αποὰ οαἷον ἰυηδο Βεβειδίυς, τα 
ΟΌΓΘι5 ἴῶπι ῥτολίπηα δδὲ 400 ἀοίεοϊιϑ Ἔχϑαϊδι. τοιηίθθο ἰϊλησε ἡ 
ἴογε φιίο γϑίδηξιι8 βὲγ, φυϊθβοῖξ, γαγϑαμν Ἰηουογὶ ἃὸ δρί της γοά μη 
ἀείεςτομ!θ τατγάϊιδιε ἰτάϊι5 ἱποὶρὶϊ. οΌπι δμζοπι ὙΠ "Δ 85 ΠοΓτῶθ ἐς. 
8 1όγῖῖ ποῖπδ, πες ἀἰΠοο πες ἔπη αἴτια χυαῖθγε ἀεϑίριϊ, χυλμίπιπο κα 
δηῖς συδήταριπξα 41168 δἰπιἴὰτγ. Ρ]ογάπααε εἰ ἰαγάϊαρ, Ὀΐροί επι φύ. 
ἄδπε ἀπε εἰ ΒιΘ πη δρϑῖο εἶτοα δδάεπι ἰοοᾶ υἱβοᾶὶ ἀυγείψαε, ῥοπῇ 
ἴδηι δρίγιτις πυ ἰτυἀο υαπι ἔοτπια σαυθιπιαγαμν ναὶ εὐπίρηὶ με 
αυεῖπ Ἰπϑϑῖ, πνβρτι τ ΑἸ π5 Ἰοῦγὰθ Ἰποίῃδ αϑυϑὰ δϑξ,. {πῶ δηΐπι τ ΠΙΣ 
χεϑυ δῖ, πδς ἰαοϊϊα ροποῖγαγο ροϊοϑῖ, οἵ τηαχίιπθ ΖυρΠ, εἰ ἰα φαυα 
διριυδιι δ ἱπεεγοϊἀδτατ ἄαπαα πιο ὁ ἀπδς ρογιΓδηδίγε Π0ὴ ροίοηι, πὲ 
οοδϑατίιπ ἐσῖ. φιοοῖγοα πῇ 'π σογρόγε ρα Ϊδυ8 ποσὶ ΓΕ ρεηίε πᾶς πλήν 
δεἀδῃίωτ, 864 ῥϑυ]]δίτη δἰαπριιθδοθηῖθ αὐδοιίοπα, [ἴδ δε οπρο ἰμν, 
ἃ {πὸ Ἔχβείδιιο ργοάε, αχυΐη ἱπ ἀρουίο χυοαιδ αδεὶ εριήμν ἐεὶ- 
ἐοποπι Π0 5 ̓τοίίηι5 ΟἸΏΠΕΙΠ ἀΡϑυ 1 ρ 5586 τη δίοΥἾδτ, ἐχ, ΩὉὰ τοῦτα ὃ 
στῆ σοπογθανξ, 4ι δα σεισμόν, ᾿ος εϑὶ ἴδγτδο τροἴμπι, πυπεῦρασει. 
4ιοδά ἐξίϊαγ φυδθτι δρίγιϊανπ δυραγαϑὲ ἐπϑυιπρίμηῃ 6}, ἰετα 
4υδιὶ, 56 ἀ ἰενΐαδ, εἴ δοὸ υϑη06 υπὶ ἐξ ουσὰ Ἔχβαϊαὶ παϊπον εἰ 0:8 
αὐ ἱπβθθθα ἹΠΌνΕΓΘ αμπδαῖ, ὨΘΟΘ888 δδῖ. ῬΟΥ͂ΤΟ δριΠ715 Ε0ΠῸ] ΟῚ 
ἤαοι! χυὶ 80} ἴδγγα ἔμηι, χυΐφυς τοιταθπιοίαθ ργδβοδίοτε οὐπὶ 
4αϊπ οἱ δῖ τποῖῃ ἴϑπὶ αἰ ῸΡῚ δὰ ἴσα ἔδοίιδ δϑὲ βοιμιβ, τι ἃ 
αὖτ οὐπὶ Παρε Ἰδαῖον, ταγίος εἀϊὶ δοθοϑ, ἐϊδ δἰΐαηπ οὐμπ ἰρθε ροτεῖ 
τημ] ρὶϊοα 5 δουονιπ αἰ ογεπίλαα αὐζεγε, δἰ μὲ] δαΐμι ἱπιεγθη δος 
110 αἴβείαϊαν τηοάο, χιυίΐρρε οὔπν οπῖπε χαρὰ ρειοπαι, ἡμε ἀ 
ἴρϑιπι βδγουταίαγι ρυδθοθεῖι γεγο πηοΐυτ 8οηι8, φυοηίδι οὐδὲ 
εδὶ δἰ46 ρΡεπείγαγα τοθ]ϊπ5 ηδαι δρί τ [8 ροιεδῖ.. οἴμμ ἃμηεΒ κίρο 
Εδὶ- 4Π815 τ|ὖῖ ἰΟΥΓΘαΝ ΠΙΟΥΟΥ͂Θ ῬΓΟΒΙΘΥ ϑθδτῃ τινι αῖοπι φαρὶ, ΤᾺ 
ζαοἾ]6 ρδτγοοϊαίυγ ἐγδηϑια τισι, Ὠι ον ΓΘ [εγγαπι ποααίι; φιίαταν 
ἔετνυεὶ φοπῖγα 9301144 σαυδθδ ᾿ογροσὰ δἰ νδγίαβ σδυεγπᾶπιι ΜᾺ 
ναγίδϑ εἀϊ νοῦθβ, δβάθο αὐ ποππαπῆβαι (1 χυοά εἰΐαπι βυΠῈΝν 
ΤῊπι δογρίογεβ δἰμπ}) ἰόγγα αι ϑῖγε νἀ θαῖαγ. ἰᾶπι τεγῸ εἰ ὑξὰ 
ἘγΓΌρδγυηῖ, ἄστη ἰεγγα υδρογοϊθγ. δὲ ποφυδφηδα 06 ἰὰ δ. 
υἰοπὶς οαμ δᾶ 6δὲ, 864 ᾿ἶν ἐπ ϑυχειπα ἐς ]ατὶα ρᾶγίο οἷϊ οἶτε εὐ δ 
δρὶ γιτυ5 εἰἴϊζογαίντ, δβρί εἴτα 1ά, 6δὲ ᾳφηοά πιουεῖ, χυονποίο νεῃῦ ὑὰ' 
ἔδαμι, ποὰ Παςίυ5, τεηϊοττιην οἂπθ86, δυπὶ; ηυδηδοραίδεα πὶ ΚΣ 
υϊερίανν τεγτϑτυ 6998 μυΐαδοο ἀἰεοιοπίϑ ςβυδαπι ἄεεγε ρυβον ἣ΄ 
υϊάοπι τοῦτα. ἀυνα αιιαττωτ, ἀαδθ. σα ὁ δα ρυδγιίτω: ἀπιπῖμα μι, 
46 εἴβιιχκίο ποπηίδὶ ϑυνεγοῖο φιιδθατι δὲ, σϑγυμι βμπδὺ ἰΑθμδι 
ἴεγγα ἱπᾷμαμ εἰ δι, οαυδϑδε οἱ τηδιεχίθϑ διπὲ (ραξμπιατ ἐνῖν ΡΝ 
ἀρανηῖ), “ρίεἴευσ γεγο ἀξ φγϊποῖρίαχη, αδὶ φαΐδιι ἱπυπάαίο εἰρυὶα 
ἴέγγᾶθ 'ποῖὰ ὡσοι δ, ϑριγίίυα εχ δέίνεγδο δῃίες ἴῃ ἑαπιὰ “απ. δ᾽ 

γεγο Εἴ, οὔπι δρίγί ἔτι 4ιὶ ἐδγγασλα 4υδενῖ,. πηᾶγα ἃΡ αἰϊο ριγι ἰὼ! 

ἴυλη, γορδιϊογε. θααΐξ οὐπηΐνο, 56 ἃ ρσορε]]θπάο δς ἰα υυνα ἘΌΝ 
βεπᾶο πιδβπαπὶ νίνῃ. ἱπαγὶβ ΟΠ εὶς. ἕως δηΐμα μος φριηϊα ΟΝδὰ 
ὨΠΙΎΘΓΒΉτΩ. ἃ ΠΟΒΊΡΑΓΙΟ δρι εἴτι! δὰ τὰ ΕΠ Ρ ΘΓ ἃς ἀϊυτίοπ ἴχα' 
προθθ886 61, ἰὰ ᾳηοά οἶγοα Αοβαίδιῃ χαοαιιε δορὶ ἶι. ἐχιτὰ ΜΡ 
406 Βαραὶ δυϑίεγ, ἰπίγα ἀφυΐΐο. οὐ δαῖοπι ζαοία [μὶ την 
δὲ νϑηίυβ ἱπῖγο ἤμεγε οοαρίϊ, πα συν ἱπυπάαϊίοπε εἰΐαπι ἰεπκον 
δῖε προῖυϑ, εἰ 69 ργδεδογιδη συοὰ τπᾶγα πα ϊαπι δριπῖαΣ οὐ 66 

ἀερδςσμδοιὶ γεϑρίγαοιίαιι πυϊ]αια4θα αἰ Πωιίοποιη οοποθάεραι ον 
οΒιάρϑθαι ἱπιδιβερίβραίφυδ. ὕᾶπι 56 σσιο ΟρραβΠΆπῸ ΠΝ 
ἴα ἔογτθα [δεὶϊ, Πυςῖα5 ἀἰανίανα, Παης δίλανα ραγδουϊατοι ψικϑ 
ἴεγγδθ τῃοῖμδ, δὲ ρἰδιυπαιθ ποῃ ἩΪτὰ ραγυαμι ρτοοθάδηϊοό ἰθῦδι 

γϑηϊ τθεο πα]ῖδ, ρατγιϊου]εγοβ ἱπααδπι, ουπι ἐχϑα]διϊοπει ριοβη 
εἰηίφας Ἰοοὶ ἰπ ἀπύτη οροτίπδ; ἀθοτηοάο δηπαίογος ἱπργεψε δ᾽ 
Βοα]αιῖπι βοτὶ αἰχίπνυϑ. δὲ φυϊάθτα ἴοτσαθ πιοίπιϑ βά ἔμπης ἄμιΡ᾽ 
ἄυδι, σι τϊμῖιπθ. τᾶπι δι ϑἐδιτάχνεα ργίπεὶραΐμπι ορυύ θεν, ἐν 
Ἰοσῦν πηαπὶ οπιπθα οοποπάαπὶ ἐχἢδϊαξίοηθδ; δοὶ τέγὸ δοῦν, 
ἴδοογε ροϊεδϑὶ υἱ οἴιπθα, Δϑὰ χωορὶδ 4186 δπδρδηδαα ἴῃ ΔόΓε ϑυθὶ Ἢ 
ἴδιο ργίβο ρίαν φαΐ οὨΓδὰδ ἃ Φ0 18 ργὸ Ἰοοογίπι αἰ ΠΤΓογεπία οὐὐρεν 
π ποσὶ ἤυδηϊ, 40 1185. ἐρίτυν δριγλῖνι5. δδὲ πρα]ταα, [οΓΓθῖμ Ι᾿ 
ἐγεβιογίς ἰπϑίδτ πιονεῖ, βὲ δῃΐδιν εἴ αυϊριιϑάατι ἴα Ἰοεῖ5 ἱ0Π|: 
15, δε τᾶτο, νεϊυϊὶ ρα 805, σὐὰλ ἀβδανρφηϑ ἰηταπιεβοῖ! δ ν Π' 
χποίῃ γοϑι δῖ. αᾳποοίγοω δὲ γαγίυδου δ δὰ Βθπς φυαῦϊ πιοάυπ: 
δπΐιη ἔδοῖϊα βὲ αἱ δάεο τηυϊῖατι ςοὔδι Ῥτὶποϊρίαπι, φιρβὲ ᾿ς ε 
Βα]δείο ἴπ Ἰοῆξυπι τηαϊῖο ρ]ὰ5 αδσι ἐπ ἐγαϑοιίοπ; ἀἰβεγαίσ 
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δυΐδι ταοίας ἰογταθ ἕαςϊα8 δοὲ οἰβϑοοῦι, οορία ἰαρίἀυτν δογῶμι ἴῃ 
30 Ἰδοῦδπὶ 40 ἱπ εἰ τία εἰβεγριιῖ, ρῈΓ δονηπια [ΔἸ τὶς ἰδςεξ, οἱ φυλάετω 

ἴαστδὲ τοὶ δὰ ἤσβς πιοάτπι ἰδοῖο δίρυ!αδ, νοςδῖα5 ΡἈ]οκτδεῦδ 
αξετ, εἰ τερίο 1ἰξαδιὸςα Ἔνεγοᾶ [μεγιμέ. Ῥόττο ἰπδυΐδε ρτοουΐ ἰῃ αἰτο 
Ῥοεϊίδε τπίηιια φίλια 4π8ε σοπιπευιὶ υἱεὶπδε ϑυπῆ, φυδιϊαπίητ. πᾶτι 
χαδτί οορία ἐχμα]διίοπεδ το[ιίρεγαι, βεο ἢοπ ὁπὸ ροπάεγα οβεϊαῖ 

348 ηαοπιίπυε φαυαιἰαπίατ, νας ἱπίενς, ργαείεγεα τρῶγε Βαιὶρθυς ευὶ- 
εἴαπι Παὶϊξ, ποῦ φααῖίξατ. ἰδ φαΐα πιᾶγα τπδρηῦτα οσςαρδὶ ἰοσῦπι, 
Βαυὰ δὲ μος δβεὰ οχ ἤος υδι"ἶιπὶ Ἔχμαϊαιίοιιεβ, 4ιι88 486 6 ἴθγγα 
οΥαμιωγ οοχαίξαγὶ δδ5ο]θηϊ. ἱπδυΐδα δαΐδσω {86 ηπδε σοπιϊπθηι υἱ- 
οἷδε ϑυηῖ, σοηιἰπδηϑ ροτγίϊο ὁυπὶ οἱ ργοίβαάθ φυδιϊαπίογ φυδπάο 
ταῦτα, φιοὰ ᾿πϑο αν {185 ςοπεπεπίθπιαας ἱπιεγίδοει, ργδς φ0ὰ ἐχίσυὶ- 
ταῖς τἰγοϑ πυὶΐδο διαθεῖ. δὶ σιιαὰα ϑαπὲ ἴῃ πιδάϊο ταδὶ ροεϊίδε, πεφτιᾶ- 
4ύλαι ἀρεηυς ἰοῖο πιᾶγὶ 420 ἀιηδίππϊηγ πιουογὶ ροδδυρξ. ἰρίϊατ ἀς 
ἔδτεφα τποῖῖρθα9, οἴ φυδεπᾶπι οἷξ βογιπὶ πδίογα εἰ 4υᾶπι Ὁ ςαϑδτω 
βεηὶ, ἰΐεπι ἂς οεἰετῖα 4αας εἶγοδ ἴρδοβ δεςξάμηϊ, ᾿δηας τηαχὶπιΐ, 
ἀϊεϊασο οὶ. 

9. Ὀε ἰοπάϊττι δυΐεήν εἰ {πἶξαζε, εἴ ἰὨϑορετ ἄς υογίϊςϑ, αχυὶ 
ἘΥΡΆΟΩ νοσδίαγ, ἰὰ οϑὲ υἱδγαῖῃσ, εἰ τυγϑίπε ἀοοάηϑο 4υεπὶ Οτγαδοὶ 
Ῥτγεβϑίοσα πυπουραπὶ, εἴ ἀεδοίφις ἀς [υἰπιϊαὶρε ἀϊσαπιοθ οροτίεξ. 
Ὅδτο Βογυν οπιαίπτῃ ἰάδια 6886 ργιροὶρίαπι ἐχἰσεπιὰπ το 6δὲ. οὔτω 
δυΐπι, οἱ ἀϊχίπιοδ, ἀπιρ]οχ 91} 6 το, αἰϊεσα Βυταδάα αἰϊογα δος, 
οὔπηαυς ἰρθ8 Ἑςοπογεῖιο δος δῦθο ροϊεπίία μαΡεαῖ, εἴ ᾿π παθοπι 
οοπεἰϑιαῖ, φιειπδήἠπποάυ ἀϊοίατη ἐδὲ, εἴ ἱπϑῦροτ οὔτι πορίαῃ οοῃ- 
δἰἰϊοιο δρυὰ δαργοπιιπι ἤπεπὶ ἀσπϑίοτ δνδάδι (498 δπΐπι οδοσ 66 - 
ηπερίγαϊυϑ δυρεγόγειη ἰῃ ἰοουῖα ἀδῆςϊς, μὰς οοαϑεϊπἰίοποιι ἀδπαῖο- 

ο΄ Τρ ε586 [τὶ ριἀϊογοιηαὰς πεοϑϑϑδ δεῖ; αοεῖτοι εἴ (αἰ πνῖθα εἰ ρτο- 
το οεἰϊδο, οἱ οἰωμπία κεπεγίς εἰμ δήθι ἀδογδαιῃ ἰεγαβίωγ. αδἴψοϊ οδἰϊάπτα 

οαδης ἴῃ 90] τος ϑυδρὶς παίηγα ϑοδηϊξ. νυεγυπν ἜἘσργοόβιθβοι βεγὶ 
ἧπ σοπίγωγίδππ ἀδπϑίιδιϊ ρατίοπι πϑοοδϑαγιτη εδὲ; 400 τποάο πυοϊεὶ 
4πὶ ς ἀἰιεἰο εἰδραβίωτ, εχρυῖποὶ δοϊδηϊ:: δὲ δηΐπι χπαπινὶδ ροπάυϑ 
δθεδηῖ, ἰδαιθη δαγουτι ρἰδγυμαιε ἰδτιπίατ), οαὶον ργοίεοιο χυΐ εἐχ- 

ἡ ρεγηΐοτ, ἰα Φαρ ότττα ϑραγρίτυγ Ἰοσῦπι.  φυβηίαμε δυΐεπὶ γι ἀμ ἐχ- 
λιαϊδιϊοπίβ ἱπ νρυϊαίοπς ἔγίρθϑο θη δἶγίϑ ἱπιδγερέιον, ἰὰ ςοφυπεθαι 
ΌΡΙΡΩὁ Ἔχοθγηίξωτ. «οθ οὔτ νἱ ἐεγαῖαν εἰ ἀπ θπ Ρ.5 ποῖ θα δ 
ἱπςαγτγαῖ, ἰσῖναι ζαοὶξ, οαΐταδ δοπὶτσ5 ἐοηἰγα παπουρατ δοὶες, οἴδοϊςτ 

3" καΐοτα ἰοϊῃδ Ββαυὰ αἰϊίθεγ, υξ ραῦτνδθ δϊδοιίουὶ τροζμδτο Ἵοπέἔεσγαωσω, 
4ύδῖι ἯΙ ἴῃ βαταταα αἰ δοπαδ, 4φυεπι αἰ ἢ Νυἱοδηὶ γίϑυσω αἰϊὶ Ὑ εεῖλα, 
ΒΟΒΩΏΪ; Ποτυτο τΐρδϑ νοσδηῖ, Αἰ δυΐεια, οὔτω εχἰναἰδιϊο ἴῃ ἤδτ- 
Ὅλδπι σοΌΥοΓσα ἰϑγιπιροιε! ΒῸ9 5666 ἰἰκηὶ5 αἴσιος οἰςο Ἔποθαδ ἐχϑὶὶις. 
δὶς εὐἷπι εἴ ϑρίτίτιι5 δεογεῖϊο, 488 ἰπ ἰρϑὶ9 ποδίδας Αἰ, ςαπι ὨαΒίταπν 

ὁ ἀομποϊϊοι! ἰηρτυΐε, ἰομϊίσαι ἐποίλδι. ταγὶὶ δαΐθην ἂς τα] εἰοττηθς δοπὶ 
βασι, ἴοπι ργορίογ πορμσα ἱπδεφυδιτλίεμα, ἴατα ργορὶο ᾿ατογηδϑ, 
4τ|δς ἱπίεγπιε δε δαπὲ, ὰ8 ἀδηϑιίαι. σοπεπεπια ἀσεβεῖς. ἰοαϊξετι, 
ἱρίτατ ἰὰ εϑὲ διφῃβ οχ ἤὰς Ἵδυϑα βξ. ἐρί γίϊαθ διίετα φυΐ εχϑιϊπριίτατ, 
ἔεγε οὀπῆαργαϊ ἰδπηὶ δὲ πα θεοὶ ἀγάοι 6. δίφις ἰὰ εϑὲ φυοὰ υοςδοὶ 
«υ]κεῖν τι, 4θ0 οδὺ εἰποίῃ5 ἐχοϊἀ θη δρίσίτας υἱἀοτὶ ροῖθοξ. δὲ δυξεῖο 
Ροβῖ ἐοϊῃι Ἰοπίϊγτια τι, δεὰ ργῖπδ ςοστίῖαν συᾶπι τοπιϊγαυτα δὐάϊτατ, 

10 φυοπίαιη δάδρεοϊαο διάίϊασι ἀπιευδγεῖς. ἰὰ ηυοά τοϑιιϊριο ἐγῖγε- 
τοϊυτα ἀεοίαγαϊ: οφπὶ ΕὨΐπι ἰᾺπὸ Γυγϑυτα ΓΕ ΠιῸ8 πδοῖδα τείεγαπί, ρτὶ- 
τῶν ΓΕΑ ῚΙ δοΠ}8 δὴ ΔΌΓΟΒ ρεγυεηϊ. συδπααδῃ φυϊάδπι αἰαὶ μδυά- 
4παφυῶπι ἱξινοῖα μνῖγα πο 68 βίρπὲ. ἰιυπς δοΐοπι Επιρεάοοϊες φαϊάετῃ 
ἰά ε596 ἰμφυὶξ φυοά 6 58οἱϊς γαάιἶ5 ἱπτυς εἰγουιονεοίττ σοδγοθίαγαῃε, 
Αὐυωχάβογδδ γεγο, αυοά 6 ϑΏρεγηο δεῖβεγθ, φύει ᾿ϊ|6 ἱχπεπι νοοδὶ, 
ἀεοσδθτα ὁ φοβ]ϊπιι ἀεἴδιϊηγ. ἰδασαθ δρ οβάογετω μυϊῃβ ἱξτιὶς (αἶκα- 
πίων, δοπίϊητι γεγο αἴαιιθ δισίἀογεπι θθιη ἴλεϊξ, οηπι ἱπίγα πα θ68 
ἐχοιϊπροϊτοτ, Ἰοπίῖγα 6856 ἀϊουνῖ, ἰδ φαδι, δίσωϊ Ῥηυδ [υἰκείνατα βεεὶ 
ἀσπαπι ἰοπιϊγαμιη υἱάείητ, ἰξα οἰίδμα βαὶ ρτίαϑ. δὲ {1Π|4 ἰξπὶβ ἱπξεγοία- 
εἷο υἰγοηας 4εϊάδαν πιοάο ἃ γαϊΐομε τειποίᾳ δὲ, ϑεὰ πιαρίδ δῃρεγηὶ 
δεϊβετί ἀείγδοῖίο. πᾶπὶ ἀϊεθυάα οαυβα δδὶ οὐῦ φῃοά γαγέπιη δγτὶ 
δριϊεδίποπι εδῖ, ἀδοτγβὰπι ἔδγαίωγ, εἰ χυᾶιπ ΟΡ γεν ἰὰ ἴῃ οδεῖο βαῖ 
᾿δπιανηιθοάο συμ μι Βἐ]υ δϑῖ, πος ἰὰ ἴαδπνθῦ δϑϑιάιρ οὔτε ἰϊα δϑῖ 
αἴϊεσῖυπι, ολεἰο Ὑδγο δέγαπο "όῦ ἢδὲ, διαυϊάοαι ΠἸυἀ ᾿ονίξοτ ἀϊοΐαπι 
πιοὰλ9 οπηηίρυ. υἱάεῖατ, ραγὶ πιοο {ΠΠπ|4 φποαιε, ἀΐςεγο ἱπαύᾶτα 
ταήϊογομι 2018 οαίογεπι, υΐ ἱπ πειδίθυ ἱθμἰ Βεῖης αἴφπε ἀδεπείωτ, 
8886 Βάγιπι γογατι οδυϑδπι, ἢδυἀφιϑήπδτη ργοραδὶ!ε οἴ, δἰ εηίπι 
Βωδο γαϊΐο οϑοϊδῖογ δ μποάιϊιπι γε δϑὲ, πῶπὶ εἰ ἃ ἰοπἰϊγι δὲ 
{πἰρξεῖγο δὲ εοἰεἊγὶϑ βου θγὶρ εἰυδάετα ςαυϑϑιῃ ΦΕΤΩΡΟΓ ε986 ἀϊφογείδωι 
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αἴχαςε ἡἰειϊποίδπι, εἰ οἷς {1 βοτὶ πϑοοϑσ6 δεξ. δἱ {πὰ ρ᾽ υτίπιηπι ΒΡ 
᾿ιος ἀΐδοεερξ. δίπη!α ἐπίοι δϑὲ ἀΐαυς δἱ φυΐϑ ραϊεῖ ἀαύδηι πἴτετο εἰ 
ξιδηάϊπεπι, ουτα δηΐε ἴῃ πὲ θῃ οδδθπῖ, ροδίεδ Ἄχοεγηὶ οἵ ποη βεογὶ, 
4π8εὶ δά τηδπιιν ἰδοιεπὶς δεΊρεΓ ςΟΠοΓδίοὩ 6 ὑπ ῃοά αι εογηχα. 
Ὠᾶτη ρᾶτὶ ταϊίοπα ἢδες σοπετγείϊομε, εἰΪα δεογοιίοιθο 6236 Ἔχ δι ἰπγη- 
ἄσππι εἴ ἀπατε εἰ εχ ἢΐ αἰίΐαγα ἤοπ βδπὶ 8εὰ οἰηϊ, πἰγίϑατιε δαάδτα 

5 

30 

διςοπηποάλθίϊον γαῖο. ἰΐετα οἱγ οα]οτγίς ἰπ ποθ νυ ἱπιεγοοριίοποτα 370 
ἀϊνετνβίογεπι ε84ὲ ἀϊχογὶξ φηϊδρίδιπ πᾶπι οἱ ἰπ ἰἰ5 αμδε ἀεπῃδὶαδευΐα 
ϑιπὶ δἰ δ4υλ ἃ δοὶε οἱ ἱψὴὶ οαἰδῆϊ, δεὰ ἴδτηθπ εὐ τυτσθυμι οοἷξ 
εἰ ἱπαϊρεϑεεπάο ἀοπϑεβοῖξ, πο] ]δπὶ ἰδίο βογὶ ἐχε  οπιίδιπ σοκεἰπρὶς 
Φν τη 111 ργαθάϊεδπε φυδηφυᾶπι δαπὶ βεγὶ ὁρογίυἷξ ρτὸ τπαβηίταν 
ἱπί5 τδιϊουιε ; δίψῃε δρίγιζοσα ἡβτιῖϑ ορετγὰ ἰἢ ἀφυδ ξοηίϊιπι ἔεγνοτγεπε ᾿ 

ἴασετε, 4 υἱ ἰησιῖ ρτιπ8 πες βεγὶ ροῖϊεϑὲ, πες "1 δοηίἔυτα ἔεγνυ ογεια 
6486 δἰαϊιυπι, δεἀ οἰγιάοτγαη. αἱ δυο ποπηΐδὶ ραγνυθ9 ἔδγτοσ εϑέ. 
πὰ επὶπι ἰὰ συοά ἱπεϊάΐε, ἀσπν Ἔαδεϊηρμυϊξητ, ουϊηςὶξ ἃς ϑυρεταῖ, πος 
Ἔτυευάο δοπιίυια δἠϊξ. διηΐ εἰΐωτα αυΐ ἔαϊξυτ, φῃεπιαδιποάππι οἱ 
Οἰάεπιυς, μαυὰ ε98ὲ ἀϊσδπὶ 5386 ἀρρᾶγεγε, ρδῖ δίπηε τα ἀλινδπι ἀΐσθη- 
ἴε5, 4φιαδὶ αἰΐεςιϊο διπιὶ [18 διὅ, ὡΐ πιᾶγα οὐτὰ νῖγρα ρϑγο τ ποςία 
τεϑρ]επάεγε νυἱάδίατ, οἷς Βυπιοτγειη, σαπιὶ ἴῃ πεδοϊα ἤδρο!]αἴατ, (α]- 
ξοτίδ ἀρραγοπίϊδπι, 4.86 ποπηϊδὶ (οἰ ρεῖτυτν δοῖ, ἰπβεγεγα. νεται πὶ 
ποπάττη νεγϑδίὶ ἔμεγαπὶ ἰπ ορίὶπιοηὶρυ9 φααθ ἀδ τεἰγδοϊΐομα δυπῆ, 

ε φυΐϊάεπι εἰαϑπμοάϊ αἴδοιομῖδ ἐδῦβα 6846 υἱἀθίυτ. πὶ δαῦὰ 
Ὧτα Ῥεγοπδίητ, (αἰβεγα νἱάεῖαν τγείγαςϊο ἂρ δὰ δὰ φαϊρρίαπι Ἰυεἰ- 

ἄττα δάερεοϊα. 4πδπιοργετα Ὡοοῖθ τπαρὶ8 ἡηᾶια ἱπίογάμι {ἰβοτγαῖ. 
πα ἰοἰεγάϊα ποῖ Δρραγεῖ, ργορίογοι φυοὰ τραῖαν ἀϊεὶ ἰθπηεπ Π]αὰ 
οἴϊαδεαϊ εἰ Ποβεῖδε. ἰξίτωγ δες δφαπὶ 4φυὰς ἀο τοβίϊγα εἴ ἰα]εῖγο Ὁ 
Αἰι9 ἀξςυπίοτ, αἰτ ᾿ἀΑνβοα φυϊάετη 6886 γεΐγαςι ποτ δἰ [υἷξο- 
τοπὶ ἀϊσεμεραβ, ἰοηϊϊγα γεγο δχβιίποϊϊοπεμι ἱμπὶδ, ὩΟᾺ 4ηὶ ρετ δίῃ- 
δα]δ5 αἴϊοοϊϊοπδο Ὡυ ΙΡα ἱππδεςαῖοτ, δεὰ χηὶ ἐμδῖξ. πο8 δυϊεπι σΌΡΟΣ 
ἴογτϑυ Ὑδπίωτη, ἰὴ ἴθίτα ἰδτγαοιηοίατη, ἴ8 ΠΌΡΙΡῸδ τουϊτα ἐδ ἄθσα 
4856 πδϊηγδτη ἀϊοίτοτιϑ, πᾶσα μδθς ϑιηηΐα ἰάθη δοϑϑηϊΐα δῃξ, ΒΕΡΘ 
ὩΣ αἰδιϊο αὐ ἀδ. 4πὰς οὐπὶ τποὰο χυοάδιι ἤπΐ!, τεπίυϑ δδῖ, συμ 
δαΐδτη ἰδὲο, τηοὶα8 ἴογτδθ ἔδοϊτ; οὔσα δυΐοπι ἴπ ὨυΡίδαδ τα υϊδίϊοπετη 
δυρίεπς Ἔχοογηΐταγ, οοδυβηθοδ ἱροῖϑ οἱ ἐπ δαῦδη) ςοβογεβοθηθυϑ 
τοπϊεττια δὲ Γαΐ ξωτα, εἰ ἱπδαρεῦ οεἴογα φυὰς εἰσδάεπι ςατα ᾿ϊ8 πδῖαγαθ 
δάηξ. αἴφας ἀε ἰοραίέγα δὲ ἰωΐκτιτο ἀϊοϊανη ἰάτα δαὶ, 

᾿ ΠΗ]. 
θὲ τεϊϊφοῖφ δυΐομο βρεογεϊοιϊς μυΐαθ ορετίραϑ, τοοὰο 480 ἰδτὰ 

᾿οοεριητὴ 6δὲ, ἀϊεδιθι οροτῖεϊ. παῖῃ βαῖως δῖε 4αὶ Ἔχοεγοΐξαν, στπε 
ἴῃ ραγῖεθ εχὶρῃαϑ δρδγϑοιπυς αἰηπάϊτης, εἰ ὁδερε ἢϊ δ ρεγῆαδε, 
ἘδΟΒΟῚ δε ον εὐ, ἰοηϊίγυα εἴ ἰπἰζατα δάϊτ. δὲ δὲ Ὀμίνεγει δὲ 
ἀφπεῖοσ, ταϊπβ δαΐεπὶ δα δ 6 ἐχργεβεβ (ποῖ, Ῥγοςεἰϊδτ φρο, 
4πδε νοζδΐωγ ἃ Οτγβοοὶδ ἘΠπαριίωα. αυο Αι οἱ εἰΐαπι γε βεπιεῖο οἷϊ: 
Βα ἐχογεϊίοπίβ ςαἰ για γον δάυθῃ. οὐπὶ ἰριτὰγ τῶλβπα εἰ οοπ- 
Ἐπεοϑ ϑεογεῖο ἐπεγὶς οοῃβοςηία, ἴστι ἰάεπι δορὶ χαρά σὩπι τυγϑπτα 
δάνεγεαπι ἰπ ρατίειη ἢ δἰ ἰἰαπτα οορίδ ἰεἰοηἀοτὶξ. ἴὰπα επίτο ρ᾽ να ἰαρὶθ 
τουϊίαφιε ἅτ. ἰΐδαφπαε πδες προ ἱπ πιδιογίῳ ᾿ἰβνθρτσι ἱπδυῦξ; οἱ φυὶ- 
ἄξει ουτὰ αἰτιιδεθεὶ ἐδονέξαι!5 Ρεϊπεὶρίωπι δοῖατα οδὲ, φαοά ε πιᾶ- 
τετίδ οοεχοογηίξαγ, ςυἰαδοιι! 406 οΟρὶα τπδῖου. ἔμεγὶῖ, δουπἀαηεα9 
ΦΡδεχοίυγ; βίᾳαε Βαΐπδ εχ βαἰδιίοτίβ ρδτὸ δἰϊεγα ἱπῖρεν, {18 αἷ- 
ἵεγα δοπερἶδβ. οαπι δαῖεπι Παῖσδ αὶ ἱπ ποῦς εγαῖ, οχογεῖας δἰ τετῖ 
ἱπουττενάο γερεγουειυτ, ρεγίράς τα εὐπὶ δα ἰδῖο ἱπ δηφυδίπιη δά- 
ἰκλταν υϑπῖπιϑ ἐῃ μογεδ υσϑηας (πηι γεροΐδα ᾿γίπι ςογρογί δὰ ππὸ 
τιοάδτη βπεητθ ραγίε, ργορίεγεα φυοά ]ὼ πεφαλαίδπι οδήδηῖ δὺῖ 
ΟΡ ἰοεὶ ἀπρυδίίαϑ, δαὶ φαοὴ ἰπ ἐγοπέεην αἰϊφυὶδ 819 οἴβεξ ερί γίδια, 
ἴπ ἰσιϊυϑωοάς ἰοοἱς Παϊη εἰγουΐαπι γογρίπειπ ας βοτῖ φϑορἜπΌταογο 
δεοίαϊε, οἰφοίάοτι δἰϊαὰ πὸ οἰϊογυ5 ργοοθάδξ ἀγοεῖ, αἰϊυὰ ἃ ἴογξο ἵτα- 
Ῥεῖ. πύδιο οορίίυτ ἴπ ἰαῖαϑ, 468 πἰταίγαπν ραγῖς ἤοπ Ῥτο θεῖο 
ε:6 νογίεγε. δἴφιε ἰΐα δειηρεγ φυαοὰ ρῥγοχίπιιπτι σὈπ Ἰπαπτηας εὐΐ, 
πόθοι ππ8 δυδάδι. ἤος δυΐοπι οἰγου 5 οδὲ: τοὶ δηΐπὶ βρυγαθ 
ππῖςα 
Εἰπεδ ἣν ἰογγα, οἱ ἱπ πυδίρτϑ ϑη! τον, ἰαχῖδ ργὶποὶρίαιπ πυπὶ. πίοὶ 
φιιοά, 4υεπιδηπιοάϊπι ουπν ργοςς!]α Άξ, δοιπρεῦ ἤυρε8 σχοογηϊϊοτ, 
δἴᾳπε οοπεϊπυυδ σοΟΟΓΙαΓ Ὑεπίμδ, ἰΐα πο βειοροτ ποδὶ οου απαϊξας 
δυϊδαφοίΐμτγ. δὲ οὗ πιθὶδ ἀδποίξαϊεμι ἱπιροῖθτθ δὴ 'ρβα βδῖτις δος εγηὶ, 
ἰὼ ογρϑῖα ρτίμβο σουνεγιί τον, ΟΡ δὰπὶ ἡπάτα ἀϊχίπιυς οδδατη. ἴῃ 
ΡΓδοοεΡ5 δαίεηι ἰογίας, 48 οοπίδερε παρθες ἀεηρδοῖος, 48ὰ ρεατὶς 
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φαἷος οχοϊδις, φφαγε μαθοὸ δϊοιδο, δὲ δαϊοτίδ ἐχρεγὸ [αετῖς, υοοδίας 
Ὑγρβοῦς χυΐ φυϊάδιη υδηΐι8 δϑῖ, υϑ τὶ θοπαρ ἰδ, ἱβεοποοοῖαϑ. πο 
Βὲ αὐἱοδτ δαιιίοηλ8 ΤΎρΡἢ ΟΣ, πϑὸ υἷγϑ ἰδοδῆῖε δοη ρ ΐδδ, Ῥγορῖε- 
τεα 4ιοά δες οὐληῖα Πδῖαε δυπὶ, ἤδῖαθ γεγο ποππῖβὲ οαἰϊάα διοςᾶ4ας 
ἐχβαϊαιο εἰ. ἰφίτας ξεία δἰφυθ {τίρυ8 φαία δυϊπουπε, ργιμεῖρ᾽οτα 
ἔρϑαπι οὔπὶ δι βὲ, δεατὶπι ἐχδιϊηρυσπῖ, εὐΐμοεγε δηΐειι ἀοταϊοδτὶ- 
4πε ρωΐαπι εϑὶ : ποὴ δηΐπι εβ8οῖ πῖχ, πεῃε ραγῖεϑ δὰ δαιΐϊοπετα ρο- 
διλε Ἀυπιδγεαῖ, φυΐρρε οὐπὶ ἤᾶεο υἱποϑαξα ἔγίρογε δοοϊάδηϊ δὲ τξὰ- 

10 φυε Τγρβοπ, οὐπὶ Θοπερἢῖαβ ϑιδεϊπι ἃ οτίῃ ἐχοδγηὶ 6 παρα Ὡ0π 
Ροῖδδι. εϑὲ αυΐεπ οὗ υδγιϊριοὶς οὈ]αοἰδιϊομ αι, οὔπὶ δὰ ἴογγαπὶ ς08- 
γοϊυείο ἴρδα ἀεἰαβθίξυτ, φμᾶθ δεοῦπι δἰφυϊὰ δργαρίωπι 6 παρὸ ἀδἔεγι, 
ἃ 400 Δρϑοῖνὶ ποὴ ροῖδαϊ, 408 δυίεπι ἴγατηῖίε ἀϊγεοῖο ρεοςεάϊε, δὰ 
βαριὰ δείϊαι; αἰφὰς υποῖαᾳ ἴπ οἰγοαίαπι ἰαςῖο, οαϊσπηαθ ταὶ ἱπιρεῖτι 
υΥἱοίδυ!ο ἱπργαεγίῖ, εαπὶ οσοαίογαμεῖ δογρεῖαπο ἴῃ ϑχςε]ϑιπι. δὲ 8ρῖ- 
τῖϊπϑ αοὶ 6 παρε ἀεδιγωμίϊητ, ἀγάθπβ δοοθυϑαϑαῃς ἀυτα ἔμοτιξ, φυοά 
ααϊάδιη δοοίάὶξ εἰ ἐεπαῖοι εἰβοϊαϊαν, ρτοδῖογ υοςδίαι, πος 6ϑὲ ἱποθη- 
εἰο: ἱπςθηῖι δπίηπι ϑἰπηη] δόγεπα, δίδο υὐ ἀγάογε ἰρϑαπι ἱπβείαϊ. 
αοάεὶ εχ ἶρ9α πιιθ 6 Ἰπυ τι ἃς ἴδπαῖ8 ἐχρταϑβ8 (υοτίὶ βαιας, ἰ5 (ι]- 

20 ταδῃ δχϑυ] δ, φαοάδὶ δὐἀπιοάυπι ἴδηῦε ἔποτὶς, δεὰ ργαα τεπεϊδῖα 
-, ποὺ δάηγαι, {ΠΠπὰ 6δὲ φιοά ροδίδε ἀτγᾷο5 (1ὰ δδὲ οἰαγυνη) τοςδηῖς 9ἱ 

ΥΈΓΟ τηΐπι8 δἤηγαϊ, φαοά ρ5οἰοὔπ, 4αδ8ὶ ἀΐςδ8 [υπιϊάυτ. πᾶπὶ Πυὰ 
ΟΡ εδϑεπῖϊδε ἱεποϊϊαϊει (ογίηγ: δ ΟΡ τποῖυϑ οοἸδγίϊδι θη πίε ρεπο- 
γαῖ φαᾶπιὶ αἱ δάἀυγαὶ εἴ πιογὰ δοῖβδ ἱπίῃϑοθι. ἤἴος δαῖεπι οὐτῃ δἰῖ 
Ἰαγάϊαθ, ἱπβεὶξ φηϊάεπι, ποῖ δυΐεπὶ δὐωνίξ, δεὰ ρεποῖγαγε δηϊοῖραϊ. 
αυοοίγοα εἴ αυ86 οἰ ϑἰδιαπϊ, ραιϊππιοτγ φυίρρίαιπ, 4086 τηϊπίπια, Ἐπὶ 
γεγρί. οαυϑὰ ἴδῃ 868 4110 ϑοπΐῃπι ἐμ ροΡ δι ᾿ἰφιαδίατη (οἱ, ΠρππιΏ 
γετο πἰ μι} δαδεϊπαϊ! : πᾶπὶ ρτγορίοτ ᾿ἰρηΐ ταν ἑαῖοτη ῥτίασ δρί γίἐπιϑ ρϑγ- 
οοἰαῖαϑ [αἰξ δίψινβ εὐ βηβινίβθυθ φαᾶπὶ αἰ Ἰΐρπατι αἴβοῖ α}10 ρβοῖο 
φυϊνοιϊε. ρὲγ υβϑὶθϑ εὐβενν Ρᾶγὶ πιοάο ἐγαπϑίνιϊ, σι ποη δάιιδοὶξ 

90 ρεἀ ρχοϊτινιῖ. πᾶγε ἦδος οἰπηΐα Βαΐαε 6886 νεὶ δχ ἰδ] θιι5 οοπϑίαξ. 
Ἰϊοθῖ απΐεια συ] 6 φαοηπα ἐπίργάυπι οοπεθιηρ αὶ, ἰὰ φιοὰ ποροσ 
ἔεοϊπιπδ ἴῃ το περὶ! ἘΡἢ εδίηΐ σοηβαρταϊοηε : ἴὰης εηΐπι δτητηα δεοῦ- 
εἶπι του αἶα του] τα ἴῃ ροντίεβ σου ηπα (Ἔγεβδῖιγ. [απιιπι Ἔπὲπι δρὶ- 

δ τἰϊτωτη 6886 ἂς ἀγάεγε δραγίππι δὲ δὲ δ]1ο ἰΙοςὸ δπίϑα ἀϊοΐυπι, οὔπὶ 
δοΐεπι ὑπίτϑγϑίτα ροεαϊι, πὶ 6666 Βαῖτις ἀρετῖε υἱάεϊιν. αοά 
ἰξιϊατ ἱπ ᾿-" τορὶδ Βεγὶ νἰάθιιηθ, μος ἰάθιι ἄϊπσ, ταυϊξα ἀτάδπῦδ 
τηδιεγῖα, ἴοπρε ναἰϊι8 βεραὶ. τυρεῖ5 ἰἴΐδφπε ᾿ἰριίς, ἀπὰς 8ρ για 8 
οτῖρο αἴφιε ἰνπίυιη δγαῖ, τπυ]τυ9 468 ραγίε εἰδθαι υπἰνοτγοὶπι 86 6- 
ἄἀεραι εἰ δὐάδβῃβ ἴῃ φυδ]ἑπηε ἔθγεβαῦτ. φιδγε᾽ ββιηπια ἰρθ8 ἔδγτί εἰ 
ἱποίάετε ἴῃ ἀοπιοι υἱάθραίαγ.. δεῖωρεδγ διθῖμν δρίγέζατα (αὐπιΐπα᾿ ργᾶς- 
εεᾷετο σοτηϊξωγίψηα ρυΐαπάυπι 69ὲ, δεὰ ποὺ ςαγηΐ, ψαία οαἰοτὶς 6χ- 

40 Ρετβ δἰϊ. ἰάδοφπὲ αιυδεὶ ρτίιια οἴππα εἰ αἴατὶ χυιὰπι ρεγουτὶ, πῖροῖα 
οπε ἐρίγἰϊαϑ οοἷοτ (αἰ πιΐπϑ δἷε., φαϊπειίατι ἐοπίεπια ἅπάυπι ἀϊδοῖραπῦ- 
4πὸ, ποπ δοῆῸ δλεά δρίτιϊα., πδηὴ ̓ ϑρίγιξαιϑ ἴδια δοπανι 488πὶ ἰοίπτο 
εἴβοίεπϑ ὑπ οὐπὶ 11}}6 ἐχοθγηαγ; 4υϊ. δὶ ρετουξίδῖ, ἤπάδιθ, ποπ 
ὭγεΓΘ δοΪεῖ, υδγυμι ἀε ἰοηίδιτι {πίραγα δὲ δοπερία, ἰπιπ ετίαπι ἀδ 
Ῥτγεδῖενε ἰγρίνοπε δὲ ζιπιϊπθ, δὲ 6886 οὔιπία ἰάθτη, δὲ 4τδθπαπι 'ρ8ο- 
ΤΌΣ οπιπίθῖπ ἰἴογ δὲ ἀϊργθιεια δὶς, ἀϊοϊωπι 691. 

᾿ 2. Πα ἄγβὰ διιΐξειη. ϑἰνε οογοῦᾷ, δῦ ὅτου ςδοἰ τὶ, δἔ αυϊὰ πίγιη- 
4πε 811 εἰ 4τιιᾶπ| ΟΡ» οδιϑαπν Βαϊ, ἰξεπὶ ἐδ ρα ἰἰς δὲ δας 19 ἀϊοαπιι: 

80 πᾶπι ἴδθς ομημία εἰϑάδθπι 46 οδυοὶδ βοοίάτων!, ρτίτβιιπι δαξθπι δαπια- 
τοῦδ οροτγίεὶ αἰζεοιίοποθ, εἴ. χυδὸ οἶγοα πππτοχηοάᾳδε ἱρβογιτα δοοὶ- 
ἄσππηε.. ἀτεὰ ἰρίϊιιγ ρίθγαηιε σοτηρίεξα οἴγοι!ϊ ἔοττπα οεγηέξαγ, πϊχαθ 
᾿οἶγοα δοίδπι ἰυπᾶπιαπε εἴ δρ᾿ επάϊάα αβέγω, ργδείδγεα πο τηΐπαδ ποοῖα 
4ύδηι. ἰαϊογάϊι, οἱ Ἀοιῖα δηϊοπη γί ἀϊδπὶδ φιᾶπι ροεϊπιετγι ἀἰαπὶα: τῶδῃ8 
ὙδῖῸ φἱ οἶτοᾶ 80}15 οὨίϊππι ταγίιιδ. “αἱ ἀγοὰ5 Ἵδοϊθείίδ ἢες ππαῆδπὶ 
εἰγοα 5 ἐυδήϊε, πὲς πιδίογ 4πᾶπὶ ἀἰπι ἀϊα οεἰτοι! ἔοτιραι βθςῖϊο, δὲ 
οεοἰάεπεδ εἰ οτίοπεα παϊηϊ οἰγοῦΐὶ χπαχίταυδ ἀπιθἐϊαϑ; οὔτι δαΐοπι 

30 εἰενυδίιιγ πηαρί5, οἰγου ϊ ἱπδίογὶα τηΐποῖ ἀταθίτι5. ροϑὲ δαϊαπιηὶ δε φαΐ- 
ποςῖϊιτν, ἀἰα ἀξεγεβοθηξο, φιδουπαηθ μογα ἤϊ: δοδιαξθ υἜγο ρδὺ πιδ- 
τὶ ἀϊεπι ποπ οδιμϊτατ. πὸς ἀηφηδιη Ρἰτιγα8 δίπηῃ} πᾶπὶ ἀπὸ βαπί, 

572 Ἀογαπι δυΐθπι ψιδιπνΐ5 υΐδγαπο ἐγίοοϊοτ δὲ δίψιια δοβάεπι ραγίαπϑ 
ὨΏΠΊΟΓΟ ἃς τα] τις ςοΐογας μαθθαῖ, ἰᾶτθ θη 41 ἰὰ οχίογίογε δαπε, 
οΡδβουτίογεβ δυπξ δίψῃ ὁγήϊπε ςοπίγαγο. ροσἱε. πᾶπὶ ἀγοῦδ ἱμξθγοῦ 
Ῥτίνπθπι, 4586 τηδχίπια οδὲ, οἰγευιηίθγθι αι ραπίοσαπι ρεϑιαῖ; οχῖθ- 
τίοτ' αἰθππαπι, φμδ6 πιϊῃίιηα δσῖ, δαὶ 1Π| Ρτοχῖμια, δἴαπε τοί ιδ8 ργο- 
Ῥοτιϊοπδθηίετ.. οδίογηαμη οοίογοβ .ἢΐ βαπὶ 4υο8 ἔεγε 801095 ἴϑθεγθ 
Ρἰεἴογες πεφπευπὶ. Μὲ δπΐη φαοβίαιπ αἰϊογηπι πιϊδέπγω ζαοίπηξ, δὲ 

ω τ } 
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Ῥαπίοσι υἱσί δ δὲ ραγραγεια πεηπδαάαπι ἢοο μεεῖο βαδὶ: οϑ 
δαΐετ οοἴοτεβ ἄτοσϑ Πμαρδῖ, φυὶ δυΐειπ ρυπίεουτα εἰ νἰγίάεται ἐπιῖες- (0 
ἰδοεῖ, ἰ8 ρἰεγαπαφας βανοϑ ἀρραγεῖ. ρβγοὶ αὐΐδτ οἴσπε τὴγιῶς εχ 
οδίϊψαο δεῖιρεῖ οἴβοίυπιαν, εἴ πα δῆργα βοίδθιη πεὸ ἱπέγα ῥτορε 
ἴδγγαιη, πὲς Ἢ τερίοπε, πες εἴΐδπι ποοίυ, 86 δεῖηρεγ οἴτοα δοίειε, 
Ρτδοΐεγεα δαὶ δεοϑῃάδηξε δαὶ ἀδϑεεπάεξηϊθ, οοοϊάδηϊε ἔγεχεεηξευ, 
σἈ δἰ; πα Ποῖ ρεγγερίδπεε σωτο, ἰὰ φυοᾷ ἰῃ Βοοροτο δἰ φυσβάο 
δοοἰέλε: παῖπ οοοτε ἀπο μαγθὶῖὶ ΑΡ πιαϊατίπο ἰοιρογε ἀπτανεστεοῖ ἴα 
οὐσοδϑαιθ. 4086 ἰφίτιγ οἶγοα δοόττῖῃ αυοάσχαῃς δοοϊάαπι, δος δαπί. 
Βογαπι ἀπΐαπι οὐ ὯΩΒ δδάδιπ4πε ςδῦθα δὲ: τᾶπι ἤδας Ἵκαπίδ 
τείγαοιίο πηι. ἀϊεγυπὶ ἴδιπδπ πιοάϊδ πῖδιις θδδε; εἴ ἰπ πος, ἃ 
Βυϑ. εἰ φυοτηοάο τείγδαςεϊο δοίδιη υθγϑιδ δαὶ Αἰ φαϊ ἃ δἰιυὰ ᾿ποίάηπι 39 
βαϊ. ἰΐδτι ἀγοῦβ ἱβέεγάϊυ αυϊάεπι αϊ, ποοῖὰ γθτὸ ἃ ἰππᾶ υδίδιας 
φυΐάοτα βεπίεπίία πιϊπίπηα ἤεραὶ, μος αὐΐοπι 1}}16 δοοῖἱξ ργορίεγ 
ταγιϊαΐθηη: ἰαιε δὲ δι δοδ. δὲ ἴδιον, δε γὰγο.. οδιϑᾶ, φυο φοίο- 
τα8 ἰπ ἐδῃθτιδ ἰαιδοξ, πο τδ αἰϊα πια]τα σοποῦγγει δ ἐδ4δε ουπαὰδ 
τἀπὸ ἀϊε πιδηϑὲ8 οροτίεαϊ, ἤδτῃ μ᾽ ομ ]ππὶο Βαϊ, δὶ ἐαἴαγιϑ δῖ, βεοειοε 
ἐδὶ; δἴψιια ἴαπο οὔδδθπία δὺὶ ὁςοϊάδηϊε ἰππα, αρτβόδγεπι ἰῃ ἀπηὶν 
ἀπρτα φαϊππαρίηϊα δὲδ [μπίτιφη ἴῃ δὔπὶ ᾿ποϊάϊπι8. χυοὰ ἐξίτατ πὶ ἂν 
δ4π8, ἰϊα Εὔδπι Δ δὖγε οεϊετίϑαῃε οτάπίρη8 {π86 ϑαρετγῇοϊε ἰδ τὶ οοα- Ὁ 
δἴλυϊ, τείγαπραῖηγ δἀδρεεῖαν, Ἔχ [18 4π86 εἰγοα δἀερεοϊαπι ἀεταοῦ- 
δἰγαιξαν, δοιβοπάα βἀ68 681; συοάφυο ἰπ φυαϊρηδβάδπι δρϑοῦΐιβ πῸΒ 
τοοάο εοΐογες υδγυπι εἰΐαπι ΑρΌγαε ἀρραγεαδπὲ, ἱπ- συ υδήατι γεγο 
οοΪογαβ δοίιπη. εἰπδαιοὰΐ δυΐθπι ϑθπὲ, 4ιιδεοππηχος ᾿Ἐχίζοι φὐπὲ εἴ ὁ 
δθηϑιίθιη ἀἰνίδίοπθῖα ἡαΐΐαπι μδροηῖ, πατη βετὶ ποη ροῖδϑὲ τῇ ὅβ ὃ 
ἤξυγα ἀρρδγεαῖ, υἱάδγεξιγ δπὶπι 6886 ἀἰν 5: 8}}}5: πᾶτὶ Βζογα ον, 
δἰσθα εἰ 6886 Αρῶγω οἱ οπιηὶ εχ ρατῖε ἀἰνί ἄϊ ροδεε νἱήεῖατ. αἱ σπαὶ 
φαϊρρίδην ἴῃ 1}}18 ἀρφάτενε δἰξ πεοδιβώση, Αξαγατα αὐΐοτη ἔτ ρ οὐαδέϊε 
4ἰῖ, τοὶ φαῦπι 6δδὲ πὸ εοἷογ ϑοίῃπι δρραγεδῖ. ροῖτὸ ρ] σπαϊάογας 

᾿οοἷογ ἱπιεγάυπι δρεπάϊάιι ἀρράτεῖ; ἱπιογάσπι γογο, δωξ 4υλὰ σπα 
Ἔρϑ οι οοἴοτα ρογπιϊβοεῖωτ, ἀξ 4ηΐα δάθρεςῖπδ ἱπᾶγτητιϑ δῖ, ἃ ἐεσῖθ 
εο]οτῖβ ἱπρεγὶ: ρβαπίδοίαπι. δεά ἀδ Ἀΐβ ἴῃ ἴδ χυδὲ ἧς ϑϑινϑδίβιαϑ ἀθ- "' 
τιοηϑιγδηϊοτ, οἷ“ ἃ πον ςοποϊἀογαΐαπι. ῥτοίπαα εχ δ αἰΐα ἀϊςαονς, ἡ 
Αἰϊϊδυσεὶ υϑγὶβ πϊδιπογ. 

8. Ῥτίπιππι δπΐεπι ἀθ ἄγθδὲ ἤρτιτα, εἴ οὔσ εἰγοαϊη δυαδεῖ, εἴ 
ουτ οἶγοα δοΐ ἐπὶ ἰππασηαθ οἰ ΘΟ σίμμΠ [δ τ εἶγοι ἃ] ᾳποὰ αἰΐο ἃ αείσασι 
οετπαίωτ, ἀϊοάταμϑ. πδὴν οτητθα8 θδάεπ δοοστητοάαλβίτι τοῦο. ἤξ 
ἰρίταν ἀάϑρεςέωα τείγδοϊίο, οαιη σαρίἀμ9 δδτ ἴῃ προτὶ σοηεγεμῖ, 
ἀαναπιοάο οὐπείδεεμς δεαπδο 5. δῖ δὸ ραγιβο9 οομδέεὶ εχικαῖς. 
ἐνρετόναθί εὐλι υᾶρου οοησίϑεϊς, ἀφθδς δἱζηαπι ἀδῖαγ; σΌσα σατο 
Ἰεδιραῦιγ δὶ πμηδγοσϑοῖξ, ποϊνίπηθ. πᾶτὶ οὐην ἀϊδεῖραῖητ, βδεωαι, Ὁ 

οὕτω εἰπαγοδϑοὶϊ, δαγθηαπι ἱπάϊοαϊ, δὶ δηΐτη νᾶροσ πες εἰπαγοεφοαὶ 
Ὥδο ἀϊδεοιροῖυτ, 8εἀ ϑυδπὶ δοτιἰγὶ πολύσατη 9ἰπαῖυσ, πιο φως 
δἰκπυνπ ἐσὲ, φυκηάο ἴαπὶ ἰα ἐπὶ βογὶ ςοπσὶϑεβηϊίαιπ ἱπάϊοιὶ, ἐσ {απ δα 
ἀαυδπι. τεπίγθ, ἀθηδϑεέίοπα ςοπεϊπευαπι δζοιρί θη, πεοεβφοτω εἷξ. 
πηάς ετίαπε ἤὲ οἱ ᾿ὶ Ὑὰροσγθϑ οτπεπίυπι τηᾶπίπια οοἶοτα ἃῖτοὸ οἰδῖ. αἱ 
εὔτη ἀἰδοὶραῖυτ, ἢαϊπτη ροτγίθηάϊε (παπὶ νροτὶ! ἀϊάποιο ἃ Βδῖτι Βὲ, 
4υὶ ἰδιὰ φυϊάδθπι εδὲ, βοπάππι ἰδιπθὴ δρυὰ πο9 δχουντὶῖ ; οὐΐῃ8 τεὶ 
ἱπάϊεϊπαν 6δῦ, φαοάὰ ἀπὰς ρῥτγαεοίριια ἀϊδοὶρατίο ἄϊ, μίπς Βαῖας δος εάπ), 
οὔπα Ὑ6ΓΟ ΕἸ ΓΟ Θβοίξ, δεγοηϊδίοτθ. ΠῈΠὶ δὶ δὸγ πη]]9ὸ ραςὶο [2 δὲ 5» 
᾿αδεδῖ, πὶ πέσῃ ἷπ 86 οοπίϊηθὲ ςα]ούδπι ευϊποαδῖ εἰ ἴῃ ρίαυλδιτι ἀσι- 
δἰϊαῖοπι υεηϊαὶ, οοπῖαὶ ἐπ Βαϊαιϊουῖς ρᾶγίεπι παπηδπίεπι ἂς ἐγ ψίάλτο 
Ὁ τί εἰ ἰρῃεδ ποπάμππι ἐ8δς 8εηπεϑεγδίατηι, σῃ0 ἃ δεγεπι τ! 5 ςδυξ8 
εϑὶ, ἴἴΐαδψαθ 400 ῥδοῦο βαβεπίε αὖτε τείγαοιίο δὲ, ἀϊοῖτπι 658. τγα- 
(γαβριατ δαΐεπὶ «ὐδρεοῖαδ ἃ οδξρανε, 4π86 εἶγοα ϑοίθτν ἴωτναταυς 53 
ςοπδίϑεξ. φυοεῖγοα ἀγθὰ ΠῸΝ 6 γερίοπθ, ρετίπάβ υἱ ἀγοῦϑ, ἀρραγοῖ. 
οὔπὶ ἀθέθηι ἀ64πὸ Ὀπάϊστια πιοήο τείγαπρι τ δάβρεςῖα8, οἰ Γαι] απο 
ἐχϑυϊίατε δυξ σαγὲε οεἰγευϊ ρᾶγῖθην πϑοδδδ8 βϑῖ, πᾶπι πᾶ δεχυλΐοϑ 
ἃ εοάεπι ρῃποῖο δά ἰάεπι ρυποίυπι ἀυοίαθ δοτηροῦ ϑῆργα οἴγοὶὶ 
᾿Ἰπεᾶπὶ γδηρεπῖιγ. δἱϊ δηΐπι ἃ ραποῖο ὦ νδγετδ ρηπείηπι ὁ ἔτος 
᾿ἴπεᾶ ἃ ς ὦ εἰ ᾿Ἰΐπεα α 7 ὁ εἰ Ἰίπθα α ἐ ὧ, εἰπῖχηβ Ἀθφαα] 65 ἵπτετ 96 
δδο, ὦ σ, ὦ, α ἀἰ, εἴ πὸ δὰ ὁ εε οοπίεἊτπηϊς. ο ὁ, 7 ὦ, αἱ δ, ᾿άοτα 
ἱπῖεγ 8ὲ δεαπαΐθϑ, αἴψιια ργοάυοαίῃσ ᾿ΐπθ ὦ 6 ᾧ. χυῶγε ἘΓΏ ΡΝ τὸ 
ΒΕΠΌΆ 68 δἰ πη 68 486 8ππῖ, σαρρα ηπὶ δαμον βεαπδίεπι ᾿ἰπθαπὶ ἋΣ 6 ὅ 
οοπεοίϑιαηξ. ἀποιπίηγ δαΐθπι Ἔχ δηρτ 8 αἡ ᾿ποαπι ὦ 6 ὁ ρογρεπὲϊ- 
οὐΐαταβ, Δ Ὁ δηρΌ]ο Ο Ρογρεπάϊου]ατιβ 6 δ, ἃ δηραΐο “ εγρεπάϊςα- 
)αυῖβ. Κ᾽ 6, Ὁ ἀπρυΐίο “' ρεγρεπάϊουϊαγῖ5 εἰ 6, Ἠδ6 ἰΐδηπ ἱπῖδτ 86 
δεχῦδἝεϑ δπηῖϊ. δαὶ π΄ ΔΕ υα ἴδ ἐγίαπρτι ἰ8 δὲ ὅπὸ ἰὴ ρίαπο οταβεθ 
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οοδοίδηϊ. οἴμβεθ εδβέι δθδεὲ δὰ στεοῖοδ δπβτΐοῦ ἰΐπθας ὦ 6 ὦ ἰᾷ υβὸ 
Ῥυποῖο, ἐς ἰυπρυπί, ἰφίίας ἀδεοτίρια ᾿ΐπθα εἰγοαϊα9 εγλῖ, σεπίγεπι 

τέγο δ. οἱὲ δυΐδη ὁ τοὶ, Ρυποίμμα ὦ δἠερεεῖπ9, ὐγουπιίονοπιία ὁ 7 εἰ 

πΕΡε8 ἃ 48 580ἴδη υδύδυϑ τείταιριιας δάερεςιι:. δρεδουΐα εἰΐδπι 

το οσοπἰίπυα ἱπ οἰ κατα ορογίεὶ. νυϑγυμ δίπρυΐα ΟΡ ραγνί[ϑέειῃ ἰπνἰδὶ- 
δ1116 φαδέ. χυοι αὐΐειμ οχ οπηΐθῶδ οοἰδίδε, ἡπμτα 6686 Υἱάεφῖαγ, 
φαϊα τα αἰροδῖα δαθὶ αἱ ὑπατω ἀαίπεερ5 ρϑϑοὶ δἰέδγακ οἷὲ ςοἰοοαΐατα. 
φοοά καίει εδγηϊίοτ δἰδυτη, 80] θεῖ, ἥδ πποφαοηῃς ὀροςοὶο ΡοῚ 
οἱγοιϊοαι ςουἐμθβέεν δρραγεὶ, ηες υἰΐαιν ἀυδὲ ρεπϑυΐ βεγυίδ οἱἱ το- 
εἰρὲς ἀϊνίεἰοιειν, δΒυΐοι δαΐθιν ρτοχίμθα σομεϊπαδάιε. γα πἰξτίοδε, 
ὁ ἐ!Πτι9 αἰδόγεπι διυΐοῦ δρράγεωδ, βαά. οἶγοβ ἔδέτδιβ ποδρίβ, φαοὰ 
Ἰοξιδ ἴογγας υδοίωϊου τπββὶ8 υθϑίο οαγεαῖ. δ ἤεγὶ ποὴ ροϊειξ πὶ 
ἤκπὶς υϑπῖο βἰδῖο οονῖα παῖ. Ῥόῖτο εἶγοα ἰβθδια διεδα τὰ θπσον 
Βαπῖ, φυΐα 60] ἑασα εἰϊ οα]ἀΐοτ, οὐ ἔτ. ςομδεταϊοιε5 αἰδοῖ  υἱξ, 

90 οἶτοα βϑίτα δυΐεια ἄυμὲ φυᾷοπ εἰδάθπν ὧδ᾽ ἐθιαδὶδ; ΟῚ ἰῶτα εχ 
βεῆθο ροτίοπάπηϊ, φαοά οοποιἐυϊίομδο ρρονθαα αχίριιλδ δὲ ποπάμνη 
{εοσυπ δε οἰραιβοεηί. τὶ 

Δ. Ασευτα δυΐοσι γείγδοϊοπεια εθ66 ἰδ αἱ χίεοα, απδὶὲδ δαῖΐετα, 
θῇ αο ρδεῖο σύδαιε ἀθ οδῦδβδα δίηβτιιδ ὅτιῶς 1}} δεοϊάυπι βαπξ, ἰπ 
Ργδεϑοιῖία ἀϊοθηάμπι. ἱρίτον Δ οταπῖθμδ ἰενίδα γείγαπεὶ δἀδροςίας 

ὃ υἱάοῖαγ, ἀε φβόογηπι ΠΌπΙΕΤΟ οϑὲ ἴδτη δὲσ 4ιδῶν ἀαυα. δὶ κυίεδι τε- 
ἵὑκασῶο δὴ δέγϑ, εὔχῃ ἀδβηβεδοῖξ. δὲ ον υἱδὺθ ἱπαθεςι δέοι ἐγεφαεα- 
ἴεγ ναὶ οἱπε ἱπορίδδαϊϊους υἱϑῶπι τείγυμαι μετα. :ὰ φαοὰ ουϊάαπι 
τοολ ποτ, ποὴ δουῖς νἱ ἀφο δἰἰφυαπάο αοοαϊτ: ἀυτα επΐπι δα θυ αῖ, 
ἐδῖαρετγ εἰγθυϊδογαπι βάνετγθα ἴγοθιο μγαδεδάεγε υἱάεραίαγ. φυοὶ {1} 
οομδῖσηρεραῖ, φυοπίαπι Υἱδῖο δὲ ἰρόωκπο. γεβεοῖε δία; πδπὶ ργὰς ἰδη- 
ἔδοτε αάδο παρ θςλλα τοπυηας πιο ϊσ οτατέραϑ εγαῖ, αἰ εἰ ργορίβ- 
4πὺ5 δᾶτ δρεςυϊὲ υἱοθων {Π|, ρεγίπ ἀς ὑὲ φυὶ τεπιοῖα ἀεπδυθθε εϑϑεῖ, 

10 Ῥγαδεαγεῖ, οἴ δὲ {116 γρεὶ! βουίγει. φαοςείτοα εἰ ργοπιοηΐογία ἴῃ 
ταδὶ γετοΐρα, εἰ Επιτο δρίγαηξα οπιπία τραίογα υἱάδηϊωσ. ἐΐεσι 4886 
ἴῃ ολἰϊξίης ροδίϊα ϑυηῖ, υἱ δοῖΐῖ εἴ δϑοῖγα ἀυπι ογιυπέατ εἰ δεν ναι 
Ροῦτδ φυδῖι οι ΓςὐΕ]} πνεἀϊουν ἴοπεπξ, Δ 4 δυΐεμι πιαχίμο υἱ- 
δε τείγαιβιϊον, οἱ δάμυς δ δὰ φυδὲ βεγὶ ἰηςῖρις πρεὶϊπϑ φηδπι ΔὉ 
αὖτε. εἰεηῖτν παι! ροὶ ραγυτα ε φυΐραο ςομοἰοἰεηιθυο γογδῦο ΒΈ, 
Ροιϊμθ φαδπι οδἰἐρίσνεξ δρεουϊσε εἼ66 πεοδϑϑα δϑί, ᾿οὔπι δωΐομα εἰ 
δροσγίσπι οἷὲ δὲ ἐδ ἀϊοῖαμι ἐδ Βηϊαδηνο ἀϊ δρεςα]16 οοἸογθῖα ἀυπίδχαῖ, 
βου δἴατε βαυγαην Δρράγετγα, πεοαϑϑᾶγίο δου ἀξ, εαπὶ ρίπετε ἱπεὶρὶῃ 

Ὧο εἰ ἴανα φοϊάετν παρίαπι δὲν ἰπ πιοίϊοπε ρ᾽ονίασα οοπογενϊ, ποπάστα 
ταγηε Ρ]υΐ, οἱ α τοξίοπε οἷξ 60] δὶ χυϊρρίαπι δἰ'υὰ φαοά αἄεο ἰπεἰ- 
ἄτη οἷς ᾿ξ πρ δα δρεουλυων τε ὰϊ φυθαῖ, οἱ τείγαςεο ἰπ σογροϑ ἰποῖ- 
ἄυπι εχ δάυβιβο βαῖ, οἱ οτὴβ, ποῦ ἤρυτας δρραυϊίομετ βεγί, σατα 
δρεοαΐυπι σαοάσια ραγγίχη δῖ δἰστα πἀινιοίῥι!ο, δἱ οὐτὰ πιδρηϊτα- 
ἀϊοϊο οοπ ἀπεηϊία χπδς ἐχ 1118 οσπηῖμτν ἐχβη δὲ νἀ οτὶ φαεαῖ, πιδραὶ- 
τεδβεπι ρεγρείυδπι ἐβϑάεπι ργαείεπάεγε οοΐογετι πεοθβδα εξ. ΠΔΙᾺ 
δρεουϊοιη συοάπηους οἱ φυοά εχ οπιπίρῃς ςοδίδοϊξ δυυτω σοἴοτοτη τγὶ- 

50 Βυΐξ φολγε οὐπὶ ἤδεο δοοίάεγα ροϑοὶηξ, φιοῖες 90] εἰ πΌθεδ δ δὰ 
᾿ππς τοοάσδν Βαρεμαπὶ εἴ ηο2 δοίϑω ἰπίϑσ εἰ βθεια Ἔσίπιοδ, δρρατὶ- 
ο φυδεάκμι οὐ γείγαοοπειι βεῖ. αἴσας ἴσως, εἴ πο δἰδῖεῦ Βαδθῃ- 
ἰδ8 1119, ἀγοῖς ἴῃ οαδὶο ςεγοϊϊοτ. ρδῖοῖ ἐφίίας δγοῦτη δε τεΐγα- 
οὔοπεια υἱδίοηίϑ ἰῃ δοίει. ψπδιοθγεπι εἰ ἀγομδ πἰδὶ 8016 δάνεγδθο, 
δα Ὑ6ΓῸ πἰδὶ εἶγοα δοΐετα ὕοπ βὲ, φυδηφαδην δῶρο γείγαοι Ομ 68 

372 δαιι. σόγαμι οοἰογυχῃ ταγιοῖβα δἰ ἴδγτμι ἃ γοϊφυα ἀδϑογιμγίπαϊ. Ὥδτα 
δἰΐοσ δὴ ἀχυὰ δίγοψπο δὲ ε ἰοηρίηχιο βου δοϊεῖ, αἰΐεγα ἂρ δὔτε, φυΐ 
ταλρίθ πδίογα Ἵδηαϊ ἀΐοσ εδῖ, εἰ ε ργορίῃψῃο. χαρὰ δοΐδμι (αἰκίάμνι 
εσῖ, ῬῈΓ δἰγθμι δοῖ ἰῃ αἴγο (9 }} δα τεσσ ) ρυπίςεατα ἀρραγεῖ. 
ςοπἴπετι δυΐδτι ροβϑθτηδ ἰβη δι αὶ α υἰγεπῆθυδ ᾿ἰζπῖ δὲ, τΌΡγασα 
Βαπιτοδην μάρεγε, ργορίεγεα φυοὰ ἱξηΐ φαΐ Γαἰκιάτα αἰ βυδαυε εϑῖ, 
τοῦ]ίο ἔσπιο δάπηϊδίυν εδῖ. φαΐ εἴδπι 20] 'ρβε μετ οδἱ βίπεπι εἴ δὺ- 
ΤΌΣ ΡΌΠΙ ΕΠ ρρατεὶ. αοείγοα ἀγοὺϑ τείγϑοιο ργίπια εἰπδίμο αὶ 

«0 ςοἴοσθιι Βαθετα υἱάεταγ, φοῖρρε οὺτα δὰ γείγθοιϊο ἃ ρᾶγυϊ9 δάδρετ- 
Βἰπίρυδ ἤδὲ. δὲ ἀγϑδδ τείγας το πιϊπῖπιθ. ἂς ςεἰετϑ ἀσΐεμι σοἰογΡαθ 
Ῥοεῖεα δυμηὸ ἀἰοῖισι, ρσδείθεγεα 18} 16 ςοπδιλυτο εἶσοα βοΐθτα ἴρθπδε 
Ῥετπωάπετθ ἀϊπ που ροϊεδὶ, δε δηλ μἱοὶϊ! δὺὶ ἀϊδοοξνίδις. ἀσνι ἰώ- 
ταδι 6 σοπίταγιἰ δαηα ρἰρβηϊίοτ, ἰεπτροϑ φιοάάδνη ἱπέθγυεπζε δἱ επὶπα 
Σὰ ουεηϊγοῖ, ἀγοδα πιοάο ἄγοι ἰἰπεῖδο ἔογεηῖ. πῦπο δαῖεπι ἱμπῖο- 
ὅτα χυϊάδιν ἀπὲ εἰγουϊαγία πμ ]ὰ βοπὶ, φυας ἰδίεα ΠδΡεδῦὶ ἀρρα- 
τιϊομπεια, δεὰ Ἴχίγυα εἰ ρὲτ ραγίδε; 4π| υοςδηΐατ μ8ς}}}} δδιι. υἱγρδθ: 
παδηάο δὲ σα] ῖρὸ [8116 οοποίϑίεγεὶ φυαὶὶς εαϑεξ δᾷπδο δυὶ συϊορίδτη 
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ἶδαδ διγῖ, διομβεὶ ἰδλὰβ ἀϊχίπιμα, διόμϑ οδείφιι ἰδίορεν, ρετὶ ὰδ οὐ γι το 
εὖγοα Ἰυσοετιῶδ ἢϊ, ἀρραγεγεῖ, πᾶβο ἰγοφάδηβε ρας δίεπιοπι βαπὶα 
διυδέγο εἶγοα ἰυσεγηδδ Αὶ ἰγὶϑ, 4υδτν τραχίιμο υἱάθος φυΐ οουΐοι δδ- 
Βεηὶ δυνοϊάοσ, φιοπίδηι εογαη αἀδρεοίῃϑ ρτδε' ἱαρεο βαῖο οεἰοτγὶ- 
ἴεν τοίγαπριτωτ. Αὲ δυιΐθιη ἴῶτῃ ἂν δὸγ8 μιιηι ἀϊδαϊε φυθηι ἃ [οἰ  ξῖπα 
1 φυδε ἃ ἤδπιπια Ἂῆπὶὶ δίας συπὶ δἔγε πυϊϑεδίυσ. ἴσως οπΐπα 
δρθουΐυη νοὶ ρεορῖεγ πἰβγοσεῖῃ δῖ, πᾶσα ἔαἰίχο Γαιπίάα ε8ὲ. δὲ ἰὰ.- 
οασπδε ἰαψδη Ὡοη αἰρῶπι, δεὰ ρυγρώγευσι δὲ βογὶ ἰγεθϑ. δίπν!θ, ποι 
δυΐδηι. μυνάσδυτα, εἰγοῦ]ο ἀρραγαῖ. πὶ εἴ δάξροοιπε φυὶ τε πρίδο, 
οχὶζαθϑ εϑῖ, δὲ δρεοιίυπι δίγωπι. δἱ ἐγ ἰὰ 4880 ἃ τϑιηῖβ δῦ δοῖοὺ 
4" 6 τοδὶ τείογαμίυγ, δία φυϊάευι ροάδιν Ὧϊ Ὡωσὰο 4πὸ 4πδε ἰπ 30 
οδεῖο ςεγηϊζωτ, οσοΐοτα ἐδιπθὴ δἰπμ ον εἱ ἐδὲ συ εἰζοα ἰυσοιταθ ἀρ- 
Ρᾶτεῖ: ποη δηΐτη ρυπίοοαπι βάμεγα οοΐογεμι υἹάδίοτ, δοά ρυγραέεῦτι. 
τείγαςιο ἀσϊεμα ἃ παϊπαϊιδϑιπΐ9 φυΐάεπι, δε ςοβείποϊς δἰδρεγείην 
Βυν δι, 486 ποῃ πἰδὶ ἀφὺᾶ διιβῖ, Ζαδα ἰδπι. ργογβῃϑ εϊβδογεία δ. ἂὲ 
δυΐεισ εἴδη ᾿γ18, δῖ φιὶϑ ἴδετε ἰοοιῖ φαὶ 60 }1} ορροδὶα εἰϊ, δὲ ἔς ὁ 
αυΐϊάεπι 40] ἐδοίεπι διιδια οδιεβίδϊ, {{1ὰς σεῖο Ὀθγαπι. ἑδοίαϊ, ἐεπηΐν 
Βὺδ οοπερεγκαὶ τογαϊϊουΐ θδ. πϑιὶ ἱπ [α}} ἰοοο, δἱ φυΐϑ ἰδῖγα ἱγτοτεῖ, 
εἰ φαὶ ἰοτία οἴαῖ, φθὰ δοΐϊε γα ρϑιπηυἱδηϊτοσ δἴψμιθ ὑπ γαπι οἰβοίαηϊ, 
ἐστ ἀρρᾶγϑοσα δοὶεξ. ᾿δεὸ δυΐθαι τηοάο ἰσεοᾷῃα οοπαιμμὶϊὶ Εἴ, εἰ 
εδαδ8 εὐάδπι 408 ΄υδς ἃ τεπηΐβ εἰβοϊϊοτγ: ποι φυὶ ἰγγογαῖ, υπᾶπτι υἷο δ 
τειν αἰϊατ. παρά αὐΐεπι ἱγιάϊδ οοἷον 1α]15 δι, δίπιῃὶ εἰ ἀε Ἵεῖδς 
τοτῦχῃ οοἰογττι ἀρραγίοπα, εχ ἰδ ραίθθῖε. ἱμες ]εχίθδα επὶπι οροτ- 
16ῖ, ο1} ἴδτν ἀἰχίνη8, αἰάυα δαρροϑθίδθ6, ργίπιο φυϊίεεν γαῖ ἰποίάατα 10 
ἴω Ὡἶβτο δαὶ ρὲσ πἰβγωτα ςοΐϊογεπι ὀΐβοεγε ρυπίςουπι; δεοιιπάο δή- 
Ὡρεοίωτη 41 66 ἰουβε ἠδέάμοις, ὑπ ες  Πΐοτθμι τοξόται ]α» γοἀάὶ; 
᾿ετῖδο δίσυσα 686ὲ υεἰμεὶ ἀρ βεκδίϊοπϑιη : ἤδτη ατια υἱδο ἀεᾶοϊς, δίγοσο 
ἀρραγεῖ. φυοοίγοα 4φυδε ἰομβρε δρδυὶ, πίργίογα οππαΐα ἀρραγοηῖ, 
4οῖα υἱϑηϑ δὰ τιϊϑοδ διϑεφαδίωγ. δε ἰδίὰ εχ 118 4ιιδε οἶγοα δδηδ8 
δοοϊάμπε οσοποίἀογοπίατ: πᾶπὸ 4086 ἀ6 ἰδ τεραδ ἀϊςυπίητ, δὰ 1116 
ἔπε πΌπο δπίετη ἦε ἱρεὶς ἀϊσαχια, φποηίῃπι βορὶδ ὀρῇδ δϑῖ. 
ἃς ἰρίτογ ἀε οαυδα ἴᾶσὰ 408ὲ τειοία δηπὶ φυὰπὶ φυδε ἴῃ δρεοη δ, 

πἰρτίοτγα τοΐπογαφις δό ἰευΐογα δρραγεηῖ. φυΐῃ δἰΐθτα πβρδϑ ἵμ σαὶ ἱπ 20 
δαθδιο 4πδεὶ 401 ἰπ ἰρ689 δάἀδρίοἸυπῖ, πἰργίογεθ ε886 υἱάσπίηγ; 406 
δάἀπιοάυτω ἐναϊκοίϊςετ. πιὰ δἀφρεοία οχίξῃο ῥγορίει Ροϊγαοϊίοιεια, 
φρεοϊδβίωγ. δὶ δαίεσα ἰηϊεγοοῖ, ςοηϑρεςῖωδ 'ἀππουθδίῃγ δὴ γοὲ 
εοιφροοίϊυὶ οὈνίδ: Αἱ επί τγαϊϊοπς οἴγαίρεῖ πὶ τἤφπι. ἐνθαδὶ. δὰ 
Βαες πε ἰὰ φυΐάεπη ποϑ ἰαίεγε οροσίει. δοςοὶἀϊε δῃὶνι τὶ ϑυροθ οὔτε 

ὍΡ6 νοΐ ἔμεγιϊ, δἱ 4πὶβ ἰὴ δατὰ ἀἰτίραὶ ρᾳριϊϊδε δοῖεμο, ππϊ]ο ἴω- 
εοῖα οοἷοτε δεά αἰρα ἀρραγεαῖ, δὶ δὶ ἰὩ δσυὰ εαπάδι δρεοίεϊ, οοἷο- 

τετὰ φυεπάδιαι ἀτοπδ οδεϊεδεὶθ Βαρέτε τἰδδαμεν, Ρδῖει ἐρίοτ φυοὰ 
ςοηϑρεοῖοδ ἰγωςῖαϑ, πὶ μγὰς ἐμ Ρεοι ταὶς φποάὰ πἰβγομν δὶ τθδϑὶν 
πίξτασα, ἐϊα φυοά δἰώσα εδὶ τηϊπο αἰθῦμ ἀρρᾶτοτγς ἴδοις, δἴηιιε δὰ 30 
πίξγογεμι δἀάμοὶς. νδἱ ον ἰρὶῖην δάϑρεεῖτιθ ςοἰογοῖν αἰθστη ἱπ Ρυηὶν 
δῦ, ργοχαπδ Ὁ ἰϊϊο ἰμ υἱγἀς, 4ὺὶ εἴασα ἱπυρεςι ον εδὲ ἰῃ ρυτ- 
Ῥυτεῦμα τϑοΐδῖ. αἰΐγα Βο5 δοΐετη οοἰογὶϑ πο] ργαείετεα ΡΡοΡΘΣ 
δεὰ υἱ φ᾽ατίπια φυοφῃς αἷϊα, ἰϊδ εἰ δὶ τογηδγίο ἀθβηὶα δυηΐ, αἰϊογυτα 
δοΐετα σοΟἸοτγΏτι πνοϊδίϊο ἱμϑαηίθ 118 εδὲ. υοοίγοδ οἱ δγοὺϑ ἐγ ο οΥ, 375 
πὠἰἴῖεγαοα φυίάεπι, δεὰ ὀρροδίϊο πιοὰο δρρᾶγεῖ. ρῥγίπιυ ἰβίζυτ οχιὶ 
τῦδτα δαργετηδβας οἰΓοστείεγθιἰΐατα ρυμλοδᾶτη Βαρϑὲ. πδιὰ δθδρε- 
οἴ; ἃ τηαχίτηδ εἰγουτηίεγοηδα δ0 Ϊ ρἱυγίκηιν δ ἱπουττὶῖ, εἐπτσθα δυΐεια 
τρδχίποα εὐξ. ῥγοχίπιδ υεγο δ ξεγιϊδ ἰχὶβ ργορογιίίομει δὲ ΒαΡεηξ. 
ἄθαγε δὶ πᾶς ἀδ ςοἰογατη δρραγιἐϊοπα ἀἰδϑεγιίπιτδ ργοθα ἀϊςῖα φυπῆν, 
ἰγὶπ εἰ ἐὶςοϊογεπι ε886 εἴ Ἀΐ 60}15 σοϊογίθι πμρὶ περεδεθα εδὲ. Βὼ- 
τα δυΐειι οοἷος ἰοοῖγοο ἀρρατεῖ, φαίΐα ἰυχία ροϑιὶ ςοἴοτεϑ δρεοίδῃ»- 
ἴατ. τιᾶϊη οοἷογ ρυπίεεοϑ Ἰαχία υἱγίάετα δἱρὺς δρραγεῖ. ουϊὰ τεῖ 
οἰξηυπι ἐδ: ἤδην ἴῃ ΦΌΡΕ πἰβ ογτίπνα ἰγὶϑ τηαχίπιθ ΡΏΓ δίπσοῦβαπο δὲ. 49 
ἴὰης δαΐπη δοοίἀϊε τ εοἷοτ ῥπηίςευθ ἤφυϊοσ ες υἱάεδίυγ. ἤδυυπε 
δυΐοιη Π]οἀ φυοά ἰῃ ἀγοὺ δρραγεῖ, οοΐοσ εἴ ἱπξεσ ριυιπίςθπτη εἴ Υἱγὶ- 
ἄσιπ πιδβάϊυβ. ἐρίτατ ον πηθὲδ εἰγτουπιδίδη τίς πίξτοτεπι, φυϊοσαϊά εἰσα 
Ῥυπίσευν 6δῖ, αἰβαιπ ἀρραγεῖ. δι ρυπίσευτη δ 116 αἰρησα εὐὶ. οἱ 
Ταγϑαπι ἐπιδγοοδςεμῖε ργοχίπιε ἰδτγῶπι ἰγά6, ουτὰ ἀἰϑεοϊνί τ ρυπὲ- 
ἐεῶτο, περαΐα αἰθα ἐιχία νἱγίάδπι δ6δα δρρίϊεδηϑ ἢ) βανὺπι ἰγαηϑῖξ. 
Ἄμδες δυΐετη πναχίπις ἱπάϊοας ἰθπαε ἀγοϑ, φυῖρρα χυὶ δὶβι οπηπὶπο 
ἀρῥατεδῖ. φυοὰ δοοίϊε, αυΐδ εἴ ἰπ πῆρε δἰν εἰ ποςῖβ δρεεϊαγὶ βοϊεξ. 
Ἔτξο αἱ ἱφηῖδ ἱξηὶ δαϊεσῖπλ, δὶς πίξγαπι ἰοχία πἰβίτιη 
τεταΐσθε αἰβοτ εοἱ (1ὰ φυοὰ εοξ ρηπίσθῦτῃ) ρτοτϑὺ8 δίραχο. Ἀρραγθίε. 
(κοῖς, Βδεὸ δηίετα αἰίεςῖο υεὶ ἰβ βογῖριϑ ρεγερίοιιδ δοῖ: παῖ ἵπ 
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τεχιονῖ9 οἱ νδυϊεξαϊη τ σοΐίογθα χαϊάδτ ἰϊπιχία αἰΐοβ εἰ δἱΐοϑ᾽ ροδίεὶ 
ἀρραγιτίοπδ᾽ δαργα υδπὶ ἀϊοὶ φαυσαὶ αἰ εγαπε, αἱ ραυγρατοῖ ἴπ δἰβῖδ. 
πἰχίῖονο ἰαυΐβ, ργδδίεγεα ἱπ δρίοπάοτγε ἐδ]1 δας ἰα]ϊ. αιιοοῖγοα οἱ φαὶ 
νῶτα Αἰσόγαπι οοἰογῖρα9 βοτεβ σοποίπηβης, οὔτι δὰ ἰῃςδγπατῃ οροῦ- 
δηΐατ, [γφχυοπίεγαια 86 Θγγῶγ δὲ ἱπιρτγι ϑπίεγ ἰὸς ργὸ αἰνὶ5 δςεὶ- 

830 Ρετὸ αἰηηξ. 6286 ἱξιξατ τη τγίςοϊοτγεια, μοδατο τδιημιτηπιοο οοΐοταϑ 
τδείεττο, ἀϊοῖηπι δοῖ; πε δυΐοπὶ δπιθὶς, δεοσυπάα᾽ εἰ Το] οΥῖθι3 
χε ἀϊοίμας δεῖς φιιο8 ἐΐδτι δἰῖη ἀἴνεγσο αἴσχιιο ρτίπια ἔιδα 'ρθ8 ἂς 
οαῦδα μαροῖ. πᾶτς δόϑρεδεῖοϑ ἰοπρὶα8 ργοουγγεπϑ, υἱ᾽ φυσᾷ τειποῖα» 
ε5ὲ, [Δ ᾳποὰ Πὶς ε5ὲ, τ άδξ. ἃ δυρεγίογε ἰφίτπν ᾿ριάς τοίγαοιϊο ἐπ θ6-: 

ὦ αἰδοῖ οχρυίεαι,. φαῖα τοτηοιίοτς ἴῃ ἰοοο μὲ, χυδτῦα σὰπὶ πηΐποσ' ἢν 
ἄαι, οοἷοτεα ἀρράγετα ἰδηρυϊάϊοτεβ οἴει. ἰἴοιπ ογάϊπα σοπυθγβο, 
Ῥτορίαγεα φηοά,866 ἃ τπϊβοιὶ ας ἱπέουιογὶ οἰγουτηίεγεμεῖα δά 801 6πὶ 
τοῖο ἱγιιάϊι, πᾶτα ινὰς υἱδῖο ταΐπο ἀϊδέδι, ἃ ργοχίπια βτγίπιδε ἱγίὰϊ 
εἰγοπανίεγθπ δ γείγαπρίϊαγ. τοϊπίτηδ δαΐθι εχίθγιοσβ ἐγ ϊ8 εἰγσυπι- 
ἔεγεπιϊα ργοχίπια εϑὲ. ἰΐαφαα δὰ ρυπίοδαπι οοἴοτοτη μαρθδὶς, {{1. 
δαίειι ργοχίπια εἰ ἰεγέία ἰυχία ργορογδοπεια. Ὄχιογίου ἱγι5 ὦ, ἱπι6- 

40 τίογ 4; οοἶογεϑ δ βαπίςοιϑ, εἰ νἱγίἀἴ9, 6 Ραγραγειϑ. ρᾶγβ δυΐεμι 1118 
πα ἐδὲ Τὶ ἥανα ἀρρατεῖ. οδίθστιπι ἰγεβ ἀγοὺβ βπὶ ρίιγες ίαςεϊ δὰ 
ἢιος τίσ δονὶ παραπᾶτπι [πετυπὶ, 4πΐὰ δεοππάα9 Οὐδουγίοῦ δνυδάδι, 
δάεο οἱ τετιὶα τοίγαςο δὐἀτπιοάσπι ἱπῆϊιτηα τεἀάδιπγ βες δὰ ϑοϊειπι 
Ῥεττυεπίγε φαθδὶ. ᾿ 

5. Ῥοστο δγοῆτα ςδαϊδδοῖεπὶ πες ἰπ οἰτοῦϊππι ουδάθγα ρο8886 πδο 
. π᾿ ρογἄομπειν δοτηϊοϊγοα!ο πιαΐογεπι, δἰφὰ8 ἀθ οδἰεγίβ φυδα {Π]} ἀοοῖ- 
ἄναι, εχ ἀσβογιριίοης θεῖ σοπϑίάογαγε τοϊσωτνιιδ ἀραγἴωσπ. τνῶμη 

20 ᾿ετηϊρ μδδγίο φΏρτα ἰδυιηϊπαπῖετη οἰγουϊ πὶ α ροδὶϊο, οεπέγο δαΐειη 
ἀ, πὰ τὰ Ραποῖο φυοήδηι δ]ῖο οθπ β΄ ἐχουϊεηΐδ, εἰ ἰμπιθαθ χῦδς ἃ ἀ 
ἐπ τατϑίηῖθ ρεοίθιη ργοοϊάσπε, νεἰυξ ἀχεὶπ ἰΐμϑαπι α' αὶ (λεϊδηιϊ, εὐ 
Ἰΐπεαε ἃ ἃ ιν Ρτοάαεῖδε ΑΡ Βεπιρμδεσῖο δὰ β' ὅπρεγ δηρυΐαπι 
τηοϊοτεια γαίγαηραπίαν, ᾿πδῶς {πᾶς ἃ ἀ' εβτεάϊιπευτ, εἰτοῦὶΐ 56 ογὰθ 
Δρρ ἰσαραπε. δἴφυς δὶ ἐπ δοῖτὶ ἐχογίῃ ορίϊανε βαὶ γείγαςϊίο, ἀἰπιϊἀϊα 
εἰγοτὶ; ρογίΐο 4υ8ς δῶρα ἴογγαπὶ δἰξ, Ἔχοϊρί εἴτ δΡ Πογίζοηϊε. δἱ 
ὙΕΓΟ ἄσπι δδίττιπι ϑροτω ἱπ ραγίε Ἵδϑὶϊ εδὲ, γείγαηραίησ βάἀδρϑοῖυθ, 
ΦΕΙΠΡΕΓ δου τοῖμοῦ ἀἰπιίϊα οἰγοὺ]! ἔοττπα αϑϑαπείζητ, ταϊπῖνυϑ δθῖοτι, 

80 ἄυπι {Π]πὰ εἰγουίαπι δειϊπεὶϊ πιοτί ἀϊαπαμν. "818 δηἶπι ρείπνπτη ἢ οτίεηῖθ 
δ. εἰ Ππεα αὶ πε ἴπ β' τείγδηραϊιγ:; αἴχαα ρίδππηι Ἢ, ηυοὰ ἃ ἴεγρο ἐγὶ- 
Δηρηὶὶ β' ἀ πὶ εϑὲ, εἀποαῖογ. πἰμὶϊ δυνὶπι νεΐεγεῖ, δἱ φαοά θεῖ ρίαπππι 

316 εχ ᾿ΐθ 4πδε δάρτα ἰἴπϑαπὶ β' α ἰαχία ἰγίαπρυίαπι ἀ πὲ β' σοποϊϑιαηῖ, 
εὐἀιιξυπι οἷς, οτρίθ ἰἴδ4ιιθ9 δεοίυγα οἰγοιΐιδ εγίξ, τηαχίπιδ δἱὲ 6, 
Ἰΐποαθ ἱξίϊασ ἃ ρυποιί β΄ ἀ Πᾶς ταϊοπε ἀπεῖδε μδυάδαθδααδτη 'π αἰϊο 
οἱ δἰῖο φιαπι δειηϊεἴγοαὶι {Π’ω5, ἴῃ 4ὰο 6, ραᾳποίο σοποιγγοπξ, πᾶπι 
εὔπὶ εἰ ραποίὰ δ᾽ αὶ ἀκῖὰ δἷηϊ, εἴ Ἰΐποα αὶ πε ἀαῖα υἱΐαπε ετίϊ, εἰ ᾿ΐπεα 
πὶ β. ἀυᾶγς εἰ ταῖϊο ἰἴΐπεδς πὶ β' αά ᾿ΐποδιω τὲ ἄ. ἀπίατη ἱρίτωτ εἰγ- 
σαποξοτοητίδμι ρυποίτιπι σὲ διϊϊηρεῖ. δἱξ ἰἰλάὰε εὰ πὶ πὶ. πῦδγε εἰγ- 
«αὐτηίετεπιίδγυπι δες ο ἀδὶα εδὲ, δὰ αἰΐατε επὶπὶ 4αδπὶ πὶ πὶ οἰγοῦπι- 
ενεπόλιι δ εἰδάεπι ραποιὶ8 οαάθπι γαῖο ἴῃ εὐάεπι ρίϑηο πιϊπίπηθ 

40 ξοῃείδι. οχῖγα ἀδϑογὶρίαπι ἱρίτωγ βρογαχη ᾿ΐπεα χπαθάδπι, ὁ ἀ, δεοτ- 
δὶπι ἰδοδαῖ, δεοεϊογχυς δὰ μπης τποάυτη ὑἱ, φποιποάο ἰΐπεα σὲ 8 δὰ 
Ἰΐπεαπι ππ αὶ δὲ μδβδῖ, ἴἴὰ ᾿ΐπρα ἐ δά ᾿ἰἰϊπδατη ὁ δὲ βαβεδὶῖ. πιαΐοῦγ 
δαϊετο οὶ Ἰἰπεα πε ρ' χιδια ἰΐπεα πὲ ἀν, φαδπὰοσαίϊάεπι τατρἰπἰδ τεῖγα- 
οἷο δαρεῖ ππδίογετη δηρτιίίαπι ξ. 80} πιαϊογὶ δαΐπι δηριυΐο ἐγίδηραὶὶ 
πὶ ἀ 6 Ῥοττίξιταν, ταδίοσ Ἔγξοὸ οϑὲ εἴ ᾿ἴπθᾶ αἴ ̓ ΐπεα ὁ. δοςοάαϊ ἰξιίασ 
΄δὰ Ἰίπεδια ὦ ἴΐβεα Καὶ τὶ φυοά εδὶ Ἰΐποα αἱ δά ἰΐπεαπι ὁ, ἰά ᾿ἴπϑθα ὁ Κ 
δἀ Ἰ᾿ΐπεαπι αἵ οἷξ, ἀείπἀε φαοά εδὲ ᾿ΐπθα 7 δὰ ᾿ἰπεατα αὶ ρ, ἰά Ἰίπεβα ὁ 
δὰ αἰΐλχι, ραΐὰ αὶ 7 Βαξ αἴψαε ἃ ρυποῖο Φ δὰ ρυποῖυαι γε ρτοάτοα- 
τῶν ἰΐπεα Φ σι. ἰρίτοτ ραποῖοπι Φ' εἴγο!ῖ, οαΐ ἰϊποας ἃ Α' ργοῆποηιεϑ 

20 ἱπρττιπηῖ, γογίεχ δγὶξϊ, πᾶτη ὡλ ἰΐπεα 27 5ε μαρδὲ δὰ δϊπθὰπι ἃ ῥὶ εἰ 
ἐΐπεα ᾧ δὰ βἰπθδιω ἀ Φ, ἴϊα εἱ ᾿ΐπρα αἱ δά ᾿ΐπεατη Φ πὲ 86 Βαθεβὶξ, 
οπδιηπδ δηΐπὶ ποὴ ᾿ἴὰ Πάργα, δε δυὶ δὶ πιϊποτγε δὲ δά πιδίοτεπι 
ρει Φ πε: π|8}} επίπὶ τεΐεγεϊ πΐγατη ἀΐσαπιαβ. οἷϊ δὰ ᾿ΐπϑθατι Φ γ. 
ξαπάεπι ἰρίίην γαϊίοπεπι ἰϊπεας α' αὶ εἰ αὶ Ζ εἰ 7 7 ἱπῖεγ δὲ Βαβεβαπε 
4ύδπι ἰίπθας κὸ ἀ Βαϊνδηξ. δὲ Ἰΐποδε 2 ὁ ἐἱ ταϊϊοπαπι ϑἰιπ τυ άπ οπι 
ΔΏΡευπε: Παπὶ 4ποά 6ϑὶ ᾿ἰποὰ α΄ 24 ἰἴπεδπι ὁ, ἰὰ ἰπθὰ 2,6 ὁ δὰ ἰϊαϑαῖν 
«ἰ. ἥπατα αἷςυϊ δὲ μαρδὲ Ἰίπδα β'ὶ 7 δὰ  »,, εἰς ᾿'ποα Φ " δὰ 9 ἃ. οἱ 
ἐρίτατ ἃ ρυποῖὶ οὶ αὶ αὐ ρΡυπείαππι κ᾽ ργοϊγμδδηΐασ ἰπθαθ καὶ " εἴ ἃ πὶ, 
Βας ργοϊγαο(δε εαπάεπι βεγυδραηὶ ταϊϊοπεπι 4πάπι ἰίπεα ρ' Φ δὰ 

30 ποδὴν Φ γι πᾶπὶ ᾿ἴπδαε ἰγίαηροὶ β' Φ "' εἴ τγϊδηροϊ Αὶ' " Φ εἶτοα 
θυπάειι δηρυΐαπι Φ ταϊϊομτιπι δια πτπ ἀζπδτη θὰ Ρδιηξ. 4θδτο οἱ πε 
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8 " τὰ Ἰΐπευπι αὶ " δαπάεπι Ἡδθεδίς ταϊοηθην. απδὺ εἰ ᾿ΐποα ρ' Φ δὰ 
ἰππιθαπι Φ γ᾿ δοτ ϊα 65ὲ, δαπάοπι δυΐδιη γαιϊοῆθπι μᾶροῖ ἰἰπεα σε ᾿ 
δὰ ᾿ϊπδαπὶ πε αὶ χιᾶπι ἰΐπϑα εἶ δὰ }πδαπι ὁ, χυᾶγε φπὰς ἃ ρυποΐ καὶ αὶ ὁ 
ἀπουπῖατ, ἀπιβαα τιοπ τποάο ἀρπὰ οἰξουιηεγεπίίδηη πὲ πὶ ΤΟ πΟΏττ δε, 
ἰαπιεῖϑι εδπάδπι μαρδαπὶ ταϊϊοποπι, τεγαπὶ εὔαπι ἰδὲ. φυοάὰ δδεε 
βετὶ πεφιὴλξ. οὔπὶ ἰρίτπτ ᾿ίπεα κἰ πες σὔλῃ πιαϊοτὶ πὲς οὔτι σαϊροσί 
ποτα Φ πὸὶ (αἴτια ἐπΐπι διπι Πτοτ οδῖθη δῖνγ) σὐτηπαπεῖα οδἕποας 
ταιϊοπειη, ροϊοὶ ᾿άδιι }1 συμ ἰρδα ᾿ἰθδα τ δὲ ευδηῖτθ. φαᾶγε φυοὰ 
εϑὲ ἰἴϊπεα πὲ 9 ἀὰ ᾿ΐπεδιν Φ' αὶ, ἰὲ οτὶε ᾿ἰπθὰ 6 5 δὰ ἔπειλπι Φ "με. ἐφὶ- 
ἴα οἱ οἰγοῦξια ἀδβογιριαδ οἰῖ φαΐ νϑγιῖος 7 εἰ ἱπίθγνα!]ο Φ πὸ πξλιας, 
ἀπρτιὶος οπιθ8᾽ αἰηρεῖ 4ν05τείγβοῖδθ ὕποας αυῶθ ἃ Ρδποῖ ἃ ῥ᾽ 
Ῥτοάευπι, εἰβοιαπι. φαοάεὶ ποῦ αἰτἰηρεῖ, φαας δἰ ρὲ φυᾶτη ἴῃ δεπαὶ- 
εἰγοῦΐο σοὔτιπε, φαπάειι μαρόγα ταϊοηδῖπ σοπαίμ  Πτδτ οσιοπάεοϊοσ. 
τ βεγὶ ποῦ Ῥοβϑβὲ ἴωτε αἰχίιπαϑ. δὶ διὸ δεπηϊοϊγου πε δ αἴγοα 
ἰδνη δέγιπι αὶ ἀ Φ οἰτουγοὰραβ, ψπᾶς ἃ ῥπποῖίδ αὶ αὶ δά ρυνοίππη δα 

γείγαπρὶ δοϊδηξ, οποιέθαϑ ἐπ ρίαηὶθ σΟηϑ μι] ΠΥ 8655 ΒΆΡ Ρθαὶ, εἴδ- 
εἰδηῖφιθ δηραϊαπι δου οι, αὶ πὶ ρ: εἴ φυοιη δηριβατο ᾿ἰπεδὲ Καὶ 4 
εἴ 7 πὲ ϑῦρετ ᾿ἰπεδίω 8 αὶ σοπιπι τεπῖ, δοπ ρον δοηπαὶ θυ! ἱξλοτ 
ττϊ σφ δ σοροτ Ἰυκο δι α΄ 7 σοπϑεϊζοιϊ ττίδηραϊο καὶ πὶ Φ δεχαδῖος να. 
Βογῶιπ δυιΐεπὶ ρεγροιάϊουϊα ἴῃ ἰάϑιπ ραποῖν ᾿ἴπθας β΄ Φ οι άετιϊ αἴ- 
4πὲ Δοαυδ]ϊα ἰπῖοτ δὲ δγαπῆ. Ἵδάδπε πὶ ὁ, ἰριτητ Ὁ εἰγοῦ}ῖ οδοΐχαια 
εϑῖ; ουἶτι8 ραγίθιι δἰϊεγαιπ, 4ι8ε οἴτοῦ τ ὁ, ποτίξου δρδία! τι. σωγεααι 
εἰϊ Βοτγίζοῃ ὦ ὦ, ϑυρτα χιδιῃ ἔῶπι δπυδοίπτη δἷξ ραποίπτη 9, αἰἴψαε 
παις ἃχὶβ β' 7. τε συὰ οπιηΐα ῃϑιιὰ δδοαϑ μὰ μς ΡΙτ8 οδεεηάεοῖαγ. Ὦ 
εἰγοι! επί νοείοχ Φ 8} Ποτιίσοηϊε ὦ ὃ οἰδεναῖο ρυποῖο Καὶ οείξ 
γογίοχ δυῦδι οἰΓο δὲ οεπίγανα ἴδαν. οἴγο] ἀπάτη εἰὰ 6. αὶ παπᾶς 
Ραποῖϊ εἰοναιίοπεπι ξεγιοῖπαὲ (16 ἐπ δὲ ' Φ) ἴπ εαεπι ἰἰπθὰ σαι. 
οὔπι γ6γοὸ ραποῖᾶ ἃ βὶ ϑαρτγα (ϊαπιεῖγαμ ὦ Ο δἰπῇ, οἴνου! οδτίσασι, 9, 
8} Ῥτίοτὶ ἑοιτηϊπαηῖθ, ὦ 6, ἱπ᾿ ἰἴπθα αὶ 9 δτῖξ. χυῶγ βοτγῖῖο φηδε 
δΌρτα Ἀοτίξοπτεπι εϑῖ, οἱ 5 ζ, 8016 ϑῦρτα δυάδι οἰεναῖο ταῖβος 
ἐετηϊοίγοιϊο ογῖξ. πϑτὰ "5 ἔ δεγηϊςἰγουΐπβ δγαῖ. πᾶς δαΐδσω ἃ τοσπὶὶ- 
ποπίε ὦ ὁ ἱηϊεγβθοῖπϑ δϑὲ. ρογο ἰΐδφαε γ" 5 ταϊηΐης ἀρραγεθίξ, δἱ 
σππὶ ἰάδμι ἴῃ ταδγίἀϊς δϑὲ, ταϊπίπιᾶ. δὶ απὸ ρυποίμτῃ ρ΄ δΌΡΟΙΕ 
ἔπετιῖ, εὸ οἰγοιἱ σαπέγιπι εἰ νογῖεχ ἰαίετοϑ Ἔγαπῖ. οὔτ ἀπέεμι οὐ εὐ 
δεφείποςιἰο δυϊαπιβαὶ: ἀἰς ἀθογεβσεπῦε φυρεῶβάσο μοτγα δαδὲ ἰτὶν 
δὲ εὸ τῶγϑιδ οΓεβοθπῖα δ δδαπίῃοςϊο τόγπο ὕϑῆπὸ δὰ αἰτεσπαι 
Ῥετ τηεγί ἀϊεῖπ ποκ ςατπαῖαγ, γαῖ εδὲ χαρά οἰγοιξοτώτα δεσῶσ- 
πὸ ἄυᾶε ΔΡ δεχυϊποοιία!ὶ δὰ δεριϑηξείοπεπι υογρηηῖ, Οτμδε3 μ- 
ταὶϊοίνου]ο Ἰπδίογος δαηῖ, δίαπθ δ ίπάθ δαιηρε τπδίογεϑ εὐϑάδαι: 
φυοά νετο ἠϊδραγεῖ, βαγυθπι. οοπῖγα θυ 86 ἀρ ἐοάοπι δὰ ππεγίἀϊε 
δρεοϊδηϊ, πιΐπογεϑ (πᾶπι {ιᾶς ϑῆργα ἴεγγδια ὄχϑϊδῖ, ρᾶσχα δὶ, φαδς 
δυΐεπι ἰπ γα, τοᾶρη8) δὲ 4086 ἰοηρίπδ ὩΡδαΠΣ, δοΙΏΡΟΤ τίποτα ϑμξ. 
πᾶς Αὲ οὑξ ἀΐεριι δοϊβϑειῖο δϑβέῖνο οἰπαθς ργοχίναϊδ ον σοβοηΐδ "9 
πιαρτι τα ἀΐηεπι, ρτίπβαυδπι Ῥυῃοῖππι β΄ δά φεοιϊοηΐδ ταδάϊατα πβοτ- 
ἀϊαπαπισιις ἰἰπϑῶιθ Ῥειυεπίας, ἐ ργοσϑιι8 ἀδογδαι δἷϊ, ργορίετεα 
ποά πιετὶἀϊε8 ἃ ἴειτα ὑσγοουὶ ὁ} δεοϊουίδ πιαρη τ πάϊηεπι ἀρεεὶ. αἱ 

ἄπεμα» εοἰοεἰάαπι ὨΙΒεπιαην ὁ ραμεῖθαθ, ργορίεγεα φαοὰ εἰγεαὶο- 
τοὰὴτι 8ε 0 )68 ΠΟῚ δάιαοήυνα δυρτα ἴδγγαπὶ δαηξ, οοπῖγα' δοςϊ ετε 
Ὠδοοδοατη εξ, Ὠᾶτα Ρδο]υΐυτι οἰευαῖο ρυποῖο β΄ 80] ἴπ ταδιϊάϊς 
φοπδίϑεξ. 

6. ες ξεπιϊπαῖο δυΐεπι 30]ς (χαρὰ αταεοὶ ρατεϊϊατιν νος δὶ) 
εἰ Υἱγρὶϑ ϑῖνε ᾿δς1}}186 δαϑάδπι συνῃ ἰἰδ ΄υ88 ἀἰχίπηαϑ οαυ885 6586 Θχὶ- Ἦ 
δἰϊπιδηάπτα θεῖ. ἤδιῃ ἴαπι ραγεϊΐυ8 δὲ, οὔππι δοίθτι σογοη8 γείγαη τσ 
δάδρεςδι5, τῖτραε δαΐεηι ργορίογοα χιὸά δάδρεςτϊας ἴλ}16, χίδ]επα 
δετῖρετ βεγὶ ἀϊχίταιϑ, φυοἴε8 ποΡΙΡ8 ρτορα δοΐεπι ςοπϑιϑθεπραΣ 
δὺ αἰἴψαο πανηΐάο τγείγαηρίατ, δὲ πῦρ ϑιω 6686 δρρίϊοδξ, πᾶπὶ πὺΡε: 
οὔπὶ ρετ ἀϊγεςΐυτα ἐροοϊαπέατ, οοἰοτίς ἐχρεγῖοδ 6886 τἱἀοπίωσ, οὐπα ἡ 
γεγο ἱπ ἃ4θα, ρίδηδε νίγράγαπι ἀρράγθηῖ. νθγπὶ ἵπΏς, οὔπι ἰπ δηπ8 
δρϑοϊδηξογ, εοΐοσ 6886 παρ ῖ8 υἱάδιατ; δὲ οὔπι τῖγρας ἴῃ ὁ8 610 βαπῖ, 
ἰάδῃ ἴῃ ἔρϑα πῦρε ἀρρατοῖ. πος δαΐοπι ἔξ, οὔη πρὶν σομβ πο 
ὙΜΕΕΙτΕΕ μα εδὲ, εἴ πδ65 ρατίϊπι ἀδηϑα ραγίϊαι ταγὰ, δὲ ππὰ ἷπ ραγῖς 
δηυοϑὰ τηδρὶ5 ἰῃ δἰΐογα πιίῆυιβ εδῖ. πδπὶ τοίγαςϊο ἰῃ δοίοπι κάςροςϊα 
80 18 βριγα ἢοῖ οεγτιίτιτ, δεά οοἷοτ. αἱ ααΐα δοὶ Ἰυοίάπ8 δὲ δας, 
4πεπὶ γδῦϑιδ γοίγαυρίξιτ δάδρεοῖια, ἴῃ τὸ δρραγεῖ ἱπαθηαθῖ, αἰϊαὰ ιν 
Ρυπίοευπι αἰϊπὰ νἰτ]ὰς δὶ ἥδναπι ἀρραγεῖ. ηἰμὶ! δπὶπι τοΐετε μετ 
Ἠ]16 νἱάδγε, δὴ ἃ 1] τείτι πρὶ αἀϑρεοῖομι ἀϊσαπιυδ: υἵτοχας εἰΐπα 
τηοάο οοἷοτα δἰπι! ἀρραγεῖ. σχάδγε δἱ 1110 πιοάο ρυπίεθαμα, Βος 
ἄποφας ἴαἶε Δρρδγεριξ. τίγρας ἱροῦ ρτορῖεγ δρεςιϊ ἱπαοφαλδεῖι- 

-- 
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ἴδιι πὸπ ἤξυτα ἐοὰ οοἷοτε βαπέ. Ῥαγεϊίτιδ δαϊεπι βὲ, ἐππὶ δᾶγ φυδτα 
ταδχίτηθ δααυάρη δ εὖ οχ δεαῦο ἀδπβῃβ εδὶ, εἴ ργοίπάς αἱβὰϑ δρρα- 
τεῖ. Ὠλπὶ ϑρδουϊὶ ἀο πα 185 ΔρρατιΠοπίδ σοΐογεπν ἀπππὶ γε ἀ1:. δὲ 

εο δἀδρεςῖα9 ππἰνοτοὶ τοίγαδοιϊο, φυοά ἃ ςα]ρίηε 4086 ἄεπδα εἰ, εἴ 
περάση φαίάετ δ4πὰ εὐῖ, δεά ρζορε εϑὲ πἴ ἀχῃὰ 5ἰξ, δά δο] επὶ σ0Ὡ- 
ξατταὶ, οοαγεπι φεὶ ἱπ δοίβ εδὲ δρράγογε ρευέπάδ [δεῖς τὲ οὔπι ΔΡ 
δᾶτε ἰευΐ ΟΡ εἶπα ἀεηδίἐδίομ ἔγαπρί τον δάϑρεοῖτθ. 4θῶγε οαπὶ 5018 
οοἷοτ δἰθα8 δἷξ, ραγοϊϊυ8 φιοψυς ἀρρδγεῖ. ΟΡ 1ὰ ἰρϑυιῃ δαξεμι ρᾶγε- 
Ἰΐπϑ χιίαπι τἴγρας οεγίίοσ δαπδὲ ἔαΐαγδε ἱπάεχ δὶ, φαΐρρε χαὶ δέγεπι 
εἰξινενιάλα ἱπυρ τ θα 8 ργο ον ἐπὶ 6666 τιαρὶ ἱπάϊςαϊ, εἴ σαπη ἱπ ἀπαιγῖπα 
ΟΔΒΙΣ τορίοηθ ςοπδετεγιι, τραρῖδ 4πῶστα οαπι ἰῃ ἀχαϊοπία, αιιοπίδπι 
δαδίτίπιϑ δὲγ χηδηι. 56ρΘΠΙΓΙΟ πα 16 πρα] 8 'π ἀφαᾶπι τημίδτὶ δολεξ. 
βπηϊ εἴδτ ἰᾶπὶ ραγα δ 4υδπι τῖτχδε, αἱί ἀἰχίπνα8, ἰπ οτίδηϊς εἰ οο- 

γ0 οἷάοπεε; εἰ πες δργα βοίθπῃ πες ἱηΐγα, δεὰ εχ ἰδίετὶθαβ; πες ῃγορε 
δάτιο ἀσπι, πες ργοςαὶ οπιηΐθο. μᾶπι δἰ ἰἰ|ὰ αδτὶϑ σοπογαβοεπ8 δο- 
Ιιάϊεαϑ ργορε οἱξ, τεβοϊνεϊαγ ἃ δοῖε; δὶ ργοςοὶ, δάἀβρεοῖυϑ γείγαπρὶ 
ποῖ Ῥοϊετ!: οὔπι ἐπίπι ἰοπξα ἀς ρᾶγτο δρεοῦϊο γεπιεοῖ, ἱπιρ εςὶ πα 
τοὰάϊταγ. 4υλπιοθτεπι ἄγεῶθ ῃοῆια βατγὶ πῸΠ Ροϑδτηιξ 6 ΤΕβῖοπα. 

Ὁ8 χαοάοϊ δρτα εἰ ἱπ ργορίπασο ἱποβοδίιν, ἃ δοὶ ἷ5 ἔδσγσνοτγε ἀϊδϑο]νθιογ, 
δὲῃν ἐπολεν ἢ δὰἀδρεοϊαα πποῦ θαιη αἱ τείγαοιίοποαι ἔδοεγο ηαεαῖ, 
ϑοΐ δια Ββαυάχυδηαδπι ἱπταάδι. 864 ἰη ἰαΐεγε βεγὶ ροέεϑὶ πὶ δρθοῦ]ππι 
ἧϊα ἀϊεῖοῖ, αξ πεο 60 }15 ἔδγυοσα δθδατηὶ ροϑϑῖ εἰ δάβροοίυς πηίνογϑθαδ 
τεοαγτδε. τᾶπι δὶ ἰπ ἰούσῶπι χοαϑθὶ ῬΕῈΓ ἱπιπη θη ϑΌΤΩ δρδύβδ ἰεγδίατ, 
ἀενθηῖγε δά δοίδια ποη ροῖεϑῖ. ἐὰν 8016 εἴδιη βεγὶ ποπ ροίοϑῖ, 
4αΐα εἰ ργορε ἱεύτασα Ἂσχϑιεγ, ςοπϑαπιεῖογ ἔθγψοτο, δὶ δαῖτα τι βαρ 
οϑδῖο ἴῃ πιεάϊο, δἀοροεοὶπε ἀϊδέγαμεῖαγ εἰ ἐυαπθδοοῖ, ἀδξαίᾳπε πες Ἢ 
Ἰδίοσε χυϊάεπι εἴδεὶ ΠΠ|8 ροϊοδὲ, ουπι 80] οδδὶΐ Ὁπι ΒΙΠουπι ρεττερῖαϊ. 

10 πᾶτηι δάἀβρεοῖπϑ πεηπδῦδμε ογίωγ ἰῃ ἰευταπι. ἰΐαχος δχίρτιηϑ δ 8ρ6- 
σαϊαπι νοπὶξ, εἰ τείγαοϊαδ οπβπίηο πα εο ]ο5 τοοεάϊι. 4υδε ἰφίτατ 
ΟΡετα ἴῃ ἰοεῖσ πὰς δΌΡΓΔ ἐδύταπι διπὶ, δεογοπειθ Ἔχἤρεγε οοη- 
ἤηχαξ, τοῖ ἔετε παπιεγο ἰδ δας οιπὶ. 4046 ἀπΐεπι ἰπ ἴεγτα, οδάδτα 
ἷπ ἴεγτας ραγάρυσ οοοίηδα εἰθβοίαι, ἀἰσοπάμπι. ἀπα5 ϑπΐσα οογρο- 
τπα ΟΠ εγεπῖδα, χυοπίατπι εἰ ἰρϑα ἀπρίεχ οοὲ, 1δὶ ρεῦπᾶὰθ αὐ ἰπ 
ΦΌΡΙἰπνΐ ἐΠα οἷς. παπὶ πὶ αἰ τα ἀπο δαπὲ, ατὶ ἀἰχίμηα8, αἰτεῖ υδρί ἀπ 

[ὸ ἴτοσ ζασπιϊίάυ9, ἰϊὰ δὲ δογασι 4πδε ἷπ ἴοττα βυηΐ, φϑπεγα ἀυο βαηϊ. 
εἰδυΐπα αἰϊα [οδδϊτα δπηϊ, δἰΐα πιθῖ ϊςα. ἱρίταγ ἐχπαϊδθο διά διὸ 
ςὅϊοσο ἰοϑϑίϊϊα οὐπηΐα, υϑγθὶ οὔυδα ἴδτὰ 1}ΠἸχυδθι]ὰ ἰδρίάπαι ξοποτα 
ἄπδτη δϑηἀδγαοῦτη ὁσἤτδηι πιϊπίῃπι δα τ οεἴογαηπο ξοποτί εἰσϑάδπι, 
εἴδοῖς. ρἱατῖπια δπίεπι Γοδ ἰπαπὶ ραγιϊαι οοἰογαῖαθ ραϊνῖ5 δαπῖ, Ραγ- 
Ἔτι Ἰδρὶθ ε ἰδ} ςοποιϑἔοπῆα ἰδοῖηδ, πὶ οἰππαθαγὶ, δἱ φαδδοῦηααε πιὲ- 
12] ]}ἴοα δαπὶ εἴ δαὶ ἔαϑι!:α δι δαὶ ἀποιϊϊα, αἰ ἔδργτπι δθ6 αυτυμ, δά 
γαρίάδπι ρεγεπεπε εχ βαϊδοποπι. Ὑδρίἀα δαΐεπι Ἔχ αἰαϊίο, οπτ ἰπ- 

ιο οἰαάϊξας εἰ ἰπ ἰαρίἀΡα5 ροιιϑϑίπιαπι ον δοτγονπ 5ἱοοἰξαῖοπι σοποῖγίπ- 
Εἰϊατς Σῃ ἀτγίϊτ ἐξ οβουει ἐπί τοτῖδ δαὶ ρΓαΐπδε τποάο, σππι Ἔχοεγηῖ- 
ἴατ, εα οἰπηΐδ οοπιτηϊ εξ. 56 ἰδὲ Ἔα, ργιαδαθπδμ 1116 Ἔχοεγηδίασ, κἰ- 
δηυσπημετ. ππὰε Αὲ αἱ ρατῆπε ἀαπα δἰηϊ, ρατῖϊπι τηἰπίπιθ. πᾶπὶ Θογοτα 
τηδῖεσίοϑ ροϊθῃθα χυΐάσπι ἀ4πδε Ἔγαϊ, ποπάυπι ἴδιθθπ ἐσῖ. πες 6Χ 

δ ἀπ, πῶς ρεῖ αἴίεςοπειν φυλπιρίδπι δαρογαπι ἴῃ τηογαπι βαὲ, οου- 
δἴδπϊ. ποῦ οδηΐπι δὰ πῆς τηοάσπι ἢος δ68, {ΠΠπὰ δάττιπι ἐυδάϊ: δοά 
οστιπὶ δἰπρτιία, οοπογεῖα ρῥτῃδ ἐχμαϊαιοηθ ᾳθδπι οτἱαπέωγ, βαπί. 
ἀυοοῖγοα εἰ ἴεττῶπι σοπεπεης π᾿ 86, εἴ ἀγππίαι. οἸποΐα, αιοά δἰςοϑτη 
ἐχμα]αιϊίοποην μαρδαηξ. δὲ δαγτιη ὩπΏτα Οπιπίαπι ΠῸπ ατίταγ. δοά 
ἂς Ηἷδ οπιπίθι5 σοπαεπιαηΐξεῦ 4υϊίεπι ἃ ποθ ὶβ ἀϊςσίωτπι εδὲ, ργορτίθ 
δυΐῖεπι ἰἱ εοπϑίἀετεπὶ οροτίεϊ χυὶ βοποτγὶϑ οαίαϑαας ἀεϊεττηίηδιϊουοτα 
διϑοϊρίαηϊ. ὁ ᾿ 

ΝΥ. . 
0 (στη δηΐθτη οἰοιπδηϊοσττη δ 888 αρθοχ 6886 ἃ πορὶδ ἀδβηὶ- 
ἴστω οἷξ, οἱ ἰαχῖα σοπίπραϊοηδϑ πάγηπι εἰεπιεπία φυοααε 6886 4υαῖ- 
ἴποΥ δοοίἀετίϊ, ε φυίθαδ ἀυδε ααίάετι, οαἱοτ ἱπαπαπὶ εἰ ἔγίρτιϑ, ἀρογα 
δοϊεπῆ, ἄυαε γεγο, ἀγίαταβ εἰ Πυτοϊἀϊξας, μαι (ουΐι9 τεὶ 48 εχ ἰὰ- 
ἀποιίοσμα δαπιὶ ροϊεδῖ: παπὶ ἴῃ οπιπῖθαδ οα]οΥ εἰ τίρα δ, ἴδπι 4πδε 
τιῖπ 8 σαδπι 4πλὲ ἀϊνεγεὶ διιηὶ ξεηογῖδ, ἀδβαΐγθ σοραίαγα ἔγαπδιτθίατθ 
Βυσαδοΐζαγε ἀγεΐρςεγε ἱπάηταγε δὲ τα ἢ ἰβοδγο υἱάθπιυγ, δία υοτὸ οἵ 
Βυπιλάα, ἴπιη ἰρδα μετ δὲ, ἴππι σοταπιαπία οογροσὰ χυδεοῦπηπε σοη- 
δίαπξ εχ υἰγίδαῃς, ἀσβηϊγ οἵ οεΐθγοβ 705 ἀἰχίνηιδ βἰϊεοξυ3 Ραῖ:. 

υ Ρτβεΐοσθ Βοο εχ σβἤοπίραβ ποις ηπίβης ξοτιιπι πδίωγας ἀδῆπί- 
ος τ; 8, Ρατγδρίουστη δῖ. Ὡδιὰ οδ ϊάπμ εἰ ΓπΠρίάππι αἱ ἀοῦγα ἀϊοίπια: 

φυοᾶ επΐπι σοπρτοραπαϊ γἷπι πρεῖ, ἰά υοἶπὶ δοῦσπ τω αὶ δεῖ, μα- 
ταϊάππι γδγοὸ δὲ δγίάτιπι ραϑϑῖνα: πᾶπὶ ῃγοτημῖο δὲ δϑῆγε ἰδυιηίπδθι]6. 
εο φυδὲέ δογατι πδίυγα 4υΐρρίατι δαϑαπεϊ, ἀϊσαπίατ. 6486 ἐρίταν αἰΣ8 
δοῖϊνα αἰΐϊα ραωββίυα ἱπ δρδγίο 681). οῦτῃ δες ἱππᾶτα ἀδβπίϊα οἶπξ, 
εαὲ ορεγαίϊοτιος 485 4ιιᾶε δοῖϊνα δυπὶ Ἔχ μεαπί, αἴσῃ ρδβδί σοστσω 
δρεοὶεϑ δῦτμεγο οροτίεθὶξ. ργιποὶρίο ἰξίτυιγ ἀπέ τουβα τοῦ δἴπιρ! εχ 
ὉΡβοϊυϊαφυε δὲ πδίωγα 8 ρθπογδιῖο, δίχψιιε εἰ ορροβίξα ρὲγ παῖθγασω 
σοσττρῖο, ΔΡ Ηϊ5 ροϊεπεῖ εἰβοίίηγ. ἰρδῶα Ἔγροὸ ἱπ ρίαπι δηϊσααπῇ- 80 
Ῥαβχος εἴ ἐοττιπὶ ραγιὶθα8 ἱπδππι. δϑὲ δυυΐειι δἰπιρίεχ παιιγαϊ θχαα 
ξεπογαϊϊο ἱγαποιηπιαιῖο χῦὰθ ἃ δὶβ Αἰ ροϊοηι 5, υδὲ ἐσ δυβίεοια 
τηδίογδ δὴ φυδθαπε παίμσγωπι σαϊοπετη ΟΡτϊπεπῖ. δὰ δυΐθιη δυπε 
Ῥαϑεῖνας {Π|Π26 ροϊεπίϊαθ, 4π88 ἀἰϊχίπιτιδ. ρόγγο ἴππι οδὶογ εἰ γί κῃ 379 
Ἰρπυηῖ, οἴππ τηδίογίδιη ευὐϊποῦπε: οὔπὶ 6 ΓῸ ΟῚ οὙϊποιπὶ, Ρατϊςυ- 
τῖτοτ φαϊήεπι ἐπ χαϊπαῖῖο δὲ ἱπεοπεοςῖο οἰβεϊ δοϊεῖ. δἰπιρ "οἱ δαῖοπα 

ξεπεγαιοηὶ σοπίγδγιτπι ππλχίπιε σοιπῦπε ρυἐγοίδοϊϊο οϑὲ. οἴπηΐδ 
εμΐπὶ ΠΟΥΤΌΡΙΪΟ 4υδὰ παῖιγα βῖ, εθὰ βεπδοῖιϑ εἴ δγείδοιϊϊο, δὰ δῶσ 
ἁἀυςῖς. πᾶπὶ Ἠογαι οἰπαῖϊῃπι Απὶδ πιᾶγοου οδῖ, πἰϑί αυϊὰ εχ 1ἰ5 φυδα 
πδῖαγα σοπϑίαπΐ τὲ σογττραΐαγ, πδῆν δὲ σάγπθπι δὲ ο5, δὲ φιοάνϊδ 
δοττισ ογϑῖπδγα ἰἰσθῖ, φθογαμι βπὶδ εἰα8 4π8ὲ παίηγα Ἀὶ σοτστρ οηΐδ 
᾿φμιβιρὐαρρο δὶ. ἰοοῖγοο 4πας ρΡαυϊγεπί, ρτίπιο Βυπίάα, ροϑῖθα ἰδη- 
δτὶ δίςοα ενδάιπι. παῖῃ εχ ἢΐ8 ἕδοϊα δηπὲ, ἀεβαϊτππιηπε εδὲ παπιϊάο 40 

δἰοοῦιη, ορογδπιθυς [5 φαῖθα8 ἀρεηὰϊ ἔασι τα5 εϑὲ ἐγιραΐα, σοτγαρθο 
δαυΐεπι Αἰ, εὐτὰ ἰὰ φιοά ἀεβηϊϊιν, ὁ ἰά χποά ἀπιρῖς ςοππεῖχαε, 
ἀονοϊπαπεῖα5 εο ἔπεγίὶξ φυοά ἀεβπῖς. σδγυπι ραϊγείαςο ἀδ ἰΐ8 4ὰδ 
Ῥδγεοαϊδεῖπι σοτταπηραπέμ., ομπὶ ἃ στὰ τες δϑεττπὶ παίυγα, ρεου δ- 
τῖϊεγ ἀϊοὶ δοἰεῖ. χυοςεῖγοα δὲ τγεϊίφιια οπυπία ργδθῖεγ ἱρπεπὶ ραϊτθαξ. 
οἰοπέπι ἰεττὰ εἰ δ4πᾶ εἴ δὸς ρῃϊγοδουπί. πῶπὶ ἤδδο οτπηΐα ἱβτι: πιᾶ- 
τεγία ϑαηϊ. δϑὲ δϑΐϑηιν ραϊγείδςιϊο Ῥτορτίϊ παιϊαγα ἴδῃ ἴῃ ἀποσαοηυα 
᾿απιΐάο οαἸϊοτγῖδ ἃν εχίγαγία οδἹάϊιαῖς σοττυρο. ἤδδς αὐυΐοτω δεῖ, 
40ι6 ἴῃ 60 4φποά εἰγοππιζαπαάϊτος ἃς ςοπεαεϊ εδὲ, Ζαδγο οὔτι σα] οτὶ 
εἴεοῖα ρδεδιῖας ἔγίρίἀιιπι οπιπθ, φυδίθπα8 εἰαδπιοάϊ ροϊεπεῖδπι ἀ6- 20 

εἰάεταῖ, ἀῖρο πιο ρυϊγείαοι Πα οᾶσϑα6 ἐγαηῖ, εἰ Ραϊγείαςο {τὶ- 
βἰἀϊταῦθ ργορτγίας δὲ ςα] ἀϊιαεῖβ ρεγερτίπας ςοπιπναπι8 αἰξεοιῖο. ΟΡ 
ιὰ εὐΐπι εἰ 4υδε ρυϊγεβαπὶ δἰοςίοτα γεἀἀαπίογ οτηπία, εἰ ἱδπάθυα 
βππι9 ἃς ἴεῖτα 'βαπὶ, δρδιπίδ δἰφαίάεπι οαϊοτα ργορτίο παίαγα ϊο 
Μιαχοϊἀἴδαϑ ὑμδ οὐτα {110 ἀϊβατατ αἴψπε Ἔναρογαῖ, πθο δια οὶ ἰά 
4υοά Βυχποτεῖα ἱπυεπὶξ, τιὰπὶ οδἷοτ ῥργορυῖωδ ἰγαμβεπάο Βυπιογοδα 
ἱπυθιὶς δἀάαοιίίψαα. αἴᾳφπα ἵπ ἰγίροτε τοΐπαθ {πάτα ἴδθροῦα ταβ Ρᾷ- 
Ἰγεβοῦηξ :: Ὥδτα ἵειηρογα Πίρεγοο οἰγοιηἀδη8 δὲς δὲ ἀηπ ρασύτη οἂ- 
Ἰοτὶβ τϑιϊπεπῖ, εἰ ἑάθο πα δὲ υἱγο μδρεαϊ; δεδίαϊε υδιὸ ρίιι8. ἰἴΐδτα 

᾿ πες ἰὰ ραϊγεάϊπει δοηεἶϊ χαοά οοποτγεῖαπι εδῖ. πᾶπι τπαρίϑ (τρί απ 30 
ἐδὲ αῦᾶπι οαἰϊάπα εἰξ αὔτ. ποι εὐϊποίταγ ἱρίτατ. αἱ ἰά φυοὰ τπονεῖ, 
υἱβοῖς. πες ἰὰ φυοά ἕεττεῖ δαὶ ςαἸϊάπιπ 651: οαἷοτ δηΐπι αὶ 'π δᾶγε 
εδὲ, πιΐποῦ 60 δϑἱ 4αὶ ἰτ τὰ ἰρ88 εδὶ; φυδγα πεὸ ἀοπιίπαίῃγ πϑὸ ὕνὰ- 
τλῦοποπι αἰ ]απὶ σοταπαεῖς, δέπι!ξ τπηοάο εἰ {σὰ φαοά ταοῖαὰ οἰεῖαν 
ἃς βΒυΐς, πιϊπαβ ἐο φαοά αυϊείετα ἀρῖὶ ἐπιπιοϊοτηηπε πιδπεῖ, ραῖγ]4- 
δἰπε ᾿δηφίτατ. πᾶπὶ πιοῖυϑ 1116 χιιὶ ΔΒ δὔγβ οαϊογε ργουθηϊξ, ἱπαρε- 
ΟΠ] οτ ἐὸ εἰβοίας φαὶ 'π τὸ ἴρδα οἰΐατε δπῖε ἱπογαῖ. φυδγε ἴδεεσε ὃ 
ΒοῺ ροϊδδξ υὲ χυϊςφυὰπι πιυϊεῖατ. εδάθιη οαυϑα 6ϑὲ δἰ σΌΓ τα τυ 
τϊπ Αἰναμα Ρᾶποππι ραΐγοδοεγε δοίεδϊ, πᾶπὶ 'π Τα τπδίοτα τηδίοῖ 
δεῖ οαἰἀϊτδ5 ρτορτία αἰχυδ ἐπριϊταδ, σααπι αἱ ροϊεπιίαα αυᾶς ἴῃ οἷγ- 
οαπιΐαδο δᾶγε δᾷπξ ενϊποδηξ. ὑπάδ εἴίδην Αἰ υἱ τπᾶτε ἵπ ραγῖεα φαὶς- 
ἄετα ἀἰοϊταοίαπι οοἰογιϊου ραϊγεαῖ, δεὰ ἱπίερτυπι ἃς τοῖπτη ᾿δυάαοα- 

ἴπ, εἴ τεϊἰφυδε δᾷιὰς ρατὶ πιοάο. χαϊπείίατα ἰπ 8 4υδε ραῖτε-, 
πηΐ, δηΐ πη ΐα κἰχοὶ δο]επξ, φιοὰ οαΐοτ, φαὶ παιογα  ἰς εϑὲ, ἀσπὶ εἀα- 

εἰτας, φυδς δεβγεξαία δβαπὲ οοπδίείογα ξαοίαξ. ἰρίπαιτ φαϊὰ οἷῖ ξεπεγδῦο 
εἰ φυϊά σοττορίῖο, ἀϊεϊατα ἐδ. 

ὦ. Βεϑιαὶ ἰδπὶ ἀϊσαπιαδ ςοπδεαεηξοθ δρθοΐεϑ, 4.88 Ἔχ δαί δοῖδφ 10 
δε πδίωγα σοποϊδηϊ ἀϊεῖδο τῖγεβ οδἰβοίιηϊ. εϑὲ ἰἴδαας οδίοσιβ 4πὶ- 

ἐπὶ οοποοοῖῖο, εἴ ςοποοοιϊίομ 8 πιαϊαταῖίο, εἰϊχϑῖῖο, δϑϑαῖιο : ἠὲ κθα 
ὙδΙῸ ἱποοποοοῖϊο, εἴ Ραΐϊαδ ἐγράϊιδδ, ᾿πφαϊπαῦο, ὁχορ  ἀαῖῖο. ὅδος 
δυΐοτη ποτνπα Βδαυάᾳαδαιδτη ργορτγίε ἀιϊοὶ οχἰϑεπιδη ἀστη δδὲ: ΠῸᾺ 
δηΐτη ἐπ ἀπίγδγϑιπι ΓΕΡῸ8 κα πἰμῃ ποτηΐῃᾶ ροϑίϊ δυπ. 4πᾶγε ΒΟῺ 
Μααν, δεὰ ἰαἶεβ 6686 δρεοΐεβ 4π885 ἀϊχίπιυϑ ραΐαγε οροτίες. δεὰ χυϊὰ 
ἰρδᾶγτιπι φαδεαις εξ ἀϊσαπια8. οοποοοῖίο Ἰρίτας ρογίθεο δδὶ, Ζαδὲ 
ἃ παοϊυγαὶὶ ργοργίοαπα οαἰοσγε ἐχ ορροοΐτε μὲ ραδϑϊνίδ, {αδε δὰ ουϊ- 20 
τ ταδίοίε δαηξ. ὩΔΠὶ Οπὰ Τ᾽ οοποοοῖαπι Θδῖ, ρετίεοϊαπε εεξ 
ἃς βεηίϊππι, ἴσας ρεγίεοϊοηϊδ ἐχοσζάϊπσ ἃ παᾶνο οδίογο ρτουθαξξ, 
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αλτανῖε αἰΐφαο εχίοότποττπι αἀπιϊπίςυδο δὰ φαϊοθπι ἀθφιε ρεγἀυοῖ 
εοἶεαϊ; ιοπιοᾶο δἰϊππεπίαπη ρεγ Ραΐπθα εἰ ἰὰ βϑηιϑ δἷῖα σοποοφεὶ- 
ταῦ. υογωτ ργίπείριὶ υἱσθπὶ Ἰηΐδστιηϑ σαϊογ οὁοουραι. Ροτῖτο οοῦ- 
εοςδοηί, βηῖ5 δἰ" πδίωγα εδΐ (πδίωγα δυΐθτη εδὲ χιᾶσι υδὶαϊὶ ἕον- 
τῶϑχα εὐδεηϊϊαπιιε ἀϊοϊπη5), 1186 δὰ φυδα δια ϑ0Ρ᾽δοἴασα ἕογσαάτα 
Ἄοοπειάϊε, ὩΡὶ δοι σοὶ μυπιοτ, φηὶ ἰοστερ δίων γε] εἰϊχδβαίυγ νοὶ ρὰ- 
«εβεραὶ γε] δῖο φῃουΐ πιοήο ᾿ποδὶεδοεραῖ, ἴα }19 ἐδηίιβαθε ευϑδὶξ, 

30 ἴπδο δοΐμι εἴ υἱἰ115 εδὲ εἴ ςοποοοοπ δια γθοθρίθ8ε ἀϊοϊτατ, αἱ τυ αϑαπι, 
οἱ πα ἴα τἸΡΈγοα 5 ςοἰ]δοῖα δαπὶ, οαπὶ δὰ δαρραγαΐοπειι ρέττα- 
πέτα, οἱ ἰασγίτοαθ, ουτῃ ϑογάθϑ ἴῃ οου}15 Οροτγίδε δαηὶ, οἰ ςεΐογα 5: τ} ἢ 
ταοάο. Βοος δηΐδθπι οτπηΐθυ5 ΟΡΕπρίῖς, ἐὔτα τοδίθγθϑ αἰαπε Βυτηι ἀϊτα8 
ἦρθα τἰοῖα ἔπεγῖ:. ἤδες δυΐθπι εϑὲ ἀπδε δ εὰ οαἰϊάϊαῖε φαδα ἰπ ἶρβϑα 
πιδῖυτα δαὶ, ἀεβηιογ. πλὴν πος ἴᾶπιὶ ἀϊα παΐωτα οδὶ, ἀπτὰ ἐπ δὰ γαῖο ὁ 

380 ἱποῖς, φηοοίγοα εἰ ἰδἰϊα δἰ ατίπεθ οἱ αἰνὶ δεἀϊιμθηίδ εἴ ουηπίπο οοτ- 
Ε᾿ ἐχοτοταθηῖᾷ δαηἰϊδιϊ8 ᾿πάϊοῖα ϑῃπὲ, εἰ σοποοοῖα ἀϊοππίυτ, φαοὰ 
πιπόγοτῃ ἃ οαΐογε Υἱποὶ ϑἰρηϊποοπί. 4πδ8 γεγο οοποοσυππίαγ, ογῶ8- 

δίοτα ουδάδηϊ δίᾳῃε οαἰϊάϊογα εϑὲ πεοεβϑα. πϑτὶ εἷ φαοά ςοποοφηίίατ, 
διαρίϊογοπι πιο οι οαΐογ ἔγίρθειε εἰ ογαβϑίαϑ {ΠΠπ4 διϊἀΐπβαυε γεάάϊε, 
ἐξίτατ οοποοςῖο μος 6δϑὲ. αἵ ἱποοῃςοοῖο ἱπιρεγίδοϊο δδὲ 48δε ργορτὶς 
οδἰοτὶ ρεπυγία δοοίαϊῃ: οδ]ογίβ γεγο ρεπαγίδ ἔγιξιβ οδὲ. κἰᾳίιε ἴτη- 
Ῥετγίεοο δὰ ορροεῖϊα ραϑϑῖνα ρεγιπεῖ, φθδα παίῃγα οηΐσηε πιδίθγι δα 

10 ϑαηῖ. δος ἱξίξατ ρδεῖο οοποοςῖο δίᾳῃε ἱποοποοςῖὶο ἀδβηΐξδε οἰηξ. 
8. Μαιυγαῖϊο γεγο Ἴςοποοςῖϊο φυμεάδπι εϑὲ. πᾶτα εἷυϑ δἰΐπιο- 

τἷδε 4πῶε ἷπ ἀγϑογιχα ἔγιςτθιι8 εϑῖ, οοποοςίϊο πιαϊυγαϊο παποῦ- 
Ῥαϊωγ. οὔπτ δαΐεπι οοποοοῖίϊο ρεγίεοιϊο φαδεάδηι δἱϊ, ἔιπς τηαἴυγατο 
Ῥεγίεςϊα δϑὲ, οὕτα δοπιὶπᾶ 4π86 ἴῃ ἔγιιοξιτιιη ραπεγα ϑιηΐ, αἰϊπὰ εἴπα- 
ταοάϊ χααὶς Ὅτι εδἱ εἴβοεγε σαϊθπξ. πϑῖὰ οἱ ἴῃ σεἰοτὶ5 ρεγίεοίωτη 
ἴα ἀϊεικηιδ. ἤδος ἰξίπιγ τοδίαγαῖο 1γυοϊαϑ ἀγρογατα εϑ:. δὶ πιυ]τα 
ἤποφυε αἰΐα εχ 116 4πδε οοποοοῖᾶ δππὶ, δδάεπι χοϊάετι ἔοττπα, δεά 
τσ διΐομο πιδίῃγα ἐϊσηπίοτ, ργορίεγο φαοά ποπιῖδα, ηυοπιδάιποάυτα 

0 εἰΐαπι ργίῃϑ ἀἰςϊαπι εϑὲ, οὔϊάπε ρεγίεοϊ οὶ οἰγοῶ δὰ 4086 ἃ πδῖνο 
οὐΐοτα ας ἔγίβογο ἀεβηιππίαγ, μδαἀαυδαῦαπι ἱπάϊϊα ϑι:π|. ταθόγοῦ- 
ἴογῶπι δαΐοτη, ῥἰτυϊϊαθ, δὲ οεἰογογα ἰὰ σοηὺϑ τπαϊυγδίϊο, σοπίθη 
Ἠιαπιογὶ8 εοποοοῖϊο δὲ, φυᾶπὶ παιϊϊταϑ οαἷοτγ οἴβοεϊι. πὶ] δυΐπὶ εἶδ 
Ρτδενδϊεδὶ ἃς βδαρεγεῖ, ἀείοιτοίπαγε φαίϊοφααπι ροϊοϑὶ. πᾶς ἱρίἐωγ 
τοδιαγεϑοῦπί, οἸηηΐα εχ δἔγεϊβ δήμεδ, εχ ἃ4αεὶβ ἰθγγοᾶ οοπβϑιοη Ὁ 
Βαηῖ, εἰ 6 ἴεποϊ 8 ϑαθίπάε ογαδϑϑίογα γεἀάἀυμίογ. δἴφας μος ρϑοῖο 
παῖαγα αηδεάδπι δὰ τηδιυγαιϊοθεπι δἀἀαοῖξ, φιαθάδπι ἃ δὰ ϑαρπιο- 
τοὶ τερεϊφυθ. ἀϊοῖαπι εδὶ ἰρίττς χά οἷϊ πηδιῃγαο. παῖς δηΐεπι 
ογάϊϊαθ δἀνοτγϑαϊαγ. τηδίυγαι οὶ γεγο σοηιγαγία θϑὲ οἷις αἰϊτη θη, 
αποά ἴῃ δγβοστιπι ἔγαςῖα οοπίϊπεῖωγ, ἱποοποοςῖίο. μος δαΐεαν δεῖ 
ΒΏπιοΓ ποῦ ἀεβπίϊη4. χυδπορτγεπι ογαάϊτδς γε] δόγεα δὶ γεὶ ἀφθεδ, 

80 γεὶ εογιπὶ φυὰς εχ υἱγίϑαῃς σοπϑίδηξ, σπτῃ δαῖΐοπι χπδίαγαιῖο ρετγ- 
ἔδεῦο φυδεάωπι δἷϊ, ογυάϊταϑ ἱπαρεγίδοιο Ἔν, Αι δυῖεπι ἱπυρεγίθοξο 
Οὗ οαἰοτῖβ παῖπιγα] 6 ἀείδοϊαπι δίαθς σοπισπδηϑυμ Βαππιοτὶ δὰ πιδῖυ- 
τὴϊαίετα ρεΥβΕ ΠῈΣ τοϊδίπις γεδροπάθωΐεμα, ροΣτῸ παϊϊατη ᾿υπιϊἤατα 
ῬεΥ δὲ δῖπς δ.γίάο πιδΐυγιπὶ δὲ. εἰεπίπι δήθ εχ Βυπιὶ 8 ἐοἷδ ποῦ 

Ὁ Ἵἐγδέδεεοῖξ. χιοά ἰάεο ευοπῖγε 8οἰεῖ, φαὶὰ τεΐ εχίβυυτη σαΐογετι γε] 
τπαβπδυα Πυπιοτὶς αιΐ ἀεβπίζγ οορίαπι Παρ εαϊ. δὲ ργοίϊηἀς Ἵσσυάο- 

ἡ ΤΆτΩ δυσοῦδ ργδεϊθηυΐδ οϑὲ οἵ ρβεϊἰἀπ8 ροῖϊιι5 θδτὴ τερίἀπ8, εἴ 6ϑ 
ἃς Ροῖυ ἱπηπ 5. οσεἴδγατη ἰρ58 φιοηας σγηάϊδ9 ρετίπάε αἱ πιδίυτα- 
Ὧο του εἰξαγίαπν ἀἰοϊ τ. ἀπάε εἰ ἀ6ϑι Πα ὔοηδδ εἴ ἀγίπας εἰ αἰνὶ 86- 
ἀὐμνῖπα Ἵσπάα ἀϊςυπίαγ δάση ἀθ ᾿απδᾶ: δχ εὸ πᾶπαιθ Ἵτιιάα πῦπ- 
οαρδηΐωγ οσπηΐδ, φυοά ἃ σατο πεὸ υἱηοδηίογ πὲς σοποίϑίδπι, πο ἀεὶ 
Ἰοπρίυδ ργοργεαὶ υεἰϊπιτ9, οἱ Βοῖϊα δ ἰδς εἱ ταυΐία αἰϊα Ἵστιάα ἀϊεσαν 

10 ἴατ, δὶ οὔτι ἃ ΠΩ] ΟΓῈ ἰγαπϑγαυϊαγὶ ἃς σομϑίβίεγε ροϑϑὶπὶ, ἱπαίϊεοϊα ρεγ- 
τοδηθᾶηῖ. ἀποοίγοα εἰΐχα ἀϊοϊϊογ δ4π8, δεά οτπιάδ τηϊπίπιε, φαοὰ 
οἴδδαδ ΠῸῚ εὐδάδϊ. συ ἰρίτοτ δἱῖ παδίιγαιῖο αἴφας οτυά 5, εἰ ουτ 
υἴγασαε δἱξ, ἀϊοῖα εϑῖ, εἰϊχαῖΐο δυΐετη ἱπ ἀπίυ θγϑατα χυϊάετ οδῖ ἰη- 
ἀεβηνῖ ἴθ Βαπιοτε σοποοοιίο ΔΡ Βυιπὶἄο οδίοτε ἕαοῖα. δὰ υόεαθο- 
[ππὶ ἀε εἰϊχίβ δϑοϊστη ργοργίε ἀϊεὶ βο]εῖ. ἱπάεβηϊϊαπι δαΐετη δὄγϑατη, 
υἷϊ ἀϊχίπιι8, γεὶ ἀφίδυπι ε856 ροϊοδὲ. Πὲ δηΐετ εἰϊχαιῖο δ} ἱρπὶ χαὶ 
π᾿ Βαπιοτε εδὲ. φιοά επίπι ἴπ βατιβρίπα ἱξηΐ δἠπιανθίηγ, ἰοστεϊογ. 
δ Δ οχΐοσιο οαΐογε ραϊεωγ: Βαιπογεπι δαΐετα {{ΠΠππὶ ἴῃ 480 εϑὲ, 

20 Ῥἰεπίπβ ατίάυμι δὰ 86 ἰδοπὰο τεάήϊε. φυοά δυΐοδπι οἰ χδίητ, σοπῖγα 
αἴβεῖϊ: πᾶπι σαΐογ 4θθσα δχίοιπμιθ πιθοῦ Βαρεῖ, ἃΡ εὸ Βυπιογοτα 
ἕοτα ρεΐϊς. φυδιποῦταπι οἰΐκα αϑοὶς ἀτίἀϊογα δυπξ ποὺ δηΐτπ ἤπδ0 
εἰϊχαπίηγ δὰ δὲ Βυχιογεῖι δἰϊγαμυηῖ, απο ὀχίοσπα οαἷοσ ἰηξοτ- 

ΜΕΤΕΟΒΚΟΠΟΟΘΙΟΘΟΑΚΟΜ ΙΥ. 

“πῦτῃ υἱποῖς. συοάϑὶ ργαθυδϊογοὶ ἱπέετπιι, Ἡπταογοτ δὰ δε ἔγαβοσεὶ. 
ῬΟΓΙῸ ΠΟΙ Οπιπδ σΟΓΡΕ5 εἰΐχαδιὶε 6δὲ. πᾶν πϑαηὲ ἰά ἴὰ σοὺ αἰεὶ 
εεἴ Βοιπογῖδ, σεὰ ἰαρί8, πεφυς ἰὰ ἰπ 40ο ΒΌπιΟΓ φαμάδτα ἐσιεϑῖ, κεἰ 
ἀεποιιαῖς ταϊξομπο υἱποὶ πον ροῖεδὲ, αἱ ἰϊξπῦπι, εἰϊχαγὶ ροῖεϑὶ, εεὰ ε 
τογρουίθα8 δὰ ἀππίαχκϊ εἰΐχαγι δοϊθηϊ, φυδθ ᾿υταϊ ἀϊιδέεεκα μαδεπὶ 
Θἰυϑηοαϊ υἱ ἀν ἰρπὶ, φυὶ ἴπ πύτηογε εδὶ, ρα χαθαοξ. ταὶ διαπας 
Ἰΐξπυμ εἰ ρΙθγααπε αἰΐα δἰϊχαγὶ ἀϊοπηίωγ, ἕοτιπα φυίάειιι ποτὰ εδάεαι, αὶ 
δε ἰγαϊδϊϊομε : που δππι αἰ} γαμεῖς ργορτία ἱπαϊτα δας ν οοδδαὶς. 
Ἰιφαίάα φυοφας σοὺ ἰας αἴστια πιιδίυπι εἰϊχατὶ ἀϊοίτηαϑ, ἩΠΡῚ εἰγοπο.- 
ἀδῃ εἰ ἑογίπϑεουϑ ἐχοδι ἴδοι θη ἱξτι58 δαρόγεμι, 4ὰὶ ἰὼ μα ογὲ οὐδ- 
ἰδεῖς, ἴῃ αἰΐασα αυδηήαπι δαροσγὶδ δρεοίεψε ἰγαηβαπταῖ. ἥπάσε τοὐν 
φυοάδια δἰπαι!α φυϊρρίαιι ἀϊςίδς εἰϊχαϊῖοπὶ σοπιτηιίτις. Π  α δαΐεαι Ἁ 
ὨΟΣ δυπάεξμ πδοὶδ ϑαπὶ οτηπίδ, μας 4υδε Εἰἰχαίογ πᾶς Ζωδὲ οὐἢ- 
σοφυμηῖαγ: 868 αἰϊογαπι βπὶ5 ἷπ δδδῆομα, δογαπι ἱπ ρογδηδοε, 
αἰϊογιπι ἐπ αἰΐο 88 οοπεδξ, φαδυδοφυίάεπι ναὶ τας ἀλοσια εν ἰρα 
εἰϊχατγὶ ἀϊείμιυθ. φααγο εἰϊχαρὶϊα οαιπὶα δαπὶ, φυδδοητιῆθε σγϑββιο γα 
γε] πιΐπογα συδὶ ριανίογα; δυὶϊ δοζυτὰ συδεάδπι εἰπότροῦϊ, αολεάξαι 
ἄϊνεγϑα Βογὶ ροϑϑυπῖ, ργορίεγεα φυοὰ δογηπι χοᾶς ἀϊβτεξαπει;, μα 
ογδη88 δυῃῖ δἰϊα ἴθπυΐα, φυοιποάο ἰας ἰπ βδογυπι δἴαθε ςαϑοῶιο ἀλυ]. 
Ραΐζυτ. οἷδαπι δαΐθπι ἔρδαπι ρεὲσ δὲ βοῃ εἰϊχαῖυγ, συοα Βογίῶ πε 
βθεας. ἱρί τ σοῃσοςεῖο δὰ χαδς οἰϊχαῖίο παπουραῖητ, λὰ εοἴ; πἰλῦ- κ 
4π6 ἱπϊεγοϑῖ, ᾿πϑίγιτη θη 8 γί ἂῃ παΐηγα ρᾶγαῖ8 μαὶ: δωάει εἴπ 
᾿ἄ6. οδῦδα. Βεπὶ οπιβία. ἰηφυϊπαιΐο δαΐεπι ἱποοποοςῖλο φαϊάεαι; εἰ 
εἰϊχαθοπὶ δάνεγθα οδὲ. ἔμοσιῖ δαΐδτο, οὰπι εἰ ἀ6 φυὰ ρυίοξε ἰοοὸ ἄν 
δογυ πη δάνεγθασὶ ἀϊοαῖυτγ, ἱποοῃοοσῖο ἱπ θη! ἣν σοσροσε, φοῖμ 
ςΔ]οτῖδ μαπηογὶ8 οἰγουπνέσδι ροπαγια σου. οαἰοτγὰς ἀπΐεμα με. 
πυσγία ἔγιβιθ ΒΑΡεγε δάιπί δίνη, ἀϊοίατι 681. Ῥὲγ αἰΐθινει ἴδιωεα 5018 
Ζτξὺ8 τωοΐυτα βξ. πδτὼ οαΐοτγ ἰ|]|6 ουἱ οοηπεπὰϊ οἴβοίωτω ἀεἰερλίπα 
εβῖ, ἀδρϑ εν ἃς οἴυβοδίοτ. αἴφας ρεηυγία {18 μὲσ οογέδια ἔιξοῖα 
γ8] ἴῃ Βυπιογε εἰγοιμπίαοεηῖθ γε] ἱπ εὸ αυοά εἰϊπαῖησ. ἴπες εππὲ 
ἐυθηὶξ αἰ οαἷον ηαὶ 6δὲ ἰπ Βατιογα, δι ρ]ἷοτ εἷξ ἀπδτω τῆῖ τ ΟὉ τβοτεᾶὶ, 
δοὰ πιΐποῦ φυᾶπὶ αἰ Δααμαρὶ ἰδῖθπι δἴϊεστε αἰσαθς σοπο οήδεγε βοϑῶ 5 
τάς Εἰ οἱ ἱπαπί παῖδ οἰ χὶθ ἀυτίοτα δἰης, εἰ μυπιίάα δια σαῦροι πὸ 
Εἰ5 ἀεβηΐϊα. φαϊά ἰρίτπιγ δὲ σΌΓ αἰϊκδιίο δἷῖ δἴφαβ ἱπχαϊπαῦο, ὠείπα 
6ϑὲ, δϑϑϑῖο Ὑθγοὸ οοποοοῖϊο 6ϑξ, 486 8} δυῖάο εἰ αἰἴδινο εαἴοῖὲ εἴξ- 
οἰτυτ. εὰ ἀθ σϑιιϑὰ σῦπι ατὶϑ Εἰΐκαυα φυϊρρίαπι πἰλεξτιτ, δὲ ἰὰ ποῖ Ὁ 
Βαπιογῖ8 οδ᾽ ἰἀϊταῖε δεὰ ἂρ ἱφθϑο Ἵδίογε τπησΐαυὶ ἂς ςοβοοφι ἰδεῖ, 
πρὶ ρεγίεοϊαπι 6ϑῖ, δδϑθσι ἤὶ, πο εἰΐχαπι, εἰ ἐχβαρεγδηθα ἵϑθαρεγ 
δἀυσίυπι 6686 ἀἰοϊξατ. ̓  αρὶ δαΐοτι ρεγίδοϊηχη οἱ οοῖωα δυνά, α αλστε 
δίοοο ἅξ. 4πο Αἰ υἱ ραγίθϑ Ἔχίπνδε ἰμεἰπιὶα ἅδηϊ τι ἀϊοσθο; τὰ φιοὰ 
ἴῃ εἰϊχὶβ σουῖγα ευθηΐϊ. αἶψα ἴῃ 9 χυδὲ πιδηθῶτν Ορα οσπῇοι 30. 5 
ἰεπῖ, ρὶπϑ αϑδδαῖῖο περοῦδ φααπι οἰ ἰχαῖο ἱπυεὶῖ, χηῖρρε οππὶ τα- 
τῆᾶς δἰ ἱπίεγηωδ γοὶ ραγίθθ δεαυδθι τεῦ ἐχοδϊεἴδοογε ρεγαγὰσσα 
εἰλ, πιῶτα {πιας ἰβτιὶ υἱοϊπίογοδ βυιξ, ϑοιΡοΥ Οοἶπϑ δἰοσοπέ; σύγε οἱ) 
ἱπιρεπδίαδ. οὔπὶ ἱρὶ τον ἔοτδπίαα || φᾶς οχῖγα ργομί πος, σοὶ 
δἀαυςϊβπίηγααε, σομέοητιϑ Ἀμπιοτ ἐχργὶπιὶ ποη ροϊεεϊ, δεὰ Ἰυτετοὶν 
ἀϊῖαγ, ὉΔῚ πιεαῖῃδ σομηίνθηξ. ὑβὶ τον δϑ8δῖῖὶο εἰ εβχαϊο τς ψυλδεν 
εἴβοιίαπίατ, 464 παίωγα φιοσῦε, δἰςπὶ ἀϊοίπιιδ, Ἔρεοῖεδ ππϊτεγεαῖν 
ἴεγ εδεάδτη βπηξ. πᾶμὶ αἰϊεςϊυθ αυὶ βυηξ, ἰδ εἰδὲ αι οταῖθε ολγεαμ 
Βιαιάχεηδηαπι ἑδιηοπ ἡϊδοὶπιῖ 68 δαπὶ, σΌπι ἂγ9 πδπιγας δετουὶ κὶ 
ἀυαπάοφυϊάεπι εἰ οἷδὶ ἴπ σογροόγο οοποοοῖῖο εἰϊχδίσουὶ ρμεγεσν 
Βαβείασ, φαῖρρε στπὶ ἰῃ οαἸϊάο εἰ Ἀπτηϊάο ἃ σογροτίδ οαΐοτε βεὶ, δ 
ἱποοποοςῖο ἰηαιπαιοπὶ. πϑὸ πὶ ἴρϑα οοβοοσοπε πϑβοιτοῖαζ τέτ' 
ταῦθ, δἰςυ φαίάαπι αἰμπὶ, δε ἱπ ἐχογοροπῆδ, χαδο ἴῃ αἶτο ροεισεεὶ 
ἐπίεγίογο, ξοππὶ ἴῃ δα] πε ροϑῖθα 8686 διζοϊϊυσι. πᾶτα ἰὼ φορετιτε 
γεπιτιοαΐο σοπῃοοοῖίο εἰβοίπιγ: ἃΣ φυοά δϑογουῖϊ πδίαγα, ἰὰ τπ ταίε- 
τῖοτε Ῥηϊγεϑοῖξ. 4ύδπὶ δπΐετη ΟΡ οδῦ88π|, ἀϊοίαπι ]19 δδὲ. ἰυφαπε 
ο Ἰρίίυτ οἰ χα οἱ δἀνετθαίατγ. αἱ εἱ οοποοοῖοηι χπδθ δυδαῦο υϑζ- 
ἴαϊατ, φαϊρρίαπι ορροδίϊυπι ρδγὶ τβοῦο εϑὶ, δεὰ οἰπδσηοάϊ τὶ ἀἰδειὰν 
εἰρὶ φαδπι 1116 ποχηθποϊ αἴαγαπι ἱπυθηϊαῖ. Γαοτὶς δαῖεπι ρετῖμἀδ τ ϑ 
ἐχοδιἀδιῖο βαῖ, ποὴ αϑϑαῖϊο, ργορίῖεγ οδ]ογῖϑ ἔπ ρεηὔϑην; χαδε πὲ 
εχιετίογίς ἰβπὶδ ρδυοίϊαϊε δαϊ ἢ τε δδδδηάα πυπιογὶθ ἀι] 1 σορὲλ κο- 
εἴάετε ροῖεϑε. Ὠδπι ᾿ΔΙοΓ ἴατῃ πιδίονῦ δϑὲ χυδπὶ αἰ πιοϊπ Ὡοῦ ἐχο- 
εξ, πΗΠΟΥ αυᾶτι αἱ σΟΠΟΟΩΒΈγα 4υδαῖ. 45]α ἰρταιτ 518 εοπςοςῦο εἰ: 
ἱπεοποοοῦο, τοδίπγδιϊο δὲ Ἵστιάϊῖδθ, εἰϊχϑιὶο δὲ δεϑδῦο, δὲ δὶ εὐδ- 
ἐγατία, ἀϊοῖπαι οδῖ. 

ἀ. Ῥαδείνοτιπι δυΐεπι, τί ἀϊ ἱπάφυδρα εἰ Βυτοϊάϊ, ἐρεεῖες ἄν. 
τοῺϑ ορογίεϊ. δπὶ δυΐεπι ραδϑῖνα ςογροτῶιπ ρῥτποσάϊα Ἡτταϊ αν 
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αἰσαο εἰσοῦπι, οδίεγα ὑΈγὸ εχ Ηἷ5 ἐεπιρεγαία φαϊάεπι δαπί, 86 πιδρίε 

εἶαδ Ῥὲγ παίωγαμι ϑπὶ εχ 480 ἰαγρίπϑ, υεγϑὶ βταιία δἰΐὰ τρδξὶο δἱ οὶ, 

δα μυταΐ!. μᾶες δαΐεπι οπιηΐα ραεῖϊπι δεῖα ἐγαπὲ, ραγηι ροΐθη ἴα, 

απ δεῖαὶ κἀνεγραΐπτ; 4πῸ ρβεῖο εἰϊχυδιῖο εἰ εἰϊαμαρ!]6 ἐεβε Ἀαθεπξ. 

30 ὑτα δυΐεση ματαίάητα ἔδεε οἱ δίσσαῃ δερτε θεβοϊαπιατ, Βδυὰ ΑἰΣτεγ 

86. ἀπαπι οὐβοπίυτα οἱ ςοπαϊπιεπία αἰ οἰδδιιη Βαρεπξ. παδιῃ δυπιάστα 

ατίάο, αἱ ἀεβηϊαϊατ, οαπδα οϑὶς εἴ δἰξογωῖγαχα δἰ οτὶ φἰαἰϊηΐδ ἱποίας 6δῖ. 

14 συοὰ Ἐπιρεάοεοϊεα χαοᾳπε ἰπ παιυγα θυ ἀρδογῖξ, αγίπαπι δαθα 
Ἀβξ μται μἰς εἰ 6 ἀδ ἐδαδα ἀεβιίτασι σογρτδ πἔγοχας σοπδίαϊ. ΡΟΣΤῸ 
εχ οπππὶ οἰδιθεπίοσαμι ξεπεγε ρεου Ἰαγίϑοπα ἴογταε φυΐάεπι δίοσυτη, 

ἀ΄αδα δαΐομι Πιμπίἀππι ἐγ δυϊξαγ. θαια ΟΡ τεπι οπγῃὶδ ἰδία ἀεδηϊία 

δοτρογᾶ ποῦ εἶπθ ἴετγα εἰ δῃὰ οοπδίδιθπι. δεὰ ροξεμα φυοάφιε 

Βυΐπο 6686 τἱ δῖαν οὐΐπδ ρίπ5 Βαρπατξ. φαΐη εἰΐδια δηϊπιαπίες ἰπ 

εῖγα δὲ ἀψθα βοίαπι δῃπὲ, ἢ δὄγα δαΐδιε οἱ ἱξηὶ βου δα, Ρτορίεγεα 

οἀ τεῖτὰ εἴ δήυὰ σογρογΌπι τηαιετῖοα δυπέ. εχ σογρογεῖβ δαΐοσα 

αἰτεςῖθιι Ηἱ, ἀαπιία ἰωχαδιν αὐιξ πιο ἢ εἶδα, Ρτίταὶ ἀεβαΐτεε Τεὶ οοπι- 

ἐο Ῥεϊαπὶ δϑὶ πθοθβθ8. πᾶπῃ αποὰ εχ ἁγίἀο οοπείαι εἰ Βυπιϊάο, ἀυγτπι 

δαΐξτηοὶϊο πδοεϑδασίο ουϑ. δδὲ δαῦρπι ἀθγατω φαοὰ ρεγ ϑυχαταα ἱπ 

4:86 ποῦ τοίιρὶ:, ταοὶϊε φαοὰ ἰπ 9666 ποῦ οὐ]υοίαπάο τείαρὶ!. χα 

δοσάσχας μαυἀᾳαδαυᾶτα τη [118 εδὲ, φαρρε ἐπίυϑ ρᾶγ5 δυιπηπια οοπι- 
γϑάϑα ἰηΐγο πιίπτπα οδάδι, δεὰ οἰγουηι οδαίδίαξ. ἰφίταγ δρδοϊαϊς 
ΠΕΣ αὶ δυϊ πιὸ}}]6 οϑὲ, φιοά δθϑοίαϊς εἰ εἰπϑιοῦϊ; δὰ αἰϊυ ὰ υετοὸ 

ἄπτυσα αὐλ πι0}} 6, προ τεδροοῖα {{ΠΠ|Π|8 ἴδ] 6δὲ. ὅδεο Ἔῦξβὸ ἱπίδγ 
6686 υἱοϊμοίτη ςο ]αἰα ἱπάεβηϊϊα δπηῖ, φαοά τηαρὶδ δἰχίε ποΐπυς ἀπγα 
τορι τα οἷπι. 864 οὔπὶ δοηβϑϊα οποία δεῦδϑα ἀϊπαϊοοηῖιγ, πο 
ἴδιαι ἀυταπι ἥπατι π00}}6 δἰ ρ  οἴτογ ἰαοῖα δοάεπι, γεἰπῆὶ πιεάϊο- 

[Ὁ οτἰϊαῖο ᾿χαδάοπι εἴοηίοθ, ἀεβηϊνί686 οομδίαί, αποοίτοι τατὶ ΟἸ ποτα 

6 ἰαοίιπι δἀοιπδέ, ἀσταπι, σαδε Ὑὑεγὸ βαῤτετίαρίε, ἀπο θὰ 6988 
οὐπιῦδ. ᾿ 

5. Οοτρδδ δηΐεσα οἴππα δπ0 ἀεβηίΐταπι ἰοττηΐπο ἀσγαπι δἱέ δαὶ 
τ 116 ἤροῦθδε δῖ. ὕδιι δαὶ ἰῃ δε86 ςεὐϊῖ, δαὶ πεφυδηᾶπι. δὰ μδες 
φοποτεῖαπι οἷ οροτγῖες. μδο διΐμν τε ἀεξηϊζατ. θαγα οὔπι τεϑ οἵα- 
εἷδ ἀοβηϊῶ αἴχας ςοπδίϑιεῃδ τοὶ τπ 01 γε] ἄυγα δι, οοπογοϊ οπίδχαθ 
ορέτα δναάαϊ οἰαδιοάΐ, πυ ἴα σοπιροοίτα ἀεβπίξαφας οογρότγα βἰπα 
εοπογρίϊομε 6656 απδαπε. ἐτβὸ ἀδ φοπογείίομα ἀϊβδαγεπάπμι. ἀπαε 
ἵξαψας οἶγολ πιδίογίαπι σαῦδας δαπὶ, ἰὰ φποὰ Δεομαὶ (ἀςη] ἰαῖοαι ορε- 
ποῖ, εξ αὐΐδοῖας ἴρϑε, Ηἷς αξ δρεεΐε5 ἃς ἕογπια, {ΠΠπὰ αἰ ἰὰ ἃ 4υο ρτο- 

ιο βοϊδοίϊατ ροπάεῖφαε πιοῖυ5. ἀπᾶγο δὲ σοπογεμοηίδ εἴ αἰ βο] αομΐδ 
εἴ δϑοϊσςαιίοηίε εἴ μυτιεοϊδιιομΐδ, οααθδας τοβάξιῃ Ἔγαμξ, βΟΤΓΟ ἀρ ΘῺΦ 
ἀπαρ]τοὶ ροτεπεῖα δρὶξ, εἰ ραιίοπθ ἄσδθυο ἐπ άεπὶ ραῦιιν δἰξεςοπίθαα, 
οἱῇ ἀϊσῖοτα 6δξ. πδπὶ ἀβ6π5 οαΐογα ἀρὶϊ δίφας ἴπιρογε: δὲ σαϊοτίδ ἔτὶ- 

ν κοτίενε Ῥιδεβεβίία αυἱ δρβεηϊία ρμαδδίοῃειυ βεγὶ οομδίας. δεὰ σατα 
δοποτεῖο ἔδγιηο δβϑςςβίο εἷς, ἀς μὰς Ῥπδ ἀϊοδπιιδ. υοά ἰΐδχαθ 
Ῥαθζογ, δὰϊ Βυνοίάητα δαὶ δγίάσιῃ δὰϊ εχ υἱγοηαε οοπῆαίαπι εξ. 
αἴψτιε δαπᾶπὶ Ἠυπιϊ, τεγταπι δἰοοὶ σογριβ 66δε διαϊαίπιυδ, φυὶρρθ 
ἤπλς ἰπίοτγ μαιϊπίάα εἰ σίεσα τραχῖπιε ραδειγὰ οἰπί. φποοῖτοι εἰ {τίρτι: 
Ῥαϑοϊνοστιη πιρρὶδ δἰ: ἷπ εἶ δα ΐπι 6δῖ, 4υρπάοφαϊάεπι ἰεγταπὶ εἰ 
δαθδατῃ Γτγίρετε ϑαρροπίπηηβ. δὲ ἔγίβιι5 δοϊϊνυτα εδὲ, φπδίθημϑ σογτατῃ- 

Ῥετζε δὰῖ αἰοὰ φυιρρίατι ρετ δοοϊἀεης εἰῆςετε ροίεοῖ, φσαειπδάπιοημα 
δηῖεδα εδὲ ἀϊοΐαπι.. πᾶπὶ ᾿πιδγάστα δὲ ἄγότγε εἰ Ἔχοαίδίασογε ἀϊοϊτυτ; 
Ὥοπ ἴατπεη ρεγπά46 υἱ οαἰοτ, δβεὰ χηΐα οαἰογεπι οορὶξ εἰ ἴῃ ὑπ 

γ) ξοπίγδβίξ, δὶ εἰᾶδπι οἰγουπνο δἰδἐϊ. φυας δοΐδαι ἀη8ὰ εἴ δᾳθᾶς 6ρ6- 
εἶδα διιμξ, δυΐ ἀφυδπι σῖγα αὐνεηιοίαπι δἶνε ἱπϑιιδπι Παρ επξ, σἰσοθδ- 
εὐπῖ. αὐἀνεουξείαπι ἐατι Ὑ000 446 ἴῃ ἰαπᾶπι δε686 ἰωδίιμπδὲ, ᾿ἱπδιζῶπι 
ἥἄναπν ἰποίευδ Βαπιοῦ Βαρεῖ. δφῦδε υεγὸ ϑρϑοίεβ δημὶ Βηϊαβπιοαϊὶ, 
υἰπατη, Ὀτῖπϑ, σδγυπι, εἰ οτηπίηο φυθδοῦπαπε πα] ΐσπὶ ἃμῖ σογίβ ρϑὰ- 
εὔτα δε ΐτηεπ, πες ἰὰ τεπαδοίιατὶ5 γαϊοπε μαρεπὶ. πηι ᾿επδοίταδ ἴῃ 
ξαῦϑα ε6ϑῖ αἱ πίθυθήαπι πἰ 1] δι θδίάεαι; ἰὰ φυοά οἶοο εἰ ρἰεἰ ἀςοϊάϊε. 
ο᾽σςεπῖ δύῃ οπιηΐδ, ἰπτ δαὶ σα] εβοπῖ δοὶ γείτγιρογαπίυγ: ΑΙ ΉΝΕΙ πὰ 
τατον ςΆΪΟΓ ταὶ ἱπίθγηιϑ νοὶ Ἔχίεγπηπδ σοιηταϊτας. οἰοθπὶπι 48 ἐπ - 
βοτε δἰςςεηῖ, ρετίπάς τἴ γὙεδὲῖδ, δἱ σὰπα Βυπιάα 6δὲ δδογοὶπι 'ρ88ἃ μετ 
δ6 τηδηῃ δ αῖ, ἢ τηϊεγιοτγὶ οαΐογε ππιπόγοπι δϑοοῖτν δἀμοοηΐα γοδὲςοδηϊον 
εἰ υτηον εχίριιδ σἰϊ, οαίογα ΟΡ οἰγοαπιΐωϑυτι γίρῃ8 δρτθάϊθπίδ. 816- 
ἐεπὶ ἱρίτον ἀπίνογθα, ἄστη ταὶ οαἰεβηπὶ γε] τεϊπιρεγαυΐϊαγ, ιδθ οπι- 
Ὠϊα ρΐοτε γεὶ ἱπῖεγπο σοὶ ὀχίεγπο Βυιπόγεπι βαουπι δήμοθηῖα βαπὲ, 
εχίεγπο, πὶ εἰϊχα, ἰπίογπο, πὲ οὔπι ἨπΠΙΟΥ ἃ οαΐογε πηεῖη ἰπ 8686 
οοπιποῖ τεδρίγαηϊα οχιμαϊζαγ ἈΡϑατη! υγαπθ. ἀϊοίΐατη εδὲ ἱχίτασ ἀ6 
δεοϊςοομε. 
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6. Αἱ Βαπιεοίδείο ὑπὸ αυΐάεπι τοοᾶάο δου ἀξ, σππι φαίά ἴῃ 
δ΄ηχυᾶὰπι σοηϑἰ ἐξ, αἰΐεγο, οππὶ ἰὰ εἰ φυδίατ φαοά ρτγίυ8 φοπογετογαῖ. 
Βογαπι δαΐεῃι εδὲ δριπίπϑ, 4αϊ ἰῃ ἀφυδτ ἰγίζογε ἀδηδδίασ. ἀδ εἰϊψαδ- 30 
ἴζοπε αὐυΐεια ραγξοῦ αἰάι6 οοπογεΐομθ ρϑγορίομπι δυδάες. 4π86- 
μας δυΐεπι οοπογεδουμπῖ, οΌπὶ δαὶ δὰ δαπδπι δαὶ δὰ ἴεστταπὶ δἰ 
δαυᾶπι δρεοϊεηϊ, ςοπογοϑοππέ, ἰάχπε γε] ἔγίξογε ταὶ οδΐοτε νεὶ δἱοςο. 
4ποεῖγοα εἰ ἀπδεοῦμυε οαϊοσε τεὶ ἔτίροτε σοπογεῖᾶ δοϊναπεην, οο- 383 
ἀχαγίϊα βοϊνὶ δοϊδοϊ. πᾶπιὶ 4θδε οαἴογε δίοςο ςοπόγενεσθ, 840α δοϊττιῃ-ς 
ἴατ, 4υ8ε Βυχποτ αἰρίμϑ εδὶ; 4αδ6 γεγο ἔτγίψοτε, ἱχηΐ, φυὶ οαἰ!άαε ἐδ. 
δἱ θοπηυἶ δάπδε ορε οοπογέβοογε υἱἀεπίηγ, 4ιοἀ καππο εϑῖ πιεὶ ἀ6- 
φ«οοἴμπι: τδγατα ἰὰ ποῖ 80 δάιὰ δεὰ ἃ ἔγίροτε αφυδε ἱπάϊϊο ργουεηϊξ. 
4ιδο ἰρίτοτ δά δατᾶτα βρεοίαηξ, ἔδεγνογε ἱξΐβ ςοπογεθοογε ποφυδαηξ. 
δῖ δὉ ἰρηὶ δοϊνππίΐαγ: ἰάδπι δυΐετι εἰ ἄδεια δεουπάυπ ἰάδπι σου γατὶ 
οδῦϑα Ποὰ εδὲ. δὰ ἢδες χαΐα οαΐοσ ερτεάϊξαγ, τϑα σοῃογεδοιξ. ὑπᾶὰδ 
δι οἱ φυία ἱπρτεάίδιτ, γἊβοϊ αὔοπεια ἴογε οοπδιεῖ. ἥπαγα δρθηΐς ἔτ- “0 
ἕοτε γεϑ ςουπογαδοπηὶ οοβαπίαγααθοα. χαοοῖτοδ εἰσδηιοάϊ οπιηΐδ ουτὦ 
ςοπογεβουηῖ, μδυ ἀαυδαίαπ δρίδϑωτὶ δοΐεπξ. παᾶπὶ οππὶ ραγίεα μαπεῖ- 
ἄλε εναπεβοῦηὶ εἰ δίοοδθ φυδξιπδηϊαπέιγ, δρίβϑαιο οδόγιίατ, δοῖδ 
δυΐεμα εχ μυπιίἀοτγοπι βέπεγα ἄαυδ ποπ ἐρίθϑαῖωγ. αἵ 4υμε το] τὶ δὲ 
δήϊδε οοπιπιθηΐα δα, ἴδια ἰρτιὶ χυατα ἔγίζογε οοπογοβουπῖ, αἴφαθ αὉ 
Ὀΐγοαυδ δρίϑοδαΐαγ; φυοὰ ραγιίπι εοάεηι τιοάο, ραγιπι ἀΐνεγθο Άξ, 
ἃ οαἴογε φυΐάεπι, φαΐ μαπιογοπι δάἀποῖξ: παῖ εὐαρογαπῖς Ἠυταογα 
Ρδγδ ἃτίάα 5ρἰϑοδῖωσ δίφῃβ ςοποίρς. ἃ {τίρογθ σϑγο, 4ηοὰ οδίογεσα 
ἐχρηπῖς ἀϊδουϊίαφας, φαοοῦπι, ἀσπι ευδρογαῖ,, δίιη αὶ πιθοῦ ΔΡ1, 
4υδεοππαπε ἰρί το τη ]]ὰ δυπὲ δεὰ ποι ἰἰφιΐάα, ἀθδυηῖο μαπποτε ποΏ 20 
δ᾽ δ5ϑηῖογ δε σοπογεδουπέ, αἱ βοιῖ]ο σοοῖυτι. δἴ 6 νιϊδίο Γαι ΠΏ ΠΙΘΓῸ 
4υδοουπαπε ἰἰφαϊάα δυπῖ, οεὰ Ἶαο, δρίδδδηῖασ. ὑϊεγαψας δηΐςπι δὲ 
Βαιιεβπηξ ργίηδ, 4πδς ἔγίβυδ ἀπίδ δρίδϑα ἀμγανα τοἀἀϊάεγαῖ, χαθο- 
δάἀιποάαν δὲ βςι}]ς ἀυπι οοφηίξατ, ρτίπιυωι ἐναρογαὶ αἴφαε πηο  ]ἴπ6- 
οαϊατα το άϊτατ, ΟΡ ἰάφια ἴῃ ἔαγωΐδ ρεγυεγίςαγ. ἱχιϊογ οχ 118 χθδα 
ἕππι ἴεστᾶς εἰ ἀπε σοτηπιπηϊα δἷπὲ, ρὶπ5 ἴαπθα τεγγαθ μαρθδηῖ, 
ἔγιφουῖθ ορεγα οοπογεδοῦπι; 4αδα ἰάεο φοπογεβοεσε βοΐεπε, φυοά ο8- 
Ἰος δρτβάϊαϊογ; εα οδίοτε ᾿ἰχαθῆυνξ, εοάθπι σογρῖτι ἱπρτϑάϊθηξα, 
γεἰαεὶ οοεπατα, Ὡρὶ ἰὰ ξεΐα σοπογενῖε 4πδα δαίεπι ΟΡ τοίγιζογαῖῖο- 
πεπὶ, εἰ 4αΐα δίχηηὶ παϊτευβαδ ςὰ]ογ ευαρογανῖίς, οοβογοδουηῖ, δὰ δο]- 30 
τὶ ποππῖϑι οαϊογίϑ Ἔχδιιρογαητία χυεαπὲ, δοὰ πιο ]θβοογα δο θη, αξ 
οογπῃ δίαπε ἔεγγαπι. ἰἰαποῆὶ δαΐθαι ἔδγταπι φαοαας δἰδρογαῖπιση, 

, δάεο αἱ ᾿ἰφαίάππι τεἀάδιιν εἰ τατϑαπι οοπογεβοαῖ, πὸς δδοὺδ Ομ αἶγς 
Βειῃ ἐαοϊαπι: (γί πδιαψας εχ δαθοίἀεὶ δίψα ἱπ ἱπιῦτ δεςογηἑτητ. 
Ρὶ δυΐετι δαερε ἀείξοδίαπι {ας φὸ ρυγαπὶ πιππάπιαημθ δνδϑίξ, δὲ 2 
ομα γθθ. δοὰ ἰἸὰ βεφυδφύδηι ξερὸ δξυπέ, ργορίεγεα χυσάάατη τεραν- 
ξεΐζυτ, δαδοϊδλπεῖαα ρἰυγσηυτ ἀεῆαϊς ᾿ἰθγαιοπίσπιαε τίη εἴβ οι ατ. 
δὲ ἔεγγαπι εὸ ργαδοίδηϊτιδ δῖ, 410 πιϊπὰ9 Βαβεῖ ἐχεγοτηθηῖ. ἰΐοτα 

. δὲ Ἰαρ!] ας 1116 φυεπι Ῥγτίμιαοαπι νοςαηξ, ἰπ ἰδηίππι οἰ χαάταν αἱ 
8 11ε: βαδίφαε. παρά δὐΐοαι σοπογενεγαῖ, υδὶ Βαχοτίς, ταγϑαπι ἀα- 
τεεσοῖα δοἰεϊ. φπιπ διϊαπι ἰαρίἀδ6 πιο]αγεα δάδο ςοἢ] φπεϑοῦπὶ εἰ ἀϊ- 
Βαςπι. οεἴεγαιπ ἀπτι ἰὰ χιοά σοποτγευθγαῖ Πμϊξ, απιοιϑὶ οδίογε οὶ 
δῖσο, φαἰοὶδ ἑδπθδη ἴῃ μρν μμὰ αἰρίςας. ρόγγο ἰδπὶ τεἰ πα χυαπι ο06- 
παᾶπὶ ἰἰφαεβετὶ ροδβαπῖ. δογαμι ἀπ! δπὶ 4η86 οαίογα ἀγίἀο οορππίατ, 10 
φυδεάδιῃ μαιπογῖς υἱ ϑο]υϊ πεφιευπέ, φαδοάαπι φαθῦπι. Βοιῖϊο ἐρῖτας 
εἴ ποπηυ ἶα ἰαρίάτπι βθηαγα, 4αὶ ἴεγγα ἔεστοτγε ἱφηὶς ἀδυδία ἤπωξ, 
νεΐαι! τθοΐδα, δοϊπεοπθαι μαυἀαυλαιαπι δάἀπτταπι. δὲ δα] δίσῃε 
πἰΐγαυπι μυπιοῦε δοϊγαπέντ, ποη δπιεη φο  ἰρεῖ, δεὰ δἰρίάο. εἰ ἰάδο 
δῆπὰ εἰ δαυδὲ ρεπεγίβυ5 οιηηίριδ, ργδεΐθγαπδπι οἷεο, εἰ ηπαπῖατ. 
δδπὶ οαϊοτὶ διΐάο {τίρῃδ Βαπιίάψπι δἀνθγθαϊογ. ετροὸ οἱ αἰξογυτῃ ο06- 
δἰξ, τεβϑοϊνεϊ δἰϊογαω. ἴϊδ εΐπι σοηϊγαιίογημ εοἤδοϊπατη οοπίγδβα 
ἐγαπὶ οδῃ 886. 

7. Οὐδε ἱρίταγ ρὶπθ δἀηιαθβ Βαρεπὶ χπδπὶ ἴδγγδα, ἵζηὶ δοίπτως- 
τποῖο δρ᾽ ϑσαπίηγ, 4τπ|8ε Ὑεγὸ ἴεγγαθ, σοπογαδοιπῖ. σφαοοί οα πἰϊγατω, 
δαὶ, ἄς !6, ἰαρὶα δὰ ἔδγγδιπι Ροΐϊα5 4ηδιη δὰ δφυδπι δρεοίαπε. οἱεὶ 50 
δυΐειῃ παῖωγα ρογαθδιῃ δπιθίβια 6ϑῖ. υδιῃ δὶ ρὶπϑ μαβογεὶ ἀ4ῆδε, αὲ 
ἃ ἴτίξοτε ρίαιϊοί Ἰποο οορφοτγείογ, οροτγίεγεϊ, δὶῃ Ὑαγὸ ἴδγγαθ, Ὁ 
ἡξηΐ ρεγίπάδ αἰ βοῦϊθ. πᾶπς δπΐθηι ἃ γεπῖσο οορὶ, 86 ε τεβίοπθ δ 
ὈΓΓΟΖΙΣ δρίθβαγι υἱάδιιγ. οὐΐὰδ ταὶ οδυϑα δϑῖ, φιοά δἔγα γείδγίυστα 
οἷς. φυκρτορίεγ εἴ δάμιδθ ρὲγ βιπίππα ἰποιθι: εἰεηΐτη δὲγ 4πεπὶ σοα- 

. πεῖ, δαγβημι υεγϑῦα οἰεγιαγ, {τέρτια ἐξίτατ ἀππὶ 6 ϑρίγίτα, 4φυὶ ἱπέες 
οἰδθαιη 65ὲ, δφαδα δ]ϊοὶξ, οἰδιιπι δρίδϑδϊς. δεῖῃρεγ επὶπι πθὶ “Ἢ εἰ 
οἷδαιι ραγταϊβία υοτῖπε, φιρρίαπι πίγοαιῃο δρίϑϑίαδ ογίζηγ. δὺ ἱφωὶ 



200 

δυΐεια ἰγδείαχας ἱετωροτγίϑ δἰ βεβοῖξ ογαββεβοίζψιιε, δἰ βεβϑοῖξ χαϊάδτι 
30 Δτδο δαϊποτε, 5ἱ 4ηΐ8 ἰῃϑι:, ἐυδρογαπέε ; Ἵγαϑϑθϑοὶξ υόγὸ φυοὰ τπᾶτ- 

φεϑεοοπὶς οαἴοτο ὡὖτ ἰπ δήυδθ νίοθπι ἔγαηϑϑαῖ. πΐγααιθ ἰψιτατ εχ 
ρΡαγὶς πθε εἄπάεπι ΟΡ οβαβαπι, Ὑεγατα πὸ δοάειη ἱποὰο εαάετι 
οτῖϊατ αἴεοσιο. ἐγζοὸ ὀρέγα υἱγιυθ84π6 δριβϑϑαϊωγ, ἃ ΠΘΕΪΓΟ ἰδῖπ 6 ἃ9- 
εἰσοαίοτ, δἰφυϊάειπ πευε 50}189 οαΐογ ἤδαπς [τῖρτ8 οἰδιι δϑδίσοαγα 

38) ροϊεδῖὲ, ποπ τοοᾶο φαοὰ τοπαχ ἰεπιπιη ιε΄ οἱς, ὁεὦ εἰϊαιη φυοὰ δὄγεδε 
δογίι:. δ΄08 γεγο ἂὖ ἱγπὶ πεὸ δϑϑιςοδίαγ πος ἀδοοφοίϊητ, φποα ἴεμ- 
εἰταῖὶς ταϊϊοπα ἵν [Ὀπιὰπι ευὐάπϑοαγα ποαιιεαῖ. 4π88ὲ δπΐθη τεστὰ 
ἰεπιρογδηΐαγ εἴ δα, εα ἰυχία πἰιτυδαι6 σορίϑια Πα μΟΠρΡΘπίαγ οροΥ- 
τεῖ. εβὲ εὐἷπι τἰμὶ κεπῦϑ φυοάάαδια αποά ἀεοοφαίϊιν ἴφια σου- 
οτοϑοςῖς, ἐδ πιιϑῖστα. ΠΌΠΙΟΥ δυΐθπι δαθδυ8 ΔΡ οπιηῖδαβ εἰαϑπιοαϊ, 
ἄστη ἱπαγέδουηϊ, εχὶῖ. ἀφαδιη δυΐειπ ἴῃ 6886, ἱπἀϊοίατη δδὲ : πᾶμπι νΡΟΥ 
ἴπ ἀηύδι οομπδίδιῖς, οἱ 4υΐ5 ςΟἰ ρατγα σδὶῖς, αιαγα αὶ αδουππα 
αἰἱρρίαπι γειπαποῖ, ἰὰ ἰδγγεπᾶς δου 8 εδῖ. ροτιὸ εχ ᾿ἷβ ποηηιῖϊα 

 χάτα εἰΐαπι σε πευιθηϊία, π αἰχίπιιδ, ογαϑϑθβοιπὲὶ δϑδιςσϑη ΓΑ, 
.ο {τι δἰ φαΐ οπι ποῦ πιοάο οορίϊ εἰ ἀεδὶοςαῖ, τγυπὶ διἰίδιη ἱπογαϑϑαῖ. 

πᾶπι δηυδπι ΄υΐάεπι δϑδιουδξ, ἃἔγδιῃ δαΐθῖπ, οππὶ ἃ4ιιδπι δ 60 οἰϊοἱξ, 
οτασϑυῖα ἰαοϊξς. οοπογοίίομδιη συεγο αϑϑιςοαϊίοποπι ηυδηάδιη ε88ὲ ἀϊ- 
χίπαηδ. πᾶς ἰρίϊηγ ἔπρογα δρίϑϑαγὶ παφυειπὶ δεὰ οοπογεβοογε, δὰ 
δύσαπι ροιϊη8 ϑρεοίδηϊ; φαοὰ ξαιπδ ϑιπὶ σίπυπι, ἀπ, ἀοδίθπι, ᾿ἰχὶ- 
τίσι, δούτπι. δἱ. δογὰπι 4:86 Παδιπγίβ ΠΟῚ ευδρογεηΐ, ἴδγυοτγε ἴὰ- 
Τταδὼ ἰρ0ῖ8 ογαβϑαβοιηὶ δριϑϑαπίυγαῃς, φπδεάδιῃ ἴεγγεηα 8πηῖ, φπδε- 
ἄκτι ᾿ςομηπιιηϊεῦ δή δὄγεπι εἴ ἀφυᾶπι ρεγίϊπθης, πιοὸὶ χφυϊάθτῃ δὰ 
ἴογγαπι, οἶδιπι σεγοὸ δὰ δέγειη εἰ δήυδπι. αἵ ἰᾶς δἵ ϑδαπριυ]δ πἰτίᾳπα 
δήμαδς εἰ ἴόγγαθ ςομπηπιιπία δυπὶ, 904 τηδρτὰ δα ραγί8 ρ]αϑ8 ἴεῦιᾶς 
οοηππεηϊ, ρευίπὰθ αἱ εἴ Βαπιοτγεβ {ΠΠ1 ππάς δαὶ αἴης πιΐγιιπι ἤαπε. 
εχ φυϊδυβάδιν δυΐδιη τ] Ρυ8 ἰαρί 68 οοποιϊτυϊ δοΙοπε. 4υοοίγοα 86- 

0 ταχη πἰϑὶ δο 4 θϑιγαϊαπι δὲξ, οἱ" τὴ ἀδεοοϊίοποιη δ θὲς, οαἰοτα ἰρτιὶδ ἀε- 
πἀἰγϊϊαγ. ἰθγγοπῶ Ὑ6ΓῸ Ρογίϊο, 81 ψαὶδ ἈΝ πρνμθας ἀεεσχετῖς, αἴ πιὸ- 
ἀϊοὶ ἱπρεδῖο σοαροΐο [αοϊπαπξ, Υἱ οοδρη ἴῃ οαδοινο ἀδπδαϊαγ: δἰχυς 
δὰ μυυς πιοάυπι ἃ ο8560 90 ΓΌ δεηαδδιγαϊαγ. οἰμηὶ Ὑ6ΓῸ δεσαοϑῖγα- 
ἴστω εδὲ, Βδπἀφαδφιδιη ργαοΐεγεα ογβϑϑθβοῖξ, ϑεὰ ἀ4τδε Ἰποᾶο ἀευτὶ- 
ἴατ. αυοάοὶ ἰᾶς αἰϊφυοα ν] 81] ἀὰξ ραγαπι Ἠδρεαὶ οδϑβεῖ, δὰ ἀφῦδπι 
Οὔἶα9 δρεοϊαξ, δἴφυς πο ]αἴεππα αἰϊς. δαπριΐίθ φασι μαυὰ βδοπδ 

ἔπεδε 8686 τἰἀεῖυτ. πᾶτὰ χυοῦ {τἴροτα δίοςεδξ, σορίταγ, αἱ αὶ σορὶ 
πεχυϊξ, οἱ ξεγνυόγυιν, ἰ5 δα δαιᾶπι ᾿πᾶρὶ9 ρετιϊπεὶ ἴσας ορρίάἀο 4πδὶπ 
[ἀξιάα9 Βαβεῖατ. εἰ ἰσοῖτοο ἤἰθγα8 πα 5 παρ εῖ, φυΐρῃ6 οὔτ ἄρτος 
δὰ ἴεττγαπι ϑρθοῖεαξ, ἀἴφυα φηοά 912 }01}16 ἃς Αγιπὰπι δϑι. 4ῦδγε δἱ 
εἴζδπι {Π|146 δαϊπιαπίητ, ϑδηρτίϑ ΟΦΏοτοϑοθγα ΠῸ5 ροῖοϑί, φιοὰ ἰήδο 

0 δοοίάϊε, φαΐα ποη δίοοει, αποὰ δηΐῃ δυρετγοδὲ, ἰά ρεγίπάε δἴφυε ἰδο 
σα860 τᾶπη) ἐχθιηρῖο δηθὰ δχϑίϑιϊϊ, δίρπυπι δυΐθιπ εδῖ: ϑῖῖ 58 ηρτιδ 
σἱμαϊαθ σοπογεϑοογα ποη δοἰδξ, χαΐρρε φαὶ δαπίθιθ ργᾶβ 86 [εγαῖ, 
ἅπαε ποπηϊδὶ ρἰτυϊξοϑα8 Βυπῆοῦ εἰ δαπεῦβ εϑὲ, φυοά ογαάᾶ ἱποοοῖα- 
406 εἴ ἃ παίυγα ποῃ υἱοί οἰξ. ργαδεῖεγθ φυδϑέδπι δο Ὁ Πα βαπὶ, αἱ 

δ πἰμππι, φαδεάαπν ἰῃϑο 1118, αὐ βοῖ]ε. αἴφος ὃχ Ἀ15 αἰΐα πιο }}65- 
οὐπΐ, σοῦ οοτπα, αἰϊα πυϊαΐπια, ναι βοΏ]ς αἴχιο ἰαρί8. οδα δα δυΐεηι 
εδῖ, φυΐα σοΠίγδγογηηι σοπίγαγιδθ οᾶιιδας δυτϊ. 4ΌΔΓΕ δὶ Γ68 ἀυοθυδ, 
{τἰξοτα δὸ οἱσοϊϊαῖθ, ςοπογθϑοδιὶ σοραπίυγαθο, οαοτγα οἵ ἤθπιοτε 80]- 
ὙΔΗΪΌΓ 6ϑὲ Ὠδοδθ86. ὑπάδ δὲ υἱ ἱρπὶ δὲ ὡχιὰ δοϊναπιαγ (68 δηΐπὶ 
σοπίγαγία δ η1), δαυα χυϊάοπι 4886 ἱρπὶ 8οἷο, ἱρπὶ υεγοὸ πδε ἔτίζογε. 
4ῦαγα δἱ πὰ αὖ ἀπιθοριιϑ οοβὶ οοπεηραῖ, εα τηᾶχίτηα ἰη80 1] πα 
δοπὶ. ἰαϊία δαΐοιη δυδάπηϊ, φυδθουπαυς οοποαϊεΐαοξα ρτίπϑ ἔτίροτα 
Ῥοϑῖεα οοκξτπίαγ. υ80 δηὶπι οΥοπὶξ αἱ 0] σαΐογ ἐχευπάο ἐχμδαβίαϑ 

10 δϑῖ, ταγονν Ἠππιοτίβ ῥ᾽ ατίχηυιη [γίροῦ!β ὀρθία ἱπουϊοεῖατ, δάθο αἰ πα 
Βῃμιοτί φαΐάεπι γαυιοίταπι ἐτίβιϑ οοποεάαξ. ἴφια Ὁ δᾶπι οϑῃδᾶτω 
πες οαἰοτ δὰ βοίνυϊ! (ᾳπαθ δπίιη ἔγίροτε 6010 ςοπογεϑοῦηξ, ἤδδς οαἷοτ 
4οἶν 1) πες 84:8: πᾶιη 4τ86 ἔγίξιι9 οοβὶϊ, Δ4ῃα ποπ 8οἰνῖς, δε χιδᾶς 
Υἱ ομ]οτγίϑ. ατὶάϊ δοίϊατπιπο ὰο σομογθυθγα. δἱ ἔδγγιπι Ἵοδίοσ5 ἴδγτοτγα 
“οἰ Πἰφαδίητι ἔτίβοτε οοπογθϑοῖς αυᾶγε πίγοφας αἱ σοπογοδοαῖ ἰηάϊ- 
ξετα σοπϑρίοϊτιγ. ὑπάδ δὲ αἱ 5οῖνὶ ποιεῖ, ἰΐρτια νδγο ἴεγγαθ δαὶ 
εἰ δἔτγί8. ἀῦᾶγο ςο]] χαδιΐ δὺς πιο! ]θθοοτα παεααδυπῖ, τὶ χυθαηϊ. 
ἔδυ δΏΡΟΓ Ἁ4υδηι ἱππαίδηξ οἰπηΐᾶ, εὐξηρῖςι ρὶς δθεπυθ, 486 πιῖ- 
πίπις ἱπυθ ἰηγ. πᾶπὶ οεἴεγα αδγί8 ῥ᾽ εγίπιιτπ οοπιϊπαπῖ. δὲ δδγ εχ 
εθδῃο αἴγα γεϑρίγαυϊε, ἱπ φυᾶ εἰ ἴογγαθ τπϑῖογ φυᾶπι δὄγί8 βογίο ἴῃ- 

10 ε81. βειῖϊε γεγο δά ἴεγγαπι δοϊυϊπτιοῖο βρεοϊαϊ, 4ιοά δἰοςεπῆο ραυὶ- 
ἰδιίπι ςφοπογευθγιῖ, αιάγε πες δα {ΠΠπὰ ςοΪνὶς (ποῦ δηΐπι ἃ 4:4 ἴῃ- 
ἔιεἀϊ μὲν [ογαπηῖπα 1|4 νϑθῖ, βὲγ 4πς δρίγίτῃϑ δοίασι ἐχίνι) πιθο 

ΜΕΤΕΟΒΟΙΟΟΘΙΘΟΑΚΟΌΜ ΥΥ͂. 
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ὑπ άεπι ἰρηΐδ: παπὶ οἷα ορτ8 οοπογοῖῖο {Π|4, αυϊὰ ἰφίτατ εξ σοπετεΐο 
εἰ εἰϊφαδίῖο, φαοῖαας Οὗ οαιδαδ εὐεπίδης, δὲ φυΡα8 σοτωρ εἴεζε ροι- 
δὶπε, ἀϊεϊυιη 6ϑῖ. 

8. ἔχ Ἀἰἷς δυΐοπι ροῪ οδίογειη ας [γίζτιϑ οοπδιδἔεγε σΟΤΡτ οἴαρὸ 
ἴῃ ἀρεγίο οϑὲ. μδεὸ πΐοιη δρίϑθδαπιὰο εἰ οοβεπάο δο ἐμπαηρπηῖτ 
τοῦηεγε. δίσας ργορίογε φυοὰ 6Ὁ ἰδ οεἴεγα οουβεοϊπητϊα τ, οταπίρει 
ἴῃ τερυδ σαΐογ ἱποϑῖ; ἰπ φαϊδυδάδτα δἰίανι [γέρτιβ, φυαίε πα 21]ς ἀοδος 
φίᾶγε οὔπι οαϊογ ἃς ἔτίξυϑ φυοὰ αρᾶπὲ, εἰ πυπιοτ ἴσας ἀγεα1|295 φοσὲ 
Ῥαιδηΐατ, οογρογίθυ5 ἱποῖπε, 4πλε σοπιπιαπία βεύκβ οβῃι Ὁ σηδὶὰ ραΐ- 1 
τἰερίαπς. δἰυεαγία ἰρίτον σογρογα ἴαπι ἐπ ρἰαπεδ απατω ἃχοξιπιδηίδαι 
ἴεγγα εἴ δ4ια σοῃδίδηϊ. ἴθι ππείδ]]}οα, σοὺ δύγυπι ἀτκεπῖατα εἴ ἐε- 
ἴετγα ἰὰ ρεϑῆπϑ, τᾷπη ἰρ5ὶδ, δια ἐσ μα]δέϊουθ, πὰς ἂρ ἴσος ἀϊπιλρεὶ 
ἰῃτειο]η88, αἱ α]15 αἰχίιπιι9, οοπδίαπί. ρότγο ἤδθς οτοηΐε εἰ ρετε 
ΤἸἰαγὶ αἴϊεοϊΐΐοπε φυδε πὰ δεπϑὺδ ρεγιϊπθαῖ, εἰ ἀρευαϊ χαίρρίαπι ἴδςα!- 
ἴδια ἱπῖογ 8ὲ ἀϊβογεραπί, ἢδιῆ Ἵδηάίάμση, οἀοτιτα, δοβόγατα, ὀπίοο, 
οαἰϊάυπι εἰ τριάυπι, φυοὰ δεπϑαπι πιουθγθ ἃς ἱγγιϊῶτε χαεᾶδὶ, ἴα 
ταῖϊϊοῃε ΣΕΓΏΤΩ διιμῖ. ΄υῶς Ὑ6ΓῸ 6Χ 60 Ποιπεη ϑοσγίϊα βουσὶ φορὰ νι- 
ὕδπταν, οσεὰ οἰϊᾳαιαθι]6, σοπ γι] ς, βοχι!ε οἱ τοϊχαα ᾿ά ξεῦας οπιδὶα, 
ΡΕΓ δἰϊαβ πιδρὶν βεςι]ίαγοϑ ἃ δοιο ἢ 68 δαπι: οαποία παιαας εἰσπεος 
Ρεγπάς αἴφαε μαϊπίάυπι ἀτιἀπῆψας ραϑοῖνα δυηϊ. ἰΐδαπα οἱἡ, ἐῶτο, 
πεγυαϑ, ἰΐρτειι, οοτγίοχ, ἰαρὶδ, εἴ οδίεγα σογρογῶ δἰκωϊίατία φυδεν 4 
δεὰ παιυγαὶϊα, ἢἰς ἀπ δγυηξ. ρτίπιο δαΐεπι ἀἰοαπιι8 πτιπι γάτα φοπαῖι 
4846 ἰῃχίᾳ ροϊεπίϊαπι εἰ ροίδηιϊδα ρῥτναιϊϊοποη ἀϊςὶ δοϊεὶ. παὶ 
δυΐετηι δες, σοποτθῖῖ]δ, ἱποοπογεῖῖε; δἰ υαθῖ!α, ἱπ ἢ τι μέ]ε; κιοὶὲ- 
ΑςδΡ 116, ἱπιπιο Πβοαθῖ]α; πιηδοίδι! 6, ἱπμυπιδοίαιιϊ , Βοχίϊε, ἴωβο- 
χίϊε; ἔγδοῖ!ο, ἱπύγαςει!ς ; {πα} 6, ἱπίγίδθ! 6; ἱπιρταϑϑῖῖδ, Σαϊχωργοιρῖε, 
[ουτηδῖι]θ, ἰπίοσηβδαϊεδ; ῥσαϑ5811}6, ἱπιργο δϑῖ] ες ττδοῖῖ σα, ἱπισδεῖῆε; 
ἄσπςοι!ε, ἱπάποῖ!ε; β.99116, ἱπβ 98:16; 86. ι6, ἱπβθοῖῖο; Ἰθῦαχ, τεμλῖξς 
ἀσπϑαῖς, ἱπάδπδδεϊε; οοπα α51116, ἱποοια διε; ἐχ μα αθίϊε, ἴθεῖ- 
βαίδθι!α. ρἰαγίμαα ἰρίϊογ οούροταπι Πἰ9 ἔεσπως ἀἰεστνς οἰεζῦνω; 
4παπι δυΐεπι φαοάφας ποτυπι νἱπὶ παραὶ, εἀϊδδαγαεειαα. ἰριτιγ ἐ α 
ΘΟΒΟΓΘΊΝΙ εἴ ἱποοπογθῖ, δἰ οἰ ἰχα ΒΡ 1 οἱ ἱμο πα Ὀ.1Σ, Ἰδιὰ οι μίαν 
ξεπεγαῖίτα ἀἴεῖιπι οδὲ, ἰδτα θη πῃ αθοααθ ἀΐσεγε δρῦν  ἴαυτα,. Β88 
εχ ςογρογίθα9 40δε οοπογοϑουπὶ δίας ἀπγεηῖ, χαδεάξ ἴστοτγε 
οαἰοτί5, φααεάμαι Πήροτε, {11 φαίάετω ἰκαπιογετι ἀδοὶςςατϊε, δος τετο 
οαίογεπι εχιγαάθηῖο, ἰΐα ἴοι δοϊεπί. φαδσα αἱϊα Ἀπαπιοεῖς ἀρσεθῦι 
4116 οα]οτίβ μοοςα ραϊϊαπίατ, ἀαποα αίάεπι οα]οτὶα, ἔεστεὶ τοῖο ἐ- 
πιοτῖδ. φῆδε ἰρίταγ Ὠπιποτῖβ αρϑαπεῖα, θὰ [ἰχυείαςαγ Ἡσποοτ ροὐεοῖ, 
τἰδὶ δάδο δεϑε ςο]]ερβεηπὲ οοἰεγπϊαμ ες αἰ πιϊηθτα Ὁ. ὅχθ2ε 
(ογαπιίηδ γεἰϊςία δἰπε; 14 φαοά ἈΟῚΠ] δοοίἀϊε, φακεοῦπ ας δαίεπι πὸ 5 
ἱϊὰ οοἱοττηῖ, ᾿παιπογα ᾿ἰφυδηΐητ, οαὰ ϊξγατα, 88], ἴοστα 6 ὉΟΈ80 τ. 
αἰ φιας οαἰοτὶθ ρτγὶνιίομς, οαίοτο ἀ θ᾽ ατιοδοαι, αἱ ογγ 5:2 1165, οί παν 
Ῥαπι, 868. 4086 ἜΓβο δἰπὶ σοβοτθῖι τα εἰ οἰ λθ.}1 δὲ πο χυλθω, 
ἀϊεΐατα εϑὲ. ἱποομον ει! α δαΐεπὶ δυπί, ασυδεσιησος π6Ὸὺ Βυαπιοτολ! 
Βαρεπὲ ἀχαοδαπι, πες ἀ΄πδδε δογδ δαὶ δεἀ ἴοστδὲ μὶπ8 ςαϊοτίδηα 
οοιμίποπξ, πὶ υπε] δἴφθε υἱπυιπ μαϑϑηπι, αυὶρρα 4πᾶε νεἰοϊὶ ἴεττ εν. 
τἰὰ οἰπὶ. ἰἴεπι φαδδουηαας ἀζθοα φαίἀ θη; δαηϊ, δε ἀ δεγὶβ ρἷαϑβ ςοπῦ- 
πεηῖ, Ρεγπάδ αἱ οἴδυϊη, ἀγρθοϊατη υἱῶππι; δὲ οἱ φυϊὰ ἴδδῶχ ἰοῦσα. 

ε εδῖ, γεϊαι υἱδοῦπι αἴαπο ρὶχ. 
9. ΜοΙβοαΡ ϊΐα δυΐθπν δαπξ, φαδθοππαθθ ςοποτεῖα 508 ΕΣ 

δ408 οοπῃϑίαπὶ υἱ ρἰαοΐει (οιππὶϑ οπὶπι ρἰαςῖθ8 ἀθδα 66), δεὰ φυδ- 
οπηαπε δή ἰθγτγϑιη μοϊϊα9 δρεοϊαπε, εἴ πες δοσται ἢπτθος Ὀπίτογης 
ἘΡΗΙΕ αὐ ἴῃ δα]6 ΠΙΊΓΟΥΘ ϑδοοδῖιϑ 6δῖ, πδς ἱπδαεια θη τ οἱ α 
ΟἿ δὲ μαρϑῖ, βεὰ ἐγαςῖ ἴα ϑιπὶ δὲ ποῦ μαπιροίβ]ϊα, δαὶ ἀσιθῶι» 

εἰ πο δαπαᾷ, δἴφεδ ἰβοΐα Ορεγὰ ἃς ἰδύνογο πο Πβ οαΡ ]1α, αἱ ἔετεα, 
Τφόγπα, ἰΐρπαπι. εἰ οἰ αι εἰ ΐαπὶ δὲ ἱπο φυδθ Πα φααεάατα Ἀτπαβες- 
ἰδυῖα δυπέ, φιαεάδηι ἐπ ατη δοιὰ. νοτθὶ οαυθα Ὧ65 ἰῃ Βυτηετίαταε 
εδῖ, οὐπηὶ Εἰ φυαθῖ!ε δῖ, ἰαπα υθγο εἴ ἰεγγὰ Ἀππβεοίδεϊδ : πλᾶτὰ πιλὸε. 
Μὲ. εἰ φαΐϊάεπι 868 ςο Πα }]6 οδῖ, ποι ἰάπη θὰ ἂν ἄᾳπὰ ςοἰ αφοιῦ 
Ῥοΐθϑι, βεὰ εἴ δογυιπ 4υδ6 δαυὰ Ἰἰφυᾶτὶ χυφαπί, που ]]α ̓ πμαπεει- 
ἰδ} ὰ δϑυπῖ, σοὰ Ὠλέγατ δἴαθθ δαὶ: η 6. δπῖπι φυΐϊοαπαπι Ἀατηεσιν 
εϑῖ, φυοά οαπὶ δ4τιὰ ἱπορογβίίιγ, ἡπο [Ἰδοῦ απ ἤο δι. ποιὰ 
δυΐοπι, οὐὰπ Βυτπθοίδ! [ἃ δίπε, οἰϊφυαθι! α πο δαπῖ, οἰ Ἰδοᾶ αἰηδε 
[γαοῖα5. οοἴθγανη Παπιθοῖαι ἴδ φηϊάθιῃ δυμῖ, πᾶ σαπὶ ἔοετεδὰ σσὰ 
εἴ δαυὰ ἀυγίογα, Ἰποδῖυς ἀρ ἰογθ8 ηυδιῃ ρᾶγιϊαπι ἀσυας τωοῖΐες ὁδα. 
πποπε, ᾿ἰφυδμη!α νότοὸ δαυὰ, φαδδουπαυε 1105 ρ6Γ ἰοϊατα οοταπβεδθ- 
165 Βαροιῖ, εὰὺγ ἰρίτυτ Ὁροῦη ππόρκὸι εἰϊφαανὶ αἴᾳυε Βαπιοςιαη, β- 
ἴγαπι τότο οἰ φυαγὶ, ποη παπιδοῖαιΐ ροϊοδιΐ αυΐα ἰὰ πἰῖγο ἐογαπί τὰ 



ΜΕΤΕΟΒΟΙΟΟσΙΟΘΟΟΒΌΜ ἹΥ. 

εοπηπαία ἰοΐαπι ρεποῖζαπξ: απο δὲ πὲ δαπὰ ραγίοβ οοπεμαο ἀ12- 
Ρεδοβξ. αἱ ἴα ἴδγτα [ογδιπίπ ουαγίδιηξ, πδς ἴῃέεγ 8658 γεθροῃάθαϊς 
πᾶτε ἀυοφοο ρᾶδοῖο ἀηυδια ἐχοερετγὶῖ, ἀΐνεγοα οτγιἰὰγ αἴζεςιϊο. ρόττο 
ςοτγροττιμι 8]1ὰ ἤεχι!ΐα αἴχιν ἀἰγθοι ϊα δαπῖ, αἱ ἀταπάο ἃς νἴπιεπ, δ] 
ἰπβεχ!α, αἱ ΑΟΕΪς αἴχας ἰαρὶ6. Βεχι!α δυΐθπι δίφυς ἀϊγεςῖϊα οοτ- 

30 βογὰ διιπὶ, φυογιπι Ἰοπριυἀο εχ ἀπιρίτῃ ἴῃ τεοίυπι εἰ οοπίγα 6 γεοῖο 
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ἴῃ τω οἱζοτι ρεγπιμίασγι ναοὶ. αἴας ἤδοιὶ εἰ ἀϊτγιρὶ ἰπ γεσξαπι δὰξ 
διωθιϊπι τοΐίξγαγο αἴας ἱγαηβῖγε οδὲ: δἔαπίπι ἴδῃ αυοά τεβες 
Ὀᾶτα αυοὰ ἱηβοοιίίυτ, βεοίλυτ ουγναίαγαπε. ἤεχίο ἰρίταγ εδὲ δά 
ονεχιϊδίθιῃ δὰϊ σοποονίἰδῖοπι ϑεγυδία Ἰοπριἐπἀϊπα τποῦο. δὶ ϑηΐπι 

Βεχὶο δὰ τεοιϊιυάϊπεπι αυοατα ἐ δπδιτῖο δβϑεῖ, [άθπα δίηναὶ βοχῦτω 
γϑοϊαπαυς ἔοτεῖ; αυοά βει1 ἀδαυϊ, τεοΐππι ἱπυδπὶ βεχῦπι 6886. 
ααοάοὶ οτππῖπο γο] τεῆεχυ τα] Ἰμῆξχα τε Βεοϊοπίπτ, φαογαπι αἰξο- 
Σύ δὰ οοπυεχυπι, αἰΐοσοπι δά σοποᾶνππι τηϊρταῖϊο εδὲ, ἤοχὶο δά 
ταοῖατα ργοίδοιϊο 6686 πο ροΐεδι; 884 αἰϊπὰ Βεχίο, αἰϊπά ἀϊγεοῖῖο 
εδῖ. δἴχπε δος δυηὶ βοχὶλα δὲ ἀϊγθοι]ϊα, εἰ ἰοβ εχ ἴα δὲ ἱπάϊγϑοῖ]ϊα. 
ἴϊοιι αἰϊὰ ὑγδοῖῖ!α οἵ ἱἸΡ1}16, διπνὶ οἱ ϑθοτγϑὶπι δυηῖ. συογϑὶ οδηδα 
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αἰνίβίοπθτι χπδτι σοΥΡῸ8 ἀἰνί ἀθπα δἀξεγαῖ, τδίογεπι δτιϊζεῖῖ, αἴσπα 
ἀϊνιδῖο, φαοά δου! ταῖεπι οΡπεὶ ἀϊνιἀεπάϊ, δητενεγῆι; ἰὰ χαρὰ ἴπ 
δεοϊίοπα τοϊηΐπηα δυθηϊ, [Πβ551}1ἃ σθγοὸ ϑυπὶ φαδδοῦσιαα ἰϑιπά ρϑ 30 
πεαπεῦμηΐ. Ροῖτο ἢ 98116 παϊϊυπτι τη 0}}ς ἐδ. ἀς 115 δυΐετῃ ἰοσθοΣ 4υδ8 
δ δοϊαῖϊε εἰ ποῃ δὰ δ]1α τωο ]α δβῃπί: δά απο δηΐπι τηοάπτῃ γυοὶ ἔοτ- 
τατη ἰρϑῶπι γη0}16 ἔογεῖ. δος ἀυγα οπηπία β991118 διιπῖ, 8ε4 φυδεοῦη- 357 
486 πες ἰἰφυϊάᾳ πες ἱπηργθϑ8ι} 18 πος γί ] τα δαπε. 18] 18 δαξοτα δππὶ 
αδεουπαπα τη δαῖτϑ, 48» ἰπῖογ 86 ραγῖϑα ςομδεογεαῖ, ἰπ ἰοηβαπι 
Ροττεοῖοβ δδά ποη ἷπ ἰδῖυτα μαβεηῖ. 86οιλ!α δυΐῖεπι δὰπὶ εχ 116 ηθδς 
ἄυτα οσοπϑϊαπὶ πο] Πᾶνα 8ππΐ, φαυδεουπηπε πες ἀϊνί βίο θαι πος δάσο 
δηιοίρατε, πες σοπιπίπαὶ ο1η ἀἰνιἀπμτιτ ροϑδαπι; ἱπϑεοῖ ἃ γεγο 
4αδεοῦπαμε δὶ οἰπϑιποαὶ δυΐ ᾿ἰσυϊάα δαπὲ. ποπηαΐΐα δαΐθι οἱ δοςῖ- 
[ιὰ εἰ β551:11ὰ δδαάεπι δαπξ, τδἰ αἱὶ ρτππι. νεγυπι ραγῖ ρἰ ατίπιδ, φαοὰ 
Ρέτ Ἰοηριυἀϊποτι β35116 εϑὲ, ρὲ ἰατπαᾶίπετα δε οῖῖ]α δϑῖ: οαπὶ Θαϊπὶ 
1π ρίυτα φυοάφαῃε ἀϊνϊ ἀαἴιτ, 4ποὸ ἰοπρίἐπήϊημθδ τη α]αα ἀπὰ δαηΐ, 60 10 
Β66116 εδῖ; δεὰ χφῃο ρίυτεβ ἰαττ ἀϊπ68 ἴπ πῆγα οοηβαηίατγ, 60 δοςῖῖ 6 
δὲ. τδπδοὶδ δυΐοθιη θῖνα ἰθπῖα δαηΐ, {π86 οὐτ ἰἰατιί δ πιο] ανε οἰπῖ, Ὁ 

τὸ Ἰίξηπαι ἔγας ει! δῖ, ἤθη ἔτἰδθιῖς, ρίαςΐο8 δῖ εἰ ἰαρὶδ {ΒΗ 18, πῸπ 
ἔγας 1: ἂἱ βοιδς εἰ ὅταςι!]ε δἰ {γίδθ: 6. αἰ ἤεσπης ἰάτοθ : πάτο ἔγα- 
οἴδο ἴῃ πιαρπδϑ ραγίες αἰγίδίο δἴχιιε ἀϊδίγαοιῖο εϑῖ, ἔγιατῖο υεγοὸ ἰῃ 
αιαουῖΐδ οἰπὸ αἀἰἰδογιιπῖπε, εἰ 4θᾶς6 ἀσδθυϑ ρίυτειε δἰπι. χυδεοῦπσαδ 
ἀεϊϊατ τὰ σοποτγευεγα πὲ πλῈ]119 δεδῖδαπὶ [ογαπιϊπίραδ, χιᾶς ἀϊγεοῖτα 
Ῥοοϑίϊτα ποῃ. δἷπε, {γα Ρ 111 δαπι: μας δαἷπι Ἀπὶ ἱπξεγ 5686 ἀϊδῖδαξ. 4086 
Ὑγοσο ἴοηρε ροττεοῖα Βαθεπὶ ἰογαπιίηα, ἔγωςῖ λα. φυΐθας δαΐεπι αἴτπιῃ- 
4π6 ἐοπιρεῖῖ, εα ἴδπὶ {γι δ  ἰΐα ἄθατα ἰγας Ὁ] 18 δαπξ. ρόστο αἰϊα ἰτω- 
τϑϑ81}1ὰ δαηῖ, Ὡξ δ68 σεγω, δἰΐα τηἰπίτης, αἱ μοι ]Ὲ ἀφαα. δδὲ δυΐεπι 

80 ἸΧΩΡΥΕΔ810 ραγίϊ5 οἰυδ 4ιι86 ρῈΓ δυπηπιᾶ τοϑι δὲ ἱπίτογδατ τπϊρταῖϊο, 
ηπδλε ρυϊ]δίοπϑ δαὶ ἰεῖϊα, δεἀ ἴπιὶ ἰοϊοτη Ἰδοῖῃ δοοίαϊξ, δυηξ δαΐεπι εἰπδ- 
τα ἷδτ ἴδπὶ πιο ]]ἴὰ, οοὰ σογα, δε αἰΐα δαρεγᾷςϊεὶ ραγῖα ἱπιπιοίδ ραγ- 
ἴτω 80 [[ἀς΄ξ, χααπὶ ἄυγα, υἱ δ68. ἰΐδϑιι φυδῈ ἱπιργεδδίουθμι ἀεἴαρλαηῖ, 
ἴατα ἄυτα 5πὶ αἱ Κο.}]6 (ποη επΐπι δαρεγβοίοδ τευ) ἵππιὶ ᾿ἰφυϊάα, 
σεῖυϊ δηθὰ, φαδε οαδαϊξ, αἱ ποὴ ἀεείαϊίεις Ρδγίει, δεὰ δά τεὶ ργε- 
σωθπτὶς ἰαΐαγω τϑδϑιϊξ, ἱπιργαδϑιυπι τόσο φυδδϑουηᾳαθ ἔδς!]ς ταϑητι 
ἰχωρτίστοιὶ φυδυπὶ τηαπεηΐηας ἱπιργεβδα, δὰ φυϊάεαι Τοττηδι]α δα π. ἂὲ 
πὰς αἰ ΓἈοῖ]α Ἰαρὶ ἀἴ9 πῆοτα Ὑὲ] ᾿ἰραὶ ἱπορεϊπιυαἴατ, δαὶ ἴαςῖ]ε φαϊάετα, 
δε ἱπρτεϑϑῖο οϑὰ ἰαπδε δπξ δροηρίαε ποῦ τειηδοεῖ, Βδες ἰοττηδα]α., 

30 ὩΟΏ ϑημπῖ, δε ρτρ88α|}}18. ργεδϑδιἰϊα αὐυΐετῃ δαπὶ χα ραΐδα οΟἸ] βοτὰ 
8ε56 ροϑευηὶ ἰπῖγο γεςεάοηϊς δυρεγβοία πη ἀἰδίταοία, πες αἰϊο ἀ6- 
ταϊξτασῖα ρατίε δἰϊα; ἰά χυοά δαυὰ ἰαοϊξ, φυίρρθ 4886 ἰῃ δι θ τη 
ΤΕδ,]ῖγα δοΐθαϊ, ρυϊοῖο δαΐθτι τα οῖϊο 6δϑὲ Δ 60 συοά τοογεῖ ογῖα, φῃδα 

δ μεν Ἰδοίομει οἴβοίϊατ, ἰοῖα 8 γθογὸ 4886 μετ ἀεἰδομεπι. ργεβϑαπῖαγ 
δῖοι συδεουπηὰε οοβπαιϊ ΟΟΓΡ οτὶβ υδουοϑ πιδαῖπ8 ΟΡ ποηϊ. δίῃ 
Ρταϑϑαιιϊα δὰ δαοϊ 406 ἱπ᾿ δὺδ οοἶγε γτδοῦδ Γογαπιίμαυς βοδδαπὶ ((η- 
ζετγάονναι ευΐτα Γογϑιαΐπα ἰὼ 4π86 οοδαπῖ, ἱπδηΐὰ βοῃ δαπῇ); ἰὰ χυοά 
ἐπ τοδάδίδοϊα δροπρία δυδῖ: πᾶσα δᾶα ἰογασοΐια ἐπα δῖῖο Πυγηογα 
ἀϊοιεπ πίυτ. αἴ δὰ χαοιαπι τηδδῖμς οογροσα το ]Ἰοτὶ αυδαὶ ἰά ἴρ- 
4υτι απο βυδρῖς παΐυγα ἰῃ 608 οοἶγε ροῖδεξ, τείεγιϊ ἐπεγιπῖ, ργεδβϑᾶ- 
Ὠ]ῖα δυσὶ, υἱ δροπρία, ἰαπα, σογᾶ, οᾶγο. ἱπιργθϑ8α 11 ὙεγῸ 4υ8ε ρΡα]- 
οἴου ἴπ ϑυᾶ οοἶτε ἐογαιιίηα μοῦ παίωγωτη πεχυδαηὲ, αποά τοὶ π0}]ἃ 

ὁ Βωρ δδαμὲ τεἰ τε ἀυτίογε ορρίεἰᾶ. ἔδγτυπν πᾶπιηπς, ἰωρὶ8, ἀᾳαὰ εἰ ]1- 
απίάσπτα αποάοσππημπε ἱπηρτεδϑα 11 δαυξ. ἀκοῦϊια γότο δυηΐ φαοστη ἱπερτίδι; τίματα δαΐεπὶ αφυοάσαπαυς ἱπερτῖαϊ, δεὰ εχἰιαϊαιοηθπι 
ΦΏΡετβοΐεϑ ἰῃ ἰαῖαδ ροττιρὶ ροίεδὲ: ἴγδμὶ εὔΐπὶ δϑὲ δυρειβοῖοπι ρετ. βαρεῖ οχίβτιαπι. ἀπὰς ἢὲ αἰ εἴαπν δυπτοαπι οτοϊτίεγε χαδαὶ. ςοπι- 
Ῥεϊαδιῃ υοσϑῃα Σἀ ροιτίρὶ χυοά δουϊϊαΐετ τπουεπᾶϊ ορπες. ὁπηξ βαδε ία δαΐδιῃ 6856 υἱάθηϊοσ, απδεευπαπε οοΥροσᾶ ἴῃ ΟἸ ΘγΈτα τ 80- 
αυΐετα αυδεάδτῃ ἰγαοῖ]α, αἱ ρίϊυ5, Ιογαπι, πεσυυ8, τπαδ88 ἰγιίοθα, υἱϑ' σνηπίασ, ἰὰ φαοά οτοπῖρυϑ οὐβνεοῖε, 4186 ταὶ οδίοσε υε] υἵγοχυθ, 
δὕπε; απδοάατη ἱπιγαοιϊα, ας ἰὰρὶδ ἴφια. ἀφιὰ. ἰρίτοτ φυδοάδιν ἔγα-ὀ οδἱογὲ εἰ ἔτίρογε, οοραπίαν. πὶ μδος ΔΡ ἱρπὶ ευϊποὶ σοπδρίοἰππίαγ. 
οἾΠΙα εἰ ρτεδϑαιμτα δαήδθτι ϑυπέ, αὐ ἰαηα; φυδεάδπι Ὠοη ϑππε. τεγθὶ δε ἰρ.}}18 ρεγαπαα 116 χαθτα οδγραπουϊαπι παπουρδιαυδ, τοϊπίπι8 
οβυδα Ρἱζαιϊ[8 ργεδ98{}}15 πο δδὲ δεὰ ΠΩΣ Ἢ εἰ δροηρία ργεϑϑδι 8 δὰπι δεπίϊγε υἱάδίαγ. ρΌστΟ σοι υ δ: υπι 4}16 Βαπνιηδι}1α δαπι, αἰΐα 
εεα πον ἐνδο 15. δαπξ ρόττο οἰίαπι χυδθάδιη ἀυοῖ]ϊα, αἱ 865, σθδε-. ἱπβαπιιηδι ϊα, αἴαπε μογυπὶ ποηπα]]α σαγρ ομδΕ ᾽α. Βδτατοδη τα ̓ρίτατ 
ἄλτα ὕοπ ἀυςεία, πὶ Ἰαρὶα ἀἴχυα ᾿ίρπυπι. ἀυς! τα δυΐοπὶ δαπῖ, φῦο- δαπὶ 4υδα ἤδιπτππαπι δηλ τἴοσε φυδαπε, ἱπβαπατηδῖ!α υεγο πᾶ π6- 50 
στρχι δα ΡΘΓΆΟΙ68 ποι ἰοΐα ἴῃ ἰαίυτω ματίϊεγ δίσας ρτοίυπάυτα τηΐρτανθ εὐπὶ. απδε δυΐοπι οὑπὶ ἰἰφυϊάα ΠῸΠ δἰπε, Ἄχ μαῖΐδγε ροϑϑπηῖ, δε 
εοἄοιπ ἰοῖα ροϊεδῖ; ποη ἀυςε]ῖα, φπογατα ποη ροΐεδὲ. ρόοττγο ἀποιὶ- ταδί! ἃ δῖ, οἱχ Ἰάτοθη εἰ οἱευπι οἴ σοσα βδιησαδὶϊα δπῖ, φεἀ 
11 οἰκία οἰϊαπι πω ρτθϑβϑῖ!α δυρξ, ἃὲ ποη οπυνα ππρτθϑϑλ8 ἀας 18, τποαρὶς οὐϊπ Αἰ ̓ 9 πᾶσα ρὲ: 86, Ἱπαχίπιθ ὙΈγὸ οὔτ 118 ηπᾶε ἔπ απι 
δὰ [ἱσύτσω, φυο ἔληγε, αἱ ἴα αμϊνογϑυτι ἀϊχοτίπι, γαςυγτγὶς. δε ργε8- εἰδουϊανίωσγ. ςἂὺ οπαιΐα δυΐθι δαπὲ φυδροπηχας οἰ αϑιηοάϊ ἴοσταθ 
«δἰὐϊλαι αυαεάλπι ἀυς 1 δυπῆ, φαδεάλτα τηϊιιπα. στὰ αυΐάετη δῖ. ]05 χαδιὼ ἰαπιὶ ςὐπϊίπϑηϊ. ργαεΐεσεα ποπθαϊΐὰ οατα ᾿ἰφυὈ Πα δἰ, 
40ε σοαπυπι ἀθομ]ϊα δυμὶ, ἰαπα δυΐθια δἴψας δαιὰ μαυδαυδάπατωο. βαιιταδα)ἕα ποη δυπὲ, υδἰυὶ δεὲθ; ΠοππΏ]]α ἰΐθυη βαπηταδεὶ ἴα, ποι 11- 
δαπὶ εἴ αὐδοάδπι β35}118, οεπι ἕρποπι, φυδείδτη ἴῃ 55118, ας μο1118. φααθια, ἐθα ἰἰρπυια; αἰία υἴγαχης, αἱ ἔμ8. οαΐυ8 ταὶ οδῦδϑα εδὲ: πδτα 11: 
δδῖ αὐΐετη βφδῖϊ6, χυοὰ διορίϊογαπι 4πᾶπρ 4πᾶ6 δὴ. εὸ χυοά ἀἰϊν ἀϊξ γρηα οοτηρβοίυτα εἰ Ὡρίχυε ςοπεϊπαυτα, ἰτδ αἰ ἀδηγαίωτ, μαιπόγετω δ6- “ 
βαῖ, ἀινιθίοπεια ϑυθῖγε ροΐδοι. πᾶσα ἴαιπ φαϊρρίαπι Βιάϊξατ, οατα ταπῖ; 868 ρεΓ δἰηριδ5 ρᾶγίοα ἀϊδρογϑαπι ποῖ οοπηϊπσαι, εἴ ραποίοσετα 

ος 

Ρτοῖσγαῃὶ ροδδαπξ. ἐδ]ῖα ἀπΐετι ρετταιϊαίοης Ἀπὸ, φυδδοῦηαιια οοτ- 
Ῥοτὰ οδίεμαγασι τποάο σοπιροπαπίωτ: δα δηΐπι ἀϊϑῖεπαϊ τη]ζατι εξ 
Γατγϑὰπι ΓΟ ΓΑἮΪ ΠΕ Όπι. ἀυδδ γεγο πο διαὶ οἰπδηιοάϊ, τοι τεπεα 
ϑυπξ. αἱ ἀδηϑδι!ΐα ὁπὲ φαδοοῦπημα ρταϑσδῈ στη δία] οπὶ βχαιηχας 
Βαθεηὲ ργϑδϑαιϊοῦ πε; ἰᾳ ἀ θηδ8: 118 σατο φηδεοῦπημ Ὑεὶ ἱπιργε δα! α 
δυηῖϊ δπὶ ργεϑδϑαϊοπεπιὶ ΟΡ πεπὶ ἱποοπϑίαπίδιῃ. χυΐα εἰϊαπν φαδοάδπι 
σομααδιἶϊα διπῖ, αυδεάαπι ἱποοπι θαϑ11 16; τ ογθὶ οασϑ8ὰ Ἰἰρτιαπι οὍ88 
ἰδηα φοσιθηϑ1118 δαί, ἰαρὶϑ αἰφαε ρἰαςῖεδ τπιϊΐπιθ. σΟπιΡα5.]1ὰ δὐΐοτα 
δυπὶ απδεοῦηᾳυς πιεδῖυ5 μαρεηὶ εἰπϑπιοάὶ αἰ ἰφθοτα ἱπίγογσαπι δά- 50 
τα διέ, αἴφαε ἴῃ Ἠϊ8 τη δῖ η8 αὶ ροτ γϑοϊπιῃ ἀἰδροδιτὶ δαπῆ, πα ππ8 
ταϊεβῖθσα υδπὶ ἰρπδπι Του ποηξ Βυχηόγοια. δὶ σαδε παϊππν μαρεηὶ 
δαϊ ταϊεπιίογεπι, οδὰ ρἰαοῖεδ, οὲ απ86 ὙοΠεπιθαῖοσ υἱγεηῖ, ἱποοταθα- 
4.11 δι. ἐχβα αθ τα δαΐεπι δυπξ φαδεουπαὺς σΟΥροσα ἢπιπόγετι 
Βαθϑηξ, οἷς ἰάσβδῃ μάρεηὶ τξ δυδρογαᾶγε πἰϑὶ ἰρηῆ8 δὐ ἀπηϊαιτ ποὺ 
Ῥοδείμε. εδὲ δηΐτῃ τὰροσ 80 μαπιϊήο ἴῃ δρίτίϊταπι δδγθπιηπε Υἱ ςα]οτῖβ 
Ὡγοη 5 ἰαςῖδ δεογεῖῖο, χιδα πιδάείροογε αεαῖ. δὰ δηΐθηι ἰπ ἃξγετη 
τεπιρουθ δραϊϊο δεοασῃθηΐυγ, δίηυθ ευὐδηθϑοθηάο αἰΐα τάδ αἱϊὰ 
ἡεῖτὰ βυπὶ. δεὰ δες δεογεῖϊο εο ΟΠ] τὶ φαοὰ πεαπε πιαδείαοϊς 
πεῖς 9ρίτιτῃ8 οἴβοϊξαγ. δδὲ δαΐεπι ϑρίγιτπ8 θυχαδ δἄτὶς ἴῃ Ἰοηρίτα ἀϊ- 
επὶ οοὨϊπυυ5, ἐχμβαϊδιῖϊο υεγὸ ςοταπιιηὶθ δἰοοὶ εἰ απ αϊ ϑεοτεῖϊο, 30 
4πδε ππἰνογϑίπ οδἱοσὶβ ᾿βεϊνὶ ορεγὰ Μὲ, ργοϊπάθαῃς ποῦ πιδάοίαδοϊ!, 
δεὰ οφἴοτεπι ροϊϊυ8 Δἀπιονεῖ. οδὲ δυΐθηι ᾿ρποδὶ φυΐάοιι φογροτγὶδ 
ἐχβιδίδιϊο ἔσσουδ. εοάεπι ποπυΐπε δὲ οδδϑὰ εἰ ρῖϊοβ, εἰ αυϊοφαϊα εδὲ ὃ 
εἰσδσποάϊ, ἀρρε ]τῖο : παῖπ ἰϑπιεῖδὶ σοιππισῆς Ποπλδη ἱπ αἰ πὶ πΟη οϑῖ, 
οἰπηΐα ἰδθιεη 80} δοάεπι ργορογεϊοπὶδ ἰεβε σοπιργο μεηδαπίιτ, χυδπι- 
δὐπιοάμπι εἰ ΕἸπρεάοοϊεδ ἱπαΐι “ἰδία οἷν δημπδίηδε, γοπάο9 οἱ ἀδθδα 
σοϊ ποτῶν ρἰυπα βοϊεπὶ βεσὶ, αὶ υἱυια πιετηργα ἰδραηίαν." τἰπροὶ 
δαΐετα ζὨ]1ρο, οἰεοϑὶ γεγο πἰάογ. δὰ ἀς οδῦϑὰα οἰδι πες ἀδοοαυϊατν 
πες ογαϑβεβοιῖ, φυοά Ἔα μαἰαθίϊα, ποπ Ἐναροσγαθῖὶα δἰξ. αἵ αυὰ ἔμοὰ. 
4υδάυδη Ἔχ δἰ δθ 1115 δεῖ δε ευαρογαθ 19. υἱῆαπι δυΐοπὶ ρϑ58θτ, οἴ- 
Ροῖε φυοά ρίηρτιε δἷϊ, ἐεχβαΐαὶ αἴψαε ἰάεπι ᾳφηοὰ οἾδυνῃ ἕδοῖξ: πεαας 10 
εηἰπι ἰγίψοσγε οορίτογ εἰ ἀευτγίυτ. 6δὲ δαϊεπι γόος υἱπῦμι, τα ποημπᾶ- 
4υδπι: δἰθηΐπι οἰπδ δᾶρΟΓ Υἱπί δδροσειὶῃ πΠῸ0 τείεγι, χαοοίγοα πεὸ 
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ἐβαρε πὶ χαφαὶ βδιηπιδτα ρτοάποετε: ἴπὰᾳ ραγίπη ἤος ρβεῖο ρατεϊτα 
ὅ1ο Ἀδθδν. ρίδης ἊἽχμδίδοιϊξτιτα βασασβ δια δα βππῖαπδε ἰσοῖγοο ςοἷ- 
Ἡφαθδοογε πεχπευπὲ, φποὰ δὰ ἔογγασα πηαρὶ5 δρεοΐεηξ. ραγίειη επὶπε 
διάατα οὔπη ἱκοὶ μα πὲ οσπηδυπέτῃ. δες ἐξιτας ρδγ8 γι ἀδ δὲ οδίε- 
βδι, ἰρπὶβ οτἰγὶ δοΐεξ. ἐδ ΟὉ γϑῖη βδτιταᾶ δρίτίλυβ υεἰ ἕππὰβ ἀγάθπϑ 
δϑὲ. υδγυπι ᾿ἰκπογτα Ἔχβαἰδιῖο ἕθηιτ ἀϊοιϊατ, οοτας στο, ἱματῖδ, 
Ῥ εἶδ, οεὐεεοιαπιαπα ἰά ξεπαβ, εἰ απας ρίσειη σοπέϊπευξ δυὶ φυϊρρίω 
εἰσοπιοάϊ, [ολὲρο. αὐ οἷεὶ εἰ εογῦπι σιδε ργοχίπις δὰ οἱεἰ υδϊΏγαι 
δορεάυπι, φαδθαθς βοἷα ἰάδο ταπιῖτα ἀγάθως ποά δῖ αϊ ραγαπι μαὰ- 
Βεδηῖ, ρεὲγ φυοὰ δὲ ἱπ ἴβπετα ταἰρταῖῖο, δεὰ οὔτι δἰῖο οεἰεγτίτας (μος 
δηΐτα δϑὲ δίσουπι ρίαριε δαὶ οἰδοδϑαπι}, υἱάοτ. Ἔγροὸ ε ἰἰφαϊἀϊβ χῃδα 
ὀχβαίαγε: φαδῦτι, δὰ παπιαϊταΐοτη τηαρὶ ρεγεπευϊ, αθδε σατο ἀγάογο, 
δὰ οἱοοἰαίοιι. 

10. Ημϊ δαΐοι αὐεοξουίραθ αἴχπε ἀἰίεγαι εἷδ εἴτα! τα οοτ- 
Ροτὰ ϑδεοδῃάμπι ἰδοΐητο, αὶ ἀἰχιπιαϑ, δὲ ἱπβαρεγ οάοτγε δᾶρογε εἴ 
οὐἴοτα, ἰατοῦ 86 ἀϊδίδηξ διβ!γία ἀΐσο, αἰ πα δὲ! ἶσα, δα τῶπι ̓ πχαθαι, 
868, ἀγρεβίαι, δίαπηππι, [δγτατ, ἰαρίἀε9, εἰ σεΐεγα ἰὰ θυ, εἴ ΄σαας 
Ῥεῖ ϑϑογθίίοποιι εχ ᾿ἰ5 βππὲ; πϑεποῦ φαὰς ἰη δπἰππαπΈΡυ5 ἱπδιπῖ, 
τξ σδγπατα, οϑ58, ποτυοϑ, οσαΐετη, υἱδοῦδ, ρῖ]ο8, ἅβγαβ, υβπδβ. δχ αυΐ- 
Βὰυϑ ἰδπάεπι ἀἰϑδιαι]ατία σοηδίδις, σδα δεῖ 68, τιᾶπδ, ρ6 5 σοἴθγαα 

30 ξεπουὶδ οἰηϑάθιμ. ἰΐϑια αδα ἱπ Ρἰαπα, αἴ ἴξπαπι, οσοτείσετα, ἰγοπάε9, 
γδάΐϊςετα, δὲ φαδεοῦπαος στπηὶ ἰδέ υϑπιοάϊ. οὐχα ἀπέδτῃ δἰ πὶ ϑγῖα 8] 1 
ταϊϊοῃβ ἃς νἱᾶ 4αδπὶ σθδε ἀἰβϑι πε ππὶ δαπξ ρατεϊαπι οοπϑεταδηταν, 
εἰ εχ φαίθαϑ εὰ βαπξ, εἰπὲ πιδίδετὶεϑ χαϊάθπι τὶ ἀπτη οἱ δυπιίάσπι οἱ 
τοϊπ δ ἰοῦσα οἱ ἀσαὰ (Βογαν δυΐτα πἰγαπαῦα αἰγίαδαι 6 ροϊδυϊίαπι 
ἔα εὐϊ ἀοτμ 5δίτηδιτ}, ρεηα υαγοὸ οαϊογ ἴσας ἔτίραϑ5 (Πδες επίπὶ 
εχ {{}|5. εἰμι! ]αγία σογροτα οοπδετισιοξ σοπιρὶ ηρτιπίαιι6), εχ ϑἰπείϊατγὶ- 
Βὰβ 4πᾶ8 ἕεγγαθ, 4846 δῇρβε, φῃδε ἀεοΐψωυς αἰγίαϑαιια οθπιπιαῃ 68 
εἰπὶ δρδοῖθϑ, ϑημααπιῃϑ. ἰἴδαθε 6 σοπογθαῖϑ σοΥΡουΡυς 4}18 4υΐάα 
φυπῖ, ]ΐα πιο τα, αἰϊα ἀγα. μοόγαπι δυΐδεηι 4π86 πιο] ααὶ ἀυτα 
σοπογθοηὶβ ταϊίοηθ 5ἰπὲ, ἀϊοΐππι δϑὲ ρτίυδ. ᾿ἰχψαϊἀογώσα ἰριτατ'᾿ φιιδ6- 

30 ΘὔΏΖαΘ ἜΥ̓αροζᾶγα αυδαπί, δὰ δΔάπδτα δρθοϑαῖ; {πε πειδυπὲ, τοὶ 
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δὰ τογγαῖῃ υδὶ δά ἴδγγασῃ εἴ δηπᾶτα σοταπηιηὶθγ δρθοΐδηδ, σεα ἴδο, 
γο] αἀ ἴδγγαπι δὲ δὄγοπι, υἱὲ πε, τοὶ δὰ ἀχύδλπι εἰ δὄγετο, υἱ οἰδῦπι. 
εἴ πδ6 ἐμέϑῃ ζεγτοτα οδἱοτὶβ δρ  ϑϑδηῖατ, σοπιτααηΐα δυηξ. δὲ ἱπίο 
88 4πδε ἰϊᾳυϊάα διιαῖ, ἀ6 υἷμο φυϊρίαπι ἀπιὶραξ. πᾶπι δὲ δυαρότγαγθ 
Ροϊοϑὲ, εἴ δρίβεαίιτ, αἰ φυοά τδοθα5 δῖ. οδῦβα δυΐεπι δὶ, φιοά νἱπὶ 
Ρίυγες βὅπξ ϑροοίεϑ, εξ αἰϊαὰ αἱῖο βαρεῖ τηοάο: πᾶπι χυοά γεοδὸπϑ 
εϑῖ, τοδβί5 φᾶπι χαρά γεῖκιδ, ᾿ογροϑαπι οϑὲ, (0 δὲ εἴίατι τ᾽ οαϊογο 
Ῥοεϊεοίπιοπι ογασϑεδοαξ εἴ ἰτίξοτε ταϊπα οοβαίατ, αοπίαπι ςΔ]οτί 
τπυ] ἴα ἃς ἴετταθ οοπεπεδι, γεϊαξ Ατοδάϊουτη, φαοὰ υἱτῖθπε ἰη ἀΐξατπι 
ἔωπνο δάθο δϑϑιςοδέις, αἴ οὔπὶ ἀδργοπιίταγ σοπογεϑοαῖ. χαοάϑὶ Υἱπατη 
οπῖπα ἔδοοπι μαρϑδῖ, Ῥγὸ ἔβοϊβ οορία ὑπ 8} 6ὲ γε] ἴδγταο υοἱ ἁχτιδθ 
6δῖ. ιδὲ δυΐθιι ἔχβογε Ἵογβϑϑεδοπηῖ, ἴετταθ, {π|Ὰ6 Ὑ6ΓῸ ΠΙΤΟΠΙΘ, 
Ρἰατίαπι οοταπιπδία δαπξ, ας οἰ δύτ, ταὶ, υἱπππὶ ἀπ]ς6. δεὰ οχ ἰΐϑ 
4π8ε οοπϑιδίυπε, {πᾶ ἔτίβογε σοποζευθγα, δῆμϑθ, ἂἱ εΕἰδοῖεα, πίχ, 
ξταπάο, ρτυϊπα: 4886 ξαΐογο, ἴοστδο, τα Ποῖ 16, οα5θὰ8, πιΐγαπι, 86]. 
4πῶ6 υἱγοαθο (ουμεσιοάϊ δοϊ 4αλ6 γοίγιρογαϊΐοπα σοδβτίαϊα δπηῖ: 
Βαες δαΐεπι δαπὶ Ζὰ86 ρτὶνγαϊΐους ὑξτίυ84α8, σα]ογὶ5 ἴσας παπιογίθ, 
τ08 οὔπὶ οἀΐογα ἀΡδυπε5 ΘΟποτουθγα. Πδπὶ 88] δὲ 4π86 ἴαγτγᾶ βἰποδγᾶ 
ἐοιιϑιαπί, 80 1115 Βυιαοτία, βἰαοίεσ δυΐοπι 80 ηθ οδἰουῖϑ ρει νδϊϊομπα 
δοποτθϑδοππῖ) δὰ πἰγίπαῃδ ϑ6πί|. φαοσίροδ υἱ αἰτίη ητια ϑογιτα δτιδῖ, 
[ἃ ἃ πἴτοχφας οορπηΐαγ. ἀιιογαπι ἰδέαν την ουϑηθ ππιοῦ Ἔχϑυάδ- 

Ο Υἱε, δὰ οἴππία ἔθγγεῃδα βογεςβ διιηξ, οαα βοΈ 16 δἴφαε δποοίπυπι. εἰ- 
20 

30 

οηΐπι δησοίδατη οἵ 4 σΏΠ4Πη8 58:8] ἰδοτίπιαα ποπιθα ἀδατραγαπέ, υἱἱ 
τῶγττῆα ἴῃ π5 ζηναπι, γοίτιβογαϊοπε ἅππὶ. Βαϊα5 ἀπέεπι ρεπεαγὶα 58πο- 
οἴπππι σπου υἱἀδιοτ 6856, οοπογεδοίαπθ: πᾶπὶ Οοοἶπ88 ἴῃ 60 δῃΐ- 
πιρ]ϊα οοπαρίεἰαδίαγ, βατηὶπὶϑ ἀπίστη ΓΙρογα οα]ου διιοοὶ ροτίπάδ δρτα- 
ἀΐδθη5 υἱ ἄθοοοιὶ πιο ἰ] ἰδ, οτπα ἴῃ ἀσῦάπι ἔπμογιξ ἀοἰτιϊ 58 πι, ΘΥ̓ΔρΟΥΑΓΘ 
Βαπιοτγοῖη ἴαοῖξ, αιΐῃ οείαπι αβαί μας {Π φααΒ 1 5πηΐῖ δὲ ἱπιπι  ]- 
φΑΡ ἴα, σϑὶα δαςοίυαπι δὲ ἰδρίἀθθ ποππαὶ!ἱ, απ ροτὶ χυὶ ἴῃ 8ρ6- 
Ἰπηεὶς ρἰρπππίτγ, δἰθπίπι Ἀΐ ροσγιπάοθ αἰ {ΠΠ4 ογππίωτ, πες οδίογϑ 
ζαρι δῖα οἴβεϊαπίων, 864 ἔτίκοτγίδι πᾶτὶ οππε οαἰοῦ οχίξ, Παπιοῦ ρα- 
τίϊετ οαπὶ οαἰοτε αιὶ ἃ 86 ἀϊδεεαϊξ δρτθ των. ἃ[118 ἀπξοπὶ ἴτὶ τοθπ 8 
οαἶογ δχξθγππβ Βυπηοτοτη ἀμβουδι. δὲ φυογαπι ποῖ Ὀπίνδγϑαθ ΒΌπΙΟΥ 
ἀχϑηάανϊξ, θα ἔογγαθ μοί διηῖ, 5εἦ πιο ]εβοοσα ναἰθπε, ὑἰ ἔδγγαπε 
δἴφι σοτπα. ἐξμυδ ἴαιπεπ δὲ οἰποπιοαϊ τος ρογιπήδ πὶ Ἰΐρτια δναρο- 
ταηῖ, οαπι ἰρίτιγ ᾿Ιφπα Πα ροπὶ οροτίεδε μας ἱρτΐ ΤΟ] απδηΐατ, 

ΜΕΤΕΟΒΟΙΟΘΙΘΟΆΟΜ ΕΥ̓͂. 

δατιοϑίοτα δυπξ. ποπηηϊία εἰΐδτη οοτατηπηΐα, ὡξ οετα. ἤπϑε 86:2, κα 
ἴεγγεῶ. χπδὲ πευῖτο, δπὶ ἰεγγθᾶ δπὶ εχ υἴγοχις οοπῆβία. ἷ ἱξπῖας 
τεὶ Ἰἰᾳυϊάα τοὶ σοπογοθῖδ δἰπὶ οπιῃῖα, εἰ χυδα ἀϊοϊῖϊ δίϊεςεσ θα» ον- 
ποχίδ οἰπὶ, ἀς ξοτῶση πητηδτο δἰπὲ, πϑο ἱπῖογ δὰ φυίρρίαπι ἱπξφτν πίει 
ἀϊεῖα δῃπὶ υπίνεγεα, φαΐ: ἔδγταθπα ἂπ Δ488ε γα] ρ᾽ ατίπτα ψφυρρίκα 
σοιδπιππε ἷϊ, οἵ Ἰρηῖπα δῇ ἔγίρογε δὴ υἴγοσπε οοπϑαζεσιῖ, Ἅλτα ἀϊοο- 
τῆ. ἐΐϊδχιιε ἀπγατα, ἀγχαπίυπί, Ὧ68, δίδππαιη, Ρἰ στα τη, τῖγαπι, εἰ 
Ἰαρὶἀε5 πιυϊιῖ ποτιΐηθ υδοδπῖθϑ, ἀηποδο βογιῖδ δι ηῖ, συῖρρα' εὕτο δὰ 
οπιηῖα ἔϑγυογε Ἵδἰογὶ5 ἀ δἰ εσοδηξ, ποηπ!α ργδεΐοζοα ΥἹπὶ ξεβετα, 
υτῖπα, δοείατη, ᾿ἰχϊ νίαπι, δαγυτη, 98πἰε8. πδπὶ ἔγίρογε σα ΟΣ ρείδδὶ καὶ 
δἱ ἔσγγτπι, όσα, ὑπφτΐβ, ο566, παενΐ, ΡΙΠ, Ἡἰκπυπι, οοτῖοχ, ἔο]ὰ ρὸ- 
τα ἴογγθα βυ πὶ, δά Παες διοοίπαπι, Ἰηγγτμα, ἔπυ8, οπιηΐᾶ 4π46 ἰδοτὶ- 
γπῶθ ΠΟΙΆΘΙ πϑοῖδ διιηῖ, δἰ ροττϑ (14 δεῖ τοί [6ρ᾽9), πες Ὧοπ ππεῖπε, 
αἱ ἰερυπιΐίπα ἔγιιπηεππτηαῃδ. πᾶ δχ ἰδ χιδα τ]ϊα δυπί, ἔδπθεῖσὶ 
ηαδεάαπι πηαρὶβ φαδοάαπι τιΐπι8, οπιηία ἰΆπΊοη ἴΈΥΤ πᾶ δΌπϊ ξοταπι 
ἐπὶπε αἰία πιο ΠΟ ΔὈ Πα δαπι, α]16 ἐχαἰδθεϊϊα δίας ἔγιξογε βττὰϊλ. 
ἰαδιροτ δα], πίϊγαπι, εἰ δὰ ἰδρίἀυτη ξοπεγα φῦδε ἤδαῦε γίροτε Ἀυπὶ 
πόας εἰϊχιαγί φισῦηξ. δαπρτιϑ Ὑ6γΓῸ ἃς ρεηίἴυγα δα ταγτᾶπι ληυξα 
εἰ δὔγοιπ ςοπηπη το Γ ϑρδοίαπε, πᾶπὶ δαηρτιΒ 4υἱ 4υδϑάδτα γεἰσῃ σ' 
ΑΡταβ μαβεὶ, ἱπαρὶβ8 ἔθγγεηπϑ δϑῖ, δὲ ργοϊμάς πἴ τοῖγιροσαοῖς οορ,- 
ἴατ, δὶς Ἀστπογα ἀοἰἰφαδβοῖῖ; φαΐ τὸγο πΏ}}89 Βαρ οῖ, ἀφαιθαα, ἰάσοφαε 
σοπογθδοογα ποϑοὶξ. δὲ ρεπίτυγα σποά ὑπᾶ οὔπὶ ἴεροτε υταοῦ ἀετο- 
ἄαι, τοίτιροεγαοης ςοδροαῖυτ. 

11. Ἐχ εοποτοῖϊδ δαΐοπι ᾿ἰφοὶ ἀΐδνυς σαᾶδηδηι ἔς ρὶ ἀπ δὶ ἔτ ἰάι 
δἷπξ, ἐπ 8 4π86 ἰδπὶ ἀϊχίπιτα ρεγϑδοαπὶ ἠδοοῖ. σαδς ἱρὶτατ δὰ δζαες 
ΕἾΠΉΒΩΝ ἸΠδθη8 ἐχ Ῥαγία τι ρί ἃ ϑηπῖ, πἰδὶ οδίογετη δαῖθγηστ ἰ- 
δδηῖ, δὰ ἰἰχίνευτα, ἀτῖπα, σἰπαπι. 4η86 Δἀ τΕΥΥΆτη, Ἰπδῦτν 8 ΕΧ βδγίς 

«αἰ άα ΟΡ τἷπι ἱδροτὶε εἰεοιτίςθια, αἰ οαἰχ αἴψυας οἰπίθ. Ῥόττο χαδε- 
ἄατπι, χαδητιπι δ πιαϊογίαπι διιϊπεῖ, ρογαυδτα αἱ ριάδ 6586 ϑαπιλδιε 
οροτίεϊ. πᾶπι οὐτῃ ϑίσουτῃ εἴ παιπίἀππι διπὲ τηδιογία { ρϑαϑβλῖτα επὶπ 5 
δα 1) δἰ φιια πογαια σοτρογαὰ πιαχίπιθ ἴεττα εἴ ἅσυα, μδδς ποξετι ἔτ: 
ξοτε ἀεβηῖια δἰπί, ραϊαπι 6δὲ οογρογᾶ οπηπίδ 4886 αἰγὶ εξ οἰειβεμᾶ) 
ΔΡδοΐυϊα ἐποτγῖπε, τί ἀα πιᾶαρὶδ 6886, πἰδὶ οαϊογεῖσι ἐστ ογα τα μαβεῖπξ, 
σεΐυϊ ἀαθδ απας οἴϊετγτνεῖ, δὰξ Ζυδθ6 ῥδΓ οἰβεγοπι ἔγϑῃ δταὶσ48 εἴχος 
Ρεγοοϊδια [ες δἰδηΐτα δα ἃ οἴποτθ Ἰρογδιπ οοηίγαχὶξ. πᾶχα ἴθ σπβ- 
πἶθυε φαδε ἴρτιοτι δθῦϑεγα, ἰατρὶι8 ραγοίπϑατο ἱροῦ ἰπδϑῖ. φσοεσυθ 
εξ ἴπ πιαγοὶ Δ σϑῦτη 68 ἱππαϑοῦπηογ. πϑτα ἴῃ οἷς ἵδροῦ ατϊώοπι ἱιοϑέ, 
φαΐ δῆβπὶ ουἱπδαης οαἰογεπι ἀϊϑρεγάδξ ἀρβϑυγιδῖχυιθ. στιδὲ δαϊεα 
οοπιηιηία ϑαηῖ, δὰ οαΐογεπὶ ἢαθεπὶ, ρῥἰυτίπια οἰχαϊάδτα σὴ οὐἰοτ 
εἶαϑ αιῖ σοποοοξοπειι ρεγορὶξ οοποιῖογα. χυδθάδπι γθγο, τὰ οοἷ- 
Ἰϊφααπιεπῖδ, ποπηϊδὶ ραϊγείαοξο δυπῆ. ὑπά6 Βὲ αἱ στη βΏδτα γθὕηθτη 
πδῖογαιῃ, σα [48 δἷπ!, αἰ 58πρτι5, γοηΐϊίαϊς ργοανίατι, τε πλὶα, σοῦ 
ξαϊππι, εἰ τεϊψθα ἰὰ ρεπορ οἰπηίδ: ουτῃ δαΐετη ΟΟΙταραπέηΓ δὲ ἃ 
πδίηγα δυ8 τεσσ ἀπ πῆ, ποὸπ διπρἰΐι5. εἰθηὶπι πιδῖογιθὲ σαὰς ἴοττα ἐϑὲ 
ααΐ 6418, γοιπαπεῖ. χποοῖγοα πέγαησιο χαϊθυδάαδτα ρἰκοςῖ, εἰ εἃ δ" 
{τιριάα 6886 [1] οαἰτάα ἀϊοππῖ, φποηίδϑη δα υἱάθασξ, οὔπι ᾿η στιὰ τιδῖτγα 
δασπΐ, οαἰ Δα 6586, σπι δῃξοπι ΔΡ δὰ γθοθββδεῦθ, ζοπογοῖᾷ. δὸς ἰξιαγ 
Ῥογίπάδ οπιπὶπο μαδεῖ οἱ ἀεβηϊζαπι ε58. πᾶπὶ ἵη χαρὰ 5 ἀχαᾶς ρἷε- 
τι πιιῖχὶ τπϑιογί 8 δὲ, δα ἔτι ρίἀα διπξ, δἰ χαϊ 6πὶ ἀχαδ ἱρηὶ Ρ οἱ δδίταστα 
Δάνεγϑθαιογ; ἵῃ χυΐρηδ γογοὸ ἔειτας δυὲ δᾶγὶ5, οα]ἀϊπθοαΐα. οοπ ΒΡ 
δηΐεπι ἱπίεγάτπι τὶ οαάεπι {τὶ ἀἰδδὶπια εἰ ο4}} 1581 πη Ἔχ τογτι ο ἴεροτέ 
βδυῖ. εἰεπὶπι 4πδ6 Ἰπαχίπιθ φοπογευεγο οἱ ορρίἀοφηδτη βδοϊάα ἔστ 5 
4πε ξυπῖ, 68 υἱὲ ἔγίρ᾽ 4 πιαχίτπς ουδάππε, δὶ δὰ ΡγνποΓγ οδΐογε, 
ἀδαταπὲ πιαχίτης, 81 ἐξτιῖβ Ορετα ᾿ο πολ ποτ; φαοιηοάο ἀχὸλ φιπα 
ἔαπιυϑ οἴ ἰαρὶ5 4πᾶπι δῆτ υτβμβοπιοπτὶα 5 πτιξ, 

12. Οὐπὶ δυϊὲπι ἀς ἢὶδβ 5ἴπρο δεῖπι ἀΘ Απἰταπι δἷξ, χαϊὰ ςτὸ δαὶ 
98 δπὶ σπο ΠΡ εξ σεἴογοιτιπὶ τπιᾷθ δἰ ΠΗ Πἰππὶ δαπὲ ραγιϊατη, εὐἀΐσροτε. 
ταῦ. πᾶπι ἐχ 4Π|Ρ 65 5: πηι γα πὶ πδίπγα ςοπϑιοξ, δοτατι βόποτγα, ταΐπ 
φαοάφαε ροπεγίβ δἱϊ, θχ ογίπ ρϑο ρδῖδϊ. πᾶιῃ δχ δἰετηιθη δ αἰταί σα 
ξοπδῖβηι: ἐχ 9: τι! ]ατῖμ5 δυΐοπι, αξ πιαϊογία, ἱπῖορτα παῖωταθ ορεῖα 
οοπβεϊαπίατ. δἴαυδ οπππΐα βιπῆ, πὶ 6 ππδίοσια, Ἔχ 118 απαθ ἀϊοῖα καὶ 
αἵ δερππάππη 698θπῆδπι, ταϊίοπθ. νος αυΐδιπ 5ΕΙΏΡΕΥ τηδρῖθ ἂρ Ἔτι 
ἴπ ροβιεγίογ θη δϑὲ, δὲ οπιπίπο 1ἰ8 φαδς πὶ ἱπϑιγαιποηΐα σατξ εἴ 8Ε- Ἐ 
οὔΐπϑ ρταῖϊα. πᾶπὶ ετποτῖαπτη Ἠοτπίπειη δοχοίνοςς 6656 ᾿οταίπειι, 
σομϑῖβξ πιαρί8. ρετίπάε ογρὸ οπιογίμί Ἠοπιῖπὶς τππᾶπὰ5 δεχαῖνοςς 
τλδππ8 ἀἰο Γ, δἴχυε εἰ γε] ἰαρίάδαθ ἐρίδς Ἡρίας ἀϊοαπίατ: πᾶσα δὲ 3, 
χποχοε νεΐπὶ ἱποιτοπιθηΐα σαϑεάαπι 6886 υἱάθπίαγ. δὲ ἰ8 116 ἔπι οαττιο 
εἰ οϑ86 τηΐθϑ ἀρεσίδ δυηδ, δὲ δέϊδπι τ πὸ ἴῃ ἴρπὸ οἵ ἀφαᾶ. Ὡᾶτα ἈΝ 



τρδιοτίδε ρἱατίταιτα εϑὲ, ἰθὶ ἰά εαἷαι γτδεδ χοὶρρέαπι (δεΐαχα δἱδ, βιὰ- 
πἰπις σοηϑίαϊ. ρετίπάε δμίαι εν ϑηὶξ δῖαθε δὶ δχίγεβηδ ϑυτηδηΩΓ. ΠΑΣΩ 
πιλιογίϑα δίμ}} δἰίυὰ ἐδὲ φπδπι μιδίογί 8, δὐϑαπια φίδια τδῦο. 4086 
ἱπῖοσ βδθς "πεάϊα δαπὶ, δὲ σποάᾳαε ρτορε δῖ, φυδπάο εἰ Βογυση 
4αοαι!ρεῖ, ἁϊουίας ρταιία 688. φυΐῃ εἰίατα ποι 4ιον το βαρεῖ 
ἀητὰ δυῖϊ ἰρηΐϑ, δίς! πες σᾶγο πες νἴδοστα, δάμβυς δαΐθτῃ ποδὶ τ 

1Φ 08 εἰ ἔδεϊδδ: δ6 δ8ο πιῦπεγε ὃς οἰβεῖο ἀεβπῆδ δῃμὲ απίνεγθα. πδσὰ 

4Ὁ 

4αδὲ δῦο [απρὶ τηῦπεέγε φυδημῖ, δἰπροϊα γοτα ϑηῖ, οἱ οσαϊπα, 81 ςεγ- 
μαῖ; 486 γεγο Ὠεφαξαπῖ, δοφπίνοςς, οἱ ἐεαποτίπυϑ ἰαρίάεαδνε οστιες 
πῸπ εὐΐμι δοῦσα ᾿ἰβηθὰ ργαδδξογηᾷσα δαῦγϑα ᾿βᾶρὸ ἃς εἰβρὶθ8 εδῖ. δἷς 
δἰ ξᾶγο: υδίπιῃῦ εἰὰ5 οἴβοίαπι ταϊπς 4πδια ἰΐπξοδε αἰξαοϊάππι ἐοξ 
εἰς εἰ ἱξηὶε: φεὰ πιὶποϑ εἰίδαι [οτοὶἐδη εἴπ 9 φυάτῃ οαχτιΐ οἴβοίατα πὸ- 
ταγα ]ἰλος ἱπβοίεδοίξ. δἷς εἰ ρἰαπίαγτιτη ραγῖθϑ οἱ ἱπαπίπια, τὶ 868 δίχα 
διξοιϊωνὰ. ουηοῖδ Βδιη θα ἰβάδϊωιε αυαάδῃ δαὶ δζοπάϊ δαϊ ρμδιϊεμ αὶ 
δυπῖ, τ οΔΓῸ ἃς ϑεγυῇθ: δεἀ γαϊϊοπϑὶ δογάτα βεσυδαιδαι δά πρρθετα 

οἶδα δ8η1:. ἤμαγε 4υλπάο εοἰβέ οἱ 4φαδῃ4ο ποὺ δἰηξ, βοὴ εδὲ 
ἔεῦε ἀϊδοετπεσε, πἰδὶ δβάπιο ἀστα ἀθρτγαναῖα οἰμὶ εἰ βέτιγὰ σοΐα γεϊϊᾳαδ 
δὲῖ. εαἰαφπηοίϊ φὴς γεϊυϑῖδ {16 ἐδάλνετα, χυδθ ἰπ σαροπῆε δάἀδειυδῖι 
ἰὰ οἰποόγοι ϑυδίιο νογίσηξασ, βεοποῦ ἔσπςΐηθ δἀμηοάστ ἱπνυείογαῖς, 

4 φυὶ ὄρξυτα ἰλβίαπιποάο, ποα οἰΐδχα δεηδὰ ἰγαςίῃ8 6626 υἱάδηϊατγ; ἰξεπ. 
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48δε ἰδεῖο εοδεὶο ςοπείβος. ἰδὲεὶ ἰξέϊτ ρατθθβ οδίογθ δὸ {τίρογε εἰ 
ἐοταια το οπίδο5 βεγὶ οοπθορίξ, στα οαἰοτί Υἱ δίαοο ἔτι κοτὶ οο- 
Εδοΐωσ. δδδ δυΐθπι ἱπίεὶ]ρο, φαδα δἰπιδδτος σαδξ, Ὡξ ςαγδμν, οϑϑᾶ, 
ῬίΪοδ, πεγυοδ, εἰ φυδδουπαδε διπὶ εἰπεπιοάι, οτησθο δηΐβε ἀπ οτεη- 
Ὧ18 [15 απῶ9 ρτίδ ἀἰχίπιαδ, ἰσμδίομις, ἱγαοῖΐοπ, οοτητοϊ μου, ἀατὶ- 
ἴα, πιο πεῖς, δὲ οοίογϑ 14 ξεν ἀϊείαπε. ταοῖθδ ἱπαυδῆν ραγῖθα εἰ οτθ 
εἰ ἔπξοτγε εἴ τοϊϑεδ τοοι δος βοπί. δὲ ἀἰθοπι ἕδγεβ, ἤπαῖς ἐδὲ οἀραὶ 
δαὶ πιδῃ 58 δαϊ με, εχ 1111 ςοπειτηϊδε πειοϊηὶ υἱάειαπῖατ. σεὰ δου 
ἐσιξοτίϑ εἰ ς]οτὶο πιοῖϊο, τῷ δδ5 ἀτρδηΐφτηυδ βαϊ, οδθβα εοῖ, αἱ γθγο 
δοῖτα δαὶ ρμἰδία δοϊ ἄγοα, Ὁουὶ ἐΐοιτ, δεὰ ἢὶς τ, ἢῆς δαίθεη βαϊογα 
δυῖ δἰϊα φυκείάωπι οαιβα δδὶ, εἷς εἰ αἱ {Π|2ε βαπὶ, ἴῃ ςαπθα δὲδὲ ρυ- 
Βίϊατγ. σππὶ ἱρίτατ ἰᾶπὶ οἱῖ οδϑεηϑίνῃ σθίθδ δἰ πι!]αγίαπι σαοάσχοε ξεπε- 
τὴ δἷϊ, ἀε πποφύοψις φαι εἷϊ, υεσθί ἔδαδα φαϊά δδηρυΐδ δὲ Ἷᾶγο 
καὶ ξεπίϊαϊε φεπιεὺ εἰ α]ϊοιτιπν φυοάφαο, ϑυϊβαμιιθ οροτγίεϊ, ἴσης 
Ἔπῖξα οὔγ 4υοά4ηε εἰξ εἰ φυϊά δἰϊ δοϊτηὨ 6, ἐππὶ πιδιογίατα δαὶ ΓΒ ΌΠΘΤΩ, 
Φεἀ πιαχίπιε ουπὶ πἰγάπηῦς, δὲ μβάε εἶδ τηοδοπίε ἐχογάΐπιη, εορθο- 
δοιχοθ. οῖρυϑ εἰοςϊἀδλ, ρατὶ τοοᾶο ἀε αἰδδι παῖδε, εἰ ἀδηῖφας εῸ 
15 φιδε εχ εἰβ εοπδίδηξ, αἱ ποτοίπε ρἰαπῖα εἰ οεἴδυῖ ἰὰ ζοπηϑ, οοη- 
τατορ δηάιϊπη υἱάεϊας. 

ΑΙΕΧΑΝΌΒΟΌΜΝ 
ΑΜΕΙΜΟ ΒΌΡΑΕΒΟ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

Μω,: αυϊάεχο φερε ἀἰνίθη χαδεάδτω γϑϑ, ΑἸ αχδπάετν, δἀπεγαιϊου- 
πὲ ἀἶΐξθα υἱρὰ εσὶ πλοῖα ὅμρν Ῥιλεοῖραε σεεο δὰ ἴω ραγίθ ἐῃ πᾶ 
βοΐα 'ρδα δ β]πθ ρεβῈὲ ἰοϊΐθης δά ςοπίεπιρίαπάδε τγεγοπι θαΐωξα 
πρρξθο δ}|ἰς διπάϊο σοι εις χα σιοπίαμα ἰ8 εἰρ νεγϊζαΐστη ρδγιο- 
δόεγε. εἴ οὔπι οεξεγὶ φυϊάσπι χποείαϊ θα αἰπιαἥϊθα 'ρβα τεὶ δίψαθ 
τορροϊϊ πὸ ἀεϊεγτὶ 60 ἱπδίτυϊο δ δοεβοίοϑειῖ, ἀϊχοιπι ἰὰ ἱποσρίατο 
6656 ἀαπὶς ΡΕΙοϑοριία φυοά ἰοίτεριὰδ 'ρβα βεὸ ἀυδϊδηϊοσ ἀαξρτεάθ- 
τοῖπσγ. δδιτσι δἰΐατν γεγατα ἀἰδοὶρ τπδια δὲ ἔστη οοβτια  οδίπιαπι ἴατα 
πιρλχίταα ἀδοογώτη δγθίϊγαϊα δοῖ, οἰ φοίάετο Ἴδτω ρος τογαὶπ υδίηγα 
ποβαΐαμι ἰος εδεδῖ Βοζοϊοὶ, Ἵδοϊϑίθοι οἱ ἴῃ ἰοσυπι ςογροσε 86 ςο;- 
βεγιϑὲ, πἴαπε του Ἂ ἴεττὰ ρόζεβτε ργοβοίϑοεηδ ἰοσύτη ἐϊ]ασα οςοὶι 
Ρετλυδίκατει, ἰὰ χαρὰ διοϊτάϊ 111 ΑἸοαάδε φαοπάδπε ἔδοετε ἱπἼεϊε- 
τοηξ, δο ἔδοϊθιβ δοξ δηΐϊθι οἱ Βαχηδηι Βυΐτδ υἱδὲ ἀδοθῖι πδοῖ 
ἴαῖε!]δοῖατη ροτορτιμα ρον πο ἰΠπς ἱπιροτέδγεθατ. εχ 460 δνεπίξ, 
γἱδῖθ σύμ ἱπυθηΐβθεῖ ΡΒ: οδορβὶδ ἰδροίτυἠϊπὶο γϑοπδπὶ δυο ἰαδοτίε, 
τ δ ;ἱ ἐηίετ 86 δία Ἰοῃρίβϑίσνε δεϊαποὶδθ πὰ ἰβρεὶ ὁπ δ οοτιρίεοῖδ- 
τοῖιγ, ἴδοὶ!ς Ὠἰτοϊγομι δῶ8 γε ποδοιῖδηδ σηδίϑοιχη οἱ δὲ παίωγαὶ ἰπ- 
τεγοϑαϊε πεοοϑοϊϊα ἀο. οδάδθπν οἴαμι οἴῃ Αἰτίπο ἀπίτοδα οοῦ]ο ἀϊνῖ- 
ϑογῶσω ΓΘΟΓΌΠΣ πδίαγαυῃ ΘΟ ρΓΘΉ 6 ἀἰθδεξ, Βοραϊπιθὴς δαθὶπὰς 689 ἴ᾿- 
τογργείαειὶ οοερὶξ φυρδάσηε δηκὶ δε 119 οἴβοῖο ρετίσωρι, ἰά εηῖπη ἐδ θοσ 
ΡΒμοδορ μία ἰδοϊαπάμπι δαδοερεγαῖ, πὲ Φυ8ὲ τες σπηαῃε Ργδβοῖραδε 
φουυπιδῃ ἀδιϊοπὶς 6690 Ἔχί δἐτηδοεεῖ, εἐ88, σαοδὰ εἰα5 βοτὶ ροδδεῖ, Ἰοὺ 
Βοιομνος ἐτοξαγοῖ; φαίραθ δας ἰροῖδ ἀβαπιὰς δίψυε ργοϊίχε ςοὰ- 
ΦὉ] μπὲ ἱροὰ σαρίεραι. φαδργορίεσ ἰϑῖοβ τηϊϑεγαγὶ χυϊνὶδ ἴαχε ροϑῖὶ 
πὲ ΡΏΦ11Π: ἀημηὶ δογιρίογεθ τοα 4υδθοὶ ναϊξοοε Ἔχροοῖιδο δυτωνηᾷ 
εκἀπηγαϊοπο ργοδεουῖον, χαὶ ὨΟ 8 απίπ8 ἰοςὶ παίσγϑια δαὶ ἀγροὶ ου- 
Ἰαδάδιι ἔοττηαπι εἰϊπιθαια δαξ ἱεοάϊπετα Βιιτοίαἰ8, ἂυὶ ἀεπίφαο 
διηοθπὶ τηρης8 δάἀδρεοοῖπμι ἀεφδογίρεγε ἐπε ξαογοῶξ, οατα παξοτίση 
παρρηϊδος ἀδ δεπιαὶ ἐρο12 δε ἀδπὶ ΟΡ εχίϊετω υδιιρίαπι πδίοσγας ρετ- 
οδριϊοπεπι ; ἐπλπϑυνοάϊ ΠΟΏπαΪ]}] πιαρτιο 11} φαϊάετι δα ἀΐο ἔδεοταηῖ, 
πιοουγαῖα πὶ ἀϊςίουε ἀερογίθεγεηῖ μος Οϑεααι πιοπίεσω, (δε ΝΎραπι, 
αἰδὶ (οτγεεῦκι ϑρεεῦτη, ΔΕ φα!ϊάνίο δοτγῶτη {πῶς ἰημογ οτγρΐ5 ραγοα- 
ἴω5 οςεπϑοοΐατ, ἰὰ χαοὰ ἰάδο δὐθαϊς, φποά {ἰ]16 πιαΐοτα υἱάϊεβθς ποῦ 
οοπάλραξ, τοιπιάηπι δοδίςεξ εἰ ρταθείροδι εἴτα ρατῖεβ. μαπἀχαδαύδια 

ὁ πσοχυς 111 ἐκυίορεγε φαδαθεὶ δἀπιϊγαγθοΐατγ, οἱ Εἴδοα σοπυξιορίδη.- 

“φετπρίζδυτιο δβδίας ὑπὸ οἰγοῦτβαςῖα οΥρσος ἀποῖα ε 

ἀϊδ ἱπευβαΐδεοπὶ ἰοκίεσπα ςοπιεμοινε, Ἵπθηΐα υθτὸ εξ ρατυὰ εἰ ὅοι- 
οἰκοεηάα ἀπχίδεεηε ἀυπίαχαϊ ργδεὺϊ εκοῖδὲ ἔνοιπηπ Ἔχοοϊ εξ. 
Ῥτοίμάθ ἀΐξετγε ἰρεὶ ἀρργεάϊδιναν ἀδ 9 οτωδέρυδ πηίνογοῖπι ςο] ἐς ἴδ, 
ἀαδιωηῦε Βετί ροϊδεῖ τιαχρως ἰμεοϊορίοα οοπιπι οί δείοις δι ἰδϑετογα 
πιδεπᾶση δἱϊ ςυϊθδηιε Ποττιι πδίωγα, δἰϊα, τηοῦτϑ. ἨΒὶ υοτο, ατροῖδ 
ἐωρογαίογωπι ργαεριδληδοίσιο, πος ἀποσας ἀξοογατα ἐοβδομνιαπεῦτν- 
με ε68ε δγδ᾽ ἐγου, σππι ἸΠΆΧΊΙΑΙ ὍΤΩ ΓΦΕΓΌΜΑ ΟΟΣΏΣΒΘῊ [ΔΙ ΟἿ ἐπ ΔΉΣΘΟ 
εοπδεοίδγι, ἴῦτη Ὑεγὸ δχ ΡΣ οδορΐδε διπάϊο πἰμὲὶ ἱδτὼ πον ἐταπὰς 
Δυΐγοο ἀρίίδγε ; οριϊσιαῖοθ εἴαπι υἱγον ἢ γέρυ ἰηυίζασο, φυὶρηϑ τοῦτ 
ἱρεὶ ἂν εαάεπι πιπηϊβοι βεδθάϊτο 6866 οοπερξ, 

2. Μαυάμε εεἴ ξοιράβθε ε ὅδϑὶο ἵξσιτϑσας ςοδβτωδδίδία, δίσπο 
χ ἰδ παίυσγί αύδε ἰηῖγα δα ἐοπϊλποπίωγ. ἀἱοίνατ εἴλδτ δλτοῦ τοῦῃ- 10 
ἀπε οτάο εἰ ἀἰεδῦῖο Ὀπϊγεγβοιτιτα, ηπδὲ ἃ ὦεο εἰ ρὲ ἀσυιη δββεῖ. 
σδίογ. πυίηδ δίτωτι πηϑάϊαδο ἱπιριοΐαμε οἱ δι} θίϊετα ἴοττα νἶῖδα ἔεστπ. 
αὐταῖς ρῥτδεάϊιδ δογιϊα εδξ, δηϊπιδο μον φαιάστ ἰϊΐα ομπηίίατίοπι ἀἱ- 
ΦδοΏτυτα δεάεο εἴ ρδγεῆϑ. δαῖτ αηϊνογοίξαι 9 δαργοιοθ Ρῶγ9 ΟἸηπὶϑ 
Ομβθθτι ἱπ ραγίθτ βία δεῖ εἰ τοτπαϊπαῖδι ταἰπε ἰὰ 4αοά ἰπ ςοἰ εἰ δδῖπιο 
ἸΪοςο δἰϊααι οδὲ, ἐβεΐαρι ἀἰεῖιιγ, ἀεὶ ἀοτηϊ οὐ. πος ᾿ς ἀξνὶπὲδ 
φοτρογῖθοϑ μδουτη οἱῖ, φαδε δ ἀδτὰ 505 ἀρρϑὶϊαγε δοϊειδβ, τηοϊῃαθ8 

οάφπι, ρετεπηὶ 
πῆχυς ἴπ δεντιη ἰδδοσὸ γαρὶδ δέου 1118 εἰγουγοασὶξ σογροότγὰ δα πα- 
ΤΩΈΓΏτΩ ἰδ ἸΠΟΓΕΙΊ6586 ρυδεϑη]οΥδ. ᾿πϊνογοὶ σαΐετα τοῦ ϊ σα ο] σὰ 8 
ἴοβοϑα, υἱ ἀϊεζωτα εοὶ, ἔοττηα οοπιρδοῖί, ἰορίφας Ὑϑεβῃνε ἐχδρί ταί, κἐο 
ἄπο δι5ὲ ρυμεῖδ πδοθμ δδῖ ἱβίογ δὲ ε γεξίοῃε οδυεγεα, πιάσει αἴσθο 
εἰ εἰοβὺφ ἴὼ ἴοτπο οἰγουπιλκαίαν, δι} 1118 φυράεις 1116 φἰ οΡΌτη Τα 
εοπεποηξα; εἶτοα {π86 τουπάπς Ὀπἰγεγεοθ Ὑεγιτγ. Βο8 Ὑεγιϊοδὺ 
Δρρο ἰαπὶ δι οςαγάϊπθδ. Ῥεγ 7808 εἱ ἰἰπϑασα γοοῖδηι δ ὯΠο δά «]16- 
Τοπι ροιτϑοῖδπι ἱπιο Ἔχ ϑγὶθ, Ζαδπι πο πῸ ἄχεα υοοϊδηϊ, δγὲῖ δος 
πἰῖφας τοσπήο ἰΐπθα ἀϊπιεῖϊεπς, ἴδ αἰ ἴδιταπι ἴῃ τπϑάβο, οθο 8 ΔΌΣΕΙ 302 
τατάϊη δα μαρδαὶ ρσὸ Ἰοστηϊηΐβ. φοὶ οτπὶ ἱρδϑὶ Εχὶ δὶπὶ εἴ ἱπμβοῦ, δεν 
Ἐοτιτῃ δετ ΡΟ Γ δυ δ] ὑπιΐ8 αι ἰβοῤρι δΌροτ νυετίϊοεῖω, δὰ ἐγβοϊοπη οδοὶὶ 
διχαϊϊοτιδγοση, ἂν Ὄγϑα δρρὲ ἀγοῦςαϑ. δἷ ἱπέσα ἔοττδι δί το ἐετη- 
Ρετ εουάῆτ εἶγοα ἐγβοίαπι δαρίγαϊεμ δεϊλγοου ἀϊεῖμε δὶ, πἰ ςοὩ- 
τσαγῖπϑ δγοῖΐοο. Ἵδεὶ: ρόττο εἰἀεγυπιας δυβδιδη ἔβην ἈΡΡΣ ΤΡ 
Δείμεγθαι, πο} (αϊάειω Ἰάεο φαοὰ ἱρξηίξα βδρταὶ ἱρεα, πὶ αἰσφωὶ οεη- 

ἥ Ος2 
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δποττηνξ, Ρ] ατίτλττα αἰΐφας ὩΡοτταπξαα οἶτοα ροξεπτίαι 1||4π| ταχὶ πὶ 
δὺ ἱξτιδὰ παῖυγα δ μβογγθηΐαπι; ουβίπθ υϑῦο μυϊὰ8 γὙοοαρυ] ἱπάς 
ἀπεία, φιοὰ δειηρες δείμεγ ουγγαὶ τποῖα οἰγουπάυς Ε}}, ουτα δῖ {πὰ 
οἰεπιδηΐαμι ἃ απδίξαογ 1115 ἀϊνογθαπι, ἔπι ἀϊνίπαπι, τι ἱπτογίταϑ 
Ἔχρετϑ. διάθγαπι γεγο 4888 ἰπίαϑ σΟὨΙΒοπίαν, 68 4πῶ6 δγγϑιϊο πὶ 
ποϑοία διηξ, οὑπὶ σδοὶο οἰγουτπίεγηπίατ, δαϑάδι αἴ χας 86 465 ροϑὶ- 
ταϑάὰς δοδϑάθπι ἐαπθυϊία. φαοττιτι τη αϊπ8 οἰγοαΐαβ, οτὶ δἱξηϊίεγο 
ποΙΏΘη 6ϑῖ, ἀλο9 μ6Γ ΟΓΡ68 ἸΓΔΏΒΥΓθὰΦ σαδίτιῃ οἰπριῖ, αὶ σον ογ- 
διοηίθας ἱρδὶ δο 5 ἐγορὶοἱ, φαδδὶ σοπυ δγβι πα 68, ἀρνεῖνε δυπὶ; ἴῃ 
ἀυοάφοίμα 1116 ᾿χυϊάδια τοβίοπες ἰο δι δἰρηόγυτῃ ἀϊνῖϑα9. δὲ υθδγὸ 
ἄιδε οτναϊίοα ἀϊοππῖατ, ποὸ δδάθῃν 'ρβα εαοἰδγιἑδίθ οατα ργίοτὶθαθ 
σπου ϑτὶ δααρίε παίαγα σοϊηραίαϊᾶ ϑαπῖ, 6. ἱπίδγ 86 ἴῃ υἱσεπι, δεἀ ἴῃ 
Αἰϊ» δίᾳῃα δ] 119 ογϑίρτβ, ἰϊᾶ υἱ οτγθίπην ἰρϑόγατα ραγίϊπι ργορίιϑ ἴδγ- 
τᾶτη δοςδάδπί, ραγεϊν θ᾽ 6 Γεγαπῖιτγ. οἱ ϑιδίδγίοσπιη αιϊάθπι ηα- 
τροττιβ ἱπίγὶ ῥτόογϑδιϑ παααὶξ ΔΡ ΠΟΙ ΠΙΡα8, ταπιεῖθὶ οπαπὶα δάσια ἴῃ 
ΒΆΡΕΙ οἶα τηουθαπίωγ, φιιδς υμΐοᾶ δδὲ ἰοτι9 οδδὶ:. δὲ σθγοὸ δσγαρθη- 
ἄἀογαινα πυπιθγαδ δαρέθηδγιο οο]]δοΐυ5 ἰῃ ἰοίίάδπι οὙΡιΡιιϑ8 5118 εϑὲ 
ἀεϊποορε δα δι ξαξ8, ἴα τς δα θίπά δ. ἱπίδγιοσ ϑυρδγίογα σαϊποῦ 8ἰξ, 
ϑερίειησῃς οὔρϑϑ 8686 ςοτηρίοοἴεπίαϑ ἰπ νἴοθπι δἴαπα σοογοθπῖο ἃ 
εἴονο ἀεπίψαε δἰάδυτινη ἱπογγαπεϊυτη σοι ρα μθηάδπμιγ. ἢπὶς ρόστο 
εἰοθο σοπιραδπι μαθεῖ θοροῦ ροϑιϊαγατα ῬΗδθποπεὶδ δἰππι] οἱ 88- 
ἴαγηϊ οἰγοὺβ ἀϊοῖιβ, ουἱϊ ργοχίπτδ δϑὲ ΡΒ αξΙ μοπῖῖ8, φαὶ δὲ [ον ἀρ- 
ΡΕἸἸαῖατ. ροβϑὲ μππς ϑεαυϊϊον ΡῬγτγοῖβ, Ηδγοι 5 ἰάθτι Ναγιίσχις δρ- 
Ρο ]αῖα 5. 8} μος τυγϑας οϑὲ ΘΈΌ] ΡΟΝ, αυὶ 5δοογ Δίδγουγιο 6886 Ἵγϑαϊ- 
ἴατ, 8 ΠΟΏΠ}]}15 οδτι Ἀρο πὶ. δαοιιπάτια αιδι Τποῖοσὶ ογρὶβ δϑῖ, 
ποτα  αποτῖδ ποππα}}} ογροπι, φηϊάαπι [ππουϊ8 γοοδηξ. 8} 60 εϑὶ 
οτΡὶϑ 8015, εἰ ἀδηΐχιο ᾿τπηᾶθ, ποθ δ εἰ διπα8, δὰ ἴδυσαπι πδαᾳὰθ ἤπ68 

30 5.05 ρῥτγοίδγθηβ. δϑίβιεὺ υδγοὸ οὔιπ ἀἰνίηα οοπεποαϊ οογρογα, γαὶᾶ8 

ὃ 

εἴαπι υἱςθδ πιοϊιμιπι σοταρ] δοϊταγ. ἂὲ υδγὸ δοίμογεαθ ἀϊνίπδαχαα 
παῖπγδο, σαᾶπι οοτία ἰδρα οοπϑίαγα ἀδπηουϑίγανί πια8 σοπϑεϊ τοι 
υἱοῖθαδ, τα τα ἐπ δτῖ9 εἰϊαπα ἱπιπηιπθτη αἴας ἴπ αἰϊδνη δἰίδιη χα 8ρ6- 
εἷδτα οοπνδγβιομῖθ, οοῃβπὶς δϑὲ παῖπγα ρα! Ε 18 ργογϑας δὲ υθγι]θ}}15, 
εἴψυς πὶ ἴῃ υπϊγογϑαπι ἀϊοδπι, ποαδι δἰ οβποχία. ομΐι5 οἰϊδιῃ 
ἰρδῖαα ῥγϊποὶρία ορείποι δυοιδπεία ἐεπαϊϊαϊῖς ραγιϊο γάτα ργϑεάιτῶ, 
ΔΥΩΤΩΙ ἰ56 ἱρηΐϊα, 4π|88 δείμιογθα τιδῖιγα τηδρτι τ ῖπα δι Ἔχοίϊδὶ 

εἰ πιοῖῃ8 ςεἰοτίμδῖθ. ἰθαν γθγοὸ ἴπ πϑαιτα ἰρ88 ἰρτιΐϊα, δβαάθιιαθ' ἰῃ- 
Ἄοοπάϊια ἀρρε ὰϊα δίῃ ἱποοιπρ οϑιτα, ἴασαι ἐπ] βογας δυιϊοαπὶ εἰ ἰαοαΐα 
τγαϊϊοϊαπίοτ Παρταπεῖα, τὰπι τγαρθοῦϊας ἔονυεδα οἱ οτηἰϊδα ἄχαο τίϑασι- 
ἴα, δὲ δ86ρ6 γεϑδξηρασηῖις, ἤμᾶης παϊαγατα δχοὶρὶξ δὲν {11 δ εἴζα- 
τοϑ, δυορίθ 1116 φαϊάθπι ἰπρααϊο οδ] ρίπα δὲ οὶ ρογτηϊχταϑ, σθξθ τα 
δΠπεῖναῖυς αρίζαϊομα αἰσαθ διοοδηδιϑ, Ὡπὰ δ ςαογεσα σοποίρὶὶ εἰ οἷα- 
σἰϊαῖθαι. ἴῃ ἧἥος δυΐδηι ἶρϑο υἷπ μαβθιΐθπΣ δογιτο, οπιηϊΐαγίαπι χα 8 
ἴῃ δ]ίαπι αἰΐαπιψαα παῖπγασα οοταπιθᾶγε πϑίαγα σοταραγαῖο, πα 68 οοτ- 

10 ἐγρϑοηπῖ; ἱθργο5 οὔτ δίγορίία ἀδεϊἀπηξ, εἶν ε8, ρτυΐπᾶς οἱ ργαηάὶ- 

20 

80 

τι68; Βαϊυδ οἰΐασ υδηϊοτγαιη. ἐδτηρεδἰαϊαιη ας οἰ πέσγ; δίπηι] το πιξττια 
εὲ ἐμ ροίτα οχοιϑίσηϊ; [αἰ πιΐπα ἱπὰθ οαβιϊδηξ: δεχοθηΐδε ἀθηΐχας ἰρὶ- 
ἄεπι σςοπβιοϊαϊίοηε9 δἔτίδθ ορδοϊτιεῖβ βαπε. 

3. ἊΡ δὗγία ροῦτοὸ πδίυγα ἰθγγῶ ργοῖιῃϑ εἰ τππᾶγο δζοτα μαρεπὶ 
Αχυχη εἰ αἴβτιηδίηπι, δεν ρῖθα5 16 φυλάοπὶ δὶ πιδππθιβαιε βοδῖθῃδ, 
ΤοηΈθυδ εἴδατα εἰ βυπιϊπὶρυ8 ραγίϊπι ΡῈ Ραμ ἰαρδα5 δ.05 παρ]! ο8η- 
Ἐβα8, ρασίννη ἀαυδ8 δ45 ἴῃ Ἰῃᾶγ 6 ΕἰτιοἰαμΡιι8, ἴηϑαρογρ88 ἀϊδιίποία 
δἰταιΐ ἱππι ΘΓΑΓΏτα μογράτπιηι ᾿πάλάοπι δηδϑοθιετιπι γαγιοιδῖθ, ἔγις- 
ἘβοΔπ στη Ζαθ. δα} τποη ϊυσῃ. ὙδγΉςῖθιιδ, παπιοόττιθι Ὀρϑοὶ δείδια, 
ὈγΡιαπιχια ἐγοχαθπίία, 4088 δηϊπιαπίεβ βαρ᾽ εμιεῖδα ραγίϊοὶρεβ, ποτηὶ- 
265 501ΠἸοοῖ, οοπά! ἀογαηξ, ἱπεπρογᾷπο ἱποιμ 8 τργι πιῖ5 αἴσαε οοπε- 
Βοηῖθυδ. οτρεπι γσϑγοὸ ἴδγγαγτια ΒοτηϊπΌτη ἔθσα ϑοῖτῶο 1ῃ ἴῃ 5188 ἀϊ- 
Υἱδιῖ οἵ σοπεποηξοϑ, δο σοὶ ἱξποτγαπιϊατι τιπίυεγϑατα ἰρϑ8πη) ἴδγτατα 
1ηϑυίαπι 6586 πίοδαι, Αἰἰδηξῖοὶ ᾿πᾶγῖ8 δ 1 οἰγοιτη ἠδίατα. σπα τδ5 
δαΐοτη εἴ Αἰΐ85 ἰοηρε χυΐάοπι 1185 βαπιπιοῖαβ, 86 ἑαπιθη τεἰμεῖ ἀἰτὶ- 
πποηῖο ἔγεῖο μαὶς ἱρδϑὶ 6880 ὀρύδγβῃβ πΠοὴ δι βίπηιϊε νογὶ εϑέ, ρδγιτα 
Βδο πιδίογεϑ, ραγίϊπι δἰΐατη ταΐπογθϑ, δε ἀυδτιῖ Ὠ.}16 ργδαῖθγ βᾶπὶ 
ΔΌΡ ργοδρθοΐωμα ποϑίγαπι 8ἰϊα 81{. πᾶμὶ χυοά ἰΠ51}}1}5 ποϑίσιβ8 δοοὶ τε, 
τπάϊφαθ αἱ ποδίγα ταδγία ο88 αἰΐπαπε, ἰάεπι ογθὶ φυοχας Βαὶς οοπε- 
Βὶϊ, γαιοποπι ἱπδαΐδα αὐ ορτμοαὶ Αἰἰδπιῖςο ππατγῖ οἰποῖδο. σοπιρίαγαϑ 
1ῖαπὶ 8111 τογγάτητη οὐθοδ δαάθτα ροκίίατγα οσοπϑίδαϊαϑ ἰη8:46 παϊογδμι 
Βαρεπὶ ἴῃ πηΐνογβο τπαεὶ δἰἕβθ, φυοα [δεϊβοιιπα ραῖεῖ ; δοτΌτα σα ποη- 
ΒΌΪΙ: ργδοβταπάε8, ργδθργβηάῖθιι5 εἰ 1ρ815 πιαγι θα 5.οἰγουταίασι, δπίπι- 
ΝΟΣ ᾿λλκβ οι πηΐνογδὶ πδῖαγδιῃ βηΐεἰ πᾶσα τα γι το 6586 οομβδδδ παἰαγδα 

ΡῈ ΜΌΝΡΟ. 

ΒΗΪΤΏΔΡΙΝ εἰ ἀδγίδο, ἰξα πὶ ἰρε8 ἱππαϊδβυπάα ἐχοίδίοτε ἔοστασει ἔδεϊαὶ 
Ρεγ φιδβάδμν δαχοβὰδ δι ῃ Ἔπ 88, 4088 ΒΑΡ τΔΡ 1165 νοσδταισα, Ῥοεῖ- 
4υδτη Ργοῦπαδ ἰῃ ἱπιΐδ τα ηλ ρατίνας δἰ δαπιπλογδὶς, αἴας ἔτι τα εὐο 
ΤΩΑΧΙΠῚ6 ται Πα], ππίνογδβα ἰᾶπι ἴογγα δι᾿ Ποῦ ἀεβέκα οοτρτεϑαασχας [2 
φοπδίε αἱ ἱπιτηοῖα ροιτηῶποαῖ δἰαπθ {ΠΡ οἴ οι 115. αἴατια ἤδϑς 
651 Ἰπαπαϊ πηϊναγοίϊαϑ, ΄υδπὶ ἱπέδστιδτη ἀρρεὶαπιι8. χπίπητιε ἰρηα 
Βδθο οἰδιπαπία ἱπ᾿ γορίοηιραϑ ἰοϊίἀεπι ρίοθοδε ἱπου θαι α συ ά στ δ 
ἰρϑυια ἰζα Ἰοίαπι σοαρβπιεπίαγαπε, τπΐποῦ αἰ ἀδίποαρα δίᾳπιε ποΐβοῦ 
τοξὶο ἃ πιαΐοτε οοδιβδδίωτ: ἰογγα υογθὶ βταῖία οἱ Δ ἀχπδς φόβο, 
δαιια ἂν δὄτγίβ, ῃἰς δ ἰβπ1δ, ἂρ δεῖ μετ ἀθηίΐχιο φίορο ἱρτιὶν σοῦδτγεοα- 
ἴπγ; οὔτ ἱπξοτιπὶ δαρΓοιπᾶσῃ γορίοηδιῃ ἀδογοη ἰδοογπὶ ἀοτκῖς στα, 
ἰῃῆπιδπι πίη δἰΐαπι ἴῃ ἀΐοπι νἹοιτδπξυπα. Βυΐα8 ρόοττὸ ἰὰ φαοά ἰ;- 
ποτα οοπδίδι, ἤπαταΐμα εἰ δοδίυγβῖπ 68 οἴ Ἰπϑγῖὰ ὙοσᾶΓ δ ΟΟΠΣΏΘΥΙΣΙΩΕ; 
φιοά ατίάτιπι εϑὲ, ἰετταπι δὲ σοῃεμθπῖθα ἐπ [4846 ποτα ΐπδηθικα. ἰᾶτα 
Ἰαϑαϊασιπι πο πα] σγαβάθβα δαπὶ, νυ! ἤδες συποῖλ Βαραδ έϊίε ἃ το 
πορὶς ἰανα ἀϊοία εϑὲ, αἰΐδδαθθ χυδβ ἱῃ επί πιγία ὩὩ ἀλε παῖδες 
οἰγουταβυΐο; αἰΐαα ταΐμογαδ, ποΡὶ8 ποίδϑ εἰ ἱπεδιπαθ. σχαᾶττσι τος- 
88 αιδδάδηπ᾽ ΤΠ ΘΙΔΟΓΆΒΡΙΪ6 6, αὐ δίς α, δαγάϊπία, ογδίος, τε, 
Επροοα, γργοϑ εἰ 1μεδθοο; απδεάδπι ἰοθξ6 ὀχ! ογες, στα Ογεὶ- 
ἀ68,, ἴὰιπι ϑρογδάθϑβ, ἵππι δ]ΐδβ 8]}}8 ποιηϊθιρυδ πυπουραῖδα. μβοπῸ 
δαΐοτα ρεϊαρυβ χποΐ οχῖγα ογθϑτη πορὶβ παι ϊδίατη ἔαϑασα εοῖ, εἴ ν- 
Ἰαπείσαιη ἀϊοίταγ εἰ Οοδᾶπηδ: ἃ 400 ἰρ5ὶ εἰγουιηϊαϊπηητ; φαΐ ἴῃ ἔλπα- 
Βα 'ρ8ε ἀπριυιϑβῖϊδ, φιιὰθ νογριηξ δὰ οσοϊἀδηΐεπι, γε ατί ντὰ ραϊείλοϊα, 
488 ρατὶς ΠΗ γου 8 οοἸαπηδα νυοὐϊϊδῖδα βαπηῖ, οἰϊδο ἤυχε ἱτγττιηρευς 
τλᾶγθ ἱπίγίυϑ οἴβοὶξ, ἔδγταθ οἱ ἀΐσεγε θαπι ροδδὶδ ἰῃ Ροτταξα ϑὲ τεὸς αὶ 
Ρεγβ. ϑ86ῃϑίῃι ἀεϊμάς Δι ρ]οτ ἰηΓ πάϊτατ, δίηηϑ ἱπῖεγθα ἔπρεπε ἐοια- 
Ρἰδοιδης ἱπῖθγ 86 φοπθηζθηῖ 65, δηρυϑι8 οἰΐδιι σους ΒῺ5 ἔπ ἴασις 
8086 οοπηρτίπλουϑ, υἱοἰδϑίτα πα ἰδεϊιι5 ἐχεραιίαπϑ. δὸ ῥτάχεν τα ψαϊάεαι 
ἱπϑιησαγὶ ἀϊοιτις ἀσχίγουθυϑ δ Ηδγου 9 σοἰαπηπὶδ πέγο πανϊγαηῦ- 
}»5, εἶγοδ πἴγαπααα δγγιϊπι: δἰΐογαπι δαγυτα ταᾶρηῶτη, Ῥάγνϑση 8Πε- 
τατη υοοδηῖ, δὲ υεγο ἴῃ δἰΐθγαπι ρδσίθιη ΠΟ ἰᾶτη ᾿π δῖε δίπθορα 
ἱπυπάδπϑ εἴδοιϊς ἱγία τηδγία, δαγάουπι (δἰ ]ουπὶ εἰ ΗἩδάταπ. ε 
φυΐθυδ οσομεῖπαο ϑιοαϊαπι δαφαΐϊατ ροτγγθοῖυπι ἴῃ ΟΡ χύίτο; φαοὰ 
οἵ ἰρβϑῦτα εχοϊρίτητ. α Ογεϊϊοο. Ογδῖῖοο οοπίπηοϊα δξ μᾶσίε αἱ- 
ἴετα Αδργρθππι ῬΑπιρ ἢ} απι δ.γγίαπι, αἰϊοσα Αθξδεῦτει εἰ Ἡγχι- Ἐ 
ἰοῦπι, δὲ Ροπῖυδ υϑίαϊ δπιβάϊοι9 ομίθοϊαδ δἴσυς 6σ ἃ ἄνετγρο βτγο- 
ἰδῃδαϑ τυ 8 ραγρυ8 οοηδίαῖ. ῥρᾶγδ οἷπϑ ἴῃ ἱπετηα 
Μδεοιῖθ ἀρρε!ϊδῖατ; {πδὲ δαΐεμῃ δὰ Ηε]]εϑροπίπτν τ ετρῖ, ἴα ἴλα- 8 
ς68 ςσπίγαοϊα εϑῖ, 4υδπὶ Ῥγοροπεάεπι γοσδπξ. τπιγδὰ δ ἂὖ οτῖκ "ὸ- 
115 'π ογρϑῖὶ ἴεττας Ἔχυπάδης Οοθδπῦδ ἰηἴογὶ 8686 ψ]αΐ τὰ τοδ- 
ἄϊατι ργοοδάθῃϑ, [πάϊοο οἰπη Ῥεγοίσοψαθ ρογίοσδο Ἀπίξινητα τολτε 
γαργομι ἱπιεγοϊρίθπβ. δά δἰϊεγωπι δαΐθτη οογηα δίπι] δαπα οδ] σαζα 
εατυῖςβ δηρτιδίδ4θ6 ρεπδίγανϊξ, γαγϑαδ δ βςδηδ, Ἡγτοδηΐδα ἤμε 
Οδβρίαεαις διμρθοξαι. πῆγα Ὑογὸ 4πο0ἀ ϑῦρεν Ἡγτοδπΐδιπ ἐσῖ, 
ναδῖθτα ἰἰἰπ οὐτῖποξ ἰοσῦτα φαΐ 6ϑὲ δῆρθοτ Μαδβοιϊίη ραϊαδετα. ἴπαὶ 
δυΐοπι 408 ραγῖε ϑοΥίμδα5 ( δ] ἴββ|πε οοπιρ᾽ εἴταν, δοπεῖσα δὰ στεχηρὶς 
οτθοπὶ ᾿δγγαγωτι δἀπδημα δίῃ μι ἐλϊέοκαι δ ρ τ ἀϊοίδθσαθ οΟἸ πσαπδι; 
ἐχῖγα 4585 Οδσεδπϑ ἴδγταπὶ βασι θα9 δυὶδ Οραγγαξ. 480 ἶρβο ἴτι τεσ 
ἰηδιιίας ἀτπας δἰῖδε δῃπὶ φυδηι τρχίπιδο, χαθῶ Βτγίἰδπηΐςας ἀρ ρεὶ]δεὶ 
ΑἸἹΡίου εἰ [εττια, 118. δείθιι πιδίογεθ 4088 οοτηπιοιηογαυϊπαβ, ἐυρεὰ 
Οεἰια ἰδεοηῖθι. παῖδ ἰδπιθῃ ἐρεὶδ τορι παΐῃς πες ΤΑΡΓΟΡ δε οὐ- 
ἀϊε, πε δὰ οπἱ Ρβεροὶ πουβδῃ δδὲ, {|| δᾶρεῖ 'πάοϑ8 ροσίξω, εἰἴῃ δὰ 
1ογτγάστιτη ογθϑτη ἱηῆοχο, ἤδθς δὰ Ατγαρίοππι βἰηυτα. ϑδυνὶ οἴδια δ 
Ῥϑῦςδε, 864 εχίβῃδε, οἶτοα Βτγίξαππίσβε εἰ [θετῖαρα, φπὰς φαδσὶ οογοῦς 
οἰπραηξ ππὰπο οτρεπι, Ἀοταίπηπι ἀοχαϊοἰϊίαπι, ἀπετὰ βαρατγάτια ἰασε- 
ἰαπὶ 6886 ἀἰδδογυΐαμθ. μαΐπα οτγρὶβ ἰδδιαἀο 4πὰ σοππϑηϑ οδὲ ὅπ- 
Ρ ἰδϑίπια, ρα ϊο παΐππϑ φπδάγαρίπια γι]]ῖα διδάϊοταπι ραῖεῖ, αξ φυϊάει 5 
ῬεγβΙ ρα γπε δποίογεϑ γεεῖβε οἰ Ἔχαυϊδίϊαθ ρϑοξταρ δ; Ἰοηρίτο ἀϑ 
δα Ξεριπαρίηΐα πὶ ]8. ἀἰν!ἀϊξατ ρόοῦτοὸ ἱπ Ευγορατι Αδίαπι εἰ ἈδῈ- 
οδτη. Ευγορα Αἰ βπίραδ οἰγοσπιεογί θίξας, Η  γοα 5 εἰρρῖα, Ῥοκῖ 
τεςεϑδτι, Ἡγτοᾶπο πιαγὶ: δεουπάππι Ζαδην δ ρηϑῖῖ86 ἰδξμει δἰσπίϊος 
δὰ Ῥοπίαπι πόχαε ρεγίποηξ. ποηηι}}1 ἑδσηθῃ ἃ} 10 ἰδίδτηο Τασλα 
Βανίυπι Εδγοραε τοιταίπαπι 6886 ἀἰχογιπε Αϑἷα 6δὲ φαϊεψαξά τεῖτεε 
δἰτατι δδὲ δ Ἰβίῃπιο ἴασαι ἀϊεῖο, ἃ Ῥοπίο ΗἩγγοδύσᾳῃς τοδτὶ, κά ἐεν»- 
τσ 848 Δἰτεσαμι, 4πἰ Αγαθίουπι ϑίπιχη ἱπξογίδοοῖ, δὲ τηᾶσο ἰωἴο- 
τίαδ, {Πὰπὶ χαϊάεπι οο ἰδ ἰταπι ἃ δὸ τιδτῖ, εἰ αν Οὐεδπο, χαὶ ετπρ 5 
σοταρ ες ἶαγ ἀπιβίτα. δὁπηὶ χὰ ἤμε8 Αδίδε διαϊαδηϊ δρασις χαρά ἃ 
Ταμδὶ ργοϊεπαϊτογ δὰ ΝΣ πδααδ οδεδ. Αὐγῖοα 8} Ασγδαδίοο ἐξέδνποο 



ἔφ" ἀοίδ ὡς ρων ὧς, 

ΡῈ ΜΟΌΝΡΟ. 

29. κὰ οοἰποιηδ Ἡογοῦ  ἷα ροττοϑοῖδ δεῖ; υὙοὶ αἱ δἰ σδηδποτυπέ, Ὁ ΝΊΪΟ. 
πᾶπι ΑΘ ΥΡ χαϊςαϊὰ ΝΙΠ οδεϊδ δερίσπι εδὲ, ἃ} Αὐτῆσαθ, δἱἱὶ αἰιτῖ- 
Βαπηῖ Αϑἷδθ. πὴϑ ς τῆι ἴετταε ραγρυϑ δαϊαδοοπῖεβ βοτὶρῖο- 
τσὶ ΡΑΓΏμ αἰ ΘΧΘΙΏΡΌΪ65 ΔΡ οὐρα ἴογτάγιτι γεσθηδῦδγε, ρδγῖϊη οἱ 
οοπιτΒαϊαβ 1ϊφ ραγεβα5 φαΐθυιβ δαταπι φυβεηαε υἱοϊπἰϊδῖθ ςοπϊπποία 
δὶ. Ῥτοίπάςε ἴδστδα τιδιίδαθε πδίσγαπι ἃς διζοτη Παϊαδοετηοαϊ ῥτο- 
ἀεπάα οδηδαίταπδ; Ζαδτα μδρ ἰδίσπη οσθετα ἀρ ρθ ]αγε σοπϑαΥϊτηῦδ. 

ἁ. Οὐδ γοϑ ἀπίδιη ἔπτὰ πὶ 60 ογρ δ, ἔπτη οἶγοᾶ δαπι οχϑίδίεγθ 
οοπτίηρίε, χαῖραα 1116 ταθαδ 'φαοάατητιοάο αἰβείαϊττ, δαγαπα ἱρδᾶττιτο 
τάτττι αἰ ἡπᾶεαπε τρᾶχῆηθ ΟΟΙΏΙΠοΙ γα ἦδε υἱάϑρπηΐην, ἀΐσεγα 
ΡΟΓΤῸ ϑξετοηϊβιητ, δαταπιαπι χαϑηάδτα οΟΠ]βοηῖθ8 δόστπι {πε δαηὶ 

(0 ποοδϑϑαγια. ἀπδ9 ἰφίτην Ἔχ ΒαἸδοπ 8 Ὁ 60 ϑηγδΏχτη ἔδγτὶ ΠΟΥ 8 ἵπ 
δᾶτγα Ὡοβἱ8 ἱπιρθπάθβξοσα, ἰσθσεθ {168  γάρνν οὐπηΐπο, ἢδς ὩΟΡῚ8 
οοπϑρίουδϑ, πἰϑὶ οἱ φαϊά οδὲ Βαϊπδοοιηοαϊ δὰ τγαςῖτ οὐἹθηῖδ δ, εἰ 
Ρταδίογθα 7α8ε εχ ἀτπηΐρα εἰ ἰοοἷδ ἱττίψαϊ5 δα Βἤταία ἔδγιῖ υἱδεπῖωγ. 
ξαγατη δαΐοτα ἐχ μα οπηπι δἰτογα δἰσοδ δδὲ ἰῃ πιτισπι ας σοτ[οττηδίδ, 
6 ἴθττϑ σοδῆδυϑ; αἰΐογα ματηὶάα, το ἀδε Ἔχδρίγαϊοπὶς ρ[ δπα, ἂρ μα- 
τοῖδα παίυγα βχβαϊαῖα. εχ ἤᾶς θερεῖΐδα, τοτο οἱ ξαὶα οἵἴπῃ ββπηδ, 
ΒΌΡ 66, ρἰανῖδθ, πἶνδ εἰ βταπαϊΐπεδ' οὐϊππίητ. ἃ βίος δυΐεαι ὁ} γοπ 
εἰ Βαϊπυπι ἀϊογειίας ἐχοτίππῖαγ, ἰοπἰ τοῦδε δὲ ἔπίρατα, ἱπγί πε 

80 εἰ (αἰπιΐπα αἰΐδφας Ἀἷδ οορπαῖα. περηϊα δὲ ἐχδρίγμῖο φαδθάδτη το- 
εἴδεα, ἀφαδς πεχαδαπαπι ρεηϊιγῖχ; Ὡἰ δὄγα Ἴγαϑοῖοτ ἴρδα, δὶς πΌΡ 6 τὰ- 
τίου. ἱξτατ νοὶ οχ παρα ρτὶπιοτάϊϊ8 γαγθϑοθπεῖθαδ ναὶ εχ τοὶ! χαί!8 
ἘμΕδος ζαίην δήάνογοδγία τἰ ἐδὲ, ἰἰὰ 6886 ἀϊοίξαν δογε Ά8, 181} αἰϊπὰ 
ἔρφα οχρίδιθης 4πῶτὰ δὸς πυρὶ Ρα5 πορυΐαβαπε γᾶοππθ. τοῦ δδὲ Ἀπτηΐ- 
β μοὶ χαηϊὰ ε δβοτϑηϊϊαῖθ- σοπογοίαπη τοϊππτηχας ἀεί θοπδ. βἰαοὶεδ εοξ 
δῆτ σομΐογία ἃ δεγεηδλῖο σΟα ΡΘΟΈ]18, Ῥγυΐπα τὸ8 δδὲ σοπογεῖπδ. 
ἀγοθορδοῖπε οοπιροβῖῖο ποπιίης ἀϊοία εδὲ τοϑ δετηϊσοπογοῖθδ, φυϑδὶ 
ΣοΒ Ῥτυϊηοϑαθ. Ὡ0869 οϑὲ οΓδδϑαπιδηϊπτα Ἔχ μδἰδιϊ ποτα σοπΥ ]αϊθτα, 
υἴτα ἈδΡδπ ἀ΄ῦδε βἰρηεπάδο, ἱποροτ δὲ ἐχργοδδίοης ποΡῖ8 ππδβηο- 

' 80 Ῥότε κἀδεπεαῖας, τοὶ Ἠάρ δε ἀϊξογεπεδα σαοῖαρ]οχ 6θῖ πρὶ οοτα- 
Ῥτδδοῖο, ψαΐρρε 4πδε τινῖβϑα δἷ Γπογίξ, τρο ἱοϑ διγίαβ ἀϊβρεγξαῖ, δἰῃ 
σε βοπιοπθ, ρἰεπίοτοβ. μοοαας ἀρρο ϊαπιαϑ ρἰ νίαν, ἐπι γι ςοπιογία 
δ: πο ἀϊα, σαι πνδίυϑοα]α ἴρβα, ἴπτι Ὑδγὸ ἱπρὶ ἴθπογο οδϑιἐδηϊ. αἱ 
σεσο εἶχ μἰρηίττιτ ἀσπδίξδτθ πορίττα ἔγίδ!ῖ!!; 4πας δἰπια] ἃς ἴῃ ἀφθδπι 
στ οοερῖδε δυπέ, ἰπ τηϊπαῖα σοπίπηἀηπξατ, οαπι 60 πὲ {Π1ὰ σομττϑῖο 
δρεοίθση ϑρύτδδε Ἵχδοϊῃπιηθθ Ἴδπάογετω, ᾿Ἠυτμβοτὶδ δυΐοπι αὶ ᾿πδϑὲ 
οοποσγθῖο, φαῖχαα ποπάππ ἔπϑῃδ δϑὲ πος ταγείβοϊῃδ, τίροτθτι οἴ οίας. 

δ Βαες ἱτορεῖα εἰ σοηέετεϊαι ἀδοίάθηϑ αἰ ρἈδῖοδ ἀρρεο]]αῖτγ. 480 βεποτθ 
σνοϊατίτα σοπίοτῖο, Πγατηθηταπιτ ἐσ οοτορτοῦσα οδρίεπὶς δά οοἷ6- 
τίογετα ἰδρδαπι, μὲ 4πδο βταπάο σνοοαϊαγ, οσὔτα ἱπίεγθα ρτὸ ἔγδρταθη- 
κοτίπη τηδρτίτα αἰ ς Πσπδ 6 ΔΡταταραηίηγ, ἴατα πὸ τρώει τηδίογα βτγδῃ- 
ἀἰνῖα ἴαστη ἀεἰαρθηθ υἱοϊεπείογοβ βαπῖ. δίᾳπς ἤδεο 4υδὲ Βδοίεῃηυϑ 
ἀϊοῖα σαπὶ, παΐηγας νἱ ἃ ᾿υτιϊάα Ἔχορίγαίοης δυθηΐγα σοτηραγαΐατα 
Φοϊ. ἃ εἷσςα Ὑδγοὸ ἴπτὰ σεπὶτδ ΟΥΣῚ δοἰθξ, εἴσω ἃ ἔτγίροτγα, ἰϊδ πὶ Βπαῖ, 
111 τγτιἀϊτατ, πἰ ἃ ἢ αἰϊαὰ Ὑδπῖα δἷὲ πἰδὶ δὲγ του] βασίηαπε εἰ 

40 οοδοῖπδ, 4υὶ οἴαπι ἐρί γίττια ὡρρε!]αίατ, απ δϊοσαὶ ερίτίξπδ ἀρρεἰ- 

Ιο ἄσσα 

Ἰεῖασ δι βοϊδιεδ δηϊπιδῖα εὲ ρευ ταὶς ἰὰ δ ΓρῚ Β.8 δίχα ἰῃ ἀπίῃιαπίῖ- 
Ῥὺ5 επδϊδιθιϑ, ρὲτ οπιπίαψας ρεγίϊηθπβ, ἠ6 4π πππο ἀΐδβεγεγθ ὩΪ 81] 
πεοδϑ86 ἔυΐϊι. βαῖτιϑ τοτοὸ αὶ ἴθ δὄγε δρίγαπξ, υδπΐοϑ; δωγδϑ ὄἼχβρίγα- 
Ὥοποα ἀϊοίπιιϑ 4888 ἐχ μύτοογο ργοάδυπι. υὙϑη «πὶ 6 ἴοττα αἰ ρὶ- 
πόδα δὲ Βιπποίλοϊα ργοάδοππε, ἀρορααὶ, φυδδὶ ἴεττα οὐϊππὰϊ; 4πὶ 6 
δἴηϊθιαισ. τορι σας, ἐποοϊρίαθ, 4αϑεὶ δίπυαϊθθ τοσδηῖογ: ἰδίου αποδ 
ἦρϑοβ, εοδααε αηὶ Ἢ βυτοιπίθοδ εττιπιραπξ ἐκ δφυίραῃς δίαρτι δ! Ραδ, 
Σπτοτο θεῖ ποηπι!} ργοροτεϊοπίδ. δοπθρἶδθ Δρρεἰϊαπῖοτ φαὶ ἰπ ἔγα- 
οἴατα πῈ}}5 τοβδοϊνθιάδζυς οἷπβ ογαβϑιιαάϊπς ΤΟ] ἀπηϊητ [ποτ 86, 
4τιαϑὶ συαὶϊάλτι πυρίξεπας. ἐχμγάγιας απδοὶ ἀφυαΐοτεϑ ἀϊσππίαν, φαῖ 
οὕτω Ρἱαν δ αατιὶθ ρταισδησις ἱτπρεῖυ εἴ σοηξετῆτα δἰζηϑῖ8. δὲ ἰϊ χαὶ- 

πὶ ὩΡ οτίεπίς ἱπρὶ ἰθῶογε ρεγβῆδηξ, δυγὶ εξ υπἰταγηῖ, φαὶ ἃ 
πτδε, Βότοδε εἴ δαυϊίοηει τοσδηῖογ. ΣερἩγτὶ δὲ ἕδυοηϊϊ, φαΐ ἃ οο- 
εδδας 401 ἃ πιεγί αἴθ, ποιΐ ἀϊουπίαν δὲ δυδιγί. συ ταγπογυδὶ ρόττο ἷἰ8 

(δεοῖδα ἀϊεῖαε δὶ, σαὶ πδδοίταν δὰ οτῖμπι δοἰ δι! αἰ δτα ; δι Ρβοΐδπυϑ 
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δρίγαηβ, δβεριεπεντίο ἀϊοϊξαγ. ΤΉταδοῖδϑ ἀδίποθρβ ἃ ΠΟΓῸ δρίγαϊ; σπετα 20 
ΒΟΠΏΏ]] (δδοίαπη Ὡρρδ]αγιηϊ. τογϑαβ8 ΕΧ δυβίτγίδ 18 αἱ ἃ Ὑδγῖοθ 
πορὶς ςοῃάϊο 8686 ἱηΐεγὶ οχ δάνεσβο βεριθηθτοηΐβ, δὐιϑῖοτ ποτηΐ πὲ 
ΡΓδεγορξαῖϊνα ἀϊοϊϊασ. αὶ ἱπίοσ σης δὲ υπἰτασγπτπι 6δὲ, Ευτοποῖαδ 
ἐδὲ υοοϊϊδίαβ, αυδϑοὶ ἀΐςα5 νυ]τυγπαπδῖεγ. ὧὲ χυὶ δριγαῖ ἰϊγ περ 
ἰηῖδν δίτγίοππι δἰ διιβίττιπι, ἔστης 811: ΕΙΡοποίυνη, χπδϑὶ αἰγ οδπϑίγοτη, 
[11 ᾿θορβοδηίςεπι υοσαπξ, υδπίοταμη ρΟττο αυϊάδπι Βαῖα5 γεςῖοϑ, 
φαίάαπι τεῆεχος μδρεπὶ. τϑεῖοβ μαρϑηὶ ἰἱ φαΐ [ἰπεῖ8 τας 5 δϑίηρετ 
Ετδεβϑασὶ δοϊεπῖ; γθβόχοι οἱ γεϊγδοϊοδ, πὶ 15 σθοτη ὐδθοΐαπι παποηραηῖ. 395 
Ταγδηβ φυϊάδιπ μἰδιμβα ΡΟ] πῆ, αἱ ἀπδίγὶ; φυϊάαπι δεοιδῖθ, τυ δἰδσῖϑθ 
4αὶ ἀϊευπίητ, ἰά δϑὲ διηἰυ δυβαυῇὶ, οἰ πῦτπ 4πδπάδιη σοιμβοϊεπῖθ8 86ρ- 
τεπιτιοποτα αἴας δ δοίδποιτιπα. Οὐγηϊ εἶδα, φυδϑὶ ανϊατὶϊ, υθπεΐ χαὶ- 
ἄαπι ἀϊειὶ δυπξ εχ ἀφιλ!οπῖο βόπογα, ὙΌΓΠΟ ἰθιπροτγα ἱπυ δ᾽ δϑοοηῖοδ. 
οεἴεγηπι 6 βθπογα υἱο ΘΠ ογτα Βαϊπαπι οαἰδορὶ8 Ποιπθῃ 6ϑὲ βαῖτιϑ 
ἰὨρτιδη 8 δΊρεγη γερεπίθαμθα ουεγραγαπιῖβ. ἘΠγ6118 ἤδίυϑ ἐδὶ ρτδθ- 
σδίεπϑ χαὶ γορεπῖε ρυοϑις. ἰϑθἰαρ8. δὲ δίνοθίϊιι8. πυπουρδίατ, αυὶ 
ἰαΐεστια ϑαγϑατη Ὑ6γ81}8 Ταρθηῖα σομγ οἰ τιγ, ΔΠΔΡΆΥβοταδ, αυαδὶ οἷς 
Βαϊτδ ἴεττγας, ἀἰοϊ τ τ δπῖιϑ δι] Ἰτθῖπι 8686 τρί θη8, οΏτη δυῖΐ 6 Δρδοῦ 
Αἰιῖπθ ἄθργεβϑο βδὶῃβ διηϊοθθυῖς, δαξ 6 ἴογγα τῇ Πἰδίιιι ἀἰδοοάθηῖε; 
4πὶ ἔπτρο Ἰογγεβιγι δδὲ ἰΌτη, σατα τη 5 ἃς σοηϊοτγίιδ [οσγὶ σοΘρτα8 10 
εδὲ. βαῖαϑ υϑτγο ἱπ θ0Ρ 6 ἱπιρ! οἰτα5 εἰ ἐγαβ8ὰ εἴ μυτηΐάα, ςοπεϊπαδἕττα 
ὩΌΡΙδ δρ ϑ5δπλθηίτιτα υἱ οἰ θηΐᾷ οττιρτοπε ρογίϊηρεπϑ, τπηρίτατη δάοτα 
σΏτα ἱπρθοῖὶ ἔγαροτε δοϊοῖ, φαὶ ἰοπίτγιι ἀϊοϊτοτ, τηοάο μδαὰ ἀρ ϑιμι 
δρὶ γι 8 Ὑθῃ θαι θπῖογ ἰῃ ἃαθα ἱπρηἶδὶ. ζα]ροῖγα 6δὲ δρίγίξιι5 ἱρτιϊταϑ οἰ 
φοττιδοδῃ8, ἀππι ΠΡ 65 ἀϊγοτιρίοτ:; απδ6 ἰοπίϊγα ἀπίδοδάθεβ δοϊθξ, 
οὔπι ἴάπιδη ροδὲ ἱρβῆτηῃ βδῖ, οἰφείάθπι φαοὰ οουϊ ροτγοὶριτιγ, εἰ φποά 
δυτίθαδ ορίεοϊῃπι δϑὲ, δηϊοτεγίεσε πδίωγα ςουπραγαῖυμι δϑῖ, ααῖρρε 
1110 ε Ἰοηρίπαμιο δάβρεςιδθι!, πος ταπι ἀδυπαπι ὀχϑα ἰδ 11} συν ἀὐν- 
Ῥὰ5 δρρυΐδῃιπι δἷξ, ργαββογιῖπι χυδηάο δἰτθττιτα οἰπηϊτα πϑιΏγαττιτῃ 
οεἰετιϊαϊο τηαχίπια ρσδεάιταπι εϑὲ, ἰρτιῖϊα δοι ΠἸοδὶ πδίαγα, δἰ τοττατα πιὶ- 20 
Ὧπ8 γοΐπογε, χαρὰ εϑὶ παῖωγαθ ϑρίγα:)8 οἱ δὄγθαβ, ποὴ δπίθχαδηι 
δῦγοδ ρεραϊεγιξ, δὰ δυάίξηπι ρεγυθπὶξ. δὲ υεγοὸ φαοὰ [α]δογὶς, δὶ δὰ 
ἴετγγθτα Ὡδῆπα ΟὨΓδὶτα 1Πἰδῦτη δἱξ, Γἰπυθ τορδῖαγ. δίῃ δι 81 Ώ πὶ 
φαϊάεηι, δε πηϊνευβηση ἴᾶπιθη υἱοϊεπιπιπαθα ἱπουρπογὶῖ, ργαϑίοῦ, 
Βοος δβῖ δοῦδῆβιιδ ἴυγθο, ἀϊοϊτοτ. χαοάδὶ ργογβα8 ἘΝ Ἐ1Ὰ1) ταϊοσῖτα 
ὐψοῦ φλίω ΤΥρβοι υοοδίυτ; αὶ δϑὲ υοσῖεχ ργοςθι!οϑι δὲ θυθγρ6- 
ταη8. ἤότττα χυϊςαοϊα ἴῃ ἴδστατα ἱπρεῖπι ἀεοαΡθογῖς, δοερῖοϑ, ἰά δὲ 
ξαϊπιδη, ποιδίπαῖαγς χαὶ ρεο]οὶδ ἀἰοίτατ, οππὶ ζα]ρίποιι ςοπῖγαχοτῖξ, 
δγβεδ, δὶ γαρίϊπι δυηϊοποσῖς, 6] 1οἶαδ, οἱ ᾿ἰπεατὶ δρεςΐα σοῃ[οτταδῖαϑ οδῖ, 
βοθβρὶ ἀϊσππίατ φαδδοῦπααε {πἰπιΐπα ἰπ χυϊάνὶ5 1188 δα! δα ϑππὶ- 
τοῦπι, δΟΥΌΤΩ 4086 ἰῃ δἔγα δρραγεηῖ δἰΐα ϑρθοῖβ ἰδῦυβ δχϑϑῖῃης, δα 30 
οἰΐασα μαρεπὶ πδῖτγβα βαρϑιαπίδσο. δρβοίθπι ἰδηϊωτι Ἔχ αἰ μθιξ ἀγοῦϑ 
οδοἰοδιθβ εἴ υἱγριίαθ δἰίασας μυϊπετηοάϊ, δου ϑιαπιῖα εἰϊδι ἀρραγθηξ 
ζαϊξοτεϑβ οδοϊδδῖε, οἵ 4πο5 δτπϊοδῖδ8 γοςδπιη8, οἵ οὐἰη 86 δίθ!ἰαο, οἱ 
116 δἰτηια. γοπβ εϑὲ δρϑοΐθβ δαβτθθηὶ δοΪαγὶβ υδὶ [ππαγῖβ, εἀϊῖα ἰπ 
06 Βαπιΐάα εἰ ξανὰ δὲ ρεγρεῖυα ; χιδᾶπι σοἰτξ ἰῃ δρδοιο ἱμτυ πιο, 
ἱπιαχίης τοϊαῖα ἱῃ δρδοίθας οἰγοῦ ατδ δι θἴι8. υἶγζα δδὶ δγομ8 086- 
Ἰεβ9 ὀχμιθίτἶο ἱπ ἀϊγεοϊαπι οοηἴοττηαῖα. δγθὰ δϑὲ δία ἱπᾶρὸ δἰἀθ- 
τοῦς οἰαγι δια ἡπάΐϊᾳαδ {ΠἸπδεγαῖα, Ἠδοΐθητβ Δ ἀγοὺ αἰ Πέγεπβ, αποά 2 
116 ε τερίοπς 8018 ἂς ἰππδδ υἱβδδεπάπιη δὲ βαβαῖ, οἴιπὶ δγδα δι 4 
τοῖωπι διρριϊα οἰπρογα οὐϑὶςαϊατὶ δοϊςαϊ, Γαΐφοτ δϑὲ ἱρτιὶδ ςο]]δοῖο, 
φαΐ ἴῃ δὄγε δχασϑίξ, ρεῦ Ἵδϑίυσν 116 φαΐ διη δαΐ ἰδοῦ] ΑΓ δρδοῖα ἸΓᾶΠ8- 
ἸΏδΔΠδ δξ ὍὯπΠΟῸ ἴοςο ἄχῃβ. δὲ εἰδου]αῖϊο ἱρτιΐβ οδὲ δπαίιι δἰιγίτα ἴῃ 
δἶτα, Ῥοττιίοὶ τποῖπ ἱπυθῆθπϑ, ΟΡ δαπῖχθς ρεγπἰοἰϊδῖεπι ΟΡ]οΏβατα 
ξοττηᾶτη δἰπιαπβ. ζυΐροῦ ἔχτιβ οϑὲ Ὄχίεπϑὶο ἰοπρα ρογγθοῖα δὲ ἰοοθὸ 
Ροτππᾶπθη, εἰ ἑδῃᾳαδπι Ὀγοβανίῃπι διἀογίβ. αοάβὶ ἰπ δἰζθγαπι ρϑγ- 
ἴετὰ ἀἰϊαϊεῖητ, οτ ἰδ ΜΑΙᾺ νορσαϊοῦ. δδθρεπυσηεγο δαΐθι οτθηιϊξ ᾽ξ 
{πἰξοτδθ Ἰθιρογα τη] 10 πιαποδπῖ; δ86ρ6 πὲ οοη δοιϊηι ἜΧϑεἸηρτδηΐοΥ. 10 
ςοτρ Όγ68 ἰξοπι δὲ 8|186 ΓΘγΏτη ἔοττηδθ σθγθ πῖον ἰπ οδ6]ο ἀρρᾶτθη- 
Ἔπαι, πὶ 4ιδε ἴδοβδ, 4πᾶς ἱγαρϑςαΐαθ, 4π86 ἀο] 8, 4πᾶε δοῦοβδδβ πθῃ- 
οαρδηΐαγ, οππηΐα 80 δἄγατα τογιπτ δἰ τη τα ἀἰπ 6 ἀρ, 6 ]]αῖα ἀπά πο- 
ταῖπα τηυϊαδίδ δαί. δαχας ραγὶϊπι ἰῃ οςοίάπα πιαλαϊ] ρατγῖθ, ραγια 

δὰ αὐοχηϊποοϊαι ει; δὰ Ὀταπιαΐεπι ὙΠ τητιδ. δὲ δογῦσα χηὶ ἐσ ὁΡ- 
σετϑα ρμαγῖθ Ρτοάευπε, 4808 ἰδυοπίοϑ υοοδχπηδ, ἀγξοδῖθ δὲ σοτῖ ἃν 

οεεδδα δο  δΒια]!; αὶ ϑεΐαπι ΟἸγτηρίαϑ ἃΡ αἰἸαυὶ θα ἀϊοῖπϑ 68: δἰ δΡ 
δ] 19 [6 0γ5-. ἰδυοπίηβ ἃ δεηπίποςδι, αἰτίοπιθ Δ ἈΙθοσπιο οτίτασ. δὲ 
στετο δαυξξοπυτο ἰδ ΄οὶ (ἰβεοῖδε ςοπίπποϊαδ εδὲ, ρεοτι σῖτον δρρε}]6- 
ἴτας αχυσίο. ααὶ δαΐετι μπης ἃ τεγςα οἰδίζηι ἐχεῖρὶς ρὲ σαοτι ἀϊδύστι 

ἴῃ οὔδηξε οογηιπῖαγ, ραγιϊπι οἰΐδιπ διπθίρτιο ἴπ πΐτδηαιθ ραγῖθπὶ 
εὐϊῖα; ταγὸ υδ] δεριθηιστοπϑ]! τοὶ δυδέσπο. οδἴοττιπι οτητΐα ἰηςεγία. 
χαυΐρρε πὲβι] καϊοϑοοσιοάϊ μασξοπηδ ρτοάϊξαπι 688 πιοπιογῖδθ ἴϊα ἔι888 
ΠΟΙ ΒΑΡ απ ταῖο δἰτα δὲ σοπδιϊταϊο, πὲ δειηροτ σοηϑρίσαται [ποτ ἢ. 
δἴχοε Βυϊπδοοιηοαϊ δπηὶ {υ88 ἴῃ παῖαγα καΐων μὴ δδτίαχυα βαυξ. ἰᾶτα 
ὙΕ͵Ὸ ἴεστα Το πεῖ δἰδδπι ᾿ρ8ὰ ἰπ 86, πὲ δήτδθ, ἰΐα Ἂρὶ γί ᾿βτιίοχαθ 
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420 δοκῖατί ζποϑ, σπατθτη ΠΖαδοάβτ δα Ὁ ἴοττὰ ἰαἐϑοῖ, οοαΐι Ἀσχηδπὶδ 50}- 
ἄἀποῖδς, τυ τας δρίγαοαΐα μαρεπὶ δον ϑπαγίδαιὶθ νδροτίδ, αἱ Πἴρατα, πὶ 
Αοἴπα, αἱ Αεοϊίας ἱπβουΐαο: 4ῃ8ε 4φαίάειπ ϑδερε εἰ 'ρ886 Βυιπίπατῃ 
πιοτε βοπηὶ ἱροίίαβχαο [ογεὶ φίοσδ δυοιθπηξ. Βοπηῦ δα υθγοὸ δυῖι8- 
ταοῦϊ δοαῖεργαα δεουπάπαι [οπὲδ8 δἱίδε δια ἰπά δ τηδηδπίε8 οαἰεία- 
εἰποῖ, αἰΐφυδε ἰπάς οἰ ἐερεπῖδα, εἴεγυείδοϊβε αἰϊδε, φψαδεάδσι πιοάϊοε 
τοτιρεταῖδς αἱ εἰηἰἐξαπίαγ. τασὐεῖ8. εἰΐαπι λα Ἰοοἱ8 οὐδ οχιῖπ δρὶγὶ- 
ἴαῦσπι ρατγὶ γαίϊοπα ραϊείδοι δαπῖ, αυοζοπι ραγεπι ἰλπαίϊοο ἔατοσγα 
δίἴξοϊαπι μοτηῖπδϑ ργορῖαθ ἀοςδάεδπῖθδ, ραγεϊπι ἰδ ίῆςα νἱ αρϑυτπιιπε, 
Ρδτγίζπι ὕίἀΐοοδ εξβοῖαπε, οἱ ὨεΙρ οὶ εἰ “με βαήϊοϊ; δππὶ εἰ φαΐ ργογ- 

30 δι8 δπεῦεηῖ, υἱ ἴῃ ΡΗτγρία. ἐγεχαδηΐεγ μὲ εἴὔδτη αὐ σοηροπιξ8 δρὶ- 
τἶδαβ ἴῃ ἴεγσα ςοῃαϊῖας, οὐτπὶ ΔΡΟΓταμ8 ᾿διπαδτίς ἰῃ ἀρϑίγαϑο8 ΄υ08- 
ἄκτι εἶπα δἴχαβ Ἴϑεοοῦ ταδαῖῃϑ, 4165] 86 ἀἴθτι8 δῃΐς5 ΘΓ τ Ρ 6 ἢ 8, τα] [18 
ἴη ἰοοὶδ νυἱδγαπίστι πιοῖπτι οὐδαϊ. οδὲ εἰΐδῃι, πες σγᾶγο, οἵπὶ δίῃ 
δάνεπα ἩΠΤΣΌΓΡΙ ἰπ ἴευτας οἄνα ἱγστττωρεῦϑ, ἠείμἀδ ἐχίαι ομεπὶ ἐχ- 
οἰπειϑ, ἱπία 8686 Ὑθύβαπαο ἱηρθ Υἱ ἰθγγῶτη 4αδβίϊαϊ, βεχαίςχαδπι 
Ἔχϊζωπι ἱπὰθ χαδογίδηθ; εχ 400 βὲ παίωγδα ἰλείθπδ σποα Ὑοοδπιη8 

396 τεγτδοιδοἴππι. ἰθγγαθιπ οι μα δαΐθτα ἰἱ 4τι δὰ δηριΐο8 δοιῖοϑ ἴῃ ΟΡ] - 
ἄαττη υδίϊαπι, ερίο πέρα Δρρεἰ]δηϊτον χαδδὶ ἰπ ἐγαπβυδυβαπι 86 ἃ 6 η- 
Ὅ8 4. δυγθοτα Ὑαγὸ ἀεξογθππιηθς δὰ δηριΐοι τϑοῖοδ ἰδοίδηξθα ᾿ταϑῖδα 
σοςδθϊηγ, ἃ δἰ αι τα άϊηα δαιδε εἰζετυ ββοθπβ. δὲ αὶ ἴαρεβ ἴεῦγδα 
τεϊϊηαιπιπὶ ἱπ ςᾶνα ϑυβ εἰ ἀΘη 118, ἀν ᾿ϊδῖα οἰμαβυιδῖϊδα ποτηϊπδι δασῆ: 
ποτα ἰδἴυτα ἢ αὶ νἱ εγιριίοπς ἕδοὶδ ραϊοίαςϊαπε, τμεοῖας, Ἰὰ εδὶ 
αἰζταοϊοτε5, ἀϊεξῖ δππξ. ἴδπὶ Βοττιπὶ αἰϊααὶ δίδει δεοιπὶ ἐγαριοζαπι 
ταρίαπε, αἰλὶ βαχα, αὐ σοεπππι. δηπξ φαὶ ἐοπεϊανα δοδίεργαβ εἀϊάετε, 
4πδε δαϊθᾶ ποὶ δεὐαβὲ. οϑίδα, ἰὰ εϑὶ ἔγυϑογεσ, Ὑοοδβῖ, φῃὶ ππὸ ο"- 
πίχπ δαρνυεγίαηξ χορε ἱπιρτιίογαπι. δππὶ δξῖδτι αυ: φαδϑδδβυηάϊ δῦ- 
486 αἰτοφας ἠδοϊϊηδηθδδ υἹργαπίοσχαθ, φυοὰ ππονυογίπξ, βεσαρεν οτὶ- 

10 Καπὶ, οὗ ᾿ὰ ραἰπιδέϊας, ἢος εϑὶ υἱδυδίογδδ, ἀϊςιῖ; εἰβοϊαπέχαο ἔεγγαθ- 
πυοῖυτη Ἰσετοοσίδ ποὴ αἰ δϑἱ τ! ]Ἔτὰ. ἀρρδὶ ἰδῆ εἰΐδιη τηγοοίϊας ἴογτθθ- 
πιοῖπϑ σαὶ οαπι ταπρίξι φαδιϊαης, ἱπάϊξο ΟΡ ἰὰ ποπηΐπα, χαδιυχαδπι 
ὍΔ ρ6 ἴδῦγθα τηηρίςαϑ Δυϑάτις ἰδγτβεταοέι ςοπἰίροτγίς; 1ὰ φιοα ἀ55ο δέ, 
σττα φρίτινιι8 ἵτιραγ σπλθς ἀδο ἐοτσαα ἐποτὶξ, ἰδίπεχας οοξ ἐξα ἂς 
οοηνοϊαϊυβ ατἰεϊασι! ἱπρεῖα σϑοπιεπῖ. δάὰς χαοὰ βαϊα5 αὶ ἴετ- 
τῶτι σαρίοτπί, οφογγορογίοσο βαπξ ἃ ᾿]Βοτθα5 τοττεηὶθ, πὶ ἱπῖας 
σοπἷ δαηξ. ργοροτιίοης ᾿ἰς τεϑροπάεπε Ἔα χῦδε ἱπ πιατὶ εὐεπὶπηξ. 
πλεῖ οἱ Ηἰδῖυδ Ἀιιπξ πιατὶβ εἴ γϑοθϑδαϑ ἢ ἀδγτηαπε Ἔχουγείοπαϑ, ἱπ- 

δὺ ἰετάωτα τεοϊργοοαπῖδα, ἱπίδγάστα εἰανΐε γοῖσο ὕοπ τγϑοαγγθωῖε; Ἰὰ 
φαοὰ φτοὐϊξατο δεὶ εἶγοα Βαγατα 6] σεῦ ιο οοπερί 586. δαθρεπαςν 
τπότο οἴδτα ἱπ τπᾶγὶ δυδρογδξοπββ ἰρτιὶδ Ἴχοϊίβέαξ, (οηΐδδ Ἴχϑοαϊῃ- 
τίππε, οοἱία Πιινίοττιτη ἀρετγί πο ογ, ἀγθογεβ ἐπαϑοπηΐασς, βαχίοπεδ εἰ 
γοτγῆοθα Ὄχοισιαπί, ἱποίαγ δοττιπι μδΒευϊεδ σαδε ἃ βαερα8 ἀθεϊρπαγὶ 
ἀϊεΐπνῃ δοῖ, πο ἴῃ τη θάϊο πιατὶ τποάο, δεὰ δἴαπι ἐπ δατίρὶδ εἴ ἰῃ ἔγε- 
45. δίπηι εξίδιπ πιο ϊοϑ δεοῖπβ ἀπ ἀλγύμηαας δα δίϊοπεβ βία!λ9 χαὶ- 
Ῥαφάαπι ἰδιαρογρ αν σαπὶ ἰθπα οἰτοπτηδβί. δἴφας πὸ ἱπ ππίνογσοτιπι 
ἀϊοαι, σὰπὶ δἰ ετωθηΐα ἴῃ δὄγε ἰπ ἴογτα δὲ ἱπ ππαγὶ οοιηπιοάδ ἱπῖογ 86 

30 ᾿ξ ρεγβίιγα τοϊχία δὶπί, ᾿ἰσεέττιαι ἃῇεσοσαπι φαοπαα δι πηι πιά ΐπο9 
ϑάεπι οοπδῖδηϊ ἱπ ἰροὶδ, ἐπι δίωριῆδ ἐϊδς φαίάοπι πδῖατδ οτῖυϑ δἰϊετ- 
πδηῖοϑα εἰ ἰωϊτεγὶιπδ, πηὶν δγδιίδῖθπι ὙἘΤῸ δϑεεγυδιΐθι β που οσ 1πὶ- 
ταπηεῖα δίας οοχταριϊοπίϑ. 

5. Ταπιοιαὶ εχειίζεγιπ χαὶ 8686 δ πιΐγατὶ δά ἀπ  ἐδραπάϊ ἀϊοε-. 
τεῦς, φαὶ βοτί ἰατνάθτι ροιϑεῖ, δὶ ε ῥυίβοῖριῖ5 σοπ γαγὶβ τῦπἀπ5 ο0η- 
διίεἰς, οἰοεὶς ἀΐοο εἰ Βυπν 14, (πειάι εἰ οαἰτἀῖ5, οἱ ἰαπὶ ἀΐπ ποι ἀϊ9- 

δ ϑοϊυῖτα ἰροσίς δέχιις ἱπιογεεγιῖ, ρεγίπάθ ψαδϑὶ τηΐγαγὶ χαΐδχαασπι ἦ6- 
Βεαῖ χαουᾶτη ραοῖο εἰνίςλ5 ἱποοϊ υταΐθ ρεγάπγοῖ, 4πᾶθ 6 βθβ ρα οοπ- 
ἘΓΑΙΙ15 σοτηροσίία δξ, Θρξοπῖ8 ἱπαίδσα εἰ ἀϊνιῖθτια, ἱαυεπιθα εἴ δοηὶοὸ 
οοπίεοξια, ἐπιβττηῖβ οὲ νδἰθυϊμθα8, ρτανΐδ δίφπ ἱπποσοπῖρυβ. 'ρτο- 
ταῦτα εοὲ ἰσὶδ τηΐαπε Ποταϊποτη, Κος 6596 ἴπ οοποογάϊα εἰν ϊ ποσὶ 
υἱἀοωιθπι ἰοδρα ἐδιοίτον Ἰϊμίμειτα, ηποὰ εχ πιρ εἴ5 ἰρϑα πηῦπι εἴΒ- 
εἷϊ αἰϊεοίατα οἴ 6 ἀἰδδίπ!!: θπι9 δἰτα!οπι, Θπηπὶς 114 χιυΐάετῃ παίαγωθ 
φυβοεραῖχ εἰ ἐοτιπιπδε. δἴφαθ βαιὰ δοῖο δὴ δἴδπι οοπίζαγίογαπι δρ- 
Ῥεῖΐεῃο οἷϊ παίτιγα, εχ εἴϑᾷας οοὔδοβᾶ, 00 ἰΐοτα 6 δἰωα  ἐμα5 σου βοῖδε. 

10 δὶς οετίε ἱρεὰ πιᾶγεπι οὕτω [δπιΐπα σοὨϊπηκὶῖ, πο δἴαπι σΌτΣ δ00 
Βοτῶπν πἰγπη αι δεχα. 4αΐα Ὀτπιαπι οἰίαπι οσοποοτάϊατη Ρ6Γ οοη- 
ἐσαγία, ποῦ ῬῈΓ δἰμιϊα ἀενίηχις. διὰάε χυοάὰ ὅγε παΐηγαθ βοπιηἰδιτὶς 
μος ἰάεπὶ ἐδὶς δἰχαίάεπι ρὶεῖατα αἰβογοπι πίξτογοτη ας σοϊοσγοπν 
ἰπιδοππιταις εἴ ταθτοττιην παῖαγα Ἰϑξετ δὲ διζετορογαη εἴαρος τὸ- 
ταμι εἴβοὶξ οοπϑοηαδ Ἔχοσορ δγίθυδι πιπσῖοβ δου εἰ ξτανὶθας δοπΐϑ 

Ἰοτιξίθφας εἰ Ὀγουβὺβ τὴὰ Ῥοιτηϊχεῖς ἰῷ ἀϊτετγοῖβ υϑοίδιις, ταῦτα ἐπ 
116. σομοοηΐατα δρδοϊμίωπι τἀ ἀἰάϊε; κτδιπποδιῖοα ἐσ ο] εις νοὸ- 
ΤΑ Ρα5 δὲ πιαιὶδ ἐπυθοὶδ ἑθταρδγαίαγα, δυΐθη οζαθοῖι Πἰεγαῖαγας εχ 

Ἡετδοϊίτυπι Ἰορὶίατ, δοοῦπατω Δ} οΡδουτίίαι οοξεοταϊπαδϊωσω. 
ἴπαυῖς “εἰ ποϊπίπις οὔῖϑρα ὑπ υἱπχογῖδ, οοπεθηξίεης εἴ ἀϊκαευεξι, 
σΟπϑοπδῃ8 εἴ ἠἰϑδοπδπδ: ὑπατπ οἰΐατη εχ οταπίθαν οηίδηας δα απο ἢ 
ἰαψας ἀπ γεγβογυτῃ οοδριπεηϊδίοθεθ, 686}} ἰπφαδηα εἴ εστῶς εἰ υ5}- 
γεγεὶ τὰ πα, οἴσηο φιοάδιη ργποὶρίογαξα δυττα 8 σου λοστισα οοπ»- 
τποὰε αἰϊεπιρογαῖο, παίμγα ἱρδα αἰκοϑοῖξ ππα δδάδτηαιε ςοποΐηδὰ οὐ- 
Βιδεγαπῖία, φαῖρρα δἰςςυι Βυναῖάο, οαἰΐάπτα (τἰρίάο, ξγανὶ ἰενε παὶσ- 
ἴαμα, εἴ γϑοξζυπι ογρίοαϊατγί. ἕδγσγαπι αἴΐαπα οχωπόηι, ΟΏδ ταᾶτς, δείλο- 
τοι, δοΐεπι, ἰαπαπι, εἰ ροδβίγοσαο τοΐατα οδείμμν, υἱδ ἅπμὰ ΡῈΓ οαναία 
δγιϊπθηδ οεσγίο ογάϊπε ἀδϑδοσίρϑὶξ οοποίπμοσυς ἀϊξεεοῖς, ε ὠγεγαν 

1ρϑ8. πδιηγὶ9 αἴχῃε ἐπιρεττοιχιϊβ, αὖγε ἰοττα ἱζβα εἰ δ6θα, πιαυάπκπ "Ὁ 
Ἀγο τοοϊδῖα. οππιααθ δῦχα εἰἶϊδοι ρίοΡοϑα δαρεγβεῖε ςοπερτεδειά- 
δεῖ, παϊαγαδ 4θδια ᾿ηθχίπις σοπίγαγίδδ, υοοὰ δήϊοῖα .οοπροτάλ εἰ 
ἱπηρογαῖα, δἀδεγίηχῖξ δὰ σοηδδηδιτα τη αἴθππτα σα ςοτηπιογοΐασα; «πον 
τοοῦϊ γεγο τη οἰ τίοπα υαἰτατγδιἑαιὶ ἐρδὶ ρα ἴθι πὰς πἰπαξα δδὲ. βαΐορ 
δαΐετα γεὶ οδῦϑα εδὶ οοποογήϊᾳ εἰοιιθαίοζαμι. οουοογάϊαα ρόστο ολυῶ 

1118 σοπιροεδίτατι τα] απὶς. Βοοψας εἰπιίγουν {Π]ωὰ δὲ φορὰ ἀρκὰπ 

δϑὲ ΒΕ4ηΒΡ 1188, δὲ φαοά αἰτοττιτα αἰΐογο μὸν ρἷα ροϊϊεῖ: δὰ δεφὶ. 
᾿ἰδγίαπι επὶπὶ δάβεχαδηξ βταυλδ οἄπτα ἰευΐρον, οὐ ἀπ οαπα ἐμ γ8λ6 
ἱρδὶδ ορροδίϊα ρυπῖ, πδίῃγα πιὰ πος ἀοοεμίς ἐπ πιλου νῸ δεααὶ- 
᾿ϊαῖθπι μι σίοθτη δ28ε οοηοοτγάΐας εἰ βοσυδίσίσεις, οοσοτ ἀΐδια λαῖεαν 
ταμθ αὶ 6886 88]1:επὶ, ΓΕΓΏτΩα οπιηϊαπι ραγθηΐὶδ ἃς Ἰοακα. οἰβασιῖῖναε γτδθ- 
δἰδλητε ρας τι ἀΐϊπε. παπὶ 4680 απ άδις πδίυγα ργαθϑια μέδιος ἐριο᾽ 
χαδηι οηἰμι ἀἰχεγίϑ σπηυδ, οἰ πα ἐρρλμα τηῦσαϊ ρᾶσα ετὶς. πλα 
φαςσαυϊὰ ρυ]οϊτγίεἀϊπθ ργαθαϊίατα 6ϑὶ, μ 4υδεῖ Κα] 6 σρισνον μεδεὶ 
ὁπ 60 ποπρίηῖδ δοολοϊδῖθπι. μάδο χαρά τεοίς δῖσις οκἄλοε εομῦ- 
ταΐαπι 68ὲ, ἰᾳ ἃ πιθπα! πομιΐηθ οοδοῖπηα ἀϊξοδίαθα Οσωεςο βεγοοδο 
σοπδεηϊδηεδῆθς ραγίέαση οοϊαροδιοαβ δρεοϊοθοτα 6886 δὲριίβιξέν, 
ϑοφαϊάπδηι οδὲ δυΐεπι δἰπριίαγατα ρατιμια, σαοὰ ομπὶ ἐὸ ἐρατῦ 
Ροϑίς οτάϊπε, 400 ςδοἰ ϑοϊδθ πιοὶῃβ ἐδῃϑθαροζαίυς εὐ εἰ ςοισαισίπο! 
δοὶο αὔᾳαε δὲ ἰαπα, γεἰ αυὶδ ἰζεια δ θτθ8 ἐοῖγα δραῖϊδ δὲ χβοτεβδ- αὶ 
Βπδ ἐχᾳαί ϑ᾽ εἰϑδῖπας ἐπιοάυϊδια ἃ 8θοῦϊο ἴῃ δεεπίυση αἰ τεγωσα. δὲ ἐο- 
4πδε ἰαπάεπι υἱοεν ἰδπὶ γαῖδο εἰδὲ ροδϑιαπὶ πδιὰ ἐδ οχδοξς εοιῶρο- 
ταῖυϑ 8 παίῃγα ἰδιηρθϑιδέμση δηπὶ ἴδθοτ ἐὰ ογβεῖα γεἀθιαπεϊαὔ ον 
πἴατγα 1116 φιλάατα τεγαω ἐδοππάϊιαϊς ργδεάϊιπρ, δερέδξεβ ἀεινοερα 
Ἠἰειπεϑαας γείεγθηδ ἰθπιρογὶ θα ἀοράηδείθ, δἰτα αἱ ἀΐδα δὲ βιοχίο Ὦ- 
οἴξεηϑὶς υἱοῖθης διέαγιδηῖθα, 6 χαίϊθιυδ πιδῆδεβ δρθθϑαπε οοπβεῖζαι. 
δ. τπρρηϊπάϊπε χαϊάθαν δι ίταμι ἰοηξα δαγαπθῦτα οοΥΡΙ ΟΧῸσ τοοῖα 
Ῥετηϊοϊδδίταο οἰγοτμααρίϊιτ, οἱαγι διε δἰδοογδοίιβα ργας δίῃ, νἱ εἴὔσπι 
Ροϊεπίαφυε ἔγοῖαα Ἔχϑογῦθ υἱ δϑυϊὶ δὶς ἰπιδγίξαϑ. Ἠὶς οἸπιϑέσσω διὸ 
ταδπθατα ποῖογαβ, πη δηαδιϊδαπι, ταπι ρεἀεοδιστῖπαι, ἰππὶ εἰΐα μα ἐᾷ 
εἰεππιθπῦο δρίγαδινὶ υἱοέδηίατα, δορταξαῖ, ἴδαυ 6 δραιὶλ υἷῖδε δὶς βὰ- 
τποσξωγ ποΌθα5. ὁχ δος βηϊβαῃ ἀσεῦῃξ οτηπία; δὺ Ὦος τάσδ 
Βαρεηὶ δπίἰπιδηῖα; ὁχ δος ἠεμίααθ τϊγωςοϊδ τόσο πονάτικαν ἐσ. 5 
οἰδιαπί, 4πδε δαί ἰετα ροτίρτιδ οἰ ποίαβίηγ, υἱδ γοβίογοδα οταιίσαμα 
ἷα 56 'ρδα οοιβίειαίστ: ἐαἰκαῖηδ ε οαοἶο οδἀσηξ; ρανίδα Ῥγοοεϊίοως 
αἰχας δἴαρεμάδ βίϊοβ ἔγαροτγοθ δάϑης. υὰς δὲ οἱ εἰ τὶ ᾿νατθοῦο 
ἜΧργεβδα εἰ νἱ ἵξῃεὰ αἰίβδια σοπδιϊξιδιογ απὶνογοὶ ςοποοζάλα. ὅσα 
σΕτΟ ἴοτγα οὔππὶ βόπογε σερίία δἰἰνρίαπι [γα λοαη παι, τἰξτιίοχος εα- 
ὌΡογαπβ ἰαγβε Ἔγαπιρεηιναδ, ἔγὶϊδ νυεδερὶϊ9 Φοϊτοιδοίέυτο {πᾶς ἰὰ δα 
Ραβαῖσα οἰγοιτα δ γυμδιγ, οτπηΐα Ἰοππιροδενς Ργοίεγεηδ εχ 5666 εἴ νο- 
ξεῖδυις μοδριπιΐαας δἰπει ἐχεὶρὶθπϑ, οὔτι ἱππθμογα ἴρ988 Γεσιαμα ἔος- 
1η88 ρεγίεσαϊ δὴ δἰδαὺς τα αδρ] οἰξον αἰβοίδαιγ, πἰ μεΐο δθοῖαρ ἔσο 
πδίαγδιι αϑεει ναί ἱπα οπιί ἰδ δοβεοίαϊε, φηδιη ἐἰροὶ 'ρ88 το οἵας οοο- 
ττεπιείδοϊα, πη ἀϊδ δα ρεγβπεπερυθ ργροίαἱα, ἱποεηάϊι9 ἀεπῖστις τιωδλαν- 
Ἰοδίδ τωοάο ἤδο πιοάο 1116 ρδγίς δαὶ. χαΐπ οἴϊασν {|| ἱ οταμδ 5 
ἙΘΠΒΟΥΣ ππογο ροϑϑίηϊ ἱβοοί υϊπλῖαδε οἷθα οδαδὰ οοτησοοάς δυέτησε, 
δεϊηϊοηχας 11 δοσαριτογσιδηι ργαδοίαγε, δἰ φηίάθπι εἃ τοῖα 
εοπιίπιο Ῥγοβιμαξ νει χοὶ ἱπίγογθαϑ ἱποίθπδγϑηῖ, αὐΐφαε φριταςοὶν 
βεγγαγοτα ἀἰδοασϑῖραδ ραϊείαδοϊίε, οξ δοροτγίπα ἀϊοϊατα ἐσὲ. ἔπ αῖραο 
εἴασα ἔπε Θχρατγραίατ, οὐαὶ Ομ δία ρδεϊθγα 16 ε δδϊαπηασ. δ 
εἰποεγίογοισααθ οομϑε Γαϊξ ΟΠ τὰ ΘΌΡΘΓ δυ δι γα ὕπσα ταάηςίξτ,, ται 
ΔΌΓ9 ρετερὶγαῖηγ, δὲ σοηβεορταῆομβοι ηυϊάοιβ χαρά ξοπογεῖλε: εεξ ὃ 
ἴθσταθ οφοποοσιδοῖ; οοπροϊδιίοπας ἰἴοπὶ αιοὰ ἱαβατοσοαΐωσε δεὶ, μὰ 
δἰβεϊαῤογαπξ ἰρδδε δίᾳμε σοι ταὶ. δὸ διωβοίαγασα φαΐ θα; οσασα 
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εἰϊας ογίαπίατ, 1146 τεξειαπίατ, δὲ δἴϊος σοοϊἀπηξ, οὔτη ἱπέοτσηι οτγῖτς 
οὐπιρεδοῦπὶ ργδϑϑβηῖδδ ἰα εγτειϑ, γιγοῦδας ἱπίοι πὸ ταγαι ἰενϑηΐ 
ὅτῖαϑ ἐχηβεγαηῖοδ πηΐοα ὙΘΓῸ ΟΧ οἸπηίραδ οοπῆαςδϊα ἱποο]υπεῖῖδδ 
Ἔππδηδῖ ἰρθα ἴῃ Βαυθτη, σΌτη ἱπίοΣ 86 τεβδ ἐσ δάγεγβο οβεϊβίεπε- 
Γ, εἰ ορἀσπῆθπα υἱοϊβδίαι δἴητιθ ργϑθυ  θηεθυι πηϊγογείδβ οοηδεῖ- 
γοῖατ πὶ δεῖ ρ  ογηππι, πσχϑηη ππΐ] πὶ σοπιγδῆ θη. 

ΠῚ 6. ἸἈλοδῖδὶ ὑξ δαγασηδίηη 46. σδ.88 ἀΐδδογαπιι8 4π86 οὐπιεἴλτγτιτει 
ἴρ88 τετυπε υἱπὶ Ἀαθεῖ ταιϊτίςενν εἰ οοπέιπεηζεια, στεειβάπιοάυπι ο6- 
ἴδτα Ῥετϑιγίηχίπιῃ8. βδρί 1 δπέμα ἰπβίαγ δσϑϑῖ, φυπι 6 τπσβάο ἀΐςογα 
ἐβδθϊπονζαι, ἰγαοῖδῖπ δὶ τοῖο δϑ Ἔχ χαϊδιῖο Τογίαδθθ, δὲ ςεγίδ αυὶ δαῖ 6586 
ΡΟδοὶς δὰ [ογπιπίαπι ἀοοίγίπας ογαϑδίογοιη, ἰωϊδοῖδῃν Ργαθοίριδαι 
τοῦ αἱ ρατῖοπι ργιβοιρειθαας ργαθῖογιγε. τε ἱριΓ δαγπιο δδῷ ἃ 
ταδϊοτίθυδαια ργοάϊειιδ ἱπέοτ οὐδη 9 Ποταΐπεβ, ΠΠΊΥ ογδα ἔτιτι εχ 60 
ἴχαι ρὲτ ἄθατα σουϑεταϊα [αῖδϑα αἴτια σοθρτηευϊδῖδ, πηἰ]απιααο πὰ- 
Ὀπγᾶσα δαιῖ8 ἰπειττιοΐατῃ δή δδϊαἴθτι 6556 ρο886 4186 οἰἴγα ἀεὶ ργαεϑὶ- 
ἄϊατη δυ8ε ἔρϑα ἀόπιατα τπΐο 6 ̓ομε σμα δἷϊ, χποςῖγοα γεϊδγυμι ΠΟΙᾺ - 
ἈΠ] δοηβαθ ργουςοῖὶ δαὶ αἱ πος οτηπία ἀϊοιπατοπὲ ἀθόττιπε εθ96 
" Μμιααγίγία ας δουττα δρεοῖγα Δ} Ἀοπιϊπίθ5 οςα]15 εἰ δυγΡυϑ γδ- 
ἰφυίϑφυς δϑηβίθη5, δεπιεπίίας || χφοΐάεια ἔπη ἀδιποηΐα ἰαεϊεπίοι ἀΐ- 

20 Υἵπιας [οτίδϑβε ροϊδητίδθ, ποη ἰξειη ἀϊνίθας πᾶξαγας οοπβηιεπέϊς.- εΡ- 
δπΐπι σαποίογαπι 4086 ΓΕΓΌΠΙ παῖπτα ΠΟΤ] ΘΟ ΣΌΣ στα δΕΓΥ δου δεῖ 
ἄευϑ, ἡατα γεγο σαδεσῦπαυς ἵπ μος πιῦπάο φθοφαο τιοάο ρεγβοίθη- 
ζατ, δοττιπὶ οππηΐασο ἰάοπι ΚθηΟΥ δϑῖ; ΠΟῺ δὶς ἰδ ἰρϑὲ υἱ ορίῆ- 
εἶο ἴῃ πότον δαὶ πα ϑηπε ἰδϑϑ 1 ἀϊη 6πὶ δε θη τἰ8 Ια οτγο αἰἴβοὶ ροδ8ι}, 
τὶ ααἱ δα ἔδουϊίδδο υὐαῖαγ 4086 η8}}} οαάαῖ. ἀἐ [ἢ π] τα, εαΐα8 ἴρε8 
νἱ δου ιδιῖθ οπιπία ἴῃ ροϊοδίαϊα εοπθεξ, πεο πιΐπτι9 δἴδηι φῆδε ἰ05- 
Εἰτπ5 ἀΡ ἱρβ8ὸ υἱάθπιογ 6986 δατημηοία. δαπηπγᾶτη ἱρ τα οἵ ργίτδδυ 86- 
ἄξτα πιυπαϊ δογιϊπ8, ἐὰ ἀ6 Ἵπαδα Ἀγραϊαε ηαδὶ δα ρτοτοῦϑ δρρε  δῖτϑ 
εϑῖ, δὲ οἵ ἰπφαϊϊ ροαῖα, ἴῃ δαπιμηο οἰ πιῆ ππίνοῦϑι 686]} δηάτα Βα δὲ 
ἔρ86 ἀοπιίοἰ τα εἰτατι οἰ ςο]]οοδίατι. πιαχίπιθ υετοὸ νἱπὶ οἷα δεπῖξ 
Ὡυπιξη ας οἷπϑ δηῖε οπιηΐα ἐγαΐταγ ἰά σοῦρηδ χαοὰ ρτγοχίπις δὐτ 
διϊατη δὲ, ἵπτὶ 4φποά δεοππάμπι ΔΡ Πος δἰΐαπι μαρεοῖ; οἱ ππαιασυοά- 
4ς ἀεΐποερ8, ργουΐ δἰπαπι ογάο δὰ ποϑίγιιπι πδαπε Ἰοοῦπι παῖστα 

30 σοπϑεϊεπιηϑ 658. 4πὸ Αι αἱ ἴεττα εἰ ἴοστοδᾶ οἸπηΐδ, αὐδπὶ ἰουρί δδτη 6 
80 αἰνιοι δῖ δάπιπἰςυ διίίοις δοδοθάυηϊ, ἴδτη ἰῃβττηὶϊαῖδ δυπιτῖδ 
οἶπε 'ρβ8α σοποϊπηϊἐδείϑαπο δὲ σοπϑευΐδηθδς τιαχίτη εχρογίία, αἴσθια 
ἰᾶάδο ταῦϊῖο τοτου τα οχαρίξαῖα, αἰαὶ ουπε ἰΐϊα δἷΣ πῦτηθη ἀἰνίπαπα 
ὨδῖοΣδ δ08 σοπιραγαίπτη, απ ο400 οὲ νοτϑα8 ροιππθοῖ, Ὠἰπείστα 08 ἴΏ 
ηὶρυ ᾿ρδὶ Ὑδγδδιπγ, 80 ΠΟ ἷ8 ϑηρετγίοτα, ὕΤῸ 60 4φαμηῖϊαδ εδὲ ἀςο685- 

35}. 805 δα ἄξδηπι νοὶ δθϑοαβϑμ5 δ 60, οἷυδ ορί᾿πἰδιίοπεπι φαοαας δεὼ- 
Ἔσπηξ. ρῥτοῖπάς ἰὰ ργαθδιδθὶ 5 6886 σθπϑεπια5, ἀεοαας ἴππὶ ἀεοεη- 
Ὅτιδ ἴπτῖ ταϑρῖ8 ΞΟ Πϑοηίαη τη, ἰϊὰ ἀ6 εο ορὶ πατὶ πὶ ἀϊσατηιθ ροϊοδία- 
ἴδῖι ἔΠΠ πὶ ἴπ σαοὶο 86 4685 8185 Βαϊνεπίεπι ἱποοία πη δῖ19 σδυϑᾶπι τευ 
Ὡπίγοσϑῖδ᾽ Ῥγδεδίαγο, 15 σποφας ΄αβα ἰοπρῖμδ ΔΡ δὰ γειηοῖδ δῃπὲ; Ὡ6 0 
5119 αὐϑεποτὶι φαὶ οατὰ ἰρδαπὶ ροϊοϑίδιοιη ΠῈΓ Οὐπηΐβ ρεγιεπαςπίειη, 
εἰ υεηεἰδαίεηι δὰ οεὰ ἥποσας 4π86 πε δήΐγε ἴρϑατη ποποδῖαπι εδὲ 
δες ἀϊοῖα δρεοϊοϑατα, δπὰ πιο ΟΡΕγὰ εἴβοεγο οοπίεπάυνεξ γοϑ486 ἴ6Γ- 
Τοηδ8 δαἀπιίηἰδίγαγο. αἴσαὶ πὸ ἐχ μοταίπαπι φυϊάσηι ρῥτὶποίρτπι αἱ- 
Βτιϊταϊο 6586 ἀἰχογὶ8 σα! Π]}εῖ ορετὶ ἱποῦπιθογα, ἀξ υετϑὶ βυδῖϊα Ἔχοτ- 
οὗτιι5 ἀποὶν δαξ πτθὶθ ργαθίδος, δἴστιθ δἰῖδτη ἀοπιπδ ρτίπιασὶ ἀΐϑροη.- 
δβαϊοτϑ, 8ἱ [δϑοϊοαϊαπι βαγοϊπαγίπτα σΟΙΙΡΌΠΟΓ δὲ ὙΠ ίογαπι αἰ πδπὶ 

40 ὀρετσγοῖπ οΡῖσα πϑὰ υὙθυογίξ πὶ μδς 6886 δ᾽ῖ, οςαἰησηλο ϊ πηπὰ8 ταδρπὴ 
ταρὶβ στηροτα πὸ φαοάτ!5 ΄υΐάοπι πιδποὶρίυπι οἰπ5 ἴδ. 116 οδινιϑδοῖ. 
χιῖρρο, πὶ ρτοάϊϊτατ, νἰϑεπάα χσυδθάατι ϑρ6οῖε5 (δπιργεῖ9 Χεγχὶδ θ 6- 
τῆι τερηϑηϊιη ἴῃ Ἔχααϊδἰἴατη ταδί εβιδ δ [αϑερίαπι ἐχοσπδί εγαξ, 
ςοταροϑίϊαχαε τηαρπίῆες, οτπηθαθχαε πυιπετῖ5 γαπογδοηϊδ δηβτδία, 
εἴ αυΐάσαι, αἱ ἴαλιπ δδῖ, δυϑῖ5 δαὶ ἘςΡαϊαπὶβ 56 1 Β09 ςοἰϊοςαῖί5, Ρτοοπὶ 
ποταϊπητν σοπϑραςῖπ τϑρίαπι ϑ8πὸ δαπιϊγαπάδῦ ΟΡ ποραῖ, δ δῖα 
δερίαπς αὐἷο, εἰδοῖτο βρόγεχβ δι ροπῖ; ουἱ γε θα] τηοἱτα Ἔτδηξ 
εαἰγίδαιτο σοπαποηιϊα, τη [8 Ὑ6ΓῸ ἰδπαδα, τη] ογαπι δἐδάϊογυπι ἱπῖθυν 
αἰἰι115 116 ἀἰπιοιβδο ἱπίοτ 86 δἴχιια ἀϊτεπιρίδε, υἱ δάϊτυ5 ἀοποὶϑ ἔοσθα8 
τπΌΓΊ54116 ΤΠΔΡη15 Οὐδίταοτί δἴφυς τηυηἰ δϑβεπὲ. ἔπη ἀπίεπι υἱτὶ 
Ῥυϊποῖροδ εἰ Ἰεοτβεῖηνι ἴῃ δια οποϑ ἀἰρεϑιὶ θταπὲ δίψα ἀδουγί δε γεοὶξ 

Ἔο αἴχιιε οτάϊπε, ΠΆΓΘ ΤΩΌΠΕΓΕ 880 ἈΠ Όπι γερθτη ἔρδῆτη ἐππρθηῖθ5 δἰατδ 
ξαταἶδη πιτη, ρᾶγ8 οπδίοία5. οἰγοᾶ δορί τερίδα ἀρροδὶιἱ (Ἰαπιτοστϑϑ 
εταϊβδασίοσαυς δρρεἢϊδθδηι), οὔπι ἰπίογιπι τὸχ ἰρ86, 4αὶ ἑάδιη ἀοιηΐμιι8 
ἄειδε τος Ἀθαίατ, οτηπία οἱ υἱάδγεῖ οἱ δι άϊγθι. ἂρ [εἰδ ἰΐθσα δγαπξ 
Αἰ τοι α]υπι φαδοβίογοα ορυθπηοπύτααθ οοηϑθξυϊ, 411} ἄποδα 

ῃ 

ἔσπι Ὀ6 οἱ ἔπτὰ Ὑεπδίογοθ, αὶ οοδοΐοσεθ πιπιθγατὶϊ, δ} ἀεπῖχαδ 
ΤρυΒΕΓΩΩ τα ἰαυοτῶπι οπγαίογοι, ργουῖϊ ὕδὰ8 τϑοσαε αἰἰπιϊηϊσέταιν- 
ἄατοσα τεγαπι ἔδγεθδί. ἔππὶ δαΐετι ππίνθγδατῃ Αεἶδε ἱπιροιΐαπι, Η6]» 
Ἰεδροπῖο φυΐάδπι δ οοοἰἀδηϊδ ραγθυϑ τοττηϊπαῖαπι, [πη ἀϊ6 δαΐεπα 
ΔΡ οτιεηιΐ, τεβιπὶ ῥγὸ ροϊθδιαῖα ργβδίογεϑβ ργδείδοιὶ οἱ τερυ]ὶ, δεγτὶ 
Τεϑὶβ ᾿ρδῖπϑ 41} τϑϑβπῦ8 Δρρε] Ἰδἴατγ, συ βογ 5 δἴϊδτη ἐχρὶογαίογεβαμθ, 
διαϊοσεϑ εἴ ουϑίοε8 διε οπδσι, εἴ ἀδηΐφαθ δρϑου[δγὶὶ ἐχοιθίζοταα. 
Φιογοτα εγαὶ ἱρδογοπι ἰδ ἀρραγαίῃϑ, οἃ ἀεδογίρίδα οοἰοςαἰοπίδ ταῖξο, 
ἴδπι ταῖο ογάϊπε υἱσαϑ τη θτθυτ τ σΟΠδιϊαΐδ6, εἴ ργδοβου τη δογυτα 
4αὶ ἰρπεϑ δάδγε ργαειιππῖῖοα οἴ 10 ]] γα 6 δρεοῦ 8 80 [π| διιηῖ, ἀεἴῃςορδ 
ἐπ αἰΐαση {111 φαϊδτα εχ αἰΐα ἀδπῖδϑβ δοςἰριεπίθϑαιςο δίρτιαα ἴῃ οτθ οι, 

, ἄδυεασε βηΐβθυϑ ἱτωρογὶὶ δάπεχιθ ϑυ8 εἴ ἘςΒαίαπα, φυϊοχαϊἀ τεγαπι 
πουδγησα Φαίδααθπι ἰῃ Αεἷδ τα] ἰγαϊωσ δυΐ ἱποθρίαγει, τὸχ τὶ ἰρ8α 
[0 ἀϊ6 τεβϑοϊβοογει. δἰηυί δίαϊπεγθ ποβ ορογῖδϊ πιλρηὶ ἰρβῖπδ τερὶϑ 
ἐδοιϊριοτι, ργαθὰϊ αυΐάεπι δοὲ ἀεἰ οτηϊπαπῖϊα, φυὶ ργοὸ ροϊοδίαϊα τηὩν- 
ἄπτα Ἰάπάπδεη ργονϊποίαπι: Ομ ποῖ, ἴᾶπι 6866 ἱπβτπαπι παι 65801 
ϑιμαιυη ΠΟς ἰροῦτ τορὶβ δι! βία, οἱ ἐπὴν δουπϑαΐα αιιοάδτῃ υἱ]ὶ;»- 
δἰπιο δίας ἱῃΑΓιπί δοίη. σΟΙαροΠοΓοϊογ, ΦΙΔΡτΤΟρίεΓ. δὶ 6 ἀϊρηιταξα 
τορὶς Βαυά τὰ βραὴ ε55εῖ Χογχεπι ἑπποιϊΐοπα ρῥγοργία δάἀιπίπἰδίγαστε 
ομμῶ οἰ δοβοίνεγε χυδεοιιπαὰβ ἰδοῖϊὰ οπρογοῖ, πα ἰρϑαεῃ ααϊάετα 
Τροπρας δοϊθη ἀἶβ ἱπδιβπίθπι οαγαϊογία ορογαη οὐξείο ρμεγίπηρὶ, 
Ἰοηξο ἰά πἰνηίγιιπι πιτπτι8 ἀθο ςουυθηϊ 4πδιὲ δαρυϑι8 ἰὰ ἀροοπεαϑ- 
4π6 οχἰδεπιβηητι δδῖ, ἀδιιπι δυπηδο ἰπ ἰοοο ἰΐα 6886 ςοἰϊοοδίθτα, 
παμηΐηὶδ πὶ ἰατηδη αἷμ υ]8 ρὲῦ ππίνυδγδιτι τη πάπι ρεγίϊπϑηδ ἴατα 
ϑο] ει ἰαπαπιαθ τηουϑδέ, ἴση οδείατι σπιπε εἰγοιιπιαραξῖ, 5: πα] 6 
οδαϑῶπι Ὀγδθρεαὶ δογιπὶ 4Ππ86 ἴῃ ἴαττα δηὶ δαὶ υἱἱ5 ἴσιο ἱποοίϊυταῖ- 
ταῖδδ. πεαυδ υδτὸ {}}1 ἱρ οἱ ξάοπι, αἰ ργποὶρι Βα πραδηὶ τοῖν ΟρΡῦ8 εδὲ 
δτϊ ἀτγιϊβοίοδα τη οπα δαὶ αἰΐεινο παϊηἰδιοσῖο, φυδηάο ἰὶ ργορῆδ 
ἐπ βυτηϊϊαῖς ργδθα εἰ ορεγώγατα ἀδοηγίαδ γοθας σου βοϊοπαϊβ δὲ πυτοθ- 
ΤΟδ85 τῶδπυδ Δ μἰβοης. Π᾿ἀ δυΐεπι ἀἰν πὲϊϑεὶ πιαχῖηπα σοπϑοηϊαποῦτω, 
τῇ ἕοτγιραϑ γεγαι οπιηίητ οἰΐτα Αἰ Βοα]ξαΐεπι οἰτιρ οί ας πιοῖα Ὁ- 
εοἶναϊ, ποῦ δεοιϑ δἰχας {1 τη δι παίογθϑ δοθπὲ, αὶ ἱπϑεγωσηισηῖο 
ὍὯπο ἀεπιϊτίεπάο πι]ῖοα δὲ υατῖοϑ οἰϊδοῖυς εάσπε, δαὶ υὲ {1 ργαεδιὶ- 

30 

Εἰαῖοτεθ ἐβεϊαπῖ, 40:08 πευγοδραβῖα ΟΡ 14 δρρειϊδαξ χαοὰ ἵχηδρτι:»., 
ζΌΪα8 απἰπιδῖα εθ86 βάϊου] 6 ἀπου απ ϊε δυο ιηπιγ; φαΐ οὐπαι πὶ. 
φαἰτπι ἱρδὶ δὰξ πογυῦτη δἠάυχοττιηῖ, οἷεγὶ οογνυΐσθτη δἰ Ἰθδηῃπι φαδοῖ 
δα ϊταδπίῖ8 δἰπηαϊδογῖὶ, Βαπιδγαπιαυθ ἰδ ά6πὶ εἰ οουΐπτι ἔδοίπης, ἰπῦδε- 
ἄσππι εἴϊατη οπιηΐα τπϑτῖργα, ἰάχυα χυδάαπι οαπὶ γεπαβίαῖα εαἰψὰς 
δοαυδδι βιαϊε πιοῖυδ. μος ἱξίξτιτ πιοάο πδῖυγα ἀϊνὶπα δΌ ὑηὸ ϑοάθιι- 
4πε δἰπιρ] οἱ πλοῖα ρυῖπηο Υἷται δδιπι ἐπιμη τες ἰν ἐὰ χαδο ἐπηξ ρτίτδο 
ςοπαπεπεϊδ, ΔΡ ΠΠμβχας δαδίπάε ἴθ δε φυδα ἰοπρίι αἴαπε Ἰοπρίπε 
δρεπηΐ, φαοδὰ ρεγιβθδυθγῖς ρὲῦ υπίνεγοα. χαίρρε δἰΐδγαπι δῷ αἰΐερο 
τοοΐστη ΤΌΓστδ ᾿ρδῦτη ΠΟΘ 6 δἰϊαά τπουεῖ οὐπὶ πα μάο, οὰπὶ ὩπΌδι- 
φαοάχοο ἱπίογέπι ἀραὶ σοηυεπίεπίεσ οουϑεποπὶ ϑα86, πες ἸΒΠΙ ΘΗ 
δράεπι δἷἱξ υἱὰ οι ρα, δε ἀΐϊνογδθα, Ποσηα 118 διατὶ σοπίγατία; ἴ8.- 
γπεμὶ ρτίπιις ἐἰ}15, τ εἰαὶ δά σοποεβηπι δίψῃ δε θα: αΐοτη ἀπορὶ- 
οαἴοδ, Ὠδἴττα δὲ σοτηρατγδῖτϑ δὰ ὕπυπη τηοίυπι, δἰιη Πἰτ6Γ δἴχαο δἱ φαΐθ 
ἐχ δοάεηι γα86 δίτωυὶ ἰλοῖδὲ βίο τπν ἔθ ϑϑογᾶτη τ πειη εἰ οοἸυτρ 6 ἴδπι: 
πεπῖρε ἀπαπιαποάσας δολὰπι δοοοτηπιοάαῖς δᾶδε ἴοτιπδε πιουθὶΐ- 
ἴον. δαϊ δἰ 4υΐδ δηιπιδὶ ἀπιπὶ δαηδῖ!ςα αἰϊθπάπα ᾿ογτοϑῖγε εἴ δἰϊπὰ 
τοΐπεγε 6 δίπ 80 θην ταὶ : ρἰαπαιη εϑὲ θηΐτι χαρά παῖδα οὸ ρτο- 
8.168 οπαϊδυθσγὶιδ, ὩΡῚ οἱ οοτασποάσθμ δϑὲ υἱοιϊαγε; ἰθγγοϑίγε δὰ δυδβ 
δ64ε68 ραϑοῦδαθδ δ8 ογερβεγιὶ; δὲ πᾶγιατι 6 ἴογγα δ] πὸ ταρίησῳ 
«τοϊαυεγιῖ, πὰ πῆχας εἰπεῖοις ΡΤίηδ οδυϑα ῥγορσίδηι ΘΟγΠ πὶ Ὁη}- 
οὐἶχαε δριϊτα ἀΐποτη τοἀάἀεπῖθ. δαάθυησας ταῖο δὲ ἰῃ πιο, δἱ φαὶ- 
ἄεπι 80 ὍὯπα ς86]ΐ ππίγογδὶ σοηνογϑίοης, 408ὲ ἀϊε ποοίπᾳαο βπίϊαγ, 
ἰΐας δἰαιιθ δἰϊδε ρεστηδδαίοηεϑ βππε. οΌτη 416 ὍὯΠῸ ΟἸηπΙ8 Θοογοεδη- 
ἴαν είοθο, ρᾶτδ ἰδαπιθη ςαἰοτίαδ, ρᾶγϑ πιου εἰγ ἰδγάϊαβ, ἱπίθτυ ογατι 
Ἰοπριτιάϊπο οἱ δἰ πρθ]οτγιτι ορίβοιο φάτ ἀἰ{[εγεπιίατη εἰβοίεπιθ. ε 
Ἰππα φυϊάεπι τθπ86 δυητι Ρογαρὶς Οσροπι, δῸρΈ56 60} νἱ οἰδδὶπι ἰτατηῖ- 
παίδαπο εἴ ἰδ θόδοθηϑ. δ0] δπιιΐ δρϑῖϊο δαπηρ οὐρα πιοῖϊρον, δὲ χαὶ 
δαπὶ δεχουδπὲὶ συγ Πποῖΐεν εἰ Μογουσὶπδ. Ῥγγοῖϑ δραῖίο αἰξθγο ἰαπῦο 
τηλίοτθ. [ϑυΐδ βία δραϊίο Ῥγγοδῃι8 δεχουρ οὶ. αἱ ἔτοα, δαδιογηὶ 
4πας ἀϊεοϊϊατ, ᾿οπιρογα δεϑσιίΐρίο τηαΐοτο αιδπὶ απδηΐατη δὲ ἰὰ 480 
αἰγουτηδρίταν Π᾿6 χαδς ἱπίτα ἴρϑϑηι οδὲ ργοχίπιθ. γαὶ υθγὸ 6Χ οσππὶ- 
Βα σοποεπίῃϑ Ὄχϑιϑεϊξ σοπϑουιδητθηδ ἰπ ς8 610 οπογαπιαηδ ςοπῇῆςϊθπ- 
Ἐδη6, πὶ οχ ππὸ {Π|6 φαϊάοπι οτίτοτν, ἰΐα πὶ ππῦϊπ ἀδϑπἰῖ, πηϊνεγθατμη- 
4πὲε ἴρϑτατι σοτητηο ἷπϑ σοϑίποι ποταϊπαυθσίϑ, ἰὰ δδὲ σοπιραβοπὶ ΓΕΓΌΤΩ 
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εογαροϑιἴατη οὐποϊπποχιο οτάϊης ἀἰροθοῖαπι, σῦδτα δοοβτιίδῃ, ἰὰ δδὶ 
ςουροτίοτη σοηΐαδαῖπ δὲ ἱποοπάϊιαπι. παεπιαἀπιοάυτη ροόστο ας πα 
Ἄεἴότγο τὲ δαϑριςαπιϊ ᾿γϑδσα}} πὲ ργβεςθηϊογὶ βοοῖπαὶ οἰπηΐδ ἐδοτγας 
ὁ τἱτβ ἱπίογάαπν [οιπιπί8ηη6 οοιηροσίξαθ, 48] ἀἰγδγδὶ8 ᾿ρ81 υοοῖθυϑ, 
ξταυῖριιϑ δοϊϊίςοι εἰ δουτ5, ςοποσπίυπι αἰξεπιρογαηῖ, εαῃάδθμι ἱρ5ὶ γα- 
Βοποτη δἐδίαϊμηι5 εἴ ἴῃ ἀδο, οὶ πρὶν ϑγϑαιη τη άαπι πιοάεογαίυσ δὲ 
τερῖϊ. εἰ δἰάεγα Ἔπὶμπι βδειπρασγ εἰ ππίυθγϑυτη ᾿ρδῆτι σδαίαπι 608 δὰ 
παϊπογοϑ τηουδηϊαγ, 4008 ἀθ08 δυγϑυπη 4851 ἀυϑρίοδπάο ρ᾽δεοΐμθη- 
ἄοᾳῃε εἰποάιηδίατγ, 4ιιοπι ἃ 8: ταὶ τυ ]ϊπ 6 δᾶπα οοπρτιιὰ οΟτΥρμδεππι 
πηπηϊ γεοῖς ρρϑὶϊδν ογὶβ, φιιδδὶ ργαθβυϊΐογεπι ἰρϑατα μαΐιϑαια ομοτὶ 
ταδρὶοἔγατη. βειηϊπὶβ δυΐδιι ἰπ γΙθα8 δοΪ ἱηργεάϊτατ, ᾿αναΐπε δ ουη- 
οἷα φιοφαονογϑυϑ ςΟἸ]δῖγᾶηδ; ἀΐεπι ποοίδιπααε αἰξογο ἐΐπεγε ἀϊβεογο 
παοϊμδη8, οΤΈϊ 800 80 "]Ἰοϑὲ οἱ οσοδϑι; δἰΐογο χπδίϊποσ δηπὶ ᾿θα ροσα 
δεοὺπι ἀποιίδη5, αἰϊτο εἰΐγοφαε ρεγ οδεϊαπι ρεγγερίαπάο, πυπο δαηῖ- 
Ἰοπίτβ ἴρ86, πυιης δυιδίγίπιιϑ. βῇ ἢ ἀΐςδπι ραν 88 ται ροϑεῖτα δχϑιϑίθῃ- 
169, τεπῖοϑ εἴ τογθδ, οἴπῆθϑάπα ρεγιαοιίοηαβ Ππδθ ἰπ δᾶγε δυθηϊαῃξ 
ἃ Ῥτϊπεῖρο γεγαπι οᾶυϑ8 δίαιο ργηπογάϊα! 7 δά Ἂς ἢυνπίπαπι ἰαρ8α8, 
πιάγὶϑ δϑϑὶυ5 ἱπτα πιθϑο θη 185, οπϑϑοθηϊίαπι ΔγΡογιμπ ἱπο  δαιθηῖα, ἔτ- 
ξαπι τπδιην αὶ 68, ἔοι γα ἀπἰπλδ]ίαπι; ἀεηΐαε νϑρεϊδεϊοπ 8 γογτα οα- 
πἷπαι δ ἀο] εδοθηξίαπι ρυααπι, ἀεἰπ δ ἰὰ  Ἔϑεθπείαπι, δοά ει δοοράθη- 
Ἐβιις οααδὶ8, αἱ ἀἰςίαιπ ἐϑῖ, ἃ σοπϑε τι ἸοἾΡῈ8. δἰηρτ! 8 τεσπαπι αδἴᾷπα 
ορ᾿ Βεῖϊθ, ἰϊάφας 1116 οτηπίαπη ρῥγίηςθρδ ρδγθηϑάιθ, δηΐιπὶ ἰδηλιιπι 
δεηϑὰ ϑρεοῖδ)}}}195, δἰ πηαϊ ἃς οἰ ρπαπι παϊαγὶ ἀθάϊ ἰηϊοῖ οδεϊιτα ἰστατι- 
πε ἐἐβοπημας δαγιπι Ὡπααυδοαπ6 πη οτρῖρυ9 518 ἰαρὶ τιοῖα οἰ δἴοΓ, 
δἴφιε ἰπῖγα 8805 Ἰἐπιϊῖ68 δἰ ἱεγπΐ8 ςοπάϊία δἴφας ἀρράγειϑ, ϑεχοθηΐδβ 
111 Γοτπιαδ εοάδπι ἃ ρῥτίπεὶρίο Ἔχβίθθηβ υἱοϊ δα δα ἀποδῃϑ. 

ὁ φαοά γότο ἰῃ ᾿ἴϑοο γερὺ8 δρίταγ, τηϑρτορογα 9ἴτη}}6 68 [16 φαδε Ρ6}}1 
Ἰδιῆροτα ἱπῖεγ Βοπιΐπεϑ ζαοϊξαπειγ. πδιπ θα 5ἰδἔτ αἱ οἰδϑδιοπι θΧ- 
δυάιτὶ ἴῃ Ἔχϑτοῖῖα σοσρίαιη 6ϑὲ, 81105 'ρδα νἱάδαϑ βδουΐᾶ 5: δὶ αρίδηϊ68, 
Ἰοτίςαπι 4]105 ἱπάπεπιθϑ, δἰϊοϑ οογθᾶβ υεὶ ψαϊδατι δυτπεγε νυαἷ μδ]ῖθῸ 
86 οἶπρετε εϑεϊπδηῖθϑ. τυγϑαϑ νἱἀθαϑ φυὶ ἔγεπαῖοβ εαπο5 δάἀτηϊἰδηῖ; 
δἰΐοβ φαὶ σὔστυδ οοπϑοεπάδηϊ; φαὶ ἀδαϊπα ἐδϑϑθγαπι ΡῈΓ Ἔχρ ἰςαῖαπι 
δοῖεπι ριοΐδηϊ. ἴπηι τπδηΐραὶ ἀποῖον δὰ πιαπίραϊαπι, σαπῖατίο δας 
σαγηῖ δὰ ςεπίατγίατη. ροϑίγοπιο δααΐίεδ δά οοτπια, ν6]168 δὰ διδιο- 
Ὡεῖι αυΐδαπα δαδιη [εδιϊιδηϊ, οὐχ ἰπίδγια δᾺΡ ἀη}0 ἀποίογα ουμηΐα 
ταουεϑπίαγ, φυὶ ἱπιρεγία εἰ ἴρ8ε δἰβηϊ βοαπάβ δοςβρὶϊ δΡ δο ἀραὰ χαέτω 

419 ϑυτητια δὶ ππρενϊ. δοάειπ πο8 οἱ 'ρ508 πιοάο σϑῦϑεγα οοηυθηῖ ἀδ 
πηΐγοῦϑο. σαὶ Θη ἢ 8} ἅπ8 Υἱ πηραϊ τίς οἱδαπῖι οτπηΐα, κὲ πὔχαα 
4αοά ουΐᾳῃα σςοπτηιο ἀμτα εδὲ οἱ σοπυθηΐθης. Ὡδο ὙΕτῸ ϑἱ δὰ υἱβ 'ρβᾶ 
πες οογηὶ ἃΡ μοταϊῃὶθβ ἢες Δρράγεγε ροϊεϑῖ, φυοαιο ρϑβοῖο ἰά ὁ"- 
εἴαι αὐτὶ {Π1 δὰ εα ᾳφυᾶς ἀἰχίπιυ ἀρεπάα, δὰΐ το} ἱ8 δὰ βάδτι Ἠΐβεα 
γεβηϑ δοςοπιπιοήδπάμμι. πᾶτῃ οἱ δηίπιᾳ ἱρϑὰ 4πᾶ Υἱυίπιη8, ζαα Ὡτ- 
Ἀε5, 4πὰ ἄοιποβ μαϊυϊϊαπιιϑ, οατη μὰπἀαιιαχυδτη 80} δάϑρεοίαμι πο- 
“τι ὁἰϊὰ 511, Ορδγίβαβ ἰδιθθῃ ἱρϑὶ8 νἱἠδίηγ; οτππίδψια υἱξαθ ουἰτα 
ὨϊΟΓ4Ὰ αἱ Δ} δᾶ ἱπυεπῖιδ εϑὲ εἰ ἀξβογίρίαδ, ἰϊὰ Ἐχ δα ἔδπόσετη ϑιυτα 
δεγυδῖ, ἴεσγϑθ ουϊζιγα εἴ σοηϑιῖ10, ἀγιϊαπι ἐχοορί τα! 68, πϑι5 ᾿Θ μι, 
ΓοὶρΏ  ςαθ γθοῖθ εἴφια ογάϊι ες οοποιϊηῖαε γαῖῖο, δα πιπἰδίγαιοποδ 
εἶνε, λ6 Ἰυτο Ἔχίτα βηε8 ραΐγιδθ, εἰ συγϑὴ8 ρὰχ ἴῃ δα. ργοὶϊπάθ 
Μβες οἰϊδιμ ἀξ ἀθο δεηϊεπ δ πορὶ5 δανῖ, 1110 φυϊάοπι, 8ἱ υἱπὶ ϑρϑοῖδϑ, 
γα]εη ἰϑοῖπαο, δὶ ἀεοογαπι, [οσπιοϑιβϑιτη0, δὶ υἱΐδτα, ἱτασηοτίδὶῖ, ἀθηῖαας 
αἱ υἱνταῖοπι, ργαβδίδηιἰϑϑίπιο. ἩΒΑΡΡΟΡΙΗΝ οὔπὶ δἰὲ ἱποοηϑρίοα Εἰ 8 πὸ- 
ἴαωταθ οπιιΐ ἱπτογίζωγας, ἰρϑῖ5. μι ἰΐο δϑοῖαϑ 'ρ88 οογηΐξαγ δ ὁρδγίραδ. 
αἴχαθ δὰ φυΐάοιη 4π86 1) δὄᾶγο ἤππὶ φυοαιο πιοᾶο αἴζεοϊο, χιδα ἴῃ 
ἴεῦγα, 486 ἰῃ 8488, δ σοτγῖε ἀεἰ ὀρϑγα 6886 τπευῖϊο ἀϊχογσηθθ; ἀεὶ 
ἴμφυδτα Ορεγᾶ, οἵμπὶ “ΠΡ ΘΓΙΟ δυτητηο τη απ άμτι ἃς ῃγῸ ροϊεβῖαϊε οὉ- 
αἰμαπὶῖθ, οχ 40 ἀ6ο, αἱ ἰπχυὶξ ΕἸπρεάοοϊεβ ρ γϑιοῦϑ, 

οππιὶα αποϊσιοϊ Ἔγαμῖ, χυοὶ ϑαηὲ ρταεβθηῖῖα φηοῖχῃα 

οτία ἔχεγε δυΐίθμας, διῖγροβ Βουπΐποδαις ἔεγαθααε ; 
ἰπάε οἰΐδιη υοίϊαογθθ, ρίϑοθϑααα Ἀυπιοτὶ8 δἰ υπιηὶ. 

ΘΠΣΏΥΘΓΟ πὸπ ἴδτα δροιιγάα απᾶπὶ ρυ8.}}8 σοιπραγαῖο, αξ Ορίποτ, 
ἐποτῖϊ, δὶ ππππέζιτ οαπὶ ἐΠΠ}ς Ἰαρι ἀἰ]ν8 σοτηροπαπληϑ, φηὶ ἴα ορεγὶθα8 
ζοταῖς 8:15, ἕοτ οἷα ἰπ τηοάυπι ἀϊοραιιδὶ σοηζοτπιαιὶα δἰγυσΐαγα 8656 ἰῃ- 
τοτϑεσβηῖθ, Ὠτα οὶ νυ οςαηΐαγ, δἰθηΐπι εἰ ἰαρίά65 ἰπ τη εαΐο ςοἰϊοςαῖ, 
488 ρατγῖς ϑοϊςοὶ τυὰο τὸ γϑγϑυ8 δἰγαςίαγα δγοιιαῖδ ραπάϊτυγ 4αδοὶ- 
41ὲ ὁπεῦὶ σεάϊς, ἴῃ σΟἸδογοηια οοηιποπὶ δἰφηθ ἰπ σοποιγυοίοπα 
οτγάϊπαϊα ἰοΐαπι ἰοτιηδιη Ορογὶα πιο ἰοση4π6 ἀϑϑογυδοΐῖ. ἔδτια ἐσὲ 
εἰΐδηι ῬΒΙάταπι Π᾿πτὰ διδιαδείιπι, σατα ΝΕ παγν δαὶ ἔα 4πᾶ6 ἐδὲ ἴῃ 
ΔΙ᾿ φοδρτηδηϊδγοῖ, ἰῃ τηθ 0 εἰῃ5 δοιῖο ἰδοίθτω διᾶτα ὄἜχργβδδίβ88," 

9Ὲ ΜΌΝΡΟ. 

οοαΐονάπε (ΔΙ Ι6η1 ἀγα βοῖο ἴα ἀευϊηχίεθα εἰπθαΐδοθο, εχίπιετε ἰαζεὼ 
πὲ ἰρϑᾶτηῃ δὶ τ οὐρεγεῖ, χηϊηϊπιδ μοϑϑαὲ, Αἰ Ἰ6Γ ααϊάθπι ςετίς ΠῚ 
τὶ ἰρϑαπι βοίνοσει δἰπιυϊδουοπι ορπράια δἰαρηοαι ΠοΙμρᾶςαϊε οι. 
ὐ ράμας Βαῆς εαπάεπι ἱψιτιγ γαϊοπθπι ἀθαβ Παβθεὶ ἴῃ πουμόρ, ες 
Ροῖε πὶ ππἰνοσδογαπι οολριηδηΐδείοπαιι ΘΟἨδδγεαίθαι ςοδίδοι αὶ 
ςοατγιεῖ, ἱποο]απιϊξαϊειι αι υπϊνεγδι δεῖ οομϑογυθεὶ ηἰμὶ χαδίευσ μα 
πιεάϊο 1|16 ἰοοο, ἴπ ἴογγα δοΠἰςεῖ, ἀθὶ ταγρὶ ἀὰ γερὶο δαὶ, μεὰ ἰὰ ἐσ. 
ςεἾ80 δἰξιιβ εϑὲ, ραστιϑ 'ρ86 ἰῃ ρΏγο ἰοςο. 4πεπὶ ἰοεῦτα ἴθπὶ [ὐτομου 
οτὶρίπε υοεὶς ἀϊοίπιυδ, φαδοὶ τεγτηΐθυκα οχίϊπιι πὶ δαρτειιογος ΟΣ 
τατη ; ἴαπι εἴδδτα ΟἸγτηραπι, ἢξ ἀδαυοφαδαασε ἰποἰάπτα, δὴ ομοὶ οἷ. 
Εἶπε βδογεῖαια τηοϊυαιι δ οπλτὶ ἱποοῦ 110, οςαΐαδιπο ἀϊ φυμὶ αυὶ ἀροίδο κ 
σερεὶ βαπε εἰ τεπηρεδίαϊεδ. 1ὰ ῃοά Ἀΐ8 γεσρὶϑ δἰφυΐβοι ἤσβεω 

ε886 δοΐυγηῃ ἀἰνὶ5 δα ηίχυπι δειαρεῦ ΟἸγτηραπι 
ἴδια 6δῖ, βαυὰ υϑητϑ ἐγοιηείφοϊυμι, μαιιά ἐπα γῖθαν μα; 
ἃς ῥτοςαὶ ἃ πίνιρυβ δυβάποίμια πα μα {}1πὸ 
δρ᾿ οὐ ἀϊάα ϑαπιπιοῖβ ςαπάθπδαμα Ἔχρϑηάϊιαν δείδτς. 

Βιαΐϊαδ δυΐοδπι γεὶ δἰοξίυτη δε ποσί] πν σΟὨ δα, 8, τεξίομεδι τμρᾷ 
ΒΌΓΉΠδῖπ ποὺ ἀπρὶς ἀθο ἐγ Ρα θη πται. ἀυᾶσα Οὗ ολαρῶπι ἱροὶ πρὸ 
10  Πἱπτὰ8 δυγδαιη ᾿μΐεῦ υοῖᾶ οοῃοϊρίθη δ. αυδ ταϊοπα ποα υμὶε ν 
ἀὔοφας δΡ δοάοιῃ ροδίᾳ ρῥγοπυπιϊαίατη “οδδίυτῃ εοτίε ἰοἶϊι, ἐμ 
δείμεγα [Ὀρρἱτεν αἰταμι" φυΐῃ εἰϊαπι τιὰδ τααχίπιε εχίποία κνὶ ἰδ. 
τεϑ δειδὰ ρεγοερίδθ, δαπάδι 114 ἰοσῦτα ΟΡ ποι, αἱ εἰάεπ, οἱ 
εἰ ἰαπα. υάε δὲ αἱ οδοἰοϑιϊα ςοποῖπηο οτάϊης Ἢ μῳ ταν Ἶρμι ρα 
οοηδεγυθηξ ρεγθηποθ δὲ σοπϑεηῖλ8 ὩΆ]] 46 Οὐποχίδ τοιθουὶ, 
Ἰοπρε ἐπα δεοῦδ δἴχαβ ἰδίτεηα, δε ἐϊα παῖαγα Τοπιραγαῖα μαὶ μα 
ἴω αἰϊαβ πὶ εχ αἰϊϊβ αἰϊεοϊίοπε ἐγαυϑδαυῖ, βδγίααο ἰἀοπήδει ἐπὶ 
αἴψας αἰϊεγα πο σεβραδηῖ. σοί σου ρίδ56 Ν᾽ παηὰο ΟὐμΆι αὶ 
τογγαθιμοῖας υἱο]θηξία ἴδῦτα ἴρβα τη εἶδ ἴῃ Ἰοςΐ9 ἀἰδοδιθεΠι, μόεξε 
Ἰϊαῖῃ9 δχϑιοτπῖ, αἴ ἰπιθγεβ Υἱ τηδίοσο σπθπῖθδ ἀμ] ανίυτ ἰα [τα 
ἱπιαϊεγίηξ, αἱ ἐχουτδίοπϑϑ αὉ ἀθγοτη σῈ ςϑόδηδάιθ ἴπτη οοπιϊπεπὶα Μὴ 
ΟΡγαδσΐηξ δαθρεπαμηεγο, ἴατα Γαγδιι8 τηᾶγί8 αἰυϑοῦ δϊεςεποὶ δὲν 
πδηΐθαδ, αἱ νἱϑ Βαδϊθυτη οἱ νοσγίσαυσα ορριάδ [ἀηάϊίωε ἀιηαμηι 
ἀσπίφαε πὶ ἱποοπάϊα αἴας ἰμδπιπιδιλοη ες αἰΐφαδε ϑρετιε ὀείρμοΣ 
ἴε8 ραγίεϑ ογβῖβ Ἔεχυιϑδογίπξ υθγϑα ἃ οτίθηίθμ, πὲ Ὁ ξιβοιθ αν 
Ῥογα οουτί 656 ἀἰοίζογ; φαδεάδῃι εἴϊατα αἱ 6 ἴειγα δγοΒρ ΡΙῚ 
αἱὶ οχαρίγαραπάδο ἰάθιη ἐδοεσίπε, αξ οαπι ογαίογθϑ Αείμδ ρα 
ἴοττα ραϊοίδοι σου βαρταϊίοποτα διαί βεγασξ ἰηδίαγ τοττοιν με δ΄ 
τῶτα τω αι δπν. 400 Ἰδιρογα 4ὺϊ 6 πηουτα]ϊαπι βεπεῖε μΩΔῈ 
δγϑηὶ ἱπιβητῖ, ἴ ἃ παμαῖπα ἀϊνίαο ἐχίτηϊο Βόποτγε ἰὈροηιφθε 
δυηῖ, δἰαφυιϊάοπι ἰανεμδα οἴ τορογα υδ] δηῖθδ, οὰπὶ Ρᾶτεμίδε σον οὮ 
ἴατι οοπέεοϊοι Βυπιεγί8 δαδιυ ἰδδεηΐ, ἴφτιθὸ ἐαμιίηε ἰλαιίμαι ΟΡ Ὺ 
ταθηᾶϊ ἴῃ 60 δγαπὲ ἱρβὶ αἱ ἰπιοιγεηῖ, σάτα δοςα ἤπτσεη ἰρθῖῶ 1 Κ 
δοϊάϊε, οἱ μὰο δὲ ἱΠὰς ἀϊνεγαὶ Ποία ἀἰξτοάογθηῖαγ ἰατέθοῃε 'ν 
ἰὰςῖοϑ οὔτ δοηῖθυιδ ἘΓαπδια ἰογθηῖ, τι ὙΘΧῸ δΌτηπμίιι 25 ΟΖ 
τοῦτ : χαρά ἱπ πᾶνὶ ξΌΡογπδῖος δοῖ, φυοά ἰπ οσαγτα αρλιοῦ, φοὺκ 
Ἑβοσο ργδεοςπίογ, φυοά ἀδηῖψαβ 1ὲχ ἴῃ οἰνίταῖβ οἱ ἄσχ ἰδ ἐχοτῖα 
μος ἀθυ8 6δδὲ ἰπ πιυπάο. ἶϑὶ δὶ μδοῖθηηϑ ἰρίεγοϑῖ, φιοὰ ἣν 
τποὶϊῃ8 τηυϊεἰρίοχ 1108 Ἔχογοθῖ εἰ ουναθ δηριπὶ υδπβε, αα ἐκ 
ἩΠαΡογαῖα δαςοράδηξ οχηπία, οπμμΐϑ τη  6ϑεῖαα ἐχροτῖα, αἰγάφιεῦν 
Ροτὶδ ἱπβττοϊταΐοτη ; φυΐρρε οαΐ ἰπ ἰοςο δὲδρι}] ἱπαπιοίοφας οὺ ἐπὶ 
οτηηΐα τπόυεσε εἴ οἰγουπαβογα ρΓῸ Ἀγ ϊγαῖα ἰἰοθαῖ, 400 ἰἰριοα 
ουπαας οἵ 400 τποάο ἰΣβεϊνα 68ῖ, ἰάγας ἀϊνεγοῖς ἰῃ ἴογαν “ἢ 
αἴφυς πϑίηγιϑ. ἰὰ δυΐδη γαϊοπα ἀπο! (δοῖς {16 δἴφαε: ΜΡ 
115, αυδς ὑπαὶ ΟΡ 18. ἰρδὰ ἴῃ αἰθμξίατ δυΐϊμιί τες οἴαθὶα 5 
ῬΟΡ τοῦτα, ρογιϊπϑιεῖα. εἰ οἶνοα φαϊάφιπ ααδοὶ εἷῃς μοοίαε δ οὲ 
ἀϊαμα ργράρππε; φαΐ δυΐοιη ρυλιςὶρε8 Ὑοοδηΐπτ, αἀ φγδείοηυῖ ὶ 
Ἄεοπίεγαπι, ἰορἰ8]αίογοα δά ρτγορτγία ἐγ απαὶία; δαεπαίογεα ἀεπιὸ 
4υΐ οοπεϊοπαίοτγεσ ἀϊοιπίυτ, δὦ σοπδδδϑι5 5:0] οουμίρυϊο; ΡῈ 
πἰμηξ, τυγϑυδ ἰδ ἴπ Ρτγίδηθηπι ἴϊ, οὐ δο]ἰς οὶ ἰά ἀδίαπ εἰ ΝΝ 
Ῥυλ]ῖοο νἱοῖα σρυϊείουγ; ἀἰτον γαρίτασ δὰ Ἰυάϊοίατα, οδαδὰι δ 
ἀϊςαι, ἵπ σδγοθγειη 4] ϊπι8 οοτηρὶπρίτατ, αἱ ΡΠ ἁβοιαενς 
ἴσται σεγοὸ ἐρυΐοποϑ ἴῃ οἰνἰξαῖα ο]θργοα δὰ ἐρὰ Ἰεριιμπαμηθὲ Νή 
υδηΐυπε, ἰαπὶ γθγὸ ἀρυπίατν ἀἴ65 Γοδιΐ, ἰαπι Ἰυ ἀγῖοα δοίεπηιδι Δα 
Ὠϊγουϑαγὶδ ϑαογίβοία βαμὶ ἀἰνὶ5, Βογοοσαας τὶ 560 «οἰπρμη 

βίγοιηο ἰη[ςογίαθ τπογίυΐβ ἰυζοσιηίαγ. δὶς ἂἰϊα Ὁ αἱτἷ [μεῖὰ Βρὸ 
ἐχηροτίο, νυ] ἰθρὶβ ὑπ δυοιογὶῖδϊε, δοβοσυδηὶ εὐπὶ {αὶ οδίειι 

εἷς ἈΓΡ8 δἰπιοὶ ρ]οπᾶ εδὲ τδρουῖθυδ ϑϑογίδ, 
τεϑοπαίααθς οἈΠΕΡα9 ρἱδα δο ἰμοῦρι8. 



νι να αι κε μον 

ΡΕ ΜῦνΝΡο. 

Μορ ἴδεν ἀφ αὐθε χυοφας τπιδίοτο, ἂς μος ἱπάμδη τβῦϑο, δχἰρὶς- 
βδτα ἀεβειωυν. ἀδὺϑ φηΐα ποβὶς ἰὲχ δοὶ, 18 ὁσήπεῖα 116 φαίϊάεπι 
Ραηΐεπι δὰ δϑφυ]γίαπι υεγρεπθ, πα Ἰνὼ οογγθοόπειι δἀταξεπ8, 

30 ποϊϊΐατη υατιεἰδίετι, αιὴρρα πδὲ ροίϊοτ οἱ {1118 Ἰεφίβυβ δὲ βἰδϑι οτ, 
πεε ἴῃ [ἈΡ]16 ρεγϑογρίδε δαπὲ. εἰπϑ δηΐτω δυϑρὶο 8 ρατθηηιϊοσ εἴ 
οτηροεῖία Ργβεθηῃ 18 ἀπίγεγϑθιϑ ᾿ἰς Τ86}} ογάο γερίτατ δἰφα δάπιϊ- 
πιἱδιγαΐατ, Πα ΘΓΟ5 οἴηπθδ οοὨοἰπηϊ 5 Βα ΡΘ.δὲ ἰῃ Οἴηηεδ 1ρΡ86 πᾶῖα- 
τῶϑ ραγϊυϑ ργοὸ πρϊνδζοι δῖα δϑδιίθυπι, ἰῃ δὰ 408ε Ἠδεγεωὶ 80]0, δ" ὁ 
4πὸ ἴω: δπϊανδριία; ᾳφαδς οἰΐδιν 8616 ἱρδὰ ξοπεγίθυσ [οττηίϑατο ἀἰομη οἷα 

ἱ 401 ξῃη!. πδιῃ εὲ υἱΐϑ βυπὶ οἱ ραΐππδς εἴ ρμετδεδα βείαπε ἀα]ος οἱ οἱ! - 
γδο, πῖὶ ἱπαυϊ! ροδία; ἴὰπρ 4μ6ε γπιοῖμδ ἐχροσίοϑ 8106 αϑῦ8 ργδθϑιδπῆ, 
Ῥἰαιανὶ, ρίπαϑ, Ραχὶ, αἰυΐ, ρορῃ]υ5 δἴζδση πίρτα εἴ σῦργεβδπϑ οἀογαῖδ: 
ἴατι 4086 δαϊαπιηϊ ἰδιηρογα ἐγαοίωτι ϑύσυθια ἐππάηηΐ, δεὰ ςοπάϊτῃ 
ἀϊπολθιη, ργεῖ, ραπίςδο, τηδὶϊ, ἂὲ σϑγο δηἰπιδπϊίατ αἰϊδα ἔεγας δηπξ 
εἰ αἰζάς εἰςαγαδ; ἔστι ἴῃ δὄγο, ἵππὶ ᾿υτηΐ, ἴπτα ἱπ δαθα υἱοιαπῖδδ; 
οτϊαπίωγηας εἴ ἱπυαεδεῦηξ οἱ ἀδῖηάε ἰηξογθηηξ, Ἰερῖθαθ οβίδιαρο- 

τὸ χαηΐοβ ἀἰνὶπίδ δἰφαε ςεάἀθπῖεθ. οἵαπε δηἰπὶ σερὶ!θ, πὲ ἱπααὶ! ἤετα- 
οἰϊϊαθ, τεῦγαωι ἀδρδροίϊην αἴσας ρορεὶ οί. 

1. ἴσπυε ροῖτο ἀεδμε οὐπὶ εἰξ, ΡΙαγῖδαδ ποιρῖπῖθα ἀρρεἰἸαῖπ οεῖ, 
Δ} ἰδ αἰφαο 5619 οἴω θη8 δἰζδολθυϑ ἀδιοταϊηδέτια, φαοττιΣ δ δοίθτηα 
δἄάοτο ἷρβε δοϊοῖ. δἴψυια δύση χαίάεπι ἴατα Ζεμδ ἴὰπὶ Ὠΐα υοοδηῖΐ, ἰα- 
ἴδτ 86 ςοιπροϑιτ8 αὐεπῖες Ποιπί οἰ ΡῈ δἴχτο Ἢ τεβίομε οο]οςαῖῖδ, ἴδη- 

δῦ ἀπδρυϑ ἰδ υοοῖραδ οἰρτιίβοαγα υϑὶϊμξ ρδτ ποαὶ Υἱνίταιϑ. ἱϑ 
90, ἰά εδὲ δαΐπσηο, δὲ σἤγουο, ἰά εδὲ Ἰθτροτγα, ογῖαδ 6886 ἀϊοξιιτ, 

τϊανίττιτα ΒΡ ΔΘΥΟ δΕΙΠρΙ[6ΓΏΟ δα δἰἔδγτιτὶ ἈΕΥΌτα ρεσιῃθηϑ. Ὑοοδ 
εἰ (υἰκαταῖος οἱ αἰεἰϊοπδη εἰ ἀοι μετ εἰ [πἰναϊπαῖου εἵ ρ]ανίαα, ἃ 
Ἰονὶϊθ πῦηπε δὲ Γαἰπαϊ πὶ 6 αἰΐδατιο ορεγίθυδ, ε χφαΐδαθ υοοδρἷα 

0 χρδὰ ἀεάυοῖα δὰπε. ααΐπ οἱ [τυ ρίροῖθηδ δἰ οὔδῖοδ πγρίατα υοοϊϊαϊοτ, 
δὲ πιαϊυϑ, δερε αν, οογίΔ]ῖς, Κο ΕΠ εἶπ δὲ ραϊτίαϑ, υἱάοἰϊοεξ ἃ σοιι- 
τηὰπΐομθ 4υδς ἀἰϊνίπο ἱροὶ πατηΐηὶ 118 σατα ΓΕΡῸ ἱπϊογοβάϊε. δὰ μδεθς 
δοάἀαϊιεῖπε οἱ δαί οἰ τδα ρταθθαϑ, ἴατα Βοδρ!1]18, οαδιγ θη 818, Ἰγορ βδθα- 
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Ρ εοῖαν, οδεϊοβεβ οἱ ἑεστόπαϑ. ἂν ουποὶ πδίατα δϑοτέθχαθ ποίπθη δάθρ- - 
ἴπα, πῖροῖο χαὶ οὐπηΐπτη Τεγατα δθς ΟΣ δἱὲ. χπδιπόῦτοπι 40δε ἀδ ἴρ8ο 
ἰὰ Οτρἰςῖδ οαγπϊηΐθας ἀϊεῖα δαμε, μαπάαδαιδπι Ρεγρεγοτα ἀϊοῖα 
δυπῖ. δαυΐάεπι πϑοθϑδἰ ἰδΐθιτι ἔρϑδτη δἰΐδιι πίμ}} αἰϊπὰ ἀπαπὶ ἀθάτα ὃ 
ἀϊοὶ ςεηϑαεγὶπι δὲ ἐπι 6] Π]ρὶ; οπὶ Απᾶποθ οχ 60 ποιπεῦ 6δὲ, αποὰ π8- 
ἴαγα ΄αρεάεπι δἰϊ ἱπιτηοὈ 6. εὐπάδτηχπῃε ἰχηϑττηειεη, ἰὰ εϑ8ὲ ἔαεττη, 
ἀϊοῖατη ἃ 5ευῖς γόστιτι ςοπβοσί ἱπούξηϑοφαθ ἴδηογε ργοοεάεηῖο, χαοά 10 
αἷῖο βοπιίῃε Ρθργοβεπεπ ἰάθδο Ὡρρεϑὶαυδγυηὶ, φαοά ΔΡ εὸ οπππὶα.: 
τογταϊπαία δαηὶ δο ὨΪ ἈΝ] ἰπ γεγάτα πδίαγα ἱπβηήζατη εδὲ. χαΐϊη εἰ Μοα- 
τᾶτα, ἰὰ δϑὲ δοτίειω, δρρεἰϊδίτιτι δαπάετη ἀδαπι 8 ρατεϊεοηε γογασα 
ἀϊχετγίτα ; εἰ Νεπιεβϑὶπ υδϑοὶ ροϊαϑίδιοπι ἀἰνίπαμη εἰὰ5 φαοά Υἱϑῦπι 
εϑὲ συίφαε ἀϊπεγ υϊτίσοτα. Α ἀγαϑίϊδπι 6 ὕδηι ψαδϑὶ σβηβαπι Παδηἀαπὶ 
λίαγα οοπηραγδῖδιθ, Ζύδηῃ ἔα] ]ο το. πεῖθο απδαξ δὺϊ νἱΐδτο Αδϑϑδῃ 
ἀεηίᾳηε ἀϊοῖαιπ χιαδβὶ δετροῖ Ἔχδιϑιθηέειπ. ἴϑιπ ηποά ἄς Ρατοῖϑ εἰ ἀς 
ἴπεο ργοάϊξαμπι ε8ὲ δάγητα, δοάεπι ἰά φποάατητηοάο ρετγιϊπεὶ, οἰχαί ἐπὶ 
ἴτε8 Ῥαγοᾶϑ ρσῖϑοὶ ἔγία ἴῃ ἴειιρογα ραγεϊεὶ δαπῖ, ΑΙαπι4αε ἔμδὶ ραγιτα 
ἴδια Ρεγδοΐσμι, ραγίϊπι [αϊιγΏπι, ΡΑΓπι ἰδπὶ ἰπογχαοτὶ ἀϊχογαηξς 
δᾶγυτο πθᾶτη δἰδϊπεηΐεβ ἰῇ 60 ποά ἰᾶτῃ ργοβιραίωτη δὲ, χθδτη Αἴγο- 
Ῥοη ἰάδθο παπουρδγαηξ, φαοηΐαπι δε 4086 ἰδπὶ ργδεῖθσίεγε, γειγογδῃϑ 
δρὶ πεφυευηῖ. δἱ [δ μεϑὶ9 Γαποιΐο ἐπϊατι6 ἀεδϑιϊπαὶα δϑῖ: οσηπίηπι 930 
εὐΐτι φαδα δεουπάοτι παίηγαη δυηξ, δογ8 δηὰ συοάσῃε ταὰπεῖ. ῥγαθ- 
δευϊθι δυΐοπι γαρὰ8 δαξ ἱπείδμ θυ ΟἸοῖμα9 ὀρεγα διεγιρυΐα οϑῖ, 
4πδ86 πεῖιι πηϊςυίφῃς οοπβοϊξ φαοά δαππι ε8ὲ. ἤοοχας [ΡῸΪαπιδηζατα 
τεοῖδ δίψυς οτγάϊηε οοϊηροθίζαπι 6ϑῖ. ργοῖπάθ ἤδες οἵππὶδ ὨοῺ αἰϊπα 
4αυίϊεφυαπι ΄σαδπιὶ ἀξῦτα ε886 ρἰπαπι δὲ, ἢξ᾿ εχίταὶπϑ Ρ]αῖο ςεηδαϊξ. 
ΘΗΠΠΥΕΓΟ ἄδιδ, αξ οδὲ γεϊυδίο γεγο ρτοάιζααι, ρτϊποὶρίυαι εἰ βπ δια 
εἴ τρεάϊδ γογῦσα οτηηΐαπι ἐθπεηδ, τοίμαιδ ἰπηδα ἱποθά θη, ορεγδίως 
1116 φαϊάοτι δδοιπ πε πδίαγατα, 6 υδϑιϊρίο οοτηίζατη Βαθεπ ἐδ δ 
Ῥτδθδιάθι, 4φπᾶπὶ Ὠοδπ ποταϊπαυθσγοηῖ, ἀἰνίπας ἰοκἰδ υἱη ἀΐσδτη, δίχηαὶ 
πὶ χιϊεφηδτι δαποι οβΌτῃ δἰλ8 ργαεϊθστη  5δΏτη δδῖ. ουΐμ8 ἂξ δἰ: ρατῖι- 
“608 πημιϊπὶϑ ἴδ ἰηάἀε ορογίοξ ΔΡ ἱπίο, φῃΐ κὰ υἱΐατι βεαϊδήι στα- 

με, ϑπΡίΑΙον, δδηξωϊπαγιηδ δ ϑαρρίεχ εἰ Ρ δορὶ, αἱ ροεῖαε ἰΙοφαπη- ϑαετιδ δβὲ δἴχας [εἰΐσετη. 
ἴωτ. ἀδμῖχους δογυδίου ἀϊοίϊως δὲ αδϑουίοτ; οἱ τὲ δοιμαὶ οχημία οοσα- 

ΠΕ ΑΝΙΜΑ 
ΙΟΑΝΝΕ ΑἈΛΟΥΎΒΟΡΥΠΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΓΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

ΤῈ δοοίρεγε φυΐδ δὰ ππδιησιδηηπα τοοσ8 δοροιιιβοάδίασ. δὲ Ὑ6ΤῸ 40 
Ραῖεδι εἰἶψπι ἀεπιοποιταιτίομθαι νοὶ ἀἰνἰδίοπειη γα] εἰδπὶ χυεράδτα 
δἰϊαπι πιοάππε 6586, σου] αγοθ ἱηδορεῖ ἀϊ ἢ ου]ξαῖεΣ Ἔστουοέχης οτηοτ- 
δπηὶ ἴῃ 1186 ἐχφαίγθη δ 6 φαΐθυϑ υππδουϊθθῃα οοπβοϊεπὰλ εἰ ἀεἢ- 
αἰεο. δἰϊαγοτη πδῆσας ταγυπὶ ἰϊὰ ρυϊποὶρία δαπῖ, αἰ ΠΏΣΘΕΤΟΓΌΙΩ 
δαρετβοίογατηστιθ. ρῥγίγπαται δυΐειι ἰογίδδδε πδοδββασίοτα οδὲ ἀϊνίἀετθ 
αἰἴχῃες δοοίρεγε, ἰὼ θοπδεα βαϑρδγαπι οΟἸ]οοεῖαν αυϊάπαδ δῖ δηΐταα, 
ὈϊΓαπι δἱῖ δα δοίδη θα, δὴ ἰὼ φαρϊξέλξε υδὶ ἴῃ αιδηιίαδῖα γ6] ἱπ αἰΐο 

οάατα ργδεαϊοδιπεπἴογωω βεηᾶτε οοἸϊοεεῖωτ. ἀείπάο ρεγυεθῆβδι- 
εαὶ υχγατω εοταμι δα θεαὶ ταέϊοπετω {τιδα μοϊθηῦα δθπξ, δὴ μοῖϊαὶ Ὁ 

υϊάδτα οἱξ δοῖτδ: θη επὶπι ρᾶγασα ἰπίοτθθϑε υἹάδιτς. ςοπδίἀεγαπ τα 
εοἰ ργδείεγεα οἱ ραγΈθι 6 οἷ πϑοπς, αῷ υἴτπι εἰπδάοτη οἷς. δηϊπαὶ 

02 σ..- οτωτιοτα 30 ΘΒ Άτα γοτη 6886. ΡΟ δτα ΔΥΡ ΣΕΙΩῺΣ δὸ μοβογαθὶ- 
]ετω, δῖ αἰῖαπι αἰΐὰ πιδρὶ9 εχ 6 τά] ετη ε88ε ραϊετηῦϑ, χαΐα γεὶ ἜἼχαςῖοτ 
«δὲ, το] τϑγῦτι οϑὶ δαγαγῃ 4086 τηρρὶ9 ργδεδίαθ 166 ταδρίδχας 5ππὶ δἀ- 
τωΐγα θα, δοϊθηξίαπι δηΐπηδε αἰσαΐγιτη ΟΡ βδεὸ υἴτασας ποὴ ἱπίατῖα 
Ῥοπομάδση ἴῃ ργτηϊδ 6486 οΘΏδοΙΔΏΔ. υἹάοῖας δηΐοτῃ εἰ δὰ γογ ἰδΐετα 
ὁταποτα ἔρδῖιδ δηἰπιδθ σορηΣ 0 Ὑϑβθιεηῖοῦ οοηίεστα, εἴ ταᾶχηπο δὰ 
ἐρδῖυ τιάξατας δοἰδηξίατα, εϑὲ σπη βηΐταα αυδδὶ ρτὶ ποὶρίατῃ οτρηΐοτα 
δαΐτν] ἔτιτει. δίαυα ραογϑρίοεσο ΘΟβηΟδΟΈΓΘ(Π6 Ὠδίσγϑτῃ οἷα οἰ 20}» 
δἰδη τίσει απδοιτδμς; ἀεῖπάς δὰ 4086 εἶγοαᾶ ἰρδαῖ βοῤί ἀθβὲ, 4ποττιτι 

Ιιο φααεάδτω αἰζεεῖνϑ ἱρδῖπϑ 6866 ρτορτίϊ, φυδοίάδηι ςοπιπιπηεθ απίπια]:- 
Ῥπδ εἰΐατε Ῥ6Γ Ἰρϑᾶπι ἱπ6 886 πεν ἀ ἢ βονη γἱἀοπῖαγ. γογοτῃ δηΐπὶ 
οτατΐ δα ρῬϑγῖε δἴψῃε οπιπίπο ἀὐας! ἢ ταττο ἐσὲ πάει δἰ χααπι ἀς ἱροα 
ξαπάετα αεςίρετγθ. ἤδπὶ οΌπὶ μδος απδεϑιο οοπιταπυὶϑ δἱξ δἰϊαπι οὔτι δρεοϊοὶ οταηἷδ ἤδοπὸ. δἰ δἱ ποὴ δἱξ οἰυηδάδει δρεοῖοὶ, αἰτασα δρεςῖθ 
αἰϊὶς τεῖρειθ οοπιρ]υγΒ5, ἀς δηθεϊδηιία ἀΐςο οἱ χυὶᾷ δεῖ, ἀπὸ οαἰρίατη ἱδηΐππι δὴ δἴἶδαν βεποτε ἀϊίεγαῖ. πᾶπε δηΐπι ἴὲ αὶ ἀΐοπηξ δἴστια 
Ζοτῖαβϑα τὰ οάπδ, Ὡμὰ τἷδ αυδεάδια διε υἱάετὶ φυεαῖ, απ ςοβηῃοθοέτγε δειτιπὶ ἀς δηΐτηβ, ἀ6 μυσθδπα ἰαπίθτη χαδεγεγε ρεγαρυτϊδυῖσας τυὶ- 
αοϊάπατω οἷξ ὑπαχαβέσαε ἰῃδὲϊ μἶτοιιϑ ΓΟΤΌΣΗ, χυιδττιῶι δη δἰαβέιδτ ρδῦ- ἀκαίως. αἱ σαγεπάτεα εϑὶ μθ πος ρσχϑεῖεγεδϊ αἴγιπι ῃὩ8 δἷξ εἴυδ γταῦο, 

εἴρεσα τοϊμτοῦβ, ροσπᾶε δἴψιε πιοάμϑ πὰ εθὶ ἴΐδ, Ζῃο ργορτίαε πὶ δηϊπλαϊίβ, ἂπ ὑπ αϑουίιβαιε δἰζ α]18 γαϊο, αἰ ἐπὶ, οδπὶ8, Ἀοταΐπὶ, 
τογοῖα ἀ δι οπεῖγθηϊυς αὔϊεοοπδι. φααριόριοσ φυδεγαπάθπι ἐδὲ σαβο- ἀεὶ. δηϊτπδὶ δυΐθια απνεσβαὶα δπὶ 181] εοἱ δαὶ ροείεγίτδ δῖ, εὲ αυϊο- 
πᾶτα δἷς 1116 υἱβ, χαΐδ 1116 ταοάπε ἀρ, απο τεττιξ δα ρδἰδηξίας ρεκοῖρὶ φαυϊὰ ἰἰἰάεπι δἰπὰ σοσομβηϊϊε ρεβεάϊοδιγ. ῥγαείεγθθ 8ἷἱ ποῦ ῥἷαγοι 10 

οδυαϊ. 4ποάεὶ ποῦ τπιὰϑ ΄υϊάδπι δίαθα οοταπιπηΐθ δὶς 1116 τοοάσθ, δίπὶ βιῖσαδα δ6ἀ ραγίθδ, αἰγασα δηΐπιασα ἰοΐδια δὴ ραγίεδ ΠΌΒΕΤΟσα 
ἴδθες ἀμΒοΠίον ἴρβα ρεγιζδοίδεο Αι... ὁρογίθθὶξ δηΐπὶ ἀΘ ππδαυδηθς ργτίαθ ορογίεαϊ. τι βοι!ς ἀπξοτα δορὶ ἰὰ χηοφις ἀεἰοτταίπασε, απβοηδαι 

δὰ 
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ἰβδιτα ρατίεβ ἃ χαῖδιιε ἀζγετοδε οἱπξ. εἰ πίτπιπι Ῥατϑος πὸ ρατταπι 
ορετδομβοι βτὶο ἡπδέτεγε ρεγεοταδτίαε ορογῖθδξ, σϑι ἱπ: ]ρόγα 
δΏ ἰαιοἰδοεϊίναμ, οἱ δοπεῖγε δ μοῤ αὐλιεη, δὲ εοάσαι ταοὰο ἀδ ςεῖδ- 
εἶν. χυσάοϊ ορογδξέσωθε οἰπὶ ἐχαίγεπάβδε ϑτίτβ, ταγθοϑ χαϊϑρίαπι ἀα- 
ἔθαριὶ δὲ ὀρρϑοίία ρτγίῃϑ εἰπὲ τα τσοᾶν κε ἐθαὺ ἂν τρανό ἀδδῖα 
Σαϊεϊ! ἐς ὔναπι. πο ϑοΐππη δηΐδτη ἰρεῖπιβ φυϊά εὐὶ οορπξθίο σοπΐεττο 
σἱάεϊυτ δά ρμετγεριεἰενάδλϑ δουτπι' σαῦδδ σαδε Β0 δίδει 5 βοοίάποϊ, 
οἱ ἴπ τοδὶ επραξὶςἷο οσμξετε φοϊὰ θεὲ γθοΐττι εἰ αυϑά συτνῦμ, τοὶ χαϊὰ 

30 Ἰπιθα, χυϊὰ συρετβοὶθ8, δὰ ςοβτιοδεαπάστι χαοὲ πεςΏς δηρτιὶὶ {τίη ξο 
οἷπὶ δεχαδῖθε (παᾶπὶ ἰρϑῦπι χαοὰ εδὲ, οὕβηδ δεῖ ῥτιθείρμιπι ἀειποῃ- 
δἰγαϊ θη), δ 6 σοῆυθῖϑο οἰΐαπι δοοίἀδηξία πιδρτιᾶτη αἴδοτιπῖ σρεῖι 
τὰ {πὰ ροιοιρίοάτπη. παᾶπὶ σὰπι ρογ ἱπιαρίπδθοπεαι ἀ6 δοοϊᾷθηιὶ- 
ὦὧτι δαξ οπιοῖθυμ δαὶ ρ] πτῖραθ τεάάεγε ροδβαπιις, τατα δῇ αὶ εἰίδια 
εἶς δυιδοιαητία ἀΐςοτα ροξειϊτηε ορέπιο. φαδτα ραῦδὶ δδ5 οἴῃδδδ ἀ6- 
δοΐϊδοπος ἀϊοσοτοηαϊ ποάο σδῦδητις ἀϊοίαι δὶ δεβὶρτιδῖδε εδεε, σαίδυν 

403 ποῦ δὲ αἱ δοοίδοπιία ροτοὶρίανξον ααὶ ἀε ἱρεῖδ σοτάξοϊατα ἰαοῖδι8 Πα- 
Ῥϑαῖαγ. δϑοὶ οἴζατη ἀθ δεδοῖ θη δπίταδε ἀπθιϊδιίο, αἴγαμα οὔθ 8 σθτη- 
᾿ναπ 68 οἰπὶ οὕτη 60 χυοΐ μαρϑὲ δπίπιαπι, δὴ δἱϊ εἰ ἐροῖπϑ απίπιϑθ Ῥγο- 
φεῖτιε αἰϊχαίσ. μος δηΐπι Ἰρϑαπι δοοίρεγε υϊάθαν ΘΟ δβατίὉτα δδῖ, 
δον ἔδπιοη δοοίρὶ ἕδοϊ ες Ῥοῖδϑε. δῖψηιβ ρίατίπν δαπὶ φαοττπι 5ἷπὸ 
εοτφοτε πηἰξατο δαὶ ἀρετε δαὶ ρα υἱάεῖπτ, αἱ ἱγαϑοὶ, οουιβάδγθ, σα- 
Ἥετο, οταπίπο δοτῖῖγε. τοχίπια δαΐεῖα ἱ διξο ]Προτα ρτοργῆιτα 
τὔπε υἱάθστας 6556. φαο(εὶ πος εἴἴδπι ἱπηαρινγδιῖο οἱξ χαδεάδπι δαὶ 81πῸ 

40 ἔπηδρίπδἤοτιθ ποὴ διῖ, τες ἰσϊιἀ 68δὲ δὶπθ σούροτδ ροῖοβξ. δὶ ἰριτατ 
σρεγδιϊοποτι απίτοδο νοὶ αἰγζεοίπαπι δἰ χαὶς ργορτῖυδ δὶ ἱρεῖαθ, βετὶ 
Ῥοῖεδι πὶ δπίπια δβερδγεῖασ. οἷ υδγὸ πα] 8 δἰϊ εἰμ ρτορυίαβ, πὸπ 
ϑ ἱἰ εϑὲ. τεὰ εδὲ ἀδε ἴρβα ρεγίπάβ δἴφαηεβ ἀθ τβεῖο, στὶ πη 

. φαίάεπι αἰ γοοῖσπι ἐδὲ σοιπροσιπί, νϑέα εἰ ρμαηοῖο ρἰαπι. ὡϑπεᾶπι ἴδπς 
δεγο, πον ἴδπιδη ἰρϑίτη ἀπαυάπι ϑορασαίητω ἰαπρεῖ: εδὶ Βπὶπι ἔπβορδ- 
ταριὶς, φαῖρρε σαπὶ βεῖσρεν ἀἴχθο ἄτα ΠΟΙΡΟΤΈ εἷς. υἱάδητον δαΐοτα 
“ὶ οττιοο αἴζϑομι απέδηδε οὔτη σΟΙῬΟΓΕ 'ε066, ἰγὰ, ΙΔ ΠσΌΘΈΞΗΪΟ, ἔἰτα ον, 
τοϊδεγοοτγάϊα, οοπβάεηϊία, ξαυάϊυπι, οἀὐΐαπι ἀοπίφηε αἴας διθοσ. Βατα 
Ὅπὸ οὔπι ̓ ΐ6 ΠςοΥρ8 αἰ χαϊὰ ραϊϊατ. φαοά χαϊάσπι ἴϊα 6886 εχ 60 

80 Ῥαϊεϊ: ἱπϊεγάμπι οπίπι ὩῸΠ ἰγαϑοιπίυγ πατῶ ἔἰπιδοῖ, οἰΐαπι δὶ 86 γδ- 
εἰπθηΐθβ ἱρδϑὶ8 τηβηϊξεδίδευε οαῦϑας οἴΐεγαπε. ἱπίεγάυμπι ἃ ραγυὶδ 

φαϊδιαδάδπι πισνεπίαγ δῖαος εχίριι8, δὶ ἔεγσυεῖ σοποϊἰδἴαγαε οὐ νρτιϑ, 
“εἰ ρεγίπαε δὲ μαθεῖ δἴψφυς οὔπὶ αἰδείταγ ἰγα. ᾿ος πιαρὶϑ εχ εο ραϊοῖ, 
4818. ΠοππΏ}}1} πΌ]]ὰ τὰ ρεπίξυ9 δεοἰἀοηῖο, {πᾶς ηϊάοπι ροϑεὶτἰογγετς, 
πΏ]Π]οαπε ἱπηπιϊπαπῖα ρογίοαο, υὧἱ ἰἰ αὶ πιθϊααπὶ, ρογτογραποσ δὸ 
Αἴβοϊτιπῖπγ ἴπθογα. {886 51 ἰδ εἰπὶ, ραϊεῖ αἴϊεοϊαθ ταϊζοπεδ 6886 τηᾶ- 
τοτίδ]65. φααγο οἱ ἀεβπίξοπες ἱρδογιπι δαῃὶ ἴ4]65, ἰγαβοὶ πδιϑπθ 
τοοῖαϑ χαϊδπι ἴ8}18 οδὲ σογρογὶδ ἀξ ραγβ δὰϊ ροϊοδηϊίδδ, ἂν πος 
Ἀπῖα8 σταῖϊα. ἰςσοῖγοο μέλειμὴ ἢ οὶ ἀδ δηΐποα υδὶ οπιηὶ νοὶ ἴα] οοη- 
εἰάετατο. ἀΐνοτγδο δαϊοπι τηοάο παῖηγαϊίδ εἰ ἀϊϑδεγεπάϊ ἀγα σα ἀππτη- 

30 ἡρύθψσε ἰρφογατι ἀδῆπίθξ. πϑὶπ δἰτενῦ ἴγαπι ἀρροιοπεῖι 6986 ἀϊοοὶ 
οἷοτιο υἱοἰϑϑὶπι αἀνθυβαγίο ἱπίεγαπαϊ, δαὶ δἰἰχαϊὰ 1816, αἰτοσ δαπρηὶ- 

2 τἶϑ δαὶ σαϊοτὶθ οἷπϑ αὶ οἶγοα ΠΟΥ δὶ ἔδγσσογθη δΡρα  πἰοπεινε. αἱ- 
Ὧπὸ εὐτεν τιδιοτίεπι, δεν ἔογπεατα ὅος ρμασὶο τε εἴ γβονεπι. 
ἔϊαες επὶτα τοῖ τοῖο τεὶ, ζύδτα πεοῦϑϑε δϑὶ, δἱ ἔωσεϊς, ἴῃ [οὶ τοδίεγια 
Ὅερε. εἰς εαὶτι εἴ ἀσπιαε αϑεϊβπατὶ ἀοβολῆο φοἷεῖ. πᾶσι χοϊάαπι ἰα- 
ἴεπι οἷαι ταδομποι δϑείξπαι, εἰϑεὲ ἀΐοειθ τερπισπίτπη αιοά χαϊάεια 
φτοβίβεγε ργορπίδαγεσος Ῥοϊεσὲ ἱπεοπεπιοάζιαθει δας ὅπδε ἴδπι ἃ 
γεπ ὑμὴν πῇ ΩΝ ἐπ εἴζπτι ἈΡ ̓δσείτι. βετὶ φῤίμα 6 δοΪδηξ. 
χοϊάρχη ἡἰεὶς ἰαρτάδε ξεδε ἰδίογει ἃ ἐξνα. αἱ δἰῖπϑ Ἰοττωδτη ἐπ 
διῖεςε φοπῖξ, ποττιαι ἀἰςϑηἦο ρτδιίδ. τὰ τς ἰδιοτύπι εϑὶ παϊογα ἰοῦ 
ἦστια αὶ πιδῖοττοσι αϑοίσηας εἰ τδείσπεια ἁκνιογαῖ, δὴ ἰ5 χαὶ δοϊδηι γα- 

᾿ οποτη τε ας εἰ τηδϑετίαπι οαεἐτεξε ἢ δὴ Ῥοιίας παὶ πὔγαπαδε ἐϑια- 
φιεοῦξηιν " δὲ Π]θτατι πίεταπε αχαΐβ δοὶ᾽ δὲ δηΐπι οσπβεξαξ τιδιαΐη 6Τα 

410. ϑεφ96 4αἱ εἶτοδ ταδῖεγίβε αὐϊδοϊίσμοε Ὑσυϑεϊοσ πὸη δοραγαρίϊει, εἰ οἱ 
ΟΝ 86 1168 δαπὶ, ρυβεῖεγ ἔρδηῶιν ΡΠ οδορμυπι παίαγαί στο. εἴπει 
πιδῖαγαῖτα οἷγοὰ σπτπὶβ δὰ υδγεαϊασ Ἀ0π6 ἴᾺ]16 ςοτροτίε ἰδίδατε πιαῖο- 
πιεῖ συπὶ οροτγαιίοπεϑ αἴσιος δἴζεςῖιθ. οἴτοι δὰ δαΐετη χαδε ἰδ: πο 
δαμΐ, ΠῸῚ παίαγα δα δε αἰμις φιϊδρίαπι οοοιιραδατ. αἴσπιε ἀδ ποηναὶ- 
Ἰὰς φαλάετε οοποίἀοτγαι ἀγα οχ, ἴωροτ ἴπῆδϑαπι ταὶ τπξάϊς». ἀε ἣς 
αΐετη ἀπὰς δΟρΆΓΑΡΙ]Πἶα φηϊάθτ πον σπηξ, αἴΐαπιοτι ποπ τὶ δέϊθοϊως 
σοΓροτΓίς ἰαἰίς δοὶ αροϊγασεέοπε δτππσπίαγ, πεπυῦνετηδ τοι. δὲ ἐὰ ζαδὲ 
βηπὶ δεραγαῖα, εἴ πὶ τα] δ δυπέ, ἴὀρες ρμυέπιε» ΡΒ οϑορῆν. οοπϊετηρία- 
Ὀπτ. τε εο τεδευπάση πεῖ ποάς πονῖτα ἰεβεχὲϊ ὁταῖο. ἀϊσείρδεθαο 

ορίηΐοβοι 

Ὲ ΑΝΙΜΑΊῚ. 

απιοῖα δὐΐοςῖπε εηΐπεδα οὐθ6 ἱδεερδειδ1]ε9 Ὁ δα ϊηπίατο πϑὕπτοῖϊ κι. 
ξετίδ, πὶ ἰαῖεϑ ἐπ; εἴ πὸ αἱ βερδγαῖτιγ Ἰτβεα ἐεπρετβοξενήαο, εἰς ἴτα 
εἰ πιεϊστα ἃ εαρδέεοσια εἶδὶ πλοΐοτια ὁσραγατί. 

2. Νετνῶπι ἐπέευεγο δοδοθα δοὲ οομείδοταβῖδα ἀθ ἀτιΐαμδ, εἰ ε 
ἀε Ηἷε ἀοβήδηϊο ἃς διιδὲξοηῖοι αυπε πο8 οροτίεῖ ρὑτοςειξειῖε; ἰο. 
υεπῖγε αἴψαε ρετοίρετθ, ἰπ τρθαΐυπι δότατι δηιϊ συονοτα αἰΐεζαπο 

ἱ ἀε πόποι ἐγαοϊδγυης αἰϊφυϊὰ αἴηας ἀϊχεστινῖ, πὶ εε 
φυϊάοτα δεοιρίαπε 4πδ6 Βὲπὲ δυπξ ἀϊεία, δῷν τ δαΐεια Ἴανεασω 
ἴθδε ποὺ βεηῆδ τεοΐδαιδ ἀἰοῖα ἔπεγο. ἱπιιηαμα δαΐενα ἱσεχαι σου 
δος στίξ ρτοΐεσῖο σοηᾷτιπιπι, δὲ ριῖαϑ ρδευρτίπβε εα ἡπιδδ ἄβεχῆθε 
νἱἀεπίος ατήσιας ςοπρεῖοτε δυδρίο ἤδῖδγο δηϊαδθιμα ἰδάτεε ὀδοῦαε 
ἔθ δ ἱπαηϊιδίο τοβχίπας αἀἰίοττε υἱάδιησ, πιοῖα ἂς δοπϑει. ἃ υϑδῖο- 
τρις οτίατη ποεῖγί Ἦδες ἅτιο ἔστε ἀθ δηίπιδ βιοδρίθοβα. ἐνσυλπὶ 
επὶπι ποπποϊ!! ππτωδη ἰά δ68εὲ χυοὰ τραχίτως ῥγιεαοος οϑνοῖ. δίέ- 
{πε εχίϑὐπιδηῖεα ποτὶ πο ρομ86 αἱ ἰὰ αἰτειὰ χαϊδητιατω πονεῖ φορά 30 
πὸπ γπουθδῦογ, δηϊ δτὶ ὉΠ Ώτῃ 4π|ἀ δοττπι 6886 ΡΟϊΑττΤΙ χαοε τοσῦκ 
αἰεηξατ. φαοοίγοι Βεπιοστίϊηϑ ἱβτιδπι δίστα οα]ογειο ἐρῶ οεακοῖ δι 
6886. πδιὴ οὔτα 9ἰπὶ ἰ" βηἰϊδε ἄφτιγαα δο τη ἀϊντίἀθδ σοτρόγα, τι 
ἄϊειι ἴρτιεπὶ εἴ δηΐριδνα ἐοθ6. δὸς ἰηἀϊνίάνιδ ςογρογα διμαλῖϊα οὐτρο- 
πὐἰϊο Σδ Θ6δ6 486 ἴπ δὖτε ἔευτὶ ραπιθυῖα υἱάφεῖαγ, τὰ ἰμαὶς ἴὭψεκα 
ταάιῖς απὶ μῖν χεβ σῖτα ἱηρτθϊαπεατ, δὲ τογῖοα δ] ἐπα σθῦλ βεβειμο- 
ἄκστυσι δοτοϊπωσεο τοῦη8 δια πδίατας ἀἰσὶξ. οδάθτο ἔἾ πο βῬ ρου οδν- 
φεβαῖ οτυν Ἰρίξιιτ οουροτθτα δα απᾶς δαπὶ τοϊαπδα δηΐπηδαι δεῖ. 
το 6858, ργορίεγει 4υοὰ τϑαχίσης οτππὶπτς βξογας [8165 ξοῦκει ο0ε. 
Ρὕδ ἰπξτοάιϊ ρεπρίτωγοσας ροβθηπὶ δίηπο σδίεγα Ἰουοσα, σαπι Μιο- 
ὙΘΔΠΪΌΣ εἴ ἰβδα: ΔΒ ϊγαπταν δπῖτα απίτηδτη ἰά ἐθε6 χαοἃ τοῖσι ἐπὶ 
φοδι δας ργαθρεξ. ἀΌΔργορῦΕΓ εἴ Υἱῖδπι τενρίγαθομε ἀείπεϊτὶ ἀϊοεὶλεν 
ᾶα δότε 4πΐ οοπῖπει ςοΓρόγὰ οοπϊγαδοπίο οοϊιρτίμεενζενε, ἃς Ἔπ- 5 
τῦάεπιε βρθγας εδ8 4886 ργαοβεπὶ διδοίη ρθε ταοΐϊπων, αλδ μὲς 
ἴρεδε Ὀπαθδυα 40} ϑΟὈπϊ, ΘΒ ΟΌΓδΌπι ΔΌΧΙ ππιχῦς τεσρέγαϊοιε βαὶ 
ἀϊοσπν, ἱπρτειοπεῖδυὁ αἰϊ8 αρυνῖθ δἰτ]ἶρτε, χαῶς φουϊά ει εκτοὰ 
Ῥγοξέβεπε ἴροῶ5 απδε δηϊπια ἰδνοδ᾽ ἰωσεπι, σοδομὰο διΐκαδπε οοαν 

πὸ πές εἴ εοὔδαιε υἵνξγα δπίτοαϊδα σύστι Μίμοσε 
Ῥοϑϑαπέ. νυἱάθίαγ δοΐεῃῃ εἰ ἰὰ φποά ἃ ποπηι}}}8 Ῥγιίμως οὐςῖν ζείξατ, 
ἐαπάεπι μαρογὲ δεπτοπτίδπι. χυϊάδπ δηΐαι ἱρθογατη δα τὸ 
ἄπδε ἀρ ταπῖοτ ἰῃ αὖτε, φυϊάδπι ἰὰ φῃοὰ 111 πιουεὲ ἂς αρὶξδϊ, δίποδα 
586 ἀϊχογαπι, ργορίεγεα φυοὰ σοπεΐπαο πιονετὶ υἱάθιιῖττ, φασι Προ 
δΕΥΘΏΟ δὲ ἐγβηηθ!ο δὄγα. εοάεπι ἔογαπιοτ οἱ ἰΐ φαΐ ἀϊοαπὶ κονεῖπε 
Ἰὰ 6586 φυοὰ 86 ἴρδίτα αξίἰδὶ τηοῖα. οἰεπίτι οἵθπδδ Πἰ ταοΐμπα τιὰξο- 
ἴα ραΐδϑ8ε πιαχίτης ργορτίηπι 6586 αηίπιας, οἱ αἰΐα χυΐάεπι παΐτετα 
ῬΕΓ δηίπιατη, μδῆς δαϊοπι ἃ 86 ἶρδα τηουογί, ααΐα πὶ} νά εθαοὶ πο: 
σεγο, φαοά ποη τπηουεδῖωγ εἴ ἰρϑαπι, δἰ ἰοῦ εἰ Απαχαρογα ἰὰ φοοὲ 
τπουεὶ δηΐϊιθαπι 6885 ἀϊοϊξ, οἱ εἰ 4υΐϑ [19 ἃ πηοπῖο ἴθ 6] δοῖσεσας παὶ- 
Ὑετϑὰ τηουοτὶ σδηδστῆϊ, ΠΟῚ ἴαύπθη Ρεγπ ας ρεπίξῃ ἴσας Ὠεπθοςγῖηι. 
ἰδ επῖπι δπϊπιδπι δὲ ἱπιθἐ δοϊαπι βἰπὶ ρ]ἰοἰτεγ τοι 656 ραϊανῖς. εἰειΐι» 
ἰὰά φυοὰ δεηϑῖθυδ δρραγεγεῖ, υθγαπι 6886 ἐπεραϊατ. ἀαοατοι τεοῖε 
ἀϊχῖδ8ε ἴπαυῖ Ἡοπιόγυπι Ἡδοΐοτα ἰασογε αἰΐα βϑαρὶεηΐδτα. ποτὶ ἸσΉπ Ν 
ὧδ τοοπΐε ὃς ἀπρεξϊβοϊα ἰοσπῖαε εοὲ οἴ ἀε ρμοϊοαξα εἰ νΥἱ 4.) νεῖ" 
Ῥεγορτατγ, δοὰ ἰάστι δοϑα αηΐπιδμ ἄϊοὶϊ οἱ ᾿π:] δοῖαπι. Απαχαροτα 
δυΐεπι ταῖπος ἐς ἱρεὶδ 6 εἰ πιρ ὲς οπίτη ἔῃ σοὶ, οι τοςῦφες 
ππεπῦδιπ οδάδανη 6886 ἀὐοιῖ; αἰεδά δαϊδετη δηΐθδσο ἱρδᾶτα τοειϑεια δαὶ 
φρρεῦτί. πὰπι δηπηλῖρτ τιβίυογεῖβ, ἴδτὶ ραγνυὶδ σΏδτι ταδί, σα 
φυβϑδίθδ σ χάδι τοῖπτι εἴλαιαι Ῥταεϑιδ δ: ΠΡ, ταθοξοτει ὑτεεεος ἄν 
«ἴκ. δἱ δὰ τηθῃ8 ἴδπισῃ, εἴ ἱπιοἢοῖθς ταὶ ρεπάεπιϊ ἐπιναιξεαν, ποῖ 
πιοάο τιπίνοτγεῖβ δἰπιϊδέτος δτῖπη δὲδνιβ, δε πὰ Ἠοταϊπίρα ηαμέφιι σαν 
πὴριι8 πηθεδ6 νἱάδῖπτ. οὔιπϑο ἱμιταν ἰὶ αὶ διὰ ανέχαδηῖι 
Ξοοῖαπι, τρασίτης τη οὔτι ἀπὶπεδηι 6596 ρΒβίωγηηξ. ἂὲ χαὶ οορνίαν. 
πηδῖῃ ἀπὶππανυογίσττης Γρϑίτιδ, ἃς δεπϑῦπι σαῖθυε τοῦ οοβτοφοῖξ εἰ κεα- 
ὧς ἢ ἀΐεσπε κοίπεδνη ἰρϑρσα ρτὶποὶρία γεγοτα 6896. ἂἱ φῃὶ ρἷατα ρεῖο. ᾿ 
εἱρὶα ἰδοϊαπὲε, ᾿δες ἴρδδ, φαὶ υέτο πϑῦπη, ἰά ἰρεαπι δαζπβατα ἐαρε οεο- 
Ὅϑηξ. Ετερεάοοϊεε επῖπι εχ οἰευι πεῖς φαϊάοπι ππίνεταῖς ἴραῶπι (σθ. 
Βίδγα τετιδεῖ, ἴδιπεπ δὲ ππιππαποάσις μϊογτιμι ἀπέγεδσῃ εἼϑε ραϊδὲ 
ἀϊεὶς ἐπί ἵξογτατα παπὶ ἴοστα, ἵγτωρῆδ ςοκηοθοίπον τὰ άδτει, ὠεεΐνοτε 

ε΄ δοῖδεγθ. δῆ ἱξιΐα ἀἰρτιοϑοίϊαν ἱκης. εἰς εἴ ἀῶοτε ὅἀιοοσ, δο ἐγισὰ 
ἰϑοοτάϊα {π6." πσάστῃ εἰ Ρ]αῖο τιοάο δπίπηιδιν ἴῃ Τίταδοο ἐσ εἰἊ- 

πρθ 18 οΟπδῖδγο σστηδέ. δ᾽ π|}}} πδιη τς εἰὰς φῦοαε δεβῖεδα οο- 
Ἐπ οϑσπατ δἰπιῖ]6, δὲ τϑδ 'ρϑας δχ ρυίῃοιρϑ σαπί. δικαι!οτ ἀείοεπεὶ. 
παῦπε 60 οὖ οοῴετω εἰ ἴῃ ἰδ 426 ἐς ῬΑ ΟϑΟΒΒία ἀϊσπεῖτες : ἀπάπαεὶ 

’ υ 



30 δἰτωλ τοοάο εἰ Αἰεπιδθοι ἂς 

ΡῈ ΑΝΙΜΑΊ. 

10 ψαξάειν ὑρδοσω 6χ ἱραὶ βηΐο ἰάδα ἔοστοῦνα, εἰ οχ ἰομαί μυνϊπ ῥυίχοα 
ἐὐνύμειαα πο τ ματὸ οϑηφέδγο, ςοἴεγα Ὑ6γῸ ὁἰκο ἱ τοοᾶο. ἱπδῶ» 

οἱ αἰϊο ραςῖο, ἱπιε]εσίαηρ ᾳυϊάθιι 6066 υϑᾶτη Ἰρδαπα, 'ρθδ γεγο 
ὁ ϑεϊδηϊίδιι. οὐδὲ δπέπα ἰρϑὰ ἑβκήβιι δὰ πηῦτα ῥγοσεϑαῖο. δαρορβ- 

οἰεὶ ρεδείογσεα βυπα ΘσΏσα ορίβίοηετη, 80 1ἀὲ δροϑῶμβ. Ὡᾶσα Ὡσπιθσὶ 

φαϊάδια ἔογπνδο ἰρ688 δὲ ργππιεὶρία ἀϊεεβαπίθς. δαηξ δυΐετι. εχ εἰθ- 
Ἰδεβῖλ8. τοῦ υθῦὸ μεγίϊηι ἱπιεϊϊεοῖα, ρδγίμα δοἰεη δ, ραγίδι ορίμιοῃθ, 
Ῥαεῖδτο δεηφὰ οἰϊιαϊ δηΐων ὃς ἀϊδοοδιτιλκίως. αἴθε δὶ βυμεογὶ ἔοστωδο 
ἑτμεὶ τοτταν. οὔπι δαΐεπι δηΐπνα τοοιϊνωνα εἰ οοβοϊένυτι οἰϊ, φυϊάοτα 

30 Εἰστβηῦα οοπιρίαχὶ ὁπηΐ, αἰάαα διΐπιδπν Βυπμογοσι ε886 86 Ἰρδαπι 
τδουθυΐοιν δοϑϑγηστηξ, οπιῃθδ ἰδίσε ἀς ρῥεϊμοἰρίϊι, 4μλε εἰ 4υοὶ 
ἐἴν, ἰοίον δεβεὲ ἀϊρροιῖῖγε υἱάθοξος. δἰᾳθς τβαχίκοα χαϊάϑι ἰΐ φαὶ 

406 εοτρογεὰ ρεϊδηξ εθϑε, δῷ 16 ἀϊδοεαπὶ φοὶ ἱποόσρογεα ροβοβέ, πιὶ- 
Β02 διΐεμα ΔΡ ἐδ ααἱ οοπιροδδεγυπὶ εἰ εχ Ὁ δά: 9 ῬΠΕΓΙΡΙΑ ΓΕΓΆΣ, 
δρεϊφυδνοσαπὶ, ἀμοοβεπηι δδια ὧδ τααϊεεπάμνε εόστσα : φυϊάασα 
δεΐτο ὩπΌν; αἰ ατὸ λαμ Ρεἰκεἰρίδ ἀϊοαπι δοθθ. δἴᾳφιε υἱ ἂε ρτία- 
εἰρϑσο ἐδιϑαγαδῖ, δὶς 46 ΔΙΑ δἰἶδια ἀεϊεσμιίμαυθγοηΐ, ὯῸΒ ΘὨΙμα 
ἁἰβρμειεῖ ἃ γδιΐοββ ἷμβ ρείπιογα: παίαγα "βουεϑὰϊ ςβῦϑϑῃι οΟ]]ορᾶτο. 
φοδριορίοσ ἱξπὶν φαιδαφάαμι 6026 νἱδεῖατ: ἷφ δαῖτα δα ΕἸ δοίπλδτΌσα 
ἐοὶ Ῥαγίϊωπι, δὲ ἰϑινβθ ταδὶ υδη οἰεβιεία ᾿είστα ἱποογρογοι; 
ΒΟΘΥΕΙΟΣ ἱπϑῦροι, εἱ οοἰοτα ρεηο βοουεῖ. Πειμοοτίδαε δωΐεπι οἱ 
ΦΈΡ Έ ας ἀϊχὶε, οὐ δεοὶβοδυῖς ςῸΓ δἷξ ἰδίογαπα αἱγαηαιθ. ἀἰαὶὶ εὐΐμα 

40 δαιίδοδιη γοϊάσι τηδοιειποο ἰάδπι ϑόϑθ, μος δυΐεπι 6χ ἰροἰϑ ρτίπι9 ἂἷ- 
ἱπμάνν "τί ω τθοδ εθ6. δίχα οἢ βασίϊανν χαϊάειι δι 

δβδονεα; ἴβούεσε, ἀν βένάναν σεῖο βου. ᾿ Ῥεύπισιας δα δι οἵα-  ὐπωῖ » 
πῖστο ἢ κατδα γοϊωπάδις δοϑουν, ἀρόπε τ 6226 ἰπιο]- 
Ἰεεῖπεε οἱ ἰξηεπα. δ Ἀπαχδβογὰθ υδά δίας χαϊάευν αἰϊα ἃ διαάποεμι αἰϊυὰ 
ἐμιεἰ]εεΐατο τοεβίσσατε ἀΐςοτε, φιετοδπιοά παι οἱ ανῖδα ἀϊχηαδ, αἰϊ- 
ἴατ ἴκαοθὰ Ὀμϑή:6 ρμεγιϑάο αἴας ὯΘΑ Ὡδίαγα. Ὑ γα πε πίθ) Ρτια- 
εὐρίνσαι πιαχίπεε ουνηΐτιπι ρομὶξ. δοΐδηα Τεσῶδα ὁσοθόαση ᾿ράδῖα 
αἰκημ ΐοοξα εἴ ΒΟᾺ χαϊδίδαι εἰ ρτισῶια ε86 δἰϑοθγαπιαθς ἀἶϊχιε, αἰηὺ8 
οἰάοτα ρεϊπεὶρίο δες υἴγαθε ἐγῖβαὶξ, οὶ ὕοβειι ἱπφθδε οἱ ταοίτο, 
ἄϊλοετια πρϊνεγΌσΩ Ἰπϑηίδια τπουΐθ. ἸΒοὶο οάδηι υἱάεϊογ εχ ἰδ 

0 ἄπδο ἐγβάϊία τοστοοτὴδε δπηὶ, παοϊντιτο φυοίάαιι δοίχμδαι ἰρϑϑμο ε88ὲ 
εἰφοϊονε ἀϊχὶξ τηορξιμείοια Βδθογο πϑμμδπι, φυΐδ τοογεὶ ἱγὰ- 

᾿έτμανοη ἀο τοῇ Ῥίορεωεο δαίοτα, οἐεαΐ δὲ 4111 φαϊάδπι, δόγειω. ἱρϑῶᾶσῃ 
εοαραὶς εοθε, ΒσἘς δΌΡΕ] εΐτοδο δορείαπεδς ἐεγαπιηθ6 ραποὶρίαχαι 
Φιϑα Ραϊκην. ἱεείτοο οοββορεεγε. δίσωο τθουεγα διίπηδμε ἀἰχὶὶ, οο- 
ξποιςοτο φυϊάειν, 4πὸ ρτίσθηπς εὐ εἰ εχ μος ἶρθο οαἴετα ςομίβηῖ, 
μιοϊνηνα  δοΐοιι δ086, 4πὸῸ Δ  δεαμκα ει, Ηοτδοϊηρ φαοφεθ 
Ῥτίβοὶρεπ τα δὶς δυΐπρδιὶ δδε8, φαῖρρο οὐχ ἐχμαἰδιϊοινει εθ26, ἐσ 408 
οοίατα ἀδεὶς οὐποίαγο, εἰ ππιλχίμαι ἱβοοσρούδϑησαι 6886 οἰ δεῖ ρεῖ ἤυεγα 
ἀϊεαῖ. δἴφπὸ ἰά φοοά τβουοσϊυγ εο πο τπουδίιγ, ςοβηοϑοὶ οσομδίαξ. 
Βοου δ ᾿δαΐοια γε θένεγοδι ΕΝ οἱ δὲ ΚΡΡΟΤΝ δε γαραβίωσ. 

Ραίδδδε υἱάεϊαγ. ἀϊοϊξ δηΐτ ἱρ- 
ϑαπα ἰπρππογίδ ον 669ε 6Χ 60, 4Ὁλὰ δἰ} 18 ἱροῖδ ἱπηποογίδι θα εξ, 
ηεοὰ ηπξάδυι ἑἄεο ἀϊχιὶ ἱρεὶ ςοτορείεγε, 4αῖα δεῖ ρεγ τοουεῖυσ: 580- 

2 νομί δϑεῖπο εἰ γεϑ Ἅὁπββεὶ ἀϊνίηδε οοπ μθῸ6 δετορεγ, ἰθπδ, 80], δἱοὶ- 
ἴδε ἰοϊωπληαε οδοίτπι, τ": τοδρὴν Θἔδιο ἱπερογίάμι δΐπιασω 
δ΄ύδι 6626 ἀϊχεττιῖ, οἱ Πίρροη. σαὶ υΐάει αὦ ἴως δουλεβιῖδιβ 
ταδοτιθ δϑιρίηὶδ υράδετσ δθ8ε οοσΩρ «ιΐα οταηίΐαπ δεῖοοπ Πατοΐ- 
ἄσπν «οἱ. εἰεπίπι τϑάαγρτιίς δοο (οὶ ἐδηκυΐπετο δηΐϊδιᾶπὶ δϑοδγιηε, 
φαῖὶα δοπθόσι δαπιβαδο πθη ἐπί. πος δαθξτη ρΥΐππδην ἀπέτωδσι δ8ρ6 ἀἰείε, 
δαπὲ οἱ 4ἰ δληβιίδοι ἐρεᾶπη 666 ἀἰχογαηῖ, τξ Οτιω9, ἡρδατα δεπέϊε. 
σραχῖσδο ρχορείπῃν δπίπηδα 6886 ραίϊδπῖει. φυοά συλόετι οοπιρείεζε 
Ρεορέες παίπγαμ δαηρτίπίδ γα! οστπῖ, παπα οὔρια δ] διποηΐδ ρταθ- 
ἔετ' ἵογταν ἱπαϊοεσν Βαρδογοαὶ: δόης καίδαὶ πεῖθο ἐπ ροαΐξ δηϊταδο, 

40 πῖοὶ φαΐδ ἱρδᾶπι ἀἰχεγὶξ ἐχ οτωπέραϑ εἰδυνεηι οοπρίατε δαὶ οεπμΐδ 
Φι66. υἱ Ἰρττον ἰπ δΌτοπιδιη οὔππίὰ γϑδϊξωομς, τγὶ 5 μἰϑ οἸβῆδϑ δηΐν 
πικοα, τηφῖι ϑό8θα ἱβοογρόγθοηθα, ἀεδοίαρε, φοοττιπο ππυναηοάφιε 
ταιλινοϊτ τε οἷ ρτιπιοϊρία τογασω, αἰ ρδίοϊε, ἀπαρτορίετ οἱ ἰ1 φαῖ οορεὶ- 
ὥδιεα ἀεβεϊθηὶ δυΐθπδπι, δοὶ οἰοτποιίητη δαὶ εχ δἰ σιῃθηδ ἐδεϊυπὶ 
ἤρδδτα, οἰτπόξη!ετ ὁσθῃ ον ρτωξῖον ὉΏΏπὶ ἀΐοοαδδα. ἰωφυΐτηξ δηἰπι δἰναῖς 
δἰ οἰρὶ σοκηοθςοῖ, δίᾳπα Ἵβηι ππΐνοτρα ςοξινοδοαῖ δο Ῥεγοὶμί 
ποίσω, εἰ τιτένοτοὶδ τετιτα ρτὶποὶρ 5 ̓ρόκαὶ ἐϑηθδίαγε ἀϊοαπε. βὰς μὰ 
ἀξίαν γνίοοπι Ὀπρῶν οδαδαχα οἰ επβεπέστο θα ππστε ροδόγο γέτιδε, ἢ 
πολδοοτα εἰξδιι ὑπ τοϊαῖ ἱξπειι εἰ δὄγθηο 6.86 ροδυπξ. 6πτοτο 
Ῥίοσα τοντω Ῥυοορία ἰσίροτδι, ἃ ρίαγα φβοχαο ἀϊουιὶ απέποδι ερϑ8. 

ι 

211 

δοΐπε διῖοθωε ἀπδχδβοῦδε προβέετα ῬβϑομΦ ὙΘΟδΓΟ ἀἰεν, οἱ δ ῥτον- 
80 οὔπι οοἰεγὶδ Ἡδρεγο σοΙβιπῦμθ. Ὑδετπὶ οαπὶ 1] δἱϊ, «ποηδτα 
Ρδοῖο οορβοφοαῖ δὲ φιδχ Οὐ οαὔιδαπα, βεζαα 1116 ἀϊχὶε πες εχ ἀΐ- 
οἵδε ρετερίοὶ ροϊοδῖ. δὲ χορὸ φοὶ ςοπδετατιδιαῖεα ἴῃ ρτὶπςῖρδο ἐδελβηδ 
Ὦ οοηβοίιος δηΐμθδιῃ εἴίδπι εχ σορέζασι 8. (τὶ γογὸ ἰροΐιην ΔἰξογΌτα 

βυηΐὶ σοπέγατίοσύτα, ςαἰϊἀ πὶ ἰπαῦοπε καὶ ζϊρίάυσο, δαὶ δἰ φαϊὰ αἰνὸς 
ἸτἸυὰ Βιωλυδεποάξ, ἃἱ δόμδλ!δὺ δὲ δοϊθλθδο ὩδΌτη ἰϑίογοτω δοϑεγμηὶ δθ80. 
Φεδρτορίεγ εἰ ποδιπα ἰρϑα δεφαθμβμίως. τὰ ἃ σαὶ οαἰξάυτι 6626 ἀξ- 
οὐπΐ, ἰδὰς ἱπααίιδε ἰβϑυπβ υἱτϑγς ἀνοίμτη Ββομϊπαϊοσοααθ [πΐδρε; δὲ 
1. ταγϑῦϑ ἄχ ταξ όσα 6886 ᾿αμβδϑηῖ, δηΐπεδμα ἱβάθ πυβουρδίδτα 6Ὁ 
Γεορίταϊομοαι εἰ τε βεγδιϊίοηθδι δοϑεσιαὶ ε6. δες ἰβίτασ διοῖ 
40. ἀε δπίπια ἐγράϊξδ διμηξ ἃ σπρέοσὶ 35 ποϑιγα, οἱ δα δῇμπε οδιαδὰθ 
ΟΡ 4088 {Π}1 ἰδ!ἰὰ ἀ6 'ρϑα ἀΐχοιπης. 

3. (οποιϊάργαπάμυπι οϑὲ δαΐοτω ρυίμλμσα ἀδ πιοῖπ. δῖα ἑοσίαθδθ 
ΒΟῺ δοίδιπι ἕδίδανω ϑϑῖ, δ βοιβαμίϑτο δυΐπιδς ἰδ] δὴ 6986 ἀπο] επὶ ἃ ἀϊ- 
εὐηξ, 4αὶ δηΐϊπηαπι ἰκῖ φοδεγωηξ 6256 Πυοἀ 86 ᾿Ιρϑῦπι τρουεῖ δκιΐ παὸ- 
γέετα ροϊεεὶ; δεἀ εἰϊδιλ μα ἰά 6486 συοάάκει νἱάείατ δογιβὶ 4089 
Ὡδααφατς θ686, ποοϊωη ἰωσύδιι ᾿ρεὶ ἰηθοϑ8 δίαπθ Ἵοιξραδίεσα ὯῸΝ 
ποορδϑδείοτι ἰριτΓ 6886 ἰά οὔΐης ὑβουθῦὶ συοά πιουεῖ, οἰΐπι ἴϑσα 
αἰχίπιυδ εἰ ῥτομανυίσιιδ. οὔμπα δηΐετα οπιπα σαοά πιοία εἰεῖας, ἀὰ- 
Ρ οῖδον ταουεαῖον (αὶ εὐἷπι ρὲ αἰξωὰ δαὶ ρὲσ δ6 τἹπουείυγ: ρὲῦ διὰ 
διυῖεπι ἰὼ οἴβπο τπουοτὶ ἀλοίτηιι8, αὐοά δϑὲ ἰῃ εΦ φαοά ποοῖπ εἰοῖος, 
τ παυϊβαπίθα. Ἦΐ ἤδη ποι ρεγηάἀδ δίᾳῃε πᾶΥΐϑ τηουθηῖδσ. ἤδϑὲ 
εἰὶπι ΡῈΣ 86 ᾿δουδίαγ: 1Π}} προῖὰ οἰειθίε, φυΐα δαπξ ἰὰ 6δο. σαοά τοῖα 
οἰείυγ; εμράς αυϊάετω ἰΐδ 6866 Ραϊεὶ ἰκ ρδιῶθυν. τοοῖι5 δῃΐα Ρτὸ- 
Ρτίαν ροάυχι ϑϑὺ δι βυιϊαιϊο, φϑὰ χαουεβίωγ εἰ βουβίῃςβ: ἴαβς δυῦδαι 
18 τποῖῃϑ 5968 ἰηεϑὲ, αἰ ραϊεῖ ἰῃ παυϊξδυθρυ2). σππὶ ἰρίίον ἑὰ ᾳαοὶ 
τοουαίηγ, υὲ ἀλχίπιιδ, Βἱέδυλοτι ἀϊοδίυγ υβουετῖ, "οοσἰ δυο πᾶας 
οροιῖεὶ ἂὰδ δπίμαδ, δἰ βρσ ϑὲ βονδδίῃγ τβοῦβϑηις ρδγιΐςερα δἰξ. οὔ 
ἱφιῖον φυδίξυου δἰαξ τοῖα, ἰδίδο αἰϊογδῖία δεοσεῖο δἴφωο ἀεοσοῖξω, 
δυὶ ἰδίογιτι ὑπὸ δαὶ ρ] υείθωθ δαὶ οἵωδίθυ}, τὲ μαϊδὲ, πιφυοβέθας. 
φαοάεὶ Ὡοη ρὸν δοοίδεῃ τρουϑαίωγ, παϊμγα βᾶῃδ τηοῖτ ἱεδιὶ ἱρεὰ 
δὲ δἱ μος δἱξ, ἰοοδδ εἰίδιῃ οἱάδι ἱλεηξάεπο. ςοιηροὶεὶ: οὔθ δα ΐπὶ 
ἴδια ἀϊοιὶ πλοῦ ἰ ἰοοο δυηῖ. φυοάδὶ βυιβδίωβέῖα εἱξ διΐτηδε δὸ ἱρδαῖα 
χοΐα ςἰετο, βοῶ μὲν δοοάθπϑ ἱπογὶξ ἱφοὶ πνοῖῃ 8, υὲ ἱπιϑοὲ δἱβεάίηὶ δὰὲ 
ἀπουβρίϊο. τηονεπίον εὐἰπι εἰ ἱρεα, γεγασι ρεῖ δοοίἀεπθ, φιώρρε ἐππὶ 
ΤΟΥ ἰά τβουϑδίωσ ουἱ γος ἰδἰεθ ἰβοουξ. σμδργορίογ εἰ ἰός ποὶ- 
12 Ἰρδοστιῶν οϑξ: δὲ εγὰβ βδιθϑα δίπια ςοπιγουεγοὶδ ἰθοῦς, δὶ πδίτα 
τοοῖδ ραγιϊςερθ δϑὲ, ρεαδίεσε. δϊ. ἠδίωγα τοοῖπ οὐθῆηγ, υἱ συοαῃθ 
τπαθτοσὶ ροίϑοῖ; εἰ δἱ υνἱ πιονείωσ, οἰΐωτο πδέαχα τιουεγὶ ροίεϑὲ. δοάειπι 
ποϑᾶὰο ἀς αυϊεῖς φαοφυο ἀϊςεζο ροδρασδυδ. ἢπ μος ομὶπι Ὠδίμξα Γεθ 
αυΐερεοτε δοϊ οἱ, ἰβ φῃοά δυδρίδ πίωσα τραυοίεσ; ἕπ ᾿οΟ βαγὶ πδοάο υἱ 
Ρίαβο φυϊεδοεὶ!, ἰ τὶ Ρυλοα πιουοέισ, δὲ ααὶ πεοῖθε Ἔτι δεμοθα 
υἱοἰεμιὰ φαϊοίεενε ’ ἰά πὸ οἱ βηρβεγο φαὶ ἄστει νοίκνηναε, δδείβτιαγα ἔβοδᾳ 

δφΌΓαιι. δὲ ὙϑγῸ δὲ δα σϑῦϊα τπουθρέϊοτ, ἱρηΐ ογὶτ; δὲ ἀδογρανο, ἕεττα: 
ἐδ δδθ 4:6 σογρονθοϑ ᾿ὶ τοῖο οοτοραοῖιπ. δαάετῃ δαὶ οἱ ἂς τος 

φουροεῖθηϑ γαϊο. ρεαδείεγεδ οὔτα νἱ ἀθαῖαγ δοΐτηᾶ ΠΟΓΡῸΦ ΠΟΥ ΓΦ, τῷ- 
Ἰοπὲ σοιμδαπίδηθαια εδὲ ἐδ ταοῦῦβος ἱρδῶπι πίονοτε, φαίξνοδ 'ρδα τοὸ- 
γείυσ. αυοάδὶ ἰά εἰξ, ςοπινοσίεπάο ἀμοηῃς υϑεο ἀΐοογε ρφδιτιπιῦφ ε0 
ἰρδδα τποῖα οἰενὶ 4π0 τιουδῖῃγ εἰ σοτρϑ. βὲ ἰωϊϊΐοπθ σοσρῃϑ πιοῦο- 
ἴασ; ΄σύθδγο ᾿πβίδρίαις εἰ δβίυια ροσιινάς αἴτια σοΓροι, εἰ δεῖ ἰοία δοῖ 
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ῬδγΏρος ἰοοτπι τουϊορίς. φυοάεὶ ἐὰ, βετὶ πο ες υἱ ερτοιθα. 
Χαγοῦθ ΟὐΥρ ἱῃρτοάέαδησ, οχ 480 β6ὲ πὲ δυϊτιαίτυπι εἃ 4086 τι οσθεθα 
οδίογαπε σεϑασραηϊ. δὲ δηΐμπι τροΐα ρεγ. ἀςοἰάφμθ ὧδ Ὁ ο φιοφα 
τοουδρίθασ: δηΐπβδὶ δπΐίχω τἱ ρ6}}} ροῦθδοὲ. ποῦ δαΐδπι οροτῖεϊ, εὐϊωθ 
ἴῃ, δι βεδπία ἰμδδὶ ἃ 86 ἶρϑο τβουϑγὶ, ἰά δῷ αἰο τβοῖπ οἰετὶ, υἷε, μος 
δες εοθ; χαετηδαάτησάμπι Ὠθηδα σποά μετ 86 τεὶ ρσορίεσ δὲ Βοπίῃῳ 
φεῖ, ἰὰ μετ δμὰ οροτγίεϊ δυὲ ξτγαίϊα ουἱπδρίαπι οὐδ, πίσσῃ διΐεεν, 
δὶ τηουδίωγ, ἃ δε δι Β: ἰδ τιαχὶμηθ φυϊδρίατα ἀϊοοῖ προυεῦὶ. δὲ υετὸ 
εἱ τιοτεῖ 86 ἴρβαπι διΐαια, ἱρ88 4πο48ε τιογείωσ.. θΌαγα οππι οπρ δὶς 
»ποῖτς οχλῖο ἴσῃ Γγοιποῖϊο δὶξ εἰπϑ αιιοί τπποΐῃ εἰοίων, δὰ γαῦομε. 
πὸ ταοΐπσ δυΡιξ, δηΐπια πἰρλι γοτη ἐχ δαϊ δια ϊα ἀμπουσίαν εὐ οχϑὲ, 
αἰαὶ 86 ἰρδωμι βρεῖς δοείάειδ πιουδαϊ. αἵ τοοῖμβ, πὶ ἰηχαϊθμϊ, δα βίδω»- 
4΄δο εδὲ ἱρβίῃϑ᾽ β6ῦ δὲ. φαϊάαπι διυίθιῃ δδϑδιθπὶ δηΐπε τὰ σοτρυΣ, τὰ 
400 εαὲ, εοάξεῃι τποσεσε τηοϑάο 400 εἰ ἱμδβᾶ τιουοίυτ, οἱ ᾿ϑεχνοονίεαα, 
4πὶ φυίάοια ρετὶπάθ δἴημς Β  ρρυς ςοπιίομο αἰεῖς. 16 παπαυς 
Βαεάαϊαπι δὲ ᾿ἰξοδαιη Ὑ ἐπόγοτα οοηξεοῖδδο, 486 πεοῖι πφταροίατ 
ἀτεοιὰ νἱνὶ χαρά ἴπ [ἴδηι ἰοίιάεταϊ. εἰ Γοιηοογίτοδ ρατί τε ρί ἐμᾷ 20 
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᾿παϊνίοῖθ1168 δϑοοῦτα ἰγαΐογα σοτρτβ Ἰοΐαπι δἴσθο τηόύεσε ἀϊοϊξ, ἐσ 
εο ηαΐα παπαύδια ἴρϑαθ χαηϊδεοιηὶ δααρῖς παῖαγα ἀδϑϊηππῖαυς πιὸ- 
γετὶ. Ὡ08 δυΐεπι ᾿ρδαμπι ἱπίοιτορβδρίτημϑ δὶ φυϊεῖεπι δἰΐβπι ἰᾳὰ ᾿ρδαπι 
λεῖοι ἀππδπ). δὲ χποπασὰ ρδοῖο χυϊεῖεσι ἑδοῖαι, ἀἰ[Ά0116 δεὶ ἕκτα, 
τοὶ ροϊίιε ἀἰοὶ ἤοὴ ροῖΐδϑξ, οτππίπο δυΐθπι δπΐτθα ΠΟῊ δὶς του εγα 
υἱἀεῖατ δηΐπιαὶ αἱ ἰηχαίαπε ἰροῖ, δεά οἰ δοϊίοπθ χυδάδση ἱπι}]] δοϊίο- 
βευε. δοάετη δπΐοπὶ τποάο Τίπιδδιδ δἰΐδτα δῃϊπιδτι ΠΟΓΡῚϑ ἸΩΟΥΘΓα 
ἀἴοῖς. ταονεσε επὶπι ἰρϑαπι ὃχ δῸ οδηϑεὶ αἴατιο δϑδασὶξ ςΟΥΡΌϑ, {τ 
τιουδῖῃν, ρῥτορίεγθα φυοά δὰ ἴρδαπι σοηποχὰ εϑξ, ἰρδα δηΐπι ἀϊοῖς 

30 ΟΧ αἰθιπθητδ δαπὶ ΠΟὨδΕϊαίδτη Ὠπιηοτϑσας ἀἰδεϊποίδιη δοποτίς, αἱ 
ἱποίτατπι δοποτιδῖ15 αἰσας σοποθηῖιβ παρ ϑδὶ 86 πϑπτ; εἴ αὐ ἀπ᾽ ογϑαπι 
ἕεγαῖαγ σοπθοηΐδ ἰαϊϊοπῖθη8, τϑοιπάΐπεπι σοὔριε ἀἴφας ἤδχις ἴπ εἶτ- 
οαΐατη. εἴ οὐπὶ ἀπυπὶ ἴῃ ἀπο8 αἰνίεἰδδεῖ εἰοέίος ἀποραϑ ἵπ ρυηοῖ5 

407 ςοπίυποϊοϑ, τυγϑὰ5 ὩπῸπι ἴῃ δαρίθιι οὔθ 68 ἀἰνίδιξ, χποηῖδηι ἰδιο πα 8 
ἱρδῖαθ οβϑὶὶ υποϊϊοπεδ ϑυπὶ δπίπιϑθ, χαΐβαδ 'ρδα πιουθίηγ. Ὀγίπιθτα 
ἰκίϊαν ποῦ τϑοῖς ἀϊοϊτυτ ἀπίτηδιη πηαρηϊ τἀ θα πι 6586. Π8ῚΠ ἈΠΙΠ ΤΠ. 
ὨΠΙΎΟΓΩΙ ἴδ ει ἷρ86 γα} 6586, {π8}15 δϑὲ εἃ 4088 τπθηϑ εἴ ἱπὶθ  εςἴαδ 
τοςδίαγ, πο 4Π4}15 εϑὲ δεηϑιτἶνα, πες {π8}15 εδὲ εὰ 4086 δεῖ ρτίποῖ- 
Ῥίαπι οαρίεπάϊ, υΐρρε οὔπι Ἠδιτιπὶ τηοῖαϑ ποη δἰϊ, αἱ ραϊεϊ, ςοπ- 
γὙεγϑίο. 1 16]]δςῖα5 δαϊοπι ἀπτ8 οδὲ εἰ σοπεϊπαιιδ, ρετίπάε ας ἱπῖεὶ- 
Ἰεςῖο. ἱπιθ!]εςο γεγο δδὲ ἰρϑίπβ ἱπιθ]]θοῖπ ςοποερῖαβ. δεὰ Ηἰ ηἰ- 
τοίγαση ποτα μος δαηΐ, ΄υοά Αἰ᾿ὰ9 ἀείποορϑ ροδβὲ δἰμιεμι αϑῖ, πἰὶ πα- 
ϑιεῖτι5, 864 ποη αὶ τηδρτπάο. 4αοοῖτοα πος ἱπ|6]]Θοἴα5 πος ρϑοῖο 

10 οοπεππιϑ εδὲ, 58ε4 ἀπὶ ραγΈ θυ ς ρεπιΐυϑ νασαῖ, δυΐ ποι δδε τ τηαρηυάο 
φομἠ ποτ. βίαι οἷ τπαρπιϊπιὰο οἷς, φαοπϑια ραςῖο 4παοτπααε δυὰ- 
ταῦτα ἱπι οἰ εἰ ρατιϊαπη, εἴτ 1186 οἷπὶ πηαρηϊτπάϊπ65 δἰνα δὔδπι ραποῖα, 
οἱ μδες ἥποησε Ρᾶγιεβ δρρείϊατε ορογίθδιῦ πϑτ δὶ ραποῖο, ριποῖα 
γεγο δαπῖ ἐπβηϊῖα, ἡπηαόδηι ρεγίγαιϑι δὶς, αἰ ραῖεϊ. δῖα πιδρτιί τη ἀϊπα, 
δδερίις νοὶ ἱπβηΐπεδ ἰάθη ἱπιε! σοξ, αἵ υἱάδίοτ εἴ δοῖαϑὶ ἱπιθ σοῦ 
Ῥοδ86. χποάοὶ δαὶ εϑὲ σααυΐβ ραγίϊυπὶ ἴαηροτγο, φυϊὰ οροτίεῖϊ ἀπὶ οΥΡς. 
χοσϑδγὶ δαὶ οἵωπίῃο τηδρηϊπιἀϊπ πὶ ἰρϑττα ἢδρεγςῦ παοάοϊ πεςεδθ8᾿ 
δὶ ᾿ρφαπι ἱπι6 ]ρογα ἴοῖο ἰδηροπίεπι οἴγοῦϊο, 4815 6ϑὲ ᾿ρβᾶτιιπι ρδ- 
ἤἄαπι ἰλοῖτε 7 ργαδίθγεα. ζπόπδτα ρδοῖο ναὶ ἱπιραγεθ}}} ρατΈθ}ε τ οἱ 

20 ἱτηρδγΈβι! 6 ρατιθ}}}. ρ86 ἱπιο Προ ῖ 7 πϑοαβθ6 δϑὲ δαΐειη ἐπι !Π δοΐστα 
6186 οἰγοιϊαπι πθης. πϊ6]}δοἴα 8. πάππε τποῖαϑ ἱπι δὶ οςῖϊο δοὶ, οἶτ- 
ΟΌΪ υεγὸ οοπγεγεῖο. δὲ ἰρίταγ ἰη το ]δοιίο σοπνεγεῖο δϑὲ, εἰ οἰγοαΐπο 
ἰδ ἰβιθ!]δοῖαδ οτὶξ, οαΐτα9 τα 15 σοπνογεῖο ἱπῖο ]δςῖῖο εϑξ, αἰϊαυϊὰ ργαθ- 
ἰδγεὰ δεῖηρεγ ἱπιο!]ρεῖ. οροτίεϊ δηΐπη ἱρϑιπι ΔἸ χαϊὰ ἱπιε Προγα δαπη-- 

, Παΐρρε σΌπ) σοπγυογδὶο δἱξ ρεγεπηΐβ δῖαπε ρεγρεῖπα. δὲ Ἵςοηϑῖαὶ 
τοῖο δος ΠΟΤ τόγτιση δδῖτιπὶ 4086 οδάππὶ 8ῺΡ δοιοΏστη, ἰοττπίποα 
6226 δὺο Άπε8. οπιῃδ8 δηΐπι αἰϊοπὶπα δαμπῖ ρταῖῖα. οουϊεπερίαιῖνδα 4ποὸ- 
486 ταιϊοπὶθηϑς ἰἀεπεάεπι ἰειπτοϊπαπίογ: εἴ γαβομστα δἰίαπι ἀεβθῖο- 
πόπι, ἐδπι ἀςπιοηδιγαξοηε τα 6886 ραῖεῖ. ἀειποπϑιγαιίοπε δαΐοτῃ οἱ 
εχ Ρῥυίποὶρίο δπηΐ, εἰ βπέπι βαβεπὲ χποάαπιτηοάο ταϊϊοοϊπδζοπετι 
δαὶ σοῃο] υϑίοποτῃ. φυοἀδὶ πο ἰδγτηϊπαπίωγ, δὲ δα] ει ποῦ δὰ ρτίη- 
οἱρίππι τε εαπε, δεὰ πιϑάϊαπι εχίγειηπηι4αε ϑετηρεγ δατηθηῖεϑ γαῖα 

30 φτοβοϊδοππϊατ. αὲ ςοπυδγεὶο γυγδαϑβ, πὶ ρδϊεῖ, δὴ ρτϊποὶρίυπι τεάϊε 
αἴχας τεβεοῦταγ. ἀεβηίίοπεδδ εἰΐδπι βηϊδ6 δαηξ οηπδδ ἃς ἰοΙτηῖ- 
παῖλε. ργβείΐογδθ δὶ δαθρὶπϑ οδίίεπι ςοῃηυεγοίο βδῖ, ἰάδιη ϑαθρὶπϑ ἴῃ- 
το] Πρετε οροτίεθίξ. ργϑεῖογθα ἐπι} βοῖῖο χαϊοτὶ πιαρὶς οἰ ϑἰδἴαὶ ζαδτα 
ταοῖαὶ οἰ} }15 6886 υἱάδίογ, σοάοπι πιοᾶο ἰρ88 οἰΐδπὶ ταϊοοϊπαῖίο. αὖ- 

ὃ χαὶ πεχτιε Βεαδῖππι ἰὰ οἱ φιοά Ὡοη εϑὲ ἸῸΝ δεὰ υἱοϊεπῖιπι, τ ραϊεῖ. 
φυοάεὶ πιο ποπ δἱξ ἱρϑὶπι8 δ διδητα, ργδεῖθσ πδίῃγαμη σπου εἰ τῸγ. 
ἰδβοσίοϑθυπι οϑὲ εἴαπι σοπί αποΐαπι 6586 οπτῃ σΟΓρΡογς, πες δρβοὶνὶϊ 
Δ} 60 Ρο886, δὲ ἰπϑΏρεοΓ πιαχίπιορεγα ἔπριεπάϊπιπι), χαῖρ ρα οὔπὶ ποῖ πιϑ 
41 ἱπεθι]δοῖοὶ ποπ 6886 πὶ σΟΥρογα, φυεπιδάπιοάππι εἰ ἀἰξὶ δοἷοῖ 
εἰ Ἑςοπιρίατεδ ρίδηθ ςοῃβαπευπί. οδῦϑα ριδεῖεγθα σαοά ςδεϊαπι ςοῖ- 

εν ΥαΓι τ, ποῦ υἱάεῖαγ εχ ἀϊςὶλ5 1}}15 Θπιεγρεγθ. πεῆὰς δπὶπι ἀπίπιδθ 
δυβεϊδηϊϊα σαπρὰ εεὶ ςοπυογδιοπίβ, δεὰ ρεὲγ βοοίθῃβ μος τποάο πιο- 
τείαγ; πεαπὸ σοτρι;, δεὰ δπίπια ςογροτὶ ρου ςδι38 εϑἴ τηοϊοηΐϑ. 

. 10 δὲ γεγο δια αἰεί ἴἰα πιο] ϊι8 6866: εἰ ἴδπρειι οροτῖεβραὶ ἰάδο 
ἄδυτα δηἰπιδὶη ογρε υετδατὶ ἔδοεγο, “αΐα πη δἰστ8 δϑὲ ἱρ8ὶ πιουεγὶ ἀαῶπε 
δἰατο, εἴ μος ρϑοῖο ταουεσὶ 4ιδπὶ 8110 πηοο. συδστσι δπὶπὶ οαπὶ ἢπ- 
Ἰασηοαϊ ςοποιἀετγαῖίο τααρὶδ αἰ16 δοσοπιπιοάδιας δογιηοηίθαι, δασα 
πᾶς Ομ ἴατοις. ΣΠΠπά. ἀπξεπὶ ἀρδυγάππι ουεπίγε υἱάδῖαν ἰῶτα Βαὶς 
δουϊεηϊϊδε αθᾶτα εἴΐδιπ σοι ρίτιγ ρας Αἰἰϊ9 χπαθ ἀϊσαπζαν ἀδ ἀπίπια. 
εἰεπίηι αφρὸς ἀρ μενοι πὶ τλδτη οτπὶ ΠοΓροτα, ροπαπέχαε ἰρδδπι 
ἴῃ 60, εἴ ἴδιῃεπ ΠῚ 81] ργοτρὰδ ἀδίδσταϊπδιξ χπᾶπὶ οὗ σδίδατ οἵ {πο- 

Ὲ ΑΝΙΜΑ . 

τποὰο δὲ βαβεηΐο σόγρογθ. υοᾶ ἕδππεπ πεοδβθδτίατη δεδδ υἱάεξατ. 
ὨδῺϊ ΟΡ Ὀτγορίπφαυϊϊαϊετι ἤος αϊάοπι αγίτ, ᾿Πἀ ραῦτατ: εξ Βοος τατ- 
8.8 ππουείαγ, 1Πυἀ δαῖεπι τπουδῖ. αογσα πἰμ}} δᾶπε φαϊριι σανὶς ἰπίες 
δε8εὲ οοπιροῖϊξ. δἱ 11 ἀΐςογε ψαϊάεπι ααδὶς χυϊὰ εἱῖϊ διοῖτππια ἐπὶ: 
ἴαππῖτιγ, ἀς δυδοδρεῖνο υεγὸ σούροτγα πὶμι] ρεπίϊα8 ἀΐσατι αἴσιος ἀε- 
τετπιϊπαδξ, ρεγίαἀε χυασὶ βετὶ ροδϑὶὶ αἱ σαδουΐβ απίπι δἰ δ αἶ]οὸ ἀϊ»- 
οτἰπηϊπα φιοάνϊ8 οογραθ ἱπρτεάϊαίαγ, εἰ Ῥγιαροτςογοτα ἔβρεϊδς ὦ. 
οὔπξ, δηιπηδηῖῖβ Ἔη πὶ οπίαδητιε ργορτίδιη δρδοίθτη βαρ εγα ἔοτγπρι- 
ῃς νἱάεῖατ. ρεγίπάς ἰριταγ ἀϊουπε δἴαιις δὶ φαϊερίαπι ἀτγέετα ἔλδε- 
ἴεπι βεῖαϊαα ἱπρτοὰϊ ἀϊςαι: δἰδηῖπι ἂγ χυίά ἐπ ̓ πδίσγττη εῇ εἶ8, δαῖτος 
ὙΕΓῸ ΤΟΥΡΟΤῈ αἴλιογ οροτίεῖ. ἢ 

ἁ. Ἐδὶ δαΐεπι εἰ αἰΐα φυδβάδση ορίπῖο ἀς δπΐπθα ᾿γαάϊεα, ργο- 
ΒΑΡ] 19 φουϊάεπι ςολαρ] τί βα8, δἰ πα] δαγπτν ἱπίεγίοτ φπδο ἠδ ρει 
ἀϊουπίαγ, τεργοθαῖα ἴάπιὲπ εἰ ᾿ἰδ γδ!οπὶρα8 4υδ6 ἐπ οοπασοσαίδον 
ϑεττποηὶθηδ ἔπε δηΐπΣ δῆ δπΐτη μαγπιοπίδτο σαδηάδτη ἰοχαϊαπί ἐλεο: 39 
Ἠαγπιοπίδηι βδπ 06 ἰδια ρΟΥΔΈΟΠΟΤΩ 6586 ΠΟΙ ροϑ ον δσάχοε Τουῖτα- 
τίογηια ἀϊουπῦ, εἴ σΟΓΡῸ8 ἐχ σοπέγαυεε σοτοροδίξωσα 696. τεῖτα 
επὶπι μδιτηοπίδ χυϊάετα γαῖο ηπαεάδην δοόττιῆὶ δϑὲ αθδς σαὶ γεῖ- 
ταϊϑῖα, υεἰ δἴϊδιτι ςοιῃροϑιο: δηΐπια δυξθτῦ ποαΐστιπι ἰδϊοστιω ἐμὲ 
Ροῖεβι, υἱ ραϊεῖ, ργδοίογδεα μιαττπαπὶδα ΠῸΠ δδὲ ἹΌΎ ΕΓ: ἃρίπδο 
δαΐεπι 1Δ οπηηὸ δ τηρχῖπι ἔταξε, δοςοτηταο ἀσί απίετα Ἠδττοοκὶ (δ 
ἀε ϑαπίϊαϊς δίχπε οπιβίθο ἀε υἱγῖθθαθ οοτροτὶ φάττα ἀδς ἀδίδε 
ἀϊεὶ ροῖεϑι. δίχψπε ταδηὶ ει ἰϑοίτηοτα ἰά οτξ, δὶ χυϊερίδεν ορεγαζοθε 
αἴχιια αἰζοοϊα5 δηίπιδε ἐπ ἃ ἰαθδτη Βατπιοηίδιη τεάσςοτγε εοἰείητ: 
δοςοιπϊηοάλγθ πᾶπαας ρεταϊ(ς}}6 6δὲ. ἐργδδίθγε ἴπ πιο τορρίκιεα- 
165 Βαιτβοπίαιπ ἀΐεογε οοπδυευΐπιπ, εἴ ργορτιδοῖπες φοϊά εἴ απ 
τοδρο τυ ἀϊπαπι ςοπνθοϑ: ΟΏδτη, χαδς τηοίσπι Βάρονξ Ῥοειουαατνε, 
οὔτα. δάδο δαπὶ σοηϊαποίδθ ὡἴ ἰδ} εἰυδάετη ρεθσδει ἱπίετ νεῖε 
δΌΔΟΙΡΕτΕ ροδοίδι; Βὶπε δυΐδιπ εἰ γοίτιτθ ΥΩ χιϊδίατπιι, εἰ 
ὨδπαῖγΟ ταοάο οοπδεπίδηδισι Ἂϑδὲ γαιϊοσὶ Ἠαγτθοπίδεια ἃτιἕπειϑτα ἀρρεί- 1 
Ἶαγα. πϑᾷις ραγίϊαμι ςογροσυὴβ ςοτηροδιευ ἕδος]. αὐτα ολττα ἱπφαα- 
δοπίϑ. ςοπιρίηγοβ πατθφὰς οοταροϑιίομεϑ διπέ, αἰ ρμαξεῖ, εἰ ταῖν 
Ῥαγιαπι. «απ ἰρίταν δαΐ φαοηᾶπι ρδοῖο ἐπι] }δοἴανα ἀξ δἴϊειν μεθ. 
εἰϊΐνητη δαὶ δρρϑδινοιι σοταρσεί οηδτα 8ε88 μαΐλγε οροτγίοι εδαΐ- 
τὸς ἀρδαγάυτα δεῖ πιϊϑιλοπὶδ γαϊϊοπθτα απίτηδτη 6886 Ῥαϊεγε. τὑοὲ 
επὶπι δἰ δα οπίογητα πιϊϑεϊο ταομομι δαθεῖ οαπάεει 'π ξῶσπο εἰ ομμὲ 
οεἴεγίδαας σογροτίβ ραγάβρυδ. βσὲ ἰρίταγ αἱ σοπιρίητοο Βαθεαὶ ἐπίπεδα 
ῬδΓ ἰοϊατηαιιδ οογραδ, δὶ ρᾶτῖες ἡπιάεπι παίγεγεδε ςοσροζὰ εσ εἰδ- 
ταθηὶἷ9 οοπδίοπὲ ρογτηϊ δεῖ, Γαῖίο υεγὸ ταϊδοἢΐ8 Βαγτηου δ δὲξ, εἰ Ὡ- 
4υΐϊππι, δηπθδηθα. ἰὰ αυϊερίαπι εἴδη. Ρ Ἐπιρεάοοϊ δα ποῦ ἰαϊοτῖς 
Ρεῖεξ. ππδπιαπαπιχας πᾶμε τ Ῥαγίϊπιπ αἰΐχαα ταϊϊους ἀϊοῖς ε:86 το» 5 
ἰεοῖδπι. υἴγαπι ἰρίτον ταξῖο ᾿ρ88 δὶς απίπια, δὴ ροῖϊα οἷς αἰ σαίὰ αἰπιὰ 
δηΐπια, εἰ ἱρϑῖ6 τοι θυ δἀνεπίᾳι " ργδοίεγθα πίγωτα οπϊεισνὶδ πιϊσῦο- 
τἷδ δἷπα ὩΠ}ο ἀϊδογιμιΐῃ ας οδῦβα δὲὲ ἱρεα ὁοποογάϊδ, δὴ εἰσς ΄σαδε γαϊοωε 
ςοπβοίμιγ 7 δὲ μδδς Ὀἴγττη δἷξ ἱρβᾶ ἀπίπια, δὴ ἂἰ; χυϊὰ ἀϊνετσαμι ἃ τὰ- 
οπεΐ Βδες ἱρίτατ ἴα]68 ἀπθιϊδιομεβ μδρεγε υἱάδπίατ, σταγυτη αὶ 
δηΐταδ ἀϊυθγδυτι ἃ πιἰδιϊοης οἷς, αὉ ἀϊχίπιαδ, ἐν πᾶ σατα ταϊζους ογ- 
τιἷδ εἴ ςεἰεγαγαπι δηἰπηαὶ ἷθ ραγίζατα το] ἰτιν ἴ ἱπδαροτ δἱ ποτ ἀπᾶσαδο- 
4πε ρατγιϊαπι δηΐπιαπι Πρ θαῖ, δὶ πο δἰ απίπιδ σδῖϊο πὶϊσιιοπλβ, σαλὶ 
εδὶ ηαυοά ἀδοεάθηῖε οοττοπιρίτιγ απίτα ̓  εχ εἰς ἱξίξατ φαδς ὠκῖα 

«Φαξ ρμαῖεὶ δηϊπιοπη πὲς Πδιγποηΐδηι 6586 ρο886 Βδς ΟΥΒΕῈ σεγθδη " 
ΡΥ δοοίάοπε ἴαπιεπ, εἴ ἀϊχίπιυϑ, ἱπονεγὶ ροϊθοὶ οὖ δε ἰβρϑᾶσῃ τβόνετε. 
ΤΟΥ ΘΓ ΠΑΙΩΩῸΣ ζΟΓρδ ἴῃ 6466. 66ἴ) πιονθῖιγ βαΐοιη, πὲ ραϊεῖ, εὸ 
δυΐτηα. Αἰΐο υδῦὸ τηοάο βετὶ ποᾳαὶϊϊ αἱ ἴρθα τιουθαῖοῦ παοῖῃ δά 
Ἰοσῦπι ἀςοοπιπηοάεαῖο. δὲ δπὶμβ γεοϊο ἀθ μας ἐρ88 αυϊδρίατα δὰ ϑῆα 
τεβριεἰεης ἀα δ δ δὲῖ, ραϊαθιῖχυε ἱρϑᾶσα τπουετί. ἀξίενς πᾶχησαε ὦ-} 
οἶπηιϑ5 απίτηδτη, γαπάσγε, οοηβάσγε, ἔτδεγα, ἱπβαρου ἰγῶδοξ, ϑεπεῖσε, 
ταιϊοοϊπατὶ; {πῶὲ απίάδπι οπιπὶδ τηοῖπε 6586 νἱἀεπῖαγ. {α; φυ: 
ἰρδῶπ φαϊδρίατη εχ᾿ϑειταδρὶς τηουεγὶ. σεγατι Ἰἀ ποῦ πες ϑσδτιπ Εἰ 
πᾶ εἰ δἱ 4Π081ὸ τηαχλπια ἀοΐετε τοὶ ρβαάεγε νοὶ γβοοϊπα τὶ τποδ 
δαηῖ, τεὶ ροῦαι5 τπονεγὶ, ἔδπιει ᾿ρϑαπι τηου τὶ ΔῸ δηίταα εϑῖ. ἱκαϑῶ 
πᾶπαηῃε δαὶ ἔηεγε ἐδὲ ἤοο τοοᾶο τηουοσὶ οοῦ; ταϊοοίπατὶ αϑἴεπε διὰ 
1816 ἰογοίϊδῃ εδὲ δῃὶ δξξατα αἰϊαὰ. δἴᾳπε χυδθάδλτι ἰδίοτιτα δαπὶ ἐπα 
δἰΐχψαα ἰδτίοπϑ πιουξηΐατ, σηδεάδπι, ουτα Αἰ’ χυδ αἰϊεγαπῖαγ. ασειδο 
ὙΘΓῸ δἰπὲ 1116 οἴ σαοτιοὰο βαπί, αἰΐα ταο εδὲ. ἀϊσετα δπέδεν δτύ- 
ταδτι ἰγαδοὶ γε] {ἰπποῦα, δίβαι]ς εδὲ δἴχψαε δἱ χαίδρίαπι δυΐπατω ἱεχεῖε 
ἀϊεδὶ υεἰὶ δεάϊβοαγε. Ὠῶτι ταθ πο δὲ ἰογίδδϑο ἀΐσεγθ ποὴ δοίπασαι 
δεὰ Ποπιΐποτα δαΐπια πιϊδεγετὶ γοὶ ἀϊδοογο γα] ταϊοοϊμαγὶι, ἰάσαε βοὰ 



ῬΕ ΑΝΙΜΑ . 
χαΐα τοοῖ5 ἰπ 116 οἷξ, δε φηΐα βοππθηζαδτα χυλάευι τιϑαπ δὰ 1] ]1δπὶ, 
ΠΟΠΠαΠΠπαπι γεγο δ} 1116, τεἰπεὶ βαπϑὰ8 φαίάετα εχ ἰδοο, τεσοίαιίο 
δυΐοτα εἰ 1116, δά 6δοδ8 τηοῖῃ8 τεὶ διαϊῃϑ χιιὶ δαπὲ ἰπ ᾿ρβογίτῃ δοηϑιατα 
ἰπειγαπιδηῖίθ. ἱπι Ποῖα 8 δυζοτη δάἀνεπίγο υἱάδίαγ, δἱ δα ββἰδηια φυδε- 

Ὧὸ ἄδην 6886, 8ς Βοτι οογγιμηρὶ. πᾶπι ΔΡ δὰ τπαχίπιβ 4086 ἴῃ ϑεπεοίαϊδ 
δι οδίαδοσιίίοπα, οοτγαταροτγεῖαγ. πῦπο δαΐετα ρετίπάε ἢὲ δἴστε ἴῃ 
Θδηδιιτιτα πο ΓΌυπἜπτδ. οἰθπΐην δὶ δεπαχ ἰαίεσῃ ἀςοίροτγεῖ σα] πηι, τῖ- 
ἄετοῖ εἰσαξ οἱ ἱπνθηΐδ. χαᾶτε δδπεσῖαδ ΠΝ ἐβῖ, αυΐα δηίπια {τί ἐχτιδπε 
«εἰ ρδδδα, 8εὰ σηΐα 14 ἴῃ 4ι0 εεξ ΑἸ φα!ὰ ράδϑατα εεὲ, φπετηβάϊηοάπτη 
ὧπι δρτιθιδθαθ εἰ ἱπ ππογθὶ8 βετὶ δοῖςξ, εἰ ἱρδανα ἰρίταν ἱπ:6 ]σοτα 
ὃς σοπίεσαι ]αγὶ ππδγοθϑοὶς, χαΐα αἰϊαὰ χιοάάδπι ἰπδπδ σΟΥΤΌταρ τ; 
ἄρεαπι δαΐετα Ῥαδδίοπθ τδοδξ. γαθβοςϊπαγὶ υΈγῸ δὲ ὅτσδγα δαὶ οὐἶ886 
τιοῖ δπηὶ {Ἰὼ αἴζεοῦι, δὰ μαίας ποι μαρεὶ πα, εὰ γαεῖομιβ πὰ 

, ΜΙαά Βαθοξ. φααρτορίετ εἰ ποὺ εοιταρίο βες γεοογάδϊασ πθὸ δχημδῖ: 
ποῦ δηΐπι ογαπὶ {ΠΠ|π|, 8βοὰ ἰρϑίῃβ οοπιπιιπῖθ, φαοαὰ αυΐάεπι ρεγξ. 

80 ἰπτε!]δοῖα ἀὐΐεαι ἀἰϊνίπητα αυϊα εδὲ [οτία98ε ρϑβδί με 486 γαραῖ. 6686 
ἐρίταν προσθεὶς ππόυθγα δηϊπιαπι ρογορίσυτιτι 6χ ἰᾶται ἀἰς 15 δναϑὶξ. 
4αοάεϊ οπιπίπο. ποι τποῖα οἰεῖητ, Ῥαῖεϊ ες 8 δὲ ἰρδᾶ πιοῖα οἰεγί." 
δἰφαὶ πουπογωτα δηίκαδτη 6886 ἀἴσαγ8 86 ἱρϑασ πιοῖτι οἰεηδετα, πιαϊ!ο 
Ἰοηρίαθ φιατι εὰ 486 ἀϊεῖα δπε ἃ ταϊίομς ἀϊρίαγθ υἱάθίασ. πϑπιὶ τς 

ἱ 1ὰ δοβδογαπῖ, δὰ ργίπιστα ἵπηρ δι Β}}18. φῶς Θπιογβτιηϊ εχ ποῖα, 
409 ἀεπιὰς ῥτορτία χαδθάδιν ἐσ 6δὸ σχυὶδ ἀϊςτιπὲ ἰρϑδτι πτπαογίπη 6888, 

ὀνεωϊσπε, 4π0 πᾶπηπε τποάο πηϊξαίοτη τπόυεσι ἱπιο Πΐξοτα οραγίεῖ, 
εἰ ἃ {0ο, εἰ φαοῃαμι ρϑοῖο, οὐτα παραγ} }15 δἱς εἴ πυλίδα παρδαὶ 

,, ΑἸ Ποτεπ απ  δἱ δηΐτη πποῦνα δἰξ ἀἰχοα τη Ὀ}}15, ἀἰτογϑαπι 6586 ΟΡ οΥ. 
γαῖ. Ργβέξογοα οὕτῃ ἰπϑᾶτα χουίάθπι τβοϊοπε δυρογβοΐθτα ἴβοοτγο ἂϊ» 
οαυπῖ, ραποίσια δαΐοπι ᾿ἰηθδπι, τιβίξαϊαπε οἰ ταοΐα5 ετιταὶ ςοπἴπθ0 
Ἰδαθ. Ῥαποζαχη οπίμι απὶΐας οϑὲ ροοἰτίοπειι μαρθη5. δἴατις πυπηθ. 
ΤῸ βυΐπιας ἔῶτη δὲς θὲ εϑὲ ροαοδειαας Ἠαρεῖ. ρεδεῖεγθα δὶ χαΐβ 
ἃ ὨΏΠΙΕΤΟ πυτηοτῖπε τοὶ πηϊϊδίοτη ἀρϑιυ!ογίξ, δἰ γεϊπχταϊατ ππα- 

40 γαετιιδ: δία! ρἰδοῖαθ τουέίαι!6 δηϊμταίστιτη υἱνυπὶ ἀϊνεα, οἱ εὐπάεια 
δηΐϊπιλτν ϑρεοὶς νἱἀθπίαν Βαρογα. δίχα πἰ8}} γεΐεστε υμλεθίζοτ, ππὶ- 
Ἐλίεο (ἰσδηΐον δὴ ΠΟΓΡΌΘΟΣΪα ρατυα. εἰδηίωι δὶ ῥπιμποῖα ἅδηὶ εχ Π6- 
χαοοτὶ ἢ ρὲλαλϊδ, ἱποὰο Ἰπαπθαὶ σθδηίας, εγὶξ ἰῃ Ἰρϑιϑιαἰπιά χαϊάθτα 
4ποά πιονεὶ, αἰϊα ὰ ἀὐπΐοτι χαοὰ τιουεῖαν, δου ἴῃ χιαρηπο άπ: ΠΟ 
δαΐτυ χαΐα τοαρηἰτπάϊης ἀϊδίογαπε δαὶ ρατνίξανε, ἰά φυοά ἀϊοίππα εεξ 

. Ὡεροῖάϊι, 64 χαΐα δα δηπὶ χυδηϊιαίεωι. φιοςίγοα πδοφι66 εδἰ αἰϊχοϊαὰ 
6εεε χυοίὰ ἰρ888 πηϊϊαϊοι τπιογεδέ. χαοάει ἰὰ φῃοὰ ἴῃ δῃππαὶὶ πιουεῖ, 
αὐΐτωδ εξ, εἰ ἰά χυοά ἱπ πύταετο πιουεῖ, δηΐπηα δδὲ. 408 γα δηΐτηᾶ 
οι εϑὶ ἰά χαρά πιοτεῖ αἰᾳπε πιονεῖατ, δε ἰὰ φαοά γιονεὲξ ἀσηΐαχδξ. 

0 αἱ σεῦὸ {τὶ βετὶ ροϊδοὶ τὲ δες ᾿πϊτΔ85 εἰ17 οροτίεϊ επίπι ἱροῖαδ δὰ 
σαῖοτδδ δἰ ιζαδτι αἰ ογδητίατη ε566.. δὲ πηὶοὶ ρποῖ: ἀπδθηδπι ᾿γαεῖεῦ 
Ῥοσίϊοηοτα 6886 ἀἰΠ]εγθαιτία ροιοδιῖ δὶ ἰρέτιγ Ὀηίταῖε5 ρυποῖαγε 4πδα 
αὐτὶ ἴῃ οογροτα, ἀΐνετγδα δαπξ δΔΡ. ἀπἰ τε ΡῈ8 διΐπιδ αἴσας ρῃηςὶῖ8, 
Ὁσαπὶ ἰροδα πηίϊαϊεδ ἰῃ δοάετα ἰόοο. Ρῃπεοίυτι δαῖτα δηπηδα ἰοσιτη 
Τὁοουρδρὶξ ραπειὶ ςογροεῖδ. δἰαυὶΐ φαϊὰ ονδιωρὶϊ ἃς ργοβιδεθιϊ αἰ, δὶ 
ἄπο Ῥυποῖδ δῃπὲ δίπια] ἴῃ. εοάοτα ἰοοο, εἰ ρίυτα εἰπὶ ἀπορι ἃς ἱπᾷ- 
τἰΐα 7 φαοτττα ἐπὶπι ἰοςμδ Ἰῃἀἰνδι 0.115 εδί, εἴ ἱρβὰ ἱπάϊν:β:θ1 11 δαπξ. 
αἷπ γετο δὰ ρυποῖδ πὲ δυπὶ ἵπ ΘΟΥΓΡΟΥΕ, δὲ 1096 πῃπεεττι δηίΐτπδδ, 
τεὶ δἱ ποσιετμς 4πὶ ἐσ ρΡαποιί οοῃδίμϊ συδε δαπὶ ἴῃ σοΓροτα, δῖ ρδα 
αἰἴΐτοδ, οὔΥ ΠΟ ΟἸπἰὰ ΟΟΥΡΟΓ δηίμαϑιη Παροπεΐ πδτη ἴῃ ΟἸΠΟΙΐδ 
Ῥυποῖδ ε88ε υἱδεηξυν, εἰ εἴϊατη ἰμβηῖτδ. ἱπδῶρες τὶ βετὶ ροῖδδὲ ἂξ 

30 δερδγεηΐηγ δς δ δοϊ υδηῖῃτ ἃ σογρογιραν ἴρβα ρῃῃςία ἢ οἰχηϊἄοτα ἰἴΐπδας ᾿ 
πον ἀϊντήἠπηίυτ ἐπ ραποῖδ. 

᾿ 5. Εἰτ δυΐοπη, πεὶ ἀϊχίπιτδ, αἰ ρατγῆτι ἰάθπι ᾿ξ ἀΐσαης, φαοά Ε]ὶ 
ἵ ξοτραδ ᾳπράάδπι δοδιϊϊαπι ραγίϊαπι απίπιατι ε8εε ἀἰκεγαπι; ραν. 

5 ὕτωα Ῥγορτγίοπι ἴρ808 οοπηξτοῖτιγ ἈΡδαΓἀΌτη, σΟΥΡῸΘ ὩΡ δηϊπια Ρέγιπάς 
χρουουῦῖ δίαπο Ἰ)οτηοογιξας ἀδδοσεραῖ. πᾶτη οΌπι βοΐμηα δὶϊ τη οτηπὶ 
φογροσο δεπιίεπίδ, παοαϑδα δὲ 'π δοάδιι ἀθο σοῦροτγα 6586, δὶ αδίπια 
οοΥΡῸ8 δἰϊψυοά ε09ε ροπδξωτ. εἴ Βογατη δἰΐαπι δοϊεπεῖα αὶ ἀπίπιασα 
πυτα στ τη, 6886 σα πδενὲ, Αἱ πὸ 'π ἀπὸ ρυῃοίο πα δἰπὲ ραποῖα, δαὶ 
οταπ δ᾽ σΟτρηδ παρααὶ δυΐϊμδτω, δἱ ὩΟῚ Ππιηδτα 8 φαϊδαυδηι αἰΐπ δίας 
ἀϊπτοεϑθαδ ἃ ραποῖΐ9 ἱρδίαδ σογροτῖδ δῃροττομίδξ. Βὲ οἰἴΐατη πὶ δηπιαὶ 
ἃ τισι ρατίπάε πιονεδῖτιγ, δἴχῃς ᾿γειποογίζτιμι ἀἰχίτητδ ἰά ᾿ρβῦσα 
τεουετὶ σεηδετα. ααἰά Θηΐπι ἱπξεγαδὶ, ράγνδα ρἱΐαα ἀἰοδοῖαγ δ ἀπὶ- 

0 ἰἸαῖος τηβϑρτιδε υδἱ υηϊϊδῖεθ οἵππίῃο π88 δρίἰδαῖταγ τποία 7 πἴτοαας 
πδοηύε σποάο πεοθθδὲ δῖ ρθε 6χ 60 τπόυετα ἃηΐψϑαὶ, 4υΐδ ἰμδδα 
τοοῖα οἱδηίηγ. 9 ἐρίξης αὶ τροίατα δὸ πυτοθγατα ἴῃ δϑδίριδιάα 
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δηΐτπα σοπίπηχογαῃξ, Ἀλθα ῦθα ἀΐοὶα δηπὲ ἀρδγᾶα, εξ 4]1ὰ Ἠαΐαδ- 
τηοαϊ πευϊτα ουεηΐυμξ, εδὲ ἐπῖτα ἱτηρ σοῖς ποη δοίπτη ἀθ μη οποτα 
διΐπηδα ἰδ] εῖπ 6886, δεά εἰΐαπι δοοίάεμα. χηοὰ χαϊάεια ραϊεὶ, δὶ φαΐ 
6χ Πὰς ταῦοπθ ορεγαϊϊομθϑδ δἰχιθ οἰϊεοϊῃβ ἀπίτηας Ομ αΥ 88- 
δίξμαγε; σορί διϊοπδα ἰπαθδτπ, 56 η 888, νοϊαριαῖει, ἀοΐοτεϑ, εἰ σεἴδσα 
ἰδιϊαστηοάϊ. πὶ τὶ ῥρτίτβ ἀϊχίπηαϑ, τς τυδιϊοϊπατὶ χαίάθηι εχ ἐραὶϑ 
ἔκοῖε ροδϑδισπαβ. ἐσίθα9 δαΐεπι ἐγδαϊεδ τηοαΐϑ, φηΐθαδ ἀπε φιὶ ἀε8- 
πἰαπξ ἀπίτοδτη,. ἀ8 08 ἰαπὶ γαργορανίπιαϑ, εἰ ἀπο Νάδει πέγααπθ 86ῃ- 
ἰδηιϊα ἀπθιαοπες σοπιγαγιδιδξεβχηθ, ρθη ἀἰχίιπαδ, δὲ εὰ 4π86 τιᾶ- 
Χῖπιε πιοῖϊϊντιπι ἱρδθιῃ 6886 Ἔχ 60 ροῃ αἰΐδ 86 ἰρβδπι πιουεῖ, εἰ 68 20 
4τπ|ῶε σοΓΡῸ5 ἱρϑᾶτα 808 Π|5δἰτηαγτσι ῥαγιτῃ δαϊ τπηϑρὶ5 Ζαᾶτι σοῖο ἃ 
ἱποογρογεατη 6886 οδηϑοὶ, τοϑίδι ἰρίπιγ ἰογιϊα8 του αἴααε δεπίθπ- 
ὅλ, 4φυδε ἴρδαπὶ δϑϑογὶξ 6χ οἰθτηθηῖ8 ςοπϑῖαγε, θδιη συϊάετα ἀεὶπ- 
ξερ8 οοπδιάθγειαβ οροτγίεϊ. βίαια ραῖεῖ ΟΡ μος εχ οἱ διπθηιὶδ απὶ- 
τπῶτὰ σΟηϑίατο αυοδάδπι ἀἰχίθ86, τὶ δεηϊτίαὶ δὰ 086 βαηΐ, εἴ γογυα 
ὈΠΔΠ4υϑΠ406 οορτηοδοδὶ. δὲ ἰδῆς βϑβίθπιΐδιη τη α]ῖα σοπι απο 4}»- 

. ϑᾶγάα, αἴσπθ δογαιῃ 4πᾶπὶ τρῤορΝ 4π86 βετὶ πεαβοπηῖ μϑβογοπξ 
ἰΐπι δίχα σορβηοβοοτα δίταϊὶς, 4υδϑὶ ἀπ πηδτπ γ68 ἰρ888 6586 ΡΟΠΘΠ- 
ἴε8. υδγῶατα ποι δἰδιπθηὶα βαηΐ 5ο ιιπ, αἰ ραϊοὶ, δὰ ῥγαδίθγεα τη} 18 
ων βἴϊαπι αἰΐα. φοΐπ ροῖίυ8 ἱπβηῖϊα Γοτίδβδα παιηοτο, 486 σοπδίδηξ 
Ἔχ. ἰρδὶδ ἃς σοιπροπαπίαγ, δὲ ἰρίϊαγ δὰ σοβίοϑοδγε δα πίγεατο Βηΐπηϑ, 90 
Ἔχ 4οΐρυδ ᾿]ογατα ἀπατηαυθάφαο σοσιροπίϊατ. δὲ Ἰοΐπατη ἰρδυπι οοπι- 
οδίξτιτη 400 οορποδοεῖ, 4π868ο, ταὶ δεπιϊει αἱ φυϊά δὲ ἀδῃ5 τοὶ 
ὉΠ20 ταὶ ο3 τΐ Ἴᾶτγο, οἵ ςεΐεγογτιπι σοπιροϑίξογανι ἀπυτπιαιιο 488 440 

δἰ πα δ τετ 7 ποῖ ἐπίτι παι φαοάφπε Ἰρθοιυτῃ δε ἴρθα δἰ δυθηΐδ, 400» 
γὶδ δ686 βωδοπῖία τηοάο δὶπθ αἰϊο ἀϊβεγίπιϊπε; δε ἐχ ᾿ρ515 Ὀπῦση- 
ἤλοῦσος Ἄεοπβοϊτατ γδῦοπε φυδάδπι σοπιροϑοπευς, αδηδάτηο. 

οἱ Ετηρεάοοϊει 8 εχ δἰ επηεμεδ. οοηδίαγε σθηδεὶ, ἀϊοὶϊ δηΐπι 
᾿ξοορογδῖ ἀπξα ἀπδδ 16]}}08 ἱπδιϊϑϑίπθα υδδὶδ 
δὲγ)β ἃς οπεὶβ ρατίθ: ὙῸ]ςαπμδ εἴ 'ρ56 
᾿φυαϊϊπον ὃχ οοἵο δάἀϊυηχιξ, 4ι15 σαπά τάδ πιστὰ 
υἱβ ἰξουπάδατιε πδῖαξδε οοηΐεοογαὶ οδ8ᾶ. 

τὴ}} ρίξαν εἰδινθπῖα ργοδαυὶ ἷπ απίπια, πἰϑὶ γαϊίοπθα οὔδι ἱπεῖηϊ οἵ 
οοιφροιίτίο. Ὀπππιαποάαπθ ᾿οπΐπι οοβπορρεξ ϑἰταῖ]8 3 ο5. δαΐετι δῖξ 
Βοταῖβοῖν πὸπ σορποβοεῖ, πἰδὶ ἱμδα εἴδη ἱπδίπι, ἢος διΐθπι ΠῸΝ 10 
ὉΡυδ δϑὲ ππτα δοττιαι ε686 ἀΐςεγε 4086 βοτγὶ παιδὶ: 488 δαῖτα 
δταθίθοὲ πηφυδῖι δὴ ἰαρίβ υϑὶ] ἤόπιο τοὶ θαυτδ ἱποὶξ ἴῃ δηΐπια, εἱ 
Ῥοπίτα δἰ πα ξευῦ δ ποῦ θοπῦῃι, οἱ ἄς οοἴογίδ ἰἀδητάθη γορυδῖ 
Ῥγβείεγεδ οὔπὶ ἰά σπορὰ εϑὲ, τβοϊεἰρ ἰοἰξοτ ἀἰςὶ ὁοἰεαῖ (ᾳφπο άδπι εὐΐπα 
δαροϊαπίδτα, μρΕῚ μδὰ χαδηεταῖετο ἀαὶ οα]ϊξαξετη δυΐ αἰϊχαοά αἰϊα ἃ 
επτιπεγαίοσηση ἰδ ρταδάϊοατι επίοτυπι σρτΐ βοα1), πίγατα ἐσ ἀπ εις 
εἶδ. ἀπ ποῖ εχ πηϊνογεὶδ απΐποα σοπϑι δὲ δὶ ποη υἱά θπῆιγ οοτοτηπδία 
οταπΐατι 6886 εἰογαεπῖδ. αχ ἰἶδῃθ ἰβίτυτ 80116 οοπείαϊ αυᾶς δυρϑῖδας 
Ὥγτισι δαηξ εἰειπδηϊα δὲ φυοπατι ραοῖο ᾿είθγογιτα δἴϊαυθ πρῦτα- 
φαοάφᾳυε οοβποδοὶ! 7 δὴ ἀϊσεπξ υπἰαδουϊαθαπε βεπεγὶβ δἰοτηεηΐα ρτο- 
Ῥτία αἰχαθ ρυϊποὶρία ε888, οχ φαίδιμ δηΐτηα ςοπδίδεῖ οτὶξ ἰξι ον ᾿ρ88 20 
δὲ ψφαρπεταθ εἴ 4υα ἴω οἱ δα δείαπιϊα. δὲ βεγὶ πεχαὶξ οἱ εχ φυδηὶδ- 
τδιϊ5. οἱ διπθιῖῖ δα δϑἰαπια δἰξ,. πη 4παιδ5. 608 Ἰριϊὰτ αὶ οςδηϑθηξ 
δηίϊτοδιη δχ Ὀπίγοτϑὶδ σουϑίδσγα, ἢδες εἴ Πυϊυϑπιοά! 8116 σοτη Δ} [ῸΓ. 
ΔΡρδυγάστα εδὲ οἰΐδηι δἰτπ:16 χυϊάεπὶ ἃ οἰπιϊὶ ποη ραιὶ ἀΐοογθ, δίταιϊθ 
γετο δεπῖγε δίπεΐϊε, δίστη!δαιια σορβπούσοτγε δἰταϊϊ, ραΐατε δἴατς δϑδ6- 
Τεγα. ἀοίπάε δοπῆγε ραϊὶ φῃοάαπι 6586 τηουεγίψαῃε ρουαγοὶ εἴ ἴῃ- 
τε ἔστε δἰ πη! τον δὲ οορποβοθτα. δἰαηὶ τπιϊ 89 ἀυ δ αἤοαεδ ἃς ἀϊξ- 
Βουϊϊαιε, Ἐπιρεάος]ϊς Βαρεγε δε επεαπι (οογρογεὶδ ἰαψαδπι 6]6- 
ΤΉ εἴ δἰδὶ διτωῖθ8 σοξτοδοὶ τα8 δἰ ρα 88) τεδίαταν ἰὰ φυοὰ Εχ- 
Ῥεγϑηα ἰδία ραϊεῖ, ρατγέϊαιη ομΐπι δυϊπια πὶ σοΥΡογατα δα 4086 
δυπὶ τα μενυὴ ἴοτταθ, αἰ οὔδα πετνϊ Ρ}]ΐ, μι} δεππῖγο τἱἀθηΐαγὶ ὃ 
ἄπαγε παος δἰτηὶ!ΐα δὲ. ὧἱ ορογίεναι ἰώπιθη. ργδεῖεγθα ουΐχαα 
Ῥυποὶρίογαωι πρδῖοτ ἱξπογαῖδο 4πδπὶ σορηΐιο ἱπογίξ αἰταϊγαπι. ππυτα- 
υοάφαε οηΐπι οοβποδοεῖ ππιτη, τ]ὰ δυΐεπι ἱριοσαὶ!: οεἴοτα πδῦ- 
τι οἸππία, Αὶ οἴϊδπι Ετηρεοάοοϊίδ εδάθπι βεπέοπιία πὶ ἀδα8 εἰξ ἀυπδη- 

Ἠδεΐπιιϑ, ααΐρΡ9 οὕτω ἶρ86 δοὶιι5 πηππὶ δἰ οι δ πτοΥαπι ΠΟῚ ΟΟταρΓΕα- 
Βομάδε, ἀϊδοοτάϊατα ἱπχιιαπι, τποτία]α υετοὸ ουποῖα οοβποϑοδῃῖ, οὔτ 
εχ ππίγετγοῖβ διημυαΐβ οοποίεηϊ. ρῥταεΐθγοα ἀϊοδὲ οροτγίδξ οτοῃΐηο, 

ΟΡ οδίδβατῃ ποῦ μαρδδηὶ δηΐτηδτῃ οτπηΐα, οπὶ οἴηπα Παρὰ δεῖ 
δαϊ εἷῖ οἰειιθῃίαμι, δυϊ εχ εἰδιθθπῖο Ὧπὸ υο] Ὀ]ασίρυδ το] οπιηΐθιϑ 
«τουῃεῖοϊ. πεοδόδὲ εδὲ δηΐπὶ οἵη: 6 σποὰ εδὲ Δα Ὁπῦπι αὐἱὰ δαὶ ατι88- 10 
ἄλπι δαὶ πηΐϊνεγθα σοβτιοδοεγθ. ἀαῤί διε εἰζαση ποι ἰδίασίδ φαϊδρίδτω, 



2,4 

φιίδουαν ἰὰ οἷ φιοᾷὰ 'ρ8α οομεῖωοι δίσαθ ππΐξ. εἰδίωθηῖβ παπῖπιθ 
φεδίδυιδι εἰπῖϊΐα δυξ. δἴχας ῥρτδθϑδλὶ Πδϑίρν στη ἰά ̓ ε29ε ραϊοὶ φαοᾶ 
οοπίϊβει, φαϊοφαϊὰ ἰά Ἰλπάεπι δἷϊ. δὲ ὠϑφαὶϊ ε8δ6 χυϊςαύδια ργϑεδῖδν 
ΜΝΙΐα. δβίτηα, φαοὰ ᾿φαίδεπι ἀοτοίμείατ, δὲ τοῶξὶ8 εἴδατα ἰπιο ἰδεῖ. 
᾿λαχίπθηο δμΐ τοδὶ οΟπδοηυπὶ εϑὲ Βυῶς οτρηῖδ ργδεοαβδῖβθε, εἰ 
Ῥτβεϑιοῃ ἐφοϊπνυῖι οαιπίατι δὲ πίττα ἀοτηίπυπι ε86ε. 1}}} δανοσω εἰο- 
τοθηΐα δὰ 4086 ϑππὶ ρτδεοθάδτγε οοτϑθωῖ. αἱ δηλπ ὭΘΠΙΟ Ργοτδδβ ἀΦ 
οτακὶ δαίμιδ ἀϊχίξ, πες δοῖπιπὶ 4πὶ ςαμϑαηῖ ἴρϑδιη εχ εἰειρθη 9 ἰά60 
οομβδίαγο, ηαὶα δβεπὲ οοξποβοίϊ4η8 δὰ δὲ δυπὲ, πεὸ δογωη 4 
πΑΟΧίΌ6 ταοϊϊτττα ἰρϑᾶπι δϑϑογιιαὶ 6286. ΟῚ ΦΏΜῸ Ομ τποΥ αἰ 

το ψιδο ϑοπξαπι. δαπὶ εὐΐπὶ δέμνια] α ὈΟΏΒα Ϊα 4π86 ποὺ ταουθηϊω 
ςο, δὲ ἰαιδῃ Βος δοῖο πιοῖὰ απίπια υμζδίιτ δαΐειδὶ δρίϊδγε. δἰσηὶς- 

πον δὲ δογαπι 4αλ ἰδτ δεπϑι νων ααδτα ἱπι οἰ] εοῖηπι εχ δἰ ειβεη 8 
οοπβοίαηϊ, ἀξπνο διδαιατα οἰππδίῃ σοπιρΙεοϊίωτ, υἱνετε ΒβΏ 486 
υἱάθοΐον ρἰαπίδθ: αἱ ἐχρεγίθβ δυπὶ ἰαπιεὰ εἴ ταϊϊουὶθ εἰ βεβδίιδ. 
δολδατα ἀποφὰς οομιρίαγα δαπΐ αιδε τπεηΐα σγδιίοποαας Ὑδ- 
οδαϊ. φυοάοὶ φουὶα εἰ δες {|| ςοπορόδοσῖξ, ἱπιε]δοίμθαας ρδρ- 
δια εθ96 ροϑαεσι! απίπιδθ, δὲ ἰάἀθπξδάδτι ϑευδιἰναπι, ὯΘ δίς αυὶ- 
ἄεπι ἀθ οπιαὶ δπίσοα, πὰς ἀδ υἱΐα τοΐδ ἀΐοεγε υἱἀεραπίατ, ἴα δος 
δοάοτα οἴσογα υἱάεϊως 6886 οἱ δὰ δε: θοτδ 4υδε οατιβίηίθαθ ΟΥρ ὲ- 
εἰο ἴεγίαν. ἀϊοὶς δἰἰπι ΟΡ θα δηίϊβιαμν [εγτὶ υδπῖῖδ, εἰ αχ ἰοῖο ἰὰ- 

4.1 φτεὰϊ τοορίγαϊΐοπα. ἰά διζοπι πεααυὶξ δοοίάεγε ρἰαπείδ, πεααθ φολρα8.- 
ἄκιι ἰίάοπα δυϊπιδιίυτι, φυὶρρ8 οὔπὶ μαπὰ ππίνεγοα τεορίγεπξ. χαοὰ 

. ψυΐδεπι. 805 ργϑείεγὰς φὰὶ ἴα ἀβ δοΐπνα ςθΏδαεγε. δὶ υδγὸ δἷ σοπᾷ- 
Οδζα φιΐθαφη εχ εἰεαίοπεδ οροτιεδξ, πο δχ υηϊνεγδὶδ ςΟΒ πα ςοη- 
Βοίϊοπάα εθες τἱἀεῖαγ. αἰΐογα πᾶϑυς ρωγϑ εοπίγαγιοίαδ. δα (Ἀ εἰθμ 
δε δὲ ᾿ρϑῶξῃ γραμμῇ ἀἰδοογμογε, τεοῖο ἐπήδα δὲ ἰρϑῦτι γοοῦσμο, 
αὲ ραϊδῖ, οἱ ΟΒ ασπι σορπηοδεοίγαιδ: γερτιὶδ πρη πε ἱπέϊεχ εδὲ ὑἰγθ- 
486. δὲ οβ] φυσι πες δοὶ ρίδῃθ πϑὸ γϑοῦ, δαυπὶ εἰ 4αἱ ἰπ ἰοῖο υπἰ- 
Ὑεγϑο ρεγιηίδίδτα ἰρδατῃ ἱπχυϊῃος ε896; φποοῖγοι ζογειϊδη εἰ ΤΙ αἰ ε8 
οτωπία ρίδωα ἀδόσιπι ε886 ρυίανϊξ, μος δαίοια ἀυβ ιβῆομες βαρ εὲ 

40 ποπουὶ 4υδιπ εἰτη ΟΡ οδύδαμι δμδσϑδὶ ἱπ δᾶγϑ χυϊάθτα νοὶ ἱβτδ 
᾿ς δὲ ἱποϑξ, πὸπ ἔαοϊξ δηΐμιαὶ, ἰὼ πεϊδιῖδ διΐοσα ἕαεὶδ, βσβεϑογι ἐπι εὔατι. ἐα 

ἀμμὲο. υνἱάδαῖον 6686 ργαδοιδινίίος αυδεγεὶ εἰίαπα χοϊοφίονα πικρὰ ΟΡ 
ξδαθατι δηΐτηα δὰ απ εαΐ ἰὼ δὔγα, ργϑεβίδθιϊοτ δῖ ἃς ἱπιπμοεία!ιοῦ 
δὰ {ιδε ἰῃ δηἰτπιαίυδ ἰπευξ. αἰτοβίᾳαο δύλοσα δπλοτρὶὶ φυοἀάατα 
δρευκάυπι εἰ ταιϊϊοπὶς οργεάϊεηρ τρεῖλβ. πᾶπα ἰβθειαι δαὶ διξγθηὶ ἀπὶ- 
ταὶ εν8α ἀΐσετε γαϊϑϊοπὶ ἐγγεάμυτ βποϑ; εἴ ἈδθΈγοΓΟ γασϑαθ δηϊπιαἰΐα 
βοῖὶ εφ86, δὲ ἰηδὶϊ ἰὰ ἰροὶϑ ἀϑίμεδ, ρεσδββηγάνπω οδὶ. υἱάεηδαν δαῖτα 
λάεο ραΐαιβο ἴῃ [ἴδ δηϊμαδια εἼδ6, 4πΐα τοί οἱ ρασίδο εἰμ δάθῃ δαπὲ 
ἜΡΟΝ ἡθοτα βϑοεϑδε δδὲ ἰρδοδ δὲ δῃίχηβι εἰ ραγίεβ ἀΐσεγε εἰθϑ- 

40 ἄσπι 6286 Θρεεϊεὶ, δὲ απίμα ]β, οχ 60 βππὲ δυῤτηβηία, ααὶθ ἴῃ ἐραὶθ 
αἰϊσοα ρδγϑ. σου βεητ γεοὶρίϊατ. ᾳποάοὶ δὸς φαίάεαι ἀἰδοεερίσι 
αἰαεάετα εδὲ ἀρροϊεὶ, δηΐηνα διυΐρτα δὲ αὐβϑι αὶ πὶ μδτστη, ρδῖεὶ 
ἰΐαπι ἰραῖπ ρβαγίβιην ἰβιθόϑ6, δἰΐαπι ὥϑῶ ἱπεαᾶβε Ὡϑθθϑδε δδὲ ἰβιιγ 
ἔρϑαπῃ δαὶ δἰ δ] Ἰππὶ θ686 ρατίλωπι, καὶ ποη ἰὰ φαϑοῦδατια ᾿οίδαϑ ἱπδδδδ 
Ῥαγῖο. ραϊεὺ ᾿φϊοτ χα ἀἰοῖ5 ποτε οοβπι οΏ τ οχ 60 ἐοτηρεῖίεσγε 
διῦπας, υἷα οσοηβῖεὶ εχ 6Ἰοιηθηῖθ, πεφας γεοῖς υέγεαης ἀϊςὶ πιοῖοσα 
οἰάεπι ᾿πϑϑδς. αἱ χῃοηίδιι ςορθόδοεγε, δεηῆτα, ορίπαγὶ, ἱαϑυρεε ςα- 
Ῥεχε, ἀεϊνογαγα, εἰ ουππίαο δρ ρει ουοϑ, ἱρϑίυδ δηΐμηδα δαπβέ, πλοῖα 
δἰδδαιν δηΐπα δ᾽ ἴστν ἰο.9. ΔΡ δῃϊπμα Αϊ, οἱ ἱπρυρεν δεογεῦο δἱδίυ αἴχπε 

2 ἀοισσεῦο; φαδοτεῖ υἱφας φοϊδρίατα αἴγατι Πογτισπι ἀπυτη χαοάσιο ἰοῦ 
δηΐιϑδο. οοτωρείδε, εἰ Ὧο06 ἐπε ἰδ ραπηυδ εἰ δεπΒατηῦδ εἰ που εδτοοχ ἡ 
τοἰγοσυσααῦο πηρβισυοάσηε ἀρθηλα5 ραϊαπιηγαὰς ἰοΐα, δ αἰδια Δα 
Ῥατθμας ἰρόθαι ρεδοίθγεα νἴυεγα υἰσασε ἴῃ Πογθαι ἈΙΙ4 80 ὯπΠῸ δπ ἴῃ 
πείθου δὴ 'ἴπ οπληΐθα σοηϑίϑεδι, δὰ δἷϊ εἶπ 4] υκεάδιι εἴα 
«δυϑα αἴας σαπὶ αὶ ἀΐοδοῖ ἰρδασι 6856 ραγιδί ἐπὶ; ποδαας δα 
εἷπϑ ραγὲε Ἰαϊοὶέροτθ, δα σαρετα σαπδοηΐ. ααϊά Ἰρίτατ ἱροῦπι οοπ- 
Ὧδὲ διαϊῃδδπι, δὶ ραγι δ: 118 411 7 ποῺ ςοΥραδ, φυὶρρ6 σπῖτι σοπίτα ροῦπῃ 
τἰἀεαῖτις, αϑίτηδπι οογρτιθ οοπέβεγε; σαδργορίεξ εἰ ἐξγοβθα ἀμμ5ο}»- 
ὙΜα, γῦρο δἰαυς ρυϊτεδβοῖ,. δἱ ἰρβλιγ αἰϊχφυϊά αἰϊαὰ ἰρδαπὰ ςοπεϊη εδὲ 

10 ποδεδάθο ἔδοΐδε, "Πἰυἀ ετῖς μοϊδδιταῦπι δηΐταα. δὲ ορογίθθίς ἀδ 11ο 
εἴλοιη ἀΒδάγεγα, ὨΣΓΏΣΣ ὈΒΌπι δὴ ΒΗ ΣὩΓΌτΩ δἷς ραγεππι. δὲααε ϑὶ εἰς 
δοῦσα, οὔτ δξ δηϊηναπι σοπεϊπυο πὴ ἀἰείπηϑ Ὀπατῃ 6666 7 δια ρατίρ- 
8116, τισϑορ ταῖῖο χυδεῦθὲ φυξάπαπι οἷς Π|πἃ χαοά Βα εἰΐατι ςοπι- 
πεῖ αἰχπθ ας ραεῖο Βεῖξ ἴῃ ἱπβηϊϊακα αρίο. ἀμρδθὶξ εἰΐωτα φοΐθ- 
ππα ἀο μεγιβαν εἰτια, 4πατὸ υπασίδεσις ροίετζίδπι ἴπ Τοτγροσα 

δὶ. Ὡδῖν δὶ ἄπυσηδ' ἰοῖα ἰοἴππι σου οδὲ ΘΟΓΡΌΔ, οροτῖῖεὶ ππδὰ» 

ΡΕῈ ΑΝΙΜΑ 1. 11]. ' 

φιρηχας σἴοσν ραγίοις δἰίψαοι; βαιίοσι εοτροτὶ εοπέπετε. [ὦ 
δυΐοζβ δἔϑα ΠΟῺ Ρο8896 ΥἱάείυΓ: ύδτα εὔΐπὶ Ῥαγίϊπεν οογρος ἱπιεὶ. 
ἰδοῖαθ δῃὲ 480 “ξοπίπεδε ραςίο, βηβεγα φιοχος ἀλίβοι λανοπα εεὶ. 
υἱάεπιοδ δαΐετῃ εἰ ρἰαβέδο αἰγίδα Υυἱυεγε, δ δῃϊπδιίαπι ἐποεςτογαι 99 
ποπποΐία, αἱροῖς δυΐπιδτι, θὲ δὶ ΠΟ; πτπβετο, ἴδβμθ δρεοΐθ εδηάεει 
διοβαηίία. ἰΐδατια ρατῆαπι οἴγααας εἰ ϑεβδῦτι Βαβοῖ, εὲ ρὲῖ δἰσυϑὰ 
διρτιϑ ἰοςὸ τπουεΐως. πος δρδηγάστι εεῖ, δἱ ποι μεγάσγαπ!. ἱποίσω- 
πιεπῖδ δα α πὸη ἤάθεης οξ παῖηγαία ςοπϑεγυεηῖ; 56 πἰμ:ἴο παῖ 
οἴπ 68 ἰβ πίτασιιθ βασιϊστο ᾿Βϑηηΐ δηΐπιδςε ραχίθβ. δίαυε δηΐπαδα ραὲ- 
᾽Ὅ65 εδάδτα δῈ} δρεοῖθ ςο]]οοδπίογ δίᾳη ἰοία, "δα φαϊάδτν, φαξα βοα 
8Ερδγβδβθιίει δαπξ, ἰοῖα δυΐθιο δηΐτθα, χυΐα ἱπά νι: }}}5 εϑὲ. υλάετας 
δυΐετα εὲ ἰὰ ρεϊποὶρίοτι σαοά ἱποδὶ ἐπ ρἰδβεῖε, δοΐνοα φαδεάδκι οθβε:ὁ 
μδεο δηΐμὰ δοὶδ φοτασβΌπιδ δϑὲ εἰ ρἰδϑ δ οἱ δηϊπιδίἐθτια. αἴφπὸ ᾿δες 
φαϊάοια ἃ δεβεεπηαὶ ῥτίποὶρίο δερδεδῖασ, ϑδδησα δαΐοτα μίδε μδλφέ 30 
δῖπε ἴρ88. ᾿ 

Ἡ. 
το Βἰδος ὰδε ἃ πιδιστίρυς ἀδ απίσηα ποθ ἐγβάϊιδ σιμά, τε- {2 

ἀδαταιδ τασϑαδ ορογὺεῖ, αἴχαθ δρϊξασποτ υεΐωϊ ἂν ἰοϊο ἀεϊεσπαίμαγε 
φυϊά απίπια οἷξ, δὲ ψφαβεπδση οἱὲ εἰτϑ σουισαπηὶδ ππαχῖτπς γαῦο. ἐς. 
σοι ἰἰλαῦθ βϑυτδ ππυσι αΒοάδαι φογὰπὶ ηπδὲ δαηΐ ἰρδῶτα βυῤεια- 
δπι εϑ8ς, 6 Βαΐπϑ αἰϊμὰ πὶ πιαϊοσίαμε, συοὰ φοϊάεια μετ ἐε υϑδ 
δὲ Βος Δ παιὰ, αἰϊοιὰ ἔοσιβαχα εἰ δρεοίθτη, 488 φαϊάθτι ἰδση μος αἷδ. 
γιά ἀϊεΐξειν, οἱ ᾿εσὕπηιν ἰὰ φαοά ἃς ἰδῖδ ἑοποῖδι δίηε οοτορομέζαν, 
εἰὲ απίϑηι. πιδίογδ, ᾿ὐγ σι Ροϊεβεῖδ, ἔοσπιδ υϑγὸ δοῖμ δίψους 
οδο, δε φαϊάεια Ὀἱίατίοσα ἀλοϊϊαν : φύδεήδχα εἰὸπὶ ἐσὲ τὲ δοκμῖα, 
φυδείήατι μὲ εθπιθγωρίδεῖο. ποαχίπιθ δαϑεσα (ΟῚ νυνὶ ἀϑιϑῖσσ τῶ 
δυβαξδιιίίθθ, εἰ Ἰρϑοσπῖη δὰ ποδρίϑ ηυδὲ πιδίαχαϊία δμαῖ: Ἀδες εὐ 
εοεἴατογαις ρεΐδοῖρίδ δαπῖ. πρβοταϊ πον γεγο οογραστιπι φαορεΐδαι ἰκο- 
Ῥ»δηῦ νῖϊαπο, χσιδοάδιη βοὴ βδρειῖ, δεὰ εὰ υδοωὲ. νυἱΐατει απῖει ἄν 
εἰσαῦϑ παι γ οσιοτα δοςγοϊομετα δἰσαο ἀδειοιϊοπειι; ηπδὲ φαλάεα 
Ρετ ἰά ἴρδαμι Αἰ φποά νἱγεγα ἀϊείταγ. ἀθατε οοτγρῶ οὕπμο πδέυταὶς 
Ῥαγίίεερο Ὑξδϑ δι βειδηΐα ἐδ, εἰ ἐϊα δηβοϊδινξία πὶ σοτιροδία. δῖφθα 
οὔπὶ ἰδία εἰζαση δὶὲ οοσραβ, μὰ εοὲ βδθϑηδ νυ δία, σογρῶθ ποῦ ξεὶς 
Δὐϊἷπιᾶ: ΠΟΓΡΌΒ πθπηὰδ ποὺ ΔΒ γαϊϊοπεεν Θογατα 4πλς δαπὲ ἴα πον» 
ἱεςῖο, δ αἱ δυθίεοίπει «μοῦσα εὐὲ εἰ τιρΐετϊθθ. Ὠδοξαϑα αὶ ἰζθατ 
δῃΐπγδση. δ βϑιδηίϊατα ε656, ρετίπαε δίαθο ἔοττηαπι, οοτροσὶθ πλέα, 3 
Ῥοϊοπίία υξέλο Βαβροπῖθ. ϑυβεϊλμδα σατο δοῖπ δὲ εἰ ι 
ταὶ ἰρίτητ' σοτροτὶθ οδὲ ρεγίδοϊο δἰσπο δεῖπϑ' “εὰ οωσπ μευξεοο 
ϑέαε δοίη Βἱέατίααι ἀϊοδίυς, αἰ ἀϊχίμπαο (φυΐίά δι εὐὶπι ἐαὲ πὲ δολε- 
ἴα, φυίάαμι αἰ σοηϊετορ 4110), ραξεὶ δοΐχιατι ϑοΐμπ 686 ρεγιγα ᾽ν. 
409 δεϊοιϊίδιω. ἤᾶσα ΟΣ 60 4μπι1δ διηΐπια δοῖ, εἴ δομῃηπμ δὲ εἰ νήρείσα; 
δέαυθ υἱξι!α χυξάδτ σοπϊετη ρα ονν, ϑοτομας δύξετα ἐοἰεϑέδοα Θρο- 
τὰδιο 6 Ὑδοϑηὶ δέτη δθ θαξ.. ἀἴξετα δυΐδτι αἰξϑῶπι ἰὼ εοάοαι, δοίθαζῖα 
ἐπβανδχο οοδ εβρ] δἰ ϑεμει κε εγαιίοτθ μχωθεδαῖς. φαλρτονίετ αὐτο 
᾿ναμας εδὲ δεῖῃ8 ρετίδοϊοχαο οφογρουῖθ πδίωγα! ἰδ ροϊεοιὶδ υἱζαα μῶν. 
δατδ, δὲ ἰδ ἰ οἷδηε ὯὩξ ραγῖεφ ἱραῖαϑ δίπὶ ἱπεισιπαευίδ. πάσα σεσο ἡ 

Ραχίεδ ποῦς ἴλγαπι ἰῃδιτυλεπῖδ δῃ 6 ςοΒίγονόγεϊδ δππξ, σακει- 
υἱ» υἱἀδδῃιεζσ βεη.δ δια ρἢο 69 ε626. εἰπὸ εὐ ψαοὰ εἶτοὰ ταεῖμα 
εδὲ, Ἰεξταεα. ἐδὲ (Ο] Ὥτη, εἰ ἔπιοῖεα {ΠΠπᾶ. ταάϊοος ρτγαηδῖεγθα νἱοεῦι 
δα ουπὶ οτῖο : αἰτίδσιια πδβαῦο ἐξα τατ αἰϊπιεπίωμι. δἰ ἀρίθας οὐκο» 
παὰπε ααἰὰ ὧδ ομμμ) διυΐπια δἱὲ ἀϊοδσινάσπι, ἴρδα ρογίεοϊλο ρτεῖσμα μεὶν 
ἹπΌδαι δοὶμ εδὲ σουβουΐδ πδίαγαα, οὐἱαα ρατγῖεδ στιηὶ ἱπεέσιμδθμια, 
ἰοοῖγοο ποῖ 4φύβεγετε οροτίεϊ 8 ππῦτη 815 δηΐτη δίχα ςόσρξα, καὶ 
Ὥξρφθε ρεγῶπι εἰ ἤρτγαυι, ΠΕΙῸ ΟἸΒΗΪΠΟ τραϊογίεμι οαϊϑατιθ εἰ ἰὰ 
οαὶαδ τορϊοτὴδ 6δὲ. πσπὰ οὔτ πηθτη εἴ 6586 τα Ἰατίαπι ἀἰοαξετ, δεῖν 
651 ἰά φαοά ῥτορτῖε ὑῦστη δῖ, αἴφαε ργορεῖθ δϑὲ. πρίνασσα ἔξει ἱϑῖν ν 
ἴαγ αἰχιπιῦθ χαϊὰ δηΐπηα οἷξ. εδὲ οΘῃϊτα θα δι βοίδηθα ζαδ6 δὲ πιὸ γδδῖφ. 
δες βαΐεωι εδὲ φοϊἀἀΐδαδ οογροτὶδ Ἰϑ 8; εξ ρετίπάε δἰχας εἱ αϑᾳιοὰ 
ἐπαεισυτ είοτοσι αγιὶς πδιαγαὶς σΟΓρΡῸδ δεδδὲ, ςοα ΘΟ ΏΓΙ9: Φάξι9 δ 
πε τα)είαητὶα ἱραΐτε φοϑεῖ, υἱ ρδϊεὶ, δαεσυσίϑ γδῖῖο; ἰάσπο εερεῖ ἐσιᾶποα, 
4π δερδζγαίδ ποὴ εδϑεῖ αἰτεγίπ, μὲ Ραϊεῖ, δϑοῦχία, αἰοὶ ποχηὶπα ἔπιμξιι. 
δὲ πᾶ;ς ἐσὲ ϑεουγίδ. ὩΟῚ ΠΘιΏΘΩ6 ἴοὶΐδ ςοτροτί δϑαθαϊδοιδ γτοῦσοψοε 
δὲ 1ρ88 δηΐπιδ, δαά' παϊαγαὶὶθ, ὡξ ἀϊχίπινα, ἰα]ΐ8, σποὰ ἴῃ δὲ πποὲπθ 
δἰδίιδνε ρτϊποίρίυαι ἱβοϊξυτω Βα θ6ξ. αἴχυο ἰὰ φῃοά αἱσῖυπι εδὲ, ἴθ ραν 
ἜΡυδ εἰΐαπι ἱμδρίοογε ᾿ἰοϑὲ: ἤδπὶ οἱ οςπὶυδ εβϑεῖ δηίσπαὶ, οἴω δινῖτοα 
Υἱδδ ἰρ66 πὐἰεαήστμι δόδοῖ. ᾿εὲς εϑὲ πδέβπθ, αἰ ραῖοὶ, οςΌ]  μειδμιοδονάῖα, 
ἤτδο δεδὲ μεροῖ αἱ ταῖο. οοαίεν ἀαίοπε εδὲ τπαἰογιες υἱδαδὶ τὰ στα 5 



ἀοϊζδουτίς, ποὺ πἰτοτία» αὐἵξ Ὀσυδαν. πἰοὶ ποιοῦν Ἰππίαν, εἰ νεται 
αἰησς ἰαρίἀεπα νοὶ εἴων ρίεϊαι, ἰά ρίξαν χωοὰ ἀε ματξε ἀδοῦισαι δι, 
δὰ τοῦτ στρα υἱγεῖς δοςοιπιασάετε ομογίοξ. εϑξ δηΐδι Ηἰο ὑδῦο- 
πίσσα εἴτα ἢ άο. παᾶτα πὶ μῶτε δὲ Βαρεῖ δὰ ραγίθωι,, εἱς ἑοῖς ϑδϑηδτιε 
πὰ τούαπι δονοι ἅνταν ςογρθδ, πὶ ἰαἰΐο δὲ ταιοπῖθ. ποι δὲ συΐειε ἰά 
ψοιοπεα υἵνδιις, φαοί αρίθοῖξ ἀπέπιθτι δααπε ναταὶ, βεὰ ἰὰ χῃοά ἱρ- 
ἔκαν ἩΔΡ εξ. βοθεῃ Ὑστο ἐτπιοίηννε ἑὰ εἐξ χποά μοϊοεξ τας ὀστραε 

413 ἐναάδγε. οἱ ἱρίτωτ ἰωοϊ οἷο υἱδίοσας, δὶς δδὲ υἱξίδια δοῖσϑ; οἱ πὲ υἱδαὶ 
γτουϑ ἐπείγει εοτίχεης τίβ, εἰς ὁδὲ δαίτπα δοίαϑ. ουρυ δυίοτα δὶ ἰὰ 
ἡποά, αἱ ἀἰχίπιτθ, εδὲ ροϊοπίδ υἵνεηβ. Ὑδγῶτ πὶ ρΌρ 11 νδυράας 
δοῦϊηδ ἐϑΐ, οἷο δηΐπιδ εἴ ΟὐΓρω 881 δηϊτθαὶ. απίπιδει ἱς ΠΌΤ ἩΟῺ ΦῈΡα- 
Φαθϊϊετι εδϑε ἃ σουροτο, νεῖ ρατῖεϑ ἰρϑῖαϑ πο θΌ ]]αβ, δὶ ρδγο ΒΈ ε δῖε, 
ΒΟᾺ ΟὈΦΟΌτα 6486 υἱἀεῖατ, Τςογβογὶδ ἤβῆσαθ ράγείαπι μαϑεῖ δἰΐστιαν 
κηΐπηλ ραγώαπι δοίπηῃ δι86. οὐδ ἔλπιδη γεῖδὲ τὶ αἰΐδας ραγάνπα 

, δότιϊ ὁδρδγαθέϊθς διεΐδιας, ργορίογεδ χα ὀογρονϑ υ0] ] Ἰὰς εἰαϊ ἀεῖον. 
δὲ ΘΡδοῦγηπι εδῖ, πεοῦτρα ραθεῖ͵ οἱ Ῥατίηδε δογρονῖβ δηίτηα εἷϊ δοῖεν 
τὶ ξαβοσοδῖοσ δοῖαβ εδἱ πανί}. πος Ἰρίϊατ Ῥασῖο πηϊνυδγδαι μου ἂς 

40 δπέπια ἀσίαγιιπαῖππα ἀθϑοτίρζατανς οἷξ. 
2. Αἱ οοΐπι οὔπι ἐχ ορϑομτὶ ἀἀοι, πααρὲο δυῖσεα πιλοϊἐοεῖϊα βδὲ 

ἑὰ ποίαπι ααρὰ εδὲ ἀϊαοίθανα ας ποῖα; ταδοτθ, επήξεά τα εοὶ τας 
δαὸ δος ῥβοῖο ἀς ἴρθε δηΐπι ρετίγασίδτο. γαβξουδια εὐὲμε ἀδββεϊίν δι 
ὩΟα δοϊυυα ε866 οἰψηίβοατο, ἂξ οοτωρίατοι ἀΐςετε ἀεαπίεοπεε νἱάθο- 
(αν, οεἦ εἴϊενα ἱπ ἔρδα ὁδαεδαι ἴωϑαϑα ἃς Ἄρραγεοτο σρογίεῖ. παπὸ 
αὐΐεπι ἀεδηί ἄομαπι οοτιριγοο πὸ Ὅϑαο  πϑδοπθϑ 6886 ν᾽ ἀσπῆατ. τὸ- 
ναὶ χαϊὰ οοἱ φκλάνγαιίο ἢ σοπίδομο ἤξτιγϑο ἰαΐετημι δοαυδϊΐασι δηρα.- 
Ἰσττροαας τοοϊοταπι δε αα 5 αἰδογα ἐχ ραιο ἰοπρίοτὶ ἔφεγαε. αἴσπ 
ἀρξβαϊθο τΔῆε σοποϊακίομὶε οοοπραὶ ἰοσστι. δὲ εα υαεὲ χυαάγαδο- 

ὃὸ πδῖα Ἰωνσειοιοθιη 6966 τωϑάϊηο ἀϊοϊξ, ἰροῖτιϑ γεὶ οδαϑδι, πὸ ρδϊεῖ, ἂν- 
εἶρπαι. ἀἰοδυναϑ ἡψίτον, μίας οοπα ἀσταιλουῆε ἰηἰἐδο σατορῖο, αξήτο ἴθτο 
οὖν οὐπθαῖο τὶ δοϊπορὶ. αἴηπις οὐπι τηβἐε αγίδαι υἵνεγε ἀϊοδξας, 
οὐΐοπι οἱ σππτοι ἰδοΐαπι ἱδζοττεσι Ἡνοὶῖ, υἱνότα ἰἰϊαά ἀἰσίδιτιο οὶ ἱπεοσῖ, 
αἱ ἰπτοίϊξεσαιδ, νϑησαθ, ταοῖαε ἰοοο δο εἰδίτε, εἰ ἱῃφορος τωοῖΐο ποϊτὶ- 
γπεπίο δὲ δοογο δὶ ἀθογθξοηϊνς βοσοῖοτπο ἀδῖα, φααργορίοτ εἰ παὶ- 
ψετεδα Ῥἰδηΐαςε νυἱἀσπίαν νἵυεγθ, ψαΐρρ οὔτα υἱάδωπιατ ἴπ φὲ ἱρεῖβ 
“ἴα ἢ ταΐετα δίχα ῥγιβοιρέππν, χιο αἀ οοηίγαγία ἰοσα ἵστη ἴπ- 
ἐτεπαεοῖλ αύδτι ἀ δου τα σηθΆ συϑοίρεσηϊ. πῸῸ δηΐρα φαγσάτη φολάοαι 
πειτοθουηὶ, ἀοφυσοῦΣ δυῦσπα βοῸ φοοστειευεῖ, δοὰ δὰ τὐδιάτε εἶτα !!- 

50 ὕὍῇον αἱ ξοτειμέδην, σὲ ὁπεπὶ σχ ΡαΓα 6 ΊΒΡ ἜΕΓῸΒ παϊτϑωνίατ, εἰ Ἐουϑ- 
6 υἵνυπι φυσιεααδ ροσιιηξ οὐϊπεεβῖσει ποσίρετο. βἴχες Βάες χαὶ- 
ἢ νὙἱδ ἃ ᾿δἰετῆβ δα Ό 0] δαραγαγόητιδ ροΐοθξ: ςείογας βυῖδηι ἢ ἱρεὶδ 

δεοτιδὶϊ θα ἢ ἰδἱδ ἴ ϑορασγατῖ. φαοὰ φαϊάοπα ἰὰ ἐραΐδ ρετγορὶ- 
οἷἴϊτατ ρἔκπεε. παϊΐα ἐπίστω Ῥγοτραν ἔπ ἐρεῖδ, αἱ Ῥαϊοξ, Αἰἴα ῥταθῖου βατο 

δ ατίπνας ροϊεηϊία κἴσυ οὔξδισίπτα ἱπαεῖ: υἵνογε ἐρόσαγ οὗ ἢοο ῥτίπεΐ- 
φίαπι υἱυρηδδιο ονανῖδης ΟΡ ΟΣ. κρδπ! δυίοτι οδξ σὺ δόπϑ 
φεῖπιο : πάτο εἴ ΘᾺ 86 τΦῺ «ἰἘΠατ πιοᾶι πος τοταῃὶ ἰσσατα, δα δα πὶ 
φαῖστα ἔνα ροπε, ποὶ φοξατη νίναγο αἰεί πηι, δϑὰ δίξασα Δηἰπια να βυτ- 

δια σοϊειθυθ. πὲ τΈγΟ. ἔχ βεβοίδιι [αοῖασ Ῥτΐηο σαποῖδ απίπια- 
ἐἰβιαδ ἵπειῖ, οὐχαε νἱ τεροίδύνιπη ἃ ἰδοῖπ δενοιααθ διπηΐ, οἷς ἃ σεῖδ- 
τίἌ Ἰωσῦνο δεραγατὶ ἐρεῖ .8 ροίοσι. θατα απίειι Ῥατῖθαι δείσνας υδ- 
ξοιϊαϊίναχι ἀοίαηην 6666, σπΐτ εἰ ρίαπτας ραγιϊοῖρεθ σαηξ, δαϊταα ἴα 
γετὸ οωπεῖα υἱπὶ πα ροῦε δΘΉ ΒΟΥ αοῖα υξδεπιοτ. αὔχθα 4υατη ΟΡ 

40 οατιϑατι ἰδίοτπρα Ὀϊγυμεσπε δαϊ͵ ροδίδα ἀδεθυνηθ ἃς Ἔχρ᾽ απδδίμναδ: 
πᾶς ΘῸ Ἰθά06 ἰαπίατῃι ἀϊσαῖπτ, δηΐπνατη ἰὈάπδτη γττιοΙ ρίαν δϑ98 
'τϑοττῆῖν ἀπνε ἀϊσῖλ ὁπηξ, δὲ ὲϑ' 6586 ἀοβηξαπι, υερεϊεῖῖνο, βοησῖνυο, 
ἐκ! οοῦνο, σἰἶκαι πον. ὑψαδεγέπάτην' δαΐδτη δϑὲ ἐπἔγτιτη ἤοττμα 
ποικανα τι ὅλτιο δἷϊ οὐνΐοθα ΔῊ ΔΗ Ϊπη66 Ρδτβ, «ἴ αἱ ρατϑ, πἴγττο. ἢος ρμα- 
οἷο. αἴ οἷς ἐερατεϊνε γαομε δοΐτμα, δὴ εὔδβτη ἰοςο. δῖψες ἂὸ βοι- 
το 15 χαϊάξετο ἰεἴοττπι νἱάετε ἀϊδοετηστεχπε ας] Ῥοδδυπιιθ, ποη- 
χα δυΐετη ἀπ ὕὔοπετο Βλρεπι. παπὶ αἱ ρμἰδηΐδε ποηπαΐδε ἀξνὶ- 
820 δοϊτιμβοΐδεσηδ νἀ ἜπῸΥ Υἵυοῦα, ὑΓῸ ἵεῦϑα αποά δηΐτπηδ χῦδε δϑὲ 
ἕω ἰοεῖο, «αδἴα χηΐάενη ἰπ’ πραχυλχαθ ῥίδηΐε οδὲ ὑπᾶ, ροϊεθδ υοτὸ 

δὺ γίαστοο, δὶς ε εἶτθα αἰδδα υἱάσπιας δδϊπιας ὀἐἤοτονεῖδς βοτὶ, οὔπα ἧτε- 
εἰτατ ὉΠ πΘΠ Όνα δ πὸ ἰηϑοςῖθ τοσαπιυ9: πἴγασβε πθπασυς ρμδῦ- 
«ἴσεη δὲ δεῆσαν ἤρεῖ εἴ τηοῦι ἶϑοο εἰεῖατ. χασάοϊ δεηϑιπν Ἠδδεξ, 
ἐτοιείτι οι δὴ φαοαυε οἴ δρρεξτυπι Παρεῖ. πρὶ ἤδη οδὲ δεπϑῦβ, 
ἔοι ἀοῖΐοτ εἰΐδτι ἐαϑϑῆϊ δίας νοἰπρῖδθ: αἱ Ὡδὶ πὶ μδος, ἔδ᾽ Ὠεοο- 
φατὶο εὐρίἀξοο ἱπεδῖ. ἀε ἱπροϊ δςῖτι γεγο οοπιθιαρ δίνας ροϊεμεα 
«ονστα απίοηδατι φοὶ τιδπϊδοίδηη: δε υἱά δες μος αὐήταδε 5 ΠῸ5 
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'θιδὲ ἀλνδεσαν, Ἰάσεε ὁοΚιπι, ρετίηδδ αἴτια ρετρεΐϑιπη, εν οὸ φαοᾶ 
οεεϊάϊε δούατιρὶ ϑοραγατίσας Ῥοῖεει. σεῖεγαα δθΐεπι δηΐπιϑε Ῥαγῦδθ 
ΜΈρατα Ϊ86 φανάεισ πὸπ 6688, οἱ χαΐαπι ββδεγειηξ, 6χ 118 χῃδε ἀϊχὺ- 
τπιῦδ ραϊεὶ. Τα οΠ υϑγὸ αἰ έεττο, Βου Ορϑοῦτττω 6886 υἱάδίπτ. 868. 
οἰ νὶ προς τδιδο ἀἰνϑυϑα οδὲ ἃ ται ομα ρτέποιριϊ ορίπαπάϊ, εἰχφαί δετῃ 30 
ἀἴνονρα δυηὶ ϑεπενγε δο ορίπαγὶ εἰ ἀπυτπαποάπσαε ἀϊοϊοταπι στη] 1: τ. 
δὲ νοῦο χαϊνηφάατα απ πναπίίατη οὔ πνόξας ρατίδβ, οἱ ραῖεῖ, ἱπδπηῖ, χαὶ- 
θασθαην Βοϑιπι!]αΒ. διθὴΣ εἰ φαῖθυϑ πὰ ἰδυΐαπι ἰπε δε τἱ ἀδαῖωτ: δῦσα 
ἑὰ ἰροῖπᾳ ἀἰβξετεπταπι δησοδ πτη ἴαοϊδ, πδπὶ βαΐοση ΟΡ οδύϑετα ἴα 414 
᾿δδῖ, ὉΡΗΝ ῬοΓδΟΥΙΔ παν. εδάθπι οἵ οἴτοδ δοῆστς βογὶ υἱάδηνο. 
φυδεήδιν δηΐπι σηγήος, χυδαάδιι δἰίηποϑ, συδοάδπι ππιπτὰ ἀππιαχῆς 
ΒάΡετε τἱἀδηῖαγ, ἱδοῖονν ἱπζθατν, φοὶ χυϊάοπι δὲ οτατήττι τραχὶπιδ 
ὩδΟδβϑασίπβ. σαοπίδτη δοΐοτι ὰ 400 Υἱνίτῦθ σθους βεηττηυν, Ρἱέα- 
τοδὶ «ἰοϊτατ, ροτίηάε δίχπε ἰά πο ϑοίπηασ, εἴ ἰὰ δἴϊδιπι χτὸ ϑατή β- 
τῶτβ βἴσας ναϊοπια ( σποάάκτη οπίπι βοἰθηϊτίατα, φαοὰ ἀαπι δηΐτηδπι 
Οἰοπιοσ, φαῖρρε σαπὶ τἴτοστδ δοῖγε ἀϊοαπιηδ, εἴ δὐπὰ δδηϊ δῖον, 
αἰ ραγέεπι Ἑφουροτὶβ δἰξχυδπι υοἱ τοίστη ἀϊοίπιαθ σογρυδ: βίψεβ.: 
Ἀττι αἰραπαθα, ἔδπι δοἰ δῆτα αϑαπι 5δηἰϊδ5, ἔοττηδ υδδίατι δὲ ἐρ8- 
εἷεβ εδὲ οἵ σαῖῖο εἴ Ἰδηπατῃ δοῖα9 δαδοὶ ρθη τὶδ, δοϊοετεϊα αυΐξάοπι δοὶ- 10 
ΠΈΣ, ϑδηΐξα8 δυο δδπὶ, δοῖμϑ ΘηἾῈ δροη αν ἴθ οὸ ποἀ ρας 
ἴσας ἀϊδροπίϊατ 6886, ἴπεδδα υἱάοῖαγ; δηΐπιᾶ δυθεπι ἰὰ δδὶ, οἰ ραϊεῖ, 

ουὐνίπμα εἴ 4πὸ δου πιαϑ 80 ζη 16 ΠρΊ πιὰ ΡΥΐπι0) ᾽ρ88 τα Ὁ 4π48- 
τὸ ετῖϊ εἰ ἔοττηβ, ϑεἀ ποὴ τἰ τηδῖατε8 δἴσχηδ ϑαβέδοϊυτα. βγη “ΌδΠῚ 

τοῖα τγιρ  Ἰοϊξοτ ἀἰοαῖασ, οἱ ἀἰχίτηπ (χιδοάατη οπίπι εεὶ ἔογεηδ, . 
παδεάδηι τηδϊεγί 8, συδοάδτῃ ἰὰ σποά δχ υἱτίδαθε οϑιαροπίϊοσι ἐξ. 
γαδξοτία χαϊάσετα εδὲ, αἱ Ραϊεῖ, μοϊθηδ, ἔοττηα δυΐοτη δοῖαβ), οαχα 
ἐρίταν, αὐ ἀἰχίπιαξ, δα οϊαιτία ἀϊοδίαν τὐϊατίαπι, δηϊτηδηϑαας 1ὰ οἷξ 
υοὰ εχ πἴτίδαυς, σογροσα ἱπθδπὶ εἴ ἀπίσταα, σοποῖδῖ, οοτρυ8 πο 
εϑὲ. δοῖτιϑ δηΐπιδο, 866 ᾿ρθὰ Ἑογροσῖϑ δἰἰουΐπδ εδὲ δοίῃϑ. ἰσοίγοο τϑοῦδ 
δάνποάτν ρμυϊδηΐ ᾿ὰ φαῖρπ8 απίπια πδατια 6886 86 σΌῦΡΟΥς πΘΊτ6 90 
πότραε αἰ χαρὰ εεθ6 νἱἀεἴατ. εἴεηΐπι ἴ οοτραβ αυϊάθπι ποὺ εδξ, 
Ἐεὶ δαῖοπι σογρουὶδ δἰἰχαϊά, εἴ ἱποδὲ οὗ μος ἴθ φόγροτε, δῖααε ἴῃ 
ξοΥΡογο ἰαῖδ, ποὴ ἴὰ αΟΥΪ8 δἰπο ἀϊδογίταϊπθ αἶΐο, χπετηδάτηοάτππι γϑ- 
ἔεγδβ δά φοτραβ ἵρϑδᾶμ δοσοιηπιοάδρδης, πἰμὶΐ ρυότοτια ἀδξογαήμδηξοθ, 
χαοάπατα {πὰ οἱ χπαὶε εἷξ σογρῦβ, βοὴ τεοῖθ, αἵ ραῖεῖ, ααὶρρε σαι 
ποπ υἱάεαίιγ χαράν ϑἴπε α}1}0 ἀϊϑογιτπίπε χαοάξζαπααο δυϑεὶρετθ. 
Ἄοο δαΐεπι ῥῬδοῖο οὔτ τδομς εἴΐβαι Αἴ. δοῖθ9 δηΐπι ππἰ πδου Ὀ 86 
ἐπ εοὸ χιοά εϑὶ βοΐδππδ, εἴ ἰπ ργορτγία τπδίογία ϑυδρίε παῖπγα βατὶ 
εἰϑόάζας βοἷεϊ. απίπηδηα ἱκιγ ρου εοιοπδιη συδηάαπι οἷθ8 εξ δοίΈ 8. 
ἃς τα ΠΟΏΘτα εὖϑε, αποὰ ροϊεπέιδτι Παρεῖ τὶ εἰδβοτηοάὶ οἷϊ, εχ ἢ {π8θ 
αἰχίπναε πποϊοϑοὶξ. . ; 

.8. Απἰπιοβόσπτα δυΐετ χυϊαϑάδνι οτῆποϑ ἴηϑαπὶ ρΡοϊεπῖδε ἀξ- 50 
"σἴαε, φυϊδυθάδιν πουποΐας διπτὶ, εἰ χυὶδυδάσην τπϑ Ἰαπίαπι ἱπδϑέδ 
Ὑυἱδεῖστ. αἴχαε Ῥοϊεπεῖδθ δηΐπιδο ἀϊχίωνας 85, πυϊτίνιπι͵ δοποὶ-" 
'ταπι, ἀρρειτνατι, ἰοοο τποῦναπι δῖος ἐπι] εοἴζναπι. εἰ ραν χαῖ- 
ἰᾶδτν παϊσιἔντιθ οδὲ ἀπηίαχαϊ; αἶ118 δυΐεπε εἰ ἰά ̓ ρδυπι δἰ δε οἴ υτβ. δ 
ἄασάοὶ δε παϊτνυττι ἱπεϑὲ, δρρεξ ἰνοτι οὔατα ἱπδϑῖ. πᾶτι δρρεϑταϑ 
᾿δυρὲάβιε» εδὲ εἴ ἵγὰ δἴαυια υοϊαπίαθ. δηϊπιαϊϊα υδγὸ οαποῖὶδ ἀπυτι ΟΣ 
᾿βεποῖνας ἤδρϑδὶ, ἐβδοῖστω ἱπσπατι. δίσαθ οαΐ 96 η 508 ἱποϑὶ, Ἀΐημοι ὡφ 
εἴαπι εἰ ἀοίον ἱπεδὲ, εἴ ρετσοεριϊο τπουπάϊ δίσας ταοὶ εβε. χορ 
"δυΐετα δες ἐηδαπὲ, ἐ8 συρίἀϊξδίοτη δἴίατο ΠαΡεπῖ: μαες εϑὲ ἐπίπι δρ- 

εἴϊεο εἰθ8 φποά εἰ πος γοϊαρίαῖε. δεπεεπιὶ ρσαεξετεὰ δεπϑστη Β8- 
ἕως τδοῖξαβ στήτω. δδΏδτι8 δϑῖ αἰϊηοπ. παι δος εἴ Βυτηϊαΐα, εἰ 
᾿εαἶπί!8 αἴχαε ἔρί ἀϊδ ΑἸ υπτατ υἱνεπδα οπηεῖδ: Βοτατα δαΐεπι, αἰ Ῥά- 
εῖ, δεπδὰ8 δϑὲ ἐδεῖτβ. οδίεσβ υογὸ δοη δ ἴθ τι8 ρεσ δοοϊάεπϑ πηϊσίυπ- 
ἅτ. πῖξ}} σηΐπι οοπάποξι δά αἰϊτησπίοπι δοπαθ νὰ] οοἷοῦ δαὶ οάοτ, 40 
δΕΆΡΟΥ ϑυΐδτη ὑπηῖῃ απία 691 δοτγαπι 4686 ἰκοῖα ρετο ρα πΓ, δὲ Υ61Ὸ 
ἔτη 8 δἰεῖσυε τρί ἀϊλ9 ἐσὲ, δος αυίάειν οἰ ς8}1ϊ ἔαπιεϑ, {γι ἀἱ Ὑ6Ὸ 
ξε Βαπιὶαϊ δἰεἰ8. δὲ ϑαροῦ Ἀογαπι χυδεὶ φιοάδπι εδὲ σου ἀϊταευϊαιδ. 
σετῦπι ἤδος ἀεοϊαταπάα ροβίοτίιβ δαηξ: πῆς δουϑαθδ εἷξ ἀϊοῖισα, 
“τ πιατήπιπι ἐπάτατα ἰδ αιδο Ἰδοΐωτα ΠΡ πε, εἴ Δρρεῖταπι ἴπ 6986. 
ἄε ἱπιδρίπιδιίίομε υ6γὸ πότὶ ραξεῖ: 864 ἀξ ἂρς ροδῖϑδ ςοπδίἀθγεισαδ 
οροτῖεϊ. ποηητ]]β ᾿ἰπϑαρετ εἴ ἴοςο τποὔνππι ἱπεδῖ; εἰ αἴ1ϊ8 τε οἷς 
Ὡδάναπι Ἐς ἱπτε] ! δοέτιθ, πὲ Ποταϊπίδτι εἰ οἱ χηΐὰ 9οἷξ αἰπιά ἴλ]ε. υδὶ 
“Εἴϊδτ ρα. ρετϑρίσποπι ἰρίϊωτ δδὲ πθαπι ἀπίπίβε ΥΑΈ ΟΠ ΕΙΣ 60 
886 Ῥετῖηάς ἴσχυε ἤξατδε: πθῆπὸ δπΐπι ἰδὲ ἄρτιγα τ] ]α ργδεῖθσ τγίδῃ- 
ξαϊατα εεὶ οἱ ε88 Ζαβθ ἀεἴπςερβ δῃπὲ ςο]]οοδῖδο; πες ἢΐς δεΐποδ 
Ἅ116 ρυδεῖευ 685 υδ8 ἀἰϊχίτητιβ, δὲ αἱ ἐπ δκυτίδ ππὰ ςοπιπιθηξε γαῦο 

. 
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'βετῖ ροΐεϑὲ, {πιδ6 σπποὶδ υϊ ότι βρητία δοοοτοιασάορέλατ, δυϊϊίαν 
«Δαἴξτη εἰϊ ἄρυγαε ρσορτία γαϊΐο, δἷο'εξ ἰπ δηϊπιδθοδ ἀϊοιῖα βογὶ ροξεϑέ. 
φαδρτορίῖεγ τι ἀϊσαϊατα εἰ εἰ ἰπ μἰς εἴ ἷπ οεἴασῖδ. γερ 5, ςοπιπιαποια 
4αδεγεγε γδϊϊοπθπι, χαθδα φυϊάετη πο] Ἰῖτις ἐογατι 4π8ε δαπὶ ετὶϊ ἘΣ 
Ρτία γαῖῖο, πος ἴῃ ρσγορτία ἱπάϊνί ἀμ βρεοῖθ ουλψαθαι δοσοιμιοάαθὶ- 
τας, ται οπετι δαπὶ οπιτεηῖεθ ἀδβη" οποίον α 4υᾶς σα ἴθ εὶ μου ρᾶ- 
εἴο οοπιρεῖεγε δοοοτηπιοἀατίατιε ροϊεβξ. δὲ υεσγὸ φιειηδάτηοάυτα 
ἐπ Ββρυτῖδ, δὶς δἰ 'π ἀπίπηα ΒΕ. πᾶπὶ ἴϑτα ἀπ ΠροτὶβΒ φυᾶπι ἴῃ πλιπαπ- 

90 δὰ ἴπ 60 φιοά ἀείποερε εδὲ οοἰ]οσβῖαπι ἰὰ ἱπεϑὶ ροϊεμα, φμοά 1110 
εδὶ ρῆμδ: ἴῃ φαδάταϊο πᾶπαυδ ἔγίαπρυαδ εἰ ἴπ ϑβηϑἰτιγο νεβεϊατϊνυτα᾽ 
ἰποδῖ, αἱ ραϊεϊ. υάργορίεγ ἱπ δἰπρο 8 φυδεγεπάπιπ 688 φυβεηδιη 81} 
σπίπϑαῃθ απίτηα, νδἰπξ φαδθπδιπ δἰξ δαΐπια ρἰαπίαε, φυᾶς Ἀε5ιἴα6, φαδε 

445 ἀουίαπε Βοιιὶπὶ5. φυδιη δυΐδιπ ΟΡ σϑπδαιπ ἀθίποορ5 δὶς δεδ8ὲ μαβεδαῖ, 
οομδίάογαγε οροσγῖεϊ. ϑθῃϑι ἄν πηι πδῦαῃε δίῃ8 Ὑββϑίδεϊνο βοὴ δδῖ: δὲ 
ἃ δεπεϊτἷνο ναροιαιίνασι ἴῃ ρἰαπεὶα δε απρίϊζατ, τυγδῃ8 δἰβ ἰδοῖα π]- 
1ὰ5 ςεἴδγογιση ϑθηϑυππι εθϊ: αἱ 'ρ86 ἰδοῖι8 δἰπε σεἰογίδ εδξ. σοπρ γα 
ὩδΏηπ6 δυπΐ ἀπ πιδὶίϊηια 4086 Ὡεαι6 νἴϑαη πδαὰ6 δυάίϊαπι πϑατιρ 
δδηϑυιπη Βαρεπὶ οἀοτίθ. εἴ δογὰπι γυγδι5 4866 δεπίπηϊ, φυδοάδτῃ 
ΒΆρϑηὶ ἰοοο ταοϊΐνηπι, φπδοάδπι ποη μαρθαξ. εχίγοιηα δυίεμι αἴαθ 
τοὐπίπια γαϊϊοποια Παροηΐ εἴ πιθηΐεση. φαϊθυβ δαΐπι χῃοτιβίίυπι ἱπϑας 

40 ταῖϊο, Ηἰ8 δαὶ σοπίΐουο εἰ ςεἴεγα οὐπεῖα: δὲ υϊθὴδ ἀπυιηαιοάσῃο 
ΠΠ]ογότα ἱποϑὲ, ᾿18 ποῦ οπιπίθιϑ ἱπεϑὶ δἰ γδῆο; δεἀ φυδρδάδτι ἱμηαρὶπδ- 
τἴοπε υδοαπὶ, φυδεήδπι μᾶς 5δοἷα σἱναηξ. ἀς ἰπθἰ]εοῖα γαγοὸ εοπῖβαι- 
Ῥίαῦνο αἰΐα γαῖϊο εξ. 4ιδε εὔπὶ 118 5ἰπὲ, ραϊεὶ μόγατι οαΐαδαιι6 γῶ- 

τὶ Βοηδία δηΐπιθα πιᾶχίηθ ργορυίαχῃ γαϊϊ Ομ θτι 6886. . 
4. Νέερεδδα δδῖ αὐΐετω δαχη 4} ἀδ [ἰδ ςοπϑιἀεγαιϊοπεπι [θοΐαχτιϑ 

δδὶ, φηΐάπδαι δῖ ππππιφποάαῃε ἱρβϑογαῃι δοοίρογοι εἰηἀα 4ιάθγαγα 
Ῥοτγβοιτίδγίαας ἀθ 115 4886 δεφυπηίοτ ἃς σοχαϊϊδπίυγ. φαυοάεὶ ἀϊοετρ 
ὁρογιεβαϊ φῃϊὰ ππυτθαυοάφυο ᾿ρβογαπι δἱῖ, τὰ φυϊὰ οἷ ἐπτοϊοοϊνυτῃ 
γοὶ δοποί νπιη τοὶ ποθ άνῃηι, ἀπῖθα ἀϊοθπήμιμι, δὶ αυϊάηαπι δἷϊ ἴπ- 
το!]Πἰζογα, φαϊὰ δεπεῖγθ. πᾶχῃ ορειϑίίοπεα δοίοπαϑνα ροϊεπεὶς υἱεῖς 

20 Βυθηια ῥτίογε δαὶ γαϊϊοπα. φαυοάδὶ 114 δἱϊ, δίφῃε ῥτῖπϑ εἰΐασα ὁΒ- 
ἰδοῖα φυδπι ἰδῖδ ςοπιοπιρίαγὶ οροτῖεαϊ, ρυίπηστα ἀε 116 ργορίθγ βδῃ- 
ἄστη οἄσδατη, υἱ ἀ6 αἰϊπιδπῖο, ἂς δϑαδι θὲ! ἃς ᾿π16 Πρ ί π}1, ἀθεδγταϊπαγο 
οροτγῖεϊ. πᾶτε ἂς δἰϊπιθβαῖο βεπεγαϊοπευς ργίπιο ἀϊςθπμάμπιη 6886 
φιἀοίαγ. πυϊγινα πᾶπαὰς Ἀπίπια οἱ ςειθγὶϑ ἰμθδὲ εἴ ῥγίπια δὲ δἔ 
,πααχῖπια οοτασπυἷφ Δηΐπιϑθ υἱἷϑ εἰ ροϊομῖία, 4ὰ8 ουποῖα Υἱυθηίῖα υἱν 
ἵππηῖ. εὐἷσδ 90πὶ ὁρογδϊίοῃα οβοίατθ ρεπογαγε πυϊηεπίοσαυς τ. 
Βαεο δῖ ορεγαίϊο στηχίμιαε οτππίαμη ορογαϊοπυχῃ υἱυθηιθῃ9 δαὶ 
πϑῖαγα! ἶδ (Υυἱνεπιῖθας ἱπαυδιη ἰδ φαδε δαπὶ ρετγίοοϊα, ποι πιεῖ τί 
οαρία, αυδδαπα ποῖ δἰπε δετηϊπα οτίπηΐατ), ὑπιπιααοάφας ἱπαιμᾶτα 
Αἰϊπὰ ἰδὲ δίπλα ργόογεαγε, δαΐιπαὶ φαϊάοπι απίμιαὶ, ρ]δυΐαπι δαϊοια 
Ρἰδυΐάτα, υἱ δἰπι δεαρετ μος ρδοῖο οοπάϊοίοπειααιε δι ρεαπὶ σποδὰ 

δ ροσυπὶ ἀἰνίπατα. ἰά Ἔπὶπι ἵρδυτι ἀρρείΐαπι ππΐνθτβα, ὅταίίβαι ἐρδῖαδ 
Ὀπαιηΐα ρτπῃὶ ἀαδαοιπαιρ δαοιπάσμι πδίιγατα ἀρυηῖ; ἀπρίοχ εξ 
δαΐοτα ἰὰ σὐἰαε οαμδα οείεγα Αιπὲ. δἴάαθ ὑπηαι εδὲ 40, αἰΐεστπι 
οὐ οὐπὶ ἰρίϊτιτ δεηροι 6586 φοπηϊοϊοπδιπαὰς ἀἰτνίηβπι δι ρτε ρας 
ἐπυδῆοπε παϑαπεαπὶ απἰπιδη!18, φαΐ βειὶ πϑααϊξ αὶ οδάἀποοτυτι δίαυθ 
τοογίδϊυχη 4φαιοαύδτι ἰάδπι ἀπυπιαι ὩΌΙΩΈΓΟ δΕπρεΓ ροπηδηθᾶῖ, ξ 
Ὁπιυτηαυοάφας Ροϊεϑὲ, εἰς δοἰοτιΐ μαῖα οοπἀϊοϊοπίσααεα αἀἰνίπας ραγιὶ- 
ἐφ ρ5 6δῖ, δια ὰ φυϊάριμ πιαρὶδ, αἰϊσὰ δυΐδτι παιΐηυ δ; ρεττπδη δῖα ΠΟῊ 
ἦρδτμπ, δεὰ ἴ2]6 4υαὶε 6δὲ ἰρϑυμθ, πυπιογο σαϊάθτω ΠΟ ἀπῦπι, Φρεοῖς 
:δαϊοι μῆστα. ΦΙΔρΓΟΡΊΟΓ 86ῖη 6} 8η 4] ἴπτι οἱ ρἰαπίδτανν ΟΓρδΠΌσι 
εἴ. 68ὲ δυΐεπι δηλιηᾶ οδιδᾷ ρτιβοὶρι πᾳ ΘΟτρογὶ5 υἱναπεβ, αἴχαὶ 
οὔτε τη ξατίαπι παθς ἡϊσαπίαγ, δησπα ραγὶ ταοάο ἐγίρυς ἀδιοτταὶ- 

10 πιδῖϊδ τηοὰλς οϑιιδὰ δοξ. μάτω δϑοὶ δᾶ οδυϑᾷ ἃ 41ὰἃ ργοβυϊῖ υυοΐῃ8, δῖ 
εἴΐαπι οὐἱῃ8 φγαϊία οοίογα βυπῆ, εἰ ἱπϑΌροΓ υἱ ἔοσπια οογροόγαῃμη δηὶ- 
,ταδῖογυσα δυβοϊαπιανα. δἰ4ηθ σδυδατῃ ἂξ δ. Βδξαπεϊαπι δηΐπνα ἴαπι 
6986 ὯΟῺ δὲ Ο᾽ϑουσητα. οδυδᾶπι ΠΠΩ͂6 ΟἸΠΟΙ8 αἱ 81π|, Γοχτδῃῃ 
Ἰρβαπι δίχῃε δι οἰβητίαπι δὐ86 ραΐθι. δὲ νίνεγε υἱυβηϊίατα εϑὲ οδδθ, 
ουὐΐπς δᾶπα οδα88 68ῖ, αἴ ςοπϑῖδι, αἴφῃ!α ῥγιποῖρίατῃ δηΐπια, ρμγαείεγεᾶ 
δοίμε εἴυα αιοὰ εεῖ ροϊεπίϊα, ταϊίοπε εἰπϑάδθιη. δὲ δηΐπια υἱτεηϊ5 
εδὶ οογρογὶδ δοῖπ9. ραϊοῖ εἰϊαπι δῃΐμπδτη 6886 οδυδᾶτῃ οἱ ἰὰ ουϊα5 
ξιαϊία οοἰογα βαπὶ. παᾶπὶ αξ Π6Π85, 516 εἴ παΐηγα δἰϊοαϊῃ5 ρραῖα ζαςϊῖ, 
ηυοὰ αὐυϊάσπι ἱρ5ῖ.5 οδὲ βῃΐβ8. ἴσια 1416 οδὲ 'π υὐυθπῖθι5 δηῖτηδ, εἰ 
δεσυπάυπι πρίατγαιη. ᾿μίνεγοα μᾶθαᾳας Ὠθίαγαϊΐᾳ ςογροτὰ ἰᾶπι δπϊπα- 

το ἰϊπιπ ψιαπὶ ρ]απίδγαια ἀπίπιϑε δαπὶ ἱποιτυνησπΐα, αὰο μὲ τὲ ἰρ5ᾶ εἰπὲ 
δυΐλιδα δίπο σουϊτογεγϑία ργαϊϊα. ἀυρ]εχ δὲ δυΐειη ἰά, πἰὶ ἀιϊχίτηυς, 

«υἱός οδϑϑα ςεἴεγα παὴξ; δἰ 408 τιβάτα ἐδὲ ΄υο, αἰΐοστιτα ςαϊ, αἴ γεγο 
δομοῖας δηΐθπατι ἰὰ δἰΐωνι 6886 ὑπᾶάς ρῥγίπιπτω τποΐυ8 δὰ ἰοῦπαι δο- 
οοτρπιοάδίπβ διβογρὶξ. Ὑυθγοτι ἧδας γἱϑ Βοη παϊνεγρίθ ἱππεῖ υἱτοπθ- 
Ῥυ8. βὲ εἰϊαπι ῥεῖ ἀπίμηδιμ οἱ αἰϊθγαῖο εἰ ἀσογεῖίο. βεηδο δυΐστ δἱ- 
Ἰθγαο φυδεάδπι 6866 νἱάσίαν: αὐσνας μὴ Βί 1], χαρά πομ Βαβεαὶ δὶ: Ἀ' 
τη. δδάδτα εἰ εἴ ἀε δοογοίοπε ἀβογθίομενυς σγαϊϊο. αἷ8}} εἰμ 
ἱπογειηθηΐθ θαιΌσα! ἰδοῦ ἀεογεσηθηΐαυε δυδοϊρίξ, φαοὰ ποῦ παϊσίδίας; 
εἴ ΠΙΒῚ] παιταν, αποά ἤοῦ υἱΐδα ραγεοθρα δἰξ. δἴᾳπιθ Βδς ἱπ ρατῖς 
δεηπιεπία Ἐπιρεάρο] 5 εδὲ ροϑιμβαρομᾶα; αὶ φαϊάοιν μος ποῦ τοῖς 
αἰχίξ, ας δα ἀτάϊε ἰάδο ἀπογειμεδία ρἰδηία διιδορεσε ἴτω ἐμὰ ταὐϊαδυς 
ἰβῖγα, ἴασαι ἴα Γαταΐ δἰίατα δαρτγα, υΐα ἰεγτα ἀδογδαλη δαᾶρίδ υδίατα {8 
εἰ ἱρτὼθ δυγϑῶση ἰἀδπίάθτι ραγζαῖ. γι ππιῦτ πδυχαθ πρὶν γεςῖδ ἀοῶ- 
Ρ᾽τ ἴῃ ρἰδηεῖς ἀἰ[δγεπιΐδα ἀϊοῖα5, ἐπίτγα ἱπαιδιὴ δὸ διρτα. ΠῸΒ δβπβ 
δδάεσω δυηὶ οἵηπίμπι ΓΕΓΌΠΣ δἴ Ὀπίγαγδὶ σΏρΙΆ εἰ ἰηΐγα. ἐεἀ σαδπε 
Βαρεὲ ταϊϊοπϑιι ἰπ ἀπίτδ! θυ οαραϊ, δάση δα εὰπὲ ἴῃ ρἐαηῦε τράϊοοα, 
δὶ ἰυϑίτιπηδηΐᾶ ἀΐνεγδα οἵ δδάδθιη ορεζαοηιθυδ οἰβοίνονε ἄκετε. 
οροτίει. ἀεϊπάς ΤΩΝ ᾳποά εοπεπεῖ τεγγαμι ἐξαξτα ναι ὅπλ, αυὺν- 
ἄξια ἴῃ ςοπεγαγία ἴοοα ἔεπιπιαγ ἀϊδιγα οπῖαγ ἐπιιη, πἰδὶ αἰϊχαϊὰ εἰς 
φιοά ἱρδὰ ργοβίβεοδι ἀίψαα ἀβέηθαξ.. φῃοάεὶ δἱὲ αἰ χαλά, τά εοὶ Ἀπίπι 
ρθῶ. 4ὺρ Ἀϊ αἱ ἱροὰ εἷς διξεηαϊ οδυϑα πυϊγιοπάϊνο, Ὁο εἰεχηεπῃ, 
φασηδάνπο ἀκ εἷς Ραϊαραὶ δαηὶ δυζθη χαὶρς ἱρτιὶδ παϊογα σαησὰ 
διταρ οῖτοσ πα ΓΙ Οπ15 δὲ ΔοογοΠ οὨΐδ 6886 τ] ἀοαῖαγ. ἱρ86 πδῆσας 60 
Ἰὰς οἸηπίαπι οογροται δαϊ οἰοχβθηϊοσῶχη ὨΌ ΓΙΓὶ δὸ δΏρΟΥΣ υἱάείαγ. 
φηδργορίεγ δὲ ἴῃ ρἰβηιίβ οἴ ἴῃ δἰ πιά! Ὸ 8 ρΌΪΑΡΙς φοϊφρίδπα ἔξτεαι ἰά 
6886 ατιοά ομογβῖιγ. Ὑθπιτὰ ΠῚ ἰΐα εδὲ. δ6 ἃ οὕ σομαὶ ̓ δἴασ ολῦσαμα, 
οἱ ον ἰά ἔρϑθμη φυοἀδταπιοάο, ποπ δἰ παρ λοϊτογ οδυϑα, βϑὰ ἰδ] εεὶ 
ΡΟ ϊα9 δηΐμηα. πᾶτα ἱρηΐδ φαϊάθτη δοογοῖλο ἴῃ ἱπβυδίυτα ργορτοάηχα, 
εἴ δὸ πϑ4τὲ δὲ σοτηαδΈΡι 6: δὲ ΘΟΓΌΠΣ οτθηΐαια ΠΌΛΕ ἸὩδΙΏΓΑ ο08- 
εἰαπῖ, εδἱ βηΐδ οἱ ταῖίο ἰδπὶ ταδροϊπάϊπἰ8. φαδιπ ἀοογειλομΐβ. μδὲς 
δηΐεια δοΐπιδα δαπῖ, ὨῸΏ ἰραΐδι οἱ σταϊϊοπὶθ ροῖϊ8 αδα Ἰρδιοτῖδε. 
οὕπι δαΐθηα δι υἱβ δαΐπιδε δῖ δὲ πιυϊτίθη αι δὲ ξαθγαιάϊ, μη διὰπ Κα 
ἂς αἰϊτηϑηῖο ἀεϊεγτηΐπαγα πθοθ886 δῖ. μδεο δηΐμῃη ἃ οεξθγὶδ ροϊεπος 
δος ὀρϑσγε δίψμε πθῃεγε βϑεϊπηρίϊαγ. νυἱάἀδὲοτ ἰἰδααο σοττωσίσαι ἐδθὲ 
ἐοπίγαγίο παϊγίπηϑῃ στη. δὲ Ὡοη σα ἰδεῖ φυοάνίδ, δε Σὰ εἰ φεοπα 
δἰζεσαπι εχ δἰἴεγο βοὴ δοΐππι ππυΐῃο ξοπδγδῖασ, δε ἔπ ογασμθο εὔκαι 
φιϑοῖριϊ. σοΥθΡ]Ώγα πᾶπθα οοὨἰγαγ στο. βαπὶ φυϊάετα ἐκ δὲ τουῖβο, 
δε ὰ ποῦ ἃ δαὶδ οχωπία οοὨέγαι 8 ἰπογοηηθδῖα βοδειρίαπε, ῸΣ εχ δεῦτο- 
τἸδπῖο Αὲ φαβῦκ, δὲ υεσὸ πδς ἔϊΐὰ πιοάο εοάδιν διρὶ χωπῖπο πε. 
χαξηϊοιη, 6886 υἱἀοπίῃγ: δεὰ δῦ αυϊάθτι αἰϊυηθυῖανα δδὶ ἱρτὶ, ἱρὰ 
δυϊετα ὩΟῚ παϊγὶξ Θσαθπι, ᾿αὲ ἱπ δἰ πιρ οὶ ΡῸ 5 σογρουθαα Βογασω 
στοῦ δἰ 61, αἰ ΐογεμ εἶπδ. χαοὰ Ὡας τ Γ τπαχῖτις δ γα γαώοθει 
υἱάἀεῖατ. νϑγατι παπαῦα ἰδ ἰοου5 ἀπμιαιοηθτι μάρατε υἱἀδέτιγ. σαπὶ 
ἐπτὼν φαΐ ἀΐϊοδηὶ δίτωλίθ δἰ ται! παϊτιγὶ, ααοτοδ ἀπιοάυτο οἰ δοσγόϑφεσε. 
'αυϊδυεάδτα δαΐεπι, ἈΠ ἀϊχίπιυθ, πιο ἤδοο δαεπιθηῦδ δεά σουΐσα γα 
Ρἰβδοεῖ; οθπθοπίαπ8 ΠῸΠ 5πΏ}]6 δίκῃ} δε σουττατῖο ςοηϊγαστσωι αἰδ. 
εἰξηὶτι βοτὶ πθααϊξ, ἀξ ἱπαυϊπηξ, τὲ 8. δἴταν!! δίπλα ραύδτασ. δλλσω θα 
γα δὐζόμα, τηπἰδίητ. δῖα αἰ ξο τ το ; τα δι οπνει πε γογτπ οκωῃ αι 
ἦπ ορροοϑίξι τοὶ ἰὰ τβ ϑϊαπι 6986 οοηδῖδξ. ργδοίογεθ πυσγλσο διῖσηα 
αυϊάεμι δἰ φαϊὰ ραϊίαταΡ δὸ φαοὰ αἰΐϊατ:; μος δαϊατα ἀν αἰλποεπὶο 
ποιὰ ρδιίττς χαΐοφυδτη, φπειηδάπιοίιπε πδοὸ ἃ τηδίετια ἴαροσ, δεὰ τοϑ- ἢ 
τοτῖθδ, τξ ρμαϊεὶ, ἃ ἔαργο, χυὶ φυϊάσιαη ἐχ οἴϊο τωυἱδίωσ ἔαεσπ δὲ 
«ορεγθπάυσι. δὲ δηΐπη ἱπίογθϑὲ ρίαπθ, δὲ παι μποηΐασα δὲ ὰ χαοὰ 
πἰθταο ἰδνάθηη δαϊπηρταν δίααε δάάϊϊοτ, ἀπ οὴ ἔϊος, δεα Σὰ ψαοὺ 
᾿Ρτίτουτα ἱπργδάϊτας. ἡπαάοὶ πἰγάηας αὐτά ετα, 6δὲ αἰϊπνεποσα, αἰέετεαι 
ἰάτοθη δὲ ἀβροίυγη,. Αἰ ΘΓ ἱπήηζοεῦηνι, αἰτοααα ταοάο εἰ οοπιτατο 
-φοπίνγυπι δὲ διαὶ δίχα: ἀΐοογα ᾿ἰοδῖ πιψιγῖτι. δτα δὲ τῖῖ ὑπνάτσο- 
δἴμτη δαιμϑίιε, ἙσοὨςζασίτ. ΟΠ Γγο Αἰ παγὶ δίῃ ἀξ αἱβ οδίτακεν, κὲ ποῖδο 
οἷμηῖὶ μος ρϑεῖο Ὡαπιγιιατ. χμαγα ρδῖδὲ 1105 αϊγοβαυθ ἴσα τεςὶς 
Ῥαγιτη ποὺ χοοῖε ἀϊοθτα. ἴημα δαβεϊγ. οὐτὴ δυΐθια ἈΠᾺ}} τεεγίδιος 
αυΐῃ μαρϑαξ υἱΐατα, βδαϊπιαίπτη 14 δὐῖξ σογρῃϑ φιοά δἰϊίατ, δὰ δᾶδε "' 
ταιϊϊοης {μὰ εδὲ δηϊπιδίαν. αυᾶτα εἰ παϊτποπίμμι δά δηϊμοδξονα μετ 
εε τοΐεγιογ οἵ Ὡο ΡῈὺ δοοίάεηβ. δἰφψοὶ ἐΐνβϑιδδ δϑὶ αἰΐπιφηεξ σαῖῖο, πἱ 
παγὶς εἰ δυροῖ, Βᾶπι τὶ ἱρδίμι- αἰ επαιπι φυδηίστα εἰ χαοάάδα, 
᾿δυροῖ; ηἰ 65 μος δἰϊᾳθϊα οἱ διιβϑίδπεία, ππῖτεε. οομβεγναὶ δαῖτα δαρ- 
δἰδη τίατα, εἰ ξδὲ θουϑαᾳύε ποῦθ4π6 ππξγίσωγ. εἰμοὶϊ ργδείδεισω ξεοε- 
Χαϊοπέπι ἃς ογΐυπι Ὡθ οἷα φῃοά δἰ Ἰἴωτ, δεὰ 18]15 αυλ]6 εδὲ 1ὰ ιιοά 
παϊγαγ. ἰδ Ερὴτὰ εδὲ ἰρϑα δι ρδιαπῖα; εἰ πἰ ἈΪ] ἐ6 ἔρδῦμα σεν εγδαῖ, 
δεὰ οομδετγαῖ. αῦῶγε ἴ8]6 αυϊάθερ δηΐταδο ῥυϊοοὶ ρίωλ υἷα ἐσὶ δῖ, 
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)ὲ ἰᾷ οοηθεγυεῖ σηοά ἰρδαπι Βαδεξ, δ8 γα οῃβ ζαδ ἰρβαχὴ βαθεῖ. αἷξ- 
σπδηῖθαι δυιΐειη δὰ ορεγδπάμζη ργαθραάγαγα υἱάδίαγ. φυδργορίῖογ δἱϊ- 

0 τπδηΐο ῥτιταϊοπι 6826 ποῦ ροίεδὲ. δὲ τεγὸ οὰπὶ Βοος ἴῃ οἴξοϊο ἰτία 
εἰηξ ἤδδς παϑοθεϑαγίοᾳθε οοπουτταπὶ, ἰά ἱπήσαπι φηοά παϊπίατ, εἴ 
ἄπο παϊτίξιγ, δὲ φιοα παῖγίς, ἰά ᾳυίάεπι φαοά παιγίξε, εδὲ δηΐτοα 
Ῥτίπιδ, ἰά δαίεπι φυοὰ ποϊτίϊατ, οογραϑ δϑὶ, φαοὰ δηΐμπιδτα Ἠδρεῖ: 
δἱ ἰὰ χᾷο πουϊγίϊατ, αἰϊπιθπίαπα δὲ. δίας οὕτῃ δῖ ρᾶγ ὑπΐγεγ- 
δι5 ἃ πὸ τϑῷ ἂρρβιίαγε, βιιίΐδᾳια Βαϊῃβ8 δπίπιδα οἱ: δοαθγδαιίο 18 118 
παῖε εεἰ ἰὰ χαρὰ ἰρθαπι μαβεὶ, εγὶϊ δηίπιδ ρυῖτ ρτποὶρίστη β6- 
μογῶθαϊ ἰδ]6 χπ]6 εοἱ ἰὰ φαοὰ μᾶπς δηΐπιδπι μαθεξ. τὰ δαΐεπι 
ἄπο πυίτῖξ ἀπίυμα, ἀπρὶεχ δδὲ, ψαθιιδάπιοάππι εἰ 1ὰ 40 βαρετ- 
Ὡδίοσ βηΡοτταῖ, ππδημ9 ἰΠ4θδηι οἰ οἶατοα; δἴαυς αἰϊυἀ τοονεῖ αἱ- 
ἧπε γπουεῖασ, δἰ πὰ πιονεῖ ἰαπῖαπι. πδοδ886 6δϑὲ δπῖθπι, οτὴπα ππἰτὶ- 
τπδπΐσπ πδίαγαθ δὲ ἴω φαδς ἀἰκοτὶ ροβαὶξ. δὲ ἀϊξεβείοπεμι εἴδει 

8ὸ οδἷοτ. σιδργορίεγ οπῖπδ ἃπίπδηϑ Παροὶ οδίογεμι. σχαΐά ἰφίτατ δὲ 
δἰϊπισπίπαι, ᾿πϊγογϑαϊίδος ἀἰχίπιθ; ροδίεα υδγο ἀ6 ἰρδο Ἔχδοίλυδ ρεῦ- 
δογαϊθίσλαγ. 
Ἵ 5. Πεἰοττηίπδιϊβ δαΐοτι 18, ρτιπιατι ἀθ6 οὐαπὶ δεῆϑει οοταταπηὶ- 
ἴοτ, ἀεὶπάὰθ ἀθ πποφυοφᾷες ἀϊοδπιαδ. Αὶ ἰἴαφας δοπδαϑ, οὔπὶ πιουεέτισ 
δίαπε ρδξϊυν αἰ φαϊα, ττἱ ἀϊχίτπιι8. πᾶπὶ ἱρδὲ δεηϑῶϑ δἰξεγαῖῖο 4πδ6-: 
ἄδτι 6956 υἱάδίαγ, ἰηχυίυπε δαΐειν φοΐάατα εἰ ἃ δἰπη δἰπαὶϊς Ρδΐ. 

417 χαοὰ φυίάεπι φποπαπι ρᾶοῖο βετὶ ροδδὶξ δαὶ πο ροϑ5ϊξ, ἰῇ ποίγογθαὶῖ- 
Βὺ8 ἀε δοίΐοπδ δδυτηοπῖθυδ ραδοίοπευε ἀἰχίτπιδ. παρ εῖ ἀπίδτω ἴ8 ἰοοπϑ 
ἀαμιδάοηεπι, ιπρίροῖφας ποῦ ἱπίατία χυϊδρίαπι χαϊάπὶ εἰ δδηϑαυτη 
βϑηδῃδ δἰϊ, εἴ σὩΓ δίῃ ἰ5 4αδα δηηΐ Ἔχῖγα ποῦ οἰβοιδηξϊ δεπδυπι, οὔτα 
ἐπεὶ εἴ ἱξηὶδ εἴ ἰοτα οεΐθγααις οἰ θπιθαϊα, σθΟγΌπι ὁδὶ ρεΓ δὲ δε διι8 
γχεὶ ρρὺ δὰ ιδὲ ἱρϑὶβ ἀςοίἀππξ. αἱ δηΐμῃ ραῖοϊ δϑηϑι ἔναπι ΠῸΠ 6880 
δοῖιι, εεἀ ροϊεηθία ἰᾳαπίμπι. Φυδρτορίου ποῖ δδηῖϊϊξ, φαοπιαἀτιηοάππι 
ςοΥαΒΏδ. 01} πὸ ατίτυγ ᾿ρϑῶπι ρϑὺ 86, δῖπθ 60 φυοὰ ἰρϑῦπῃ ὕγεγα 

: Ῥοϊεϑὲ. ἀγοιεῖ δπΐτῃ 86 ἱρδαπι, εἴ αοῃ ἱπάϊχογεῖ εἰμ Ζαὶ ἀςοῖα εδὲ ἱβηΐϑ. 
νι 40 δέ γϑζοὸ αυοηίΐδτη φβεητῖγο δἰ ίαγίατ ἀΐοογα οοπϑαδνυίπιαδ (ηατ εἴα ααοά 
: Ῥοϊειῖία υἱάεὶ εἰ δπάϊ!, τίάθγα δυάίγεφα ἀϊοίπιαο, εἴδὶ ἑοτὲς ἀοττωϊδξ, 

εἰ ἰὰ χαοή ἰαπι ορεγαιωτ), ἀπρ)ϊοίτετ εἴ δϑηδηϑ ἀϊςεἴατ, χαϊάδην αἱ ρο- 
ἴδπᾶα, φυϊάλπι αἱ δοῖα, δια στοῦ εἴ ἴρϑαιη δφονῖτγε, εἰ φιοά δὲ ροϊεπία 
εἰ ᾳῃοὰ εδὲ δεῖν, ῥτίπισπι ἱρίτατ 1ὰ δοῖγα οροτιθῖ, ποδ ἱπφάδμι, φυδεὶ 
δἷἰηϊ εδάετα ραϊὶ ταουοτὶ ἂς ὀρογαγὶ, ἰξα πᾶας ᾿ἰδ αἷὶ ἃς ἀΐοεγθ. πιοῖωϑ 
επΐπε εϑ1 φυϊάαπι ἀοῖι9, ἱπερ ογίεςϊαϑ απο, υἱ ἰὰ αἰ 116 ἀἰχίπιαϑ. ἐὰ γεγο 
φὈποῖὰ 4086 ραϊϊαπίατγ ἴσια τπουδηΐοτγ, ΔΒ δοῖτο, εἴ 60 φυοά οεἰ ἃςῖα, 
Ῥαϊαπιατγ δίαθε τοουθπῖτγ. ἰοςῖγοο Αἱ αἱ ἴΌπι ἃ δἰ ται}! δἰ δὶ, ἴασῃ ὁ ἀΐφ τ 

80 δἰτοἱ τεδ οωηΐϑ ραϊϊδῖυτ, αἱ ραῖοῖ. ἀοίπάς ἀϊπιηρπεπάυπι δὲ ἀδ 
Ροϊεηιϊα αἴφας δοῖα : πῶπο φηΐμη 46 Ηἰ8 ἱρδὶβ δἰ πῃρ]Ἰοἰἐεγ ἀϊοϊπητε. 
πᾶσα οδὲ ἢος ρδοῖο φῃίρρίαπι βοίθηδ, αἱ δἱ ἀϊσαπιὰβ Βοπιϊμεῖι 6848 
δεϊδημετι, φυΐα Βόπιο 6ϑὲ ἴδὶς δπδρίο πδίαγα αἰ δῖ δοῖ ἢ τ ϑᾷ εοἰδη- 
ἴαπι μαρεαὶ. ἐσὲ οἴϊαπι μος ρβοῖο φαϊρρίαπι δοίεῃϑ, αὐ δοχιΐπεπι 
δὰπι ἰδπι ἀἰϊοίπιμϑ 6686 ϑοϊξηΐοπι, 401 Κτατωπιαίίοαπὶ παρεῖ. διὰ 
Ἠόγαῖπ ὑἴεγαθθ πο δοΐίεια τοοάο ροίΐεϑὶ ροϊοπεδεααο δα δ ιϊοϊαιτγ: 
εεἀ αἸϊεν φυϊάεπι εχ 60 4υΐα βεπυϑ ἰρϑαϊι οϑὲ ἰδΐε υϑαϊογίεθυθ, διίοῦ 
σαγο ῥγορίογεα χιοά οὔπι υο]υεγὶὶ σοπίθιρίαγὶ, ροῖοοὶ ἰά ἔασοτο, 
πἰδὶ φυϊά δχίθγπατ ἰογὶθ ργομίθεαὶ ἱπαρεαϊπιεπίοηιε δι. αἱ ργδο- 
1δγ ἰρ8ο8 δϑὶ ἰ5 χυΐ ἰαπι σοπιοπιρίαίατ, οἰ εδὲ δοῖα ργοργίεαο δοίθηϑ 

30 ἢοο ὦ. δῆιθο ἰρίζαγ {ΠῚ ρτῖπεὶ ροϊοπεῖλ φαϊάθτῃ βθηὶ βοϊδηΐαα, οὐ ἀϊ- 
χἰπιὰδ : υογαπι Ὠτι5 ἱμαϊροὶ αἰϊοταϊίους ρὲ ἀἰθοὶ ρ παπι, φαὰ φυϊάετα 
ΠΟΠΗΠΏσαδτΩ εἰΐαπι εχ παρ τὰ οοηϊγατίο ἀϊδροοοπεφαθ πιυϊαίοτ; 

δ αἰϊετ μαθεῖ χφυίάθηι δοῆϑαπι δὲ ργαπυπιδιίοαπι, δεά ἱπάϊκεϊ ορετγαῖο- 
Ὡΐθ, ;ἴ εχ οἷο ἰδπάθπι ορεγαιἰοηίδαῃε Ὑδουϊίαῖα ἀραὶ ἂς ὁρεογεϊογ. 
αἴχας ᾿ς πιοάπϑ ροϊειίϊαε ἀΐνοτβιϑ δδῖ, ἣξ ρδῖεξ, δΌ δηΐδα ἀϊοῖο. δὲ 
ὙΟΓΟ ΠΕ4ὰΘ ἰρϑίπι ραιὶ δἰ πρὶ εχ 6586 υἱάδιυγ; δεα αἰϊῃά εδϑὲ ἃ οοῦ- 
τραγῖο σοττιριὶο 4υδεάδιι, αἰϊαὰ εδὲ ϑαϊπϑ ροϊίπ εἰας 4ηοὰ οδὲ ρο- 
τοηῖία, Δ} δὸ φυοά εδὲ δεῖι, διτηϊδαυς ρογιπάς δίας ροϊεπεϊα 86 
Βαρεξ δὰ δοίππι. Αϊ εηἷπι οοπιθιηρίαηβ φυοί δοϊε πέλτη μαρεῖ, φαοὰ 
φαϊάεπι δῃϊ ποῦ δβὶ αἰϊεγατὶ (Ἰ ἰρθαπι επὶπι δὲ ἱπογετηθηϊαμι, δἰ ἴῃ 
δοῖππι ρεγίδοιὁποπιν) δαὶ αἰϊυά αἰϊεγαϊουΐδ εδὲ βεπηδ. ααοείγοα 
Ὧοπ γϑοῖδ 86 Βδρεὶ ἠΐσεγθ ἰρϑυπι δοίη, οὔπι βοὶξ, αἰξογατὶ, διοαϊ πες 

το δΔεάϊβεαΐογεπι οὔσῃ δοήϊβοδι. 4ποὰ ἱριϊτ ἰπ δοῖαπι ἀμποὶϊξ εχ εο συοά 
εδὲ ᾿πιε ]ΠἸρδηδ μοϊεπεῖα αἴχπε δοίθηδ, ἰά ποὴ ἀοοϊγίπδια ἀρρεϊϊατα 
ορογῖεξ, βεὰ αἰϊπιὰ ποπιδὴ εϑὶ δεσυῶτι μαΡρετα. ἂὲ αποὰ εχ 6ο φυοά 
ἐδὶ ροϊοηξία ἀϊδοϊϊ, ἀοοὶριῖααα δοιοπιίαπι ΔΡ εο αυοά 691 δοῦι δοῖοῃ8 
αἴχας ὡ} ἷἱρδο ἀοοεηΐε, ἰά δπὲ βοῶ δῖ ἀἰξον σὰ Ρδιὶ δς αἰϊεγαγὶ, 
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δοὶ ἀπο: αἰξεγαϊϊουΐδ 6886 σηοοδ ἔδξεδιηογ ορογξεϊ, ἄτη ἱπαιατα 
τουϊδιϊοπεηι 40δε δὰ ργίγαιϊνδθ εϑὲ ἀἰϑροδίοπεϑ, εἰ δῶτα ηυδε εδὲ 
δὰ Βαρίϊυ8 αἴφιο παίαγαιῃ. μαθς οὔτ ἰΐα δἶπι, ρτίτοδ χυϊάδι τπυῖα- 
ο δεηϑιεἰνὶ ἀρ δὸ φαοά ρεπεγαὶ ξ. οὔπι δαΐοτα οτίυϊῃ δὲ φϑηεγα- 
ἴστῃ δϑὲ, βαθεῖ ἰαπι δεηϑυτα ρογίρἀθ απ δοϊδηϊτίδιε, εἰ ϑοῃεϊγε δοία 
δἴχαιϊα εδὶ δὲ οοπίεμαρ αγὶ. ἀϊζεγθπίία ἔδπιθπ 6δὲ. πᾶτε δᾶ "86 δοῖῃ 29 
δδηϑτα εἰβοῖπηξ, εχῖγα δαμξ, ἱρδτα ἰηφυδπι τἰδ 8116 εἰ δαάιρ}]ς εξ 
δεηδι δι ϊατα οοίεγα. οπὶὰ οδαδα Βδδς δϑὲ. δοῖῃ παπαῦς δευϑῃδ δίῃ- 
βαϊατγίαπι εεἰ, δοϊεηιία υεγὸ ἀπίνθγδαϊίυπι δδὲ. μαδο δυΐοπν ἱπ ἱρδα 
δηΐηὰ ΄υοάδαιτηοάο δηϊ. χααρτορῖοτ ἱπι οὶ] ρογα χαίά θην συτα 4αΐδ- 
Ρίλπι νοϊπογιξ, ἰπ 'ρ80 6ϑὲ δίϊητη ; δεπίϊγε δυΐεμι πο ςΟἸ]οοαίατ ἴῃ 
Ρ8δ0. πεοδό86 δδὲ δηΐτι δεῃϑίθι 6 ἰρϑθπι δάε68ε. ρατὶ τηοᾶο γεδ 80 
Μιαθεὶ εἴ ἴῃ δοίη δ 86} 8: Β:]ΠἸΌτα, οἴ, ΟΡ δαπάθτω αἰϊ4πο οδθδατῃ, φαΐα 
δδη81 1118 δἰπριϊαγία δα εἰ εχίγα, δίοαϊὶ ἀἰχίχπας. δεὰ υἱ ἂς Ηἷς 6χ- 
δοῖϊυ8 ἀϊποιάϊαδνε ἀἰςάτηιϑ, ἀδοϊτογ ποθ τυγδϑ οσοδϑίο. ἤπῆς ἰά 
οἷἰῖ ἃ ποβρὶβ ἀοἰοττηϊπδαιπι: οαπὶ διαρίοχ ἱπααδπι ΠΟῊ δὲ ἰά σαοά 30 
ἀἰοϊξος 6896 ροϊεπίία, δεὰ αἰϊαὰ χυϊλάθι δῖ τὶ ρθθῦ 4υδτα τϊίασε 
Ρο686 ἀΐοεγα ἵκει, αἰϊπα δυΐεπὶ οἱ ἴδ φυὶ ἰαιπ δοῖδὲς τι ἰἐξατίφαε τὶς 
ρίας ευβοὶξ δὰ πιο άππι, δθη διε γυπα δἰ ται] τοῦ δὲ ΒΡ ετα. αἰφας 
οὔπε ἰρδογεπι ἀἰ(εγεπίϊα πομπιὶπς οὐτεδῖ, ἀεξοτγτηϊ πίττα δυΐετα δἷἱϊ 418 
ἴρ8ι ε856 ἀἴνεγθα, εἴ 4πὸ ρδοῖο ἀΐνεγβᾳ διπῆ, πθοδδβ6 δδῖ ἴρ80 ραϊΐ ἃς 

Ἰογασὶ ἐδηᾳύδτι Ῥτορτὶϊδ ποπεΐηῖθπ9 αἰ. ἰρδῦτι δυϊεπὶ δε ηϑι ΥΩ 
Ῥοϊεπεία ἴδἰε εξ, φμαΐα ἴαπι ἱρϑῶση δεμϑὶθι]ε εσὶ δεῖα, δίς ἀἰχίπιπδ. 
Ῥαθίον ἱκίτυγ οαπι εϑὲ ὩΟῺ δίσ!]θ6: δὲ Ῥαδδυτη ουδδὶξ οἰπιὶϊθ, εἰ οϑὲ 
ἴδ]ε χυδίε οδὲ []υάὰ. 

6. Αἱ ϑαΐπι ἀε πποφθοφαο δεπδῖ ἀδίποερε ἃ δεηδι Β. θὰ οαΐαδ- 
4πε φγοβοϊδοοπιδϑ ἀϊοδπιυς οροτίοϊ. δἴαπε ργῖτϑ ἴρεα δευδὶθ ἃ ἀὶ- 
δἰἰηζαοηάα 6566 υἱάδπΐαγ, δεηδῖθ}}6 ἰἴδηαε ἐγίαγίδπι ἀϊοίταγ. δαηδὶ- 
Βιϊοπι εὐἰπι ἄπο φυϊάεπι ρὲτ 86, ὉπΌπι γεγο ρϑγ δοοίάδῃβ βευϊίῃῃ- 
ἴατ, δὲ ἀ]]οττιπι συγϑαδ διὰ εοὲ πηϊαδουίηϑαμς ρτγορτγίατα δοηδαϑ, (0 
αἰϊαὰ οοπιταπης οὐποῖν. δἰσθε ῥγορτγίαπι ἰὰ φβεηϑὶθιϊς ἀΐοο φαοά 
Αἰϊο δοῆϑι; δεηϊιγί πο ροϊοοῖ, εἰ οἶγοα 4φυοὰ οττογ βϑτὶ πεααϊξ, αἱ 
οοἷοτ τεορϑοῖπ υἱδὰ8 εἴ δοππϑ δ άϊετ οἰ δδροῦ βιιδίτδ. ἰδοῖυ Δαϊεῖα 
Ρίαγες ἀἰογεηίδα Βαρεὶ φυίάεπι, ἰπάϊοαξ ἰδ ἀδ 1119 αἱ ςοΐεγο- 
Γατα δεηδιαπι Ζυΐϑαις ἀς δὴ0 δαηδί θὲ ϊ:, εἰ ποη ἀεοὶρίαις, Υἱδὼϑ δηΐτα 
οΩ εττδὲ θό96 οοΐογετα, δὺξ διάϊτηδ 6686 βοπῦτω: δὰ χυίὰ εἱἱ 1ὰ 
ᾳηοά εἰ ἱπίδοϊατα ςοΐογε, υοἱ αδὶ, δὔξ φυϊὰ εἷς ἰὰ φαοὰ φϑοπαὶ, γε] 
πρὶ. Βαϊποπιοῦὶ ἱρίξατ δε πδὶ Βα ἀϊσαπαιγ απϊαδουΐαϑ4αε ρτορτία δει- 
88. φοπητηυπία Ὑεγὸ ϑυπὶ αδο, πιοῖω8, 4168, πυπιδττιὰ, ἤραγα εἰ 
τολρηϊϊαῆο : ταἰϊὰ πδησας πῸΪ]ὰ 8 δυπὶ ργορτία δευβαϑ, δεὰ ουμηὶθαδ 
οομιθπὶδ δαπξ. εἰεωῖτα ἔδοῖι τποῖαδ 4υϊάατα φαηϑ Β}}16 εδὲ δίψης 90 
αἷδα. μὲσ δ ᾿βιϊατ δεηδιθ} 4 Ἀδθο δαηΐ. ρ6γ δοοίἀδθῃδ δυξεπι δοπβὶ- 
Ρῆε ἀιείταν, τ δὶ δίδυπι ᾿ἰαγὶβ ΑἸὰ 8 οἷξ. μοῦ δοοίάδπε επὶπι μος 
δεηῖῖ, φαΐα αἶρο, φαοά δεμεῖῖ, ἰά δοοϊάἀϊε, φααρτορῖετ εἰ πΙ 8} 'ρδ6 
δθηφὰδ ἂὮ δυϊπετηο αὶ δθηϑ: ΒΒ. ΠΡ ραϊϊτυτ, αἱ ἐΔ]ἴα ἐὰπε. δοτσίπι δαϊετα 
4υδε μὲσ 8ὲ δεηξαηίαγ, {1 δαπὶ ργοργὶε 86 ῃ81}1 6, χαδς ρτοργίδ 
δυηὶ εἴ δὰ πᾶς φυβρείδητῖα ἀπ δουϊ 5408 δΘΗϑο8 εδξ. 

Ἴ, Ουἷα5 ἱφίτατ υἱδὺβ εδὲ ρογοοριίνα, ἰά δδβὲ υἱδὶΒ1}6. υἱδῖθι]6 
σετο δὶ οοἷοτ, εἰ ἰὰ χυοά οτγαϊΐομε φυϊάετι εχρίΐςαγε ἂς ἀΐοεγο 
Ἰοεξ, ποπιΐμα δαΐει οαγοῖ. αἰχας ἰά ταδχΐτας ραιθθιῖ, οπὶ υἱτεσῖπεὶ 
Ρτοοδάδιμηβ. υἱδὶθι]9 ἰριϊαγ δδὲ οοΐογ. Ἠΐς δηϊεπι εδὶ ἰά σαοά εεὶ ἱπ 
δο υοά ρετ 86 υἱδίθι]6 δδὲ. ρὲὺ 86 ὙδγῸ ποὺ σδξοῃε, δεὰ 4αΐα ἴῃ 86 
οδηδϑασα Βδθοὶ αἱ εἷξ υἱδῖθ 116. οοἷοῦ δαΐοτα οπιηΐθ ποῦ τα δϑὲ οἷ ὃ 
4ποὰ εϑ5ὶ ρεγερίουσπι δοῖα, οἱ 14 εϑὲ ἱρεοῖιϑ παῖυγα. σπαργορῖεγ ποσὶ 
εϑὶ τἰδῖ δι ῖ6 αρθαας ας, δεὰ οὐασΐδς υπἰπδουίαδαπε οοἷοτ ἴῃ ἰππιΐπθ 
υἱάείατ. χπασιοῦγετι χαϊάηδτα δἷὲ ἰρϑάτα ἰππιδη, ῥτὶαδ ἀΐοογθ ἀθοΐδ- 
γᾶγεηθα οροτῖδξ. δαὶ ἰρίτοτ αἰϊφηϊά ρεγδρίοπωπι. ρδγθρίοπηχα δαΐεπι 
14 ἀϊοο φαοά εδὲ απἰάοπι υἱδί δι16, ποι δοὲ δυΐετα, οἱ δἰ παρ Ἰοῖτοτ ἀΐσδτι, 
Ῥεῖ βε εεὰ ρεῦ μέρρααδε οοἴοτεπι υἱφίθιϊ6. αἰχαθ γε 18]18 δϑὲ δὲσ εἰ 
δα εἰ δοἸϊάογαπι ςοπερίωτα, υἱ τἰέγωπι εἰ βἰαςΐε5 εἰ Βυϊαδπιο ἀϊ ςοτ- 
Ροτῶ. ποῃ δηΐπὶ 488 γεὶ δὲτ υὐ εδῖ δαῃα υεἰ δᾶτ, ρεγϑρίουυπι δὲ, 
ιεὰ υία υδίυτα δαάδσα ἱπεϑὶ ἰπ Πὶ5 υἱτιδαε εἰ ἴῃ ρεγρεῖῃο δῦρεγο 
σοτρογα. ἰυπιθ δαΐεπι ἀσαι εϑὲ Βαϊθ5 ρεγδρίου!, δ γδίϊοθς 4πὲ (0 
Ρετεριουτπι 688. δὲ ἰά οδὲ ροϊοηϊία, ἰπ 480 παπς ἰά ἰρϑαπ ἱπεϑῖ, πππο 
ζδηεῦγαθ. δίψῃ ἰυπεη 4αδεὶ ρεγορίου οοἷογ εδὲ, σαὶ δδὲ ρεγερὶ- 
οὔστα δοῖῃ δΡ ἱξπε σοὶ δὴ Βυϊποοθπιοὴϊ οογροῦα αυαὶε δος ἰρϑυσα 
“υρετῦπι οογραδ. πᾶπὶ Παὶς ἱποεὶ αἸφαϊὰ Ὀπιῆπ δὲ ἰάεπι. φαϊὰ τρίϊας 
εἷξ ρεγερίουμπαι, ἀϊχίπιαο, δὲ φυϊὰ Ἰαπιεπ, πᾶπὶ πεῆπε ἐβτηὶα εοἴ πε 
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ὁπιπῖαο ΠΟΤΡῸΒ, ΠΕ 6 σοτροτίε ἐϑξ 8} 9 ἀεῆπχτα (εεϑεῖ ἐπῖπι φυά- 
ἄκτο πος 4ποπε ῥδοῖο 9ου 9), δεὰ δὲ ἱβπιὶς υεὶ μαϊακπιοάϊ εὐἰαν- 
ἄκλπι ἱπ ρεγερίοῖιο Ῥγαθβεπῶδ ογροτίβ. βογὶ πδῆχθδ ποὴ ροϊευΐ οἱ 
ὧδ δοάδει αἷδὶ ἀπο σογρόῦα δίπια]. υἱάδιαν δαΐετα το τὶ οοπῖγα- 
τίτπι 6686 ἰαπιοπ. δὲ ἴβπο γα ρτίυδιϊο δαπὶ 8116 μα ἴπ5, αἴστε ἱξτδ 

80 τοὶ σογρουίβ ἴ6]186 δρδεπῖϊα ἃ ρεγορίουπο. πᾶγὸ ραῖεϊ μυΐι5 ργϑθθῃ- 
Ὥδιι 6856 ἰυπιεῃ. δίφῃβ ποι τεοῖς αἰχίς Ἐυυρεάοο]ει, εἴ οἱ χαὶδ [1|- 
ἄεπι σοπδυϊς, ἰατπεα [εττὶ αἴσυς εχϊοπάϊ δἰϊαυκηὰο ἱπῖθτ ἴδγτδτα 
δὲ σοπεποιϑ, ποόχια ἰὰ ἰδῖογε. μος επίπι οἵ γδιοπὶβ τιθίβ8 Ἔξτε- 
ἀλταγ, εἴ εδὶ ργβδοῖετ δα πῶ δρρδγεπί. ἐπ ρᾶγυο πδηῆῆτια δρϑίϊο 
τοοῖαε [οτίδδϑε ἰδίογεϊ: 8εἀ δὴ οὐῖῃ 8015 δὰ ὀσοδότιπι ἰδπεϊ σογροτῖδ 
ταοῖΐατα ἰαΐογε ταϑβπὰ τὠπιϊαπι εδὲ ροβια]αίϊο. -«αἰχτΐ οο]οτὶ8 συϊά πὶ 
ἰὰ εδὲ δαδοαρναπι φαοά ςο]οτε υδοδὲ, ϑοπὶ αυΐεπὶ ἰὰ βἰπος, 8080. 
γαςδῖ δπῖεπι Ἷοΐογα ρετορίοπτη ἰρϑίπη εἴ ἱπν 5151} 6, τε] 4 χποά νἱχ 
ἰληάετη υἱάεϊατ, πᾶ]Ὲ 14 6886 νἱ ἀδείας χποὰ τδηθθτίβ οὶ αἰϊεοϊαπι. 

80 ἴστε ἰᾺ]6 εδὲ ἴρβίπι, τιξ ρδῖεῖ, ρευδρίουαπι; διϊβυυ θη πῸῚ οπὶ δϑὲ 
Ῥεγϑρίουσιη βοῖα, 6εα οὔπὶ ροϊδπίία. οδάθπι δπΐπι πδίτγα πιοάο οϑὲ 

419 Ἰδῆεθγας τοοάο ἰυπιθα. δὲ σθγὸ θοη, ππίνογβα υἱϑι θ 1118 'π Ἰυτεπ σης 
ἰδ δι] ϊα, 86 4 δοϊυπι υπηπιϑουξαιϑα 6 ργΟρυΪῸ9 οο]οΓ. ποηπα] δ παησια 
ἴπι ἱκπιπιῖθα φαίάστα ποὴ υἱ ἀσηϊητγ, ἰπ τετιοἰγῖϑ δυΐοτη εἰβοϊθοϊ δοπδατη, 
πὶ δα 4046 Δρμᾶγεπῖ ἱβτιδα αἴχια δροπάεπἭ, ἤδες δαΐετω ποταῖμδ 
ξατγοπῖ ὑπο, αἱ ἔπηρυθ, σοτηπ, οἱ δοίθτη οαρὶϊα, δσιᾶτηδθ, οὐ]. δεὰ 
πο ΐα 5 πόττιπι ρτγορτῖυβ οοἷον τἱἀσίαγ. αδἴαιιθ ιιαπι Ὁ οαπβαπι μᾶθὸ 
Τ ΔΙ 11α δἰπε, δ]1α σατο οδϑὲ. ππῆς ἱππθπι ραῖοξ, ἰά ἰπαδπι αποά ἴῃ 
Ἰυπιῖπα υἱάδιαγ, 6886 ςοϊόγεῖα, φαοεῖγοι εἴμ ᾿ππιῖπε ποη υἱήεῖατ. 

10 δες. δδὲ διηΐπι οοἰοτίς ταϊϊο, ε886 ἰησιδπι δἰϊι8 πιοξϊντιαι ααοά 691 
τϑρὶ σθσν δοῖα. δοῖῃα δαϊετη Ῥογδριοαὶ ᾿πτθη δϑὲ, Ὠὶ ἀϊχίπνα 5. ἰὰ 

"κα 6656, εχ δ0 ἰᾶπαπᾶπι 6 τηαπί[εϑίο δίρτιο ραΐεσγε ροϊεϑξ. πδπὶ δἱ 
φαυϊερίαπι ἰά φαοὰ Βαρεὶ οοἰογοπι, διρετ ἱρϑαπι ψίϑιιπι ροϑαοτίξ, ποτὶ 
σἱἀθοῖι; δεὰ οοἷοτ φαίάοπν πιουεῖ ρεγερίοσαπι, αἰ δέγεσα; δΡ ἢος 
δαΐεπι οΌπι δἰῖϊ Θοπ Πα τι9, 86 5.2 ἱπδί Γαι οπίΌτα τηουθῖτιγ. ΠΟῸῚ δηΐπὶ 
Βος Ἰοοο τεςῖε ϑεπῖϊγε τἱάθτιγ Ποπιοςτίτπϑ, χαὶ χαΐάεπι ραϊαξ, δὶ 
τηδἀϊαπι δρβέϊυτν υϑοῦστα δὲ, ξοτγυηίοθπι εἰἴΐατι δὶ δἰζ ἴῃ οδθ]ο, οχϑοῖθ 
Ῥοτίεεϊοχιις υἱάοτγὶ, εἰεηὶπι ἰᾷά βογὶ ποθ ροῖεβε. υἱϑῖο παπχις ἣὲ 
ἘΡετΕ Αἰϊχτϊὰ δοπδιεῖνο. δὲ ἂξ ρδῆδιαγ ΔΌ 'ρθο οοΐογε, φιὶ τἀδίωτ, 

410 Βετὶ ἠδααΐς, τεδιαὲ ἱρίτατ τῷ ἃ ππθῆϊο. ἀπιαγα πδοθϑδὲ δδὲ αἰ χυϊὰ 
4666 ταεάϊητα ἰπίεγ οοϊογεπὶ δὲ σίϑπηι. ποδὶ ἰὰ τδοπῖπι ἢδὶ, ποπ 
ταοάο εχδοῖς, δεὰ πἰδ}} οπιπΐπο υἱάεθίταγ. σαδαι ἰρίτιτ ΟΡ οδῦδδπι 
τιβοεϑὲς δἰ ἱὰ Ἰυτεῖπε ςοΐοτεπι υἱάοτί, αἰϊχίπιιισ. δὲ ἱροΐϑ ἰπ αἰτίσατα 
Ῥίαυα τἱ δῖαν, ἰὰ ᾿επερτίϑ ἱπχαδπι δἴχιβ ἰπ Ἰατηΐπο. 14 δαξθτι ἢ6- 
ςεϑραγὶο δοοίἀϊξ: ἴρϑάτα επὶπι ρεγερίςθαπη ἂν μος ρεγεβρίοσατη βξ, 
δδάεπι δυΐοτῃ οδὲ οἱ ἀ6 80η9 εἴ ἀς οἄοτε γαῖῖο. πἰνὴ ΘΠὶπὶ ᾿ρΘΟΤΤΙΤΏ 
δεπδι5 ἱποίτυπεηξαγη ἔδηροπα εἰβοὶξ ϑεπϑύτη, δεὰ δ οάογε ασυίϊάεπι 
εἴ Φ0η0 τπονδῖογ πιεάΐτπτη, ΔΡ μος δπΐθπι αἰγιπαῦε 8θηϑυΌτη ἱπδῖττι- 

Ὁτλοηἴθπι, αυο ἀοἱ χείϑρίδην δυρετ ἵρστη ἱπδίττχη δηἴαπι 56Ώδα5 γ6] ἰὰ 
80 φαοά δοπαῖ γε] ἰά χαρά οἷεξ ροϑυοτίε, πα ]π8 9εη9τ8 οἴβοίειητ. δἰταὶὶὶ 

ἸΔ040 τεϑ 86 Παρεῖ ἰπ ἱδοεῖυ εἰ ξυϑῖυ : 864 ποῦ ἀρραγεξ. υδτι αὐΐοπι 
ΟΡ οδῦμαπι, ροβίοα ἀϊοεῖθγ ἂς ραῖεθίξ. αἴχας τωδάϊατο χαυΐϊάεπι ἴα 
δοπὶβ οδὲ δᾶτ: ἴῃ οἀοτγίθει9 δυΐεπι Ὠουιὶηθ υδολῖ, πᾶσα τὶ Ῥεγϑρίστστα 
ἷπ οοΐογε οοταταπηΐθ εδὲ τί ἀδπι αἴξεοῖτο ἰπ δέτε δῖχις δάτια, δὶς δὰ 
φυϊάχπι ἴῃ οἀοτίρυδ εδὲ αἰεεῖαβ, 4ηὶ χυΐάεπι ἱπδϑὲ ἴπ Πὶφ Ὀξτί970 6, 
ἧπι δότε ἱπφῦδπι εἰ αφαδ. υἱάεπίογ δηἰπι δὲ δηϊταδ!τπὶ δα {θᾶ γδῖ- 

δ ὁΔηϊῸΓ ἰπ δαμπῖ8, βεηϑαπι οὐοτὶα μαρετγο. συδγοπιὶ ἤοτπο οαἴογαχαα 
δηϊπηδητία πᾶς ἀερηηξ ἴπ ἵεττα δἴαστε γεθρίγδηῖ, πεχτθποξ εἴπ τὸ- 
δρἰγαϊΐοπς οἰΐβοεγε. εἰ οδιβα εἰϊδτι μαΐπα ροϑιοεγίαν Ἔχρ!!εαθίτατ. 

8. Ναπης δυΐεπι ροϑδὲ δες ἀς βδοποὸ εἴ δπάϊτυ ἀεϊογτηίπουιτι 
Ὁροτίεξ. εδὲ ἔϊαφοε δοπτ9 ἀπρίεχ. χαϊάδπι εηἰπι δϑὲ δεῖται, χαϊάκπι 
Ῥοϊεητία δοπιιβ. πᾶτῃ σοΥρογιτν χαδδάδπι ἤθη Βαθεῖς ἀἰοἰπιοϑ δο- 
δαπι, αἱ δροπείατη ἰαπᾶπι εἰ ᾿υϊιιδιποάϊ, χυδδάδπι μάθεγα, αἱ 668 δὲ 
4πδεουπαος δο]1ἀ4α Ἰενίαχας δαπε, χαΐα ροϑαπηΐ βόπδγα, ἰά εϑὲ ἱπίογ 

10 88 εἴ ἀυάϊταπι δοπῦπι εἴάοογε. Αἰ δαΐοπι δοῖα ϑοπὺ8 δἰ ϊουΐῃ8 δοτηροῦ 
δὰ αἰϊφυϊά δὲ ἴῃ αἰΐχαο. ἰοῖτπϑ δδὶ δηΐπι 4πὶ βοππι οἴοῖξ ἰρϑύτα. 
αδρτορίεν Βετὶ ποῦ ροῖξεβὲ αἱ, δῖ ὑπυτη δἰ σοΓρα8, δοππ9 οἴβοίαϊοτ, 
φοῖρρε οππὶ αἰϊμὰ οἷς ἰὰ χιοὰ τεγβογαῖ, αἰϊπιὰ χποά υδγργδῖογ, 
4πᾶγε ἕἰά 4ποὰ δοπαξ, δά αἰϊψαϊά δοπδῖ. δἷπε δυΐδθπι Ἰδξΐοπθ παπηθδσα 
εἰβοίταν ἰοῖπϑ, δἴψις τϑ ἀἰχίπιπα, ποῦ φαοττπινία ἰοῖαϑ σοΥΡΟΓθτα 
εἶπε 110 ἀϊδοτίπεϊπα ϑοηα8 6δξ. π]Ϊυτα δπὶπι οἰβοῖς δοπππι, εἰ Ρετ- 
οὕδθα [πετῖξ ἰδθα, δεὰ δϑ5 εἰ φυβεοῆῃαι δαηξ Ἰουΐα οοποδνδατς, 868 

ΡΈ ΑΝΙΜΑ 1]. 

φαίάοτα, φαΐα οοτρτ δε ἰενθ, οοποῦνα υετο, φαΐ μετ τεβ εχίσωσια 
οοτηρίτγεα Ροϑὲ ρυπητπι οἰ βοϊππὶ ἰοῖτ, φαίρρε ὀπὶ ἢοπ Ῥοϑεῖϊ δὲς 
τοῖσδ ἃς δριϊαῖα ἐχίῖγο. ργδοῖεγεα ἀπάτη χυϊάδτη δοπτϑ εἴ ἴπ δᾶγε 
εἰ κατ. αἵ γεγο πὸ δὲγ δδὲ διςῖοῦ δοπὶ πες δαῦδ, δε Ὁ: εεὶ πὶ 
ἰπίεγ δεβὲ δοϊἀογαπι ςογροτῖπα αἰσχὺς βὰ δὄγεωι ἰεῖτις δῖ; σηοὰ 5 
φηίάεπι ἴπι ΑΣ οΌπι δᾶγ Ῥεγουιϑδὺβ ροιτηδπεξ πεχὰς ἀϊἝανάπακ, 
Φαδρτορῖεγ οἱ οἰϊο νϑβετπεηΐεγαιε ρεγουιίαϊισ, ϑοβδαῖ. ορῶ επ 
ἐπὶπι ὡ ροτοιίοπθ. τοοῖας ἀπασίοπετα ρῥγβουθηδι δᾶτιϑ, ρεγιοὰδ 
αἰχας δἱ Ἵππιυΐυπι δοϊ Δοογταπι ἀγεῆλα οὔτῃ [εγίατ, νυ] οξετ φαὶν- 
Ῥίαπι υεγθεγεῖ. δὲ δαΐθπι θομο, δοηϊζυϑ ἰπχαβπὶι ἰδ φαΐ ροεῖ δόβδδε 
Γοϑαϊϊοῖ, οἴπὰ δὲσ ζδοῖα8 πηπ8 Οὗ σδϑυεἱ ἰοοῦτη αυΐ ΤοΓ ται πα υε ἰρέαπὶ 
ἴστε ἀϊ66ο]νἱ ργομιθυῖς, της γοϑῖ 1 πὶ ρῖ] γερο ]ϑοϑ. υἱά θα δαίεσα 
18}19 δοηττα8 βογὶ δοῖηροῦ, δεὰ πὸπ δειηροῦ οἰαγυϑ εἰ οἰϊστ. πᾶτε δὲ 
ἵπ 8000 ρεοτίπας δἴααπε ἴθ ἰππιΐπθ Αἰ. ἸΌπηθα δπΐπι σεῖαρεῖ τείγαηρί- 
ἴαγ : δἰϊοαυὶη πο βογοῖ Ἰαπιδη ὑδίατο, δεὰ οϑϑεπὶ ἐχῖγα ἰοσῦι εὐπε 30 
τδῆεθγας, 460 τϑαϊὶ 80}18 ρεγυδηΐιηξ. ὙΘΓΌτΩ ΠΟῚ ἰδα ϑοτορετ τεΐταβ- 
Εἰΐατ αὐ ππῆργαπι οἴβοίδῖ, φαδ ἰοττηΐπαγα ᾿υπιθη ϑοΐδτιτα; χαρὰ αὰ- 
ἄετα ἴσαι Ἀξ, οὔτι ΔΡ ἀᾳιὰ υεἰ δέτε Ἵδἰθτίϑατι ἰουῖθαδ, οἵ ρμαξεῖ, το- 
Βεοδιαγ. τεοῖα δϑΐοτη ἃ υδίουρο δυάϊθηηϊι σαοῦο ἐγ δυΐττιγ απεῖο- 
τίϊαδ. Ὠδπὶ δδτ Ὑδοῦητη 6986 νἱ ἀοιογ, ἰδ δαΐεπι οδὲ πὶ δυάϊτγε ἔδο, 
οὔτ οοπἰϊπυυδ τιπάδατια ἔποτὶς δρίταῖυϑ. τ ογαπὶ χαΐα ἔχω 1] δεῖ, πο ὥ 
Ρεγεουδῖ, πἰδὶ ἰά χιοά 65 ρεγουδϑυση δῖ ἰους. ἴθση δηΐτι Ἐπ τς ρὲ 
δὶ πιοΐ Ὁ Ρ]απίτίοτι ἜΡΙΝ ἡ τη ὭΔΉΝΖΌΕ ΘΟΓΡΟΤΙΘ Ρ] ΔΏτιτα δαὶ ὑπίπ. 
δὰ ἰρίτιτ δοήυπι οἴβεὶξ, φιοά πιονεῖ ὑδαιις δά δα άίζυπν ςοπτἰπαδῆοδς 
αϑγοπὶ πάγη. ἰπεϑὲ δυῖεπι δυάίτοὶ φαϊάδτι ἱπδίτιις δδγ: αἴχφοε “τ 
δαάίϊτηϑ ἰπ αὖτε δἰ, στη ὀχίογηιδ δᾶτ τουδίισ, δὲ ἰπίΥ ΠῸ δ του εῖν 
ἃς δρίξαῖατ. ΔΌΔΡΓΟΡΊΟΥ Ἀπῖτηδὶ πὸπ ΟΥ̓ δυιαϊξ οχ Ῥϑτῖε: μὸ τη 

ου φιονῖ δότ ρετίγαμϑιξ εἰ ρϑβεῖσγαϊ, σαῦρρε οὔτ δηϊπιῖαμι 5 
Βεδῖ δέγοτω Ὀδίχας, 400 ροδϑῖξ 4θαυδ δι ρδσίε πιου θυ. ἔρ96 ̓ ξῖτετ 
δἕτ υδοδὶ εχ 86 80Π0, ἡυΐὰ δεῖ [6 ἀϊδροτεί ταῦ ἃς ἀἰ 880 υτῖαγ. τότ 
σππὶ ργο μι θῖν ἀϊδδο νι, ἵππὶ τηοῖϊο ἰρδὶαϑ οϑὲ ϑοῆπ8. πὲ 19 δὲς ΄(ἃ 
ἴῃ ΒΌΠΡυ5 εδὶ ςοἸ]οςαῖαϑ, ἱπῖτιν εδὲ οοπάϊταϑ, υἱ δ: ἱπιστη ΟΡ Σἶ15; αἴθε ν 

᾿Βος, πἴ Ἔχαδοῖε ϑεπῆδι αἰ ογεπτῖδα οπιπεσ πιοῖπϑ. εἴ ργορῖεγ ἦσε ἰ8 
ὅχῦα εἴδη δυάϊπιθϑ, φαΐα του ἱπρτὸιτατ ἴῃ ἱποτθτι δὄτγετια, βες 
ἴῃ δάγεσα ΟὉ ΟὈ]ϊφαϊτδῖθ5 ἔρϑὶπϑ αιθ. υοάϑὶ δοοϊἀοΥξξ, πιοπ δας. 
τοῦθ, ΠΕῸ ἴΐεπι δὶ δερτοίδυδγϊ ἱρδα τ τα Ῥγᾶπ8 ; αποτηὰ ἄτοο ἄτιπι ολσδὶ 
ποι τἱάετηαδ, οΌτη δὰ Ρ6}}}8 δερτοῖδε χίας βαρ απ σοτορὶεκάμ. 
αἱ εηἷπα δἱξποπι ἰὰ εδὶ δυάίεηἀϊ τοὶ πο ἀυάϊ θη αἷ, τιᾶτ ΔΏΓΙ 
δοῃδῖ, ρετιθ! ἂς ἃς σούμῃ. δετροΓ δυτα δὲν ἱῃ811π8 τποῖα δπὸ 
ἴῃ δυσίθαϑ δριϊδῖαγ: υογαπι ἱρ86 80ΠῸῈ8 ΔΙεπα8 δδὲ εἴ ΠΟ ῥτόρτιδλ 
εἰ ̓ὐβὸ χῴδην γεΐοτεδ υδοῦο ΠΟ8 ἱπαπίπηξ δὰ ἀγα δὸ ᾿οράπαρειρ θα ψεὶ 
δι ἀϊπιο9 εο χαοὰ ἀειευτηϊπαϊαπι δέγοτη ἢδροῖ. 864 ὈξΤσα Βοσττα 
ἀπογθτι δοηδῖῦ τΐττιπι ἰὰ χιοά γογρετγαῖαγ, δὰ ἰά χαρά γεγβεγαῖῦ αἱ» 
οοτιδῖδι πεπιη τι ΒΟΏΔΓΟ, τποδο δυΐεση ἀΐνεγθο. δοπὰς ἐδίπε το ΣΟ 
εδῖ εἶτις φιοά εο τποῖτι τπουετὶ ροῖεϑὶ, {πὸ τπουθπογ δὰ συλ τειὶ- 
᾿ϊπϑὲ ἃ σοτροτῖδυα ᾿ουΐδϑ, οππὶ ατιϊδρίατη ρεγουῖξ. πες οὐδδς Ζαοᾶ- 
τῖδ ἴαδὶ υϑγθογαθτη ζαδηι ὙἜγΡΈγαῃ8 φοδῦτῃ οἴβοϊς, πὶ ἀἰχίτατιβ. ποι 
επΐτα, αἰ ραϊεῖ, δοπὰδ εἴβοϊϊατ, οἱ δοὺς ξοσίαι δοῦσα: δ6α οραδ δεῖ υἱ 
ἰά φαοά γεγθογαθαῖυτσ, 911 ῥ᾽ δπυπι, {π0 βἴπιυ] δὅγ ἱπὰς γεϑιδξ τοῖωστε 
οοποδαῖατ. δίαας ἀἰεγεπιίαα ϑοπογατ δοῖα 8000 τηληϊξε ἴδε βετὶ 
80] επί. πδπὶ τῖξ αῆδατια ᾿πυτηΐπς ποσὶ υἱάθπίαγ οοΐοτεδ, εἷς τὸ 8οῦ- 
ἴαπι χαϊάοπι ρταυθηπς δπς 80πῸ ἀϊϑεογηίϊζογ. δὲς δυξοστ ἃ ἴδε 
ΒΜΙΡῈ5 τταποἰδιίοπς ἀϊοαπίογ. δοπέπσα πδηστιο τα] τη ἔπ ᾿τενὶ ἵεα- " 
Ῥόγα δεηδτω τηουαῖ, ὅταυς Ὑ6ΓῸ ἰσπρο ἴῃ Ἰοπιροτα ρδγαστα. τοῦ ᾿ρν 
τον ἰάεπι εϑὲ δου εἴ υεΐοχ, πάπα ρτανο ἑδγάσταηθδ: 86 δὲ αἷμε- 
τῖτϑ αυϊάεπι πιοῖτϑ ῥτορίεγ υδἰοοϊϊαϊοπι 18}15, δ ἰοτίαδ δατοσπι τοὺς 
ΟΡ ἐδγάϊτδῖοτν. δἰ δἰ πη] 6866 Ὑἱἀσπίογ δοπῖο δἴχυς οδίωϑο, 4π8δε} 
σαπὶ ἴῃ τδοῖῃ (παπι δουΐατι χαϊάοπι χαδϑὶ ραπρίξ, οὈταστιτ δαῖεα 
φιυκοὶ ρ6 111}, χαία 11 ἱπ ραποο, μος ἴῃ ππῦῆο ειπροτε ππουτξ 
ἄυδγε βὲ τὲ {ΠΠπὰ οἷξ γδοχ, μος Ἰαγάσπι. αἴχπια ἀδ δοπὸ στΐάεσα ἀδ- 
ταγτοϊ πδιοπι δὲὲ ἤδοΐθπυδ. Ὑοχ δυΐθτα ϑοηὰ8 χαϊάαπι εϑὲ δι ϊτηαπῖε. 
πὶ} επὶπι ἱπαηϊπνδῖοστιθι υόσοτα μιαροὶ, 964 δἰ ται πτιὰϊπε χαράραι 
ἀϊουπίαγ υόσοτα οπιϊτίεγε, αἰ ἘΡῖα [γτὰ οδἴεγαφας ἱθαπίτδῖα, {πδε- 
οὐθᾳας Ἔδχίοποίοποπι οοηςδπίμτ οἵ μὲς ορμλής ϑείμαα Βόντιν δαπα 
δοῃὶ δἰ γα} 68 6886 τοοὶ τἱἠδηῖυγ, 4αὶα υοχ μδθς δαάδπι Ββαρεῖ. δὐχεὲ 
οοπιρίτιγα ϑὁππξ δηϊπιδυτο ἀπδα πὸπ ομαϊτίαπὲ υόοετα, ὍΣ δὰ χαϑε τὸ 
δαηρυϊπῖδ ΟΧΡΟΓΙΔ δαηῖ, οἱ δοτθτ πδε δδηροΐιοτα Ῥίοςεοὶ 
δἴαιιε ἰά πο: αρϑζος σβῦοης, διχυΐάθτα δοπῃ ταοῖῖο χαυδοάδσο ϑέτ: 
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οεὶ. ἐδ χαὶ νοζειε ἀϊοπιοίμε δου ἑιετθ, τί Αοβμοὶοί βανὶϊ ρίνοδι, 
Βεαβελιϊε δοηϊίκηξ υεὶ αἰΐσωα διυβὲὶ ραγίθ. ὙὸΣ δυίει δοῖτδ ες 
δυϊτηαλίε, εἰ ποι φαδνὶθ οἰξείτας οἰμα αἀἰδουιμαΐπο μαγίβ. δοὰ οὔτ 
εἰΐχαο ρεγευίεπιε δ φυίὰ εἰ ἰπ αἰίψπο, φαοά συϊάοπι εδὲ δἔτ, δοῦτϑ 
αἴαεὶ εο]οαῖ, ἰατε υόσεῖι αεήσλαίδενι δ 9015 πὶ παβεβυὺς {πδε δδο- 
Ῥίαπι δέγεμι. ἱδπὶ δηΐμε ἰρβα Ὠδίωγα αἱ δαὶ φιμίατι εἰ ἰοοποπεσα 
πεν ἰΐορτδ, φυοτθτ βυθῖα5 πυΐϊάδπι πεοθιβαγίτσι εϑὲ, συαρτορίος 

ἐο Ρἱατίραδ ἱπεδὶ, ἱπέεγργοίδιίο σέγο οδὲ βταὶϊα βοπέ, δἷς εἴ δὅγε αὶ 
Γεοριταῦοπε ἱγαβίϊασ, δά ἀυδ8 υὐϊατ ορεγαιίομεα, δὰ ἱβίδγηστ ἴπ- 
4αδπι ἀϊεροπουάσπι ἐδίογεπι, 4αοὴὶ φαίάεπι εθὶ πιβοεδδδχίαπι, αἱ 
σδύδαση ἴω αἰτία ἐχρὶἱοαρίπται, εἰ δὰ τόσαι οομβοϊεμράκπι, ΟΡ Βο- 
πῦαι. ἱπδιχυταδηΐατη δουΐετα τοϑρίγαηαϊ ἔδασει βαπὶ, ραϊπιοσυο ἰὰ 
δεῖ ςυἰπς ξταῖϊα εὑἰ ἰδὲδ ρᾶτα. ὕδιβ εα ὅτιδε βτδάϊππίυν, μδο ἐπ ραγὶο 
Ρίαο Βαβεπὶ οδἱογὶβ φύλπι οδίογα, 8 ργβείεσε Ἰοοῦβ 4μϊ οἶγοδ οὸς 
τοὶ Ῥυΐχοτδ, τεορίγαοπα οἰπιίγαπα ἐρεῖ. ἰοοῖγοο Ὡδοθδβαγίατη δε 
ὔτεπι ἰπρτεαϊ, τεϑρίγδῦοπο αἰέγαοῖπιη. 4ύδγε υὸχ δεἴ Ἰεῖπιδ δὅγι 
τεπρίσαϊίουθ δείσας, οὶ χυϊάδσι ἃΡ δηίπιδ βὲ δὰ 4φαδε Ἀἰκ ἱπ μαγιὶ- 
Βα οΟἸἸοζαῦαν, δὰ δαπὶ ρατίετι τι|86 βιιγειο ἀρρεἰβδίατ. ποῦ επίπε 

30 πα ΐθ ἀπίπηδ] 9 δοπῸ9 γὸχ δϑὶ, οἱΐ ἀϊχίτμο (βἰ θῃΐπι αἱ εἰ ᾿ΐηριδ 
δουπιδ εἰξβείαίαν, οἱ ᾿πορῤεηῖεν εἰβοίση!), δεά οροτῖδϊ δηϊβοαίΐτισι δὲ 
ἰά χαοὰ τογρεγαῖ, εἴ δἰΐχθα ςῶπι ἱτοδριπδομθ Ὑοὸχ δπὶπὶ δΟπῺδ 
χαὶ εεῖ οἱρηϊβοοτῖναν, εἴ ποτὶ δότίδ οἱὺϑ φοὶ γοβρ᾽ γβοπε ἐγ δε, 

421 υἱὲξ ταεεῖο: δε πος ἔετὶξ δὄγετα δὔτα φαὶ εεὶ ἴῃ Κυγβο πο δὰ ἰρευμ. 
αἰκτίαπει δαΐεπι ἐδὲ ΠΟ ρ0386 Ζοοησύϑιῃ εἄδγε γόςθι δρίγβηΐειω δαὶ 
ποερίταηίοτη, δεὰ δόγειω γεϊηθβίομ.. ἀθῦπεπθ εαΐτα δέγεσο πος ἦρϑ0 
τοουοῖ. ραϊεῖ δαΐοχα εἴ σΖυδαι ΟΡ ςδαδδιῃ ρίδοςδ υόοέτα 80 ἔπ ἀδηΐ. 
ἕρτιεεε οὐ ὩῸῈ ΒΡεπῖ; οὲ πδπὸ ραγίοτα οὸπ παρομξ, χαὶα ΠΟᾺ 

᾿ψφαδολρίαυιϊ δὄτετη Ὥθατε τεερίγαηϊ. φοὰ αὶ ἴξα ἀἰσοι, υϑβειβεῖος 
ἔς 4φαδπι δυΐετα ΟΡ ἐδύσαῖο, δ᾽ τ ϑόγιηο δεῖ. 

9. Ὀε οἄοτε υτετὸ σὲ οάογδαθὶϊ ποὰ δεχας βεδδ δἴσας ἀς 9 
πῶς ἀϊςῖα σποὶ ἀϊδοεγπογε ἀεϊοτταξοδγοστιο ροββῦτηιδ. ΠΟῊ Θπΐξα δὶς 
Ῥαῖεῖ αυαὶς συϊᾷ εἰς οὐος, πὶ δοβας τε] ἰασεθη υεἰ οοΐου. σίας οδηϑα 

40 δεῖ ποδ ὕο ἤρεσε ἤπης δεπδῦπι ὀχβοίτι, δεὰ ἱπίεγίογοσα σοταρία. 
τῖπιπε. δα ΐ τ  Ἰοχο φησι. Γοτοΐδθ6 πδῃστις Βοτβο οἰΐαοϊ!, δὲ 11} οάο- 
το πο ρετοὶρίε αρόχας ἀοίυτε γεὶ νοϊωρέαίς, ρχορίετεα ψιοὰ δεπ- 
402 ἱπιδιγυτηοπίιπι ᾿οϊυδ Ὡοα δαὶ ὀχδοίωπι δἴας ρεγίεςιαπα. χε ία 
Θοπρει δ δΌπι ἐδὲ γα ΠΟυὶ ἴδια δαἰπλδ] παι Θὰ σααε ἀυτοῦ οοΌ]05 δδ- 
Ἐυσαῖ, οἷς δεβενε οοΐοτεδ, δὲ ποὴ δοστιπὶ ρετοϊρίδες αἰ εγεηὴδι τἰεὶ 
ξδιγογα οοπϊγατίοφας ἐρεἶπι, φοϑαι Βοτοϊπυτ) ξεθθϑ οάοτδβ. δἰ πηι τα 
ααΐεπι ταϊοπεια ἐπρίτε υἱάεαδίοσς οὐἀοταῖῃε δὰ ριοίπτα εἰ οἀοτὶδ 
δρεςΐεα δά ὀρεοῖοε δαρογηση. Ὑδγατα ἘΧΔΟΏΠΟΓοΙβ βτιδῖττα βαρ ειθθ 
πύδιι Οὐἀογεῖαιν, δΧ 60 Πα μυοίτε ἰβοῖτϑ οδὲ τί ἄδην, συεπι φαίετα 

60 δουδῖπε; ἤοτοο ἐχδοιἰδοίσηπιι μαροῖ, ἴῃ οοὐετΣ πδῦσας δεηδῖθας Ὑ6- 

30 

δ 

δια σΏ τοῦ ἃ οοἴετί δεήτηλ}ῖθτι6 σαρεγαῖατ: αἱ ἰδοῖα ἰοπίο ςεἴεγι οι. 
τῖρυϑ οας εἰ ἰθηταδ ρεγοὶρίξς. φαδρτγορῖοτ σὲ ὑτο ἀοπιδοιπηῦτο δδῖ δηὲ- 
σρδ πεεα. ἱπὶοίπτα δαΐετ δὲ ἢ ποτοιιδ βέπεγο, ΟΡ Πος ἱπδιγυτπδη- 
ΩΤ 56, 9Ὁ8 ἸὨβεηΐσ804 δΘεθ6 περεῖεσνε, δὲ βὸπ ΟΡ αἰϊπὰ ᾳυίοφοκω. 
ποὶ παπάας σπηξ ἀυτὶ σαττιο, ἰἱ ἐππῖ ἱπαρῸ τϑπῖε: 40ὶ γεγο δπδὶ τοοῖ- 
λε6 εατπε, ἰὶ δππξ ἱπρδδῖοϑὲ τπεπίεσε ἀσχιγ. ὩΣ δοῦει ϑαρογυπι αἱ- 
ζαε ἀαϊοιν αἰϊοϑ εδὲ δηιδγτιθ, δἷο εἰ οἀοσυτο χαοράδηι ἠπξοεδ φαοιίανι 

ῬΦΙ]ασπιτ ἀπηάγοθ. υεγαπι συδοάδῃι οὐόγοῖθ Βαθετξ δαροσδιπαῦς 
εἰτοιλάξο ταϊϊοπίδ, ἀαΐςοτα ἱπχιδυ δαρότετα ἀσίοεταος οάοτεδι, χοδθ- 
ὥακτα «οὐῖγα. διβἐ ἰτοτ εἴ ἀοοῖ εεῖ εἰ Δοετϑο οὐον εἴ δοπῖοο εἰ ρξα- 
ζαὶδ. τᾶπὶ φαία οὐογεα πὸπ δυδῖ, αἱἱ ἀἰχίπηηα, πιαυλέευιὶ ρετῖθ ες δι- 
46ε βωρούε, ἰάδο ποιπῖπα. οἄοτιιπι ἀδἀπεῖα ϑαπὲ ἃ δαροτίδυβ ρὸν 
δἰτοὶϊ τα ἀἴποτα γεγατω. ἷτθ δηΐπι εδὲ ἀυ]εΐδ, π στοοὶ πιοὶ στο, εἰ 
ϑοεε, πὲ τῆγπι ἃς μαϊαετηοαΐ τογαρν. ἑάστη δὲ ἴῃ οεἴοτὶϑ πιοάπε δον- 
ψαῖϊυν. δισοωϊ οἱσπὶ δτιαϊταθ εδὲ δα ρ}} 16 δῖατιε ἰηδαάὶρ1}18, εἰ υἱδας 
τοι "5 δἴσας ὑπτν θὲ }18, δὲ χοίϊ6 δἰτω τετ ϑοΏετιστη, οἷς εἰ οἀο- 
ταῖπο εδὲ οὐοταρὶ]ϊο δίσαε ἱθοάοταρι 6. ἱποάονγαθδί!ε δυΐετα πιν]ρ]:- 
-ἴϊετ ἀϊεϊϊπτ. πᾶπὶ εἰ 1Ἰὰ αῃοὰ οτωμίπο οατεῖ οὐστε πεῆὰς πβῆπδπὶ 
οἄοτετα μάροτε μοξεεῖ, οἱ (Δ φαοὰ εχίξυστα μαρεῖ, εἰ οὔατα χαρά 
πουΐστη Ἰείϊσυτααθο Βαρεῖ οἄογεπι, ἤοο ἀρρε!Ἰατὶ βοπιῖπο δοὶεῖϊ. οἰπεΐ- 
ἔΐον δαΐεπι εἴ τἴρεππι ἱπρυσΐαρι]ς ἀἰείϊαγ. δὲ δυΐετν οἤδοίῃἜ εἴδπι 
Ῥετ πιεάίσεο, τὶ δἔγδπι δαὶ δζααστα. εἰουήτι διήπιδῆστο εὰ ἡππε. ἴῃ 
παεὶν ὄερυπι, υἱάειτιν οὔοσγετα ϑδοϊέτε, ἴδσω ΠΔΡἊ μα ἥθδτο πῸΒ Βὰ- 
Βειῖία δαβρυίμοση, δοαϊ δὲ δα 4ύδε Ὑδγϑασίον ἴῃ δᾶτα. Βοταπι ἡδη- 
πεὸ βοπβαΐϊα οὐοτοπι αἰέσβεμῖι Ρεγεὶρέδι. οαίηον, ροτεαπίαθο δὴ 

ν 
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ἰρεῦτῃ. αποείγοα ἀαδιλίοηθεα ἰὰ Ιοορ Ἠδῦνετο υἱάρίας, δὶ σπμοίδ 
υϊάοτω δἰμα]έξεν οἰζαοϊαπι, Ποπνο γεγο σθορίγαπϑ, ΒΟῺ γοβρίγθηδ δ 
ἴεπι δεὰ δρίγωσβ δαϊ ἀειϊϊμεηδ δριγιέασα πὶ οἰ δοϊς, πεα!ε διπΐπῶν 
ὨΘάῈΘ Τογίδα8, Ω6 δὶ ἱπ ἱροὶδ φυϊάεωα παυῖρυ ἱβέμα σαπὶ οἰ δπξθτα 
Ῥοϑυετίχηιδ, δίχιυο δομϑυκα υΐάστη ποη βετὶ, δὶ ἴῃ ἰἸυδίταπι απο 46 ῃ- 
808 τεῦ 'ρϑα δεηδὰ ρεγοϊρίεπάα ροπαίασ, οοχητημ; δ οἸμπέθαϑ οἴ; δδὰ 
ὩΟ8 δε δἰπε γεδρίγαίοῃθ ργοργίαπι μοιαίπυτῃ εα8ε νἱἀείας. χυοά 
φυϊάεπι ἐχροσίθωξία ραῖεῖ. ἀθδνα θα. 4ῦ86 ὁδηρυϊπὶο ἐχρεγίιω βυρῖ, 10 
οὐλῃ Ὡοῃ Γεδρίγεηῖ, δεβϑιτ 4μεπάλη ργϑεῖου 608 δδυϑδυδ 4αὶ ἀϊοθῃ- 
ἴαγ αἰἰὰπι παρεης, δἱ ἰᾷ ε88εὲ ποὴ ροϊδθεῖ, σαίρρε ουχὰ οἀοτείη ρογ- 
οἰρίδηϊ. δεωδὰδ εηΐϊα ταὶ ἰδ τοδὶς πᾶτῃ θεπα οἰδηδδ οἰίδοῖτα δἷπθ 
οοπίτονοσεια εδῖ, ργϑείεγει ἃ νεϊιεπιδβειδιϑ οἱ ἰρδα οογγωσηρὶ τἱἀ6}- 
ἴαγ οἀοτρυθ, ἃ φυίθεδ εἰ μουπο σοττιπαριίας, αἱ Ὀἱμιπιὶπὶ δαϊζατὶδ 
εἴ δἰπρ]αση. Ὠδο 880 εδὲ ἰρίτατ ἱρϑὰ οἰΐαςεσε, ϑοἢ τεδρί γϑηιία ἰωσα θη. 
δἴαμε Βυΐτδ ἱπδιΓτα θη τισι δαεμδαδ ἱπ Βοσβὲπε ρεσγίπάς υἱάειογ ἃ 1π- 
δἰγαιαεπῖο ἀἰεγτο ἰαϊϊοτη δηϊχηδρίϊισν αἴσῃε οὐῦὶ ἀϊίαγαπι ἃὉ 
εογτη Οου] 5 ϑαϊπηδἰ τω 4πδὲ ἀστγοῦ οουΐοδ μαρδηξ. τι δειϊυπδίζωνα 
φ8 408 0 |1ε5 οουΐοα μαϊνεπξ, ραίραθγαϑ ἰρεῶβ αἱΐ δερεὶη εἴ ἱεβτωεμ 
Βαρδαϊ, 4υδ5 υἱοὶ τηουεσίπι δἴααε δρογαογπὶ, θ0 τιδεπῖ, πὸ ραῦξε, 30 
αἱ εἃ αιδς ἀυτογαηπι ὁσαπξ οουξογαμι, εἰ 81} Βαθθηὶ ἰδ], ϑεὰ {ἰ]1 ο το 
686 νἱάεπὲι αιδς πὶ ρεγδρίουο δῃϑῖ. δὶς ἱρίίαγ οἱ ἐβοϊγῃσπθηΐιπι οἰία»- 
εἴτε ἰπ ἰδ αυϊάει 4υδε ποῦ γεβρίγαης υεϊατοίης οδγεῖ, ρετιαάς αὖ- 422 
4αε οουΐυδ ἀυγας, υἱ ἀϊχίπιαα. πὶ Ηἰβ δυϊετὰ χαδςα δαδεϊρίπηϊ δὄγοια, 
Βαρεὶ υείδπιθη, χαρὰ οὶ τερρῖγαι ἀρεπίαγ, υεηὶβ τηϑαιινηδνε ἀϊ- 
διεαϊϊδ. εἰ ἰοςῖγοο 4π8ὲ τοαρίγθηϊ, ποῦ οἰΐδοίαπξ ἴῃ δᾷθδ. Ὡθοϑῖδδ 
οεἰ επίτ οἰδαζίαοϊ τοερίγωπάο: αἱ 1ὰ ἴῃ δια ἔδοοσο πεφυδαηί. οὐδὲ 
δυίεμι ΟὐοΥ δἱοοὶ, δίσυξ Βατωαϊ δᾶροσ. ἴρϑιισο Ὑδγὸ ἰωδέγασῃ  ΒΌΩ 
οἰίαςϊαε εἰ ροῤεηϊία ταϊο. 

10. Οὐδίδρι!ς δηΐοτα δδὲ φαοάάδχι ἰδηρὶδῖ16. αἴχας Βαθο δεῖ 
ἐδῦδα αἱ ἱρδῦτη ποι δἰἷϊ δεῃδιθεῖς ρϑσ Ἰπβάϊατιι σουρὰϑ εχίετῶμσο. πὸ- 10 
486 εἴτι ἰδοῖπδ 1} πρεάϊο ρεγοὶρίξ, δπιηυεγο οΟΓΡῸ8 οἰξοι ἰὰ ἴπ 

ὁ Ἰλῃ αι ἴῃ τπδιογία δδὲ ἱρ90 ὅᾶρου, χιὶ ψυιῖα ρατοὶρί τ, ̓υταῖ- 
Ὅσα δϑξ. χαρά εϑὶ ἰδηρΊρι16 φαοά δια. χφαδργορίει οἰΐβιι δὶ δβϑετωῦθ 

ἴὰ δθα, ἀυϊος δεμιίγοπναδ ἴῃ ἰρθ8 Ροδβίζαπι, εἴ ποῦ βεβδυ 1] 5 ποΡὴδ 
Ῥὲσ ἀύδιι ἱβδωδιδση ρεῖ πνεάμεῃ εὐθεῖ, δε χυΐδ ρετγτηϊσίομι εἰθὰ 
δεβεῖ οὔτω Βυτοιάο, φυοπικάτηοάπι ἱπ ροῦοιο βετὶ ἈΝ οο]ος δαΐαια 
ποῦ Ποο υἱάεϊον ᾳυοὰ τηϊδοεῖας, πεχπο ἀεδεχίθηθ. ὕοπ ἰείττις πὲ 
δεῖ ἱρὰ, εἷο οἱ ἰὸς ε846 ἀε πιεάϊο ἀϊοαγα ροθϑχιπθ: ποϊπτη δαίΐτα δχ- 
βεσηῦαι ἐδ τοδάϊπην, υἱ ἀϊχίτοσδ. ᾿ξ δαΐεμι υἱδι οὲΐβ δὲ οοἷοσ, οἷο δεὲ 
δαεΡιϊε δαροσ. δἰψυὶ μἰἈ1] αθβας Βαπιάϊξανε ρα ρου εἴβεοῖ: δοπιβαχ ς 
δεὰ οπιηε φαοά ἱρδιμε εἰβοἰξ ϑεηδοτα, Βατηϊἀλξαίοτα δὺὶ αςῖτι δαὶ Ρο- 
πεδία βαβαῖ, αἰ δδίδυα. βδπὶ οἱ ἐρϑύτη ἰἰφυέδοοσε ροϊθεῖ ἕδοϊϊε; οὲ 
Ἰδηβτιατα, τις ραῖϑι, οὕτω [ἰφαοϑοῖ!, Βηπιϊἀίογοτι εἴβοεγε ροῖθδξ. δὲ 0 
ὝΕΤΟ δἰ οΌΠ Υἱδι δδὲ υἱοί δεινὸ εἰ ᾿ον 2 01}19 (φὲ Ἰοπερσα πδῆχας ὅππὶ 
ἱβιυὶσεθ!69, χάδι εἴαχο νἱδος ἀϊδοογι) εἰ εἶδ συοὰ γδ]άο δρϊοπάϊάαπα 
δεἰ (εἰ Βος δμΐπι ἰπνἐδέριὶς ἀϊοϊτατ, φαδη ται πὸπ δοάσαι δεὰ αἰΐο 
τοοάο σαβί βεπεργϑα), δἱοαὶ ἰρίεις υἱδὰ9 υἱδὶ δ1119 εἰ ἐν δ: 1115 δὲ, 
δὲ δυάϊτον ἐπα ΠτοΥ δοηὶ δἰξεπεχας, απογώτη δἰΐεσηπι δ ιθὶϊο δἰτο- 
τὰν ἱπδααρὲϊο εὐ, εἰ δἰατη δοπὶ τοδβηΐ ρογίπάθ δίχτς δρὶεβϊὰϊ 
υἱδαβ. Ὠδτη αἱ ΡΔΥΥῸΣ δοπῦδ τηοο αυοάκι ᾿πδυ ἰδὲ 8 «πὶ, δὶς δἔατι 
τοδζττν ἃς Ὑἱοἰσπῖτιδ. ἱπιυῖῖ0}} 6 Ὑ6τῸ σα οἰεἰΐαγίατα ἀϊοὶ δοϊεῖ, φασά- 
ἄτα ροτϊηὰε ἀἰοϊϊας δἰχαε ἴῃ οδιθγίβ, ἰὰ χιιοὰ ἵπι ροϑεὶθ!}ς ἐσὲ; σαοά- 
ἄατα δος ρΡαεῖο αἱ ἀρξυτη χηίάετη εἱϊ ἰά μάθετε χὰ υἱάειὶ ροδοὶε, ἐἰϊο 
δύΐεσα οδγεδῖ, δῖ Βαροδὲ γειιΐεθε αὶ ῥσαυθ, υὲ ἰμέοττοως ἀἱςϊτατ δὲ 
ἐπμάοοίατα. εἷσαι ὑπίταν υἷσαν ἱπυατι Ὑἰῖ 1116 εἴ ἱπν 101} 5 Φδὲ, οἱ 
ππάϊῖις οἰταλδτ, δὶς εἰ 
ἀυϊάσηι δαὶ αχίβυῦτν ᾿δθεὶ δοὶ ρσαυτσι δαὶ υδοϊλπίστη βειδίιτο δ 00- 
τεπι. υἱάεῖλις δοίεπι ροίδδιϊς εἰ ᾿τωροῖδθὶϊο εδβε ῥτίποὶρίατα. αἰσδ- 

6 επίπη ξαϑ Ῥεγοὶρίαγ. τεσσ δὲιθυΌσα εδὶ ργϑγαθα ρυεῖιπη τε 
ἀυνάμαε, ἰτοτττι δδὲ διιϊουτα Ὠδίγδα. εδὶ δαξϊοτη ῬΟΙΆΡΙ6 καεϊτιὶ 

ἔπ φΌΔΙΔΡΙ 6 εἰ ἰὨραειδ}}16 εαὲ; ᾿φαοά 30 

ξΌπι ἰδεῖα οοτητηαθθ. δὲ σεῦο οὔπῃ ρτιφιδοὶΐς οἷς Βυπηϊάθπι, Ἰρεοδθθθ ὃ 
δεῖ εἰ ἱπειτιαπνεη ἴση 865809 ἱρείαα πες ᾿υτηϊἀητη 6826 δεῖ, Βε8Ὲ 
Ὅϊε αἱ Πυτπεοίλτί ποπ ροϑοὶξ πυκεϊάυπησιο ευβάεγθ. Ῥδιτητ δῶσ 
αἰ φαΐ κυρία Ὁ ἶρδο ξαβῖαΡ}}}, δὰ γαϊϊος αυὰ ρυείδρὶ 8 δεῖ. Ὠθσσβθθ 
δπὶ ἱρον ἱπδιισαταπίυτη βυδῖῃε τἰὰ φοϊάοπι' μυμείἀστα δεϑε, μευ- 
σηοοῖατίὶ δυΐθτα δοίη; τὰ ασΐεμα πυϊηεοίονι οἱ οἷα οοπδέγυοίοτ, σάτα 
Βυτιθοίδιωτ, οἱ γαῖϊο. δἰζπτπι δκΐδτα “δεῖ, ἰἰϊηρπθσι πέση δ σῃτὶ δδὲ 
“σαϊάφ' δοθα μβδαϑε. οπδὰ εὐ. κὲιΐρ. Ἡτιμολάβ, δϑη ξῖσοι. ἐδ οαξαι, μοῦ 

- Εε2 
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Αι Βυπιϊάϊ ρτίτοϊ, ρεγίπιδδ αἴτια δἱ οἴη ργαθρτισίδυετῖς ψυίϊσρίαπι γα- 
Βοτηεηΐοτα δογετους δδρόγετι, ἀείπάδ αἰΐατα ξυϑῖεί. εἴ πἴ ἵπ περτο- 
τῶπεῖθας Αὲ, φυῖροϑ οπηοία υἱάξηϊαγ δὔιαγα, χυία ἤηροα δεπιίαως τΑ]ῖ 

10 Βαταϊάϊοιϊε τείεγια. δρεοίθς δυΐθτη δδρόσττα ᾿18 8658 παρ ειὶ απετη- 
δάἀπιοάατα ςοϊοτττα. ἀσΐος πδηφα εἰ δὔβδίτιτα σοπίγατία διιηρ Ἰοἷδ 
δαηξ ἄδεγοῖ δυΐοτα ἀπ]οὶ χφαίάδτα ρίηριια, ἀπιᾶσο δπΐεπι δαἰδαπι. δὲ 
ἰηῖογ μδες οοἱἹοοδοῖασ δογὸ δοῦρα βοίάπιη αἴσας δουΐατα: δδ6 
ὑδφυς ἕετε ἀἰεγσοῦδε τ ἀθηξεν εδθε δαροστπι. ἀπᾶγε ρυδῖῃς 4υϊ- 
ἀεπι ἱποιγαπιθηΐατα ἰά εοὲ χποά 'δοὲ ροϊεδοιία ἴαὶς, ξιδίαρὶὶς δαΐει ἰὰ 
'φαοά ἰρδαπὶ δοῖπ ίδοεγε ροϊεϑδξ. 

11. Ὠε Ἰληριθ!ῖ δαΐοπι εἰ ἰδέϊα ἐδάεπι γαῖο οϑξ. πᾶπιὶ δἱ ἰδοῖαϑ 
ΠΟ ὉπΠ5 δἷξ δοιιϑῦ8 δὰ ραγεβ, πϑζεδδε εϑὲ δὲ δὰ αιδε ἰδοία ρετγοῖ- 
Ῥἰσπίατ Ρ᾽αγα δοηδιθὲϊα 6686. ἀπθιϊλάουεπι δαΐεπι 1οῖε ἰος8 ΒαθογΘ 

20 υἱάσταγ, αΐττιτα Ραγαῦ εἶπι ἰαοῖα9 Δ ΒΠΌ8 ἱπίππι; εἰ ἀ6 ἰπεἔγιπιοπίο 
τλοῖα5, φαὶ ἰλπήάειι εἷϊ, πἴγαπι 'ρθ8 οἄγο, εἰ ἰὰ χυοὰ ἰπ οεἴετίϑ εἴσαι!α 
εεὶ ολγεὶ, ὃ ἴδ ποι δῖ, δεὰ :ἃ χαϊάετι ἐρβῦτι δἱξ δεηδιι4 παϊῃϑ τπὲ- 
ἀϊτνο, ἱποϊγιπ ει πιτα δαΐδτη ἐροῖπ5 ρυϊπιητα δἰἰϊθὰ χυοάάδαι οἱὲ ἱπῖπ5. 
Οτηπὶδ δηΐπ δαηδτιδ ἀπ 8 ΟΟὨ ΓΑ οἰΔ.15 6686 νἱἀοίατ, οἱ υἱδὰδ δἰ οἱ 
πἰφτίαας, εἴ δυάίζας δου ργαυίεχις, εἰ ραρῖτ5. ἀυϊοῖς αἴχας διατί. 
δὶ ἴῃ 1ληρΒ 1} ρίατεδ ἰπδαπε οοπιγαγιοἰαῖε, αἰ ρδῖεϊ. εδὲ δπὶπι οαἱὲ- 
ἄχπι ἔτ φίάαπι, παπιίάπτα δἰοοῦπι, τὰ 116 ἀθσωμι, εἰ ἰδιϊαδπιοάϊ 6]. 
εἰ ε8956 Υυνἱάεϊαγ δὰ μδης ἀπριαἰϊίοποτι χφυδεάδπι δοἰυϊΐο. πδαν ἰῃ ο6- 
τοτῖς εἴΐδπι βκεπϑῖρυϑ ρίαγεδ δαπὶ οσοπίγαγιεἰαῖθα ἴ υοοο ἤδῆηαα ποῦ 

80 δοἸυτω εϑὲ δουπιθ εἰ βταυϊδε, δεὰ οἰΐδπι τιδρηϊαἀο οἱ ραγυϊϊαϑ, οἱ 
Ἰεηΐαν εἴ δορεγί[δβ υοςΐβ, εἴ δῖα μαϊπϑιιοάϊ. δυπὲ εἰ οἶγοδ ςοίογει 
ἀϊετουίδε δας ἰαἰε8. υόγαπι ααϊάπαιι 818 ππῦτα οἰ δοῖαια ἱδοῖαὶ, 
εἰσαὶ ππυτι 6ϑὲ δυάϊταὶ δομτι8, ἤοῖι 6886 χηδηϊίεσίαπι υἱάεϊαγ. πἴγαπι 
δαΐδηι ἱπδεγαπηοπίαπι ἰδοῖι5 ἱπῖπε οδὲ ροδὲ σαγηθαι δΔῺ ποὶ δϑὶ, δοά 

423 οἰαιίπι οϑὶ 'ρϑα οαγοῦ ποῦ ἰᾷ 6886 δίρτπιατη υἱάδίαγ, δεηϑῶπι ἱπααδπι 
ἀξςο Βεγὶ οὔπε γα ἐδοῖι ρεγοίρίεπάδα ἑδπραπίοτγ. εἰθηίΐπι δὶ φαΐ 
δα εἶγοα ολγπογα δ ΕΘ αὶ ἀκ θμα οαϊοηάοτι, ἀοὶπάς τεῖι ἰδοῖα 
Ρετοϊρίοηάδπι Ἰοπξετιῖς, φαπϑιι8 δἰδιεῖπι δίπλες βεῖ; δἰ ἴάπβεπ ραίοϊ 
τ ἀϊὰ ρε}1ς Ἰαοία5 ἰπϑέττιπηοπίθτα Ὠο 6846. αυοάεὶ σοραϊαία [πετεῖ, 
γεϊοοΐαα, αἱ ραϊεῖ, δοτιϑὰ8 ρεγοθριίο δῖ. φαβργορίογ 18] 18 βαγβ οοσ- 
Ῥοτῖβ ρεγίάς ς6 βδβετγε υἱάδιογ αἴψαε δἱ οἰγουπηίαϑι δἔγ οοπίυποῖα! 
οϑϑεῖ πορίβ δὸ σορυϊδῖυδ. ἴππο ἐπίῃ πὸ αοάδιι ἱποϊγαιηθηῖο 80- 
πᾶσι εἰ οοἴοτεαι εἰ οάογοπι υἱἀθιθογ δεπῖγε, εἴ ἅπτς φαϊάδπι Υἱάθ- 

10 χεῖτγ 6886, δδηδτιδ υἱϑῃ ἀπάϊϊαε δἴχιε οἰίαοῖαθ. πᾶπο δαΐεπι χηΐα 
βεἰπηοίαπι εϑὲ ἰά μὲσ φυοά ἄυηὲ πιοῖπδ, ραϊεῖ ἱπδίγαπι ηΐδ ἰαπὶ ἀιςία 
δου σπ πὶ 6886 ἀϊνοτθα, ἱπ ἰαςῖα δαΐεπι ἰά πυης ἰδῖεϊ. βεγὶ δηΐπι ποααὶξ 
πὶ εχ αἶγα υεἶ ααπὰ οογρι8 δηϊσαδῖαπι ἰληδιτηπιοάο οοπϑιεῖ, φαίρρε 

᾿Π οπα δοϊάυπι φυοήάδπι 6886 οροτίεαξ. τδϑίαὶ ἰρίτογ αἰ εχ ἰδ ἴσας 
ἴεγτα δἷϊ παϊδῖατη, 4υα]ς εδὲ ἰρθὰ οατο οἱ ἰά φποά υἱοθαι ἰρϑὶιδ διιδὶς. 
ἄθδτε πϑοθῦ8ε εἰ ᾿ρϑᾷπι οογρῃϑ οσοραϊδίτπι πιεάϊαπι 6886 ἱπίοσ ἰῃ- 
δἰτατπεπίυτη ἱρεῖτε ἑδοῖα5 εἰ γεδ ᾿μ889 ἰαπφίθ 1165, ρῈγ φυοά βππὲὶ ἱρεὶ 
δεπϑ5, 4φῃλε αυϊάεπι δτιπὶ ρ]αγοβ. ἱπάϊοδε δυϊοπι ραγες ε68ε ἰδοῖαι 
ἶθ αὶ ἰῃ ᾿ΐπροα ςοπδίδεϊς, πᾶσα δδάετα ἴῃ ραγὶς εἴ οὔιπεδ γε ἰδηρὶ- 
Β11ε6 οἱ σδρογϑπι δξίδι δεητξ. δἱ ἰρίϊαγ εἰ ξεΐεγας ραγίε5 οαγιῖΐδ δθῃ- 

80 Ὄσεπιϊ δᾶρογειν, ὑπὰ8 Ἰἀδιπάας ἴθμο 5θηδι8 Υἱἀδγεί 6886 βριιβίυϑ οἱ 
τδοῖϊυδ., ἡπῆς δοΐεδπιὶ ααΐα που Αἰ σοηγεοῖϑδίο, ἄπο ἀϊνεγοὶ ςεηδῃ.3 6886 
οεπδοηϊογ. ἃ γεγο ἀπ ϊαρὶς μος ἰοοο που ἰοίαγία χυϊϑρίδιηα. πᾶσι 
δὶ σογρδ αυίάεπι οπιπα ργοζαπάϊαίεπι μαρεῖ αἴχφιις παες εδὲ τεγιία 
τοδφηϊαἀο, βετί υόγοὸ πεααϊξ εξ εὰ σόγρογα δὲ ππυῖυο Ἰδηραπὶ ἰπίογ 
ἅπας οογραδ αἰϊψυοά πιεάίππι ἱπέεγοοάϊε, Ἀπηιυταψαα ποὺ ἐφ δἰπα 
ὁόγροῦα πδο Βυπιεοίδθιη, 864 πβοβϑ56 εδὲ γεὶ δαιδπι 6858 γεὶ δαθδπι 
Βαθεγε, ψαὶ βεγὶ ροίθϑὲ αἰ οογραϑ ἐδπρδὶ οογρὺϑ ἱπ διὰ εἰδπιῃ 
πιδοδ886 6δϑῖ, οὔτη Ἔχίγειθα ΠΟῊ δὶπὲὶ δβίςοδ, ἴῃ τπδάϊο ἀχιδιῃ δ6δ6, 408 
τερί εἴα δϑαπὶ ἱρεὰ εχίγεπια, χφυοάοὶ πος δϑὲ υεγῶσι, βεγὶ ποῦ ροϊεδὶ 
πὶ σογρογιπα ἐδοῖι5 Καὶ ἰπ ἄχυᾶ. εϑάεπι εἰἴδπι τηοὰο ἀὁ ἰϊ5 ἀϊεὶ 
Ῥοΐεδῖ απᾶε ἰῃ δέγε ςοἰ]οοδλθϊογ: δίμα!! πᾶσιαια ταοὰο δε86 Βαθεῖ 

2Σ δὲγ δὰ δὰ ζυᾶς δυπί ἰπ ἰρεο, εἰ 40 δά ἐδ 4ιδε βαπὲ ἰπ ἰρβα. ἰαϊεὶ 
διυιΐεπι Π08 ΠπιΔρ8 ἰπ ἰϊ8 486 ἱπ δὖγε οοἸθοδηΐαγ, 4υδιπ ἰῃ διΐπτα !- 

ὁ Ἀὺδ ΄πδε διηὶ ἱπ δαιια, δὶ μππὰ δοϊδευτη Ππαπιδοίαϊιπι ἰλπρίὶς, πέγαμι 
“Αμαν οἸππίατν ΘΠ το ὁ 68 δαπϑὺ8, δῃ δεηδαππι οἰ άμηη τὶ πῦης 
σἰἀεῖαν δοάοτ, φαϊάαπι ἀΐνθγδο τποάο οβίθοῖα δυὰ μεγοὶρίπηξ, ξυβέυδ 
'σαϊάεπι δἱ ἰλοῖυδ ἰδηψεπάο, οεἰοτγὶ δυΐσηε εἰπῖποδ, δ ἰά ποη ἰΐα εϑῖ, 
δεἀ ἀοταπι εἰΐαπι εἰ ταοῖϊο ῥεῖ αἰΐα ρίαπε βεπιίπιαθ, φηεαιδἀτηοάσμι 
οἱ ἰὰΔ, χαοά .δαμδὲ, εἰ υἱοίδα ας δὴ φάοναν 8... Ῥοσυῶς ὅδος: φαϊάοκῃ 

δπιΐητι, 1116 σέο οοταῖπτϑ δεπιαπίατ. φααρτορῖες ἰδεῖ; δἱ ρὲσ πιδ- 
ἀϊαπι 1116 ρετοὶρίδηϊατ, βάτο δϑηδιθιΐα ςπποῖα ρῈΓ τα βάϊτπιτι δευΐπα- 
ἴα; δεά ἴῃ {1}19 1α ἰαξεῖ, αἰ ἀἰϊχίπιαθ. δπίτηνθγο δὶ ρεῖ διιρέϊεσι ρεὶ- 
Ἰοπι, ἂτ ῥυΐυβ οἴϊδπι θεὲ ἀϊοίατα, Ροείααι οἶγοᾶ σδγῶθτη δ ΓϑιβαΣ 
οταπία ἐδηρΊ 1116, 1ὰ ἰρϑατα ποι βηπωδάνετεεπίοο, δὶς ποα ἵκιτα πέσαε 
δε πιγοπιης αἴ παῦς ἴΏ δδγα δε ζίτιῃ εἴ Δαθ8. πΌπΟ Θπίτα ν᾽ ἀεθρογ 
τοῦ ᾿ρβῶβ ἐδηφιρι 68 ἴάπροτα, οἵ πη πὲ ταεάϊιπι 6556. ἰηξετεϑι δυίοτε 
ἱπίογ ἰδηρίθ!!α οἱ δὰ πδὲ δοῃδπὶ εἴ υἱδι 118. πιὰ ἤδες απϊάεια 
δειτίσωτι πιϑάϊο ἰπ 508 δἰυϊὰ ἀρϑηῖε: δὲ ἐδηρῖθι Πα δοπσαπϑ ποῦ ἃ 
ταεᾶϊο, δεά πᾶ οὔτι ἰρ80 ππδάϊο σοι, οἱ Ἀὲ οὔπὶ ααϊερίδτα ρὲ οἷ! - 
Ρεῦπι 65ῖ ρεγοπδϑῦδ, ΠΟῚ δπῖπι Ρεγοιιδδα οἰ ρα ρογοισ: 4εἀ κὲ 
πὶ δθο δἰπὶ δ πιὸ] ρεγουβϑὶ, οἰρδθαδ δίαπε τὴ}}69. ομαπῖτιο δηΐδιο αἰ 
δὲν εἴ δαυᾶ 56 μαρεηῖ δὰ υἱδυπὶ εἴ δυιάϊτατη τὰνῶ οἰίκοῖσκι, εἰς οᾶγο 
ἃο ἰΐπρια δὲ δὰ Βαΐαδ ᾿ῃδιγυπιδηΐαιη δ6η88 πδῦογε υἱάεπίασ, αἴσαδ 30 
πδο ἰδὲ πδὸ πο ρεγοθρῖϊο δουδῃδ βεῖ, ουπὶ ἱπϑίγιγα συ οτα νΕΆΡῸ ἃ 
ΤῸ δΕΏΔΙΡΙΪ ἱδηρίτυτ, τξ δἱ φυϊδρίαπι 8ΌΡ6Γ οχιγοιιιπι Ο(0}} ςΟΥΡᾺΣ 
Ῥοδιογιῖ δἰρππι. ἐχ 406 εἰίαπι ρίδπε ραϊεὶ ἰῃπϑιγαππθη τη δεν, 
4πο τεϑ ρεγοϊρίυπῖογ ᾿δηρίριϊεα, ἱπῖὰδ 6596 οΟἸ]οςαδῖιπι, αὐ ἀὐχίτηυς. 
δὶς δαΐπι εἴ ἴθ ἤος δϑϑὰ βεὶ ἰά φυοά ἰῃ οοἰεγὶα δεηϑίρος βετῖ φοϊεὶ 
δε πϑ 11] Ἰυτι επὶπι, δὶ ἐπ ἰρδὶ5 ἰδ Γαπιθ 8 ρομδηϊαγ 5ο σατπι, Ὠ08 Αἰ, 
πἰ ραϊεῖ, ρεγοαρίῖο. δὲ δὶ διρεγ οδῆδια ροπαῖογ ἵδη ὲ]ς, Ἀὶ, αἱ 
ἀοςεὶ ἐχρογιεπία, δεηϑυβ. 4υᾶγα δίοθ ἀπθῖο ἰρθα σᾶγο ταεάϊπαι εἴ 
ἷπ ἰαοῖα. αἰαὶ δὰ ἰδοῖα ρεγοιρὶ υπίογ 4πᾶς σοτροτῖς ϑαπε, τἰ σοῖρα!; 
εεἰ ἀϊεγεπιας. ἀΐοο δυΐοια ἀἰδγοπεδα δ5 συδε ΓΟΓΏτα εἰειιεαὶδ 
ἀμιϊηχυπηῖ, οδἰτάππι γι ρί υπι δἰσοῦπι δο ἐἴθαεν αὶ ἄς αῖρας κπϊεὰ 
ἀϊχίνιαδ, ἀθὶ ἄδ οἰθιοηῖδ ἱρδ6ι5 ἰγαδοϊαυϊσαυβ. ἱπδιγατπ δινῖπτι δηΐεια 
ἰά 4ῃο ἀϊοῖαε ακ[ἰἰαῖθα δεηταπίυγ, εἰ ἰπ 4πὸ ῥτίτηο δεῦνϑτ ἰο οοὐ- ἡ 
Ἰοοαῖας φαοτι Δρρε!]απιὰς ἰδοΐυπι, ραγϑ δὰ εδὶ 4086 εδῖ ροϊεπῖῖ αἷμ. 
δοηῖίγε Ὡδηφῦς ραϊΐ φυοάάδιι εϑὲ, αἰ ἀϊχίμιυδ. πᾶτε 1 φαοὰ δὶ ὦ 
ἰδ]ς 1{ΠΠππ4 ἔαοϊξ, οαπὶ δὶΣ ροϊεπεα, φυαὶς εδὲ ἴρδυτα δοῖτι. χαοοῖγοι 
δἰπαὶ]ς οα] άατα αἴχας {τἰριάσπι εἰ ἀυγαπι ἂς πιοὶς ΠΟ; 96 γα, ἐεὲ 
ἐχεαρεγδίοποδ, χαΐδ δαῦδι8 δὲ σαδοὶ πιεὐϊοοτί5 απαε απ ςοπίτ- 
τὶ εἰαεῖβ εἶα δε ἰπ δαηδι θ. Ρ]8 ἱπεδὶ, οἱ ργορῖε ος δϑισῖδε 
ἴρϑα ἀϊδοδιτιις. πᾶῖν πιεάϊαπι εχίγοπιοπιτα εἰ ἰυθαχ, ἄς εοἰκ κἦ 
αϊγαηφας ἱρδογύπι αἰϊοτται ἐχιγοιπογίμα. δἴαας υἱ ἰὰ χποάὰ εἶναι 
πἰργαπιαας ρεγοερίαγαπι δϑὲ ϑεηδι, πευϊγαπι ἱρδοίπιτι ἀοῖπ τεὰ ρο- 
τοπεὶα 518 αἰγάπαιε οροτγῖθε, δὲ ἰῃ οεξογὶβ δοάθια χποᾶο, εἰς εἰ ἰ 
τδοῖα δά οδἰἰάππι πεχας (τρίάυμι ἰά ἀοῖα εἰς οροτεεῖ, δεὰ πἰταα- 
αυε Ροϊεπῖϊα, φυοά ὈΓΓΌΏΖΙΘ εδὲ ρεγοερίυγυπι. ρῥγβοίογε ἂἱ το 

υἰδί ρας ἃς ἰαν δι δ 1116 φαο ἀδινπιοάο οδῖ, τὶ ἀϊχίπια., σεξεγίᾳτις 5ε8- 
608 Ορροϑίξοτγιπι δἰπα το, δἷς οἴαμι 68ὲ ἰδ ρὶθ}}18 ἂς ἱπιδηρι δεῖν. 
ἰαςῖτ8. ἱπίδιρί 116 δαΐοιι εϑὲ δἰίαπι ἰὰ φυοα οχίφυδτα δἀτπούσπι ἀϊί- 
ἐετγεητίαπι ἐδηρ δἰ Πτν μαθεξ, φυα]ε ραβ808 δϑὲ δὲ; εἴ ἐχσαροσαοιε, 
εἴδατα ᾿δηρΊ Β  ππὶ, φαλίϊα δαὶ δὰ 4ιδ6 ΘΟΥΓαπΙρ 6 γα ρομαπὶ. ἐς δεπ- 
δαυτη ἰρίτηγ πποφηοαας ἀϊοίκιπι οἷ: μος τποάο αβοὶ ἤξυτα. 

. 12. Ηοο δαΐεπι, υπίνογφα ἰἴδῦ δοοίρογε ἀς Ἵπιηὶ δεσβὰ οροείεῖ, 
δεπδυσι ἰπαύδτα ἰἃ 6496 4αοά δεηδὶθ 165 δἰπ πιδξογία ἔοιταδ δαϑοὶ- 
Ρεγε ροϊοοῖ, ρεγίη 48 δἴῃθ δπαϊὶ δι ξηθμπι δἰλς ἔογτο υδὶ δισγο δϑβον- 5 
Ρἰξ σεγα. δυδεὶρὶξ δαΐετη δεηϑύῦλῃ υοὶ δυγειτ δἰβθιπι; δεὰ Ὅοα υἱ 
Δ68 δαΐ διχτπι, π64Ὸ6 αἱ δίρῃυλα οδὲ διιγευτα δδηδιζηυε. εἶτα! ρὰ- 
αἴαν οἴ δ6η888 πηϊυβουΐιδαιε, δ θ1}}5 τποάο, ἃν εοὸ φῃοᾶ δδδα 
οοἰογει δὶ δοπῦλη δὺϊ δαροόγοι; βεὰ ποὺ αἱ ππυπισποάφας ᾿ἰϊοτοπι 
ἀϊοϊταν, δεὰ υἱ εδὲ ἴαϊο, εἴ σγαοπϑ. ἰπϑιγυταδηΐατα δαΐδιη ἰεὰ σεησω 
δεὶ ρῥτίτπαπε ἴῃ 400 εϑὲ [Α]15 υἱ5. δἴχπο ροϊεηιία οοἸ]]οςδῖα. δἴστιο σαπὶ 
ἰάεπι, τϑιῖο υεγο ποῦ δϑὲ ϑαάθιῳ δεὰ ἠἴνεγια. ἤδιὰ ἰὰ χαοὰ φευῖι, 
αἰϊφια εδὲ τπδρηϊμχᾶο, ποῦ ἰαπιθη γϑϊο δθηϑί εἰν. πθ4π 6 δεμδῖΣ εσὶ 
ταδρηϊϊιάο, δεα 681 φυδεάδπι ταῶο ροξοπίαφας {{Π|π||8.. ραῖδὲ απρεα 
εχ διῖδ εἰ οὔ δαῃδι δι τυτα Ἔχϑαρδγδείομεβ βοηδιμστα ἰηϑ ΙΓ  Θχι ἴα τοτ- 
τσπραηξ. πΑπὶ δἱ πηοῖυϑ οἷ Ὑϑιθυμόπεοτ ἰπϑιγωτη 40 6 8δῖ δες “8- 
Ῥετεῖ υἶγος, ἀϊββοϊ ν την γαῖὶο (14 αδυΐθαι Ἔγὰϊ βεπδαδ), ἀϊϑϑοϊ νίξαςψοε Ν 
Ρεγίμάς δἴᾳφῃε οοποεπίι ἱπιεπιίομα, οαπὶ Ὑθῃθαιθηῖοῦ Βδα ρτλεδο- 

εἴατ,, ραΐοξ ρυβδεῖεγρα φυθην ΟΡ οδύδδμι Ὠοη ϑεαπὶ ρἰδηῖλς, ἑδταεῖὰ 
Ρᾶτίετη αἰϊφυδπι ΒΑΡ δηὶ δπίπιας αἴσχιε δὴ ἱρδῖϑ ἰδ βί θα ρατεαπιαε: 
ἐτὶρεδοῦπὶ δηΐτα δὲ οαἰθβυηῖ, αἱ ραῖεϊ. πᾶπιὶ παΐα8 σδα ἐσὲ πω ϑῦξο- ὃ 

"ογϊαῖοπι ποῦ ΒΔΡατγα, βδήθς ᾿τγιποϊριυτα ἕαὶς αὐ δεηδι δἰ] σα εἰοε 
ἀπαῖεγία δυδοὶρίαπὶ ἔογεαδδ, δε οὐπα τπδξεγῖα ραϊ, ἀυθιιαθᾶξ δαροια 
φυϊσρίαπι δἰ ροϑδὶξ 1ὰ δὴ οάοτε ραϊὶ, φῃοά οἰΐαςειε ποφαῖϊ, πὶ ἐὰ ἃ 

. οοἶοτο, φαοὰ μαυάἀᾳυδαπφη τυἱάδγε ροίϊθεῖ, οἱ ἴῃ οεξαχὶα δἰσηὲ χαοώα. 



ΡῈ ΑΝΙΜΑ 11. 11. 221 

παοδεϊ οὐοταβῖε οἷ οἄοτ, εἱ φαοὰ ἱποάδοταξαιπι δρῖὲ, οἷον δεῖξ. 
βετὶ πεχαῖξ τὶ δ οἄοτε φαίοφααπι ραϊϊαῖαιγ ϑοτατα 4886 οἷ- 

ἄκων πεσπεαπί. δδάσπι δεῖ δὲ ἰπ οεἰετ9 γαῖο. πᾶς βου ροῖεεῖ αἱ 
ἃ δεηδι 1} δ 5 φαϊςφααπι ρϑιϊδιτις δοτῦτα 4080 ἐδηςγε Ῥοθδαπς, εἰδὶ 
πὶ φαοάφαε εδεὲ δεπεϊείναπι. ἰὰ ἱξα ε88ε ραΐεγε ροίοεϊ εἰ μος μδοῖο. 

40 πᾶτω Ὡδάαε ἰπτηδῃ εἴ ἰδῶεργδς πεᾶπε δοπῦ πδαῦς οὐοΥῦ 'π σςογροῖβ 
4αϊεχαδπι αρὶϊ, ὁεὰ δὰ ἰπ φαϊβυν ϑπξε ἴρεᾶ. δᾶγ επΐμι χαὶ εδὲ στα 
τοιϊῖγοο, εοἰπάϊι ᾿ἰἰξπαπι. δὲ διΐαι ἐμείριϊία δδρογεαυδ ἀρθηξ, εἱ 
εὐΐτα ποῖ ἀρογοπῖ, ἃ 4φαοῃδιῃ ἱπδηίΐσξαδία ρδίεγεμξις δἴστο δἰ εγδγε- 
ταῦ 7 χυίά ἱκίτυγῦ ἀραπῖπε εἰ φαπϑι δ 18 1147 δὲ αἰ υἱάεῖαγ, ποὰ 
οἴαθα οογραϑ ἢ οἄοτγε ρδὲ δοποας ροϊεδῖ. εἴ δὰ 4086 ραϊϊπηϊοτ, 
τετγη το υδοδηΐ εἴ ποὴ ταδηδηῖ, αἴ δότ: οἷδῖ δηΐτα 1ρ86 ἱδπαδπι αΪ- 
4αυἱὰ 6. αυϊὰ ἰρίτοτ δἰπὰ δὶ οἰίδοογε ργαείδγχαδπι ραϊὶ αἱϊ- 
φυϊάΐ αἱ εὐὶπη οἰΐασοτε δεηῖγε δὲ. δὲσ δαϊεια ρϑϑϑὺ8 οἷΐο δεμδὶ- 
Ὀ 116 Κι. 

Π]. 
το δαπεῦτα αὐΐοπι πα] ]σπὶ αἸΐαπι 6956 ῥγαεῖεσ μος φαΐπσαςε (νΐδαπι 

ἴῃ , διιήϊταπι, οἀὐοτγδίατα, κηδίυπι οἴ ἰδοΐατη ), εχ ἰΐδ 4πᾶ6 πῦπο 
ἀεΐωςερθ ἀϊοαπιὰ9 ογεάθγε χαϊδρίαπι ροϊεϑδξ. πᾶπο δὶ ἤπς δΕΏδΊΤΣ 
Οταμπΐδ οἷπς Βα θεπια9 οςοἰπα δδηδῃν 6ϑὲ ἰδεῖ (οι εϑ πδηᾳαδ γεὶ ἰδη- 
κἰθὶδε, αἱ δῖ απ ρῖΡ 111, δέεοιπι5 ποδίϑ διπξ δθηδίθι δε ἰδεῖα) ΠΏ ]]Ὸ 
πέφας ἐδοῖωϑ γε] ρηδίωδ γεἱ οἰδοϊπο υοἱ δυάϊει νεὶ υἱδυ9 ἀθεϑ6 ηο- 
Βὲο νἱάεῖωγ. ργαείεγδα δἱ δεῆϑιιβ Ὡο᾽9 ἀθεῖξ δ ἰχπΐϑ, εἰ ἰοϑέγατη επίασι 
πιϑοθθδ οδὶ {ΠΠπὸ ἡοδὶφ ἀθθ886. ργδοίθγθα οπιῃὶ 5688 ρ6Γ ταθάϊτο 
δετιῖίι, αἰ ραϊηϊξ, πιεάϊππι δαΐοι δὺΐ σοπίπποῖωτα δαῖ δεϊπποίωτη ἐχ- 
δγηττα πε 6686 πΠοοδ486 εϑ:. δὲ Ω08 ΒΑΡ δεῖπῃϑ μἔστιπαας, εἰ ἰὰ ἰπφύδτα 
4αποὰ εεῖ οοπίπποῖαπι, σπ0 φαΐάστα ἰαπιρεπίθε βαπτἴπιπϑ Φε δι λα ἐδοῖα, 

80 δὲ ἰὰ ρεγ χυοά εινῖπαδ ποῦ ἱδηψεηίοι δοηϊίσηπδ. ἰὰ υθτοὸ ἀπρῖεχ δϑῖ, 
δἰΐατι οἰπιρ]εχ, δὲς ἰπαθᾶπὶ εἰ δ4υδΔ. τεβ αὐΐετα ᾿ΐὰ 6686 παρ θγο 

σιαεῖοτ τε εἰ 86 η5. 8 1Π1ὰ ρίωτγα ἀΐνεγρα ξϑθῆθγε ρὲσ Ὡπῦτα τη εάϊααι δε ι- 
δηΐων, βοοδδβϑαγίαπι οἷξ δάση 4υὶ δεπϑὰ ἰηϑίγαπιοπίστη μδΡεδὲ ἴδϊς, 
βδοποίεἴνυπι ΠἸογύτη 6686, αἱ δὶ δχ δᾶγο δδηδ8 δὲ ἱπϑιττιπυθαϊωτα, οἷ 
δᾶν εἷξ τηεάϊαπι ᾿π οοἶοτγε ϑεπθπο ἂς δοῦο. φαοάεϊ ἀπππὶ ἰἀετααο 

425 Ρεν ρμίατα πιεάϊα φεπιϊαῖτγ, αἱ οοἷοτ ρθγ δέγεωι δίχπε βαθδ (δες 
δηΐπι αἴτασας ἔπθον δι η), ἰ6 4αὶ δἰ ἔδγυχω ἐδπίυπι μάθε ἱρϑοπισα, 
δϑεηϊεὶ ἰᾳὰ φυοὰ μετ υἱγαμας δϑτγὶ ροίεθι. ἤδῖι εχ ἢἰφ ἀπορυϑ 
δἰτη ρ ἰοῖΡα9 ἐδιίαπι ἱπδιγαπμεπὶα δαπὶ δδηθιδ, εχ δἔγ δι δαῦδ. 
οἰεηῖσω ῬΌρ Πα ἐχ ὅφαλ, ἀπάϊτιθ ἐσ δᾶγε, οἀοταϊωθ εχ ποτα αἰΐετγο 
φοποῖδι. ἱβξοὶβ δαὶ Ὡα]]1π8 εδὶ ἰπϑιτατη επί, δαϊ σομιπηπηὶς οπηβίυτη 
δεῖ, φαΐρρε οὔγβ εἷπο οδ] ἀϊϊαια ᾿ἰ 1} δἷὲ δεπαιἔνατα. ἴεστα δἰἴϊδτι 
δαὶ πῈ τ εδὶ ἱποιγωπιθηῖ δαξ ἴῃ ἐλοῖα πιοχίπις οοσητα δ. χαοοῖγοι 
σεδῖλς παίϊαπι δου δα5 ἰὨδίγαπαθπίππι δρ86 ΡΓγδεῖεσ δόγεπι δίφας δαῦδπι. 
Βδεὸ δαϊεωι ποημηΐα ἤππς δηϊπια]ησα μαρθηξ, ΔΡ ἰϊ5 ἱφίταν δηΐππα- 

40 ᾿οτα {τιδὲ ὁπηὶ ρεγίεοϊα, ἤθη ἱππροτγἔδοϊα ποο τρια τ οδρίδ, οὔποθ 
δοιδὺϑ βαρεηῖΐυγ. εἰθαῖπι δἰ 18] ρα δ} οπΐο οουΐον Βαρογ υἱάεξαγ, 
αἰψιε οἱ πο] πὶ αἰϊπὰ οογρὰι εϑὶ ργαοῖοσ θὰ ἀπὰς ρογοὶρίπιυδ 686, 
πος Ὁ11πὸ αἰΐαε δἰἴεσϊιθ ῥταθῖεγ εὸ9 πὶ ςογρογίβυς ἰΐδ σοπιρεϊπηξ 
4589 δαπὶ Εἷς, πη]}]ὰ6 ρῥτγοΐεοῖο ἀοβοῖξ δεῦϑαβ. δὲ υδγοὸ βδάὺς δοῆϑιϑ 
ἐποῖγοχνδηΐατα απίοσηδπι ργοργίαμι δ δι δ. απ οοποταπηΐητη 6966 ρΟ- 
ξοοδῖ, τη οῖηϑ ἰπαύδυι, χαϊειια, βρΌτας, πιο γβι τα ἀἰπὶδ, παπιοτὶ απῖαν, φαδ6 
πβοαύοηῦε δδη88 κοπεϊπιπδ ΡΣ βοοίἀδηϑ. ουληΐδ δεηἷπι δος τοῖα 
φεητίγνϑ. εἰδπῖτη ταλριϊξὰο τϑοῖὰ δοπὶϊξαγ. 4ΌΔΓο εἰ ἤφαγα, οὔτ 
βρατα ητπιδεάδαι παρ πϊῖπ 0 οἱ. οἱ ἰὰ χυοά φαυϊεδοϊϊ, εχ 60 χαίδ ποῦ 
τρουδῦαγ. εἴ ποπιογὰ σοπλϊπαϊ πεκαίιομο εἰ θαυ ΡῈ ρτορτιδ: 

30 ἀπαϑηπίδαυο παῆᾷας δεηδαδ ππητι δεπῖϊξ. άαγο ραϊεῖ βοσὶ πο ΡΟ 886 
πὶ οσοπιπιππίαπι ουΐποχας δἱξ ργοργίυ δοηδΏϑ, δὶ δῃϊπὶ δβϑοῖ, ρεγίπαὰς 
ἴππς βΒετεῖ δίαᾳθε ἤππς Υἱδὰ ἀπ]οο σοπεπιπε, φαοά φυϊάδτι ργορίεγθα 
δι ᾳιιοά υἱγογύτηφας δοηϑατι ΒδΡειοπα, 400 οὕτα σοπούγγαπξ ἃρπο- 
δεϊπιωδ. 4ποάϑι ἰΐα ποι δεῖ, π0]]0 δἰῖο τωοάο πἰδὶ ρεσ δος ἀθῃ 
δοπγετθιδ; αὺ0 ρδοῖο Α]ΐατα δοηπιπϑ ΟἸδοπίδ. ποθὴ δηΐπὶ Ο]εοηΐδ 
ΒἸῖππν, δεα αἰδυπι δεπτίπιαϑ; μαὶς δηζοτα αοοίἠϊι πὶ Αἰϊαδ οἱἑ ΟἸδοηὶδ. 
αἱ σογαταπηίθια ΒαΡειστδ ἴδτη δαηϑαπι σοτηῃιπηετῃ, Ποῦ ΡῈΓ δοοίἀ 68, 
ΒΌΏ]1.9 ἰρίτοτ ἰρϑογηπι δειϑος δὲ ργορτγίπδ. π8}10 δαΐπι βεπεϊγεπποϑ 

8δὺ τηωοάο, εἷοδὶ 60 40ο ἀϊχίτιυδ Β]ΐαπὶ υἱάεγε Οἰδοηίς. Ρτοργία δυΐδτη 
Δαηδι ἴα δεηβὺθ 1ρδὶ ραΓ δοοίάδηδ δἱτοσ δἰἱογίῃϑ δευλαος, ποῦ Βος 

δ 460 ἱροὶ δηηῖ, 664 400 ἀπε, οὔπὶ δίτααὶ ἴῃ δοάδθπι δεπδα οἰ βοϊϊοτ, 
κα Βιϊεια διιδγᾶπι 6686 ἃς ἤλγδιι. ποὴ δπἷπὶ δὰ δἰ θγυω ρεγιἱπεῖ, 

Ὀδύτη ἄπο ἧδες 688 ἀἴσοτθ. φηδρτορῖεγ εἴ ετταῖ, εἰ οἱ εἷξ φαΐρ- 
Ρίαπι ἤκυππι, μΊ]επὶ ε886 ρυΐαϊ, σηδετὶ ροῖϊδϑὲ οαἰυδπαπι ξγϑῖδ ρ]ὰ- 
Τεδ δει88 δε ποῦ υπυπὶ Ἰδηΐστα Ἡδθελπηαϑ. δὴ τξ πηηὰ8 4086 86- 
αυπίων δἴχπε σοπιταππία ἰδἴθδηξ αἱ πιοῖτϑ εἰ τααρστίξυάο δἰ παταθ- 
Ταδ. πδτα δὲ εεδεὲ δο]ν5 υἱδηϑ, Ζυΐ φαϊάδπι δὶ οοἰοτῖθ, πιδψὶδ ἰδῖθ- 
τεπὶ, δς ἰάδτη 6586 οπιηΐα υἱὰδγεηΐηγ, ργορίεγε χαρά οοἷοῦ εἰ πιᾶ- 
ξυϊϊαἀο δίπια] δε δεαασπῖοτ εἰ οςοπιϊ δηῖϊαγ. πῦᾶῆς δαΐεπι οττν ἷπ 8110 

οἥαε δ86η51:}}}} ςοπιπιαηΐα εἶπε, μὲ ἐπὰς ρεγορίουυπι ἀπυπιχαοάφαε 10 
ἁΠοσθτι αἰϊχαϊὰ αἰϊπιὰ ε886 δίατια ἀϊυδγϑυτω. 

2. Οὑπι δὐΐεπι δου ϊθπιαϑ πο υἱάδγε ἃς δυάίγε, πδοδιδα δεῖ 
δαὶ υἱϑὰ δαηϊίδιη9 πὸ9 υἱάδσε δαΐ [10 βδηδα, αἱ δἰ δ'ῖο δδῆδιι, ΠΙΣΤᾺ 
ἱάοτα δεπϑὰ8 εγὶϊ εἱ ἱρδὶπιβ υἷδαβ εἴ οοϊογίϑ δυρίδςιὶ. φιᾶγε υεἱ ἀπο 
δεηϑι8 δεἰυδάοτηι Ἔσυπε δ Ρ᾽ εοῖῖ, γδὶ 86 ᾿ρϑῦπι δεπίϊεξ 'ρδε. ργδεῖεγοα 
δ αἰϊπις οἱὲ δαηϑῃ9 4] ρεδγοὶριξ ἰρϑαπι υἱϑατα, δαξ ἰπ ἱπβηΐται Βεὲ 
Αρτΐο; δὺῖ οτὴξ διψυΐδ δεῦδαβ 4υὶ εὲ ἰρϑαπι ρεγοὶρίαϊ δεπιθηΐθηι. 

ἀγα ἰά ἱπ ῥγίπιο δϑῆδα Ἵοοπἴποο δδὲ (δοϊεπάση. δὲ Ηἶπο οὐ ον 
θὶϊλο. παπὶ δἱ νἱδὺ χαϊάειπι δεπῦτγε πὶ] αἰϊυὰ δϑὲ χυδὶπ υἱάεσο, 

σἱάεῖαγ δαΐθπι οο]οτ γε] ἰὰ φιοὰ Βαρεῖ σοϊογεπ), δἱ φυὶρρίδτι υἱά6- 
τὶς 1ὰ χφαοά νἱάεϊ, εξ εοἰοτεπι ἰὰ μαρερὶξ φαοὰ νἱάεξ ργίιππμ. ραΐοὲ 
ἰκίτασ πο πηῦτ 1ἃ 6886, 86 ηῖγα ἰῃ4ηδτ Υἶδα. πᾶ οππὶ πο υἱάδ- 
τάδ, [ΕΠΘΡ ΓΑΒ οἵ ἰυπιθῃ υἷδιι ἀϊδοοσηιηῃϑ; δεὰ ποη δοήδιη, πὶ ραϊεῖ, 
ταοάο. Ῥσδείεγε ἰὰ οίατο φιοὰ υἱάδὲ οοΐογαε φαϑάδιαπιοὰο ἀδ!θα- 
ἴαπι 6δὲ. ἱπεϊγαταθηϊυση δῆτα πηϊπδου! 9706 δ6η8.5 δαὶ θὲ] 6 οἶπα 
χαδίογδ διβοριῖ, τ ἀϊχίπιηα. ααοοίγοα δϑηϑ: ΡΠ 0 π5 δειιοιΐδ ἰπϑοηξ 
ἷπ δεῃϑιῦτα ἰὨδΕ τα ΘΏ [18 ΕΠ 908 ἱπιδρὶ πδιοποδχαθ. αἰχαὶ ορεγαῖο 
τοὶ δοηδιθ}15 δίψης δεῆϑη8 ὑπ πίάοπι εἰ δδάθαι δεῖ: αἵ ἐαγΌπι γδῖϊο 
Ὡοη οδάεπι 6δὲ. ἀΐςο δαΐεπι δοπῦπι δοὶὰ οἱ δυάϊίοπι δοῖῃ. δὲ επίτα 
πὶ 19 αὶ αυάϊίατα Παρεῖ, ποη δυάϊαϊ, οἱ ἰὰ φαοά Βαθεὶ δοπῆτι, ποῦ 
δεΏρΡοσ δοπεῖ, 464 οὐτι ορεγαδίωγ ἰὰ χαρά δὐάϊγα ροϊεϑὶ, εἰ ϑουδὲ ἰὰ 
αοά δοπσι εἴβοογε ροϊεδῖ, ἴωτη δἰπιι! Εὲ οἱ δυάϊτυϑ δοῖα εἰ δοῆτιϑ 
δοῖα; ἀποτασι δἰΐεσυτι ααϊδρίατι δυάϊἰοπετα, δἰ ἔεγατα δοπδΈΙ ΟΠΕῚΩ 426 
ἐ826 ποὴ ἱποοῆβτας ἀΐοοτε ροῖεϑς. υοάοὶ ταοὶπϑ οἱ δοῖϊο δίσυε ρδ9- 
οἷο ἰῃ 60 εξ φαοά ραϊϊταν αἴχπε Ἰπουεΐωγ, πδοθδ86 δδὲ εἴ ξβοπῶπι δὲ 
δυάπαμι δοῖπ ἴῃ δπάϊία αὶ δε ροϊεηιία 6866. δρεπι9 πᾶπάπε τ60- 
γεπίαῃς ορογαίϊο ἱπ ραϊϊεμῖα δυιϑοϊρίτηγ δἴᾳας ἱπεϑῖ. αποοῖγοδ πὸπ 
Ὠδοθθδ6 εδὲ 14 4αρά πιοῖα εἰεὶ τπονετὶ. δοῖυδ ἱρῖξιγ δϑοπδινϊ δοῦτθ 
δδὲ υεἰ δοπαῖϊο, δὐυάϊευὶ υογοὸ δαάϊεηϑ νοὶ δηάϊιῖο. ἀαρ]εΣ δὐΐαι δε 
δυάϊιαι, εἰ ἀαρίεχ εἴδπι βοὔϑ. δδάδθιιν δε οἱ ἴῃ Ἵδίθγιϑ δδῃσὶθῃϑ ἃς 
δε ΒΕ ΣΡ ταῦ. δίας αἱ δοιΐίο Ῥαδείοηας ποῦ ἴῃ αβεπὶς οϑδὲ δεά 
ἷπ εὸ φαοά ραιξατ, εἰς εἰ ἱροία5 δε πὶ 1119 δοιῖο ἴῃ 'ρ80 6δὲ δεηδίεἶυο. 
δεὰ ἴὰ φυϊβαράαπι ποπεῖπα ΄αοαιδ ϑαπὶ ροοίϊα, αἱ δοπαιίο ἃς δυάϊτῖος 
π᾿ φυϊρυδάαπι δαΐεπι οαγεὶ δἰζογατι ποπιΐῃθ. ορδγαϊΐο δπὶπὶ Υἱδῃϑ 
Υἱοῖο ἀϊοϊζατγ: δὲ Ἵοϊογὶ8 ποιηὶπε υδοδῖ. ορδγαῖῖο ργδεΐεγεδ βαδίτ 
ξαδιαιίο ἀϊοίϊατ: αἱ δαροτί ποιθδῃ ποῦ βαρεῖ, πᾶδο ἌἽππὶ [ἰδ δἰπῖ, 
δῖᾳαε ὑπὸ δοῖχδ ταὶ 8681} {16 δευϑιεἰυίαας οἱξ, φυδτανϊδ ἀϊνεγθαϑ 
Βαρϑαῖ τωῦοῃδδ, ϑἱοιτὶ ἀἰχίπιπδ, πες θ886 δϑὲ δίτηἱ ἙΟΥΤΌΠΙΡΔΗΌΓ δὶ- 
τοῦϊχας δἰπε δαϊνα δυάϊτα ας δοπηδ, φυὶ μος πιοάο ἀϊουπίιγ: εἴ ϑΔΡΟΓ 
ἱίάετι εἰ κυθῖα5 ξεἴδγδαας δἰγ ογ. αἱ δ ησδε ἀϊοαπίαν ροϊεπῖίϊα, 
ποπ ἤδης ἰρϑᾶπι πϑοθϑβδγὶο δαρεαπὶ ἰεβθπι. Ὠοη τγϑοῖθ ἰβίτατ ργΐογεδ 
πδίαγα δ ΡΠ] οβορῆὶ δεπείερδηϊ; φυΐ φαϊάοπι δἷῃς υἱδὰ πεᾷὰς αἰδσα 
ἘΠἸῸπὶ παας πίβγηπι 6886 ἀϊςοραπὲ, πεααε ἱΐεπι Ἀ]απὶ οἷπε κυ δῖα 88. 
Ροτγδῖα, πϑτα ραγίϊπι γθοῖς ραγίϊπι ποῦ γϑοῖς οθηβεδηξ. δἴθηῖπι σπ:Ω 
ἀαρίτοίτος ϑαπϑὰ9 δεηβθίϊεαυς ἀϊοδίατ, ροϊεητία δίᾳπς δαῖτ, ἴῃ δὲ 
ἤμο τα δεουπάϊς δὲ ἰά φαοά ἀϊοϊατα 6φὲ, ἱπ 1115. ατεπι ρυΐπαΐθ ποπὶ 
Ὁ δὲ 111 ἀδ 19 δἰτωρίϊοϊτεν Ἰοαπεβαπίιγ φαδο οἰπιρ ἰοῖτογ ἤθη ἀϊ- 

σαπθιγ, φαοάοί τὸχ φυδοάδτι ςοποοηίαϑ εεὶ, Υὸχ δυΐθπι δὲ δυάϊτζα 
ζαι Ὡπυπ ἴθ ποὸπ ὑπᾶπι δυΐ ποη ἰάστη δαπὶ, εἰ οοποδηθιδ δὲ γα ο, ' 
πιδοδθᾶβα δεὶ εἴ δαάϊίαπι 4υδπάδπι 6466 ταϊϊοπεαι. δίχαε Ἰάεο δχϑα- 30 
Ρετῶυ9 χαοάφαε ἴδπι δοαΐαπι συᾶπι ργανς σοττυσρὶϊ δαθίξιπι αἴσα 8 
ἀεναδίαι; δὲ ἴῃ δαροτίΡηθ ρυδίυτη, εἴ ἴῃ οο]οτρη9 υἴδατη ἰά χυοά πἰ- 2 
τπαὶδ εδὲ δρ[επάϊάἀμπι δὲ ἐσπθεργοϑατι, εἰ ἰπ οάἀοτῖρθαδ υθμεπιθηδ οάοσ, 
εἶνε ἀυϊεὶν οἶνα δπιᾶγωβ, αυὶα δοῆδαβ ἱρδα αυδοάδιη εἰ γαῖϊο τδῖδ, 
4ποοίγοα 86 ποι ΒΕ Πἰυπὶ 66 χαδα εἰποθγα ἴα ΐα ἀπδα απ δἰταρ οἷα δαρ, 
Ὡξΐ δουΐστη τοὶ ἀυΐος νοὶ δαΐδατα, οὔτη γοἀπουηξογ δά ταϊϊοπειτ, ϑϑῦδτιῖ 
δυπὶ ἰυσυπάα. ἴσης δαΐπὶ ἱρϑΌτι ἀε]εοΐαγε υἱάδπίαγ. οπιοΐπο δαΐδι 
ἰρϑαγα ταϊϑίαπι τπαρὶα σοποθπίπδ δϑὶ ἀθδτα ἀςαϊθτη γεὶ βταυε. τδοϊοὶ 
ἀποαπε ποη οδἱάτπὶ δἰτπαρίεχ ἃς ἔγιβιατα, δὰ ἰά φυοὰ εεῇ δὰ τὰ- 
Ὠοποπὶ τεἀροϊαπι διαίοασα εαὲ αἰσιια ἰσοππάθχα.. ἐπίπαν θγο δοηδαῷ 
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ἴρφο τοῖο χαδεάδτ οὐδὲ, πε ἀϊπίπναν: δδ}ϑι Βὲ ἴασαι δαξοπι δὰ {π86 ἐχ- 
δαρεγααξ, αιιὲ ἀοϊογετα δἰζεγιπὶ ἱρεὶ δαὲ ἴαπάεπι ἴρϑῆτι οοττοτηρυπῖ, 
Ὠδυβαυίδασε ἰριϊαγ δεῦϑυδ, πὸ ὅ66ρ6 ἀϊχίπηπδ, δε ι}1115 εδὲ οβι δος: 
ἐεῖᾳυς ἱπ ἰῃϑιτιπιαπίο ὅπὸ δα ταθομε απὰ {πὰ βεπδας δδὲ ἰπεῖστι- 

10 τηοπἔππῃ, οἱ αἰ ζεσγοπάαϑ δα πδί δι 185 οδίδοιὶ δυΐ ἀϊδοογηιῖ, αὐ αἰ ραπι 
ἰάδτα εἰ πἰργαπι υἶδυιβ, ἀιϊος δαΐθια εξ ἀτθδγΌτη βτιβῖτ8, εἴ ςεἴετί 

φἰπι ξεν δαπβα5. δὲ δαΐχα οὔατα δἰρυτῃ δὲ ἀπϊοα εἰ δἰπροία δεηϑ δε ΐυπι 
δὰ εἴηκαία αἰΐφυο οοτηραγειηαβ, ἃς ἀἰδοογαδιαυϑ εἰ δε ίαπιιϑ αἰ Πδγγα, 
πεοε888 εθὲ ἰὰ ἴρϑῆπι βαιῖ δεπδι, χαΐίρρε οὑπὶ 1118 δεπβὶ δι 116 δαηξ. 480 
Ῥαϊεῖ οάγποπι πἰὕπιυπι ἱπϑιγαταθπίιπι ΔΕ 808 ΠΟπ 6586. πᾶ πθοθ888 
φ«(εῖ ἰά φυοά ἀϊδοογηῖι, ἰλυρεπάο ἀΐβοετγπεγε. βοτὶ ἐρίτασ ποη ροϊεϑὲ 
πὶ δερδιδίϊ8 ἀἰβδοθγιδίασ ἀυΐςα ἀἰνογϑιση 6586 ΔΡ αἷβο, 8εἀ ππὶ οὐΐ- 
ἴαπι ὍαΡῸ ποὶᾷ 6886 ορογίεϊ. 110 ἤδπᾷπα πηοάο ραϊδγαδὶ ἱπίεν δ6 

{μ΄ ἀϊξζεττα, οἰϊανηϑὶ δἰ ἔθγοτα ερο, αἰξοστισα τὰ δεπεῖγοθ. ἀηπαι ᾿φίταν 
ἄϊοδι οροτίει ἀΐϊνεγθα 6866: δἰϊπὰ δηἷπι ἀαΐοε δὸ δἰδιιπι. ἀϊοὶξ ἰρίταν 
ἴάοτι, φααγα αἰ ἀἰοϊξ, δἷο εἰ ἱπεε τρῖς δίχα δοπᾶξ, ραῖεὶ ἐγρὸ βοτὰ 
ΠΣ Ρο5886 πὶ 8ερδγδι9 δεραγαῖα δ ἀϊοαπίαγ. δἱ πὸ ἰὰ χαϊάετα βετὶ 
Ῥό8ε6 πὶ δεραζαῖο ἴῃ ἰεπιρογε ἀἰβοοστιδπίασ, πίῃς ραῖεῖ. πὶ αἱ ἰάδπι 
ΔΙϊπὰ ε556 Βοπῦτη ἃς πιδίπτη ἀϊοϊξ, δὶς φπδπάο δἰΐεγαπι ἀἰοὶξ αἰϊπὰ 
4896, ἴππο εἰ αἰΐοσοτη ἀϊοῖς. δἰψπε ἀΐοο φαδηάο ποη ρεὲῖ δοοὶάθῃϑ, 
γὙεϊαιὶ πῦᾶπς ἄϊοο χιυϊρρίαπι αἰϊπὰ 6866, ποῦ ἴδηθη ἀΐοο {Ππὰ πῦπο 
αἰϊπὰ ε686, 8εά Ἦος ρϑεοῖο πᾶπς ἀϊοῖϊξ οἱ ἀϊ᾿αὶ οἴ παης {ἰπὰ ε866. 
αἰπιοὶ ἱριτηγ ἀϊοεῖξ, χαο Βὲ υἱῷ ἱπϑαρδγαθῖῖα δὲ ἴῃ ἱπϑεραγαθιὶῖ ᾿οταροσα 

ἴα αἰσοατπδῖ. δἱ σεγο βεγὶ ποτ ροῖδϑὶ υἱ ΕδΩῚ ἰάοπι εα γϑ ΠΟ η6 
40ὰ ὑπάϊνί εἰ ο᾽ἴ6 δϑὲ, δὲ ἰπ Ἰῃ αἰ νἱϑὶ 51} ἔδταροτα πδοῖρα8 οομταυ 8 

ΔΖ] πιουεαΐασ, δἱ ἄπ]ος απίάδιη εἰς ππουεῖ δε πϑατ ἃς ἰη: 6] δοἴαπι, δπι8- 
Σαπὶ δυΐεῶι σΟΠίΓΑΓΙΟ τη 40, εἴ δἰριναπ ᾿ξ ἄδμι ἀΐνετθο. Ἂδἴῃθ ἱριϊαν 

οἷ ἀϊδοεγηϊς, ἱπαάϊ νι :]6 χυϊάεπι παϊπετο, δεραγαΐαπι δαΐετα γα- 
δοπεῖ ραιτίπι ἱρίτατ αἰ ἀνθ: Ὀ 116, γ8 δοηξῖς ἀϊνίβαβ, ρατάτα αἴ ἰπάϊ- 
υἱδίθ1]ς. πᾶπὶ ταοηδ συΐάεπι ἀϊνιἰδί] 6, ἰοοο δπΐδτα δίψα πυτηθσο 
ἐβα νη ῖ 6 εδὲ. δὴ 1ά βετὶ ποι Ροϊοϑὲΐ Ἰάθπι εηἷπα ροϊεπδ χυϊάετα 
δὲ ἔρ98 οὐπίτγατια, οἱ ἀἰνίϑ: 8116 δὲ ἱπάϊνι δι! : δοῖτι δμΐοθτα 6586 ΠῸ 5 
Ῥοϊεοῖ, δοἀ ραιίδηἀο ἀϊνίδιρε]ς 68ῖ. δὲ βετὶ πιεχαϊξ πξ δἰπιῃ] δἱὲ δἰ βαπι 
εἴ πίρτατα. ἡσαγα πεπς ἴογτηδϑ ἱρβογυτω δἰπιτιὶ 56,8 ἃς ἰη 6 ]]Θοἴαδ, 
εἶ ταἰϊα εἶπε ἂἰ ραθαάπίον, δαϑοὶρίεπι. διεπίπι πος ρεγίπάς 86 μαρεῖ 

10 δίατια ἰά χιοὰ «ιιίανα ραποπαι ἀρ ε]]δπι; φιοά χαίάεπι ἕαπι υπιῦχα 
ἐοὶ τῆι ἀπο, αο ῥδοῖο οἱ ἀἰνίσρι]ς δϑῖ, χῦο ἱρίτατ ἰπ ἀϊτν δι᾽} οδὲ, 
μος ὑθστη εϑὲ ἰά φυοα ἀἰδοσγηϊξ, δο δἴγαα!; 400 γεγο δεῖ ἀϊνιϑῖ 6, 
Βοος ποῦ ππητα οϑῖ: Βἷ8 δηΐπι δἰαδάθπι ϑίρτι δίπια! δὲ πϑτι8. 400 Ἔτξο 
Μαὶθ πϑ5 τ αἰ ἀποταπι, ἢος ἄπο ἀϊδοογηΐς, αἴψπα ἐδὲ δεραγαῖα πὸ 
ΦΕρδγαἰαπι; 400 ὙΦΓῸ εϑὲ ΠΠΌΤΩ, Ἦος πηϊὰ8 βὲ 808 εἴ δἰπιιϊ. 5εἀ ἀς 

οἱρίο χυάδτη 4ὰο ἀϊοίπναϑ δρῖτιαὶ ϑοπϑὶ ἅντιτα 6656, δ: ἢος πιοὰο 
εἴογτηϊπαίαπι. 

8. Οὐπι ἀπίεταω ἀπαθὺθ ρῥτίδοὶ αἰ ζεγθη 8 τπαχίτας ἀεβηΐαηὶ 
δηΐπιδτη, πιοτίομ ἰππαπὶ ἰοοο δοοοπιπιοάαία εἰ ἱπι6}]ρεπάο εἰ ἀϊ8- 
οετπθβάο ἂς βεπἜπάο, οοποίἀογαπάηπι εδὲ δἱ χυΐά ἱπιοτοῖξ ἱπίογ ἰῃ- 
τοὶ ρετο δ ἐεπῦγα. υἱάδῖοῦ Ὡδηφας ἴδηι ᾿πτδ! Π ροτα 4αδτα οἰατῃ 88- 

10 Ρετς υοἰπτὶ ἐρῴμα τ 6888 86 πῆτα. δἴθηὶπι ἢ 8 οἰγίβαυα τόγττι 8}1- 
4π88 δηΐπια ἀϊδοοτηῖξ ἴσθι οορτιοβοῖξ. εἰ γνεῖθσεϑ ἰάεπὶ 6886 ϑᾶρεσα 
δεηϊίγεχθε οοηϑεηῖ, φιοιηδατιοάππι εἰ Ετηρεάοοϊοι ἀἰϊχὶς "δά ργαθ- 
δε Ποπιίπηπι ογδϑοὶξ βαρ οπίϊα βαρ θγ, εἶ [10 τυγδοϑ ἰπ ἰοςο “Βὶπα 
ΔΤ εἶσ δαιρατ Ῥγυάδηϊία ϑοτηπία πιοπϑῖγαϊ." ἰάοτη εἰ Ἡοτηδτηδ 
διῖ9 οαγπιϊπίθπϑ 86 8886 νἱάδιτ “ἜΔ|66 ὩΔΠ4ΌΘ Σηϑτ πὲ πιθπῖθ8 τπογίδ- 
ἘΒυδ ἱροῖθ, φαα]οδ πους ϑητατηὶ [ογὲ τεοῖογ ΟἸγπιρὶ." εἴεηΐπι οὔι- 
πὲ Ἠΐ ρεῖδπὲ ἱπιο Πρεγα σΟΓρΟΥΙΒ 6886 ροῦῖπάθ αἴσηθ δεπίϊγε. δὲ 
δεπᾶτο δἰ πη}! δἰταῖ]ς ἀγ  γαηῖατ οἴ άρεγα, ἀξ ἰπ δαροτγιογῖθα8 ἀἰχίταμ 

5 Ἰοοῖθ. οροτῖεθδὲ ἰδίμθη ἰρ8ο8 ἀδ εἴτογε φίοχιβ ἀεοερίίζοπενε ἀΐδ- 
δέτοσα. δαπὲ δπὶπὶ ἤδεο ταδρὶδ ρΓΌΡΤΙΘ ἀπ πα] ἴυτη, Ρ᾽ηδηθο [4 ἐεπιροτς 
εϑὶ χῇο ἱπ Ἀἷβ ατίπια υδγϑαϊοσ, αἰ ρδῖθὶ. ἰοοῖτοο πϑοδιβς δϑῖ δαξ πηϊ- 
σοτρὰ ἤπδε υἱάδηξητ, αἰ φαϊάαπι ἐπχυίπηϊ, 6886 γϑγα, δοῖ ἀἰδοί τη! δ τοὶ 
τλοΐατι ΘΥΤΌΓΘΙΩ 6886 ἀδοερἤοπειατα, φαῖρρα οΌτα 14 δἱῖ ςοπτταγίπτι {ΠῈ, 
εἴτα!!! ἰχαδαι σοβποϑς6ΓῈ δίταϊο. τἱάθτατ δαΐεηι δὲ ἀδοορεο εἴ δεϊεπα 
εὐοατϊτατίοττιπι 6586 ἐδάθτο. ποη ἰάθη ἱρὶτΓ 6686 δε πίετε ἃς δαρ6γα ρᾶ- 
ἴοι: {πὰ Θπίπι οἸαπῖθτι5 απίτπα!βα9, μος γαϊάε ρδαοῖδ ἰπ δὲ, δὲ πεπθ 
ἐπιςΠίζεγο ἔάοπι ἐδῖδο ϑδπῖῖγα, ἱπιοἰ]ῖροτα ἱπατιδῆν, αο τϑοῖο δέατιε πῸῚ 

10 τεοῖς γϑδ ρεγϑρίοὶ δοϊεῃηξ. σποὰ παπῆυε γεεῖε ρεγοῖρίς, ἰά εϑὲ ργυάεη- 
ἴα εἰ δεἰσηπα αἴσαε ορίπἶο υογᾶ: δὲ χυοά ποι τεοῖο, ἰᾷ δῖ πἰπιῖστπα 
Βῖε ἀἰοῖβ οοπίσαγιατα. διεπῖτα Ῥγορυίοστινο Φθηδη8 ϑδΙΠ ΡΟ δϑὲ ὙΘΓῊΔ 

, - 
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δὲ πηϊνογεῖβ δηϊπιδ θη ἰθθϑξ. δὲ Δὲ τὲ ἴαϊδο χφαῦχαε φαΐ τού καν 
ταν, πὰς ουΐφαδιη σογηρείϊ, σαΐ ὩΘῺ ἰπδδὲ οἱ ταῦο. ἱπαδρίμρὼ 
πδηαπα ἀΐγεγθα δδὲ ἃ βεῆσιι πιεπίεαθθ. δίαῃς θεχαε ἢδδς ἢὶ ἐω 
δε ῃ8, ΠΕΩΠ6 Οχἰβεἰπηαιῖο δἷης ἤδο 6486 Ῥοϊεδξ: ὩοῊ ἰάξτι δυμῃ 
Ει86 Ἰταδρί παίϊοποπι ἐχἰϑεππδίοἤετανα ραῖεϊ, εἷς εἰίτα αἰεί ἃ 
οἰεϑίαϊα ποδίσα δὶπε σοῃίγουθγεὶδ οοϊ]οοαῖαγ. Ἰἰοδῖ πδρσῃε, ΩΣ 
ἰθεῖ, Βηρεγε χψαϊοχαίὰ γοϊππια αἰηαδ πίε οςα]ος ροδετε, ρεηνὼ 
αἴ ἰὶ ἰαοίππι Ζαὶ ἰῃ ἀγιϊβοίοεδε τβδιποτίδε οοπηραγαῦε εἰ ὧν 
Ῥοεῖτῖϑ ἰοοία ἱπιαρύιεα βηβοαϊ ἀἴχας εἰπναϊδογα οο ]οοαας, αἰ ορίκὶ 5 
ἴῃ πορὶς ποῖ δεῖ βἰτατα: πεοθδϑα δὲ δηΐτα ορίπδδεοτι δαὶ τόγῖν δὲ 
ἴα! απ εχ ϑεἰπιδίζοτιεπι ἤλΡοτς. ργδείεγεα οππὶ ορίπαμα εὐ 
τι] τα 6886 δίχα ἰδεῖ] α, ΘΟ ἤππο ροΓΙΌΓΡ διπογ:; εἰτοίηοτ εἰ αὶ 
ΟΡἱπᾶτηιγ φαϊρρίαπι 6686 ἴα ]θ οἰ ἴῃ ἶο εἰϊ οοπβάεῃάδυμ, καὶ 8 
ἰππαρίπαταῦσ 8118, ρεγαιάε δἰβοϊταοτ δίας δἱ ἱπ Ῥἱοἴατα εἰσι τ - 
εἴαγεσαιβ. δαπῖ' δαΐοη; οἱ εχ βεἰσοδιουὶθ ᾿ρϑίπθ ἢ46 Οὐσία, 
δοϊοητία δὲ ὥβον εἰ ργυάεπεα, εἰ εὰ χαδὲ ϑηηὶ Ἠΐς οὐπσλῆι ἐξ 
ἀαογοπι αἰ εγεπεῖα δἰΐπβ δὲ ϑεῖπηο, πιβρὶ8 δὰ ἰά αοοοπιπιούνωι κα 
γεγο οππὶ ἀϊνεγϑητι δῖ δεπέῖγε ἂς 1:6] ζετο, οἵ μαΐτο αἰϊπὰ ἰαλῇ, 
τιδῖῖο διά εχἰϑεϊπιδῖο 6δε6 υἱἀθαΐαγ, ἀε ἱπιαριπδείοπε ρείαιο, ἀβδύς 
ἂδ δἰΐεγο ἀΐοατιυθ ορογῖεϊ. οἱ ἱρίξασ ἱπιδρίπδῆο, ἰὰ εἰ ρμοιὰ 
εἷς ἰά απο τἴδυπι Ρῃμδηϊαδδτδατια δἰϊχποὰ ἴῃ πορίς ἀϊοίπιων δε ὁ 
ποῦ δἰιπὰ χαϊοχαδαι χαοὰ ρεγ ἐγαβεϊαοσθπι μος εοάετα υὐπῖε 
ὨπποαρείΌΓ, ἱρδᾶ μπᾶ 4αδεάδτα εδὲ ρος ἴδγαπι δαγῦχι οὶ μαῤίμπα, 
χαΐραβ ἀϊδοθγτίπνηϑ οἱ δὶ ψργα ρϑγοὶρίπιιϑ δαξ ἕαΐφο. ἰαἶον μὶδὲ 
δι 868918, Ορϊ᾿ηἷο, δοϊθητδ, ἱπ:6}]δοῖα8. δὲ ἔρϑ8πι 805 εἴὲ ΚΌΆΆ, 
εχ ᾿ἷδ ραΐεσγε ροϊεδξ. δεηιδοθ δηΐπὶ δϑὲ γε] ροϊεημα γεὶ ορετεῦ ἃ 
Υἱδηϑ γε] υἱϑῖο. δὲ ποπῃσπαδτι πδαΐταπι 6ϑὲ ἰδίογατα; εἴ (106 5’ 
Ῥαγεηῖ αἰΐχψυια υἱάδπιυταιε υἱάσγο, αὶ εὰ χπ88 ἴῃ βοτβα ἐῤρεαι, 
ἀεἶπάε δοηϑὰ5 χαίάοπι δειωροτ δάθεξ, ἱπβαρίπδιϊο δαιομι Β0ὴ παρε 
φαοάοὶ ἰάσεται εεϑεῖ ἱπιαρίπαί!ο ἂς ορεγαῖο, βϑθιῖῖ8 ἱππδειοδῦο σκα 
ἰποϑϑεῖ. 8: ΠΟῚ ἴῃθ68ε Υἱάδίατ, αἰ δρὶ δτξ ἔοττηξοδα δαὶ γΈΓὶ. 
ἴοτϑα || φαϊάοτα δαπὶ γετὶ βεῖοροῦ, ἑπιδρίπαϊομδα Ὑθτὸ δέ στε 
τ ραΐει, ἔδϊδας. ῥγαδίεγεα στα ὀχαοῖς οἶγοδ δοπῖρῖ]ς οραίδε 
ποῦ ἀἰοϊπιαθ ἤος πορὶ9 Βοταίπειι υἱάοτὶ ὡς ἀρραγεγοὶ μὰ μὴΝ 
ἐπι ΟῚ οἶδτε δεπεπι8, συθηὰ δἴδπι βξ τὶ εἰξ Ὑεττια βεηον αι 
46. αἴχιε ποθὶβ, φαοὰ χαϊάδπι ῥαι]0 δηῖθδ ἀϊςεθατηαε, εἰκὼν ὧς 
ὁου 9 υἱδα υἱάςπίατ δἴψις ἀρραγοπί. αἴφχαὶ πε δογατὶ φίδεν 
ἴαυαι ἈΠ108 δτίς, φαὶ Ὑογὶ δαπξ δοιροτ, αἰ ϑοϊοητα γεὶ ἐπε δά: 
επΐτη οἱ ἴα 158 ἱπιορί δῆ, ἤοσὶ δοΐητα σοσα. ταϑιαὲ ἰρίϊασ οἱ ρεῖκῖν 
ἕετατι δ δἱξ ορίηῖο. Αὲ δηΐπι ορίπίο εἴ νεσὰ εἴ [αἶμα. τέπια ς αὸ 
πὶ χαΐάοπι 9 ααίτιν μεθ, χαῖρρε ουσπ βοτὶ πεφαεαῖ πὶ φΒ 
πο οὔδάαϊ χπουτίαι ΒαΒδὲ ορίπιοῦθιη. Βεϑέδσητο βυΐει ύεν ΦΡ 
ἄετα πῈ]}]ΐ, ἱπιαρὶ παῖίο υοτὸ σοι] τί ραν ἰπεδῖ. Ῥγδείογει βρόδ' 
Ὥδπι ΟΡ᾿ Βἰοίετι δαὶ ταῦ, Ροιδαβεῖο βάδτη, ταῖΐο ρεγαδησβε 
ἀπεέϊε ον πε ἴοτα γετιμίῤακει μεϊτεῖο ζωθσὲ, γαῦο δαύεα μα. α 
γεγο ραῖεϊ πδς ορίπιοῃδιη δδ6 οπδα δοῆϑα, 66 Ορίαοηεα ῥὲῖ Μ65 
τοῦν, πες Ορἰπίομὶθ δοηϑασγε σοπίποῖοποτω, εἰ ῬῈΓ ἐδ 45 ὁ". 
δηπὶ, εἴ μδὸ οἴδιι γαϊῖουθ. ραῖοϊ δηΐτν οἱ ἱπραριηδῦο δ᾽ ὁ 
δεηδιδαας οοπίαποῖϊο, ορίηἰοπδοι πον οπϊοενΐδ τοὶ, δεὰ εἰν ἐμεῦ 
ἰῃ8 εϑὲ εἴϊδγη δϑῆδιϑ. ἀἴσο δαϊθια ἱταβαιπαϊουοτα, οἱ εἰ (οὶ 
ἐδηδη8 ορίπίοπίδυε, Ἵοπίαποιίίοηθην 6866 ορίηϊοιϊ δἰβὶ εἰ καὶ 
εἰασάοπι δἰρὶ: ποη Ἔπίτι ογίς εχ ορίβίου ας φαϊάοπι Βουΐ, μεμα εἰ, 
δἰδὶ. ἀρράγεγε ἰρῖταν δεὲ ορίπαγὶ γϑτη δατι χαδτν 666 Εϊ, ποη Ῥα Κ᾽ 
εἰάδπε. δἱ δρραγεηῖ ποπβαῃαιτα δἴζδσα ἔαϊϑα, ἀς πίῃ ἀπαὶτε 
ταπι ορίπίοπεμι μδθεῖ. 80] δηΐπι με ἀ4]19 χηαίϊάοτι δρραγεῖ: ἱχι 
δαδδατει ἐδὲ ἸΟΤΤᾺ Ἰρϑαπι 6696 ἰοπρα σπδίογομ. Αἱ ἐκεί τογ αἴ ἐπὶ 5 
ορί πίομθτο {πᾶτῃ Βαθεῖ υθτγατ δἰοἰαϊ, τὸ τποάο Ἂοάει εε δεν 
ποη ΟΒ τι πες ἀἰεσηδδαδι Βαξ οἱ δάδας ἡ] ΐατη Ἠαθεδὲ, δά ει αἰ 
οαββασῖο 4188 δἰτιιϊ δὲ υϑγα. δὲ οουγϑξαξ ορὶ πίοπειι ἐπὶ ἐὐεσε 
δᾶτη, ΟΏ τα Τε8 τηαϊαῖδ ἰοῖεϊ. πεαὺς ἵζίτων ἀππι εϑὲ ἰσίο γι πη 
τἶο, πεηαθ εχ ἷδ εδὲ οοπίπῃποῖαπι. Ὑδγαπι χαουίΐατα βετὶ ροίδν 
δἰἰπὰ ταονυδαῖτιγ ἂὺ 60 ἴρ8ο φυοά πιοΐπτη δϑῖ, Ἰταδρίπδῦο Τετὸ 
χυδεάδτι 6886 υἱάθαϊωσ, οἱ πῃ βοσὶ δβὶπθ δεπδὰ 964 φεπαιηθν 
δοτγῦτῃ οἰΐατι 6886 ΠΟΤΌΝ δὲ δεηϑαδ, δὲ δοῖοεπι πὶ ταοῖη οπλε 
ϑεῃϑα ἴδτῃ δοῖυ, σαθπὶ αυΐάοτα πέσϑϑϑε δϑὲ ἱρεὶ ϑδηϑαὶ δ ΗΑ, 
᾿ππαρίυδῆο πιοῖο μδος δδὲ Ζπδὲ πδήπθ δὲν ϑδειϑ δ Βεζ Ο 
Ῥεΐεγα ποὸὴ δεηεπεθιθ ροϊοεῖ. ἴστε του ϊῖα ρετ ἸΡΑΆΒ 1 καὶ 
Ῥαϊῖτε οοπέηρίε, χποὰ ἴρδδσα μερϑῖ; δὲ ἱπιστιρετ εξ ψέγει εἰ 
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δε6. εἰχας ἰά ῥτὸ δι, φαοὰ εεπδτ ααϊάεπι Ῥτορυϊοσγαση δὲ 
γεέταδ, δαϊ τὰγὸ δάἀπηοάμπι ἐδπδεῖριξ ἐα]οἰϊαΐετα. δὲ εδξ δοηθιδ εἰαθ 

δὺ οἴϊατι ταὶ οαΐ ρτορτία δϑηϑιδι!α δοοίάπης, πθὶ ἴδτι Αὲ πὶ ἱρδε οἱ ἔαὶ- 
σα. πηι πο εδὲ [αἰδι8, εἱ δίδπη; ἀϊχογὶξ 886, δοά δἱ δίυπι μος 
δαὶ αἰϊπιὰ 6626. εϑὲ ργδεῖεσγει ςοιποιπηΐτιηι 66 δι 8᾽; Ζυ86 τάδ ρεῖ- 
πάλε αἴᾳπε ργορτῖα 118 δοοϊδαπιξ ζαδο δππὲ ρὲῦ δοοίἀθῃβδ δϑῃϑ}18. 
ἄϊοο ἀπίετα τποΐστη εἰ πιαρηπάϊποπι, {πδςε πὶ ρμαῖδῖ, δοοίάπηξ δεηεἰ- 
δΙΒΡαο, αἰτοα πα τοαχίσιε ΕΥΤῸΥ ἐπῦδα ἐῆηωι κἰς Βοτὶ δϑῆδῃ ροϊδδὲ. 
τοοῖτο ἰρίταν ἰ6 αὶ Ἀὲ ἃ {τ ρ ἰοῖ τ2}} δεηδο, ἀἰΠ δ γοηθίδτα ἰάθο Βαρθθὶξ. 
αἴας ῥτίταυσ φηϊάδπι, οτιπι Ορεγϑεο ϑεηδιιϑ δάοδὲ, εδὲ υεγωθ: οοἴοτὶ 
Ὑετὸ ἔαἰεὶ εἰϊδτα 6866 ροδβηπῖ, δἰ ρτδεβεαῖϊο δίφαῃς δρεδηΐδ, ῥσδεβογ- 
ἔπι στ ἃ δεπδὰ ἰοπξα δε: 116 αἰδίας. δἱ ἰβίταν ὮΪΒΣ] δἰϊπὰ ρσγδεῖες 

42 ἱπιδρὶπαιϊίοπεια Ἀδρεδπὶ δα χυδς ἀϊοία φππῖ, αἰηῖψας ἰὰ φιοά αἀἰχίτουε 
ἦρεδ, ἱππδρίπαιο ταοῖτς ἷφ δὲ φαὶ κ᾿ ἃ βδεπβὴ δὶ Ορεγδηϊθ. (ΠΕ 
δυΐετα υΥἷδτιϑ τπδχίτηθ δὲ δεῆσαν, μἰης εϑὲ φαοα ποιηδη ἱπιδρίπαιο Ὁ 
ἦρδο ᾿υταΐπα δυτηροῖξ, ΡΗδοϊαοίαχας ἀϊοϊζαν, χαΐα δἷπε ἰπτηΐης Υἰδῖο 
τὶ ποαυΐξ. αἱ χυία αὶ οσλανθυ ἰπτοτηδπθηὶ δεμδίρπδατς δἰταῖϊεν 

στιπῖ, ἰάεο ρεγ ἱρδὼδ δηϊτηαὶία, Ρεβῆδαε ἰπχαδτη πον Βοπεῖηα8, τα ἢ 
δεαηῖ, 1Π|66, φαΐ τπιδηθ δπηΐ, πὶ ραϊεῖ, ὀχρετγέει, ποπιΐηθ9, συλ τπδ τ δ 
το αους ποπηπησ]πδιη ταὶ τοῦθ Ὑ6] δοῖηπο δορηπογρίταγ. 8εἀ 

ἃς ππδριπαοπε χαίάθτι ἀδιδυτηϊηδῖαπι οἱξ μαςῖδητιδ. δβεϊ δηΐχα χηΐὰ 
ἱρδα εἷϊ εἰ σὰν οἱ, [18 χῃαϑ ἴατπη ἀἰοῖα ὁπηξ ἐχρ ἰοανίπνμ. 

ΠῚ 4. Ὧε απίπιαθ απίδπι πρὶ, 4 σορποβοῖξ δἴψαθ ϑδρῖξ, εἴτε 
δἷδ ΒΕρατ ἢ] 15 εἶνε ποῦ δεραγαδ}}18 ταδροϊπαἀΐης, Φεά ταξΐομο, εοῃδὶ- 
ἀοταιάπιη ἀείποορθ δοὲ χααπὶ αἰ ογοπεδτη μαρδδὲ, χαοσας ρδοῖο 
τδηάεπι δὶ ᾿πτὸ Πἰζοτα. δὲ ρίαν ἱη 6] ροτο οἱξ τὰξ βεηῶσο, δαὶ ραϊὶ 
υοάάαπι εγῖξ ἂν ἱρθὸ ἐαιοίίεὶ 
ἐρῖταν Ἰρϑαπι ραδδίοπο, δε ἔοττιδε δυδοδριϊνυαπι 6886 ορογῖοϊ; εἴ ρο- 
ταπεϊα ἴδ] ετὴ δεὰ ποη ἐἰ δτὶ 6886: εἰ οἰτ πιο τὰ σΌΙΓΟ σΌτπΩ δοη 80, 
πὶ συοπιαύτηοάῃπι 8686 δλθεῖ δὰ δεηϑι 1] δοηδηϑ, δὶς 86 μαβοαὶ δὰ 
ἔδει κι μέμα ἐμ: 6] οςῖπδ. όπαγε πϑοδεϑα δὲ ἴρϑατη, οτπὶ πηΐίγοτϑα ἰῆς 
ἘΔ] καῖ, πΟῊ ταϊϑῖπτα 6886, δ σ᾿ ΑΠπδχαρογδβ ἀἰχὶξ, πὶ δαρετεῖ αἴχυθ 

80 Υἱποδὲ, ἰά δὲ τ οορποδοῦῖ δἴχαε ρεγοὶρίαϊ. αἰΐεηυτα ἤᾶηχας, οὕτῃ 
ἀρραγοῖ ἰαχία, ργομίθοῖ δἴχψπβ ϑεϊπηρί:. 480 Αἰ πὶ πεας υ]]ὰ οἱὲ 
ἐρϑῖτϑ Ὠδίατα ηἰδὶ δὰ δοϊῃτη 408 ροϑ81}}}18 εδὲ, ἰδ ἐξα φαΐ ἴπ:6}16- 
εἴπϑθ δηΐσιδς παποπραῖοσ (ἀΐοο δαΐοτη πᾶως δὔπὶ 4πὸ ταϊοοϊπαῖατ 
πηΐπηὰ εἰ ἐχίδεπιαῖ), πἰη}]} οϑὲ δοῖα Ῥτογδβῖδ δΟΓΌΣη {πε δυμῖ, δηξο- 
ἄθδτα ᾿ητε]]ἶ καὶ ἱρεθ. χηοοῖγοα πεας ἐτπὶ ΘΟΥΡΟΓΟ τηΐδῖαπι ἱρϑῦτα 
6586 σΟΏϑεμίδπθητ 6δῖ. {0218 δηΐτη φυϊάδτῃ βεγεῖ, οδ] ἀτ8 δαὶ ἔτὶ- 
Εἰάπδ, οἴ ἱπεϊγοτηεπἴμτη δἰϊχαοὰ ἱρεὶα δβϑεῖ, δἱοσὲ εϑὲ δεαπδάδ. ὨππῸ 
δυξοσα ἱρϑίπδ πα] ππὶ ρτογεδ ἐσὲ ἰηδίγατιδηΐητα. αἴχας μθπς τεοΐοχας 
οομδοΏξ 4ηὶ ἑοττηδττιπι ᾿οσσπε δηΐπηατι ἱπχαϊπηξ 6686. δίζαιηεη ποτ 6 
τοῖδ εδὲ Ἰοοῦθ, δ6ἀ ἱηιεἰἸοοϊνα; πεηπα δβὶ δεῖα, δοή Ροϊεπεῖδ, ἔοττηδε. 

30 δἴχαϊ ραβϑίοπίδ υὙδουρεϊδίοτο πὸ δπηὶϊοπὶ 6886 δεηϑίεινὶ δἴστις ἵπ:6}16- 
οἾνὶ, Ῥαϊεῖ ἰῃ δεπδητπι ἰῃδέττιπι 6 η 8 δέσθα ἴῃ 6 η8. δ6 508 ΘΏϊτ Ἔχ 

8 Ὑςβειβεοῖε 86 }81}}}} δεηεῖτε ποῦ ροῖοδι. διάϊτπϑ παπᾶς ποῖ. δαάϊε 
δοῆασι Ῥοδῖ πιδρτ08 δ0Π08, εἴ Υἶδτιδ ποῃ σἱάεξ δἴχῃς οἀοτδῖυς ποῦ 
ΟἸΓαοῖς Ροϑὶ νεδοηηθπῖεβ οοϊογεθ αἴσθς οάοτοδ. δὲ ἰῃιο]]δοῖα8 δἱὶ- 
ἦτο τ δ]άε πιο} 11} }}} ̓πεθ! ]δοῖο πὸπ πιΐμπδ δεὰ πιαρὶ9 Ῥετγεὶρὲς τπτεὶ- 
Ἰϊεῖτατιε ᾿πίεγίογα. δεπδὶἔναση δηξτι ΠΟῺ δεῖ δἷπα οογροσο. δὲ ἱπίεἷ- 
Ιεοῖτα ΔΡ εὸ δϑῖ ϑεραγαδ)5. ἕδοϊυϑ αὐΐοτο ππυτησοοάηπε, ρεγηάς 
αἴᾳυο 15 χαὶ ἀϊοίτητ δοῖπ οεῖεπα (χαοὰ ααίϊάεπι ἴαπὶ δεοί ἀϊξ, οὕπτ ἴρ86 
Ῥετ δὲ ἴρϑοτν ὀρετσαγὶ ἘοῦμεΣ, εδῖ χαϊάεπι εἰ ἴπης χαοάαπιτιοάο ρο- 
τεπῖα, δά πο ρετίπάδ πὶ Ἵγαῖ δπίεχυατα ἀἰάϊοἰδθεῖ γεὶ ἱπνυεηΐδβεῖ. 

Ὁ δἴαιιο ἴππς δὲ ἴρϑῦπι δἴϊαπι ἱπιο]]ΐρεγε ροῖεδὲ. οαπε απΐεπι αἰϊπὰ οἷς 
χα αρβτιλζαλο ΑἸϊτιά πιαρτ ἐπ ἀϊηῖθ εδδ6, εἰ αἰϊπὰ 84 δἰϊαὰ δατιᾶς εἼβε, 
εἰ ἴῃ δε ἰἀοτα τη ἶτ5 (που οηΐπι ποϊνογοὶδ αἷς ταοάπ δοοοτασηο- 
ἄκιατ, δεα δπὶ ἰπ φαίδιδ μδδο ἴρϑα δἰπὶ δαάδιη, ποὺ ἀΐνθγϑα), δαὶ 
ἴα νασγῆαε, αὖὶΔλ Ἵδάσι συϊάδχη βεὰ δἰϊον δα Ββαβϑηῖε οαγηθῖη εἴ 68η6 
σῶτῶϊδ αἰ δοογηίς. ΟὍΓΟ ὨᾶπαπΕ ΠΟΙ δὲ 5πὸ τηαϊετγία, δεὰ Ῥογίηάε δἵ- 

δ δἴτεντιτη, Πος δεῖ ἴη μος. δεπδιεῖνα ἱρί τας Ραγῖθ οαἱϊάτπι ἀϊδοοτηΐξε 
εἰ {τρί ἄτετα, χαογαπι σαδδάδῃι δϑὲ σαϊῖο οῶγο. 8 Ὑδγο 6886 οδστιΐδ 
ἀϊοοστοῖξ, δὺῖϊ δοραγδθηῖ, πὶ δὲ Βαρδηῖε δά εἊὲ ἵρδαπὶ μβετγίπάε δίας 
8δὸ μαροῖ οὔτ οχίεηϑα ἔπιοτὶς ἰἴθθα ἤοχα, τασϑαϑ ἴῃ 115 πᾶς ἵπ 8Ὁ- 
εἰτας οι ςοποίδιηηῖ, εαετη 6686 υἱάδηΐηγ, τοοΐππι δηΐπη 86 μαδεῖ 
τ δἴτατιτει. δϑὶ οπὶπι ἴρότπι οατα ΘΟΏΠΏΠΟ ΒΕΙΏΡΟΤ. φυοάεὶ φαϊλἀϊτα 
εἷτ ἀΐνετϑα, αἰϊυὰ δδὲ δδϑε ἕεςῖὶ, αἰϊπά τεσῖσπι, πὶ ἰδὲ. οἷξ δηΐτω ἄπα- 
{πῶ6. ποτα Αὲ αἱ Βδεο δἴδλαι αἰΐδ υεὶ αἰΐο πιοάο δ βαβεωΐο ραγῖθ 

ὈΠ1, δὺὶ αἰϊχαίά αἰϊαὰ 1816. υδοᾶγθ᾽ 

ἀἰεοεγαδὲ, οταμίηο ἰφίταις πὶ τα κΝ ππώ περ: ἐπηὶ ἃ τοβίοτγία, οἷς δὲ 
Βαβεεὶ εἰ εα 40δε δυπὶ εἶγοδ ἱπιθὶ!δοῖθτα ἰροαπι. ἀυ ΡΠ ΑΡὶς δπίδτ 
πὸῃ ἰπίατα ἐπε κηρὸς ἀθοπαπὶ τοοάο ἱπίο] αὶ ἱπι ]δοῖπαϑ, σὶ ἱρ88 
φυλάεπι δἰπρίεχ εἰξ δς Ῥαδείουΐβ εαρεῦβ, πη χαα μαρδαῖ οαπὶ π]18 
ΤῈ Ῥτουϑαϑ σοτητωῦπε, δἰοπὶ Αμδχδρογαδ δϑβοσιῖ; ἱπιε!]ἔζοτα δηΐετα 
Ῥαῦ χυοάάκτα δἰϊ, πὶ ἀϊχίπιαϑ. χπὸ πδηφια φαϊρρίαπι οϑὲ πίτθθ 
οοπιτηῦηα, πος αἰξεγαπι ἄβετα δἰξεγασι ρα υἱάεϊῃγ. ργαδῖογεδ δπὶ- 
μίξει φηϊορίαπι οἱ 'ρ8ε δἴϊαπι ἐπιθεὶς! Β.}16 οἷς. πᾶπὶ δαὶ ςεἰογί τεθαϑ 
ἱηδγὶξ πιο ]δοῖαδ, πἰϑὶ 8} σαϊίοπα δἱὲ ᾿πι6}} ῖ . 119. ἔρ86, ᾿πι6} 1 1 }}}ς 
δυΐετη ὑπππὶ συοάάδτη εδὲ δρεοὶε; δαὶ δἰ χαϊὰ ἴρδ6 ταϊδίητη Βα ΡΙΣ, 
4αοά ἱρεῦπ ἱπὲε ἢ ΊΒι]ἐτα ρεσπάε δἴᾳπο οδίθσα ἴμεν αἵ δὨΐιη ᾿ρϑητα 
᾿μμβδῥωλμεμο εδὲ ρῦυδ, πη χαδάδπι γαϊΐοπα σοτηπιοπὶ. δίσαθ Ἰηϊοῖ- 30 

86 φῬοϊεπεῖα φαϊάδηι δὲ σποάαδτι πιοάο ἱπεθ}} 1 1 111 ἰρδα, δοῖα 
ψαγοῸ Π|}1} δδὲ δογαμι δηϊδαῦδιῃ ἱπιθ]] καὶ ἱρδα. οροτῖθξ δυΐδια ἴῃ 
ἦρδο πίῃι] 6866, ρεσπ τὴ ἴῃ ἴθυϊα κἰ, δεῖ δοῖῃ βδογὶρίυτο, δῃ»- 430 
1εχάαπι ἔῃ ἰρδα δου ραῖαγ. δος δηΐπὶ ἴῃ 'ρθο ἤξ δἴαπε δος ἀϊ Ἰπτοὶ- 
Ἰεοῖα. οϑὲ δεἴϊαπι ἱππῆς} 1 111 ἐξ ἰρ86 πὲ ἱπι6}} 1 ᾽α οαποῖδ, πᾶ ἐπ 
ἐμ φιάάοπι χπᾶς οἴπε τηδίθτῖα δηπξ, ἐπι] ] ρθη δὲ 1] φαοὰ 1π|6} Πρι τὰ Γ 
ἰάδι δϑῖ. δἱεπῖτ ἰάθτι εδὲ οοπιθπιρίδενα βοϊθπεα δὲ ἰά φαοὰ ᾿τ δΏ 
βοϊδπεδη; οδάϊξ; δά συγ ΠΟ δοπιρογ :ητο καῖ, τοβειἀδεβσα εοὲ 
οδπῶ. ἴῃ [18 δαΐετη ῦδε πιδιοτίαπι ἤαροπῖ, ππυτιααοάαπε ἱπ|6}]1}}»- 
Με απ ροϊεπα εξ. φύαγα 1}}16 χαξάθπι ποῖ ἱπεῖῖὶ ἰη 16 ]]δοῖα δ. πᾶσα 
ἱπιθ! Ἰοοῖαθ τα] ππὶ ροϊοπεϊα δἷμε τηδίογία εδὲ. ἱρέες δηΐοτη ἰη1 Πρ 1011} 
σϑὔοποτα δ  ρῖς. 

5. Οππι βαΐετη τὰ οπιηΐ πδῖατα δἰηὶ χυδεάαπι φυοτττι αἰξογατα 10 
φαίάετα πηϊςηΐας κεποτὶ τηδῖεγί ες δῖ, χαρὰ ἰὰ 6686 ραϊεῖ χυοὰ εαὲ 
Ῥοϊοπῆαδ 1} οπποῖα, Αἰ ξογΌπι σεγοὸ οδῦδᾶ δδὶ εἰ εἰβοίθπδ οτηηΐα, οἴδ- 
οἰεμάο δἴαπθ δρεπήο ἴβιοτω δαβίεηβ γαϊίοι θτη πα] θεῖ ἀγα οοπάϊοῖο- 
Ἴδα δὰ τηδίοσίαπι δι ἰδ, πθοθθ86 δδξ δὲ ἰῃ δηϊσα αἰ γοηξῖδδ 84 
εδδάδτω ἰηθθδα. δίατις χυϊἀδπὶ εδὲ ἱη τ}! εἴτ [8115 αἰ οτμηΐα ἥδε, φαὶ- 
ἄτα 14}19 τὶ οὐγηΐα ἃρδὶ αἰφπβ εἰβείδι, φυὶ χψαίάδι πὶ μδρίταβ εδὶ 
φαίάδτι εἰ ρεγίπας δο ἰππιθη. πδῖα εἰ ἰπτηθη, οοΐογεδ χαὶ δυξ ρο- 
τεπεῖδ, δοῖα οοϊοτεθ χυοἀοτηπιοάο ἔδοϊξ, εἰ ἴ5 1π|6}] Θοἴι8 8Ερδγδθ} 
δεῖ εἴ ποῦ τηϊδῖαδ, ραδδίοπεαπε υϑοδὲ, πὶ δ᾽ῖ δ Βϑίαπξα δοίῃβ. δαῖτα 
Ρέτς οὐἰπι ἰά χαοὰ εἴβοῖξ δἴχας δρίε, ρυβεβίδθι πε εδὲ δο φιοὰ ραξ- 
ἴαγ, οἵ ῥυἱπολρίαμι οτηπίπο τπδῖογια. δεϊεητία δαΐθμῃ δὰ π86 δὲ δοῖτ!, 90 
εδὲ ἰάετι χαρά τὸδ; δᾶ Ὑ61Ὸ 40δε εϑὲ ροϊοηίδ, πῃ ππῸ ρυῖοτ ἐδὲ ἴθτη- 
Ροτα: δρδβοίαϊε δυΐθιαι ποὴ ἴδίπροῦθ. 38εἀὰ ποὺ πῦπς αυΐάοτ ἱη16]]}- 
εἰϊ, πππς δαΐετη ποῦ ἱππεῖς. δεραγαῖοβ υεγο ἰὰ δδὲ δοϊατα χποὰ 
εδῖ, δῖψιε ἰὰ δοίπια εδὲ ἱπιπιοτίδὶς ρεγρεἴσπταστθ. πο δαΐεπὶ ΓΘ- 
εοτάδτηαγ, αυὶα ἤος φυϊήοτπ Ἔχρογϑ δϑὲ ῥαβδίοηϊα, ἰητθ ]θοῖτ νετῸ 
Ῥδοδῖντβ ἐχϑιϊπρτίτοτ, εἴ δἰπθ ἢος πἰμὶ] ἐπι 6! ρῖς, 

6. Ἱπάϊνι εἰ απ ἐρξίτατ ἱπιοὶἰδοῖῖο ἴῃ ἰἰ6 οοποίδεϊε οἶγοα φυδα 
ξαϊοἰτδβ πο δδὲ. δὲ ἴπ χαῖρε δὲ [αἰ οἱϊαϑ ἰδτη οἵ υδγιῖδ9 ἱπδδὲ, ἰπ 118 
ἐοτηροιίτο χυδεδάαπι ἰαπὶ δὲ οοποδρίθῃπι ἐπε ]δοῖα8, {δὶ ἱρεὶ οἰπξ 
πῆσδι. αἴας υἱ Ἐπιρεάοοΐε5 ἀἰχὶξ “Ἰπα]ιογοπι οεγῖε οδρίϊα, δὐτοῖγα- 
Β11Ὸ ἀΐϊεῖα, εοτυῖςες δδαας ἔπεμπε ἌἽχογία ἴῃ Ἰἰυτηπἰδ δηγᾶ: {118 ἴδτηδῃ 30 
ἀη]οῖθ ροϑὲ μος οοποοτγάϊα ἱππρῆ, εἰς εἴ δες βεραγαία οοπιρουὶ δ9- 
Ἰδσπξ, πὶ ἱποοταπιθηδηγαθὶϊε εἰ ἀϊαπιοῖοσ. σχηοάδὶ δοτιπη οἰϊαπὶ 4π88 
ἔπεγυπὲ γυδ] διαὶ ἢὲ ςοπιροεῖῆο, ἔδτοραδ ἸΠΕΊΡΟΓ ἐπῖε ] ρῖττιν αἴσαο ὃ 
Δααϊτατ. ἔα οἰϊδο δηἷπι ἴῃ σοπιροδιομθ δαερο σΟΠδϑίϑεξ: ΒΔΤΩ δὲ 
Δἰβαπι ποῦ δἰβαπι 6686 ἀϊΐοδὲ, ἔρϑδαπι ταῦτα ποῦ δἰ ρττι σοπιροηίξ, ἰἰσοῖ 
δυΐεπι “ἀἰνίϑοποτη δἴδτν οταηΐδ ἀΐσογο. δἰίδτηθι [α]δταϑ δαϊ ὙΘΥΙΌΆδ 
ποι δοίῃπη οσοηϑίδεϊξ ἰπ μος, ΟἸδοι δδὲ αἰθα8: 8δ6ἀ ἰπ ἢϊ8 οἴϊδυη, Ο]δῸΒ 
δτδὶ σοὶ ετίϊ αἱραβ. ἰά νυεγὸ φαοὰ εἰπρι]οβ ἀϊεῖοϑ οοποερὶπ8 οοτα- 
Ῥοπίξ ππαπιχῃς [δοϊξ, 'ρ8ε δὲ ἱπτε]Ἰδοῖα8. οπτὶ δαΐεται ἀπ] οἶτον ἱπ- 
ἀϊνιϑὶθι}ς ἀϊσατατ, ἀπξ ροϊεπεῖδ δυὲ δοῖυ, πἰ 81} ῥγομίθεε ᾿π}6}]Θοξαπι, 
οατη Ἰοπειἐπάϊποτν ἐπεὶ ΠΠρίς, ἱπά ἐν ἐ 5: 8116 ἱπιθ ἢ οτθ, εἴ ἴῃ πα ν ϑὶ Β1] 
ἴετηροτγα. δὲ επὶπι πάν" 115 δαῖτ. δὲ ἐθραδ ρετπὰς αἴας Ἰοιν- 
εἰττιάο ἡ νιϑ: 1} 6 δς ἱπάϊν ϑῖ116 6δῖ. ποι ἰρίῖαγ ἀἰςὶ ροῖοδε χυί τὰ 10 
πίγοσας ἐεπιροτί5 αἀἰτηϊἀϊο πες] ραξ: ποῦ δϑὲ επίπη, δὶ ποὴ αἰ υἱδῖο 
Βαῖ, πἰδὶ ροϊεῃεῖα. δὲ οὐπὶ πἴγππτα δεουδυτῃ ἐπι ]ἐρῖς, ἀν! ἀἱξ οἰπιαὶ 
εἰ τετηρῦϑ; δἴχιθ ἴσης αἱ Ἰοηρί τι ἀΐη65 111 ἱπι6}]ἰρὶς, χποάπὶ Ἰοηρὺ»- 
ταάίπεπι αἱ 6χ υἰγίϑατιο οοπϑίδηιοτ ἐπι 6 ρα, ἰπ δὸ φπο ας ἔθη ρογθ 
ἴρδδπι ἐπι! ]ρὶῖ, φαοά εχ αἰτίδααα ραγί τβοάο ᾿επιρουῖρηϑ οοποῖδὲ 
δἰχας σοι ροπίϊξογ. χαρὰ γδτὸ ποῦ φυδηξίδιε δεὰ ἔοττηδ εξ ἱπάϊτνϊ- 
δῖθ:1ς, 14 ἴπ ἱπά νυ δὲθ!ΐ τετηροτγε εἰ δπίπιδο ἱπάἰνἰ δι θ}}} ρεγοὶρὶξ ἴσα α 
ἐμεοϊπρὶς, ΡῈ δοοίάδις δαΐθια, δὲ ποῦ μος πὸ {Π|4 ἀτν  :]ὰ δαπεν, 
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14 φαοὰ ἱπὲε!]ἰρῖι, δὲ ἕεπιρπδ ἴπ πο ἱπεο Πἰεῖς, δεά Βοο χαο ἱπάϊνιοῖ- 
δὲϊδα σπηξ. ᾿πεβῖ δηΐπι οξ ἴῃ ἢ18 Ἰ ἤϊν158}16 χαϊά δα, δὲ ἔοτίδϑϑε ποῦ 
δΕρδγδθιῖϊε; φαοά φυΐάοπι ππυπὶ ἴαπι ἴοϑταρτιδ ἰρϑαπι φυϑι ᾿ρϑᾶπι ΄0π- 

0 εἰταάίποτη δος. αἴης ἰά πῃ οπιηὶ δᾶπε σοπῆπαο εἰ ἔεπῖροτε εἰ ἰοη- 
εἰτιάϊπε δἰπιπξετ ᾿μ6 δὲ. ρυηποῖαπι δαΐοπὶ οπιπίϑαας ἀἰνϊδῖο, εἰ Ἰὰ 

οὐ εεΐ δἷο ἱμαϊν δἰ θ116, ρογῖπάς αἴχας ρτίνυβιϊο οορποδοὶςπτ ταδηὶ- 
᾿Λρῶιδτευι δυδαϊε. οἰτην 5 ὅ856 υἱάεϊατ δὲ ἴῃ 8}115 ταῖῖο. ἤος διΐπι 
Τρ 40 πιδίπιη οορποδοῖξ, αἴαπο εἰϊατω πίρτητη : σοπέγασιο πδῦᾳπς 4πο- 
ἀαπιτποάο οορποϑβοῖξ. ἰὰ δυΐοτὰ φυοά σορτοδοῖξ, ροξεπεῖα 6886, εἰ ἴΏ 
ἶρ8ο ρΡοϊοηιίδιη ἰποᾶδεὲ ορογίδξ, χποάϑὶ οδυδᾶττιπι δἰϊοαὶ πυ ]] πὶ δἱξ 
οπππίηο οοηἰτατίαπι, 1116 86 ἴρβαᾶπι οορτιοβοίξ, εἰ εϑὲ δοῖυδ, εἰ βεραγα- 
ΒΕ. δὲ δηΐεσα ἀϊοῖο φηϊάδπι χυϊρρίαπι ἀδ φαορίαπι, φυεπιαάπιο- 
ἄσππι δἴβττηδίο. αἴης οπιπὶς ἐδῖ υεγὰ υδὶ [δἰδα. δὲ ἱπιθ ]εοϊαδ ποὰ 
Οτηηΐδ, ἐεὰ αχυὶ δὲ ἱρϑίαϑ αυϊὰ 6δὲ, δὰ ἔοτταδαι δεοοπιπιοάαϊὶ, δϑὲ 
σαττδὶ εἴ πὸπ αυϊρρίαπι ἀε χαυορίαπι ἀἰεϊξ, δε τἰ υἱδῖο ργορυὶ 

30 ἰρϑῖυ8 δὲ υϑγα, δὶ υδῦοὸ δἰρυπι Ποιπίποτι 6886 ἀΐοδὶ δαϊ ποῦ, ποῦ 
ΘΕΙΏΡΕΥ δἰ υδγα, δὶς 8686 μαβεηῖ δὰ 7υδ6 δἰπε πιδίθγια δαπέ. 

Ἴ. ϑεϊεπεία διιΐθιη δὰ 4υδε δὲ δοῖπ, δὲ ἰάδεπι χυοὰ τε; δα 
Υοτὸ 4π8ε ε5ὲ ροϊδηξία, ἰπ ὕ:0 ῥυίοσ δὲ Ἰεπρουα, ἀἰαρ βεῖνες δυΐετα 
πεφὰς ἰοπιροτα. ϑῃπὶ δπὶπ ὨΠΙΎΘΓδα 4υδς Βυπὲ, εχ 60 χυοά δοῖα 
δεῖ. δαηϑῖμηϊα δαΐοτι δὰ δοΐαπι 6Σ ροϊοπίϊα δοποϊ ἴυυπι ἰρϑυπι ἀεάπ- 
ΠΣ τς σῇ υἱάοῖυγ εἴδοοτε: ποῖ επίπι ραιϊίταγ ἃς αἰξογαῖαγ. 4πᾶ- 
τ Ρῖοσ αἰϊα χυδϑάδοι εἰ δες ϑρεοῖδβ πιοῖπϑ. πᾶπι πιοῖῃϑ δοῖπϑ ἐϑὲ 

ἱπιρεγίδοϊϊ : δὲ δοῖαβ δἰπιρίἰοϊτεν, φαὶ φυΐάεπι δὲ τεὶ ρεγίδοϊδε, αἰϊαϑ 
εϑὲ οπιηῖπο ἀϊνογεαβαια ἃ [1ο. δοπίγε ἰξίτασς ἱροὶ ἀΐσεγα δοίατι ἃς 
ἱπιε!ϊίρετε δἰπι]ε ει. σατα δαΐοιι δαπθὺβ ἱπουπάμυπι δαὶ το  δϑῖατα 

410 ἀϊδοεγηῖϊῖ, φυδοὶ αἴβγτηδυογιῖ δαϊ περαυθτιῖ, ἴὰπι ρεογϑθαϊαγ δυὲ 
ἔαξῖς. δἴφις ἀδίδοίατὶ δὺξ ἀοίεγε δὲ ὁρεγαγί τπεἀϊείδα ϑεηϑὰδ δὰ 
Βοπίση δαὶ τπϑαπι, αἱ ἰΔ]1ὰ δαπε, εἰ ἔσρα εἰ ἀρροιἱτπ8, φαΐ εϑὲ δοξα, 
Πος 2ππί. οἱ ἢου αἰϊαά δϑὲ δρρεινατη δἰϊυὰ πρὶ ἄντ; πες δ]1α 
ταπὶ ἰδία ἃ ϑθηβἰτνο, φυδπαυδπι ἰρβϑοῦασι γαϊῖο ποη εϑὶ δδάεπι δεὰ 
ἄϊνετθα. δπίτοδα διιΐεπι 4886 μα ϑαρν εϑὶ γαιἱοοϊπδηάϊ, ἰρδα ρμδα- 
ἰαδτνδία ρευης δἴχυς δαηϑὶ ι11α 56 ηϑπὶ ἱρϑὶ δ Β ἰοαπῖαγ. δἴχσαε σῦτω 
Βοπυπι δυὶ πιαΐπτη 6686 ἀϊοῖς δἴβγτιδηάο δὰξ περᾶπάο, ἴυπι ἔυρῖς δῖ 
Ῥεγϑεαυίίυτ. ἀυαργορίεγ ἴρθ8 δηΐπιδ δίῃ 8 Ρμδηϊδδπιδῖθ παηαδπι ἰῃ- 
1ο τρίς, δὲ δαΐεται εἴ Ηἷς ρογίπάς πὶ ἐδῖ: πδπὶ δὸγ φυϊάεπι ρηρί]]ατὶ 
ταϊεπι εἴποις, ἴρ88 δαῖεπι αἰϊιά, εἰ δυάϊτι5 δίπα!! πιο άο. ἴρϑαπὶ γεγο 
ὈΪ που πὶ ππῦτη αυΐϊάειι εδὲ εἰ πηδάϊείαϑ πᾶ: δἱ ἱρϑὶῃβ ρ]υγεδ δυηξ 

30 ταϊίοπθβ. 400 γνετὸ ἀϊϊαήϊοει αἰᾳπε ἀϊδοεγπαὶ οα]ϊάυπι ἃ ἀαϊοὶ ἀϊΐ- 
ἔεττε, ἀϊοϊαπι εἰ Ῥυίαϑ δδῖ, δὲ ππῆς δἰΐδτη 6εδὲ ἀϊοοπάμση. εϑὲ επῖτα 
ἀπῦπι χαὶϊά ἰρϑυπι, εἰ ἰΐα ἀπιῖτὶ πὶ ἰαγταΐηιιδ. αἰᾳπε ἤδες ἱρβᾶ πηῦσα 
Φυηϊ δαὶ 5᾽ πὰ ἀΐπα ταιϊοπίϑ, δἂϊ παπιεγο σθσθτῃ ΒαΡεπὲ δά αἴχιη- 
4.6 αἱ 1114 ἱπῖεσ 8ὲ Βαβοπὶ. φηΐϊὰ δηΐι ἰπτεγεδῖ, δὶ φῃοπδτῃ ρδοῖο 

Ἔγθδὶ ἀαξ δὰ Ζῃδε δ δοάδτα ρϑῆογε οο]]οσδηΐυγ δὺΐ σοΠΙΓΑΓΙΆ, 
τ ἀπριϊοπιαϑ, αἱ ΔΙ Ρπτα ἂς πἰρτοπαι ἢ δἱς ἰρίτατ αἰ εϑὲ α φαοά 65 δἰ ραπι, 

δὰ ὁ ᾳυοά εεὲ πίξιτιπι, εἷς ὁ δὰ ἄ. φατε πιυίαῖο ογάϊης οοτηραγα- 
ἤομειι εἴδη δογυπάθτη υϑγὰ ἕδοαγε ᾿ἰσθῖ, δὲ ἱφίτασ οὶ δ δἱπξ ἀπῦτα, 
ἴρδα δὲ βαρεβαπὶ ρετῖπάε δἴψιες ὦ ὃ, αἱ δἷπὶ ἰάοτα εἰ ἀπᾶτα, ποτ εδη- 
ἅἄετα δυΐεαι παραδηὶ γαϊίοηθαι, εἰ {14 δἰτΣ} τωοάο. δαάθτα δὶ οὔι- 

δ πῖπο γαϊίο εἰ δὶ ὦ δὶξ ἀυἱςθ, ὃ υδγο δἰβαπι. ἰπϊοϊ δον απο ἰριταγ ἱρδ88 
ἔοτπηδϑ ἰπ ἠξηβοειρκοσῳ ἱροἷδ ἰητε ]ἰσῖς, δὲ πε ἰπ 1116 ἰροὶ ἀεβηίτατα 
6ϑὶ ἰά φυαοὰ ζαρίοπάθπι 6δὲ ναὶ βεφαθηάαπι, εἷς εἰ εἶπε δδῆϑα οὔπὶ ἴῃ 
Μαπιδοπιδερυθ δϑῖ, τηουεῖασ. δϑηϊθηδ ἐπίπι δίρτιαιη ἴαος ἀαίστα 
ρει 6686, Υἱἀδηϑαπε ἱρδαιη οοτηπιππὶ δεη 88 δρίϊδτὶ ποῖα, οορξποδοῖξ 
Βοδίεπι αοοθζεγθ δὲ ποπππαπδτη ἰ15 4π86 δαπί ἴῃ ἀπίπια ρἢδαϊα3- 
τααῦρυδ, δξ πιεητδ σοποορεβυδ, φαδοὶ υἱάθπϑ, δὰ δὰ χυδς δυηξ 
᾿δαβρήῳνς ταϊοοϊπαίυσ αἴφας ἀθἰβεγαὶ ἀς Γατυγῖδ. δ οὐπὶ ἀϊχογξ 
ἷς δαξ ἰδὲ τϑτρ δᾶτῃ 6866 4πδε Ὑο]πρίδίοτα δαὶ ἀοϊοτεπι αἰζεγι, ἴυτα 

10 ἕπρὶ! δαὶ ρεγδεαυίζατ, δὲ οτπηΐπο αἰϊψιίὰ ἀρὶς, ἱρδαια οἰΐαπι υθγατα 
80 ἴα ]δαπι, 4086 δίς δεϊϊοπε δυπῖ, ἰπ δοάδτα βεπεγε βαθξ ἰπ 400 δαπξ 
Βοπχη δὸ πιᾶϊαιη: δα Δρβοϊυῖε ἀἰϊξεταπι, αἴαπε ουἱαορίαπι ταϊίοῃα. 
δἰ γεγο γοϑ δᾶ9 υδ6 υοοϊϊδυϊασ ΟΡ ἀρϑιγαοϊίςοποπι δρϑιγαοῖδθ, μοΟῸ 
Ῥδοῖο ἱπιε!]ρῖς, πϑῶσὶ αἱ δὶ αυίϊδρίατι δἰγοϊἑαΐοτα πὸπ αὐ δϑὲ δἰσαΐτδβ, 
4πο 4υΐάεπι ρδοῖο ρεγοὶρί δεραγαῖα πο ροϊεϑὶ, δεά εὐ οοποᾶυϊίαβ 
ἐδὶ, ἱπιεἰ]ρεγεὶ δοῖα, βίηε δὰ ἰὰπὶ ᾿ρϑῶπιὶ ἱπι  ἰρετοῖ οατπα ἴθ 48 
φοποαυ τα εδῖ: 8ῖς οὔτι γα ἱπι8 ]1ρὶ: πιαὶμεπιδῆοαθ, ἔππι δαραγαῖαα 
ἰρϑῶβ αἱ δεραγαίαϑ ἱπι} ἶρις, οὐπηΐθο διΐαπι ἰδ ἱπιο]]θοϊα5 φυὶ δοῖα 
ἰπιο!Πρτς, τεϑ ἱρδᾶθ εϑὲ, ατὶ ἀἰχίπιυδ. ροϑϑίξπε υεσὸ βετὶ υἱ δἰίφαδιαι 

ΔΑ δπιαῖῖθαδ δυπιῦ 
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ἴρδβα. ποῦ δεραγαῖτιδ ἃ τηδρηϊξα ϊπ ϑϑραγαίδτατη τοτέτῃ ἰδία 
πδοΏδ, οοπϑἀεγπάμτῃ εδὲ ροβίοδ. 

8. Ναπο δαΐετι ἐα σαδς ἀε δηΐπια ἀϊοία δαπὶ, φαιεί δὰ χομῶπη 
οδρίτα γεάϊ επῆθβ σαγυϑ ἀἴσδπια5 αμΐπιαπι ἰρβᾶπι δὰ ππίγεγι ζω. 
ἀαπιπιοάο ε566 ἤπδε δαπί. Ὠδτὰ δᾶ 4η86 δυηΐ, δυΐ ΠΥΠΤΉ ΠΟΥ 
δαὶ δε ηδ  θ1}1α. αἴᾳας δοϊεπεδ χαϊάδιη οδὶ τα εαθ ἀπο ἀμχηπιοάν σῶν 
ΔῈ} ἴρδῶτι δοϊεπεαπι οδἀαπξ, δοιϑαδ δαΐεια ἰρβδ δε πο Β,]6.. τεπα 
πο Ραοῖο ἰὰ ᾿ϊὰ εξ, φπαδγαῖαγ ορογίθξς. δοϊπάϊειγ ἱρίϊαν ἴα ἴρίν τῷ 
δοἰεπεῖα δἴαπα δεμβαβ. ἴδ αυϊάθπι φαΐ εϑὲ ροϊδητδ, ἴπ τεῦ ροιουῶ 
ἰαἰεδ, 15 Ὑδεῦο φαὶ εϑὶ δοῖα, ἴῃ δοία ἴαϊββ. δἷ δοϊ βηξὶδ ρατ τοί, μὰ 
δἰ εντιτα δαΐεμς δπΐπηδα, οἱ ἰά χαρά δοϊοπϊε αἰεὶ ροϊειῖ, μλες ρος 
ἢδ διηϊ. Βοος φαίάεπι, Ιὰ φαοά 80} βοϊδηϊίαπα οδάϊε, σὰ γετρ ἐεν 
δὶ 8116. δἱατὶ πϑαθδϑε δϑὲ δπὶ γα ἰρβδς δυϊ ζΟΥτΏ82 ἰπ δηῖπὰ με αἱ 
ποῦ ϑαπῖ ἴῃ δᾶ Γαδ 'ρ886: ΠΟῺ δηὶπὶ Ρ86 ἰδρὶϑ ἴῃ δηίπι, κε ἔστι 
ἰαρὶἀϊ5 ἱπεϑδὲ. ἀυᾶγε δηΐπνα δϑὲ τὶ ΤΩΔ ΜΠ : ΤΑ} ΠῸ8 ΕΠ τ ἰρητσιοιο- (ἢ 
Τατα δϑὲ ᾿πεὲγητηδπίατα, εἰ τ ]]θοξοδ Γουταδγηιη δὶ ἴοιπιλ; ἀκθοι 
ἰμάοτα 5επιϑ Ρ Πἰππὶ ἔογπια. οὔτι δαΐοτι πα] γὲϑ δὶς ργαδίεῖ πρὶ 
ταάϊηε5 δεραγαῖδ, αἱ υἱὰδπῖαγ γοα ἴρϑαθ δϑηδίβι!δβ, ἰη ἰρόίς μεανϑιν 
Β6 ἔογμιί8 ἔρβϑαθ δϑῃξ ἐπί! 18.166 ἔοτπιδθ, ᾿ττι δαγαπι τεῖτο ζμὲ 
Δροϊταοῖδε υοοβπίασ, ἴππὶ ΘΟ 8681 .]Π ἢτὰ χαδα καπὶ μαδίϊον ἰζε 
αἴξεοῖαδ. ἰςοῖγοο οἱ φαΐ ποῦ δϑηῖῖς, πἰ 1] ἀΐδοοτγε ναὶ ἰπιο Πέρθτε οί. 
εἰ φυΐ σοπιοταρίαϊατς, πδοοδ86 εϑὲ ἀπ ςαπὶ ρἢϑπἰλεπιαὶδ τουϊσερίε- 
ἴπτ. ρα παῦαας ρ᾿ιδηξαοπιαῖα νοεῖ δ ηϑὶ δ Π18 δαπί, αἰϊακιε με 
ταδίθγια. δϑὲ διΐοπὶ δία ρηδηϊαδῖα δ} αἰβιτηαδίίοηε πεσε. 
σϑῖτπι δηὶπὶ ναὶ ζαίδιισα σοι ρ]εχῖο 688 σοποθρίσσπι ἰμιεἰϊεάω, α΄ 
τα ΘΏ 8 ρτίπιϊ οοποορίαϑ 400 ΄ηδοθὸ ἀϊζξεγεπί, υἱ ποὺ ρῥβαυίαμια 
δἰμε 7 ἀπ πα οοϊογὶ ψαϊάοπι δαηξ ῬΒμαπίδετηδῖα, πὸπ ἰδταθα ἐνε μμν 

9. Οὔπι δαΐοτι δηϊπιδίϊατη δηΐταα ᾿ΐ6 ἀΌΟΡπδ εἷς ἀεβηι, ἐς 
φεγηδη αὶ ἰηφάδτ Ροϊδαιία, φαοὰ φαΐ ἐπὶ δῖ οραϑ οἴβοϊαπιοε 5δ' 
τ αἴφαε δεπϑῃβ, δὲ ἰπϑῦρεσ Ἱθουθῃεϊ πποῖα δὰ Ἰοσῦ δοοοαδοέ 
Ῥοϊεπία, ἀδ 5θπϑὰ φυϊάεπι εἰ ἰρ: 6] οῖα Βαδς εἰπὶ ἀεϊεποιμὰ Κ 
Ρεγίγαοίαια. ἀεΐποορδ δαΐοπι ἀε εοὸ φυοά πιογεῖ, φυϊάπεαι κἴ Ἂν 
πια6, ςοπείἀδγοτοις οροσίεῖ, αἴτυπι ἀπὰ ααδεάαπι ἱροῖαν εἰ μι, "' 3 
ῬΑγαΒ 5 πιαροϊτα ἀπε γε] γαϊϊομα, ἀπ ἰρϑ8α απίπια τοῖα, εἰ αὶ μι 1 
αἰΐψαα, πἴγαπι δἷῖ αἰΐα φαδθάαπι ργορυῖία ρυδεῖογ δὰ φῦδε δα 
εἰ εἂ8 4π45 ἀἰχίπιιϑ, δι: ἰδίαγυπι δἰΐψυα μα αἴχας δὶς ΕΥΝΝ ὧν’ 
ππηο ἀπριδεο, ἀπρ ϊαδίϊαπα ποι ἱπιατία φαϊδρίατη χυοτοοέν μη8 
δηΐππδε, εἰ φαοὶ οροτῖεαϊ ἀΐσετε. πάτα ἰμβηϊίας φαοάεαιποθν 4 
ὩΟΠ 686 ϑοϊπι 6386 Υἱάεπῖυγ, 4η86 ἀνίἀδηο αυϊάατα ἀϊχεπινὶ Π’ 
Ἐοπίδ ἰῃφάδτω ραγιίςερ9, εἴ ἰγβδοθῃ ἀϊ ἂς οαρίεηάϊ Ρτἠπείρίψα; τ β 
Αἰτὶ, ταιϊοηὶβ ραγίϊσερϑ εἰ γαϊίουῖδ ἜἌχροσδ. μὲγ ἀἰ[Γεγεπθι ἔπι ἢ 
Βὺε Βα5 ἀϊνίάυπι δὲ δεραγαπὶ ραγίβϑ, εἰ δὶῖαθ ρατγίε: εϑὲ τιβοριπι, 
40δς πνοΐοτοπι ἱπξεσ δὲ {υδπι ἀϊοῖαα ἀϊδιατίατη Ἠαρεαὶ. τέρεν 
ἴπααδπι, 4παᾶς φυϊάετα εἰ ρΙδοῖϊί5 δὲ ἀπϊνογοῖβ αηἰμνείίκ ἰϑεθι ἐὗ 
δε ηδιεἶνα, φάθι πες πὶ ταϊοιδ εχρατγΐοια πες πΐ οἷο! μπιαρα 
χαυΐϑαυδπι ἰδοὶϊς ροπαῖ; ῥγδεῖεγεα ἰππαρίπαῦνα, πὲ ταῦολε δα 
Δ} οτωηπίβῃϑ δδὲ ἀϊνοσγθα: οὔ τὸ δὶϊ ἰαηρεπάα, αἱ εξ ἰάοπι {0 
δαὶ ἃ {πὰ δεἰπηξεηάδ, αἱ 511 Α]1α Ὁ 111, τηαρίατα ἀαβίιαίοπειι μὰ 
δῖ χιΐδ δεϊῃποίαϑ βηΐπιδε ρατῖδϑ δερδζγαΐδδαῃε ρουδῖ. ποῦμε γαν ] 
ἔνα, φιας εἴ ταξίοης εἰ Υἱ 118 ἀϊνεγβᾶχες δὶπα ἀσρῖο ἃΡ πρλτεῖη ον 
υἱάδεῖαγ. δρϑυγάμπι δαΐοπι εδὲ δας ἃ οδιθσίδ ἀϊυθίίεγα ραεπῖρον 
αἷμ οἷ ἴῃ ραγιϊοὶρε ταϊϊοπὶβ υοϊυμέδα εἰ ἴῃ σδϊϊομα υδοδηῖε 
ἴδ αἴᾳῃε ἷγᾶ. φυοράεὶ ἔγεϑ ἱπ ρασίθϑ ἀἰνίἀϊτατ δπίποδ, ἰὰ Ὀραο᾽ 
Ῥαγέωπι ἱπεγὶξ δρρεῦϊηε. δε αἱ τεάδατηυς πὰς ἀϊρτεσὶ σαὶ δὶ 
εδὶ ἰὰ φῃοά πιογεῖ ἀπὶπιᾶὶ ἰοςο, ἀε χῃο παῶς ἀϊερυϊλῦο ποήπῦ 
ἱποσταϊα ̓  τηοῖα πδηφας 60 400 ἱποτειπθηΐα ἀεοτγειπειίαφοε ΒΡ 
Ῥίαπίας, φυὶ φαϊάεπι οπιηὶθπϑ δηϊιπ πεῖ θα 5 ἐπ δῖ, [ἃ ποτε 
4υοά υπἱγοτγϑὶδ ἰπεϑὲ εἰδάθπι, Ρτϊποὶρίστα ἰπαύδτη βεπεγαμαϊ - 
ττιοθάϊ. ἀδ τοϑριγαϊοπε δυΐεπι ἐχϑρί γαϊίοπενα εἰ δοθῃ0 αἰμὲ τ 
δἰ Πα ροδιοσγίαθ οοποίάεγαγε ορογῖεξ. πάσῃ εἰ ἤδϑο ἰρϑὰ τρλζϑδῶ 
διϊταϊουδπι ἀπ ου]ταϊεια πα ἔκβδας, πῦπς δδὶ ἀς πιοῦι δ ἰδ 
δοοοταπιοάεῖο ςοποίἀεγαπάσπι, σαὶ ἀματα 1ὰ τα άδια οεἷϊ φυοί 1595: 
τοῖα πιουοῖ ἀβεβῥηρθνας Ρᾶϊεῖ ἰϊδψιε ποῖ 6656 ροϊεηθι 
ἐπάϊ. πᾶπι αἰ ἰσυϊα5 ῥταῖϊα δεροῦ ᾿ὶς ταοῖας οἰδβοιΐαν, εὐἰ8ὲ “ 
ἱπιαρὶπαϊίοπε γεἰ δρρϑῖτα. πίμ!} δαΐσπι πο ἀρρεῖεηϑ δαὶ [ορῆοῦ 
τποῖα οἰεῖατ, πἰδὶ ζογδιῖδ υἱ. ργδδῖεγεα Ρἰδπῖδε φαοχῦε ἷἱ αὐ 
τιν πιοῖα ρΡαγίδηιαις δίφυατα δὰ Πς χαοΐωτα αἱ ἰπ5 
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Βαβογεαῖ. ραγί το ο πϑὸ 8επεθη δὶ ται τοῖα μαΐδ8 ρτἰποὶρίπιη εβ86 
τὸ φοπϑῖδξ, δυπῖ δπὶπὶ απἰπια απὶ πιὰ 4πᾶθ δαπϑαπι 4αΐεπι ΒΑΡ δῆς, 

τοδηεπῖ ἴάπιδη δὲ 86 ΠΊροΓ ἱπιη δ] 8 δας. 4ποάδὶ παῖπγα πίἘ}} ἕαςι 
ἔγιοῖγα βε αι! πες 658: ΓΙΌτΩ 4! σθαι ΟἸη 1}, πἰδὶ ἸΏ δηἑ πη θ}5 τηϑτα- 
Ἀγΐν οδρτῖ5 δο ἱπιρετγίεςιϊ5, αἴφπε ἀηἰπιαϊϊππαι δος δὲ ραγἔδεϊα δϑαπξ 
δἴ ποῦ τηδιγὶβ οἀρίδ ( ουΐα5 τἀ ἱπηϊοίατα 651: οἱ ξεπαοίδηξ δηΐπα, οἵ 
δἰδίυτα ἀδογοιμ μία δυβοὶρι πη), ΒαΡδγεπὶ οἵ 685 ραγῖϑβ 4ιδ6 ρτγο- 

Ἰδμάϊ συπὶ ἱπειγαπιεπῖδ. δὶ υεγὸ πὸ σζαϊϊοοίπαπάι φοϊάεπι υἱβ, εξ 
Κὶ χυοά ἱπεοϊ]οοῖα 5 ἀρρε!]δἴωτ, ρτίποῖρίαπι εδὲ τπουθηάϊ. ἱπιθἸ]δοῖαθ 
δηΐπι σοπίοπιρίδείντιβ π18}} δογαπν 4πᾶε 50} δοϊϊοποπι Ἵδάπηξ οοη- 
τεταρ]αἴατ, πεφὰς ἀϊεὶξ φαϊοφαδπι οπιπίπο 8ἐ δἰὶ ἔπείδπάπηι δὴ ρεγϑα- 
ᾳπεπάππι. δἱ τηοῖπ8 δεπιροσ δαὶ ἢιρίοητ5 ἀυὶ ροΓβΘ απ θη 8 Ζυϊρρίατη 

30 δοῖ, δοῖίναϑ οἰϊδην σατη γαπὶ δἰ 4πατ Ἠυϊπϑιηοάλ ςοπιεπιρίδίαγ, πὸπ 
ἐδ υξογα δαϊ ραγβθαυὶ ἰαρθδῖ. δἰἰαπηεπ 81 το {{|Πὰ τουτὶ δ1119 οἷς, οοΥ 

433 πισνείατ; εἰμ αἰβείεη νυοϊηρίαϊε, ρᾶγϑ αἰΐφυδ δἰία σοσγροτίβ δριϊαῖασ. 
Ρταεῖεγεδ ἱπιο!ϊεςῖας ποβπαπαηδηι ἱαρεῖ, ταϊοχας ἔθρετε αἰιφαϊά 
τὶ Ῥετγδεαὶ ἀϊοῖϊ, αἱ ποῦ οδιοπιρεγαῖ ἤόπιο πεαὰς τπογεῖπτ, δὰ 
δεῖι ἠε γείπθη αἰ ἴῃ ἰπσοπιϊπεηϊε βοτὶ 8ο]εῖ. οὐπηΐπο δυΐετο ρεγ- 
ϑ86ρΡ6 ποτὶ υἱάδπιαϑ αἴ ποῦ τπεάἀδαῖαγ 15 481 τιδαϊοίβατη μαροῖ, πδς 
ἦς Ἄσστπιβοίαϊ βιαίθατα οὶ 5᾽δίαατίδην μαΒεῖ δγίθτη, ρτορίεγεα φυοά 
ΠΟΙ ΒΓ5 'ρϑα πε48ε δεϊεηίδα, 864 αἰϊφυϊά αἰϊπὰ πδηὸ μαρεὶῖ νὴπι εἰ 
Ῥοιοηξίδιι, αἱ ρετ ἀγίθπι αἰ χυΐα δοϊεπείαπιααε ἀραῖυγ. δὲ σατο πες 
δρρειϊιυ9 δυοῖοτ δίησας ργίποερε Βυϊι8 οδὶ πιοιοδί, οοπεπεητε 
δπῖπ σθθηπθδπι δρρεϊῃπὶ δἰααε οαρίαπῖ, ποη δυο ἀκοπὶ δὰ 4046 

φυρίπηϊ, δεά ἐπ!!! δοἴαπι ἱρδῦπι δοφαππῖυγ γα οπίφας οριεταρειωηῖ. 
10, ὙιάΔεπίατ ἱξίϊοτ ἀὰο μαδς 65:6 τιονεπίδ, γε ἀρρεϊ 85 νοὶ 

1ο ἱπεο ]!δοῖαα, οἱ αιυΐδ παρ πατίοποια υἱ΄ φπδπάλαν ἐπι! δ οιοπετν 6856 
Ῥοπαῖ. πίῃ εἱ πιοπιῖπθβ τηαρὶϑ ἐπηδαρίπδλοη δῖ 4πᾶπι δοϊ θη ζατῃ ρ]6- 
σειπιηῦε δεσυπηίαγ; εἰ ἰπ οοἴοτίβ ἀπί πιαίθ5 πο ἴδιο ]δοῖο πε4π9 
καῖϊο σεἀ ἱιπαρίπθεῖο ἱπεσῖ, ἤδθς ἱφξίατ ἀανο, ἰϑι 6] 1 θοῦ εἰ ἀρρεῖϊ- 
ἴπδ, χταουθπάὰϊ τοῖα ἀϊςῖο ρτγὶποὶρία ϑαπε; ἰυτε]]δοῖυ5. ἰ5 ᾿πηπδπ 4υὶ 
αἰϊοπὶας βταιϊδ γα οοϊπαιαῦ; αρρδ ργποὶρίατη δοὲ αρεπάϊ. διίφῃε 
λεὶς. κνα δ ἱπιεϊ!θοῖπ οοπιεπιρίανο ἀϊογε. ἀρρεοιξης οἰἶδπι οταπὶδ 
Αἰϊοπίαδ δὶ βγαιϊΐα: οὐἱπϑ δπῖπι δϑὲ ὡρροιῖο, ἰὰ 6ϑὲ ργϊπεὶρίαπι ἱπτοὶ- 
ἰδεῖς δοίνϊ, δὲ ἰρϑατα οἰϊπυτι ρτὶποὶρίπιπ ἐσὲ δοοπίδ. 4πᾶγο πο Ὶ 
δἷπε ταϊϊου ργϊποὶρία πωονεηὰϊ υἱάδπίαν μαδς ε58ε ἀπο, ἀρρεϊϊἴω8 οἵ 
πρεπ δὰ 4086 ρεϊποὶρίυπὶ 691 ἀροηαϊ. ἰρεῦπι ἐπι δρρειθιϊε τοουεῖ. 
εἴ ργορίεγεα τηδηϑ τουοῖ, απο Δρρειθιὶς ἱρϑὶπθ ργίπειρίυπα δϑξ. 

20 ἱπλαρίπδιῖὶο ὅροις οὑπὶ πιουεῖ, που Ἀθ94ηε δρρεϊϊτοπε πονεῖ. ὑππαὶ 
ἀφίταν εδὲ ἰά φαοΐ πιον εἴ, ἴρϑυπι ἀρρει[ἴναπι. πάτα οἱ ἀυο, ἱπεεὶϊε- 
οἴυϑ αἴχυς ἀρρεϊια5 πιονογομῖ, ροτ αἰϊχυδαι ςοπιπιαηδτα αἴϊφις ζοτ- 
Ταᾶτα ταουθγθηΐ. ππης δυΐεπι ἱπιεἰδοῖα5 ααἰήξδην ποη υἱάδιυγ ἀρ δαπδ 
ἀρρεϊτα πιουεγο. συοΪιπία πάπας ἀρρείίειι5 εδὲ υϊάατα. δίαυς 
οὔπι Αἱ πιοῖπϑ ρμετ γαϊϊοπεπι, οἰἴϊαπι ρεγ τοϊυπιαϊεπι ἄς. δρρειϊτυϑ 
δυΐεπι δρϑχις γαϊΐοπο τπουδῖ: οαρί ἀἴϊα5 επίιῃ εἴ 'ρ88 φαϊάαπι ἐδ δρ- 
Ῥεῖτα4. ἱπεεϊεςῖα5 ἰφίτον γθοῖις δϑὲ οπιπῖβ, δὲ ἀρροιϊτυ5 αἴφαε ἰπα- 
Εἰπαιίο εἴ γεοῖὰ δϑὲ οἱ ποῃ τεοῖα. φυοςίγοα δεῖπρεγ 4υϊάεπι ἰρϑιτα 
ΔΡΡΕΙΒ ες πιονεῖ. Βοο δυῖδαι ἐδ δαὶ τόγὸ Ῥοπυπι πὶ ἀρράγθηϑ Βο- 
πατν. δῖίδιπ θη ΠΟ οἵαης Ρομππὶ πονεῖ, δεἀά "ἢ συοά 61} δοιίοῃ δῖα 

30 ςδαϊξ. 580} δοϊϊοπειθ ἀπίοπι οαάϊε, φυοά αἰϊίογ εἰϊδιπ 86 ἢάρεγα ρο- 
τεδξ. ραῖεξ ἰρίτωτ ταΐοτη δπίπιδς υἱπὶ δἴσυς ροϊδηξίαπι ργὶποὶρίυιη 
ε856 τηουεηῆϊ; αυᾶὸ φυίΐίάοτη δὶ εὰἃ πδπὶ ἀρρειϊτυπι σοηϑαδυίπυϑ 

δ ἀρρείϊαγε. Ἵοηϑιαϊ οἴϊδιῃ εο5 οροτίετα, 4πὶ ρασίεϑ δπίτοδε ἀϊνι ἀπηϊ, 
δὶ τηοο ροϊεπιαβ ἰρϑα8 ἀἰν! ἀδυὶ αἴτια δεραγεπῖ, σοταρίατο ἰρϑᾶι 
6826 ςοῃοεήετο, παϊγιθπῆϊ ργπεὶρίπιη, δεπιϊοπάϊ, ἱπιε Πρ πάϊ, ἀν 
Βεγωπαϊ εἰ ἀρρεϊεπάϊ. Πᾶς δηἷπι μὶπ5 ἱπῖοτ δεδ6 ἀἰεγαμς ἡθαπι 
Ῥοϊεπεῆῖα οὔρίεπάϊ ας ἰγαβοαπάϊ, οὐπὶ δαΐειν ἀρρειτἴοπαοβ ἱπίεγ 86 
«οπίγωγιδε βαηϊ, φυοά φαϊάεαι ἴστα κε σὔπε γαῖῖο οπρ!αἰϊδ54π6 οου- 
ἀγατγίαα δαπῖ; ἰάφυς βετὶ δοϊεῖ ἴῃ 118 φιδς δεπεππξ δἴαιθ ρεγοϊρίυηξ 
τετπ ρα (τπῦὲπ5 δηἷπι οἷν ἰαἰαγαπι γεϊγαϊεγα ἱπθεῖ, οσυριάϊτδ9 γδγὸ 
Ῥτϑδϑεῦϑβ ἰρ80π|) ρεγβθααϊτογ: πᾶπι Ζυο} ἴδπιὶ αἴβεῖ: νοϊυριαῖε, ἰὰ εξ 

10 δἰτρ ]Ἰοϊεγ δἴδποογε υοϊβριαϊ δὲ δυβοίυϊε θοπθτι 6566 νἱάοϊυτ, εχ 
δὸ 8886 ηυΐα [υϊαγυπι ἤο ρεγοριοἰϊατ), δρεςὶς φυϊάθμι πασῦπὶ ἰά οἱ 

οα ταοτεῖ, δρρεϊεναπι ἰπαάδιι αἱ ΔρρεοιἰτΌτὰ δεῖ, δῖαπε δρρεῦ- 
Βε16 οπεπίοτη δὲ πιουθηϊίυπι ρτὶ πππι( ἴος κεῖτο τπουδὶ εἴ ποῖ τοο- 
σεΐωγ, ἡπϑηῖς ἂπὶ ἱπιδρίπδιίοπε ρδγοδρίθπιῃ), ΠΌπηδγο υϑγὸ ρίυγα δυηξ 
δὰ τᾶς πιουοπξ, δῖ υδγὸ οὕτῃ ἰτΐὰ δεῖ ἰὰ δηϊπιδ᾽ αν τροῖμ, πῦτα 
4 φαοα πιονεῖ, δεουπάσι ἰά πο πιογεῖ, εἴ ἰότιϊαπι [ἀ φαοά τηογείατ, 

ν 
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αἴχας ἰᾷ φποά πιονεῖ εἰς ἀπρίεχ (πδπὶ δἰϊαᾷ δὶ ἱπιτβοδῖϊε, αἰϊπὰ 
τουδὶ δίας ταόυεϊατ), ἰτοποθὶ]ς χαϊήετη ἰά Βοπητι εξ ᾳποά 50} 
δοιίζοπεμα οδάϊε: ἰά γεγο ηυοά τπογεὶ αἴφαε ππουδίασγ, δδὲ ἰρϑαπι 
Ρυϊπεϊρμίαπι ἀρρεῖευ ἀϊ (τιονείυτ επίιπ ἰὰ φαοά ἀρρεῖίε δὰ γαϊϊοπθ 
488 ἀρρειξ, εἰ δρρειίτο εἴ τηοῖυ5 φυίϊάδια νεῖ ὁρεγαιῖο); ἰά δυίεπι 
4ποά πιογεΐατ, εϑὲ δῃΐ πη} ἔρϑιτη: δἱ 4πὸ πιουδῖ δρρεῖϊϊπ5 αἴ ἰποῖγα- 
τωεηῖο, ἰὰ ἰδιὴ σοτγροτὶ ἐγ υεπάττι δϑὲ, αποςοῖγοα ἀδ ἴρ80 πῦης 688 30 
Ἄεοπιεταρίδηάτπι, σὔπὶ ἀς σοιπιπυπίρα85 δηΐπδα εοτροτγίϑυς ορεπθυϑ 
αἴας οἰβοι!α σοπ θταρ  δίτηατ. παης αἱ ἴῃ ϑατπετπα ἀϊσατωι, ἰὰ ἢποά 
τιουοῖ τἰἴ ᾿πδιιπιδηίητη, δὶ δὲ οο ]οσαπάπηι πὶ Ἰάθτω Ρτὶπείριι τὰ- 
ἤἄοπριῃ πίθους δΌΡὶϊ, τὶ ἰη οατγάϊπε αἰ. πο δηΐπὶ σοπυθχοτι δὲ οοῦ- 
οδυῦμι δὲ; 4αοτΌτω δἰϊαγυπι βηΐ5, δἰ θγητα Ῥηπηοϊρίαπι 6θξ, ηυά- 
Ῥτορίετ αἰξδεγιπι φαΐεβοῖξ, αἰϊαγαπι ταουθῖωσ. δηπὶ γαϊΐοπε χυϊήθιη 
ἀϊνεγεα, τοδρηϊτυἀϊπε γδτὸ ποη δαραγαπῖαγ. υπΐνεγθα πδπάπα ρηΐδα 
τἰδοϊαια πιουδπίηγ. ἰσεῖγοο ορογῖδϊ ρογίπάε δέᾳης ἴῃ εἴγουϊο, αἷϊ- 
φοϊὰ τππάπεγα, εἰ Βίης ἱπείρεγα πιοίστη. οτππίαο Ἰρί τον, πτὶ ἀϊχίπνηϑ, 
Βος 5881 ἰρδίτιδ προἱϊν Ὡ τ ἐδὲ δηΐπιαὶ, 400 δδ δρρεινατι, δἱ ἀρρε- 
θνυτν δἷηε ἱπιαρίπειϊίοπα ποπ δδὲ. οἰπηΐδ δυΐοπι ἱπιδρβίαιίο δὶ τὰς 
Ὅοτϊδ ἐδὲ ραι τίς ερ9 δαὶ εδὲ δεηδιεἶνα, δίχως μαΐῃ5 εἰ Βεῖδδε ρατεϊοὶ- 30 
Ρδ6 55ηῖϊ. 

11. Αἱ δηΐπι οοπδίἀδγαπάαπι δοὶ δίδπι χουϊάπατν οἷὲ 14 ποά 
ἐπυρεγίεοϊα δηϊπιαϊϊα πποῖα οεἰδὶ, φαὶϊρθοθ δε πβα8 ἱπϑϑῖ ἰδηϊυτασποᾶο 434 
Ἰδοῖοδ; διφθε ἱωυεδιϊψαη την εδῖ, Ηἶθπε οἴῖαπι ἰποὶς ἱπιαρίπαιῖο εἰ- 
Ῥίάϊιαονε, ἤδοπα. εἰεπίπν ἀοίοῦ δἰφας υοϊυρῖοθ Ἠὶβ ἰπεβδα υἱάοίοτ. 
4ιοάεὶ μαες ἱπδηπὶ, εἕ οπρίἀϊαΐοτη Ὠδοθθθο δδῖ εἰβάθτω ἰηθδ86. οἱ 
ηυοπᾶτ ρδοὶο ἢἰ5 ἱπιωρίπδιϊο ἰπθϑὲ 7 δὴ ὐβετοπάσππι δεῖ, πὶ υἱάδιαν, 
Βαες εἴ ἴῃ δ ἱπειβε, ἱππαρίπαϊϊοπεπι ἱπχυατι δίηας τρί ἀϊξαῖοπι: 
σοτττῦ αἱ ἱπάἀειϊοτταίπαϊς ταουδπίαγ, εἷς δἵ ἤδος ἱρδὶδ ἰηδῦπε ἱπάεῇ- 
πἰῖε 7 ἰυπαρίπαιίο ἰρίτατ 5θηδε να ταϊοηὶθ οἰΐδπι ἘΧΡΕΓΈΒας, οιἱ ἀϊχὶ- 
ἸΘῸ 5, δείτμα ΡῈ ἰποϑὲ. δὲ ἀεὶ θετδένδ εἰς ἱπεδὲ ἱδηίπτα ἴῃ ααυΐραθ 
ταιῖῖο ἰωδϑῖ. πδτρ πέγαμι ἢσς ἀγαὶ δὴ ἦιος, ταϊϊοπὶν ἴαπι οριι9 δίψῃ ς 
οἴδείυπι εδὲ. αἴᾳυς πδοϑϑϑεὲ εδὲ ὯὨΠῸ χποάδιι ταδεϊιΐ: τηαΐϊη 5 δηΐπι 
Ῥετϑθαυηγ. ηθῶτα ροὶεσδὲ Ὁπαπι οχ ρἰατγῖραρ ρῥμδπίαϑπδήβυδ ἴα- τ0 
ξεγα. εἱ δες εϑὶ οδῦϑα οὔγ ΠΟῚ οτηηΐδ ἱπιαβίπαϊίο υἱἀδαῖηγ ορίηϊο- 
περ Ἀδρογο, 4υΐα δδπὶ 4.86 εδὶ εχ τωζοςιπαιϊΐοπο ποη Βαρεῖ. δἱ 
δες ἰἰατι μαδεῖ. φαδρτορίεγ ἀε ογαιίίνατη ἀρρεϊϊτοϑ που ΒαΡοῖ, 
σἰδοῖξ δυῖεπι ἱπεογάθην ἀρρεϊίτυδ, τπονεῖας υοϊαπιαϊότο; ἱπιογάπτι 
Μμβες ΠΠπτη, αρρεὔταν ἰηαυαπι ἀρρεϊίευπι πὶ δρβαθγα, φύση ἱποοπεὶ- 
ποινΐα δὲ. αἴσας ϑεσῦρεγ δυρεποῦ πιδβὶϑ δδὲ ργίποθρε, πιονεῖχας π8- 
ἴαγα. 4πὸ δὲ υἱ ἰγεδ ἰωπι τηοῖωϑ εἰβοίαπῖατ. δὰ υθγοὸ γαῖϊο εηΐ δοΐξη- 
ας τὐἰραππηίαγ, ποῦ τπουεῖ δε πιᾶποῖ. ουτη δαΐοιη οχἰδιϊμδίξομητη 
ἃς τδίοημηι αἰΐὰ οἱὶ ππὶν εγϑα ἶδ ]ΐα οἰπ κοϊαγὶα (111 ἤπιος ἀϊεῖϊ! οπιπο 
Βοπαια ποποσγίρηϑ 6586 δίβείεπάμπι, Βδεο γεγο ἀϊοὶὶ πὲ Βοπησα 6886), 
ἤδες ἴῃ ορίπὶο τπουσὶ, ποη {πὰ πηΐνυθγθα]β. χυΐῃ ροϊϊαε ἀπηναα 20 
τοουδηῖ: δῖ |ὰ φυϊεδοθηϑ τηαρὶα, δος δαΐεπι πο ηυϊοβοδῃϑ, 

12. Νεοεβδα εϑὲ ἰρίϊυσ ὁσίης φποά υἱνῖξ δηϊτιδπιαπα μαΡεῖ, ππα- 
τἀτίθπαϊ νη μάθεγε ἃΡ οτγῖπ ξεπογαϊίοπευδ ὑδηπε δά ἱπιεγταπι οοτ- 
τυρἤοποιονε δῦαπι. πεοδδ86 δδὲ δηΐπὶ οὔ φυοὰ εεὶ οΥγἴττη, ἃςογο- 
ἤἄομεμι εἰ δίαϊυπι εἰ ἀδογοιϊοηειη μάρεγε: χυᾶς υΐάοπι, πὶ ραϊεῖ, 
δἷπα παυϊγίοπε βεγὶ πεφαθαηῖ. περεόδε δϑὶ ἰβίττ απίνετϑὶς [8 απδα 
δοογοδοππξ, ἰπ6486 ροϊεηίϊατη παϊγιεηάϊ, δὶ πο ἴῃ οτοπίθυς υἱυθηῖῖ- 
θυδ Ὠδοθ886 6δὲ δδεηδῦτῃ 686. εἴδη Ὠέφυε 68 ροδϑυηῖ ἰδοϊυπι Βε- 

Βεγα, φυογῦπι οογραδ εδὶ δπιρίοχ, φπῶθαῦς ΠΟΙ δἷπε πιβῖογία ἔου- 
ὙπδΓ δαπὶ ϑαϑοορίννα; πεάπε βοτγὶ ροῖδεῖ πῇ δἶπα ἢος δ6ηϑῃ δηϊηδ- 
Ἰΐατι φαϊςαδην ἴπ γογύτη δῖ γαϊΐοπε. δηϊπιαὶ δυϊοπὶ πόςο886 δδὲ δ6ῃ- 30 
δυτα ἤάθετε, δἱ μι 81} δεὶς ἔγαεῖγα παϊογα. πᾶῖὶ πίνεγθα Ζυ86 παίυγα 
ςοηδβοϊπηϊαΓ, ζταίϊα δῃπε δἰϊσυΐῃδ, δαὶ δπηϊ σαδιιδ δογυτη θδ6 δἰϊσυΐϊα 5 
οδαϑα διυπί. δὶ ἱξιτ οοτρυ5 φορὰ Βαρεῖ νἱπὰὶ ρταάϊεπάϊ, ποι Βδρεγοῖ 
26 ῃδΠιη, ΘΟΥΓΓΙ ΤΙ ρ ΘΓοΌΓ οἴ ΠΟ δὰ δύμτΑ ρετυεηίΐγεῖ ἤπειη, συοπὶ χπὶ- 2 
ἄδιπ ορῦβ 6886 παΐυγω ςοπδῖαϊ. 410 Ὠδπαιιε ρδοῖο πδιοῖηγ᾽ ἧπι- 

πο δι τ ἐπίνῃ δάσος ποϊγπιδηίατη 6ὸ ἴῃ ἰοοο πρὶ ὁπηξ οτῖα, 480 
ποϊεῖε! ροδϑαπὶ δααρῖε παῖαγα. βου δαΐετα πϑαι υξ σοΥρότιπη απὶς- 
4ύδπι τη οδῖ]ε δἴχιο ογῖπν δπΐπδιη υμῖεπι παΐνθαε ἀϊδοθγηθη ει το 
χηδπίοτη, δδηδι) αιιῖοτι υδοϑῖ, οἵγ δηῖπ ΠΟ ΒΡ 7 δηῖ θη δηΐ- 
πιλὲ δυΐ οοτροτὶ ἰὰ τποὶϊπϑ οτὶξ, ὧὲ Ὡδοῖ υἱάθῖων τπποῆτς 6656. 111ὰ 
πβϑιιηὰς ΟΡ πος βοῃ ἱπιδιἰροὶ παδρία, Π]υἃ ἀητοπι ποῖ ΟΡ [ά πιαρὶν 
Ροτϑιδιεῖ. πο ϊΐπιι ἱξίτατ, αὶ ἀἰχίτππϑ, ἤθη ἐμππιοδῖΐα σογρὺς μαρεῖ 
δηϊπιατα ρθη 6 δεηϑα. δἴφυϊ δὶ δεμδχῃ μυρεῖ, πϑοειθδδ δῖ ὁοσρὺς 

ΕΓ 



40 τοὶ εἰπιρίεχ γεὶ ταΐδιασα 6486. βεὰ βετὶ ποὺ ροϊεδὶ οἱ εἰϊ δἰπερίοχ. 
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ποπ επίμλ Βα ρ δἷς ἰδοΐατη: δὲ μαπο δεπβυτα ἰπεῖδα Ὠδού888 εϑὲ. αυοὰ 
φυϊάεμι εχ μὶς ρεγϑρίσῦυτι δυβάεγε ροΐεδξ. πᾶσα οὰπι δρϊπιαὶ Ομ ῃ 
σογρὰϑ δἷξ δηϊιμαίμπν, σογραξαις οπιῃθ ἸϑηρΊΒῖ[6 εἰξ, ἐαπρῖθ1]ε ἀπίετα 
δἷϊ ἰά χαοά 68: δεῃβίβιϊα Ἰδοῖα, πϑοεδϑὲ δὶ οἱ δηϊσωδὶϊς σογρὺϑ Υἱπὶ 
Βαθβεαῖ 5βεηιοπαάὶ ἰδηξοηάο, οἱ ἀεὶ ἱρδαπι απίπιαὶ ςοπδογνατι. οοϊοτὶ 
ὨδπαῸς δεηδ8 ΡῈ ἃἰαὰ φυδοάδπι οχΐεγμα δεπιθηΐ, οἀοτγαῖτδ ἰπάυαπι 
Υἱδς ὃς δαάϊιια. ἰαπροπν δαΐοιι ηἰδὶ δδηϑυπὶ παρ δαῖ, βου ροιογιξ 
αἶα ἴωρεγε δα σᾶρθγβ. χυοάϑὶ ἰἴὰ οἱῖ, βετὶ ποὴ ροϊεδὶ αἱ δηΐμηδὶ 
σοπδεγνεῖωγ. συαρτγορίε εἰ ξποΐῃς 4881 Ἰδοίυ5 οὐξ υϊάπιπ. εδὲ εηϊτι" 
Αἰϊμπεπιΐ δειμυϑ: αἱ αἰϊπιδητατι ΘΟΓΡῸΦ δε χυοά ἰδοίιι ρεγοϊρίϊοτ. 

90 δοτιι8 δυΐετα εἴ οοἷογ εἕ οάογ ποῦ πυϊτίυπὶ, πες δοογοιϊοποιι ἄδογο- 
ἤοπεοιωνε ἔδοϊυπϊ. υᾶγε ἤθοθ886 δϑὲ βυφίυ ἰδοΐυπη 4υ θη ἀδπὶ 6886, 
φαΐα τεὶ ταὶ} 16 δὸ παϊγι ἄναθ δδὲ δαπδηδ. Ἠΐ ἰβίτυγΓ δεῦδὰβ ἤδοθϑ- 
δδγὶϊ δυσὶ ἀΠΙπι]}}; δίψζαθ ρογερίοπυπι εϑὶ δὶ πο ρο886 υΐ δἰϊ δηΐ- 
τοῦῖ ἀρδαιε ἰδεῖῃ. δ ςοἴδγὶ βεῆϑυ Βοηὶ δυηὶ ξταῖία; εἰ ἀεβηίτο ἰδτῃ 
ξεπογὶ, ποπ ουἱνὶα ἀηἰπιαί πὶ οἴη αἷϊο ἀϊβογιπιὶπε, δεὰ ὡαϊάαπι, πὲ 
ξιδάϊεπι, πξοθ8ϑε οδὲ ἰωϑὶηξ. δπὶ 81 σοῃδεσυᾶγι ἀθβρϑδῖ, ἤοῃ δοίυτα 
ἰδηρομάο, δε επιΐϊμη8 εἰΐατη δε εῖγα ἰρδυτω ὁροτίεϊ. ᾿γαοά φαϊάοτι 
τὶς, δὶ ρογ ἜἼχεδγπιῃ ϑεπεγα πιδάϊωπι ροϑ5ϊῖ, ἢος ρϑοῖο τι ἃ δεπδὶ- 
ΒΜῚ φυϊάειν τοειΐαπι, ἂν μος δινΐετα ἱρδῶπι ραίϊίαίογ ἃς τιουεᾶϊογ. 

30 Ὥδη αἱ ἴῃ ταοΐα δὰ ἰοουτῃ δοςοπιποάαϊο βετὶ βοϊδὶ, οὔτ μεσ πιυϊΐα 
εἴβείτας (ρτίπιιη πδῆθ δ τηουθῃϑ ρ6]ΠΠξ δοηδαπν, ροἰἰεπάοᾳυε ἔκοῖς 
τὡἸἰ {Ππὰ μφῖϊαὶ ἰὰ φυοά ἀείποερδ ροϑβὲ ᾿]υ εθὲ οοἸ]οσδῖιτα; Αἰφυθ 

Βοος ῥβοῖο ταοῖπϑβ ρεγ ταϑάϊωπι; δἴψυο ργίμιππι φυΐάετα ρε 111 εἰ ποῦ 
ΡΕἰΠτατ, αἰ] εἴπητπν δαίοτα ρα Ἰεατ δἰ ποῖ με, πδάϊ παι γεγο ρε]]}- 

435 ἴὰσ δἴχας με 1; εἰ ἱπιεγάππι ρίυτα δαὶ πιϑάϊα, ἱπιέγάαπι ραυειοτα), 
δὶς εἰ ἴὰ αἰϊεγαϊίοπε βετὶ δοΐδι, ργαεϊεγααδμη φυοὰ ἰά φποά αἰξεγαὶ 
ξοάετα ἰῃ ἰοοο πιαπϑὲ. συϑἱαιὶ οἱ φαϊϑρίαπι ἰπ οαγᾶση ἰἰηχογῖε, ὑ5486 
δὰ ἰὰ πιοῖὰ δϑξ, υδ4π6 400 ἰἰηχίξς, ἰαρ!δ δοΐέπι ποη τηουεῖαγ: αἴ δήθ 
δὰ ἀϊδιδηϊτίαπι ἰομβαπι. δὲ δαΐθῃ δὰ ἰοπρίοσεσι ππουεΐαγ; δίπθ 
δεῖς εἰ ραιοτ, δἱ τπιρωθδῖ, δἰίααε ππὰ8 δὲ ποη ἀἰϊνίδῃ8. φαδργορίογ 
εἰ ἀε τεϊεχίοπε τα]: δϑὲ δόγετα ἃ ἤῤτιγα ςοίογεαπε ραῖϊ, φυουθαιιθ 
δἷϊ ὑπὺ8 (εδὲ δαΐεια Ὡπὰ8 ἷπ 'ρφο ἰ6Υ1), φαδτα εβγοάϊεπίδμι τἱρίοπεῖι 
{τδηκὶ αἰαψυθ γεβεοῦ οεῆϑεταε. ἄυοοίγοα ταγοι Ηἷς τηουδὶ υἱϑυσω, 
Ρετίπάς αἰφυα δὶ διρμιασα αοὰ ἰπ σαγδτα ἱπιρτί μετα ἰγαπδημεϊοτεῖασ 

10 ωφᾶε δὰ βηεῖη. 
13. Αἰφυὶ ρετορίςυηπι οοὲ βου ποῖ Ρο886 ἢ σΟΓρΡαδ αηΐπιαὶΐδ 

εἷς δἴχαρ!εχ, ᾿ρπιδῦτη ἱπχαδπ δαϊ δαπθίπη διιξ δβέγθιμβ. πᾶσα παϊϊαρ 

ΒΕ ΑΝΙΜᾺΑ [Π|. 

αἰΐτιδ δευβὺδ δρϑχαε ἰδεῖα Βδθϑτὶ ροΐϑϑξ. ΘΟΓΡῸδ επΐτα δηϊσοαὶς ομιθίμ, 
πὲ ἀϊεΐυτα εϑὲ, τὶπι παρ εἱ δοηιθηάϊ ὑμῳ ̓ἐυχὸν οοδΐογῶ δηζοτῷ δἰ οπβεπὶδ, 
ΡΓαθῖογ ἴοττῶπι, ἱπϑιγαιβεπίδ δαηϑηδ ποτὶ ροδδπηῖ, αἴχφυς οὔπδε ἴ2}6 
ἐσ αἰϊυὰ ϑεπζθπο δε ϑαι πἰπαίγτμι εἴβοιξ, εἴ ρεγ πιεάϊδ. δὲ ἴδεῖε 

ἴῃ ἰδηβεπάο δεπδίθ!11ὰ διὰ οοπρίδεϊϊ; φαδργορίογ οἴ Βος Ὡοταΐμα πθῷ- 
σπραῖαε. δἴατια ἐαπιοὶδὶ ςοίεγα 4ιυοαυδ δοπδοῶπι ἱπεϊσιδηϊδ ἰδεῖα 
δεπεϊυπξ, ἰδπιδ μὲσ αἰϊηὰ ταδάϊαπι δεπευπξ, δὲ ἰλοῖωηϑ ρϑῖ 86 δοὶεη 
δεηϊϊγα υἱάδῖας. φυΐριδ οἴβείξωγ οὐ π ]Παὰ (ΑἸ πιτα εἰεπιεηίοτισε Ὁ 

. ΠΟΓΡῺ8 8181 δηΐγιαϊ 8. αἱ σεγὸ πϑήυπς ἰδγγειτ εὍ8ὲ ροῖεοῖ. ἰδοῦ 
εὐΐπ τοΐυξ τπθάϊοογίϊαϑ οδὲ οτωπῖυπν ἰδ Ρἰ]πτῃ ; εἰ ᾿πδίπτβεπίπδι 
ἱρδίυδ ποὴ τηοᾶο ἴετταο αἰ[Γεγθη ϊαστσι οϑὲ δυδοδρίίντιπι, δεὰ εδαπ 
Δ 1ἀϊ ἔτι άϊφπα ςοἰεγογηπιηπς οπιπίαπι ἰδηρ δἰ υτα. εἰ Ἰάδο ϑεχυὲ 
οδϑὶθυδ πεζὰ ρὲ 5 πδααδ ταί θυ ραγεὶ θυ 1116 δεππημα, φαΐ ἴεγγοα 
δυσϊ. Βίης εἴ ρίαη!δα οἴηπίυτο ϑϑηδυυπι διηϊ, οἱ ρμοϊοὶ, ἐπροτγίες φιίδ ὁ 
εἴ [ρ88ε ἴεγτεδε δυπξ. δὲ δβδιε ἰδεῖα βογὶ ποῦ ροῖοδὶ υἱὲ οἰταν φαὲ»- 
4ιιὰπὶ δὲ βεηδα8, Βειῖῃβ δυΐεια ἰοδιχυτμευΐπι δεῖδας ΠΘΒε ἰεῖτῶε εἰ 
δεαπε οεἴεγοζοτα Ὁ]  π8 οἰοτηοπίογωπι. μαθο οπσ [ϊ8 δῖη!, μαλεῖ δυὸ- 
αἰαὶ τὰ μδοθϑϑασῖο ἡβοζὶ, οὐτὰ μος δοῖο δεηθῶ ἰδεῖτπϑ ργίνατιῖαγ. βέζος 
δπΐπι βετί ροξεδὲ υἱ Ἀυης ϑϑηϑυια ποῖ δοΐπιαὶ παρϑαῖ; πεσοε εἰ δδὶ- 
ταδὶ δϑῖ, δἰΐτνι δα ϑΌτη ργδθῖογ μιιπο ΠΆΡΘΓς πδο.6896 6θῖ, εἴ ρτορίετοα 
Βι τἂἰ οεἴεγα χυϊάεπι δ} μηδ δ] πὸπ οοττασηρδηϊ δαὶ Ἔχσαρεταδου 
Ῥα8 δπίιπαὶ, οοἷοτγ ἱπφαθπι δομυδ εἴ οὐοτ, δα ἔμεα ἰληῖιυπν δεδϑαδε 
ἱπδιΓωτηθηΐα, οἰδὲ ρ6Σ δοοίά6ηδ, πὲ 5] δίτη ςαπι ϑοῦο ΡὉ]510 ἰοῖαρε 
Βαϊ, εἴ δὶ ἃ τεβῃϑ φαδε υἱάδηξογ, αἰηῃς ἃΡ οἰ θοῦ, 118 τουθαῖα 
4086 ἰαοῖα σοτταπιρυπῆ. δδροῦ δἰϊαμι μος ςοττΏταρὶς, απὸ δισβαὶ δο- 
εἱάϊε ᾿ρϑώσα ἐρηρί 6 6666. ἘΧδρογδί!οη65 δυϊετι ᾿δηκιδλϊ τα, οἱ ο- 
Ἰιάοτωπι ἔγίρίἀοττιπι εἰ Βυϊποπιοάϊ, ἱρδτη ἱπιογβοίθπι δίας ἱπίετὶ- 
τορπὶ δμϊπιαὶ. Θχδαρεοζαῖίο δηΐηὶ δεηδὲ 116 συλιδνὶσ δοηδας εηπαὶ 
ἱπδιτυσπθηΐθτα δἴαψαθ ἀανυδείδς. φηαγε δὲ ἰδηρίθι]ς ἐχσορόταπα ἱδοῖσα 
ἀροίγτιίξ. δὲ μος βϑῆδιι ἀεβαΐζατα δὲ δηϊτμαὶ : δία ἤδῆχας ἰδεῖν ἐετὶ 
ΠΟΏ ρΟο886 τξ δἰῖ δηϊΐπηαὶ, ἀσιποπρίγαυϊπι δ. Δ μΟ γοτα ὄχξύρβετο- 
ἤοῃεθ δογῃμι αδο ἰδοῖα φεγοὶρίππίασ, βοῃ ϑδοίστη ἐπιδιστιπαιῖσαι 
δέιβῃ8, ὙΕΓΏΤΩ δἴλοιαι ἃηΐπλαὶ ἱπιογσπιιηῖ ἴσος οοττπραηῖ, χυὶδ ὑε- 
ςε826 εδὲ δῃϊπιαὶ ἤπηο δοΐατα ἤάρεγα. οείεγοϑ απῖομι ϑΟΠΘῸΣ δπεβδὶ 9) 
Βαρεὶ ποὴ υἴ δἰξ, δεὰ αἱ μδῆδ δῖ, πὶ δηῖθα αἀἰχίψηυφ. υὙἱδῶπα επϊαὶ 
Βαρεῖ, τὶ νυἱάδαϊ, φαοπίατα εἰ ἰὰ δᾶγα δὲ ἱπιὶ βαάαδ δὲ οσηπῖκνο ἐπ ρεῖ- 
ἐδ ον ἀερῖῖ, φυδῖστα δὐΐοπι φαΐα νοϊαρίαϊς αἴξοὶξ αὶ ἀοϊοτε, δὲ ἃ 

ἐπηεπῖο δ δειιαὶϊ εἰ ςαρίαξ ἃς πιονεδίωγ; εἰ διάξειν, τὶ ἀ᾿φαϊά 
εἰρεϊβεείατ, ἰπβτιαῖα, αὶ ἰρϑαπι αἰϊφυϊα αἰδὶ οἱρτίβοεξ. 

ΝΑΤΌΒΑΙΙΑ ΡΑΚΥ͂ᾺΑ 
ΕΆΑΝΟΙΘΟΟ ΨΑΤΑΒΙῸ ἘΤ ΝΙΟΟΙΔΟ ΧΈΕΟΝΙΟΟ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΥΙΒΌΒ (Ὁ. 

436 ΘΟ... ἀε απΐπια πῃ 86 δὲ ἀθ δἰηρτιϊϊδ εἴπ ροιεη 5 ρατιϊσαϊατίπι ἀε- 

40 ἀεπῖψας ἃ; 

- 

βωΐταπι ἴδια δῖ, ργοχίπιωπι εϑὲ αἰ ἄς ουποῖὶς ἴαπι δηϊπυπέθα 5 φαδπι 
ἰδ. φιαα νἰξαπι φογιϊϊα 5πηΐ, φαδεπαπι, δοίίομεϑ δογαπι ργοργίδα οἷδε 
εἰ ατιδε σοτηπηθη65, ςοηδιἀδγδθίπαϑ, ἰρίτατ δα ρροοὶεῖδ 18 απας ἀδ δηΐπια 
ἀϊεῖα “υπὶ, ἀς γε]! ααΐϑ, Ἔχογϑί ἃ ρυίπιιβ, δ ἀἰδϑεγαπιυϑ. ρἴδηθ ἴδπὶ οοπι- 
πιηηἷδ ΦΌλτα ργορτγία δπἰ πιαπιῖραδ, οθὰ δϑῃ 888 πιδπηοτία ἱγα οαρίἀϊτας, 

ἜΡΕΡΙΙΑ εἰ Ἰπϑαρεγ υοϊηρίδ εἴ ἀοΐοτ (δἰοπίπη ἤδες δηΐ- 
ταδπῖρος ἴδγα οταπῖρπϑ οοιπρείθπι) ρτγοιπίβουα οογρογὶ δὲ διϊπιαθ 
τραχίπιε Υυἱἀθπίυγ εδθε. δάδδες φιδοήδπι οπιηῖρπδ 4υδε νἱτα ρατγίϊ- 
εἷραπὶ οοισπιααία ϑαπὲ, φαδαίαπι δπίπιαπιίαπι πο πηπ 19. Ποτπια 
δυξεπι οοραΐας φυαίζιοῦ ποχμεσο ργεδοῖραθ ὁππὶ, πεῖρα τνἱρίϊϊα εἰ 
δοιπαϑ, ἱᾳγεηίῃϑ εἴ βεβδοίῃβ, γεδρίγαϊίο εἰ ἐχϑριγαῖϊϊο, υἱξα δὲ τόσα. 
ἂς φοίρι: ςοδιεπιρίατί οροτίεξ, εἰ φυϊάπαπι ξοτΌπη ᾳυοάφυε εἰξ, εἰ 
φαῖδυς ἀε οἐδυδὶς ἐυεαΐδῃξ. ςεἔεγωτα δι] παῖαγαϊεμι φιοχας δρδοῖας 

(5) ᾿μονίοο 11 6}}} εἰσβ φαΐ τὶ ἀδ δόσξοο εἰ τίς :]ο, Ὑδίϑδῖο οδίετογωχο. 

Ρτίταα φδηϊϊαξς εἰ δερτιυἀϊπῖδ ῥτίοὶρίδ οορποόϑοετθ. εἰεηΐπι βετὶ 
Ὠοῆ ροϊεδῇ υὲ 4πδε νἱΐα ἀεδεϊξαϊα δαπὲ, δᾶπα δωΐ εἰ δεᾷτα. ἰοςῖτοο 
ἔεγε ἴασα πδαγαίἰηπι ῥἰ αγπιΐ, φαδιν τη βάϊςοτοτα ἐϊ αὶ ἀοςαϑςαϊε - 
ἀτίεπι ἱρδᾶπι ρεγϑεχυὶ ἂς ἐγδοῖασγε διῃάδηὶ, αἰ ἰετὶ ἰῃ 5 χαδε δὰ ατίεῖι 
πιεάϊοϊπαίετα ρεγιϊμεηὶ δῦθθ οοηῃοίἀοταιϊοπὶ ἄπεπὶ ππροπετξ, πετσὶ» 
Δ᾽ 16 4π8ε δὰ οοπῖεπιρ[δξοπετη παΐαγαο δροοίαηϊ πιδἀ οηὰξ δοϊεενῖσα 
δυβρὶοδηίαγ. αοά δαΐετι δα οπιτία χυας ἀἰχίπιπο, δὰ σογραε ΕἸ ππὸ- 
πιδτῃ ΠΟΤ ὨΠΠ6Γ δἰςποδηϊ, ἢδυὰ ΟὈΦΟυΓΌΠΙ 6886 νἱάδζογ. τσ ΘῈ 
εἶδ φυδοάδπι σαπὶ δεηϑὺ δνδηϊπηΐῖ, φαδεάδπι ρὲτ ϑεῃδητα. ἱξδιν δὲ 
αἴϊεοϊαδ οἰυϑάδπι δωπὶ, μαρίτυϑ αἰϊα; αἰϊα Ροττο ταϊείδε δῖσπεε εοκιρετ- 
ταϊϊοπθι, δἰΐα σοτταρίιομε αἴσῃε ρυϊναπῦδε. δϑηϑππι 6 γῸ Ρες οος- 
5 Δπίπιδα οοιηρεαίεγε, ΡῈΓ σαϊϊοποτω εἴ αρδῆμε γδϊοπθ οομποξαῖ. 

τροἷδ δηΐετα δῃϊτλα! τις ϑεηϑυτα ἴπεϑθε, Ζαα πἰμπαΐγηο γαοης χαοῦαε 
δῃΐπλδὶ οδὲ, ποοθϑ88 δοῖ: πᾶπι ποῸ ἷρδο 6686 δηΐμηαὶ εἴ ποῦ ετς ἀεῶ- 
πΐτητιδ, ψογαπὶ ἀδ δεῦϑα δὲ ϑβεπηθπαο αχαϊὰ οἷἶξ, εἰ ἐὰν δες δἴϊεςῶο 
διυϊπιδηΐρυ δοοϊἠαι, ἱπ Πρτὶν ἀδ δηΐπια ἀἰϊχίπευδ. πῆς δαξεσα Ῥτὶ- 10 



ΡῈ ΒΕΝ80 ΕΤ ΒΕΝΒΙ111: 
υοϊζθα ὧδ εἶπρη] φεπεῖραθ δεοηυτα οδὲ. ἰασίαϑ δὲ ρτσῖτϑ δδίπθαἰϊὰ 
οἵαπίδ ποθ δϑαγιο σοταξίδη ιν, ἰδοῖα5 ΟΡ δατα 4θδτα ἴῃ ἐἶδτὶ ἀὸ δηῖθα 
ἐχρίϊοανίμνα9 σαπδαπα, βτιβῖυδ ΟΡ αἰϊμνοπῖπηι. ἤᾶπὶ βαδῖαα, ασποὰ γο- 
Ἰαρίαῖο Ποῖ φαοάφπο ἀοΐοτα ἰπ αἰἱπιθηῖο, ἀϊδοογηῖξ δο αἀἰϊαάϊςεξ, 
δάσο υἱὐ πος υρίαῖ, Πα ἀ ἰλθβεε Νανηδ: δίαφῃδ οἸαπίπο 980 ΡαγΊϊ8 
αἰεγοῖα αἰίδοιϊο 6δὲ. δὲ δεπβῖδ δ} αὶ ἱπιοτοάθαϊε δυο Ὄσίγαδα- 
ξὰ8 τωδάϊο δαηὶ, οἸξαοῖυ9 ἰπθδια δυάπυ9 εἰ νἱδι5, εχ δηϊπιδιιίστα 

δ ΠΌΤΌΘΓΟ ἱποθδο ἶρυδ οτπηΐθαβ, 608 φαϊάοπὶ ΠΑΡ ΠΕΡ α5, ταϊοῖδα δ 
εαἰαιις ρταιία κἀϊαποὶ δαπῖ, πὸ ργαθδεπῆθη δα αἰ ἱπιεηΐατα ρογθεσυδη- 

457 τὰτ, εἰ πος Ῥγᾶυδ δῃπὶ δίψος δαί τα λα Γαρίατξ. δὰ 15 4π8ε ρτιιάδτ- 
. ὅδε φοοάπε ραγίϊοῖμεα δυπῆ, σταῖα σαἰπορίατη σοτηπποάϊ πηϑ]ϊοτίθ δε- 
᾿ραδθατα. ἤδτὴ διαϊυδ οἵ υἱδαϑ ταυϊξα δἀπιιπέδηι αἰετγεπεῖαν, φαϊ- 
ναὸ τούτιτν ἴᾶπι ἐπ: 16 ]Π!Ἰπὶ φύατν απιᾶδ δὰ δοιϊίοηειι οδάπηΐϊ ρὲ- 
Γλία οοτηραγοίαγ. Βογατα ἰρϑογῦπι δά δὰ 4υδε υἱἕδε πδοθδβδαγία δυιηξ 
τοδρίδ, υοἱ βεὺ δὲ υἱδϑῃ5 οοπάποϊξ, δά σαἰτοπι ἱηρεηὶὶ οὐ ερλεη θαι 
Ἀν δεοίἀδῃϑ' δυάϊετι5. πϑτὰ υἷδινδ οοπιρίατοθ Ὑδτίαϑαπς ΟἸΠΤοτεπ δε 
δάνελίι, φαϑὰ ξογρογδ᾽ οἰππῖα δοΐογα ραγιίεϊρεπί. πᾶγε εἴ μος 
ϑέηϑτι ΤΏ ΧΙΙ6 ΠΟΙΠΙΠπαπἷα δα: τι π9. σοτηπηθηΐα ἀἶςο ἄρογαπι, πιαρτιὶ- 

10 τούϊίποιη, τποΐεση, διδίυτα, τπιπηογαπι. δὲ δυήϊϊαα δουὶ ἰβηϊητατησάο 
αἰρετίπιδηα, ραποὶθ οἴίαιπ υοςΐβ τοπθποϊαῖ. δε μ6Γ δοο ἀδὴϑ πηδρηασα 
δἀΐετι δἀϊπιπιοπίπηι δὰ δοφοίγοπ ἀδτ δαριθπ δια στ θπείδπι 06. Πδτα 
δΟΥΤΔΟ ἘΌΙΏ, δ ἀπ 115, ἀἰνοξΡ] πᾶ οδσσθα ΠῸἢ ΡῈΓ 86 δδὰ ρετ δοοὶ- 
ἄδυδ εοῖ. σοησίδι οηἷπι εχ ποιμίπῖρυ8, δίπραΐα απΐετη ποτοίπα χυᾶγαη- 
και βοιϊοδυτι σγτ οΐα διπί. φαδθοθγεπι δα 118 401 ἴατη πὰς ἃΡ 
ογῖα πξγοφυέ δαῆδῃ ργῖνδι δυπῆ, φαΐ πδθοὶ δαπε, [18 4αΐ πιπε συγ 6 
δασΐ; δδρίεπ οι οδ ευδάταξ αἴας ριτελεπείογει. ἀδ υἱγξαῖε ἱξίξυγ ἃς 
[ασαϊταῖς, ηύδπι χαίθαας ϑεπδανπι, ἢ εβὲ, ἀϊχίπιτιϑ. ᾿ 

20 ὥ. Οογρογρα δηΐεπι δοπϑοτία, ἱπ αηΐρυϑ ἴ' βοτὶ ἀρ δαπῆ, ποπ- 
πῸ}}} φηϊάθπν ἰαχῖα εἰ δήνδιιϊα σογρόταπι ἀϊδχαίΓυπὲ αἴθ 6 ἐπνεσρδη!: 
46ἀ οὔτ πέφασάπε ΄αΐπαια 6685 δἀ χυδίίποτ οἰεγθεηΐα γοάσςετο, 
οαΐ φαπεῖαϑ δοςοιθιποιίαγὶ ἀθροδὲ μδοδίίαπι. οὐθπεθ δηΐετι Ὑἴϑττι 
ἱφοὶ ἰσιίδαθπης, φποά οπἰυδάδτη αἰΐθοιϊίομῖβ οαυβδυη ἱσπογεηϊ. παπὶ 
ΡΓΈΒ30 δρίϊαίοσαε οοπϊο ἱβπϑιϑ ΤυΪ κοῦ ἀρράγεϊ. δὶ ἢος ἰῃ τόπερτίβ 
δυσηΐγε παῖπτν δϑὲ, δτὶ οαπῃ ράρεργας οςαΐοϑ ἱπίθραπξ: πᾶπὶ ταπε 
ἡρόπης ἴθπεργας ὁβοῦτὶ ϑοϊθπε. παρδξ απιοὰ μος αἰΐαπι φαοχυς 
ὈΡ λἤσμοπι. πῶτη οαπὶ βδγὶ πὸ ροϑϑῖὲ αξ φαδησαδτῃ ἰδἴεαὶ 56 86 ῃ- 

ἔδρε δὸ υἱάεγε γδπῦ 4υδπιρίδιη οὐπϑρεοϊπὶ ουυΐαπι, πϑοδϑϑῦσα οδὲ αἱ 
ΘΟΌΪα6 'ρδα δ6 ἰρουπι νἱάδαϊ. οὐγ ἰξίταγ ἰὰ φαλεδοεπεὶ οουϊο ποι Ἔυα- 

30 ηΠ1’ οπυδα Πυΐυϑ εἴ ἀπβίϊαιοπΐ8, εὲ ἀδπίαας 4υδιοβΡτεπι υΐδτιβ εχ 
ἐγηῖ σοποίαγο νἱἀδαῖαν, πἴπς σαπίδη ἀά 698. πατὶ αῦδε ἰονΐα δαπὲ, (α]- 
ἔετο ἴῃ τοπεθτῖϑ, τιὸπ ἰάθη ΕΠ] πδῖγαγε ἱπδίξαιτν μδΡοης. οςα]ΐ δπίετα 

8 ῬΆΓδβ Ὠῖρτὰ πιοάΐααχις ἰουΐβ εϑὲ. δὰ Ὑδγὸ, οὕτὴ πιουδῖηγ οοοΐπδ, Δρρα- 
τοὶ, ργορἴονεα ηυοά ἴατα ἀςοίἀϊξ τξ τὸθ πα αὐ ἀϊδε δῖ [ά χυοὰ 
ταοι μία οο] τ δ8 οἴβεῖ:, δάδθο πὲ αἴϊαιά 66ε6 νἱάθαίατν ἰὰ χαοή υἱάδε 
δἰ αἰϊαὰ ἰὰ αυοά νἱάδιητ. ἱοοσίτοθ δὔδων ποὺ ἤϊ, πἰϑὶ ςοἰοτίτστ οἵ ἴῃ 
τεῃερ γα ος οἷ τπιοῖϊο δι. πιᾶπι χαθὰ εν δεῖ, ἱ5 Ἰθηθρτῖβ δααρῖθ 
παίωγα ςοἰ]αςεῖ, οαπ φποττιπάδπι ρἰδείαπι σαρτία εἴ δερίας δἔγαπιι- 
τῦτι. εἴ σαπὶ ἰεπῖς σοπηπιουεῖαγ οσαΐθβ, ποχυδατδπι ευθηΐϊ οἱ οἰπιαὶ 
ἄπο ε89ε υἱἀδαῖησ, σποάὰ ππῦϊα 6δῖ, πεῖπρο υἱάθηδ δἕ τΐβιυπι. ἢἰΐὸ 

10 δαῖεπῃ Ἱποίίο οουΐα8 ἴρδε δὲ ἰρϑῦπι νἱἀεῖ, αἰιογιοήο οἱ ἴῃ τοίγαοιϊϊου δ 
Δρίϊατ. πδτπι δὲ οου!8 ςοπϑιαγεῖ ἐχ Ἱμπῖ, αἱ Ετηρεάοοῖ ρ]δοεὶ οἵ ἱπ 
Τίχτιβοο δουρί πὶ δϑὲ, δεοϊφογεῖσιιε τἱάεγε θρτγοάϊεηῖθ υδὶπεὶ Ἃ 1ὰ- 
ἴευτια ἰαπιῖπο, ογ΄ ποπ οἰΐατι πὶ τ πε τὶ δἀβροοῖῃ5 νἱἀεγοῖ ἀΐοσγα 
δαΐετι υἱδῶπι, οπτν ορτοαϊαϊατ, ἴῃ [ΘΠ ΘΕ Υ]5 οχϑθηρτί, οἱ ΤΊπιαετϑ δἀ- 
διγοὶξ, ἵπαπὸ πιο ἰδ οππηῖρυ8 δϑὲ. Ζυδεπαπὶ δηΐπι 6886 ροῖοϑὶ Ἰυπηϊπἰδ 
ἐχϑεποῖϊο ἢ πᾶπὶ δυὶ {τιρὶ4ο Ἔχϑπραϊογ δὺὶ παταῖάο, φαοὰ ςαἰτάτπι 
δἱοουπιαθθ εδὶ, 4π}18 δϑὲ δἱ ργεπᾶττιπι ἱρτιΐ8 δἱ ἤδπηπια 'ρδᾶ. 4πο- 
ταπι π δι γοπι ̓ πτοϊηὶ ἰή6586 υἱάθίατ. φαοάδὶ ᾿ποίηϊ χαϊήεπι, δεὰ φαΐα 

20 τοτπὶ886 ἰπδαπὶ Π08 ἰαϊδαπῖ, οροτῖοραῖ ἱπιογάϊῃ οἵ δορογυεπίεπῖε ρ]α- 
τἷα ἰππῆϑη οχϑιηρτι, ἃς ἰεπιρονα ρίας δ }} ρου 5 τη ηπι ἐθθ γα Μη 
πᾶτῃ βαπιπία οἱ σοἤαργαπτία σογροτὰ ἰὰ ρδιππῖπτ. ἢπης γΈτο πι 8 
ταὶ! βαποῖηῖ δοςῖάι. Ἐπιρεάοςθ5 ἀπίσιι ἱπίογάυπι ὀχ βἰίτπαγε υἱάθεον 
Ἔρτεάϊεπεο {πιπιΐπϑ, ἰὰ φυο ἃ ῥτὶαϑ ἀἰχίπνιβ, πο5 σάτποτα. ἱπααὶὶ δηΐτο 
δὰ πππο πισάυπι. 

τἰ οὑπὶ 4πῖ5 πιεάϊτδῖα3 ἰἴ6 τ ποοίθτη ῬΕῚ ὁρδοδπι, 
διϑοΐεϊ ἀγάἀδηΐθιη ἰδοπ αν ἰγομηυτενε ρδγᾶγα, 
δἀάθδηϑ Ἰἰαΐογπατη πᾶς ἤδῖι5 δγεθαϊ ΟἸππεϑ, 
ἀϊδεὶραὶ ἰδῖα φυϊάθιι Βλπε9 δορί γδυνίηα υδηῖ, 
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αἱ ἰαχ ογγϑάϊεπε χααηΐυτω 66 ἔϊπημίοτο Ῥσοσίξ, 
οοἨ μειγωῖαα υ͵ἱαμα τϑὰλ 18 υἱποί 488 ἔδηΈΡ γα. 
δὶς ταπὶςῖα οἰδτϑι5 Ὑδῇ 18 δ ΒΌΠ θα δ Θπιρ] 5, 
ἐροὶν πδῦν δε τρί ]αγεπι πππρϑῦτ οτθεπι. 
Βαε τοῦρηδπι ἰαιοἷϑ Υἶπι 4] εἰγοντηθοϊ δισεηῖ: 
ἀϊδϑι!ῖς 1116 ἔοταϑ, φυδπίατα 86 απίογο ροϑδὶϊ. 

ἐπεετάσνν, ᾿παπδῖν, πο5 πος ρϑεῖο φαΈγθθγα δϑϑετιβ, ἱπιεγάμτ ἀοβυχὶν 
Ῥὰδ εἰ Ἔχαυ!δ ἃ τὰ σοπδρεοῖα τηϊδϑῖβ, Πλδπιοοτίξαϑ γεγο, παῖεπαι 
Υἱδάπη 6886 δααάμπι δϑβεσίξ, τεοὶς ἀἰςῖτ; χιδίδπυβ Υἱδίοπμ πὶ 6596 δἸὰ- 
ῬΒαϑίη, 1ὰ δδὲ ἀρραγίοπθτπι δἰνα ἀρραγεητίδτη, ποὴ τεοῖθ. ἰά δυΐπα 
Ἔὐδηϊὲ, φηὶα οουΐα5 ἰενῖα δδὲ. αἴχιιε Ἐπ ρ ἢ δϑἰ8 πεχαδαιδτπ ἰῃ τὰ υἱϑα 
δεὰ ἱπ υἱάοπίε εἐϑὲ, φυΐρρε οὔπι δὰ αἰΐδοιο τείγαςτο δἰῖ. νδστῆα 
ποπάθπι ||} χαΐςχπδιν, αἱ υἱάδίωτ, ἀθ ἀρραιθπῆθαδ οἱ τοίγαοξοσι 
ἀρεγῖυτα ογαὶ. δρβαγάυτι δἰίατη {ἰἰυὰ δϑῖ, ποὺ δας οΌΓΤΙ856 εἱ αἱ ἀπ- 
Βιϊδγεῖ ογ δοῖιϑ υἱάεαξ οσπὶοθ, εἰ σεϊοτογατπ πα ]υτι ἴω αὶθα5 εἰ- 
τημίδογα ἀρραγοαπί. οοηδραοοϊατη ἰβί!Γ 6886 Δα δῸ πὶ ὙΘΓΙΔῈῊ σαὶ- 
ἄξδτῦ σοπϑδοπηϊη δθῖ: ΠΟῚ ἰδπιδη υἱβίο πὶ υἱ δοὶ δῆυα, 864 αἵ ἴγδη8- 
ἰασος. 7,5. εἰ βὅτὶ ςοιπτῖππα δϑὲ. υδγιτη δαυ8 ἴαο 08 απδτὰ ἂν 
ἐοαρτεπεμάϊ αἰᾳοθ το πετὶ “ροῖοϑῖ, ἰσεῖτοο ρηρη]ἶα εἰ οσαϊπδ 6χ 
δὰδ οοποίαηί. φυσὰ συϊάοιη εἰ Ἔχροτίοπῆα ραῖοεί. πᾶτι χαρά βδὺ- 
εἰδί. οςυξίε εἴας, υἱάδιατ 6686 αχπα. φυΐη δὲ ἱπ ΤΟΙ πα ΠΡΟ ας 
ἐοττοδιῖβ ὁσῸ]ϊ δαρτα ταοάτμ ϑρξετάθης τε! ραπίηπε. ᾿ αἴθε ἰπ ϑ8;- 
ξΌτΩα ΓΙ. δἰ ρίἀα ρογιο οσαϊὶ ορίπια ῥἱπρτίϑαας ὁ} ἰά 69ὲ, τὶ ἢηπιοῦ 
Ῥευθιϑὲας ἱπσοηρε δὲ 8. εἰ ον ἴὰ οσυΐυ8 τπϊπίππ δ οὐππίητη ρατγί τα 
φοΥΡΟοΥΙδ τῖρεῖ: ΠΕΙ͂ΠΟ δηΐτη Ὀπατιδτη ἱπίθγηδ ρϑγῖα οου]ὶ {γιραῖς. ἐσ- 
δαπρυΐατι Ὑ6ΓῸ οσυΐος τιπῖοα ἀστα δππθῖξ, 4υδο 11105 ΔΡ ἰνϊοτῖα τῖ- 
Κοτῖ9 τπεὶμγ αἴχας ἀείεπαϊξ. βόγγο 1]ἃ οταηίτιὸ ππεῖδδ ϑρτϑαϊτὰσ 
ται οἱ, σοηϑρίοἴεηαϊ υἱπὶ οχειθηξεῖη ηπορίαση ὑυμίογε, οἱ δὰϊ δά δδῖγα 
8486 ἀδάποϊ, δυὶ σαπι δά πϑαπε σαγίτα σποάάδπι δραππι μγοῦδ8- 
δετῖξ, σαπι ἱπεπῖπε Ἔχίουτο ππὶγὶ δἴαυς σοηϊαπρὶ, σοὶ φυξάδτη δἰ πέ, 
ῶτη Ὀγαδϑίαθαϊ οοηϊπηεϊοποπν ἰη ὀσαΐϊ! ρποιρῖο ἤθτ. φαάπχαδτῃ 
Ἰά φαοφας διη]απι δδὲ. χηίὰ δηΐπι δϑὲ βυπθῃ [θείη εοπίυπρί, δὰὶ 
4ποπδῖῃ ρδεῖο ἰά 6886 ροϊεϑι7 ποπ επίπι ἡποάνϊὶ8 εὐϊν15 βἰπε ἀϊβοτί- 
τοΐπε σοηἰαπρίίαγ. ἰἴειη πὶ ἱπίθιπιατι ἰυυθθῃ Ἐχίοσηο σοηἰπτρείατ, 
ἔαπι πηΕΙΉΒγαπα ἰμίογ 1ΠΠ2 ταεάϊα οἷ ἀε Βος ᾿μίοτ, υἱδεἰίςει φαοᾶ 
οἷπξ ἰυτΐης ὑοη- υἱάθαϊογ, αἰἱθὶ ἀϊχίπια5. υϑγαιη εἶνε ἔππνοη σ“ἰνὰ 
δὲν ἰά δἷϊ φποὰ ᾿οἐαξππι εἰ τϑπὶ ςοπϑρδοῖδιπ ἱπιογίαςθῖ, τποῖΐο ἰρδὰ 
4886 ΡὲΓ εππὶ δὲ, νἱδιοπειη οἵοις. δίαις γαϊΐοηα δυθηΐξ ορεῖπια αξ 
ἑηίογθδ σαὶ ρογιὶο δαιδα οἷϊ: πϑπρ δηπᾶ ρογϑρίοπα εϑῖ. αἱ δυΐδτι 
οχῖγα ποὺ δἰη6 ἰυπιὶπε υἱάδιαγ, δὶς δἵ ἱπῖγα. ρεγϑρίοπυτη ἜγρῸ 6888 
οευΐαπι οροτῖσε, δαπάθπιαᾳης ἀηῦδτι 6586 πδοδθθε δοῖ, σαδηΐο δἔγ 
ΠΟῊ εδὲ. ΠῸΠ δηϊ ἀπίπια ἰρ68 ὡπξ ἀπίπιδθ 86 5ογίτπὶ ἰῃ Οςι]} οχ- 
ἔγετηο, βεὰ ἰπ ρατγῖε, αἱ ραϊεῖ, ἱπίογηα δϑὲ. ΦΏδΙΠΟΓΘῚΝ πὲ 6886 οὐξ 
αἴ Ῥδγϑ ΟΟὩΪ τηεγῖου ρου]αςίάα εἰ Ἰυτηΐδ Ἄχοορένα 8. δα 
εἴϊδτη ἣος ἐσ 15 σῦδε σορεηροτα β8ο᾽οπῖ, δρευϊαπι δϑῖ, ἴάπο δηΐή 
φυϊάαπι δοτορὶὸ ἐπ ῥγαοϊὸ εἶγοα ἰεῖιβοτγα συπίπογο βάεο ργοΐππάο 
πὶ ρου ὀο} δὲ πιθαῖαϑ ἔπεγίηξ Ἔχβοοῖῖ, 8686 τοπεγὶς οἴηπάϊ, χηδϑῖ 
Ἐχριϊποῖα ἰυσεγπα, ραϊατιπί, ργορίοεγοα χυοὰ ῥετίηςἰάα ρᾶτϑ οςαἰΐ εἰ 
σὸςαῖδ ρηρὶ ]α ἀρ βοΐβϑα οδὰ ἰαίεταα απαοᾶαπι αἰ! αύδτε δἱ ἰη Ηἶϑ 
γῬεπηάε δυθηϊξ, αἱ ἀϊχίπιηϑ, μαϊαπι εϑὲ ἤοο τποάο δϑϑίρτιδτε σροτίογὰ 
εἰ Δοροτη πιο άδτε τπτρ πιστά 6 δε ΠδογΓυπὶ ππὶ οἰεπιοπῖο. οἱὐ] οὐϊνὰ 
Ῥαγίεπι οὐ υἱάοπαϊ ἔδευϊτας ἀδῖα εϑῖ, εχ δζήδ σουϑῖαγε δαὶ δι ἱπίδ- 
ἄππι εἴ; εχ δᾶγ ἰὰ ασιοὰ δοῃοϑβ ρεγεῖρὶϊ; οἸ Ἀεῖυτη Ἔχ ἱρτηΐ. - πδπὴ 
4υοή οἰζαοϊεπάϊ νἱπὶ ορεπες, ἰά ροϊδημα δεῖ, φυοά οἸΐαοῖυ5 δέϊα, 
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86 ῃ 5116 δηΐπὶ 86 ηδατι ὍΡΟΓΟ [αοὶξ. 4ΊΩΓΕ πΘοα886 ὁδὲ σπη ἀδπὶ ΟΠ ϑΏΤΩ.. 
ΕΣ ΡΙΐὰδ εδ86. οὐογ διυΐετη ποῇ, πἰϑὶ [ἀπιΐάὰ φιαοάαπι Ἔχἣδ- 
ἴΐο εϑὲ, φυδὲ ἴρπϑα δϑῖ. φαοοίγοδ εἴ ρεου]ίαγε δοπβογίοπι οἸαςῖπβ 
ἷπ σΘγεργο διϊαπι δϑὲ. Ὥᾶτη ταὶ γιρίἀδε πιδιογία ροϊεηῖϊα σα] 48 εϑῖ. 
αἴφαε οὐ] κοπογαιῖο αὐ ἤυης 86 Ππαρεῖ πιοάστπ. πᾶπι οὐ τπ8 8. σ6- 
τγεῦτο οοπϑετυϊαδ δϑῖ, φυοά οὐ ἠΐπι ρατιϊσπι σογροτῖς Πυιποὶ ἀϊς αἰ πγυτι 
{τριἀἰβϑπιυτιᾳιδ 68ῖ. οὐ δυΐεπὶ ταηρδηάϊ ἘΙΒηα δϑῖ δποϊουίταν, δὰ 30 
ἴογτα; σὰϊ ξαείηάϊ, Θρεοῖθα φυδοάδτη τἸαοίι5 68ῖ. δἱ οὐ ἰά βεπβουγίπτι 439 
δΟΓΏτη, και ἱπαπδτη οἱ ἐβοῖπ8, μαι ῥγοςυΐ ἃ οογάε δϑὲ. πᾶπι σὺ ῦ 
ξογοργο εχ δάγνειβο ἰδεεῖ οἱ οἰππίμη ματι σογροτία «4 }1ἀ188ϊ]- 
Τπττὶ οἴ. ἂς ἀξ δοπδοτὶ 5 χαϊάθπι σοτροτὶβ ραγιϊθυβ ἤοο ρϑοῖο ἀδ- 
Βηϊῖηπι 811. - 

3. θὲ δεηϑιθὺ85 ἀπίετι ουϊΌ84 6 56 ΠΡΟΥ, υϑγθὶ σαπεα ἀδς οο- 
ἴογε δοῦῆο οάοτε δᾶροτβ δ ἴδοι], φυοάπαπι δἰϊ εοσαπι πιππα8 Αἰ466 

ἘΓ2 ὸ 
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οἴξεϊαπι δὲ φαλοπδτη εἷξ ουΐθεχαο Φθη9οὙἹὶ αοϊίο, πηϊνοσβ!εον φαϊάετα 
το ἴῃ ἰδτῖς ἀδ δπίιπα ἀϊοϊτπι εδῖ; φυϊάπδια γεγο δἷξ φυοάϊηεὶ εογῦπι, 

εδὰ ᾳυϊὰ οοἷοτ, φυϊὰ Φοῃῃ8, 4αυϊά οἄοτ, φυϊὰ βἄροτ, εἰ δισαι τοῦ φυϊὰ 
Δ 16, σομοιἀογαπάπια εδὲ, δὲ ργίπιο. φμιάδια ἂς οοἶοτε δρεπάνι 
σἰδεῖατ. ἀπαπιφυοάφαε ἱείτατ διΐαγίαπι ἀϊοὶ δοῖθι, δεῖα εἰ ροϊεπῖϊα. 
σογατι 4ποπᾶτῃ ρϑεῖο (ΟἷοΓ οἱ ϑοπι8 οι δε ποῖθυ8 δοῖα, υἱβαὶ δοῖϊι- 
ἐεὶ εἰ αὐτοὶ, ἰάδτα δἰαι εἰ αἰϊυά, ἴπ σοπιπιεπίαγιι5 ἂς διΐπια ἀϊοϊωπι 
ἰδπι δῖ. χυϊὰ ἀμίεαι εχϑιϑῖδη ΘΟΓΌΙΩ ψηθθηθς ϑεπϑυιῃ δε ο Π4018 
[δεϊαϊ, παης ἀϊοααπδ. οἱ ἱρίτοτ ἰδὲ ἀδ ἰατηῖπε ἀϊοίαπι 6δὲὶ, φορὰ ρεγ- 
ὁρίςα! οοἱογ ρὲγ δορί επϑ εἰξ, ἰἴὰ εἰς φαοφος ἀϊοεπήαπι. παπὶ οοτ- 

20 Ροτίε ἱρπεὶ ργδθβεπῆα 'π ρεγδρίοιο. ᾿ππεῖι οϑὲ, ργίνμεϊο ἰεπεθργας. 
4υοὰ δυΐδπι ρεγδρὶουἰταῖετι πυποιρᾶπνυ5, ἰὰ μοπ δἔγὶ απΐ ἀφιιβε δὰξ 
ὉΠ} εἰειαδηϊογοσα ρυοργίμιη οϑῖ, δεά 68 ἔαου]ϊδ5 φῃδθάλτα εἰ παῖιιγα 
σοπητηπηΐδ, 4ιια 6 δΕρΡΆΓΑΡΙΪ15 φυΐϊάεπι Ὡοη εδὲ, 86 1η {15 εδὶ, αἰφυα 
εοξοτία εοτρουΐδηδ, αἰϊῖς ρ] 8. αἰ115 ταΐπαδ, ἰπδ8ὲ, φιθιπδάιποάυην ἰρὶ- 
τὰν πδοα886 δϑζ φογροόγημι ἰϊφιιοά 6586 ἀχίγειμυιη, ἴα εἰ ᾿μλι8.. 1ὰ- 
τοϊηὶδ ἰἰααιε παίωγα ἱπ ρεγθρίςυο ἰμἀεβηϊϊο εδἴ. φιοά αὐΐεπὶ ρετ- 
δρί οὐαί σοτρουῖθα9 ἱπϑογίας ἐχίγεμι δα δἰίααα 81}, σειίαπι δδὶ: 

30 4ποὰ τετὸ δὰ οοΐογ εξ, εχ 1ἷἰ πῶς ενὐεπίιιπὶ ραΐογε ροϊθδὶ. “παι 
εοἷοτ δυὶ ἰπ τοσγταῖπο τασί δὶ δπξ ἰδιτπίπυ5 εϑῖ. χυοοῖγοα εἴ Ργιμα- 
ξοτεὶ δαρετβοίεπι ἰρϑαπι σοἴοτγεπι ἀρρο!]αθαηῖ, εἰδπίιη οο]ογ ἴῃ 

,, ᾿οετηΐηο ςογροτγί ἱπμαθι δῖ, ὁφεὰ φεφυδαῃᾶπὶ ἰθγιπίμα5 φογροτγὶδ οϑὲ, 
 ηπαπαιατι δαπάετη 6656 παίϊυγαπι ΄υ36 ἐχίγα εἰ ἱμίγα εοϊοταῖυτ, ρὰν 

ἴατο οροτγῖεϊ. ροῖτο δὲγ εἰ ἃηυὰ οοἰογαῖα δρρδγεῃῖ. δἰδηΐα δυγα 
15 δδϑὶ. οεἴογυπι ἤθοὸ δὲν πος 'πᾷγα δ π οοπιίπαϑ εἰ Εἰπίῃυδ 
οοἴοτοπι βουυπατ, ααρά ἰδὲ οοἷοτ ἴῃ ἱπάεδηϊιο οἷξ, δὲ ἱπ οογροτγῖ- 
Ῥ5 ἐρε.5, πἰδὶ 1ὰ ΜέδΝ δἃ οσοπῆϊπει δὲ διηθιξ, τηυϊδιϊοπεψι αἰ ααῖη 
δἴϊεγαι, εο]ογὶς ἀρραγιτο ἀοβηΐτα ε8ὲ. ἰάδωι ἱξίταγ Ἀἰς εἰ {ΠῚ ς ςοἰοτίς 
διιϑοοριίναπι 6546 σΣοπϑίαξ, ΘΓζῸ ρεγϑρίομίτα9 υᾶίαπι σογροιΐθι 
ἱμοδὶ (1πεϑὲ δυῖδαι ρυ εἰ Ἰπϊπ5), οπιπίβυϑ αἱ οοἴοτα ραεἰοιρεπὶ ἴῃ 

40 οδυβὰ εδ, οὔτα ἀπίεπι οοἷοτ ἴῃ ἰδγιαῖπο σἷξ, ρεγϑρί ουϊαιΐα τεγπιὰς 
φοϊάλιν εγῖϊ. φυᾶγε οοἷοτ ρεγορὶουϊτατὶα ἴῃ σογροτγα ἀοβηῖτο ἐθυτνίνυδ 
ετῖς. δεά οἱ ρεγϑρίςαϊς ἱρϑὶα αἱ 8486, εἱ οἱ φυϊὰ αἰϊυά οἰυδταοάϊ δδὲ, 
δἰχυς ἰΐς χιδὲ οοΐογετα Ῥγοργίια Ἀάθατα υἹάδηατγ, ἴθ ἐχιγθμπνιταὶθ 
οὐιαΐθας δἰταΐλιῖοτ ἰπδδὲ. ἴῃ ρογϑριοαίιαϊα ἰρίϊαγ ἱπτοαν μα ἰά ἱπεδὲ 
4αυοὰ ἰπ δἔγε φποηῖε ἴὰχ ἐἰξεῖτε δοἷεῖ; ἰμ!δγάυπι ποῦ ἰμεϑὲ, δρὰ 
δγϑρίουΐτα 60 ἀεβείταιϊα. 688, ἐγξὸ φιδιμδαιποήμπι ἴῃ ἀὄγε πιοὰὸ 
ἐπέ τηοάο τεπερσᾶς ἱπϑυηὶ, ἰϊὰ σοτροτῖθιι8 αἰμοτῦ δὲ υἱζγοῦ 'ππ88- 
οὐπῖαγ. ἀδ ςεἰετῖς δαΐοπι ςο]οτίρη5, αἰδιϊπρυσημάο φαοὶ Ἱποάϊ5 βειὶ 

40 ροπϑϊηϊ, ἰᾶπι ἀἰδδεγεπυϊῃ οϑῖ. βογὶ δηΐπι ροϑϑιηῖ μος ρδεοῖο, αἷρὸ 
εἰ πῖξτγο ἱπχίδ δὲ ροϑῖῖο, ἰΐὰ αἱ αἰγαχιια ἴῃ ν ἠδ᾽ θ 1} οἱ: ΟΡ ραγυ δῖοι, 

οἀ εχ ἀπιθοθ5 γϑϑὶ τ, υἱδιθιὶς γεἀάαϊυγ. μος δηΐπ πθὰ ἀἰραπι 
ἔεεὶ Ὧ66 ηἰρταπι ροῖοδὲ. αἱ ουπὶ Π666886 511 ξοἸοτγοὶπ 4υεπάδιῃ 6886, 
εἰ πϑυῖογ Βογωπιὶ 6856 ροδεὶϊ, ταϊσῖππι υδηάδαι οςοἰοτγεμι εἰ ςοἰοτίδ 
δρεοΐειη φυδη δι Αἰϊδπ) 6686 πεοεϑϑδυμπι 6ϑῖ. ἰρίϊυτ ρίαγεβ 6886 οςοἷο- 
τοϑ ῥγδεῖογ δὶριιπὶ οἱ πίργυπι δὰ ἤπης ρυΐε8 τιοάτπι. ἃς ρῥ]υτγίιποδ 
4υλάεπι ρτοροτίοιιε: πᾶπὶ βειὶ ροΐδθδξ αὐ [εἴα δὰ ἄτο εἰ ττίὰ δὰ 
φυρίίποτ, οἱ ἰία ρεὺ αἰΐοβ πιτθεγοα ἰαχίδ 86 ροπϑηξυσγ. αἰΐοβ υϑδζοὸ 

30 Β0}1ὰ ἥπύαν Ῥτοροττίομε, 8εὰ ἐχοθϑϑι φαοήδηι ἂς ἀείεοϊτυ ἱποοπι- 
το επϑῖϊι, δἴφης 1}106 εοάδη υἴΐφπο 4πῸ σοποϊπομπεῖδα πιο 56 Βαθ γα. 
4] επὶπι δηηξ ἰῃ παπηεγὶ5 ργορογηουἷς βοπυ8, Ἔχϊμαΐμπι δασγυαηι θυ, 
608 6888 αυΐ ςοηϑοπδῃξίατυπι ποὰο ΟἸηπίπιπ δυμνὶδοιπιὶ νἱἀδπῆιν, 

4100 ςεπ ραγρυτοιιδ εξ ραπίσουϑ, αἰφαθ οἰασπιοάϊ ράσοοι ε886, δδάθιι ηπ8 
φομοεπμι5 ραποὶ διηΐ οαυ 88. 4ιὶΐ γεγο ποὸπ 8μηῖ ἴῃ πηπιογὶθ, τὶ 05 
4585, δῖ δἴιϊδαι οοΐογθϑ πη δ5 ἴδτν σοτῖο8 4ιδπὶ ἱποογίο ἴῃ πηϊπει5 
6856, δίηιια μο5 'ρ805 εὐτα ρυτὶ εἰποοιϊχιθ ποη δαπὲ, 4εῖα ποῦ δὶπὶ 
ἴῃ πησηδεῖδ, ἰ8}65 ουδάδσο. ὅπ5 Ἰρτητ ροποιδίϊου!β οςοἴοτιπι Ἰποᾶυ8 
᾿ὶς 6ε8ῖ. δοσυπάυϑβ φυαπάο αἰξον ρϑγ διογυτῃ ἀρρατεῖ, υἱ ποιιπυπαιᾶτα 
Ρἰοἴοτεϑ ἰαοϊπηϊ, ςοϊογεπι αἰΐεγαπι αἰταγὶ οἰαγίοτγὶ δαρ εγ πϑηΐθδ, δίουτὶ 

10 οὕπὶ ἴδοετα τοίππι αἱ φαϊρρίδιη ἴῃ δᾶγε αὰξ δαυὰ ε886 τ ἀδαίαγ; δὲ 
Ὡΐ 80] ρει δὲ Δρρᾶγεῖ δἰβιυιβ, ρεὺ σα] σίῃεπι δὲ ἔαιπιπι ραπίςειι8. δὲ- 
486 ἰϊὰ πιρ}1} σοοτεθ δὰ δοπὶ χυΐ ρτῖι5 ἀϊοῖη5 6ϑὲ πιοάυπι οπιπὶ: 
παι τοῖο φαδείίαπι διιρεγίογιπι κα τ [ογίογθα δεῖς; ἂἰ ἢ πι]] ρεπίττδ 
ταϊοπο σοηειαθιιηῖ. ρόῦγο ἀΐςεγα ρου ἀθ τξ ἀπεϊχυΐ, σοοταβ 6886 
ἀεβυνία οἵ ἰα}} ἀε ςαπ88 νἱάογὶ, ἀρκυγάαπι 65ῖ. πᾶῖῃ ἰροὶβ πεοεβδβαγίυσα 
εἰ αἴ αἰϊδοῖι φεπιῖγὶ οπηηΐα δἰαϊιατξ. αυάγ σου ϊπιιο ρταδβϑίαὶ ἄϊσα- 
τὴῦ3 δεηδηπι δετὶ σποά ἃ 36 πὲ }}}} τπδάϊαπι τηουδαῖτς, φυᾶπὶ αἰϊδοῖα 

30 εἰ ἀεβαχιρα,. ἱπ 1119 ἰρίτατ φυΐ Ἰυχί 2656 ροπυπίατ, αἱ ἱπν οἰ δίϊοτη 

δυρετεὶ, φυαδπαμᾶπι οἰδιτα ρἷπθ ἥπᾶτι δηθὰ ἀϊδιεπάϊ ροίοῦς 

ΡῈ ΒΕΈΝΒΘΌ ΕΥ̓ ΒΕΝΘΙΣ. 

᾿ δοοίρεγε πιδρηϊτασίποτω, ἰτὰ ἱπϑϑαδι δι [6 ἔδπηραϑ πδοοϑϑὲ εϑξ, αἱ πρὶν. 
ἨΏΤΩ δοραϑϑίοπεδ 95 Γυφίαηξ, εἰ 4018 ἰρ51 δίται! ἀρ ρδγρηῖ, πῆρ ἐμὲ 
υἱάδαπίατ. αἱ ἴῃ ᾿ἰβ πυ]ΐα εβξ ποοεβοίϊαϑι δεά οοἷογ ]]ε αὶ ἴῃ ρα. 
βεὶε εϑῖ, οὰτα οἷς ἱπιπιοθι]16. εἰ τοουεδῖυγ Ὁ δὸ αυὶ φυβεἰεταα, 
πιοϊίοπετα ραγὶοξ ἀἰβϑι πη ]οπι, φαοοίγοα οἱ ἄϊνοτγδιυις δρ ραγοδίι, εἴ κοὰ 
δἰρας δὺὶ υἱξαγ. αἰχς ἰϑῖο ρϑοῖο πἰβι! οϑίαι φυΐη βοὶοτ φοϊόχῃ 
εοπιρδυπὶϑ δρραγθδὶ ᾿ἷ5 σαὶ ργοοῦϊ ἀρδυμ, φυᾶτγε οἱ μετ πεχαρὶ ἡ 
Ὁ}1ὰ ποαρνιμάο οἷς ἰων οι εϊ)8, δε ὰ οπιμΐθ Ἔχ χυοἀδπὶ 9ῃδῖο τινι 
μαββαΐαγ, 4φθδεπῶπι ετἰϊ Βαες οοϊοσιαι τΐδιϊο ἢ αυοά επὶπι τυϊὰ 
τοαφυΐτιιλο οἷς ἱπν 5: Β1116, ροϑὲ μδος ςουηδιἀογαβθίσναϑ. φησά οΠο. 
τὰπι τηϊβιϊο δια 58, ποὶ δοίμιπ ροτγία δ δὲ αἱ φυϊάλπι ρα, ἡ} 
ἀεϊίςει τπϊπιπιῖδ, δοὰ πορῖδ ρὲ ϑδεπδυπι ἱπσορη ῖ5, ἰωχὶδ μὲ ρος 

δεἀ ργοτῦϑπς οὔ ΐηο εουΐζαεῖσ; φυειηδάιποάιη ἐπ ἀξ μι δίϊονε ερα- 
τπδηϊδιΐϊο υπἰνογοὶπι ἀθ οἰπυΐθι5 ἀἰχίναμϑ. {10 Θηΐπι τοί ὦ κί 
γοϊδοθηῖογ θα ἰπ ταϊπίπια ἀϊδιγί δὶ ροϑβδυπῖ, αἱ Ἠοχπίπον ἐρὶ, νο- 
παΐπα, φυδπἀοᾳοϊάδιι πιοιηίπι ἈοῖηΟ πιἰπίμθαιη εϑὲ, Ἔφποῖπῃ ἔγνω, 
ἥὐθᾶτα ἰιοττιη τχὶδ ροδιζοπα ςξοιπροϑίϊογανα τα ἰ εἰ ταο πὐμιὰ εἰ: 
ἀποπὶ δυΐου Βοτοϊπειη απἰ Ἔ480 χαϊσῖατν 6586 ΠῸΠ ἀἰςίπιι3, δ φθθ. α 
ξαμαια ἐπ ταϊπίπια ἀν! ἀϊ πεφαθυμὲ, 4ιδο ἴρθα ἱ νηϊδοοδμίογ ἀρῶν 
δια δυυνῖ, ἤθε ποι ροῖεδὶ πῇ δογύπι τηἰβιῖο δὰ Βοις [μα] πιρέσα, 
ε6ἀ ἢὲ φυΐα ργοτδιι5 τιϊδεθδηΐαγ, υοὰ αυὰ Υἱὰ ἃς ταϊίους βεῇ (μαι 
ἀϊοίαιη εϑὲ θέα, υδὶ ἀα τπιϊδίλοιθ ἀρορβιγμ8. σδίθγαμι φμὰ Ὀερμα. 
τδῖε δυθηΐαῖ αἱ οαση ταϊδοσπίογ 1, σοΐοτεδ ἀθοαμε πιϊροεᾶπίω, εἰ 

486 ἑιᾶπς 6556 ργίμοῖροπι οδιδαπι οἰγ σοἰδγεα τρα εἰδὶ, εἰ μὰ 

δ ρογροδιεομθιι. δὰϊ μιχταροοίιίοη ει, ρουδρίοαμμι 69}. ποὰ αΒ 

5 ἰοπχίπφυο φμίζοιι, ποὰ αὐυΐειι ἴθ ρυορίπαυο τϊδίοιπιπι φοΐοῦ ομει 
Δρρᾶγεϊ, 8εὰ πἀπάοἰιθει. αἱ οοιηρίηγοϑ ἰάδο εοἴογω «τορὶ, φοὶ 

ἤσδο ἴΏ1ΕΓ 86 ἸῃΣδο συ ἴατ, δᾶ ταῦ τἶϑ νη ἰδοουὶ γδουϊρπβ σοπίϊη, "4 

ᾧε δἰϊὶ ἴπ πυτρεγίδ, αἰϊὶ ἱπ σχϑηρεγαιοις 8οἴμαν, εἰ οδίετὰ κὲ ες 
ἴρδαμι τοήτιπ φαεαι ἴῃ Ἰαχίαροδιτῖα δα ρογροσίείονς οοἰοήνιω ἄκπ 
εομεἰηφίς. ἃς ἀε ἰΐς φυϊάδπι 4πδδ ταϊϑοθδη ἐιγ, ΕΠ: φροῃσε ἀείεπν, 
παῖυπι [οἷς 4θδπὶ δαΐθτι ΟΡ οδαϑαιι ςοἰογυιῃ δρεοῖδϑν ἰϊεπι Ὠροπα 
Φοπογωπιαιθ Ἀπίϊδα δἰπὶ εἴ ποὰ ἰπβαΐίδε, ροδίεα ἀορεβίμ. .“ 
ἰρίτατ οἷε οοΐοτ, οἱ ιιαπποθγοτς σοϊογαα δἰηὶ ταα]ιῖ, εχ ρῃβκαίυ μ8 
δϑῖ. ἀδ ϑοπὸ δυΐδπν δὲ τοςς ἰγαοϊανίπιυδ ρτίμα ἴα ἰὴ: ἀε λϑίαὶ 

ἀς. θὲ οἄοτγε υέγο δὲ δᾶρονε πιιις δρθπάυμν. παι ελάρα [πὲ 
δἴζεοιο εθὶ, δεὰ ποι ἴῃ εἰϑάθαν αἴεγυε. βόγγο βᾶροττπι βεμοι 88 
οὐογαπι ποδία δυϊἀθπιίαβ δϑὲ. δυΐδιν οατιϑα δϑὶ ποϑ μάθετε οἰκία αἱ 

ξδἰδγογιτι απἰπιαϊΐαπι οἰζασῖα ἱηβογίογθηι, οἱ οπιπίαπι ἐερισοβ δὲ 
ἴω ποθῖβ δαπὶ ϑἱαρίἀϊδδπατι, ταοϊαιο, Ὑθγὸ βιιρεγίογεμι εἰ ορμα 
ἐχδοιἰσϑιυμΏπη ; βυιίδτιιαι δαΐδηα ἰδοῖισα αθηάδτα 8826. {|| “ 
βυαρίε παῖωγα ἰῃδὶρίἀα οδὲ. πεοθδβρ ἀπίοπι δδὲ δαὶ ἃΠθλ ἈΝ 
πία ϑαρογυ Κϑῆθγα ΟΡ οχιραϊίαἴειν ᾿μϑθ δ 1], υἱὶ Ἑαρράθοιει 
αϑϑετὶξ, ςοπενεγα; Βαϊ πὰ ἀφ ἰαίοιω τηδίουίαπι ἱπεῖϑὲ 40μέ φι 
φοππίνα δἰρπεηαΐδ ϑδροσυπὶ φοηετίθαδ δαρρεάϊιεῖ, εἰ οι ἐς Τὶ 
βεπεγαγῖ, βεὰ αἰΐα εχ αἰΐω ρατῖε; δαξ δὶ διὰ πυ]]απὶ αβεαὶ πεν 

ται, οἄμιϑδτη ἀροηΐθιη 860} εἰ σφίοτὶ ἔγίθυ γε. οοἰεγοτι ΕΣ 
6886 (αἰδιιπι φυοὰ Ἐπιρεάοοϊρε αἴβττπαὶ, ἴας!]6 ἀερτεβουάιία. τ5 
ϑῶροτϑϑ οδίογε ᾿ππιυϊαγὶ τὶ ἀοιηπδ, δὶ ἔγαςῖα5 ὁχ ἀὐΡοτε ἀερερα 
δχροπδαῖωγ δαὶ ἱξηὶ; αἱ ἰπι Π] αϊαν εοβάδαι ποῦ φαοά ΔΒ πον 
δι οοπίγααπε, δοὰ φυοά ἴῃ ἱρεἰ5 ἔγαςῖθι ἴα εἷτος τουδηία, Ἀ. 
οἴεϊ, ἴμδαν φιαοῖϊεα οαυϑα τειπροτίδ ἀϊϊαϊα ρᾶγα ὀχἐιαἰαίατ, ἐσ ὧν 
Βα αὐβίοτοϑ οἱ ἀπιδγοδ οἵ οπιπίπποάοϑ βετγί. πες ποη υδὶ ἀοοσαν 

ἴατ, ἴῃ οτοηΐα ργορα ἀϊχογίιπ δαροτι ξεπεγᾶ ἀγατιοπιαίαπη, ἡ 
τα ποτ εἰ Ἰπιφ αθδνη 6486 πιαϊογίαπι 4υὰς εἰξπεπάϊ ΩΝ Ἶ 
ταΐπα ργδαοὶθῖ, ἀθ παπιο ΓΟ ΘΟΓΉΙ εϑὲ αἰαε βογὶ ποαπθιηῖ, Τὶ “ 

δηΐπι εχ δϑάεπι γα, ἐσθ ἐχ δοάδιηῃ οεἶβο, δᾶρογεϑ ἀϊνεγιοϑ βεπ, ἢ 
υσπὶ ἰϊαῃα οὶ ϑᾶροτϑβα ἰάθο ρϑιτηπιαγὶ απο 8ηπὰ φηίρρινι δὶ 
ἴατ. ϑεὰ φιοά ἀφια ποη υἱ 8οἷα ςα]ογῖβ [δουϊιλίειι ἐασὶ "" ἢ 
ἐνοα δᾶροότγετη τοζδτηιιϑ, λῆς Ῥαΐεγε Ροϊθεϊ. πᾶπι οὐ ἅηπι ἐΝ 

οσῖπι οπιηΐτπι ὑηυ βϑίτηα οἷ: δίαυιε ἰρϑίθ εἴίδιπ οἴει μεν τ 

οἷδυν ἰδαϊμιη τἰϑοοϑητηαιδ 511, ἁαυὰ γεγο τειατίοπδ 61 [Π δ 
ταϊϊοπε δἰ υἱ δεργίιι5 σι τιᾶπὰ 4πᾶπι οἶδιπι ςοπῆπεπ τα 

εὰ ἴρβ8ἃ δοία, ἀμπὶ οα]οβε, πιϊπίπια Ἵγασβθϑοεγα υἱάθαϊοτ, ἐετστος 
δᾶροΓθ8 αἰϊεγδατι υδηάδτα σαιιςᾶτι Βαϊ ϊζιγοϑ 6688, φαοά οπιπόϑ πα 
δἰ;8ς 8} δαπε, οςαἰογαιη δαΐξση εἰ ἰρϑυτη οασδαπι 6686. ΡΟΓΓῸ ψ' οἰ ᾿ 
δᾶροΓδ85 ἴη ἔγαςθη5 δαὶ, ἰἰάδπι ἰπ τοττα φαοααε ἰθε536 



Ὲ ΒΕΝ5 Ὁ ΕΤ ΒΕΝΘΙΠ1. 

φιορτορίον εἰ Ῥ]ατίιιξ υεἕδστιον πδίογαθ ἱπίεγργεϊομ ἀΐχεγε ἔδεται 
δυδδ Ἀηυδχο, 4υλί δεῖ ἴεῖτα ρὲῖ Ζθᾶπι ταεαῖ. ἰάηας ἱπ δι δδ]δὶ8 
τλαχίταε ἐρθοιατὶ ροΐοϑξ. πιᾶπὶ 86] ὁρεολεδ πβεαιι ἰδτγδα εϑὲ. χαο- 
εἶτοα 4186 ρ6Γ οἰπογεπι, 40 διθδγηδ εδὲ,. ἸΓδησμα  ΌΠΙΏΓ, ΒΆΡΟΓΘτα 
ἰηφεγαπὶ ἀπιᾶγοπι, 4υδ6 μετ αἰΐα, αἰΐυτα. πϑοηοπ Ἢ ἐοοείριδ φυϊάδια 
φπδὶ διωαγί, ὨΟΠ 1] δοὶαϊ, Αἰ νατιϊβ αἰ 15 ϑαροτῖρθυ8 ργαθά!!. φυα- 
ῬτΟρΙογ γδιϊοτὶ οομδοπῦτι εν αἱ ϑαροταπι βοηαδ ἰπ ρἰδηιῖ ργδεοῖρας 
εἰξυαιαγ. ποτὰ μυπιάμι ρογίμάς τς σοΐογα ραᾳϊὶ ἃ “00 οομίγαγο πᾶ- 

410 ἴυνῃ δὲ: δἰςοΌτα δαΐδτι εἰ οοπίγαγίαπι εἴ. πᾶς Ἀὶ οἱ εἰίατα ἂρ ἱξπὶ 
΄πυϊρρίαπι ραϊϊαίατ, δἰχυϊάεαι ἱξαὶδ παῖυτα δἰοοι5 ἐδ. φυδιαιδηι οα- 
]ιάσπι ἱρπὶ ρδουϊίαγε δὲ, δισοῦσπ ἴδγγαθ, αἱΐ ἱπ οοπυποηίδιϊοπο ἀθ 
οἰοπηεπὶϊα αἰχίπραδ. πίθι] ἰἴαψαε, φπδίθπυβ ἰρηῖ9 δἷξ δὺϊ δηλ δυῖ 
χαυὶρρίαπι αἰϊυδ, ἀξεγα δυϊ ραϊὶ πδίυμπι εϑἴ: δα οπιηὶᾶ, φαδίεπυϑ οοπ- 
τταγιθιδίοτι δ) ουηῖ, δδίεμῃδ ἀρτηῖ ρδιυπίυγαια. αὐ ἱξίίογ φυας 
οσΐοτεο ϑυσοοθνο ἴῃ ἀ4θα οἰαποῖ, ἰαϊοπι γε ἀιϊαπὶ πηπδπι, δὶς ἰρϑα φυο- 
4π0 πᾶζανα συμ ἴῃ Βυιδοῖα ραγίθμι δίσοαπι ἰϑιταθδηῖηυδ ἀἰυἱξ δαὶ 
Ρετ δαπὶ πυπιόγεια ρεγοοΪδὲ δὲ σαίογα ἱποοφαὶῖ, Βυϊπου! φυαϊλιαξεια 

το χυιδπιρίαιπ ἰηδοσῖς, ᾳῦδε πομῃηίϊϑθὶ δϑᾶροῦ δϑῖ, ἰὰ εοἱ αἴεοσιίο, φιιδ ἃ 
Ρταεάλοὶο δἷοοο ἱπ Ἀσιθοτε ξομίδα μυβίδιατιν φαΐ ἐμ ροιεοίδια οἰῖ, δά 
δείωνη ἀδπνυίδῖ. πλπὶ 9δ 6 πὰϊ υἱμα, φυδα ρτὶυϑ ροϊοείδίο οι αῖ, εοάθια 
Ῥεγάυοϊξ, ουπι ϑεηϑῖο ποὴ ἀϊδεϊρ! πε 864 οοπιοπιρίδιϊοηΐ γοϑροπείεδξ. 
ΘΘΙΘΓΌΙΩ δΆΡΟΓΘδ ΠΟῚ ουΐαδυῖο δἰροὶ, δεὰ εἰμ5 φυοὰ αἰεγε ροϑϑὶῖ, διὰ 
αἰεοϊίοιεϑ 6546 δυΐ ρῥτγινδιίοπεϑ πίῃς δαπιεπάμην, φιοὰ πος δίσουτα 
οἶκε ᾿υπιΐίο δῖ πες σοπῖγα πυπιίάυτα δἷπε 8ϑιοοο. πευΐγατι επΐτι 
Βογῶμς δηϊμηδοιθη5 εἰρσ 6656 ρμοϊεδὶ, δεὰ χφυοά Ἔχ απἰγίῃϑαθε τοΐ- 
διάγᾳ σοπδυγρίς, φαίη δἰϊδπι ἰὼ βαπογε οἰδὶ φάθι δπίπιδὶῖα ἱηραγαυῖν, 
ἄπλε Ἔα δεῃδὶῖθαϑ τδοῖ] τα δυμῖ, δὰ ἱπογουγεηίμει ἑδοοὶ αἴᾳφυς ἀρ-. 
ογειθθηΐσπι. εἰεπὶμι ἰά 4αοά ἱπφθυλέατ, πογατω οαυεὰ εδὲ, φυαίοπος 
οδἸϊάαπι εϑὲ δὺὶ ἔπρίάατα. πᾶ οαΐοτ εἰ ἔτίφυδ ἀποίζοπθαι εἰβοίυης 

42 αἰφας ἀξεογθιίοννει. αἱϊξ δυῖοπι χαδίθπαϑ ρῃϑίδθι!ε δϑὲ: οἰποΐα πᾶη- 
6 ἀαϊοὶ αἰυμίωγ νεἰ δἰπηριϊοὶ γδὶ οοτεπισῖο. δὰ ἂς ἰ5 ἱπ ἐἰθγὶδ 

ἄς: ξεπεγαϊϊοπα ἀεβοϊοηάαια εδῖ: πῦης ἰαπιδθη 4ιδηῖαπι πεοα886 σἷϊ, 
88 ταῃξατοῦδ οροτῖθι. πᾶπὶ οαΐογ αἱ δυρεῖ, ἰϊα εἰΐδαι αἰϊπηδπτυν ργῶθ- 
Ῥδγαῖ, δἴψυϑ χαοΐ ἰενε οϑὶ αἰῖγαμίς; φαοά γεγὸ βαίβηιπι διιδγιπη αν, 
ταιΐουα ρομάεηε τεἰϊηαπὶς. φαοά ἰΐδαας Ἔχίεγιογ καΐοσ ἴῃ εχίγαηεὶδ 
ςογροσῖροδ εἴβοῖς, ποὺ 1άδπὶ ἰπιθσίου. ἰῃ ἀὐἐπηαηυπι ρ]δηϊαγαιηαθ 
παΐαγω. πηὰς Κι αἱ δα ἀυϊςὶ ξαροιε αἰδηΐωτγ, ςείεγὶ ἰδιηδη δΆΡΟΓδδ, 

ο Ροτγίμας πὶ βαἰδῦϑ δὲ δευϊθ8, ργοὸ οοπάϊηπεπιο οὐρα δἀπηϑοοηίαγ: δὲ 
᾿φεὶ, αἰ τοιγαμδηὶ, φυὰ φαοά δηιες εεἰ εἰ ἱππαῖδῖ, πίιηΐαπι ἃ]1ξ. ρόγγο 
φιριαιδάταοάυπ οοἰοτοι 6χ αἷρὸ εἴ πίρτο ςοπριριῖ9 ργουεπίυπι, φἷς 
δὲ ϑΆρογδδ ρετταϊδιϊομο ἀυϊοὶα εἰ ἀπιᾶγι. φυΐπ εἰ δεουπάυπι ργοροτῖ- 
τἰοιθῖν αποά ρἷα5 ταίποῦνε διϊοῖῖ, οἴη κυ ρυοάἀπσαπίατ, οἷν δεουμ- 
ἄπτα παλεγος αυοϑίίαιη πἰδιϊοπί δὲ πιοῖπϑ, δἷνς εἰΐδπι ἱπεβηῖτο. 
αὶ νεγοὸ υοϊυρίδίετα ἱπιρογίδως ἀδιιίδεὶ, ᾿ἰ δ οἱ! ἰὰ παπιδεῖθ δυμξ, 
ἱπζοὶα ἰριτΓ δῶρο δρεοῖο ἀα]ς8 δὲ; φαϊδαδ υεγο δἱ ἃτβᾶγιβ ἰάθτω 

) ἔδτα διε; δὲν δυδίεγυδ ἀσθιβθαϑ οἱ ἀςίάυδ ἰπϊογιμοθάι, φιαμάοαυϊ- 
ἄξια δαροζῦπι εἰ ςοἰογῶτα δρθοῖεβ ποπιειὸ ἔεγε ρᾶγοδ ϑυπξ. πδτὶ 
ὨΓΓΟΓΆΠηᾺ6 9ρεοἰεϑ ϑερίετη Ππαθεπίυγ, δἱ χυΐβ, αἱὶ σοηϑεπίαπθημι εϑῖ, 
ἴαδουχα σοἴογααι ποι δἰΐππν 4υδπΣ πἰρτΌτν ροδαεγὶι. τεἰϊϊφασιῃ δηΐπὶ 
δδῖ τιὶῖ βάαντι9 οοἷογ δά δἰβειπι, δἰ δαροῦ ἀυϊοί5 δὰ Ριηραεπι, ρογε- 
ποαῖ. Ρυτπιίσοας γεγο, ρυγρύγουδ, υἱγί ἀϊ5 εἰ οβθγαίθη αἰθυτ δἰ οἷ- 
ἔτατα ἱπιεγίδοοηϊ: οεἰεγὶ ὁχ Βογῦτα πιϊδίαγα κἰρποπίαστ. ἰΐετι φυδπι- 
δάτιοάαν πἰβγατα αἰθὶ ἰπ ἐγδηϑίαοιο σογροσθ ῥγίνδιϊο δῖ, ἰϊὰ 98]- 
δτιτι εἰ δππιᾶγυιῃ ἀαἰεὶδ ἰῃ πυπιογε 4υὶ αἰθγα ροιϑξ. αὐάε Αἱ αἱ εἰΐαπι 
εἰπῖθ ἀευϑεογαιῃ οὔιηλιτα Δηϊᾶγε 8 δα πιίδίαγ, ψιῖροῖε ἃ φυίριϑ Ἰὰ φιοά 
Ροϊωὶ ἰἄοποῦπι. δγαῖ, Ἔχδοίωιῃ δἱὶ. δὲ ᾿διποοσίίῃ, εἴ 6 παΐωγδ ἴπ- 
Ἰεγρυθθρυ 4ἱ ἀς δεπθὰ ἀἰεϑετηετε μἰυτίταὶ, ἀρ ϑαταϊδδοιπηαπι 4αὶρ- 

ἴασιν οἴ τηϊππξ. πᾶπι ΦΘ ΔΙ Β1Πἰὰ οτηπία ἰδοι ἴα ἕδοϊυπι. ἀυδηοδπι 
δἱ ἢος ἰΐα δῖϊ, οὐγίαπι εϑὲ οἵημεϑ δἰἴοϑ βεηϑὰδ Ἰδοῖαπι υδπάδμπι 6886. 

ἃ Βοτὶ ποπ ροϑδε πεαιδαιᾶσι αἰβοι]6 εδὲ ἱπῖεσηοβοθγαε. ργβδ- 
ἔεχει δϑηϑιλιρα9 [15 σαᾶε δειϑὶ θη ὁχοπίθηΣ ςοπνπιαπὶα δυπὶ, ἰαπαιᾶτα 
ΡΓοΟρΡτλβ αἰπηίαγ. εἰεπίτα πιδρηϊμιὰο εἰ βξυγα εἰ δδρεγτας οἱ ἰδενοσ 
εἴ δορεϊοδ δἷ οἰυδίϊαδ, 4π8ὲ το] 1 σοπιρ εἰλξ, δοησῖθαα σοτπτραπία 9ιηῖ. 
χαοᾶσὶ Ὡοπ ΟΠΠΙΡα9, δ} ἴδτι ἰϑπιθη υἱδαὶ εἰ ἱδοιαὶ. αυδρτορῖετγ οἱ 
ξέγοα δες ἐδ ]υπίωγ: οἶγοα ρτγορτία γθγο, οεὺ υἱϑῶϑ οἰγοα οοΐοιϑ δὲ 
λάϊῖοα οἶτοα δοποδ, πεφαβαῦλιῃ εἴτᾶγε δοΐδηϊ. δαπὶ δἰΐωμι αυὶ ργο- 
»τία τεαϊμαπι δὰ ἰδῖλ, εἰσ Ὠοηνοοτγίζιδ. 9. δπΐπ σαπάογειη φαϊάεια 
ἀνίϊδίειν ες πίρτογεια δοα γί ἰοπν ε686 αἴατταδξ, δᾶροτεϑ διιΐδτη βριιτῖδ 
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1ὴθπῖε αἰχαὶ σορβθόθοογε οοματαποΐα δαϊ κα Ὡα]ἶυτι δεπϑῦτη δὺξ δὰ 
Υἱδῦτα ροιίυ9 δρδοῖδξ. δὶ αγξοὸ δά κυρίαπι ροιϊπ8 βρεοϊαγεῖ, οὔὐτὰ ἐχ- 
δοιἰεϑλπαὶ δε ἢ 518 518 ἴῃ δι φοϊ6 ξεποῦιθυα τεμαἰδοίπια φυδεχυς ἀϊδοετ- 
ὭεΓΕ, οροσίεγεὶ δ8πὲ ξυβίιπι ουτῃ οεδγα οοππιπῃιία τηᾶχίμπ 6 56 ΠΕἶΓαν 
ἴα Ἀχυναγοτη δγριξγυνη 6886 ρεγϑρίοδοϊβϑιιπαια. δά ἤδλες δε πεῖ} 8 
ΟἸΏΠΙΆ εοπίγαγεἰαίθπι δογί τὰ δυμὶ. πᾶτὰ ἰὼ οΟἰοτΡη9 δἰθαδ οἷκτο 
οοηίγασιυϑ εϑ', ἴῃ δαρογίβυισ ἀυΐοὶδ ῶδγο. ἤριγα υεγοὸ ἤγυγας ποῦ 0 
υἱἀείυγ ε886 ἑοπίγαγια: οἱ δηλ ἃ ται απ ρι 15 τοϊαπήα σοπ γδγῖδ 
εὐἰ ργδδίεγθα οὔπὶ ἤξαγδα δίς ἱπθυπιεγαε, δᾶρογθα 4θ 486 ἱμδ- 
ΙΏΕΤΟΘ ε886 ὨξΟΟ856 68βῖ; φυρά 65ῖ ἱππροβοί 16: ογ Ἔα 6 δΑρογιθαΣ 
4υϊάδιω δεητγεῖατ, φυϊάδιη πεϊνιηο ἡ ἃς ἀξ δᾶρογε φιυΐάδιη οἱ κυδία- 
δ}: ἀἰχίπιι8. οοἴδιαα παπάμε βαρογυιη αἰεοιοπεδ ἰδ σοιαιπεὐϊδίϊοπε 
ἀε ρἰαπιῖα ργοριΐδτη παοίᾷ δι σοηδὶ ἀδγαιλοηθη. 

ὅ. Ἐσοάειπ πιοάο εἰ εἶγοα οάοτε8 ἴη|6}ΠἸζαπηι5 οροιῖεῖ, φαοὰ 
εἰΐμὰ δἰοοἰϊα5 ἰὼ Ἀυπιο ἔαοϊῖ, μος ἴῃ αἰΐο φεπεγε ἰἸάεπὶ [αςῖς, ἴῃ 
ἄτα ἰμαυθιῃ εἰ ἀᾳυᾶ; ἀς φιθυδ πο ρο!]υοἰ πὶ σοπιπὶ γαϊοης 
ἀϊείϊϊατ, οἰίαου!ε ἴδιπεπ εδὲ ἤθη φυδίεπυϑ ρεἰ ιςεῖ, δεὰ φυαῖεπυς δα- 443 
ἰάδε δἰοοϊιαι8 ἀἰϊυεπάας δς ἀϊ[υπάρινάδε νίνη ϑοσιϊταγ. παιῃ 05 

ἢ δὖγε 'ϑ040 664 εἰίαπι ἰη δαια οἰίδειϊο δ: τά δυΐοια ἴαπὶ ἰπ ρἱδοὶ- 
ΡΣ φυδία ἴῃ ἰδϑίαςθο δπἰιοαἰϊιη ζεμεγε ραίαιη εδὶ. πᾶσ ρίδοϑ οἷ-. 
ἴβδοεγε υἱάδηϊυγ, φυδπανὶ πες αν ἴῃ δᾷιὰ δἰὲξ (πᾶτα δἰππυΐίας δᾶγ ἱ8 
δηυὰ κἰξυϊζυτ, δι δγα!}} τὸς ἱρδὶ γϑερίγθωϊ. δὶ 4υΐς ἰρίτυτ οἴγαφας, 
δέγεπι εἰ ἀφθδτη Βανι ροϑυοτγὶῖ, ϑαρογοδᾶς διοςἰτδῖῖς ἰω Βυϊηιᾶο 
πδίαγα οὐογ εγὶϊ, δὲ φυοά ἰαἰς ἔπεγις, οἱίας 116. φυοᾷ δυΐεπι αἰξεοῦο 
ἴοῖδ ἃ τὰ δαρί ἃ πεδίον, Ρέτ δὰ χιιδα οάογεω βαρεηὶ εἰ 4886 οάο- 
τὶ ἐχροτίϊα δυπξ, ραΐθγε ροιθϑέ. ἰρϑα εἴδιμ δἰ δαιεῖᾶ, σεῦ ἱβτιδ, 10 
δὲγ δαῦὰ ἴεγγα, ἱποάογα δυμὶ, μγορίεγθα φυοά διὰ ἴδιη δίοςὰ φβασο 
πίω δᾶροτα οαγεπῖ, πἰϑὶ ταϊσι ναι γεοὶρίαηϊ. 48 εἰΐαιῃ ἀς Ἵδυϑα 
τοῦτα οάογειι παθδῖ: ἰδ δυΐιῃ δᾶροτὶβ εἴ δἱσοεαμϊς αυϊρρίαπι ἵτι- 
Βιθῖς δὲ δαὶ πἰῖσο οἀονιδίίογ ἐδὲ; τ 4υο4 οἶθο, 4ηοά ε6 9εἰς εχρτὶ- 
παϊτας, ἀδοίαγαϊαγ. πἰϊγωα υϑγοὸ ἰδιτοδίυδ ἰωρίἀθδ8 φυοὺς ἱποάοχὶ 
δυηῖ, φυὶδ ἱπδιρίαϊ. ρπια οοπίγα οἄογα, φυΐα δαροτγδπὶ οοπέϊμεπε. δὲ 
ἰωῖεγ ἤδες 486 Δαῦο38 50ηΐ, εἃ τηΐπ5 οἀογαῖα δυπξ. ἰΐδπι 6 ξεβεσα 
λεῖα ἴοο δυγυσὰ ἱπο[ίάυτι ε8ῖ: πα] αν δηΐνη δαροόγθι οδ πε. 86, 
δμίειῃ.. εἴ ογττιι οἰϊάα. δὲ δὶ Ἀυπιοσ ρδγ υϑιϊομεια δδυχρίαε δοῖν 
τεογειβεπίᾶ οἰποίοτα (Οτγαεοὶ δοοιΐὰϑ νοομηῖ) ἱποάοτγαϊίογα γεἀάυῃ-. 
ἴῶγ. ἀγβεηΐοιι γὙθγὸ εἰ ϑἰδηπῦτ ἢὶ9 αι ΐάεπι πιαρὶδ οάοτα διης, 1}118 5ὸ 
ὙΈΓῸ ταϊῆυδ: Δηθοδα δηΐτι δι πΐ. ςεἴογυπι Ἀμε ρος ἢ [υμϊάαμι ἐχδαϊα- 
Ὥοπειι, φιᾶς ἰθγγῶθ δἰ ἀδγὶ σοπιπιιηΐδ εϑὲ, οὐογοτα 628ὲ ρυϊδηϊ. οἷο 
ἅπε Βὶ οἴπμεβ ἀε οάογε ἴῃ ᾿διες δααπὶ δεπίθηϊϊατη. εἰ οὐ ἰὰ Ηδετγα- 
εἶμι μος ἀἰϊχίδδε υἱάεϊατ, δἱ οὐαπῖα 4π86 δυιὲ ενδάδγθηϊ ἰπ ἔωσνετα, 
ἴογθ αὐ πᾶγο δὰ ἀϊκποδοειεπξ. δὰ οάογθι δυΐειμ ὑπἰνεγοὶ δοοα- 
ἄσοιϊ, ἀϊσεηῖεθ δυτι 6886 αἰτὶ ναρογοπι, ἃἰ11 ἐχἰναϊαιίοπεια, Αἰλὶ υἴτται- 
406. εδὲ δυΐεπι υϑροῦ πυτοϊαϊία5 ηφαδλοάδηι. [το ὐὰ γεγο ἐχμδίδτϊο, 
αἱὶ ἰᾶτι ἀἰχίναυ9, οοπιποπὶσ δὄνὶ εἰ ἴεγγας δϑὶ. οἱ δχ ||0 φυϊάδιιν ἂς 
84, ἐχ πᾶς υϑγο δρϑοῖδδὲ φυδείήδιω ἴεγγαθ. δὶ βδυΐγυπι Βογοπ οὐοῦ 
6426 νἱάείητ. πᾶπι νᾶροι δὰ δημδιὴ ρεγιαεὶ, ζππιϊάα ἐχμαϊαῦο ᾿8 
δ4υδ δετὶ πεαυὶξ. οὐοτγαπίωγ διΐειη εἰ 4ιδα δι} ἰῃ δ4πὰ, κι ἀϊοϊαι ὁ 
ἴδια εϑὲ. ργδείεγει εχβαίδιιο ρεσγὶπάς ἀϊοίξυτ αἰχια ἀολοεῖο, εἰ ετξο 
ἰδῖδ ποῦ Ῥγοβε ἀϊείξυς οάοτ, πες 111ὰ. πυτιόρεπι ἰριτυγ ἴατι δὄγις 
(παπι εἱ δὲγ δυδρίε παίιγα πυηιδοῖιϑ 651) ἰπτη δάυδε τεοίρεγο δὸ " 
ρῬαῦ αρβίμι ἃ τΔρίάα οἱοοἰϊαῖα Ρο886, μαυιὰ οβδοῦγυτῃ εδὶ. ρῥτδε- 
ἴεγεα οἱ ἀαιϊα φιαδοὶ σἰοοἰίδ5 ρεγίπάε ἱπ Βαιπιἀϊδ ἀραὶ αἴφιε ἴῃ δᾶγα, 
Ῥαΐαμπι εδὲ ορογίετε οάοτεβ ϑωροιΐθυδ 6586 ργορογῆοπαὶθ. ἱπῖθλο 
γεγο ἰδ πος ἴῃ φυϊρυδάδπι δοοὶἀϊξ. παπὶ οάοτοα εἴ δογθ ϑαπὶ οὲ 
ἀυΐςεα οἱ δυϑιετὶ εἰ ἃςεγθὶ δἰ μίπραο5. φαΐ εἰ ραιἀοε δεπατὶβ δᾶρο- 
τῖθας ἀπαίοξος ἀϊςδ5. φαοοίγοα φπεπιδάιποάυιϊπ δρογαεβ διηιδι δεβγε 
ἀεφίυϊαπέοτ, ἰΐὰ οάοτες ρυτἀϊ ποι δίης (αϑ ἀΐο ᾿δυγιαπίοτ μα δα. 
οἰαγυπι ἰΐδαια οὶ, φυοὰ φῶροῦ ἷπ ἃ4πᾶ δε, [ὦ οάοτγεπι ἰπ δέτε εἰ 
ῬαΝΑ ε886. ΟΡ ἰάφυς ἔτρτιϑ δὲ σοπογθιὶο ὑἱ δᾶροτει Βορεοϊδηϊ, ἴα 
οἄοτεβ δϑοϊοπὲ, φυῖΐρρε φυαβ οαΐογεπι ἱ απὶ ἀοἰθαοιὶ 4αὶ ποτε ὰϊ 
σὴ οριεἷπεῖ δίᾳιιθ ογθδηεῖ. ρόττο οἰίας!]5 ἄυδς 5πωὶ δρεοῖοβ. βοὴ 
δυΐαι Ὠοη δῃηῖ, υἱ 4υϊάπι δἰαπὶ, δεὰ ϑφυηϊ. ἀείοττπι πδπάυπι δυΐδια 
εδὲ φποιποάο εἰπὲ εἰ φιοπιοάο ποῦ δίῃξ. πᾶπὶ οἄάογτιτι ἃ[1} δα ροῦῖθυ 
τεϑρομπάρηξ, αἱ ἀἰχίπια5, εἰ ρει δοοίάδηϑ εὐπὶ οδ]δοϊδιίοπα δυὶ ἰμδιὶ- 40 
ἀϊο φεπππίαγ. παῖ αυΐα σαρογθὲ δυηὶ δἰθοϊοπες ραγὶϊ8 αἰεγὶ οἰ, 
Θογαπι οάογεϑ δϑαγιθημθα9 διᾶγεβ οοςπγταπὶ, γορὶ εἰϊ8 νογοὸ εἰ 918} 
ἀεοιἀεγαπιθαδ πο ϑυανες; 4ιο ἴοηρογε πὸ οἶδυϑ φαίάοπι 116, αὶ 
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οἀοτῖρας αἰετέις ἐδὲ, σαανὶ μβαρεῖασ. σῇδγε ἰδὲ χαϊζετα, τς ἀϊχὶ- 
φαῦδ, εχ δοοϊἀδηιὶ σοιπιποιίίοπετα υο]αρίδι9 δαὶ ἀοϊοτι» δἰζοστηξ. 
πηάε Αἱ αἰ οταιῖθπδ σοταπιιπε8 δηϊπια ρα δἰπι. 4}11 ροτ 86 υοϊαρῆ- 
Βοῖ δαπὶ, φαὶ ε βογίδυϑ 8ρίταπίαγ. ὩΠΠ1]Ὸ δπὶτι τοαρὶδ ταΐπαενε δὰ 
φἀοπάσπτι ργονοοδπῖ, πος ΄υϊςαυδπι δὰ οἰδὶ σαρίἀιίαϊοτα οχοϊϊαπ ἀδπὶ 

30 οοηξετιπι. φαὶπ ροϊίι5 Ο᾽διηῖ: παι {Ππἃ γϑτὰπι δῖ, φαοά δἱὶ δίγαι- 
ες, Εππρίάοπι Ἰαχθυδ, πε δάἀπιϊδοθαβ πηρτιεπίθπι, ταδὶ ᾿δηΐϑια οο- 

444 χαϊδ." αἱ φαΐ ἤυπο ἰαἰε9 [αου]τδὲε 8 ροϊϊοηΐθυσ5 ἀεπιίδεεπῖ, ἰΐ σοπδαδ- 
ταάϊηο υο]ιριαΐδια ἴρϑαπι ἱαπιϊβρετ ἀτροηξ, σαοδά 6 ἄπορα δεπϑὶ δ 
οδ]δείαο αιυαϑὶ ὑπ εἴ Ὧπο ρτουθπίεπϑ δχδτίτεϊ. ἢὸς ἱρίταγ οἰ ας Ἐ}}6 
Βοπιΐὶπὶ ῥόδου ]ϊανα δδὲ. {πὰ υϑγὸ χυοὰ βδρογαιῃ βεποτὶ γεϑροπάδξ, 
οεἴεγιδ θοαπο ἀπίπιδιθὺ5 ργοταίϑοῦτπι, ̓ξ ἀπῖε ταϊευπιι 8. πῖψθε 

, 04 ἐπ δρεοῖεβ δεουιπάΐυπι δαροτεβ ἀϊνϊ ἀϊζητ, αποὰ ρεῖ ὡςοϊάεπϑ ἀ6- 
Ἰεοϊιαοποπι αἰζεγαι; μος πιϊπῖπιθ, φαοά εἰὰ 8 παῖιγα ρῈὺ δ6 ἰαουπάα 
εἷς δὰξ τποϊ δοῖλ. οτιϑα Ππδπι ΤΟ πὶ ἴ4}15 οὐοσ ἔδυ] ατὶθ ἂς ρτορτίυδ 

10 Βουιὶπὶ δἰϊ, ἃ σθγθοτιὶ το γι εγαῖοηα Ρδῖεπάα 681. πᾶπὶ σὔπιὶ ΠΟΥ γατα 
τααρῖε παίπγα ἰτίρίἀυπι 511, εἴ δδηρθ αυἱΐ οἶγοα ἰρϑαμα ἴῃ θαυ δ 
Βαρεῖασ ἔεπυΐβ φυϊάεπι οἱ ραταϑ δε ἔοϊε τείγιργαῃ9 δἰ: (4πα 46 
οδίδα εἰ εἰδὶ ἀϊναρογαῖῖο γαϊϊοπε ᾿ἰϑεὶ τείγίβεγαια Πυχίοποϑ τπογθὶ αϑ 
σοπιπα τ), Βοπιΐ 8 δΌχΧΙϊο, αἰ δαπιξδξεπι ἐπ Ἔδητγ, ἰ8}18 5ρ6οῖθϑ 
οἀοτίς εἴ. εἰὰβ δηΐπι Ὡ8}}8 αἰΐα απαᾶπὰ μδθς [παποιίο μαρδῖαγ. ἤδας 
δαΐετο ἀροτῖα Ἄχεγοθῖ. πᾶτῃ οἰθυδ ἴᾶπῃ δοοαβ πᾶπὶ Βαμηάυ5 ἀο]οςῖα- 
Β1} Ρ]ογυπααε ποτθοδ αχοϊϊδξ. δὲ 4υἱ ργαε οάοτε, χαὶ ρεὺ 8ὲ Βεπὲ 
οἸεαι, 46] δος} 1}15 6ϑὲ, ἰδ, αἴοππααθ Βουπῖπα85 Βα δδμξ, 56 ρ6᾽ ῥγορὲ 

0 ἀΐχοττη ὑ8]}5 ἄνθη. ΟΡ Ἰάφῃθ βϑῆϑι5 οἷῃ 8 ρδγ γδυρί γδίοποτι ὨῸΠ 
οταθῖθη8 8364 Βοιπίπίδυϑ δὲ ε σαηρτιίηθο σέηεγα αυβάτιρεοάϊδυ5, 80 
᾿Ξ {πᾶς πρεγία 8 δἄτὶ5 παϊιιγαπὶ ραγι οὶ ρδηξ, Βογὶ υἱάθιυγ. σαπὶ δηΐπὶ 
οάοτεϑβ ῥτορῖεν ᾿δυϊτδῖοτι οαἰοτίβ, αὶ ἴῃ 6ἷ5 δϑὲ, δὰ σευθθγατη ἀβοθη- 
ἄπει, Ἰοοτ8 ἰδῖε ἱποοϊαπηΐα8 Πα εῖ, ̓ἀπαηάο υἱδ οὐοτίβ ρεγ πδϊαγατι 
ΟΑἸΙἀα δος. παΐπτγα δυΐοπι γεϑριιϑοπο ἀρυϊ τυ δά ἀπο, εχ ἰπϑεττιτο 
δά ορίτυϊαπάντι ἱπῖγαηθὶθ ραγίϊυτι5 ρϑοίογιβ, ργδθῖεσ ἱπϑιταΐϊυτπ δά 
οἄοτεθ Ἵχοϊρίεπάοβ. πᾶπι δρίγαπια πουπῖπα πδίαγα 4υδβὶ ΟΒΙ ΕΓ ΡῸΥ 
ΠώΓΟΒ τηοῖτπι ἰαοίξ, εἰαϑίποα! νοτὸ οἀοτὶδ ξεπη8 πιδῖηγαα ᾿οτηϊπὶθ 

30 βγορυίητη εδὲ, σποὰ ἤόμιο ἱπῖδγ δηἰϊπιδηϊὶα τραχίιπανη ργοροζιίοης 
οοτροτγῖβ μυπιὶ ἀιϑοίτησιπ τα σογθρστπι Βαθοαῖ. ΟΡ ἰά ουΐπι εἴ 6 
σαποῖὶβ ἀπὶπιδπεὶρθὰ5 ἀππ5 ἤοττπι τα] ἰππιυα Το γτσνι οὐογαϑ 8οτῖξ οὲ 

5 εἷ5 γαυάεϊ, πᾶπὶ φΆ]ΟΥ δοττπὶ ἃς πιοῖΐο δχϑι ρον αἰΐοπὶ Βυτα Αἰ τδὶὶ5 δὲ 
ριάϊιαιῖδ Ἰοςὶ {1118 σοτοιποηϑα φαοάδτη τοϑροηάδξ, ςοἴογὶβ8 δυῖΐοπι 
τὰ ἐλβῥαν Ῥγαεάϊιι5 ροῖ τεϑρί γαϊοθῖα δεπδαπι δἰ τσὴ ρθη ογὶ8 οἀοτίϑ 
ἈΒίΏΡα σοπορϑοῖῖ, αἴ π6 ἄπο 56 πϑοτὶδ ἰδοογεῖ. ἀπαπι δηίΐπι βαΓβοἰξ, 
ἀποηἀοηοϊάεπι οἱ Ἀοπιΐηε8 πἴττιηαυς οἰ ας] 6 τεϑρίγαπο οἰ βοϊαπὲ, 
ἰδ δος αἰϊογαην 80] μτα. {πε γ6ΓῸ ΠΟῚ ϑρίγαπὶ, Ὁ] 8. 11}}8 δθηϑανη 
Βαθεγα ἰπ ἀρεγῖο οϑὲ. οἴδιηϊπι ρί8668 ἐοϊπτηαας ἱπϑϑοϊογυιη ραηυϑ 

᾿ φχροῖδ γε] οπιπυβ, δἴϊαπι 81 ππη]ϊατα ἀϊϑέδης, οἰραπι 918] Ῥ δου ατοτη᾿ 
δεηὐδβουπξ ργορῖοτ δἰ πη επίδγιαπὶ ϑρεοίεπι οἀοτὶθ, τὸ τπιεὶ ἀρ68, εἴ 
Ρᾶτνυαγαπι ἐογτηϊςαγατη ξέπῃδ, 4πᾶ5 χαϊάδπι σα]. 68 ἀϊοῖοσ ππυ]οπε8 
Δρροϊϊαπε. οἵ ε πιαυΐηΐ8 νὰ ϑαίμ εἰ ΡΙεταζας Ὁ]ΐα ἴὰ ρϑῆυϑ δῃϊπιδ]}α 
δουτη οἰθαπι Ῥγορίογ οάογεαι δογὶϊεσ βϑοπεππι, 400 γότὸ βεηιἰδηΐ, 
ποῺ Ρετγίπάς πιδηϊίεδῖοιη ὁ5:. " υοοίγοα ἀαΡ ταν εὶς συϊδρίαπι 480 
Ῥετοὶρίαπε οἄάοτεπι, δἰ τεϑρίταπτια χπϊάθτη πηΐοο ΑΡΔΑ βετήμα τποάο 
οἀοτεπίοῦ (1ἀ επὶπι ἐπ οπιπίρυβ πε ϑρίγαηϊ σοπτίηροτγε υἱάεϊατ), 
ἐχ 1119 δα τοπι πα ἰατὰ τοϑρίτες, ἰαπιοῖϑὶ οἀοτατὶ δοϊοαπὶ, πἰϑὶ χαϊάατι 
108 ρταδῖεγ 1105 αυΐπαιια δεπϑὰ8 μαροαίατ. δἵ ἢος βογὶ παι: 
Ὥατα ᾿ἰρϑῖπ5 οἰ ας} 18 οἰ αοῖιι8 ε8:. 1116 σεγοὸ μος κδηϊτπι, δε ἔοτεϊ- 
ἴλη πὸῃ δοάδιη πιοάο. 864 ταβρ᾽γαπερ φαϊάειπ δρίγιιτις 14 χαρὰ ἴπ- 
δῖατ Ορεγουῦϊ! οσαἰυβάδιπ σπρεογρυδβίτυτο 68ῖ, δυξετὲ (απάε δὲ αἰ φαδπάο 
ΠΟ ταϑρίγαηξ, πη] ]ὰτππ οάογαπι σεπιϊαπῖ), ποὸπ τορι γαπῖ 8 δαΐοτα 
Βοος παῖαγα ἀεπεραυϊῖ. εἴ χσυϊάθπι μας ἴῃ τ ρογίπᾶδ δἴχπε ἴῃ οοα] 18 
εὐθηΐξ. πᾶτὶ ὁχ Ἀπ πϑηῖριι8 απδεάδτη ρα ρεῦτα μαΡεπὶ, φαῖρα8 ποῦ 
δροτγῖῖβ σεσπετο πεαυδαυῇ; αυδοάδπι, χυΐραδ ἀυΓὶ δππὲ οςΌ];, οἶδ οάγεηξ. 
υοςῖγοα παϊϊο τπάϊρεπε ηιιοά 685 ἀρδγίαϊ; 86 ργοιπι8 εχ 480 8ρᾶ- 
το Βετὶ ροϊεϑὲ πὶ υἱάεδπε, υἱάδηξ, ἐπα το εἴ 6 ςείογῖϑ απἰπιαπΈ Ρ πα 
χαοάϊρεῖ πεχπὲα οἀόγεπι τοττπὶ μοῦ 86 ργανίϊτεσ οἰ δπέμιπ αυδγϑαϊαγ, 

80 τἰδὶ χυϊὰ ἰοτῖε οοουτται χαρά ἢ Ροτηϊοίθιπ αἴζογγο ροϑϑῖξ. δὴ Ἠΐδ 
δυΐετη, ρεσπάδ τὐ ΠΒοπιῖπε5, δχαπὶπιαῖυσ. δὲ χαθιηδάπιοημ Βοιαὶ- 
Ὧε8 Βαϊϊτα ργαπαγσπι ργαυθαϊπετη ςαρὶτ9 σοπίγαδαπε εἴ ρ]εγύπαας 
εὐἰοςαπίατ, ἰτα δὲ 11 υἱ δα] ατδ Ὀἰξατηϊποϑαγαπιχας τϑγυτα [υρίτδπε, 

445 χαρὰ πια]ε αἰξβοϊδπίωτ, εἰ ἱπϊογάππι ἐχδιπραπηῖατ, πααε ᾿ἰρϑᾶτα ΡΘΥ 
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δε φτανεοϊεμπδτη ρεγβο οι ασ, παατηνὶβ ἐγρθὺ ῥἰατίξαδο τατος 
οἷθδηξ, πιδὶ αυϊά εἰ δὰ ἱττὶ πάλι στιίατ οἰ ταν δα δ τι ο08- 
ἔεται. νυἱάδίατ δυῦοπι εἰ ἰρ8ὲ δειδὰβ8 οἰ ροῖπδ, στη 86 803 πιηεθ 
ςοποϊαἀδητογ ἱπυραγὶ δὲ Ὡσιηθῦτιβ πυράν τηδάϊππι ΟΡ πηδαὶ, ξ886 δμ6- 
ἀΐας ἰπίεν 608 φυὶ Ἰδηρθηάο δὰο τῖπηετα [πυρυπίατ, 46 6}69 88 ἰδεῖ, 
εἰ κυδῖη, εἰ 602 4πἰὶ ἱπίογοθήξπιε αἰΐαυο δεηεϊαπὶ, ςαϊαδεηοάϊ “πϑὶ 
Υἶδαβ οἱ δυάϊτα8. ππορτορίεσγ οἱ ἱρβυπὶ οἰξαςιϊα αὔξεοῦο χηδοάσα 
παϊτευοταια οϑῖ. ἤδδο δαΐοτι ἰῃ δοάεπι βεηογο δυῃξ. φαΐπ εἰ δα. ἡ 
Βα. δὲ υἱδιῖϊδ. πῦά ας Αὲ αἱ απίπιδπῆα ἴπτη ἴῃ δἔνα ἔπη ἴπ δ68ὲ οἀσ- 
τοπίυτ. αᾶγα ἱρϑητα οἰαςῖι]α ἢ 8 αἰτίϑαπα ςοππτῦπ 6 χαϊρρίξι εὐ; 
ᾳαυοά εἴ τἀηρΊΡ.]: δἰ ἀπ ἀ101}}} ἀἴχθια ρεγορίοθο ἱπεδὲ. χῦο εἴδει {ἱ αἱ 
ΠΟΣῚ 808 τὸ ρὲγ διηιπἀΐπεια φασπάδπι ἀἰ εἴα δὲ 6896 4πδ5) ὑἰποίαγε 
φαδεάδπι εἰ ΠΟἸ]οτῖο δἰοοϊτατῖδ ἴπ Βαταϊάο οἱ βυϊάο. φαοποάο ἐρίμαῦ 
οΟἸ δος δρεοῖε8 ἀΐσεγε σοπυθηΐδῖ, οἵ συποσηοὰο ποὰ εοανθδιαῖ, 
Βδοΐῖεπαβ ἀϊοῖιπι δῖ. χαοὰ ἀπίοτα φιΐάδπη Ργιμδροτεὶ ἀϊσαπὶ, ποῦ- 
πη ]]α οἀοιυῖθυϑβ αἰϊ, μβαυδαπασύδτι ὑϑῆοηϊ σοῃβο θα δέ. Βὰδ μ80 
φαϊάεπι υἱάειιαβ ορογῖθγε οσἰθατη 6686 σοπιροϑίίυπι. δξεηϊια δὰ χοὰς 
ἰπηΐατ, δἰ πη ρ]οῖα πο 8ππΐ. χυοείγοα εἴ 6 οἷδο ϑα ρεγνυδοδθεὰ {ιδ- 
ἄδπι ρἰρηππίυτ, δαὶ ἰηῖγα {1 δυὶ οπῖγα, σαοπιοάο ρῥἱδηῖϊ δεάι κ 
ἀεϊπάθβ πες δηθὰ 'ρδᾶ μὲσ 8ὲ εἴ ἱποουηπιδια αἴθγο δο]δὶ, ξὔπα ὉροΓ- 
τοαὶ ἰὰ φυοὰ εχ αἰΐᾳπο οοπδιϊξαδίαν σογρα πη πι 6586. 86ὰ εὔχα 
τπαϊίο πιΐπυ8 οΟΠδοΠΙΑΠΘΏτη εϑὲ δέγθιη σουρογασι. ρυγβοῖεγε οἱπαν 
Βπδ δοΣπα 8 ἰοοπϑ ἰπδδὲ αἱ εἶθαπι τδοϊρί δι; ἃ 40 ἱρϑῦτα οὐῦρον 
αἰἱπιοπίαπι δι γαηἶτ: δὲ οἰ ας εὐ 5 8οπβογίατα ἴῃ οαρὶτο δἰ ἔπσα δὶ ἰμεν 
Π]υἀ παᾶ οἰιπὶ ϑρὶγοϑα ἐχμαϊδοπε ἱπρτεάϊυγ: ἀπαᾶγο δὰ ερταρὰ 
οἴδείναπι σοπαπιθαθὶς. φυοὰ ἰρίτατ οἸΓαοτ] 6, απαΐθι 5 οἰ αοῦϊο, κοῦ 
αὐ ποϊγίςαἰδοποτη οοπίεγαϊ, σοτίυπι οϑὲ. δά χαοα αὰἀ δδηΐθιοηι, ὦ 
εὐ ϑθηϑθϊῃ εἴ ΡῈΓ δὰ 86 ἀἰχέπιαδ ραϊθϑοὶῖ, σατο φαοὰ εἴ φάτ 

ἴῃ παιτηῖνο εἰ δὰ εα χιίαδ παϊγιαπίαν, ἰᾷ οϑὲ οἱ ως: ας δὰ καδω- 
ἴδτα. ΡῈΓ δίηγαία ἰρίτατ δεηϑογία ἀςβηϊξαπι δἱξ δίψα  ετιγαίδιμ) 
Βος τπποάο. ὟΝ . 

6. Ὀυ)ἱτανεσὶξ αὔΐοπὶ χαϊθρίαπι, χαβοτεῖααθ, εἴ σόγρας οαθὲ 
ἷπ ἱπβπῖϊα ἀϊνι αῦατ, δθηδι !6ϑη6 δἴλαπι δἰ [οιΐο 68, στ σοΐογ αροῦ 
οἄον δοπὰδ ρτδυΐϊα ἰουΐϊια8 ἔγιρι 1:45 σα] 1148 ἀιτῖϊο 9. ἐξ βοΐ, 
ἷπ ἰηβηῖία ἀϊντἀδπίογ, απ ἰᾷ βεγὶ πεαυθαῖ, φυουίδπι διτιότ δ αθολφες | 
8ε πὶ 16 αἴεοτιο δεπβυπι ἴαςθγα ροῖδϑε, ουῖπ εχ 60 ηποά ρεῖ)οτε ρβαὴ - 
δΌτα ἸΓ ΆγΘ ας Ροδϑίς, μος ποιπίηϊ8 δογι ἃ δἷϊ, 4ΌΩΓΘ ἢ ΘοθςκΣτῖΝ 
δὐδεῖ ἴρϑιισα 4ῃ 0606 86 πδῦτῃ ἴῃ ἰη βηϊτα αἰν ἀϊ, πδοπον ϑθ πος οαθς 
χαδρηϊτυ ἀπ Ῥγαδάϊξυμι 6886, Πυδπἀοαηϊ ἀεπι ποτὶ ποῖ Ροξεοῖ υἱ φαα ἰ 
αοὰ αἰβῦσα χαϊάθη δἷξ, δεὰ ποη ηπδπίωπι, οεσπθῦε φαδαξ πα ὰ 
ἴϊα πὸρ δἷξ, οοπᾶπρει οοῦρυδ δσυοὰ 686 συοὰ πδήμθ ςοϊογεβ 
Βαβεδξ πεαπὸ ργαυτδΐθτι πεάπα ᾿ἴῶπι αἰ ΐδπι Ἰὰ ξοπὺ αἰϊεςτίοβ 
ἥπαγε πϑάυδ δοπδὶϊδ ργογδὰθ δἰϊ: εἴδηΐπι {1186 δϑης ας ἱρϑα σαὶ 
δεηϑιἷς Ἔυρὸ ΠΟ 6 δδηϑι] 5 σοιπροϑίτηαι οὐ. δἵ πες ϑβαττατοα ἐπ 
Ἰρϑῆπι 6 86 88.110 8 σοτιροδιι πη 6886: ΠΟῚ ΘΠτ 6 ὑπ δι οταδῖαςι σοδ- 
Ροπιϊογ. ργδεΐοσεα 408 Ῥτο Δϑποδοοταῦϑ δα αἴατια ἀἰϊιὰϊ αλπποι 
8ἢ τηεπῖίδ δῖνε ἰηι Ποῖα ἢ δὲ ἱπε} οι} ποὴ σαπτ: ποῖ δαῖτα ἱπβεὶ- 
Ἰεοῖῃ8 εχίογτα οὰ 4πῶ6 81} 8δϑῃπι τοϊπίπια οδάπηι ἴαςς Πρὶν αἰ ̓ 
Βαες ἰΐα 3686 μβαβϑαῃῖ, δϑΈρα]αγὶ Ὑἱάδπίον 115 φαΐ τοῦ ρττα ἄπο ἐν 
οἷυπι ἱπάιν 51}1169: δὰ ἢσπης επῖτα τποάστη Ταῖο ἰρ5α ἀϊβθοί ται κι. 
σετισα ἤδας ἱγυροδϑ δι Πα ϑυπξ. ἀϊοίοπι οϑὲ ἀπῖοπὶ ἀθ ἐρϑὶς ἴπὶ ἀἰπη- 
ταϊϊομα ἀδ τηοῖα. δογΌτη δηΐθηι δοϊ πιο ῥαγὶ 6 Γ ἐπιογχεὶ δὲ σαν ρα 
εἶε5 δὲ οοἱογὶβ δὲ ϑαροτία εἴ δοπούπῃ δἴ σςεϊθγοττιαι 86 τ 5] ἔἴτγττι βπηῶο 
δἷπξ. πᾶπὶ 4πδς δχίγειμα ΟΡ πϑηῖ, δογιπὶ ἱπέταποα βπτῖα δἕεν τεςενε 
οδῖ. ἴρδα Ῥοῦγοὸ οοηπῖγαιμα δχίγοτηθ δαπέ. οτππὸ δΔυΐοτῃ ϑδχϑὶϊε ο5ε- 
τγατιδἰδέεπι Παθοῖ, υδγθὶ οδιιδὰ οἱ ου δἰ αι εἰ πίβτοτιν, δῶρον εξ 
οἴ διπάγιπι, οἱ τεϊίχυα οτππία δὰ ππης πιοάστα. ἰρϑίισε ἱρίξατν οαϑὸ 
πτιῦτα ἕῃ ἰηβαϊξα χπιάδτῃ ἱπαθαυδὶῖα, ἰὴ απ 8 υθγοὸ δεαπαῖσα φεςαῖν 
φιοά δαΐεπι ποτ ΡῈγ δὲ σοπιπθαπι δὲ, ἰπ βηϊϊα8 δρεεῖοα. «πτα ἰδ’ 
ἴὰτ αἰζεοϊίοπθα ἰρ886 δρδοῖθβ δρρδιϊαπάδε ἰπὶ δῖσυθε ἔπ Βἴβες εσαῖ- 
πυΐῖ88 δεηρεῦ ἰηδιῖ, ϑαιπεπάσπι οὶ 6886 ροϊαπια δὲ ἀοῖτ ἀπἤεττ: 
ΟΡ ᾿ἰάχῃε ἀδβοῖοβ χϑ}}}οδέπιαπι τα ραγίθμν υἴϑατ ἰδίεσο, χιατντῖν φ- 
δρεοῖιδ 8686 Δρρ]ἰοοῖ δὰ ταϊϊΐαπι; δὲ ϑοπῆπι πα ἀἰδϑὲ ᾿1 στα ἰαῖστε 
αυδπινὶϑ δα αΐτα5 τοίππι σοητποηξετα τη οἀα]ππὰ ἐχδαχαϊ, τρατι ἐδβῖσ' 
γα ]υπὶ ΕΠ ὰ χηοά 8686 ΔὃΡ ἰπϊεγιπθάϊο δὰ Ἔχίγεπιοβ ροτγτ χζίε, ἱδο 
δἰτα ταῦ δἴ ἴῃ οεἰοτίβ 86 πϑι θδιι5 116 σαδε δἀπιοάθτι ἐπξ “πὶ 
πρὶ δπίτι ϑαραγαὶδ ἐπετιπὶ, ροϊθπτία υἱδιθ 1} 1α ϑα πε, δοῖτι τα ζπιῖτα δ. εἴ 
δηΐπι ᾿ἰποα ρεάαἰῖ5 βοῖκ ἴαπι ἀϊνίϑα δὲρεάα] ροϊομεία ἴηεδε. ταπειῖα 



ὦν εύτῦτλςς ἐπ 

ἀφ εῖῃ Ἔχε ρογομιῖδο δαραχϑέθθ τα! 0Ὲ6. οἴμδα ἴπ. ςοκΒπεὐξία ἐρθ8 
ἀιμοϊνειζοῦ, ποὸπ δον ἡπδη; οἱ φθὶβ πιοάιοίμι διοςῦι ἰῷ Ἰπᾶγα εἴς 

40 διπάαϊ, νϑγαμ δοἶπιὶ ΤΈΓῸ οὔτ Εχβορογθβη ἴα δοπρι8 Β6ς ΡΘΓ 86 866}- 

εἷλε εἷς πᾶς “εραγαῖα (εα εδὐἷπι ἷἱπ δϑηϑα δχϑοίίογθ ροϊδβῃιίδ ἱπϑδῖ), 
βέχαρ ἐδ  ]]υτ ϑεαβῖϊα δεραγαϊανα δοηλιεὶ δοῖα μοϊεγίξ. δἰδαπηθη δεῃ- 
αἶα οτίε: ἴατα δηΐπα ᾿ροῖρηιῖα 86} 5.18. εδῖ;,61 δορί δτόξ δὶ ἰοὉ δοοθδ- 

δετὶξ, που πο δ ρίζαν ηαρηϊπάϊπες αἰεοοπ δα ἰδίογα, εἰαμᾶπι ΟΡ 

οαυϑαᾶια, ἰΐθια φποπιοο 58η81169 εἰμι φιιαπιοάο ποη: οἰ πὶ, ἀϊοκιπιρος. 
, πὶ γεγο δάθο αφυδϑ ἰφϑαψὶ αὐ ἀοίυ 86 τ 1168 δἰπῦ, οἴ ποῖ 8ο] τ ἴῃ ἵμο 

τοἵο τοὰ᾽ εἴϊατν δεοτγδία, εἴ ςοϊοχαϑ' εἴ σϑαρογαι δὲ 0πῸ8 Πυσβεγο βυὺ- 
Ὧ0 ἴο8 Εν86 πέοδ886 εϑὲ. ἀιιηνἐίανειϊ ρογτο φυϊδρίατι αἴγοπι δαὶ βεδὶτα 

ἦρθα δαὶ πηοϊϊοπεϑ 8} εἰ8 ργοίθοϊβο, αἴγουῖδ πιοΐο βεηδῖο βαῖ, υϑὶ 
οροτγαηζογ, ρυὶμϑ δὰ τιεάίυπι ἀογεοίαπι, φαοα δι οὐοσ 4πδπ ϑοπτϑ 

ἀξετα τἱἀοίηγ. χαὶ ἐπίπαν ἱπ ῥτορίπαιο δὶ, δ ργίῃϑ οάογεμι δϑηῖίγε 

δοίεῖ; δίᾳπε δοῆυδ ροϑὲ ἰςῖππι δά δυγεϑ ρεγυδμῖξ. διμι ἜΓρῸ δὶς ἀθ 

οὐ αοὰ νἱά θέας εἰ [μπιίω ει, δοπεϊεπάυμε, φυεταδάπιοάυμι Ἐπιροάος ει 
δϑϑοτῖῖ, ἰπιδ απ φυρά ἃ δοἷε ργοῆεϊ!, ρτῖιι δὰ χηεάϊαπι φυμαι δὰ ἐρδωαν 
οσαΐπτα δαὶ δὰ ἴεγσαπι ἀουθπῖγο ἢ 1ή- φαοά εἰΐδον ταϊϊοπϑ ορεπιασο- 
ἄπρετο υἱθαίαγ, πδῶὶ ἰὰ ααοὰ εἰθίυν, αἰἰσαπ ας αἰΐᾳμο οἰδεῖ 8ο] εἴ. 
θδτο βεοθϑϑε δεὶ ᾿θρῃ8 ἃ ἰφιοά 4558, ἴα 4μ0 ΔΡ αἰἴεγο δὰ αἰϊεγυσω 

δ αἰεαῖατ. δ τεπιρὰϑ οπθηα αἀἰνιμῖ]α 6. φάγε Ἔγαῖ απο ποπήάππι 
σι ἀεθαίατ, 5δεἀ δάμας [ετγοαῖον ἴῃ τπϑάϊο ταάίυς. οἱ φυδιονυ δ οτππὶα 
δὐυάϊαηϊ δἴπ! εἰ δυάϊετιπε, δῖ ουθηΐπο δευϊίαπὶ εἰ ρεπϑεγίηϊ, δίαθε 
δοπϑίοητμα πΏ]18 οἷϊ ρρπεγαῖῖο θὰ δρφᾷτς βεβεγβοηβ βἰπῖ, ἰδιβϑα 
πῖΆ 110 πτιΐπαϑ {14 ρατῖπάθ μδρερηηὶ δίφῃς δοῆυδ, 4αὶ Ἰοία ἰᾶπὶ ἴδεῖο 
ποπάππι ἀρυὰ ἀπάϊτππι οοξ. πος δαυΐδια εἰ 'ρδα [εγάττπι αἰζουτπαιο 
ἀεεϊαγαῖ, φιλὶ ἰδιὶο ἴῃ πιεάϊο βδῖ. ποὶ δυΐπι δὺαϊνίε8ε νἱάδσηυτ ιὰ 
φαοά ἀϊοίατη αἱῖ, χαῖδ' δᾶτ'᾽ χποῖαπι δα βίδῃϑ δίίογυβειις, πυσαιὰ ἰρὶ- 

40 Ὦς εἴ οοἷοτ εἴ Ἰυπιοπ᾿ πος ἰάοτα ἰαοιταηῖ ἡ ποῦ εὔἰτὰ εχ 116 4086 
ΔΘΩπδΒῖ ἱπϑεγνα!ο ἀϊείδως, δἰΐογωπι σογηϊξ αἰέρσατα οογαΐας εο φποὰ 
τοοὰο ηποάαπι 86 μδρεαηῖ, στα πιϊπίπηε ορονίδαὶ αἴγακααθ σεγὶο 
Ἰοςο 6δεϑε, φιοπίατω ἱπ [15 φθδε ἰπϊογοαρεάίπα δεαυαθ!]} ἀϊδαπραπίαν, 
εἶ} γοίδτι ρύορε ἂῃ ὑτοςαὶ ἃ 86 δίπι. ἂἃπ,. 9050 εἴ οάοτιὶ ἢος ἰρϑῦσω 
συθηῖγα σοπϑθηϊδπδυτι 6δὲ7 παῖ ροτὶπὰς αἱ δὲς οἱ ααπὰ φοὨιϊηπα 
φοΐάεπι. 5ιιηῖ, δεὰ ἑβπιθη τϑοῖϊο πέγιυϑαμα μαι εϊα φεοῖ; χαοοῖγοα ἴαπι 
ἰάοτα ἴπτπ πο ἰάδτ ῥγίπιπθ δὲ υουϊδοίπια δαάϊοπὶ οἰ αοϊπηΐχαε. 
νἱάδίωτ δαΐοτα φυϊθυδάδια μος θοὰς ἀϊβουϊίαιετα Βα θετε. 4αὶ- 
ἄστη εὐΐτη αἰσπὶ 6886 ἱπηροϑϑιμὲϊε πὶ ἰϊπ Ἰάεπι φαοὰ 8}105 δυάϊαὶ δαὶ 

Ὁ τἱάθαξ οἰ ἔβεϊαενε, φασπθοχεηίάεπι Βοτὶ ποι ροΐεδὲ δ ππᾶπὶ το] 
ϑεογδὶπα διαάϊδηϊ δαὶ οἰίαοϊαπι. ᾿άδτα επἰπι ϑοιπποίαπι ἃ 86 δερᾶσγα- 
ζαταηπε 6558εϊ. δῃ ἡποὰ ρτῖπιο φυλάει πιουϊξ, σε εἰπεϊπβαραΐοτι δὸξ 
ἴδπϑ δαὲ ἱξ τεαι, σπηπὶ οἱ ἰά ται ὨΌΤΩΘΓΟ οὔ 68 δε απ; ΄σαοα δϑΐοσω 
ξωσ Ῥτορτὲὶ πιπὶ δδῖ, ΠΠΙΠΘΓΟ Αἰϊυα, φρεοῖε υεγὸ ἰάδτα 7 φαοςίγοα ρίηγεθ 

οἰπιαΐ υτἱάδποι εἰ οἀοταπίην οἵ δυάϊυηϊ. οεἴεγημη δας πεχας δππὶ 
οογροσα, δεβὰ αἴϊεςεῖο εἰ πιοιΐο φαρεάαπι (αἰϊοψυὶ ποφααφύδω ἰδιτιὰ 
δυεηΐγεῖ), τϑεας εἶπε σοτροτα. ἀς ἰυτοΐῃο γερο δ]ϊα ταῖίο δὶ: πῶτὶ 

Ἰαπιδη δϑϑδομαία σαδεάλπι εἰ πὸη πιοῖϊο εϑῖ. ἰπ δαπισαᾶ, ποη Ρετίῃ δ 

ἴπ αἰτογαϊζοπηςε τεϑ Ἠδρεῖ δἴχαβ ἰπ ἰαϊίοπο. παπὶ ἰδίοις ἴατε ορεϊπιο 

εργίαϑ ἱπ πιεβάϊαπι μογυθαϊπηῖ. υἱάεῖαγ δὔΐετω δΟΏ 8 6886 ΟἿ οα- 

ἱπϑρίδτα απφὰ Ἰδιϊοηοσι σηθοαῖ. απᾶ6 τ εΓῸ δἰτεταπῖατ, πατπ ᾳῃδσα 

οἰτωϊ ἔτος Γαςσίπηι. σοπείπρίξ οπὶπι φαϊρρίαπα πηϊ νεγθὶπι αἰϊογαγι, εἰ 
ποῦ αἰϊπιϊἀϊτπι ρτῖαϑ, ἐοὰ δπαπὶ ΟἸπΏ ΘΠ, δίτω}} } σοὨογέδοογο δοὰ 
δυΐα ποπηηπαηδην, ἀππι οαἰδῆξ δαὶ σοπογαδοῖξ, "μὰ δἰτετὶ ργοχίπια 
Ὁ} εὰ οὔΐ μαεγεὶ αἰβοίξατ; ργίηνα τεγοὸ ἈΡ ἰρ8ο δἰξογαῦτδ ἱπιπιαϊδίατ, 
τπιδο πδοδϑ986 εϑὶ δ8πὶ δι πη] εἴ πίν θυ δὶπι δἰ εγαγὶ. ῬΟΓτῸ δὲ ἴῃ Βαπηογα 
ἀερετθτηῦ8, δΆροΓ τι οὐοτ εδϑεῖ, εἴ δάδαο Ἰοπρίοτε ἰῃΐογυβὶὶο, απῖθ- 
ἥπαπε εἴατῖὲ ἱμπρετεπνηα, δεηιἰγεῖαγ. Ταϊΐοπα 4υοάιια Ορίϊπηδ ευεηῖς 
τ ϑοϑογῖα 708 ποππίϑὶ αἰΐσαθο ἱπιετοθάεπὶς πιεάϊο [ἀποῖϊοπε8 δααϑ 
δχοτοθυῖ, πο δἰπιαΐ ραϊαπίωτ, Ρτδοϊογαηᾶπι ἰη ἰαπιὶηε, ργορῖεν ἰά 
σεοά ἄϊετοτιι. ἰάοτα δεΐασα ἀε τνἱδίομα δϑοηϊὶ δ υτη δῖ: ἢδπὰ ἰὈππδἢ 
ἱρδύισ νἱβίοπ πι εἴποις 

7. Ἐπ: απίεπι εἰ αἰΐα χαδεάδπι ἰ8]15 οἶγοδ ϑεπϑὰὰβ ἀυΡ Δῆο, 
πέστε σοπϊκι καὶ ἀπιοϑ δἔσπιιϊ δρυϊττε ἴῃ εοάεπι εἰ ἱπάϊνϊάπο ἰδιροτε, 
δα. μἴωπε δὶ δεῖιρεῦ υδ]ἀΐογ πιοῖπ5 ἀθθι]ϊογεπν εἰϊθωϊ (εχ χαο 
Δξ αὐ πα ΟΡ οευΐοι ἀϊνογδασῖαγ, ΠῸ ἢ ἜέσΡΙαμε φαΐ ογῖε υϑῆδο- 
πεπῖοτ 4υΐρ ἴδπι ᾿πεαϊ πῖον δὺΐ ἱγερίάδηϊ δὺς ἱπροπέεπι βουηϊζατα 

"χαπαλϊξ. ος ἰΐαψια σοηδιταϊατα δἰξ, εἰ {πᾶ εἰηρτιία πιεϊϊῃ 5 ἐεῖ- 

ἐσὲ εἴτυρ!εῖα αυᾶπὶ οοηιδίδ, πὲ οοἴοτεπι, ταὶ, δὲ υἱπῦτη πιοσα οὩΠὶ 
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φηβῶ ἑειωρδγαῖαπι, εἰ βεῖε δοΐδπη σπδπὶ ἰῃ ςοηβοπδθῖα ἀϊδραδοι, 00 
4υοά δεδε νἱεἰδϑῖπι οἴϊηπάδηξ;, ἐὰ φαοά ἑδοίππι δὰ Ἔχ. φαΐ Ὀππτα 
ποάάδνα ἀἰδϑ δι) οἱ δεπιρετ, ἱπαῦλπν, γαἰθηξῖοτ πιοῖβδ ἱπ Ἀττηίοσεμα 
δρεὶαῖ, πεςαδδϑβε εςῖ, δὶ δίσβε δίηϊ, εἴτ ἰϊπτα τρῖπαϑ᾽ δΟΒ δ᾽] 6πὶ 6856 
Ὥδτη εἰ δοῖις δοδ6ῖ, στα ΔΡ 60 ἸηΐπῸΓ ἰπ:ογπιδίαϑ φαϊρρίαπι ἀειγμδῖ, 

αἱ οἰτωρ οϊα οπεπῖα ργοθῖτι δεηεἰδυξογ, δὲ ἐγξο τοοῖπϑ δϑιδὶθϑ δἷηξ 
ἃς ἀϊγνοτοὶ, που ΕΣ δεπδῖο. πδτῃ δἰ τοσ αἰξθστῃ οἵιϑοοῖ, πες 81}. 
Ρ ποῖθος 6 ΠῈΓΣ ροόδιπὲ, υδγα δας πη ]ϊὰ τὶς δεηδίο, βαϊ αχ υἱγίδααδ, 
αἰϊὰ διπευξεῖ.. φυοά εἰϊδις εἴβοὶ τἱἀεΐατ εχ 15 4πδε οοπέμπάιπίυτ, 
ἰπ φῃοάευπαῃο ταϊρία ἐμεγίπε. οατα ἰρί τος ἐσ ποῦ πῸ } {18 φυρρίδπι βαῖ, 
εχ ποωῃ}}}9 πο ἢαῖ, ἰαϊα δυΐθηι οἱπὶ 4086 ἀϊνογεὶβ δΌ ΒΡ οἰ πα τ 
δεησῖθ8 (πᾶπι δὰ πιϊδοσπῖοσ 4ΌΟΓαΤα εχίγετηδ δυπὶ σοηϊγαγία: αἱ 6Χχ 
αἷβὸ εἴ ἀουϊο ππῦμι βεγὶ πεφυδααθπι σοπε πρὶ πἰδὶ ραν δοοίάεπα, εἰ 
ποη υἱΐ εχ δοαῖϊο εἰ ζτανΐ ςοποοπῖῃς ΘΧϑΪ 181), πῸ ἰδίδπυδ οοπιηρὶξ 
δὰ δἰπιοΐ δϑηξῖγι, πῶπι δὶ τβοῖι8 Ἰρβοσιπι ὀπὶ δεαῦδίθα, τπυΐθο 8688 
οἰ» δ οταραπε, στ εχ εἰδ Ὡπι8 Ποῃ βαὶ; 81 τ γῸ ἱῃδδηθπὶθβ, ρτδθ- 
διδιιεϊοῦ δεπϑῖτι οἰβοεὶεῖ, ργδείεγεα δηΐππα ροῖϊιδ ϑαπαϊ ἰαο, φυογατα 
πο εϑὲ δοηδῶδ, δ δουίῃτη οἱ βτᾶνε, τπῸ δ6πδὰ 86 ηἰϊγοῖ, φυῖὶδ ταοῦδο 
πηϊΐτ8. δθυϑη8, εδήδπι ἱπχιᾶτη οἰ πβάεδωι, ροῖϊϊας 5ἰπιη] δὲ φυθπι ἀπο- 
ΤΌΣΩ, οδῖ υἰδωϑ δὲ διιάϊϊυ8. δὲ ἤδσὶ ποῖ) βοϊει υἱ 68 ἼΠῸ δεπδα ἄπο 
δπχι] δεητίαϊ, ἰδὲ πιϊϑίδ Γπεσῖπξ, πδπὶ πιϊδίηγα ἱρὰ 6886 ἅπτπὶ δϑοἰ εἴ, 10 
ππῖωδ δυΐετῃ ὩΠῸδ δὶ 86 Π818: ΠΏΏδ ὙΘΓῸ 86Ώ8:8 δίπηῃ] 'ρ86 ἢξ. ἀπαγα 
δαῖτα ὨΘοδϑϑαγίο δἰ πιο δεΏ Ἐξ σΟταμαϊδία, {ποὰ ξἢ ὯΠῸ δεπδ δεῖ, 
δεηεϊ. πᾶπι μπίπϑ πατσεγο χοίάαπι οϑὲ (αὶ δοῖι Ὡπὸ9 δβῖ, δρεςὶδ 
ΥΘΓῸ 4πὶ ροϊεῃιία, δὶ ἐϊβ4πα δεῆδιδ δοίπι Ὡππς δἰϊ, 116 Ὥπατα ἀϊοοῖ, ἢ 
πξοθεθα δεῖ ἱρίξοτ δὰ 6886 πιϊϑῖδ, ἘΡῚ ΘΥκῸ πιϊϑὲδ πο {πεσὶπὶ, δ6 ΒδΏ 
αὶ δεἴῃ βδηὶ ἀθο ετοπὶ. δἱ δεουπάσπι ππατὰ ροϊεηίίατα εἰ ἰδτορῶθ 
ἐπι ραγΏθ 16 ππῦτη 6888 ἀρξατι Π6ς 6586 6δῖ. Ὡπῖ8 Θηἷπὶ Ροΐδη 886 ὉΠῸΦ. 
ἐϑὲ ὑδῦδ, φαΐ δεπιεὶ βαῖ, δὸ τηοῖυδ. ροϊεπεῖα δαΐεπι πὰ εδῖ. πεῆτδ- 390 
δαὶ εὐβοὸ ςοπεηρὶξ ὯπΟ ϑεηδα ἀπο δἰπθῺ} δοηῖγε δηϊμπδαν. αἵ Ὑ6ΓῸ, 
δὶ ζαδὲ δ} δὐπάδτω δεπδπι ςΔἀπηΐ, απΐπιᾷ δίπιαϊ δεπεγα πη ροϑϑίῖ, 
δὶ ἄπο εἰπῖ, ςεγίαπι εδὲ δᾶτα πηζητδ ρ068ε δἰπιαὶ δου ἦτθ, 4ι86 800 ἀυον 
οδάυπί, οεὰ δἰμθατα εἰ ἀυϊςθ. δἰδθηὶπι δηΐπια ἰὰ χυοὰ πότηογο Ὡϑμπη 
δῖ, πο αἰΐεον χϑθπὶ οἰτυὶ ἀΐςενς υἱἀείηγ; χυοὰ δαΐοτι βροςῖδ ΒΠΌτΩ 
δεῖ, πτάϊοδπῖε δαπσα εἰ πιοάο σποήδπ). πος δυΐοτη ἀΐςο, χαία ἰογέδδδθ 
Δἰβαπι εἰ πἴκτηπι, 4086 δρεοὶς διίτεγαπι, ἰάδτη δϑῆσαϑ ἰαάϊοαῖ; εὲ ἀαὶοα 
εἴ δπιάσιτα ἰάθπι φηξάεηι ἴρδ6, δὴ 110 απΐετε δ] 15: βεὰ Ἑςοπίγαυογαπι. 
πἰγαηαας. ἀΐνεγδο πιοάο. δἰπι το οἰ φυας δἱ οὶ ἱρϑὶβ ςοπϑοοίδιϊα δπ πῇ, 
Ὧδτῃ φυθπιδάτηοάστη καδῖυδ ἀυΐοο, ἰϊδ τίϑα αἰβαπι, οἱ οοπῖγα χῃετ- 428 
δἀπιοάσπι υἵδιιδ εἰβγαπι, ἐδ ρυδῖι5 ἀπιαγοην ἀϊδοογηΐ αἴφπϑ ἀἰϊπάϊοδί. 
Ρταείθγεα δὶ ςοπιγασίογαπι τηοϊου 8 σοπίγασίης δ᾽πῖ, δἴψαθ βετῖ Ὡοιν 
Ροιδὶξ αἱ οοπέτατία ἴῃ δοάεπι ἃς ἱπάϊνϊἀυο δίτημὶ ᾿ποπι, δεὰ 8Ὲ} πη" 
δδηδι οἰπὶ, νεἰπὰ ἀπὶςε οἱ δπιδγοπι, πεαυδαπαπὶ οοπεπρεῖ ςοπίτασία 
δἰπιιΐ δοπεγι: ρατὶ πιοάο σοηβιαϊ πος δὰ 40δς ςοπίγαγιἃ ΠῸῚ δυπῆ, 
δἰπιαϊ δοη γι ρο866, χυδηάο αἰΐα δὰ αἰ ριυπι, αὐ τιίζτυτη Α[18 ρετΌποτξ, 
ἰά φαοά εἴαπι ἰπ ςοἴοτῖβ δτη ΠΥ ὀυθηϊξ, πὸ ἴῃ δαροτῖρα8, φαοττιπε 
δὰ ἀπίοοπι αἰϊὶ, αἰἱ δὰ διβαγοχι το ρτιπῖηγ. πος δα 4πδὲ σοτητοϊεὶδ 
δαπῖ, ἀυΐρρε 4πδο δἰπὲὶ γαϊϊοπθθ ορροδίϊογατι, οεα ἀϊαραβοη εἰ ἀϊο- 
Ῥεπῖε, πἰϑὶ πὸ ὩπῸπι δεπηαπιυγ. δὶς δαΐεπι οχιγοπποτυπι γϑεῖο ἢπὰ Ἀΐ, 10 
[186 θη: Ἔταηϊ δηΐτα δἰπιαὶ δἰ ἴογα ταπ! τ δὰ ραῦπουπι δηὶ ἱπιρατὶ5 δά 
Ρᾶγθαν, δἰΐασα ρϑιοὶ δὰ πιπίτατι δαὶ ρατί5 δὰ ἱπιραγεπι. 5ἱ ἐγρὸ Ῥίαϑ 
δάδες ἀϊδίδπι ἱπῖοτ 8ὲ ἃς ἀϊετγιπι, 4πᾶε ρος οοπδοείαιίοποτι φυϊάοηι 
δει σοοτηϊαιοηδθτα ἀϊσαπίατ, 58εἀ ἐπ αἰϊο ξθπογο δυπξ αῦπδπὶ 4086 
ξεπτς μαθϑηῖ; υογϑὶ αταῆα ἀπ]ςε οἴ αἰ ραπι εοπδοοίαϊα φυίάοπι εἶνε. 
ςξοογάϊπαϊα γοςο, βόπετγε δαΐθπι ἀΐϊνοτϑα; ἀυϊςς υοτο ρίυ9 οἴϊδτω ἃ 
δἴτο δρεείε ἀἰεγε φῆαπι ὩΡ αἷβο; πιΐπιι8 δἰΐαπι δὰ βἰπιεὶ δοιτιγὶ σον 
Ὠπηρει 4ιαπὶ 4πῶ6 βθπεγα δδάδτα διιπῖ. ἤπᾶγε 8ἱ ποῃ ἤᾶες, πΘ 116 
φυϊάοπι. χαρά δαΐοπι υΐάδπι Ἔχ εἷ5 φαὶ οἶγοᾶ ΟΠ ϑΟΠΔΠ 88 ὙΘΓ6ΒΠ- 90 
ἴῸΓ δϑϑθγπηϊ, ΒΟΠῸδ ΠΟῊ δἰπιτιὶ ρογυθηῖγο, δεὰ υἱάθτὶ, ἃς ᾿ἰδιπρῃ8 ποδ 
Ἰαῖογα Ὁθὶ ἱπϑοηδὶθ!]ς ἐποτῖῖ, Ῥγόθοπο ἀϊοίξν δὴ ποι 7 ἔοτς ὀπὶπι 
φυϊδρίαπι πᾶπὸ 4αοχαε ἰαχία π]πὰ ἀἰςαὶ, νἱάογὶ φαουι θεῖ 910] δἰπια] 
οοπίπετὶ δπὶ ἐχδυάϊγε χφυβερίαμι, φαοὰ ἱπιοττπεάϊα ἰοπηροτα ΟΡ Ἰ δ68- 
εβπῖ. δὴ ἰὰ υδγῶπι πο εϑῖ, πος βεσὶ ροῖδϑοϊ πὲ τεπιρα8 ὉΪ᾿απὶ δἰξ ἰπ- 
86 πη 5181} 6 δαὶ ἰαϊθαῖ, δεὴ οἴπὸ δαπετὶ σοππεῖς 7 πδτη οἱ, φΖθδπάο {αΐϑ 
86 ἱρϑηπὶ δαξ αἰϊαπι ἰπ σοπιϊπαο ἰειρογα δεηῆξ, ποη οοπιίπεὶξ ἵππὸ 
Ἰαῖεγε 86 6886, δϑὲ δῃΐδτῃ δἰϊχποά ἱπ σοπιϊπηο οἰΐαπι ἰαπῖοπι 4παηῖθτα 
ῬΓοΟΓΘῸδ ἰπδεπ81}}}6 δϑὲ, σδιΐαπι εϑὶ ααοα τὰπὸ εἰπάθπι ἰδῖθ δὶ! 86 6886» 
εα υἱάεγε, εἰ ἀδηίψαῃε δὲ δοῃῦγο, εἰσὶ δεπῦϊξ. ρτδοίθγθα Ὡδς [εωρῃ 2 
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πες γδϑ ὉΠ ογὶ: ἡπαπὶ χαΐβ δαπῆαϊ δὰξ ἱπ 4πὸ βοπίϊαὶ δἰ ϊξευ, χίδπι. 
αἰ δϑητίας 86 ἴῃ ἐϊπα9 αἰΐηιιο δὶ ἰεῖπις αἰ αι! νἱάεγε; ρεγὶπάα ἂς δἱ 
ἀϊοδ5 ᾿ΠΠτπὶ τοῖδτα ἕεγγαπι τίάεγε, σαοὰ μδης εἰπ8 ραγίοπι υἱάθδξ, εἴ 
ἴδ ΔππῸ ἀπιρθαΐδγα, 4ποὰ ἴπ ἤδς ρᾶτγὶθ οἷπα δπιδιυϊεῖ, εἰ τπδρηϊτιο 
αἰϊφιια ταῖπ τε ροτί9 ἴππι ταὶ, ργαθ δχίρηϊαῖα ἰη 86 πε θ1}18. οὐππίπο 
Βαβοδῖαγ. πᾶπὶ δἱ τοίβ ἀϊα υἱάεϊ ἃς ἴοῖο οοάσδπι τὲ Ἰδιπροτε δεπεξ, 
θη 60 4υοὰ ἰπ Ἠπίι5 αἰΐᾳφιιο δαπεαϊ, δυΐεταῖασ ρογίο 6 ὦ, ἱπ 468 
ΟῚ δου ϊαξ, ποι Τρίτον ἰπ Πυΐας Δἰίαθο δαὶ ᾿πΐυδ δἰιαυϊὰ 6οπιϊε 7 δὲ 
γοῦτγο ἱπ ραγῖε α ὦ Ὠ1 1] 86πιῖϊξ. 60 Ἔγρὸ χιοιὶ ἱπ Βυΐιε ] 14 πὸ δεῖξε, 

10 ῥπία α ὦ, ἰοῖπιπι ἃς τοῖα δεμέϊγε ἀϊοίκιιτ. δδάειῃ πο αι γαῖὶθ δϑὲ ἰῃ. 
α σ: 5δπιρατ δοῖπὶ ἴπ ΔΙαα0 εἰ 4] φυΐὰ δϑηῖ!, ἰοῖτι δυΐοπι δε πῖΓα 
Βοη οςοπίϊηρῖς. οπιπὶᾶ ἰρίτυγ 56 πϑὶθε1 18 8ι:π|, δε ἃ ποπ φαδηῖα ϑπὶ ἐρ- 
Ραγεηξ. ποίδγοιη δπίπι πηαρι πάίποιη φυϑά τις ἐδιπ τ εἰμὶ πη υἱ- 
ἀειῖ: δ ποῦ απαπίᾳ διῖ ἀρραγεῖ, δε ἰηϊεγάυνα ἰῃ ἠϊν δι: } 15, υἱοὶ ἰα- 
δὴ πο ἱηαἰν ᾽ς πι. Ἠυΐα5 ταὶ σαυϑα ἱπ ρῥτγιοτίριις ἀϊοὶα 681. πε]- 
Ἰὰπε ἰρὶταγ 6896 ἴδπιρι Π56 Π518}} 6, ρετ ἤθεο εοπεῖαῖ. 46 ἀαβὶϊαιίοπα 
σόγο {παῖ ῥγίη8 ἀϊχὶ δογαϊδυαπι δοὲ, πξτπηπ σοπίϊῃραξ δεπιϊγε μ᾽ αγα 
φπναὶ πεοπδ. αἶσο ϑἰνποὶ, 'μ ὑπὸ ἃς ἱπάϊνϊάπο τειηροτγα ἐμῖδγ 86. 

1ο Ῥγίπιοπι ἰφίτογ αἴγατι δίς σοπιϊπραῖ, τἱ οἰ ϊοοὶ δινπ] φαΐάεπι, 86 εἰϊο 
δηΐπιδο δὲ ποὴ ἱπάϊν!.}}}, οἷς ἐδιηοπ ἱπήϊν δ }}} αὧἱ τοῖο οοπεϊπποῦ 
δὴ ἀϊςοπάπιη ρτίπιαπι, 4πδ6 80} πποπὶ 8εηϑυπιὶ σαάπηξ, 66} Υἱδαπι, 
ἐὰ δἰπιυ 86 πιὶγὶ ρο886, 8ὲ αἰϊο αἰϊιη ςοἰογειη βαμ αὶ, ρα γα8416 ρᾶγ- 
ἴεδ Βαρεαὶ βρεοῖδ οδδάειῃ "ἡ εἴδηΐπι 4186 96 ΠΗ}, ἴῃ δοάδιῃ ξθπαγε δαπῖ. 
αἱ οἱ 4φαἷ5 ἀϊσῶϊ πἰ 81] ργοβίβετγε χυΐπ, πὲ οςαϊὶ ἄϊιο 8υπῖ, ἰϊα δὲ ἴῃ 
δυΐτηδ τος Παρδαῖ, ἀϊσεμάασται ηποΐ ἰοτίε εχ 1116 φαϊάοιπ πῆυτα 
φουϊὰ βι, εἰ ἀοῖι5 δοίη ἀπυ5. εεῖ; ἰιΐς γδγο, δὶ συοὰ εχ διπδοθῦδ 
εοπϑῖοϊ ὑπυπὶ 5.1, ἰά χιοὰ 56 πεξ, {|| ογῖξ, οἷν σόγὸ ἰἰΐὰ ἐθογϑίιη 
τοληδαμῖ, μδηὰ δἰ πιι ἰτογ μαρεθὶϊ. ργααίεγθα δοπϑίομεδ ἰρϑᾶθ ρίυγεϑ 

449 ἐγιπε, ρειῖπάε ἃς δἰ 4υΐ5 δοϊεπεϊας ἀι{{Ἔγοπὲεϑ ἀϊςαῖ, φυλτήο πες δοῖα8 
δἰπε φροϊοπιία δἰδὶ γεϑροπάδηϊε πεὺ ββηϑι0. δίπθ. δοῖϊῃ ε856 ροϊθϑὶ, 
φαυοάδϑι πᾶθο δηΐιπα ἰπ ἀπὸ εἰ ἱμαϊνίάπο βαπίῖαι, ραΐαπι εθὲ εαπὶ εἴ 
αἰΐα δειῖῖγε, φυΐρρε οὔτ ροιϊα5 δα ρίυγα διπιοὶ βαπιϊγε οουεπραϊ 
ἥπατι 086 ρέπογε ἀΐτεγθα δυυῖ. ἱϊαφιε δὶ αἰΐα ραγῖα ἀθ]ςος, αἰϊα αἱ- 
Βαπι δεπιῖαϊ, αι χυοὰ εχ 19:18 μαγι)ι8 ταδὶ! πστα δοῖ, ἀπὲ ποῦ 
ὕπππι. δἱ πϑοδδ88 δϑ 6856 πηι, 4ιιαπιϊο ηΐ ἀδπι ράγϑ ϑ6ποὶτνα πρυπὶ 
ΔΌΡΑΣΙ εϑῖ. οπίαϑ ἐρίταγ 1] υνΐὰ 5 δγὶε7 πᾶπὶ ἐχ ἀιϊοὶ εἰ αἰρὸ 
πα ϊΐαπι ἀπαπὶ μξ. παοῦσ986 ἜΓρΡῸ 6δϑὲ ππυπὶ αι δηϊιπᾶβ 6856 4Π0 οπι- 

10 υἷα δεπτϊδι, φποπιαυνοαπι ρυῖιι5 ἀϊοίαπι δὲ; δε αἰϊπὰ βοπης ρὲ 
αἰϊπ. πιπὶ ρίξαν ἰὼ φαοὰ ἀπ]ος εἴ αἰραιπ ϑαπεῖαῖ, φιαῖεπιϑ ἱπ αἰ υἱϑὶ- 
Β11ε ψηϊρρίαιι Δοῖη δϑῖ, ἀππν δϑῖ, ταδὶ σαγοὸ ἀἰνίιθιε δοῖι δυϑδὶξ, 
αἰἰα ἃ ἢ δη φιειπαήπιοάυπι ἱπ γα ρει ἐρ515 αν δηϊὶ (᾿ ἀπ δπίμπ δο υδοῦαπι 
ΒΉΤΩΘΓΟ ἀἰρυπὶ δὶ οἵ ἀιὶςο, εἰ ρίεγδαιιε αἰϊα), ἰΐα οἵ ἴπ δηΐπα ὄνε- 
πῖγε σεπδεπήτιπ ἐ87 πιὰ εἰδὶ δί(βδοϊίοπε δεραγαθιϊοβ ἃ 8686 ποῖ 
δαηῖ, δἰπρυ 5 ἰαπιθῃ γαῖ ἀΐνεγθα σοπηροῖξ. διιπι Π τετ ογξοὸ βἰδια θο- 
ἄπο οδὶ ἰπ δηΐπιὰ σθοαοε, (ἡ ηαοά οπρμίᾶ δεπιϊαῖ, τἀ οπὶ 6886 ἃς υὐυτιπὶ 
παιπετγο, γαϊτ οη δι ἰδτηϑη αἰϊάπιὶ δἰ αἰΐδιη 6586 Βογιτα φιδιῃ ξοπεγε, 
εἰϊοταπι ναγοὸ ϑροοῖθ. πᾶγε δὲ δπίταδ δἰπιι δεοάδπὶ ἂὸ ὑπὸ δεπεεῖ, 

20 τδιίϊίοπε ποῖ δοάδπι. Ἱπαβιτιἀϊπ δυΐθιη οτῖπο 96:8] 6 6886 ῃγδο- 
ἀλῖυπι, πεο 1 δοπεϊγὶ φποά εἷς ἱπάιν οι Βῖ}6, πἴμο ππανΓθδϑῖιπι Ἔυδάες, 
πᾶπι πηηδ τἱ δι 1}. ποῦ νυἱήδαϊητ, ἰπβηΐτα ἠϊδιαπιϊα δῖ; πὰς ν᾽ δδῖατ, 
βοίτα. δἰπιι ον ἀς οἰ ας} δὲ δὰ ἰδ} εἰ εἴ5 οπιπιριι5 πα δῖπ διδοῖ 
Φοη ππίιγ, ἀϊσθηάαπι 6ϑὲ. ἐνὶ ἰᾶαῦο αἰϊᾳιυ αὶ αἱ εἰπιαια ἀϊδιαπεῖδθ, πὰ ο 
ποη υἱξεξατ, εἴ ργίπιηπι ἀἰσἐδπιῖαθ, εἶθ υἱάδῖατγ. πος Ἔγρὸ ἱπεϊῖν 5181} 6 
εἷξ πεοθ886 δεῖ, υἰῖνα φαοά αυϊοχια ἰασραῖ, δαπείγα πο σοπιϊηρίς, οἰἴγα 
γ6γῸ δε τγα πθο 6886 6ϑὲ, 8 ἜΓρΡῸ δἰ '4ιιοά 86η51}11}6 ἰπαἰν δι 0116 δε, δὶ 

30 Ροϑἰτοτι διδγίς ἴῃ Ἔχίγειπο 11ος ππᾶς 68: εἰπε αηϊάδιη ποη 5 πηι ῖ]6, 
Ῥεϊιπαπι ἀπίεπι δοπϑιθιΐ 6, ἀοςοίάοε {Π|π δηπη] 6586 νι θ 16 δὲ ἰπν δι 8116; 

δ 3ε:ε αυοα ἱπιροεσῖθί!ε εϑὲ. ἀδ δεηβογιῖ8 ἱφίτον οἱ δδηβι τ θιι8, 400 Ρᾶοῖο 
Ἀλβδαπὶ, δὲ ςοπιτιππὶϊογ οἱ Ροτ βἰπεηΐα ϑεπϑογία ἀϊουτι 68ὲ, δχ γεὶὶ- 
4υΐα ρτίπιο ἀθ πιειποῦῖδ δὲ γειηἰπίϑοθηιῖα σοπριἀδγαπάϊῃ υἹάθιηγ. 

1. Οαἱέ εἷε πιοιπογία εἴ πιδπιϊπί886, ηυδηης ἠδ οδαδὰ βαΐ, εἰ ἀά 
4παπὶ ραγίεπι ἀπίπιδε ἰϑίμδες δἰϊαςιίο γείεγεπάα δῖ, πεοποι 41 τας 
ταϊηϊϑοεπίία εἰ γειπἰ ἰδεῖ, Ἔχρ] Ἰοδπάππι δοὲ. ποῖ οπίιη (14 6πὶ τα πιογῖα 
γαΐεης εἰ ας!ϊς τοιπί εἰδευπίυγ; δα τπᾶρτιὰ εχ ρᾶγῖε 4υΐ ἰαγάο μεθ θ- 
ὕφαε κπὶ ἰπρεπίο, πιδιπογιοβίογεϑ δίμ, φυὶΐ οεϊ τὶ ἃς ἀοςῖῖ, γοπεϊηΐδ- 
αεπέϊοτεβ. ἂς ρυίπιπση απ άοπὶ 4τι86 δίπξ δὰ 486 ᾿πειπογίαα δὰ ἷ- 

(0 εἰαηίατ, σοποίήοτγειπιϑ ἀροοῖ: βοϊδὶ διΐϊη ἰπ ἤος δττογ ἰηϊθγοϊάθγο. 
Ὠλτὰ πεήπε ἔπίυγα τα οπιΐ 1886 ροδϑυιπιαθδ, δεὰ ορίθατὶ τεἰ βρογᾶγθ, 40 

9Ὲ ΘΕΝΘῸ ἘΤ ΒΕΝΒΙΣΙ. Ὲ ΜΕΜΟΜΒΙΑ ΣΕΥ ἈΕΜΙΝΙΒΘΟΕΝΤΊΛΑ. 

οὔατα ἱπ βΈΠοτο δοϊεπεα Ῥταδεσζαη ἀΐ πιαρδίστ, ἥαντα πσπδαὶ! ἐτί. 
πδιοπεπι ἀρρεϊΐαης. πεήπα ᾿πϑίδηα τη ειποτὴα ΠΟΙ  δοῆππαν, μὰ 
86 Π80: παι δεῆδι ποῆπε ἰπίωτα πέτα ργβείεη!α οοὐποικίπιυς, ο 
ἀυπίαχαι ρτβεβϑθπῖδ, ργδείογιϊδ υδιὸ ταδηάαγὶ πισπιστίὰς φοὰ 
4υοή. δυΐοπι Ῥγδδβεῖδ εϑῖ, οὑπὶ δά δδῖ, οὐ μος δἰδύτι, ζῦπι τοπηὶν 
οὐαπ}ϊ5, Βεπιο 86 τη θην ῖ588 ἀἰκογιῖ; δοὰ πες χυοὴ τὈπίεπιρίοιατ, πὸ 
φιιϊϊὴ απῖπαο τδγραῖ δρεσπ]διιγαπα, 86 ἀ ΔΙ ΌΕΓΌΙν δδηῦτε δοίσαι, εν. 
τηῖῃ ἤϊδοογα ἂς τηραιϊατγί. δὲ οὐπὶ δοϊοππδπι 6ΟΠΕΙΣΠΥΣ πῃ ἐτην 
ἱεποῖ, ἰὰπὶ ἀετατῆι τοθπιϊηΐδδα συ ρρίδηι ογθάνθητ, οδα δυξοὶυε πα. 5 
δαϊὶ ἀποῖνβε γεοῖ8 ρᾶγδβ διδ8, ἴππὶ υΐδ [4 αἰ φηαπῆο ἐρεσαίετι μὲ 
δυξ ἀἰάϊοῖξ, ἱππν φαῖα ἰϊὰ δοςερὶϊ δαὶ νἱ ἀϊξ ἀπὲ ςυἰυδρίατα ἐειροιοραὶ 
ἀερτεμεπάϊε: βειιρετ οπὶπι οὐπὶ ααΐ5 δἰ αυΐ πιδταϊηϊς, ἐδοῦπ ἀρ 
οροτίει μος 86 δπῖθα αἰϊχβδαπὰο δα ῖνίς96 δαὶ βαηϑῖϑδδ ληὶ ἀεπίφερ 
ἰπεε!!οχίδθθ. ἐδὲ ἐρίϊητ ππϑηνοτὶα πδ τ: 56 Π5Π5 ΠΒΩΊΘ Ἐχιφαμη, ἐδ 
αἰϊοῦῖα9 Βογῦπι ἈδΡπ5 δυὶ αἴεστίο, ςαπι ἰδὲ δἰ υδηδιρετ μούεπὶ, 
Ρτγδθϑεπηπτη Ὑόγὸ ἰπ' οθνρογε Ῥγαθϑαπτί πιθηογίδ Π0ὰ εὐ, φισοέ. 
τποάαμι ἀϊχίπιιϑ; δεά δογζυτι δδηδῃ8 δῖ, ἐπί ΓΟΤΌΙΩ ἐρεί, ριείεῖο- 
ταπι πιεπιοτία. φυδανοδγοτι τπδιπουῖα οπιπἑβ ποππῖδὶ εἰδριῦ φιοὺπι 
τοπιροτίβ ςττίοἶο θχδαϊταϊ. πο αἰ τς 4πδ86 δηίπιδ]ϊα επιροπ: κε. 
δαϊη μαρεαπῖ, δὰ δοὶα πιδριίῃ 286 ροδβδίπε; εἰ δδάθτν δαῖπιδὲ ρα ἢ 
αὰ ἡϊϊιὰ δοπεαης. δοὰ ουτα ἀδ ἱπιαριπαιίοπα γεῖγο ἀϊείσοι ἃ 

᾿ιθτὶ5 ἀδ απίπια, οἵ βδτὶ ποῦ ροϑ8ὲ τξ δὶπε ρἢιδπίβϑινοῖο για 
ἐπι Πραῖαν ({πι6} ἰρϑπιὶ δπίπι ον επΐξ, σαπὶ φηϊὰ ἱπὲς ἰγίς, φοοῦ οὐδ, 
στπι βρηγαπι ἡπαταρίδιη ἡ εἰἐνοδει 5. πατὰ 4αδταυἶϑ πο τω ποϑβ μπὲ," 
οἷῖ ργαδβιβζῖαε τιαρτι μι ἀἰπὶ5; ἀ6δουἐ ἱπιαϑ ἔδιπον ἰτῖδαρυίτπι οομυ τα 
οογῖδαθα φυδπεϊξαϊε. ραγὶ πιοάο εἰ 1116, φυασηυΐα φυοά φοληίπα κα 
οἷς ᾿πιϑίραι, φααπτθπι ἰάπιεπ ργοροπῖξ διδὶ δὲ φαβεὶ «πϑθει οσὰ, 
δεὰ ποῖ τἱ αιιαηίηπι ἱπεοὶ ἰρῖξ. χαρά σι δηάρτ παίμηγα φολοίσ τὶ 
᾿πβπίϊαπι ἰαπιδη ἰωἀδἰεγτϊπαϊηπιαυθ, οἰδὲ ἀαδηΐαπι βαΐμια φοία 
ἴφας ἀειεττηϊπδίυπι ργαθϑθηϊαῖ, ἐπι Πἶρῖξ ψϑτο, αἂξ φρεπίαα κα 
οδἴδγατα ἡπᾶπι ΟΡ φἄπϑᾶχι, {πι86 δ τοπιρογα ποα ϑαηῖ, κἱὸ πὰ 
οἕ ἴθαιροτα ἴδιο Πρὶ πὸ Ροϑαῖπε, αἰΐο φαίάοπι ἰοοο ἀοονόσ οὶ ' 
Ἠδοα856 διιΐειπ δϑῖ δα θην π08 δια ρ τι ποτα δὲ πνοῖσυν ρεΠὲ τον 
ξσεγα, 488 εἰ ἴεπιρᾷ8. Ὡπάε οοπϑίδε Ἠογαπι ποδεατη αὐ μπαεῖαι 
ἩΠ πη ρυϊποῖροπιχαο δοηδαπι ΡΟΥΠΘΓ 6} αὔχας ρἢδηίδεπι οαθοι 
δεη5:5 αἰ[εςϊίο οἷῖ, τηειποτία υθγὸ δὰ 4086 ἀε πιο ]εοαϊίνω τὸν 
εϑὲ ποῦ δἶπθ ρἢβδηίδοτηδιε δἱἔ, πβοπιοτῖα μὲν ἐς χαίάεπι ἰῃ "55 
εἷρε ςοποιϊτπδπὴδ εβϑὲ, ρὲ δοοίάδιιδ βαΐδθια ἴῃ ἱπιοίϊοα. φῃ ΒΡ 
800 πιοάο Βοπεϊπὶθα9, οἱ [15 δπϊ πιδὶ 5 ψφαΐδωϑ ορίηδῆο οἱ μη 
ἀπρηΐα 6βῖ, δε πομπα] τα ἰΐοπι Αἰ τ τὰ τη οτῖα ἱπαὶς χαοῦς ἃ 
αἰΐᾳαα ἱπιο!!δοἴα8 δἰδίαεπάα 668εῖ ππδτνοτῖδ, πϑαν χαδη πιαϊίν ενν 
ἰοτῦτα ζϑθθγε δοπεπρογεῖ, ἱπιπιο ἔουτε πΏ}}} ταοτιϊὶ, φασὶ α 
πᾶπο 4υΐάστι οπιπίρι5 δα σοτηροῖῖ, χαοα ποη οπιοὶδ ἱρροΠ} 15. 
δ πὶ Παθθδηῖ. δεῖ ρογ δηΐπι, οἱ δἰἴατα δαϊο γοϊτο ἰγαπα, (9 φίπρὶ 
ποϊπις, ρεδεῖεγεα βαπεϊὶ δὲ ρτίαδ ἰὰ υἱαΐ85ε δπὶ παάίτιμε ταὶ διένειμε 
δὲ ργίῃϑ δἵ μοδιογίαδ ἴῃ ἱδιροσγα ϑαθξ. ἰΐχαεε ἱρὶϊα ἰΒ τ μήε 
τιᾶθ Ῥοϑίϊδιπ 6886 πιοπιοτίδτα, ἱπ 4πα ΘΟἸ]οοαῖα ἱπιλρίηαῦο Εἰ! δ 
ΡΕΓ δὲ τπεπιοσίαθ δι ϊςῖ, φὰς ροδϑπαξ δα ἱτραρίπαθοβει 
ΡῈΓ δοοϊάοηϑ, φαδθ ποὴ ροϑϑυηῖ δῖπα ἱιμαρίηδοπε ἰπιεἰ με. “εἰν 
ταὶ αἰϊχιιὶς φυὶ βετὶ ροεϑῖς αἱ αἴξοοιΐοπε δοΐα ῥργδοβεηὶς δἰθεπῶ 
τεσ μδυΐται!5. πᾶτα, τὲ σοπδίδε, δεῖγα οροτιεϊ αἴεούοπειβ φοϑϑ 
ἤπδε Ρἱοἴπγας δἰ μα δοαϊατ, ροτ δεπδῶτα ἐπ δυϊπιὰ τοὶ 5 
Ῥατῖβ σογρουίβ εαπὶ μαβεπῖς ἱπηγὶς ουΐας Βαθίξατι ταέπιοπιβ δ᾽ 
ἀϊοιπιι5. πποῖιϑ δηΐπ 1116 χηὶ αἰ, φαδη ἄδτα υεϊυῖ βρυταα γοθϑ 
ἱπυρτίμαϊε, απ ἡ δδοια ἴσια 4αὶ δῇ] δὶ δας, αυοείγω εἰ 95 
4005 ρτῶς αἰζεοϊίοπε αἰΐχιια μὲ δεῖδξε χὰ ἀρὶεχ ταοῦις ἐχοπτε δο᾽ 
ποτα ποῦ Αξ, φαδδὶ πιοῖι8 οἷ 58:5: 1Ἔτιτι ἴὰ δπιη θα Ρτοίσγαο ἰισῖ: 
ἴω 1186 τεγοὸ π6 ἱπηργοϑ810 φυϊάρπι αἴζογτηδειν δἰ Πἰπιϊογαας, οὐ 
4ιδς αἰεοίλοπετα ἐχεῖρογε ἀεβϑαῖ αἱρογετα (ἐπα ξεϑοὶϊ εῖρι τοῖα 
δϑαϊβείοτυπι τἰϊ0} ἀυγιεπιχυα. ρσγοῖπάδ ἴδιι ρπεγ φυλαὶ 
τποιποτ68 δυηξ, ργορίεγεα αποὰ αἰϊοτὶ Ὁ δςςγεϊοβεῖω ἰϑ 
ααοὶ ἤυχα εἶπε, αἰτογὶ οΡ ἀδογούὔοπεσω. ρατγὶ τποᾶο Ἵαγεγε 605 
υἱάσπίατ ἴὰπὶ 4πὶ ργβθοαίθγεϑ εἴ ἱπηρθπεο συοϊαογει φυὶ, μα δ 
δάἀπιοάυπι τᾶγάϊ διαρίἀΐᾳπο. πδπὶ ᾿ὶ χυΐάοπι Βυπιϊογε: τοὶ ΒΡ 
Ρᾶγ οἷ1, {ΠΠ| γεγο γεϊογγιάϊογεδ' βυῖπηὶ Ὄῦρὸ υἱβογῶπα ἱπργϑαν 
ΒΕΓΎΔΓΕ ἃς Γαϊΐπδγα ποὰ ροϑδπε, αἰτοτὶ τοοῖρεσο. δὲ εἰ ἀε πεϑϑῖ 
δἰδιιθμἀτπὶ ἴϊα δἷὲ, πίγπν μαΐτῃ αὐδοιϊοπὶδ τη δταϊπίπιαι, δ Ποῦ ν 
δες ργοξεοῖα δδὶ: πᾶτι οἱ μαΐσθ, ὨΣῚΝ] ααοὰ δθρομε οἱ πιϑθ 



ΕΣ ΏΕ, ΜΈῈΜΟΆΙΑ ΕΤ. 

Ρομοτοτ; εἱ {ΠΠ1π6, χαὶ βοτί ροξεδὲ αἰ πδῆς δεπθπάο. εἰμδ το δτηΐπο- 
τίπυσε φαοὰ ποΒ δεηιϊπνάν, φυοάψιο δρίυποῖαπι γειοϊμι 6 8 ΠΟ Ρὶ9 
δἰ} ἰΐοπι οἱ ἐχ ἰρϑίῃϑ ταὶ δεῆδσα απδεάδπι 4υδδὶ ρίοΐυτα ἃς ἱπηβγα 5:0 
ἐπ δοδ9 γεϊϊοῖα εξ, οατ αἰδούϊαβ εἴ ποὺ Βαϊῃϑ ᾿ρϑίας πιδπν ποίμνη 
πδῖ φαΐ πηεταῖσιέξ, μᾶς δἰϊδέϊοπετι δρεοῖαϊ δεπεξαιδ. φαοηδπι ἱᾳὶ- 
[τ ρδοῖο ταθιπϊπίμδε ροϊεϑὶ εἶι9 4ποα ργϑεϑθηδ Βοὴ δί:7 ἤος επὶπι 

40 πιοίο εθτπθὴς εἰαπι αἱ ἀπάϊγα δρδεδίια ᾿ἰοεγεὶ. δὴ βεσὶ ροϊεϑδὲ υἱ 
Βος ἰρϑαπὶ ςοπεῖπραὶ εὐδηϊαῖψαε ἴ πὶ δπΐτα απίπαὶ ἀερί στα ἴῃ ἐδθυϊα 
εἰ κηϊπιαὶ τοὶ εὖ ἵναδρο, εἴ εὔπι Ὡδαπι ἰάοπεατιε δἱδ, Ὀέσγαας εδὲ, δοἀ 
ἰλπιδη δογῶσα τγαῖϊο ἀΐνετγθα ᾿ϑϑῖ, οοπδι θγασίαπε ροϊδεὶ οἱ δὲ διϊπιδὶ 
(οἱ εἰ οἴ ἴτπακο, δἷο εἰ ἀς Ῥμδιειϊδοιηδίθ φαοὰ ἱὶ' ποθὶδ εδὲ σεῦϑθγθ 
οροτεῖ, οἵ ἰρϑᾶπι αυϊρρίαπι ἰῃ δὲ εἰ Αἰτουῖτϑ δἰ ηθαϊδογατι 6886: Πδιὴ 
φιαίδηνϑ8 'ῃ 86 δοοῦϑδητηαῦς δρθοϊδίηγ, δρεοίτυπι δυΐ Υἰδινη δῖ, 4π8- 
ἔδπαϑ Ὑ6ΓῸ ηἰ1πὰ τοΐεγι, ἰππιαδὸ οἱ τωοηυνεηϊααι. 4πᾶγο εἰἰαπι τππὶ 
ἰάδην δηΐπιθιπ υε]]σαξ ἂς ἰδοδδεῖι, δὲ φυΐδ ἰρϑῦτα ἴῃ δε, εἴ υ κοὸ φοὶρ- 
ἰδίῃ βϑηοεὶδ δϑὲ, δηῖσαο ρεγοίρὶβὴ, χὰ νοίαιὶ σοποορίϊο δηὶ νἱ- 

30 δυπὶ υσουγτίθ86 νἐἀεῖαγ. δία Ὑθτὸ σαδίθπῃ δἰδογίι δ. ερὲ, εἴ ὑἱὶ ἰμ 
Ρἰείαγα δος ἀϊξ, ἰδ χδτν δια δοζυπε δὲ ἱπϊαοβετη σοΠ Θι: ρ] οἴατ, 
ϑδησας, ἰατνείϑὶ ἀπῖθα ΠΟΒηΌΔπΙ Οογίδοιπ υἱάεγὶε, ἰδηα θα (οτὶδοὶ 
ὑδαρίηεια ἐρμϑιἰογεῖ, ἴυτα 88πε σοηϑι ἀδγδίίοβὶα μυΐηϑ οι άϊοο αἴχας 

451 πδίατα ἰουξε δἰϊα εδὲ χυδιω. οὩπὶ ἰαπαρμω δηίπιαὶ ἀερὶοίιιη ἰπ δμΐπιο 
φρεοῖαι. Ἀΐς δπΐτι φοσὰ ςοποερεῖϊο ευδάϊε; "1ἰς φαοὰ οἰπνοϊδοστιπι αἱ- 
ἀρτίυ οἱξ, τα οηππιθπίσ.. δὲ οὐ ἰά, ςαπι ϑ8ηϑὶο. 4πῶ6 ργδεοεϑδοὶὶ ἴδ] 6 
ποῖα ἴτν δαδτρο πορῖγο ἐχοί αὶ, ρἐεγαπηα ες πρδοιττι ϑεηδθης ἂν ΑἸ ἰα 
ψοιϊϊοποϑιϊὰ ῥτουθμϊδῖ, εἰ ποππαβαδοσῃ μβρθδιξασωι» δὶξ πθθιβοσῖα ὨδοΏΘ. 
ἱπιεγάμμα, ϑυίθιη δυθηΐ δ οὺρι πο δοτααβάοηπθ σϑοθγάθπιογ ργῖαβ 
ἃ Ἀοθὶθ φυϊρρίατα δα άίττν δηξ. υἱδῶτη ἔαίδ56. αφαοά ουθοὶὶ, χαοῦεθ 

ἱ ρβδιΐξαδδω)α διψυοά [τα ςοποίἀφγαραϊ οἱ ΝΒ] ρτδδῖδυδα πἰδὶ ᾿ρ δῦσα 
ΕΝ ἴῃ 86 οοηἰειηρ᾽αγοῖθτ, πραΐδξα δοηϊθηξῖα, οἱ ῥιιπο Δοχητη δἰ τεγίυ 8 
«οϑῇ, δρεοπ]διοτ, εδὲ φῃδηάο οἱ οοπῖγα δος ἀφὲ, ασπειπδάιποάοτι ἀπιὶ- 
ββδγοιιὶ Οτεϊϊας οοἰογί5486 4αὶ Ἔχοθδοῦ τι δηε ἰΘπἰδθαηίοτ, δος αἰ. 

40 ἀνϑ 4086 ἱταδει πα Βμπίαχ, πὶ τῆς λεῖα εἰ θεῖα ϑδσσρδηΐ, εἰ ἰξα τς 
ἢηΐ πνεμοϊηίφρουξ, αἰᾳπδ μα δὲ, ἀδὶ 4ηΐθ ἰὰ φαοὰ ποῦ 68δὲ ἰπβαβο, 
Φρεουϊδιον οἱ ἱππδρίηρίω. βόττο τρθἰϊοδλοῦοϑ γθςοϊθη ἀο τηεπιοτίασα 
ομΔοΓυ ἢ ἱποοϊυτιεπιααε γεάάυπε τγεοοΐεγε βφαΐθτῃ. ἰδ} δἰϊυὰ οϑὲ 
ἤσαπι σγερτο ῬῬμδαϊδεπιαῖα, δὶ ἰνπαρίπθα, θη αἱ ἷπ 86 ϑρεοῖγα βῃπξ, 
κεδρίηοτθ. ἀϊοϊππι δϑὲ ἰρίταν ααϊὰ δὲς πιδτηοτία, χαϊὰ πβιδπινϊπίδθθ, Β8- 
ταν οοϊϊϊ οι. Ρμδπϊδοιραιδ τὶ ἱπιαρίπίθ εἰὖθ τοὶ χιιδθ ᾿πωδρίπδιοηί 
φοραϊτιγ. πορηοῖ ουἱ οαγητα πᾶς δῖ ἰ πο ἷ8 δηίμιδς ραγεθιη ἰτὶ- 
Βαϊ ἀεβρεαῖ; πεπνρα 1}}} φρθς οἱδὲ ρτίπιδγίδιπι δεηϊ θη ϊ ροϊεσίδξεπι 
Υἱπάιοαῖ, φαρβοαὺςβ πουΐδ δοιιδτι ποἰλείαιν χα ᾿οπυροτὶδ ἱπυ είς, 

τς 2. οϊ φαυην δεῖ ας ἀθ γοπιϊηϊϑοθπῖία ον ο τοοογάδομο ἡϊοδτλτι. 
Ρτππανι ἱξίτυγ συδε΄ πὶ ἀρατοδδοῦὶϊθ βεττπομὶ 8 Ὑϑγὰ ϑυπὲ, δὰ ΡΓῸ 

10 Ὑ61|8 ἈαΒ απ οροτίεῖ, κοιαϊπἰφο πείδπι φοὶ]ς οἴ ποη 6866 Γοδπίηρο- 
6. τη διδογίαθ Ὠ66Π6 Αϑφυϊηρι ποθ. πᾶπὶ σαὶ 4018 ργίτηισῃ ἀϊεςὶξ 
δὺὶ ποιλεῖα ταὶ ᾿πυϊξατ, πρ σὰς γδρυμηῖξ πιαπιογίατω Ὁ]]απὶ (π0}} Ὁ πὰ 
δηϊερτοδϑὰ 681) πεῆπα Ὁ ἱῃιξ!0 δεϑυγαϊς, αυΐα ἴα ἀδτησι τηθτηογία 
ἀλοϊταγ 6666, οἴ ἰαι ἕας τι ςοτγο)νογαϊαφαοα ἔμειυς ἢαΡεῖτ8 ἀεὶ οοτῖα 
αἴεοῖαδ. ἀπάς Κὲ τὴ πιοπιογία ποὺ δἰπιοὶ συγ αἴΐεςίυ Βαϊ. ἰΐεπὶ ουπὶ 
Ῥτίσνονι αἰεοϊῖϊο [οὶ εϑὶ, {Π α]ιάσνο 1110 Ὁγοπιεβίο, αἰδοιο φοάθτη 
οἵ βοϊδηιία, οἱ ἴάπιθη αἰεσάοβενο δὶ μαρίδωτα δοϊθω αι ἀρ ροίϊαγα 
Διςϑαῖ, ἱπ γα δἴζεσϊα ἰαπὶ ἰαθϑῖ, τοθιιοτγὶα υεγο -᾿δμάαηδαιδια. 11} 
ἴῶπιθπ υοίαϊ χιο τηΐμπὸ μδεάδπι ἐσ 1ἰ9 486 δοίτπυ5 ρογ δορϊἀδη9 
τοεταιοἶβϑ6 αἰσαπειγ. 4αδηαῦδπὶ τη Θπὶ ἶ886 ΕΓ 66 ΠΟῺ ΡΟΘΘΏΠΘΤΒ, 

80 δοϊεαυδτη βραιϊϊυπι αἰϊσαοά ἐδιπροτγῖρ ἱπιεγίδρδατι 8.1, δ συ δ πὶ πο 
εἷμα τεὶ τβδυνὶπὶ 4πάσα ργίυ5 δυάἰνὶ δαὶ υἱὰϊ δαὶ δἰίψιιο ϑεηϑα ςορθονϊ, 
εἰ που. Ζυδηη παης ϑθηϑὶ, δα 9 πΠυΏο Ἰποσρίηΐ. ρεδείεγθα τηδπίίεδῖυπι 

δ ε8ὲ βοτὶ υἱ 48] πυιΐπς ποῃ τοπιϊηϊβοϊἑατ, ταθιηϊπ σι, δὶ ἄδπιο δοητίδὶ 
δῖ ἀοςεαίυγ αυοά οἷ: οΒ] τὰ 4. αἱ φιοί!εϑ πάτα Ῥεΐα5 ἰεμοὺαὶ φείθη- 
ἄλδταν δὰχΐ κειιδητι, δὰξ ἀεηίηαθ αψοάνὶβ αἰϊσα οὐΐν9 Βα μιπι 6856 τη0- 
κρογίδτι αἰχίπηι5,. ἰαπη Ρ6π6 τιϊογτυτῃ ΟΡ ϑο]θιαμιηπθ γοεοίοπήο ἰη- 
οἴδλαταει εἰ αυδεὶ ραβη πιηῖο γϑυθγεῦση ἐγαοϊδὶ Ὑδγϑαῖαια, ἰᾶτῃ πος 
ηοααε αἰϊεαίῃ8 εογαπι 4088 ἀἰοία δυηὶ γοπιϊμλθοὶ ἐδξ. δος αἰ! ἰδμιεη 
πιὰ τϑιαϊηἰϑοθητίατη πηδπιοσία δ γαπεϊπὶδοὶ σρθπηϊμὶδδθ οοταϊξεῖωγ, πὲ- 
πε «ςοπἕποο Βὲ υἱ δἰπιρ Ἰεΐϊον 1118, δεϊεπιίαπι ἀϊςο, δδϑαπι, εἰ 5ὶ φυϊά 
δεῖ εἰαριποίί, οἱ ργίαβ ἴῃ. δηΐπιο [πδγίκνῖ, Γιγδὰδ ἴῃ ταδηΐετα τεύϊγθ. εἰ 
ἱπδιδτγασὶ ἀερϑαηῖ, δε οοπέγα 4ιιδηυβοηαδ τεσ ταμπίιγ ἀπίποο, φυδη- 
ἄἀοᾳος Δ» εἐοάεπι ρογροίμο ἐχραϊδηϊ. παᾶπὶ εἰ βὲ ἰϊστωμι ἀϊδοαὶ εἰ 
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ἴξοττιτι ἱπυεηΐδὲ ἰάεπι δαπάδθιῃ βεϊεηϊίατη, ναἶβο. οοπηριξ. ταταϊπὶ8- 
οεβίϊατ Ἰρὶξτιγ Ὁ ἱπυδπείοτα εἰ ἀϊβεϊρὶπα ἀϊίεττε οροτίεϊ; οἱ αυΐ 
τ ιμ ἐδοῚ τ Γ, τηαὶι8 ῥτηςἰρίυπν πέσ ἈΘΡ γα αυδτι αὶ ἀϊδοὶξ δι π- 10 
σδηΐξ. Αἱ αυΐεπι γϑιἰηἰβοαπιῖα, οὔατα τηοὶυϑ βηϊπιδο ἴα 86 μϑΡεπέ ὑξ 
αἰϊασγ δυρίναα ροβὲ δἰϊδγυτα ἴδε παῖαϑ δ1ῖ. "δῖ δὶ πϑοθϑϑαγίο ὩΠῸΘ 
αἰϊογαυι σοπϑεάιῖο ἔγαμαῖ, ραΐαπι εϑξ, διπιυϊδίαυδ 116 τπουθσὶξ οδην, 
Βαπο πιοϊαχωσω. δὶ γεγο ποῖϊ πθο}ϑϑασίο φδ ἃ οχ Ἵοοπδιδιπάϊη δ δἰΐεῦ - 
᾿πϑεαυλίωτ, τίου εχ ρατῖς τπῃουερὶξ. οοπεηριίφηα πὶ φυϊάαια δομνεὶ 
ῬεγΙβοῖὶ Ὠιδρὶϑ δδβϑιιεϑοδπὶ αιιᾶπη Δ] δαομὶϊτι5. δὲ ἰσοῖτοο φαογαηάατα 
4δε δεπιεὶ νἱἀοτίπνυβ, αοίΠ1π5 χαδπι αἰΐοστιπι ααδς δδερι 8. ] 6, πι6- 
ταἰϊπίπιπϑ. οὐπὶ ἜΓΡῸ σαπιἰηἰβοιηασ, συϊμυϑάδτη δπΐερτοϑβῖβ τποῦδυδ 
ἹΠΟΥΕΙΠΙΓΣ, Δυοιδαι16 60 ΠΟΥ ΕΔΙΠῸΣ Ροϑὲ αυεπὶ 1116 δε χαὶ σοπδθονϊξ, 
ᾳαοεῖγοα εἰ εχ μος πιης δαϊ Δ]1ἴ0 4ιοάδτα 1π|1|0 δοιΐοτι δεφπαίαπιχαα 
Ὑδηδιπατγ; δὲ ἃ δι} 1}} δῖ σοηϊγατίο αὐ βηϊ πο. εἴ ΟΡ ἰὰ γεοογάδιϊο δὲ, 
ταοῖπς δηΐπ αιιοιη ἀδτη δα ἢἷ5 ἐμξειπ δυπί, ΖαΟΓΆ ἄδτῃ δίπναὶ Αια, 
4πογηπάδπι αἰΐεσ αἰϊεγίυ5 ραγίθιη οδιϊποὶ, οοσποχίυθ δυπὶ δάθο αἱ 
Σεϊΐφυα ραγς ψ:0 {ἰἰατι βεφιαδίτιγ χαῖρ οἷῖ. δὰ ἤυῆς ἱκίταγ ποτ 
ἱωνεϑιίξαγα δοϊεσουδ, βϑὰ εἴ ἱπίθγιητ ποθὴ πο ἰϊδ ἱπαιγοθ ἔθ τὸ- 
ταὶ πῖϑοΣ δοοίαϊξ, οσαπὴ τεσοσγάδιϊο τβοΐυτα δἰϊεγαπι σοπείπαο οχοὶρῖς 
δα Ρδοχυϊα πα. αδξαγιαι 116 ἔδγε αἰ ἀπιερταβϑὶβ αἰ δῖ8 τηοῖϊθυς 4009 
ἀϊχὶ. πες ἰὰ ορεοϊαπάυπι εϑὲ, φῃοτπιοίο 4υδε τειποῖδ δυηΐ πιδαιπο- 
σίτου, δὲ σαοπιοὰο 486 ρῥτορίπαια, περὶ ξεθάυτη, συδπάἀοηαίάεπ 
ὉΠΒτ ΕΠ ἀρΙΠ 406 τηοάυσι 6586 ᾿Ισυϊὰο οοηδίαϊ, ἀΐεσο ἀπίθι δὐμὰ 
400 4ηυὶ δᾶ ΄ϊτι86 ἰῃ δϑυΐθτῃ ἀϊροϑία δυηῖ, π0}]6 απιθοθήθηϊο ἰθυΐξ- 
ὕομῃϑ τεοογάδιδομθνε σγϑοθηδεξ.' οοπϑααυιπίωγ εαΐτῃ 8686 ηφμδάδτα 
φοὐϑυεϊπἀϊηο πιοῖτϑ. 'φυοιρα ἰἰα4ι τειπιηϊβεὶ νοἱεὲ, τὰ ἰαοιεῖ; δα 
ταοῖμδ ἰπλεϊατα οαρετε δι ἀδδὶξ, φυθῖι Εἰς, ἰὰ 681 τεπηϊηϊδεςηῖία, εε4υϊ- 
ἴαγ. πηδημοβτεῖ ομηπὶβ γοπι πἰϑοο πη δχ Ὀγιβοὶρίο ρῃ]οεστῖταα δ 452 
ϑώχοτοβ οοἰοσγιϊαϊε ςουγίναιυγ. Ὠᾶπὶ 400 ΓΕ5 ἱπίδγ 86 ογάϊπε ἀϊδροδίϊας, 
δϑιυηξ, δὕτῃ ᾿ποῖπϑ 4ΠΌΟΦΙα δαγυτῃ οὈτἰπεηϊ. εἰ δὰ ἰΐεπι ἰαςῖϊα ππϑιθο- 
τὶδ οοπεπδηΐωγ, 408 ε ηποάαδπι οτγϊπ οοπϑίδηξ, υἱ πιαὶ Βεπιδιϊςα. ἂὲ 
ἄαδο ργάᾶνε ἀϊδροοίϊα διιηῖ, δϑῆγα ουδιοαϊιοῖας, δἴχυς μος αἰΠετε 
τϑταϊηδοὶ δὲ ἰΐθγωσι ἀΐδοοτε, χποά φυΐ γοιαϊηϊβοΐνιγ, ἃΡ 'ρδο 86 τωο- 
νοῦ φαοάδχ τοοίο ροϊοοὶ δὰ ἰά αυοὰ ροδὲ ρχὶποϊρίατν δὲ. δὲ οῦσα 
ΡεΓ 86 ποὺ ροίϊεδὶ, δεὰ αἰίογῖυϑ σδὰ ργαβοθρίογίβ δυχι τη ἀεδἀδγαξ, 
ὭΟῚ ΔΩΡ ΐυι5 πρειηἰηΐδ86 νἰβαῖαγ. δᾶρρα υδγὸ ἰᾶπι 4αΐά οι γοπεηΐδοῖ 
ποὴ Ῥοϊδϑὶ, φθβεγεπ4ο ἔδιϑθα ροϊεϑὲ ἃς ἱπνυεηξ. χυοὰ Ποταϊηὶ οοη- 
ἄπκετγε δοῖοῖ, ἀυπι ἰαητίβρογ νασῖα πιουοῖ, φαοδὰ τη πιοιϊοπει δδπὶ 
ἰδοιἀθγῖς ροϑὲ φυδπι τὲϑ δραᾳυδῖαγ, δδὲ δηΐμα Ἰπθτηϊπῖϑθ6 ἸπΟΥ ΕΠ ΘΙῺΩ 
ἀαδηάδπι ἑδουϊϊδίειν ἰμία8 μάθογες δεὰ ἴδπηδη οἰπδιιοϊ αὐ δια 
Ἔχ, 86 ἶρϑο εἴ πιοῖϊθυ8 4πι08 μαρεὶ ἱπουοτὶ φυδθαῖ, υἱ ἀϊοίῃτη εϑῖ. δὸ 
τἰποὶριονη 4αϊάοιι φαπιὶ. ἀεθεῖ. ηυοοῖγοα βοηπυπῆψϑια υἱάθίογ οχ 
οέογυιη ἀϊδροσίλομα γϑλαϊϑοὶ, οαῦδα δυΐθαι δῇ, φαοὰ εἶτα οχ αἰϊο 
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ἷπ δἰυὰ νεηΐαϊ, οἱ οχ ἰαοῦθ ἴῃ οδἀπάογοπι, εχ οαπάογα ἰῃ δὄγειπ, 6Χ΄; 
δᾶγε ἴθ δυπιογεν, εχ βηπογο ἰπ δυϊαιπηὶ τπείπογίϑιη, οὔπι μῶϑο 
Ῥαγίειπ ἃπεπὶΐ δαϊαφὶϊ ἱπυεηῖγο. νἱἀοιγ δυΐθαι ὑηΐνεγϑα ξοτ ἴῃ ται 
δέῃετγε, φιοὰ πιεάϊαιη εϑὺ, τνΐσεπι γί πορί! ομείμεγθ, πῶπα 51 ποΏ 
ΡΓία5, δαἰἔεπι οὔπὶ δ 14 φυοὰ ἰπ πιεάϊιι]}1ο εϑὲ Νόει το ϑ νϑδ!- 
ξβαϊα δυσςυτγγεῖ, δαὶ παραυδπι ργαθίεγεα ἢσς δἰιυννὰθ. υοτϑὶ ργαῦα 
Δϑουλδαηΐυγ ἰΐζογαθ δαρέθιῃ ὦ ἢ εἰ ὁ ΚΕ ἢ, μετ φαδ5 πιεπιίδ οοριιαῖῖο 
ἴοχα δἰϊ. δὲ επΐθη ἤθη οομηυο θὲ νεπίυϊα δδὶ δα 6, πιριοϊηλὶ, διμὺ]- 20 
αἴφυε δά ἡ ΒΡ ῥυ ες, ἸΠδιηἰ ἶσ89 ϊοοῖυτ, πᾶσῃ Ὁ Θ᾽ ἴῃ Πβεδι μὴ 
Ῥασγίεῃ, εἴ ἱπ ὦ εἰ ἰμ ,, ἀϊδούγγογθ ροῖοϑι. φυοάδὶ εχ ἢ]5 πυ ]]αῖῃ ἀἷδ- 
φυϊγαῖ, ἰῃ Ο᾽ ργοίεςϊδ σποταϊπογίξ, δἱ α΄ δὺς ς νϑϑι οι; αιριιδάτιοπμι 
ἴα 4. ῥγοίεοϊα σπειηϊμεγίε, δὶ 5 διιῖ " ρογαυΐγαί. δίῃ τοίηασ, ἰη 4; εἰ 
τα οὐ ἀΐπε ρεγρεῖυο. οὐγ δυΐθπι αὖ εοάδπι ργίμποϊρίο ἱπιθγίπε πεζαῖς 

᾿τΐ2ϑ6 4αθαὲ, ἐπιοτίπι ποι: 4αφαῖ, οδυ86 6δὶ φυοά εχ εοἄδιῃ ργίμεὶρίο 
ἷπ χη 88 ρατίεα ἱγα σοπεπμαϊ, νεϊυϊτὶ εχ ὁ ἰὼ πὶ ἰα α. δἱ ἱρίτατ 
ποη Ρὲγ σεΐεγα δἰπηυϊδοια (ἰἰδοιτγαῖ, δα 1 ταρὶ βοἷεὶ φυρὰ εἰ} (απιΐ- 
Ἰιδυῖαα ργορῖογ ξοηπδαθιάίηθιη σα ἰϊάτι. ἰαάτα, θυ οοηδαείυάο, Ρ88 
ἰπ φισπάμιῃ παίπγαιη ςοιμτυϊρτγανξ. αυδρτγορίοῦ φαὰς [πξαμοπίετ οα- 
Εἰϊζατπιι8, οὐτο γϑιηϊπὶ οίτημν. πϑιπ Σ πϑίαγα ἀπτμ αἰίρτοι φοαυϊξαγ, 
νὰ δἰ ορογαϊίοπε. φιΐη ἱμπνῆνο ἔγεφυδηϑ πιὰ Δ} 6 Ὡ5ι8 παϊαγαιη [Δοἱξ. 
ιυοπίατῃ δυΐεπὶ δίς τ θδῖπ γα ἰθὺ ογγαῖα φιδθάδιη παΐυτδς οἱ [οῦ- 
τιυῖϊα δνδηϊιπὲ, πνδρ[8 οἰΐϑιη ἐπ ςοπδυεὶῖα, φαϊρα8 πϑίθνα ποῖ ρετὶπἀθ 
ἱπεϑῖ, ρεροδίωγ, Βἰίῃς 81 εἴ Ποππυπάυδτ δηΐμιι Βὼς ἰἸὰ πη ρο Παζωσ, 
Ρτδαβειτἶπι οαλπ ἃ οογῖο 4ποάδπι ἰαϊ 10 ἀπορίοδίαε αἰτο ἀδνῖις (δγίαγ. 
Ῥγορίθγεῃ Ἵομίίηξαγα δοῖεὲὶ ον ουτα δἰϊουΐαδ᾽ Ὠοσαΐμ}5. τρολοληῖ 96 
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υόϊΐαπταβ, ἰπ αἰτεγοπι δἰπνιΐε, “πόπ ἴῃ 1Ππ4, χιδοὶ 80] σδοϊ πίπτω οοτα- 
παπίθηϊεϑ ἱποιάδιπαϑ. δὰ πῆς ἱρίττ πιοάθππι γεανεῖφοὶ δοοίἀϊε, 8εἀ 
δἰήτα ποιίνεῖα ἰοτηροιΐα, εἶνε {Ππὼ ςεγίανα οοπϑιταΐυπιατο δἰξ, δῖτε ἰη- 
ςογίπση δὲ ἰπβυϊίαπι, ἡπᾶτ τπαχίπιθ πδοδββαγίά δχϑιδειῖ. εσὶ δυΐειπ 
αἰϊφυϊά πο ἀς ρῥἰατὶ ταϊποτίχαθ ἰστροτο ἰπ ἀϊςαπιπθ: ςοπϑεπίδηδαι- 
{πε ἐδὶ πὶ αυϊρρίαπι ἱπ ποΡῖ5 δὶξ χυιοά βἰςαὶ πιαρτιεάϊη 68, ἰϊα δὲ ἴδηη- 

«0 ΡῈ ἰπιεγποδοδῖ. βόστο πιαϑτ τ ἀὲπ68 ἀπ ρ ἰδϑιπιᾶ95, εἴ συ 6 ἃ "ΟΡ ἷδ 
τος} δρϑυπῖ, ἱθιο  ρογὲ δοϊεῖ ποῦ φυοά ᾿πι6 ]ἰχεπὶϊα ἰρϑα (ταεςὶ 
Ν αοξμα τοοδη) ργοσεήδξ ἔοταϑ δἴαπε δά 688 8656 βρρ]!οοῖ, χαδῖη- 
κὐἀτηοίητι συϊάατη ἀθ υἱδιι ἀϊχοττὶ (πᾶππ οἴξατη 5ἱ πο δίεϊ, οχ δόσθο 
Ἰδιεν ἐπέ γε ῖ), δοὰ ρὲτ ππιοΐππθ αὶ ργοροτίίοπθ απαάδιν ἰδ 8 
τεϑροπάεαϊ. δαρεῖ επίπι ἴῃ 86 πιοῖυς 6ἴδβρίθαῃε το πδ συδ8 ἐπι ]]ρὶς 
Ῥετγοίπίι] 65. αῦο ἰρίτατ αἰξίετεῖ, οὐπὶ ππαΐοτθα ἱπεθ Πρ 7 ἀπ αποά εἰ 
ταϊποτϑϑ ἱπι οἰ Πἰραῖ. φαδδοῦηχας δηΐη δι δι πῖυτ ἱπξεγίογασιο δπηὶ, 
Ταϊποτγα διηῖ; εἰ εἶδ {πδὲ σοτιποηὶ δὲ ἐχεπια βαπί, ργοροτίϊοπε 4υᾶ- 
ἄλτι τοοροπάοπι. αἴ4πὸ ἰοτῖαθθε 4π8}189 ργορουῖο ἱπίοσ δεπΌΪδογα 
ἦρεα, ϑειὶ δἀϊπποῖο ἰειπροτγε, οδρὶ ροῖϊδδῖ, [8]18 ἵπ ἱρδὶ8 φιισπα ἱνου- 
ταὶ ε ἀϊειαπε5αι6 γερογίαμιγ πᾶσα αὶ ἰπμ688 ὦ ὁ εἰ ὁ 6 ςοπίεοϊξ, 
ἔππυθδβ ὦ ὁ εἰ ὁ εἰ ςοπίοεϊ656 νἱάετττ, σαδπάο ἢδ89 εὐπὶ 1818 ρτοροῦ- 
οπῖβ πεχὰ ἱπποῖδε δππί. 864 σπγ ροῖιι ἔξηδβ ὦ αὶ αἱ ἡπᾶπι ἰἴηεδβ 
4 7 ει), 61 αὐ δἴευϊξ γϑξεγίητ ᾿πθα ὦ ὃ δὴ ἃ ὑ, ἴϊα ἰΐπϑα αὶ ̓ δά Ἰΐπεατη 

40 ᾧ πὲὶ πὶ Ἔτζο ἰἴπθδτῃ ἀ πὲ ἵγαηϑερῖῖ, διτταὶ ᾿ἰπδανη ἀ ἀ ἱταιιβεςοτὶς 
ογροτῖεξ. δὶ σϑτὸ ἱπιε!]οχῖσθο υϑὶὲ ᾿ἰπθα8 ὦ Δ δὲ 7 δ, ἰίΐποας φαιάδιη 
ἃ ὃ εἰ " δ δἰτοὶ τον ἱποε τ: δὲ ὁ γερίοπο ἰἰπθδὲ αὶ πὸ ἰἴπραιη ἀ ὦ 
πᾶπν Βδες δα Πᾶν ἰϊὰ 86 πὰδοῖ αἱ ᾿ἰἰποαιῃ δα δὰ ᾿πδαὶπ ὦ ὦ 86 Β- 
Βογα νἱάεπαι!8. συσπάο ἰξίϊπν ποροϊϊπτι δὲ ἴοιρπβ δίηπιὶ δηἰ πη ΌΤΩ 
ἱπυδάππὶ Ἔχοϊϊαπεφας, ἔθη Ἰπ6 πη Π|886 δοἰοῖ. αυοάδὶ 8ὲ σοπίππροτὰ 
πἴγαπιαυδ ρυζεῖ, ΠΟ ἴαπηεη οοπίθηραϊ, τηρτηΐίηϊβ86 δα δυίυτηδὶ, πἰ δὶ 
Θυΐτ οὐ δίαϊ φαὶπ αὶ! τι δἰ ἰ4ειῖ8, δὲ το πιΐπί386 86 σΌπῚ ΠῸΝ τ δι πίξ 
ΡῬυϊοῖ. φαδπαιαπι βετὶ ποη ροϊεϑὲ οἱ 4πἰἴ ̓ ποπηῖηξ, τῇ Ἔπτίπ 886 66 ΠΟῚ 
δἀνετίαϊ, δεὰ ἰὰ δῦτα ἰδίθαϊ. παὶπ πιθυπίπί886 ἰᾳ ἰρϑιπι οσὲ. εἷ δὶ πὸ- 
ξοίαπι ἀβδχπε ἰδπιροτε δυυιὲ ςοπῖγα ἔδτπρηδ Ἀρ848ε πεβοιϊο ἰαςεπῖετη 
αδὐἰτηῦτα ἐχϑεϊπινίαγιι, μδαά φιιασῦδπι πιοπιίηῖξ, οδἴδγον ἐδιηρτι ΠΠυὰ 

453 ἀρ] εχ ε8ξ. πιάτα ἱπιογάθτα 4π15 σοτίηπι τοπιρο5 ποῖ δάμι εξ, πὶ ταπὶ 
46 ἴοσοἶδδε πο ρῥγάϊε δεὰ αἰϊφιαπάο τπεπιϊπῖτ; ἱπιεγάυπι δά μῖροῖ. 
Ὑεγυπι τποιηἑηΐ886 ἀἰοίτατ οἰίαπι δὶ οογίπις τδιηρτιϑ τηϊηῖπη δ ἀπ: Β6δὲ, 
Ὡᾶπι συΐρο ἀϊεὶ δο]εῖ “Ἔφοίϊάθπι πιϑιπὶπὶ ἔδοῖιηπ, δεὰ χυαπᾶό, ποὺ 
ταετιὶηὶ," οαπὶ ἀ8 ἔθπιροσγςε [αοϊΐ πο οοπϑῖαϊ. φοΐθιι8 ργαθοῖρπα ἰποϑὲ 
ταυθτηοτία, πο εἰϑάδιῃ οἱ γοιπὶπἰδοθπτίαπι ἱποϑϑὸ δχἰπίατη, ἀἰχὶ πίῃ 5 
ξυρτα. ἀϊοϊαὶ γεγο πιοπιογίδ ἃ γεπιϊπίβοθπεῖα ποη 80 πὶ γαίῖοπα ἴθτα- 
Ῥοτίβ, δεὰ ἴῃ δὸ 4ποᾳπὲ 4ποή εἰ φοτηρίιγεβ ἃ]ΐαε ἀπίιπαηῖδα τησμιο- 
τα ραγιϊςραπε; γεπη βοθηεία π0}}}} εχ οππινΐτιπη αὐττη δἰ ἔπ πάπνετο, 
ἀθογΌϊη παίαγα οοταρεγίά Θχμίογδίδαπε μαρθαῖυτ, Αφον ναὸ πο- 

10 τοϊπὶ σοποοόδϑα 8ἰϊ. οἄυδὰ εδὲ συοά τοιπίπἰδοοπιία ν οἰ τὶ 6γ 11 ρίϑτητ5 
φαϊδανή, ἰά ε8ῖ τα! οοίπαιϊδ᾽ εσὶ. πᾶπὶ χυὶΐ σγεπιὶη θεῖν, χαρά ργία5 
καΐϊοτι: νἱάετῖξ δαὶ χαϊρρίαπι τὰ ξαπυ8 σοοτίξ, ταϊοοἰπαῖτιγ. οἱ οδὲ 
ὑτῳ ἀϊεχυϊειιῖο φαδεάδπι. ἀἰδαυϊοἰτοπεια γθγο [18 5015 παῖπγα ττῖ- 

τ, χαῖναα. οοπϑυϊαπάϊ ἀε! ] εγαπάϊατι ταῖϊο σοτηροῖῖξ. οἰεπῖπι 
ςοπδυϊτδιϊο εἶν ε ἀεἸ Ρ ὁγαιίο γαιὶ οοἰπναῖῖο 4τιδθδπι οϑῖ, ρόττο αἰεοῖίο- 
πέτη ἰρδδῖῃ οογρόύαϊοπι 6686, εἰ τα πιϊπἰ πο οι τὴ ἀἰ5 απ 5: ποτα τη ἰΑ]ὶ 

- τῖρο, ἰπ ἀἰοίθ εν ἐδὲ φη δὰ ποηπη}}} δε γατὶ δοδπὶ, δὲ οατῃ τοσπίηἰβοὶ 
ἤθη ροῤϑηπὲ, εἴ εὐπὶ σορί πἰίοποπι γερτγίπηιης ξοπαπίυγαπο ποῖ π] γα 
τοητὶηἰδοῖ, οἱ ροτι ει πηπι 41108 ἀγα Β}}}5 Ἔχογοθῖ: ΒΟ8 διΐιῃ τη χῖπιθ 

20 ῥβαπιλεδιάία τηόυθηΐ. οαιίδα γὰγῸ οὔτ Γοτιϑοοπεῖα ἴῃ ροϊεϑίαϊα 
ἐοτθιη ποὴ δ᾽ἴ, 6δϑὲ φῃοά, δἰοτξ φυὶ ἰδοι δῖ εἰηϊδοῦσπι το τη ποι πἰ]- 
ἔγα εἰδίοτε Ῥοῖεϑε, [8 4αὶ τοιηἰπίδοϊ δὲ υδβεραγα δἰἰφυϊά σον θπαϊξ, 
6800 «ἰῇ οοΥρογεππι τπουδῖ, εἰ αῇέεςτιο μας οοππιρπιαίητ. πια- 
χἰπιὲ δυΐθτι ὡριξαιΐ 5016 πη, χυΐθα9 Πυπιοτὶβ σορία οἶνοα δϑηβογίδγη 
δεάδπι γεἀυπάαδι, ἤοη οπὶπι ἴδοις ἔγαπ απ ]αυτ πιοῖτι ϑδπιοὶ ἰπίϊο, 
ἠλφόμη τ 1 ᾳποᾶ φυδέτιτητ οοσατταὶ εἰ τποῖῖο ἰρδα τγεοῖο ἱπεδῖσῃ 
Ῥτοςσάδηϑ8 αἱ πηοῖδιη πϑ4ιιδ ρεγυθηΐδε. Ζαδιπόθτοτι δ πιεῖυ8 οἱ ἱγὰρ, 
εἶσαι! αἴαιια σοιηπιοῖβα δηπὶ, δθάαγι ηατη δὲ γαρυρηαπεῖθτι5 1115 
ποῦ ροϑϑιπῇ, 804 εοάδτη οοπῖγα ἡ ππίπτ. δἴχπς ρογίπάδ ονυθηΐξ πὲ 
[16 φυὶ ραπ]ο οοποί δἴϊι5. τ αἰ ἀϊπβαιθ ποτηῖπα αἰϊσιιοὶ ογαίϊοποπινο 
Τδςηϑθοτγα δυῖ οςἀπιϊοποῖη δἰϊφυάτῃ τῇ οὐ δι 5ππὶ. ἡδπὶ ΠΡ οοβϑαγυπξ, 

30 ᾿εγιπη, οἰΐαπι ἱπν118, ςαπετά ἃς ἰοααὶ δ Βέ:. σοίοττπι {Π}Π}ἔπαῖρα5 580- 
Ῥετίογα ρτοροτγέοης τὲ σαὶ σοτροτίβ διπὶ ναδῖϑ, απίιια ἕογιπα ρὺ- 

Ρ ται Ποπὶ5 ἀδρεπεσδηξ, πιΐπας τπτϑύποτῖδ γα επὶ ΄υδαι συΐ σοηίγανίο δαβὲ 

Ω 

Ε ΜΕΜΟΙΒΙᾺΑ ΕἸ ἘΕΜΙΝΙΒΟΈΝΤΙΑ. ΡΕ ΒΟΜΝΟ ΕΤ ΥἹΟΙΠ1λ. 

Βερῖτα, φαοά ἴρδα ἑοπθευἀϊ νἱς ρόπάετε στανΐοτε ορριϊιακιπν, φοὶ: 
4πε πϑὸ ἱπιο Ἰπβξιδογετ ἃς ἀπδιδέεσε ἔοιτηβε γοστητ ροϑοῖηέ, ιε ἄν. 
δ απ, πδς οαπι τοιππἰδεὶ υο πὶ, τδοῖο ἑάπογε δεφαδηίηγ γοἀάλημ. 
4π. δᾶπε ἱπιρεπάϊο ρυθτί, εἰ δάιποάιτή 56:85, ἱπιπιοιποτει καὶ 
Ρτορῖεγ τποῖτπ 4θδιη δασέποπἪ. πάτα πὲ τα]άς χπϊπαμηίητ, (Ε} τῆν 
τη ϑρτιπλα δὲ Ρεππὶ ἱπογεπιδηίατη, δ 46 συοά προ δὰ δείλιοπι ρτρ, 
υδοῖδιπ δι 11} 858 πδιἷ8 δηπῖ, δτρὸ φοϊὰ δῖϊ Ἰβοσπογῖα, γαία πιεπίπν, 
{πα ἰλευϊταὶς δηϊἐμαἶϊα πιδτιϊποτίης, ἰΐοτη οὶ ἃ τεκμὶ πίϑοδηδα ἐξ φαῖν 
Τοτο θεοὶ, χιιοτηβάμπιοάησα βαὶ οἵ φιαπι οὲν ξἀύϑαπο, ἀϊείπηι εἷς 

{. ὸ δοπιπο εἰ νἱρίἤα ᾿δεὸ οοποίήβδγδιηνβ ορουϊεῖ, ΠῚ 
φαοΐ οἰπὲ, εἰ πἴγαπι ἀπέπθας δὶ σογροτὰ ῥγορυΐα δἰπὶ, τῇ τίθερε 
ςσονπιπαπία; εἴ δὶ οοπιιηθπΐα δἰπί, οἱ ρα ἴδῃ Φῃΐποας ήδη ΓΝ 
τί5 ογεάπα; δὲ σαν ἔτι ραϊκ δηϊπα! θα8 δἰπε; εἴ τῆγαπι υΐεσεο ὁπ 
πῖρη 8 σοπειη πιοαἴστη δἰξ, δὴ αἰτουὶβ πος, ΠΠἀ ΑἸτοτῖσ κοῖσα᾽ ὦ ὼ 
πετιϊγητη, 8118 πὲγοθ π8. τιπὶ δἴδιω ἡπίά. οἷς ἐπϑουμηίπιη; εἴ παποὶν 
ΤΟΊΗ ἀοέ οϊδηῖεο τον ἀοτατήσην, γι οἀο ῬῸΝ δοπιπίθηϊ; ἀν] οδῶὶ 
φαϊάεπι δορῖροτ, 5εὔ ποη πιδιηἰπουῖπτ; δὲ μος δἱ βὶ, φασπὶ ον τασι 
παι. ἰΐετι ρμοδοίπτης ξαϊυτα ρταδνίἀετγί, πδοπδ; δὲ δὶ ρονἰπί, ψε π- 
τιοπὶ ργαθϑεπενὶ χαθαηὶ. δ πύστμι οἃ δοΐθπι 088 δρδηιοῦ ἐὺ δοκβε, 
δῦ δἰϊαπὶ φθοειπο οἀμδὰ δὲ ἀξυ8 οἱ παῖαγα ἤδπὶ ἐετροπίαιοτε εἶα 
ἃς ΡΥ παπὶ χαϊάετη ἐἰ]υ 4 ςοπϑίᾳτε ἀγοίτγου, δὴ δαπάειο δηππιῖι ρα. 
ἴοιη δοτθηατη 6 νἱρ  δπὶ ροτγιϊπετο, φπαπάοαᾳπίάειη ορροδία ον 
δοηῖ, δὲ 116 ᾽ ρτίνδιϊο. φπβεάωπι δυΐι8 ΒΕ δἰΌΓ. ΠᾺΠῪ δΕΙΒΡΕ ἐν 
ἴγοῦνα ἰᾶπη- ἰπ Αἰ τς ἡπαπὶ ἰπ ᾿ἶσεο πᾶθ δ παῖοτα ἀδθρεηδεδί, ἰα οὐ 
τεοὶρὶ οἱ εἰσϑάθηι δἰξεοιοινοθ δοϑε' υἱ ἀδηΐαγ, ὉΠ 645 :189 εἰ ποίπι: 
Ραϊεμτγίτνέο εἰ ἔοσ ἀνα, τοδὺτ οἱ ἵτερ δ. τωΣ, νἶστιϑ οὲ οἰδεῖ ἑὐ. 
ἴπ εἴ δυγάϊιας, ἰΐετο ἐχ ἰΐδ 4π866 σε ὈπΙὴῸΣ ραΐαπι πεῖ. μὴ 9 
υἱρίϊατο αἰϊχπθίη ςορποϑοίπιαβ, δ ἄεπε" εἰ, ἀοτπιῖγε ἀδρτ 
4.1 εἰίην 8οπεϊξ, δαπάδιι υἱρίϊατο σε σϑϑθνιϑ. δἰ {π6 τἱφιϊδηίεῖν οαρδα 
οορποδοῖπιιϑ ἀτνξ απΐα Ἔχίθγην τηοἕπην αἰϊαυεπι 9εηιϊαι, κυὶ (Ε 
ἱπιθειῖο αἰΐφοο (ουϊδεατ. δὲ δυρὸ υὐβὶ πα ἐρβά ἰπ αἰϊο πα] ]ο {μα 
ϑεπιϊθπάο  οοπεἰεῖαξ, σατίαπι οὶ, τας τὴ δητ ας ἀουππίονι, «οὐα 
υἱφίίατο ὡς ἀογπιῖγε 4πὸ δεητίαπε στα: ἀπιετῖ θη γε ἴραμα καθ 
πη ἰ πη σ᾽ ΠΘαπὸ ΠΟΓρΟΙῚδ ρτορτίαπι δἷξ (πμτα αἱὴ ἰἄοιπι δοῖσα εἰ μια 
Ρεγιϊπὸπε, δεῆσαν δαΐοπι δτίπ δδὲ πιοῖο παρά δἤϊσιμε ἰσἰοται, 
οοτρουῖδ ῥγουθι6η8), τ δ Γεδίαση εδὲ αἰΓδοιοπειθ μαης, ἐκο μ48.6 
τὶριίατο, ποο βγορτίαπι απίτωκο ὃδ86 πϑατ8 ἰϊοὶῃ πω ειὰν ἀλτων 
ἱπαπῖπη δΕΉ ΕΓ πὸπ ροϑϑὶξ. Ρόττο οαπ| ἀδ Ῥαγιί στα αηίμδεε 
ἴαπι τοῖγο ἀδβηΐξατα δἰξ, οὔπιας υοροι ΓΙ Χ δαί αποῖα ἃ τὲ 
μβεαίυν, το φαδς δἷπε μᾶς δ εἰδῖογα που ροϑϑίπε, οἰατηηι εὐ, φϑὶ 
αὐβεπίηγ δοίυπι εἰ πιϊπυηπίατ, αἱ 8:10 65 ἃς ρ]ανῖας, ἐοῖηπὸ εἰ Τὶ 
ἀεϑεῖταϊ δοίοτο, φυοά 8ϑῆϑα οαγεδῃὲ, ϑῖνα δ8ραγα δ! ς {116 φαίέοα εἰ 
δἶνθ ΠΟῚ δἰ:: πᾶπι μοϊοπεα δὲ γαϊΐοπθ δϑραγαβ 6 εδς μή ποὺ 
ξοποῖδι πη ]υπὶ 6556 δηΐιπαὶ χιδὰ πὶ ϑοιηρογ ἀοτγιηίεϊ εἱ Κρεῖ 
νἱ κοι, εεὰ πίπιπαπε οἱ εἰ ραϊστα ἃ παξατα 6586. ποῦ εἢΒ 8 
απίπιδὶ δϑὲ 8δτϑι ῥταθα τα, ποηὰς ἠοττηῖτε ἰὰ ποὺς τἰριτε Ε 
ἀπρῖς, φυδτιὰο αἴορχα ᾿ἰς αἰξθοῖι εἶτοα δοηβηπι ρηπὴ ἐλ θΌ 
εἰάετε δοῖει. βεγὶ δϑτοιπ πὸπ ροῖδοι πὸ αἰτοῦ μότναι εἰάεῖο ΚΡ 
ἐποῖξ, υεσϑὶ κτδῖα πὶ βθππϑ αἰϊγαοά δπῖπι! δ δὶ 36 ΠΊρῈΓ ἀοτ! 
ϑεπιρὲτ υἱξίϊει. πονπ βοτὶ πδαιήϊ ἀξ Ὁ] πὶ βθανρογ υἱξιεὶ, 
4αδθοππαπε τϑσπΐα ἀξ ἔχαα παίυγαο δρϑαηξ, δἰπιοΐας ἐδιαροτο ΒΟΡ 
ΘχοΘϑβεγὶπ, ἰη απαήϊαπι διἤσογε σρογὶ ροϊεγαπηῖ, Ἰανρειοιηὶ τα 
Βαπῖηπε, δὲ ἃ ἡπαποῦῖδε9 χπθεχας 5018 ἀδεἰϑιαηὶ οροτιεῖ, αἱ ὁ 
πίαπιῖς, εἰ χαΐςφηϊὰ εἴτα ἃ (ιπδείοιοπι δἰϊφαδτι Ἔχσθίοεγο οἰ. ἢν 
4πὲ κἱ ᾳπὶά δοιπίοηάὶ οἴξοῖο Γππρϑίυτ, ορδτιο Ἔχδοῖο 160 εοπθοαε 
βέτετε εἰ δἀπιϊἰδῖγατο ροῖεδι, ξαϊβοοῖ πδς ρτγαθίογοα ρεγαῃ τὸ Ἢ 
οὕ ἜΥΡῸ νἱ.} 14’ Ἔχ τόν δδηϑ5 πη αίογ, οἵ οσδίγΑ ΠΟ ΠῊΣ ΕΣ 
ἰδγαη δά δῖς, αἰτογαπν Δθο990 οροτῖθαϊ, υἱβὶ δ γεγο φοηη0 οομτηπὶ 
εἷϊ, δἴαπο πος οϑδαυϑγὴ σπ ΠΡ δὲ αἰ τοσασή ᾿ποϑβά, δοφηίπτ οἱ δὲ Οἱ 
ταΐγδ ορογιέαι. ἐρίτατ οἱ τ!!ἐς αὔοοτίο δόμθππβ ἐϑὲ, βοπιπ! τεῦ 5. 

Ροϊοπεῖα απδτη υἱβι ΐαε Ἔχ θβδαϑ σοιητηΐ τ}, νἱρ] Δ 6. ἀμί ει εχροτῖν 
ἱπτοτίπη ΑΡ δορτι ἀπε ρεπάεξ, ἱπιοτίιη οἰἔγα δοριϊυάπιεμι δῦ 
(ππάς δε υἱὲ 4ιεπιδάπτο ἀπ ἐχϑοίυἱίο ἀπ ρ]6χ Ἐϑὶ, [ἢ οἱ τωροδ 
ἀπρίεχ παβεῦὶ ροϑοίτλ, ποοεβδαγὶτπι δὲ πὶ φαϊοᾳηίὰ υἱεἰϊαι, ἀοπιῖ 
Αἰϊᾳυδπάο οοπεηραϊ, φαΐα τὲ δετηρεῦ δραὶ βδγὶ ποὴ μοί. 9:51 
βετὶ πεφαΐϊ πὲ ϑδιπροῦ ἀογιπίαξ, πᾶπὶ βου Αἰ δοῖ!ο φιεάμακν, 
ϑοτίας ρατεῖθ, φιιαϑὶ νἱποῦϊπην χποάάατα ἐξ ἱπεπιο ΒΕ 8 ες. ΕΣ δ 
δεχαϊτιτ, φυϊεχαϊὰ ἀοτπνίξ, δοπδίἔναση ραγίεπι Ἀδθετο. ἐΘΆΠΤΕ 



τ ΔΒ '50ΝῸ ΕΥ̓́ΩΥἹΟΤΊ1ΤΑ. 

δυΐεῖρ οἐὉ αικαὶ σόπεῖτε δεῖα βοῖθοι,, φειῖεα σεδο ασῖα "δα ρ "εἰ τον 
δὲ βνορτίφ πειὸ ρὲ φαϊξίεπε ροῖθοβ. θαλίπο ρει δοππιαδ᾽ ἐσὲ σαὶ 
ἀκροταιοοῖ Β}}1 5 ποῦ δἰξ. εθίεγα ἔθυε. σπιπΐα, Ρεάεσιγία νοϊαϊπία τιδίδ- 
ἀκα, ἑοπνῦσ ραγιϊοὶραηῖ. οὐεηΐπι σὐθοῖδ ῥἰδοίπτη ξόπογβ, εἰ δὰ ἡπᾶ6 
1801} ἐτασία ἰμίερποίατ, δὲ ργδείεγεα ἀυδεοσηάυθ οςοΐοβ Παρ δηῖ, 
Ἑορουᾶσὶ σδεπτιρτοτγ. πᾶτῃ εἰ σΖθρυ8 ὁκος ἀυεῖ, δὲ ἱπεοοῖδ, ἀογιπιῖγε 
βθ μὰ δαῖ, χφυλφαάλην ἰϑίηδες οὐρηΐδ δοτθπο Ἔχίριο οοτοπίδ δηπί. 

το πὲς ἂὲ εἰίατε οἱ δαδροπσπεοτθ σαστηρίκιι: Ἰαῖϑαὶ πέγοτι ΟΡ ἀοττιΐς- 
απ υοςδο. οἰξοτα συ δγὸ ἐδεύδοεα ϑοροτε οἔΐαπήδοϊαϊ, ποπήππηι δε π5 

υ φαϊάδιη. εορηίανον αι"; το τϑῆοπϑ ἕλε ϑη δὰ Πυδη) ρτωδαϊχίμπϑ, οἱ 
οὔ φρο βαλε νἱάδδίμσ, Ρῥσιϑυδάσγι ἰὰ ροδεϑῖ. ϑοτθβατῃ ἱριϊαν δηὶ- 
Ἀεδ υὐνιρκισευμι ῤμουμανθς οὐδηῖριις 6586 Πᾶς Γαβέοπε ραϊεροὶῖ. πᾶπι 
αυΐπιαὶ ἐο βηΐγὶ δοϊοὶ φιοώ βεῆϑαπι μΒαδοδῖ. δεπϑπ5 γ6γὸ πητηο δ! - 

᾿ταΐδην ασυλπάδπι εἰ απαϑὲ ποάσιῃ εἰ νἱποῦϊαπι δονάπημπι 6886 ἀϊοίπιπ8, 
σορίγα, Ἔχδο ὩΠ ΘΟ οΊΗ δίαυϑ γεϊακαιϊοηθηι υἱρ δι. δὲ ρ[ ἀπεὶβ πεαίγα 
μαίππι δἤεοσοποπι ᾿ομιτο πα τ ροϊοϑὶ, φοῖρρό εὐτο εἰΐγα 86 ηθοπι 

30 ΒΘαθ᾽ δο νη 85 6888 Ὡ6ηπέ: αἱβίϊϊα ροϑοὶξ. αἱ 405 δϑεϑηϑ ἱπθαῖ, εἶδ- 
ἄενε εἰ ἀοἷοτ εἰ νοϊυρταν οσουσεάϊ ἀορεῖ; χηῖρτιϑ γεγο ἀοΐοτ εἰ νο- 
Ἱἱεερίαϑ, εἰϑάεαν εἴ σπρὶἀλεδο.. ρ! απ δυύστη πὶ ἢ} Βογατη ἐγ θαϊ ροϊο, 

465 διξυωθαῖο᾽ αποὰ [κου ! 88. συ ο΄ ποτ εἰ νοκοϊαῖ, τοϑτϑ ποτε τῇ ΕἸ πα 
κ ΘΟΠΒΟΡΗΝ ἄθάτα υἱρὶϊαπεδαα ἀπίι πα! Ὸϑ ἀρϑοϊ τας. ἰὰπς επὶπι ῃτο- 

Βίπο οἱ δἰσπέηγ εἰ δυροπίητ, πὶ {πιῶ πὶ ἢ] δὰ δὰ ορϑ βεπϑὺϑ Ἔρδϑηῖ. 
2. Οὐ δυΐειη ἀοτγινίδηϊ οἵ νἱρί θη, οἴ ρδΡ 4 δπὴ 86 5Ώ πὶ, ἀπὶ 

τ 4ποδ, δ᾽ Ῥὲγ ρὲαγει Ἰὰ ᾿ὀνθηίαι, οοησίἀδγαπάατε 681. εὐπὶ ἀηὶιπα- 
ἔτη αυϊδοοάκτν βοπεῖε οἴμηθο ἐπδὶη!, {πὶ αϑάαπι πο π οτηπα8, πὶ τἱὶ- 
σι, δε σαβοῖία ἀιοῖπ εἰ κυβίι, πἰδὶ φαυϊὰ ἱπιρογίξοιαπι εἰ, ἀ6 χαῖρ: 
δταηίθηϑ ἴῃ ΠΡ τα ἀθ δυύεπια αἰοῖαπι εαὶ, βετὶ δῃέετο σπηρ οἰ 6 Γ᾽ ΠΟῊ 
Ῥορεῖν τὲ ἀοτγηπίεπν ἀπίτηαὶ Ὁ}10 ὁεπδὰ σἰαῖατ, ρῥαϊεὶ πεοεϑϑαγίπτι 6886 
5 δοσῖπο δα άδην οπιδία δι ρὲγο οοπάϊεϊοποϑτη, δαπὶ οἱ ρΑΓΕπι δοά οτ 
πιοὰοὶ αἰβείδηιητ μαγιΐπν ἀἴτετεο, μὰς πἰανίγυπι τγαϊίοπε βοὶ τὶ ΡῈΥ 

ἰοίοπι πίπιαὶ δοιαὶ; ἰὰ χαοί ππιροδοὶθόΐὲ δεῖ. Ῥοσττο οὐπὶ παίηγα 
αἰπρο δ δεπεὶ δι ῥτορτγίαπη χαϊὰ ἱπιαηχογίς εἰ ἷπ οὐππδ5 σΟΤΆΤΠΠ 6 
4»ϊα δρατεοτὴς (ρεορτίαδη, τιὶ υἱδαὶ υἱάογο, δυάίιεὶ δπάϊγε, εἰ το] χαῖς 
ἃ εὐπάσπι Ἰροάτπι; ςοιθθηῃε, υἱδῦ φυδηίατη Ῥγουηϊδεῦδπι, 4π86 
ὁιδηδϑ Το δῖον, 40 απίθπα] εἰ υἱάθγο εἰ δυ γε 66 δοπεῖτ: ΠΟῸΠ εἰνῖτα 
υἷα 90. υἱάεγε τί εἰ, πες νίτι δυὲ γεϑία Ἰαάϊοος ᾿πάίςατενε ροῖθος΄ 
ἀϊείασα ἀὐΐϊεσ ἈΡ αἰβο, τιοχαθ ϑθαζθαπι πεήπ σἰπωπὲ πἰγοάας, δε 

Ὁ ματσειϊα χαδάρπι σοτπιηυπί, 'φυθα μάϊπποίδ. δεπϑίδυβ οπνηῖδοθ δἱ τὶ 
Ἰναῖπ 5'ιΘΌδα9 ὉΠῸ8 ἐδὲ, εἴ οἰΐαπι. Ῥγίηςί ρα! α βϑηϑουίατν ὈπΌπι; γαῖ ἴὰ- 

ι θῶ ϑαδῃδίοπὶ οὐΐπιφη]αε ροπδτίβ, αἰ δοηὶ εἴ εοἱοτῖϑ, 'ποη Ὧπὰ 86 αἰϊα 
εἴ 116. Βδες δαΐϊσιῃ συ ἵδοῖα τρακίπιε οοαἰνποὶδ δϑῖ. ἤλτὴ ἴδοϊοϑ 
ἃ εεἰεκὶϑ βεμδῖθα8 ἀϊν6}}} ροϊξοῖ, αἷν Βος οεἰδγὶ ποῦ ροβϑϑππηῖ. σχαῶθ 

ὁ Φιαρηῖα ἰῺ οοιονεουβοτ 9 ἀδ αὐϊπια οχρ ἰσδία οιτπι) πἰπς ργοΐδοῖϊο σοη- 
δξδὶ ϑὠϊππον εἰν πδέϊδαι αἴροοπότα μυΐτ5 8546. ἰἄδοσας δπὲπια  ἐδτὶ8 
εὐορεΐ ἱπεεῖ. οἰδηΐπι ἰαοῖαπν τπηπε τα πα ρσδοίἀδηξ. παπὶ δὶ ΘΟΡῸΥ 

7 ἱττὸραϊ, χιυία. ἐορφαο, οπισοα αἰβουδηξαν, Ἀρσαγονο ὁδηο ΓὩΣΓᾺ 609 91- 
τοῦ] ἔδστίωτί οἱ ἸταυβῸ 1658. ρεγεϊδίεγσ, σή 5. Ὡσαῦδ πεοθόθο εϑὲ πθηΠδ 
Ροσει δὲς υοάλιηναοάο δἰπναὶ ἰπ ορότα ε886 δς ρ6 } , σππὶ ποδὶ σοη- 
δειλινοῦ νἰἀϑδιιγ' νὴ δσηα] ορεπεπεπγ απὰπὶ αἰ δίπητιΐ χηιοϑοδηῖ. 
ἀρὰ οσίεμν πῶπο ἂς Βίφος ἀϊοίτηη 9, γαϊοπὶ σοπβοπῦτη δϑὲ. παῶῖπ 
σΏΣπ Φοπϑ9 αὶ οδξενὶθ δἰ ργαδεϑῦ δὲ ἀτιὸ οοἴατί βεδ οοπίετγυπί, 

. ΔΈ εϊ αν, πεοδϑρατὶο εξ γε αὶ οπιπδ8 ςοηβοπῆαπε, δὲ οἱ φηϊδρίβιη εχ 
ἰφ41ς εἰδηριεδεαῖ οἱ παροῖεπα δομθεπὴϊ γσἀἀαϊατ, ποη σοπιϊπιο 56- 
5 6456 Φεὶ ἐἰΐπνν βλόςεδοογε οἱ υἱγίδυς ἀδσιταϊ. οὐπδιὶδὲ δαῖοπι τα ϑ 
διιβύννε δεντὶδ ΘΟΤΩΏΠη ΜΟῚ δῷ Τὸ ἐομδίϑέδγε ηποὰ οὐϊοβὶ δ8ηϑη9 δβἰπί 
πᾶς αἶα πιβϑίου δηϊτοὶ, συοάηυε δεπενε ποπ βοϑεῖπ!. πατη οπτη 4οἷϑ 
αδὐΐτο [ἰπαυΐτητ, τὰ] χαϊά εὐοπῖγε ἐοηϑῖδῖ, φυπάο ἀείδει κηΐπιως 
ποτισῖϑὲ πεόχοϑ 4πἰάδηι εἰ ἱπυροϊοπιία Βεσδῃοτη οὶ. ἱΐετη εἰ ἰη ἀο  ἰτι19 

1Ἰθαθάλατα σοπίϊηρογε ροϊδοι. ργαείεσεα συ! Ὑδηδα ᾿υβτίαγοϑ δρ- 
Ῥτεμεπ  απίυν δἀσιγιπραπιυταας, ετὶρὶ δετιϑὴϑ α5ϑο] εν. σογύτα ἵτη- 
Ροϊεπεῖα δεπξεπαϊ, δὶ Ποη χαδοῦμητ ἀδ ὁδυϑα ομυοπίαὶ ποῦς ἱπ 
ιοτὶα δ΄ΘῊδὴ δἰϊ, δδα δου πυροτ ἀϊχὶ, πῃ Ρεῖπιο δεπϑ πὸ δῃϊιηδὶ 
οντωτΐδ ΡΘΓορὶϊ, δοσνοτδ εδῖ. Πα στπὶ ἰο:6 ἰασθαῖαγ, πδοθϑογῖο δὲ 
εφῖογὶ δϑυιϑυδ ΔΟΙΠ8 ὅτι08 ΘΧΘΤΌΘΓΟ ΠΟ ροϑϑαπι. Ποπῖγα δὶ 418 6Χ 
{1116 ἅτενρ οἵθηδ γοἀἀαίην, ποι ργοιϊπης πδαδεθὸ δαὶ ἰὰ οπι ἢπῖο Ἔυεηῖγο. 
δεῖ 4541} αἴξεοιῖο ϑοιπηιϑ 811, δὲ {πᾶιπ ἰΐετα ΟΡ σδαϑαιη ἀουπῖγε 
ον 8 σοπιπραι, ἀϊσεπ ἀοπὶ 681, παπάο ἐοπιρίηγα 6886 σατβδγτπι 
βεπογα οδσίωω ε5ῖ. πᾶπι εἰ [Δ΄ οσυΐι βταθα χαὶρρίδτη εἶς, εἰ ἰὰ ππὰδ 

-- Ὁ 
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ταοῖῃδ ΟΥ̓ΡῸ ρεπάεδὶ, εἴ τραϊδγίδιν, εἰ τδποβεη οἀυδᾶϑ᾽ Δρρεὶ]τατε 
80} ἐπια8. εἰς ρτίπγιιπι ηρίάετη, οαιπ πδίαγαπη 8επροῦ φρόνα ϑγαίία 
Δβουΐπα, ἰά τοὶ Βοπὶ, ἀϊσωπιθσ, φυΐδξθιι σεγοὸ ὉΠ] οπὶ 6685 δίημδ βάθο 
πδορεδαγίωνη 115 οτπηηΐρτι8 4ιι86 ταουθγὶ αυΐϊάθτη πᾶῖα δα, δοα ΘΟ ΠΙΡ ΟΣ 
εἰ εοπεϊπας τηουεγὶ στη σοϊαρίδῖα ποσιθυηῖ, σπτπαπ 6 ΟΡ νοτιϊαῖοπι 90 
ἐπα ἐγαποίδιϊο ἤδδς υπῖξο τθοορία 9ἱὉ αἱ ϑοιπηπδ χηίθιϊβ ποιηῖπα 
δεἰξποῖαγ, δοτῖηπ8ϑ Ρτγοίδεϊο δὰ βαϊυΐοπι ἱπποῖαβ δηΐτπα 5 ζυϊ:. 

υἰριϊδιϊο σέγο γαϊϊοποιμ βυΐ5 ΟΡ πεῖ. πᾶν δεπϊγο εἰ ϑᾶρεγα βηΐδ 
οὐποϊρυϑ δβῖ, φαΐθιι5 δἰτοτιιη δοστιπὶ σοτηρεῖῖ, ἤδος δηΐπ ορίϊπια 
σαοῖ, βπὶς δι ΐθπν ορίϊτηυδ 6866 δοΐοξ. ἰϊδιη ϑοιππὰϑ δηίηνδὶῖ οὐΐψαα 
ποδοοεβαγίυϑ εϑὶ, ΠΟῚ ἐπιάβοε δ᾽ ΠΡ Σοἰτοτ, 8εὲἀ ἐχ θυ ρμοϑίῖο οἱ δάϊιυῃ- 
εἰΐοπε: πᾶπι δὶ ἀπιιπδὶ πϑίο γα; 9210 δΟΓΥΩΓΟ ὃς ἰπιοτὶ ἀδΡδαΐ, ποοοϑ- 
βᾶγιο φιδεάδπι βάδ6ε86 εἱ οροτίεϊ χηΐδυιϑ ροϑι115 αἰϊα δυρίπαο δάϊπη- 
ξεπήα δσιιπξ. ροϑὲ ἢδες τγεβίαϊ ἀϊσεπάστν 480 πιοῖυ δοϊϊοπουε σοτρο- 
τῦπι απίεβτοϑσα ἀογιιίγε δηϊτηδὶῖρης οΡυδηΐαὶ δὺϊ οἰΐαιι υἱρίΐασε. 30 
Ρίαπε Ἵδΐεγα απίπαὶϊα, χιδς πἰτεΐτιτι δαηροΐπ6 οἀγεηϊῖ, οαπά πὶ αυᾶιπ 
4υδε ργδεάϊτα δδηρυπα δπηῖ, ἂπὲ ρσορογιϊοπδθιῃ οδυδᾶτη δοῖπὶ Πα- 
Βέγε, δαπρτιίποα Ὑδγὸ δῶπὶ ἰρόδηι αυδπὶ Ποιηΐπθδ, δὺθ ϊγασὶ ἀδοεῖ. 
παῖε μοῦ ἤδες ἀδθ οτππίδυβ οοπίθιπρί εις ορογῖεῖ. Ῥπεῖρίοχα 
δοηδη8᾽ δαάεπι ραγὶε οτὴγ θὰ εἰ ρεϊπεϊρίυτι τποῖσδ, ἀθβηϊτπτη ϑυργα 
δἰϊου δὶ εδὲ. μος δυΐθπι α ἐγ θι5 ἀδεογινίηδιὶβ ἀϊδεϊποιῖδαις Ἰοςΐ8 ἴῃ 
ἐο σοπεϊπετγὶ δοϊεῖ, φαὶ ἱμέθγ σαραϊ δἰ αἴνυτι τηδάϊυϑ δἰξ. ργίποῖρίπον 
Ἰεϊτητ τιουθπάὶ πῃ 118 4πδε δδηρτΐποπι ἨΔ επί, ραγίθιη δάμη 4υδο εἶγ- 
“ΠΙᾺ ΠΟΥ 6δδῖ οὈΗ πεῖ. πᾶτη υδδουπηπε δαηρηίποηι παροπῖ, ΒαΡεηῖ 
εἴ σοτ, ἃ 4π0 πιοῖτδ δεηϑϑατο ῥγὶποιρὶ8 οτῖξο δίφῃς ἱπίτίετε ροπάεῖ. 
ταρῖαϑ ἐφιτοΓ εἴ ϑρί γι[ι15 οἱ οτηπίπο τε Πρ ΟΥΩ Π οπΐ5 ρεϊποὶρίατη ἐπ οοτής, 
αἱ ραϊει, ςοἸοςδίπιπ δῖ. αηπίῃ οἵ ἱροα παῖισα ἔδῃν ραγίεβ δαϑ' 088 
δρὶγαίουὶ ἀδδιϊηδῖδθ ϑαπὶ, 4ιιᾶπι 486 τείτγιροτῖο φῃοὰ δ Βυίποτε 
ῬΘῸ δο εῖ, δὰ οαἴογθμι ραγίϊβ μυΐυϑ βαύνδηάστ ἰπϊδπἀπτοαπε σοηςΐπ- 10 
π8486 υἱάεῖιγ. 8εἀ ἀξ τείγιρεγαϊίζοπε ἱπίγα διιο ἀΐσοθιηϑ υοἠ τη 6. 
ἰῃ δϑ Ὑεγὸ 48 σαγοπὶ δδηροΐπο, εἰ ἱπεθοῖῖα, οἵ 116 ζυδα δρίγασε ποῖ 
8ο] πὶ, ἰδμίμείιο πιοϊτὶ εἶδ γορία ἰῃ δὸ οδὲ ᾳποά υἱςε οογάϊε βιβιγοββ- 
ἴστ. πᾶτὶ δα ἴῃ ραγίε βρίγίτιι χυΐάαπι ἱπϑῖπ ΔΠ10}}} σἱοῖθες οἵ 58- 
δἰάενα οογπίϊατ, φαοά {δοῖϊα ἀδρτεβοπαϊὶ ροῖεϑῖ ἴῃ τοι ρεπηΐθιιϑ, 4π- 
δὰ δυπε υερδὲ δρδ5 τηῦϑεῶς εἰ σεῖεσγα βεπογί8 εἰυϑάδπι. φιιοπίααι 
δηίοπι ἀπἰπια!α πος πλουοτε 4υϊςΠθλπι πος ἀβθγθ δἷπε ἱπίοπβίονα υἱ- 
τῖστη Ροϑδαηῖ, ἱπεεπαάυπίογ δοΐετι υἷγθα γεϊδηοης ϑρίτἶτα5, (16 φιΐάοης 
ἤπιε δρίγαινς Ὄχεγπϑθσηβ δοξογϑὶ!, [19 ὙΦΓῸ 4π86 ΠῸῚ δῃίγαπι ἱπϑιιΐ, 
μίης δυδηϊ οἱ τοϊϊρεπηΐα ἴρ88 φποῖῖθϑ δὲ υπουθηῖ, αἰτγιτυ δρι γίτι8 δὰ 
δερῖππη᾽ ἵγαπσυόγοππι οἴἴοπά εητθ Βότθο8 ἰἢ05 εἀδπί. τροτεπίοῦ 50 
δυΐεπι οπηπΐα δεηδι ηοήατι, εἶνε ζατλ" Πανὶ οἷν 8 ρεγερτίπο, ἱπ ρυίπιο 
βεπϑοτίο ἔδοϊο. χυοάεὶ δοπιπῦϑ εἱ υἱρϊα ρωγμα ἢυ]π8 δἰϊεοιίοινεδ 
οἰπι, πο ἴῃ ἴοθο δἱ 4υιὰ ῃγίπιοπι ρατεὶοιϊα σοπιΐπξοτε ϑο]δαπῖ, ἀρετ- 
ἴθμι οϑὲ. δῆηὶ δἴϊοτη αι! ἀοττηϊεπῖθβ γεδηγρδηῖ, εἴ ρἰθιδαπο ἀξαπῖ, 
4ααϊϊα σππὰ υἱχίϊαπε δοϊδπι; φαοά ταπιδη εἶπα υἱ σης αἰΐχπα δὺς δθῃ τί 
εὐπιηζεγα Ὡοπ ροϊεδξ. παΐπ δοιπηΐιπι φαοάαπιηοάο δαπϑπι 681: 
δε ἂς εοιπηῖο ἱπίδτίαϑ ἀἱδοδγοίογ, σοσ ἃυϊοπὶ ὀαρογγοςιὶ ἱπβοΊθ 
τοι ΠΟΥ Πΐ, Ππ8 6 ὙΦΓῸ Ρ6Γ δοπιΠΌτη αιιδϑὶ υἱηϊδι δ ροϑδοτίηϊ, ΠΟῚ 
τηϑτοϊπουϊπι, ἐχρ Ἰοαἴπτη ἱπ ργοδ  οπιδιῖ8 δεῖ. ὑτέ οἱ 

3. Ῥτοχίπιπιη ΔΡ 8 4πδὲ ἀϊχίηνι δϑὲ, αἰ συῖθας ἴδοι οἱ απὰδ 30 
αἰξζοςο!ομίδ Ππυΐπϑ οΥρο, δοταηὶ ἰῃ ΖΗ 81}. εἱ υἱρίϊϊαο, ργουφηίαι, ᾿γασιϑιτγ 
ἐχροπαίθτααθ. 88Π6 οἴμὴ απο πρὶ ϑοηϑυτη ἨαΡρΊ, τατη ρτίτνυπι δἰ 1 
εἴ σγοβοεγε ορογιδαϊ, δίψης αἰ ἱπιθηΐηνη πουϊβείπιυτι δαηρο ποθ 88}- 
ξυϊδ, Ἔχϑαπρηιθυϑ 4π0ἃ δαπρηὶ ργοροτγίϊοπε γοθροπθεῖ, αἴψπο σεπδς ὃ 
εοπεοερίδοιϊα δαηρτ 8 8᾽πἴ, ὙΕΒαΓῸ τη ΔΌΪΘΩΣ) ἰϑἐτἰπτ ΠΟΥ, ἰά.φιοά 
δα ἀϊδϑοοιοπὶδαϑ ρεγερίοἱ ροῖεϑι, οἰδητα πτχπα 1Πππὶ, 4Ὁ| ρὲ οϑ 
ἱηροτὶ βοϊ δῖ, ἐπ ἰοοᾶ 808 τεοδρίωπι ευδρογαωγὶ ἴῃ Ὑθῆδβ, ἰθίφης πιυῖὰ- 
ἴπτὰ πη δαηραΐπεπι νοτὶΐ, εἴ πιοχ ρῥτιποὶρίαπι ἐρϑπι βάϊγε σοηϑίαξ, 
4πδε χιδηαιδπὶ ἐπ ᾿ἴθγο ἀδ αἰϊπιθηῖο ἀϊεὶδ δαπῖ, παπο Ἰαπιθη γεροῖὶ 
οὁροτῖοι δα δος πὶ ρτίποηνία πιοίοινδ φοπ ἐπ ρ  οσππτ, δεσπὶὰ 921}- 
ποηῖδ ρωγῖβ 86 ηϑιἴνα δοιπηπ8 δ Υἱξι!α σονεηραῖ, πος δηΐπι δουη πὴ 
χυδοοιπῆθο ἱπιροϊοηῖϊα δοπδαμτη δϑὶ, αἱ ἀϊχίτηνδ. πάγῃ οἵ ἀεταδηιὶα τὸ 
οἱ ργδοίοσαϊίο δὶ δηίχηὶ ἀϑίεοϊυϑ ἰδΐοπι πα ροϊεητίατα δάΐεττο ροίεδῖ, 
ἰαγη σϑτὸ δοοίδιι πὶ εἰ ησίάαπι ρεγ ἴογιε δπίπιϊ ἀδι ἐχυΐττο φπιρρίατα 
ἐπυδριδαγοπίυγ, ἤος ἱφε τον Αἰ σααπι Βαρεῖ οοπίγονυθγδίδιη. Πᾶτη 9ἱ ἀδ- 
[δοῖππι δηΐπο ἀοττηῖγο εοπεαραῖ, σσνἶπροὶ εἰίαπι τὲ ἱπιαρίποῖο ΠΡ 
ἱπδουτηΐατη 91:. βόττο τρο δ αἀἴοππε ααὶ ἰδ υςβεπιοπίεγ Ἰεπέλπῖυς 
φυΐχαε εχοιϊποίογαση δρεοίει ργαείεγαπε. ἀθ αυϊδμο οτηπίδην απ άδθπι 

[2] 

2. Γὰ 
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ε686 ταϊοποτι ραϊδηάηπι εϑὲ. 664 δπΐπι, ἘΕ ἴδπὶ ἀϊχίπηον, ποη οπιπὶθ 
ἱπυροϊοπεῖα δορεθηὰϊ ϑοταπμβ εδὶ, δδὰ δὰ δοίυτα πᾶσι ἀϊναροταῖίο. 

40 Θοιητα τ αἰϊπιοπεὶ. σποά επίτη δογϑδατη μαϊαῖ, χυδάδτηΐδιαδ δίτοὶ, 
ἀεῖπάε τερτϑάϊ ἃς τεδαρες ἰηδῖατ ἘΓΙΡῚ σϑου886 οϑῖ. πϑτῃ Δπἰμη 8} 18 
οαϊποαα οΑἰϊάτιην ἐπ σα δ λη6 παῖαγα ἔογίαγ. δὲ αρὶ 6ο ἰοςΐὶ δυθνεοίιπ 
δδὲ, πιοχ Ὀπίγεγθυτη γοοϊργοοδὲ ἂς ἀεδοθηαϊξ. σα γαπι δοιθηῈ8 
γααχίταα μοϑὲ οἴδαν βοχὶ δοϊεῖ : ἴθπο δηἰ σΟρΊΟϑι8 ΠΌΤΟΥ δἰ οογ- 
αἰ οπῖτις διιγθατη οοιητηδαῖ. 4. οὐ σΟπϑἰδι1 1, οἀρυξ ἀρρταγαὶ εἰ δά- 

ἴβοθγα ἕαδοϊξ. σαπι τϑῖο ἴαπι ἀδβοθπάϊι οἱ τεεϊργοσδηαο οα]ογθσα, 
τ ΡΌΪ , ἔπι δοπῖηο δοριϊίζυπι ἰας εἴ ἀογπνααθ δηλπαὶ. δος ἃυξεμα 
τοὶ δοιιηίβοα ἴρδα ἱπάϊοαπι: οπιπΐα 6πίιβ, δῖνε ροϊυ]θηῖα δἰπὶ ϑῖνθ 

80 δου επί, ργαν οἀΐποιι οαριὶ Δα ογαμς, αἱ ραρᾶνεγ, τθδπάγαρογᾶϑ, ἴ6- 
ταοϑίπη, ἰοἰϊατι. δὰ πὰς τἴοπὶ τηοάυπι αὐίεοιὶ υἱοπίυγ φαὶ δορονδῦ- 
ἴα ἀοτηιϊταηῖαθε, φηΐα πες οἀρυξ δεῖρογα πες ρα]ρεθυᾶβ διϊο]εγα 
αδαπί. εἰ πιλχίσιιθ ἃ οἱβὶβ ϑοιπηη8 ἰδ18 δχϑίαι: ἴυῃς δπίιπ χπυ]ῖα 
ἐχμαϊδιῖο σοπᾷϊ. ργαοίθγθα ἃ (αἰλρϑιϊοπίθυ8 ῃοπμαλ Ἐς : πδων ἰδτἰρϑιϊο 
ΟὈΪΠφααπάϊ υἱπὶ ονεπεῖ, ςοἸ]ἰχυδιμοινΐαπι δμίθια νἴσθια πισοοῖῖ ἃ]1-- 

Δ57 ταθη, υἱοὶ {τιρίἀπτο δῖ, ργαδϑίανε ϑο]εῖ. φυΐ απι δπίτν, μιογοὶ μος 
Ἰάετα [δοϊπυϊ, φαΐ Δ Βαπιάο οἱ οαἰάο Ἔσχογειπϑινο ργου πίη, χα δῖη- 
δὐἀπιοάαππι ἰπ ἔερτε εἱ ἰδί αγροὸ ὄἜνθηῖῖ. ἰϊθιὴ ργίιμᾶ ἀθὲᾶδ: Ὠδι ρα δὶ 
810 δϑοροτε ργετηπηζοαν, φυΐὰ αἰϊπιθπζαι ΟΠ Π 6 δι δῶν Γερίγαῖ. ο- 
ἴμ8 ταὶ ϑἰρῃυμν εϑὲ φιιοὰ ρεγ ἰὰ δοϊδιϊδ δαροιίοτα ργοροτγίίομβ ἰμίδ-. 
τίογαμα πθαχίπια δα πΐ, 4οϊα ἱπογθπιθηίπιη {10 ςοπιοπάδξ. πθο αἰΐα ἀε 
ἐδῦϑα σποτροὸ οοταεδὶ! οΡμοχὶϊ συμὲ: ἰ8. δδπ ἹΠΌΓΡιΙ5. μΘιδιμβλὶ}5 

10 ϑοπῖηο δϑὲ. δἱ ἰοοῖγοο μυΐαϑοα ρϑϑιῖ8 Ἔχουψίιμ ρ]ογίδαι ρῈῪ αιΐε- 
τοῖν δοοίάϊε; φυΐ ροϑίοα ἄνιη ἀογιιιιπὶ, ἃ οοτγρὶ δοϊεαϊ, ἀυπὶ νἱβὶ- 
Ἰϑηΐ, οπ 8οϊθαϊ. οὔπὶ οπίγ ἰαγέβ δρίγίτι8 οορία ἴῃ δι] 6 οἰεγίαγ, 
Ὡδὶ διιγόυτα ἀοδοθπάϊξ, σθηαβ ἐχίμιπϑίρο “εὲ ἰμθας, φαϊπ5. τα δαῖεπι 
δρίγαθι] ον σοπιργίτιϊε ἀἴφυα ἱπέθγοϊυαϊε. Βίης υἱσαπι ρῃδγίδ τι] 
ποῦ δϑϊ, πὸς δἴϊδια παϊνὶοἰδι:9 181} επίτα ογὶα ἱπίθσ δῖ, απ ἐ γι 5 ὃὰ 
Ῥπειΐ ἐδ ρα), αἰϑὶ ἀϊ!υϊαπι εἰ πιοάίοαπι μδυτίαίατ. βδῖμ Υἰ πῃ δρὶ- 
τὶ τοϑαπι δῖ, ργαεβεγιίπι δίγατι. εξ ὑσπο ἀάθο βυρεγίογα μυετὶ ρίθηα 
εἶδο Βαρθμξ, οἱ φαίπφαδ πιδηϑίαπι δραῖϊο οοἸΐυτα οδνογίονε πεαιιεασιῖ, 

40 4πίρρε εἴν 1}119, Βα 56.858 υδια δθτῖῖδ, τπαὐττιι8. νΔρῸΓ 8υγϑιη δά" 
φαρυὶ [δτγαῖας. ἀπαπὶ αἰζεοιίοπθι οϑιιδαιῃ 6888 οαΓ ἰμ16115 ἔδὲι9 ἐπέγα 
τασϊγὶ 5 υἵδγυπι αυϊεϑοδῖ, γαϊϊοηὶ σουϑοηλῖμ αὶ. δἰᾳαθ ἴὰ ἰοΐμπὶ 
δουπηϊςοϊοσὶ δαηὶ φαΐ οοη ἀἰϊα8 νοπα5 μα)ρεπὶ, εἰ φυὶ οτγπιᾶ ρυνηὶ οοὶα 
εἴ οδρὶΐε ργδορτγδῦάϊ φαπὶ. πδῖα ἰϊ φάογυπι σοπάϊτδα δι υθηδε, Θὰ ϑ 
τας! δθ5 δὲ βῃρποῖαθ Παρ επί, δάθο τὸ μυπιὸγ δερτὸ ἀδεϊάμι δἱ τεήμαι, 
Ῥυταϊ]ϊοπαα σεγο, εἰ φαότγτπι νωϑὶδ δυπὶ οδρίϊα, πηι ϊίαπι ἀϊναροταίϊο- 
πδπὶ δἰᾳα οἰ υσπιίαπι, 4π86 δὰ ρᾶγίεβ δυρεγαδ σίδπι οαραϑϑιῖ. δἱ 
4αὶ γεπδ8 ξεγυπὶ εὐϊέας, ργορῖεγ διῃρ μά ϊπετῃ δἰ ἰδεϊτα ἀϊποὶπ ταθὰ- 
ἴαυπι ϑοσαποἰ δμ τὶ θὰ δαηὲ, πἰδὶ 4υδπὶ ἃἰϊὰπι οοπίγατίδιη Ἐρὶ βογίμξ 
αἰοοϊζοποτι. πϑαθο ἰΐοπι τηθἰδηο μοὶ οἷ. πᾶπὶ ἰοου ἰπτεγίον κοίγιρο- 
ταῖμϑ 6δἰ, ΔΌΔΓΘ ἴῃ εἶδ δυδρογβθίϊο τηαϊα ποι Αἰ) ΟΡ ἰάφυθ βάδεὶ 

30 ἀν Ζίίαιο ἰαδογαπῖ, σαιη δἷπξ ἀγιἀϊ. πᾶπὶ ΘΟΓΆΙ ΟΟΓΡΟΓᾺ ἰΐὰ αἴΐεοϊα 
δοχὶ 4μαδὶ τα π0}14 ἐγιιαπίατγ. φόγγο ὑ }18 δῖγα φιὰς πδιυγατογ ἔγὶ τὸ 
Εἰάα εδὶ, αἰτγίςεπι οἔβοίπανῃ γε σεγαῖ, εἰ [185 ραγίθ ἐπ φιΐθυϑ σθ- 

Ὁ ογοιηθηΐωπι μος ροϊεπίία ἱπθϑὲ. πᾶτε εχ ἰἰ5 4886 αἰεί διιμὲ δρεῦ- 
ἴαστη δδὲ, δοπιητη 6866 οοἰίυν 4 6 πάδπι οα] ογϑ δα ἱπιΐιηα γϑία δι, 
εἰ παϊογα! ὁτὰ δηϊὶρογί διαϑὶπ οἰγοσηνο Βα ἰβεθμιἰαιη αι ργορίθγ οᾶμ ημμ,ς 
αἰχίπιυ8 οαυϑαπι. αιιοοῖγοα φαΐ δοσπο ριον, ἴῃ τποῖω δὲ αρίταϊα 
ΤΑΙΙΟ δῖ. ὑηάδ οἱ ἀδβείϊ οἱ τείγιρογαῖυγ; δἴαθε οὐ ἔγίρα ραϊρεῦγας 
ἀεοιάππι, φαυΐῃ εἰἶδηι ραγίεϑ ϑιιρεγίογθα δὲ δχιϊηαθ ἀτίρβθοϊ; ςομίγα 
ἰμίετίοσεϑ δὲ ἰπίίιηδο, ἃ ρ64165 εἰ φιιᾶα ἱπέγπδεοως ςοηεμδηΐατ, ἰῃ- 
«ἰεδοῦπε, φαλπάπδνι οἿΓ ἐϊα, Δι ἐταθῖε ἰδ, σα οά α οεἶθο ργοίπω- 
ἀλδϑιπ 5 δοϊη8 ΟΡγθρδὶ, δὲ νυἱπᾶ δορογίίεγα δἰηῖ, εἰ οοΐεια φυΐθυϑ 
δἰ πη} 16 οΑ]ἰἀϊτδ5 αάδδῖ, ηδς ταϊϊοῦὶ ςοπϑοπῦνη 6686 ν᾽ ἀοδίαγ αἱ ΒΟΙπαμλ5 

40 γοἔγτρογαίίο εἷξ εἰ οᾶσβϑδε δοπηηὶ οἰ ἰἀδθ. πΐγον ἰσίϊαγ μος 60 δοςαϊε, 
φιοά χυριῃφαπιοάηπι γϑηῖογ ἱπαπὶ5 οδ]άιι8 6ϑὲ, 584 ουμι ορρίδίιγ 
Ὡλοιϊοηΐ» γδίΐομα γε ρεϑοῖξ, [18 πιϑαῖυ εἰ ἰσοὶ ἰὼ σαρἢ6 ροβιὶ ὄνα- 
ἔθεν Τφοιηιθδι16 γα ίγι θυ δπιαν 7. δὴ 4ιεοιπδάιποάιμν ὡ4ὼα εἀ- 
Ἰάα ρογίυδι ταρεπὶρ ᾿πβουγϑβοίνημς, λα ἢ ἰς {τίβοη ἀδασρείθιῖς σαΐοτγα 
φοἰ!οοῖαμῃ ραγίθβ δῷ τοίειρεγϑι, δὲ οαϊογθει πδιπζαίρεη  ἀδο δὲ δὸ 
δι θγίωξετγε σορὶε’ ργαθίουθα δὴ χιευνδάιποζιμπ ςοπροϑιι Πρπογωιῃ 
ἐβηὶ5 σεδεϊη βοΐ, ἐτα λα Πλ8 ἀξ πνοπῖα, σαι σα]ογ σδν Ἀν, διιροτγὶο 
τὶ 86 ἱιππιϊϑοοπὶβ ςαΐος παιιγαὶὶ5 ἀἰδηβαδεοῖς ἄοπες υεηε {8 

30 ςοποοοῖδ ρεγίβοϊαδηθε δι} ἢ Βὲ εὐΐπι φοπιιι5, δἰ ἀϊοΐωπι ἴδιι δδὲ, 

. 

ὈῈ ΒΟ ΝΟ ΕἸ ΥὙἹΟΊΠΙΑ. ὈῈ ἸΝΒΟΝΝΙΙ5. ̓  : 

εοτρυΐεηῖο. φαομίδηι πὶ οδδοτὴδ ἔπ ἐ ἰτηδ ρὲγ σϑηδ6 ευϑεῖο; φορά 
οὔπι ἀϊυϊυθ᾽60 Ἰοοὶ! ροτοίδῖθηθ 808 ροΐεδι, δεὰ εορίδ ὄχδηρρδαὶα 
δρετανδίατγ, ἰγαγεαπν ἄθρε δ εἰ δὰ ἴπαὰ ἤμεγε δοΐεῖ, αυδρίοριεν δ. 
1ρ81 πομηῖπ68 οοστυβηξ (Δηϊπηδβνιπι δπὶπὶ ΒΟπΟ πηπ8 Ἔγδοῖωδ 65) (ἢ: 
Ἰογα, φιὶ οἰεναῃάϊ τωῦπογ {ππρερδίηγ, σα ίγαοῖο. δΐᾳπο δἴδααὶ ἃς 
οογ ἱποίάϊι, πιθοῖθπι δυΐετι, ἀοίπὰθ ἐπροκίπαιϊϊοποα εἰ υἱϑὰ δαρζετς 
δῷ 8ο᾽ αἴϊοπδδ, φυδδ Ἰποάο ἀϊαὶ, οἀθϑαα οομιηεπὶ Ῥγορίδγ τε. 
βοτγαῖϊο βειὶ ροϑ8ϊϊ, δδά ἔδυβεῖ ἰοοῦδ 116 χυΐ εἰγοιῖθν σεεΈθγθηι ἐπὶ, 
ἴῃ 68 Γδ. ςοχηπι λοπάδα ρτϊβοϊρδίιμη ορυ πεῖ, αἱ αἰο ἰοεὸ ἀϊχιπιαεῖ. 
ἤδτη ΟΘύ χω ρατιυϊη ᾿οτωπίαε ΘΟΓΦΌΣί8 {τγὶρ! ἀξβϑίμχιεισι ἐδὶ; ἴβ Ὧ9 8, 
γΕΓῸ 4069 οαγοαϊ οθγαργο, ἰἃ ημοὼ νἱσδσ οἰμδ Ἰεμεῖ. φιριοδβάπο-. 
ἄντα ἰρίϊαγ οὐπὶ Ἀυπιοῦ ἘΧΉ αἰαὶ οἵ, οαἱοκο 8015 ἱπι δα ρίϊπιε {εγίσιτ, 
δὶ δυραύμασ δὔνϊ8 Ἰοσυπι δ θ1αεϊϊ, ρταθ γάβοτγς. Ἰοοὶ τείπξεγαξον 
οονϑίδιξ ἃς ἀθππο ἐπ βαυδίη σΟΠΥΘΓΘΏδ ἴῃ ἔδτγαπι ἀδἤαις, [16 τππ 8 
φα]ογ δὰ σεγθργωτα εἰθυδίαγ, Ἔσχογθμεπίθα, ἀἰνρογαῖῖο ἰδ οἰσίιατα 
εἱ δαπῖθπι οοποτρϑοῖξ (φαμιοῦγεμι ἐϊ ἢ υπίομοα ἐσ οαρί δ οὐκὶ τἰὰο- 
ταρ3), δἰτπουξαγία εἴ βοὴ ποῦθε α οόποιδιὸς ἠδδεσπάϊισαε εἰ {εττο- 
τεῖν οογάϊ5 ἀείαρβα γε ψεγαῖ δίψις τηοἀδνγαϊογ. δα γείσρεγαοθοπενι. 
Υοτο εἰ Αἰ εΐϊθτι ὁπϑοθράοηθπι εὐὰρ ὀχαϊοιολδ ᾿ὐθὸς ἐπ εἰ δὐφθῆὶδ 
νεπᾶχαπι οοπάιςϊς, 4886 εἰγοὰ οαγθθγαπι ϑθηῖ. δαδο ἐρῖττις ἐατρα εἰ 
οὐ δνδρογαῖίο, διίδαι δὶ ἱπαταοάϊςθ οἰ θαι, γείγισεγείαγ. εχρεγριρα αὶ 
εὖτ, ἀπίπια, φιαπάο ἀρ ϑο]ιΐα οὐποοροιῖο εϑὲ, οἱ οάϊοῦ φαΐ διαβιοπτρ 
{τἰφουῖβ ορϑγα εχ διβρ]ο. ἰ) δγίυπι οοϊεεῖς ουϊοϊς, δίχας καπριδιεαι 
Γεδουϊθαῖωιπ ἃ βίμοθσο ἀϊϑογονὶ!, δϑὲ ἀσίδπι Ἰεπαἰδϑέπιθδ δὲ ρα τεδσο: 
δδΏρυ δ φυὶ ἴπ οαρίϊα ςοαπϑαιγ; οο με ἃ ογδϑϑὶβϑπη9 δξ τυγἑάϊδιπαος 
4υὶ ραγιίθυ σοταπηείτωγ. ἰηϑγιουθυ 8. οοταπῖα δυΐθτῃ δατιριῖνι οτἶφο 
ςοΓ δῖ, φιριπδαπμοάτμι ἱπμα Ηἰς ἐὰπ) ἢ θὲ ἀέχληνοϑ. ἐπ ἔγερὺς ρόπο 
τοιουδὶ, φυὶ Βα δαί ἰῃ οουάθ, ἰδ 4αὶ ἴβ πιο, εδὲ, αἰείφως ἐσ - 
ἴγειπο σοιιθ πη ΐδι 6ϑὲ, ἀἴαυε ἐχέυθταὶ δρδουβ δαηρυΐπειι ΔΒ αἰσαφῦς 
γεπᾶ, χηδίογα δὲ δογία, σεοϊρίσυϊ: ἐπ πιϑϊϊο ἁσίοθ δα ἀδογιπδῦο 
ὑ1τὺ5 μὲ. «6ἀ .ἀ6 Ηἷδ ἀρίῴυϑ αἱῖο ἰοοὸ ἀεβηΐατ δἴφῃθε ἀειεγωείηλαε. 
φυοιυίαπι ἀπίθπι δβηξι8 τορχίπα ροδὶ ἱπροϑῖοϑ οἷμοβ ἐπ ἀιξογεῦω Αἰ, 
μια δοτοπυϑ ΟΡτγερὶὶ, εἴ ἰδιπ ἀἷὰ εἀπταὶ ᾳφυοδά δαηρυΐδ ρύττδ δά βεῖ- 
168. διιρεγᾶδ, ᾿υγθυϊοιίη8 δὰ ἰμίόγαν δοφιυεδίταϊαϑ ἀεϊ εραΐϊσυεφοις κἷ, 
480 ἔδοῖο δηϊῃαπιθ8 Δ Ὁπαγο οἷν Δρδοίνιδε εχοϊϊπέτω. ἀϊεῖπα εἰ 
4.88 ςαῦδα ἀογιβέοη αὶ δὶς, ἰπδι1}. δεϊϊξοφῦ σογροτί9 πμλνεγεῖτα δὰ ρα- 
χριπ δεβοογία τα οοηπ βίοι 5 δ ρονιϑἐαφ15, Ζθδς σοΓΡΌΐ ἐπ υαροῖβ 
8 τιλῖϊνο οαΐογθι δι νροῖλ Ορθγα ρρουθηῖες ἰατα δέϊατα αιιὰ αἷξ φοαιδαα, 
ὨεΙΏρΡῈ πόχι εἰ τὐποιλιμ ρΓΐπι; 86 πδοῦὶϊ, αἰ δ8πὸ Γπηρὶ τατυπεῖγε 08 
Ῥοδοῖι, ἰά φιοά περθϑραγίο φυΐδανα δὲ (πᾶτα ἀπίπιαὶ δα 8 ποῖ ροϊεά ν 
εἰδὶ δὰ ὁομεηρθηξ φιΐθυδ ἰρϑυτῃ ρογβοϊδιωσ), δὲ δα αἰ ἐταῖζα, 480- 
Ὠΐατα 4υΐεβ δαΐτμδὶ μιςῖογ δἴσις φοπϑεγνδῖ. 

1. Ῥομὲ ἤβεο ἀξ ἱπβουρπέϊ αυαδγαπήσμηι εδὲ, ἃς ρσῖμβο συϊ ει φεὶν 
Υἱ δῃμπθαα ρΘεοὶρίδὼ αν, δὺ αΐσανα ἢμ6 6. αἰεσιο τρεῖς ἂς ἢ 
δ δδιιϑι8 911, ἴα ὀηΐμι Ὑἰὶ βὰ8 ὩΒὶ5 Θατατν φυδθιΐῃ πο Ρί 9 παπῖ «ρὲ: 
ἄπει Καγητη. ποι δεν αθ' Ἀφϑεσμμπας, οΓβΟ δἱ ἑβοῖο δἀβρεςῖω 
γἱσίο εϑὲ εἰ δυβίϊα9 κα βέιλο, δὲ οἱθι ΒΟ δεηϑια δεηϑῖο, ςοιππιθτιδ δὺ- 
ἴθι 861} δας ἄβυγα που τοιρολτυ ἀο, εἰ σεἴογα Ἰὰ ξεῦτια, ργορτ 
γεγο φοἷογ δῷθαϑ εἰ δᾶροτ, “ψ60. Ἀθτὲ ροϊδιξ πὲ αἸϊστα ὡρίτει αἱ εἴδεα 
οου 15 ἀοττπίθιϑαια σογηδξ ΔῸΣ αἰΐο 86ηϑι ρεγοι ρίαδξ, ποϑ ἔπε δόμαβθ 
Ὠΐμ}} δϑαξίγθ σευ τιπς 6ϑὲ. ἡμἀθ Βὲ πὶ ἱμβοιοπιᾶ δυο δεῦϑα ποβοβσίαῖ. 
86. πεᾷὺδ ορίπίουθ σοπιργεβθπαϊ 1118 ροβϑεπε. Ὥδπι ἢπ δότω Βὺδ τ 
ἐαμυμ) παοεΐο εἰ ᾿ιονηΐποτα 6886 ἰὰ φυοά κά ποε δοοϑϊ ργοδυσιε- 
λῇς, 6604 εἴδη. αἰ ρυῖη δὲ ραὶςνμαι; φαοιιη πα] πὶ ορίκιῖο δθοζοε 
δϑῆϑιι ἤδο νά πθο [αἶδο ἀἰχοιῖς, δὲ δπίμπιανν ἔος ἰάειη ἕηςετε εὺπ- 
ἰλαρῖῖ:. εχ ἄθχιιο ἐπα Βοπιίπϑιπ οἱ δἰραασι οαια 6586 χαΐ οεςπττα, 
ἀϊδοεδτηογε νυἱάθιποσ. δά ἤβες, ρεδδῖθγ ἱπβοιπιΐα, δια ἃ αυλὰ ἄωτο ἴ- 
τοϊ᾿ΐξοτγα δοΐδπιαβ. φιεδιπδάπιοάμπι επὶπι νἱριϊαπὰθ ἀρητίετιξες αἰλααιὲ 
Ρἰεγηπυστθ οἰαπι αἰνὰ ἀκ τὰ 86 δοδδυλῃ ἰδγὶξ οοι δ ἡ σεται, ΩΔ 
ἀοτιηίειιάο, ρεβδῖεν νἷδα, ἰδ εγάθ μι ἃ] ἴα φαλείλαπν πνεῖ τ οδῖτα οοξν 
ἴαϊ. 4ποά ἔαο1]6 ραιεξίξ, οἱ 4πὶδ πθπῖθιπ δά βοπιπία οοπιν σίας, δ 
ΓΘΟΏΓΓΕΓΘ Θὰ 4ποῖ165 αχϑηγαῖὶ δπἰζαϊυγ. ἔἰππ80 ἰᾶτα φαλάατει ἱπϑότνωτο 5 
ἐχρεγιΐ δυπὶ εἰυδαλοάϊ, υἱπιίγωμν φαΐ ργδεοεροπειη οοἰδινάδε πβε- 
Δ ΟΓΙΆ6. 564 δηΐε5 ργοπιμαῖα φυϊθυδήδηι ἰοςὶδ σοποιλεετς διμὰ τ ὰδ- 
Ῥαμίωυν: εἶδ δπΐπ ϑδερθημτθθγο δοςἰϊξ υἱ αἰϊυὰ ᾳυϊἀάακν ῥταεὺτ 
δοτηπίμτη, ΠΘΙΠΡῈ νἱδυπ ρμϑηίδϑπιάαιις αἰϊφμοά, ἰὰ ςοπι ραταῖο ἀπ 
Ῥοδίϊζοφυε ἰοςο δπῖε οοῃϑρβοϊῃπι ΒΕῚ ἀλθσνδς τπάε ἰίφαετε τ μδέσος 
ποι υϊοφυϊά ἰπ δότηηο νἱ άθπιιιθ ἱπδοτπηΐυσι 6886; δὲ 5085 ἐπεξε ϊξεοτε, 
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ἐ6 ορίοδοενα 'ορἕμανη τ. ἄσ' Ἠὶο ουσαΐδον {πιὰ εἐσαεϊαῖ, μσῃ᾿ 
ἕξει; {πο δερτὸ τι νἱβτθϊα Γαλ]ἑπιαγ, ἕδοογσ ταὶ ἰπ ϑοπαισ, ἀξοὶρίπονατ.: 
ὁδὰ οἱ ποδία, χααυάπδτη βασι βατουϑ᾽ δἴφοσ δάεο νἱάεπῖον, ἔβη θῶ. φοἱ: 

80 ρεάδηευν ει8ὲ υἱἀδίατ. οοθεστιτα οἶνο ἰμλάρξναο αἱ" νὲρ πιΐταδο' οι οσα 
βὰ πυσστᾶπε εὐον 5 ομδοτίῳ εἷξ; εἶνο ἀζπον πὶ δδίαν, τοῦδε! οι σϑεΐσισα 
Βος ὧδε υἱδέοωε δαὶ βεῃίουθ αἰστα ἀσπ βι. 'παα' ΒΔ δασίπατῖ, εἰ 
οδαυάϊεο. ἀϊείενα σαὶ. γϑγιπα, φοί δεν δΗ αὶ νόάεῦ ἐξ. αὐάϊε, "μι όπ' 
ρει ἰά ᾳυοά" 56 υἱάοτγο εἰ ἀὐάϊγο ρυΐκα.  αϑηπ' ἐμ ΡΟ ιζλτα: ας. 

459 πεχιδὶ υἱάογὶ χαδήσδηο πεχας ᾿δάιτξ 'βοαπθ᾽ Ὁμθμίμο. δα πεγι. ᾿ἅτισι 
ἥτις, φααπιτίσ πἰΜ}} ἰὰπο σοτιὶ δέφοθ:επατὶ γϑσεπιὶ ἰδ, Ἰλσιεπ πιο 
ταοῦο- δεουσα αἴδοὶ τετοπι ποῦ εεἰ, ϑεὰ εἰ νίσααν εἢ σεθεϑο 5. δείδω. 
ΡΜ δἰ ἰσαξά οοπ ΠΡ ΕΥ͂ παπὶ εἴορα! πογαπο ἵπ᾿ ϑόπεϑο ῥτγίτισῦρατιν σϑῖν. 
δϑύτα μβοπὰ τοαββόρετα δοώψε αἴαας ἱπ υἱβιλία, ποῖ ϑἰς ἀπέοτω αἱ δ 
111, [οτταῖς δε οο ἀρρεῦσης, ξεγίαπε, ἐμοεσσαπξ. 4π1} δίξωσι ἀξιῦφε.. 
ἄτιπι ορίπίο ρει, {προ νἱδὰ δαὶ, δὰ [αϊδα εἷς, Ὡξ ἰπ νἰξιϊϊα, ἀϊο; 
ἱπιογάμιαι οδὶἐφαιϊατ, εὰ βρεοῖγα φπδοὶ φεγὰ δίηϊ, ργοϑθαυϊ είς. οοθοὶδὶ 
ἐρίαν βδβδο αἰξεοιϊοηέπι αϑαπι' δοενοΐδγε ἀἰκίπι, "δὰ οβίπδη- 

40 ἤξπι πεαῦε βὰ ̓ πιεἰ ἰραπῦεπι ρεγεέπετγε, ἐδὰ πα δὰ δοηϊιοαΐετα συλάεσα 
δὐπαρ ἰοῖψετ, ὥδτν αἰϊοῆτιλ νἱάονο εἰπιρ εἰ μέγ δὲ διράϊγ θεϑ98ξ.. οδίϑετασι 
ἀιομοὰό οἱ ᾳιαϊϊεδν, δα ἱφεατι τεέοτυ!. χηδαῖ, ςοπεϊβεζαπάαπι διέ. 
βουδπιῶν ἰρίτατ, ἰὰ χαοὰ οἰατίφείπιακα εδῖ, ἐπϑοιιβίατο δειϑογίδθ ρᾶγ- 
ὯΔ αἰϊεοιϊϊ παι 6996. βᾶσα εἰ βοϊβπῦβ δὰ δαιάεςπι ρογμεις. ες 
απίτα διιϊτ)δυνἴαπι δἰτογὶ δοιηην, ἱπθοτιπίππν δἰ τογὶ, δε οκέετα πέγαν.. 
πιὸ οοπιρειξ, ουπι γεγο. ἀε ἱτοαρίπαιίίοπα εἰ ῥβαηϊμεία ἐγασίαυχω ἴῃ 
διρτῖν ἀς δηΐτπια. εἷϊ, εἰ ἱπνορίπαπὰι τἱϑ εδάσπι βύσμεγο εἰϊ ςππὶ ροίεως 
Ὧα ϑεηβοη αὶ, φηκιανὶδ οοδεπξα τα ὔοσεααε αἰ εγδαῖ, ἐπιδρεπαῖδο, αὐδϑτα 
αἷξ το ο ἃ ϑδπβα δοῖα ργονεηίεπϑ, ἱπβοποπίανι ψετο ἐρϑοίχαι αποά- 
ἄδτα οἱ ρ᾿ιδῃηιϊδϑινα 6686 υλάεδίον (πδην σάκυπι ἔροῦσα 4ποδὶ ἴῃ. δοῖβῃσ 

Ὃ δρρβγεῖ, ἱπϑοτηπίατα ἀϊοίπναι, δἔνε 1Ἰλυ ἃ δἰπιρ] εἰ τον δῖνϑ Ζαο ἀαταπιοάο’ 
οουπραι), ραίδαι υἰφαε δος ἰηϑοιροΐα σδωθοσῖθδ ρατια 6466, δεἀ ΄υ8- 
ἔδϑῦ ἱπηαρίοατία οϑῖ. 

2. Ουϊά ἀρίεπι εἴς ἰβϑοτηπίατη εἴ φπὰ ταιουδ αὶ, ἐσ ἰϊς το - 
πίἷπιε οορποδοὶ ροϊεθὶ 4πδε ἱπ ϑοταβο δουϊάππξ. εἰεπίπι δϑηϑὶ ἰα 'ρβα 
ἐπ ποῦῖδ μετ. δἰπκοΐα δευδοτγία βεπδίοπετα εἰβοίυπις; εἰ δἴϊεςῶο φακσω. 
6 ἱπυ}εβυηῖ, ἤο τποάο ἱπ ξεμβοτὶῖς ἱπεοὶ, οι ϑ6 8 ϑπ5 ἀραπὶ, ἐφεὶ 
δἴλδῃα οὔπα ΔΌ ὀρϑτὰ ἐϊδοδθόδεγθ. ἤδτβ ροσίπαάθ Εἷς, δίφμε ἰὩ 1ἴ6 φυδθ 

᾿Ἰαϊϊοπδῦν δαρεαηῖ, οτεηῖγο τἱἀδίαγ. οἰεπὶπι 4π86 ἰδοπεια συ ρϑυαξ, 
"60 φαοὰ ρτορυϊὶ πὸπ αιρ]ϊαδ ἰδηβεπίε οἰεπῖας. ηβοά. εὐἷπὶ ποὸ- 
νοηάξ οἴποίο ἰπποίππι εθὲ, απαῃάδπι δὗγία ραττευΐδτα ρτορα τ; φυθο 
ὅτ παογυσίωσ, δυθίαἀ6 δ]ίαπι εἰεξ. δίφυς μος πᾶφας ραεῖο, ἀοῃδςο 
φυϊεϑαγδηϊ, τουετὶ δὲν εἴ ααμα δοϊεηξ. δἰμοί τοῦ μος χθοφυε ἴῃ ἂἷτε- 
ταϊλοιδε βεγὶ ρηϊαπάυτ Ἂεῖ. ἐἰϊο ἃ οαΐπη ηυοὰ οἀ]ετῖ5 τεὶ ορογα ἱπ-- 
οαἰπῖς, χυοά «ἰδὲ νἱοίπαπι εδὲ «αἰ σίαδοϊς; ροηθοίγαῖχια δςοειδο μῷος 
δὰ Ἰὰ τδητε φαοὰ ργίπιπηι οαἰεβετὶ ροϊδεῖ. ύατα εἴ εἰ δαὶ δεηεεπαϊ 
ἔαλουϊτδα ςοτηπιίδδα εδὲ, μος ἰάετῃ δοοϊάθγε πιδαδδϑε δέ, σῦτο 9ϑηδιπῃ 
4μ1 ἰπ δοῖα οοπϑιτυϊαε δἰῖ, ΑἸἰδσαβομβετιθοθα σαδηδιν εοτιοῖθὲ, 4υ0- 
εἶγοι δξίδοιο ἰρβα ἴῃ ορίβεὶ!5 ϑοπϑτιθτη, ποὺ μιοάο' ὁσοιιοπάδιο 1.16 
ὁεὰ εἴΐαιν φυϊεθοϑη θα, ἴῶπὶ ρ6Γ ϑπιπια ατιδιη ἰῺ ἱπιο Φεγυατὶ δοἱεῖ, 
;ὰ υαορά ᾳποιίοα σοπείηεπέογ χαϊρρίατι δβεπιίτοι, ἰξφοίο ρεγοῖρὶ ρυ- 
τοδὶ. πᾶϊῃ δἱ δδηϑῦπι ἰρδῦτη ΔΡ 60 δὰ αἰϊαὰ, πὶ ἀ6 δοὶθ τὰ ορδοιιι, 
σουνργλαιβυϑ, σοιπιδίαγ Θαπὶ δἴϊθοιῖο. Ἂὐεηϊ! δαΐπι αἱ πἴ81} ςορπδὰ, 
γορῖδζεα ηοά οοτπποῦα, 4086 ἃ ἰυπιὶπε ῥτοίεοϊα εδὶ,, οι ]οϑ' Φά- 

ἔς: Βοϑαιάσαϊς, ἰΐοτα οἱ σποὰ αἰθαπ δοὶ νυἱγιάς ἀϊαῖίειο ρἀδροχετγίταυν, 
οαἃ ᾳαοάοσυπαπο αἰρρθοξατα, ποερίγιμ ἀεἤεοίδευδε, σοποοίοτ {1 νυ 6- 
ἴῶτ. δ6( οἱ εἱ οευΐος ςοπῖγα ϑοΐδιπ δαὶ δ] αιωά αα ἃ χυοὰ ἔυϊᾳοαι ἐπ- 
ἰϑη ἀθτίεμθϑ, ἀεἶπάα οοππίνοαθδω, ρες τδοΐδωιν [8 8πὲ ηπᾶὶ δἀδρεσίαδα 
ΞΦΤΏΘτα οοαίηρὶξ, Ρτϊπιηπι ἰαΐα ομδεγυδηϊυϑ ἀρραγεῖ φυδίο γτείνογα 
5φ:, ἴταισε; 86 ἴῃ ραπίοοπῃι σοδγθγεϊς, ργοχίταα ἰῷ ρΏΓΡυγεητη, ἄοπος 
ιᾷὰ δἴγατω ρεγνθηίαϊ ἐχοϊεεοδῖημο. αηΐπ οἴατι δἱ φαὶ οδιαϊαδ 5π|ο8 Ὁ 
ιζδοθ ἥτε πιονθηΐητ, πὶ δὴ διωηβθα8, ρτδθθεγεπι οεἐθοίπα ἰαἰλθπις- 
,χ8, ΔΙῸ ἰταπδίεγαμϊ, 4υδε δἴδαξ, τωουεγὶ υἱἀεπίωτ. ρόστο δ᾽ Ἰωβεη- 
ἸΡτι8 δοειὶς δαγάδδιγὶ γελἀαηΐητ, εὲ αν οἀοτέδαδ νδἰιεπιἐβιδοον δερογ- 
ἰχυς οἰξωείαπις δίφαθ ἐϊα ἴῃ οἰ τα ΠΡ οἰαταθισχη δὲ. χαδε οτηπῖα 
ρεσῆας μος δυθμίυμιϊ παράο. 4ῃοά δυΐει ςοἰδγίιεσ βθπιβοῦϊα 'ρϑα νοὶ 
βπεϑ αλ[εγοπάαϑ δοπίδομι, ἱπάϊοϊο εἰ ἰά φυοὰ ἱπ δρεεαὶ βετὶ 
»ἷεε; 416 ουϊὰ5 τβῦοῃς δϑογδίῃβ ἀϊσαῖο ορεγε Ἴοπείάενασε φυΐ εἰ 
αβλξασα Ροβοῖξ, εἴ ἰπϑαροῦ ἐχ κοάεπι ἔδοιϊε οοπρδδὶ υδῶτα πὶ ρδιΐ, 
ν δἴζωσεν ὥροτγα δ]᾽αυϊά δοἶδγα πὴ ςαπὶ τη] 1 γθδ ἰδσροτγα πιθῃ- 

. 
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δἰαπι. 4 δρϑειϊο δάποοάατο οἰ ἐϑάϊθ ΑἸ ατιοὰ ἱπορεςίαπι, ἴσας ἐπρετβολοὺ 10 
δρεζυ τ: φαβάδαν σευ πεθαία ἑαπρτήπί ονάπολππ, αἰάυε οἱ πουϊέασα 
ϑρϑοοίιτα: οἵξ; μαειὰ ἕδος δὲ δἰιβση οἱ πιαευέδην αρείεγβεγε; δίῃ ρεῦ- 
γνϑῦιε, ἐδεὶϊσι. ἐρσδδ. δαΐεπι εὐΐ, δίσαϊὶ ἰδιπ ἀϊχίγηαθ, χυρἀ ποὴ εἶς ἐ60 
ΔΡ δὖγο. υὲβιβδβ σαὶ ρβρίωσω. ρδδξον, δεὰ αἰήαπι ἰ δότειη φαϊρρίαπι ἀρὰς 
δέσαθ οτμὶ ππονϑὰ ρετῖπήθ δίας φρ᾽θημάιάα, πδαὶ υἱδὺς ἀεὶ ξθπεσθ 
ὁρίονάξδογαμι, εἰ παδϑυδεαα σοϊοσεσα εϑὲ. ἤος ἰρὶτπιγ ἰεπιρογα 4.0 
πιρασοα ργοίϊπιβε, δοάεπε ἱποάο οσυΐοβ. πὸ φαδιη θεῖ αἴρα οο- 
Ροτία ματι σοί αι δἰβεὶ, χϑιϊοπα ορἕίαιϑ δυφη, ημαπθοφιάεαι δπαρίῶ 
παξαξα γε μεΐ σοις καπῖ. υοοίγοα ἔδιῃ βοζο τπηοπδίγα δ ργοβανὶϊ, φαοὰ 
παχραεσρόνα μὶ ἐχου πγοης υμὶς ϑαρρμ πὶ ργουθαϊῖ, ἀϊδογίπιθα ἐπ οὐ 5 
Ἐφ΄ οϑὲ,. φαοὰ ᾳπωηνίδ: ΟΡ ίδ, ἰθευμάεπα δὲῖ (εϑὲ ἐμέ ἡδίυγα ϑοΒαϊπὶδ 
δὲ πρδηϑυτο δϑθπ}, τα υθῦα ἰδπιθ ἴῃ δἰϑάσπι δδὲ. τηθηϑίρϑη9 δαΐδων 
φυὶ φὲ οουλον ρεπδίγαγυα μὲν πιουοῖα εἰ ἰπβοίϊυγ, αὖτ ἱπίδοϊα 
ΔΒαπὶ δὄχεαι, 4ηἰ ἐρεοιίο ργοχίποιβ δδὶ, δἰ δὲ Ἡδογεπίδι ἰπβοῖϊϊ, εἴ 10 
ἰαἰεαι αυαὶὶο ἐρφε δὶ γράάϊι. ἃ χῃο ροδιγειπῦμι ϑρδειὶο οἰανίεςαὶο 
φυδεάε αἰϊκξοίξετ. «δον. ἐροουΐα, παυὰ δοςαδ 4υ8η) τη μ ἀἰφοίτοδα γ6- 
δῖε, οεἰαγγίτηθ ποίδλῃ αἰΐίψααπι σοπιγαμυμι. χυοά ομΐπ τπιυπάϊμη οϑὲ 
δἰηὰθ ᾿βητυσι, ἐχδοῖθ σοιηιπομπδίγαϊ φυϊοφυμὶ ἐχοοροτγι, οἱ ροξϑ5- 
τοῖα Ἰρδηίσιοῦ ταῶμιθ, 868 γδγο, οὐ ἰενε ἰουϑαμιααε εἰξ, φυδίετα- 
ὁθησαρ ἰλοϊυτα τορχὶϊπα δοιαὶ. δον δυΐθιθ οροτίεὶ ἰδοΐωῃν δοτὶφ 
ἐδδε 4υδληάδτ νεϊυϊὶ δἰἰγιιοθετι ἀεἰεγοίοπειναιθ εἰ αὈἰαοὨ δα, αἢ- 

ε δαβάθϑηρ, φυδηϊυϊ δου μ. δἰ, σορᾳρίοιασπ ργαρίεν Ἔρεοῦϊ μῃ5 
τϊδῖοι τεδάϊ. οὐτ γεγο τοδοῦΐδε πουὶδ δρεοῦ] ἱπάμοῖας ἀἰϊβςοὐϊα 
οἰυδηίητ, οςαυδῷ οὐ 'φυοά (εδ ριιγὰ δυπὶ εἰ ἴοτθᾶ. δι τοδουΐδο δ686 30 
μὴ ταἰία δὲ εἶπ Ῥγοΐωμάυμν εξ. ἰὼ οἵἴβῆεθ ραγίῖε8 οἰ [απ ἀμηϊ, ἰᾳ ρτο- 
ἀπάϊυπ,. φορὰ Ράχγα οἰπῖ, ἰ οὔππεδ ρανίεϑ, φαοά ἴεγϑα. ἴῃ υεϊαϑῆθ 
δυΐριῃ τηδουΐαε, μοι ρδιιθαπεπί, αυΐα μοπ ἔδιη αἰϊε Ἀραπίων, δεὰ ἐπιὶ- 
περβμδοιιίς, ἰδηθεο ψάτυγ ἀἰ{εγοπιῖδο Ἔχοίίαγε νεἰοαγοχιι δαπδασαν 
ἐξ οοοτίϊος αν δοάθιῃ ἰαϊογιοδοὶ, ἰϊθ ποὸπ ἱπούο ραῖϊ ϑεπϑογίυ 
480 μαίωγα οοἴοσζιμπ ρεοσοϊριϊων, δεὰ οξΐαιπ νἱοϊβοὶπι ἀρεγο, εχ Ηἶδος 
φοῃϑίαι. 1186 4ιιᾶς ἀϊκίμπ δε ἀἀδερυίδιιτ, φαοιὶ οἶγοα νἱμα δὲ ππραεπῖ 
φοοίάεγα υἱάθμηιδ. ἤδτὶ οἰεαπι φυοὰ ππρυδηῖο δά άϊμαγ, σοί εγῖτον 
οἄογει δογατα γόγϑιβ, 4086 ἴπ ργορίμαμο δυπὶ Ἔρὶδὲῖ. υἷα απὸ 
Βος ἰάεμα ἰφοϊπυϊ, φυΐρρε 4πδθ᾽ πο πιοάο εδιὰπι γεῦμπι 4π86 ἴῃ-. 30 
ἀππῖον δὐιοϊφοθαίσγαμε οὐοτθο ἱκ 86 ἐγαμανῖ, δε οἴϊδιῃ δαστη γοστιῶ 
ἐμρα Ρέορε ἀοϊϊα δυς ἰοσδηδογ ἃυὶ παδουμίαγ. διἱ οαπὶ ὑυδγοὸ ςοῃϑὶ- 

ἀὔοπειι 4μ8ε πο 5. ἰπιἴο ἱποί ἴα. Θοὲ, ἀθαμα δαρροιδίων, φυοὰ » 
οἱ ρδίευθ ρβοῖεδὶ εχ ἰδ βὰς ἀϊεῖδ δῃπὶ, δρεαηερηθ ὀχίογηΐ δου] ῖ- 
Βὲ8 δεῃβα, ζῃδὲ εἰ ἱρδὰ δοῃδιίϊα δαπε, σειπῶποσε. ἰΐδτο ἰδοὶϊς ἀδοὶρὶ 
εἰγοά δεηφῶθ Ἠαπιίωθο εἶπ. α]χῃο αἴξοοϊα ροοίίοδ, αἴχας 4]166 ἴῃ δῖα, 
πὶ πιειϊς]οθσα ἰὼ πλοῖα, ἀπιαίογεια ἰΏ διογθ, αὐἶδο τἰ ἐχ ἰομαὶ 
δἰ τυ βῖπβ δἰιον μοδῖθ 66 υἱάσι ρυϊεῖ, αἰϊε σθεπι ὡπδῖ. δὲ 
4ιΐδ υὔαφαε ἀγίίηθ ἰρεο δἰϊεοϊυ μομοίἀθίυτν δ Ἰδνενι δίστο ΠπνάληΦ 
ἰαϊΐα δ626 11 οὔαζωης. δοήδπῃ 'πρὰὸ δὲ φυὶ ἰνα, εἰ φὰὰ φυδουμαυθ 
αἷμα σαριαἀϊταῖε, παριμπίατ, ἴαοῖϊε οἰγφυνοδοτῖθι δοϊοδι; δος ἰδπῖο φυίάετι 10 
βδεώπος αμιραιὶο, μλαρὶ. ἰἰΡιαῖηθ ἀπουπίαγ, ὑπὰς οἰΐδια δὲ υἱ ἴδ: 
τλδηΐθδ ἀμιθι ἄμμι ϑμμαἰϊα χυδείαν ἴῃ ρφτιϊοιηἷδ νἱάογα νἱἀεδοϊοτ, 

εχίξυα διη  πάϊπέ ρειποῖ, θά ἰϊπεαιπεπίδ αυδεάμπι σοηβεδὶ 
ει αἴφυς Βίο θῖτοὸῦ φυδινάοφιε ὑπ οἰμ πιοῦρο ἱπνυᾶ- 

δοῖς, ἰδ αἱ στὰ ἰουῖοῦ δεργοίαπι, δὲ [4}}} ἀριιοϑοδηξ, οὔπι γὙ6ΓῸ 
ΒΤΆΥἑα5, ταϊηΐτπς, δε νἱϑὶ ἀιποαρῖαγ. σδαβᾶ γεγο 4υδηιοθγετα παθα 
Βοηὶ δὰ δϑὶ,. φυοὰ τὴ φιιοεὶ γειηρέισα οντπεὶ εἴ 14 ἴῃ 40 ρἢδοϊαθ- 
χραῖλ βυνὶ, Που. ἐϑιάοτη νἱ ἰμαϊοδπὲ. . σαἰυ8 τοὶ δἱρβοτι εξ, φῃοιὶ οὐτα, 

801 ἀρρδγϑηὶ ρμϑιϊαϊε, δαεφε δἰϊμὰ αυϊρρίαπι ρῃδπίδοίδα οοοιγβαϊοὶξ, 
ἵδεχα ρεγρίοχὶς ἀἰξὶελο, αυδιανὶς φποά, υηλπι οὶ ἀπὸ ἀρραγεδῖ, ἰάπθεῖν 90 
δφ88, ὁ πεμίλαμοι ἀϊοίπευα, στα υλθιι5 δυρετγίον ἰδοῖα δϑῖ. ππο ἀδὲ 
δοΐτ ἰφοῖϊῃ 5 ε596ὲ, πο 6986 το πΏΏπα οδὲ ἰῃ ἀϊσδγεππῃδ. οῶμ88 Διο τὰ 
αἀγζαιαν ποις. δὰ εδὲ, χῃθηΐαπι ποη: Ἰδαξιπι ποῦθε 86 Π 8116 ζουδ- 
ἴας, φαδϑιῖρ αι ἀρφράγαγθ βδοϊεηξ, δ8ε4 δἰϊδιη φιοίϊοδ δϑηδαθ ἱρδ6 ππουθ- 
ἴωτ, οἱ δοάεπι χποάο τωουβαῖωγ 4υο. εοἶβι ἃ δεῃϑ}}} τηονετγί. δἷς 1{ξ:ι 
σἱάειαν πανλρδηιτθα πῖον σὶ, ἀυμι Υἶδαϑ ἃ} δἰΐο πιονεῖατ. 

ἃ. Ἐχ δια ἴξαφαε ραΐογε αι ἰῖγοῦ ὩΟῺ πιοάο. νυἱρὶ προ 6 ποδὶα 
ταοϊϊοιοδ 1185 φιδε ρὲ 809 δαειμ δι βοοϊρί βίος, οἱ ἔοτδδ ργοϑρεοϊδηξ 
οἱ ἴῃ. ραγὶδ οογροεὶ} εχίϑγιοσγα ἱδοδηῖν δεηιἶγὶ, δ6α οἰΐδιη οὔτι δίϊεοο 90 
δὰ δι βοτγίδ οἱ φπᾶτ δοταπῦην γοςϑπιι; δί408 ἴυης ἱπηροηφϑῖαδ. πᾶσα 
διξογαϊα, ορεγαπερας ηπίάεπα δϑηϑίθιιδ ας ᾿πθηὲς, εἰϊἀππίογ αἴφυ 461 
γαπεδουηῖ; 40 τπούο δχίβιυς ἱξτιὶδ ἀρυὰ ἱπρϑηΐοπι οἰιδοδίογ εἰ 
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" ἀοδοῖεθ τοϊυράδι σε πιοάϊοδο' αἰςεῖδει ἡπεστο ἀϊεαζιτα. ἤθη ἀπηὲπε 
φιϊεδοαη δα Ὑθγὸ τἰπὶϊηδ χυϑεπε: δποῦξωπε. ποοία' ϑηξσηι φαὶᾶ. 
Ρετθβουϊατες δϑηδις ἐεγίμθίιτ, εἴ ἀρότε Ὠεησεεπὶ μσῦμίετδα. φυοά 

τ φαἶοτ εχίειῖβ ραγιῖθαβ γε σ5 ἐπ υϊϑοθγὰ 86. σσπάϊξ, αὐ ἀπ λυ πὸ δρτδιεδ. 
οεὶαἰπειιηθα «ἰδἰαδυπίι, δ ταγθαέίοια, ϑεκ δια νηβιπδεδίδϑυβαπὶ. 
Ῥοττο εχἰσμιπαγε οροτίεϊ μαμὰ αἰἰτετ χπολϊουαπι φαιπεμμε ἢ ετὶ φυατπ 

19 Ῥᾶζυδδ 1116 νοι ρίμεςιμοΥ δυπηταᾶ δεβολιμα ἰΘοΏγυΘμ ε5 :ι4π86 ἡπδαγῖει, 
δα! 65 ον άμηϊ, ἱπέφειιι, φασά ἀχυδα "5 1ο ̓ τεϊοσῳαφαηίεγ, [ΝΜ δέξῶθ 
δαθίπήε ἔογτηδϑ δοϊνιπίων αν δ σητηταιθ.: ΦαδτΆ Ὀτ στα ἰδἰδετα ἃ εἶδο. 
ἤθη δοτηπὶδηϊ δπιαεδ α, πϑααδ εὔπὶ δὐτ8 ΠΌρετγθ 6. ἰπν ἄς εν Βα ηϊ;. 
ὡς ἰμιίληξοσ. - πιάτα ποτὰ ἴπὰπ᾿ ἀρικαεῖο πιο ]α δδὲ: ργορίεν. ἀβέσινεεν.. 
Ἰαΐρ οαἰοτοπι. 4βᾶγθ φυεπιαάπηοάππι μυπποῦδ' νοπειπθπίει τότε 
παεοῖο χφαδπάοφας πα}]ὰ τεάδάϊτατ εἴβείοα, 'φυκπάοηηθ γεάἀαϊτυτγ αι» 
ἄξενα αἰϊᾳπα 5εἀ ἀϊδιοτία ρειέξαβ, αάδὸ υἱ 4116 νἱἀδαϊατ 286 ἥύδνα οἱτν 

᾿ απίδδοθιΐα υθτὸ 8θῃρεγ γεν ραγὰ οἱ ὀχργδϑδα, ἰ8 δὲ ἱσιογι ἀοῦ- 
πυιϊεπάυσι ἱπιογίπι νἶϑα: οἵ πϑίξου 68. 486 Ῥ6Υ δε ηδ08 ̓ δηδῦῶο θυ ρεῦ- 

40 ϑπηϊ, ῥγαθ πιδίογε ἐ}|0 τποίὰ χυΐ ἀΐοζοϑ εθὲ ργόγψις οϑ] ιεσανῖυν εχ: 
οἰδοσιιταῦε:; ἱπέοτιπι ἐϑέροθτης δὲ Ἰροῃϑίγοϑϑ ὙΜΙ0η635 Δ ῥρδ ἐδ 
εἴ ἱπριπία βομπηπία, ιαὶΐα πιείαποο ]]ςὶδ εἰ υἱπο] δπιϊ8. εὐ δ ιφιτῆχαϑ 
δεοϊάπηϊ. οπιπα5 δα ἰϑευδιη οἱ αἰξεσια5, σινπν ἐρί Γιοσε δἱθδ, "σοι. 
φιοιϊοπται εἰ ρεγίαν αι οπϑιη ρἰατγίμηαπι: αὐξοσγινηξ.  σπυΐας ἀπίθτπ 
τεθοάϊε ιοἱ ἀϊδογεῖπθ δαπρυ δ δϑι ἐπ 118 {π86 δαηρυίποπι ΟΒαηθδξ, ἴπ- 
εὐἰυταβθ δεηϑοσῦτη ποθ 65, 48Δ6 ἃ δἰπρα 9 δοπσὶ δπ5 υ ινο πε ττγπῖησ, 
τοῖα δοιηπίδιίαοίαπε, εἴ ἀρράγεγε χυϊρρίαιι Ἂς υἱάεγι, βὲσ δὰ 4π|δὲ ἃ 

30 τἷσυ ἀοσίοτιτπϊυτνίδγο, ρογ δα πὰρ δὴ φαήϊει διάΐγο, οἱ ρῳω πο άο 
Ῥετ᾽οἃ 4ῦδε ἃ σεἰεγὶ9 δεηβιιδπὶ οἴ οὐδ᾽ Ἰβϑη ἠαπίτγ δεπιϊήε, Ἐ0 δηἰπὶ 

δ ἀποά τποιϊΐομες ἃ δϑηδέρτις δή ρυϊβοϊρίθμν δοη εἰδὴ δὲ ρεγνενήμι, νἱάοτγὶ 
σἱάοτε δα άϊγε δὲ βεπίγε πεοθϑβα δϑῖ, αιίη σιΐατι 4πὶα σοπϑρεδῖυθμοπ 
τνουοτὶ υἱ θῖν, σαντα ἔδιποα ἐπ ποῖ δἰ τ, πὶ ἀϊοίτατια, δῦ φηὶα ἐδαῖτδιάνο 9 
πποὰ9 δά πυπιίαι, απο. ἀπίῃ ἐσὲ, ἄπο δι86: νδάϑξαι.. "πϑτὴ δοπεϊθπαϊ, 
Ῥεϊποὶρίπιη, φυϊς φητὰ ἃ δἰ ψι}ῖ5 5θηϑ θα 8 αἰξεταῖον, δά βέγῃῖ, εἰσὶ αἰϊψια 
αἰϊὰ υἱνδιι ροίον σοπίγαν θηϊδι. δϑρετ ἰρ ἴπτ Βρβογεξ: 86 ΠῸπ στη 9 
ησοὰ ἀρραγεῖ εἰΐατν νἱἀδιοτ, πἰδί νῖ5. 116 ἀγρίῖτα ἱπαπὰθ ἀσάονϊι, ἀπὲ 
ποῖ πιουξαῖωγ πιοία νϑεθδοιο δἴ διιο. σπεηναπιοι  ππὶ τογο ἀἰχὶτ' 
"πα 8105 ΟΡ αἰϊοπι αἰζεςίπιη (ἀσ1]6' ἀεοιρὶ, ἴτ᾽ οἱ ἀς' ἀοινηϊοηκῖθιδ 
τἰαϊπεηάτιπ οϑῖ, φυϊ ργορῖογ δοπιπῖαι, δὲ 60 φρα 5εηβογία. 'β58᾽ πιο-- 

9 τδϑηΐοσ, εἴ αΐεγα 486 ῬῈΓ ϑαῆϑηιν σσητιπρινε, ργο ἕν εδ' αὶ Ἰαθδη- 
" ἄσαυα ϑυπῖ, ππᾶγο' φαοα ᾿ἰοπποῦν δ] ἰσυΐυΦ' τοὶ δα τα ἠλινοτη. τ ίοτ δε, 
εἶς 1ρ88 φίδια τεδ 6886 ἀρρᾶγεϊ. πιδηὶ οπν ἀογραὶ θειρυϑ ὑξξϊσ ρ ανίμνα' 
δαηζυὶπὶ8 σορία δὰ 586πϑίπ ῬῬυϊσρεαν 46! αθίϊατ, μὰ δἰ πιοιϊομεϑ 
186 ἀεϑδοοπππι 4υδε ἐπ οὰ τραϊοτία οϑυ θην, ἃἰΐαθ βοιεηιο 
αἰΐαε δεῖα. δίς δπΐθπι δὲ μαθϑηξ πὶ εχ εἰ τπιᾶ αἰϊχυδ Ῥγίοσ δὲ οχβε- 
ἐπὶ πιουϑδῖαινθ, 48 ἀρϑαιηρὶᾶ αἰΐὰ φυθίπάο οοπιρατεῖ; τὲ ρετίπᾶξ 
ὅ.0 χυδεῆπο ογῆϊπὲ τὴν πρίν δια 16 ΓαπαΘ δ' δυσδγο ἀν ηψανὶϑ αἰϊα 
“παῖετιὰ ἰδοῖαο, 4186 ςοἰ Ἰυνβέο, 616, 4ιι0 Ἔγδηξ ορ δ, ἴπ ἀψπδ ετβεῦ τ 

᾿χαπε, 44 Βαπὸ πιοδυῆι ροϊαπεῖα ἱπδλαν. τοϊεοῖθ ἀπιξθιη ἐο αιρά' μι: 
Ῥεάϊτησπῖο εγαῖ, δεῖ δυπῖ, ἴαμα δοἰθεδθ'ὶθ εχίριο' 6 Γ ἢ ἐμ ' 88ή-: 
ξυϊπο χαὶ ἴτὶ ϑεπβουῖϊδ οϑὲ,. δπηἰ δι ἀϊποιιν γϑτυπη, ση68 8δῆδιι ἐχϑὶίὉ 
»παϊοτπῖ, Ῥγαοίονιιπί, ποτ αἰτοῦ φύσπι ροτίϊοπε ἐ δ6 πυρίαπι, φυδα 

20 οὔπι Ἰποῦο οἴβρίοην Βοπιῖτὶα πὶ ἐϑυϊδυνὶ γείόγδηί, ΠοΧ δὲ Ἰγδηϑῖτα 
δοϊδδίπιο ἰῃ ἃ] α8 δι δίπάε ἔογηνᾷβ σοπυθγειπε.. Ὡπυνησηοάααε δι επε 
Βοτῦστα, αἱ εἰϊοίαπι 6δῖ, γε ἐφυΐαθ Θ᾽ νυ δϑε ρθαγΑ θ6ηδὶ ἀρὰ 6ϑῖ. 'δῖ ἀϊ- 
6580 δε π81}1, νογθ ἀΐσεγε ροβϑτηιδ, ἧνος 6666 [τι 4πα}15 ΟοΥ δου ϑ 

- 6αῖ, αὐ σαν υἶδ. 1 δαρετγῖον οὐ ἀγϑῖῖγα ϑϑηῖ πος, πεαύβάπδιν ἀϊοίε 
6686 Οὐοτίβοιτη, 88 ρογ ἢοο νϑτιπὶ ἐπ Οοτίδουτα ἐπ εἰ χὶς τα 
δδαχος υἱγίπϑ ηπδε βοπιθηήο  ἰοο: 6888 (οτίβοννπι δ 85 εΥ̓ογαΣ, δὲ ἤοα 
Ρεαϊϊαβ δαπροῖνε ὈΡχιυΐα δῖ, δοβεϊ θη 5 τοονα Ἔχθγαθίογ ἃ νη οἱ ὁπ 
ἄσδα ἰπ ϑευβουὶδ ὁπηΐ, δἴασας δοιπιπονθίογ: εἴ' (με οἰπι θυ ἀο γαῖ 

30 υἱδεῖαν ᾿ρ88 γεβ. εδδ6. ἰαπίδ' νἱβ δσπίηὶ δῖ οἱ 1ὰ Ἰαίοτὲ πο8 οἰβείας, 
φεεπιβάτπούυπι ἰρίτατ, οἱ φαΐδ οσυϊατη ἀϊρίτο ἐιρρτίπηδὲ πεαυδ 8πὶπι- 

442 δἀνετίαι ἀϊριϊπτν ἴα αὐπιοίαπι, ποτὶ πιοάὰο Ἀρραγεδίξ 964 εἰΐαπι σἱάε- 
Βέϊαν εε86 ἀσὸ φυοά Ὠπιπι δϑὶ: δἱ τϑτο ἀρ πιδάνετίαϊ, ἀρραγεθῖ υὶὰ 
ἄξια δεὰ ποι υἹάοθίξατ: ἴα εἰ ἰπ ϑοναηο δὶ Πδἰ8'8θ ἀοτγιπέγε πιο Προς, 
εἰ οαἰεςείοποτα δαὶπ δεηιϊδι οὐ 86η 885 δοηϑοι ϊαθ Ῥατγῃς δήσϊοϊῃ9 65, 
δρραγέδι: ηϊάδιη εἰ φποά δοιπιίαι, δεὰ βεοσπη. ἀϊςεὶ “συδηαπασν 
φρραγεὶ μος Οογίβοιβ 856, Π5Ὼ ἴατηθη δαὶ (οΥΙδεῸ 5." '“πᾶπι περᾷ 
᾿δυθηϊὶ αἰ 4υἱ6 ἀοτπιίθημἀο ἴῃ ανήπιο ϑ00 ἀϊεαὶ δοπιπίυτη 6866 σιοῖ 
νἱάδεξ. ᾳαοίβι ἀοτγιηῖσα 86 πεϑοὶαῖ, πὲ}}}} ἰππδριηδίϊοπὶ οϑμιγβάϊοςε 

ποῦ ἀπβεπο τ εγα ξἶδὲ ἀμαριαξδνναε,. ἀϑοὔφδον ἐποχοσὶ 
ἴμ; δεωφείιαν. αἴβοιοίο ἀϊγβγϑεπλοῦ, δι τιρορὶ ἀμέπωμινμν χορόν 
Ἠβοῖτο, απίπιο οοηθθις τ οσϑἐμίοϑε: Θοσεσν χαδο πολής οὐδοτεικοσώ ἡ 
Βυ5 επρθυρείδοϊἑφυς ποολάμη!., ἐπὶ πιά πμρ ϑηΐτα αὐ! ἃ φοῖδπο τέσσ 
Θκουμαῦθ, δἰέ,, ζορυθὰ δε δὰ μεθ] βοσα σπδα πε ἐδ! ρες, ιυῤκίεε; Ὁ: 
Ἰεσαῖῖ, ἐεδὰ πιοδϑηεα ᾿διιδο ἰὰ δορόογδθ δυωξ. Πδ0; Ῥαεῖῖε ποδιυὶα 
νοὶ 'ρίαπε: τἱρ απάδπο. κἀρρβεοικοαβηδααα, φαισαγί: ῥεβεῦποῦιοι αἱ 
Ἰοσῦες ἴῶπεαπ παρὲξ αἰτλαριβ δα πρράξειξ, ἢ δε ἰπιονοή τὴ βου, ἃ 
ἀτ 1 66 ρτδο πιδίπ β8 με. δισα αἰρογαΐπηα οεεπξκοε: ἐσ δὲν ἴβυεμὲ 
οπίριριιϑ: οαὐ αὶ ἀσρϑὶ σομπιθίνσο 656. υΐραση τχιέάθαν εἰ φασί, μα 
φαοά ἐπ ϑοσϊηο δύδει ὀΐίζεται. πᾶτα Ὡϑήτρ :ϑἐπηιξμεϊα ε ἐξ ζυδα 
Ρδοϊαιδηῦο. ἀιχίυαα, διδοιπηΐα εὐπῖτ ΒΕ σαθια Πα ' ηαϊσηίλις, ρὲ 
Δ 0]αιλα δειϑῖρυδ ὠρραγοδὲ, δϑὰ πϑῇπε «ψαλουδα οἶπ: δοτπδ κε βημ- 
δεμῦαῦ, ἱπϑοπιηίιπη 868, πατῃ, ρτάπνο' Παἑ ἀἘπῚ “ΠΟΙ Πα 8 ἐγαᾶ αἱ ὦ 
δε εἰ ἰυορῦο οἱ ΘΔ ΠΟ δῖη δὲ σορέγδοϊαιϊοποτω. παοαιηπιοὼ μείαὶ, 
δβὰ ἰαπρυλάε ἰαπιεω εἰ. φυδϑὶ ἀσ ἰοιρίνιῃο: 'ῥδιαν εὐλμε φυ ἰσὶε φί: 
δϑοεικάαιι Θογηεραοξ δὲ πος Ἐχοδεῖ ἄσϑρο; πταση ἰοζοπε τοὶ 
ἀοττηΐενεθδ, πὲ γερδῤτυτ, εἰ δον τἀ δ]ραμι, ριεοίταν Ὁδ ἐχρετγείμὴ 
ξαδγασξ, νϑγοιη ἰπξεστμς ἐσπωδη Ὀλ8δ 6. ΙΔορτεϊιβηάστεο.. κε εἰ φὲ 
φάππιπ :Εἴ: βαϊ δμασεοτυῶν: τόξον. ἀο εδδτ' ἐχαηάϊτό. δὶ υἱἀδβιοία, 
ὙΠΟΧὶ ΘΑΒΘΓΓΘΟΙΪ. σϑξαβ, ποσοα ἔσίαρα ἱϑραείο ςορῃονοχιι. νον 
ἐθαιη δὰ ἱπιογγαξαῖα σεθροπάθπί. ἢ δὴ οπίῃι Ῥοιδεὶ τὶ ἡ εἶτα 
βοτεμε, σἱκίδαγε ἀἶσο δὲ 'ἀοστηῖγα,. Ὁ δἰ περ] ιοῦβον ἀρεῖ, εἰμτα 
φιοάαιηπιοίο αάδὶς, χαοτγῶπι αἱ ΒὲΪ δουννθτιι τ οςανὶ ἀεβεὶ, βοφεὴ 
4πλὲ μγαδίβγ υἱδδ' ὃ: δόταπο Ὑϑγας ἱπίθὶ ἢ καπίϊδο, βαδὲ. μεὰ τῖϑ 
4φυο( ἃ Φοιιδογωτα βοΐ ΟΥυτη ΡΥ ιιῤδῦεξα δηϊπιρδίθ ιν οοστη! ὃ 
δὁ χηοά ἀστεηίαπι, Βοο δουμβηΐμηι δϑί. ἰδζῃ γογο φυϊδυϑλεη καξ 
αὐ παπαυβῆι ἀμί οστῶτη δουαπίατέπὶ ἴῃ τρΐα. ησοὰ πηδηιηα πὸ 
δὲ, ἱπιεγαμι: βαίβεη οοπίϊηριξ, αἴας ἰδὲ Ῥεῖ τοῖδῃι υἱϊλι ἰΒ 9] 
δἰίδοϊυ μοτγβαϊαγε: αἰϊὶ αςοείοπὶς δείατο' δουπεαγαπί, φαὶ ρὴω πὐ 
Ἰυτν ϑοιηπίωπι υἱάθγδηξ, οαῦλσα ὙΦἜΓῸ 4ααιποῦγοπι ΠΟ ϑοιπηιει, ῥά. 
οἰκαλ! 15. οἱ υἱάείωσ φυδε ἔαοῖς οἱ σἴαιιπι ἃ οἶδο εἰ ἴῃ δεῖαϊε ἰπων 
ΒΡ υτὰ Ρ δι! 8 σοΒ ΓΑ αϊΌΓ ϑουβαίμην. πᾶπς σαοΓΌι ἢν προ αν 
δἰλὶ αἱ ἴω σιρεήοτεπι Ἰοουτα ἀϊναροτεεῖοι τωσέξα εοποεῖαι, φιν κὺ 
ἠεξιεϑοι δὰ ἐπι ἀοιβπιοιίοπεδ δίΐεγας Ρ] ασίπεϑδ, δὰ ώ οὐ τ εἶχα 
Βὲς, Ρμαπῦαϑιαα υἱσαιθᾳῦα Ἀρραξεοῖ, ῥγοσθάδηϊς υϑγὸ δεῖε Κϑδὶ 
1116 τεβιϊςοΣ πΙΒ1} ἀουγάϊ ἐδὲ: πιαῖη ἐππίπαἰδοπο δ] χα νεὶ μεν κ 
᾿ἴειαι τοὶ βεῦ αἴίθοτικαι. ἀςοαρξα, πεοδοδαιήοπι οϑὲ Βαροιφαοίιε ππα 
ἐοπἐγαυϊαγιῃη υἱς δε ἐμάϊηετα. δοςϊάδγα. 

1.  νπβίίοπεπι ᾿βαλειι αἰΐφααπι δο86 4αδε ἴῃ 9080 2 4 
Ρτονθηῖγα ἀϊσαίιγ ΒΡ ἰπδοδατίϊα, πδ48 6 σοπίοπιηστγε ἔμεῖϊο δ με 
ἐγθάογρ. πῶ ηαοά οἴπηφε δαὶ Ῥἰαγίληϊ δεριεγαπίαγ ἱπροπιῖα ἩΔῈ 
Βοῖτγ. ἀἰϊψυξά, αὐρυπιθηῖο εὐὶ ἰὰ ρσδὲ 'Ὄεχρογίϑηια βιθπ εἶδε 
ἴδρις, ἠ6 ΠΟΏΒ8}}15. σοὺ μ5. ἰνάπαο ποι. ηπαννάδτα δαβεὴ ἰϑοιπμια 
᾿ἰωάλχσοναη τοῦς ἀΐεπ ποτι, δδὲγ οαϊη τοϊϊοιμθ αἰ χυδ πἰλαῖατ, τοὶε τα 
ἀς οεἰοτίο  αοῆπε δοιθβδδ Βαυά δδϑοτις σθηβετο 40» ΠΩ το 
οὔπι πρ]]α τδεϊοτιθβια οαιδα τάδε νἱήδαυαγ ρει χαῦκι ἰεμνες ἐπν 
πιδῖδο᾽ ῥτουθδίαὶ, οἰβείδων ἂὐ 465 ἀρτγοβοῖατ. πϑαι εἱ ἀἠολι ἐν 
8606 4:1 ΘΙ η τοὶ τα, Ὀγϑδῖοτ αἱΐα πιΐϊα πος 4ποῖηε Γυ 
ἄππη :6εῖ, ποτί. οριἰπιΐδ δαρὶ δη ἐἰββἰπιίδαπο δε: αυϊραονὰ εἶδε ἐμσν 
χαῖα ταὶ... συμ αΐα: ἀὐΐδτι οδυδα ἄπδο βὰ ἄδηνα τείεγαιτ, 
Ῥ᾿αεξογθα ἰΐδ -νἱ ἀεία. ςομδοπΐαθα ᾿δρβα, φοαπιοηείάειι οπΩΡΡ 
οἴη, ἐπνεοίρεέ πο ἀ; ἀϊοϊξατ᾽ ργαονυίάεγ ἀασοβῶσι φσλε ἰη Βοιχῆ δ 
εἰ ᾿υχίδ' σοἰαπαλαι ἰἕοτοι ας. ἤδη, οπρύναν ἑηβεη πη εχ 
νἱάαπέυτ. “ Ὠεσυσός ἰβιαμε ᾿δδὲ δοιμὶδ. 6588 ἀπὸ σδαδδι ΕΟΓΟΗ͂Ι φὰ 
βαικῖ, ταὶ οἰφτιᾶ, δὰ Το γξαἰ αι ἀκ οπονῖα, αὐξ ἄυο οχ ἢΐν, πὶ ΜΡ 
δοῖυπι.. ὁδαάδιν γθοο, γϑγθὶ ταῖῖα ἀδ] χα] φοϊατίς ἰδ, {ἐδήνθν! 
ἐαιἰρατίοννθπι. - δίβπητα ἀ δἰ ἐφαϊ!, οσπὶ απ. δδῖτε ἱπορίι, [εν γν ΜΕ 
Ὀτίμθσα ἰδορῦδο. ταῖν Τονἑοίξαπι, που οϊατῖε δἰχαο εοἷειι ἢ 
φύγε: ἤδτα ΠΕ] 6ΔΌΒΆ ΠΟΘΙ. δίβττνι ἐς πὴ ἱπατοδαίδιο εἰ πὲ 
ἀεὶ γοὶτπι ἐπαπιθυ δι οπὶδ. φιαρησρῆεν το ἰογιηϊδα ΩΝ 
πεχυθ τπδίοσὶ ὁχ ραγίε βππὶ δαθπνδ ἐρεογ δοτρηίοημ Αἰ Οἵ 
Βα δἰξηδ; ν᾽ ἀβῆςοι δογωπι φῃδοἰπ σογροσο ἀςοϊάππι 7 δι εἰφαὶ 
πυθἀϊσογαπι  σομο]ὰ Ῥαυΐο ρετίτίογες μα σδοῦαν, ἱπρορουία ἀνις μ 
αὐτο ἀοτνάα ἀϊσαπε. τιεο! Α}ν τὰ ἐϊα δχίϑιϊπναπε, ατεῆςες αἰοψῦς 
ἀπὶ ἰδπιθη. ππδατδτγὶ αἰ χαιὰ ρμ;]οφορξανέαης φοΪ επί. δαὶ ποὶιῖβ 
4πδε ἱπιετάϊπ οοπείηρτιηι, πἰδὶ τηδέναα α ἀπνοάστι ξοτίενφοε δι Β΄ 
Ἰοσῖθαν 11} 19 4υδε δεουτμὰιπι γὴρίδατο ἤπηι οὐοπάἀπηίογ. εἰ 5 ὉΡΡ 
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εοδέγα ἔἰ: ἔπες δπΐτα 4π86 ρᾶσυδθ ἐμαὶ, 6696 Ἰηδρπδδιτευδίαε. τὰ 
φεοὴὶ [ρος εοπδίας εχ ἴσ ατιας 'π δοβεηο οοπεηρωπξ 2860 6 δῆξει 
δεοἀϊε οἱ ἀοτπιεηῖε8 πιοάϊοο εἰγερίτα ἐχαράϊτο ἐπἰτηΐ ποτα εἰ ἑομαγα 
Ῥαίοτοι, εἰ ἱεπαὶ μἰτοῖτα ἀἰσΠ]Π]αμὶο τρεϊδο αὺὶξ ἀαἰοὶ αἰϊο φαροτε γα, 
εἰ εαίηο οαἴογο ἰπ ααἰυφώαπε οονροεῖς ραχίλμεια. σχογίο δαρεῖ ῃζῃ- 
5δε μαραίεγε εἴ τε ἴεν αοἰεβεεῖ,.. ἐχοῤῖαι σεῦ ἱδέίμωθος ἔσα 
Ἰβθεγε πίοάο ἀερσεβεηδιμάσα. ἡυατε. οα ἐἽχορϊ οπερέστη ραῦνα 

 β[ηῖ, ορτέααν δὶ: δἵ ργιποὶ μία πιογνοτοῖς εἰ οσίετδσαμι αἰΐεςοπυπι, 
Ὁ πο ἴα σοροτα ρελσβεσπάδε σαὶ, ᾿παβδειξϊα 6886 οροτγέετρ. ραίεξ 
ἐγθας πϑοεϑϑωσο ὅθες ἰπ βομηπὶβ' ἐν οπίϊοτδ. διϑὲ σύσπα δι Ὑἱ με! α. 
δεὰ εἰ φαδεάπει 'ὁχ Υἱοὶ 2]195 ἡβαξ ρὲγ ϑοπιπῶπι δρραγοηῖ, οδιϑῶ 
φιμὲ διογη οἰηδαμε ὡοίπῃπι, ἃ γδίίοιια τοὶμίπιθ δομοιτεῖ. ουἱ 
σπΐπα 4αὶ δοϊατὲ δέφυι!α ὁαπὶ δῃλ αὶ ὅπποὸ ἐᾷ δριῃὶ δαὶ οὶ ἰαης ἐξε- 
ΣυπῈ, ρἰεγαβαῦθ: πος ἰάριν βὸγ δοιρδϊα σοῃέβεῃίαγ εἰ απ πιίη εἰσι, 
ἐκέα ἀππσολ κυϊτα δὰ τδίδηι πβοϊιιαν φαλεὶ υἱατα αιιδηυιάοτη ργθερανα- 
τότε, ἈΔ.6 σαμγοτοο ποοϑοδδύμτα δοΐ οἱ ρΡ] γαηητιὲ πηστίοπος 4886 
88' ῬΈΓ, δοηππε οἴξετεαι, ργίποεϊρία ϑὲπξ δοιτπη ηἄδε ἀπε ματι ματὶ- 
τής, φυΐα ε οοπέγασιο δὲ ταθο ἀπῖσα ἱπίογ ποοίογνα τῖϑα ὕδϑῆϑ ποσῖγ8 
σοιιοερ. δὰ ἴπικος ἐρβῦατ᾽ πιϑείτιτ 6 δοιβτη δ πόπη αἱδά ὕπππ δόρτμι πα δς 
σαιθαθ εὐδα οσσπἰϊηρὶε. αἱ σονοβίατγα Ῥετοίτα! λα. σαπὶ [6 4886 ἴειπθ γα 
δα εἰς ἑοτταϊϊα: ρτονυεηίππι, ρτδερεσίπι. σίγα αὶ σρρτγαηπα στα- 
ἵνοτα νάοπε ἐκοπιϊοῖς ροείϊα, εἰ δὰ συόγατα οτἶο' ᾿ ἩΦΟ6 ποπ' ἐσὲ, 
φοὰ ἀε-παταὶν ὑαχοα δυσὶ εἰ ἰδ 4αδο᾽ ῥρσόοοιὶ δ᾽ 0819 βογαβεωγ. πϑϑ 
ἀο᾽ Ἀἰδιδο  δοάθ δι οπεδοκη; εδὲ᾿ χπο. δέω ϑοϊτπι, στ πὶ Ἠἦ' βογτῖε Γόστοιτο 
ἀπευΐς ἀθ᾽ 4 χιῖν τ οπάοιτοιν [κοίοας. 'φαϊα σπίηε' ρεϑηίροι. Ἴπ 
ταῖν λάστο, ἰπ. ϑόπασι οοτηίηρφιῖ ἱπατασ τδγο πππὶ τὰ οἰσωπού σοῦ» 
ἐἴπηβοτε ΡΣ ασξ. ἡασπιδποοάοτω. ἐξέτατ' πεεπεῖθ' ἀ6 χαοββέπι τίδημοθ 
μέρτρηα: πεχαξ' οὐπσα ἔπίδρε φοϊονὲ σαν ἐδ στη κὶ ποῦ φοςτερετία, ἴδα 
πάάριε δοπνιίστα ἰήνρροῦκον οὔπιδα ἀϊσεπάππι σον εἴ0 Ῥγστσαδ. συ θπά- 
πἶξ τ δαπιπίδα!! ἐρ ρακδγαὶ, δε ἐογεπίϊαπν φαρὰ φετηθγαγ ὕπιχοθ. 
τα ᾶο 'οἴμαι τ πὲ ρἰ βεῖπες δοπεπίοστιπι τατοῖτεο' σνϑάαπι: παοι. συδα 
Ὀτταϊία σθηϊ, ἡϑῆσε δα ροτ' Ὠδ4ὰς πιδίογὶ θὰ ρανὶβ δοοίάαπι. ᾿ς 5 

εἷ. ἃ ἀπανποᾶπιν στὰ 6 σεῖετ8 4θ 796: δἰ πιφμτ ο9 αἰ ἀτα 
οτφηίεαε, μα μεαηα πω δηεσταπίδ ἃ ἀδο' τοΐσσα σεηίαινε, πὶ μὰ ἐπὰν 
Ὥδῖαν ΒΡ ἀὐπηνον ἴπεσο: ἀἐδεπιοηίδ ἰαππεη παδ εν ἀϑνευν" ποσὶν 
εἰπδίστο ἀδεπιοπία ἐσὶ απ ἀντίῃα. οὐδ γεὶ ᾿αϊεὶο 694, φιοῖ ἀ6- 
ετέσεω ἃἀνηοάαστα εἰ βεοξησιν Βοπιίπεθ πιο ργασνίάενς, οἱ ἰτὰ ὧὦἢ 
ε8 Βαροὲ βοτηβίδπι, Ἰδπνχάδαι βοῦ ἀοίομασέε δοπιηΐα ἄθο. Ὑϑταπι 
τοτιξ φαίσψας πδέατα ἸογαΣ δαὶ αὐΐ, νῖο δ νδθ, δίγαθ ἰδρογαῖ, ἴδε 
"] ἀἰατῖδε νυἱϑίομδο ἐπραγίξησ. τὸς τοσσ Ῥ υγρροῖς οἱ ταγὶ 9 ὀρϑοιτίθ 
»γιαηξογ, δἰαπαπὰο ἐπ δοπῖὶα ἐἐΐα χαίρως ἐνεπῖσο χαϊάδτα τεβροῦ- 
εἴ ἱποίδηπε, εἰσι ποππαὶὶί, στα δοΐπτα ἀΐδνι ἐογβπι, ἱπιογῖνν ρτβό- 
ἔτιττι καρίνα! σαν φαρὰ ἴῃ ργονουθὶο δεὲ "δὶ ἐαϑρε ἰαοΐίαν, δα 
ἰα5 φτὶδτίβ,, ἰάδιη᾿ ἐξ πὶ δυττῖ ουπεί κυ, πος νϑγο. ἀὔσοτγἀτητὴ “δοῖ 
σία πὸ εταεγα. πανδ ΠΕΖᾺ δα οἷβτιά ἥτε ἕαὰ ςύγρθτθ υἱνινη. 
τ ὧπὲ ἱπ᾿ ςδοΐφ, αἰ 4πβθ πηβγεὶ διιῖ 85. γτβειοη απ, 96 ρῈΤ 
τδηΐϊαπδ. δἱ ἐπὶ αἰϊπδ υειμθιτεου πιοῖπϑ ἱπρτιυναῖ᾽ 4πᾶπὶ οἷὲ ἰδὲδ 
ἔπτῶβ ἃ πιο {116 ἤδηῖϊ, ἔδων οχ εἶξαο πίμι! φονροὶ δοῖει. «πὰ εἴ γα: 
τῶ ἀρβοπάογοπι, ἀδ ψρτι9 εὐνίϊπαν Ορτπιρ γαϊίοινθ ἰπίο γί, σιηρεγ- 
ποι ἰπέτιὶς ἱπο ατανίσγιδυν ἐπ ἐγειτοαι ἀδείάαπι. πος δυΐπι 
οτῦτια οπονα ἢϊ ηυοά ἰοϊηγηνη οὐκὶ; Ὀσδ6 ἰάσπι επ ἔστε εἰ δδϑὲ 
ὑπιτται. 98 ἀϊοεμάστα οεἰ εἰ ργίπεῖβέα δεϑὲ ἃ πῖΡα8 πί μἢ Ἐπιετξαξ, 
δἰρτια πᾶς πους ἀρρτοθεὶ εἴϊεειπδ. ἀδ δοιηπὶΐβ σϑῦὸ ἡπ8ε εἰπόν 
»ἀὲ ῥεὶπεἰμέκ᾽ πον Παρσηὶ φηδῆα ἀἰχί πτὰδὶ 5 ἀρ 115 401 ὁσπιπίμπί 
τ τευσροτίρυε δοὶ ἰοεῖρ δῦ τοδρτϊυβῆϊπο δρίφηςία σι, ΔῸΣ οἷς ἀετα 
κλαῖε ἀἤαια δάϊπης!ε δυπὶ, πὴ ἰδηβθη ΡΥϊπεὶρία δοτοτε σοπηποπὲ, 
ἃ ἕειονε ἰοἴπτγα ρυσρεεπίέσμξιγ, εἷς σἰδίσοπαππι εἰ δεχαυίϊτν βοῦϊοϑ 
: παπα τὶ δειβοςπίξος δεεογὶς, δοπηπΐβ ὁπ βεγίθ οἱ ἀοῆηχίθας 

ἕω τείδειοπθ πδαῖ συδνδξιποάμην, εἱ φυὶδ δαπδὲη δαΐ δἶγετη 
ὉὈ 6] ας, Ρόσγε σοιαιοῖα δυνία ἄς αἰΐονη εοπιπιονεξ, εοὐϑαπίοχοό Ἧΐο 
παῖτε ἰαΐστν πιοῖυτν ηπενδανξεπαν ρυσρτοάϊ, δποῖογα σιδὶτ ἵστη δδ- 
πε ἴα τό ἢ}} Ὀροῖον τποῖτρ χυοφρίδπι οἵ ποσηϑ δὰ ϑηΐπιαϑ δοπνρὶλη- 
Ῥετυονῖτε, αν μὲ τόδυς, ἃ ηείδυν 416 ἐχανίαν εἰ ἱπιορίπθϑ τηξτεὶ 

κπιρενὲ: οἱ σποεπβῆπα ρετυθπσγιδε, ἱπιροπονηϑ ποςῖι εὐπεγὶ, χαΐα 
»καξαι ἀεῖίαι! ἀϊοοοϊ δεν, 69 δηΐπῃ δᾶγ ποοῖΐϊδ Δ οὐγωὶ [ΓΡα [ἢ- 
τον, ψηρά ποοῖεε γὙδηϊο πιΐπτι ἱπίδεοϊδιαν. σῖ ἱπ᾿ ἐστροτὸ ἕδεετε 
σεῖτει ὕδῖϊδοτε δοπηπὶ, πο 4] τοι ἀποὺ δ8 [διογ στὲς ἀοτπποπῖοθ τπε- 
ἄκιενει υἱξὶ ὁεαμοδηξ. Ρύττο- ἱ πιοῖτιν υἷα ἃ οντηϊθ ΒΒ 

αἴογονι, Ῥδν φιᾶς, νϑεοϊπαπίας ἔπίοτα ἂς τε ἱρεῖσ. εἰ ΟΡ ἰὰ φαὶ- 
Βαενὶς εἶπα ἔερε πὲϊα, ποη ῥγυ ἀ δβεϊϑϑιηίβ, ρταθϑαρίτς σοπίϊηρις, πᾶτα 30 
δἰ ἀδιιδ βδουβηϊα πολιξογεξ,. ργδεδαρία. νϊαγάϊα ἔογεπὶ εἰ ὁδρί βίαν 
ἀατεθῖαν. εἰς διαῖοιι διο ἀνδοίπιοα ἡβόδαθε ργδευϊάεγε ρᾶγ δϑὲ. τρεΩϑ 
δὐΐ οἰπέοτι ἰὰ 'φεινα9 ποτοίππιη σετὶ9 γίδγια ποὺ δῖ, δεὰ αιδϑὶ ἀ6- 
δετὶδ οἱ σοριδιτοπέδειϑ γδοῦπὰ; εἴ οπι τηουσίητ, ἰὰ φιοά δα τπαουεῖν 
δ6ημὶ δοέεξ. φηυοεάδτη γετὸ 6886 ΄υἱ ἴπ Ἔχ θοβα τη 6 18 [γα Ῥγδθ- 
δευϊίαηι, 14 ̓ διι586 εδὲ φαοα γδγυδουὶὶ πποῖι9 1105 ποὺ ἰποϑῖδης, δοὰ 
Ῥτγοοῦ! ΒΡ εἷς ϑῃπιπηου οαπῖηγ, ἐχ 400 Νὲ πὶ ρογοργίποϑ πα χίπιθ δ6Π- 
Ὅδηϊ. ε886 ἴξετς ̓ αἰΐχποβ φαΐ ςαγἰϑϑέπια δοιππίοπί, εἴ ἀε πϑοθδϑαγὶῖϑ 
εἴ αἰπιοὶς δυἱδ ροξι5δίπνατι 4. Εαι6 ἕαίπτα ργαενίἀθγο, Εἰπο ἐν εὶς 
φυσὰ πρϑοεββασιὶ ἀ6 6 "πῆι ἵπιρδδα 80 το δὰπξ, αἱ επίπι 6 ἰοπ- 30 
Εἰδῆπο 86 τραχίπιθ ἀϑτιοϑειηξ δὲ δοπαηῖ, ἰἰὰ Ἰποῖὰ5 4αοαῃδ δτιθθ, 
φαιπάοατάεπι γατίητι ποιίοτοτ πιοίϊομοα ποίίογεϑ σπηΐ, πιϑίδης ὁ: 
μοὶ σεγο ργορῖεγ πϑᾷιγαα δυῶθ υδῃδυνθπίϊαπι δταΐηα ἰαςαἰ δι οΟΓΉτΩ 
πιοάο ςοἰϊέπιαινῦ, πδοποη ῬΡΥΌρίοΓ τπο δὴ αΐθι οοἰπδαθ χυοα οο5- 
ϑαχπεὰς ἀππαχϑηηήῃς δὶἐ ἐππδριπϑρίαγ. πῶτη: Πυδιπδάἀτδοιυπι απὶ ἔσ- 
τοῦδ ρργειὶ σπης; ροδαιαία ΡὨἰαοριἀδ6, δουῖο αμϑαπι ποδία οοῦ- 
εἰωητία, (ἰἰςετε: ἃς τη δα τὶ ες Ὑ ἐπόγετ, δ τα δὰ ἤμιδην Ὡ5406 ᾿Γα- 
τβεῦο βοίϑης, ἐξα: να οἰλησὶ οὶ ν})58, 486 ρογίπάς ςοἰ ραῖα οἰπξ, οαἷθ- 
τῖτδε τοεαγιην. Ῥπαδέογθα ἰαπίδ σοπεοϊ διῖοπδ τπρὶ δοΐοπε, οἱ ταοῖωϑ 
εὐτιπα ὧδ δἷδο τωοῖπ 6Ἰ1 αὶ καὶ τεϊογαυογί πο ροϑεῖῖ. ἀγιϊβοἰο εἰ δίτααν 
ϑοπιπέονττθ ἱπίετρτε 5 παν οτὶ ἀθθδι, ἡ πὸ οἰπε  ἐταάπος ρεγερίοετα ροδ- 
ἕα, “παπὶ τϑέξα σΐαγαχυδ σϑπινῆα ἠπιευρεείατγὶ οὐἰιενῖ οϑῖ. ἀΐοο. σικαῖς 
Βεκάδεϑ, ἱξα πίδαν, τ΄ σἰϊατπ ργδρ πισπαὶ, δρεοῖγα δια ω σνωάβατ δἷ- 
πιπίαστὶϑ᾽ αυὰς ἱπ Ἰογέθηδδι ἀρραγεηῖ, αὶ οἱ πιο] τα ἑοταπιοῖίο, βαῖ, 
πλλϊος '᾿ὡρρατίέοννοι' φαὶοἰπιαϊδεπα υοὴϑ τε 5. δἰ ϊὰ τοἀάπηϊατι 
δεονγἑνας σετο ἀρραιδιϊούνπι οοπδεῖου δϑὲ, φιΐ οοἰστίτοσ ρεγϑρίςετθ 
εἰ ἀϊξεθγηθγε ροῖϊοϑὶ ϑἰταυίαογα, ἀϊϑιογία αἰϊοηχιή δὲ πιοου δε, μοπιὶ- 
Ὡστη δαὶ ἀσασην δὺς δἰιὰ χιυοήοπησιίε Νὰ δἷὲ τοΐεσγε. οἱ ϑοπιηῖος 
Τανα, ας ςσιθίθοϊον ορίϊτητι9 65, 40: σέ! αὶ ρρίατο ἱπιογβόϑοογα 
Ῥολενῖ, ουτη πίοῦο εἰποουζιατονι βοιππίογεπι ἐρίδγιεγθαγο δοϊθαὶ. δε 
4αίὰ' εἰς δοταῖνοθ εἰ φυιά ἰπεσπιηίμαι, εἴ' σα ἀδ΄σαπσὰν πίγατιχοθ Β8 8, 
ἰξσην ὧδ ιν πδιίοπὲ ἄτιμα ἈΒ ἱπδοπιπὶϊθ οΥγίαδαγ, ἀϊςίτπι ἰαπὶ δῖ. 

. ης Οὐγ' δΐεπι απἰπιαπ πη αἰΐας ρὶπ5 ἰδυυροιΐα α]ἰδε τὴ 3 
τύνεπι, διχωσ σπιπίηο ΤΕΥ υἱδα ἰονξα οἱϊ αὐὲ Ὀγονῖσ, τδϑδ5 οοπϑῖἀδς 
τεππιρ ἠεοεῖ. σφ Ἐπίκν ἰϊα: ὀγάϊεπάνσεν ἐδὲ τὶ σοπίοτηρ  οπὶϑ ἐπ ἴση 
δαιηλίοτ ἀπθίϊαινάο ἀς ἢἰδ (ποπ δπΐπι ἐθγειπι 681) βίγωπν ἀΐνογβα δῖ 
μον "εαάστα ΠΟ τσ ἀπ π ὨτΡοΣ “ἐς μ᾽ ἀπτὶβ οἀπβα, οἷν Ἰἤάγατα απ86- 
ἄκω ᾿αἷα φιιαεάσην ράτνενη υἱναπῖ, εἰ Παγιηπ αἰϊαθ δηπια αἰϊδς ἀἰυτυτ- 
πίονφ υἱῖδ ἔγπαβέασσ. ρυγδεῖεγοα πἴγπτι τιϑῆηγα οοποίδπειιν δά δπὶ 
«πε ἰομιξαδνα δὲ πδίυγα ἱπδοίαπιία, ἂη ἀϊδεϊη οἶδ δῖπξ. δὲ πιγατή ρα οδι 
ϑἰαϊ υἱϊδε Ῥγενίε οἱ να] εἰδϑάϊπαγία, απ ρὲτ δῇῆφιοϑ φαυϊάοιη πποῦθοθ 
ὈόΥρογὰ πῶς ποίυγα ταἰοϊπαϊπαγία δυπῖ, δὰ δοιοτα πδίηγδπι δσοδ- 
ἄδδι ἠπαε Ὀγονίογα υἱἱδ' ἔγαιηπιγ, ΡῈ Γ οἰΐχηο5. νυ ογὸ να] οι ἀϊ πατὶα 
ε486, ἥῦυῶε Ἰἰοπρϑευδ σπηῇ, πέδη ομδῖεῖ. ἀε βοιππο ἱρῖτιγ εἴ υἱ κα 
ἀϊοιιπι δοὲ ρῥτϊασ. ἀξ υἱδ σεγὸ εἵ τπογίδ δίτυ  Πτὸγ οἵ ἀθ τῆοτθο εξ 
φαηϊϊοῖο; φυσὰ φηϊάστη δὰ παϊυγα ! διπ δειίπεαῖ ρΒἰοϑορμίαπι, ἀϊοον- 
ἶσων ροείογίωθ. πιπς ἀπῆεπι ἀε οςαῦβα οὐ αἰΐογα Ἰοηχῆπι αἰΐετα "τάς 
τϑπὶ υἱίδπι ἀῤβηϊ, ηποιπδήπιοάιπι ἰαπιὶ ἀϊχίτηπϑ, ἐγαοίαπάμτη εδῖ, ϑ888 
μιν ἀν ἴογεητία κεποτγα ἰοίὰ ἃ τοίϊς ροποιῖθηϑ, οἱ εογῆπι συθα 8} παπᾶ 
δρεςῖε ςοἰϊοςθπίυνγ, αἰΐα ἃ} }115 αἰ γδιτιας. κοπογαείιη ἀἸ ἔογτε ἄϊοο, 
πὲ Βοιπίποπι ἘΡ δ4πὸ ̓  τιϑιη σε πο Ποπιΐπιπι τἰτὰςῖπ εδὲ απαπὶ ἐσπο- 
τῦπι. 8ρεοίδείπι, πὶ Ποπεΐπεπι ἂν Βοπεῖπα. δοτοη δηὶπὶ Βοταϊ λττη 
φαΐ Ἰοςογόπη ἐπισγοαρεάϊιο βοί ποῖ 5πη, δἰ ἐὶ υἱτα φϑινο Ἰοπ εῖοτε, δ} 
Βτγανίογε. πὶ οπίπι ἴη οἰ ἐδ ἀδξιπε γαρίοπίθει5, ἀπ πα, ηηί ἴῃ αἰ ψῖ- 
ἀἰο, πεῖ πϑ υἵνγυπί. χυΐπ ἵπιπιο δχ 15 φυΐ οἰμνάδπι τοποπί ἰοσῦτα, ΒΟἢ- 

-Β0}}} ρδεὶ πιο Ὁ δὰ ἴρϑα ἱπῖεγ 8ὲ ἀϊβεγεραπὶ αἰ ετοπεῖα. 
ο΄ 2. Ροῖτο βδυέδγε ςοηυ δι, αἱ ά 811 ἱπξογ ἐ8 4πδα παῖηγα ΘΟ» 

᾿δέδην σνοά! ἔασι]. οοτγριπηραίοτ, εἴ πὰ σποά δερτθ. πᾶπι ἰρτιῖ8 δὲ 
δηπᾶ, εἴ φπαθ Π!5 σορπαῖα ϑυμῇ, οπιη δβηοπι δου αῖοπι τπἰπίταα 
αν, οἱ μὲ τπιθῖσο σαιδαα σπηΐ βεπογηιοπὶς 'δίηυς σοΥΓιρ οὨΐδ. 
Ῥτοῖπάδ βιπρυία ἡποῆπα αἰΐα, απδὲ εχ ᾿ΐ δῦπξ δίαιθ οσουϑίλαϊ, δὲ 
ΟΠ’ δΧ τπηὶτς ροτ' σοπρονΐδιη, αἰ ἀοπιπϑ, Εογπι παίυγαπι ραγίϊοὶρεπ, 
γαξὶο σοπρτῦα ἐσ. 864 ἀξ ςειθγίβ [18 ταϊὶο δδὲ. ρἰ πγπι5 ἐπὶπι 6Σ 
Ἦ8᾽ σιναδ βυπεέ, Ῥεου]ἶαγας εοτηροῖππὲ σοτηπρίοημθ5, σ6 5 δεἰϊοηξδς, δ8- 

γαϊδιὶ, πίογροὸ οἵ ὀϊπετηοάϊ; 4υῖρρε 4πᾶθ φΟΓΓΌΠΙΡΒΗΩΓ οἰΐαπη ὩΟ 
ρου ρεῖθ ϑθυσεορείνίβ, δεά βεγυδιῖβ, απο ἀοαυ  σπι ἱρπογαηῶατο 

ν 
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τετοϊηϊδοθηξα αἰάτιδ ἀἰβοὶρ!η οοτγυτορὶξ, βοἰδηξίδπι Ομ το εἰ ἀ6- 
᾿ φαρξϊο. μετ δοοϊάθηβ ἰασθεη οείεγογαπι ςΟΥΓΤΌρΡ ΟΠ 65 γοειπι πβίαγα- 
Ἐπ ἱπιοτιει5 βοαππῖιγ. παθα οὐπι δηἰπλα δ ἐρ88 ἱπεεσεῦηξ, ΕΟΓΏΤΩ 
εἰ δαυϊῖα5 οἱ βοϊθπεα οοττατηρίας. παοοίγοα εἰ ἀθδ δαΐμπ ρὲσ ἤβθὸ 
ταιϊϊοοϊπαγὶ χαϊϑρίαπι ροϊθϑῖ, ωϑῃ). δὲ δηΐτβα βδαἀαιδχαλπι πϑίογα 
φαβϑιεῖδε, δεὰ τι ξοϊοπίῖα ἴθ ἀηΐτπδ, δὶς δὲ δῃϊα ἴπ σςογροτα 518, οὐδ 

80 ἱροία5 χιδβϑήδιῃ εἰΐδτο αἰΐα εογγυρῖϊο, ργϑαῖθγ δαπὶ 4ηᾶ, σΌΤΩ ΠΟΥΡ δ 
ἱποῦῖς, οογγαπιρὶ ϑοϊεῖ. πᾶτε οὔπὶ πα ]ὰ ἐ8}18 6896 τἱάἀδαῖτιγ, αἰϊο 
Ρϑεῖο οὐπὶ ςογρογα ἱπὶὶξ δοςἰεἰδίειη. . 

, 3. δεὰ [οτία886 φαδογοῖ φιϊϑρίαπι, ἰά4π6 ορίϊπια γαϊΐοπ ες, αἴττιαι 
ηαοά ςοτταριρβιϊε 6βὲ, 14 αἰϊεα υὲ ἃ οοτταρίίοπε υἱπαϊςατγὶ χα θδξ, σεα 
ἐξηῖδ ϑᾶρετο ἴῃ ἰοςο, δ᾽ σοπίγαγίοπν πο υπὶ δῖ. απ δηΐπι οοὨ γα 
Γδδβ ἰυσαπί, ΡΕΓ δοοϊάθηϑ σοτττπυραηῖιτ, εο φαοά ἴα ἱπρεγθαμξ, 1ο]- 
Ἰπηΐαγ δπὶνη οσὩ γα γα ἃ 8686. δὲ ςοῃ!Γαγογτι 4086 ἐπ ΘΠ ϑἰαη 9 δαπῖ,. 
ποϊϊαπι ρ τ δοοίἀδηβ οογγιμηρὶ ροϊεδῖ, ργορίβεεα φβοά δι) διδπεῖα 
ἄε πυῖῖο ϑυιθἱ θεοῖο ργαθάϊοαϊατ, αιᾶγε βογὶ ἤθη ΡοΪΕΤ αὐ ἰά οοτγγαπι- 
Ῥαῖας χυοὰ οοδβῖγαγιο οαγεῖ, δυΐ ἴῃ "60 ἰοοο δεῖ πδὶ παϊϊηπὶ δδὲ θοη- 
᾿καυΐασα, φηϊὰ ἐπίτα ἐτὶξ φαοὰ νἱπὶ Βαϊκραῖ. οτγαπιρθηαϊ, οἰυίάθπι 

10. ἃ σοπίγαγθ ΠΠ18 ΘΟΥΓΏΙΗΡΙ απὲοαιαπὶ οοδιϊηραῖ, σοπέξαιαπι δ ἔθιπι 
ποι ἰπϑὲῖ, δοξ ΟπιπΠῖη0 δυὶ Πίο ἡ δὴ ]ισο ρᾶγίϊηι τ θιτπ δϑὲ, ραΓεπι ποΒ 
σοσται ἡ βοτὶ ἐππῃ πεσιάϊ αἰ εἰ χηοά  πιρίογίδχῃ. ἐν θδξ,  πραν μμϑὶς 
τοοάο χαοάδτα σοπίτγδγίμμι. πδηὶ ΠΣ, Οπιηΐπο ἰηδὶϊ οαἰλάϊτι5 δα τιρεοῦ- 
τοῖο δαὶ ἀἰροσ, βεσὶ ροϊβι; ὑἱ΄ αἰἰςαθὲ οἷς, ποι ροῤδδῖ, : δἰίοφα ας 
ἔδοικιϑ εἰδδπὶ δερδγαῖ οἱ ἰξίαιγ 'φυαπᾶο φαϊΐνηπι στ, ραιτβείδι: ὁπ αὶ, 
δαί, δότῶρεν αἰλογυπι δρὶϊ δἰλβθγαπι βδεϊηγ, ἤθε τὶ ἤρα μοί φυΐπὶ βδὲ 
τρυϊδο. 'βγδεΐεγε εἰ ἐχογειηραῖα βρεὶ υϑοϑάδϑϑ εϑὲι δὲ Ἔχογθιβθηα 
ἴππι οϑοίγατγὶὶ γα οποῖί θη ῖΣ,, κοιαροτ, οπἴμι πραδίλο 6: ςοαέκαιῖο 8. 
δχογοιβδηπεηα Θυΐειη γα] φυΐδα ρῥτίοτα θοῦ. ᾿ φυράαὶ «φαἱοφοϊά. δοὺς 

40 σοῃέγαγίιηα οϑὲ δρὶβεγοίιπ, δθϑθῖπθ σαὶ Πΐο ἱποατγηρεῥεῖα,. δ. ραν 
Φεὰ Δ εο φιοά οσοπεϊμος ςογγυιηρετείαγ 7 δἱ εγβοιἱά ἥαοὼ ςοκιϊηοὴν 
δῖ δδιῖ8 οοτηπι θη ήδθ σοτταρίϊοηι, πυσιθτο δογάμ φυδο ἀϊειδ δαϑὺ 
δὐδοτιβαΐωγ: δὶῃ) πιΐηπϑ, ἴπβ856 φιϊρρίαπι, φυοὰ. “᾽ξ δοῖα σοπίγαγῖθαα 
δὲ ἐχοσοιπδπι μη τοδίαγιοπι πραί βτῖ, ΦυΒροϑι 586. φφεξλα ρτράηπιν 
εδῖ. Ππαπιοργθαι πηϊπογ. ἤδιπιπα ἃ τηδίογθ ρας δοο θὴ8 θά γον, 

οἄ ραδυζιπι., ἔμμιμιη δολιοεῖ, ηιιοὰ 1114. ποπηϊοὶ. ἰοπρο; ἐσιῶροτγε 
Ἀμμὲ ὑπ ροιροῖ, δες οοἶυϑ. ἰησυαιαι. απδργορίρν οτο μι; δε μον ἐπ 
μιοῖπ διπῖ, δὲ ργΐονα δαΐ οδίζατα σηθειπὲς οαἱ καὶ 4 φῃοά σοπιπϑηάὶ 
ταπεΓα {ππρίζιτ, υοἷ οοηξεγγα τοὶ οὐϑϑϑε δοίθξ. εἰ οὐ. ἰά, ψυδο ἰο-- 
εὔχῃ ἀσπιίδης, δα ἴσπιροτα φιϊάθαι Ἰοπρίογε: ὑγενίογουθ φυθὸ δθα 
ἔεγαξ παϊαγα δἀαγαπε; δεὰ βειηρίξοεγπα πυβαυώπι διιηΐ, αι γυδοπιαὸ 

30 ροπέγαγία δἀδιθς. πᾶτὰ πιϑίογιεϑ ργοϊίϑ φοπίγαγίυχῃ Παρεῖ, φϑδγθ 
δἱ εἷϊ ἀε ῥγδεάϊςαμαϑπίο Ἰοοὶ, ἰδιϊοπθαι δυθοπηι;, δἱ σεγο φααβετδιία, 
βοογοφραπὶ αὐἱϊ ἀεογθϑοοπηῖ; δὶ ἀεπίφυε 4υ δ τἴδι18, Αἰτοχαπίωτ. ᾿, 

ἡ, Αἱ πϑάιδ πιαχίπᾶ οογγιρθοηὶ πΐπυφ οὈποχίδ. βιῖ. (Θαπὺς 
δηΐπι πιϊπ8 τον ΟΥῚ5 ΤΠ Βοῦλο σνἱνὶε), πϑᾷαθ. ρα δια (παῖ μθα- 
οἴοτιπη ρἰανίπια ποπ αἰϊγα δαητιπὶ δεϊδίεπὶ οχιεηειπ), πεααθ ρίδη- 
ἴδε ΟΠΊΠΙΠΟ πλΐ 5 4 δτα δηλ} 1 σοτττιριοπὶ ραίθηξ, ἐὔατὰ ποθηα]- 
Ἶδε σἱϊδ οἰπὶ δῆπῦδ. πέτα βαπρηὶηαγία, δι σαί θαι αρὶϑ Ἰοπβίοτα ἴα πν- 
Ροτε 4πὰπι βᾷπριίΐίπεα φααρίδπι νἷνῖξ. πϑῆμε ἐχεδηρτιί, χιοὰ πιο] ἴα 
ΔΏΠυδ διηἴ, ἀυΆτηΥ 3 δαινζαὶπ 6 οαγαδηξ. ΠΘ4Π6, τογγϑϑιεία: δα θηΐσα 

ἴπτα ε ρίαπιὶϑ ἴὰπι 6 ρϑάεϑιγὶ δηἰπιδηξυτα βεῦθγα, 1α 88 ἰμ ἀππὶ 9ρᾶ- 
ἅπαν ἀυππίαχαὶ δεϊαίθιπ ργοίγα μι πααμθ τηδγίμᾶ: δἰθηΐσα ἰπ ὩνΩΓῚ 
ἴλτι ἰεδίδςεα χίϑαι πιο ᾿ἰὰ ρᾶγυπι υἱνιπῖ, δα ἴῃ Ἰοΐπηι 486 ἀΐμ 8. 

10 ἶσα νἱναηξ, εὰ ἴῃ διϊγρίυιη ξθηθίε σοηεϊποηξαν, αξ ραίνοδ οἱ ορτϑδ- 
8.8, Ἰλοχ ἴῃ δαηβιιΐηθο ζθηογα δα πδ ἑπτὰ ροῖλιι9 φαδιη Θχϑαηραὶ, εἰ 
ἴα Ῥεάοδιγὶ ᾳπδτὼ ἰπ Θαμ8}}}}. ααλγα δὲ 1}}15 ἀθοΡυϑ ἰυποίῖδ, ἐπ τἶ4 φαας 
δατιξιίποα Ρϑεῖτος εἰ ρεάοϑίγια ϑιηῖ, δὰ Βαθογί δϑοΐεπὶ 4πδε ἱπίοσ δηϊ- 
π|8}1α Ἰοηριϑϑίιπς υἰντιηΐ, αὐ μοτηο αἰχμα δἰθρμδ9, φυΐὶπ βὲ νδδιίογα, 
ᾳῃοά πιαϊοτ ἐχ ραγίε ἀϊχδγίπι, (ἰυτῖπ5. ἀδπὶ ᾿πίθογα νἱνταηΐ. πᾶτὰ 
εἰ οεἴετὶ5 4186 νιγδοίογα δπηϊ, ρεγίβά8 αἴχαε 18 χαδα πιράρ γοξίαὶὶ, 
τοξρηιϊαὰο δαϊαηπςοῖα δεῖ. “ΝΕ 

εἰς 5. Ποκῦπι οπιπίυπι σρηϑαπι Εἴας ἱπιαογὶ Ἰἐςαὲ. ἱπιο!]ζοπάαπι 
εοἷπι δδὲ απίπιαὶ πδίαγα ἰχασπὶ ἀυτῃ οαἰϊἀαπιχαθ εβδ6, οἰαδηνοάϊ να 

30 φῦοψιε ἰρ88 65. δἱ δϑηβεῖυϑ, οἱ πο επιοτίατππι 68ὲ, οραγοδβοῖς ἂἷ- 
ξεῖφαε: δἰς επὶπὶ πάρετε οογπίταγ. ἤδθο δἰίΐατα, οαἰἐδαμπι ἰπαθδπι, 

, ἔτιριάστ, Ἀυπιίάαπι οἱ εἰσουπι, ππαλογίαπι ςογρουίδηϑ 4αδα ἱπ τογττι 
παῖυτα ὁπηξ ϑυρρεοιϊδηὶ. Ὠδοῦ556 δεῖ ᾿ίδαῃθ δὰ, ἀῃπι δεῃεϑοῦπὶ, 
ἰβαγθοογε, ααοοίγοα δὲ Βυμίάστα 6856 ἴαἰ6 σοηνρηΐς, αὐ πο [αολ]6 

ΘΕ ΨΟΝΟΙΥΓΘΙΝΕ ἘΤ ΒΑΕΥΙΤΑΤΕ ΥἹΤΑῈ. ΄᾿ 

ἀοσεεςαξ. δὲ ὁΡ ἰάὰ ρἰωρτιίία ῥπίγοβοσγε πὸη δοΐεπξ, σαΐῃε τεὶ τς 
εοὶ Πυοά εὰ δυπὶ δὄτγιβ. δὲγ δυάδι δὰ σεϊϊχαα ἱρηὶν δεῖ, σαὶ ̓ῃ, 
4παφυδᾶπι ραϊγίθ γεάάϊ ροϊεδϑὲ. τυσθαπι ποῖ βδαρυπι ἐμς πεσίδα 
ορογῖεϊ. φαοά επΐπι ραῦσαμ δβῖ, ἕαοῖϊε ἐχδγεϑοῖς. ἰάξοσαε ταῦροι 
δὲ δηϊιβδηΐθθ δὲ ρἰδηῖδε, αἰ ἴῃ πηϊνογδαπι ἀϊχοτῖπι, ῥἷυι ἰοπιροῖι 
υἵνεγε ςοπδιθνεγαῃῖ, συδῃιδἀρηοάθπι ἀἰοἴτιπε εδὶ δηϊδᾶ. πλθ τεῦοις 
ορξπια. ουδηὶ αἰ 4086 ππδίογα ϑππΐ, οἷα Βαθοδαὶ ἱναιοιὰὶ, εἰ με 
δοίυπι ρτγορίεν μος νἱϊὰ διηὶ Ἰοηρῖογε. ἀπδε δηΐπι ϑαπὶ ολαμε, φων Κα 
δϊδ5 εἰ φηαίτέας, Ἰὰ δε τἸηοάτε εἰ ζεβαϑ. ργοίπαβ δοὰ εοΐαπι ὀροπα 
Βυπιίάἀυπι 6886 τασϊίαπ, δε εὔδαι ςαἰ  άππη, αἱ πὸ ἔδείϊε καὶ τορος 
Ἰαδοὺὶ ιῖ τοϑιςοθίογ. μα ἀδ σδυϑα ἀἰπεῖαϑ Βόοσαο φυδα πεϊηκεὶι 
αυδοάαπι δπϊπιαἰϊα σἱνῖς. ἤᾶπὶ 4πῶ6 Βαπὶἀϊ οορὶα νἱποῦδία, ἡ δ} 
ἴοτε ργορογέοπε ρεὲῦ φαβι δέδια θΌρΕΓεπξ ααδπι ρὲῖ ψαιίεία 
υἱδοδηίυγ, θὰ ϑᾶπε νἰνδοίογα δαπῖ, οαἰϊάυπι δοΐδθιῃ ἰρῶ ἃ νοβ 
πιὰ] ] 18 ρίηρυς θ8ὲ,, φὰδδ γεδ δίπιαὶ εἰξοὶξ αἰ πδααε ἔκοῦε δε 
πεηπε ἔδοϊϊε τγοίγίρεγεϊαγ. ἰὼ ποβθα δ αἰΐο δάσοο ρυεοϊπα εἰ. 
Ρτδοῖεγεα αρότγίοϊ οἱ φαοὰ μαιὰ ἔδολΐα σοτγοφθιϊε οἰϊ, βου 
Ἔχογαπιθηῖθ δρυπάει. χαρά παπαπε ἰα]6 δεῖ, δαῖ Υἱ πιοῖδὶ εὐἱ καθὰ 
πδίατα ἱπίοσιπιατ. πδῖ δχογοια δ τοτατα τἰγίθϑ ἴσας ἰλοιϊαν μα 
δα θὶῖ σοπέγαγι!; αἴθ ἱπιαγάμηι παίαταιη ἰρδαπι, ἰπἰεγάμ ρείδι 
σαγεαραρὶι. ἀυδρτορίον αιμ6 ϑαἰαςῖδ δάπι εἰ δαχπίπε γοδαπάεηὶ, σὰν 
δἰυβ8 δεδβεϑουμξ., Ὠδπὶ δοίδε ὀχογαιιθηξιιτα δεῖ; οἱ ἱπδηρε δ μν 
ἀλι, δϑοϑιοοθα οὐ ἰάχηε πιοΐυδ ει οἱ αϑίπο, δχ φεῖδι» ργουμαν 
4εἰ,. 6.9. τειν μοτὶς υἱυῖξ; εἰ ἔδιπίδιαθ, πιραίϊίαδ, οἱ, μιατὸν μία: 
4ποείγοαι; δὲ πῃ βϑθέσεμι ζθθογα Ἰωᾶγεθ Ὀγουϊογοή 4πμὴ ἴσο 
υβδια,οδπει. Βάἀδ εἰδαπι' φαοὰ φοϊομπαθε ἔθλγει ἰλθοηοα 
δυορὶϊτ9. ἰαογὶ5 πιοιωίηθ δεπεδοαῦπὶ: ἰαῦοε δηΐμι ἐχβοοὶὶ, μνᾶ 
δαὶομ. δίεοα εϑ,,.- Πδίωβα ἱδηιθη ἡθῶγοῦ, αἱ ἰδ υοίτεγναια ἀκα, 
υἱνδοίουβα ἔδιαϊνϊδ δαπῖ, οἷα τοὶ ὁδιεα δε φαοὰ τιν εαίω αὐ 
ἀλον οἷι. εδάθια βὐῤαπιι. απ πναϊϊα τρί ἀϊα, Ἰοοὰδ ρἷπϑ ἱεπιροηι ΦῈ 
Εγιφιἀῖα, 1114 ἰρϑα οαιδα, 46 χαὰς χαδέοσο δαπὶ οόγροτε, τοι: ὁ 
δογπιῃ πιρχίτθ 4ιιὰθ ποίυγα ἐγίρια δαπί, πναρυάταο οὐϑροὺκ 
τοάάϊμας ᾿αἴψως ἡποίμηΐφε, χμαρτορίετ εἰ καἰϊάν» ἐοοὶν δεηοα ἰμι 
ὉΡΓΝ, ιοΣ οογςαϊα, ΘΟ οπ ἴὰ ΣΟΣΓΣ Γατο δοδξκοσα οεθαία, μα {ῦ 
ἄδιη πγαρηξτιάϊπα δυξοηῖατγ. ςα] 146 πάμπαπε: μυνινλιια εἰμεὰ μὲ 
τηθη!ΐ οδυ88 68:. ἐοοίϑ δυυύφε ργδδρϑ ἴδ᾽ πὰ πε αἰτίαν βοϊκιπῦνω δ 
ἄμα αφυοβίοτ 6ϑῖ, φῃδυιο σ ΠΕΣ Πμοῖϊο οομξοίδϑοδεα ροίοι. 
ὁοριεπίγίοσαι! ρίαρα, Ἔχ απίπια 8 δα ράγυτα ἐαπρυίοὺν δαὶ 
αἱ 60. ταοδμί, φαδδάθπι. ι}]ὸ ραεῖο, δίμϑ ρϑάφοισίὰ ἰα ἰεπὶ 
Δα δε Πα ἰπ πιατὶ οἰροππέμτ, φααεάαπη βἰρτιαπίτς φαϊάεαι, μὲ πἰνα 
δαὶ νλϊαθαπε Ὀγευϊονίβ. πῶσ 6 1148 σα 68 οου δ μαιο εα ἱρτθαῖ 
ποπὶ ϑἰαὶξ. οὐπῃ ἀπίοπι, αἰϊιπεωτοσα τοῖν τϑοῖρίομε ἴα δαϊπαϊὰ ΤΆ 
Ρἰδηΐδθ, ἱπεδγθαπε, ἰάθμι δπῖτα 96 ἔρϑετὰ διπδοογαὶ με φυῦσαν, 
τοοάϊωε βάτο μεθρυα ραύνδη ὀχυτῖξ “οι μη ρ  αο, ρΓΟγίεΓοὰ ΔΌΣ 
αἰϊμνεΐσμν οἰὰδ Δρδαμμαὶ, δἷς οἱοσ πιαϊαζα ῖα, οαὶ ρήμὰπλ Ομ 
πηι νἷϑ ἱπθϑῖ, πιαίθγίδιη ἴῃ φῦὰ δὶξ σοπδοτοΐς. ῬΟΥΓῸ ἀφοῦ 
δϑιγί νη τηϊπὰδ υἱνβοία, ποῦ φαοὰ ᾿ππνϊἀδ δἰπαρίβοῖμεγ μὰ φε 
Ὅοβᾶ διηϊ, ἴδ] αυδειη απ άατ οοττοαρεξοηὶ ορροπαυυ τ Ὁ’ 

{τιρίάυτα δὶς εξ ργοιαρίθ. ΘΟ μ 6᾽α 116. ἕδη Ὄχδϑηρυὶα ϑργρὶ 
ἐδηάετι ΟΡ σαμθᾶχῃ, ηλδὶ πναροίτα ἀϊτν6 νυἱηαϊοθηϊοτ. πᾶπν βοᾷ 
Ευϊτιάίπεπαι ρταδ 96 [εττιηῖ περ ἀπξξοτγεση, οαπὶ ἰη αϑιρεὶ μηδ 
ἰρϑυη ἀυΐοε δὶξ. φυδηθοῦγϑία ἈΡ66 ἀἰυϊυδ χυδαι φυκεάλω εἰμ 

ἰπδοιϊα δηϊιπα!α σἰναηῖ, : ᾿ 
0. Φίμδε δυΐεπι ἀϊυξἰπείτηα ένα, ἴα ρἰδηιία τερεπαρπι, ἢ 

ἐμ βοιΐαδ φαδιῃ ἴῃ απϊτπαπεμδ, ᾿σίνθο φαοά ρἰδαῖλε πο δ 
ἰαιὰ Πυπιοτῖθ ςοηεποαηϊ; πηάδ ἄϊ τὲ ποι ἔδοὶϊς οοηκεί επίηγ. ἐπ 

φυοά ρἱπρυϊιμἴνδιη Ἰοιίογθπαυο μαρδαηῖς εἰ φοαπασαῦι «ηὗρα 
αἰᾳθ6. ἴδγγοπδθ, ἑδτηθη πὸῃ ἕαδοὶϊας δἰοςαδίλοι Ῥοεβάεκαι μυβνΣ 
ἄρτια. 864 σὰγ παίογα ἀγθουμαι ἰοαρο τειροτο ϑἀιτγεῖ, οδθμ Η΄ 
εἰεδα σοηνθηῖ,. απ “Θηΐτῃ. μεου ατδυ “ἰὶ Ῥύας οὐϑηῖθϑι τνεῖ 
ΡΒ, ργαρίθιααδτι ἱπβεοιῖα, οδίωνρε, δϑίυρϑυ δβίι εἰἶγρε θ 
οὑπὶ, ἰάεοχας ἰοηξάθνας δαπί. θῖν δοίης ξοττοΐτδ ἰδ ἐμκκῖς 
ἰϊα δεπεβουηῖ, δὲ γαάϊοθθ ραγὶ γχωοάο εἰ ποη εἰταιὶ, "εἰ ἰοἰδὲ 
δοϊυια οαυάδοχ εἴ τῶιηὶ ρεγευμὶ, δ]1} γϑσοὸ γαιαὶ δάπαοῦῦίβι. ἐ 
δυΐοπι ἤδες αἰίεοιίο γδάϊοίρυδ ευθιΐξ, αἰλὰς εχ δ ᾳυοὰ - 
οτἰαπῖωγ, αἴσῃ ἰἰὰ ρεγρεῖιο αἰϊυὰ οογγυιηρίταγ, αἰϊαὰ μεν 
ηαυοεῖγοα οἱ ἰἰϊὰ6 ἰρῆξο ἱδμοτγα υἱντιπῖ. δδοϊτηιϊδηΐηγ αυῖε Ρὶ 
ἰωβεοιλθ, αἷὶ ἰδ ἀἰχίμηαρ. τᾶτὰ Ρ᾽δηῖδα αἀἱτνῖθας δεϊασοίδεοι τὸ 



ΕΠ ΕΝΤΌΧΕ ΕΠΙΒΕΝΈΘΤΟΤΕ, ΘΕ ΤᾺ ΕἸ ἈΟΆΈΕΒ, 
ἰμ ᾿͵ 

20 λὺ ἄωλει εχ ἀἴϑα, αἰχὰς σιίδπι φέυγοι ργϑογραβῖων. οἰ θοῖα Ἐογο τὴ 
ταπὶ οί ει, 266 ἴσιο ἔθσνμοτθ νίνογε πϑαεϑαηι: πϑῖπ πδς ἰπϑῖτε- 
τιδηϊα' ρον δυῖ: πὲς ρτϊποῖρίθιι {14 ΄υσά δἰπρυ δ ̓νε σὶ, δὰ οξ- 
εὐξε.ρᾳίδδί,. αἱ ἐἰἸά φυοι ρίαμεῖα τρροίπιω. δαὶ, ροιθϑῖ, απῖρρΒ συτα 
Ρἰίδοιδε ὑδίφας ἴδπι γϑάϊςοπὶ φαδῖη σαι οτὰ ροϊεητίδ μαεαπί. 4πὸ- 
Ῥτορῖεγ ἂρ δῸ 86Ἐρ6ν αἰνὰ γοσθηϑ, δία ὦ ϑεηθοΐνηη ΡΓΟΎΕΠΣ; 4816 
Ῥαυχ  υπι ἰηϊοτ 88. νἱῖαε Ἰοπρίτυ εἶπα ἐϊξενπης, ρορίπεξθ αἱ δὰ θαθ 
ἀτσαίσι σεγπαζαγ. - εἴσηπη ἰη δὰ ϑαϊίοης ἥπλα ἄγπϊδο δαγοιΐο δἴβοιξμν, 
ἰάεπι φαοάλπισάο εν οπίγε ἀἴοαῖ; 1 θπίπν φορά ανοοῖδηε σοΥΟΥ, 
Ραγεοαΐα ααδοάαιη δεῖ. σοτπῖθ μοο 8) 'δαιΐοπο 4186 ἀνῶϊοα ἢϊ; 869 
ἰαποῦς οοπτπσιε, ἰδ ςο πε πιΐ8. σ8686, φοοί ρυιπείγηνιπι ἔρόυτα ροιθη- 

30 δὰ αϑίφαε ἰηθ8ῖ, ρόῦγο ἰήθιῃ ἴῃ ῥ᾽ δυτσ εἴ ἀπιτηδιθδυδ ευδηΐ. πδπὶ 
μι απ ἰπιαϊ ἐπι ΚΘ ΠΘΤΘ ἸΏΔΓΕΘ ἀἸαῖϊϊ5 πα ζνα Ἔχ! βαγία τἰνηηῖ; φβογττα 
ΡΑΓῖα5 ϑρδιτιαθ πρβίογεϑ βῃπὶ “θδιη ἱπίεγηβθ. πιῆ 'πᾶ8 [δταϊ ἔᾶ 
ταδβὶβ ἑοτηβᾶπι μεεὶϊ ρυνηε ομῖ9. σπρύγηδ Ὑ6ΓῸ σα ον δὲ πίοι ἔπ- 
ἔπφ. οσοσραῖ, εἴ ἷἱπ Ρἰδιηίαγυπι βρπογθ, σῦδο σδρῃυΐ Ῥυδθβγδυε ὃς 

ὁ Ρομάεγοσαπι ρεϑίαπί, ἰοπβίι9 να σαγϑαμι ρτοῖγαμυθι. οὐϊπριποῦϊ 
δϑυδὶ ποὶΣ ἄππυδο, 86. 4089 βφυγα δδχὲ ἀγθο γι, δια ἀδιη ταῖῖχ ρ]απ- 
ἴδειη ραγα ΘΌΡΟΓΕ ἴσας σἀριὶ 691. συαθ δαΐειη διπῇ δπιιδθ, ραγῖδ 
ἱπίθυα εἴ δΔυχοπῖαι εἴ 56π08 ἔευοῖι9 οἴϊυπάσηι. δσά ἦἠθ. Ποῦ᾽ 860 5ἰπὶ 
Ρεῖ 86 ἴῃ ᾿ιρ γί ἀα ρῥἰδηιὶα ἐγαοταίταγ : πᾶης αὐῖϑηι ἀδ ςεϊογῖδ, πετηρ 6 
ἀκ δρίμίδ! θτι8, οασκα 4απΑ ΘΟ τατπ ἀἢα ἰοηριπι νἱΐως δρδιέππι Ομ ὶ- 
χιεδηῖ, αἰϊα ὕγευς, δχρὶἰςδίδ εξ. γϑοϊαῖ οἱ 46 ᾿ανοπίμε εἰ ϑεποδοῖυϊα 
δὲ τἰϊα δὲ τϑοεῖὲ οοπιοταρίθηνατ. Πὲβ δηΐιη ργαθβηϊ ἀφιέτστηϊπδιὶδ- 
4πὸ δυϊπαϊίυμι ἀοεῖγίβα ἤπεπι εὔἰϊ δϑϑεοαία, Ὁ Ν 

ιο 1. 6 ἱανοπῖαῖϊς οἱ ϑεπεοίυϊο, υἱῖᾶ οἱ ταουῖα πῆς δβεπάμηι. 
ἔοειε δαίεπι οἰτθοϊ δὲ ἀθ ϑρίγαϊουθ οδιιϑᾶβ ἀἴσθγα "δ. δι πὶ οϑῇ, 
4 οἀ ον εὔπι δηϊιπαπθα8 που Π8}}15 υἱνογ οἵ ποῇ γίνογο οουτἰδραῖ. 
Οὐδ ἰϑπὶ ἀ] δὶ ἀς απίπια ἐγατίδζασῃ ο18, συβηφύδην οοηδῖαι βδτὶ ΠῸῚ 
Βοδδα υἱὲ δηίιηδθ δι ϑἐαπιὶα σΟγρτϑ δῖ, Θαπὶ ἴδιο 6886 ἴῃ αἰϊαιια 
σοΓροτίβ ραγίςαϊα, εἰ δὰ χυϊάεια 4πᾶς ἰπῖεγ γο ἴ4π85 νἱ φυδάαπὶ ρο]- 
Ἰεαῖ, ἀρογίπμι εξ, οδίεγία ἐρίξηγ απίπιδθ δαὶ ραν τρυ5 απὶ ροϊεπεὶὶ8 
(υξτονὶδ πιοάο δρρβ!ϊαπάδα δἰπι) ἐμ ργδδοθηεία ἀἰμιεδὶν, ΦοΥωμν οἵη- 
βίιιπι Παδο δρίσβα ἴα αἰοιιπίογ δὲ νίνδγθ, τὰ 115 φαίά θην φαϊνυδ αἴτὰ- 

2 786 ἀδία, 8556 αρίτηδὶ ᾿φδπι ἃς Υἶγογο, σστωρϑίμσ, ἀβδτη οἴ εὰπάδπι 
6856 ραγίθπι πιβοέθδε 68, 4π8 νυἱνθῃϊ οἰπιιὶ εἰ δηίτϑα 5 πυπουραῖίο- 
ἡ δτι ̓δογέπηθμιγ. δειὶ δυΐπι πεααὶξ αἰ δηϊβιαὶ, 4υδ δηΐπιδὶ δῖ, ποῊ 
γίναϊ. δὶ 408 υἱνυῖξ, μὰς 6486 απίιβαὶ μδυάαᾳιαηπαιη παο68886 εϑῖ. πῃ 
Ρἰανῦδα νἱταμπὶ φυΐάοπι, δαὶ δθῦϑι οαγοηῖ: δοηϊθμὰϊ δαῖοιη (δου! ταῖο 
ΑΠΐλπ8] ἃ Ὡοη δοΐμα!! ἱπεεγϑεπρυΐταγ. ᾶπο ΕΓβῸ ραγίθηη πατιθσο 
ππαῖ δ ἀειηας, γαϊίοπα ρἰαγοϑ ἂο ἀϊνθγθαϑθ 6586 ἤδοα386 βοΐ: π6- 
4ιι6 διΐτη ἰάδτω δεὶ 8586 απϊπιδὶ χαδα υἷνϑγα. οὐ ἱξίτατ ρτορτγία 
ϑεοπβογία ἀπτρ αἰϊχαοα ςοἰπιπυσς δεπδογίωπι βϑοῖα δίαξ, {πὸ ποοθ 886 
911 665 5)8 δοῖῃ σοποαστογο, ἤοο δοῖθπ ἰηῖογ ραγίοπι ᾿γίογεσι εἰ ρο- 
στουίοτγειῃ ταράϊυμι δῖ (πᾶιπ ρᾶγς ργίον ἀϊοϊϊων, ἰπ πὰ δεπϑαϊῃ βοτὶ- 
μἈ1118, ροδίθηοι, 4πᾶ6 6 γορίοιιβ {15 δἰἴα δοῖ), οἴ ἰπϑρθγ ῥγαθο δὶ 
νἰνδπεῖθαϑ οπιπίαη μᾶΓ5 βἰΐοτα δΏΡΕΓΑ οἰτν αἰϊογα ἱπίογα : οταηΐα δυΐτῃ 
Ῥανΐετ ϑυρόγδιη ἐη[εγδτηαιια τῇ πθμι 4υᾶτο εἰ ἴρ886 ρἰαπίδε νε- 

δεῖαπαϊ ρτιμοὶρίατα ἱπῖευ δἂϑ ΠΡ Ραπῖ, ἤδῖα ρατγίδιη ιὰ οἰραο ἰη- 
βεεάϊξατ, ϑαρεγαπι πυποπραπιῃϑ, ἰρϑᾶϊῃ δρεοιαηξε5, δἰ πο ἰοΐαιη Πἰυὰ 
χιοᾷ πο8 ἀπιθίϊ; 4πὰ γαύδπδ πιδίογία ργιπιαπι ερεγί τω, ἱπίεγαπι. ο6- 
τρίπισα {116 ἰπ ρ᾽αη 5 6 ςοπίγαγίο φυᾶπι ἰπ Ἀπ πμ ἰδ} δῖα δϑὲ. ΠϑΠῚ 
σκ διϊπιδηιθι5 Βοπιὶηὶ πιδχίιης ρᾶγ5 ΒΌΡΘΡΙΟΓ δα ὑπὶγογϑὶ δρτε- 
πντι δγθοῖα 658; σοῖογ9 ᾿πϑήϊὰ ἱπῖθτ δυργεηηται ἃς ἱτιμπ παρ οι 
ο]εῖ. αἕ ρμἱαπεῖθ, ἐππὶ 8:8} 1165 δίπὶ οἰδίηπᾷαθ εχ ἵπιὸ ςἀρίαῃε, δὰ 
Ρμῶτϑ πϑοθϑϑαγιο ἰηΐτα ροϑιῖα δοιροῦ 68ῖ, 4παὶπ ἐπὶ ΒαΡ οὶ τα θοποπι 
ἴπ δπῖσιδίθο8 νοσδίμιπ ο5, εαπὶ δι μοππξ ἴῃ ρἰδηι5 γϑάϊςε5. Ὡδιπ ἴ|ὰ 
οσδ εἰραπι Ἔα ἴεγγα ἑἀρίαπί, Πᾶ6 τα οὶ Βα8. 

2. Οὐτπᾳαε ἱγας εἰπὶ Ρβδγῖεϑ 'ῃ 4πα8 ρεγίθοιδ δπἰπια]ΐα ἀἰνὶ- 
Δαπῖττ, δὰ 70 οΙΡυτη φαριαμ, Αἰϊογα 4ιὰ Ἔχογειπαπίμιη διπὶττυξ, 
οτεῖα ἀπδὸ ἰπίογ 1185 πηδτα δοῖ, πος ἴω Ἰραχὶπνὶϑ ἀπ πα  Ρπ8 ρδοῖιδ 
πο ρα, ἰδ οεἰεγί ργοροτίίοπαϊα, ἱη χυϊθιιδάαιπ δοΐθαι τπαρὶδ 
απ ἴ Δ }}18 ἀγιουϊαια ἀἰδοτοίδαπο δϑῖς δὲ οχ δουίππ πειπιθιῸ ηπλε- 
ἀπαπα ᾿πεεδϑιίδα δηπῖ, δα ραγίδϑ δὲ 1 τηπποιὶδ ἀςςοιπιη ὁ ἀ8ἴ85, οτογΆ 
εἰλῖεσξ ρϑάεϑαθε εἴ δὰ 4:05 δἰνη: 15 (ἀοτ] 15 δά 6θῖ, αἀϊπποῖας ρο5- 
1 επὸε, αοῖβθυ5 τοῖῃ9 αἰνεῖϑ (ογαίατ. θὰ υδρεῖδιϊς απίππδς Ρτὶποϊριαιη 
“ το ϑίϊτο {ΠΠαττιπὶ ἰγίυπν ραγίϊατα ἔπιπὶ νἶδὰ ἰυϊῃ τατίοπε ἀερυεμομαὶ- 
αι. Ρλετασιε επῖπι απἰπιδ]α δι ἰδιηρία αἰγανὶδ ρατῖο, ἰὰ οϑὶ ἃυϊΐ δὰ 

24ι 

ἅπαθ Ὑσοθοτ δαρπὲ δεν’ ἕκ 'χάδο ἱῃράσεος σὐπεποξ εἶδ ού, Ὀυτ χαὰ- 
δυπάαιε εἃ δὲ {π|δὲ πιθάϊα' 65ξ, νἱνοηῖς, ἴὰ αυσά ἀρογέδ ἴῃ ̓ πδες 18, 
οἱ τϑορὶβ εἴ ἀριθῦ5, υδὰ νϑηη, δε4 δἕ ῥ᾽ υσῖπα αυδ6 ἰπδθοῖδ ΠΟῚ 
δι, ργαδοῖδα ΟΡ τερεϊδπαϊ ργμνοϊρίυπι νυν τε σαδυπὲ, αυΐρρε απᾶθ 
Ῥογίοειη ἤᾶπο δοῖα 8ἰπιρ ΐσετα, ροϊοπτία τ᾿ Πρ σα πὶ μδθεαπε, δο άδιῃ 
ἐπίπι 480 μἰδιῖαο ποάο οοπϑῖαπξ. δἰθιπι ρἐαπίδε ργαββοοῖαθ 8δού- 30 
δὰ υἰτυηὶ, θα τ μὲ ατίδοτεϑ ἍΡ' Ὧπὸ ἤππὶ ρυϊπςὶρίο. δοίδγαμα 
ἄϊατν ὁ)» σδῦδδιη ρ Ἐπί δέιην αι θ᾽ Αἰνϊέδδ βοϊυποῖδοχιίο τἰνογδ η6- 
ΤΌΣΟΝ αἰϊχε ἀυυ]ϑίοπε δεπδειΐωγ, δἢο ἐπ ρἢ σα Ρηγ Ιοτο, Πααπηπαπι ὁ 
- δος ῥ᾽δηῖαδ εἴ ἱπβϑοιούίμπ ρου δα ΠΟΥ δα Βα Βοηῖ, πδοῦ886 
δυΐειτ εοἴ υὧἱ δρίιηα' ὙΘΡΘΕΔΙΓΙΧ ἱπ Πα πΉΡ5. δοῖτπι 5πηρ]οχ πηᾶ- 
ἀπε οδἷϊ, ροϊεπεία πα Πρίεχ ᾽᾿ᾶς ῥἰαγεβ. πος δοὺς ἦε 86 πε 6 παι 
Ῥυϊπριρῖο ἀϊσδη τι. παιὰ ἀκα δχ εἰ8 ἀϊν168 δὲ, δὰ 86 ϑατη ΠαΒΟΓΟ 
σΟΥΠαΠΙΏΓ. ὙΘΓΠΙῚ Ρἰδπίδα τιῖ παΐηγα ϑογυοίαγ οἴποογο Ροϑϑιυνῖ, δος 

ἢ ροϑδιηΐ, χυοά ᾿ποιτυτι ἴδ δα παλιγαο ἔτ 6]δτ 58] πὲοτπ πε σοίη- 

το ά' πὸπ Βαρϑϑιῖ, σαγεαῃίαπε δἰΐα θὸ σιδά εἰρτια γᾶ}, α]τὰ 60 
φυοά ταοὶρὶξ, δἰΐα ἴατὰ Αἰ 15. τὰνη δἰίαπι ᾿ογῃῖπ υἴγοηπδ. Βδιυϊαδιηοᾶξ 
δηΐπι διϊπιαὶ τα δηἑπϑδ!} θπ8 ὑπο} 18 ἡαίαγα συ μδογθ 5 ἀσϑιπι ]δητατ. 10 
δἱ ηυμὸ ορίϊπιε ξοποίδιϊ, μαι αυδηθεπι, χυοά ἑογππι παΐπγα χυδτῃ 

τααχίπιε βεογὶ ᾿ροῖδϑε πὰ διιπρίοχφηθ μαρθαΐηγ. αῖοὸ Αὲ αἱ ρατῖεϑ 
ΒΟΠΏΕΪ δε ἀἰνῖϑα6 ρδιυπι 8επιίδηϊ, χυοά αἴζεςτο χιυδείϊαιη δηΐτηδθ 
δῖα οἴς: ἀδεταὶτῖα οπΐπν σἰβοθυῖθυβ οἰεητατ; ἰὰ ποὰ οἴΐδιι τοβιαάϊ- 
θα 9 δχετηρῖο εογάδ δυθηϊξ. 

3. Ῥγδείογεα {πὰ ἴὰπὶ ἴπ οἰ αμτῖδ χιιάτι ἴπ δηϊπα! Ρὼ5 ρδῖεῖ. 
78. Ρἰδπεῖα φιπάδπι, εἰ ξεπογαιϊοπδιῃ 486 βοτὶ ϑοτηίης εοἰοῖ, οἱ ἰπδὶ-᾿ 
ἰομθϑ ἀυυϊδίοπδβαιο σοηϑι ἀΓοΎπτι8. πῶτη βΘΠΘΓΑΙΟ οὰ ΠΠΏ6 ΒΟΙΠΪΠ 6 
Ἀὲ, οπππῖυδ 6 πεθάϊο Ῥγονεηῖε, αὐτὰ δηΐιη Βίταϊ νῖδ βὶ ϑοιπὶπᾶ ΟἹΠ- 98 
τα, 4 ςφαμδογοηξ πιρϑατϊυπιαιε Ράτι(5 υἱτίυσαια 68, Ηἷπο τπ!δ οὐ Τὰ 

σδῖε τά ἰχ εἰΐδιπ. ξογατη αίιᾶα πάϑεππειγ Ἔγιιπρὶς, ργὶποὶρίππιχαε 
τυδάϊωπι ἱρδοσιηπ εἴ. ἢοο εἰΐδιθ ἴπ ἱπϑιἸομΐθα8. ἀν ]δἰοπίυδαα6 
εἶγοᾶ ποάοϑ8 τππαχῆηθ᾽ ἐυθηΐ ποάι5 οεηἴτα ργιἠεϊ ρέμπι σαοή ἀδπὶ 8ὺτ- 
Ταϊὶ εϑὲ, δὲ ἵπδαροῦ πιϑαϊ! γαϊϊοποπι ΟΡ ποῖ, 4υδτε δὺϊ ποάυτη αἀπίθ- 
τυπὲ, δαὶ ἐπ εὔπν φαϊρρίαπι ἱπάπηϊ, υἱ νεὶ ταάϊχ τ 8] ϑυυγοι]υδ εχ 60 
υβδορῖμτ, φηδϑὶ ργιμοῖρίυπι δα 5 οἱ τα ςοΐβ 6 πιο ᾶϊο δἰῖ. χαΐη δἰΐατῃ 
οογ διἱπηαῃ ἰθτη -δδη ρτπια ᾿γδϑαϊξοσιιπ ργίπνπι δὶ ρτήταγ. 4υοα δἰΐασα' 
Ῥετ δὰ σοπϑίαϊ χιιδθ ζαϊπιι}8 δρεου]αεὶ ἐν ἐφ φιδο ἀατη αἰδος πογεπε, 
ΒοΡ 5 νἱ ἀϊ858 ςοπεῖρίς. αύυαγε δὲ ἴῃ ἰδ ηπᾶς ϑαπριυΐπε οατοπὶ, [ἃ ᾿τὶ- 36 
πιαπὶ βογὶ πθοαϑ88 δὲ χασά γίοε εογαϊ5 σηριοραίατ. αποὰ δυΐθτι 
σογ υδπᾶτυιπ ργὶποϊρίαιπ οἷς, φποάφιιε ἴῃ ϑαηρυίηεὶβ σαῃριΐ8 οἷς αἰ εἰ- 
πῃ Αἰἰπηεητυπι, Εχ 400 Ῥαιῖεβ εὐ βεϊπυζων, ἴῃ ἰἰδτῖ8 ἀθ ράγι δας 
δηϊπιαἰαιπι ἀϊοίατα ἰᾶπι δϑῖ. σοηδιδι ἰΐδμ οτῖβ ας] ταἴθαι αἰ τογαιη 469 
ορόγάιη οἴρθο σοπβοιαπίὶο ργϑθϑίαγθ, υϑηίγιδ Αἰ ἸΘΓα᾿; ΠΟΥ Ὑ6ΓῸ ρΡὸ- 
ὑβοιπατη 6886 ἴσια ἤποπὶ Προπορθ. ἥ΄υθγα αἵ 56 ΠΕ 6.5, ἰϊα οἴϊαπα 
νεξεϊδη 5 δηϊπιδα οἱἱρίπεπι ὁδηροίναγιὶ8 ἱπ σογάδ 6996 ἤδοθϑθ8 δῖ. 
πᾶιῃ οεἰεγδγιπι ραγίλιη οὔξοὶα εἶτοα οἶθηπι οἴ οἷΪ σον 18 ρταῖία 8ιπ|. 
οροτῖδε δὐΐπν υἱ ᾿τίποὶρα]ε δά ἰὰ ουΐυ8 σαῦϑα ργορεγεῖ, δὲ ποῃ ἰπ 
119 αυδε Μαϊυδ οαυ88 δαβεἰδέδὲ, ρεγίηἀθ αἰχίιιδ τπθαΐευ9 δὰ ἔρϑδπι δ8- τὸ 
πἰξδῖθπι. δὶ Ὑ6]Ὸ ϑεϑηατα ρΓ οἰ ρδίι5 ἴῃ σογδ θα Ὸ ΠΥ 5 οπηηὶ- 
Βὺδ δῖ. πᾶπὶ ἱπ σογάξ οπιπίπιῃ 86 ΠϑογΓιογΌτα σΟΠΉ ΠΏ Π6 ΒΟ Πσογί τα 
6986 ποσο886 δεῖ. ἀποϑ δαζειη, Ἰὰ δϑὲ ἐδηρεπαὶ οἱ βυιϑέδι αἱ δ ϑτι8, 60 
ἀρειῖς ἰθηήδγε σεγπίιππβ; ἥθᾶγε εἴ ταὶ ϊψαοϑ δοίθτα ργοβοίδοϊ π6- 
ξ68886 6δϑϊ, εἶπ ἢος δηΐπι ςοῖθγα 56ηδοσίδ τη οἴυτῃ ἕλοογε σοπιϊηριί. Βαδς 
δυΐοιη πεπδαπδτ δὰ ἰοοῦιη ϑυροτγίογθιη ἰθηἀπιπηῖ, ργαθίογθὰ δὶ υἱῖα 
Μᾶς ἴπ ραγῖθ οπαπὶρα5 οοἰ]οςαῖα 5ἰῖ, 6356 πϑοθϑ86 υἵ ϑεπιἰεπαϊ αυὸ- 
4ις ρηποίρίμπι ἐπ δὰ ἴροα δεάδιι Βαβεαὶ ρεγϑρίοπιαπι δὲ. 400 δὐΐπη 
σοΓΡΌ8. διπαὶ δϑῖ, 60 εἴϊαπι υἱνεγθ; 400 νεγῸ 86 ηϑι ντι, 60 6886 
δηΐιπαὶ ἀϊοῖτιτι8. σοἰΘΥαπι σΓ δοηϑαστῃ Αἰ} ἀρογὶθ ἱπ ΤΟΥ ρΡεπεῖγοηϊ, 90 
Αἰδτ τ σαρίϊε ροϑιεὶ οἷθτ (φπλλοθτοπι ποπαη] εἰϊαιῃ υἱπὶ δορτοηἀϊ 
δἰϊαπι ἴῃ σΘγαῦτο δγ ἰγαυίηγ), σαα8α ϑεογϑίη αἰδο ἰοοο ὀαφίϊεθῖα 
ἰαπι οϑὶἍ βϑη τη δὶ ἰρίταγ ρυϊποὶρίαπι δὲ αἰεπάὶ δὲ δηροπάϊ ἴῃ μας 
ἀγίτιτι ραγιῖπην εἴ ἴῃ σΟγροΓῖθ πιθἀττ }}0 δίϊαπι 6586, υἶδα φηϊάεπι εχ 
115. φυαδα ἠϊοῖα δὲ σοηϑιαϊ,. 

ἡ. Ἰλαϊΐοπθ νϑγο, φυσά παῖΐηγα ἴπ οιπηϊνιϑ εχ [18 4πδὲ βοτὶ ροϑ- 
δαπῆ, ἔασον τἰ οῖυν σαοα ρθη ατη δἰξ, οαλη αὐΐθιη 5 ρυϑϊδη δε τη 6- 
ἀϊππὸ ρυϊποιρίνιπ αἴγιη]ιθ οςςαρδὲ, ἰθπι ρᾶγδ πἴγααθε, ἴδιη 68 4086 10 
πἰθτηνσο ρογβοῖς αἰἐπιθηϊαπι 4 πᾶπὶ δὰ αυ86 ἰρϑυπὶ γοοΙρ ιν δὰ Γαηρὶ 
τθῶπογο πιδχίπιθ ροῖθϑὲ. ἐϊὰ επῖπι δὲ οἱ ἰαχία υἱταπαθε ΘΟΓΩμ ΡΒΓδ 
πίτααιιδ 9ἰϊα δἷξ, χἔδτη εἰσβτα αὶ τβοαὶὶ ἰαουδ δἰιϑ φιοά ρτιποῖραῖηπι 
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5 οδῆπος ἰοουϑ εδὲ, μγδείθγε ἰὰ φαοά υδϊατ, εἰ ἰά πο αιλά υὐξατν, 
ἀλζεγδηὶ ἱπίεγ δα ορογῖεϊ, ρεγίπάς αἱ Εἰραθ δὲ [ὰ φαοά θὰ5 τπουϑῖ, 
δἰ Δο]οεῖ τπᾶππϑ. δἱ Ἔσο διΐπαὶ ἀεβηίίαπι εδὲ εο φυοὰ 5δεπεθηαϊ 
ξε μείρίαπι Βαθοαῖ, μος μγίποίρίπτη βαιριπεὶδ 'α φοτάδ,. ἐχδδηρμὶ- 
5 ἰπ ραγία νἱ]αγία 6446 πϑοθῖ88 δῖ. βΌσγῸ δπι ματι ραγὶθ8 οἵπτ 

π68 Ἰοϊυιπα με, σοΓρΡι5 σαίογεπι φαθπάδπι παίπγαϊοπι ἱπδιϊωυτῃ παρεπῖς; 
ποεῖνοα ἄυπι υἱναμξ, σα] ϊάα ἀρραγαπὶ; οὕτῃ ταοσίυᾶ διπὶ δἴαιθ υἱδᾶ 

10 ἀοει τοῖα, οομῖγα, παραϑϑαιίπια δαΐοτα δαὶ αἱ δι οςαϊοσὶα ργιπειρίτιη 
ϑαῃξαϊποῖδ ἴῃ φρτάρ, Ἔχβαμριβῃ5 τ ργορογθομαϊὶ! οἱῖ: οἰδιιν δπὶπι 
«δαῖμγα ! οαϊοτε οομβοίαπξ αἴᾳιια ςοποοφιμηξ οἰπηΐα, 8641 ππρτίναϊο ἰὰ 
υοά ροϊβοϊηυχᾳ εδὶ, παρα σοῦ, δι φιοά εἰ ργοροιοπε γοφροι- 
ἀεξξ. φυσγλοθνδαι οαξογαγιπι μαγεία οαἰοτα {εἰβείαςϊο υἱΐα γοιπαμθῷῳ 
οογάϊδ ργογβϑ ᾿ξ ϑγι!, φυοά οτηπίθυδ ἱπρ, οαἰοΥὴδ ρυλποὶρίαν μη 
ἄδαιϊ, οἵ δοΐτηα φυδϑὶ ἰσηΐϊα δῖ ἴῃ Εἰς ραγεϊδιιϑ, δαπρυϊδογατη ἐπ οογίδ, 
δχϑαηροϊασ ἴῃ ράᾶτὰς ργοροσγίοπα δ. πδοε δια τά 486 65ὶ υἱϊωῃ οἱ ἀῃν 

20. οοἰυταϊξαϊοπι Βαΐι5 οαἰοτῖβ, ἰΐθιπ χποσίθαν οἱ θα σογγυριλοῃδιω, οἷτ 
ταυΐ 6836. 

5. Αἴ γεγο ἱξηὶβ ἀμαβ 6686 σογιιρίϊοθϑ νυἱάθαιυϑ, πεᾶγοογέμι 
εἴ ἐχδιποιϊΐοποια. δἂπι 86 ἃ 86 ἶρξο ργουδηϊῖ, πιδγοογθιπ Ἀρρ8}]1- 
ἰδίαπθ; ἅμπ86 ὙειῸ ἃ σοι γαγί!5, Ἔχϑιϊηοι παῖς εἰ {|| πη) χφοϊἀθτὰ .96- 
πὩδοϊαΐοπι, πάπς δυΐθαι υἱο  απίϊδιπ. υἰγάπααθ ἰάπιε οογγαριίοποια 
ομάθιν ὧδ οδιι88 βετὶ ἀσοιάϊι. ϑυρϑιἀδοϊθ οἐθηὶπι εἶρο, φιοὰ οα]ον 
δπι δοείρογο πδηπαδῖ, οογγιπρίτιγ ᾿ρπῖδ. πᾶπι σοὨ Γαγναν ἰρϑιιπὶ 
ςοποοοξίοτοπι ἐμἐογοῖρίθπϑ, {πο τηΐϊπυ8. 1}}|6 πωϊτίδϊωτ, ἱπροιϊξ, δὲ 
οἰἶαπι συσπάο ἰβπαπι ταγοθϑοογα οοπεμραϊ, ἀπιρ]ϊογὶ οαΐογε ον ἰὰ 
«ΟἸ]δοῖο, φαΐα πὸᾷπο ϑρίγδμνι5 φαίοφαθπι μαρὸδὲ θαι γοίτ βετιὶὶ, 

30 ἴα δυΐπι οαἶοι ρ]ατίπιια 86 ἱπιθγο  ]Πζοη5 αἰ ἰηγεινϊατα οοἰδιτίθαθ ἈὉ- 
διιηὶς; ἰάφια ργίυσ ἴδοϊι φιάτ εξ αἰ] τοαρὶγατίο ἀἀβιροτί φυθαῖ. φυὺ- 
οἶγοα ποἢ ΤΩΌ(Ϊο πνῖπογ ἰροϊ5 τιδίογί9 δοσοδδα ππᾶιοϑϑοὶξ, δον οἵδ, 

470 ἴρδὰ ρεγ 86 ἰυσδγιιδα βδιῆτπὰ πιαίογὶ ἤδιπτηδα ἱπεἰῖξα δάἀυγίξατ, μδινὰ ἃ]}- 
ἴον φυᾶπὶ χποάνιῳ δἰἰυὶ ογθιιαθι]8. οπῖι5 τοὶ οἄτιδα δδῖ, ποι ἔαποπια 
ταδῖου υαἰπογί8 δἰϊιῃ επιαπι μια οοουραὶ 4πᾶπὶ αἰ δαροτνειαι, ἱροϑ 
δτιὶοπι ἤΠυτιΐπὶ5 ἰπδῖαγ μογραίυο ρἰρυϊξαγ αἴτια βοΐ! Ὑόγαπι μὰ ργαθ, 
ςεἰογιταξα πος ἰαϊεξ, οἰαγιτι ᾿ϊδαιια δϑὶ, δὶ δεαυνατὶ οαἰογθω οροτγιβαϊ, 
ηυοκὶ 58π6 πεοδββαγίιπι δϑὶ δὶ δπῖ 88] υἱσϊαναιι διὶ, φυδηάαια ἤοεὶ 
«]οτίϑβ ἱπ 5πᾶ ογὶβὶπε γείγιρδγαϊϊοποιη οροτγίεγα. οπίυς γοὶ ὀχοιωρίστ, 
ϑιπιεγα ἰἰσεῖ ἰὰ αιοκ ἴῃ 115 οαγοπίθυβ φιὶ ργαοίοοαδνιιγ ον οηϊξ. βίῃ, 

10 8ὶ σοπιίϊπας οΟὈτωγαῖ! δίπὶ 60 ημοά εμἥοοδιοτγλιπι γοοδηῖ, οοἰθεῖιος 
ἀχϑιϊηφιιαπίαγ; 81 ὙΘΓῸ πλιδτὶ5 υἱοὶ θ9 φυϊδρίατη ογε το ορογοαίηπι 
δυίεγαξ ἀρροπαῖφας, ἰοηξο ξεπῖροτγα ἴσιθσ γεϊίπθας δυστα. ἂὲ οοσαὶ- 
τλῖϊο ἔρῆθμι ξοπϑαγταῖ. πες δ πὶ 480 ταΐπο8 αἰ Π|δὲ ἱπιροάϊεογ ργορίος 
εἰμεγία γαγιἰδῖσπι; εἱ οἰγουπιίζιιδο αὔτί, τι οχϑεϊπρι τ 8] εο, οορία 
δωὶ οαϊοτὶς γεδίδεϊξ. νϑγιιπὶ οαπϑα φαδιαοθτγεπι ἱρπὶ ἱβέθοϊο αἰΐίογ δο- 
οἴάαι, αἰϊξοτ ργδθίοοδιο (ξἰς δηΐπι δππαγοθϑςῖς, 116 ἴοπβο ἐδμιροτὶα 
ϑραῖίο εὐωγαῖ), ἀἰςΐα δδὲ ἱπ ργο]οανδιϊθι8. 

6. Οὐπι δυΐειπ οπιπία νἱνεπεα δηΐσηδαι φογιᾳ δἰπὶ, {δα πδ- 
20 χπδφηδᾶμ δὐϑαιιδ παίωγαϊ! οα]ογα 6886 ροϊοδῖ, εἰ ἀϊἰχίιππα, ρἰδαιίν αϊ- 
ἔμθα διθοιἀϊτν 1|π4 χαρά ρετ αἰϊπιοπίατω δἰ διπρί δι ξεπι δῦγοπι ρᾶ- 
ταϊυτ, δαὶ δδὶ δὰ οαἱογί παϊηγαὶ 5 ταξθΐαπι δίαιιβ ϑαϊυΐειη, εἰθηΐπι 
δἰμαδαιηηι γοίτγιρογαιϊοποπι ἱηργεάΐεπάο ἕαεῖξ, φια!!5 Βοταϊπίι8, στα 
τιπ μι φαὶρρίδιη σαπηρδογυηὶ οἶδ, ευδαιγ 80]6ῖ, ἰθιμΐα γεγο οα- 

ἰειμείμαι δἀπναιθ πιουοπῖ. πᾶτη δδγ οὐ τηοῖὰ νδοδῖ, δειηρΡοΓ ο8- 
Ἰεβι; οὐ νοτο ἱπονοίυγ, ἱηβγϑήϊοπιθ εἶδο ταίγιβογαϊωσ, φαοαιῖ οοη- 
οὐοιίοποτι δἀιηἰδογιξ. δὲ δἷνθ οομπιίπθηδ [ροτα Ἔχϑυρογεξ ΟΡ ἴδθια- 
Ῥοιΐδ ςομδεταϊοπεμι νἱρεπῖδ πἰιπίγαπι νἰϊάο ρει, οθαγεϑοιπὶ, δῖα 

30 Ρ6γ δδοιαϊθιη νθμδπιοπῖθβ δϑϑῖι8 δοοϊάδηϊ, πεαια Βυϊποτγ φυὶ 6 ἴθγγα 
τρδ]ῖνας γείτίρογαγα ροδδῖϊ, οαϊοῦ δυῶν τηδγοογα οοντιπαριϊαγ. δία 
Ρδν ἰὰ τειηρυβ ἀγθογαϑ δρβαοθ  ἰϑανήτα (1Δ εδὲ τπογρθαιη ταήοῖβ ϑινα 
τ ἀϊοαιϊομετη) βεπεγα ἀἴχμε δἰ δγασὶ ἀϊσαπῖατ. αυδπιοργεῶ εἰ ἰαρὶ- 

ὁ ἄυν ρόπογὰ συδοίδῃι δὲ δαιιαπν ἴπ ναϑιμ 5 δ άμοξ ταάιςῖρν8, υἱἱ 
ϑιἰγρίμη γαάϊςε8 γοϊεϊσαγεηΐαν. δηϊπιαηίϊπτα δπΐθτη οὔπι 4υδαάδπη ἴῃ 
ἃ4πᾶ, φιαριίατη ἰπ δῦγο ἰοραπὲ, δχ ᾿ἰβ εἴ ρὲγ βδεο σεϊιρογαοπει 
δἰδὶ σοιο Πἰαννέ, αἰΐα 6 ἀᾳαα, αἰΐθα αὖγθ. φποιῶτη γθγο ραοῖο δἱ φῃδὶὶ- 
ἴετ, ἰηϑιϊιἴ 0. ΘοΊ ΤΟ ΠΟ σχρὶϊσαπήμει εϑὶ. 

1. Ναπι ἀο δρίγαϊίοινα φιαπάμϑην 6 ρτίογὶ π9 πδίηγαθ ἱπέθγργϑ- 
Ἐρυι5 πομπα!];, ἴᾳφπο δάιποιίπιη ραμοὶ ἀεἰετιπίβαυογε, ἔδιβθα οὐ ΐπϑ 
ξταιῖία δοϊιπαπιίρυς δὐϊαπεῖδ δἱξ, αἰ κὲ μὲ} ἀϊχογαπε, αἰϊὶ ἀϊκογιπὶ φαὶ- 
ἄξιη δ ᾳυϊὶ, δε μβαιάφοδαιδιῃ γθοῖθρ πέθο ργαθίασ δοται 4688 

ΘΕΊΟΥΥΕΝΤΌΤΕ ΕΙ ΒΕΝΕΟΤΟΤΕ. ΡῈ ΒΕΒΡΙΒΑΤΙΟΝΕ. 

οοπηρτιῃξ ἐχρεγθῃατα, δα ος οπιῃίδ δυίϊβποία δρίτετε ρτοῶϊρ αι 
ταῦ; φυοά γοιμοῖμνη 8 υοσϊταίθ δῖ. αθδγθ ἐξ Ἀίροε Ῥ͵κῸ αρσοάζῃ 
οδῖ, πὶ πὸ ρϑρῃῖθα ᾿ηπηοῦΐο ἀσοῦδαγο υἱάδαηηγ, ὑβίατ δυϊανα 
ᾳυδθ ρμυἱπποποπι ἈαΡδϑηῖ,, βρίνατο οπιηΐα Αἰ] πείάσμι οἱ, μοὶ ἀε 
ἱρεῖδ, φυοϊφυοϊ ΘΥδαΏβΌΘεη [ππμροδαμεαιιθ βογπηὶ, ἐρίγκῦοεο πῖπει 
ἱπάϊξευϊς, πάρ Ἀὲ αὐ εἶπο δα ἀἄϊα ργὸ ςογρογίϑ υἱγῖδε μετίησε 
4αθαιξ. ἰαπρορῦσν διίρηι ρυϊπιοποιν οτίμαζα οπιπὶδ ρομέροι αὶ 
ταπᾶγυπι ΞΕ 8, ρΓάθίθγθα ΒΌγ6δ διβηΐοὶ δύσας ἐδβιοάίπει; ὄνψε 
ἀφαδια ἀριηεγδα ἰοϊδγαιῖ, φαοά ρυΐηο ὀογίτ μδγυπι οἱ οτ τοῦθ, 9 
οὐλὴ δαμρολη δ ἴῃ 088 δῖ. αυἱ 00] ἱπίϊα τ, πιοῖμ δὺο τείηροπε, εἴ. 
οαυθ. μἱ Ἰοιβο ᾿ειμροτγὶβ ϑραῖϊο δἰαγαπξ οθίθγυτῃ οἱ φιῖ δατί ἀν. 
εἶμϑ ἴθ Ἀθμθονε ἀδιμηεαὶ, ργαθίοοσμ!οτγ ἱπιθγδαπίφαε οτα: μυΐμα 
δράμῃ 8. 26] ρυλ5 ἀαπδιῃ. μίδολῶμι αόγα Ἀὐιπ ει. χποῖσαοι δίαα μ- 
ξπϊπεῖη οδιϊπεβῖ, ἐβρ᾽Γαίλοιδ ἐπδρίς ᾿π ρθη ργορίεγ ςαἰοπηεῤῥιρά. 
ἄδμι. οεἴογα γθγο φιδδοιηφια μαϊποης σαςδιξ, ἐρίγαγεμα οὶ 

2. Ῥειοοογίιωδ ἰρίδιι, {16 Αὐνάοτάϊα πομον ϊαυο [ἢ φιμν 
ταϊΐοιε ἐυδοίατιηξ, Αἰλι ἀθ οϑιθγῖϑ δηϊιβδηθασ, ρταεδηίσε; ἀὔσεν 
ἰδιβ δι υἰἀθιίαῦν, φαδεὶ οναμΐα δρίγαη δὶ ἀδιμμ μα ΘΓΘμΣ, Αἱ Αμασαρ. 
τὰβ εἰ Ἰλίοβομπδδ ϑἰπιηΐας εὐπορία ϑρίγαγα ἀϊχεγηνῖ, ἐδ ρίκιαι 
οδίγρῖβ, φιιοπαπι 0040 ϑρίγοπῖ, δ ΔἸ 6 τ. ἃς Ἀπδχεροτα φυὸδι 
Ρίδοθϑ, ομπ ρ6Γ Βσϑπο ὶαϑ μυιηότγεια γεδάπῃηϊξ, ἀδγεαι {πο πιδσὼν 
4υΐ 810 ἐῃ οτα δὲ, φυοά μἰΝ}] ἔπαθε οἷξ, δρίγαγα ἐγβάϊ ας. Ὀκφαρ 
ὙΕΓΟ 608, εὔϊη Δ4Πδ πὶ ρδΓ Ὀγαμοίαθ ϑτοϊωμηῖ, δχ δὺ απο ἢ 
οΥὐἷ οἰτουμναφααυθ δάϊαςοί, ἀὄτοια ορδγα υδοαὶ ἴῃ οΓῈ ἐχείμθηῖι αν 
Ἀοῦο ἀββοιυ, φαδβὶ αυϊάδιῃ. αὖτ Ἔδϑεὶ ἱμν δαυᾶ. ἔδδς δυΐεῖα ἱπρῶν 
δἰ μια δαπῖ, ματι ρεΐμαο φυλάειη 1111 νορ  Ηϊ ρατύδτη δίξεγαμ εὐ βαὶ, 
αυϊα ἰ φαοά ςφοϊππιαπα δῖ, ἀδ αἰξεγο δο1ο ξηαμιίφαὶ, ἰὰ ἐπα τὸ 
οδίμ δριγαῦο. βρ γα οηΐδ δινῖϑην μᾶγο δἰξογα ἱπϑρίγαθο αἰϊετὶ σβὲ 
ταῖϊϊο; ἀδ 48, 4ῖιοὸ μϑοῖο ἰα]δα διῤπιδηὶδο δχδρίγομί, ἰδ} πα, 
πϑο γογο ἀΐεογθ φυϊσαιδια ροδϑυί. ἤᾶτα χυοίίος ἴδε τερίπῆι 
4πᾶ γϑερινωγμν, μὰς Γαγοπ εχϑρίνεπῆ, εἰ μος δοιβρεῦ εἰμ 
ἰλούϊτουι, οροτίοξ. ἀπάὰδ δοοὶἀϊῃ αξ δίμβιι! ογα ἀφαδμι ἐχαρμο ἀ 
δρὶ εἴα τράσδαξ. δὲ πδοθῖδα ἐϑὲ ὁσσγϑαηθα δἰ [εγθα εἰμι 5. 
Ρεάϊεε, ἀεϊμάα ουτὰ δαηᾶμ γεϊϊοϊα πὶ, ἵπῆς ρότ ὁ. οἱ ραῤπκίϊω 
δχϑρίταπδ. αθᾶχα βοοί δ αὐ δἰανοΐ οχορίγεαι εἰ τορρίγει. ἀπὲ 
διΐλῃ πο τοϑρίτανιβ ἱρβᾶβ δίδω βαεὶ ποη ροϊοϑὶ υἱ φιι88 
οἴῃ] ἐχϑρίγεϊ οἱ σεορῖγεξ. αυθτα δὶ ἤθοθδ88 εἷξ, αιιλς ΓΟΡΙτΝ δ’ 
δρίχαγε εἰ ἱμβρίγατα, βεγὶ υεσὸ πῸᾺ ροϑδὶξ αἰ υἰϊα οατα, 
ἀρὰ πα ἰά φαίάφιι βετὶ ροβ86 αἱ εχ εἰς δΐφυδ γευρίτειθϊ πᾶ 

πρᾶὶυγ. 
3. Ῥταείογεα φαοὰ ἀϊοιιηὶ ρίϑοθϑ ἐγαβεγα δᾶγεαι ἐσ σὲ 8.) 

δυῖ εχ δηῖια ρεὺ ὁ8, βεγὶ ποφαϊξ. οὶ δοΐπι μαρεπὶ Ἀπεπιδὶ 
Ραϊϊποπο υϑοεπῇ; 864 α δῖα οτϑ οοπξιπαο υβπῖογ 68]. φιῖε μοῦ 
δᾶνίωτι δ88εῖ εἱ Ὑϑηῖγ ρίδοεα δυπάθια ἐχαμδγθηῖ: μοὸ μέ οὶ 
ποφιιε δηϊπιαϊία ἰαοι αγεηξ. πῆς γϑῦο τπἰμίπια δοῦν κὰ ὦ 
ἢ οὔτε Ἔχῖγα δαύδτη δαμὶ, ἀροειῖε πος ἰάεπι ἰασδγεδὶ, πλλνν 
τεπιια ἴαοεγα νἱἀθαῖαγ, ἰΐθν οὐαὶ δρίγα Πα οπιπία γεσρίτϑαὶ ἡβο 
ται ἰγαϊναμξ, ποι οι δτι φυθπάδιυ ραγίϊοιϊαα ἱγαβεδῶ 
σασπεπαϑ: ἰὰ φιοὰ ἰπ ρἰδοῖθυ5 ποφυδααδι δυθοϊξ.. πα ϊίμα ει το 

γι ραγίθια τηοϊίίαγα νι ἀδηξαγ, 98ε4 ὈγαηοῖαΣ ϑοϊαπιπιοῦο, 56} 
Ἀῶταυτε ἀεραηξ, οἷν ἐπ γιάδτα ἱποϊ ἀδτί πὶ, σῦο ἔεταροτε Ρ' μὲ) 
δὐάς 4ποὰ ουϊῃ εα 4π86 δρίγϑυὶ, ἴπ ἀχαὶδ δι Τοσαῖα τροπαρίοι 
ἴδε βιιὴς βριγῖτα τἰοϊόβεον Ἔχθυτὶθ, οθῃ δὶ φυΐϑ τεοϊαι ἔμεν μὴ πὶ 
αυΐ ΔἸΙφυοα αἰϊπὰ 5ἰπιῖ]α βῆμα υἱ 8} ἀφιυῖα ἀεινεαῖ. 8.18 βδτι 
ταῖς φαΐα, οἰΐδαν δὶ πἰ μ}} ἱπεχρθγαπι γθβπχαδϑ, ταϊηΐδιε οουμββίις 
ἱπιθ ραῖτν πολ πίη ορ τϊαπι 1106 ἐχιγπδεςυϑ μάθετε. ροπὸ δὲ 
εοάειι ρᾷοῖο ΄ῷρ ρίδο68 γεϑρίγαγε ἀϊςαπὶ, ἱραὶ σθοχυδ λοι 
σηογϑὶ Γοδρίγαγα ροβϑϑϑῃξ. πᾶπὶ δἰ ρίδοθϑ ἃ ὔγϑιῃ 6 οἰγουτοίενο ὑπασί 
ἴῃ οδ δἰ ἐγααπῖ, σγ ποὴ ἰάοπι ἰαοογεηξ δὲ μοιοῖποδ δὲ εεἰεγα μμβὲ 
1ϊα, εἰ δόγαπι φυὶ ἂν οσβ ργουβπίω: μαμὰ δεοπδ αυδῶ ρυΚΟ μ 
τεπὶῦ πᾶγε δὲ εἰἰ6 βοτὶ ροδϑοπὲ, μβᾶθο φῃοααθ. δ᾽ φαομιαι Ν 
ποη ροβδβαπξ, οαγῖαπι 681 πὲ {Π|ὰ χιυίά ει. βοτὶ ροῦ56. δά λος 3 
δριγαπὶ, οὐ ἰῃ δὄτγθ ἱπίθγεπηξ, δὲ ἰπδίωγ δογωτα 4αβε ριον 
Ραἰρίϊαγε υἱάδπίαγῦ πὸ δπίπι αἰϊπιεπεὶ ἰοορὶα μος ἢ} ἐνεμιν φ᾿ 
γοτο οϑιϑαηι Πίορεποα δάβεγυϊε (ἀϊοῖξ δπῖτε 6ο8 ἵπ δᾶγε δξγδε ἢ 
τοΐατα ἔγαβογο, ἴῃ δι προ ἀίσππ), ΟΡ ἰάχαρ Ὅπιοτῇλ, σιτία εἰς. ἐπ 
ἷπ Ῥαάδϑεγὶ βοπεγ μος ἰάδιη οοπίηροτε ροθ86 Τροτεβᾶν 
δαί Ρεάδδῖτθ απίπιαὶ δι οοατγὶ νἀ 6ο φηοὰ Υ 



΄ 

ΡῈ ΚΕΒΡΙΆΑΤΙΟΝΕ. 
΄, 

40 τεερίγεϊ. ϑίδγεα δὶ οσητιί στϑορίγαπε, εἴαγθτι. θὲ ἱπϑοεὶδ ὅπὸ- 
{πὸ δοϊηθαδια γαερίγαγε. δὲ ρ] αγίτηδ δχ εἰ5 ἀἰνῖα ποὴ πποάο ἰῃ ἀπδὲ 
βατίες ε6.} δἰΐαπι ἰπ' ρίησεβ υἴνεγα ευὐγπαπῖυτ, σετι δεοϊορεπῆταε, 
4πλε σε ρεάμι ποπευραηξ: 4086 ἡπαϊ ον ἀπὶ ηπὸ βειὶ ροϊεεῖ πὶ 
τουρίγεϊ" δἵ σοῖο πδῸ ραγέιιπι ἱπτεσίογαμι θχροτίεπῆδπι ἈΔΡοΐδ:δ, 
Βοος δεσορίεδε οὐμεξα πεῖογαπι πιο} γἱ ἃἰσπίηδ βταῖία, οδυδᾶ ρο ἰδϑῖ- 
ταῦπὶ ζηἰξ οεὐτ' πὰ τεσὶα ἀδ ᾿ρ915 ἀϊχειτηῖ. ἱπυδσιιραπάο δηξνη οαλϑ 
ΕΣ τοϑρίγαο δπίιπα ραδ᾽ δαϊππεῖα δῇ, εἴ ἰπ ραγῖδπδ ἢος ἰἸάοιο πὲ 
Βεπης 8 οἱ ΡαΪπιοῦα ἱποριοῖεπάο, οοἶτια πείτδ σα ιιϑαπι ἐρδϑδτη ἰη- 

ψεηίϑβαηῖ. 
- ἃ, (εἴοττιιο Ὠ επιοοτγίτηϑ, {πιὰ ἐρίτϑηϊ, εχ τϑερί ται σμθ παὶρ- 

Οἶδα ςομβεθηπὶ δϑϑετοϊ, ἰῃ χαΐδῃ8. εατῇ ργοβίβογε πὸ αβίπια εχίγυἀδ- 
472 ἴαν, ποῦ ἔδινε σααϑὶ παοίηγα ἰὰ Βαϊῃν ρταίϊα ἐδσετῖε σαϊοσπατι ἀἰχιξ. 

ἐβ ρίοπυτα Ἔπῖ, πὶ οοἴδγὶ παιῃγα εϑ, τὰ ἢἰς φποσαθ Βηϊπβπιοάὶ οδῃ- 
δατ τηϊεΐτης δείριι. (δὰ ρνπηαϑ 1|146 τοϊυπήδς ἤρτιγδβ οαἰογεπὶ δὲ 
Δηΐτιδηα 6556 ΟἸοὉ; 4τ|26 ὉΡὶ ρο οἰ ταγὶ οςεἰρίδηξ πὸ οοπποηϊ σχα- 
τἰπιθηῖε ἔογως ργοίγιἀαπυτ, σπσουγοητα υχί πη συς τορι γαιοηε 

᾿ϑοὴ ἐπ δᾶγε δηὶπὶ ζγϑη οι Ὠητη στ πὶ τ] τα 6996, 4Πη86 1116 τπϑπξοτ 
δηἰπιδτηφαε ἀρρα ]αι. ἃς τϑβρίγαπῖθ φαρίστη δηῖπι}}} εἴ δὖτγο ἱπρτε- 

4“0 ἀἰεαῖο, δὰ ραυγ ἱηκγεάϊ, οἹ οοιπργϑϑϑὶουὶ γοϑίϑῖοβ ὁ δπίπδι 4086 
ἴῃ δὸ δδὲ ερτεὰϊ ργοβρεσγο. δἴχπιθ οὐ ἰά ἰπὶ γεδρίγαπάο εἰ εχβρίγδῃ ἀο 
υἱθατα εἴ τοογίδιω σοπβίδίογο: παπλ' σππαὶ ἰὰ αποὰ᾿ 506 δἰ δὶς, δοια ῥτὶ- 
τποπο ευϊποὶξ Βο δηρεζαῖ, πες οἱ ργδείογει ἰά σηοὰ Ὄχίγίπδοςιδ ἴπ- 
πτεαϊτονιτγ ἐδ σροτε ροδοδὶ, σττι αηϊπναὶ ὀρίγατε ποχηθαῖ, ἐπὶ δος άθγα 
ταοτὶθ δδίταδὶ Θοσωρατὶ.- τδογέσψη δηΪΠΔ 6856 εἰδδιηοάϊ βρτγαττιπι 6 
Ἐοτρούφ ἢ ργθεδοπι, 4υἱ ἐπρτίτηθηθε δο ἀποὰ οοπεποι ργονθπίβε. 
ΟΔΆΒΌΡα ὙἜΓΟ ΟἿΓ ΠΟΟθδϑαυ τι δἷξ σττοίδ εὐπουΐ, ΠΌῊ ἴδτπεῖι ἀπουΐϑ 
ΤοΒΊρογο πὸ ἰρρα υὐΐα, ὁ ἃ βοοσνάσπαι πδίΏγαπι δεπδοῖπα, ῥΡγαθῖον 
παΐσταπι νἱοί σπεῖα, πεχαδίχενάτη ἀδοϊογανυίε. αδἰσαὶ Ὄχρ! !οπΐθ8ε Οροτ- 

4ο ταῖϊ, ἐπσῃ αἰτας Ἰὰ δοτὶ υἱἀ θδίωγ, δ᾽ 188 πον υἱἀδαῖοτ, πίστιν σαπ88 ὁχ- 
τῆβοεσῦε μευκηάα σἰἐ δὴ ᾿πίγίβεςπβ. δεά πὸς ἀ6 τρί γάτίοπία ρτίπιογ- 
ὦὲο φυαεπδηι ὕαπθὰ οἷῖ, ππεογδυτις δὴ Ἄχίεγίου, ἡβήβεναία ἀϊχῖξ. πον 
ξπίην τηδτιδ' 6ἃ {π86 Θχιγίπδουτι δἷ!, ργαδοὶ ἀϊιινη {πὰ δογνατε ροϊοσῖ; 
δὴ δορί γα οηὶς πνοίσδηεε ἱπί τηνι πι: γί πόθον οΥαστη Πα δὲ, ησδϑὶ ἰὰ 
«ποὰ σοπίπιοι τὲπι βα ἰπὶ δάϊεγαι. δρδοσάθπι οἵ {πᾶ δϑὲ, εἴπνο! 
ἡγδὰ Δι Ρὲξ σοπιρτίπιογο, οἵ σποὰ ἱπρτοάϊθαν ἀϊ!δῖδυθ. σπδα ἐρι ταν 
16 ἀϊχῖε, εἰ ἄπο πποάο, ἔστε ἤδες δῃμξ. δ δὶ υού δδε σάβε ὑτίαϑ 

ἄϊεια σαπξ, οἱ ποῦ οπιϑίδ δυΐπνα ΐα δρίγαυθ αγ ίἔγαγὶ σροτῖδαϊ, ποπ᾿ ἀδ 
αν ρος τηστῖθ σαησαιπ ᾿δπς ἀϊοίαπι 6888, δε 118 ϑοϊῃτι χαδο δρίταπαϊ 

80 Ὅδυμη μαρεδηξ δςςοιπιποδατγὶ ἀερετο, ὀχίοιἰπιαπιητι δοῖ. δρᾶ πὸ ἢὶθ 
φηὶάεην γφοῖσ. ἰᾷ διΐοιη ᾿ἰχωϊήο σοποῖας ρὲ γ δὰ 4886 ςσπεπρυηξ δὲ 
τΑ Ἦφ' σπονγῦτη ᾿κὸυῤδ βεαει Ἔσῦηδ5 ἈΔΌΟΓΗ νἠ δ ΊηΓ. ἥατη ροΓ δδϑζΏτη 
οαἸιήϊτοῖον δἰ οςτί, οἱ τολρίγαοθο πτάρήϑ ἐπα ϊροπῆ, ἐϊα ἐγ ργῖπδ Βρίγα πε 
εουίγα στη οἰγευτείπει δὲν μ]ρι τι δϑὲ δὲ οοτραϑ σοπίγΓδ αἰ σαα 
«ουάσηδαξ, ἴππο' δε οἰ ἀϊξ πρί γεει πι τότ πονὶ. δὐσοΐ οροτῖεδδξ Τπο 

δ φῳξγετα ΘΧΊΡΙΔΒΟῸΦ πἰρενοίεῖα φονηρυδοϑίοπο ρυοπίρεναε. πῶπο τοτῸ 
εοῦπα γε δείίασ. ἡιοεῖθϑ οπϊδν ΠΟΙ Ἔχλρί γα ναι Πουηπῖθυ5 σα ]ο- 
τῖδ τῦδρηᾶ νἱϑ οοἰ δοῖα [ποτΐϊ, τπο γοϑρίγδίοπο ἱπάϊψοπῖ. πϑο  ββα ΓΙ Ώτα 
δαΐοτο δὶ τ ἱπϑρίγαπο τοδρίγοηξ ρΟΤΙῸ δοϑετπιδηῖδα δαδρὶπϑ γοσρῖ. ᾿ 
τᾶγο λοϊδῃῖ, χταρὶ κὶ ἀραπὶ τρί οὶ ρταῖῖη. ἀπο ἰοπιροτέ δὲ ξ, αποά 
αἰεὶ 8016, ἱρπὶα δα ἴσπθτ 'αἡ ἀαῖαν. ἀππ οἰ τ τ ὁ ὭΣ: 

5. ἩΪὰ υδτὸ οἰγοδ ατῖβ ρηϊδίο ὅπ ἱπ ἜΠΡΔΘΟ δουρί δϑὲ, ἀδ 
ποἰοτγὶϑ δἰ πιδποθα9 π|}}}} ἀοιπιντῖ, απο ρϑεῖο, ἑδάοπιπα δὴ αἰΐὰ ὅπ. 
ὥτο ταϊίοπο, ἔρεα ϑππρὰ οἀἰουθιν ἱπρατ ΠΥ δίσας σοπϑουνοηξ, ᾿ πᾶπὶ 

10 δὲ: δοϊϊν γνεάοϑιτιοιιβ ορίνα ο ααξπτιοῖδ 81, εδασδ ̓ ἀϊοί ἀδ)πὶξ σαν 80}18 
σοιφοροίεοϊι. δὲ γυϑγὸ εἰϊητι δ ἥϑ ἐποὶς, ὁθ4 τη ἀπ ἀϊθέεταϊ, ἀδό ἢος πὸ- 

ἀειεττοῖπβηδοτπι [εῖτ, δὶ οπποῖα δρίγατο ροϑδίπε, ρτγβδοίοτεδ πιο- 
Τ᾽, οδηδδδ βειϊϊοϊπι δδὲ. Ἰδνη ΟΠΤΝ ἙΑΪΟΤ ἔδταϑ ΡῸΡ 8 ὁργεα τ, εἶτ. 
«πατίοσαπι ποῖ δἔγοτη Ρ6}}} δϑβαυῖε, δὲ ἰαιϊοπε ἐοποορῖα δοήετη μοΥ 
Ἐαττοδ 686 ΠΌΓας δοϊαίαοανο καπὲ ἱπιοτίδρῖ, ὑπὰθ σδ]οῦ ἱπιθγῖον 
ἀπίνίτ, ργορίογοα αυοά πὶ} υϑεῖιπι εἶδ, σηγ οἱ οἱ τηπῖπο εἰγουτη Ἐ- 
οἰδιληῖ; πρὶ στὸ ςΒ] οἴαοῖα9 δἰδ, τυ γεῦτη Θρτ ον μοΓ διιπ ἀοτὴ ἰθοιπι, 
στ πινο ρ6Γ 85 Τθροίξοτγο σδἰϊάννπι {ἘΠ πτὰ αδγεῆι φαΐ ρτίῃβ ἔοτββ εχεὶς- 

τὸ ἄϊι, διστβ τά γοκρὶ γαπῖο οἱ ὀχϑρίγαν ἦο οοητπηθ δοτιρον βογὶ. Ἔναπῖξ 
«ἰοεπι ἢϊ8 ατὶ δα ἀγβθιἐγατῆτιν, οπ δορί γαιίοπετι ργῖη8 βουὶ χιαπι πιορῖ- ἢ 
τϑϊοπευν, ἀτρπτηοπῖο ποῖ ἢδο αἰ οττιϑῖῖα βαπῖ. αἱ τποτί θη οχορὶ- 
ΓΑΉς ΠΠΉΓΟ ΠρΟδϑϑαγπτη δδῖ ἱηϑῃ ΓΔΉΟποτὴ υἱσθτὴ δπθ τα Ῥτίποὶρὶϊ, 
ὄνενη ἐβίηϑ ται ἰϑίμαες, τεδρίγδεο ἰπσθϑη εἴ εχσρίταιϊῖο, τί ταΡα5 
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τῖδιδα δ μαίστα δἷοῖ, πσὰ ἀΐκετγθ η8ὶ ἱπ πάπὸ πιοᾶυτη Ἰοχασπεαν, 
φ“εὰ φοἸπτα χυδοὶ ἀκ τὸ δἰΐαψια τεππδγαγῖα, εἰ σΖαδε οαβὰ σοπσδἰδῖαί, ἔππη- 
Ὠδυοσε. αἰφυὶΐ ἰδία ῥγιποιρωϊιμ υἱῖδε δὲ πεοῖβ οβἤπογε υἱάδτπιμ. 
ἴππς ἐπῖτα δορὶ ἀξ αἰ φυδθ τεϑρέγαπαϊ πϑπτν ΒαΡεπὶ ᾿ηϊογεδηΐ, ΘΌΠΙ 
ταϑρίγατα πὸπ ροβδαπί. δά δες δρβυγάνπι 68ὲ ςβ]οτγίβ χηΐάοιι Ῥεγ 
9 Θξτεδϑητη δὲ ΓΈ ΓΘΌΤΩ ἱΠρΤΟϑδΌΤη ΠΟΘ τη ηἶτη 6 ἰδίογα, δρί γιτιι5 τ 6ΓῸ 
ἷπ Ρεοῖυϑ ἱπρτδάϑηπι δὲ σιιγσιδ οἰπβάθιῃ οἰ οεἴαςι δργοβϑαμι ἰδίογο. 
οΡρευγάππι εἴἴϊβτι {Π πὴ εϑὶ, ταϑρί γαιϊοθοπι 6586 οα]ουνῖδ ἱπρτοβϑῦτη. δ 
δον οτῦδο δηΐπ τὰπὶ ἤδθογα νἱάσπιεϑ, ποῦθε σποὰ εχδριγαϊοτ οϑδὸ 
«δ)ιάστα, ατιοὰ ἱπορίγαταγ {ἰρί ἀατα. σαπὶ ἡλθανι γϑι σα] άαπι 681, δπ- 
Βεϊαηξεβ γεϑρίγδτηϑ. ΠΆτα πα ἰὰ αυοα ἱηρτεάϊτιτ, ποϑ 589 τείγὶ- 473 
ξετᾶσα πο ροῖεδβι, ευεπὶϊ οἱ 86 ρὶῃ 8 ἐγϑἢδιπιι8 δρί γί τυγη. 

6. Αἱ γεσο βεῆπὲ παϊγὶ οδεϊοηΐθ ργαιὶα γεδριγαοπετι βοτὶ οχὶ- 
δὐἰπιαπυτα 6ϑ1, 4θαδὶ ἰρηΐϑ ἱΠΈΟΥΊΟΥ δἰ ἴω δρ᾽ γίττι: οἱ ταϑρίγαηῖο συΐ- 
ἄεπι Βοπηῖπα σοὶ! ἰρπι ᾿παϊογίαπι ἱποδηῖο ρ ϊϑδίιπαπι δαϊοὶ, εἶδιο 
Ὑετο ἱρπὶ Ἔχερίγαϊ ίοπεπι βοτὶ, οι ἄθπι δπὶπι δα μμπο συοηυδ βοῖτηο- 
ΒΘ ΓΌΓΘΏτη ἡ σθπιῃ5, ατδὸ δὰ ρυΐονθα δἀήηςῖα σπη}. δἰοπίιη ἱπ σ6- 
τεγῖβ δηϊ πη πΡο5 μος ἑάδτα ευδηΐγα οροσῖθθαῖ, δὶ 4πο4 οἱ ὑγοροτ- 
ἤοπε τεϑροπάεδε, οὔτη ουμπῖα σαΐοτα Ὑἱ8}} ργαθ τα δἰπῖ. ἀεῖπάο οἱ 
4πὸ ἀΐςετε ταοάο οροτίοαϊ ξαίογοιι 6 δρίγίξαυ δίρτὶ, Βρτωθηῖο ροτϑῖ- 
ταῖ]Ὲ οδϑὲ. ροῖίαϑ επὶπὶ απο 6 εἶρο βοτγὶ υἱάδθτηυβ. Ἰηχία φαοὰ δνθπὶξ 
τὶ απίπιαὶ] εἰ Ραπι οαρίαϊ εἴ Ἔχογειπδηζοτω οτπὶ δὲ. Πὸς αὐΐετ ἴπ 119 
Βοτὶ Ββαιπάἀχυβαυδτι ςογηίπιιιϑ. ἢ 

7. Ὀὶδδοτὶς δαΐεπι ἀς τοϑρί γοπε εἰ Εχηρδάοοϊοδ:, βο Τδυοῖ 
οὐἷπ8 ρταῖϊα δηϊπια ἐδιι5 ἀδία δἱϊ, δἰθπεῖο ργβοιο τι; πεσηδ' ἀδ οπιπῖ- 
Ἰνὺϑ δηϊπιδυῖθπδ, δἱ γοϑρίγοπὶ ποῦπο, αηίοχπδπι οογῖπτῃ γοάαϊαΐε, 
ἴσχυε πρὶ ἂδ δὰ βρίγαϊῖοπε 4π|λὲ μ6Γ παγϑϑ δὶ Ἰόςαῖτιϑ οϑὲ, ἀδ ρῥτγίη- 
εἷρε φποχπε ἀϊχίσϑε 88 ῥαϊαυ δ. ἢξ ππίοτῃ σρίγαιϊο δὲ ῬῈΓ Ἀτϊογίδτη 
ε Ῥεεοῖογε εἴ βὲῦ πᾶγεϑ. σθἔθγα ἢ δη πη Δα δρΊγατε μού πᾶγοϑ ΔΡ8606 
1116 ποῦ ροϑϑυυῖ; οἱ οὩπι δὰ ἀδδιϊττπυπῖογ σπδεὲ μον πᾶγοδ ἢϊ, πυ]ἸΌτῃ 
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ἄἀαπιπαπι δεπεηπῖ, οὔτι δοϊοπι δὰ συδὸ ρῈγ δυιοτιαίη, στη πιο ἀπτὰτι 
παΐπγα επὶπὶ Ομἱτετ διτηίυτ δὰ οἸἑαοῖυπν ἐπ φυϊρπεάδυν απὶ πὶ! τ 
δρ᾽ γαῦοπα 1118 χτιλε ρὲγ ἤδγθϑ δῖ; σαοοῖγοῦ οἰ δοίυπι αι οι οταπῖα 
ἔετγε δηϊπια]ΐα ραγιϊοῖρανε, φρο 8ρηϑο ἥπτη πὸη ἰά6πὶ ὁτηνΐα Οδεΐποης. 
σετγθτη ἀ6 δὲς ἀϊεῖυτν Ῥέδηϊας ΑἸ οὶ τσ. ρόῦτο τοσρ γδθξουοπι οἵ οχ- 
δρίγαίουοπι ἤουὶ οδϑεγῖ! ργορίεν δα συοὴ γδῆπα σαποιαπὶ ἩΔΡδδηΐητ, 
ἰπ ασΐθαο ἱπδοὶ χαίάδηῃ δαπριι δ, ΠῸῚ ἰατθόη ἢ] δῆδε δαιτὶ οοάοιπ, δοὰ 
ταϑδῖῃϑ Ἔχῖγα ργοπιίποηῖο ΟΡ ἐπεπί, σοτρουβ φυξά οι ρᾶγι 5 δηβη- 
φοτδδ, δὅτίβ σεῦοὸ ἀπιρίϊοτεβ. ἰἀθόσψῃς ςἢτι δαηρτιὶβ αρῖυϑ 8η8 Παῖτ ΓΑ 
εἷς 5τοτιεη οἱ ἀοόνπάν πιουέτί, χυθπὰσ᾽ ἀεογδινπ Γοτῖην, αὔγοπι ἴη- 
βποτε οἰ γεϑρίγαβόυθπι βοτί, συδηἶο γδγο βατδηπὶ σοτηγη δῖ, ἀὔγοτη οἵ. 
βδετε εἰ ὀχϑρίγαίοίσετη σουπ πε ρτδε ἰσαὶ, φπο 1) ἀσθηϊὶ, οἱ φιοά 
ἴπι υϑὶϑ δεςὶ ἀϊ φᾶς οἰ εβϑγάγακ νοσοιηπα, 8851 πη] ]ἀπ8, ἴῃααὶς δην 

ος ἵγαδέϊην ρδεῖο εὐποῖί εἰ τε ϊτεν δἄτ. 
πᾶπι ῬΟΓΤἾπὶ δχβδηριο δἤ' σογβοτἥβ᾽ πἰ πα Ὑδηδὸ 
Ἰεπάσπε, σϑάτετα οχίγο πα σλτα δι παγα [δ ἰδοὴϊ 
οϑο 6, πάθο αἰ οὐπογ ΘΟ ἐδίτιτ, οἴ δυγας 
ἐποδδσττη ἔς  Ἔτὴ Ὑδξθδηϊ ργα"ϑίαγο πιδεῖαδ. 
Βίης ὈΡὶ οουστποῖα8 γροῖξ ΤΌΠΟΥ ἱπτϊνοα ὁαηρυΐν, 
ἴπης δὸγ ἕδνα ο δι }11 ροττρα τη δοάοτη. 
"ϑϑῖ πρὶ 56 {ΠῸ οὐὔΐεγε, ἴατη ττισσῆτη το ϊπτ ἰδῖο, 
τῇ οππὶ οἰερϑγάτα νἱγρηποῦϊα ἀπ ἀμ όπᾶ. 
ηαπῆο ἱσθασι ργορογαὶ [οτιποϑα οἰδπάθγε ἀοχῖγα, 
εἰ γροχ τη ἀπε ἄσπδα πιο} ατιδο σογρογο σοπϑίδῖ, 

. ποηήθμῃ ἰπ ν85 μοποῖγαξ ἀδιπουϑυνὴ ἱγταρῆα, δε Ἴρϑαπὶ 
᾿Δᾶτὶα ἱπηργοδϑὶ ρῈῦ ἤδηδα ἐογδηιῖθα πιοὶ 8 : 
ΔΥο ΘῈ, ἀππὶ δἰγιοΐδιι 1118 τῖδπὶ ραϊοίθοει εξ. αἱ ἸΠΟΧ 
δᾶτο ἀοεοάουϊε 5πδἰπῖγαι Πἰπιριἀπ8 ΠΌτΩΟΥ. 
εοπῖγα σστη διπ πηι νδϑὶ8 ταποὶ ΠΌΠΟΥ δ θηὶ, 
εἰ ἰαγὴ Υἱγρὸ τηδηπ ΤῸ ΡΗΪ Ῥ το ϊυϑὴ δ Ἀξαῖτιπι, 
ἴπης ἵπθγοτα γεϊϊποὶ υογρθ8 ᾿πΕΓΌ ΧΈΊΕΥτΙ δᾶτγ, 
ἢ οἰγορογὶ ρμογῖδϑ, ἰϑῃθ ταὶ ϑαρτοττα Ἰοπδηῆο, 
ἄπιπι τολῦτ8 πμδοθῆδξ, ἔμτν σοπέγα σπατη Ὀγίπ8, ἱπῖγο ; 
πέτα ρὑγογαπέρρηϊς, Ξηθοἤἤοἷς ἱπηθοῦ ἀπιοδιαδ. : 
εἷς ἴδπιοτ 116 Ἰἰψποῦ πηοῖϊ ΡῈΓ τπετηρυὰ ἀστοὶ 
4ιδπήο ροάδιη γείδγετϑ 508 }} ἱπύτηβ, ργυοθίητδ ΑἸΠΟΥ 
Βᾶτ!5 ἱπῆυχηθ' ἀδταΠΥ ἀρτηῖπα τπᾶρπο. 
δὲ συτὰ δε86 εἰξεγι, πον ταγϑῶτη ὀχϑρίγαξ ΔΡαπάε. 
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Βδος 1116 ἀ6 σϑδϑριγδίουθ ργοάιάϊε. δὲ χαδα ρδῦ τοδϊογίδιπ δρϑγίδ 
τἀοριγαμ, ΡῈΓ ο8 δἰπιὶ εἰ ρῸΓ πᾶγεϑ γεβρίγαγα 5016π|, πιὸ ἀϊπιπνιβ. 

Ὁ 4ιᾶγο δὶ ἀθ μᾶς γαβριγαίίοπο ἰοφουδίων, βογαίαγὶ πβο 6586 δὲ αι ρϑοίο 
111 ἀϊεῖα οαυθα δοςοπιπιοάδγι ροδϑὶϊ. πᾶϊπ α οοπέγαγτὶο ἀρὶ υμ]είυτ, 
δἰχυϊάδιη Βοιπίπεα ἰοοιππ, οἱ τεσρίταπάϊ Ἰπυμυσ ἀδ᾽ εραίαπι δσῖ, βοῦς 
ἐπ αἱ [01168 ἰπ οἴβοίη!ς [δγγαγὶ!8 δξτο!] ἐπάο γεϑρίγαπι, φπδηαιιαπι 
οοπβεπίδπαϑιιμι δγαὶ ὩΣ σα ]ογ δι ]δγαῖ δὲ βαημιβ φα]ογὶ8 ἰοσιη οο- 
συρᾶγεῖ. δαπάθπι γαγο, ἈΕΊΡὶ 01168, ἀδργπδπάο δἰαιια ργβείοοσπαο 
εχϑρίγαμτ. υδγαιῃ [0168 ποθ μὲσ δυμάεδιπ ἰοοῖππ δὄγειη δχοὶρίθης 
εἴ τεφεγιιπξ, τεοριγαηΐε8 γεγο ρὲγ δυπάειη. δὶ γεγο ἀδβ {Π|ὰ τεβρῖγα- 
ίοπα δοΐαιη αι ρ6Γ ὕᾶγβθβ δῖ, ρἰατίπιοτα αθδγγανιξ. ποη δαΐμι γαὰ- 
ϑρ᾽γαῖο παῦρα ρου αγὶβ ἐσὲ: δὰ ρει ἔγϑοίυιη {απ οοην4}}15 φιιδα 
οοἰ 6} 126 δἤϊαςεῖ, χὰ ραγῖα ρα ἀδϑιηΐς, ρΘγίογαξιϑ παυιρὰ5 
δρ᾽ γι ρᾶγβ δἰίδνα Ἵχουγγιξ, δίψδγα ρεγ οϑ, βργεάϊθιδ ρϑιϊτεγ δ ἰῃ- 
βτθάϊθηβ. αιιδα ἱφίμιν 4} 4118 ἀς δριγαϊϊοπα ἀϊοὶδ διιηῖ, ἴοὶ ἰ4]684ι6 
υἱάδπίαγ μάρόγε αἰ οι! ταῖε8. ᾿ 

8. Οὐ γεγο ἀπίοα ἀϊοῖατα δἱξ τἰϊδιη δὲ ἀπίιπαπι σα οτο φυοάδπι 
οοντἰποῦὶ (πο δοΐπι οοποοοῖο, ρει 4ιᾶπι ἀπ πδηὶθδ σαριαμ αἰίιῃ δὴ - 
ἴσπι, δἰπϑ ἀπίιαα δὲ σαϊογθ ἁββοϊνὶ ροϊαδῖ, φυαπά οι διπ οὐπηΐα ἱρηὶ 
εἰθαπι σοηβοίαι}, ἰςοῖγοο ἴθ 400 ργίιηο ΘΟΓΡΟΓΙΒ ἰοςο οἱ δ 408 

Ὁ Ρτίιπα Παΐις Ἰοοὶ ραγάσαϊα οἰιϑηιοήϊ ρυϊμορίανη 6586. ΠΘΟΘσϑα ΓΙ 
811, Ἰριάδιπ δἰ δυδιπαιπ νερείαϊθτα, 4α8ο ρτῖπα οἰππίμππι αϑὲ, Παροτὶ 

» πος6656 δϑῖ, Ἀἷς δυΐοτι ἰος8 15 δϑὲ 41 ἡπδϊα8 δοῖ μον δαπι: 4υὶ 
εἰθαμι τεοῖρια, εξ δα πιο οχογθιηοηΐαιῃ δἰπὶ ταν. δα, ἰβίταιν ραγε- 
οι} ἀτ Ἔχδαηρυῦθας ποτεῖπα νςαῖ, ἰῃ 8βαηφοαίπεὶβ οογ ἀἰςὶ 8ο1ει. αἱΐ- 
τηδηΐαιπ, εηΐμῃ, ΟΧ 410 ᾿ᾶι μᾶΓι68 ἀπἰιπαϊίιιπ παπῖ, μδῖμτα δαπβαϊηὶφ 
δῖ; βδαησυίηῖβ Δαξοια, δὲ γθυϑγαμι ζαπογίβ ἰἄθαι 6556 ργιηςριηπ π6- 
006580 681: Πᾶτῃ Δἰτδγυ αἰ δγίας ρΓαιία δϑῖ, πϑίθρα 4υδδὶ νἂ8 εἴ οοή- 
οαρίδευ]υϊῃ. ρΟγγο νΘπαγπιη ργιμοϊρίαμν ἐπ δαραϊπαὶδ ΘΓ 68ῖ. ποῖ 
δμΐιη ΡῈΓ Ἀος τοπάμπι, βεὰ οχ μος οἰππϑὲ ἀερεπάδηϊ; φυοά ποθ 

ὁ ἴαολϊο οοπβίδὲ οχ ἀἰδϑεςοπιθαβ. σοΐδγαθ ἰρίϊαγ νἱγος ἀπίυνδο βἰπθ νδ- 
δῖα; 6556 ἠσχυδυπὶ (4ιᾶτα ΟΡ τθπὶ, αἀἰφίαια ἰᾶπι δοὶ ἴη ᾿νε 8. ἀ8 
δηὶιπα), νδρθίδ!!ς γογὸ δἰπα ἴροΐ ἀδίωγα!!: ἀν μᾶς δηΐμη ραγί παίπγα 
δᾶϊῃ ἱξηϊνϊξ, ςογγαιπρίθον δαΐφιη ἰριΐδ, αἰ αηῖθα ἀϊοίμν 65. δι τπδτ- 
ξοτα ἃιξ οχϑενοῖα,, ρχϑθμοῖα φυϊάετῃ ἃ ορπιγᾳτιίδ; αυφπηοῦτοσι δὲ 
πἀπίνοιϑυϑ, εἰ οοἶαϑ αὐθπο ἀϊοιγαςῖμα, ἀπιϊΐδι 6 χϊκοτγα αχδεϊπρῃ σοη- 
δυόνῖ!. ἤδες ἰρίλυν σογγαρίο νἱρὶβπῖα εχ ἄθᾷμο ἀπ ἱπδηϊπιῖδ δὲ δηΐ- 
ταδιῖς οδὲς δἰδιίνν αηῖπαϊ οαπὶ ἰδ 5 σϑοαίατ εἴ πἰϊπίο {τἴσοτε ἐοα- 

Ὁ οὐ δϑοὶϊξ, δπουϊξαγ. ἸΏΔΓΟΟΓΕ δυξθια σορία ςΑἰογίδ8: δἱ δαῖτ οἰΓουπηίι5α 8 
δὲν ἰπηπιοαίςς σαἰοαὶ, δὲ ἐρτιῖ8 πΠοῸῃ οαρίδὶ Αἰἐπηδηζωνη, πὶ ἰρπὶ Ομ να- 
πἰξ αὐ ποη ἃ [ίροτα ϑυρεογαῖυβ δεὰ τιάγοογα ἀθθὶ ξαί5 ἀΡοϊδαίωτ, 
4υᾶγα ποοοϑϑαγίοτα οδἱ υἱ τ οἴτίρογαιο Δ ἀμ νδαίαν, δὶ δα νατγὶ ἀθβθϑαῦ: 
68 δυΐπ σοι ένα πᾶπςο σοΓΓΙρΕοποιῃ βαχὶ ο 68ὶ.. . 

9. δδ4 ἐπὰν ἀπέιπαϊμιμν δἰ ϊα ἀχυδεια 3ιγῖ, αἰΐα ἰὴ ἰφιτα ἀοραηῖ, 
ἰοῦ μάθὸ 4υ86 ρᾶγτα δήνποήμυμι ὁμπὶ αυᾶθααα δαῃροΐῃθ σαι θξ, δᾶ 
φοπείπεπίε γα] δγϑ γεἰ ἅχπὰ 8α6 τϑίγιρογανι Ῥοσουηὶ δ αης οοτ- 
τιαρὕοπειη δνἱϊαπάδιη. πᾶπὶ οπῃ οαἰοταιη Βα θδηὶ οχίρυμιη, ἱποάϊοο 

Ὁ Θβοπὶ δυχὶϊο. φυδιμοῦυθμι 9 ἴδγα οὐδ Υἱία φαοαις Ὀγενῖ5 
ἀαῖα 681: αἴγοαπδ δοΐιπ, φιιοῦ ρᾶγνᾶ οἰπε, νεγρογε δοϊεπὶ. αυδδέυπαια 

ο 

415 δυιϊοιη Ἔχ ἰπϑϑοϊογιῃ βΈΠΟΓΟ Υἱγωσίογια βιηὶ (Ἰτυφθοῖα δα οἸπηΐᾶ 
ϑϑηρτῖπα οατοιῖ), αἷς σοΥριι5 ΘῸΡ δδρίο ἐγαπϑνυθῦθ ργαθοϊποίϑιη ἀϊ- 
διϊπραϊίατ, ἀξ ΕΘΓ πποπιδγάμδιη σα δε αβουΐαιπ το[εϊ γραῖαν, πᾶλπ 
48 οἰ] ΐογα βαηὶ, ἀπιρίϊοτὶ γοίτρδγδιίοπθ ἐπι ζθηῖ, αταροθ: αιιδο- 
ἄδπι δὐΐῃ ἀρ68 δαρίοιο8 Δηῦρ5 νίνεπε, οἱ οἰΐαιι οεῖθγα, ηψαδοιαιε 
Βοιπροϑ εἰϊάαπι, αὐ νεϑρΆ8 ϑοαιαθεὶ οἱ οἰέαάλο. πᾶπι παγιπαγ ᾿πὰ 
δρίττα, ἀππα αιιαϑὶ ἀ μείδεν εἶδηϊ. 60 διἴιη δρίγίτω χυὶ ἰη 'ρ80 δερῖο 
ἘΓΔΏΒΥΟΓΘΟ ἐπϑιις δδῖ, ἀυπ 8686 δἰ το }}}} ἃς ρδι υἱσθ8 διδεῖ, αἰτγὶ- 

ὁ ἴμπη δὰ πιϑιηθνάπᾶπὶ ποτὶ οοπεηρὶϊ, δ φυϊάθιη θὰ δὰ ἤπης ἰοουιπ τπὸ- 
γυοηῖ, 9ἰσπὶ ιιᾶ6 δρί γί τιπὶ ἐχίνίπϑαοιι5 ἐνάναπε, ραϊίοπα ἱβόγδσθπι, 
εἰ ρίδοθβ Βγδης 115. οἂραξ 8ρι4πηι. διὰ δηΐτη αἰΐξοτ θναῃΐξ ἀὲχπε 8ἱ 
4815 αἰΐψφιδ οχ ἰϊ5 φιλο δρί δῖ δι! οοᾶγο πἰξατων οὐαὶ οοῦιρτθ580 οΟΚ- 
τυτᾶῖοσηθ. εἴθηϊπ μδ6ὸ Ραϊποηὶς Ορογα μεςξι9 δι ἰοηξ. νόσον 
εἰπσιποίϊ τη οἵα ἰὸς 62:15 τοί βογαῦ πο ροϑϑαις {Π|4 ροδϑυμῖ. δἱ- 
4πε δἰτγίϊα ορὶεἰξηα. ἢ πηϑμιθιδππ) βιυδρίϊυμν δάμπε, δίουξ ἀἠχῖπιι8, 
Βαιὰ αἰ εενηίϊοπι εἰ φυοιη Ραεεὶ ρὲγ ἀγυπάϊπδ8 ρογίογαίαϑ βαρεγρο- 
8114 ἴδπαΐ τιδι ὕγάπα δἰπἐυηϊ, ΟΡ ἰὼ απ δὲ οεἰσδάδο {186 σπ86 οδ- 

20 Ὀπηΐ, σαπαπῖ. διπὶ σμΐνα οαἰ ΠἸοΓθ5 οἱ 8} ργβθοίαςτα ἀἰνιπδο; πδο 
δυΐεῖη ποι σδημμὶ, ἱπή!νίάιαθ, χυΐα οἴλπι 6 δαπραϊη δῖ δὲ ρα ϊμιοπατη 

ΡῈ ἈΕΒΡΙΒΑΤΊΟΝΕ. 
. 

χυϊάοθτα μαΡΘπΏΡη5, δε ραγοτα δα; ροϊπί5 πβοϊθπι [υπροεαπισηο, μη. 
ΒΌ}16 ἱγιαϑρίγαηϊοσ ἰοπρο τεἰπρονὶθ δραῖῖο υἵνεγα ροϑβαπῖ, φηρά πα 
Ρύλιπο πιυΐτιπι ὡἰτο ]αἴατ, σαππι ραγῦπι δαῃρι 18. ἃς ΠαμΠΟΠ; οὐδῇ. 
πθαΐῖ, φιδπάοφιάεπι ργορτὶά ρμ] αι 8 βριϊδιο δά ἰογπα ἸαΡῺ 
88115 γείγιρεγάγε ροβϑϑεῖ. ἰδπνάδθιν Ὑ6γὸ ΠΟΒ ροϑϑυηῖ, βεὰ τορι 
ὨΟἢ Γεοριἃπάο, σαδηιδάνηοάιπι εἰϊδιπ ἀηΐ ἀἰχίπιαθ. εὰ ἐπὶ οῦτ. 
τυρίϊο ΄ααα Ἰπᾶγοογα Οἢ γείγξεγαιοπίβ ρεπηρίαπι δϊ, κα Ποοιῦο τὰ 
οᾶτὶ 5οἰεῖ; εἰ 4φαδ6 ἰἴὰ ἐπιεγθιιμξ, δὰ 5 [[λοαγί ἀἰςί πηι. Ῥοτο ἰμηκα 
ποη δρίγαγε ἀϊοΐωγτα ιξάεια εϑὲ δζίαμα ῥτίι5; δαεὰ δὸς ἀρεππα τὴ 
π ΡαϑΙΠ 15 δϑῖ, αΣ πμιδςῖ5 δὲ ἀρίθη8, ΖΡ Ρ6 4ιδδ ἀϊι ἰπ Δαποιν πον 
᾿ἀπδεμαν τἰϑὶ (τρί ἀῃι5 δάιποάινν δὰ οἩ]Π ας δ᾽ξ, αὐχπί φυδὲ τῖτι 
ἰαθαπὶ δχίριας, ογ του δι σι γχιίντπὶ ϑριγαίοπεπι. γεπι θὲ 
ἃς γϑπίθγ ἅ4ι8 ορρίθιυσ δὲ Βαιποῦ σουγθεηρίϊη ΈΘΙΝ δδρίθῃ στον 
νδύδῖη σομεϊποῖ, 68 ἱπιογεαηϊ δὲ δη Ποοδγὶ ἀϊσυμπίογ. πρό οἴδα ἀ’ 
π δἰ ἀἰὰ οἰπιθγα οροιϊαπίαγ, ροδίθᾶ γοϑανυρᾶηὶ γουϊυ βολδίψιε φὰ 
δἰϊανῃ ὁ βθπθγα ΔΌΘΕΪ 4π86 δαιριΐῃε σαγθηὶ, δὰ ἀϊμδῃι ἐπ τν 
συμ ΄υϑαν ΄ι86 ϑαυβηΐηθ ργδθ ἃ ἡπᾶγο τϑοϊριξ, τ! ρίκα, μὰ 
4υΐα ράγυῖη οἀἰονΐα ορυμμεπὶ, δἔνε δαὶἰ8 δά Ἰομιζαπι ἴδπιριν τείηρο 
Ταιΐαι, αἴ ογΓαδίδοοδ οἱ Ροϊγρὶ. ΟΠ ἴδιποη δά ΡΟϑἐγεπιοα τσ α 

δυ(βείαπι, ργορίοιοα φιοά ἐχϊραυηι οαἰοτριη Παρθλπὶ, φιιπάοσιόμ 
εἴ ρἰδοίπιῃ ρ]ατιπὶ τι ἴογτα, δοὰ ἱππμ δ} 68 νἱναπὶ εἰ ἀείομι πρὸ 
τἰππίπτο φυθθ δυΐη ΒΌ]] τα ργϑγδαβτδθξ σαγὲα οχϑδιζιεαι 
Ρυϊιποπειη, δὰ γε ξογαιίοπθ' πΐπι5 νά ϊκοηξ, 

10. 1)6 τὶς ἐρίϊοτ 4α86 βαπβ μ 8 σᾶΓοϑι, αἰ δὲ οομαδεη!επι δέ 
αἰϊδ Ἰυππονθῖῃ δακίία 6656, πὶ υἱξωλ ἐαϑαμ ταν δἱ σοηεοτγνεηὶ, ἐκ 
εδῖ. δἱ 6χ δ, υὰ καπραίπθ, ργαρεϊεα, συμὲ δὲ το πιαθδαὶ, φαλε μ 
μἸΘΏσ δογιμηΐωγ, διηηΐα αροια τϑοῖρίηῖ, δὲ δρι ΐμαι 
τεἀἀεπάοαιε υε[ειμαγαπίατ.  φαϊνορειπ, δυξθαν ᾿μαρδοὶ εἰ τῆμη5 
ἰηῖγα 56, δὲ ποὺ δοίππι [οτίϑ ("᾽πὶ οατελαρίπ δα νἱνέραγα συνδεῖ αν, 
δϑεὰ ποη ἰυΐτα 86), οἱ ουἱρδίογοια ἴωτῃ ἰδία αἱ ἀνδα, φάη (οποία 
αὐ τοι 1165; Ἰαξδγιὶ, δογρεδίθθ. σϑγμαὶ ἢ ἃ ρυϊποίεπι μιαροὶ μὲ 
ξυϊθειη, Βογανν γφτο ρἠυγίηπα ππροκώνη ; φαδιη ΟΡ γειΣ εἰ τίμιο 
τατὶαϑ υὐπηΐατ, φιδπγα ἀπάνω ἀἰσονπι ἰδ δδῖ, Ὀἰππμιγ μα ἃ 
οπδηΐα, φρο 4} ν ϑεϑῶειγ νἱοξι ας δασαιηὶ ῃ ἀηαὶ» λιν, 
τῶι ροπυ8, 4045 φιΐάατῃ ὅοδϑ γυμοῦ ρει, δὲ Ἰθγεϑ ἀφυεῆνι το 
Ὧ86 εἰ οτος οὐ! οἱ' τρϑτααἶπαϑ ἴαῖπ πμϑυΐμβ 8 ααδιπ Ἰοῖτενῖγο εἰ 
ταλγῖπηὶ, φιο9 Ογαθοὶ γοοᾶπδ ρἤοοδδ: ὥᾶτα ἦδδο εἰ οείετὰ ἰδμαν, 
οτημα οἱ ρᾶγίαπὶ ἱὰ ἔθγτα εἰ ἀουτηΐαπε δὐξ ἐπ ἴδγγα δαὶ ἰη ἰμανὸ 
ΤΌδΙΡΟ εἴπαῦδο ϑρίγαπαὶ οᾶυϑα. 4 ΘΟ 406 ΤΈΤῸ Βγαπολίι αν 
πδμξ, οππυΐα ϑοοϊρίδμάο ἀφάδιπ τεηρδγαπίαγ, Ῥγαπρ αν αϑίσα θ᾽ 
Ἐμπεμῖ, 4ιιθ βθηθγα οαγαμίποο σοπεμθηίαγ, δὲ οείεγα 4πλδ 
Βὺ οαγδωῖ. οαγεὶ βαΐθπι ρφάϊθυι5 ρθῶ οἵωηδ ῥίϑοίομι: μη! αὶ 
Ῥθάδβ μᾶρεγε νἱἀεηΐαν, 698, οἱ πδ ϑιμηΐ 168 ρϑεηξ. ἃ ε ρούμι φος 
ον ἵμητ18 πα ]Ὲ [απ ματι οὐ Ὀγαηοβὶδειτα δϑὲ, οοτάγ]υε βοδιδέ. οδ' 
ἴδγυλπ, δσπε! δὲ ραἰπιοποϑῖν. οὲ Βγαπηρ (88. ἄάθδγα παλίηπι νοφοαδι τν 
φμιη δεῖ. οᾶυ88 ΟΌΓ ἔΐα, φηθὰ ρυΐο φυϊάοπι τ ἴγιρ Ἔγαιίοπι ΟΝ βΣ 
ἴϊδ οἷ: φυδθ φρίγίτα δι {νἱψεῖαγ επΐὰν νοςαῖυϑ 6856 πνεύμων μιυρὶδὲ 
πνεύματος, [ἰ εδὲ ορίγίτ8, τδυθρθοπθαι), Ὀγαμο δε γθτὸ οὐ εἰπὲ 
Τηιρουδιϊοπϑια. απδο Ὁ Βμσιογθ ργονθδϊαῖ, βΌΎγο δύ ἰπΗΤβῖν 
απ μὰ τπιμη ἀμ} 6 688, δὲ οπμιὶ 8 ἡ τί γι ογωῖο δαἴαοι! ΦΜΙ͂ 
οαπὶ παΐωγα ἰδ} ἰγαδῖγα ἀρότγα οογναίετ, δὶ υργο οϑδθηξ ἀπο, εἰμεπο 
ἔγυϑέγα [οτεῖ, ἰάβο αἰδὰᾷ βγδωοβέρθ ΒΏΡ ας, ΑΙῖα ρα]ιμόμεπι πὶ 
αἰΓοΠηῖϊιθ. ἡ ἀδιρν ἃ : ᾿ 

ες 11, (διη δσοιῃ φῃοάπινα βηΐπιαὶ, ἡ οἷς, εἶδο ἱπιαοαὶ, εἰ ὧν 
φτογυδίαν, το[ἰροΓαϊίολθ, 41 Βοο ὑξγαηηο παίηγα ἐοάεμι υμϊαΓ ́  

ϑίγατηδηῖο. δἰθηὶπὶ υἱ πη φυϊδυδάδπι Πρ οἱ δὰ Ρεταϊρίεπάου ΒΡ 
τεϑ εἰ δὰ [οἰτηδη τη δεγιπουΐδθαν υἰξιτ, δὶς ἴῃ 118 φυὰο Βαρεὶ 
τποπδῖ οἵα. ἴάπι δὰ οἷθυμι οοηβοίοπά τα ύδηι δὰ τταβοβάομ τὸ 
ἀδη ἀυϊπαθε θρίγίμαεμι. πὶ 8 σετὸ φῃα8 Ὡδαμ6 Ῥυϊμποποπι πεφρεη 
ταηεϊ ὑδηπι, Βα 6πς, οϑ. φιίάδπι οἷδθὶ ςομῆοίοη ἀϊ φῦσα Ἀαθεῖοη ὑπ 

ςἢῖδα νϑγοὸ δά. γεξβογαοποπι, φυΐθὺϑ :68. ἴρϑα ορπῤ εἰ «εὐ Φ' 
Ρδοῖο νἱϑ δοιπ 4π46 πιοὴρ αἰκὶ ἱπϑεγιιμιθπίοττπι τείκεγυομδ 

[αοῖαῖ, ἀϊσοπιδ ροϑὲ. ρίαπε πα χιοά ομβιίαειίζητι οἷρο ἰηφογεδέο 
δτιιαῖ, δ] ον δὲ ϑρίγαπιθος δὲ δηϑεὶ ρθε θα8. ἡππιόγοῖι δα 
πη Θπἰπὶ τοϑρίγα πο δίπηυ] οἰρτιπ αὐπιίαπε, αἰϊοφαί εἶβὸ περ κὸ 
γε] Βυχιϊάο ρμεῖ ἀγίοσίδιῃ ἐπ ρου ϊποπθτῃ ἀΠαθοπὶς οἰγαηρηίεπ τυρὶ 
δοοίαϊξ, πὲπὶ ἀγιθγία δι 18 ξηΐαπι ροϑίέα δεῖ, ρεῖ φυᾶπι οἶδ ποῦ 
νεπίτγίουϊυπι. ἱρίταν α8ε φαδάτυρεάθϑ δηηξ εἰ 9Δηβα 88 Γ 
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ἣο τοῖὶπου ἔπβπὰ οἷνο Ἰΐρι]α εϑὲ, χα οδπ Ὀρογοῦΐο ἀγίετὶα οἰδαάίιατ. 
5 αἱ ονἱραγὶβ, χακάταρεάϊραε δἰφπθ ἀνίρησ, ιἰὰ δἀϊπηςσία ποῦ δεῖ, νδ- 
ττῖπ ά6πὶ οοηίγδοίίοπς οἰξοίϊοτ. πᾶπὶ σαπὶ οἰΡὼ9 ἱπξογίτηγ, ἤδθς 
εατετίασα ςοδίγ αηὶ, 118 Πρυΐίατα καϊτίαγιὶ δαρεγροπτιηῖ: σΌστα υδγο 
Ῥιδειεγῖε, μαες ᾿φαΐαπι δἰἱο απ, 1} ραΐξεν ἀϊάποῦπὶ δἰ τοίτγε- 
ξεταιοιὶς βταιία ἐρίγιταπν γεοὶρίαπε. δ φαδα Ὀγαμο οι ΐ ργδθίϊα δππξ, 
εἶθύσω ῥεῖ ο9 τϑεἰϊρίπηϊ, ἄυτηογα ἰδπΐαιη μὲσ ΒΥΑΠΟ α85 Θπιῖ580: πυ]- 
Ἰἰδτα Ἔπϊπι μαθθηὶ διϊοτίαπα. χαᾶγε εαἴθπαβ φυίάδιῃ παἰ απὶ δεπεϊτπὶ 
ἱποστοτηοάυτα δΡ Βαπηοτς ἱπίθυ!αρϑι; 9εἀ υδίεπιδ Δ46πᾶ ἴΏ ὙΘπΈΓοΙΩ 
ἱπρτεάϊοτ, χαοοίτοδ ταριΐπὶ δατασιαᾳυς οοἰογ δίς οἰθυῃ ἱπαογοηὶ 

40 δἴχιια ἰγαηϑιπ πη}. σαϊη εἴίαπη δα ρδῶα οὔιηίΐα δοα8 8εγγαι5ααα 
ἀδμεθυδ ϑηπῖ: Π0 Ὁ ΘΏϊτα ἱπ ἸποΪθπάο οἶμθὸ σοτηπιογαγὶ ροϑϑυπξ. 

12. Οειεγοιῃ διαρίψαὶ φαϊϑρίαπι ἀθ δαπυ! }Ὀ 9, 4πᾶα οεἰβοοὶ 
δαηῖ κεπεγίς (πᾶπι δὲ εὰ 86 ἰυχία ργοροτγίίοποιῃ Βα δηὶ), υϑυθὶ οἄυϑα 
ἂς ἀεἰρεἰεῖ5, ΒαΪαοπίς, δὲ τοὶ φιῖς 4παθ βοζαΐδια βεγυπῖ. δος δηΐτὰ 
ταππεῖδι ρεάϊρις οαγεαπὶ, ἰδιαδ ρηϊοῦθαι Βαρεπὶ εἰ πᾶσ ἐχςὶ- 
Ῥίαπι. εὐἷι8 γοὶ σδιιδα ἴῃ 60 6δϑὲ φαοά πηο4ο ἀἰχὶ. ποῦ εἰπῇ γοΐτι- 
ξεταποηίς οαυβα δυογεην ἀὐἀπιϊειαξ, οἰἰπὶ δρίγαπἄο γοΐγιξεγεπίατ, 

δὸ τὶ απὰθ ρηΪϊποπα ρτγαδίϊα εἰπὲ. χυδηοῦτοπι δὲ ἴα] δχϑογίο οὔθ 
ἀοτκσαΐσηὶ, δἰδγιαβέητιε ἀεἸρἰπὶ φαϊάοπι; φαΐ δἰϊαιη γεῖρας ἀρρτγο- 
βεηδὶ Ὀγουΐ ἔδθαροσγο ϑ9ἰγαυυίδπίογ, φποὰ 93ρἰγαηάϊ ἐδουϊαθιη διω- 
δετίηί, εἱ ρεῖ δαταῖπα ραἰαρὶ Πυϊΐατα νἰβαπέατ, πὶ δρίγεπι. δ0 ἡ επίης 
εἴτα ποοαϑεαγίανι 911 υἱ ἰὼ Βυπιοτα οἰθατι οαρίαπξ, πυϊηογοπι φυδς 
οτα δοοὶρίαμ! οἰηἰτᾶπὲ πθοσ886 6ϑὲ. οὗ ἰάφυε βοίυϊα ἀδία ομυΐθας 
εϑὶ: δάτηϊδϑυπι οὐΐπ Ππιπόγϑιη αἱ ρἴ8668 ρϑτ ὈγαμοἨἴαϑ, δὶς σεῖς ρδγ 
βοδαίδαι γεθριιογα δο]θυϊ. παϊαδ γεὶ ἀγρτιωθπῖο τοὶ βϑίαϊδα οἰταϑ δϑὲ; 
ἤπδο ἰπὶ πο ἶὰ ρᾶγιο ξαυρωϊπατία ἀδϑίπὶξ, δε δηΐθ σου γα αἰτδ δὲ, 

80 εἰ ἀα]υδπι διπε εἶ. πεὺ δἰΐα ἀε σαῦ58 ἔδπα το Πα σαὰπὶ ογηϑίδῖα, πὲ 
Ἰοευδίδς εἰ ςαπογὶ, ἀφυαπι δχεὶρίαπε. πα]]απι δοὶπὶ εογωτπι γείγιρε- 
ταϊϊοης ἐρεῖ, φῃοά ρατωπὶ ςα]οτ9 μαρεαὶ εἰ Ἔσχϑδηρια 511, πϑ4πὲ δάθο 

477 τὶ ἃ σορίμοιϊε πυχποτγα δαὶ γείγιψεγείωγ, δε γαιίοπο οἰδὶ, φαὶ φαο- 
τἐο5 ογε οἀρίέξιτγ, ἤδεὶ ποι ροῖδϑδὲ φυΐῃ βίπλαὶ δἰϊᾳυϊά ᾿ππροτὶ5 δά ηγὶῖ- 
ταΐατ. ἰρίίητ φηᾶθ ογαϑία ἱπιεριπιῖυτ, υὙἹ δἰ μεθξ ἴδῃ οδπογὶ φυᾶπὶ ἰο- 
οπσῖας, μεν δρρἰἰοδιπίνα ἰαπὸλ Ὠἰγεϊιιϑοιία ἀφάδιπ οζεγιηὶ, δερίδα 
τόσο εἰ ροϊγρὶ μετ φάσαια {Ππ4 φαοά δαβγα αἰσθαιῃ, 4φυθαι σἀραὶ 
Δρρεϊίδηι, ροδίϊπια εδὶ. δεὶ ἀἊ ᾿ἰϑ οχαδοίδαιβ ἰῷ ᾿ιἰδέογί 8 δηϊιπαὶ ἔτ 
δογιρδίπιϑ. μιδογεια ἰρίτα τ οχοὶρὶ 90] 6γα γοδγιεγαιουΐδ σαιϑα, εἴ 
4υΐα δηϊπραπιϊα ργὸ δογί πᾶΐυγαδ. δαυδεϊϊδα εἰθυιη εχ Ἠάπιογα οἃ- 

10 Ρίαμπε, ἀϊεῖαπι εδὶ, 
43. [)ὲ τοίη εγαϊίουα υδγο, φαουδμι ρδοῖο βαὶ ἰδπὶ 1185 φπλς 

φρίγαταὶ φυριι ἰΔ5 χιιδε Ὀγδποβίαϑ ολιπ δας, ροσὶ μδες ἀϊσεπάμπι. ἱρὶ- 
ἴτ διβί πιδἰἰὰ ψῖδ6 ρΡαϊμβοπθπι Βαρθδηϊ, δρίγαγθ οπιηΐα ϑυργα ἀἰχὶπιπδ. 
χαδιηόθτοπι δυΐειυ ποι} δ ραγιϊουϊαπὶ ἤδως οι δαὶ, εἴ χπατ- 
ορτγεῖω απδε οὐἐϊιοηϊ δρίγδέῖοια νάϊβοδηξ, ἀρεμά πὶ ἐδὲ. οδαθ οὐ 
ΟΡ πιθαπε, εὰ εϑὶ φιοά 40δε ἱπέετ΄ δηϊπια δα Βομογαιϊίογα δαπῖ, ρὶυ8 
οδϊοτγὰβ δου ία δίας. οὑπὶ δίπι} εἰ δυϊᾶτο δου 6666 Βοπογαῖίο- 
ΓΈΤΑ ᾿δοςθδα δδῖ. ἰνοπογαίίογα επὴπα δππὶ δες ρἰδηιίδ. πυοοίγοδ δὲ 
4ποὰ ρε]πιοποϑιι ἡπαίογε εορία γοίογιυτη δαηρτηΐ5 δὲ οαἰοτί Ἠαθεῖ, 

ὸῸ εἰ ταρ κοϊἀο σοτγρογίϑ ἡπαῖοῦ δος; εἰ φιοά ρ]αγιηι οὲ ραγί θέα 58η- 
ξαϊοὶο σοπιροθ 6ϑῖ, υἱ πονμμο, ἰά εχ ουρηῖβυδ δἰ πια!ῖρι9 δγεοιβϑὶ- 
ταστὰ ἱποείι, δίψα. ραγιεμι σαρεγίογεις δὰ ππἰγθγϑὶ δαρταπιπα 
δταοΐδτο οδιίποε, ργορίδθγεα φαοὰ ἤδης ρανισυΐαιπ ἰδίθηι βαβαῖ. 
4πᾶτϑ, εἴ δὰ ραγίίουϊα, ρογίηπάθ οἱ φυδϑιιθϑὲ αἰϊα, σδῦδα δϑδει δ 
Βεΐπς εἰ τεϊϊφυοτγυαι δἰδιμὶ ἄορ ει. ὁ ἰά ᾿ρίξωτ ραΐπιο Ἰνανδῖατ. σαν 
δυΐετ Ὡδοεϑϑατὶο τπουδδξωσ, ἤδλιις 6846 οαθϑαιη ἀγρ ϊγαηάνιτη δδὲ, 
χιοά ταῖϊα ἀπίποαἰα οἷο σοσϑίδηϊ αἱ Ἰηα]ὰ ποὸη ἰϊὰ ςοπϑίεπξ. πϑῖῃ 
Ἀ]1ὰ οχ ἴσγγῷ διπρίίογο ἰδοία δατξ, υἱἱ ραπυ5 ρἰδπίαγιπι Δἢ δ εχ ἁφᾷδ,. 

ο ᾽ξ ἀηπαξυπι: νοἰαυπίιπι τογο εἰ ρεάεείγίαπι αἰϊεγα ἐπ δᾶγε, δἰίθγω 
εχ ἱρην. Ρόττο ϑἰπρηΐα δὰ ϑιιΐβ ἰὴ ἰοςὶ5 ἀϊδροδίϊα φυπεὉ 

1.4. Αἱ νοτοὸ Εππρεάοςϊδθ πργοθε Βος αἰχῖξ, δεβδεῦθθδ δηἰπιδ- 
» ἰΐαστα οδἰμιϑδίιπα ργδεοῖραδ εἰ ςοριοοίδοιπιατη παῖ ἔδγνογειη δηῦ8- 
ἃ α. ε686. πανὶ ἐαἰογὶα Ἔχοθϑϑαι [αφιοι α, αἱ στα ἔγιροτγὶϑ αἶρε. 
ταοτὶδ ἀδίἰςοίαπι δυϑἐϊοαηῖ, σομΐγαγιο ἴῃ ἰοοο δογυθηῖηγ, σφυρὰ δηθὰ 
τοϊπϑ. αὐ δὸγ σα] ἀδ 911. πᾶπὶ οἰπδίπο ἀρδιαγίμπι εδὲ. 4υὶ βετὶ 
Ροδϑὶῖξ ὧἱ οἰπρυΐα δα ἴηι δυο ρεπίϊα 8626 πιαξαιὶς 986 Δ :ρπδ ἐπ ἰϑπιπο- 
τότ σοπίεγαμι, οὐ δογηπὶ ρᾶγΓδ ρε;6 πηδχίτηθ Ἔχραϑ δἰἐ 7 δἱ 116 
τί ποδτν ΘΟυΌ πε ἙΟΠσ ΓΟ δα τοίδγεπθ, ογία υϊάθτι ἰῃ δίοςο 6586 

ἀἰοῖξ, δε [πρίοπάο ἴῃ μυπογεπι υθηλθϑ6. ργαβείεγοα ἤοπ υἱάθηϊζιγ 

φιεε σαμάϊοτα ρϑάεβεθαβ. πᾶσα εχ εἷ8 φαδεάδπν τοἶαπι ργόνραρ, 10 
ποράδι ρϑυσαπι δδιρυΐηοπι ΠαΡροπΐ. αἰίΐδησε χυδίία ἀϊοὶ ἀοροδαὶ 

φα  Α εἰ ἔτίρι. ῥεῖ δε, οοῃϑι ἀδγαϊΐοπεπι ϑατηρβεγαῖ, ςδἔεγιπι δια 
δᾶ 4πᾶπὶ ἑάεπι τ ἀμ 1, δίψα πιοάο φαδδαίίανι σοπδπεοὶ γαϊοθδσα; 
πο ἰᾶπιεη ἰὰ ασυοα {Π|6 ἀϊοὶξ νδγωπι δ. πᾶπι οοηϊγαγία ἰοοα δὲ 
ἴεπιρογα, φυᾶς Ππαρίϊατπι Ἐἐχϑορογαπ ας θχοαρογιπὶ, δοσυϑηάὶ ἕαςαϊ- 
ταΐεη ορεϊπεπε. πδῖιιγα υογο δι ἰῃ ἰοςῖβ μοι βϑἰτηυπι δεγυδίαγ, ΠΟῺ 
δημη ἰάδπ διηΐ τυϑίογία 6χ 408 ϑἰπρυΐα δηϊπιαἰΐα σοπδίαμξ, εἴ δἰ 
Βαρίτι9 ἀϊδροϑιοηεδνθ. ἢος δαΐδιυη ἰΐα δεοϊρίο. δἱ φιΐϊά 6 σϑεσα δῖ 
ἰδεῖς παΐωγα οοηῃϑιτπμοτιῖ, δι ἀυδαυδιη ἐπ οΒΠ140 Ροσίϊαμ δουυαθὶξ: 90 
ξογτυπηραῖωγ δπίτη οἰ δγίξθι ΟΡ σομίγαγίαπι, φιοά οαἷοῦ ηϊοσπίά ἃ 
δΌΟ ᾿οηϊγαγίο ςοπϑιϊξειῖ!, οἰ ἰφιαγὶ ϑοϊθαῖ, ἰἴθπι οἱ φαΐ 6 κίε δαϊ 
ὨΪγΟ τοπϑιτυογιῖ, πεαυδφοδιη (ἃ ἴῃ Βυμπόγομι ἰγαηϑίδγοι ἀεροπεῖ- 
4786, σαπὶ Βυμηοῦ, 4086 ἃ εαἰϊάο εἰ ϑἷοςο σοηϑίϊϊοτγα, ἀϊερογάαδι, οἱ 
ἱρίτυτ Βυτοϊάθνῃ δἰ δισσυιη πιδίθγίατι ςογρογίδειϑ ϑυρξεῖπιπὲ οπιηίθαδ, 
ταϊϊοης ορίϊηθ δυθηῖξ αἱ 4π8 δχ Βυιϊπίίο σοηβίδηϊ ἰπ δεμο δίας, 
4υδε οχ ϑἰοςο, ἐμ ϑἰςςο. οὐ 1] ἀγβούιι κόπονὰ ποη ἰμ ἃ4τἃ ηᾶϑ- 
σαμίωγ, 864 ἴῃ ἴσγγα. δἰχυὶΐ εαίϊθμι ταϊίοπθ ἰπ ἀηύδιι νη σϑοπῖ, αποὰ 
Ρταοαγίάα διηϊ, ηυὰ 1116 ργδοίεγν ἀα υϑηΐσδε αἴ βγπιαξ. ποῖ θη ν6- 
Ὠἰϑϑεπὶ ἰὼ δαἂϊπ Ζυοιὶ [γί α 5ιῖ, 861 φιοὰ ᾿ιυπιΐα. παίωγα ἰβίτην 30 
γηδίογίας 16 ]65 ϑιπὶ αι} 18 εϑὶ ἰοσυδ ἷπ 4ι0 ϑυπῖ. 4086 ἱπ 408 δπηξ, 
Βυιπτάδο; 4ιᾶ6 ἐπ ἰόγγα, δίοςβθ; 4ῃᾶθ ἴῃ δὄγθ, ςα 486. Βαβίξιιηπι 478 
ἰδιπθη ἰδ φοὶ οσαΐογα Ἄχοοϊϊατς, ἐμ {ρίὰο ροϑὲτὶ πὶ 5 ϑογνδηίηγι 
ςοαίγα 4αὶ ζίβοτα, ἱπ οἰ ο : πφῖαγα δηΐμι ἰοεὶ μθἰτι8 Ἔχ οθδϑιπι δὰ 
πιειἰοογιαϊειι γεάυοῖϊ, μος ἰρίται ιαδγὶ ἀο!νεῖ ἴῃ ργορτίϊ5. Ἰοοῖ 
οὐϊωφαιθ τααιογίαθ, ἰυχία σοιμπη 8 ἰδιηροτίδ ναγιείδιθϑ: ἤϑτὰ οἱ 
Βιαρίξιι ἰοοΐδ ΦοπΈΓΑΓΙΙ διμὲ βογὶ ροῖαϑὲ, οἱ ππαϊογία, ποῦ ροϊοϑῖ. φυοᾷ 
ἰκίξατ ποῦ ῥγορίεγ οαΐούθιν πϑιιγαθ ἀπ μναλίαπι ἰΐα ἀφυβειϊα ϑἷπε 
αἰϊα ρεάεβιγια, φιδμιδἀιποάμπι Ἐπιρεοοϊθα αϑϑογίῖ, πθοποη οὺζ 
4ακεύλιη ρυϊποπθαὶ μαρδαπε, φυαείαιη ποὴ μαρεαηὶ, Ἠδοίεπυβ ἀϊ- 10 
εἴμτῃ 51}. ! 

15. Οὐ δυΐθπι 4υκε ραϊπιοπα ργαεαϊία βιιπξ, αἔγεπι ὀχοὶρίδηι 
δρὶγεηίψυθ, δὲ ργαθδου πη φοᾶς ἱΠιπ θαυ ξαϊποϊδηΐιιη ομείπεπε, ἀϊ- 
οευάννῃ 691. οαυδα δρίγαπάϊ ραΐνηο δϑὲ ἔμηβοϑι9 δἱ βϑιν]15 ρ]επειδὲ 
4υὶ δἰίαδτν ουνπίυπι τπαχῖπιο ρϑιτίωτῃ αιὰ6 νἰϑοθγᾷ ἀρρβϑἰἰαηΐυτ, βδ- 
ξυϊμθ γοίεγιυϑ οϑὲ. 4πᾶὲ ἰἴϊδαῃδ ϑδπρυϊποῦσι Παραπὶ, οὰ ςοἰογὶ γείτὶ- 
βεταιϊίοπα ἱπάΐροπε, φαοά οαϊογ αὐίνπα 5 ρϑυ Πα] τὰ ἀδνογραῖ, οἱ ρ6- 
πειγαϊίομθ, 4186 Ρ6γ ἰοίιπι δᾶϊ ὁ} δαιρι 5 οαἰοτγίϑιιθ. οορίαπι. 
4αοά αἴτυπαπε δᾶγ οσοπιμὶτῖογε ἕδος] ροιϊδϑὲ, πϑην φυΐα πδίαγα ἰοπαὶ 
εδῖ, εἰ ςεἰεγίϊογ εἴ ρδγ ἰοίιιτν θα} 1: δίᾳυβ γοίγίζθγαι. δὲ αφυᾶ γοῃ 8Ὸ 
Ῥοϊοϑῖ. ἰξθ συγ 68 μένηι 2Φρίτεδὶ φυᾶθ ρυϊπιοπθηι μαροπὶ 
δληβυϊηατίωπι, 6 μος ἰίφαογα ροΐδοὶ, πᾶιη αιοὰ οἰ ἰΐι5 6ϑὲ, ἰά τὸ- 
ἱϊβεγδιίοπθ ἱπάϊρϑι τιρϑεϊοιὶ, δι δ φεϊδαν φυοὰ δρένίτὰ8 ἀκ ογὶ βίπϑωι 
οἰογὶς οογάϊ ἱνάμὶ ἕως ]θ οοπιμῖθαὶ. 

16. Νειπιη φιειυδαιποάιϊιη οοΓ δὰ μυϊτνοῦοπι [οταιηϊπί θα. 
Ρογυϊαμα διῖ, ἴατὰ δα αἰἰσϑεοιοπίθιδ, τὰπ εχ Ἠἰϑιογῖα φὰς ἄς απὶ- 
τπΆ 1 θὺ6 δογρίαθ 8πηὶ, ςοῃεδιηρίαγὶ ορονῖθι. οὐππίπο ἱξίτυγ απἰιπδη- 
ἄσμα πδΐαγα τγοίγι ρον διϊοπθιπ ἀθδι διαὶ οὉ δηΐιπαθ ἴῃ οοτάε ἰπεθη- 30 
ἀϊωϊη, δαὶπ δυΐθπὶ ρθΓ γϑϑριγαϊίοιιθιν το Πἰγὶ δοΐοπὶ ἀπὶιπδία σας 
ὑοῖι ἰαπίιλ ρογ Βαρεπῖ, δϑὰ οἰΐαιη μυϊποποπι. δὲ 4π86 σοῦ βαρθς 
δὰ ρυΐμοπε ναςαμὲ, υἱἱ ρίδε68, ἀφια ρον Βγαπο 5 γε ρογωηῖατ, 
αυοὰ δογυιπ πϑιιγὰ ἀπο ! 8. δ[:. φαίη !θγ ἀὐΐοιι δα σοτὰϊς αἀ 
Βγδης εἰα8 δα μαβθαῖ, αι οοιίυη μεν ἐἰδϑαοιοπαϑ ροοϊαγὶ ἀθθοὶ, ἐχ- ὃ 
εῖα ροῖ Πἰδίογί δ, αἱ δυΐδηι νὰ πης δι παξιη ἰἰσαῖαν, δή υης 

88 ἰιᾶυϑὲ τποίϊπ. ἐογ διΐπ ροίδοίθα5. ἀρ ππαπηθειι8. οἵ μίϑοῖθα, 
πΟῺ δἰ θη δἰζυσα Τόηθγα υἱθαΐωγ, διμθεΐοιπ δὴ οδιϊοῖ, Ὡδπὶ 
4υο ρίδεΐμιπ σἀρλῖα εἰαίποιξ, οοάοηι οογα 5 Ἰημοτο ἐρθεΐαξ, δὲ οὔτα 
οαριῖα ποφιδαίαπι δοάειη ργοϑρδοίοηὶ, ἰᾶτω ρ ι εδιγίμυ φυᾶπὶ ρἰϑοἰ- 
)}»ὺδ οοῦ δυυϊα Ἰῃμογομφοι δε] 05 ἰδςιξαι. ἃς βοίοϊα γοπᾶθ εἰ πογυὶ 
[χεϊειη γοργδεϑθηίδῃϑ (6 σον 8 ἐχέγθηιο 'δα τποάϊυη. ΠΠΠυὰἀ τοπά δ, 
δὶ Ὀγαπονοθ οὐδ ἰδίθγ δὲ. σοθιμΐ ςορμυδηημιγαιθ, δες ἰρίτατ 
ἈΠ ρ]ἰ55πα δὶ. δρὰ οἱ αἰΐαθ ἐδ υἱγᾶφαε ραγὰς ςογάϊδ 84 Βτγωποϊιία- το 
τοῖα δαί οηιὰ ϑἰηβιήάραπι ἰοπάυμ, ρῈΓ φυῶδ 'π οοι γοίγιροταῖίο ρ6- 
πεοίγωϊ, ἀϊδειιγβᾶπία ϑϑίπροῦ ἀυᾳ ρὲγ Ὀγδῃολιίδς, - ροῖτο φιειπαάμηο- 
ἄμπτα ὑὈγανοβίαο ρἰδοιθ5, δὶς γοϑρίγαμ θα τπογαχ ογεργο δυγδατῃ 
ἀδοτδιπ4ιε τπουϑίθν, οὐ μὴ ἐα δρίεἰΐαην ας οἰρυμι ταινία. ἰζοτα 
Ζαδα 8ρίγαπῖ, ἐν ρᾶμοο δὲ δοάοιη δὄγα, 40μ8 σεγοὸ δ4ῃδϊια δυπῖ, ἴῃ 
Ρᾶυςα οδάεπιαις ἀ4υᾶ διγαηρυϊαγὶ δοΐθπὶ, πᾶπὶ δογυση πἰγυμσῃ 
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οεἰετίθετν. αἰ στα τοἀάϊθατ. οαἰείδοιε ἐπῖτα πἰγαματιε οοπϊδεῖωβ ἐ85- 
ξοϊπϊβ. ατιΐ οπτῃ οαἰΐάπ5 αἱ, ἀλιύς πὰ θαι Ρτδερεάϊι. χαία ϑάβιι 

ἴα Βγβπ λίβα τπούθγα ποὺ ροδευπξ 
οὗ δἴεειϊονδιν ϑοπέτιτουθ, τι ἃ πιοτὶ ΘΟ π εὶς, 

11. ὅτ ἰκίτωτ. οτγῖαϑ αηἰπιβ η8 σοτατηπηὶθ οἰπηΐθας εϑὲ, ἰδ 
ΤΔΟΓΘ. δεἀ πιοάϊ εἶπϑ δρθοὶε ἀϊβδογεραξ. ποῦ δηΐπὶ οοττυρίϊο ἰρϑὰ 
ἀἰεγοηϊδγομι οχρδὶβ εδὶ, απαπηπδπι ππίρρίδτι σοτασπαπο Βαρεῖ. 
βᾶτα τηοῦϑ αἰτεγα νἱοϊεηΐα δὲ, αἰΐαεγα ἡδαιγαὶι5, υἱοϊθηῖδ, ουπὶ ρεὶπ- 
εἰρπιτι εχ σίπϑοσις δάνθπὶξ, παῖαγα!!β, σπεπ [άδπι ἐπ 'ρ80 ἀπίπηδὶϊ 6δξ, 
δὲ ραγουϊαε σοπϑεϊπεο ἰαἰὶα δεὲ {ι8}15 Δ ἱπίο δταῖ, πες αἴϊεοξίο 
τ 11 δυρογυςοὶ,. δας ἱξίξατ 'ἴπ ρ]δπεῖα αγι ἀϊξαδ ρρε δῖα, ἴῃ δπὶ- 
ΣΔΔΠΈΡΙ9 ϑαπαςία. δὲ δπΐοπι τπογϑ δὲ οογγιριο ροσγίδοιϑθ οὐπηιθῸ8 
δοάετα ᾿ποάο, ἱπρεγίδοιϊδ γθγο δἰπη ἴετ ηαϊάεπι, 86 αἰδο τηοάο. 
παρεγίεςϊα νοοο υξ ονὰ εἴ 68 ρ]απίατγτιπι δετηῖπδ 4886 ταάϊςε οδηρηΐ. 
οὐποΐραϑ ἰσίττ σοτττιρέο ΟΡυ θη οἱ» σαϊογί ἀδζϑοξαπι : δεὰ ρεγίες 8 
ἷῃ 60 ἱπ 4πὸ 6ϑϑεπῆβε ργίποίρίαπι μαρειογ. ἔς δαΐοπι ἰά εδὲ, υἱ 
δυο ἀϊχίιπα5, ἴῃ 780 ϑαραγαπι εἴ ἱπέεγπιι σοεππῖ, ρ᾽ απ χυοά ἱπῖετ 

479 κεύτποη οἱ τδάϊςεπι πιθάϊπτη δϑξ, διιΐπια τι ϑδηρτι γί 8 οογ, δ χβδη- 
δπῖθα8 ρτοροτιίοβαϊθ. Ἵδΐογυπι ἐχ μἰδοθ ποπημὶΐα ροϊεπεα ταυϊτα 
τ ποῖρῖα, ποη ἴδπιθῃ δοῖῃ, σοπείποηξ. πθδιιογοιη οἵ ἰπϑοοῖα 4πδε- 
πὶ Ῥγδθοῖϑα υἱσππί. σαΐῃ δὲ δαπρυϊποογαπι ἡπαϑοιῦπαπο σἰγδοὶα 

δατηοάππι πὸπ δαπῖ, Ἔχδιηρίο σογάδ ἰοηρξο ἰοπιρογῖβ φραῖϊο νἱναπί, 
αἰ τεδιτἀϊ68, οἱ ἱπαπι θυ ΐδπε, οἱ δάβας ριβι|86 εἶπι, απο ϑοόγτπι 
Ὠδίυσα ἢῸπ ΒΘ οσοπιροείία 8ἰξ, ροτίπήδ δἴχυβ ἱπϑθοῖβ. ΡΟΥΓῸ τἰΐδα 
Ῥυιποίρίυτι ἴῃ φυῖρος Ὠαρδίωγ, ἀεῆςεγε εοϊδῖ, ουτη σαν νυ ]18 ποῦ 

10 Γείγίραγαίῃγ. ἔππὸ οηἷπι, απο βῆθρα αἰχιπηιθ, 86 ἱρϑίηι σοπϑτηϊξ, 
παοῖῖεϑ Ἰρίεῃτ αἰ ἰ18 ραϊτνο 4 5 γαποίδθ οήπγεβουπι, ρζγαθ ἔεπιρο- 
τίδ ἰοπριιπἀΐπα γϑϑιοςαις ᾿ϊ8 φυϊάοιη Ὀγδπε ί 8, 1}}}8 σϑγὸ ρυΐπιοπθ, 
εἰ τεττοσίοσ ρα το ἀϊπ|5, ἢα5 ραγι οἶδα πόνογθ, μος δῖ δίίο!]ετθ εἰ 
ξοΙπρυπηθγθ, ποὴ ροϑϑπηῖ. ἃς ἰαπάεπι δοοεάθηξο ἡπέθπϑίοπθ οἷος 
1Π|Φ οΡβδοϊοδοῖς. φιοοῖγοα οἱ ραγνὶδ αἰζδςιθα8 ἴῃ ϑεπεοίιϊα 8 ΟΕ 
ΔΠἰ πη] Α οἷἵο οοπιπογι ππῖτπγ. πᾶπὶ ἡτήδ σῶϊοῦ εχίξεις δϑῖ, τὶ αὶ 
Ῥίπτίπιθϑ βδῖ νἱϊαπι χθδο ἰοπρὰ ζαὶς ἀϊηαδτῖς, εἰ πὰ ἱπιθηϑῖο ρατὶ 

ἍΠΣ ἐπροτν θηΐαξ, ςείθγισοτ θχϑιϊπρτήτηγ, αιιεπιβάνηοάυτι οατι τομαΐδ 
το [-} 

30 

εἴ εχίψυ ἤαπιπιὰ ᾽ν εο ἐποϑὲ, ραυῪ] τοοῖπϑ Ορογὰ Ὄχαϑιεϊηρβτίαγ, 4υα- 
φεορῖον εἴ πιογβ δὰ 4ῃ86 ἴῃ ϑεβϑοῖα δου ἰτ, ἀοἱοτὶ ονηοχῖδ ποι εϑέ. 
ἴππο οπίηι ἀπίῃ] τρογίοπι ορθϑηΐ, δἐΐαπι δἱ Π8}ΠῸ τἱοϊοπῖο αἰεσῖπ 
τεπτοπίανγ, ἔπηπιο Ὑ6τῸ οἰέγα α]]ππὶ ροητη8 δεηϑπχπ δυϊπιὰ ἴρ88 τοςα- 
ἂϊι. αιυιὶπ οἰΐαπι 'π τρογβὶβ 1118 αὶ ἀπττιπι γεάἀππε ρυϊπιοπδπι ἀπὲ 
τα οτγο 15 δι γϑοαπῖθ πιδίογία ανΐ Ἅϑ] οστῖβ πιογι αὶ Ὄχοθϑϑα, αἱ ἰπ 
ξενυίθηβ δοοίἴε, δρί τιῖτια ἔγόχπθηϑ8 εἰβοῖξαι, ργορίεγθα φαοὰ ραϊΐπιθ 
το ἐπι δἰῖο ἢ ἣς δαθοϊάοτθ πεηιθαῖ. ἰαπάθιηααο πρὶ ργδθῖεσθα τπὸ- 
σογὶ θη ροϊοϑῖ, δχϑρίγαηἀο υἱῖα οἴῖτὶ τποσῖε σοπιπιίαζαγ. 

18. πὶ ἰρίζπτ ογῖπϑ χυϊάθπι ρῥτῖπια σϑροιαιγεἰα δηἰπιδδ ἐππὶ 
οΐοτα ραιτοϊραϊίο, υἱίὰ νϑγο τηοτὰ δἰπϑ, ἱπνθπία ργίπιδα γοίγιρογα- 
Βι Δ ραγςαίαο δυςεῖο, δοηϑοῖα δἰυδάειν ἀθοτγείϊο, δῖαϊπϑ δαΐοτι ἐΐτδ 
δδῖαϑ δάπὶτα σιιοά ποπιπι τϑεάϊηπι δ8ὲ, οΡἶττι9 γογο δίφυ σογταριο 
υἱοϊονία χουΐίεαι οδἱοτίς χδιμι οι δηξΐ τηδυοογ (18. δυΐπὶ πῖγι9 466 
ἂε σαιιδὶς ςαϊοτ δχϑεπροὶ ροῖϊεδῖ), τπαῖη τα 8 ψότὸ οἰπιϑάοτι πιαγοοῦ ΟΡ 
Ὁϑιηρογίδ ἰγαηβαοῖ ἰοπρὶτπάϊδεπι ργουθηΐθπϑ, σογῶτη ἴῃ Ῥίδητθ δύὶ- 
ἀἴξαι, πὶ δηλπα] θτ8 πιογβ πυποῦρατγὶ βοἷοῖ. ςοίογιπι 68 4186 ἷπ 86- 
ἩΝῚ δϑίαϊο οὔνοηϊξ, τβαγοογ ῥϑι ἰδ {Π|π8 δϑὲ, χιΐ 4ποά ϑᾶτη τείτὶ- 

Ὁ Κογδερ ἀπίπιαὶ ῥγὰε δεπὶο πὸΠ ροβδιῖ, σοπιπεἰϊατ. συϊὰ δ᾽: οτῖπβ 
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δὲ αὶ υἱϊα δὲ χιηα πιοτϑ, εἴ {τιὰ5 ΟΡ γϑδ δηϊνμδπε)ι8 ἱπποῖδ δἰπε, 
ἀϊοϊτπι οϑῖ. ; 

19. Ῥαῖοξ οἵϊΐατη οχ δε τὰ ἀθ οδπβα δπϊτη αι Ρρ8 ατιὰ6 δρ᾽ γαπῖ, 
ἣν υτπογθ Ῥγϑείοοαγὶ σου ϊπραῖ, ρἰδοῖρας ἰπ δῦὅτα: Ἀὶ δηΐτι 8488, 
816 δὔνα τοίτγι ρεγαπίπτι {πὶθαβ πίγατθ ἀδϑεϊπηπέτιγ, τη β 18 δεάϊ- 
Βπβ. Ἵσδυ 88 ἤδαπε οὐγ μὲ δγαηέῖδα πα Ῥαβηοπεπι πιουθβηῖ, χπιϊνηι 
ὩΡΘΌΓΡΕΒΉΜπϑι δὲ τε ἀοπτδτιθ {{1ὰ Ἰπερίγαπε δὲ οχορίγαπε, κὲ μυτπο- 
τοσπι αοοϊρίνξ τεάἀάινεχοθ, δ Ἰπδῖροὺ ἱπδῖσισποπε; ςοπδπτατο, δὰ 
Βὰπο 8686 παροῦ τιοάπτα.: : 

20. Ῥονγο ηπ86 οοτάϊ δοοϊάθγθ 30] ἐπέ,-δα ἐγία ϑαπε: 486 δδη- 
ἄστα Βαδθεγα παΐοταπι νἱ ἀθπέιγ, Ζπαπινὶδ ϑαπήϊεσῃ ποι Παρ θδηὶ, υἱά- 
Ἰΐοϑε ραϊριτατῖο, ραΐσπβ, τοδρίγαϊϊο. ραϊριϊαῖῖο ἰβταυς 6δὲ οαἱοσὶ8 ἴῃ 
σοτής οχοίδεεῃ τς ἐοταρπϊκῖο οὐ τοίτιρογβεοπεοτη, 4π86 ἃ ππδίθιῖα ἐχ- 

᾿ σρεϑοθηῖς δῖσας ἱμῖι! απὸ ἀἰϊο φπορίαπι Ἰαρἱῆσο ργοτδηίας, αἴ ἴῃ 

ῬΕ ΒΕΘΡΙΒΑΤΙΟΝΕ. 

ἐὸ ταοῦδο δουιάϊε φιετπ ἐξεπβόγετα υοοβης, δἰ δἰτῖρ οἱ πρεδι: οἴοχα 
ταεϊαοηἶθι5 ραγίεϑ ΒΏρΕΥίογεβ γείγιρογαϑίαγ. οδίου δαΐθαι ἀείτρκο 
βε40 6 οοῃίγβῆθῃβ βροΐστῃ ἕλοῖ! ; ὉΒῚ ἰπ βηριβζυπὶ δάδο ςοὔρείμαι 
πὲ δηϊτηδτῖθ ἱβίϑυάστη ρῦδε ταθξι δα ξ τα ῦθ0 ἐπρϊοριμηίυτ, οἱ ρα, 
δαϊϊο, φθατη ΠΟΥ ΡΕΓΡΘΌιΟ ἔϑοθτγα νἱἀείῃτ, εἰ τιοιϊοπὶ ροτροίμι εἰ 
ἄπδπι ἐπ ρετοῦΐα οὔππ ἀοίογα εἰβοίπαϊ, χυοὰ δαηκυϊηὶ τουϊκίο ψα 
Ρτδεῖεσ πίογαπι δῖ. ἐᾷ υοτὸ δὲ, πϑυδ ἀμπι δδπριδ σοβοθοιο! ἐἱ ἢ κ 
ἐπ μὰ9 οσηγεσϑαβ. δε εἰἴΐατι δἰζεοίλο ἔδγυοτὶ θἰπεϊιν εὐ, δι ἑκα 
ἔοτνοτ, οὔτα Βαμμοσ οδϊοσῖδ ορεγα ἐπ βαίογ. ὕδαι ᾿υπιοῦ ρτορίπε 
δε86 δ ΕΠ, φαοά ἔπ πιοὶεπὶ αβδαγραῖ δτα ρἢοτεῦμ. ςεδίδγιτα σαι Ὁ 
ΤΌΡ το Π]15 δρίτατ, δὶ ραϊγοίδοϊίο ποῦ ρεγθρίγεῖ, ἄπποοτε ετβμποκοὶ ὁ 
τεἀάϊῖο:; ἔεγνον υϑτὸ τεϑ δῖ, οἱ βδὺ ἰαῦσα υϑβοὶὶ λισδια επείδη, 
ἦτ ἴρ80 δυΐετῃ οοτάε ταπιεΐβοιο Βυπιοτῖθ, φοὶ ϑετωρεῖ ε εἰδο δορά! 
αἰ εἰπιαπα οοτά 5 ταηΐσδπι δἰ ευδηείϑ ραΐδητι ζαοὶτ; δῖος νκυαρα 
ἴσα π|1ὰ ἱπιογπιϊδδίοπε βέ. πδπὶ δεῖ ρ 6Γ ΒΌΤΙΟΥ, δχ η60 τῖσι μβ- 
Εαϊαΐ5 οτξαγ, σοπεϊθπε ἱπθοΐ!. ρτγίπθατι δπὲπι 'π οογάε βρη ἃ 

οἀ ἵπ μῥτίπια ρεπογαιίίους ἰἰφυίάο οοπϑίδι:: πᾶπὶ ταῖν νό 
ἰδιϊηο 8. δαπροΐηςοι ἈάΡόγα σδιμίδαγ. δὲ ΟΡ 1ὰ ἰαπίοτίνει τοῖν 

4παπι δεϑηϊοσίθυϑ ρε ϑαῖ, αἴροῖς φιυϊθο8 ἀἰγαρογαεῖο γρλίοῦ μι. ψᾶν 
οἴϊατι ὑεπᾶθ οἰῃπ68 εἴ 8110 }] ἱπίογ 86 μι ϑᾶγα δρβοὶ εις, ζολ ΟΒ18 
εχ εογάε δια ἱπίεἰα ἐαμπϊ, οοΓ δπξϑτη δε ρα πηουδὶ χορ εἰ ἶω 
ἐθπιροῖ πιουεπῖ, δὲ δίπιμὶ ἱπίογ 88, σατ [πα τρονθὲ ραἰριμο δ 
ὑπ δεὲ σοτηρε]εὐδὲς ἔτίβοτὶα τεραϊδὶο, Ριυιϊδαιὶο τοῖο δυπιοῦι αν 
οδἰεβοθηὶ 8 ἰωῆαῖῖο. 

21. Πεϑρίγαϊο δυΐετ Αὲ οδΐοτθ δημεβοθηῖς ἕἰῃ ἐὰ μεήε ὦ 
τοχειλίθ ρτιβειριαπιν μδρεῖτ, πᾶπὶ υειηάπιοάμαι οεἰεγδε μηβ 
αἰϊπισαῖο ἱπάϊροιε, ἰτα 111 φθο 486 : ἰπησπ ο πιδρὶν 4πδιῃ οεὕογδε, ΙΝ 
4ι8ε οεἰθτὶδ παϊτοα Πομΐ8 σαιδῶ δἰῖ. τιεοθαϑα ἐΐδαιε εἰ υἱ (5 ἣν 
Ρἰοτ εἴδοίταν, ἱπδίγατα δπίαγα δίζο ας. οχἰβείπιργο δοίστ οροπΗΡΣ 
διττισαθητὶ σοπδι πα ΟΠ 6 τ: 9:86. } πὶ 6986 ΓΟἸ δἰ θῸ2, ἀεὶ ἰῃ οἴδαινν ἰσ- 
τσὶ 9 παρ επίοτ (ραγῦπι επὶπι δρεϑὲ χαὶπ ραΐτοο οἱ οοῦ δὶ ίσπι 
ταὶ εἴ νἱπήϊοθε), ρϑυίπατα δυΐεηι 6886 ηποὰ ἰαἷδ ἐδὲ, οαπα 6ΠῈ Ὁ» 
ταγα θαι ροϊοηεΐαιο, ταὶ παισί επαΐ οἱβοίαπι ἀοἰοραίαπι εἰ, δ ποὺ 
οοπδίδίεγε οροσίθαϊ. ταθάϊατα ἰβιαιν σττι διηρ]ΐα8 γθ  αἰίον, εἰστεῖσ: 
οὗτα ὑ6τὸ δἰθνδίατ, δβτὰ 4υσάας ραγίοπι αδε {πὰ διβὶ θεπὴ 
ποορϑ86 6ϑῖ. ἰὰ ᾳποὰ ἰπ τευρίγαπεῖθις βοσὶ σθγολίαγ, ψαρπόοεν 
ΡΘοἴαϑ ΑΙ Ο]]ΐξατ, ρχγορίοτθα φποὰ εἰσ ποι Ῥατιὶρ ρυβείρίοα ὦ 
δοπίοπέπτη Ἀος ἰάετα οἴβοὶϊ. σαπι δηΐπι διτο ἢ θατ, εοέσαι γερὰ 
τ ἴπ {0168 δὄγθιη Ἔχίθγυτι αἱρίἀπαιχις ἱπῆπετε, εἰ νείη 
ἐξτῖα Ἔχβυρεγαπίξαση γοδιϊβτιθθθ δ σθβδῦπι φοῖ, φηεπιαἠπιοίππε 8! 
εππὶ' απρεῖτιγ ᾿ιαος βᾶτα δι οἐσαγ, ἰΐα δὲ σάτη ἀϑογανοῖς, ἐβοάσβ δ, 

᾿ἄοπνε πϑοεδϑὲ δϑῖ, αἴφῃε θὰ γϑι ἀδυῦδ 8 ξ γοτη ἐὨΡΎ ΘΒ ΦΙΝΝ ΓΆΡΗ͂ΠΙΣ ἐξτος 
δἔτειπι ἰπφαατη, φαΐ ἀυτα ἱπρτεάϊδαν Γγὶρί πα. δϑὲ, ἀυπι ερτονιη οἷν 
ἀπ ρτορῖεγ εοπέδοίατα Ἵδέοιτϑ μὰς πὶ μαγῖε οοπίεπι, εἰ ροῦι μαι 
ἴπι ἰϊδ 4πῶ6 δαβετίποϊδμεσπι Βαρθπὲ ΡΩΪπηοη δια. εὐπὶ ἐπῆρ λιΓοτσθ 
Ρέτο οροτίδι ἴῃ ταυϊῖοϑ φαροὶ τ δ6 οἱ δία αν ρηϊανοηὶν φῦ ΒΡ 
βυ]16 σεπδο. δὐϊαποῖας ϑ5πί, Δά60 υὲ ἐοίπιδ ρΌΪποο οαηραῖμε ίοναν, 
ἀεδίατ. αὔγὶ8 δυΐετι ἱπρτθϑοϑ τοερίγα ο νοςαῖαγ, οβτεῖθθ) ἐπραν 
ὕο. ἰάφιε βδετυρεῦ σοπξέπυθ Ἀὲ, φυλτι ἦα απίπιαιία υἱγαπὶ, ἀβκ 
Ραγιοαϊαπι οουείπηθ τρουθηῖ. εἴ ΟΡ ἰῇ ἐπ σϑϑορίνδπάο εἰ ἐσθ 
τὐϊα οοποίδεῖς. δῇ σης τποάσπι δὲ ρἰβοῖραθ Βεββομίδς ποτα 
Ὡδτν οὔπὶ οαἷου βαπρυίπὶ ἱπάϊταβ ρον ρατγάουϊδδ ἰῃ ἐλ ηπε, 
Διο Ιαπῖτγ οἰ θγαποὶῖαθ, δὲ αηθαπε διη:τεππε: οαπὶ ἀδοεςουάι! ἐσ 
Ρεὲῦ τπδαΐπβ δὲ σοίγιρογαίῃϑ δϑὶ, τοδί ἄδηξ δὲ δᾷπδιο δον σ, ἰμ 
δαῖοπι βετηρθτ, βαπρεία ἰπ οοτάθ ςοηίονέην δἰϊζδγαϊογ, ϑέκιρδ ὦ 
εππάοπι τοίτίκοροδιαι τισβῃς Ἔχοῖρὶς. ἐχ πὸ οἴαπι Ἀὲ υἱ ἡμθ 
ϑρίταπάο εξ ἰδ ἴῃ δή διάο Βυσθοτα βηΐθ νίνεπαϊ οἱ ποῦ τινα 
ςοπδίδίῷ!. ἀο σα ἰρίτιγ ἃς ταοτγῖε, δὲ ἰΐ8 ρεηθ οπιπηίβα, φμέ 
ςσοπϑιαδγαϊϊοηὶ δἴβηϊα δκηξ, ἀϊοῖηγα φοῖ, ἄἀθ εαπίϊαὶρ γεγο πΟΠν: 
ΠῸΠ δοΐπτη τηϑάϊοὶ 804 δὲ μἈγεϊοὶ δδὲ σαπβῶ8 αδάκηϊεπυ: πίσι 
φιηδῖθηθδ νόγοὸ Ἀὶ ἀϊξζεγθηϊ δὲ ἡππΐοι; 5 ἀϊνοτϑα σοπίοτηρ οπίατ, θὲ 
Τατα ποῦ σοηυθηῇ, δαηίἄδτη χυοά οοπῆπίβ 91} απδόαπιεποι 

πιεαϊοὶ ΡΒγδιείφας ἱταοίδιο, γὲϑ ἔρϑα τϑεϊαῖαγ. πδῆὶ εἰ τρράϊα, Φ' 
οὐπαι6 ρϑαϊο οἰ ερηπεογοθ ἃς Δ ἰσοπιίοτος δυρ!, ἀ πδῖατα 
ΔττΪς 8086 ρτίπεῖρια ἰπάδ δῆπιογο ἠϊρηπδηίοτ; οἱ ρηγμοί οπιδίλ 
ἀυϊοπηηα σοποίπῃ δεῖς αἰ χαϊὰ Βα θ6η:, Ἰγαοια οποπν φαίηγα Εἰ 
κα πιοαϊείπδο ρυϊποῖρια ρογδοημπηητ. 

-.-ὌΦ,.--...ς.ςς.ς.ς--:-- 
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ΠῈ δΡΙΑΆΙΤΟ 
ΙΝΟΒΑΆΤΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

πβδῆδε ἐρίτί[α9 ἡδῖϊνΐ ἀαγαιίο οδῖ, εἰ 4π80 ἱρεῖπα ἀφοῦ ἢ πδπ 
ἰἰφαίάο ἐχροτγίτοτις απὸ ἃ ἴπτιν ῥΡΓῸ βϑίδϑιλ5 τιμία ἴπτω ρτὸ οοη- 

δὐιαοηο οογροτία οἱ ἁποῦ ἔστ οοηπϑπανῖςξ οἵ ἐογιίοτ, ὅππθ, πὶ δὲ 
ΡἈΓῖο9 οεἴεταο, ἔογὶβ δοοϊἀδαῖε αυορίδτω ἴ δἷο αἰϊπ θη ειπι 118 ἀρ Ροϑἰδιτπι 
ψ0μ δηίΐσιδπι ΒΆΡ δῖ, οοβροεγνδῖ ἐρθᾶ δὲ πιδίογα γε αϊε. οοποιάδγαπ- 
Ὅτ ἐΐαχυο ᾿ἰς δὶ σπδὶθ ἰὰ εἰ δὲ ὅπάς δεςθήδι. δὲ διιηῖ τωοάΐ ἄθο 

ἦπ 1θο9 τοίοττὶ φαϑαῖ. ἂπὶ ὀππ γεαρίγωοπϑ ἐσ δὲ, ἀαξ οοποο- 
αἀἴονιο οἷδὲ διδυιη ρα, αἱ ἰῃ ἐδτουῖα σθσααε ραγῖθη9. οἱ 6χ δίδ τοῖα θ 
Δ]ίοπα9 τἰ δία πο πα {16 ιιοτ Οἰδὲ ε586 ρεγμίθοπξ. ὧὲ δῆτα οοῦς 
Ῥοιῃ σοἰετογῶγα δἰ Εἰ οι τ ἀὐοξ Ο το 0:6 Οπιβέμιο 6 πιδυβγὶβ σοῦ - 
Ροῦδα βοτὶ νἱάδιπαδ, ἰἑὰ ἐρὶ γίι8 φιιοψὰθ δαςιϊο δἱ αἰϊο ἰπ οοΓρὼϑ 

40 γοίετεϊαν δρίϊστγας : πμᾶτι οἱ ἰρ88 ΟΟΓΡῸ8 δὲ. αυΐ δαὶδιν τσάτδ πὶὸ 
[ποπϊτ7 δππὸ ρδίδτη δϑὲ δἰιγαδοϊίοπα σαδρίαηι 6 Ὑδπὶβ ἔδοῖα δὲ οοβοῦ- 
οὔοπο ἰδιπὰ βετὶ ̓  χιδηο δαπραὶ οχίγεσπηῃ αἴτια ἰάθη τπἰνοτοὶα 
δοὶ αἰὐπιοπίαιπ, Ὸἱ ἱξίταν δὰ ταϑογῦη οἴ δογῦψα π88 οορεἰ ΕΠ ΓΌΓ, 
αἰχαα οπηηίπο δά οἱ αὶ αἰ οπδιὺ χαϊρ ίαπι δἰϊγα μίτον, ἡποά δᾶς 
ἀμῖσρουῖι, οἴβοαοίαιν ρτωε ρθη, οἰ υἰ χα 6 Ἰρ86 σοῆςο ψαοτὶ νυν ρρο- 
ἢδη9 δυβοῖ ππἰτί4ι 6, δὶς ἄπης ὕρϑιη δρὶ το πι ἰὴ ογοϊη δοῖαιι ἀυγα- 
ἀἄσπεπνπα δοοῖροτε [οΥγδϑϑῖβ διὰ [δι ἀρϑυγάσην. δ αυοὰ ρτί- 
ὩΥΠΗΙ οσὲ ἀἰΐογαπι δὲ ἴᾶτη ἀππδθ ςορτνιίατη, εἰ ἐογίμϑοίϑ σδηθγαίϊοπε, 
Ρ6. υλπι βὁοππτια ἴῃ ραγῖοσ ἤπρδηάας ϑοςοτηυπίηγ᾽ δὲ ἸῊ “οἰ ϑῆτιδ 
παῖογάιπ ἀρδαῃ!, Θὰ ἰρθά ῥυὶα8 ϑϑὶ, ἰὰ οχ αἰϊπνθπῖο οἱ ἵπδν βαρ οτΘ 
αρϑαγάμαι νἱ ἠοτγὶ χηδαῖ. τη}, οπίπη οἰποοτῖα8 6588 ΦΊδτ αἱ [ἴὰ πθδοδ- 

) ὅατ, ρὰγ (πογίε, ἀείπάδ δὲ οἵη ἶθ δἰτιδηιὶ ὀχεγδιονίανῃ οἷς αἰ χσασά, 
σοϊαϑειηοῦ! ἋὉ 8 δὰξ ἥκοὸ ρδεῖο δχογεῖΐο βαι7 πάτα Ὄχϑρίγαϊοπα 
Βειΐ ταοπὶ σοπϑθηϊπθαπι τη 6δὲ: πᾶϊῃ 58 διὶπιὶ δέγεπι τεοὶριξ. τὸς 
ἴφιαπε ἰρί ον 686 αἱ ρ6γ ἀγιογίδθ μηθαῖτβ. δαά ἵππὶ χαοῦ ΘΧΟΘΓΗ τ, 
δαῖΐ τεητια5 οὐξ ἀπξ σταβδῖι5, οἱ Γαι γὶ5 ρα Γἀαπι 658. δι χυϊάδπὶ 
δηΐτα Ὠἷς οπηπΐππι δἰποουἐδϑίπιτ5 δι, φοτοοάο Ἄχογοιηθβίτιηι τὶ [6- 
παϊπ 8 εἴ οἱ οἷῖ οΥαθ91ι8, τὰτι Γπογπί τηθαῖπ8 ΟΠ ΠΙΠΟ τηδίογοδ δἰϊααὶ, 
πἰἰἶδὶ ρὲν εοϑάφιι αἰἰγαοῖϊο βαξ εἴ σχογοιπθπῖὶ οχ ρα ϑιο. δρίγίτι9. 118- 
ἤπ6 Ἰρβίῃ8 δηςῖίο δὲ ἀπγαῖϊο ἐσ αἰϊιηδσηῖο ἰδεία δίϑοθ ἔοσε τποὰϊϑ 
ἐ686 4αραῖ. 

2. Ουοά απίεπι τεδρίγαιίοπβ ἱπογοπιεηίστη οἴ ἀυταῖοπεην 50 ὶ- 
εἴταδ δοεὶρίαῖ, αἱ δὲ Ατίδίομοποϑβ οδὲ ἀρ γαϊαϑ, οχ αἔτε ἱπ ρυϊποπε 
δσοβοσεῖο δὲ ρὸν υδσὰ αἰδισθυϊο, οχοτοτποητ9 δαΐετῃ ἔογαϑ χρυ ϊοῖϑ, 
Ι4 ρίατεθ ἀπρίταιϊίοποο μαρδῖ, ῥγίπινιπι δηΐπν σοποοοῖίο ἤᾶθο ἃ 4η0 
ἍΔΕ δὰ ῥδὺ δϑὲ ΔΡ δὸ ἶρδο, υἱ οἱ οσεἴογογηηι. 14 ἵμδατα Ὑαγὸ ΔΡ88γ- 
]απὶ δδϑῖ, πὶ δὶ δὴ οχϊετίοσς ἀϊἝεγαι δἔγε; 400 Ἰποάο οαἷογ οοποοζῇθ- 
εἴ 968 οἱ δρὶδδίοτοπι διπθπι 6686 Γαϊϊοπὶ 6ϑὲ ςοπϑοηΐατϑηπι, γ880- 
ται δοϊ εξ δὲ πιο} 5 τοῖτπ8 υπιί ἰδὲς οοπίαπαϊα. ρῥτοὶπάδ ἐπ οοτ- 
Ὁ υτατα φαὶρ ρἴδπι ἀρ δ11. αἱ οἱ ἱεπαϊα9 δὲ Ἔχογοπηπίππι, ΓΌΓϑ9 
τοῖον βάδην δεῖ. ἀδίπάς οοποοοιϊοπί5 Ζποαπε τεαἰδγίίας Ῥγαδθῖοῦ' 
κἴλοποτα δδξ: πατὶ ἱπϑρίγαϊίίοπετι ἐπ Πςο δεστιϊϊηγ ἐχϑρίγαῖο. σα 
σιταν ἴαπιὶ υεϊοεῖτεν τυπίλνε οἵ δἰΐογατε χπθδὶΐ δὲ ρυϊδγιξε πα ΐϑριδπὶ 
ταπίτηθ οἰ ππι 6696, δἀπραΐδηϊε ἱρ50 δἴϊδπι 586 ηδὰ : πᾶπὶ 4αἱ δχ- 
ὙΙΓΔΙΙΓ δόγ, σαἰδάτ5 εδὲ. ργδδίογθα οἱ ἴπ ραίτηοπο οἵ ἀττοτγία δἱῖ, φυοά 
»ποοσπίξεν, ἔππι οδἰϊάϊ χαοηαε τῖς ἴπ ἤδάεπι οτίτ; [ἃ φαοᾷ ποη δίαπε 
ἰϊ, ϑεα βρὶγίτα πιοῖο δριϊαΐοψπε οχοαὶεβογὶ αἰαπῖ, χαοάϑὶ αἰ πηάθ 
ἐγ μέττσ, δαὶ πιονεπῖς υορίαπι ἱπιρε!ξεπέενς χοὶρίτοτ, δάπιΐγα- 
γΘ ἔπτη τδίογε ἱπηυϊοιοπευς ἰά ἀἰγοτπι 65ῖ. ϑἴηπτιὶ δαΐοιπ ποῖ 
τίς χποῖ ρτίπιπμν τηονθαῖ, ροβίγετοο ἰηϑρίγατῖο πἰξγα ρυϊπιοπεπι 
Ὦ ΡοτΡΙϊ, τιὶ ἱροὶ φιόφυς αἴττθαης. δ ϑριγιἐπϑ Ἰηπαία5. μετ πρΐ- 
ΓΒΌΤΩ 658 πη ΐτη 5 σογρι3. ααοάοὶ ε ρυίπιοπα ἵππὶ δά ᾿πίεγτδϑ ἔπτα 
Ρατῖδβ Ἵοἴογδἥ (ϊ5ἰγιυαΐοτ, φαοπαων πιοάο ἴαπὶ υεΐοχ 6886 εξ 
πεοσίο τ τὰ επὶιπ δάτηϊγαπάνπι οπιπῖπο τηϊηπηθαθ ψαΐβατα οσῖ: 
1.6 δῖ δὰ ἱπῆπιαβ ραγῖεβ βῃρίϊο ἀδπιϊείδξ σοποοοσίητα αγθῃ. 
τοῦ πΈΘΘϑδατγίο ἰά δοοῦξαγισαι υἱάἀεϊαν, δἱ εἴ οοποοοιο ἴπ ραϊμτοπε 
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Βαὶ, εἰ φπδε ἑηβαια δαὶ τοϑρ γδίίουια ματι οῖροπξ, οἱ ἰδπῖο ορδεῦγι 9 
Ἰὰ ε8φ6 πιδρίδαῃα ῥγδεῖδυ ορίπἰοηθτι υἱἀ δ ιιαγ, φιιοὰ ἐγαπεῖτα δὲ γθ- 
ἰαῖ οοπεγδοῖα χαοάδπι ϑοῖα οοποοοίίο εἷς βεῖ. δεὰ οἱ μος ρεαδῖθῃ 
τδιϊοπεσι 6886, οἱ τααρὶ5 αὐδῶς υδίο δυρεοιίοτα, υἱάειωτ, οἱ δἰ δαὶ 
ἘΧΟΓοΙ ΕἸ 4.6 δά δι γϑῖῖο δἰ. δίῃ μετ αἰϊπὰ φαοάρίαπι δοτγαπι 4080 
μ᾽ δαΐμιδὶὶ Παρεπίαν, ἴυπς ταξίοποδ ϑΌροτίογ 5 ἐδαϊο ἰεὶν πἶδὶ {πὶ 
γοϑροπάεδξ, τιΈ πεφας ῥ]απίλο, ἴα ἤθη συϊασνὶ5 αἰϊμπσαιὶ δαὶ ρετν 6χ- 432 
ογϑιηθηΐστη 6866. αποάπδίὶ μος φποφας 1ο]ϊαα δὶ οπιπῖπο δδάθιω γαϊο 
Ῥαγίϊωτα δἰ, δαρευθϑὲ οἱ σον δε υδῖαγ τοῦτ σαηάστα 6586 αὐτὶ ϊο» 
δὼ ἅπ86 οεἴεγδγιτα οϑὲ ραττίπιν. αἀἰριδητ9 δυίδτηῃ οἷβ δὲ πιαῖμα 'δ. 
τογυδι ἰθτι οδριθπεθαδ, τπαῖον σου δᾶγὶ8 οορία ἱπῆυδὲ εἰ οἴδυαι, 
ἐπ τηο40 ἰδπάδιπ διιοῖίου Βαὲ ᾿μπδίυ8 5ριτιῖπ8 ’ σχ πος Δα Ὲ6 τηῦ 5 

“6 ΟἸΏ ΠΡ) 4πὶδ γδγὸ ρσορίον δὲξ δὲ ποοοδοιϊαῖθηι ἀδιποπϑιγαϊυ τη 
Βαρθαῖ πιβΐογειπ, ἰπχαεγοπιάπιι ργοροπίϊαι. πιὰ ἤος ρεζβοῖο δὲ 
θειποησῖγαϊο, χαὶς οἱ ἰυπδεα 9 δρί εἴτι, εἰ 480 ρμασὶσ ἐδ ἰὼ αὐ ΐμεδι θα 
δρ᾽γαπῖθαδ ποιίοτ Βαϊ, ταδηϊδοίυτα ΑπβΣ να αἱ ἴῃ ΒΟῚ Φρί γα! 8 

: ἐγαεν αἰμῖο εἴ ρὰθ ἀποῖο παίπδοβ ἔπει ποις ϑηΐτὰ ἴῃ δὶν 
τα 6486 τϑοῖθ εἰ βετπδρὶετιγσ, «αισάοὶ ἱπῖαϑ υἱέ, ἱπταν ὁ σοιηνηπηὶ αἰδο 
γπθηῖο ἐπ Πδ φυοηθε 6846 σοπδεηξαῦπθυιπ ταϊοπὶ οδὶ, χπδπεο εχ ὅ6. 
ἄειῃ οἰπιὶϊα ἤδπὶ εἰ δοάεπι τποάο. πἰδὶ ἔογιαβϑίβ σέδπι ἰη 1118 δος οϑ. 
δἰοπετ αἰΐπιοϑιὶ δαϊαβο δ ἔοτῖδ δο56, πὸ ταν οὐοτὸδ σοητίαιτί, αἴάσο 
πᾶτε 4υΐς νοεῖ. δε ποη γϑορίγαιο πὶς πιοάι 6δὶ, φααηννὶθ ἀπ ὶταγθ 
φοϊερίωπι ἰπ ἢοο φποάυδ Ροϑοῖῖ δη Ργουϑὰδ πὸ ϑρίγεπὶ, ἴατῃ χα ΒΟο 
ἦρϑο δἰρπῦτη ἀὔςθῖνϑ, ἐππὶ 4αΐα αν εἰβυιη δειγδδηὶ, ἀὄγετν ἀυοηπ 
84 Παυ ΓΔ πεοόδ8ε δἷϊ. ἀείπάο φαΐ δὲ ρϑα γείγιογαομο ἰηαΐ» 
ξεαηξ, 4π8ς ποῃ δἰ τεῦ ἀθπδτι αὔγι8 αἰἰἐποιΐοπδ ἢ. ροϑεὶξ, ποάαὶ 
βεν ἀϊαρῃιγαρπιδεο ἰοοῦ τείτγιουεηΐασ, ρθτ δῶμ ἴρδιν φθθατς Ῥαγίοια 
δὅτ τὸ  βδωρθλι πδάς τεβρί ταιϊοιὶ δίνη θ φυϊρρίαιπ ἀοοίάατ, χυκθ 
ἀϑδα ᾿ἰς ποῦ ἀεβηίδιην φυβεπαπι ἤδθς δεϊγδοῦο οἱῖϊ εἴ ἃ χὰσ βδῖ! 
δαϊ οἱ αἰϊγαοῖῖο πὸπ οἷῖ, χιο ρᾶςῖο αὶ ἱπριδβϑιβ, δες επὶπι δά δαῦ 

. ᾿δῖεβδηξ, πἰϑὶ ἔοστῖθ π0}]ο πες αἰϊγα μι δηϊα πὸς ἱηρε!]επῖο, δε ἐροπὶϑ 
μῦν ἱπιγοδβαῖ. ἤἴος ἰἴδαᾶε ρότ δεθ8 ρδουϊίαγεμη δαίρὶε οοπιειερὶ βου 
πεῖπ, ΦΟΓΌΓΑ ἱΗΘΉΡΕΥ 4πᾶ6 ἰπ δαιὶς ἀδρυπῖ, ἀυδαπδαι δϑὲ αἰ. οἱ 
δηοιίο ἰπηδιΐ ϑρὶ τα 87 πᾶπὶ ργδοῖογχυδῃ αποά ἤδος ποι! δρί γαῖ, πΘ 
οἵδηΐπο φαϊάετη δῸ} ααυιῖΐϑ ἀὅγοτι σοπεπογὶ πθήι6 δ ΡᾶτΟ [κηοο δρὶ-: 
τήτατη ρίρτι! ρο826 αἰ γιπδύθιϑ. τὸ  ἰχαππι ἰρητιιγ οοὶ αὶ ἐχ αἰμπεηῖσ 
ἰϊ. ῥγοίπάε δβαξ ποὴ ἱπ οπππίθυϑ ἰάδπι πιοάπ5 γοηδγαϊοηὶ8 ᾿υϊαϑοΦ 
τίς, ἀπτὶ οἴϊατα ἰἰἰὰ εχ αἰϊπαθπίο δρίγιταϑ ροπογδίξοπθμ δου ἘΠ ΓΓ. 
πίῃ ἐχ τγὶρ8 μὶ8 ὩΠῸ5 Οτηπῖπο περοϑϑαγία8 δϑὶ τποάπϑ, εἱ 46 δρίγὶ- 
ττ|δ φαϊά ἐπὶ ΤΌ δυοιΐοπα ἐππὶ αἰϊτοπε δος ἀϊςοία εἰηϊ. 

3. ες τεδρίγδιϊοῃθ υϑτο, δἰ ποη ἀϊοππῖ οὐΐα9 αταῖδ βδὶ, δδὰ 
ἰά δοϊαπι, φυο ραεῖο ἢδὲ, ἀΐευπε, πὲ Ἐπιρδάοοϊε οἱ Π)επιοογῖαδ. δ] 
πὸ ἰά φαϊάοπι, πεο πιοάαπε δ᾽115 ἀϑδβπδηῖ, 9864 ἸαπηπδιΒ τα πι ΓεϑἴῸϑ 
δἴξ, 60 υἱππῖογ. δῖηωϊ δὶ γε γι ροταιοπὶβ γαῖα βδι, 1 ἴρϑυτι Ἔχρος 
ποηάυπι 6δξ. οἸἀππι ἰΐασαο δὶ πὶ δαρτγεπιῖβ Ἰαπέππι οἱῖ ραγεραδ, ταπὶ 
ταἤετίογα τγείγιρεγαϊῖίοπο βυΐΐα ἱπάϊρεπε, δε πὸπ οϑὲ ἷπ δ ρΥυθταΐβ ἴατ 
ἴπην. πδπὶ δρί Γιϊα8 Ῥ6Υ ὈΠΎΘΥΒΌ ΣΙ ΠΟΓΡῚ8 δϑὲ, οἵ ἱπι ἔπ πὶ τα ΓΈ ΤΟΥΠᾺ 
ἃ Ῥηίπιοιια δδὲ. 400 ῥϑοῖο κα δβ 4υὶ ἱπ εχιγειη5 δϑὲ ἐδίοσῦ τοίτγίρθ. 
τέξ και: εἰ ἀΐεοῖ ᾳπίϑρίδτῃ γεί σι ρογδιϊοθετη γεβριγαϊϊοπθ ἰασίδγα ἱπ 
οπηθθδ μανίας ἀϊδεγιθοι ρδγ σου αἰϊταίοιη. 8ῖς ῥγοχίπηβϑ ρυϊπισηὶ 
Ρατῖδ9 8Ρ δᾶγδ αἰίγαςοῖο {γίρεβεγὶ, ἀείπ δὲ υἱείηας {τἱρεΐαδοεγο, εἰ ΜΆ 
ἀείποορϑ ἀϑθὲ δά εχίνθπιδ. δεὰ οδίεπεπάμπι [ἃ δὲ βδγὶ ποτ Ῥσββα, 
χαίβ ᾿ἴδηπὸ τποάτιϑ οχιγεπιογοτη τ 7} ἀρϑάγππι 6858 πδπατίδ. ΟἸΠΉΪΠΟ 
δἰαίπογε: δὰ δρϑουθ αυδρίατα δὲ υϑῖεϊ δήπιοπῖο ποπ' ἱπάϊΐρατὸ. 
φασάϑὶ ἀϊςας5 ρεγϑρί γδξοπεπι ἸοΗπδ 6856 δ 'σιθηι, {τιδὲ 50 ΠΠπεῖ ἀρίτα- 
ἄσπετα δρίγιερα5 ρτδοροδὲ τοιϊΐπ8, ἵππι χυΐδ ογίξ Ἀπίβ τορίγα Ποπίδῦ 
πὸπ δοἰπι τοίγιβεγδιϊο δγῖξ, δὶ θὰπὶ ρεγερίγαϊο εἰβεῖαι. εἰ ἰῃ πὶ» 
γογϑάτα, διηρίξυυτη ποροῦιτι μος Ἰοΐππι εξ. εἶγε δαῖτ γείγξετα- 
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τίοποπι ὀχιγετηουτιπι ἱπ γαϑρί γαεοποπι τεΐεγαϑ, ἔπι δὰ δα ἀϑ4πὸ 4}8- 
ἐὐδαιοπίϑ ἱροίας ςο εγιἴδ8 φαοιποάο δεπδαπι εἴαρος" δἶγε τεβρῖγα- 
ὕοπεπι ςοπδιϊττᾶ5, φαδο οαἸογαπι ἴῃ ἀμ δὲϊα τοῦ ἐχϑιβιεπίαπι (ον δῖ, 
ἴππι ριδοίεγηνπι συοά γεθρίταοηΐβ Εἰς Απὶβ 6586 μι ρ]ἴε8 ποθὴ ρο5- 
αἰϊ, οφυίάδιη ροεϑριγαϊίοπα ΠΠπὶ δοηβααυὶ [ἰσϑαξ, τηϊγα Β}} 15. φυόφις 
αὐἰξ ομνπίατη μον 86 ραγίϊπιῃ βαχίο οἱ γοβυχὶο ρειυριταϊϊοπε (δοῖδ. 
πἰδὶ ἀϊοδβ οαπέήεπι ἴῃ πἴγοχιε γθοῖε ἤποιῃ οαπδογὶ, οἕ τ} ἴῃ Θπιθὶτα 
τοῖϊα8 σα]οῦ οἱδ ἤθη ἴἴὰ »]θμ8. εἴ δυυῖοδ, ἐλθέ αψες δυϊιεϊθηΐος 
[ονετγὶ ροβόε; υΐ γεγο τὲ οογὰδ οἱ υἱοϊηϊδὶ Ἰὶ ραγτίριις δἰ νομεπιθη- 
εἰδϑίπιιθ, τπαΐοτα τα ρογαοπο ορὰβ πάρδγο, τξ ἴῃ ρεϊππὶδ 9} παποὸ 
ἰρόππι ἰηϑίπηϊα (1586 τεϑρίγαιϊο υἱάετὶ φιεαὶ; εἰ ρτγόϊπἀε πραϊογοιῃ 
4υοφαε τίμι αὔιῖβ δὸ δἔτιδιὶ οροτίεγο, οἱ» πάτα ἱποϊγυνηδηῖα οδρᾶ- 
εἴοτα εἴ δοῖῖο χιδεάδιῃ μηδβίς ςοηδρίουα ἃ παίπγα ἐιιεγίης ςοποιγαςῖδ. 
Ρευταα]ία δυΐνη εἰμϑιποάϊ 1 οοἴογία φαοαιθ οι οπἐθ9. ἔαςι ται θα8- 
4π6 οουξίπισαις δάμως ἑᾶπιόπ ΔΡ δεν άτμη δῖ, 91 δὰ ο8 φυοφαε ϊδἐγὶ- 
Ῥυῖΐο Βαι; 14 φιοά εχ ἀγίϑγιῖϑ δδὶ τπαπἰ [δϑίπ. ΟΡ μᾶες ἴἴΐδᾳιε, τιξ 
ἀϊεῖυπι (αἰς, ἀς τεϑριγαϊοης μογάιώ ἀἰπΠρθης οοποιἀογαῖίο οϑὲ Πα- 
Βδηάα, ουΐϊασπδιπ ργαῖα ἔαξ εἰ φαΐθα8 ραγεθι5 σοπιπιπη 8 811 οἱ 4το- 
ταθῆο εἷς. ργαδίθγβα πες αἰμπεμίναν οπμεΐθι8 ΡΟΓ ἀγιετίθ8 δ δγιοσῳ 
σϑ]υιὶ ἴωσι ναϑίδ ἐμ5ῖϑ, ἴαιπ αἰ τς ραν θα8 αιμυδάαπι. γἱναιξ ἀιιΐοτα 
Ρἰαπῖας φυοχυδ οἱ δἰυπίυγ, δθὰ πᾶθο δὰ δὰ ρεγιίπεηϊ 4υ88 ἀξ ἰπῖε- 
τῖϊα σοι ἰγαἀπηϊατ.. : : ᾿ ᾿ 

Δ, Οἰιπι απΐεπι ᾿ποϊομπεϑ ἰπ ἀγίεγία οοπίο πε θρὶ τι τα5 γε 8. ϑἱπῆ, 
ταβρίγαϊο, ρα δι, εἴ ἐθγιῖα, αἰ ἐπιευε δάνδοῖο εἰαρ ογδιίοφαο, ἀ6 ᾳυδ- 
406 δαάγυιη ἀϊοεινάυμη δϑῖ, εἰ πρὶ δἱ φὰο ρδοῖο 811, εἴ ουϊὰϑ ργαῖία ἢδξ. 
Ρυΐουϑ ἐάχια υμοῖϊο αιὰ ρᾶι 16 δἰξ, δειδιὶ φιοόιε οϑὲ ππϑηϊοϑίθνη, 
ἀὐαιαν δ δος δὶ απὲμια 15 ρδγίουι. απο ηεθτι, 864 τοορίγαιϊοηὶ5 0- 

[8 ἴῃ 4ὺδ οἷϊ ράαγὶο, αἰϊφαουϑαυθ πιδυϊδοιαλη φυλήδιν δεῶρα αιοάπθ 
εδῖ, ροϊϊον ἐδιη θη {ΠΠ1ι8. σορητεῖο ταίοις μαβοίατ, ἂἱ 4} ϑὶ ποῖα 
τπὐπίνογϑυϑ ἴδ γϑομδ 6ϑὲ ἰυηπιγοιια5, αιδ6 ται θη Ὁ ἀοολ δβπῖιι8 
ἀε εο Βὲ ἱπᾳυϊδιεῖο, Ιρϑ8 φασί ἃ 56. ἐπ ἴα πὶ μά εὰ χαρά ἰρίταγ 
τεόρὶ δῖϊο ἰπῖιι5 παρ οαΐ ἰπ παν, τπδι ρϑίαιπ 58πὲ δδὶ, δῖνα εὰ (δουϊτλ8 
δηϊοιδ 911, δῖνε δηΐπια ἰρ88 911 ἀϊοονάᾳ, δἶνε αἰϊα ᾳφυαερίαπι σογρόγαμι 
ταΐϑο }]α, υὰο ρὲν δὰ ὥ οι αἰϊγδοοηεπι εἰδείας, αἱ ἴαόμλια8 χὰ 
δηϊπιαὶ δἰίταγ, τοῖα εἰνὶ ἱροὶ τοθροσϊδι οἵ δι πη}15 ἐδῖς τδπιααδιι δα άειῃ 
Ρεγ πηϊνουϑιμι 511 ςοτρυδ. αἱ οἱ, Γογία το δἰ(, ἃὲ ὁουρὰδ ἕαιποι αΒὶ- 
γδγϑυιν δου α ον ἰαχία ἴοῖρὰν 66. παθοὲ ἦπ ἰὼ} ταοίὰ. ααοάοὶ 
ποι δἰαιϊμν δἱς οὐ νιοῖπ πῖμμ αἰἤφιια οἷς Αἰ γοπεῖα, ἱασρεοίίομο ρᾶγν 
ἴδαιπ οπνπίτιιη 688 σοβιοδοθπάπι, Ρ 88 ἀυΐεπι ρεουίατὶ8 αυϊορίϑυα 

30 ̓νὐτόμῖι Βο5 τποῖμ5 εϑὲ, εἴ φιιααπίεπαυς ἀσοϊἀοηξανίι8 6986 πος ἤπϑαι 
ΔΡδγε νυἱάεῖωγ, ΟΡ φαθαν πους ἐπϑι παῖδ. οἵα καϊονα Ὑρβειβθιΐθς 

ἴα μαπιίλτπι ἀροπῖθ πθοθδ58 δϑῖ, ἄυᾶα ἴῃ ἤαΐαιν γεϑοϊ νυηΐογ ρᾶγίεδ, 
9Β νογϑβαϊΐουθηι β}165 ϑχοίίαγθ, ἴα ρυΐδαπι φαοφας βαγὶ ἐμ ἀλη Α}}15 
σοΓροῖε ρμᾶγ 6βὲ. δίαξίπιιο ρδι' ἰμέεια, ρτίμνειπ οΟ 58: ρα δε; πη, 
119 φυλο ρτίιπα δαε, οοᾶδνι9 σαον δὶ. δἰ ἐουΐαδβα δοϊϊομειπ δ] οχὶβ 
ἴα Ἱπαίδιιθιῃ, 4086 δ η6ι δἰϊοιὶ κηἰμιαὶ 5 δα υοιαγπίτιν, τὰ ἰροιαι οοπ- 
βϑχυΐ δϑὶ ἤβοθο88. αι διυΐοιι γοϑρι γαξίομὶ ρα δι ὅ0 γεβρομάραϊ, 

483 οἰρπυπι μος δῖ: οἶνγθ δπὶπι ἔγαηιθπδ βἰνα θαυ 15, εἴ δῖσα Ἰηδρηᾶ δῖ 
δῖνο ἰδνῖδ γοορίγαιῖο, ρα σι δι} 118 Ἰἀδιπααθ δϑιημος παποὶ. 864 ἱι- 
δοχυδὶϊδ πἰ οἵ ᾿ητοηάμαγ ἴὰπι ργο σοτγροι 8 αἰδοῖ ονθ 5 γαγὶ 8. ἕὰτα 
δηΐπδο, τοὶαϊ ἔθπογα, δρα, ἀρομία. δοὰ ἂπ ἴῃ ἀγίθε 5 ρυ θα ουπά ἐπὶ 
ἐδηργοι δογτ δὲ αὐ ἀδαιαὶ δίεδιη, οσοῃοἀογαηάθλῃ οοῖ. οἵ νυἱάδιυγ 
ποη ὁόγνᾶζεα, δ ραγὶς5 Ἴδηρε ἰμΐθι 56. ἰ55ιλ5 απ πιιμπ διν γί θ θυ. 
οεἴεσαια φαοα αἀϊοζιαι δϑὲ, ποῖ ἰτμἷς οὐἱαδρίατη φγαιϊία ποτὶ, 564 δοῖϊο- 
πἷ5 ποςοϑδιαΐοπι δα αηΐ, ςαὐοτγὶα ᾿ρϑίιϑ 5 ἰοδὲ ἴπ λυπιλήμιῃ, ἰάὰ οπιπῖπο 
ἴα παρόν υἱδοίαγ. αἱ ἰπϑρίγαιο πῖδ οἵ χορ ναῖίο ηἰδ τα οἷ8, οἷν δὰ π- 
ἄξειν ἤπϑιι μαθδὶ υἴδγαας οἱ ἀΐγεγοθιιϑ αἰΐθγ ἃ] αἰϊεγο εἷϊ, δὲν δἰϊατη, 
Ὠοαάὰο δἱδὲ τημῖαο γαβροπάθαπί, οὐ ἤποιη ἰδπιθη Οἰπηΐπο αἰϊαυεπι 
Βετὶ ταιοπαθη τος υἱἀθαΐαγ, ροῖτοὸ ἄς }ιῖ9 {τρις πιοῖθι8. ἀπιδίει 
τοοῖε ροϊεϑὲ, δὴ δἰπὶ οϑενῖ; οἵ 5 0) δἰπὲς 4018 Βουιιπι ργὶπημϑ οἷς; δὲ 
δὶ οἷ γαιοῃδ! 1} 6. Ραΐϑαπι τϑοριγαιίοπα ῥτίογεπι βἰδίαϊ. ὕδᾶπὶ δἰ ἶοὸ 
Ρτἰποχιαᾶπι ἐοΐτη ἀπ η8] δὲ ρογίεσξωνα εδὲ, εἰ ροβίψυδπι ρενἕδοΐατα 
εϑὲ δηΐιπᾳ]. αἰγαςῖΐο οπίτη ππουδῖγωϊ Πυσπου 9 δἰ Γοστπαϊϊοηθπι [δῖμδ. 
εἴ Ρατιϊιππ ἀεἰἰποαίαταια ἀπολο μα γιοὶ8. Ταοα δι18 ΟΡ ο8ῖ, φαετῃ- 
δπποάμιῃ ἀεϑιρπαιϊο ραγίζαι Ἔχ ϑοινῖηο Τογιηδίγιο., ἑπχία 4αθτα 
ΟΣ ἴπεπι γοερ᾽ γαϊίοπὶς πιοία8 ροβίγειπαβ [πδυῖς. πβᾶπὶ ἰὰι ῥτίπαπι 
γοϑριγαῖ, δὶ ἴὰ Ἰαεδιη δαϊτισ [ἀογῖς ραγῖι5, ἐαῆθα Ρτορῖον ροδίγοπιιϑ 
Βὶς πιοῖῃ8. εϑὲ. Ὡδιπ ΑἸΐππθθε διϊγαςιίο εἰδθοτγαιίοψας μοῦ -δοΐατω 

ΡΕ ϑΡ1ΆΙΤῦ. 

Ροσῖ, δεὰ εἰ ρτίπθ, αᾶιη ἱπίερ γα ϑὰϊ ραγεϊθπ5 ἀπὶπηαὶ εἷϊ ἀβοίοισα, 
ἴῃ αἴθτο ρεγαρίτυγ. σαϑριγαϊοπαπι ἰΐδαια ᾿ΐς τοοῖπϑ Ῥγδεροίι καὶ 
Ρυΐδβι8 ρεν ἱπίτῖα δἰατίπι ἴθ σοπϑιτυϊίοπ α σογάϊ8 ἐΒΕΤΙ ἰὰ φαρὰ ἃ 

, βαρίοαα γίνοιτμη εἰ ΡΠ} (οττηδίϊοπε ἐχ οὐσ ἀδργεδδηάεγε ἴκμὶ 
864 οἷ, υἱ ϑιργα προ τις ἀϊοῖππι εδὲ, ἴῃ ρυΐπια ραγάμπι ἀεἰϊπορῦοη, 
4ιι86 ρὲγ δοϊοποιη οἰ αὶ ἰῃ Βυιπιϊάανη Βξ, [ἐγνογοιηίδαης εἰ ρυίταν ἐν 
ἰδιἸοη θα οἱ ατὶ ρὰγ ἕυδγίξ; φυδτα ᾿τῖπιιϑβ Εἰς ογὶξ τηοῦι. 48 ταῆσιν 
δοιϊοηὶ οαἰρίαπι 81π|}}1}9 6886 υἱάθίυγ ροῖϊα8 φιδπὶ δὲγς αἰϊγροίο, 
πἰϑὶ εἰ Ηἷς δά δοϊίομϑιη ἕλοι δῆ σαὶ. 

5. Ηα΄βοῖυτν δυΐοπι οἱ ἀθ 86ηδι αἰ Που 128. πιᾶτη εἰ ἀυιο τς νὰ 5 
59 ]υτη, πώτα δρίγι τι φαΐ ρὲ δάχῃ ἰδυϊαγ, δ} τμοΐε ἱρεα, δη (οἷο τοῖ- 
Ροτγοῦ δι δἰφυΐάεπι δᾶγ ρτίιπιδ ἀπίμιδα δι θθϑῖ, 6Ὸ ἴβθ0 ἱλυζυα 
Ροϊίζοτγε οδιϑα ας ρτίογε ἡ, φυϊὰ ἰρίτηγ ἴῃ δπίμνας ροϊεπῆλω δεῦκὲ 
το οοπὶς οδυϑᾶπι σείει απὶΐ χφαριαδάτηοάθχα 11 χυοίιιε ἱκίρος σαὶ 
Ῥάγίετῃ γαϊοηδ θη δηϊπια  δυθαιε ἱπῖεγ οαυθδ8, γοίδιτιπί, εἰ γὸ ἴἶο. 
ται δεητοηξδ ταργεβοι θπαϊ ποη ἐπετίπε, συμ οἱ ἐροὶ ὁλῦρα ορὰ 
Ῥοϊοηϊίδια διήνθδα ἀϑοίζθθηῖ. δἱ ἰῇ 305 δρὶΓαΠ θι9. πππὶ ἰμρυῆῃ} 
ἜΧίδγπο οϑὲ 7 80} ποη δϑῖ, 866 πιϊδίῃς συ! άθην, ἂἱ 4110 φαούχα ποὶν 
6817 φυδε ἰϊβ4πε ἀἰεγοριία εἰσ ἔπαθες αὶ ἀγξθυία οοαιθείθι, αὐ 
δῦσα 41 [ογν ο5ὲ 7, μδτα αξ ἰθἴαν Πο8. ἀἰ ΠΠαταπεῖα οἰδισδίος, μιοπα 
ταῖϊο ροϑβιείαι: εἱ [οτγῖαϑϑὶβ ἐδπιμ δια τ θοθϑϑαγῖο αἰΓ(ογαϊ. αἱ γαπονϑὶ 
ἃ. 86 ἰρ8ο διϊ} αἰΐο, φιιοηΐδιι οαἸἑἀα8 ε5ὲ. ἀδ Πος ει ἰὩ μκδῖμο. 
ἄσπι νἱάἀοῖογ αἱ ἀ6 δὸ χυὶ (οτὶϑ δδῖ. πϑὶπ ἀθ Εἷβ υᾶε ἰὰ οὐηὺπ 
βμηῖ, ἰϊα νἱάθῖωτ γαϊοοιπδιάυια δόδ6 αἱ ἀ6 8 φῃδο [ογ5 ΠῚ ἢ 
εἴ ἃ το[ἰβογαιΐοιε δυχὶϊϊαπι οὐθηλνο αυοἀ ήδη δοοῤρὶϊ ἰρια, φιἰμα 
ε81 δᾶτ. πῦτη ρα Γ δἷς το παροῖ, αὐ αὶ [οτὶβ ἐεππίογα μιβημυα 
εϑὲ δᾶγ,ραθι ἱπῖγο Παιδῖμ5 αογῖῖ οἱ ἴῃ δηραθὲ νᾶ δᾺ ἱπιγυβῦθ, οὐαβν 
βϑῖογ φιοήάδηη το άο ἃς ἀεπδείυγ ἢ δὰξ παϊδεϊοπδαν. μϑοθεδδπο ἀμί 
Αἰϊφαδιο,, ἀυπὶ ρα, Ἀμπιοσοϑ δὲ οδίθγωιπιμ Δ ηἰπι8}}5 ραγίϊυπι πα 
γεγραίαγ δϑὰ ἴατα πο [ἀθεῖξ τθυΐοτ, σ᾽ φαϊάθιη πιϊϑιϊοποῖι ἐο κα τ 
Ρίδϊ. αἱ τδῖῖο ἰδιθφη ἀἰϊοίδραϊ, 4υοά ρῥτῖγαυπι δυλεοδδ δυιςερῦπια ἃ 

ΟτλΏΐῃΟ οοἕδσ 8 ϑα θϑἰδηλία ἰδ πυΐι 8 6586, Ὠϊδὶ δηΐῃιᾶπι ΄υῦφῃ μμὉ 
1816 πὶ ε896 πὸ ρυγιῶι φυϊρρίαπι δὲ ἐπ᾿ ϑεῖοπὶϑ οὐπιμῖνο ἐχραίαι "5, 
τπδμ8. βΟΤΓῸ δαΐθιι ἀυετίδπι δοϊαι ϑρίν ται σαδοίρεις τορι. 
ἄυχ δδὶ, ποιναιη ΠΟ διϑοίρμεγα. ἀἰογιης καπηθη ἰηλεγ με ρῖὉ 
πδγυὰ8 ἴϑμαΐ ροϊρδῖ, ἀγίογία ποὶ ροιϑϑὶ, δρὰ δἰδάπι γυπιρίνι τα 
σουᾶ. οὐδ ἔγίθυ8 ᾿ῖδοο, σπᾷ αυϊθγίᾳ δὲ πδῦνο, οομϑίαι: νεῦὲ {5 
ἄθγν, Ὥδιπ ἀῦτη ραπρβὶϊατ, 9απρυΐπθπι ἐστί τε; 6 πογτο δυίεπ, δὰ 
τοιὰλ ροϊεϑῖ; οχ ἀγξθγία φαοθε: ρεγϑρίγαϊζοποπι δπῖιῃ μεδεὶ. ΡΒ 
δοἷα δὐυτεγία δρίγίτατα δυδοιρὶς. ργδεῖθγεα υϑπῶϑ βάβεγε μιεδί ὃ 
φυΐθυϑ ψἀᾳαδιη οἴβοῖπα φιαρίαπι ἀογατία οί ἀ πὶ ἰδυϊνδης ρληκαιρεε 
οἰοξαείαι, πθάαο δαΐμι παεαγα οδ απ 6686, δεὰ {ἴ]ας τε οι ἐπονώ, 
δᾶ4υ6 ὑγορίδσ δγίθιαμι φοπογάϑοογε, δὲ πυιπ  ἀἰταΐομι οοηίρετε 
ἴῃ 5686 ἴαπη ἴῃ τ Ποῖ σαν ασα ἰρϑίη δια θ᾽ δα 8. 4π2ε ον 6 5 
οἴομο ταδηϊεβδεο ἀεργεδιθηάογα Ἰἰϊςθαῖ. εοάθιη πποάο δὲ ἰμιεθηὲ εἰ 
δὰ νδιΐγοιι γϑπὰβ γίθγίαϑαμ οοιπιπὶεξῖ, 48 ρᾶτ εἰϊ αἰϊνδεθι ὃν 
ἐγάθοτο, 6 ὑδηΐβ 'π οᾶγιθ5 πιοχ ἀϊθι τ αδη πηι, ποὰ ρεῖ οὐἰιψαβ 
8εἀ ρὲῖ ϑϑπάγαπι οϑουΐα, βδιυατιιτι δοῖΠς δὲ ταογθ. πᾶδι ὃ ἰλ|6Π| 
ὙδΠδ86 ἱπᾶρπαα εἰ ἀγίθιϊδθ; δχίϊδ8 σεπδα ἀξήπαας ἀθήγδ, 
ΟὈ]ϊφαππι δοϊ]οεῖ; εἰ νόπαα οὐ θεῖ ἀτιθγία δπὰ δϑὲ αὐϊπμοῖα, δέ οδ᾽ 
4υοφαε, 48 9.1]Ἰςοὶ οοπιπα ταπίυγ ἰπῖοτ 86, εἴ δά πιάρπο οὐδ δ 
γξηδε 0 Ὠδγνὶ βηϊυπὶ. ἢδο ρϑγίε οἱδαια σαρίσαις ρίϑοο εἰ τορι: 
4υΐ δἱ ποῃ δρίγαγειξ, ἔπι εχ ἃ4πα ργοίδοϊο δχθπιριὶ ἱβογεέγεμῖα 
ἰΐοο. φυοά δυιΐθηπ νϑπᾶς δὲ γίδια ἱωῖογ 86 φοχααϊδοίυῖ, μρῖΣ 
4αοφαα ἶρ80 τπδηϊδϑίυμι δεῖ. ἰὰ δᾶπδ ποι ἔογεῖ, πἰδὶ εἰ βαιιοῖ ̓  
τἶτα δὲ δρίνίμις Βαπιογθ ορὰϑ Βαδαγθῖ, φασὰ εἰ ἴῃ πεῖτο εἱ ἀποτλά 
γεπᾶ υἷϑ οα]οτῖβ ἱπρθηϑ δίῃ. οδϊθτοτα σαὶ ἕω πεγτο μαρία οἰθΓῈ 
Βοχα οι ἰδδίπηηϑ, παΐαγαρ οἶτ5 4υϊ ἴῃ ν 6 Π15 οϑὲ Ρ᾽αὐΐπιιμι μαδϑεῖ ῷ 

ἰρίτατ οϑ]ογ δρίετυϑ γϑρϊοπὶ που δηὶξ ἕατω αἰϊα5 Οἢ οἂυ58 ἴππι Οὐ Τα 
[Ὡρεγαϊοπεπι. δὲ οἱ δοϊϊοινβα οἰποίδε δὲ νυ δἰαι ὀχοίϊες, τα 
Βαι. εογιπ ργαδίογθα οπῃπίαπι 486 ππδτατα χαοάδωι πιο αἱὰς 
οδίϊππογε, ᾿η}}0 5686 οὈϊοϊομῖα δι τα[τἰρογδαῖς 1110 ἀυπῦοα 
4ποἀ επἰπι οπιηἶα γοίτρογαϊϊοπε ορὰς παροϑαυῖ, ἔεγε ἐσὲ πιϑη οἴ. 
ἡ βδηρηὶδ ἴῃ γθᾶ οδίογθωι ἀοιπεδὶ δὲ νδἱειὶ οοπείαθει, μϑθ5 
αογιῖ, φυῖὰ ἄσαι οἴβμῖ 116, εἰς φαοηαςα αἰεοἰραῖατ, εἴ πο φεφοῖν. 
4πυοἀ Περαι: πηΐΐατι μαρ δαὶ ἀγιογίδιη. ; 

6. Ὧε 8επυῖπε ργϑοξθγθα υδεϑῖϊο Ἠδετὶ ροϊεβὶ, πθια μὰ 
τῖδτα [εγαϊαγ, εἴ ἂῃ σοιηργοδϑίομα ἰὰ αυδάδπι Βαϊ, οἱ ἀιμπι ει 



ὈῈ ΒΡΙΑΙΤΌ. 

δοίαπι. πο ἴοοο πιαϊαῖίο χαοαπ8, ΡῈ πᾶπι δδηριῖθ ἱπ 80 1άδγτπι 
Αγίϊαμα παηγατω ἀΡὲ τ, ρα ΒΒ οττίιηδυι ἀς 8ὲ ἰηααϊ δι οἰ οοςαϑίοηετα 
τῶθδεῖ οἱ δυϊἀθηϊίαπι. ἰΐθτα ἀδ πογυογῶαι ποῖ ἴοη δ, Πα τα δΧ Οϑ81- 
[ω εἷϊ: υἱάοῖαγ ἐπίῃ τηϊπίτηα αἰ 851 πι}}16 δι θότττι τηοάπα 6686, δυὲ 
ποσὶ ἰά τογατη ποη δἰῖ, οὕτα πο δοίη 6Χ οϑϑῖθ 9 δηδραηϑ8ὶ ἰΏ ἴο ἔϊιι8 
δα μα]! 5 πιοΐε, 96 ἀ εἰ ἴῃ σογάδ υἱδαηΐαγ, φαΐ π0}}}}9 οδϑῖθιι9 οοπητπηἰδϑὶ 
εἶηϊ πετνὶ, ἤδαπα ἰπ δἰΐο αἷο ουνη οοδίεγὶ8 οοδυθξ, δεά ἱπ σαγπδιῃ 

20 Βυϊπηξ. δὴ πος πὶ ἱπιροάϊαϊ 400 παΐπτϑ 115 φυΐ Δ οδϑίθια ρεπάεηϊ 
ἰπάϊάοι αἰλια δυΐυτα δεοδάαϊ, Δ Ροίίπϑ 8} ἢ19 ἱροῖ8 οϑϑὰ δἰαπίυγ. δοά 
εἰ μος ἀρϑυτάυπι 6δὲ, βε4θε 8επϑαπι δἀδιρυϊδπίετα παρ οὶ. πᾶτε δ[ο- 
(ὩΒ παϊαγα δὲ πα] τὰ ταδδῖθτῃ Βυταδοίσπα ἤλρεπ8 ρθγ δεοϊϊοπεϑ πεγ- 
τα υἱδίϊατ. δίψυϊ Βαρεγεῖ, οἱ ρδσ δῆτα αἰϊπιδπίαπι, φαοά εἰ Παπιὶ- 
ἄπτα, δὰ οὐδ γεβεγεῖιγ απαργορίεν ἀϊ]ρεπ Ἀἰς δὲ ἱποιυθπάβ. 
ζηφαηίδιο. εἰδὶ οπιπῖπο ἴῃ 0556 τηϊ τα οοῃοιχξαδῖατ, υὲ ἐχ Βος ροϊϊαϑ 
Ὀεῖνπβ αυδπι 6 ΠΕΙῸ 09 Αἰ πηδηΐττι ςαρίαϊ. 400 τηοάο ἰριτυγ 84 οδ88 
τλπάριι αἰϊπιοπίθπν δάν θείαν, ααἰ πιδαῖυδ 6 σοπᾶ ἁτιεγίανυε δά ἱρδῃπι 
τοηάου 4υἷ8 ετῖε 7 ἰὰ δπὶτα ἴῃ ρἰεγίδαας ομδουγωσι δγίξ, απ δά δρὶ- 
ΤΑΙ τηαχὶπιδ Ζυΐδηαπι ἀοτίνεϊαγ, ἀδὶπὰθ 4αδε ἂρ οδϑίβυδ δὰ ἰδίδεσγα 
φοπρτο ποτ, φποταοάο 6 τεπῖγο ἀουϊυθπίυγ, εἰ δἰϊγαοῖῖο 480 ρϑοῖο 

80 Βαϊ. δὴ ρίογα Βαρεηΐογ δβδημθε οαγεϊαρίης, νϑἱοτὶ ϑρίπα7 δβὰ ποῦ αἰ 
ταοῖοτα ἐχεγοθαπὶ δες ϑυπῖ, πιδρίϑαι 6 οΟὨ ἰπαδίϊοπ5 ρταῖϊα. δά εἰ 
δὶ ὁ Ὥδῖνυο οἱ δἰαίιγ, πουνΐ δἰ πιδηῖυπι ΠΟΥ͵586 οροτίεϊ. οοἴ ΘΓ τη ΠῸΒ 
δἰβιτιαπιαδ ε τσςο 11}15 δά μβουθηῖθ δοϑάθια εἶν δεὰ τυγϑι8 πᾶς 
Ἡΐς δ χᾷο ραςῖο οἷϊ, ἐχροπεπάστῃ δγαῖ. σϑγμδῖῃ 6 υθπὰ δίαιε ογῖδ- 
τσῖα αἷῖ ἰὰ σουβττπαῖ, φαοά οὔτῃ ραπρίϊυτ δαπρυΐπεπι τεάϊι; φυαπινὶϑ 
ἴπ οοδἰοτγὶβ δηΐτηδ! θ5, υϑ]υἱὶ ππμεεμον εἰ δεγρευΐυπι ἃς ρῥἰϑείστῃ εἰ 
πηΐγογδο οΥἱρδγοστσα βθπογα ΠΟῸῚ υ͵ϑαῖυγ; δ6ἀ δαηροΐπα τηθἶτο ρτᾶδ- 
ἀλιῖο ρεδουϊίατα Βαρϑίυγσ πᾶτῃ δὲ υοἱπογιω ρεοΐογα ἱποῖδα βδῃίθτῃ 
δυλιτππῆ, Ποη 8δηραίποια. ὈΠρτΙΘΤ, ΤεΡεάος 68 ρ6γ σοπροϊδιϊοποιι 

δ 6 Ὥργτο ςΟμϑι {1886 αἰξ. ἃππε ἰρίταγ δϑπάεπὶ γαϊοηδτῃ δὰ σαγηεῖη ου- 
τωι οδιίποτα ἀϊσοινι 7 ἰἀοπι ΑἸ α] 185 μαθεῖν ἀς τεδιδεῖδ, φηδθ- 
(π6 τοο ]}]}ῖ ἰοσῖδ σοπίεβδηῖαγ δηϊπιδιῖριδ, φαοπιοάο οἰ π8 118 ἔογ!8 δο- 
οδάαδι. ουπῖγα δηΐτη ἱπῖι8 τηδ 15 σαϑηι οτί δἀνεοΐγα υἱάδίωτγ. ἱπδα- 
Ῥεῖ δυΐεδτα χααΐα ἴῃ 1112 δἷξ, οἱ θὰ ραγῖδ εἰϊοίαϊησ νυ θπέγιϑ ὁπα8. ἱΐδτῃ 
τεάϊταϑ δὰ οαιτθυ {θδτα δι: ργϑεῖοῦ γϑιϊοπετι. δάἀνηΐγα 1115 ἐπί εἴ 
οσηπἷῃο προ δοὶ 1}19 6866 τἱἀεῖογ. δ8πε οταμΐπο ἃ [1195 δια αἰϊπιεπῖατα 
Θοῖ, πεαῦε ομπί 8 δδηβτ 8 6886 Ροϊεϑῖ: ὙδγΌπι οχ πος ςαΐεγα δαπξ, 

Ἴ. Ὧδε παῖυγα χθοᾳπε οϑϑίαπι σοπδίἀογαιῖο δδὲ ἱπϑιϊτοπ δ, δὴ 
) ἘΠΡΙἸοῖ5 Γαηοτοηΐδ οάυδα οἷς ἐχδαξεγιπε, οἴ αἰ δὴ τηοίτπι, αἰΐα δὰ 
ΤΖα]οΐοπ ἄσπι, αἰΐα οὐ οοπίεραπε οαρίαπίαᾳμα. δἰ δὴ ἡπασίαγη ποηθ8 
ἵπίθι Ἀβες ξεπαδ εἷξ, φαοά ἐδηαύδτη ρτὶποὶρίατα πιοῖι8 οἷξ, υδἱαὶ ρο]]. 
δια πιοῖπτα ἰΐδχας ἱποιπιξα ἔαϊ856 ἀἴεο τλδηπ8 ο548 εἰ ραἀϊ5 εἴ ΠΡΙΔ 6 
εἰ οὐ 1; εἰ ἰάὰ μἱίατίατη, βοΐ ἀϊ δε τος οἱ ἀπναϊαη: μ640ε επΐπὶ 
δια η] δεῖο ἀρθηυς ἤεχίοης βεγὶ ροΐεδι. φοὰ [υ]οϊπιευῖα ΄θοηπε ἷπ 
Βα ἱρδῖβ ἔεγε ςοπϑιδίαα!. οοπίοξυπε αἴξ δἰ οαρίυπί, υεἰπτὶ υδθ 
ἄπ εβρίξε ϑππὶ οδϑα, σεγο γυῖα ἰρϑῦπι, οἰ φβδεουηαυς πιθάυ! ]βτ ἰπ 
δοδὲ δ εηῖ. Ἰαϊθγωπι ο888 ἑπποιίοηστη παρεπὶ αἰ οἶδα απι. ἰπϊτυτ 
δαΐοπι ςεϊογαγοπι, εἴ υδἱυΐ ἱπυπιοἴατη αυϊάάδπι, φρίπα εδῖ, ἃ πὰ 18- 
ἔδτατε ἀυοαυς οϑ8ᾶ οτβίπαμι ἀπουπῖ, ρανῖεα αἰγίηαυς οἰδυἀοηίία. εἴ 
τπιδς 6886 δγαὶ οτηπίπο αἱ [8}15 δίψυα ρᾶγὲ δδβεῖ: ἤᾶτα αυοά πιονεϊογ, 
14 ε ᾳυϊεθοθηῖε 681. δίταα! δαΐθηι 6896 δἰϊχαϊὰ οροτίεϊ οσαΐυ8 ρταιία; 
σι 410 βίόπεγε δᾶπε ρτγίπια δίδίπεττπι πυοᾶπι δ σεγερτιμη. ργδοίθγοα 
σεσὸ α]τυὰ συοηαε βοηυδ Βαβεῖατ, δά σοπιπιϊιεπάδ8 οἰδαάδθηάδδαι δ 
Ῥαγῖεϑ ςεῖεγδϑ [δοΐαπι, νϑ]υτὶ οἶανεβ δηπῖ, εχ πος ἶρϑο 18] 6 ποιῦδπ 
δοττιῖδθ. οδἴογττ δὰ ὑδυπὶ ἰάοποῦτα ππδαυδα]αθ παγαιπ ραγίϊῃτω 
εἰ ρ τἰδϑῖσειε οἷς δεῖ σοτηραῖδια. πεαῃε οπίπι ἤοχίο δῖνε Ἰοίίπ9 ϑῖν6 ρβγ- 
ἴστω βαῖ, δἱ ἰα]α ποῖ εἰπε, ρεδ, ἱπυᾶτα, δρίπα, συ ίτασ. πῶπὶ ἤεχας 
ἰλέτογδατ ὑϑύτῃ μαρεὶ ρεγχυδαι ποοεϑϑαγισιη, αἱ εἰ ρεάϊ5 εἰ Δ] ἴαστηπ 
ρατελατε σομϑἰπη1}18 τποῖϊο : πηΐνοτγϑδφ θηΐμη δἰ οαΐπδ βγαῖίδ δἷς ἱποιϊτυ- 
8.6 ἔμπεσε, αἵ εἰ οδϑᾶ 70λ6 'ἱπ εἰδάθπι υἱδηπίαγ, 8ἰς γαοάὰ ἱπ ουβῖϊα 
πω ἕασ ἰαςϊ]α, δὰ νεγιοπάστη αοχαο υεγθαδ ουΡ τητα οἵ τηᾶπ δ 
Ὥεῖῖ: τϑῖη ΔΡ9406 μος δῃρίθαμι ταϑηατη που εγο δυΐ Ρτοπᾶπὶ ποῦ 
ἰσοβδὲ; δἵ πϑὸ ρβάε Ἰεδναγὶ δαὶ βεοῖϊ ροιπίδϑεπὶ δρϑαας δἰπὶθ [οεὶ- 
105 Βππς τπιοίοῃ εἰβοίθηε 9. ϑοάσπι πιοάο δυΐοπι οεἴογδθ ατο- 
μ:6 Ραγῖδϑ δυπὶ ἱπϑρὶοἰοπάδο, νας ς0}}} τηοῖυβ, απ 8 πὸ ο8886 δἷξ. 

ἴϑτ 4π86 ςοιπρτγεβοπάπηϊ οδΐεγα ἃς υἱποίππι, υοἰαὶ Ρϑν6 116 εβὲ ρεπὰ 
προϑιῖα. εἴ αυδπὶ ΟΡ τεῖῃ 811|5 υδεάλιη ἐχ Εἶδες ποη δάδιπεὶ. αυδα 
κίτασ τὰ ἴσια Ῥογβοίαηξ, ππίγδγϑα πθγυοδ δά δββεγεηῖεθ βδρεηῖ; εἴ 
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[οτ 8815 σαδοοπηφος τη] ἴδπὶ δοϊΐοπετι ομουπὲ, γεϊαὶ αυδε ἱπ ουρίτα 
Βαβεπίον δὲ σστιγε τη θυβαι ἃς ρεά!θαϑ. οαἴθτα 4086 ργδεῖει ποῦς 
γοϑβ οὐϑῖθυ5 Δάμαετγεβοογε υἱάεπίογ, ᾿ἰραπάϊ ργαῦα δἀϊεοῖα θαπὶ, ποῖ 
τοοῖτδ. φυοὰ ρεπιδ αἰΐαα σπου ραγὶθα Βαθοηΐῖ, φυδϑουηααπε υἱποϊσὶ 
οροτίεραϊ. πεαὺε δπὶπὶ ἴῃ οπιπιρῦα πεοϑϑ86 ἰὰ δγεῖ, δὰξ ραγυπι δά- 
τποάυιῃ, ἡμικδγαπηαε δοἰΠΠοθὲ πο Οραγοϑ88 τηοϊίοπεα [δοϊπῖ, νυ δ] αἱῖ 
δρίπα δδὶ, 486 βοἰπιπιοάο βεοϊατ. ἰδὶίητα ἰΐδαπα ἱπίου δὲ πδχεϑ 485 
δ 168 δϑοῖ δἰ ἈππΊΟΓ αυΐάδπι τηποοϑαδ. οεἴεγα μδγυΐβ υοαπδ υἱποίθη- 
ἴαγ, αἰ 4086 ἴῃ ἀγιϊοα 18 δυηξ, 

8. δε Βίϑεε οπιπῖρυϑ πυ}]α ἱπχαϊϑὶ ἰοπΐ8 γαῖϊο σοτητηοάϊον ἰπ- 
δἰταὶ φυεαῖ, 4υθπὶ 4086 πθης δδὲ ργοροδίία. 400 δὰπὲ ἰοὺ Ζπ88 
σοσγα ἱπιεῖα οαϊαδαιε Γπποιϊοπὶβ βιατοϊ ΄υδαπε, δὲ ουΐι5 ρτϑιϊα ππυτα- 
φυοάσαες ᾿ρϑογαπι 5:ξ, ρεγχαδτα αἰ ἰραπίθγ ἱπβρίσογε σοησεηδ: τοὶαξ 
πῖγυπι τεοϊϊυδ ἴῃ οϑϑὰ τεζεγαϊυγ ποῖ, δὲ πῦτα μαΐι8 ρταῦα Βαθο εἰπε, 
δὴ ἰπ Ὥργυοβ, οἱ 4υᾶ6 ᾿ΐδοθ ῥγορογίΐοπε τεϑρουάδης ραγίεβ αἰϊδα 
φιοττιηάδπι ἀπίπηδίτππα, αἰροῖε ἰπ χυΐθιιδ δρί για 8 τι οἵϊν 8 ρτὶπιὶβ ἴ- 
εϑῖ, συδπάο εἰ γδηΐογ τῃουθῖυγ εἰ οοΥ, φυγαὶ ΠΘΠΙΓΩτη 08 Βαρεῖ, 
δε ε πογνὶβ [ϑχυπῖιγ ἀπῖρο, οἱ ςον ἀϊϑ δα 5ἰαπιδα ποῖνοδ βαθεῖ. υϑ8 
ἐϊαφῦς Βογατῃ πο αυϊάδτα οὐππῖθυ5 ἡδοδδδαγὶυ8 οὐαὶ ἔπιυγο9, σπα86 
δηΐπια  α Ὑοοδγοπίωσ, δά Ζυᾶὰε τποίΐστη Πποῆθε Ἔχθςογα ροϑϑοηξ, (0 
εϑὶ [ἴδητε ἱπίοσ ργίποὶρία ἰδιπὰ τοοϊρίεπάμυπι, φυοα απί μηδ! θα οἵα- 
πΐρυϑ χαδε πιοΐῃπη δγαπὶ Ἔεχογοϊίογα, δὰ πυπο ἰρϑῦτα ἀδῦτι δαξ ΠΕΥ- 
γοϑ, δαὶ ΄π8ε 115 ργοροτίίοπο γοδροπάδγεϊ, ρᾶγίεση δ] ἴατν παϊαγα δά- 

Ὡδχοϊς ἀεὶπάς δὰ πιοῖπιπι ουΐφυο ρδου άγοαι 888 4Πθο4π6 ΓΏΓδηδ 
ἱπδιττιππεπία αἴδηχιῖ, νεὶϊις ρϑάδϑισιρα5 Γαϊατί9 ρεάθα, εἰ τοῖα ἱποθ- 
ἀεπῦθυ5 Βἴωηοβ: δὲ ρβδὺ ἴδγγατα οπιπίπο ρτδάϊεπίὶθυδ ρ]ατεδ, φυΐϊραρ 
δοιΠοθῖ πιδξογὶα τοστθϑεγὶ5 πιϑρὶβ οἱ {τρί ἀϊοῦ οομρι!. σαδεάδι ρΡ6- 
ἀϊθυ5 οτηπῖπο τι ᾿ἀγεγοηῖ δοοιάϊτ : πᾶπὶ Υἱ τοιϊα8 π|0}18 Ἔγαπὶ τηο- 
σϑη δ. δὶς υοϊπογραϑ φυοπε αἷδα δαπὶ δἀϊεοῖδε, οἱ ἴοσιπα πδίογβο 
ἴρδογαπι ἰάοπεα, δεὰ ἱπίεγ ἤδες ἱρβᾶ φυοχυθ ἀπεγομ δ Βαβδαίυτ, 
Ῥτουῦϊῖ τηδξὶδ δαξ ταϊπα8 δαὶ γοϊυογοϑ. ρεάε8 γατοὸ ἰδ σαοχαε δά ἀϊ 
ἴατα ΑἸ ἰταθητὶ ρταῖϊα, πὶ οἱ τεοῖα δἰδγθοηῖ, δχοθρῖδ υεϑρογιίοπε: 
πδῖὴ δαὶς 5011 ἤν ΟΡυ8 ποη δσγϑῖ, οὔπι εχ δὲγο αἰἱπιρηϊαπι ξεμοιι πδο 40 
φυϊεῖς ἱπάϊρεαϊ, δἰᾳιιῖΐ ρϑάσηι ἅδι8 πὰ ]]π5 δἰἰα9 δϑὶ. εχ ἀχυδθΡα9 
δηϊτα δ] 8 δοΐα, φυᾶς ἰεδίδῖδ δῖ, ρεεβ Βαθεηῖ, οὉ ργαυϊίδἔετω δοὶ- 
Ἰῖςεξ δοττιπὶ : πδτα δἰϊοαιΐ μετ ἰοςα νοὶνὶ εἰ ἱπιρθ}} ργορτία υἱ π6- 
φαϊθαπι. δες ἰΐαχας οσοπηπιππία δαηὶ 1118. δεὰ ρσγὸ οὐἰπδᾷαα υὑδὰ 
ἰάοπεο δἰπρο] δ δὰ ρτίυδϊῖτα ἱπδιϊταῖα ἔπεσ. δὰ χυδε οχωπία δπίπι- 
δὐνεγίεπάμπι δοϊ οεῖ δδὲ, τὰ αὐ 81} εχ ἶδος ῥγδεϊογοαῖος χαοὰ 
Βιδεο ἱπαυϊδιτῖο ποη ἰδπῖθξ. δὶς δὰ φῦᾶοζιβ φιδὲ ἸὰΝ ποῦ ϑπυπὶ, 5εἀ 
ἱπῖθγ οεΐθγαϑ Ἵδηδαδ ἰαϊεπῖ, υϑ]υϊ συᾶπὶ Οὗ γοπὰ πη] ἶρε ἀα τατάϊβδἴπια 
δἰηϊ, σὔπὶ ἰδπιει φαδάτιρεάα δἰπὶ οεἰογίοσα δ᾽ ρεάϊθυβ: ὅπη ᾳποὰ 
τοῖο σογρογα ϑῦρεγ ἴογγα βτδάϊδηϊαγ, αὶ φυΐδ πδίαγα ἐγ βιἀϊογο οὕτω 
δἰπῖ, ἀἰΓἢ εἰ τπουετὶ φαδαπί, δὰ ΟΡ δἰΐαπι σαυδᾶπι. 

9. υὶ αἴβεηιαπὶ ποη οαΐογοτα ε886 4 ἷπ σογρουῖθτιδ δπίπια- 
Ἰΐατι ἀραὶ, οἱ φυοά Ὧηᾶ δοῖδ ἰαῖίο ἱριινὶδ δὶ: δπξ ἴδοι  δ8, δεοδηὰὶ νἱὰ8- 
Ἰιςδῖ, που γεοῖα ἀΐϊσππε πϑαπα δηὶπὶ ἰπ σοτρουίραβ ἱπδηϊπιδ 5. οτα- 350 
ΒΡ Ιάδπὶ εἴβοῖς, δεὰ αἰϊα ἀεπϑαξ, αἰϊα ἐξείβεῖς Ἰιφποίαοϊε αἰΐα, αἰΐα 
εορὶξ {θδγα ἐπ απὶμμδιῖθ φαοαιε ἰάθτα εἴξβοὶ εχ διἰπιδη ἀυτη ἐδ, απ80 
ἔϊδᾳπε ςδἰογὶϑ τὶς δἱῖ ἐπ ἔδρτίςβ ὁρθγώτη πϑίαγαθ, οοτοραγδίοπε δὰ 
ἀτίεπι ἰαοϊα ἱπφυίγεϊαγ ὡριϊϑδίπιο. εἰ ἴῃ τὶ αἰϊαὰ εἰβοὶξ δατιαρ τί 
ἱρηΐδ χααπὶ ἔα τὶ δθγαγῖὶ δαὶ χθαπι οοχαὶ ἱρτιῖδ; αἱ πες ἱρδογαπ 4υΐ- 
ἄετα ἱρτιοα ἰάοπι εἴβοίππε, εἰ σεϊογογοτι φυοαοδ ἰηῖεῦ 86 δγιβοπι, 
Ῥγοῖπάε νεγίῃ8 ἐογίαβϑϑε αἴβιπηδθίϊυγ, φυοὰ εἰ αγίδα μος αἰβηϊοσ ἴδη- 
4υᾶπι ἱπδιγαταεπῖο, πιο ]οπίεϑ ᾿φπείαοϊοηίεδχαε εἰ ἀτγείβοϊεηϊδδ, δὸ 
ποπηη}]}8 φιοχυδ πιοάπτι ἃς ργορογίίοποιῃ δἀἀεπίεβ; δὲ ῃβδίωγατῃ ἡ 
ῦοφαο ἰά ᾿ρϑαπι ἴδοεγε, ἀπάδ τετηπι ἰπῖογ 86 το] ρ το ἀὐδέεγει- 
ἴϊδς Ργοβοϊδεδηίωτ. ἱπερίωτη ἰΐδχας εἰ τἱἀϊουϊαπι ρύοτϑαδ ἔπεσε, ᾿ονΐ 
ἱπορεοϊΐζοπα ϑοτγοτν αυδ ἰοτίβ δρραγϑωΐ, ἰπάϊοίυπι ἀς Ἀἰβοα τεθυς 
ἔοττε ρυΐυβ8 χυᾶπι ἱπῖγο ρβπδίγδυ εἰ ἰπ αἰΐο ἰαϊθπὶδ8 οδπδῶ3 δἰ τ ρετὶδ, 
δἶνε ἰσίτηγ βαραγαῖϊο 9ἰϊ δἰνε δἰϊθιιπαϊὶο, δἷνε δἰϊυὰ χποάσπησι δἰοξ 
εαἰεἴαοιϊο εἰ ἰρηηῖο, ἀἰΠοτγεπιίατα σεγὶε ϑογγεπιοτ οροτὰ ρτοὸ προ 
ταῦ σἄ]οσα πτεπιίυτι. ἀϊπετγομα ἰαπεπ ἀτγτϊς δὰ παίπγατα δδῖ: πᾶτὰ 
111 ἰδηχαδπε ᾿πδιγιιπιεπῖο οαἴοτα υἰυτ, ἤδὲς εἴ αἱ ἱποιπιταθπῖο εἴ 
αἰ πιδίογῖα. 4Πὶ δπὶπὶ ἃΡ δγίε δὴ ορὰ8 δά βοίωγ ἝΝ ἱροῖμϑ ορεγίϑ 
Ῥᾶγδ ποῃ οδὲ: αἱ 4υΐ ἴπ πϑίηγα μαβείωγ οαΐοσ, αἰ Πα δπδ μετ ἰρϑῦπι 
Οριι5 εϑῖ, αἴσυα πᾶ οὔπὶ ςοἴοτθ δ 5ιδηθίατα εἷυ5 οχρὶεῖ. εἴ μη} 1ὰ 
ἴα πος ἀξ βουϊίαρ ε81: 564 πιδρὶϑ ἱπ 110 εδῖ, φῃο ραδοῖο παίαγα Βοὺ 
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ἰωσιττιπχοηΐστῃ ἰΐα τεχαξ, εἴ δἴζεοϊλοπεβ χαϊδαῤᾳαθ τερ8 8188 ἃς πιο- 
ἄτα ομππῖπο γεἰφυμππι ἰπυγαῖ, πξ ρ᾽απα σορπόξοεγα 80 :]Ἰςδὲ εἴ γδιίοῃθ 
φαλάδπι αἷΐ νι δαῖιτ. πεαὰδ δπΐπ ἈΡόαιδ τγαϊϊοςϊπῖο δὲ σφορηϊϊίονθ 
Πδες ρεγαρὶ μαε86 υἱάδηϊαγ, ποθ 4πὸ ρϑοῖο παίῃγαθ υἷβ οορῃο- 

10 δοθράϊ τγίρυλ ᾳφυθδῖ, 889 ἀρρᾶγεξ. ἀἰαυὶ ἰῃ ἰβηθπὶ δοϊυιη οἷ παιαγαιῃ 
δρίαϊαυπι δος ἀγεβοίωπι τοἴργγὶ ποη ροίεϑι: ἂὲ υἱϊὰ φαδιαμίαιη ἴα] οιὰ 
δ. δἀιηϊδίδῃλ δεδθς Θπιῃ οῖπ 6 ἀπε γαίῃ εῖπ σἱποῖς, οαάεια ἐδ αὐλιᾶ 
ἄσοαιε αἰιηίγαιϊίο ϑιδίς: πᾶχα ἴῃ 8ἄεπι οουϑίδεϊς. ἠοὰ ἰρίταγ ἱπερὶα 
δαΐ τὶ ᾿ἀ6πὶ γείεγεϊαν δἰ πηρ Ἰσίτοτ, ἀξ ἴθ ραγίθιη φαδιπρίδιη εαηριῃ 
Ὑἱϑ Τογωλαιτίχ. οἱ ἐπγ' τποῖαϑ ρουρεϊαο δἰ πα} 1 δοίϊο 511: θδπὶ δὲ πᾶ- 
σῷ, ἃ 4πὸ ξ, εαίθηι εδὲ, δὲ ρεπεγαῖίο ἱϊάθιῃ. ὧὲ αιιδθ αἰ (δι θπτὶα 
ἔμογὶς αἰ στὶς ουΐυφηθε, ϑῖνε υἱ ΟΥραπθιπ ἰ86 Βα θῖῃγ, δῖν τὸ τπδἔογία, 
εἶν ἀπιθοτιτ νἱοοπι ργαθϑίαϊ. πᾶπὶ ἱζηῖθ ἀϊΓἜγοηείδθ ἱιχία ἰά ιο 
Ταδρλ5 ἃς τοῖπυϑ 6δὲ δυπμιπγ, δες δυΐειη ἔεγα ἴῃ 6ὸ υἱ τηϊϑῖιδ οἱξ 
δαξ ἱχηπαιϊϑεπιδ οοπϑῖϑεϊτ: πᾶμὰ Ηἷο ρατγῖοτ δγῖξ εἴ ργοῖπδ ἰπίδηϑιοτ ριᾶ- 
ἄπο, {16 δάἀπιϊδεοπιε σοπίνϑ τὶ ταπιϊσδίοσ, δάμη γαϊὶο ἴῃ ἢ 119 φποαῖα 

20 δἰδωρ οι θυ8 μαρία. δι φιϊάθπι πηι αἰτα βἰμῖ, ο5 εἴ ςᾶγο, φυδε δὶ 
δὲ εἰ {πδε βονΐϑ, διξ Οὐ ἰά αἰΐα 6856, φιιία 6 ἀϊνθγϑβὶϑ σοῃϑιυἱδ δἰ πε, 
δαϊ πϑιὲ ἰρ6ο αἀἰΐετγο δϑὲ Ὡβθοθϑ86. 9ἱ ἰἐδαιι βἰπὶ ἀΐνεγδας ἰμΐθῦ ρᾶυ 6: 
δἰσω ]ΐς 68, φυδδῦδαι οαἰαϑ4π6 δᾶγιπὶ δγαπὶ αἰ [εγεηξῖδθ ἢ οἰπ εαθήδπι. 
δἷδξ οὕχη ἐφ φπλα πὶ ]115 μαββηΐαγ. πβοθ8886 6ϑὲ δῃῖπι ἰζασιιη α ἄπο- 

ὈῈ ΒΡΙΒΕΤΟ. 

Βα Ὠἰς 6886, ὩΣ ἴῃ οεἴοσία φθοχαε τεραϑ. πϑτη τί βὶ εἴ πε] ἴσο: 
τιθεμένη ῬῸΣ ϑαβιεοα ἀιέζεῦνα ἀἰείπηθδ, νἱνὶ δυίΐοια Ἰρδίαϑ κεἱ ὠξε. 
τδηϊὶα, ρεῖ γαιουιθπι. φαᾶιὲ Ἐπηραάοο]δ8 δἰ νηρὶἰςἰτογ Μαΐπϑοο ἔχει. 
δἰἰα5 οδιιδαιῃ οϑϑὲ5. πατ γᾶ ἀδδιβτιαῖ, δἰ φα! ἀδπὶ δηΐπὶ Ὀδίτοτρ ἐὰν 
ἄξει ταϊδεϊουΐα γα ομοιι ϑογ  Γθωταγ, πνοαὶ ἀλέξεγτε ἰπξετ δὲ οροπείηι 
640: δου 8 αἴφυβ μοπιϊμὶδ ᾿ἰχλυδα δὶ πῦθο (ἰαγῖϊιε πιο  ἰπραιο παν 
ἴμἴογ 8086 ἰμϊπ ἃ σεἴεγι ἀϊογυπὶ, 864 δὲ 4ιδε ἴῃ εοάει κηϊποῇ 
Βα νδϑίυγ ρα θα, ἴυδι ἀφηϑιίαι!ς ἴαπν τατγίταϊα ἴατα οείοτῖς αἰϊοεί. 
πϊιας Ρἰνιδουίεηι ἰὩἸΟΓ 836 ἀπογγα υἱάθπίπγ. φαδργορῖεγ δοῦλα 
τοι ρδιδίϊο οπηηίνην δδῖ, Π ΔΙῚ ΟΓΑΒΘΙ 65. οἴ ΕΠ ΑΝ, πιλρη το εἰ 
εχίρυϊξαθ π᾿ φυδπέο, ἀθγαπι δυΐειᾳ εἰ ἀεξηδηπ), εἰ φυδε ἀϊκὸ ἐο- 
ἐγαγιὰ δυυηῖ, ἷπ 4Π8}} χη ϑι]ο}8 σοποιϑίπιν, σδίδγωτι οὶ ἰὰ μρδδιαι, 
ἐχροηδηΐ οροιῖοξ 4π0 ρϑεῖο γ]β 4π88 ἁγίϊβοῖο ργαδϑϑὶ, δὼ εὐ εἰ: 
δμμη ἤᾶμς 8ιιοιοτοπι 6586 δῖ ΟἸΒΠΪΠΟ ταϊπογεδαι οἷο δΥσεὶ, δἰ ρο (Β 
86 ἰρβᾶϊῃ δὲ ῬῈῪ τοϊδίϊοηειπ, δυῖ οογῖθ ἃ ἃ]ἴο ἱπιθῃάϊ, χυδλῤοράσα 
ψῆᾶθ οἰἰχδηιε δϑϑοβπῖιγνο; ὰ αποά νθγοὸ ἐογίδ556 βγοριία εή: ἐδὰ 
οὔϊαν νπῖϑοθὶ ἃς βηρΣ παῖαγα. Ῥόγγο οδήδι συοαιὸ ἀξ ἀπι πὸ 
οϑὲ: βᾶτῃι οἵ δδδήάξηι ργορθδοάινι, αἰ ΓἜΓαπτᾶθ δυμξ ἐϊὰ ἀο τοῖα 
αγῖοτϊα ἃς οεἴδγίδ, οδ48 ργορῖεγ δἰτεγαην 6 ἀθόβὰϑ ποορρδήτ ἢ, 
δαὶ υἱ ταῖϊο βοττπι ἰιχία τνϊδιϊοη θῖν πο 511 δαθιη, δαὶ ποὺ ε ἐπηθν 
οἱ ἀδιιϑιϊαϊε 40 ᾿ιἰδξα ξοπίχασιῖϑ ραβδίοπίθυδ ταϊϊοποδ ἀποοηάλοεμες 

“πἘἌὍἘοὁΠσοάΩ οι. ἪΝ α.....--»---- | 

ΗΙΒΤΟΒΙΑ ΑΝΙΜΑΙΠΌΝ, 
Ι0. α, ΒΟΒΝΕΙΌΕΒΟ ΡΟΒΤ τὐἱαῦμ ΟΛΈΒΑΚΕΝ ΒΟΛΙΙΘΕΚΌΝ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΕ (ἢ. 

486 Ανἰκώίοιι Ῥαγίδ8 δἰϊδε βίτω ρ]1ςε8 ϑφηπῖ, φαδα ἵπ δἰ ἶε5 δὶ ραγιῖ- 
οὐἶδ5 ἀἰνϊ ἀπηΐατ, πα οᾶγο ἴῃ σαγπεϑ; αἰϊαθ οοταροϑηῆδα, 4086 ἰῃ ἀϊ5- 
δἰπηλϊοα ποῦ 86: ΠΘ4ῸΘ. ἐπὶπὶ τωϑηυπ ἰὰ ταϑιιὰϑ δαὶ [οΐδτα ἴῃ ας οϑ 
ἀλνίἀε8, Βαγύτη δυΐδιν φαδεάδπι ποι ϑοίυτα ρμαγίεϑ υθγαπι δἰΐδπι 

410 πηεῖαβγα ποιηιπδητογ, Ὑἱἀ 6 Ἰσθῖ 686 χυῦγαπι πος ἴρϑοαπι τοπηι, φθοά 
οἰβιοίπηε, ἀϊνογσαβ ἴῃ 88 ραγῖθϑ εοπεϊπεὶ [ργορτίδ5], σοἷιξ οαραῖ, ογὰδ, 
πιλην9, ἰΐοπι ἰοΐισα ΓΈ πδαι δεἰπόγαχ. δα παπιατα ρᾶγῖοα δἰ 'ρ888 
τοῖδιιϑ ἔαπι Ὠοπηθα ἴθτη τα ἤοποτη μὰ θαπὲ, εἰ ἰῃ 86 [185 ρατιες 8 ςοη- 
ὕπεπι, οἴνποϑ δυΐοιι ἀϊδϑϊτηιϊθ5 ἰαῖοῦ 86 ραγίδϑ εχ βδιιμι θπ8 πιθοῦ 88 
Ῥαγεϊσα!5 σοποτοῖδθ δϑαηΐ, φαριηϑάτηοάηπι πιδμπ8 6 ΟΘΓΠΕ, ΠΕΓΥΪδ, 
οδεῖραδ. μαραπὶ υϑγοὸ ἐπιαεῖν φυδεάδιι ρᾶγὶθ8 ἀπ δαβάθτς ἰοΓ 886 
ομλῃθ5 δαὶ ἀἴτνεγθδϑ. ρϑγίβϑ δαΐοπι δεαϑάδιῃ γδὶ βρεοὶς ἰηἰ! ἰρὶ ν οἷο, 
Ὸξ Βουοϊηὶβ βπιᾶϑη8 808 οὐοηἶπϑ ϑρεοῖα οσὰπὶ πᾶ8ο απὶ οουΐο Βοιπὶπ 
(εἰτετὰμδ) σοπυεπῖς:;, ἰΐδαν οᾶγο οαπὶ οἄσπα εἴ οδ οαπὶ ο596. αποά 
ἰάεπι ἀθ βᾳῦο εἰ οεἰετγὶϑ διίϑηρυθ, χπᾶς ϑραοὶε ἰμτεῦ 86 εαάθιῃ ε888 

10 ἀϊοίπατ9. πἰ εὐἰπι τοῖπιβα δὲ μαρεὶ δὰ τοίτιη, ἰξὰ ραγῖθϑ βἰπραΐαθ 8688 
Δὰ εἰπρείας Βαθδη!. νοὶ σππὶ δαθήδπι χυίΐάεπι ραγίεβ, δε δχρεδϑι 
ἀείεοϊααπο ἱπῖος 86 ἀἰξεταπε, φαοσίτα 56 ]1οοὲ σθητϑ μηττα ἰἀεπιαπα 
δῖ. ἱπιθηρο ροπὰς πὲ ανΐαπι δὲ ρἰβοῖππι: Ἠογαπι δπῖτη τιξγιτη 409 
ἀλεγι τὰπὶ ἴῃ (δι10) ρϑῆδγθ, ἴμπι εἰ αἀ (Δ) 16 γα πὶ) ρεηα8β τοίεγαϊογ 
οἵ σοταρίατεθ δαηΐ ἁνῦπι ἃς ρἰϑοίασα ϑρδοίεδ. Ρ]ογαθῆπε διξεπι ρᾶγ- 

δ 165 ἰπίεγ 90 αἰἤοττηὶ σοπέγατι 8 αἰζοςοηί ας, ρυΐα οοοτε δὲ αβυγα, 
αἰΐας οἰχαίάεπι πιὰ ρὲα αἰ ἴδ ταῖππϑ δέϊεοῖαα δὰπὲ 1115. ρτδδίογθα πιαὶ- 
Εϊπάϊπε, ραιοϊίαϊε, τπαξοϊ πάπα, Ἔχ αϊξαῖε, οσηπίπο δυΐθαὶ δας όϑ88 

10 8 ἀείδοῖα. δία πνᾶπιᾳιθ ογαβία ἱπίεςία 5πηΐ, αἰΐα ἰβεία, ααϊθυϑάδπι 
τοϑίγυτα ἰοηρτιπι δὲ [αἰ στα θα9], φαϊαϑάαπι ταν. ποηπυ]] πιρ]- 
ἴδ, αἰϊχαα ῥρϑιοῖβ ρεηιΐ ργαθάϊια. φαΐπ οἰΐδπι ἴῃ Εἰς φῃοηίε αἰϊαθ 
Αἰδῖδ ρᾶγὶθϑ ἱπδυηῖ: 4φυδεάδτῃ δητπ οαἰσᾶσ ΒαΡϑηΐ, 4πο οεἴογα σαγοπῖς 
εἰ φιυϊνυδάκδπι οτίϑια δϑι, δὶ 8 ποῦ ἐῦθτη. υϑγαπι, Ῥᾶαπε ἀϊχογίπι, ρὶα- 
ΤπδΕ ρδγίθ9, εχ αϊθαϑ τοίδ οουϑίαὶ παδριηϊεπάο, αὐξ εαϑάθπι διπέ, 
διὶ οοπιτασίαγαι αἰΠεττιηὶ γδέοπθ εἰ δϑουπίίσαι ὀχοθϑϑαπι ἃς (6 ς 

' (5) πιὸ Ἰεξνπιυτ ἑεςϊανα Ἰοῖτα Βαεε εἰξπν (}, πὶ ἠοπιΐτα Οσᾶξςα φιηΐ, πὶ τοςεϑ 
83 ἱπιεγργείβυΐητ ἐαρ ϊοδιἰορεῖατο δἰϊσθδπλ αὐάπηϊ. {πὲ ἰαῖνα δες αἰρηὰ [] 

ἰδβπδίων, δαϊ εεσίρμαξο. υαριεϊδίεσα εοωϊξθφαι, δεῖ συρρεοῖα οἱ δἱίαπα ρυπξ. 

[εεΐατα. Βοος δπἰπὶ φυο ἃ 6ϑὲ Ρ]η8 δὲ ταΐπαϑ, δὰ Ἵχοδϑδῦτ ὀόεαεο, 
48ὲ τοίδγγε ροϑϑὶξ δἰἰχυῶθ, φηβθάδιν δαΐεπι δηἰπιδἝαοι ριή Μ᾽ 
408 βρεοῖε δαθάξιν δυηξ, πϑᾷιι δοοσυνάπιι ἐχεθόϑῦτα ἀπὶ ἐείκι, 
86 ἃ ργοροτγιίομε φυδάδην, φιειηδάἀδιουιηῃ 8 ϑρίπαια ἐπα ομὲ δα δ 
Ὀπριδπὶ οἵπι ἀπχαΐα, ἂἀπὶ Ἰηϑητιπ στη ἔοτοῖρε, ἂπὶ Ρέπρλα αδ 
δημδηητπᾶ σοιηραγθα: απο δηΐτ [8 δν 6 ρϑηπηδ, πος ἴῃ ρῖκε (5, 
τῶᾶ. δὰ ἢυπο ᾿ριτυτ ταοάυπι δρϊπια! ϊα ϑϑοιη ηπι ρᾶγίο6 υὐὶ εὐ 
δυὶ ἀΐνετοα ἰδιε]]ἰρίταιδ; ργαοίθγεα δεϊατη δῖα ρατιίπαι. μα αθὶ 
οἰ πιαί ἰτπὶ ται τα φυᾶς ἰατρεισὶ ρατίδδ δαϑίίοσα μαρϑοῖ ποῦ υδᾶς 

εαίθιη οἰἴῶ5 γδίϊουθ, δ᾽ αι  ἀθὴν πηᾶτιπῶδ ἃ] ἴῃ ρδεΐογε αἱαὶν 
δὰ ζοπιῖπα. ραγιϊουξδγαπι δπξθμι ᾿βίθτ' δὰ δὲ πα! ἴαπι ἰδ ο σαὶ ϑ0 
οἱ πυμηῖάδο, αἰίαθ ϑίσσδθ οἱ ἄυγας. δίφεε δυτπημίας φαϊάειο μιὶ σα 
πίηο, δυξ ατϑι ἀΐα πδέβγαιι ϑηδιη ΟὈιϊπΘμξ, τιὲ δδηρτιδ, ΟΟΓ, Νὰ 
δευθτη, τ δ άπ}]α, ξοπίϊωτα, [ε], ἰαο, ἵπ φαῖδθιυδ ςουιρειτοπίατι Μ 

σδῖῸ εἰ εἃ ᾳ4π86 πογὰχτε βϑαπποζογ Ῥσγορουγοη τα; ̓ μρδδα ᾿ 

τὰ οηδ Ἔχογεπηθμΐα, 40 8]18 68ὲ τμοπὸ (ΡΒΙερπιδ), αἶνι τεὐμνεμα 

νϑβίςεθ. δίοοδθ δυΐθπι οἱ ἀσγας, οσυϊπϑπηοαξ πετυιι3, ση9, Ὑερᾶν 
οδ, οΑΥ Παρ, ἀπραΐδ, σοσημ: (ἰάδπιὶ δπῖτα πούβεη μαρεὶ μὰ Φὲ 
βραγδιη ϑνθί!οπὶ πδθεὶ, δὲ τοί υοοδέατς σοστιπ.) ἰἴεπι αδὲ Ἀμὴν 
Ρογέοπε τεβροπάθηξ, ἀϊξίεστεπε δυξετν ἀπὶπιδ] ἰδ υἱἵδο, δύο, 
τπότττη, ρΑγ πὶ σαιίομα; ἀθ απῖρβυϑ᾽ ργίνματα ϑυμαπιαῖι: κα 

ἀεϊπάθ ἀθ ὠπποφυσαὰς βέπογα αἰ βεπεία9. δὲ ρτγο)ίχίος ἀΐερεπος 
δυπὶ ἰριτογ αἰ ογοπεῖδο δεουπάϊπι νυἱξα5. οὲ δεϊίομοδ εἰ μμΣ 
Βαϊ βπι αὶ, αὐ δ]ΐα οἱπὶ Θααβ δ, αἰΐα τοττϑῖγια. δὲ δαυδαὶι 
ἀπρίτοῖθ πᾶῖεγαε: απαδάδτα δηΐφι δὲ ἰπ Βυπῃῖάο υἱΐδων ἀραὶ εἰ 
εἰθαπι οδρίδαϊ, ρτγϑδίεγεα μυτοογθαι ἴσα γϑοὶρίυπὶ ἴαπλ ΓΕῖΝΣΝ 
(τεβρίγαπ ὁ): ησὸ εἰ ρτνδηίασ, υἱνόγα πδααεπηῖ; ἰὰ φυοῦ Η 
Ρἰδοίπτα μαγὶΐ δυθηῖ!. φυδδάδλπι γεγο ἴθ Βυπιογὸ αοϊάεπι ἀρθιν 
4ας ἱπάς νἱσάπιῃ φαδογαπὲ, ψεστπὶ δότγοσῃ γεςὶριπδὶ (υρίγεπὐοὶ 
Δηπᾶτι; οἱ οχίγα θᾶμα ραγίμμε: ουϊιδιποδϊ τπυ]τα δαπὶ, στ εὐ 
φυΐθυς [ππ 801115 Ὧ9π8 δϑὲ, αἱ ἰπίτα (6: ἀτίδ), ἰδίαχ, Ἅγοοῦῦρι 
ἴππι νοἰποτγία, αἱ ταθῦβτ (ΕἸ μι γ18) δὲ σο γεηῖβ, τπτν σγεπθὶ δ 
θηϑ, υἱ γάταβ. δυπὶ ργδοίδγθα 4π86 ἴῃ βιαδηῖάο αἰαπίηγ πεφθε, 
ἐο νἱτεγε ροϑδιιηῖ, τοτιπι δὰ πϑάθα δὄσοιω ἤθη δῆσᾶδι ΓΟ 
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(τρίγαπιἀο), φυαῖϊο εδὲ ἀγίῖοα (φεαίορμε) εξ οβέγεα. βόττοὸ δ4βδζατι 
εἰϊα δαν πιαγίπα, α]ὰ Βανί] τα, δ} α ἰδουδίτία, αἰϊα ραἰειεέσία, αὐ ταπα 

εἴ σογάγ]α5. Ἰπᾶγίπογιπα δυΐοσι ποβπιἶα ρεϊαρία σαπὶ, φυδεάδπι [πὸ- 
οὐρα, αἷνα ϑαχαι]α. τογγεβίσίαπι δαζεπι δβίπια]υπι φολεάδθηι δόγεσα 

80 τεοϊρίαπει τεἀἀηπίᾳαθο, Σά ηποά ἐρίγατγε εἱ ἀν ἐπρλ τνοοσδηῖϊ, οἱ Βοιηῆο 

εἰ αἰϊα τεττεδιγία φυλα ρυϊπιοήίδιπ μαρεπὶ. αἰϊα δέγθιι ποι γεοϊρίυηῖ 

εἰ ἔλπιθη υἱταπὶ οὐρυτααυς ἰπ ἴεγτα οδρίππῖ, 408}}. γεβ8ρᾶ εἰ εἴ δρ68 

δίψῃε ἃἱϊα ἱπδειῖα. ἀΐςο δυΐεῖπ ἰπϑεοῖθ 4 ογαϊ σογρογα δυΐ ἐπ ριῸ- 

τὴς (ἸΓδγιουῖθα8) ραν ἘΠ θα8, δαϊ εἴ ἰπ ᾿ἰ8 οἱ ἴῃ δυρίῃὶϑ5 (Ξαρεγίογιρυ8) 

Ὁ δυκὶ δοριπεπιὶς ἀἰδιϊποῖα. δὸ δε θϑιγίυιη» αυϊ ἄετη τα, υἱ ἀϊείαμι 

εϑὶ, ἐχ πατηίάο νἱοΐαπι ρεϊαπί : εογαπι δυΐεηι δια! υχη 4ιιδθ 84ιδπι 

τεοὶριαπξ, ἀδ ἴεῦγα βΏ]]υτὰ φυϊοηπᾶτα ρεὰῖ δὰ εἰθατι. δΏϊπια  ἰα πο- 

πε αἰϊαιιᾶ πω Ζαϊάεπι ἴῃ πυπιῖὰο τινι, ὕππι δυΐοτα ἴῃ αἰϊδαι 

τοτϊαϊα ἰοτιβᾶνῃ ἰοτῖβ ἀρτπὶ νἱΐδτα; χαρά Βὲ ἱπ Πρε]15 (επιρί ἀ!Ρα8) 
δανίοτυπι "Δ" εχ φυΐδυϑ 48}}} (οεϑιγι). δὰ ἤδες δπιμηδιϊαση αἰϊα 
δεοάετα πιοϊαπι, αἰϊα ποπ. ἤπδ6 ϑεάδπι ποὴ τπθίδπὶ, δα ομηπία ἰπ Βυ- 
τηῖϊάο νἱντπιηῖ. πᾶπὶ τογγθθτιπη 4υοὰ ποῖ τπιυϊοὶ δεάεπι ἱπυθϑηᾶϑ 
ὐ]πτη. δὲ ἴῃ αν άο πιαΐῖα εἰπϑτοάϊ υἱνυδῖ, 4υοπίαπι δρτιδία βθηῖ, 
σόϊαιὶ σοπομάγαπι ( οδίγεογαπι) βεπογα οοπιρίατα. υἱάδίαγ δἰίαπι 

10 ϑροηρία δορὰ 6886 ργαδάϊια ηηορίαιη, δὶ φαίάεπι ΑἸ οἰ] ἔπι ἀν εἐὶὶ 
αἰυπῖ, πἰϑὶ δϑηϑίπι οἰγοῦ δαπὶ τἸποῖυ βαῖ. φυροάδμῃι γεγο οἱ ἰαπαύδηι 
δρξοοία ΔΔμασογεηε οἱ ἰδηφυδλπι ἁρϑοϊυξα πηονεηΐατ, οαἰαϑηοαϊ ξεπα8 
688 υγιίοδε φυοάάδιπ: 81ς δπίνη δᾶπι γοςδηΐ. δρβοϊεῖδε Ἂπίπι που- 
Ὡπΐ]αῈ ραβοπινΐογ ποοῖτ. τοῦδ σοτὸ σπαπαυδμι ποη δα μδεγεβουπῖ, 
ὭΠ “που ἴδταετ; συδίθθ οϑίγεδε δι δὲ 4086 Βο]οἰμυτία ἢρ- 
πηϊπαπί. ροττὸ αἷϊα παϊδίῃ τωονενῖαγ, υἱὲ ρίβοεϑ εἰ ψβο ] τα (β ο ]υδοα 
«ομΐξετο) δἰ Ἔτδῖα ἱπίθοτᾶ, σηπεπιδάιηοάστη ἰϑοτιϑῖδε: δία ρτειϑα, 
“«[πειπδάτηο στη οἀποτγόττπι μϑηῃδ; 4υΐΡὴ5 συδηηηδῖη πῃ ἀηπὰ Βαδὶ- 

εὉ τωητῖραδ παίαχα ρτϑόσυτη αἰϊστἐνοϊ!. τετγε ει θη ἀθϑεῖι τι θάδιη αἷἢ- 
ὅδε δαηΐ, υἱ ἅγε8 δἷ ἀρ6δ, ἰδπιθϑὶ μᾶθς ὑπῖογ δε. αἰΐα ἀἰογιπε γδίομς. 
δα δυΐετι, χαδ αἀ πιοΐωτη 5012 ἴξεττα πἰϊθπίυγ, αοτατη 4πδεάδπι 
τοϑοιίϊα σηαῖ, χιαεάδηι γερὰ, φυαθάδπι αἰϊγωσῖα σΟΓΡῸΝ Ρ'ονοὶ- 
στινξ. δηΐμιαὶ χαοά νοϊδι ε ἰδηΐατη οἷ, πὶ ρἰδοῖδ πδίδε δ δο] υτπιοὰο 
Ἐϑὶ, πο] ]υπὶ πουΐμητιθ. πϑπὶ 86 πιδτηγδηδοεὶδ αἰϊ8 ργαδεάϊία δαπῖ, 
ζηξτοαϊυπίαγ; δὲ σεϑρεγίο ροάδϑ μαβεῖ; εἰ νἱταϊυ5 τοδγίπτϑ φυους, 
χυδη ίδπι τσ ϊοα. δὲ αυΐστη χυδγηπάδπι βεεῖθα ργανὶ δυπὶ; συδ6 
Ῥτορίεδνδα ξγαθος ϑροάε, ἰδιϊπθ δρϑάθβς δρρειἰαπῖαγ. φπάτλογετα 

οἷς ἁνῖν ξοπδ ναὶ ες βοιΐβ δῇ δ ργαθαππὶ δεῖ, φυειπαήπιο αν αἰΐας 
ουδὲ Βυΐο δἰπη 68 ρϑάτην ἀϑυπὶ ἀλη πνρα αἰδγαπι οοταρ οπϑδηξ "6- 

φἰϊαϊς, αἱ Εἰγισνὰο εἰ ἀγεραηῖβ (Ἰδτΐπις ζα! οὐ); πᾶ οἱ πιογίρυδ εἱ 
Ῥεηταὶο εἰ ἕλοϊε ἱπῖεῦ δὲ ργοχίπιαδε σῃπί. ἀρραγεπὶ ἃυΐεπι ἀρεάεϑ 

30 Ὅοϊο δηηὶ ἰετηροτα, ἰαϊουΐα νετὸ δεδίδϊε ροϑὶ ρὶυνίατι εἰ σοπϑρί οἰ Σ 
οἵ σαϑφίϊαγ; οπιπῖηο δαῖοπι Γᾶγα νίϑῃ αὐἱουΐα εϑῖ. 41:86 δυΐθην δὲ βγδ- 
εἰϊιπῦτγ εἰ ἡδιαπὲ, τρὰὐτδ νυν θη! ὨΠΙΌΓ δηϊπιαἰα. δαπὶ ργαθῖογθα Ἰθπὶ 
στο, ἰππὶ ἀοίίοη 8, απὶραϑ δή ἤπης πνοάυνη ἀἰεταηι δηϊμια ΐα. ρὰγ- 

39 σῖγα δαιῖπι σγθρα!α δὰπὶ Ραγτη δοϊ αγίδ, ἰϑπὶ δια Ρηἰαιῖνα υδπὶ νο- 
Ἰποντῖον ἂς παιδεία. αιδεάδτα γετο πιρίψθας υἱΐδο διιπξ. ργορδἰΌτη 

εἰὐήαινν οἰ νη οπι νἱίαπι σοἰαπε, αἰΐα ἀΐσρετβα υἱναπι. ρτγεραὶθα δαπὶ 
ἀιλϑον τἰε58 οοἰαπιρα, ψττιϑ, οἷοτ. υποπηρηλιπι πα]ΐα. ἰμαι πϑίδε α 
σοτΐτα ρἱδοίτπι ζοπογα, φαδὶεϑ 4μ08 νοοδηὶ (ποπιῖπ ςοπιπηιπὶ} ουΓ-, 
φοτδο (αἀτοπιδάθ5), {πγπηὶ, ἀἰφαρλανς εἴ διηῖαθ. ἢότθο δπΐοπι πἰγαᾶπι- 
“τς οἸὨποὶϊ παιυγαιη. εἶνι]68 Ἀπ πνδηΐεϑ δαηΐξ 486 ππτηὶ σοΥπονηηἷν 
Δὸν σκεγοεηῖ ορῦθ; ἐὰ φηοὰ πο οπιπϑὲ ἑαοίμαὶ βτεραϊε5. ᾿ς ἴῃ 

ι5. δδποτα ἤσίπο 6δὶ, ἀρ68, υεϑρῶς, ἰογμίοα, γτυ8. μᾶγανη δπΐδτῃ ποτι- 
τι ΐϊ]αθ δῸΡ ἄυοθ φωτὶ, φυδεύαδιη ῥτίποὶραῖα σαγοηῖ: αποπηδάμνοάιπῃ 
τὰ εἰ ἀρὺπὶ βεπῦθ βῃ} ἀυες ἀσρηνι, οσουῖγα ἔογηνίοδα αἰΐαηας ρῥἰα- 
τῆτααι βεπογα πυλίιτ μαθϑυ ρυινεῖροπι. ἴᾶπὶ σϑγοὸ βγοκαίι)ιι5 {πδπὶ 
ΦΌΣζα 9 σΟπηπιῆρδα αἰ εςιοπε8 οἱ πο Ἰπήβταγα δὲ ρογοργιπατγί. δι 
Φξαε ὙδδΟΒΠΊΏΤ οδγπα; ϑθπὶ υΐ 8 ἔγπσξιδ ργὸ βάρα]ο μα ρδαπίηγ: 
διατὶ 4086 οΟΧ ΟἸληΐρυ5 δϑοᾶτη ραγϑηῖ. αἰππίηγ σιϑθήασπι ςοτγίο ραϑῖῃ, 
ποΐως Ὧρ68 οἴ ἀγῶπεῶᾶ. δρδὲ δηΐτ τηϑῖϊα σὲ 2118 φαϊδυιδέῖαπαι ἀπ] οἱατιὶβ 
Τανιεῖδ υὐαπίογ ἴῃ εἶρο; ἀγϑῆθδα νομαῖτ πιρϑεάτῃπὶ νἱοιἰἰδηΐ. α]ΐδ6 
πεῖ στιι ἀὐἰπναπίοδ Ῥἱϑοδῖυ τιςῖατι τδογητ. αυδαίαπι ϑ8πε ρταθάδ- 

ο ἰτόειτδ δυπῖ. οὐ εἴδη αἀἰίεγυοϊ, αποῦ Ῥαγετη εεοοπάσπηϊ οἰροϑ ἴῃ 
ὥσίται πϊαταπ, ρατεῖπι ποπ. χαδείαπι ἀοπηοῖϊα τη οο πε; 4115 τϑοιὶ 
πδτε5. τηθϊ5. 1}}1|8 βοπεγί5 ϑῃπε ἰδὲρα (Ωδραϊαχ), πιυ5, ἐογτοῖοα, ἀρ}δ. 
40} Εἶἶνο ἀριπὶ πρη}ῖὰ [πβδοΐϊοτπιπ ββπογα, τοῦ ]ῖα φιδάτυροάυπι. 
φυαεθθσγοα ἰοςὶδ (μαρι[αἰλοπαν}) ἀἰϊειπσυυπμαγ: αἰδα πδηφας ἔσνεβ 

διρευπὶ, τὲ ἰδοοτγ, δῆρυεβ; δῆα βυρεὶ ἔσεται ἀρτιπῖ, εἰσπὲ εαίπω, 
ςἀπὶδ. ποπῃ]]ὰ ζογδιηίπα εἰδὲ Ἔχοαυδηῖ, σαδεάδλιι ποι. αἰΐα συαοαε 
Βοοίυ νἱοΐπτη σιδεγιπῖ, 8118 Ἰηϊστάμι. φαπὶ οἰἴΐδση τπδπδυοίδα μαΐ- 
πιδηΐον, δαπὶ οἰΐδτα ἴεγαε: ἄυδε βὰπς δαϊ ἴξδ διπὶ δοιηρεγ, αἰ ΒοπιῸ 
εἴ πιυΐὰ8 πιδηϑαεῖα δυπὶ δου ρεγ; οοπίτα ρδαίΒετα (ραγ 5) εἰ ἰαρτιδ 
ϑΕΙΌΡΕΓ ἔεγδαε. χαβεάδιηι ὑυεγοὸ οἴϊαπι οἰ θυῖεγ συδυηΐ οἰςΓΒδοαΓΘ, 
αἰ εἶερμαβ. ἰϊα φαοψῃε γαιΐο δεὲ: οπηηΐα δηΐτς ξοπεγα, Φυ ΕΠ πα 30 
τηδηϑαείδ διειὶ, οὐΐαπι ἴδγὰ διιπὶ, Θ]υΐ, Βονβ8, δ, [ἢ οὐ ΐπ 69 φαὶ- 
ἄκτα οοἀΐςα5 ἱπίογροστιπι]) οὐνθς, σαργαο, ξᾶπθα. δηϊπιδηῖεδ ργδεΐογοα 
ἰῖαε δοπῦπι εὐυπὶ, δἰϊδε πιυίβε, αἰΐβε σϑοαϊθβ. δὰδ ἀπίεπι ραγιϊμὶ 
δοστθοπα αἰϑεπριιαῖ γοσθπι, ραγίτα δαπὶ {ΠΠΠπεγαῖδθ. ἴδηι δἰ δα 
ξάτγαϊαθ [αἰΐαε τροϊσαιτπδθ, δἰίδα ᾿οχυδςα8]}, αἰΐδο οδηίαϊτίοδε [δας 
ξδπίι8 'βπᾶγϑα}; φυϊθδ οἸβηίρυ5 Σὰ δϑὲ ρδουίδγα ἀξ ἀοϊταϑ ἴδῖρ γα ὃ 
Ἐδπ }επὶ εἰ ὁδί οχυδηῖοτγ. οαπιρο8 ]δ6 ἱποοϊαπῖ, υϑ]αιὶ ρα στη 68 
(ρμαῖια), αἰϊδθ σποῃῖθϑ, αξ ΠρΌΡδ; 8]186 οὐπὶ Βοπιῖΐπε μαδίϊαμι, μὲ 
᾿φοἴαπιθα (ρεγϑίογα). αἰΐδ ἱπ Ὑ ϑῆθγοτν δυῃΐ ΡΓΟρδπβίογεθ, οἱ ρεῦ- 
ἀϊκ εἰ ρα ἰπδοθῦνω ρϑθῦβ, α]ϊα6 οαδογεδ, οἱ σοτυΐηὶ ροιθτῖϑ ἀνδδ: 
ΤΆΓΟ Θηΐα δαιποάυπι μας ςοἰΐζυπι δχεγοθιὶ. δὰ ἤβεο σβδοάφῃ δ 
Ρυρπαπάυτη δρῖδε διιπῖ; φαϊρυδϑάδηι οαυθηαὶ ἱπρειήπηη σοιπραγαΐυτα. 
Ῥυοτίδ βεμοτὶβ βαπὶ Ζυθθοπη486 ἃυΐ ἱηΐετυτς ΒΕ Ἰωπὶ ἐρ 886 δυὶ 1Π|α- 
ὕσχα Ργορυϊδαηῖ; οδαιοτῖθυς δυΐεσι οαυτο ἐσὲ ἢ ΄υϊά οαρίδωϊ ἀ6- 10 
ττϊπιθηῖ. ἀιϊεγαπι δυΐοτω οἱ μ18. ἀϊδοτὶ πιϊπῖθυς δοουπαπι ππούδδ, 
ηπδοάκην σαπὶ πιῖθα εἰ Γεταΐθ80 βπΐππο πεαὺε ρετγυΐοαςθδ, αἴ νϑοοδς; 
απδράδπι δηΐπιοθαα δίαις ροσυίοδοθδ εἱ ἱπερίας δὰ ἀἰδϑοεμάσπμ, αἱ 
ἄρεγ. αἱΐδε ςδυΐας εἰ τηδιϊςυίοδαθ, τ σογυὰϑ δὲ ἰθρι9 [ἀαογρῶϑ. 
σαϊργαιῖ ἄρτι Ἰερόγοιι εἰ ἐυπίοαίιπι ποπιΐπδηὶ}. αἰΐαθ ἡ ΠΡ εγαΐθϑ εἰ 
ἡποιαΐοεδο, τιῦ δΘγΡΘηδ8; αἰϊδε ᾿ἱβεταῖεβ, (οτίεβ, ποθ 68, πὶ ἰεο;, δὲδ 
ξεποτγοσῶς, ἔδγοοῦδ οἱ ἱποιἀϊοϑαθ, υξ ᾿γρη8. Ὡ0}116 δηΐπῃ ἃ εϑὲ φυοᾷ 
ξέπεγα ῬΟΠΟ ργορπδίωτα δὲ; βειθγοσατη απο ἀ ΠΟῊ εϑῖ ἜΡΤΟΘΒΌΙΗ Ὁ 
παῖυγα δπᾶ. ἤξιῃ δ]ίδε υϑγϑαῖδα δὲ πιαϊδῆςδα, οἱ νυΐρθϑ: 8118 δηΐπιο- 20 
886, δυιαισγις θα, δἀυϊαιιῖςθ8, υἱὲ σαῃΐδ᾽ ΔἸἶδ6 τηὐτο8 ἃς τηϑηδηδϑοϊ διϊθδ, 
πὶ εἰθρμδπῖυβ; αἰΐαε νεγεοπα δε εἰ οδυΐδε, ᾿ξ δηδεῦ: αἰΐαε ὑπυλδα 
εἰ εἰερβαηῖεθ, αἰ ρᾶνο. δπἰπιδηιίυπι δυΐοπι οτηπίυτι δοὶὰ8 Βοητο 608- 
δ.}}} οἂραχ εἰ. στπὶ δυΐοπὶ οοἴδγδυθση ΟΟΤΉΡ ΏΓΟΘ8 ΟΌτη Ὡπϑυηοτίδα 
τανη ἀἰδοι ρ ἰπαθ ρατγτοῖρε8 βἴηε, π.}}8 ἴδταθη ργαθῖοῦ Ὠσπιΐπεπι ροῖδϑξ 
τατοϊπἰϑοὶ. δἰ ρ!"]δεῖπι δαΐετη ἄθ ουπηΐρυϑ ροπογί θυ ἄεχυς τπουύτῃ 86 
Υἱϊδε γαϊϊοπς πλυϊῖο Ἔχδοῖα8 ροδῖθα ἀϊςείυτ. 

2. Οἰππίρθυθ δαΐεπι δπιπαπεῖθυδ σΟΠηα πη 68 δαηξ [86 ραγῖθ8 
4υ8ε εἰθυπι οαρίυπι εἰ ἐὴ 4889 τεοϊρί τοῦ; ἤδοσι δππὶ γε] δαεάθμ 80 
τε] ἀΐνεγθως ἰπίθγ 86 ἰΐ5 χυῖδαβ ἀἰχέπιιϑ τροπῖρυ8, πεῖρα δαΐ 6ρ6- 
εἷς πὶ Ἔχοϑϑὸϑ (εἰ ἀοίδοϊυ) δαὶ ργορογίοηῃς δηὶ εἴα. ῥγϑθδοσ ϑᾷ 
σεγο {1125 φαοφας ρ)ανίπια ἀοίπια τα σοτασηῦποϑ μαροηῖ, χυῖρα5 οἰδὶ 
ἀεϊείαπε ἐχογεχηθπῖη : παι δπὶπι οταπὶδὺ8 686 ἰηδαπὶ ρᾶγὲθθ. γο- 489 
εολἴαγ δυΐεπι ρᾶγϑβ 4πὰ οἶθιι8 σαρ αγ, ο8, ἴπ φυδτη ταοὶρέϊιτ, νϑηιτί- 
ςὐἰη6: τογιΐα πιαϊεῖ5 ποιπὶπῖθα5 ἀρ δ! ἰαῖυτ. δα σογὸ Ἕχογοσβθηΐα σὰπι 
ἀποτγατη βοπαγυχη δἰηῖ, συβδουη αι δηὶγμαίϊα εθ8 μδΡροοϊ ρᾶγίο8 δα 
Ἰέφιιάα οχοἰριυτ ἐχογοπιθηΐα, οἂδ ἀιοαπα ΠαΡροηὶ 086 δίοοδ δχοὶ- 
Ῥίυπι; φαδε δαΐειη Βα8οε μαροηῖ, ποσὶ οπιμία 1115 ἐΐεπι μαθεπί. ἐγρῸ 
ηυδοουη4ιθ γὙδϑῖσαπι Παρ πη, εἰΐαπι υθηΐγοτη (αἰ σιμν), Ζα86 δαϊεμα 
νοπίγεπι (αἰνυτι) Βαρεηῖ, ποῦ οπιηΐα γοϑίοδτη Βαρεηῖ. Ὧδτη 68 Ῥδτϑ 
4υδὲ Βυιηϊίσπι ἐχοὶρὶὶ Ἔχογεπιθπίυη, υϑϑίοα ποι πϑίοτ, 4π86 δἷο- 
οὑπὶ οχεὶρὶξ, τε πίον (αἶνι8). 

3. ἈοΙφιογηπι δαΐοση δηϊπιθ ΐατη ρ]θγαχας ἴππὶ δ 88 ρασῖοθ ἢ 8- 
Βοπῖ, {π|π απ ' {πᾶ δοπιθη φοηϊία! 6 οὐδ αηξ, αἴσῃ Ἔχ Ἦϊδ δε πδρ {0 
απἰπιαὶ βοπεγδηῖ, δἰἰαὰ χυϊάθιη ἱπίγα 86 ἱρϑιπὶ ἰδοὶξ ϑεινεη, αἰϊαὰ ἰῃ 
αἰτεγηπι. σιοά ἰπῖγα 8ὲ ἰϑοὶξ, ἔσταίπα σοςδῖτγ; φυοᾶ ἴῃ ἤδης ἰαοῖ, 
ππῶϑ. ἰπ φυϊθυδάδιι ἰάτηθῃ πιᾶγὶδ εἴ Γοπηΐπδθ ἀἰβογίπιδη ποη ἰποϑί. 
ἰρϑα φιοάια ϑρθοῖθϑ μασίπη ραγιϊαπι, 4πι88 8ἀ Βιπυδτιοῦϊ οριι (4- 
εἰεπάπιη οοπιραταίαο δυπῖ, ἀϊ τὶ: πδϑλ απαράαπι πιαίγίοοτα Βαρ πὲ, 
αυδοάαπη ρατίειη αἰΐφυδπι δἷι8 υἱοατίδπι. ἤῶς ἰρίτυγ ρᾶγιθδ, οπιηίασα 
πιρχὶ πιο πεοοοϑυᾶγίαθ, δαὶ Οπηηΐθυ8 δαϊ Ρἰυτπιϊδ δ πιδη ῖθτι5. δαπ 
οοιμπιιηθ5. δοίυα δπϊοτῃ 56 δα Όπι ἴδοῖ 8 ΟἸΠΠΙΡι8 ΔΩ ρα ΒΘ ΟΟ18- 
τοῦδ οσὶ; ΠΙΔργορίογ πηϑιηγατα οἰϊδεη ἱη 400 ἰδῖ6 εχϑὶδεϊς, σαΡΘῈ 
ποπιπε; φυοὰ φιήάοπι τπειηθτιπι δδὲ χυϊρηδάδην ἰάθτη, μ᾿ φαὶθθθ- 
ἄδτη οἷιβ τἰσθη αἸ πῇ φαϊά δυρρ]εξ. : 

ἀ, Ῥχαρίογε ἰηθϑὶ πηϊσυΐ αι δηΐμηδὶ Βαμποῦ: χυ0 γε] παῖπσα 20 
τοὶ νἱ δἱ ρυϊυδίασ, ἱπιογῖῖ: ἐπασὶ εἰίαιῃ δἰϊυᾷ, ἱπ φυο 1116 οπδίϑες πάπιος. 
αἰϊχυλ δὐΐτα απἰτηαἰία ΒαΡεπὶ εἴ δδυρυίπετη εἴ Ὑθθῶτα ; αἰΐψαα αἰϊπὰ 
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χαϊά εοτῦπι ἴοεο (μᾶς δαΐξεπι ἱπιρετίεοϊδ 5πη1), Αβγαπι βεϊ]ςεὲ εξ 
δΔΠΊΘτΩ. ἰδοῖιϑ ἐξιταγ ρατε 6 Ῥγίοα 8 ἱπέθγ 86 δἰ πα] θπι5 σοποίδηι 
ἰπϑῖταδ οϑῖς οὔἰαβταοάϊ σαγο ε8ὲ δαξ εἰυϑάετῃ ρεπεγὶβ φηϊρρίαπι. οἵα- 
Ὠΐδο δυΐετα ἱπεδὲ 8δηρτιί παῖδ ΡΑΓΈΡΕ8 ἴῃ 60 ξϑηεγα δηἰτηδ]υτη 4088 
δαηζαΐηεπι μαρεηῖ; ἴα Αἰ ϊίϑ, ραγιῖθαδ 115 ἰπεϑὲ φυδα ργορογέομε 1119 
τεδροπάεηϊ, οπιπίρυδ δυΐεστα δαηϑιπι Ως ΤΕρΡΓΘ δ ὨἰατΙ ΡΕΤ ρατίεδ 
δἰται 5 ἰπέεγ δα ραγιϊου]ῖα οοπδίαπίοϑ, ταδηϊξθδίατω δὲ. ροϊβοίδῖεδ 
δυΐοπι υδε δά δοίοπεβ ρεγπεπξ, 686 ἵπ ρδγεθηϑ 115 φι86 σοπιρο- 
οἶϊδε φῃπὲ 6 ραγίἰο]158 ἱπῖθτ 86 αἀϊβδίτα! θα5 σοπϑεταῖδο βιιηξ, δὶς ΟΓα 
σοηβοίϊογ εἰδαδ; ΙοςΟ τουθηΐαγ βηϊπιδα ρϑάϊρα5 πὶ α]15 απ αἰ115 

90 ΒΘ ΒΓΙ8 Ηΐ8 δυο ΠΡ 68. δὰ ἤδες 4ιδϑδπι δηϊπιδὶῖα σοηϑίδηξ δαπρηΐης, 
σοὶαῖ μοπιΐποδ δὲ δαὶ οἴ οὐπῃδ8 ἀπίτηδηῖθϑ 4πᾶε δυΐ ρεάέριυ3 οαγεῦξ 
βἰϊοχιὶ ρογίδοϊδθ, δπὶ Βίρεάεβ, δῃὶ φιδάτιροάει; αἰΐβα δυΐεπι 6χ- 
δΆηυε5 ϑαπέ, αἰ 8018 εἰ γ88ρ8 δἷ 6 σπϑγὶηἰ8 δερίβ εἰ ἰοουδία, ἀθηϊ- 
486 οτρηΐα χτιὰθ ρ]ΏΓο8 φαδίεγηὶα ρεάθδ Ἠμδθηξ. 

5. ϑυπὶ ρῥγδδίογθα δηϊιπαηΐῖεβ φιδθάδηι 4086 δηΐιπαὶ ρατίπηξ, 
3 χιδοάδλπι ουυπι, φαδϑάδηῃ σϑγπθπι. ραγίθτξ δηϊιπαὶ ἤοιπο, Ἔ4αι8, 

υἱθα]α8. πιδτίήα9 (ρος 8), δίᾳιια αἱΐδθ φυδὲ ρῖ]οβ βαβεπὲ. ἔυπὶ εχ 
ἀχυδιϊοἷα οοἴδοοα, αὐ ἀεἰ ρῖπ; δἰ 4π86 οατγιϊαρίηεα (5εἰας 6) ἤϊουπ- 
ἴαγ, σϑ]αῖϊτ παπϑίεὶ! (ρα 61} δὲ ταῖδα (μ8}). χφαογαιῃ 1118 βϑευίατα μὰ- 
Ῥεπῖ, Ὀγδηοΐαϑ γεγο ποῖ Βαρεπί, αἱ ἀε]ρμΐπ δὲ Βαίδεπα (ρμαϊαεπβ). 
Βαβεῖ αὐἴεπι ἀεὶ ρμΐη βδιαϊαπι ἰαϊο ἀοτοὶ, Βαίδοπα ἰη ἔγομξα. ἤᾶθο 
δαΐοπι (οαγεϊ!αφίπ θα) Βγαποΐαθ ἀοιθοία8 μαρδιῆ. ονατα δυΐθπι γο- 
οδῖαγ ξεΐαυτα ρεγίδοίογυτα, ἐκ οσαἰὰ8 ρατία Κὲ ρῥγίῃςὶρίο δπίϊπαὶ φυοὰ 
βεπογαίηγ, οχ αἰΐογα αἰϊπιεπίῃπι 1ρ51 ξοπογαῖο. υδιτηΐβ δυϊθι αϑῖ 

10 ἔδῖαϑ, εχ 4080, ροϑίφαδια {ποτὶξ τἸοὶὰ8 ἀδξοττιδῖα8 δὲ ἀποῖιϑ, αἰϊνὰ 
δοϊπιαὶ ἰοΐαπι ξ. δογυπι ἰρίτητ (ᾳπδς δηΐπιαὶ ραγίαπι) φυαεάδηι ἱπῖγα 
86 (δυΐεα) ρᾶγίυηι οὐ, αἰ οαγ]αρίποα; αἰΐα ραγίαπι ἱπέγα δ6 ἀπὶηιαὶ, 
πὶ ἤοιῖο, δαθπ9. χῆδε δυΐθπι δχϑῦαξ ἴῃ ἰποειη, Αἰ φαὶραδ εϑὲ δυΐπιαὶ 
Ροτγίεοϊο ἀδπιητι ζεῖα, 4118 ουατα, φαϊραβάδπι νϑγαιΐ8. ουόγατν ἃπίε πὶ 
πδοάδπι διιηξ ἰοϑίδοεο ραϊαπιὶπα εἰ ἀυμπὶ σο]ογτω, 4υδ]ΐα ἀνίας 
Αἰρ πιο δ δὶ ςαῖα δὲ ππίῃϑ ςο]οτῖβ, υδἰαξ οαγε αρί παῖδ. υϑττπθ8 φυσι 8 
8}: διατα τοουεπίαγ, [11 πππιο 1168. σϑγαπὶ ἀδ ἢ 18 Ἔχαοῖϊι5 ροοῖθᾶ 
αἰσοπια5, αὶ τγδοιδθίπιυϑ ραπογαϊοποπι. δηϊπιδ απὶ ργδθίογοα φυδθ- 

20 ἄδπι ρεάοι Βαβϑυξ, φυδθάαπι ποπ μαραπὲ. οἱ 111 φαίάεπι δυξ Βίποϑ, 
πὶ Βοπιο εἰ ἃνΐϑ δοίδ; αἰΐα ψιδΐθιπιοβ, υἱ ἰασογία δὲ οδηΐδ; δ]ΐα ῥ᾽ υγαϑ, 
αἰ δεοϊορεπάγα εἰ ἀρε8. οππαΐα δαξθιη ρᾶγεβ μαροπὶ ροἀόδ. ἴπ πᾶ- 
τδηϊίητι ξεπογ χαδὲ ρει ἰθη8 σἀγθηΐ, αἰΐα ρίππδϑ μαρϑηξ, αἱ ρίβςα8. 
ἄποτγαπι φυϊάλπι φααίογηδδ, Βίπδ8 χυΐίοπι ἴῃ δαρὶπἰβ (δα ρ ΕΓ 5), Βη 85 
'π ῥγοηΐδ (ἱπίεγϊ οσ Ρἢ8) ραγίθα, αἰ δυγαῖα δὲ ἰπριυι8: φυϊάδπι ἀμα8 
τληΐαπι, ΟΡ]οπρὶ δοι]ἰςοὶ οἴ ἰδθνθϑ, αὐ δ ρΌ}]ὰ εἴ σοφοῦ, δἰΐα σετο 
οὐπῖπο οαγαπὶ μἱπηΐδ, τξ Ἰπῦγαθπα εἴ φυδδουπαπα πιᾶγὶ αἱ απ ΙῸΓ 

80 φποπιδάπιοάιυπι δεγρθαῖθβ ἴδγγα, αὶ δὲ ἱῃ ἃ4πᾶ 8.11 πιο άο παϊδαξ. 
ἰπῖασ σα ]αρίη θα ποπθμ]α ρἱππίβ ςαγεηΐῖ, εΐδοοι εα {π86 ρίαπα βῃπὶ 
δὲ οδυάαϊα, νεἰπεὶ γαῖα (μαι 8) εἴ ΡΑδιίπδοα; 864 ἰρβα ἰαετιάϊπα πά- 
ἴλη. αἵ υεγοὸ δὲ γᾶπα παραὶ εἴ 8]1α, φυογοῖη ρΡ]δηἶθ5 ποη εχὶϊ θ- 
ποΐδ. συδεοπη 4:86 γαγὸ ρρ 468 μαρεγε υἱάθπίυτ, φπεπιδάιποάιη δὲ 
“ἔὰ ΄π86 τηο]] 808 ἀρρε]]απιυ8β, δὲ ἱρ515 ρεάϊθις παηὶ οἵ ρίπηΐδ, οἱ 

490 οσοἰοτγίυδ φαϊάοτα γδῦϑιι8 σογρῃ8, τ ]αξ βερία, ἰοἸρο εἰ ροϊγριυδ; αο- 
τ πι πααΐττιπι ἱπρτοάϊτοτ, αἰ ΡΟ γρυ8. 4886 ἀυξεπι ἄυγο οοτίο ορογία 
δαπῖ, αἱ ἰοςπδῖα, οαιιἀδ παῖδηϊ, νο]οοίβϑίιπ  χυΐάδπι τοϊγογϑιπι ΟΡ 6 
Ρίππαγυτη, 4π8εὲ δά οδυάδιι βηπὶ. ργδαεῖεγθα οογάγίυβ εδἱ οδυιάα δὲ 

Ρεάϊθηδ παῖδε, μαρεῖ δυΐοπὶ οαυνάδπι φυαίοτηῃ ρ δηΐβ, δὶ πιαρηὶδ Ἰίςεῖ 
Ῥᾶττνα ςοιρομπογε. υοἑδε ππὶ δυΐοπι δ]ῖα ρΘπιῖθ ργαϑάϊϊα δαπῖ, αξ 
ἀχαϊϊα εἰ δοοὶρίτεγ; 8118 βγη ἰοςο πιειῖργαπαθ μαρεηὶ, οἱ ἀρὶδ δὲ 
δοδέαρδθαβ (πη6]ο] πη 4); ἃ]18 οογίππι παρ απὲ, αἱ συϊρε8 εἴ σαβροῦ- 
ἘΠ. δαπὲ δαΐοπι ἴᾶπὶ Ρἰπηδῖα, φυᾶπὶ 4086 οοτίϑοαὶβ τἰαπίογ δ] ἴδ, 
δαηροίηδα; 4π86 δυΐϊοτὶ πιο ταπα υοϊαπὲ, ἐχϑαπρτία, αἱ ἰπϑεοῖδ. 

10 ἴδτη δα υ6γῸ 4086 ρἰπηϊδ φθδτα 4086 οοτῖο νοϊαπὲ, δυΐ ΡΒίποϑ ρεάβϑ 
μαρεπὶ δὰξ πα ]]ο5: αἰαξ δπίπι ἴῃ ἴδττα Ἀδιῃϊορία βεγραηῖθϑ δἷῃθ- 
γχποήϊ 6586. Ρἰππαίυπι ἜΓξῸ ξθππ5 ανΐβ γοοσδίυγ; τγοἰΐαιια ἀπο ξθπογα 
μηΐϊοῦτα ποιθθη, 4πῸ ἀρρε!]επίατ, πο μαρθαξ, 4πᾶθ τοΪδηὶ εἴ σαγεπὶ 
δαηραΐηα, ΘΟΓΏ πὶ 8146 ραγίΐπι νϑρὶπα ἰθρτιηῖτιγ, 689 δἰ αι! ἀθπὶ 50} ἴορ- 
γαὶπθ Παθεπξ, τοὶ δοαγαρϑεὶ (ιπεΐο ον 80} ρ Πα] αγιὶ εἰ οαπιμδτΊ. 
Αἰ 118. πα] πὶ ἔδρτπθι δϑὲ; αυοταπι φαδεάδηι Βἰπ15 815 ργαθάϊξη βαπὲ, 
παυλεοάαδπι χυδίεγηδ. φυδίοτηθα μαρεπὲ 885 δι 4ι86 ργϑθοϊδηϊ τηδ- 
᾿ξηυάϊηο, αυξ 4πηδε ροδίγετωδ ἴῃ ραγία ξογηπξ Ἀοαίθαπι; Ρὶπα8 δαΐοτα 
Ἰδηπιπὶ 4π88 δυξ Ἰρθογὰ δηπῖ, ἃπξ δοῦϊδιτι ἰπ δηξογίογίθα8 ρδγαξ 

ΗΙΘΤΟΒΙΑῈ ΑΝΙΜΑΙΙΠΌΜΝ 1. 

ῬαγΈΒαϑ. χαΐδαθ σδγοὸ αἷδλθ ναρίπἰβ πιαηΐδ8 δαπέ, δα ΠΌ] στὰ Ἰμδ οὶ 
Δου]δῦτα : δ φυδθ δῖπῖδ ἔδγηπειγ 4118, δοαϊθο ἀτπιαῖα βαπὶ ἰδ μιῆδ ἢ 
δηϊογίογα, αἱ τη β0δ, Ἰλθαπαδ (τι γο 8), δδίϊβ, οαὶοχ (επρὶν). {:. 
ξσαπ4π6 δυϊεπὶ οδγεπῖ ϑϑμβϊΠ6, δ δαΠρΌΪΠΟΙΒ πιπογα ἐαπὶ, δταεν 
δι πιϑτϊηᾶ:; ουϊαϑτπο απδαάδτ 6 τπο υβοῖ6: πος ἐπί ΠῚ 

Ἰδξοσγττα τπαχῖπια οδρὶπηΐ ἱπογοιπ δηἴα ἴῃ Ἰοοῖδ' ἀρπεὶ:, αἴχαε ἴῃ πιῇ 
Ροιΐα5 4πᾶπι ἱπ ἴδγγα, ἰξειαααα 45 ἀυ!οἶθηια. φαδδοῦηααε δηϊρα 
Ἰοουδηϊογ, εἃ δηξ αιιδίογη!δ ΠΟΥ ΘΏΪΌΓ ΠΟΊ15 δι δἰϊδπι Οἱ ατῖδαν. 
διπὲ 5δηριίποα, σιδίεγηΐβ ταπζατη ; απὶρρα ἤοταο Ῥἰηὶδ πιδηίδῃ:, δον 
Ῥεάϊρθυ9, ἂν 65 δαϊειῃ ἔμπι 4]15 ἑα το ραάϊθιις Βὲπί5, φαλἀτοροδοι με 
εἰ Ρἴδςε5, {1186 φαίάεπι φπαιδγηΐβ ροάϊθιις, Εἰ υϑγο χαλιεγηῖς μία ἡ 
Πδιῃ 4086 δὲ Βιπὶβ ἰαπίτπιη ργδϑάιϊα ρἰπηΐβ διπξῆ, δῸξ οἰππίου εὶς 
μαθεπὲ, αἱ δεγρθῃβ {πιᾶγίμπ8), δᾶ μ ΒΑ ταὶ 5. ἀὈΔἰΈΓΩΙ ΒΟΥ ΟΙῈΓ 
ποῖϊδ: δἴδαίτη ἤδχίου 68 ΤΡΆίοτΩΕ δαπῖ, δὰ Οἴπδα οππ μῳ ρίσδίς 
ἐχϑϑηβυΐαπι Ὑ6ΓῸ 4086 ρίαγεδ μαρροπὶ ρ6ά65, δίνβ υοίνιτα δε ἦτε 
Βυπεὶ ἔδεζααι ἀπε ΐοπε, ποῖὶϑ Ρ] αΓΡ 5 πιουδηϊαγ; φπαὶε μὐδὲ 
φυοὰ ἐρμοπιδγαπι (ἀϊιιγτιτη) ἀϊοϊτυτ ; φυΐρρε χαδίαιογ ρει ἐν} 
4πε ἰοιϊίάετα. δϑὲ δυΐϑθιη ρϑου]αγὶδ ουΐαδάδπι παίαγαε οι μὴμ 
ΡΓγορῖεγ υἱΐαη (ἀϊυγιηαπι), ἀπὰδ δὲ ποπιδη Παρ δέ, δὰ οἰΐδπι ργορισθ 
υοά εἰ νοΐπογε δϑὲ εἰ φυδάτιιραδ. οταπία δυΐειη ἰδπὶ αθαἐπιροὰ 
4υδιη ται τἰρεα δἰ πη ππουθηῖοτ πιοάο, μετ ἀϊδπνείγιπι φαϊιοεὶ τς 
τοϊϊφυα φαϊά δι δηϊπιαϊΐα Ρποβ ρεάββ χῃδϑοὶ ἀποεε μδθεαὶ εὐ ἰατε 
ἀϊευάσππι; δοΪυ8 οᾶποοῦ χυδίξωον. 

6. δαδε δαΐειι ξθπεγᾷ δυπιπνὰ χπαεάδη, χαΐβι9 δαϊκιαία πᾶ. 
408 ἀϊδεϊπρτιαπίατ, δαπὲ σόγοὸ δας, ἀπτσα ανϊτα, αἰεγονι ρικίιβ, 
τογίϊαπι οαἴογαμι; 486 οπμηΐα᾽ οοπδῖδπε δᾶηραΐη6. 6ϑὶ εἰ αἰϊυά εὐπὲ 
ξεπυ8 φυδ6 ἐεϑέα οοπίεριπῖυτ, χαοά οϑἴγειια ἀρρεἰϊαίαν. ἰἱεπι ἐν 
4υοά πιο] ]ϊογὶ ἐδϑία ορετγίζαν, σαδίθγαπι Ὡοτπὶπ 8 Π0 οοπηρΓελεπε 
Ποη 68[; 4ια]65 ἰοοπείας δὲ Πα ΠΟΓΟΓΏτα ρόπογα δἰ βαπιπιλτογααι [εν 
οοτυη). Ργαθίεγεα αἰϊπά τπο]]υϑοοττιπα, οὐἱαδταοάϊ Ἰοίδρίποι δὰ 
εἴ δβερίαθ. ροδίγεπιο ἱπβεοίοσγτιπι 4υο4π|6 δ 6η11δ 651: 40Δ8 ΠΡ 

τεπὶ 88πριπ6. ἴσθι δυΐοτν αίθυϑ ροα68 δἰεγί τὶ φῆι, ἐο ῥιῤαί 
ταν ΐτο8; φυΐη οἴἶαπι ᾿πϑϑοίογαπι ποηη 11 γοἸ ποτα δαπῇ. οπ ταὶ 
δηϊ πα α Ὠδαυαφηᾶτα ταᾶρτιῖθ ραπδγίρτι8 σοπι ργθ θμάσνε " 
δυΐπι Ὡπᾶ δρεοὶθ8 πιι 188 δραοῖδα οοπιρ]δοϊῖ τον, βθα δὺὶ γα ἐδ 
ἐδ πεφὰθ αἰ }Ἔγαπιῖαβ σἂριῖ, αἰ Βόπιο, δὰξ οαρὶϊ φαίάειη ἐρεθα, 
88 ποπιΐπθ φαγεηξ, πᾶπὶ φυδάπιρεάθε 4π86 ραῃμᾶν π08 ἀμδαῇ 
βαπρυϊπίβ οπιηθδ αυΐάοπι δαπὲ ραγιϊοῖρε5, “6 ἃ Ἠοτίπὶ αἰνα αὐ 
οὐαπι ραγίπαΐ. 4186 δηΐπιαὶ ραιίυπε, [πο] οπιηΐα ρι]ο9 μαδεηὶ 
οναπι ραγίαπϊ, δαπαγγαα μαρδτξ. δϑὲ δαΐεπι δαααττὰ ἰοῦ [8 
δαηῃαππιδα. εχ 118 4ι86 ἴεγτας 8010 υἱπηξαν δὰ πιοῖυτα σηππι, εἰ. 
δυΐπε ργϑεάιξαδ δδὲ βεαγρθῃϑ, εἴ παῖωγα οαγεῖ ρϑαΐβυς, εἴ μαι 
εδῖ. Πογηπι βθῆπϑ ὈΠΙΥογδατῃ ΟΥ̓ΡΑΓμΝ δὲ, ὈΓΆΘΙΕΓ ΥἹρέτα: 
πδιηαια ρᾶγὶξ απίνηαὶ, δα υἜγῸ δηΐ ταὶ ραγίαπε, δα ἢοπ ομαμι 
Βαρεπὲ: πᾶπὶ εἰ ρίβοεδ χυϊάατα ραγίαπε δηϊπιαὶ : χαδεσυνὶ δὲ 
Ρἷϊο5. Βαρδηῖ, οπιπία ραγαπε απίπιαὶ, δ φαΐ θαι ἱπ ρίίοτα μϑῦῦ 
σεηδεηάϊ δπηὶ ρἰΪὶ 11 φαὶ δρίπας ϑρεοίθστι ρτδδ 66 ζεγασὶν φιλίαι 
παροὶ βεγυπὶ δὲ ᾿γσεγίοθδ. μι ]οσυτα πατθάθθ ἀϑυπὶ ργαερεὶ δ, 
Ῥαϑάμιη, αἱ δο ἢ ηἶδ. ἰπ ἢος δαΐεπι φπκάχυρεοααπι βεπεῖε {νιπιει, 
4ποά δηΐπιαὶ ραγίξ, πιὰ ῖαα δᾶπα βΒροοὶθ8 (ρεπογα πιοάϊα) οοπμμοαξ. 
γογῦτη (απὸ αἰΐφαο σοιπιπαπ) ποταΐπα οατοπὶ, δὰ δίπχαὶλ ε μπὲ 
ποπιπδηϊαγ, αΣ ἀς Ἠοπιΐπο ἀϊχίτηι5, γϑϊατὶ ἰ6ο, σαγτῦ8, ἐομ, αϑ 
δἱ οοἴογα δά δυπάδῃι τωοάμτη. ἢδπὶ δᾶ 4086 ἰυβαῖα επῃὶ εἰ ἱπμαῦ 

γοςδπηπ8, ἀηπτὰ φιοάάδπι ρεππϑ ΒαΡεη τ σοταπιυῃο, αἱ δαυ!, ἈΕΗΣ 
ταῦ δ, ξίππι5, ἰπηπθ; ργαθίεγεα ϑγγίαθ τηυΐαδα, χύδε ργορίε 5; 
᾿ταίπεπι ποὺ ποιπΐηα δρρε!!δπίαν, δε οπιπῖπο ποὺ 80 
ϑρθοϊεὶ, εἰ φαίἤθιπ εχ σοποιβ τι ἱπῖογ 88 ρίρηπηίαγ. φυᾶτὸ ἐμ ἥν 
οἴ65 πεοβϑ886 δϑὶ δδραγαϊίπι δὲ σᾶρεγε ππδιπααδπιηας εἰ ετοπι μὲ 
τᾶπι ςοπίειπρίατί. δος ἰρίτατ Ἡδοίοπα 5 ααδοὶ ραϑίωϑ ρταϊϊὰ ἀρρ 
δἰηῖ, υἱἀοἰϊοεῖ πὸ χυίρυς ἀθ τερυϑ οἱ φααῖοπυ 3 εἷϊ τταοιαπάσα ἰπὰ 
Ἰξεγθίαγ: ροδέθα γϑδγὸ δοουγαίία ἀ6 ἰβάδιη ἠϊδδογεηναι, πὶ μΠ5Β 
685 4146 παίηγα ἰπϑαηξ ἀἰ}Θγεπεῖαϑ, Θασαας {πᾶς οπιηΐβα ΟΝ, 
τας αἰεοϊίοποα δοοὶρίαπιυθ. ἀεῖπάς Ἀογοτα οδαθαδ ἱπτερῦρτε 
ΠΑΡ ποτ. δὶς δπίπι εἴβοὶ ροϊοδβὶ ὧἱ υἷα ταϊϊου πα ἀοοευάὶ τι 
πϑίαγαθ σοπρτῖια, οὰπὶ ποία δἰηρ]οστασπ δηξθοθϑϑαγίς 
τηδη [οϑῖο ἱπεθ]] ρίταν φιάμδαϑπατι ἄς τεβι εἰ ἐσ χαΐρας Ἀεῇ ΟΡΟΓΡ 
ἀεπιοπϑιγαϊίοποπι. αυΐθυδ ἰρίτατ 6 ρδγεθει5 απίμια]ία ἰροὰ ἰοῦ ἢ 
δὐταυπίυτ, 686 Ὀτγίπιατα οαρίοπάδε διμὲ, ργορίετοα φαοὰ 



ἩΗἨΙΘΒΊΤΟΛΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΟΜΣΝ 1. 

[δὲ ἱπίοτ 86 εἴ πιδχίτηδ εἰ ρτίπαιι ἀπ Πογαπὶ ἐδ χαὶρα8 ἀἰ σίας τοο- 
ἄ5. φαΐρρε αἰΐα μβαβεμέ, δία δὰξ ποῦ Βαρεῆῖ, δυῖ ποὴ εοάειι δίτυ, 
δυΐ ποη δοάεπι ογάϊπο, δαξ ποη εδάεπὶ βρεςῖε, δαϊ πο εαάδτῃ χαδῃ- 
ἀϊαιε, δαὶ φυΐα δαγτηι υἱοα [185 βεγαπὲ, δαϊ οοπέγαγη8 ργαβα [89 

το πα! τα Ρ ας. ἱποϊρίεῃάσπι ᾿ρίματ' ΔΒ Βοπιϊπὶβ ραγι θα δβὶ. πιϑαὶ 4πετα- 
δἀπιοάππι πππιτηο5 ἐχρ] ογαπιαδ, ἈΠΌΣΩΖΌΘ τ απ οὔτα 60 οοπἤεγεπὰο 
{αὶ ποδὶβ ποιϊδϑίταυϑ δϑὶ, ἰΐα μος ἴῃ δἰ ̓ἰϊ8 χαοᾳαθ δβεπάσπι δὲ. δἷᾳαὶ 
Βοπῖο ἰδ οἰππίδ δηϊπιδὶῖα ΠΟ δ πο ϊδδπια8 δδὲ Ὡδοθδϑαγο. ἃς ἴΔ- 
πιείδὶ δεποτιὶ ἱρ5ὶ πιαη εϑίδε δπιηϊ ραγὲδ8 ποϑίγαεβ, ἰδίῃ πῷ συϊά οτ- 
ἀϊπί5 ργαεϊεγταϊταίατ (εξ ϑᾶπε ταϊϊοπεπι στπι δεπδτὶ ςοπἰ αποῖαπι ε886 
ἂς 681), ἀ6 Ἀἰ5 φιοχυδ ἀϊοθιαδ. ἂς ῥτίπιυπι σαυϊάοια ἀε ογρδηϊοῖδ, 

δελμδε ἀε 5 φαδε εχ δἰ μα! 5 ἱπῖερ 86 ραγιϊςϊὶ5 ςοπϑίδῃξ. 
Ἴ. Μαχίνηδε ἱγίταγ ραγῖθδ, ἴῃ 4υδ8 πηΐϊνδγϑαπι ἀἰν ἀἰτασ σογραμ, 

Βδ8 δαπί, ςἂραϊ, ςοἰΐαπι, ποταχ, Ὀγαοῃία ἀπο, ἐγαγα ἄπο. ᾿πογάσετα 
30 τοοο αἰνδϑῦαι {Π]ητὰ 4 8 σο]]ο δά ρυάεπάα υ84πὲ ρεγποι, οδρὶ τὶ 

ἰξίτατ ρᾶγβ 406 ρ]]15 τερὶ δο]εῖ, οαἰνατγία ἀϊεϊξωγ. Βυΐα8 ραγίθϑ ἀπδο, 
δηζετῖοῦ, 4086 ροϑὲ παίπιη Ποπιίπετν βΈπΕγα Ωγ, ὈΓΈρΡτΩΆ: οὐληΐθτα 
Θηϊὰν οδδίυπι 4π86 ἷπ σοΓρογα ϑππὲ, ροδίγειματα σΟπογεδοὶξ. ἰΐοτα 
ὯΓ5 μοβίθυοῦ οσοὶραξ, ἱπίεγ οσοϊριίαιπ δὲ θγαρτπα σογῖεχ, 80} 

δ ἀθτα ςογθργαπι: οσεοἰριυπι ἵπαπα 68ὲ. οαἰναγία τοὶδ ταγατη οϑ, 
τοϊαπάμπι, Ἔχοάγηὶ οὐξα δτηϊοῖσι. μαρδὲ δυξθη δαΐϊαγδαδ, ἴῃ τα ]ϊ6- 
τὶρυδ ππᾶπι ἴῃ οὐρθαι, ἴῃ υἰγὶϑ αγηδϑ ἰπ πΠΌτΩ τηδρηδ ΕΣ ρϑγῖα οο- 
δαπίεα. υἱγὶ ἰάπιθπη οαρπΐ Υἴδυτα οϑὲ δὶπδ ϑυϊωγα. τηθά ἢ ππὶ δηΐθτ, 
οαἰνατίδε, χαεπὶ ἀϊχίπιαϑ νδγίΐοοπι, δἴδτα ᾿πυ οἰ σαρ᾿]ΐογτπι ἀϊεἰ- 
ὍπΓ. οδὲ δαΐοτῃ ἰπ αϊρυδάδλη σοιηϊπαπι: πᾶτὴ 11 Ὀἰνογίίοδδ δαπξ ὩΟΘΏ 
οὐδὲ βετηϊπαῖο, δεὰ σαρὶ]ϊογηπι ἱπυοϊατίοπα. 

8. Ουοὰά οαἰνατίαε δυθίδοοῖ, 8010 'π Ποπιΐπ σπἰταδ τοοδίατ, 
ἐο ἷπ οεἴοτγίδ αηϊπλα θη 5. ποῖ ἴτδῖη: πόας επὶπι ρἰδοῖδ δὺς ΒοΥΐδ υαἰζυτα 

ἀλοίπιιθ., να]τὰ5 ρᾶτο ἴγοπϑ θ9ῖ: δᾶ δἱ Ὀγερτηδι ἐ0Β 68 εἰ οςαΐοσ ἰπ- 
Ὡρήδοοϊ. ἤδης δὶ χαΐβ πδείπι8 [πογὶξ τπᾶρτιαπη, ἰαγάϊογα ἱηβθυΐο οὐ, 
φί Ρᾶτταπι, τυ τα Ὀ1}}18; φαΐθτι ἰαῖα πεῖς, διαρι αἱ: τοϊαπάᾳ ἱγασῃπ- 

ἀπὸ ἰπάϊοδξ. 
9. 50} ἔτοπίε γεπιΐπα ϑαρετοὶ ἶα; χαδς ὉΡῚ τεοία δαηξ, τη. 1168 

ἐπάϊοαπε πιογοδὶ δὶ δά παϑυπι ἰη βαςιαπίατ, ἀόρογητα Ποπιΐποπι οδίδη- 
ἅπηι, δἱ δὰ ἰθπιρογα, ἱγτίϑογθιι δὲ ἀἰϑδιπιαϊδἴογοτα ; ἀδταΐββα δυΐειη 
ἀπινίάνπι. βαρογο 8 δα ίδοοπὲ οου]} ἄμ, ποτατι ραγῖθϑ ἴα ἰηΐε- 

50 τίογεϑ ψυὰπι 5ῃρετίογεθ βθπδε ἀϊοππίθτ. ΠαγΏτα ΟΓᾺδ δι θὲ θη [65. Ῥ 1 
Ῥαίρερταθ. ραγῖθϑ ἱπξεγίογε, φαδε μαπιάα εεὲ, νοσδίαγ ραρί]]α, υἱδῖο- 
Ὡλθ ἱπεῖζαπιαηίν, αποά εαπὶ οἰγοπιιάδι, πίβττιαι Δρρεὶ ἰδίαν, φαοά 
Ἐκίγα εδὶ, δἰβαια. οοπιπιυηΐδ ἀπίοπι ραίρεργαθ ρᾶγ ἴδσι ἱπίθσιουῖϑ 
4πδπιὶ διιρεγίογί8 δηρ!ΐ, ἀπο ἰπιχία παϑαπι, ἀπο ἰαχία τδτηρογα. αὶ 
εἰ Ἰοπρὶ ϑυπὶ, πε φυϊεῖδιη δἰβηϊβοδηι: δίῃ 1:8 δἰπὶ σδτμοϑὶ αἱ ρδςῖπεϑ 
(εἰϊἰ ςοὐά. ἃ εἰ τὸ! Εα 18}, ργορθ πασυπι, ρτγαυϊταιϊδ ἱπάϊοία βαας. οτα- 
Ὠα ἰρί τ δηϊπμαπεϊατη ξοπεγα οςυ] 15 ρταθάϊτα δυπὲ, ῥγδεῖοσ δὰ χπδᾶὲ 
τεδῖδ ορεγὶὰ δαπῖ, εἰ 981 4πδ6 4116 ἱπιρετίεοϊα. δα ὙἜγὸ δηϊπιαὶ ρὰ- 
τῖπηξ, δεα6 Ὁπιπ65, πἰδὶ ἰαΐρα (αβραϊδχ). συδγυτα μᾶπο αἰίψαο τποάο 
ἈΔΡογα σαΐθ σϑηϑογα ροϑεϊῖ, Οὐνηΐπο Ὑ6γΓῸ Ποὴ ΒάΡεγα. οταπῖπο δηΐστῃ 

μ0 Ὠ181] νἱάει, πδαθ τηδπιίεϑεο δρραγεπῖθδ οοαϊος μαρεὶ, ἀεϊγαοϊα 
γαχο ρε]]ϊουΐα εἰ οςπϊογαπι δεάθπι ἱπυεηΐθβ, εἰ πἰρτι ἴθι, θα 86- 
ππάυτα ἰοουπι οἰ ϑραϊϊοτη ἐδ ἃ παΐαγα ἰρ518 οςα]1ς ἰττὶθαΐα, ρετῖπάς 
ηαδοὶ ᾿πομοαῖοϑ ρε] συ οχιγίπϑθοῦα δάπαϊα οσοπρανετσίξ. 

ΧΣ 10. Οεαΐοτγαπι ἰά φυοὰ «ἰθύτα ἀϊχίπιπδ, οταηῖθας ἔεγε ἰάδθπ; 
τῖρταπι δηΐδι νυαγίδιηγ. πᾶπὶ φαϊθαβάδπι πίρττιτη δ8η6 ἐδῖ, Αἰ1186 δα ἴϑηῃ 
οαεϑῖυπν βάἀπιοάιτιπι, φαϊ υϑάδχη οἀρτίποπι, ποπηα [15 {αἰ τυτα. μος οἵ 
ΡΕπιονυτη ἰπἀϊςϊαπι πηογυτα εϑὲ, οἱ δὰ υἱά θη στα δου ἰβαίπηιπι [ΠΣ τὶ 
συΐραῖ! μος ἀδ οαρτίπἰς οου}15 ργαθάϊοαη!). δοὶπδ δυΐδπι δηϊπια!ϊατα 
όπιο δαϊ ρο ἰϑϑἴπηιπι αἰΐο ἴψαα αἰΐο οοΐογε οουΐοϑ ργαδάϊεος μαρεῖς: 
το] χαΐα ππὺ5 οοἴοτ, ργδδίεγχαδτα Ἔααΐϑ, φιουτιτ αἰ ἰφυΐ θα αἰΐογ οσα- 
168 οαοϑὶυδ 681. οςα]ϊ αυΐάαιη τηᾶρηὶ, φυίάαπι ρατνΐ, φυΐάαπι τποάϊοὶ: 
ἈΪ οριἱπιὶ 5απε. ἰξειῃ ἂπὶ Ἔχϑίδηὶ υδ]άς, διὲ ἱπ ργοίαπάο δπὲ πιεάϊο 
δρδῖιο δἰ δυπῖ. δὲ ργοίαπηϊ φυίάεπι φαονὶδ ἱπ ρβπεγα δηΐπιδ]ἰυπὶ 
δου Ἐἰ5ϑπὶ δαπὶ δά νυἱάεπάππι; φυὶ γογὸ τπθαΐα ἰπ γοβίοπα δαπὶ οοη- 

2. δαϊαϊί, ορτϊπιογαπι ποῖδε ταοόγτπὶ Παρ πίαγ, ργαδῖεγεδ δὶ πἰοϊαραπάὶ 
διὶ πὶ ἱπῖδηϊ δαὶ τπεϊα ἱπίοσ Πο8 παῖιγα. ἢὶ ορἔίπιας ῃἠαΐαγδα 
δττι ἢ ἀΓρτιμνεπίυτα : ΓΕ] χαοσύϊῃ αἰτετὶ ἱποοπδίδηξίαπι, αἰτογὶ ἱπιρα ἀδη- 
πίδλχη. ἀθϑίβπδηξ. 

11. Ἐπὶ ῥγαοίεγθα οδρὶϑ ρᾶγβ, χπ δυάϊπηαϑ πδὸ ϑρίγατηπϑ, 
ϑυσῖδ: πεαας εηἷπὶ Α]οπιδθοπΐβ δεπιθπίΐα ταγα δὶ, χαὶ ρυΐανῖξ σαρΓαϑ 
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ΔΌΓΡτς δρίγατα. εἶπ Ῥ8γ5 δἴξογα οαγεξ ποταΐπθ, δἴτετα λοβὸς στδϑύδ 
ἀϊοίϊατ: ἱρδὰ τοί (εχιεγίογ) 6χ οδγι]αρίηθ δίφιε σᾶγπε σοῃδίδξ. σϑ- 
ἴο ἱπέπια [᾿πνο] 8} ςος  ἰεῖα δἰ παι! 8 εδῖ, Ἔχέγειπο οὐδὲ δυγίςυϊατη 

ἀπιϊἴαπδ, ἰῃ φυῃοά ἑαπαυδπι ἱπ αἰ ἰπιππι νᾶ8 ρεγυεηϊξ δοῆυ5. πεααο δὰ 
φετερταπι αὖ ε0 τηδϑῖι5 α]π5, δε πὶ ραἰδίιπι οτίδ: δὲ 6 σογερτο δὰ 29 
ἵρδαγα ἔεπάϊξ σεπα. α οςα]ὶ δὰ ςεγεῦγαπι ρεγεηραπι, δἰ υἴογααδ 
ΒΌΡΕΓ Ὑ6ΠᾺ ΡτδΙ Πα διἰῖπϑ εϑὲ. οἵππδ δηΐππαὶ, φποάςηπαυδ ἐπεήδμα 
μέδι, 688 τπου εἴ, ργδεῖεγ μβοτοΐμειῃ, πϑπὶ 488 ἐπᾶϊσαν δεπδῖι ργᾶθ- 
ἄτα δυπξ, αἰϊα δὐγιοίαϑ ΒαΡεπὶ, αἰϊὰ ποῦ, δεὰ ταδαϊαπι πιδηϊεϑζασα. 
4πὸ ἴῃ βέπεογθ οἵ Ρέπηδέδ δαπῖ, εἴ φιῶε ουἴθ δαυᾶγτοβα σοπίεβι παν. 
αἱ φυδεουῃᾳθε δπιπιαὶ ραγίαπι, ργϑθίοσ υἱξαϊαπι τπαγίητιν εἰ ἀδὶρ ὶ- 
πεπὶ δίψῃε ἰϊα οαδίαςθα, οπίπία παρεπῖ δυσὶ αϑ, δὲ φυϊάδτη δπιπιαὶ 
Ῥατγίυπι οἴΐαπι οαγ ]αρίπεα. ἃς υἱξη]ο φαϊάδπι τιδηϊ[εϑει8 6δὲ ταδαϊαϑ 
δὰ αὐυάϊεπάαπι: Ἰειρίια γεγο ἰαπιεϊδὶ δα άϊξ, ἰαπι θη ΔΏγε8 Π01]45 μ8- 
Βεῖ (πέψῃς τπιϑαϊῃ8 πιδηϊζεϑῖοϑ). σδῖεγα οπιπὶα ΠΟΥ θηξ ΔΈΓΘΙα : ὉΠ 30 
Βοῖπο Βαρεῖ πη δέ ]επι. οἰΐαα ἄυγε8 δαὶ δαάειη ἴῃ οἰγουπηίογοπ δ 
ἰπ 4π8 εἴ οου];, ἤθη δυΐεπι βιιρτα, νεϊυξ ἴῃ φυϊθυδάαπι φαδάγαρεάϊ- 
Μηδ. δυγίυτη 1186 ρίαργας, αἰϊδε ἱπέδγ αἰγαπιχαθ παίπγασω. ἤδς δὰ 
δυάϊοπάπτα οεἰογδ ργαθϑίδηξ. πιοιὰπὶ ἰπο ἀγριπιδπῆιπι πη] στα μα- 
Ῥεῖΐωτ. ἰΐετα δαὶ τιᾶροᾶθ δαπὲ ἃυξ ράγνδε δαὶ τηδἀϊοοΓοδ; ἃἴαπ 6 δἰἶδτ 
δυὶ δυτγγεοῖδε σαὶάθ δαϊξ π|ῃ1] δὺΐ τηθαϊοουογ. πιθάϊοογὶ9 παῖυγα ὃ 
Ἢ ἐϑοκθα ἀεϑιρπαῖταογεϑ, πιαρτδα οἰ δηγγθοῖδα δίΉ {ΠΟ ιιδη ίατν εἴ πιὰ]. 
᾿ἰοφαοπεατν. χαοὰ ἱπΐετ οςπίιμα ἀαγεπι εἰ γυεγιϊςεπι ἱπιογίαςεῖ, γος 
οδῖογ ἴεπιρα8. ἴδοϊοὶ ρᾶγϑ Ὡᾶδι9 δὲ, χαὰ δρί γί ἐπ 8 οοτηπιδαῖ: πᾶς δηΐπα 
Τοδρίγατητδ δί4π 6 Ἔχϑρίγαιθυϑ. ἢδο ργδοῖεγεα ἢϊ βἰεγηαξδϑῖῖο, 4086 6δΣ 
δαϊτοδ 5ρ᾽γἰτοϑ οοηζογι, Ηἰὶς δοὶυδ Βδίπαιη μα δἴαγ δᾶσογ, δίψα εἰίωσα 
ῬΓῸ δὐυβατῖο. τοδί εἰ Γοδρίγαῖὶο εἰ Ἔχϑρίγαῖίο, 4υδε ἄἰ παυῖθαδ, ἴῃ 
Ρεοϊαϑ ἱρδασπι ρογίθῃαιὶ ἰΐα πὶ δίῃ 'ρ80 βδτὶ παγὶ 5 ποῃ ροϑϑϊϊ, φαΐ 10 
Ὁ Ρϑεΐογα, ἢοπ εχ 0}]8 ραγίδ οδρί εἶδ ργοοβάδὶι γεδρίγαεϊο εἰ εχϑρίγαο 
ΡεΓ ξαϊιαγ. ροΐξεδὲ δαΐδτα υλὶα εἴϊαπι δία πᾶς δρίΓγαίϊοπεα ἐχϑιδῖεγο. ΕΣ 
εἴϊατι ρὲ δῆς ρατίδτη οἰδεΐα5, φαΐ οἀογδῃ αὶ! 5εηϑι5 6ϑὲ. οοπηπιοάθ 
Αὐυΐετα που ἴιιγ ἢῶϑιι8, ΠΟ ;ξ δυτ!8 ΦΘου] τὶ φυδήδπι παίωγα ἰπητπο- 
1119. εἷας ρᾶτγίδδ οὔτ ἀἰϑοορίθηδ οαγεϊδρο, ἴππι [0] ἰπδπεδ: οϑὲ δηΐσα 
Ὡδδὺ5 Ὀἱραγιίταδ. δἰ θρμδηϊογυμτι πϑδι8 ἐὰπι ἰοπραϑ ἴὰπὶ υδ]ϊάπδ εεῖ, 
4πο εἰΐδπι ὑΤῸ τηδπὰ τξϊαγ: πᾶταχας οἴ ρϑοτι δάτηονεῖ, εἴ ἐ0 Ῥτγθ- 
Βεπαϊε εἰ 86 ο8 δἀήυοῖς ἴδ οὐβαπι φαδπι ροΐππι; ἰἰ φυοὰ πηὶ ἱροὶ 90 
Ἰαπίαπι σοπρι!. τῶδ Δ Βα δα ργαθέδγεθ ἀπδε, “ιιᾶγοπὶ ρδγδ δη θοῦ 
γίνειον (Ῥαγ πὶ), ροϑξογίογ γένυς (τη ἐπίατη). ἱπξεγίογθαι τα ̓χὶ ]δτα 
δηϊπια]α τοουθπὶ οἰπηΐδ, ἐχεθρίο δχηδιὶ ἐγοοοάϊϊο, φαὶ ϑαροτίογοια 
ἱδυϊυπι. ροδὲ παϑῦιη ἰδθία ἀπο φάγῃς σοηδίδης θ6η6 πιορὶΐ. χαοὰ 
ἰμέτα τπαχλ δα ἃς ἰΑθία σοπιϊπεῖαγ, ο5 οδὲ; ουἱῃϑ ρμαγῖεβ ραϊαΐπτα εξ 
ἔδυςεϑ εἰ βαβῖυ8 ἱπϑίγαταδηΐαπι ᾿ἰηρτια. δθηϑυ5 δαΐοτι δαροτίβ πιποτοιξ 
Ροιἑδδίπηαι ἱπεϑῖ; ἰαΐα βῶγϑ ταϊπα δεπιϊξ. 86 πεξ διιΐειπ οἴΐατη 7 θ6 
[ἴδ ᾿αΓο οπιηΐα, ἀπγιπι, σα] Ιλ ππι, {γί ἀΌπι, φααααα ι] ρατῖς, 4πδπα- 30 
δἀτοοάμπ εἰ δαρογεπι. ἤαθὸ ἀπὲ ἰαΐα δϑὲ δυΐ δηρυδίδ διὶ πιδἀϊοοτίδι 
υδε εδὲ εἰ ορπια εἴ εχρίδηδιϊϑείπηα. δαὺΐξ δοίαϊα δυῖ ἱπιρεάϊια, 
4αδ ῖς Β]δαϑούτιιι εἰ ῬδΙθοσιπι. οδὲ δπέθηι Ππβτια οὰγο γαγὰ οἱ ἔση- 
ΕΣ Βυΐαδ ρᾶτ5 φαδεάαπι Ἰἰραϊα ( ἐρί ] οἵτ18) 6δῖ. ροϑὲ μαδὸ φαοᾷ 
ἰραγέδτιναι δὲ, τοηϑι]1δ6 ἀϊσαπῖατ, φαοά ταν  ἰραγεϊϊαπι, εἰηρίῖνα. δαγ- 493 

πεδὰ ἤδες: ἱπίῃϑ δαΐθτω ἀδηΐεϑ οϑϑαὶ. ἴῃ γθοββ8 δυΐδθτη δἰ ἰᾶ ρᾷγδ αὐὶ- 
ξετα, οοἰαπιε ]α, ἱποϊ δὲ ναπδα; 4παα εἱ μυπιογα οοῃοερίο ἱβφτητηδ- 
ἴΌΓ, νοςδίογ ἀνὰ, οἰ δυΐίοςδξ. 

12. ΟοἸίαπι ἀϊοίξαγ χαρά ἱπῖεγ ἔδοίεια δὲ ἐἰμβογασεπι δϑὲ: οἷα 
δηϊογίοῦ ρᾶγϑ ξυϊοτ, ροϑίετῖον ρυΐα. υοσδίηγ 4θοαπε δγίετία {πις- 
ΤίοΓ] δἰαϑ ρᾶγβ, {ιιαὰε εϑὲ οαγιϊδρίηεδ, φιὰ εἴ νοχ εἰ δρίγαϊίο δὲ, κὲ 
ξαΐα οἄγηοϑα, ἰπίδγίογ ἰοοο, δρίπδε δρροϑίϊα. ρβοβίθγίοῦ δαξετῃ ςοἹ] 
Ρᾶγδ οεγυϊχ. ᾿86 δθπὶ πϑιε δά ᾿βοιδοαπὶ ραγῖββ. ρόοῦγο ἱβογαοὶδ 10 
Δ]ἴδε δηϊουίογεϑ, δἰΐδα ροϑδίθγίογθϑ. ππρρα ἰρίταγ ρεοῖυϑ ἴῃ δηϊογίοσα 
Ῥαγὶε δὰ} οοἱϊο δϑὲ βεπιϊπὶβ τπδτα! 8; ἰπ ἀπαγατα δἰπρα 5. ραρὶ ]α, 
4π8 ἐπ ἔδιηε 5 ραγοοϊδίωγ ἰδο: πᾶπὶ πηι] 6 γαγὰ ἰθχίιγα οδῖ, 
ἐμαί μα εἴίαπι ἴῃ τπᾶγῖραδ ἶδο δἰϊφυδηάο εἰξηϊϊοτ, φαΐραθ δδῃδ 
Θηδᾶ ΠᾶΓΟ : αἴ τηπἰεγὶ δροπρίοβᾶ δἴψυε ρίεπα τπθαιϊϊρη9. 

13. Ῥοοὶ ᾿πογᾶσθαι ( ρϑοῖα5} γδηΐεγ ἰπ δηϊεγίοτί ραγῖε; οπίαθ 
ταάϊχ πα ]Ἰοτ5. αποὰ ταάϊοῖ δαθοϑὲ ἀθρ] εχ, {114 ἀϊουπίιγ; χαρά 
πηΐςαπι εϑὲ 80} Ὡπι  Πἰςο, αἰνι (ἀρ ἀοπιθα), εαἴυε. ρᾶτϑ εχίγθπια ρὰ- 20 
Βε8. φυοά δαρτγᾶ ὑχη δ ]ἰοαπι δῖ, γροςβοπάτγίαπι ἀϊεϊτυτ : παῖς δυΐετα 
εἴ 119 σοτατηῦπε ομοἶας. ρανίδβ ροδίογίογε οἰπείαγα ἀἰδίαπρὶξ ἸΌπη- 
Βα, ψαὶ βταεος ὀσφὺς ἀϊοίτοτ, δὲ ποιηθη ἱπάς μαθεὶ ᾳυοὰ ἰσοφὺς οεῖ, 



θδά ΕΙΘΤΟΑΚΙΛΑΕ ΑΝΙΜΆΙΙΌΜ 1. 

ἐὰ τοῖ βοσπιαβίον ἄμοίδε. βατι9 ἵσαλα δὰ οχίετιτη αἴδογα ρᾷγϑ δεῖ χαβαὶ 
πρυΐαια, παῖδδ: αἰΐθγα, ἴπ 4π0Ὸ τεγάϊαγ οοχα, δεεϊδραίαπι. ἔδπεξ- 
πῶς ῬΘΟΌΪΙατἰα Ῥᾶγι τηδῖγιχ. πιᾶβοῦ ὁ ρσδὲθ εκϑίδξ ἴῃ ἤπε Ἰμογαοῖθς 
δαυὶοο ρατίες ἀυδο. δυτηππιπη φαλώειι ςαγηα ςοηϑιαῖ δε ἰδουϊ εἴ, 
πὶ ἴ ἀἴςαπι, δε χϑαὶὶ, ὡς νοσδῖον κίδηδ: θὰ τδρίταν ρεἶ!6, σαὶ ποπιθπ 
ἃ Οἰδεςοὶς πηροβίξαπι πο 681. ΖΌδ8 εἰ δοοδίαγ, ποῦ οοἰξ, δου πὲς 
βϑηὰ πες ραΐροργα. οοτωπιιπὶϑ ράγο Βυὶς Ῥ6}}1 δὲ ρίδηαἱ δοσοροβι μα 

30 (ργδϑρυξίαπν). δ᾽ταγα βδγβ ΒΓ αρτηρδ, ἕδος] σαρίοπφ ἑηοτειηδπίας 
δβεοάοτ δαΐεηι δίαις μιρπθάιιατ οοπῖγα ἄβδιι ἴῃ ̓ ἐπμηθη 5. ἱπίτα 
Ῥεθθπι τοοῖε8 ρετηίηι, ἐπῖθ' οἰσσανηϊοοῖ, φᾶς φογοίανη ἀϊοὶπιγ. ἱρϑὶ 

δ ὨδίηΕ σᾶγο πδήτι6 ἄγ 8 πδίαγα ῥγοου!. φοδῖδα οὔσῃ πὶ φυσταδά- 
τοοάτπι 4686 πδρεαλὲ, ἴδτὰ ἂς ]1ϊ18 ττηϊνθγοις ραγάρηδ ἀπ ροηῖογ ἀϊ- 
οδνετρ. 

44. Μυϊϊεῦτο ξϑηϊϊα!ε οοπίγαγῖο πιοο δίτατη 691 αἴφιιε τηαϑουϊ: 
8Όπι “ΔΎΠΤΩ δῖ δ} Ὁ 506, πο σαοιπδάμποάππι ἰᾷ ππδδοιΐο δχϑῖδπς. 
Ρταοῖεγθα ςοϊϊυη παραὶ ἃ πιαϊσγίοθ, φοδϑὶ ἐγατιβέϊα τι πογαρίδτι τηβ8- 
ΣΌΪ: δεταΐπι. πἰγίᾳπα δαΐοτη δοχπὶ ἢδς Βιπιάα ἐχευπὶ Ἔχογετηθηῖᾶ, 
ὀϑταιπαπὶδ δηΐεπι ςΟ]}᾽ ἃς Ῥεοίοτ!α ρατϑ ἰαρβίαπι, ςοδῖαθ εἰ Ὀγαςὶϊ 
δἰ δπυπιοτὶ αἷα, ἔετηϊπίβ εἴ αἰ νοὶ ἱπραθῆ. ἐπίεγ σοχδτὴ δὲ πδῖϑϑ ρβᾶτϑ 

ι0 ᾿δίευου ἔδπιδη, οχίθγογ ἔειγ (γρορίαι δ). Ἰμογαςῖδ ἰρίτον ρϑτίοα 
ἄπδλε ε55επὶ δηϊετίογθ, ἀϊχίπταθ: ρϑοιο τσ δαΐῖθπι ροσίζεγοῦ ρατὸ ἄοῃ- 
ἐξα Δρρεϊ ἰδίην. ᾿ 

415. Ἠοτοῖ ραγῖδθ ϑοαραίδε ἦπδθ οἰ δρίπα. ἱπίγα, ἅτιβὲ ῥδγβ 
πάεϊ τουτὶ, [ππιρὶ. σΟΡΩτΒ Ότιδα δαΐοτη ἴδια δαρετιου 4παπι ἰη- 

(ὠχιουὶ ςοδῖδλα, αἰπαος οσίοπας. πῶτπ 4αοά δἰαπὶ φιοδάδτῃ δεριοπία 
δεδὲ σοεἴ, ᾳεὶ ἔϊξηῦθα ἀρρεϊϊαπθατγ, που Ἔχ ρ]ογδίας βάεὶ δαοίου 
δεῖ. Ἰιαδεῖ αὐυΐδιη μορβο ραγὶεβ ϑυρεγῶ εἰ ἱμήϑυδϑ, δηιετίουεθ οἕ 
Ροσεεσίοτεα, ἀσχέγω ϑὲ σἱπίδῖγδϑ. ἀεχέγδα ἱρίου αὔθ οἰ πἰδέσας ρᾶτ- 

20 166 ΟἸΙΏ68 ἐπ θι 88 δὲ πη 1656 ἔδγε᾽ δίφθθ δδϑοίειω, ργδεϊθγφυαδτη χφυοὰ 
εἰαϊςσαο μα δεοί ογεϑ, δὲ ππλο ἀπιδ δὲ φοπθ, ἐπίοτ δὲ ἀἰϑδίτηιἴας 
ἔδοτ Ζυδθ βῃργα οἱ ἰηΐγα, φυβηχύδπι δὸ οἰπια, χαοὰ ἱπέστα, φυδα 
κὰ ραδετη ϑειπὶ, ἕαοἰοἱ γεδροιάεπὶ οοτρυλεπᾶα δαὶ τηβοτίταάϊες. ἐττιτὰ 

ὈΟτγαυο δἴτι δτπὶξ αἴσυς Ὀγαοβία. ρῥγδείξτεδ πὶ συγιὶδ 96- 
οἶϊοαϑ οὐἰρειαίειντιο σαπε, 1 Ξοχῶθ ἀπ οσθ 6. πιδρτδ ἐπ ρατῦς Ὀγευθα Βα- 
Βεπῖ; ας 4015 68 φὰαπὶ ῬΌΔΙΝ ρεάες, πειϑιτια ἰζοπι ραγυ δα. Ἡϑοτα ὈΓΌΤΩ 
(ατῖα9) δυΐετα ρεταίπατα ( βοπιν 88) Ὀεδοβίατι εδὲ. Ὀγβοίϊὶ ραγὲθϑ 
Βοϊποταδ, πυϊηθγαὶθ, οὐδ ταβ, αἰηδ, τοδηπδ᾽ πιὰ νδγὸ υοΐδ, ἀἰρτὶ 
φαὶιή. ἀϊγαὶ χυοά Ρ]ϊοα!!} 9 εϑὶ, ποάυο, φαοά δαὶ πιρφαὶϊ, ατιϊοοΐαε. 

30 πεΐῖςο τποάο ροϊϊεχ ἢεοιαιν, ςεἴετ ἀυοῦωδ. ἱωίγογοατα Αἰ ϑοϊτας 
φανηξοιιδ ἴαπὶ αἰρίτας παι Ὀνδολίυπι; δἰφας μἰπὸ φηλ βόχας ἅτ, σα- 
Μηῆπε Ἀρρϑὶδῖατ. τηδην ἱπξουῖοῦ οατοϑα, τοΐα; ἀϊφεϊποῖλ ἰΐηθα ἀπὰ 

408 ααὶ ἀσαθαθ, τοῖαπι δραϊδσαι φεοαηρη9, ἱπάϊςίο υἱξδε ἰοπρίοτιδ : Ἰᾶτα 
αοίδυ5 ὀγθυίογ, 118 ᾿ἴπθαθ ἀυϑς Ῥγδθοίϑαθ. ὥγας μι πιδύπιϑάας ἀγιϊσα- 
Ἰαο οαραϊπα πιο ἀἰοί μετ {κτᾶθοα καρπός, ὅθε Ὀγαομίαϊβ. ὅ86α- 
Ἐροτ τοηϊανὶξ εὔδακ πιδιεδ, ἱπροια, ορίαιοιρεῖα). οχιἑπια ρᾶγθ τηϑηκ8 
ὠστυθκα αὶ εἴ ΠΟΙΒΪΏ6 ςαγαῖ, ὠνϑαιοτυτα δ᾽ ρατ ἐῦνπι δἰίοτυτη ( ατῦτΣ 
Βἰμραιεταυβ αἰϊετ) στα: δαΐπι8 βδγ8 ἈπΟΘΡ8 οὐκὰ ἐδῖ, 4]δὲ υετῷ 
αἶνοα ςεἀϊδ Ἰοοῦπι Ὑεγβδε 8, ταοΐδ {(ραθ}α); χθβα ξουπιΐηο οοπδίδξ 
δι85ε, Ὄρια. οἷδε ρβᾷγδ ἈΠΊΘΓΙΟΓ ὩΟΙπΘΗ ΒΟῚ βεμεὶ Δρυά [Ἰμαιϊποδ, 
Ζίκοος ἀντιχνήμιον; ροδίετίοΥ διγα, ὩεγτόΌϑα Ὑθβοβᾶστια οᾶγπα Ὁ δ- 
φδῖπηδ. αυΐμυ9 στατίδ ὙεπΟΓ δαγθετ διηἀπςῖαν οἱ δὰ Ρορ]ίΐοιη, ἰὲ 
παῖο5 ργαπάϊογεβ μαβεηῖ: οοηῖγα, σαΐθυ8 ἀοπιΐσθτϑ. σχίγθπιωτι οδϑὶϑ 

40 πιϑϊοτῖβ πιδἰϊοοίπδ, αὔσα ας ἐπ ἘΡία ξοπηηπ8. τὶ ἐδ 6 ρα γα πὶ 5 οοη- 
φτανιϑ ὈδόῖΡτιδ ρ6δ: Ἀν α8 ρᾶᾳτδ ροϑίετιοτ σα ςαπειδ: Δ Έτῖοσ δυο πὶ 
κε ἐαΐδε8 δόῖ, ἀἰκ 1 σαΐηὶ δ κειδιαηξ, ἐίστιον αὐξαπισάγνοβα: Οταθοὶ 
δλειϊιον, Ἰὰ 6ε8ἰ ρεοῖυα, νσοδηῖ! σῦργα σεγο πέύυοϑα οἴ ςΑΓ 5 ΠΟυμΠΟ. 

εν Δὰφιϊοττιαν ρασῖθϑ ἔπιε ὑπρτδ ἸΌΛΊ Ῥ] ςαἴαγα: Ἐπρτιὶδ οἸπηὶ θη 5 ἐπ 
φάτο, Ῥ]ϊοαἴπτα τιπα οἱμεῖυ5 ἱηογί οι Ραδ. ᾳαυὶ ᾿τπϊογίογοιη Ρεάϊ5 
Ῥατὶοπι ογασθατι ποτὶ ςανδπὶ μαρεπῖ, ἰϊδ αἱ τοῖα ρἰδηΐα ἱπργεάιαπίθεν 
ψϑτοιπῖ. ΠΟΙ Νοδ οΟΧδΘ δὸ {ἰδίαθ ρβθπη εἴ ρΟρΙ68. τπατὶ δοιίεαν- 

20 Ὡϑε τοπιπιππεα ραγῦδϑ δε; 488ς υἱ Ῥοδῖ86 δῃη δΌΡΥΑ ΕἾ ἱπέγα, ἀπίδ 
εἴ Ροπε, δὰ ἀεχίγαπι εἰ οἰηϊδῖγασω, υἱάδγὶ (ογίδβϑϑε βροϑβϑϑίπε βοῖαθ δέτε 
ϑεῖ, σττπ δοπὶ δχξεγίοτεβ. σευυτη οδάθτν ἂς ςαυθὰ παπὶ διρΓὰ ἀϊοε- 
Μεκῃ5, ἀδ ᾿ρϑί5 Ἰέθπι δου θηάστα δϑὶ, οἵ 561 Π|6δὲ οὔτι ογάο δϑβοῖνα- 

ει, ὅπη πὰπὶ [5 δηατη ἐγαξία σοπεῦεὶ 4υθε Πποπιϊπὶ οδἰετγίδχις απἰπιαπεθα8 
5ον οὐυηνϑίιαπς. ἰφίμιγ δἱ συ ἰοοΐθ φπο8 πραγα δυργα ἰπίγδαυο ἀΐδ5- 
Ρονοῖς, δυρετας Ἰβέθγβεσις Ῥοϊηϊπιϊδ ρατῖθϑβ σοτηραγεπίασ, ἱπυθη δ 
ἴφοκον ἔαοίϊ 6 οεξοτίθ διΐδγα δοίτηδιίρι: ἴδ 686 δὰ πηϊγογδὶ οὐδ σὲ. 

ἔπεα αἴφας οτάζσιεπι βεοοθαηξ, Πινειοα ἀπνοιξιπι φπίοτίοτοι φοῦσῃ εἰ α 
Ροεξετίογε ; ἵφτη ἀοχῖταα δίφυε δἰηϊδῖγδα. δὲ δἰία δηϊπιδὶϊὰ τυὶ ὧι 
ΒΕ ΖΌΔ πε πδοία δαῃῖ, δαξ 0 εἴ ἜΧΡΤΟ3888. ἃς (δραί ἰρευπι φυύει 

ὁταπίδυδ ἱπιροδἰ δι σογΡΟΥὶ ὅπ ἕαϊϊ; 501π8 ἴδποδπ ἤοκιο ρεπεος 
δὰ υπίνετοὶ ταξομθτη οΟΥΡῸ Ὠαροῖ δασπη. διυιδηοζογ ἃ οο]ο Ν 

8Ὸ (0110 Ῥεοΐυϑ δπῖθ, ἀοσϑῆτι ρόπδ. βεαυπηίης {πὰ γεπίεγ, ἤκς 
ἐπονρῖ; ἴὰπὶ δαΐετα ροηπίςαὶϊα εἴ παῖεϑ, τηοχ οοχὰ εἰ ἰβίδ; Ῥοβίτδα 
φϑάδβ ϑυβέὲ. βδοϊπβίωσ δηΐγογσαπι δἰἴλδιῃ οσαγα, Ταλμ ἰπ Ρεπ ἣν 
γεηϊυγ 4Πηο4ας ἱπρτοίδα, εἰ ρϑάστῃ οὐξα ΡΤ ἸΒοδ Ποῖ ἰυτὸ ἔσει 
αἱ ςαἸσϑηθη8 ροπα δϑὶ; σαί δο ας δαΐεπι πΐεγχαε ὃ ἰλΐετε αν 
ἄππι ἀῦτεπι. ἃΡ πἴγοχαα ἰαδογε ἴᾶπι ἀςχέγο πυᾶπὶ εἰηίδιτο βοσοκα 
ἐχεγοοπὲ ἱβιγογθοσι θγαοβία; ἰἴδατε συγ αι δοππῃ αἰηθε σα τ 
ἰπῖον δὲ τεβροῃἀδηῖ, ργβεϑεγεϊπι ἴῃ Ποτοῖβε, δθπϑι8 δοίεῖι οπηξὸ 
ἱπδιγατηθηΐα, οςπο8, Ὡᾶγα8, ᾿πιρτατη, οδπ ἀομα ἱπ ρατίοῦι μϑποα 
δαρεῖ: δ δὺἀἰϊταπι εἰυδαας ᾿πϑίσιιπι δι τατη δὲ ΔΌΤΕ ᾿ρε8ς ὑ  ἰμαν 
διαῖοϊς παΐπγα, ἴαπι δά ΠΡ 6! Ιτὸ σα ϊογασα. Βαππαηὶ οὐαὶ εκ 
ἱπιογϑῦειο ἱπίογ δὲ δρϑιπιῖ, δὶ σαδρτλτῃ ἀΐποτα οοπίσπρίετο, τκὰ 
15 δημοθΦ. δοὲ ἢ οπιπιὶ δαηδύστα Ῥτδοϑίδῃ δ αἰ πιον ἰδείοι, ἐῆνὰ 
Εαρῖαδ: οοἴοτί8 δαηδίδιιϑ ἰϊοστιτι δοϊτλα ἴα ρΙθγαφαε δηϊευαὶ. 

16. Οπαε Βοιπίπὶβ ραγίεϑ δχιίπια θα ἀρρδυεβηῖ, ἴυπὶ εἴτι ἱτπι σὸς 
πἰδυιδ τιοιταϊῖδ, δοὸ πὸ ἀἰχίπιιϑ πιοάο 8ἰς βοῖδε δαπξ οομὶτ ἰνιτῆν 
τεϑ ἱφποῖδε; χαδιποῦγοπι δὰ αἰϊογοαμν ραγίδθ απὶπιάπίίοδι τὐθμι ᾿ 
φιυήϊρηθοτνα παρ επδὲ πδῖωτδο δἰβηϊϊαΐεχη, οοπὶθηρ] δὶ ἀευσπυν μὲ 1 
εἱρίο, φυοά δὰ οαρίτιδ ἐπίετίογα ϑρεοϊαῖ, σαγεθγυτα φαλὲ δεϑεπία 
ταὶ ἰδ, δα, φυδπιδάιβοπτη εἰ Ἠοταο, ἱπ ἀπίοτίογε ρᾶπῖε ὅϊον δ 
ποπῖ, ἢαρϑηΐ σεγεργυτη οπποΐα 4π88 δαπραΐπεπι Παρορὶ, εὐ μι 
“πο πιϑςα: σεἔσταπα Ἠοταϊπὶ ργὸ οἷμ5 σμαρτταϊηε ἱπεοὶ μβαχιαῦς ἐ 
ἀκταὶ ἀἰϑεϊπιαπι. ἀπαρτιδ οι τα θτα βγαηὶα οοαμπείατ, αἶμτι πὸ: 
ἀΐοτθ, χαδε οἴγειπι ὁ5 οϑῖ, αἰτογα ταϊπαβ γαϊϊάδ, φυδὸ ἰρευα πὰ 
Βἱραγάνατι οπηηῖδυν σοτερτασω 681; εἶχας φοβίγθπιοτ αὐϊυναιτ 
αοά σετεμα  απι Ἀρρθιϊαιξ, οὰπὶ τὰ σα ταπι βάθροεία ἀΐτεπαε ἰα 
τοδὶ ΠάΡθη8. σαρ 15. ροδίγεπια ρᾶγβ οπιρὶθα8 ἰηδ πὶ εἰ ὧ μι 

κοΐποααε πιδρηϊττιἀΐης : παᾶτι φαδεοθπααῃς σοϊοπῆα ἴαεϊε πὶ δα β 
Ῥαξ δῶπ8 ταδβτιοτα, τογαμα ἔδοιϑα ρα φιϊΐα συβοαῖ; ηθδε τον βιπῖν 
ἰόκανθεοτν διαϊεπῖ, ᾿σττισα ὁαρυξ ρᾶγνυῦτη δες, φπᾶὶς ἰυπαν αν 

ν Θαδδῦξοε ΟΠ ρα5 σεγδγαπι δϑὶ, ἃς Ὡς Ὡἶΐδαὶ φαία Ὁ 
χτέπαπι μάβεῖς ἴαπι δαίεπι ϑααρῖο παίαγα αὐ ἱδοίαπι {ηριόσα. μὲ 
δαΐσιι ἐπ ππδάΐϊο ραϑίϊϊπτι Ὅᾶντιπι πο ἀάδτα, Ῥαπεῖβ ἐτοῦρῖ υθ 
Ἰιραα. 68 δαῖτα, {τὰ δπρίοἰξισ φεγ Ὁ τῖσαι, Ἱπ δτα υΓἂδᾶ ὑθροὶ (55 
δροςΐδ. ϑῆρεσ σετε γι ᾿οπαϊδϑίπηα δίατις ἱπαττηϊϑείανα οὐρέν μὴ) 
οδ δδὲ, ψαὶ νουῖεχ ἀϊοιηγ. ἐγθϑ τοϑαϊα5 ἃ} οσυΐο ἔθγαηι: 0π}5 5 
πῖπηνα, 4πὶ Ῥτοχίπια πᾶϑατα εδὲ, δὰ σεγεργατα, τεἰ αὶ ἀπο πῖταῦ 
εἰ τὐϊπίτηπϑ δὰ σογερ απο. ας πθαχσπὶ ααϊάδτα δεχοϑὶὶ ἰδμτ ἢ, 
δἴαπὶ εραῖο, βειθ ςοευηῖς τηδϑάϊοογαβ ΨΘΓῸ ἐῶ ππύπὶ οὐεΝ " 
φαυοᾷ ἴῃ Ρἱδοίδαι8 βρετιϊα5 δρποδβοϊίυγ: 11 φιᾶιας ΡΡΟΡΙΟΤΟ 
καπὶ 'αιατα τηϑρηϊ. ταξμήτοὶ δυΐεπι Ρ] ατίτη απ ἀρ δἰ εἴππι δὲ ἐε Β σει 
πΒΩαε οοστη. ἱπέγα οοἰ απὶ εἰ ρυΐὰ Θεὲ (πο φαοὰ εμεῖ οὐδ) 
δἴᾳπε δηρυϑῖα, ποθ θῃ ἰηυεπὶξ ἀρὰ Ο γδθοῦ9), εἰ δγίεπα. ΟΝ 
ατιίετο ἃγιδτὶδ εἶτα δϑὲ ουπηὶραϑ ἀπίπαδλῖρτιν φαίδυν ἀκ εἰ: ἐμ 
δὐῖδπι οἰηηῖρηδ ααΐρυθ εἴ ραΐπιο. δϑὲ δαΐοπι δγίετίδ οὐ 
πδῖαγα, εἰ δαπρυιίπὶδ οχίραΐ, γε χα σπΈΡα ὁ Ἰοπαΐθυϑ οἰγοαπιάδι "6. 
115. δὰ δηρογαπι ραγίεσα οδ σεγθ88 ροϑίϊα δϑὶ 6 ἔογαπιηῦ πα 
ἂς παηβμως δα οϑ ρειτϊπεηείπτη, πα ραγῦε εχὶξ 80 οτὲ ἅν 6 
παγοα, σαὶ ἰπξοτ δ βαπάσιι δὸ ἕοτε αἰέταοῖαϑ ἔμοτγῖι. ἰβίεγ βδὲν 
τδυρῖπα ἤπης δά πϑάτη Βαρεὶ ἰἰξαίατι (Θρὶᾳ] οἴη), οἱ ατίεῆδε οδ 
Ἰαπι, φιοὰ δὰ οἐ ραϊεῖ, ἀρρΙίοδξυ δα φυεαὶ οροτῖγε. Βυὶς τοιϊθῦ 
Ῥοϑίγαιπα Ἰπιβτιαα ρᾶγε δεῖ; εχ αἰἴοσα ραγίβ ἱπ τηδαϊοσι δῦ 
ἀεϑσθηαϊε δἴπαπη; ἰπάδ ἴπ πίγατωφαθ Ῥυϊπιοτιὶ βοϊπάϊτατ ρατίσϑ: Κ 
ἰδι δπίπι ραϊπιοηὶα παΐατα διραγτα 6856 ἔπ οπιπῖρπϑ φυΐβε: τὰ 
σεἴαττιτη ἐπ ἰδ ιαα ἀπίπιαὶ ρατίαπι, ἀσίαντία {11 μαπὰ 8:40 Ἀ1 
ἔδοϊα δϑὶ, ἃς πιζαϊπισπι τεσοὸ ἰπ μοτπίπθ, τὲ φιβυδάονα δηι08 3 

ταπηρτϑ, ἴῃ {τὸ πιεᾷαε σα ἰβ τα πεαιιε ἰδονί, δεὰ ἱπαεχῦλὶ (΄ 
δυῖοπι οὐ ραγίυπε, δἶνε ἀνδ οἷπὶ εἰσαεὶ χαδάτιρεάοι, αἰταῆοε ἢ 
ἰοπρε ἂϑ αἰΐεγβ ἀϊβεϊϊα ἐσὲ ἀάεο πὶ ἄπο ρυϊπιοθϑθ 69Ὲ τιον 
ἴϊα ππὰ τίογία ἱπ ἐπδὲ ραγιϊτδ ἰθῃἀϊε ἐπὶ πγατηχῦθ Ῥαϊαιουν μὴν 
σεπᾶθ 4416 ταᾶρτδθ 864τε εἶ, 486 ἀοιῖα ἀἰεϊίοτ, φοαρῥαμ, 
βαῖα δπῖοιη ἀγίογία, ἰπ ρυϊπιοπίβ δίπαϑ σϑάπη αὶ ϑρίγιμιο 46 
σΕΣ Ϊρίπδοϑ ἀρ πιδίοα μαρθηξ Ἰαραϊοθ, οοπποο ἰγϑοῖα 



ΗΙΒΤΟΒΙΑῈ ΑΝΙΜΑΒΡΙΌΜ Ἢ 1]. 

α αΐριο ἰοταπαῖπα τοῖπσι Ὀρ4ῸΘ Ῥ6τ' ρῬῃϊταοπεωι [18 ἀξκοί!α της ἂὲ 
τρλιογᾷ δΟΙΏΡΕΙ ἃ τοὶ οὶ θα8 ἐχοϊρίδηίαν. (οΥ ἔδει υἱοῦ ἰς τὰ 

Ρἰυριάθυ» ἴὰπὶ οαΥι Πα ρίποὶς ἀγίοσιδα ΑἹ ἡμαρϑεῃ εδὲ, εἴ 408 68: ἀρρεη- 
δανῃ, οὔγαπι εξ. Ὁδὲὶ ἀγίθτὶα ἰηἤδίυχ, παπὰ δαϊϊ οοποῖαϊ ἰὼ φυλθῃ6- 

ἄλπι ἀπιιπα δὺς ὃ ΟΟΥ Φίβμοαε δρίεἰϊμ8: ἃ ἴῃ πλϑιογὶ θοῦ οοποξαῖ. 
Βαπο δά πιοάτιαι 56 παρφὶ ατίογία, ἰδάθ8 τιϑῆθ Ὡθμ8 εἷυδ δοοὶριεπὰλ 
τοὐἀεπαίφιο ερίτίτασ: ποῖν δα οἰρῳχα γεὶ ϑἷοουιη γε Βυχοϊάυπε οοτ- 
Ρϑταϊὰ: ηνΐῃ δ᾽ φηϊὰ ἱπνοϊἀοτὶϊ, διρὶς, ἄοπος ἐπραῖεπάο ἐχούάϑιιαι 1-- 

το δτὶϊ. γαϊα ϑαρετηα δά οδ ἀρρεδα ἐδὲ ροῦε δγῥετίατῃ εἰαυθ ςοῃίφιοῖα, 
80 ἄοτοο τιϑια δγαπδοβὶβ νἱποῦϊθ; ρεν ργαφοοτάϊα δὰ τεπεγϊοιϊανη, 
ἀεδϊπδϊ; οὐχτεδα πδίωτα, φαδεαῖς ἴῃ ἰοηρῦβα οἱ ἴῃ ἰαΐανα ἀλφ!αμάϊ φαεαξ. 
μιυιπᾶπε9 γοπιποιι8 οΔἶθο ρεγϑιμν} 19 οδὲ, ρϑῦ]ο ἱρδο ἰῃ εϑίμδο ππᾶ- 
ἰοῦ: φυίη Ιδιἰοτὶ8 οαϊαορίατα ἐπεοϑεμϊ αροοίετο ργϑα 86 ἔθγι. φῇ} εὸ 
ἰατοριίπυπι εοὶ επωρίεχ, Ποχμοϑαιο; ἱπάθ αἰτοσαπι δαὶ ἰδίασῃ. αἱ 4]- 
γα πίθου ϑυ 186 δἰτα 5: πάπα οἱ ἰρθᾶ 1418 εδὲ, δὲ φυᾶβ νὰ} εἃ ρϑβ8 
δά εϑίάεια υογρῖϊ, Ὀγαυΐδ δ οτᾷϑ88, οτωθῃξτα ἀίδια ται ταηϑ ρὶη- 

80 φοἷβ δδὲ ἃ πιειθα ρομβάθπβ αἶτο εξ φαμες ἰπιθδιϊπα οχρᾶπθα; ἰάφῃθ 
οἴΐαται ἴῃ 115 ἀπ αδηιῖδαθ χυα8 εἴ ϑαρτα εἰ ἰβίγα ἀθηΐθθ μαρϑῃὶ, φὲ 
αὐίοιαι ἰαπῖαπι οὈ τοὶ νεπι του αι, ἰαΐογ ἰθεοθϑιπα υλοϑθαξδτίηζω 
εδὲ {πιεπιδγαηδοθῦτη ἰδιοε; φαΐῃ οἰΐθαι ρἰδραθδβοῖ:], εα υεηᾶ 
σπᾶρηᾶ οἱ δογίᾶ ἀρίατι; ρογᾷῃθ ἰρϑίμ τοιϊίδς ἰγεαυσηΐεδαιθ!α νθηὰθ 

86 δὰ ἱπιεοιϊποτπι δἰξιιπι ἃ δυηῦλο ἱποὶρίεπῖεθ δὰ μα ἀϑ4ὰ ρεγίβη- 
ἅμοι. μᾶες ἀς ρα]α, χαϊίατα, υθῖτγθ. 

17. Οοτ δυΐειη ἔγε8 μαρεῖ ϑίημθ. δίξπιπι δοὶ ρυϊαοπο δαρετγίῃϑ, 
488 ατιοτία μἱρατίίζοτ. Βαθεῖ δυίουε τθτα ρεαπαιῃ ρίπρυδην ρογϑδεθῃν 
4π6, 408 ἴππι πλατιὰ Ὑ6Π86 ἴα ΔΟΓΙΔΘ ΠΏ ΧΩτη 6δὲ: γεγῶτα δογίδρ 
ῬΤΟρδ πιπογοῆθαι; 4 τῦογο ρϑοῖι8 νϑγϑαση ἀἰϊγθοῖηδ εϑὲ οπιηίρηδ 
δηϊπηδητθυ8 486 ρϑοϊῃς μαροηῖ, ᾳυΐὰ οπμηΐθὴ8 διηὶ ἶνες, οι. μὲ 

Ὁ Ὀιϊμι ἰἰ5 αυλε ρεοΐοτα οᾶγοβῖ, ἱπ ὡθίεογοπι ραζίοα υρρὶῖ οοτήϊα 
(λειϊρίατη, 886 ρ6 γεγο ἰδία ροἰδϑδῖ, ργορίεγθ ἀυοά ἴῃ ἀϊϑϑθοδηο 
φοηοταϊδ. ουγνα διῖδιι ΡᾶΓϑ δρΕΓΠΘ δϑὶ, Ῥγααίεγθα τοῦογο 'ρϑ8 Οδγ- 
ποϑαδ δἀπιοάυπ αἰηας ἀθηϑαδ ἐσὲ: δὲ ἰῃ οαγαγινΐδ 1115 Ὡσγνὶ ἰπδιηῖς 
80 σεἴογα χαίϊάεπι απίτμαἰία φαίρὰ5 ρεοία9 6δὲ, ἴῃ δἷιιδ τηάϊο οοσ 8: 
ὅππῃ ΒαΡδηΐ, ὑπῃ8 μοπιο ἴῃ ραγίθτα δἰπισιοτίογομι αἰϊαυδηῖο ἃ ἀϊνὶ- 
δἴοπα πιδπιὶ ἀν ῶϊα, φυΐρΡα ἰαδνδι τρϑτωτηᾶτῃ υϑύβϑαβ ρϑοϊοτί 8 δῃμε- 
τίοτα ορἔπθηϑ. σοῦ 6486 τιᾶρτιιτ εδὲ ποὺ ἰοηρυτα, δθὰ τοϊω;- 

) ἄϊας, ἴα Ἰρτηδη αὐ ταγἱπρίαγ. ἰρί πιγ, αὶ δυρτὰ ἀϊχίγηαν, δία με φὰςξ 
[5.68, τολχιπαπι ἱπ ραν ἀδχίγω, τρϊαϊγαμτν ἴῃ διη σῖγα, ἰη τη εἀΐο ταθ- 
αίοοτγαπι. ἄπο πιίβογεδ ἅηρο ἴῃ ρΡαἰιποηδι ἰογαημπὶ 8 ἰδττιπιοτ ς 
1ὰ χαοὰ ἴπ ὑπὸ ἀρρατγεὲ τηδιϊίοοῖθ, δὶ ἱπίογιαϑ πηδοῦν. Βαεγοὶ 
ἰρίτατ ρρεπραπιαια δϑὲ Ὑ8Π86 πλϑρβπαθ ϑδοιδ βίη ωπι τρᾶχηπαπι, δὰ 
ἥυᾶτα νϑηδι δἰϊαπι ἰδσεῖὶ τη σθοϊαγιωπι: ἰαχίϑ ὙΘ6ΓῸ δἰητμι τηράϊαχτ 
δογῖδα Ἀππόχυμι εϑὶ. τροιξυ8 Δυΐθιῃ αὶ ἃ οοτάφ ἱπ Ρυϊπιολδι ἔδ- 
ταηῖ, 1ἰ οἱ δοάξαι ϑυϊηἀυπίαγ τποᾶο χυο ἀτγίογια, οἱ ἃγίδγιαθ βδίῃ [88 
τοίαχαι μϑῖ ρυϊρομποῖα αϑεφαυληΐωτ. δυμξ ἀπίθιρ ἱπ ρατὶφ οργᾷ!8 δ- 
Ῥθῆογο. πεῆμθ Ὑ6ΓῸ πμ6 ΠΟΠΏλιμ δ Θδῖ, 464 ἴυἴογ δὲ ορϑριδῇ γος» 
Ρἱαπὶ δρίειίυμι, φάραι χὰ οογ ἐτδοδιαϊπηϊ., ἀ]16γ εηΐτη, πιθαξωμην ἴῃ 
ἀεχιίττιι οἰθοτη, ἅ116Γ ἴῃ διμϊοίτατι ἔθγίωγ. ἠ6 τρᾶρμ υογο υϑᾷ, ἀδπ 
4π δογία ςοπηψιαμὶ οι θη Αἰο. 6 δὲ ἰοοο ροβέεα ἀἰςομλυδ. δοτηωι 
δηϊπλθηϊίατο αυδα δὲ ρυϊπβοηθπι μαυθηὶ εἰ δημμδὶ ἴδχω ἱπέγα 96. πᾶσα 
σἀκῖγα ρατγίαηϊ, πυϊἰαπὶ ποτα συ ἰλυΐπτι ΟΡ αγι68 δαμρμίμἰθ συ μπίμυ) 
Ῥυϊτοο: ᾳυῖρρε δἷ ρυὰ πεοίαγα δρομβρίοδιιβ δδὶ ἰοῖμδ, δὲ τῃρβρτιὰφ υβῆβθ 
πρεαῖι5 δὰ βἰηζαὶδ βδίυΐας [ογωμβ, πᾶτὰ 4αὶ Ρυϊάτηπὶ ἱπϑῆθπι ἐρϑυμα 
466. ς0 ζα]δὶ δφυμὲ ᾳφροά νἱήβιρως 9. ἀἰϑϑθοὶδβ ἀπιθαθὺς. ὁχοηρῖοι 
ῬυϊΪπιοπαθ, ἃ φυίμυφ υμίνογθιι ϑρβορυ δ δἰδεῖπι εἰ μπογαῖ, ουρμβίωνῳ 
διιΐεδοι τὰ εἰμ θγογαπι βοϊηπιιοοῦ ρᾷηροίηθια οροιίηθι, Ὧδπν ρ᾿]πλϑί ΒΟΒ 
ἴῃ δ6, 864 ἰδ νϑπίβ μαρεῖ: βὲ δου ἰὰ 98 ἵρϑο, φιΐρρε ἰῃῆτα δίμμ οἷμο 
ειιῖορ. δἴφαε ἰ8 φαὶ τηϑαϊο ἐπ δἰἶπῃ οομποίμγ, ὑπ ϊδοίπιῃ. θα, Ρ6- 
οζοτίβ δερίαμι δυὶλ ραϊπιρης δῖ; φυρὰ ργαδοογάϊα ἃρρβὶ αγυ πε, οοδλα 
μΥροοβοιν πίβφυθ ἀο ϑρίῃβθ οοῦπθχα, οὐἹὴδ φηϊήδιι ἰγαςί8 το] 
γθαναλδ 80 υἹθιηρι πδρουδι: ςαἰδεαπη γεδδ6 αυοηπῷ ρδὺ ἰρϑυπι ἰμ68- 
ἘΠ] δαπῆ. Βατηϊπὶα νεγοσεμθα [ργαρςου ἀξ αἰ]: ξούίοοϑ Βαθδνι], 
ΑΔ ϑἃ σογρὺϑ ϑρεοίεδ, ογαρϑᾷρ δυμῇ. ΦῸΡ ργβεαογαῖ ἀοπῖγα ἴῃ, μ8γ18 
δφαΓ, ἴῃ διηίδιγα [θη οδὲ Δεαθ6 οἰηπῖθαν ηπ86 ἐιΐ5 ρτφεήα δὲ 
ὩΘΧΏ ΒΡ χῖ5 : πᾶπ) ἴῃ φυϊρυκάδιη φαδάτηροάινιϑ ογάϊπετα παπὲ πιυξαιαϊα 
5486. ΔἰΙαηδηὰο οὐφογναδίαπι 66. δῶπὶ γεγο αἱ νεηίγὶς [αὐτὰ ἴπ ἴδ 
τῖο τὰ δ νυΐρο 651] ραγίδηι ἀρρεδηϑ8 ϑῃξ, ΄ῃλς δδουπέατω οπιθηΐησο 6 δὲ. 
ΔΕ κκΘμῸ 5 ἰλδὴ δηρτιϑίαρ οἱ ἰοηρο εβὲ, ἰἰφηΐφ δπ.}}} (άωε, ἰροὰς βααβθδ 
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ΟΧ ρατίε δἴχπε ἴῃ μἰυγίαιᾳ δὴ θα] 8 δἰπο ἔρλ!ς εϑῖ, ἴῃ χαϊρυδάδνο, 
δοΐδιω μαρϑὶ, φαΐ ποιμὶοὶ τοϊυπάντα ἰϑουτ δὲ ΡῃΒυΐο δη116. φοῃ 
μεῖς δυΐθτα δἰΐατε ἴῃ υἱοϊμιῖ9 ἤος, φααὶο οὐπε ἰη Επροΐοας ΟΒαϊοιδδ 
ϑξτο φυοάδμε : «ογεπὶ ἐλ [ε16 ροςαάεβ: τὰν ἧι Νάχο; δὲ (88 
διδηάς μδρϑηΐ οπιθεϑ ρβᾷθθ ἡυπαάτωραίοθ, οἱ φοὶ δ᾽ Ῥογοριϊηὶ στ 
ἑδοϊιεὶ ἀϊνίῃ τη, ἡκοὶθὶ ἡμένοι εο, φιοὰ ρυϊειὶ δά 86 ρτέναϊμη Ἰαᾷ 
4ααοὶ οδἰεβίασω, πο 4ιδβὶ πδιιγδθ ᾿πϑἐτπΐτα ρογϊηθγα. τπᾶβηδᾷ . 
υέπδο ἰφουγ δηποχθῶ οδὲ: οὐμὶ δογία Ὡ.]1Α δὲ σομάπποῖῖο ἰωἰοτο εξ, 30 

᾿γδηδιθδαὶ επὲπὶ ᾿ρϑητπ γεπᾶ ἃ τιδίογα ἴ||ὰ ριοἀιιοῖα, φαὰ ρᾶτῖε ἰθοῖν 
Ὠοτὶς βουῖαθ ἀρρϑιἰδηῖαγ. δἴφῃβ δοάβθιῃ ῃδοάο ἴὴ δρίθηεπι αἰϊογᾷ 
Ῥχοβοιϊβοιίοτ ἃ πνδίογε, φῃᾶ 1}}1 ἰαϑίοιπ ἀρρδηῆδειδ 81. δ}ν Ηἷδ δὰ δρὶν- 
πδῖὴ τοηοα βἰἐἱ δυπὶ, παΐατα 5:1η1165 ῬΌΒυἑ 18. ἴῃ ΟἸδΗ θὰ 8 ἀπ πιδιίθυα 497 
4πᾶε γεπθ8 μαρδηῖ, ἀδχῖδγ ϑἰηϊδῖγο εἰ δίογ δὲ εἴ πιΐπτϑ μίτρα εξ 
δοοίοτ; ἰά φιοά δεφιθ ἰ οπναίθαδ δἰ ΐ6 ἰητϑθϑάτασ. [δογοβὶ δὰ 608 
χαδαῖσε ἃ τρῦρθα ὑδδ εἰ δογίᾶ, Ὡ0 ἰάπιεῃ ἰῃ οᾶνιιαι, φιοά ἱρϑὶ ἤθε 
Βεηξ ἰῃ ταείϊϊο, δἰ φυΐ πναΐα8, αἰταυὶ τάπαϑ. 8011 υἱτα]ο τπανΐδο θυ ρῳἤᾳ 
4ηϊάθαι δαὶ] 86, σεἰεΓΏση 801 Ἰδδιυαὶ δαμ!. 4008 ἀἰχίπνιϑ τιθϑιαϑς 
4υἱ δὰ ἱρδο5 Ἰοπάμππι, ἰπ δογατε σογρὰϑ δρϑυπλιιδέαγ: δυρυπιθηΐωθῃ, 
4ποὰ ποι ρϑηείγεηὶ, εϑὶ, φαία πεφαε [Υἷνἃ] δαπρυΐιδια μνεδδ μαρθοῖ, 10 
προ [πιαγίῃ:8] οοδρτιϊδιηγ. ἐὰ ἐο ἐριωγ δίπῃ φίδια ριϑ  ζατο ἀϊσῶν 
Ἰρασπαϑ, ἀπο τὰ} ὲ τπαϊῖδο βγιιΐταϊίδ ἰὼ νϑδίοδπι ἰοπάυηϊ; ἰΐδτα δἰ οκ 
δοτῖα υδὶἠϊ εἰ οομεην, 6 τοῦτ πιράϊο υϑῆδε οἰηβιίδθ οἄνωξ δ 
βδιυοδδε ρὸσ δηρθδίία δρίπδἪ ἱεπάσπηϊ; 486 ἰηάε ἰῃ εἰμἤεα υδὶ ρ6᾽- 
ὙΈΠΕΤΘ, ΠῸΒ ΘΟΣΩΡΆΓΕΒΙ, πἰϑὲ ἸΩΟΧ ἰαχία ἱρδοδ ἰϊετπιαι ἀἰδίδη!θθ. 06- 
εσθαι ΒδΔ6 Ὑδῆδα ἐπ νϑϑίοδια ἀδείηθης. ροβίγεσμα δπῖτὶ νϑαΐςα φρῇ 
ΔρΡδδδδ ἰΡῖ6, φαὶ ἀδ γαπίριυ ἰωῦθα ἀινοδογ δὰ εοἰΐτπι, φορά ἐμ υχὶν θ0 

τα τηθαΐωπι ἑθπάϊῖς; ραθπθ 4υδαπανεγθατι τεπαὶραδ ἃς Ἀ γοβὶδ φὶν 
Ἰξκαῖα τρϑιῃγαμα 8, σπλε ΡῬγοροϑαοίαπι ϑἰκοῖδεα οἰδὲ Ἰεχϊογα βεϑῶνν 
εοτγάϊοχαπε. εϑὲ δαίΐειῃ πυπιβηδ υϑαῖςα τπδβτα δἀπιοάιμη. δή νϑβοθῷ 
οἰ απ ΔΡΡΕΏΒΏΙΣ ὙΕΓΕΊΓΒΝ δϑὲ, πεγυοϑπι δίας ξΑΓΌΪαρ ΠοϑΏΓΕ ἃ 

ἄπονρα9 παεδᾶρυϑ ρεὐνίαπι, φοὶ ἀδτοιτα φουϊαπρτπῖνν εἰ ςοευπὶ ἰΒ 
πηστα (οτδταδη Ἐχτεσηησο ; φυογαπι μὲς φυίάετ; δὰ τεδῖ66, {16 δά νθ5 
δἰοῶπι ἐθηάϊι. ἐπ εο ἀερεβάεηϊ ἰεδῖδϑ τααγίραδ; ἀδ φαΐθυε, φιῃθτοφὰν 
ποοάστ δὲ μαρδαηὶ, ἰδ εοτωση οὶ ραγίίυτη ςοτωσβθηϊδιομο ἀἰδθαγοίλαν ἡ 
τοῦ ἰάδπι ρϑηίϊίαϑ ἴῃ [δπαλνθγατα σιοφαα βοα τα] ρΌΦ, δοΐδ 486 γη85 30 
ἰπῖρο ἰαῖηϑ αἰ εγωβῖ: 4δο, φαοά δὰ κοίειν ρετγιϊπες, 6 ἀἰδοεοοθῦπι 
Βρεὶδ οἱ ρἱοἴίαγα ποία 6β86 ροϊεγῖ; αποὰ γεγο δὰ εἰϊππι δρέςῖαξ, ἰδοδῇ 
114. ἴπτα δῶρεσ ἱπεθειϊτλθ ἴὰπι ΦῈ} υδδῖοα. 8ὸ 48 υϑδϊιϊοῖὶρης ἡ 400 
οταηΐρον σοτοπαπηΐ ΟΡΘΓΒ ροϑὲθα ἀϊςεβάμτα ε9ξ: πεαὺε ἐπΐην οβδηΐθ 88 
δἰβαὶὶεδ διση! τευ δἰῖλς. ἀπίτοδπιίυπι ἰρίτων ρατίεδήτυπι ἐχτογίοσθ ὃ 
Ὅμα ἱοίογίοτγος ἢδο οἰ [Δ[ε5 δηηΐ, οἱ μῆς δὰ τηοάῃπι δε86ὲ Βαρϑιὶ, 

Τ. 
(Ὁ εἴογαγητα ραγίθϑ δηὐηηδηϊίαπι 8118 6 σοτητηηπεδ οπαπῖρας ἐδηξ, 

αἰΐδα κεηθγὶρῃθ φυϊδυφάδιῃ ρϑουϊίδγεβ. μδβὸ νεέγοὸ οοδυϑηϊδῃβὲ ἐϊ{- 
ζογεβάϊνθ σαϊοβετα 60 ἐμὲ. ]ἰρίπνην, 4φυΐ τοῖος ἃ Βοβὶβ Ἄκρὶλι 
οἴη 68[. Ππδδ πδισᾷῃε βόπδγα ἀίνεσγθα δυῃξ ἰδίϑγ 866, εἃ δγε βαγίϑᾳ 40 
Ῥουϊπιαθ ὑμλίον ρο δρφοίε αἰ[αγοπῖθβ Βαρϑηῖ; αἰϊα υογο ργορουγϊϊοηθ 
τοπίυμι ςοβυθηϊβηϊ, βοπούϑ Ὡοπ οοπγδηίυηξ; αἰΐα γϑηθγα φυϊάειο δυβξ 
σδάδμι, ϑρεεῖς Ὀμπιο ἀΐνοτϑα, δὰ μδδς σπδς ραγίεϑ ουἱρίαπι ἐωδθηῖ, 
ΒΟΩ οἸδΙΡη8 ςομϊίπαο ἀδρη6 δυωξΐ, ἱρίτατ φαλάγαροάεε πῶς δῃίϊσβδλ 
Ῥατίωπε, οσδρίϊε ςοἰϊοφῃε δἴσπε οπιπῖραδ 4τιδε ἰῃ σαρίτε ἰηδυπὶ ραγ- 
ουἱὲς ῥγαδᾷϊι86 διιϊ: υεστμ ϑεοππάθηι βρτιγαμ ἀΠΠΠοτοτὶ ρᾶτῖαδι ἱπῖον 
46. ἰϊρᾳῃ8 ᾿θουΐβ σαγσὶκ 9 0}}19 υϑγιερτίθ, υππῖοο ἰπποπι ο856 οςομοιδὲ: 
δὲ ὑκίοτίοτα οπρμαία δέχηλ α ἐϑη 18 οφπεϊπεπίαγ, Βαρθηὶ δθΐεμι ααδιν 
ἀταροάφο οἴϑπθο πῶ δυιίΐπεδὶ βαγμιδὲ, Ὀγδοβίογομι ἰοσο αἰ στ 
οχαγαὶ ρο ϑϑαεανη ψαὶθπϑ μΚ φεῆοϑ ϑιηῖ, ἴα ππβηηῦτα νἱοϑ δὰ 20 
Ῥίοταψαθ υαἰαβίυτ. αυΐῃ Βγαϊογατι δἰηϊδέγας τηΐητϑ ϑαηΐ 8050 πἴδδ, 
ἐσφϑρίω οἰερμαρῖο, οὶ ἀϊξίιοα φαΐπαθε πατηεσο ἴῃ ρβάϊρυϑ το 88 
Βερβεὶ ὄἼχσρτεβδοων, δὲ ἀπίευίοσα Ἵυισᾶ τρδίογα ππσἶτο, ἴστε ἰῃ ροδίετὶδ- 
δας υγετεϑ τηδιίϑοὶοδ. ἰδΐσπι σογο ἰαβιπτηαὺς πβδῦθε ἤφ ρει οἱ εὖ 
τρδητματι ἰδτθδς Ὑλορτα. ἰὸς δἷπὶ απ οὐδατῃ ροϊυπη488 ἰῃ ο5 τε [δτξ, 
ἘκΏ λιεἰἠκθεὶ γεοϊότὶ ρμοχτιρι:, χοὰβ ἀγρογεδ εχϑοϊϊχραϊ ἰρ8858. εὔῦ 
ΒΕΙ φιίδϑ υδδέ, δος γεδδδε. εὐνι8 δτησπα Ρ8Ὁ8 οΑΓΕ δ ρίῃοδα 685: [8 30 
4πὸ ποβ ρἰωτυς [εἰρίδοτατα πιοτγε) 964 ἱπουτυδίωγ. 8011 Βοιαίπὲ 
πειίαφαυϑ πιδῆτϑ Δεαιολὶα πϑι8 ἀαῖαδ δῖ, Παπιδπο ρεοίοτὶ αἰ φαίᾷ 
4ποὰ τεϑροβάεαὶ, φεά ἀἰβθίνη:]δ, δηϊμρα!ΐα οὐ πὶθ μάρεβε ομεϊηΣ 
διέτῃ ἰαῦεα δϑὲ, οεἰοσίδ δηραϑίατο. ργαδεΐεγεα εἰ Ἑλϑτοπη88 ἴῃ βαιὴῇ 
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488 καὺὶ ἀπιετίογε: αἱ ΠἸοτατα πῈ}}}. πᾶπὶ εἰερμαπῖθϑ χιαπχαδπι ἀ088 
ταπίστη, ἱπχῖδ ρϑοῖαβ ροιϊϊαϑ αυᾶτα ἰῃ ρεοίογε ἰδπιεη πάρεξ. οἸτιγῶσα 
κπΐεπι Ρἰἰοαίαταϑ5 ἔᾶπι ἀπίογίογωτα 4υδπὶ ροδίθγιοσυτη δἱ ἱπίετ 86 'ρ 888 
εἰ πυαπιδηΐδ δάγνογϑαϑ βαρεηῖ. φυδάττιρεάε8 ἐπῖπι 4π86 τπηϊπιαὶ ρατλυπῖ, 
αοϊετίογα ογαγα ρτογδαιη, ροδίθγιογα ΡΝ" Βεεῖυης. ἰλατιε συγναῖα- 
ζδε σἂν ἱμίογ 86 ὀρυδγβᾶ βῃπί. δἰδρἤαπίτιβ δαΐδια ποπ συσπιδάπιο- 

40 ἄσπι ρτοάϊάεγε, βεά δἵ 'ρβ8ε ἴὰπ| δυρδιἀ δὲ ἴππι ὁγαγα βεοῦξ. οείεγαπι 
πεχαὶϊξ δΌρεΓ αἴτοχας ἰδίαγε δίππαὶ ργορῖεγ οὔυδ; δεὰ γϑοϊϊπαῖυν 
ΦΌΡΕτ δἰ μἰϑίγατα δυῖ ϑΏρετ ἀδχίγδηι, δια 6δο Βαρῖπι φυΐεϑοῖς. Πεοεξ 
διιίῖεπι στιγα ροϑίεγιογα πιογὲ Πουηϊηἶδ. 4086 Ὑ6ΓῸ οὐ ρατίπεϊ, 4πά- 
115 ἐγοοοάϊ]υ5 εἰ ἰδοοτγῖαϑ δἴφας αἰΐα εἰπβπιο ἀϊ, 116 οπιπίβυϑ ἴδῃ ργιογα 

Ροϑβίετίογα οτυγὰ Πδοϊαπίιγ γεϊγογδαπα ρϑΌΠ ςρογ ἐῃ ἰδῖπδ ἰῃ- 
ἰπαῖα. δἰτα  ῖεγ οἱ 116 φαδε πταπὶ 8 ρεάϊθα5 ρταάϊαπιοτ; πἰδὶ φαοά 

ὉΠ πποτζαπι οτυγηπι πιοάϊδε συγνδίαγας υἴγαπι τὼ ραγίοια υογραηξ, ἰΏ 
διαρίζιιο εἴ: δεὰ δὰ ἰδῖπδ ροιϊΐυ5 οασνυδηῖας, Πόπιο ἀυΐεπι αἰγαβαθ 6 

0 δγίπτπι ᾿πηβοχίομεδ δαηάδιῃ ἱπ ραγίεπὶ υεγϑᾶϑ δἰ4ῃ6 ἰπίεσ 86 οοπίγα- 
τῖδα βαρεῖ. παπᾶς Ὀγαομὶα γεῖγο βδοιτῖ, φυδπαπᾶπι δ απὶ εχ- 
ογϑατα ΟΡ] Ἰαπαΐδ; ΟΓΏΓΘ δηϊγοτϑῶπι. δὲ φποὰ δηΐπιαὶ ἴαπὶ ῥτίογα 

, αᾶτν ροϑίεγίογα δηϊγογθαιη Πεοῖαϊ, ἰπνθηῖδθ πα πὶ. οταπίυπι μα- 
τροτὶ σοπίγαγίο ρ]οαπίας ἤδχυ απδιν δαξ οὐδ τ ἀὐξ ἀπξετγίογα οἴπιγᾶ. 
ἔδει δι [γαρίπεδ οοπῖγα 4ιδη οΟΧΔ6. ἱρίϊατ ἤοπιο οὐπὶ ε οουΐγαγίο 
βΒεεῖδϊ δἰφιιε αἰΐα, ἰρβὰ φυοχιθ, 4θδε πιδῆῖθτα παθς μαρεπῖ, ἤδοῖϊαδς 
ἃ οοπέγασιο. δἵ ἂὐεβ8 αυδάγπρεάυπι βεχίοηΐ θυ δπι}]65 ργορειηοάυτα 

30 δῖι85 ΠαΡοηϊ: απῖρρα ὑὶρεάεβ οὔπι δϑξ, σγωγα ἰρ88 τεῖτο βδβοϊυπῖ; ἱπ 
Ῥτδοβίογυπι υογὸ ῥγιογαμη 46 ογαγιπι ἰοςῸ Αἰ Ρτοτϑαπι ουγνβηξ. 
ταδυϊαυδ δοΐοπι Υἱτα] π8 απ φΏδπὶ τηαῖ 8 φυδάττιρεϑ δῖ. οἴδηίπι δ0Ὁ 
δτταὶβ δ᾽διίπι ρϑάθβ Βαρεῖ πιδθΐθι5 διτπι165, Ὑδΐαϊ γϑίποβ: ΠΕΙΩΡ6 

5 φαϊηῖΐε ἀἰδογεῖϊ δαπὶ ἀἰριεῖα, φαοττιπι δἰη ρα! ἰθττιδ5 μαροπὶ βδχίοπεϑ 
αἴχαο πἀπρυετη πο [οἱπιτππὶ ποραίϊοπεπι δαϊτι, ἃ]14π86] πιδβταπα 
πραπι. ροείετγίογεδ φαοαυς ρεάεβ πυπιογο αυΐάεπι εἴ σαγναίατα ἀϊ- 
ξἰζοταπι, ἰξεπὶ ἱρϑὶ8 απρα!θῸ9 δἰπη}]68 μα εὶ Ρτίοτίθιιδ, εεἴοστιπι βζοτα 
δὰ ρἱδοῖατι οὐπάδ5 ῥγορίυ8 δοοβάπῃϊ. δημηδπίαπι, δἷγε φιδιζυοῦ 
εἶνε ρίυγεβ μδρδαηὶ ρεάεβ, τποῖι8 ἂς βἰαϊῃβ ρογ ἀἰδιηείγοση δδὲ. 
οταπίραδ δοΐεπι ἰηϊ τε ἃ ἀεχίγα ραγίς δϑξ, ἴτε [60 ἔππι οαπα ἰοτττα 
88 ὨϊΣΤΏπιαας, Βαοιγίαπυτη δοϊ]Πποοὲ δἴφαα ἀτγαρίουπι, ρεἀειίπι ἀτα- 

40 Βυϊδηῖ: πος εϑὶ, 4ῃοα εδἰπίϑβιεγ ρεβ ἀδχίγωτι ἢοι διϊθοθάϊε δεά 80}- 
δεααίϊϊατ. πᾶς Πομπεϊπὶ δαπὶ 'π ρδγία δηξεγίογε, δ ἱπίδσῃθ Βαθεηὶ 
υδάταρεάεε; 4πα6 Ἠοπιϊπὶ ροδβίογίοτγα, δε 1115 δαρεγης δυπί. ρίυ- 
τῦϊ ῥγαεΐεσθα οδυάδπι μδρεπῖ: πδπὶ Υυἱΐα]ο ποτε πιασίπο ρῃδι]α 
εεὶ, ςογυΐηδα 8:1η1}19, ἀδ δἰτηίαγωπι γθτο ζεποιῖραδ ροβίοα ἀϊδοερῖα- 
Ρίϊασ. φαδάγυρεοαεθ 4π8ε ἀπίπιαϊ ραγίαπι, ρ᾽]οδᾶθ ρᾷθπα οἵῆπεδ, ΠῸπ 
{αι} Βοιπο. 19 ἐχοθρίο οαρίϊε, φαοά οπιπίυπι δηϊπιαἰίνη ρ ΠΟ αἶδϑ1- 
πιῦπι Παδεῖ, γασπιπὶ οἱ Ῥσγουεσα δἀϊὶ ρί]απι. 4πδα ἀ]ϊοτυπι ρ!!οδογαπι 

30 δοϊπιδὶ πὶ ἱπ οδοίαπι φρεοϊδηξ ραγίεβ (ρτοιαθ), 686 Ἀἰγιΐογαϑ δπηῖ: 
- φοπῖζα Ζθδς ἰπ ἴογτδπὶ (ϑυρὶπδ6), δπξ οτηπὶπο ρίαΡγαθ αὐ πιὶππϑ νυ] }- 

Ἰοβδθ. ἴβοπῖο δαΐῖοπὶ Ἢ ςοπίγαγίο. δὸ βαίρερτγδβ ἤόπιο ἰπ αἰτάαῃθ 
ἔδια Βαροῖ; ἴυπὶ οἱ ἴῃ δ] 8 εἴ ἴπ ρῆθε ρι]ο8. οεδΐεγδα δηϊπιμπίθδ Ὠ6- 
πε ἴῃ ἰ5 Ἰοοῖν πεχας ἴῃ ρεπα ἱπίογιοτε, δε δὰ} ἔρϑδιῃ ξεπδπὶ εἰ 

ὍςΟ8 εἴ ρᾶτπόδε. 4υδάιτιρεάππ 4θδ6 Ρ᾽Ϊο ἱπίεριπίατ, δοὺξ ΠΟΓΡῸΒ 
ἰγίστα εϑὲ τοΐππι, 4πα 8 δὺ8, υγθ05, οδπῖ5; δαὶ (ΟΠΪ ρδγῖδ 8 οτππθδ 

δεχας Βἰγιίίοτεβ, δίς φαὰς ἱπραῖμα δαπῖ, χαοπποάο ἶδος; δαϊ οοἱ]ὲ 
30 σαροτίου ἰδηΐυπι ρᾶγβ, 40:26 ἃ οἂρίϊε δὰ ἀγπιοδ ρεγιϊπεῖ. 4πὸ ἱπ 

ξεῦεγο κυ ὅπη δῃπε, γϑὶπὲ δααπβ οἱ τῦΐυϑ, οἵ δχ ἔειῖβ φοτοπῖῖϑ 
Βοπδεὺ. δαρεῖ ᾿ἴδπὶ δχαϊοογνι ἴῃ δα τη 18 δετηΐθ ἱΌΡαπι, εἰ δὰ ἔογα 
πᾶς ρᾶτγάϊηπι ἀρροἰἰαϊαγ; ἃς ργδδίεγεα ἃ οδρίξε δὰ δῦτηοδ Ἰθῃαθπι 

489 υἰτύτηχας. δά ἤδες ρβουϊ αὶ ἐφαίοογνο ρομ ἀεὶ δὰ ροϊατ μάγρα. 
θη 4υς δηϊπιαὶ, οπδβ5 εἴ εχαίςεγυαβ, σοσπίξογαμα δἰ Ὀἰϑι] τη, 
τοὶ αηοὰ Ἔχαίσεγνα οουτήρυδ οαγεῖ. πιᾶρτ τη! 40 εἰ σογυϊ: πδϑοῦ ποῦ 
'π Αγδοβοῖο, δίοπε εἰ {ετὶ βουεδ; 4πὶ ἃ οἰοησίθηβ δο ἀϊεττπε πιοὰο 
πὸ αν ἀρτὶβ δῃεβ. πΐρεσ εἶδ οοϊογ, τορβὺτγ τδ]ϊάτιπι, πδοὶ ἰγαοῖαβ δ0- 
Δαπὶ πα, οοττπᾶ τοϑηρίπαξογω: δὲ δαυΐϊςογυϊβ ϑυηΐ 4π8}18 οαρτεὶδ 

[ (δοτεκάι θυ). ἰαῖετ φυδάγαρεαεοι “εἰ ρμδοϊωι τηϊπίπιε Ἀἰτῖτις δεῖ. 
δεχαμπίαγ δυΐεπὶ οατη ρΙ]οϑ] ἔππὶ εκ δ τὶ οογροτίβ ταιίοθθτη απ άδεα, 
πιο ὁ τηαρτίτιἀϊμ ἐπὶ υαπιρίαπι 8ογίϊεβα αἰαῖ: πᾶῖι φαϊυδάδπι ρπ- 
Δ11δ6 «ἀπιοάππι δαπὶ. οΔπιε 15 ρου] γε ἰπ ἄοτβθο βθΡοΥ δδὲ, 480 
οεἴεγα οαγθπὶ δπϊπιαὶϊα. Ποὺ εἰ ἱπὲογ δὲ ἀϊεγαπε: παπιχας Ασα οὶ 
πηῦτηῃ ἰδπῖηπι Παρεπὶ, Βαοιγίαπὶ κοτιΐπυτπ. μαθεπὶ ργδείδγοα ἱπίεγηθ 
Εἴρθυπι αἰϊεγαπι δίται!δ δαρεγίογὶι, 4πο το] χοππι ζαϊςἰταν ςοτραϑ, αὶ 

ἔξεισι δοτητο αι. ρδρ δε οἱ φπαίοστιδθ, χαοὶ εἴ τδοῖδ; οσὰ υὐ. 
ΐπας δἰ !}185 ξοη ἴα ]6 ρου 6. ἐπ ΠΠΟΔΌΟΕΕ ἐΓΌγε ξδπα πησπι, πππε ς 
Ρἴατεδ ρἰσδίαγας, ὡἰ δίυπὶ φυϊάδπι: τϑγοπὶ ἴοὶ υἱἀδπίοτ ῬτοβίεΓει 
υοά εἶνο δυ)νδπςία δαπὲ. δἰπαὶ]}8 Βαθαϊο ἰαΐηο, βεὰ ἀε[οτπεὶν τωρὲ 
Βς ῥτὸ μἰκὸ τὐδη ταϊΐοπε Ραγυῦδ. Ὀἰδα!οαπι δϑὲ, εἰ ϑρετοηβυν στε 
ἀοπῖραδ. δἰδαϊουπι γάγο πὰρς δά νηοάππι: ροϑεποτει ρεὰε κε 
δεςποάᾶπι ὑδ4πε ἀϊριιογαπι δεχίοπεπι, δηιεγίοτες δὰ ρηπιαα πε 
ἀϊριιοταπι Πεχίοπεπι ἰενΐίε ἀϊνῖϑι ἰῃ εχίγεπια ραγῖδ ἴῃ ἀπλι μΠα 
γεὶ ἀϊρὶϊοδ; ἐαρὶεὲ δυῖοπι βδϑαγαγασι ἰπογυα ἰδ τδΐε φυλὴ γε κα 
Δηϑετῖθπ8. ρ6 415 ρ]δηΐα ᾿άγποϑα, υοϊαὶ πγϑῖ9. ἱἴδασε ἰδ δείίοπα 
Ἔχρϑβαϊοηῖθυ9 ςαγραιϊηΐβ οα]οδαηῖ, οὔτη ἀοΐογε δἰ βοίπαιαι. Ἵπο ἃ 
φυαάταρεάεδ οβ88δ68 Ἴγῃγα μδρεπῖὶ οἵ πεγυοϑᾶ δὲ πιδογᾶ; ὑπ γα 
εἴατη οἷα οππιπία δηίπι α χαΐθιι5 ρα ὰεϑ δαηΐ, ργαεῖετ μοῦσα. μὲ) 
ὍΡυ8 φαοαυς οαγοηὶ 1|12, 4πὰ ραᾶγῖε ανδβ δἰϊδπι ϑαπὶ ἀπροθοε,, 
οομῖτα ΒΟΤΔΟ ρτὰθ οαῖογο οογρογὲ παῖθϑ ἔεγα μαβοὶ σλνκοῖξοι, 
ἃς ῥγδοῖδσθι οἵ οοχϑϑ οἱ {{}0|88: ἤδτὰ χῦδα δᾶγα ἀἰεῖτατ, πὰρ 
χαυδάτιρεάες χιᾶς δαπρηΐπε σοπογείδε δυπῖ δὲ δηἰτηαὶ ρληοὶ ἕως 
το Πβἀο8 ρεά65 ΒαΡεπὶ, χαδιηδάτῃ οὐ οτα ΠοτηΟ δὲ τοῦδ εἰ 
δυηὶ επῖτι ααδοάδπι τι] εἰ ἀἰρίτδα, αὶ 16, οαπίϑ, ρϑαίμοτα, εἶδε νύν 
ἀο58, φαῖθυδ Ὀπριυΐυτα ἰοοο ὑπξηΐδο δυπξ; 4υΔ ΐδ οΥἶμ, σλρτ, οαπα ἢ 
ἐχαπϑ Πανία] 8. 1146 οοπιϊπηο8, αἰ 8011 ρ6 65, γδἰαὶ Ἔοα! εἰ πὰς 
ἴῃ πἴγσοφῃς ἬΜΗΝ ἱπυδηΐδδ ϑπδαι: πδτηχας δραὰ {Π]γγ10 εἰ ῬέΩα 
ΔΙ ἰἴδᾳας ἐπ ἰοοίβ ππΐσαχα ἰαπίυτα μαθδὲ πἀπραΐαπι. ἰφίτατ δι μυϊαε ν 
βάοβ μαρεπὶ ρεάβδ εἰ δηϊογίογθ. δἱ ροϑβίδτγίογε, ϑοἰϊρεῦει μἱ 
εοβάθπι οοπείϊπποδ μαρθπῖ. δηηΐ οἰΐδπι ραγιίπι οογηίξετδε, μια 
ποπ. οοΥπίβογαγηπι πιαχίπηα ρᾶτϑ Βίβυϊςα δαδρίε μαίαγα εὐ, τὰ 
Βοδ, οὐγνυτϑ, οᾶργὰ. δοϊἀππραΐα δὲ Ὀἱςοτμῖθ π]]ὰ υἱϑὰ εὐς αἱ τὲ 
σοτπθϑ δὲ δοἀπηραΐδα ρϑυοδα, αἱ αϑἰποδ [πάϊςσαβ. ππίοοτ! ΕἸΣ 
εἰ δίδαϊοα οΥγχ. ἰάθτη αϑίπῃβ ᾿πάϊοαϑ ἰδΙοτη αποααε διδεῖ μὰ: 
οπνηϊοτι 801 ἀπ ρτ]οσοτη: πᾶπὶ 80.658 ΟΌχΩ ἴῃ ζΘΊΕΓΘ ὈΠΌΤΩΕ [δ᾽ 
δεδῃΐογ, ἰάεο ἐπΐαμι Γοεάπιη Βαροαῖ. αἱ δίἰδαίοογαμ ἰδἰαα μὑσὶ 
τραϊτα, τπο εἰ βάοτγιιπι πὰ! ὰπὶ, δου τὶ πεφας Βόπιο. ἰνίσα ἱπτ- 
τοὶ δ]ο δίτη]α φηϊ ἀάδτι ; ἔππι 60 δηΐγδοϊποϑαπι, ἰΔὈ.ΓμΝΝ, κὐματὶ, 
ταοάο. φαΐβυρ ἰδ[α5 εϑὲ, δῃπι οτητιίδ ροϑιογίοτῖβοϑ ἴα οταήνει μὐδὶὴ 
εητησας Γεοΐυπι ἰπ δυταρίπα ἰΐα αἱ δηξογίοσ ρᾶτβ εχίγογαμ, μὴ 
τίοτ δυΐεπι ἱπίγοτδυπι ϑρθοῖεῖ; εἴ 4:86 οι ἀϊοσαπίατ, ἰαἴρ ΘΝ τῈ : 
ΟΡυεγϑα, 4π8ε Δρρεἰ!απίογ οἰα, Γοτῖβ, 4πδς δηἰεπμᾶς μοπημμσαί, 
δαρεγηδ. φαΐ δίτυιδ δὰ Ἀυης πιοάττα ογηπιθαϑ δϑὲ. φίλε τε ὑσαι 
οἷαι εἰ ἸΏΒ δπι ρογδαῖ, ἴὰπι μἷπα παρ ϑατξ οοτγπδ ἰῃ 8ὲ ἰηβεχλ, 
δῃπι δηϊπαϊΐα ; 40.2]15 Βουδϑη8, 4φηἱ δρῃὰ Ῥδεοιβδ δἰ ἰδ μπ 
Μαδάϊοα εἰροίϊατ. ϑᾶπθ οπιπαβ δπϊπηδαΐθα οογπίβεγαθ 4υμπρὰ 
ϑαπῖ, ᾿ἰδὶ δὶ φυϊὰ ρετ ἰγαπϑἰδιϊΐοποπι ἃς Ὑϑγθὶ βταῖϊα οοπιοῖυα 
ἴατ, φαεπιαάηιοάμπι ΤΕ απὶβ δογρθηιθης ΑΑργΡΙ αἰυπὶ ἰὴ 
εδρὶϊε φαϊάάαδπι 4πδϑὶ νἱος οογπυσμι. σογηπᾶ ὑπὶ σοττο ἰρ μὲ 
δυηῖ: 4118 τηδίοτα ράτγιε ἄνα, δὰ δχίσδιθυσα δοϊδάα, οανὰ μαι δῦ ᾿ 
ὁ σοτῖο Ὠδίδ δδὶ; φύδιῃ 8} 11} ρᾶγβ 801148 εχ οδϑϑ6 δῃδίδ: 
Ῥυϊα δαπὶ. δοϊῃ8 σεγγὰβ ἃ θηπαῖα χαοϊαπηὶδ δηλ εοτιῦν; ΒΒ 
τεπαϑδτπίατγ, δας δηϊπιδηῖθδ ηἰϑὶ Ὑἱ σποθ!θπίατ, μΡ]|ὲ ἐπ 
οεἴεγας δηϊτηδηΐαδ οὐπὶ τη διη ]Π]άγατν τὰπὶ Θοσθτη πιειρθγοπιβ Τα 
δὰ Ὑεξηθγίϑ υϑηπι οοτηραΓαῖα δοηΐ, ταῖϊ᾽οπ πὶ ποι δοίσπι ἰπἰεῖ “ΝΣ 
Ὑογϑᾶπι ἰρ88, φεἀ οἴϊαπι οὔπι Ποπιΐῃα δὶ ςοιίδγαηΐοτ, μαρεπὶ ( 
Ῥαϑάαπι εωΐπὶ δαὶ ἴῃ ρεοϊοτί5 ρατῖα απ ϊεγίογα δῖ δεουπάυπ μόβ 
τοδιπιηδδ δἰίαθ δαπὶ ἀἄπαε ἀπδεαυς ραρΊ]]]δο, αιοῖ εἴ μοι αὶ, πᾶ 
εἰερβαπῖο, φαεπιαἀπιοάυπι ἑαρτα σθοφας ἀϊοίωπι 661. ρει ΟΡ 
δἰερηδηϊαβ πηϑπιπᾶ8 ἀπας δα ἀχὶ]]αδ: ἀαδ6 δἴίατη ἱροὶ ἔεπίοϑε τ᾽ 
ΡΌΔΙΠΔ6 δυῦΐ, δἱ οοτροτὶβ δβρεοῖθα τηαρηϊτιἀϊη ει, δάθο αἱ ΕΣ 
480 υἱκ οὐ 6 ἀερτεμεπαϊ ροϑοῖπί. δα δυΐετα αυδίεταδ. ΦΡ 
ἄδτυ ἄπο μᾶβρεπὲ ἰπ [δπιϊπί θα Ὡθετα τοι ἀθτοαιε ραρὶ 189, υἱ οὗ 
χαδεάαήι ρδρὶ 6 ψφαδίογπαβ, σϑὶαιδ νῶςοα. ποππαίϊδε πεφρε ἢ 

Ρεοῖοτε πεαθα ἴῃ ἐεμβίπίρυ5, δὰ ἴῃ υθηῖγε, δϑαῃς ρίυγει, 
Οἴππεθ Ἀθαλ εδ, αἱ οδηΐβ εξ δῃ5, ρΙαγδα βίαν ταδιηπνὰϑ Αἰϊλε 
Ραπίμοτα ΚΕ ΤΣ 4ααιίποτ, ἰεαεῦα πα5, αἴγαχας ἴῃ τεπῖε. 
εἴ σδτβ6ὶο ἀυδε τηλπῖπιδς, ρδρ᾽]]Δ6 φπαῖταοτ, χφυοτπδάιποάυμ εἰ 
“86. υΐϊρς δϑὲ Ὡπροΐα 80 1ά8, ἰπ 18 πιϑγεδ ρδρὶ!]δ8 μβαϑεῆὶ 5 
πἶδὶ δὶ χαὶ πιδιγίθα8 δία ες Ἔχϑεϊ ει: Ἰὰ χοᾶ οχυοτοπι ϑλδ 
φοπξῖς. πναγῖθι5. βοη τ4 16 πιεπιδταπι φαϊυφάαπι ἐπϑιδὶ, οἱ μοδ 
εἰ ἐ4πο εἰ Δἰτ8 ἀνα οὶ φοϊβυδάαπι ἱπῖα5 “οπάϊτοσα εϑῖ, αἱ ἀεἰροῦ 
χυΐραι εχοίδε, αἰΐα ἰρδασα ἰῃ ραγῖε βάβδῶς δηϊογίοσς, υοἱαὶ ἐ 4 



ΗΙΘΤΟΛΙΑΕ ΑΝΙΜΑΤΙΌΝ ΤΙ. 

ἰχΐπναδ: ἴδ ἰὼ ρϑεϊογίογε. δίχας βμόττισι ρδυεϊση ὁπ 4π86 
μὐλςοκᾺ εἰ τοεῖεϑ μὲ χοιοῳ ̓ ξξυπας υεὶϊυὶ μοῖοο, δά υϑῃίγοι 
ταπὶ πος ἵππὶ 1106. πεάηθ τετο δεὰς οπιοὶθαϑ ἐχρὶϊοαπίοτ, δεὰ 
Αἰ ρἷαδ, δἰ! πιϊπαθ: ποη επίτα δαθο εἴ ἀργὸ δα τε. εἰερ Βαπῖτδ 
Ἔχαΐπο δἰπιῖϊα τ δγείστιαι Ἀαθεῖ, μόνοις Ὠδαὰς Ρῥγὸ οογρογῖβ σᾶς 
ἄοπο. οεἰεγατα ἰοδῖδς πευϊασύδτα ἰοτὶς ἴῃ δρετγίο, δεὰ ἱπῖῃ οἰγοῶ 

ἸΌτοποδ; 4πὸ Εὶ υἱ οοἰζταπι οεἰεγίξες ἀρδοῖνδς. αἱ [δπυῖπᾶς σαϊνὰ εοἱ 
δὰ ἴῃ ρδγῖε ἘὃἘΡὲ ουἱ ὕβεγα. ἰΐϊβαθς οοἰΐπδ [δῦ ροΓγ δῶπι δΌΓϑΌπι ἃϊ- 
τταοίλτῃ ἔογδϑ υδγιῖϊ, φαοείγοι ἕλοι 6 αἰ πιδδουΐο οοἰτα9, 1} 11π ἀαϊετι 
ὁ5 ἰδὶε δάτηοάττα ραϊεῖ. πιαχίτπια ἰξίξατ δα ϊσιδ)ιατι ρᾶτο βοηϊα]α δῖο 
Ροῖς Βαθεῖ, ποῦπα!α σεγο Ὡγίπατ τεϊγογθοτη τεἀάυηι, οἱ ἰγηχ, οἂ- 
τρεϊαδ, ἰὲραδ. ἃς τιᾶγο φυϊήετη, δἰοπε ἀϊοίαπι δὲ, τρθρτα Βδδς 
δάνεοτδο ἱπῖεσ δὲ δῖα μαδοπε; ἔδιηθ δ δαΐθπι οσηηδδ τεῖγο ὑτγίηδτη 
τεὐἀάπσπι. ἰπαᾶτρ εἰ ἰπ βδβθγο εἰθρδηίογιμν ἕξις ἶα ρεϑηΐταϊς δαῦτα 
Ὁ [επύϊπῖδας Ἀαμεῖ, φαειηδάτπιοάυτα εἰ οεἴεγαθ.} πες εδάδηι οτὰ- 

ἐο τἰδς παῖωυγα συεγϑέγιδ: υδἱάς δηΐπι αἰ Π]!ογαηϊ. 4}115 οαγ δ ρὶ πεῦτη εἰ 
ολγποσυω, οἱ μοπιϊπὶ: δίας δὰ ρᾶγε 4π|8ς6 σᾶτγινοϑὰ δϑὲ, δ0ῃ τυγεεδεῖϊ, 
πῶς γεὶὸ φαγε]οκίπδα, δηζεϑοιπάϊ ἰδευϊταῖοτῦ βαρεῖ. 4]}}6 πεῦυδᾶ- 
Τδῦπι, αἴ ΟΕΓΤΟῸ οἱ οὐτπεῖο; αἰ οϑδϑαχῃ, αἰ το]ρὶ, ἰΌρο, νἰνεγγδθ 
(ει ἀϊλ, υιπεϊείαθ : πῶν δες φυοχας ἰαἰα Βαρεὲ. δὰ δες Βοπιο, 
Ὡδὶ ἰωδῖο εοὲ δϑδοϊωϊυν ἱπογειβοπῖο, σπρογίογει ρᾶτγῖε ἰηίετιογίδηϑ 
τοΐποτεφ (Ῥγενΐογθ) δεῖ. γοϊψαδα δηϊπηδηῖει, το δαπβυίΐης ςοῃ- 
ααεῖδε δἰηΐ, 6 οοπίγαγίο. δαρογιογει ἰμιθ Προ, φθδς ἂρ ἰρδο οσαρίϊδ 
8ἃ εχἰΐατη ἐχογεπηθηι φὰς ρετιϊπεοοϊ; τα 4πδ8 δυΐεαι ᾿πίθγιοτεδ. 

20 δοτῦπι ἰρίυτ 4πας ρεάες μδβοηξῖ, ροδιοτίοσα Ἵγαγα δαπὶ ἰαίεγιουῦ 
Ῥᾶγδ ππδρηὶπαιπὶ8 τοιία8: δὲ ἴῃ ἰΐ6 σαδε οάγεηὶ ρεάϊθυβ, οαπάδγαμι 
ξεπεγα ουπηΐα, αἴχιθ α]ΐα ἰδ], δἷψις δες χαυϊάδθι, ροδίψαδπι δια 
Ἔχρ]οποι ἱπογειηεηία, ἰδ  ἰα δα δῖ: δὲ ἰοῦ δηβεδοθηάμηι ἀἴγεῦθο παρὸ 
δεε6 Βαρεηϊ, Βοτῖο παπιάπα ἀπτ δἀοϊεεοῖς, ταδίογα μαθεὶ δ ρδγίοσα 

Οἱ χυδτα ἱπίεγίοσα  θὶ σεγοὸ δυςίαδ δϑῖ, ἱπ σοπίγασίατη τηρδταγ μαρὶ- 
ἴσια, ἰίδφαε δου φυοχαθ δυϊμβα πε ποι δοάετ ἱποεάϊε τηοάο, 
σπρὰ ἴεβοῦ δὶ οἱ οὔτε Δἀυΐια6: ΡοῪ ἰπὲῖδ οπίπι, ἄστη ἰπίδῃ δεῖ, γερὶϊ 
φυδάταρεν. 5] ἰα γεγο ρεῦ ργορογίομειω ρτοςθδβαδ᾽ ἱμοσοια θη [- 
αμοῖ, αἱ «δηΐδ. φαλεάδαι ῥτίπηοτν ταλίογα Βωρδηὶ ἱπίδγίογα θα Άτα 
φὰρεχίογα; ἴσμ ἰηῖεγ ογθθοθη ἀπ δυροτγίογα ουδάυπὶ πιδίογα, υϑἰηιὶ 
γεϊεσίπογαων βεμῶδ. ἰδ δηἰπὶ φηδοΐαπι δϑξ Δ πηροΐα δὰ ἔειπον, ηἷ- 
ΜΠ ροδίοα ογθϑοῖς. δὲ φῃοφὺς ἀδαξυτι ἀἰϊδοτίπνεη τυ ταν ἴῃ οεἰοσὶ8 
δηΐσα αη ἰθ 5, ἴππι οἱ ἱπΈου 6, ἴθτη εἰΐατα δὶ οὔτ μοπιΐης σοτοραγεηοΓ. 

10 πον αυδὲ ρεαἰΡυ9 φυαίξιονῦ ρῥταδάϊιδας δῖ, τωοάο δαδηξτιίὶπα σοπογα- 
ἴδε Απΐποα] ραγίαπι, ἀεπῖθς μδθοπξ οὨποῖδο. ρυίσουτη ἱφίτογ χαδεάαπι 
ΦΌΡετα ἱπίεγααιις ππαχὶ μα ἀεπίδίδε δαὶ, φυδεάδαν ποη. εἰθηΐπι οοῦ- 
ἀρ βὰν ἴῃ δἰτεγα ἱββίαπα ἀθηῖες μδΡεηῖ: οαγεηὶ θαΐπι ρει οΥ 8 τοὰ- 
1116 δῃρογὶονῖθ. δὲ ποὺ οἵηπία 4φλε ἀοηι 08 ἰδὲ ἐατεπξ, οοπιϊθοο 

οργηοῖα δηπὶ, αἱ οαπμ δ]. φυδεάδια ἐχρογοϑ Βαρεῶξ ἀδηῖεδ, Ὀἱ δι68 
ΤΛΆΓΦδ; φηείλην πο. 4πρεάδπι γεγο δογγδίοβ, δίουῖ ἰθο, μϑπίμοσα 
ἐραναύιον, οδΐδ. ἃ] δβεαυδίοδ, δὲ β4ηῦδ εἰ Ροδ. πᾶπὶ δεγγαῖοβ μἃ- 
Ῥέεσε ἀϊοποίυτ, 4υὶ ἀδπῖεϑ ἀσαῖον τπυῖπα ἱπρεγίοης αἰτίη4θε οοδυα- 

Ὃ ἴ685 Βαθθηϊ. 4πᾶ6 σογπυὰ οἰ ἐχϑογίοδ εἴπ] βεγαὶ ἀςπῖοδ, δημμδηίετω 
τι δαὶ ἰπυθηῖαϑ, ἤδάιε 4υδς δεγγαῖοι οἱ ἰ]όστπι αἰταγαῖγημ (μα οδῖ, 
σε] οοχοαῦ γε] ἀεηΐεπι Ἔχϑεγίῃν). Ρδγ8 ἰδταθῃ τπδχίπιᾶ ργηογ 8 ἃ α- 
ἴοδ Βαρεῖ, ἰμτευοσεδ δυΐετω ἰδῖοϑ. δὲ σβογι 9 Ὑἱ τυ] πὲ Ὠπίνογβοϑ 86Γ- 
ταῖοβ μδρεῖ, φυίρρο φυὶ οαπι πδίωγα ρἰϑοΐαπι δθδτα σοτηπιαξεῖ, 4πο- 
στισα βΈποῦὰ ρϑεης οἰπηΐα ἰαἰΐα δπῶϊ. χαοά ἀαρ]:οὶ ἀεπέϊιπι οτάϊηθ 
Ῥτδεάϊιυπι δἰὶ, πο] ]υμα Πογύνα ροπεγηπι δεῖ. πᾶπὶ δἱ Οἰδεῖας ογεἀϊτηῦα, 
ὯΟΠ ἀεεδῖ ξοπαϑ ἰα]6. δογίθιϊ 1116 δραὰ [πάοϑ Βεδίξαπι 6686 ποιπὶμδ 
ξαατιὶς Βοόγανι, ἰγίηω ἴῃ δίῃ ψι] α τροχῖτμ ἀοηιτοτ δεεῖθ, ἰδοπὶδ τηοάο 
σῶϑρηδπ δἴαπε ἰγίωπι, ρϑαϊθιιδάας δἰ πη ΠΡ, Ἠομίἷδ ἴασαι ἴα οἷς ἴατα 

Ὁ ϑετιςΌ] 15, οαοδι18. Οο] 6, εοἷοτε οἰπηδρατγῖπο, ἱδγγαϑίσγὶ9 Φοογρίοβι 
οαυάδ οὔτε δοιΐεο, ἃς δρίου]α αρπαιὶ τα ϊϑϑη ΣΡ τ. τος ς Βοταΐας τὰ- 
Ῥδεαχυε βδοπαπὶ ἱπιϊΐατι, ςεἰοείξαις πἰμ}]0 φαᾶπη σετνυτη δοζαίοσγεπι; 

δ ἔεγδαμι ρῥγθεϊογοᾶ 6486, δίᾳῃς ᾿υταδπα σῶγωθ συαϑοὶ δο αι. διρ τε 

Βόοτοο ἀεηῖεε: δι τυπὶ σεἴεγα δοϊπια]ΐδ, ἐχαυδ, πιὰ ϊ8, δίποδι σθυιτα 
Βοτοο ρείιοογθϑ ἐβπῖαπι: μι χὶ λγοϑ πα Ἰππὶ απίπιαὶ. δὰ8 πι ᾿ππὶ. 

2. Οδπεβ δὴ απιίϑηξ, ἀπ)" οἴαπι 6δῖ: φαϊάδπι περαγαπε ἈΠ] πὶ 
ἰρπ5ὶε πιυϊαγὶ; 11 σαπίποδ ἰδηΐϊαπι ἀρ ιϊοὶ. σϑγττη ἀερτγεβεποὶ δυπὶ 
παΐδγα, ϑουϊ εἰ Βοιπο: ἰλιις δυΐομι ἰά ργορίεγεα φποὰ πο ῥγῖνιϑ 
ΔΡΙοίυπτ υθηι δὶ ράγεβ {{116 ἱπίαϑ δι Ρπαροδηθιγ. ἰά φιοά ἰὰ Αἰϊἷο 

5 ἀποααδ δοιηαίρυδ, αυδε ἔδσγα ϑυμῖ, δυδυΐγε ρὰγ εϑὶ, 4υΐρρο 4886 
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ἀϊοπηϊογ ἀτοϊεξεγα οδδίποι. Ἴαπτη δεϊδξοα ζυὸ ἀθηδατηῃ ταϊΐοπϑ ὃχ- 
Ρἰογαίδα Ἀαθβηῖ: ἱππίοσι θα παῦαυς εἰ δα αὶ οἱ αοαϊΐ, τ δια] αἰρτί 
δἴχιε οβξυϑὶ. 

8. Ῥεπῆστι παΐωγα οοπίγαγιο 8686 Ἡδδεὶ τοοῦο, εἰ εσποδ οὔσηι 
οεἴετγίθ ςοτηρᾶγεβ δηϊπιδιθα8: {11 εηΐπι αἴϊεςϊδ δείδιο πίξπιοσε μ- 
Βεπῖ, εχθὰδ ἐπηάϊάϊογεβ. ἰδῖοϑ ἃ} δοαιὶ8 ἀϊδεθττηϊπαπὶ ἰΐ χυο5 οαπὶ- 
Ὧο8 νοσδῃῖ, πἰγογαπηηθα ἤβτιγας ρδγιϊεῖρεδ: ἱπιὰ δπῖπι ἴῃ ρατγίδ ἰδ 
δβαηῖ, ἰῃ ϑίπησηο ἀρ ϊ,, ὁπηξ τπλτὶ 9 Ρ]υγοθ 4ΌΔσΩ ἔξππ6}}15, ἕῶτη ἴῃ 80 
Βοχαϊη δ φαδπι ἴῃ ρεςοζα ἴυτα ΟΥ̓μ πὶ ἴατη ΠΔΡΓΆΓτιπα ἕατα ροΓΟΟΓΊτΩ : 
ΠΆΣΩ ἴῃ Ἀ]1Π18 ποπάσπι ομϑογυδίωτη ἐδῖ. 40} π8 Ὀ]Ώγεδ 5πη}, ξΟΤΌτΩ 
τηδρτδε ραγίϊ υἱίδ ἰοπρίογ; φυΐρτς ραπείογεϑ δαὶ γατγί, Ῥγευΐου. 

ἀ. Οἰηπίαπι ροβίγετοῖΐ οὐἰ απο τραχί]αγϑς 11}: 4805 ξοποΐποϑ 
υοσδηῖ, Υυἱοεϑῖπηο τἰϊδθ δΏθΟ ἴδῃ τἶγο αδσα τποϊϊεγὶ ; σαδηηηδτα οοἴο- 
Βεπατίϊδ ἔεπιϊηὶδ δἰ φαοῖ, ἰΐθπι υὐγί8 οτιὶ δας οἸΐπὶ ἰὰ δεούϊθυ5 οἱ ἐταΐο 
ΤΟΑΧΙΩΟ στὰ ἀοίογε. μος δαυΐεπι, φαΐδυϑ ἴῃ ἱπτεπῖδ πδιΐ ἤθη ἔπ6- 
τίηῖ, δυδηῖγε δοὶεὶ. 

5. ΕἸερβδῦϊο φαδίεγηϊ ᾿ἰτίπχαδ δαπῖ, 4οΐδαθ ἰὼ ἔαγίπας τηο- 30 
ἄππι φυδεὶ πιο]α οἶδππι σοηβοίς, ρτγαοῖογ μο8 μαθεὶ δ᾽ἴοβ ἀϊιον {1108 
ἸΩΔΚΏΟδ, τηδ8 υΐάδτ τῆᾶρτιοϑ οἰ δΌΓδττΩ ΑΥοτϑοδ, επιϊπα ρᾶγνοῦ εἱ 
ξΠΟὨΓΑΓΙ͂Ο δἰττι σαπι πιδ8: ἀδογεῦπι επίπι ϑρεοίαπ. δἰδιϊση ποίαν ἀθῃ- 302 
1ε8 Βαρεῖ, δε4 βταπάεφ 1106 ποῃάυπι σοπορίοαοι ρμδγ ἱπὶ τἴα. 

6. Ἱληράατα γεγο ρᾶσυατα δἀπιοάμην αἴας ἰπ τεοθϑβα, υἱχ ὡς 
οεγοΐ φαεαῖ. 

Ἴ. Οτὴβ φποχας τοορηϊτπάἀϊπο ἀἰεγαπε δηΐηνα ἴα. αἰ 115 Ηἰδιοσ 
σαϑίυβ, ὃ ςαπὶ εἰ ἰεοπὶ εἰ δεγτγδεῖ5 δἰ τϊ5: ποπηυ ]ϊς ράγυτϑ, οἱ ποταϊηὶ: 
φοϊρυράαπι πιράϊοετγῖα, τς βεποτὶ δυΐ]ο. Ἀεργρίϊαε αὐἴοτι εαπὸ5 Πυ- 
Υἱδὶδ ἱΠΡ αν Βαρεῖ ἱποὶδν ἐαυὶ, ἐσῖχαο δἱδοϊςαθ, ατ ΡΒος, εἰ [δεῖς δ'- 10 
τοῦδ: Ἀδρεῖ δἰΐδιι δ]υπῦ ὈΙδΌΪοΟσιπι πποσς, οἱ δ θοχεογίος ἀθηῖο8, 
Ἄοδυάαοχα δῖ, ἐ4ἱ γοςετα; τοδροϊςαἀϊης δοιπΐηα οὑξ, ἰδ] 40 οταβοῖτα- 
ἀϊης σοὶ αἰ εχ εο Βαδίδε ἰοσπιεηΐοσ. ἰρίοτίοσα υθσὸ Ἀδθεὶ δια ἃ 
ἐᾳῦο εἰ δείῃο. 

8. Ιυΐεγ Ἀοπιΐποτη φιδάγυροαυταχας βεπαϑ πδίυτα αηδεατι 
τηοᾶϊδ πὐμῃ αἰγίφας οοτηπηθηΐδ δδὲ, ἀαδλεδ δἰτηΐα, οἊ δος, οδηΐςερϑ 
(ογποοεορπαία δ). δὲ δῃΐετω σεθοδ δἰτηδ οδῃ δῖα. Ἵδηΐσθρο σοτηταῦ- 
πεαὶ οττα δίχπὶ ἔοστβδιη μδρεῖ, υἱοὶ φαοά εἴ πρδῖογ εἰ το ρβιϑεῖον δδῖ, 20 
[αοϊετηας Ἠαρεῖ ςαπίπας ργορίονεπα. ἴπτα τηοτίθοδ δαὶ οἴϊεγαῖίο- 
σίθυε; ἀεηῖοες φαοφαε οαμϊπίοτοι δῖαπο σοβυβίογοι. δίπιΐας ραγῖδδ 
4πδε οδοϊαπι δρεοίδηε, αἱ ρί]οδδε “πὶ ργορίετεα φυοά αυδάτυρεάοπι 
Ἔπογὶ δάβου Βυηίαν, ἰΐα φπας δὰ ἴδγγῶτι ἀδυδγζαηῖ, ρετίπάδ, σαΐα 
οπαίοΐδ Φρεοίεπι τεΐεγαπε πᾶτὰ ἴῃ Βοταΐῃα εἰ παρότοροάνον κοο 

ἙΟὨ ΓΩΓΟ 86 ΒαΡετα πιοάο δίρτα ἀϊοίητα δδῖ. ςεΐδγασω διπιῖ 18 ογαϑϑὅτι8 
ῬίΪας ἃς ῥγαθάδηϑιδ πίγϑαπε ἴῃ ραγῖς εξ. εἶσϑ υδτὸ ἕαοίθς υπῸ  ὲθ 
τηοάϊα Βυμιδπδα δίχα δε: φυῖρρα ἰθχα Ὠδτοδ ἵστη δατίουϊας, ἰΐετα ἀδη- 
15. ἴδπὶ ρτίπογεθ 4ΌΑΤΩ πρδχι ]αγεα δυτξ ῥτορετοο ἀπη: 18]68 ἀτια]εϑ 30 
εἰ Βοπιΐίπι, φυΐὶῃ εὔαπι χυδάτηρεάειε οεῖογδα ςαπὶ ἴπ πίγθιο β6ηΒ 
πευιϊφυατα ρδίρεργαθ Βαβεδηὶ, ἰρϑὰ Βαθεῖ, δε ἱεῆπδδ δά ποθ ς 
τεπαΐϊοτγοϑ τ γῸ ἱπίεγιογεδ δῖχεις ρεγρυρ δε: χαῖρον οαγεηὶ φυδάγα- 
ΡΕ465 αἰϊδε. εἰ δυπὶ ἰῃ ρεοΐογε ραρὶϊϊδε ἀπαθ ραγυαγῃτς τοϑυητοδσγτσν, 
δὰ Βδες Βοιηϊηῖς δγαςβῖδ, αἷδὶ Ηἰγία εϑδοῦξϊ:; αδε δἴΐαχη, δἱουϊ τυγα, ὃ 
Βοπιΐπὶβ πιοὰο ἱπῆεοιε: ἤδη εἰ Βογηση εἰ ἱΠοστπ συγνυαῖσγδδ ἱπίεῦ 
46 μαρεὶ ςοπίγαγιδθ. ἴππι συᾶπ, ἀἰβίτο8, ἀπξτιεα χαδϑὶ Ἀυπιδῆοας: 
τεγαπὶ Βαες ομιπίδ ἔθγπᾶτο δὰ παίηγαμι ροϊϊῃϑ υεγζτιηῖ. δατ αυἱ- 
ἄαπτοι πιοάθ8 ρεάθιδ ἂς ρεου]ίατῖδ: εἰθηίπη χαδδῖ τπιδπὰς απδείαπι 
τηδρηδα διπὶ; συρΡε εἱ ἐξα ἱῃ [δ τεἰ πεῖ τοδπῦυπι, τη οάϊο Ἰοπρίθ- 
οἶτηο. εἴ ρἰδηΐβ πρδπΐ δἰ"η}}18, σοΐδτη τπδηὰ8 τγεΐεγετβ, 4ιιδπῦδτι 
Ροττεςιῖογ δά δχίγοτθαση θα; ςοΐηδ ροϑίγεπηητα οΑἸ]οδἷπ (ἀατίυ9) 
εδὲ, ἱπορὶδ δίᾳφῃς ἱπεχρίβπαϊα οδἱοδηεὶ δ πο πο ᾶῖπθ. ρδάυτα πδ εἰ 40 
ΡΓῸ ταδηίρυϑ εἰ ργὸ ρβάϊθυ9: βεοι δηΐμο εο8 τιδπῦῃσα οάο. ᾿γὰ- 
οΒίαπι οἱ οοχὰ Ὀγενυΐα, οἱ δὰ υἷηδς εἰ εἰθίδε πιαρτιίτα ποτα γεΐεγδη- 
ἴογ. ὈπΙ Ποῖ ποῦ ῥτοσαϊηεῖ, δεὰ ἀπγητη φαϊἀάξηι ἰδὲ ἱῃυθπίδϑ. δι- 
Ἔγῶθ ραγίεβ ἱπίεγὶ5 πιδίογει, 40 881 δὶ 4υϊ παγηπι οὈ πὶ ἔδΓΩΆΓΙΟ 60 1.- 
Ἔγῶβ. ἣος δηΐεπι ἵστη ὁχ φυδάτυρεάοτα πδίογα, ἴατῃ ργορίεγε φαοὰ 
Ρεάε85 εἴ πηϑη 9 δἰ τ} μαθεὶ, εἰ φῃδοὶ εχ ρϑάππι πιαπυυσθηπθ 
εοπϑεταϊοπε ςοπηροϑίϊοϑ. πᾶτα ςαἰοδηεῖ ροείγειια ρεάεπι, ςεΐεσδθ 
Ῥαγίεβ πιδηπι γεργδοδεπίδηϊ: Βδθθηὶ δοὶπὶ ἀἰριτὶ 4 φαοά τοΐδπι δ0 
Δρρεὶἰαπιυδ. φιϑαπιρεάίδ δἰαῖα δἰ ργοῦα ρους ἔειιροτίθ ἀορὶὶ φιιατα 

, δγεεοίας οἀτεΐᾳφις Ὠδίθυδ, εξ φαδάγηρει; δε4αε σαὐθάκπῃ Βερεῖ, φιο- 
πίδιῃ δὲρεϑ, δε ρεγρυβιωμα οτηπίδο {1 |δπὶ, εἰ ποῖδς Ἰδηΐησα βταῦα. 

Κκ 
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ξεναῖπδα βϑαξία]δ τπρ]ο οὶ σρεοῖα 6δὲ: ταργῖρας οδπΐπα Ροῦα6 χαδτα 
Βαπιδπδ. 

9. (ερὶ, εἴσπε ἀϊχίπιηθ, σα δι δαπῆ. πηΐνετγθο ξζαπετὶ υἱδοεσα 
εἶπα Βυπιδηΐν. Ἰρέτασ 4ιι8ο δηΐπιαὶ ρασίπης, ραγίεϑ εχῦσβας δὰ παπο 
Βρθϑῶῖ τηοάατη. 

10. Αἱ χαοάταρεάει 4πδε ονὰ εἄππὲ εἰ δδαυβυΐπε σϑηϑίαπε (π6- 
{πὸ οπἰπι ΟἸ στο ἐδτγθοαπι δοῖπθαὶ σοπογείατη δδηραίπε δὶ, φυὶα ἰάενο 

39 δαῖ φπαίϊαπος δὺξ 561} ρβάϊθι5 ἔα  ἴατα 511), δ86 ξαραξ Βαβοπὶ εἴ οοἷ- 
ἴπαι δὲ ἀογϑωμββ, εἰ 4π86 Ἵδοίαστο δρϑοϊδῃϊ ραγῖθβ οογρογίὶβ οἱ 886 
τοῦθ : ἰΐθισι οττιγα ἴὰπὶ δπίουϊογα ἴθαι ροδίετίογα ; ργδεΐεγει αἰϊχαιὰ 
Υἱοα ρθοϊογι8, δίσπεὶ εἴ ἀπε τοπρῆδι 1186 4παα δηΐπιδὶ ρασίαπε. ρἱα-. 
τθδα φθο΄υς οὐμάδιο βογιας ἰοπβίογοσι, ρδῦςδς ὑσεύεπι. Ἵδΐθγιπι 
οὐ 68 τομ ἐἰαἰρέϊαο αδὸ τη εἰβάαα διπὶ, ραγίθβ εἰΐδπι δεαπθπαὶ οἵᾷ- 

603 οἷο ἀεεο πεῖδο ας ᾿ἰπρταπι οἴμ 68 βάρ οπέ, ργδβίογ Αδκγριίααι ἐγοοο- 
ἀλϊοπι: ἰδ ἤδύιάτις μἰδοῖππι φιοττπάδη παίαγας ργορίογ δϑῖ. ῥἰδοὶθπϑ 
Επΐτι οπαηῖῶο δρίποα δίαυθ ἱποχρί ϊοαΐα ἰϊπροα δϑὲ. ἀπίάδια εἰΐαχη 
Ἰαδόνθπι δἴασης ἐπάϊϑογείσμ ἰοσπτη μῶΡοπὲ ρεηἰταϑ, πὲ πἰδὶ ἰαρτα υθμα- 
τοθπῖον ἀϊἀυοαπειγ κλ ΛΓ ΔΌΤοα]Α9 αποχας πα]]15, εεά δὰ δπαΐεπ- 
ἄππι τρϑαῖαδ ἰδηΐατη δαΐδοπὲ οσιηία; πεαι δ παδζτααβ πεάπε ροπί:δ] 6 
ποθ ἰοϑἰΐςῃ]ο8 πηδηϊ[εδῖοδ, δεὰ Ἰοΐαϑ; πεαθε ρίϊοδ, βεαὰ οτηπίᾶ 
οοτῖο δάπδττοϑο ἐδβτπίογ. οπιηΐθι δευγδῖὶ ἀεπῖεβ, Ἠανίαϊθ ογοοο- 

«0 ΔΕ φαΐ ]Π1ο5 μαβδὶ οςῦ]οϑ, ἀθηΐδϑ τηᾶξῦοϑ εἴ δχβογίοϑ, Πρ 65 Ὑ8]}}- 
ἀο8, οοτῖαπι ἐπα ροποῖγαθι! 6, δχαδγγοϑυτα. 80} δ4πα οὔϑουτο, ἐχῖγω 
δοπείεοίπις νἱάθηξ: πιοχίπιδσῃ ἰρί ταν ἀεὶ ρατίεπι ἱπ ἴεττὰ ἀρτιπὶ, ποςοῖπ 
ΦῸΡ δᾳια ργορίεγεα 48οἀ 68 Ἰεριἀϊοτ δῖ {πάτα (8Ἔγθηα8) δέυ. 

11. Ομδνμιδοϊθοιμὶθ ἰοΐαπι οοΓΡῸΘ ἰασουῖὶ δρϑοὶα εϑῖ. οοεῖαθ 
[πετίπαι6] ςοδυηθεβ ἠεδοοπᾶππε πϑ4ὰε δὰ ἰπβιειτη νϑαΐγεπι, οἷοπὲ πὶ 
Ῥίσοιριθ. ἄοτγραδα ΄αοαπο ρἰβοϊατν πποάο δΐμθὶ, ἔλοϊεϑ δέκα] πα 
εἷ ξειοτὶ οἰπιϊατασι αποα τοϑέγτιιπι ὑγδθ δὲ ἔεσὶ ρογοίποτα (οβοεγορί- 

20 τ1Ἀεςο). ργοϊΐχαπι ταΐὰε ςδαπάβιι μαβεῖ, ραπϊ οί ἐχιοπυδίδην, αἴσπθ 
τοῦ ϊατα σοηγοϊπίδηι, ἰοτὶ πιοάο. ῥεόν, ἐνὸς βϑιαϊα δε ἃ ἔεῦγα Ζυδθα 
Ἰαοοτίαθ: οτυτααι βδχίοπθα αὐ 11, δἰπροὶϊ ρεάεϑ μἱραγίι δο ἱπίον 
86 ϑιηὶ δἷἴξτι 400 ρο]ΐεχ ποῖος δὰ τε σαιπι 'πδῆυπι ΟὈυ δ εδῇ. 

Ῥαγυπι πἴγασας ἴῃ ἀἰφίτοα φιοδάπτα Ὀγονες δἰ φυιαίθποϑ ἤϊ6- 
«τοῖα; ργίοστισι ρεάσπι ρδτϑ ἱπξετίου ἴῃ ἔγθε, οκιδιῖοσ ἰα ἀπος; ροδῖο- 

80 τίοτγαπα ἱπίεσίου ἴῃ ἀ8οβ, ὌἽχίογίον ἰπ ἐσεϑ, ἱπ αϊροσ απρυΐσι!! ππιοὶ. 
οὐδ οαἰαεταοά! ογοςοά!ϊο (ἐογγεϑεγι), ἀσρεγα. οοὶὶ ἴη οᾶνο Ῥγὰθ. 
ξταηάεε ας τοϊμπάϊ: 606 ορετίξ οπιΐδ γε φυδα δἰ πυ ϊ9, πιο άϊςο ἱπ τα 6- 
ἀϊο ρετγῖαϑα, φια τνἰδαπι ἐγαηστηϊ δῖ: ποααθ Ὡπχίδιι οοἱξ δά τερβεη- 

ὃ ἄστα. νετγᾶξ οουΐοσϑ 85) ογθετα ἰγδηϑέεσυζας νΐδιση, φυοααπονεῦϑιϑ 15. 
ἐπεγὶ συ δἰϊξ, τπαξαὲ οοΐοτειη, πρὶ ἰπαβαξατγ: πϑπιαπα δαδρῖδ παῖαγα Ὡἰβον 
εϑὶ πες ἈΡδὶπι 9 ογοοοάϊδο, 964 ρμαϊΐοτε ἰδοεγιὶ, εἰ ρογίπ ας δἴχαθ 
Ῥδοΐμεγας (ραγήδί᾽) πίρτοτε τατίβειι9. πιηϊδίοτ νεγοὸ οοἱοσ ἴοίο 
ΘΟΓΡΟΓΟ: ἤδὴν ΟΠΠ) ΣΙ σα σοῦροτε οουϊὶ φαοχαα δὲ εαπάδ. τοτα- 

10 [αν ναἱὰς δερηίξοσ, πίμιϊο ὀχροήιιϊασ παι τεϑάο. ρα]οϑεὶϊ τοο- 
τίδηϑ; φαΐ οοἷοτ οἰΐδια ἀδίπποϊο ἀπτγαῖ. γπΐδα εαϊττατίδατιε δἰτπα, {πᾶ- 
119 δὲ Ἰἰδςογῖο. οδᾶγις οδγεῖ ρϑηΐϊαβ, ργαεϊεγσιδϑιι ἱπ οαρίϊα εἴ πιᾶχ!}- 
16 ραυχίϊϊατα οαττῖϑ, δίψθς εἴδη οἰγοὰ ἱπηδπὶ ςαπ δε ταάϊςθπι. δ8η- 
δαΐπεπα οἰγοῦτη ΠΟΥ δἴστια οοηΐοϑ, ρᾶγίθϑαμα 688 {186 διιργα οΟΥ δ πε, 
εἰ 8 'ῃ νεπηϊΐο χυδς δΡ 1}115 ἑεπάυπξ, ἰκπῖωπι, αἴτια ἴῃ 1ρ815 Πθο4π6 
ἐπίραυτι δὐπιοάστα. Ῥδηϊΐο βῦργα οεαΐος σεγοβγατη, απὶδηδ δἰϊϑτι 

30 ςοπεππαιοτ. ἃ ἀδπιρία Δ᾽ οςπὶϊο οπξε ςοπεϊποῖοτ ἱπῖπο Ὀαϊκίάανα 4αϊά- 
ἄκτα, ἰδηαΐβ ἀπποΐ! δοηεὶ δίπιῖ]θ. ἴοῖο ραθπα οότρογε ἀἰβιθπάυπιος 
τδαπιργᾶπλς (ροϊπιοπθα τπεσαΡγαπϑοβὶ) ππαὶϊδθ δὸ ν]άδθ, ἰοπβεχαθ 
4παπι ἱπ οοἰεγίβ βετηίογθβ. δρίγας ἱΐδιτι ἀϊββαοῖτϑ τοῖυ8 ἰοπρο ροϑὲ 
ἴδπροΟΓα, ρδυχιο εἴλαπι ἕπτ τποὶη ἀπτγαπία οοτάϊε: δὸ ργδδϑοίαγα 
ΞΟΠΈΓΔΒΙΕ ποῖ φοϊ πὶ ἰαῖδγα, νοσιπι δἰίατη οεΐδγας οοτγροτὶδ ρᾶτ- 
ἴεδ. Ἰΐδπθτα, φαὶ χαϊάετα τί ἀδαῖατγ, παϊϊαπι μαρεξ. ἰαῖοὶ Ἰαοοτίογαπι 
ΣΔΟΤΟ. 

20 12. Ανδϑ χαοψπα ραγῖες ψιδβάδπι δἰτωί δ Βαβεπὶ 119 χῃα9 ἀἰχὶ- 
τοῦδ Δπΐτη Δ ΠΡ α6; συρρθ οαραξ οΟἸΪππιχαε οταπθ8 οἱ ἀοτγει, εἰ δα 
δε ἴογγᾶπι δϑρβθοίαπι, ζυδεαπε ρεοϊοτὶϑ σίσοπι ζογιπῖ. ΡΟ Ιδϑ, πη τη 
δαΐετα ΟἸλμΐμτι δη βα πὶ ΒΙρ6 465 δυηξ πὶ Βοπιο, φυδησχάᾶπι γεῖσοτ- 
δατπ οαγνυδηξ ογαγᾶ το ϑνν οἰήρατη πιοήο, 400 ϑῆργα αἰχίπιμϑ. δὲ 
ἸΔΔΙῸ. ρμεάερνε δυϊογιοῦοδ πδρεπὶ πι}]09, δεά αἷαν, ρεου]ίαγε ἰδὲ 

δ0ὰ Ῥταεῖον οεΐειδβ απἱπιαηῖθ. δὰ ἤδες ἔδπηησ δίπιϊϊα οοχϑδ, ἰοηρτιτι, 
δἧ τπεάϊανα πδαπο δι δ᾽ δοϊαπι δίχπο δἰβχττω νδηΐγοτα 5 4ποα οὔτε 80- 
Ἰαΐαπι δεῖ, οοχᾶσ Ῥπίεθ. αἱ σοχατα παρ οπὶ ἱπίοῦ Βοος οἱ {ἰλίαχω, αἰΐδτω 

ἨΙΒΘΈΟΚΙΑΕ ΑΝΙΜΑΠΙΜ ΓΙ. 

«αοη δι ρατίετα. ποι ρποι ἄγε εἰ παδχέμηδϑ {{ταειννἐπολη ἰυλδὴ 
ἐοχδ5 εἰ ρθοίιι εἰ! τορυδιῖα δ, ἁνΐαπι ροάδδ τουϊεῖε ἀπροῖδαι τω, 
ἀϊὰ δαπὶ, δε εἰ τα] ξαγιδτι ἀϊδογεῖΐ φαοάδηι πηοὰο οτορίθαν: ἣν 
τἰπιὶ8 πδτοστιε ἀἰρὶι ἀἰ νοὶ δαπὶ. πδο δαΐεπι παιδία υἱκίηια ζαϑέπαὶ 
εἰοὶ σαμὶ ρΑἸτορεάφα, ἀδαγεςυϊαῖοα ἴάπνεπ εἰ δδογεῖαι μβεοι ὥρις 
406 νοϊδἔι φΦ0}1π|ε8 {εττιδίοτ, οτηπίθαδ χηβιογαὶ ἀἰδιμ; ἴτοι ἃ εν 
Ἰεσγίογε ραγῖθ, ππὰ8 βροῦνε ργο οδὶίσδμδο ρἰυτγίποϊε. βαπολε δου ΒΆ 
τοϊϊάοπι ροδὶ Βαδεηῖ: χαδὲβ δὰ χπαπι ἐογιϊςο  δπ ({γ ρον) τοι 
Ῥᾶ.]10 πιαΐοτ φαδια ἔγιηριλ]α οϑὶ, ναγίο Ἵοΐογα, Ῥδου γι τι ἀμέαν 
γππὶ πϑίσιγα ὑπ ᾿ἰεβτ δ, 4ιιδπὶ δεγρδηίαπι τι 00 δὰ τεπι βοτεα 
Ἰοπρίταὐϊπετα ἀγριϊγαῖα δθο ἱπέγο οοπίγδιϊς, ῥγαεῖογει οὐον ἂν 
Ροῖθ ἱξασποθῆϊς οοἰ πα οἰτουτοαξὶ ἴῃ τεγρύτα, απαπιδύϊοράω εἰ ὦ» 
ξαε8. τιδρηὶ εἰ ππέαθδ, φί {παῖει ςοἰϊὶς (ρἰοοτίιπι ροβεη πη τὰς 
εἰγ αἶα. Ρεουϊίαγα Βαρεῦὶ 96: πδῆὶ πδαῦδ ἰαθῖδ ἰρθῖι μῖ ᾷε 5 
ἀεπῖει, δεά τοδίγυτη. πεαῦδ δασίοαϊα 6 πφατῚΘ ΠΑΓΘ8 κυηὶ͵ μὲ αὶ 
Βοοστπι δεηβθθτι δὰ οἀογαηάυτῃ ἰῃ τοϑῦγο, δά δαάϊειήνα ἃσβα 
Θοῦϊος δι πιο τ δίαας ἰδ δῖ πιδηΐδο ἀπο08 δἰπα Ῥέας (εν 
γεπὶ ἱπετίογε βθηᾶ ρτανίογθ; πἰοϊδηξ δ} δηραϊο (δοτὶ ΠΩΣ ἢ 
τλοπιργαπα οἴαπδδ: πορξιυϊπαπι Β65.8 εἴίαπι ϑαροηοτε. ἰὴ φοὶἰν 
οοτΐ φποαιο ἑκοϊαπὲ αἰΐαοχινα δἰμδπιο 4ὶ δρεοῦξα δαδίτοι (οὐἰδῖΣ 
οὔἴδ. οομηίτδηϊ ΘΠ ἰηΐογίογο Οπηπθδ: ΠΟῚ ΟἸΙΠΕ’ (Δ) 60 οὐ Φ 
ἀϊχαπβ πἰεϊδπὲ το. Ῥτγδεΐεγθα ὩΕΟΤΕ δαματτοβδπὶ (Εἰ Εῖα ΜῈ: 
ΡίΙο5 μαβδπξ, βεὰ ροπῦδβ. ρϑπηδδ διΐετω οπιηοά εὔθαι ολοΐεα ἱ» 
Βεηξ ργὸ εβιιάα διμει αοά Οταεςὶ υγοργρίαπι ἐρρείϊε ἐ 
Ῥγενε φυΐάεπι εδα φυΐδυς δυὶ ογαγα ἰοῦβὰ δυὶ ρεάον ριϊοιῦ πῷ 
δὲ χυϊνι9 οοπίγαγίο τποᾶο 686 δ696 μαβεπὶ ραζίθϑ ἰοῆξσαι ΜῈ 
μὰ δὰ νυεπίγεια Ἵοπίσγαοῖοβ ἴῃ νοΐαιτι ρεάδς μδρεπί: οοηδι ΔῈ 
Ἰοπξατα ὠτοργβίππι μαροπξ, ρουτθοῖοβ, ἰϊπβταμι ἔἰεπι ομμεη μὲ 
ἀϊνεγβει: Αα Ἰοηζααι, αἰἴωα. Ὀγονθπι. δὐίπια φρβεάμπι γπύδ) 
οδίογα δηϊπβαὶϊα, ᾿οτηὶπε Ἂχοερίο, ᾿ἰϊζεταϑ δοπὸ σχρηηνο ᾧ 
Ῥο ἰδοϊπιστα 886 δυπὶ 4186 ἰδίατα ΡΝ μαβεηῖ. ἔχοι (ρῶν 
ἘΠ) χιδὸ ξαγρο]ϊοπί ἱπιροοῖτα οἷῖ, παΐία Βαρ δὲ ον ραγαγα; κά γ᾽ 
ἔπε δἴφυς οοπιχοῦϑης δὲδ πιδδίστω [επιρογδηξ, αἱ ῥιολθαν Ν 
φαϊὰ ενανίοτγίς ἰπ ραϊπιοῦετι ἀδτηίτϊααιγ. αυ ϑδάαπι ἐῶ 
ϑηπΐῖ. Ὀδοπηβτιεα ψετὸ δἰπιαὶ δὲ δ σατίρεγαα παῖϊδα. μαὶ σα ον 
ὄππβπθ υοΐπουεβ, οδ  σαγίξεγαο ᾿μτοῖϊθδ. ῥγαείογοι φωύισνς 
ΒΡ εκ δυττθοῖα οοπϑίκηίδιη Ῥοπηΐδ: ϑοΐτϑ ρα] αι ρεουΐαπς 
{πᾶς πεζὰς οάγο δῖ Ὠδ4τι6 ἃ παῖιγα οάγωΐδ ]1ἐπὰ. ὁ 

43. Ἰπέοτ δδδ 4πδὲ δάτιὰβ ἱποοϊαπὶ δηϊπιβηῖεθ ἀρὰ δ 
«οἴει ΔΡ αἰδὲς πραέϊαγτισι δε βέϊα [Γοττβαγυπὶ αἰδιϊβοίεω δ 
επΐπὸ οδροΐ οἰ ἐδ ραγίο ΄υδε οδείητι δρεοίδηϊ; ἴυπι ἐμ βλέ τ, 
δι πὶ νειβαπε, πὸὶ νεηΐοτ δίχιβ ἱπίεδεϊθα δηπὶ: ροδίγεμοιθς 
οδυάαση ςοπεϊηκιδίδτη ἴσα ἱπαϊνίδατι, αἰδὶ αἰΐαπι. ςοὐϊο εὐγερὶ απ) 
εἰ Ὀγδοβίϊδ δὲ ογαγίθαθβ. ἐδϑῖθϑ χαατα τοὶ Ἵχοιδηΐε τεὶ 
μδρεπὲ πηϊϊος: ἃς πα τιδηιπμι χυϊάεδηβ. ἃς πιλπιπιϑ! 4608 0 
Δἰἰαἀ εογηπα αἰϊππ ψπδα δηϊπιὶ ποη Ῥατγίαπε; ϑ6 06 ἅΠ|π|2: Γ 
τι οπιπία, δεὰ δὰ ἰαπίτπιπι 486 ἱπῖγα δὲ, βοὴ ἐχ οὔθ ΡΠ δὶ 
ψεττιπι δαΐτιδ] ςοποὶρίαπι δἰαεῖπι. πλιὰ αοά ἀεί ρλῖπον 88) 
οὐριὶ, ἰσοῖγοο ταδρδαδο πδδεὶ ἀπ, που ἴῃ ῥατγίδ διρεπογε, ᾿ 
ξεπϊξαϊία. πυδπαανα πὸ Ἔχϑίδαξ ραρί}]δ6, χιεπιδάπεο σι 
Ρεάϊΐβυι5, δεὰ χαδοὶ τίνος μαδεὶ ἀπον, Ὀἴγοχις εἰπρυίον ὃ ῥ 
πα ἰας εἴδυδι, 4ποά σαρίτατ ὡν ἀδδεοίωπιίρυ οαἰαϊν. ἰδ φιῖὶ 
βοπηἐ ἰδ ραδπὶ δρεοϊδευπτι οϑῖ. δὲ ρίϑοεα, πὲ ἀϊοίσαι εϑἷν πεζας 
πιῶδ ΔΡεδὶ Ὠδαις κοι αἰϊπ πὸ πιδαῖατα αἰ Ππνὰ ἐσθ Ὧι 
Βγδῃοβίδγωπι χποσπς παίυσα ρϑουϊϊατγίβ οδὲ εἰϑ: ογε ἐπὶ ἐπα 
δχίδπι τεἀάμωι 1115. ρίππας ῥ᾽ ατίανία φπλίοτπδε ἰοπρα φδ5 
και! ϊαα διπὲ, μίας ῥσορθ δγδαης δ. τοιϊάειη εἰ πιυρίϊσκι νὰ 
χοοὰ ἐπ δίρμαγαπι δίαρτιο 6ϑὲ: ἔξδι οἱ φαβδ υἱεα ((λε ρα) 80} 
απίάαπι Ἰοηροτιπι πη ]188, τὸ παγαθπα; απὶ Ῥγαποβίαϑ τῳ ᾿» 
τϑῖπα8 ΒαΡοπΐ ἐχρ οδῖδο. Ὀγαησ ίας δἰ τ τεοῖδς ορεγοῦ σοὶ, πὰ 
ποπ, ;ξ οατεϊϊαρίοἷδ οπιπέΡω5.  χαΐδυδ Ὀδοῖδα ἐπηΐ, δᾶ μὴ ἰαιτε ἐ 
Βεπξ. δὲ ἴῃ βεπεγα αι ]αρίπθο χυὰς ἰαΐα δππὶ ραγίε ἱπίεποιος 
τογρεάο, ταῖα (βαῖοβ), ἰοπβα διΐετι δ} ἰαϊεγίθυ9, πὲ τουισιεἰδοοὰ 
πΐα: τὰπᾶ (πιᾶγίπα) χαβηαδτη ἃ ἰδϊογθη8, πο ἑΆπιεπ ϑριμε0 
πιεηῖο, δίςαξ ρίδοοα ὶ χπὶ οἀγιΠαρίποὶ ποῖ δαπὲ, δεἀ ουϊδςεῦ " 

Ρτδεΐογθα δα δἰπιρ ἰ 68 δαπξ ἂπὶ ἀπρ]1669: εχίγοπια ἰΆ πη ΕΠ, ἐπ αἰ! 

« ὅππὶ ΠΟΓΡ8 δε, οἰπιρίεχ οτηπίθυ. ἐξοπὶ 811} ρϑίςδϑ Βδρεπὶ 

ἴκ8, δοιαὶ ἕδτα θη πἰτπτια ὨΌταδΤΟ. ἡπᾶπηῃ 6χ ὈϊΓΟσῸΣ [δἰογε, αι 



ἩΗΙΒΊΤΟΛΙΑΕ ΑΝΙΜΑΒΙΕΓΜΊΗ. 259 

δαρίϊοιπα, χισὶ ῥυοίφαϊπιαθ, πὲ ἀρεγ (οδρεων). ἰδὲ πἰτίβχας Βὲβϑϑ, 
αἰϊοτο ἀρ ίοεπι, δἰζαγαπι δκωροστη, τὶ σοΉ κα εἰ δότε. 8} χυα- 
(ογῆδε αἰτίη σα δἰ τα ρ ἴοοδ, τις δἰορθ, δγπαρτίδ, τηγαεηδ, βΏβη1} 18, 41} 
Φιδίογπω φυΐάεμ;, αἱ ἀπρὶ]ϊοεθ οπιπθθ βεβαίου ὉΠ τοδπι, πὶ ταγάδ, 
Ρέτοι, εἰαηΐο, ἐγρτίπαδ. πιηδιεϊαςετιπι ξεπηϑ Ὀμίνεγοππι ἀπρ] ς 68 
αἰτίηφαε χυίπαν. ρἰκάϊηθ οοἴοπδς ἰΐετι ἀπρίϊοεα. δίχας '5 θπππεσγὶ ἴῃ 

ἐὉ Ῥταπο δι ρέφοΐατα τποάθο δὲ. ΒαΡδαϊ εἰ δἰϊαὴ, Ρτβεϊεγαυδαι θσβδη- 
οὐλεγαπι, αἀἰδεγίσπ θη ρίδοςδ. Ὡδῆτς δηΐπι Ρϑἀδδετιαπι ΤπΟΓῈ ἈΠΙΤαδιν- 
ὥατα υἱτίραγαύτπι ρὲ 6 ἑοβπηΐατ, πεχις οἀπουθπίον δάθασγοϑα ευΐα, 
φεετοδάπιοάυμα ΟὙΣραγαιοτα σαδάτηρεοήοπι ἀαπι; πεαθε ρδηπδ, 
Βδροιὶ, εἰσ! αὐττσι Κ98α5: βεὰ ἱρδογαν ρἱαγιπν ϑαθδιαμιδῇ δαηῖ, 
Ῥαιιοὶ δορεγὶ, ῥδαοίοοίσοὶ ἰδενει. ρόντ, νμορνμα χυΐάατα δϑρετὶ δα πῇ 
φιϊάδπν Ἰόβα ςοπᾷτί οἱ βηβτῖ! δα εἰ ἰδυηπὶ ἰδενεδ. Ἔχοθρίο δοᾶγο, 
δετταῖϊε οτβπδϑ δῃπὶ ἀδωιῖθις ἤδαπε δου δ, ποη πολ] χποαπα δοτασα 

Ὁ ογάϊπε ταὶ εἰρ οὶ, δίψης δὔδιι ἰπ ᾿ἴπβπα. ἀύγατα υετὸ ἰἰηβτδῖι 86 
φρίμεδπι, δια δ μβογεηΐονβ δάδοὸ ὑἴ παϊΐδπι αἰϊχαδηὰο μάθε υἱ 
ἀεκδηίατ, οτίϑ Ηἰδίαπι τϑβῖτιπι δογαση παϊήδση, χυετηδάπιοάἀτπι 4π86- 
ἄλτα φυλάτυρεάοο, ἀπὲ υἱνῶμβ δηΐτβδὶ ραγίαπί. δεηϊὶεπαϊ ἱπεῖτα- 
«βεηίδ, τεϊαὶ δυάϊεπάϊ δίαας οἀοτγαπάϊ, πες ἴρ58 παβεπὶ πεαπδ 
δόστη πιδδίυ δ σοπορίουοι, ἐχοερεϊο ος]18. ΓΕ]: ανοσας εςδγεηΐ ξε- 

λ τἷδ, οὔσα απ εἢ ἀτγὶ Ποῖ δἷηξ, Ὀπίνθσδατι δλΏ6 ᾿ἰδοϊοπι 6 ΠῸ8 480 
ξαϊδε εοβεγεϊωχ οοξ. δουδη δἰσοὶ ουῦπι, δἰ χαὶ δπέτοαὶ ραγίπηξ. 
δα δΙσμμδ ΟΥ̓ΒΏ68ϑ ΟΥ̓, Ἑαγιἰδρίηεὶ απίσδαὶ, ργδεῖος ταπϑπι. 

1λ, Ἀεἰϊχαποτη οδὲ ἱπῖεγ απί ππδὶία βαπβοῖπε οοῃογεὶα δαγρετατ 
ψευσο. εὐὲ δαΐειη οἰτίιηπε ΡΑΓΈςερε παίηγα : τϑαχίπια οἴεηῖπι ραγϑ 
βεγγεδὶτδ δα: ὑδαρίογεδ ἐΣ δαυδιϊεῖθ ἰῃ χαὶδ ἀπἰοῖ ας ἀερτιηῖ: βαχῃ 
ἴδ τδοτὶ σεϑαας γορετιππίογ, ἔοστοβεγι Ὸ8 οοἴογα δἰ τ] ργδεῖεσ οἂ- 
Ρπῖ, φαοά οουρτὶ» παβεμὶ ργορίιϑ. βέπεγα (δρεοῖεθ ) πιδιϊ ΠΟΥΌΣΩ 
ταθἷξα δοπῖ, οἵ εοἷογε οπιοΐϑ ξοποσδ. ἴῃ ἰοςΐδ γα]ὰς ργοίυυ ἀΐθ που 
ἡρμπηίαγ. ρϑθάΐραβ σαγεπὶ δοτρεπίθα, σα θπιαἀπηοάιπη εἰ ρίεοεδ. δςο- 
Ῥευάγως ἀποῆπε δαχοείδ ἰος18 πιᾶσγα ἔογὶ, ἰογγεδισι ρα δἰπιι θα, δεὰ 

Ἴρβιω τοϊπογο δίαπε γυλδίουπάϊοτεα, ρ᾽αγίδει ἰΐδπι ρϑάϊ θα ογατὶ- 
ε κτδολουὶροο; χπας, διοπιὶ ἀδ ϑεγρεπίίνος ἀἰχίτη 5, ἴπ ρτο- 

[βηἀϊό ἰοςῖθ ποι Ῥγουεηΐππξ, δϑὲ δπίδι ρίδοϊς 9 ϑαᾶχβι 8 χυϊάατα, 
“πεῖ ΒΟΠΒΌΪΙ δομεποίάεπι ποπιϊπαπ; 400 πἰσπῖτγ αἰΐφυΐ ἰθπι δὰ 
δαβοαϊοτία ἵππη δὰ [ἰξε8ς ᾿πΌ 1 δὰ νεδεθηάτπι. πο ἀεέπετε χαὶ (αἶδο 
αἱ ρο6εε δἀδογρβεσίβι, ἀδοθριὶ ρἱπαΐβ, 4π26 ρϑάτπι ργῶθ δὲ (Ἔγαπε 
ἀρεείεαι. ἰοὶ ἱρίιγ τα] οδααα δαπὶ δηϊπιδι αι ὁδηρηίῃ ΟΥΌσΙ ραγῖεα 
ἀχἄποδε, δίχας γαϊοποο χυίδωι ἴροδε ἰηΐετ 8ε αἰ[}ετυπὲ. 

15. Νυηςο γεγο ἱπίδγογεβ ρτίπιο ἰοςο ἔῃ ἰἰδά στη ρεθοτῖρυδ απο- 
πδὶ πβοὶο δὰ Βδρεδὺὶ ἀϊοσπμάυϊῃ εεἴ. Βος επὶπὶ ἀϊεγυπὶ δυτοπια 
βΕτιδ γὼ ΔΒ αἰ 8 δηϊταδ αι9, δδηρτιΐπο δυΐ οοπογείδ 6886 ἀπξ ᾿ΏΓΕγα, 
μοὶ δηῖσπι εἰαϑεβοάι ἴυτα ἰβοτοο, ἰαπιιθὰς χυδάτορεάθε 488ε δηΐπια] 
5 4πδὲ ουττι ραγίυηϊ; ἰΐετι αυΐβ οἱ ρἰ8.15 δἱ ςδῖῃϑ8, δἱ δἱ υϊὰ αἰϊυά 
ποχηῖηε οδγεῖ, ργορίογε αποὰ ποτπὶπε ποπ οοιπρ  δοϊδίητ, δρἀ 8ϊἴτη- 
γἱοχ δρεεοὶεϑ ἴπ ἱπφλνίδαΐο ἰροῖ8, τ δεῦρϑπϑ εἰ Ἅσγοοοάϊ]αδ. φυδάγυ- 
γ64ε8 Ἵτομαϑ Ππ8 6688 δηΐπιαὶ εἰ 42 οὐὰ ραγίηπι, ἴζετη ἄυεδ, ἀδηὶ- 
με φιοάευπσος δδτγί5 γεοερέοηε γεδρίγαϊ οἱ Ἴχϑρίσγαϊ, ξαίαση ατίε- 
ἀπγναΌ (Δϑρόγδπι) δἴαθα εἰίδαι ρυϊτοηθεη. ΒΡ πὶ. αυΐῃ δἰΐδηι ἴπτα 
πεΐαα ἴππὶ ἀτίοτί δε δἰπαίϊοπι ἀϊεροαἰοπεῖα, συδπχιῶαι Ποταπι πρεπι- 
γοστιζῆ δρεοίδϑ ἰηίοτ δὲ δὶπὶ ἀϊἤεγοηῖεα. ρυϊπιοθεπι ἀπῖοπι πεας 
πανὶ] στὰ δηὰς δἰ δα, αυδε δαηραίπεα πδίυγα ςοπογεὶα δαηξ, 
'ϑζ Βαδδηὶ οιβία εἴ βερίωτο Ἰγβηδνογσπι, 486 Ῥγδοοογαϊα δρρεὶ- 
αανῖ : Ὑδτγῦδη ἰῃ τηϊητῆς δηἰ ΘΠ ΠΡῸδ ργορῖογ ἐδηπ!δίεπι αἰάπε ΡαΓ- 
γδαξοιν Ἰὰ οὔδδοιιτίμ δεῖ, δϑά ἱπ ςογάδς ργορτγίιπη δεὶ συϊάατα Ροῦτε 
φεοῖϊεὶ (πε ]πς επΐπε οτηπει μουεθ τὰ ΒΡ ΕΠ) ο5 ρεγεγα. δῖἴχυς ἰξ 
Ἰχαοτγτη αποσοε οογάς ο5 δὲ. ποπ ΟἸμηΐα δηΐπρα 8 ρυϊπιοηεπι Πα- 
Ι6πξ: ΟῚ Θηἰπὶ ῥἰδοὶϑ πες αἰ οτΌ χφαϊς αθδπι δηἰπια μι {π8ε Ὀγδη- 
Ἠΐασ ΒαΡϑπῖ. οπιπῖρης φυοαπθ ἰδοῦν ἱποϑῖ, φπὶθοδ εἰ δδηρυΐδ. αἱ 
δῖ σδϑὶουὶ ἰαπίυτι ραγιϊ δδηβτ Πεοττιμ: ΣΟΓΌΤΩ ΔΌϊΘΤΩ Πυ 86 ΠΟΗ δηὶ- 
381 δεά ουυιη ρδγίαπι, τραϊέα εχίρμπσπ μαρεηῖ, δάθο ὑὲ 5δεῆϑῃ ρογ- 
ρὲ Ῥϑοθπδ ποῦ ρδδϑϑὶξ. τηδχύπη 8815 ἈΥἑεται ρῶγὸ [618 δεῖ, τὲ ΠΟ ΌΤΙ, 
αἴτει, δοοίρίϊεγ, ποοῖπα. δὲ δεβοφερβαὶαβ (οαργὶςερ8) ουνιΐποὸ ΠοῊ 
νεῖ. δδάθπι παίαγα συδἀπιρεάππι “πα ουὰ ραγκιηῖ, πὶ ραθὶ!] 8 
τα οἄατι εἷϊ, νοΐ! ἐοϑιπ αἰεὶ, Ἰαϊεγίαα (Ἔπιγ 41), τιιδοῖδε (ρ ἢ γγπδ6), 
ἰσδϑγῖο, Ἵσοςοί!ο δὲ ταπδο. [εἰ δηἰπιαϊία πδεάδμι μαθοτὶ δὴ βερδτ, 
πααϑάδατη πὴ μαρεπῖ, υᾶπὶ ἴπ σπαάτυρεοάαπιν κεπεγε χμδὲ δηίτηαὶ 
ἰδ Ὠεχας εγυαδ πεαὰδ ἀἰκπιᾶ (ργοχ), ποηῦε εὔπῦβ ὭὩΘαπ8 

χραϊαϑ ποτα δοῖθαδ, ΒΕαῸ6 τϑατὶπηδ ὙΜῸΪΏ8, ποσπο ἐπῦτη (4111 οοάϊ- 
668 τ γὶ πὶ τι} δρδοῖεϑ φυδοάδπι. αἱ οοτυΐ σαὶ δοδβαίπδα ςοβπονοίπαῃ- 
ἴατ, ἴῃ ἐδπάα οἰκείως ἈδΡεγα. φαυοά δυΐεπι οἷς δαϊυτηδης, εδὲ [ε}}}9 
χαϊάετα οοἷοτε, υεγαμα ςοπογθξϊπε εἰ Ἰϊοπὶ δἰση: θα, χιοά αἰίπει δά 
Ῥαγῖες ἱπίδγίογεθ. Ὑθττη 88 ἴῃ σδρίθθ Ὑἱτῖ Βαβεηὶ Ἵταῃθα 88} Πἰπξτδδ 
Τομπεδυϊαϊε, εἶγοδ Ὑθγιθογᾶπι σαὶ ςΟἸΟΙἰϑδΏτη οἀρυὶ δϑὲ, ραγθδδ ἰδ αὶ 30 
γὰ] τραχὶπιὶ ρα ΙΓ Ν8 ἱῃ σΔΓΏΣΡῸ8 ἐπαϑοιπίογ, δά νἱριθτὶ Πυπιογο σοΏ- 
δεσῖοι δίψης ςοιηρ]οαῖοα. ἔε!]6 ἰρίτοτ, χυεπιδήτη οάππι ἀϊχίπνι, οα- 
ταπὶ ΟΟΓΥΙ : σείδγιτο ΘΟΓΌΤΣΙ ᾿πιοϑιϊηΏτη δά60 ΔΠΊΩΓΏΣΩ δδῖ τὶ Π6 οδπδϑ 
ηὐίάετα σοπιδάετγε νοἰϊηρ, αἱδὶ οεσυὰς ἴρεε ταἱάο ρίπρτία οἷς. εἰ ερμαηιὶ 2 
δυΐετη ἱεςι {611 χυϊάειη οἀγεῖ: αἱ εα ρᾶτίε ἀϊμδεςῖᾳ ααὰ ἔεὶ ἰποϑ88 
Αἰϊῖς εοπεπονῖς, ἤπῖς ἔθ] ]δὰ8 Βυπιοτ ἐχίρουδ, ἱπξογἀυτα εἰΐδτα ἰαγρίου. 
ἡπίετ εὰ Ζαδε τοάγε τεοϊρίθως δἴφαα ρυϊτθοπειη ΒαΡοπὶ, ἀεἰ ρ πη [6116 
οαγοῖ: δ δυδδ εἱ ρίδοεβ πιῆ Βαβϑηῖ; ργαεῖογεα ουΐρασδε φυδάγως- 
Ρεάεβ; ἀεηΐχια, αἰ ἀρϑοίναπι, οὶ ρὶα9 δαὶ τηΐπτιϑ. σδίδγατι Ρίδοθα 
δὰ Ἰεσατγ, υξ ταπϑιϑ] οταπι ρϑηογα, εἰ ρἰδηΐσ, σχααιίπα, ἰαενὶδ γαῖα, ἰοσ- 

ἀο, εἰ εχ Ἰοπρὶ5 διρτια, ἀςδ, σγζϑεθα. ςδὶ Ποηγπατδ δαΐοτα ἴῃ (0 
λδοογε γὙαὶ οπιπίμιη Ῥιδοϊῃτι τηαχίτηυτο Ργὸ ροσιϊοπα. οειεγὶ δὰ ἴων 
τοεῖπα εχιθηῖυπι ἃ ἴδοοτγα τη θαὶῖθι9 ΘΙ Ραδάδπι δὐπιοάστι τε ηπὶ ΒῸδ. 
διηΐα δὰ ἱπιθοιϊ γα ροιτεοίατι [6] μαρεὶ ρατὶ οὔπε ἰδ εϑίϊηο Ἰοηκίτε- 
ἄηε, δΆερ6 ὑεγο εἴϊαστα γερὶἐοδϊωσο δὶ δὰ ἰπιθϑάπα ραγιπι ἰοπρὶπε 

τιϊπ ργορίπ8, τιὶ γδτιᾶ, μίβτνα ἀεπῖεχ (ογπαρτί8), παθγδεπηα, ψἰδάϊπο, 
ἔδέγπε ἀο εἰ ράδβδϑετ οὐιϊταπὶ ταοϊογε οοὐϊΐςε8}. ἐγεφυδπῖεγ ἴα 
εοάεπι ξέπεγα ἴγητα οὶ ἀδργομβεπάδο, αἴ σΟΏΡΚΟΓ δἰπε δὴ Βεραῦ, 
Δἰϊυ9 ἱπίγα ἀρρεπδῦτα μαρεὶ. ἰάεπι τοτὲ ἱπ αυΐδυδ αυοσας εεῖ: 
φαδεάδιι επΐτη δὰ τδῃΐγεχω, 8116 δὰ ἱπϊεοιϊπα [εἰ μα εηῖ, οἱ ςοἰαπι)}»8, 20 
οογταβ, οοἰυγηὶχ, Πἰγαπάο, ρῶβϑοῦ ; ποπηΏ 86 δηρεγίοϑ δὰ ἰδεὺγ εἰ 
δἀ τνεηπἴγεα, οἱ σαρτίςερε; γεϊφαδο δὰ μερὲσ εἰ δὰ ἰπιϑοίϊμα δίμναὶ, 
πὶ δοοίριίοτ εἴ ται. 

“ὁ. Ἀεπεδ δαΐετι εἰ γϑδίςαπι συδάτυρείει οππη δι ΒΑΡ ηϊ, σαδα 
6οἰ]Ἰςεῖ δρΐπιαὶ ραπϊπηϊ, δὲ ουἱραγογαπι π0}1α: πϑαπα οπὶπι δὺξ ἀγὶδ 
δυΐ μἰδοῖδ, ργδεῖεσ ὕπδπι φιδάταρεάεπι ἰδϑιι ἀίποτη τηδίπασα, πιδβτιὶ- 
ταάϊηε ςεἰεγὶδ τεδροπαἀεηΐδιη τπεταρτίβ, δἰ ποι ππ ἀπε Ῥαθαἶο5 ταπεὸς 
τεργβδϑθηϊδηϊεπι: διιπὶ δπὶπι ΒΌΡΟΪ; ηηαβὶ 6 τηὉ]}}18 ΓΕ ΏπΟΌ 15 οογη- 50 
Ῥοεϊτ.. Βαρεὶ δῦβειε βογβδιιδ χαοψες οπιηΐδ ἱπιουίογα ΡΏΡι]ΐ4 5.111, 

11. Ουοά γεγο δὰ δἰϊπων ρεγιϊπεῖ, φυᾶε δηϊτβα ἰδ ρατῖοϑ πϑβος 
ΤοΡπεπε, δἰπα}}} ᾿ποάο ἀϊπροϑίϊας μαθαπὶ. ἴωπι οοΓ ἰπ τπδάϊο, ρτδα- 
τεναυδιη Βοπιο, οἱ ἴῃ δἰμπίδιγίογε ραγίς δῖ, φυετρδἀβιοά πὶ διιργὰ 507 
ἀϊχιτθῦδ. ῥγδεῖεγεδ οογά!8 πιθουο ομηηΐθιδ ᾿ῬΓΟΥϑΌμα δρεςίαῖ, 48» 
ἡθᾶτα δἰ ΐο ἴῃ ῥἰδοῖραϑ υἱάετγὶ ροϊεσξ: ὥε486 δπΐπλ δά ρεεῖυ9, εε δὰ 
ἐδραϊ εἴ ὁ5 ργοδίαϊ πιυογο, δὲ διυπιπηι εἴα 8 ργορεπάεὶ δὰ τη εἀϊυπς, 
δ᾽ ἰαευδεὲ ἀεχίγαεζος Ὀγαποίας οοπηπηϊιπίυτ. 4}}} φῃοηθς εχ 
οοτὰε τοεδῦ8 ἰπ Ὀπδιηαηδπιφοα Ὀγαθοίδτη ργοϊεπάππιυστ τβαϊογθᾶ 
ταϊπογεθηδ ῬΓῸ σογροόγυπι ρΡογιΐοπα. ςδίδγαπι ἴῃ ππδρτιῖς ῥἰ δον 
γα]άς ογδϑδὰ ἰΡρα5 εδὲ εἰ ΔΙρὺϑ 5 οὶ ἱπ δύτητηο οογάς δῖ, δὲ ρτι- 410 
ἴα ρδυοὶ ρίβοΐαση ποῖ! δαπῖ, φυΐρρα σοηβοῦ δ δηρῃίϊϊα, δεὰ εἰ πὶ 
εχίβυδπι. δῃ ἰπιδηΐθδ 4086 ἴδοις σοπ ποῖα Παρ θπὶ, [18 'π ἀοχέγα 
Ῥαγῖα ἰοζυγῃ οἰἴυπι δῖ. δὶ 4τιας δίδτὶπι ΔΡ δΌΤατΩο βϑ5τιτ ΟΡ ϊποηῖ, 
ΤΩΔΙΟΓ ροτιϊο ἱπ ἀεχέτα ἱδοεῖ. ἴῃ φοϊθυβάδπι ἐδ πὰ υἴγδαθε ρδῦ8 Δρ- 
Ρεῶδα εεῖ, Ποη ἐρδο σοπἰμποῖα ρτγποὶρίο; 4ῃδ]6 ἱπίοσ ρίδοθ μαρεπξ 
χουϑίεϊ!, εἴ ἰδρογηση βοπῶς φαοάάκπι, οὔπὶ δἰ δὶ ἴὰπι δὰ Ραϊμάεπι 
ΒΟΙΡαπι, ἴῃ τοβίοπε οἶγεα ορρίἀυπι ϑγοδδι; ἐο8 βαπιᾷπθ Ἴγθαϊἀετίβ 
δῖπε μαδειε ἴεοογα, ρυορίεγεα φυοά ἄρτγαθ]οηρε σοεαπὶ; εὐἰιϑαιοαὲ 
ανΐηπι ρυϊπιοπεα υἱἄεπιηβ. ἰΐἴδπ 4ποαας οπηπὶθας ἴῃ δἰπίδι τα ραγὶδ 20 
Ἰερίβυς πδίωγαε οἰϊαβ ἐβῖ, [ἴυτπ τέπθδ 4π6 Βαρϑηΐ δηϊπιαηῖεδ, εἶδ 
οταπῖδις δεχυς ἰδςθη}]). ἂς ζαϊὶ φυϊάενη ουϊη ἀροτίδ ἐ μαλής ἐρὴᾷ ἷβ- 
τεηΐπδ εδὶ ἰΐοιι ἰπ ἀεχίγα ραγῖερ ἰδοῦν ἴῃ δἰπϊδῖγα; ἰά χαρά οβίθπῖ 
Ἰοοο μερβίϊυπι δῖ, Ἰοηάϊε ατιογ (αβρθγα) οππηῖθαθ ἰπ ρυμηοπεις 
ουΐπα ταὶ τποάυπι ροβῖεα ἐχρ!ἰσαβρίπιηβ. δὲ ἵπ χυῖρυδ ραΐα δδὶ, ἴῃ 1ϊδ 
ἀεταϊιιαν δὰ ναπιγουϊοπι ΡῈΓ ἰγδηδυθγθῦμν δερίωπι. πεαπε δηλ 
Ῥίδοαδ, ρυδεῖο ρᾶποορ, φυειιδἀπιοάυπι ἀϊχίπιυς, βυΐϊα ῥγαθίϊεὶ βυπῖ, 
εὰ ΠΠϊοο οΥἱ ἱροὶ ναπίγιουΐαβ ἀρῖυϑ δϑῖ; δίᾳῃο οἢὉ δὰπὶ σδιιϑαπι τοᾶ- 
ἰογίθιυιδ ρ'δεῖβα. ργοοὶ τὶ ἴμ ο5 τ επιγι συ] 5, πὶ τπϊηοτοϑ ἱπϑεοιδηϊος. 
Βαρβηξ 4πδ6 ἀἰχιπιι5 γοπέγεπι οπηηΐα, δἰ πα! χα δἰτὰ ροδίϊυπι : ἰως δὲ 30 
επΐπι 5ῸΡ Ῥγδέςογα 5 εἰδιῖπι, οοπεπυδίοπιηε ἱπεοδιίίποση ἀοδίηϊ δὰ 
εἶδι οχίταπι, φαδς ρὰγβ διιὰϑ ἀϊοϊταγ. ςεϊθταπι ἀρ δίνηι]ος υδηῖγε μα- 
Βεπξ. ρυϊποὶρίο οοτηϊρέγαε φπαάτυρεάει, 4αδε απίπιαὶ ρατγίμηὶ αἰϊο- 
τῶσγας ἰδυῖα τοαχ!]α ἀδηϊαῖδε δαὶ, εἰποπιοάϊ οἶπα φιδίεγηοϑ Β6- 

ΚΚΩ 
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Βεηῖ; χᾶδε ττιπιΐπασα απόίπ ἀϊσππέιτ. Ὁ ογα δπὶπι ἱποὶρίδτδ ραΐα, 
2 δὰ ᾿ηΐοείοτα ἰεπάδθηβ ἰυχὶα ραϊπποπετη, ρετίγαηϑὶξ ἃ ρτϑθοοράϊ5 ἴῃ 
υϑηΐγοῦι ταᾶρπασι, πὶ ἱπῖαα ἀϑρεγὰ δίᾳπε στιροϑὰ ε8ἴ δαρεγβοῖε. παῖς 
τεηέγίουο, 40 ρατὶε εἰ ξαϊα Δρρ]ἰοδῖαγ, σοπηπει ας ἰὰ αοά τεῖ- 
οὐϊαπι ἀϊοπηξ ἃ διπιι πτπάϊπὸ: ποιπαὰς εχίγίηδεςτιϑ σοπίγίςηϊο, ἰηϊαδ 
ΡΟ ϊοδιία ταις αν δἴπι]ε εϑῖ: πιαρτιϊτα ἀϊπα ἴδπιοεπ ἰοηρα τοϊπυ8 γϑπῖτὶ- 
οΌΪο 68. Βυῖς σοπεπαδίοΓ οτβδϑαπι, ἰπῖι8 ἀϑροττι οἵ οἰαρι 8. οα- 
γαπι, τηδρηϊτιἀϊπε ρτοχίπνατη γοίοαϊο. ροϑὲ ἤππς εἰ σαειι ΕΑ ΠΔ8- 

10 οὔπι νεηΐγοιι ἰαιϊπε Ὑοςδῃξ, οπιᾶϑο αυΐάεπι ταϊποσ, 8εὦ ργοϊ ἐχίοσ, 
τείογιαβ πηι 8 δίπαθυ5 ζγαπάϊρυς ἂς ἰαευῖραϑ. δ Ηἰ9 ἀείποςρϑ ἰᾶπι 
ἰδἰοδίϊπατη 68. χηδε ἰριίαν οογηπῖα ἀδηῖεθ ἰΐογα ἰδπίπιη ἡπαχῖ]]ὰ 

ταῦϊ, δά μαης τηοάπμι τδηΐγεπι ἤδρεηὶ. αἰἰεγαπε οὔδπι ἱπίογ 86 
γα εἰ πιδρεϊτυάϊηα, ἃς ργδοΐεγεα 4ποά αἷϊὶ δὰ πιεάϊηιπι υδηίγο,η, 

ἰῖ! δὰ εἴπ ἰαῖαϑ ζπ]ὰ ροτγιίποῖ. αἵ υεγὸ αἰγάας ἀεδπιδία ππᾶχι ΐα 
40 αὐΐοῦτα τϑηϊγίοπϊαιη Βαρθηΐ, αἱ Ποπιο, δα, οδυῖϑ, ἀγδη8, ἶδο, ἰὩρα9. 

φαΐα εἰΐαπι τῃοε8 (Ἰπρὶ οογυαγὶ ὅσ αζδε) οπιπίδ υΐβοθγα ἰπροὸ 3ϊτα 8 
οΡἄποπι. οὐηηΐα ἐρὶ[Γ ἀπὸ υεπἰγίουϊο ργαθάϊϊα δαπξ, ἃ 4π0 ἱπιοϑι- 
πῦπι: τϑτπὶ αὶ υπάδπι πιδίου δδἴ, αἕ δ: ὁ ρϑοοτὶ δὲ υγϑῖϑ: ἴσπι 
δαϊοτῃ 581} γδπεγίοα] 8 χηοάϊοὶς ἰδουΐθην ττιρι8 ρ]αρτιϊδἴτι5 εϑὲ. [118 
Ἰαΐθοῦ δϑὲ πεάπε δχοδάθῃδ τιδρτϊ απο ἱπιεετίπηπι, αὐ οαηὶ, ἰδοπὶ, 
Πιοχαΐηὶ. δἰϊογαπι 4πο4π6 ϑρεςοῖθ δὰ μοσάτῃ γοϊδίας υεπίγίουϊοϑ ἀϊΐ- 
εταῦξ: φηδράδιι δαΐπι ἴατη τη δίογοϑ τΌπι σρῖπογ 8 ἰῃ Κα πο γα δηϊπια- 
Ἰΐππι 9α]ϊο, αυδοάδαι ςδηΐπο δἰτοῖ ἐπὶ μάρθαξ. ἀϊξεγππε οἰΐαπι τηὰ- 
πηυϊϊαάϊπα εἰ ἤρατα εἰ οὐδϑϑίτε δὲ ἰαπαϊξαῖθ: δὰ ἢδθο δῖπι ξυΐδε, 4π8 
σοπιπαϊεετας ἰηζτοϑ88 νδαϊγίουϊο. ἱπ ἀπ παπεῖρα8 χυδο δἰἴεγα ἰδπίαπι 
εἰ 4πδε πἰγάσαθ πιάχὶ!]α ἀδηϊαϊα δαπὲ, ἀΐνεγϑα οϑὲ παῖαγα ἱπιδϑεϊηο- 

30 ταπι τηϑβτ τα ἀϊπ6, ογαβϑοπάϊπε, γορ οαἰοηΐρπ9, 1118 πιδίογα οταηΐδ, 
ἀαΐρρε ταδίογιθπϑ δὲ ἰρϑῖϑ: ρδῦοθ επίτη ρᾶγυα ϑαπί: οοστιβεγογαπι 
επὶπι 4ποά οπιπίπο ἐχιρπτπι δἰξ, ἱυδηΐαδ πη] ϊηπι. δαπὶ απρυδάαπι 
δρρεπαϊοβϑ ἱπιεδιξαογυτο; πθάθς τοοῖδ ἱπεθϑεπα 11, φαοά πἴταᾳπθ 
τααχί!]α ἀδηϊαῖατη ποι δἰς. δἰ ερ μβηῖὶ ἰαϊαϑεϊπατω ἴδπι σοππδχιπι δι δὶ 
εἰ σοαϊίζατα δϑὲ, αἰ οἱ φαδίῖυοτ σϑηιγο]ϊ 6986 υἱάδαπτοτ: μας οἰϊδπι 
οἶδτθ τεοῖρίϊαγ: δθογϑαι δπίδαι ποῦ παρε γεοθρίλοπίητω. υίϑοαγα 

508 χυοκῃα 301}}16 δι ται Πα δαπὲ, ργαεῖογ ἰθοῦγ, φποά ΒΏΡαΪο πιαῖυϑ οἱ 
ᾳυδάτιρϊο, εἰςαξ εἰ αἸΐα. δο] πο ἰἴΐθη ἰοηφα τοῖποῦ ἀπᾶπὶ ρΓῸ οογρογὶϑ 
σαϊΐζοπθ. δδάδπὶ υδηϊνῖοαὶ γαιῖο παιατωαης ἱπιεδιίβογυτα ἴῃ φυδάτι- 
Ῥεάϊριυδ απὶπιδηεῖριβ, φααθ οτὰ ραγίππϊ, αἴγαχα τεοιυάϊπο, ἰεγγοδεγὶ 
τπδτῖπᾶχαο, πἰγοαας ογοςοά!]ο, ἰδοογῖα, δίψα α οπηπῖθυϑ οπιπὶπο εἷπδ- 
ταο αὶ : οἰ τα ρ] σεπι επίτα Ἀδροθηξ παϊουπιαπο νυ οπιγισαϊππι, ραγεϊπι 88.110 
Ῥαγιίπι οαηίπο δἰ παίίστα. δεγροπίαπι βεπαϑ οχππὶ ρᾶεπε δχ ραγὶε ἷδ- 

10 ςετῦε 5ἰπι}]ς εϑὲ, οχ ἰΐδ χαδε Βυμηΐ δρίξβης εἴ ουδ ραγίυπε, 51 ἰοπρὶτα- 
ἀϊπεπι αἰἰγίραδθ, ρεάε8 αἀϊπιδδ, παπιχὰς εἰ δαπάγγοϑθα οαΐς ορεγίδα 
ϑαηὶ, οἱ ραγίϑϑ ἴϑζὰ δῃρεγαθ ψαὰπὶ ἱπέογαϑ ργοχίιπα παίανα παθεπξ, 
το 68 οαγευῖ ἑάπιδη ; Φαογηπι ἰοοο πιεδῖαϑ ἄπο8, φαεπιδάϊιηοάυπι 
εἴ Ρί5ο65, ἀπῦτα ἰπ Ἰοσυτῃ σοπουγτϑηῖοδ ορεϊπεηξ; ἵππὶ δηΐδτῃ γυΐγαπι 
Ἰοηβϑτα εἰ ΒΙΠάδπι; οεἴογα οπιηΐα εδίϊεπι σάτα ἰϑσογιῖθ. οεἴδιπιτι χυοὰ 
υἱδοεγὰ εἰ ργδεδηραα εἰ ργαθίοηρα δἰπε ργορίδεγ σογροτὶϑ δηβυϑιϊαπι 
ἃς ῥτοἰϊχὶτδῖθιν, δοηϑατα ἔα ϊππὶ Ἀχαγαγατα αἰ δι πη! Πα ἀπε. ἀτίετῖα 
-δηΐτα σαϊάε ἰοῆβα δδῖ, βεὰ γυ]ὰ Ἰοηξίογ. αγίεγίας ἱπίεἰπιη δα ο8 ἰϊα 

40 δεῖ πὶ εἰ «υβίδοοτε Ἰΐπρτια τἱἀθδίαγ: υϑγαπὶ ρτορίεγεα αποά ἰΐηρυα 
σοπέγδἰξασ πεαας πὲ ἴῃ αἰϊἱρ οοπδὶδξ, ἱπιτηίποια εἰ τίθγδ υἱάδϊηγ. 
ε8ὶ ἰϊηρτια ὁεγρπίαπι ᾿απηΐϑ, ἰοηζα, πῖξτα, ροστοααε δάπιοάαπι Ἔχδε- 
τίτυτ. Βος φποαᾳπο Ἀδδὶ ἴπ δε γρθηΐαπι βθῆεγε δίαυθ ἰδοεγιδ ρεοῦ- 
Ἰΐίατε, φαοὰ διϑαΐςα 6δϑὲ ἰπ δαπιπιο; 864 358 πιδρὶ5 ὑνὸ ἐάρμανν δῖψπο 
υ94ὰς δά ρΙ]ογιιπὶ ἐπα  δίοπι. νἱἰϊαϊο σας πιαγῖπο ἰϊπριᾶ 888 6δὲ. 
δεγρθηῖ υϑαϊγίοα 8 ἱπταδίίπο δϑϑίμι!]1 οϑὲ ἰαχίαβουϊο, οαπὶπὶ δρεεῖα. 

30 ἴαπι ἱπεϑέϊπυπι ἰουζαπι, ἴδῆὰς πο ἴεποτε υ8406 δἀ εχϊϊαπι. ἴῃ ραῖ- 
ἴασϑ οοΥγ Ῥῃβι  απὶ ΟΡοησον γεπαπουΐ! ἤραγα; ἀπᾶπὶ ΟΡ οαυϑαπὶ ἤϊ 
αὐ ἀρρθὸ τὶ ογεάδταγ τιυσγοπεπι δά ρεοία8 ἢοη ἰηϊεαάϊ. ργαεΐεγθα 
Ῥαΐπιο δἴπιρίεχ ἄθγασθο πιθαία ἀϊγεοῖαβ, ἰοπβτο τα]άς, ναἰάδαιε ργο- 
“αὶ ἀρρεηϑὺ9 ἃ οογὰδ. ἰδοὺγ ἰοηρηπι δἰ διηρίοχ; ἰΐεπ ἰοηριϑ ο τ- 

2 το8, 4π]15 ἴῃ Ἰδοογιίδ: ἔεὶ σπεπιδάπιοάιππι ἰπ ρίδοῖμα8. Ἀγάτι πατηυς 
δὰ ἰεοὺτ Βαρδπὲ, πιαζῶα δἰϊογατι ρᾶγς δὶ ἱπιδϑιίπα βεγρεαΐστα ρ6- 
ποτὶ ααΐνετθο ϑογτδῖὶ δαηΐὶ ἀεπῖεβ; οοϑίδε ἰοὶ 4ποῖ ἱπ πιεπβ86 ἀϊο8, 
ἀγξιπια φο ]ΠἸςθῖ. ποηπα] πιοπιογίας ργοάϊἀοτγαιξ σονηιπαῦὶ παᾶιγα 
εἰ δἴαπε Βίγηηάἀϊπῖ5 ρα Πς δες σοι ραγθίυπι αὐ οχρυποῖΐ οοα]} το- 
ὨϑϑοΔπῖΌΤ: Πὰπὶ ἱθπι ἰδοογίοιτιπι ἐπ πὶ 8εγρθηῖατι σαυάδα ἀρ 8οἴ3δ86 
τεἀϊηϊορτδηϊογ. δἰ πα!}16 εδὲ εἴ ἴα ρἰϑεῖ μας γεπίσίοϊ! δἴᾳφαε ἱπϊεδεϊπο- 

τατη πδίπγα. Ὀπὰπι χαΐρρα Ἠαβοπὶ δο δἰπιρ] σατο, βξπφα ἰχεῖσα ὦ. 
τεγδαπι. φαϊδαδάκπι πατιηπε δ] θείας ἔοττηδε [6}}} οσάϊίςει ἐπιεηίι 
ἔοτιν 8] εδῖ, αἰ ϑοᾶγο, 4πδπὶ δοϊπτη 6χ ρίβοίβος ραϊληὶ ταίοτι 
ἱπιεϑάποτα σαοηπα, σπαπξιατα ἡπαπυτι εϑξ, δἰπιρ εχ εὐ αἰηυὸ ἰωμ,, 
οδἴαπι, ποά τερὶϊοδῖαπι ἴῃ ἀπαιῃ τοβοὶνὶ ροιεεὶ. Ρἰμοῖδαι ἐτίπασα 
Ῥαγιὶ πιαχίπιδς ρΘεΌΪ ἀτῖθ ΔΡΡΘΏ ἀϊοΌπι πδῖτιγα δεξ: υέγαδι ἀτῖνι 8. 
ἔετπι εἴ ρδῆσδε, ῥ᾽ ϑοῖΡα8 Προ 80] δύρετπε εἶτοῦ νεππαπα 
ἴζετι φαϊρυράδπι πιαμλς, αἰ ρόδο, πεπδίοϊο, βεγεδα, ἐοηίο, ἰδμα 
τπῦ}]ο, δοᾶγο (4 1 σοάϊοες δρ το): 564 τημρῖ! αἰξετα εχ ρὲπε ταν 
ἀγίοα]! πια]ας, αἰΐεγα ὑπὰ Ἰδπΐοπι. φαϊαδάκτα ῥϑαςδε, εἰ ἰκοῆν 
(βεραϊο) εἰ ρίδποο εἰ δαγαῖδθ. αἰζεγαμι δαϑεστη δὲ ἱπίεγ κα ἐὼν ἢ 
ὰ βεῦεγε: δαγαϊα οπΐπι αἰϊα ρ}εγεβ, αἰ ἴα ρδποίοτε βαθεῖ νηὶ μὲ 
ξεποτα 4086 οἸπηΐηο ἷ8 οαγεδπε, αἴ πιρχίπνα οδγ ]αρῆοατα ρεπς 
οεἴοτί ρᾶγιϊτα ραποβα ραγεϊτα ταῦ τδς μαθεπὲ δρρεηάΐςει; κτὰ το. 
ἀπ σὩ] πτὰ οπιθ 8. ἀνίατα ἱπιοτίογα εἴ ἱπίογ 86 εἴ δὺ εἰΐ ἀϊεαί 
Δ ΠΡ ΔΙ Ρα9: αυραεάδπι πδιῆψαο ρῥγαοίδοοϊ υδηϊσιςαϊο ἰβέπει αὶ 
8110, ραϊππηρας (ρ84886), οοϊατωρδο, ρεγάϊοὶ, δἰ δινεπ ματα 
οοτῖαπι ον ππὶ Δι ρ  απχηθ, ἴθ φαοά ἐρῃ μὲνν εἶδαν ρὲ ἰαἱῶ πον 
οἴαδ 658. {ΠΠ|ιο δ υϊα δηριδέας, ἀείηἀε ἰαχίηϑ, ἴηπα δοίρα, ΜΝ} 
σεπεγίοαϊαπι ἀοπαϊξείτατ, ταγϑανα αγίϊπϑ. ῥ] αγίπιδε ανΐυπι τευιη 
φἈγποϑαπι απο οοπιρδοῖμπι ΒΑΡ Θηξ, ρ6116 ἰμογίογε τοροής, ΔῈ 
ἃ οδγηοϑα δεραγαγὶ δίσας δυξεγγὶ ροίδιξ. ααδεάδα, χα ἰαβπὲ 
οατεπὲ, εἶπ8 υἱοθ μαρδηξ γυΐϊαπι οδραοαπὶ δο ἰδίαπι, εὐ ἴοι, αὶ 
πᾶ ἱπηρίτας τοπεγίουϊο; φαδίϑὲ πιοπεάπίδο, οοτνὶ, οοτπίοει ἃ οἱ 
ταγηΐοθ καΐδο ἰπια ρᾶτα ἰδίου 6: σαραοϊοδουϊα αυοφοε ἰὰ ἀκῦ 
Οζα, ἰῖθπα ποςῖαδα. δῆδβ, ἀπβεῖ, ξανὰ ([6γα8), τιεγρυὶα (απ 
ἴαγάδ φαϊαπι απιρίαπι εἴ ἰαίαπι ἰοΐαπι, χαοτβδάπιοάυπι πεῖσε πὸ 
4]ἴαθ. δἰ υϑηῖγίοα! ρᾶτα ἱηρ]ανί εἰ δἔπα]ΐν ες, αἱ αἀπουησαὶ [ 
οἈγεϊἀϊ). ϑηπὶ δες πες βιΐαπι τ οζαθ ἱπρίανίειη δπρίαο, 
σεηίγοα!απὶ Ἰοηρται μδραδηῖ; 4π8]ς βεηυϑ δυϊοπίδοπ Ἱπιὼ ἐ 
Ῥδθδετ. ρᾶυοᾶδ, φαΐβαθ πεας ἱπρίανιδα πϑᾷμα δαΐα μερὶ οἵ οἷν 
ταϊάς Ἰοῆρα; φαϊδας οοἰΐϊαπι ἱΐεπι ἰοπρατα εϑὶ, φιιῖν γερό πᾷ 
᾿δ6 ἔεγε [οιδλαν Ῥζῶς οεἰεγίθ δχογειποηΐππι ἀοἰϊειαν οὐ 
δοα]ΐατα ῥγαδῖεγ οθίογας ἐπ] ανΐθϑ δίαποϊ, δὲ ργας τεβυτρώ 
αταάίπα. ἴππι ἱπρίανίθϑ αν ξαΐδα ρατῖς, {αδε υδηϊ 

ἀϊϑιαῖ ργὸ ταδροϊτα πα. φαπὲ ἀνϊαπα ρ] ὐτέπιδς ἴοπαὶ ἰαἰεκδο, 
τ6 δἰ πιρ]ἰοὶ, δἱ ἐχρ Ἰςοῖατ. δρρεπάϊοθο αυΐδαϑ δαπὶ, {πὶ Ἵ 
ἰχίπιυϑ, βαῦσδδ, ἢθάι6 φαρετπε, αἱ μίφεΐβισ, φεὰ ἴα ἱπὲ ἰὖν 

Ἔχίγεπια ἱπεθϑεπὶ. ποὴ οἸμαΐθαθ ἰλπα θη φαπξ, φεὰ τοῦχίαι ΒῸΣ 
1219 εϑὲ κα], ρετάϊκ, ππδδ, ἡγοϊίοογαχ, [10 ς4} 09 ταρίϊοπον εὖ 
οπαϊξιππε], ἀϑοαίαρμαδ, δϑογ, οἷοσ, [ςοάϊοοϑ ἄπο 6γεἶ απ. 

Βεηῖ], ἰαγάβ, ποοῖπα. δαβάετα δἴδπι ἴῃ πεϊμυβοιίαγααι μεπατιῆ 
ἰαγατα ἱπυεπίως, δε δϑάπιοάατῃ ρπ31}166, ταὶ ἐπ ρφϑεγβ, 

ΠΙ. 
ε ἱπεεγίογίδυδ βασίρυβ ἀἄεάας Ὄεαγυτη πΌπιεῦο φιϊοὺν 

παπτπίϑαυε αἰ Γεγη 15 μαοῖθηαδ. τοὶ ἰφααπι οδὲ αἱ ἀδ [ιν θεν ἐν 
τηδηξίατι Κα πατδέοπεια ρεγιϊπεης ἀϊδϑογατιπϑ. [δε επίτα [κει 9 
εἶθ ἱπδαπῆς ἴῃ πραγ δαΐδαι σοι ρ] ΓΒ ἀΐοχαε αἰ ΤΈΓΗΣ 
ταῖουΡα5. αυδς οπὶπι δδηροίπς οοπδίατιξ δυϊπια!α, ραγα τς ἃ 
οαγοπῖ, Ραγίϊπι μαρϑηξ, δὰ ἱπῖπδβι δίχυς Βογαπὶ φυϊάεπι εἰμι κα 
δὰ ἰυπιθο5 οἶγοα τεπατα γοξίομεπι, δἰ115 σετὸ δὰ τυεβίγε. 
ΒδΡρεπὶ δχῖγα, αἰφας μὲἜ χαϊάεπι βοηϊξα! 6 ραγίιπι γυεδὶπ ἡμε 
οοἈδεγεῖ, ραγιίπη ἀδγαίϑδατη εϑὲ, φπιοταδαπιοάπτα εἰ ἰεήοι. Τα 
πιοάο ἰΐ8 φι86 δπίγογϑηπι, δὲ δ]ῖο ἰΐδ χίδε γείγογρηπι ὑπιπϑῖὶ 
ςΟἨδογεῖ υοπιγί. ρῥἰδείυτα ἱἐφίξογ πα }]1 τοδὲα δ, ἤςφας εἰ φοὶά  ῶ 
Βγδπο 8 ργδεάϊτυπι εδὶ. οἄγεξ φθοαῃς δεγρεαϊππι δος ταν 
οὔιπΐῆο Ὑ6ΓῸ δηϊπθδαΐθϑ οὐππδὲ Ζαϊ θυ ἃ πδίῃγα ἢδ' ὁ ἀλῦνα 
πἰϑὶ δὶ {φαα δηΐπμαὶ ἴῃ 86 ἱρδὶδ οοποίριαξ. ἄυθὲ δῃΐεμι " 
ἀϊταε ϑιηῖ, δεά δοὲ ἰαῖυδ δὰ ἰππιθοβ Βαρεηῖ, φαεππιάπιοάπα ἐξ 
ἀταρεάθϑ οὐδ ραγίεηΐβδ, ἰδοεσία, τοσϊπιάο, οτοοοάίίαϑ, εἰ ἰ6 
πε δαϊπιαὶ ραγίαπι εγίπαοεας. φοΐρας τεϑῖες ἱπέπε ἐπὶ Ν 
Βδεγενξ, αἱ ἱπίθγ δὰ χυδο ρϑάϊδυϑ ςαγεηξ, ἀεἰ ρΒἷπο, ἰμίοτ (Νὲ μὴ: 
ἀε8 {πᾶς κηΐτααὶ ραγιαπε, εἰερμαηῖο. δῇϊβ ἰπ δρεγῖο στη. “ὦ 
τποάο ἀποηαθ ἴοοο εἶνε δὰ υδηΐγοιω δἰνε Ῥγορϑ ἐπὶ ἀρβέθα ν 
ἴατθρ ἀϊοῦππι 6δὲ: φυϊρυθάδπι δηΐτὰ ροπθ ΟΟΌΜΠΕΗΙΕΓ μεσ " 

Ρεαάεπὲ, φαεπιδάπιοάαππι 801} 10 ροπεγῖ; αἰεὶ εδάυ]ἱ φαπὶ, αἱ 

Ρἶδοοδ ἰεί τα ἴφια βϑεγρϑηξεθ, χαεπιδατηοάστα “ΌΡΓ8 



ἨΙΒΊΤΟΒΙΔΑΕ ΑΝΊΜΑΙΙΌΝ ΠῚ. 

τονεϊναο εὐταοῖ; ἐδ ρταϑοογάϊι ἀρρϑηϑοϑ δὰ ἰαῖπιε σππηαο ἀοτεὶ, δὰ 
ἀχοσειβεηῖ ε εχίξασω ἀθ βαρετγίοτε ἰοοο ἱπίογ 86 'π ππόσα οοτα- 
ταῖδβοῦ Το μεθ επε ἀποι. ἰρτοιϊἶξο Ἰοοατι δαροηογετι εαπὶ ααΐ 

40 δρίπδε δάϊαοεξ. 11 ταιεαῖαα οοἶτια ἐδῖηρογα βαη ι8}} δεταΐπθ ἰαγρεπῖς 
τος οὐπάϊάα βεπίτατα δεισίεα εἰϊςϊαῖατ. δογαπι δαΐστι ἀἰναγϑᾶται πῶ- 
ἰάτατα ἴατα εΣ αἀἰδδεςτἰοποπι ταϊΐοπα σοπίεπιρίαγὶ ορογῖδξ, ἴπτα ἃ πο- 
}ν6 ἀϊοεῖαν, οὔτ φοϊὰ οὔἰχαε παῖπτγα μυθε ἡν θα οοταραγαϊωσα εἰξ, 
εἰριἰαιῖπι ἐχδοιῖαθ ἀἰσδεγεπιθα. ουΐραγὶδ δοϊσηδηςθιθ, εἶνε Βίρεάϊ ρα 
ἂἶτα χφαπάτωρεάίμθυθ, οπιπίραϑ δὰ ἰθτα Ρο8 δὶ} ἐθρίο δἱεἰὶ δαπὶ ἰδϑδίεβ, 
δὲδ!. ὁβα ἀϊἀΐογϑο, ἰδ ρα]! ἀΐοτθε, ἑσπαΐδυ8 δάπηοάυτι ἀπ ἰτὶ γεβαϊίο: 
4αοσται Δ αἰγοχας δηρα]ϊ τα εαῖαδ ἱπ ἀπῦμι οςοεαηΐ, φυευμιδάπιοάητα 
εἴ ρἰδοῖβιυα, διρτα εαϊῖαπι Ἐχογειθεηι.. ἰὰ γετοὸ βεηϊϊαϊς εοἴ; αυοὰ 

98. ἴα ταὶ; δο 018 ΠῸΠ ἀρραγεῖ, ἴπ ταδί τ ΒΌ8, σαϊαδπιοϊ ἀπβεγοδ δία 
αἰΐας δίτω "9 μέρας ας ἐπρὰ ϑιπὶ, τηδηϊοϑιῃ8 ἐχϑίδι, οὔτῃ Γδσθπ 9 ἰπϊ- 
δεὶης. τοεδὶπδ δαΐοπι ἴδιι ᾿ἰς σαδιι ρἰδοῖθα8 ΔΡ παίασα δηπεχὶ δππὲ 
σι ἰυπιρὶς δ} γεπῖγε εἰ ἰαϊοδιϊη!8) ἰπῖετ τεηδπι πηϑρόδπ: ἂς {πᾶ ἰῃ- 
τεπαππίαγ πιεδίως δὰ πἰγατηαπε ἐεδίϊιαι, σαεπιδάπιοάμπι δηΐειη ρἷ5- 

60 εἶθ οοἰΐαϑ ἔξιηροτε εἴ δεῖθα ἰποϑὲ εἴ τωθδῖῃ8 οοπερίςαὶ γΔ]άς ευπῖ, 
Ροεὶ ἰὰ γεγο ἰειδρτς δἴδπι ταεαϊθϑ ᾿ἰρ8ὶ ἱπεθγάστη π0}}} ἀρραγεμῖ, οἷο 
ανϊυτα ποῦς ἰεδῆθοδ ἀϑὰ Ὑεηϊϊ: πᾶσα δηΐθαπαπὶ ςοεδηϊ, ραγίϊην 
δατυϊο εχίβηοθ, ρᾶγιϊηη Οπιπίθο ποῦ τηδηιϊεϑῖοδ Βαρεηξ; οπτα 
δαΐεπι οοεπηΐϊ, γαϊάδ τοᾶρηον ΟΡ ΐηδπξ, Ρἰδηίϊβοίς δαΐοτα μος ἴῃ 
ῬδΙυλὶδ αἴφας ρετάϊοῖθυ8 ἀεργεῃοπάδθ. αβιιόθτεσα πε α]]ος χαϊ- 
ἄευα εοθ6 μετ ᾿ἰδπηιεῖα ἰροὶ χαϊάδτ ὁποξ δγρίτγαι. χαῖρον ᾿οδῖθδ ἴῃ 
δοιϊοζίοτὶ ρδτίδ δἰεἱ δαπῖ, Βόσγαπι ποηπα 9 Βαογθηξ ᾿πίπδ τϑηϊτγὶ, αξ 

40 ἀεὶρἢίηο, αἰϊι8 εχίγα δὰ Ἂχίγεπιοτι γεηίγοπι ραϊαπι. δία μἰ8 δῶῃθ 
οὕπι οεἴετα σοηγνεουϊδιξ, ἔπτα μος αἰεγαπι, φαοὰ 1}}19 ρετ ἐς ἱρεὶ 
βδεζοηὶ ἐεεῖος, ἰῃ βἰ6 δοΐοπι συϊδ5 οχίγα δυηΐ, δογοῖο σοῃεηθῃ- 
Ὧατ. ἰπ οπιηὶ δῆτε δηϊμηδη οι 4π86 Ὠυπιΐ ἀρίϊδοῖ δἴψῃς δμϊπιαὶ 
Ῥατίππι, οἷο ἰεϑίεϑ δαπὶ οουϑ 1. τα δαῖτ8 ὙΘΠΑΓΌΠΙ ΒρΕΟΙ6 ΔΡ δογίᾷ 
δὰ πἰλίπδαας ἰοειΐδ οαραΐ ἱεπάππε; ἴατπι αἰεὶ ἀὰο ἃ} τεηΐδα:: δεά 
δαιρυίΐπετα Εἰ σουτίποπε, 11 ἀς δοτία πα] απ. ἃ Ἰοϑιΐς σαρίτα πιεαῖαϑ 
6οὲ {10 ἀεῃδῖον δἴψας πεγυοοίοσ, χυὶ ἰθϑιϊ ᾿ροὶ δἀμιβδογεῖ, δῖα πἴγοσ- 

20 πὸ ἰη Ἰορῖε τεοίργοςδι τπιγεαδ δὰ οδραῖ; ἃ 400 εαρίϊ πἰεγαας ἰηῃ 
πρῶτα οοἷξ ρτγογϑαπι δὰ βεηϊϊαἶδ. δίᾳας ἴΐ τωδδῖι αὰο8 τϑοϊργοςαγο 
ἀϊχίπιας, εἰ ἰ1 χαὶ τι θα 8 δρρἰϊοαπίατ, εδάδει παθσηργδηᾶ ἃστα δ ρα, 
ὡᾶθο υἱ εἰεἰ πιδιαργαθασα ἀἰϊδιαζαδ, αὐ8 πιδαῖι9 6846 Υἱἀφαίαγ, ἰϑ 
ταδϑῖθδ, (θεῖα τλλνερίπα ἀἰϊχίπιιδ, εἰϊδαν ἴατη δαηκοϊποϊεπίαια οοπὶὶ- 
Ὧεῖ Βυμαότοῖι, ᾿ἰσδὲ πρΐπιδ Ζθδτ ἰἱ 4αἱ δογίδ ἀδιηϊξαπίοτ: υὲ ἴῃ ἰδ 
"ζιοε τεοίργοςαγε δὰ ᾿Ρ τα βεπ αἰ ἷ6 ἱπάϊςανίπιας, οδπάϊάι9 Παπιοτ' 
φ«οπμηείωγ. ἃ υεϑῖοα συοηας τηδαΐτι ἀἰτγιρίτον οοἰἴ4πο δὰ δυρεγίογεμι 
ὭΩΡὶ ραγίδω ; οἶγοα χάδια χαλαὶ ραίδπιοι 6ϑῖ, Πποά γοςδυλιδ β6πἰϊ8]6, 

8Ὸ Ῥατγορὶοἰδιαν δ8πε τρϑαίμπτη Ποτθμβ ΓΑΙ εχ δυρίδοΐα Ρἱοΐυγα εἷς. 
ζοϊεητο ἀ6 δοτγία 'δὶ δὶ εδὲ ἄς ἰεδίϊαπι οδρίϊα αἴφις ᾿ρδὶ πιθαῖαϑ ἀ65- 
οὐπάοηϊον εὸ υϑὶ δὲ ὁ; ταφαῖϊτϑ αυὶ Ὁ 1ρ915 Δρρ ϊοππίαγ τεεῖθαι, 
δὶ δαμξ σΟ: τρδαῖηδ γεοιργοοὶ, φυῖραδ Βαπιοῦ οαπάϊάπε οοπϊηείατι, 
πι|δὶ δαωῖ α αἰ; κεουϊία!ς ὉΡῚ εδὲ δ: γεϑῖοα ὩΒῚ δὶ ΛῚ ἱδεῖθϑ δὲ δαπὶ 

δ 5.8. Θχρεοιῖ9 δ διίοφια τδϑερυδ γειγα ποῖος δυγδατῃ τηεδίαϑ. ἰδϑῖεϑ 
δ0ξ σοτττιαραπίαγ τὸ πε}}1, ἀππι ἰγαπρτιπίαγ: δαὶ εἰαπι βιτηίογα δεϊδίθ 
δχδοοδηΐωσ. δυεηϊὶ αἰϊφυδμο αἱ ᾿δατηϑ οαοριγαϊοα 1ΠΠ|Πτ0 ἀἀπιίδου εἴ 
ἰπΐοαι εἴ πωρίοενετῖε. μδες ἀδ δαϊπιαἰίμτ ἰοϑεῖδα8. φῶς δαϊεπὶ πῖο- 
τοῦ Βαβεηῖ, δο8 ποῃ δοϊαπὶ ποῦ δοάξιω δίἱοιβ τηοάο, εεὰ οἰΐαπι ἀϊνοτ- 
809 προῖδε δβαηῖ; εἰ ἰδπὶ ἰῃ ἰϊ8 φι ας δαϊπιαὶ, φυᾶτ ἴα ἰΐ8 φαδε ονὰ ρᾶ- 
τῖποϊ, ἱπίογ εα ἀπ ἴεγαπε φαὶ υἱοτὶ ἡ βεοπίϊα]ς ροδιτὶ απ, ἢ ξεταΐ- 

40 τ,08 εἴπη Ἀδρευϊ, αἰΐδστιπι ἰῃ ἀεχῖγα, δἰξαγαιη ἴῃ ἰδονυα ρατὶε; οεἴεγυτα 
Ῥυϊποὶρίο Ὧπὸ πος οτε οοποίδπξ απδοὶ οογνΐος, εδ4ιδ σδμοδα 
σψα]4ε αἴᾳως οἀτιαφιηοεα τααχίτοας ραγιΐ δαγαπι 4πδς ποΐΔ 1} ϑππὶ 
ταλροϊϊπἀϊηα. δογοτι ραγῖεν αἸῖδα υοοδπίυγ πιδιγιχ δἴσθε υἱεγ, ὑπὰς 
χαῖται υἱετίηὶ φθοφυς αἷς δῃπὶ; αἰϊας συΐνα, οογυὶχ ἰρβᾶ δοἰ!οεὶ 
αἴσχαε ο8 υἱθτογηιι. ἴδπι Βἰρεάεβ χυαπὶ σαδάτιρεάει, φαδς δηϊπηδὶ 
Ρατγϊππῖ, οπιπεδα ἰηΐτα ργαθοογάϊα υἱετοα πδρεηῖ, μοι, οδηΐβ, δῖ), 
δήσυν, Ροδ: εἴ οογηΐκετγὶδ ουναΐθην γαϊϊο δδάθτι, υἱεγογαιῃ Ἔχίγεμηα, 

20 τπδὲ σόογηπᾶ Ὑοσδη!ΌΓ, τπαχίμια ρᾶγα οοηγοϊυΐα μαρεῖ. δε σεγὸ 
Οὐ εὐπηῖ, που οτηπῖρα8 ταῖΐο εδάεπι; δε αυεϑ δά δερίωπα ἔγαπόυεσγ- 
ἀτιαι, ρίδς 65 ἰηΐτω οΡεἰπεπῖ, φαοπηαἀπιοάτπ Βἰρεάδο φυδάτιρεάεδαπο 
ολὲ δουίΐπλαὶ ραγίαπὶ, ηἰδὶ φαοα ἰδητιε8 δαηὶ 1118 δἰ πιο θγαπαςεὶ αἵ- 
ὅτε ΤΡ ουξί. 4παπιόθγετῃ ἰὰ ρἰϑοῖθαδ τοϊπαιὶς αἴγααης αἰδγὶ ρᾶΓ8 
τοβῦπι ΟΥ̓ 6466 Ὑἱ εἰ, πδτὰ οσοποι δὶ ρίδοοι φπογυπι ΟΥ̓ΏΙΣ 6888 
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ἀἰεϊξατ ἀγεηοϑαπι, ἄτιο ονὰ Ἠδρϑπῖ: δὲ εηἷπι ππῆπι ποῦ εδῖ, δε πη» 
τρεγοδῦχα: ἰάεοᾳπε ἰπ σαι] τα δοϊυϊϊασ. ἁνίασῃ τααἰσῖχ ἱπίτα μαρεῖ οοῖ- 
Ὑιρεῖμ οδγποϑϑτη δίας ςοπηρδοίδλτα: ἃὶ συᾶς ρᾶγε εερίο δάμδογοξ, 
τρεπιγᾶπα ἴεπαΐ δάπιοάυπι σοπϑῖδὲ, αἱ ραΐδγε ροϑϑῖβ δαῖτα ταδί τί οτὰ 
ουὰ δἰϊα εὖ8ε. Ὑδιθτη ἰῃ ἐταπαϊογίθαϑ αυΐραϑ οαπὶ ρεγοίριτας [δ ] ῳ 
ΓΤ πιεπα ργῶῶ, ἴάπι Ὑ6ΓΟ, δὶ ρδῚ φογυίϊοοια ἰηδη 68, τυτοδὲ εἰ δἷ- 
Ὡπαΐηγ: ἃ ἴῃ τοϊππτῖὶς ΟΡδουτίογα οππηΐα ἤδθς. δαάεπι ταῖῖο οἱ ἰῃ ουΐ- 
Ρετῖ5 υδάγαρεάϊρυμ, ἱεϑεπάϊπο, ἰαοετγῖα, ταηὰ δίαπε οἰπϑιποάϊ, οετνὶχ 554 
ἱρὰ ἷπ ρᾶγὶς δἰπρα αγίϑ εἴ ςαγποδβίιϑουϊα, ἀἰνίδίο δαΐθιω οἴ ουᾶ σπρθγηθ 
δὰ δερίαπι, δηϊπλα]ϊα δηΐετα ρεάϊρυς σαγεηξίδ, ατιδ6 εχ οὐὸ ἱπίγα 88 
φοποερίο δηϊτααὶ εἄαπι, οαϊπσπιοαϊ πιπβιθὶϊ οἱ το αυα χαᾶς οαγί]α- 
ξἴπεα υοσδηϊαγ (δα δοϊϊἰςεῖ σαλε ροὰε5 ποῦ Βαβεπὶ εἰ Ὀγδπομίδα μα- 
Βεπὶ δὲ απίσπιαὶ ρδγίαπι), ζεπηίπδια αἰνῖθο δἷπα σππδιγίςειη ον τμθαξ, 
Βδες δοάειτι 480 ἴῃ δυῖδπ οἶξα δὴ μπᾶ ραγὶς οτία δὰ δερίατω ἴγδιδ- 
Ὑδγϑατω Ἰφηαϊε : τάχη δὶ πιεάϊα ἱπίοτ ἀπ ο8 δἰπαδ δαρτεπια ἰπ ραγία δὰ 
οτιξίπετα 8ερῈ ΟΥΘ βεπεγαπηγ, 4πδς Ροϑίδα ἰπ διηριογεπι ἀεταίδθα 
τεβιοπεῖα εὐδάπηὶ ἀπ πιαϊα. σαπεταδἀτηοάσπι συεγο ἴωπὶ ποῦ δεϑ 
ἴσια ΔΒ αἰϊῖο ρἰδοῖθαδ ἀἰζεγαπὶ ἤόστιτα αἰοτῖ, οχδοίίαδ ἴῃ βραγίδ, 4αδδ. 
ἐχ ἀϊεδεοῖίδ σογρουῖβις ςοπηραγαπίωτ, σοηξεπιρίδγὶ ροδϑὶϑ. δεγρεης- 
ἴατι βεπυδ εἰ ἃ} Ηἷδ δὲ ἱπίεγ 8ὲ ἀἰϊέαγι. πο οῦτι δα ξεπεγα ουᾶ 
Ῥαγίδηξ, βοΐα υἱρεγα (ες 18) εχ ουο, ψιοὰ ἱπῖτα βεβε ργΐῃϑ ςοποερ εσίϊη 
Ῥοδίεα ραγίξ δηιτοδὶ, φυὰ ἀς οδῦϑα δάγαμι υἀΐαγτιδ εἰ ΘΑΓΕΠΑρίπεοστισι 
οἰπιῖ]ε8 δαπί. δεγρεηξητα ταδίσὶχ ρτὸ οοτροτίβ πιοὰο ἰοηψα [εἰ ἀα- 
ΡΟΪεΧ] εχογρὰ ἱβέτα ὑπὸ οοπίίπαδ πιεαία εχ αἴγτοηπε δρίπας ἰδῖετ 30 
Ἔρεοῖς βειηΐηὶ τηδαϊαϑ πδᾷπε δῸΡ δερίτωτη ἴρδατι ἰεπάϊϊατγ: δἴᾳφας ἴῃ 
ἐδ οὐὰ βεσίαϊϊαι οοῃίοττηδῖα, πδς δἰπρυξαϊτι δεὰ ἱπίετ 86 οομβδογεητθ 
εὐἀαμυΐατ. [4π86 δηίΐπιαὶ ἰπῖγα 86 σοποθρίππι ραυίαπὶ, πιδίσίοθια βαρ εηξ 
δΌρτᾶ δά νδηΐγεπι ; ουΐραγα ἰμΐγα δὰ ἰππηροϑ. δὲ 4π8ε εχ οὐὸ ἱπίγ 
δὲ ςοποερίο ἀπτοαὶ εἀὐυπὶ, ουἰγαπιαὺς παίαγαπι δογῆϊδε βυηΐ: ἱπ Ηἰἷδ 
πᾶσπαιε ταδί γςἷδ ἰηίογιοσ ρᾶγ δὰ ἰξδε ψῷ οδῖ, πρὶ ουὰ ἱπδῃηΐ; ρΑρὰ 
αἰϊεγα δὰ εχίδυπι διργα ἱπιεϑεϊπα δῖα εδὲ.)] εδὲ εἱ δἰἰσὰ παδίτουση 
ἀϊδογίπιεη. βᾶπι οογηΐρετα δἰΐογα ἱδηΐατα ἀδηϊδία πιαχὶ!]α δοείαθηὶδ 
ἴῃ πιδιίτὶοἰρας Βαρεηῖ, συτα ργαοβπδηδα δαπῖ: ἃς ργδεῖεσ ἤᾶδο ἰηῖεγ 
111 φπδς πίγαφπε ἀεηίαία διατὶ τααχὶ!!α, Ἰδριιδ, τααϑ, Ὑεδρευ!ο. αἰΐα 
δυίΐετα Ὠΐγδαπε ἀεπίαϊα, 40λ6 δοΐπια! ρατγίαπι εἰ ἧδὴ οὐ ταεϊα 
δαπῖ, οπρηΐα ἰδευ ἐπὶ Βαρθπξ αἰογυπὶς πεαιε [εῖτιδ ρεγ δοοίδρυϊα δβοὰ 
πῆρα τοδισί σαι ἃπποχὺδ δὲ. ἢδοῖεπε ἐν Ραγέθυ δαϊπιαϊίατι 4886 

᾿ϑδίμπ ρας ἴμεν 66 ραγεςα]ΐο ςομείδπϊ, ἴων ἱπεογίογραθ ἀπᾶτι ἐχ- 
τετίοτ Βοδ. 

2. Ῥατῖϊαπι δαΐοπι 6 οοηϑί πη ΡῈ. 6 ρατγιϊςα] 6 ςοποίδαπίαπι οοπα- 
τοπηῖς πιαχῖηια δηΐτα δ δα} Οσηπίρτδ δδηρτιίίηε ργδεάϊιῖβ δδηρυΐθ εϑὲν 
δἴχας δὰ ρᾶγδ 'ἴπ 408 'ρδε δυαρὶδ πδίωγα σοπίϊπεῖυγ, 4086 γεπὰ γο- 
οδίοτ: ἀειαάε δὶ φια Βοτγῆτω υἱσες ξογαηῖ, υἱ ϑδηΐοα (οτ01) οἱ βργδος 
ἰϊεπι φᾶσο, φυΐρρε 4πδε τηβχίτηδ ἐσ ραχὶς δηϊπιδ 8 οογραθ εδὲ 
ἴρδϑαπι, εἰ φιιοά σαγιΐδ υἱσαπι πὶ δίῃ ρα κετῖς: οἵ ος εἴπθαῃς υἱοαχα 
Ρᾶγβ, αἱ δρὶπᾶ δὲ σαγε!δρο: ρῥγαδίεγεα ουϊΐδ, πιϑτ ργαπα, πετυΐ, ΡΝ, 
ππραςδ, εἰ φυδα πογααι δεηπαπίαν ταϊΐοπεια; δὰ μδες δά ορ9, δευῦσχος 
ἴὰτπι ἐχογεπιθδῖα, υἱ δίεγουδ, ρἰξεΐα, Ὀ}15 ἥανὰ εἰ πἶστα. οππὶ ἱριταν 
δληκοϊπὶς γεηδγηπιάπε πδίαγα υἱάδξαϊαγ ΟΡ πογε ρυϊαοίρὶϊ υἱσδπι, ρτ- 
ταῦτα ἂς ὲϑ ἀϊσεπά τ εδῖ, ργδοδογίϊπη οαπὶ ῥγίϑοὶ δυςΐοτε αἰϊσυοῖ 
ταϊθαϑ νεγὰ ργοάϊἠογίπε, ας δᾶπε μος υἱ ἱβπογαγοηῖ, [εοὶϊξ ορδοῦσ 
τεὶ ἀἰ[βουϊταθ. πᾶπι ροἰἰδϑίπνας ουΐαθαας γδπδε παῖιγα ἰδῖει ἰὼ οοτ- 
Ροΐθυ5 υἱῖα ἰπηςιῖ9, ργορίεγεα αυοὰ εδὸ ργδεῖεγ' ςεΐεγαϑ Ἄβχεποῖ 
δαηβυὶπε δυθοίάπης {πο : φυΐρρα δ 119 ἰαπφυδπι ἀθ νδδε εἰϊαπάϊ- 
ἴαγ υπίγεγδαθ. Ὡδῆπα δπΐπη αἰϊα ἀπ μιδ 18 ρᾶγ9 ρῈΓ 86 ἰρϑδαι δδηξτιῪν 
Ὡεπὶ ροιοἀεῖ: ᾿ληϊυτηπιοάο αυϊάάδια ἴῃ οογάθ ραδίϊϊυτα Ἔἴβ οὶ! π6, 
ὁταηβ ἴῃ υϑηΐδ οοπηεδδίογ. ἂὲ ἰῃ υἱυθηιθαβ χηοτιδατηοάυπι ἐπεὶ, 
πΌ}1ο ἀεργθμεπάϊ ραοῖο ροῖϊεδὶ ἰςοἶγοο 4υΐα εἰ8 παίαγα δράϊια, εξ, 
4ιαγε 4υὶ ἰπ ἠἰδδοοῖῖς οδἀανθγίθιιϑ δογαίδε δυπῖ, πιαχίπια ργίῃοὶρία 
ποη δυπὶ Δϑϑεοῦῖ,. 4υὶΐ διΐοπι ἱη Ἠοπιϊπιθαϑ πιᾶοῖὶα διξεπιδῖ! Ὑ8 
πιδηΐθσ, υθπδγασα οὔ βίη εχ 1118 δα ἴπας Δρρδγερδπὶ ἀεϊεγιίηδ- 
ταηξ, ϑγεημπεδῖϑ φυϊάδτα, ταεὰϊουθ Ογρτίῃϑ, οἷς δοτίρϑιξ. οὔγϑδ886 γ9- 
86 ἰΐδ ἃ πϑίιιγα οοπϑι παῖδε διηξ, δὴν ὁουΐο ρτορε οἰϊΐπτα [4 Ὁ πὸ - 
δ  ςο εἶτ οα απ 98 οσοἀίςει φαϊάαπι} ρεῖ ἀογϑῦπι, ἰαχία ρα ΐτοο- 
Ὧδπη 80} παδηι πη ας, ἀοχίγα ἴῃ ἰδευασ, ἰδϑνὰ ἰη ἀεχίγαπι: δἰ πἰϑῖτα ρ6τ 
δοὺς 'ἰπ γόποπὶ οἱ τερίεσι, ἀσχίγα ἴα ᾿ἴἰδποτα οἱ τοπεῖ εἴ ἰεδίδσω, ἃῦς 
406 ἱπάε ἴὰ ξεπίιαἰε. Ὠϊοζεηδα δυΐειπ Αροϊοπίδια δος δογίρεὶξ. 
τεπᾶθ ἰῃ Βοταΐπα εἰς Βαρεπὶ, ἀπδε τιδχπας τεμβάππὶ ΡΕῈΓ Ὑδηί γε 

ὃ 

30 
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ἰαχία ἀοτγεὶ ἐρίβατν, αἰΐετα ἰδϑυογδαπι, αἰἴθτα ἀεχίτογευσθ, δά δἱ δὲ 
Ρτορίησυτι πίγϑητπο οττια, εἰ δατουδι δὰ οαριιΐ ρεὲγ ἰοβαίυσ ἰπχίδ 

“42 οἰανι . ΔΒ Ἦΐϊδ ἀπίγεγομΣ ΡῈΓ ΟΟΓΡῸΦ δὰ δπππὶ ΄υδέσιε ἰαΐαϑ 
τδῦδε ἀπουπίοτ. ἀπδε τηχίπιδς δὰ ςοῦ εἶγοῦ ἀοτοὶ ϑρίπαπι; αἰτογδθ 

αἰάτπε ρὲγ ρεοσὶπϑ 50} αχιϊϊδη, πέγααε δὰ τοδδυτι ργοχίπιαπα 
εἰδὶ. αἰξετα ἰἰοπαγ ἀϊεϊξαγ, αἰΐεγα ἱδεοογωτίδ. βἄγτιπι δαπιτηϊ  δίε9 
δε διάππειτ ἴδ πὶ ραγία δά ροἰ]ίοεμι, ματι δὰ ρδίπαδιι (Ἰδγθατα)᾿ 
Ρτοάεδηι: ᾿μπε ἴηάε Ἰδηποθ ἔγεαποηςῖραν ταπηὶϑ ἴῃ το  ᾿φαδπὶ πηδῦτιτα 

10 ἃς ἀϊριῖοδ. δἰίδο δυΐεπι ἰδηυΐοτεθ ἃ ρτὶπι υεηὶδ ἱεπάτππἪι ἃ ἀδχίγα 
ἴα ἰδεῦγ, ἃ ἰδενὰ ἰπ ἰἰθβεῖ ἃς Γαπο8. 788 γϑγὸ δὰ Ἵσγυγα ρεγίμομηξ, 
βιηάυπαιγ δὰ ςοαξτηεπίαπι (ἱπαοϊαγαπι) δὸ ΡῈ Γ τοΐδηι τοχᾶπι ἰπίθη- 
ἄαηῖαγ: φύλσυπι πιαχίπια ροπε σςοχᾶτε ογαδϑῖοι δχδίδξ, δἰξοια, ρϑα]ὶο 
Σδί":9 οΥα898, ἰπἰευίοτθ οοχδς ραγῖθ. ἀεϊπάς χαετοκάτοοάσπι ᾿ἶϊδε ἴῃ 
ταδηῦλ, ἰδ ἴδε ργδεϊοσυεοῖδα ρϑπα ἴῃ εἰρὶδα αἴαθς ἰηάε ἰῃ ρἰαπίδτα 
(άγεῖαι), Ροδίγετηο ἴῃ ἀϊρίτοα ἀϊάπισαπαιτ. πιαϊξδα αἰϊδα Ἰδιιαδθ υδ- 

80 ὯΔ6 Δ} {Π]|18 ἐπ υεπίγεηι ἃς οοϑῖδε ἀϊβπάδαπίατ. 4πδς δυΐεπι οδρπὲ 
Ρετ ἱπραΐαπι ραϊαπε, ἀρραγεηῖ ἰπ 9010 τηᾶρτιδε, δἰ ργορε δῦγεβ, 408 
τοττοϊπαπίαγ. τη δας ἂρ ἰρϑὶ» τι οαραξ 5Ξεἰπάππειγ, εἰ ἀεχέγας ἰῃ εἷ- 
πἰείγαωσα εἰ δἰ ἰϑῖγδαε 'ἱπ ἀσχίγοιω. εἰ οἰ δἰΐογα υθῃὴϑ ργορε πιδίογεπι, 
δεὰ ρϑ}]ο δὰ τοΐποῦ ἱπ πίτοσῃθ οοτυϊςὶδ ἰαῖδγε; ἴῃ 4υδτη Ρἰ υτίτραθ 
ἃ «δρίϊο οοπίεπάπηὶ ἴρδο, δἴᾳπια ἴδ Ἀν σία 9 δυηξ. ἱπάε ἃ} υἵγα- 

20 ὅπ 50} δοδρυΐατη αἴχας ἰῃ τοδηὰ ἰεμάσης. ἀρραγεηΐ εἰΐδπι ῥγορϑ 
Βιοπαγοῖα οἱ Ἰδοοσαγίδε 4]1δ6 ρα ΐ]ο ταΐποῦοθ, {π88 δὶ δεςεδ, Ορεγδδ 
γοῦνα εδῖ, οὕτὰ χυϊά τοῦθ] τ} οαΐο εσὶ: δὲ ἰὴ νεαϊγίου] δεργίτα- 

8 ἀϊοϊθα» ἱεοοτδγίατη δὲ ἰἰεηδγεῖ. δ {115 αἰϊδθ δἰίδιηι ἴῃ τοδπιπιδϑ υοτ- 
ἔστι: αἰΐκε Ὁ Ὀΐγδ4ῃθ ἴδπθθα ΡῈγ δρίπα θαι τυδάυ]ϊαπι ἰῃ ἰεβὲθα: 
δϊαο δῸ οπὶε ρδγ ζῶγηετω ἴπ τη δ8: ΖΏ86 ἴῃ Υἶγο ἱεδεϊδις, ἴῃ ἑετθῖβἃ 
πἰοτίδ ᾿οτιηϊηδπῖυσγ. 4089 γϑηδε ΡγΪΤΩ86 ἃ γϑηϊγίοηϊο νδπϊυπῖ, ἰαῖο- 
γ66 εὐπὶ; ἀεῖπάς δἰϊεππδηΐοτ, ἄοηδς οοτηπηοΐειξ δεάσσω, οἱ ἃ ἀεχίτ 
ἰπὶ οἰ γουσΌτω, δίαας ἱβἀϊάετ ἰπ ἀοχίταπι. [86 δεπιΐπδὶθα δρρε]δηΐηγ. 
ϑαιραὶδ οΥδϑϑὶ θ᾽ ΠῚ ἃ ΡΔΓΌΡηΦ σαγηϊοττηῖ ρα οαοτιριίοτ: αἱ το γῸ 

40 ἀΐ μδεο τεἀυηήαι ἰοςα, Ἰεηυΐο εἰ ςαἸ 48 εἰ δρυγνοϑυδ ἢϊ, 
3. Βδες ἱρίτττ ϑγεππθοῖ οἱ Ὠίοζεπεδ ἰσδάϊάογυδι: ῬοΙγΡηο 

παῦετα εἷς. Ὑϑπαστην ἰπξν [ξϑπετα δἰϊὶ Ἵοάϊςε8} φηδίζαοτ δηπῖ. 
πποϊΩ ροπςε οἀραϊ μετ οοἰΐππι εχιγίβϑεουα, ἰυχὲα ἀογοῦτι Ὠἰπς δίαπϑ 
Ἀΐπς, δὰ παῖεϑ ὑϑχῦς εἰ ογιγα, εἶπάς ρὲγ ἘΡίδδ δὰ τπδὶ!θοὶὶ Ἔχιοτίο- 
σότὰ ραγίαπι εἰ δά ρβεάβδ; ἥυᾶγα ἴθ ἀοϊοτίθυδ ἀοτεὶ εἴ οοχοπάϊουτη 
ἀο ρΡορ πεῖρα ἃς τηδ]]θο 6 εχ εϊπιὶθ νοπδϑ ϑεοαπξ, α]ΐας σϑτιᾶθ ἃ οδ- 

40 ἘΝ Ρῦορε δῦγε ρεγ οοΐϊυπι, 4:86 ποιηϊπαπῖαγ ἱπρο αταδ, ἱπῖαϑ μοῦ 
οτδῦπι πίγεσθς Ροττεοῖδε ἰῃ ἰεδῖδδ ἃς ἔετθογα ρεῦ ἰπτῆθοβ, εἰ ρδΓ 

ἰοϊετίογεπι ρομ] εἶδ ρατγῖθπι δὰ ὀγογα εἰ τ᾽] θοΐοι ἱπεογίογε δὰ ρ6- 
ἄδε: ἀ6 σαϊδυφ ἰοοῖτοο ποϊαιαξ φαηζοΐποτω ἴῃ ρορ τε δἴαας πιὰ]! εο]ο, 
φάτο ἴση] εἰ ἐεϑέοϑ τοῦς μδρδηὶ, τογίίαπι ρᾶγ σεπάγυσι ἃ ἴεηρο- 
φῖδτιδ μοῦ σογυῖοθϑ δῸΡ δοδρῃ 8 ἴῃ ρυκπποῦετι ἀεγεπίηπε, ἀοχῖγας εἰ- 

80 πἰϑἰγουγδΏτη 8} τηατπτιδηι εἰ ἴῃ ἰἰδποπὶ ἃς Τεηδτν, δἰηἰδίσας ἀοχίγου- 
δῦτα ἃ ραϊπιοπα Ὲ} τϑαπιπιᾶπι δὲ ἰδοῦν οἱ γεθθπι. δι θδγατι ἢ ηΐδ ἱπ 
Ἰοεῖε [80 τπε]ίογθο ςοάϊς 68] ἐδ. ππαγίαι ογάο ἃ} απϑεγίοτε σαρί 8 

513 ραυῖε δἴχυς οου]ὶβ δὴ} ςοἰΐππι εἰ εἰανίςαἶδ, εἴ ἰπἀ8 ρδτ Βγαοβίοτητ 
σαταπιῶ ἰοςα δὰ οὐδοῦ: ροβίθα ρὸγ ὩΪπαϑ δὰ τπᾶπιι8 ςοπιπιίδεαγαπι 
σι ἀρίϊοο, εἰ ρετ ἀδυεχαπὶ ὑγϑολιϊ ραγίοπι δι} αχ᾿]]18α, ἃς ῥεῖ οοϑὲδϑ 
δρετηθ, ὑϑ48 ἀστα αἰΐεγα δά ἰἰδηθτι αἸΐογα δὰ ἰεοῦγ ἀεπιϊ ταῖν, 
ἸλΠἀοπι4τθ αιηρδς ΔΌΡΕΓ Ὑδηῖγε ἀοοϊπαηὶ δὰ ρεπίϊαϊθ. ἤδθς ἔδγϑ 
ἀαοὶ {τιδὲ Ὁ δἰ 8 ἀεσδρίπιαϑ. δαπὶ σαγὸ ποηηϊ!, τὶ ςαπιὶ ἦς πὸ- 

10 ὕαγα δου θεγεηλ, δὰ σϑηδστιη ἰδηι δ πιδέυτγαπι αἰ ρου πα ἜΧρ Ἰοαπἄατα 
παὐϊτοῦτει σπΌ τι πιϊπίπιθ Δρρυδττηῖ. ὙδγῸπι ΟἸηπδ8 δἰ ΙΝ Πἰξετ οαπὶ ἴῃ 
ἐαρὶϊε δίαψυθ σεγεργο υδηλγῶπι δἰδίαππε ἱπήτῖα, ΠΟ τϑοῖδ δοπεπηξ. 
«αατανΐο δυΐετη οἷξ, αἴ αηθα ἀϊχίπιι9, αἰ [ἢ οἰ] ἱπδρεοτο δὲ οοπίετη- 
ἰδιῖο, Ἰαπιδη οἱ φαὶα ορεταπι υεἰττ μπρθπάεγε, διατὶ ρεγοίρογρ ροϊεσὲ 

ξι σΟτρουῖΒυ8 πᾶς απῖοθα {πετὶπὶ ἴῃ πιαοίδτα δι ἐθπτιδία δὲ πεοαῦῖα δυΐ- 
ἐοοδίοπε. δἵ γεπασγαπι παῖτιγα δὶς 9686 μαβεῖ. ἀπο ἴῃ ρεοῖοτε υϑηδθ 
᾿πῖπϑ δρτιὰ δρίῃδπι δἰτλε διπηῖ, δἰἴογα ἰπ δπίθσίοτγε ρᾶγία τπδίοτ, δἰἴθσα 
Ῥουοί Δ ΤλΪΒΟΤ. πιδίοῦ ἀεχίογίογίβ δεϊ5 ρ]υ οοςαραῖ, πιΐποτ δἷ- 

20 ἈΜίοτίοτίο: ςαἷτο ρατγῖεδ πούυοδβδς οὑπὶ δἴϊδση ἔππι ἰῃ «Δαν ογί ας Ρεῖ- 
φρὶ σοτεπίαγ, δογῖδπι τ ἀβεχρνονν Ὀϊγίπϑχας ρτϊποὶρίπτι ἃ οοτγάε δϑξ. 
παὰπὶ πὶ ςΌΠαΌΘ ρετ δἷϊα υἵδοετὰ τεπάαπέ, ἰοῖας ἐἰγαπδεαπὶ πᾶς τπυϊδη- 
ἴαγ, φοὰ τοῖο Ἰγαοῖυ οοπῆπιο υοπδγοτη παϊωγωπι βϑεγυδᾶπὶ, οἱ ςοῦ 

ὁ Φαγῶτη ῬΆσο εἴ, ας ἙΕΓΈΤΌ ππδίοτίβ οἷπδ, 7886 ἴῃ φεδ 6δὲ δῃξδ- 
τίογθ, φυοηΐατο σαρτα ἱπίγαψπε Ἀδ6 υεηδ δἰϊδα βαῃῖ, ἰῃ πιεάϊο ΘδΓΊΩι 

ΗἸΘΒΤΟΚΛΙΑΕ ΑΝΊΜΑΠΙΟΜ, 111. 

εχεϊσιεδα οογὰς, Βαμεδὲ εογάα οταυία ἰδέτε δ δἰποϑ: δὰ ἰὴ πὰ. 
τα 5 διλπιδὶιθυδ στπαχίπια δἶπι υἱχ ροτγείρίτας, ἴῃ τηρἀϊοοήβω εἴχῳ ̓ 
αἰΐϊοτ, ἴῃ πᾶσί τι!5 τιν εγδὶ ἴγεϑ. σΟΓαΐδ ΤΩΏΟΤΟ ΔΏΪΟΓΟΓΕΚι ἱα ρεποα 
τοδὶ, χαεπηδάπιουτα ἀϊχίπνας διερτα. δὲ πιδχίτηδι ἐπῃν τοριτσα 

1ὴ Ρᾶγίε οοσα ἀεχίγα, ταϊπί πη ἴῃ δι δίχα, τὸ δ ἀϊοοτὶς ἰοίετ αἰτα. 
πε: δὲ ἀπῖβρο ἰἱ ἰοῦβα ποίπογοδ σβαχίπο δαί. δὸ ῬεΓΤΐο δέϊιῃ 
Ὡβοτὶ σονα πα ἐξ ΟἸΒ 65: ἴῃ ὯΠ0 Ἰδδίπη λὰ ἀερτγεβεμβάμ ἰὰ ἰῷ 
Ῥτγορίογ ταδδϊθυτ ραγυϊξδίθτη Ὡ08 ἰἴΐεσα. ἱξιί το τοδξπα τδδὰ ἀξ Ὡρ) 
Χίπιο δἰπτ 111ο, χα ἀϊχίπιαϑ 6886 δΌΡΓΕΙΩΣ ἰ2 βαγὶε ἀεχισῆσε, 
Ῥευάεῖ: πιοχ ρὲ τηεάϊαμι δίπαπι ἱπίεπαϊξος στιγεπα, φαδί ὧδ μω 
σίπαδ 1|16 εἷξ ἴῃ 4ο δἰδβτιδὲ δδηβυὶβ. αἱ δογίδ ἃ παδάϊο χυϊδοι ἐπὶ 
ὙΕΓτπ ὯῸΠ ἐοάοπιὶ τπηοάο 4πὸ γεβϑ. τδιβ40: 8 ταλβηᾶ Εἰω ΜΠ ἐμ 
ξαδιογεσα βδίυϊαπι οοοαραῖ: ργαδίογεα Ὑεπὰ ΡῈΥ 0Γ δίψα εγώ 
1ῃ δογίδλῃι 5666 ἰηλαὶξ. τοᾶρηδ υϑὴδ τπδτοῦγαπα ουΐεσοε ἀμμαΣ 
δέϊ: δογὶδ στη δηβιυιδίίοσ, ἰθτα πογνοδίοτ; εἴ ροῦτο ἀἰδίονι α 
οδρηὶ δὲ δὰ τρεῖοργα ἰοζογίογα, ὩΡὶ εἰ δεσγίοιίογ εἰ ΠΕΓΤΟΙ πῖρ 
Ἔνδάνς. ἃ δυρετίοτε οοτήϊε ραγῖα σδῆδθ πιδβιιδε ρογο πλβὰ ἃ 
ἦρθα πἰποῆῦε ἴδοτγε δὲ ρυϊπιοῦδιη δοδηάϊι: 400 ἴσο δοτὲ ᾧο' 
4πε οσοταταϊτεἰϊατ. ἴατη ἰπὰδ δοὶπαλταγ διξατίδτα ἰϊα, οἱ ρέμα μέ 
Βετῃ δῃρεδέ, ραγιίπι δὰ δρίπδσῃ Ροδβιγεμιδσοσαο ςΟ}1 γετίεργε εἰπε 
οὐπὶ ἰρίτατ ραΐπηο δἰ ραγισϊαδ δἰϊ, φυδς ἴῃ δυπι δε86 ἀδὶ νερὰ, δίνη 
εἷ ἱρδᾶ δεϊπαϊξοτ ργίπιατι: ἀοίῃηδθ οπιπῖθαδ βϑξαϊὶν ομνδίραιοι ὃν 
ςυττῖξ Γογϑσηϊ 8 πηϊαδουίῃραυς ἀεατιδη5 τηδρηῖ τ ρει δαὶ μέσα 
ταῖοπι, δάθο πῇ πυϊΐαπι ρασίομι ἀθργθ θη ἀδϑ ἰη 408 ἴυπι ίοτεμο "Βα 
σεπαΐα Ὡο δἰξ, χαδηηίδηι Ἔχίγετηδ ργορίθγ δχικυϊϊαίεπι μεηπα ἷν 
δἰαηξ, τοϊπαας ραΐπιο υἱάδωμιγ 6286 ρίδπαθ δδηψυίπίε. δὼ κί 
τηεδῦδαδ, 4υϊ ἃ τεπᾶ ἀϊἀποηπῆαγ, δυθδοπὲ βδθαἶδδ, φπλὲ εὸ κίεν 
τεηάσπξ. ἀπδθ ὙεῸ δὰ ϑ9ρίπαι δὲ 9] τοπαὰϊξ σεγευγεμ, πη 
Ρτ δρίπδιι ρογειβίτωγ: ἀδ 4πο ἰπ δὰο ροεμιδῖε Ἡοιρογο ἰὰ Κρ 

εἰπηίοτ, αἱ ϑαροτίοτὶ ἰπ ρατῖθ, εὰ βὰς ἃ οοτάς ἰοπάϊιοτμο μἀν 

τῖᾶ [Ἔγαπτυγ ὑθαὰς δά ἀυγεδ, Ζπδ πιλχὶ 6 οδριτ οοτηπῖμβε 
ἴπτι υεγοὸ Ὁ δὸ ἰοοὺ τυγϑὰϑ χῃδάτὶ ρατιϊϊωο ευπῖ; φαάγατο υδὲ ΠΝ 
Ῥεγ οοἰδιτα δἴφης πατιθγτπι ἀδϑοθηαΐε, εἰ οοηἰπηρίμαγ οὐ μα 
υεπᾶε τᾶτηο δὴ Ὀγαςῃϊδ οηγυδίαστατο, δίίϊδγα δυΐοαι ρᾶ7 15 
ἀϊείτοο τετταϊπαῖατ. δϊεγα δ αἴτοφῃς δυτίυμι ἰοθο ἴῃ οεγερπεβ 
ἀϊξ, αἴφας ἴδ᾽ ἱπ ππειοθγαθα πὰ Θεγογωπι ἀπυϊοϊοτι οἱ (Βερβ 
Οταεοῖ νοσβηῖ) ἰπ ραγτδδ δὲ πηϊπυῖδα υθηῶβ ϑράγριϊατ. ἰρευ ΤΩ 
κεγορσαπι οὐππί θυ δαηρτίηΐδ Ἔχρογο δαὶ, πεὺς ἰλπὰ εὐ αν 
«πἰωϑαπᾶπι τϑοὶριξ. ἂρ μας σεπὰ τγεἰχοὶ ργοβοϊδευπίῃγ γανὶ: 
Ραϊ οἰγουιῃρΙοἰαπίατ, αἰλὶ τοπαΐθα υδηυὶὶο δὰ ἰοοα ἑεβήρω ἀν 
παῖδ αἴσπε δὰ ἀδηΐεβ ἴρ808 ἀδοϊπωπὶ, 

ἀ. Ιἄδπὶ ταπιόγατι πιο πιϊποτῖθ 4αοφαε υϑῆϑε, ἰμενδη 
ΔΡΡε Ιδπιι8. ταδί οσίδ θαΐπι υεπᾶς σῶσηοδ ςοτηϊταπίηγ: γΕΠΙΩι 
εἰ τϑποΐδα τοϊπογεὶ δῃηξ. ΧπδΔ6 δΌΡΓΩ (ΟΥ γδηδα δυῃῖ, 3109 
αἴ ἱηίγα σοὺ τηδῖοστὶβ υθη8Δ8 ῥᾶγϑ δῦϑρεπδα ἐγαηδπρεᾶῖ “ερον τ» 
νεγϑατω, Ἡϑογεῖααβ ἴαπι δοσίδο ἴατη δρίπδθ τ0Ρ0]1 πιοαλγιμα 
δἴχυε ἰαχίδ. Πίης ἔεγίαγ δά ἰδοῦν ὑπ Ὀτγενΐδ, δε ὰ ἰδίδ: α θὰ δι 
τοϊπαίδεχας ἰπ ἰδοῦς ἱπεωίαθ ὑϑπθα οσςυ! ἐδηξαγ. δ᾽ μεὸ ρα Καῖ 
τεπάδηξε τυθηδ ἀπο τατοΐ ργοβοϊβοπυξητν, φαοταπι αἰβεῦ ἴα Γι ιυΝὶ 
δερίυπι δε 4086 ἀϊσυπῖθτ ργαθοογάϊα ἀεϑῖπϊς, Αἰ μοσ ταγρυτα τοτεπθ 
Ῥεῖ αὶ ϊαπι δά Ὀγαοβίωπι ἀεχιγοτι οοπουττίξ οαπι Αἰ δ5 γεῦρ ἘΝ 
ἄππι ςυγταΐωγδα ρδγίετη ἱηξεσίογοτη. 4υδγε ἤπης δεςαπηιθον πε οἷ 
οογὰ δὴ τλοΓΘὶ δοϊντιϑῖπιγ, ἂὮ ἰδόντα εἷυ8 ραγίο ὕγετμ τω 
Ἄοταβϑδα δὰ ἰἸεπθ) ρογρὶς, 400 ἰπ Ἰοοο εχίβυδθ υεῦϑε, 1 μὲ 
Ἔραγρίτητ, Ρ λό τα Αϑὰς κα Ρδγθ δοάεση τποάο ἀς ἰαἰετε τὰ 
τολξηδθ Ὑθηδα εχίεωθ δὰ οἱοίδιγοτα δάἀδοεπαϊε Ὀγδοβίυμι. 



ΗΙΘΤΟΕΒΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΓΌΜΌΙΙΙ. 

σεᾶσαι οδὲ ἄπ πα ἰεσῦτ σδάϊε: μδοο ἄζνετεα ἃ εὰ χπβε ἰδθπιθῖ 
τὸ σπρίς. σππξ αἰϊδο φιοχας ἃ υδῆὰ τϑδᾷπὰ ργοβοίδοοπίε:: 4είρρε 7πδε- 

ἄκτα ἰπ οἰπεπῖαπι, φαδεύδτα ἴθ τρειηργοτι χαρὰ ρβαπογοὺ9 Οτδεεὶ 
τόκα. ἴαπι ΑΡ μᾶς τβα τε τέπδε μεῖ ἰηϊεϑεϊπαὶς {(πιδραηϑετ τα) 
δρειξαπίατ. 686 ὙΕΓΟ ΟΠΙΒ6Θ ἴῃ ὉΠΔΠῚ Ὑαπϑτι τηλβτιαπι ἀεείπαπε, 

8 ἰαχία τοϊητα ἰηϊδβίπητι δος υεπεγὶς]απι δά κυίδτι πθ4ας ροττῖ- 
δῖαν. αἰχας εἶγοα τιεηθτα μδες βϑυ ταθ πιϊετυττογ δὴ ἢ υ6ηδ6. 
πϑλζαο ἱξίτυν σεπδ, ἴδπὶ ππδᾷπα 4απὶ δοτίδ, δὴ τεμθ πρζτια ρετ- 

ἴσο ἴδῆοτε ργορτοάϊτατ: [δ᾽ υθγο ἐρίπδα πιαρίδ δ μβδετοϑοῦπὶ, βη- 
διμμαιν αὐ Βίραγείο υεἰσὲ ἰπ ᾿ἰξετατι ἰδτωράδ δὰὰ Κ' πανότρδι; δε 

30 ὙΦΏΣ τολδῖου ρῸπ6 δουΐδια Ὁἰχαβπῖο τεοθῦδα τοάἀαςὶδ ἐδὲ. δά δοσεθοῖξ 
δοσῖα τηῖππῖδ Ὑ6ΠῸ}}8 πογυοϑὶδ δρίπαθ ῬοδοίτητἙ) οἶγοα οοτ. δὲ 
δοτῖα, υδί ἀ6 εοτάς ἀεἀαοϊετ, Βεπα νδ]άς σαραχ: δὲ ἱπάς ργοβτεϑϑ8 
ὅται δηρτδιίοτ ἴπτν πετυοϑίοτ. δ᾽ δοτῖα φύσας τεηΐππεὶ δὰ ἱπεεειϊ- 
ταὶ (πεδεπτεσγίθρα) σθῆδθ, δίσαξ ἃ Ὑεμᾶ πιδίογε, Παδησοαπι ἰοπρα 
ταῖβοζγεθ, συ ΡῈ δηριδῖλε εἴ ἈΒΥῖ8 ϑπη! ΠΟ Γ6 8: Ἰθπο δ η9 δηΐπ δὲ υδγὲθ 
βΒγδοείϑαινβ τεθὶϑ Ἰεγηιϊπδβίασ. ποατα δὰ ἰθοῦγ πϑῆπς δὰ ᾿ἰθ πο 
Δ δοτγία 1} υθῆα ρει ποὶῖ. υοπδὲ πίγίαφχῃς τατοΐ πἰτοπηαας ἕσπιτ 

20 δα βεπηῖ, αἰφας ἴῃ ὁ58 ἰρϑᾶτα ἱπάποπι δε86. δὰ γεπεβ 4Ζβοᾷ ἀδ υεπῷ 
ταρρτὰ ἀδχυς δογίδ ἔδγθωϊ τ υθῆδε, σαδὲ αἰ Θογατη οὔγὰ ΠΟ 88}. 
δαπὲ, ἴα ἴῃ ἰρϑογαπι γοῆππὶ ΘΟΓΡῸδ ΔΡδτηπαπίοτ. οεἴδττιπὶ Ὁ δογίδ 
ἄπο οἱ πιδαῖας γοβησῖὶ δἴαυι ςοπεπαὶ ἰπ γεδίοδτι ἀσειιαπίατ; ἰΐεπι 
ΔΕ εχ τοπυπι οανο πἰ μὲ] μα εηῖδα οςΌπι ταδί σεπᾶ σοαπιογοῖϊ. εχ 
πἴείαοζας ταππτη τηοίο σὲπα ἐᾶυὰ δἴαπε πέτυοϑα ἀετηϊἴατ ἐεσπ- 

ὯΔ5 ἄσνα δρίπδτα σϑπα ἀοάποία. δα6 ρῥτίπηητι πϊτδια τ ἴῃ παῖοτ) 
δαβευηὶ, ἀεῖπάο ταγϑῦϑ εχδῖαγε ρεγερίοἰαπίην ἰαπῖα ναῖθϑ Ἔχίετῖδο. 
Κπιεϑ ξατππὶ ἀδοεηαπὶ ἰῃ γεδίοδπι δὲ ἴῃ ζϑμ 816 τα δϑοῦ]ογαπι, ἰῃ ἔδταὶ- 
τὴδ δαΐεα ἴω ναἶυδο. ἀδ ππαΐοτε υεπὰ ποϊϊα ἀεααοϊτοτ αἀ ϑίεγοϑ 
ψδΒὰ; ἦε δογία τιδρτὰδ ἃς ἐγευσπῖθο. ἀξ δοτῖδε εἴ πηδίοτὶβ ὙθπΠΆ8 
ταταὶβ [εταθίατ πιαὶῖας, ρατιπι χαϊάεπι ἱπ ἱπραῖπα ρῥτίνασπε, ταλβηδθ 

0 δα ἕαγας, ἀοἰπὰς ρεῦ Ἵγατγα ἱπ ρϑάθϑ ἃς ἀϊρίϊο9 ἀξοϊπαπι; ραγάτω μετ 
ἐπρυΐπα οἱ οὐχαι ἀοἰδὶδο ρεττουῖαδπι ἱπετ 86 ἐγαςῖυϑ γαϊίοπεσα, χαὶρρθ 
4} οἰπίεῖγα ρασῖε ἰπ ἀεχίγαπ εἴ δῦ ἀοχέγα ἰῃ αἰπιδίταπι:; δἴσας δἂθ 
δα ρορ!ίτεδ δἰ 8 οσπὶ τεπίβ 8686 οοιήπηκιμν. ἂς ταηὶδ ϑαστιπι 79 
οεῖα μαες. δὸ σδῆδιτιπὶ αΐάετα ἰηϊτα τεηδεαας δάθο πιδβτβο 'ρθβα 
ἱδ οισιπέθαν, φθδο δαηρυίης ςοποῖδτιξ, απίταδι θα ἐδάοπι 86 Βαρεπὲ 
ταΐοτς. δὲ τϑπδε γεϊίσαθο ποῦ εαάδτα: πᾶ πεάτ πυοαϑ Ὠο06 
πρεθοττιδ ρατίϊατι ἰἀδπὶ ΟἸμπίθο8 6δῖ; πὶπ πες ἰπ οπιδίρτθ δεαῦθ 

τῸ ΔρῬατεηῖ, δδὰ ἐππῖαπι ἰὼ ἴϊ 4π86 εἰ πιαγηϊπιιάϊπε ςοτγροτίδ εἴ ἐμὰ σὰ 
π|8 τα] αϊυάϊπο οοποίαπξ. πδὴν {πδὲ πιίπογα σαπὶ εἰ ρδυχὶϊϊτππὶ μ8- 
Βεπξ δαπρηίπὶθ, ατίὶ ργορίετ βαϊτγαν δῃὶ ργορίετ ςογροτὶβ οβδδϊα- 
ἴεπι ᾿δαὰ βεηας σοηϑρίεϊ ροδεππῖ, οἱ χαϊά ει τπιδαῖτ μούππι οοπέαεϊ 
ηπ, χαετηδάτο οἀθτη “δῶν ἢ φυϊρίαπι ἰαγρξίογε ἱσθο. ἃς δΒ δηϊ πηΔῃ- 
ἕϊητα ἀυδεάδπι χθδε οἰ ραποδ9 εἰ δγας ροϊϊπο χζαδπὶ υεπδθ Πδρεηῖ, 
ϑοΐα σεν τβδέπδ ἷἰπ οπιθραϑ ρτδε ϑίετί οοηθρίουα ε5ῖ, εἰΐδτι ἴῃ 

ἴ3. 
5. Νεγυόσγατε πῆς ταϊϊοπεπι ργοϑοχηδθογ. Πούτπο φαοσαθ 

οκῖτα ὦ τογὰς εσὶ. Βαροῖ δηΐμν ἰαῖγα 86 15 δἰ ἸΩΟΧΙΠΙΟ ΠΕΓΎΟΒ (ΟΓ, 
᾿ δὲ δοτῖδ πετυοϑᾶ Ὑδηδ οσῖ; οὐπηΐπο δαῖετα εἰ οχίγοτηα βόγυοδα ἢᾶ- 

ἴτας : πδαπδ δηἰπὶ οανὰ δυπε, δἰααα δοάδιῃ πιϑάο ἱπιεηῖδ 480 5ετυΐ, 
πὸ ἀεεϊουπὶ δά οϑϑίαπι Πεχίομε. οεΐεγαμι ποη εδὲ ὑπαπὶ ρτὶποῖ- 
Ῥῖανν, πηάς πεγνὶ οοππεπίοτ, σπεπιδάιποάηπι τεπδο, ἀεάσοδηϊον. 
νεπατγαπι οπὶπι ἰάεπι τποάυϑ ἴθ παδοπάα Ἰοῦπϑ σοτγροτῖς ἤρτιγα, φαΐ 
«ροςῖαϊεν δι ρίοιϊ5 (ραείοιπιι) οαπδρίβ. πᾶτε ἱπ ςοτγροσῖντι ἐππα- 
οὐκεῖθ τοῖδ νοΐ εθ Ἔχοϊδηϊμηι σοπαγυπὶ ἔγοσυθηθα αἰ εγία νυἱάοίατ. 
ξεν επῖπν ἰοςαρ δὶ Ὑδηδγατ ἰπ τηδοὶ θεῖα εἰ οδττιῖθ ἴῃ οταϑϑῖ8. δ 
πιεγΥϊ μετ δγίπϑ ἀϊυπἰοἱ βεγαπο οϑοίππι δπηξ Βεχίοηθα; 4υΐ δἷ εβϑεηξ 
απ επυ δῦ, ΔρΡρΆγοτοηξ ϑ8π6 ἴῃ σΟΥρΡΟΥΡυ9 οχίδηπδεῖδι ΠΕΓΥΟΓΌΙ, 
κειπάσαας Ῥοτίϊοπει Ηἷδ Ἰοοῖβ ΟΠ πεπίαγ. 'ἱπ δὸ αὶ τοςδῖας ρορίεϑ, 
ἡτιαα Ῥδτὰ βα ϑδλἤϊψη σετίδπι ργορτίδιηχας Πμαρεὲ [ας] ταΐετη. τἴδπὰ 
κἰϊετ πούυπδ καταίπον (οογυὶς 8) σγδθςς τόνων γοραῖτδ: [Δ 86 ἔδη- 
ἀσνετα ρμοϑϑίϑθ. ργδοίεγεα δρίἴοππ οἱ πυτηεγαγίαϑ, απὶ δὰ γοθτς τοῦς 
Ροτῖδ πιοπιεπῖαπι δέϊεγαηϊ. οεἰοτί, χαὶ δὰ οδδίητα ἤσχπτας δυηῖ, πο- 
ποῖσε Ὑβοδηῖ. ὁ9π8 Πδι΄ι16 οπιπία, ΄φῦκα Ἠδοϊαπίοτ δαὶ ἱπίετ δὲ δρίδ 
πετιξ, πουνὶϑς ςΟἸ] ραπῖαν, εἴ εἶγοα οπιπία οδδα ποσότητα τποϊἰϊτα ἀο 
κἄσοξ. ἴπ οαρὶϊδ ἴδθη πα 108 πετυοϑ δὲ, δοιὰ οδβδίστῃ ϑαῖαγαε οοπὶ- 
γοτετετνξ εἴ σοητϊποπὶ ἴρϑαμν. ε8ὲ πεγνὶ παῖπγα ρετ Ἰοηκίτα ἀΐπετα δεῖθ- 
ἅ1π8ς ἐγαπϑνεγθα ποη ἴΐθπν. ἱπίεπαϊ χαοχας μὲ ΚΑ Ροϊεδὲ. εἶτοα πεῖ- 
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τὸς ἔταβοσ εδὲ τηποοεῦα, αΙΡαν, εἰπἴΐποστθ, 780 δἰποίωγ δὲ εχ 400 
υἱάεπίατ ξεπεγαι, υεπὰ ἰβπδαι φυσι (σα! ἐγ!) ρδιὶ ροϊεϑῖ, μβοσυτα 
αύΐοιι ἱξτιὶ ςοτταπιρίἰατ; φαίη Θἄδτα ἰῃοίϑτιδ πον σοηϑο ἰἀδέαγ, 4αΔ6 80 
Ῥᾶγε σογρουῖδ βεγυ!δ ςἄγεῖ, εἃ παπφαᾶτη δβῃροτε αἰβοίτωτ. ῥἰατίσασα 
Βεγυόστισα εϑΐ οἶγο  ρβάςϑ, οοδίδι, δεδραΐαδε, ςεγυίςεσα, Βγαοία. αυδθ- 
ΞὈηηπε οοδεῖλπί δαπρτίης, πογυὶβ ργδεάϊ τα δαπὲ οταηΐδ : νογαπὶ 488 
Βεχιουΐδας σαγεδὶ ἰϊεπιφας ταδηΐρας ἃς ρϑαΐθε8, ἰδιπεδ 608 δία 
ΘΒέσαγοϑ Βαρϑεῖ: ἥθδγε ἴῃ ρίδοῖ δι οἶγοδ ρίπηδο εὐἱἀθηιξογεσ ϑααξ, 

6. Εἴβδτγαστπι πδῖαγα ἱπὲεσ σεπῶτι πεγυαπισας ταεάΐα εϑὲ. 4086- 
ἄλεα ᾿ρϑαττιτη Βαιθογετα 4ποηας παοῖδα δαπῖ, πειηρε δδαΐοαι, εἴ ρ65- 
ὕπεπι α πεγνὶβ δά υεπδ8 εἰ δ ἐϊ δὰ ἤεγυοϑ. δϑἱ οἱ δἰϊυὰ βθγάγατα 30 
ξεπαθ, φαοὰ ἱπ δὟαηξιίης μίρτι τας, 4υΔπαΌΔτΣ πῸπ ἷῃ ΟἸαπίΡαδ. 1ϊ8 
ἈΡτίθ ἐχδταρὶϊ8 ποῦ οοἱξ δπρτιίδ, ποῆ δχετηρίϊβ οοἱξ. ἱπ ΡΙυγίσμστ 526 
δηϊπη αἰ ἰοτα Ἰπϑαπὶ 88 ρτιπα; ἰπ σαγυΐ, ἀδῖαδα (ργοςοϑ), ΏΡ 8} 4]1ο0- 
ταῦχαε αοιτιηάδτα ποη ἰηϑαπῆ; σπογαπι ρῥτορίετεδ πμδυὰ ρεγῖπάθ 
«οὐῖ δϑαηρτι!α, ϑεἀ ἴδια οεγσπὶ 4πᾶπι ἱδρουηὶ ΠΟ δὲ ἤγπια σοπογαῖο, 
4υειπδάπιοήαπι Αἰϊοταπι, εεὰ δαρσίτιαῃβ, φυδοὶ ἰδοι15, δἱ φαὶδ ἰηϊϊοῖας 
οοαραΐωιθ. Ρυ δ ἴτε ρ᾽υ8 ἀεῃϑαίαγ: πεαυ6 δηΐτῃ χηΐϊπιιδ πᾶσ ΟΥἹ]- 
κα», δαὶ ποῦ πια]ῖο. ἢδες ἀδ βεγυο, υεπᾶ εἰ δα. 

7. Νπε ἀα οδεῖρας ἀϊοθηάππι δδῖ. οϑδα σὩπι ΔΡ 20 ἀδρθῃ- 
ἀεπὲ οπιηΐα, ἵπτα ἱπίετ 96 ϑιπὶ ςοπίϊππαία, χασπιδἀταοήυπ εἴ Ὑδῆδε : 
δερτεξαῖατη οἍ ποϊΐοπι ἰηγθηΐεδ, δογωπὰ Ομαπΐττα ἰηἰ ἰητα Δ δρίμα 40 
εοῖ. οοιπρουίίαγ δρὶπα 6 υδγίθρτίβ, ἰοπάϊ ας α οαρίϊς δὰ ἔδτοοτα 
δας; ἂς νογίθογας ἀτπί ἀετα οπῖπε ρετίογαϊδο σπυξ. βαρτγειαὶδ γϑν- 
Φοθγῖδ οδ οαρίτἴ8, φαδς ἀἰεϊτατ σα γαγὶα, ἱππροϑίξαπι οδῖ; συΐπϑ δοσταῖδ 
ἀπὸ φοϊηγα. εἰ οϑϑίβ ταὶϊο αἰΐα αἰϊΐ. φυδεάαπε διΐη οἰ τ Ἀτίασα 
Δρεπὶ ππΐσο οὐϑα σοπιραοίδωι, αἱ οδηΐδ, συδεάδιηι οοιπροεϊίδπι, πὲ 

Βοῖβο. πᾶπι ἔδπιῖπδ οἰγοιΐδγοτ δυϊωγαση ἢ δθδῖ, τοῶϑ γα ἱΏ ϑΏΣΩΤΟ 
τὐηπεῖτα ἤξτιτα οοδαπῖεο; σπιδηηῦδην ἔπετα αὶ υἱγὶ σθοφαε νἱἀοτίμς 
ΠΡῸΣ δἷπο ϑυϊατγίδ. δεπὶθ ἱφιαιτ, πο υδῖεγιη ςοἴροπίμιῦ οΔΡαΣ, 80 
εἴπρυ ὁ πἰγίθηθ οἰτοπῆα ΔαΓΕΒ ρΑγυΐδ, δἱ στιπι οεϊεγίδ ςοηΐεγαι ιν. 
4πδε ἀείποερθ οὐδ ρτοϊθπάἀαπίαγ, πιαχί]δς βαπί. δἄᾶγυμι ἰηζευοτθθ 
σπιμίδ ταουεηὶ δηἰ πη] δ, ἐποερῖο βανῖαὶ! ογοςοάϊ!ο, φαὶ εοἶπε πιοναξ 
δαρετίογεπι. ἀσπεϊατη ξϑηυ ἰπ τραχ 9 οὶ, οα ραγεπι δοἰἄππι ρᾶρ- 
ἐπι ρεγίπϑαμα, δοίυτα οϑϑίωπι δοαὶρὶ ποη Ῥοϊεϑξ. ἃ ϑρίπα, φῦδε ἄβυϊδο 
οἴβεῖο {πηρίταγ, δαπὶ εἰ εἰανεδ; ἴθτα οοδῖδο; φαδγαωι αυδε οοὔπηϊ, 30 
ἵπ δε ροοῖπβ εδὶ; δἰΐαϑ ἤοὴ Ἵοδαπῆ: π πα δηΐπι ασιΐ πιο Ὑθηῖεῦ 
οὔϑε ἰδεξίτατ. ἴα δὰ 4ᾷδε ἰπ πητηοσίδ διπὶ οπεὰ εἴ {πᾶς δοδρυΐκο 
ἀϊεαπίατ, οἵ ᾿ΐβ Ἀδεγεπῖδθ ἀτῖωρ δγδοβίογωτι, δί4ῃθ 488 ὁπηὲ ἱΏ 
τοδδίραϑ. ροϑίγετηο ἰάετι πιοάσς οἰΐδπα ἴῃ δι πηα]Ρο, φυϊδας σπηξ 
οτπιγᾷ δοίογίογα. {τὰ ἱπ|δ δρίπα ἀδοίπίς, δοοία »αἰππι ροεῖ σοχϑῃα 6ϑῈ: 
πα ΟΓΏΓΩΏΤΗ οδϑα, σπτη ἐξιπογία ἴστω Ἐρίδε: Οτδεςὶ οοΐεπεα υοοδεῖς: ἢ 
Φαδγισα τβ8] 60 }1 ραγίεϑ σαηΐ, 9ἷςοϊ πηδἰἰεοϊογαμι οαἰςατῖδ, υἱλοίϊοδὲ 
ἷβ ἰδ φαδο μβαρϑηξ τπα!ϊθοὶοθ; ροϑὲ ἤδεο ἱπ ρεήϊθυς σοπέεγια οϑαδ 
ὁιπξ. 4τπιδὲ δηΐιηδ! ἰ σοηδίαπξ δδηριΐης εἰ ρεἀεϑγία δυΐπεδὶ ρασίαηὶ, 
ξοττιῶ οὐϑᾶ ποῦ δάνποάυπι ἤϊνοτγθα δαπὶ ἰπῖετ δ6, δε πιαρίθ ἱεποτὶὸ- 
τπάϊπε δηὲ ἀπε δπὶ ταδρτι ταἀϊηὶϑ τ Ναυκυραι ἀϊδίαπι. ρτδοῖεσθ 
οοάειν ἱπ δηΐπιαὶὶ οϑϑὼ φαδείατη πιεάη]ΐδπι ἰπῖαν ΒΑΡ εηΣ, φαδϑάδσα 
ποῦ. ἴαπι ΠΟΒΏΏΪΪδ δηίτπδ!ϊα οπηηΐηο πηΐ]ο ἱπ οὐϑε τρεάο ἴαπὶ ἈδΡ τ 
υἱάετί ροθεῖμε, ργορίεγ εἷτβ δε ἰἴοεὶ πα εχίροϊϊαΐεπη ἵππὶ ἑεπαἰἑαΐοσα, 
δἴφῃα ῥτὸ ἐοὸ χιοά μαποῖϑ ἰῃ οδεῖβοθ γερογιδα. ἰδ] ἴοο δεῖ: Βαρδὲ μὺ 
δυΐετη εἴατη ἱπ ἐειποτίρθαϑ εἴ Ὀτδοῖϊο; δάεο υεγοὸ ἀῦγα εἶτα οϑϑᾷ 
Ρτδεῖεγ ςεΐεγα δηϊπιδίΐα δυηῖΐ, ἢἰ δ᾽ δογῶτα ἀατίεϊε, εἱ “οἰ ἀδοτατ, 
Ῥετίπάε αἴψαε ἀδ δἰ ἱςῖθας, ἐξτιῖ8 ἐχοῦϑϑαϑ Ἔταῖςοῖ. ἀεὶ ΐπαν χαοαῃ8 
οϑδᾶ, πὸπ δρίπατα (ρίβοίυτα ἰπϑίατ) Βαθεξ. ἴπ δἰ ἢΐ5 νϑγο δπίπιαραθ 
4αδε εοηρίαπι φαπρτιίηα, ο958 ραγιΐτα ἱπὲεγ δὲ Ποῦ τη] τυπι αἰ ἤεττιπε, 
πὶ ἰπ δτίθαδ, ραγιϊπι ρτοροτγίίοπς φυδήδπι ϑϑοχαυηίοτ οδδίπαν ΓΟ. 
πεαα, αἱ ἰη Ρἰδοῖθαθ. πᾶτπ 4παε δηΐπιαὶ Ῥαγίηπῖ, ἰῃ ἰΐ6 οδϑα δηηΐ τα- 
ἀΐα ἱπίετ δρίϑαπι δὲ οδγη!αρίπετι, στ αὐτποάϊ 4πδς Οτδεοὶ σελαχῆ 
(οαγα!αρίπθα) σοςάπὶ. αἵ ουΐραγα ϑρίπαπι ξεγιπῖ, 4088 εὐὲ φαδελοδ 
ἴοτεὶ ἰη χυδάγαρεάίθιθ. ργορτίαπι ἴῃ ἔνε Ρἰδοία πε φιοστπάπτο 
ἱπέθτ σᾶγπεπὶ ϑδραγαῖαβ ϑρ:πι}88 ἴδῃποϑ ἩαΡαγ,. δεγρεπίστη σα 60: 
πδίογϑ ρίδοὶ θῸ8 δι π 9 δ, φαῖρρε αὶ ὁρίπαπι ῥγο ἰδυξὶ οδδα βεγδῃξ. 20 
νπαίογεϑ φαδάττιρροάεϑ ουἱραγαε ἤδῃς ραγίθηι οϑϑὶ μδθεινὲ δἰ πὶ Πογεσα, 
ταΐϊποτοδ δπΐετη δρίηδαθ. οπιηΐδ δαΐεπὶ δηἰπια]α 4π86 δαηβοΐπα ΟΟΣν- 
ϑίαπε, 9ῈΡ ἴδγξὸ δαϊ ο9 δι δρίπδπι μυβϑηῖ: δ᾽ 18 δαξετι ο381:008 48 86- 
ἄτα εαγεηῖ, φυδθάδπ ποῃ. ᾿ ἤιος ῥΓγὸ πηεπιδγόττιτα ταϊίους, τὸ οὐθ 
4ποχτε εογαπι ΟΡἐπεδπξ. πᾶπὶ 408ε οδγετηὶ οττιγίρθ 9 δαὶ Ὀγβοῖΐθ, 
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Ἠΐδ οϑϑίστα ἀναπΐπε (οοἶεπε8) χαοφας ἀεφαμξ, εἰς 1114 εἴδαπι χυῖμαα 
ἐλάσαι τοξιηργα δυπὶ, 81 πο διηξ δισπιὶ ἶα, δεουπάστα τὰς δἰ τοῖπῦ 8 

320 κυὶϊ Ῥγοροτγίίοπε τεφροι επί. χαειπδάταο πὶ οϑδλ δὲ παρετγεπῖ, ἀ6- 
οἰαγοΐστη ε51. Ἢ 

8. Οαγί]ακο δαΐετη εἰσθάδιπ πδίαγαα δϑὶ, 55ς πἰδὶ ἰαατπάϊηα 
ἀλῆπετε. Πϊπὰ φαοφαο πἰγίαας ςοτασπθμε ἐδ, ΠΟῚ ογεϑςεγε, δὶ Ἀμϑείη- 
ἄαλϊατ. ὁπηὶ ἰπὶ [ογγ δι τ} Ὁ 8 δηϊτηα πε θα, 7αδ86 εἰ δδηριιΐμε ςοπδιδηξ 
εἰ απἰπιαὶ ραγίπηϊ, δο]1ἀδς σατο αρίπει, ἀεααε ἰηϊας αἰίαπι, τεϊαξ οδϑᾶ, 
φομεπεπι τιϑ  ]]δτὰ. δὲ ςαγα]αρίηοἷβ ῥ᾽ εοῖθτϑ ρ]δηὶ (1π ραγῖε δὰ- 

41 ρετίου 3) ἰοοο δρίπαϑ φαγεϊαρο δδῖ ῥγὸ οδϑίβαθ, αἴψῃε ἴῃ δῷ Βατροτ 
χα Ὁ] ]ατίδ. φυϊρθθ Ῥδὺ Δισταυτα ἰδηΐατη πιοίπϑ ἀδῖπδ εϑὲ, δὶ δηϊπιαὶ 
Ρατίσμ, οἰγοῦτι πᾶτε εἴ ΔΓεϑ ἀἰφαε οδδίατα ἐχίγετηα σπδεάδτα ςἂγ- 
ὨΪαρὶη 66 δυπῆ. ͵ 

9. ϑαυπῖ οἱ αἰΐα ρεπεγα ρδγίίαπι φυϊρηεάδπι Ἰὼ δηλαλ θαι, πὸ- 
ἀπε εἰπράθπι οὐνα ᾿ἷ παϊογαθ πες ῥγοοῦ] ἴαπιεη, αἴ ππρῦεϑ, υ- 
Βαΐας ἴδπὶ ςοπποδς 4υᾶπι βθ886, σογηῦᾶ; δὰ Βδᾶδο γοϑδίσγυτη, 408]8 

10 ἃνίστ οδὲ. μδες δπίωι εἴ βεςι αρίδ εἰ δοίπαϊ: οδ δαΐειπ πα ]υπι β6- 
χα αὰὶ 6811 6 εδὲ, δε ἔγδηρὶ ἰδπίαπι ροῖεδί. σοΥπαυτη θοὰς εἴ 
πηρυΐατα δὲ υἱγίαϑαθε πηροΐδε οοἷοτ οοἴογεπι οαϊ αἴστπα ρἰϊογασα 
δεχαίϊοτ. φαϊραθ δὐὶπὶ οΟγία τι δίΓΌπιὶ εϑῖ, 18 Εἴδ πὶ ΠΙξγα ςογπδ εἴ 
πηρυΐαδς, δἰτε εῶδ σοῃεϊπαϑδ οἶτε β8885 μαρεαπί. δἰς εἴ οδῃϊ5 οβα- 
ἀϊάδο, εἰ πιεαϊ5 ἐπ ςοἰοΥΡα8 εδάεχι γαϊῖϊο. πηρτθὸ σθοφαε δοάετῃ 
τοοάο οοἰογαπίηγ. αἱ ἀξηῖεβ ἴῃ οδδίατηι πϑίασα δῃπῇ, 4ῦᾶγα Αεϊμῖο- 

80 Ρρῦτα αἴφας δ᾽ϊογηπι εἰαϑιθοάὶ ἀεπῖδο αἴσπε οδϑὰ σδυϊάδ διιηῖ, ππρθεϑ 
πίρτι, φυδ]15 οἱ οὐδ απίνεγδα. σοΥπαυμι ρᾶΓδ Ἱπαχίτηᾶ ἈΡ γβάϊςε ζαυα 
δαπὶ, εἰ Δἀμαογεηῖ εἰγοᾶ οὁ5 ςαρι8, φυοά, φῃὰ ἐχογίπηΐυγ, δι παῖς: 
ΣΠΌΓΓΟ δυΐετι εἰ 40141|8 εἰ δταρίεχ. 6014 φεγυογτ οογῶσα ρα ἰξα8 
δοἰϊάα εἰ ταπιοδα. Ἴδίεγαα ἃπιπιδηῖεβ 4086 οογηῦᾶ βεγαπί, πα ]ΐαθ 
τουϊαπξ: 40}1 οεῦυο ἀεοϊ δα δυπὶ φυοϊδπη 9, πἰδὶ ςδδιγείωγ. ἀε οδβϑῖγα- 
[δ ροβίεα ἀϊςεπιθ8. οογῶπα οογὶο ροϊϊα8 μδεγεπῖ χθδχι οδϑὶ : 4θδπι 
ΟΡ τεπι εὰπὶ ἴῃ ΡΗγγρία ἴυχι Αἰ1δ1 Ποτεδ δαδὲ αὶ οογηθᾶ δἰοαϊ ΒΏτΕϑ 

30 χπουδᾶπῖ. 4υ]θυθοῦπ4θε Ὁ. δΌπί, δα οτππὶδ Ὀηριο8 μάρεηΐ, δα- 
Ῥδαὶ δυῖεπι ἀϊφίτοϑ, πᾶς ρεάεϑ φῃοφυθ Βαρεπῖ, ργαεῖεγ εἰερδαΐωτι : 
Βαΐς΄ οηΐπι ἀκ. τα ἀϊνίδἱ ἃς υἱχ ἀϊδιϊαςεὶ, ᾿φας οἰας πηρυΐραθ. ηυδο 

δΈτξο πηξαεθ ὨαΡοπί, ραγιὶπι ἰΐ τες δαπι, αἱ Ποπιΐηὶ, ραγιϊπι δὐπηοῖ, 
πὶ ἱπῖοῦ ρεάεϑιγία ᾿εοαὶΐ, ἱπιδν υοϊποσία δφαῖϊδο. 

10. Βε ρί118 δαΐεπι, ἀθᾷας ἰΐ8 φαδε ἱρδογαπι ρεττπὶ υΐοοιη, δἵ- 
πε οἴδι ἀε οσὔἴο, ππῆς ἀϊοοπάυπι ἐδῖ, 4π86 Παπαὶ ἴδπῖαπι πιουθῃ- 
ἴαγ δἴφυῃς δπϊπιαὶ ρδιϊαηϊ, οπηηΐδ Ρἱ 18 τερτιπίατ: ἱπ εοάδτα ρεπεγα 
4δπεε ονὰ ρατγίαμε, οαἵο δαυδίτοϑα ϑῃπὲ: ρίβοθϑ δυΐθτη 80}1 δϑηπατητηὶς 
τουηϊσηίογ, 4υἱ οναπι ἀγεπδοεῦμι δἀπηξ. πᾶπὶ ἴπ ρόπεγα ἰΟὨρΟΓΌΤΩ 
οοηρβεγ εἰπδπιοάϊ οὐυπι ποθὴ ρίρηΐξ, πεαας πιῦγαεπα: δηρυ !ἶα γεγο 
εὔατς πυϊϊατι. ῥ᾽ ]ογαπ ογαϑοιπάο, ἰεποια8, πιδρηίτπάὰο Ἰοςοττπι ἀϊ- 

10 {εττιπΐ γαϊΐοπθ. ἱπίεγεδὲ θηΐπι, 4υδηῦ οογρογῖς ραγίδιη φυδίδτηας 
σπΐετη ποῖ οἰπὶ. πᾶπιατς ἱπ οΓδβοίογὶ οαΐα τρᾶβτια 6χ ρασία ρι]ΐ ἀα- 
τίοτεα δίφῃε ογϑδϑίογθ: δ6α ἴῃ ἰοςΐδ οανῖ8 δἴσπε Πυτηι ἀϊογῖθτδ ἰατα 
ἐγεσπεπέογεδ ἴυπι ρτο]χίογαδ, πηοὰο ἰοοὰς 16 ἃ πδίυγα ἱπδιϊτυϊαϑ 
αἴ δὰ Βαβεπάστη ριϊοβ. δαπάδιι εἴ ἴῃ ϑαυδγτοϑίϑ εἰ ἰὰ δαδπηητποοὶδ 
ἴαυθηΐδϑ ΓΑΙΟΠΘτα. αυδὲ ἰρίτατ πιο] οτὶ Ρῖ]ο ὁππὶ ργδθάϊα, εἱ ἰδε- 
ἀογε ραβυΐο πἴδπαιγ, ἀυγίογεπι οΡεϊπεραπι: σοηῖγα φαὰς ἀσγαιΣ 
Βαρδῆὶ, ἴων τπο ]Ἰόγοτ ἴὰπι γαγίογειω. ἀἰζογαπε οἱ Ἰοςοόσγαπι ἱπο] 
παιϊοπίθυδ οα] ἀϊοτγαπι δὺς {τρί ϊογαπι: να Βοταϊπῖδ οδρι ας ἴῃ 

εῸ ΑΙ ἀς τγερίοπῖδυ8 ἀσγῃϑ, ἱπ {τρί ἀἰφ χη ο}]15 δῖ, χϑςῖ τα ες δαπῖ, 
ἰηϊογῖλ ἀθ11, 

11. Ρδε δπαρῖε παῖωτα ἢ :]16 δϑὲ. ῥὶ] ἱπῖθσ δὲ ἀϊΐεσττιπε ἴῃς 
τεηβίογε πδίῃγα δὐὶ γεπαϊδεϊογε: φυϊάδιη εἰΐατι ῥδα] ἔτη ἀοτίτε εχ- 
οεβάπηὶ, υξ ποῦ ἰαπὶ ΡΝ 5 δεὰ δρὶπἰδ δἰπιὶϊθθ νἀ δαπίῃγ: οαἰποπιοάϊ 
ετἰπδοθόττσῃ. ἰὰ αποα δἰἴΐαπι ὑπροΐδα ευεηΐξ: πᾶσα ααϊΡυϑάδτι δηϊ- 
χπὰ] θα πηρυε8 οὗ ἀυτγί ματα ἃν οδϑι 5 πἰἢ}} ἀϊσίδηξ. οπΐετα ἱπίοτ 
Οπιυΐα ἀπὶ πιὰ ἐεπαϊ δδίπιατα ἤοτπο Παρεῖ, δὶ οὔπα εἰπϑ οοηΐεγδϑ πιᾶἃ- 
βηϊιαάϊπθ. ἱπεδὲ ἴπ οπιηΐ οὔξθ τπθσοϑὰ8 ἤππιοῦ, δθὰ ἴῃ φαϊδυδάατι 

80 Ῥδῦσῃμ, ἴῃ ἰδ ὈρΡεπίογ, αὐ ἰπ ῬΌΒα]ο οοτῖο, εχ 480 βἰιείπυπι Αι: 
4υοὰ φἕδτιῃ εχ ρίβοίμυ δ]ῖςιδὶ οοπβοίαμξ, οὐξίδ οὔτε δεοαίατ 8οΪδ, 
Βοη δε πῖ, Ῥγϑεϑεγιΐπι ἰπ σαρίξα, Ρτορίεγεα αυοά ἰπῖεγ ἐπὶ εἴ οϑ 

5.8 ἘΠ} εἷς οατγηΐδ, ὉΔῚ 8014 οπξ!8 δδῖ, δὶ δεοδίωγ, ποῦ οοδί ἐβϑοῖξ, υδἰυῖ 
ἰδπεΐδ ρᾶτϑ πδὶδε εἰ ργδεραιαπι εἰ ρα ρεῦγα. οταπία πίη δἰία ἐπίετε 
᾿ρριάμς ἐγαοῖα σοπεπυδτη ἰΐα Παρ δηὶ αἱ Ἰοουπι ἀδὶ Ἰδπϊατο τπθαῖὶ- 

Ὧ5 πδῖυγα θυ δά ἐχμαϊδυάσππι: πὰ δὶ οὁ5 δεῖ εἴ Ὀπρη65. ἰφῖ ας 
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δυἑπια] ἃ {πε δδηρτιίποπι Βαρεπὲ, ςοϊ6 Ἵταηίδ ἱερυσπίατ: εἱ ν᾽: τοι 
οχαηΐα ἰεραπῖατ, δεὰ ργουτ δαργα αἰεί χιπηαδ. δεηδιςδαεῖτι εν, 
χρδ ΡῈ 8 εοϊογεβ τηπΐαπὶ ΡΙΪϊ, αἴχθα οδηὶ πυπὶ ἴῃ Βοιηϊοίμοι. ὦ εἰὰ 
4ποᾳαε Βοος ἴάετι ἢξ, σδῖπιτὰ ορφοῦγι 8, ῥγαείεγιδα ἴῃ ἐμ. α- 
πδόσεγο ἱποὶρίυπξ ΡἾΠ ἃ φαρτγεταα ραγίθ. ρίαὐὴπιὶ δἰαϊία οπσδιπ α 
οδηΐ. φιᾶγα πιδηϊεδίαπι δὲ ὁδῃἑτοτα ΠΟ 6486 δγείλοϊοπεα: υδ] 
δηΐων δαιῖτι γι ἀαπι πδεοϊ[αγ. δὲ ἴῃ 1110 ξοπεγε οἰἴβογεροευίος «σὰ 
αδτι ὙἱἘ}]ΠἸρίποτα ἀϊοίτητδ, οταπϑ οδηὶΐ ξἰρηππῖογ. ἴδπὶ ὙΕΓῸ δερο. 
ἸΔΈ θυ5 σοϊρυβάαπι Ἔυεπὶξ οἰ οδηΐ βεγθηὶς χαίθοι γεοθρὶὰ μΠΑΐΩ 
υαϊεϊαάϊηα οὔσηι 1}}} ἀοἢυχίδεεπῖ, πἰρτὶ ἀς ἱπίοκτο ϑαδογ καὶ ἔν 
χαεπεαϑ οροτῖϊ ΡΠῚ αατα ἀρογὶὶ γεαξίδ οδῃεβοῦπξ, μοπίνμα (σι. 
Ροτζὰ ργίπια σδηϊτιετι δϑηϊπηΐ, εἴ δηξογίοτοϑ ρατῖδ ρτῖυι ἐπα ἡμῶ 
Σίογεϑ: ροδίγειπδ δυΐοτη ρΡΌΡ 68. ἱπίεγ οπηδ8 δηπηδοῖοι μὲν 
ΡἰϊοΘ μαβεῖ αἰΐοε σου ρβωσῖοβ, αἰΐοϑ ργὸ δείβθιπι ἐδπι ροῦν ἐμ» 
οεπῖεδ. σου ΘηἶΙ διπὲ ἴῃ ορίξε, ραϊρορτίῖδ, οἰ]: φαὶ ροίαῦμαν Ὁ 
τοτ, δαπὶ Ἡΐ, Ἀγίπιοτη ραΡε8, ἀδῖπάς Σὰ αχὶ δ, ἕυπι δὰ πιερίτα ὃν 
ὯΔ Ρ6Γ Ἰοσογυπι πυπιεττιδ δἰ σοηβομ ΟτΌπι δὲ ροείδα ἀπεκεῖ, 

δεβάσει αἰφυς ἀεβυηπὶ ρὲρ δείδίετι ῥὲϊΐ, εξ πιαχίοι ες ρει 
Ρυπιαπι ΟΔΡῚ}]1; δεὰ εχ δηϊεγίογε ραγὶς ἰβῃϊαπι: πδὸ ρον 
οαἰνεδοῦπὶ παπαυδπι. τειτϊοῖθ ρἰαργίτα οαἰυϊιίαπι ἀϊοίμοτ, ἰ ἀαος 
ἀερι!αῖῦο (ἀπαρμαϊδπιϊαοῖς αγδεςθ). πεαΐγοπι δυεεὶὶ δηῖε υπα 1 
ποιῖδ. δεὰ πεαθθ ρθε πε4ῦε ται] δγ οαἰγδβοδηϊ; δὲ πὸ εὐϑόρδα 
υΐάοτη. 4ουΐπ οἱ, ἀπίδαααιῃ οδἰν οϑοδμῖ, οδδίγεμαιγ, ρορ επί ΜΚ 
ποὴ ρἰγηυπίαγ: δ8.η ροδὲ ρυβεγίαϊοτα, 608 Ὄπιῃ 685 διμιποι, γπαδ 
ῬΌΡεπι. ἴῃ προ] ϊδιΐδ ἐπεηΐο ποῦ βἰρππηῖατ Ρἰ}, μροθνμοια 
55 ἰπὰ φαϊδηδ τηθηϑῖγαδ ποῦ βασῦηῖ, εἰ ἴῃ Οατίδ δηιϑιμε; φρο 
Ἰράϊοῖο ἰαίογεπηῖ [αϊατὶ δεποϑοῦαξ. δἰ δαΐοτν ΡΝ ἱππονκαοίν, μὲ 
Ρϑυείοτεβ. φαΐ ρἱ]! ροδίετίαϑ οτίγὶ 80] θη, εἷς ἴδπι νἱῃ φακα ίμμβα 
Δ} ογέτιϑ ργϊποὶρὶϊβ ποππα}}} οαγεηῖ, δεὰ οἰχοαὶ εἰ ξεπεγερέϊ 
4πδπάο εἰΐαπι ρῃρε ἀεβοϊασπίαγ. Ρἰ 1 ἰερα φααάδιν παίοτεε μαμὰ 
Ῥὶταϑ τοΐπαβ ογεδουμέ, Ρἰ τίμα πι οδρὶ ] 1, ρχοχίπιε βαγρα ων 
ὁπ ἰεπυίοτοι, γαἱὰθ δαρεπίοτι δεα οἰΐδσα δαρετοί α πιοὶὼ εἴκα 
δείαϊς ἴῃ ἰδηίαπι αἱ δοπάδαμαιτ. ἰὰ ἰάεο Εϊ, αοὰ ἱν ΜΡΡ 
ὯΒΙ οϑδᾶ οοπητηϊππίοσ; 400 ἱπ δεδθοϊοῖς ἀϊάποιε οἶα! αι 
τηϊἰτατ ῥ᾽ μυπιοτῖδ. ὧδ ρα]ρεργαγασα ρὲ θυ ἐχογεκὶ ἐπΒ 
ἀεβονίυπι ἱποὶρὶς ροϑὶ Ὑ επεγίϑ δῖα, δἰθθις {γεφυεεὼ μέλι 
δεὰ ϑετὸ οπιπίῃπι ταδχίηιε οἀπδεοαπξ, ἀθπι ογεροίμουα, ΒΝ ον 
Ἰαπῖαγ, τουδϑοαπίγ; ροϑὲ ἰὰ δεϊδεϊθ ποὺ ἰξετα. Ἀδρεὶ ευἱεα αΘ 
Ρἰϊας Ἰεπίαπι Βαιπί ἀϊξαῖθμι δὰ γαάϊοθχη: ἐΐαφαα δίσιαὶ αἰφοε ἐπ 
εϑῖ, οἱ φαϊὰ Ἰενίπδου!δ δἰβηραί, ἰγμῖς, δι εεξ αὖ ἰαίδο οὐὦ μὲ 
Ἰοῦ ναγῖϊ8 δὲ υδγδιςοϊ τ βαϑ απϊπιδι Ρα, ἱξετφας Πΐηραλε (πε τα’ 
ςοἴογε δαμξ. πιδηΐστα ἃς ἰδ] φραιαχει δα ρεογίογι «απ φιί μόνα 
Ἠδβεαῦῖ: ποημὶὶ ἰδὲ παϊ]ος ρϊοο δεὰ τιαΐας Ηἰγραῖδο βαρεοὶ, 58} 
δΆΘΡε υἱάδδβ οαἰνεδοεγρ 608 δαὶ Ἰαενΐ δ κίαρσο τρδβίο σκοὶ ἱπρ 
εὐἰ φαΐ τι εῖο Φξ Βἰρατιϊϊος; γ6] οὔπὶ περαῦοε φυὶ ΒΝ 
δαπὶ Β.] οτγεβοῦπὶ ΡΕ δὲ ἰῃ δερτοῖὶα φυϊδαδάαια, ργβέμετι 
Ἰαβογδραι, εἴ ἴῃ βεπίδαδ. ογαδοῦηϊ δἰΐδτω ἐπ οδάδυεπρο: 
Βυαὶ ἀυτίοτεβ. ἕος οἰΐατη εὐεηὶξ πηροθαθ. ΡΠ οοπροαῦ μα 
ἀοβασπὲ υδὰ Ὑεπογεο: 4υὶ δαΐεπι, ροδί 4 ατα ΒΟπιο πὶ εἰ Ως 
δοἰοηῖ, οἰταδ ογἰαπίασ, τατγὶςοδὶ πιὶπ8 οαἰγοδουηῖ: ἰὼ ῃ 
σαγὶςἰ θυ οαρτὶ τῆγβυϑ οαρὶ δὶ οι διιηξ, ρίμια ρταεείραι νοὶ αν 
εἷξ, δοὰ δὴ ἱπιο πδδοβῃβ8 {ἰ πιδίοτ: φαΐ εἰϊδιν ριροῖραι, φίμιρ 
οοϑοῦηΐ δὺϊ δοποδοιηῖ, δαυδπιταδθ Βαπε δὲ ογδδδίογε εἰ ἀμηνβ 

ϑεπδθοθηῖρη8 ποι αυδάτυρεάϊθαδ γε] ρίας τεὶ ἐμὲ «ρὲ 
(Οαξας ργοϊίχῖοτ) μὲ, δεα ἱπίγεφπεηιοσγ. ἀπρυΐος φύσας ΒΒ 
ὑπῦδε 4υδωι Ρἱδυίςδα ἴῃ δεπεοῖα αδῖδϊα βαμὶ τοδίογεθὶ μεΩ 

-χοδῖγα. ογεϑουηξ ὑηρτίας δίοσυξ δὲ ὕπρτι68. 
12. Ουοά δνΐοπι δα δηἰπια]ία δἰαῖα ἐρβοϊαῖ, αὶ; «εὐυηόυα ἐδ 

ἴε8 πΏ]]6 τηπῖαὶ ρθηπῶδ ργδεῖεγ βγτετῃ: πᾶτῃ Βᾶδο ἴα βερεοία "6 
εέπῖεδ, απίεα οἰπεγεδ ρεηπδ8 παρεῖ. δυθηΐξ Δυΐεπι ΡΓῸ μΝ 
Ταϊΐοπε, φῃετηδάπιοάυπι ςοπίεπίίογε ἔγίροσγε, οἱ οἱ φῃὰ τὲ 
Ρπΐδ δυΐ πἰξτα δαὶ ἔπεσα [δυϊ Δἰμἰά4], δι βδβοδὶ δἰ ἰφιαπάο, ἰοσὴ 
Ῥδδβεγ, πἰγαπάο: δῖ πὰς δἷρδὲ δαῃηΐ, εδὲ ποῦ ϑμὶ δΏϊπιὰ μαρία 
ξτεβεςεγε. 4αὶῃ εἴαπι ἀππὶ δίδι5 ραγιὶ 5 τηυϊδηῖογ πιο ταγοα τι 
εοἶοταβ δάδο αἱ, πἰοὶ δἰ6 Ρογίϊαϑ, ἀδοὶρίατί8. ρἱϊογυπι οοἰογθ 5 εὐ 
τοδητρυ5 στη ἈΦΌΘττιπι σπο 486 τηπϊδίϊοπια τπηϊδλπίογ: ΡΛ κα δὴ 
ΑἸΪΡί πἰστὶ Βυπι. ἰὰ ρτδεοῖρυε Αὲ ἰδπιρογα οοἰϊαθ: ὅπηΐ ἐπι5 
τοδὶ ἀφῦδε τη] 15 ἰῃ ἐρεῖν 488ε 5ἱ ἰπὶϊ}9 ἰδίπροόγε Ροϊεοιαγ ρα 
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8ὺ ἴποὸχ οσοξφοξ, οἷρστοι ἀμηο5 εἴ εἶδε, πὲ ἴῃ ΟΝ] εἰἀϊολ ἴεττα ΤΈτα- 
εἶδε βανίων Ῥεγεΐγυν υοεαῖαο [δοίεραῖ; εἰ ἴῃ ἀξτὸ Αεἰγτγίϊς εἰ ἱπ 
Δαηϊεπάτία Ζαοηθ8 ἴεττα ἀπο βυτεὶπᾶ δυηϊ, φαογαπι αἰτεγίας ροῖὶα 
ουδὲ πῖρτας, δἰιογίπβ εαπάϊάδο εἰρηδηΐαγ. υἱάεπίαγ δυΐετη ὁ ϑ.ᾶ- 
ταλι το ταΐας ρτουθηίγε; ΄θδτο ΟΡ ςδῦϑαπι ρυϊδπὶ 8Ρ ἤδοτπεγο δὔσα 

40 βανίαπι ργο δϑεοδιωδπάγο Χαπειαιο, ἰά εθῖ γαξοτα, δρρεἰ]δίυτα. ςεῖε- 
τας κηϊσοδηῖε ἰωϊαϑ ΠΏ ]]ο8 ΒδΡηὶ ριϊος, πες 'π δγίῃητο δάνεγι υεὶ 
τοπδ ραγῖε, φυδηφύλιη ἰ8 ἀοτθο δογύπῃ μδροδηῖ, ργδεῖεγ ἰερόγετω 
ἀωγροάετα), φαΐ δοίαα ρίϊος μαβεὶ εἱ ἰπ Βασςα ἱπίω δὲ δῺΡ ρεάϊ- 
με. “τοῦ ἱπῖον ςεἴε [νυἶξοὸ τγοιϊςεἴας, Ρ] πο τη βοΌ α5 τρδγὶ Ὁ] 
ἀεουϊίοτν ἰοεο ρἱϊο5 μαβεὶ 4}1}}1}5 δεὶλθ οἰ ται !εδ. Ρ1}} ἰξίτατ ῥγδεεθοῖ 
Βοη δ ὀηταμηο δεὰ ἃΡ γαῆϊςε Ἵγεθοππῖ; ρεῆπδε δυΐδτα πεῆὰς ΔΒ 
ἧπιο πετα ἃ δθτητηο, 664 Ἔχοίἀυπὶ. Πυθεσππηθα ρδηπ89 τρλνσίκῃ 
ὕπαδε μβαρεηῖ, ὩΣ ἄρεὲ εἰ 818 εἰῃστοοάϊ, ἰΐδ ρεῆπα (αἶα) οἱ δυβιἰαἴασγ, 
ποῦ γοβδροί τ; ΠΕσΌ6 δἱ δου  δῦσο διιίειδὶ αρὶρ, δίς δε ηδεοίζοτ, δεὰ 
ἐσ ἶἴὸ Ἰετωροτε μετ ᾿ρ88. 

80 13. δ0πὲὶ εἴαπι πιεπιρυβῆδο ἰπ δηϊπιδὶ σαϑ 7πδὲ ὁδηρτΐης οοη- 
οτεῖδ δυπϊ. εδὶ δυῖοτα τϑϑιργαπδ δι πὶ] οαἰὸ ἀδηδδ δὲ Ἰδηοὶ, εοὰ 
ἤδπεη ξεπῸ δίμὰ εοἰ: πᾶτὰ πεαῦς Ά541}19 δϑὲ πθῆπ6 [6 η δ 1116. διαὶοῖδ 
δ0Π) οἸρηΐδ ἴυτη 488 ἴΌΤΩ Υἱδοθγῶ ΤΩ ΟΠ ΓΑΠΔΥΌΤΩ βΌΠΕΓΕ ἴλπι ρδΓΥΪδ 

δ ἀαλπὶ τοδίοσι μι δοϊπδ θυν, 4υαπ απ ἰπ ταϊπογῖραϑ ΟΡδουτίοΓγοα 
δυπὶ ῥγορίεγ υδβοτηεηΐετα εἰ ἰοπυϊϊδίθι εἴ Ἔχὶ καὶ δίοπι. τολχίπιδο 
Οταηϊ Ὅσα τα δ ΡΓΔΏΔΓΌτα ἀθδε δηπῖ, 4086 ςεΓο γατα δπθίππι; 4πὲ- 
ΤΌτΩ δἰΐεγα, 4η86 80} οἰγουϊα οδϑῖϑ εδὲ, τοβυδιῖογ εἰ Ἵγαωβδίοσ εδὲ 
πδπὶ πᾶς οδάποίϊτατ ςεγεργο. ἀοὶπάς φαδα ορεγϊ οογ. ργαδςῖβα 
τ ΕἸ ΡΣ δ δοΐδ ποη ςοδίθθοϊζ, παάδϊα. οὐδα ταοιηργδ: δὶ δἰὰο- 
ΒΕΓ. 

11. Ἐπὶ ργαεΐεγθα οτιδηΐστω πρϑτορταπαο βεπαβ. ἨαΡ δὲ ἀαΐετο 
οτρδηίατω οἵηηϊα δηϊταδίϊα 4 π88 δα πβτΐπο ςοποτείδ συπῖ, αἰΐ ρἱπρκαίαε, 
αἰΐα πιδουῖαβ. εἰυβ ἰπἰεἰαπι ἃ πηδάϊο υεπῖγα ἴῃ ἰΐ9 φηϑα ἀδικίαν Ραγίσῃς 

Ὁ δἰᾳπο πἴτδαθε τηαχὶϊΐα ἀεπίδεα δαηῖ; ουἱ ραΓι ἀρρεηϑαπι εϑὲ, Ὡδὶ εἰ 5 
δυΐϊιγα 4φυοφας 4υδοὶ 4συλεάδπι ἐχϑίδϊ. 40δε δυΐετη δυρετίοτγὶ τηᾶ- 
ΧΙΙΔο ῥτίσπογεθ ποὸὰ Βαρεηϊ ἀδηῖεθ, ἴθ 8 ἃ τωδίογε υβπῖγο οὔ 
εοάεπι τηοάο. 

15. Μειαργαμπδοεα υερῖοα συοχας δϑῖ, ΠΖΌΔΏΘΌΔΙΩ 8110 ξεποΓα 
τοστηβγαπδε: ἀἰϑίθη αὶ επΐπι ροξεϑὲ. 4πδο δηΐπιαὶ ραγίππξ, δὰ 80] υδ- 
δἴσδτα Βαρεηῖ; οσεἴογα πη] απ, Ρτϑεῖεγ ππᾶτῃ τεεπιἀϊπετη εχ ουἹρα- 
τὴ. Ῥγαθοῖϑα υϑϑίςα πο οοδί εβοῖξ, ̓ μκββοδφων δὰ ἴρϑὰ ῥτϊποϊρία ςεγ- 
τ οἶα, Ὠἰδὶ Γὰγο ὁπγηΐπο: πατὰ δαπ6 αἰϊαηαπάο ευεηὶξ μος. ἰὰ ἀείπποῖο- 
ΤΌΤ Ὑϑϑῖοδ ΠΙἢ}] Παπιοτ9 ἀδτηϊτοτ : ἴῃ σἶν 8 δἰϊατο εἰσοδς Βαπὲ οοη- 

30 ογθὔομπεοι, εχ φυίΐβιηϑ οα]ς ἢ] ππουθοϑ αοίηπε. δἰ τς οἰαδιποήὶ τραϊοσὶἃ 
οομ δες ἀπὰς ὩἾΝ}} υἱάογεϊον ἃ ἰθείδςοα ἀἰϊζοττα. υθπατγτπι πεγυο- 
τύπους ἃς ουτἶ5 παίωγατα, ἴατῃ απϊὰ εθ8εῖ ἤθγα δίχυβ πιδαργαηδ, 
Ρτϑείεγοα ἀε ρἰ 15, πη ροῖρας, ππρι] δ γεὶ '᾿ςοπεϊποΐδ γεἰ μἰβαὶςῖβ, οοτ- 
πΐρυ5, ἀεηιίθη5, γοϑεγίϑ, οδϑας, οαγι]αρίπε, εἰ φοϊοαϊὰ οττιπι υἷςα 
ἐπηξίϊατ, σαρετίοτε παιταίζοῃς δχρίϊςυίπιυδ. ππῦς ὙδΓῸ ἀδ ξᾶτπηθ 
ἀλαβθταπνῃδ. 

16. ὅτο εατηΐχας ργοχίπιδτη φυδεοππηῃε παϊαγαπι ψεταηξ, ἱπ 
Οταπῖβας ἱπδαπξ δηϊπιδηθυθ9 χπᾶς δαπρυίης ςοηογεῖδ δαηΐ, ἐδ δ 
ἴαδα ἱπῖεγ ουΐεπι εἰ οδϑὰ οδϑίπτλαος υἱςαγίαβ ραγῖθβ. ἤῶτη χυᾶ τοϊους 
τείετιαγ δρίηα δὰ οδϑᾶ, ἰΐὰ ἱπῖεγ δὰ 4088 ο8 οἱ δρίηατη μαβεπῖ, εαήετι 

30 τῖϊοῃς ραυΐρὰ || ςαιπιϊογτηῖβ δὰ σαγτθν γείεγιηγ. δδὲ δαΐδι οᾶγο 
ἀρῖα δὴ δευδῃάυπν “ιοαπουθβηβ, ΒΟ ἰῃ ἰοηβύτα Ἰδπίαπι, πειηδά- 
τῇ οάππη πεγνὶ εἴ σεπᾶθ. δηΐπια δ οὐτα τηδοοδειιϊ, ΔΡΪῖ οᾶγο, εξ υε- 
πῶΪϊαο ἐχδίαηϊ ἃς ἄργαε: ἰαγρίι5 δαΐῖοπν σαπὶ δἰππιον, ἐπ οατηὶδ ἰοοστα 

120 μ᾽ ατιτατ ρἰπραεάο. ςδγποϑίουι θα τηίπογεβ φαπὶ υϑῆδδ, 6 ηρυ8 Γυ- 
Ῥδπιίοτ, υἱβεετγὰ εἴ υεπίεγ ρᾶσταβ. αἱ 4υΐϊθυς σεπδε τηϑίογεϑ, δδηρο 
εἰβτίογ, υ͵ἱδοαγα πιᾶριῶ, ὙΘΠΙΟΓ τπᾶρτι8, ΤΩΓΩΪδ τρϊπῸ8. Ρἰπρυΐογα. 
οῶτης δπηὶ αὶ γεπῖγομι ράγυῶπι Πδρεαὶ. 

17. Αἀερ8 δαΐεπι οἱ δανυῶπι ἰηῖεῦ δα αἰ εγαπς. δενυῦτι υανΐδ 
Ῥαγῖε [γαρι]ς εϑὶ εἰ 5 οςαίατη ἀσπβαίοτγ: δὲ δάθρε ᾿ἰφαί ἀπ πεηπε αρὶῃδ 
οορῖ. ἰΐααιιε ἱπδουία ἀ6 δἀραι!θα8 δε ρἰπραίθας ποῦ ςοπογεβοῦη, 
πῖ εχ ἐᾳῦο εἴ δῃε: ἀδ 18 ΚΥΡΆ ϑαυῦτα μαθδπῖ, σοπογεϑοθὶ, υἱ οΥἷν 
δἰ σαρτγας. ἰοοὶϑ συοᾳῦς αἰεττιβε: δὰδρο πατθὺς ἰηῖτα εὐΐοτω δὲ 
Φατπεπὶ ρἰρηίτατ, ϑευῦτα ΠῸη ἐρὶ, δεὼ δὰ εχίτειηα Ἵδυηϊυδι (εχῖγα 
ξατπε8). δἷ οἱηδηϊοτι δάϊρε ργδθή ἰδ αἀϊραοδαπι εξ, δενὸ ρἰπρυΐθυδ 
ααυδοευπι. Πὰδ6 πἰΓΩΠΌ6 τπδχὶ]]α δες ἀεηξαία δυπῖ, δἀΐροτι ΒΡ εϊ: 
ἤπδε ἀδηιρυθ ρτοΒὺν ἐπρεγογ Ρουθ οαγεϑῖ, δουῦπν. φυϊρυδάδιῃ 

ἰδ δηΐ προ ας Ἐκ Ὑἱβοογῖβαβ ἰδοῦ Ρἰπρτοϑεὶξ δαϊρε, πὲ ἱπῖον ρίφοθϑ 
οατὶ ἰαρίπεῖδ: παπιφὰς ἐσ ἣφ 9  ἰ χαδεῖβ ἐδείαπε οἰδῦτα; ἔρϑ8 υθσὸ 
ςδγιδρίπεα οπιπίατα τοί ιπυπι δάΐρεπι ναὶ ἐπ ςῶγης υεὶ δεραγδῖυπι ξ0 
νὰ γεηΐγοια βαρεηῖ. σαδεοῦπααθε ρἱηριεάϊπεπι ϑεραγαίδτη ἤθη ἢδ- 
δηξ, ταῖπϑ Ρἰπβτία δαπὶ δὰ νεπίγετῃ εἴ οταεπίωπι, υἱ ἀπ ρ. 1 : οχὶ- 

ξαυτα επὶμι ϑαστηῦ ΠΡ επὲ οἶγοα οἸπεπίητα. πιδχίτηα ἰϑτθ θη ΡδΓδ δίῃ 
ξυεδουπὶ δεςυπάυτα νεπίγετη, ργδοδεγιΐπι οἵϊοϑα. δαὶ ρδιίητα ςγερ 6} 18 
Ῥίηρυϊα, οἱ δαἰε; δόγαπι 486 δενΏτα Παβεπῖ, δἰεςᾶ. χαρά δὰ νἕδοετα 
διιίπεῖ, χαδλς ἰοοὰ εἰγοῦτι Γοπεὸ βαπξ ἰη Δηἰ πη! θυ5, δυδάθηϊ ρίηραϊε- 
οἰπθα: δεὰ ἀεχῖογ τπϊηοϑ μἰπροίδ δβὲ. ἃς φυδπηθᾶτη ργαθρίηρθαδ ἴμ6- 30 
τὶ, Ἰδταθη αἰ φαϊά ἰπ τιεάϊο δϑὲ δειωρεγ υδουὶ. δηλτηδ!α 4η86 8670 
Ρἰπρυεδοπηῖ, τθογβοϑὰ δυπῖ, φαοῦεδ τεπεβ ὑπάδαθδηυε ριηραεάϊηθ 
ΤΡγαυπίατ; τοαχίτηα οἸηπίατα οΥἷβ, δάδο αἱ εἰΐδτη ἰηϊεγεδῖ. ἴῃ οι 98 
ἐδὶ ρδΡε]ΐ πρεγίας, 4υ8}15 ἴω 1,δοπεϊαο ἀρτὸ δὲςεϊϊ ας. ΐαψας ποηπιῖ 3 
πρὶ ἀρρεῖ δεγῶπι ἀιεὶ, εἀαφρυπὲ ρεουάδι ἴῃ ράδοια, 4π0ὸ ταὶποϑ ςἃ- 
Ρίκπε εἰθὶ. : ᾿ 

18. (ὐοτητθππα δδὲ δ ἰπλδ 8 οὐηςἕϑ ἰοοα οἶγοῶ ρα  Π]Δτὰ Β8- 
Βεγε δεύδοε, φυδεοῦπαυς δο:]ἰςεξ ραιΐθτα ἤδης γαῖ δἰ τί θτα 'π οσα- 
Ἰὼ Βαβοηῖ ἤδς οζῦϊοβ ἄπγοβ. ουηρίυτω δαϊπηιαἰΐητα ἐδπὶ τηῶγ 8 ΠΌΔΙΝ 
ειοίηδε ργουϊὶ ρίηρυίϊοτει, ἰΐδ τηππὸ ἔδουπάδο δαπί. δεϊδῖε ρσο- 
γεοιίογεδ ρἷθς ρἱπριοδοπηξ 4θάτ ᾿ππΐογεδ, ργαθβογίη σῦτη ἴῃ ἰδιΌσα 
Ἰοηξαιοφηε ἱποία ογουείτιπὶ πιλρτϊτυάϊης δἴχας ἰηάς ἐπ ρτοίαπυτα 
ἐχογεβουηῖ. 

19. ϑδηρεῖβ οτηπίβδ δηἰπιδηῖῖθον φαδο δδηραΐπθ δὰπὶ οοπογα- 10 
ἴδε, τορχίπις δὶ στα ΠΕΟΘ85ΆΓΙῺΒ ἴσα ΠΟΙ Πἷ8. ΒΕσαδ δηΐτ δά- 
γεηοῖμδ δεῖ, δϑὰ Ρδγ ργϊποίρία ἃ παΐσγα δυρτοϊηἰϑίγοϊα ἱποσὶ οταπί- 
Βα, τοοὰο πὲ δἱπὶ ςογγωρίβ. οτηπὶβ δυΐεπι ϑδηρτὶδ ᾿ποοῖ ἱῃ Ὑδϑὶδ, 
ἤπδ85 γεῆᾶς δρρεϊϊδτοῦϑ; ῥὑγδοῖεγοα παδῆυδιν, ηἷδὶ ἰῃ οοτγὰδ ἰδηΐπτη. 
ποῦ δειεὶὶ βαηζαὶς ἰδοῖωδ τ]ὸ ἵπ δπίταδῆ, φπετηδάπιοάυπι πέσῃς ἐα- 
«τεταεπῖα αἰνὶ: φυΐη πεαὰς ςαγερτυτι Ὠδῆν6 τρθάη]]α. φαδοσπααθ 
Υἴνῶτο δεὰ ἱποοτγαρίδπι ςἄστιεσω δες ογῖβ, οαὶξ ἐδηρτιΐδ. δαδρῖε πδίασα 
δδηκοϊὸ ἑΏςοο0 ἀαϊοὶς 69ὲ, πιοάο εἰξ δαπυδς εἰ οοΐογε τΌΡεσ, τἱδὶ χαὶ 50 
δαὶ παῖυτα δοὶ πῆογρο ἀεῖϊετϊογ εἴ: ἰθ δπίτα πίρτίοσ εϑὲ. πθῆῃο να] λα 
ογδβδαδ ἤδ΄ας υδ]ὰς ἰεπυΐς ορθτοας 6δῖ, δὶ ποῦ δὶ: γδὶ τῆογρο ὑεῖ. 
πιᾶταγα υἱιδίῃθ. ἃς ἱδηϊίρεγ οα]Ἱὰυ5 εἰ [ἰφαϊάι8, ἀππὶ ἰπ ςοτροτα 
υὙῖνο δεῖ: ἐοτὶβ διϊοτα οοπογεβοῖβ οσωπίοτῃ, ργδϑίεγσυδαι ςεγυὶ εἰ ἀ4α- 
πιας (ργοοοἹ) εἱ οἱ φυίά εἰπφάδπν πδίαγδο εδξ; Ἵεϊογογαπι οτηπΐθτα 
φρἰββδίωτ, τἰδὶ εχίτηδηίαγ ἤργαθ. ἰδαγογαμι δαηροὶβ ςοἰοττίτηθ οοἷξ, 
ἴῃ ξεπεγε δδαηξυΐηε ςοπογείογωτι {πῶς ἱπῖγα 86 οοῃςερίατη δρίπαὶ 
εὐππε, ρίυϑ Βαρδὺξ δδηρυίϊ ἰδ φαδπὶ δὰ 4πὰς δοῆεπι ἰπ βόπεγε οὐᾷ 
Ῥατίω!. χῦδε παΐωγα δαὶ τηδιϊξαϊο υἱΐδθ Ῥϑωθ' υαϊδηξ, πεαλιθ τη! ἴαχο 30 
υδὶάε μδρεηῖ, χυοῇ δἰδεῖπι ἃ ροῖυ (Πιοδι115) δυδηΐζ, πεᾷπθ ῥρδυςυσι, 
4υοά οουμπεὶὶ γα]ὰς ρίπρυΐθοδ. ρἰπραΐα πὶ ράσυτα, ἰἴϊδ ραγώτω δδ- 
Βεηξ; εἰ 4π0 τοαρὶ9 ρἰπραδδουπέ, 60 τοΐητδ ΒΑΡ επὶ ϑαπραπίϑ: ἐχδδἢ- 
ξαε επίτα ρίηξυς εἴ. ρίηρας πὶ 1} ρυϊγεβοϊξ: δὲ ὁδηγοὶ εἴ ἐδπυρυΐτοα 521 
1088 ςοἸεττίπιθ ραϊγεβουηξ, Βογοπι αιΐάετα ργδεεῖροέ δὰ 4086 οἰγοῦτα 
οδϑ8 δυηξ. Βοιηϊηΐ δδηβτι5 το πἰδϑιπι8 ἴσα ε ΡυΓιβϑ᾽ πη 08 ΘΟΓΌτΙ ΠΌ 80 
δηΐπρδὶ ραγίπηϊ; ἱδατὶ εἰ δοῖπὶ οτγαδαὶϑδίπιυ εἴ πἰβεττίπιιδ. εἴ τ ραγι» . 
Ῥαδ ἰπΐετγίουιμα5 χπδτω ἴῃ δα ρετγίογίθυδ σγαβϑίογ ἔϊ εἰ πἰρτίογ. μα]-, 
Ρἱϊδι οπιπίωπι δίχα δον ἀπ ΐμιδ] τ πὶ δδηραιΐ9 ἴῃ γεηΐδ. δοΐπ5 Βυπηογατω 
Ρεγρεῖυο εἴ τοῖο ἴῃ ςογροσε πίη δητοπι ἰηεδῖ, 4πατὰ ἀϊῃ υἱϊαπι δραηξ, 
ἱπ᾿ οογάδ δηϊπιδ ϊαπι ρυιπηητα δδηαὶς κἰρτιϊτοτ, ἴσχυε δάδο ρυϊαδηθαπὶ 10 
φοτρϑ ἰρϑύτω ἀεαγιϊςαἰεἴατ. δἱ ρἰπεουϊεπι ἐχεαῖ βαηρβοϊηΐθ, φσαδο δὸ 
Ρτίναπιυγ, δηΐπια ἀεβεοϊυπίατ: δἰ τα τυπι πὶ πνῖβ, δπῖπιατ διηϊυηξ. 
δἰ πἰπηὶ εἰϊἰφαεϑοαῖ, δερτοίδηϊ: πᾶτηχας ἷν ἙΓΏΟΓΕΙΣ ΒΕΥΌϑυτῃ ΑΡίϊ 
δάεο πὶ φαϊάδτη ᾿γωεπιοτη ϑαάαγίηξς δαάογετι. ἰΐα σὔπὶ εἰβυχὶξ αἱ ΐ- 
4υὶρα:, αυὶ οἴππίηο πο ςοπογουῖς, δαὶ αἰΐχθα ἰδπίατη ρᾶγα ἃὉ αἰϊϊς 
ΡαγΐΡα8 δεραγαΐα. ἴῃ δοῖῃπο σογροτίβ ρδγίεβ δχίϊπιδε τηΐπυβ οΡε- 
πιδηῖϊ δαηξυϊπὶ8: ἴδηθε δὶ ρυμψαῖις ἀοτπιθη8, μαυὰ κὐ νὰ Βυὶ! 685» 
ξαΐθ. εχ ρεγίεοιϊ 5 ἰσμογίθαβ δὲ δαηρυΐδ, 6 δαηρυΐπε δάερ8. υἱκίδῖο 
δαηξυΐπα δὶ βυχὶο, φυαπι Οταεοὶ υοςϑηὶ Βαθιποσγμοίάα, πὸ 6 πατὶ- 
Βὰς εἴ ἰπ υαδγίϑεϊ εἴ δὰ ναγίοε. ραυϊγείαοϊυδ δδηρτιὶβ κὶ ρπδ: εχ Βοο 30 
δοῖεν ἰὰ φυοΐ (ἀταεοῖ ρογαπι, ποϑ ροδδυτηῦ5 ἀΐςεγε Ἰοΐωπι δαϊ οα]» 
Ἰπτα. ἔοι βαγησα δαπβυ δ ἃ Ὑἰγὶ ἢ ἀἰἴοτι: οὐδϑοῖογ επῖτα ἃς πὶ στοῦ οδὲ, 
δεφη Ρο εἰ νδ] οι ἀἰηῖθιν δὲ αδέδε δ ἱπῖοτ δὲ σοιαραγαῖβ. εἰ ἴπ 
δΌΤΩΤΩΟ ΠΟΤΡΟΤΟ τοΐπυδ παρε δαηρυίηἷα Γετΐπαθ, ἱπῖπα Ρ᾽αϑ. ἱπίοτ 
[δτη εἰ Ἰαθ ἀπιπιβοϊεϑ τααϊϊεγ Ῥ] τ πιῦτν παρ εῖ δδηροϊπὶς, Ρ] ατπιδαοθ 
εἰ πιεπϑίγωδ Βυτιηῖ. ἰδ δδηιροι5, οἱ υἱδοίατ, υοςδίαγ ργοβατνίπτα. 4]1ο- 

5: : . 
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φαὶ ἐο βόμετα Ἱποτθόγισα τηΐθ8 8 ἐθπέδηϊαῦ τδυΐογθθ; ρϑῦσαθ ϑηΐτα᾽ 
30 τρίς ἰθυις Ἀπὶ γηατίροίδ ἸὩΡοταμῖ; ρϑποὶς ργοῆαϊε ὁ περ 88: αἴφῃς Ἦν. 

ἱμβοοιριποάϊι9 ππεποῖγμα δοϊνσαμίηγ. ϑεουμάυϊη, δϑϊδίθφ συοχαα ἴπτα 
τραϊαξιι ἀϊθα ᾿μῃ ὁρεςία ἀἰξεγὶ φαπραΐδ, ἴῃ ἱπέαπήρῃ ἀιϊμοτ ἐδ δἱ 
Ἰαγρίογ: ἱπ εθμΐβιι5 ογβέδαα, πἰρθῦ, ρᾶπουϑ δρίδίε δἰδία ταδάϊοςγβ. 

2 ἴζρτα 56 π|}19 φαπρι 8 οἷἱο οοπογοδοῖξ, δἰΐδπι πὶ οοτγροτγὶδ φαρογβεὶθ: 
ἱμηϊογῖθυϑ9 διΐειπ πραυλάυδηι. ὁτιοῦν (᾿ς. Βογ) δαφχαΐθ ἰασοοῖι8. δῖ, 
δαὶ 4πΐα ποπάυπι ρφγοοοῖιθ, δὰξ φυσά ἴῃ 5εγὶ πμιοάππι αἰ αΐα6 μενὶξ, 

20. Νυπς ἀς ᾿Ἰη640}14: ηᾶπὶ ἱμδα φιοφαε αηᾶ εχ ραγιῖθι8 ᾿ἰφῃὶ- 
, ἄίοείθειδ ἱηνεηϊταν ἦι. φιβγυφήλιν δ ἱπιδηεΐριιδ, 4886 Ξοηρυίπα ς08- 

αἰλαϊ. φυδε ᾿Ἰἰφυίάα διιαρὶρ παίυκα διιπὶ ἴῃ σογροτγα, οἰπηΐα νᾷϑ8 οοπγ: 
ιαεπίυτ, κςἰοαὶ βδηξαΐς ἰὰ γϑηῖδ, τω 01} ἴπ οδϑῖθειϑ, ἰδ πὶ πεαγῶ- 
18 εἴ σερθιδ εἰ ξἰηαΡδ. οτοαϊον δαΐθιη ἢ} ἱανθηου δ τη ρἀἰΐα ομγ- 

12. ἴῃ βδυβυίηδα, δδεδοπάθυϑ βυΐεια [αλδα, οἰ χμϊάδιη} δάϊραᾳιιθοδ 
αὐΐροια, εευᾶς εἰς δόυφϑᾶ, Π6ᾷ 88 τοτο φῃονίδ οδ88 βαϑάιι]]α ςοπεϊπδ- 
ἴατ, δεἀ οανὶβ ἰαπῖαπι. 8ὸ πὲ Ὠἷβ φιυίϊάειη οἰππῖθα8: παπιαμα Ἰδομΐα 
ΟΑΦᾺ Βατγίιη ὩΪΒ1] ̓ ὁταπίηα, ρᾳριϊη ρᾶγαμι Βαθδηϊ. 4886 ἔμ σαυδα αἱ 
ὩΘΆΘΪ] ἀϊςεγεηξ Ἰεομοα τη θήν }] οαγοιε Ρ φ τι9, φιραιδάμβούθι 
δργὰ ἀϊσίιμι θ58, ἴμπὶ ἴῃ δὰ} 15 οδϑιδτι νοΐϊη}18 68ὲ προ αξίαθ : ἴῃ 4ιῖ- 
Βθϑύδιῃ δυΐοπι δἷὰϑ αἰ ἢ 1} δϑὲ ρεηΐμιθ. δἰηϊϑ᾽ ἤδας φυϊάεωι ἰἰᾳυϊὰα 
φημὶ, φυλο οαπροηϊὶα ἀπ ΠΑ θ0)9 ἔθετπ 8 δοιαρογ ἴῃ οἷδ ϑαηῖ. δᾶ διιῖθην 
ᾧδλε ροεὲ βεβίζατω δηἐιπ] ογίμπίωγ, 180 δὲ κϑωλζαγα. φαοττιηι αἰΐετυμς 
ααϊάεπι απ, ουπὶ εχϑίϑεϊξ, δδογείαιπ μῈΓ 86 ἱπεϑὲ οὐπηίριιϑ, ἰδο υἱ46- 

2) ἰἰςεἰς; αἰϊθγαῖα ποῦ ἰπ οαπηΐϊθυ5 ἱπδρὲ δοουθίαπι, δεὰ ποηβῈ ] 15 ἰαη τυ πὶ, 
τε]μιὰ ᾳυο5 ἴῃ μίδεῖθυ9 Οταθοὶ γοσοανξ μογοϑ, χαδειδο μάβεμα, δᾶι 
ΟἿΏΒΪΑ ᾿βδαμι ἴῃ Ἰρϑήηη8 ςοπεϊπεπῆ, πϑαί πη) 85 διλειη Ἀδρεπὶ 4υδθν 
φάμααθ οἱ ςοποίρμμεδι διϊπιαὶ εἰ ραγίνς, φυιδα ϑὰηὲ Ρὲ 5 ργαεάμα 
οὕριῶ, αὐ ποῖπο δὲ δαπμρὶ ργβξίογθα ςεῖς, αἱ ἀφὶρμίη, νἱλα 6 πναγὶς. 
258, Βαΐλεπα; φαϊδυ9 οπμπίθυϑ δὲ πηδπιια 86 5ιδὲ οἱ ἰας. βὲ 4δθ ουθῶᾳ 
φαὶ οὐπδὶ δαὶ ἱπίγα δὲ εχοϊμάυηϊ, οἱ δας αΐτπδὶ, Ὡθ4π6 τηλεηναδα 
ϑέαπα ἰδο Βαθεηῖ, εὲ ρἰϑοὶθ οἱ αυΐν. οπιηθ ἰὰς μαδδὲ δβερυμ δάιο- 

, 48π|, 4Ὰ1 ἀϊοίϊϊητ βοτὰ, εἴ δἰογοῖη οονγραϊοηίυπι, ψαὶ γοοδῖιγ ςἀ56Ώ. 
φγδϑοῖαθ ἰδς ρἰυβ μαρεὶ ςφϑοὶ. φιϊρὺθ δαΐδτη Ῥγμβογθθ 9: ροτίοτθ 

80 ῬιρχῚ ]ᾳ ἀοηῖθθ βοπ βδυπὶ, εονατν ἰδο οαἰϊ! απᾶτα βτοβθδ Βδρεαΐις 
ἀοιίεὶ δά οββθαιη ἔλοίςπήυπι. 4π88 πἰταιπάτιε πιαχι  διπ ἱπέορθο 
Ὠϊπῖθτα ἀδηιαῖαπι ΠΑΡ ρπΐ, μβοπ εοϊξ, αιιοιπ ἀμιοάστα πὸ δρρα αυΐτ. 
ἄρχο. εϑὶ δαξειῃ οἵ ἴθι δὲ ἀπίοθ. ἐθμειίϑειπατα εδὺ οαπιεὶὶ, ἀοἰπ ἀφ 
φῴαρα, ἰαπὶ ἰογιεῖο ἰσοο ἀϑίπαθ: ογβϑϑῖυϑ ΒΡ ηΐαπι, {τίβοτα ποῖ οοἱξ 

522 Ἰλο) ϑὶκ ἴπ δείυαι ροιίπε δό] νίξας : οοεῖγα ἂν ὑπαὶ ὁουεγθϑοὶξ δὲ ογαϑτ' 
φρδεὶῖ, τϑγῳ ργουθηι ἰδ δαϊτηα ὁ μα 5, πἰδὶ ργίτις οοποδροτγίπε; 80 ργΆθ6-- 

. ΒΒΑΠΈΡηδ ἱπρεπεγεῖαν; δαὰ ἴὰπὶ ρυηυπι φυθαι ἡ] ἀσλυτα ἰπιάϊθι φῇ 
οὐδίβ υϊδυδίαπι ἰδοίαπι οδὲ ὩΣ δἔϊδιβ ποῦ ργαεριδηῖθδ δἰΐφιπιδ ἰδὸ 
εκόβαυμν ἢαριογίηξ. αυΐπ οἰΐδαι ἔπεγθ ται ΐργεβ ϑεπίογεϑ, φιάθαν, 
οῆμι θμρεζοβίυτγ, ργουβηρεῖξ ἰμς; οἵ ποι πα ]ς φυϊοπι ἐπὶ ἢ ογίβίθ 
8 εἴτα ἱπίαπεθωι ἰδαΑτθηϊ, αηΐ οἶγοα Οεἴδν τπποηύετα ρϑοκιίος, οδ- 
Βεϊασαπο, φιῖδο τηδτίϑ ἱπίταν πο δἀταϊξεινης, αοτὶδι8 ὠγιὶςαϑ αἰζτξ- 
οδαῖ, ἰάφιιο νϊαἰδπῖον, ἢὲ ἀοίοτθπι ἰδεΐδηι: ρυίαλααι ἱρίττν ἰὰς ἐγι65- 

410 ἴκηι εὐδαϊροηι, ἀδίπεξε δι μριγαϊοβέστι, ροβίγεπιο ἴαδπα ἰδο, βίο τοὶ- 
Ὧϊ2 δια εχ 116 486 ἔεῖλθ διε. ὈΠΙυΟγθὺδ Ξ6ΧᾺΘ τηᾶϑου ἰνπ8 ἸΆΤΩ 
φεϊογαγομα δηϊαδοίζυπι φυδμα Ποτηϊηἰς πιαρθα οΣ ραγὶθ ἰαςὺε οδγοῖ, 
ηαδηαιδηι φιυ δυιδάδνα μος Ἔνθαίξ τὶ παρ εγεπες φιιειπδάπηο ἀππὶ ς0»- 

ν δεῖς ἴῃ μέεθπο ἰπδαΐϊα ὧδ Ἀἴγουθ, 4π66 Βἷπα 11 Παθφαὶ πῦεγα ργορθ 
βοπμαῖθ, ἑδπίαιν ἰδοιὶ5 ἀαγδοῖ δ πω] οἐτὰπν πὸ ἐχ δ σάϑεοῖὶ βεγεπὲ, 
ἴπτα οὐθϑ. ἰδῖτα μδοζεμι ροβεγάζαδα ἰοτπ δυθιίαβ θϑὲ οοπδεοπυδ. δά 
Βδες Ῥσὸ ργοάἰβἰ!5 ἰωηϊουρεθίδπιαγ: φαὶρραᾳ ογδουΐανη 1}}1} οοπϑα] θη 
1 επιπὶο γεϑρόπϑαπα οϑὲ ἴογθ Ὧὲ βϑοδ8 αἰπρίογα ἰσίπτα δπρρ θαυ, 

20 τὰτιϑ φιϊρυδάδιη ροδὺ ῃυθεγέδεθμι θχρτίπαϊ ιν. ἰϊαπαπτυϊαπι: χα 
ποηπυϊίω, αὕτη οοπεθπείαα ϑιιρογϑηταῦ, Θδιι ται ἰτατ ρεοάτν ἰπθδὲ 
ἐπ ἰαοῖο ρίπριεάο, 4π86 ἰπ σοπογεῖο οἰθοβϑᾶ ἢϊ. ἴῃ ϑοῖα ἃς δἰ οαΒὶ 
Τρ ϊαγίμεν τπδίογεδ διπὶ βγαροϑ, οὐ ο σαρτίπαπι πιϊϑοεπῖ, οοἷξ ἴα- 
εἰἥθο π|6, 56η ϑοἰιαι χῃοΐ ςαδαὶ παθὲϊ ρἰπτίπναιπ, Ξε δἴζαπι φιιοῦ 58[ς-" 
οἰροῖπθδηι ἤδρεῖ. αηδεάδπ ἰριῖαν ρἰυδ ΒΑΡ επὶ ἰαο 5 αἴτιαι 4τιδπετιπι 
οχὶειτας δι αἰδηάδπι ϑαθοΐοπι. πε δοίπιιπι δα οουβοϊοπάππι οαεδύτη, 
Πεὲ δογυεῖιγ, οὐἹ]]υπὶ ἰας : ἀοὶπάς σαρτίμυτη : πὶ να θυδατη. δααὶ- 
πη δαΐδηι οἱ οι πατα δι ίϑοοιγ ῬΉτγρίο εαδθο. οϑὲ ρ]5 οδδβοὶ 

30 ἢ. ῬΏΡμΪο ἀύδυν ἴῃ σαρτγῖπο. ρϑϑίοτεϑ βατήσαοο [8 αἰππε, οχ αυοάγαη- 
τδἱὲ σαρτγιπὶ βοτὶ τἰβροῖου οβοίαγοϑ πο πιῖπαϑ νἱρί πε, ὁχ Βα .]ο ττὲ- 
ὁδῆοβ. 4ι86 γεγῸ που μἷπ6 ΄θδια δἰθπ δα ῥτγοὶὶ Βαβεπέ, ἰπμεῖϊα ἐογατα 

ΗΙΘΤΟΒΙΑΕ ἈΝΙΜΑΙΙΠΜ 111... ΤΥ. 

Ἰὰς δδὶ δῷ οδρεαϊίοπετας σαϊαϑπιοᾶϊ 68 ἐππὲ φεῖδδε βοτε ἐδῳ 
δ Πξ ΤΠΑΤΠΓΒΒΘ : ΒδῺΣ αἷλ ἢϊθ πϑάτια σορίατε Ὠδδεπὲ βεῆμε οιμὶ οἰσα,} 
οοκίταν ἰδο ϑίσοο βοδῖπθο εἰ οοαβιΐο. δῆσςο ἰδπὰ ἱπιδαία ωοάκο 
Ἰαρῖς δϑ]υΐίων, φποᾷ πιϊϑίατη ἰδοιὶ ᾿ρϑύτω εορὶς, 

21. Οοκλραίητα δαΐομα ἰδς οδὲ τερϑγίατα ἠδ ἰβκιεβάπαι Ὑεηῖ, 
ἴῃ δὲ οαϑϑῆπι (γΐζο ἰξπεπι} μά θ6πο: δἰ δυΐδτα εχ οὐϊογα ἐδ 
οοποροῖο ἰαρῖθ. τπιμοπαϑεϊα οπημΐα οϑαχαίμαι ΒΔΡΘΏΙ: αἱ εα ἧι σα 
ἀΐγααιθ πρρχι ΐα οτθμθρ᾽ ἰδηεα μαθεπὲ, Ἰθρεις (ἀλϑγραε). φυλρίο τε. 
Ὀιϑεϊα9 οοαρι αι εϑὲ, ἰδϑίο ργϑεδίδη πα: ςοη ζει εδίδι ἴατὸ πεχβεο 
εἶν ργοβιινιϊ8: φυϑὰ οἴδιῃ ἱδρουί πον ἔδεϊε. δθά᾽ ρτγβεειβηζπμη 
δφὶ Ἀἰπηγαὶῖ σοδρυΐμμι. τοαϊξεῖασ. ἰδο μἷθα πιΐππδνο δἰ βοουμόμι δ. 
αθτίταῖθ ργορογίοηφης φὲ ργὸ ἀἰξίεγεμηιϊ βδβαίογβοι. εἰρμν ἃ 
Ῥμδρίἀθ ἔδγγᾳ ρυδ ϊδβ' νμβοῦΐβα δυηϊ, 6 παγοπι δἰϑρυϊίε πεῖμα ἰνο. 
κ5. Βαρεῖωτ, δὴ Ερίσαϊοῖν δαΐεαχ νδςςὶδ 16 ρτδερτδῦ ἀπ δμῖς 
φυϑάγαη!αὶ ἰδοιλδ 30 δοιμνὶῷ ὃχ Ὀζτϑαπα τη δτητθδ. το] ξεῖ ρει 
δαὶ ρϑυ]]υ]απὶ ἱπο] παῖυϑ, ργορίεγοα φυοά, 581 ἐοιλδαὶ, εἰἴρτε καὶ 
ποη αυϊξ, ϑπιηπε οὰ ἐπὶ ἔθγγὰ σδχι Αἰ βϑα φυδάτορεάει ρα νὰ" 
11) 2 Θ6Ή8Θ, ἰμῃ τραχίμὶ εἴ βου εἴ εᾶπεδ: ραθαὶὶ τϑτὸ ὀρθαὶ κου 
τἰοτῖν, ἰὩ 18 οἂπν φἰμγ: αἴφιια εἃ γερίο 88π6 δ ᾿βα θαι καίει, εἰ 
υἷδ δινηὶ ἰότηρογθ ἐθιπιροάᾳ οὐ ἰὰ ἰοςα μαδεξ. Ἵῦπα ἰρίμη τεῦ ο- | 
γεϑ δυηΐ, ἴῃ ουϑὲ Βγγγηίοβα: σποὰ σορποπιεπίααι δὸ τεβε Ῥγπὸν 
ἄγβχεγε. δα οογίο ρδβαῖο ἀδβοιϊ, ας Βεσθα Μεάϊέι, ργϑερετῖπ τὸ 

ταϊπατϊϊατα. αἰΐα δαρείωσ, τὸ Ἐγἢδο οἴ εγτο: Ὑϑγατο ογίτοι, ἐπ 
βΒοτεῖ, ἱπω}15 681: ἰημδισαιαὶ εμΐτπα: δὲ ἐγναπι ἔειις δάεο ἱβμι. 
ἄδι υἱ ρατῖμϑ γεήας. ἀἰεϊ]ογθδ. οπίπο φυδάτηρεάει τολῖτθν 
τὶ δὲ (δίαιται γαοϊϊογοϑ, ἰξα ἰαγρίογε ράβα]ο ἰαγρίας πιοϊροείαι, μὲ 
τἰπετῖπ ἰαοῖῖ5 ογοαπὲ απαεάδιι ἤδίαοϑα, δὶ ργαεβϑδηίαγ ἰο εἰρατὶτε 
Ἰμὰὶ ἕνα αἰίαϊίνω [υαῖρο ραθθα]8] ργβοβέϊα ουΐ, οάργωε, δβοτὶ, αρε- ὃ 
λα ἀϊδιοπάϊς ἀρες. ἰυΐωγα ἰαςεῖν ςορὶδ ἀεργομθβάϊων ἀδείμ 
ϑϑοτίδ δπλδ ραγίϑπαϊ ἐεπιραϑ. βεγραπὲ μαρόγε ἰδς δα οπι (ΩΣ 
χμρεπὶ ἰφ0, δὶ βδᾷιε σοεθηΐ οἱ Ῥέπε ἰγϑοϊδηϊηγ: δῷ ργβείεῖ ἐαμτθ 
ᾳυρότιιρεἀθθ ονθδ: οοῖο πβδιιαμθ πλοβϑὶρμ5 δὰ τοοϊοίγαπι αν 65 
πἰπὸ δυΐειι 4π86 τητοϊπαμξ, δὲ τηἤτιπι ἰδοῖία μαΒοπὶ εἰ όανμα 
δοπίδοιοπεπι π1|6. δἀ Τογοπϑιῃ ναςοῖθ ραποί8 ἀἴονην μὲ μαθ 
ἀαβοῖς ἰας, οϑίογαπι ρεγρείσο μαρϑης. Ἰἐνίαΐτα ἰδς τοῦμίπι γῆς 
δἰβη τίνι σαπήϊο δἰθηαΐδ ἰηζανεῖθειος δὲ βιβοαγαπα πηι] εγαα δισο 
εδὲ φυϑ σδηἀϊάαγαπι. τοαχίπλα χαίφεχα ππιτίς, χαοὰ ρἰυήκια 
δαὶ, δοιὰ δα ρείιδ ἰαίαπε θα 68:14 φαοά πιϊπα Βαρϑι. 

22. ϑοπιθὺ ρϑηὶταίθ οπϊππὶ υδοοσοχεας δαηρῖπέ οοισῶ 
δυηξ, νϑγ αυϊὰ ΄θοσιε ταοάο οοπέεγαι δὰ βεπεγαοθδι 
ἀϊεοτυς ἰοοο.. «οἰπεΐπιντι ρτο εοτροεὶς τοῖο οπεμὶς βοπο. δὲ 
δησβαὶια μὶϊο5 Πμαμοπξ, ἰδ δαιθη υἱϑοϊἀτπι δὲ, 8]115. ηὴὸπ ΠΩΡ. 5 
ἀλάυτα οὐκῖρπϑ εοὲ; εἰ Ἠδτοάοίωδ αἶδο βοτγίρεῖε Αεἰδίοροα μϑθν 
ταπὶ φἰζάσα 6656, οπιηΐβ βεηίτητα, δἱ ϑαπᾶ δἷξ, εχὶϊ «δηδϊάι Ππέθο 
δά νότοὸ δαϊθγί!, δὐϊοωπαιοτ εἰ θίρτεθοῖξ πεφῦς ἔτίρξογε οὐβεῖθδν 
ἀρὰ ἐσια οοἷον ἴμτὰ ογαϑϑθδα ρεηϊϊαϑ ἰὰ δχύδο αἰ ον αγ πρωμα 
αἱ ἃ οαἴογθ οορίτητ δἵ Ἵγβϑϑθδοῖϊ. δίο διϊδτῃ οῦπη αἰϊφιαπίο ῥά 
Ρὗτε ὁ πιδίισίοε θἰβρϑαι δὲ, δχὶξ ογαδαῖιά; ἱπτογάποι θθαα 
αἰχπε οοπίοιϊυχα, δουπάπια δεπιεη ἱπ δαδ ΦΈΡ δίς, ἰδ “π 
ἀϊνδοϊνίμιγ, ἔαϊδαχα δὲ ἰὰ δὲ ψιοά ϑογίρεῖς Οἰεείαϑ ἀα εἰορβεῖβ 
μὲζηγα,. 

' ιν. ει τι 
δαβρηηδ σο ποτε ΟΤ τ βαγίεα δη αν] ἰυτη απο ατἱσαίε ς 

πιρεὶ. ἐδϑϑαῖ. οἵμα σΟΠΊ τ πδα ἔιπι ρτοργίαθ, ταὶ 6 δι τρας τὸ ὦ 
ταὶ ἔριιδ ἱπέθτ 86. βαγδφι 8 σοτσίδηῖεϑ, οἱ ἱπιοτίογος εἰ Πρ ἠμόη 
τυρογίογίμαν {Πυγὶα σπδτυθίαα απ. ἀδ 115 1είαιτ' ἀπίπιαι!β αν φῖδὲ 
φϑιιηὶ δα ρηΐπα σοπϑείεαα, ἀείποορε ἀϊσεηάμπι ἐδ. εοπῶ 
Ρἴυτα δαπὲ. πποιη φυοὰ Δρρεϊϊαπξ τπο ποεα: οἰπσπιοῦϊὶ τσὶ, "ε 
ἐππὶ ςᾶγοδαξ ϑαηροΐθα, ἐχιγιηβεοῦϑ παραπὶ οδιτιίξοτταο (ΟΥρῦϑ 

δυΐϊεπὶ βττοππι, απο πιδότωο ἀυπι δὰ Ζπο4πὸ ηπ86 5πηΐ φαηραμιεν 
οδἰἕας 4π4]6 εϑὲ ξορίαγωτη ρεπαδ. δἵθγητι δὲ εττἰλιο πα... 

ἔρια μΆγιθδ δῦδδ δχίϊμαϑ μβαρδηξ, ἱπέμιδ' δυξετι ολτανθᾶτι Ὁ, μα, 
Ῥατίεβ φυοηηα 1180 ἄϊτπδε ποι ροϊίαϑ ἔγαπιρὶ φίδπι εἰμὶ ἀϊα ἐ τὰ 
εἰσσπιο ΐ ϑυπὶ ἰοουδίαε (πιαγίδθλ δὲ σαποτῖ. ἰετγίιατα ματα Μπ 
εϑὶ: Ἠἶδ ἐπϑα: δϑὲ εατπιαοεα ρεγρ, (οτὶ9 ἥττωα, χπδε εἰ ἤει με ὴ 
ἰσῖτι τατηρὲ, ἂὲ οἰ Δ ποτὶ ροδβαιηῖ: 4πα]ρ βεπαν οοηεβαγοπι εἶ ἷν 
ταπι εδὲ. χυδτγξαμπι ξεημδ ἱπδϑοξογαπι εδὲ, 4π0 τραϊϊλε ἐρέί!ο 



ΗΙΘΊΟΝΛΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΊΌΝ 1Υ. 

εἰεαῖος [ναἶξο οἶπε ποπιΐπε] σοπειβεωῖαγ. ἰωσδοῖα ἐτπῖὶ ΄αδε, τξ πο- 
πιδ ἱπάϊοδὲ, δεσΐαγαβ Ἀδθεπὲ δὺυὲ ραγέρηϑ δαροτγίοσγιθαν δαὲ ἱπίεγιο- 
εἶναι δαὶ πἰτέϑαπο: φυδο 06 πδς φαγιὰ ΠΟ4Ὸ6 οδδεὰ δδούδίτ ἀϊ8ρ0- 
εἶτα ραγῖα ἡπιδρίατη σοποσταία σατιὲ, διὰ πρθράϊα {πδάσπς πδῖτιγα ςοπ- 
δἰλπξ: ΦΟΓΏπι ΠαΣ 486 ΠΟΤΡῸϑ ἰπἴῃϑ [ογδηπο δεχπε ἀσγαπι δδῖ. ΘΟΤΉΤΩ 

οάαπι δἷπο 115 δαὶ, πὲ ἰπ]9 εἴ οεβῆρεάα (Ξςο]οραπάτγα), {5 
ἃ]αιδ, οἰ δρὶϑ εἰ δοῦγαωρδδιϑ (τποϊοίοπι μα) δὲ υδϑρα (βῆ εχ). 

εο ἰάεαι σαοχαο βοῦτϑ εἰ αἰδίαπι δοῖ οἱ δὶ 'ϑ σδγδὶ, αἱ ἔουρεῖοα εἴ εἰσίη- 
ἀεἰα: πάσας εχ δΐδ απαδάδι υοΪδιξ, χα εάδπι αἷα5 πὸ 5 Παρ Ἂπῖ. 
πιο] πβοογαση ρατίθς Ἔχίεγίοσοδ ἢδ6 βηπξ, τπὰ αυϊάοτν σπδῖα υοσαδὶ 
Ρεάδε; αἰἴετα, φθδα ᾿ΐ Ἠδεγοῖ, σαρυῖ: ἰϑεδιη δρρεί [τὶ αἰνεαπι, 
400 ἱπιογίογα εοπεϊπεηίυγ. ἤος γαΐπιι9 γϑσῖδ πΟΉΠΏ}}} (6 Οταοοὶσ) 
ἐδραϊ Δρρεϊϊαγαπῖ. Ἀλῆς αἰ υϑαπν ρίπποϊδε εἰγοῦπι ἀϊοροδίϊας δηηῖ. 
οοπυθηϊξ οπιπίρη8 πιο] οἰ, ἰπῖογ ρεάδβ δὲ υδηΐγειι πὲ σδραϊ δἰτοτη 
εἰι. ρεάεδβ οοἴοποϑ οπιπθϑ Βαβϑηὶ, ξειαῖπο δοοῖρη!οτττα ἴῃ δἰηρυ ἶ8 
οτάϊπο, ἐχοθρῖο ὑπὸ ξεπεγὸ μοϊγρογυιῃ. ρτίνυαϊιπι μαρεπὶ βερίας 

30 δ: οἱ είποα οἱ [οἱ" ἡπαϑ ργοβοβοὶ δβ ἰοῆρδϑ, φπαταπι Ἔχίγεπιδ βδυΐθο 
δοειδθυ]οτιππ ΟΥΪ ΒΘ ἀϑρογὰ δυπῖ; μα δαιηοίῖβ δὰ 96 οἰ ΡΌπι οδ- 
Ρἰππϊ, ἰδοιίοχης αἀ ϑάχυτη φιηδϑὶ δπεβογίδ σοοτῖδ ἰεπιρεδίδι ἴῃ 8810 

592 Βυΐίδηξ, ρίππαϊ δ, φυδο εἴγουτη αἰνδαπι ἀἰςεθατητς, πδης. ἴῃ ρϑαϊθυ9 
ἱσπηὶ δοοίαραϊα οπηπίθαϑ. ΡοΙγρυϑ Ὀυγδοηία δυα δὰ σβεϊιπι οὑπὶ 
ΤΑΔΒμΩπὶ ἴθτη ροάτπι δοςοιθμβοήδι: πδιῆαπὸ ἀσόρυδ 7Ζυ8Δ6 δαργΓα οϑ 
Βερεῖ, αἀἀπιογνεῖ οτὶ εἰδτπι, ροθίγθπιο δαΐετα στη νίατε (ε8ὲ μος ἱπῖετ 
φεἴατα δου δἰ πιυτι δἰ δοΪυπὶ αἰ 788 ραγῖθ εαπάδάππ ἱπ ἀογδο -- το- 
«Αἴδι δαΐοπι ἀογϑυτα ρδγ8 Ὀγϑο δῖ ἰδαυΐα, 8 1πὲ ῥτούδοτη δοοῖδθεὶδ 
φΟἸ]οςαῖδ βῃπὲ -- εἴ ἴῃ ἐχέγεπεο δίβάππι) Βοὸς ᾿βίξητ δὰ ςοἰζατι ἈΠ Ότ. 

10 δηΐε αἰνϑῆπι δαργα βγϑοῆϊα βείυϊα σαν δϑῖ, συ τῆδγα αἰσθο γθςερυ 
ὑπὸ τεἀάππε, ἐππὲ φαϊρρίατα οὔ διεδοτηρεογίος, τωουθηὶ αὐξεπι ἐπὶ 
οαπὶ ἰπ ἀεχίγαπι ἴὰπὶ ἰη σἰπιδίγωνη; δὰ διίδτη δοπδν (ἘΠ οτΌμν) οἰηΐῦ. 
ἀππῖ, παῖ ΟΡ] χθ05, τεπάδη8 ρο δ υοῦση ἰά χαρά ἐδραϊ δρρο δῖ: 
ἤδχας ὲ ᾿ξ, χαία οοαϊοι ἴε υογιὶςς Βαροῖ, 4ηδο ἀπῖδ σιπὶ, ρτοδρίεἰαξ, 
985 ΔαΪΕΙΒ ΡῸΠ6 διῖ, φαρι!, πιῶπι ἀϊα υἵνίς, ὠαττια εἰ ἡτιδδὶ ἱπβαῖοτι 
Βαρεῖ. ργεδσπάϊὶ πίει οἱ γοιϊπεξ δγας}εὶϑ γοσυρί παῖ (ἰπουτγυδεὶ δ 
δοαὶῖξεγ), ἴα ἰδὲ πιϑιαδγαηα, Ζυδ6 ἰπῖοῦ ρθῆ δϑὶ, τε άϊταν ὑπὶ- 

Ἐο υεγϑᾶ. αυοΐδὶ ἴπ ἄγεηαπι ἐπεί οτίξ, ᾿ροῖεπβ Αἰ δὰ γεϊπεπάυπι. 
ἀἰξξοτπος ροϊγρὶ εὖ α]ΐα ψπδθ ἀἰχίπιυβ βεπεγα το] πιδοογατη. Ρο- 
ἰγρίε αἴνει ρᾶγνηβ, ρεήδ ἰουρὶ δϑαηῖ: οοἰεγὶα αἰδῶ βτδηθίθ, ρεάθϑ 
Ῥτευδδ: 4:0 βὲ αἱ ἐδ αἱ πϑαυδᾶπὶ δὰ ἱπξγθάϊοπάσπι. ἤαθς ϑδίεπι 
δες τε φυοσχος ἀἰϊδεγεραπῖ: βδῖη ἰοἱΐεο ε Ἰοπρίογίραε, δβερία 6 ἰδο- 
τι: εϑ8. δὲ ἰοἱ ἐξ πιπϑ 1011} φαΐ ἀϊσαπίαν οπκα πιδίοτε σπαξ: ζτδη- 
ἀεϑοθοῖ ἐπὶπν πϑαις δὰ υίπα ουρίϊΔ. ενδάϊνιπε δεδπι δερίας δἰίχαδθ 
δἰ ουδίϊαϊεα; εἰ ροϊγρογαπι Βεδομία δὰ ἐαπά πὶ ναδιϊτδίεπι, δίαυς 
εἴδη πιδίογα. ἰοἰΐογιπι βεπηϑ ἰπίγεχαδηιίιδ 681. ἀϊοσωπε δἴϊδτο 

30 βρυτα [0] ἃ [οἰ πριπὶβυϑ: παπίχας Ἰοἰἰοττπι ππθοτο ἰδεου δϑῖς τοῦτ 
ποφυς αἰνεὰδ οοππυδία ρἰπβμΐα πὶ δίτοτγ, [ΟΠ] εξ πὶ πιΐπαδ ἱπίθᾷτα. 

δ δἰἴππν πιᾶγα οἱ ἰε, αἱ Ἰοἰκο. ροβὲ ρεάεβ ςαρωῖ οἰππίβυϑ ἱπ δΟΓΊΠΙ 
ΚΑΘ Ϊο εϑὶ, δίφης ἱρϑὶ ρεάες δἰΐδιε σας βίδ υοεαπίυγ, ἴῃ σαρίϊε ο8 
δεῖ; ἰπ οτα ἀεπῖεϑ ἀυο: δαρτα μος οσαί! γγδπάθα το οπι. ἱπῖεσ 609 
αὶ καῦ σαν ἐΪαρο βαρ  ]Πυτπ σοπτῖβεπϑ ςογ  Ὀτθπ. ἰδ ογα ραγτπι φυϊά. 
ἄπτο αδὶ λυ ποϑηηι, 480 ὑτῸ ἔϊηρτια πα τ, πὰ ἰοΐατη σοπὰς ἢος 68- 
τεῖ. ροϑῖ οσδρυΐ αἰνοὶ ραγῖθϑ δχιίποαο υἱἀθδίηγ. δϑὲ οἷπϑ Ἴᾶγο β951}15 
ὯΟΝ ἀἰγεοῖο 564 ογδιςου]αγίογ; ἀἰφυς δὰ οἰπηΐρυϑ εαὶθ τορίτυτ. Ὁ 

40 οτὸ ᾿ωμοηῖ ρυ απ ἰοπρατ οἱ Δηρτιδῖδπι; σοηεἰπεπίοπι ἀεἰη δ ἱπεὶα- 
σίεχα διδρίδπι, τοϊοπίδπι δὲ οἰ πηι 6πὶ 11} χθᾶπι αὐὸ5 αρθηὶ. οαἱ γθη- 
ἴετ ΠΟ παδῖηγ οπιαδὶ ἔαοὶθ, δἰ πη} 19 ἤφιγα Βηςςίποτττη δη γϑοιῖτιβ, 
Βΐπις τυιγδῦτα [οτίαγ δὰ οδ ἰπ(δβϑίϊητιτι ἴδιπλθ φοϊήεπι 964 ρα] Ἰαχὶπϑ. 
νίδοογα ποη Βαρεπὶ ργδδῖον 4ιιδιῃ πη υοξαηξ, δυρτὰ αυδπι δἴγα- 
το επῖαπι, αποά ἰη 8ερὶϊβ οἵ ρἰ αὐϊσποτη οἱ τραχίπηυπι εϑὲ. δἴαπθ μος 
φπιϊτπηὶ οταπῖϑ, οπτη ρετίεγγοῆππε, ργαοϑογιῖπι δερία. την τ8 εδὲ δὰὉ 
ὁτὲ δἰία: ρὲγ βδὺς ἴγαπϑὶῖ ρυΐα: τὰ γθγὸ ἐπι εϑιίπηπι το δου ταν, ἰηΐγα 
αἰταπιδηί, δἴσιια τηθαῖῃ πὶ δηυ πὶ οϑάετῃ πιδῖγαπα ομαπεῖΐαπι Πᾶ- 

40 Ῥεῖ οὐ ἰπἰεϑεπο. μίεπι ἀπο 4π6 πιϑδῖας δὲ αηὶ εἰαηάιε δίταπιθη- 
ἴαπα εἰ ἀεἰϊοῖξ ὁχογειπθηΐδ. ἰπϑαυπὶ οἰΐατα ἴῃ ἐογρογο νυ] Ἰοττπη δρεςΐο 
ἀπλούαι, 8} ἄοτγδϑο βέπια ρᾶτβ δερίδο, οἱ ψὶπὶ ἃς [ο]10 ςοπήπειϊωγ: 
Ἡ πὸ δερίπιι (05 δορίδ6), Βογὰπη εἰϑάϊηπι γοοδπῖ. δὰ ἴαπιθὴ ἱπῆογ 86 
ἀλίξεγωητ: δερίατα παῦνχια Ἀγιρὶπϑ εἰ ἰαιῖαν, πνθάΐα ςοποτγειίοτδ ἱπῖοῖ 

ἔπαπι (ρἰϑοϊαπ) εἴ ο5, οοπποπϑ φαδηάαπε {γ8 1}. πὶ τατιταΐθτι; δὲ 
ΚΊΜΗΝ Ἰολήρίτιτσι ἐδεναῖς ἃς τηδρὶθ τοτβοηϑ δὰ φδγε οι πὶθ παΐπγαχη. 

, 
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Ααγα δτίεπι, ἀπετηδάπιο υπι εἰ αἶνοὶ, πού σα ἀϊἤεταπε δὲ ρμοϊγρὲ 
Βγπια 116 ρατίθ ἱπῖιι8 οδγειῖ: δ6α εἶγοα οαραὶ (ΑἸ τθυπι) σαγε!δρίπος 
δαπι χυϊάδπι παβεπὲ, φποά ἀυτγεβεὶξ ἀδππιη ἐπτῃ 4118 ΦΌτυτὰ σΟπ 30 
δεπθειῖξ, ἀἰἤδγιπε δἰΐδμι ἐμοῦ 86 σαχὰϑ ᾿β9,. τιᾶγοϑ τπδϑέιτῃ παθόηϊ 
ΘῸ ξυ]α ἃ σεγερσο ἀυεσΐυπι δὰ ἱβίεγπα αἰνεὶ: θὲ 4πα ραγίε ἀδδὶηὶρ, 
τεϑ δϑὲ ρβρι] 16 βἰπιὶ} 8. {ει }]} 15 νογὸ Ρῖπα δυπὲ ἤδες, εἰ γμαγία δ- 525 
φετγίογε δἰῖδ. αἰγίδαιιθ δπῖθπι ρ031}}ὰ σογρυδοῦΐα χαδεάδπι τα σὰδ- 
ἱατιεῖα αἀεαηϊ. ροϊγρὶ ουῆτα (ουδγίυπι) ππυπι, ἰπϑοθα!! δυρογβοῖθ, 
ξταηάε, ἰπῖβο πυππόγαπι σοηϊίπεὶ πηϊςοΐοτγοπι ἰοῖιπι ας ἴδεν, ἱστία 
ςσορία τξ σοπερίετε ροϑοὶξ γδο 'ρ5ο ροϊγρὶ σδρίϊε (αἶτ 60) πιδὶπὸ. δέ- 
Ῥὶα ἄποα Βαθεῖ αἴυβοβ δἴααϑ ἴῃ ᾿ἷβ ουὐδ ππσπθγοβθ, στη πὶ δητη ἃ 
ἐδηάϊηαθ. υϑστπὶ δός δἰ} ] πη 480 86 Βαβέδπὲ ρβεῖο ἰοοσυς, υἷ- 
ἄσετε ἰϊοεξ εχ ἀἰδδθοίαγιτη ρδγταπι ῥἰςϊητίϑ. τηδγαϑ οπιπθϑ ἴῃ δΟδ 
τοῖο ρόπεγα ἃ ἔθπι δ αἰ ΠΠ γιπὶ, ργαοῖογ οεῖεγα δερίδθ. Ὡᾶτῃ ἀογβηπὰ 10 
αἰνεὶ πἰρτῖθϑ μαρθδὲ φυαπι ἔπιάτα ρἰδη πὶ; δὲ δϑργίογα οπιπίδ ἢδρεὶ 
εἰ υἱγραῖδ, εἴ Ἴχίγοπιθτη σοΥΡοτὶ5 τπυογοπδίυϑ. υὙϑπιπὶ ΡΟΪΥ βΟΓΌΥΑ 
Ῥίηγα δυπὶ βεπεῦα. ἀπιτπ ρθη 681 [γε ζα δε ἰ5ϑτπατπ (Υ Π]βάγα), σοι 
δὲ γρδχίτηδηι δῖ: δχ πος αυΐ [Πίογ δοςοϊηπῖ, πε σππὶ πιδίσγεϑ 
4πᾶπὶ αὶ ἴῃ αἰτο ἀδριπι. δε ζεπυ8 ραγυόγῶιι: 1ἱ νατίο δυπί σοῖς 
Ἰοτγε, βδο δϑιἐαπζγ. ἱτθτπ Αἰ ἴα ἀπο: μᾶπὶ εἰδάομδ οππὶ ρου τὶ ογα- 
τάδι ἰοηρππάϊης ἀπ ςἐγῦ, τανη τη ο ]πϑοογαπε 5018 δἰ πρη]αγοῖη δοοῖαδα- 
ἽἼογοτα οτγάϊποιη μαθοῖ, στ Ὀἰπ 88 αἰϊα μβαθϑαπὲ οἰππῖα: αἰϊογητη δἰ 
τοχαηὶ μο  ἤδεπαπι, ἰτὶ οζοὶα (1, διῖπα ἀτεα5 δὲ δυο] οατὴ σὲ ΟἹ ἐπ ἰδτὴ 
860 Ρυϊ]απι). ροϑίτεπιο αἱ ἀπὸ ἰπ σοπο δ: ὑἶπι8 ἃ φαϊραϑδατὴ 20 
ΒδΌΚ 5 [εἰ πϑδτὶςὉ9}, ΔΡ Αἰ τῖ5 ουτπι φοΐγρῖ υοοδῖτβ. ἰδδὶδ 5 ΉὉ5 γδ- 
βετῖ ρεοίππεἝτρη ἐσποδναπι, ποη σοὨπδχττη ἱπ ἰαἴετθ, 18 ΡΤΌρε ἴοτο 
Τϑπι ὈΔΘΟΙῸΥ δα ΘΡΘΤΏΤΩΕΤΟ  αΠΆΥΟ ἃ Πηςε]α5 εἰϊοϊίατ' τὶ ἔδγγαυ, 8 
ἀείαρδα τοσῖα, φῃπ δτω δ᾽ ερδῖατ, ςαρεογ εἴ ἴῃ ἴοττα ρογξ. μός βεηὴϑ 
εἰ ρυϑι κτα εδὲ εἴ σίτο!]ς Βο αϑτῖσ. Αἰ τὸτ ἐπ ἐδδίδ Ἰδησπδτα ἐο ἢ Β 8: 
ἴ5 ἐχ δὰ παηφάδαι ὀΧἕ, δεὰ ἱπδαογοῖ ςοε ] ατοπν τπσήσς ἱπέοτγὰ 
διε Βγδοίδ Ἔα βεγίῖ. 

2. δος ἀε τοο !αδεῖβ ἀϊςεπάδ Ἔταπε: πῶπς ἀδ 1185 4ππὲ 6 πᾶ: 90 
τίοτε ἰδϑία τπππίαπῖογ. Βοταπι Ὀπῆπὶ βεπῦϑ ἰοοπϑίαττπη ; αὲϊετὰτη 
ξοταπι δἰπηῖϊ6 χηΐ ἀϊου παν δοὶδεὶ (ξαπιπιατὶ), φαὶ ἀἠ ετγαπε ἃ ἰοουτεῖδ, 
4αποὰ ποπ Παρ εηξ οτεῖρεϑ δίχπε δἰ ἰ495 ἀἰΠΓογοπεδ9 ραύοιθας. τογειπα 
δ ἘΠ αγαπι, φπδγζωπν οδπογογπιῃ : 564 ἴδηι δΌττιτη 4υδὶη 84. ἀτττη δ 
ξδηοῦα ῥ᾽ τα ϑ8πξ. πάτα δ τ. 6 φυκεάδιη ὁπηὶ 4885 κ᾽ ΒΡ 88 ὙϑοδηῈ) 

᾿φἰϊλα ἀϊοπηθαν ἐγαῦβοηθδ: ἰοτΐα ϑρόοϊ68 τοϊπαιϊοτατα 6εσὲ, σαδα ἡθῃ- 
υατο βγαπ εδοάπί. ταπεγόγατω ζ6ΠΠ5 ΤηΒ ΓΘ ἴῃ τπο ἀμπὶ Ὑδυὶδίτῦ, 
ὩΡ]ῸΣ δάδο ἔδοϊϊς γεοθηβετὶ ροϊεδί. τηδχϊπηηνα δουτπὶ ρ6 ΠΏ 9 
σϑαὶαβ σϑοδϑὲῖ, ργοχίπιηπι τηδρηπτυάτις Ῥαροτοῦ οἴ Ἠεγδοϊδοῖςοϑ 
ἐδηοτοϑ σοπιρ  δοϊτοτ, ροϑὲ ἢο5 ἤν Π] 68. δἰ 1 τπιΐπογοθ, πεζὰς π1}16 
πογαΐπε ἐποίζηε. δὰ ῬΒοεηϊοΐδπι [τότ ο8 δυηὲ οδποτί, τδηῖδ ς6]οτγί- 
δῖε πὶ δοργε' 603, Οὐ ἴπ οἶγϑι δυηῖ, εδρίδίοσοϑ σοῃ ΒΕ ΖηΔΉτΙΤ. ΠΩΣ 

εἶτεο υοςδῆξ δαυΐτε8 (8}}} ςο 444. ὁ 4 πο 8). υδγῦπι δρετῖϊ τε ρετὶ τὰν 
ἱπῖοϑ ἱπδπδδ 6586 (πἴῖπϑ ΠΣ} δ οΌ [ἐπεὶ ΠΡ π) ἱπορίά ραϊτὶ!. σπαὶ 
οὔαπι φαΐ τιδρτἰτνλϊπο σἀποτῖϑ Δα απδ 68 εἶπε, ἰαοὶς δατόίη ἀϑῖδςὶβ δἷ- 10 
ταῖϊοδ. οὐδηὶθη8. εἰ8 ἐρῖτας, φαττηδάπιοάιπι ἀἰχίπιυϑ, ρα  ρδτηδη ἔπτη 
ἱπίογίυϑ υἱσα Ἵπτὶ8 Ἀστοϊτάΐη ες ἰϑϑίβο θα πιυπὶἔατ. δ ϑαρὶπδς (ἰπξετῖο- 
τ65) ρατγῖδϑ ρ] μη ἐγεχηθητίοτεβ ἤδθοπξ, ἐπὶ στδ8 εὐθηὶ οΥὰ ἰδσηΐηδο. 
Ρεάε9 Ἰοοπϑῖδαε χυΐποβ αἰγίπσυς Βαδεπὶ ] Ἰπιῖ8 ςοππηπιεγαῖί8, χαΐ 
δυηὶ οτεὶρδε. οαπογὶϑ αποχὰς δοάοπὶ πιοάο πηϊνογοὶ δῃπὶ ἄξοοτη, 
δὶ ἰοτεῖρο8 ἀπηστηογεβ. τῇ βόπετγε 840} Π]|ἀτττη ρῖρΡδε πιγίη ες 4υΐπος 
ΒδΡθηῖ; πὶ δὰ σαρυῖ Ὑδγραη, δουῖοδ, δἱ δὴ υεπίγοτη ττίηχας ἰοῖὶ- 
ἄδτα, πιπόγομε ἰαϊϊογε; ἄουϑο βἰν}}}68 ϑ8ηηξ ἰοουϑ119, αὐϑυβϑᾶ Υ67Ὸ ραγῖθ 90 
δηδῖπϑ ρίαραϊαϑ πν}}] 58 Βα οη,. αἱ ογαηροῦδιὲ 6 ΘΟΠΓΑΓΙΟ: ῬΤΠΠΟΓΘΒ 
δπΐπι φπδίθγπο πἰγίηαπε [1109], ἀεἶπάα οπϑθαθθη 68 1108 ἴεῦποδ 
Ὀϊγί πάτο 86 ΡῈ168: οεῖεγο ςογροτί ρεάθ π ]ὶ ἱποπηξ, βεοοϊαπίοτ οπι- 
τόστο ρϑάε5 ἴῃ ἰδῖυβ, χπεπιαάτηοάυπι οἰδπι ἰπϑϑοίογωτη. ἰοτοῖρει 
4πδὲ ΠαΡοπί, δὰ ἱπίτογϑυτη βθοῖαῆς. Πα εὲ Ἰοσυσῖα δεϊατα σδῃάατη εἴ 
Ρ᾽ππυϊας χιήπηιυε [πἰγΐπ4τ6}. εἰΐαπι 8461}} εἰ θα ἴππὶ ἐδ ἀδπι ἔστὰ 
Ῥίπηπ]85 ἀπαΐουτιδϑ: οἰΐδπι σγδηροπὶθ σαπἀα Ὀϊηπὶς πρυῖγο ἰδῖογε γα- 
οαΐ. δαταπὶ μι δάϊιπι δρίπ86 ΠδῖΏΓατῃ ρΓδδ 86 [εγὶ Ὠἴγοσις ἰῃ ρεπεγό, 30 
δεἃ εὐδηροπὶ ἰδἴττη δϑὲ, βῖραθ δουΐαπι. 808 σᾶποογ μηἰαϑοοιη ο ἢ 
δηἰ8] πὶ οδθ ἀὰ ςἀγοῖ; εἴ οὔπὶ Ἰοοτβίατγιτι δη τ δ γαπι] 6. ΟΟΓΡῸ8 
οὈ οπεαπι δἰξ, σαπογοτῦτα δδὲ γοϊαπάστη. ἀἰἊετὶ τηὰ9 Ἰοσηϑῖᾶ ἃ ἔε- 
τῶῦιδ, αποπίατπι ἔοπηῖνδὸ ρτὶπ8 ρεῈ8 Β᾽ρΑΓ 8. οϑῖ, ΗΠ: σοπαπταῖπι 926 
8ῃησ ὕηξηε, ἔδιδίπα σαοίπδ ρἰπημΐδα, πᾶς σαρίπδ δπηὶ δὰ Το] ϊασα 
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(εδῃἄατα), τᾶρηδ5 μαβεὶ δἰ τπυπῖσα ἱπιρ]Ἰοδέῖοπα ςσοξαηξεδ: πιᾶϑ δαΐεπε 
τοίπογα πες ἰῃ υἱσεῖι σοευπίεϑ. Ἱπϑγὶ8 ζιοηας ρεάϊρὼ9 ροδίγομιὶθ 
φαδεὶ σα]οατία χυδεάδπι ϑηπὶ, εαψαα οατα πηϑρβτιὰ ἴατῃ ἀςυϊδ: ἔεταΐπδα 
Εἰαϑιηοαϊ ρᾶτα ρᾶγνυᾶ εἰ ἰδευΐϑ ἴϊοϊϊομια), ἀεαθε δαΐεια αἰτίϑαθδ 
ἐογπῦα πα δηίς οουΐοϑ ἐπαϊηδηξ πιαρτιᾶ δὲ δβρετζα, εἰ αἸἴα οοτηϊςαϊα 
Ραδι ὰ δῸΡ 11116 Ἰαευΐα. Βοσθμ οπιπίαμα ΟΟ Ὁ} ὁπα ἀστγίῖα ρσγδεα πὶ 

10 δαπξ, 08 πιονξπὲ ἰπίτογϑυπι εἰ εχίγογευτη δὰ ἰαΐυδ; 4υάῖε8 εἰΐδιη 
Ἑδηογοόγτηι ρἰατίπθ διιηῖ, φιΐῃ εἰΐαπι τα δἰ ότεϑ, δϑίασα δ σο]ογθαι 
Ἠαβεῖ δ Ραἰ δίάιιπι, δεὰ υἱρτιτῖα ἱπδρεγοαπι. ρεάεϑ ἰπίεγίοσγεϑ δὰ ξτδῃ- 
ἄδε Ὀϑᾳιε οοῖο βαρεῖ: δ Ηἰβ βγαπάβδβ :ρ805 ἀποδ, παρ ]το τηδίου δ εἰ 
πυποζοπα ἰδιίογε αυᾶπὶ ἰοςαϑῖα, 86 ἰπαεαυαϊεβ. ἀδχίγὶ πδπιχαα βιπι- 
ταῦπι ἰαϊατι ΟΡ] ραπι ἑεπαα δεῖ, δἰηἰϑεγὶ οταϑϑαπι οἱ [6γθδ: αἰ 9488 
γεγο Ὀἰραγῆϊυτι, ἃς φαδϑ81 πιδπά!ΡῸ]α, οὐπὶ ἀεπιραβ ἰπἴτα δαργαφαε. 
4πᾶπφυᾶπι ἀεχίγο ἀδηῖεδ ταΐποσθδ δὲ δειγϑιϊ δππὲ οἴπῃ 88, δι π|δῖγο 

40 ῥτίτιογοβ δεγγαῖϊ, αἱ ταϑϊὶ ἰδηυδπι τηοϊαγθα: ἰηἰεγίοστιτι ογσάο υδ- 
ἀετηΐδ ἑορἰϊηυἷβ, ϑαροτίοτιιπι τε τῖ8 ποη οοπεϊπυΐ8 ἐχρεἴυτ. πιονεπὲ 
Ῥαζἴεια ϑηρετίογοτα αἰγίᾳαθ, δὲ δὰ ἱπίεσίογειπ ργεπαπὶ; ἃς γα]ρὶὶ 
αυϊάεπι 5ππὶ δίϊα, ἰδηᾳυδιῃ ἃ παΐιγα ἀδϑῖῖπδι δὰ ργεμαιάδπάσμ εἰ 
ΡτΓεμδπάμτα. ϑᾶργα μοϑ66 πιᾶρτιο8 ἄπο Δ}1] μέορίαι ΡΔΌΪΪο ἰπέτα οδς 
ΤΩΟΧ ρδ0}1}0 ἱπίγα ραγίεϑ θυδης 8 γεΐθγεπιοϑ οἰγουτα οὁ8 τη] οἱ 
διαρίάδο, 188 Δϑδ 46 ταοῖαξ. βδοῖ ἴαμα δἀάποὶς (ςυτα οεἶθυπι οά- 
Ρὶ1) ἄποα ἦτο. Ηἰϑριάοϑ μεάε85 δά οβ: εἰ ρεάοι, φιυΐ οτὶ ργαθιῖο δαηῖ, 

80 ἐχδιδῃῖτρα5 φαϊρυβάδπι ἰεπυῖθθ ΒΑΓΡῸ] 18 δϑρογαπίυσ. ἀθπῖεδ ἀυοδ 
Βδρεῖ, αἱ Ἰοουδία:; βϑαρτα μοϑοβ οογηΐςαϊα ἰοπρα, δεά Βτενίογα ἃς ἴ6- 
Ὀυΐογα φυδπὶ Ἰοσυϑι: ταπι 8]18 φιιαϊτιοῦ εαάοπι δρεοὶο, ὁεἀ Ὀγενίογα 

5 εἰ ἰδπυΐογα; διρετ Ηἷ58 οου]οβ ρι51}}105 θγθυθδ, ποὺ δυΐοπι, αἱ ἰοοαδία, 
ηἦθ8, ῥγοσαίπαξ ρᾶγβ οαἱΐ δι ϑππὶ οὐαὶ, δουΐδ δὲ ἀϑρεγϑ 4αϑδὶ 
ΤΟΙ δ, τηϑίοῦ {αᾶπὶ ἰοοιιδι15. οἸαηΐπο ἔδοϊθ8 δουϊίοτ, ρεοῖα δυΐθιπ 

ἰαῖαδ, τοϊατηυα ςοΓΡα8 ςαγποβίυδ ἃς πιο 9 φαπι Ἰοςυϑίαε, Οοῖο 
Ρεάπτι φιαίτυοτ ἰπ Ἔχίγοιπο δἰβάϊ, φαδίξιοτ που. χαρά οο]]υπὶ δρ- 
Ῥεἰϊαΐυτ, φαϊπχαθ ἱπ ρᾶγίεϑ ἀἰϊνιϑαπι οὶ Ἔχιγιηδεοῦϑ; ἴθπὶ εδἰ δαχίαᾳ 

τ ΕΣ φαυΐπᾳφαε σουῃδῖδῃ5 Ρ]αρυ]ίδ. ἰπτα8 ἀαΐοτι ἕεπηῖπδα φαβίθοῦ 
ἰγῖὰ φαδεάαπι Παρ δηὶ, ἰπ 4086 ονὰ ρδτίαπξ. ἃ ραγίυπι ἀϊοϊαγυπι δη- 

Εα]ϊς ργοάϊι εχιγογβθασα βρίηδ Ὀγθνΐβ δὲ γθοία : ἀπίνθγδμπι Υ6ΓῸ ςογρὰϑ 
δἴχυε εἰΐατν ρεοϊοτὶ5 ραγῖθϑ ἰδθυθβ μδθεῖ, βοῃ Ἰοουδίαε τποάο 85ρ6- 

- ΤΏχα, ηἰδὶ ΄φῃοά ταιδϊοτατ μεᾶάππι εχιεγίογα ϑρίπἰ9 ομϑἰἑα ᾿παϊογῖθαμ. 
ταδ5 ἑδτηϊπαααε π0}] ποῖα ἱπδίσηϊ αἰ ΓΓαταπε ἱπῖθτ δὲ: μᾶπὶ υϊγίαδνῖα 
τἰγδιη θεῖ ἰοτοίρεπι τααίογεμι ἀθργεμεπ 68, σογίδ πἴγαμπαια ἀθαυᾶ- 
1επὶ πεαξεὶ, τππᾶγα οταπῖα μδδο τεοὶρίυπε ἰαχία οὁ: 864 δχοερίαπι 

50 ὁδῃοτὶ εἰ ἰοουϑῖδε ετηϊταπε ρ60]] αἴίπὶ Ἰαχῖα ΡαγΡα 88 Ὀγαπο μία δοιπα- 
ἴ68, 4085 Ὠυπιογοϑδ8 ἰοσυϑίδα μαθδηξ, ἀυτα {Π|8τπὶ ραγίοτω (οτιῆ- 

εἰππ) οὈτιιγαμξ. οαίογατα σοτππιθπα [18 Οοἴπηῖθ8 6ϑὲ ἤάρογε ἀδπῖεϑ 
ἄπο --- ὕᾶπιὶ οἱ ἰοουδῖαε ἀπο "05 ρἔϊιποτος παρ επί --- οἵ ἴῃ ογε σάγῃος- 
δάση φιοά ῥτγοὸ ἵϊαβυα, ἀεῖπάε νεπίγει οτγὶ ργοϊπαδ οοπεϊπαδίυτῃ : 
Ἰοοσιβῖδα ἰᾷπιθη φιΐδπι τπἰποόγειῃ δηΐα υδηΐγοαι μαρεπῖ. ἃ υθηῖσθ ἰη- 
ταδείπυτα, φιοά τεςῖο ἰγαοῖα ἰοιπαϊπαῖυσ δά οδιιάδπι, πθὶ ἐχογοηθηῖα 
τεάάυπε εἴ ουὰ δἀππὶ, ἰδπὶ ἰπ ζεπεγα ἰοουβίδγιμη άμδπι ἰπῃ 840} 15, 
Τδηογῖθ δυΐετα ἀἀ ταεάϊαπι σοορογοηὶὶ (ςαπάδε νεπετὶ ἀρρ]ϊοὰϊαε ), 

80 Ἔχις δᾶπὶ ἰπ ραγίεπι 4ια ἰἴεπὶ οὐὰ ραγίιπὶ. ργδοίθγεὰ ἔδιηΐπαθ 
ἱρδογάσῃ ἰαχία ἱπεδϑιϊπυπι ἰἸοοαπι παρ πὶ ουόσγαπι. ἰά φαοᾳθε φαοά 
οὐπὶ ταγῖϊῃ ἔὰπι τθεοοπα (ρᾶρανυετ) ἀρρεἰϊαπὶ, μ᾽αδ υαϊπὰ8 μαρεπὲ 
Οτμπΐα. ἰᾶτι δἰ προ ]ογαπι βοαστιπι αἰ [Γἐγϑαϊίαα σοπιεπιρίαπάας 8ιπὲὶ, 

521 Ἰοςαϑῖδα ἱρίτατ, φυθπιδάμη οάτιη ἀϊςεΡαπιαβ, ἀμο 5 μαρεὺς ἀδηῖθϑ πιὰ- 
ἔποϑ οἄνοϑ, ἴῃ ιΐρας Παπιοῦ δϑὲ πὶγτιϊ σμπ 1} 19. ἱπῖοτ ἀδπίοθ δπῖεπι 
οαππιπουΐα ᾿ἰπρηδθ θρθοῖθ. ἂν οτγξ διιΐΐθια Ὀγουΐβ ρῃϊα τπαπιργᾶπθοθο 
τεηίτγὶ οοηἰπυδίωτ; οὐ 6 νοπεγί8 οϑέϊο ἀθηῖοϑ ἔγοϑ ἰπϑαπὲ: ἀμ οοτὰ- 
σαϊτεαιτατ ἰπ88Γ 86, ἰογίίιδ ἱπΐγα 605 εϑῖ. δὰ γυβηϊγὶβ ἰδέμσ ἰπξδειϊπαπι 
διωρίεχ βδὶ, εξ τοῖο ἐγδοῖμ δθαυαὶὶ ογαϑϑι ἀπε 8409 δὰ εχίτιπι ἐχ- ἡ 
ετειηεηἴΐογαμα. Ἦλὰ5 ἰξί ταν ραγίεϑ σοπιταῦποα ΠαΡεηξ οταηία ρεπογᾶ, 

40 Ἰοουϑῖδθ 8401}}Δ6 εἰ οαποτὶ [: πᾶπὶ εἴ οαποτὶ ἀδθηῖθβ ἄἀυοβ μαροπε]. 
Ρτδεῖεγεα ἰούνιν πιδαῖαϑ ρεοίογε ἀερεπάεϊ 84πε δἀ ἐχίζυπι ἐχογα- 
σαθηϊὶ: ἰδ ργοὸ συΐνα ἔδπιίῃι8 οϑῖ, ψϑι τα] ε υθγὸ 8οπιθη οοπίϊπεϊ ἴῃ 
τπδιρα8. ἰδοθὶ δαΐθιῃ ἴῃ σοποᾶνο οαγηΐϑ, ἰἰὰ υὐ ἰπιογίδοθδὶ οᾶγο. 
πᾶσα ἱπιαϑίϊπυτα δὰ ρᾶγίδπι οἰγνᾶπι ϑἰζαιῃ εξ, τηθαῖυϑ 1116 δά ᾿ανδπὶ, 
ΟΠ δ[ῖο πιο ο χύαπι ἱπ φπδάγιρβαϊρυς σοπεϊπϑίυτ. πάις γσθγοὸ [ἡ 
αἰΐα δρβοὶς δϑὶ ἱπ πιᾶδοῦϊο δίψῃ ἴῃ [ἐπι ]α, 564 υἱγίσααα δὲ ἔθπι 8 
εἴ οαηἀϊάϊ, αο ρα! ]ΠἸάτιπι ςοπιίπδηι μαϊπότεια; οἱ πεγίϑααθ δαάθπι οτίβο 

308 ρεοΐοτα. δοάεπι τηοάο εἰ οὐπια εἰ αἀπίγαοϊῃδ δααῖ ας ΒΑΡ Εη, 
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ἀϊοϊπροϊξον ἃ ἐεπιΐπα τοδδ ἄπαβαθ ραγιϊοα]ῖε σαπἀϊάϊε, φρμι ἶρρε γε. 
οΌΪατες μαθεῖ ἴῃ οαγπε ρεοϊοτίδ, δεὰ δ} ρ84 ἀϊδογεῖδι, συπι οοΐοιη 
ἴσπι σοπογεϊίομε δἰπλὶ θα δερίαστπι Ῥγοιπυβοίἀϊθπμ. τογάςοις δὲ 
δαπῖ, 4φαεπιαἀπιοάυπι Ῥαροὶοὶ αὐέγαοϊυϑ, φυεπι Ογαβοῖ τεοοπα, ἰὰ οὐ 
Ρϑράσνεγ, νοςϑηξ. οτίππίασ εαὰ ἂν δοθίδρυ δ, Ζιαδδ 50} δχίτουι 
δυηΐ ρεάίθα9. ε8ὲ [εἰΐαπι} ἴω μος (ρεασΐοτε) οᾶτο ταβγα, ἐϑυζαίαίν 
οοἴοτε, ἐβοῖα υἱϑοϊἀα, ἤδαιε δἰ μι 118 φαγτὶ, Δ δ πρθαΐα ψιί ἰῃ Ρδ 
οἴούβ Βυοσοίμὶ τοΐεγὶ δρθοίοπι, δἰῖα εδὲ δίπυδιϊο Γαπὶςα]] «γαριιηάιαο, 
δὰ θα (4018 εδὲ ἰπ ἄταθοο) ἀπο χιδεάδπι δππὶ δρρδιο ἰδ 
διϊπο δγεῦβεθα, φϑηλδὶΐ δειηΐϊηὶ ἀοδιϊπαῖα. δἰ ας Ἀδες πιῶ ἰμδεῖ: αἱ 
ἐειπὶπα ουὰ ἐδ, σοΐογα στρα, 48 ἀπποχᾶ υεηίγὶ, δἰψαρ ὑπαὶ 
εἀ Ἰαϊυ ἱπίεϑείηϊ δὰ φαγτιοϑὰδ ὑδ4. 6 ρᾶτγίθ8, ἸπΘιι ὈΓΒῊ Δ ἰδπὶ οὐ. 
Ὠδπίαγ. ἢδα δαπὶ ρᾶγίθ 4φιοϊ οὐτὰ ἱπῖὰ9 ἴυπι οχίγα μᾶραὶ 

8. Ετδηὶξ δαΐδιπ πὶ δογπππ ραγερα8 ἱπίθγιουῖθας, τὲ πὶ} 
ϑαηξυϊη 8 οοηϑε ταἰα, οτπηΐυ8 ποιπιΐπα ἱπάϊδα δίηι: δ ἴπ ἐδηξίδεα. 
τοι τα ὨΜ}11: πδααα δπΐαὶ υΐβοαγα οπιηΐὰ μάθει; φεὰ οὐπωθὰ 
ἴδπὶ Ηἷ5 φαδιῃ 1118 οπιπὶθ8 υαπῖοσ, χυΐα, Ἰπεδιίπιπι. φαο ψοῦζα 
ταοάο οδποτὶ Βαρδτοπηῖ εἰ ἐογεὶρεβ δἰ ροά68, ἰαπὶ ἀϊοίσπι εἰ: ττῖι 
τηδχίπια δογαδι ρᾶτϑ ἀδχίταπι (ογοίρρια εἰ ϑταπάϊογεαι εἰ τοϑιυῦο, 
τε μᾶρεῖ. ἀϊχέπιας εἴδη ἀθ οσαΐί6, ΟΡ] ααδ δοσυπιὶ μίαηδο ἣν 
μιεγὶ. φογροσίβ αἰνϑῦ πθὰ8 οἱ ἱπάϊβογεῖαβ δϑῖ, ἐξδινψαε κραὶ εἶν 
4 οἱ 4υἃ ρᾶτδβ δθξ, ἱπ ραγὶδ δαργαμια δίατίτι 50} τυρρὰ δε 
οουΐοθ, φυϊάδπι δὰ Ἰαΐεγα ἰοηξα ἀϊβοὶῖοδ, χυϊάαπι ἰα πιεάϊο, ποὰω 
ἐπΐογνυδ!!ο, αἱ Ηγαοϊθοῖίςὶ οἱ τπηαΐαθ. 8} οου 15 ου, εἰ ἰα δο ὀοπίο 
ἄπο, αὐ Ἰοουιδίαα, οδἔδγα ποῦ γοϊυπάϊ 86 Ἰουρὶ. Αἰ δάηει τὸ 
σαΐδο ἱποίαγ ὀρδγουίογασι ἀσαδ, ἰωῖετ ηπᾶ8 εϑὲ φοίάάκαι φοίεὶς. 
οὐδίαε δὰ ἀεξπῖες μαρευῖ. δαῦαπὶ τρίταγ τγοοὶρὶϊ ἰυχὶλ ον, τεράκς 
ορετουΐα: γϑάαϊε αὐΐοτα πνδαιιθαϑ δαρτα οἱ δἰεἶβ, οφοίαβειν νετις 
δἂπι ρατῖθπι 488 ἱπργε588 ζυμεταῖ. δαηξ δαΐεπὶ ταρδῖι Εἰ λύς πὸ 
οου] 18, [αἴφαθ ὑδὶ τεοερὶς ματποτειω, οοοϊαάίε ος ταΐτα» ἐπροδαι 
εἰ ἀείπάε 8ἰς πιᾶγὲ Ἔχδρυΐῖ.] οοπιϊαπαῖαν ραΐα ἀδαιίθοι δὲ δ 
τὶδ αἱ {Προ υἱάθαιϊον δΌθ6 866 νδηξοσ ογὲν ἕαπι Ὑθπίεγ ΟΝ Δ ἤρα 
ἴϊυ8, ἃ οαΐαϑ πιϑάϊο ἰηϊεδιίίηστι εἰπιρ]οχ δηραϑίαπι, χυοὰ ἐσαίδίαι 
δὰ} ορδγοῦϊο (οδυάα τϑῆεχα) Ἔχιϊπιο, φαεϊπαάιποάλιπι αγπ 
ε88. ἔαρι δαΐοπι ἱπῖοσ ορογουία ἰδἰα φυδεάδηι φαιϊιἰχυαιὶ 
ἀεπῖθ8.] ἱπῖγα φύρραϑτα ρα!ίάυβ βυπιοῦ δϑὲ, αἰφῦδ ἰῃ ἐν αϑαὶ 
4υδοάδιῃ οαπάϊάα οδ]οηξα οἱ αἰΐα ταΐα χαδοιϊοθ. ἀϊπεπ πα 
τοῖπα, φαοὰ εἰ ρταπάϊοτ εἰ ἸΔῆοτ εδὶ, εἴ ορεδγοιίαπι (οϑοώα 
ΧϑῚΩ) τηδίυς μαθεὶ [Θπιΐπα, εἰ ταπιϊἀϊα8 εἰ Βαγθα 5 πιλξῖ; ἀπηα, 
δἷσαὶ εἰ ἴῃ (επιϊηία Ἰοσαδεν, αἴφαε Ἀἷς ταοάωε 6δὶ ραπίμαι 8 
4ιδε οτυδῖα ἱπιεραπίατ. ἜΝ εης 

ἀ. Αἱ 4πδε ἰεϑίδςθο δεξταίηθ τραχιίαπίαγ δηίϊτη]ία, τἰαμον 
(οος] δα 6}, ἀμ ΒΠ] οἱ (ςοςἈ}1), οὐ φαδεοῦπας οϑέγαοθα (οι) 
οασίατ, δὰ πδθο δολἑπογυπὶ Κα πα, ΖΔΕ ΟΠ 416 ΟΔΓΠΘ ΡΓᾺ "απ 
δἂπι ἱπίυ5 Παρ θηΐϊ, φιιδπιδάπιοάαπι δὲ οτυδϑίδορα: ἰοοῖαι τοί [μᾺ 
ἰπῖαϑ δυΐδια ἀμγὶ αἰ 1}, ἴρϑ88 υϑγο τπαλιῖ5 πιοάϊδ ἰαῖοτ μὲ ἀἴτεῦα 
γοὶ τοϑίδγαπι σαι οαθ τὰ ἱπίογίοτίδ ρα]ρας ἀϊεγεπα. πε 
πδιηᾳὰθ ἈΪΆ1] ΒΑΡ επς ςαγιΐθ, αξ δομἰπὶς αφυδοάαπι ἰλαεδι ἡδ τ 
ἴδίβθη ορεογία ἴοΐα εδὲ, πεαθε ργδοῖοσ ςἂραϊ σοποριζπαπι 
δῖ, Ὧξ Τογγαϑισι 5 ̓ἰπιδοῖ θυ ξδιβίοῦ εἴ 4126 ἃ υΐδυ ἡμὴ 
οαἸΐα ἀρρβὶϊαπίητ, δὲ εχ τηαγιἰπιΐβ ράγριγας, δηοοίαὶ (οογοθλ 
Ποὺ (οος 1) αἴχας αἰΐα ἐπήηητες, ΑἸΐα φαροάαια δίταϊ τί ἐσθ 

δβάδπι τιηἰγαϊ να. δίναϊ νία ἱπι} Πρὸ 4παλς ἀπαρυθ (ἐδ παν 
ἥκπίαι, υπϊναϊνία 4π86 ππῖοα: Βδᾶ6ο οἄγποπι πα δηὶ ἰμ ϑπρέγθοδν 
Ρᾶϊ6114. Ρἱναϊνίαπι φυδεάδμιν ϑιπὲ ἀρ δε} παίατα, αἰ ῥδοῦδο ἃ 
τηῦβϑοιὶι: ἤδοο δηΐπι οὔληΐα δἰίογο ἰαΐογθ σοῆποχα ϑυπῆ τ 
ἀϊοβοϊαῖα, φυᾶτε εἰ οἰδειάσπηξ εἰ ἀρεγίπηὶ 86. φαδοάαι [αοεὶα 
τοις ργαθήϊεα δίμξ, ταπιθὴ υαἰγίπαπο οοποίηϑα ϑαπὲ, αἱ δοίεδεν, 
4υοταπι οᾶτο οί διηθίταγ τοϑία, παι φυϊοχιάτα πα εασσα οἷ, 
ἩΡμα υοοαπίωγ [οἴ γα. ἰρθόᾶ8 Πῦοααε ἱπῖοτ δὲ αἰ τπιδὶ [οσῖλε: 
πὶ δηΐπὶ ἰδοτεϑ δαηΐ, δίουϊξ 3016η, τησβοι}} δὲ οοποῖδὲ πὸ 

408ε ξαϊδςεβ ἂν αἸϊψαΐβιιδ ἀρρε!]απίαγ; αἰΐαθ φοαθγᾶο, {ποσλν 
ἄτι οδίγεας (Ἰἰπιῃοδῖγθα ἱ, 6. οδίγθαθ ἰδοι 8:68), ρίππϑξ, ἀάτοῖ 
οοποἤδα ποηηη]ΐαθ. ἴσα πογαπι αυδοήαμι υἱγραῖᾶ (ιπι}) - 
αὐ ρεοϊππουϊὶ δὲ οοπο μᾶταπι ραπιδ. αἰ Γοταιξ δἴίατα οποίμεῖε εἰ 
εἰϊάϊπε τοδίαγαιη, οατῃ ἰοῖα ἴπ ἰαδῖα ἴηι δἰμ8 ραγηΡα8, 45ὲ 
ἄχπι δὰ οτγᾶδ (Ἰαρτα): χαϊδυδάαιπ απὶπι δα ε1168 σααὲ, αἱ ποῖ 
πομ!} 115 ογαδθ86, τὶ οϑέγεῖδ ἰαςαδέγθαδ. ργαείεγεα δὶ ἐς ὕφὰ 
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ποογεηῖατ, αὲ ρεςπεβ. δ08. Ὠδταηαο οἰϊδιει υοΐδτε ἀγραπιεηῖο ρτο- 
Ῥαπὶ, φαοά ε Ρἰδοδίογαπι ἱπϑιΓοπιδηϊο οαριὶ ἐχϑι δηΐ δ ΡΕμΠΏΒΕΓΟ. 

δοάδπν ποη πιουδαῖογ δδὰ ςεἀὶ πᾶς εἴῆχαε Βδεγεῆὶ, αἴ ρίηπαε. 
1 Ἰατοίπαῖα οτουίδ τποτεπίαγ εἰ τερυηῖ: δρβϑοϊυϊταν δἕδιυ ραῖοὶ]α ἴα 
Ῥδϑίαπι. ΟἸΙθ.5 σοτητθπὶ8 δδὲ ἰριογίοῦ ἰαουλδα ἰθϑῖδο. Ἴοασποδᾶ 
Ρδγ τεὶ οἰμρῃ] γεὶ δἱπί υδὶ νἷς ἱδεεοϊογωμι ἔθει ἱρεῖβ δάβδεγεῖ ἰϊὰ 
Ὧϊ ποπηϊδὶ τὶ δρϑίγαμι φαθαῖ: ἱαγρίπαῃε δυΐθ ροϊπ9 ἀρεοϊνιατ. 
φυΐθαε {Ππὰ ρεςα]ίατο, ἰδδίαιη ἱπιᾶτα ἃ οδρίϊε ἰπ σεγιίςεπι (τοἰπἴδπι) 
ἰδιοσχαογί. ρτδεῖεγεα οπὶ 80 συδε4πε Ορέγοῦ]ο οτηπία σιϑϑουπίητ. 
ομμηίᾶ Ἰυγθίπαϊα 6 ζεπεγα ἐδδίδοεογατι ἀδχέγα βαηὶ, οἱ του επῖωγ ποι 

40 Ξεοππάττῃ τοτιϊςειη 864 ἴῃ σοῃϊγαγατα. δἰς ἰξίτγ Βογαπι απὶτοαϊΐατα 
Ρδγίοι εχίογίογεδ ἱπέεγ δὲ ἀϊ[[εττιηξ. ἱπέετίοτδα δαΐεπι συ ἀδιππιοάο 
εἰπηί!ετα παϊαγατη πδοῖας δπηῖ οτηῃδδ, ῥγαθδεγίπι ἱαγΡὶ πδίοττιπι : τιὰ- 
καϊϊηἀῖπε επἰπὶ ἀϊδίδηι εἰ 4]}}5 αὔεςομίὶΡ8 φαδε Ἔχοθδβα οοτηρα- 
ταπῖαγ. δαυπὰ πιυϊίατα ἱπίεγ 86 ἀΐνογϑθα δαὶ εἰίδτα ππϊναἰ τὶ εἰ ὈΪ- 
σαϊνία οἰδυϑια, φαὶρρο,πας ράττιπι ἱπῖον δε ἀἰϊξἜεγαπ; τααρίϑ δαξετι 
ἀϊδετεραπὲ δ ἐπι οθ  Ρας; ἰά φαοά ροεὶ Βλες ρἰαπίαδ εξ. ἱρίταν 
πιαίητᾶ [ΤὈγΡίμϑι18] οπιπῖθπϑ ἐδάεπι ἐγαὶ, πὶϑὲ αἰϊειτιπι Ὁ αἰΐετο αἱϊ- 
40 πιοάο ἐχοδάογεϊυγ: φυδδάδπι δαἰπὶ ααδ6 πιδίογα 3πὲ, δυ88 ἄπο- 

κῸ {πε ραγίοϑ οοπορβοίίογεδ Ἀδρθῃξ, πηΐπογα δαϊθιη τΐπτϑ, δίγηϊ τον 
ζαηνε, προ "ἶς, εἰ φυδς δαπῖ αἸϊας εἰπ9πιοαὶ αἴεςοηεδ, ἀἰδογερδηξ. 
πᾶπὶ 4086 ΠῶΓΟ δατητπ ὁ ἴεδῖδε ΟΕἴϊ0 πιαχίπιο Ἔχϑογίᾶ δῖ, ἐὰπι οτηπὶᾶ 
Βτπιαπι Παρ δηὶ, Θάαπι πιαβὶ5, δἰΐα τηϊπαβ. εχ δἷαβ πιθάϊο οδραξ 
εϑὶ εἰ οοτγηίςυϊα δίηα, ἴῃ τρδίοσθα8 ργοςογίογα, ἱπ ταϊποσίραθ ταΐ- 
τῦτηδ. ἐχδεγεπαὶ οαρὶ 8 δδάειν οπιπίαπι τϑῖο, εἰ ρογίετγγείαςϑ οοπ- 
ἘΓΔΒοΒάϊ. ΒΆρεπὶ φαβεάδπι ο6 εἴ ἀδηξοβ, αἱ ἰἰπιαχ δουϊοϑ, ταϊπυῖοϑ, 

Ὁ ἴαπαεϑ. χιδεάαπι εἴΐαπι τηυϑοδγατα ταῦτ ΒαΡεηὶ ργοβοϑείάετι Ἰη- 
ξπιλε ἐρεςῖθ. Βαες ἀυγα (οοιπρδοὶ8) δϑὲ Βηςοίηϊδ εἰ ρατγρατγὶδ, νεἰατὶ 
ταβδηὶδ (πιγορί 05) εἰ δδ.}15 (οαϑεγί8), χαὶ ἴεγζογα φυδάττιρεάμπι ρετ- 
ταπάπηϊ, ἱπιο εἰϊαπι το  υϑεον, ἰϊα αἰ εϑοδγατπι (ςο πο γ]οτΌτα) ἐδδῖδ 

9 ρετίοτεπξ. δηρϑϑὶ ογὶ διδεῖπι Ὑθηΐεγ δἰ ταὶ "δ ανϊυπι ἱπρίανίδὶ ἴῃ υτα- 
11 πἰ6 (οος Ἀ]15); ἱπέτα ἀπὸ οαπάϊάα φαδεάδπι, ἤτταα, ἐρεοὶε ταδπὶ- 

τοὶ Παττπι, φαα ϊα ἴῃ φερὶϊα εἴαπι ἱῃηυδηϊαπτοτ, 66 δος δοἰϊἀϊογα. ἃ 
σερῖγο βτιία οἰπιρίεχ ἰοπρα δὰ βαραυεγ πϑῆις, χαρά ἰῃ [ππάο εεξ. 
{πιδς οπιηΐα ρεγϑρίοἱ ροβδαπὶ ἰω γογιίςς (το ] αἱ8) ἐεϑίαταπη ἴδπ ραΡ- 
Ῥαγαταπι ΄υᾶπι Ρυςοίπογαπι. χαρά ραΐας ἱππρίτατ, ἰμξεϑιϊπαπηι δδὲ, ἃ 
4πὰ οοοϊίπιο ἰγαοῖα ἔδγῖαγ ἐοΐαπι δίταρί εχ ἀϑᾷπθ δά εχίταπι, ἱποὶ- 

ο πο ἃ τουῖίοβ ραραυεγῖβ, δίζιια ἱπάς ἰαχίαδ: (εϑὲ δυΐετη ραραυοῦ 
ἕεγθ χαρεὶ ἐχογειαεηΐαπι [τϑαϊγίςι!} ἰῃ οἸπηῖραδ οττιδιας εἶ :) ἱπὰθ 
ΣῺ ἔοο ὕπατα γδοϊργοςδῃ τγβαπι δϑοθη αὶ δὰ οαγηοθ85 ραγῖε3, δίυε 
Ἰαχία ἕαραὶ ἱεγιπίπαίατ, {πα δταϊ ει τυγ ἐχογειηδοζαση, οπηῃΐραϑ ἴατ- 
Βιμδεῖς ἴδπι τοττεπὶϑ σΖαλτα ταδγι παὶδ. ἴῃ ταδί οσίμ αϑ πτῃ δ: }1ςἷθ ἃ υδηῖσγο 
οὕτω ξαΐα οουϊοχίαϑ εδὲ πηδάϊδ σαεπιθγαπα πιεδῖαϑ ἰοΌρτιδ εἴ Ια, 
οοἴονο αἷπιϊ]]6 οαταηςαίατατι {π85 δαρτα ἀἰοδβαπιὰ9 πιδπισηὶ!Ἑαγατα 
δρεςίοπι βέγεγα. Βαρεῖ δυΐοπι ᾿ποίδαγαδ, χαετηδάπιοάππι ἰοοπδίαγυτῃ 
(τπασίπαττιπι) ουατ ; 8δε4 μος οδηάίάπτη εδδὲ, {|πὰ σαργυπι. δαίΐς 
γεγο ρδγ πα ϊτπι τπδαΐππι εχ τα9 ραϊεῖ, δεὰ ἴῃ ταοτηθγαπδ ἰοπαὶ ςοη- 
Ὁϊεῖἴατ, δίπαπι απρτιϑῖαπι ἴῃ 46 Βαβεηδ. δ ἰητεοίΐηο ἱπίγα εοπεηυο 
τγφοῖη ροττίβπηϊαγ φυδοάαπι αἷρτα δἰ ἄθρεγα, συδὶϊα εἰΐαπι ἴῃ ἔθοῖτ- 
ἀλαῖραϑ, βοὰ παΐϊπαθ πίρτω. ταδτγίηΐ (ταΐρο δαὶ δἰ 11) φαοχαθ ππθ] οὶ 
Βαες αβδεηὶϊ, εἰ οαπάϊάα, δε ταΐϊπογοβ μϊποτα. δἰναϊ τα δαυΐοιη οἵ 
Ὡπΐϊναϊνία ἰγόαμν διὲς δἰ ταὶ α δαηξ, ραγεῖπι αἰεὶ πα] α, σαραϊ παιαχας 
εἰ σοτηίουία εἰ ὁ5 ΒαΡεπῖ, εἰ ἰά φαοὴ φτο ᾿ΐπρτα βεγασι: φεὰ 4μδε- 
ἄσπτι τὰ παϊποιίουιραθ οἱ δαγυτη ραγν ἐλίοτι ΟΡ δοῦγα δυπξ: αηδεάδηι 
ϑιαΐετα εἴϊασι ἰη ἐχαπίιπιδιϊ8 δαξ 4αϊεδοθπιίθυς τοδηϊξεϑῖα δῃηΐ. ρα- 
Ῥῶᾶνοτ ἥποσαε οτϑηΐθαε ἱπεδὲ, δεὰ πεῦς εοάοπι ἰοοο πϑατις δδάεπι 

δηξίαϊε πεάυς εοάετη παρὸ ἀρραγεῖ, δἰφαίάετι ραῖθ δα ἵπιο ἰπ 
Ὁ ἀο (ἰπ 801 οοὐϊςεο 4]1}), δἰ ναϊ να δηΐθτι ἷπ Ρᾶγῖε ργοχίτηα Ἷοτω- 

πλίδϑαγαθ (ξἰπρίγτπο). ςἀρ᾿Π]απεεπία ( γαπο μία 7) χαοχας Βαρεηὶ 
οτεντΐδ πᾶς ἰῃ ΟΥΡ τ ἀϊδροσίία, αἰ ρεσίίπεβ. φαοάχας οΥτα ἀρρεὶ- 
ἰδξασ, ᾿ὰ δὰ ψαΐίβοϑ ἃ παΐαγα ἤαϊππι ε8ὲ αἱ μδρδαπέ, δ ἴδωρογε σα πὶ 
μα επὶ, ἴῃ αἴϊεγα (ἀεχίγα) ρατῖε οτγβίβ οἰγουταζογοπεῖαθ, φυθπιδάπιο- 
Ζτπατιι εἴ αἰβας σαταποῦ δα ἀπιΡ ΠἸςοἶ8. δἰπιὶ ἰδ ἐπὶπι ἴῃ μἰ8 ἤδες 6ϑὲ ρᾶτε. 
Ξθξδστιτα μδε ραγὶεβ οπηπεβ, σποπιδαἀπιοάτπι ἀϊςξπτη οδὲ, ἴῃ πιδίου θα 8 
παι [δδίαε απ, ἰῃ ταϊποῦ θη 9 ἀπὲ πυϊΐα δαὶ νἱχ εχϑίδαϊ; Ζαρποργθτι 
»] τ δδῖτηα ἰπ τοαρηὶς ροοϊηἰρα9 ρογοὶρίαπεαγ. μος δογοπι βεαμδ δϑὲ 
χαΐ δἰΐδγαπι ε σαἶνὶβ ρ]δπδη Βωβ πὲ, φαδθὶ ὀρδγοῦϊυτα. δχυτθιηθῃ- 
οστασα εχίϊα δ ἴῃ αἰδ9 φαΐάεπι Δ ἰδίογε δεῖ: ἤᾶπὶ εἱ νἱδ ἀδῖα εϑὲ εχίτϑ, 
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. 48ὰ ρτορτϑάϊεατ [εἰ φαίάετη ρ8 
ὩΪΡῸΦ ἴῃ τηθιοθγδπα). δὲ φαοά οὐπαι ἀϊοϊϊατ, ἰη Ἀόγιτα μ8}10Ὸ εἰ ἀδ- 
ἴα εχίττ εδὲ, δεά 6 σᾶγῃδ ργοϊπρεγαῖ; ἤεαπδ ἴθ δαάθιι ραγὶθ ςΌτΩ 
ἐπτοδέπο δ1:10πὸ οδὲ, κε ουῦπι δή ἀεχίγαπι, Ἰποα δὰ οἰηϊδῖγατι. οδἴθγιθ 
Ἰείτου Βυϊυδαοάϊ εχϊτυς Ἔχογθιηθηι δὲ: δὲ ρδιει δε, φῦῶπι ἔδγασα 
αἰτϊααὶ, 4.1: δατίςα]απι πιᾶγία Ὡοταϊηδηὶ, δά πη ἄττα ἰοδῖδα ἔογδιηθη δὲ 
δὰ εἐχοεγηεηάμτῃ. δρραγεὶ ἱῃ δας εἰἴίΐδτη Ὑδηΐογ ροϑὲ ὁ8 εἰ ρασγίεϑ 
ουόστισα δρεοὶε: φαοτγυπι οππηίατη δἰτατη ἐχ ἠἰδϑεςι οὶ 5 ρεγερίοετο 

ἘΣ Ἐχετγετθεηΐϊοτη σποάάοπι ε8ῖ ὁΣ8- 10 

Ροῖεϑ. ἰ8 διξετα 4πθῖπι ΘΔης ΕἸ] τὰ σοςδηξ, σοτηπηθηΐδ εἰ οΓυδίας εἰ δἰ 30 
Ἰεδίδοεϊ εδῖ, ἤδι δὶ παίγδιι δρϑοῖεδ, βἰτηῖ]θτῦ Ἰοςαδίαάτοτα κευετὰ 
ἱπυδηΐεθ; δἰχαθ ἴρϑε παβοίϊγ η}}}} ἐδοῖδε ἰπποῖθδ. ουτῃ αὐυΐδπι εξ 
ΒΌΡεδι ἰδϑΐδτῃ δὲ υἱΐδιηι αρίϊεὶ ἰπ θα, ἤος δἰ πηι} εδὲ ξεβίδοεῖθ; Ζυδ8 
ταιϊουδε δπξ ξ δά πἰγαπιαᾳυς ξεηπδ γείεγγὶ ροϑϑὶξ. ἕαδοΐετα δαΐετα, 
πὶ εἰπιρ Ἰεἰϊεν ἀΐσαπι, ἀγαεὶ βοτὶξ, ηἰδὶ φυοὰ οαπὶ οαρ᾿ 15 τὰπι Ρεςῖο- 
τὶβ ἰηξετίογοτη ραγίεπι πηδίοτοπι παρ δῖ. ργδοῖεπάσπιαγ σοτηϊουΐα ἀθο 
τδβαΐα, ταία; δυβδυπὶ [15 οοῸ]  τοϊάἜπὶ ΟΡ] πρὶ, δαττεςοῖ, αὶ πεζαθ 
ἐπῖγο γϑοδάσπὶ πϑαὰς ἱποὶϊϊπαπίαγ, ρεγτίπάθ αἴφπε Ἵαποτγοιτιπι. ΒῸΡ 
Βῖδ ο8, φῃοά σαρι  ]ἀπνεηῖα χυαοάδπι οορίοϑα οἰγοατηϑίδηϊ. Παες 86- "0 
αυϊϊαγ εἰϊαε ρεάστη ἀσοτγαπι {υ οαἴοτυπι, φιΐθαθ οἰραπι δἀχιογεῖ, 
ἴστη δἰϊοόττα αἰτίη ας ἰοιϊάδτα ; Ροϑίγεταα ἰδγϊ ρυδὴ] δος ϑδῖο δϑξ, 
πε ρμᾶτὸ ρεοϊοτὶ φδυράϊτητ, τοῖα τη 9 688; Ἰηῖγα υαπι, δὶ δροτίδ- 590 
ταγ, ρα! ἰνὰα τααϊεγία. Ὁ ογε πηδαῖῃβ δά υδηΐτειη 8406 ὑπῦ8: δὶ ἐχ- 
ογετη θη υἷα πι}]Δ ἀρραγεξ. ρεάδϑ διἴεπὶ εἰ ρεςῖπ8 ἀπτγυτα χοαίάοτη, 
δεὰ τηϊῃ8 4Όδπι οδηοτγί8. οὔτῃ ἰρ88 ἰεδία ὩΘα06 οΟΠηδἰΌ8 δδὲ 6406 
Βαογεὶ εἰ, χιοταδάπιοἀττι ροτρηγδα εἰ Ραςοίηί, δεὰ ἕας]6 ἐχαὶξ δἰσας 
εξτεάϊιατ. οδίοηρίογοβ δαπὲ σαὶ ἴῃ τυτθί παι ἀδξιηῖ, φυᾶπι 4Ὁὶ ἴῃ 
ποῖα, ἀτνδγδασα δαΐδτη βερῃ8 δὲ εἶπ σαὶ οὐπὶ ποτα ἀδρῖξ: ἴαὰγ- 
οαἰπιη δηΐτη ρεάετι ἀεχίγυτα Βαροὶ μως εδς δ᾽ ηἰσίγοπι ργαπάθπιὶ 
4πο εἴϊαπι γεχιθη δ αἰ τον δὰ ἐγεϑϑατη: οδἴογα δἰ ἰογτα διταὶ 18 εδὲ, 10 
οἰπιῖϊε παῖς ἀδργεμεπάϊεοτ εἴϊδπι ἔὰ οο ποῖ φαϊάἄαπι, χαοά ςγ]16- 
τῶ (ταϊξο ἐογἰ τα τα) Δρρεἰ]δηὶ, φυὶ παοτε γεϊ:φαογοιῃ (οοπς 8) 
δάμαδογεῖ. ποτίϊεϑ ἰϑδίατη ἰδευετα εἴ, βταπάεπι (οοὐά, Αἰ ἡἷ- 
ξτατα) οτγδίςαϊαγεπι, [δοΐοπι δαΐεπι Ῥησοῖπο δἰ πα] ογατν: Ρρδραᾶυεγ 
Ἰληιεπ Ὡοὴ πῈ]6 δὰ οἰβταπι, δεὰ γυργαιη μαρεῖ; δὰ τα θάϊαπι δαΐοις 
Βεταῖϊετ ἀπηεχοδ εἰ, ἰγδηχα! δ ἀΐεροδ δβοϊυΐα ἤδες ραδοπηϊοῦ: 
οοοτεῖν υδητὶβ γθοϊρίππε δὲ δά ϑαχᾶ Ἵδηςβ]]δ, δίας ἱρὶ φηϊεῖεσω δρῖ- 
ἴλπηξ. ποιγϊδα δυΐθπὶ δάθδεγεπὶ ποῦ ῬδιεἸϊαγαπι, εἴ δαγῦπη 4088 
Βιβειβοσσμοίήθ (αρογγμαῖάε8 νυϊζαῖ οοἠϊΐςε8) Οταεοὶ υοοδηὶ, εἴ 
ςεῖεγα μοστπι βεηεγα οτααΐα. Ὠδεγεπὲ δηΐεπι δαχὶβ γες παῖο ορεῦ- 
οΌΪο, φαοά φαιδροὶ ἱεξηπιεπίθηι 658ε νἱἀδἴτιγ. 4Ώοτα δπὶπι ἀϑΌσῃ ἄτη Ρ89 
γαῖϊνδε δίνδιυῖθαθ, πυως ργδοδιδὶ δἰΐετα ἰδηΐζατω ραγε ταγ ίηαιΐ8. ἰηϊτοδ 
Ραυΐρα οἄστιεα, ἱπ4θθ δὰ οὐ. τηοάῃβ Βίο ἰάεπι Ἀδεπποσγμοίΐρυε εἰ 
ΡαΓρυτίϑ δὲ σεῖθυῖ8 ἰδ! Ρ 8. Ζαδε δαΐετα βταηάϊογεπι μαρδαῖ ρεάθμα 
δἰηἰϑέγατα, ποτὶ τ ἰπδαπε, δἰγοταΡῖδ (ταγβίπιθ 8) ποὴ ἐπδαπξ. χυαοάδπι 
ἴῃ ξεῦεγα οοο ]θαγατη (ςΟΟΒἰο τα τα ἱ. 6. Ὠπι Ρ Πἰςοττιμῃ ση]ρο ) ἰη- 
Ὑεηΐδϑ φυλεάδτη δηϊπιαὶἰα παὶπογὶ Ρα5 βατηπιδγὶβ (αριδς 8) βαν δ] 2 
οἰταϊϊία: δεὰ ἀϊεταης το] τα ἀϊπε ρατγῖπιτη χπαθ ϑΌΡ απ ἰοδίασω. 
δοτθτα δαΐετη ἔδοϊοπι ἰπ ρίεϊιγί5 ἀἰϑϑεοιοπητα ἀΐϑοογε ροίεϑ. 

5. Ἐίπὶ πὸ σαγπθηῖι φυϊάεια μος ΠδΡοηϊ, ἐπεὶ μος {ΠΠξε ρ6- 
ΘΌΪδγα 68 αὐ σασῆθ ἰηΐτιδ ΟἸππὶ σαγεδηῖ: πῖβτα δαΐετῃ ἰἴὰ μα ΘΩΣ 
ὁταπθβ. δοβίοσοπι ἤδηεγα ρίηγα δαηϊ. Ὡπαπὶ δου] δηΐατα, ἱπ απὸ 
παε οὐτὰ δρρεἰϊαπειγ ελρέία δἰαας πδυϊ ἈΠ]16 δηηῖ, δεχας ἴῃ σοᾶ- 
ἰοτίθπδ μΑτᾷ ἴῃ πιποσίθαδ: ὕδπὶ εἰΐαπι ΔΡ ἱπιτὶο διατίπη ρᾶγυΐῖ δὰ 
Βαρϑηξ. αἷΐα ζεῦεγα πο, δἰϊεγατι δραϊδηρογθηι, αἰϊογαπη ὈΓγ880- 
τῦτα; ἰδ ἴῃ δτο ἀδρηπὶ δῖχφας ἱπέγεφιυεπιίοτγας δαπί. ρτγαεΐεγθα Ἂς ὶ- 
ποιηεῖτας οταηΐ πὶ τηδχίπηδο. δὰ [δες δἰϊπὰ βοῃῃδ ριυ5.] υπὶ, 90 πὶ8 
πιαριὶϑ δο ἀυτῖ9, ξἰκπὶ 80] τππὶ ἴῃ Ῥγοίαπαο πιὰ} 118 οταγ 8 πηατὶ, φαο 
δά ἡτΐπας ἀε5}Παἰϊίοπ δα πϊπηϊατ ποηπ 1, δὰ Τοτοπᾶτη εομίαἱ ἐὰπξ 
ἴατη ἴδοι ἴΌτη δρίπὶς αἴφυς εἰίασο ουὐἱβ αἰ βῖβ8: δεὰ Ἵῦπι Ἰοῃβίογεϑ 
᾿ρδῖ, τη δρίπας Ὀγευίογεβ, πδθε 8816 ἄττηδε, δε τι]! ογθβ. πἷζταθ 
δαυΐετα ραγιϊςυἶαεα, σαδε ογί δρρ]οδῖδο δατξ, ρίαγοθ; θαεχας αἱ δὰ 
εχ᾿ 9 ταδδῖαπι οοριιοῖαα, ἰϊὰ ἰπῖογ 86 ἀϊδίπποῖδα φυπὶ: πδιῦχυς ᾿ὶδ 
ἐς ίπα9 χυδοὶ ἀἰπδερία εἰ ἀϊδρατιϊταα δδῖ. τησία τηαχίπιε εἰ δ. }}} δδ 
ἐτεφαθητὶ πιουεπῖαν ἐβου ] πεῖ; σαΐυ5 γαῖ ἀγρτιτιετατα ργδορ πε, φορὰ 
Αἰϊφυϊὰ δαπιρογ ἐρὶ πἰ5 δυδἰδίατη ρεγαηὶ. Βα επὶ ονὰ Ἵσηηςδ, δεὰ φυΐ- 
ἄαπτοι πιϊπίπια εἰ οἶθὸ ἱπερίδ. Ἵουριξ δαΐετη ἃ παίαγα ἐς ἰπίδ υἱ φαοὰ 
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ἴῃ ἰρδῖ58 σαραξ ἀϊοὶ δοἰεὶ ἰϊετπιᾳαα ο5 ἐπι ἴῃ ραγίε ϑῃρῖι9 Βεαρεδπῖ, 90 
ἘΧογουαθηϊὶ δαΐθια δχίζαπι ἴῃ δΌρτγειπα; ἰάφας δυεηὶξ ουπὶ ἐαγΡίπδεῖς 
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οσαηΐνα. ἴααι δι} 115. Ῥαϑοπηΐαν δωΐτβ Δ} πίωβο: ἐγξοὸ ὁ8 φοίάθιβ 
διὰ μδϑϊοποπι ἱπυθγϑατη ἔυϊξ, Ἔχ γθιπ θη ἐχίξαϑ ἴῃ δυτηιηὶ ςαἰϊς}8 ρᾶγ- 
θας οδείυτο δρεοίαπέρυς. παθεῖ δαΐεια ἐομθαα ἀδηῖες φαϊηαυς οἃ- 
νον ἰδίυ;, δίαπε ἱπιδτ δος ουρι οατηϊΐοτεης ῥτὸ ἰΐπρια. Ἀυΐο οοῦ- 
εσσδει κυΐα; ἀεοίπάς νεπίογ ἰπ φυΐηααα ἀϊνίδυϑ ρατίεα Ἔχογεπιθαςὶ 
Ῥίεπθθ: σοπυδηϊυπὶ δαΐδμι ϑίπι9 ΕἴΒ8 ΟἸΒ65 ἐπ ἀπύτη δ Ἔχίϊυπι ἐχ- 
«ταιαςηϊ, υὰ ἰδϑῖα ρΡεγέογαϊδ εδὲ. δὲ} υεπίγε ἱπ αἰΐεγα σπεταργαηα 

80 οὐὰ 4086 δρρεϊϊαμτοτ οοπεϊπεηῖαγ, δεααα ϑἰηρα 8 φαΐπα, ααρρα μη- 
τῖα. δαρτα μᾶδεὲ ᾿ἰβτδθ ραγίεδ 1186 ἃ τδήϊςε ἀδθπεϊυν οτίατι 

ἔδιοοι, Ρτᾶθ διπαυϊπιάϊπε εἶρο ἱπερῖβα. δίπιϊα οογρὰδ αἰϊφαοὰ, 
δεὶ αποὰ ρτγοροτίοτιε εἰ τεϑροπάεαϊ, ἱπ οὐπῃΐρο8 δηλιμδιραδ δάδδι; 

531 αΐρρε ἴῃ ἰοδϊαάϊηδ οἱ τοῖα οἰ γὰπᾶ οἱ ἑαγριπαι 5 οἱ τοὶ υ8ςῖ8 γ6- 
Ῥοτγιϊαγ, φαδπαιάτη οοἷογθ ἀϊνεγθαπι. ἀρδενο Βδθς δϑαϊ δεοοιι- 
ταοάκϊα ποῦ δυπῖ: ἰαπνοὶοὶ δἰΐα ρίπϑ, δἰΐα παΐητιϑ. δομίηὶ σοσρυδ 80 
ἰπϊτῖο δὰ βπεπὶ πϑητια ρογρδεξυῦσῃ δὲ, δαρεγῆςϊοδ δαΐθμι ἀϊ88118: δἰταὶ- 
116 πατααιε ἰαΐθεγπας, οὐἱ ργαδθῖεπῖα πα] ΐὰ πα ϑιο σσγαπα 815: δρὶμϊδ δαΐοπι 
πἰζξαγ χαδοὶ ρεάϊθυϑ: 5 εὐἰτη ἰππίχαδ εἰ τον εἴαγ εἰ πιτΐδὲ ἰοοῦτη. 

6. Ουδε τεΐμιγα γοοαπίυτ, βαΐαγα δοιὶ Ζαδάδηη πιαχίνηε ἀΐνογϑα: 
40 δα οοΐπι 6015 εϑὲ απ νογθαμπι σοΓρϑ ἰπ οδ]ΐςο, οαϊαδ πδίμγα δϑὶ ἱπίθτ 

φοτίαπι εἴ ἰεδίδπι τηοϊα, πάτα ϑ6οδῦῖ ροῖεϑὶ ἰϑπαυδπι ἴοτρπδ ἀπγτπη. 
Βαετεῖ δυΐοτω δ8χ}8 Βδεὸ ἰθϑίδο βρϑοῖβϑθ, ἀμοϑυδ Βαθεὶ τηδαῖαϑ, Ὁ 
φ6 ἴῃ υἱἍῦσα ἀἰδιδηῖοϑ, δηριιδῖοϑ, ἂς ἀἰποαϊίοτς χαὶ τ ἀογὶ φυδαπῖ: χαὶ- 
Μ»α5 εχείριε Βυπιογεια ἃς γϑἀ ἀϊξ, Ὡ18}} δπΐτι Ἔχοσαπιθηῖὶ περ οῖ, φαοὰ 
Υἷδα ρεγοὶρὶ ροϑϑῖξ, αυαία ἱπίοσ εεΐεγα οδίσαςθα (οϑίγεα) γυεὶ ἐς μίηπδ 
τεὶ φιοὰ ρϑραυεσ δρρεϊ]αίατ. Ἂαἰϑβοοδηῖ δὰ ἘΡῚ οσοηττεῖ ρυΐσναπι 
σροιιγαηδ ποσυοϑᾶ ογαϑίδοθο σογροτγὶ οράμυεῖα : μᾶς οπἰπι σογραΐοη- 
Ἔσχα [ΕἸ] σοπεϊποίατ, ἰάαις ΔΡ οεϊεγὶα οπιπίβι ἀἰφαίτα!!δ ; 800 ἴδππθῃ 

80 ἴῃ βεπογε ἰοὲδ δι] δία ὴθ μβαὸς οᾶγὸ εϑὲ. δάβμβιδεγεὶ μος ἀποθαδ ἰοοἷϑ 
δὲ τροιθγαμδε δὲ οογῖο Ὁ ἰδίεγε, φθάχις δά ιδεγεὶ, υἴγαφτε ρᾶγίε 
δηριαιϊα9 εδὲ: υὶρα5 ραᾶγιὶ ρα τοηάϊὶ δὰ πιδαῖυδ 'ρδοϑ, αὶ ρτοιϊϊπα8 
ΒὲΓ ἰἴρϑῦτῳ οαἰΐοςπὶ ἐχίγοσδυμ ἀπουῖ; δίᾳαθ μᾶς διϑλ δἴαις εχ- 
οἴρ!᾽ ἅσὰ εἰραπι ταπι ᾿υπιογετα, ρετίμαα αἴψπα οἱ ᾿ἴο οδ δῖὲ, 11}19 
κϑῖοτα ἐχιϊπϑ Ἔχογοπιοπῖ!. δἴαπε Ἀοσγυπτι ΔῸΣ ογαδϑιοῦ εϑὲ, ]ΐετ ἴ6- 
ποΐοτ. ἱοῖωβ8 δυΐετι πίγάστα ἴῃ ραγίε δίῃτ8 ἀλδϑερῖϊ νβεάϊα οοπέϊπαα 
τὸ φαράδῃι:: ἴῃ δοστιπὶ αἰΐεσο Βυμαοτ ἱπεϑῖ. οδξθγαγα ρατγίϊυωι νοὶ 
ογξαηίοαγυπι γα] δὰ δεηβθπτα οἰβείατα ρογαπεηϊατι, ἃς πὲ ἐχογο- 

. ταθπῖα ααϊάσπι οαἰυδαυδιη πιοάϊ, υδὶϊα ἴῃ 8115 δηπξ, χαϊςίαπι μδ- 
30 Βοπὶ. οοΐου δυΐεπιὶ ἰθὶ ἀγοτγοιῃ δἰϊπϑ ᾿ΐθιι5, αἰϊα9 ταρμοσ. Ὀγβεδγαπι 

οἴϊδπι ξεπαϑ ραου]ίαγθ εδὲ: διαὶ δπὶπὶ δάμδογεπὶ, φυειαϑάπηοάυσι 
φαλεάδτι τεϑἰδοδογαμ; ἀρδοϊνυπηῖαγ ἰδιπθὴ ἰμ ετάππι. οαγεοὶ δαΐενα 

δ Ὀεεῖδ, ἰοίοφιε ξόσρογα ᾶγῃοϑϑθ διηξ. δε Ώδητι ὙΕγΓῸ Βδροηΐ, δἴψαθ 
Φάπιοϊδπι μιάπυπὶ σογγίρίαπὶ οοπππεηϊαῃα, οἷοι ροΐγραδ Ὀγαςιῖς, 
τληξὰ νἱ αἰ ςαγθαι ἴῃ τΤαμμοτθσῃ ἰο ἰαπὶ. μάθε ο8 ἰῃ πιβάϊο, δἴαπα 
Δ} δαχο ἰδηᾳυᾶπι ἃ ᾿δοΐδ (οϑίγεο) νίναηςξ, ἴαμα δὶ φαΐ μἰποϊου]ογΏσι 
οδϑὰ χυορίδπι Αἰ ]Ραἴατ, οοπεργεεπάσπε, δος δἰ πναβῦπι. δὶς δἴζαπι 
δεοιξευε απὶρρίαπι 51 ἀἀρε!αῖατ, ἀενοναβὲ. βεητς δἕῖδπι φαοάάαπι 
δροοϊτας, ἃς σαοάσαπαιο παεῖιπ ἔαογὶ, γαὶ δος ἶποϑ 'ρ809 νοὶ δἰΐδπι 
Ῥεοξῖπεϑ, οοηβεῖξ. ποϊ]υπὶ οταπῖπο ἱπυεηϊζας ἴω 115 Ἔχογειηθβίατῃς 

40 πὰ ταϊΐοπε ρἰαπεὶβ 81.81}}}9 δϑὶ. δαπὶ δαΐετι ἀγϊοδτυπι βερεγα ἀυο, 
Ὡιΐδογεϑ, 4088 εἰξάπι ἰηῖοῦ οἵροϑ ϑδορὶαδ γεοϊρίυβξατ, εἴ πιδίοσεδ 686- 
{π6 ἀπγίοτεϑ, ουϊιϑτποάι δὰ (αϊοίάθτη οταπῖαγ. ἴδια θ ἱεξίτατ᾽ οατ- 
διε οοπιρδοίαμι παρεηῖ: 400 ρτγορίεσεα ἴεσίροτε εἰ οὐρίδηϊο εἰ 
Θεϊδηΐατ. δεϑίδιε βυπὶ ἠδϊθγιογθ : ευδάπηϊ Ἔπιων Ππϊάας, αἰϊδοῖαθ- 

ες δοἰναβίαγ εἰϊο, ἰΐὰ τἂξλ ἱπίορτας ἂν6}}} πο ροϑϑίηξ. ἔππι δεσῖα 
᾿ΑΨΌΝΟΜΟΙ Ρεπίοτα δαθεππὶ βοοραίοτιπι. 4υδε ἰρίτητ τα] πϑοοτασα 
ατουείδιοτῃτι εἰ ἰοδίβοθοστι ρᾶγίθϑ ο8ϑεπηὲ δχϊογιογοδ Ἱπ:ο ΓΙ ΟΓ 8688, 
ἀϊκποῦ, : 

9 Ἴ. Ναης ἀκ ἱπεεςῖβ εοάδπι ἰηϑεϊταϊο δου Βεπμπι 6δὲ. ται ας 
οοσεηες 'π 86 δρεοῖθϑ γεπὰ9 μος, αογυτι Ππδεάδπι ἰαπιείδὶ ἱπῖοῦ 86 
σοηβεδεγαβ βαπῃΐ, ἸΔΠΊΘΠ ΠΟΠΙΙΔΌΏΙ ΠΟΙΔΐ ἰδ Θοπίαποῖΐοπα πῸῸ Ἔχρὶὶ- 
οδηΐαγ, πὸ δρὶ5, ογαργο (Δηι ἄγεπα), σὑεδρα (06 Χ) εἰ δ]α ἀκίμαι 
ἰξασιψαθ χαδεοῦπαμπα αἷα8 πιιηλϊα5 Ὑδρίπα Ὰ ρυνὶ 4ασπιδαἀπιοάτπι 
δοαγα δε (τ ϑἰ  οπτ 4), [αἰ ἴο (ςἀγαρα5), οαπι μαγίδ, εὲ γε]ῖφπα εἰἶὰ5.- 
τροάϊ, οπνηΐππι ρίξαν σοπιπατοδ ρᾶγίεβ δαηΐ ἴγα8, οαρυΐξ, αἰγδπϑ 
Ὑδηΐγοιη οοπποηδ, δὲ ἰεγία, πᾶς ᾿πΐῖδ μα5 δια δϑδὲ, οὐ  διπο αἱ 8]1ἰς 
ϑοΐῃϑ ἀοτεπππαπα ἀϊοϊτυτ. Βοος ἱπ τοῦ 115 παϊοῦτα 81: δοὲ 118 πδθ 

89 ἰοηβα πιοϊρεάκααε διπῖ, ἡ ἰρΊοχ δαχιδὲ παπιαγιτῃ ἱποϊδαγδιτιπι, 
ἰμϑοοῖδ οτρμΐδ εἰϊδπι ργδβοὶδα υἱίδιῃ γειπθοῖ, Ὡ15] δὶ σα δαΐ γος 

ΗΙΘΤΟΒΙΑΕ ΑΝΙΜΑΤΙΌΜΝ ΙΥ. 

ταθηΐο [πειΐηὶ γι ρείβδοϊα ἀξ ΟἿ ραγντεαΐσηι οδϊοίετ ο]ογῃ υε, 
ἰδηΐ. πϑιὰ δᾶ Ὑεδραε ἥιοῆθα αἰνῖδδε υἱταπὶ, ἰξίζηγ σὰς πο 
116 ρασίε τεὶ σδραὶ τοὶ υδηῖον υἱνιῖ: δἷπθ 68 δαΐδιη 805 ΤΙ ρα; 
Ἰοπρογαπι δυΐδπι δὲ φαδ6 πη ε5 σποσθιτογ ροάϊθα: ῬΆΓΙΕΙ βτιροῶν 
ἀϊα υἱναπὶ τιουεπίαγσθε δὰ αἰγώτπηπε αχίγεμημμι, ἃς ἰλπι αὐ 
οἰδασατα απ 8πὶ δὰ ςατιάδτα ᾿επάππι; υἱ 4πδε δςοἰορεπάτα ΠΣ 
οουΐϊος υόγο μαβεπὶ οτρμΐα: οοϊδγαγτη δαΐδθιι ρϑτίατο (πδὲ πα! 
ΠδίαΓα ΕΠ 5ΒΌΤΩ ταὶ ἰδία γῖο αἰ Γ Ραξδ δ, πα [8πι͵ χπλο φαίάδτη ἐρραοα, 
Ρτϑθῖοσ ἰΐπρυδε δρεοῖεπι 4υδαάδτα. (τᾶ δἰΐδια ἐδοίαςδα ὁπ με. 
ἀἰϊα δαπῖ, 4ὰὰ οἱ ξιδίδηϊ εἰ δἰ τγααπὶ ἱπίγα δα οἴβθυι. εἰ πίῃ ἃ 
φυϊβυδάδιι τα0}}18, ἴῃ 4115 τορι αδϑῖα γαἰάς, αἰ ραγραγῖε: μια ψι- 
4πε αἴχῃε 4511} ργδεν δἰ ἄτι δάτη Ἠδἤνεμξ, οἱ αἰΐα ρεηε ρμίαήπι ζαδν 
οὔπαπε εδεἰπὶ δὰ ροϑίγειμδτα ἃἰνὶ ρδγίθπι δα Μὰ [πε [Ὁ 
μαθο ῥγὸ ἴεϊο ἀδῖα οπιπῖρυϑ εϑὲ. δἴψηῃς δες χυϊάρπι ἀπώμι ὦ- 
τειῖ, ργδεῖεγ ραιοᾶ φυδεάδπι, δὶ φαϊάετι τοιϑολα ασσα αὐμὰ 
ΒΆΠΡΌΙΠ ΘΙ οἰαπῖ, δὲ ου]εαδ (ΠΟ Ώ0ρ68) 888 ραπραπὶ, ἐεδαὶ φω, 
ἄδπι δουΐεππι, δυτηαιδ δαὶ ἰπ 86 ἱρδὶ8 οοπάλϊυπι, πὶ δρεὶ δ σρα, 
δαὶ οχϑίδηΐειω, αἱ δοογρίπδ, ἰ8 80} ἱπδαςίογωπι ἰοαραῖι δε ὧν 
ἄτα, ᾿ἰοπιαῃ6 ρεάε8 ἔοτοϊραῖοϑ, φυθπιδάπιοάαπι εἴϊαπι ἐοοημμαὶ 
δἰπιὶ] 8 ἱπδθοῖατα, χαοά ἰη ᾿ἱρτῖσ παδοίϊαγ. δὰ χυδα τοΐυς πὰ ἐπὶ, μπε’ 
1δΓ οεἴεγαβ ραγίθϑ αἰῶ φυοαὰς Βαρθπῖ; φποσῦπι 8111: δίσδε παὶ ἐκη! 
δὲ Ὠνυδοῖϑ, 415 δυΐεπι χυδίογβαθ, υἱ ἀριθ8: 88}}1 οπίια δῖμδε δ, 
τατα, αυοα δου]δαπι ροϑίγοταα αἶνο μαθεαι, φαογαπάε εἴς ἐν 
τεξβηΐοσ πιυπηἰπιεπίο αυοάδιπ, υἱ τιοἰοἱοηίμδε; αἰ οο ταὶ κ᾿ 
δρὶϑ. 8}}}} δὰ νοϊδπάμπι οαπάα οἴβοῖο εδὲ. αἷὰ βδαίδαι εἰαιπιοὰ αὶ 
οὐ Ὡρφαε τυδὶς πεαπε ἀϊνίϑυτίθ σοαβίεξ, ργαδίεγοα οὐχί μὲ 
ΟΟΌ 15, αἱ ραρὶ]ϊοπε5 εἴ οαγαρὶ, χαδε δὴ βαϊϊεμάστν ἐποὶ ἰδήῦμα ὁ 
ογατα ροδέοτίογα τηδίογα δαπῆ, αἴσχῃβ ἴρβα ροϑίγεπια, αΐροι οἰκῷ 
τεϊγοβεχα, φιειπδάτηοάυτι εἰ φυδάγαρεαιθμυϑ. οπιπίαπι μπα μαὶ 
διδία5 δαδῖ; ἃ δαρετίδ ἀϊογοπε, αἱ εἰίατα τοἰϊφαὶε εἰἰποίοι 
Ρὺδ δυΐοτι δοτάτῃ 6686 ᾿εείδο θη) 68ῖ, πεαπὸ φαᾶὶε ἴα ἐεημέμ ον 

Ἐπεῖασ, πεαοθ οἀτηοϑῦση, δε ὰ τηϑάϊαπι ἰμτον ἔιδεο. φαδῖε ὑαις ἘΡ 
πδπὶ ἨΔΡεωΐ βεῃμα ὁ5 ἢθὸ αίοψηᾶτη δαρίαγττα οἹϑὶ πίς μβεὶ 
τοδία δτοϊοϊαπίατ: 86 ἰρϑῦτι οπὶπι σααρίε ἀυγέιία ἰαεὶν οὐδα, ἘΝ 
48: αἰξετίν ἐρεὶ ἔαϊζαγα. ς ουΐθπν αυϊάθιι σε ριαεῖαθ, 
ἀχιεγιοτγθα ἰρίτυσ ρατὶοα μδ6 δἷο δὲ βαρεηξ. ἰοΐπϑ δυίσα ἡιὴμ γα 
ο8 ἰπῥαδείπαπι 6ϑὲ πηαχίτηδα ρᾶγιϊ δογῶτω γεοίανα οἰιρίεχφε ἘΦ 
ἴῶπι υϑαθο; ῥδιιοὶβ δυΐθπι ἰμ βοχαπι εδὲ. Ἰδαπα τίου δια 
αὐἀΐροπι μαθεπὲ ἰῃδεοῖα, δἱοσε πε α]1α χυϊάσπιν βαπρυῖδε ολτοδι, "- 
παϊΐα εἰΐαπν γεπΐγεμι μαρεπῖ, δἴχαβ δῷ εο γεϊίᾳμο ἱγαοῖυ Ἰμα,. 
δα δἰπαρίεχ δὶ βεχυοϑυτα, οἱ Ἰοεαδεδε. δοΐα Ὡ0ὴ μιοὸο βυπδ" 
οἴϊαυν δυϊ τ δηϊατα οταπίαπι οἰοδὰα οτὰ οαγεῖ; ἐδ φιϊάδια αν 

εἷδ φυοά 'π ροῃε δου] βϑεῖβ δἴσαῖ]8 Ἰίπρτδα εδὲ, ἰοηρυι, φομηα, 
ποῦ αἰνίσατα; ρεῖ φαοά τοῖα δοῖὶο δβτπγ. ἱπ υεπῖγο Ἀπιθβ, 
τεϊπες Ἔχογειπθπΐβηι. οἰοδάδττι βθπογα του ϊία διηὶ, 30 
ταδρυιϊτπἀΐης δο ραγυϊϊδῖθ. χπδα οάπογας (δοβείδε) ἀρρεΐαημις 
ΡτΓδεοϊπεῖαγδο ἰοσδην ἀϊνίϑαθ (αροτίδθ) ϑατὶ πιεπιδγβηδιποῦ 
οοπαρίοπαια: οἰσαἀαϑέγας (τε ροπἶδ) δαΐοπι ποη βαθενὶ. Κ' “ 
ποεῖ ρεπογίδαβ δηΐσϑα α παθάδαι ἴῃ παιδὶ, 4686 ΡΙΘΡΗΤΩΝ ᾿ 
τατὰ δυιὶ πεαπδυηὶ δα βΈπεγα γεΐεστὶ. Π881 Ρἰϑοδίοττιι ῥέτ' 
πιδυγῶγα αἰαὶ 4111 801} δαὶ: υἱάϊ596 δ686 ἰπ ἸηᾺΠῚ ἀγαδεροῖε 
τογεῖῖα, δαὶ οταβοϊἐπάϊπα, οοἴογα πίρτας αἰϊα οἰΐρεοτια ΝΆ 
τυρτγα, γε φαεπεθα ρίππα]δ : πο 1 οαπὶ ἤρατα ἴθαι ΗΝ 
υδγεῖγὶ πυιπδηὶ, πἰδὶ αῃοά τδϑιϊυπς ἰοςο Ρὲππδϑ Μαβετγοηὶ ἐποὶ 

οἰδδεηπα οἰΐπι δὰ ϑατπιπαπι ἱπδέγαχαθαι χαρὰ τουϊεὶς μαπι οὐδ 
οοπϑέαϊ. ραγίεϑ ἰρί τ δηϊπιδηξίαπι οτηπίαπι οαπὶ ἰδίετίοτο 5 
τοτίογεβ; 486 ϑἴπρτι 5 ρεηδγῖθαδ δαὶ ρτορτῆδε δαὶ οὐπιηθρέ! δ 
᾿ιος 4πο αἰχίπιαϑ ταϑάο δππὶ σομδεζυϊαθ. ., φαιδσ' 

8. Νπης ἀξ δεποίθυς ἀϊσςεπάωυπι 6ϑὲ. πόας ἐπὶ} ὦ " 
ὁπιηεδ ῥγβοάϊϊδα δηπὶ, 58εὰ φαϊδυιϑάατι ῥδυοίοτγες δαπί. τον ϑ:΄ 
Ρἰπγίπιαπι σαΐπαυα πατπηθσο, ργαεῖεν 4πεπὶ πα ΐυϑ 560 ΓΗ ἐσ 
ἀδαδῖατ, νἴβαϑ, ἃυαϊξα5, οἰ δείηϑ, ξυδυϑ, ἰδοῖαδ. Βοσῖο ἰξίίσς Εν 
ςαπαας δοῖα ῦτοο δὰ πιοίαπι αἱπηΐυτγ Ἀἴ401Ὲ ἈΠῚΠῚ ΡΆΠαΝ, 
οπιηΐα 4π8ε 6 βϑδηρηῖνε οοπογεῖδ βυδὲ, πιοάο δεϊπηδὶ ρεήμπι τὴ 

ἴὰγ οσῖθθα ΒάΡογο 8επδυβ, ηἰδὶ δὶ οὶ ρεπετὶ ἰπίογοερί Ρέῖ 
ουϊαϑτηοάϊ ϑαπὶ ἰαΐραθ. Ἀὶ δαῖτ τῖϑα οαγεπῖ: ποῆαε ἘΠῚῈ ο 
εουδρίοποδ μαρεπὶ; 864 δρ]δία οὐΐε, 'φυδα ογδϑϑιθδοῦ μοὶ 
τεβ ἰαπιίβαπι οΥρ 69 οδρὶε οδεβαία εϑὲ, ἰωῖας οὐ]! ναὶ οὐ 
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ἐδαείαπξον Ῥατεραρ πάσαν φαΐρτε γατὶ σποηθ Ῥγβοάιὶ σαπξ. πᾶτα 
εἰ εἰρτεάϊπεπι οοπτποηξ, δἴσας ἐπ δὰ απᾶπι ραριαπι γοςϑηῖ, εἰ 

(0 εἰγοαίππι; τοΐποτα χαίάοτη παθς οτπηΐα πᾶπῃ αἰπὶ ἷπ 16 χαὶ ἀεΐδοῦ 
ξαηὶ οουΐΐ5. τογιτὸ ποῖπιπὶ ἱπάϊοίπαι πα! υπὶ οχϑὶδὶ ον οοτὰΣ 
εὐαρμταίηειι, Ζαδϑὶ [8 ξεπεγαιοδίς ρεπεὶρὶϊΩ ἀεΐδοια ἐπετγὶξ πδ- 
ταγᾶ, δαπὶ ἐηΐπη ἃ σοΓΈΡγο, 4πὸ οουίαπρίταῦ οὔτι τα θά} α, τοδαϊος 
μεττοδὶ ἄπο τα]άϊ, φαΐ δὰ ἰρδα9 οουϊογῦπι ϑ6ἀθ8 ἰσπάπης ἰογαὶ- 
πδιΐσγαιιε δὰ ϑυρετίοτεβ οχϑεσίοϑ ἀθπῖθα, ᾿εῖεγα βαΐειδ εἰ ὁ0]0- 
τυ εἴ δοποστιαν οἱ οἀογοιι εἴ δαροτγθτῃ δεδαπῃ ΒαΡεπί. ααϊπέστα 
δαϊετι δεηιβυτα, 4 ΌΘτα ἰδοίπτα γοοδηΐ, εἰΐασι γα φυὰ οὐδ ΟΡ ἄπεπε 
απἰπιαίία. ἴῃ φυϊδυφάκπι ἰρίτατ εἰ 8εηβυετι ἱπδίγατα ἐν! πιδηϊεϑ115-. 

60 ὁππηᾶ 5π:ξ, ΡΟ ἰδοίπιι ὙΈτῸ Υἱσϊοπία: ἀεβηϊϊωυτι δηΐπὶ μαροπὶ ἰοοῦτο 
οουΐοτττω. ἀεί δπάϊϊπδ: ἴῃ χυϊδυξήδιαι δαΐπι δατσίευϊδε συπῖ, ἰῃ 
ΒΟΠΠΕ}]19 ἀρρατεπὶ [ογαπιῖπα. δὶ1.}}18 γϑτῖο πὶ οἰδοῖα : φῃαϑάδει εὔὐΐτο 
πᾶτε παρεηῖ, χιδεάδτα τηθαῖαϑ δὰ οἰίαοϊδβάσπι,, σοἰασιιοάϊ ανΐυτα 
βευαϑ εξ. Ἰΐπριια χαθοχοε δὰ μετοὶρίεθάοε ϑαρογεβ ργβϑεάϊα σωπί. 
ἂἱ ἱπίδγ' δφθβε α χαὶ ρίδοαϑ ἈΨΡΘΙΜΗΒΙΡ, δὰ ξυσίος οἤιοίατα ᾿ἰαρτιδπα 
βαρεῖ, 564 ἱποογίατπ δἴψπθ οὐϑοῦγαπι, Τοὶρρα οὐδδϑῶμ δὲ ο Ἀδϑγεῃ- 

, ἴσπι. ἀπίῃ πορ πα} } 16 δογαῖα ραϊδαται οαγπόϑητι εξ; ςτήαϑποά! ογ- 
80 Ῥτὶπὶ ἱδῖογ Πανιδι} 685: ἰϊδχιις πο Ἔχδοῖθ ἰωσρεςίαηοϑ [ἃ ἐπβιιαπε δε86 

Ῥυϊαηξ. φποά δυΐοπι κυδίαπάο δεείδπε, ραῖοι: στρα } οππ Ρρδοαυϊϊ- 
τῖρυϑ δαρουῖντις ἀοἰεοἰκηῖπτ. πϑπ εἰ ἀεοίδια οἴ ρίπριαδ ρίδεοϑ ρτδδ- 
ἴογ σεἴογδϑ 68088 ποργίμῖδ ἀρρεῖππε, ρτορίεγοα 4υοά εἰπεπιοάϊ εδςα- 

δ τῦτα κπϑῖι ἃς οἶδο ραπάεαπξ. δπάπαϑ δπίθτα αἴχυε οὐογαῖαϑ θα ἢ] πτα 
Βαρεδὲ ἱπειγαιβθηϊατη τϑϑηἰ[δϑῖοτη. πᾶτε οἰοὶ κὰ υἱάετὲ ουἱρίατι Ρο8- 
εἴς φποὰ αἀ Ἰοεα πατίαπι εϑὲ, ΠΟ ἐδ ἰγαῃεἰὶ δὰ ςοτεργατη, δεὰ ρατ- 
ἴηι ποι εδὲ ρεγυΐησι, ραγιϊπν αὐ Βγαπομίαι ἔεγε. δοττιπὶ ἰδταθῦ ἴδ 
δια ἰϊαθ χιατι οἰζαοῖῃ9 τοφοϊίοϑία δυπῖ: τἱϑὶ δηΐπα σαπὶ ἔαξετε σιτερὶ- 
Ὧ. εταυΐογεα, σι 168 δηπὲ γί γοπιέυσα γετπὶία, δάθο πὲ ἰπ ἀϊνεγιϊου 
Φαὶε ἴαοῖ]6 ςοπιρσοβοπάεγεπίυτ. βαπὶ ἱβιπεῖοὶ εχίγα δάιδῆὶ δΟΠῸϑ 
«πίρατδ 511, 98} ἀχὸ ἰδπιθὴ αὶ δαάίππηξ, Ηἰς ἀ:Ἀς 5 τραρηῦσααε 

5 φἴηιε εἰΐαπι ἐτανΐδ εδδὲ υἱάεΐυγ. ἰὰ ψειοὰ δυδηὶξ οἰΐαπι οὔατα ἡδὶρμὶ- 
Ἔιο8 τϑρδπίηγ: πᾶπι ΠΡὶ δουτιπὶ δρίπθη ἰδπα οἷδ οἰπχογιηξ, δίγερια 
ἀπὰς ἴὰ πμδᾶγὶ εχοίίαῖο Ἵἐπποῖὶ ζδοίππε πὶ ππρεῖα ολρίο ἐνβίαπε αἴητια 
ἐχϑι δπς ἰὼ ἴδγγωχα, πδὶ ργαβ δοπίϊα οδραὶ ργαναῖϊ οαρίδηΐϊωγ. εἰ 
Ὥλπεη ἀεὶρΗἰπΐ5 πμ Π]υτα ἀρράγεὶ δι ἀϊταο ἰπϑιτιπηεπίαπι. ὀγρὸ ἰὰ 
Ῥίολῦϊης φαΐ δαπὶ, πιαχίτθε οανεπὶ τ χωδὰ 5οηΐ δὶ γοτεὶ δηξ γε- 
πηι οἰεαῖαν: υθγαπὶ πδὶ ΘΟΓατα βτοβοθ χηορίατι ἱπ ἴοοο ἀδργθῆθη- 
ἄετε, εδρὶα εοαϊοςογα ἰαπίο ἱπίθγνα!!ο ἀειαϊιταπε γεῖα αἴ ποαπὲ 

30 τεποὶ ϑοπίϊι8 πεῆπ6 ϑοαΐῃηο ἕαοία πιατγὶ9 οσίβραιο δὰ δὸοϑ ρεγυθηίγβ 
Ῥοροῖ. ἰΐασυς ἱπιρεγαπξὶ οπιηΐμτιϑ πατρὶ θαδ τὲ απαπι πτωχίπιο ἐἱϊθῃ- 
ὯΟ Ρτουβουεαηὶ Ὠᾶνοδ, Βρῆας ἀππὶ οὔεδβαὶ ἰπξε! ἰραστογ. ἱπτεγάσπι, 
αἴλαχα, εἴπ 608 ρᾳ]απίεϑ τοΐαπὶ ςουβτοβαγε, ἰάστα ἕαοίασνε σιοα οὔτε 
ἀεϊρβίηοθ νεπδοῖαγ: οδεγθρππὶ εηΐτα ἴα βαχῖδ, αἰ ροτιεγτείδοτ ππατα 
Θοπγυεπίβηϊ δ ἰοσῦπε, πὲ ροδϑίηξ γεῖϊρθϑ οἰγοιτνηῖγὶ. δε δυτθχαστα 
φοποϊποὶ δἰπε, οἱ ἀϊχίπημο, εἰτερίϊα ἀρ οιϊηοηξ : οὔπὶ οἰγοσπθάοτα, ἵν 
ἑπρθοπὶ εἰδυνογεπι ἰο]ΐετθ οἱ δἴγτερετε: βοπὴϊπ σπΐην ἃς τπιποεπ οοη- 
δἴογηδι: δγαπῖαν ἰπ γεῖῖα. εἷς εἰΐααν ρἰδοδίογαβ, εὔπ ε ἰοπρίπχαο 

Σ δρβουίαἱὶ ομϑεγναγὶπε εοόγασι βτεβο8 ἔγη σαί]! ἃς ἔορίκο πιατὶ δυπητθσ 
Βιωώτληῖεβ, οδρίαπιαας οοποὶ αι Ἔχρίοταπάϊ χυαπα γταπνάθϑ σπΐαϑυθ 
βαεποτῖ δἷηι, δἱ ϑπ βἰγορίϊα δέάδατς, ἰαίοπξ 1106 ἀορτγεμοπάσπηϊ- 

6 δδαπι ἴππι Βυϊξαπίθο: φαοάοὶ 4πὸ δουτιίϊα ἔοτῖθ ρταϑυδβηίαπίαγ, 
ΕἾΙΣ ἴῃ σουϑρδοῦι οταπίμς ἔπιρίυπι, δὰ ἤδος ἱπ ἤν Ρἰδεϊςα]ὶ χαὶ- 

ἄἴατε δαπῖ, ςοϊϊον νοσαπέ. ἰΐ φῸΡ δαχίβ ἀδβξτιηξ. δογατῃ ἰρίϊατ εἀρία- 
παν ἰτδ ἰπϑέγατιηξ. 81}}οἰ 8 ϑᾶχα δὰ ρετουιιπξ ἰἴδηῦδ ἰπάδ Θχοιιϑοὶ 
δεταπῖατ ἐπ ξοπῖϊα, ὅπιειν διά νογιπι, οαρὶτθ ρταυδῖξ. θογτπι ἐβτταν 
δῷ ἀἰεἰοπὶδ ἰϑδες δγρτπετιία δαβέ, χοὶπ πὸ ἀείπογ φαΐ ὡςεστῖπιο 
“οὐϊέτι Ρίϑοα9 6886 ἀἴσεγεπξ οπηπίιπι δπἰπιδ!ππι, ἰάχηθ ἀποιογίθηϑ 
παλτὶ 5 Διο] 8 εἴ ρίϑεδίογι δια, φαΐ ἰ4 ὀχρετίοπιί ἔγοφποπὶ ρτοβίθῃ- 
ἴσΣ. ῥγβδβίεγ οδίθγοβ ρί8ς69 δι βϑίιπα8 ἀτιἀϊταϑ ταυρὶ!!, [ο ἢ τϑιηρὶ 
Φιυκζίπιπε ρει! οοἤ1ς68], ϑα]ραθ, ς γοπεάϊ, οἰ δ] 18 Ἠαΐπϑ ροπεγῖ5: 

᾿ φδεσὶς τηῖπαϑ ἀσηΐπε; ἰἰά4υ6 86 τπδγῖδ ἔππάυτι ροϊα9 ἀεβτιπε. δαᾷεπι 
Ἐξ οἰξαςῖῃϑ γαιΐο δὲ: σῃπὶ οπίτ ρἰϑοίαπι τηαχίπνα ρᾶτθ ποῃπὶοὶ δὰ τα- 
φεπἕεπι δϑοῦσα δρρεϊππε, δἰ1ἱ ὙδΓῸ τρϊπαϑ σπάτ Εἰ; ἴτιπὶ ΠΟΠ ΟΠΊΠ 68 
παάετα εϑο8 οαρίπηιατ, 864 οἰ δὶ φιΐίϑηια φηοά οχρεῖαξ, ἐϊρποδοῖς οἱ- 
ξαοῖα. πηϊδυϑάδπι επὶπι πιαὶθ οἰδηῖθα ραϑῖτιϑ ρίκοθπε, τι δᾶ! ρδε ϑετ- 
Ἔπιϑ. προ 1 φθοῆαδ ρίβοαα ἰπ ϑρεοῦρηϑ Ἰαξεπῆ: δος οδρίδμθ ρίβοδῖος- 
ΞΚῈ5 Ὁδὶ εἰΐσεγο υοϊππε, δρθουϑ οτῶς δα δδηνδη αγίϊ οἀογίθυ ο Ππαπὲ, 

δὰ χαογατα οἄοταοπι ςεἰετίίον ῥγοάεηπε. σαΐπ δηροὶ]ΐλτι χποστο δὰ 50 
᾿υπο πιοάσπι νεπδηΐασ, δἰ βαπιεη δε ἀρροείτἐ8 ΕΟΊΠΙΡ 8, 4αοττιπα 
οὔ βοΐ ἱπάπηιϊ ἰὰ φποά οοἴπτα γοοδπξ, ἀεπίαπε οπιῆδ8 δὰ πιάοτειῃ 
Ῥοῦπε ἐεγαπίυγ; ἰΐδαιις βαρίδστιπι ἐγιϑίαϊα, ἐαας οἀοτίϑ σον ρατ ΑΒΕ 
δηλ διωυδιυϊδῖα, ΟΡ εἰπῆς: ρῥγοάευῃξ επὶπι ἰἰΡοπιίϊυθ. οἷς εἴ ρο- 
ὙΡοδ διδαῖοβ ἴῃ γεϊΐδ ποὸπ ΟΡ δ]ΐδιαβ χῴϑτ πίάἀογὶ8 σϑῆβδῃ ἱπάθσθ 
αἴσπις. ρῥγαθίεγει ρέβοθϑ 4υΐ γῃγαάεβ δρρεὶαπίατ, εἰΐαβα υεὶ ρἱδοΐοτα 
δογάε τοὶ δεπῦπα δ} εἶυ8 οάοτγε γεῖγο [πρίαπί, ϑδη ρα Πατα ἔἴετη δα ατα 
ΜΠοο φεπεῖγε ἀϊουπίατ, αὐ 4παπὶ ἴῃ ἰοσῦτα ϑραγδαϑ 811, ἰδάς ὑγοοαὶ δ 
τοϊξγεηξ. οεγὶς ραϊ δ Ἔϑοᾶ ἰπ πδϑϑᾶτη ἱπιροϑιία ποὺ Δρριορὶπαπαπῇ, 
Βεάυπ πὶ ἱπρτεὰϊ υεἰϊηξ: οομῖγα γεοοπῖς οἷδὲ οἰάοτα ἔα Ῥτοῦπας 
εἴατα ἀςε ἰουρίπηθο ἰεγαπίατ δἴᾳφπα δι θθαηὶ. δος δαΐοτη οπιμΐδ γεὶ 
ἐπ ἀεἰρ ιἰπὶϑ ρίαῃθ υἱάθηζαγ, 4αὶ οὐαὶ πεχαε δπάίϊῃς πεαὰθ οἰ ποῖαϑ 
Βαθβδδὶ εὐϊάδως ἱπϑιγωπιθηΐππι, οἰ οδρ τ ἰῶτοθη βτανεήϊηε ἃ ϑοπίμ 
δοοερία ἰαρογαηῖθα οαρίπηϊιγ εἴ δουῖς οἀοταπῖαγ, ἱρίτογ δὶς δῷ 10 
Βδες οπιηῖθιυϑ 6686 μτδεάιτα ϑεπδῖραβ. χιοά γεγο δεῖ δά τοϊϊχπα 
βεθοτα δπίμθα στη, ΦαΟΓΌΤΩ πη υάο απαίϊαοτ ἰπ ρεπεγα ἀἰϊρεδὲα 
τῶ αϊϊ, ΣΩΟ]]υϑοα, Ἰοεέδοδα, ογιιδίαϊα, ἱπβεοῖα, ἐχ [15 πιο ϊαβοα οἱ 
οἰπιϑιδῖδ οἱ Ἰηϑϑοίδ δοῆβι8 βωθεπῖ οἵπηεϑ, δὶ φαϊίθτν νἱάεπὶ οἀοτγαμο 
τα δἰ χυείδηξ. οπιπία απὶαν ἰηβδοῖδ οἰΐϑηη ΡΟΥΤΓΟ δοπιϊυπε, δἶνε δἰδὶἃ 
δἰπὶ οἶνε 115 οαγοδηξ, γεϊαξ αρεϑβ εἰ [ογπιῖίοδα ραγνδθ γαρτδο (οἱ ρ 68) 
πλεὶ μετοϊρίαπε οἰξαςϊα εξίαπι α Ἰοπρίπαπο; δ [{πτῖ8 ΄αοχας Βα Πα 30 
παυ]τὰ ἱπιεγεπτΐξ. αυΐι [οστηῖοδα δἱ δἀϑρογραπίογ οτραηὶ οἱ δαϊζατὶθ 
Ρηϊνίβουϊο, οανὶ σαὶ δ6ἀθϑ ᾿ἰπαπαπε, ἴαπι σεγνίηὶ σογηιϑ τηᾶχίπια [α- 
Εἰϊ ρᾶτε, δεὰ ρεϑδότῃς οἀεττιοὶ δἰγταοῖς φαΓΑἰΐοπεσ. ροσίγετηο οὗτῶ 
δερίας ροϊγρίψῃς ἃς ἰοςσυσῖδε οαρίαπίατ δϑοῖδ, ροΙ Υρίᾳπε δάδο ρεῖ- 
Ὠπδοϊζετ ἐοπαργομδηϑατη ἰαπαπηὶ πὶ ῥΥῸδ ργαεῖγιποδγὶ 8ε86 7π815 
461}: ρδιϊδιϊογ, ἴαπα οἱ χαὶβ ρα ἰεδτίατα (ςοηγΖ 8.) δἀπιονεδὶ, 6Χ 
ἐὸ οἄοτε εαἷαπξ {ἰἸῖοο δϑοαπὶ διπ ἴδε, δοάδτῃ τποάο 86 πδρεηὶ ἴὰ 
ξαδῖα: 4114 δηΐπι αἰϊδχρ Ἔϑοῶπι ρογβοαυπίοτγ, Ὠεαπ6 Οτρμΐα δαροτίθυ8 535 
πδάεια ἀεἰδοίδηϊατ. ἀρδϑ επίτα δὰ πίῃ} ρπιγιἀϊ δβδίάθης, δεά δά 
ἀαϊεῖα: οαἰῖοες (ςοπορε8) δαΐθπη πἰδμαὶ ἀν ἶ Δρρεϊαπι, ϑεὰ δοὶάβ. 
ἰλοῖαϑ δαΐετα 86 πϑιι8 ΟἸηπίθιιϑ, π δαργὰ ἀἰϊςίπτα δὲ, ἰποϑὲ ἀηϊμιϑΡτδ, 
δὲ ἰοδῖ8 ἱηξεοῖα οἸίαοϊαπι φηίάοπι ἃς ριιβίηπι Βα απ; ἰὰ χαρά ὁ ςἰδὶΘ 
ἀερτομοπάϊταγ. πᾶπὶ ρπγρηγα ἰΐα ρυϊτι ἐφ ἱπεδοαῖητ αἴ οἴζατα ε ἰοῃ- 
ἀπ πῇ 68 8ϑηϊϊδι εἴ ἀρρεῖαξ. πᾶπὶ 4π86 ἐσ ϑάοτίρῃβ ἰυάϊοαπῖαρρθ- 10 
Ἰσπάδ, δογατι δαρουῖθυθ συοηπς ραπάδηξ δἰπρτΐα. ργασίεγεα 488 
οτε ῥτδεάϊία ϑυτὶ, δαρογατι ἰδοίατη γε] ρταΐτπη νοὶ ἱηρταίπτη ΒΑΡ εξ, 
ἂδ υἱϑὼ δαΐδπιν δίσῃ ἀπάϊει πί 1] σΘγΕ 698: π|8}} ἐπὶπι νδ]ὰθ πιδηΐ- 
[εϑἴσπι εδὶ. νυἱάδβίαγ ἐδπιθῃ δοΪεπδα δἱ δ ῖτα εἴ ρεηϊταϑ ἔωρεγα, πρὰ 
δορδευπξ ἕετττιτι δάγηουθσι: παᾶπιῆπὸ δογιπὶ εχίρτ ρδτὸ ἐχϑιδῖ, 68- 
ἴεγαπι ζουρτδ 4πιδϑὶ ἰΔΈΡα]ο οοπάϊτας. ἵππη Ρεοῖπιθδ, δἷ ἀϊρίτοπι ετὐ- 
Ῥυουϑδθ, Ὠιβοσηξ: τῆοχ σοτοργιπηυπὶ 86, 4085) νἱάθαπί, αυἱη ποτιῖδ- 
τῶσπι οαρίδίοταβ δεοῦπάο ἥδια δάδυπι, οππὶ υεπαπῖῃγ 603 δὰ δϑοῦστα ἢ 30 
υεῆδε ἰσᾳπεπῖεδ, δοὰ ἐδοῖη, σαδεὶ {1 εἰ οἀοτεπιυτ οἱ δυάίδπε: ποκα 
Ἰοφυδηῖατ, αἷἰππὶ εο8 δι ιθτίυρεγα. ἵπ βϑποτγο [αϑίδο θοῦ 4η86 ΤΩ0- 
Βέϊ6 δαπὲ, ἐς ἴπηϑ, εχ ἰΐδ ζαδθ πο τηπίαπὶ οσῦπι, τοι γα οἱ ραπ 6ϑ 
(θαἰαπὶ) οἰξαβεὶσπι πιϊπίπιο βάρ ογα υἱάδπίασ ἀθ ϑοπδῦυτπι ἰρι τα ἰὉ- 
δἰτΌπιεη ἰδ δηϊπλαίἑατα εἰς δίδϊαθπάτιπὶ δϑὲ. 

9. Ἰϑδίπουρϑ δυΐοπι ἀθ υοςς υἱάθαπιπβ. αἰ Πεγε ἃ δοπ0 υὙοχ, ἐἢ 
4} ἢὶϑ9 δεῖταο. πηϊΐππὶ Ἔγβοὸ δπίμ)α} αἰΐα ραγῖς ψαδι βτιγ6 Ὑοσση 
εἀϊξ. φαδαν ΟΡ τέτη πὲ ραΐϊποπὲ οὐτοπί, δδάθπι σοὺς φῃσαῆα. 90 
δοῖτθο δηΐετα 6δὲ γοοὶβ ἀθαγεου αῖίο ρογ ΐπρπδαι. υοοαΐθβ "ρῖϊαγ 8 
γος φἱ κατταγε δυπταπίατ, τηπὲδα δηΐοπι ἃ ἰἰπραα οἱ ἰδ 18; εχ χυὶ- ὃ 
Βὺθ δαυτηο δϑὲ οοπϑεϊπίιδ. ἔσοῖτοο πᾶὲ ᾿ἰπρτιαπ πὸπ Παροπΐ δα 
βοπ Βαρεπὶ δοἰπίδπι, πεχαδ νοσθπι δάμππἪ πεαιιδ ΒαΥΊΩΟΠΕπὶ δδγηηξν 
ε6ἀ δἱ σαδτ βϑοπυπὶ εἀππῖ, ἢος Α[116 ραγῆρθι8 εἴβοὶ ροϊεδι. ἰρι[ατ' 
ἱπϑϑοὶᾶ πεᾷθδ υοφθπὶ ΠΘΩῸ6 δοιτηοπδπὶ δὴπηὶ, δε ἱπιογίογε δρί τα 
δοπδπῖ, 00 οχίδυίουα, σι χαίάθτη δογιιπιὶ πα] ]υτα δρίγαϊ, δεά ρατῖπῃ 
ταυττηυγαγα ἀἰϊουπίοτ, αἴ ὰρ ε8 δὲ αἰϊδ αἰαίθ, ραγιπι σδπογο, πὲ οἰοβάδος 
4886 οπιπίδ ϑόπυτα οἷεπῖ τηεπιῦταπα, 4086 Οὐδ οπία οδὲ δὰ ργβθοῖπ- 
οἴαταθ ἀροτϊηγανη, χιδηιδάἀπιοάπτη οἰοϑάδε αἰΐχπδο αἰέγιει ϑρὶγιτθϑ. 
τπλῦϑοδα Πποαι εἰ ἃρ65 δια αἰΐα οτηπία αἷαβ ἱπῖεγ υοϊαπάττι διῖοὶ- 10 
Ἰππὶ ἃς πίοχ ςοῃίγαμβαπε: ϑοπ8 οπίπι ἱπιοτίογὶ8 ϑρί τίττ5 αἰτγίτα Ἀξ. 
Ἰοσπεῖαθ δπΐοπι βαἰἰδογία ογαγα αἰγιςδπὶθϑ (8113) ϑοπῦτα Γδοϊπθξ ΠΘ- 
4πὲ πιο  ἰπϑοοττπι 4πὶρ Ρίαπι πεαπδ ογτισίδοθοσιιπι δαὶ σοσοπὶ πϊ8 
δυϊ ΒΟΠΠῚ ὩΔΙΏΓΑΙ ΘΠ ΘτπΣτΕξ. ρΐ86 66 4ῃοπαδ παπεῖ ϑαπὲ: πε σθα ΘΠΙτΩ 
δαὶ ρυΪπιοδβεῖη δαϊ αγίογίατη απὶ ρυϊατγ μαθεμε; δοη09 ἴδπεῃ εἀὐηπξ 
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γαοβᾶαπι εἰ δίγερῖτας ἰἱ 4πο8 αἰαπὲ τοςδ}68 6886, αὶ {γτὰ εἰ οἈγοπιὶδ: 
Βὶ παάχαε τεΐοτ ργαππίτυπι εἀυπὶ, εἷς εἴ ἀρεῖ Ασβμεϊοὶ ων ἱποοΐα; 
γδδείθγεα Ἵμα]οὶϑ (αἰ δὰ 1. 6. ἔαθεὺ οοάϊςες τϑἰογθ8) εἴ οπου- 
π8: πϑῖα {11 (1116) βοῆσαι εἀϊὶ δἰ πη: 16 πὶ ϑιγιἀοτί, εἰς δαΐδτη ϑ:ταῖ!οαα 

60 οσυςυΐο, απάς εἴ ποιπθη οβεϊποῖ. πδ6 ἴδπιθα οτηπία μος φυοά Υἱάε- 
ας νοχ δπηϊτίυυς ρατγεπι δἰέγιτα Ῥγδηοίασυπι --- δα φυΐρρε ἰοοᾶ 8ρὶ- 
πιϑὰ ϑηῖ -- ρΑΓΙΪ 6 ραγΓΕΡ5 οἶτοα νεπίγοπμ. Ποστιπὶ δαΐτα δίηροϊα 
(ξόπετα) μαβεπὶ οριγίϊατηι, 4α0 αἰεγίϊο δἴφις σοτατηοῖο δοπὰδ οἰεῖογ. 
εἴΐατη αυαεάαπι α οαΓΕ  αρίπαῖα βἴγερεγα υἱάδηζογ: υθγυτα Ἠογῦτω 80- 
πὸϑ ροῦϊτι5 φυδπι γοχ ἀερεὶ ἡἰεὶ. πᾶτη ρϑοξίπ 88 οἰϊᾶπι, οσυτα δατπτηδτα 
ταάυπιὶ δαυδπι, 4π0 ἀϊσηπωγ υοΐᾶγα, οἰγίάθηξ. δίουξ οἴ ππᾶγίηδα Ἀὶ- 
ταπάϊπεδ, 086 ϑιιὨ. 16 Γ δαρτα τῆᾶγα ἰΐα γοϊδηξ τ Θά οΓ πο δἰη- 

80 ξαηῖ: ρίπηδε δπὶπι ἰαϊαβ ἃς ἰοπρα8 Βαβεπί. δοηπ8 ἱριτγ αδϑὶ γοΐδα- 
ἔπτη δυϊαπη, ΠΟ᾿ τοχ δϑὲ. δὶς Ὧ6 δἰϊογατα χυίάθη. ἀδὶρηὶη φυοφυς 

535 οἰτί ἀεὶ εἰ ξοταϊξ, οὔπὶ ἰπ δὄγθια δχὶϊ, δε αἰΐα φηδιθ {|| γαϊίοπε: 
χαῖρρε εἰ νοςεπὶ εἴ ραϊπηοποπι εἰ ἀγῖογίδτη μδρεῖ; δεἀ οὐτὰ ἰἱπρηα 
εἰ βοϊαϊα ποῃ εἰῖϊ οἱ ἰδ ῖϊ8 οαγϑαῖ, ἱπδγιϊου]δίασα υόςεπὶ οἀϊι, αἱ 486 
οὐὰ ρϑτγίπηξ, εἰν 31πὶ σιιδάτυρεάεϑ εἶνε ᾿ναποὶ 9018 ρεΓ δαρογβοιαπι 
τα ΡΙ] 4 δἰπῖ, υοσοαι αυϊάεπι δ τιαπε, 8ε4 ἐπα ο: Ἶαπι ἰάπιθη. 4ι0- 
σατι 4118 δὲ ΡΣ] πὶ ἐταϊἐτηῖ, αἰ δεγρθηῖθβ: αἰϊα δχίϊθτα τόςδτη εἰ ἱπγ- 
τηᾶπι; αἷϊα δι διϊυτη θγουθπι, αἴ ἰεβιυμἀϊης68. ἀϊνογϑασῃ ἃ δἰ 18 γᾶπδ8 
ΒΡ πὶ ᾿ἰπρτιᾶπι : ταῦογο παι θα αὶ ἴῃ οαξεγί8 δΡδοϊυἵι98 6ϑὲ, ἰρϑὶ8 

10 Τοπδογεῖ ρίβοίαπι τῆογε; 4ποά δυΐεπι ρυϊυτὶ δἴβης εδῖ, εἴ βοϊυΐυπι 
εἰ ἀρρἰϊοδίυπι δϑῖ, 4πὸ ϑι8πι γόςοῖι δοἷοπί οπιϊτξογα. αἰαϊαῖοτι (οἷο- 
᾿γξομπθηι) δυΐειπ, φυεπι ἰῃ Δ4πα οἷεπὲ πιᾶδοῦϊὶ τάπᾶγαπι, εἰβεϊυπε, 
οὔ δὰ επογεπὶ ἤθμ}]]α8 ᾿ηυϊδηῖ, δαπὲ επῖπι ππίουΐαια ροποτὶ 
αὐἰταδητίαπι οογίδα γοςθ85 δι ςγααε δά ςοπϑαοιμάίποιη εξ οοηργεδ- 
δύτη, αἵ δαΐρυ5, Εἰτοῖδ, ουἱθοϑ. δάϊι δαϊαπι αἰ αἴτιπι, οὐπι, ἐπογίογ 
ταδυ ἀρ α]δς Δ ῖο δα δῃπιπηᾶπι δάυδπι σοδεχυδῖο, ϑὰρεγ ἀάυὰ οράυ- 
οἷξ ϑαροτγίογετα. ἱπιθπεὶδ ἐρτγ τπαχὶ 15 αἴφας ἰοοῖγοο ρεγαςθηεῖθυ8 
Ἰποογπαγωσα δρεοΐθπὶ ργαθραπὲ οοΌ]": ἔγεαπεπϑ δηΐιπ ποςῖι οΟἰτυϑ 

40 Βετὶ δοϊεϊ. αὐΐαπι ζβεπι8 υόσα]α δϑῖ: ροιἰϑϑιτηυτπαπε ἰοχαυπίαγ 686 
χαϊρος δυὲ πιεάϊοοτγὶ5 Ἰπραδς ἰαιϊταο δὺξ ἴρδα ᾿ἰπρια τεπιυΐβ δϑὲ.. 
φυδγυπάαπι ἰρ᾽ἱὩγ υοχ εαάεπι ἰᾶπὶ ταϑγὶ φαδπι [απιίπαα: ἴῃ αἰ 8. ἀϊ- 
σετθα. οὔπι πι]ὰ υοςΕ, ἰαϊα τηδῖογε ἰοφαδοίιδιο ργαθάϊίδε δυπὲ τοὶ- 
ΠΟΓ68 4ΌΔπι πιδίογεβ. ἤος ἃυΐδιη δᾶγαιῃ οὐἱ δὲ δυεπῖγε ταᾶχίπθ 
δοἰεὶ οοἰτα5 τεπιρογα. 4υδθάδιι 4θοααε πες ρυρπαπάυπι γυόσθπὶ 
εαπὲ, οἱ οοἰαγηῖχ; αἰΐαε, οὐπὶ ραρβπαπι ἰσαππῖ, ργουοοδηξα [πὲ ρετ- 
ἀϊχ]: ποηπα]]αε οἰΐαπι υἱοϊοτίδπι ςαπαπῖ, αἱ εὐΐ, παδτὶβ Γοτηϊ πα 48 

80 Ἑδπῖπδ ἴπ αυϊπβάδπι ᾿άδπι 6ϑὲ, αἱ Ἰαδοίπίδε : δι ἰδὲ ἴδπιειι Γδιπῖπ φυδτα 
ἄϊα ἱπεαραῖ ρῃ]]οϑαυε εἀποαῖ. δαπΐῃ φαίρυϑ ροϊϊα5 ςαπαὶ πιὰ8 4ιιᾶτα 
ἐεταΐηα, πὲ ἴῃ φεπεγα ρα! παςθοὸ δὲ σοϊαγηΐςσατα: [οπιπδα δαὶπὶ ποῦ 

5 ολπυπί. δἱ φυδάτυρεοάεϑ 48 ἀπίηιαὶ ρατίαπι, γοσοτῃ οδιηἰξιαπξ, 56 τς 
τρόπετη πὰ] ]ατπ εἀυπι: Ἠοπιΐηβ Θπΐπι 15 ργορτίυθϑ 68: χυδεοῦπσαα 
ἐριταγ δοστηοηοτι ΒαΡαπὶ, οἰΐαπι υοςοτα παρ ἐπὶ; πο δαΐθπι 6 σοηνῦδο. 
4αἱ ϑαγάϊ παιὶ δυπὶ, ροϑίφυδιι δἀοϊονεγοπξ, σόσοτα φηαϊάθπη οπιθδ 
ἐπιϊπαυϊ, ἃἱ δεττηοπθαι πα Ϊαπι. ἱπέδπεοϑ δαΐεπι, απ επιδάϊποάμτη ςεἴα- 
τοταπι πιετη ΒΓΟΓΌτα προῖε8 δαπὲ, ἴϊὰ ἰἰϊπριιας 4ιιοσαθ ρθγ ἱπιιϊα : ἱπι- 
Ῥετίδοϊα επίπι Ηἷϑ εδὲ δίας βογίυϑ δοϊνιϊωτς ἰΐδατθ ἥκοι Βδἰθίφυ δυπὲ 
Ῥίεγαπιφυς. ἀἰΠ;ςογαηξ δαΐθπι οὐπὶ γος 68 ἴατα ϑθττθομεϑ Ἰοςογίτα γα- 

10 ἤοπε. γοοὶϑ Δ Π}εγεπεῖαο πο ϑδίπιδα εγᾶνο εἴ δουΐαπι, 58ε4 ραπεγα π.} 1 
δρεοὶς ἀϊδοτεῖα βθπι. ἀδαγιςυ]δεῖο δυῖοιπ, 4αδπι φυδδὶ ϑογιηόπετα ἀϊ- 
οσοῖ 4αϊδρίαιη, σΌπι ἰῃ αἰ 115 ἀπ ιπα] θα 8 ἔαπι ἴῃ δοάδια ἔδπετγε ἰοοοττιτι 
ταϊλομο αἰεγξ. πᾶπὶ ρογάϊοαβ αἰΐδε ἀϊοιιπῖαγ οδοσδραγα, αἰΐδε ἐγίϑοαγο 
(ἀϊαραγθ). ανΐϊοαϊδε φησι αἰΐαπι ἃ ραγεπῖιπι γοοθ υοσεπὶ δἀπηξ, εἱ 
Δ111 ἀταπι 8} ἐρ5815 εὐποεπίογ δίᾳαδ αἰΐαθ ἀνεϑ δυ ἀἰδπξ απ θηξθδ. ἴασαι 
14 φυοχαε οββεγυδίυσα δϑὲ, ἰπϑοϊπίαπι ᾿πϑίγαθγ ρΏ]]ο8 δά οαποπάμπι, 
ἀτροτποπῖο, ϑΕΙΤΑΟΠΘΠΊ ΠΟῚ ΘΓ πἀθ ἃς ὑόσθτη ἃ πδῖπγα ῥγοβοεϊδεῖ, 

420 δεὰ βηρὶ ρο88ε. φαΐρρε μοπιΐπεϑ υόοοθπὶ ΄υϊάεπι δαπάεπι δια τταηξ, 
δἵ εοάετη ποι ἰοφυαυπίαν πιοάο. αἱ δἰ θρνδηῖτϑ οἵα 'ρ80 δὶπθ πδγίθιι8 
εὐἀϊε 5ρί γίϊαπι πιαρὶθ χυδτι σόςεπι, ἴδῃ υᾶπὶ ἤόπιο, οὔπὶ ϑαϑρίγδηδ ἰη- 
ξεταϊϑοῖτ; ϑἰπιαϊ σΌπι παγίς δαΐετα γασοθπὶ ἸΌΡ 86 δεροτγίἰδιεπι ἰπιΐ- 
ἰδῖος. 

10, Ουοά αἰτῖπεξ δά ξοπιπυτα οἱ υἱρι απι, εα χυᾶε Βαπιο 8οΪ8 
πἰξτιπδαγ οἱ πιπίδηι Ἰοοῦπι, ϑαάοιπαια ϑαησυΐπε οοπογεῖα δυπε, δος 
οταπία εἴ ἀοιπηῖγε εἰ συἱρίίαγε δεπϑὰ ἴρβο ρεγοὶρίπῃϑ. φαδεοῦπηθα 
επΐπι ρδίρερτιβ ργαβάϊια δηαὶ, δὰ σομπίγεηὶ οπιπὶδ, ἄστη δοιηπαπι οἃ- 
Ῥίαπε φοισοϊδοῖ σΖπο4αε βοὴ δοϊαπι Βοιηῖπθϑ, γθγαχῃ δἴδτα δααὶ οἂ- 
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π65 Βουεϑθθ, δά δεὸ ουξβ φἈργᾶβατο, πηΐγεγρηπιζαε ξότοι εῳ,. 
λΐατα φαδε δηΐπιαὶ ραγίαπὶ εἴ φαδάγιρεάα δαπὶ, ἱπαϊοίσιη τυπίμι ει 
Ἰαιγαῖα οαπατα. ἃῃ ὙΈγῸ {π86 οΥὰ ραγϊιιπε βοπιηίδπί, ἰπζεῖτηπ εἰ; 
264 πιδοϊξεϑξοπι 68) δὰ ἀογπιίγθ. δαιιδη]ία χυσαμε ἐοπεῖτε για 
εδὲ, Ρ᾽δοα8, τηοἰϊαϑοα, ογαδία ἰπΐαοῖα, πὶ ἰοσυδίαϑ οἱ εἴημαρά ὑπεῃ: 
ἰάπιθῖι δοῖθῃο αἰυαῖαγ οπιηία δες, δε 4 τηδηϊΐεεῖο. ἃς φαδηφηδα εἰ 
οὐα 5 ἰά ἀερτομοηάϊ ποῖ ροϊαϑὲ - Ρδἰρεθγὶβ δηΐπα σαγρὶ -- ἰσϑα 
6 4αυϊεῖε ἱπίγεριἀἃ ξοπίϊοϊμπι, πἰδὶ δπὶπι ρϑαϊου]ἢς εἰ ἢ φαονραίεν 
γοοσδοξ ἰη[οϑζοπῖατ, σαρὶ πα ρίδοαδ ἱππτθοθ 165 δάδ0 ἢ πρρυ (οἷ 
ςΟΙαρΓΘΒΘΠάϊ ροϑϑπξ. αοάεὶ [1π τδεῖῖθ 8] ἱποϊαθὶ ποτα ἐρεῖς 
1ὰ υο9 ἀἰχίπιιβ ρεάϊουϊ! ΡῈ] οοϑαα τα χίπιο δρπιΐπε ποτ ἅγμ Ὸ 
οὔ 605 ἀενογαηΐ. δογαπι ογίιϑ ἰῃ ρΓοΪΌΠ4Ο πᾶτε εἰ ἰμόχιοε: 
φηρητία αἱ ἐϑοδπι, δὶ 6 ῥἰδοὶβ ρα ϊρϑιπθηῖο οοηεῖεξ, εἰ ἐκύει κα Ν᾽ 
ἴὰ ἴεγγα, δρδυπηδηξ. ἱϊᾶχαθ οἰγοῦτη ΘΌτα σοπρίοΒαῖος ἐμῷ ἰπαὶ 
Ρἰϑοδίογεθ. ἰϑὰθ φαοφαδ ἀδ δογίμπι δοῖη 0 οΟὨμίδοΙΠΠ ἀἣ γιά, 
δΔΕΡΘΠΌΠΙΘΓΟ δπὶπι οὐ θηΐξ δα ρογυθηΐυτα ρἰϑοδίογαπι Π00 μπτι νὰ 
δϊ τιδηὰ 'ρβ8 οἂρὶ δυῖ ἰοῖα ργδθυεηϊγι; 400 38Π6 ἰδιηροτε γιψτιὰ 
αυϊεῖα ΘΩΡῸ 9181] ηἰδὶ οδπάδοι ρ᾽αςῖϊἀ6 πιουδηξ, πιδηιξεον οι 
ἐογυτι Αὲ εἰ εχ ἱπιρεῖυ 4ιδτη οαρίπηῖ, δὶ 414, ἀσχῃ φαεκτι, πὸ. 
γδδίωγ: γιοῦ δηΐπι Ὑϑὶυξ αὶ δόχηπο δχοιίδιῖ, ργαείοτοι ποαῖ εἶ 
ἴφπετι [νυ]ξοὸ ἰπ δᾶχὶ 8], ἄυπι ἀοττηϊαπε, οἀρίπηξαγ, ἰἄγποπα φὸ 
4πε δρεουϊαῖοταϑ γι οἰηζαηξ ἀοττηϊεπίδδ, φυο8 υἱἀδοὶ Οὐρὶ γομε} 
ΡΘΓ φυϊοῖοπι οαϊη ΔἸ υρίποπι οςὨΪοτατι ϑ86πιϊρετίαπι οὐερὰι, 
ποοὶθ Ροϊϊι8 ἀοτιπίτηξ ζαδτα ἱπίεγάϊα, δάδο αἵ πε δὐ ἰείπα φίλῃ 
χπουθαηῖογ. τπαχίτηᾶ ρᾶγ8 υϊεβοππὶ δαξ ἴῃ ἀγεπᾶ 80] ἰᾳ [Π, Αἱ 
ἰαρι αἱ ουἱρίαπι Βαογοηῖθβ ἰῃ ἴτηο τπᾶγὶ8 ἔχη ἀο, δπὶ δάχυτ 00 
ἃυϊ εἴΐαπι δα θαϊυπι (118) ϑυθδαπεθβ, ἰαἱΐ ρίδοθς ἷβ ἄγορα Ὁ 
ξογασα ἤρυγας Ὑδδιϊρία ἀρράτγεηϊ: ἱσοῖγοο [αϑείπα ἰοῇ μγιοέε μὲ 
ααΐα ἰυρὶ εἰ δυγαῖαθ εἰ πιῃρίϊθδ δὲ ἰϊὶ δἰ ασπιο ἀϊ δερε εἴχαμε 
δορὶ ἐπδοῖπα ἴοι οαρίαπίατ: αἰϊοφαίπ Βοιπιπὶ πυϊϊα: ἰακία αἂΣ 
Ῥοδε6 δχἰϑεἰπιδίωσ. Ταγε]αρίπθα Ὑθγο ἱπίογάσαι βάθο ὑβέσμι ἡ 
Εἰΐαπι τιᾶπ ἰρϑα ργθμβδηάδηξιγ. αἱ ἀ δ] ρἈἰπὶ Βαίδθπδεε ἐς οὐδ] 
οπαπίδ αυδε βοϊαϊδτα μα εη, δὰ Δ δοαύοτγε δχϑίληϊς ἑοπεαι μέ 
αδπὶ γεορίγαπε ᾿ἰδηϊτεν ταοιΐδ ρίπηΐδ. ἀεὶ ρ᾿ἰπαται φαοφοβσπείες 
ποπηα]]! δυάϊνογαπι. ἀοτπιίαπε οἴ τα οὶ Ιαϑοα δοάθαι μοὲρ ᾧν Υ» 
669, εἴ οτιβίασθα αἴ πιο ]α8.8. 864 ᾿πβδοῖδ αοχοο ἐοστα ΩΝ 
ϑ ἱπάϊοἱϊδ ςοἸ]ρὶ ροῖεϑξ. πᾶπὶ ἰϊα φυϊςϑοιπὶ αἱ ἅππιοῦνὰ 
δῖἴπε ᾿οπίγουθγοία δρραγθανῇ. ἰά χαρά ἴῃ δριβὺ5 ἐπ ρονπα 
Ῥεῖ ποοῖοιπ επίπι συϊδξαπι δρίἰαηῖ, π6 486 πιργιιῃγ ματι ε δε! 
δὲ δυΐαπι πος 6Χ ἐδ 4θδ6 δηΐθ οουΐοδ ποϑτοϑ φαοῦαϊε ἧπν 
πεαε δπἰπι ργορίογεα αρϑίϊποπε πιοῖπὶ ἱπ τοαορτίαι 418 ἢ 

Η . . . ᾿ Η . .η4 για 
υἶϑυ δίπτ: οπιπΐα ἐπίτ φυΐθα8 οοα]Σ ἀατὶ βαηῖ, ορϑοῦπυΣ δαὶ 
βάστα δάνποϊο Ἰαταΐπα πΣ 110 πιΐπαϑ 4αΐδϑοθγα υἱάδιμαϑ. ᾿ 

οπαπίατι απἰπιδη ίαπν Ἀοτηο δοτηπίαι. ἐπίαητίαβ αὐδυς, ἴα μον 
Ραοτγιιϊα εἰΐαπι ταοάο ςοπϑιϊτυτίδ, ἱμϑοπιπῖα πα]]ὰ βυπὶ, φεὰ μηοϑ 
χα ἀπε ἀπθυπι φαδγίαπι δαϊ φοϊπιθχα ἱποὶρίθπξ, ἐπεγαπὶ ἐπεὶ 

υἱγὶ οἵ πιο ]ΐεγεθ φαΐθυϑ ΠΏ] υτὰ ππχαᾶπι δοτααίασι οὐίεοστι 
Ἀόγατα αἰϊαιιΐ οὐπὶ ἔογξε δεϊδϊθ ργουβοϊίογα ϑοταμίδϑεπί, τ ΜΝ 

ταυϊαϊα ραγίίτη τπογῖθ ῥαΓτα τοῦθ αἰδοῖ δαπε ἀς ϑορύβοΣ ὸ 

οἱ δοιῆῃο Βδοῖδπυϑ. ; ες 
11. Αἱ δεχὺϑ αἱ Πεγεηταθ τορδοῦ]! δὲ Γοπιΐπᾶς ἱπθπηὶ εἷφ3 

δηϊπιαϊϊαπι, φυϊραδάατα ποι πδυπξ δεά μὲΓ δἰ πα! τσ ἀϊπεπι ὦ. 

τ ρᾶγεγε εὲ ργδερηδηΐαδ 6886. ἴὰπιὶ ἴῃ δηϊπιαί!ρι9 πδὲ πω 
Ἰοστπι, τιπὶ ἱπ 115 4πδ6 ἐεϑῖα ορεγῖα δαμῖ, πα πὶ 6δὲ πιᾶπὲ β 
4πε ἀϊδογίππεη. ἱπ πιο] 9.18 δαΐθτῃ οἵ τη }}1 ἰοδῖᾶ ἰηίεοῦ, τὸν 

ἅπᾶπι ἔδιηΐπα δδὶ: ἴϊαπὶ ἴῃ [8 786 80{π8 Βιβηὶ Βεπεβεῖο τῷ 
Ἰοσῦπι, ἴαπὶ Βὶρεάίθυδ φυδτι φιδάγιρεάίραθ, ἀεπίαπε κα τὰ 
ιδε 6χ οοπίυρίο δυΐ ἀπίιπαὶ δὰξ ουαπι δαΐ γϑπηθπι ρΆΠυΝ ἢ 3 
τογ9 ἰρίττ ξεπογὶθ 8 δἰ πιρ ἰοἰϊετ δὰξ ἰθοϑὲ δαὶ πο ἐπεί σεκιον 
ἴῃ φυδάγιρεἀπιῃ βόπεγα ὈμίγἜγθ0 ἴπτη τπᾶγοτη ἴΌτα [εππᾶπι ΜᾺ 
εδῖ. ἴῃ τεδίαςεϊβ δυυΐθπι πο ἰποδῖ, 96εἃ χυοπιδάπιοάοπι οἰαοε ἡ 
ἄδτα ἐγυρίξετας δηπξ, αἰΐαθ διθτγῖϊθϑ, ἰϊα δὲ ἴῃ 15. δὲ ἰπ βερετ τ 
οἴοταπι εἰ ἴῃ ΡΙ80Βὺ8 ϑυπῖ 4πδ6 οπιηΐπο πϑαῖγδιο ἰῃ ΡΆΠΕΡ "" 
ἰίοπα ἀϊφθεϊηρπδπίαγ, υεἶπξ δπρι]α. οὔιπὶ επὶπὶ πεῆαὲ δ. 
ζεταῖπα δϑὲ, ἴὰπι Ἔχ 8686 πὶ] φεπεγαῖ. χαδηφύαια ριβοίοτο 
δαττιτι ποηη 1186 ἀθργεμβαπάθγθηξ ςαρὶ]αγὶ ἰοπαϊῖδιο κἀηλῖο τ 
Ἰππιρτῖοοβ, ποθ ἀὐξατὰ 4πὰ σοτγροτγῖδ ραγίε ἢ εμεηὶ, τς οαρὰ Ὁ 
ἀδηῖον ἰοχαυπῖαπτς. ὥδτὴ μοο ἐπ ρόπογε πυλίυχη ἰατεμὶα (00 
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ΕΧ οὐὸ απὶππαὶ ρανίας, αἱ ουῖπι Βαθ το παΐΐ8 πηχπδτη υἱρα 65ῖ. ρταθ- 
ἴεγθα πὰς δηΐιπαὶ ρϑείαπῖ, ἰρϑαιπ ἱπ πΐογο δίαθ Δἀἰιδεγεῃϑ, ΠΟΣῚ 

τ δαΐοιῃ τῃ γϑηῖγο ρογιθῖ: ὑϑλε  ἀρόμω δαΐπη, δἰουὶ εἰ εἶδι9. Ροεῖ- 
τεπῖο φυᾶτη ΔΙ] ἐμαὶ ηὐϊάαπι ἀ {δ γθμιΐας ποῖδπι πιδιῖς ξεπιϊπδοααε 
ἰμ δηραὶ!!α, φῃο τπᾶ8 οδρίτ6 ργδμάϊογο οΒ]οπρίογεψπε ἰξ, ἔδτηῖπα 
δαϊοπι ρᾶγτο οἱ ἀδργδβϑίογθ, πὸη αιοά πιᾶτὶβ ἂς [ετηϊπδε, 8ε4 φιοά 
ξοποτὶ8 τῖδγοῖῖ, αἰππῆ, διηξ δρίατν ρίδο 65 4108 ἐρ ᾿γαρἰα8 (8} Βῖνοο 
φορποιπϊπᾶϊο8) Ονδεοὶ νοσατδὶ ουϊιδπο δ! πο ἤωνίαι65. ογρτίπαϑ 
εἰ Βαϊαχτοϑ [}» ἃ τί ἢ π 8 νι]ρο}. ἴὰ Πα ποφαθ ονὰπι πάις ἈθπποΥ β6- 
πἰνϑ 1} π5 651: 86 αὶ 50 14 εἰ ρίηριι! σᾶγπα σοποιδπῖ, Ἔχίραππι 
δηθειϊπυπι μαθοπὶ δὲ ππαχίηνδ, ςοτη τη δ ἀδηῖμ. ἱπίευῦ ρίϑοε 8 φθοααε, 
φιοπιαδιποίονι ἰπ τοσίαςοϑ δὲ ἴῃ ρἰαπεὶς, αἰϊαυὶ ραυίιπὶ Ἰαπίααν εξ 

(0 ξεπεγαηῖ, ἂἱ φαΐ ἰποδῖ, ποπ δϑὲ; οπμβπηοάϊ ραϑβεγπτι (ρδει ΔΓ πα) 
ξδπιιϑ οϑὲ εἴ τε! ογτνπ (Ἔτι τίπουτπι) δὲ Βιαΐαας (ομάπ86): οτὰ 
δηΐτα ἱπ δἰῃϑιποῦϊ οἰπηῖθαϑ τερϑιϊαπίατ, ἰρπτΓ Θουαπὶ 4π846 ϑαη ρα 6 
οὐπογοῖδθ δηϊπᾶπίοβ 8018 παππὶ ϑοΐο πιουθηΐαγ πὲς οὐὰ ρδγίυμῖ, 
Ρίοτπιπιασα πιλίογσ σογροτα ἰομρίογθαια Υἱξᾶ διλπὶ᾿ τιᾶγε8 4υᾶπι ἔδ- 
πιΐπλθ, ρχοθρῖο ρόπεγα ταιϊπο: ἰοπρδευΐογεϑ οπὶπι εἴ ργοσθιῖονεδ 
χπιΐδα. ἰπίοῦ δὰ γΌΓῸ ΘΟΓὰ πὶ 4086 δι ΟΥ̓αΠῚ διιὶ ὙΟΥΣπ πὶ ρδγιηϊ, 
αυϊυδιποάϊ οἱ ρίδοο5 εἰ ἰπϑδοῖα διμνῖ, τηαΐογεϑ ϑιπ| ἔεμιῖηδε 4}8πὶ τπᾶ- 
τεϑ, πὶ δεΓρ 8, ρμαϊδηρίυμ, δἰ 6} }1ο (αφοαία οἴ 5), ταπα. εἰ εχ μι βοὶ- 
Ῥας οαγεαρίποα 118 πο διιαρῖς παΐαγα ρᾶγνα δυμξ, εἴ Ρ]6τ 46 δογαπι 

δ χαὶ ργεραῖμιη ἀθρυηξ, εἰ ϑα χὰ} 165 οἴηηδ6. 4υοἀ δαΐεπι ἀϊυ 5 [επιὶ- 
πᾶς 4ιδια Ἰῃᾶγθὰ ἰπ βϑηθγα μἰϑοίαπι νυἱναηῖ, εο ἀδργθμθηβαπι 6ϑὲ τς 
ξυιπιθηῖο αοά ρταπάϊογοβ πδῖα [οπηΐπδα οδριυπίυτ. τηδγίιτῃ ρᾶγίθβ 
ἔδιπ δπρδγίογαϑ αυῦτα δηϊογίοτεϑ ρταθδίπιίογος δὲ υδἀϊοταϑ οἵ ἰδῖἊ- 
στῖρη5 Ἀγινΐίογοβ δαηϊ: ἂὲ ἴῃ ἰδπθὴπι5 686 4υδε δαὶ 4ηπδοὶ ροείδσίογοϑ 
δὺὶ ἱπίε ποτ ἀϊςὶ δοίδπε, μος ἴὰπὶ ἰη Βοιπίῃδ ἵππὶ ἱπ 8}118 δὶ πα 8}1- 
Ἰ)5 δοάειπ'τποάο 86 μαβοῖ, πιοάο δογῃπι πιοῖαβ βδγ πυταυτ δοίασῃ 
Βαϊ εἰ δηΐπιαὶ ρεπεγεηῖ. οπρηὶβ ἰΐεπι ἔδπιίηθ πογνογτη δἕ δγίηιτα 

, Ῥλΐπογα βγιριϊαῖα: οἰ χυϊρασ ρὶἰπ5. 6δὲ, [8 τεπαῖου ἱπυεαίϊωτ, βου 
45: Ρἐϊαπι ποπ Βαθεπὶ, 4 φιοά εἶπ ἰΙσθὸ ἃ παῖαγα δϑὲ ἱπϑεϊξαΐωαι. 

'Ιὸ Βαχίοῦ ηποχας οᾶγο ἐδηηΐπας 68), εἴ βεπῦδ Ἰηαρὶϑ ἱποῦγνα, εἴ ϑΏγΔΘ 
Ἰοπαίογει, εἰ ρε 468 οἰεβαδι ποτε δὸ ἱπ βεπεγε χυοὼ Πᾶξο τπθιη γα 
δρίαπι παΐυπι εἴ ΠάΡ ΓΘ. νὸχ φυΐραβ παῖυγα ἀδὶδ [αΐξ, εχ! οτ ἔε- 
ποὶηδ εἰ Δουτοῦ, ργαρζογχηδην γᾶοοδα: υᾶςοᾶθ υδγο βτανυΐαϑ τρί πηϊ 
Και Βονεϑς εἴ δυσὶ. φυδς ραγῖδββ δηϊπιαηιραδ υδἱυϊ ἄστπα ἃ παῖατα 
ἃἰλε δυηξ, υἱ ἴδπ σεῖατὶ ἀδηΐθ8 χυᾶτῃ ἐχβετιὶ, δά ἤδθς οογπῆᾶ δὸ 

φ«ἈΔ]οανῖα αἰίϊαψας ἰὰ ξεπαβ, φαοτγππάϑην βοπεγαμη ταᾶγὶ 8 οπιηΐθυϑ 
οΥ̓αἴαγ, (δπιΐπδο δη δι σαΓοΠϊ, - οαγνυᾶ δηΐτῃ σογητπὰ πο Βαρεῖ, δἷ- 

τῷ. φαὶ ἱπίογ ἄνθ5 οαϊσαγὶ ρα ργαθάξας [επιϊπας ἢ} 1 Ἠάθοπε, δὲ δυὶθαϑ 
ξεπιϊηίβ Ἔχβϑογεὶ ἀθηῖαϑ ΔΌ]]}} ϑπηξ. ἴῃ φαϊθυβάδνη ἔδιπ θη ἴδπι πιδ8 φηᾶτα 
1ουπῖηα βογῖς, σδὰ ργαθϑιδηϊίογα πιαΐσο πιᾶγῖθαϑ δυηξ, αξ σοτησᾶ ἴδΔὰ- 
τοχατα 4πλπὶ γὰοοδγυτα Ἀπιπίοτα. 

Υ. 
Ἡδοΐοπϑ ἀς οἰππίιπι απἰ πιαπεϊατα ρας ἴδπι ἱπτογι γι Πα 8 

Ζαδπι οἜχιογίογίθαϑ, δά ἤδδο 46 δεπϑῖθυϑ δἱ υόσθ δοπιποάιδ; ροδὲ- 
9 ΤΈΤΙΟ ἴῃ 4υ θυ ροηογῖρτι9 ϑοχητπι ἀἸβοτπΐηα ἱπτδηϊγοηΐωτν, ἀἰοῖαπι 

ποῖ. ἀείποορβ δογίμη ργεπμδγδιίοηεϑ ρογϑοαδπιυχς ἂς ἀθ ῥτίπηϊδ ῥτῖ- 
πιὰπι. διηξ δυΐθηι τη] τας πιυ απο ϊδο εἴας ναγθίδῖθβ, φυδπάυδαι 

Αγιΐπι ἀϊδδίπμίος, ρατγιϊην πιοάο 4υορίαπι ἐπίεγ 86 ςοπυβῃϊοι 88. 
ἀριλασ σαπὶ ἰπιτ0 ΡΥ δἰπιὰβ ροηργα ἰρ8ᾶ, ἴῃ ργδδϑοπῆα φυσαῃθ 
τάφιπ ἰπδιϊπυϊαπι ἰδπεγα σοπᾶπάιιμν 688; ἰδιηδῖδὶ 101 ρᾶγίθα σοηίδιη- 
Ῥίδιασι δ Βοπεΐπα Ἔχοτγεὶ δαπιιβ, πυῆς ἀδ 60 ροβίγεπιο ἴοθὸὺ δρθη- 
ἄαπι 651, ργορίεγοα φιοὰ εἷξ ἔρϑα οπιπίαπι δηϊπια! πὶ ορετοϑί βϑίνηισ: 
ἀϊλαιδ ἂν 118 φηιδὲ δβὶδ σοπῖοριηίηγ ἰυςὶρίοηάστα εϑῖ: ἀεϊπάθ ἀδ 

») Ἄτισῖαη!8 οεἰοτίδ]ιθ δὰ διπάθπι τποάμπι δἴχιε ογάϊπειι, πιο ]βοῖ8 
4οἰ]ΠἸς εξ ἀἴχιε ἱπρθοῖίϑς ἕατα ρἰβολτιτι ξεποτα, ἴᾶτι 4ποά δυΐπιᾶὶ 4πάπι 
δὰ ουυπὶ ρᾶγιῖ; ροϑοῖεδ ἀθ δυὶριυδὶ ἰδηάδιπ ἀδ ᾿ἰϊ8 φαογαπι τηοὶυϑ 
ταὶ ἰαπίθππιποαο οἰεῖατγ, ἀϊςοηάνιπι 68ὲ. ἃς ἀϊςεπάπιη φυϊάεπι, 4πᾶς 

δηΐπιαὶ υάοηηο ουυμι ρατίαπι. [ἰείτατ φαα ἀτὰρ δά 65 πομηαΐ δα 
εἰ ῖρευπι ϑο1ι» ἢ οπιο ἂπίτιαὶ ρατὶ τ, Οδζα υἱ αἰΐεπα ομιϊοὶξ, 
εἰ ἀαπιπανῖὶ δοα]ρογ]. στην αηΐθαι παΐατα [εἷὶ οομπραγαῖστη, 
ᾳασπηαάπιοάτπι ἴῃ ρ]Απ 118, ἰϊα ἴμ δηἰ πὶ ] θτι5, πὶ οἰσ τὰ Ρἰαπεωρ ρβαγι τα 
ἈΡ» δἰϊαγυπι ρἰδηϊαγαηι βοιπΐπθ, ρατγιΐπι, ΠῸῚ οετῖα ρυιμοῖρία διπι δία 
φοπεριϊξογιπι οἱ σοαἰμδγομε, σροηῖα ργοάδαμξ, ἃς φιεπιδάιϊποάιμπ ἴῃ 

2 ἀοςιτῖπα ρἰληῖαγυπι ἀϊχίπηα5, αἸἰίας ἀδ ἔεσγὰ οαριδης δἰ ππθπΐαπι, Ὡοα- 
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τα ἰΐα ἐπ αἰ ἰΐ ἱππαβσπθξογ ῥα, εἷς εξ δαϊπιαὶία χαδοάαπι ρον ἔοτ- 
ἴδ 6 ΠΟΡΤΔΕΟΠΕΙΆ ΔΒ δΐη 8} 1638 ψοπογεπίηγ, ποῦπα] }α δροηΐδ, ΠΟπ. 
ἃ σοηροπογίρυσ; φυοταπι αἰΐψαα εχ ρηιτίάα υδὶ ἴθγγα υδὶ ἴσθποο, 
4ιοά ἱπροεοϊογαπι πιᾶρτδο σοΠϊπρὶϊ ρατιΐ, αἰΐα ἴῃ ἱρβὶβ δηϊ πηι θα 
[ἀἰφπ6] εχ βδογαπι ραγίίϊαπι δχογοπιεπ εὶς οὐἰδπίατ. Ἔτρὸ πῶ ἃ σους 
ξεπεγῖθας ργοσγεδηίωγ, ἰῃ ΗΪ5 δἱ οἱ πιδ8 εἰ ἔεπιῖηδ γερεγίϊυγ, ε οοἶτα 
ξεπεγαναιτ. δὲ ρεπογᾶ Παδοάδιη ϑιηὶ ἴῃ Ρίϑοῖθα5 φυϊυδάαδπι, ἴῃ ἊΝ 
λυ πεφιε πιᾶγειπ παῖδ [ειπίπδιη ἱπυδιδϑ: αὶ ρέπεγε απίάδτῃ ς 
φεἴογι8 ρίβεῖθυ5 ἰἰάειη δαπὲ, δρϑοῖα διιΐοπι ἀπ οσγαμξ. Α}1 φαοααο ρῥτί- 3 
ταῖϊϊπι οἸηπῖθο πδίυγαμπι φιδη μι ἡδςῖὶ συπί. ἤδτὴ εδιηΐπδθ δαπῖ δῖπ 6 
ἈΠῸ τπατὶ, ἰΐδαπε εχ δὶ8 ρεπεγαπίωγ [8118 φαδιϊα ἱπ ανΐδυ9 ἱγτῖτα, 
4υ8ε Οταδοὶ μγροποπιία, φυαοῖ ἃ υϑπῖο σοποερία, ἀΐσπιηϊ. μὲς ἰξὶ- 
ἴπγ 4π86 ἋΡ υΐβαϑ δάυπιυτ, ἱπα 16 δὲ ροπογαπάσπ οπιηΐα δαηῖς: 
παῖωτα επΐνη 8014 ουἱ ἀρ5οὶν επαϊ εἰγουιπδογι ΙΓ ροϊοδῖαϊδ, ηἰδὶ α]1Ὸ 
φυορίδιη Ἰποάο πιαγί5 υἱβ σοϊῃπηπηϊοείογ: 4πὲ ἀδ χὰ Ἔχϑοίίιις ἰὰ 9ρ- 
υεηῖῖθας ἀϊςοῖηγ. δυοθηϊξ δηΐδπι οἱ εχ Ῥδοϊῃτη αογοπάδπι ΟΥϑ 
δ'η6 πρᾶγὶα Ορεγᾶ παί15, ραγίϊτα 516 τραγὶ ΠΟ Ζα6, ραγεῖτη ΠΟῊ δπιθ 
Ῥραγὶδ Ορδγὰ διυνϊπια ἷὰ ρθη δγεηϊογ: οαϊπ5 τοὶ ἔτετα τηοάμπι ροδίεᾶ ἀ6- 
οἰδγαθίπινϑ : δὲ πὶ} 18. Ἔπίπι βάθη Βοταπι δἴηιῃα αὐΐατη ταῖο δϑὲ. εχ 
115 δυΐοπι 486 ϑροηΐα δυῖΐ ἴῃ δηϊπια! θὺ8 δαϊ ἴῃ ἴοσγα δὰ ἰπ Ρ]δπτῖα 
δαὶ Βοίυϊπ ραγιὶθη8 οτ ποτ, τοδγίχυ δίψα ἔθηὶπα ἀϊβογοία δαπῖ, 
εἰδυϊτατ φυϊάοπι αἰ φαὶά, 5εὰ ποὴ ἰάειι αἴχψαθ ἱπωροτίδοϊαπι, αἱ ὃχ {0 
Ρεάϊου] 8 ἰοπάεα, 6 πιπϑοὶς εἰ 6 ρδρι!!ϑηΐὶρα8 (Ρα] 1 εἶ θα 6 ναΐρο) 
ΟΥ̓ΟΤῸΠι ϑρεοὶθ Ὑθυτηδϑ; δχ 408 ὨΘ4Ὸ6 Ρδγθηζυτι βθητι5 ᾿πϑίδατδ- 
ἴατ πδαὺς ἰϊπὰ δηΐτμαὶ, δδεά ταϊϊα ἀυπίαχαὶ οχδϊδιαπι, Ργίτλυτη ἰρί τας 
ἀε οοἶϊτα ἀϊοοπάππι δδῖ, οἱ ιιδθπαπι ξεπογα οοδαηῖ; ἀοὶπάς ἀδ 4119 
πᾶς ἃνιῖ ργοργίδδ δυιϊξ ςοπηπυηδδ παϊαγαϑ Πδοίδ δαπῖ. 

2. (οευπὶ ἱρίτατ δὰ ἐπ φρυϑ τη οἵ [δπιῖηδ δδῖ. οἶα θεὰ δ 
δἰταῖϊες οπιηὶ 8 δαπῖ, πε 4πε 5 τ] 6πὸὶ ἰῃ τοούυτ ἀραπΐυγ. 486 Ἔη πα 
δπίπιαὶ ραγίαπς εἴ ἴογγαα 8010 πίτυπίογ δά πποϊαπι δαντι οἰ δα ρτιΐῃ8 
«οποΓεῖα διιπξ, ΒΟΓΌΙΗ πιᾶγαδ Ἀδθϑοΐ ἱπδίγυτηθηῖα 48 ἀεπὶ ορε- 80 
τῶπι δΌΡΟ]ὶ γοογεδπάδα, ΠῸῚ Οπῖπθβ ἴδιπδὴ δοάεξιι σοευπὶ ἱποάο. 
δεἀ 4υδε τεῖγο ὑγίπατῃ γεάάππε, δάπιοιΐα ἱπῖδσ δὲ οἰσῖθα, ἈἘΊΘΟπ6ϑ, " 
Ἰερογει, ἰγπςββ. ἰθρογαπι φιοαπα ἔεπεῖπα πιᾶγεπὶ δᾶδρε Ῥυῖοτ ΘΟ: 
δοοπάϊε. 8118 δυΐδθππι, ζαβϑ ρ υτπια ρᾶτα δδὶ, ἰάδπν υποάπς σοδαπάϊ, 
ὙΌ]ρατιδ 116 δοι Πἰςεῖ, φαΐ ἐπ τραχῖπια ραγὶ8 φυδάττιροάἀυπη οετοτατ, 
ὈΓ ΠΙΔΓΘῺ ἔδταϊπα ἴεγρο δοοὶρίας. οἵπηίαψας δυΐωπι βεπογα οοδαοξ 
Ὧπο ἢος ἰδηΐπμι πιοάο. δεά δβιιπῖ 'ἴβ δυΐβυβ συοααιε ἀἰϑοττηΐπα φαδε- 
ἄδτι: τπιᾶπὰ ἰδ δυρδι δῖε ἔοπιΐπϑα ἐπ ἴθγτασα τοᾶγες Ἔχεοὶρίαπε, πὲ 320 
ἰαγάδε εἰ ρα] ]ἰπδε ; φυδε δι πο 36 ϑυθεηϊτταστ: πᾶπὶ δίδηξοπι ἔεταὶ- 
τᾶπι ΚΤ 6 πὶ ἴπ1ξ τη88 δῖἴδηδ, ᾿ποπιθηϊο]ιθ ἰδιπροτγὶβ ῬΘ5δΕΓῺΠΙ ΠΟΤ 
οοἰΐοπι ρεγβοϊξ, εχ φυαήτιρεοάϊθυς ὑγϑαὲ ἀδουιηθεπῖθα δοάετη κ6- 520 
ΘΓ οοἰζα8 ὈξαποΓ 410 ΔἸῖδε διαηῖθδ, δἰ πλ1850 τηδγὶ8 ὙΘ ΓΘ ἴῃ ἴες- 
ξι5 διυπι. ογηδοοὶ χϑοῖὶ, Ὑθπιτθυ8 σοταχη 88:5, ἰπῖου δ σαδϑ ἈΠ} 
Ῥαγίππὶ εἰ ἐταπάΐϊογα δαπῖ, Ὠθζας οοσυῶθ σοευὶ ἱπίϊαπι πἰϑὶ ῬΕΓΓΑΙῸ 
δυδιϊπδηϊ, πεήὰς ἴδυτοϑ γβοςδδ ργορίεγ υεγεῖεὶ σὶρ ἀϊϊαΐθῃι, δεἀ ς6- 
ἀεπάο εχοίμῥιπὶ [εἰπίπδε ρεπίϊαγαυν; φαοά οετὶς ἴῃ οοτνὶθ [6165 
ΡΒδηιίβ οοάοχ μὰ μὰ μάθει] εἰσυγίθυς ομδεγναίπτα οἱ. εοάδιπ- 
4ιε 4110 οᾶη68 τπηοάο οοδαπὶ ἰυρὶ. ἔε]ε8 ἃ ἴδγβο ποῦ ἱπευπῆ, δε 10 
ταδγὶ δ[δηξὶ σα μϑίθγηϊξ 86 ἔδπιῖπα. δαπὶ δᾶπε ἢος ἴῃ βέπεγε πδίαγα 
δα ϊλσεδ ἰρδᾶθ, δἰάυςαπίᾳῃδ τηᾶγα8 δὰ οοἰτιχα, οἱ ἱπίογ οοδππάῃτΩ 
οἷαταϊταπε. ςἀπιείυ5 τπὰ5 οπιίπαπι δεἀοπίοτα (ἀδοῦμ δηΐεμ) οοπι- 
Ρίεχυς ἰπὶξ ποὴ οἰυπίρθυς δἀνογδῖθν δε τθογα οειεγαγΓῶτι απδάτα- 
Ῥεάχπι, ἰοϊδτῖφας ἀϊοτα αἴδγαια ἐγαησρὶξ σοπουρῖϊα : ΡΕΥ ᾿δπιρα 86. 
ςεἀαπὶ ἰπ 5οἰϊτυάίπεϑ; ποαπα ᾿ἰςδῖ ςαἰρίαπι ἰπίογνυεπίγε αἰδὶ ἄγταθι- 
τατῖο. σαν] ρειία! 8 δἰ πσπιοάϊΐ ποτνὶ πᾶῖυτα οσῃβίδι, αἰ δῆδπι δὰ 
ΔΙοῸ5 Π5Ό1Π ΡΓῸ ἔαπίοαϊο ἱπιεγροίεπε. δἰ ερδηῖ φαουε ἀεϑεγίδ ἰού 20 
Ῥεῖυμ, ΡΣ σοεαπῆ, παρτιιηὶδ δεσῃπάυπι βυπιΐπα, αυΐθὺ8 δδη6 ἴῃ Ἰοοῖν 
Ὑειϑαγὶ ᾿ΟΠΘΌΏΘΥΘΣΕ; ἔδιηΐπᾶτη δι ΠΊ1} 8818 οἰπυΐθυ8 εἰ ροάϊθα5 ἀϊ- 
γαγίςδεῖβ τθὰϑ διροτγίηϊξ. οοἷξ υἱταϊαδ τοατὶπαδ δἱσας εὰ υδε τεῖγο 
πτίπαιη τεἀάμης, μδογθηΐααθ ἀϊα οαπῦτι τπογας ξύαη δ εδὲ τραγθαθ 
ξοπιια] 6. 

3. Ουἱδαβ δοίαπι ρεὲσ ἰδθστάτη ἱποῖπι9 ἀδίωσ εϑῖ, φυδάτιρεάθθ 
οΥΐραγας βἰιπι! τηοάο οοδυπις. φιασίαπι δηΐμι ἱπὶϊα, ΘΟΓΌπι πΟΓα 
4530 δοϊπναὶ ρασγίπῃξ, υἱ [αδῖυ 10 ἰᾶται τηατὶπα αααπι ἐοττεδίγι8. ΒαΡ θη 30 
δἴίαπι 4π0 πιϑϑῖι8 ςοδρίατὶ ροδοϊπι, δὲ 400 ἱπῖετ σοδπηάυπ) φ0ἢ.86- 
τεαπὲ, υἱ ρϑδιϊπδοαα [ποτηξη υὙπϊοϑαπι: ΓᾺΡ εἴας δαβϑίται: (, (σ68- 
ὨΘΙΙ5] εἰ τϑῆδς δὲ σϑίϊᾳαα ξϑῶθγα εἰαδιηο αϊ. 

Μαι 
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ἃ, Οὐδὲ ρεάϊδαδ οσαγεαξ εἔ ἰοηξβ δαηξ δηίϊτηα!α, εξ βεγρθως εξ 
ὃ τλστδεῦδ, εἰγοαιπαρίοχα δάνεγθίϑ Ὑθηιραθ; δάδοαυς δεγρεηῖθϑ ο0Ὲ- 
τοϊντιπίαγ ἰὩΕΓ 88 τι ππὶα8 δε ρθη 5 δῖσερα σςοτρος τοΐυοι νἱ ἀδαξιτ, 
ἰδοεσίασυιη ρα ποτὶ ἱπ οοεαηᾶο πιοάυ ἰάδιη δίπι:  5π6 οἰγουμπρ ϊοαῖῖο. 

δ. Ῥίθοεϑ δυΐδιη οὔληθ8 ργϑδίογ ἰδῖοϑ ςαγιϊαρίηεοσ 8άπποῖ ἰπ- 
ΕΣ 86 γεπέγί δυ9 Ῥεγαριηΐ ταπὶ. δὲ ἰδιὶ οδυ δῖ, υἱ γαῖα (θδῖοβ), ρα- 

40 δάμοοα εἰ 41ἃ αἶο, ποη δοίυνη τηυΐαο δάπιοῖα, δεή οἰΐδι ἱπευμῖε ἃ 
Ὧο τοῦτα ζδπιίπαπι, 4αὶθα5 δοιοδῖ ργδπἀΐοῦ οδυάδ ἱπιρεάηπεπῖο 

Ὡοὴ εβ8ἴ: δ υρυδ δὲ, αἱ ϑααδίηδα, δἰϊγίτα ρογβοῖππξ, υϑπέλθις ἴπ- 
ἼΟΓ 86 ΠΟΙΊΓηΪ 5518. δπηὶ αἱ ἀἰσδηξ 98 δηϊιμαἀνογιίδδα ςαγεϊαρίπεα 
παδεάδπι, 4πδ6 ἀυθβδᾶ ἱπίεγ 86 Ὁβῃ θη ΣΏΟΓΟ ΟΟἨδεγογειξ. σαγι]δρὶ- 
ὩΘΟΓΏΤΩ επιπδ6 ρτθμΐογοϑ δαπὶ χυδῖα πιᾶγοδ; ἰὰ αυοά ἴεγε ἱπ (6- 

ἢ 46γὴδ εἴϊατν ρἰβοῖθυβ δυθηϊξ. ρόγτο οαγιαρὶποὶ δαπὶ ἴαμα Ηὶ, τὰτη ΒΟ 8, 
Ἰαπιῖα, ἀαοῖία, τογρεάο, γδπᾶ εἰ πιυδὲο πα βαπαγα οππηΐα. οταπρὸ ἰρὶ- 

80 ἴὰγ οαγιαρίπεὶ ἀθργθμθηδὶ ϑυηϊ ἃ παι 9. πἰ8 σοδυπίρα πηοάϊ5: ἀϊα- 
Ἐαγπῖον επὶπι σοπιρίαχας δογαϊπ οταπίητι 486 δυϊΐπια], αυδιὴ Ζυδθ 
οὐαπι ρϑγίυπι. ἀεὶρ απ φυοααε δὲ οτηπία οοεἴδοθᾶ εοάδπι ἱποάο ρ[- 
πῖϑ δάπιοὶΐ5 ρατιῖθιι5 ἰπῖον 86 Ὠδαὺ6 ἀμόβον 6406 τη! τυ πὶ ἐδιηρΟΥἹδ ᾿ 

ἱ ἧπ οοἶϊτα ροπαπξ. οδγιαρίπ δὶ πρποῦ ἢ τπᾶγθ8 ἀπο χιαβάδιη ἀρρθηϑᾶ 
Βαβδηὶ δὰ δχίϊατη Ἔχογεπιεηΐοττπι, 4 θιι5 ἃ Γεπιϊπἰ8, φαοά 688 ᾿ΐ8 
οδτγοδηξ, ἀϊδεϊηρτιπαίατ. ραῖοὶ πος ἱπ χαυδιαϊοταπι ρεπογίθυϑ, φαογυιῃ 
δΌ}1 δὰ ἀδϑαπί. τεϑιδδ ἰρίίυγ ἤδαπα ῥἰβοὶ8 πεᾷὰς αἰϊυὰ φυϊρρίδια 

80 Ῥεάϊρυϑ ᾿γεηβ Βαβεῖ: πιδαϊὰϑ ἰδηΐζυιη ἀπο5 ἴυτη δεγραπῖαδδ ἔπι ρἰ8- 
(68 τηᾶγεϑ, πὶ β6ηΑ}1 δαςοο ἔδιηρογα οοἰϊα8 ππρ]θπῖαγ: οἸππεϑααθ 
ἰαοΐθαπι μυτπόγθτα διμιτυπὶ. Ρόοτγο Βογαιῃ αἴδγααθ ἰὼ ππιτα (πθν- 
Ῥγῦπι) οοδαπί, φαεστπδάπιοάιιπι δἴϊδτι δυΐθαϑ." ᾶἀυδ8 πδιη αι ἱπῖι 

511 μβαβεηὶ ἰϑϑίθϑ, οδἔδιϑαιθ οπιηΐὰ 4υδὲ εἰ ουυχι ρᾶγίυπε οἱ ρβαὶρυϑ 
Ῥταδάϊια δαης. {Π]ηἀ ἰρίϊατ (πιϑια ται) σοππαδίππι εχιεπάϊυγ εἰ 
Ῥοτίπριι ἰπ ἔειι θεῖε Ἰοουχα εἴ γεςερίδοαϊυτι. εϑὲ δϊετα ρεάεϑιτΡ 9, 
488ὲ δηἰπιαὶ ραγιαπε, ἰάθπι δὲ ξεπίταγαθ δὲ παπὰς Ἔχογοπιθπιὶ χπ68- 
αν οχτογῖοτ, ᾿πτὰδ δαΐοτι ἀΐνϑγϑυβ, αυθιπαἀπιοάυτα διιρια ἀἰχί πηι 'π 
Ῥαγίυπι αἰ γεπεῖῖ8. δὲ φαδα υεδίοβπι ἤθη μαΡρθηξ, ἰάθπι δἰΐδτα δἱς οἷ 
ἘΧΟΓοπη θη ἀποίι5 δϑὲ Ἔχίδγιου: ἰυϊετίαδ δηΐων [400] ρτοχὶπεὶ ἱπῖεν 
86 διπ|. 6486 πιᾶ8 δὲ ἔδιιΐμᾶ 60 ἰμΐοσ 8ὲ αἰ δγαηξ: σαγθοϊ δπΐτα 

10 νϑδῖςα, αἷδὶ ἰεδία ἀο. δὲ Βοὺ ἴῃ βϑῆεγα ἔδιαίπδϑ (ιπαγίπδε 7) δι πραίατὶϑ 
ταδδῖι5 δεῖ, ᾿ἰσοῖ υδϑίοδιη παραὶ: δὲ ἴδυῦθπ ἐθϑίπάϊη 68 διιπὶ χ ουἱ- 
Ῥατίβ. δἱ ρίδοίαπι. ουἱραγοτῦπι οοἰξας ἱποθγεογ 6δὲ; 4πὸ ἔδοίππι εδὲ 
αἰ ογεάϊ ἀοτίπς ρ᾽ ατήτηι ἐδιηΐ μας ἐπ ρ]εγὶ ἀευογαῖα τπδγίαπι ρεπὶαιγα. 
ἰά δαΐμα δυθηϊξ ϑδερερδάπιοτο υἱ Υἱάογεῖαγ: οοἰϊαϑ Ὠδιηααα ἴοιροτα 
ἑεταῖπδε ϑ8οῦϊδα τηβϑοῦϊοϑ Ποο δβτιηῖ, Ογδάπε δογαπι Ὑθηίγε8 ϑαρίῃ 5 
ταπάπηϊ, αἴφας {Π]1 εἰ φαἸετῖαα δὲ ἰαγεία5 ργοίππάμπες ραγίαϑ δυΐθια 
ἴδίορογα σηᾶγεϑ ἰειηΐπᾶϑ δεαπδηῖθ8 ἔείδγαπι ουὰ δῖα σαγρυμῖ: πᾶτα 

930 ρίϑεε9 ᾿8 4ιδε σαι ψυα ϑαηὶ ξοπογαπίοσγ. οἶγοα ῬΠΒοδηίςεη ἰηδιαπηΐ 
Ὑεπδϊίοπεμι δἰΐεγπο βαχα: πᾶσ 80 Βά 0118 τηᾶτγὶ θη 8 οι ΠαΓΌτη ζτορ 6 
οἱ οδἴετιδα {ειπῖ πα τᾶ γ68 οἰγουτηγοππξ, 4υθΓΘ οὐτα ϑ86ρε 1ἀ 511 ἀπίια- 
δάνεγϑανι, ἰεοῖξ ορϊπίοποτι εἰαδος οοἰΐα8 γαποτίδ. δὲ ἕος ἰάδπν ἴδ- 
εἰππὶ εἴϊαπι φπαάγιιρεάεδ οοἰΐυ3, Ἰθίαρογε: Ἰπᾶγὶ5 δπὶτῃ δ. ἔσιηΐμδθ 
80 κουιιδιθυ8 ἀοϑι ας αἰϊφαὶ, εαβαὰθ ραγίθβ ἱπίεσ 868 οἀοσγαῃϊηγ, 

᾿εγάϊοοϑ φῃοηῦε ἔδπιϊπδθ, εχ δάνεσγβο τηδγεβ δὶ οοῃϑεοτίπε, εχ θὰ 
Ῥεῖ υεηῖο ἐχοθρίο ςοποὶρίυμξ. ϑᾶθρε δεἴδπι γοοα ἀυπίαχαϊ δυάϊια, 
πὶ ας 1ὰ τεπιρὰδ ῥγπγίδηϊ; εἰΐδτη δαρεγυοίδηιθυ5 1118 18 αἱ ἔδταῖπαϑ 

δὶ (4} οοὐά, αἴ δῦσα δ Ἀ15 αὐ[1ε1}). Ἀίαπε δπξοπι ἴαπι 
30 τοῦϑ ἴὰπι [ἐπ η 8, ἃς Ἰϊηρτιαπι εχϑϑάτιπὶ σοι πίε 8. δὲ γδστιϑ ΟΥ̓ΡΑΓΟΓΏΤΩ 

Ῥἱδοίυτα οοἰϊα5 γαγίι8 6δὲ δυϊπηιδάνογϑῃϑ, ργορίογοα φυοά νεπίγιθι8 
βάτηοιΐς σοηρτόϑϑι: οεἰθγίζεσ ἀἰαθαπίατ. πᾶπὶ τποάο δηΐθα ἀϊοῖο μὲ 
δἴζαπι οοἶγα Υἱϑὶ δ. 

.) 6. Μοϊϊπϑοι εοάετα πιοάο οοθπηῖ, ροΪγρα9, δερία, ἰοἱϊξο. οϑ 
επίτω οτί, Βγαομία Βγας μια σοι ροηπηῖ. ρογρὺβ οὐπι 60 ποά γο- 
οδῃϊ οδραξ, ἰπ Ἰεγγᾶπι υαγϑο πἰΐθπϑ Βγδο δ ἐχρ]οαυογὶξ, δἰογ ραϑ8818 
ἴζειν Παρ6 1119 δἀαρίδλε δε8εὲ 1ϊὰ πὶ δοεϊδβθυΐα ἰωΐεγ 86 σοπιπηθηϊοτ. 
δἴπαϊ ὩΟπΏΪ]1 τπᾶγεῖὰ ἤρετο ΠΟππὶῃ]] ϑἰπι]α ραμΐτα! ἰπ ἤΏΟ εχ 

10 Ῥτδο 5, φιοὰ ἄπο τιαχίπια ἀςεία!νυΐα ςοπῆπει: 14 ργοίθηάϊ ᾳαδϑὶ 
ΒΕΙΤΟΘΌΙΝ ἀπο ἰο τιράϊατη Ὀγαο πίστη, υἱχας ἰοῖπι ἰῃ πᾶγοτη 

, ἔοπιῖπας ἰπϑεγὶ. ϑαρίαε δυΐθηι ὃς ἰοϊρίπεϑ σοιπρίεχδθ, οοπιπιῖθθο 
ἰπίθγ δὲ πίγίπχῃα οτγὲ εἰ Βγας 5, οοπ Γαγὶῖ8 ἢ δίς 5 δἰμεναὶ ἔοσειτι εν, 
δρίδηϊ δἴΐδιη τιᾶγεδ 4886 γοςδπίυγ παγίραβ: πϑίϑηξ δαΐθιη δἰίογα ρσγογ- 
δϊη, αἰΐογα τυγϑοπι. εἀσηξ οτὰ ρὲσ ἰθρυπι σαεῖμ ρηγβείεγθιῃ τϑθοῖ, 
βριαϊαπι [,δεἰπὶ τοοδηξ, 4τια ραγῖα δἰϊαση οοἶγε ἀϊςαπέτι ἃ φυϊρτιϑάδπι. 

«δἄποῦγε ἀερεηξ, ορροτίαπο Ἰδπῖρογα οοθηξ. ϑε1π| 

ΗΙΒΊΤΟΒΙΑΕ ΑΝΊΜΑΙΙΌΝ Υ. 

ἤ. Οὐπιβῖα οοπίεςϊα, αἱ Ἰοσπδῖδα δὲ ραπηπιδτίὶ εἰ ταοε ΓΤ 
εἴσϑπιο ἀϊ, δογαπὶ πὰ οοδυηὶ 4086 ΓΘΙΓΟ ασἸπδπίωγ, αἱ συ εἶμη 
δυΡΊπδηι ἱηχ ἐτίδὶ οδυάδπι͵ εἰ δια ἰπογροπαδὶ ἃ[τ6γ. ςοδηδὶ ἱπεῦμα 
γεγε ἰυχίᾶ ἔεγγαπηι, υἱ ϑᾶερε ε8ὲ οββογναδῖιιῃ : δἰ τουδὶ οἴϊαιυ, ἐδ δά 
τοδίυγεβοαγε ἱποὶρίυπ!. ἰάδπι τποάτις οἴϊδιη. μανηϊπαγι εἰ ΤῊΝ 
ξαποτί δαζειῃ δπίογίογί θα ρδτεθ5 ἱπέεγ 8 σοι απξαπίηγ, οοπρούῳ 

.απυΐαο ἀρ] Ιοαῖα οαπἀϊ ρἢἸοΔΈ ΠΡ 5, ργὶυϑ ἄμ οΓ αηΐ παπποῦ εἡ ἢ 
ἴεγρο ἰβϑοεπάϊε, τποχ αἰϊοῦ τααῖοῦ ἰπ ἰαψιϑ 86 (εξ ἴῃ ἀοτευπι ἰητεπῇ, 
ἃς δ8Π6 ἃ 1ηᾶΓ6 διαΐπα π1 81] αἰγὶ, πἰδὶ φαο ἃ οἱ οδαὰα ἢ δή τον κυ 
ἔγοτα στρ ἰραῖδ εἴ τηδῖοτ ἐβὶ οἱ ἀϊδίδητοτ, ας Βάγραϊμ ρἰππαὶ, ἀξ 
[ετγῖλ, ἴῃ φίδπὶ 1186 εάτοῖ ονα,δὶ πᾶ Ἔχογοιμθηίαια τάξαι μὲν 
δύϊοτι 4α86 δἰ τοὶ ἱπδεγδέιν, πδυϊγὶ ἀαῖα δεῖ, 

8. ἰπροοῖὰ ῥὑεῖπιο οοπργαϑδὰ σοθυπξ δυογβᾶ ἱπίε κὶ ἐπμρ 
σΟΠϑο Πα αΓ ἃ τηΐδογα ππδίι8: τα ϊπ ον Εἰΐπιὶ τᾶ 6ϑὲ: ἰῃ φκεπκηὶ (7) 
δΌΓΓΘΟΙΌΤΙ δΌΓΔΟΙΙ πιθδῖαπι δυῃπι ζδιηιῖπα, ΠΟΠ., ααεπιοάβυζοι 5 
δἰϊ9.,. ἴὰ δᾶτη τπᾶϑ, δί4ιε δα αυϊάδπι ρᾶγϑ ἴῃ αιϊδυνάο τὐλα 
ταδῖοῦ ἥυδπι ρτὸ ἐου8 σογροτίβ γδιίοηθ, οὔτι {118 ἀἀπιοάσει μιπὶ 
δἱηῖς ἴῃ 8115 δυΐοιῃ αὐΐπογ. μος δηΐδπι υἱά θίμγ, 41 ςοδυπίον δῖαν 
ἀϊοϊυπχοτίδ: υἱκ δηΐτα ἀρϑοϊ γιιπταγ Ὁ 86 ἴῃ νἱσθπη: πᾶπὶ ποτ ον 
ἰαποίϊο ἀϊιξογηα δϑὲ. Ἔσϑιαρίο φαοαιε ἔαπιἰαγὶ μοο ἀεργοβειαι, 
πῇ ἴῃ Ἰϑηϑοὶδ εἴ δοα ΓΑ) 8615 (ς: μαγι ἀι ΒΡ α8), {πδε δοάδπι πιοὺν οὐ 
δἴοις οἱ φεΐθγα οἰπηῖα, υὲ ϑρμομάγ δ εἰ ρμδϊδηρία, εἰ αἰ ροϑαῖ 
εἰάδάοιη, φυᾶθ οοἶγα δοίθπξ. ρβαϊαηρία δα χιᾶδ ἰείδτι ἰεχηπὶ ἃ 
οοδυπῇ. ζοπιΐια ἀἰδξοηϊδα τεἶδδ 6 Ἰηεάϊο Αἰ ουπὶ ἰταχεπὶ, τῦμα 
ταὰϑβ ἰγαμῖϊ οοπῖγᾷ. μοο οὐπῃ ϑᾶθρα ἔδοδγίηϊ, ἵπαι οσπετοίϊουητν 
ἯΣ οἰαῖθα5 δἀγεγϑῖα οοραϊαπξαγ: σοηνεπὶξ δπΐπὶ (9 οὐευπῇ ποὰ 
1116 ργορῖδι υϑπιγὶ5 μα τυ άίηθτη οτθιουΐαγθαν. οοἱτπε ἸβΠΌΓ ΟΝ 
δηϊιπαἰιιπι ἢος πισάο Βὲ. σοεουπάϊ δυΐοπι ἔειηροτα δίς δε 
οὐΐφυς ργαθδογίρία δαηξ, ἰρίταν πδίπγα υἱὲ Ῥ᾽ ατήπιοπιτι οὐ αν: 
πα] ΐυ πὶ ρῈγ ἰάδτα ἰεσαρῃ8 ἀρίταγὶ, συτα Αΐθπιϑ8 σαπι Δειίλιε οὐδεν 
ἴαγ: ἴμης Θηΐτη ὙΟΓ δϑῖ; 400 Ἰοιπροτζα τπαχίπιᾶ εἰ εἴρια εἰ πὸ, 
᾿πίατα εἰ παϊδητίυπι ρᾶτὸ ἱπιρεῖατα οαρὶξ αἀ οἰασπιοὰὶ οὐμπκδοα 
ὩὨΟΠηυ]Ἶα ἰαππ θη οἱ οοδαπὶ δἰ ρασίῃὶ ἴππιὶ ΔηΪΏπΠΟ αἱ ἀμπε, τἱ 
εχ δφυβεθα5 εἴ εχ υοϊπογῖρηϑ φυδεάδιπ. Ποπιο υία θα 
ΡΘΓ ὁπῆηθ ᾿δπιροϑ, τι] παι 6 ΘΌτγατα 4πα8 Παπηὶ ἰαπῖμ πρυαῖσ 
αἴχας Βοπιϊηὶ δυπε ἰατη !ϊαγία, τινπὶ ργορίογ ἱθρογεπὶ τα ὦ τὰς 
Ἰαγρίογεπα. δἴφυα ᾿δϑς δ8ης μαυὰ πιυϊζυπι ᾿διη ρους υἱεπτῷ 
οὔϊαδτηοάϊ 805 εἰ οαηΐ8 δϑῖ, 6 νοϊποσῖρθηϑ δυῖοπι 68 απὲὲ 
Ῥαγίωπε, τρα]α οἰΐατα ἕαοϊα οοπίθοίατγα ἰειαροῦ8 480 απ 59} 

ἱπναίαιατ οὐ οὐϑ 
Ὰ : : . ' 

Βοπῖο πιδς μΐεπιε ρου, ἔδτοῖπα δυΐδτι αοϑιδίε. τηᾶχίπια Ὁτ05 μι 
4ποιιδάιποάῃπι ἀϊοϊαπι 6ϑὲ, ὙἜγηῸ ἴειπροτγα αἴαθ δεοιαϊε πυ 
εἰ οοἶγε οἵ ρᾶγεσγε ἱπϑεταϊς, ᾿ἰὐπρό δι νεῖς αἰοοάο: ραπὶ ὑπ τα 
Ῥγυπιαπι. ἰσοίγοο τειπρϑ ἰὰ σππὶ δϑὲ ἐταηφαϊ σαι, εἰκοδον ας 

γοοσδηΐιγ, δπὶς ᾿Ὀγαποδαν ϑερίθπι δὲ τοιϊίάοπι ροϑι ἰά φῃὴ ὁ 
δἰπιοηϊἦθϑ σαττηθη ἰαϑίδιογ, αὐ οὐτα ΒΕΓ ΠιΘῃ96 ΠῚ Βίβογοῦ ἰοῦ 

. ᾿ “ον ἡππιοπεπ 
Βἱ5 ϑερίοπι ἀϊ65 τεπιρεγανῖι; φαοά τεπιρυϑ ΠΣ οἰ δαὶ 

ἰἰοπίατι μαῖα 

Βγαπια Ἵχοῖριαϊ. δἰαπε ϑεριεηὶθ ἀΐθρυδ πἰάππι δεάϊβολτε, εὐ’ 
Ἰοὰ "' 

οἴαμη αἰοβάο: ἔδσγε δπὶπι οἶγοα Υ δγξὶ ΠΙαγατα οοσαϑβιπὶ ρρΆτε ἫΝ 

ἐὰ πΈΣΡ' 

οπᾶμαπ τ 

ἥ τα 
Ῥεπιρεϑίαϊε. 8ὶς τπῦϑοδα εἰ [οτγηΐοϑο. διξυ ει γιῦτι καἰκιαῖσα ὃς 

ῬΑΓβ ϑρυνδὶ ἴ ον ρατίαῃξ, τποὰο Π6 ϑυρεγίετεηῖ, αἱ 16} 

δἴαπι ρ᾽ ατὲπιὶ Ρἰβοϊαχη θθτη δὶ, πὶ φαΐ ΠΗ ἃ σταθεῖ, Δ π0}Ὲ 

ἀϊοππίατ, ἢ πϑῖηρε οὶ ταῦθ 8 οἰΓοΌταΥ ΕὐϊαὨΤΌΓ, 1ππαπν, μοῦ 
ταῦρὶϊ, Ἑμαϊ οἶδ, οοἰΐας, [ορεἰπιὶ οοἀά. αἀάπηξ φο Πα 6πμ6] 



εο 

ἨΙΘΤΟΆΛΙΔῈ ΑΝΙΜΑΙΕΌΝ Υ. 
Ν 

Ρμμθετ, δὲ ἰΐα εἰασπιοᾶϊ, ργαδῖθν Ἰσρῦτα: ἴδ πασιαε ες Εἰς δοἷα5 Β5: 
δο ἔεῖαϑ φαϊάοπι ροϑίεγιο ῦ ̓αροοϊ ον 681. ἐγ ἢ ϊα5 δαίετ οἱ δαχαιὶϊοα 
γα. δου τυ 8 (εν; φυοά 6χ [εἴτα ἀερτεπευάογιηῖ: ἔγίηδτα εἷσε 

αὗτοα φαδεάδιῃ ἰοοὰ οὐ βέγυωγαπε. δοογρίο ϑιιίΐθπι Ὀὲδὲ εἰΐδτα ϑαγρτα 
νὴ, γεγο δἷ δυΐαταπο, ϑαἰρα δυϊαπιπο δεπιοὶ. ἔβαπηα δαΐεπι βεπιεὶ: 

(0 πᾶτα ργορίετεα δἷ8 ρᾶγεγε Ἵγϑάϊιᾳ εβϑὲ, φαία ραγεϊπι ἰδ ρεβίνῃϑ ρᾶτ- 
{πι σοτπ9 οἷ ἰεῖαϑ 68: ὯΔ ΓΙΟΥ͂ δΏΡ0]65 δχὶϊ οἰγοῶ τῇδηϑοτῃ 
Ῥοιϊάδοπειι ἃ δγυπιᾶ, ροϑβίοσίου σευ}. αἀἰϊξετγι ἃ [επεῖπα Ἐπ υπ Ὁ 8 ποᾶϑ 
Ῥίππαϊδ, χαδπι 11Δ δῸΡ γεηϊγὸ Βαρεῖ, ἱρδα ποὺ βαρεῖ; δρβάγεατ 
γορδηῖ. 

10. δοῖα ε οαγειδεὶπεῖβ δαπδῖμα ραγϊ Ῥὲβ, ἱπιῖο δαϊππιοὶ εἰ 
Εἴτοι οοοδϑαπι Ὗ γι άτιπι, δε σοπιιηοάϊοτε αἱϊτὰτ δαΐαπιπο. ραγὶξ 
καϊεπι βερίεῃμα οοἴοπᾶγο οἰγοίξεγ. μυϊάταιξ φυϊάπηι πιαδιθ!ογσα [}- 
{πος Ἀἷ8 ρᾶγεγα ἰπ πιθπ86, υἱ αϑιογίαπι (πιο ]δἴτιπι); φαοά οοπεριι 
Ρτορίογεα χαοὰ ποι οταπίδ βἴπια] οὐὰ ρεγβοϊυπίαγ. φιδεάδπι δυΐετα 

60 οὐαὶ ἰδπι ροτε ρδγιπηΐ, τι τουγϑεπα, ραγὶϊ πδος τπυ]ϊα οὐδ, Ζθ86 
Ῥαγνὶς ςοἰ οτὶ ἱπογεπιθηῖο δἀο᾽θβδουηῖ, δίοαὶ εἴ Ὠἰρρυτί ἐεῖαβ, φυὶ ε 
ταϊηϊιπο ργαυἀἰθοἰπιὰ5 ςαἰοττίπιθ δυδάϊε. δὲ πιυγαθπᾶ οἵμπὶ ραγὶϊ ἕετα- 
Ροτα, βίρρπττις νοῦς ἰαπίαπα. ἀἰξξογε ἃ πιυγαθπα πιγτοϑ. πηαγαεπ 
δηΐπι [τὰ] 6} υϑτγία εἰ ἱπιρ ες ]ῖοτ : {ΠΠ6 απίοοϊοτ εἰ υδι άπ εἰ ρἰηὶ 
(ρίἴγ058) ἀυβογῖδ οοΐογε 6ἰπι}115. ἀδηϊθβ φαοφας μαβεῖ ἰμῖα: ἐχίγαψας. 
διπηὶ, φποὰ εἴίαπι ἰῃ σεϊετγί5, μᾶπς 6886 Γεταίπαπι, {ἰΠυ τὶ τπράγθῖ. Ἔρτὸ- 

80 ἀϊυπίυτ ἰπ 5ἰσοῦπι, ἃς ϑδΕρεπύτηοτο οἀρίυπῖοτ. ἔδγε οταηὶθ8 ἱβη ας 
Ρίδοῖδυ5 οοπισλαπα δδῖ αἱ ςεἸ γος ογοβοδυϊ; τπηαχίτος δυΐοτπ οπιπίυ τα 

δ Ἰπῖογ ρᾶγυοϑ οογδοίπο δςοὶ ἀϊξ: ρατίς ἴ5 ργορα ἴδγγαπι αἱ ζοϑὶϑ ἰπ ἰοοὶθ 
δἰ οραοΐ8. οτρῆυς φυοηυς οἷζο 6 ρΏδ ]ο ρταυάϊδ Β᾿. ρεϊαπιγάες 
δουΐετη οἱ ᾿πγαπὶ ἴῃ Ῥοπῖο ἰδηΐαπι παι δἰἱδὶ ρατίαπξ. ταῦ! εδ, 
πυταῖδο, ἰαρὶ, ροξαεἰταυπι φυὰ ανὶϊ ἰηἤαυπι. ογογηε8 δυΐοπι οἱ δοοῦ- 
Ῥὶάε9 (οοἀά. αἰϊὶ ὃς ο πὶ Β τὶ ἀ 65) αἰϊΐδψυβ ξϑπεγα πρὶ τὰ ἷπ τὸ τπατί, 

11. Ῥαγίιιπε ρ]ατίπιὶ ρἰϑοίατη ἰγιδας πιδποίθυδ, Νυηγοβίοπο, 
ὝΒατγροϊομο οἱ δου τορβοτγίοας (Ν͵αγιο, Αρτι!ὶ, Μδῖο); δαΐππιπο 
Ῥαποὶ, ϑαἰρα, δαγρτιϑ δἱ δἰιπι!ὰ φααθάδηι; ρδ0}]ο δυῖς δεφαϊποςιιπι 

το ἴογρεάο εἰ δ4υδίϊπα, ρατίπηι αυίϊάατη ἴα Ὠΐοπιθ, εἰίαπι δεϑίδῖο, 
παετηδάπιοάυπι ἀπῖθα φαοηπε ἀϊςίαπι ε8ῖ. ρ6γ Ηἰδπιθῖη υρα5, τηηρὶ!, 
δοὰ5; ρῈΓ δοοίδίοπι τπποπ86ὲ Ηδοδίοτηβδθοπα ([επἰ0) τἄγτιπα οἰγοδ 
Φοϊδυϊτἰυνη (οἰ ἰςα]ο δἰ μι] 6, ἐπ 40 ον τηϊπαῖα τπαϊία οοπεϊποπίατ. 
ἴϊεπι τη γαάε8 δϑϑιαῖς ραγίσαϊ. ἴῃ τηυρηϊαπι ρεπεγα ομείοπθς ([ὰρεο- 
68) ἱποϊρίαπε [δἰ 6886. πιθη86 Ροβίάδοης (ἢ) δοοτ τί), ἰΐεπι ϑάγβτιϑ 
εἰ τῆῦχο (πηθςο) εἴ Παρ μὰ (οαρῖϊ0): ξογοπε πἴογωμι ἀϊ68 τγίοθηοϑ. 
ταυ 1168 πον οπηπα5 Ἔ οοἶτα ρεπεγαπίυτ, 86α αἰϊφαὶ ογἰῃπιοτ Ἂς ἰἶτωο 

εὖ εἰ ἀτεπᾶ. ἰρίτωγ πιαχίιῃα ρᾶγδυθγο ζεϊᾶ δϑῖ. φιδηάθδπι δυξεπὶ δοϑίαϊε 
δἰἴφαοῖ δὲ μἴθιης δἵ δυΐθταπο, αἱ ἀϊοῖαπι 688, ποπ ἰδηθη δαϊ δἰ πα ἰτ τ 
δαὶ 5 1ΠΡ0]1 ον δαὶ ουἱνὶδ ροπατὶ οοπεπρίς, φαοπιδάπποήππι 1118 φαὶ 
ἴπ υϑγὰ; Πό4ι6 παπιογοϑὶβ ραγίῃθυδ αἰΐο ἰειῆρογε ἐγευεηϊβηιοτΓ. 
ΜΠυ ἃ δαΐεπι οἰππῖπο ποῦ ἀθρεῖ ἰδῖενε ποϑ, φαθιδάπιοάυπι εἴ ρΙλη- 
ἴδε εἴ φυδάγηροίε9 ἊΝ Ἰοοογυιη ἀϊνεγϑιιαϊα γατίαπῖιτγ, πεφις δο απ 
δεοπηάἄασπι οοτροτί5 (εἰΐςοπι παρὶταάίιειρ, δεὰ δἰΐαπη οοἰδα5 ραγίαδυς 
ἐγεχαδηιία, οἷς ταρίοπαπι ταϊϊοπα ρἴϑοεβ αἰἴο8 δίψυς δ]1ο5. βετγὶ ποῦ 

30 δοίυπι τααρηϊτπήϊπο εἰ πιΐογα, νθγυπὶ δδπι ἐεϊαγα εἰ οοἰα, ἰΐα τὲ 
δοάσπι ἴῃ γόπογο ἈἸ θὲ δαθρίι5 δἰ! μὲ δρ 85:18 ραγίδηῖ. 

12. ετο ρατγίππε εἰϊδτη πιο ]υϑοα, δξ σαπὶ ργίπιΐδ ται ποστιτη 
δερὶδ, {δε ἴδπιεη οπιπὶ εἴϊϑτη ἰοπιρογα ρᾶτὶς, εἤείαλψας βι ἀϊε ἀε- 
τοῦτ χυϊοῖο ἀδοίπιο (ΑἸοπαδὰ ραγίατίιιϊ ἀΐε65 15.). δ] ονὰ εἀϊ- 
ἄετγιξ, δΆ πιδ8 φϑθουῖι8 6 ρἨγδεῖεγες υὙοοαῖο δάϑρεγρί: αἰγαπιθηΐο 
(Αἰ οοἀά. ξἐπίτατα), αἴφπε ἱπάς δοϊ!ἀδθουπῖ. ἀδραπε οοπία ρα. 
681 δυΐεπι πιὰϑ υαγίαϑ χιᾶπι [οπιΐπᾶ πιδρὶβ, ἀογβοαιι πίρτίογε. ροἱΪγ- 
Ρυϑ Βίεπιε οοἷξ, τϑγα ραγίξ, ἄυοβ οἰτοίτοτ Ἰαϊοϊ τθηδθθ, δάϊὲ ουυπι 
5: «ἰγγἢ πε, 5[πιῖ}6 ἀΙθᾶθ ροραῇὶ (νὶ εἴ 6 πὶ εἰπιὶ νϑτϑὶο) ἐγαςταὶ. 
ΘΟΌΠ ἀππὶ ϑὰπε ἀηπἰπιαὶ δῖ: πᾶτῃ εχ δὸ ηποὰ εἀϊάοτῖς, ἰινπηΐτα τρα]- 
Ἐϊαο ῥγονυεπῖς. ἀἰξίεγε ἃ Γευῖπα πιὰ οαρίϊα (εἷς νοοαϊο) οβίοη- 
Βίοτες εἰ ἰά φαοὰ ρεπίία!ε τοςαπὲὶ ρἰδοδίογεβ, μΒαθεὶ ἱπ Βγδοιῖο οδη- 
αἰ απι. 4μ8ε ρερετίξ, ἱπουβαξ; φῃο ἰδῖροτγα ἀδίογγίποΐ δαπξ: πεαα 6 
Θὰ ἴππς ἴῃ Ραλίαπι εὐπί, παϑοδπίυγ ρῦγρηγαθ ὑπο ἰθῖροτγε, εἴ 
Βασοίπι μἴεπιο αἴξεοῖδ. οπιπίπο αυᾶς τεβία ὁρεογίαπιαγ ἴὰπιὶ γδγα 
ἔσπι δυΐππιπο ἱπτεαϊυπίαγ ρίεπ ἴδ πᾶ ονὰ Δρρε]]απίπτ, ργϑαῖογ 
φοξῖπο5 δϑου! ποθ. πὰπι αυδπαθαᾶπι Π Πποῆυθ ΡῈΓ ἤδεο ἱξπιροτὰ 

60 11} μαββηῖ, ἰάπιθπ π6 [188 φυίάοπι ππυᾶπι οςἀγεηξ, ργϑδοῖρας δαΐετα 
ῬΙδο"Π]υηἰΐο ἐξ τορίἀ16 ἀΐοραϑ. ςεδἴεγιμ αἱ ἐπ ευτῖρο Ργγγβαθογοση 
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ἄεξαπε, μὲς Ἀἰστησι τπδρὶβ ςοτοτα θη ἀδηξογ: ταϊπυϊίοτεϑ δαπε ἱἰ, δ 
Ῥίεηὶ ουόγαση. ρδγ ἰάετα ἰδεπιρα5 (γ6Γ18) ὑπ Β ]Πςο8 οπαπεϑ ρτδεξηδῆς 
ἴδ5 8646 6586 οπδίδι. 

18. ϑδιἱνεϑεγίηπι νΐαπι ρ]ατίτηδα, φυειηδἀπιοάηπτα ἀϊςξυπι εδξ, 
δεῖλ 6] σοευπ δὲ ραγίαπι. Εἰγυπὰο δαΐδιη Βἷϑ, εἰ τπεγαΐα; εθἃ δἷαϑ 
ζεῖατη ῥτίογαμι Πιθπι8 ποδὶ: τηαχίπι πίη τπδῖυτε οπηηϊατη αΥὐΐυπι 
Ρατγῖξ. ἀἰτεγυνῃ δυΐετι ροϑίεγίογεπι εἀποαὶ, ζυοδὰ ρετβοίαϊαγ. φυδα 
δυΐεπι οἰσῦγεδ δαὶ ρ6Γ 86 ϑιπὶ δαὶ βετὶ ροβδυμῖ, δἂς ἐγοχησηῖαϑ, υἱ 30 
φοἰπιηθαε ἰοὶὰ δεβίδϊε, δὲ αἰ πα: σοδαπὶ δπὶπι ἔδιη τὴϑ8 συᾶτα ἴε- 
τοῖα ἰὰ βαῦεγε μος δατηροΓ ας ρατίαπι, ργδδίεγχαδπι ρὲγ Ὀγωσηδαι, 
ςοἰυχθὶπὶ ξεπογία τραϊίδα δαπὶ ϑρεοίεθ. δδὲ επίμι ἀἴνογθα ᾿ἰνία (ρ6- 8 
}ϊα5, ϑοα]βεγο ταττι 6) ἃ οοἰπταθα, ἃς ταΐποῦ χυΐάδτη μᾶς, Ἰηδηδαθβοῖς 
δυΐεπι οἶδ οοΪ τα θα. ἴὰτι δαΐδθτ ἰἰνία δῖνα ἱπττιϊΐα πῖρτὰ ἃς Ῥαγνα 
Ῥεάϊθυδαυο εἴ ΓΒ ΠΕ Ρα9 εξ δορετῖδ. Ἔγβο π.} 168 δατα τὰς ἰηφιτταῖξ, 
τιᾶχίτηα δαγαπι οτηπίυπι ἐχω μὲ (ρΒαῖια), ργοχίιπδ γριὰ (οθηβα, 
Οζᾶε τἱπᾶρο), δἰφυίάθπὶ μδας ρδι]]ο πιδιυιβοῦϊα δεῖ αυᾶπ οσοἰσταθα: 
τοϊηἰ πιὰ δυΐετι ταγίατ, Ρδγίυπι γεγο σοΐυπθδε τοῖο δηπὶ ἰδιροζθ, 
δἴσυς εἰΐδπι εἀυσδαὶ, δὲ εἴ ἰοςἱ τορίἀϊ εἰ δοτπι 4086 ορπβ μαρεπῖ 
Ὀϊδηΐιγ οοπιπιοάϊτδῖε, δ8ϊπ δυΐετι ἀδείηϊ ᾿δθο, δεδίδιθ ἰδπίυτη. ρα δὶ το 
Ὑεγπὶ εἰ δι τΌτπη ΠΑ }68 τρε]ΐοτεϑ: δεϑιϊνὶ, δαϊ δεϑία ἰηίθεεδ ἀϊεραθ αὶ 
οτιππαν, ραβδὶ πιὶ, 

1ἀ, ιξεταπε δαξοπι ἰηῖον δα δεϊλεῖ5 ταϊίοπς δὰ οοἰταπι αἰΐπι- 
11ν. ρτϊπείμίο βοὸπ εϑὶ ρ]εγίβᾳας ἰάοτη ἰαϊεἶπαι εἰ ἐχοθγηεηϊ δεπιϊτῖβ 
εἴ [ἀοαϊιαι18 ξεπογαπάι, φεὰ μδες ροδίεα δοοςάϊς. οπιμΐα πϑιπαῦθ 
δηΐπιαὶῖα ρτίτοα δείδια δυὶ πἰ 1} ρεπεγαπὶ, δαὶ γοπεγαπῖ δα ΒΟ  οππ ἴππι 
ἱπθθες Ἡ]ΠἸογαπι ἴὰπι πιΐπογεπι. ἰά χαοὰ ρῥἰαηϊδοίπις ἀρραγεῖ εἴ ἰπ Βο- 
ταϊηΐδηδ εἰ φυλάττιρεάϊθαε πὰς δηϊτηδὶ ρατγμιηΐ, εἴ ἱπ ἀνῖρα5: Π]ΟστΌτΩ 
επὶπῃ ργο ]εδ, Βογυπὶ οὐὰ πιϊπίτηδ δαπξ. δείδϑ δυΐοπι δὰ οοἰϊαπι δο- 0 
σοιηηοάαϊα δυο ουἶχπς ἰπ ἤεμεσα μετ ἰάδτα ἴεγε ἰδαρὺβ Ῥ] τ πιὶϑ 
ἐυδηϊξ, πἰϑὲ φαϊρρίαπι οοςιρεῖ ἂπὶ ἐπ ρῥτοάϊψίο δυὶ ἐπ παΐπγας ποοὺ- 
ταθηῖο. ἰφίτατ ἰπ Βοπιῖπα ἱπάϊοϊο δδὲ ἱὰπὸ υοοΐδ πιρϊδίϊο, ἴα κει α- 
Ἰΐωπ οἱ τηαρηίτααο εἰ ἔλοϊεα, δίαε εἰΐδπν πιδηηπιδο, ΡΟ ἰ5ϑἰ πη ̓πὶ Δα ἴδ τὰ 
οτῖαϑ ρυβὶδ. ἱποῖριξ εντο δεπιθὴ εἶγοα δἷδ δερίεπι δῆποι, δεὰ ῥτοὶὶ- 
βουπὶ ἵεγ ϑδαερίεποβ ἃπηο8 οἰγοίϊεγ. ςοἰεγὶθ ἀπίτηδ! θαϑ ρυθε5 πα ὰ 
οὐἴτυτγ : πᾶπὶ ᾳπαεήδπι ρ 5 οπιπίπο οαγεπῖ, φαδεάδιη δαΐετη δυξ π]- 
1ο8 Βαβεπὶ ἱπ Ῥδγιῖθι ἰοογιοσῖθ δ, ααϊ ραυοίογοθ Παδπὶι ἱπ ΒΌΡ ΘΓ. 
γόοεοπι δαΐεπι ἴπ αἰ! 9 πηαϊατὶ πιδηϊοοίατη δϑὶ; ἐπ 1115 δὐΐοπι [160 30 
σοτροτγίβ ραγῖεδ ἱπάϊοδοι ἰεϊτἴαπη ἴὰπι ϑοιπίηἶδ οορίας ἴαπὶ ἐδοσηάϊ- 
(αἰ. Βαρεπὶ οπιπΐπο ἰδηϊίπδα ἔθγο υόοθπὶ δουποιομι, οἱ ἰαυΐοταα 
4ιαπὶ δεηΐογεδ. πᾶπὶ οοΓΥΐ 4ῃΟ4πε τηᾶγοδ ρταυϊογοηι 4πὰπὶ ει η88 525 
σόοστῃ δ τἰππξ. τηᾶγο δἀυπὶ υόσοπὶ οοἰΐϊαδ, διαϊπᾶς δυῖοπι τροϊῃδ 
1ετιρογα. ἰεπιΐηδε Βγουῖου υοχ, πιατὶ ργο] χίοτ. εἰ δε ποδοθπηβθηδ οδηὶ- 
Ρυ5 ἱηρτανεβοὶξ. εσυογαπι σποηας νοςς8 ἀΐνογδας δυπῖ: δἰαἰπι δηΐπι 
πδῖδα ἔδπιε δα υοοοπι εἄπηϊ τοπαδτ δίψα Ἔχίβυδπι; ρι}]} δυΐεσα, οἐοὶ 
Ῥαβὶ]ϊαπι, πιδιαδουϊδιη οἱ ρτανυϊπϑοιίαπι ἰάπιεη, ργοσδάθηϊ ἅπέετα 
ἰδπῖρογα ρ]επίογεπι. δ ιπδῖιπι δυΐοπι ἈΒῚ διεὶς τπδ8. οἱ ἱπῖγα ἰπςθ- 45 
Ροτὶῖ, πιδρπδπὶ ἴὰπὶ ἃς ἤγάγεπι, ἔδτηΐπα απΐδτι τπδίοτετη εἴ οἰαγίογεπι 
4ιδηι δπῖθα; ἰάστς δὰ νἱοδείπιυτι ὥστε ἀηπυπι ἔεγε. ροϑὶ ἰά τει- 
οΥἵβ ἰάτηθη ἱπβιτηίογοπι εἀππξ ἴυτι τοᾶγεδ ἔστη ἔδπηπᾶθ. Ὡγαρηᾶ 

Ἰξιτογ εχ ραγῖο, αἱ ἀϊχίπιυδ, ΥΟΧ ξγανΟΤ ἃ ταδγα 4αδπι ἃ ἰετηΐϊπα οσωϊῖ- 
ἀτηγ ἔεγε, φαογυπὶ 8οι οεὶ τοχ οὐτὰ ρτγοάποιίοπα οτα ἰξαγ. ποι 
τλπιθη ἰά ἱπ οπιηὶθαδ δηϊπι ρυ5, ὁεὰ ἴῃ φυϊρυδάδτη Ἔα σοηίγαγίο βὲ, 
᾿ξ ἰπ Βολθι9. Βοτγαπι δηΐτ ἐδτηΐπδε ρταυΐογετι υόσεῖρ δἀππὶ χυδπι 
τιδῖ65, οἱ υἰτ]}}5 σταυῖοτ 4πδπὶ δ] 115. χῦο Βὲ αἱ, δἰ οδδιγεπιαγ, τὶ ο0 
ςοπίγατίαπι τπαϊοπξ τόςοτα, δἰ φυϊάεπι ἴῃ ἐπ αἰλευπς δοϊδλίυτη δυῖΐετι 
τοπιρογᾶ ἐπ ἀυΐπηα! 8 85 86 Βαρεπῖ, οὐδὲ σαργαθῆῦε ἀπυΐςυ]ας εἴ 
ἱπδυπίαγ εἴ αἱεττη βογυῖ, δδὰ σςαργας ροἰΐπϑ: πιᾶγρὲ δυο δοάθσα 
ἴειηρογα.. Ὑθγοτῃ 4π86 Ὁ Ηἶδ πιᾶγι θυ εἰ 4υ8ς ΔΡ Αἰ Πΐδ β ΕΠ ΕγΘΠ ΌΓ, 
Αἰ γαπε. παιη χια τῆδγεδ ἐππὶ δἰίεγο 8ΠΠῸ τποἰΐοτεβ ἤππὶ υᾶπι δὶ 
δοπεϑοιπῖ, 8668 σοδαπὶ ἰᾶται πιᾶ8 Ππᾶπὶ ἔδπιίπα πο πε οεἴαναπι 
τηδηδοπι. δε ποῃπῖϑὶ ἀππίουϊα ρατὶὶ Γδανίπα: ἰΐα εαἰπὶ ἰοπηραϑ [εἰϊ- 39 
Βεαϊϊοπίς σοπριι!. δὲ πιὰῷ 8 οςἴδυο πιδπδε δὰ ἀποάεοίπιιπι ἀδχαθ 
ξαπεγαῖ, 8οὰ υἱιοσα. συδτιπι, 4 επιδἠπιοάππι ἀϊχίπιυδ, Ἰοσογωτα τᾶς 
ἴοπε δοϊδιθϑβ τωτίαπίηγ. δϑὶ δπὶπι ΟΡ] 80.868 φαδατίπηεϑῖγεϑ ἴδ τη ὃ 
4υλπι [οπιίπδ οοοδηξ, δἴφας δάςο υἱ Αἰΐεγο ἱπάε πποτϑε εἱ βίβπετγε εἰ 
ἐάποδτε χπραπὶ. αἰϊοι θὲ δαϊοτι ἀρτὶ εἰΐατι ἀδοίπιο ἱποὶρίπηϊ οοἶτθ 
πιεηδα, ἀπγδηὶ δαΐεπι ὑδηια δὰ {τ θηπίυπι. οδηῖ8 αἰγυθηυ8 δεχὰβ 
δυπίς]α9 οοἰξ, φαδηφηδπι δἰἰχαδηάο εἰΐαπι οςίανο τθεμ86: δεὰ Βος 

ΜΖ 



216 

δδερὶα5 σομεηριξ τρατῖρθα8 ψπᾶτὰ ζεπιε!]ϊς [γα]ρὸ οοπίγατίαπι ἀϊο τα Γ]. 
ἕετι αἴθγατα ἀἰθρηδ ποῦ ρδαοίοτιρυϑ βεχαρθπίθ, 80 αἰΐθγους δαὶ δά 
ΦΌΣΗΙ τσ ἑαυ το δα ἱεςῖο: οἰἴγα {Ππὲ Ἰεαρυ5 φυοά εὐἀϊταπι [ποτῖῖ, πο 

40 Ροϊεδὲ εἀσπεαίοπε ρογῆςὶ. ἃ ραγίπῃ ποπ ἃπίε δεχίττη τα θηϑοῖα οοἰξυτι 
τερθῖς, δααὶ πιᾶγεα οἱ ἔδτωίπδθ Βὲτηὶ οοἶγα ἱποιρίαμξ δἴψφπς εἰϊαπι 
βεπεγαγε: ἂἱ ρυ}}} χυϊ μετ ἰὰ τειηρυδ σοποϊριππἴωτ, ᾿πῖποτο8 δαπὶ εἴ 
παρε Πόσα 8. ψϑγοτῃ ρ]υτίπεὶ οἱ ἔοτΕο ἀππὸ σοδαπῖ, δῖα ἱπάε δά 
Ὑἱοοδί πεστη ὈΦ4Ὲ6 Διπατι ἴῃ ἀΐδ8 ϑοπιρεγ ππὲ δὰ ραπεγαπάδπι 88}0- 
ξοπι ργαεϑιαπιογθβ. δάιπίβϑαγὶΐ δά ξαγίζατηι πϑφαδ οἱ τϊοσδίπιατη αἰὶ- 
155 διπί, ἐάπδς δαΐδμι δὰ χαδάγαρδοίπιυπι. φυο ἢξ αἱ ρᾶεπε ἰοῖο υἱ- 
ἴδε ἰδπίρογε οοδδηΐϊ: Υἱνῖς οηΐπ ἔδγε πιᾶ8 8ηπ03 οἰγοίϊεγ φυΐηφυε εξ 

10 τϊείηἴα, Γευαΐθα δυΐοπι ὀχοθάϊξ οἰΐαπι χαδάγαραδίπιατι. ἰᾶπὶ ὙΈΓῸ 
εἴϊατι δθριπαρίπτα 4αΐπχας υἱχὶξ ἐηαπο φυίάαπι. δρῖπιυιϑ ᾿αϑίηδαα ἱγὶ- 
ΟΕΒΊΙΠΟ ΤΠ π86 ΟΟἰτ; ΘΓ ΠῚ ΓΑΓΟ βαπεγδηΐ πἴϑι ἰγίπιὶ δυῖ δἴαπὶ 86 Χ 
ταδυδὶθυϑ σταπάϊογεϑ, φιάπαυδπι εἰΐαπι δυιπίςαϊα εἰ βαϑ85ἰξ εἰ εἀμοανϊ. 
ἦδχα υαγὸ δὲ Βυουΐα ἀππϊουϊα δὲ ραρογὶὶ δὲ δἀποανις ἐεῖυτα, αυὶ δά 
δᾶτα δοογθυΐξ πιαρηϊτιἀΐποιι ααᾶπι ρᾶγ ἐγαὶ δαϊρίϑοῖ, πεὸ ἀπιρ Ἰα 8. 
Βαες 80πὶ ᾿επηροία φυΐρπβ δηϊπια]α μαθς ἱποίρίνι ξοπεγαγα. τῖγο 
δορί παροδίπιιϑ ἀππα8, τη] ἰοτὶ φυϊπ4υδξ ϑινπι5 τηϑῖα αἰτἰππᾶ 6ϑὲ ροπθ- 
ταπαϊ, ἔος ἰάπηεπ γῶγο ραυοίϑηπε δυεηϊξ, ᾿ἰ9 αἱ δοιδιρυ8 ᾿ἰθῈγο8 

30 ῥγοογθαγθηῖϊ; 864 υἱγοττιπι ῥ᾽ για φαίηῖο εἱ ϑοχαραϑίπιο οδϑϑαῃξ, 
«ἹΔῸ Ιογο8 δυΐδαι ΄υΐηϊο εἰ φυδάγαρεδιιπο. ΟΥδἐ Ὡ84π6 δά ἃπηο8 οοἴο 
Ραγῖε; φυοάεὶ Βαπα ἐγαςϊδῖατ, αδἀ ἀπάδοϊπιαπι Ὡ840 6. ρᾶεπα δαϊεπι 

546 ἴοῖο υἱΐδε ἱδιροσα ἴδπὶ τηὰδ 4πᾶπὶ [ετπΐπα οοἷϊ. Ηἰγοὶ ργδερίπριιοϑ 
τηϊπῦϑ δαπὶ Πα 0 1168 δὰ ραπογαπάιπι; ἃ φυῖθυϑ Υἱΐθβ δὲ6 1:65. μἰγοαβ- 
φεγε ἀϊχεττιπε ἀταεςὶ. ααὶ 81 ραυ]]ο ργας ]ονο8 βαπὲ, δογιτὶ οοἰϊαϑ 
τοβοῖϊ δά φεπογαπάσπι. ἱπεῦπὲ δγίεῖθϑ γγδηἀ ἰςϑπηὰβ παῖα Ρ τἰ ταῦτ ἢ 

Ἰπυθηοα δα πο ἀρρεῖαπί, ρατγίῃηξ ἀυΐεπι, φιεπιαάτποάυπι δαρτγα 
ἀϊχίπιτϑ, ἅρτιδθ πιίπογαϑ 980}00]68 ηπδπὶ δἀυϊίαε οὐθδ. ϑρσὶ οοἰίν8 
τΌ 18 δὰ τετεϊυπι ἀππαπι ρογίδοϊυλ ὑϑηπ6; βταπάϊογάτη δι ροΐδ8 ἀ6- 
ἰετίογθα: πεῆπα δηΐτι ἱπάς ργοβοῖξ, γόρογε ἀδεδιίαϊαθ. ἱπῖγε ϑοΪθὲ 

40 δαϊατ, δὲ Ὁρὶ ργα8 δἰΐθσιιπι πο ἰπϑοθπάογίξ : δ οχυὶ δὲ οἰ ογει 80- 
βοϊναπηξ, εἰ [δῖα ογεδοῦππὶ τΐπηϑ. τ πίπιοϑ γδγο δαϊξ 5805 ρυϊτηΐραγα 
ΑἸΐεγο δαΐεπι ραγία υἱεῖ; δθιθβοθηϑ Ὁ Β110 ταϊπαϑ ρατίξ, 564 τπδγετῆ 
ἰδιάϊαδ δάτηϊειις, χαϊπῖατι ἃς ἀδοίτπιπι παῖδθ ἀππῸπι οαϑ8δηξ ρΆΓΟΓΕ 
αἴχας εἰξεγαοίαγ. πο ἰαγρίαϑ δἰυπίωγ, δὸ οἰϊίας ἔππι ἱπηΐογας ἴα 
γεῖαϊας αἀ οοἰϊαπι 60 ] οἰ Δηΐατ. ρυδθξπαπίαθ 9 σαὶάθ ρἰπριιεβοαηῖ, 
ἕεϊα δαϊῖο τοΐπτις μάρ πὶ ἰδοῖδ, χυοά ρετιϊπρὲ δά δεϊαϊθτο, ἃ υθρειὶς 
Ράγεηιῖθα8 ργϑθϑιδη ϑϑιμιὶ (εἴα 8 δἀππϊογ: ηυοα δα δπηΐ ραγὲε8 8ρε- 

20 εἴαϊ, φυὶ ἱπειπῖς Ηἴδηαα ροπαγαηΐαγ; ἀδιογτιπιὶ δορῖϊνὶ : ΡΏ81}11 ἐὶ εξ 
ἐχὶ]ε5 εἴ βο] αἰ]. τὴδϑ δὶ Βεπε ἐγαοϊθίασ, φαουΐς ἔοι ρογε υε] ἱπιογάϊα 
γε] δἴίαπι ποοῖπ τηΐξτ; 9ἷη ταΐπτιϑ, Ρ οἱ ἰ55ἰπιὰπι πιᾶη8. ἃς 8εΠ6 5 ΘΏ8 
φαϊάετι ἀεξοτγίτεθ δετρον, αἰ ἀϊοίππι 69. δαερθῃσπηαγο φαΐ αὐξ ρ6Σ 
δεϊδίετη δαὶ οἢ ἱπιροϊεηιίαπι ἡδαηὶξ ἐχροάϊεε αρϑοΐνθγε οοϊϊαπι, ουτα 
ἕεποῖαα δίαπαάο ἔεβϑα ἀδοαραΐξ, σοποῦπιρεης ἰαἰξ. ςοποὶρὶξ βογοίδ 
χϑαχίπιε ροϑίστιϑη σΈ Ρ8Π5 διιγα5 ἀεπιϊδετὶ τ; δίη τυϊα8, φυᾶηάο ἱζτογαπι 
δαραὶ. οἂπεϑ ὩῸη απᾶιῃ ἀΐπ νυἱνυηξ, δεά χυᾶτῃ ἀΐπ υἱρεπῖ, τηᾶγρτῃ 
δατοϊτιπηϊ, ἰτὰ αἱ ἔεγα ἴωπι σοδᾶπὲ ἴατα χίογαπι ξεγαηΐ δὰ ἀυοάεοϊ- 

δ0 ΤΑΥΤῚ ΔΗ ΌΙΩ ; ΖΘ ΠΩ Όδ τ ἴδτῃ τηδτὶ 4υδπὶ [ετηΐπας δὲ οοἰτι5 δὲ ροπο- 
ταῦ σοπεϊηξιε ἀππὸ ἀποάενϊςεϑίπιο, δἴαμε εἰἴΐατη σἱςδδίπιο. αἴας 
Ἠϊς φαίάθιι δὲ ξεπογαπάϊ εἰ ρασίθπαὶ ἔασι 45 το} ΠξῸτ εἰΐδτη δεηδοϊαῖο, 

2 οἱουϊ εἰ αἰ 19. σαπιοἰα8 γεῖγο τοϊηρὶς οἱ ἰπεϊοτ, αὐ δαρτα ἀϊοϊῃπι εϑὲ. 
εοἱζαϑ ἰδεπιραβ τὰ Αγαρία πιεμβε Νδεσιδοϊοτίοπα (δ εριεμρτὶ); ἔετὲ 
τρθη868 ἀποάδοίτα; ἀπππὶ ρᾶτὶτ: ὈΠΙραγαπι δηΐπὶ δϑῖ. ἱποίρις ἕπτ ἔε- 
ταΐηᾶ ἴαπι πᾶ ἴῃ ἐγίπιαῖ; ἰεῖα εἀϊῖο, δηῖα ἀππιπὶ Ἔχαοῖιπι ποη γα- 
Ῥεῖ ψεπόγοπι. εἰεραϑ ἔεπιΐπα οοἰξ, οππὶ οἰἐἰδοίτηα, ἀππὸ δοῖδιὶα 
ἀεοίπιο, οὐπὶ ἰαγά βίης, φαΐπῖο ἀδοῖπιο; πιᾶ9 δαΐεπι απϊπῖο βεχίουα 

10 ἀεδοῖπιο, ΤΕΓΠῸ φῶτα ἴδῖηρογα. ἰεγιΐο ροϑὲ δῆπὸ οοϊξυπι τερθ εξ, 
4θοσα ἱπιρ] εν ετὶϊ, πομ παρ] ἰα9 αἰτἰηρὶξ. ἴδγὶ ἀππο5 ἄυοϑ. ππιπὶ ρᾶ- 
τιῖ: εδὲ δπὶπι ἀπ ραγατι ΔΠίπηδ]. Βα δ εὐϊτα8 δεαυδῖ Ὀἰπιοϑιγὶ5 δὶ 
πτῖπι οϑι για Ὑἱτ]}} τηδρτ τπάίπεπι. αἴᾳας Εἷς τποάα9 δϑὲ σοδβυπαϊ δὐ}- 
ταλ]δα8 φυδα ςοἰΐα ρεπεγαπίατ. . 

15. Νααις ἀε ρεπεγαξίοπϑ ἴδηι δογαπι 86 ἃ ςοἰτι, Ζαδπι φυᾶδ 
δἷπθ δ ργουθπίππε, ἀϊσεπάμππι δὶ. ἃς Ῥτίπειπι φυΐάοπι ἀδ 18 φαδα 
ἴεδῖα ἱεραπίιγ: δοϊατα επίπι, τῖ ἴα ἀϊσαπι, ξθπηβ μος Ἰοΐυπι οοἶταϑ 
Ἔχρετβ δϑῖ. ΡΌγρογαδα ἰξιϊγ γΈγΠ ἰειρογε εἰ ἄδηι ἴῃ Ἰούτσ ἐοπ- 

20 ξτεραῖδε ἕδεοιθπηΐ ἰά φυοά νορᾶπὶ ζαναρίπεπι: 6δδὲ δπίτῃ ἔανὶ βρβοίε, 
ε6ἀ πιΐπι8 ΕΧΡΟΒΗ͂Β᾽ ασετοδαπιοάυϊη οἱ εχ [0]]100]19 ΔΙ ογαπι εἷς6- 
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ἩΗΙΘΤΟΚΛΙΑῈ ΑΝΙΜΑΛΡΙΌΜ Υ. 
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ΤῸπι ΤῸ {18 χοϊάάαπι σοπιρδοῖιπι. πῈ]}π5 Ἧς Ῥάϊεῖ εχϊταλ, γεζω 
ἱπάε βππὶ ραγραγαθ, δεὰ ἴαμι 118 αι ἰδίαι δα 8118 δχ ἴπρ εἴγε. 
ἐγθάϊη8 Ρτονυδηΐαηι; 1Πυ ἃ δυΐεπι ἐδὲ χυδεὶ ῬΌΓΡΑΠΙΘΗΐατη βΌΓραι,. 
τατ, Ὁ οἴ Βυσοϊποτιπῃ : πᾶπὶ Βα σοἰπὶ 4ηοιιε αν! βοδηὶ, ρεδεταηη 
ἰφίταγ δὲς φαοχαε [αν βοαπιῖα, φαειπαάπιοάιιμι ςεἴετα ἀορίαζες, ἰν 
Ομ 8. Ἰδτθεπ, δὲ φιὰ δι ρϑίμϊ ργιπείρία γϑίδγδητίδ ζοπας μα, τὰ 
ἐπίπι ἱπεὶρίαπε ἔανιβοαγο, εἰπι ται Ἰδπΐοτγοπι φυθηάαπι πιθεθρια, εἴ 
4υο ἔο!]ου]ῖ ςοπογδδοπῃξ 111. 15 ἰρίτατ οπνηῖθαϑ βοϊαϊς, εἴπη! 8.» 
ἴαγγαπι ἰσμοτ (Πυτποτ), φασι οοπιϊπαραηξ. ἴφια δ ἰα Ἰκο μα. 
ΡαΓΙΠδ6 τππυΐδα οτί τ τὰ Γ δίχα ΘΟΠΟΓθδομηΐξ, φιλο ΠδρΙοο ρὲ 
Ρυτῖ5 σαρὶυηΐατ, αἰϊχιοι οἴΐαπι ἱπς ποδία τάπξαιπ, ααοὰη αιρροηαι 
τειπρὺδ οδρίαπζαγ, ἴπ ἰρδὶδ δἴογοὶβ ΠΟῚ ἴδθιπογα ραγίμηί, θὲ σούος 
Ἰοσιῖπ σοηγεπία ἕδοῖο, χυδιπαάιῃποάιπ εἰϊαϊῃ ἴῃ τπιδή; κερυς 
ογαϊιιπι ἀπριδιϊα8 γὰσοτωὶ δραῦϊοιη οδρίμπηϊ, δαπὶ δυίοπι μιῆκπα 
ἔδιιεγα πιαΐτὰ: πϑῖὰ αυδεάδτηῃ ριδηάε8, υἱ δὰ δίξειτι εἰ ἰεῖβ, 
ἰΐαθ ρᾶγνδε, νεϊυς ἴῃ Εθτρο δὲ δὰ (ὐαγίανμ. ἴα φυδδ ἰῃ ἀδυμὰ 
ἀδραηῖ, πιᾶρτδα 5βιπξ αἴχφιθ δοάργαθὶ φυᾶγηπι ρῥἰατίπιδο ἥσει 
δυτμνι αἰσαιῃ Παρ ομξ, αἰϊχιιαθ τι σαν δχίριαση, εχ πηᾶρηὶς ἐπὶ αὶ 
εἰΐανα υπίπιαιῃ ρεπάθηϊ. χυδα ἴῃ [ἰππογῖριια δὲ εἰγσὰ οτὰ [ρει ΠΗ: 
οοάϊςε5. 4111} πιᾶιῖς οὐϊαπῖατ, ρᾶγνδθ φυϊάθιη δαπῖ, «εἰ ἴστε πλῃ. 
ΡΓδοίεγθα ἱπ ἀφυ!]ονϑ ἔγϑοιίθ5 πίργαα, ἰπ δυιϑιγι πὶ γυργα ίοτε τ 
οδρίπηῖιγ σεγα, 400 ἰεπιροια ἔανοϑ ίδεεγε πὰ ὕμα “ ὐκῷ 
δυΐοπι πο ρϑδοιπῖατ, σὰ ἐϊππι8656 οοπάμῃηιϊ δο Ἰαίεηί. ἤοτειι ων 
ἀπδηξ ἰμῖοῦ ρᾶράυθγ οἱ ςοϊϊυιπ, φυοτῦιπι οοηίεχίμς [οοπηεσν 
ἀδηδὺϑ οδῖ. δρδοίεπι μαθεὶ τπϑιαριᾶμδε οδηάϊάδο, χυᾶπι μίεπεὶ 
ηπὰ ργαβ8α, τῃᾶι18 ἤοτε τἰρίτυτ. ΡῈΓ δὰπη ἰγαπεῖὶ τη 4η.0 τα, 
Βοος ρθε Ηο5 4586 νἰδοῖαγ, γι φατς οοπιοχίαϑ φιρϑὶ αἰππιοι. αὶ 
ἴανος [αοϊαηι, “Ἰοιογείπιος ἤο5 οοῖ, Ῥᾶγυδβ οὐϊη ἱροιὶς τυῖο ἐπύα, 
πΕ406 θην [ας ]6 δαζεγαῃίηγ. τπαϊ ουίθιιϑ τεϑὶα εχυὶὶ ἤοτε ἐὰν 
Βυαμῖ, δὐροὸ οοΙ τα οἴμη ρᾶράγογα βεραγδηϊ, συ πῃ ἰᾳ ποὸθ}} 
68ῖ, ΒΈρΓα 681 ράᾶγίθσῃ συ δι Ὑθηῖγοη γοοδηϊ; αυάγε ἀπ νοξηπε, 
πεοα886 δϑὲ ἀἰνιάϊ, ἀδπὶ ορεγασι αἱ νἵνδιῖθα ὕμη ἀλη: μὴ μὶδ 
4ᾶϑαι ἔγαηραπίιν, δἰπιμὶ αἴχιια πιο απωτ, ἤοτγαεπι ετοσον, {πμ8᾽ 
ΟΡγαια οοηρτεραίαθ ἧπ Ὡδδϑ8 ἀθϑοτύαγε δο]οπέ, ἀοπος μα δα 
[μδεῖπε, σϑίογοϑ δάϊαποῖαϑ 6θ086 πα8885 ποι ἀδπιἰεμον διαθαὶ Ὁ 
ἰϊᾶιι 986 βἘπυπιογο εξ ἴϑιῃ οχίγαςξδα τγϑοϊἀθγθπξ. ποῆπυθλθι 
ξαπὶ πᾶβ588, π6, δἱ ἀδοίἀ ἀπε, διε ἀπταγ. ἴδοϊ!α Δυΐθῃι, τὐϑν 

πᾶς (ετανιἀδε 3}, ἀθαραπίυτ, δ ἰπαπθδ (ποη φτανίἀαεῖ) εἰᾶ , 
βουϊτογ ἀυθιϊαπίατ. αἴφπθ ἤδθο βιιπὶ πᾶ ργίναϊίι δὴ γυγῶ 
Ρετιίπεπι. πποάτι9 ἰάεπι Ἰάθιμιιδ ξειηρυ8 βεπεγαι οἷα Ῥιο μα, 

δἰουξ δὲ ρυγρυγάγαπι. σοορειουΐα [4υ0416] εοάεπι πιοὺρ ἀ3 

τιπὶ Ἀοτγαπὶ ἀΐγααμε ἴαιῃ οδίθγα ταρίπαία, ϑθοιπι δι] τα τὲ 

Ρτοάδφυπε ἐπ ραϑίαπι ἰϊπρτια 80} Ορϑγοῦϊο (τοβίγο αϑυβαῖο:, : 

ϑεγία; ουΐι8. Ἰϊηρτας ᾿παρηΐἀο ἀἰρίϊο τπϑῖοῦ δὶ, 40 ματος 
Ρογϊαπάσπηι οοπομαβ ἴασις δἰϊαυα δι] ἐεδίαπι βΈΠΕΓΙδ. ΠΡῸΣ 
παπὶ Βυρσοίπυμπ ἀϊα νἱναπῇ: ρπγρυγα οηΐμπ δ ἀππαῖῃ 6Έχι0} Ὁ ἐς 

πιαπίίεϑῖαπι αποίδπηϊθ ἀδργθῃθιάϊτιμ᾽ ἱπογϑιῃμθπίπη ἐχ γὐλτ 

τοσία ἱπιουνδ 5. [ανιβοαπὶ δὲ παν το] (πιγ 65): αἱ ἴῃ ςο6πὸ ἀμ 
Ρτἰποὶρία ροπεγαϊϊοηΐβ οϑίγεαγιιπ φηδθυϊδοιϑίγία ἀϊουπῖατ. ἀνα 
εἴ ομάπιαθ εἰ δοΐεπϑϑ εἰ ρεοῖίηδ8 ἴῃ 8 Ρυ]οδῖ5 σοπϑΠΠΠΟΠΟΝ δ᾽ 
πδηοϊδοιπίαγ, Ρΐπηδα δπίθιπ δυγγεοῖαα 6 ἔπ 40. 6Πδ6 ΌΠ,Γ τὴ 

Ιεἰΐ8. εἰ οοβθπο. μαβεπὶ ἱπῖγα δ6ὲ ουβίοάεπι δυὶ 546 1181 δυὶ 

Ἰατη, 480 διπῖ680 οοἰογίιιϑ ρουδιπε, οὐπηΐπο οπιηΐᾶ ἐεϑἰΆςεᾶ ὍΝ 

Ἰΐπιο ῥσγου πίῃς, αἰϊα οχ αἰϊο: οβίγθαρ 1 οοθηοϑο, φοποβδὲ ἐἰ 

δυρτὰ ἀϊχίηνιδ, ἱπ δαρυϊοβο; οἶγοα ϑαχόττιπι οανᾶ τεῖμγα ἰὼ; ὡ- 
οἱ 4ιιᾶθ ρὲ δπιππια Δἀμδογοηῖ, τὶ ραῖο δε δὲ πετίϊδε, ὁπ ὲ 

Βυϊυδτηοάϊ οοἰογίιογ ογοδουηῖ; σοἰ ογγαπθ δυΐοπι οἵ ρυγρυΓΔΣ ἀμὸ 

Ὧ6δ: ΔΠΠῸ Θηΐπ ργῖπο ρογβοϊππίωτ, ἰπὶ φυϊδυκήαηι δηῖοῖι Ἐπ 

ξδηοτὶ αἰθὶ, δάιποάμπι ταϊπαιὶ, Ἰππαβοιητοτ, ρο ἰδδιπηαπὶ Ια Εἴθ 
Τἰπιοϑὶδ; ἀεῖπάε ἰπ ῥἱπηΐβ (ἃ φυὶ ἀϊσπηῖυν Ρἰπβοίβεγδε; πος - 
ἴπ Ῥθοϊπππι ξοῦεγα εἰ οδίγεῖς ἰϑοιῖγίθα5, πεφὰς δά αἰϊρω Ρ ἐπ 
ἴεπὶ ογεδουπί τηδρηϊτἀϊπεπι: ἰεγαπὲ μ᾽ δοδίογεϑ 605 ΟΠ ἐμ 
Ἰαϊεπὶ αἰΐφιαο ἔθπιρογα ἴῃ ἄγθπᾶ ρεοιἷπ65, δοαξ δὲ ραΓραζβδν Πα 
τὰν ἰρίτητ οϑῖγθα (μἰνα]να), φαοπιδάταο ἀμπν ἀἰκίπιπα, τέγυσιν πὶ 
Ἰοςΐς, αἰϊα ναάϊ5, αἰΐα ᾿ἰογῖρ9, ραγέλεπ [πο 518, φιδοάαπι ὑπ ἢ 
δεροτῖε, τεοννηι.}]ὰ ἘΓΟποσίβ. ἃς φυδοάδπι τητίαπὶ Ἰοοᾶ, 48 " .- 
86 ποη τηυϊαπέ, ρᾶτγίϊη τα άϊοιρυδ αἴβχαο ϑππὶ, αἱ ἰνπόνεῖν αι 
δὶπα ταάϊοε ρεγιηδηθηῖ, ἂξ δοΐδεπϑ εἰ οόθομδθ, 6886 ἃν 



ΗΙΘΤΟΚΙΑΕ ΑΝΙΜΑΤΙΌΜΎ. 
φ' 

δεχαθαπξ. πδ6 5816} ἀρρε!αίτιγ, δάβο οἱ! δοὲ παίτιγα δα, πὲ 
χαϊεχυϊά Διϑαγηρϑεγὶξ, δὶ οἰδιῖπι εχϊπαίηγ, ἀϊδοοςίτημ γερεγιαΐηγ. 
δἰπαὶ δὔὐΐεπι ὃ Πᾶς ρεβϑὶς Ῥγτγιμδθογοτα εὐγίρυπι τπᾶρπορεγε 

ἐ ἱποοπιπιοάατί. ἰαοϊεα εἰὰ8 5161125 ρἱοἰδθ γεργδθβεηϊδὶ. πδϑοπηϊογ 
ροπῖε ἴΐ φυοχφὺς αυὶ Ρυϊπιομα5 ποπιϊπαπίυτ. σοποδα (οβίγειιπι} 
4υᾶ ρἰοίογδο αἰαηἴατν ἴοπξε ῥτγδεβίαὶ Ἵγαϑϑι τυ ἀϊπθ, Βογοπιαιις δπῦτα 
ἐχίγα ἰοείαπι μαρεὶ δάάϊτυπι; Ρ᾽υτιπα δάϊδοθπηρας δγιαθ ἰοεῖϑ. 
σΆπςΕ}}} δυΐθαν ργιπιογάϊα ροπεγαιοηὶς 6 ἴδγγα οἷ ᾿ΐππὸ δαπῖς ἱπάε 
δοποίατι ἱπᾶπδῖα βυ θὲς. υδὲ ογενογιῖ, ἀπιριϊογεπι ἰῃ τοϑίδτῃ ἰγϑηθπιῖ- 
ἔται, ρυΐα πεγιίδδ, τυγθιη 9 αἰϊογοτηφυς εἰασπιοΐ, 586 06 οἰΐδπι ἰῃ 

εὖ Βασοίια ρᾶγνα 8686 ἰπάυΐξ, φυοά δἰίαπι οἰγουπιίενε, δὲ ἰὼ 4}}0 γηγϑὰϑ 
αἰΐαιγ: δαοῖπ8 ἰδπεη ἰΐδγαια ἰῃ αἰϊδιη ἱπργεάγ ςἀρδοίογειπ τοϑῖδπι. 

46. ἴάειῃ τπποάτ8 ρεπογδεουΐδ δογισ 486 ἰοϑία οᾶγεηΐ, χὰ εἴ 
τεσίαοοῖθς ουἱϊυϑπηοαϊ δυπὶ οἱ ἀτιϊοᾶς οἱ ϑροηρίαα, 4ᾳδε Βδεγεθηῖ βᾶχο- 
τῦπι οαγνογηΐδ. πγε στ ἀπὸ βεπογα: αυδοάδιη οανὶ5 πδογθηϊ ρεῖΓὶ8 
Ὠδαας ἀρβοἰνυπίυν, αἰῖδθ δυΐειη ἰδενὶυ8 οἱ ρ]απῖβ, φῃας Ρρβοϊνηπὶ 
6 εἰ ϑεάεπιὶ πιυΐαπτ, [ᾳιοά οἰΐαπι Ρδῖ0 1186 [δοΐυ, αἱ ἀρδοοάφηϊ εἰ 
Αἰϊο τοῖστοπε.} ἰπ δροιιβίαγιτι οανἰ8 ρίππορἢγ ἴας 68 (ρίππαγοτι ουδῖο- 
ἀ68) ἰπϑυπῖ; οἄνᾷ δυῖοπι ὁ ἀυοϊξ γϑἰαϊ ἀγαποαγωι ἐεἶδ, χυᾶ τε] ἀϊ- 

80 ἀυοῖα δυὶ σοπιγαοῖα ρἰϑβοϊςυ]08 υθπαπίυγ: ἱῃργαβστιγὶ8 εηἰπὶ ἀρογίι, 
ἰηβτοϑῖθ οςοἰπάσπε. δροηρίαγαπι ξεμογα γιὰ βηηῖ, γαγαπι, ἀδηϑιυπη, 

δ εἴ τεγϊαι φυοὰ ΑΟΒ ΠΘαπι νοοϑηϊ. ἰδηαδϑίπησαιη μος εἰ ἀοη5,591- 
ταιὰπὶ εἰ Ὑ8] 1185 πηαπι δαρροϑιταπι ξαϊεῖς9 εἰ οοτεὶβ ἕδος αἱ ἰοϊααπν 
δοηϊϊαϑ Ἰδυΐογ 811: Γαγωπι ϑᾶπο ἱπνθηΐα, ἴπ βθπογα ἀθηβοττπι 4086 
δροηείδα ἀυγας δυπὶ υϑμεπιθαϊεγ δἴαῃ8 ἄϑρογας, Πἰγοὶ γοςαπατγ. δοὺξ 
δὰ δαχα δυὶ δὰ ἰϊπτὰ5 οὐϊαπἴαγ οπιπθβ: δίαπτωγ ἱἰπιὸ; 4ποά δπίπιδά- 
Ὑδγϑαϊη δϑῖ, οὔτι 60 ρίεπϑε οἂρίδε δῃηὶ. ἰάθπι υθγὸ δοςϊαϊὶ σεἰεγὶ8 
Ρἰδπιῖ5, αἰ 408 ραγῖθ δ βιδεγεπῖ, δἰ ἱιπεηίιπι οαρίαπε, ταΐηυ5 γαἰτάδς 

τὰ δυηὶ ἀδηθᾶθ 4αδπι Γάγαθ, ργορίεγεα φῃοά τηΐπυϑ Δἀμδογοηῖ. δεηϊὶγθ 
πος δας μος δγρηπιοοῖο ἀδργομεπϑυπι ἰδιππῖ: Πᾶτὴ 81 8686 ἃ η]- 
δὰπι ἱγί ργδθϑθπϑογιπῖ, σοπίγαμι ἀάδο υἱ παηή ἕδος! διΐογαηῖαγ. ἰὰ 

οὐ οἴϊαπι ἰαςῖς υϑ ἢ θπιθηε ορίγαπθ υθπῖο εἴ ππάδραπάο πιαγὶ ἢ 
ἀκείάλαν 864 δυπὲ υΐ μᾶς ἀε τὰ ἀυλίϊεπι, δίφας ἱπίεγ μος Τοτο- 
Ὠδηθ68. ἰυπὶ ἱπῖγα 8686 δπίπιαῖΐα, οἱ ἰυη  γῖςοδ δἰϊδηϊθ εἰυδπιοάϊ, 
πε, οὔπι [186 δχϑιϊγραῖδθ δαηϊ, πὰ ουπὶ γωάϊςαπι γα] χυΐί8 ἃ δᾶχα- 
ἀπι|ρὺ5 οἱ δεῖς} 19 ἀδνυογαπίωγ 81 δυΐεπι Ἀργυπιραπίητ, ἐσ 6ὸ φυοὰ 
τεοἸϊϊοϊατα δὲ, γαπδϑουῃτογ δἵ οοπιρίεπίωγ. δροπβίαγαιη τηαχίσθδα ἱρὶ- 

ὯῸ ἴπτ ταγὰθ {Πὰς οἱ ἰγοφαθηδϑίπιας εἶγοα ᾿γοεῖαπι, τα ]] ογοϑ ἀδηϑαα, 
οοταρδοῦϑθίπιδδ Ἀεὶ ἰβεῦ, οτηπίηο χπδὲ ἴῃ ργοΐμηα!5 εἰ τερί ἀϊ8 
Ἰοςΐβ δυπὶ, πιο Πἰ5ϑίπηδθ : υθηῖο επὶπι δὲ ἐτίροτς, βοΐ δὲ αἰΐα ρἰαπῖα- 
τη βέπαγα, ἱπυγδηϊοῦ αἴψτια ογαβοογα ργο μι απῖαγ. χῦᾶγο Ηδεϊ- 
Ἰεδροπιίοδα ἀϑρδγᾶς δυηξ εἴ ἀδηδᾶθ; ἀδπίῃδ πιο] ]οτα8 ἀιιγίογεϑυε, 
Ῥτουῦι αἰΐγα εἰΐγανε ΝΜίαϊεαπι οτίαυϊοτγ. αᾶπαυαπι η6 δδϑῖῃ χαίά δι 
γοβοπιεη ορὰ8 Βαρεηῖ: ρυΐογοηῖ οπίπι, βουξ δὲ ρ]απίδθ. ἐϊατιθ 
4πᾶε παϑουπίυγ δὰ ἰπογα, δἱ ὑγοίαπαάα δἰπε, ργαεϑιδης ϑϑἰπιαθ: ἴθπι- 
ῬετγδηϊΣ επὶπι δὴ αἰτυτα]ας ({τὶρὰ5 εἰ βεδίῃτ) ἴρϑα ρτοίαπάϊταϊο. 

γὰ πἰδὲ ἰαυθηΐαγ, ἀυπὶ σἰνυπε, δαπὲ πίρταθ. Βδογατὶ ποαὰδ ἀπᾶ ἰᾳπίστα 
Ῥαγῖθ πεῆαδ οτππίρυϑ, ἱπιεγυθη ΠΡ 5 δ. }]ΠἸο δὲ ἤ8ἴπ!15 ἱπαιήθαϑ: δἷ- 

19 46 ἀπηρίπ πίον δα γαάϊςθπι φυδδὶ πιδπιργαπα; ρἰυγι 8 τἸάταθη ραγί!- 
Βὺι5 Βδογθηῖ, πιεδῖτϑ δὐΐεπι φῃρεγίαγεβ Π0]]} σαπὶ ροτνὶϊ, ργδεῖετ- 
4ύδτα αχυδίτιοτ αδἰξ φυΐπαιο: 4υδα [αϊξ σάπια αἱ ἀϊσογεηῖ εἶπαι μἷδ 
δλδ οἰθυιη σᾶρεγθ. εδὲ εἴ δ]ιαὰ ρεπῃδ, σις ἀρ γϑίαα ποιπίπδηξ 
ἘΠ ΈΜΡΕ ηποά εἰυΐ πεχπεδηῖ. Ἀδ8 τηᾶρπαβ αυϊάσπι 1189 βοιαϊ δ 
ΔΡεπῖ, αἱ οεΐεγο οόγρογε ἄθπϑο ϑππὲ, ἀϊϑδεοῖο γϑγοὸ ἀεδπϑίογε Ἰἰδη- 

Ὄογεαυε δροηρίϊδ αἰ κϊ5, αἴχφυθ οταπῖπο ρα πποπ πὶ πιᾶρὶδ γεΐεγεπῖδ. 
ἰρίτατ πος βεπιδ ργδδοίρυς οουϑεπίυπι εἴ δεπϑὺ ργαεαϊτατι 6956 οἱ 

Ο ἀΐα τἵνεγε, ἀϊβοεγπαπίωγ δἰΐδτη ἴῃ τηγὶ ἃ ϑροπρὶϊθ, φαοηΐαπι δροηρίαθ 
Ἰηϑιἀδηξα [πιο οαπάϊςαπι, ἀρ ̓  γϑδα δεπιρογ αἴγαθ δαπί, δροηρίαιτιτα 
ἀρίτυς οἱ τεϑ᾽δεδογητη ζεηογαῖῖο τ 8 δϑῖ. 

Αἴ. 1ὰν ξεπθεγε ογιβίδίογωαπι Ἰοςαϑία ροϑὲ οοἰζαπι ἱπιρίεἴατ, εξ 
ασπιϊπεὶ ονὰ οἰγοῖτογ πι θη 868 ἴτ 68, προ πὲ μεύμον Ηεοαϊοπιρθαεο- 
ποτὰ εἴ Μοιϊαριπίοποπι (Νίαϊαια Ταπίυπι οἱ Πα] ππι). ἀεῖϊπάς εἀϊια 
δ} τερῖτα δὰ ρ]ϊοδίυγαδϑα ἱπιπιδίυγα Ἔἐχροπαπίθ, ὈΡὶ ογεβοππὶ 400- 
το ο δο]εθηῖ υδυτηΐουῃ. ἰὰ φῃοά σοπιπιαπε δϑὲ εἴ πιο ]υβοἷ5 δἰ ριβοὶ- 

Ὁ Ῥυδ ονἱρατγίϑ, αἰ οπυπίαπι οὐὰ ογοβςαπί, ἸοςαβίαΓΏπι ἱβίΓ οναπι δὶ 
δοϊαι!] 6 ἴῃ ἀγεπᾶς πιοάυπι, σοῖο ἴῃ ραγῖθβ ραγιίτηπι. οἴηραἢ9 επΐτα 
φοορετγου 5 (Ξεριπεπίογαπι ςἄυ δε ἰαϊοτία5 ργοάπς 8), 4ιδε ἰη 1αϊ6- 
τὶθα5 δαηῖ, οαγιΠαρίπουτα φαΐ] απ (ἀρρεπάϊςοε γάπιοϑδα οἱ ρίηπαῖδθ) 
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δἀάϊιυπι 651, εἴγοῦπι χαοα Ὠδεγθηῖ ουτὰ οπτπα]αία δρδοὶδ γατηῖ. Ὁπῆτα- " 
4φαοάφῃε δμΐη Βοττιη οαγιἐἰαρὶπεσγῶμι ἴῃ ΡΙυγδ δοϊπαϊίατ, ηποά ἀ6- 
Ρτεμϑηάδ9, εὶ ἀϊιςδδ: δἰ Ῥτγοςαὶ ἱπίιιδαγο, Ὡπατῃ σοΓρη8 οοπογδίασα 
Ραΐε8. ξγδῃἰβοιμνυιη φυοάαιε πο εϑὶ δὰ [οτγαπιεη, δεε δὲ ᾿πεαΐυτ; 
Ροβίγειπα δυΐειη τηϊπὲϊπα. ταϊπίιηὶα τιαρηϊὰΔο 4παπία οὶ βτάπα]ο, 
πεάαε σοδῆϊπαο ἐρϑὶ πιεδιμπὶ μδογεπῖ, 864 πιδάϊο. 8 οδινάᾷ πᾶταχια 30 
δὰ ρεεῖυ5 ἄυο, βιηρθΐα αἰτγίπαια, ϑὰπὲ ρο ἰϑοίπτατα ἱπίεγυα! ]α, εἰς 
επὶπι σοορεγοιϊα ἴρθα αἰϑροδίία διιηῖ. ἰρϑ86 ἰρίαγ ΡῈ 86 ραγὶϑβ 
Ἰδίεγαϊ ες ΠΑ ΆΙΟΒ' ΟΠ ροβϑυῃῖ σοιπργεβόπάεγε (ονδ), 8εὰ δάδιοῖο 
ἐχίγεπιο (ςϑιιάδε) οπιμΐα σςομ!οραπέντ, αἴφυο ἰδ μὲ γϑΐας ορδγουϊυτα. 
σἱάεῖατ δυΐοειπ ραγίαγιθπβ ργοήυςογα οὐὰ ἰρβὰ δὲ {114 ςαγι ]δρίπθα 2 
βυς εδυάδε ἰαῖο δρρ]ίοδῖο: ἀρρτγίπιοπα δηΐπι {Π|Πὰπὶ οἱ 8686 οαγυδηβ 
Ρϑιῖξ σαγι]αρίυεα ἰδῖα μος τοιπροῦα δαροϑοιπῖ ἴα αἱ ονοιαπι ἱρδο- 
Ταύτῃ ἐν τολϑεεὶς 6886 ροδϑοΐηξ. πϑηὶ δά οϑγι αρίη θα ραγίμπι, δἰσυῖ 86- 
Ρἷδς δὰ τρϑ]]θοΐοθ δυὶ αἰΐα φπᾶε ἰῃ δηπα Πυϊίαπε. ἰ5. οδὲ ραγίεπάϊ 
τηοάπδ8. σοποοφιῖξ δυΐοπι ἰρδιάετη βο ἐ5διπιατῃ νἱσθηῖδ ἀἰθθι5; ἴυτα 
ΦΡιϊοῖς οπποῖα δἴπιι! οοπϑίοἑδηξῖα, διοιὶ, οὐ αἰδοῖ, νἱ ποτ. ἱπὰδ 
εχ ᾿ιἰ9 Ἰοσπδίδα οτίππίωτγ ἐϊς ἴογε φυϊηο ἀθείπιο, σαρίαπίιγαας 886- 10 
Ρεπυπιεγο ταΐπογος ἀϊρίῖο, δῖα Ατοίϊπγιπι οὐὰ ἐπιπαῖτγα ραγιυῖ; 
Ροβὶ Αγεΐαγαηι διμιὰπὶ ουα. 6 540} ᾶγοτα ρόπετγα ρίρθας οἰγοίτοῦ 
αυασϊΐποτ πιεη5685 αἴδγιη ρεγηπῆ. ἰοοιϑῖδε ἴῃ ἀορογὶ5 εἴ ϑαΧοϑ18, αϑίδοὶ 
ἰπ ἰοοῖὶα ἰφονίθυς παβουπίηγ: ἴπ ᾿υ!οϑ15 παϊγτπν βόπιδ. ἰσοῖγοο ἴῃ 
Ἠε]]εϑροπῖο οἱ εἰγοα Τ  δϑιιπὶ δϑϊδοὶ, δὰ δίξοοπ εἰ Αἴβοη ἰοουδίδθ. 
ἀϊθοεγηυπίαγ ἃ ρἰϑοι ΟΡ υ8 ἰοςὰ νεὶ δϑρεγὰ υε] Ἰυΐοϑα ογὶ5 [{πτογὰ- 
ἰτριι5 δἰ ἰἴϑᾳαθ ἰὰ ξεπὺ8 ἱπάϊοἰϊ8, οαπι τοϊαπι ἱρϑὶ ἴῃ 4110 ρἰδοατί. Ὑδγθ 20 
εἰ Πίεπιε ργορίι8 ἴεγγαπι, δαϑέδί 6 ἴῃ αἰἴο υεγϑδυϊωγ: οὁδρίαπε οπὶπι 
Αἰϊφυδπάο οδίογεπι, αἰϊφυδπάο {τίριι8. φῆϑε ὥγϑδε υοοδηΐυγ, ϑἰ πη} 
ἴερογε ἴφια ἰοουϑίδε ραγίαπε ἴδφας εἰ Ηἰδιῆα οἱ δπιθφιᾶπι ρᾶ- 
τἰαπὶ τ ογε, τηαχίπιθ σοπιστποπ ἀδπίμγ: ὨΡὶ ΡεΡεγεγαηῖ, ἀοιογίογο δα ηῖ. 
παοτηράπιοάαπι γεγηο ἴεπιροτγα δεγρεπῖθϑ ἐχυμηῖ οαΐειι, 4πᾶπι ἀρ 06]- 
ἰδηὶ βεμδοῖδπι, ἴα οἱ Ἰοςυδίαε οἱ οὐποτί, ἴατπν γθοθῃ8 ῃδιῖ 4υλμι Ροδῖν 
ἐτγαβίαπι δηᾶτι. Ἰοοπϑιῖ8 οπηΐμα8 υἱἱα ἰοηρα 6ϑὶ. 

18. ΜΟοΙΪυβοα εχ οοηϊρίο εἴ οσοἷτα οναπι βεγαπί Αἰ Ραπι, φυοὰ 30 
Ῥτορεσδα ἴετηροτίθ ἴῃ ἄγεπαθ πιοάμτι οοπογεφοῖϊ, 4π]6 οἰϊαπὶ ἷῃ 
Βεπεγα οττιϑδίογαπι. ἀρροηὶϊ ροΪγριβ δυῖ ἱπ οαυθγηΐϑ δὰϊ ἰῃ [6518 
αἰΐονε οἄυο ἴοςο 5ἰπιῖ]ε φυϊάάαπι ἰαθγυβοας οἰγγμα 18. δὲ οὐπάϊ 80 
ΡΟΡυΪὶ τυοῖπὶ, φαεπιδάπηοαππι διέργα ἀϊοϊυτι εδῖ, δα ονὰ ἀβρθης- 
ἀεπὶ δ δι θη θα δρεσπαπι ραν ΘΡα8 ταπῖα οορία, αἰ ἐχεπιρίᾶ 550 
τσδδ ἱπιρίεαπι ἰοπξε πιᾶίῃ8 πλιη σαριῖ ἱρβίη8, ἰπ 410 ἰρθὰ σοηιίπθ- 
Βαπίατ, ᾿ἰβ φαϊηαηδρ δϑῖπιο ἐ πράξη ἀϊς ἀϊγιρεῖδ ρυ51}1 ροἱγρὶ ρεπδ- 
ταηίαγ, εἴ τηᾶθ πο ἀρτηΐπα δεγριῃῖ ΡΠ δἰ δηρίοΓῸπι πιογθ. 8. 4υπαθδτα 
Ὧου πη 5 πιδῖπ Ὀγογῃπι δἰπριίοτγτιπ παΐαγα σοπϑρίοπα δδῖ, ἰοῖᾶ ἴα- 
πιεη ἀρρᾶγεϊ ἔουτθα. πιθ εἰ δαΐοπι ργορίεγθα 400] εἴ πιϊπυὶΐ δαηΐ ἐξ 
ἱπνυα άϊ, ρεγεῦπι. δάθο υεγοὸ εἰ πεὐοῦυ εχίροϊ γορογιὶ δυῃῖ ἂν δἰ} 
Βαρογθηὶ ἀϊδογεῖαπι, οοἴθσ τη ΠΟΙ 8ο1Ϊ πιουογοπῖωγ, βερίδα δἀιιπξ τὸ 
δἰτοϊ Πα τογγιὶ μαοςῖδ πἰρτίϑ ἐταμαϊογιθα9, φιαθ ἰϊὰ γασοπιαίια οο δε- 
τοὶ αἱ αποῖα υπὶ οὐἱρίαπι (ςογροτγὶ) παχὺ ἀρξίοπιεγαία ποὺ ας! 6 
δεραγατὶ ροϑεϊπῖ, ϑδερεγιίυπαϊξ ουΐηι πνᾶ8 Βαπιογεπὶ φιδηἄδπι τηὰ- 
εἰάαπι, φυῇ υἱδοί αν 1115. παίωγαπι ἱπιρατγείειγ. ἱπάθ οὐὰ ἱπογοβοπηῖν 
4π86 ρῥτίπιαπι εἀϊϊα οαηἀϊάδ δυπὶ, αἴαθο γεγο δἰγαπλεπῖο (8 6πιΐη 8 
411 οοάϊςε8) εἰ ργαπάϊοτα εἰ πίρτίογα ευδάσηξ ὄἜγρὸ πρὶ εχ Ἅ]Ρὰ- 
τηΐπς τοῖα δερίοϊβ ἰπίυ8 ρεπδγαία εϑὶ, ορτγαρία οαΐε οχὶξ. ρῥγίποϊριο 
ἰά φυοά ἔοπιιπα ρῥγίπιυπι Ἂπηῖοϊξ γγαπ πἰ5 δρεςὶς σοπδίαϊ; αἰαὰθ ΣΧ 

, δο βθρίοἶἷα ἕδεϊδ εχὶϊὶ ἱπ οαραΐϊ, φιιοτιδ ἀπιουπι ἂν 68, ν ΘὨῖΓΟ ΔΉΠΘΧΩ ; 20 
4π8}}5 δυΐδθτι δηποχίο δες ἃὉ ὉτΗ ΡΠ ο 9818, ποηάππι σου, τἰδὶ 
4υοά ογεβοεπῖθ δορία ἀδθογαβοῖξ αἰ δυυπιθὴ ϑοπιροτ, ἰαπάειηφις αἱ ἴῃ 
δυΐρηϑ Ἰαΐδαπι, οἷς ἴῃ ἰδ αἰβαπι ἀεῇοῖξ. οσυϊὶ ργίπιυτα ργαηἀἰϑοί μι 
"ἐχϑίδηϊ ἴθ μος βειοῦο, δίουϊ οἱ ἱπ αἰτῖ8. ρἰπραῖατγ ονΐιη, Ὁδὶ οϑὶ αἢ 
οςαϊ!, αδὶ ὁ δ: δερίοϊα, 0] δ. σδγθ ὑἴεγυια ρογιῖ; ρατὶϊ ἀΐεραϑ 
φυϊπαεοἰπι; δὐϊα οὐὰ ἰοιϊί απ ἀϊεῖνιι5 δϑαποιῖρυϑ δνδάπηϊ 488 
δοίη! γδοθιμογωπι, 864 τηϊπογοδ; αυΐθυθ ΟὈτορῖϊς Ἔδχαυπὶ 8656 1η 46 
δερίοἶαβ. φιιοάβὶ φαὶς πιδηι γαπυΐδπι οἰγοηπηβθοῶγα οοουρεῖ, 4886 80 
δὐπξ ἴαπι ρεγίδοῖδα δορίοἶδε, βἴεγοιϑ δπνϊεαπὶ πιαϊδίομε οοἴογα ες 
ςδηάϊ 415 τργαα βυπὶ ΟΡ πιοῖπιπι. οτιδίαῖα 4αϊάαπὶ δαρρορίεὶ5 δἰ δὲ 
ἱπουθαηὶ ονΐδ: δ ροίγρυϑ εἰ δερίδ εἰ σεἴογα εἰυϑπιοάϊ οι εἀϊάθ- 
τὶπε οὐδ, ὈΡΙοσπ4πε δὰ δά ιαϑβοτιπί, ἔουθηῖ, ργδεδοτὶ πὶ τῇ τα οὐΐα9 
ἀνὰ ἰεγσάτῃ ἐχϑίδηΐεπι δἰ νεαπι 58 ερεηυτίεγο οἤβογυᾶγε ἰϊςεῖ. ρο- 
ὙΡυ8 δαΐετῃ ἰειπίπα ἱπίεγάυμῃ οΥἷδ ἱπουρδξ, 4|188 οἄυεγμιδα οϑῖλο 85- 
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εἰδεῖ Ἐταςεῖο σαρετροοῖτο. αἱ ὁερία ἰαχία ἴετταπι ρατῖξ, εἴτοατα αἶρδτα 
εἴ διαπάϊποία αἰϊυάνε φαϊρρίαπι φιοὰ ἃ πιατὶ εἰεοῖυπι 518, αἰ πιδῖεγὶδ, 
φαττλθπϊυπι δαξ ἰαρὶ 45. τίδφιια Ρἰϑεδίογοβ δἰδεγηππὶ ταα]]6 0105 5ἴπι- 

(0 ἀϊοδε, δὰ φαοϑ ρατὶξ οβίοπρυπι φιιαβὶ οἰττ απ εχ οΥΐβ ςομβδεγεπιῖραϑ 
σοταροσϊίαπι. ραγιθεῖξ ἀπέεπι εξ Ἔταξεῖῖξ ῥααϊδιεῖπι (ον 8) γε ρε 5 υἹςῖ- 
Βαϑ, ρτορίετεα χιοὰ Ἰαβοτίοδας εἶαϑ8 πίχαϑ εξ. 1ο]ρίπεβ ἴῃ αἰϊο ρα- 
τἴαπε ονὰ σοηδεγία τὲ δαρίδθ. ἴδτα ἰο]]ρο 4πᾶπὶ δερία ποι ἀϊὰ υἱσαπῖ: 
πεαε δπΐπι Ἀπηῦτα ΔΙ Ἔτη ἜΧρ] επί, ργαοῖεσ ρᾶθςοϑ. 8ἰς εἴ Ροἰσρί. 
εἰπρυ]α εχ οΥἶβ οἰπρυϊαε ργοάειιπε βερίοϊδβ, ἀιιεπιδάπιοάιπι εἰ ἰοἱϊ- 
Εἶπες. ἀπετγι 1ο] π5 τιὰϑ ἃ ζεπιῖπα, χαοπίαπι ςαρῖ]]ος (Ῥγδης 88) δὲ 
ἀϊάποδθ, ἱπῖα5 σογραϑοῦϊα ἀμ τα γὰ ταδυητα ]ἀγιπ 8δρεοὶα ἀερτεβεη- 

20 ἀ68, 4α}}»8 τπιᾶϑ8 ςαγεῖ, ἴῃ ϑορίατιπι Κεπαγα ἰΌπο ἔεπιίηα μος ἀϊϑοτὶ- 
πιξη ΠαΡοῖ, ἴὰτπι πιᾶδ Ὑδγῖτι8 πηαρὶδ 4αδπὶ 1116, αἱ δυρτγα ἀϊοίιπι εδξ, 

19. ἴπ ρέπογα ἱνϑεοίογιπι φποπιδάιδοάυπι πιᾶγε8 δϑϑεπὶ εταὶ- 
τΐδ ταΐηογαϑ δ854πὸ ἃ ἴδγρὸ ἱπίγεπε, ἄδοζιε πποάο εξ οοἰγοπὲ εἴ ἃ 
οὐἷϊα δεγὸ αὐ ϑϊϑιεγεπέ, ἰαπὶ ἀϊοΐαπι 6δδὲ, ἧος ἱφίπιγ ἴῃ ξθπεγε Ζι86 
ἰπδαπίωτ, ΔΒ 'ρ80 οσοἶζα Ἰπαχίπιᾶ ρᾶΓ8 οἷζο ρατίξ, ρᾶγίαπε δαξεπι ΟπηΠ 68 
γε ππεπὶ ργδεῖεγ ρᾶρι]οπαπι ξεῆα5 χαοάάσπι, φιοά εἀϊὶ ἀπτυπι αυϊά- 
ἄδπι, οσὐδοὶ (ςατίαπι:) δοπιΐπὶ 8: πη}]6 οὰπὶ μάπιοτε (πε ἀ α 1} δ.Ά]1- 

“ξεγ) ἱπῖπϑ. 6 υόγιηα διιΐειῃ ἐϊὰ αὶ ἀπίιπαὶ αἱ ποὸη εχ οἷα ρατίε, δἱοαξ 
80 εχ οὐυο, ϑ6ἀ οἴῃ ἐτεϑβοαδὶ εἱ ἀοαγιςαϊαῖυπι ἀπίπιαὶ ουδάδι. ᾿ἠἰρβάρη 

ὈΠ δογυτι 4ιδδάδπι δχ δαὶπιδ!ϊρυ8 σοπροπεγῖρπ5, υϑἰυϊ ῥμαἰαπρῖα 
δὲ ἀγᾶπεδε εχ ρῇῃβἰδηρὶϊθ δὲ δγαπεὶθ, εἰ Ῥγας δὶ (ατιθ 1) εἰ Ἰοςυϑίδα 

551 εἴ οἰοδάδς. 4φυδεάαπι ἀπίοπὶ ποῦ δχ δηΐμπιδ!θυ8 564 δροπῖε. πᾶπὶ 
φαδεάδμηι ε γογθ, 4αΐἱ δηροτ [οἱΐα ἀεοϊἀετῖξ, παίυγας χυϊάδιη ἱπϑειταῖο 
Ρετ συγ, ἀϊυϊαγπίογα δυΐεπι δογθηϊϊδῖα δυϑίγιπδ εἰΐαπι μίθτιε δ8ερα- 
ΠΏΠΙΘΓΟ, αἰΐα 'ἴπ οαπο δυϊ ἅπιο ραϊγεϑοαπίίριϑ, φαδεάαπι ἰῃ Ἰἰρτιὶ8 
καὶ ῥἰαπίαγυπι δαὶ ἰαπὶ γί ἀϊ5. 114 ἱπίε ρί]ο5 δαϊπιδπεαπι. δ]ΐα 
δυΐοπι ἐμ οαγπίραϑ πὶ πιαϊἵππὶ δαὶ ἰπ Ἔχογοτρθυῖ5, γοἱ ἰᾶπὶ Ἔχογθῖῖδ, 
τοὶ χυδς δάδις ἴῃ δπίτηδθα8. οοπεϊπεπῖιν, 4ι4}65 ϑαπξ ἰυπιδ τὶ οἷ. 

10 φπογάπι ξεπεγα ἐγία δι πὶ, 41 [αἴ ἀρρεἰ]απίατ, οἱ αὶ τοϊππάϊ, εἴ φυὶ 
ἰοπῃΌΓ δβοδγιἀ69. δίας δ Ηἷδ φυϊάθπι πι 81] ργδδίογεα ργοογεδίωγ, 

τἰδὶ χαοά δὶ μαδγεπὶ φυίάεπι ἱπιδβιϊπο, ρατίαπιχας απ άαπι 5ἰπι118 
δεταϊμὶ ουουπιαγίπο; 400 ἱπάϊοϊο ἰυάϊοαπε πιεὶοὶ ἰά ρεμτ8 ἴπ6886. 
Βυπὶ ραρὶ]ΐοπο5 εχ δγυςῖθ; 86 δυΐοπι ἄππὲ ἴῃ [0118 νἱγαπεῖνα5 ρο- 
άϑοίτηπαι Ὀταϑϑῖοαθ. ργίπιυτι ταΐϊο ταΐποῦ δϑὲ; ἀεϊπάς ταϊπαῖ γεγο 
τρεϑ, ἴαπη οΥεϑοαπῖαδδ; ἰογίῖο ἀἷε δγποδα ραϑι δα; ροϑίθδες δυξοῖα 

820 ὨΌ]]απὶ πιοίτπι δά απ, ἃς ἐοττηᾶπι πιαϊδηϊ, Ππγαιϊηιοσας υοσδηϊοτ, 
οτυβίδαθε ἀἄπγα οοηιποηῖαγ, δἴψυθ δὶ ἰτπρδυῖαγ, τμοΐαπι δάαπε, 
τπιθϑῦθα8 ([]15) ἀταπθοϑὶβ δἀμδεγειΐ (υυϊρο ΟΡ ἀποῦπίῃτ); πεᾷπα 
ο6 Βαρεπὶ πϑάυδ ρᾶτγίοπ ἡ] }ἀπὶ αἰΐαπι πιδηϊεϑίδτα. ογαϑία ποπ τη υϊῖο 
Ῥοϑῖ ἰδειπροτε οδγυπιριτυγ ἰαπάοτι, ἀπε αἰδῖα δηὶιπαὶϊα ευοϊαπί, 405 
γοςδηξ ρρὶ οπε5. ἱπίεῖο ἰρίξατ, ἀὰπι δθηξ δγαοδο, οἱ δἰαπίογ εἴ ἀ6- 
Ποΐαπε ἐχογεπηεηΐαιῃ : [δοῖδε δυΐοιη ἢ Γγ38}11 465 πεαυδ βαοιδπὶ ρας 
4π8πὶ πες Ἔχοθγπαπί. ἰάθπι τποάτι δἰϊδτι οδἴθγογυτι αὐΐπιαὶ ἐππὶ 
πε ε υδγιηῖρυ8 ἤυπὶ, δἶνα δχ δυϊπα]ΐαπι οοἰϊα ὙΘΥΤΩ68 80 δὶπ6 
οοἶτα οτίδητιγ. ἀρηπὶ δαΐθια δὲ ογαθγοπιπι (Δπιἢ Γοπάγυτα) εἴ υεϑρα- 

δ τὰπι (ΞΡ Βεοῦπι) γβοδπϑ8 παῖΐ υθγτιϊου]ὶ δὲ οἴθυπι οαρίαπὲ εἰ 5: Θγοῦϑ 
ἤάρεγα υἱάδηϊυγ: οαϊπ δαΐοθιη 6 υδγπιαπι βφαγα ἴῃ αἰΐαπι ἐγδηβοθηῖ, 
4π8 Ὠγαρῆδς ἴᾳπο υοοδπίωγ, πόηπαα ἢ]ϊυπὶ οδρίαπε οἰραπι πααια 
δι ρ]ἰυ5 Ἔχογοιηθαΐαιη ΒΑΡ επῖ, δε σοποίυβαο ἰδυτίδρογ ταοῖῃ οαβϑδηξ, 
ἄσππι ογευεγίπς ἴαπο ροτγίαθο 60 ζιο ΟΡ] τα Ἰοσυΐαδ γα] ἔδυας οὐ- 
οἰαάεραίατ, οργεάϊπηϊας. βαπξ φαοηὰθ ροιΐα οἱ Ἀγρεγᾶθ 6 φαϊραδ- 
ἄδλπι ογιιοῖβ, οὐϊπϑιπο τ δὰπξ χαδο Εποιιαϊϊπι δταρυϊαπὶ εἴ ργοργαβ886 
δἰϊετα ραγῖε ουγναῖα δι βεαπυπίαγ. ἀπιππααοάσαε δυΐετι φαοά ἱπάδ 

40 πδϑοϊϊατ, οοΐογοπι τοίεγι δυδυῸπι δγαςᾶγαπι. δΧ υόστηα δυΐοπὶ 400- 
ἄλπι τοᾶῤπο, αυὶ απ αιδιη οογπια ΒαΡεὶ δὲ ἃΡ «115 ἀἰἴοσι, πιαῖατο 
ήσαν Βὲ Ἔγυοα, ἀδἰπθ Βοτη δ] 5, εχ δ0 πϑογάαϊπϑ. δ6χ σβθη869 

ομλῃ 68 [οττπᾶβ τιυϊαῖ, εχ μος ἀπἰπιαὶὶ Ρομπ γοῖπα πιυ]θγε8 48 6- 
ἄλτα ἐχοοϊυπι ἀθρ]οπιθγαηῖθθ, αἰαιε πὰ ἱεχαηῖ; ουΐπο ταὶ αοϊογθηι 
[εγιηὶ ἐχϑι 556 ἰπ (ο ἰπϑυ]α Ῥαπιρ μι] απὶ Ρ]αιῖ5 Β]ίατα. ε υεγτπῖραϑ, 
«αὶ ἴῃ ἀγῖ4ο Ἰΐρπο οτγίππϊατγ, βὰπε οαγδιη 1 (ςογαιηργοςδῦ σαϊρο οα- 
ΤΡ) εοάετπι τποάο: ῥγίπιαπι οπὶπι υθγτιεβ8 ἱπηπιοῖὶ ἰδοαπὲ, ἀοἰπά 8 

40 ΟΡταρῖο ρυϊαηιίπα Εχοῦπε ςἈγαιηὶϊ. 6 Ὀγαβϑίοῖβ βαπὶ [ογαπι θ᾽ 468 
τοςδῖδ6} 4ιδε εἴ ἴρθαθ δππὶ αἰαίδθ; [οχ ρμοττία υϑγο] ροττίοἰ ἀδδ 
(Ῥγοβοουτί 468). οχ ρπ51}}1}5 απ πια! !ρε9 4πᾶο Πτεπιίπυτη ἀθάποῦ διρετ- 
σαγγαπε, δἰ βεπογαΐυγ; απᾶγα ἀδίϊογυτα ἔγεαιδπία τηαχίπια, Ἐδὶ εἰ 
δᾳαδε εἰ ἰαἰϊα δηϊπια!ϊα. εχ πίρτίϑ Ἔεγαοὶβ, 4αδε ριϊοϑαθ Ὡ6486 τοϑρτιδθ 

ΗΙΘΤΟΒΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΝ Υ. 

Φφυπξ, Ῥυπιαπι ἤππὶ οἰοϊηἀ οἷδε (ργροϊδπιρα 68), ἤοπ υοΐπογδ ἰεἴδδι 
ἐδ ΤΌΓδΩΒ ἴῃ Αἰἰπμἀ δηΐπι] δ]δίτπι τπαϊδπειγ, 4005 γοοδαξ οἰγτῆοῦ 
(θοδιτγοῖοδ). επιρίἀθ8 εχ δϑοδγιἀϊρθυς ἄπης, ἀδοαγί 68 δυΐετα ἰπ ᾿πηο 
γἰὐβοιβανα δ φυοσπηαας ἯΣ δΌΡοἰἀδηΐα σοῃογθιϊομα ἔθγγοπᾶ ςΟΥ»- 
ἀσπΐξ, ῥτὶπεὶρίο ππιθς 1116 ραϊγεβοθη οοἰοτγετω οἂρὶξ οσαπάϊάαπι, 

ἀεῖπάἀε πιρταπι, ροβίγθσρο δδηροίπααπι. ἴπτι εχ δὰ χυδεάδπι μεγοχὶ- 492 
ξυᾶ τοργα ογἰαπίιγ, αἰραα ρυϑ| δε δρεοῖε; δὰ αἱ αιιαπάϊα μδεγοπ 
τηουθηΐαγ, ροδῖδα αργωρία ἔτει ἈΡ δηῦδ, εἰ Ὑοοάπιογ δεοδγί 68, 
ἀΐεβυ8 Βαπά πιυ εἶδ ροϑὶ το] ]ππὶ 8666 γοςῖϊᾶα ΔὉ ἃ4αᾶ, Πε4υς πιουθῃ» 
ἴατ εἰ δυηξ ἀσγαε: ἰαπάθπι οργωρῖο ραϊατηῖπα οπίεχ ϑαρετγί ποι εξ, 
ἄοπες δο0]ε δαὶ δι τπουδαίυγ υἱ ἰαΐς δυο ὶοῖ. οτηπίαιπ ΔΠΟΓΌΣΩ 
4θοαπε εἰ νεπηΐππι εἰ εχ υοπθῖθυ5 ἜΓΌπΙ ΡΠ τυτ δπίπια]ασα ρόπθ- 
ταιϊϊομὶς (πιοῖῃ97} ρῥτίποὶρίπτι υἱάδιατ 6686 δαϊ ἃ 3016 δαξ ἃ υδηῖο. {8 
ἐγεχαθπεαδ δυΐθιῃ δὲ τηδίυγία5 ργουθαϊπηξ δϑοαγὶ ἀδ5, ταδὶ δα οἱ ἀξ 
Ῥτοχαΐϑουα τιδίοτῖεδ, πδιπδαἀπιοάιπι ἴῃ ἴεγγας ΜΙ ερανίοδς ἃσυϊδ: μὰς 
ἐγεϑοῦπὶ δπἰπι μδ6ο οἰξίασ. δαΐστηπο πιαρὶθ παδουαζοτ, 400 δ8ῃε ἴετων 
ογα Βαπιοτ ρὶυ5 ἄεβε, τιοϊπὶ 6 ργατοῖηθ οτἰαπίατ. πιο] οπῖμαϑ 
θεβίςμα δὐυτγεὶ 7) 6 υδίτηίριιβ ογεϊδ ἴῃ ἤπιο ΒΌΡυΪο εἰ δίπουσπῃ, 
δῖ σΑπΙ μαγὶ (βοαγαυδεὶ ρ ]υ]ατὶ}), χυοά γο]υϊαπὶ δἴδγου, πὶ ἰά σοῖ- 
ἀπηὶ 8ε8εὲ ρϑῦ Ἀἰόπιεπι, υετιμβεϑαια ραγίυηϊ, ἀπῆς ῥτοΐεβ ργοάεαξ, 
ἐπ Ἰερυτοϊπίθυσ εἰροαπίατ υϑγτηΐοα], α φαΐθ8 ἅππὶ το οεν δηϊτη αἰ ϊα, 29 
φυεπιδάπιοάππι δα 4πδε ἴαπὶ ἀϊχίπιιϑ. πιιϑοᾶτατη οτίυβ Αἱ ε υθταῖν 
οα 18 ἴῃ ἤπιο, φαεπὶ ἀρτγίςοἾδε δεογείιη ἃ δἰγαπιθη τε ϑεραταγαηξ. χυῦγα 
1 φυὶ ἱπ Βος ὀρεγα 88π|, οοηξοεπάμπι δεοοῦπογα το]! φαμιι 8: πο σῖδ, 
φυοά 5ἰποδγτιπι ποι 6βῖ, ἰδίφαα δἰυπε ἤπιυσα οοη βοὶ. υογπι σα] ΤΌΣΩ 
δαϊειι ῥτὶποὶρία εχίραδ. ργίπιαπι δπὶπι ἰπ Ηἷ5 φῃοαυε ΓΌΡΟΥ ΒΌΡΙΣ, 
δἰψις 6Χ ἱπητηο ΒΙ ΠΡ 69 ργοβοίιπε δὰ τμοῖιπι, ἰδηυᾶτι δά μαογεπιδ. 
ἀεϊπάδ υϑυταϊοι]υ8 ουδαϊξ ἱτησμ δ 1118; ἴατη ἀδιιαπι πιοῖυϑ; Υαγϑαϑ 
ἸΔΟΥΕΓΕ 86 (εβ888ῖ, δἴ4ῃε εχ δᾶ πιιϑοᾶ ρεγβοϊτυν, πιονείαγχας Βαϊας 
δοἸϊδυε δαρογυθηῖι. ἰδβαπὶ (π|7γ0 68) 6 ᾿ΐρηΐβ οὐτϊαθίαγ. ογϑοάδοηδο 30 
χα αἴδιϊδ Ὑδστηΐου 8 4υΐ ἴῃ Ὀτγαβδίοαθ σδα 8 ἀδϑοιηῖαγ. δὲ σαπῖμα- ὃ 
τίἀε5 ὲ βοαγίϊ8 δγιιοῖβ, δυξ υδα ἰπ Ῥἱγί8 ρὶπἷϑ εἰ οδηΐπο το (ογπῶ- 
ἐβη 18), φαΐρυ5. οπιπίρυθ οταπῖυς υοπθοϑ. ἃ Ρεϊαπὶ δυΐοπι οἰ Δα 
Ῥτγορίεγεα χαρά ἰΑ]} εχ πιαϊοτῖα ογίδε βιπέ. εὔπξο (οοπορε9) δυξοτα 
δα γειτπὶοι 8 φαΐ εχ δοεῖΐ ἴδθοο οτἰππίωγ, απἰπιδὶΐα πᾶπιαας οἴδτα 
ἴῃ 118 φυδε ρυϊγεβετὶ τηϊπίμπε ρο886 ρυΐαπε, υἱἀθητατ παϑοὶ, χαετπαά- 
ταοάστη ἴῃ γὙεϑζυϊα πῖνβ υδγπιοδ, (οἱ ργορίεγεα δὲ τιρτὶ ϑυπὶ δὲ Ἀἰη- 
δαὶ, ἍΝ πἰχ υεῖπϑ φῃοηὰα ΤΌΡΓγα δϑὲ. αἱ ἴῃ πἷγα Νεάίαε ἴδτγαε 
οδηα αἱ δὲ ἐταηο5. οπιπαβ δαΐοπὶ Ἰογρι ἠϊογεβ 5ππῖ. ἴῃ ΟΥ̓́ΡΓΟ δαΐετα 10 
ἴπϑα}α, αθὶ ὉΒα]οῖϊες Ἰαρὶα ἰποοῖυϑ πἰαηίδων ἄϊεθυ9 Ἔἐχοοχυΐτιν, 1Ρὶ 
ἷπ 'ρπα οτίαπίατ Βεβείοίδα ἐταπάϊρις ταπϑοὶβ ραμ}]ο ταδίογθβ, αἰαῖδς, 
4ιᾶε ρετ ἰξπεπὶ ἀπιραΐδπε οἱ 9] σης, πιουλυπίαν δηξθτη δπὶ 1111, δὲ 
εχ πῖνϑ, 4υαπὶ δε, οἷ ἐχ ἱρπὶ Ὄχι παπίωγ' βετὶ δυΐοιπ ρ0586 δ ΠΘ 
φαυοτθηάδπι δηϊπιδι τα σοπϑιί τα οπε5 ἰρτὶ δου δηΐατ, 88] τι δπάγα ἴπ.- 
ἀϊεῖο ε5ὲ: ἤδες δπίπι, πιὸ αἰαπὲ, μετ ἵξπεπι ἰποθάθπβ θαπι ἐχϑαπροὶς, 
8} Ηγραπὶ Βενῖο, φυὶ ἰπ Βοϑρογυπι υἷι Οἰπιπιδτίαπι, φὰ}» δο 0 
ἀε[ετγυπίυτ αιιαϑὶ τοίου, δοϊπἰβ πιαίοτοϑ, φυϊρυ8 ταρ8 ἐχὶξ δαἰπιαὶ 90 
δἰδίυπι δυδάγαρεδ. υἱυὶς μος υο]αΐχαθ ἐν δεγυπι αἰεὶ ὑδηπε: ἴπ 
οἰϊπαῖο 8016 1δδδοῖϊ, ουιπφαε οοοίάεπεο οοοἰάϊε, ἀϊδ αποο ἐγαηϑαςία 
Ὑἱϊα. ὑπάς οἴϊδτα Ἔρ βεπιδγατα υοςδπῖ, χαδοὶ ἀϊαγίαπι ἀΐοδ8. τιαχῖπα 
ἐογαπι ρᾶ1:8 4086 εχ Ἔγῃςἶβ δαὶ 6 γϑυτηίου ἴδ οὐ απίαγ, ρῥτῖ8 ἀγαμ θῶ» 
εἶδ 6115 χεβπουΐαγ εἴ βγπιδηΐασ (γαϊρο γαῖ ἱηυοϊπῖα σο ἢ Ἐἶ- 
ἀδπῖατ). δος ἰρίτυτ δῖος ξαπογαπίητ. 

20. Μεβρας δυυΐοπι 4086 ἰομπϑυτηοηθδ ἀρρε]]δπίαγ δίας ἃ] 
δαπὶ πιΐπογεϑ, ΔΡ 66 ἰπίεγίεοϊα ρῥμαϊαπρία ἔδγυπε δὰ ραν θῖβλ5 δα 
ἰἴο, δὶ [ογασηθη 981}, Ἰαΐοφυς οδ]ῖο ἰδὲ ραῖαηξ ἀπάς ἰρθ88 βεπθ- 30 
τοηϊαγ, απδοάαδπι δογυπὶ 4186 δἰδ8 υδρῖπα ἰοοίαβ ΠΡ επί, ρᾶγυασαθ 
δυπὶ δὲ ϑίηθ ποπιΐηθ, εχ ἰπίο ἐῃΡαἷοϑ (ηἰἀο8) ἐχϑίγυυπι ρᾶγτοῦ δυῖ 553 
δὰ δερυΐοτα δαὰξ δὰ ραγίθιϊπδϑ, ἰῃ φυὶραϑ γοστηΐςπ]οβ δ809 ρϑιΐδηξ 
πιαχίτηδθ ρέῈπα πογυπὶ ραγιϊ ροπεγαϊϊοπίθ ἴθπιρηδ ἃ} ἱπίο δά ποτα 
Ὀϑχθδ ἰεγηὶς αδίεγηϊσαιε πιθηϑαγαῖας δοριπιᾶηΐδ. σεττη 8 ἐπίηι ε 
Ὑευι 5. οἰταϊϊἷΐα ρ]ογααὰς ἰογῖδ δρδοϊσαπιιγ ϑερεπιᾶπᾶ, οὙἹρᾶγα 
πίεται φυάγία ρἰδγυτηφαδ. ροβὲ οοἰξυπι παι αα δες ἀϊερα8 δερῖεπι 
ξοπογεϑβουπῆ; τευ ἴαγ δεριεπῖβ ἰροῦρδηὶ δἴψῃβ Ἄχοϊαἀαπὶ δα 
ξοπετατγιηϊ, αἱ ἀγάπεϑιϑ δὲ δ]ῖδ εἰῃθπιάϊ, πιιίαπταγ δυΐοπι ρίατίπια το 
τογπΐβ φυδίεγηΐενς ἀΐεραθ8, φπετνδάτη. ΐατα εἰΐαπι ἰῃ τπογρϑ δυοαίθς 
ἀΐες ἱπαϊοίοτατα (οτίειοῖ). ἰηϑοοῖα ἱρὶ ἂς δὶς ρεπεγαπῖατ. 1πὲοτε πῇ 
δαϊοπι τιραιῖθ σεται τὶθ, φαοτιλήηιοάαϊα δεποοϊαῖε ταδίογα δηϊηα ας 

. 
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ΗΕΙΘΤΟΆΛΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΤΙΌΜ Υ. 

εἶδα γεγο εἰΐαπι αἱΐς σοπέγας δ παΐαταηΐ ἰοηροτθ, ἐδρδπὶ (πι7γορ 68) 
τοῖο ος 119 ἀυα ϑα 88 ΤΡ διῖδ. 

21. Οπεουναἀπιοάστα ἀυζοιη ρ68 ξαομπογοηξαγ, ΠΟ ΟἸΔ ΡῸϑ 
διάεπι ἐοπἰοπία οεδὲ. φυϊάαηι δηΐτη ποραπὶ οἂ8 εἰ ρᾶγεγα εἰ οοἶγα, 

80 μοὰ ἴεττε ῥγοίετα, αἱ φαϊάδπι ἀϊειιπξ, ἃ ςαΠ]γπίτὶ (Οζα εἰ δολιίρες 
ςετὶ π᾿ 86), οἱ δἰΔϊ, ΔΡ ἀγαπαϊπὶθ γυ6] δ οἰῖνδς ἤογε. Ἵαὶυ5 γεὶ 
ετξαπιεηΐατη εἶς φποά υρετίαϊο οἸΐνατπιπι ρ]υτίνια ργοάθηπε ἐχαπιΐηδ, 
αὶ φαὶ αἴ γπηθαΐ ΤᾺ 09 Δ ἱροὶδ ἔεγτὶ ἀ6 δἰΐψυᾶ ταδίεγία εαργαάϊοια- 
τῦπι, δὶ δρίου ϑ ραγαηῖθϑ 6886 γεξεβ, ξοϑι6 ρΆγογθ. ΓεβΌωι δαΐοτα 
Κόθετα ἄπο: ργαθϑίδηθοσ γαίῃ, δἰ ἔογ πἰξογ δὲ υδγίαβ τηϑρῖβ. γερὶϑ 
τολρηϊϊα 0 ἰαπῖο δἰίθγο τπϑῖογ ἀθατη Τρεγαγίας δρίϑ; αΐφαε ἰηέτα 
εἰποίηγαπι ἰοοῖδ εδῖ, φαδία γο  Ζατι ΘΟΓΡῸ8 οὔπὶ τηᾶχὶπιθ ἀἰππιϊο 

30 ἰοηφίοτ. υοσϑηῖηγ Ὁ δἰ φυῖθτϑ τααῖγεϑ, χιιαϑὶ 4υδ6 ραγίδηξ. ἀϊοαις 
ἰρὰϊοῖο 6686 φυοὰ ἔποογαπι [δῖα ἱππδδοδηΐαγ οἴαπι δ] γερεϑ δΡδιπῖ, 

δ ἀρππὶ ἁπΐδπὶ ποῖα ἱπηϑϑοδηϊοΓ. 811 δἰμπὶ σοἶγα 6885: τᾶΓΕ8 6986 ἔμ 08, 
ἀρδὲ [ευυῖπαϑ, δίχα δἰίδγιιπι φαϊάεπι ξεπδγαῖίο ἴῃ οαυΐδ ἔδυογατα 
εδὶ, γερο διιΐεπι οί απίαγ ἱπίγα δά (εχίγεπιο8) ἔαυοϑ, ϑεογδῖπι 90]- 
Ἰοοαῖί, δδηὶ δοριδπῖνε [ ργοϊαρεγαπῖοϑ ], οοῃῖσα φύδπι οεῖογα ἕεϊυγα. 
δουΐευπι ἃρε8 ΠΡ επὶ, ἑποὶ πορ μαροθηξ, τεβθ8 εἰ ἀθςεβ μαρειὶ φυὶ- 
ἄδπ, δε πο γαπὶ; σπᾶγο φαϊάαιηι 605 σαγαγα δγθἰγβηίυγ. 

22. ἴῃ ξεπεγε ἀρᾷὰπι ργδεδίδη πιὰ απ86 ρᾶγυα, γοϊππάα, υατία: 
αἰτοτοπι ροηιι8 6ϑὲ ΟὈ]οηξυπι εἴ σοβραᾶς (δ: ἤγεμδ6) οἶμαι ]6. Ἰογιϊατα 

40 ἴατετι υοοδηῖ: ηἶροῖ 18, αἶνο ἰατα. φυᾶγία8 ἔασι, οπιῃΐιπιι τραχὶ πη, 
εἶηε δοῦϊθο, ἱζμᾶυτϑ φεδιθοθγεια ορίεχυηξ δ] χαϊὰ οἶτοα δἰ γεαγία, 
488 δρ65 ἱηρτεάϊ χυσαπΐ, ἔποὶ, φυοά δἷπι ρτδπάϊογαβ, πεφαδδηξ. 
τορῦτι μεηοθιὰ Ζαοὶ αἰχίπιαϑ, ἄπο. δεὰ ἴῃ δ'πρ 8 αἰνεαγρηϑ ρ]υγε8 
δτιηΐ, ΠΟ ὩΠῸ9 8010 8. ΠΔΠὶ 88Π6 ροτγὶξ Ἔχδίηθη, εἰδὶ δα ϊὴ8 ἰπτῸ9 Γαρττα 
αἷϊ, ἢοὰ ργορίεγοα Ζαρὰ ρτίποῖρε ολγοδηῖ, δεὰ φυΐα, πὲ αἰππε, οοιἕε- 
ταῦὶ δὰ ἀρῦπι βεπογδαθοποτι; δίοας εὔδια, 81 ἐπα] δαπῆ, ἀϊδιγα μπὲ, 

Ὁ Ὑδγθτπι Ἰδταρῃ8 ϑὲ Β6ΓῸ ϑρροΐαϊ εἰ ὁηιαΐοπιο ςδεΐο, ᾿ξ πιρὶ- 
Εἶπε, ἰεἴαγα ἱηγεαθεηῦοτν Αἰ; δοὰ δἷοοο ἴδῖηρογε ρ]ι15 πιο 19 ορεγαη- 
ταῦ, ρἰανίο ἐείαγας οἰπάεαξ, ἰΐάφαρ δίπιαὶ οϑὶ εἰ οἰϊυδγαπι εἰ ζεῖτιϑ 
οορία. οσοπϑίτπππηι ἱρίταγ ρτῖπιο ἕανος, ἀεὶπάς ἔδῖαπι ἱπἀππί ογε δαϊ- 
ἴστω, αἴ αἰπηξ απ ἀπ 6 ἔδυ ἔρϑαπι ἐγϑάπηϊ; ἀεἶπάε ἰΐὰ πιεῖ, φυο 
ἰδυῖα, ἴᾶπι δεϑίαϊς Ζαᾶπι βαϊπτηηο. δαϊατηπδὶα ὙἜΓῸ ργδδδίδα τί 
οϑῖ, ἴαυοβ Ἂ ἤογίβυβ οοπβοίπηϊ, τό! ρίπ τι ἐχ δγροτυπι ἰδογίηα, 

30 ταοῖ δυΐοπι εχ ὅγε Ἵοδάϊξ, ργδθϑογεὶπι δίάθστπι ογῖι, δίψας πρὶ ἱποῦ- 
Βαοτὶϊ ςδοἰ εδιῖδ ἀγοὰϑ (δἴ1ὶ 5 ἐγ Ὁ 8): Ὠδ4Ὸς δπΐτα δῃῖε ογίστο Ὑ εγρὶ- 
Ἰϊατατα ταδὶ Βὲ. οὐταιῃ ἰρίταγ, υἱ ἀϊχίπιαϑ, [δοίπαὶ ὁχ βοτῖρυδ: τοὶ 

δ54 δυΐεπι Ὡοη ἰδοϊυπι, δοὰ ἰὰ φαοὰ ἀφοϊάϊε ἰεραπε ταπίατι. οὔὶπ8 ταὶ 
ΔΥρτπι πἴατι δδῖ: ὍὯΠῸ δηΐτω δὰξ δἰΐογο ἀΐε δρίδγὶϊ οἶδ ἱπυθηϊπηϊ 
π|6 116 ρ]θηθϑ. ργβδίθγεα δαϊπταμο ἤογαοϑ 8ηπῖ, εἰ ἴδσωθῃ Ὠυ] απ Αὲ 
τρεὶ, οἱ οδϑιγοηϊυγ, οδδίγαῖϑ ἰρι τ αἰνδαγιὶδ, οατὰ ἀπὲ ἰπεδϊα ἀρεδ δπὲ 
Ῥευατία ἰαβογδηξ, ορθγαγθηϊωγ δὶ δὲ πιεῖ, δἱ ἐσ βογίθιδ οοηβοετγείαν, 

“ ταριϊυγίϊαϊο 6ρίδϑαῖαγ τη6]}: πᾶπὶ ρογ ἰεἰα ἀϊαῖαα ἀχαδε πιοάο ἀἰδθηϑ 
αἰϊφαοϊ ᾿ἰφπιάππι οδὲ. 400 Ἰδιῶρογα δἰϊαιπιδὶ Ἔχ ρυσαδ[Γ, οΓΘΘ8. πὶ 

10 πο δὲ. υἹοθδῖπαο ἀθτημπι ἀϊ6 ςοπογεϑοῖξ. ῥγοάϊξ 8ε δίαπι δαροτε: 
ἀις}ἐτὶ επὶπι οἱ ἀυϊοοάϊης εἰ ογαϑϑι 16. ἰεριξ δρὶϑ δὴ οπιπὶρα8 {80 
ἴῃ οα]ῖςα βοτοϑ μαβεηῖ, δὲ ἃ} αἰϊ15 φῃδς ἀποἰα δαπῖ, πὰ] ]ατα ἰδ θῃδ 
ἐγαςῖστν. 864 Βογιπι ϑᾶροτεϑ ἰΐπρυα 111 δὰ ἐχοερῖο: ἔεγί. δἰνεαγὶδ 
οδδιγαῃ τοῦ, σαπὶ σαρτίοι ἔγαςῖτιϑ Δρράγοοτξ. δαΡ 0168 686 ργδοβίδη- 
Ὡροίτηδε δυηΐ, {αδλθ, οὔτη πιο! Πβοαπί, ργοογεδηΐαγ. σδγατη βαΐετι οἱ 
αι δοδε ἴῃ ογαγῖθαθ ρογυηῖ. τπ6] ογα υοιπυηξ ἰπ 661185. ΠΡ] ἐεϊαπι 
δρετῖϊ, αυϊαπι πιοτα ἱποῦραϊ. ἴῃ ἔανο ἱρίτὰτ υδγται σα αϑ ρυδ.}}π8 δὰ 

πὸ ἰαῖαδ ἰδοεῖ; ἴυτη ἴρδε 8656 ετῖριξ δἴψιβ δἰογ: Ὡδαας πίω ἔανο ἰϊα 
δαπμδετεῖ ὑϑχθλμι πὶ ἱπηῖε! ροϑεῖξ, ἀρῦτω [πσογαπιαια ἔεῖτπ8 δθαπα 
τλὰ ἀϊπ8 661. εχ 4πῸ νεττηϊουϊυβ ζεποτγαῖωσ, φαὶ ροϑίθα ογεϑοθῃϑ8 Βὲ 
αρὶϑ δαξ ἔπουβ. δὲ γϑρῶπῃ ἔεϊῃ5 σοϊοτρ δυθγυΐις, ἰδπυϊξαϊα τη 6 1118 
τῷ δδδϊοτῖβ, πιαρηϊταἀϊηοτη δἰδεῖπι παρ εὲ φαδηΐπιι Ἰὰ φαοά εχ 60 ξεπο- 
ταῖατγ. ςεδἴογιπι ποῦ 1 ἰηἀ6 νοττηϊςαη5 ρτίπιστη, 86 ἃ δἰδεϊπι, αἱ ἀἰπηῖ, 
ρὶδ αχίξ, υδὶ ρεροτίς, ἴθ ἔδυο ε τερίοπε Ἰοςὶ 1Π1π πιδὶ δἰϊταπι δϑὲ. 
αὐτῶ ἔαντιδ ἀεϑαρετ ΟΡ] πῖτι8 ἔσετγῖξ, ἔεῖαρ σαρὶϊ ρεάε8 αἴᾳιια αἰδϑ; πρὶ 

δ γετο δϑοϊηϊῃϑβ ἔπετγῖϊ, οριτιρῖα τπϑῦιρταπα δυοΐας. χυδπι ἀΐπ γνειτηὶ- 
ἌαΪα5 εϑξ, δίεγοθθ δπν τε; ροβῖδα πα ]πτα, πἰϑὶ στα ορτοϑδι5 ζαογίξ, 
πὶ ἀϊχίπιαδ. ποάδὶ χαὶδ εοιτιπὶ οἂρίϊα ἀπιραϊδτιξ Ῥυίαϑχυδτα εἶδα 
μαρεαπῖ, δοὲ δρ685 ἴρϑαθ ἀδυογαηῖ; φιοιηδάτπιοάαπι 81 ἔπσαπι δάδπ- 
Ῥὲϊ5 αἱ διιίβογία, οεΐθγοττιπι ἐμ δγοάθωηςξ δ͵δβ. υἱνππῖ ἅππὸ8 δὲ ΣΧ 
απδοάδτχα τοὶ δερίεπι. χυοάεὶ ἀυγαξ ἐχβταθη ἤουϑῖῃ ἀδοέταυθ, ΒΕ πὸ 

219 

δοῖππι δαρατῃ Ρυϊδηξ. ἱπ Ῥοπΐο ρεπτς ἄραπι γαἶάδ οδη αἰ ἄητη, ψαδ8 
Βὶδ 'π τπεβϑὲ πιε! Πῆςαγε δοϊεπί. ἰπ ΤῊεπιίδεγτα δὰ ΤἈοττποάοηξειη 10 
Βανίττα ἴδῃ ἴῃ ἴδγγα χωᾶπι ἱπ δἰ νεῖβ ἔδνος οοπρίγαμπῖ, ἰῃ Πα 
ἡρρέμα ξεγα δἀπιοάπων, πιοὶ ἐγάβϑατηῃ, ἕδυυβ ἰδευΐβ αἴψπθ 8648] δϑξ. 
ος ἴατππει ΠΟ δεπιρετ ἔδοίαπι, 564 Πΐετηϑ ἰδπῖαιη : μοάογα οηΐτ Ἦΐ9 

Ἰοοῖς τα τα, ἃ πὰ ῥεῖ ἰὰ Ἰδιυρας βογεβοεπῖθ τε] ἰδσαπε, 6 βαρδ- 
τιουῖθαβ (ἰοξεγιουθαν υεὶ ταθάϊογγαπεὶϑ) Ἰοςὶθ ἴῃ Αταΐβυτα ἀοἔογίατ 
τροὶ οαπάϊάππι εἰ ἱπιρτῖποϑ ογαθδαπι, φαοὰ ἃρ69 Ορδγβηξιγ οἶπθ ἕαυϊϑ 
ἴῃ δγβουῖραθ; 408}6 ἴῃ Ῥοπῖο δἰϊδὶ φαοσαε ε9ὲ. βυπὶ δἵΐατν ἂρε8 488 
ἴω ἴεττα γι ρ]ςες ςοπάδηϊ ἔαγοδ; ἴῃ φαϊδυ8 τπεὶ φαϊάοιν ἱπυθηὶδδ, δοὰ 
γϑστλετα ΠΆ ]υπι. γεγατα ΠΕῸπ6 οτπη 69 αν 18168, ΠΕ416 ΟἸμηῃα8 Βρ6Φ 20 
1ά [δεΐπηξ. 

23. Οταθτοπεε σεϑραοσαε (δηἰἤγεπαο εἰ δρἢ 6.695) ἕαυοϑ οχϑθ- 
ἀϊβοδηῖ ρα}}18 δαΐδ, δἱ ἀυσεπι παρ θαπὶ πΌ]] πὶ, δππιχας ρα]απίοϑ 4ιδε- 
τατῖ: ἃς ογᾷροη δ φιίάεπι ἴῃ 80] πὶ! Ιοςο 8]ἴ4πα, γεϑρδο ἴῃ ἔοτασαῖ- 
ὨΐΡπ8. 4π8ε ἀπςεῖι μδΡεηΐ, 8ῈΡ ἴεγγα. Βογυτα ἰΐθτν ἑανΐ βοχδηρα, 
4πετηδάππο πη εἰ ἀρυπι, σοτηροείτὶ ἢολ ὁ οεγὰ δὰ δχ οογίςοϑ πιᾶ- 
τετία αἴᾳῃε δγαπθοϑᾶ (4}11 οοάϊοθϑ ἀστε ἃς 68). ἙΟΓΔΡΓΟΠΏτα Ορεγο- 
δἴογεβ φυᾶπι γεόρδγιπι. δὰ ς 6116 Ἰαΐα9 ἀρυλὴν πιογε ἀδροῃπηξ ἔεῖαϑ 
8008 βαϊϊδε ταδροϊϊπ ἀΐπε, φαὶ ρατίειὶ δά δεῖ δυπὶ. ποὺ ΟἸπηῖθαϑ ἰῃ 545 
ς ΕἸ] Ἰάπιδη ϑἰπιαὶ ἔεϊυδ δὲ, δεὰ ἰπ φιϊθυδάδηι δάθο ρταπάδθϑ ᾽ξ εἴ- 
ἰδπι υοΐδγε ροϑϑίηϊ, ἴῃ δἰ 118 Ἡγτρῆδθ, ἰῃ ἂἰἰϊ9 Ὑαήπιον ὁ ἦμθε: 4υΐ- 
Βα 80]15 δἀεϑὶ δίεγοιιϑ, δου εἰΐαπι ἱπ ἀρυπι βεπεγα. ἂς φιδτα ἀΐῃ 
ὩΤΙΙΡΙδ6 δαπῖ, πΠοη ἱπουφηΐασ, εἰ ἔαναβ οσοἰυϑι8 δεῖ. ἴῃ μαῖα δυΐοπι 
ἰαυογωτω 4αὶ ἃ ὀγαβγοηΐθυϑ ἱπδίϊπαπίαγ, ἐχδάνογθοαπι [εἴπϑ φαρϑὶ 
τοὶ κυϊτία ἱπεδὲ. [ειϊβοδηῖ ποπ υογα 96 δαϊπτπηος δας ῥ᾽ ϑηΐ]α- 
τἰδο ροἰἰδοιπιυτη στεδοῦπέ, ΦΏΡΟΪεΒ ΠΟῺ ἴῃ οαἰΪας ζυπάο ἰδοοῖ, 86 40 
ἰαΐειι ΡΟ αία, 

24. Ουδεάδιι εχ ΒοσαῬγοῦτπι ρόπεγε δὰ ἰδρίάοπι δαὶ ἴαἷς φαϊὰ 
φοπϑίγιπηὶ ε ἰαῖο τπδίδς βξτγαπι δαΐθ σαλδὶ χυοάδπι ΟΒἰ ἴαπι, οταβ- 
δυπιὶ μος ἀπγατιααε: ἰαποοᾶ δηἰπὶ υἱχ ἀϊνίαὶ Ροϊεδι. “ἴῃ 60 ρατϊυηῖ, 
πηάε βδηὶ υδγτηῖς] οαπ ταὶ πίρτα ἱπ πιετιθγαπα; 8εογϑί πη 86 ἃ τη 61,» 
Ῥγᾶπα Ἵεγϑπὶ ἰῃ ἰαῖο, φαᾶε ἰοπρα εἰ ρα! ἀϊοτ φθαπι δρατη οξτα. 

25. Οοεαπὲ εἴΐαπι ζοττηΐοδα δἰ ραγίυαι υδγταὶςαϊος [οὐ ΤῊ τα 
«Φρεοῖε δάάϊε Ρ]ϊπία5], «αὶ πΌ}}} γεὶ δπποχὶ δαπε 1ἱ ἱπίπῖο ε ραγτὶδ 30 
εἰ τοῖα ἀϊς ογεβοθηο βαπὶ οΡ]οηρί, αἴψαε ἴῃ πιεῖ ργαπα ἀερίϊα ἀϊδ- 
ξεγπαηίητγ. Βοσπτι οτίηϑ υεγα δδέ. ᾿ 

26. Ῥατίππε εἰΐαπε τογγεπὶ ϑοογρίοπθε υδττηΐοαϊοθ ουοόσττη δρθ- 
εἶδ παι] ῖο8, αἴφαα ἱποῦ θδηξ, ἰΐ ὉΒὶ δὰπε ρεγίεςϊ, ἐχρείππὶ ραγεηῖεδ 
δἰᾳπε ἱπιεγβοίυπι; φορά εἰίατα ἰὰ ἀγαπδαγυτα βεπεγε δὲ, βδ8ερε δὲ 
Ὁπάδοίτη ὨΠΙΊΘΓΟ ξοπογδη τ. ᾿ 

21. ἰὐπίνερβαπι βεπα8 ἀγδηδοττιτι οοἷξ 400 ἀϊχίπιυε πιοάο. Ρᾶ- 
τὶϊ υευτηΐοιϊοβ ρυ8.}105 ρυίνμαια : Ἰοϊί8. ἐπὶπι ταυταϊίοης βπαΐ, ΠῸῺ 
εχ ραγίθ. δἰϊοφαίῃ γοϊππἀϊ μεσ ἱπί εἶα δαπὶ (πε ΟΥοτΏτα ὀρεοίετα ῥγδα- 
Βεγε ροβϑὶῃμῆ). οὔπι ρορεγὶῖ, ἱποῦρδὶ ἃς ἄραγαὶ τγίρυ8 ἀϊθθαϑ. ἴῃ 3 
εϊα ραγίυπὶ οὐπηεβ, δεὰ ρατγιῖπι ἴῃ ἴδποὶ οἱ Ὀτετΐ, ρατεἶπι ἴῃ ογαδαῖίοτο 
εἰ αἰνὶ ἴῃ δίπα ογθίου]αῖο: ποηη}}}}95 δἰΐαπι αἰΐψυα τληΐυπι ἐσ ρδγῖδ 
εἰγουπι ἀδπίατ ἃ ἰεἶα, πο οπιποϑ ἀγᾶηθοὶὶἱ διπταϊ ροπογωηΐαγ. δι δεϊτα 
μΔ εἰ βαἰΐαπε εἰ ΑἸαπι δταϊτῖππε, ἤππποῦ ἰάθπι 'π υοιτηΐση] δ δίς 9 
εἰ ἰπ αν οπου ϑ ἀγαῃθο δ, φαῖρρο ογδϑδυδ, οδηἰάπ8. ρτγαϊεηϑὶθ ἃσἃ- 
πεὶ ραγϊπηὶ ἰη ἑοΐα, ουΐὰϑ ἀϊιπ᾽ ἀϊαπι Δρρ Ἰοαϊαπη ἱρδὶ5 πιδιγίθη8 δϑῖ, 
Δἰτοτητι ἀἰπιϊἀϊαπι ἔοτὶβ ἐχεϊδῖ. αἴχυς ἰῃ δὰ ἴαπὶ ἀΐπ ἔεϊαπι ἔουεηῖ, 
4αοδάὰ απἰπιαὶ ρετβοϊαϊταγ. ρμαἰδηρὶδ ογαϑοὶ 404}1 δρεοΐεπι ἕεχτιηξ, ἴῃ 40 
4υαπι ρατίδηξ αἴφυε ἱπουθεπ, ἃς γϑππριοσρυβ 4ηϊάθιῃ ἀγδηεῖδ ἔδ- 
ἴπ8 ἱπίγεχμοπίοτ, ρμίδηριδ ἀπῖαπὶ Ὡσπιεγοϑα ργοὶεθ. π8θ πϑὶ 
δάυϊτα ἔπετγὶξ, οἰγομπιηϑιϑεῖς τηδῖγοια δίχας ἱπιογίδοίαιη εἰϊοιῖ; 9886 )}08 
εἰἴΐαπι ραΐτεπι, δ' ξοπιργεμθηάἀεσίηξε ὅπὰ επὶπὶ ἔουςεξ 1] ἀποχας ἴπ- 
τεγάυτη οαπὶ οοπίαρα. υπὶ ΡΒαἰδηρῖο δὰ ἔγθοθῆϊοθ ΠΌΤΙΘΓΟ οἸΓΟΏτα 
[αεὶ υἱδὶ ϑαπί. ἀγαηεὶ οἰγοῖ τεῦ φυδίδγ δεριθηΐθ ἀΐεῦτδ ε ραγυὶδ δθδο- 
Ἰυϊ βυπι. 

28. 1, οσαβῖδε Αἰϊογαπι ἰηδεςϊοσχοτη τότ σοδηηξ, ἰηδοοηἀοπΐε τηὶ- 
ΠΟΓΕ τηλῖη8. ΤηΐΠΟΓ ΘὨΪΠΊ πι88 εϑὲ. ρδτγίππὶ δαΐεπι ἰη ἰεγτγᾶ, ἐπιρδοῖδ 90 
Βεῖαϊα [4]1] οοἀά. εἰ Ρ] ηἶπδ σα] 6], φπδπι δὰ οδυάδτι μαρεπὶ ἴρεδε: 
τρῦγοϑ πὸ μαρθηξ, δίπιαϊ οαποίδ ραγίηπέ, δαη ἀδιπαιε ἰπ ἰοοῦτα ἀ6- 
Ροπηπῖ, ἰΐα αἱ φιαεὶ ἕαυυδ βαῖ. ἀεῖπάθ υδὶ ρερεγογιπξ, ἱδ᾽ παβοπῃυῦ 
ὙδΠμ68 οΥἷ ϑρεοία, οὶ σοπιργεμβοηαπίαγ ἃ ἴετγα φυβάδπι ἴϑηὰὶ 
4αυδϑὶ ἃ τιϑτιρτδηδ, ἰπ 408 τηαϊυτεϑοῦηξ, ἰεἴυν δάδο τη0}168 εἀπηξ 
πὶ 801 διϊδοῖα δἰ ἀδηξασ; πϑῆπε ἴῃ ἴδγγαθ βδιρεγβςΐε, δε Ῥδι}10 [;- 
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τα. ἴππι ἐχοοοῖδε δὲ τηδίπγαιδα διηδγρτπὶ εχ ἴεττεο 1110 ξερτοῖμδ 
ἸοςασΈ 166 πιϊπαίδα ἃς πίργαθ: ροϑίγεπιο οἰγουτατιρία οαἷς εὐδάυμξ 

556 ρταπάϊοτεβ, ρατγίιπι αἴοοϊα δαβίαϊο, βἰπια πε εἰζεϊαε ἱπιθγεπηῖ: οἴγ- 
ξαπι απ ]ι16 δΑΓΌπι (Ο] τπὶ ἱππδβοιπίαγ νοστπθ8 ἴαπο. δοάετῃ ἴθπι- 
οτα δἴϊδιῃ τῆᾶγοα ρεγευμπῖ. Ἔχειπὲ ἀδδαθῖπϑ ἴεγγατα νογε. ἰοουβίαδ 

1π ἴοττα πιοπΐδηδ δαὶ 840] 1. (εχὶ 1) ποη οτίππῖιτ, 86 ἴῃ οαπιροϑῖτὶ 
δἰἴαιο [ιἰδηῖθ. ἴῃ τί πιϊα δαὶπὶ ραγίππε οὐὰ 8π8: ε 4ῃΐθυ9, ἰγαηδδοῖα ἴῃ 
ἴεγγα πίθηια, ῥγουειίαπξ 6 ϑαρογοιθιι5. Γεθ 8 Ἰοουδϑίαθ ἱπεπηΐδ 
δεϑιαϊο. ᾿ , 

429, ϑιπιϊ τποάο Ῥγαςὶ (αἰῖ6 1401) δὲ ρατίαπε εἴ ροϑβὲ ρατγἴυτω 
(0 πιοτίαπίυγ. σογγαπιραπίαγ δοτιπὶ οὐὰ δυΐυσππο, οαπὶ τη [εἰ πη θτε8 

ἵἴηρτασης, αἱ οἱοοίοτα τοπιροσθῖαῖα ργουθπῖιῃς εοστιπὶ πιάΐοτ, Παπά ρετ- 
ἰπάδ σοτγαρ δ οΥἶθ, ργορίογεα φυοά δογαῖι ἰαϊετίτ5. Ὡδαια φεγίο 
οτάϊης εἰ ἰογιιϊο βοτὶ υἱάδιοσ. 
« 380. Οἰοαάαγυπι ξεηθγα ἄπο. ἀπῦπι ρᾶγστιπι, φαο 4 ῥγἰπατη ἈΡ- 
Ραγεῖ, βοϑίγοιηυπι ἱπίογὶς, ἰτεπιπι πα 8, σδποταπι, τ ροβίθγιιβ οτὶ- 
ταν, ἴτα ρτίιβ ρειῖῖ, δα σαηπηΐ, δῖνθ ἃ πιδίοσιτι ϑῖνα 6 τη ΠΟΥΤΙΤΣ 
βεποτς δἰπὶ, δι ργαθοίμοϊμιπ δθοῖθγατη Παρ θη. φυΐρι9 πίει οοπιϊ- 

20 Ἡτᾶ 68 ρᾶγϑ, 686 ΠΟΙ ΤΑπιπῇ. τπηδίοτγθα οᾶποτγδϑ γοοδηΐ ποππυ ] 1 Δ. 6- 
128, τηϊποτ 68 δυΐοπι οἷς 8.16}185 (τοι πἰροηΐα); φυᾶταπι φυδε ἀἰνίδαγατη 
Βαβεπὶ, οἴϊαπι αἰϊφυδπείαπι σδηι  ]δηϊ. Ἰοσα ἀγροσῖριθ νᾶοθα πῸπ 
ἔεταης οἰςαο8, ἰἴάφαδ ἰπ ἀρ Ογιδπαῖοο ἢυ}]Δςὲ δαπὶ, ἂἱ δά πγροαι 
᾿ἰρϑᾶπι ἔγοφιθηῖθβ. ργαβϑθγίίπι πὶ οἰϊναθ Ἵγθϑουηὶ, ρτουθηϊαπί, αἵ- 
Ροῖς 4π88 ποῦ πιὰ ορασεπὶ ὑπῖρια. πᾶπὶ οὐτπὰ ἔτρι ἀ18 ἰοςῖ5 ΠΟ 
παϑοδηταγ, Π6 ἰπ ορδςΐβ φυϊίειη ἰυςΐα ταρογίυπίατγ, ἱπϑαθτογ τηδίογοϑ 
δἰτα τον αἴφιια παΐπογαϑ δι ρίπαα ἰηΐοῦ 86 οοραϊαἴδο. ἱπιιηῖετῖς ἴῃς ἔδ- 
ταϊπατα τῦ8, ποῦ (ηῤρϑιϊοπετι οπιϊτταπὲ οοα1ς 65) υἱ 4118 ἰπϑεοῖα. Πᾶ- 
Βεῖ [οπιῖπα δοϊβϑϑυιη ραηϊῖα]ο: ἔειηῖπα ἰπὶ 6] ρ ΠΥ δα ἰπ 4αδᾶπὶ πιὰϑ 

δ᾽ 5ὺπιππὶ ἱπητηἑττ, ραγίαηὶ ἴῃ ἀτγν 85 ̓ς 6888 Ρ 5, διοπὶ οἴ ὑτας δὶ, φαοτγαπι 
δὲ ἴῃ ἰρϑῖ5 Ἰΐδια βι, ρεγίογαυτοϑ πιποίοπθ Π]οὸ ποπὶ δά οἰππες 
ΔΡθηϊ. 4θπιοργοπι ἴῃ ἄρτο Ογτγδθποιδὶ ἰαγρα παϑοσπίιγ, ρᾶγιύπε 

εἴϊαπι ἴῃ ἀγα πάϊπῖθπ8 δα χυΐθυϑ8 ἕδοῖα δαπὲ σι τθπ8 ρεἀαπιεπία, εἰ ἴῃ 
470 1}}6 σαι ὶ θυ: αὶ ἔοῖα8 'π τογγατη ἀδοϊ πη. πιᾶρηι5 δάτατῃ ΡΓο- 
σδηΐας ρῈΓ ἱπιργαβ. οῆτη ἴπ ἴογτα Ἵγθυοσίξ γδγτηίσαϊιϑ, Αἰ ἐθεϊροπιε- 
τᾶ; 400 ἴδπιροτγα δυπὲὶ ἰῃ οἶθο διιαν 55πη86, δξεχιδπι οα]ΐχ ἀΐϊγυϊη- 
Ραΐωτ. δρρεϊεπῖα διΐξεπι 80 5:{|Ὶ τεταροτγα, ποοῖυ ῥγοάειπε δίαιίπι 

40 τυρῖο σοτίοο; αἴας ἰτὰ ἐχ ται ἰσοιμοεγί5 οἰοαάας ἢππὲ, πίρτδο φυϊάθτ 
ἃς δ᾽ἰαϊίπι ἀυνίογοβ εἰ ππδίογθϑβ. δὲ ἴὰπὶ Ἵοδημνηξ. ἴπ υἴγοπὸ βόπογα 
ἤπιε ΟἈΠΙΛΝΣ, τᾶγο8 8ηΠηΐ, γ᾿ Ἰχαδθ ἐετηΐπδθ. ἃς ργίπιαπι φυΐ ἐπι τπᾶ- 
765 ϑηδυίογαβ, ἃ οοἷϊα γεγο Γεπιίαδα: παρ οηὶ δηΐη νὰ οδηάϊάα, οαπὶ 
δκεϊϊαϊας ἀνοίδηξ, Θπιἐτηπε πσπογοπι ἀαιδ6 ϑροςΐ : 60 ἀρτίοοἾδε ρα- 
ἴλης ἰρ885 πηΐῖηρεγε, βογπάς δῖ4η6 Ἔχογεταθηϊηπι ΓδΎ5, 40 αἰδιιίιτ. 
δὶ φυΐδ ἀϊρὶϊπιπ πίον θη ἀρργοριηαιεῖ, ἰϊα αξ ἃ δαπηπιο ἀγιϊουϊοϑ ρδ8]- 
Ἰαιῖπι ἱπσαγυθὶ δὲ τπιγϑῃ8 θχίθη δῖ, βοουγίογεθ πιδπθηΐ 4ιιδιη δὶ ἄοτα- 

40 Ῥεπῖε εχϊδηαϊ, εἰ ἰγαυϑοθηάιῃξ ἱπ ἀἰρίτιτπ χυιδϑὶ ἱπ [οἰ απ τιοίαπι, 
Ῥτορίογοα φησ οββοῦγε ςθγημηῖ. ὡ 

31. Ἰηϑεςῖα αιιὰδ σαγιΐνογα ΠῸπ βππὶ 864 Υἱγοτγιπι ΠΟΥΡΟΓΌΣΩ 
δαοοητη ἀθραβοππίατγ, οὐϊη5πιοάϊ ροάϊςα]ϊ οἱ ρου ϊς 65 οἱ οἰπιῖς δ, 6 οοἶτα 
ξοπογαπὶ οἸηπίᾶ δὰ Ζιὰθ ἰδηάδ5 γοσαπῖαγ. δχ ἢ18 δ!υἀ πι}1] ρὶρπὶ- 
ἴον τῦτϑη8, Πογατη βοπογϑιϊο ἴ4]18 Θϑὲ, ε τηϊπίπια ραϊγεάϊηε Ραϊίςε8: 
τδιὶ βπιμδ ἀγίάιι5 οἱϊ, [01 σοπογοβοθηΐ. εἰπιῖςαα εχ νᾶρογε 41 οοπϑὶ- 
δι ἴῃ οὔτε απἰπι]απι; ρϑἀϊο]} α σαγηῖθη5. πᾶπὶ οαπ ρτορο εβὲ αἵ 
Θπαϑοδηίῃτ, δχϑίδπὲ υϑηιΐ ρυδιυΐαθ ρυ51}186 δἴπθ ματα, 4188 δ' δοὰ 

551] ΒΕΡΊΝα Ῥτοάδηπιϊ ᾿πλμάρὰΣ δυϑῖξ φυϊδυισήδῃι οχυογαπῖα ἢυπογα 
Ρ Ὀγΐπο οἱ ρεαϊοπίατί πιογρθὸ ςαρίαπίατ: ἱπιθγεπιρεν δἕδτη ποηπα}}} 
τδὴ δὶ πυπς πιοάπιπ, το] ΑἸοπιᾶποπι ροδίδπι οἱ δ γγίαπι ῬΒεγεογ- 
ἄεπι πατταπῇ. οἱ ἴῃ φιἠθυϑήαπι πιογῖθ ρεάϊου!! Ῥγονβπίαηι. ρεάϊ- 
συ ΐοτιιπν ραπη5 δϑὲ φιοά ἔεταπι γοσαηῖ. ἀπγῖν5 πος ἀπάτη αποὰ ἰῃ 
τη εἶδ ρἰρπίταγ; πες ας] ἃ σογροόγα ἀνε] ροσϑππῆ, ραοτὶ! δειδῖα 
Ῥεῖ ρ]ὰ5 βοαῖοιις σαρί!α, ΥὙἶν 1} τπίπαϑ: ἰἔδπὶ ἔοπιϊπὶα ρὰ8. ἀπάτα. 

10 γιγί8. φυϊδηϑ σαρτξ ρβάϊου}5 ἔγεποπϑ δϑὲ, 18 πιῖπιιδ 8ϑᾶθρε (οἰεῖ, 
Ῥτοσεπίαπε δεΐδιη ρϑάϊςη}} ἃἰ115 τι ἀπ  πια] θπ8: ΒΑΡ πε επίπι οἴ ἀνε. 
4αΐη εἰΐανη ΡΒ δοίανὶ ααὶ νοσαπίμτ, ἃΡ 115 πδοβπῖωγ, πἰϑὶ ρα] γεγοπίαγ: 
ἐϊεπι εἰ 4] 186, 4υιᾶγιπ ρεππᾶθ οδιΐθπι παρ οπὶ. εἴ δὰ δηϊπιδα 486 
β: τερπηῖατγ, ἐχοδρῖο δϑῖπο, πὶ πεχας ρϑάϊου 5 νεαπο τὶ οἰπὶβ ἴῃς 
δϑιαῖατ. δὲ βουδβ πἐγατηψαο μαβοπῖ. οὐθβ εἴ σαργαα γἰοἴπιπι, Ῥε- 
ἀϊουϊαπι ποι. ἰΐειπ 5168 ργαπάϊρυϑβ ρεάϊςη 15 ἀπτίσχιε ἰδρογαπι. οα- 
πίρυϑ δυΐοτη βεπογαπίαγ 08 Ογποαϊδιας σοςαπί. ροηήϊςυ] εχ ἱροὶ 

ΗΙΘΤΟΒΙΛΔΕῈ ΑΝΙΜΑΙΙΌΝ Υ. 
᾿ 

δηἰπιαὶ ριι5 ἤππὶ ἴπ φαΐδτ9 ρεπογαπίασ. συλ δπἰπιδὶϊα εἴ ἰδυδη ταν κῸ 
εἴ 5οἸεπὶ ρεάϊουϊοβ ξεπεγαγο, δὰ ἴππὶ ῥ᾽ υτέρι ἰπίδϑεαπίατ, ουιη ἀσιασ 
φαΐθυς 8ὲ ἰανδηξ πιυϊδαῖ. ἴῃ τηᾶτὶ αὶ Ρεάϊου!]! ἰπδδίδηὶ ρἶδο 68, ποπ 
εχ ἰρεῖ5 βυπὶ Ῥἰ δεῖμα, 864 6 ᾿ΐπο ργονεηίππε. δοττιπὶ ἔδοϊεδ [1011 
856] ]οστιπι, 401 τὰ 15 ροάϊθυ5 ῥγαθ απ δυπὲ, τἶδὶ φαοὰ σαυάδτ Πῶ- 
Βεπι Ἰαΐδτα. οπιηῖθυ5 Π15 ἀπαϊῃ ρα, δὲ ἈΡΊ4π6 ργον ηἰπηϊ, τααχίπηδ 
δαΐεπι ἴῃ ἐγ} 18 (ναΐρο οἶτοα ἔοτγαπιΐπ8). οπληΐα δυΐθηι πδεο ἰπ- 
δεοίδ οἱ Ἔχϑδηρυΐα δυηΐξ εἴ ταῦ 5 ργαδάϊία ρϑάϊδαϑ. ἴπ ποπρ 
τῆγπηΐβ εἶγοα ρίππᾶϑ ἱπυ θη τ δι [8 (οδϑῖτιι8) δεογρίοηὶς ἤρτγα, ἀτῶ- 
Ἠδὶ ταδρηϊτ ἀπ 6. ἰπ πιᾶτὶ φποά ἱπίετ Ογγοπθη δὲ Αδργρίυτῃ ἰαίογ- 530 
ἰδοδῖ, ἀε!ρἈϊηὶ σοπιοῦ σαϊάδπι ῥἰδοὶβ8 δϑὲ, ρα! ς ] πὶ νοοδπὶ, ἰδ οἵη- 
πίμπι τραχίη 6 ρἰπριδβοῖξ ργορίεγθα ααδὲν ἀοὶρμῆπὶ σοπαία ἰαγρῖν- 
δἰπιο ἱπηρἰ δῖαγ οἶθο. 

32. Ναβουπίητ δὲ αἰϊα Ῥ 8111 δηϊπιαὶϊα, σαθιπδάπηοητη δπΐθα ὃ 
ἀϊεῖαπι 661. Ὡοπμα}]α ἴῃ ἰδηῖ5 οἱ ἰδηιβοὶϊ8, ΒΞ εν ἄποδα, φαδα ἴτε 
τηδρὶβ ὑγουεπίππε οὔτι ρυϊνογυ]δηῖδε ἰᾶπᾶδ δπὲ, πιᾶχίιπ 6 Ὑ6ΓῸ ςΌΤᾺ 
δγῶποα οομοίυθα ἔπε : ὄχϑιοῖο δπὶπι, δὶ 4815 ἰητα8, Βυτηοτγα δἱοοαῖν, 
υδγηνουϊῃ5 18 ταπίςα 4Φαδάδτῃ ἀτηϊοϊτατ, ἱπ ς6}}15 δρῃτη θοχυε υθ- 
τοδὶ ΠΟ δεοῖα8 ρἰρηιυγ αυᾶπι ἱπ ἀτῖἀο ἰἰρῃο δηΐπιαὶ ςδηάι στα, 
4υοά οπιηϊαπι δηἰ πη τη ταϊπἰπλτι υἱἀθῖυς 6886, δὲ νοζαίασ δοδτί, 
ἰπ ᾿ἰθγῖ5 φιοαηδ ρίστιιηατ απὶπιδοαἶα φιαθάδτα Ὑεϑι γι 18. [ἰΠ 618. δὺς 
ταὶ ϊα, 118 δοογριομίθα5, δἰπ8 οδυ άδ, ρυ81}1 νδ]άθ6. οπιπῖπο ἴπ οπι- 10 
πἰθα5 ἔδγε δὲ γι 415, 5ἱ ἢυτηθϑοδηξ, εἴ μυπιϊ 15, οἱ οχϑιοςθπ οΓ, δὶ ΖοΣ- 
ἄεπι υἱνδηὶ (νοὶ υἱΐαπι βιϑιθηϊαγα ροϑ5:η1). οδϑὲ υουτῃ οι! π8 υϊάδη, 
4υθτι χυἱορβίδμοιτιπι (Οζα ᾿ρηὶρ τὰ πὶ, ἀΠἰ οοάά. χγ] 9 ἢο - 
τατν, ἰά 681 Πρ ηἰβετα πὶ) νοοᾶπὶ Οταθοὶ, ποῦ τπαΐπως ἢΐ5 ἀρϑυγάπαι 
δηϊπιαὶ. οχίγα [ΟἹ] ςα] πὶ σαροὶ τατγίαπι αχϑῖδῖ, δὲ ἴῃ ϑυσησηο ρδάεδ, 
τΐ Αἰ 118 τδγταϊσα 8: ἴῃ τπηῖοα δυΐθπι ἀγαηθᾶστιτὴ τοΐαα δι ἴ}}} ςεξοιττα 
οοτραδ, φυοά ἃ [εδιποῖβ σοπεϊποῖαγ, ἔνα αἵ, οὕτῃ ἱπργεάϊτατ, οἱ μδ6- 
τεῦ υἱάδαηίαγ. παθς σοηπαῖῶ ἰρ8] διηΐ τυπίοδδ; ἃς σπεοιηδάιποάυτα 
τοϑίδ ος ἈΠ οἴ5, δἷς ἰοϊηπι πος σοττηΐσαϊο: ἤθ4πὸ Ἔχαϊξαγ, δεὰ δτ}}]1- 70 
ἴὰτ ἰδηφιᾶτη δἀπαίαπι. ἰππῖοα ἀειταοία πιογῖπιγ, αἴφθις ρεππάς ἴῃ- 
ὉΠ|15 Αὲ δἴφας οος οι Ἔχοιπρία ἰεδίᾶ, ῥγοςεάοηϊε τοιηρογα βὲ οὮτγ- 
8815, δι οατΌτα τπογα, Ὑἰν πε ϑη6 ποίᾳ. σεγαπι φυϊά ἱπάς ἰδ 
δηΐπιδ 5 Βαϊ, ποπάβπι ρετβρβοίυμ εξ. ἴπ ἔπι ιθο8 οαρτιβοογατα 
οἰ ε8 ξεπογαπίηγ, 4805 Οτγαθοϊ ρφαεπδ8 τοοδηΐ, γὙδιτηϊουϊη8 ἱπί!ϊσ, 
ἀεῖπάε οπΐε ἀϊγιρία δἴφις οογαπὶ το ]ϊςῖα ουοϊδὲ ϑῃθίταθε ἤςο5 ἱπν- 
τηδίηγοϑ, 4π05 ρεγίηεοβ [δοὶς πε ἀεοϊάδπε, ἰΐαηπα μέρ γος ἢ εαρτὶβ- 
ςογαπι Ροπᾶ βοῖβ ἀρτίοοἶδο, εἴ οἰγοππιδαεγιηὶ ἤςο8 ςαριϊ οἶδ. Ὄ 

33. Ουδάγιρεάες ονἱρᾶγαθ, φυάγιωπ σομογθιϊο σοηδίαϊς 6Δῃ- 
ξπΐπε, γεγο βθπδγϑηῖ, σα η τιαῖη ΠΟ οτῃῃ 68 δοάθηι οὐδ ἰθηροτα, 559 
δε ραγίϊπι γεσε ραγίϊη δθϑίδῖε: οἶγοδ δηϊητηπα δ]ΐαο, αὐ σα συ 
ἔδῖαγαθ βου π 5 ἰοιηρογί γαῖϊο οοταηοάϊογ δὲ αἰαγα. ἰθιπάο 
(ἰογταδιγί5) ονυτα ραγί!, οπΐα8 οογίεχ ἀστγυδ δεῖ, δὲ Βίοοίοτ, χυϑία 
εἴὔλαπι ανΐαμ). εἀϊία ἀείοάϊε δἴψιε ἱπιροβίϊαπι ἴοσταπὶ ρᾶνῖϊ : ἵπαι ἴγθυ 

δητὶ ἱπουθαῖα ἔονοι ἰπδίἀθηβ, αἴφῃθ δἰΐεγο δππὸ δχοϊπαϊι. δπῖγὰ 
Υ͂ΣΕ Ρδἰησιγὶ8) εβγεθ8α εχ δῦ ραγὶξ Ἔβχοανυαῖα δογοθὲε ἰπ ἀοί 
ταοάππι; πθὶ παρά ρδροτγαγίὶς, τεῖπααν ῬῈΓ ἀϊοδ τγιρίηϊα: ἕὰπι οξο ἀϊ; 40 
ἃς τθοχ δχοϊυαϊς, ἃς σοπίϊπαο ἰῃ ἀφπδπὶ δἀμπεὶϊ ἰεἴαπι. τηαγι πα 
4υοφαε τεβιυάϊπδ8 ἱπ ἴεγγα ραγίτιπε οὐ, φυδ]1α οοτίαἰοϑ ἀτδβ: ἀε[οϑ- 
δὶ5 ποοῖῃ ἱπουθαπὶ, πΏπιαγοϑθα οὐ ογοσ δίιγα, σαίρρα δά οοπίεμδ, 
ἴδιῃ ἰδοετγῖδα φυᾶπι σγοςοάὶ! τ οἱ ἰθστοηὶ νοὶ εἰΐαιπ ἤπν αι] 65 ἴα ἴθρ- 
Τῶτῃ ρατίππι. οχ οὐἷβ ἰδοθγίδττιτη ϑροπῖθ ἔεϊυ8 Ἔχοαἀϊίαγ ἴα ἴδγγας 
πέφιε δηΐπι δηηια νἰναηὶ ἰδοογίαθ, 5864, τὶ οἰυπ, πιθη868 ἰδοϊσσω 
δέχ. Παυνία! 5 οὐοςο ἀ 15 ρατὶξ ον τη] 18, οαπὶ ρἰατίπια οἰγοίξετ δεσᾶ- 
Εἰπια, οοίογε οδπάϊ4ο. δοχαρόποϑ ἀϊε5 ἱποιραὶ: Ὑἶνῖῖ ἐπ ἀϊα. εχ 20 
ταὶ εἰ τὶς δυΐοπι οὐἱ8 τηαχὶπυπτι δηΐπιαὶ μ1: Ὡδ4ὰ6 δηΐπὶ εἰὰ 8 οὐπι 
Δηδογῖπο ργαηήίιϑ οϑῖ, ἃς ἔεῖι5 χυίάεπι ρτὸ οὐἱ φυδηιίδιο: δὲ αδὲ 
ογουῖξ, ἀθοοπι εἴ δερίθπι οὐδ ἰογατ ἐχρίεϊ τααρηϊτυἀϊποια, χυϊάλπι 
Ῥυϊδηϊ, ιαπὶ ἀἰὰ υἱνὶῇ, ογεβοεγε. 

34. Τῃ δεγρεηΐατῃ βεπεγε τίρογα, ςοπςερίο ἱπίγα δα οὐο, δηϊπιαὶ 
Ῥατγῖξ: δἷπβ ονῦτα ἀπίςοϊοσ ἃς πιο] ππθιπΌγαπα δταϊοῖαπι, υἱ ρἰϑοϊοτα, 
δυρεογοχϑίδὶ ρυ}}15 8 δηπιπιο; ποις οὐππὶ ἰοϑίδοοο τα ἱΔῸΓ οοτσ 
ες, ποῖ παι ἰπ ρίδοϊρα5. ραγὶξ υἱρϑγ ας οχίραδα ἴῃ τρειθ Ὦτῶν 
Ὡἶδ, ι86 ἰατῆϊο ἀῖ οἰγουτηγπταρυπίαγ. ἢ Αἰ χαδπάο πὲ σαἴη] 1 ἐχ Ὀἴογο 30 
δγοϑβ8ὶ5 τπθιηγωηΐδ ἱροϊερτεαίδπτατ. 81:51] δτῖπι ραγὶῖ; ἀρ ϑοϊνις Ὅπὸ ἀϊδι 
ἱπιογάμπι ρίθγα υἱριπιῖ. οδίεσγαθ ϑαγρθηῖθδ ονὰ δάυηϊ ἐπογ δὲ ἐοη- ὃ 
Ὄπαυς ςοπδεβίομα, δὰ τρῃ]!]ορτὶδ πιοι δ Ἰηοάμτῃ:; πᾶς οὐ Ρ6- 

ἤ τ 
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Ῥεγεσπῖ, ἀόροπηπὶ ἰπ ἰοτταῖῃ, δίαπὰ ἰδὶ ἔογεπὶ, ἐχοϊ πἀπαϊχαέ δΏπο 
βἰΐογο. ἢ 

νι 
δεγρεηϊΐητι ἰρι τς ἱπδεοϊογσβαας αἴχας εἴδτν φυδάγαρθάοτη 

(Ὁ οΥἱϊραγογαπα [168 διιπὲ βεη γι ἢ 68. ἃν 8 δμΐοια οπιη 68 πα! άθτι οὐ 
“ ρααπε, δὲ οοἴταϑ ραγίηδ4αε ἰοπι ρογδ μοῸπ δ άδτα οταπίρθυ8. χαδείδτι 
Βδιησαθ ἴδγα οτηῖ ἴεῖαρογα εἰ οοδαηϊ εἴ ραπσηῖ, ἂὲ ρα θα οἱ οο- 
Ἰαπιρα, φΆ πὰ διφυϊάθτῃ ἰοῖο δῆπο Ὀγαδίθγ τηθῆσεϑ Ῥγυϊπδὶθς ἀπόδ. 
ξεπεσοδδθ δηΐα ἱπουρδι!οηΐδ τοτωρυϑ εἰΐωτα ϑεχᾶξεπα ρῥρϑγιιπῖ, 4αδη- 
ζαληι μ86 τοΐπηϑ δαπὶ ἐξουπάδε αυδπι ρ]ερεῖδο. Αἀτγίδηϊςας γα }}- 
ἢ88 ρᾶγγϑε δυηὶ χυϊάετα, φιοιίἀϊς ἑαπιεῃ ραγίυηξ: ἔδγοοςδ δαΐετηῃ εἰ 
ταότοβᾶε δυηῖ, δὲ ΡΆ}]0 8. ἱπξοτγιπιμπὶ δῶ 6 ρ6 8π08; ἃς ϑὁπηὶ γϑγδίςοίουθθ. 

ἐ0 Ἔ ἀοτηοϑεϊς!α Ποππα ἰδα δἰΐαχα ΡΒ ἀϊ6 ραγίωμξ. ἰᾶπὶ γεγο οἴϊατα σπαρ- 
ὅλων ΟΡ ἱπρεηΐθη ἰδοππαϊϊαῖεπε Ῥγανὶ ἱπιογιατιιωξ. ρα ]πδα ἱρίτατ, 
πὶ ἀϊοίαπ δεῖ, ςοπεποπίογ ραγίαπε. ταττιϊϊα ἀυΐδτα (ρεΐμμ) εἴ ραϊυπι- 
Βὸ (ρμαῖια) εἰ ταστασ δὲ τυρι α (οςπα98) Ρἷδ Ἰαπίατι ραγίβηϊ, ςοϊοτα- 
δὲε δαΐετῃ ἀδοῖθδ. ρἰ αγίπηδα ἂν 68 (δεππεὶ 61} νυ θγπο ἰθιωροτγε ραγιυπῖς 
4εὰ δατυτη χαδεάδπι τπυϊρᾶγαα, δίχας μος αυϊάειη ἀπρ] οἱ γαϊίοηε: 
δλπι δυΐ τη αἰ ται, αἰ σοἰμτα ας, δαϊ ππα]ία, υἱ γα! πᾶς. 4 5 πηρτιεϑ 
πηςΐ ϑιηῖϊ, ρᾶυςο 5 ρᾶγίαπὶ οὔλῆδϑ, ργϑοῖοτ ἰπποποῦίυτα (ςε πο γι 6πι): 

80 ἴπ 60 διΐπι ξόμογα ρἰαγίποα ραγιξ, ἰᾶτη εἴ φααίίποτ υἱβδα δαπὶ ον; 
σαγοτι εἰΐαπι ῥ᾽ υγα ρατῖϊ, οδἴεγας ἰπ οἰ ἀ186 ραγίωπι; δὲ 4ιδε τυϊθτϑ 

689 νοϊκοία δαπὶ, οι, υἱ ρεγάϊςε5 εἴ οοἰπιγηίςεδ, δεὰ ἴῃ ἴδστα δάϑεγεςι 8 
ξεσϊαςυ} 15 ἀρϑοοπάεπιεϑ. οἷς εἰ αἰδυάα εἰ ἰεϊτῖχ. Βδθ ἰξίϊατ οπποϑ 
τρηΐο ἄνθγδοβ πἰάος ςουϑίγυμπι. ἀπεῖι Βοεοῖ δεγορεπὶ υοοδηῖ, 
ππ8 οἸηπἰ πὶ ἴοῦγθ οδυθγηῶ δ Ρὶὶ πἰαϊβολπάϊ ρτγαιῖα. ταγὰϊ 'π ἐχ- 
οοἰοἷς ἀγρογῖθα ὁ Ἰαῖο, δίουϊ Ηἰγαπάΐποθ, Ὠἰἀο9 ζαοϊπηϊ, δεγῖθ χυδάδπ 
ἰμίδτ 86 ςομιδεγοηῖθδ, ἰΐα αἱ δαγε δρδοΐθιω ργαββεθδιῖ. ἴῃ. 80 βθπογα 
ανΐαπη 4086 ΡΕΓ δὲ 80.846 πἰἀϊβοδπὶ, δοῖα ἀρυρδ παίϊυτι δὶ ἀβαϊ βςαῖ, 

40 δεἀ ἱπρτδϑδᾶ ἴῃ Ἀγρόγυτι διἰρ᾽ 165 ρᾶυοϑ ἰδὲ ραγίϊ, πὶ Ἀ1] εο σοπρθγεπα. 
σαοα]υ8 ἀυΐετι (Υδγδῖο ἀπιίαυα μαρεῖ ργὸ υἱεΐοδο ποτιίης Κὶ γἢ ἃ) 
ζὰ ἀοτιῖς! 119 νοὶ ἴῃ ϑαχίβ. ἰδιγὶσ 114 φυδαν ΑἸδεπίθηϑεθ ἀγᾶρθιι γος 
οδοῖ, πεαας ἰπ ἴογγὰ πους ἰπ ἀγροσῖβη9, δδὰ ἴῃ Ἀυτν θὰ Γγαῖὶς! Ρη. 

2. Οναὰ οπιπίυπι ἀνίατα δἰπι]α ἱπίθγ 86 ρυϊδπιϊπὶ9 ἀμγιτία, δὲ 
Εἰαδ ξορογαῖίο ποῦ σογγαπιραῖαγ: το }Π1ὰ δπὶπι ποπποϊΐας ρα  Πἴπᾶο 
αιϊαπξ. ἄυο οσοἴοτγεδ ἰπ οΥἷβ ἃνΐυιη, διαρίοπιε ἰυΐϊδυμπη ἀἰθαπιίηδ. 

50 Πανι δ] απὶ εἰ ρα]υδιγίαπι ἀἸἴδγοπὶ πιοϊτὰ ονὰ ΔΡ 16 φαὰθ ἴῃ δίοςο 
ἄεραπι: ἀαπδιι!απι παπῖψαα ἐχςεάϊταγ αἰ ραπιοπ ἃ ἰαΐεο ργδεῖοσ τος 
ἄππν. οσόγυπι οοΐογεδ δἰϊαπα αἰ Α] 118. ανΐαπι ξοπογίραϑ: πᾶσα 488- 
χΌπάδτη αἰθὰ ϑυπῖ, αἱ σοἰστρας δὲ ρεγάϊοῖβ, δἰ ̓9. ρα ]άα, οἱ ρα]υ- 
αἰτγίατη ; αἰΐα ραηοῖ ἀϊειϊπςία, αἱ ἈΦ να τῶν εἰ ρδιαβίδπογυπι: [ἰπ- 
ΠΌΠΟΙ; τυρτα 4υδϑὶ τηϊπίνιπα, αἰΠεγαπε ἰπΐεγ δὲ οΥἱ ραγίεϑ: δες 
δοσξοτ, {ἰὼ ἰδιῖου. Ἂξτεϊγ δυΐθην ἰαϊίοῦ ρᾶγα ρυΐοσ. ἐσ ορ] οηρὶβ 
εἰ Δουι9 [ἐππΐπδο ξοπεγαπίαγ, ἐχ (8 φυδε τοϊπη δᾶ διαὶ οἴ τη πογοπεῖω 

δ οδταδαμι Παρ οπς, πιᾶγεβ. δχοϊπάἀππίογ ἰρίταγ ἀυΐωτ ἱπουθαῖυ: γογατα 
δἴδηι δροπῖίβ ϑυᾶ ἰπ ἴεγγὰ ρεγποϊαπίατ, φυοιημδἀτηοάυπι ἴῃ Αεργρῖο: 

« Δείοάϊπηι επὶπε ἰπ βιηο. εἰ δ γγαςυϑὶ ργοἀίλεγαπὶ ροϊαΐοτεπι φπρη- 
ἄλτα οΥἱβ δᾺΡ δίογει Βυπιο δίγαιδ ἴαπι ἀἰὰ ροίΐαγε, πυπαύῶτ ορδγα 
Σμξοττηΐδϑα, 80 1ἴππὶ 6866, ἀση ονὰ δχοϊυἀεγθωΐυγ. ἰῶτη υϑσοὸ δἰίδπι 
ἀμάϊια ἴθ ναβϑὶβ τρί 418. εο οοποοοῖα ϑαπὶ αἱ δχίγεπὶ δροιῖς ρὰ ]!. 
τυ τι ξοπίϊαγα οἰππΐατη οαπάϊάα, 408 115 εἰζατη δἰϊογατω αὐξαοδνης 
φοοποίρις [επηῖπα ἱπιϊα ϑαρατίοτγα ἰοοο, 4αὶ δυθεβὲ ῥγαεοϊποϊυγαδε. ἃς 

. Ῥτίτουτι φυϊάθαι εχίρασι οἱ οαπάϊάυτι υἱάείατ, ἀθίπάθ συθγυτα εἰ 
40 δαπβαϊπουτα: Ὁ] ογ αν, Ἰυΐδιιπι δὲ ἥανυτν τοϊυπι. ἴδια ἀπιρ ΐι85 δὰ- 

αἴαπι ἀἰδοοτγηϊςατ, δἴᾳυε ἰπία9 φυϊάοιη Ἰυΐδυτι Ἔχτοιίογα δἰ υπηΐπα 
δα ΡΊϊυτ. οὐτὴ γεγο ρογίδοϊασα ξμεγῖς, ἃ ϑοϊ υἱτυτ δἴχυε τὰ Ἔχῖϊ, ἴδιη- 
Ῥοτε ῥτοςεάεπίε 6 τηο]]ὶ παιδίων 'π ἀτιταπι. οἴπὶ επὶτι δρταιϊωσ, 
ὭΘΣ ἀθπ ἱπάυγοϊ!: δἰπια! δίαπε ργοάϊις, ορίϑβαϊυσ ἃς ἀυγεβοῖξ, πἰδὶ 
ταοῦρο ἥθονον ΡΓδενυπῖωπι οἷς, εἀϊτητη εἰΐαπὶ δἰχαδπάο ζαϊξ ον απο 
ἴλϊεα φαδὶε φαοάδπι ἰδπιρονα εϑὲ ὀνάσα οτπηε: ἰαΐοα δηΐπι δἰπι 6 
διπῆ, αυα]ῖ5 ροσίεα βὲ υἹἱε]]ὰ8. Βοος εἰΐαπι οοίοτα ἰπ ἀϊσαθοία φα πᾶ 
ἴατι υἱδὰ ϑυπὶ 50} ργδεοϊποίωγα ἰοςο, αὶ 1186 ονὰ ςοπεϊποπὶ, βρεεῖς 

ξῦ αυΐϊάειη ἰπῖοᾶ, δἰ πιδρπίτυἀίπε ἰᾶπια αυδπία ϑαπὶ οτα; χυδο ἰπ ργοάί- 
εἰὶ ἴοςο ἀερυίατε ςοπϑυδυδγαπῖ, 40] αἰυπὶ Ἡγρεποπηία (ἰγεῖια οΥδ) 
κα Ἰιϊαυΐας ἐογιτη 6886 4686 δηΐρᾶ ε οοἰϊῃ ρεπογαῖδ δυηξ, μδυά τεεῖθ 
δεπϊιατϊ. πᾶπι ςοταραγίανῃ ἰυϊ ἴῃ ρα] ΠἸπάγαπὶ δἰ ἀπϑθγωτη ξΈπογα 
Εἰμδτηο αἱ οτὰ δἀϊξὰ 6886 ἃ που}]]19 βὲπε }10 οοἶϊα. βδογυσα οτογασι 

χπαρτϊ τα ἀο τοΐμου, ποῤπυθα δΌδΥΐα εἰ ἰἰχαίἀϊοτὰ “πᾶσα 68 4686 δρΊΔ 
φυηΐ δα ρεπεγαίίομεσ, δεά ρίαγα Ὡθσογο. 81 ανΐ δ ροἰδηΐον, ᾿ἴχαοσ 
1116 ποῖ οὐ δυϑεϑοῖξ, "δὺς δαὶ ἰυϊδαπι ἀπὲ οδηἀϊά στη ἃ ρτγιδἴϊπα ταιΐδ- 
ἴον πδίπγω. δἀμπίωγ ἱγτίτᾶ ἃ σπυ ἴδ, ρα] πᾶ, ρεγάϊες, οοἰαταθα, ρὰ- 
ὝΟΠ δ, ἄπδεγε, γυἱράηδεγο. ἱπουραῖῃ δαϑίϊγο ἀπάτα ἈΙΡΘγΏΟ ς δἰ ἐπ 
ἐχοϊηδάππευτ: ρετ δεδίδῖθπι εοΐτη ραἰϊϊπαε ἀπ οαἀενίςεϑίπιο ἀϊ6 8}801- 560 
τοπὶ, Βίετης ἱπίδγάστι δά αυίπαας εἰ υἱείπιϊ. ϑᾶης ἱρβᾶθ χποῃθ 
δυδὲ ἰηδν δὲ αἰζἝεγοηι, φυοά 4111 αἰΐας που αῦοηι ἀριίογθ. Ἵδϑὶο 
ἰοπδηῖε 4υδῈ ἰουθπίυσ ονα, σου πρυἸΏΓ.- 4086 δυΐδπι ΟΥποϑογα 
εἰ υτίπα ἃΡ αἰϊᾳαϊ 8 ἀϊεπηίητ, ρετ δαϑίδίδι πη ρῖ9 ογιαπίωγ. νοςδῃν 
Το εἴδη ἃ ΠΟ; ΠΌ}]18 ταθμο δ εὐξτι δὰ {δε ἈΥρδβθιιὶα ἀἰχίτητι, 
Ῥτορίεγεθ 4ῃοά γδθγπο ἰδιῦρογε ἐχοίρεγε δῦγαβ ἃυ68 δοϊεηῖ. δὲ δοὺ 
Ἰρϑῦπε ἰδοϊαπὶ εἴδια δἱ ςεγῖο ἴετηροτγε αἰϊγεοϊθηϊοσγ, σπειβαάτηο ἀππὶ 
ἡγτιῖα δυδάππιὶ Ὁ}}}ἰἃ δὰ ροπογαιίοωθτι, δὶς οἰΐδπὶ πῶ ἰδπὶ 6 οοἶϊα 40 
δαηῖ οςοπϑοίϊταΐα, ἸΓΑΠδεΒΩΐ 6 800 ζόπεγε ἰῃ ξ6η8 δἰ ἰυὰ, δὶ, φυδς ἱγτὶϊα 
Βαρεῖ, ἱπεαίωγ ῥγίπβααδτι ἰυΐδαγ ἴῃ οαπἀϊάυπι ταπιδῖυτ, δας 4πδ6 
δ ἴα δὰ ξοηδγαπάυπε ονὰ οοποερίξ, οὐ αἰϊογῖη8 ρα ογὶ8 ἂς σοδδῖ, 
δἴφας ἰϊα οἱ ἱγγίϊα βυπὶ φοπινα, εἰ ξοηἰ εἶτα ϑυϑοὶριαπὶ τηᾶγὶ8 ἔοσπμδσα 
4απὶ ροϑίεγοσ ἱπίεγιῖ, φαοάνέ ἴδτι 'π αἰρυπι ἔαοϊα δὶς ππιδῖῖο, ρα 
ποῦ νιυϊδληΐυτ, παχὺς πὲ ἱττὶϊα βαπὶ ξεηϊἦνβ, πους δεπιὶς οοποερίδ 
Ὡξ ἰπ ξεηυδ ἰγδῃδεδπὲ ἰῃθθη 19. ρτγαθίεγθα οἵη δάπας ραγνὰ δυμὶ, εἰ 
οοἶτας ἱπτεττηϊ ἰδῖατ, πο ογεϑοσηϊ 68 4088 ἀηῖεα ἰπεγδηϊ: τορεϊ το 
δαΐεπι οοἰτα τεἰογίτοσ δά δηαπὶ ρογβοϊυπίυγ ἱπςγοιηθπίθτη, Ἰυΐθησα 40 
Ονοσυτα δἴαιιε δἰ βασθεπ οοῃέγαγίδηι παίαγαπι ΟΡ πδηῖ, Ὡθἢ δοϊαπι 
οοἷοτγε δά εἰΐωπι ροϊεϑίαϊθ. ἰαϊδυϊη δηὶπι ἃ ἔγίρογο ἀδηϑαῖαγ, δ]Ραὰ- 
ταοὰ ποη ἀεπϑαῖυγ, δεά τοδρὶς ᾿ἰφυεϑοῖϊῖ. σομῖγα- ἃΡ ἰγηΐ δρίδϑαῖας αἱ- 
Βαπιεπ, ἰαΐδυιι ποῖ δρίδεδῖιγ, 564 τ00}}6 ρειτηδηεῖ, πἰδὲ ρεγαγϑΌΓγ. 
εἰ εἰϊχδηἀο χαᾶτι δϑϑδῃο ρὶυδ οοπογθϑοὶῖ εξ δ εἰςοδῖας. υἱζοσχαϑ 
διτίοιπ δεογϑίσῃ ἃ 868 ἴῃ Ὑἱσθιη ἴπ τη δι Ργδηδ ἀϊοϑερίαην οεῖ. φαλε᾿ δὰ 
Ρτἰβοϊβίυτα Ἰαϊεὶ ρταπάϊπεα Ἀδεγεηῖ, ὩΙΠ}] σου ίεττιπὶ δά ρεπογδιίοποαι, 
φαδπιδἀπιοάιϊτα ααϊάδπι ευδροαπῖατ. ἀπε ἂς ϑιηξ, Ἰΐεγα ἷπ πιο, 30 
Αἰΐεγα ἴῃ δυσατηο. δυφηΐξ δαΐεπα αἱ σατο αι Υἱ 16 1108 αἴχφας ΔΙ Ρατιηα 
τηα] τα Ἔχεταρίδ ἴπαπε ραϊίπαπι ἱπάϊ ἀετὶε οἰ] εςία, δἴφυς εἰϊχατὶξ ἱψηὶ 8 
Ὑπο]]ἴοτα τοπιϊβϑίογεχας (δυο), Ἰυΐεδ τοῖλ τοδ988 ἐπ τηδαϊατι οοεδῖ, 
Δἰβα δαΐεια ᾿υὶς οἰγουτοίαη ἀδίοτ, ρα! ἰθαταπι που δἰ Ἰαγατη ραγιυϑ ρτὴν 
τοῦδ ἱπευπίδ βἰδίϊν τέτα ρδὶ; ἃς ρίατα εἀπηῖ πδηὰ νεῖυΪδο, δὰ ταὶ 
ὭΟΓἂ δῃπὶ φυδε ΔΡ δὶδ ραταπῖαγ. οταῃε8 ἃΥδδ, δὲ ποῖ ἰϑςο δηΐ, οογ- 
ΧΌΠΙραΠπίΌΣ δίας δορτοϊδηϊ. δ οοἰτῃ ἱπβογγεβοῦπὶ εξ ἐχομιϊμηξ δε96 
ἃς ἰεϑίποα δαδροπῦτμεσο ἰιδίγαπὶ: ἰά χαρᾷ εἰίαπι ἃ ραγῖι ἰαοίπηϊ 
αἰϊφυαπάο. ςοἰἶπτρας ςαυπάδπι αἰϊγωμυπ, δῆϑϑύδα δαΐετο δῃδϑ 8ῸΡ- 10 
δυπξ ἵππὶ [εἴυ8 ἴὰπη ἱγγοτοτα οὐόσυτα οοῃςερίϊο δυθηὶϊ ῥ᾽ ατίπνϑ 
δυΐρη9 τερεπεῖπα; φαειιδἀπιοάππι ρμοτγάϊεὶ, οαπὶ ἴῃ ΨΈπογοηι 80] ϊοἰ τας 
ἴατ. δἱ οπΐτῃ αἴϊειον υϑπῖο ἃ τπᾶγὰ νεηϊοηῖα, οομοὶρὶῖ, οοπηποσαα 
Ἅι ἱππ]. δασαρίϊ.: ἱποῖρηὶ πατθααο οἀογαῖα ργαθάϊις ρεγάϊχ 80 
υἱάεϊατ. ἴαπι οΥἱ ροεῖ οοἰαπι, φυᾶπι ἐσ οὐὸ Ἱπουραῖο ρυ}}ῖ ξεβεγν 
ἴο ὑοη δοάδι οὐππῖθαδ ἔθη ρογὶα οοπεπρίς δραιῖο, δεὰ Ῥτὸ σϑοη 9 
τοικοϊ τυ ἀϊπὶ8 ραγοπίαπη δυεηϊξ, κα] Πἰπάγαπι οὐαπι σοηϑιδιλξ ἃ οοἰϊα 50 
Ῥεγβοϊϊυγαυς βϑλορί δοίης ἄδοθι ἀΐεραβ, οοἰ ταί ποτα ραθοϊοει Ρα:, 
φΟἸυτααε δἰΐαπι ἱπ ἀοίοτε ραγίωσί θπαϊ οντα οοπεμεγε ροβϑαηῖ: “ἱ 
φυϊᾷ εαἴτα πιο  οδέϊδα ἰηξογυθπογῖ δυϊ εἶγοα αἰάυτι, δαὶ ρεππᾶ ευα]μ 
δυῖ Αἰἰτογ γεχαῖα, ἀὰὶ ἀεργο φαὶρρίαπι, α]ογὶξ, οοπεϊπεῖ εἰ ραγίατω αἰ 
ἔετι, ςοἴταγαε ςοἰσταρας ἐἸυὰ χυοαυε Βαρεπὶ ρεουϊίατε: ἀπῖα επὶπα 
υδπι πηῶς ἱπθαῖ, ἱπίδσ 86 οδουϊδηΐυγ: δἰϊιετ τρῶγαπι ποῖ δἀπιϊοπξ, 
ἃς Ρτίμπο χυϊάδιπ οοἰἴξα δεπίοσ οδουΐαπθ, ροφῖεα εἰΐδτα δῃς οβουο 
ἱπίτ. αἵ ἰυπίοτεϑ πυῃχιδπι δἰηδ οϑοι]ο οοφαηῖ; ἰά φαοά εἰΐαμι ξεήσεἶ 80 
Ἶλε ἰαοίαπε. δρϑεῶῖθ δινΐπι σπᾶγε ροϑὲ τισί οδοϊα, πιρβομίόγαπι 
σθοτε, υἱοίϑϑιιῃ 86 οοπδοεπάμηϊξ, πἰ μι! οαε ἰὰ νἷςθτι ἐππιταῖϑλο δϑανηἰδ 
ξεπ ια} 18 ρατγίαπὶ οὐ ρίυγα υδτὶ {πε 6 δειηἷπς οοῃοερῖδ δαρῖ; 6 56, 
Δα Ρη9 πα} 15 [εἴα οτιδίατ, δε οτηπία ἰδ]1ὰ ἰγσὶτὰ δαπ. 

3. Ανΐαπι οπιπίαπι βεπεγαῖίο δαάετν, δἱ ρεγίεοιϊομπ8 ἴοτιροτα 
αἰνὰ αἰ115, φυεπιαδτηοάυτη ἀϊςίαπι εἐδὲ. ἰπ ρα] ηΐ5 ἰφίτυσ ξεπογαιοη 
ἱπάϊοῖα ἐχεῖασε ἱποὶρίαπε ροϑὶ ἀϊδ ἴτε8 το ἀδιπαὺς μοςῖεδ: ἴῃ βΈΠΘΓΘ 
δυϊατη, 4υδτω ἢδε δυπῖ, τηδϊογοπι ϑογίαϑ, ταϊπογυπι οἰ τἶι8. ρδγ ἰά ετα- 
Ῥὺδ ἀϑοεπαϊξ ἰαπὶ υἱτοὶ 8 δὰ διροτγίογειι ραγίθιῃ ουἱ δουίίογοσα, ρὲ 10 
εἰ Ἀτἰποίρίαπι οΥἱ δὲ εἴ ἰεϊῃ9 Ἄχοϊυάϊτωγ. σογααθ ἰρϑυμπι ἀρραγεῖ ἱῃ 
αἰδυνπιὶπε ϑαπφυϊπεῖ ρυποῖὶ; φαοά ραποίωπι δ }}} εἴ πιον εἴ 8686 ἰηδῖδν 
ἡγαει δηϊπιδίυτη. Δ} 60 πιεαῖῃϑ Ὑδῃδγιτι δρεςῖε ἄμο, δαπρυΐπα ΟΝ 
ἐχῃοϑῖ, φαὶ ςγτεδοθηὶς ζεῖα Γεγαητο ἰα υἴσαπιχαε ἱαπϊοδτι α Β᾽αδίριω, 
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δὲ πε δσαπα ἐδηβτίπεδι αὔτδβ μαρετθ 60 ἐσισροτο ΔΙΡαπιδπ οοπῖϊς 
ποῖ (οἰγουπιάαι) ἃ τοεδῖρυς 1115 σαπαγητα. δὲ βϑα]ϊο ροϑὲ ἀϊδοογεῖ- 
ἴὰΓ σΟΓΡΌΒ, ρεγρπϑι απ ἰδ! το εἰ οαπάϊάυτα, σαρῖδε οοπϑρίουο, αἴφας 

20 ἐπ 80 οσπξὶδ πιαχίπιο ἱπτρίἀϊο; φαὶ ἀΐα δὶς ροιτθϑηθηξϊ: δέσγο επίτι ἴδπ- 
ἄστα ραγνυὶ ἄυπηὶ δὸς οοποίἀποϊ. ἴὰ ρατῖε απίδαι ςογροτῖβ ἱπίθγίογδ 
ΒΌ Ὅτ ἐχσίδι ποτ γατα ροὸτ ἱπ|1|8, αοά τϑβροπάεδὶ διιρεγίογρυϑ. 
ταϑαῖαϑ δαΐθτω ΕἸ ὶ χιιΐ ἃ οογάβ ργοάδυπεξ, πὶ δή. εἰγοππιἀαπίεια 
ΤΑοΤΗδυδηᾶτη ἐεηαϊξ, ΔἸ τοῦ δὰ ἰπἴευπη, οἴβοίο πα 1] οἱ. Ρα}}} ἰρίτατ 
οτἷξο. εχ αἰδηπιὶπε 6881: ΑἸ τὰτ δυΐαι ἰπΐθοὸ ρ6γ ἀρ! σππι. ἀεοίτηα 
τότ ἀϊε ἰᾶπι ρ}}π5 ρα χπθ ραιῖθϑ οπιπθα οοπϑρίοπαθ. δε εἰ οἂ- 
Ῥαξ Ἰοῖο σογροτα εἰ οσπϊ οαρὶῖϑ σππὶ ρτδηάϊογεϑ, πα] ΐα δάδας ραν 

30 ΡΠ φγδεάῖι. αῖρρε ἴῃς οπιΐποτὲ τηϑαηϊπάϊης [αθί8 ρταηάϊογαϑ 
ἃς εἰρτί; 6 φυίθυϑ9 ἀοιταοῖα οαἴ Ἀπῖποτ εχὶξ οδπάϊάια πο [1 ἀῸ8 

ὦ Ὑϑβουιθπῖες δὰ ἔμσετα Ὀγδαίαίθπϑ, βο 141 σϑγοὸ η181} πιο. οςαὶὶ 
ἰρίξατ δος οαρτὶ δἷο δππῖ. δὲ εοάδπε ἴδτηρογε Ὑΐϑοθγα φαοηπε ἴδηι δρ- 
Ῥατεῦι, οἱ φάμα κἀ υδπιτὶς ἱπιθ δε πογαπιτια Ῥογέίποης παϊυγδιω. ἰδπὶ 
γεγο υεῆδο Ππ86 ἃ σογὰδ ξεπάαπί, πππς πτηρἰ]οο Δρρ]οαηῖατ. Ὁ Ὁ 
Ἀπιδ.]οο δαΐοπι το ναϊ τον ν 6 πὰ ππᾶ δά τποπιργαπδπὶ αι νἱ τ] 5 ἐσθ η- 
Ὠηδίων, φαΐ 80 τειαροτε ᾿ἰχαίάϊοτ ἰδτα δἰ ἔπϑίον ὁϑὲ 'φαάγῃ αυὶ πδίυγα 
δὰ σοπβίάτε δοΪδῖ. αἰΐογα δυίΐστπ δὰ πιϑτηργαπδπι, 488 δὲ τοῖδ πιδτη- 

10 ᾿γαῶδ [οἴπτα τα Ρῖθπ9 εἰ υἱκεϊ ἴαπ ἱπίευίαςθηϑθαιε πατποτ σοπτηετατ. 
στοεοδεῖθ δηΐσπ ρα ]αϊῖπι ρπ}10 υἱτ6}}1 ρᾶτε δτέργα ρϑτϑ ἰπίρα δδὲ, αὖ; 
Βαμεδη δυΐθτη ἴῃ τϑαϊο ᾿ἰχυϊάαπι, 564 εἴ δὰ} ᾿πίδγίοτε Ὑλ 1} ρατῖθ 
1116 δἰβαπιθη ἰΐεπι δῖ, χσαθπιαἀπιοάοπι εἰ δηῖδα ϑυθεγαῖ. ἀδοίπια 
σεγὸ ἀϊε αἰθαπιθη συ στ: τοῖαπι (Εἰ εχίγοπιυιη), ᾿'εχίραυπι ἰαπὶ δὲ 
υἱδοίάσπι οἴ ογασβατι οἱ βυθ] υἴδαπι. ογάο δαΐπὶ δο δἰξας ϑἰπρείοτυπι 
εἶς 46 βαθεῖ. ρυγπια ροβιγειηδζαβ δὰ ἐδβεϊωπι τῇ στο ργατα ΟΥ̓ εϑὲ, ποι 
τεδῖδο ἘΙδΙ ̓ γαπᾶ, ἢ δι} 68; αἴχπα ἵπ μᾶς δἰδυταθῃ ἱπϑοῖ ἐπα! ἀυγη. 
ἀοϊπάς ρη}}π8 ἱπϑϑὲ, δὲ δππὶ σοπεποη 9 ποι Ῥγαπᾶ αἴας ἰΐὰ ϑεραγαῦς 

30 π πε ἰῃ Ἰίσαοτε 1110 οἷ: [δῖα 9 ἴρ86, δὰ} ρῃ]}]ο δαΐειι υἹ}]]}υ8, ἰπ φάθι 
τοπάεραι ἈΝμὰ υεπα ἰΠ|ὰ, ογα δπΐεπι ἴῃ οἰγουπεροσίδαπι Δἰ ρυπιθα. 
τοῖτσα ἀπίεπι ᾿ς ΔπΙΡ ΠΥ ἃ τοοτηθγαμα, ἴῃ πᾶ δδῖ ΒαΠΟΥ 98ηϊοδαϑ. 
δεῖπάς τπευιρτϑηα αἰΐα εἰγοαπι ἰρεῦτα ἰαπι [ογπιαῖητη (δίαπι, χαετω- 
πἀπιοάστα ἀἰχίτητι5, δαραταηϑ Θατη ΔΡ Πυπιογθ. 80} 60 ἀπῖθαι ᾿πἴϑατα 
τοειπργδηα δἰ ΐογα οἰγουτπἀδίατη, ἰῃ αποά ἴεμ τ απ ΡΠ ]ΠἸοπ9 ἃ οοτάε οἵ 
χδθβτᾶ υοπᾶ ἔεγοηϑ, ἰἴἴα αἱ ἔεῖας ἴῃ πδαῖτο δὶς: απ οτώτω. εἶγοα υἱοθ- 
οἴπιδαι λαΐοπι ἀΐδιι ἴδτι σόσδυα πη τς, δὲ Ὡρογῖο οὐὸ δὶ δι͵6 δὐσπ 
ΤΟΟΥΘΔΈ, τπουεῖ δε; αἴχις ἱπάθ ῥ]σταῖβ. υϑϑτταν, σατα Ὀἰῖγὰ σἱοθϑὶ- 

30 ταῦτα ἀϊδτι οὐ ὁποίαν. ἴδποὶ διιΐοτα οἀρπξ δαργα ἀεχῖγιπι στ δὰ 
ἢε δῺ} αἷα. αἴψπε δὸ ἴδπροτε δρραγεῖ πιδηργαθα δεοπαάδαγυπι 
ΣϑδΙΓΙ οΔ] ἰππὶ υἱσεπι βορθπϑ, 4086 5ῈΡ αἱαπια ταϑῖαθ τπθπιργδηα σέ, 

562 δὰ χυλτα ἰδπάεθαϊ αἰτοτ εχ ἀπιθ 18. ἴατα τῶπι ΡΌ]]ὰ5 ἴπ 6ο τοῖπβ 
ϑοῖ. δἰχιδ εἰδαπὶ υἱάθγο δϑὲ δἰξεγατπ τηϑγαηᾶπι δου άϊπδϑιπ, {πῶ 
δι δ᾽ τ ἰπξεαπι, 4ὰ0 αἰτοῦ ἰοπάεραϊ ππι ]οπ8; πο γατα ὑξογαιιδ δγαῖ 
8 σοτάδ εἰ ἃ τπϑρπὰ υεβα. ἴπης εἰΐαπι τη! 5 186 αὶ δ οχεϊπιδϑ 
βεουπαϊπαι ᾿θπάϊι, ςοποίἄϊξ οἱ δοϊ ταν ΔΡ δπίπιδὶ!: χαὶ γοτο δά 1π- 
ἴδῦπι Γεγῖτισ, οππὶ ῬῈΪ]1 δῆτ ἰπτασιῖπο σοππδοϊ τ; δῖαπθ ἱπῖγα ρτ]- 
Ἰαπι πα] ταῦτα ἰαῖσὶ δαρὲϊ, εἰ δεάίτιδηζαπι Ἰαϊδτο τοροτίταγ ἱπ αἰνὸ 

10 ῬΆΠ, χαο τειιροτα δἰΐδιτι δυνίειξ σχοτθαιθηΐαπι δὰ Ἔπῖγοπιππι οἢο- 
τῖοπ: χαὶῃ οἴαπι μαθοῖ ἴῃ αἰτο: εἴ ὀχογεπιεπιαΐα ἰδτη δχῖογπυτῃ 
4αὰπι [ξογηατα εϑ1 αἰ ρυτα. Ἰδπάσπι ἰπΐευτι ἀδογεδοίς, ργοσεάεητε- 
41ε τεπιροτε τοῖαπι ΘΡβαπιϊζωγ ἴῃ ἰρϑηπὶ ΘαΙ τι, οὐἱυ5. ἴθ σογροΓΘ 
Οτπρτεβδηάαίατ, ἱξα πὶ ἀθοππὸ ροσὶ ἀϊῈ 4πᾶπὶ δχοἑιϑη8 δδὲ ρα ]]8, 
εἱ ἀἰδϑεσείητ, δἰϊατπι ἔπιπὶ δα ἐπιοϑείπτιμι ρϑυ! πεπὶ Ὑἴτ. }}} το] ααύτι ἱπ- 
Ὑοπίδῖογ. ΔΡ τπηΡ1]Π1ο0 δαῖεπι Δ Ρϑο]υῖτιδ 6ϑὲ, πδὸ χυϊοφιάτα ἱπίοτ- 
ταράϊαπι τε  παυϊξητ ἱπδου δα, σεὰ τσῖαϑ ΑΡδαπιρίι 68. δηξε ἢος ἴετη- 
Ῥαϑ ἀοτραῖϊξ ρα πϑ: φυοίϑἱ τηονδδῖατ, οχρεγγεοίαϑ εἰ γεϑριοῖξ εξ τηο- 

40 γεῖῃτ οἱ τοζεῖα δαϊξ; δἴ ἴα δἷπι8 οὺτ φαδϑὶ δρί γαμεῖ δίπιαὶ σαι στα - 
ΒεΐοΟ τεῆαϊ. δυδϑ ἰρίτατ εχ οὐὸ οἷς βεπδγαπίατ. ρατγίππε δαΐθπι 
ἴρϑαθ ουὰ αδἰϊχαδ διεγα, οἰϊαπι 4πᾶεὲ εχ Ἵοπουβίϊα οτγῖα δίηϊς 
ὁ φυΐϊραθ πε ρὲ ἱπουδδίωτι χπίάεπι οας!α ἀϊταγ φαίοχιαπι. ἰά δ 
Ῥοιϑϑίτουτα η΄ ΠΟ] απ 8. δϑὲ απτηδἀνογεαπι. βαπιθ! ἰῇ οα ονὰ ὑἱηΐ: 
γὙ116}}15 ργαθ τα ϑαπ, 486 ἱπ αἰϊχιῖραδ ἐδηπὶ Αἰ Ρατηϊπὶς αἰ5ϑεριπιδπῖο 
ἐΘρΑΓΑΠἰΌΓ, 710 πλΐττι8 ἱπῖοτ 86 σοπίηδα δίηξ. π᾿ 4] 118. πηἰ ατη 65, 
864 ἱπίεγ 86 σοπεηρτιπε. ἃς ρἰ Πΐπ86 χηΐάθπι πΟμπα]} 146 δαπὶ Ζυδα 
οταπία ροτη ! ΠἸἴδγα ραγίθηῖ; 'π φαίρυς, φυοή Ἔνθιῖγα υἕτ}}10 ἀϊχίπιι8, 

30 Ῥεγδρδοῖπτα δεῖ. ἀυοάευ!ρίπεὶ οπὶπι αἰαπα οἴει ρα ρετγίββθὲ, Ἔχο]ϑὶξ 
ξεταίηοβ, πίοι ψαδα ἱγγίξα (πδγαπε. το] χυα ραηῖβαία ρδτα 6] ]ο8 ἀθάθ- 

͵ ἩΙΘΤΟΛΙΛῈ ΑΝΊΜΑΙΙΌΝ ΤΙ. 

ταπῆ, ἰξα ἴλσω θη πὲ εχ βεῖηε Πα Δἴ τον βιρῖου δεβαῖ, τοῦ τηΐπον, ροιῖτθ᾽ ὃ 
τοῦ 5 δυΐοτ δἰ ατη το] δἴΓΟδῈ8. 

τἀ, (Θδπογίς σοϊυπβδοοῖ οσῖπες αὐδ8 Ὀΐπα ουᾶ Ραγίαπϊ, υοἱαιῖξ 
Ῥαϊυπιρε8 δὲ ταγίασ τηᾶρια εχ ραᾶγῖε, οὕτω ῥ᾽] αγηα, ἴδσῦδ ρα στρ εϑ 
εἰ ταγίητ. ποϊπιπθα ἀοπιοοῦςα, φαδτπαηιοίαπι ἀϊοῖπιπ οϑὲ, οὐποΐ 
δηπὶ ἰθιρογα. ἴυγῖσγ δὲ ρα] ΠΡ 68 ὙθγΘ ΠΟΤ δδαρίυ8 χάδι ἱ8. ἰΐδι 
ΥΏτη πίει Ῥγίσπε, ἈΒῚ ρτίοσα ρεγίδγπηϊ; ἰὰ υοα ἃ ρίατῖρι9 αυὶρα; 
δετὶ δοΐοξ. δίφυε ρααπὶ χαϊάεπι, υεἱἱ ἀἰχίπιαδ, ἱπτοιἀυτα τογηᾷ: Ὑϑυ 
τῦτα ἡππιαπδπὶ οἀποδηξ ρίυγεθ Ὀἷπΐδ ρη ]ο5: αἰἰχθαπᾷο ὙΈγο πτ 10 
ἀπηἴατη. το χαυιη δαΐθιη Ὁνογαπὶ δαιιροι ἰγγιππὶ δδῖ, ἂν88 ΠΟΒ ἔογὰ 
βοποτγαπὲ δαπιςιΐαα: δὲ νοζο οπππ68, ροείζπᾶιῃ 961η8] ραγατὸ οοδρϑι 
τῖμ, πδῖογα ἔδτε αἴ ΡΔ6 8 δετηρεῦ ουὐὰ μαϑδαηξ: δοὰ ἰυϊξοτάμπτη ργον- 
ΕΕΡ Ἐαὶσταξοιι μδυά ἔδει] δ ἀδρτε μοπάπηΐαγ. σοίΐατηθα ἀοταεεῖα 
ἜΓΘ τπᾶγετῃ "δὲ ξεππίπαιι ραγίδ, δ. πηδυοπὶ αυΐάδτι Ῥυΐογαπι, ας ἔγθ- 
Ππεπίου ἀϊο ἱπιοάεςϊο αἰϊζόγαιη ραγίξ. ἱπουραπὶ ἀπο νἱς 55ϊπι, Ὑϑ5 
ἐπξογάϊι, ποοΐα ἐομΐηα. χαρά ουαιη Ὀγὶπϑ δαϊζιη διογὶξ, ἔπττα νἱοσ- 
δἰπιιῃ οἴεται οἵ ἀρ ϑοϊυϊοσ εἰ ἐσουασ ἃ ρ}}0. ρογίαμάσης οὐυτιτὰ 20 
ὑπαιν 4πᾶπι Θχοϊπάἀδίητ ρ8}} 9. δίφῃβ δή ᾿σδιΐατη ἱδπηρα5 ῬτΟ τα 
Ὁγοπὶ ἄτηθ0, δὸ ᾿Ἰποάο 400 εἰδπι ονα. [εἰηΐπα ἴδιίσρες ἄστι μὰ» 

1ο59 δἰΐε, ἰπίεϑείογ δσὶ χιιᾶπι τδδ: Πυδιηβάτηοάυπι ἐδίοεγα ΄υοφας εἰπὶ- 
τπαὶϊα Ῥοϑὲ ρδγίυτη. ρατίαδϊ ἰῃ δῆπο ἀδοῖθϑ, δἰἴχπδο βἴϊδτη ὑἢ ἀεοῖεδ, 
ἐπ Ἀεργρῖο δἰίαπι ἀυοάεοῖοθ. ἱπένα ἀηπιπὶ (40 παῖϑθ δπ01) ἴδτα 
πιᾶϑ αυδπὶ [δπηΐπα σοδαηξ: πϑιπαῖδ οἰΐδτη ϑοτρ ϑίγεϑ οοθιπί, ρδἰαπν» 
865 οἱ ταγίυτοϑ δίαπε φυϊάδπι δὲ σοῖγα οἵ ρίριηδγε δἴδηιν ἸἜγΟ δι βεΣ 
Φ86 πιΘΉ 86, ᾿ἀΓΡΌΤΠ ΕΠ ἴΟ 8 πυρὶο 80 δαγυτι οορία. ξοιπιπὶ πίεγο 4688- 30 
τοογάσοϊπ ἄϊ66: τοῦ 6πι ἱπου δος. ταπτιη ἄστη τι ροτῖδ ροπθης ΡΪα- 
σβϑϑοδηάο, 60 8486 πὶ πὸ ἔμοῖ]6 ργεμοηάὶ ροσϑίπε, υἶντὲ ρα]απνρ 68, 563 
αἱ αἰτπῖ, δὔϊϑιῃ ἀπῃο8 υδάγδριπία, ρεγάϊς 65 ρ᾽υ9 ϑεχάδονπι. δτοΐβϑὸ 
φυῖογε ἔοῖα "σο απιθα ἀοτὰ Ἔθος ἰΐοττιπὶ ἰπῖγα ἀἴοτα ἸΓοθ δίνη στα ῥαγῖξ. 

5. Ν]αγ ἰπ δαχίβ ἱπδοςδϑ8ῖ5 πἰάηση ροηίτ; 4πο Ἀὲ πὶ γᾶγο τἷ- 
“8 δἷϊ Ὑὐ]τυγὶδ πἰάι9. οἵ Ῥ}}1, ἃς ρῥτγορίογεα Ἡδγοάοιτιβ Βιγβοηΐ 
δορ ἰδῖδα ραῖεγ αἷξ υτ!τογο8 ἀἀνεηίγε 6 ἴοστα δἰΐογα ἱρποῖα πο ἷβ, δ 
ἀγξυπιοπῖο, ἔπτι ηποα πεῖηο υυϊταγὶα ηἰάπιπι σοπϑρεχογίς, ἔπτὰ φποᾶ 
ἹΠΆΡΤΙΟ ΠΕΙΏΘΤΟ ΓΟροπῖο ἀρραᾶγεπὶ ϑεχυδηῖεϑ θχογοιίαϑ. ψαγαπι αηαπ- (0 
ἀίανα ἀἰΆ 1} ε8ὲ κα ἀεργθμοπάεπάππι, ἰλιπ θη ἢ οτϑρ δοίτπη δἰ σπδυὰο 
εϑ8ὲ. ρατίππι δυΐθτη Βῖπα. οϑῖθρδϑ Ομ 68 ΔΥ68 ΠυΆ6 οΔΓ ΤΌΤ δῖ, 
ποπ οἷπϑ {πΒπη δασπ δὶ ΔΠΠῸ ρᾶζεγα ορϑαγυδΐατη δϑὶ: Αἰγιπιο χπδρῖδ 
ἄσαπι σοἴεγδα οἷα8 ρϑπουῖβ αυθα, δἷ8 πἰηΐβεαϊ, δἷπϑ ρα ]}]}18 εἰίαπι ἵπτα 
ἐστθησα δ δὲ φιΐδ οομ]ος ραρηρετῖς, ςοπνυδιεθέπης αἴσας Υἴδησα 
τεοίρίαηξ. ᾿ 

6. Αᾳυῖα δῃᾳΐοπι ἱτία οὐδ ραγίτ: οχοϊαάἀ απξοτ ἴδπίππι ἐ πο θὰ 
μα; 14 4πο4] 'π οαττηίηῖθυ9. υ8α Νίυβαδὶ ποτηΐηο οἰγοαχα Γαι ατν 
δοτίριατω 6ϑὲ Ἕδγηδ ραγῖς, δἰ πὶ5 Ἔχοϊαϑὶθ οεἀὐποαῖ απίπι." δἴφαε ἢος 20 
φυίΐάστη ἔεγε ἰϊα δυδηῖξ: πϑιῃ ἔγθθ απόῦῦθ ρα}}1 οἷτι5 Φο 3 ΟἿ δπη}, 
ἀρὶ σταύογα ρα]]ΐ, δογαπι αἰΐθγτπι οἰϊοὶξ ργαα ἰαοάϊο παιϊτίοπαϊ. πο 
88Ππ6 ἴειίπρογα εἰετε ἱπερίδπι δὰ ργαβάδπι δἰαπὶ δαπὶ βοτῖ, πὸ ἴογα- 
τυΐα οαΐαϊοδ τορίαϊ. Ρ8πςῖ8 ἐρίιασγ ἀἰοθηβ οἶνι8 πηρτιο9 ἀδργδυ δον 
Ῥεππδοχαθ δβεβοῦπῖ; ἥπαῦε ἱπίαυίϊοτο δα τΐππίαγ ΡᾺ}]}}. εἰεοῖατα 
δαΐοπι δχοίριξ δἴχπο δάυςαῖ οϑϑἰίγαρα (ρἢδπθ). ἴποῖθαξ δαῖεπι ἀ1Ὲ5 
εἰγοίτον ἐγιριπῖα. πᾶπὶ 1ὰ τοπιρουΐβ αἰ 8. ἴϊδτν ρταπαϊογιρτια ἀυῖθαβ 
εχί ριον δὰ ἱποπβαιίσπ μι, τὴ ἀπϑετγὶ οἱ ἰδγάδε: πιά ι18 9818 8ὺπε Υἱ- 36 
εἰπεῖ, πὲ ταῖϊαο δ δοοϊριεγὶ. ραγὶς δυΐστη ταὶ πα ἔσγε Βἷπα: ἱπιογάπτι 
εἰΐαπι ἴδγιοϑβ δάπςας ρῃ]]05. δορο πα (Δ εἴο 11 8 ΔΠϊ οοἀΐς 68) δαΐδτα 
ααὶ ἀϊοϊταν, αἰΐχιππάο δἕαιπ χυδίογποϑ. ραγὶξ δἰξατη σου β9 πὸ 80- Φ 
Ἰυπὶ Βΐπα, αἱ δἴυιης φυϊάαπι, δι] οἰΐατα ρ᾽ατα. οἰγοῖῖοτ υἰρί πε! ἀϊ68 ἔς 
σαβαῖ, ρη ]οβαια πιο εἰϊοῖῖ; 14 ᾳποά αἰϊδα σαοχαθ ἂν ἰδοίπηξ: 
πᾶπι 4η86 ρ᾽υγα ραγίιπι, δαδρεπηπιόγο ἀπηπὶ βἰοῖππε, πο οπαπῖδ 
δαιίναττιπι ξεθεγα ἀθηπ ὄγξὰ ρυ]ΐο8 8809 αἰβεϊπητιν; 564 εἴ ρΥρᾶγ- 
Βτ|5 τπογοβδ εδὲ. πίβταε ργορεπβίοτεϑ δ ποδηαῖ8 ρῸ}}18. δππὶ πτιΐα, 
ΔἸϊοχαΐ οἴππδ8 4086 ὑηςοἶ8 ὑπριθι8 ργδϑάϊιαε δυπε, αθὶ ρ}}} σοΐατϑ 
χιδαπῖ, οἰϊοῖπηι ρα βδηῖ68 6 ηἰάο; χφιοί, φυσπιδἀπιοάαπι ἀϊοίατη 688, 
ΑἸϊαττιπν ἄποχαε τηθχίπια ρᾶγ5 δος. οπιπααο δα γί ἔα ογῖπε, πα Π]ατὰ (0 
Ρταεῖεγεα δοστιπὶ ρογυπὶ ομγϑαι, ἐχοαρία οοττιΐςε : δα οπῖπι δἰ ̓στιδπῖο 
εἴξαπι τετρογε 8018 δἴη δι δάδο τι ργορίευ 8686 τοϊδηῖθ 'ρ88 εἴΐδσα 
Ὑοἶδπδ ραϑοδῖ. 

7. Οποπίηπι ραϊαγαηὶ χαϊάαπι εχ ἀςοῖρίττο τππϊαῖο βετὶ, ῥσο- 
᾿ὐϑν ηποά 1116, “αἰ 98:π|}}}5 1086 81}, 60 τεῦρογε ποῦ ἃρρᾶγεῖ. δὸ 
Ἔτγε δίογαπι φαοααε δοοὶρίϊστπα πυΐπϑ ηἰοὶ ραποίθ ἀΐεθυ9 νἱ εἴαν, 



ΗἸΙΘΊΟΒΙΑΕΞ ΑΝΊΜΆΙΙΟΜ νὰ 

(Ὁ ξᾶρεγο οὐοαΐπε ἱποὶρίξ. σομϑρίοἶαιτ γετθ ράγυο ἔξίωροῦθ Βεχ' 
δεϑίαιοιι, μίεπια πίει ππϑρίατι. ἂἱ γεγο εδὲ δοςὶρι τεῦ ὑης18 πηραὶ- 

0 Βυδ: οπουϊος ποὺ εϑὲ. πϑῆπα οδρίϊε δ} δι να δ 681, δα πχίδαιιθ 
Ραγίδις ροιίπα οοἰμπιθαε: οοογε ἰαπῦλτι ἀςρορίίγεωι γεργαθδβειϊδῖ, 
φαλιααδπι ἀροὶρὶῖγε8 τπϑου 18 [ἰπέδττπι βρδοῖα δππῖ, ςποῦϊη8 ααδβὶ. 
μαποῖδ ροιίυς γατίαίπτ, τοδρτίευάο ϑαταθη εἰ γοϊδειιϑ 5ἰπιϊ 16 ταϊπῖπιο 
δοιϊριετ, φαΐ ρϑγ ἰά τεταρῃς δγα ποπ οοπιραγεῖ 480 οποα]ι5 υἱάειαγ. 
πληὶ 8826 ἰδ ΔΗ ΡῸ τίδὶ βυπί, αυΐῃ ρεγορεοίμια οϑὲ σπουΐπαι δΌ δο- 
ἀρίκο ἀενογασι. ἰχαὶ πεϊο. ἢ ζεπεῖο ἀυΐυτι σοηβέπεγυπι Βος δυο-. 

ἢ αἶγα ϑο]θῖ. σποῦΐὶ ρΆ]]ο 8 πεβαπὶ ἃ φαορίδτη οοῃϑρεοῖος. αἱ 1]ε ρατγίξ 
λάεμι, δεὰ πἰίάππι παΐαπι σοπϑίγοϊς; υἜγῶτα 18 ταὶ ογθτη υΐατι πἰ- 

4 ὧι, ἀονοταιίς {Π]Πογται ουἱϑ, ἀερουΐὶ 'ρθε 818, ροϊδεοίπισαι γ6ΓῸ ἴῃ 
Ραΐμταρις πίάο, ἀενογαδιϊ} ἰΡδῖι8 οΥἶβ. δίπρτία ἔεγε ραγίξ, γᾶγο δὶπα, 
Βδεῖξ δαΐεμι ἴῃ ουντοοδο (Ὠγρο αἰ 18) ημο4ω8 πἰάο; αἰχαε 1|1ὰ εἰ εχ- 
εἰαάϊε εἰ οἀυοαῖ. 4πὸ πιαχίπια ᾿διηροτε δὲ ρὶπραΐδ 6ϑὲ οἱ οὔστι δ ϑυανυῖ 
εἀ νεροοπάπιπ, αποπιδδιποάυτα ἀοοὶρίγαπι χαοαας ΡΟ δαὶ εἰ ρὶπ- 

εἰ δυαγὶ σἄγυε γα] άδ. δογάτα βεηπα απο άδιαι ργδεγυρῖδ αἴφαθ 
εἀμρέλῳδεν ἴῃ δαχὶϑ ηἰήϊβοαγα δβοϊεῖ. Ε 

8. Ανδυν πιᾶρτα ρᾶτ5 ἱπουρϑῖ, φαεπιδἀπηοαπι ἀε οο]υπιθὶ 
ἀἰχίπιοθ, [ομιίπαθ πιαᾶγα διςοεάεπίες; αυϊάδπι τᾶγοδ ἰῶπὶ ἀἴα 8816 

10 ἄππι ἀρεϑὲ [επνίμα εἰμὶ οἴθιιπι υδθγθηβ. δὲ 8πβθγεβ [επιίπαε δο δα 
ἱπουβδὴὶ δῖφῃς ρεγρεῖυο ἱποιἀθπξ, ροδίσπατα ἰά ἀφεγα ἱπϑιϊτπογίης. 
ἰδουεῖγοϑ ἂτδβ ργορίογ ραϊπϑιτία δἴσυς Βεγθίάα Ἰοςα; χαάπιοθγεπα 
μυ]10 παροιῖϊο εἴδατα ἰὰ 'ρ80 ἱπεπβαῖι ροϑϑιξ δἰ] οἰδαπι οἄρετε πα- 
486 οὐνηΐυο ἱποάϊα ἰαθογασα. Ἵογαΐςθ9 χαοφαε ἔδπιίμδα δοΪδς ἔουεπὶ 
Βεγοίδηϊθϑαια ἴῃ Ορόγο ποὴ ἰπ δττη τη: ΔῈ 688 πιᾶγεβ δίαπὶ αἰϊαϊο 
δίχυς ἀαῖο εχ οὐτό εἶνο. ραϊανηρα ἃθ δογο ἀϊεὶ ἱποὶρίοπθ ἰοίδτν 

80 ποοίδαι ὠδάις αεἱ ἰδίας! ἔσπνρα5 ἱποῦθαε: το φαυπι επαροῖδ ρὰ- 
Ἰυπῖριι8, δὲ ροτϊοος δἷπα ουογονη σα 1 ἕωςίππξ: ἐπ δἰτογο [δπιῖμα, 
ἴῃ αἰΐαγο πιᾶς ἱπουθαῖς; δυοσ αἴεγααε ἐχο]αδο8 δηαῖσιξ. χυΐῃ εἴδπὶ 
αὐτὰ εὐἀπεῖξ, ρτίπηαϊα ρυ]]ὸς εοδ ἐπὶ. 

9. Ῥᾶνο διιίεια φαίηαιιε ἃς υἱρίπιϊ ἀπῆοϑ υἱνὶϊ : ἐγάμει ροιἰ88,- 
τρῦσῃ ρεβογαῖ; ἢδ᾽ ἰδωροτγα εἴαπι νεγβίςοϊογεβ δἰαϑ ρεῶπδς βαηῖ. 
αἰοεηΐδ δαὶ ρδηϊΐο ρἰατῖθιε Ἔχοὶυ ἀϊτ ἀϊεθ αι. ϑεπιεὶ ἀυπίαχαὶ ἰπ ἅππὸ 
Ρατγῖι. ουόσαπι ποχηθττιδ δὰ ἀποάεοίην δὶ τροτὶ τϑυ]ο ραψοίοτα, ἴῃ- 

80 Ἰρτιεςῖς δπὶ5 τογηΐενα ἀϊερθο5 ραγθηδὶ οἰβοίατα ἰοϊεγοὶρὶς. ῥυίμαὶ- 
Ῥάγας οοἴουα εἰγοίϊογ. δάμπὶ δἰΐαπι ἐγγίϊα. σοῦ οοδωμῇ: διδιϊπι ἃ 

δ οοἰϊπι ρδνΐμϊ. δπντιῖξ ροόπηδα οὔσῃ οᾶϑα [οΟ]ἸΟγηπι, αἴασπε ουαὶ Θογάσω 
οτία τερὶ υπαεδοὶξ. ρα! ἰἰοΐθ ρανοπίπα ονυὰ δηθι εἰαπὶ δὰ ἱωοῦρδῃάυτω 
᾿εβεο δεν Ῥταοίεςιλ, ργορίδγθα φιοὰ πιᾶ8 ἔουφβωιὶ Γεπιῖθαθ δάτο- 

ἰΐογαῖ. υδε οἂυβᾶ ε5ὲ αἴ 811ν 6βἰτπτι σιοαπε υοϊπουίμπι 4υ8ε- 
ἄκπι ἰυρὰ ἰλεῖδ οἰδηι πιαγῖρα5 δὲ ραγίαπὶ εἴ ἱποῦμοπξ. ψαὶ πὶ 808 11- 
οἰπηὶ οὔπὶ ρἰατίπιατα δὅβα: ἰοὶ δηΐπ ἀππίαχαι ἰουεπάο εἄποεγε ροϑ9- 
δαπς. διυάξιυϊ γεγο τὲ ἃϑοβάδῃβ γεϊπάπδὶ ἱποιραιϊομετα, θβϑοὰ ἂἃρ- 

(0 Ρμοβίϊα. ανίυτο 165165 οοἰίωα ᾿ειροτγε ρτᾶπάίογεβ ἐχϑίδῃϊ; ἃς δαϊδεὶο- 
τῖρυδ χυϊάεπι εἰ δεπιρεγ οοἰΐϊαμι δχαγοεηῖθαδ ᾿υϑαπὶ πιδηϊθϑιὶ, τῇ 
ξυ]Π!Ἰπαςεἰο εἰ ρετάϊοῖναε: φοΐ γεγο Ὑ επέγετν ἱπιεγτηι ΠὈπξ, πιῖπιι8. ἃ 4, 

- ἔρης ἱρίατ πιοάυπι ρεϑίδηϊ ἂγε8 δὲ ραγιιηξ. 
10. Αἱ ρίϑεεθ ποῖ οπιπεϑ ουὰ ρατγίππὶ, αἰ ἀϊοίαπι εεῖ: Ταγί]α- 

βἰμδεὶ παπιᾷθε δυΐπιαϊ οάἀυπὶ, σεἴεγυτι βειν Ὅγα, οἀπηὶ δαΐειω ἢ] 
δηϊπιαὶ, ροϑίφυαπι ρτίμ8 ἰητὰ δὲ εἰ ρερεγογίηξ ουαπὶ ἰρίχας ἀδῖο 
ἱβογθίηθιῖο δχοϊιϑογίπξ, ργαθῖογ γάπᾶπὶ {πιαγί παι). ἃς φαετηδάπιο- 
ἄστη δυρτγα ἀϊοῖαπι δϑὶ, τηδῖγις 68 ἰδὲ 4[189 ρίϑοεα Ββαβεηΐ. πᾶπὶ αὶ 

ἐὉ ονὰ εἰυμὲ, εξ δἱραγιια5 δἰ ἱη[οτίογο ραγῖα ϑἐϊδα, αἱ ςαγεαρίπεὶ ροῦαϑ 
ἱἱ ανΐαπι παίαγαπι ταγϑεηῖεϑ μαθθηϊ: σεῖογακα Δ} {15 μος αἰ [[ἐτιηῖ, 
«υοά φυϊθαϑάδτα ποτ 51» ρταθοϊποίαγα οοπδιδιυπι ουᾶ, 804 ἴῃ πιεάϊο 
δοζισυπι ἀοτγϑαπι; 400 εχ ἰοοο, οππὶ ογουδγιπῖ, ἴῃ δἰΐππς ἰγαβεῖθ- 
κυβῖίατ ἰοςπτα. ρἱβοίιηπ οὐαῶι πο ἀθοβρας οοἰοτίθιιδ {1π|π5} 664 
Ὧ530 ῥτγαθάϊυτι ει; ἂς οαπάϊάτι5 αυᾶπι ἰπαἰθοπι, ἔπι δπῖθ, ἕυτα δὶ 
ἕδπι ἱπ ἰδίυπι πιαϊδίοτι εδὲ. ποὺ εοάδπι δυΐθτν τποάο ρί4ς 695 Ηἰ ανο8- 
4πρθ εχ οὐὸ βεπθγδμίυσγ, ἰῃ ῥίδοῖραδ δηΐϊπι ποῦ δϑὲ ὑτηθιϊϊοῦδ 1116 
δ)}ίδς χαὶ δι] πιδαι δγαναπι, 4086 τεϑίδ6 δα εδὶ, ἀτιοῖξ. δὲ τὶ ἴῃ ἀν ΒΡ 
τρεαῖῃ8 δά ἰυἴευπι ἰεπαϊ, 6 ἀθοΡὺ5 ἀπ μυπς ΒαΡεπξ. σοϊαπα 

50 ΥὙδτὸ βεῃεγδιοηὶθ γαϊΐο εχ οὐο ἴδτ ἀυΐαπι ἡπᾶπι ρἰφοἰητι ἐδ θη ἴοῖᾶ 
εδὶ. πδιὴ οἷ 1π οἷπϑ δηπιο Αϊ, εἴ υϑθβο δι ΠΣ ἴον ἰοβάυηξ ἃ οογάθ 

685 μεὶτουτη: ἴΐεπι οἀραὶ δἴαιε οοπἰϊ ρατίεδηα δηρεοτίογθε πιαχίσπδθ, υἱ 
ἀπ 1115, ρὲγ ἰπ εἶα, ογοϑοθῦΐο δπϑίοπι ἐεῖπ ἀδογεβοὶϊ δειραῦ ΟΥ̓, δῷ 
τοιάεμα δΌ ἀπο αΓ ἂρ οου]ΐδ, ἀἰφθε ἱπάσϊς 66 ἴῃ Ρἰδοϊσα]υτα, αυέπι- 
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διὐμαοάητο υἱιξεϊϊαο ἰᾳ δυϊουϊαη, ἀρραῖαε χβο,η 4 δπηθοϊϊατ ὩπΙΡΙ1. 
οὐδ ρδ0}1ο ἰαΐτα σογροχῆ υοπίχϑια; δὸ μεσ ἰδ χαίάετῃ ἰοη ρα ἐδ 
πτΩ ΒΠἸοα8, διιοξ8 δαξετω τλίρογ: ἰωμάθιῃ υεγοὸ ρ 8.11.8, ᾿φ 406 ἀῦχα 
δι θεδὶ, φαετιδάἀπιοάππι ἱπ υΐθυ8 αἰοίοπι ἐδ. διαδιϊτας δυίοτα δὲ 
ἐεῖπ8 οἱ ονῶπι οοτατωσηὶ πιεταγαπα, δὼ αι αἰΐεγα ἰΐοπὶ εδὲ, χα 
Ὀτί νδιεῖπι ἔδυ οοπειηδίυτ. ἱπίδι τη δγὰπδϑ δυΐθτῃ ςοϊ παπποῦ: δ 10 
φαεπιδίϊπιο λυ ἴῃ αυΐοι 8, ̓ΐὰ 'π ρἰδοϊο]οτατι αἶτο οοπεποίογ οἰραδ, 
ἰπ 1Π}9 Ἰαΐει, ἰπ ἷφ ολπάϊάυφ. 4υα γεγο ἔδοΐδ πιδισὶχ οἷς, ἀμβεςῖο- 
τασι σοΓΡΟΓΌΙη ρἰοἰατὶθ οοπιρετίωτα Βαρδίο. αἵ γεγο εἴϊδυη ἱπίοσ 80 
ἀϊίετοπε: παπὶ πεαὰς ἰϑίεῦ 86 ἤδαὺθ οὐτῃ ἰαϊδ ςουναπίαηϊ χε Τα 
χα ϑἰεἰδοδογῶχα. αυϊάδιη Θηΐπὰ δὰ τοδιγιοἰδ τε ἀϊῃπη εἶγοα ἀοτοῖ ἰοοῦκα, 
δὐδδεγεηῖῖδ μαρεπὲ ουὰ, διίοαὶ δηίεα ἀϊοΐαπι 6. Ἀυϊασπιοάϊ βπηὶ οδ- 
πίοαϊδε : δαῖα δαίεπι αἰγίηαμε ἀδϑοεπάϊξ. ἰῃ δίποδ δηΐπὶ ρατιία δὶπαϑ 
ταδιγχ οὔτ δι: δἴαπε 80} ργαβοϊμοϊαγα οοῃδιυΐα, 4 α 15 οἴζαπι ἷπ. 
εἰαϑοειμοαῖ Κεηου θῺ5 δἰ ἰδ, δρδοθάυης ἴῃ οἰτουτηδίαπίοτη αἰτατα δ 
Ῥατίδτη. Βαρεῖ δυΐδιι ἵππὶ Βογαι ἰπτπὶ δἰίοτατι πιπδιεἰασδοτιιπ Ὡχδ- 50 
πἰχ ρδ0}1ο ἱμίγα ργαθοϊποϊωγασι φαθδὶ πιϑγαπιὰς αἰρδϑ; 4089, οἱ (εἴα 
ὯΘἢ 1η81ηῖ, Ὠ0 ἢ ἱπυδηΐδδ. ςαπίςπἾδθ (5.γ}18) εἰ ταῖας (θαι 1465) ἰοϑία- 
οεὰ ἱΠ]α ποῖα ξεγυηῖ, ἱπ φαῖθυϑ οΥἱ ϑρθοίε υπιοσ ἱπϑῖε: τεϑίδα ἔδοὶθθ 
δἰτα!] 18 εὐϊλιατατα 1 π}15. αἴθ ἴῃ δὰ ἱπϑαπί τηδδῖιι5 οαρΙ ]διη επτοτεπα 
τδηιϊλδῖο. αἴθε εο ἐπ ξεεγε οδηϊοιϊογπη φαοϑ (Ὁ ἔωραῖ; 8ι τ} }]1-- 
ταάϊπε) ποθ γίδδ δρρεϊϊαπὲ, ἀϊγαρῖο εἰ Ἔχυϊο οοτίϊος Ἔχθηηῖ οὐ}. 
ταῖδς οὔπὶ ἰρϑα ἰδδῖα ραγίαπι, αυῶα ἀείηὰς τγυτηρίτωγ; δίᾳαθ ἐσ οᾶ 
Ρτοῦϊε [εἰαϑ. δὲ πιυδιοὶας δρὶπὸϑ (δοδα 85) 580} ργαβοϊβοίωσγα σοπ- 
πεῖ ουὰ δῦρτα τηδπιτοδδ; Πδὶ γ6γὸ ουὰμα ἀδδοθηάιῖ, ἰπ 60 δὶ ςαϊοϊοϑ 
δΏΡΕΓΠΟ, οὔπιὶ ἰδμι Δ δοϊπίωτη ἐπεγὶι, φαοτηοάο εἰΐατα νυἱρθιὲ φ6η6- 3 
ταπῖῃγ. ἰῃ ταθάΐο τιδίγίοθιτη ουὰ οουπϑαὶ ἰδουεϑ πναορῖεὶὶ, χαοιιδά- 
τηοάσμι εἰ σαπϊουϊΐδα: πρὶ νόγο οἰγουχηϑλαδξεγε, ἐπ αἰγυτηαε τπαιτὶοἷδ 
δἴπυν ἀςροεπάππὶ, δὲ ουδάπης δηΐπιδ] δ διιπεχα ρὲγ ὉΠ ἴα οὦ 
πιαιγσοπι, ἰΐα δ Δρϑυναρτε οΥἱθ ποῖ ἃἰΐο πιοάο φιδτὶ φαδάτιρεάθο 
ΒΑΡεγε ἰεῖπ8 υἱάεααξαγ. δππαχοβ δϑὲ ἰοηξτϑ ὈτΊρ Ποὺ δὰ πιρξεὶοἷθ 
Ραγίθπι ἱπίεγίογεαι, υπαεχυΐδαῃα ἰδηαάδηι ἀρροηδὺϑ δοείαμ]ο, οἱ διὰ 
[εἴα8. πιδάϊυη, 48 ἰδοῦν βαθεῖ. 48 6πι δἱ δεδθβ, ἰμΐῃϑ Αἰϊπυνειῖτμα 
4ιδϑὶ εχ οὐο ἀεργεβεηάβϑ, εἰΐατρ οαπι δυωρ]δι8 οὐατα πρῃ δεῖ, οαἴδ- 10 
τα δεουμάδα τιετηργαπδεσυς ἐμὰ οπίαας ἰεδξυΐ, ποτα φαδάγαροάατο. 
ἴδῖηϑ μὲσ ἐπὶ οαρυξ ἴῃ πρεγίογε μαθεῖ ραγίδ, δά αἰτυς βυΐοπα αἴἰαπα 
Ρετγίοεϊαδ ἀδυεχαπι. ἰῃ ἰδετὰ πιᾶγες ρφηεγαοῖας, ἰῃ ἀοχέγα [εχπὶπδ: 
4υϊὰ οαάετη ἰπ ραᾶσίθ δίπιῶΐ ἴμὰ ἔδνωίπα ἰὐπὶ πιδ9. αἀϊδϑεοῖο ἰεῖω, 
υοὶ Βεαρεὶ υἱβοεγα, εὰ ππλρτια ἐπὶ, ρυ 8 ἰεσυτ δὲ 4ιδς δδῃρ ἐπὶ 
οοπεποπε, εἰςαὶ ἰῃ φηδάγαρεάϊμη, οἴῆμεα οαγι]αρὶπεὶ ρίϑοοα οοάφαι 
ἱειιροσγο οἱ δαροσίογε ραγίε δὴ ργδεοϊποίωγατα οὐὰ οοῃιϊηεωῖ οὔτ 
τοδίογα ἰὰᾷπι ππϊθογα τηα τα, οἱ ἰηίετίοτγο ἰδτὰ Ἔχοϊαϑου εἴαϑ. 40 Βἱ 40 
αἰ πιμαϑοετιο ἀὲ ρίδοαϑ ογθ τ δἷπξ εοάετι τβεη88 δᾶφρε εἰ ρᾶγεγε εἴ 
οοἶγε, ργορίεγε φυοά ποη οἴπμία δἰκαυὶ εἀυπῖ, δε δα ΘρΘὨΏΧΒΕΓΟ 80 
ἀϊω. ἰπίεγεᾳ ἥπδὲ ἰπ ἵτππ δι τηδιγίςθ, εἴ ςοῃςοσυθπηΐαγ εἰ ρετᾷ- 
οἰππίυγ. οεδίεγα υογοὸ πιποιεἰοσοτ ξοπεγα δὲ οπι οὶ εἰ δἀπιζωαξ 
ἱπῖγα 26 οαϊοϊου; ἰΐδτα βφααιίπδε εἰ ἰογρεάϊηδϑ. ἱδϑὶ τθτο ἀθρυθιθηθα 
οϑἱ ργδαπάϊοσγ ἰογρεήο 4086 δὰ οοἰορίπία οοππαγοὶ ἐπ 86 [εἴλιθ. 80] 09 
του δι ΕἸ οσαπι δρίπ8 ποῖ γϑοὶρὶξ ργορίογ δρίωδωι. 6 ἰδβοσι θῶ πὰ 
Ραϑιϊπαοα πεάὺς γαῖα οὉ οαυμάδε βδρειϊδίθιω. δὸ πὲ γσᾶμδ αυϊάθιω 32 
ἔεϊαδ δι γεϑοὶρίξ, ἔππι ΟΡ οδρὶεδ τωδρηϊτυ ἀΐποτα, ἴατι ΟΡ δρίηββ: 
φία πὸ δηϊπιαὶ φυϊάθωι ραγὶ! ἔδθο δοία μος ἴῃ βεῆαγθ, φιθωνδάτοο- 
πὶ δηΐδδ ἀϊοϊαν εδὶ. 4πὸ ἰρὶ τον ἀἰζέργαηι ἱπιογ 86, αυοαπα ξ6π6- 568 

ΓΘοΐΌΓ δχ ΟΥ̓Δ, ἰδ τποάῃ8 δεῖ. ᾿ 
11. Ματγες δυΐθτη ἰεπιρογε οοἰϊα9 τιεαῖαϑ μαροαξ ξεπί γαθ 

Ρίεποϑ, αάδο μἱ εχργεδβδῖβ εχδαὶ ἰπάς οδηάϊάυμπι ϑεμιϑη. δῶπι ἰὰ Ὀἰτὶ, 
ἃ γεβὰ ἵβᾶβτδ εἰ ργαθοϊποίαγα οτγ, ἰως ἰβίϊατ σοηδρίουϊ. ὁπωξ κ 
τρλεὶ δὲι5 πνεαῖυϑ {Π|, οοπηραγαῖὶ οὰπὶ αἴθγο [εταΐηθο (5. ξεν ἃ ἀφα 
αἱ δὰ Γοτωϊπαγαπι τη αἰρὶς 86 τϑρου δαὶ ργοροτξίοῃ 8): 
Δ]ῖο ἴδιρογε πιΐπυς ἀοργεβεπαϊ ροβειμῖ, πἰδὶ ἃ ρεγιιῖδ. οσημῖπο 
δηΐπι φυιραδάαπν ςεγῖο ἴδῖπρογα πη] ἀρραγεαΐ, δίς! ἀθ ανΐυσα 
ταδί 9. ἀϊοϊαυι εδὲ. δαπιπαΐδα τπθαῖιϑ δ τηαϊγιοαϊεδ ἰπῖογ 86 ἀἰ[ξες 10 
τυ πῖ, 60 οἴϊασ χιοά Ἐὶ φυίΐάστη πδογεῖϊ ἰστηθῖε, [ει πὶδ δυΐθυ ΒΘ ἢ 8 
το 1165 δπηὶ ἰδαΐᾳας πηεαργαμα δάεισγίοι, πδγίαση τηθϑῖα8 οἷ 88 
Βιαθεδπὲ, δρεοῖαγε. ροϊοτὶα ἴῃ ρίοϊυτίδ ἀϊδϑεςίοττιτα απίνηδ]ίαπαι. δαρετ- 
[εἰλπὶ οαγι]αρὶπεὶ ρίδοεϑ, ἃς υϑπέγοαι ξοταπὶ τοεμθος οὕτη αἰπιιερίτως 
εχ. αὶ ἀϊοϊτωτ δἰ εἸ]αγῖο (δι γα) 6 βεπογο τηπϑιδἰ οσυτη, δορί δαί α 
ΡΑΠ τ, φυῖρρα Ρὶθ ἱπ ὑπὸ τρθῶδα: οοἶγε ἱπεὶρὶς ΝΜδοταδοϊθσίοβα τπϑῶδθ 
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90 (5ογ[ἱππ|}, φᾶς δοτμοὶ ἰπ ἃπῆ0 ἰδπέαπι. ραγεπι γεγὲ ρϑτγίαπε, δῆπ- 
πα δαϊεπι' στη γογα ῥγίπιοτα, ἴὰπη εἴατα δηΐπτηῃο ἰξϊογατα Ὀτιπιδὶῖ 
οὐοδδιι Κ ἐγρ Ἰάταπις χυΐ ροδιεγίογεβ [εῖα [6 Ποἴοταβ (41 οοαά. 'π- 
ξε!τεῖοτα 8). ἴογρεάο δαΐεπι εἶγοα δυϊαιππηπι ραγὶξ, 6Χ δἰῖο ἃς ρτο- 
απο τεῖταπι τεροῖαπῖ, ὨΡὲ ραγίαπε συ Πδρὶπεῖ, ἴὰπι οαρίαπίδϑ ἴερο- 
τεπι, ἔπτη οδἰα 8 τπιοϊπθηῖθϑ. δ] ϊογιπι Ρ᾽ δου τη πα] }τ|8 υιϑιις5 εϑὲ Ἔχίγα 
ξεητϑ δυῦστῃ οοἶγο: 8018 δηπαίϊηβ εἰ γαῖα ἢος ἴδοεγ υἱάδεϊασ. δϑέ 
δπΐτι Ρἰδοὶβ φαὶ ὁΘχασποτγαία (τ ἱποραῖα5) ἀρρεἰδίατ, οδραξ '8 ρατ- 

80 ἰαδῆτια δυϊοσγίογοε γαῖδα Βαρεῖ, Ῥοδίοτίοτσας δαιδίίπαθ, ᾳπδδὶ σοπιροϑβῖ- 
ἴὰ5 ΕΧ αἴτοηπε. ἰρίτατ ταπϑῖεὶι δὲ τηπϑιοἰδοθὶ, τξ υ]ρθουϊα δὲ οδηΐϑ 
(ογοπ), ἵξθται ἰφτίοτοθ, αἰ ἰογρθάο εἴ ταῖα εἰ ἰδευϊγαία (οἰ οθ δῖτπϑ. 

᾿ δ γΌΪβο οταὶ τἰποβδῖαϑ.}) εἰ ρδϑίίπδοα δὸ 00 αἰχίπιμϑ τωοὰο εχ 
σοποερί5 οΥἱβ δηΐπναὶ εἀὐπηῖ. 

12, ὈεΙρλδιν δαΐεπι δὲ Βαίαθπα δἰΐδητιε ςθῖε, σαδθοπησαε ΠῸπ 
Βγαπ ας δε βϑιπϊαπι ΒαΡεπξ, βηΐπιαὶ οἰρπυπε; ἰΐοπι ρτίσιϊα δὲ Βο5. 
Ἀοττιτι οπίπι ἱπ πο ἱηυθηῖα ουᾷ δππε, 66ἀ εἰαϊϊπι ἰδῖιδ:. ὁχ φὰο 
ἀεαγβουϊαϊο δηίπιαὶ ξεπεγαῖασ, φυστιδάτηοάατπι ἤοπιο εἰ φυϑάγωρε- 
ἀε8 4πδ6 ρατίππι δηΐπιαὶ, ἀ6]ρ ἢπὶ ἀπαπὶ ἔεγε ρατίς, ἰηξογάυπν δἰίδτη. 
ἄποϑ. Βαίδεπα νεὶ ἀποϑ, αἴστιε ἰά δάεσ [γεφυθπίεγ, Ὑυδὶ ππῦτι. δἰτηΐ- 
19 Ιεχ ρβοζδθηδθ Ἵοὔπὶ ἀεἰρμἶπο, διφαίάθιι πιΐπογὶ ἀ δ! ρηῖπο εϊδιπ᾽ 

10 δἰ πὶ} 16 ἐρ88 δοῖ. παδοίϊαγ ἴῃ Ῥοηίο. ἤος Υδγο δὴ ἴ1|ο ἀϊζεγι, φαοὰ 
δὲ τοΐποτ οδὲ οἱ ἄογβο ]δϊίοσε, ςοϊογε Ἵδθυϊεο. ρμοσδεπᾶπι βεπετὶ 
ἀεΙρΒἴποττιπι πιπ]τ} δἰεγ Βαδγαπί, δρί γα οπιπία {πδ6 μαρεπὶ βϑῖα- 
Ἰδτο, δἴψπθ δὄγεπι γεοϊρίπηξ: ραϊπιοποιη Ἔηΐρα παρ οπξ. φαΐπ δπίιη- 
δἀνετίεγτπι ἀ εἰ ρμἴπηπι ἐχϑίδπίε τοϑέγο ἀοττηϊθπξθτη δ π8 ρεγ ϑοπα- 
τπιῦπα διἰεγιδηϊέτα, ᾿μαΡθεῖ ἀσίοπι ἰδπὶ ἀρ ἢΐη 4πᾶπὶ ῬΒοσδεπα Ιας, 
4ποά οαἰα]19 4τ|ῖδ ργδθθδαηῖ; 4πο8 οἰϊδπι, ἀαπὶ ῬαΒΗΙ δυπ, ἱπῖτα 88 
τοοὶρίαπι. σαρίιπι ἱπογοπιαπίαπι οἰ ετεσ ἀεὶ ρἢἰπογατη οδξα]!: ἀε- 
εἶπιο δῃΐτι ἅμπο ἱπρίαπι δ βοϊνιιπε τπαρηϊτυάπηοπι. ρογὶξ πε γαπι τη θη- 

30 965 ἀδοεῖν. ρδτγῖξ δϑοῖαϊε ἀδὶρΐπ, πδαυς ἀ]1ο ἴσπιροτθ. βὲ βεδπι τξ 
Ἰαλῖθαῖ 81} ογῖα οαπίσαϊδο οἰγοίξες ἐγιξιπῖα ἀϊθ5. οαἰυΐοα 8π08 ἀΐα οο- 
χοϊϊαϊας, αἰ δϑὲ τῆᾶρτια δγβὰ 608 οδγίαϊθ. υἱνῖς ἀππίβ ρἰυτίραδ: οἷ- 
δηΐπὶ δ] χασπι Ρ]Ὸ9 ἥπαᾶπε αιίπηπε εἰ νἱριπεὶ υἰχίσβε ἃππο8 οοπϑεεε, 
αἰΐπτα δαυΐοπι εἰ δὰ ττιρίπια. ἰὰ χιοά Ομ βογυδγηπε ρίδϑοαΐοτεβ διωρα- 
1δἴ15 σα αἷδ δίχας Δ δὲ Ἀπιϊδϑὶδ; 400 ἀγρυπιεπῖο δογῶτη δοϊδεειη ἀ6- 
Ῥτοβοπάοττιπε. υἱταϊυϑ δυῖεπι πιλγέιιας πἰγίασ4ηε πδίμγαθ ραγεσορ 3 
661: Ὧδπὶ ΠΕΣ δχυδηι γοοὶρὶξ, 5864 τεβρίγαϊ, δίψα ἴατη ἀογπιῖξ ἴὰπι 

30 Ρδτὶξ ἱπ ἴοτγὰ δὰ ᾿ππογα, ἴδῃ υδτι ἀπὶπιαὶ ἴετταθ ἱποοΐδ. δἷ ἴῃ πτατΐ 
ἐππὶ τυβίογετι δοίδες δῆδ8 ρᾶγξεπι εχίραῖ αἴαῃηε δχ 60 8ἰδὶ υἱεϊπτη 
Ῥεῖαϊ, ἀε δὸ ἱπίοτ αφῃδῆ!69 ἀϊοθπάστηῃ 68ὲ. οουπεἰρίς ἰρίταν ΠΠἰςο ἱπῖτα 

567 8ὲ δηΐτωαὶ δἰσαθ δἀϊξ; ἰΐοπιχπς δεουπάδς εἰ οεἴδγα οἰϊοῖς ρεσιάυπι 
ταοῦθ. ΥὙἱτπ]ογΏτα 4008 ρᾶτίξ, παπιθΓῺ9 εἰρη Βἰπῖνϑ; οἴιπὶ Ρἰτπτίτηΐ, 
ἴεγηΐ. βαθεῖ ὑδόγα, χαῖθτι Ἰδοῖλϊ Γεῖαϑ 505, 4ῃεπιαἠπιοάηπι εἰ στα- 
ἀγαρεάε5. ραγῖϊ δυΐδθπὶ οπιπΐ ᾿εηροτα δπηὶΐ, δος οἵ ποπιος ἰυμήμΝ 
ἸΩΌΏ Δαΐοπὶ ΟΌτη ΡΥ πῖ5 Πα ρ6}119. υἰϊη]ο5 ἀδάποὶϊξ 5805 ἀυποήδοίτιο 
οἰγοίϊετ σπᾶπὶ ρορογίξ ἀΐδ ἴἢ τῶᾶγα, ἰἀθυιἀοπὶ ἱβιοτάϊα ρδυ ]ατἷπι 
διϑῃοίδοϊοτιϑ. ἴΐ δυῖοπι ρῬτοπὶ γθρυπῖ πδο διηθυ απ, φυΐρρε ἱππξεὶ ρ6- 
ἀϊβθας5 αυΐ πεφπεδηξ. «οἰ ]ΐρετα δὲ οοπίγδηδγθ 86 ἴρδιυτι ροῖεϑὶ: οᾶγ- 

40 τπιοϑθϑ δηΐπι εϑὲ εἴ πιο }}18, οϑδᾶστα δἰι5᾽ σατΕΠΑρίπθα. πεὸ ἔροϊ! ἰη- 
τοτβοίϊητ, οἱ ἔγαϑέγδηξυσ οοπδερθιϑ, πἶδὶ ἰαχῖα τειρογα δγουϊδηῖ: 
εἰτιϑ ἐπὶπὶ ἀοτρὺδ οαΓηΟϑανη δὲ. δπεϊτἰξ υόσθτι Βουὶ οἰπιΐΐοπι. πάρεξ 
ξθμλ416 Γοταΐπα δἰπιῖϊο γαὶδς (ματι 41), ταὶ μα οπηπία δίνη! α πιπ] τί. 
ἀε δαυδιιοἷϑ ἰρίτατ, φαδ6 ἱπένα δὰυξ Ἔχέγα δ6 ραγίιιηξ δηΐπιαὶ, ρθπθγαῖο 
Ρδτιίαϑααε δὶς 86 μαρεῖ, : 

13... Αἵ φυὶ ρίδοε8 οΥτὰ δἀυπῖ, δοιπιπὶ πιδιγίχ Ὀ᾽α 5 ϑἴππθτιϑ σαν 8 
εἰ ἴθ ἷπιο δἰϊα οϑὲ, συθπιδάπιοάνπι ἀπῖθα ἤϊοξιπι 6ϑῖ, ρατίαπε ουὰ 
οὐμη 68 4αΐ 94 δπνηῖ8 τεραπίυν (]6ρί4οτ1), ὧδ [Ὀριι8, οΘΡμ41πῬ, τοι, 

30 ἐπῖεῖ!5 (ταϊρο δἴ 6116), δἴχαε οπιποϑ αὶ εὐπάτηι ἈρΡΟΙ]απῖοτ; ρταθ- 
ἴεγεα ἰδθνεβ χῃοχαβ, ργδδίεσ δηρο! δπὶ. οναπι ΒαΡεηὶ ἀγομδοθιπι. 
Βοος δαΐεπι εἰς (ϑιπρίοχ εἴ ἀπππὶ} νἱάδτυτ, ρτορίεγθα 4ηοα τοῖα τιδ- 
ΤΩΣ οΥ͵5 διραῖα δῖ, ἰδ πὲ ἴπ πιϊποτί9 ρἰδοῖδυδ ἄπο ἴδπτατατιοάο οὐδ 
6436 νἱἠδδηΐοτ, σπὶπ ργορῖογ εἰ ραγνίξαϊοπι δὲ τδπυϊτδῖειι ταδὶ εχ πδ- 
ὍΝ ἀεργεμοπῆϊ. ἃς 46 ρἱβοίιπι συϊάεπι οπιπίαπι σοἴτα ἴδιπ ἀϊοίαπε 

ἵξ γνἰδοίαπι γεγο ρᾶτγϑβ πιαχίππα πιᾶγὶϑδ εἴ επηῖπδο ποῖ ἀἰϑεἱπροϊατ. 
ἂε τὰ 6}}0 (ἐγγιμιῖηο) δὲ Ηϊαϊαϊα (ομαππ8) ἀπιαίατ: οπιποϑ διΐπι 
γαυϊ δε σαρπιηταγ, 4αδησιαπὶ διυΐδπι δδηοηξαυνὰς οὐ ἱπ οοθυπῖς- 

30 δ, ἴδτιοπ δεϊδιι δῖπα οοἰϊα παι επὶ φυϊάαπι ρίϑοε8. ἀθργεμοπδοιῃ 

ΗΙΘΤΟΒΙΛΑῈ ΑΝΙΜΑΙΤΌΜ ΤΙ. 
(δερίεπι δεῖ). εδξοτὶ τηπδξοῖ! δὲς ἴῃ ἀππὸ Ῥαγίαπε, ργαθῖεν Ἵδηϊσαΐαπι ᾿ Βοος εδξ ἔπ βαντα Πΐατι σετεῖν ροπογῖθαθ. ῥῬδὲπ6 δπὶπι ϑ᾽δεπι χηατὴ 

πιδῖϊ δῃπὶ δίψαϑ ριι51:}}} δάμυς αὶ ϑεεθι [εἰὶ δαπε. [επιΐπδε ουὰ ραϊῖα- 
Ἐπι ἐπαϊτταπε, εἴ ταᾶγθ8, απεπιδάπιοάυπι δἰαπξ, τπαρπιδπι Ραγίεπι ουο- 
ται ἀενογαηῖ: α]ΐα δυΐετι ρεγεαηὶ ἴπ δια. αιιδεοῦπαπε δυΐεπι ἀε- ὃ 
οϑαοσῖπε ἱπ Ἰοοἷς ἰπ πὶ θα ρατίαηξ, εα δυροτδαπί. εἰεηΐπι εὶ οχηπία 

ἡποοϊαπιΐδ ἑοτγεπὲ, αἰπηῖα ουϊ 561 ρα πογίβ εϑβεῖ οορία. {αὶ π Βοσῦτῃ 
υΐάεπι φποίϊρει ρεπίϊαϊε εσὶ, δαά χαδο ἔγγογαγιὶ ρεπιϊαγα δᾶ ταδϑ, 
εἰεπὶπι ἄιπι ρατίυ πὲ, ΒΕ Π 6 Π8 πι88 ἀἀβρεγεὶϊ ονὰ δεπιῖπε θὰ0. 4880. 
ἡπΩΣ δάθρετϑα ἐπετγίηξ, εχ 18 οἰπηῖθε9 ῥἰβοίςα! ρεποταπίωτ: δἰ 

ἴα δογδ εὐἴ, Βος ἴάεπι δἰΐδιη πιο ]υδοὶ8 Θνδηΐξ, πᾶπι 'π ξόπεγε 66- 
ΡίΑταπι ζεπιΐπα δὶ ρερετγὶξ, ππὰ8 ἱστουδὲ ουα, πυρὰ ταϊομθ ραγὶ 
ΠΟ] βδγα ροϑβ8ῖ5 δἴξατι ἴῃ 4}115 βοτὶ προ ]πϑοῖδ: Ὡδτῃ ἐπ 8018 86ρ116 δὰ το 
Βππο πδααε ἀΐεπι ἰὰ ορβεγυδίυπι δῖ. ραγίππξ ργορβ ἴϑιτϑῖῃ δὰ βϑᾶχᾳ 
ξολὶϊ, δεῖψτιε φαοά ραγίιπε ἰδίαπι δὲ ἀγαπδρδιιπι. δἷς εἱ αἰτί - ἱβρί». 
ἀϊοτα εὐἷπι ἰοςα ἰυχία ἴογγαπι δον: οἱ δδὲ υσάθ Ρἷπα δβοδα ϑιρρ6α:- 
τεῖυτ. ἴππο εἷς ροῖε σανθπὶ π ἃ ργδπάϊοτγιβθιι8 [δεῖιι8 δβαπιδηϊοσ. 
486 οδῃ88 6δβὲ υἢ ἰη Ροπῖο δά ΤἈεδιτηοοπῖειπ ἤηνίιτη ΡΙατγῖπι! ρδ- 
τίδηῖ: τγαπαλλ]ις επΐτα ἰός εδὲ τερίἀηβαμε δὲ πθδγίοτ ἀφιδ ἀαϊεὶ, 
τὶ εάπηὶ ονὰ γίϑοεβ σεϊετῖ, βδοπιδὶ ραγίιπι ἴπ ΒηπῸ Ρτδδῖθυ Ῥαγυῶβ 
ἀοα5 (ρἈγοϊά 65): μδ8 δπὶπη Βἷ8. ἀἰΐίεσγε ἃ [επιῖπα ἔασι (ρΡἢγ666), δ 
4υοά εἰ πίρτίοτ Αἱ εἰ πιαϊογὶ δαυμπιμια Ἰδοῖι8, ἰρίτατ σοἰοσὶ οταποδ 
Ρίδο68 ἰδρίξιπια ἐδίαγα βατίαπε δίῃ οὐὰ εἀθπε: δὲ δᾶ {τιᾶπι ΔοῸ τ 
γοοϑηῖ, ἱπδίβπία ραγίεπαϊ ἰεπιρογε ἀϊγυτηρίξιγ, ἀἴᾳπο ἰτὰ Θχοτιπξ ονᾶ, 
Βαθδὲ επὶπι ἰδ ῥ᾽ βεὶβ 8Ὲ Ὑδηΐγε δὲ δυπιίης (οοάϊοεν ἰδοῖϊποτο) 
τί πᾶπὶ ἀπδη ἄδπι, γ] νι σΔ6ο Πα 6 δεγροπῖεβ. δὲ ΠΡ] ρϑρεῦξ, υαϊηπϑ' 
ταγϑιμη σΟΑ]εβοἰξ. εοάδιι τπποὰσ ροπογδπίογ εχ ονο Ῥίσοθϑ νεῖ Ἔχίτα 
γε] ἱπῖϊι5 οὐὰ ραγίθηϊθβ. ἴπ δυιππιο δηΐπὶ οΥΐ ΡῈ ]1π5 οὐίτογ, εἴ δὲν 
ἴὰγ πιεπιδταπα: οἵ οου]ἕ ρτίπιισι. ἈΡΡδτγοηὶ βγαπάβϑ αἴσῃ ρ]οβοεῖ. 30 
4ύδγα πιδηϊζεϑῖππι δδὶ ποὴ δοάθπηι, υἱὲ δίπιϊ, πιοο βοτῖ, φυο χαΐ 6 
ταεστιϊο 9᾽ ξεπαγδηζαγ, οοπίγαγία επίτῃ ἴὰ {1118 ταιῖο : ἰπίδγίοτα ϑαΐτα 
ταδίοτα θτγίτι8, σᾶραῖ δυυῖθπι δίφυθ οςυ] ροϑίογίαδ. ΔΡδαπιρῖο αὔΐεπὶ 5683 
ΟΥ̓́Θ δοοϊρίαπὶ εγτὶπὶ ἕδοίειπ ἢ δὸ ρτίποίρίο χαϊάοτν παϊίαπι οαρίπηξ 
εἴδιπι, 5664 οτεδουπξ μαυδῖο οΥἱ μυπιογα, ροϑῖοα νθγὸ δαθῖατ, δῆτ 
ἄτι ἐχογευοεῖπξ, ἀφυΐδ ἤΠυν δ] Ριι5. οαπὶ ραγράϊατ Ῥοπῖυϑ, Παϊταξ 
δεοιπάο ταδτὶ δὰ Ηο]]οδροπίωπι ἰὰ φιοά Δρρθ]ϊαπε Οτωθοί ἔπισαπα, 
ποϑ δἰραπι. οοΐοτ μυῖς ρ4}Π14αϑ. ποηπα]}]} αἰρδα ἤοτγέπι Διοιπὲ δον 
εχ 400 οἴϊαπι ἔποι5 βαὲ. (411}} οοάϊςθ οἷς, ποημα !! ἀϊοὰ δ 
Γπσῦτὶ 6886 {ΠἸογοτὰ Αἰ ΐ4Ὸ6πὶ παῖαγα] 6 πὶ.) ἱπουηῖθ δθϑῖδῖθ 
Βὲ μος, φιο οἱ οβίγεδε εἰ ρίβεϊου]ί, δα ἰοσα φαΐ ςοϊαπε, δἰβηῖαν. 
παϑτῖβ δοοοἶδ6 πομπ}}} οἰΐδιπ ρυγραγδι δπτῃ ἃΡ μος ἤοτοτ μᾶς 
Βεγε τγϑάυπε, 4 

14. Τιλουϑῖτεα Πανίἰ]εοφαθ ρίβοθα εγα μτανῖαϊ 6896 ἱποῖρὶποξ 
υϊπῖο δείδιἰβ διε τβθηβ6. υδγίεηῖθ δυϊθπῦ ἅπποὸ ρατγίαπξ οπιπδᾶ. 
ΠΘΦῸΘ Υ6ΓῸ διξ πιᾶγθϑ ρϑηἰζυγαπι πὶ [οπιίπαθ οὐὰ οπιπία οἰπιαΐ 
εἰπιττυηῖ, ὩΣ πας ταῦ πὶ, δε δοπῖρ6Γ Ρ]π5 ταϊθυδυε μαρθηὶϊ μας ουο- 
τοι, ᾿ὶ δοπιίηῖ5 βεηἰ τα 5. ραγίανε 5) 15 Ἰεπιρογίθηβ, ογργίηις χαίΐπ-. 
4υῖε5 δαὶ δεχίε8, ραγί[πο ροὐἰδϑίμητιη ΣΡ σοτίογαπι διάθγατι Ἔχογίας 
οδα]οῖδ δὐυΐοιπ ἰοῦ: οαοσὶ οπιῃδ8 δοπιϑὶ ἱῃ ἀππο. ραγίππὶ δυΐδιη ἱπ 90 
διδρτιδητῖθη9 Πανίοτγαπι ἀᾳυΐβ ἰδουυτίαας δὰ δγτιηάϊποβ, υδἰπιὶ ρῃο- 
χἰπὶ εἴ ρογοδς. ρίαπες εἴ ρεγοδο ζεῖ 8808 ΠΟ αογεπίθ δάἀπηϊ, δίοαξ 
εἴ ταπδδὶ αηὶ ἰἴὰ δηηὶ ςοπιϊπαδία δογὶα ὀθνο αι, αἱ φυοά ρετοᾶ ρ6- 
Ῥετγοτῖξ, ργορίογθα φυοά υβυ8 Ἔχραπάδίατ, ρἰϑοαίοτοϑ ἰη ἰδοαθυ9 6Σ 
δγαπἀϊπιθα5 ἴῃ ρ]οπιάτη ςοἰ]ραπξ. πιλίογαϑ ἐγπὴρ ἴῃ ῥτγοίπη 5 αχαῖφ 
Ῥαπαπε; σαρρα ποηθμ}}} εἴίαπι ΠΡῚ βαπατα ρδάαπι εἰπάηὸ δῖ. ταῖς- 
ποτα8 ἰοςὶθ Ὀγευϊογίθυϑ ἔεγε δά σβάϊςθβ αὐτοῖο δαϊ αἰ τοτίπ ἀγδοσὶϑ 
οαἱπδρίαπι, ἰαχέδηι6 ἀγα] η 65 ΔΕσΕΒ οἴϊαπὶ τηπβοῖτη (0} νυ τὰ δτηο- 
απ εἀϊεῖο ποταὶπαῖ). οοθαπε εἰΐαπι ἱπῖογάσπι να] ἀθ πιᾶρπῦϑ οὔμὲ 30 
Ρᾶγυο, εἰ δάπιοϊίβ πιθδίῖρθιϑ ἱπῖθι 86, 4.09 γοςδπὶ αἰΐχοὶ πππθ ]Ἰοοϑ, 
408 ραγίβ δθπῖθπ οἰ ππὶ ροιΐϊαΐο, Γοπιίπαθ οὐᾶ, ᾿πᾶγϑα ψ πὶ ΠΣΑΤΩ 
Ῥτοϊϊοϊαπι, Ρτίπιο ἱριταγ δάσροτγθα ονὰ οἰδίλπ μππξ οδπα! ἀΐοτα βτᾶῃ-» 
ἀϊοταηπε τοὶ ἱρβο ρϑεπα ἀϊθ: ἀδίπας πιοχ δρραγειῖΐ οσα]ὶ ρἰβοἰςαἶο- 
ταπη; 4086 ρᾶΓϑδ ἴῃ οπιηΐ ρίβείθμπ βόπογα, διοαῖ ἰπ 8119 φιοαπε παΐ- 
πιϑ!θυδ, εἴ τιαχὶπιθ σοπϑρίοαδ δὲ πιαχίτηα οδὲ. αἱ 4186 ΟΥ̓ ΠΟῚ ἃἷ- 
τἰξετῖε δαπιοη, φυεσιϑἀπιοάτπι ἐπ πιατγὶ ἰνὶ ἀἰςοθαπιαϑ, ἱπα 1} δὲ 
ουηπι ἱπερίιπιαπε δὰ ξεπϑγαϊίοπθπι. δυςι8 δαΐαπι ρἰ8. ΡΒ α5, οχ ἰΐδ 
οΥἷβ {πδὲ δππὶ βϑη δ α, ἐχοπτιογ αιιαϑὶ Ραϊάπιοπ φποάλήδπι. δὰ δδὲ 10 
τοι γϑπᾶ ἢ} 1ὰ 4πὰ οἵ ουὐαπι εἴ Ρίϑοιςα 8 σουἐϊπεπίατ. πρὶ γεγο δά- 
ταϊδῖατη ἐαογὶξ οΥὸ δεθθη, απ04 εχ υἵτοιδ σομἤαίατῃ εδὲ, υἱδοϊάατα 



ΗΙΘΤΟΆΚΙΛΔΕ ΑΝΙΜΑΙΤΌΝ ΥἹ. 

δὲ εἰ εἰπεαοτεῖ τδάϊοἴραθ αἰτίόατις Ἰοςΐθ, πϑὶ ρερετοτίηξ. πὸ ἶοοο 
στὰ ῥ᾽ ατίπνα εἀΐϊα Γαετῖπε, ἰδὲ εογατη δρὶξ ουϑῖοἀίαπι πῦδϑ: ξεταΐπα 
σαὶ Ῥερετγετίς, δρὶς. ταν ἰϑϑίπνατα εἰ δηὶ δὲ εχ οὐὸ ἱπογοια εηϊοσα ; 
εἰσαε ἰσοίγεο διϑάθξ τηὰβ ψαδάγαφεῃοϑθ συϊηπδρεποθῆῃς ἀἶε8, πὸ 
ἀογοτοῖας Γεῖα5 δ οσσθγγεπΈβθηδ ρῥἰδεῖβαϑ. ῥσοχίπια ἰαγάϊἴδ8 οΥ-΄ 
Ῥήδο βέπεγδῃάο, φαᾶπάθϑτα μοσαπι ΄ποααε [εΐα5 αὶ δεγυδῖτι ἔπεσε, 

ὦ «οἰδήϊον δαΐαρῖι. ἂἱ ἴα ταϊποστιπι βέμεγε Ὑεὶ Ἰεγίϊο ἀΐε ρἰϑοίςα]! ρ6- 
οἷδν ἰεπι ἀρτιοδεῖτατ. θοάθπι χθοφῃδ ἀΐε δἴχιθ εἰΐϊδπι ροδὲ, ςἀρίυπὲ 
στὰ ἱμογεπιθπίοτι, Ζπ86 σοητβετίς βειηθῃ: εἰ δπίδ α΄ ἐτνϊ τοριϊπαϊὶ- 
Ὠέῖη, ΟΥ̓ΡΙΙΠΌΤΩτΩ δἴααθ οἰμϑπιοαϊ φυδηΐθτα ταὐίατη δἰῖ. ἤδες ἱβέξας 
κὰ μαης τοοάπτω εἰ ρατγὶαπὶ εἰ ξἰξτπηξ. Ομ δ]οἷδ δαῖειι οομῃξεσὶὰ ραγὶξ 
ἴα αἰῆο αχαΐθ ἰὰ ἀπῦπι οοπρτεκαία. αἱ χπεπὶ ἰγίοπετη (να]ξο Ρ 50 }- 
ἴομπεπι, θδσα ἔα 119" πὶ) υοοδηξ, 84 ᾿ἰῖογα νεη τ δυεγεᾶ. ἰδ αυο- 
(δ βτερα 5 εοξ. ογρτίπηδ, Ναί εστθ, δος ἔεγε οἴθμεϑ δἰ ϊὶ δὰ νδάδ ἂρ- 
Ρεϊϊαπίὶ 8686, ἀρὶ ραγίαπξ, δἰπρτι]λ8 ἐεσαΐπιαϑ δδθρεηυτπετο ἰεγηΐ χπδ- 

30 ἰεγοῖτο ἀθηϊ δε απ τᾶτοδ, οΥὐυτπαυθ 4ποὰ εα αρδοεάεηϊε ἐτηΐδ- 
φοτη [πετὶς, ἀϑϑϑουὶ αἀϑρομρηπὶ δειαΐα δ. Ὑεγωπὶ πὰ οεάεπάο ρατὶξ 

460 [οππηα, ῥ᾽ ατίπια ἱπίθγεαπε, 4π86 οοττερία δήπδε ἤυχυ ἐἰδδιρδμίοτ, 
Ἀἰδὶ φααὲ αἰ'συδπι δὰ τηδίδγιατη δά μιδεδευίηῖ. πραὰς δηΐτα ῥγβείθι 
αἰληῖπ Ὁ}169 ἀρεται οὐϑιοάϊξ ονᾶ, πἰδὶ δὶ φυδηάο ἔοτῖε ογργίπας ἐπ 9 
ὧν ἀπαπι ἰοουπι ςοπιροϑῖιῖς Ἰωϊεγυθποτὶξ: ἴὰπς επὶπι δταδὲ δὰ δΕΓΎΔΓΘ. 
ϑΕΙΠΘἢ Δηΐοτα τηᾶγοδ ΟἸΏΠ68 ΒΆΡοπὶ ργδαῖογ δηρὶ ϊαπι, απᾶάς Ὠε]π6 
Φετλθ ἢ ΠδαῸ6 Οντπι. ΠΗῸΡ1168 δυξετα 6 ταᾶγὶ ἀβοεπάππὶ ἰπ ἰαοπα εἴ 
Βανῖοα: προ ]λὲ οοπῖγα δα ᾿ἰ8 ἴῃ ταᾶτε. 

10 15. αχίπια ἐρίταν Ρἰϑοίαπι ρδγϑ, εἰσυξ ἀϊοΐατα εδξ, εχ οὐὸ ζϑῆδ- 
ταῖατ, αἱ δηϊαυογο πομπῸ}}} οχ Ἰἴπιο δὲ ἄγθπα: 4πὶπ δχ ᾿ΐδ ἱρδὶδ 
ξεπευῖραδ αιιας εἰΐατα εχ οοἷτα αἴχαθα οὐὸ ρῥγοογεαπίαγ, ἴατα ἴῃ αἰ 
εἰαρηῖΐθ, πππὶ ἴῃ ἐο φαοά εἶγοα (ὐπίλοη [πῖϑδε οἹΐτα δἰαπι. δὸ εδπίοι. 
Ἰα6 διάετὶθ δοδῖῃ σχβίοςαϊο τοῖπβ ΄υοαπε ᾿ἰπεμ Ἔχ ιγαμοραῖοσ. ἴθ 
ἘΡῚ ρυίπιΐδ ἱπιρρθα9 δαπὰς τοϑεϊζαὶ ἱποίρίεραπε, ἰδὲ σεγο ρἱδβεϊου]ὶ 
σατὰ ἰρ5ι5 ἀηυδδ ἱπί518 δχοτγίγι, 4υὶ ξεπὺ δαϑοηξ δογοπι τοπβι τα 
4αοὰ 6 οοἶϊα πϑδοῖ δο[ εξ, ριϑι]Παγυπὶ ταδεπαϊαγαπι πιαρτιταἀΐπα, οἴη 

Ὦ ΟΥ̓Ο, δἷπε δοπιῖπθ. ἴῃ Αϑίδα χῃοχαε ἤαν 8 4αΐ ἴῃ πιᾶγα Ἔχίξιπι πο ἢ 
Βαρεπῖ, Ρϑοῖσα!! ῬΌΦΙΙΣ παβουπίηγ, φποιπδάτηόάυπι δὲ 111, δίπαι!68 
γεγο ταϊδιπιοτυτι ρἰϑοϊο]οταπι (ἢ ρδει1) ἱπεθϑιϊηΐϑ. χαϊάατη ἴα] δο εἰς 
Οὔληδϑ σϑῸρ1|65 δἰυπξ ργουφηἶΐγε:: 60 πδιααε ἰὼ ξεπογα βεγαπίθϑ ΟΥ̓ 
ξδτοῖπδς εἴ πιδγαϑ ςῦτῃ ϑεταΐπα Κη} 8} υἱάδαϊαγ. δεὰ οοτίαπι ξοπυϑ. 
ἄἀποϊαχϑι πὶ ἐσὲ φυοὰ ε ἴππο εἴ ἀγεῦᾶ ργοογοϑίγ. σατῃ ἱρίϊαγ ΄αδ6- 
ἄλπι τεχας εχ οΥἱΐβ Ὠδαῦε εχ οοἷϊα 64 Ζροπῖο οτῖγὶ Βἰ5 δγξτιπι θη 
χπδηϊξε βασι οεξ, ἴὰτα ὙἜΓῸ 4π86 πετς ΟΥ̓Ώπ Βδατε δηϊπιαὶ ραγιππξ, 
Οταμία τε] 6 ἔϊπιο τεἰ εχ ἄγθηδ, αἴψπε εἴδπι εχ Βιυ απο γα φπδρίδπι 
Ρπιτείδοϊα ευεπῖγα βοϊεπῖ: συξπιαἀπιοάπτη εχ δαραϊοπε θὰ αυδιη ἴῃ 
ἔθῃογο ἄρηδα δρυπιδιη Ὑοοδηΐξ. δϑὲ πίῃ δἰυδιδοῦϊ ἃρπὰ αἴ πεαυθ 
δταπ δε δοαῖ, πεφυς ἢαΡ 6 δὲ δά βεπογαπάθτλ, ἤδάπς ἀΐὰ φαεαὶ ἄς. 
ΤΑσΘ. δεὰ ρυίοτε ἴπγρα δροϊδα ἥπεν δαρογεδοῖῖ, πο Κὲ πἴ, ῥχαε- 
ξεγαύδεει ρᾶγνο ἰοπιροτα 4φυοάδῃι, δεῖπρεγ ργουθηΐϊαι: ἀυγαὶ δηΐπ ἈΡ 
ἔπιεῖο Ασσοδιγὶ δαϊυπιπα δ δὰ υδγ ὑδ4ι16. Θᾶτι Ὑ6ΓῸ 6 ἴεγγα ὑγοάϊγθ 
ἱπιοσάασω Βος ἀτραπιεπῖο οὑδεγναγαηὶ ρἰϑοδίογεβ, Πσυοά τρί ἴδτα- 
Ῥοτῖριιϑ ποπ οδρίδίωγ, δε ἔερογθ, φιιθαι ἀς ἴεστα εἴβεγθηϑ οαρῖεῖ 
μα. πιῖι ἱγαμεὶβ δοδἱρία ἤυπιο ϑαερεπΌμλαγο δἰ ἐορίοδίοσοδ δὲ 
ρτδοϑιδητίογεδ οδρίιπϊ. δὲ δῖα δφπάγυπι κεδεγα ἀειεγίοσα, ργορίεγεα 
Ταοα ρΡτϑευλαῖαγε ταϊηπϑ Ογεύεγα. οτ πίαΓ ορδοῖς ραϊπἀοείβαυε ἰοςΐδ, 
ταν σΒ ΘΙ: οἰετπδαιία ἴεγγα οοπεα[δϑοῖς, δας ἰπ ΑἸ πιθηδ9 δρτὶ δἃ- 
Ἀταΐωθ οἱ δὰ Τῇεπιίδιοοϊεστα εἰ ἰπ Μαγδίβοπς, εἰς βοϊ σοὶ Ἰοοῖ 
Ρατωα 1114 Αἰ. οεἴεταπα ἴῃ ἰοςΐϑ οἰπεπιοάϊ εἴ ἱερογῖθπα δχϑίβξεγο 
οπδαανῖι; θεὰ ΔἸ1Ρὶ φποφας, πϑὶ ἰαγρίογθβ ἱππργα5 ἱπρτασπὶ, ἐχοϊϊατα 
α ρϑὶθ βδρυγιδι δαῦδ εἴϊδπὶ δρύγηδα ποηθθη δϑὲ οοηϑεουῖα. ἔεγίατ 
εἴατεν ξερίο οδαῖο Βπίϊαρυπὰδ τηδγῖς δεχθογε δὰ ἴῃ τοδεγία ἰῃ {υὰ 
οπνοϊενία ἐδ: πᾶ απειπδάτηοαμτη ἰῃ ἤπιο γδγτπίς ἢ] 1 ταϊπαῖῖ, δὶς ἴῃ 
ἴαστα ΟἽ τὸ φραπιδ, φαοοπηαια ἰοοο δεηποτὶϑ ςοπογδυογῖ. πὸ αὶ 
τ ἐπ ὡ]ῖο πιο]τὰ δὰ ἰοοα ἀρρεἰϊδῖυγ μος ἀριδα ξεπηδ. εἶπα ριόυεη- 
18 δ: ΡΟ τδεδίαπιίϊα πιαχῖτηα, 710 Ἰθῶροσε ΔῃπῸ8 ΠύμηοΓα εἴ ἴδρογα 
γαπείαξ. αἰΐα διυΐοπι δρῶ ἃ ριϑεῖϑ ξαπογδῖωγ. {πᾶς δπὶπὶ ροδί αἰ ἰα 
Ἰοῖε15) δρρεϊἰδῖατ, δὲ ε κοβὶϊβ τυϊαπιῖδ οἱ ὐἢ!! θὰ, 4αϊ ἱεγγαῖα 80}- 
χυιῖ, 6 ῬΜαϊοτγίοδ αὐΐοπὶ οὐ απεοῦ πηι δγωάδθ, εχ δϊ8 ἐγ άδα, 6 
᾿ς τ ἄτι τίς ἴδε: ἐσ αἰΐχαο ρεπεγε ἄρπδο, τεἰαὶ εο φαοά ἰῃ ροτία 
ἐμ δτξ α σχϑίπιη ἀερὶξ, βεπογαηΐαν ΄οΐ ἐπογαβίομο]! ἀϊσαπίαγ, 68 εἴ 8118 
οὔεκ αἰϊαθ εἰ δες δρὰδ τὰ δε ΔΓΌΤΗ) ἃραδ, 486 τη οῃ αἰ Δυττα 
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εἰ ἐππρίϊαπι ζεΐαγα εβῇ. δὲ ἐρυταδ 111 οἴοσ:ϊς δεὲ ἐἕ Ὀγουΐ, πὲ απίεα 
ἀϊείατη εδὶ, δδοϊεἴαγ. τγοἰϊαστη Ἰδπάεππι σαρυὶ δἴχας οου]ι ἐρεῖ βαπε. 
Ρἰδοδϊογατη ἰδιπεὰ ΒογΌπι ποείγογατι ἱπυεπίστη εϑὲ υἱ εᾶπι, ααο ἀ6- 570 
Ῥοτίδγε ροδϑὶπε, δ 16 δάϑβρεγβραηι: δὶς δπίτα ἀϊατα8 ἀγαῖ. 

16. Απραῖα πεοαὰθ οχ οοἰϊα ξεπεγαΐηγ, πεηπα οσττι ραγὶῖ; 
πεζαθ 116 εδρία εδὲ χιδς τοὶ βοπίϊαγαιη σοὶ ονττ Βαρογθξ; ποῃθ 
ἀϊορεςῖα σοπιρογῖ δπηξ τπεαῖα8 συδὶ δοιηΐπαὶεδ γε] δὰ τηδιτοἶδ οᾶ- 
εἴαπι ἀεείξδι!: δθὰ δοϊατα {τπῖχο ἔο ἔπ τὰ} πος ξεπαϑ ἱπῖεσ δᾶ Ζῦδ8 
δαπραΐηε οΟΠβίΔΏΣ, πδηπδ 6Χχ οοἴταυ πε εχ απίπιαὶ ἔξ. δἷς δαΐετα 
6826 ἤος δγρυτηθηῖο ραϊθξ. ςεγιϑ ἐπῖσα ἔθου δπτῖ8 [δου 69, τοῖα πα 
ἐχβδυδὶα εἴ οοεμο δχδεῖο, τεγϑιιϑ ξεπεγδηΐιγ, ὈΡῚ ἱταρτεβ δυδπθηῖ. 10 
φἰοοἶδ δαΐετα ἐεα ροῦθα5 Ποη ρτουθηϊαπε, πθαπα ἰπ ἰδοῦρη8 ρετθη- 
πὶραδ. τεηΐυηϊ δῆτα δἰαθδ δἰαπωυγ δαπὰ ρἰυνία. χποὰ αὐἴεπι πα Θ 
6 οοἶξα πϑαπε δα δυϊτηαὶ ϑυ5 βαπὲ, τπδπιΐθσίστα οϑῖ. Ὑθγοτη απ Ρη9-. 
ἄδπι ξεπεγατα υἶδαα δηπέ, ργορίογε αιοὰ 'π ποππα]]18 ᾿ππὰ ΡΥ. 6 1109 
ἀεργεβεπάεγε; εχ 4αῖθαϑ γδιῖγαεὶ σαπὶ ἱππαϑοὶ αηρυ α9, δὲ μος εἰς 
ποὸπ παρεξ, δεὰ γὶρποπειγ ἐχ ἰΐ5 ααθε ἴεγγδε ἱπίθϑοτίπα ποτ παηῖ, σα 88 
δροηΐδ σοπογεδοπηῖ ἰῃ σοδπ0Ὸ δὲ πιο τάδ. αἱ ἰᾶιπ ορϑεγυδῖδε δππξ 
εχ ἰΐβ δυιοσθαῖοϑ ἀπρι}]86: ραγιΐπι δἰΐατι ἀἰβοεγριῖθ εὲ ἀἰκοὶθδὶ8 εχ - 
“Εἴογαπῖ, μᾶθοὸ δυΐοσα ργουδπίιπε ἴὰπὶ ἰπ τπᾶγὶ ἴὰπὶ ἴα Παν 15, σΌτΩ 90 
οἰϊϑοίπιαπι μὲ ρμιγείαοϊο. ταδγεί τοῖα φπίάετα Ἰοοἷδ, ὩΡίουπαπα αἰ ρα 

ἴξμοιὴ) Τυετῖε; 1π δίαρτιϊδ δαΐθπι ἂς ΗΠ ν}18 Ἰυχία τίρϑϑ: [δὶ δηΐπι ἸΘΡΟΥ 
Υἱοῦ ρυϊγείδοϊς. ἀδ δηρτ ας ἱφίτιν ψοπεγαϊίοπα δἷς 88 μδρεῖ. 

17. Νοῦ δὐΐοπι οὔῦπα8 ρΐδο6 5 εοάοτ δυΐ ἰεῖηροτγθ διυξ ταοὰο 
Ραγίυπε, πεαηθ ραγὶ βογυπὶ πἰογτη ἰγαοῖα. ἰριτυγ δηὶς σοἰϊατι ρτα- 
ξαϊλὶπι οοπνεπίαης απ ταᾶγοϑ ἴσπι εταΐπδε: ἀρρεΐδθπὶε τογο δὲ οοἱταϑ 
εἴ ραᾶγίυϑ8 ἴδῦροῦε ΡΕΓ ρβᾶπ σοταραγδηΐζογ, αἱογύτη ρεταηὶ Βοστῖπα 
ποῦπ.}}} απ ρἴηγδι ἔγιοθηοδ αἴθ, αἰϊὶ ραποίογεθ, δεὰ οτθηδδ ἐδ 30 
τοταρογ θη 486 οεγῖο δεριἱτιδῃαγοτα πυμιεγο ἀϊνϊϊ ροϑδυηϊ. ρἰπ- 
τἰπιιπι Ἰδταροδ βαττιπὶ 4ἱ Ἰπᾶγῖπὶ υοσαπίαγ. εἰγοίξεγ Ὠδοδπι ὈΓ ΩΣ 
(Ροβείἀθοπθπι) πυδηδοτα ργαθβηδπδ ἢϊ δδγξαδ, φεγιϊααε ἀἶε8 ἐγ ξίπιδ. δ 
εοάεπι ᾿ετηρογα ὑἴεσατα ψαδὶαξ ἰατη ἰδ ποτα Ἰαρδοηεπὶ (ΟΠ ΟΠ 61) 
ἴῃ πιυρί πὶ βόπεγα υοοδηῖ, ἴὰπὶ το ο ἀὐγεόι). ἀοϊοτίθη9 Ιαρογδηξ 
ΡΓΔεβτπαπίεϑ; 480 βὲ πὲ ρὲ ἰὰ ἰεπιρτιδ ροι{εδίπειτι Θχοὶ ἰδηξ: ἔεγαπ- 
ἴπσ δπὶπι βτᾶνι διϊπηαἷο οοποϊταιὶ ἰπ ἴδγγαπι, δἴσαα οπιπίπο ἱπιογθῶ 
Ῥετρεῖαο ἴὰ πιοῖῃ δῃηξ, φποδά ραγίδηϊξ, πιαχίπι οτηπίατη ρἰϑοίπτα 
τη]. ἰϑτδῖῖ δαΐοτι ραγία αιϊείαπι ἀϑξίϊαπε. ρᾶγεγε ἀθοϊπαπὶ ρίβοθϑ, 
τπλαὶτὶ ἱπη δῖ ἴἢ Ὑδηῖγα ὙθυταῖοΒ δ: ἱππαδου πο δπὶπν ρα 5111 δηΐτη]- 0 
οαἶα, πδ6 εχίριηι ἔεῖαβ, ρίδβοεβ αὶ γι γαάεβ δρρει!απίαγ, υεγα ρᾶ- 
τὶαπε, ἃς ῥἰατίπιϊ εἶγοα υὙϑυπατη δεαυϊποςοιϊαπι. ἈΡΝ αἰϊυᾷ ἀππὶ ἴδω- 
Ραδ: βᾶτα χαϊρυϑάδπι δϑβῖαϑ, Ποπηα Πἴ6 ας φαϊποοίίππι δαϊαταπαὶς. μος 
ἴῃ Κϑῃογε ργίπδ ραγὶϊ δἰ βεγίπδ, ἰάψις ἰυχῖδ ἴογτατα, σθρ δ] 8 ἃπῖεπι 
Ροϑίγεπιῃφ. ἀεργεβεπθαπι μος 6δὲ δὸ φυοά Ὠυΐι8 [εἴιι8 ὑπθνα εἂ- 
φρεοϊῃ8 οἷϊ, Θαρ δὶ δὐΐεπι ροσίγοιπι8. ρατίξ δαΐδτα πααρὶϊ ἱπῖθτ ρτὸ- 
τῆοϑ. δαΐρα [ἰοςΐβ ῥἰατγίπι!8.} δοδῖδιε ρατγίξ ἱπθυπῖς, δἰϊουδὶ εἰΐδτα 
δαϊσπηηο. αὐἱορία5 4ποῆπε, 4πεπὶ δηϊμΐαπι υοοδηΐ, δεδίδξε ρϑυῖξ. 
Ῥοδῖ ποϑ δυγαῖα εἴ ΕΝ εἰ πιογτα τι (οδιι ἐπ Αἰτὶ εοάϊς69), ἀ6- 20 
Ὡΐ4πθ Ομῖπ68 4008 Ογαεοὶ οατγρογοβ (ἀγοπια 468) υοοδηξ. υἰίτπι ᾿ 
Βτε κα ἑασα πιά] εἰ οοτδοίηπδ: ραγίπηϊ δηΐπὶ δαϊαπιΏο. ΡΑΙΙ πα] 
'π σοεδο; ἰά6ο0 δϑγὸ ρϑγὶξ: ἀϊα επίπι οοϑῆπτι {γί ατα 68ὲ. βοϑὲ τπ]- 
τι ςοτγαοίπυϑ 'π αἰρὶς ({πς13) ορτεϑδιβ, ρτορίεγεδ φυοὰ ἀερὶξ ἱπίον 
δέχ, εἰ ἀἷπ πἴεγιπι ρεγίξ. τρδϑηδς ραγίαπὶ οἶγοα Ὀγαπιδαι. οοἴεγο- 
τῶτα {πὶ ἰπ ΑἸῖο ἀπαγὶ ἀδβιηξ, ταδρτια ρᾶτϑ δεϑίδίθ ραγίαπι φυοά ἑϊὰ 
ςουϊϊοϊαπὶ ρτορίετεα χαρὰ ρεγ ἰά ἔδπιραϑ ποη οδριαπίητ. δου αΐδ᾽ 
εἶσοα Ρἰϑοίητη τῶβεπα, 6, ΓΈ Ἰαρίπ εἶθ δυΐοπι τὰπα: δεὰ ἱπίγεχιθηϊθϑ 90 
ἔδιαεη δαηΐ ργορίογεα 4υοἀ ἴδοις ἰδιεγεῦηξ. ῥὶς θαΐπι δίπιι! οπτι- 
πἶα εἰ ἰααῖα τδστατι. τεΓΌῖη Οτμηἷπο ταΐηι8 ἔεοῦηἀἱ δαπὶ σα] αρὶπ οὶ, 
ἰοςῖτοο φπία δηΐπιαὶ ραγίυ πε; δο τι 58πιΐ δα πὲ ΟΡ σοτροτῖδ τοδϑοϊτα- 574 
ἀΐπεπι. ϑεγὸ ραγὶϊ εἰίατα {ιιδς δοιι8 τοσαῖῃγ, δὲ ρίθγαδειια ΘἈΧΌΓΤΩ 
Ῥατιατίθηῖεα ἀνισοραπίον Ὁ οΥΐθ, φαδθ ποὴ ἴδπὶ τυ τὰ αυδπι σπλρπα 
οοπίϊπεϊ. [εἴπ8. οἶγοθ ραγεηΐεπι 4ιιδδὶ Ρμαἰδηρία οἰγοιιπείπαι δαπῖς 
Ραγὶ οηΐπι δὰ 86 ἱρδϑᾶτι: δεὰ οἱ ἐειοσίβ, Γυρίππι. δι βογὶπδ ραγὶϊ δὖν 
τεγεηὰο αἰναπι δα ἀγεηᾶπι. συτηρππῖον (Δ  ἰδουπὶ Ῥ μπϊοὺ τὰγηηὶ 
4ίοφας ργᾶὰθ οδϑδίἰδϊβ. νἱνυηῖΐ ἃππο8 ἀπο5: χαοά 60 ἀγξαπιεηῖο ἀδ- 
Ῥτεπεηάειτιπὲ ρἰϑεδῖοταβ:: οαπι 8ΠΏ0 δυρετίοτε ἀεί 986 ηῖ ̓γπηΐά 68, 10 
δεαυθηϊῖΐ ἰρδὶ φυοφαθ ΤὨγππὶ ἀείεςσετγοπε. υἱάδπιατγ επἷπι 6856 Ἐπ γηπῖ 
4υδη) ρεϊδπιγάὰεϑ δΏΠΟ ὯΠ0 βταπάϊΐογαϑ, τῆγπηὶ δοοτηδγίαπε (6 ς οτος 
Βτίδεφας οοἄεχ ππῈ8) οοδαηὶ πιεηϑ6 ἘΞΡγαδεὶο (ΕἸΔΡΒεΡο ομε) 
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ἰάπν, ρατίσης Ταπὶϊ [οοαἰοταϊκεθοβί8) ἱπιδῖο: ονὰ εἀππὲξ χπδοὲ ἴδ. 
τυυίσαϊο. τυγππίάε8 ςεἰ γον οαρίαπε ἱπογεπιεπζατα. οατα Ἠὲ Ρ96ε8 
'π Ῥοωΐο ρερεγεγίμε, ἐσ δογιπὶ οὐὸ βαπὲ 4085 οογάγίαϑ γοσδηϊ δἷξ- 
φαϊ, οὐχί α58 ἀβέεπι Βγχαπῖι, ρτορξεταᾶ φιοΐ ραιςοῖβ ἀΐεθαδ δυβοϑ- 
σάης. επθιμΐ δὐΐυπηπο οαπὶ ᾿Πγυηιἀΐρυδ (ταῖϊρο ΤᾺ γα 5) δἰπιη]: 

20 ὙΘΓΝΟ δηΐεπι ἴοι ροτγα τεροϊδηξ ἰᾶπὶ [δοῖδα ροἰδτηγάεβ. ρδεπα δυΐατω 
Ῥίδοεϑ οὔωπδς 8}}} οδ εγίξε Ἵυθβοιπε: δὲ οπποὶ ἴῃ Ῥοπῖο οα]οτία5: 
Ἀδὴν οἱ διηΐδε ἱπογεπιθαϊοι 81 Π60}}5 ἀἰερπδ τραπίίεδει ἱπιεϊ πρίτατ. 
σπιπκίηο δυΐεπι εχἰδεϊπιαπαπὶ ἰἰδέάθπι ρἐδοῖ μα ποῦ ἰἰϑάετι ἰοοἱϑ αἰΐθ 
4656 ἸΟΙΟΡΟΓΒ ἴασιπ σοοηπαὶ ἔπ υἱεγαπι βεδίαπα δ; πεαι:6 σέγοὸ δαὶ 
Ῥατίεπαϊ δυϊ ρῥτοβοίεπάϊ, φυδπάοαυίάετι φαὶ ἀϊσυπξαν σοτδοϊπὶ οἶγοα 
ἐπϊθσθαθ τρεσϑῖϑ ἔοτῃ ρῃ3 ρασίαπε δἰ σα ρὶ, τέγοτὰ 4πᾶς ἀἰχίπιμ5, ἰἰα 
Ἰρόβηδ ὁΧ ρᾶγῖθ εὐδηῖγε τοϊαηυϑβ ἰη 6 Πρὶ. βκεγτης οοπρτὶ φαοαπε, 

ἅπαιδαν μαμὰ Δ6 406 οπιπίρας Ἰοοὶϑ ᾿ος δ8118 οοπϑῖδῖ: ἤδάθε ἴρ856 
30 ἔδῖπϑ ὑγορῖεγ ρμἱπρπδάξπεπι δεηδὰ 88:15 ἀερτμεπὰϊ ροΐεδε, οδίοπζαν 

δηΐπι δϑὲ, οἷἰοαξ δὲ ϑεγρεπεθηϑ; Ὑθγοπι ἰρηὶ ἱπάϊειδ ἀσργεβοπάϊτογ : 
δάερϑβ δηΐη οχμαϊαὶ ἃς ἱδβεβοῖῖ, ουᾶ δῃΐεηι Ἔχϑὶ ππὶ δἴσαο εχίγιϊα 
ἀοπιίατα εἄυηξ, ῥτγαδίογοα δὶ 4υΐδ δἰγοοξεῖ δῖα δϊγιοει αἱρί 5, δουϊ 

ἰάοπι Ἰδονίτδίθην, δὲ ονἱ αϑρεγίϊαϊεπι ἀϊποβοεῖ, σοπρτὶ ἱξίξογ φυΐ- 
3 Μπ δουμηι ααϊάοτπι Βαρδπῖ, οτπὶ δαῖσπι ἡπ] πὶ: αἰλὶ οοπέγα δευΐ 
811, οὐσαπι δυξεπι οσαἰ πδιποάϊ ἀϊχίπηα 8. 

18. Απἰπιδίϊητα ᾿ριιογ ἔδγθ οἰπηΐατα. ζαδο πδίαῖα δαὶ τοΪδῖῃ δαῖ 
Βαπιὶΐ ἴδηΐιτα τηου επΐαγ, ρᾶγῖα8 εχ οὐο αἱοῖτϑ ε8ῖ. ἰΐδιαιε ἀς οοἰξι, 
ἂς ἤΐοτο, ἄς ξεμβεγαϊίοπα δἴφις 19 φιδε εἰ δηπὶ τιοαϊ. δὲ ἀε 115 
4θλε Ἀπιηὶ πιουθηῖυσ δἴαπε δηἰπιαὶ ραγίυηϊς, ἃς ἀ6 ἴρ50 Βοπιΐπε ἀϊ- 
ξεπάα διιπὶ θδάδπι γα ὔοπθ, φηδεοσηῆιε παΐῶτα δυεπῖγε 80]6 πὲ. 46 
οοἴτα ἰρίτατ, φυδθῆπε ρδοπλίαγὶ φαδβαπαε σοπιπιπία 6886πὶ, ἀϊοσίταν 
δεῖ. σοιμπιαη Δαϊδιῃ ΟἸππίϊτη ΠΣ. Ἰυ πε 681 αἰ γοϊηριαῖς οἵ οαρὶ- 

40 ἀἴπθ ῥτορῖδθν οοἰξπιῃ δοϊθδαης δο] οἰταγὶ. ἱπιρτίηνίδ ἑδιαῖθδα αἰ οἰ [68 
ϑαπῦ, δὶ ρερογοσίπες τᾶ γθ8 ᾿ερογθ φοθπμαϊ. τηοτάδηξ επΐιη Ἔσαὶ 
ἐιιοσ, δὲ ἀδοἰθμς δεϑϑογεδ αἴφας 608 ἰηϑθοϊδμίυς, δι68 φθοηθε ἔεγὶ 
Ῥετγαϊεἰδδίπιε δαθνίππῆ, φαδηᾳῦδηι ΟΡ οοἰζατα τοπιρογα μος πιαχῖπιθ 
ἴηι ἔπ θ 6.1}. αἴας ἰμῖοῦ 86 ρυβτιθ8 οἶδηξ δἀπιϊγαι!ε8: πατχας δῇς 
ἐςαπῖο8 μὰ ἀγθότγθδ ἴδγρογα ἰπξοηυε ἱπογηδίδπεεβ 5886 ρ6 εἴ τεϑιοοαῖο, 
ὅτιᾶπι ογαϑδὶ δδιπηυτι δἰ δὶ ςοτηράγαυς οογί;πι εἰ δἰ δὲ ἰογίοαπι ἱπάυθπηξ; 

20 ἔπίίάψας ρυρπᾶ 6 ργερίθυδ (Ἰδὲγῖ8) ἐχροὶ πῆς (ργοταπιρηη) ἀάθο 
δοιὶ πὶ ἀπῖρο δαθρεπαιπογο ἰηΐθγεαηῖ. ᾿άθιπ πιο ἰβυγὶδ αποαπα δὲ 
αὐιειὶθαθ οἱ Ἀἰγοὶδ: οὕτω δπο διηΐπι πίῃς ἔπ βεηετα ῥτεβδιϊιπ οοτν-. 
ῬδθρογΘ δοϊδαηῖ, οοἰϊπα οηρογα β8εαϊξίουα τοπῖθα ἔπεῖα γε] απίαγ. 
φἈπιεἰα9 4υοαιι8 πη88 80]: οἰταῖτιδ οοἶτι δια ἔδολ]α δἀϊίαγ νεἰ ἃ μο- 
βοῖπε τοὶ δ' εαπιεΐο: πδπὶ δἰϊοχυΐ δα ρ 8 Γ ἴφια οπιηὶ 46 οδτβα. σππὶ 
ἐαπο }6]]υπὶ βεγξ. ἔεγαθ φαοιε ηἰπὶ]ο δθοΐηδ ἀρτμὲ. ααίρρε δὰ 
πρϑο8, ἰὩ}008, ἰσοπδ8 πος δοάθτῃ ἰθπιρογε Ὀ0π δῖπε ρεγηΐοϊς ἀςςϑάϊ- 
ἴαγ, ἱπέθυ 86ὲ ἀπϑδπι τπΐπ5 ρυρτδηξ, Ργορίετοα χαρά 60 τι ξεπ 6:6. 

30 ΠΌΪυτη γτεραὶα εϑὲ. ἃς ϑῶπρ υτεὰ 'ρ88 Θῃιχᾶ πιογοβίος οδὲ, εἰ Ἵδηΐϑ. 
[επαΐηα, ον σαῖαϊοϑ πίγασιιβ διο8. οἰξεγαηταγ ἰΐθπὶ δἰ θρμαπε οοἰκα-: 
τἱδηῖα8. πᾶς, Οἱ δἰαπί, οὔπϑα 6δὲ πε [πάϊ 6δο9 δάἀτηϊξίαπξ δὰ ἔδιηΐπδδ: 

Ε72 ἣπ ἰπϑδαβίδτη δπὶπι δοίοα ἅιῆς δυογίογε ΘΟτΌδι οδθ88, ΠΌΡΕ πιϊπῦϑ 
. αἰίαρτο εἐχϑίγπςίαδ, δία]αθ πιαΐία οοταπιίξιοτγθ, το ϊτογαδ Ἰάταθη 609 

τοάάϊ ραβυΐο Ἰαγρίογο; αφυὶπ εἰ αἀάιιοιῖϑ 41118 δἔχαε ἰπϑ615 1105 ςδθ- 
ἄδτγθ, εξ υἱοίδσππεην εἴ δεγυῖγε σορυπί. αἱ αυᾶδ δηπηδπῖθϑ δ86ρ6 εἰ 
ΟῚ ὯΠῸ δἰδῖο οοδαπὲ ἴδηρογα, ουϊ8πιο ] ἐδ δῃπὶ 4υας Βοπιΐηὶθ 
Φουδοτεϊ ραγιϊοἶρε8 ϑαπξ, δ6ς ϑὲ εᾶηεβ, τηΐπῃδ σοηδὶδὶ ἢος ερότα 
Ῥτορῖον οοἴξυβ οορίᾶπι. σοουσαϊ ᾿Ρἰἀϊπα ἱπεεβάἀππίατ ἱπίθγ ἔοπιΐπαϑ 

40 δῆσδε ρο ἰϑδι παιπι, ϑΘου Πἀ απὶ δαΐετῃ δἂδ γᾶςοδο, ἰρίζαῦ ἐη0δο τηλΥῖδ 
ἀδοί οτῖο ἱπδδηϊυπῆς ὑπὰς δἰϊδτο δαύτιαὶ ποθι ἂὉ ΠΠῸ Δ πη8]}} ἴα 
φῃς: πε ᾿ἰρ᾽ἀΐπθ ἀγαηῖος πιδ  δἀϊοῖο ἰγαπβίεγαηι. δἰππὶ ϑεαπι μετ 
ἰάθην οτηρὰθ νοπῖο ρταυϊας βογί. 4πα ἀθ οδυδὰ ἴπ (γεῖα ππιπαύδπι 
φερτϑραπὶ ἃ [δτοΐπἰ8 ἃ πιὶςϑαγῖοσδ. οὔπὶ ἰρίταν οααὶ ἀρ βεπεία ϑο]ἰοϊἴαπ- 
ἴδτ, οοΐοτίδι υ86 ἰπ ἀττηθπῖο σεοῖ, γα ο 18 σαγο δρευηὶ. 6δὲ δυΐεπι 
παἴεςιο ἱπ. εαυλθυ8 δι Ογαεοὶ ἱππομανεῖν ἀϊοαπξ, 1, αἰΐπε οαπίξα- 
ΤΟΡῈ ; 4ποα τὰ δηῖΡ8 ἰἰάεπι χαπρίζειν, Π08 ϑΏΡαΓα. Ὁδὲ σὨγγαπι, π6- 
486 δυγογάση πο488 οοςἰἀεπίοιη, 868 δαὶ δεριδηϊτίοηθε δαὶ δῃδέττισα 
οἴπης. σαπε εἷς αἰεοῖδα διιπί, πϑπνίπθαι δὰ 5686 ἀοςεάεγα ρα υϊαγ, 

ει ὶϑὲ ἀπε ἴαβογε ζαϊίξοιαθ, αὐξ σὰπι δὰ τπᾶγα ρεγυεηογίπε, ἰδὲ τεγο 
80 δἰϊοϊατ: οί άοπι, φιιοά ςορποτηῖπα σοςα ἀρροἰαπὲ οὔπὶ εο χαοὰ 

Ρυδα5 πδβοσμο βετῖς, ΗἸρροταδηθβ. εδὲ πῖοπι απ] ῖ5 ἃ Οταθοὶ χαπρία, 
ἃ ποδὶς δρεὶφ ( διοδίίβεγο ροῦςΐβ) ἀϊοὶ ροΐβιε. δῖίχας ἰὰ Ἄχφυί γιοῦ 

ΕἸΙΒΘΤΟΚΛΙΑΕ ἈΝΙΊΜΑΙΓΙΌΜΝ ΥἹ. ᾿ 

τραχῦτια Ὑοηθῇεἶϊδ. μπδίαηῖο οὐαὶ ἐρΠἰ ΒὉ8 ἴῃ υἱσοσα ορυδγοῖδ ρξαθ. 
ἱπο πα ιῖ58. σοπϑίδιιπξ τορρὶ9 4πι8πε ἀπὶθα, οδυάαπιηαε πιοίδηϊ: αἰ δ 
αοχαε χαβαι ςοπϑαθγετα ᾿ἰπηΐυπα. 6 ξδοϊίοὶὶ ξεπί τα τας 5ἰχη116 φαλά» 
ἄκπι εἴβαῖς πναϊτο Ἰοπαϊυδ 4πδον πιδγῖδ ϑεπιθη; 40 ἃ που π}}} Βίρρος 
Ταδπεδ υοηθο γοςδπὲ, Βοὰ δυΐεπ ἰά αποὰ ρι}]16 ἱππαβϑοϊξατ. μοὴ 
εἶπα ποβοῦο ἐχοὶρὶ ροϑϑὲ δυϊμπιδηϊ: ρϑυϊἰδπι επίτα ἀθϑΈΠ1αὲ. ααίῃ 
Θἔατη, ἀατα δαπὶπμξ, 886 Ρ᾽Π9 ταϊηρτιαξ δὲ ἰθξογ δὲ οο ]πάσπε, δες ἀδ κα 
ἐαυΐθ δἷο βαρεπε. στδοςαα δυΐθπι ἰδυγίππϊ: ἰδηῖο δυίΐαπι [ἄτότγὰ οἂν 
Ρἰαπίασ οξ πεχας ἴεμεγε ὩΘ4Ὸς οδραγα ΒΌΡΟοὶ δας νω]δᾶπξ, ΟἿ ὃ 
Ὀστιαίυτ ΠΡί ἄτης σοοαμαΐ τὰπι Ἔφπας ἴπτα υϑοοαα, ἰὰά ἀεργθμθηάθ 
τάταοτγε βεηἰξο πτω. σδοῦδὲ 4υοφαα ρογπάδ δίαπε εάμδ6 μος πισίαπῆ, 
γᾶσοδς εἴὔδπι ἰπδοοπάνωιξ Ἰαᾶγοθ, οοτηϊ δηϊηγηι 6 608 δεῖ ροῦ δἕζηθ, 
δϑϑιδίυπι. ἰπηΐογες ἴῃ ΘαΌΟΤΟΣΩ βοπογα δὲ ΒΌ]ο ργίοτθβ ἱποίρί πη 
Ὀγξεσὶ δὰ οοἰζαπι. ξειβρουραδ 4ποηθα ἱερίἀϊογίβης εἰ μαρ ταἀΐης 
δοουμάϊοτε ρἷπθ ἱπ δπδγετα γρθπίογ. Θαπ86 οὕτα δἰοπμἀδηΐαγ, 
ξδταπι ἱπιρεῖας ΠΟΙ οῖαΣς δὲ ἔγουϊε ἐσίδιϊογὶ βαηΐ. δγπιθη δαὶ. 
ςοηβοτῖεβ [οπιΐμδ8 οάογα ἀϊρῃμοδοιηὶ δααὶ, δἰϊδη 81 Ῥϑῦοοδ ἱδηϊοῖα 10 
ἀϊεδ ἀπὶε εοἰξαθ ἴδτηρηδ ππὰ ἐποτίπε: 4185, δὶ 86 οππὶ 8118 σοτητηῖθ- 
οσαθτγίηξ ( εἴ σαι 6118 οοἰεγπι 7), τηοσδὰ Ἔχρϑὶ]υηξ, ϑεζγοξαιί ας ρα8- 
οὐθΐητ, 8π85 αι χα Βαρθηΐθα. ἱποθῦδα δὺξ ραῖ]]ο ρ]θγας δι ηρα 
ἀδαΐωητγ. φαοάϑὶ πιδ5 δἰ χυὶθ δοοεάδι, οοδοία 'π παππι δ] Θπιρ ας 
ουγϑη, ΒΟΥ ΌΓ ΟΡΡΌΡΠΑΓΕ δοιιααμι, δὲ ἐχ ὡριιῖὶπα 4086 86 τηογαηὶ, 
Ἰλογϑα ἵπδιρ εξ. ἴδαταβς δηξεηι ἀρρείθπῖε οοἰΐι8 ζεΙηροΟΓΟ δχτδόβιθ 
αξετερδῖωγ, ΡΌρτδιπαπε οαξεσγὶϑ οἰθξ. δἱ απῖθᾶ δίτουὶ ἀδραης ἱρεὶ; ἰὰ 
χυοά Οταεοὶ ἀτιμαγελεῖν, ποθ ροδρηπιμδ ἀΐοογ δερτεραγὶ γεἶΐ εχαῦ- 
χαθηΐαγὶ. ϑ86ρ6 δηΐη πυταετο Ἐρίγοιοἱ ἔγθ8 ἸΏ η868 Ἰοῖοϑ ΠΟ ΠῚ ΟΟΤΒν 90 
Ῥατοπῖ; ἀξδηϊᾳαβ δ υϑϑῖγία ταὶ οπνηΐα τὶ ρἰατπιὰ δῆς οοἰξῃ ἰεαν- 
1" ὯΟΆΒ τϊαπίωγ σοταϊπαπὶ οὐπὶ [εἸπϊαΐδ ράϑοῦο : 86 ἀ τηᾶγοϑ8 οὔτ δάδν 

σογίηξ, δορτθβαηϊος δύσις δϑογϑῖδι ἃ δπιϊηΐ5 ἀεριπὶ, δογοΐδο 4υὸ- 
406 οὔτα Νδηογὶδ ἱπιροῖα 520] ]ςἰταπῖαν, ἰά φαοά ϑα)ᾶγα υοςββὲ; πον 
(οδίδα δζίαπι Ἠοτηΐποϑ δἀογίαπίατγ. οϑηθ8 διίΐεια 60 αἰξεοῖδε τηοάρ 
ἀϊοαπίογ οαἰαϊγα. οοἰϊατοπεῖθας ἰετϊοΐα ἰηϊυταοϑοππὶ μειλια]ῖα ἴον. 
σαϑῆτο ἴΠΠ6 Ἠατηεεοῖς. ἐαυδπα χαοααε Ἰΐχποτ αἰρας δοάδει ἴδιβρονα 
ἀδϑΈ}]ας. πιεπβιγαοτττι Ζυο4α8 ρυγραϊίϊοηει δυθπίιπὶ οοίθγῖβ δηϊπη- 10 
Ἰ:θ., δϑὰ π0}}} Ἀθβ4αθ δὸ πηι! ογὶ. ἴῃ ουἱραϑ εἰ οαρτί5 ἴυτὰ οοδυπαν 
1δπιραδ ται οοἰξαπι ρθγδοΐωπη ς οί δἰστιὶς ἀεργθ θη άεε: ἱπὰθ εἰμὶ} 
ΠΟΥ͂Σ ἱπάϊοἷϊ το ππίατ, ηποδὰ ραγίϊτογβε δίηϊ. ἴὰπο οπῖμε φαὶ ἢ αϑάαιπ 577 
ἀΥβυπιεπεβ οοβποθοῦπε ρείογθδ ἱπδίαψε ραγίυτα, δά ἰδία ἰαγβθ 
Ρυτξαπίητ, ργϊδβοὶρίο οσιιθηῖα τπιρογία τὸπ τωΐάδ, ροϑῖεα τετοὸ ναϊάθ. 
δὲ ΒΟΥΪ 4υϊάθια βϑίποπθ αἴψας δάπο απδαι ᾿ἰ9 πρεγίογο Ἔευεηϊαηὰ 
Ραγρδίομβεδ, ργορίετυθα χαρά διιπὶ ἐταηάϊογαβ : υδγαπι δἷ δὰ αἰγοσττα- 
406 πραρτιϊτπα ἀϊποτα τπαρττα ἀϊυΐ8 δρεοῖοα γα οηθῖι, πηι] το ρᾶτοϊα8 ρΦ- 
ΚῊῸΡ Βο8 ἰξῖτιν επετθ εχϑιπνυΐαϊα ἰευϊτεγ ρυγραίυτ, αὶρρε δῷ 
εταΐπδα αἰπιϊἀϊα πὶ ἀτξ ποῦ τ]ὸ ρἷας: 400 Ραγραιϊοηίο τειηροτα 

ΟΡΡΌτγππϑ ον εοἶϊαρ. δα ἔδοὶ Πΐτπ 6 οπιπίαπι φυδάτιροάισ ρατὶς; 
οἱ φυοά διείποι. δά ρυγξδτῃεπῖα, ῥιυιγϑοίπια δον τοϊηϊ τι υτα]ὺς βαχομε τὸ 
δδηριπὶ9 ἐπι ργο σογρογὶϑ τααρηϊπἀΐηδ. Θφλραϑ εἰ γαςοὶθ ρΓΔΘ’. 
εἷρπε πιβαδιστιδξῖο Εὲ, μπιϑεστηΐβεα Ὀἰτπ θϑιτὶ εἰ συ τἰπιδδιτὶ δὲ δειπεδετὰ 
φραῖϊοι φποά πο τἰδὶ δ δυπιεπίδσίις ἰίϊδψθς υδὲἊθ δεοϑυοιἷ5 απλπιδόν 
γυογὶΐ ροϊεδι; ἰοοϊσοοχας ποπη0}}} ρυΐϊαγαπὶ [18 πιοπδῖγηδ ποι δοῖνλ 
τη ΪαΡθαδ πὸρ ἐχδαπὶ πιεπϑῖγαδ, δε ὠτῖπα, 4086 ἢϊ οτγδρεῖου ἥθδμα. 
τουϊογαπι. οσαπῖπο δαΐεπι τϑϑῖοδα δα ογετηθηϊοσε φυλάτορεήίθτι φαατα 
Βοπιϊηὶ 8 ογαβοῖασ 688. ἰῃ βέπεγε οὐἱεο δἰ σδρτίπο ἔθη θ ]δασα τὴν 
ὯΔΕ Πυδτ πιδγίυση οΓαδϑίογοδ: δὲ δδί ΠαγΌσα ᾿θηθΐογ, υϑςοᾶς δουίοσ. ἃ 80 
Ρατῖα οπιηΐοτα αυδαάτορεαάστῃ οΓαϑδίογ αγὶπα Αἰ; πηδρίεχια εἰΐδτα ἣρ. 
4888 το 8 ἐπετιπί ραγραῖδο. ἰὰς ρεγ ἰαϊα οοἰταδ ρυτὶδ ἐροοῖς ρος 
τϑαὶξ, ὑ8}}6 δαῦετα δὲ, ροείφαδπι μερογογιηῖ. οὐεϑ οαργαεσης ῥτθθν 
ξπδηῖθδ μἱπρμαοσυηΐ ἃς μθϑ ςοπιοάαπι. ἴϊὰ εἴ Βονεβ εἰ συδάιτιρδ- 
ἀ68 ογμπθ8 δἰϊδθ. ὙΘΓΘΟ ἴοπιροτα ἴὰ ἀπίτογδιηι δρτπῖτγ ἱπ Ὗ ποῦ, 
4υδησαδηι ΠΟ οἴθηεδ δοάσπι ςοδυηΐ ἱδροτο, δεὰ 60 φιοά δὰ 88- 30 
τποπάοο ἔεϊα5 ἐπεγίξ φοπυεπίθπϊίηϑ. 8π68 γνι]αϊίοας ΄υαίοττιο 5 τΩ 6 Ὁ» 
868 ξεγβηῖ; ξογτηὶ δυΐοπὶ ςΌπι μη γίπιοθ νἱσεποβ. τδγαπι Ἀδὶ πα] ιοΦ 
Ῥερδγογίμδ, ποὺ οπῖπεϑ δὔποαγε ροϑβηηξ, ταϊηΐδς πἰβίϊο δες 8 ρῶν» 
τἰππε, δε ἰδγάϊας σοδαπξ. πὸ ηαϊάειι ἱπ|τπ ἱπιρ! ἐπίοτ, 864 κβερι ὃ 
αἀσιτταπξ, ργορίογοα φυοὰ ροϑὲ οοἰϊαπι οἰϊείαπι 11 φαοὰ ἀρτίατα ἀΣ- 
χἰπιαϑ. 4πῶς σομηπιυτὶς φαΐ δπι ΟἸπηο8 αὐΐθοο 6θὲ, 86ὲ4 φυδοήδια 
εἴλαπι συπι δὰ βεπιδη δα ταπῖ, Ζπδ6 ῥγοὶεβ ἰῃ αἴδτο ἰαβία τιδρηέξεν» 
ἀϊπε ἀερταυδῖα ἕωρτίς, Οτδεςὶ μετάχοιρον γοοδυξ, 4πασὶ τὰ ροζοο  επι 



ΙΒΤΟΈΆΤΑΚ ΑΝΙΜΑΤΙΌΜΎΥ’... 

οὐτγάιπῃ ἀϊοαθ. πος χαονία πιδιτ σία ἰοοδ βεβεγοτί οοπευουῖξ. οἷ ρτὶ- 
χρῦπὶ ποῦ σας ρεροτὶς, εἰάστα ρτίτιατη πυδιυταοῖα ἀξ. δα δαπίετα ποῦ 
σροτίοὲ σέδτιτι ἱπίγι, ργίπατδτα δα γοϑ ἀμίϑογιξ : Δ! σα γαγσοϑ ΦῸΒ.- 
δα! οἱ αυΐρπι Ὀγροαῖ οδῖη Ὑδηδγίδ ᾿πιροῖτϑ, ππ8 ἱπὶτσι, τὴ ἀἰχὶ- 

40 πῃ, ἐα1ἷ6 εὐξ. Ἄρτδ οοἰϊατο οοπίεγι ργαθνεγο ἰὴ Ῥαβα αι μουάοστας 
ἡκτοίδο ἀπξετι, τ Ὶ Ρεροτὶξ, οοοΐατα. δαπὶ βογοίας 4αδε ρυΐβουϊ 58- 
πι λεϊαῖε ἔεσϑηὶ ροόγςθῖῖοβ Βοποϑ; αἰΐαα βοϊαϊς Ἰδῆϊαϑα. ργοσεάεπίς 
φρο ]ε8 σοαϑ εἰ ρογοθ ϊδα ργοθαβ βεπογαπί. αἰαπὶ αἰβοσὸ Ἔταϊο οου]ὸ 
“οτοίαια οὐ] οτίξεγ ἱπεογίγε γάροχῦδ δυδάογθ. υἱναπὶ ἔδεσε οτδτθι χτξη- 
ἀδοὶπι δηπίϑ, ποσπη 86 Ῥ8}}10 πεῖ υἱρίη. ' 

19. Τογεῖο δυξ φυάγῖο ἱπηῖα ΓαρΡΙΒπτῸΓ ἴδτη ουδβ σππ σΑΡΓαο. 
ἔπαθτο οοἰττιπι δου ρετυθπίθπίδ τορεϊομἀυϑεςοἰϊα8 δεῖ. ραγσηξ οὔπὶ 

60 ῬΙατίμιοβ ἄποϑ, ἱπίθγάσπι ἐγθϑὶ ἴδιαι ὙθΈγὸ εἴξαπι φυδῆυοτ. ρβογηπε 
προττῖα τη 6η|8688 Ζπίπητιο ἴατη ΟΥδ σαλτη σᾶρτα; 400 δὶ πὶ ἰοεἰδ τερὲ- 
ὰἂ)ς οοπυποάϑχας εἰ δὴ Ῥαϑῖπιι Ἡροτῖθα8 15 ραγίατξ. υἱνῖς ἔάρτα 
ποι οοἷο οἰτοἰϊοτ, ουἱ ἀδοῦπες δὰ φἴδπι δαθρδ τηΐπαθ, ᾿ρύαϑϊετ 
τατάπι ἀπεῖοταδ, απὶ δά χυϊπάδοϊα βοοθάπηϊ: ππισάταπε θηΐτα ϑγερὶ 
δχ ταδτῖθιι9 ἀιποίοτγοτη ππῦπι ΟΟΙρΑγδηΐ, 4] ἃ ρϑϑίογε ποσδί παι 
γορδῖπϑ ἀπίοσδαϊε, δρϑπείδοϊα5 ος ἀρετα ἃ ἴοπεγα βεῖϊδῖβ. Αδιμῖο- 
Ῥίοδε οὐϑϑ εἱ δὰ ἀποάεοίϊτη εἰ ἐγεάεσὶπι υἵυαπὲ δπη 08; δῖ Ό6 ΟΑΡΥ ΒΕ 

δοβὰ ἀδοοτι οἴ υπάεοίπι. οοἷἱξ ἔστη οΥἦδ ἵστη οᾶρτα, ἴδιη ταᾶγο8 {Π8Π 
{ετοῖθδθ, 48πὶ ἃϊα υἱνπηῖ. βειῖποϑ ρατζαπὶ Ουδδ αἴατιε Ἴλρταθ εἰ 
ῬΘΒΟΪ ὈΡετίαῖδ, εἰ σθπι ατίοϑ δαὶ Πίγουϑ νοὶ 'ρ98 τιδῖεῦ βσοτιξ πῸΔ ὁ 
Ιρορι6 118. ππιᾶγοθ Ὑθγὸ δαὶ ἔδιιπιδθ παβοππῖογ ἴπτπ ΡΙΌΡΙΕΓ δαῦδε, 
ἠάμρουα υἱς αἰΐαγιπη Πϊ βοχαὶ ἀεδεϊπαῖατ), ταῦτα ργορίον ἴρθο8 ραγϑῃ- 

514 τε83 πδς γτηϊπυ5 Δ4ΌΣ] ΟΠ 6 ϑρίταπεα σοεοπίεβ τοᾶγοβ Ροϊΐα8 βοπογδηῖ, 
δαεῖγο ἔεπιϊπαθ. πιπίδηςον δἰδτη πδίαγας, τὶ σύδε (επιίτιδβ ῬΔΓΕΤῸ 
τσησπονυδιϊηῖ, πιᾶγεϑ δἀδηϊ, δὶ ἰη οοἶτα ἀν εγβυβ ἀφοϊίόοποιι ὄρυθγραθ 
σἴεης. 4παθ πναΐογο ἱπιγὶ δοϊδηξ, δἱ ϑδαγὸ δάπιϊἴαϑ, ποὴ ραζαύμον 
Ἀγίεἴδθ, ργοΪθ5 οαπάϊάα δὰὲ πὲρτα Αἰ, ργοαῦὶ δὺ} αὐ εῖξβ ἵπρπα δα 
Φεπάϊᾶδε δαὶ πίξταθ υθῆδα διβϑυηῖ. 8 πίζτί9 πίρτα, ἃ ᾿απαϊὰΐδ ἐδῃ- 
ἀϊᾶα, ΔΡ πτιίβφας ναγῖβ, ἃ γι τοῖα. Ζυ δὲ βαϊσῖογεβ δβηθαβ ροίαπξ, 
ταδέπτί8 σοοππὶ. Οροῦδο Ῥγεῖυτι διαπι εδὲ, απίθσαασπι ρατδηϊ, δῶ- 

40 Ἰἶγε αχπαϑὶ ἰἰοπιχας ροσίφυδπι ρορεγεγηξ, αἴας εἰίαδι γεγα. ςαρτὶϑ 
ἀαςίοτοπι ποῖ σοπϑιϊϊαθηϊ, ργορίετγθα φυοά δᾶγηπι παῖαγα τοῖπαν 
«οπϑξεπι δ::, δεἀ οἷἶτο εἰ [Δοἶ]6 γαροπίωγ. δῖδῖο ἔστροτγε δἱ βταπάϊογε 
μαῖῃ οτδο δή οοἰΐατη ἐποξιθητατ, αἴθε ρασῖογεϑ σοταιπο ἀϊονότη ἈΒΩΌΏΣΒ 
Ἐτερὶ ὙπΈτται δὶ ἱππίογθ, τηαΐς δἷ ςεϑϑαγττα. 

Ὁ. Οανυπι βεπογα ρίαγα, οᾶπεβ ᾿ιάςοπὶςὶ ἴδτι στὰ 
ἐδταΐπαθ σοοτπιὶ ᾿Οοἴανο αειϑεδ Ἰηθηδο: 8δὸ Δι ὶαῖο οὔτασε οἶτοα ἰὰ 
ἴοσπαριδ ποππῦ]ὶ αγΐπαιη το ἀάπηξ, ππίοο ἰηΐδα οοποῖριξ σδυλ. αυοὰ 

Ὁ ἀερτεβουθητι εχ 60 δῖ, Ἅσππὶ [αγεϊπι δ ἀϊάϊπϑεης ἐεπιΐπδο: δοιαὶ 
δαπι ἀπίϊας σοποθραγιπὶ, βογὶξ αἴογαπν δοοηῖοα δοχίδα δηπὶ ρᾶγ- 
ἵἕεπι, ἤοο δὲ ἀϊε8 δεχαρίπτα, φαδηχθδτη ἱπιετἀητῃ πὴσ αἰίδγσους δαξ 
ἐεγῖῖο 416 ρίυτοϑ δπὶ ραποίογεβ. ροϑίφαβαν ρορατῖξ οαῖα}ο9, ἰἱ ἀπο- 
'ἀεοῖπη ἀϊε8 σᾶτοπὲ υἷϑα. ἃ ραγξα οοἰξατα στερεοῖς ποὺ βηΐα φεχίσιῃ 
τηθηϑαπι. ηπαδάδαιν αιίπιδπι δηπὶ ραγίθιπ ξογαηξ, (169 Φο ] σε ἀπο 
εἰ δεριπαρίπια. παι οδ16}} ποῖ δηὶδ χααγίυτ ἀδοίπησμ ἀΐετη υἱ- 
ἄειπι. χυδεάαπι γϑγὸ χααγίαπι ἀππὶ ρατίθπι, ζυῖρρα ἴζες τοϑηβοϑ ἴο- 

ἸΟο ἴοβ. Βασυπι οαἴυ]ϊ ἀδοθπι εἴ ϑαρίεπι ἀιερη8 οαγοηὶ υἷα. υἱάδωϊητ 
δυΐοπι σαπ68 ςαἰο ἰοη ἀο ἰδηϊαπάοπι Ρόπεῖε ἱετηροτῖβ. ϑαρίδπου ἀϊδο 
ἌΘΒΏΡ τι 5 τηοπϑῖγια 8οἸνυπίατ; δίσααὶ δὲ σθυ δ 1ὰ ἔπτροπὲ. τοτπτα ΒΟΩ- 

6 ἄστυ αἀπιϊαπὶ πιαγες, 866 8ε συ περ 8 ἀϊοθυ τοάοπι. ὁταπθ επἰπὶ 
ἔετε υἱάεηΐαν παίετηϊ5 ἀεπίς ἀἰδρα5 οαἰο]το, σασῃχαδαι εἰΐοτι φερ- 
τεηΐσ ἀθπίβ απαεάδιε εἰς αἴζδοῖαο [πογαπί. ἘΧΘΌΠΉΡ 9 σαὶ υπᾶ οἴῖπι 
1115 ἐπί ραγξαπιεπῆητη οτδϑϑΌτη τηποοϑαπι; φαοά ροϑὲ ραγῖυπι μία ἄς 
ΦΌΥΡοτα (οτγαϑ8[8:9) χτιατι ἀς οορία ταδεὶς τηδρίδφος ἀδρεγάϊι. Ἵοδηδς 
παπτεασατη ρατίδηϊ, ίεγε ἀϊες φαϊπχας ας μαθοπί, φαδπζαδτι φυΐρα9- 

Ὁ ἔδυνε ρτουδηΐαΐ θὲ ϑοριίπιο δὲ φυδγῖο. αἴχας ἃ ρδγῖα βἰαίίπι αἰι]ς δοῖ, 
1,δεϑπῖοδε δηΐεπι τοεόῖτθο 6 ροβὲ οοἴτυπι ἰὰς ΒαΡεπέ. ἱπίτῖο ογαθ- 
δατα, Ῥτοσθϑδη ξοπ ροτίο τοπιαΐπα π᾿ ργαθϑίαῖ ςαπίηττι ογαϑσϊἐπίπο, μοοὲ 
δῸ Δ] ταὶ εἰ ἰοροτίηυπι. ἜρθεῖσηΣ δεῖδϑ ᾳφἀ οοἰΐπτη Ιάσπδα ἀεργεβουᾶι- 
ἴστ᾽ ἀγρτιπισπεῖβ, δἰοπὶ δὲ ἴῃ Βουπῖπο. ἱπξαπηδϑουηὶ Βα σδηξδρετ ραρ!} ]δ6 
παδτη [ τύτη δὲ σαγ ΕΠ λρίπδαπι ἱπάηυπι ἀατγίίἑδτα. υδγαπι ἀἰπεεῖξε εοἴ 
ἀπ ρ γα ᾿δες ἀϊρποβοεγε: πὰς δηἶπι Ὁ]] δηηῖ ἰποῖβτιὶ τοαρηϊτα ἀϊτιο. 
“αἰἴατια Βοος [εἰπίπας χαϊάοπι δυδηϊεν δὲ τηϑγὶ ΠῚ] εἰπδιιοάϊ, δβεὰ 908- 

» Ἰαῖο στασε πιηρυπὶ πιᾶγαϑβ ἔεγε βαχῖο δοίβες δίιδε ηθπθα. ἤος βἰϊχαδέι- 
εἴπς ἄσηπτα οεἴλνο; εἴατη δῈπῈ σαὶ δπὲε δεχίστα : δδεὰ βᾷθῃ8 δετῖρεν 
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σαι ἱπεξρίοπε οοἶτε (ςΟΥΤῸ ΒΒ οτατὶ ἰδ σοὰὰ.), Μὶ ἀρτιπε. πὲ οπηλθ 
το οδιΐϑοεπῖεϑ υγίπαιῃ γθἀάιυπξ οπῖῃθδ. ἴδτη ὙῈΓῸ δίϊδπιὶ φαδοάδπι οἶα- 
ο Ἴγῶγε ταϊηχογηπί. ραγὶξ σβηῖ5 οὐπὶ Ῥἰ ατίπιοϑ ἀπο άθποϑ: πιᾶπ ἔθ 
'φυΐποϑ βεποδυδ. ἴδπι Ὑθγὸ ππίοππι ἔπιξ 4πᾶ6 ρορογογῖς. 1 ἀοοπίσβ 
Ἔγὲ οςῖο. οὐδπηξ ἰδπὶ πιᾶγεβ σαδαι (επιΐπδο αιδπι ἀϊι νῖττιπε. ρεοα- 

Ἔκτγε νετο ἰά 1, δοοηῖοῖδ: ἰΑΡογῖθτι απίτα Ὄχδγοίίαθ ρἷὰς σαΐθηὶ βά 
τοεδυπ ἄστη {παι ἀο814685. υἱνῖϊ 1,δοοπίοιι5 σαηΐβ ἃηπο8 ἄσσον, 78-- 380 
πΐπδ ἀποάεοϊπι. δἰϊαστησι πηβχίπια ρᾶγβ χαδιογάθοιη δαΐ φυϊηἄθ- 
εἶτα, φαιδοάδπι υἱρίπιϊ. ἰσοῖτοο δἰσπὶ [Ποτποιωτι γεοῖς σϑοί 886 σάτνοτα 575 
Ὑδγορῖρ ἀππὸ υἱσεϑίπιο 6886 τη γ Πι|Π|. ἴπ βΌΠΟΓΟ ΤΠ ΒΟΟΙΏΤΙ ἸΠΑΓ 89 
ἄπατη ζδιπίηδθ ΟΡ ἰδθογοβ πιϊποβ ἀΐα υἱνιπῖ. ἱπ αἰ 15 Ἠαπὰ δαηθ. 
σοτηρετίαπι εδὲ: Ὑϑγππι τηᾶγο8 ἰομρϑθυίογοβ. ἀδηῖδϑ 818 ργαδῖογ- 
"αδτη 608 40ϊ οδπίηὶ ἀϊουπιετ, ππ1]08 τηιξαϊ, αἴχυιο 109 86πὸ 4ιδγο 
ἀφάκτη Ὡ 881 Β0Π| τδη86, ἸΔπὶ τῇ 8 αὔδτα ξετηῖπα. ἰρίτατ σοπίγδγῖο τη δὰ 
ϑεπῆππε αἰϊχαὶ, ὑτορίοεγοα φυοὰ ἣο95 8010 τπιπδῖ, ἃς χυϊίατι ἰσοῖτοο 
Ὑιερᾶπιὶ ὉΝαπε οπιπίπο σαυΐαγε: φυϊάατη οἴ ᾿τ08 ΟΡ βογυαυῖηξ, ραξαπὶ 10 
"“ξεῖετοβ ἥποῆπὲ ταπίατε. δοϊαϊοϑ ἃ. ἀεπιὶρπ5 ἰυδίοαπι; ἱπηΐοσαθ οΏΠ- 
τάϊάοϑ εἴ ἀσπῖοβ μαι δηξ, βοῃΐογθβ ἃἴγοβ δἱ οδίυϑοϑ, 

21. Ταῦιὺβ ὑπὸ ἱπίτα ἐτρξεῖ. ἱπδοσπα ξ δαίΐετηῃ Ὑἱο πτοΥ ΣΔ Ὸξ 
'γᾶσοῦ 5656 ζοπουγγοι. χαοάϑὶ ἱπιρεῖις {πε δυσπτιβ γᾶπι8 ἔπι ΓΙ, 
υἱοοϑίπιο ροσὲ ἤϊε υδῦοα ἔδύγτηπι ἰτδττπι δἀτηΐ εἶς, βοπίογεϑ ἰδητὶ 688- 
ἄθαι δαάεπὶ ἀϊε δαθρῖιβ πο ἱπδοοπάαῃηξ, Ξε4 ᾿πισττπεπηΐ: αἵ ἡτηΐο- 
Σεβ τππὶ εἰ ἀ6πὶ δαερὶυϑ υἱπὶ αὐζεγαν, ἴωσι τη} 185 Ἰη εἰπεῖ, Γοθογα πὸ 
ἱποῖται!. τπατίαπι τηϊηὶπις [Π᾽ ἀπ οβαπι δηΐπιαὶ οϑσὲ ἴδπτυβ. αηΐ υἱεῖ, 20 
οοἴταπι Ἔχετγοαῖ, ἴῃ σὰο οππη ριας ΠἰΡΙ ἀπὸ υἱγῖθας Γπεγῖς ἀεἴθοῖη, 
πυδᾶϊε τι νἱοῖαϑ ἃς Φ8δρθπιιπιδγο δαρεγαῖ. ἱπίτία σοσδυπάϊ ἴδτα 
Ὑδατὶ φυσι ἔομιηδθ ἀπηΐοα 9, ἰτα τὶ διϊατν σοπεγθηῖ: ρ]ογαπιχιο ἴὰ- 
ταεη πος [δοϊηπὲ δππυπὶ δἰ οοῖο τπθη808 πδῖϊ; σε φυοά ροὶ ϑϑ᾽πιται 
σοηζοϑϑαπι 681, Ῥίταΐ, γεγίξ πουοτὶ ππθη565, ραγὶὶ ἀδοίπιο. πὶ ἤατα 
αἴλγαικηὶ τ" ςοπιρίδηῖς ἀδοιπαπι ἀϊθ ραγόγ. αἱ φαοὰ οἰϊγα ἀϊοῖα 
ἴσπιρογα εὐϊδηπι ἔπ οτίς, ἀρογία9 δδὲ [χπὶπ δἴϊαπι δὶ υδὶ ἐβπη] πιστὰ π- 
τεγυεγίεγὶ ρατίυϑ τεοραθ, πεφπδ γἰνίη, πεζας ροῖϊοϑὲ υἵνογθ. ἱρδϑ 
εηΐτα δερά πὶ ποάᾳας δάταοάσπι σππηὶ τλ0}}65 δἴστιε ἱπηιρεγίεοϊαο τας. 
᾿Ηδν ὑπαιπ ἔεγε, ΓᾶΤῸ ἄτο8. Ῥατγὶξ γογο δίφυς οοἷξ φυοδὴ υἱνῖξ, φιπι- 30 
δοῖπι 8ΔΠΠη08 οἰγοίοτ Ὑἴνις ππάρτια εχ ρϑγῖα ἔετηῖπα: ἰΐεπὶ πιῦγθ8, δ 

πδριγεπῖαυ. ΔΗ]ῸΣ δὰ υἱρίμτι δαὶ δαπι ρίαγεθ, δὶ δρὶϊὶ οἰπξ οοῦ- 
Ῥόγε. Ὄχβϑοῖοβ τηᾶγθ8 δϑϑπείδοίπαϊ ἀγπιθπ 8 ἀπςίαπ δ, αιοπιδ πιο: δ 
ἀππη ἴῃ ρέπετε οὐἱο. ὃ ἀϊυϊία5 φαατα οεἰογὶ υἱναπὶ, ργορίογθα χιοῖ 
πόσας ἰὩθογαπὶ οἱ δἰποθγίογο Ρδραὶο υοϑοῦπῖηγ. 09 δοίδιῖθ ὉΠῺῸ 
χαϊπῖο. ἰϊαφας γεοῖθ᾽ φαϊάδπι αἰνναὶ ςεοΐπ1556 Ἡοτηθστιπὶ ἸπΆτοτη 4υ}8- 
πεππεπι, εἰ πὰ Ρονΐ8 πουεπηὶβ (δοῖαϊς βογοπιὶς 7): ἰάσπι θπῖδὰ 
διρπίβοατθ. ἀδηῖοα τηπίδὶ θ08 ΔΠΠῸ 8[ἴ6γοὸ δεῖδιϊβ 586, ΠΟῚ ΠΉΡΤΘΙ- 
805, δεὰ πὶ εαπι.9. πηραΐας, ουπὶ ἀοΐογο ροάπιῃ ἰανογαῖ, ποὴ ταϊεἰϊν 
βεὰ ταπιοϑοῦπὶ νας οἱ ρεάθϑ, ας ροϑβὲ ραγῖαπι (ειαιῖπι}) ν}}1}6 691: 19 
Ἀπῖε ἰὰ ἴδπιρτιβ ποη μαρεὶ ἶδο. ργίπιιπη φαοάφπε ἰδς ὨΡὶ ςοποτουθ- 
τῖϊ, βάεο ἀυγυπι Αἰ φιαοὶ ἰαρί5. φιιοὰ [ἴα ἀδηναπι σοπερίς, δὶ χυΐϑο 
δἰ ἀφυᾶπι πση δἀπιίδοδαϊ. τπΐπογθβ δηπίσμ 8. ἤοσ οοοηπὲ ἱπυθ ποθ 
᾿πἰϑὶ Ῥγο ϊξίοβε: βαῖπ οἱ χυδᾶτιπιοσῖγεβ δἰϊσιιαε τη ππὶ ρα588 6 β8υπξ, 
"εἴ πιᾶγεβ σοἰεγηπί. πιδηϑ6. Αρτ (Τ Βατρε!οπο) εἰ Μαῖο (δοῖττῃο- 
ῬΒοτγίοπε) οοἷτε ἱποὶρίατι ρ]ατίϊπδε: σεγαπι αἰΐαιαθ δὲ πιά δηΐατα- 
πᾶπὶ πο ἐπαρ δηΐογ, οΌπι τη] 88 δυηϊ ξγανάδα δἴσας ἱπίϊατι (116- 
Ὑτῖπα 7) αὐἀτηϊταπε, ταϊατηῃ ἀτρτιπεηξιπι υἱἀδῖτ 6856 εἴ ἰοτηρ 5188 δὲ. 
ἱπι τί πιῃ. τηθη868 8οἰ υτιπίαγ ταοοΐβ, αἴ Θ4παθ 8, 8εἀ γηϊπῦϑ9. 420 

22. ἘἜφυυδ οἱ πιᾶ5 εἰ ἔεπιϊπα οοἶγα ἱποὶρίππε δ ἰπηὶ, χαδπατιγ 
Ὧος Βαυά δ8δρε Αϊ. εογαπι σαοᾳιδ ργο]68 τιπὶ πεῖποῦ ἵπτη ἐπ β πῖον. 
᾿δ64 ἔεγε ἴγ69 Βπποϑ παῖἰβ ἱπίἱἰπτπὶ Ν ἐπεὶ εθξ αἰτίπο'ϑεχτῖ, ἃς Ῥτὃ- 
Βοΐππε Ρ0}115 φαρίπάε πιθοῦ 5 ξοπόγδη 18 δὰ ἀπτππ τι πα Υἱσθ- 
δἰπηῦτη. φεγὶξ ἐ408 πιεπ8ε8 ππάεοῖπι, ρατγίξ Διιοάεοϊπιο. ἱπιρίεῖ ΕΠ Ὁ 
Ἔοῦ οὐτῖο ἀΐϊδγαπι πτιπιθτο, δεὰ δἰἰφυδπο ὑπὸ δπὶ δἰἴετο δαὶ ἰεγίίο 
᾿δαὶ Ρ] ΓΒ 6: αβἰπας αὐΐεπι οοἰογίυϑ. Θαιοτιπι οοἶταϑ ΠΟῊ εδὲ [6ΡῸ- 30 
τίοβαθ, υεἰαι! Βουπι. 96] οἰ ϑείτπατη 6βξ οπιπίππι εἴ πιδγίυτη δὲ ἔεταὶ- 
'ΒΆΓΌΤΩ, ξ6ητ9 δαθποτιητ ρταοίεσ Ποταΐπετῃ. Ἂχοϊδηῖατ δα οοἰτηγα 
᾿πϑεύμῳ δοῖδιϊδ γεϊσποπι ἰανοποὶ Ἔααΐ, οἴτὰ δὲ Ῥόπο εἴ ἰαγρὸ ρῬαΡῈ]Ὸ 
ἀχυτγίαι, ταγο Ῥίηγεθ πὰ ραγίϊ; δἱαυδηάο ραγὶξ δεΐαπι ρεπιΐησϑ, 576 

“864 παπφυάπι ρίυτεϑ. ἰᾶπα εἴ Ἰπ]08 φιαοίαπι ροπιὶποϑβ βορογιῖ; ΄τοι 
Ρτοάίρίοσατι οεπεεῖατ. οοἱξ δαππ8 δἰΐδπι ἰγιοθϑῖπιο ἵποη86 δεῖδε 
δε, ἰϊα πὶ ροϑὲ ἀδπιΐαπι τααϊα ϊοποτη 5686 ἀΐρτα ρεπετεῖ. ἰᾶπι Ὑ6ΥῸ 
"δἴαπι σΌτα ἀιλξεγεπ δάμας ἀσπῖεπ, ἱπιρ ἐυεγαπῖ, αἱ αἰτανῖ, πἰδὶ σπῷ 
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ποῖαγᾶ δἰεγὶϊες Γαοτῖπὶ, ὨαΡὲΣ εἰχαπι ἀδηῖθθ φαδάγαρίπια; ἀπο ρτὶ- 
τότες αδίταοτ τηθη88 ἰγίοεδίιηο, ἄμ08 ϑαρδτγίοτεϑ, τοι ἐπὶ ἰαζετγίο- 

10 χεβ. δχδοῖο ἀείπάε δῆηο εοάσπι ταοὰο φυδεξαοῦ ἀρ ϊοἰῖ, ἀὰο5 δὰρ6- 
τίογϑα, ἀμο5 ἱπίδγίογεβδ. ἴαπὶ 56 4αΘ: 1, Δηηο ρεγᾶοῖο φαδίίθογ δἰ [εσῸϑ 
δὰ εδὐημάδιη πιοάυτα, ρορίφαδτι ἀπηο8 φυδίϊμον ἀἰᾳιε ἰπϑαρ ΕΓ ταθ- 
ἐδ δὲΧ παῖιιϑ [ἀετὶτ, πα Πάτα τη ρ 5 ἀπρτεῖῖ. ἴᾶπὶ γεγο ουϊάαπι οπὶ- 

Ὧ68 οὔπι ρτίπιϊδ ἐχοϊἀογαηξ, [11 δαΐοτι οὔτι ροδίγεταϊδ, σεται ᾿ᾶθο 
τᾶγο Βαηὶ, ἰΐα υἱ ἴεγε φααγῖο εἰ φυδάγαβοϑῖπιο τπεηϑ88 ὉἘ}}15 Ἰπαχίτηθ 

εἰξ αὰ ξεπογαϊΐοπεπι, δειίογεθ δαυὶ ἴδτα τιᾶγεϑ συᾶτι [ἐπεΐμδα ἀρ ο- 

τοῦ δῃπὶ δὰ βξεπεγαπάππι. ἱπθαπὶ εἰ πιαῖτεϑ εἰ β.185 Ἔχυΐ; 400 ἄγρῃ- 

ἐο πιδυΐο ἴδπὰ ἰΏτα ςοτπρΙ εἴαπι διτωδοΐωϊα ραϊδαξ, οαϊῃ δυᾶπι Ποπδοεῦ- 
ἄαπι ρτοϊοπι. δου μδε Ἔφυδρὺϑ ργαν!ἀΐ5 ἐφυϊτατιὶ, οὕτα ρτίσλαια Γεἰὰ 5 
46 εοπνοτίεγίτ; 4υο [δο Ἰογθπι ραγίατα δἰθαὶ ἐυεηῖγα. Ἴοίθγαθ υὰ- 
ἀττιρεάεε ραγίαπὶ ἰδοθηΐεθς δίαιιε ἰοοῖγοο δᾶγαπι οτομίαιη [δῖα ΠῚ 
Ἰαϊιϑ ἐχθυῖ: ἂἱ εάῦα ἀρργορίπαυδηΐθ ρᾶγτι ἐγεοὶᾶ βίαπ8 εὐϊξ ρτο- 
Ἰεπι. Ἔααογαπι ρἰαγιπὶ ἀποάονριη! ἀπαοϑ υἱνααι ς ἴϊεπι υἱρίμε! φαϊα- 
4πε αἴφυε εἰΐατα ἰγὶρίπιᾶ. ααοάεϊ Βεὲπε οαγεπίωγ, ρογιίμραῃς οἰϊατα 
δὰ χιϊηφαδρεϑίπιαιη, ἐεἀ ἔεγε ἰοπρίϑοίπια υἱϊὰ ἐγ βία (ΠΟ ἢ 8 

2 οταϊττυοι οοἀά. αἰϊφαοῖ), ἐφααθυ8 διΐθια φαϊμϊα5 εἰ υἱοθϑίπια. ἰᾶπι 
γεγο χιδεάδπι οἰΐωμι φιράταρίηϊα Υἱχεγαηϊ ἃπθο8. πιϊπυϑ ἀΐα νἱνὰπὶ 
τρᾶγος Γεπιϊηϊβ ΟΡ οοἰΐα9, εἰ ἀοπιεβίϊοὶ φυᾶπι ἀγτωθηιαιῖϊ. [διηΐπαα 
ἱπϑία αἰ τυ άο Ἰοπρίπάοαας ΔΌΠο φυΐπῖο, τπατὶ δεχίο. δοχ δηῃ}8 δ6- 
φαεπεῖθυ: ογαϑϑεϑοὶξ οογρας, ρεγβοϊϊαγαιβ δὰ υἱοθδίιπαιπ ἀδ4ὰε δὰ- 
Ὡσπι. οἰκία5 ρεγβοίαπίυτ ἔδιπιπαα 4αδιη τπᾶγεϑ: ἂὲ ἷπ υἴξειγο τλᾶγοϑ 

10 {απ ἰδταίπδε; δίοαϊ οἱ ἰπ Ἀοποϊπιιμι δυθηῖὶ ρέμα, εἰ ἰπ 4}118. δηὶ- 
στρα] θὺ5 φαδᾶς τααλιΐρατα δυπί. αἰαηὶ τπυϊυπι ροϑὲ πιέπϑετι δεχίυτ 
εἰ τιδπιτλδπὶ ποι δὐἀπιτίεγε ἰαοτῖ5 σγαιϊα, αἱ δῖα : σοπναϊϑΐοπα επὶπι 
ἰεςίγοο ἰαβόγαγε: δὲ εαθθπι ἰοηρίογε ἰδπίρογε δἀπιῖτ1:, δειδιϊς υἱροῦ 
τῆν δἴ πιυϊο ἀεπεβυϑ ταυϊαιῖδ. σα πα ΟἸπμ65 ἴδηι διηϊδογὶξ, μδυὰ [- 
αἷς δὶ ποϑϑε δοίδτεια. ἰΐδφιθ συΐρξο ἰδοιαπὶ δἷς, ποΐδτι εφαυτῃ Πᾶ- 
Βεγα δπῖε ἀπηΐ58098, δταδοὶβ ποῦ μάρεγε. ἀϊρποβοίϊωγ οταυΐπο δειαϑ 
Ῥοδϑὲ δταϊδϑίοηεια ἀθ οαπίηἶδ. δογαιι δηΐα ἀεὶ δφυϊ᾽δηΐοτ, αἰϊεῖτα 
τοΐϊπογεδ βαπῖ: ἰαχία δοΐπι 608 ἱπιροιίϊαν ἔγομιπι. 4αὶ ἐαυΐίεπι Π0π 

0 [ἐγηπξ, πιδΐογθϑ Βαβθης, ϑεἀ ἀϊθθ11ο5. ἰυπιοτῖρυϑ δαΐεια δοῦιὶ οἱ ρὰ- 
δἶ}}1 διης. οοἷξ τπᾶϑ εἰ φυονῖϑ ἰεπιρογε εἱ φυοαά νἱνῖξ ἐειαίμαθ 
δυΐετα ἰάετα σοευπαϊ εἰ νἱϊλς βηΐ5 681, χαονὶδ δαΐεια ἰειηρογα οο- 
δαη, πἰδὶ δἱ φαὶδ τἰμιου]ς αἰίανε οοεγοεδὶ παςεϑδι δία. πος ἰεπηρυϑ 
ἘΪῈατπι οογΐυπι δογυτα ΠΡ  ἀἰπὶ δὲ Ὑ ἐπογὶ ἀεβπίϊασι 681: πθαυο ἰδιλθη, 
ποοαπαας οοἱογὶπὶ ἰδ ροΓα, ἐἰσξοαν χυοὰ ρεπυδτγίπξ δοάσσατο. ἰπ 
Ῥαπῖε διτα εηϊαγία5 ἐφυυϑ συδάναρεπγιυϑ ἱπιραὶ: 864 εἰυ8 ἀπίοτίογα 

στανα οοπίο!]εγε ορογίοραδϊ. σὑέγε οοἰΐαϊα δυθρισδπίογ Θαθδ6. ροδὶ- 
ἅν Ρερετῖϊ ἐφυδ, ποὺ οοπνιο ἀδίποερϑ πηρεῖατ, δα αἰϊφυδηάϊα, 

δεμεῖ; ἃς φπλγίο αυϊπίονε ροϑὲ ραγίαπι Δῆπὸ ρᾶγὶϊ ργαβϑιδῃ γᾶ. 
71 πυασα δαϊτοπὶ ἀππαιη ἸΏ ΟΓῥΌπαγε πεοα886 εδὲ, ἃς ἰᾶπαυᾶτι πουάΐ πὶ 

φαεπάδπι ἔδεεγε, εαυὰ ἱρίζος ρεγ ἰβίογυα α ρατγὶι; δϑὶπα (οοάϊοεϑ 
Οταῦδ8 τη ἢ]88} δαΐετα πυπχιατῃ ἱπίδγτωιε εξ, δαπὲ πομθ!} 86 εαυᾶρ 
δἰοτγῖ]ε5 οταπίπο. δἰϊαθ οοποιρίαπὶ αυΐϊάετι, δεὰ ρεγίεγγε ηεσιυουπὶ. 
Βάγατα ἀγϑραπιεπίαπι ΟΡϑογναγαηῖ ἴῃ αἰδϑαςῖο ρυϊΐο, οἰγοῦχα ουΐυ9 Γα- 
Ὧ66 ΓΟΠΏΠι ρα οΘ Α]1α ϑἱβξ, ἰΐα αὐ γεῆε φυδίίυοι ε886 νἱάεαμίυτ, 
διὰ ὑδὶ ρερετίτ, ἰΠ ἰοο ἀενογαῖ δεουῃάδδ, ἰλθιπφαθ ἀνηΐβατα ἀς ρ}}Ὸ 
14 φυοά ἱπ Ἔεφυογαπι ξεῆεγα ρυ]]ογυτι ἰγομεὶ ἰηπδϑοίξαγ, μἰρρομιᾶπ 8 

10 ποιπίης, τηδρηϊ τυ ἀϊπε ρᾶγυδο οαγίοδο, ἴδεῖϊς ἰατυνα, ογοϊουἑδίαπι, εἷ- 
ἔτυπι. δος δἰ φυΐβ ργδδθυβηίοπδ δυΐίογαι, οάοσε εἰ δοϊϊοϊϊδῖα άπ 
τιθηΐθ Ὡρδἰδπδίυγ δἴχιιθ ζαγὶξ. χυδιμόργοια Ὑριεῖοας ἰά αυδετυπὶ 
δῖαυρ ςοἸ]ραπε, ἱταρ θῖαπι ἃ Ἔἐ48ο δαϊιδιπ ἃβίηι 81 ἰαδαῖ, Πογγαιηρὶξ 
σοποαρίθτα δηξεα [εἴυπι. Ἔαυΐδ Ὠ]υτα ργαθδταππὲ ἀϊοοπι ἀιτθεη- 
τατῖϊ, εἰουϊ ἰαοία! Ροθυ5, ργορίεγοα φυοά νᾶρυτι ϑπᾶρὶα παϊυγὰ δηϊ- 
πιὰ} εϑὲ δογεῆῦθ, Ὠε.}6 ἀπὸ ἱπ ἰοςο ἔδο!]α πιδηεῖ, 

23. Αεἴβιδ δϑίπδαυθ οοδυμὶ πιθη86ὲ δρίδι 8 ἰγιοοδιπος εἴ ἴτιης 
80 τοί ρτίπιοα ἀδηῖοε: δδουπάοϑ δυΐεπι ϑεχίο πιβηδε, ἃς ἰεγιϊο08 4αδτ- 

ἴοσααε ϑἰπαῖ πιοάο. μο58 δυΐδια ἀαδγίος ποῖϊδμι νουδηξ, ἰᾶπὶ ὙΈΓῸ 
εἴδη δηπίουϊα 846}1Δ οοποορίϊ, ἴα υξΣ εἴδη εὐἀυςατγεῖ, Ἔχοθρίυτα 
ςοἱϊα δϑιπθὴ ΘπλϊΠρι, Ὠἰϑὲ Ρτοἰρδδίωγ: ἰοςῖγοο Ροϑὲ ςοἰϊιχα δἰαιῖπι 
ψεγρεγθαϑ ἰπϑεοϊδηϊωγ δὲ ἴπ. ουΓϑιη ρτορο!]υπῖ, ρματγῖξ ταθηδε ἀυο- 
ἀεοίπιο. ππᾶπὶ ἔεγε ρανὶϊ: δες δπΐπ δϑὲ εἰ παὶιτας 4υᾶπαυῶσα 
ἰπϊογάσπι εἰ ἀμοδ. ἃς φιεπιδάιηοάυτη ἀϊχίπιισ, ἐπ σοηςερίυπι οοΥ- 
ταπαρὶϊ δϑίπα5 οοἴεπθ, δὲ ποῦ ἰΐα ἐαιυ8 ἀσίπὶ, οπῖῃ ἰηἰζα ἃΡ δὸ ἐὺ 
ζαεγις, βταυϊάα σπεηϑε ἀδοίμλο ἰὰς βαρ εξ. ἃ ραγῖα ἰαϊταν ἀ18 δερἕπο, 

Ν 
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ἐοᾳαε ύϊπε ἀϊεῖ ἱπῖξα μοι εϑἰπιαπι ἱπιρί εἴτ, χαιπαπαπι δἰϊδτ ροϑῇ. 30 
φυοάεὶ ποι ρερετεσὶὶ ργιυδααδπι ἀδηῖθα βποιποπαδ ἀταϊτἴδῖ, πα Ζαδια 
ΔΙ ρ]Ἰὰ8 δυξ ἰρ ρ]εῖαγ ἃὰξ οοἷξ ροεῖεα, ΄αὰπὶ ἀἰα τἰνῖς. πο σαὶξ ρα 9 
τοσγε ἰμ οοπϑρθοῖα Ὠοιηϊηΐδ δαΐ ἰπ ἰυς6, δεἀ4 ἴῃ ἰδοθθγαδ δά πουπὶ 
Ῥατιατίοπίετα. ἰοΐᾶ υἱΐδ ραυῖϊ, 8 ποῦ δηὶδ ρερεγεσῖξ 4υδπὶ διτταὶ 
βραδεῖ ΥὐνἱΣ ἀδίποδ ρ]υ9 ἀπποβ ἐγὶβίπίδ, ἃς ἔειπιίπα ἡτπιδιι χοᾶ 

αἴδιι5,., οαπὸ 64αι8 δρϊιᾶνα δαὶ δδὶπὰ8, ἜΖυᾶτι ἰηϊξ, τὰ ]το τηᾶρὶ δὺ- 
οτίας δεαφυϊίαγ 4υδηι δὶ σΟΏβΘμαγα8 οοδᾶπξ, στα δαῦὰ εημαΣ, σπχΩ 
δία 8519. ϑεουῃυωι τηᾶγὶϑ πδίαγαιῃ οὐθηὶξ υἱοῦ ρογεπαϊ τε ραϑ, 
εὐπὶ ἀϊνεγοὶ οοἰτεγίης, ἑδπίαπἀ6πι, ἱπάθδτα, ἱεταροτία, φαδοΐο ρεγᾷ- 
οὗδογ ἰρ56, 800 6 βθθεγα οὔ ῥτοοδαίατ. αἱ οογροτγίς πιαρηϊθο δὲ “Ό 
ξαοῖε8 εἴ γον ργοἱδ ρου τααῖγομι γοργδθϑεπίαϊ. χαοάεὶ οἰπδιαοᾶξ 
ταϊχιο ρεγρεϊαδῖαγ, ποαπδ ἰϊὰ σοσαμάϊ ἔδπιρι ΟἰΪ τα ἰηϊετιαιῖαε, 
Ῥτγενὶ [διιῖηα οἴει μι. Ἰοοῖγοο φυὶ πος ἀραηῖ, ποπ ρογρεῖιᾳ ταϊϑοεηξ, 
δεὰ τηϊεγροπαπὲ ἰειηρυδ. ποι δάσηἑτ δὰ Θαυα ἀδίπαμα δὶ εχαστα 
αϑίῃδ, πἰδὶ δϑιπι8 γαὶ ζειπίμα εηθᾶπι δαχειὶῖ. αγρὸ ἀδηὶ ὀρεγῶτω ὃ 
δυρροπδιὲὶ εο8 4ι105 γοοϑαξ ἐαυϊταπιοϑ, Βὲ ἱπεῦπε ἱπ ραϑοπὶ Υἱ δὼ» 
Ῥοτδηῖεϑ, γοϊαὶ δαυΐ. 

2. Μυ]ὰ5 δοιιβοεηάϊε ἴαμα οοἷξ ροϑὲ ἀγηῖθδο9 ἀδηῖεϑ ῥτίοσεν; δ 
δεριθηπίς βξίατα ἱμιρ] εἴ, ἃς ἰᾶπι οχ δἷμϑ ἰμἰτα ρίπατηι οααὰ ργοογϑανυϊι: 
ΕἾΝ ἃτηρ ϊὰ5 ποῖ οοἷξ, δἴᾳας ἴᾶτα πιὰ ρτανϊάδ ἰαςία δςὲ, δε δὰ 
ποτὶ μαγίεγγε ἰεϊαπι ποῦ ροϊυαϊξ. ἂἱ ταῦθ ἰὰ ἴεστα ϑ'γγία ϑΈρσω 

Ῥμοειῖςθα οοευπὲ εἰ ρατίυπι. 8εἃ δηΐμι δίμαὶ]α γε μῸ 8 δὐΐ, οι ἰάδῃι. 
4πὶ εκἰπηὶ υοςδηΐωτ, 6χ θαι βθπογαηϊγ, οατα ἤδεο ἰηίογ ξοδιλυβ 
τραὶο αἰζοοῖδ Γχοτὶῖ, φποπιδάπιοάυμ ἰμῖογ μοιαίῃ δα ρατμοηςδ εἰ ἴα 
Φ0}}10 ξβῆεγα ρους] οοτάϊ. μαροῖ ρεπίϊα!θ ρἰθηι5 ρτδυάς, δίοαι εἰ 
Ῥυχηϊίοηθϑ. γιΐα τπυ]ογῶπι δὰ ἀπποδ πηυΐοϑ: φυϊάαπι οοἴοροπαγίαϑ 
ἴλοϊαϑ εϑὲ Αἰ βθιΐβ, φῃο ἴδιρογα τεπιρίαπι Ἔχδθαβοδρδηξ ἢ εἰμὶ 30 
ἀἰϊμγιδϑὰ8 ΟΡ δεπίυπι, Δάηίχυϑ ἰυτιεηϊί5 φυδθ ἰγαμθρδὺὶ οαγτοϑ, δα δὰ 
ΟρΡυϑ δαμπογίδρθαϊιγ. χυάγα ρ] εἰ βοίϊατι ἰδοίαπι δοφὰθ σαπίατ [αϊξ 
Ὧ6 ἀπηοπᾶε πεβοιϊίδίογεϑ ἃ ἰγηξατα ΟΌπΙΕΓ8 ἰὴ ἴογο δγοογθηῖ δΌχη, 578 
δετὶυ5 πιΐα δε θϑοὶξ υᾶτα ταῦ ϊα8. πομθ! }]} ἰΐᾳ δἰαθξ, Γομαΐμασα συχα 
Ῥυγραιϊϊοπα ατἴπαπι γεάάεγθ, πιᾶγθαι δυΐδιαι Ὠτίπασα οἷπα οἀογδηΐεχα 
οεἰετγίαβ δεβθϑοεγα, Ἀογιιπι ἰρίταγ δοϊτοα]ίαπι επεγδίίομε δά Ἀπδὸ 
σροάσπι δυηῖ. ᾿ ᾿ 

25. δεὰ φυὶ φυαάτιρειραο (ἀϊο 8) ουγαπ δ, οροῦπὲ τηπησεν 
Ἀος δτρῃπιθῆῖο δεπίοσεϑ ἰηπίογεδυβ ἀθργεμεπάμηξ, δἰ ἃ τιδχῖ!α 80- 
ἀυςῖα ου5 οοπίπυο τεϊεπάδϊυς, ἑυΐμϊος φυδάγαρεδ δεῖ: εἰ δυΐετω ἀϊῃ, 
οογγαραῖα πιδηθαῖ, νου δ εσῖ, ᾿ 

26. Οαῃπεῖυς ρεγῖς πιθηδε ἀποάεοῖπι (ΠΠρΡτὶ οπππεα ἀ ες 61). 10 
Ῥατὶϊ δυΐοπι απϊουϊα: απΐραᾶγα δηΐπὶ δδῖ, ἐδίατν ἀπηϊου τι δερτεβδηςΣ 
ἐχ ἁγιμεωῖο, υἱνὶϊ ἀΐα, Ἀυΐρρε νεὶ δὰ ἀπαοδ ρὶπς φυϊπαιδρίπια, ῥῶ» 
σὶϊυεσε. ἰὰς θεῖ ρεγ μαρεῖ, φποδα ἰΐεγυτα οομοερεγίῖ, δἴαιε οΑΓΙΟ9 
εἰ ἰὰς ἰμΐεγ φυανιϑιηοδ σδηδεῖωγ οἶθοϑ., ἰασιϊδ Ὁδὰ8 εδὲ δδιηϊχῖο 
ἀυρ!ο, δὶ {τὶρ]ο ἀ4θδε. 

21. ἙἸερβδηϊυ5 ρείιμαση δεῖδιλθ ἀθη0 υἱοδδίπιο ἴᾶτη τὴᾶϑ {πδτα 
ξειηΐηδ σοδυπξ, ἃ οοἴϊυ ξειαίηα βεγὶξ υαἱδσσα, αἱ αἰαὶ αυϊάλπι, 863 
4αϊᾳπιροῃ, τ ΑἰΠ, ὅπη 08 ἔγεϑ, οοῃίγογνογοίας ἰετπρογὶς ἴθ οἂπϑἃ ἐδ) 0 
φυοά οοἰϊμμν πιο ἔδοϊϊε οοπϑρίοεγε ροϊεϑῖ, ραγιὶῖ δπιίμα οἰυπιθα9 
ἀεπιϊδοῖδ, πιδοϊ[εϑῖο ἀοϊογε. πδῖαϑ,ραΐὰ5 ογα, βοῦ ργοιπαϑοῖδε ἰδς 
δυρὶτ, δἰδιίπιαις εἴ οοΌ]15 αἰϊϊηγ δά νἱἀδπάμιπ εἴ ογαγθι δὰ ἴων 
(βταδδυτα. 

28. 8868 ἴεγε ἱπβυπῖε Εἴδιπα οοθμηξ υαγα ρϑτίυπὶ ἐξεοεἀευξοδ 
π ἰοοᾶ πιᾶχίιπθ μας οθϑὼ εἰ ργϑδγιρία δηρηδίδαθε δἰᾷῃς ορϑοᾶ. 
γοϑαΐαγ ἱπῖεγ δογοίδβ πιϑ8 ἔγίίμϊα ἔεγε ἀΐεδ. μᾶνἕιϑ πυπιδγι ἔεγεῶ- 
ἄϊφιε υἱετὶ ταπιραν ἰάδπι φαοά εἰ ἐπ ν}]]αιτεἰδ δυϊθιϑ; νοσειααα8 8 30 
δίυπίϊεση δάπης, 564 ξοπηίηα υᾶχη τπ88 ἐγϑαπθηι ται : 18 ΘΏΣ ΠΣ ΓΑΓΟ. 
865 [ετγὶ ςαϑῖγαϊὶ ἰππὶ τπδῖουδ5 θη δϑευίογοδ Ἔνδάυηῖ, δίουὶ οἴξατα 
Ἡοοπιοῖτι8 οδοἰπις " Ἔχϑθοΐωια ἀρτὰπι ἃἰυϊ ϑάοταπι, 4υἱ ποὴ ζυΐὶ ἱποῖλσ ἃ 
{γυφίίετας 1116 εγαθ, δεὰ πιο πιοι εἰ ρας." βυπὶ δαΐεπι οαρῖσδν, 
Ὥομοϑ ἴῃ ἰυνθπο 5, 4πογυσῃ ᾿θϑὶεθ τοογρο ρτυτγίβίποια ἰοἀποεπῖδ 
οδρίυπίητ, Ἔγβοὸ δοάρϑιῖεδ δά ἄγρόογες δοὲ6 ἜἼχίϑγιηῖ. 

29. (εγτὰ ἰϊα οοἱϊ αἱ ἀἰχιιηι9 ἀπῖθα, ἴεν δ γα θη άο δα: Γῶχο 
δἰὶπὶ τοᾶγετω ραὶὶ ροϊεϑὶ Οὐ ἱπιρεῖας σοπίεητομειι. ἃ] χυᾶπάο ἴδπθα 
οἴἶδιη ποσὰ ρεοιάυπι ρΡαϊππίυτ, δἴαιιθ ἀγρεηῖε ὙΈπεγε βοοᾶρ Υυἱϊαπὶ δ 
εἰ δεοδάμπξ. τηυϊαὶ ἔειηὶπᾶ5 ᾿πᾶ5, πεαὰς αηϊ9 ἰαπίατῃ τ οτ ΠΟ Ὠ 880» 
ταάῖπα, δε Ῥγευΐ ἴδυρογε ἱπίβγροβίϊο δἰίωτα δἰααε αἰΐαπὶ δάϊξ, εο- 
εὐπὶ ροδὶ ΑΓοϊαγυτῃ εἶγοᾶ Αὐρτδίυσα οἰ ϑερίειαθγοπι (Βοεἀτοτοϊο- 
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πδὴ εἰ Ναοπιαςϊ του 6πι). Κετῖξ ταθηδθ8 οοῖος πυρί εἴτ ραπεὶθ ἄϊ6- 
808, δἴ ΔΡ ὕπο τρυ]ϊῖαθ. ποῦτα ἴδγε ραγῖξ: δεὰ ρβδῦοδθ βδταίποβ ρ6- 
ρΡεῆμ8 υἱϑᾶθ ϑιπῇ, ραγὶξ ἰαχῖδ τίδβ Ο ἔδγαγιχι τοεῖιπι. Ἀἰππαὶὶ 
οεἰοτίον ογθϑοῦπε, ρυγβαίομεβ ἃἰεἶ8 Ἰπιροτὶθαδ θη δυεηϊποϊ οεγ- 

οὐ Υμ; δεά οσὕμη ρερδγεσίπε, τῦσοϑο αποάλπι μαπτοτα ραγραπιογ. 88- 
«αείρει! ἰηπυΐοϑθ ρεῖετε ἰυεῖγα: ἀπετι ἰοσθι Ργὸ ργοίαειο παρ εῖ, 
χυτὴ ἀἰδοίβϑυτη ὯΠῸ δάϊίῃ; ὈΡῚ εἰϊδτο ρυρπᾶτε φοἷεὶ δάνεγευϑ 609 
φυΐ 2:86 δἀουγϊαμίυτ. ἀς εἰα5 Υἱίδας Ἰοπριιυάϊπε ζω ]απῖιγ, δίσαθ 
ὄάγαιι ἰαδυϊατθτη ταῖῖο ἱποουία δᾶπο: Ὡδηθς οηΐπι δαὶ ξοδίδηο δυῖ 
ἱηςτοιθεπία Εἰππαίογάτη εἰαειοάϊ δαπὲ αἱ ργδερεδηὶ δγριθηϊαπι 
Ἰοβρϑενὶ δι πα 5. ἰῃ Αϑἰδς 'Ἰθοπΐθ ΕἸαρηπηίθ (4]ὶ Ε]ΔΡἢ 0) δρ- 
Ρεἰἰαῖο δὰ Αὐριπυϑδιη, Ὁ ὲ ἀϊοπι οὐ ΑἸςΒιδάςδβ, οογυῶδ οσθηδ8 998 

40 ἐππὶ ἃυγα: 410 δίζπο, οὔπι ἰοςὰ πιθίδηϊ, ἀϊρῃοδουπῖαν. αυὶη ἱρεὶ 
ὁ ἴῃ αἴετο διαϊμι ἐογτοαι ἐεῖπ8 εδάδιῃ ποίδ ργαεάπιὶ δαπξ. 

πρίν Βαβεπὶ οεγνᾶς 4υδίθιτδϑ, διοπξ οἴ υδοοδθ. δ] οεγνᾷς ρτα- 
υἱάδε ϑαπὶ, δεργεξαπίωγ τοᾶγοβ; ἃς Ὑεποτί ἱππηρεὶῃ δριίδιὶ (ςοάϊοα8 

“φορτορῖον ἰἰδι1ά1π18 βγανςοϊ θη τὶ διὸ) οἰθὶ φυΐδαπε φεογοὶπι δογο- 
λε ἰοάϊτ, ἂς ἴπογα Βίγοογωπ ἐοεδῖεῖ, ἔδοίδβαυα δάϑρεγρίηδ (Ξε πεηῖδ 
ξεμιι} 9) πἰστοδοῖξ, αἱ Βιγοῖδ. ἴφυα ᾿ξ ἀρίίλπι, ἄοηδς πργες ευδ- 
δε: ἴηἀε ἰὼ ραϑῖαπι νογίαητιγ. 14 ἰΐα δρὶξ δπίπιαὶ πος ργορίεγθα 
4αοὰ εοἷαχ παῖωγα δὺᾶ δἱῖ, εἴ φυὶδ ριπρο δοιτοητα ἐδὶ; ἰά φυοά ρταε- 
ἴεῦ τιοάυπι εἰ ἀοοά ἢ δοδίδιθ. φηδιίπορσεπι σΌΓΓΟΓε ποη υα]επὶ, δοὰ 
οδρίαπιυγ δἰϊατο ἃ ρεά ρα ἱπϑεχυδοιθα. αἰΐεγο δοὶ ἴογιῖο ουγϑα. 
Ταρίαπι γεγο ἴππὶ ΟΡ ϑεδίαιῃ ἴση ΟὉ δ ] ἰξα9 [αἰ ραιοπ τη ἱμ ἃ4 088. 

0 οοἴδμιϑ ἐδιΏρογα οἄγπεϑ δογυτα Υἱδηϊυγ ἃς το] εο]δοῖεν πηὶ Πἰτοδ- 
ΤΠ πιο. Ἠίεμα ἰχίϊαν Ἔχιθπυυπίωγ ἃς ἀοβεϊππὶοτ τἰτραδ: δ 
τοῖ πιαχίτης υἱρεπὶ συγϑα, ἔυρίπηϊ ἰοτεγρ δἰ Ἰδῖο σάτα, ἂς 80 δδἰδιςπῖεδ 
ταδηδηῖ πδ]ιιο ἀυπὶ ργΟρα δἷϊ φαΐ ἱπδεοϊδιοσ: ἵππὶ γ6ΓῸ ἔπψαπι γερε- 
ἴαυξ. μοο ἴαςσετε υἱάθηιαγ ΟΡ ἱπιθβεϊποστπι 48 ἰδΡογδηὶ ἱεπηίἰαΐοτα 
δἴφυς ἀεὈἰδίαπι; 4ααθ ὕμιν δοῖ υἱ, οὶ φαὶδ ρετουίίαξ, ἰπϊαδ τατρδη- 
ἔπι δαϊνο οοτίο. 

30. τὶ οοδοῃϊ, φπετιδάτηοάοτι ἀϊςἴαπ δϑῖ, ΠΟ δϑοεπάθπάο 
τὸ ϑοἃ Βυπιὶ ἀδουπιθεπῖοθ. ἔδτὲ [οπιῖπα ἀϊ65 γί κίπια, ρδγὶὶ οἰπραϊοϑ δὲ 

Ῥίποβ, πες πηφυδηπι ρίωτεν φαϊπίθ. ρατγὶξ (διῃτ τοϊαΐτηα πιαρηΐξα- 
ἄϊης, εἰ δά εἶα σογρῃς τϑϑρὶοἰδς: σαϊπογοτα δαὐπῳβτνιδιοα Ἔαἰἱτ, πιαῖο- 
τεῖι ππυγα, πυάυπι, δα ςῦτα, εἴ ΡΔ686 ἐπίοττωειῃ στο Ρὺ9 Ρ] αγί πιῖϑαας 
τϑειαρτί9 αἰ ἢ. οοἷξ τηεπος ἘΈΡτοαγο (ΕἸΑρἈΦΡοΪΐοπο): ρατξ 5} 
εταρος 40 δὶ ἰδεϊϊατα, Ρ6Γ ἰὰ τἰϑπιρὺν ἴππὶ πρῶ ἴυπι [διλῖπἃ τιαχίπηα 
Ῥίπραεοζυπε, δἀπολιῖ φατυϊὶο τοττῖο (ροϑὶ Ὀττιπιᾶπι) πλεπ86 ργοάδαπὶ 
ἴδια ἀρρα]50 νεγθ. ᾿ιγοϊγίχ φυοφας εἰ ἰαϊοὶ εἰ ξεγίϊ ἀἶεν τοϊίάοτ, ἃς 

80 σεϊϊσυα δεὶϊ αἱ πσϑᾶ. ῥσγδορηδῃθ γδὰ γάτγο εἰ αἰ Ἀςα] το οὰρίϊατ. 
31, 1μδοποῖῃ ἀυδγϑητω οοἷγε γεῖγοσυς ὑγίπδιῃ γοάάετγε ἰαη ἀϊ- 

εἴπ οεῖ. οοἱϊ ραγΐαπα ποὴ φαουὶς ἰεπῆροτε, 4φιυδηφιδπι αυοἰδπηΐδ. 
6 μαγῖϊ δυίεπι γεγα. δίμοβ ἔδγε ραγιῖ, πθαὰς ρ]υγθδ δεηΐ8, ἱπιεγζαπι 
ἰδ πηυϊῃ. πᾶπὶ αυᾶὰς παίτϑίογ ἔδραΐδ, ἰθασπδπι ραγιθηίδσω εἰΐσοτγα 
ταρττισεπι, ζε]γα εδὲ. 864 οοιπροδίία. εχ δὸ ἔαὶϊϊ φιοά δηΐπιαὶ μος 
Τατών εθῖ: ἰοςῖγοο πὶ ἔαθυΐαπι οουβηχὶῖ, οδῦσδπι Ἰξπογαυΐξ, ταγαπι 
ἀφίϊατ Ἰεοπυπι ψοπὺ εβὲ, τατίϑαας βὶρπίτυτ ἰοοὶς, 864 ἐοῖά Ευτορᾶ 
ἀδῖοτ Αομείουπιὶ ἐλ Νεϑεῦτῃ ἀυπίαχαι Βυνὶοβ. ἰρθὰ χαογῃς ἰδαδῦα 
Ῥατὶξ ρυδ!]α οὐπηὶπο, δάδο αἱ αἰΐεγο αθίαιἰβ τῆθηδς Υἱχ ἱπργεάϊδηϊαγ. 
ἴογγωο ϑγγδ ἰεδοπδα φυϊηφυΐδα ρατίωπε, ρτίπιατα φηΐποδ, ροϑὲ ἀεῖπάς 

40 τπὸ ῥϑιιοίογε ; ροϑίγειπο ῃυ]απι, δεὰ εἰζεῖαα δριίδηϊ. Ἵαγεῖ ἰδεδθπᾶ 
ἀῶθα: δοϊῃϑ τῖδϑ παβεῖ. τηῦϊδὶ ἀδεηῖες ἰθο φυδίτυογ εος ἰδπαπι χοὶ 
οδαϊοὶ πρρεϊϊαθίατ, ἀθο6 ευρετίοτεδ, ἰοϊάοιμ ἰηετίογα, ἰάσαο δοῖα- 
1)6 δυδὲ υῆξηϑε βοχῖο. : 

..32. {ἰγάδηα οοἷοτε Ἰυρὶ 6βῖ, δεὰ Ηἰτγεῖοτ, ἰαδαπιαπα παρ εῖ τοῖο 
“οτϑο ροτρεῖιαπι, αυοά δυῖΐοπι δίαπε αἰγίυδαθο δοχὰς ΠδΡρετα ξεηὶ- 
ξαῖμε, ἑδίδυμι οὐ: δοὰ χυοὰ Ἠδθεπὶ υϑᾶγεβ, εϑὲ δἰπιῖϊς ἰωρὶ εἰ ςαπῖϑ. 

το ᾳῃοά δυΐειι νυἱάθιογ 6686 ἰδπιϊποοπι, δὲ} ὁδυάω χυϊάδιη εϑὶ ϑἰτρῖϊς 
ἐκονα ζειοαϊηΐπο, Υεγατα ρογυϊαπι ποὺ δδὲ: ΔῈ} μος τηραῖι5 ΘΧοΓοια ἢ- 
ξοχύυτο. δἱ ἔδπιῖπα ἤγδεπα Ἠαρεὶ ἰρρα ἑοταπνεη {πε}, δἰπι!ϊε οἱ φιοά 
Ζαεχελοας ἀϊοϊίυτ ξεπιῖδ] 6, ἰάσιυθ δ σαπάα, δἰουξ εἰ πια8, δοὰ πμ}}οῸ 

επίροτα. δὲ ϑαρεγίοιϊαπι, εἴτα ρεβθαηξ, οἱ ραγίπηξ 5] ηρῸ 15 τη ποῖα 
ΕΠ ΡῚ δυϊεπι ποῦ πηίγεγβοϑ, 8ε4 ἱπϊεγροπιηῖ ἀϊδ8 φιοῖ Γαδ τ ΓΙ τ, 480 
ΔΡεὲ ἰὰς ἔεπηΐπα ρυεΐϊπϑαααπι ραγίαϊ, ἃ ραγίω οοἰϊϊαιη δἰαιϊπι τερεδξ, 

εἰ εἰἶαπι Ἰδεΐδπϑ σοποίριῖ, ἰαᾶς οΓαβϑι τυ ἀλη Φ.} ᾿πὶ γεΐεγε, ραγὶϊ οδ6- 
009, ϑἷσαξ ρίδγαφιε δογυη 4086 ρεάδ8 ἱπ τυ] Η9805 ΠΑΡ ΘΠΣ, 

34. Ὕυ]ροδ οοηϑοοπάδπς οοἷϊ; ρϑεῖξ Ὥγϑᾶθ τποάο ἔρια 6- 
οὔτα], δἴᾳῃς εἰΐαπι πιϑρὶ5 ἱπαϊδογεΐαπι. ἱπδίδπτο ρατίο ἀδή ἴ6- 
408 πΠοΒ δᾶερε ᾿ϑρῖα εϑἰ ργαεβτδης νυ]ρε8. δἀϊζηπι ἐείϊαπι ᾿ηρυα 
Ἰαθεπάο εἰ ἰονεῖ εἰ πιαϊιγαϊ. παπαυδιη ρίυγεϑ ΄υδίδγηΐβ βρη. 410 

35. Πρα9 εἰ ρετὶϊ εἰ ρδῦϊξ οαηατη μογα, ἴὰπη ᾿οΊΡΟΓΘ ἴπτα 
ΤΙΏΤΩΘΓΟ ἔδτιιηνη; ἰἴδτα σᾶδοο8, δίσυϊ εἰ οδηΐδ. οοἷξ δυΐδιν [Π0 σατο 
τειθροτθ. ραγὶϊ δαβίαϊα ἰβδυηῖα. ἔδυτογ οἰϊδστα γαῖῖο ρατγίι9, ὰ Ραΐατα 
δάϊαηρεηθ; διυπῖ δπὶπι ἰπροϑ ἱπίογ ἀυοάεοὶπι ἀϊε65 ἀπηΐ ρᾶγεγε; δα- 
5 δΔυΐδτῃ γεὶ σδηϑδπι γείογωμξ ἐπ ἔδρυΐδ, ργορίεγε 4υοα ἱπ τοἰϊάοπι 
ἀϊερπϑ 1 δἴοπαπι ἰυρας ἕδεϊε ἰεοίατα ᾿μποπὶς ππεῖὰ εχ Ηγρετβογοὶδ 
πη ]ϑείυπι ἀεάυχεονῖπδ, αἱ υετγοὸ δὴ 1ὰ εἰϊ τδτηρὺς ἔδγοπάϊ πεοπε 20 
ζαϊιὶ οοά, δὰϊ ςε πὶ ρ 6γ), ποπάυπι ρεγορεοῖππι εϑὲ, 86ἀ ἰδπίῃπι- 
τη Ἃ0 εἷς ἔεγίῃγ. δοιπταεπίαπι νἱ Δ εῖηγ ἰᾶτηαθπ, φιειμδάτποάιπι εἴ 
ςὔπ αἰπηὶ 86π|6] Ἰαπίυτη ἰπ Υἱΐα ᾿προβ8 ρᾶγεγε. ἴδ] εἴ ᾿ς βπδαπη ὁπ 89 
ἰοῖ ραγίαι φυοὶ οδηθ4: αἴφις ἰάθη οἰ ὲ ζοπι8 Θοῖ, υἱναπξ δὰ Δπη 08 
8εχ. Ῥδοΐμεγα (ραπῖμεγ) οδδοοϑ ἐΐετα εἰρπίϊ, φυσηπδάμ οάυτα ἰρη8. 
Παπαύδτα ρἰυγα8 αυδίζαον ρατγϊ. ἰὩρὶ σεγνυαγιὶ {8065} ἱπηρ]ἐπιοῦ 
οοἶϊα πὶ οαπεθ; ρᾶτιθηΐῖ οἄδοα ἄσο βυὶ (τα δαϊ φυδίϊυοτ πυτηεγο. 
υοἃ δὰ εἰμ ϑΘρεοίειη αἰτϊη οἰ, οδὰ ἀδπι γϑγεὰ ροττρίτυτ, 96 ἃ Βυπιὶ- 

λον εδὲ. ςεἰδγιίδῖα φποψαε ργαθϑίδϊ, φυδηηαδπι οτυγὶ ας Ὀγουῖθαϑ: 30 
τεγῦπι ρσγορίογεα συοά δριϊϊ8 εϑὲ, ρσγοϑι γε ἰοῆρε ροϊεϑῖ. 

36. δαὶ ἴῃ ϑγυΐδ πιο ΐὶ (ἢ επηϊ πὶ) --- δἷς οπῖτ ἀρ ]δπὶ --, ἀϊ- ὁ 
ψεγδῦτη ἃΡ 5 ξδπυ9 αὶ εχ οοἰϊα δαυὶ δοὶηίαε ριοονεδπίυσ,. δἰ ὶ 
Ἰλπιεη ἴδοϊθ, αἱ εἰ νδϑέσος εἰΐδπι δοιηὶ ΟΡ 4υδηάδπι δἰ πὶ! πιά ΐ ποτα 
οὐτὰ ἀοιπεϑιϊοῖδ ἀρ ρα Ϊαι: ϑιιπί. εἴ φαεπιδάιποάσπι δδὶπὶ δι ἰνϑβῖγο, 
ὅτα Αἱ πιοϊὶ ῥγδεϑίδηιϊ οοἰογίταῖς ἦμος ἴῃ ξοπογα ταυΐαα υἱοἰ αβίνη 6Χ 86 
γοογοᾶπῖ; ηποά εχ [18 ἀδργεμεπθιπι δὶ χαὶ σθβεγαπὶ ἰη ΡΗτγγρίαπι 
Βαγηδοὶθ ἔσῃ ροτε, φαυὶ Ῥ βαιπαβαεὶ Ρδῖογ ζυΐϊξ, ἀυγαπὶ δάβας; δεὰ 

τοι ἰδπίωυπι πῆς ἐχδιδηϊ, σα) οΟἷτιη Ὡονετη, αἰ δἰαπι, αθιϊπξ, 
31. Μυτίαπι ξεπογαῖῖο ἱπερεὶπιΐβ ταϊγα 1} 5 ργᾶς οεἴετῖ8 δηΐπι8]1. 40 

Βαβ ἴῃπι τηαχηίυ ἀπε ἴαπι ςαἰογιίαιῖθ. ἴδπὶ δοῖπὶ ἷἰπ γᾶδε ταὶ] ἰαγῖο 
ἱδίεγοθρῖα επιίμα βτανυΐάα, πο ἡ] ἴο ροεὶ ἀρετῖο νδδὲ εχδιϊϊογαπὲ 
πιπϑο 1} ςεπίυτῃ υἱξίπι πῦτπεγο. ἴῃ φυδοδίίομς οἰΐατ εδὲ εἴ ξεηογα- 
ὅο εἴ ἱπτογί τα 9 τιγίατω αηΐ ἰπ ἀρτὶδ δτλογραπῖ, πιρ 15 δηΐτο ἐπ Ἰοςὶδ 
τουγίατο ἱππατοθγαῥ 5 τα! τυ ἀο ἴῃ ἀτνὶς οχϑιδίογα δοϊοῖ, ἰϊα οἱ ἐχ 
ππίνογϑα ϑερ εἶξε ράγατο τ] 4α: βαϊ. ἴἰδτι γερεπῖς επΐπη σοΟΓΙ ΠΌΤ, 

᾿ δὲ 4οὶ μδπά ᾿ϊὰ πιδρτίτω δα ξγὶ ταοάτπν ςοἰαῖ, οαππ υἱ ἀἰδϑαιῖ ᾿πϑίαγο 
τηεϑδὶ8 ᾿δη!ρΌ8, ροσίγιἀϊ6 τῆδης δαάμποιϊϊ :98ογίθαι ἀευογαῖαπι ππὶ- 20 
γεγϑῶτη ϑεζεῖοπι οἰεπάεγθοϊ. Ὑδγυπὶ 1ξ) πὶ Δροϊδηϊυγ ἰΐδπν ργϑθῖερ 
τδιϊοποτη : ρϑαςΐδ δηΐπι ἀϊθ θη 8 οτηπὶπο Ναδαυᾶτι σοπιρᾶγεηξ, δὲ επἶτα- 
σόγοὸ Βοπιῖπδ8 εἰ τοὶ ἀπιδυδγίεπιες δυίποοσγε ποη ροϑϑαπῖ γεΐ δυζβιὶ- 
Βυδ νεΐ εἴϊοιϑα ἴεγγα συεἱ εἴϊδιι υεῃδιϊοηὶρυδ. 4υΐη ἱποιηϊτπὶ σὰ 69 
4ποηαο, φαοτγαπι ορετγα {Π]Πογαπι ἰυϑῖγα εἰπιδπῖωγ. δἀ Ἀδες γα]ρ 68 119 
εαρΐδηϊ, εἴ πη ρτίμηΐ8 αρτεσῖοδ τη δίεἶδο (υἱνεγσαθ) υϑ ετβοϊαπξ, δὲ πε εἷς 
φυϊάοπι αυϊ ἔδοπη ἀἰϊαϊεδιη δαὲ οσοἰετγι[αἴετο βεπογαηὴϊ δρεγαγε αυιδαπῆ; 
πέφιο δἰϊυά απὶρρίατα, ηἰδὶ ἵπῆθτεα ϑαρεγυθπογίπε: οἷο ὀπίπι Αἰ αἂἢ 
Ὡυβαθδπι ΔΙΙρ] 6 σοποριοἰδηῖαγ. φυοσάδτα ἢπ ἰοςο ἴεγγας Ὁ δύϑιοδα 
ἀϊδρεςῖδς ργανϊ δα τηδῖνι ἰοϊοϑ ἐσπιϊπεὶ ρυδερηαηῖοδ ρραγεπὶ. φαΐ- 
ἄνα εἰ αἰυπὶ εἰ αἴπσπδηξ, δαίοτα οἱ ἀδἰἰησαπῖ, εἶπε οοἷτα ρεδερπδηῖον 5381 
δετὶ. ΑΟρΥΡΕϊὶ πιαγεβ ἄπο δοπὶ ρὶϊο, φῃ επί ἀπιοάιιπι εγὶπαςεὶ (δ πὶ 
εἴ ΑἸϊἰ, φαὶ δες οταϊταηξϊ οοάτοε8 ορειπὶ). ΡΙρεά 65 ἱπρτεήπιίατε 
δηϊογίογα ἐπὶιη ἐγαγα ὑγαυΐα μαρεηΐῖ, ροσξοτίογα τπᾶρπᾶ; εἰ ἰγεατθῃ- 
165 δαηϊ. δαὶ ργαείεγεα τατιγίυπι ξθηογα αἰΐα του ]τα, 

Υ. 

Οαΐβρυς ρτίηςἰρ 8 αποας πιοάο εἰ ξεπογεῖωῦ ΠΟπιῸ ἴῃ ὈΐετΟ 10 
Φεταίηδε, ἃς ἀεῖπάς φυϊν8 δυδεῖβ, ργοριῖμα παῖυγδε ταϊίοπς, δριϊοὶ 

κοδαῖι ρεγνίηπι: ἀοῖη4δ πιδαϊωπι Ἔχογεπιεηίοχυμν, ΘῸΡ φὰο νδγσθ παι δά δοπαςίηϊθπι, δὶς Ἰπφιτυᾶτηαδ. χοϊὰ Αἰεγγεῖ ἃ ἐειωΐηα τηδ8 
“Φουῳΐιαϊα. Βαρεὶ ειηὶοα πιδϊγάσοτη φυσαας, οἰοαϊ εἰ αἰΐαα εἰσϑπιοάϊ φιυιβυϑήϊδ τποπιθτῖ8, ἰαπὶ δαΐοα ἀϊοίυπι δϑὲ, Βἷ8 δερίεπ!5 δχϑοῖί5 δη- 
“Ὡκιλεῃ τι ἴοδ, ΤΩΙῸ οδρίτυγ Ἀγαδθᾶ [θιρῖπα: πᾶπὶ υεπδῖογ ἱπῖογ ππάδοϊπι πὶδ πηὰϑ ἔεγγα ρυϊτηπτα ἰθοὐριῖ ζοηΐτ8]6 ϑεταθη τπᾶᾷηᾶ εχ ρᾶγὶε. δαπαὶ 
διπθετο (ἢ ἀδοὶπι ἀπ πἷ8 ΠοἀἘΧ) ππᾶπὶ ἰδπέτιτι σε ρίθρ6 γαῖ τε, εἰ ΡυΡ68 υϑϑίλγι ρι}18 ἱποῖριῖ : ααεπιδπηοετῃ ἀκαυέῃν 4ιοαπδ, 4υλ8 

Ὄ 33. Ἰδρογεθ  επεγεπι Ἔχειοεπὶ σοδυπίεδ ἀνογοὶ ἱπίου δὲ, ϑιςξ δεμιθη ἱπείριυπὲ ἔεγγε, βογεσα ρυπηιητ δὲ ΑἸσσπδεοῦ Οτοϊομιαῖα, 
δατα ἀϊείυτ ε6ῖἴ: γεῖγο δηΐδα ταϊηριηξ. σοουπῇ δαΐετῃ εἰ ραγίαπϊ οπῶὶ Ὑοὸχ υο΄ὺε ρεὲῦ δος ἴάεπι ἴδιορυδ παυϊαγὶ ἱποὶρίς ἴῃ δϑρεγίογαπι 

- οΟο 
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δρπῦδι αἰαυδ ἰὩϑ ΒΟ Ιἰἰδξοπι: πΕη6 δια ρ] 9 δούξα δὲ δοσας ἦππ 
30 ξταυῖδ, ὨΈ4πῈ εἰρὶ ςοπϑίδηφ, 66ἀ 4086 51μι1}28 υνἱάδδιιν βιάϊς πὶ 8 88ρ6- 

τὶο ἀἰᾳτιθ 6 πδγνὶδ πιαΐε σοπίοτγιϊβ. ἰάησπς υοσδηὶ Οτδεοῖ τραγίζειν, 
Ἱμαιίοὶ Ἠὰγ μία γα, δυεηϊς μοο σχπαρὶς 6 φυΐ Ὑεπογαπι ἐδηϊατπας, 
πιᾶπὶ χαὶ εἰαϑτηοάϊὶ γϑιῃ, ἀρρεϊαῃξ, 115 πιμιδίκε γοχ δἰΐδτπ ἰπ υἱγίϊ τας 
ὡδεϊπουῖῖθος οοπέτα. χυο αὶ οατα δά μιρίτω δὰ ἀγοεπάυπι πος ἰα- 
οοπιποάυχα οοπι αιπίητ, (ἃ φμοά ἀζυπὲ εχ [16 φυΐάφμ υΐ πιυϑέεθο 
διὰ» εἰ οδηΐῃ8 ςξιοχλοὶ δἰπάϊο ἑεπειίατ, ροττο πβῆυε ρεγάαεαι, ἰοπβ6- 
406 πεἰηίπιδιη ριον πα ἰδ οηδῖλ. τπαπιοδα αιιοαιε δχιαγρθδοπηξ, 
ΘΕ φευϊκαϊδο, ποαὰς δοΐεπε ἰπ πιϑρηϊτυ ἀξ θαι 46 εἰΐανω ἐπ δἰ ἰδ ὁρ6- 
εἴεμι. ενεβὶξ μος ἰεπιρογα 115 φυΐ ᾿Ρ᾽ἀΐποδα αἰϊιθολδίίοη ε ϑοϊϊοῖν 

30 ἰϑβέμσ δὰ εἰωϊἰοβάστα δεπιεα, τὸ Ἴχεαπϊθ 6Ὸ ποπ δοίη οἀφίαπὶ 
γοϊυριαἴειι, φεὰ δἰἴατῃ ἀοίοτο οαρίδμίαγ. Ῥὲγ ἰάδιη τοι ρ.5 ἔδσβελὶλο 

2 φμοφῦεσ πιδιαιδ! δα ἱπαϊπιδϑοιηξ, εἴ ἥπδε δρρείϊδηξ πνοπβέγαιδ δύσις 
Ῥαμξ. κὰ δυνϊ ϑ8ηβλι}3 χιαϑὶ Γερο εσϑ οδαϑὶ δ ϊπιδ]θ. πϑτα 4886 δυηξ 
41}, οεἴζδιῃ οσιηὶπο ἔθπ θὰ δοῖδεε ῥγουδείπος, ἰαπΐο τρί, δὶ δἰδη- 
ὅν Βυταϊἀτοσίβθυ9 οἰρῖϑ. δὲ εὰ ργοξέμεπι ἱπογειεηΐσσα ρα δἰ] υἱαυτιη, 

., ΦΑΓΒΙΏΘΠΒ ΘΟΥΡΟΥὰ δχίθππδηϊ. 864 ρ]ητγίτηϊ9 βοϊυυπίωῦ το θμβδίγοα 
Ρυΐπδια, ὉΡὶ ἴᾷπι πυδηῖπιδε ἰη ἀϊρίτοτατ ἀάοταπι Αἰ ἀΐπεσα τοϊξι ἐξα. 
δἰφαε εἰΐαπι ρας }}18 τνυϊαῖογ υοχ ἤθς Ἰοτημοτγα ἴῃ δοπὺπὶ ργανίογθμι. 
φπιπίδο πδίβηαα δϑὲ τα Πἰδγί8 υδπι υἱσὶ υοὸχ δουίίογ, ἰξα δὲ φιιο δα 

10 4πδπε διἰα] ἰοτυτη, φπεσηιδά μιοάππι ρα ογογιτα σαδιη Υἱγό τη : δὲ υὲτα 
ξιπαὶ!ν βοῖαϊα ύδπι ραεσὶ 5 δου το. Ροὐἰδοίπιπιτν δυξεια Ὀϊμε δροπὲ 
οπτοιοῦϊα: νὙϑπειηθπιοοδίπια δηΐπι ἰὰ τἰϑπὶ ὟΈΘΟΥΤΙδ δο ἰοπταπίκις {{|5 
ἱβοὶρίεπύθηϑ. φαοοὲ παΐ]α υδγεοσάϊα ρ]ω5 τονδὶ οογροσγὰ 4θαμα 
αακλπίυπι ἐσ ἱπιιαιϊοπα αἰποίαπίαι, [18 φυΐ ἀθοιπεπὶ δα εγα, ἱγαυϑὶγα 
οουραευίε ἰὴ δαχυδαΐθδ δεϊδιθβ. δἀο]οβοθπίοἶαε ὕδπιάὰς ἐχογοίϊδθ 
ΤΡρετθ  Ἴδηστδο Ἔευαάπμξ ἱπίθπιρεγαπιαγεδ; Ἰξδαμαας τπᾶτο5, δἱ ἵποῖν- 
οἱοάϊ ἀεραπὲ. πδιρχας εἴ τηεαῖπ δρογιυωῖατ, εἴ ρεγ 605 Εἴ πε ἕωει!θ 

30 ϑοττοῖ αι κῶν ως ἤπετε Βυπιογεπι: οἰππαϊψας γεοογάδλιο οἷα 4πδὲ 
οἷἶκα οοπέηρεραὶ νοϊπρεαιῖ δὰ {ΠῚ ἑοτυροτῖς οοἰζατα Ἔχοίϊαι ἀρρ8- 
τεπιίδτο. δαὶ φυΐάατα ᾿πιραθ6 εἰ οἴετῖ]εθ ἃ ζεπεγαΐζοπε, ργορίεγεβ 
ηποὰ βεπίια]ο ἰοοιθ ἀεργανυαῖαβ ζαϊ!. δἷος δἴϊαμε Γεηὶπὶδ φαϊραράατα 
ἘΠ ὑϑαυδτο ρθθὲ5 οτγίξωσ ἃ ζεπεγαδοπθ. τισΐδηξ δαΐεπι εἰ Ἠδρὶ- 
ταάίηον ἴατη τπᾶγες Ζπδτι [επιΐθδε, 46ο γὰΐ ἰὼ ργοφρδγατη υεἶ ἰη δά- 
ψοσλδπι υαἱεειἀϊπστα ργοροπείογοδ βὲπξ, δὲ ηποά δὰ σοτραὶεηιίαια 
ιμπεῖ, Κταοιίογες δὰξ ογδβείογε δὲ μδθιμΐοτεθ. ὥδπὶ Ροδὶ ρυρειὸ 
ἈΟΣΠΑΝ: ἐχ βγδοι!ριι ἄσμς ογαϑεὶ αἴαπα δαπίοσγφδ, δἰ! Ἢ οοῃιγατίο. 

30 εἰπιῖδ16 εὐδαῖυϑ εἴ ἴὰ υἱγβίηΐραθ. φαοίαε δηΐπε φαίςσας γεἰ ρῃες υεὶ 
Τίγρο ἴῃ σογροτε ἤδροΐϊ! φυρεγῆυοἌ Βυτηοτεβ, ἰΐ8 δίπια! Ἔχογειὶ ἴῃ 
Ῥῦετο ΡδΓ δειπιδη, ἐῶ Υἱγρίπε ρὲγ πιεησίγιιδ, δογατι οοτβογα οἵ ϑεοπη- 

582 ἀἴοτ υδἱεϊυϊας εἰ οἰδπάϊοτα μαριταἀΐηα οοπιραγαῦῖογ Ἔχεαπεδηϑ 
ἰδ φυδε εἰ δροἰται οἱ αἰϊυαθπεὶθ ἱπςοιπαοάλβαις, αἰϊΐε εοηίγανΐα πᾶ- 
ἴσα ̓ρϑνθνηο ἐχηΐογα ἅμοι ἐογρογα εἰ πιογθίδ πιδβὶα ΟΡ ποχία: πᾶτα- 
48ε ἀς ἰρ8α πϑίιτα ἀεαπε ἰΐ φιλο βεπε δαδεης, ἐχογεῖο ἢτ, ρπετίς 
ἐπ δεγδίπδ, υἱγρίαι δα ἐβ πιδιδῖγαϊα, τροτατιδειπι 4ΌΟ4Π6 ταῖϊο δἰ 18 
αἰΐα υἱγρὶπίραδ εβὶ - συδδάατι υδϑίδβ μαβεῦς, ποππαίξδα ραγνυαε. {πιὰ 
ϑαῖδια εἰ δυεοῖϊ [ογ6 φρὴν δείαῦ Ῥπογὶϊ πησνοτας το υηάαηξ, 

10 εὐβείδ νμ εἷμα Ὁεαιξ ἀππη 80] πὲὶ5 τπεηϑεγτϊβ, 4π0ὸ τπαρίς ἱποδὲ 
απο ἀϊίαβ, εο δἰεἶπ5 δι  "]ΐ οορίε, φυοδά δγαταραηῖ. χαδτη ἰρίτατ ἴαπε 
ΦιΠιΟΓΘ ςΟΠπιραγαγπΐ, Ὡς πῃ ροδέγείϑυμο ασυϊάοτι γοταϊταπι. φαΐ 
Βρδγε5 ἴϑευεϑ διηΣ εἴ μηπιϊἀϊ πεφπε υδποοῖ, ἐἷϊς ἴατη ἰπυἱοτῖθαις αυϑτ 
ΦΘΏΙΟΣῖθ 88 πιᾶρὶ8 ργοπιίπεπὲ Ὄθογα ἐπαβίϑατθ τη α Ἔργον δρεοίονα 
τείργυπι; ἰάφιε πιορῖ [ποῖα χιιδιη οαηάἀἰάϊε. ἐρίταν δὰ τεῦ (να]ρὸ δ 16) 
δερίξιιοϑ δπη05 παῆπ ριυϊπηαπι δογι!ς δέγηδη δοῖ: ἀδείπάο γεπίϊαίς 
παϊώεπα, δε ρατα αὶ οἰ ἱπιρογίδοϊα ροβεγδε εἴ δἰο] δεοεηϊος οἰ ρτιοὶ- 
ἶαε, φαειπδήπιοάππι ευὐδηὶξ ρ] πτγίινϊα αἰϊούατι δαϊπιδ]ίαπι. σοποϊρίιπε 

20 οαἸεγιας ἱππίογεα, δεὰ ἴπ ραγαιγίθη ἀο ἰαοναι ῃαὶο; εαττπι σι οοτ- 
Ῥοτὰ ποῦ ἔεγε ρεγβοϊππίαγ: πηδιαγίυδαθε δοπεβοιπὲ βαϊαςεβ νο] πιᾶ8- 
οὐἱϊ, γεἰ θπιε ]δο τεχπεπιΐα ρατίπυπι. υἱάδσπῆασ δηΐτη, '4π88 ξογίζιτι 
Ῥερετεγίπι, δρμτς π ογέϑοεγα δυάδι ροϑδ6. βδεάδηιπν πιοάθ. 
ταρΐπγσας πιδρὶϑ [επυῖπας {δε ἱπίειπρεγδαϊαβ ἱἰπ εμογῖ8 οοηδθε- 
ἐπα ΐποτι δαπξ, δἱ [γεαπϑηξοῦ Ραγίαπι. ροεῖ ἴδγ ϑδριϊπιοβ δῖη09 πιὰ- 
Ἰΐες σρροτίππε δὲ βαβεὶ δά ργοὶ βοδμιάπων, νἱτὶ απῖοπι δάδης ῥγο- 

30 Βαπηξ, βεπιῖθα ἴεπωΐα ἐδετίϊα οαπῖ; ργαπάϊπίν δρεοίοτη 4η65 τὸ- 
ἕεγυπῖ, εἰ ῥγοϊἰβοα δὲ κωβδοιί ἄς τηαρίο: ὧδ ἀδανία δὲ ποῦ εἷο- 
πρῆηα ἔφυλαίδιθοα. πιεπέαιοφιϑ ταγῖθηφ ἰά δοίαιϊς υϑβίξτας 
Ῥ 

» 

,.ι ἨΙΘΈΟΒΙΑΈ ἈΝΙΜΑΙΙΌΜΘΌπΤΙ. 

2. Οἰεμπίαν τρυϊίετὶ μα ταοποϊττία ἀεογεβοθῦῖο ἵππα, ἰοεῖγοο χαὶ 
δεριιδηῦας, δἰϑωὶ Ἰαθᾶπι 6856 [εαιΐηδπι, ργορίθγεα φυοῦ εοάδπι τειη- 
Ροτγα εἰ {Π|Π6 φυτγραπίας εἰ μᾶθο ἀβοζεβοῖξ, ἃς ρμοιλὶ ρυγραϊοηοια 
εἰ ἀεπιοιείοπ ει δα θαε τρί δηίαγ. ῥδυοῖδ ἰρϑάγιιτη δἰπρυίΐογατι τα δ» 
εἴυϊη ἔγεφαδηδα ενὐεηϊ,, δε τεγῖο σαοίμια τιδπβὲ ἰμεῖκαα τι 
ξϑηῖαγ. ΌΙΡ 5 Ἰρίξις πποάϊοο ἰεηροτγα δἰϊοιοτη δυϊ ἰεγίϊη μα ἐρεὰ 
ἀαγαπῖ, [ἀς ἰ 9 ΠΡεγδηίττ; φᾶς ρίαγεϑ ἀϊδ8 ροπυπὶ, ἀπ οἰ 6: αεξτο 
επΐτο Ἀδρ εξ ἰδ ἀϊεθυδ. Ἀἰ8. δῖα υπίνεγβα σἰιπαΐ ρα γξαῖο ργογυτῃν 
φὶν, ἀπ γεγο ρϑυ ]δθπι. οπιμῖρυ8 ααίθαι σογρὰ8 ἀρρταυαίυγ Ὀδααε. 
ἄπαι εὐεαῖ. ρίεγαθααε δαῖδαι ἱποϊ δεῖς δίφπα ᾿ῃβίαπ θυ5 τη δπϑέγυϊ 
τοαϊγίςε8 διψαηξυϊδηΐηγ εἰ ἐπι] παηίοτ, φειοαά αγισηρᾶηξ, ἔνα ἐχς 
φϑάϊιλε ἐδτιΐμδε πϑέσγα οοπεὶρίυπι. 4α86 πὸη τιδηδπιῶπίωγ, ἔδγα 
δύεγι ες ἀοραωῖ, σαδηαυδηι βἰΐχπαθ, φυΐρας πεΐΐα ππχαδτ ταθηδίτοθ 
εἴβυχειε, σοποὶρίαης, οοἸδοῖο δοι]Πἰοϑὶ ἰαπῖο πυπῖογε χυδηΐαι δο δῇ 
γε τη αὶ ἐδ φῦδε σραῖγεβ ἰβοῖδο διιπῖ ροδῖ ρηατραϊϊοποπι, ιθοὰο πὲ ἴο- 
τλ9 ἐχϑαῖ. δάξις εἰδτι φγοθμεηιπ5 ποηπυλίας σοπεϊρίυηϊ, Ῥοϑῖ 
ποῦ οοπεὶρίαπε, εδα δοι ἰοοὶ φαΐ οἰαεῖπι ροεῖ ρυτραθοπετα σαῖνα 
εοποίπάϊατ, φιωβυσάδιπ πιεη969 δὰ βπεπὶ πὸ οΟβϑᾶηϊ ργοβποτγθ 
υαηαύδαι ριανίἀϊδ: δεὰ 15 οΥδηῖ αξ τοΐπυς ἰάοπεοῦ ρατγίαπι ἔδεται, 
αυΐαιιε πὶ δεγνυαγῖ, πὶ Ἵγοδοδβηϊ, ποχυδαπῖ, δοὶ ἐπι} 6 0}}}} ευδάσπε 
Ῥιετθαιε δυΐϊδπι ργδε ἀθοί θγίο οοἰϊα8 ρτορίεγ δαὶ ἤογεπῖεπι δεῖως- 
ἔδει δας ἀἰιιγηδπι αἰνοιϊπεικίαιη ἀδδοσπάυ!ξ αἰεί, εἰ Πυυσηϊ τλ8π5- 
δῖἴγιδ 8δερίτιο ἴἢ 6 π86, ἄοιες οφοπεοὶρίφιϊ: ἴθ ΓΘυθγι πη αγ ΣΌΓΘΙΒ 
δι δυρειίογει ἰοουπὶ ρεουξίαγετα. ἱπίιδγάιϊιὰν εἰίακ, Ἰἰςεξ οδίδσατα 
ὑεπς μαίβεαϊ, οἱ ἰοσῖς μαζαδέτε υζεττι οἷς, οΓἢ 4ἱ σεῖο ροπίίαϊο, φαοὰ 
δαπάπε «ς. οπιστα απίφηα]ΐπτα τρπὶδον ἱπίοι [οπνπασ, οἴ ἰδ ἀϊ- 
εἴανη εϑὶ, ἰδρί δαί πιὶα πιϑυϑέγιΐ ρυγαίαγ. πᾶν απᾶε δηΐπιαὶ ἩῸ; Ῥᾶ- 
τἰαπε, ἐϊς πὲ ἢ ας ἐτεηϊς, ρτορίεγος χαρὰ ἰδ Βαμμοῦ δυρειῆσαδ ἴῃ 
ξογρὺν νδεϊωτγ: ᾿ρελ ας εοτατα φαδράδον πιαίογα 5ἷς τπᾶγὶθπ5 ΦΕΠΈ, 
φυβεῦθυθα ἐπ ὁᾳυδ)ίογειη, φοὶ τη ἴτι δηιδηιαθ, δ ἰδ ἴῃ ρϑηπαστπο 
οορίδιπ ἀδαταῖίανγ. 11}18 ἀπέθπι φυὰθ δπίιπδὶ ραγίαπε δἱ λιυτηο δοῖὶδ 
υἰσηίυτ δὰ ταουνεηάαπι 8646, ἴαπι ἴῃ ρἱΐο5 ἴππι ἴῃ σοτρυϑ8 --- 8085 δπΐπὶ 
ἔκοσαο ἐδευΐς δἰ -- ἰξεικι ἔπ υσπϑϑ: Ἱπαχίπια επῖπι δογατα ρᾶγὸ τοί ηρὶϊ 583 
«ταϑεῦϊη εἴ οορίοϑαμι. δὶ υρυλίογὶ ἤόγωνα υἱοα οὔπθε Ὑδγεογ δρεγ- 
ἤπιε εἰαὰ ἱπ ρατρραραπίαιο. οἰπεὶ 18 χυοσιο ἴῃ παῦρα 5 ταῖῖο : ἰπῖϑν 
αἰδρ απίπι δῃίπιδῖία Ῥ] υγίπο αν ϑεβείτάς Ἔπατς ἄτη Ρτὸ δαὶ ςογρογὶθ 
πιρρηϊτοάϊαο. [ποεῖγοο ἰδδν δοίης οτηπέαπι δα τα ἰὰπὶ 6δὲ.] ἱπῖοτ δο8 
δυΐδια δὶ χαὶ οἱ παΐπγα ἐπεί ἀϊογθς εἴ ποῖ τη] τατα ὁππὶ οοτραϊεοτς 
δέους εἰ «δ ἀἰἀὲ ́ αλ [οεοί. δοάειι ᾳαοῆηὰς τηοάο τηηἰ λεγο οδτ- 
ποοϑῖφ ἐγδα δίς ἴῃ ςοτροσῖε αἰ ἱπιδθέτπα χπᾶβτια Ρδγθ {Π|πΦ Πυοτίδ. δἴχαθ 
ἴπ ορδύε επογεο οδηδίάἀδεωτι πδίατα ἰεγὶ αἱ ρ᾽αε χυᾶτα ἔμϑοδε εχὶ- 
βᾶπὶ κυπιοτῖς. εἰοίαπι δαΐδων δἰ αστποάϊ οοἰίαμι δἰ πηθηΐα Ἀασιΐὰα 
αἴφαε δοτῖδ. - 

3. Μαϊέετεπι σοποοψίρθο ἱπάϊοαι ἰοοῦ5, οἱ οοπεῖππο ροεξ ςοἰξτιτα 
τεϑίοςειεε, δάπε λαβία οεἷν οἱ ἰδευία εἰπῖ, βπεφαξεαηΐ ςομοίροτγε: ἀια-. 
λῖκατ φηΐπες πθαε δἰ ογαθδα. φαοάεὶ ἀϊρίϊο δἰϊγεοίδϊα ἀδρεγίογα δἷπξ 
οἱ τϑοϊϑῖδηϊ, δαὶ ἐσῃαία ἑω τε απίατ, ἰαπο ορροτίυπααι δά σοοσπυτῃ 
ξεαρυ5 εϑὲ. δά ἔσυς πιοάυτα υἱεγαρ δρραγδηάνδ εὐἰ αἱ οοπεὶριαῖς 
ξοπέγα υδγοὸ Ἐξ πὸ σοῃοϊρίαϊ. δἰεπὶπη εἰ ἰαμία ἰαουΐα δϑαπι, ποὺ οοπ- 
εἰρὶξ ἰοοίγοο ποηπηλίαε πιδίγι οἰ ο8, πὸ ϑϑιεη ἰηῖγα ργοςϊάαξ, οδἰ!- 
παπὲ οοάτία δαὶ δογαεδα δὰξ ἔθαγε οἷεο ἀϊία!6. ἐρίτατ οἱ δα ρίδπι ἀϊδ- 
8 οοπεϊπεδίυν, πιβηϊ[οδίατη ἱπαϊδίανη δδὲ σοποθρίοη δ: ἢδπὶ {π|88 
ποραπίην εἰβεχίοηεε, ἰῃ ἐν ἀἰθ θα ἀνφοίηηϊ. ροϑίφυδπι οουοορεγοξ 
αἰΐχιιας, κἀ ςετίασα πβχας ἔστηρυδ τ, ςοποορεὶδ (απ δ] οὔτε 
ἀϊαιίϑοιιης ἀϊεδι5 ἐγίοςηΐ8, δὰ φυδάγαροποϑβ δα ξοπι ἰῃ πιδϑοῦ 8. ραν- 
βλϊζομες φιοσμε φοααεηῦδθ ραγθιτα ἰαπΌν ἀεπὶ αἰ ΘΤΌτΙ πυτη ΤΌ ΠΙ γα- 
Ρτδοβεπίδηϊ, φυδπήπαπι που ονβέρας δοῆὰς δχαςῖε ευδηϊαῖ. Ῥοσὲ 
γογο ἴᾶπι σΟΗ ΟΡ ΘΠ δτΣ ἔπι φιοῖ ἀἰχίπιαδ ἤξεβ π᾿ δα] 15 εὐδ- 
πἰθης, 5εἀ ἴῃ πιαιπταθδ αἰ νου ΠΓ δἴψης ἰας ας. οπίυα ϑᾶπε ἰδοι ἐα- 
δἰδηϊ ἰπάϊοία ργίπια ρδπςαὶ εἴ ἀγαπδοϑὶ ἴῃ τιιιτηΐβ. οστὰ ΘΟΏΘΘΡΟ- 
τίῖπι, πὲ αἰ δεηιίαπξ ροι δείσηυτῃ ἴπ ἐἰ θα: ποηπ 8 δπΐπι δα οἴ οίϊυδ- 
τοῦ ῥ᾽ ϑηίοσγα, πιδηϊθϑιϊυϑησε ἀρραγεὶ ἰὰ ρταςϊ ἰοτίβαδ; ἥέδαι ἵπ' ἐπα 
φυΐπα. τράγος ἰπ ἀοσχίγο ἰδίεγε φυδάτγαρεδίπιο ἔδγθ ἀϊθ, ἔδιπἶἶδ 
δυΐεαι ἴῃ ἰδδϑύο εἰγοῖοῦ ποηδρθρίπιο τωουδηΐηγ, δὲ δηπηυθγο ατὸΐ- 
πεαπάτιπι δὲ παϊΐα οετγίδ ἕθβο ἤθε δυθηΐγε: τηη 8. δηΐπι [επαίησαι 
ξετεπιίδι πιοῖπϑ ἰη ἀοχέτα, τπδϑουϊὰ ρτοὶς βτανίαὶς ἴῃ δἰηἰϑῖγα ἔδοῖαθ 
698. σϑύτιιη ὁσία μᾶες δἴχῃ  εἰαδηιο αὶ ἀἰεταπε ἔεγε ἱπέοτ 86, υδά 
ἐγεφαθηῖας ταγίαθυθ οοοϊϊηρδηξ. ΡῈγ ἰάδτα ἰθπιρὰ8 οἰίαπι βπάϊίατ 
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) ει, οπτο ατῖθα ᾿ϑἀἰδοτεῖαν εὐτποϑαθ σοπσιεετίε. σηας ἰπῖτα δε ρ- 
πῦπ| ἀἴεια σοΥττηβραπίυτ, ἀρροὶἸδηΐπν εἰβαχίοπεϑ; 4088 ἱπῖγα χυδ- 
ἀταρεϑιποπι, αδοτγίαδ. δδπθ ρἰ υτπιπὶ ἐεϊα8 ἰπβεσθδ ρεγθυηῖ. τϑαβοι- 
ὰ5 οἱ φπαάγαροϑίμιο ἐχϑαὶ ἀϊς αἴχαε πη αἰ χαϊρρίαπι ἱπάδῖατ, ἀϊ- 
Ἰωϊτατ ἰχας δρο δῖ: δἷπ ἰπ δαπῶπι ἐσ ἰ ἀδπν, σοπϑιβεῖξ ἰΡὶ ἰδῃᾳαδπι 
ἴα τειθργαπᾶ. δὰ ἀεῖπάς ἀϊδοαὶρῖα, ἀρρατοὶ Γεῖυς φυδηξίδιε ἔον- 
πῆῖοδε Κτδπάσογιο; ραγίεθϑαθς οοπϑρίσπαε ϑπηΐ: ἔμ σδίεγαε πῃ δϑ 

γ ἴππιὶ ρεπίϊα! 6: αἴχια οουϊὶ, ϑἰςαξ ἰω δῃ 8 δηϊπια! θα, πιαχίτηὶ. ἔδεπὶ- 
πατϑ [εἴα8, 4τ ἰπῖγΓα ἴγδα τπθη865 σΟΥΓαρῖπδ [μοΥῖς, ἔεγο ἱπαϊβογεῖας 
σἰἀοίητ: πὶ γεσὸ ἀθ φαδγῖο πιδῆ8ε αϑϑιπῃρϑετίξ, οἴ. Ἀπάϊτηγ εἰ οςεἶς- 
υἶϊεγ αὐἱριϑοῖ ταις αἸΐανν ἀεατγεςυ!αῦοησιπ. Βαςάθααο ὑπινϑγδαιη τθθνα- 
Βγόγαπι ρεγίδοϊ οπετο δεγῖαβ δοοὶρίὶξ [επυῖθα αυαπὶ πιδὲ, εἴ πιεπ88 
ἀφείπιο (γε χαθητι9 φπδτῃ τὴδι οὐ ἴαγ. οαπὶ ἀπῖοτι πδία ἔβογὶϊ ἔεταῖηδ, 
εεἰεγα8 4υατι πι88 οἱ ἰι Ἰυν οπιοΐοτη οἴ δοϊδίετα οἐδῖδπι εἰ βεηδοϊαϊοιη 
Ῥετγυεπὶι: εἰ δἰεῖι8 οἰἴδιη χαδθ ραογρεγίογαμι ἔγεχαδηῖία παἰεραπίαν, 
φαειπδάιοάππι δαῖεα φυοααε ἀϊοῖππι 688. 

4. Οὐπι υἵεττ δοτῖθπ ροηϊῖδ]ς σοπιρυθμεπετῖς, ρ]εγίϑααο δὲα- 
ν᾿ πὸ οςο αι ϊτατ, φαοδὰ φορττοτιϑ τοθηϑὶδ ἐχίψαῖαγ: οοῖαγο δρουϊϊτογ. 
δς [εῖαδ, 81 τηδίαταβ δὰ -ραγίαπι 511, ργδουθηῖ ἀεβοεηἄεγα τη δηϑθ 
οοίαγο. 4αὶ ἀὐΐοπι πιδίατὶ πο δῃηξ δϑἀ δαΐοςδῖ [πιο πὲ οοἴδυο 
Ρᾶγίπ παι, 4φποβθ ποὸπ Ρογἔεγππι οοῖο δ η868 τι Ϊ 616 8 
οταϊ πὶ οοάϊς65. 4111}, πεχὰς οσοσυραπξ ἀεδοοπάσγε οεῖδυο τθεπδα, 
δ4υ6 Ὀϊοτὶ 60 σπϑπβε Δρετγιυπίυτγ. Ἰάαιθ ἱπάϊςϊο 6δϑὲ Γδϊηση πο 6886 
ταδίωγιπη, οππὶ δαὶ ἀπίδητιαπι σπδς ἀἰχί πη σοηπ ροτιπί. ροδὲ οοη- 
οορίαπι πιρ]ιδυτεπ ΤΟ ΟΥ̓ Ῥὺ5 Δρ ΤδΥΔΌΓ, Υἱδηϑ ΟΡΊδΩ γαῖ, οι- 

Ῥὶτ18. ἀοϊογεε οτίππθαγ. αἴηπο δᾶδο σοΐάδιν οπΠΌἢ 1 οἰξι8 δὸ ἴογο 
ἀϊε ἀδοίπιο δυθηΐαης, αἰτὶς σουῖσσ, οἴ ἀθαοαπο [οτῆς ϑπρετῆυο Βατβοτγα 
Ρ᾽υ8 πιϊπῃϑ οοσαραῖδε [υδτῖηξ. ῥταρίοτα πδασθα δὲ υουῖα Ρ] ατί πιῶ δ 
εοττρί αηῖαν, τπαχὶπηθ Ὑετὸ ἐς αιΐρυς εοββαπξ ρηγραϊίουοϑ ποαπε ἰπ 
μηᾶτοεα9 ἀσνεγίυηϊ. ἰρὶτατ μεν ἱπια φυαεάδηι ρ]υ8 ἰαογαπε πα 16- 
γεδ: αυιδδάααν ργοσδάοπίε ἴεπρογο, δποῖΐοτε ἴατα [εἴα : πιὰ] 18 586 0 8 
Ἰδηάεαι πγίμαπι ἀεϑ.Π]ατὶ σοπεϊπρίξ. πᾶς πιάσει βεῖτιπε, ἴεγε δοὶ- 
{πιὰ εχρεάδιυπίητ εἰ πἰἀϊογοο ἀδραπί. χαδε ἔεπίπτι, εοπέγα: ἂε- 
"οἷοτγει δηΐπι πιϑρία ϑισηΐ τπᾶβτια εχ ρατίε, αἴσιος πιο] εδεϊπιϑ ἀρὶ ἐδη το: 
ϑἐετίοφαθ δἴδιι οτιγα εἰγοῦπι ἱπίαπιοδειπὶ δὲ σατο ῥτοϊι εγαϑοὶξ, 
Τπαησχυλτν δ συ θα οοπέτγω ενεπίαϊ. ϑο]δπὲ ργαο θη ϑΠΉΡδ Ὑδγῇ μρ- 
ϑε:πϑ8 σοπιίπρεγο, ἰἴφπα ςολουῖτον οοτηπιαϊαυὶ: χσαοά γοεδηὶ ὅτας- 
τοτῖπη ποπηΏ } ἢ ρίσαγε. οἱ χαδο ἔειπθ] ] 85 ροττιπε ταδρὶ9 ργδθοὶριεϑ 
πιπὶ δά ἀρρεϊεπόππην, δε ἀ ἰαπτὶ Δ ροϑἰ 115 τε δη8 τοῖποϑ ἔγαι ροϑδιπῖ. 
Ρβδαςοὶα Ἔυεπὶς ρτανυϊϊϑ σογρογε τροϊΐα9 παρογθ. τααχίπις ἰαζεϑιαπίαν, 
απ διαὶ ᾿ἰσελρίτπε οτῖρί ρηΠ, φοτροαῖτ ΡΕΠ ρυαερταηεῖδι ταγοϑουπξ 
πὶ ἀεβεαηι: χυδο ἰοεα ρίαῦτα ἤαδετε ςοπιδυδττιηῖ, δ ροιῃϑ 
ἰοϑα δαθῖ. τηλβου]α8 ἔδγο τηδρὶβ τπουθῖηγ 'ἱπ αἴογο αυοπὶ ἔθπι εἶδ, 
"ὸὶ σεἸοτίης οἀϊιητ, ἔδυ! ϊα δαΐοια τωγάϊι8. αἴτια ἐπ ἐμέ ἄοϊοτς 
ἸὈπΠυυπ8 οἵ ἔσπΈΟΥ, ἱπ πιρβοπὶ8 Ἔχρϑαϊίοτ φυΐάοπι, δεα ἰοπρέ τηο- 
ἐδιϊοτ. ἱωδίαπῖο ρᾶτῖδϑ ἴδιροτγο ἅπ86 ουπι Ὑἱγ8 οοδυπῆ, ςοἰοτὶυ 
ιατίαπε. νἱἀοπίυτγ ρδυϊατῖγα μι οτ 9 ἱπτογάππι, σππὶ ἔπι θη ζοπη ρα 8 
ΑΓΊ ΘΠ πα]! τα δἷξ: δοά ραττυγίτοπετη ἀρρεῖεγε ρηῖδπε, οὑπὶ ἱπέβηϑ 
Ἐτεῖτογ ἴῃ σαραΐ. το] ῖαπα ἐφ Ρ απίπιαὶα ρεγβοϊαπι ραγίῃ διι08 Ὡπἃ 
ἀπίανη ἰαρο: πα πὶ οτΐτα ἴδ πιρὰ5 Ργαθϑογ ρίητη δδὶ ραγιεη αὶ, 90] οχ 
πὐπν τι Ποταὶπὶ πιυϊξα. πὰπὶ εἴ δερεϊπο εἰ οοἴδνο εἴ ΠΟΠΟ τι 6π86 
ναγξ, Ρ]ασπιτπι οἰΐαπι ἀδοΐπιο ; φῃδεάλπι δἴαπι οχ ἡ ἀδοῖτπο ἰπϑτι- 
"6τ αἰΐχηῖῖ ςαρίπηϊ. σοὶ ἀπε τηθηϑοπὶ δεριϊπιαπι ργοάδαπε, π0}}} 
{14 ταϊϊοπε ροϑϑὰηι υἱνεῖθ. δ δεριϊπηυς πιδίηγε οτίεπαϊ ῥτὶπεὶ- 
ἴπιπ 65ῖ. Ὑεγαπὶ ρἰογῖ]θε δαπὶ προς. 1169: 460 ἱπυουπηξ 6ο5 Ϊ8- 
ιἰ8.. ξογδπνῖηᾶ οἰΐαπι αἰϊχυϊ ἰνάϊδογοῖα Βα οη, 4πΑ}18 δι δυγίηπι εἰ 
ιἀτίατη : σθέδτιπν ογεσο δ ΡῸ5 ἀεἰοττπαπίαγ. δἴφαε Ἀογατα φηΐάοπι 
ἵναπε πιεῖ, οοἴδνο δυΐετη τηδη86 οὶ ἴπ Αθργρῖο αἴχας 4}118 α]ῖ- 
ποῖ ἰο εἶδ, φποόγητη ἱπάίρευδα τοαϊΐεγοα ςσοτηπηοὶε ρογίεγιπε, εἴ ἴαπι 
συ ηῖ τπρ]ος5 ας 6 ἴὰπι δἴϊαιη Ρατγίαπε, ἰἴΐψπα παῖ ναϊεπὶ υἵνετγα, εἴ- 
γτδ δὲ Ἰπο δῖΓοσὶ [πογηῖ: ἰδὲ ἰριτατ οἴ μη δδῖσϑϑ εἴ νι ϊδ 168 διιπε εἴ εὐὰ- 
αθίαγ. απ ἴεττδο Οταδοῖας τορίοπῖθη5 ραπεὶ οπιπῖπο δύρογεβ86 
Οϑδιμηξ, πιι}}Π| δαϊεπι Ἰβέετεπηξ. αποάεὶ 4ῃ]5 δαϊντιβ δἷξ, ΟΡ εὰπι ορὶ- 
ἴοτθῖι ρτιϊδηξ τηθ]ογος ποῖ δοῖδυο πϑῖοιπ τπεηδα, δεα ἰαἰτῖ586 8686 
οποδρῦυμι απῖοα. ἰδρογαπὶ μοι ἰϑσίπι το ταη εγαβ πιθηδθ απαγίο εἰ 
οεἴανο: ΄συλτῖο ἱρίτατ εἴ οοἴανο πιϑῦϑε δἱ [εἴπ οοτγαπιραῖατ, ἴρ866 
ὕοηθε ἴδγθ ρεγειηῖ. αὔδγθ πο βοἰπιπ ποὸη υἱντιηῖ οεἰϊπιοϑῖγεβ ἴε- 
18, ϑε4 οἱ ᾿Ποταιι ρογοαπίϊατα ρατίθηϊοϑ ἴῃ ἀἰδοτίπυΐηα ϑηαϊ. δο δὶ 

“ποᾶο Ἰαξτιῖεξε φαοχασ δου σοπεθρεο Ὑἰᾶεῖτες, φαΐ μοῦ πη δεεῖ- 
ταῦτα τπϑηϑετι ΘΠ σαπδ, ἢ] ονΌτι οπίτα εοπεερίαϑ ᾿αϊἴστα ἵξποσδαξ 
ταυ]ίεγες: βαιίθιιδ διΐτι πἰετὶ θα ρδηπιογο οοεαραῖαθ, ροϑῖεδ οσδ. 
πὑπᾶο ρτανϊήδε ἔαοίλε, {ΠΠπἀ τ ἰἐγαπίων [αΐδθα παι σοποερεοηϊα,. 
ἥποα εχ ἱπάϊοηδ Ὀϑἰται18 ἀρτπιουΐδϑοηξ. ἰρίτας ποῖ ταθῖθ ρατίεπαξ 
᾿{Γεγδὶ δ δ] τῖ8 απ πα] θα5 ἤότῆο, μδο δυηΐ. δηϊιπαὶἰα ατιδοίζατ σὰπε 

οἰπβΌ]ο δ ἰαπίυπι ρατίαπε, αἰϊα δυΐδπι πιυ τα, αἰτίας παίσας ρᾶτῆ- 
ξερϑ8 εδὲ Βυιπδπυτν ρεπθδ. Ὠδπιαιι6 δὲ ρἰυτίπδς οἱ ρἰ γι πιὶδ ἰοεῖθ 30 
δἰορη]ον ρατππὶ του εγεϑ, πο ΐίας οἴ ταιῆε8 ροιη 1} 4, οἱ τοῖο ἀπιρῖξα 
εττας Ἀεργριϊ. φαῖτι εἰϊδτῦ ἴογποβ υδῖευποθαυς υϊδυπάδτα ἰοο 
πον ρδμςΐδ, απετηϑάτιοήυνη ϑορτγα ἀἰοίιπι ὁσὲ. ποῦ Ρίατ δα ρΑγΙῈ Ζαῖ- 
τἷδ: 1ὰ φυοά ενεηΐθθε Ρ]πτῖθῸ5 ορϑεγυαίην εϑῖ, αυδεάδιι υθγο τὺ- 
Εἰπιὶ ρερογιῖ, φυδῖετ φπίτοϑ 80 ]Πςεῖ; δἴᾳπο δογαπὶ ρἰοτίψας εὐπεδιῖ 
δαῃξ ἰῃ Αἰ 116 δηϊπυδὶῖθι8 ρϑτε 1), οἴδὶ δατὶ τθδϑ εἰ Γδπιΐπα 54, πιῖ- 
Β1ΪῸ πῖππϑ ἐππιγίαπῖογ εἰ υἱνῃηὶ 4ααπι δἱ δι πιᾶ8 πΐεγαας δὐΐ ἴε- 585 
Ταϊμὰ εἰϊ: δὲ ἰπ Βοταιπῖρπδ ραποὶ ἐπρεγοαπὶ ξΣ βοπιηΐδ, 81 ΔΙΊΟΣ τοδϑ 
Αἰτεν ξδιηΐπα Ὄχϑιϊτογῖς, δάἀπιτεαπὶ ᾿ηϊ απ ργϑορτιαπῖοα ΡΟ  δδίτηπτα 
ΔηἰπιΔ] τιτι τι] 18 γ αἰαυθ ἐσπᾶ. εείογα ροδβίααδιπ ργαυΐάα [αοῖα 9ππέ, 
ἕωρίαης πιαγοβ, ϑχοαριδ 118 αθπογϑαι παίυγα ἔδγὶ δ ρεγίεια ποδότη, 
αὐϊαδηοάϊ εϑῖ βεῦυβ ᾿εροτίπυτη. αἴας δηπ8 αυϊάεπι δεπιεὶ ρσδο- 
ξηδπϑ πο δυρετίεϊαϊ ροπῖεδ, δε ἀπῦπὶ ἔετε Ἰδηϊοτι ρδτγιξ. Ποταΐῃὶ 
δυΐετι Φ]  αυλπάο δυθπιῖ, δε γαγο. ἰρίτυγ Ὁ τυ ο ροδῖ ἴοτηροτγα 
Ἄοοπορορεϊ [ποτῖπε, πο Ρ εγβοϊπηζητ, δε ἀοϊοτεπι ἕδοίαι εἴ σοστυτηρτηξ 19 
Ῥύογειι (εἴστα. ἴδηι Ὑ6ΓῸ δυθηϊ οἱ ἀροτῖι ἰδοῖο ἀτποάεοὶπι ϑυρ οτξεϊδ- 
ἴζοπο οοποοριΐ ἐχοϊἀογί δε. φυοάοὶ δἴαϊητν σοπ ρου ηξ, ὁχτοξογο ἐπὶ ’α- 
ἐεπὶ εὔιπ 400 ϑηροτγίεϊδταηϊ; δ'σσαδ 605 δὐτιηξ αυδοὶ φοὶ σοηπο ]οττιπι 
πδοοϑες Ἰεξο; Ἰὰ φυοᾷ ἀε Τρμῖοϊα εἰ ἤφγουϊο ἐαυϊδηΐατγ. αἴχοθ πος 
δτὰ ΠΟΒ51Π|: Δ] τογα δῖ συδοάδπι αἰ τοι τη γῖτο αἰ παι πὶ, αἄυ]τε- 
Τὸ δἰϊοσγαπι ΡΕΡετῖε. οἱϊπ οἴΐατο απιαούδατη ρου οἶτος πἴογο οὐπὶ βΟΒΓΑΤΟΕ, 

ΚογΕππὶ ἱπδαρεΓ σΟποορῖ . ἀρροῖσητο ἱκίτυν τδιηροτς ἴσεῖο {15 φαϊάοτα 
δῖι0 Ρετγίεςϊοςβ ἴεεροτο εὐϊ τι, ἤσπο ἀὐΐοπι πη]  οτη σδίγοτη ; ἃΐσαδ 
ἐς ΠΠ]Πσὸ ρετγιῖι. Νὴ οοπεῖρὶς τ ἐατι ππὰπι 86 ρ τί εϑῖγοπι ρερετγίϑϑεῖ, 30 
Ῥοδίεα ἄυοβ πιδηϑίωσι ἱπϑίοττπι ἤπε ἀρβοϊπιο ραγεγεῖ; χύθοστση 1116 
τηοσίσυδ οδὲ, Ηἰ νίχεσε. χπδεάδπι δἰϊδτη ἀθουτθηῖο8 δ'πι ΘΟ πο ρα, 
δἰϊτεγοτχαε εἰεσοτιηξ, δἰ τεγαση Ρορεγογυηῖ, ρ᾽ ατίπνδ δὶ οοδαηξ ῥτδδ- 
ξυδηΐεβ Ροβῖ οεἴαντιπι ᾿πρηϑοτη, ἱπίαηϑ ργοῦϊῇ πιθσοδο ἰεπίογε ρ]6- 
πῦ8. ρῥἰεγαπιχιιθ σθτο οἰΐδπν εἰ βοιππι, φαΐ πιδῖτγὶ ὁ] δεῖ δαπὲ, τεξευ- 
ἴὰ9 εχίξ. ἰαγρίυ8 δαΐετι δ8}6 δὶ υδδοδίῃσ, ποῦ Βαρϑῃΐ ππρὰδ8 ἴδ- 
τὰ ἐρεῖ. 

5. [ς χποὰ ρτονεηΐξ δπῖς ϑδεριίπιστη πιδύϑοτα, ἱππ1116 ἐστ: δε 30 
δἴπιηὶ εἰ ἰη[δητε8 πιδίατὶ δυηξ δά παϑοοπάυχτῃ εἴ ἰὰς υτ1}6 688. Ὀτἠ πιατα 
ἀηΐοτη 845 πὶ 681, δος εἴ οΥὐἷαπι. ροιϑϑιπηπι σα ρταυΐδα δηαπ, 
Υἱπὶ δεηϑι δἰβοϊπηϊον ρἰυστηδε: ἀἰϑδοϊνπηϊαγ δὩΐπι, οἱ ΒΡ απ, εἴ ἀ6- 
Βεϊαπτοτ. ῥγιποὶρίαστα ἤπίϑφαθ παα  ἰογῖα8 υἱγίϑαας ρτγοϊ βοαῃ αὶ ἰδ ἐδέ, 
Ἀἷ8 δοπηϊη 8, 1}}15. πιο ϑ ΓΟ Γαη δτηἰ85ο. σοίοττιπι πεαὺςδ ἱπορ᾿ ἐπ δ 8 
δἰδιΐπι ργο οὶ 5ππὲ, εἴ δὶ ξεπογεπὶ, σποά ρδιςῖ5 ουθηὶξ, ρΑΓπι Αἰππὶ 
ἐπηΐ [εἴα9. δοὶδα δαΐοτη μαϊὰ8 ρτγίης ρι! ἀϊςῖα 6δῖ. Ῥ] ατὶπιῖ8 πο] τ Όσα 
ἐεϑοαηΐϊ ΠΙΘΠΒΊΓΙΘ 800 ΟἸΓΟοΓ απαάγαρευϊπιο: αυοα ἴδτηρὰς 4086 
ἐχεοράυπηὶ, 15 δά φιϊπχααρεείππυπι π5αις, 4ι0 εἴϊδῃν χα οάατα ΡῈ ρΡ6- 
τοσγαηῖ: αἱτγὰ ἰὰ τεπὴρη8 πη]]4. δὲ υἱγογτιπὶ ππαχίπηδ ρᾶγθ βΈπεγδπξ 
τϑ406 δά δἀπῆππι 8εχαρ  ϑιτπιπι; οὐτῃ πππς Θχοοσϑεγίηϊ, δὴ δερίυδρε- 
δι: πὶ 5686: ὨΔΠΊ 80 Ρ παροπαγὶ! συϊάαπν ουπιὶ 6886, ξΕΠΟΓΒΥΕΤΏΠΕ. 
ευθηΐτ τπ}ἰ5. ἴαπὶ πιη] εγ θα 8 απᾶπὶ Υἱγίδ ἱπίεγ 8ὲ οοπία ποῖ ΠΟ 
Ροϑ886 βετγοβ ργοογεᾶγε, ἀϊδίῃης "8 ρό8886. Βος ἰάεπι οὕδηϊ: εἴ ρσο- 
ογθδπα8 νηαβοα ας ἔστη  ἴϑυε: ἰπιογάηπι οπὲπ δαπὶ εἴ Ἰπυ  ἴογο οἷ 
σἰγὶ, 0] δὲπηη! πιδηδπῖθδ ἔπιε 5 δὺῖ ταᾶδουϊο8 ροηογαᾶπε, 80] αἴο 
τηδίγιιοῦϊο σοπῖτα ουδάπηξ, δος άυπι δοἰδῖεπι 4416 ΤΡ ἸΆΠΙΌΓ : 
ἴσνεπες οὰπὶ 80πὶ ας, ἔεπι 6} ]5 βεπογαηξ, δε ηίογ 8 πιϑϑοιΐοϑ: 81} 
σοπῖγα δυθηὶς. αἴας ἱπ ἰοῖυπι φποά ρεγιϊπεὶ δὰ ρεηθγάη άππι, Ἰάεαι 
Δι, υὐ ἴπνθηο8 ΠῚ βρπουοπί, 86068 χοπογοηῖ; ἰδ ρτϊπιηπι, ροϑὶ ΠῸΒ 
Ρτοογεοπί. δαπὶ οἴϊαπι του οτος απᾶς υἱχ εοπορίαηῖ: δὲ δἱ ςοπεὶ- 40 
Ρἴαπι, ρογϊδἴυπι ρατγίαπι. αἰΐδε σοπῖτα ἔβοῖϊε οοπςοϊρίαπε, 86 ρετίεττα 
πεφιυετη!. δαπ υθγο εἴ υἱγὶ εἴ ἐεπιῖμδα αὶ εἴ ΄ηδε ἔςπις ἶδ8 ἑδπτοπὶ 
ξεποτγεηῖ δυΐ τπᾶγαβ, ϑἱουϊ εἴ ἀς Ἠετγουλε {Δ Ρ0]15 ργοἀιξητη οσῖ, φαΐ 
ἴῃ ἀποθηϑ εἰ δοριπαρίπλα ΠΡ 6τὴ8 Β] απ ὕπᾶπὶ ροηυξ. αυδ6 σοποίροτα 
ποφυθπη, 81] 40ὰ οὔτα Δαπίριϊα δὺϊ 400 δ]ΐο σαϑὰ σοπεὶρί απ, ἔετα 
{Ἔτλε!]απὶ ρατίαπὶ ροῦψα5 4πᾶπὶ τηαγενῆ. Ρ]οτῖϑαινα χαοηπα υἱγὶδ ουθ- 
πῖῖ, οὔτοι Ῥοϑϑδπὲ ῬΓΟΌΓΘΑΤΟ, ροϑῖθα οἴ πε ροδϑεηῖ: αἴσαο ἰξοσατῃ πῖ 

Οο2 



292 ΗΙΒΘΒΤΟΒΙΑΕ ΑΝΊΙΜΑΛΙΌΝ ΥἹ1. 

τοϑιτιεγθοῖαγ δὰ ἰὰ ἰρδήπι. ζεηδγαηῖον εἰΐαπι ἐσ πιδηοἷβ τπβηςΐ, οξ 
30 οἰδυάϊ ἐπ εἰδιϊδ, εχ ςδβοὶδ ςαθεῖ. ἐπ Φαπιπιδ 8866 δἰπιῖϊεδ ἰδ 480- 

46 τερβὺβ 4086 ῥγδεῖθγ παῖυσαπι δαπῆ, εἴ ποῖϊα σορη δῖα ἱπδίρτιεδ, 
4θα ϊα δυηὶ ἸΡοΓα εἰ οἰςαιγίοθ5. ἴαᾶπὶ γοτο αἷς φιϊδάλτα γεργᾶεϑδη- 
ἰαἴυτι 6ϑὲ εἴίδπι ἰογίϊα ροπδγαϊίοπα: οαπὶ δηΐμ ΒαΡογεὶ αυϊάδπι ἴῃ 
Ῥγαςῆῖο ρυποίαπι, εἷὰ5 αἰυ58 ποῦ Βαθαὶξ, βεά πθροϑ δοάειη ἰπ ἰοοο 
αἴτια. ςοπίμϑιη. ρᾶπο δυΐθην δὰ ἤυπςε πιοάυπι αυπὶ, εἰ ρἰατίπια 
ἰπΐεργα 6 ταδηςΐὶβ παϑουηῖιγ: δἵ π|}}] Ποτοπι σογίο ογάϊπ διδιαἴθτα 

586 εδῖ, διηῖ}68 φιοαυθ ραγθηῖῖθαδ υεἰ εἴϊαπι αυΐβ, ἱπίεγάσπι δυΐεηι 
μ}}}186. φαϊεφαδιη. τεξεγα πα δυΐθπι οἴϊαιι ρὲ ταῦ ]!Δ8 βεπεγαιίομεϑ, 
βατςεε πιο εἶπ5 φιδε ἴῃ ἘΠῚ4ε [ναἰρο ὁ 1 ς 1} 14} ςὰπι Αδιμίορθ 
δοπουβαεγαῖ, Α]ΐα πο [αϊὶ πίρτα, δεὰ Παΐαδ παῖαϑ. ρδγιραθ φυοαιιε 
411} πδι} πγοϑ4θε τεργδαϑεπίδπε οἰἑπὶ εἰΐαπν ροῖπεὶὶὶ πδιϊ 5ππὲ ᾿πέεΓ 

10 86 αἀἰοϑίνεϊεθ, φαδπησαπι ρἰπνῖπιὶ [στα ϑἰναῖϊδδ δαὶ, παι οἰπ ρερε- 
τίϑεεῖ φυδεάδπι δοριϊπιοφιθ ροδὲ ἀΐε εἰ ςοἰδβεῖ εἰ ςοποορίδδεῖ, ρερ6- 
τὶϊ ροϑίεγίογεπι ῥτίοτγὶ οἰϊι οππν ααδοὶ Κα πι Ἰ]απὶ. ϑυπὶ δἰϊαπὶ [εμαὶπδ6 
[Ἰὰ ςεἴετ5 δηϊπια 1 9], φυδα 5: δὲ, αἰϊδθ, φιδο ραϊγὶ βίπαιε9 βπογεπὶ:; 
48}15 ἱπ ΡΒαγϑαὶα ἐφὰὰ φυᾶε [υϑἰ8 ποπιϊπαραῖοτ, 

1. ἴι ϑειπιὶπὶς ἐχίτα ργίιπυπι δρί γι ἴ5 δοϊεςεάϊι, οϑέεπάϊε αυΐοτα 
Εχὶτα9 ἴμδε ηποά βαὶ ἃ 9ρίγίτα - πρλ}} δπίπι ρτοοῦὶ ἰδοίϊατ βὶπε υἱ 
δρί γιϊααὶι, ἐχοθρίαπι ἂρ υἵεγο βεπιεπ, αὶ ἱπιιηογαίπτῃ [μευ ῖξ, τπέτη- 
Βγαπα οδάποϊζαγ. 51 δαΐπι ρτίυβ ἐχϑαὶ χυᾶπι ἀοαιτου[οἴαν, υἱάδιυτ 

30 4αδϑὶ ΟΥτ πιϑιη απ οΡιθοίαπι, ουἱ ραϊαπιεη ἀδιγαςίαπι 5:1. πιαπι- 
Ῥγδῃα δυΐδπι ἰἰΐὰ υεπαγυπὶ ρίεπα δϑῖ, οπιηΐδ δπίιηα τα ἴδιῃ παιβι!] τα 
4πᾶπι 4υ δε πυπιο 80] πἰϊυπίωγ δαὶ τοΪαιυ πονϑιΐυγ, φυᾶοαας διΐν 
τρδ] 5 φυδοῆπε οΥἱ ρτίποὶρὶἰ5 ργουθπεγωπε, δὲιηῖϊ: τποο ρεπεγαπίογ, 
Ὡἰοὶ ποῦν 4ιιᾶ6 διιπηα 18 ἔογπια δἀππίμγ, ἀρροϑίζαπι υἱογὶ9 ΒαΡεπὶ 
ἈΠῈ Ρ Πἰσαπι, 118 ἀαΐετῦ δὰ ουσπι, αἰΐα δυΐειῃ υἴγοᾳας πιο, σοϊοιΐ 
ἴῃ ρἰδοίαπι (ςαγε]αρίπεογιιπι) φυοάαηι ρεπεγα. δἰ ἴῃ δἰ συϊθυδ πιθια- 
Βγᾶπας 4ιιαϑὶ φυδοάδπ,, ἴῃ αἰ 15 δαξετη ἀπυρίαπε δες άδθ. ἃς ρτίπιυπι 
αυϊάδπι Ἰπῖγα δχὶϊπηδϑ δεουπάδθ ρεπογαῖαγ δηΐπιαὶ; ἀείπἀε οἰγοῦπι 
᾿ιος τποιιργαηα αἰϊόγα, οὐΐη5 πιαχίπια Ρᾶτε Βδογεῖ πιαιγὶςὶ, ραγῖε 96: 
ἴεγα δ ϑιδίθῃϑβ εἰ ἀηιιδπ) οοπιίπθηδ. ἱπίεγ δὰ5 δαΐθηι ΠΌΙΩΟΓ δαιοϑὺϑ 
[δαπΐοδϑας. οπϊαπὶ οοὐά, αἰϊφαϊ]}, οταθηΐαθ, φυᾶα ἃ τηρ]ἱογίθαϑ 

80 Ρυλη ας ἀρρε!]απίατ. 
8. Οτεβουπὶ οπιπΐα δηΐ μια! ά ρῈγ πη Πΐςππι, πᾶς 8. Ἰδὲ ἀτὰ- 

Βιϊσυπι μάροπῖ, ἰ8, Ὡθὶ δοοίδθυϊα δαδῖ, δάϑιτιι 1115 65ῖ: δἱ οἱ ἰαδθνεϑ 
φαπι πιλιιὶςε5, ᾿ρ815 δΌΡΕΓ τοπᾶτῃ ἀρίυϑ 6ϑῖ. δ᾽ ἴῃ αἴθγο φιδάτστι- 

} Ῥεάπιηῃ οτηπίππι Ἔχίεηϑαϑ δϑὲ: φόγιτι 4886 ρα θα9 οἀγεηξ, ΟὈ]ἰφαῦ8, 
τ Ρἰφοίαπι, Ὀἰρεάηπι ςοπιγαοῖυθ, πὸ ἃνΐ8 εἰ Ποπιϊπῖϑ. πᾶΓΘ8 ἱπίοτγ 
ἔξεπυα Βαρεπὶ, οοαΐοβ σαρεῦ ρεπΐραθ, ἀυγε8 δχῖγα, διιηι ἰτοτ εἰϊαπὶ 
οπιπὶα δηἰσιαϊϊα οαραϊ ρτίπιηπι ϑαρεγηα μαθεπξ, δυςῖα δυΐοιπ δὲ οχὶ- 
τατγίεπιϊα ἀδογϑαπι ΟΡυδγιαπίυγ: πδίηγα δηΐῃ ϑαδρῖ οἰημΐα ἱπ οαριῖ 
ἐχϑυιξ, οὐ πα δυΐοπι δαϊ 'π ρε 4685 ργδοῖθι' παϊυγατα. φαδάτιρεάτιπι 
ζεῖ 8 οῃπὸ δυπὲ ἀρϑοίηϊ, οἴίαπι ἴπτ ὁχοιετηεπῖ μαροθηὶ τυτῃ ἰἰι μα 

10 ἴυπι δἰεγοοτγα (ργορτίο ίοβοια). ἤδες ἱπ ροβίγοσπα ἰυξοδεϊηὶ ρανία, 
- ἴῃ υϑδῖοα δαΐαπι αὐ ῖπδτι. απᾶδ δηΐπα]α ἴω τηαϊγίςα ΒαΡεπὶ δοοίδριία, 

1115 δὲς ἀεδογεβουπὶ ογοϑοθηῖο ἔεῖα, ἃς ἰαπάειη πιὰ ἐχϑίαπι. δαὶ 
δαΐεπι ἀπ 1] οὰ 9 ραϊαπηδη οἶγοα υθηῶδ, φαᾶγιπι οτῖαδ ἃ τηδίγιοθ δϑὲ, 
δἴψιε εχ δοϑίδθε]β χαΐϊάεπι, ἱπ αηίρυϑ δαπξ δοθίδθυϊα: θὲ πὰ} 1ὰ 
δυηῖ, 6Χ γϑεηᾶ. δυπᾷ δαΐθπι ργαπαίογιθηδ, φυειαδάιποάσ! Βουυπι 
[ἐδ 5, φυδῖοττιαα υθῆδς, παϊπογίδιι5 ααΐεπι Βίπαε: πα πο 185ϊπ|ῖ8, σοἰς 
δΥΐρυϑ, τιπᾶ. ἰδπάιϊπεὶ ἰῃ [εἴαϑ ἀυδε μοῦ ἰδςοτῖ8 4πᾶ8 Δρρε]]διν ρογίαϑ 

90 δὰ τιᾶβπᾶτι υθπϑη; ἀυδε 84 δογίαπι, υδὶ ἱρβὰ δοίςδα πϊ εχ ἀπᾶ ἀυδ6. 
πἰγαααθ 6 Ὑδπαγαμν ΡᾺΓ ΟΡ ΟΡ ΠΓ πιϑια ργᾶπα: οἰΓοῦπι τῇ ΘΠ γΆμ δ ΩΣ 
ἘμΙΒ Πἰοτε εϑῖ Ἰδηφαδτηι οἰ ἴου]υ8. ἀυξεδοοηῖθυς δαΐοτι πιδρὶβ χπαρὶ5- 
488 5υρϑιάσπι δὲ σδῆδα. ἔδῖιϑ5 δοΐειη δά! 5 οανὰ ἰοςα (ςογροτγίδ) 
δΌΡΙ:, ἰρίφαε πιδοϊεϑῖο τοῖα δφίταϊυγ: ἱπξεγάππι εἴΐαπα οἶγοα ραθετι 
γοϊαιδίατ. 

9. Ῥατγιηγίοεπῆθδ πη] ]!εγθϑ. οατῃ τπμ ἰφ [115 ρασιθη8 αἴῆχίβ ἀο- 
Ιοτῖβας ἰηεδίδπίητ, ἴὰπὶ Ὑδὶ τηαχίναὶϑ ἱπ αἰϊοσυΐτγτιι ἔθ πιογ. 4188 

30 ἀοΐογεϑ υθῇῃειπθηιβοπειὶ οἶγοα αἰνὰπι ἀγρεπῖ, εα6 οἰ εγγίπης ραγίππε: 
αἱ ᾳυᾶς ἰχπηθο8 ρῥτὶις ἀοίεπι, υἱχ, 4)8ε ϑῆπηδι, εἶἴο. δ ᾿πᾶγεπὶ 
Ραγίυγίαϊ, δπιοοθεὶὶς ϑαηΐοσα δᾳῦα δαρρα[ ἴω, εἰ ἔεπιο απ, ογυεπῖα, 
ἀλυῖα τασιεη οἱ ἤδεος χυᾶπαυδπι δυπὶ δξίαπι αυΐρα8 ραγίιεη δ π8᾽ 

587 πεηΐγιπι ἤογαπιὶ δοςίἀαξ, οοίδγα δηΐιμα  α ποη ἰαρογίοϑα ραγίυαϊ, 58ε4 
τοεαϊοοτία8 υἱάδηξυν ραγίυτίοπάο νεχαγὶ. αἱ τη ἰογὶ θὰ ἰοτγίίογεσ ἰα- 
Βογεῖ δυδηϊαπε, ἃς μοι ϑϑιπυπ) οἰϊοϑὶδ; ἰΐεσα 81 4086 προ. 116 σαιξ 

Ἰαιογῖθαι, πεστα δρ᾽ τἰϊαπι σοπ ποτα ρόϑϑηῃξ: δοίτίυ9 δξασν ρατίαπέ, 
εἰ οσοδεῖδε ἃ δρίτἰϊα τεϑρίγαγιηξ, ῥσίμνυπι ἐστὶ του θηῖα 86 ἱπίαπιο 
ταρίϊδαια τα επη γαμὶβ ἐχὶὶ ἀαῦὰ 18; ἀειπάς [εἴυδ, ἰηνοσθο πίεγο οἱ 
Ἐχϑῖπαδηῖριι ἱπτεγίογεια 8 ρεγβοίεπι Ἔχίγογδοτα δθουηαΐδ. 

10. Ουεπιαάδηιοάυτη δεςαπάυϑ δἰζ πη ]ςπ8, ρᾶτα εδὲ πο ἴτι- 
Ῥτγαάεπεο οοριϊλιοπὶ5 οΒϑιειγίουτα. πεας επὶπὶ δοὶα ἀεχίετιἰαῖς ρα 10 
4δῖ, υἱ ἴυνδγε ροδϑῖπὶ πιυ]ΐεγεδ 4ὰδε δεξτς ρδγίδπι, ϑεὰ εἰΐϊδπι ργδθ- 
δευΐα δηΐταὶ υἱ δὰ δὰ 4υδε δυξηῖγε φαδυηῖ, εἰ δὰ πηι] Ἰοθ ἱπίδη- 
πτα υἱποϊεπάσπι. εἴδη δἱ δἴπιυ] δεουηάδε ργοοίάδηξ, ἀπ  ἰσαπὶ 
ἴδπα ᾿ἰραΐαπι δερᾶγαγα ἃ δεουμαϊ8 σδαῖο εἴ. ἴαπι διιργᾷ δεοδίαγς 
φυλὰς πεχῦπι εξ, οοα]οδοὶς; δἴψιε ἱπὰε φαοά ςοπιϊπαδίαπι 6δὲ, 
ἀεοϊάϊε. φυοάεὶ νἱποῦϊυπι ἀϊεδοϊναϊυν [ἀπτεαιαι οοηδο] ἀ εἴ ον 
ἀπ θ ]ἴς 9 δάάϊτ νογϑῖο ΑἸΒογα], ρδγῖς ἰηίδαϑ εἰβυεηΐθ δαηρπίηδ, 
4ιοάδὶ ποη δίπι! Ἔχεδηὶ διαϊϊῃ ϑθουπάδθ, δε ἰηΐϊις δαὶ, ἱπίδπφ 
δυΐειη [οτίβ, ργδθοιἀϊιυσ ὀρ ραῖο ὑπο ϊςο. ϑᾶθρε δαΐετα ἰδοίωσα 
δεῖ αἱ νἱἀετγαίατ πδ8εἱ ἰηΐδπδ τπουυαϑ, οὔπι 60 ἰπῆγιηο ἐπ πα ἰϊϊοῦπι 20 
ἃς Ῥᾶγῖδϑϑ οεἰγοπιηϑιίας εἰβυεγεὶ δαηρυϊδ, ρταϑήπδτη ᾿ἰξανδίατ. υεγυτῃ 
Ῥετγιίας ἀγιῖὶβ ον δϑίθιγιοθβ δχργιπιυηΐ ἱπῖγΟ Ὁ ἀπιθ ]ςο ; ἃς εἰδεπι ἐπε 
ἴαιι8. φιιαδὶ ᾿ργίιι5 Ἔχϑδηρι 8 γαγϑιϑδ γευϊχιῖ, παδοπηΐαγ ἰῃ σδριῖ, φαοπι- 
δάτιοάμιη ἀϊοϊαπι δὲ, δἰϊατῃ αἰΐα απὲπια] τα ϑοοηηάυπι παϊθγατα : ἰων 
[δηϊες βυΐοπι εἰΐαπι Ὀγας 18 δ ςοϑῖδθ ρογγεοῖϊδ. δρτοϑδὶ διΐομι δ[8- 
εἶπι σόςθ δάμπηῖ, οἵ δάιπουφηῖ οτί πιδηυδ. διιϊτοπὶ Θὔατα ὄχογδ- 
τποπῖᾶ φαυϊάαπι ἰἰϊςο, φιϊάαπι παι ἀ πιὰ ]ο ροδὺ; οὐποδϑ δυΐθπι οοάθτῃ 
ἀϊα. οὐυἱυ8 ἐχογοια θη φαδηι 88 Ἰπαῖοῦ 4θδπι ργο ραοτὶ πιδρπ πἀϊπε: 30 
φιοά ἀρρεϊϊαπὶ ᾿παϊΐεγε ραρδυθγουϊυπ (πιδοοπίμ ). οοἷοσ εἶπ δ 
ἐγυθμῖι5 ἃς ναΐὰς ἴεν οἵ ρίοδαδ; ροϑὶ ἐΠΠπιὰ πλοχ ᾿μοΐδῦδ: διδηπὶ 
εηΐσι δορὶ πιδιηπιᾶπι. δηίδαυδπι δρτε ἀίδια, πα! απ δια ἰ γόςδπε 
ἰπΐληϑς ΠΕ4π6 δά60, δὶ ἰπ ἀϊΕς}}} ρᾶγία οδραὶ 4αϊάεπι ἐχεῖεῖ, ἰοϊαπι 
γέγο φογριυ8 ἰπίπϑ δῖ, αυΐρῃδ δαῖς ἴσπιρυς ραγρβδηὰὶ δπιευοτιοηϊ ὃ 
Ῥυγραϊίοηοδ, ἀϊ(ᾷς]υ.5 ραιτὰ ΠἰΡεγαηΐας. ροϑὲ ρῃδγρογίατα υθγὸ Ργ- 
ξϑιϊίοποϑ οἱ ἐνδηϊδπὶ ραγοίογθϑ, μδς "δὶ φῃδηῖδε ρυΐογοϑ ἴμεγε, πε 
δα ᾳιλδάγαροϑίπιυνη 8486 ἀϊεπι ρεγάυγειξ, γδ]ἴοτο8 εἰβοϊυπτον πὰς 
Ἰΐεγες δὲ ςβἰδγίι οοποὶρίπηξ, ἱπίαπιος πδιὶ ἀπο χαβάγαροϑίπηυπι ἀΐετα 
υἱρίαπο ποιὸ τἰάεπὶ ἤεφις ἤξοϊ: ποοῖα δυΐσπι ἰεγάατα παἴγηπν- 
4π6. εἰ ἔεγθ {188 ποὺ δαηιυπξ, πιᾶχίπηαπὶ 4ιιο4η6 ραγίθη ἴδπι- 
Ῥοτγί8 ἀοττηίαπ, ογαϑοθηῖδδ ταυϊαπίον, ὡἰ βαηὶ υἱριϊδηείογεδ. δοιαο 10 
τιίαγε δαΐετι πιϑηϊεϑίαπι δὲ. ϑΈγῸ δμίθδι τηθηιΐηιὶ ϑροοὶοδ (ἰπϑα8ἷρ 
"88 (ζ6). οοδἴδιϊδ δἰ παι θα 5 ππ ϊα οδϑίυτη ἀ ΠΓογεητία, δε οπιηία 
Ρετγίδεϊα οτἰποϊογ: ἱπΐδπηαθ τϑιΐοχ πιο ἰἰ8 οἱ δοόγο ἀυγδίαγ. δἴχαθ 
111 φυΐάοπι οαπὶ ἀθπεθαν παδουηΐγ: ἰπίαπίος δαΐετη δεριϊπιο πιδηϑθ 
ἀφοῦγε ἱποὶρίπηι. δἄάππεὲ ργίηνογο ργίπιπχω, φαδπημᾶνμ ἃ}1} δαρδ- 
τίοτγεϑβ αἰϊὶ ἱπίεγίογθα: οἴπῶδ οαἰδεῖαδ, φυογωπι πυϊγίο δ οαϊίάϊον ἴλο 
Βδρϑηῖ. 

1. Ῥοοῖ ραγίυπι αἴσπδ ραγβαίΐζοπεθ ταμ]ογῖθαδ ἰδοιῖθ οορὶδ 40 
Ῥτουθηῖξ, δς φιδβυδάαπι Βυΐξ ποη δοίυπι ρεγ ρδρί!]αϑ, δεὰ ἴδῃ 
Ῥδθθῆπ ΡεῈΓ πιλπητηδδ; Δα Ρι.5. εἴα ρὲγ αχὶ]αθ, ᾿ἰσαρ ῥγοςθν 
ἀεπῖβ ξδιρογα ρεγιῃθηθη δἰγυσποΐδο, οητρ υτδοῦ ἱποοοία9 ΠΟΏ 
δξτεδϑαδ [υειῖξ δεὰ αἰ ;ετοϊαῖαγ. τοῖα ἐπὶτη πιδιθπῖὰ δά6ο δροηρίοϑα 
ε8ξ, αὐ εἰϊατῃ ᾿δηδίο ἱπ ροῖυῃ ρῖϊο ὑρεγὰ δὸ ογρο ἰδρογεηῖ ῃεῖα 
Οτγτδεοὶ ριΐαγεσι ἰοεῖγοο υοοδηῖ, φαοδὰ δαὶ 'ρδε ἰοσίε εχϑδὶ βχργεϑ- 
908 εὐπὶ ἰδεῖς, ἃιιξ Ἔχϑαραίατ, ἰᾶς ΠΡ δῖ, ἄοποο σοποὶρίδηϊ το σαπὶ: 
ἴυπο δαΐδθιι οοδϑαὶ εἴ Θχϑεϊηριηγ ἀθαις ἴῃ Ἀοπ πὶ Βη5 οἱ 8}1}5 πὰ 
δηΐπιαὶ ραγίαπι χαδάταροιίθαμ. οχευπῖα ἰδοῖς παυὰ ἔεγο δυθηΐηαξ 30 
ῬΌΓραϊοΠΘ8: πᾶῖὴ δὴς 4π86 ἰδοίαηϊ, ἑαοϊππι 6δὲ αἱ ρυγροπίατ, Οτν- 
μη παῖαγα ἢ ἔδγι 28 ἤασπου ᾿ἰΐ6 ἰοοΐδ Ρ] πγῖραθ δἰπιιὶ ογασιραῖς 
γυϑὶυῖ 5 4φᾶδε ἤτιχυϑ 5ϑαηρπίποοϑ ραϊπίηγ, ἀείϊεγίογεα (απογο) δὰ- 
ἀηνήμιασι Ρηγραϊζοποϑ: αἰ ϊ8 ΡῈ. υδγίοθϑ, σὔτῃ ἃ ἰππι δ ἐχογοῖας 
ἀοτίξ, ργίυϑφυδπι πίθγοιπ ου θεῖ. φαϊθα5 ςεεφαπὶ μυγφαιίοποι, δὲ 585 

Ὑοιηίταϑ δαηρηίη 8 ἐν θηΐδὲ, Π| 1} Ἰαοἀυπίαγ., 
12. δοῖει σοπνυϊδῖίο ἱπυδάσγε ἱπίδλπιθ, ργβθϑογῖπι Παρ ἰοτοϑ 

τἰσηΐεθαπα ἰδοῖς δὲ οορίοϑίοτε δὲ ογδϑδίογε δὲ παγὶς θα σοΓρα- 
Ἰεπεῖβ. δεςοϑδίοπεμι δάδυρεῖ ποχίττη Βαῖς τῆογρο νίπυπι, ἰά4π6 ηἷ- 
ἔτυπι ροιίυ5 πᾶν αἴρυπι, πιεγηήθει εἴ ρᾶγδ πιαχίπνα οἸΡοτα ΗΔ- 
ἐμοϑίοτπτι δὲ δήάϑιγίοῖα αἰναβ, ρ᾽ατίιπε ἰΐδαπα δηΐς αἴει 9ερτ τοῦτα 
ἱπιδγθαπί. ἰσοῖγοο ἴππο ποιπηΐπα ποροπθμξ, ργορέογεδ 400 ἰδπι ρᾷ6- 
Ττογαπι δᾶ 01} πιαρὶδ ογεζιπε μ] πὶ πὶϊς τααξὶθ δορτοῖαπι, γηογίδ δὶ 10 
ἃ 8οδριι]ς σοηναίδίο οταΐατ, (αἀυϊείον! δϑίδτ) ρεγιουΐατα ἱπθῦροτ 
Ροτίεπαϊξ, : 



ἨΙΘΊΤΟΒΙΛΔΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜΎΥΙΠΠ. Ξ - 

ὙΠ]. 
πῶ δὰ πᾶταταπι σεΐογασα ξθθ γα οποιθαης ρετιϊπεηξ δηϊπηῶ- 

ἔπι, ἰϊὰ 16 βδθεπξ, δοῖοπθϑ ἀπέεπι εἰ υἱοῖαϑ ββ ρθῶ τῖογαδ δῖα 
βϑ08 ἀϊἴεγιπί. ἰμϑπηξ δηΐπι ἰῃ τιαχὶ πιὰ ςοἴΘΓΟΓΏΙη δηϊπιδ! αα ρᾶγία 
γε ἰρία πιόγαπι, 4ϊ δὰ δηΐπιδτα ρει πθηῖ; φαὶ ἱπέεγ Βοπιῖπεϑ ἀρεγ- 
ἰοτα βαθεηὶ ἀϊδογιτπΐηα. πᾶιπηις πνδπδαείπ 0 εἰ ἰδγί δα, ἰδῃ 5 οἱ 
μρεγίᾶ, εἰ [ογεϊ ἀο δὲ πα! ἀϊταϑ, εἴ πα δῖαε εἰ Βἀεπιΐα, εἰ ἰγαοπηάϊα εἰ 
“πθοῦα, ριπιἀδηιϊίαα ροῖ οοριϊαϊοπετα σοτπραγαῖας ἱπιαβῖποϑ ρϑογαϊΩ 
ἐἰεγίσχας ἱπϑὶ 8 δαπξ, ϑἰςαῇ εἰϊδτη ἀδ ρδγεθηϑ ΘΟΓΏπι παγγαυϊ πη. στιδ6- 
Ὅτι δηὶπὶ δὺ μομΐμ6, ἃ πλῃ τἰ5 Δα πη δὶ 5 ἢοταο, ρἰυϑ τοΐππδνε ἀπ{ε- 
πηξ. Βογαιη επίπι φυδεάδπι δα ἴῃ Βοπιίης, φαδεάδιῃ ρἰυϑ ̓ π 4119 δη]- 
γδἰίθα4, 8118 δυιῖοπι αἰ [Γόγαπξ ργορογίίομθ. φυεπιαηιοάπιη επίπι ἴῃ" 
οπαίπο ἃΓ εἰ ἑαρὶδητἰα οἵ ργιάδηξα, ϑἰς ἴμ 8119 δηϊ αι Ρ8 688 δἰϊθγα 
υδεάπι ἰαἰἰ6 Ὠδίπγα 158 νῖ5. Βἰδηἰδϑιπιαπι δδὲ μος ἴῃ ρθογοπιπι δδῖα- 
"πὶ ἰπἰαδητδιιδ: ἴῃ ἰδ πα ἐμτιγογαχη Βαριϊασ 4πᾶϑὶ τ θεία δα 
ἐππΐπᾶ υἱάεγα 6δὲ. πᾶπι, τ ἰτα ἀΐςαιῃ, πὲ 110 ἀἰίετε ρὲγ ἰά ἰθιηρηϑ 
Ἰοσααι ραδυϊεα δὉ δηίπια Ῥσαϊογυπι. ἥπῶγα ΠΟῚ 8} τὰ εϑῖ, δὶ ραγίϊπι 
τάθαι, ραγίϊαι δἰ πὶ 118, ρᾶν εἶτα ργορογίίοπε ἰμϑαηΐῖ α 115 δα ϊ πο θα. δὶς 
εἶπι 40 ἱπαπίιπΐϑ δὰ δηϊπιδηῖδϑ Ἰγαηϑῖξ παῖαγα ρδυ] ]αἰῖπ, αἱ ἴῃ σο πὶ" 
ιϑἰἴΐοης δογαπι οοηβηΐα τππδάϊδηπα Ἰωϊοδηΐ αἰτία δἰμξ, δἰθιΐτι Δ Ὁ 
ἐπὶ ππἴδγαπι ΓΘΓΏΤΙ βΈΠΕΓΘ ρΓιπππὶ δϑὲ ρ]δηΐαγαιπ ξαπη9. ΦυΔΓαΙΩ 
τη ἃΡ δἤἴΐεγο αἰΠἝετε 6δὸ φυοά ρἷυθ νἹά εἴν 6386 υἱίαε ραγιΐςερϑ. 
ἱγδγϑαπι δαϊθη βθηυ8 μος οὔπῃ οοἴετ9 ΘΟΥρΟΠΡα 5 ςοτιραγαίιτα 
ἰδία ἴδγα δηϊπιδῖασα, ουτα δηΐπη δὶ δαΐοιι ἱπαπίσααι. ἃς ἐγαῃ δι τ 
γγιτη ἰπ δηΐπρ] ἃ οΟὨ πα Ὸ8 65, αἀπεπιδάπηοάππι ριῖα5 ἀϊοίαπι 6δξ. 
ππμ 1 επὶπὶ 4πᾶ6 ἴῃ πηαγὶ δριίαπὶ ἀυ)ἰϊαγῖτ φυϊδρίατα δηϊπιαϊδηα 
᾿ δὴ μἰδηίβε: δρπαῖα δηΐπι ἢίωμο δαηῖ, δἴχια Ἔχειηρὶα ἱπίεγεπηΐ 
πτὰ ρίογαααθ, υϑἰυε ρίππδα βυαρῖα πδίυγα αἴῆχας δυηὶ, ἀρ 161} 
ἰδη 68) δυΐθπι ἀνυΐδὶ πεαυδῦως υἱνεγθ. ΟἸμ ΠΟ Ὑ6ΓΟ βδμ8 ΟἸΠΏΘ 
ΔοΘΟΥΏτα δἰ πα ρἰαθτ 5 δδὲ, δὶ ουτν ρτα δὶ θτι8 ἀηἰπι! θυ ς οοτα- 
ἔτ, δεπϑυμπι οἰ οἷα ἴα ΔΙ ’φαΐϊ δα 9 πα }]1ο ἱπάϊοῖο ἀεργεεπἀπηζατ, 
1115 οδϑοιγα. φιογυηάδαι δαΐθπι ΦΟΥΡΟγὰ ςᾶγτθα πϑίυγα ςοηδίδηϊ; 
ιδυποάὶ φαὰς ἔεῖργα (ρ4ρ11146) υοοαπίαγ, οἵ ἀγιϊσασαπι βοηπϑ εϑὲ, 
Ἰρῖδ δυΐαπὶ ρα πἰϊι8 εδὲ δίῃ 18 ῥἰδηίαγαμι: 56 πιρ εν δηΐμι μετ ρα- 
1 αἰ οτ θα αι δἰῖὰ δηῖε α]ΐα ἰδωὶ νἀ δαίαγ ρὶαδ εἰ νἰϊδε εἰ πιοὶυϑ 
πετθ. δά οἴβείϊα χαοφιι υἱίδε εοάδθπι πιοάο 838ε86 βαβεηξ ρίδυ- 
τὶ ἐπΐπα Οριι5 Ὠ0]]τπὶ 8] πὰ υἱάἀ δῖον εἰδὶ, φι8}15 ἰρϑὰ 9[ξ, δἰ εγαπα αὶ 
αἴ, ἀθ 115 ἀἰσςο 4υδ6 δεπηὶπς ργουδηϊαπε. οϑάθπι γαῖ δὲ ἰῃ δηὶ- 
αν: ἴῃ αυϊδυδάδπν δηΐτα ῥγϑθίεσ βοπεγδίίοιβεπι Ὠα ]υτε δἰϊυὰ 
ε ἀεργεβοιαβ. ἰἸοοῖγοο ἴα ]68 δοίζοποβ οππίθυ8 δὰπὶ ςοΟπια 68. 
Γ δοσοϑβϑίοῃε 86ηϑ88 ἔδλείδ ἴὰπὶ υἱίαθ ἀἰεγυμηϊ δοσγπι, ἴπὰπὶ οἰγοᾶ 
πὰ Ρτορῖεγ τοἰϊαρίαἴομι, ἴασαι οἶγοα ραγίτϑ ἃς 5} 0118 εἀμιςαίίοῃεδ, 
αυδεάδτα ρ]απίαιτπι τλοτα δἰ Πἤδημον ΤρΤΒΦ [οι ροτῖθαβ ρτγο- 

χ Ρεγβοϊαπὲ ξεπεγδίομοπι; συδοάδη οἴϊαία ἰϑθογαπὶ Ἔδπαίγίθῃ ἀϊ9 
8. ἄπο ορετε δθϑοϊεῖο ἀδϑβειτιαῖ 605, ἃς Ὠδηυδαθδπι ργδεῖεγεα 
1115 ]ϊατν Παρ επὶ δοοϊεϊαίετα. αυδθ δαΐειη ρττι ἀδυϊίοτγα ϑυπὶ ἃς 
πιδιποσίδα οοπιρδγασγτπηῖ, εἰΐδηι εἰν ἐϊ8 οἰαπίυτ δηὰ δῸ 016. ρδγ- 
ἰδίτατ νυἴϊαθ δηϊπαίϊαπν Βαθθηξ ορεγα δὰ ξεπογδίίοηεμι, δ] δὰ 
1 Ρογείποπιϊα: οἶγοα δπὶπι πᾶθς ἀπο οπιίθα εἰ δίυἀϊα εἰ νἱϊα 
ἴπτι οὐηπ 8 δα ΐοπὶ οἶδ] αἰ ΐοιπιπὶ εἴα. Ροὐἰδδίπηυτν ππδίθσϊδα γὰ- 
οὐϊαστηοῦϊ 6 πηδίογία δας οοπδιϊταιϊ,, εχ δδάθτ δηΐπι ϊ βε- 

᾿πὶ πϑῖθ γι οπίῃ84.6 ἱπογειηδηϊθτη. δὲ αυοὰ δεουῃάσπ Ὠδῖπ- 
δῖ, ϑιᾶνα 6δὲ. δεαυυπίυγ δαΐθι οπιηὶδ παῖαγα! ει υοϊαριδἴοηι. 
δ, Τυ{6τατὶ οἰΐαπι δηϊπιδὶϊα δοσπηάυπι ἰοοα (φιδε μαθιϊδηι). 
τα δηΐ ἴῃ ἴεγγα δρίϊαπε, συαδάδπι 'π 4 πῖ8 ἰαπίυνα. τ αγίατη 
δες ἀιςογουῖα ἀϊοίτωγ, ἴὰ αἱ δὰ 4086 τεςὶρίυπι δἔγεπι, ἴετ- 
ν {14 αὐαα δαϊᾶπι, ΠΌΔΙ] ἀρ εἰ] δπΐατ: φαᾶθ γετο [ποη γεοὶ- 
αυϊάσιη, 564} [ϊὰ ἃ πδίαγᾶ ετηρεγαῖα δαπὲ αἱ τείγιρ ογαιίο πέτα 
οηπε εἸδυποπίο δαπηῖδπε, δοὶ τεγγθοῖσια δαϊ δαυδη]!α υοσδηίωτ, 
15 πεδὸ δρίγεηιϊ πος γεορίδηϊ ἀύαπι. αἰ ΐ8 γεγο εἰ εἰθυτη ςδρίτπξ 
ὑπ ἵπ Ὀΐγοηιϊα δἰ επιθηῖο : πιὰ δαΐπν δὄγεπι τεςοϊρίεαιία εἰ ἰπ 
γαγίοῃτία εἰθυπι εχ δααβιοῖα ρεΐοπε ἰροΐβ, Ρ] αγίπιμτπ χα 6 ἴδια- 
π ἀ΄ϊα ψεγδαηῖιγ: αἴιᾶε δοῖα δηϊπιρίδυπι τἀ θπίωγ αἰγαπισὺθ 
πδῖωγαν, αυῖρρε εἰ ἰεγγεδίγία εἰ δαυβιδ δα χυΐε ρόμετγε ροδ- 
ἂς δαΐδιῃ ὅφυδιη γϑοὶρίυηξ, δογιαπὶ ποάπε ἱεγγεβῖγε (ςγθ55:16) 
συ ἑΐδι!]6 Ὁ]]πὰ ἀ6 ἔογγα οἰθυπι ρει. δὲ ἰευτοϑισίαση χυᾶα 
τεοϊρίαμπε τουϊα. δίφυς δογὰπι χυδεάδι ἴῃ ἰαπίωτα, αὐ 568 
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τἰνογά χυΐϊάοθτη χαξαηξ, εἷ 8 παΐπτα τᾶς οὀχίπιδηΐη: οπϊαντποὰϊ 
ταδτίπας ἐδϑιἀϊῃ 65 εἰ ογοςοα!! εἰ ἐσφαὶ Ἠπυίδει]ες δὲ στἰταὶὶ εἰ ταϊπο- 
τῶϊα δἰ πη δ τ διῃγάεθ (ἰδουϑέτεα ἐϑϑιπ ἀϊπ 69) Γαπδγυπηηης ξθπ8. 
Μδες επίπι δἱ δ’ ]αο δαρογε θα γοϑρίγεπξ, δι [Γοσδηϊοτ: Ραγιππῖχτς 80 
δῖχας εἴαπι δεἀυςσδηὶ ἴῃ δἷοςο, αἰΐα ργορὲ δίσουπι: ἀδβαπξ δυΐδπι ἴῃ 
τπάο. ταᾶχὶπιε υεὸ Ἔχοααϊε πιοάστε πῆς ἀεἸρ ΐη ἱπίεγ οπιηΐα δαὶ- 
ταδί, οἱ δὶ χαϊά δἰϊαἀ ἰαἰς δὶ ἴππὶ δαπαι απ ἴὰπὶ ςοἰδς δ οσατ, 4π86 
δά Βαης τποάυτι δεέ6 Βαρεπῖ, αἱ Βαίδεπα, εἴ φυδεουπαμε ἃἰϊὰ πογτι ὃ 
Βοϊυϊατι μαρεπὲ. ποπνεηΐπι ἔδςιἑε δαὶ δαυδι 6 δοίαπι δαὶ ᾿εττεϑίγο 
Βογῦχα ]]ππὶ δίαίπεσγε ἰἰςεῖ, δὶ τογγθδέγια ἰδηΐαπι 116 Ροπαπάδ ϑαηξ 
4πδε δἔτετα γεοϊρὶυπὲ, ἀφυδια ἀαΐοπα, 4υ8ε Δήπδηι παΐυγα. υἱτίυδ- 
4πε εἰῖτα ραγίϊςερϑ δῖ: Ὠδπὶ δὲ τΏΔγα γεοῖρὶξ εἰ διπιτεῖς ρ6γ Ἀρϊαϊατι, 
δἕγοτη διαϊθπὶ ραΐπιοπα. δῆς επίπι μαρεπὲ ραγίθμι εἴ δρίγαπε, δίας 
ἱοοῖτοο οαρίυ8 πὰ τϑῖὶ ἀεἰ ρῃΐη οἰΐο ϑαϊοςδῖατ, ργορίεγεα συοά ποῺ 
τειρίγεϊ: Ἔχίγαςϊα 5 δηΐη υἱνὶξ ἀἷαὰ πε ῖθῃ5 ἂς ρειηδηϑ8, ϑιςαϊ δὲ 4]18 10 
4υδε 8ρίγαπὶ δῃϊπιδ]ΐα, δἰΐδπι ἀογτῖ δχϑίβηιὶ γοϑῖγο, αἴ γεϑρί γαῖ. 
εδάεπι δαΐθηι γεάϊρογε ἴῃ οσάϊποπι αἰτίαϑαυς ἀϊνίδοηί5. ἀρϑυνάτπι 
εϑὶ, αυΐρρε 4086 δυηΐ οσουΐγατβα. 86 ᾿ρϑηπὶ δαηδίϊΐα ἱπϑιρογ οϑὲ 
οὔαι ἀϊνιἀδινάμμα. φυδεάασν επὶπὶ δὲ γεοϊριυπὲ οἱ γεάάιν! ἀαθδπὶ 
ἐδάεπι ἀθ οαῶβε 4π8 δῷ 4086 δρίγαηξ δἔγϑηι, ΟὉ γείγιρεγδαιϊ δι ὁςὶ- 
Ἰἰςθῖ. αἰΐα δπΐθπι ΟΡ οἴδυπι: ἤδοθδδε δηΐη δϑὲ υξ οσαπὶ οἰθυχ ἴὰ μὰ- 
τποτα οὐρίαηΐ, ϑἰπια] Ἀυπιογειη ἴρϑυπι πδυγιδηξ, ἰζαψπο εἰΐαπι Βαθ οδοξ 
ταδί ταπιοπἴυτη 4010 πη τἴδη!. 4υᾶς ἰρίίυγ Βυτιοσα πἰυπίαγ ἴδῃ απάτω 
Υἱοδγίο τοϑρί γαϊ! πὶ, Ῥγαης μΐ88 Βαρδαῖ, φιιδε δυΐδιη Οὗ εἰθιπι, μδῖα- 
ἴδπι; 4π8εὲ ϑυπὶ δαπριίπα οοπογεῖα. διιπι Ποῦ ἀπίεπι οἵ πο ]υϑοὰ δὲ 320 
εἰπιϑίαοοα : μδες δηΐπη ργορίογ οἰρηπι τεοϊρίμηξ παπιογεια. δαυδε πα 
δυΐοπι δαπὶ εἰϊατι ΔἸΐογΟ πιο ρτορίεγ σογροσὶ5 οι ρογοιῃθπίαιῃ εἰ 
υἱοΐαια. 4πδὲ οὔτι δόγεοιι τγοοϊρίδηῖϊ, τἱυαπὶ ἰἀπιθὴ ἴῃ Βυχνογα: δηξ 
4πῶς Βαπιογϑαι γεοὶρίαπὶ πεν ἠνσῶς ϑυηὶ ρτγαεάϊια, δεὰ πιϊξγαηῖ ἴῃ 
δἰσσῦπι δἴηαθ ςδρίαπε οἰθατα. ἀπαπὶ αυΐετη νἰδητι δεῖ αἰ 6, σα θπὶ οοῦ- 
ἀγίππι υοσϑιξ. 15 ρυϊιπόπετα ἤθη ΒαρΡεῖ, δε Ῥγδης δα μδθεῖ; ἐξγδϑ- 
8546 ἴῃ δἰσουπι οαρὶϊ οἰρυπι; φαδάτυρεθαυς 681 οἴϊαπι, υἱ δῖ ἀρὶῃϑ 
ἱηρτεάϊ, ἈΒογαπι δυζαπὶ οπηπίαπι παΐωτα υἱάδίυγ 4παβὶ ἃ ἰϑρῖθα5 80- 
Ἔγγῶθδα; 400 εἰΐδπι πιοάο πιδδουΐα απαδάδιη επιϊηΐπα οτῆιπιοτ, οἴ 'π 30 
ϑ6χιι ἔδτωιμθο πιϑβου πᾶ ἰδεῖθ. εἰδημη δηϊπιδηῖοα δἀερίδε ραγυΐδβ ἴῃ 
τοι δτίϑ αἰ εγθιΐδια, ἀἰ ζετο τοῖὶυ5 παΐαγα οοτρογὶβ υἱάδηίασ. δος 
εὐϊάθηδ εϑὲ ἴῃ δχϑεςῖϊβ: ρῃδι}}8 παπισαςε ραγσαϊα πρυ!] ἴα ἱπαξαξα 500 
ἴα ἔεπιϊπασῃ δηΐπιαὶ. ἰρίτατ σοδη Ἔδῖοπι δϑῖ, ἰ ργίηςϊρίογππι οοπογο- 
ἰίοῃς πιοτηθαϊδηδῶθ οὐϊπδρίατη πιϑρτ τα ἀἰηὶδ ἕαοῖδ πιυϊδίίοπο, δὰ 9] 
Ῥτίδοῖ ρι! δρθοΐθ5 δἱῖ, βύτὶ ναὶ ἐεπιΐπδτα υεἱ πιάγεπι, [11 δαϊετι δ 8] δι 
ποαΐγιπι. ἰίαχας δεοαηάυτι πἴγυσπαπε τποάππι ἰαπὶ ἰεγγεϑῖγε ἀπάτα 
δαυδι 6 Πὲ, ρα δὶ} 119 πυπεδεῖθ παθπι ο τὶ. . . οοπεϊηρίς υἱ αἰίηπα ἐνδάδηξ 
ἰασγοοίγία, αἰϊα δαυφία. ἀἴφας πογαπι χΐάεπι δἰίψιια δὰ πεαΐγαμι 
Ρᾶτγίθιω ρεγιϊπεπε, αἰΐὰ δπΐετα δὰ υἴγδηιχιε, ργορίεγεα φυοὰ ἰπ οο- 
διἰταοηα εἰ φοῃογδῆοης τηδϊεγίας αυδηήδπι ραγίεπι ργδεςθρεγυπῖ, 
ἀς ουἱας δἰ τὶ δἰπε υἱοιδίῃγα. αποά δπὶπὶ δεουηἀπγη τῖμγδτι οδὲ, 40 
ἐχρεῦϊητ δὉ οτππί δηϊπιδὶὶ, δίσπε ἰαπὶ ἀϊοϊιτω δῖ. ἐγὶ πὶ ταοάϊδ ἀἰνὶ- 
δἴοπε ἔδοϊα δηϊπιδι πτα ἰπ ἀααδίῖε οἱ ἰδγγεθῖγε, ῥγίπιατη φυοὰ νεῖ 
δἔτγεια υδὶ δηιιδιη γεοὶρίδπὶ, ἀεῖπάς χυοά οαιῖο εἰπὶ οογροτῖδ ἔθτν- 
Ῥετγαιηθηῖο, ἴωπι μτορίεν αἰϊυπιθηΐα, υἱνθηαϊ γαῖῖο οοπϑεφιεῖυγ ἱρ58 
δεουπάμτα ἢα6 ἀἰν βίοπαβ.. συδοάδμι δηΐτι φεααπηΐογ δεουπάυπι δὲ 
τεπιρεγαπιθηίατη εἰ εἴθυτα, δὲ ἐο ηποά γε] δέγοπι υεὶ δηῦδῃι γϑοὶ- 
Ρ᾽δηῖ; αἰΐα δυΐθαι ϑεσπάυπι ᾿επιρεογδιπθηΐιτη οἷ υἱοίπηῃ ἰαπίαιῃ. ἴ8- 
φίδοεογαι ἰδ απ πὶ πιαἰϊαπι πᾶς ποῦ πιιαπὶ ἰοςαπι, δἰπηΐπτ δχυᾶ. 
Ῥεγοοϊδἔτν επὶπὶ ρετ ἀθηθα, οὔτω δἰξ δα ΒΕ Πἰοτ πιατὶ, οοποοςῖα 8011 οἷ; δὸ 
4πεπιαἀπιοάηπι εἰΐδπι ἃ ργίποὶρίο πδϑοϊϊαγσ. σᾶς δαΐοπι ροιδ ϊϊ 
δηπᾶ ἴῃ χπᾶτὶ δϑὲ, ἰῃ ε0 φθοφας ρθγςοϊ]αγὶ ροϑϑ6 πιδηϊ[οδι τη εσῖ, 0 π- 
ρὶι επία τ ἐχρογιπιοηῖο ἀερτεμεπάεγεϊογ, ἴθηὶ Ἔπῖπι ε ςαγᾶ νϑδ 
δὶ 4πῖ8 ἄπραὶ εἰ ΟΡ] ραἴινη ἀδπιϊειαὶ ἴῃ πιάτα υδοαυσα ρὲγ ποοίετα δὲ 
ἀΐεπι, ἐχοῖρίξ δαθδιῃ 886118 τι] απ, 4886 δἰπε οσοπιγουθγεία δα ροϊδ- 
ἄτιπν ὁδὶ 1118. ἀγιϊςας δυΐαπὶ υδβουθπίαγ ρἰβεῖοι ο, ηαἱ δὰ εα8 Δ]]αρδὲ 
[αετίηι. Παρεπὶ επίπι πὶ πιεάϊο οὐ; φαοά ενϊάἀεπιϊα5 ἰπ πιδίοτὶ θα 
ε8ξ. ἃς 4αεπιαἀπιοάυτα οβέγεδς, ἔογδπιοη μαδεηῖ, 4πὸ βεςϑῆϊε ἔογδϑ 30 
οἶθαδ: δἴαπε ἰἃ μβαρϑηὶ ραγίε δι ρεγίογα. δἰπη}}}8 επὶπιὶ οδιγθαγαπι πῶ- 
ἴαγα ἀτίϊςῖ8 δϑῖ, αἰ δᾶγιη οδγτι δᾶ ΡᾶΓ8 δἰξ αῃοα ἱπίογίογ οϑιγεαγωτη, 
δὶ ἰρδᾶς υἱδαϊαγ βδᾶχοὸ ἰδῆφπαπι τεβῖα. [ραῖε!]ὰῈ φαοαυθ δρβοϊ αἴθ 
ἐγαπϑιπίδτδοῖ δἰ ραϑουηῖογ]. 4ι86 δυΐεπι πιυΐαπε ἰοσιη, ραγεΐπι γθϑ- ὃ 
ουπίαγ δηΐηδ Ρτ5 αἰαπίωγατιε ρμἰδοίουίς τπαϊμυ 18, αὶ Ρατραγα: οαγπῖς 
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ὙΌΤα οτῆτα εϑὶ, δἰχτα ἰοοῖγοο οἰποιποᾶϊ τερον ἡπϑοσδῖττ: ματι ἰἰσ 
δἰυηῖον 4πδὲ ἴῃ τρατὶ ρἰαπίαγπιν παῦπγὰ οὐυπῖαγ. δὲ τπλγῖμδε ἰεϑιῃ- 
ἀλπεν εἰξδιη σοποῖιὶς υεβουπῖογ: ΟΕ δῖμ γοβυισιδδίπισ δαπε. ἀποά- 
ξασχαε ϑηΐη σογρίπηξ, δυὶ ἰαρίάεπι ἀπὶ αἰπιᾷ αηὶά, ςοπέγασίαπι, 
ἀερακοίτιτ. οξτεβοᾶ αἰΐαπα ἴῃ ἴεγγῶσα Βενρϑτα ραβοιτιγ. ἰοοτγβηὶ ἃς 
ὍΔΕ ρ6 εἴϊατι ἱπίεγει πῆ, ΟἼΣΩ δΌΤΙΩΟ τᾶτὶ Πυϊξαπίε ργδεῖετ προ απι 
ἃ εοἷε ἐχϑςοαπίατ: πεαδε οηὶπι ἴαολϊα ταγϑατο τπεγρὶ ροϑϑππξ. Ἰάοτα, 

4 πιοᾶιι5 ογπβιδοδογαπι: οἰπίγογα εηΐτα ἤδες ἰΐεα δαπξ. ὩὨδιοσας 
εἴ Ἰαρί4ε5 εἰ ᾿ϊπιαπι {ταὶϊρο 1ἴρπ 4) ες οὐρυΐαθ αἴχψιια δάδο εἴογ- 
6τ5 ἀδυογδηῖ, υἱ οδδονί δα χαι}]68: απίη δἴωτι οαγῶς υδϑουπίυγ, ἰο- 
ςυδὶας Ὑεγὸ οἴδασι τηδίογεϑ ρί80685 διιρογαηῖς δὲ δοοιἀϊι ἔνοστιπὶ πο η- 
μα 1115 ἐοπυογεῖο γεγαπὶ ἴῃ ςΟΠγασῖιπι. Βαθαπθ ἰοςηδίᾶ8 Υἱποῦπὶ 
οἰγρῖ; [πεᾳπς δινῖπι τεϑῖα ἰοοπϑοῖδε ποοεῖ ροἰγρῖϑ:} ἰΐδζαε οἱ εοάθπι 

ἴῃ ται! 8686 ὈΥῸΡῈ6 6680 δεηϑεγιπῖ, πποσίππει ἰοςυϑῖδα ποῖα. Ἰοςαβίας 
δοπξτος δπηρογᾶπε: παπιαὰθ Δϑρεῦίας ἦπ' οᾶτιδᾶ ε9ἴ 400 τιὶππ5 ἀϊ]4- 
Βαπῖασγ. αἵ σοηργὶ ροόϊγροβ ἀεγογδηῖ: πε8 δπὶπι ον ἰδενξϊδΐετα 

80 Ἀρργθβεηαϊ ροϑϑυπε. {πιο ϊπδοα δυΐεπι οπιπία οἀγτίνογα διιπ|.} ρ85- 
συπίατ Ἰοουϑῖδο ρἰδοϊου] 5, 405 οἶγοῦ ἰατδυΐδ πα νϑηαηταγ : Πᾶτη ατ6 
τι δ᾽ ὶ πιαγὶϑ οἱἰυδπιοαὶ ἰοςῖ8 παβοαπίαγ 4186 95 ἀϑρεγα ἃς 80γπρεᾶ, 
δἴᾳφυς ἱπ ἴϑάετα σαρίϊία ὁὰὰ ΒαΡεπὶ; ἂς τῆογα σαποιόγωπι ἐογοῖραῖο 
Ρεάε οτῖ δἀπιουθηΐ 4πεπὶ ργθιθπάοσγίηξ. ᾿ὐλδ ΩΝ Ῥτογδϑιπι πϑίωγα 
δια, οστπὶ δἰπε τπεῖα δδὲ, ἀετοί [ἔεπ8 σοττήουϊα ἴῃ Ἰδῖογα.:: ρογιθγγείδοις 
ατπΐοη γεῖγο Πυρὶῖ, ρογγεοίααι υἱδγαῖ οόσηυδ. ατίοίατη πιοᾶο ἱπίεσ 

30 89 Ραρπδηξ 50} λε σΟτΉ 9 ογίθητοϑ: σοπϑριοίαπίαν δπΐεπι Ρἷ6-. 
ΤΌπιστια ἰδηαθδπ ρτδρε89 τηυῖπο σοηρτεδβα. οΓυδίδοεα ἰΐδάαε δὶ6- 
Ροῖε υἱυαηξς. ἱπ ρεποιὲ τϑοἰ ϑοογατο 1οἰἐρίπε9 (ἐϑ} 1} 468) εἰ δερίαθ 

58. θιϊαται τραβυοϑ μίϑαοσ ϑυρογαηξ, ροἰγρὶ σοποίδ ροιἰδϑίπναπι εοἸϊεςἐΐς 
ἐχειηριϊαῃα σαγηΐρυδ δἰαπίογ: ἰσοῖγοο ἀδ εἰποπιοάϊ ε88)6. εαρϑδῦοτ 5 
ἀραοδοιπὶ δοσγιιπὶ σα 1114. πᾶτε ααοὰ δἰυπὶ φαίάαπν, 609 “656 ἀδνο- 
τατο, ἔαίδηπι δὶ: δοά ποηημ)}}} ᾿ὐανεῖσο Βαρθεηξ δρεϑα ἃ ςοηβτῖδ. 
Ρἴδο68 8υ͵8 {ειϊδὴ5 ἀμιπίογ οἴαπδς, ᾿ρδίυδ [δἴαγδα τειηρογα: ἂἷ δἷῖσ 

10 οἷο ποῦ οπιπθα πἰαπίαγ. ποηπα}}! επὶπὶ 8016 υϑϑουπῖαν καγπα, αἵ 
Ἐατε]αρίποὶ δὲ σοηρτὶ εἰ σμαπηδς εἰ τπυπηΐ οἵ Ἰυρὶ (Ἰἀρτας 68) δὲ ἀετι-- 
Ἐςο6 (ὁγποάοηϊε8) 688 ἀπιίας δὲ ὁγρῆιὶ οἱ τηυγάθῆδθ. τα ]]}} δαΐοπι δρῶ 
αἰαπίατ εἰ οδέγεῖϑ εἴ θη δίαβε οἴϊαπι οδγηίροϑ; [ σΘρἤἰ: οοδπο:] 
ἀλϑοὶ 8 σοθηο δὲ δἴεγοογε. 8οαγῸθ δυΐοτα δῦ υπϑίωπθογτβ αἱρα. 
δίετοοτγε εἰ αἰβα: οατρὶϊ δἰΐαπι πιαγγαρίαιη (ρταϑίαπι); δοΐα ῥ᾽ βοίανα 
σπουγθίϊα φαοαχὺςβ οαρὶτατ. ἀενογδθηῖ 96 ἴῃ νἱσθπὶ οὔλη 89 ργδϑῖου παὰ- 
εἰϊεπι, πιαχίνης δαΐεην φοηξτί. αἵ οαρίο δὲ τπυρὶϊ βοἐϊ οπιυνίπο οατ-- 

30 πεῖ πῃ δϑἰἰδπί. ᾿αΐπ8 τοὶ ἀγρττηθηΐαϊη δὶ, φαοα 101} ππαύδιη ἴα 16 
ἵπ δογαπι υὙθηῖτα γεραγῖτπι δδῖ; πα ἱποϑοθπὶ 605 ἀπὶπιαίϊαπι σαν 
Βῖθπο, ὁεἀ οἵα ρδηι8. δἰ οπιηΐβ ταπρὶ] αἶψα εἴ ἄγεπᾶ. ἱπ βεπογϑ 
σαρϊϊοπαπι ἰ5. αι οπὶ ἰαρεοποτα ( ΠΟΙ Ιοπ6πι) υοςδηξ, [ποτα }18 δϑῖ; 
Δἰλετ ἀπίεπι ργοοὺὶ ἱποο τι. αἴχιθ Ηἰς «ιΐάοτν 880 πιᾶςο δἰ αν, ἴο- 
ἄγοοφις δεπιρογ ἰεϊαπίο ἱπδηὶϑ δεῖ: σορίοπ 69 δαΐεπι ραδοπηῖατ ἰΐπιο, 
δὸ ργορίεγει βτᾶνε εἴ Ποθποδὶ ϑῃτῖ: ΡΉΝ δπΐτα ΒΌ] τὰ οοἴδπὶ: 
δαερεηθα ΕἸπμογριηῦ 6 ΟΟΕΈΠῸ ἱπ 410 δαριίαηῖ, υἱὲ 8686 60 οἰυδηῖ. 
δουτα ργοίεπι πα]ϊα μεθα υογαῖ: ἰάθο δαπξ γεχυθπίθϑ. δοά υδὶ 

2 ἀοϊενεγαπῖ, ἴππς ΔΡ 4]}15. ρίεοῖθυ9 ἀδυογδαηῖογ, πιαχίπιθηθα ἃὉ 
δομᾶγηα. δι] οϑἱδδίπνιρ ᾿ὐδοῖαπι πιὰ ρὶ] σδὲ ἐξ ἱπεχρ] 1115, ἰοοϊγοοααα 
Ὑδηῖεν οἱ ἀἰδιοπα (ηγ: δἵ σππὶ φοὴ δὲ ἰθϊ μι, ειδτίο. οαπε ροῦ- 
τογγοβς, ἀβοοοπάϊξ σαραὶ ρεγίηάςα ἃς ἰοῖο σογροτγε οοςαἰϊαῖο. οτπθ 
ἴτυν δἰίδτπη ἀδηϊοχ, ἂς ἀδνυογαῖ τη ἰυ8οα: ἰὐπὶ ἰδ ἴατη οἴ δππᾶ ἴτ86- 
4υεβέεϑ τηϊπαϊϊοτεϑ ρί5σε8 εἰεϊας υϑπεγίςαϊοϑ, ργορίεγεα χαρά ρἷδ- 
θεν νϑηϊγίευϊαα ρτορε ο5 δϑὶ, ποᾷπὸ ρτιίαια μαθθηὶ. αηπίάαπι ἰριταν 
σᾶτιθ δοΪα, υἱΐ ἀἰχίπια, υδϑοπηίαν, νει ἀεἸρΗΐπ, ἀθηῖεχ, δυγαῖα 

.ο (ἙἈγγδοργ9), οατ ἰδ ρὶποὶ ρίϑοε8 εἰ τποϊϊπδοα. αἰ ὶ πιᾶρτνα ἐχ ρατίς 
δοδυατν οἱ ἰραπι οἴ τηυδουπὶ δὲ φυοα σα πΗπιπ νοσᾶηῖ, οἱ αἱ χα οἰΐα 
ἴπ πιατί παβοίτιγ πιϑιογῖ, τὰ ἔμουϊα (Ρἢγοἱδ) εἴ ξοβῖο εἰ βαχαῖί]εϑ, 
Ἐπουΐα ςοἴεγογηπι οᾶττια ἀρϑιϊποῖ: 80}18 Ὑθϑοῖτος 8401}}18. δαθρθης- 
Ἰνετο εἰἴϊαπι ἰηἴοτ 96 ἀρρεϊυαξ, χποπιδάιπηοάππι ἀϊοΐπτη εϑὲ: δὲ ϑᾶπδ 
τοπογδ ἃ πιδίοΓΡῈ8 οοπβοϊπηϊαγ, ἀγρυτηθηῖο δϑὲ σαυτ θα 605 ταϑοὶ, 
φιοὰ σαρίπτιειγ οἰαϑηιο ἀϊ εβοῖβ. δπιὶα, ᾿παππῃρ (τα]ξὸ ἘΠΥ πη 18), 
Ἴορυν ἔδεε οατηέδαι υἱοιϊταπε; σογραπὶ ἴαπιεπ δἰϊΐδιμ αἰξαθ. δϑαγρδ 

πὸ τοὶ ἰχοὐΐθ αἴδττιγ ρδθαὶ! χαοά πιρ]]υ8 Ἔχοϊϊαϊο οοθηο -- (οάδγα δηΐπὶ 
ταΐοὶ -- γε χοὶξ, ροϑίηπαπν επὶπν 18 ΑΡ ΠΣ, ἴρ86 δος θάϊ εἰ ραβεϊτατ, 
ἱσ α ]ογερααθ ἀγοθῖ οθπᾶς ϑοοίεϊδῖθ. δοὶπο ρἰϑοΐυπι φυΐ γοςδῖαιῦ 
φοαγαα υἱάεῖας ἡσπλἀτωρεάυπι τότε σηπιΐηδτε, οοἰογὶ ρίϑοος δάγογθο 

ΗΙΒΘΤΟΒΙΑΕ ΑΝΊΜΑΙΙΌΜ Υἱ11. 
Φ ᾿ 

οτὐα ἰἴὰ Ὑοῃδπῖαῦ τπίπογοϑδ, σαθτηϑἀπηοάπτη εἰΐδται Ὡαΐδγ σοπδιδυο- 
ταηΐ. δἷ οαγεϊαρὶπρὶ οσαηθ8 δὲ ἀε]ρ πε εἴ ςεϊαςοἱ τοϑυρίμδι οτιηδὺ 
εοττίρπιηῖ: δυθῖυ5 δηῖτα Βμαρθαϊ οὁ9. ᾿ἴδῃθ τπΐπειῖδ ρογειπιξ τπηϊπογθας 
ΔΙΙΟΖῸΣ ῥδαςὶ δάἀπιοάττῃ ευδάθγεηξ. πάτα ἀεὶ ρ μη ρεγπίοἰϊαϑ ἂς τί 
ἀενογαπὰϊ υἱάοίατ 58:6 ταΐγα}}15. αἱ δηρτιί!ας ραῦσας χαδοάδηι πὸς 40} 
ΤῸ εἶδ Ἰοοὶθ δὲ ᾿ἰπιὸ εὲ οδί δοῖβ αυθῖατ 64:15, ροεἰϑϑίπνσχη δαΐδας 
ἀαυᾶ ροίαθη. δἴσαε Βαΐας βεποτγία ρἰδοϊπατιὶ ἰὼ ομβεγνυδπὶ αἱ ψωαῃς 
Ρυτγίδδιτηα εἴβηδι αἴσαθ ἱπῆυδϊ ἰπ [οι δηΐ ὀροτε ἱθοϊοτίο ἱπάποπωξ 
Ὑἱυδγῖα. οἰξοοπίτα δα Ποοδηϊατ, πἰδὶ δἰ ἀ]αα ρηγα, Ὀγδης ἰδὲ δἱ φυϊά εις 
εχίραδϑ αρεπε. Ἰεοίτοο 688 οὔτ Ὑδπδηἴιγ, Βαυδπι ρετΌταπε, εἰ ἴα 
δίγγαιοπε οἶτοα Ἔχογίαπε Ν' ἐγρ Πα γΌπι οἀρίαηΐαΓ : δ0 ΠΆΤΩΠῸ6 ἴδια ρΟΓΘ 
ἐοπἰυγβαῖιγ φῦ δχοϊἑαῖο σοδηο δανυεγδὶδ υδηϊί5. δ]οχαΐ ςοπΐεσε 
ὀρέτγε δρϑίίπογθ. ταογίδδς προ ας ποη Ββιυϊταπί, ἃς π6 Φαγϑατα σαΐ- 10 
ἄεαι εἴϊεγαπῖοτ, υϑ]υ ρίδοίατα ρᾶγϑ πιαπίπηα: ἤΡ δῆς οπίτα υδηΐγοες 
γυοάϊοητα. ρἱπρυεαΐπειη δυΐοπι ρϑῦςδα Βαρεπξ, ρυτίπιδε ποη ΠΡ δξ, 
ἐχοπιρῖδε εχ 8488 εἰ φαίπαυε εἴ δαχ υἱναηῖ ἀϊο8, ἀαιίίοηα ἤδηῖε ρ]» 
γε8, δυιϑῖγο ρϑυςσίογεβ. δίαιιβ ρεὲὺ δϑδίαΐϑιη ἱπ υἱνατία ἰγαποἰδίδε ε Ἶ8- 
συβὺϑ ἱπξεγθαπξ, μοῦ Ἀΐεπιοπὶ πὸπ ἰξοτι. πδο τοι δίϊοποϑ υἐποπιεπξεθ 
Ῥεγίεγυηξ, υδϊυξ συτῃ 11 φαὶ ἔδγαπε πὰ {εἰ ρίἀδπὶ τηθγϑεγῖπε: ἱπίθγεππ 
δρΐτα Ῥ]ΕΓΌτΩσας ὑπίγεγϑαθ. ἱπίογευπι δἰϊδπι δὶ ἰπ ρᾶποθ δηπᾶ αἰδὼ" 
ἴατ; φιοά ςεξογί9 σθοσαε ρίβοῖθυ5 θυ απῖτ: δ Ποσαπίμγ δοΐτῃ ἐπ δδάεπ Ὁ 
ϑΕΙΏΡΟΥ δ΄, 488 δ᾽ὲ εχϊραα; 4υιοπιδἀτηοβιμη οἴ ἐρίγαπεῖδ απίτπαἰϊα, 
οἱ ρδυχ!]]ο αὖτε ἱποϊπάαπυγ. υἱνῦπὶ προ! ]αγαπι ασυδεάδτα εἴ δερῖεας 
εἰ οοἴο ἅπποδ, 8686 ἔῃ νίςετῃ ἀδυογδηῖ δῃρα δε ἢ υνΐ 4168, 5ε4 εἴ Β6 μα 
Ῥὶς τεδοιηϊον οἵ τααϊοΐθιι, εἴ δἱ φυϊὰ ἴῃ σοοπο ἀεργθ βδηδοτίπξ. ρὶὰ 
ποςοῖα ραβουῃίοτ: ἱπύδγάϊα ἴὰ δα δρϑοεάππξ. ρἰϑοίαπι δ 86 γ᾽ οῖβδ 
Βδρεϑῖ. 

8. Ανΐαπι ποππρτιθϑ Οὐηπε8 σαγηίυοτας δυηῦ: ἔγαροθ ἀτῖετα 
εἰλαττιοὶ ηαὶδ {γαδ. 1 ιτα ἱτπ ο5. ἱπάϊἀο τς, ποααετηὶ ἀερίυτο. ταϊξα 3 
δχαίλαττιτα ροηθγα οτηπία, εἰ ταϊ αὶ, οἴ δος ἴα γ αἰογζαθ ἵππ ρα]ατο- 
Βαγίῳϑ τατα {γπρ!]ατὶυδ: χα ταδρτιἑττἀΐῃ 6 ἱπῖοτ 86 το] υτη αἰ δσαμξ, 
εἰ Βαῖϊεο: 18 τααρτίπάϊηα τηϊϊαυπι δαυδῖ, εἴ δΕπρεΓ Δρραγεῖ. ἵξεια 
οὐϑιίταρα δὲ τα]ίατ. εδὲ δαΐεπι οδοιίγαρα χαδπὶ ἀχαίία πιαίον, εοΐονσ 
οἴπεγθο. δὲ τυ]υγασι ἀσδα ὁπηὶ δρθοῖδϑ, δἰ τοῦ πιθοῦ ἐξ σχαὶἰ ἀΐοτρ 
γπδῖοτ δυθοτα τηδβῖ5 οἰ γ απι γα εγθηϑ οο]ογοτη (4 1 οοἀ ἃ. τὴ α 1 τ|0 Ἐς 
χιΐο τ). ργδοῖογθα ποοϊαγηδυτπι ἀνΐὰτῦ ΠΟηπ] Δ 6 ϑαπὲ ἡποῖδ τη τι. 
Ρδ, αἰ ποοεοτγγαϑ, ποοίπια (ρἶδηχ), ᾳδὸ {Ὁ Γ7 48: υυἶφο 6ϑὲ ΒΥ ἀ8} 
θεῖ ῬΌΒο ποοῖπδε δἰπα]ΐ, δε πιὰ ρηϊ αι ἀΐπ ποῖ ἱπίεγιογ ἀααϊία, χα (0 
εἴϊαπι α]αἰα (εἰεσα, Οαξἂο αἱ α ς ὁ) οἱ οαρτίςερϑ8 (66 ρο ] ἴπ9, ἔναιο αἰ- 
1λ) δὲ δεῖο (β0ορδ)ς: φαογῶχῃ α]α]α ρα πᾶς εο ππαῖοῖ δϑῖ, οδρτίσθρα ρᾶει 
Ὠΐεγσθε ρ᾽οα8 Ὑδηδῖῃγ. 4810 ταῖποῦ “πδπὶ ποοῖθα ἌΚθαὶ μος τς 
δἰυια ἀ6 ἕλος εἰ σατηΐνογα οπηηΐα δαπξ. ϑυπὶ φυδεάδαι εχ [9 συ 
ὍΠΟΟ8 ἀηρι6 8 ΠῸπ ΒΑΡ απ, οςαγπίνογα, εἰ πίγαπάο. δ] ὰ δαϊοπι τοττοῖν 
οὐ 6 σεϑουπῖαγ, ὡς {γι ρῖΠ1 (6128), ρϑβϑεσ, τὰ θίςοα (σᾶξας τὰθδ- 
σα, Οταδοο Βαϊ: δὰ ἦι εοάϊοοε Βαῦοα νοὶ δαοῖοϑ Ἀδρ θη), υἱεοοὶς 
(ςμ]οτῖθ, ὅσαο [αϊθο]4), ραγτδ (Δ ερ 8168). ῥρδτγὶ σία βϑΌΘΓΑ δτμβξ, 
ὨπυτΣ ρτὰῃ ἀἰοδίπηαπι, ἀἰςῖτι9 [ΓῸ ἢ] ατὶϑ (6ρὶ 1165): ἀΔαφααῖ δηΐπα {τγὶπεν 
ΕἸΠἸς πιορτίτυ ἀἰποπι. Αἰ 16 τποηΐδατϑ Δρρεο ἰδοῦ ργορίογεα -ασποὰ 
Ἰιοπῖοϑ οἰ, Ἰοηραπι Βαθδη5 οαπάδτη. τογίϊαπι ρθη Ηὶς ϑἰπ|}]ς δεῖ, 80 
δεἀ πιαρπϊττιάΐης αἀἰδετι: ἐδὲ οπὶπι πϊπίπιθδ. ἰΐοτῃ Πποεάυϊα (9γολ]"), 
αἰτγίςερ8 (( ζῶο δἰγίςα τ]! 4), ργγγυϊαο (Ὁ άξαα τυ θδουϊα, δοα ροτο 
Βγττίοίβ), δπτβδοῦδ ((σἄξϑο διϊνία), εἄτγιςα, ἀϑι1υ.5 (0 65:08), {γΓδι»" 
πὰ. ϑ Ρ48}10 68ὲ τπαῖοσ Ἰοςυϑίδ, ρυπίοθα οτὶϑῖα, αἴσις δἄδο υεπαρῶν 
ανΐϊουϊα δῖηπε βεπε σοπιροδίϊα. φαΐ ἤοτα9 ἀϊοίτωγ (απ: 805), ἔπη ρίιιοο, 
εϑὶ πιδρηϊεάΐπα. αἱ που [τ] ηρ1}1ὰ (ογοδρίξαδ) εἰ δἰ Πα ἀϊης ε 
πιλρηϊ τινί {ἰἸὰπὶ τοίεγε, δὰ οἶγοα σο  υτὰ ἈδΡεῖ οαδτοίοατα οοἷο- 
γϑῖη ἴσας ἴῃ το ΠΡ Ὸ5 ἀρίἰαῖ. δὰ ἤδες γϑρυΐπϑ, δεπιϊπί!θρῃ8 (5ρ6 Ὁ» 
Ἱπο]ορα8). ἤαθ ἱρίϊατ δἴψιιϑ αἰΐαθ αἰπιϑτηοαϊ πὲ 8018 υδιτηῖρπδ ἀαξ 
ἔετθ ποὸη αἷΐο δἰυμνῖωγ οεἶρο. αἵ μὰθ 6 δρίπὶ5 υἱοϊ πὶ, ἐρίπαϊα (ἀσδῃ.-- 
1η15, άζαθ δρίπας δτε ᾿ρυγίπα8), [πγαπρὶ8 (61 οοὐά, ἘΒ}γΡὶδε 
Οᾶσαρ τὰν ἀαοίμμ, εἰ χιᾶδ ἀϊείτητ ςὨγγϑβοπιδιγὶα (Ὁ δσζαθ δαγίνι12). 
ΟἸΏΠ68 ΘΠἰπι 6 8ρ|π|8 ξΑΓραηΣ, ὙΘΥΤΠΕῚΣ Δα το πὶ δαξ δηἰπιδηΐοτη ΠΏ] ἰατα, (98 
δοάεπι δαΐεια ἴῃ ἰοθο ἢᾶ6 εἰ δοπιηηπὶ οαρίππὶ δἰ εἰδυπι. δἰίδς ϑα]}- 
εἰνοτας ϑπηΐῖ, φυδδ συ] στα υθπαῖι ἱπαχίπις υἱναπε, υϑἰμεὶ ρὶρο πι2»- 
ἴον οἵ τηΐπου. ἡ τῶν ἄμδο εἶγοα τἰρίϊε8 ϑαϊαραπί,) ἀῦμ5 ΠοΠΒΌ}]} γο-- 
οδπὶ τα πάϊᾳφαογοοσ, [κὔπὶ ρίεο5. δπηῖ]65 ἤδ6 ἱπῖεγ 86 δι πηι χας τοοθ' 
δυηὶ, 56ἀ πιδιοῦὶ ταδίογ. αἶαν πἴγαχας 911᾿0π|008 ορυοίϊαπάο. Ῥγαϑδ-' 
ἴδγϑα ςαἶειιδ (τυΐξο οοἰοα, θδσας οἱ ϑοαίίρεγο αΐξυ]υθ). ἴ6 δεφαδ 
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τατξατγίο πιαβτι πνϊπετη, οοἴοτα ἐσίαε ἰπέειϑ. Πρηα Ὑεβοαεοος βετ- 
40 ἐππάϊξ, εἰ ἴῃ ᾿ρεῖς ἔεγε νεβοϊδιγ. ψΟ 9 τρᾶρηδια μαδδὲ, ἔγουετῖθ- 

εἶπια ανἱς ῬεϊΪοροόπηθβο. αἰΐσα υοοδῖας οαἰϊεερα (εἰροίορι5), ρδῦὺ- 
στὸ οἰ ἐρίηαἶα, οοἷοτα οἴθαγεο εἴ ρυποῖ ἀϊδεποῖο, τοος εαῖρτδ. 
ἔδειι Ἰέζοα ππάϊς. αἰτας ἐγυρίνογας [εἰ ἰκεγϑίνοτδἝ), κὲ ραϊυπιΐεθ 
(φῶαδε εἰ ρΒαι18), σοίμπιθα, τυρὶ ]α (οεπδ8), ἱπσῖιτ. δο ρδί ατῦθεδ 
φοϊάεπι οοἰυπιθαχιια 9ΕΌΡΟΓ ΔρΡραγομῖ, τα δεοίδιο: ἤϊεπιε ΠΟΒ 
δοιηρᾶγεξ: ἰδιθὲ δπίπϑ. τυρὶ! δαίοπι δυΐθτησο ρο ϑϑίπηθτη εἴ ἀρρδ- 

κοτεῖ εἰ οἂρίτωγ. οδῖ στρα αδιη οοἰπταρα πιδίοτ, συαπὶ ρα απιδεϑ 
τοῖποῦ. οαρί τον ἴαγε ἀππι δαθδῖα ἔαπβσα σςαρὶξ. δἀνοηῖθης δαΐοτη ἤπο 
δὰ τπὸοὲ οὔπε ΡΠ ἰα καΐδ: οεέοτεςα οἴαπος δβιἰυεδίτης δοϑιαῖθ, εἰ ἀἰβοαηξ 
πραὰ ποϑ, οἱ ρ]ητίπιας δηΐπι θυ αἰπηῖαγ, ἐχοθρίο ρθηετε οοΪππλ- 
δαςδο. αὐβυπὶ οἰππίηνη αἰΐας, πἰ ἐξα ἀΐοαπι, ἴεττας οδυδγεαηῖιγ οἰδὲ 
ταϊία, αἰΐαε εἶγοα Ππανΐος ἂς ἰασαβ υἱοτδηϊ, δἤδθ οἶγοα τοατο. σῦδα 
Ῥαξηϊρεὰεσθ 5σπηϊ, ἴῃ ἀχαδ ρ] ατίπιπτι ἴςπιρτϑ ἀρίδηῖς σαδο β5πρεάεθ, 
οἶτεα φαυᾶτα. δίας πᾶγαπι συδοάδιπ ᾿ἰβρέρυλφαν δὰ 365εἾ δἰθπίον, 

δ ἴδε ρἰδηϊδιιτο ζεπθυίρο8, δο: οεὶ ἠπ86 σατπίγογας ποὸπ 5πηῖ: [41} 
εἶτοι ἰδοὰς ἂς βυνῖοβ ἀγάθοΐα εἰ αἴρανάεοία, σπ88 {Π|4 πιΐποσυ οδῖ 
Βαβεῖψας τοϑάτιη ἰδίππι εἴ ἰόηχτπι. ἴΐοπὶ οἰζοηία οἷ ραυϊα. εξ 
δαΐεπι ξανίϑα “οἱ ου οἰπφτοηϑ. οἵ βεμοοπῖϊα" (Θᾶξἂς ἴπποο) εἰ οἶν- 
᾿ἀπδ εἴ αἰρίςαἶα (ὈΥρατρτ) [εἰ ἴγγηρα]. 1 δεξὶ πιαχίπιις Ἀοττιπὶ ταΐ- 
δαδποιατα: δοαυᾶὶ δηΐη ταγάσμν. οὐηπθβ δαΐοτα Ἦὶ πιοῖδπι οδυαπι, 
σὲ εαἰϊάτί6 (“οάϊοοθ φυίάδατα 8 ὁ δὴ ἀτὶ 5), χπᾶς δυϊσαϊδ οἴπεγεθα δῖ, 
εοὰ νατίοφεῖα. δὰ ἤαδς αἰσδεάουυτι [ναΐρο ἰπϑοἰηΐατα τ} ξοῦυϑ 
ἔακία δηπὰβ δρὶϊδῖ, εἶα ϑφθοῖ ἅπας Ἔρβοῖεθ; χαδτυπι δἰζεγα υϑοδὶἱ} 

40 δοὲ ἱπεϊἀοἴαπε ἀστπαϊπίθοθ, αἰϊογα τοῦΐβ, πᾶς πηδῖοῦ δδὶ, αἰ 4αδ 
ἀοτεῦεα οδογυίΐοηπι. οἶγοα τῆᾶγο εἴ δἰοθάο εἰ ςετγίυβ. δεά εἴ οοτηῖ- 
οδα δἰ υπῖογ δηϊπιαἰ θα 8 ὁ προτὶ εἰθοῖ: οπιηΐβ οπὶτι σδαθγὶς σἶρο αἴπα- 
Ὅχτ. ργαδεΐεγεα μανία οδηάιαδ οἱ ζαϊΐοα (ςἜΡΡ᾿π8) οἵ τηογρὰϑ (δε: ἢγὶδ) 
ἢ οἰαγαάγίυδ [ὅσας ττιρεχ]. χαδε ἴῃ βεπετγε ραδἰτεϊροάππι δυπῇ στα- 
γίογοθϑ, εἴγοππι θανίοδ εἴ ραϊπά68 ἃρὶξαπξ, πὲ οἷαγ, δπ85, ρμαϊαγὶ5, ατ΄- 
πρῖγὶκ (οοἸ γπὶ8). εἴ Βοβοδβ (ρϑϑοῦϊα Θ᾽ α  ξετο), ᾿αφθ ἀπδῖὶ δἰ δ, 
φεά πιΐποῦ εδἷ. δὰ ἤδδο ἴβ 4ι1 υοοδῖιγ οοττῦδ, 18 οἱσοηΐδε τεΐογι 

εο ταιρυϊϊαἀ πεν, σείεγοτο οππ Βα οϑὲ Ὀγουϊοτίθυμ. Ῥαϊπιῖρε5 εϑὲ εἴ 
μαπάϊ ροῖσπβ, σοΐοτε βίρεγ. ἱποίἀεὶ εἰ δυδοηῖβαδ, ἰπ φηϊδηε οἰΐαπι 
Ὄοἴτο ἀχυαιϊσάγηπι πἰἀαϊαῖατ, εξ ΔΉ 56Γ, εὶ ΔΏΔΕΓ απ ρτεραῖι 15, εἴ 
ψαϊρδηδετ, οἱ σαρεῖἶϊα, εἰ ρεπεῖορβ. πιαγὶπδ αιχαΐΐα εἴ εἶγοδ πιᾶγε βρὶ- 
καὶ εἰ ἰδεπϑίτοθ αζυδὲ ἀεργδεάαιασ τη ]δς ἀυδ5 οἴϊατθ οπιηίυογαδ 
δαηξ. πποῦπρειδι οατῃ φεἴεγῖθ, σπδ6 δπρογδγηΐ, δηϊπηα θτιδ, ἴαπὶ εἴ 
ἈτίραΣ φεϑουπῖοστ ἰῃεἶ6. δεὰ τοτυο οεἰθδῖα ἀς ρσορτίῖο ξθῆοσο πΌ [ἀπὶ 
Φὐϊδηϊ, δοιι ρίϑο68: ϑαορεπαπιετο εὐἷπι ἮΪ ε δὰ ϑρδοὶδ ραϑοῦη τ, 
πρίνογθτιαι αυϊαπι ξεπυϑ ρᾶτοα Ὀἰδιῖ; αἴχας ἴροαθ πποῦπηραει ροῖα 

58) ὁπιηΐπο δρδίπομι ργδεῖογ ρβῦοδβ, δαβαῦδ ΓΆΓΟ; δοϊθινπο δ, Ροϊεε:- 
ποῦπι τπηπηουϊα5. πα αποηας τῶγο ΒΡ οτο υἱδὺδ δϑῖ. 

ἄ. Ουδο «απαϊνάα τοραπῖυς οαἴο, αἱ ἰδοοτῖη9 οἱ δἰἵδ χαδᾶττι- 
φῬεᾶς (δυϊποπιοά!), ἤδος εἰ δεσροπῖδβ οππιπίγουα δύῃ: πὴ δὲ ᾿ᾶτη 6 
Ἐῷ Βογθα υδεοαπίου, βδεῦροπῖδβ γοτὸ δἴδτα οτηπίαπι δπιτηδἰϊατη ταδ- 
χἰταΐ ὁπ ἰἰρανίίοτεθ. ρᾶγτο ἰρίϊτατ ροῖα οοηθηϊα σαηὶ ἴυτα Πδδς 
ἕστα αἰΐα, φυδεοιπαθε ταγὰς ἰοχίωγως ραϊπιοῦοπι μαθεηῖ. παρθηξ 
πὔΐεπι οπιπῖδ, εἰ ρᾶυςο τορ]οἴοτο δαηραΐτε, φαδοοῦηαε ουὰ ρατίπξ, 

40 βεγρβηΐεδ υεγοὸ εἰϊατα ἰπ!ειορογατπξοα δυηῖϊ δΥρα Υἱηππι: ἴσοιγοο ΥὙὅ- 
πδοῖατ Ὑἱρεγαθ (6οἶ 5) (οϑεϊ8 οσσα υἵπὸ ρετ 8ερε8 ἀϊδροοίείδ: ερτίδθ 
δοΐπ οδρὶυπτιγ. σαγβίυουὶ δογρθηῖδα στα βἰηῖ, ὈΡὶ φυοά ρτεβεαάε- 
της απίπιαὶ, ἐχ δυδῖο δῆςςο ἱπίθρτομι ΡΤ δες 65508 τηδᾷῤοτη τοἀάπηϊ. 
14 φιοά ἔετε αἰΐα χαοχὰθ εἰπδπιοάϊ ἑαοϊυπε, υἱ ἀγαπεὶ. δεὰ δγϑτ οὶ 
4οτίδ ὀαδυρτοῖ, δεγροπίοϑ᾽ δαῖοπὶ ἐπ υθηῖγο. σογερὶξ βογρθηθ, ππᾶο- 
ἘΡεῖ εἰ ἔοτδε οδ]αϊυπι εἴ. Ὁ οηΐπη δὲ αὐϊοη]ας οἱ Βεβιϊοίας, δὲ ἀ6- 
σογαῖ ουᾶ. υδὶ ργθβεηαϊε, γεδυςῖς ἀϑαας αἄδο ἀσπι ἱῃ δῆπητηο ογδο- 
ἴπδ οοπϑίδίαι. ἀεῖπά6 1ἴ8 ςΟἸ] Κὶς δὲ86 δἴχαθ σοπίγαῃϊξ ἴῃ οχίρτιητη, 

0 τὶ συγ οχῖδηϑ:}8 {πογῖξ, ἀδδοεη αι ᾳποά ἀενοταγίξ, μος δρὶξ ῥὑγο- 
φῖοτεα χυοὰ ραϊαπι μαβεῖ ἰοπραπι εἰ δηρτιδίατη, ροϑϑττι εἰ ἐπέων: 
Εἶθ εἰ δεγρεπίε ἀΐι δἷπε εἶρο νυἵνδσε; χιοά ρεγϑορίοϊ ροϊεϑὶ εχ 18 
{088 δἰυηὶ πιο δἰ απ θηϊαγῖ. - 
ες Κ, Οὐδο χυδήτορεάεϑ απίπιαΐ ρατίππς ἔεγασστε δαὶ εἰ ἀδητὶ- 
Ὅτ ἐχϑεσῖῖ5 ργαδαάϊϊδθ, σαγπα Ὑθβοαπὶτ οπτῆεα. ἔπροσ ἴδέποη δἰσηὶ 
Ἔδυτίοπῆεβ οογίθηι ἴογγαπὶ ἀδυόγασο, ἰάαπε Βαΐς πὶ ὀνεπῖγε απ πη δὶ, 
Βοτραπὶ υετοὸ οεἰδὶ ρταῖία ποῃ δεηρτιπὶ 41185; δὰ συπι βορτοῦ 5ππὲ, 

90 Ἐπόζε οδθσπσι, ἀδυογαηὶ εἰ Σου οτοπηΐ ἃς ρπγραηΐασ. ἱπίοσ ἱρδοι ἔἤροα 

ἢ φαΐ ε Ογαδεὶν ἀϊεαπίασγ μονοπεῖραι, Τφἴπε φοταρὶ ρῥταεᾶοῃρθ, 
Ροΐας Βοζοίπεπι οἷδὶ ργδΐα ἀρρεῖππε χαϑιη ἰΐ δὶ ἴηι ὁοἀα]ίῖο νο- 
Βαμίαγ. αἵ φύδαι δῃϊ ρίαπτρα αἱϊὶ γδεπατη υοοαπε, ΠΟΙ δϑξ Ἰπΐ ΠΟΥ 
ἴπαρο. ἴπραπι μαβεῖ δἰσῃξ εαυπδ, δεὰ δεῖδϑ ἴωπι ἀαγίογε ἴοπι ἄθη- 
Φἰοτεβ (ὕδχδε ἰοπρίοτς 3), οοημἱπεπίυγαπο ἰοῖο ἄοτθο. ἱποί ἀϊαίαν 
Ἀς οὐφρίαϊ Βοχιΐπεδ: σᾶπο δαΐεπι ἢ οπιΐπτιτι υοσπι το ἱπιϊιαϊα νυ ἐπδίυγς 
ϑδραίογα δύαπι Ἔγαὶς ἐναπιάπαθ οαττῆβ ἀρρείεῃβ. Ἐγειδ ΟΠΙΒΙ ΤΟΓαΒ 
«Ξ-ἰ. παπὶ εἰ ἔγυς θυ Ὑδδοίτυτ, εἰ ἀγρόγθ εοπεςεμάϊξ ΟΡ ςοτροτίδ 
δρίϊτταῖοπι : ἰετα ἐθρατοῖπα; ἀἰΠγαςτῖα φαοααε αἰυδξαγίδιις ταὶ εαΐὶ δὲ 
σῶμοτϑα εἴ ἰοτγταίοαβ. σατηΐυοιθϑ συοαπε 6πῖ: οὐτπ ἐπὶπι τοδυβξαϑ 
εἰτ, ἱπνδάϊε πο ϑοίητα οεγνος, δά δἰϊδιο ρτοϑ, δὶ ίδςεγο ροῖοϑξ υἱ 
ἐπιρτουΐβαβ δρετδάϊδῖυτ. δἰἴϊδτι ἴᾶυγοδ: συμ ἰρ5ὶδ Θπὶπιὶ ΠΟΙ ρτ 658 .8 
εχ δάνεγθο δυρίπυδῳσοηοιάϊξ, τὰπὶ δὸ ππο ϊεθῖδ συΐπδτγα, σογηῦδ ᾿γα- 
«᾿8 ἀπιρίεχαβ, ἀτταοϑ οτα τπογάδξ, ἰδαπε ἀνιπὶ ἰρθατη ῥτοϑίθγηδξ, 
Ῥεῦ Ῥγευθ δἴδτι ἔθη ροτὶ ϑρδιϊππι ἱπργεάμυς δὲρδβ Ἔσθοίαϑ. σδτπ 68 
4παρσυησις εοἰ δὲ, ρυῖσϑ οταιε ραΐγαθοογα. ἰθο, βἰςαξ εἰ αἰΐας ἔστω 
εἴ ϑεγγδδ ἀδπιῖδυδ ργαθάϊίαθ, σᾶτης υεϑβεϊτυγ: οἶδο αυΐὰς την, 
πτουξίδατιε δοίιἀδ ἀδυογαῖ, πι μὲ ἀϊϑεϊπάθπβ. ἀεῖπάς ἀϊεε ἀθοδ ἰγεθυα 
εἶδο ἀδϑϊίπει; 4 φυδὰ δαπε ρδίεδι εο φιοά 881}5 δῃρεγχῃς ἐχρ]εἴσβ 
ξαϊι. Ῥάγος Βιδὶῖ, τατο Ἄχογεοιαθεηΐα γοάαϊι: εγιῖο δηὶπι ΄θοαας αἶδ, 
δαϊ οἱ ἔοτα τ] ετῖξ, ἐχοογηΐξ, δας ἀγα δἴφυς Ἔχδυοῖδ, ΠΟΤῈ ΟΘΠΏΤΩ, 
Ἀαΐαπι οἰΐατο εαάσπι ραγὶς δτηϊτἰξ ἀοογγίπιαυα, οἵ οἰθητθτα υγίπδτ. 
ἰξοῖγοο οδῆδθϑ οὐογαπίυσ δυβόοτοθ: ἤδπὶ 1116. δι ἰαῖο Ἴγαγο Ὁτίματα 
τεάάις, τλοῦα Ἵδήπτα. ἱπβοὶξ οἰίδτι εἶθοϑ οάοτγοπι ἱπϑρίγβπϑ ἰαῖττιθι : 
ϑεςῖο δηΐπα ἰδοῦ ἱπίοῖογα γταυθτι ἔνα  ἐϊιιπ δτηϊτὰπὶ. χαδοάδπι ἔογαθ 
αμάγηρεάεθ εἴΐατο οἶτοα ἰδεῖ ας βανῖος εἰθαπι φυδογαπῖ: αἱ οεἶτοδ 

4 

ἸπΆγς πα] ]ππὸ, Ἔχοερίο υἱταϊο πιασῖπο. δυϊα8 ροπογίδ δαπὶ ἤδογ εἴ 90 
δι βεγίου (ϑατηγίομ) εἰ δαϊγτίου (86 ρ ἱγὶ ἢ αἰϊὶ ςοάϊς 66) εἴ ἰυίγὰ οἵ 
Ἰαῖαχ, 4πδὲ αᾶτω ἰυῖτὰ ἰδτῖοσ «εἴ, τορυδίδφυε ἀἄεο ἀδοιρο8 ᾿- 
ἀϊα 66ι: δργεβϑα δηἰπι ποςῖὰ ρ]εττθααε ρτγοχίπια υἱγραϊ α ἤανο 
ἀσπέριιδ ἐχδοϊπαϊξ. οἰΐδπι Βοτηΐπθα ἰαῖγα τεοσάδι: ἤδαιο ῥεῖα, πὲ 
δία πῆ, διηϊτεῖς, φυαπι ὁ 8515 ἐτορίτυτ δπαϊγοτί!. ἰδίδςὶ ριϊυ5 ἀθττϑ 668: 
ϑρεςῖε πηεάϊα ἱπίεγ ἴσα συὶΐ δδὲ ςετυὶ εἴ υἱτι]ϊ ταδγίηι. 

6. Βιϑαηὶ δηϊπνα]ῖα δεσγαῖα ἰδηιβθηάο, εἰ φυαεῆδπι ποη δοιτηῖδ, 
τὸ πηᾶῦγεος ΒΟ ΖΙΔΙΙΡαδ ρτδεάτα ἀδβιϊδυ5 γα μβθηἀο (8 οτ Β εἢ ἄο οππὶ 
ΡΙϊπῖο 85:4), αἰ Ἔφαὶ εἰ βουδδ. Ἐγϑὰδ ἤει ἐγαμεπο πδαῦς ἰαπε- 
Βεηάο, εεὰ πιογϑη. δὲ αυδϑ ρασιίτῃ ἱγωμεπάο, δε ἰϊα χαδς ἰοπρο σππὶ 
0110, ἱῃεογτηϊβοῖδ υἱοΐθαδ, εἰ το ]θηῖθϑ (γεϑαρίπαπῖδ5) οαραὶ. δοἷτδ 
Ῥοτγρηγτῖο πιότϑα. δουτήρεγα δηϊτηα ΐα ἴπτη νη δ ἰαπὶ ἔεγα, 4π86 56 }- 
ταῖοβ ἀδηῖθβ ποῦ ΒαΡοπέ, οπιηΐα εἰ ἐγυςθα9 δὲ μεγθίδ υϑϑοπηΐθπτ, 
Ὠἰδὶ ναἰίάα ἔδμιε πγρεαπίατ, ργαεῖοσ τάπεπὶ (411 ἐοάϊςοα δῖ 6}: ἰδ 
εηΐπι ταϊπῖπας δὲ μογθα δαϊ ἔγιςέτι δἰ ἰτατ. δὲ οῃ8 τηβχίτπηθ τω πί τα 
δηϊτθαἰἰυπι φοάϊουπι υόγαπ οδὲ ῬγΟΡΊΕΥ τοϑὶ τὶ δὰ εἰποπιοάϊ σουηπιο δἰ - 
τλίεπι, ἔδοΣ Ππρεας ονποίπτα χαοάνίδ ρα θα πὶ ἀπ ἰ1, ςοἰογτίτηθ- 
4πὸ ρῥτοβοὶϊ ογωδοιτπ ἀϊπο, φαδηΐατι ἔδγὶ οι πηδρτιταάο : ϑραῖῖο οπὶπε 
δεχδρίηϊα ἀϊδγατα ρἰηραεβοῖς. δρποδοῦμὶ ἱπουεπηθπίαπι ϑαρὶ παῖοτοθ, 
ἐπρρὶ ψανὸ ἰεϊαπατι ἔρϑανα ροπάογανεγοπε ρἰπρτιαβοῖξ, οἱ ἰγίάπο ἔδπιδ 
ποτὶξ τηδοθγαῖιι, σαειβαἀπιοάυτηῃ αἰΐδ ἔετε οπιμΐδ ἕστο ς δίζοοϊα ρτίμβ. 
Ῥοδὶ 608 ἀἷδ5 ἴγεδ τρεγίου ράθα]ο δοοϊρίπης δθεπι. δ ΤΆναςεδ 88- 
ξιπδηϊ ρτίπηα αἷς ροῖα ἐχβιρὶϊος ἀεῖπάς ππηπὶ ἄϊετη ἰπτεγιη ἔπη, 
ἴππι ἄποθ, ροσίεα ἴγεϑβϑ δἕ φυδίζθοτ, υσηπς δά δερίεπι. μἰπριιεϑοῖξ 
Ββοτγάδθο, πιϊϊίο, βοα, ρἰαπάὰβ, γγτο, ουσαπιεγο. Ριπρτιοδοθηξΐ δυΐθτα 
ἴωσι ἤδεο ἴατα δὐὲδ χε υδπίγιουϊ αι οΒ] ἄτα πάει, οἷο: 864 5068 
εἴϊατα οοθποδᾶ ἰδυδῆοσθ. ρμϑιϊοβθα οοποίϊαιὶ γο]υηῖ δου ἄστη δοῖα- 
68. ραβδὶ 85 εἴϊδιτι ςατῃ ἰῃρο. 4ιοῖ ροπᾶο υἱυθῃβ βῆ, οἷπϑ Ῥοῖ- 
ἀοτῖβ δεχία ρβδγβ δϑὶϊ τὰ δοῖδϑ δβαπρυϊποπὶ εἴ εἰυοτοϊ, Φη68 αἰ ἰδ 404 
οπαίᾳ ἰδοϊδηῖία βυπὶ εχιἰοτα. δῖσυε πδας ἴα δὲ βδρδηῆῖ. 

Ἰ. Βουβϑ δυΐθπι εἰ ἔγυρε μέ γενι γεδεπηῖογ: ρίηρυεθοῦῃι δ- 
ἔποβῖβ, Ἔγύο εἰ ἔωβᾳ ἔγεβα οἵ διϊρηϊα υἱγάϊ ἔαβάγατη. σοῖο! Ὑ6ΓῸ 
δἴαπι ἰποἶδα ρτΐπε οπίθ δίᾳπε ἱπβαίβαία, ας ἀεῖπ ἀθ ρδθυῖΐο δρροϑὶϊο: 
ἴϊοπι Βογάδο τε] ἐπῖεεγο σοὶ ρίπϑιῖο: ργδείεγοδ τορος ἀ]ςϊ δ π9, οα- 
ζπιδιηοαϊ Δαπὶ σα εἴ πνὰο, οἵ υἷποὸ δὲ αἰπιὶ 0115. 86 τπαχίσνα δοῖδ 
εἰ Ἰοξομε δα4αδα οδ]ϊάβθ. υἱτυϊοτυπι οογτυδ οατα ἱερεΐδοϊα ἀυςοη αν 
Φυοτυϑηπὶ 4π|5 Ὑοἰ: δ Ῥεάεβ χπΐπτι ἀο]Πδπί, δὶ σουππα (υπρα 49) 
ξεγὰ απὸ ρίος δαῖ οἷεο ΟὈἰΪπαπτυτ. ἰδθογαπε ἀττηθηΐα τηδρὶβ8 Ῥγυΐηδ 
ἥπαπι πῖνε Ὄχοϊϊαία (ἄστη ἰοοα πιαίδη!). ογθοοαπῆ, οππὶ ρίυτοϑ ἀπο 
Ὑεπετϑ ἐχρογῖεδ δἰηΐ. ἰοοῖτοο Ἐρίγοίδε σδοςδδ 4085 γορᾶπὶ Ργτ- 
ΤὨϊοα9 ΒῆΠ09 ΠΟΥδιη οοἰϊα δτοθμάδϑ οὐταηῖ, πὸ οταβοδηῖ: αἰδυγαϑ 
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40 Βρρεϊϊαπὲ. αἰπιξ 6898 ἀ)96 πδτπογο εἰγοετ᾽ παάτιηροηξαβ, ἐερτηα 
Ῥεου]ίαγεδ: 4115 Ἰοοὶδ υἱνθγα ποῦ ροδ56, τπ0]οτάτα οχρδγιπιθπῖο. 

8. Ἐφαὶ, πλα]ϊ, ἀρῖαὶ ἔταεῖα ἀΐχιις μεγρα υεδοππίυγ. ροῖα πιᾶ- 
χίτηο ρἰπριδδοπηξ: ποῖα ἰυπιεηΐδ, ᾽ξ ουϊπθαπα 885 8΄086 ΕΥ̓ΘΠΕΓΙΪ, 
ἴα δὰ [παεπάαπν ράραϊο αἰβείαπεαγ, εν αἱ δογυτὰ φαοάφαε νηΐπα8 
ἀειγεοῖαι ροΐαπι, ἐϊα σουηπιοήϊας ρἰυριεϑοῖξ, ἴαγγαρο βταυιάᾶ δάδηο 
Ρἷϊο Ἰαονίογε (ἀδα βίον ε δἱϊὶ ςο .) αἱ δἰπε εἴβειι: δ ουτα ετὶξ δγὶ- 
8115 ἀμτίογ δ, ̓ πῈ 1115. δὲ. Βεγρᾶὲ Μεάϊοδε οὔτ 6βὲ ργίιπᾶ δεβεὰ 
((α]χ), πιαϊα : ἴὰπν, δἱ ἀφαὰ ραϊγίἀα ἱγτὶ δίας, πια]ς ἴρβὰ οἷεῖ. θουδὲ 
Ῥάγατῃ φυδογαπὶ φιιάτῃ δίραπὶ: δ ἐαΐ, υξ οδανε]ῖ. πᾶϊα σάπμα]ο δδ- 

896 υἱοῦ ροῖῃ8 ᾿πγθι τι 86 ογαϑϑα8, Ὡ64Ὸ6 ἂς Βυνίο ροϊδὲ ργιαϑαυδμ 
φοπίηγθαγίξ, ὁ'πε ροὶὰ ἀυγαγο ροϊεδὶ εἴαπι ἀϊεα φυαίξιοτ: ροδῖ 4ιοὰ 
ἀεΐηάε ὈΙΡῖῈ Ἰαγρδοῖπια. ᾿ ᾿ 

9. ἘΠερμαπῖτς φαϊάοπι οὔτι Ρῥἰατίπιηπι εἀὐτ (Βοτά εἰ δἀάϊξ 
Ἀεἰϊαπα9), Μαςοάοπῖοοι πιοάϊοθ πουδπο; δεὰ ἰά ποὴ δἰπε ρεγίουϊο. 
σεγαπι δα δυπιπιιπὶ δ6πο8 δερίδηοδυε; ἰαγίηας φυΐποϑ, υἱηὶ τοι 6πι 
πϑᾶγσὰ. οαρὶϊ τηᾶγυ8 Ποπιίηδ6 φ6χ. δε πι8ὶ οἰΐτι φυϊάατι εἰ ερμϑηῖπδ 
Βίδῖς ἀφυδα πιεϊγοιαβ ΝΙδεεἀοηϊοαβ χπαιταογάθοίπι; εἰ γεβρεγε ργῶθ- 

10 ἔδγθα οοἴο. ρ]δγίψιε 6 φαπιθὶ ἰδ υἱταῃξ ἅππο5 οἰγοῖϊοτ ἰγίοεποϑ: δἰ φαὶ 
ταυϊῖο ρίυτοϑ, φυίρρε δὰ οεπιθϑιιπππ.. 6] ερ μδηΐαστα δυπὶ αυΐ ἴγεοδι- 
ἴοϑ αῃηο8 ἀϊοκηῖ, αἰϊὶ ἀποδυῖοϑ. : 

40. Ονεβ σαργαθαι μεγθὶβ Ὑεθουηϊαγ. Ῥδϑοθη Γ ΟΥ̓Θὄ δ58ὲ- 
ἅἄσας εἴ δίδὈ}}} ἔγαβα, οᾶργαθ βυθίπάθ πιαϊδπξθ ἰοοᾶ, οἱ δΌμΙπια 
4υδεφθς οἀγραηΐαδ ἰδηΐιπι. ρἰπρυαδοὶξ οΥἷδ ροῖι πιᾶχῖμαθ. ἰσοῖγοο 
ῬΕΥ δεσίαϊειῃ 86]}8 ἄδπὶ φηϊπίο φυοφις ἀΐε σεπιθηὶς πιοάΐμνα, 40 
Ετοχ εἰ πιο]ΐπσ γδ]δαὶ εἰ ρἰμρυΐοτ δἰῖ, δᾶθρβ εἰΐδπι δα! ἰϊο ραβυΐο δἷο 

840 Ἔχμίρθης αἱ ἰπ μαἰεἰβ 58}15 πιο ἰυπι ἱπάδηῖ, 4 ςοἸεοἰᾶ 5. Ρίυδ δὶ- 
Βδηΐ. δυΐπμιπο δἰϊατι οποαγθίίαπι δαῖς ἀϑρεγοᾶιι;: ἤος δηΐιη εἰϊᾶπι 
ἰλοῖὶο οορίαιη ἐχοίίαϊ. εχ διῃυἸδίίοβ φαοαπα πιθτί ἀΐαπα ἰδγρίυϑ δ- 
Βαπὶ υϑβρεγθ. 8 ραγίυ 9α16 ραϑίδε τηδίογα ἀδιπιταπὲ ὌΡγα. ρίιν- 
ξακδοῦηὶ οἶδα, οἰ δαϑίγο, νἱοὶα (ρἢδοα), ραίθα, βθγβρα ( Ραϊε8 418- 
4πη 46 δἰ οοἀά.); δοηπε ταϑρὶϑ, οἰμηί ἀηυᾶ 8α]φὰ 8ἰ δηΐξ ἰγγογθῃς- 
ἴαγ. 686 φυοαιδ ἔαπια ρῥτίηϑ αἰζεοῖδα ἐγίἀυᾶπα ον δϑϑεϑϑαηξ δΙΠ 18. 
δήυα ουἱρυ5 δϑϑῖδίθ ὑόγεα δ, δυϊυπιῃο δασῖγαὶ 8 αἰ ΠΟ. Ραδάοπαδ 

30 Ὑδδροτῆπδο (ἃ 50115 οσςαϑαπι 6828) οοπίεγαπε, ἰϊΐπετα εἰ ἰὰ- 
Βογεδ Ἔχϊδπυδπε. ραβίογεδ ἀϊξιοδοῦπὲ οὐδὲ ναϊδηιίογεβ, δὶ ἤλεπι8 οἷ 

ὃ παργοδὶ ῥγυΐηθ, ἂρ αἰϊ15 φαῖρας θη μαογοῖ: εἴεπὶπι ΒΓ χα 6. 1}1}- 
ταῖε οὔπι 8686 πιογθδηῖ, δχουίί 4θας ρογίογγε πο ροδϑιπῖ. οτα- 
πίστη φηδάγηρεάυπι οἄγπας ἀεϊεγίογαος 4ιᾶθ ἰοοΐδ ραἰοδἴγιθυς ρ85- 
σαπίατ, φιιᾶπι 486 ΘἀπἸογὶθα8. ταϊπας (νυΐβο δδὲ τῇ ἃ 615) Ἀἰεπιοτα 
δγίοστπι Ἰαϊοαυ δε οὐδ 4υᾶπι ἰοηρίοαυάαο, εἰ βἰαΡεἰἰας (Ρτενὶ 
88) 4πᾶπὶ Πἰγῖδε. ϊθτηῖβ ἱμπραιδηῖεθ εἰίδπι ογίβραθ (ναἱρο οῶ- 
Ρ61166) ϑαπξ, ϑα]υθγίογες οὐδθϑ δα μαθδτη σᾶρταθ, 86 φᾶργδα 4πᾶπι 
οΥυε8 τοβιυιϑέϊογαθβ. υϑί]εγα οὐΐτπὶ χιδο ἃ ἰρὶ5 γογαῖδε δαηῖ, ἰἰθιη πα 
ἴδηδς αἴψυς εχ ἰΐ5 εοηίεοϊδε υϑϑῖδ τηαϊίο δυπὶ δὰ ξεπεγαηάθι ρε- 
ἀϊοαϊοθ αριϊονε8 φαᾶπι αἰΐαγιπι, 

10 11. Ουδε ἱπδεοῖα ἀδηΐδς βαβεπὲ, οπιηὶ ρεῆθγα οἰδὶ υθϑουηῖογ, 
αἱ χυϊθυϑ ἰΐηρυα εθῖ, Βυτηϊάο ἰδαΐυπι ἀἰαπίοωτ, ἵρδα δοιϊοθῖ υπάδουης- 
ας εἐχϑυρεηῖῖα. δἰφὰθ ἤογαπὶ ραγίϊη οπηηΐνοτγα --- Οπιη 63 Θηΐτη δᾶρο- 
τος ἀερυϑίαπε --, πῇ πιυδοᾶθ, ρᾶγέμη δϑαηρυΐποτα Βδυγία οἱ, Ὠξ ἰααπυα 
(τπιγορϑ8), αϑὶϊιϑ (οβϑίγυ8). αἰΐα ρ]απίαγιγα ἂς γασϊαππι ἰαπίαπι δο- 
908. 8018 ἃρ68 δά πυ ]ᾶτὰ τοτὶ ραϊγίἀδπὶ ἱποι δῖ; πϑαὰς αἰΐο αὐϊῖατ 
ἶθο χυᾶτι χιὶ ἀυϊεὶ 5ϑυςοο εἷϊ ργαθάϊη 8. εἰ δὶ δαϊΐυπε ἀχαδθ δυὰ- 
τἰϑοίπιαε εἰ ραγαα, ἰδὲ ἀφιδαῖωτ. οἰδί5 ἰρίττ φαῖθὰ5 ἀϊχίπιυϑ, δηΐτηα- 

ὅ0 ἰἰαπι ρϑπογα πἰυπίατγ. 
12. Ἀρσιίομεϑ δυΐεμι ἰρβοττισα ἕαπι ΟΡ οοἰτατη ἃς ρτοογεδίίοῃετι 

δυηΐ, ἰππὶ οεἶγοα σοτηιπθαΐαμ οἰρογαιπ. πδο τηϊαιι8 8686 ΟΟτηρᾶγαῃϊ 
κὰ [τίρογα πὶ ἴδρογαα, ἰἰειπααε δὰ ταπιρογητα τηυϊατίοηοδ. οτπηΐα 
εὐΐτα ἱηπαίδτη μαρθηὶ πβίιγαπι δὰ δϑῆϑη ρεγοὶρίπηνη οἱ οἰ ϊὰϊ εξ 
Γφιάϊ. πιαϊλτίοποπι. ἃς φπειηδάτηοάπτῃ Βοιπὶπες φυϊάδια μεάδα ρὲ 
Βιῖδπαῖα ἔασι μηδ τηηϊδπῖ, εἶ, αὖ ταυϊῖδο ἴειταθ ἀοπ πὶ δυπὶ, δοϑίαϊοα 
πριϊδης ἴῃ ρο ἀϊ5, ΒΙΡΟγπδης πὶ τεριἀϊδ5, οἷς εἰΐαπη δηϊιηαῖα φαδθ ἰοςα 

50 τηηίδγε ροϑδυπῖ, ραν ττη ἰἰδάθπι ἴῃ ἰοοὶβ ἱπυεηϊαπε Ῥγδθβιάϊα, ραγιϊπι 
,ἴοοα δρτγεάϊαπτατ, ροϑὲ δαϊαπιπαὶς δοφυϊποοίίϊαπι εχ Ροπῖο εἴ κειάι 

597 Ἰοοἷδ ἰησίαπίοπι Εἰδταθτα Γαφίδητία, ροϑὲ σεγπαπι εχ δεϑιϊυὶβ ἴῃ ροὶϊάα 
Ἰοςα, πιεῖυ ςα]ογί8. φυογαπι αἰϊα ἰῃ ργορίπαυα ταίξγαπὶ ἰοςδ, ἴα εχ 
ἘΪεϊπιῖα, αἱ [τὰ ἀΐσαπι, ἀςπιῖργαπε, τξ βγθϑ, 4φι86 ἃ ϑ.γιβίδε οαπιρὶ 
ἴῃ ραϊιάεε φυδε δππὶ ϑᾶργα Αεβγρίυια, ἀπὰς ἤυϊε ΝΊΙΩ;, σοιιπιοδπξ. 

ΒΙΒΘΤΟΆΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΝ ΥἹ], 

δὰ Ἰοοα βηπξ 4π86 Ῥγρτηιδεῖ ἱποοϊαπε, ρα ἶστι ροππα, πὲ αἰαηξ, ἱραὶ 
δίᾳυς εαυϊ; οαγδγπᾶδαις Βαθιϊδπῖ, δὲ ρ]ϑίθαε (ρεϊβοδῃθ8) ἴορδ: 
ταπϊδοῖ, υοϊδηΐαας ἃ δίγγιθομθ ἤσυϊο δὰ ᾿ϑαπυβίυ (]5ἔταπι), α- 10 
40ε ἰδὲ ραγίαπε. ὑπίνογθας δρευῃΐ, δχϑρεοίδηϊυγαιδ ἃ ρυϊοΡαΡ 
Ροϑιεγίογαδ, ργορίεγεα χυοὰ ρχγίοττιπι ργοβρεοῖῃβ δῃρογυοἸδπτσα 
χροη 5 ΟΡ δοῖα ἰμτογοὶρίαιγ ροβξεγιοσρυβ. δἷς δἱ ρίϑεθβ φαίάλαπι δὰ 
ἐχ Ρουῖο δυὶϊ ἱπ Ῥοπίδπι ἀδηλίξτγαπε. αυϊάδιη Ἀΐδιπα ἐσ ἃἰίο δὰ ἰεπ- 
ταπι δε θηἴεϑ ἱθρογεια, ΡῈΓ δεδίδτοιω δχ ᾿ἰ πο γα! :θας ἴῃ δἰ τη δοδῖατα 
ζυρίεπιεθ. ἀρ 6.}}}65 φυοψας ἀυθ8 βίδτως εἰ κε άϊς τετηροείβεθα; 
ἦπ οἄτηροδ ἀεδοουθάππε οὉ ἰδρογεϑιη: δεβίαϊς ἀρϑοθάυπε ἴῃ τποπῖδο 40 
ΔΌΡΘΓΙΟΓΘδ ΟΡ δεϑαιμμ, πῃ β εἰ Πογα πὶ πα! α ϑεοαπατα αἴταππαπ 
Ἔχοθδδασα ρτίτπο φαοααε ἰδηῖροτγα τις οςα. ργδευθγίιηξ δοοση σῇ 
(δε οπιθγίδε ςοάά.) ἐμαπαΐς, εοξαγηῖοθβ σταϊραδ: παρ {11 Αὐραείο 
(Βορθάτοπιϊουε), Κκἰ δεριειιρτὶ (Μαοπιδοϊθγίοπθ) ϑυπὶ οπιοΐα ρΐο- 
ξυΐογα, συ «ἃ ἐτγὶρι 5 ἔκ τγαηδιποδηῖ, σαᾶπι σὰπὶ 6 οαἰ μα, ὩΣ ς0» 
ἴαγπίοθδ δαϊαπππο μοϊα8 ἡπδιπ γδγε. δυθηὶ δυΐθτι οἱ οἱ [τἰρίἀϊο 6 
Ἰοοίς δἰπιαὶ δἰ τοπιρογα οαἰϊὰο ἀϊδοόἀαϊητγ. δαπὲ οἰΐαπι γϑγηο ἰθιπροτα 
ἀρρειθπίοτεϑ οοἰτηα, δὲ οαμ ἀδϑοεπάππὲ α (ΔΙ ἀϊ5 ἰοςῖθ. ἃς φαξδ)- 30 
δὐϊηοάπην διργὰ ἀϊοίαια δὲ, στ θ8 ἃ δχίγειπὶβ ἰῃ δχέγοιηδα τπρταηϊ 
Ρϑγίθβ. δάνδγδο υβηΐο υοΐδη!. ἀθ ἰαρίἀε χφυοὰ δἰπηῖ, ἴα ϑητα εξ, 2 
τα 688 ῥΓῸ ᾿Ιδγαπιδηῖο Βαρεγα, θββθᾷπα ὑ] θη δὰ δυγὶ ργοραῇο- 
πΘη, οὐτὰ Θυοσπηιθγίης. ἀρδυηξ ραίαμπι 65 (ρ μαϊῖ86) οἱ τυγση δε (ρ6- 
Ἰϊα 65), πδφας Βἰβδγοδης; ἰζετα (ἢ ἴσα π ἀϊ ἢ 6 5 6 οπιϊτταμῖ ἃ} οοᾷι- 
68} ἰαγίαγθα: σοἸθταθαε ποὺ ἀθϑιαξ. ργδείογθ οοϊαγηΐςεϑ, εχοορϑ 
Ρϑυοὶα γεἰ φυ ὶϑ σοἰαγπίοππι δὲ τυγιυγατα ἱπ Ἰοοἷϑ ἀρτίοῖ5. ςφοηρτεβᾶης 
ἴὰγ εἴ ρδιμαθες εἰ τυγίαγεϑ (εἰ οοτατηΐοαα δάάυπὶ δἰ οοἄά,), 
γε] σαι δοσεάπαηξ, γε] οὐπὶ ἰπ δὸ δαηξ αἱ γαυθγιαπίασ, ςοϊατπίς ον 
οὐτὰ ἱπουβαδτίι (αἸάγανα τοπιὶ βίο), 81 δεγβηητα δἰ: οδθὶαπι δὰὶ δαπὶ- 10 
Ἰοηΐθνα, ρεῦ ραιΐα σοιϊπηραπίυγ οἱ τεοῖ Βαρθαϊ. ἀπδίγοτν ἤδπίεμα 
το] δῖε ἔδγαμτ, ργορίετθα φαοὰ πιϊπας ἨΔ 1165 ϑυπὶ δὰ γοϊδηάυχας 
εδῖ φυὶρρε νϑιΐυϑ οἱ μαπιϊάι5 δὲ ργανῖϑ. ἰΐδαπε δυσαρε8 οαρίδηὶϊ εχ 
δυσῖγο υεπᾶηαὶ οοοαϑίομοπι, δ θη  ἰδίθιῃ ᾿γαηϑπητιπη!. [δορτε δυί ει} 
γοϊδηξ ΟΡ εγαν ϊδΐεμι: σογρυϊθηῖδα δαΐπὶ υα]άς δαηΐ. ἰςοῖγοο οῦπα 
οἰδιπονε νοϊδηῖ, 4υΐὰ ἰϑβογαπί. ἱξίναγ ουπι {Πἰπς ἀρρο!]αηῖ, ἀυοοτα 
πα αι Πάρε; οὐπὶ Πΐης δρθαμξ, ται Ἰίραία {Πἰπρυΐαοα ασαδ, 
Οταδεςε δ᾽ οἱ) δίπνα! ἀδπιῖργαῖ εἰ οτιγ ξοπιθῖγα δὲ οἵι (Ὁ ᾶζδο δασὶ- 
ἴμ5, δοαίίβεγο ποοταίπι8) δὲ ογομγαπιυθ, χαΐ δἰΐδιη ποοία 68 τευο- 
οαἴ; ουΐα5 γοσδιῃ ΔαρΏρα65 οππὶ δῃαϊεγίπε, δοίης ἴρ888 ΠΝ Τα ΘΌΓΑΒ, 
οτἰγροπιεῖγα ρᾶγ ἴδοϊα εϑὲ υΐβιβ ρα] υϑέγί μια. Ἰΐρι]α μαρεὶ Ἰἰπριοτο 20 
ἐχδογίαπι ὑσ406 ρογγο. οἵα βϑὲ 8:1}}}1}5 ἠοοὶι9, ἃς οἶγοῶ ΔΌΓΕϑ Ρΐτ- 
Ὠ0]ὰ5 μαρεῖ. δύῃ φαϊάατῃ ἡγοιοογδοθπι, ἰά 6ϑὲ οογναια ποςϊογηστα, 
υοζδηὶ. ραγαβιϊη8 (Οαᾶς εἴ δοαιίρεγο δ]δῖθγο) οδῖ, ροϑιουϊδίοτε 
οἂρίταγαυε 88 ἰαιϊοπα ἃ Ὑδῃδῖογε, 4υὰπι υἱοί βϑίτ ἱπηϊδῖατγ: ἰίαψαο ἃ 
δΟ010 Οὐ ΟυΥ θη Γ, διοαξ ποοίθδ, οὐληΐυμα ἀσΐειπ ὑπουηροθ δῇ 
ΠΟΙ Ϊο δαμι Ὀτγουΐογε οἱ ἰδίίογοπι ᾿ἰΐπραδτα θαθοης, εἰ ἱπιϊιδιτίςοο θα ηξ, 
1818 δηλ εἰ ανΐν [πάϊοα ῥο δου (ϑἰτῖας 6), αυᾶπι ἃν μυτααπα ἰἰηρ 
Οταθοὶ ἀνθρωπόγλωττον ποτηΐπδαξ. ἰ8 εἴδατα υἱπὶ ροΐυ Αὲ ἰπίδιωρϑδ. 
ταμίογ. βγοραῖοθ ἂυε8 δῃηῖ ργυδ, οἷοτ, ρ[αϊδα, ῃ86Γ σηϊῷου. 30 

1, Εχ ρἱβοῖριις ποηπαί!ῖ, ας ἀϊχίπνιϑ, σοταπιδαηὶ ἴῃ ἰδγγᾶση ὃς 
αἷϊο εἴ ἃ ἴεγγα ἴῃ αἰξυιῃ, [ἀρίεπίθα γ6] ϑὶὰ συδὶ δοεῖη5 ἜἼχςεϑβαμῃ, 5588 
Ρτγαδϑίδηπογοδ δηηὶ [Ππιογα 68 18. οὶ ἵπ Αἰτο ἀρίίδηξ. πᾶν οἵ ΠΡ σίογα 
εἰ πιε]ΐογα ζυπίυγ ράθυ]ο: φὰο δηΐμπι 8δο] ἱπυδαϊῖ, ογιζωγ δἱ ἰαγβίας 
εἴ Ργορίαδ εἰ πο] 5, γοἰας ἰπ Βοττῖδ. ἡλπὶ δὲ δἰρὰ πἶργα ββοὺϑ [δὲ 
τὰπι πᾶϑοϊζαγ: δἰΐὰ ἀιιξοιη δἰ τη Πο Γ ΑρΓΘ 51] δϑῖ, τηγίίμπα αυοαας ἰοο8 
Μιϊογαῖία βοῖα τουιρεγαία εχ οαἰϊὰο εἰ {τίρίἀο διπῖ, ἰοοίγοο οἴἶαπι 
Βαϊαδιμοάι ριβοϊα πη οαγη 68 σΟτηρδοοΓὸ5 σθη: ἂὲ δογιι ΄υΐ ἱπ Αἰ10 
ἀεραηῖ, μυίας ἃς ἤυϊάδ6. δὰπε Ἰἰττοτα]ος ἀδηϊοχ Ὠὐ ποϑϑα), εδῃ- 10 
ἴδαγας, σεγηαδ (ογρ 3), δυγαῖα (Ὁ γγϑορἢ τυ), πιρρὶ! (ςοδίγεαϑ), 
ἀπ} 19, ταγάι5, ἔγαςο, (ΑἸ γιη5, ζοθίο εἰ σα χδῖ! ]68. Οπηῃ68. ἐδ 
αἰϊο ἀεριαὶ ραϑιίπαςα, σατ ]αρίπεα, σοηρτὶ αἰρὶ, ἀΐαυδ, γα Β 6] ] 185 (6γγ- 

. τυϊπι 5), οδεδία (ρἰαυου8), ρϑρτί δυΐθιι (ρ μαρτὶ) εἴ δεογρὶϊ οἵ οοηρτῖ 
αἰγὶ δἴ πιιγααπδα δἵ συ σαὶ αἰγίδα ἰοοἶ5 γογδαηίαγ, ἰοςογατη 4αοηὰθ 
ἀϊίογωπε ἢ ταϊίοπε, οἱ οεἶγοα Ογαῖαπι ξοΡὶϊ εἰ δαχαῖι [68 οπθη 88 ριῃν 
ἔπει δῇηδι ροδὶ Αγοϊυγῦτπ ἱξεγοχα ἐπα πηπα Βοπῃς ουδαϊῃ: πος δαΐτα 
διρΟτΘ ςαϑθ8ὲ ἀρὶτατὶ αδῖΐο; 4088 δεῖ οαυδα Ζιᾶγε δεϑίαϊθ ἀξιθεῖοσ 
δἷϊ. ἴῃ πραγιεἰποὶβ ἰδοῦρ8. δἰΐδια τθὰ} 1 παβοιπῖηγ ρίδοε, οἱ δα ]ρα, Φὸ 
δυγαῖα, τα τι, δἰ εχ δἰ τ ἔεγε ρεπογίρυϑ ρμ]ατγίπι, φιίρρε οἕαπι. 
διπῖδθ, αἱ οἶγοα ΑἸορθοοππδϑυπ: εἴ π Βίϑιομε ρᾳΐααο ἱπδιῃὶ ρίϑοίαχα 



.«ΗἸΙΘΒΤΟΒΙΛΕ ΑΝΙΜΑΊΛΙΌΝ ΥΠ|. 

Ἰατίτηα ξεπογα. οο]ΐαγαπι (πιοπδάυϊαγιπι σἀξας, ζγδοηϊογηπι 5 οᾶ- 
[κετο) Ῥίδγαθιο Βομτιηπ πὸη δι ϑυηῖ, 864 πὶ Ργορομῖθ δοϑιϊναπὲ 
εἰ ρατίαπε: ΒΙΒεγπδιξ δά Αορίαίαπι (νυΐρο ἐπ α ἐξα εο). τμυπίάε8 εἰ 
ἰαιην 468 εἴ αἰπῖδο ἰπ Ροπίυπι ἰγαϊιοίπὶ νογθ, δἴχιια ἰδὲ δοβίδίθτα:. 
Ῥθηὶ, ἃς ἴεγο πιᾶχίπια ρᾶγϑ [υβᾶπϑουιπι (τ γα απ) οἱ σγεραι απ. 

30 πιδχίμια δηϊο πὶ ΡΔΓ8 ρίσοίπιτ 6οῖ ργαραῖι 8. δ πε Εἰ ἀποθιη, οπιπο8- 
4πε Ῥοπίμπι βαρέσῃ, ἴαπι ργορίογ ραρηίαιη, φυοά οἱ Ἰαγρὶπ5. εἰ 

Ὁ ριαβϑιδπιία οχ ἀᾳιᾷ ἀα]ςὶ δῖ, ἴππὶ οὐ 6 ]}ι885 σταπΐογοϑ, φυδα ἰδὲ 
δυπὶ ἱπίγεφυεπίογεβ, πατὶ ργάσίοσ ΡΒοσαθπαπὶ δἰ ἀθΙρἈἰμαμα. μῸ] ὰ 
ἴῃ Ροαῖο 681; οἱ 'ρ86 8ᾶπὸ ἀδἰβ)εῖπ ρα5.}1.8. δοὲ 61: δχδπιὶ δυΐειπ 
1Π]Πςο κταπάϊϑ. ἱἰρίτωτ δὲ ραβ]ὶ ρνατία εἰ ραγίθπάϊ σϑη88 60 δἀπαϊδηϊξ: 
δυπὶ δηΐπὶ ἰοςἃ δα ραγιθηάσπι βςσοιπιποία, οἱ ροὶδΡ 8 ἀ4ὰ8 οἱ ἀ]- 
ον οαἰυΐος οράπςαϊ. υδὲ ρερογετγίης εἕ ἔδῖα8 δας [πογῖπὶ, τεςεάαπε 
εἰαϊτα ροϑὶ εν 48. δυδίγιηδ μΐθιπα δογί8 ργθαἀμιμῖαγ, απ! οπΐᾶ 

», Ἀδπιρδεῖδ: γθηϊο δμΐπ ϑεοῦπάο ᾿αναπίαγ. δογπι ἰδ ]αα ργοὶθβ ἔσῃ 
10 μαγυὰ οἂρίίοτ ἃ4 Βγεαπόυπι, ργορίεγοα χαρὰ ποη ἀϊῃ πιδπβογὶξ ἰπ 
δ οιὸς 411} ἴᾶπὶ δάἀθυπῖδβ ύδτα ἀρευπίδς νἱἀδηταγ, δὲ γί ΐδα 8011 
ε Ρἰδεῖθιι5 σαπὶ ἀροῦπξ, σαρίαξαγ: τουθγιὶ π}}}} τἱἀδηΐηγ δά δά 
Βγεδηϊίατη 81 χιυιὶα οἀρίατωτ, ριβεδίοτγϑϑ γοῖία Ἰυϑίγαπὶι ΒΕΡΗΙπτεΝ φιοά 
ΥΘΥΘΤΙΪ ΠΟ ΠΟΙ δΙΘΥ ΘΠ, ἴῃ οἂῦ88 6ϑὲ, φαοπίαπι ᾿ἰ 801] ἰπ [βἔγιπὶ 
δρευπὶ; αἴχιο αν Βπάϊεατ, ἴθ Α ἀνἸδιίουπι ἀδϑοοπάιιπε ομΐμδ τοὶ ἂγ- 
ξππιδηίθτῃ 6ϑῖ, φυοά ἴῃ Α ἀτίδεϊοιμπ ἱπρτϑάϊοπιθβ π6}}} σἀριαπίωτ, 864 
εχ Αἀτίβδιϊεο δρδυυῖοϑ σαρίαπτατ, ἱωργθαϊποῖιτ ΠΏ πηὶ τογροπῖθ ἀδχ- 

0 ἸΓοσδῦτη δὰ ἰογτᾶπι, Ἔργθαϊυμιαγ οἰ πἰδίγογδατη δοσππάυσν {{ππι8: ἰάὰ 
αυοά εο6 ἀπιαϊπαπὶ ἴδοεγα χυΐάαπη ρτορίεγεα ηυοά ἀεχῖσο οοαϊο 
δου εἶπ8 υἱζεδπι, δἰἱοχιυΐ πδῖιγα 808 οθίυκα οσυϊογμπιῃ ἃςῖθ. [ιϑδῃεὶ 
ἱπιεγάϊα ςοππμηεᾶπδ, ποοίῃ δρϑπδηῖ ΔΡ ἱπίπογε ἃς ᾿ραδουηῖιγ, οἰϊατα 
δι οπῖο Ἰωνᾶ: αἰϊοφοΐ ἀρ ϑιίποπὶ, 864 ἔτογ ἕωςϊππε. πιαγὶα δοοοὶδα αυὶ- 
ἄλτν ἴϊὰ δἰπμξ, ρεγ Βγωσωϑια ἱπητηο δῖ165 ἐνδίθγε, δὲ ἴῃ ἰοοο 4ποιῃ 
Ὡδοῖϊ ἔπουπῆ, φυϊδῖοπη ἀρογο ὕ848ε δὰ Δεφπίποοιϊ τδπιρα3. ἃς οοἸἴδ8 
αϊάειι δα ουπιο5 σαρίυπίῃγ, Θχουπῖαβ ταΐπα8. αἰϊὶ διιΐΐθπὶ {ιιϑαποί, 

80 οὔτ ἐχειπὶ ε Ῥοπῖο, οαρίππῖαγ; 4πὸ ἰδῆρογο ἰοπᾷς ορίϊπιΐ δι πῆ, 
οὐπὶ γερὸ ἱπρτεήϊαπίυτ, ργοχίπιε Αερίαϊαπι (νπἶρο 1{πι0 γα) ρίηρυΐο- 

599 δἰταὶ οἀριμπίυτ. 400 ἱπεδεῖιϑ δα θϑαης, απο τηδογίογεβ. ἃς δᾶδρε- 
πύπηθγο Εἰ αἱ, οὕτὰ ἱπογε Ροσίπὶ οοηῖγα ἤαϊυδ διισεγί πὶ, δίτῃη! οατα 
(οἸπ8. οἰΐαπι δοοιιδυ (ταϊρο εἰ ϑοοπι ΡΤ 8) δπηΐσγεηὶ δίχι ἱπίγα 
Βγεαπιΐαιῃ ροϊϊι8 σἀρίδητιγ. Βος ἰφίϊατ τπο 0 πιιίαπξ ἰοοα ρίβοθϑ. 
εἰ] 15 γεγο αἰζεςεῖο ἐν θηΐὶ ἰοττεϑιτ θυ ἰατἰταπα! τοπιροτα ἱππιπίποηϊε: 
Ἀΐδανε δηΐπι οἀρἐιπίαγ ἱπιρεῖα δά ἰαϊεπάμπι, αἴφαε γεάδυπὶ ἰοπιρογα 
ξϑἰἰἀΐογα. Ἰαϊθιὶ δηϊηπαϊϊα, αἱ αάνουδαβ πιτίιβαια ἰοπιρουΐα Ἔχοδϑϑτϑ 

40 8686 ξοιπιρτιπίαινξ, ἃ φυογαπιζδιη ρα πι5 οἵημο ἰαϊοῖ, αἰΐα ποτ οἰππίδ. 
ἴδ γϑγοὸ ἰθϑίδοθα ἰαϊοπὶ οπιπία, υδἷπτὶ δα πιδγιεἰπτιῖ5 Ρῆγρυτγαο, μπο- 
εἰπὶ, εἴ ανΐνογοατα βοπυ5 Βυϊιϑπιο!. 964 τπδπὶ[οϑιἴὰ5 πος ἀραπὶ δὰ 
φυδε αΓῆχα ποη διηῖ: φηΐρρε 8656 δράιηϊ, υἂἱ ρεοϊίπε5. αιδοάδια 
ΥΕΓΟ ἴῃ δαρεγῆοϊα ορογουϊο τπππίυηῖαγ, ἂἰ τεγγεϑῖγο σοομΐθαθ. δὲ 
δόγηπι πᾶς δήξιδετεπῖ, τπιοιΐι8 480 ἰαἴδδπὶ ἱποδγίαϑ δῖ, ὙΘΓΌΙΠ ΠΟῊ 
δοάεπι ἔεπιροτε ἰαϊοπὶ οπιπίδ, 566 σοΟ ]θαθ Ἠϊετηε, Ρηγρᾶγα εἴ Ρυο- 
αἷπὶ δ σᾶπε οἰγοϊδγ ἀἴδα ἰγρινία: 400 ἰδῆτρογε δἴϊδιπ ρϑοιπ68. 

80 τρᾶχίπα Ὑ6ΓῸ ρᾶγϑ ἰδτοῖ οἱ ἰπ νϑποιπθητὶ βαὶτ δὲ ἴῃ υθβθπηθιτὶ δοβῖα. 
146. Ἰπδδοῖα ράεηο οπιπία ἰαϊθπὲ, υἱδὶ οἱ αυ οχ ἰρϑ815 ἐπ ἀοιηϊεἰ- 

1115. ποϊρίϑοιν δρίἰᾶπι: δηπθ δα ἡθδε ἱπίδγαιτι πεάι8 ρεγεπηδπῖ, 
τδπιρι8 ἰηδοςιῖς ἰαϊδη αὶ Ἀἰδιη5. ἰαῖθς φυδοάδιη ἀΐθρυ5 ρ᾽ατγίθι9, αἰΐα 
ξοϊιἰϊογῖθας ταπίθιη, αὐ ἀρο8: ἰαῖδπξ δπίῃ δ ηοχαθ. δγριπποπῖο 
ἐδὶ χαοί νἱ}}}} ρακίαηε ΟἰΡογαπι αὶ ἀρροπηπίαγ. ἵπιπ δαγιιη 51 Ζυᾶ 
Ἔτερίατγιι, υἱἀοιον τγαη δας ιἰα  πεηπθ φυΐςφηδιη ρίαπο 'π νοπῖγε σθ- 
τπεγθ. αυΐεδοιηὶ ἃ οςοδδα Υ Θγρι ΐαγιιπὶ δὰ τοτ πθημ6. ἰαϊεπὶ δηὶ- 
τη δἰία δἰυς αὐλιπὶ 8666 τορὶ ἀϊς, εἴ φυϊρυ5 ἀπῖθα ἰοοὶδ σα  ]α ςοη- 
διιιυθ γ6 ΟΠ ΘΎΟΓΕ. 

15. Τιαϊοπὶ οἰΐαπι τπη]ϊα δοταπι 4086 δαπὶ 6 ϑ8πρτΐπο οςοηϑιϊταῖα, 
{υα]ϊα πᾶς οὐ! 44ιαὶ 1 τορυνίατ, αἱ ϑογρδηῖθδ δὲ ἰδοογιὶ δὲ 9816]- 
Ἰτοη 5 (αϑοδ]αμοῖδο) δὲ Ἵγοσοά!!! Πυνίαϊθϑ: ἰάφιια υπεη865 ιδίϊιογ 

δ Ἠϊειηΐβ δογίοτγῖν, πἰι]]ὰ6 δοαπῖ. ἃς ςοΐογὰδ φυϊάοπι ϑεγροπίθβ ἴῃ 
ζεγγατη σου ἀτπιπίιτγ, νΊρόγαα δυΐθπι 58ῃ} 8ϑαχὶϑ δ υμὶ 8656. ἔριν εἰ- 
ἴδτη πιυϊδὶ 6 ρίἰβοῖθα8, ᾿παηϊξεστίβϑππθ Βἰρριγηβ οἱ σογαοίηπϑ Ἠΐοιπε: 
ἮΣ παπηαιε 8011 πιιδηπαᾶπι οαριππῖαγ πἰσὶ δίδεῖδ τετηρογί δι 5 α θυιϑ αμη 
αἴης ᾿ἰδάστπ 8οιΏρεγ, γα 4ὰ} [εγα οπιπ 8 5εΙΏρ ΕΓ οαριππειν, ἰαϊοπξ 
εἰ πιῦγαθιᾶ οἴ ὀγρῆιυ5 δῖ σόπρθγ. ἴῃ ϑα χα] ππὶ κόπογο Ἰηᾶγϑα ἃς 6- 
στρ οἶϊδε σουΐπρε5 ἰαϊεπῖ, φαετγδάπιοάυιπ οἰΐαμ αἰ α]απίαν, ταγάϊ, ταε- 

ΤΌΪαθ, βέγοδε. ἰδίεπὲ [Ἀππηΐ Εἴθπηθ ἴῃ ργοίπηο τπατῖϑ; ροβϑὲ φαοᾶ 
ἴδιπρηϑβ δυδάππὶἪὶ ρἰπρει δϑινηϊ. ριογ ὯΡ Ἔἐχογῖα Ν ἐγρι άγιτα δογυτῃ 
εαρίαγα ἱπεὶρὶε δὰ ἐχίγοινπιη Αγοϊυγιὶ οσσαϑδατι ὑ54π6: ρῥτγαδῖογ ἰὰ 
τειπροτγίϑ ἐπ ἰδ! θα]19 φιμεϑοῦπε οχ ἐδπαπηΐς ϑἰουξ ἐχ 1118 δαὶ οα- 
Ῥίηπιογ εἴπ ἰδίθηϊ, Οὔτ ἴαερογ ρῥγδδῖθγ τοιπροτὶϑ ταϊοπϑῖπ ϑιρογυα- 

πεγίξ. αἰχιθ 1, 81 τ ρ 4.8 91: ἰός, τηου δπίωσ ρϑι]]α] πὶ ἃ σα 111} 8 
Ῥτγοξγεϑοὶ ἰπ ραϑῖαπι. δὶς οτίδπι ρ΄] θπα ἰσπᾶ. ρ[θυῖχῃθ ρίβοεϑ ἴπτα 
διδν υϑιηὶ ὁηπ|. ργμηδά685 (ναϊρο ρ τα ππδάϊαοὺ ΔΡάηπὶ 8686 ἴπ οο06- 
πθπη: ςΟἰἰριτατ πος Ἔχ δ φυοά ἴππς πο εἀρίυπίοτ: νἱἀεπῖογ σΖυο- 
48 ἴεγρο ἰἰιηοβο βδἀπιοάπτι δἰ μἱπηΐβ ἱπιραςῖ δ (πηρτγαϑ818, ςοταρᾶς εἶδ 
ἵπῖοτ 86 οἢ σοθῆμηι). ὙΘΓΏΟ δβυΐϊειπ ἴδιπρογα πιουθηίυγ, αἴαφαα δὰ 
ἴογγαᾶπι Ἀρρϑὶ πε, ἴυτη σοδαπαϊ ἵπτν ραγίθηαΐ ργαῖα; ἃς ργανὶἀδο οἂ- 
Ῥίαπιαγ. νυἹἀδίαγαυς ἰὰ τδιπρὰ8 αἴΐεγγα οἷβ ρραϊϊδτῃ δὰ οἰθοα: ἀδιογῖος 
γ68 δηΐπ διπηὶ οἵ ἀπίωτηπο εἰ ξίθμθ. διπΐ ἤπῶγοα ἀοργομεπαθπιῦ 
Ῥίεπὶ δδὸ ϑϑπιῖμα ροηἰτα }. {δ Έ1Βτι5. δἰϊαπι τπππ ρα131}}15 Βα (δςϊϊε οα- 
Ρἰαπίηγ: ἀθὶ Ἴγόνεγα, ὨΡογα8, 85110 δρίἰαῖαθ. Ἰδίθπὶ αἰϊα ἴῃ ἀγαπᾶ, 
αἰΐα ἰὰ ἰυϊο, δχϑογῖο ἰᾶπηθπ οὔθ. τηδχίτπα ρᾶγα ἰαϊεὶ μίεπιθ. δὲ Ἵττι- 
δἰδοθα εἰ βδχαι) 68 ρί8ς 68 οἱ γαῖδθ (θ8ι1}} εἰ ςαγεϊαρίποα με! ἀ155ἰ παΐϑ 
ταπίυτ ἀἰεθα5; 14 φποά ἀδοϊαγαῖυγ ργορίεγοα φασα ἴδπιροτγα ἔτ ριἀο 
ποῦ οαρίππίιγ. αυϊάδπι δἴλαπι ρίδοο5 δοοῖδϊθ σοπαἀππίατγ, οἱ ρἰδπςοῦδι 
Ἰαϊθὲ δηῖπι δοϑενι8 ἀἴερι5 οἰγοῖτοι ϑοχαρθηῖ8. Ἰαϊοῖ διΐαπὶ 886} αἴ- 
4πε δυγαῖα. 856 }1π|8 ἱπὲε! ]Πρίτὰτ χαΐά ἐπι ρ]υτγίπνατ ἰάῖογα, φυΐα ρὶα- 
Τπιο ἔγαπδαοῖο ἴοιηροτα σαρίτιγ, ἀγρυτπηθηίυτα ηυοα δοβίδια Ἰαϊθαπξ 
Ρίϑοα8, νἱάδθιων {10 6886, φηΐα 8 ἀδγαπι οχογίο σαρί πη ῖιτγ, πιαχῖταθ 
γεῖο οδπςπϊδα: 60 Θμΐμ ᾿θιπρογα δι θυθεῖ ππαγο. ἰὰ χαρὰ ἴῃ Βοδ- 
Ῥότγο τηδηϊϑϑιϊα5 6ϑῖ: ᾿ΐπνιϑ Θηῖπὶ ϑηγσῶπι [δγίωτ, διπα] 406 εἰδγμ τ 
Ῥίϑοδ8. αἷππὶ εἰΐϑτη σα ροπΌπιΘγο ϑυθηΐθ86 υἱ ἔα πάο υϑστίου 8 οχοὶσ 
ἰαῖο ρίαγος εοάδιπ υδγγίςϊο αἰΐογο ἴδοι 4υᾶπι ρῥγίογα Ἵοἂρίδηίασ. 
ἀηθγα5 δαΐετα Ἰαγρίογια 5 ἰῃρετιοπεῖθαδ ἀρραγεθηξ δηϊθμα λα φαδα δτξ 
ΠΌΠαηΔπΝ δῖ ΓΔΓΟ τἱϑα διαῖ. 

16. Ἐχ ανῖραϑ φῃοχὰε ππη]ΐδε ἰδϊθπξ, πος, πὲ αι ϊάαπν ἀγδίῖγαπ- 
ἴαγ, ΟἸπη65 ἰπ ἐπρΙδὰ Ἰθες ϑερεάυηϊ; δεὰ πὶ μαυά πναϊξππι ἀρ βηπὲ 
ΔΡ δἰαβιποῖϊ Ἰοςὶδ φυαΐδα 1ἱ ἴπ φηΐθα δε προ Ἱπογαπῖιγ, υδ] αὶ ταὶ ει 
εἰ Πἰγαπάϊπεϑ. φιιδθ υετο Ἰοπρίυϑ ἀρϑαπῖ, ποὺ τπαϊαπὶ ἰοσυηι, 9564 858 
1ρ885 ράτιηϊ. Ὑἱδ88 δηΐπη δυπὶ Ηἰγυπαάϊπεϑ ἐπ δηρτι5.118. ΘΟ ΠΥ ΑΙ Πἰυπὶ 
(δοαϊίκον ἐπ σαν 6 τ 18) ταυϊίας, ῥ᾽ υτοΐθ πυάδῖδα ρϑηϊΐαϑ: δὲ τη]]αΐ 
ἐχ ἰἰ8 ευοϊδῃῖθϑ ἰοςἷ5 υἱδὶ ϑυπῆ, οὔπὶ Ῥγίπυστη Δρραγαδγαηῖ. π}1Ὸ 
4αοαιε ἀἰϊπογίιπίας ἴᾶπὶ φυᾶς γθοῖοβ 4πᾶτῃ 086 πποο5 ΒΑΡ οπὲ ππρτθϑ 
4686 οοπάυπὶ (φυδοάδπι), φυΐρρε εἰ εἰσοπίᾶ δὲ τπϑγοΐα δὲ ἴασίατ δὲ 
αἰαυΐα. ἂς ἰαγίυτ φυϊάοπι πειπὸ ἀπθίϊαϊ φαΐπ πιαχίταε οππαίμται [δ- 
ἀδαῖ: παϊΐα δηΐπι, πὶ αἰνιῖ, δυάίῖα 6δοὲ ᾿ΐθτοθ σᾶπογο ϑάυδπν, οὔτ 
ἰπῖς Ἰαῖεργαβ, υαἰάδ ρίηριιϊ9 6ϑῖ. δἴφυβ 'π ἰδιΐβαϊο ρἰυπῖ5 Θρο]ϊαῖοτ: 
πΕάι6 ἰδιηθη Ἰπδογοϑοῖξ, ρῬαϊαπιρίανη (ρ ἢ ἃ δϑοὴ: σαΐξο Ἰερίταγ οἱ - 
σατα τι) σηαοάδιπ ἰδίοπὶ, 4 εἀδπὶ ποπ : αἰδδαπὲ σαπὶ Ὠἰγαη αἰ πῖρπϑ. 
Ἰαῖδι εἰΐαινν τὰυγάω5. δὲ δἴπγπυϑ. αχ 18 συδε δάυπςοῖβ ϑαπὶ ππρυθηϑ, 
Ῥαποὶς ἀἴ6θπ5 ἰαϊεπὶ τπιϊαὶ οἱ ποοῖθα Ἀλκδι 

117. Ἐχ φιδλάγιυρειυτι ρεπετγε αιδε απίπιαὶ ρατίππἪ ὁρίηὶ (Πγ- 
ϑ:γῖ. 68) δὲ τοὶ ἰαϊθπὶ, ἃς δᾶπα οοπϑίαϊ γ808 ἔδιοδ ἰδίθγε: ὙΓΏΤα 
Ῥγορίογης ἔγίριια ἂῃ αἰϊατι ΟΡ οαῦδαπι, ἀπιθἰταῖατ. ρϑγ ἰὰ επίιῃ ἴθπι- 
Ῥὺν ἄυπὲ ἴθι τοᾶγα9 ἴππὶ ἔεπιῖπδα ρἰηριιϑϑἰτηΐ, αἴιιε δάδο αἱ τοϊπαϑ 
ςοιππνοᾷε ἡπουογὶ φπεαηῖ. [επιΐπδε υδγο δι ἀράν νῷ ἴοι ρεοιίνητα 
651; Ἰαϊδίψιιο ἐδπεϊβρογ ἀαπὶ δἰξ ἰδαραϑ σαϊιϊο 5 δαἀποοπάϊ, πος υϑσοὸ 
Βὲ ππθηβ8 ἰθγῖῖο ἃ ᾿τυπιᾶ. ἀιιδἀγαριπία ἀϊε5 ἰαϊεὶ ουπιὶ ρϑποϊϑίπιοϑ; 
εχ φυΐδιυ8 δὶ5 δαρίεποϑ δἰτηὶ ἰπ φαῖθα ποὴ ππουθβίαν, ςοίεγδ, 4αο- 
ΤΌΠΩΙ ΤΠ ΘΙΓΊΙ5 τη ῖογ δϑὲ, ἰαῖοῖ φυάεπι, 866 τηουδῖυτ οἵ εχρεγριϑειῖατ. 
ῬΓαθζπᾶι8 πγϑα Δυϊ ἃ ΠΌ]}]0 δυΐ ἃ ραιυςῖδ σαρία {π. Πος τεπιρογα 
ἐοπϑίαϊ 605 πἰ δἰ] νϑδοῖ : πεῖ ἐπὴῃ ἐχευηῖ. αποάνὶ οαρ᾿λπῖατ, ἱπδὴξ 
σεμῖγα δὲ ἱμεθϑιϊηϊς υἱδαπίατ. δἰπηὶ δαπι, ῃοηίαπι ποι σαρογῖ! οἷς 
Βανη, ἱπερϑιύπυση ποηθΐῃ!! οοα εβοσγε; ἃς ὑτορίογθα, ουπὶ ΓΙ πΏΤΩ 
Ρτοάθυμι, Γαι ρτιϑίαγα, 400 ἐπιοδιϊποτη αὐϑιοιαῖϊ οἱ ἀϊαϊοῖηγ. ἰαϊεὶ 
οἰΐαπη ρ]}ς (6105) ἴπ ἱρϑὶϑ ἀγδογίβυβ; δίψῃ ρεῦ ἰά τειπροτγὶδ εὐδὰϊξ 
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ῥὐϊηρυϊ εϑίπνια. εἴ τππ5 Ὁ οπεῖου5 οαπαϊάι5. [πᾶς ἰδἴοηι, ποπηι!]α οα΄ 
εὐπὶ ἰὰ χιοᾷ ἀρροι]δηὶ σεπϑοῖδπι. δπργοιπα ἤδθο οπεῖ8 δϑὲ, εἰ [ο111- 
οσυΐὰα τοιιροτγο ρεηογαιίοπὶβ.} ἰρίταγ ἴῃ υδάγαροδιπι βέπεγ φυοᾶ 
δηλπαὶ ρατγίς, 48 πγϑο, φηᾶγα ἰαῖθαι, ἀυ ἰταϊωτ, φαοπιδἀπιοάπν ἀϊεῖαπι 
εδῖ. 4086 γεγο ουϊε 5ηυδ[48 ργαθάϊτα βαπῖ, εοτιπι ρᾶγϑ ρᾶειιε πῖᾶ- 
χίπια ἰαϊοῖ, Ἔχϑιιπὶ δυΐθπὶ δεμδοϊαϊοπι δὰ 4αοτγυπι οἰΕ18 1Π01}18, ΠΟ 
τεδίαςεα, 4π24}15 τϑϑιυἀϊηὶ --- ε8ὲ δαΐπι ἴαπα τοσταὰο ἴαπι Ἰαϊατία (δια γ8) 
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8 ἔβῃετε 8αῃδ Δογοτα ---, δεἃ {8415 δ: εἰΠἸοπὶ δἱ ἰδοογίο δὲ ροιϊεϑῖ- 
σπῦπὶ ΟἸπη πὶ 86 Ρ ΘΒ 5. Ἔχιὰ πε εηΐιπ ἴθι γεγα, οατα Οχοιιη, ἴασαι 

« δαϊπιηπο ἰζοτση. υἱρογὰθ φυοῆπε ἐχυΐπΐ δεπεςίαιη εἴ υογα δὲ δι- 
τῶταηο. δὲ ποι, αἴ ρυϊάγαπε δἰἰχυΐ ἀπυϊπ ραπι8 ΠΟ 6 86γρεπιρῸ8 
Ὧομ Ἔχύεγα. οὔπὶ ἱμοϊρίαπε Ἔχίθγα δαγροπίδϑ, αἰυπί 8} Οομ 18. ρτῖ- 
τοῦπι ἀρόοσάοτα, 18 εἱ αἰεοιοπὐδ δἰ μπρογιιῖ8 σαεοὶ νἱἀδαπίογ; 

30 ἀεἰπάε ἃ σαρίϊο, φυοά ἴπιη οἰπη!}α9 ἀἰραπι νἱἀθαίαγ. ἱπῖγα ποςῖθιπ 
ἃς ἄϊεπι το δοπεοῖυ8 ρᾶθπθ δχαϊαγ, ἰμλτο ἕδςῖο ἃ σαριῖα δὰ ςδῦ- 

601 ἀδπι υδαιε. Βὶ διιΐειμ φυοά ἱπίυ8 εγαΐ ἴοτιδ: οργαιτειπίωγ δηΐη ιουξ 
ζεῖας Δ} αἴενὶ ἰπτοίπογο. εοάδιῃ τῃο4ο εχ ἰηβδεοϊογαιη ρέπεγε δχὺ- 
μαῖ δεπεοίαϊεπι 4886 Ἔχθεγα ὀοπδυδυεγα, υἱ δι Πρἢὰ εἴ ουΐεχ (ει 3), 
οἱ χυῖραε αἰδλα ἴῃ υαρί πὶ ϑυ πῇ, 484 }18 65 ϑρΆγαρδει3 (σπίτι τ3). δε ὰ 
οἵωπὶδ ροϑίᾳυδπι ρεμϊα δηπΐ, Ἔχυπμξ. πῶμα βἰουὶ ἀπῖιπ}} 8δςυ παπᾶ, 
ςαπὶ εὐϊξυτ, εἰς εἰΐδνα γδγταίουΐο, σππὶ ρᾶγίίατ, οδετταρίτας (οἢ]Ποα 8. 
δ64πε δᾶπε εἰ ἀρίβυς εἴ ἰοσιδϊ5, ἃς εἰσδάδο αιίάεπι οαπὶ Θργα8880 
δι, ςοποίἀπηὶ βιρογ οἱ εἶδ δὲ ἀγα ῖθιι8, εἰγουταγαρίο δυΐθμ ἴο]- 
Ἰίσα!ο Ἔχθυν, ρδυχι!ο Βυτηοτε γα ϊϊοῖο ἱπέιβ; ποχαθ πλιὸ ροϑῖ ἴοτα- 

40 Ῥοτε δὲ νοϊαπὶ εἴ σαππηξ. δχ τπάγίεἰππ|8 δυξαπι Ἰοσυδὲδα δὲ ραιπιπαγὶ 
ἐχαυηὶ μΗ μετ γεγθ, αἰϊαϑ δυΐϊμταο, ροδίφυδπι ρερεγδγιηξ. ἰᾶτα 
ὙαΓὸ φυδθήσιι ε ἰοοιοῖῖδ ςἀρίδα φυμξ αυδ6 τηοἶϊα5 ράγὶδ8 εἶτα Ρ6- 
οἴπϑ Ππαρογεηῖ, Ργορίθγθα ᾳφιοά ορτυρία οτγυβία [ιϊδδας ἐμ], δὲ ἱπξδ- 
τίοτγεβ ἀυγᾶϑ ἰσοῖγοο φαϊα δοπάυπι ᾿ῃΐ οἰΓουπιγαρῖα 688εϊ: ΠΟ4ὰ6 δηἶτα 
ξοάεπι 40 δε: Ῥεπῖοβ ποάο δχϑῆηϊ ἰαΐθηιϊ ἰοοπϑῖδα φυίηηας οἰτοῖ- 
ἴεν πιοῦβ868. δχαύηὶϊ οᾶποτὶ 4θο 6 βεπαοϊιϊοπι. ἃ. 88η6 ἀξ 115 4πὶ 
το Ποτα ἱδριπίυγ ογτιβία, αὐ εδὲ σοπίγονυογϑῖα. αἰπηὶ εἰΐαπὶ σαὶ 
ἄἀυτίοτα, υἱ νηδἷδ8 εἴ υ δῖ !α5 (ργαβ). δἵ σαιπ ἐχυπηΐ, ἤυυϊ ογηδίδα 

80 τ80|1ες οταπίηο. ἃς οδηοτὶ φυλέοπι παυὰ γα ἀέ ἱπργθάϊ φυδθιμξ, αχμν- 
δὴϊ Πᾶθο ποη δεβιεὶ, ϑ6 5886ερ6. 4886 ἰρίζωγ ἰαϊοδηϊ εἰ φιᾶπάο, εἰ 
ααοιαοάο αυδεχυς ἐχυδηὶ δοποοίαϊοη, ἰᾶτὴ ἀϊοῖαπι 691. 

18. Βεηε δυΐθαν μαΡοηὶ ἀπ νηδ}ῖα πος ἰἰϑίοτα τδιηροτίρι5 αι δ 
Ὡόαᾶε ἐχοθδεῖθηβ φυϊυδοῦπ]αι. ϑδϑοιπήδε φιοηὰε δίας δάνογϑθδα 
τψαἰεἰηἀϊμεϑ δ}115 Α]ῖλ6 ευθηϊαπὶ ξϑπθγ 8 ρτὸ ἱεπιρογαπι γϑί!οῃῈ, ἃ 
ἀδηΐίφαα πο δδθάθην οὐππῖρι8. ἀυΐθυβ ἰρίτας δαιαϊονεϑ σοπἔεγιι 
ἴππι 24 σεἴεγατα δαμ ϊαΐοτα ἴατα Ἔἰίανῃ δὰ ρᾶγίι8, ργδεοῖρας ρα]νπιθῖδ 
(ρἈαιι5). ρίβεββ αὐξθιβ ργαεῖεγ ρᾶποοϑ ἰυυδπίογ πα γιροϑ. ἱποοια- 

80 τδοίδ υἱγίδηπε σοπίγατία δυπῖ, ρ]ανίδα φουϊάειη ᾿ετορεοιαίθϑ αὐΐθυ - 
Οὐπιπίη 0 πΔΙΠαῸ6 πηα]ετι8 Ροῖιιδ οἷδ πο εοὲ φορά ας! ϊς ---, ῥἰϑοῖ θα 
δαΐεπι δἱοοἰταϊ68. ρᾶδης ᾿ριταγ οπιαία ἱπ ξαπογε πβουηροίαμν, βἰοιη 

δ ϑῶρτγδ ἀϊςίατη εδὶ, ροῖα ουβηΐπο ἀρ ϑιίπεβε; φῃοά Πεγοήοτι (ςοάϊοοι 
αι Ἡ εοῖο ἀυ8) ἱφπογανῖε: ἰ8 δπὶπι πρὶ παγγαὶ ΝΙπὶ ομϑβιϊοπεπι, 
διχαϊίαπα διρατὶὶ ργαδβίλθιι δἰ θθπίοτω ἴδοῖξ. αἰΐα υδγοὸ Βίρπηϊ αυΐ δτι, 
βεὰ πο πιυ]ίαιη ; αἰαπε οἰππῖπο πὸ σεΐογοσιαι χυίάσαι αἰϊαπι, φαοά 
Ῥυϊπιοῆς γᾶγο ργαθάϊζαιη οἷϊ δίψῃ οὐὰ ραγίαἴ. δυϊῶπι Ἰθουθοϑ ἰηἀλ- 
ἐμωΐ ρ᾽υπιδε : ΟΡ αΓΡδμιισ ἐπὶπι, πϑφας ρυϊδεϊπδπι ϑαμιἰατῖ8 οὈ μεθ ε 
βουϑειτπεοπειη. 

4 19. Απηϊδ ρ]ανιῖα, δίοαξ απῖθα ἀϊσέτδι οϑὲ, ρίδοθβ βεπθ παρθπὶ 
4ε: πεπὲ δὐἷπὶ δοίαπι μαΡοπὶ ρ]υ8 ἰϊτα θη εὶ, 864 εἰΐατα σοηάυς 1169 
συπῖ εἰς ἱτῦργεβ, φυοππαάπιοάθια οἰϊαιι ῥ᾽ απ τῖ5. οὐδγα παπιαια, ἰαπι- 
αἰεὶ ἰγγι αυαγ, ἰάτηδὰ σοπιρίυΐα ρἰα8 ργοΠποίυπε. ἰάεπι φθοφπα ευ- 
πΪΠῈ ῬαΪ ποι 8. ἀγαπαϊπίθυϑ: πεαὰς δαΐδι δἀπιοάυπι ογοϑουηὶ πἰοὶ 
Ῥίανίαγιτε δοςϑδϑίοπα. αὐριηπεηῖο πόα ἐδὲ ταὶ σταῖο οἰ αγμπογητα 
ἔπ δα ἀπηῦᾶ ἴῃ Ροπίαπι, υἱ ἰδὲ δοϑιϊνεπε, αδ᾽ ργορίοτ ἐπνϊογυια 
Ἐσυεαδτα ἀιϊοίοτ ἀηὰδ μὲ, ΠΙἀδιηας τπαΐτιιπι 6θοδε ϑυρν μα. 

30 δαΡευμὶ ργδοΐονεα ἅπαπ68 πιὰ 1 ἐκ ρί οί, ἱπαπε εἶδ ἀἴζαε ἰπ ἰδοῦ- 
Β9 Βεπε δρίϊαπε: οσὐϊυδαιοί ἀπιῖα 6δὲ εἴ τοτιρὶ!. ΟΡὶ χαόαυο ἰῃ ἤω- 
σἱΐδ ἐυδάσπι ρίμδιοϑ. ἀδηΐφαα ἰδοιυιι σουνποάιίαῖς ἰοοα ργαθάϊᾳ 
Ῥταεϑιδιιιϑοιιπο8 Βαρθηὶ ρίϑοεϑ. ἀθϑεϊνδθ δυΐοπι ρἱ τινα 6 πιᾶχίιοαθ 
Ῥίδοῖπτα μαγιϊ δυσὶ πε] όσα; δο ργδείογοα σιπ τ Γ δαβίαϑυο δι ἀὰ- 
ξαπιπα8 ρ]ονίτ5, Πΐθιπ5 αιιῖοπι τορίἀα ἔπογι:. ἂς 84π6, πὲ ἠδ οὐπηῖθυ8 
ἀϊοαίατ, οὔπιὶ Ποπιϊπίθυα δυοπαγὶ δπηι8 86] τὶ5, ππαχίιπα αποαπδ 
δῶ υ Ρᾶτϑ βεπδ υὲ παραὶ σοπεπρίε. ἴῃ ἰοςὦ» δυΐοπι ζὶρ 418. πο 

90 δθπ8 Ἀμδροπῖ. πιαχίπιθ υεγο ἰαογαιὶ ρὲγ πἰόπιοτα φαΐ ἴῃ σαρίϊε ἰδ- 
Ῥ πὶ Βαθο πε, υἱ σΒγοπιῖϑ, ἰαριιδ, ἀναργα, ραργαα. ἰαρία δυΐα ἔδοῖζ 
τῇ ἃ τίρογε οουροθηϊασ οἵ δὰ {ἰπῖυ8 ἀροδνμπσν Ρἰαγίνηΐα ἰρίτατ 

δ02 Ῥίδεῖθιι5 πιαρὶβ σοπίογπης ρἰυνίαθ. δὲ πλρ}} οἱ σαρίτοηΐ, οἵ εἰ φασι 
ΒΟΝΏΘ]} υοσδηὶ τπαγίθαπι (γαΐρο τη τὶ ἃ πὶ), σοπῖγα δν θη, παᾶτα- 
4πε ρἰανίϊ5 ααιΐδ, δὶ πἰπιῖδα 5ἰμξ, δοῦαπὶ τηᾶρηα ρᾶγς σοἰοτίυ8 ὀχοδθοᾶ- 
ἴπτ. Θοπδαξγυογα εὐΐπε σαρὶΐο πο 8 ρῈγ Πίοιποπα ροΐϊε 1 ραιῖ: χυΐρρε 
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δχαϊβεϑοαπὲ οσῦϊ! δοσπιτι: δἴαπθ 60 Ἰθτηροῦα τπδςῖ θη} οδρίαπίπτ, 
80 ἰδπάεπι ἱπίογευπὶ (πα π|8. Ὑσγιη οἷμ5 δἰ ει οπβ που νυἱάοϊας 
εξαυ88 6586 ΠΏΡΟΓ Ῥοτία5 4πϑιη ἔτίβτιδ. Πδπὰ οὐπὶ ΔΗ͂ΡῚ ἰᾶπν ἰθχα εἶγοδ 
Ναιρ]ίαμι Ατρίνογαιη δὰ δἰαρπυπι { δεδιμδγίππα) οαρίϊ βαπὶ οδθοὶ 
ταῦ εἰ, οαπὶ ξοΐω ἱπταϊ αἰοϑεῖ; 80 ποη ρϑιοὶ αἰθὶς φαοαπθ οςῸ 8 ἀ6- 10 
Ρτε απο ὁπηξ. Δαρτα εἰΐδτῃ ἴεγὶ 8686 διιγαὶδ Ὠίοῖηθ: δδϑέδίε δυιΐδτς 
ΔΟΒΆγηδ8, ἃς πιδοοδοὶξ, δἰσοίοτεϑ ἃπηὶ ρσγϑοῖδγ σεῖεγοβ ργορειιοάαπε 
Ῥίϑεοδ ρἷτ8 σοπίεχυμξ σογαοϊαί (ςοτυ ἰς σα286). αἴχυς 86 4πο- 
46 δἃ ἀς οαυβὰ χυοΐ δίςςο ᾿οπιρογα ἴθροῦ ἐυεηΐγε βοΐεὶ ἔγεαδα- 
(5. Ἰοςα δηϊπι. σοιπιποάα οἰίφις δαηΐ, ἰπ φυθὺβ Ρδ6πηδ Βαρδδοξ: 
αυΐϊσασφαε εὐπ δαΐ ποτα αι αἰτο ρα θηξ, ἰπ δἰίογο Βοιπιπα: χαὶ 
δυΐεπι δἰπθ ἀἰβογίταιηθ αἰγαπιὰθ ἔγαχιοπίδηϊξ, ἀϊγοθίαιθ. διιηξ δ 
Ρτγοριῖα φυδεάατα ἰοσᾶ δἰμροί5, ἴῃ φαὶθιι8 ἀδέαπὶ σὈπιπιοί δ. ἴῃ υπῖσ 
υδγϑατα ἴοτο ἰροϑὶ οοηΐεγυηι; δἴσιδ ἰσεῖγοο ρ᾽πρυΐοτει ἰὰ Ηἷδ ςἀρίατι- 
ἴὰτ ἰὶ ααἱ υονΐδ ἰοσογιστι βόπεγο ραΡυϊδηλιγ. πᾶπιὶ βᾶπε αἰρίνγογίϑ 50 
εἰρα9 δαρρεῖῖς ἰαγρίον: σαττιινοτὶ δυΐθιη ρἰπγοδ ρὶςο 65 [δὲ πδηοϊβοθς 
ἴὰτ. Αἰ εγυηξ οιϊαπι δι! οπία ἃ} δυδίγϊπἰδ. τδτὰ ἰομρὶ5 ρἱ δα θοΣ 
τπϑἴι8 691 ἴῃ δα ]ο ἢ δ, ἃς ΡΕΓ δαβίδίθιθ θοάδπι ἰπ ἰοςο ρὶυ8 ἰοπρος 
τη φύδιπ ἰαϊογτνι σαρίτυγ, ἱπαηηὶ εἰ ρἰαάὶὶ 80} ςαπίουϊδε Ἔἐχογίατα 
ΔϑΔ110 ἀσίϊαπίατγ. μαροῖ σοῖο μῈῪ ἰὰ ταπαρι5 υἰτιηπαας Κοη8 8εοθῶ- 
ἄυτα Ρίπηυΐδε φυᾶϑὲ υδγιαϊοαίιπι, 4α οι δϑι υτὰ υοοδηξ, δοογρὶϊ δρθ- 
εἷε, ἀὐδινοὶ υβδρῃϊτυάηθ. μος ἰδπίαπι ἕαοὶς: ἀοϊοτῖβ αἰ Ἔχϑι]αὶ ρἰκάπι 30 
ποὴ τηΐπυϑ8 ἀεὶ ρμΐηο, δἴᾳπθ δάθο 88θρ6ε ἰπ πανί ρία ἱμοϊήαι. Ἰδροτα 
ξαυάεαϊς τμπμ πὶ ̓παχίθδο ρἰδοϊυπι: δἰθϑαιια ραπογὰ ἀρρεὶἰππὶ δ65ε δὰ 
᾿ἰττοτί5 ἀγεπᾶπι, οξ σαϊοτα ἰγαδιτον:; 8αιπιπ 6116 ΘΟ ΟΓα παίαπε. Ρἷδ- 3 
οἴουϊί δαΐθιω τοϊπαῖὶ Ἰοεῖγοο ἴα ϑαπι Δ} ἱπίοιηϊ, υἷα ἀοδρὶοἰπηῖαγ: 
ταλίογαϑβ δηΐπα ᾿ὶ 41 φγαηάΐοτες ϑπὴϊ μειβοαυπηῖαγ. δὲ ουόσίσα δὲ 
δι ο] 15 τπαχίτρα ρᾶγβ ἰπτογιξ ἰοπροτο ἱδροτὶδ: απαδουηηπε δπΐπι ἀδ- 
Ῥγεμεπ θγίπε, ἀδϑυπιαμι οἰππία. δηξα 8018 ογίυπι ροιἰδδίπηυγα ον 
Ρίαπίυτν ρῥίδοοϑ εἴ ροβῖ οσςϑδι, οταπὶῃο Ὑ6ΓῸ οἶγοᾶ οτῖατ οἴ οσοδ- 
δα. ἴθης δηἰπὶ τειηρδϑῖῖγε ἰδοὶ γοῖϊα ἀϊοππῖιγ. ρδγ ἰά ἴξαχας ἴδιας 
Ρὰ8 Ἰο]]απὶ τοῖα ρἰϑοαίοτεδ: 410 ἴεέρογα ῥδγ υἱβδυτ ἀδοὶρί αν 10 
Ρίβδεθ8. ποοῖα ᾿ἰβίτυγ χυϊεϑομπξ. τηδίογὶ8 ἀπΐειπ ἰυτηἰη8. δος ϑϑοη8 
Ρἰὰ5 υἱάθιξ. πρϑαθυὲ γε]Ὸ πιογρὰ8 πιμίυδ ἴὰ ρίϑεςδ ἱποίάογε υἱάδ- 
ἴοτ, ουλυϑαιοαϊ Ποπαιΐ θυ δυθαΐὶ Θδερεπύταεγο, εἴ ἱπίεγ αηίτα]α 
4υκάγηρεάα εἰ φυᾶε δπηίπιαὶ ρατίππιὶ ἐφιΐδ εἰ ῬΟΡα6, αἰϊφας αἸϊφαΐ- 
Ῥὲ9 ἐδπὶ ταἰτἰθ5 4υδπι ἔεγὶ5 ξεπετίθαβ. δεργοίαγε ἰάπαση υἱἀδηΐηγ; 
Ἰά φαοὰ εχ εο οοπίϊοίαπι ρἰϑοδίογεθ, συτα ἱπΊεΓ Ἰμα]105 ρίηριςα εἶπϑ- 
ἄἀειω ρεηεγὶϑ σαρίασ! ποπηι}]ο8 αἰτεπιδῖοϑ δἴατις δεργοιδδ δἰπιΐθα, 
εἴϊαπν ταυταῖο οοἰοτα. δὰ μυῃς ἰρίϊασ τποπτα 868ὲ μαθοπὶ τρδιζοὶ 
Ῥίδεεϑ. 

20. Αἴ ῃρ Ἰαοηδῖγεϑ χαϊάοπι δαὶ Πανίδε] 68 γοχδποτ 110 βεμεσ 90 
σϑογρὶ ροϑθπι8: δογοιη υογοὸ οῦπα ἡ σογεῖβ ππογθὶβ τδπιδηζηγ. 
Ὠδιῃ ρἰδηὶδ δἰἀδγαϊυγ 80} σδηΐσυϊα ΡΟ ἐἰβϑίπυπ, φυΐα ϑυτητα δΔαπ8 
πᾶϊαῖ, εἰ ἃ ἴοττϊ τοπίξγα σοπδορίϊοτ εἰ Βι δἰϊοηΐταδ. ραξτην μος εἴς 
ἴδια ογρτίπυδ, 864 τυϊπαθ. ρἰαπί8 εἰϊδιαι ϑ86ρὲ ἃ δεγρθιΐθ ἄτδςοπα ἴὩ 
υδαὶϑ ἰοϊαϑ ἰοζεγε. ἔῃ Βα] γο δυΐθτ δἴχια Ἰοπῷ ἐμηβείξων ἱπηδϑ- 
εἶξτις 8} σδπίουϊα, φοὶ ᾿ῃϑεϊφαὶ 605 δά διπιμια Δοαπογίδ δίψα ἱπυᾶ- 
Ἰιᾷοϑ εἴβεῖς: ἱππαιαπῖαϑ γεγο δἴδπι δϑοῖαϑ ἱπιου μος. ομα]οἰ8 γα ἀο 
πῖοτρο οοττίριἴυτ: ρΡεάϊου ἢ! δηΐμπ Ῥογερ εἰ 80} Ὀγαπο μα οτϊ θᾶπα 30 
ἱπτεγίπισμες σεϊαϑτη οἀϊ τποῦνο πα] ΐυ5 ργαείεγεα ἱείαϊαγ ρῥἰδεΐδ. ἴπ- 
τεγεσπὶ υϑγρῶθοο ρΐίϑοθδ: ἐϊδαθθ 60 ἤυν 8 ἂς ἰδουθυ5 ἰπίες5. ἴὰπι 663 
Αἰϊϊ νδπασῖασ δοϑ, ἴα ῬΒοΘηϊς 65 εἰΐαπι τηατίποϑ. δυηΐ οἵ δἰἱὶ ἀθο 
Ρ᾽ϑεαπάϊ πιοάϊ, στὰ ἑαρίαπε αἰϊοα βαγείτοεδ Βυτνίογοπι ρθὺ Βιεπιεση. 
πῆι δ8πὸ ἀαΐοο8 δάιιαθ δἰϊοχαὶ κε ϊογεβθ. δογρὸ μὲσ ἴθγγαηι οοπς 
ποηΐδιη ϑογόθοπι, 4086 ἴῃ βανίτιπ ἀυοδῖ, ἴο ἀΐυπι. εαὶῃ οροτγίδτα ἴὰπ2 
ἴοεδῃο (φγϑιαὶπε) εἰ ἰαρί 1) α5, φυδϑὶ ςανϑὰ υἱ 518, (δοίιπε, το] οἴο δάϊτα 
ἃ Πυνῖο. κεῖὶα ἱρίτατ ίαςϊο εχ δὰ ἔοϑβϑα πᾶ888 υδιιβπῖιτγ. Αἰ δστιαι β6- 
τῦϑ σορίαγας δἰπυῖξο ε8ὲ, ἰάαιιο ἴαπη ϑεϑίδῖο ἴα πὸ Πΐεταα Ἔχδγοθηῖ. τὴδ- 
ἀϊο ἴὰ Πυνίο φάγοι 5 ἃς ἰαρι ιθτ5 οἰζοαπνναιἑαπὶ ἂς ᾳυαϑὶ 881 0}} 10 
ἐρδἴζυτη γοἰπαουπε: ἰδὲ πᾶ588 ἱπάϊτα οἀρίυμι ἰαριἀϊΡυ δ δἰαι8, οοίοεγα 
τοβίδοθα ρίαν 8 ξαπάθηϊ δηπὶδ, ρυγρογα πο ἰΐοτη. οι τοὶ ἀγβὰ- 
σποπίωμι δεῖ συοά, υϑὶ βυνίι5 ἴῃ πιάτα δε, οἱ ροπδηξιν ἰδὲ δῖᾳαθ 
Δ 4ιιδπὶ διιίδτιπε, ΟΡ εαπῖ ἰαίγα ἀΐεπι. δἴαυὶ υἱνῖι ράγρητγα, ροϑίᾳαδιι 
ξαρία εϑὲ, ἀ165 χυϊπαυάροηοσ εἰγοίϊατ. δἰ ϑᾶπε δα αἰίᾶτῃ : δάπαδοῦ- 
τ δηΐπι τοβιῖ5 φυδοὶ δἷρα χπδερίαπι οἱ τηπϑοιδ. πᾶπὶ φυᾶς ἀρροπὰηξ 
ἰρ515 δὰ γεβϑοοπήάμτ, δἰυπε τὰ δὰ ἀδ οδπϑδὰ βετγὶ υἱὲ ρὶτι8. ροπάεγεπξ. 
οεἴετὶς ἃπηὶ δίοοίοτοα ποσθηῖϊ: ἀειετίογα δαὶτη βαπὶ εἴ ᾿η ΓΟ οΓΆ, 90 
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ἃς ρΡαοϊϊπεθ αθοφηε ἴππο ταβεβεῶπε τηδρὶϑ. ἰἰδαὰθ ἴῃ εὐτὶρο Ῥγτ- 
τβδθοτιπιν οἹϊπὶ ἀοίεςεγιπτ ποῦ δοΐαπι πὰ ᾿πδιΓαπηεπῖο ρ᾽ϑοδἕογεϑ 
γουτεβδοῖ, 964 οἰίαπε ΟΡ ἃππὶ εἰςοιϊαΐετα. Α]ιὲ5 δπίειη τοϑίαςεί8 ἃπηΐ 
Ῥίατὶϊ οοπέεγαπε, ργορίογεα 4ποά ἀυ]ςεβοῖς πᾶτε. ἐπ Ροηῖο δυξθτα 
ΟΡ ἔάψυιϑ ποῦ παϑουπίαγ, Ὠ64πὸ ἰὼ Βυτνὶϊα ργαεῖογ ρϑῦςα, ηπδε τγαὶ- 
γο]15 οἰδλυϊονίατ. δἰ φῦδα υπΐοο τεριπίηα ςοῃϑίδηϊ, ἱεπιροτα ρα] ϊὰο 
δβεϊανταγ. ᾿δοϊθημα ἀς ἀσφηδίῖςῖδ δημπα]Ρπ6. 

30 21..Αἄ.ἰἷὰ φπιάτγορεάιτν βεπεγο 8065 ἔτὶθ πε Ἰαβογαπὶ πιογρΐϑ, 
αοτττῦ ππῸ8 νοςδίῃγ δηρῖπα (Οταεος Βγαμοθυ9, ταποθο ὕκξβο), 
οὔτ ροιϊϑϑίπνατν ἔδαοαα ἃς τηᾶχι ]Δ6 ἱπβδιοιραπίοτ. δυεηὶξ εἰΐαπι 

Ὁ δ] δὲ ραγίβθυ5 φυϊδαθοπθάυς σογροτία: βᾶερα δηΐτα ρεάεπι ςοττίριξ, 
αἰἰαπδηάο δινεπι. μος σοπεπιο ρυϊγεδοίξ, δίπαα] εἰ ἰὰ φποά ςοἈδ86- 
τεῖ, 5486 ἄνιτῃ ἰπ Ρα]ιποπειῃ ἰηνδάδι: ἴὰπο οπὶπὶ ἱπίθτιξ. οἷϊο οτεϑ- 
οἷξ᾽ 1ρ56. οἶνο ἀρϑεπεῖ διδιίπι οαπι οουτερία5 εδὶ πιογρὸ μοο τοὶ 

τα]οουπημδ. ἰδπείβροῦ ἀππὶ τοῦτα ραδ απ 6886 δεῃξμιπὶ 8- 
Ῥυϊοὶ, πιεάϊςδ5 Δ ὨΙθ δ τοᾶπῦδ, ποῖ αἰΐο τηοάο 4ταπι τοῖδ δρϑ8ςῖ858 
Ῥαγῖθ. ἄπο αἰϊὶ δυτὶ πιουθὶ: υϊτατη]ας Οτδεοὶ χραυρᾶν ἀϊουπὶ (1,μἀτῖπ6 
δἰτυχπατ αδζα, στιπί οποῖη 8 οα]ροτ, ἀἴουχυς πια]6). δἰξεῖ εϑὲ σα- 
Οἱ ἀοϊοτ εἰ γᾶν ϊᾶϑ, φαῖθαϑ ῥ᾽ υτίταὶ οαρίαπίαν, δἰοτ εδὶ αἰνὶ ἱποῖ- 

40 ἰαἴϊο. δἴχιις μἰς υἱάθιυγ ποῦ Ρο888 δαπαγὶ. δ᾽ δγὶ δυχ)απίωγ υἷπὸ 
ὩΔΥΙΡῸ5 δἀπιοῖο εοχπθ εἰοιϊδ. τογοτι μαυὰ ἔδοϊ]ε δυδάπηϊ: τοτῖῖο 
επΐαι φυδιίονε ἱπίογι πες ἀϊ6, δηρῖπα ςοττὶ ρ πηϊατ ροιἰδϑίπιαπι, οαπι 
δοδῖδβ ἰαγρίῃϑ τοϊοτῖς (165 δά ἀϊξ οοάεχ), δἴᾳπε 1ῥρ8ὲ δνυδβογίηϊ ρίπ- 
ξαϊϑειιηϊ. τοπιθάϊο δαηὶ πιογὰ ργδθρθίϊα, εἰ Ἰαυδογῶση ἴυπι ἰαγρτπι ἴατι 
οδἸάυπι, δοαι βοδῖα θα θυ ᾿ίπρῃα. σταπήϊποϑὶ δπ65 δῃπὲ 4πῖθυ8 σῶΓΟ 
Ἠαποϊῆα ἴππὶ ἰ στ θ αν ἵπτὰ ἴἢ τοῖο δίαυε δέατπι δυτηΐθ; χυΐθα8. ἴῃ 
Ἰοςοῖα ρἰατίπιδ φυοαια ξγδηάο εϑῖ. δὲ δᾶπθ ρϑῦςβε δἱ δἰηΐ, ἀπ]οῖου 

Ὁ «ςἄτο, 5ἰπ πιυ αθ, Ἀαπιϊ δ να] 46 δίας ἱποιρί δ εϑῖ. ργδηαἰπίϑ ἱπάϊςῖα 
δυχωπηϊον εχ ἰΠηραδε ρατῖς ἱπίδγίογο, πρὶ ργαπάϊηθϑ τπαχίπιε ἰπδαπῖ, 
ἔασπι ἐα ἴα θα 5οἰδϑ οἱ συΐβ δου δῖ, Δρραγεηῖ δυβογιδῖαθ. ργαδίεγοι 

ἱ οἷο σπηὶ δἴϊεοιϊ, ροβίθσίοσὶθα8 ρϑάϊρος πεφαουπὶ συΐοϑοογα. ἴδη- 
ἔραν στεπὶ ξγαπάϊπε, ἀυπὶ ἰᾶς δυρπηὶ ἀπηΐαχαῖ. ἰοϊππῖοτ ρτδηάϊ- 
86; ἔρμα: 68 δἰϊδτ βὰ αἱδπάσσω 1119 δῖ. σοτωπιοή 55ῖπιε οἰ δα τατ 
εἰ ρἱπριεϑουπῖ εἰςετε εἰ βου. δτωιηᾶ {||ὰ δϑῖ, ἤο δἰ πιρ  ἰοθτι δρρο- 
πδτα οἰ θπι, 864 ναγίαγε: γαράεξ δπΐτα τησ!αϊουα, 4αετηδάπιοάυπι 

80 δἰΐα φιοχυς δυϊμπα ία. δἰθαὶ δἰΐαπι οἰ πη] οἰθὲ ραγῖθ ἱπῆαγὶ, ραγῖδ 
ζοδιπιαεπι δυρογὶ, ράγι6] ρίπραδβθοογα. μία άεϑ υόγοὸ ἰροπῖογ φυϊάεπι 
ὃ 1116 δεἰτατί, ὁεὰ Βυπιίάδπι οἴβοοτγε σαγποῖα. εἰ οἱ ρτανυϊάδο ἰδγρίαϑ 

δά δδὲ εὐἰ!λγιηῖ, Δ οσπυΐογ, δἰσαϊ εἰ οὐθδ: μδ6 δηΐπι πιδηϊ [δϑῖϊη8 ὰ ρα- 
υπίαγ οὐ αἰαπάεδ. δοϊῃ8 δα δησηδ! θυ ΄αλς ποίδ ϑιηὶ ΒΟΡΐδ, γτδῃ- 
εὗμε αἰβοϊτοτ δτι9. 

22. Ολπε9 τῖθ8 τπουβὶβ ἴω εϑιδηϊοτ, ΦΖαογΏμν ποιπΐπ τὰρὶς8, 
δυρίηδ, ροάδργα. γθὶθβ ἰπδδος ας": εἴ 4)8ε πιοπιογάετὶπὲ, οἸβπὶα 
κι τα δίετο ἀραπίαγ ργδεῖογ μοτοΐπετη. ἱπίεγβοϊς ροϑιὶς ᾿δες Ἰὰπὶ οα- 
66 ἰρδοβ, ἵππὶ ἰὰ χαρὰ τιοτπογάογϊηϊ, ἐχσερίο μουηΐῃθ. ἱπιεγβοῖξ 

40 εἰΐατπα δηρὶπα οδῆθϑ' ρϑιοὶ ὁχ ροάδρτα ενὐδάνηϊ. Ἵοττίριξ ταθὶθ8 οἷ- 
ἦδηβ οδτηοἰυιη. [οἰ ρμαπῖοϑ αἰππξ ἱπιππῦπθϑ 86:6 ἃΡ ἰ1ϊ6 ποθ ῖ9, δοὰ 
Βαιθαε ἱπίοδιατὶ.] 

23. Ῥύᾶρυ5 δερτιαα πὲραν αἰβείσπατ ἐτεραΐεα μονοδ, ροάδρτα 
εἰ εἴτπισοα (ογαυγο). 15 ροάκαρτα ρεάδϑ ζωιπθηῖ: υογηπι ποῖ ἱπἰεγουηῖ, 
δεσὰς περοϊας δια ταπξ. πιοὶηϑ 86 μα θηὶ ἀο] Ρατὶδ ρίος οαἰ 146 οοτ- 
ὩΠΡπ8. οὐτη δυΐεια διγοιπδβϑοῖς, δρίγταϑ δ δᾶς οἴ ογαβϑῖοῦ Ἔυδάϊξ; οἵ 
4υοά εεῖ ἱπ ποπιϊπῖθυν Γερτῖ5, μος 6δϑὲ π᾿ Βοθαϑ δίγωυπιαπι ραῖϊ. δὶ- 

0 ξυυπι τπουθὶ ἀυγαα ἀδιηΐθδα6 δἴσαα δἀεηάϊ ἱηροϊεαια. ςο]οτίϊοτ ἰη- 
κεγεῦπῖ; δίχυς ἀϊδϑδοὶς ρμαΐπιο ρυϊγ ἀπ ἀρρᾶγεῖ. 

2... Ἐφαὶ ραφοπὶ ποὴ βῆπὶ οΡποχίϊ δερτίτα ἀϊπὶδαθ, Ῥγαθίεταπαγι 
Ῥοάαρτδε. ἐν ςτπι Ἰαβοσαπῖ, ἱπξογάσιπ εἰΐαπὶ ἡπρτιΐδς δι πιηξ. 
αναΐδ813 1ΠΠΠ|ςὸ αἰϊαθ δα Ρπαϑοθηῖηγ: δίσποὶ δηὶπὶ αἰΐοσγα δθιϊοϊτητ εἰ αἷ- 
στα βεπογαῖως. τασδὶ ᾿πάϊοῖπιπε οἱ ἰοειῖ8 ἀοχίοτ δυ 5:16 π8, γεὶ οἵ- 
ἴλτωο ρδ]]ο ἱπέγα βᾶγϑϑ πιϑάϊο ἴῃ ἰΙοοὺ στιροδα συδδάδι αν [28 εϑὲ. 
δὶ πὶ αἰανίοτ ἀοτηί, ρ᾽ατίπεϊς τροτρὶδ οοττὶ ρίαπίαγ: οαρίαπῆιτ δηἰ πὶ 

ὁ ἴοττιϊοιΒα9. ἱπάϊσαπξ αορυθάϊπετα, οὔτ οτογα ροδίθτίογα δὰ δπῖε- 
τῖοτα αἰσαμυηῖ; 4π26 ἰΐδ δι Βτπουθὴξ τὶ ἰαῖογ 86 ρᾶεπς οοἰ ἀδηῖ. 
ἀποάοὶ ροεῖ αἰϊφποῖ ἀϊεγαπι ἱπδάϊαπι ἔωτοτε δε επίητ, ἀδῖγαςϊο 536η- 
ξυΐπε εἴ οἀβίγαηῖοθ δοχὶ ωπον εἶδ. ἰδίαπο οἰΐδτα ἰαδογαηῖ: ἱπαϊοεῖο 
δαπὶ γόπᾶε ἱΠΙΕΕΣΕ ΟΤΏΠ68, ἔπτη οαριξ εἴ ΓΟ] απ; ἃς ογατγῖθιι9 τρια ϊ 
ἱβοεάπως. βογατι σύθοια ραἶπιο ἰδθοταῖ ρῦγα. εοτγίριαπίαγ οἰΐδτα 
Τβοῦθο αἰϊο, φιετ Οτγδεςὶ τοοδαῖ χριϑιᾶν͵ 1,Δὅης ἔυδήνς γον  νδεύρεα 

δἰρτιαπι πιαΐδῖαθ υϑἱοιπαϊ πὶ ραϊδιὶ τπο Πα: δὲ {εγνϊάυπι δρίγδξ, 
48ὰ6 δροπίε ϑυἃ πἰδὶ ἀδδιδίυπε, σΌΓαπι δάπιτππὲ πΏ] ]8π|, οἱ χυοᾷ 40 
τοσᾶπε ἰγπιρμαγὶ, σομἰ Βϑίηγ 8οπὸ εἰρίδθ. ἀριτΐθ9α [19 ἔγοπϑ δϑὲ. δὲ 
ἘΡῚ σοπϑοεπάθγ8, οιιγϑα ἱποϊἰδηΐατ, φηοδι βαὶ αἱ δὰ αιεπιρίατα ἴδ- 
ταῖυγ (αἱ Αἰΐϊᾳφυΐθ τοι ὶπεαῖὶ οοὐϊςε8 }11), οὐϊπὶ γα θῖο ἱπίβοϊδῖαν, 
τιῖϑεῖα ἰΐετα δῖ. ταρίεὶ δἰβπηπι: γϑίγαμϊξ δι γίου!αθ δά ἴθ θαπι, δίχαθ 
Ῥτογϑαπι ἰΐθττιτα ἔθη: εἰ ἀοβοἰτογ απίπιο, οἵ απ οἰαῖ. δες φυοηπα 
τοτηδάϊο Ὁ}}1οὸ τοὶ Ἰτηατ, δἰ ςογάΐ5 ἀοογοτα Ραϊιαπίυν --- οὐἱα9 ἱπάϊ εἴασα 
6ϑδὲ: στα ἀοϊεῖ, ἀμ οῖϊ "11ὰ τ, δἶνα 80 ἰοςο πιοίᾶ οἱἱ συ δῖα: ςαἰυϑ9 τη δ]ὲ 
ποῖδ εἴ, οὐπὶ ποηποθηὶ πγίπαπι ἴδοαγε:: ἘΠῚΠ Ὠηξι1 45 ἀἴφυθ εἰπποδ 

τρδῇϊε. οἶτε βίαρῃγ ποτα (φαειίπαςαπι) ἀονογαγῖι: ἰὰ εδὶ δ βοπάγ]δδ 
ταδρτι τ ἀϊΐπο εἰ δοῖθ. πλητ8 Δγδπ δὶ σπόγϑιϑ δὲΐαυη 8118 ἰυυη θπ 18 ρσ- 20 
πϊεϊοδὶ. δχοϊϊαπιαγ ραϑίυ δα. ρεγηϊοϊοϑίιϑ πιογάδὲ ργαθρηδηϑ: πᾶσα 
ΡιϑερηδηἘ 18 Ἔχ τηογϑιι ρυϑἴη]α6 ἀἰγαπιρηηογ: δἰπ πηῖπι8, ποη ἱπιδτ- 
Βεῖϊ. ργδοίογεα ἱπίδγβοιϊξ τπογϑὰ ἀπὲ τηδρτῶπι ἀοίογεπι αἴΐετε δὰ 
4υὰπὶ ποηπ}}}} Ομ] οἴ 6πη, Αἰ υόσαπε σγρηϊάετι. δἰ πὶ 8 δος δεξ 
Ρυ51}}1 5 Ἰδοογεῖϑ, σοϊογθ Ἵδθο!ασισν (Υ̓Ρ Ϊἰπαγιιπν} ϑογροπείθτη. ἰῃ 
ΒΌΣΠΙΠἃ ΡοΓΙἰὶ δὶς δπιππιαπὶ, οπηπίριι9 ῥᾶθπθ Ἰποτθῖδ ΠΡ ἰδρογαξ 
Βοπιο, δαυππὶ συοαπε ἐεπίαγὶ δί αι οὐδπι. ϑαπήδγαοδς Ὑδῶθπο ἰδ- 
δεὶτ ταπη Ἔαιυ8 ἔῃτη ᾿υππιοῃῖα ἃἰϊα: ἀδίωγ δυΐθιπ ἱπ δῆπᾶ αἴσιιθ ρϑτ- 
οοἰαίωτγ. δρογίαπι [δοῖ! εαπὰ [εὶδ εχϑεϊποῖδο ἰασοσιδο οάοτε; ἰὰ χποὰ 
Ῥγδερπδηῖθι5 γα] Ἰογ ΒῸδ ποπηα } 18 Ζηοχιδ τϑὰ Ὑϑηΐ. δἰσαδ Ἴων. [}] 
ἵέπυδ ἀδ τποσρὶς Ἔἐφιοόγοσα, δἱ χιοῖ υοοδιὶ Πὲρροπιαμο8, ἰῃ πα 90 ῸΓ 
ΡΟ] δ, τὲ δἰυπε; ἐ4υ δὲ γογο ργδθἰδιῃθ επί ἀδραγαπίοθηθε Δργο πε 
1ρϑυπι. φυδδ δυΐοπι [Δ Ρη]απειτ, Βοϊα᾽ϑιιπὶ ἃ τη] θγοι} 9. οἵ ἱποαπίδ- 
1Ποῖρυ5, Ὁὸπ οϑὲ οοπίγουθγϑαπι δἀΐ δΡ ἐχθαθο9 ἰὰ χυοὰ γνορδπξὲ 
Ῥα ἰἰιπι, δαΐο ιιδπὶ Ῥδγίαπε δσοποβοιπῖ ἐὺ! υόσστῃ δἀνοιϑαγί οστιτᾶν, 
ἀαϊραδοῦπι ριισπατγὶηξ αἰϊχιαπάο. γαῦπάεπί ἐαιὶ ργϑίβ εἰ ρδὶ υἀέθυϑ: 10 
ταγθίάδτα πδπιηπα ροΐδπὶ δημᾶτα; ἀἰηπ 81 ρῃγα δϑὲ, ὉΠρα} 19 ΟΡ τττ- 
Βδηϊ. ἴὰ αρὶ Βιθόγίης, ἰαυδηϊήγ: ἰδυϑογὶ δηΐμη δἴατς δα δγατ ἃτηδῆν- 
ἀἰδοίσπηπι δαῖτα! εσῖ. ἥθδτα δὶς φαοηπε οοποίτϊα ζαυΐξ ἐαυΐ Παν 81}}1 
πδίατα. δὲ ΒῸ85 σουῖγα, πἰϑὶ ριγα ἃιᾶ 811 οἱ ἑ:ίάα εἰ δίβοθγα,Θ ΠΟΏ 
συἱὶ ΡΊΡεγθ. 

25. Αϑἰηὶ Ὡπὸ ροι ϑϑπιαπι ᾿οτγαπὲ τῆοῦθο, θθπι υοςδηΐ ΤᾺ6- 
146. εἶγοα οδρῶς ἂϊ ργιπιππις ἴππν ἀθϑ! }]ῦτιγ ρθε. πᾶγθϑ ρ ἢ] Θετπδ 
(Ρἰταϊτα δὐπνῦν ἐἰδινε εἰ γυΐατη, φαοά πρὶ ἴῃ ρυϊπιοπὶς ρατγῖοϑ ἀδ- 
δεεπάϊε, ἱπίεγβοῖξ: πᾶπὶ δἷαϑ ἐπί τῖα, οαπὶ ἐδηῖιπε ςαραὶ οςοτρᾶῖ, "ΠΟΙᾺ 20 
διηὶ ἰεἰα 4. ἔπιροτὶϑ ὑπερ δι θη εἰ 95: πιαπὶ δηΐπταὶ πος 65]; 4υδιπο γοα 
πες ἰπ ἰοττὶ5 Ροπεὶ πεαθα ἴῃ ϑ γι βία ξοΠΟγαπΙΏΓ δβίηὶ. 

26. ΕἸερμαρῖος ἱπίεοϊδπε δοργίτα ἀπιθ9 Παίαοϑδε, φυίρις τ μὲ 
πεζὰς υὑτγίπαπν γεζάογε ἤθ πε αἰνὶ Ἴχογοπιθπὶ συοδπί. αυοά οἴϊανα 
δὶ ἰογγαπι ἀόυογαγὶπὶ, ἱπναἰϊάϊ ἤππε. ἐϊα δᾶπο, δὶ ἰπτογιπ ϑογιηῖ: 81 ΠΟ 
ἱπιδγτηιαπὶ, ποὸη αἰβεϊαπιπγ ποουπιοηῖο. ἀενογδηῖ οἰΐϊαπι ἰαρὶ 468 
ἱπίογάμπι. ἱπνυδάϊε εἰίαπι αἰνὶ ργοβυνίτηπ. δὸ οδρτὶ5 πιδδεπίιγ ἀστιᾶδ 
οδἰάδο ροῖα ἀαῖο. πιε}1]6 φποφας ἱπηποῖαπι Γοθηπιπ ἴπ οἰ ματα ργδθ- 
Βεπῖ; φισγιη πέγουΐθ δἰβτατ. οὐπΐ Ἰαϑο τυ ἀΐπειπ σοπίγαμοπιὶ ἰσεἶτοο 30 
Ζαΐα πο ἀεουνηογίπε, ϑαπδηΐιτγ αἤγιςδι 8. ἀττηὶθ 8610, οἷθο, ςαἰϊάα 
δ4πα. οὔπὶ Ἀυππδγος ἀολεης, 581}188 σαγπδϑ 85988 Δρροπηπῖ, δἴαιε ἱξα ὃ 
δυχ!!αηίατ. οἰ σρ Ἀδιτΐ ποῦ οπιπαα οἰδοιῃ δίΡαπε. αἱ φυὶ ὈΙΡΠπε, οἱ 

ἰὰ ἴπ σογρϑ ἃ Βοδιῖρπϑ δἀδοίπιη δϑῖ, οἰ εἰ ροῖῃ οἰϊεὶ ργαθάϊοδπε, 
1Π15 φαΐ ποη ΒἰΡυπῖ, νἱπηπε ογυζαθ οὐπὶ οἾδο οοοἴαπι ργδορεπὶ (τα]ρὸ 
εὐ ταάϊς πὶ στη οἷδε σοοῖδπι ργδερ απ). Βδοϊδηιβ ἀδ 4υ8- 
ἀταρεηϊρι. ᾿ 

27. Αἱ ἱποδεΐοτττη Ῥᾶτγβα τιδχίπια Β6η6 γαϊθῖ, οὔτη δηηπ8 εἰπϑ- 
στοαὶ δῖ χῃ316 το πιρῃ8 ἴῃ 4Ππ0Ὸ βρη ΘΓΑΠΙΤΓ, ΥΕΓΠΟ 91|}}15, Βυι πη! 9 δὲ 
τορί ἀπ. δἱ ἴῃ δἰνδὶϑ ἀρυπὶ οτίαπῖττ Βασίίοϊδα χτδε ρορηϊδηῖατ ἴδ- 40 
γτοϑ. ἀοναϑιαπιυγ δηἰπὶ ἃ σδττηΐοαϊο, φηὶ ἴθα ὁΡἀπεὶξ, 4ιιοπὶ οἰδταπι 
υοςδηῖ, Αἰ δαϊοπι ργγααβίαπι. ραγίξ ἰ9 ἴῃ “6.015 δἰ δὲ σι νπῖ! δ, δγαπεὶ 
δρεοῖε; ἃς ἔδοϊ! πὶ δεργοῖδι ὀχάπιδθη. ἰΐειῃ δ]ἰὰ βεϑθοία μθρίοϊο εἰ- 
ταῦ] 5, φηὶ εἴγοῦπη ᾿πσογραπι ορυ οἰ Παῖ. ἤδδς ρατγίξ φιϊλήδπι μ᾽ επιπα 
Ἰαπυρίπος ποι 6 ρππρὶϊπτ ΔΡ δρίριιϑ, ε61 8010 ἔμιπο ζιρδίητγ' ἰηπᾶάϑ 
οὨπίῃτ ἰδ αἰνθαγ 8 οἰΐδπν Ἔτσαθ, 4085 γοοᾶπὶ ἰεγοαϊπο8. ἢ 88 πὸῃ 
ἰηδεοίαπειγ ἃρθδ. δορτγοίϊαπε, οἰπὶ διυα τ ρίποσοϑ ἤογοϑ τυ]οτγῖς, εἴ 
Δππὸ 5ἰοςῖογθ. ἱπβθοῖα οπιπία οἷδὸ ἱπίεγθοπηῖ: Ἵϑὶ ογσῖπιδ, δὶ 415 ςΆ- 20 
Ῥίιο ἅ]πὸ ἰπ δος ροπαῖ. ὶ Ξ 

28. Οπιπίπο υδγο ἰοοογτπι γαϊοης ἄϊνογϑὶϑ τη 8 6686 Ἠδθθηξ 
δηϊιπαὶα. ἤᾶτὴ δἰουτὶ ἀἰςθὶ φυδεάδιη ΡΓΟΓϑδ ΠΩΠ ΠΕΦΟΠΜΏΓ, οἷς 
Δἰἰδὶ πδϑουποτ 988η6,) Φ6ἀ ραποιοτα, σπδοαας πᾶς ἀϊῃ υἱσδοξ Ὠςαθ 
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}επὸ νδϊδαπὶ. δὸ δᾶπε δήαπι ργορίηφαῖβ ἴῃ γεριοπίρας αἰ εγεπια 
ἦδος δβξ. ἤδιη ἴῃ ἴστγαο ΝΠ] οϑίαθ υἱοὶ ἱπίεγ δα ἰοοὶϑ ρίρπαπίωτ οἷ- 
οδάδο εἴ ποῖ βἰσπαπίωγ: εἰ ἰὼ Οερμαϊοηία ἤπνίο ἀἰδετιπίπδπίον, αὶ 
οἰςαάδο υδὶ παϑοδηῖπγ υοὶ ποπ. ἱπ Ροτγοβείθπθ ἀϊιλπιυπίογ ἐἰθο γα 
Ἰοςα, ἴὩ φιογαπι δἰΐεγο πιιδίθ]α (ρ4}6) 5:1, ἴῃ αἰΐαγο ποῃ 8ἰϊ. ἰη Βοβο- 

606 ἴΐα τα]ραε εἶγοα ΟΥοξμοπιδπαπι ᾿πυ]ϊδ6 φυμὶ, ἴῃ μεθα άῖοα υἱοῖπα πὰ}- 
δε; πδᾷιιδ αἱ ἱπιρογίδεπίιγ, υοϊαηὶ ἴοάετγα. ἰῃ ΠΒαοᾶτη ἰεροταϑ 5ἱ 419 
δἰτα]εγιῖ αἴαθ ἀἰπιϊδειῖῖ, πεφαθῦηξ υἴνογα, δε τπογίαὶ ταρογίππίυς 
ἴαχιδ τρῶγε, τενεγοὶ δαπὶ τ ραγίοπι 408 Γπογίαϊ ἱππροτγίαι!, ἴπ διςιϊϊα 
ποῦ δυηὶ Πἰρροιπγππεςθβ. ἴῃ Ογγεμεπϑὶ ἄβτὸ νοσδ] 68 σάπᾶς οἴϊια 
τὸ ἴμεγε, πυϑάθδη ἰοσογαιπ ἴῃ Αὐῖοα ἀργαιῃ ἱπυεπίᾶβ ΠΕ4116 σετ- 
σαπι ἤει [εγατα σαργᾶπι. ἐπ Πα ϊα Οἰδ5.45, ἐν ΐρπα8 συἱ βάεπι μὰ- 
Βελπινϑ, πορᾶὶ 6556 δάετη Ὑδ] οἱσιγθπι νοὶ ἔδγαμι : ἀπὶϊπα]ϊα Τ 6 ΓΟ 4086 
εἰπροΐπο παῖ]ο ςοπογεῖα δυμῖ, δὲ ομηπία 4π86 ἰαιίϊαν (δ οα!ίρεγ ἔεν- 

40 τᾶτη ΔΆ ΒΕ υ ἢ), πιροϊπαῖπε 6886 ἱπϑίρηι, ἐπ Ῥοπῖο πϑᾷαε τπο]]πσοα 
Εἰξηππῖαγ Ὀδαι6 ομηπία Ἰοβίαοδα, πἰδὶ ρϑαςὶα ἰοοἷ8. ἴῃ τπᾶγὶ ΤΌΡΓΟ 
ταΐγαθ πιδρηϊ τ ἀἰπὶδ τεϑίδσθα οπηπία. ἴῃ ϑγγία οὐἱριιδ οδυιἀαα. δυνῖ 
ΘΈΡΕΙ Ἰατἰτινάϊπ ο, δαγίςυ]ας σα 6}}15 Ἰοπρι τυ ἶπε ραἰπιΐ ἃς ἀοάγαηιίϑ; 
φαϊβυκάαπι οἰΐαπι ἰηίετπα οοδαπὶ ἱπῖογ 86 δυτίςα]δο (οο ἀἰς 69 41] Ρ 6 υ- 
Εἰπραπεπβη4θὸε δά ἔθ γγαπι). μονα δγγὶ, δίουξ οαιποὶὶ, ἰαθὰ5 μὰ- 
Ῥεπὲ ἴῃ διυπιιηῖς ἀγιπΐ8 [να]ρὸ ἐγαὶ {Ἰεχαγαϑ παρ επῖ. Οαζὰ πο- 
ἂοϑ δοαροίΐαταιν {Ἰεοϊπηϊ. τεοιΐυ9 νἱάδίηγ ριρΒ τ βαρ εὺξ 
ἦπ δαυπιηΐθ δῦ 15]. ἴῃ Γγοῖα (ναϊγο ΟἹ11 8) ἰοπάθπίαγ σαριᾶδ 
φαειμαἠπιδάπιι οΥ68 αἰ, ἴπ Αἰ τίςα οογηϊβογὶ ἀγίθιθ 8 παϑουπίαγ δίας 

80 τἶπι, πεφὰ δοϊαπι ππᾶγεβ, αἰ ΠΟτα τα δἰξ, 66 α οἴίαπη αἰΐα ((ἐπιϊπδε). 
αἱ ἰη Ροπῖο οἶγοα δογιμίαιη οοπέγα: δἰπα σοιπῖρεϑ οπιπῖα. ἰπ ΑΘργ- 
Ρῖο αἰΐα φαϊάθιν πιδίογα 4ιᾶπὶ ἱπ ταθοῖα, πὶ θονο εἰ οὐϑο: δἰϊα 
δαΐδτη πιΐπογα, αἴ οἀπ65 (τυΐρο ἃ 8151), ἰυρῖ, ἰδροτγεϑ, υυ]ρο8, οογνΐ, 
δοοϊριϊγεο; αἰΐα ρατί σπδρτϊταἀῖηε, αἱ σοτγηΐςε5, σᾶρταθ. Βυΐϊυ5 γεὶ 
ελαϑᾶτα ράρυ]ο διιγι ασπξ, φαοὰ 4119 ϑπρρείαϊ ἀθαπάς, Ὁ]115 πο ἰΐοπι. 
πδηὶ ἰῸρο οἱ δοοιρί ἐγ, πὶ σαγηὶθα8 υοβοδηῖατ, τηαἰοτγία ἐνἴγευ θη 

δ εδἴ: τᾶγαθ δηΐχῃ ἀυϊςαΐδα διυϊ. ἰθροτί υεῖὸ αἱ 8115, φυδὲ σαγηιθῃ8 
ποῦ δἰπηϊατ, πεῆθθ πῦςε88 πεῆιδ ροπιᾶ ἀἰπϊαγηΐογα δαπί. πλι]}118 
δυΐεπι ἰο οἶδ δἰΐαπι επιρογαίαγα ἐπ οαιιδα εδὲ; Φαδιπδἀπιοάαμι ἰπ Π|γ- 
τῖοο εἰ ΤΗγαοίαιρὶ Ἐριγο δϑὶηὶ ραβὶ}] σαπὶ, ἰὼ δογιίμία οἱ (εἰ εῖςα 
παϑαθδπι ρἱρπυπίηγ: ἀερτα δπΐπι μἰθπιϑιῃ ἰοἰογαπί. ἴῃ Ασαθία δυΐεπι 
Ἰαοογιὶ σαλῖϊο υπδίογοδ: εἴ τησγϑα πιο το κγαπάϊογεδ φυδπὶ δππὶ δριὰ 
πο8 τγυφ οὶ (ὁ οτος 65 δοαιρθγ), δηϊθγίογι 8 ογαγίθι8. ρϑ]ιπὶ Ἰοηρὶ- 
ταάϊης, ροϑιοτγίογιθας δαΐδιῃ ἀθηπὸ δὦ ρτίπιδηι ἤεχώγαιη ἔδεσε συ ὶ. 

10 ἱπ Αἰτγῖοα δεγρεπῖιπι ἴηραπδ, αἱ αἰππέ, ἱπᾶρηίῖαάο : δἷς δηΐπι ργαθαϊ- 
οαπὶ ποπηα}}ῖ, 60 στα ἀρρα ἰ586πῆ, σοπβϑρεχίδ86 τι] Ἰοιτιπὶ ο588 Βουπι, 
αὶ τὰν {Π||5 νἱἀδγαπῖαγ δὴ ἀπροΐδιι5 ἀσνογαι. ργουθοῖδθο διΐσα ἐτὶ- 
ΓΘιι68 ὩΙΉ1]10 δοοῖῃ5 δεγρθηῖδα ςοἰδγίίογ ἱπϑεςίδῖοθ; δίψπϑ δογιιπὶ ἃ]}- 
αυοῖ οςαπὶ ἰῃταβισϑαπὶ ἐΓι Γαι τι, δ νυ ογιΐσ86. ἴῃ Ευτορα φυοηαε αἷ- 
4ς Ευτοραε ρᾶτῖε δὰ Ἰαπῖυτα 486 ἐπίετ ΑςΒαίοαιη ἃς Νοβϑυπὶ 8πὶ- 
πεπὶ ἰηἰεγίαςεῖ, ρίας Ἰδοπαπι 4αᾶπι 'η Αδἰα. σοπίγα ἰῃ Αϑίὰ ρδηῖθμθγαθ 
(ραγάαἰθ8),, 'π Ευγορα π}]86. οἰπμΐπο νετο ἱπ Αϑὶδ ἔεγδθ οπιῃθϑ 
εἴζεγαϊίοτγε: ζογίίογοα δπΐθπι ἰπ Ἑυγορα, παῖδα ᾿παχίτπα ϑρεοὶθα ἰὰ 

30 Αἰτίςα, δὲ ργουεγθίαπι οἰγουπιίεγίατ, δϑιῆρογ αἰϊψυϊὰ πουὶ αἰίεγγα 
Αἰπίοαπι. οὐπὶ δηὶπὶ στορῖο δὰ ἰδθογεῖ ἀφιαγοτι ρδπυγία, οσοαΓοα 
ταυΐαο δὰ ἀφίι]α9 ἰδςῖο, νἱάθπίαγ δὰ φιοααθ 4φυᾶθ ποη εἰυϑάοπι ρ6- 
πεγὶβ δαπὲ ἴατα οοἶγε ἴα! οἰΐδυι δἀποαγα, δὶ ᾿θιηρονα πΐογο ρογθηάο 
δἰωϊ δα ἄδην, πθάι6 ἱηῖοτ 86 γδ]ἀ6 ἀϊβογερβηῖ τηϑρττπἶπ6. " πυϊτοϑοῦπε 
δυΐετι ἱπ υἴσοτι ΟΡ ἈΙΡ 6 πα  ὑδυτη. σοπίγα υθγὺ 4πᾶιη δ]ΐα ἱπέάϊροπὶ 
ἔ" Βίθπια ροῖϊις φηᾶπι δεϑίλϊα: πᾶπὶ δαϑιϊνδα ἀκα Ἄοαπὶ ἰδὲ παὶ- 
86 δἰπί, ΠῸΠ ζοπόπονεγο ἴυης Βίρεγθ. δἴᾳιε 'ρϑὶ φυλάδιη πειῖτδ8 δὲ 

607 Ὀἱθετίπε, ἱπογτϊαπίωτ. βαπογαπίαγ αἰΐα Ζυοφιο οχ πιϊδίϊοπα ἀΐνειθος- 
τυτα ξεπεγπι, Ὑδίυμὶ τπϊδοαπίαγ ἴῃ Ογεδμαῖοο ἀργὸ ο8Π65 οαϊη ἰτρὶ5 
ἃς ρεπεγᾶηξ. δὶς δχ τὰ ]ρθ οἱ οαπὲ [νσοηϊςΐ, αἴαπε δἰΐδιη οχ τἰργιἊς 
δἰ άπ παϑοὶ ςαπε8 [πάϊςοϑ, νϑύιπ ποῦ Ργοπυ9, δ6ὰ τογιΐα πιϊδιϊοῃ : 
Ρτίταοσ δπίιη δῖι8 6986 ἔδγοςθδ διίυπιᾶπί. δοία5 ἱπ ἀφβογία οὔῃ 69 
Ὑἱποίοπι. ἃς δᾶῃ8 Θᾶγαπ τπυΐίλε ἀδυογαατογ, πἰσὶ ἰογῖε ἱπ Ὑ οπόγεπὶ 
ἱποδηϑᾶ δἱϊ ἔεγα. ἢ 

1 29. Μοτυπι φαοατε ἰοςα (αοίπηιϊ ἀϊνογοιιδῖοπι, πιοηΐδπα εξ 88- 
Ρετὰ ἃ ςαιπρασιγ νης οἱ τι ἢ Ρθα5. δαπὶ δπππη ἰαεὶς ἴογνᾶ εἰ [ογίϊογα, 
αυοπιδάιποάιϊπη ἴῃ ΑἸΒο πιοιῖε σὰ 68: {Πογυῖπ οηίμη ἔθη πᾶς ΠῸ 1Π8- 
τεῦ φυζάθη διθϊοεῖας ῥ᾽] πιεῖ ροδδαπὶ δι βϑἰδίογρ. δἰΐαπι δα δεγροι- 
ἴππι τροῦϑῃ8 αἰϊίετ δίψης αἰϊίογ 6686 ἢαρεπὲ ἴθγγαγωπὶ ἰοςᾶ. πϑιπ 

. ξαπάϊάα, γεγε ναγία. δοΐα μὲς πραγίπογιι ρἰϑοῖαπι δίεγπογα δἰ πὲς 

ΗΙΘΒΤΟΚΙ͂ΑΕ ΑΝΙΜΑΡΙΌΝ Υ111. ΙΧ. 

εἶγοα ῬΠιάττπι δέαπϑ Αἰ 8 γερίοπθϑ ϑοογρὶϊ πο δπηὶ τα δϑιϊ: δὲ γδτὸ 
οατη Ὁ1119 ᾽ Ἰοοὶδ τπὶ πὶ τὶ ( 8 ογτῆ ἴα οὐπὶ οσοὐὰ, αἰίαφαοι Ρ];- 
115) δὲ πιὰ εἰ ᾿παρηϊ οἱ ρογηϊοϊοϑὶ ρεπεγαηίωγ. δἱ φηδιῃ ποτηΐπϑια 
δυΐ ἔεγαπν ριρηρεγιηϊ, πδοᾶηῖ, πδοδπῖ εἰϊδιη δ068, 486 αἰϊοφαΐν τηῖ- 
πΐπα δἰϊογ πὶ ̓ πογϑὰδ 8απεϊπις. πίργος ἔς τπ5 ἰπιθεπαμε. ααυοάεί 50 
Ῥαγουδϑὶ 8065 'ῃ ἀφιᾶπι ἀδβοοοη οτγίπε, ἔαπο ορ]δγγίμδ ραγεπηξ. 86γ- 
Ρευλαπι 4ιιοαι6 πιουδι8 τε Αἰίδεαπι, ἔεγε Αἰτίοα ϑεγρεπζθπι 
δορίάοπι, εχ 40 ἰβοϊυιξ δεριϊουπι τπεἀϊοαπεοηταιῃ, δι φυσᾷ ΠΏ] ]ὰπὰ 
τειπδάϊιπι ἰπνειϊαγ, πδϑοίξαγ ἴῃ ἰάθαγα δηρυςαΐα8, αἤνδγδιια Πθδια 
τεπιεάϊιμι [ογιαγ ἰαρὶ8 φυϊάαπι ἀοςερῖῃϑ8 ἃ γορὶϑ ρτῖϑεὶ ϑερυϊοτο; δοαὰδ 
Ρονίιδο νἱπαιη διθαπε. εἴϊδιη 8:6}}ΠἸοπαπα τπόγδιβ ἰμ [ἰ4]86 φαΐ θῈδ8- 
ἄδπι ἰοςἰ8 πιογία δα δῃηῖ. 91 [ογῖε δἰϊα δίδινν ἀδυογαγὶ νϑϑιὶα υεποηδίδ, 
εἴωι5. ἴππι Ἰπογβὰδ Ἱπαχίπι δϑὲ ρδγιίοοϑι:8, Ὑο]υεὶ οἱ δοογρίοπειη υἷ- 
ἡβὼ εοοιποάειϊῖ, δάἀνοϑιϑδαϊωγ δυυΐοιῃ δογπιη Ὀἰπγί 8. μοπιϊηῖ8 δα γα 30 

“(ϑραΐαια). δδγρεηϑ αι ϊάατι τηϊηττυ9 66, ἀποπὶ νοοᾶπὶ ποῦηι}}} ἐ- 
ογαϊη: 18 τηᾶρηο8 γα] ἔπραὶ ἀηριδ5. τηδρηϊτα 0 εἰι8 δῖ σα ἐλ ια, 
εἰ Πἰγδιιτα8 Υἷδιι δοῖ: χυοά τποπιογάεογίς, ΠΠἰσὸ ἴῃ οὐθειν ραϊγεβοίξ, 
'π Τνἀϊα δογροι! 5 φυϊάδια 681 δἀνεγευδ ααειν δοΐατη πο Βα θιξ 
τεπγοάϊτηιη. . 

30. Ετίατη υἱοὶ ροϑίαιϊο ζαςῖξ αἱ ἀπίπιαὶΐα πιο ΐογα δίης δὶ ἀ6- ἢ 
τεγίογα. ἂς ἰδδίαςθα χυϊάδιη, αἱ ρδοΐαμς!! οἱ οτππία οβίγαςδα εἰ 
ογαδῖα ἰηϊεοία, ργαρϑιδη ἰδία δὰπὸ ργαθρπδηῖία, δἰοπε οἰππΐα ἰοοῦ- 
δἰλεεᾶ. πᾶιῃ ἰἸσοίδςθα φυοῆιθ ἀϊσππίαγ υἴαγυπὶ ραδίαγα, δὲ οστϑίδ- 
ςσεᾶ δἴϊδιη σοσιυπιία σἰ ἀδοξιγ δὲ ραγίθηιία: ἂὲ Π]οσαπὶ πα] τα. τὰ οἷ- 
Ἰυβοᾶ ουτη φτανίαα, ἔπ οριίπια, αἱ Ἰο]ραπουϊαο (τευ .468) ϑερίδο δὲ 
Ροϊγρὶ. ρίδεες ρϑι ἰυἱτῖα σοηςεροηΐ5 Βοπὶ [ει 6 οἵθπεϑ, ργοςεάδοϊα 
[εϊαϊοπε ρατίμπ Βοηὶ ρᾶγίϊη ποη. ἔεῖδ ἰρίταγ Βοπα ναδϑηιία (ππᾶδ- 
πΐ5). [ειπῖπα ἰδοὶς δϑοὶ γοϊιπάϊογθ, τηὰ8 οδ]οηρίογ δἰ ἰαϊίοσ. ςπι 19 
σοαρεῖα ἔειπε ]]ὰς σοποίρεγα, πιᾶγὲ5 τῆς ςοπίγα πηξ οοϊογατα πίρττιτα 
εἰ ναγίνιη τηδρὶβ, ἀδιεγιογεβαιθ διηξ ἀὰ νεδοθηάνπι; ΡῈΓ ἰά ἰδ ρῃ 
ἃ αιιϊθιικάαιπ ἐἰτοἱ ἀρρεἰίανιυτ. πιρΐδηι δἰΐαπι ςο]ογεπι 4085 πλεῖ. 
Ἰα5 νοςδιυνὶῖ, οἵ τυγάϊ, δὲ δ4π.} 1 οαγιϊθ ἀπηὶ ἰδπιρεϑιαι θα, δἰοαϊ δὲ 
δυΐυτῃ αυδεάδιη: γογα θηΐϊη ηἰργαϑοιιπῖ, ροϑὲ τογ ργίϑεϊπυπι γεορίπηξ 
οαπάοτγοιη, ται αὶ εἰΐαιη ςοἸογέμ πολ (ρὶιγ οἰ5): μᾶπι σδῖδγο Ἰθιηροτα 

ε ο 

ἄμα, δ᾽ ρατγίαι, ργδθάϊοδίαγ. τππῖαὶ ἱρίτατ οἵ τηδοπαΐα, αἱ ἀϊςίατα 
εσῖ, οἱ ϑιπαιῖβ, ἀἴψυῃε οχ δι ἀϊογιθηϑ ἄμπὶ δοϑίαϊο πἰρηίογο; φαΐ ο0- 
ἴον ρυβ ἐχϑίας ἱπ ρίππὶθ εἴ βγδπολ δ. δὲ σογαοίπιϑ ργὰβϑίϑη ἰδδίτ8 
δὶ, οὰπὶ βοτὶξ υἴδγαιη, αιεπιδἀπηοάυπι οἴ τηδθηοϊα. τπηρὶ] γετοὸ οὲ 
ἴαριιδ οἱ δφιδιπτηδῖὶ ἐλδίξαι εἴ ςεἴετί {Ππι|], ὕταδοε ρου) ἴεσα 
οπῖπδ5 θυ] 6 υεηῖγα ἀθίογιογθθ. αοΐ ταγὸ ροιίπάθ ρβαβοίβηϊδδ δἰηῖ 
εἴ συνῃ [ογαηΐ δἱ οὰπὶ ποη [δγαπῖ, ραποῖ, οἱ ρίδιιου5, ἀοδιοτγίογε εἰς 
ἴᾷπὶ νοι]! ρίδοα 8. ααίΐη οἰϊαιη δά Ἢ ΡΑΝΤῊ ἱπεριίοτεϑ Ἰπυπηὶ τοι]: 
ταῦ Πτπιτ δἰ, φαγη 5 ἀρ ϑαιπίτατ; ἰά φαοὰ 4115 φίοαπε δυθηὶ ρίροθπϑ. 30 
ἱπάϊοϊαιπ, 86 πη οοἴι 15 Θ4υδπιηάγιπι τπιαρηίταἀο εἴ ἀαγίτ8. ἰᾶπὶ σαρίπα 
ζαϊξ νεϊυϊυϑ τμ πη 8, συλι5 ροπάπ5 Θγαὶ ἰαϊδπίαπι φυϊπἀ εςῖπν, οαιάδ6 
ἀϊδιαπιία ἀπογαπι (νορο αιτῖ α 4 6) σα δ τογαια εἴ μα πὶ. Πυν δ! 68 
τεγοὸ εἰ ἰδουσῖγεα Ἔχαςῖο ἔεὶυ ορῖϊπι! αναάπηι; ἰΐδπὶ δμνΐ580. δοτρΐηθ, δδ 
δἱ ἰϊεγεπὶ Αἰ π θη 18 γθογθθπίωγ. χα Ηἰσ ρίεπο υἵξετο αἰϊφυΐ βυπὶ Ῥοηΐ, 
οἴ δὴν Αἰϊαυὶ τη αὶϊ, αἱ ρ]απῖθ. σδίθγὶ οπῃ 68 τπᾶγοϑ ργαθϑίβη!ο- 
τεϑ ἔεπιο } 18. δὲ ρίδηΐο τπᾶγὶ ζει} ]α τη ο]ῖοτ, ἱπίθγ ἀρρυ !!α9. αυὰ8 
τοσᾶπὶ ἔειπε], εαθ διιπὶ ργδεβίδπιίογοδ 88πὲ υοζδηξ [δι 6} [29 
ΡτΟΡΙοΓ δάγιμμ ἴδοϊθτν ἀἰγ γϑαπι: ΠΘ4Π6 δυΐτα δαη. 

ΙΧ. 

Οὕδε δηΐπιδ]ία τὰπι ΟΡ βουγίογα ἴσῃ δονὶ δυπὶ Ῥγενϊογίδ, δουτιπὶ (Ὁ 
ἸΆΟΓΕ8 56 η50}8 ΠΟσίΓΟϑ πιδρὶ5 ἰδίθηξ. ἴῃ Ἰοηραδνυϊογίθι ἴδ ο"]1ὰ8 ἀερτα- 
Βεπάππεαγ, παῖαγα!! ἡδπηαια νἱ φυδήδιη ργαρ άπ νἱἀδητυτ, 4186 δῖἴῃ- 
δυ]ϊ5 ἀπίτηῖ (μαϊπδπ1) α[(ες του ]ν5, ργυνά διη86, δι αἰ εἰ ἴα 6, Γοτιϊτα ἀἰηΐς, 
παδῖηὶ, ἰΐθπι ππαηϑυ δι ἀϊπὶ ἀοογρ αι! ἄρα Α}}15 Βα ΡΠ Ρ5 οἰπσπιοῖξ 
τεϑρουάει. ποιημ!!οΓπι εἰΐαιη σοταιηαηΐ5 ηδίαγα, αἱ ἴαπι ἀοςδαῦῖον 
ἴαιη ἀἰδοαπξ, νοὶ πίε δὲ γεὶ ἃ} μοπιῖπε: φυδίία δῃπὶ χιδὲ δαιεπὰϊξ 
δεη808 ϑιιηΐ ραγίϊοι ρ88, ποι δοίυιη δὰ δοπογῶπι 864 οἰίαιη δὰ δἰξῃο- 29 
τὰαιθ αἰ Γεγαπεῖαθ ρογοὶρίθπ 88. πηπίθυ5 ἴπ ροπεγίμιϑ δὲ πιὰ δὲ 
ξειπίπα, ἰπ 118. ΟἸηπῖθυ8 ρᾷΘΌ δἰτα!! γαϊίοπα ἀἰδιϊηχῖε παῖπγα χεπὰδ 
[δυαϊπαγαπι, ἃ πιᾶγίθησ. ρδίεὶ διιΐοπι ἤος ροιἰδϑίπιιπι 'π Βοπιΐπα δὲ 
ἴπ πιαϊουῖθιι5 ἀπ δηρι5, οἴ ἴῃ ἐἰ8 φυδάγυρεαίδι9 φαδα ἀπίπιαὶ ρᾶ- 
στῖαπε, Βογιπὶ ϑηΐι ἰδχηΐπαα τπογῖρὺ9 δαῶξ τη] 0 ΠΡ ὴ6, ἃς οἰα8 



ΗΙΒΤΌΚΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΠΌΜΟΌΙΧ. 

εἰεαταηίον δὲ τηδηφπεβεισξ εἴ ἱποεπππίατ. εὐϊαστποῦϊ Γι δοοτίοαδ 
ξδηθδ: τη δἰΐογθ δηΐπ ἰπάο]6 δαπξ (δπιΐπδθ Ζαθτα τηϑϑςυὶ, αἱ Νῖο]05- 
βιοοτῶτη βοπη5 οᾶπιπι, νϑπδίςυγη φαίάεπι, μὲμ}} ἀϊίετγι ἃ οεἴογὶθ: 

30 ποά δυΐεπι ξγερεα βαφιίϊαγ, οἴ πιϑρηϊμιἀϊπα ργδδβιαὶ εἰ Γογεϊ ἀπ, 
ες 4ῃᾶ ἔδγδα ἀεβεἰεπῖαγ. ῥταθβίδηϊεβθ γ6γὸ δαὶ ἔπη (ογε τα ἐπ ἴοτα 

ἱπάδαφιτία, υὶ εχ πίγοαπε ρεπογα, ΜοΪοϑϑο ἃς [δοοηΐοο, ρτοογθδῃ- 
ἴατ. πιϊπῇ8. δινϊποϑᾶθ [ἐπιίπδα οἵηπθ8, ργβεῖου Ὡγϑαπι οἴ ρδηἐΒογαπι 
(φαγάβιἰα): ἴθ Ηἷς ἔδιβεα υἱάθίασ 6886 [ογιίογ, αἰδὶϑ ρον [δ αι 

. 5 Βαᾶ6 τηο]]ίοτγες εἰ τπαἰεβοθπίοταϑ δὲ τοΐῃ8 δι π} 0 }16 68 δὲ ῥγοςδοίογεϑ 
δο ᾿ἰρογῖβ ἃ] δη 8 αἰϊοπίίοτεϑ, οομ γα τηϑγ68 δοξιποϑίογθϑ, ἔδγοςίογαϑ, 
εἰπιρ ἰοίοτοϑ δὲ πιΐπιιϑ ἱποϊάϊοσὶ. αἴσας Ἀοτατα αυϊάοιη γεϑεὶρία ουπι 
ΘΠ ἴῃ Οτηπίθι:8 8101, ἔτ ἀροτια8 νἱἀοπίητ ἰπ ἐϊδ 4α 86 δαπὲ πιογα- 

ούα. σπᾶάχίτη δ Ὑ6γὸ ἴῃ Βοιμῖῃε : ̓Ρ86 Θηΐπὶ παίαγατι πδρεῖ ρετίεοϊδιι. 
τ ἢ μαθιτασ ᾿π 60 ϑῃηΐ πιϑηϊξοδιίογεβ. 4ηΐρρθ τηλ]δτ φηδταὰ υἱτ 

ἔπος ταουθίωγ ταϊβογίςογάϊα, οἱ δὰ ἰδοτίπιαϑ ὑγοταρῆογ. ἱηνιάϊα 
40 χποηας ρας ἰαροταῖ, ἃς γεφιδπεῖπϑ ἀεγαυ ἀαίατι 5686 σου υθγοΓὺ 

ςοηνϊοἰοδίοτ εἰΐδπι εἴ δα ρτοργαπίογ ((αζᾷα Ἰθογάδοϊογ). δϑὲ εἰίαπι 
δηΐηο ἀδπηϊβοίογο [διηΐπα 4πᾶμ πιᾶ8 οἱ ἀεδβροταπίίογα: ωραάἀεπιος 
{ποις δὲ πιεπήαεοίοτ, [αοίὰ9 ἄο10 ςαρὶϊατ, δὲ πιθπιογοδῖοσ δὰ 
Ἀδες τὶριαπιῖογ εἰ ἱξπανίογ, δίφαθ ἀδηΐχιιθ ταϊπαϑ τα οθ  ]ἰ8; ταὶ 
ἴξοπι σαρὶς εἰ! ῖ. πιᾶ8 δυχιϊϊανη ϑαππὶ ἱπιροηϑη8 ργαθϑιαῖ, οἱ φιθιδδά- 
τάοάυπι δΏρτα εἰχίπιιϑ, (οττϊοῦ εδὲ. πϑτὰ δὲ ἢ: πιο ἰπϑοοταπι ρεπογα 
εἱ [εγἰαϊταγ δερία γιὰ θπῇθ, ταᾶ8 Γεπιίπαθ δα ρυθηὶῖ, ἔδταῖπα ςοπένα [αὶξ 

δῸ Ρεγοιι380 χπάῶΐ8. ραρπαπηῖ ἰριῸΓ ἱπέδι 86 δηϊπιδωΐθβ, 486 δαάθπι ἰός 
τοηθηῖ, 4θατγιπιαιθ υἱςῖυ5. οδϑὲ [άθπι, δὶ δοΐπι οἷδὶ ρεπαγία ἰαθογδηῖ, 
οἰἴίδτα οοπρεηόγαα ἱπίοτ 86 ργδαϊἰδηίωτ.. πᾶπὶ τηδγίπος απο 486 νἱταϊοϑ 
δἰαϊ ΒΕ ]άγα ργοὸ ἰουο, ἴμπι πιᾶγεπὶ δάνθγδῃϑ πιᾶγοπι, ταπι (δαί πᾶτε 
δάνουδαϑ (δηηϊπᾶιη, φιομά δαὶ ἱπιογβεϊασον δαὶ οχιαῖαγ αἰτοῦ ἂν αἱἷ- 
ἴεγοὶ δἴᾳπε δἰίαπι σαν] ἰρϑὶ. ογαάίνογὶδ φθοφαα οπιηὶβ ἰηίδδιδ θα πῆ, 
εἴ ᾿ρ58 αἰ τἴ5: δχ δηϊπια δ ι18 δπῖπι οἰθαια ροίαπι. ὑηάε εἰ αἰ! ἀἴα εἕ 
οομοί ἴα ναΐο8 σαρίπης, ἀϊ851: 118 6χ ἰπϊτα!οἰβ, οοπϑιἀἰα Ἔχ ραρδῖῖδ ἰηΐεῖ 

30 866. ϑοἴδπὶ δβυπάαηϊε οἶθο δὰ 4π86 888 πδίωγα δαΐ τἰπιιάα δαὶ εἴξεγα 
δαπῖ, ραΐΐ αἱ τοϊξδοῶπὶ γ8] εγρα ᾿οτηΐπο νοὶ ἰπέθτ 86 εοάθηι τποάο. 
οομϑῖδι ἢος δα οὔγα τᾶς ἰῃ ἴεγγα Αθργριϊ ἱπηρεπ τον ἀπίπιδι ρας. 
οΌτι οπὶπὶ οἶρυδ Δρηπάδηΐος δαρρεϊδι, οἴΐαπτι ᾿πίοτ 868 ἀθξαπὶ ἰρϑ8 

Οὔϑ [ἐγοοϊϑϑιηα: Βεπαβοῖο δπὶπι ταϊξοβοῦηξ. συϑῖαι Ἴγοοο ἀ]Ἰογάτα βθηυϑ 
αἴβοιίαν ογρὰ δδοθγάοΐθηι, ἃ 4πῸὸ σηγαῖγ αἱ δἰαπίατ. πος οἰἶδαπι ἰῃ 
Αἰλο τερίοπιραθ δαγαπιας ρδγιΐθηϑ υἱάείαγ. δυηΐ δαυΐΐα οἵ ἄγδοο 
ἰαϊπιϊοὶ: δἰτατ Ἔπῖπι 8ογρθπῖθα9 ἀχαῖϊα. δὲ ᾿ς μποῦτποι ἃς ρῥμαὶὰπ- 
ξίτααι Β6] τπὶ ρατιπῖ: νϑπαῖαγ δηΐπι δὰ ἰομπευηοη. εχ αυΐραϑ υἂ- 
τιοίας (ροθο 1465) οἱ αἰδιιάδο εἰ ρίρο {τπΐρο ρὶρ τα) εἰ οςβίογθιδ: 
ἴῃ υἱσθπὶ δπίιη ονὰ δἀυηϊ. ἰΐετι οοτπὶχ εἴ ποοίυα: χυΐα επὶπι ἰηΐογς 

10 ἀϊῃ πιϊηὰς ἀοιῖς νἱάδξ ποοῖπα, 1116 τηοτιἀΐϊθ Ἀγγθρίδ εδἰἴτι5 οΥἃ ἀενογαῖ, 
οοπίγα ποοῖυα ποςῖδ {ΠΠ|π8: πᾶπὶ ναϊδπεῖουν 1116 πτογάϊα, ἤδοο ποοῖα 
εἐδι. Ποϑῖε8 ἱπῖεσ 86 ποοῖιι δὲ ογεβιϊαδ: πᾶπν ἰ5 σθοαπε ποοῖμδο ΟΥ̓α 
ΔΡϑυτηϊ, ααηὶπ ἱπιογάϊα οεαἴογαθ φαοφας ανϊοαϊαα ποοίπατε οἰγοῦτα- 
γοΐδηι, ἰὰ φιοὰ νοοδηξ δάπιίγατί: δἴφαβ εἴϊδι αἀνοϊδηϊεϑ υϑ] ] οδηξ, 
πο ἄϊ υἱ δυσρα8 Ὑδῃθηϊογ εἰὰ8 Ορθγα οὔῖπα ξϑηῦβ δυϊςϊδτωι. 
ζηϊπιϊςυ8 εἰΐαπι ργοϑθγο ἀϊοίυ5 (τὰκ αυὐΐαπι ἀ286) εἴ τπιυϑιοἷδ δὲ 
ςοτγηϊχ: οὐὰ θαὶπὶ {ΠΠ1π8 εἰ με ῆ89 ἀεγογδοῖ. δἱ τὐγίτ οἴ Ργγα!] 8 
(ἰγπαγία Θαζαε): ἰάοπι δπΐπι ἰοοα8 ρᾶρυΐ ἸΙἀεπιχις νἱοῖυδ. εἰ 

40 οεἶδα5 εἰ ᾿ἰθγοῦβ (ραϊ κα] 9 ὅδε εἰ δοαὶροτο ). ταϊϊὰδ δὲ οοῦ- 
γὙαδ: οὐπὶ δηϊιῃ τϊϊαυδ γα] δπίοσ δὲ ππραῖθυϑ εἴ υοΪδία 811, δα διγαμὶς 
8. οοτγο αιυϊιχυϊὰ ἰδποῖ; φυᾶγα πὶ φαοαια μοϑὲ68 ΟΡ εἶδυιη ἤππε. δὰ 
Βιαες χῦδε ἀξ πιᾶτὶ οἰθαπι ρεϊαπὶ, ἱπίεγ 86 αἰδοϊἀθηὶ, Βγεπεναϑ (ἀπᾶ8 
(8ζ86), βανΐα (]ἀγῃ8) εἴ ἢαγρθ. Ρηΐβο (εγίογς 68) γυβεῖδα (ρἢγγηὶ) 
Βοδεῖς εἰ ἀπριίηπι: ἀδνογαῖ δηΐπι εα8. ἕαγίαγ οἵ σμ]οτευϑ: ἱπιογβεῖξ 
δπΐπὶ ᾿ς τπγίπγεπι. δὲ οογπὶχ φυεπὶ ἴγρᾶπυτα {γναὶροὸ ἔαρ πῃ ην 
(ζᾶ ἴγ πιρᾶπιιπὶ}) νοσᾶπί. δερο]α5 ((ᾶζαε αἰυ]4) σα]ατὶη (ναἶγο 
σοΪαγῖ), δος δὲ 4Π| ππουηρτδ8 ἀδνογαπῖ; πη 46 ἢἰ5 θ6᾽]απι. ΒΘ πα πὶ 

50 ἴΐδπι ἱπῖδτ 8161] ὁπ δ πὶ δὲ ἀγαπθηπη: ἀδνογαῖ δηΐτι ἀγᾶπθας δῖ ]ϊο. οἵ 
Ρ'ρο εἰ ἀγάθοϊδε : ουᾶ διΐτ δὲ ρ0]]05 Ἀυΐαδ 11 ἀρ δυπιϊξ. ῥγαδίϊαη- 
ἴατ δορίιηι8 ((ἀαζαε 5410) εἴ αεἶπαϑ, ργορίεγθα φυοά δοςεάϊι δὰ 
ὙΕρταϑ αϑίπιιϑ, οἱ δοαραξ πίσεγα. ἴωπι ἰρίταγ δῖος, ἕυτη δἴΐαπιν γυἀεπάο 
οὐὰ εἶπ οἰϊοὶ: αἰφπα ρΏ]1ο5: ἱγετπείδοιϊὶ οπίπι ἐχοίαπε. ὄγρὸ {16 οὉ 

ἃ Βδὴς ποχίδιπ ἰμνοΐδπ8 οἶμδ τ σαγα πιογϑίοδι, ἰπριι ἀϑὶπο δὲ ἰδυτο 
εἵ ναἱρί [αζιι Βε]]υμν: ογπἀϊνογοβ θπὶπι συλ 8ἰϊ, ἱηναάίι Βουεε δὲ 
δοῖῃοϑ οἵ υυ]ρε8. σαΐρες εἴ εἶγοῦ8 εαπάθιπ ΟΡ ςδιβϑαιι; 4πΐ οὔπι 

, 
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στ ππβτ 8.68 οσυ ἀϊφοττς δῖ, οἰ στοά τατ δὲ ρογοαιθη8 πΐςογα ἔδοϊξ, 
ξὈΓΤῺ8 ἰαυξὶ δίηπδ δϑιιη. μοθῆβ οδὲ; φαδργορῖον δάνο άη8 δο53 [εγὶ 
οουΐϊοθαε δογαιῃ ἴοαϊτ. ααυΐα δὲ δύ εοία ριιρπαιῖ: ἀαυΐία. φοίτα 
οὔϊῃ δξ ἀπουηγφηΐς, δάἀοτγίτητ, [1 δυΐοπν ἀείειἀεπάο 8856 ππουίτατ, 
δεϑαῖοι υυ]ιυγὶ ποειῖθ. ογαχ οοΐεο (ξαϊξυϊο Οδζας εἰ δοαϊίρογο) 40 
ταετυ]δδ εἰ οΠ]οτίοπὶ (υἱσεοηΐ αᾶσαο εἰ δοαιβεγο), 4πειῃ εχ τόξο 
παῖαπι ἐδρυϊδηΐατγ: θεὶς δπῖπι ἴὰτι εῸ8 ἱπίεϑταϊς ἴση δοταπι ρα] 108. 
διὰ εἰ τγοςπἰϊυ5 ἀχηίας ἰπϊπνῖσα: δια δαΐαι δαηῖϊας οὐ ἔγϑηρῖς, 
ἢρ88 δπίοιῃ ἴπππ ρτορῖεγ ἤος, ἴππι απῖα Ἵοτυάίνονα εϑῖ, ἱπίεβία δϑὲ 
ομαπίρυδ. απίμα9 ({Ἰοτὰ 8 8286} δι Ποϑιὶβ εϑὲ: δϑιρὶὶ δηὲπι εἰ 
Ραβῖῃ Ἔφασπι; μογρα επὶπὶ Ὑθβοὶτιγ δη:ἢη8. οοπ]} οἰμι8 πὰ 6 οοοῶσ 
Ραϊὶ μεβϑθεῖνϑ υἱάεπι. ἱποϊταϊαγ εχυὶ νόςοια, δὲ ρεγίεγγει δάνοϊδηβ 
δὲ 11}6 δἱ σαρίαϊ, ἱπιεγβοῖς, μαρέϊαι ἀπιθι δεοππάμπι ἢ ενίοϑ ἃς ραϊα- 
ἄἀθ6, οοἴογθ ρυϊοῆγο, εἴ ραγδθὶ!ὶ ςοπίεπεο5 νἱοῖα. οο]οῖδθ “8:09. 20 
Ἠιοδεΐδ εβῖ: ουρδὲ θηΐπι ἴῃ οἷν ργαδϑερίο, δἱ ἴῃ πᾶγθϑ 3686 ἱπάυςδηδ 
ὙΡΡΡΩΣ 86 οσομιεήάαϊ. ἀγάεβοϊδγιτι ἱγία ζθιθγα συμῖ, Ρ 611, αἰθα οὗ 
δἰοἰἰαγὶ8 (αϑιογίαβ.) ριαθ ἀϊοίταγ. Βαγαπι ρ61]ὰ πο δίηβ τπο]εδιὶα 
επδαὶ εἴ οοἶτ: οἰδηρὶξ δπίτῃ εἰ ϑαπρυίΐπετα, ᾽ξ ἀἰαπῖ, εχ οὐυ] 18 εις 
Ἐπλ᾿ εσίεπα5. «ραγίξ. φῃοῃθ ἱποοπιπιοάο εἴ οὐτὰ ἠοϊογθ. ραρπαῖ οαπε 
δἀνεγϑαγίδε, ψυίρρε ἀφυΐΐϊαθ, ργορίονεα φιοὰ εἷἰυβ8 ργαβήα Ἀϊ, νυἱρίς 
4αὶα ποοῖα 'εαπὶ ἰξ δἰαπάαε, χιιοπίαπι εἶα 8 οὐ ἔυγαϊηγ. τὴπ- 
δῖεἶαθ δυϊ]οιιθ ροπογὶ δαγραπϑ Ποϑιὶς δϑῖ, τοηδιθἶδο, οὰπ υἴδγααδ 
δαάοπι ἴῃ ἄομιο ἰμεεϊηϊ: ᾿άεπὶ δηΐπὶ υἱοῖαϑ Ὠϊγίυϑ4ι 6, 8118. δυξετα 80 
ϑεγρεπῖεϑ ἀευογαῖ. δϑβαΐο συἱρὶ ἱπίπιϊοπα; ἰσςεῖγοο [ογὶξ ϑαῖῃ ἃς τοἷ- 
Ἰοδῖ, δίαθφας οδίυϊοϑ ἰηϊθγᾷςιι: ἀποσηριβ επῖπι δῖ. ναΐρθ8 δυΐοτα σ 
εἰ σοτγτιδ ἃταϊοὶ: ᾿ηἰ πιο 5 Θηἰα οούνιϑ Δοδαϊοηὶδὶ ἰσοῖγοο ἔοτε ορεπὶ 
τυϊπογαῖδα. υθϊτυγ οἱ δθϑῶϊο ἤοϑὲθβ ᾿η υἱσειη: υἵδγαιιθ δηΐῃ πησπ- 
Κυΐδ. Ρυρπαῖ οὑπὶ ἀαυῖα συ]ταγ; ἰξδιη οἷοτγ, δὲ δι ρϑγαὶ οἷοτ δδᾶερε. 640 
ἀπῖογ ἀὐ68, Ἱπαχίπια οἷογαϑ αἰτοῦ δἰιογὶ 688 εϑῖ. ἔδγωθ αἰΐδε ἱπίεσ 88 
Ῥετρϑῖπδϑ φεγηδὶ ἱπίταϊο 8, αἰΐαθ, δίς μοπιΐποϑ, Γογειῖα8. δϑ: 8, 
εἴ ἀςᾶπιμ 1465 (βρἰπὶ Οτ86) δἀνδγϑαγὶὶ: ἢἴ8 δπΐῃ υἱοῖπϑ ἃ υεργίθυϑ; 
1116 τη 6}! 48 σεργεβ ἀθραϑοῖταγ. δηῖμαϑ εἴ ἀοαι8 εἴ ἀθρί!ῃυ8. αἰπηξ 
σεγο δερίτηϊ δὲ δηιεὶ ϑαπρυίπααι οπ σοπιπιϊδοοτὶ ἰπῖθς 86. οοττὶχ 
εἰ φτγάδοϊα δπιϊοὶ. εἴ δομοεπῖο (πποο (8:86) αἰδιν άδϑ. εἰ ἰαδάιιϑ 
(ναϊξο Πρ γ8) οεἶθο: δεομπάμπι δηΐπι βϊιπαεη εἰ ἰγυτίοεια μαρὶϊδξ 10 
εεἴει8, ἰαδήιδ δάχα εἰ τποπῖδθδ; απιϑηὶ ἰφί [τ τερίοπειη 4παᾶῖῃ ἰποος 
Ἰὰηῖ. ρἰβηχ εἰ Βαγρὲ οἱ πιϊϊυνυϑ διηϊοὶ, ἰΐθαι σα]ρθ8 ἃς δοιρδδ: 
ΔΙΡΟ δπὶπὶ ογα ἔεγγας παρίϊαπξ. ταδτγιΐα εἴ τυτίηγ, Ποβίθϑ ἱπίοτ 80 
Ἰεοπδϑ οἱ 1πο68: ογαάϊγοσί επίπι οαπι δἰπὶ, ἱπάϊά 6πι αἰτίψιε υἱοιϊταπξ, 
Ρυρπαπε εἰεραπεῖ εἰΐαιπ υθμιαπιεπίετ ἴῃ υϊοθτα δἱ θγιπηὶ ἀθηηθαϑ. 
τἱοῖαδ ρεηϊτας τεάϊρίτατ ἴῃ δογυϊξαΐοτα : πϑαα δηΐπι υἱοϊογὶβ στα 
ἔετι. ἀϊξετγαπι ἱπῖογ δε Γουτ τὰ ἀϊπθ παῖσαι ἱπ πνοάτῃ. ἴατηι πιδγὶ 8 
ππᾶπι [επιϊπὶ8 πἰυπῖαγ [πάϊ δὰ ργαεδὶϊα - πιΐμοταβ ἴαπιθὰ [επιΐπδα εἰ 29 
Δπἰπιοϑῶς πιὶπὰ8 ἰοπρ6. πιῦγοϑ ρτοσίογιϊξ εἰθρμδηῖυϑ δάπιοι8 ἀδα- 
δα5 τηαϊογίρυθϑ; μαίιπαδ δυΐοπι [Γοπῖε, ἀϑὰς ἀυτα ἱποὶπδίδ ρααάϊ- 
Βὰδ ϑυρογνθηῖξ αἴφας ἤπυπιΐ Ἔχίεπαϊι. οἰθρμαβουτπι δυΐεπι νθηϑεῖο 
Βι Βος πιοάο. οἰουγαῖοκδ ογίϊοτοο δἰίσυοϑ ἰπϑοθπάιηϊ, αἴχις ἰπϑθοσ' 
ἰδπίυσ. ὉΒῚ δαπὶ δβϑδεοαϊ, [εγίγα ἱηθεπὶ, φῃοδά αιίδοαπξ 1}1. ἔππο 
τεοῖοτ ἴῃ αἰζεγαπι ἔγδπβ!ξ, εὐπίψια ἔαϊςα σερὶι. οοἰογίτογ ἀεἰπἀθ 
το οϑοὶξ δίχιιε ἱμηρογαία [δοὶξ. τγεοΐογα ἰηϑίἀθπίδ πιϊϊεϑ ϑηηξ οπιπ68, 30 
ὉΡῚ ἀδϑοοπάετγὶξ, πῃ οπιηθ85: ἰίαφυς [δγοοίογαπι ργίογα ογυγὰ υἱης 
εἷαπξ οοιπρεάϊθαβ, οἱ φυϊοϑοαπί. Ὑεπδπίωγ νογο υο] δάμϊτος νεὶ νἷ- 
1105. δἰφυε ἴδο δηηὶ ἔπιπὶ ἀπιϊοϊ δα ταὶ Β 6 ]α ἴω [ετὶϑ ἰδ φυλε ΟὉ 
σἱεϊηπι δἴφυθ δϑοῦτῃ οοπίεγηπιυγ. 

2. Ῥιδοίαπι στὸ 4υϊἀὰνη ςοηφτερᾶηογ δὲ ἀπιϊοὶ δι ηῖ, χυϊάδῃι ὃ 
δερτεραῖίπι ἀδραπὶ ἱπίπιιοῖ. ποππ}!! οοπργεραπῖπτ οὔ ἔοἰϊ δυηῖ, 
[1 οὑπὶ Γεῖυ5 εἀὐϊογα. δυνῆτπᾶ διΐεπι ρτε αἰ υτὴ δας 688: [πη 80 
(λγπηϊά 65), πιάθημαθ, ροδῖϊ, Βοεθβ, ἰαςοιτῖ, οογδοίηϊ, ἀεπεῖς 65 (57 
ποάοηῖθ8), τη} 1, δργγδεπᾶδ, δι ἶδβα, 6] θρ)ηὶ, δι ογὶ πὶ, πρτμς δεὶ- 
οὐἶδε (Βεἰοπδο), ἰπποοοπα8,} ἴΠἰρῖπεϑ (6 α1}}), ἴα 11 465, Ρεἶαπιγ ἀ68, 
δοοιαθγι, οοἸἶα6. ἤούτπι 4υϊάδιπ ϑιιηξ ποὴ βδοϊππι ργθβαυ, ὑεγατα 
οἰΐαην οοπίαζαϑ. το] χα δηῖπη οτπῃ 68 οἰΐαπι ἴῃ οσοπὲιρία σον δηϊυπξ, 
δε οσοπρτγοραμειγ 5ἴ8ε!5 ἔοι ρονῖθε9, ας ἀϊχίιπα5, οπὶ αἰεταπι ρογαπξ 10 
δὺϊ οὕτα ρερεγογίπε. ἰπρὰβ γεγο ἃς πιηρὶ], εἰδὶ δηξ ἐπί πιὶς σϑίτηῖ, 
δίπια! ται θη φι υϑάατη ἴδια ροτιρη8 σοπργορϑηΐηγ. σοηγδηϊιιξ δηΐπν 
ἱπ ἀπππὶ πο 80 πὶ 4186 οἰιϑάετη δαπὶ ξεπεγὶ5, δεά συϊθυ8 ἀὺϊ εαήετα 
δηΐ 5[:}}}18 680 εϑ, 8ἱ ἰαγρο δαρρεῖαϊ. Υἱνηπῖ δ86ρ6 πιιρ11685 οἴ οοηβτὶ 
δάδεα εαυάα Ὁ δὰ υϑ4πε ραγίε ψυὰ εχὶϊ ἐχογοιπβοίυη, δργοάϊΣ 
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απτεαι οδυδα του ρ1}19 ἃ ἴπρο, ἐοηρτὶ ἃ Ῥηασαευα, βεἰϊθτι Ὑετὸ ἴδ 
εἴαπε νδἱοπίογεβ ἱπιρ ες οείραφ: 609 εαΐὰ ἀευογαηξ, ἃς ἀε πιδιῖ- 
Ὦπιν Πδόο. ᾿ 

40 3. Απἰπιδπίαπι γεγο τόγο αἰ εγαπέ, υΐα δαπξ δαξ ταεϊίςοϊο- 
886 διῖ (λοῖεβ δυὲ ἰοτῖθϑ δαξ τιϊῖο5 αὐξ οοτάδιας δὺξ διπαηΐε8. ἤδτα 
εἴ οτεα, αἱ [εγίατ, ἱπρεπίο φαμὲ 810 1140 δίψα δπιθηϊὶ, ἐϊ8 πὲ οπππίαμι 
φολόπαρεηηαι ποααὶβοῖηνδδ δια, δάευπε επίτα βοἰεαάίηε8 ἤυλ]α ἀ6 
ςβαϑα; ᾿ξοτβὶς φυοηθε ἔδαιροῦα ὀχευαῖ εἰ ργεόθρίρυβ. ἀεργείεπϑαθ 
εἰνίθαδ, αἷδὶ ἂρ ορμΐοιο τιόνυδαπίαγ, βοἰιιηξ δρίτς, δεὰ τεἰϊςΐδα τ- 
τεγετηξ, πἰϑὶ αὐιθὶθϑ ἃ ραᾳδιογίρυ5 δἀἀαςαπίαγ: ἔπποὸ δηΐαι δε ]υαυπΓ, 
Θᾶργδα βυΐθι αὐΐι8 δὶ διππιπιιτι ἀΓΙποῦπι, 4Ὸ1 ὙἾ}}} Θρεςῖδ δαὶ, ἄρρτα- 

2 Βεπάδϑ, {ΠΠ’πὸ τοϑεϊταπὶ αἰας δἰαριάδε ἐρεοξδάϊα Π]δ. πρίἀϊοτιθαϑ 
Ἰοοΐο ᾿ἰδϑιεῖπα ουθαπε ουθ8. οᾶργαε διΐεπι ρὶι8 ταπιϊπδηῖ, εἰ (δο 8 
δεοεάσπε δὰ ποχηίπεαι, δἰ δεξυαϑ ἔεγυπε ἔγίρτιδ. ἱπδη τα πίογ Δ ορὶ- 
Βοπίρο9 ονδδ τὲ 93ἰγορίτυπι οἰδπεὶ ςοπργεροδίυν, Ὡᾶπὶ ᾿οῦδπίε οΆ6]Ὸ 
δὶ πὰ Ρτδεξηδηϑ βδουδία ἀδρσεθ θη ἀδέαγ πεαι οοπειιγγαῖ, ΔΡογῖυχα 

α(( ἕαοι:. 4πδε οδυδᾶ εξ υἱ οἴδασι ἄοιηϊ, δίγεριτα σχδιμέο, σου νεπίαπξ 
εχ Ἄσοπϑυοίπάϊπα. [εἰΐδπν ἐδυτὶ, οὐσα ποφίεςιο ἀγβειῖο εἰταραπαὶ 
βετυπίατ, ἃ [ες ἰηἰεγβοίαπίυτ.} ἀξουπιρυηὶ ἰῶτα οὐεδ ἴππὶ σᾶρτδα 
δἷταῦϊ ουποῖδε ρογ δὰ βοπετα φυᾶο|υς (ρ ετ οορπαῖί οι βπὶ (828). 
ἂς τετρειῖε 206 διαϊϊπιι αίυτνς ραδίογεϑ ἄυθσϑαδ πλεῖ 88 σᾶρταϑ, ΔΟῺ 
δαγοτδὶθ οὐ 15, συ θᾶγα. 

ἃ. Βονεβ εἰ ρϑν ϑοςϊεϊδίεϑ εἴ ζαδὸ δἷδὲ ἱπ ἤδεσω δεδαευθγαπε 
φἰπιαὶϊ ραδουπίαγ. δέπας δαγηπι ἀπ 81 ἀρετγγαυεσίξ, ἰπὶ Ἔϑι ςείεγαθ 
οουδεαπεπίυτ. ᾿οοῖγοο ΒΟ Ρα]οὶ, παι δὲ ἀπιϊβεγιπῖ, οἴῃ 68 Ῥγϑείεγεβ 
ασηάπυο ρεογνεβαπι, εἰΐατα τδυτγὶ, οαπι πο θοῖο ἀγινθαϊο ἐσγαρυμάϊ 

10 [ἀταπίωγ, ἃ [οτὶ ἱπιογβοϊυηξατ. διτηθδίαγίαθ εχυδς δυίθιῃ, δὶ αἰΐογῳ 
Ῥετγίεσιε, δἀπςᾶηξ ριη]οβ μυΐετ 56. δῶπϑ δικὼ ἰοέιτ Ἔααϊπαιπ βε πα 
υἱἀοίαν εβ66 πδίαγα επί βπαχη εὔρᾶ βΏΡο]επι. ουἰΐπϑ ταὶ βίβυιτα οϑὲ 
ποά «αερεπιῖπογο δεοτίϊθθ δα νάποῖοι ἃ πιδῖγι θα ρ6]105 1Ρ888 ουγαθὲ 
δἱ ἀϊίρυπε. σϑγαμι ἰδοιὶς ἱπορία ρεγάπβι 608. ᾿ 

5. Ἰπίογ ἔδγαϑ φηδάγιροάεθθ οαῦνα 801 ρεβϑιβθ υἱἀείυγ ᾿π 
ἀεπιῖα: ἴα ᾳποὰ Ἰοχία ϑοπιϊαδ ρᾶγίξ, φιο Ρεβίΐδε ποὺ δάεηης 

οπαΐπυσι τπεέὰ; ἰατα πο, πρὶ ρερετετῖς, ἀοτογαὶ βοοῦπάδϑ ρτί- 
τοῦτο, ἀοίηἦδ δοςυγεῖς δά 96 φο]πι; {πὰ ἀεραδία; 5'ς ροῖε δά ϑυροίειι 

40 τατγδῖτῃ σεάϊς, ργαοίογοα δὰ βϑἰαβεα Ὠίππιιοϑ δοῖοϑ Ἰπϑιϊζοϊς δοϑαεία- 
ᾳδτε, 4πὸ 86 ἃ ἔπρα κϑοϊρίδηξ.. δδὲ ἰφίίασ ἴοσυς δάχιπὶ ρτδεσιρίπιι, 
πϑῖσππι παρ οπδ δόϊηπι; τὶ εἰΐαπι σι θϑἰϑῖοτε δὲ γερβπατγε ἰγαϊαβέ. 
ἴξοτη τοᾶβ οατη αυδϑὶξ ρπβιδ το Ομ οἰ δϑιποϑ ἐπ Βὲ δυϊυταηο --ὴ6- 
φαδφιιδια εοπιρᾶγεῖ, δε πηιίαὶ ἰοσαπι: ἔδο 9 δα ΟΡ δάῖρεμι οαρία 
θεῖ. αριϊείυπτ δύδπιν οογηῦα ἰοοὶς οἵ δάϊτα οἱ ἱουδαῖα ἀὐμ οι θιμ; 
τϑὰς εἰ ρτουδγβίυπι οὐἵαιη οϑὲ ὋΙ σογυὶ οογαια ἀδρουαμ" ἰὰ εἃ 
σαῦϑα [ἀοϊαν! φαοά, ἡπαὶ ἔε]α ἀπυϊδογηῖ, σαν οπὲ ες υνἱἀδαπίατ. [δγαοξ 

30 δἰ ἰδ ΓΌΤΩ ΠΟΥ ἃ ΠΕΠΙΪΠ6 ὩΠ]ΌΔΗΙ Υἰδῦτῃ: Θρϑοοπάστγε δπὶπὶ [Δ ἰδῶ- 
ἀπατα πιεαϊςατηεπίο ἱπϑῖρτιθ. δηπίου 8 ποι οτίαπίογ οογβαα, Ὠὐδὶ 
τδησαδμη βἰρτιὶ ργαῆδ ἱπομιοδίατι φυϊάάατι, Ἰάφιο Ργανε εξ Εἰγοιίαπι. 
ἴῃ Ρἰτδῖπ εἰἰσπὶ σογηπᾶ ργίπιωτη γθοῖα θα υ]αγοτα ἰδοῖθ: ἀμἀ6 608 

, μαμμπὶ δυραϊοπες, ατδεςὶ πατταλίας νοςαπῖ. ἰογίο ἅπ50 ἰυτοαῖα [η- 
8 ἀυπῖ, φυαγίο δηΐδαὶ δϑρεγίογα, φιυοιποάο δὰ δεχίτει αι δππὺπὶ 
δεΙΡεΓ δηροταηάυπὶ. εχίπιϊα δοπιρ τὺ δι πη} Ἐπϑϑοιηξογ, δἄθὸ οΣ 
Ῥεγ δφοσητα ποήπρδδ δοίδιοπι ἀϊρηύδοεγα. νδϊαΐος, ἀπορὰς ροίδϑ.- 
πιπμ ἱπ αἰ ς115 ἀοργοβοηήιπε: φαϊάδιν Ἔπῖμι ἀςπε 8 οπιπὶπο ςασ Ἐπ 
ἀὐυϊάδην ρᾶπεοϑ ᾿ῤῥούδῃ Ῥ  ρυξύενυια εἴϊαα πὸπ ἀτηρ 9 δι ηδδ- 
φαπίατ. βυπὶ ργοριρπαςυία, φιαθ Οτδοςὶ τοςαπὶ ἀμυντῆρας, ππίδηξεα 
Ῥτοτθῦτα ραγῖθβ σογῃθσι, 4 ΡῸ Ρυβτδηξ. 685 τδϑῖη]! ποῦ Βαθεηὶ, 
«δὰ ἱπ διιγγθοίατῃ ογθβοῦπὲ δογυτη οοΥπυδ. δταἐτπηξ δημπ5 ϑιπραῆς 

{0 ὀογῃθα πιεη86 Αρτὶὶ (Ὑ παγρε]οπθ). δπηϊβϑῖ8 ἰδῖεπὶ ἰηϊογάϊα, πίὰ 
ἀϊχίπιαβ. ἀρβοοπειπὶ 8658 ἀδηδὶβ ἰγαῖθιῖ5 πυυϑοδγώτι [δϑτἀϊο. ποοία 
ϑἴ τα! ἢ ΡῸ5 ραϑοππίας ἰοοἶθ, φυοδά οογηι γεπαβοδπίαγ. ἱπομοδηΐην 
Ῥυϊπιοτι απαϑὶ οὐἦε ορἀαςεῖα, οἱ ἄπηΐϊ Ἠίγουϊα. δυςία δὰ βοΐεπι ἐχρο- 
πηπῖ, αἱ ΘΧοοαυδηϊοῦ δἴαπε δχϑισσθπίηγ. ΟΕ ὙΘΤῸ ἱπίοι δοαΒεΏ- 
ἄσολ δὰ Ἄγροόγεθ ποὴὶ δπιρ 8 ἀοίϊωπε, ἴαπς τεϊπφαυπὲ ἰοςα οἷαε- 
τροάϊ, χπαϑὶ Βαροδηξ 4πὸ 8686 υἱπϊίςεπι. ἰᾶπὶ Ὑθτὸ οδρἔμ8 σεγν ἢ 
δδὲ δοναῖπεθ βεγεηϑ ἐπ οογηὶ δ δπαῖδτη ἢ δάογατι σπυϊίυπι υἱγίάθτη, 

30 πιο 4υδς, οἡπὶ επεἰϊα ε886πῖ, ἰηπαῖθ ἔπεγὶξ ἰϑπαπαπὶ πῃ ἄγβογα υἱ- 
τιὰϊ. οατνὶ ἃ ρμαϊδινρίο αὐ αἰΐψπο εἰμοπιοάϊ ᾿ς οοἰϊεοῖοϑ οᾶπογοϑ 
εεἰῖληι; ἰὰ φηοά Βοιπὶπὶ χυοφὺς ργοάεϑθδο νἱάεῖων ἴῃ ροῖα ἀαίαπι, 
δοὰ δδῃα ἰυϑῦκτα εδὶ. σεγῦδα ἰδυδίδα ραγῖα δίδίν ἀδυογαηξ δδοθ- 

ΗΙΒΤΟΒΙΛΕ ἈΝΙΜΑΙΙΌΝ ΙΧ. 
ἀδ5; ποτε ἱπίετεῖρὶ ροϑϑαηξ: πὰτπι δηξεαδπε τογγαπι ἐπ ρας, ἴρθ88 
δαἀϊρίβοιπίατ. ραΐδηξ δυΐδπι ἰπ εἷ8 6586 υἱπὶ τηβάϊοαιη. ςαρίαπὶ γ6. 
πδῖογεϑ οοτο βοίυϊα οἱ οδηῖα, 4πὸ ἀδταυ]οοπίηγ. ἄϊιο ἰδὲ οὕτ εἰμ, 
ΑἸΐοτ ραίαπι νοςθ δαϊ ββίοἶα ομπὶξ: δἰ τεῦ ἃ ἴεγρο ἰοἷτ, Ὁ} ] ἴαπι τεταρτ 
65:6 δ 11ὸ δοοερὶξ δίξμαπι. δαγγεοιὶα Δατ ἢ} 18 σογνὰσ ἀοαϊο ἃσάϊξ 30 
Βε4Όε ἴδ}}ξ} ροϊεϑῖ: ἀδιπ δδὶϑ οσςαρδίαγ. 

6. ὕτϑδε ἴῃ ἔωρα οαίυϊοδ ργβϑαγζεηῖ δὲ δυϑςερῖοδ ἔδγσ οἴαὶ 
ἐ88 δϑϑεουϊαδ γϑπαῖου εϑὶ, 'π ἄγθογεϑ σοπϑοοπάμπε. ε ἰδ ρηϊο ῥσο- 
ἀεππῖεα ἀγασα, φυειηδαάτηοάυτῃ ἴάτη ἀϊοίπτη 681, υογδῃῖ, εἰ Ἰίβτια φυδεὶ 642 
ἀεπιίθηξεϑ πιαπάυπηξ. τοι ᾶ8 ργδεῖεγεα οδίθγάγαυτη συδάγηρε τα 91 
ταάεπίεγ ορεπὶ ἔδγτ ςομδῖαϊ. πϑῖὰ ἴῃ Οτγθῖα δίυηϊ οαρτγαδ δαρί τα 

τοῖα ἀϊεϊδηιηθιη αυδόγεγε: τ] θπῖογ ετππὶ εἶυ9 Υἱ Θ᾽οἱ φυα δ ἴὩ ΠΟ Γ- 
ΡὩ: ἱπῆχα βυπὶ ΤῊ οᾶπ68 τοῦθ φυορίαπι σοττερτὶ γοχοΐϊαπι οἰεηξ 
ἀενοτγαῖα μεγρα χυδάδια. ραπίβοσγα ἀδυοόσαῖο υθεποπο, χποά Ἰοαῖτοο 
γοοῦπὶ ραγάα] απο 8, φπδογίϊ μοταϊπῖς δίοσγοπϑ: ἱπναὶ δηΐτα, ἰδιοτβ- 
οἷς δδάδιη πεσθὰ (ρβαιτιδοῦπι ἰάεια) ἰδοβδβ φυυχαθ. ἰςοῖγοο Ὑδη8» 44 
ἴοτεϑ δρρεπάυης δἴδγουϑ ἴῃ νᾶ86 ἀδ ἄγβόγε υιδρίαπι, π6 ργοουὶ 80 - 
δοβάδι ἔεγα. ἰδὲ ἱφίτωστ αϑϑυϊαπάο 8ρ0ε οδρίῃπαϊ ρογὶϊ. διθαὶ οἰΐατα 
Ῥδηῖβενδα ποῖμπι 6888 δἷῃ8 οάογα οβ]εοίαγὶ ἔεγαθ: Ἔσροὸ δρϑοοπάδγα 
8ε88 ἃς γὙομῃδγὶ: δοσθάδγε δηΐπι 1186; ἤδπο δαϊθπι ςογγίρεγε οἴλατῃ 
ξεσγοβς δὰ ἤπης τποάσπι. πη Αδξγρῖο ἰσμβπδηπιοι, οοπδρδοῖδ 8675 
Ρεπίε ἀβρίἀθβ, ποῦ ῥτίιβ ἱπυδάϊι φυδῖῦ σοπγυοοδιῖα δηχὶ ατὶ 5. ΑἸ δ, 
ἴπτη δάνεγϑαβ ἰοϊῃς δίατια τοῦδ 86 ἱρϑὶ ἰυἴο ΟΡ] πππὶ: τπδἀοίασ 
ουΐπι ἀφῦθ ῥγίας, τθὸχ Βυπιΐ γοϊαϊαπίογ. ἰγοςβιϊυ8. οτοςοά!!οταπι δῸ 
οϑοϊϊδπεπαι ἰπ ο8 ἱπυοϊαῖ, οὐΐυς ἀεπῖεϑ μηγραῖ. ἰρίτυν πὰς ρθε οἷ- 
Βαπι οαρὶς, ἤϊ᾽ νοϊαρίδξετη οαρίπτξ πό|ιθ ποσεηϊ: 864 ὉΡ} εχίγα 
σας, σοἰατα τηουεῖ, πὸ πιογάδαξς. ἰδδῖιιἀο οὐτὴ υἱρεγᾶπι ἀδυόσαυθ- 
τῆϊ, τποχ οϑίξδὲ οὐπίϊατα δα Ρπ]απι; δἴχις νος ομϑογυδίυπι δῖ, χυ 
ἄατν ἰκίϊατ οππὶ ἰὰ σοπερεχίδϑεϊ, βᾶορε ἤος δᾶπι ἴδςετγα υἱ βτισϊαιδ 
ςπηϊία φὰ νἱρεγαην τεχποαγαῖ, Ἄχϑίγρανις ἤογρδτ; 400 ἤδοϊο ἐδοιαὰο 
ἱπίοτγας. ταπϑῖοΐα οὐτὰ δογρεηῖθυδ ρυρπδίογα δἀϊὲ συΐϑπη: ἰηΐθσιμα 
επίην εἶπ οάοτ δεγροπεῖριυ. ἄγϑοο Ὡρὶ Ἱγυοίαππι δδιὶ ρταναδίτγ, ρὶ- 80 
οτἱἀϊο σπσοιπι Βαινῖτ: μος δππη Ρ γϑρδοϊαπι ζξ. οδπ68 ᾿ππι τοῖα 
ἰπεϑίδιι τ οὶ δορεΐῖετι ἀδραϑουπίαγ. οἱσοπίδα αἴσιδ ἅὕὐ68 ςείοτδα, 
ἐχοεριϊδ ἵπ ραρπα νυϊποιίβηβ, οππίϊδυα ῬαΡα]απὶ ἱδιροπαπῖ. προ 
εἰΐαται υἱάδγωπε Ἰοσπϑίδηα σογγίρεσε 90110 βεγρθηῖθβ, ψυϊροϑοῦπι ρα“ 
κιεῖ. ῥυιάσπίογ φαοηια οᾶρετθ αυϊοιίδβ σπυβιεΐα οχϊσινπδίον: ἴασα- ὃ 
ἴαι ἐπιων, οἴοπι Ἰαρὶ ονε8. Ῥυρπαὶ οἰΐαπν, πὶ δεγρπιῖρυ5, τοὰχιτλα 
ταυσίπμα νθπαῖγι οι Ρ8 ἀαγοίμειμο, Ρτορίεγεα χυοά εἰ ἰρ88 εο5 γεπϑ- 
ἴωτ. δυϊπδοθογθτῃ 4υΟαπε 86 Π5Π8 τηιἰτ18 Ἰοοἰ5 ἐροοίαιι5 ἔαξ. Ῥγοῦξ 
επίπι δαὶ ἀχυΐίο δυϊ ἀπϑίοτ ἤαγις, χαὶ ἐπ ἤδγτα ἀδρηηῖ, οσιϊοὶα εῶνος 
ΤΌΣ ρετταιίδηϊ, 4υΐ ἴπ Δα ά!Ρα8 αἰππίοτ, ραγίεϊατι οδ εοῖαπι πηπῖϑηῦ, 
υπᾶάς Βγξαπιῖὶ δἷαπὶ φποπάσπι, οὔτ ογίπασθοβ ἢος ἔδροτε δέπιαά- 
σογη δεῖ αἴφυς ρτγαεαϊχ 586ὲ, (απιαπν 6886 οοηϑθουτιπι. ἰο115 Δ ΕτΝ ἐδὶ 30 
Με] δαὶ σατο} πναρηϊτηάπηο; ρἰ]ο δπίεπι οἱ [Δοῖο οἱ ἐδπάοτγε νθπῖτ 
αἴας εἰΐδτη πιογαπι της οἷο πιιϑῖε 88 8: π|}}18. γα] 46 γθτὸ οἱουγαίαν. 
αἰνδαγία ἱπίοναϊ, φυῖρρε σαθὶ]ς ΟΡ] δεΐατατ. Ὑδϑοῖταγ αν ῖθ5, σθεπε- 
δκὐπιοάαια [εἶοθ. οἱῃδ υδγϑιγηπν, ὁἴομ! αἰχίπιυβ, οϑϑουχα δὲ, οὐΐα 
σαηβεηῖαᾶ ρυΐαπὶ ἔδοοτε δὰ ὠγίπδο 9:ΠΠηἰάϊα. 

7: πἷπο ὑεγο δὶ 48 απ πυδηϊτμτν σοἰεγοτγοπι υἱοίπτη 408. 
τεταρ  εἴατ, δα πιι]}ἴ5 ἴῃ γα 9 Ἠπτιδπάν Ὑἱΐαπν ᾿τη τί, οορ Δοπεπι 
Ὑδῖο οχδοϊϊογειῃ ἰπ πη γι θα8 ἀαδεη ἴῃ πηδρτιΐδ νά ὶς. υβεὶρῖο δ8 
ἣῃ αὐἱμην βέπεγε (δε δϑὲ ἰνἱιτιπηϊπυτν ἱπρθπιηπι δὰ πἰάσιβ πηρδο- 
ἄππι. ςοτερ ἰεαί ἐπῖτα ἰυϊῶτη [εδταοὶ» εοήεπι οτάϊπε φυο ἰπῖτιην ραλεᾶ 
δὴ ρατίεϊθϑ δ ρίτατ. δὶ Ἰαῖο ὀρϑαῖ, πιά οἴδοϊθηϑ 86 ᾿ρϑᾶπι υοἰ ἰδ 
δἰϊβ ἴθ ραΐναγα. δὲγαρη!οπι φαοηθα οοηβοὶξ Ποιηὶπ8 ποῖ, ργίσατα 
Φυράθμϑ ἀυτγίοτγα, οἱ φυοά διε σοδροηάθας τηαρηϊτιαϊπὶ, ἃς. 8 
αἰεπάας ῥγο β ἰδπὶ 1π88 αιιᾶπι ἔδτηΐπα οἰπιήϊοβα 6ϑὲ. ἀδπὶ δυΐων δὲτν 
ξαϊ8 ρον υἱοθϑ, ορβεγυδηῖδο ἵπογθ φυοάδτ δαπι 4υἱ ᾿τίου σορετίϊ, 
Ὧ6 Βα ἀροϊρίαξ. ἃς ϑἴδγουϑ ργίτηηπι 1ρ686 οἰϊοίῃπξ: ὉΒῚ δοίοσα ΡῈ} 30 
ἐτευεγῖηξ, αὐογίθηϊθυ Ἔχ ούϑητ ἀοσοπὶ ἀείίοεγε. δαηΐ οἰϊαπι δῖα 
φηδεοάδπι ἴα α φῦδε ἱπ σοϊ μι ᾶγτπι ροπογα σου οι θπνασ. ὩΘ486 
δπὶπὶ γοἰαπὲ σοπίπηρεγε 8686 μἰατὶρης, πε σοπδουΐοτῃ ἰοτὶ σε πα 
φιπηΐῖ, 4παπὶ υΐ Υἱάποϑ δαὶ υἱάπᾶ 81:. ρατίαγίεπίς οοΐπαρα, υεδδ- 
χπδης τηδγὶδ οἴγᾷ 688 ἱπδιρδηιΐδ. δὶ ἐπῆπῃ ἰπ δάϊτα πὶ ἰδηρτϊπ8 ΟΡ 63 
ἀοίοτγετη ραγῖιθ οὐποίεϊαγ, Ὀγροῖ οδϑάθπάο αἴψφας ἱπίταγε Ἵοοξὶξ 
ῬΟΝ . παῖϊ8 δα Ξυρίποεαπι ἰδστάτα οοἸ δοἴαπι {οἷο ογαὶ ρ τα εἴν ἃ 5.- 
δατη ἢ, ΘΟΓΏπΙ 08 Δρδγίειε, ἱηδρυΐὶ, ἐς ργαϑρδγαηδ δὰ οἰριμι, εὔτα 8 



ΗΙΒΤΟΒΙΑΒ ΑΝΙΜΑΙΙΌΝ ΙΧ. 
εἰάο ῥτοάϊεατί στιαξ, οπιπεϑ ἴθ88 ἱπίξ. εἷο ἰφίεπες τουΐπο χπαχίπια ἐσ 
ργὶς ἔπξεγ 86 διβόγε ἄδθξιηΐξ. Ὑόγατα δωϊμιυεγο εἰΐδια αἰλαιιᾶς ργᾶε- 
ἰεγυδπι ἃ τοδὶ εἰς δι δαρὶἐδὲδε δαπέ. οαἱ ἀπῇ ὐηκ δυΐπιαὶ Βος, 
Ἰοϊογϑαπέηθα 5686 πναΐπο. 4αὶπ αἰΐδιι αἰ άοο δίρεποϑ ἱβρτεάἀϊαπίοῦ: 

(ονεὰ τῶγο πος. ἤδι οἰδὲ γθιποι οί μασ ἰοοἰβ ταῖπα5, δὰ ἰρϑαμι ἴδιβεῃ 
“λάσος αἰεἰπιὶς σοπαιρυ5 ἀἰϊναῖςαπξ. ρτγορτίασω φοϊατθὶ νυἱάεϊαγ 6596 
εἰ ρᾶϊ ταὶς εἴ τυγίητίϑ ἰπ ροῖῃ οοἸΐηπὶ ποὺ τεβερίαασα, πἱδὶ εὐ 
εδὶϊδ δὲ ετῖηξ ταγία φθοααε εἴ ραίαπεμα μαρδὲ δαυτα αυδααιε τη8- 
τεῖὰ εὐπάεαι, ποπα αἰΐαπι αὐταί: ἱπου βαηΐααα ἴδπι ττα8 ἀπδῖη 
ζεταϊαα. ἀυὶραδ ἰδιθδη εἰρϊς ἀἰογαπι, Ὡοα εαὶ ἰδεῖς ἀϊρποεςεγα 
εἱδὶ εχ ἱπιθγίογθας ππεταρτίδ, υἵυδγα ραϊαρας ἀϊι, δὰ φαίμαῃ δὲ 

-σἰρισα γεὶ ττὶ γί πιϑ απποϑ, ομϑεγναῖοπι ε8ῖ: δ] φυδϑ εἰίδπι φπδάτγαριηϊα. 
60 ἴὰ δεμδοῖδ πηριεϑ ἀπροηΐηγ, 4πὶ Ὁ ἐ8 φαΐ εα5 αἰωπὶ γεοδἀυπίαγ. πὲδιὶ 

εἰδ ῥτδεῖογεδ ἱηοοταπποαὶ τπρδαϊ[εϑιὶ ἃ ϑεμδεὶα δἰζεγίητ. Ἰαγίογθϑ χῃο- 
{πε εἰ σοἰυχαραε οεῖο υἱυπηΐ ἀπποβ, 4π8ε ἐχοβεοδῖας δαπῖ ἃ} ἰΐ φαὶ 
ἴα ἀπουρίϊ ρεἰλαςίλπι 689 δἴαπε. υἱναπὶ εἰΐδιω μογϊοεθ δά ἀπηοϑ συΐϊῃ- 
ἀεεῖτα. πὐλἀπίδαπιγ ἴδια ραϊαπρδο χε τυτίπγες ἰἰφάδπι ἐπ ἰο οἶδ δετα- 
Ρετ. ἰοηγαδνυίογε φυίάθαν, πὶ δυπιριϑῦτα ἀϊοαπιιε, δαὶ Ἐϊᾶγοδ ἔειαΐ- 
Βἷε: γεγαὶ ἤος ἴῃ βδπδγα τπᾶγθϑ αἰαὶ οδέγα ρτίθα, κωπιρῖο ἱπάϊοῖο 
ΩΣ [15 Ζαδε αἰσπίωγ (ἀοαιὶ, 4.88 ἀἰχίπηϑ ρεϊϊδοες (111 1668}. ἀθ ρβαβθ- 

Ὁ πρας σποήηπς δἰαπὶ φυϊάλπι δαπιπῃ δοίππι τρῶγε υἱυεσγε, ξοπιδοῖῃ- 
ταῦ ἰθἀ6 (δΔοίθη!, φυοά νοτα δἰδεμη οππὶ ρρᾶγονι, ποι υἱάεπίαγ ᾿μδ- 
Βέγα ταδουίδτ οἶγοα Ῥδγρδπ (1 οο110) διταπι, χζαδαι ργοςθάεβεθ 
ἵξπιροτε ροϑίεα μερϑηῖ: ἰἴδαυε ῥτίογατη παΐϊστη οχϑίωγε. ἀϊαξαϑ 

2 ἴεταλοδ υἱγεΐο, απίρρε 48δε Ἰθἴεγ ἱαυεηςαῖοϑ ςαρίἀπίιτ: ἀϊρτιοδοπη- 
Ὦχγαθα εχ δ υοά ἰαβίοσγιπε παδγρίαες παροδηὶ ἀπτίογες. ἀερτπὲ 
δοδιδια ἰωτίαγεϑ ἰοςΐδ γί ριάϊα, πίεται τορ λα. ἐπῃ 1166 φοσίαϊε οαἱὶ- 
ἀξ, Ἀΐδας κοἰἀϊ. : 

8. Οτανίογαδ ανὐεβ ποῦ ἰλεῖϊανμε πἰάπιι: βεαπα σηπη Ῥτοάοι, 
ΘΌΣΩ ταΐητιθ σοΐα!ο5 εἰαῖ; φαδίοθες συπὶ οοτοτιίοοα, ρογάϊς θα, δίφαε 
εἰωιδτιοάϊ αἰϊαε. δεὰ αδὶ ᾿Αν μμμα Ρᾶτο οἱ δρτίςο αγϑᾶπι εἰδὶ [εοεγιαὶ 

40 --- Ὠϑαδιη επὶπὶ Αἰἰ δὶ ρατίαπε -- εἴ σοηδορῖο ἰοοο δρὶπα φυαρίατη δαὶ 
811α πιδιοσία, χυδς οἷξ δβάνογϑθαβ βοςοϊρίξγεμι οἱ ὡσαὶΐδϑ ργὸ τϑυιπταθοῖο, 
ἴοὶ ροπαπὶ ονὰ εἴ ἔουεπξ. εχεΐπϑοι ρτοϊϊμαϑ 
υοϊδπὰο σὔπὶ πεηπβεδηὶ 1}}18 ρᾶγαγε υἱοΐυπα. γεχυϊεθσσηῖ γεγο οοἷ]- 
Ἰοοῖϊδα δῸ 86 ρα] τὰτα οοἰαγηῖχ ἴὰπι ρετάεχ, κα} ποτατι ππογα. ΠῸῚ 
εοὔεπι ἰοοο εἰ ρατίπαϊ εἰ ἱποαρδηῖ, πὰ ἀϊπεῖπϑ ἴῃ ϑοήοτα πιογαμ 
τρεῖς, Ἰοςῦϑ 1Π]6 ἃ ηπορίατα ἀερτεμεηάειαν. δὲ νϑπδῖοσ ἴπ πἰάτπι ἰὩ. 
οἰδετῖι, δηῖο ρϑάδς υεπδίοχδ ρεγὰϊχ νοΪιίαιατ, φαδοὶ ἰδπὶ ἰὼ δὸ 
εἶτ τὶ ἐδρίαϊαγ. εἰ ρδιγδηϊξ οδριαγιθοίοπι [δὰ 66 ἰρεᾶτα } πϑ4ι6 

(Ὁ ἄττα αὐίαρετίπι ρα] ]: οἰηρο],, ̓  ἔππο 1116 ἀνοίαπς γτουοοδὶ 609 σιγϑῶτα. 
Ῥατὶι ἰρίιας ρεγάϊχ νά 0" τυΐπιδ ἄδοεπι, δε ΡῈ »εχάεοίπε. αυετας- 

- αἰἰαιοήπτν ἀϊχίταπϑ, ποὴ ἰδῖπα οδὲὶ δ6α ναΐίγα ἢδδς αυΐβ. τηᾶγεδ 6 ΤῸ 
Ῥοτ ρατία οοῃϊυραῖ οαπε Γεπλῖπα, ἄπαπα δἰ δὶ χαίθαας σοιηραγαγιῖ, 86- 
ξτεραιαγ ἃ οονε δία απ ἰδυξες δὲ Ρυρτιαηῖεδ. ρτορίεγεα Υ6γὸ 
φαοά ἰπι επεγεῖι ῥγοραπϑίογο δῃπὶ ρεγάϊςεϑ, π6 ζοπαῖμα ἱποαβεῖ, 
ταῶγοδ οὐὰ ργοτοΐαία οοπίεγαπι, δἱ γερογαγίηϊ. δάτθγθυ χυδτα ἱσο- 

Υ δμδΟ δ διτα πἰϊζως ἔετμε ἰα: δαΐαρις δωῖσα εἰ ρατῖς. δδερε εἰ- 
ἴᾶτη πγβεπῖς ρατία, πρὶ εἰς ἰοσογττη οἰϊοῖῖ, δἱ τοῶϑ [ποβ δἀεδὶϊ 

90 δά λάϊ ϑοαίλρεγ). δἴφυς υἱ οπιπὶδ δεγυεῃίοσ, ποη ἀοοεάϊε δὰ ἰρθ8 
ἰρϑππι ϑιαίϊσοτγ]), δἰΐατι δὶ ἂν Βοπιίπε οοπϑρεοίδ οἷϊ, φπετηδάπιο- 
Ὥτα ἃ ΡΌΪ 14, [18 Δ οΥἱ 6686 δυΐετγί, δηὶς ρϑάεϑ δ686 οδίθηϊδῃϑβ, 6Ρ 

οΟΥἱ» εχ υἱ πράυεαξ. ροϑῖ {πρδη) ξομαιπἰδ ἱπου Ρδη τἰρπδ τπᾶγοδ υσοῖν 
644 [εταπίησ, οἱ οουφτοάϊοπδε ρυξηδηξ. τοςϑηὶ 608 ἴὰπ| Τ86}}0 65, υἱοῖαδ 

ξὰ Ῥύρηᾶ υἱοΐογεπι δοαυϊίαγ: ἃ 400 εἴδατα δοΐο ἱπιτογ. φυθϑάσοι. αὶ 
δὴ 110 δἰΐογο δὰλϊ φαονι αἰϊο σωρεγείητ, ἰδ οἷαπι δα ιρίξατ ἃ φαροτα- 
ξοτε. δὶ Βος ποῖ βδείηρετ, δεὰ Ἵογῖο ἀπαὶ ἴθωροτε. ἰάεπι δυεπίς 
εἴίαλπι οοἴπγηϊ οἶραδ; ἰπιθγάστα εἰΐατ κα] δ. πδπα ἴῃ τοπιρ 18, υδὶ δἷπε 
Ἐ}]1πῖ6 ἀϊςαι! ἀορηπῖ, αἱ χαίδχας ἀοπδίυδ Γπϑτῖϊ, ἐπππὶ ΟἶΠ68 8806 

ἐοὸ δειρίζαμε. εἰοπγοδ πο χοα ρογάϊοεϑ ἔδγοϑ δηβίζυπὶ εἰ ρεϊδαπὲ εἴ σοπ- 
ταπιεῖϊα αἰβεῖαπε.. ἴθ νοπδίογεμ ἀποηπε μεγάϊεοπι ἐτωρεῖυσα αοὶς 
Ὡρτεοϊϊπηι ἀπχ, σοπίγα οπΐδπ5 εἰ συ δ81] δὰ ρτιβτιδτη ργουουδηϑ. 60 
ὝετΟ οδρίο τνἱιηίπθα ςᾶυεᾶ, ἄδππο αἰϊει ςοπῖγα ρτοςθάϊε εοάεπι 
τροάο. δἰ ἐρίων πρᾶ5 δῖ φῦο νεπαπέμγ, ἢος ζδοίππε. ηποάεὶ {εἰπίπα 
ἐαετῖς υεπαιτίχ εἰ οαπίοῖ, οαπίπημῃε τοροπήετιε οἱ ἀωχ, ςεΐεγα ἰογρα 
φουρίορδιὶ ρυΐδαπς {ΠΠππππ, δίψα ἃ ξεπιίπα ἔπραῖπτα “Ῥεγϑεχαππίυγ, 
Ῥεορίεγεα χυοὰ δα ἐΠἴδπι, πορ δὴ δὲ βοςθἄαξ. ἢϊε γεγο μᾶπς ον 
σϑυβασι δἰἰδυῖο Βτοβτεάϊιατ, π6 4υΐδ ἐχαυπάϊι τοςε ργοάεαϊ δεουτα 

ΝΣ 

ἀσαηῇ ρΏ]]ο6, απὶρρο΄ 

ϑ 

ΡῬυξπαῦαγην. βεὰ Ῥέτι ἔεσπης ἀσεεδεπέεπι τρδτεῖο ἱπέογάετα εἰς ΕΥΒ ἕῸ 
Ὧϊ ἔεπυΐπα δἰ δὶ, 8ὲ δυάϊοπεθι5 πλεῖ σοβαῖιγ οὑπὶ ᾿ρδῖ5 ἀϊτοίσδγθ. 
δὸπ δοίμιπ δυϊοιη οαπίδὶ ρεγάϊχ, δεὰ εἰΐαπι οτν ἐπ  Ἰμτα δαπὶ τος οτα 
ἄπδπι (γδεοὶ νοοδπὲὶ τριγμόν, φδιγίάογθι 1μβιϊηὶ, τὰπι δἰίδϑ. ϑδθρ8 
εἰλδτα [δπΐπα ἱποῦθαηϑ, δὶ πιᾶγθια δε υοπαϊγιοειη ἰδιπέμδηι ἃς ς6- 
ἄετγε ρεγοερογὶξ, δυγρῖξ, εξ ὁσουγγεπϑ 80 ϑδι1τ, τς ᾿πδαῖωτ ΔΡβϑίγαμιαῦ- 
ἦπε ᾿ἰπτν ἃ υεβαϊγοε. σοδυπεϊὶ οτιρλἀϊταῖα δὸ ἀειπδιῖῖας νεπίπηξ εξ 
οοἰμπγτέοεϑ εἴ ρετάϊεεα, πὸ ἴῃ χεηϑίογεβ ἱβοϊἀδπε δἰφυε εἴϊαπ ςαρίε- 
ΒΦ ἱπεϊάδῃξ. ἴᾳ ρεγάϊομτα οοῖδα [εἴ νεπαίίοπθ) ἔδει 18 ἀϑὰ Ὑδηϊαπξ, 30 
αἰᾳιιο εἰΐδι ἐπ τοῦτ Θέτι 18. πἰἀϊβοαπὲ πιιπιὶ, φπετδ ἀπο 058 
ἀϊείαπι εδὶ, εἰ ςοϊαγπίοεβ εἰ ρεγάϊςεε δὲ δἰῖϊδε χυδοάδπι [τὰ ϊπιϑ δὰς 
ἄυπι ὅἀξα εἰ Ονἰ!εἰπιπδἷ νοΐασθβ. δίααε εχ πυϊαβιποήϊ πορηυ]ἶδα 
8ὲ ἴὰ δσβοτε αὐϊάεια διάσηϊ, αἰ δα άδ, σοϊαγωίχ, δεοίοραχ, δεὰ ἰὼ 
ἴετῖτα. 

9. Αἱ ρίοτε ἴῃ ἴδττα ἸΟ᾿ ςοΒδιἶτ. ταπάϊι χαεγοῦβ σεστηϊς υἷος 
τοις εἰ ξαχπβίςαγησ (πα στα Θαζαὰ εἰ δολὶ ρου) ρταιία, αἰ ἐχεϑηῖ, ὃ 
δξτεϑεοβ εχεὶριϊ ᾿ΐπγαα, αυδηι ἰδίαι βαρεῖ εἰ ξταπάθπι.. ἱπργεάλιαῦ 
δηρεῖ διρογιριδ σεἰεγίξεν, φαουΐβ τηοάο, διϊδιω βηρίηυ8, δὲ δἰ Ἰοπυτα 
ταῦτ. πῆξιος μαρεὶ ἃ πδίατα ἀδίοϑ δρίίοτεβ αιαπὶ δεβὲ σγδοῦ δ 
(οἰ 157), φυΐθαϑ τοῖα. ἐπ ἀγθοσγίθαβ ἱπμδδγοαῖ: 18 οπὶια ἐπάρας ιρ 
διραΐας. εδὲ δυΐστν ρίοοτιπι ξ6 πι8 ππυτα τηϊητϑ τπεγηΐδ, σαι πιᾶ- 
ΦὉ]16 50 ΒΓ σὶδ ρα! 6: ΔΙέδτητα ππδίοϑ ἱπαγαΐᾳ, τογίϊυι βθη 9 ΠΟΣῚ 
τοῖο ταϊσῃϑ ραἰϊίπα, πϊάος δοὶς πὶ ἀσβοσίθηβ, απειηδάνποίμηι ἀἰχὶ- 10 
Ταῦ, ἰππὶ ορίετιδ ἔθῖα εὔδμι ἴα οἷεἰς. τϑϑοϊίας ἐογμηηιοβ οἱ υϑγεβίο- 
ἢ (οοεεῖς θ6ζὰ εἰ δολίϊβογ). αἷωπὶ τόγο, ἀὰπι 608 γεπαῖυτγ, 6 
2406 Ἔχζδψασε ἄσροτερ οἴ εδ8 (ἀεἰϊεϊαϊ. αυΐη Ἔἴαπι οἷσυτ αυίάδτι 
δυυάδ]υχαι ἴῃ ἰἰραΐ υὐπεδτι δἷν δὲ ἰηἀι δε, τὶ δὐο ἀρίττα Ἰοϊομα οἱῃϑ 
εχοϊρετεῖ, ἰογιία ρεγομβδίοπε ρογιυάδε, εἰ δἀϊξ πα ] δυτ. 

10. Μυϊες φαοᾳιε πιοάϊβα ευεηῖγα υἱάδίιγ οἱ ρτταπι ρυτι θη δ 
ἀρηοδοδίαγ. ἰγδηδιηίργαηῖ δηΐπι ἰπ ἰοηρίπαμπα ἰοοα, δὲ ἱπ αἰίμην δ} 8- 
νοϊαπὶ, αἱ σαδε ργοουὶ βυπὶ ἀεθρίεἰδης. πρὶ υἱἀδγῖπὶ πῦρ οϑ ἂμ! ἴδτα- 20, 
Ρεϑιαῖεθ, ἀδυοίαδπὶ εἰ φυϊεϑοῦπιὶ, ἔΐετ χαρὰ μαϊνεπὶ ἀπεεβ, εἰ φυὶ ἰῶ 
Ῥοδαεπια δζγηίηα δι βτδση ἀκπὶ, πιὸ ἐχδυϊδπῖασ. υδνὲ] ἀδιρίθοτε δεδδ, 

ἴῃ ΦῸΡ ἷα οδρίϊε οονάϊλιφ' ἀοτυβίψη!, ἀπὸ ἴῷ ρεάε δίδιηϊοβ βδὲὺ 
σίρε. αἱ ἀπχ ἀρεγίο οωρίία ρσοβρίεἷξ) δε οἱ φαϊά ρεγοϊρίαι, οἰδιθοσγε 
οἰξυίβεαι, ραίϑοδηβ φυὶ (ρἰδίδδς, 4π86) ἰπ βυνὶϊο ἀεξαπι, ἀενογαπξ 
πιᾶρια8 σοηοἶ88 Θα84π ͵Ἰδδυθϑ. 4188 οὔσι Γεςθρεσίηξ, διμν ἐπ Ιοσπ αι 
φυἱ νϑηϊτίου δ φαθαϑὲ ευοπιπηϊ, οἱ Ηἰκηιλνς ἡ Ἔχειηρίδ υθϑοϑσ- 30 
ἰὰτ εδιπιο. 

11, Αρτγοϑῖδα δυδβ ἀοτωΐοι τα Γαρτίοαπιὶ ἰῶτα οἢ υῆδε οοπηοοᾶδ, 
ἴμχη δὰ δδϊωυζοσ ᾿ἰθεγοττιπι σαθγητα. δηπὶ ΠΟΠΏΠΝ ΔΕ οἱ ἰεοππάδε εἰ 
δΦι}οΪ 5 διυιἤϊοδαθ, αἰΐδα σοδῖγα. εἴ φαβδεάαπε μά νἱοἴμιη ρᾶγαη τα 
δριϊοτεϑ, φυδεάδιη ποϊηι8, Βαρ δὶ δα εἶξςα σοην8}1685 εἴ οαυογηδδ 
δ0 ἐ8Χϑ, υἱἱ 18 οἱ Ομαγβάγιαϑ ἠϊοϊτΣ ; οἱ δυοοΐοῦ οἱ νὸχ τπίπυ μοηᾶ 645 
εοὶ. ποςὰλ Δρραγεῖ, ἀπιεγάϊα {ὰρὶξ ἴῃ ργαδγηρεβ ΄υοη8ε πιἀϊβοδὲ 
δοῶρίϊεγ. χαδῆφθαπι ογυἀϊνοτιδ δὲ, ἴδπιθη 4888 ἃν ε8 οαρεγὶξ, ΘΆΓΗΠΟ 
ΟΟΥ πὸπ τογεῖ; ἰά φιοά ἴῃ οοἴαγιΐοθ δὲ ἰηγάο οὐβεγυδγιηῖ, εἴ ἰΏ 
δἰκϊϑ δἰἰΣ, πο δοάεδην ποὰο υεδδοϊογ δεπῖρεγ: Βοη δηΐπὶ ΔΘ 406 ΓΦ’ 
Ῥίμηϊ δϑοῖδϊε ἂς Βίειθε, συϊταγῖβ πος ρα πὶ πες πίάππι ἃ φυοαπδπι 
Υίσητη δἰυηῖ. ργορίεγε δγοάοτγυ, Βγγδοπὶβ γβεῖοτγιϑ ραῖογ, ἀϊσθ- 40 
Βδὲ 0806 ἃ συρετίοτε φιαρίαπι ἰεγγὰ ἃ] 18 δἀνεπίαγθ, 1Π10 εἴα υϑ88 
δεξυμηδηῖο, Δρράγεγε εχίθτηρίο του] τοϑ, δεὰ φυΐρας ε ἰοςΐδ, σοπϑῖαγα 
Ὡρῖ πὶ, εἰπϑ τοὶ οδῦθα 6ϑὲ φαοά ρατὶὶ ἰοοῖβ ἱπεοσθϑδῖβ. παι τερὸ 
φρα ἰάγανα τερίοπαμι ἱποοΐα δδὲ ανὶϑ μδθο. ππῦμι ρϑγιδ οΥὐπῖ, κα 
δυχηπητπ ἀπο. οἰϊφωδα εἴδατα ἴῃ τϑοπη8 εἴ 8} γ15 Βαρτϊδπέ, τὸ πρῶ 
εἰ Ργθηῖθο9 (τοΐζο Βυϊπεμα8). δίς γεγο μδπὸ δὲ υἱολιίαϊ οἱ οδῆσ 
Πα, τγοολ α {γοϊοῖβ δ! ἰογαπιῖηα οοἰϊε. ἀϊξβοῖ! 6 οαρέτογ: ἔυραπ 
επὶπι οδὲ. αποὰ εκ τηογεϑ δρεοίδε, ἱπιθος ἶπ8: ραγαὶ δἱρὶ νἱσῖατι, 
πΟῚ ἰπεγδ. τοοδίυγ εἰϊαπι εἰ ϑεπαῖογ εἴ Γεχ; Ῥτορῖεν σθδιη οἀπεδια 
δἰπηξ οἱ ἱπίδδιδβ 6886 δηῃιίδιι. 0 

12. δπηὶ ζιδε οἶγοθ τῆδγὸ υἱοιίἔδπξ, αἰ εἰπεῖν. εϑὲ 15. δδιῃ α9 
μέσας ἴδς:}}9 σλρία: τετυπι ορίας πιακίπεε οὐκηΐσσιη οἰουταίατ. ΠΟ 1» 
τρὶς εἱ ἃ πδῖτιγα τἰ εϑϑαὶ ταΐπτιϑ ἰβίεξοτ: βατίθα δπὶπὶ ροδίετίοτεϑ τπὶ- 
τηι8 υδίεπῖθ Βαβεῖ.. νἱττπὶ οἶγοὰ πᾶτε εἴ ἤπνυϊοϑ εἰ ᾿ἰδοὺ5 ραϊπηὶρθ- 
ἀξεϑ οὐησ 68: εἰσι οῦξ πάτα δε τπιαῖιεγα ἀπιδὶ νἱοτυπι ράΓα ΒΊ [ 6τα. μεβς ΤῊΝ 
εὔδπι εἰ ρεάθ5 εἶγξα ααπας δὲ ρϑ τά υἱοϊίαπε, αἴ ἀπί πὸ εἶγοα π- 
τῖοδ. ἴδ σοίοτε ρτίςθμογ οδὲ εἴ υἱςῖα ἔὰς 15. εαϊαγτἰιαςῖεϑ νἱνίξ εἶγοῶ 
χῆᾶγα. οὔτι δαΐετα 8686 ἴῃ ρτγοίαπάππι ἀθμπΐβεγιῖ, ποῦ τοοτο ταδπϑὲ 20 
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ζειωροτο σασπὶ αδηΐο ἰορατγττι ατιΐα Τγδη δι γετῖς, 6δὲ ΔΟΪΈΤΗ τα ΠΟ Γ 
δοοἰρίῖγο ανΐβ. οἷογες εἰΐαπι ραἰπϊρεἄεϑ δαπῆ, εἰ ςἶνοα ἰδεῖ δίψα 
Ῥαϊμάες υἱναπῖ, ἴας} τοῖα οἵ ππογίθαβ ἱπμοχ 9, οἱ Γεοαάϊ, εἰ δ6- 

Ὁ πιδοῖδ ργοϑρεγα. δαιήϊδιιι ἰανδάεηοωι γεραρταπάο νἱηουπὲ, ἱβοὶ πη 
4πᾶπὶ ἰδοδεδιηΐ. οαπίο 8 γ6ΓγῸ ϑιῃϊ, αἴψαε 8} τποσγίδιῃ ροι55 Πα πὶ 

«δπαπὶ: Ὡνοΐδηϊ βία οἰϊαπι ἴθ ΔΙ Ότι τπᾶγθ, ΠΡ] ἴδιη ργαβίθγηδυι- 
ξαιιῖε9 φυΐϊάαπι Αἰτίοαπν ἱπνεπδγαηῖ τα] !ο 8. οδπεπῖεβ γόςε ἰσρυθτὶς 
ἀυοτυτι εἴϊαπι αἰϊχυοὶ πιουῖδαϊεϑ ἴατα νἱάθγα. ογταὶπαΐ8 ταγο δρρᾶ- 
ταῖ: τηοηῖδϑ δηΐπῃ μαριίαῖ; οοἷοτζο αἴτο, ας ρίιγὶ τωαρτατυάϊηε σοροο- 
τηθαῖο ρδἰυπιβασι!, ίαςϊα ργοόσθγα εξ ἰθπαὶ. [δοϊοτα δέγθο γεδρίθπ-: 
ἄδπο; ἀπάς εἰΐαπι Ομ δ] εἰς ἀρρεὶ]αϊαν.} ογυηβνάϊη δυΐεπι υοσδηὲ [0Π 68. 

40 οαἶαϑ οἰΐαπι Ηοιηθγαϑ ταθηριη ἴῃ ας : “οπαϊ οἰ ἀα δῖ διιρεγὶ γο- 
εἰϊταήν, Ὠυϊαϊπεβαιε ογπιπάϊῃ." [Ἀγ θτίᾳ δαΐεαι: δίαπε φυϊάδιη μᾶπα 
δδηάειη 6886 δυο οὐ Ῥίγας,.) Ἀἰς ἱπίεγάϊα ποπ ἀρρᾶτγεῖ ρτορίογ 
σἰθυϑ περεϊαίποπι, ποσὰ νϑδίας, οΣ ααιηϊας σοϊα 4 δάδο υεἤε- 
ταθηῖος Ρυρηαὶ υἱ ἀπιδᾶε Υἷνδθ δάερε ἃ βᾳϑίοσιθυβ σαρίαποιγ. οὐ 
λίπα ραγίι : πἰάϊβοαι εἰΐβπι 158 τ 88Χ}5 εἰ δροἰῃποῖδ., ΡΌρΠπαγε βοϊεης 
εἴϊαιν γγαδϑ ἱπίογ 86 ἴμπι δογίϊοῦ Σὲ δὲ ἰρϑῶς αϊπιίςδηΐε8 ἄηρθαθ ἃ 
Ῥαϑιογίθα οδρίδοιοτ υἷυδα. [γϑϑιϊδης θηΐπι.) ρατίπιὶ [Θἴαπι]} ρτπθς 
ουα Ρ᾽η8. . ἬΝ Σ 

40 13. Νιιτα5 νοςὲς ρίοα τουξαῖ: εἰπρα ὸ πᾶτῆάπε Ῥγορδιιοάυπι 
ἀἰερυ8 αἰΐατη εἀϊξ, ραγὶξ ουὰ πουϑτὴ οἰγοϊϊατ. πιάσῃ ἔδοιϊξ ἴῃ ἀγθο- 
ρα οχ ριἰϊ8 εἰ ἰαπα; αἰάπάοεπι, οὰπὶ ἀοβεἰξ, ἀρ άϊΐατη οοπᾶϊι. ται]}- 
1095 δπεῖοτε Παρεὶ ἴαπια πᾶς ἀε εἰςοπὶϊδ οἰγουτοίδασ, μαι ΕΠ ΡῈ8 
α ᾿Π θογίθ εἀποαιίοπίδ σταϊΐαπι τοίεγγι, μος ἰάεπι ἃ πιεγορο ἐδοιἐἰλγὶ 
αἰπηῖ: ἃ δΏΡοϊα συἱοϊϑδιπι ὨΘ ΓΙΓ ποῖ 8οἰυτα βεπθδοοθίδι; δοάΪ ςοπίῖς 
πῦο, πρὶ ἰὰ ΡῈ} οἴβεοετγε Ψαίεδης; τπδέγειπ ραϊτοιπαθ ἃ πο ποι 

, ἀϊπιονετὶ, χυοὰ δὰ [οτπιδηι ανΐβ δἰ πεῖ; ρεπηδα ἐν εγίογθ ρ4}] 146 
20 (Ἰαἴοαε), δα ρεγίογος εϑθγΐεδα, υἱ΄ αἰοδἀοϊ; δἰαγαπι ἐχίγεπηδ τ Γᾶ. 

ὙοΤϑασ Φαϊμππθιη ραγὶϊ δεχ δεῖ 8εβῖεπι ἄπ τὶρὶ5 ρυδεγωριῖ8 τσ ἢ] οτ- 
,. Βθ9, ἱπῖγα φυᾶς οἰϊατη χυδείποῦ σπθὶϊὰ δηλρῖῖ. χιδα οἰ οιῖϑ ἀϊοίτητ, 

Ῥτορίογεα φιοὰ ἱπίθτίογεβ ρἰυπιδϑ Ἰαἴοδ5 μαρεδὲ, εδὶ αἰδυδθ πιὰ ρηὶ- 
αἴ6 ταάϊπε. ρατῖ! οὐδ᾽ φιδίεγπα χυΐπανα. 6χ ϑυτωρηγίο πῆάαπι ἔαοἰὲ τὰ ἀϊ- 

εἰτῃ5 οχινδοῖο, σου δίαγηθωσ᾽ ριϊο εἰ ἰδθα. νος ἰάεσι [δοϊϊ εἴ πιοτιΐα εἴ 
ἰοᾶ, δἴχιθ οχ Ηἷ5 ἰδίογπα πιἀουπηη σΟΠ ΘΓ ηπτ; δε βοΐοδιιδ ἀσαπι ἢ }}]- 
ἰάϊό χαοφυε πἰήτις δϑὶ: ᾿ηταχίαϑ οπήμη δὲ ρθγπάς δίψος ριΐα ἰἰπεδ 
(εἰπὶ δα σου 19 δϑοαϊσοτ, ἐΐπ ὁ ἷϑ {1119 828), βηβτιιϑῖο δάϊτι. αἰαπὶ 

᾿ δἴδτη οἷ πηδηποπλιτα ἄνετω. 6586 δα Ἰοοῖδ 1115, ἐδιηαπε αἰϊουπάδ ἔεῦτς 
10 φυοά οἰνειδιποπλιπὶ υοςϑηῖ: ΘΧ 60 81|0ὲ ηἰ ἄν δϑι βοαγα τε αἰτο, εἰ 

ΔύΡοστπὶ γαιηὶϑ ἱπιροδίτατη ; ἰποο 48 αρῖο δὰ βαρι δ βτμΒο ἀοἰΐςοτγα, 
δῖσυς ἰἰὰ ἐχ σοηρβεϑῖο (τεϊ πα πἰὰϊ τραἴδυα). δα ἔξετα οἰππδπι οπηυπλ.- 

4λ,. ΑἸσθάο ρϑϑδεγα μδῃά τηδῖοσ δδὲ; οοϊογεπι μαβεῖ οδθγι δὰπ 
εἴ Ἰοΐειπι εἴ δ ραγραγδιπ τηϊχέστα. 1816 σοτριις τοϊατη εἴ αἰδο, ἴαμα 
60}}1 ρατγἴθϑ, ποῦ ᾿ϑοογϑίνῃ ρσϑισ οοἰοτίθπ8, γοϑέγυτη δι ἰα σιπι, "0π- 

80 ξυπι, ἴθπηδ. (4158 οἷυ8 δρθοῖος εϑὲ, πἰ π8 δαΐοαν εγα δέ πη 8 τι γι εἰσ 
Ρ᾿]ἰ5, εἰ 4π858 παϊοδδονπαβ γοοδπὶ, οοΐογο ἰδηΐππι ἀϊδίαηθ: Ξ3ι το [8 
δπίτῃ εϑὲ, βϑτιγα γοργαοϑδεηϊαὶ σπαςυγθιϊαϑβ, χει Ἰοηριηπ οΟΠ [πὶ δῖ, 
τρλχί πιῖ5 ΒΡΟΏρ 5 τηδῖοσ, 4υδηαπαπι βἰνηι] Αἰ ἢ εἰΐαιη πΐπογαϑ, ΟἸθΏ 65 
δυΐειη σοπδερῖΐ οἰ δάϑιγιοι! 8ο]άϊίαϊα εἴ ταγδῖθ ογεθγὰ σοηδίδηϊ. 
ζευτί δοῖθπὶ ποη οἷϊο ραϊιοτ, δεὰ ρεγουϑϑι εἰ τπαπιτη υἱ οἰ δγιτοσ 
ἀἰηιδηρίτατ, δίους εἰ μδ]οϑδοθηθ. οδίϊοϊππι ἀηρυδῖυπι μαρεῖ, φυδπ- 
ἴατῃ 88.118 δὶ: δά ἱπργοβϑαιη ραβ]]υνι, δἤθο, πρὶ 93: ϑυθγίϊαν πιᾶγα, ας 

80 πὸ ἰθτη αιϊάθην ἱπρτοήϊαϊιτ. οαυθγπᾶϑ ἱπτιι8 πα θεῖ, οἱ δροπρίαο. ἀπ- 
διϊωπι ἀθ ἱπδιογια δἰμδ, Ὑἱ θῖιγ υοτγοὸ εχ δοϊοιϊαθ (μεὶοπδε) βρὶπὲϑ 
φοπῇοϊ: ρἰδοῖδυ8. σαΐη Ὑἱοιδί. δορῖς οἰΐδπι ΠΠανΐοδ. .Ῥαγῖς ροί851- 
ΤΑΌΒ οὐὰ αυΐπηπθ. ἀιᾶπι αἶα Υἱνῖξς, ἔδοαπάδ εδὶ; ἱποῖριξ δυΐεῖα 
ἀαλγίο δεϊδε9 6186. ᾿ τε έ σας. 

2 45. Ἐρορβ (πραρα) πίἤαπι ἔεγθ ἰαοϊξ εχ παπιθηο δίθγοογθ. 
γατῖδὲ ἰασίοιπ δεοίαϊε εἴ ἤίεπια, δος οἱ δἰϊαγαπι δργεϑεϊτιπὶ ανϊατα 
Ρἰατίπιδθ. δορί ίτις (ραγιι9 δζα 6) ρατγῖξ, πὸ δἴαπε, ουὰ ρίυτγίπινα. 
αἰΐχυϊ εἴαπι ἃ τπϑδποοσυρῆο ρ]ιτίπια οἱ ἀπτυπιαηὶ, ργδεῖογ οἴγα- 
τὐΐοπεπι Αἴγαπι. εἰθοὶπι δὰ δερίεπι οἱ ἀεςεπὶ νἱβα δαηῖ. 86ἀ οηἰπι- 
γότο οἴϊαπι ρ]αγα Ῥᾶγὶξ χυασ υἱξίπεϊ, σεῖπροταπε ἱπιρατία. πίάϊβοαξ 
εἰ δῖο ἱπ ἀγρογίθηϑ, δὲ σεπιες ἀδρδβοίίυγ ρύορτγίυτῃ εἰ μυὶς εἴ ἰυ8- 

10 εἰμιίδα ργδδίεγ αἰΐδ5 ἃτεβ σᾶγοσα ἰἰπρθδε Ἰπογοηθ. δ ρ Π5 τἱοῖπϑ 
ζδοϊ Παῖο εἰ Γεσπηήτιδτο ργαθάϊεπϑ ἐσὲ, δὰ ρεὰς αἰΐδγο οἰδπάϊςαξ. 
«Ἀ]οιῖο (νἰ τ 40) ἀος 5 εδὶ εἰ ἱπάμειγίπθ δὰ υἱοίαπι, 9864 ταϊμυ ἀρὰς 
δὰ νοϊαπάπτα εἴ σοΐοτα τοϊμὰϑ πἰ14ο. 

ΗΙΒΤΟΚΒΙΔΕῈ ἈΝΊΜΑΤΙΌΜ ΤΧ: 

16. Ἠεῖεα, εἰ φαὰ ἀἴϊὰ ανἱππὶ, ἔα οἴ! 10] νἱοῖττι φαδεῖῖξ. αβείδξα 
ἴπ διγα εἰ ὀρδοὶβ Ββαβίϊδς, Εἴθτμε ἴῃ ἀργίοῖς (οἴ ἃ συ δηῃὸ ἐεςτὶς, ἰπ 
Διυπάἀϊηΐθαδ οἶτοῦ ρδίυἀε8 8]1 οοάϊς65). 8} ϑιυπιηῖς ἀγαπά)- 
Ὠΐθυδ ραϊπάε8 οἰγουτηδρεοίαῖ. σοτροόγε δὲ ρᾶγνο, νοςα Βοπᾶ, εἷ 
4886 ρηαρηαδίας τοςδίυτ, υόσοῖῃ μαροὶ σοτησποπάδθιίθ εἴ ςοΐοτγοσα 
Παρ, εἰ δά νἱοῖῃπι ἀρραταΐῃϑ, δὲ υἶϑιυ ἀβοογι8. ρεγεργίωδ ἃγὶ 

δοἶ τᾶγο δηΐτα τουϊαὶ δεάεα ργορτίδδ. 
- 17. Οτεχ, φυοά δὰ τποσγεϑ8 δρβοῖδί, ρυρταχ εϑῖ, φορὰ δὰ ἰηρθ- 20 
πἰΏτ αἰτἰπεὶ, ἰπἀ παιδία. δὰ υἱοῖυαι, Δἤοαυϊ ἱπίε!ἰχ ανΐ8. φοδα αἰτία 
ἀϊοίτατ, εἴ παῖυγα ραρθαχ δὲ ἱπρεπίο ἐγαοῖθ δ εἰ ςοπιροοιία, νἱοῖα 
ῬᾶΤΑΡΙΪ ςοπίεπεα, αἰιπὲ ἰπ δὰ Υἱτη 6888 τη αϊοδιμ θη, φοῖα πο] εἰ οἷα 
δἰϊ. {εουπάδ φαοαῦε ε8:, οἱ ϑυβοὶε [εἰϊοῖ: δὲ υἱνί: Ἰΐρπα τπάθηϑ. 
Ὠοοΐα. ραϑοῖτωτ Δεβο ἰα8, ἰπτεγάϊῃ ταγο υἱϑίτατ. εἰ βᾶχᾶ οἱ ϑρεϊυποαδ 
Βαριῖδὶ μὶς ἄδοῦθε: Υἱοῖαβ. δαΐπι ροτηὶὶ ἐδ, υἱτεηαὶ ἱπἀπρίτια ἴῃς 
δἰξιΐθ. ε88 ανϊσΐα φυδϑάβδιῃ ρᾶτνα 4186 υοοδῖυγ οϑγιδῖπβ. δυάακ 
Ἦδες εἴ, δἰ ἄγβουεβ δ}ςο , εἰ οοϑδῖϑ νἱοιταῖ. ἱπρθηΐο ραγαῖο δ 30 
Υἱοίααι εἰ υοσθ οἷἶαγα ρτγαβάϊτυϑ, δοδοι μίας τθαὶα υἱοϊδος ταδιῖχαθ 
διπὶ οοἰοτὶδ, γοσθτι ἴδιπθῃ δγρυΐδτη Παρ ηϊ. 

18. Ατγάδοϊασυμι Ρ6}]8 εοἷξϊ, υἱ ἀϊχίπνηβ, ἀϊποη]ίοτ, ἰηροπίοβα 
γεγο εἰ 68.86 ρβετγῃΐα ( ρ}}}157) οἱ ρἰσοδιϊ ρετῖῖα. ἱπιογάϊ αρὶς, ἐο- 
Ἰογε ἀεϊεγίογε εϑῖ, δὲ ἧνο δΕΙΠΡΟΓ αὐ. τεϊ!αδιοπι ἀπάγατη -- πδχὰ 7 
ἀγία φεπετγα δυηῖ--- αἰρα σοϊογα ρΌ]ογο δϑὶ εἰ ἱπποχίαθ Ν δπογῖϑ; τἷσ 
ἄυπι ϑἰγαῖξ οἴ ρατὶξ οοπιπιοάς ΘΌρΡΘΥ ἀγρογίρυθ: ραβοϊξωτ ἴπ ραϊυάὶ- 

Σ Βὰδ εἰ ἰδοῦρὰδ οἱ οδπιρὶβ εἰ {πι αἱ δοῖοτ 5 σοβποιηθηῖο οΟὨὩ 
(ἰβπανα5) ἀϊοϊϊατ Σπ ΓᾺΡ 8]}16 οἷϊπι τπαϊαϊα5 ἐχ βεῦνο 6556. δδὶ ἴδ, ᾽ξ 
Ποξποτπθα ἱπάϊςαν, ἤογὰπη ρἱβεγυσηυϑ. δγάδοϊανπηι ἱξιιυτ υἱτα 18} 
εδῖ.. δ 4υ86 ἀἰοίαγ ρογχ (γυυ]ρο Ρἢ οἶχ), ργοριΐυπι μος Βαβοὲ 
ὁπ οεἴει 8 σομηραγαϊα: ἱΠΊΕΓ ἃν 65 Θηΐπι ΡΟἱ 55 τη ος]05 ἀρρεδξ 19 
δὰ νογαπάτιπ. Παγραο: μβοδιὶβ εδὲ: υἱοῖυϑ δηΐτι αἰγίυϑηθ 6 δίπιἷϑ. 

19. Μ]ετυϊαροι ροηεγα ἄαο. αἰΐογα τῆξτγα, δὲ ρίας υἱοιταΐ, 8]- 
ἴεγα οδηάϊάα (νυἶβο εχ δὶ Βὶ ἀ 4): τυδροίτα ἀο ρὲγ εἴ νοχ δἰ πη} 18, μᾶθο 
ἱπ Αγοδϊαθ Ου]]οπε δϑῖ, αἰθοὶ πυισφυδιη. Παγατα πἰργδα οἰ ημ}19 688 Ἰαΐπϑ 
{([πϑοὺ9 δἥάυπε ςοὐά. αἰΐχυΐ), βεὰ ρϑυ ]ο παΐποτ. ἰδὲς ἐπ βαχὶϑ εξ 
ἐδρι!ῖα ἀϊνεγδοσίυπι [μοἰξ, πε τοϑίγο ρεπίςδο 6ϑῖ, 4π216 τπογυΐαθ. φο 

20.: Τυγάογυιη δρεοῖεα ἔγεδ, Ὅπᾶ νἦϑοίγογαϑ (χοροτῃ5) ἄρρεϊ- 
ἰδίατ: ει επὲπι ἀἰΐα τα αἰ Ὸγ φυᾶπι υἶϑηο δὲ γοϑίμα. υἱᾶρτυσίηϑ 
εϑὶ ΡὰΓ ρίοδθ. δίϊογα ἱγίοννδϑ (ριϊαγί ααζα6) ἀϊεϊϊαγ, τος δοαῖα; 
τηδρτίτυἀῖμε τϑγαϊδε. ἰετιΐα, αυδαᾶι γοσαηὶ {Πα ἄεια (τυλξο 1116- 
ἄεπι, ἀ2δ6 ᾿ἰϊαοῦπη), πιϊαϊπια οπιηίανῃ, ἃς τἷπῸ8 γϑυὶᾶ. 

21. Ἐπὶ εἰ δαχδι!]β ανΐϊοαϊα, οἱ πούνδη ογαηὰ8 (οα ΒΓ 609): δᾶ 
ἴῃ ὅογτγο (ΝΊ 5 Υτγο δἰϊὶ οοάϊς 68) πιαχίπθ εϑὲ. δρίἰαὶ ἰμτον ϑαχᾶ, τπδν 
χαΐα γπίποτ, ἔπ ρ ΠΠβρδ.}}ο ταδίοτ, ρα άϊθιι5 πἰργὶδ [ναἷροὸ ρ τὰ ἐξ Γδ- 
ἀϊθ 8]. δᾶχα δοδῃάϊι, ἴοία ςδεγυΐθα, γοϑίγο ἐῶν: εὐ ἴοπρο (Ρτονὶ 7), 
εταγίθυ5 ὈγΓοΥΊΡαδ, αὐϊοι δα ρὲρο δἰ ΠΡ 5. 

22. ΟΒΙοτῖο (νυἶγεο) ἰαϊθυ8 (νἱγίἀϊδ Ἰαυῖθο δάϑρεγβυβ.) Ἰοῖπι, 
Πίεταα ποῦ νυἱάεϊυγ; δο]ϑιλϊο ἀρράγεὶ ῥοὐἰϑδιιπηση ; δΡ1: Ατοϊαγὶ χα 
δτίας πιαρεϊτπάἀϊπε τυγίμτίβ. πα δοοςγαπθη (πο ᾿ς 6 ρ 6 (286) βοῖα- 
Ρὲγ δδάβιπι υἱϊυγ δες, δἴφας ἱδὶ οἀρίϊητγ. ἔδοϊεϑ εἶν 14]15 6ϑῖ: δρυΐ ὃ 
Ῥτδορξγαπάς εἰ ςδγι ]αρί πείση. Ἰοὺ Ρδ.}1Ο ταΐποῦ, ογα τοβαϑῖο, 
Ρθτνο, τοϊμπάο. οοἴογε ἰοΐῃϑ οἰπουίοιο. ρεάϊ)νι5, ποιγα]ϊδ γαϊεξ. 
οαριϊυτ πιαχὶπηθ ποσίμδα. 

23. Ῥατάδϊυς ανυϊοαὶϊα γτθρα! 8 εϑὲ: πϑαῆδ δηΐπὶ ἴεγα βερτεξεῖα 
υἱάείιγς οοΐογα ἰοῖο οἴπεγεο, υιᾶρηϊτα βίης Ρᾶγ Π||6, ρεάϊθυ9 εξ 
αἰϊα Ῥγασδίδῃϑ: τα]α υοοα Ὡος ῥγανϊ (εἴ ργαυὶ οοάοχ Οα.]6]π))). 
οοἸγτίοηξ εἶθ ἐάεπν φυὶ εἰ τπογιΐδθ, τηϑρηϊταὰο δαάθαι ηη86 εἴ 10 
δυρτγα ἀἰςῖῖϑ. οαρίϊαγ Ὠϊοπμα ρο ϊδοιπηθιη. ἤδθο διιΐθιη οτηπὶδ ΠΟΙ; 
(περξαϊϊουθιι οπλξτιηὶ ἂἰὶ ςοάἀ.) οπιιΐ τοιπροτβ υἱδιπίον (ο ἀρὰ π- 
τὰν Ηἴεπια ροιϊδδιπυπι ἤδες οἸπεΐα: ΠΕ6416 ΘὨἶπὶ οἵη 
ἰδίροτε υἱϑαπῖατ (υϊε μιν οοάοχ). τεοαπβοηάδς δἰίαπι θα 
ἴῃ ἀγοῖθ9 πιαχίμα ΟΧχ ραγῖδ υἱγϑγα ςοηδηιθυθγυηῖ, οοῦν 8 εἴ ΟΟΙΤΗ͂Σ 
Ὡδτῃ ἢδ6 δΕΠΊροῦ υἱεπῖθγ, ΠΘ4. 6 τηυίδηξ ἰοςα, πειε ἰαἴεπῖ. 

2ἀ. Οταουϊογατη {πιο 6 ἀυ] τα πὶ (5240) δροοῖεϑ ἴγεϑ, πρὰϑ 
εεἰ οοταςῖδδ (ρ τσ] α 5 Θα286), 4πϊ 6δὲ σογηϊοῖβ τιρηϊτι ἀἰη6, τος 
εἴτο Ρυπίοθος Αἰτεν φυὶ ἰγοῖαδ (νπ]ρο ἰὰριι5) ἀϊείτατ: ἰογι αι ραγναβ, 
βοῦγτα. συδσγίατς ργδοίεγθα ραπῃ ἴῃ Πγοία εἰ ῬΗγγρία, ραἰνηῖρεϑ. 

25 Αἰδυάδναδι (ςοτγάδίογυπι) ροπετα ἀπο, αἰίογα ἢυπιὶ δρίδηϑ 329 
εἰ οτγιϑίαϊα, δἰτεγα ργεζαῖι 8, ποη δαΐεπι ἀϊδρογϑα, αἱ 1118, σοΐογα ἴἃ- 
τε δἰ πὶ]! ; 86 ἀ τπίθοτ, δἕ δἰπα οτγίδῖα, δίψα ας Θεοα]δηία, 



ἨΗΙΘΤΟΒΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜΟΙΧ, 
᾿ 

26. Αεμοδίορα (αδεοϊορᾶχ οοαίςε9 4}}}) ἰη Βογεθ᾽ εἰ ἐδυεο 
αρίϊτυτ, ρα Π]Πἰπδς πιαρυϊτυἀΐης, τοδῖγο ἰοηρο, οοΐογθ αἰϊδρεηΐβ. ςυγτγίξ 
Ῥεγηϊοίξετ, οἱ ἀἀτοοάσαι μοπιίποτι διραῖ. δίαγμυδ δεὶ γαγίιϑ, χηδρηὶ- 
ἀμάϊηα ταϑγυΐαα. ἷ 

27. 1065 ἰὰ Αεργρῖο ἄπιπὶ διιπ ρεπόγατα, 4]186 οδη ἀΐάδο, αἰϊδα 
20 πἷγταθ. οεἴογα ἰῃ ἴεττα Ἀδεγριὶ αἰβας βδιηῖ, ἴῃ Ῥεϊαϑίο ποη δαπξ, 

εὐπῖτα ἰῃ 111 ποπ δαπὶ πέρταο, ἢ Ῥο]υεῖο δδε. 
28. ἴα βεπεγα δεορῦτω (δ βίομπτα ὅδζας εἰ 5ςα]βεγο) σαὶ 

ἀϊοππίυτ δείδοορεϑ (Ξε ρεγαϑοη 68), τοῖυχ ἀππυσα υἱάθηΐαγ: παρᾶς 
615 εἰ ποπιεα. σδγασῃ οὐπὶ ἰηπ ϊϊεα δἰπὶ δὰ οἰρυπι, ΠΟῺ εαἰἰδηξαγ. δἰ σαὶ 

δυΐετα αἰϊφαδηο δυξυιπηο οχϑίϑιθης, πε4ὰς Ρ]α5 ἀπὸ δαξ αἰΐογα ἀϊ8 
κρρᾶγεηϊ, εἴ ϑπῖ εϑσαϊδηϊὶ, δῖᾳφπε τεβειπθηῖογ οοιππεη ἀδηΐαγ. αἷ- 

ἃ 1ὰ ἃ δετιρογαβοηῖ μα πα] αἰία ρδθης τὰ ἀἰΠΠδγυης αυᾶπι ρίπραθ- 
πε δεἀ πες υόσθπὶ δἀμαῖ: [1 δὐΐετα δαηξ υόςαὶθϑ. παειπδά- 
τοοάτστη γεγο βοπογθμῖασ, ποη απ ρετγεροοίαμη 6ϑῖ, ηἰοὶ φαοά ἰδυοπῖο 
φίγαυϊο οοπιραγοηῖ. μος Ὑϑγὸ πιδηιεδίατα εϑῖ. 

29. (πουΐαδ, αἱ ἀἰ1θὲ ἀϊοξοτα εδὲ, πίάυαι ἢοῦ δεάϊβοδξ, δεὰ ἴῃ 
40 δἰἰοαΐθ ρασγίῖ, ργδεϑεγίϊμη ἴῃ ρα] υτοβάγυμα εὲ Ἀγροϊδι 8 (ευτταςδο) 

εἰ αἰλυάδε δυταὶ, ΒΌΡΕΓ ἀγρουρα5 πῖον ἴῃ οὨϊογιαἷ8 πιάο. ρατῖς 
ἰξίιατ ουαπι ἀπῦτα : Ὑδγαιη πο. ἱπουβαὶ ἰρδε, 86 δα ἃυῖδ ουϊῃϑ ἴῃ 
ἡἰάατα ἀεροϑυσγὶὶ οὐῦτη οἱ δχοϊαάϊε εἰ αἰΐε, δὸ φαοτηδάτηοάθπι 
δἴαπι, δὶ σπου ΡῈ] ογονυδγίηϊ, εἰϊοῖξ δφυοϑ, αἴθ ἰϊα ἱπιογεαηξ. 
411} [τὰ ἰγαάυπι, ἱπξεγβοὶ ἃ πιδῖγε δἴχυιβ ἀεὶπ ἀδυογαγὶ: ρτορίεγε 
Θπΐπα ἡ ΡυΪομογ δὲ ρα ]]ὰ5 ουου}, φ05 ποῦ ργόβᾶγθ, τραχίμηϑιη 
ἰξιτατ παγαπι γεῖτιπὶ ραγίδπι ρογϑρεοΐδτα ἃΡ 8686 σρο ἰεἱ δυϊπτηδπὲ: 

60 δε αυσπιδἀπηούυπι μὰ] }} ανἱοῦϊδε ἱπίδγεδηΐ, πὸπ οἴππδϑ οοηυθηϊπηῖ, 
εεὦ ᾳαυϊάδπι αἰιιπὶ ἢ ἐφαδηϊαπίετα οἰάτπι οσασαϊατη ἀδνόγαγο Ποϑρὶ 8 
αυΐου δα ρυ}]108; 81 ἀϊσαπξ σα σα]}} ρα  πτι πιδρτϊταάϊης ργαδϑιδηΐθτω 
ἰθαπι αἰϊαΐα πὶ ργαδογίρεγα εἰ ἀδυόγαγε, αἴχας ᾿ἰὰ ςείεσοϑ ἔδπνε τηοτῖς; 
Αἰ ρεγίπεγε δἀυσαίοπίϑ ρατγιϊεῖρεδ, υἙ ραϊᾶ γδθηϊίογεπι. ργαάεηϊος 
ἰξὶϊατ ϑΌΒοΪοπι ργοογεᾶγε ουςαϊα5 νἱάδίαγ. οοηδοίαϑ εηΐπὶ εἰταϊ ἰδ 
ϑᾶδε δἴφιε ᾿ηΡ 6} 186, δατὶ ΟΡ οααϑαπι φαδεὶ δα ρα ἰςῖοα ἔαοῖς ρΆ]]08 
“τιοδ, αἱ 84 }ν1 δἰπι. παΐγαπι δπίπι ἴῃ τποάυτα πιειίοα!] 88 ἤδθο αυΐδ 

30 681: γεἰ]οδῖαγ οπίπι εἰΐαπν ἃ παϊπατῖ8 ἀνϊς 8, δαυχυς ηρὶξ. 
30. Αροάεβ, 4805 αἰϊφαΐ ογρ861105 υοςδπῖ, βἰπιῖ]ε5 ε886 Ηἰγιη- 

ἀϊηὶ ἰδπὶ ἀϊοῖαπι 681: ἤδαὰς δηΐπι αοῖϊα ἀϊρηοϑουπεογ 80 δὰ, πἰδὶ 
χυοά οτγαϑ Εἰγίαπι μαρθαϊ, Ἀἱ πιάϊβοραξ ἵπ δἰνϑο β ε Ἰηΐο ϑἰστιοῖϊῖϑ 
οδιουρί5, ογἰβοῖο, φυδηΐαπι 8819 δ ἱπαταθϑατη, δρογῖο, δηριδῖο. εἰἰ- 

δ᾽ ἄστα ροηϊὶ 981} ϑᾶχ!α δὲ γιυρίθυιδ, πο εἰ ἃ [δγίβ οἱ ἃν Βοπιπίραδ ἰψῖο 
2686 τεοίρίαΐ, 4" ἀϊοϊτην αεροίμ δα (οαρτίπιο ρυ8), πιοπίδπα ἁνὶς 
οἷ, πιδγαΐα ρδα}]ο τυπαῖου, ταίποῦ ςςυϊο. ἀπο ραγὶϊ ονα, δαΐ δἀ δαπι- 
τῦτη ἰπα, τρογὶθπς πιο] ΠἸοτίθηδ. δάνοϊαμϑ οαρτγοϑ τυΐρεῖ; απᾶς εἰ 
ποιηθῇ. ἄῤμπῖ, ὉΡὶ τπᾶπιπηᾶπι δαχαγὶῖ, Ἔχδιϊηρυὶ εἰ [οἀργαπι]} οοοδε- 
φαγὶ. ἱπίεγάϊα μορευ5 τἱάοῖ, ἐοά ποοῖὰ ςογηϊϊ. 

10 31, (οενὶ ἴῃ τορὶοπίθυς ραγνὶδ, αἴφπε ὑθὶ ποι βαιΐβ οἰρὶ 88ρ- 
Ρεάϊεατγὶ ροϑβοὶῖ, Νἱπὶ ἰαπίυπι 6686 8ο]δηῖ; εἴ ϑο8 ρΡ0}105, ἀρὶ υο]αγα 
Ῥοδϑσπηΐ, ργίπιαπι εχϊρυηϊ, ἀεἰπάς οἰἴίατα ἐχίγα γερίοη ἐπὶ ἔυραηξ. ρᾶ- 
τὶς οοτνὺϑ εἰ υδίεττια εἴ φυΐηδ. 400 ἴαπιροτα Νίθ 1 μοϑρίτει (πιΐ- 
Πίος ρεγεριίη!) ἰπ Ρ αι βαο ἱπτοτϊογαπὲ, γοϊφαθγθ οογνὶ ἔσται Αἰᾶ- 
ολπὶ εἰ Ρεϊαροηπαδαπι, 4υασοὶ δαιδηπι μαρογθηὶ δἰ φυδιι, 400 ἱπίετ 
ὃς τογῦτῃ δυδηία βρη βοαγεηῖ. 

32. Λᾳιίατγυι ρίαγα ρεμαγα. πηθπι, σζαδπὶ ργραγραπι (4 π8εὶ 
δἰθὶο Πα δΖα) νοσαπῖ, 9. οἄπιροῦ οἱ ἰποοδ. δῖφυε διϊδτη εἶγοα 

50 ορρίἀα Βαρίτδξ. φυϊάδιη περγορβοποη (Βἰηπιοὶάαπι, αακα Κἰπιμΐα- 
τὶαιῃ} οαπὶ νορᾶπὶ. γνο]αῖ δἰΐδτη ἰὼ πιοπίδηβ οἱ βαϊἴα, δι] οοηβάδηϑ: 
πιᾶτῃ τεϊίψια βεποια τοΐμηβ οαπιροϑ εἰ ἰπςο5 ἐγεφαοπίδπι. αἰϊεγωμα 
ἔθπαϑ5 ρίαπουϑ ἀϊοίζυτ, δδομπάυ8 ἃ ρογα εἰ Όθογα εἰ πιαρηϊϊαάϊπε. 
δαϊτυϑ εἰ οοῦγα  ε5 εἰ ἰδου5 μεθ 1ϊαϊ, οορποπιϊπαιυγ δἰϊδιν ἀπαϊατία εἰ 
χη οΥρμΩ8; ουΐυ5 δἴΐδτα τηδτηϊηϊς ΕΠ οπιεγαϑ ἰὰ Ἔχίτυ ᾿ιϊδπηὶ. δἰΐα εϑὲ 
πΐξγο οοΐογα, τπϊπίτηα εἰ ΠΟΙ ἰοδῖπνα Βατατη. τροπῖοα Παρ ϊδὶ εἰ 6ἰ}- 
σδ5, εἰ ἀἰοίτας πιεϊαπαδιοϑ, φυδϑὶ αἰγαψιηα, εἴ Ἰεροτγαγὶα. 8οΪα βδδοὸ 

306 4111 ρῃ}}]08 δυο5 οἱ εἀποαῖ. ρετγηϊοῖ ἱπιροία εϑὲ, εἰερβηβ, [1 6γδ]ῖ5, ἰη- 
ττορίάα, ρῬυρμπαχ, δαβριοδία: 6 4ηῈ ὁπιιη αυδτιία εϑὲ πεηὰ6 οἰδηρίξ. 
εδὶ αἰϊμά ροπὰϑ ρδγοπορίεγιιϑ, οδρί ἴθ οαπάϊάο, σγδηἀἰβϑίπνα, α]ϊ5 Βγα- 
Ὑἱϑϑί πὶ, δυάς ἰοπρίοτε (ο] αὶ Ρ5 Ἰοπεὶ5. ϑοαϊῖσεγ), να] τυτγὶ δὲς 
τα ]19. υοςαίηγ οτίροίανρῃ5 (εἰσοηΐα πιοπίλπα) εἴ ργραδία5 (να ] αν 
Ἀ4Ὸ1Ϊ8. 4111 οοάϊοε5 Ἀγραξῖοδ ὶ. δ. δι θαυ α μαβρδηι). ἰυσοϑ ]ιὰ- 

δῖ υἱιλϊ. υἱϊα αἰ ϊαυ απ ᾿ρ88 ἀποαας Ἰιαρθεῖ, Βοηΐ δυΐετα ἢἰμ}}. οαρίτυν 
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δοΐτη οἵ [ἀρδίατ ἃ οοτνΐ οἕ δ, φοῖρρε ρβτανΐβ εἴ ἱπερία δὰ βᾶγαπ- 
ἄσπι δἱδὶ νἹοΐυτα, εἰ οδάδυεσγα ξογεμδ. 96 ΒΡ ΕΓ 6βυτξ τος ξεγδίαγαθα 
φαεγίϊα, ργδεῖογεδ βεῆπδ αἰἰυὰ ἀχαΐϊας εδὶ, χοὶ Παϊϊαξιὶ ῬΩΟΡΗ 
χηαγίηδ6) υοσδυΐατ, ςογνὶχ ἠΐδ ταᾶβηᾶ εἰ οΓδδθΆ, αἷδς σὔγυδο, οδυὰδ 
Ἰαῖὰ (εἰπε Ἰδτὶ δοδιιρογ). δοοοϊυηὶ πιᾶγὸ δὲ ᾿ῖοσα. δυθηῖξ ἰη- 
ἰογάυτι αἱ οαρίδπι ργδεάδῃι οὔπι βοδβίδγε ποη ροβϑαπῖ, ἰπ ργοίυπάυτα 
ἀεἰδιὶ τιεσξαπίασ. δὰ μδες ξεῃπβ εδὲ ἡμοά ρεοιταδπῦτι ἀρρε]]δπὶ: 
Αἰΐα παῆηθθ ξθπεγα ταϊχῖα εἰ δἀα)ξεταῖα ϑαηὶ ἴὰ νίσοτα, δαυλίδγυτα, 10 
δεοςἰρ ἔγωιῃ εἴ ταϊπαϊοτπι. Ἰοαχίτηα ἤδος δδὲ δαυίαγοιν οτηηΐθπι, 
εἰζδπι οδϑιίγαξα πιδίογ, ἐΐδ τὶ ϑεδαπίδαυΐία δῖ; σοίογε σαῖϊο. ταγὸ 
Δρραγεῖ, δἰοαὶ εἰ χαδε ογταϊπαΐδ αἰοίτατ. ἔδτηρας δρεπάϊ εἰ υοϊδπάξ 
δαυΐίαα οδὲ ἃ ργδαηάϊο δὰ συβϑρδγδπι: πιδηδ δηΐτι δεάεὶ ὑϑαπε ἀπτα 
ἔοτυτι ἔγθαπθηϑ οἷς. δθῃ Θϑο θη Ρτ8 Δ401]15 ΤΟΘΊΓΙ ΦΌΡΟΙΓΙΟΙ ρᾶΓβ δετη- 
Ῥεῖ δυρεῖατ ἱπουγυθδοθηάο; ἐΐβηθε ἑδηάοτῃ ἕατηε ταοτγίππῖιτ. δά άΐ- 
ἴὰγ ἔαβπϊα, εἰ ἰά δίς εὐδηΐῖγε ρτορίεσοα φυοά οἱ, ἤότηο οατῃ εϑϑεῖ, 50 
ἱπίυγία αἰξεςεγὶ: μοδρίξεπι. γαροηϊξ χοῆα τε]! φηΐαϑ Ρϑϑῖυ5 ρῃ]]οτώσα 
ἴῃ αἰάο ρῥτορίεγεα ηποά, οὰπὶ ποη ἔδοϊ!ε ροσδϑιπὶ φυοιἀϊε ργαεάασα 
οοπδεχοὶ, ἱπιογάπτα ποῦ Βαρεηΐ θεῖ αἰΐαπὰς αἴξεγαὶ εἰρθυπι. δη)- 
ΟΣ ἿΝ εἴ ππραϊραβ ἰωςογδηῖ, δὶ πεῖ ἀοργομβαμάδηϊ εἶγοα πιάστα 
ἱπϑίἀϊαηίειι. πίάϊβοαπὶ ποι ἰη ρἰδηΐδ Ἰοοἷδ δεὰ ςε]δ8, τπαχίπις ἱπ 
τῶ φαχὶβ, χαὶπ εἴϊδπι ἱπ ἀγροσίθαθ. δἰθηὶ ρυ}]09 φυοδὴ γο- 

τα φυεαηῖ: ἴππι 6 υἱκϊδ ἰρ808 εἰϊοϊπηξ, ἴπ εἰΐδτα εχ Ἰοςὶδ υἱοϊηϊδ 
εαϊραπῖ, ὉπΌτα δπΐπὶ 84: ἸΔτττ ῬᾶΓ ταβρηῶπι Οὐοαρδὶ τερβίοπεπι; 80 
ἥσπαγε βοῇ ρετιτοϊυπὲ αἰϊοθ ρτοῸρα 8686 παρίϊαγθ. υεπδηϊοῦ δᾶπθ 
ΟΣ ἐχ υἱοϊπὶϑ πίάο ἰοοὶδ, δε ἀ 6 σπαϊτῶτω τοταοῖΐδδι ργδεάατη δ} ]8- 
ἴδπι τποη δἰδιϊτη ἔδγὶ, δεὰ ἀερουῖς ἴαπι ἐχρίογαῖδ ὑγαθάβ, ἱπυβῶ- 
ἴδτὼ ξταυΐογεπι ἀδιτϊ. ἰδρογαβ πο δίδιϊαν οοττὶρὶῖ, 8ε4 ρεγτηϊ- ὃ 
ἴοπα ἴῃ ΟΔΩΡΟ Ῥγοούγγεσο: βϑῆῦο δίδιϊπι ἴῃ δοίυπι ἀοίεγίον, δε 
δειαρεῦ ρδυϊ απ οὐρα ἱπίοτίοσε. μογοση υδγὸ αἴγάτηχυε ἴδοίς, ἀξ 
ταῖίϊοτ Ὁ ἱπδί τ δῖξ. ἰὼ δ πὶ οοποίάεῖ, ργορίογεα φαοά ἰαγάς ἃ 
ἴεγγα το] ταγ. ἱπ αἰξαπι υοἱαὶ, αἰ σηυ]έππι Ἰοοὶ οαρίαξ οοα 18; δἰψαθ 
ἰοεῖσοο δὴ Βοτηϊπίθας δοὶα αὐΐαπι ἀἰϊνίπα ἀρρεὶ]δῖοσ. πΏ]}09 δαϊοπι 
πἀποῦπηρυΐατη ἰἰρδηΐεῦ δαρεῦ δαχίθ οοη ἰδ, ἰοοῖγτοο χαΐα οαγνίται: ἀὰ- 
τ τῖ69 ἐπηροάϊπιαπῖο δῖ. υθηδῖογ Εἰμπαϊο εἰ ἰερογαβ εἴ υυ]ροδ εἴ 10 
τεϊϊᾳθα πῶ ροδϑῖξ ϑΏρεγαγα. ἀΐϊῃ υἵνεγε ἀφυϊϊδων σοηβίαὶ εχ δὸ 
4υοὰ ἰάεπι πάτο ἰοηροὸ ἰετηροτα (41 εοάϊεδδ δε Ρ 6τ) ἀπτεῖ. 

33. ἴῃ δογιλία ξεπὰθ αὐΐαπι οὶ οϊάθ πο τηϊηαδ: ἢος ἀποϑ 
Ῥα}105 ρατγίι; ουἷδ ποῦ ἱπουθαῖ, δεὰ ἱπ ρε]]8 ἰεροτίπα δαὲ υα]ρίπϑ 
᾿πιροδῖϊοβ τοὶ παηΐξ. φαδηάο ποι δρεϑὶ υεηβηὰϊ οδῦδα, οβρϑεγυαὶ ἱπ 
δτηπιδ ΓΡΟΓΘ; «δὲ δὶ 4υἱ2 δἀδοεπάαϊ, ρυρταὶ εἰ τεγθεγαὶ αἰΐθ, αἱ 
ΓΟΌΉΓΚᾺ 
ὸ 34. Νοεῖαπδε (ρἰααςςε5) εἰ ποοιἱοοτνὶ (ηγοιίοοταςος8) δἴχας εἰα8- 

120 αἱ], φυᾶς ἱπτετάϊα υἱάθγε πεφαδααῖ, ποοῖα γδηδῖυ δι Ρὶ υἱοΐυνη οοπι- 20 
Ῥᾶγδηξ. υδγτῖ ποῦ ἰοΐδιι ποοίδια ἰά ἕαοίαπι, δεὰ οἶτοα ἐγεραβοιϊατα 
εἰ δπῖε Ἰποδτν. Ὑδβδηίογ τπῦγοι οἱ ἰδοοσῖοϑ εἴ δρῃβοηγ]65 εἰ εἰα9- 
τοοαϊ δηἰπηα α πιϊπαία, αύδτα υοσδηΐ ρα πᾶσα (οδδιίγδρατα), εἴ. [ε}}» 
οἷϊοτ ραγῖϊ εἰ υἱοῖαρ διπαίοδα οἵ: ἔεγι δηΐπι Ρ0}}18 Ἔδοῦπι. ρἰείδια 
αοηυε ργδαάϊια εἴ: πᾶπὶ ἴυ πὶ δϑ808 ρυ 05 εἀυσαῖ, ἔπι οἴΐαπι ἀχαΐ- 
ἴδε. οϑ δηΐμη 114 οὔτα ἀράϊςαϊ, δχοὶρίς αἴψαθ αἱϊ. εχὶρὶὶ οηΐπα 
ῬΓδεπιαϊογε δ8ο8 δααϊία, εἰΐδια ἱπάϊξοηῖδ υἱοῖαϑ πθφας ἄυπι γαἰεῃ- 
ἴ68 νοΐαγθ. υἱάδίυγ δαΐθια ΟΡ ἰἵνογεια δαᾳυῖία ἰὰ ἔδλεεγθ δυβρῖθ 
επὶπὶ πδίωγα ἐδ οἱ ἱηυϊάα εἰ ρεγίαπιεϊϊοα (ἢ ες ἃ ἀεο δάἀάπηϊ οοὐϊ- 
568) ρτοτηρίδ οἱ ζεϊιχ ἰῃ οαρίοπάα πρετε ταδρηδιο εηΐπὶ ταξεγι, 
αυαπάο ροιϊϊα εοξ. ἱπνίάοι ἰρίταγ ρα}]15 πἰμἀϊογίθιιϑ, οὰπι Βὸπε δί- δὺ 
ἰεοι δαπὶ μά γεβοθηάιϊιπι δὲ ἰδοθγαπάσπι ἀπριίρας. [γναΐρὸ δαὶ δὲ 
Ἰδεεγαῖ (νοχαῖ δοα! κοῦ) απ ραΐθ 4. Ραρτιαπὶ εἰΐδπν Ρ0]}}1 ἱπίοτ 
δε ἀε ἴοοο οἱ ἀδ εἶρο. δὲ {116 εἰϊοῖϊϊ δο8 δἴφαε υεγρεγαῖ. εἰθεῖοα 
11105 αἴφας νοοϊζέταπιεϑ δαϑοῖρὶϊ οδϑὶίγαρα. εδὲ ἤδες οοηἰίς ΟΡ δἱβα- 620 
βἰποτν νἱιοϑίϑ, πέχυς ἰοΐερτε υἱάδι. αἱ μαϊϊαξίι υἱδὰ δεῖ Ββοηι8- 
δἰπιο: ῬΌΪ08. εἰαπιϊατω ἱπηρί πε δάνογθαβ δοίεπι ἰηϊπεγὶ ἰδεῖ: 
ἀειγθοϊαπίοτη ομδάϊτ εἰ σοηνογις. υἰγίαδ ΘσῺΪ ρτίῃ5 ᾿δοτϊ πραγ πῇ, 
εὐπὶ ἱπίογβοῖ!, αἰϊογααν εἀμοαῖ, δοςοὶιξ τπᾶγα, υἱνίϊφυς υοπᾶπάο 
δυϑδ ᾿πᾶγὶπᾶ8, φαετμδἀτηοάυπι ἀϊοίωτα 68ῖ. διμροϊαϑ ἐπ υδηδῖα οαρίξν 
ΟΡ δεγυδῃ εἰπουβεηίοετη 6 τηϑγὶ, δ σοπϑρεοῖα οπῶι διπεγρὶῖ, ργῶδ 
τοῖα τυ γβὺ8 τπδτριητ, υἱὲ ἰξδγασῃ αἰἱθὶ Ἔχϑαῖ. 1116 δαΐθπι δοεὶς οοα- 40 
βογττῆ γεῖυδ δδιῶρεσ υοΐδὲ, ὑδαθα ἄππὶ ἰἰΐὰ δὰὶ 8ηΠ}οσοίατ δὺς 
ΒΡ] πηδτα σαρογὶῖ. ἐτεβεδ γεγο Βοὴ ἱπυϑάι: δἰαζυμι δηΐτα δόϑρευα 
δγοεηξ. 
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85. Ἑαϊΐεδε (ςερρβῇ) οαρί ποτ ἐριαια: ἀρ πιξατιξ δπἰία δατν: 
ξάοο' δάερεγοι εἶπε υεπαπῖοσ. οεξεγα οἷδε οδΓῸ ἱποῦπάο ϑδροτζε δεῖ: 
εἰαρεδ δυΐεια Ξοἶδε ςοδββτη δγεηδα οἰεπῖ. ρἱπριδβοιπὲ δἀϊποάμπι. 

36. Αεεἰριίγατα υδ᾽ ἐπ εοίτδασ ναΐεο (Ἰτίοτο ε5), δεουπάο ᾿οοο 
δεραῖο, ἐετιϊπϑ εἰγοαϑ. δοῖετῖβϑ δυΐδιη εἴ ρα πη θαγίιθ δὲ ριεγηῖβ ἀϊ- 

40 γνετγεὶ. ἰδ δ]18 ἜΤΕΥΝ δα αϊεοπεϑ δρροὶἸἰδηΐαγ. δἰτὶ δυῖεπι ρεγοὶ 
εἰ ερίξίδε (ἐγ πε ἰατῖϊ δσζαο). δὲ ἰδετος (ραἰυοῖγε87) εἴ γι βείατιι 
ἔδει! υἱεῖα ςοπίδπιὶ βαπε, εἰ Βυται! υοΐαϊα, δοςιριτττιπι δἰ χυὶ ρεπεγα 
ὯΟ; βδιοίογα ρυΐϊδηϊ πᾶν αυδ ἀϊχουσθ ἀδοεπι. ἀϊἊεγαιε δαξοπι 
ἰαῖες 56 ργορίεγεα χυοὰ Βυπι ἐδάδηζεπι σοϊατραπι ρβοιαπῖ εἰ οοττῖ- 
δίποι, υοϊδηΐοια ποῦ αἰξίθραπι; Δ]ἢ ἴῃ δγροσε δὶ δἱ᾽δὶ σοηϑιἀδηξεπι 
4πιη πλςῖὶ υεπδηίΐατ, μυπιΐ δυῖοπι δαξ φΌΒ ἰπιδτὶ πο Ἰδηρτπξ; δἱτὲ 
Ἀδχας Βυταὶ ποαπὸ δὶ οοποίδιεπῖεμε, φεὰ υοϊδηίθστη δρρεῖιηὶ οα- 
Ῥέταδ. διυπὲὶὲ υϑγὸ δἔδαι οοἰυπιθῖ5 ππαπισοοάσας Ποταπι ροπογατι 

80 Ὀοΐηπι 6886. ᾿ἰΐααης δὶ χαΐθ δάνοϊεῖ δογοτπ αὶ δ] ἰπι65 ργαεάδπίασ, 
χαδίετα 688 ὩΡὶ Γποτίηξ: οἷη δάνοϊδπι οχ 16 οἷξ χαΐ ἂΡ ππιπο ρεϊυπῖ, 
ΒΟῚ Ἰηκθεγὸ 86 Δγοίδγα. ἧι ΤἭγδοίδε Ὥγρε 4πὰς εήγοροϊ!5 οἱ πὲ 
τοσδραῖαγ, σοτηπιαηὶ ψθπδίίοσ α σαπι δος ρ ἐγ Βα5 υθπαπίογ Ποπιΐη 69 

δ ἀυϊοαϊαϑ ἰπ ραϊδάθ. ρετγιϊοῖς δηἷπι τηονθεΐϊ ἀγαπάϊηεε οἱ δἰ ἵναπι Ηἰςς 
πὶ νοΐϊϑαι ατίουϊδθ. δὲ δοοὶρὶἴγθϑ ἀβϑιρετ Ἀρβαγοπῖεβ ἰπϑεςιδητηΓ. 
ε86 εχἰεγγοίδοϊδε ἀδογϑαπι υοΐδηι ἔξεστιπι δὰ ἴουγατι; 40.895 Β8 0818 
Βοιιΐπει οδεάππὶ ἃς οδρίπηϊ, δίχας 1109 ρταθᾶα ἱπιρεγξπι: ρτοῖϊ- 
εἶπηϊ επὶπὶ ἐσ αυΐραϑ, δίχης 1}}1 σαρίππε, δὲ εἰγεὰ Νίδοοιϊιεμι ραΐα- 
ἄστη ἰὰροϑ αἰσπὶ ἰὰ ἀροῦε ἐχ οοπϑαειαάίηε, πὶ δἱ ρίϑοδῖογεβ ποὴ ἷπι- 
Ῥευλδημιν 6χ ρἰϑοῖθαδ, ἀϊδεθγεηϊ ΘοΓΌτι σϑῖῖδ, οππὶ ἰῃ ἴοῦτὰ δίοσδῃ- 
Ὧατ. δυΐσυπι ἰρὶτιγ πδίωγα δὶς 86 μαϑεῖ. 

40 37. Ἑλίδπι ἰῃ σπατγὶπὶδ δυπηαποθπ ᾿ἰςϑὲ πτοϊ τα οὔβογνδτο 4086 
Φῶγυμι Υἱξδτι ΠΟΩ ἱπογίϑτη ργοάδπϊ. ἤβν ἥπος ἴθτη ἀθ τδπὰ Ῥίϑ.8- 
τος ἴθι ἀξ Ἰογροάϊπο ρτδεάϊςαπῖανγ, υεγα δαπὲ, {υΐρρε γαπ 8 8Ρ- 
Ῥεπάϊοί θη ἀυᾶε βοταΐπδα ρίϊοττιτι τποάο ρζδε ὁοῸ 5 ργορεπάθη, 
ξατγιπαι ςἀςατηεη, φαοά κἰονυϊοθδῦπι 688, σπτα δα] δυῖ ᾿πιο, {πεπὶ 
Ἔχοὶϊανῖΐξ, δὲ ἱρϑϑιὴ δρϑοοπαϊξ, φυαϑὶ ἐθοῶε ρταιία διτο ]τ; ἀρρεϊοηεν 
Βαε ρἱβοῖςυ 9 ςοπίγδῃῖ, πςᾳηπς ἀσπι δά ο6 Δἀάιιχετίξ, ἰοτρβάο δαϊθην 

80 απογῶσι ρἰϑείατα οοταροιῦ {πίπτα εδὲ, δοὲ τἰγίυῖθ δὰ αυθηὶ 5πὸ ἔπ οοῦ- 
Ῥοτγδ βαρεῖ ἴόγρετθ ἔδοϊξ, {Π᾿|’δχας οδρτίϑ αἰΐξατ. αϑάϊι γεγο δε86 ἴῃ 
δύουδτα, δὲ ἰυΐαμε, εἴ ςαρὶξ δι ρθετναϊδηιϊεν Ῥίϑοιδ, ζαο8 60 δἰ ἴον ἴου- 
Ῥόλοεγε ἔδεσε; οἷαι τεὶ δρεοϊδίογεδ αἰϊφοὶ ἔπθγε. οοηάν εἰϊδπι 
Ῥδεϊίϊπδοα δερε, δε ἀ ποῦ διαὶ τ. φυοά δοΐεπι δὶς τίναπε, δγρυτπθη- 
πὴ {Π|Ππ4 δϑῖ: οδρ᾽ ππτογ οπὶπι δα ρα οὔτα τβηρῖ]ο ἰπ γεπέγε, τεϊοςδϑ- 
ἄπιο γδοίατι τἰἀγαϊδϑίπιδα ἱρϑῶθ. ΓΔΏΘΔΘ ὙΘΓῸ Ππᾷδ ΠΟΙ δηλ τ ρο- 
ΒΆ]09 ρίϊοττιπι {1108 μαι θγιπξ, οαρί ππίθτ πιᾶςὶ !οπξογεβ. ααὶπ οἰίατα 

30 ξοτρϑάο τηδηϊ θεοῖο μοπιῖπθϑ τογρθϑοογα ἕδοῖξ. οσςυ]απὶ 8686 δγεπᾶ 
εἴδει δρεῖ ας εἴ ταία (μαἴοϑ) εἰ ρδϑβϑογ οἵ δαυδίίπα; δίᾳυια ὩΡὶ 8688 
σοπάϊάοτο, ἱππὶ δυττίραης ἰ τίγραϊδε τποάατη δα χηδα ἰπ οσῈ Βαρεηϊ 
δίσες υοςϑηῖΐ ρἰδοδίοτεβ γδάϊο 5, εὸ δοοεάπηϊ πεϊπτεὶ ρἰβοῖς ἰαη- 
35 δὰ αἰροαΐαβ, φυῖΐναβ νεϑοὶ οοπσθιθυαγθ. ὉΒὶ δε 85 σοηϑρεςπιϑ 

τῖῖ, ποῖ ἱπυδηϊτον μετα; 4τιὸ αἴεπίεδ ἱπάοῖο πγίπαπε σροηπρία- 
τοτελ, δ Βο8 ρίϑοεβ δᾶοτοα υϑοδπξ, υνίεῖαν οῶϑα μος βεοτὶ, αιιεπιδά- 

621 πεοάτππι, πρὶ σός θα εἶξ, ϑθετι ποη 6898 βεσαε ρεγάϊοειη: εὐππὲ 
εμΐπι οὐθῃ 68 ἙΟςὮ ]6ῶ8. ΠΙΔΓΙΠῸ8 ΒΕΓΡΘῊΒ ΠΟΙογα δἰ σοῦροῦα δἰτπὶ 9 
ξοηξτο εδῖ, βεἀ ΟΡδοΌΓΙΟΣ δὲ δοῖίοσ, ἰβ8 δὶ οδρίῃβ ἀϊπεϊεἰαῖιγ, δ ̓ ξ 
οεἰεγτί πες ἄγθπδτηι, γοϑίγο δῖρὲ οανττα οϊοπ8. Παρ εῖ δαΐοπι ο5 δοα- 
Δλι9 ΄ααπι δογρεπῖθ. χυδπὶ γοοδπὶ δοοίοροπ άγαπι, πρὶ μαπιῦτι ἀο- 
εἰυείνοτιε, ἱπυογεῖς ἐπδεδεῖπα οχίτογθατη, φυοδά Βαπιππι εἰϊεϊδι; ἀεἶπάα 
ῬΌΓΘτΙΑ ἱπίτουϑππι υθγῦξ, Βρρο!]απὶ 5686 δοοϊορεπάγαε δὰ πίάογαπι, 

10 5ἱοτϊ δὲ ᾿εγτεϑῖτεβ. οὐὔϑ ποὴ πιογιίδης, δϑεὰ πηΐνεγϑι σουροῦὶβ διρεγ- 
βοῖε, δἰστξ ἀττίοαθ, ἱϑίεν ρίβεεϑ δᾶς 4υδθ υὰ]ρ65 ποιπιπαπίαγ, ὈΒΐ 
ΘΘΏΘ6ΓΘ ἈΡ 8696 Πατθαπὶ ἀδυογαίωπι, ὀρθοῖ ἔεγαπὶ οἷοηϊ εἰ δοοίορεη- 
ἄτα: ργοςυττεηῖθθ δηΐτα ργογϑαπι δὰ Ἰΐηθαπι, δργοάυπε, οδρι πηῖογ 
Θαΐπι πια εἰρ ἰοὶ πδτιο φαϊυιδάαηι [ο εἶθ ἰπ ἀχαδ Ππεϊαοϑα εἰ ργοίαπάα. 
οοπϑροοῖδ δεῖ πα οοπρίομαπε 8686 διπΐαε; δῖσπε δϑγτῖι πιᾶχίιπδδ 
4άδεχας εἰγουπιπαίδηϊ: ἴυτα δὲ χιᾶπι διίρογῖς, ἀείοπάππι, μαροπὲ 

20 πίοι ἀεπίδ τοβηβῖοϑ. ἴδπι Ὑ6γῸ οὔτ δίας θ6]]υ86 τιπὶ ἰαιπὶα ἀρ- 
βτειϑα ὙυΪποτα δοοδρϑ8ε υἱϑὰ δεῖ, ἰαῖεγ ἤπυϊδε εϑ ρ]αηΐα πιδδ ᾿γο ἶ5 
σὔγαη ξουῖὶ τπῸ]απι. [ειπιῖπα δηἰπιὶ σα τα ΡΕρετγογίξ, δϑίτ: δὲ πηδ8, Ὁ ὲ 
ϑάϊοταπι ὄυόγυσι τηᾶχίπηα σοπϑι τους ρΆΓϑ, 68 δεγυαδῖ δ ϑίδιιϑ, πὶ ἢ} 
Ρταδίογεα δίεγθῃϑ σοπιβηοα!ί, πἰοὶ αποά δγοεὶ ρἰδείςα]ο8 αἰῖοϑ, πὸ ἀϊ- 
τἱρίαπε [εἴπι8. αἴστιθ ἧος ρίξ ἀἴθθυβ ΧΙ ἀξ οἰΐαπι Σ, ἄοπες [εϊῃϑ 

ἩΙΒΤΟΞΒΙΑΕ ΑΝΙΜΑΠΙΌΜΊΙΧ. 

δἄαϊεῖ ροδοίηξ εὐδάδγε δΌ δἱἦβ Ῥἱϑοῖβαθ. ἀρποβοίετις δ ρἰεοαϊουῖθαι 
88] ἐχοῦροὲ ργὸ οὐἶβ: δοίξϑπβ δπίτη ρἰδείσα!οϑ μὰς ἱἰἸπς βαἰὶε, ἐξ 20- 
πίίαπι χπεβάδπι ίαο!ε δὲ πιαγτηαγ. δάδο τεγοὸ οὐἷβ δεϑί εἴ μὲ, Ἰδιη εἰδὶ 30 
Ρἰβοδῖογθϑ ουᾶ, δὶ γϑάϊςιθυ ρσοίαπά!8 δά βαββεγίπι, ἀδάπουπε ἡπαπι 
τοῦχίιθα ροδϑαπὲ ἰη νδάυτη, οὐ μῳ μα τά ϑη 1116 τεϊπαπαὶ ἐδῖτιπι, 
ςδἴεγοπη δὶ ἔβογιξ 6 ἰππιογίθαδ, οσεἰογίεει ἤᾶπιο Πρ Ίἴυγ, Ρτορίογεδ 
αποά οοττίρίε δοςεάθηϊοσ μἰβείςιϊοβ: δὲ δὶ Ἀϑπηῖ8 δϑϑυσυογὶξ ἀετο- 
ταπάϊα, πὸ δἷς φυϊάεπι τοὶ παῖς, 864 ἀδη!θη9, 4005 μαροὶ ἀπτγίδοὶ- 
σππο8, τι οΓἀθῃ5 τιπιρὶξ μᾶπιοϑ. οπιηΐα γ6ΓῸ ἔππὶ πδια ΠΕ ἵππὶ ἱπατηο- 
υῖϊϊα ᾽ϊ5 ραβοιπίαγ ἰοοἷσ ἴῃ σαθαϑ ρα πεγαπίιγ, δοὺξ 1}}18 διπ!θ]9: δα αϑ 
ἐπίπι εἶδ συΐποαηε ἰη [ἴδ εδί, υδρεπίαν ρἰ υτίωροπι ςατπίνοτα. οτῃ- 
Εἷδι γεγο Ῥδ6 πὲ ᾿σϑγιήνογα δϑιπῆ, Ποῖον ρϑποδ; οὐϊασηιοάϊ 65ὲ ππρί], 
ϑα]ρα, πιϑ]]υ5, Πα ]οἶ8. χαβα γεγο ρμοἱ 5 ἀρρεἰ]δἴατ, πυυσοτεπα φυδη- 
ἄλτα ἐπὶτὶῖ; αἴφας ἴα ἰῃ εἰγοπίϊα οἷπα σοπεγαϑοὶξ ἃς αὶ χπδοὶ οὐδ 16. 
μεϑιδοθογαπι ἴῃ βοηδτγο οἴ ρεάς οαγεηϊίοτα ρεοΐεῃ τηᾶχίτπς οἱ Ρ] ατῖ- 10 
ΠΙΏΠΙ ΠΠΟΥΘΙΏΓ, ΡΟΣ 86 ἱρϑθπι υοΐδπϑ. πᾶτη ΡΏΓΡΙΓα δἰαῃδ αἱ διταλϊια 
βάτον νϑὶάς ργοργεάππῖιγ. δα δυγῖρο Ῥγγτμδεογαπι Ἀἰθπιε ῥσοὸ- 
Ρίον ἰτίρυς ἐχϑαμπὶ ρἴβο68, ργαδῖοῦ ροβίοποιι: μοὶ ἀπδ οπὶτπ δηγιραϑ 
δῖ. νὴ} σαπὶ σαγε γευογξυηῖαγ. ΠΟ 90πῖ ἴῃ δυγίρο δοᾶτγηϑ, [γίδϑα, 
αἰΐαια αγίϑεΐβ ργαθάϊια, πες ταυϑῖθὶ! (ρα } 61), πεφαα δοαπι δα, π6- 
4'ε ἰοσαβῖας, ποηπε βοϊγρὶ, πειε δο ϊαθηδθ, πους αἰϊα αυδϑάητ, 
αἴφαθ εχ ἰἰ8 408 δυγίραϑ ἔδγὶ, γοθία8 σδπάϊἀη8 1π αἰτο πιᾶῦὶ ὨΟΏ 
πιτοπϊτοτ. υἱἰξεης ρίθο68 ΟΥ̓ογΙ Ὑδγο, υϑ48ε ἀντι ρεροιογῖπί. φαΐ 20 
δηΐπναὶ ραγίπηξ, δυΐαπιπο; εξ ῥγαθῖδγ 08 δἰϊδιη ταπξίΐος οἱ τα α}}} δὲ 
δἰία εἰβϑιηϑαὶ διππία. οἶγοα {,ϑθαιῃ τὰ αὶ ἴῃ αἰϊο ἴπτὰ χαὶ ἴα 
εὐυτίρο ἀερπηῖ, ἰν δασίρο ρατγίιπε: σοδυπε δυϊοπιπο, ρατῖπὶ γθτα. 
ταύ δρίπθα φαοαπε δαϊυτηπο. Ῥογπ 5:1 διιπὶ τῆδτοα οἱ ἔθη οὶ δα οοὖ- 
ἴπς τεθρογε. δὲ υδῦε ἱπρτθαϊυπογ δοιιποῖδ, ἄοπος ρερογεγίπε, 
εοἰϊη8 ἘΘΙΏΡΟτΟ οἀρίππίαγ τπυϊΐα σοηίηραῖα. τη] ]υϑοοτύιπι δυΐοσα 
αϑιπδομπδ δερία δδὶ; δοΐϑαῃς υἱϊζηγ δἰγϑιηθηῖο πὸ τηοάο οὗ ταϑ- 30 
ἔα υθσττπὶ εἰϊαπὶ δὰ ᾿διιδπάππι. ΡΟ γριιβ δαῖοπι εἰ ἰοἰϊξο ΟΡ ρα- 
γόγεῖῃ Ἔτη ἴαπε {]πὰ. σϑγασπι δας Οπιπῖα παπχηδτη δε ταπὲ ὑπΐ- 
ὙδΓδΌΤα : ααΐπ οἰΐδπι αιπίϑϑιπι 46 ἱπίορτο δυροίυγ. δὶ δερία, χιειῃ- 
δάπιοάιυπι ἀϊοῖαπη δὲ, εἰ δἰγδυμεπῖο ϑᾶδρα πἰπητ ρτὸ ἰαιῖρα]ο, εἴ στα 
Ῥτοσγϑαπι ἷγα δὲιπη]α τ τίς, τευ ἰτΓ 'π δῦππι ἰγαυνθηίηπι. ψϑπαῖῃγ 622 
διίωτη ἰοπρὶβ τοπάϊ σα] 8 ποη δο αν ῥἰϑοίς] 05 τηϊπηΐοβ, υογαπι δἰίδτα 
ΦΆ6Ρ6 τηβρὶ]68. ροΪγρε5 δυΐδτ διυϊτιι9 δεῖ: δος αϊξ εηΐπι δὰ Βοχηοίπὶδ 
ταλαιατη ἀοιτίοϑατη. Ὀτγυ ἀ6η8 ἴδῖποη τοὶ ἔτη γί ει: ομηπὶδ δαῖτα 
οοπρεπε πὶ ΘΌΡ116, φαοὰ ἱπμαρδίϊδῖ; ἈΡῚ γθγὸ 4υ8ε δαὶ τιαχΐτας δἰηϊ 
ΔΡϑπτηΡϑογ, εἰΐοῖξ τεδῖα5 δὲ ρηπίδπιϊπα απογοόγηπὶ οἴ σΟποΒάΓΏτα δὲ 
ἰδοΐητη δρίπαϑ. υεπδῖιν Ῥίϑοθϑ οοἴογεπι τπαῖδη5, οἴ οἴ εηδατο πὶ ααὶς 
Ὁ8 Ἀδεβογίς ἰωρί ἀἸ 9 51:π|1}}8 δ. μος ἰάειῃ δἰΐδπι ἰπ πιδεῖα ἔδεοϊξ. ἐ0 

[εγῖαγ ἃ 4υϊδαβάαπι μος ἰάετπι ἔδοεγα δδρίδτη : δαπτη δηΐπθ σοἤοτοσα 
αἰπαὶ δϑϑιπιϊΐαγα ἰοοο ἰπ 400 γὙδγϑβῖισ. δα ρίβοῖδιι5 8014 5ϑφυδίηδ 
Βοῦ ροϊεβὲ: τημεδὶ δηΐπι οοϊογεπὶ δίοιξ ρογραθ. ρϑποϊϑϑίπνα ροπετα 
Ροϊγρονεπι Βίεπημιπι σἰντπε: παΐῃγα δηΐπι ἔδοὶ!α σοπιΆθοϑοῖξ ἄτγρτ- 
τηδηῖο 6δὲ: ργδϑϑιιϑ δηΐπὶ δι χα ἃ 8απι ρδὺ Ἔπιὶεἶξ, δὸ ταπάετῃ Ἔνυαποϑ- 
εἶϊ. ραϊπεπίοτ μος [ετηΐδδο ροβὲ ρατγῖπτα πιδρῖδ, ἂς δἰῃ ρίἀδε βυμῆ, 
παφῆα ἤπςοῖθα5 δρίἰαῖας δαπτίαπε. δοῖ δ φαοαιδ 8Ρ τσ παρ πᾶθα 
οαρίπητατ. τητοοϑας φυοαας ουδάσπε, πεηπθ δὰ στϑπδπάυπι οοπϑὶ- 20 
ϑἴεγε χαδυηῖ. τηᾶγοϑ δυΐοτῃ οοτίαςοί ἅπαξ δὲ ἰσπεὶ (1 Βτὶςοὶ 564}1- 
ξετο). ᾳποά δυΐεπι Ὀἱπιδίστι ποι οχρίθαπε, ἱπάς οσἀρίαπὶ δγριτοδπ- 
ἴππι. πδιὶ ροβίχπϑιη ροΪγρυ] ογῖϊ διπῖ, ἴατα ἰὼ δϑϑίδὲα ἵπτὸ δῸ Ὁ 
ἀὐσϊαπιπατα Βδοὰ [δος ἱπυεπΐα8 ροΪ γριμη ρταηάδιῃ. δἱ ρδπ]}}Ὸ δῃὲδ 
1ὰ τοπιρι9 πηαχῖπιΐ δαπὶ ροΪγρί. πρὶ ἰρατ ονὰ δά ογῖπξ, δἷς ἐδαθϑ- 
ςεγε δἴχις ἀθθἸτατι αἰγαπιχυς ἀτήθτπδηῖ τ εἰίατη ἃ ρἰβδοῖς]} 15 δχ- 
εααπίοτ, ρετίας!]ς οἰίατι ἀρϑίγαμὶ δ σπδ  Πρυ5 ροδϑῖης. δηῖς ἰά ἴδτα- 
Ρα58 π|}}]} ἴ416. δὰ ἤδες ραγυυΐοϑ οἱ ἱαυδηςηϊοβ ροΐγροϑ, ροϑέφπαιηῃ ΟΕ 
διηῖ, Ὠ1 81} τὰ] 6 ραῖὶ, δεά υδϑάϊογεϑβ 6986 παῖῃ ργταπάϊθι8. δὸῃς δερίδε 30 
φαϊάοπι Βἰοπηίυπι υἱναμπξ. ἰδ 9: ςσαπι 801115 6 πιο] ϑοοττιπι βοποτα δαὶξ 
Ροΐϊγραβ. ἱποβάϊε ρϑῦ ἄβρεγα, ἰαθυΐα υἱῖαῖ. σεῖδγο σογρογὲ τδ] τς 
αηἰπιδὶ εϑῖ, δὲ οοὐΐο ἤπθ 6. 1}1ο, 8] ργοπιδῖπσ, τι οἰϊπϑοουττα ἰριϊιγ τὸς δ 
εἰς 86 μαθεῖξ. ... ῥγοάαππὶ φυίάδπι σοποῖδ5 ἴδππδθ οἱ ἄβρεγαβ δίδὲ 
ἐρεἰβ οβάποογε φηδϑὶ ἰογίοαπι ἀπγαηι, ἐρσαας, οὐτη ἰρ8ῶε ογεϑοτιπξ, 
Δ Ρ]ἰογαπι; εχ 4πᾶ δχαβηὶ {πὶ εχ ἰδιρυΐο χποάδιπ δαὶ ἀοπιὶοξ]ο. 
εϑὶ οἴαπι ροϊγρυδ πδυι]π5 ἴππὶ πδίηγα ἴση ΔΟ ΠΟ ΠΙΡυ5 815 οἰπρτιίατῖδ. 
ΕΧ ἱπιὸ δπῖπὶ ἔμ πη0 οἴθσεηϑ 8686 δΌΠΊ πηιτα τπῶγε παυϊραῖ. δαὶ δυϊοπε 
ἰπνυεσϑὰ ἰερῖδ, τὲ ἕως πϑ οἰπεγραὶ δὲ ἱπαηὶ δαυϊξεῖ; υᾶπι, ὉΒῚ ἰῃ 



ΗΙΘΤΟΆΚΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜΊΣ. 

1 ἐΒηημ0 δεποσα εβὲ, ςοπυεγεῖς. Βαραῖ ἱπξεγ Ὀγαςμία [480] φυϊἀἄατα 
εὐπἰεχίαων, δἴπι!]ς τα οτηογῶπδα ἱπίεγ ρα μπἰρεάοτα ἀἰρίτοι, διδὲ ᾳαοὰ 
{πω οτααϑῦην, μυΐς ἴδπὰ εἴ δγαπεοδβαιῃ. υἱϊαγ εο, ἤδοῖς ὅθγα, ργὸ 
σεῖο. ρτὸ ξπρεγηδοῦϊο Ὀγαςμία [ἀ60}] ἀεπιτες ἰαχία. ρανείαοϊαν 
τοοτριαγ, τοὶ ΒΡ] 6η8 τοϑίαπι. φασπιδαπιοάππι γεγο εἰ ἱρδςε ξεβε- 
τοῖαγ, εἴ δὴ σοβοῆα οατὰ δὸ πδϑοοίοῦ οἱ Ἵγοϑοδὲ, βοπάθτα δχδοῖδ 

οοαρογίαιι δῖ. υἱάδιαν δυΐῖοπι ποῦ ἐσ οοἰΐπ ροβογαγὶ, δεὰ οτιγὶ 
φαεπδἀπιοάσπι σοποῖδα αἰΐδε. πεηυς 11 οοποίαε, ἃ Ἔχϑῖθ σοῦ Ομ 
Ρορῖς νίνεγε. 

Ὁ 38. [μεεοϊογατα ὁρεγοδίϑοιτη μα ἴεγο, σι οάφτθ ΟΌΠ Δ]}}1 οἸαδὶ- 
μον σοναραγατὶ πιοτεαίοσ, ἰθτι [οττπίςδγαπι ἴαπα ΔρΌμι βεηαι, δία 
εἴδατα ογαργοποι δὲ υεϑρᾶς εἰ οἴηηία ἀεηίσθε πᾶς οσορπαία βυμὲ. 
ζυ εχ ἀγδηοὶβ δὲ δἱθραηιδοίτοὶ εἴ ἀρ ἰδϑιταΐ (δι τ ροδίοτοθ Θαζϑε) 
εἴδει ἱωβεπίοϑίογθ ἴῃ σἱϊδα ποοηιΡαϑ. ἐοτγτηϊσαγυσι ἰξίταΓ ΟΡΘτὰ 
Φιβηῖθι» γοδηιδδῖο ὀχϑίαπί, συοιποάο εδπάθηα υἱδπὶ οἵοπεθ ᾿ἰϑϑδηξ, 
εἰ ργοχωδιὶ εἴ οφπιἀδπὶ οἶμο9. οΟρεγαθῖυν δηΐτα δἰΐδχα οςῖα μ]θηὶ- 

39, Αταπδογητῃ δηϊθηὶ δὲ ρμδίδηρίογαπν τοῦϊϊα ζερεγα ὁαπξ. 
πιοτἀλοίηπι ΡΒ δ]δυρίοτγιιτν ἀπο. Ὡππτν δὲπεῖΐε 819 φαοϑ ἰαροϑ νοσδηξ, 

20 Ῥγάγναπι, υϑεϊυτη, τποθ}]ς {τἱνίάαπι, Ῥ]Σπΐο ἀουπιϊπαίυτη), δαϊίαχ; οἱ 
ιν ϑΡρεἰἰαϊαγ ρῃ]εχ. αἰΐετιιπα πιαὶπβ, οοογα βίβτο, ἀπιεγί για οτωγὶ- 

Βα απ ρὶθ, ποῖα ρίζτυτι, ἰεπῖς ἱηρτο ἀΐεῖϑ, ἐπι θθο  Πππὶ, πεχπὸ ἈδΡῖ}6 
δὰ «ΑἸἰδράυτα. οεδίεγα υεγο, Ζθδς Ἔχροοίϊα μάρεπξ πιεάϊολπιοβίδτ, 

623 δεῖ βΌΪ] απὸ ἀλλ ἀεθι Ἔτι τβογϑῶτα ἀἤοιναε, Αἰϊπὰ εθὶ ξεηπδ, χπετα 
ἰαρύτω βοιωνίπαηϊ. ἰδ 400 δ φωὶ τηΐδοῦ δϑὲ, Ἰθίαων ποη ἴοχὶξ, 4ῃὶ τοϑ- 
1οῦ, οἼγαβϑατα δὲ πη ργοῦᾶπι πυπεὶ εἰ δὰ “ερ65. Υἱποὶθ δειρο οδίεχὶξ 
λοΐαπο, δίψας ροβίξ ἰμῖπ» οσγάϊϊαϑ. ὩΡὶ τωογαϊωσ, ἄστη αἰ πὶ ἱβεϊάδης 
πιονεδῖ; δίχπο ἱπὰδ δοσεάϊξ. δἰἰαὰ δυΐει βϑηπς ναγίαπι δὰ} δυβοτῖ- 
Βα8 ἴοχίϊ τείαιν ραγυαιπ δὲ ργανῶδββ. ἰογίϊαια ργαδεΐεγεδ βεπα οὐ 
Βοαμι δαρίεηἀδείποακι, εἴ ΡΟ ἰδδίαναμα, ρυϊποὶρίο πδιιασε ἰοχὶξ 

(0 εχίθηάθῃ8 δά οοστιθα πηάδοπηχυς; ἀείηάε δἴαθθ ἰηἀποῖξ ἃ τοδάϊο, 
4ποα τηεάϊιπι απδοΐυτα δαϊϊ8 δἰ: οαρὶτ; ὕαν δΌΡΕΓ Ἀδεὺ ἔγδπιᾶτη 
ἱροοί!; ρμοϑίζοιπο εοηἰοχίξ. δὸ σΌΡ1]6 αηϊάοια φθυτῃ ργδεάδοσης 
φαροϑμογίαπι ἰδὲ σοπϑιϊτοϊε: ἴῃ τοθάϊο τεῦὸ ορδδεγγας ῃγδοάδι, 
πράς εἱ ουἱυερίατα ταὶ οὗδα τϑϑάϊοτα τπρουδδίαγ, Ῥυιπνοτα εἰγοῦ δ καὶ 
Φὐγουθυσιε ἰητοἶνίε εἶδ, δα ἀυπι φαὶ ἱκομοῖοιο. ἐεοογὶξ, ροδίμδθο 
φυρίδίοτω ἐχτυϊ!. χαοαδὶ ἔαπιφ95 ἀτγζοδῖ, Ἔχδυκίτ: ἀν ϑηΐτη δὲ τηοάαδ 
«δρίου ἀϊ οἰνυπι δεῖ. δἱ ποι διευγίξ, Γιυγδτϑ, ϑασοῖ το ρεῖπα δ6ῖ490 Ορεγα, 
δὰ τεβδύομεπι σευδγήϊιγ φυοάοὶ φωυϊά ἱπίεγεα ἱποιά εγῖϊ, ρυίτασπι 

τὸ ἰξ ἴῃ τοοάϊυπι, ἀἴφυε δχ δο ἰοζο, οἱοὰϊ δῃῖϑα (δεδγαῖ, γεάϊε δὰ ἰὰ χυοά 
ἰαοίηϊς. χωοάοὶ φυΐα Ἰαρεγατὶς γεῖθ, ἂς ἱπίερτο ἱποῖρὶὲ ἴθκεγθ οςοῖ- 
ἄφηῖε 8016 δοὲ οτγίεηΐθ, ργορίεγεα ψαοὰ ρεγ δες ἐειερογα ἱπβοίάδεθ 
Ῥοιλεοϊπεθι δοϊθαπε Ὀοϑιιοίδο ορογαῖως ἰδπιίβα ἂς Ὑϑηδίογ, τῇ8ϑ 
διοίοπι οἱ ἱρε6 ἰγυϊυγ ραχεῖδ. διδαθοιτιρ εἰορδβεοτγωπι, 41 ἑείατα 
εριφοοτοπι ἰοχυρὶ, ἀἄμο διπηὶ βοῃογα, δλιθγατη πραὶμϑ, δἰξογαπει τοῖηῃϑ. 
ἰοπριοτι νυν ογαγίθα9 ργαθάδιις ἰκο ἐσ ἴοςο ρεωράμπϊα9 οδδεγναὶ, πὸ 
Ῥετιογγιδς βοϑιοὶδθ τπδίπδηξ, θεὰ ϑάροτγωα ἰγγεϊαθῖαγ. χυῖρρε οπ:8 
δἰ: ξταυάϊοτ, πιΐπυϑ οοταπιοάς ἰδίθγο ροϊθϑὶ. δὲ {16 δὶ τοῦ τϑϑάϊοοτιοῦ 

30 ἴα ϑυρογίογα εχουραὲ ἰοοο, ὉΡάξῃδ ρ686 ἰη δχίρυο ἰαΐδε ἐογαμιῖμβ. 
Ῥοδϑυηὶ ὡνδηεὶ δἰδίντα Ὡδιϊ δι ίογε εἶδα: βοῦς δηΐπι δρτεθὶμεν 
4πμεὶ οχογεπιθηΐμτα, τιξ ἂἱὶ δ) οπιοογτο5, δὰ ἂς ἱρδο οοτροτο, 4πεπι- 
δἀπιοίυϊα οοτίεκ, δὲ οἰςαὶ φυδδ ἐδου δβῖεν ρἰοθ; 484165 5ππὲὶ ἐιγϑιγίς 

δ εφ5. δήοιίμεγ δάαπι οἱ ομάμοϊξ πηρίθσα δωίυια! θ᾿ πᾶπὶ ἰδοοείαΐδε 
ὉὩΟΠΤῸΘ ταῖφογεδ ἰηνϑαάϊε; οἱ εἰγοῦτι Ἰαςσογίαϊασα δτηΐβϑϑα β͵αὰ ὉΠ οἷ, 
Ἵν: Βυοοῶδ οοτηργοβοηάθπε: ἰππὶ γογὸ δοοεάφω πιοτὰδὶ, Βδο- 
ἀδυηδ ἦα ἢ δηϊπιδιιθ 5. 

40, [πϑϑοϊογαμν γεγο βεβῸ9 εδὲ φαοάάδιι πο Ὠοιιῖπε οατεῖ 
4.ὸ τππὸ σοιπρτεμεπάδϊαγ σοῖπιτν ομιη68 δρϑοῖεϑ οοπεϊμεηὶ ἔογεδία 
«οηβεβετοπι. 686 δπῃΐ συβεοιηαυε ἰαυϊ βοαῖς ψιᾶῖθϑ ἀρ686 ἑτοπὲ εἰ 
45π8ε δἰρα [αοἷς. Ποτατα ρεπεγα δαὶ πόυϑτη. φυοττως δε χ ρτερα ἰδ, 

10 ὥρδδ, ἀρυτα τεβθ8, ἔμοπϑ, δρίδϑίθσ, τεδρὰ δῃιηθ, ογαθτο οἱ ἐπι γεῆο: 
. για δο να, δίγθη ρᾶγναδ, [α80 08; αἰτοτ δίγεῃ τωϑῖου, πἰζεὺ οἰ νϑυϊοδὶ 
τοτυ, οἰηίατν δογῶπι ππαχίπιαδ, ΒΟ θΥ ] 8 4υὶ ποπιϊβαίαγ. τὸ 
ζοσταίοας ὩὲΒ}} νεπδοίωγ, δεὰ [αςῖδ δὴ αἰϊ9 ςοἰραπε. ἀχαβοὶ βἰ μι 
ζαςίοιν ἱροῖ, ἤθχαθ Βογγφταν δ θθη}: ἑαπύαξ υϑηαυύξιγ 480 υἱσείξεβε, 
4αοὰ ἀυΐοτι δὰ ροροια αλλ ἠεϑοτὶρδίμιι8 ρογιίμει, ροδίθα ἀϊοοίατ. 
δὲ δρὲϑ πὲδ1} νοπαπίατ; δὲ ἰρϑ86 ἴαείυπε δὲ τοροβυπῖ: δἰππίηγ δαὶπὶ 
τοῖς. αὐοά πιλοϑερῖο ἀρραιεῖ: πϑῶ οὔσῃ ορϑίγαγε αἶταοῦ Ῥᾶγδβὲ 
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το ηῖοοα, καΐδεα ἔπει! το σσοοβδν γοχαῖθο, ἔπει ὙδτῸ Ἰπδχΐπεο γογαηξ “Ὁ 
πιεὶ. 4110 ἰξιιρογα πὴ ἱΐειν ρεγερεοΐατῃ δὶ, δεὰ ραγουπΐ εἴ τερο- 
πορὲ εἰδὶ γταῖα. εϑὲ εἰ αἰΐωϑ μ}}1ὲ εἰδαα, φαέτα σου: ἤθη δἰϊᾳαὶ το- 
εδδξ. οὶ δος ἀειϊετία, ἀπ!ςεἀίΐπεπε ἰδτῦθα βοὶ ΒάΡεηδ. κογαπὶ Ποο 
Ἐγασιθαθ, φυετραάηποάμτ δὲ οαγᾶσα. τηϑξοδ δδγῦμι ἰῃ ΟρΕΓΘ εἴ Υἱ» 
γϑδαὶ γαϊϊομθ ἱπάυδιγία δίς δὲ οουρίοίϊαγ. δἰ ρῃγαμ δἰνδαγίητα 
ἡροῖς ἐχηϊβοδῖυτ, φυϊραδ ἔᾶτοϑ δεάιβεεης, αἴΐεγωαι ἰδογῖηβαβ, ἴητα 
85 εἴτ Βοτίβυδ ἴππα δ διδοτγίβιεβ, βαϊϊςε δἴψας αἶσρο οεἰεσίϑαας ρ[α- 99 
ἤἄποσίθ. Ποα εἰΐδτα δοΐυπι οβλέβυτξ αἰΐδτυπι ρταῖα Βεδοϊαγσω. ἤοα 
τοςδπὲ δρίδυὶ οοπεπηοϑὶη (Κππιπιδιϊοποτ). οΥδδ συοηας δαϊζαῦτα δἰὦ- 
δπὶ δίσυι αηριυϑίαηι δά ἀἰξα ταδίοσία, δὶ Ἰαϊίογοδ εἰηϊ. βηρθηὶ δυΐεσα 
Ὅγοδ ρυπιαιῳ, ἱπ χυϊδτο ἴρε84 Οττὲ φοπόπενογε, ἀεὶπάε ἱπ σαΐϊθαϑ 

᾿ὰ φαὶ τοοοπίοτ τεξεδ, εἰ (πραγῖοα. ἃς δ806 συλάετη δειορετ δεἀϊδοδηῖς δ2ὲ 
Ττοβὶοβ δαϊοιω, οαπὶ ἰαγρῖογ ἰεΐοτα ἑπίωγα οδῖ, [πσαγῖος γεγο, οὔτ τὰς 
δΔΡυη ἀδηξδ εἰρηϊβοοῖας. βηρπὶ τοχοϊες ἔατυον ἰυχίδ δος: Ηΐ νέο 
δαπὶ ρατυΐ. ῥβγορε γαβίοβ ἐπςδτγῖοϑ ({πολγῖοα δεογοῖπε ἢ), τοΐ γος φθδῖα 
οἷπιὶ δρίωγίὶ. ογαϊπηιον ἂρ αἰνεὶ ϑδείο 19 δδε, 708ὲε δὰ ἱτρᾶ ἢ 
εοπίεχυπέ, εξ τϑυδὲδε ρανυίμο εοϊο ἐσπδε ἀςάσποσηξ. οεἰ]αἶδς ἴδτο ἐδεὶὶὲ 
ἄαληι ἐεϊυστα σαπιίπο ςοηϑὲδῖ ονἕο: Βπαπὶ δηΐπι Βαδίη αἰτίη τος οἷν» 
εὐτηφέκοῖ δἰ προΐας, δἰςει ἐπ γεσοῖπὶδ οδ ΟΣ ωδ, Δετα ἰπῖσϑ, δίογα ἕο. 10 
τβ. ἔανι χαὶ ῥεῖ ἐχογάϊα εουϊεχυμέων δὰ αἰνεατῖδ, δογηπι ογάϊπεθ 
ἄπο δυὶ ἵγεδ 'π ὀγβέσω θγευφ διηὶ εἰ τῷ8}16 υδονί. ἔανὶΐ δὶ δυπὲ ρἷου 
Βίοσε, φαΐ ρἰατίηπα οογὰ οοπδίγιςιξ δππΐ. οἰ υθϑτῇ οδιϊπτω δὰ ρυπτασα 
δόδοσι ΟΡΙνν ττιγ. Σά πίβττιτο δὲ, φασὶ γθρτγζδυα δια ΒΝ 'Εογαδ, 
οὔοτε δβοῦὶ; τοιπδάϊο δ δβερείαγ ρογοιϑοοηῖρο οἱ εἰυμδπεοὰξ φπρρὸ» 
ταϊοηίρυς. ςοβεϊππαίστη Βπὶς πέμπε εϑίθακ ρίϑδοςετοθ (ςεγορίςευτο) 
εὐϑὲ, ποίητβ οὐοεδίοσι σηἰποραοα οἴδεαχ τη θἤϊομθηο με ἔστε ταῖσι 
δἰππὶ χυϊάδπι ἔποοο εἰ μεν 26 ἰρδ05 ἔαυοϑ τουάοτο ἷἱπ εοάεια αἰνεο, 0 
εἰ ἰπ εοάετα ἔανο (εἰγβεη 0) ορόγααι σππι ἀρίϑτι9 ραγετὶ : υοστισα 
πΟΏ προ ] βεᾶγα, δεὰ ἀρτπα ὀρετε δ ἔπτ ἰρεο5 ἴδει ξογθνε θη οἱ ἐπο. 
τδπεῶξ ταδρηα ἔδιηροτθ ραγῖε ἰηῖαδ πο: Ὀδιὲ νόγο δυο δυηϊ, οἷϊΐον 
ταὶ δεϑὲ [μέσα οαδίοτα υευραθ, υουδδηΐοὰ δ6β6 ἴἢ οὐβεαι δο φυδαὲ 
φχεγοϊ δῖος. οὐ ἰὰ ἰδοετγίηϊ, ταγϑ ἱηξτε ἀξεπῖοο ἐρυϊαπίατ, σεξοθ 
θο ἐχοσηὶ ηἰδὶ ἰοῖο τα Ροραΐϊο, βεφᾶε ἰη ραείτμι πέσυς δἱϊα 
οὕπρα. ἰεγαπὲ οἴδασι, δἰ ὁ γορε δρογγαυεγίηξ, υεεϊϊρατῖες τεςτγεσθ, 
πφαπα ἄππὶ οἀοτγαὶι ὠμοοεῃ ἑωυδηογίηῖ. αἰοϊτον διΐδιυ φεσίατί δῷ δῇ» δῶ 
τοῖηθ, οὔτε τοΐδγ πεηαὶῖ. 60 σρογίπιο αϑίγο δβηθεῃ: δὰϊ οἱ δἰίψαδιν. 
δρον τοδηδαγὶὶ εἰ δέου ἔδοετίδι, ἱπ ἱρεῖ προὲὶ ὕοπ ἔβοθγο, δα 
Βσενὶ ἀϊερεγάϊ οοσαπι ἐχοὶρίδης αρϑὸ βυίοσίβι ρεάϊοαι, ζεται 
(Ποτες ας) οεἰοτίνεν ρετγερίαδεοθ, δόρῳβε διειοτρτιθὲ ταεάϊία, ἃ 2 
ἀπὶριν ἐπκουϊηηι ἰὼ οαγναδῖαγαθ (]ατοληδ6) ροσίγετοοστση. αἰφαο δὰ 
Βῦπο τροάαμο ουϑγαῖδα δυοίδηὶ, δἰησας εὸ Ἵβεζε τωδηϊξοϑῖο βτδυασί 
υἱάδηϊαι. εοάετο νοΪαιι ποι Ῥοῖ ρόο ἀϊνεγεων ἤογυμη δροοῖο, ρει 
γεῦρὶ ξτϑῦδ ἃ υἱοὶδ δὰ νἱοίαπι; ποφθς διβα διιϊθριὶ αἰπαά, ἀοθες ἐδ 
δἰτεῦπι γεγεγίδιαγ. 60 οὔτω δυπὶ ἰαβτοιθδο, οσοιεαδὲ οἱ ἀσρουπηξ 
ΘὨΏΦ. δέπβρεγ οἰΐαπι δἰ βρι  Ἰεττδο απδίεγβδεαμε δάἀτεϊβίϑεγαπί. χυϊά 
δοοἰρίδηϊ, ποη ἴδοις υἱάθγε δϑὲ: βεάιδ υἱϑατο 4πὸ ορεζειῖοτ βοοάο. 
σδγαια ἐδιεη δαθιεσε ορδεγυδίππι εἰ ΔΌ οἰ υἱϑ ΟΡ ἐγοσιάϊαπν ἀεῃδὲ- 10 
αῖοπι, εοάστ ἐπ ἰοεο ἀϊῃ ἱπιπηοσδοιθαθ. φφϑὲ ἤδες ζεῖ εὐππέ, 
πες αφιήοαδηι ἱπυροάϊηβεπίο οοὲ αὶ εοάείε ἴῃ ἔδυο εἰ δρίοαίΐδε εἰ 
στοαὶ εἰ ἐμοὶ εἰπε. υἱνεβῖθ ἰρίτατ τεβϑ βεαγβῖπι δίππὶ [σσος Ὡδϑοῖ. ε 
τροσίθο ἴῃ ρίαν οἽ]}19 δ "15 βοπογαγὶ, εὐϑϑστιθ ἢο6 ἐγδοπβαΐογθθ. 
Ἰοοίγοο τος δευϊδαϊος, πο; ηηοὰ Βορεαπξ δουΐευτ, δοὰ φαοὰ γε- 
ἰπὶ, Ἰοοἱ πεχπεδῖ, ρα ξεγε. δβηΐ διΐεση ςαἰλαα οοοταπε σαρδοίογε, 
βηξαπιὶ δπέοτι ἱπίεγάατι ἐπο6 αἰδὲ ίανον ἕαοἰο; οεὰ ἰγεσααβέϊς ςΌτΩ 
ἔανὶ5 ἀρίαγὶθ σοηϊμηρβπηῖ. ἀπαργορῖες δρροϊηἀπηῖ. φυοὶ ἀραπι β6- 10 
ΘΓ ἴον, εἰοαιὶ ἀϊοσίππι εξ, ἃς ἀπο σοίάσια τεζυπι. αἰτες τοΐμδ, 
4αὶ ργρεδιαπλου; δἰΐε ποῦ ἃς Ὑδγὶῃ8 πγαβὶθ, Ἰβδίου δἰτογο ἴδπὶο 
ἃρε ἔτγυςὶ. εοὶ δαΐειν ορίξτωδ ρδγυα, τοϊυπ δ, ναγίδ. δἰξεγα ἰοηβα, 
δἰ παι ἰἰ6 Ογαγοπὶ. ἀἰνογοῦδα ᾿ἰς ζεπα5, φαΐ αν ἀϊοίτατ, πάρες, υϑοῖγθ 
ἰαῖο. εἴ ργαεἴθγοδ [πςαθ: 16 οἰπῃίατε τοδχίσηπβ, δἰθα δου ΐδο δὲ δοξθλα, 
ἨΔΈ ΒῈι5 φαοααε ἀρϑὲ ἀπεγαηξ, ργοαὶ οτῖδε ϑατὶ ἃ. Ραγεπῦραο νἱ»- 
Ἰαϊλοαγανα ρδοϊιοπηπι, δαὶ ΔΡ [19 4πδε εαἰϊ εοἰπηξ. ἐππὶ Θηΐτη δα Βο- 
16 δἰϊνϊοοίατααν ρἰϊοϑας τρδξίς, τοίπονεα, τορὶ ορίβοεςς, δοουξίογοθ 30 
4ρ65 τυρὶ [δοἰπηὶ ἴδνυοβ δεαυαὶςα, εἴ συοὰ οδάπουπῃι ἰδιεξιιποιίαμο, 
ἐοϊαπη ἰδετα. ργδείεγεα ἔαυῃπι ππὶβε βεπετῖδ, υδὶυἱἱ ἐοίωτα τη οὶὶφ 
δυὲ Ρτο]6 δυξ [αοῖ9 τερίοἴπτα. φαοίδὶ εοπέηραεϊ εσάειο ἴῃ ἔανο υὲ 
οὐβαΐα ἰδοὺ ἱπεῖπξ, πβῦπι ἀείπεθρα ζεμος ορεεῖο οἱ βεογείμι αὶ 

Οᾳ2 
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[Ὸ ἰθήκὰδ δαῖοτη ἕαλνου ἱπβεχαυλίθο ἕαοϊππε εἴ ταδϑτοϑιτα ορετίτιδπῖστα, 
{᾿ 6 εἰἴϊαπι ογαργοπθϑ. ρτδδίεγθα βθ4μῃς ϑῃθοΐεπι πες αἰϊα ογάϊπθ 
Ἰδροπηηῖ, ἐδὰ ἴδίλογο ἀδροπαης. ἰἴδφυς εἴἴαπι εχ ᾿ἷ5 ογίππιαγ ἀὰ- 

ε68 ἀεϊεγίογεβ εἵ ἔποογομι ἐγοαδπίῖα δὲ θα ἔαγεθ ἀϊχίπιια, το οἱ 
δυΐεπι ραύσαπι δαξ ΠΏ] ]πὶ. ἱποιάδας ἔδυϊβ ἀρθϑ εἴ σοποοσπαπηῖ: ἰὰ 
εἷ ποη {ερετίπε, ςοτττισηρὶ δἰαπὶ ἔδυο εἰ δγαποατί. σχυοάβὶ ροβῖθαᾶ 
τοϊφαππὶ ᾿ειβρογίο ροϑεῖπὶ ἱποϊἀεηάο 5686 σοαϊίπετε, 14 χαδϑὶ οἶρα- 

40 τίαπι Αἰ: δἷπ τοΐπαδ, το ρεγδαπε. ἴαπι ἱππαβοῦητοτ τἱ ἰδεῖ8 υθυτηΐ σα], 
4υΐρυς ρυδϑοθηιῖθαν α]19 υοϊαογας ἄππε. οοἰ]αΡεπίθο δἰῖαπι ἕανυοϑ 
εὐἰξαμῖ ἀρεδ, []ταταβατε δα δἰἰϊαυπε, αὐ ἐαρῖγα φαδαπὶ: παῖ δὶ πὸπ 
δχειεὶ νἱὰ {πὰ δοοεάμβηϊ, ποῦ διδίἀθηΐ, αἴχψπιες 1} ἀγαπεδηΐωγ. ζατίβ 
εἰ [ποὶ παῖὶ πα}] πὶ Οραδ 6δὲ, δεὰ δἰίεηΐδ ποουτπηεπίατι δἴξεγαηξ. ἰἰὰ- 
{πὲ οδριΐ οοοἰἀαπίατ ἋΡ ἀρίραε ἔγαρὶ. μας σεγο (γεφαθηῖου ἱπϊεγῷ- 
οἴππὶ ἄποδα, οατα δππὶ ἐπα τὶ, ροῖα8 οἴἴαπι πιαΐοβ, πὲ δογαπι ππρ ἰ- 
ταάϊηϑ ἀἰσιγα βαῖοτ ξεηδ; ροιίϑείπυτι γοτὸ σαπι δι Ρ 18 ἱπίτεφαεπια 

40 διὲ πδήσε οοἰοπίδθ ταἰτοπάδε δαπὶ; ρὲ δὰ δηΐπι ἰδιηροτγα ἀεπιοϊϊυπ- 
τον 8εἰ65 αποας τεξίαϑ, δἱ οἰπὶ ἀρραταδῖδε, ιροῖς οὐπὶ διαὶ ἱρ5ὶ διιοῖο- 
τεῦ επιϊξγαῦάϊ. ἀϊγιρίππι εἴασαν [ασογαπι ἕαυοδ, δἱ ρεπυγία πη} }]}5 ἴα- 
ἴατγα εοἰ πεᾷπδ τρεἰ ἰδιΐοπε ἀρεγε αἰνθαῖία δαρρείδηϊ. αἰχις τηεὶ δὲ 

᾿ Οχἰπιδίατ, ΡΓῸ τ6}16 ἴὰπο ριζπαπὶ πιᾶχτθ. δὲ εο8 ηπὶ ργίἀεπι ἰα- 
ἐτδηῖ ἕπεο εἰϊοϊαπε. ἃ ὁδορεπαϊπογο οοπϑριοἰαπίογ ἀἰδϑιἀοπεδ ἴῃ 
αἰνεανῖ. δερεγτγίπιδϑ ρξπας οοπηδεγοπξ ρᾶγυδε οὔπῃ ἰοηρίδ, σοπδηΐωγ- 
ἀπε εἴϊςεγε εχ αἰνεαγιιβ. φυοάεδὶ υἱποᾶπῖ, ραϊδπὲ Ἔχϑπιθα {Π|Ππὰ ρτδα- 

80 δἰδαϊδα ἐχςὶ!]εγα. χηοήδὶ δὲ οἱ αἰτογαιη ρέπυϑ Π]υὰ μετ δὲ ϑοίαπι 
εἷξ, δεξτιδδ φπηὶ υἰμιίφις Βοηὶ ἰαοίαπε, φαΐ ἴρδ86 ἀπὶθ. δυϊθαιβ πῆμ 
ταοτίπαϊατ. Βόπδα ἀρδϑ οὔτω ιδιιρίδτ ἰπἰογέεοοτγίηξ, ἀδπὶ ορέγαπι 
τ εχῖτα δἴνουπι ἰάιαρβηῖ. φαυοάοἱ πα ἐπα τηοτίοϊοτ, εἰΐεγαωϊ β'- 

» ἈΠ 6ϑοῖα8. 4αὶ ἔαγεβ γοσαπῖυτ, δὲ ἀοπιοϑεςῖ5 ἔανϊδ ποοεηὶ, οἵ 80}- 
εαπῖ, δἱ οἰαπι ροϑείηϊ, εἰΐαπι αἰΐεποδ; ὑδὲ ἀθργομεποὶ ἱπιεγβεϊαπίαν. 
φεὰ ἀϊίαοι!ε εδὲ Ἰαῖεσο: ἴὰ οπιπὶ δηΐπι δήϊτα ἐχουρίδς δριϊδηίασ. 
αο(εὶ ἰαπιεη [αγεῖπι ἰπρτθρθα8 δἷϊ, πι6]]δ ϑαρτα πιοάυπι εχρί εἴα 
γοΐαγε ποφαΐξ, δεἀ δηΐε δἰυδατη τοϊαἰαίαγ; 4θδγα ποῦ δἰῃε τηᾶβτιο 
πὩεξοῖο ενβάεγε ροϊεεξ. γεβεϑ Ποὴ υἱϑιπίαγ δχίγα αἷϑὶ σπτῃ Ἔχοτοῖζα, 
4πο ἴθητροῦε πιϊρταηῖ; ὡς ἴπης τε φαδς ἀρε8 σοπρίοτπθγαῖδα δατα 
δἰἰραηξ. δπηϊβταϊυτ5 νῸΧ δἰπρο τί ἃς οογίᾶ αἰᾳυοὶ αἀ ἀΐε5 οτίϊατὶ 

10 δἴᾳυε Βίάπαπι δυὶ ᾿τίἀπατι ἀπε ραῦοδε αἴνδαπι οἰγοῦπιτο ῶπξ. δὰ 
ὝΣΓΟ ἰπίοτ δῶδ γὰχ δἷξ, πομάσπι ὁ" ἀἰβου δέοι Δ ε5ὲ ρογϑορεοῖθμ. 
ςὍπὶ δυΐετη οοηρτεραῖδς δαπὲ, ευοϊδεὶ ἰΐϊ αἰ δἰΐδθ οαπὶ 5860 ἀθδε]ῃα 
ἄπες ϑεραγεπίυγ. φυοάνϊ ρᾷποδε ργορϑ ἰγεχαδηῖαβ οοπϑεάοείηϊ, ἐπιΐ- 

ηἴ δὰ πιυϊῖδε ρᾶῆςας, δς τεξεπι {ποτα ἀεβογαθγε, δὶ οοπβεααδίατ, 
ἱπιετέπιπηϊ, οἷς ἰχίτατ εἴ το  πααυπὶ αἰνδαγία εἴ δδουπί. ορετὶ υθτὸ 
δἰΐδς δἰ} ργαείδοιας δυπῖ: πδπὶ αἰΐδο ἤοτγϑο εταηῖ, αἸϊας ἀφαδπι; αἰϊδθ 

40 ἰαενυϊβαηὶ ἃς αἰτίης ἔαυοβ. δαπατὶ δαΐεπὶ βοΐ οπῖ, οαπὶ αἰυηὶ δ Ρ 0] 68. 
οἀγηΐθτι9 πα} } 5 δοϊπιαὶ 5 ἱποϊάπηξ, πεχαθ ορδοπίαπι δρρεῖϊαπί. ποῦ 
οομδθνεγα δἰδῖο ἔδπιρογε οραϑ ἱποῖρεγα. 86 δὶ ποῦ ἀεβὶπὶ πεοει- 
φατὶα δὲ Βεης υδἰδαπὶ, ροιϊία9 υεῦε δρρτεάϊαπίυγ οραδ; φιοά δὰπ 
ἈΠΉΡ Ἰδροτγα ἱπιογητεγε ποῦ δοἰεηξ. φαὶπ εἴΐαπι ἱανεπου]ὰ αρὶ- 

ἃ τογῖῖο διβεῖπι φοῦπι ρτοάϊετγὶι ἀϊ6 ορογαῖητ, τυοάο εἰραπι μαρεαξ. 
φοηοϊϑιδηϊο εἰΐδπι ἐσχδιηΐης αθδοάδπι ἰπ ραϑίαπι ἀϊτογιαπίυτ, αἴσθϑ 
πᾶὰδ γγϑατ γοιπθδηῖ. δὶ οχϑιιθῃ Β6Π6 νεῖ, δράπι ρσγοΐε πὸπ ἀ6- 
βεῖϊ (ἰἀθοτ ὕοπ οἽ99817) υἱδὶ εἰτοϊϊογ φυδάταριπία αἴθ θα8 ἰλπίυπι, 

80 4886 Ὀγιπιατῃ δοαυπΐηγ. 80] 6ϑ ΘΕ ΡῸ 9 Ρυ 18 εἶθ ἀρροβὶῖο οὉ- 
Ἰϊπαπε οεἰ]δ; φαὶ οππὶ νἷγεδ δά θρεὶ {πογὶπξ, ἱροὶ ορεγοαίυτη δοϊπάσηξ 
εἰ ἐχεῦπὶ. φαδς Βεϑιϊοϊδς ἱπῖα8 ποοεηὶ, ἕαυϊβ Ροηδθ ἃρε5 ὀχρεϊυηξ. 

626 αἰΐαε δαΐεπι ποαυτος πϑρ ρτιπὶ οραδ, φαοὰ ρετῖξ. δρίαγὶϊ συγ πιεὶ 
᾿ς φαϊππξ, το πααυπὲ εἶδ οἶδυπι ἰῃ Ἀἰδιηεια , αυὶ δἱ 8818 δ᾽, δε ιυδίωγ 

Ἔχδεηθῃ: δὶπ τηῖηπ5, δαξϊ ἄεροτα Βίειος ἱπηπιϊποπῖς 10] τπουϊυπίυτ, δαξ 
τορί 415 ἀἰεθαθ ἀδβεγαηξ αἰνθορ. τὰ 6}}]6 τϑϑουηογ τὰπιὶ δεϑῖαῖε ἴὰπι 
Βίοπιθ. συϑγῶπι 10 φποχηδ αἰππίητ οἶρο, {ποπὶ τεροπαπῖ, ἀγα 
οετγᾶς, 4π8πὶ ποτηΐμεπὶ φυϊάδπι δαπάδγαοδμ. ποςζεηὶ οἷβ πιαχίπιε υα- 
δρδε εἴ αυἱσαΐδε 4π89 υοσδπὶ δορί παΐου (ρατο 8 828), ἰΐδπι μἰγαπάο 

40 δὲ πιδτορε; δἔίαπι ἰασυπαϊο8 γαῦας ὀρ υΐδς ἰρβᾶτη δὰ δαῦδτι υδπδηϊαγ. 
ΓαΠ89 ἰξίτατ ἀρίανὶϊ ρἰϑοαπίυτ 6 ϑῖδρηβ, ππᾶδ δαπδηΐηγ δρεδὶ εἴ υδ- 
8085 αἰᾳτια δἰγηπάϊπει αἰτεῖβ ρσορίπααδϑ εἰ τηϑγορύυτῃ Ὁ 5 το] πη. 
ΒΌΪ πὶ δηϊπιδὶ [υρίαπε, πἰδὶ δαὶ ᾿ρϑαγτπι κεποτϑ8: ρυρπᾶ δηΐπι δϑὲ ἴππὶ 
ἐηῖογ 'ρ889 ἴαπι δάνεγεϑ γεερᾶ8. δι4θο οτὶς ἤδασε ἱπέθσ 86 ἱπιαγίᾳ 
αἴδβοίαπιυτγ πεαπε 4}1}8 ἰπέεγηπι: δεὰ 4π8ὲ ργορϑ αἰνδαγία ἱπυθποσίηῖ, 
οἱ χυδδῖ, ἱπιογβοίπης. ἴρ986 γεγο ρεγοιτ οπίθ ἰπϊογοθποῖ, ργορίθγεδ 

ἩΙΘΊΤΟΣἈΙΑΕ ΑΝΊΜΑΙΙΌΝ ΙΧ. 

4ιοᾶ πεχαεπηὶ δουϊεαπι βαἶνο ἱπξερεϊπο τεοῖρεγα. δὲ ϑεγψαῖαν δαδρϑ, 
εἱ ἴε φαΐ Ἰοϊο 6εϑὲ συτοϊ τ δου] εῦπι οχρυίτιδι: πᾶπιὶ ἀπίσβο δοῦΐδο 30 
Ῥεῆε δρίβ. ἰπίεγθαηϊ ρογοῦϑ88 οἴϊατι ργδπάἀΐοτα δηϊπιαϊία, απειαδὰ- 
πιοάππι οἰϊπὶ Ἔἐαυν8. τοϊπῖῖπ 6 Ὑεγὸ τποἰ οϑὲὶ δαπὲ τεβεϑ, πεσε ρετοα- 
ἤππε. δρῦπι Ἵδάδυεσγα εἴϊεγαπε πᾶπιὶ χαρὰ εἴίαπι δὰ αδ]1ὰ. δρεοϊδῖ, 
ταππἀϊδοιπιατι απΐπιαὶ δοῖ. Πθδγα σατη δαγπι Θχογοιηθηϊατῃ τιδ]8 
οἶεαῖ, αυοϊδηϊε γτεάάπηξ. οἄετγα δαΐοιῃ ἰαπι πιαἰοϑ οήογαϑ ἴὰπὶ ΘΕ δ;λ 
ππρασπίδ: δε ἰρ918 ἀδἰ ἱ πος Ῥπηραπι, ἀϊερετευηὶ δὲ ἃ]119 ουδπ- 
δ εἴ τορηπι ἰγεχαθηϊία, φαογαπι ἃ] 8 αἰ ἴϑπὶ 8:δὶ- ρατῖθιη δράοϊξ, 20 
ἱπέογίπις οἰΐαπι γαῖα ἡ πετεοὶὴ ἃρ68: δοοδάδῃϑ δπΐπι δὲ δάϊϊπ] 
εὐἴῆαι͵ ΟΡ ϑετυδηβαας δυοϊδαϊεβ ἀενυογαῖ. αἴφιδ 11 ἃ δρίβαιδ πὲ} 
πορςετί ροΐεδι: δε δ ἀρίαγῖο ἱπιεγβοίτιγ. 405 ἴανοδ ἀἰχίιπῃ ἱπδθ- ὃ 
4πα]ες εν δὉ αρίδυ8 ἱπιργοβίθ, Βοϑ δἰαπε ποππα}]ῖ τα! ΠΠᾷςες οροθ 
6886 ἰαπίοττιτα : 6386 δπὶπὶ οἰίαπιΐαπι ἱπιρογὶ 185, οἰ πϑιποάϊ υογὸ 6820 
δπηϊςαἶαϑ. μαπὰ δεχπε ρυηξηπὶ πυεπουΐδθ. Ἰσοῖγοο ζοϑίδλπῖηγ ἐπιῖε88 
εἐχανοΐπα, φπῖρρε 4086 εχ ἰυυθηςυ 8 ϑαπῖ. οαπὶ πιεὶ ἀεβι, [πςο8 εἰλ- 
οἷαπῖς ἴαποααθ ἀρροπυπίυγ οἷϑ βοῦς οἱ 4ἰ18 ἀπ]εἶα. δρε8 τυδίογεϑ 
πϑὰι ἰπῖὰ5 οραθ ἰδοίαηῖ, δαπῖαυς Ἀἰγίίοτθ δὰ ἀθ οδυβὰ ααΐὰ ποῦ ὃχ- 
εὐπε. ἱπηίογεδ, 486 οριι5 δυπῖ, ἱταρογίαπί, σηπίας ρἰατίογεϑθὶ εἴ 10 
ἔασοϑ οςοἰάιπε, οὐπὶ ἰοοπ8 δΔηρτβιίοῦ δδὲ ὁρογαπῖθαδ: αξίίααϊ επὶτα 
ἰπ αἰνεὶ τεοθδϑῃ. οὐτη αἰυδιδ φυϊάδπι τογρο ἰαροτγαγεῖ, ἱηνδϑοττιηξ 
Ἰρβυτη ρεγερτῖπας ἃρε8 φιαδάδιη; 4πδε σοπϑετία Ραρθα οὔτ υἱοϊδδοπῖ, 
ἘΕΤΡΕΚΗΝΕ πιεὶ. γεῦυπι δῶ αρίδγία8 απ πεοαγεῖ, ἰἰΪας 4] ες δξτεϑεδ8 
αἰςἰδοεαπίατγ, πεὸ μοπιποπι ρογοιτ ρας. δἰ υθαγία βᾶπὰ ρ0 ἀ58: πιῶ τα 
ἱποϊάυπε ἱπ ἀορίτη ἀνθ α ἑδὶπ αἰΐαα φυδῖν ἱπ οἰδγαπι: οὐαπίαγ Ἐπ 
ἴῃ ραυϊπιθπῖο υθυτηΐου!ῖ, φυΐδαδ σγεβοθπθπϑ απ αυδπι ἀγαπεὶβ οΡάα- 
εἴτα ἴνδας τοῦτ ἕαυϊφπε ρπίγοβοαηι, εϑὲ εἰ αἰΐα δερτίἰυὰο, σηδοῖ 
υδΐδγττϑ δριπὸ δὲ οδῖογ δἰυθαγίϑ. ραϑίαϑ ἀρητη ἸΡ τη σ᾽ ΡΓΆΘΘΊΔΠ ΠΩ 30 
δἰρυπιὶ πὰρ ουῖα. ἰοοιϑ ἴῃ ᾿ἀθότα τοῖπα8 πᾶπι ἵερί ἀν, ἱπ ἰὔμθα τερῖ- 
ἄπ6. τηδχίπις δεργοίδπὶ οὰπὶ ἂς ταδί χίηοϑα υηδϊοτίδ ορυϑ ἐβείυπε, 
ἐρίγαπῖε υδπῖο ταᾶρηο ἰδρι απ ξοϑίαπὶ ϑδοῦπι, ἰδηπᾶπι δάνεγιι 
δἴαπι δε ΡΌγγαιη. δὶ Ῥίμε οἷῖ Πυνίαθ, ποι δἰίππάὰς ροίδπε, ἀεροβῖο 

Ριδαδ όπδγε, δἷπ πιΐπυϑ, αἰίϊππάς ροῖα μαυβῖο πιοὶ υοσαυδὶ (γεϑατηπηε 7) 
ἃς ϑυθῖπάς δὰ ορῦβ8 δηπὲ, ςοπβοίεπάϊ πι6}}}6 ἀπο ἰεπιροτγα, γεν δῈ 
Δαϊαπιπα8. ᾿δαδτνιυδ εἰ ολπάϊἀϊοα δὲ ἵπ δαπιπια ῥγδεϑίδη ϑ εἴ γδγ- 30 
πυτι δαϊιηπαὶ: πιοὶ σΟΡΑ ΙΗ ἀΆΒΙ πὲ οχ ἤονα οοτα που ]οχαϑ 
κετπιΐηε. τυΐωπι ταγρὶπϑ δϑὲ Οὐ ἕατναπι: υἱἰδῖατ δηΐμι δίουξ τίπαπι ἰῃ 
ταϑα. ἰοοῖτοο οροτῖδὲ ἰρϑατν (εχοοφιιογα δ) γοϑίσοδγο οατῃ βογεοϊε 67 
1 γιπο τερ  ἐπίην ἔανϊ, ἰὰ πιεῖ ποὴ σοπογοϑοὶξ. δϑὲ ρη]οδγοπι εἴ ρτδα- 
ϑῖ8:5 διγεὶ οοϊοτίϑ. αἰβαπι δυΐεπι ποῦ δχ ἴἤγτηο δίποογο, σοπιπθ  Ὡ- 
ἀαῖϊατ δὰ οκαϊοβς δὲ αἰσθγα, το ]}6 φιοᾶ πιπαθ νεῖ, Ηυΐϊαῖ: πος 
οροτῖεϊ το]]εγθ. φυοά ρατγίας εδὲ, δι δἰ ἀΐξ. δγααρεμάθηὁ Βοτῖθοδ 
(απ διΐτρ 8 ΠἸοτε πὶ (828), οογᾶτα σουβοίιπε, ἰσοίγοο- 60 ἴεπς- 
Ῥογο εχ αἶνθο εχϊπιθηὰδ οογὰ δδῖ: διδιϊπι δηὶπὶ ορεγαπίαγ. ἤδες 
ϑαηΐ ἃ χυΐρυ5 ἔδγαπε, τα γτοῦπι, δἴγαςιγ [18, τη οἰ Ιοῖατι, ἀφρμοάεϊαι, 
τηγτῖαϑ, ρῃΐοιυδ, ἀρτια5, ἐραγίαπι. οὔτε ἘἈγτοῦπι εἰδδογαης, ατᾶτω πιὶδ- 10 
οδηῖ, ρυϊυαυδηι ἔανος ὁ  ϊπαπέ. ἐχογεππεπῖα ἀεἰϊοϊα πὶ αρο8 οπηπεϑ δαξ 
εξτεδδαε ἱπῖεγ νοϊδηάτπι δαΐ ἀπαᾶπὶ ἰη ἔαυαπι. ρ]α85 ορογί8 οοηβοίαπἢ 
Ῥᾶγυδε 40δπι πιᾶρτιϑε, αἱ ἀϊοΐατα εοῖ. Ἀαθδπὶ ἱχίτπτ αἰδγαπι ογὰϑ αἰττὶ- 
ἴλ8, εἰ οσοΐοτε δῖγο διιηῖ δἴαπε οδυδίηἰαδῖο, [166 τεγο οἰ μάδο εἰ 85 ]α- 
δῖγεϑ, δίσαξ πηι ϊοτοα οἴΐοδαθ. υἱάθηϊυγ ἀρϑὲ οδὶ οἰδεῖ ρίαποτι: ἱξιαν 
τεδίατγιιπι δῖγεριπ ἃς πηϊτυ δογὶα εἴπη σοηρτοράγὶ ἰῃ αἰνυδαπι. Ὡσῃ οοα- 
δἰδὶ ἴδπι θη, διιάϊαπι πδοπο, δίσυς αἴτυπι πος Ῥτδα υοἱαρίδἔς δὴ ὑγδὰ 
πιοῖῃ ἕαοϊδηϊ. πιϊττατξ ἰπ Ἔχ ϑἐἰΐππι ταπη ςα 888 ΓΙ 65 ἐπ πὶ ργοάῖρδ5. ἀ18- 20 
Ρδγιϊτοτ ϑπτη σα 86 τπαπη8, αἴ ἀΐςε θαπιι8. αἰίδα πιϑὶ (δεΐαπι, δας ἔε- 
ἴππι, 41 ὀγ μδσ θη; ποππι]]δς ἂς ἀϊβοαπὶ ἴανοϑ; αἰΐχυδε εγαπὶ βαπατα 
ἴπ (6 1149 ἂς τη6}}} δήταϊβοδηῖ; σεῖεγας δὰ οραϑ ρεγρυηῖ. τπᾶπο [Δ ΕΙΣΡΟΓ 
εἰϊεπὶ ἀπτπι ππὰ οχοϊϊατϊ εἀϊῖο πηαττπατε 15 δαὶ ἴδτ: τὰπη γϑγοὸ δὲ ρον 
εαπεοῖδο δυοίαπι, γϑυογδας ἰϊαγατι ἔγοιπαπε ρτίπιυπι, 5εὰ ρα αθπι 
τοϊπαϑ τηϊπῦθατιθ, ἀοῃδς ππᾶ οἰγουπινοἶαπϑ Βοπιθυπι εἀϊξ, ἰδῆ χηδτα σὲ- 
ξπο ἀεῖο ἀοττηϊοπ δι; δῖᾳαε ἰπάς Ἔχιεπιρῖο οομβοδβοῦπῖ. θθηθ ν]θῦ- 
τῶ ἐχαπιίπίδ δίφπηση δϑὲ δοπ ἔα 8 τη 8 οἱ πιοῖαϑ αχοπητίατη ἴστε ἴπ- 20 
λό ρυθοα: ἴυμπο εηὶπι ἔδῖι)ϑ Ορθγαηθιγ. ροξϑϑίπιυπι δϑαγίπης (18- 
οτδῊ ἴ αἰϊὶ οοἀϊς62) οαπὶ δχδοῖδ ἰαπι Ὠΐεπιδ Ορπδ ἱπεἰρίππι. δερπΐο- 

τε τοἀπηΐητ, δἰ 4φπΐβ, οπι οβϑῖγαι, ρ᾽ιβ ταϑ "8 τεἰφαθῦῖξ. σϑύτιπὰ 
Ρτὸ τη βτπαϊηΐς γατίοης ἴῃ ἴανῖ5 το παθθπάπτη δεῖ: ἤδπι τοΐπην αἷδ- 
οτος ἰἴδπι δυηὶ δὰ Ορῃ5, 5] τηΐπῃϑ γε] απαίατ. εἰ δἰνδαϑ δῖ οαρδοῖοσ, Ὁ 
ἴππο φυοᾳαδ βππὶ ϑοβτὶογθϑ: σϑίπαϑ δοὶμ ργοταρίδο βυηϊ δὰ ἰδδόγεαι. 



ΗἩΙΘΤΟΚΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜΊΙΧ. 

οδοϊταίατ αἴνοτϑ δἰηρτι 5 δαχίδυσίς απ ϑοϑ ΤῸ ΟΕ ΧΈΆΤΙΟ ὁ εἱ Υ6γῸ ἜΧΑΤΠΘΏ 
ἐλ βεῃ6 σαί δηλ, δπὶ δίηὶφ βεχίδγι8 δαὶ αϊῃ9 β8δτηϊϑοχίδγι9. ἵεγηῖ 
ΦΕΧΙΣτΙΙ5 ραποὶ. Ποβῖδ ἀρττι ΟΥδ εϑὲ εἴ υϑϑρβε, φυεπιαάπιοάῃπι εα- 
Ῥταὰ ἀϊοϊπχη εδὲ. τϑυδπίατ δῶ5 δρίαγιὶ 911 ροδίϊα, ἱπάϊ αι 'π ἐᾷ 
οαγπΐδαθ: πρὶ του ]ῖαθ ἱποίἀθγπε, ορετίαπι ἱπ ἰγπε ροππαῖ ἔποϊ δὶ 

40 ραποὶ ἰπεῖηξ, Ἰαυδηὶ Ἔχϑπβθη: εἰβείπηξ επἰπὶ αἱ δἰπαϊοϑίαϑ ορετὶ ἰη- 
ἐαπιραηὶ. ῥταδδαρίαπε ἰεπιροδίδιεϑ δῖσθς ἤῶῦτεβ. ἀοργεμϑηδυπ ἰὰ 
681 εχ 60 4π0ἀ ποῦ; ργουοίδπε, δεά ργορε ϑέγεῶο δάδυς γεγεδπίαγ, 
πΕας δΡ εοὸ ἀϊπιονεπίαγ; χιο ἱπάϊοιο πόυύεγε αρίατιὶ οα8 δχϑρεοῖδγα 
τετιρεδιαίετω. οητῃ δηΐετα ρεπάρπξε ἱπίεσ δὲ ἴῃ δχατηὶπα, ἱπαϊοίαπι - 
ὡὲ ἐπίατι ἀϊδοδδδη8. υϑίτιπὶ ἀἀδρεγραπε ἐχαπιηὶ υἱπῦτη ἀαΐοε δρίδυὶϊ, 
σύτα ἰά ρετδεηϑεγαπε, δΟΓΟΓῈ οἰγοῦ αἰγδοϑ οοπυθηΐξ Ῥγτοϑ, ἔθ ββ, 
Βογθαπι Νίεαϊοδπι, μεγθαπι ϑγτίδια, ἔδϑε]οο (Ἔ τ υΣ } 1 πὶ (828), ταγτ- 
ἔαπι, ρΡαράνεσ, βεγργ ]Όπι, απιγράα]απι. εχ αρίατὶϊα διαὶ φοΐ 'π ρασῖα 

δ0 δπ86 Πορποβορηξ ἰατίπα δάβρεγδα. δἱ ΤῈ δΈγὸ δρρεῖαϊ, δυὶ δἷ δἰξ ἐατιᾶ- 
άπ δῆποδ δαὶ σαρξί ποδη8, ταϊηπϑ ἔξεπάδο δηηξ. μδδς ἀθ δριδὰ 

41. Ὑεβράγατη δυΐεπι ἀπο ϑαπὶ γεπεγα. φαογατῃ αἰϊεγατα ἔε- 
ττπσι, ταγαπι: κἰρο τον δηΐπι ἵπ πιο ΠΡ 18, Π6 486 8Ὲ} ἴεττα ραπὶ, δεὰ 
ἴπ φαογοῦρας. ἰαοὶς εδὲ πιδΐοτε δὲ οβ]οπρίογε χφυᾶπι δἰΐαθ. υδγίδθ 
οἴωπθι δὲ δουϊδαῖδε εἰ υδἱοπίίοτεθ. ἰοΐυ8δ φθοχας δαγιπι πιδίογοτι 
ἀοίογετα δἴζετε φαᾶπι {δ γώτη : δοῦ]επ5 δπὶπὶ ργὸ ρογίοης Ηἷδ τηαῖοσ 

20 οδὶ. δε ἰρίταγ ἀππυπι ἐγδηϑὶρτιηῖ: Ηἰοπὶθ δηΐπι τ ἀθπίωγ α 4π του 8 
οδοεῖδ Ἔουοΐαγθ. υἱνπηὶ μίθιπ ἴῃ ἰδ Ρα 8. ἀορηηΐ ἱπ ἐγπηςοῖδ. δαγασα 
δ)ΐαϑ δπηϊ τηδίτιοθϑ, αἰῖδα ορετγαγίδε, φασπιβάπιο  πτὰ οἰΐδηη ἰπ ταϊεϊο- 

6 τίριθ. ἴδπὶ πιαϊγὶςῖθ απαπὶ Ορογαγῖας 4086 οἷξ παΐαγα, ἴῃ βεπεγε πιὶ- 
ἰογατα, σοπδέλρῖξ. δυιηξ οπὶπι τυϊἰοστιπὶ φαοαηθ ἀπο ξεπεγα, ργιποῖ- 
Ῥει, δι ταδίτίςεϑ υοσδηΐ, εἰ ορεγατίας. πιδίογεϑ δτιαὶ ργίποιρεϑ εἰ 
Ῥἰδοϊάΐϊογεϑ; εἱ ορογαγίδς δὰ Ὀἱπιδῖπτα πο ρεγυεηϊαης, δεὰ τπογίθῃ- 
ἴπτ' οἴηποι Πίεπις ργβευθηῖδο. 14 δάθο οχ ἰδ οοπεῖαϊ: πᾶπε ἀρρεϊεηϊο 
Βιίδιηδ οβϑϊαρεδουμὲ ἔρεδε, ἰπ Ὀγάπια δυΐθπι οππηΐῃ Ο ΠῸπ ΘΟ ραγΓδηξ, 
πὲ ῥείβοὶρϑ, φυΐ πιδίσιςθ οοβποχηϊηδηΐοτ, ἰοΐδ Εἴδτης οοπϑρίοἰπηῖττ 
δὲ δὰ} ἰεγγατῃ οοπάϊιΐ ἰδίεπι: Ὁ δτδιογίθυ επὶπι οἱ ἔοβϑεογῖθηϑ τοῦ εἰ 

10 Ῥυϊμοῖρεβ μοῦ ἰδ δυηξ οοπδρεοιΐ, ορεγατγίδγτιπι δαΐετι ηα]]8. 
ψοερδγτπι βοηθγαῖίο [816 εσὶ. ἀποε8 τρί ςερογο ἰοοῦτα οοπδρίομαπι, 
ἱπευηῖο δοϑιδιο ἡπραηὶ ἕαυος, εἴ οοπϑεϊπαπι χαδε υεϑρεῖα γοςδηϊοῦ 
Ῥυ]α, μαΐα χαδίδττιῖς οϑ110}18 δαξ ργορεπιοάσπι, ἰὰ φαΐθας γεδρδ8 
αὐλαπίογ, ποῖ δυΐεπι τηδιγίςς8. σαὶ Ὸ9 δαὶ ἀε ἱπίορτο ργδδῖδῦ 

οτίογαα ἰοΐα δἰΐωβ τπδίογεϑ οοπδεναθηῖ, δίαῃθ ἷ8 δα} 19 αἰΐδα, 
εο πὶ δὰ βποϑτι δαϊαπιηὶ ρ] πεῖπια εἴ τιαχίπια υθδροίδ εἶπτ, ἰπ χαϊ- 

Βπ8 ἀπχ, 4αδηι πιδιγίοθπι ποτα παυϊπιῃϑ, ΠΟ Π βόμ ως εἰξπῖς υοδραϑ 
θχ φεὰ ταοῖγίοθβ. οταπῖατ μας βταπάϊοστπι γειπηΐϊατη δρεοὶς ἱπ φααίτιοτ 

δαὶ ποῦ τπρ]ῖο ῥ]ατῖρτδ ἱπῖοῦ δὲ οοηπηδίϊ8 6118 ἱπ δαρτγετια υοδρεῖ 
Ῥατῖε. ςείεγα ϑιτη 16 ταϊίο Ηἷδ ε ἀιποϊθοφ αὶ ἐπ ἕανὶδ ἀρίατι βεπο- 
ΤαηϊΌΓ. οΥϑ νεερὶδ Ορδυδγιῖβ ἴῃ ἔανϊδ, δὲ }} δια ρ] 8 ορετὶς ἑδοϊυηὶ 
Ῥιϊηοῖροθ: δοὰ ὀρδγαγιδα ἱπῖγο ἱπιρογίδηϊ δἷβ εἴδυιβ. οοποίδϊ ἰὰ εχ 
ξοὸ φαοά ποῦ διιρ ΐπ8 ἐνοΐδηὶ ἀποε9, δεὰ ἐπί φηϊεῖς ἀδρυπὲ, ἀΐγατι 
γετο δηρετγίοτίϑ δηπὶ ἀπςε5, οτεδὶῖ5 πουὶδ ἀθοῖθαβ, οὑπὶ [ἰἐὶ ςοά ς69 
οοοἰδὶ 4] ἱπηίογιθιιδ υεϑρὶ8 δἰπηὶ} ἕαῖο [πιο]οτε οοάϊςο δὲ δδτα- 
Ῥετ] ἱπιογθαπὶ, ἂπ ἀϊαϊπ8 φιεδηῖ νἵνεγθ, που ππι ρεγερεοῖΐαπι δεῖ. 

30 Ὡδῆτπε Ὑετὸ δεπδοίδπι δῖ ἀπςῖα δὶ ἔεγάσγτπι υθϑραγτι αἰΐοϑυς ἴα] 68 
ἦπ οἷο αἴἴδοιπβ ὕδπιο υἱ ἀΐθδα τβϑπ5 εδὲ, οδὶ τηδῖγιχ ἰδία εἰ ρτυδῦὶβ οἱ 
Οτδδοῖοῦ αἴσυς βταπάΐϊοτ ααδπὶ υεϑρα; δὰ υοἰδηάππι ἱπναὶιάϊοτ οὗ 
ξτανϊϊαΐεσν. ποῖ ἴσγε ἱκξιτογ υοΐαγ ἰοπρίὶιϑ φυεαπε, δεά ἴῃ υεϑρδγὶὶϑ 
δεάεοϊ, δεῖωρογ σοηβηροηῖεβ δίψα ογάϊπαπιες ἀοιπεδιίςα. ρ] υγίπιὶβ 

δ ἴῃ νϑϑραγιΐβ πιδιγσισαα ππμδυπῆ, συϑγατῃ ἀπβίταϊοτ, δου! θδίαθ δἰπὲ μ6ς 
πᾶ. Υἱάεπίαγ ἴατπεπ υἰ τερεβ ἀρτπι 6886, ΤΕΓΏΠΙ ΠΕ]ῸΘ ΘΧδΟγασὸ 
πείαε ἔεγίγο. δὲ υεβρᾶττιπι αἰϊαθ σαγθηὶ δοιΐθο, αἰ ἔμοὶ, αἰΐδα ποὺ 
Ολσαηῖ. απδε οαγοαϊ, βυπὲ πιϊποταδ δὲ ἱῳ θε ἤἔογεϑ, ποηας ραβτπδηῖ: 
δευϊεκίας τορΐοτεϑ εἴ γαἰεηῖθδ. δἴχθε μδ6 φιάδπι νοςδηξ πιαγεα, {169 
ΒΟΌΪΕΟ σδγεηῖεδ ζεπιπ88. 686 486 δοῦΐθοβ ΒαΡεπὶ, ΔῺΡ Ηἰεπιοτα 
διρ!ἴοτα 'ρ8ο9 υἱάεπίυγ. υεστιπι ποηάθτα ἰηνεππηιβ αὶ ἴΡ66 νἱάΐφ56 

40 Ἰδεϊαγεῖαγ. οὐϊπηϊογ ἀππὶ5 δαυδ] δηθη8. οἱ ἰοςΐδ ἀϑρεγῖϑ ροϊα8 γε- 
δε. ὀτιπηΐιγΓ τογὸ δῸὉ ἴεγτα. ἕαυοϑ σοηβεϊαπαϊ εχ [εδἴποιβ οΟ] ες τ 
(οοηκετγὶς σλ24) εἴ ἴογτα, ΔΡ απὸ Ἔχογάϊο βίηβρηϊοθ ἴδπαπαπι δ 
ταάϊος. εἰθῦτα ϑυσασηῖ (ςαγρ εἶπ) α' Βογίθυϑ εἰ (σας θη φαϊδαδάαπι, 
Ῥίοτίτπη τι δυΐθτι 6χ δηϊσοδί!θυ8. υἷδαα διπὶ δἰΐαᾳπδο εχ Ἵςεϊοσίδ (πιϊ- 
Βοτίδι9) εἴδατα οοεδαπῖεβ. οείεγισω δοτ]θαίβεης δοϑθηὶ δια 86 Δα ΠΟ, μαρεῖα ἴῃ ]ατὰ 
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ΦΩΓΌΤΩΥΕ ΔΙτεγα πδορε, ποπάππι ρογερθοίατη δϑὲ. ἔδγο ἀθοίας ἴῃ 
ξεῦεγε οοθηηῖεβ δηϊπιδάγυεγθαθ δοθῆ, 4υδΓΏπι 86 γα ἀεηΐεο δστηδία 
εδβεῖ: ἀε αἰϊεγα ποὺ οοηϑίδθαϊ. ἔδεϊῃβ ἴδιπεη πο υἱάεϊοσ ἐχ ραγίπ 
Ῥτοογεασί, δεά δἰαϊίπι ππδῖοσ 6886 {πᾶσ τιῖ γοδρᾶε δἷξ ρᾶγίηϑ. σοττο- 
Ῥίδι ρεάϊθιϑ νεϑρῶπι δἱ 48 ρδγτοϊ δι τὶ διγαραὶ αἰ18, βαᾶε 4πᾶε 80 
δουΐεο σαγρηὶ δἀνοΐδπε, δοηἰεδῖδε υεγοὸ ἤθη δἀγνοϊαπὶ: 4πᾶ πἰαπίοσ 
οοπίεοῖαγα οἱ ἐΠδ6 ἔδτηΐπαα δἰπε, Ηἰ πιᾶγεδ. ἰπ δπὲγί9 μίεπια οἂρίὩ- 
ἴοτ φυδοάδπι δοιϊεαῖδε, σαδεάδτι σαγθηϊε8 δοῦϊοο. διπὶ 4186 γεϑρᾶ- 
τῖα (ἔδυοἽ ϑ.δὶιρευ) ρᾶγυα εἰ βᾶτοδ οοπάδηϊ: δ᾽ίδθ ρ]υγα δὲ ἅτα- 
Οἰϊογα. τραρθα ρδγβ πιδίγίου τη σαρίϊαγ ἃ δοϊ βίο {τῦ]ρο ρτοσες- 
ἀεηῖα δπη0) εἶγοδ υἱιβοδ: ἰεζυπὶ δηΐτη τνἱβοίάδ εἰ ξατηπιοβϑα, πιᾶ- 
τείσαπι ργουθηΐαδ διίοθὶ ζαϊξ, ουτη δππὸ δαρογίογα υαϑρᾶγαπι ἔγθ- 
φαεηξία ξαϊδδεῖ οἵ ἐπα τίηπι. οαρίαπίυγ ἰοοἷδ ργαογωρεῖδ οἱ τίπιϊδ ἴδυγδα 50 
τες8, δἴφῃθ οχωπϑθδ ἀδργεμβεπάυπιυσ δε46 Δου]εαι. Βιᾶδς Ὑδϑρδγισα 
Ταϊϊο 68. 

ἀξ. Ογαβγοπεο δηΐετα υἱσθῖ ποὴ ἰοξεπῖεα ἤοτεδ, αἰ ἀρε5, δε 
ἐδγβδπι υογαπὲ, ἰοεῖγοο ἴῃ βππδῖϊδ τεσϑᾶπίαγ: υϑπδηϊον οπὶπὶ ρταπάδ8 
τηῦϑοᾶϑ; 4188 πρὶ σορετίπε, ἀπιραϊαῖο σαρὶϊο ἀνοϊδπὶ Γἐγαπίας γδ- 629 
Ἰφαστη σογραβ. ἀρρεῖϊπηϊ δαἴοπι εἰϊαπι ἐτγιιοῖαδ ἀυϊο68. ἃς οἰροὸ ααΐ- 
ἄδπι μος πἴαπίογ, φαοια ἀϊχίπιυϑ. ΠΔΡαπὶ δαΐθτ ρτγποῖροδ ἀρῦτι 
ΤΑΟΤΟ δί4πε υεϑραγηπι: Ζυΐ ργορογίϊοης ογαργοπίριδ πιϑιοτοβ βαηῖΐ 
Ὀδιω Ὑαϑρ τ υϑϑρὶ8 δἷ δρίαγί! αρίρυβ σοπιρᾶγαι!. ἱπίας ταδπθηὶ ἱΐν 

διοὰϊ οἱ ἀυσοδ υεδραγατα. δι ἴεγτὰ δχᾶπιθη σοηδιτιαπὶ σγαΓΟΏ 68, 
Φρεδῖα πᾶπιο, ἰοττοϊ οδγατα τῆοτθ. Ὡδαὺς δτηϊτπηϊ Ἔχδππα οἱ ἀρεδ, 
εἰσυϊ ποῦς υεβρᾶε, δεἀ δοςεδδίοης ἕαοϊᾶ 8.}0]15 πιδηεαηὶ ἰδὲ δαρεηῖ- 10 
4π6 αἴνεῦπι, ερεϑία βοοῦθ. βαπὶ δᾶῃε δχαπιίπα πιᾶρτα: ἰδπὶ δηΐτα 
φαυοάάδηι οὔπι ςοταπιοάε να]υΐβϑεῖ, σοΟρ ἰπὶ ἴγεδ αἴφαθ φιδίϊαοτ ἴα- 
γοζγῦπι δχίγαοι: φηηϊ. ἤδαὰς ἀρῦϊη τροτγὰ οἰ ατη τεροπαπξ, δε ἰδῖθηξ 
Ἠΐδιηθ. τααχίπια ἐδ πιΘ Ὁ ΡΔΓδ ἰπζεγιξ, δῃ ὙΘΓῸ ΟἸΠΕ68 Ἰῃ ΤΠ", ΠΟΏ- 
ἄππι σοπεῖαϊ. ρἰπγεθ ππὸ ἄμοεβ πον ΒΆΡΗ ἰπ οαγεῖβ δαΐβ, δίσωϊ ἰπ 
αἰνεῖδ αρδβ, 4υὶ δρίῃπι εχαιηΐπα ἀϊδιγαμαπι. ογαργοπεὶ δὶ 4αὶ ἃὉ 
ἐχδτηΐπ ἈΡεγγαγίηϊ, σοηυοσγοὶ δὰ ἰϊααδπι πιδϊοτίατι δυο δε βοδπῖ, 
οὐἰπδταοὰϊ δ8θρ6 υἱάδηϊογ ἰπ διρεγβοῖε: δῖσαε ἰῃ 18 γεξεῖπ ὑπππὶ Ὁ 
εοῃβεΐπηξ. ἰδ οππὶ δάοϊευοτὶις, εχίξ εἴ δα βοϊετι δαπιρίαπι δίας 88- 
ἀποίαπι ἰπ αἴνδαπι δεοῦμι δὰ Βδοιϊαπάμπι οο]]οοαῖ. ας οοἶϊα ογαρτο- 
Ὡπτὰ ΠΕ} Ἔχρὶογαῖαπι δάμπς παρειιαδ; πϑᾷθε ὑπὰδ ζεῖϊυδ οτίδίατ. 
ἰρίτοτ ποτ ἀρε8 δ] ο φάγοπξ ἴαπὶ ἔποὶ απ γοξα8 ἱρϑὶ : δεὰ εἰ γε- 
δρδγαπι φυδεάδμη ἢοπ μδρεπὶ, φαεπιδαπιοάτππι δυργα ἀϊεῖππι εδῖ. δὲ 
σγΆΡγοπθδ οσπῦθϑ ΒάΡεγα οοιηροτῖυπι εδῖ. ἱμππίαπι ἀθ ργϊποίρε δά- 
Βης, Βαρϑαῖ πεοης ἰ8, δοουγαῖδι ἱπαυίϊγεπάμπι ε8ὲ. ’ 

43, Βοπιδγ]ι (Β οτπ Β.7. 68 ὕδσξας εἰ δοι!ρεγο) δῈ} δαχίδ ρ8- 
τίυπξ δαρετ ἴεστα, ο6.}}}}15 δἱπὶα δὰ ρϑ}}]οῸ ῥ᾽ γι θαδ. ἱπυδπίτυν βαΐθτα 50 
ἐπ Βῖδ εἴδατα ταϑὶ φαοάάδπι πω ργοθαπι ΒΑ ϑρήαδῃ τεητηγεάο δαῖΐεπι 
ταργοιὶ δἰ πες, δὰ υδγία εἰ ἰαὶδ εἷος δρὶδ. Ἰξατγίιγιχ πδεο, εἴ πιὰ- 
ς ΕἾ] δεοϊδϊτατ; δά ρίδοθϑ φαοχιδ αἴχας εἰμ σπιο αὶ οἶμοϑ ἔγαθηάοσ 8[η- 
κυϊατῖδ δάυοϊδι. ρᾶγιϊ ΦῸΡ ἰεγγᾶ, εἴ υεδρῶθβ. ἔδουπάδ ποαπε δϑῖ, εἰ ὃ 
πίάπϑβ οδἷπδ προ ϊτο πιαῖοσ φαδπὶ υεϑρᾶγαπι; οἰΐαιη ἰοπρίου εἊδὲ, τα]ϊα 
Ἔππηξ 4υδς ἦδ ἀρῦτα δὲ υϑερδζτιπὶ εἰ δἰΐογτπι δἰ σϑπιοῦ! ορεγο ἃς υἱΐὰ 
ἀϊοεπάα δγδηὶ. 

ἀλ. Μοιίβηϑ δαΐεπι ἀϊγζεττιπε δηϊπια]ία, ἢ δαργα ἀϊοῖαπι εδὲ, 
τηῦχῖπις ἰογιταάϊης εἴ ἰοτγιιϊάϊπα, δεουῦπάο ἰοοο τηβηδαεϊπάϊης εὲ 
[οτοοὶδ, δἰΐατι ἰπ θῦοτα ἰρδᾶττπι ἔεγαγαπι, πατὴ [60 ἰπ ραβῖα εἴ ε88- 
τίθηϑ δοουβ βϑιπηαϑ δϑὲ, ἐδίυῦ δυΐδιη πιἰ τἰδδπι8. εδὲ δπῖτη0 τοϊηΐπηθ 10 
τπὐδρίςδοὶ: πἰ 81] δαηα ϑυδρίςαατ. δὲ σπτι δοοίϊς εἀποριίοηΐβ δαὶ οοη- 
βαεϊυἀἰηἰε τοΐταπι ἰπ τηοάυπι οοἰ]υάοπαὶ διπάϊοϑηδ δο δίαπάμθ. ἱπ 
γεπδιοηΐ θα Ὡπηαάδπι ραίατη ζυρὶϊ δυὶ ταεϊαὶ!. φαΐπ εἰϊατα δἰ ργϑὸ 
γεπδῖοιπα σι πάϊπε δα δάυςεγα δὲ σοπδίθγ, ἰεῖε εἰ ροάαϊίπι ο6- 
ἄϊι, εἴ δυθίπάε δεδεὲ οοηυετῖοπδ. αυοάϑὶ φυϊὰ δἰΐνας ἀθηδίοτβ πδοῖτιδ 
εἷς, Ταὶς οεἰοτγίτετ, ἄοῃες ἰπ ἰοσο δρετῖο δἰξ. ἴπτπὶ υθγὸ ἀδ ἱπίερτο 
Ῥεάεϊεηεῖπι δυρἀποὶξ 6666. ἴῃ Ἰοοῖδ ραϊθη θα ραίαπι ργορίδγ τα] - 
τπαάϊπεηι δὶ σοραῖατγ, τηγγῖξ σοπίαπίο ουτϑα Ὠδο 48 }1ξ. εἶπ 88Π8 σὰ χ- 
τὉ8 ςουτἰπυαῖαϑ αἀἴἰφαε ρογτγϑοῖαϑ εδὶ, δίς σαπῦπι. δ ουτῃ δεςίδτον 90 
ἦρβ86, ἰπϊοῖξ 8656, οὔτα ργορε ργαθάδπι εἰ. υϑγὰ δἴδιν δθηϊ συ 86 
παστδηϊογ ἀς ἱξηΐ, φθθτι {116 πιοῖαϊξ, φαετπδάπιο απ οεοἰπὶς Βοτπθ- 
τοϑ “δγἀεπίεβαιδ ίαοεσ, 4885 τηεΐυϊξ, ἑδπιεῖϑί ἱποϊξαϊαϑ οἷξ δὰ ἱπιρτοϑ- 
εἰοπειη ἰαοϊεπάδπι." ἴππὶ πος, ἃ δο οὐδεγυδαιὶ δἴσπε ἱπιρεῖ {]ππὶ 
ἃ 400 ἰοἴπδ δῖ:. σποάδὶ φαΐ ἰαςυἰαἴαδ δατὰ ὯῸΠ ἰδηθθῃ ΡΕΓΟΠδΘΟΓΙ͂, 

οἷο δὲ φοτιρσβεπάοσίς, πα ]λα ἱπϊηγία αἴποὶξ πε 
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ποοσοὲ πηρυΐθηδ, δε οοπομβόδοτα αἰσαθ ρεγιοττοίδοϊπην ΔΒ 66 ἀϊπαίειῖε, 
Ῥο δε πιατι οὰπν γδτῸ]Ϊ δυηῖ ἤεααθ γδεηὲ ΟΡ δϑβίαπι υδηδτὶ ἀεηΐθο- 
4186 πιδ]ε αἰΐδςιϊ δαπῖ, δοοδάσπε δὰ ὑτ)ε8 δίηῃιες Βοτωΐβοδ αἰβοίυμς 

10 ἰπϊατία. υἱναηὶ ἀηποϑ πηῃ]ον. ἰᾶπὶ επὶιπ σαρίμδ ἰεο οἰδπ ἀμ ἰανειϊαϑ 
δὶ ἤάθεγε ἀεπῖεβ ἔγαοῖοθ: 400 δγβηπιθηΐο 6059 ἀΐα γίνεγε οοπίεοὶδ- 
»νᾶπῖ: ποις εἐπίπι πἰβὶ ἰσῦζδενο ἰά ευδηἶΐγε ροϊυῖ586. ἰδοῆθμα ρεπεγᾶ 
ἄαο, αἰτοτοπι γοϊιπάϊυ εἴ ἴυ ρα οτίβρίοτα, ἰάφας {ἐἰππϊ ἴα: αἰξεσαπα 

650 Ἰοπεῖυ, ἰα]να 6ρί588, ἐογεῖα8. ιρίπης τηϊεγάυπι ἰδοπεϑ ἀειβῖδοα ςαυάδ, 
Ὡΐ ςᾶπεδ. νἱδιι8 δδὲ ἰεο αυὶ δξριβϑϑα5 δαδῶϊ, ουδὲ δηϊπιλάνογιῖϊ 5666 
ἀείειάεπίειη εἰ δοῖϊ5 σοπῖγα Βογγεηΐεσω, ἐαροτὶξ. σεῖεγο ςοΥΡΟΓΘ 
ἰεῖπϑ Ἔχείρεγε ροῖδϑδὲ πιυ]ιοβ, ἡΐογαπι ραγὶθ δαβιίπεγε πορ ροίεϑξ. 
οαρὶϊε Ἀτγιησϑίπιο εδξ. φυδθοιπαιε παοσπογάοσίε δαὶ αυφαΐδυδ νὰ Ϊπα- 
γδυετῖϊ, ἐχ [8 συ πϑγῖραβ δαηΐθα ἤϊε ρδ}}1 46 ναἱάς, φιάπιχος ἀε ἴα2- 
οὐβ δἴᾳφαε ὀροπρὶϊσ Π8}} υαϊθαὶ εἴπατε. δογὰπιὶ ουτα δαάθπὶ υδα 
τρουϑι8 γα ἱ 1 ςαη18. τπ065 φυοχθε Ποπιῖηα5 ἀπ] ραπῖ, παηας εἰ δἷ- 

40 ἔετπιπὶ ἰπἰαγίατα, ποις 608 γαἰάς πιεϊαπι: δὲ ουτα οδηῖραϑ εἰ ἰεο- 
πἰθϑ ΒεΙἴυτη ρεγαηὶ; πο ξ οἰ ἴῃ δάεπι ἰοοΐδ ποῦ ἀεραπί. ῥγαθ- 
διαηεἰδοῖπιὶ ραγνΐ δυηξ. ΦΟΤΌΠι ρΘΏΘΓΔ πδδιαπε ἀἄωο ἱγαήαμυϊ 4υϊάδπι, 
ἰΣὶ τῖα; ποαπὸ ρίατα ραΐϊαπξ. γϑιτπὶ φυθημδπιοάθπι ρἰβοίατπι αυΐμπι- 
4αε δἴᾳαε οἰϊαπι αμδάτιραάλιπι φπαοάδιη, οἷς σεγεϊς τειπρογῖθα8 [μ0 68 
τουϊδαΐαγ; αἰχαε αἰΐυτι ςοΐογετι μαΡεπὶ μετα, αἰΐπει δοϑίδιθ. αἰατθ 
δεϑιδῖε αυϊάετῃ ρἰαθγεδοιμπῖ, μἴεπιε συ εγοὸ ΡΙ]οδὲ δααξ. 

ἀδ. Βοβαβαϑβ πνϑεϊξισ ἰῃ Ῥαδοηΐδε πος Νίεδδαρίο, αυΐ δε ρ8- 
40 ταὶ Ῥδεουίδπι ἃ Νίδεάιοδ γερίοπθ. υοοδυὶϊ εὐτθ Ῥδοοῦδ Νοηδρυπι. 

ταυτὶ ει πιαρη τη άϊης, δε δδὲ Βουε ογαδϑίοῦ: πθάις δπὶμπὶ ἰΟΒ88 δδὲ. 
εἶἷμδ σοτίαπι ἀϊξιοβίατη οοςαραὶ δρδίϊυπι αδηίυπι δαι 8 Θδὲ δερίειβ 
ἰεοτὶδ σοηνίναγηπι. ςοίογαπι δρεοὶα ΒΟΥ δϑὲ, ενδ᾽ αῃοά πεθϑῖ ἰα- 
Ῥαια δὰ δυπαιπος πϑῆνὲ ἅγιποϑ δἰςαϊ δά, Ὑἱϊ]ο ἰδιπ θα πιο] οτε οἰ 
γοαρὶβ δἀδιτίεῖο αυδῖι εϑὲ δαυΐ; οοἷοτε ἔϊτο. ἰαθα διΐοια ῥγοῖϊχα 
εἰ ἄεπϑα υϑηε δά οουΐος ρεγέηριε. οοἷογ ῥι]ογαπι μγῖεῦ οἰπογθῦια 
εἵ ταίμιπι:; ποη 40.818 δαπαγΏπιὶ 4088 ρᾶγοδϑ υοςβηξ, ϑεὰ διαὶ ἰοῦ 

10 Ρί᾽α5 ἰαξετῖον ἰδπαςθβδ. διγὶ ἃυὶ ιν] υθμοτηθπῖθγ μμ}}} ϑυαξ. υοοθῖὰ 
δἰυν οι Βουΐ παδεῖ, σογῆμὰ δπίομη οιγυα, δἰ δάνυθγθο ἰηΐος 86 ἤοχα 
ξῦτνδ, δίας ἱπιιϊα δὰ ρπρπδινα, πιδρηίτυ ἀϊας ραϊπιὶ δοὺξ πο πα ϊο 
Ἰοηρίοτα:: Ἵγαδοιτυ ἀϊπα οἰ προ} 15 ἀπαπία σαρογα ροϑεὶξ ποῦ πιο ταΐ- 
Ὧπ8 86ηηϊϑεχίδγο. πἰρτθῶο δαΐοπι ρη]οῆγα εἰ πα οοτγηυῦτα δὲ, 

δ δὐτίας (οαρτγοπδθ) γθγοὸ δά οουΐο πϑαια ρεγιϊπθαΐ, ἰϊα αἱ ἴῃ ἰδῖῃϑ 
Ῥοϊίαδ ἀυὰπι δπίγογθιισθ ργοθρίςθγο Ὑἱ]δαπίοσῦ ρο986. διρεγίογι θη 
ἐδγεὶ ἀδθηιθη9, δἷσας οἱ θῸ5 εἴ αδἰΐα οογηίψεγα οπιηΐδ, οτιγα δυΐθαι 
Ἠϊγία, δὲ εϑὲ Βίκαϊουβ. οαπάδιῃ Παρ οῖ πιϊπογοη 4θδμη ΡΓῸ δπἃ πιῶ- 
ξηϊταίπο, δἰ πηι! οτν ἰαπιεὴ Βα Ϊδε. δραγεὶὶ ραΐνεγεδι εἰ ἴετταιι ἴο- 
αἷϊ τλοτὶ πῖογθ. οοτίππι οϑὲ δάνογδιϑ ἰοϊυ8 υϑι ἀπ. στῇς 6δὲ δυανῖ: 
ἰοοῖγοο εὐπὶ γεπαπΐτσ. ρεγου985 [υρὶς, ἀεἰαςφαῖαϑ 50 δἰδεϊξ. ἰυεῖαγ 

(0 δες ςαἰςἰ θυ εἰ δίδεγοοτγο, φιοά ΔΡ 8ε86 4ῃδίεγτιι5 ρβϑεῖθῃ οἰδουϊαίῃτη 
οαΐαδ πϑῦτα [αςϊΐοια εἴ ργοτπιρίατη μαρεῖ: εἴ ϑ8ερε σδιθϑ πϑεαιθηῖθα 
δἀατὶϊ ἰἴὰ αἰ δογυῖπη ΡΠ ἀρδανπαπειγ. ρεγίυγθδιὶ ἐρῖ τις δίσυε ρεὲῖ- 
τεττείαοι! ροϊεβῖ ᾿ιοο εἴβοεγε ϑἴεγουϑ: ρδοαῖὶ ποὺ δάπτγίξ. ἔεγας ἔδ- 
εἶε5 ἃς παῖιγα [8118 εϑὲ. ἱππυϊπεηῖς δαῖεπι [ἐπ ρογε ρδγεθάϊ πηϊνογοὶ 
ἴῃ τηοπιὶροδ ραγίυπι; ἂὸ ρτιυϑᾳθαπι 5πΡο θη δάδηϊ, οἶγοα ἰοςατα 
αἰ τιιπὶ ἐχοπογδηὶ ἰἅ τ αυ8πι ροΠδηῖ68 πητ ἐπι ἔϑπη. - Θτ τ εὐΐνα ἔεγα 
Βδες ἰαγβδστη φυδηήδπι σορίᾶπὶ Ἔχογεσα θη Βαΐυ5. 

ὁ. Ἑδτγαγιπι οπιηίιπι πιαχίπηα οἰσυγαῖαγ εἰθρμδηίτ5 ἃς τηἰξοθ- 
480 οἷξ. ἠὕδπὶ εἰ ἱποιταϊ τ δὲ ἱπιθὶ ρὶῖ: ἀοοεῖογ παπιαας εἰΐατι τοβθτς 

(θογβαγαπι) δάογαγθ. ϑϑϑαθπ, εἰ σοΐογας ἱπιεἰδοιϊοπΐ8 τἱ ρχαβδίδξ. 
Ζαδιη ἰαίεγίξ αἴας ἱπιρίεγίς, Ὡθπὶ ἡξεγοα αἰτἰπρὶε. νυἵνεγε δἰμπὶ εἶδ- 
ῬΒαυίαπι δῃποϑ αἰϊὶ ἀποευῖϊοαδ, δἰ} οσεπῖιτα υἰφίπε, εἰ ἑεπιίπαπι τοὶ 
Ῥδεπθ 4ποῖ 1π88. Υἱρβξῖε οἰγοί"εσ 8ΠπῸ δϑιι8ὲ δείδιεϊδβ δεχδρεϑίπιο. ᾿ΐες 
τοΐϑ ἂς ἔτι ρογίβ 6886 ππραιθηΐθηι. βυνΐον δπίπιαὶ μος [ἰδεπῖεν δοοο- 
ἰπτ, πο ἴδιθεη Βυνίαϊε οοῖ. ἱηαγθαϊησ ὑεγο Ρὲγ δαυᾶτη 60 Ὠβ409 
Ρτοοσάεπϑ, ἀυπι εἶπ8 πᾶγεβ Ὄχϑίεπῃ: ἰδ Ἔεπὶπι δὲ ἥδι εἰ σεερίγαῖ. 

30 πᾶγ ὙΈγῸ ποη ἔδοϊϊε 4αϊξ ΟΡ οοτροτὶς υδοι ἐδίθτω. 
47. δανιεῖ πο ἱπϑιπιξ πιαῖγοϑ: δξίδπιϑὶ ςοραπίῃτ, ποϊσηξ. οἷἑτα 

Φεΐπι οταοἰα 5 οαπὶ ἐρογοῖ δὐπιϊδϑαγῖο, ρα υτι ἃ ἀπιϊδὶς δ τπαΐγετα 
τοοῖατι οροτίπηοδῖος 4τ|ὶ οὔπὶ οἶα ρεγδοῖο ἀσϑοθηή 5θῖ, σορπουῖξ 

631 φυδουπι τοπὶ Ππαρμοτίς, οἱ ρδυ]ο ροϑὲ τπογθὰ ρετγοτγίραπι ἱπιογίεοις. 
δτιπὶ δἴαπι ϑογίματγιπι γορὶ [ι|586 δαθδπι ξεπογοϑᾶμι, δχ 7π8 δἀϊο9 
ἐ4ποϑ οτππεδ [ις86 Βοποϑ. ἤόγατα ργβοσἐδη δϑίπνατη οι Ὑδῖϊοῖ ἔα- 
οεῖθ υἵ ὁχ τπαῖγε ργοογθαγεῖ, δἀἀυοίατα πὲ οοίνρεῖ; Πἰυτα, οὔτ ρτίπιαμα 

ΗΙΘΊΤΟΚΙΛΑΕ ἈΝΙΜΑΙΠΌΝ ΙΧ. 

τοοιδαγεῖ, ὈρδσΊατι θοχ ἰβίπδύτημε ζΩ 596 ταδίγοτι: τϑυπερ ῬΟΤΒοῖΟ 
εοἰϊα αἴφῃο ἀεϊγαοὶο ἀς ἔδεϊες ορετγιπδδῖο, τοδῖγ δρηῖδ δυίαρίεοα 
αἴᾳψαδ 6 γαρὶ δ 8666 ργαδοὶρίἴοιη ἀδάλδθε6. 

ἀξ. πῃ ξεπεγε σπδγῖπο τπα] τ ἐεγαπῖας σπειηρία ἀε πηκηρῃοῖα- 
ἄϊηε εἰ τηῖῖθαδ ἀεἰ ΡΕἰποτγῦπι τπογῖθαδ. πατγγᾶπὶ δπίτῃ δπιογθα ΣΟΓΌΣΩ 
ἐγρὰ ρῆεγοβ δίᾳυα ἀεϑιἀετγὶδ εἶγοα Τἀγεβίωμα εἴ (αγίδην εἰ δἰΐᾳ ἰοζα. ε9 
84 ἰδτγατι (λγίωπι ἀε!ρπο οἀρῖο δἔσμς δδιοῖο ργεχ ἀϊεϊϊαγ οοῦνθ- 
τἶδϑε ἀεἰρμἰπογιπι ἰπ ροτίατα, ἀοπες δυτὰ ρἰϑοδῖου ἀϊπηϊρατί! : ἴπηο 
γετο γαῖγο οἵωηεδ γευογεὶ ϑαπΐ. ἀεἸρ ὶπ 1106 ηποηαὰς δεπιρογ 4819- 
«Ῥίδαι α ἐτδηάιογίθυβ οὐδέοάΐαο ρταῖϊα σοι ἰδίατ, σου ϑρεοῖαϑ οδὲ οἰἑτα 
ἀε!ρμίυοταπι εἰ πιδϊογαπι δἰπιαὶ εἰ ταϊπογαν ρτεχ : ροϑῖ πο ἀθ] ρΗἰπὲ 
αυϊάαπι ἄπο ποι τηϑζῃο ἰΐεγυαιϊο ἀρραγιδσε ἀεὶ ρμἰη απ ἀείαπ- 
εἴππι ἰανεπίεπι ἰπ ῥγοίαπάμιη φυρεθοῖες βορθάο βίας ϑυ}]ευδηξοθ 
ἄοτϑβϑο, αὶ ἀπςοιὶ πιϊδετοοτάϊα, θα 4υὰ ἃ Βεῖ!αα ἀενογαγείωσ. ἀφ 20 
δοτῆπι ςολεγίϊαῖα σθοσας δηργα βάεπι εϑἵ αυοά πδγγδαῖ: οὐμοὐθτα δὨΐπα 
δηἰπιδί τα ἴαπὶ ἀαθδιΠΐασχα Ἰάτη ταγτοβέγίιτη ρετηὶς δϑ πιητα 6686 εχὶν 
διϊπιδίατ. πιδϊογυτῃ δἰϊαπι παυϊρίογαπι ἰγαηϑ πὶ ν δα, ἰὰ ρου εδιπιοσα 
δυθηϊὶ ἐρϑῖ8, οαπι οἰδὶ ργαιία ρίϑοεπι αυειορίδιη ἱπσεοίδπίγ: ἔμρίειν 
ἴετα δηΐη δαπι ἀτρεπὶ 1) ργοίμπἀλη υ54πὸ δας οοδεοῖϊ, εἴ 5' ΓΕΘ" 
δἱοπὶϑ ἰγδοῖῃδ τηϑρπι8 δἰῖ, ϑρί γίτιπα οοητἶποπὶ αυδδὶ σοταραΐδηῖοϑ γῷ» 
Ἕοπεπι δραιτιῖ, εἰ ςο]]δοι5 υἱγίθυ5 δαρίιἴ86 ςεἰοτίδῖς ἰεγαπῖατ, ἄστα 
διαάδοϊ ἐγδῃϑτηϊ θγα δραϊίαπι, υἱ τεϑρίγαγε αῃδδηῖ; εἰ ϑαρεγαπὶ γεἶδ, "Ὁ 
οἱ ἰοτῖος οἴϊεπάδηϊ παυιρία. ἔς ἰδοϊαπὲ εἴΐατα τί μδίογεδ, σΌτα 8689 
ἦπ ῥστοίαπάυπι ἀεαιδοιηξ: τοιδ δπῖπὰ Ὑἱπῖβαδ, οὔπὶ τευδγιαθτογ, 
δτπδγρυῦξ. ἀερυαὶ ἱπίε δὲ οουϊυ βία, ταᾶτδ8 δἰτοῦ! εἰ ἐδτοῖπας. ἀσθὲ- ὃ 
δαὶ ἀκ ἐρ515, ιιδε δἰξ γδῖϊο φιαγε ἴω ἴδγτᾶτα δγαιβρϑαὶ οἱ ἐπερίηρβηξς 
αἰπσβὲ δῆσαι μα ΐΐο ἀἰϑογιπιΐθς ἔειροτγύτη ἔδοοσε δοδ ἰά, εἰδὴ ἡαλὶα 
ἄς οαυεὰ. 

ἦἀϑ. Οὐειιδάπιοάαππι δπΐδτη οὐβηῖθπ8 δηϊωγδοιῖθαν αἴϊεςῖτιο δηϊτοὶ 
τοῖα δυπὶ 4ααῖοο δοοηθν, δὶς γα γθ 9 ΠΠΟΥ68 απο σθα τη ἰδη τιν ϑος ἢ» 
ἄστη δοὔοις, φυὶπ εἴδσα ϑᾷδρε σροπιθγα συδεάληι. ἰά ᾳποά ἴῃ ανὸν 
Βα5 οσοπεϊπρὶξ: ρα! Ππδα δηΐπι σάτα υἱοογιης ρα }108, ουστγιθηξ τηᾶγεν» 
4ὰς ἱπρϊίαθἀο 5ηθαρίίαγε σοπαπίογ. δἰτο ἱπὰσ εἰΐατι οτἰδίδ ἱρ αἷς, δὲ» 10 
τοῦ εἰ οἰσπθθ (πγοργρί; τ), δάθο πὶ ποῦ ἴδπι ἔδεϊϊς ἀἰ ξποβϑοαβίασ δῷ 
ξετοῖπας δίπξ. φουϊβυϑάαιη δἰΐαπι οαἰςατία ρᾶγυᾶ ϑαγγ κυ πίαΓ. ὁδσ Ὑ ΓΦ 
τοῦτο φυϊάαπι Υἱδὶ δαπὲ, δυΐϑ8α κα πα, ἐρδὶπι δὶ τηδισὶα ουσατ ἐσ ρθὼ» 
ἄετε ρυ}}15: 605 εἰΐαπι εἰσουτβάπσογα εἴ οπυϊγιγα ἰὰ οἵ ποη ἀπ ρίτῷ 
οὐςατδηὶ δοΐ  επετῖ ὀρεγαια ἀεηξ. ηαϊάαπι γεγο μαὶὶὶ δάεο εἴθ» 
ταϊπαιὶ ποδουπίοῦ Ὀξ πεαθ οσὐςαγίδηϊ ἡδ4πε ἱπίγε ἀρρτεάϊδηματ, εἰ 
ἰπεῦηϊεϑ 8[1058 ραϊδπίυτ. 

ἀ9 Β. Μυϊεας ἀνεϑ τουίβηξ ρδγ ᾿ετηρογὰ δηῃὶ ἴατα ςΟἸογατα ὕπτα 
υόσεῖα, οἴ τηδγοΐα δα πρτγα σηζεβοὶξ. Τολίθεῖ εἴδη) υόοσετῃ: δα, 
βεδὲδῖα ἐδηϊξ, πίεπιε διγορὶξ δὲ τυτηυϊθοθε υοου[αῖατ. τοδὶ εἴδει, 

85. σοΐογοιι, ἤΐοστης ὍἸβαγεο οοΐοτγο, δοδίδις υάγῖο εἶγοα ςο]μαα; 20 
υόςεπι ἰῶτηεπ Βα ΠΠδτη τποϊαὶ. ἰπϑοϊπία οαπίδὶ χυϊάετα οοπιϊησδίς 
ἀϊεθιὶς ἃς ποοιδα5 φαϊπἀεοὶπι, οὔπα τροπίθϑ ἴδῃ Ὑϑοπηῖαγ. ἀοιτα 
ςδηϊ φυΐάοπι, 5εἀ ἰθξεγρο]Ἰατπι. δεβίδϊα ργοςεάδηϊς αἰΐδτα ἐπαὶ μὲ 
γόοθπι, ὙδΙπα ποῦ διῃρ 18 οχπηΐταο ἀδη ποις οεἴεγοια πε 86 ἐῶν 
βεχαπι (πο ἀπϊαῖααι Οδσζα), 864 οἰπιρίσειι. οοϊογεῖα {ποσαθ 
αἰίατι πάει; εἴ ἴῃ {τ8]12 ἴὰπς αἰΐο υοεδῖασ ποιηὶπθ. υἱἀσίοσ πὸ 8 
ἀΐϊα: ἰδιοὶ εηΐπν. εἰΐατη χοὶ ει μαςὶ (γα δ  αἾἶδο Οδ286) εξ αὶ 
Ῥβοεηίουτί (τὸ Β ο. 1186 6286) ἀϊευπίατ, ἰΒἴοΓ 86 οοτοαναϊδῳίας. 
εοἴ ετἰ ἐδ οπ5 ᾿ἰδπν ἰδ, Ρμϑεπίοατοϑ δοδναϑ αἰ Ἔογαπὶ δῶμ 6, πὲ ἐξ8 39 
ἀἰσαπι, ὩΙΜΠ]Ὸ Βἰοὶ οοἴοτγα ἰδηΐατπη. διγα τοῦ εἰ βοοάυϊαο εἰ πιοὶατν. 
ΠΟΥΥΡ ΑΙ: πο 86. δπὶπι ἱἰγαποαυίδηῖαγ. οοὲ βοοάυϊα δαίπιηὶ ἱεια» 
Ῥοτε, πιϑίδποουυρῇῃϑ 58ἰδιϊπι ροδὲ δυϊαπιποσα. ἢς Βἱ φυϊάεια ἀἰ 6. 613 
ταηΐ πϊδὶ οσοΐογα εἰ υοςθ. δδηάδοπιὶ υεσοὸ 6586 δύδῖη οοηϑίδι, οὐτὰ 
ἘϊΓΙΣαῸς ξεπὺ5 ἤος ταυαιϊοὨΐβ8 Ἰορογα ΟΡ ϑογψαγμηῖ: ΟὨΤΩ ΘΏΪΩ 
ποπάατα πιυϊαιίοποπι ἱπίεργϑῖη ἀὐϑοίυδεϊ πβηπὸ αἰϊεγίαϑ δρθοίθα 
διϑπηροίδεεῖ, υἰΓΊΩπο δι θογαὶ αἰαὶ ργοργὶϊ. 11] υϑγο τοίγεσα, ἱα 
Αἰ» δἱ νυοςθ εἰ οοἰογοδ ἱπιπιαϊδηΐοσ. πᾶπὶ εἰΐδτη ραϊατ ες Ἠἰδεθα 
γοσδῖῃ δὐσηὶ μι απ, αἰϑὶ δὶ 4πάπι]ο δδουαπιὶ ᾿ΐθπιοπι ἰθΡῸΓ Ἔχ ερθν 
τῖϊ. ἴὰπο φαίάοχα συόοοπὶ οιδίοϊξ, ΠΟ δἷηα Ῥεγιοτγτπι πηίγαςαΐο, οἱ 
οἰπιαὶ οὔπι Ὑογο ἱποὶρίξ υόόθῖ ἄγ. ἰῃ δατηταᾶ ἂυδ8 εἰ χτωάχίτηθ δὲ 10 
Ῥἰανίπιατα υοουϊαπίογ Ἰοαρογε οοἱϊαν. τηπίδὶ εἰ συςπὶπε ςοΐοτετα, 
νοοῦσι σαΐπι9 Ἔχρίαπδι, οὐπὶ [πα γππὶ θδὲ οἱ ἀπ᾽ πο ςοτηρᾶγδαξ, 
ΔΡὶ: δὐΐοπι ΦῸ} σῷπε. οϑίθ:ϊξ 8086 ἃ υϑγὸ ἱμοὶρίεπδ δὰ οἂπὶς Ἔἄχοῖν 
ἴατα Ὡδσῖς. ΟΡ άϊτ δὲ86 δὰ σῃοψις 4πῶπ) οοηδηίμαμι (Υἱ εἰ ἔθσ δα 
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αι) νούβηξ, οχογία οἴδεγι εἰπράδε : οος ἤδοῖο οδιοπάϊε 46. υἱξδὲ 
δαΐοτα ἰπέθγάστα [εἰβτδ, ἰδἐδγὈπι ἀθφίοτη. ταῦϊδϊ οἰδδτα ὠρῖνρα οοἷο- 
γε εἴ [αοΐεπι, οἷουξ ππ ροσπιδῖς Αρο]: εεὶ ἽἜρορα μος, δρεοῖα- 

ο ἴοτεδι φῃοστιαι ἱρεῖπ8 τπδίογωπι, ταγίοτη ἔδοῖξ, δἰφηε ἀν εαι διμίλεετα 
τοϊοοίαπι δυσὶ ἰησίρτιτιξ. ᾿δ υεγα ΠΟΥΟ ρϑῆδδ 4υλίϊξ οἰγοὺ: ἬΔᾺ 

ΠΩ Δ πῶο οτἴῃ ἔοτγπιὰς πουθὶ 9 εἰ δά] ἱπάδεϊ, οαδὶ γεγο 86- 
ξε8 Δἀο]ενετῖς, υαγίας δοτα ταγρια ρέβῆδα ἀπηϊείαπξ, δια ρεῦ δηΐομε 
οὐΐο Βοτατη ῬδἸ]δηδε Ἰοσοτγιαι ἰοπρο Ηΐης ἴπ Βοιποσὰ εἰ πποπθε3 τηῖ- 
ξιαδὶι." ἀγὸς φυρεήαπι 6686 ρυϊνεγαηῖ, φυδεάδηι ἰδυδηῖ, χβδεάδτα 

δ Βεαϊγοπι ἰλοίαπε. 4υδεοιηατια ΠΟῚ τα πε γδ]οπὶ υοΐδῖυ βεὰ ᾿ναπιὶ- 
115 ἀεζαμε, ρυϊνεγαιίοπε ξαυάεπε, αἱ ρα πα, ρεγάϊχ, αἴϊλβομ, δα ἃ, 
ῬΒαβίδηυϑ. ἰΐθτη δχ [18 χυδο γδοῖΐβ ππραΐθηδ ργδεαϊδα ἐπὶ φυδεάατο, 
ὅπ οπῖπὸϑ αυᾶς ἢΠουνίοτῃ αὐΐ ραϊυάειη αυϊ τδγα δοςοϊαπε, Ἰαυδογὶϑ 

πδεπὶ. αἰΐδε πἰγοσιχας [αεϊππί, δἴ ρυΪνογαπίατ εἰ Ἰαναπίωγ, πὲ οο- 
᾿ϑμλ εἴ ρά88εγ. πησυδροϊυτι δπίοτη τη] 126 πεπίγυτα. δῖατθ πδες 
ἀυϊάετα ἰϊὰ δὲ Ββαβεηΐ. ργορτίατω δαϊετη φυδγιάδπι δυϊσυϊαγαιη εἀθ το 
ΒΟΌυΙΑ εχ αἶνο; γαοά εἰἴϊδπν ευθηὶὶ ταγίαγίθυδ. δριἰΑπιτ δἰΐατι οτδο 
δε ϊδ ὙδἈΘτα δ ητοΥ, δίπη! ὃς υόοοπὶ δή. 

50. Μουϊδπτυτγ απίπιδίίαιπ φαογυπάδπι ποὸπ δοϊυτα ἤβαγαθ δὲ 
Ἰῶογεδ ρὲ δεϊαϊδιο εἴ δπηὶΐ ἱειηρογα, δεἀ εἴϊατη ουτα ἐαϑιγαηΙῦ. 
ΘἈΔΊΓΔΏΤΟΓ δαϊοηι δηἰ πη ]1ὰ ααδ6 ἐεϑῖ68 ΒαΡεπῖ. ΒδΡοης δυΐθιβ ἃυθ8 
᾿πῖαδ ἰεεῖεϑ, οἱ σπαάγυροάε8 οΥἱρᾶγαθ, δά ἰθτρος βο ]οοῖ. ὧἱ φυδα 
δηΐπιδὶ ρατίθηϊ εἰ 9011 Βεπεβοῖο αἱππίογ δα ἱηρτοδϑαπι, ταδχίπιδ ρᾶΓϑ 
{οτὶϑ, εδἴογα ἱπῖαδ. οὐαί δαϊοπὶ δὰ ραγίδηιν υδηϊγι ὉΠ ἰτθατα. οδ- 
εἰγαηΐατ δυΐοδη αυοϑ ((81}}) δὰ εἰππθο ἐπρησεσπῇ, 48 ραγῖε ἐοη- 
φαυϊηϊδοσηξϊ οοοππῖεϑ. ποπὶ ἰοοῦτα εἰ 4018 ἔδγγαση θη τὶ8 Ὀ᾽Π15 τοττιῖξυ8 
Ἰβθο οἱ Κα]}}09 ἀἥἤαϊτυ5 Γαοτὶς, τὰπι οτδίδ ρα! !θϑοῖξ, παας διαρ ϊπ8 
ὁποατῖς, πες άπεγοπι τοπίδῖ. δὲ δπΐθτα ρα τ εἰς, δὲ ἐγευθσιξ, 

Ε0 ἈΪΜ1] Ἀογοτα οπιπίπο εἱ οοπιπρὶξ. ἰάοπι πιοάς εἰϊοπι ἴπ Ἠοταϊηὶ θα. 
᾿ αἷ χαΐθ δηΐτη ρα αϑιαῖς δὶς τ ]δτατ, ποαὰς οτίσπεαγ Ρἱ1 χαὶ 

632 πολῖβ πιαϊϊϑ ροβῖοδ ργουξηῖγε σου δαευεγθ, πΕαῸ6 τοβίδιατ υοχ, δεὰ 
δουΐὰ ἀυγαὶ. οἱ υεγοὸ ρθοτγ δἱξῖ, ἰἱ 4πο9 ἀἰϊχίταυδ ρὲ] ἀεβοίαπει, ργδθ- 
ἴεγχύδτα σαὶ ἴῃ ρηρῈ ϑαπῖ; φαδηφδπι ἰἱ χαοχαε, εἴϑὶ τη ποηϊ, ἰδπηεπ 
Δαπὶ ταγίογθϑ, Ρ Ϊ: δπΐοτα οοπηδ πὸ δρεῦδῆ: πῈ}}π οπίτθ ἐθηθο μα 8 
οαἰγεϑοῖξ, τπυϊδίην οἴϊδπι υὸχ 'ἰπ φυδάγυρεάίδαδ οπηπί θα» ἐχϑθοῖίβ, 
ἴκλαι αἰῖο υἱτο οἴζοπνι παῖδ.) χαδάγωρεκεϑ ᾿ρίτυτ αἰϊαο, πἰδὶ ἱπυεηςα δα 
ολδϑιγεηίπτ, υἱαπίαγ. ἴῃ δοῖο ἀργοταδι γόπογε πὶμι γείογε. ἀπ 
Ῥτίδοδ δεϊδῖε ολδίγδηϊασ, εἰ τβαΐογα εἴ ηἰμάϊογα ουδάσηϊ Ποη ςδδίγα- 

το Ἐν, οἱ δοΐοπὶ δεῖδϊο δίαϊα Ἵδδιγεπῖπγ, ποὺ διιρίϊοϑ ογοδοαηξ, οογυὶ 
φαΐ ποπάπιπι Ρ6᾽ δείβίεια οοσπῦδ Βα ΓΌΠΙ, οἱ πδϑίγεπῖαγ, Βου ἀτ- 
Οἱ παρ εἀπαῖϊ σογημα: δἷα ἴππο οὔπι δὰ βαρεηὶ ὄχβεοδπίηγ, σου 
τηδρηϊϊθαο δδάθπι ἀυγαῖ, πάτα δὰ δρίϊοἰαπε. υἱοὶ ἰρίτατ δινπΐςαιὶς 
ἐλοϊγαπῖαγ : Δέοχτΐ τυγρίοτεϑ εἴ πιϊπογεδ ευὐδάπηϊξ ἰανεποὶ, πιο αϑ 
ΟἈειγαπαϊ ἰδ ο8ξ. [οοάϊοοδ δἷε: ευδάσππυξ ἱαυθηοὶ δαΐετι ἰϊαᾶ 
οαδιγδηϊατγ. ταοϊϊπαηΐο5 εἰ βϑογοΐαπι ἱποϊἀδηῖεθ ἀδογευτα ἰεδῖεδ 
Θαοιτίηρτιηῖ, ἀεἰπάο τμάϊοθϑ ΠΌΔΙΑ τηαχίπιο ροδδαπὶ δηγϑατῃ ςοπίγῶ- 
Βαπὶ. ἰποίδαταμι υ}}}15 δε ραπε, τὶ ϑᾶπ|68 Ἔχίγε ροϑϑίξ, χαοάοὶ ἱβἤδην- 

ἐο τασπῖαν, ϑογοίαπη θοιαἰδεῖεα οομϑρογραπί. ἰδαγὶ δά υ]ιὶ οἱ οδϑίγοπιον 
δἴχας ᾿Π|ςὸ δαπητδπίογ, ροϑϑυπε ἱπῖγα, θδπίστη αυϊάδτῃ ἀρρατεῖ. 
Ἐχϑδοδῖογ εἰΐδπι υυἷνα (ςαρι14) δϑοτοίαγατα, ἴα πὶ ποπ δι] ᾽α5 σοἶγο 
Ορῦϑ Βαρβεδηῖ, δε Βγευὶΐ ᾿δῦρογε Ρἱπρτιδϑοδμῖ. ἰρίτογ Β᾽άυιυτα στα 
ἐεϊαπαγιηῖ, Δρρθπεα ροτπὶ8 ροϑιθγοτίθαϑ, δοοδίαγ δασπθη; 408 ΡΟ ΐ5- 
δἰγθθτα ραγῖς τδγΡι8 ἰ6ϑ:68 δυηΐῖ. ἰδὲ επὲπι πιαϊγιοῖὶρα5 δἀπαῖα εξ 
(δἀϊαοοῖ) ςαρτία (αρ τα ὅσαζα6), υπᾶς ρΡαυίαἴητα ἀρϑεϊπάδηϊε οοη- 
ξαποῖϊ. οαρίγα πο οἰΐδτη ἰπ ΚοΌετα ςαππδίογοτι [θη 6, σπτα ΦΑΓΌΤΩ 
πιϑατη ἴῃ ΒΦ] 9 4αδογπηῖ, πε ργαθβπαπῖεβ βαπΐ. δαγτσπι ΠΟΙΊΘΓετὴ 

80 Ροδεϊεπὶ δ ἱαπὶ ἴῃ Αἰ δαρεγίοτε δἴίαιη δὰ ἐγίαπι τη ΐαπι. οαττιηξ 
ΤΒῸΪ]1ο Τα] ετὶπ8 4υδπὶ ΝΝ͵8861 εααΐ, χυΐ ἴῃ ουγστιπι ἱποϊϊαπίατ, Ρρτορῖοῦ 
τα ρη πάϊπεπι 8885 ρογγθοιογί8. οὐηπῖπο ἰοπρίοτγα βυπὶ ςδεῖγαϊδ 
ὝΉΤα ποῖ οδϑεγδιδ. δηϊπι!ΐα χυΐθιι5 ττιπιΐπαγα ἴῃ ᾿πόγὰ δῖ, ργοβοίαπε 

ἃ ἀεἰεοϊαπίαγαας ποη πιΐπυ5 ἰπ ταπιΐπδπάο ἀπᾶπὶ εἀεπάο (πη 181] ο- 

4“ 

ᾳ4πς δεοῖΐπ8 σηταϊηϑηΐ 4πᾶπὶ πηδη ἀππὶ ϑοα!ῖξογ). ττιπιίπδηξ 
ταῦΐατη δίέετα ἀθπίδιϑ πιαχὶΐ]α, αἰ θουθς εἰ ουδβ δἰ σᾶρτβα. ἐπ [δγὶ 
ποπάτπι ρογερεοΐυπι δεῖ, αιιὰθ ποβίβοπτη ποῆ ΔΙππίαγ δἰαπδπήο; 
ΟΠ αδηπ ΟἿΣ οογτπβ 68ῖ: δἰθηῖπι ἰδ Τυπληαῖ. οπιπὶδ δαΐδτι ἰδοοηάο 
Ροδαν ταταϊπαπῆ, πιαχίιπθ υθγο ἢίθεγπο ἰρτηρογθ. χῦδα ἀοιηὶ αδἰπη- 
ἴατ, δορίοτα ἴδγθ σθθπ868 μος ἰδοϊαηϊ. ργοξθϑδ δαϊοτη πιϊπα8 εἴ τα πα 8 
τετηροτὶβ σηταϊπαπε, ργορίεγοα χηοά δἰυθίον ἰογὶδ. σαπυϊυδηὶ εἴΐαπι 

5411 

πυκξεύαπι ἀπὰς τιίγαζοθ τπαχιἶα ἀσπέδία φππῈ, αἱ πιῦγος Ροηεὶ εἰ 
Ρίδεει, εἴ υεδῖη (τὰ ρΡίδοαπι 4 Ἐπ) ἰσοῖγοο σαπιίπαοοπι (σα 10 
Ταπιϊ πα! επι} γυοοδηῖ. δηἰπηα]α Ἰοπρὶϑ ργαδεάϊϊα Ἵτπιγίραϑ δἰ συσω 
πάλπι ἩαΡεπὶ, φυΐδαϑ ἰδίππι ρεςῖαϑ, ἔαο 8 γοπυπηξ, εἰ ἰα φααάττι- 
Ρεάϊριε εἴ ἰπ αὐἱρας οἱ ἴῃ Βοιβίπιθυϑ ταᾶρτια εχ ραγῖδ. 

Χ, 
1 110 ΟΑΈΒΑᾺΣ ΒΟΛΙΙΟΣΒΟ ἹΝΤΕΆΡΕΕΤΕ. 

Ἀρρεΐεπϊε Βοτηίηϊβ8 δοῖαϊθ {πῶ πιωΐαο σοπργοσϑῃ ἔππι ὙΪΓ ἔππὶ 
ἔεταϊπα ἀθθδγεπὶ ψέπεγαγα, ποππαηφιδπι ἴῃ Ὀΐτοηηδ, δἰσααπάο πῃ 
αἰϊογο ἰδηίαπι Ἔχϑίϑεῖϊξ ἱππ εἀϊπιδπίπια. ρτγίπεὶρίο φαεπιαἀπιοάυπι 
8686 Βαρδδὶ δπλϊπαγῶπι αἴδγΏδ, σοπίεταρίαηάυπι δεῖ, φυὶ οἱ ἱπιρεάϊ- 
γαεηϊο αυορίοτα αἰβείϊδιατ, τηδπὺδ εἰ τηεάϊοδε δά μι δαπίατ, δῖ Β6 πη 
Βαρδαὶ, δὰ αἱΐα πβϑῖιργα, ᾳπαὲ ἴῃ οδαβᾶ δῖ, σΏΓΑΘ τεταρῈ8 ἸΓΒΠ ταῖς 
ἴδτηπϑ. οοῃϑίαγα δυΐοπι ροϊεγιὶ πιαιγιοἰβ υα]δῖαἀο εχ ἱρδϑὶ5 [αποῖῖο- 
ΠΡ 86, δουϊ δὲ αἰϊεγίυϑ πιδπιργῖ, οαπι οἴβοίαπιν δυτπι αιιαπίιπι 8819 
δὲ ἴδλοϊϊ, δο ροβίψυδτα ρετγεξίξ, εἰ ἰαροτγε εἰ ἀοίογε οαγεῖ. ἰᾷ φαοά 20 
οὔπὶ 6χ αἰ δ8 υπϑεβοεΐβ, ἔππι ΘΟ]: Ἔχϑιιρίο ρεγδρὶοὶ δᾶηςθ ροϊεϑὲ, 
ἀπαεπιδάπιοάππι ἐπὶτη ΟΟΌΪπ8 οὔτι Πδη16 βγαπιΐοθι8 δοῖ, δἱ ῥρυῖμο 
Υἱάεῖ, πιοχ ἃ δὸ υἱδὰ πίμι} σοπιογη δῖαν, ροσίγειηο γεῦποι δήμης 
Ῥτίβείπαπι νἱἀθπάϊ (ἀου]τξαῖοπι, δᾶπι8 δϑὲ, [8 τπαιγὶχ αυοχαα, δὶ πε 
ἀοϊεὶῖ εἰ οἴβοῖο δὰο φααρπίωπι δδιϊ8 δδὶ Γὰπρίατ, ἴὰπι ἀΡδοϊῃϊο ὀργᾷ 
80 ποΪ] τη οσαρίαξ ἀο]οτεπὶ πεαὰς [αξϊϑοαῖ. φυδπηαδπι δυΐειο πιδιγὶχ 
ἦρϑα πο βεπς 86 μδθεβὲ, ἀϊοϊτυγ αἰ 'φιιαθάο ἴασπεπ δὰ οἴβοίυπι ϑθθτα 
Ρεγβοϊεπάυτω εἰ Βδπς εἴ ργοβρθγθ υϑίεγα, δὶ Ορὰϑίρβατ Ὠΐμ11ο ἀείοτίυδ 
οἴβοίαϊαγ. φαετηδάπιοάιιμ επΐπι οἶσθ οοΌ] ραγίδ5 ΠΟῚ οἵηπ68 τοοὶδ 
γαϊεπῖ, οἷν ας δίψαα ἰπϑὶϊ ρυσῖα]α, πἰ 1} Πογοπι ἱπιρεάϊπιδηῖο δὶς απὸ 
ταϊποϑ ΟοῦΪαδ Ἔχαοῖς υἱάδαϊ, δἷς εἴ 'ρ88 τηδῖτιχ, δὶ Β6π6 00 ἱπ ἰοοο 
δἰδὶ ἃ παῖαγα δἰϊγιθυϊο δχδιδίαϊ, Ὡἰ ἢ} ἰηάδ οδρίαι ἀοιγιπιεηὶ δαὶ 
ἀαπιπὶ ἀθὲ. ρυίπιθπι ἰφίτυγ οροτγῖθι 5880 ςεγίοφυς ἰοοο ρεγϑίαγε πιᾶ- 634 
τγίσετα, πεάτια αἰΐατν αἴχας δ᾽ ίδιη ταυῖδγε ϑεάδτη, αἰ θεπς υαΐεγα ἐχὶ- 
δἰἐπιεῖατ. ἀεἰπάς δυηάδη σοπϑίδηΐθτη δἰϊαπι ΟΡ παγθ, πίϑὶ οσῦτα α]ϊ- 
4υδΐοπυϑ ργοιπόυετε ροδοὶς; ἰάχαο εἶπε ἱπεοταιποάο δίας ἀϊπςαὶ- 
ἰαῖε. πεᾷῦς δὶ αδἰϊγεοϊεϊαῦ, δαπὶ Ρίογρεβοογε, χυδϑὶ πὶ] δοπιϊαῖ, 
Ῥοπῦτα οἷς; ἰά χυοά ἴαο!]ς ρεγοὶρὶ ροῦεβϑξ. πιαϊγίσθτι βυΐθηι ἴΆ] 6 
ει396 Οροτίετε, Ἔχ μῖδος ταϊϊοπὶ ΡῈ8 56115 οοπϑίαϊ. πᾶπὶ δὶ Π9η ργοάθαῖ, 
πὶ 81} φαϊοχαλτα δὰ 8εβε αἰϊγαμεγθ υδἰεθίξ. οἰθηΐπι ἰοπρίπαυίοτ τὶς 
τεοεδθαϑ {16 φαᾶπι αἱ ἰπάε φυὶρρίαπι ροϑ81: σοι ργεβεπάογα. χαοά- 
οἱ πεχῖθ Ῥγὸρ πιᾶπεγε πεῆῦα ῥγογθαπι δάϊγε υδἱδηῖ, οοπίθτοδοοα 
δηηῖ. δἱ δἰ δὰ ἱδοϊπης τηϊείπηε πιουεϑηϊογ, ἰά υθγοὸ υθμαπιθπῖογ ο- 
τδηάυτα εδὲ, ορδήϊεπιίογεβ τΐ εἶπ. οὰπὶ 5 ἰρίτητ ῥταθαϊια9 6886 
ΣαδῖΓΙ 68 πδοοδδὲ δδὲ, ἸΌΤΩ δ' ποη δαπῇ, ςογὶϊϑ γειά 8 οαυγαπάστῃ 698 
πὶ οἰπὶ ἴῃα. οροτίεϊ ῥγδείδγοα γίϊε δο]υὶ τηδηϑίγτια. γίϊθ δαΐθαι 80}- 
σεηΐασ, δὶ δε ηαὶ!ρυ8 διδιίδααθ ἱπίογυα! "δ βῶπῸ ἴῃ σογρογ δταϊ ἴδῃ- 
ταγ, ἱϊὰ επὶπι βεὶ οἱ ἱπῖε Πἰράτηπ δὲ σοπηπιοὰδ βροῦῖ, εἴ 400 ἴοτα- 
Ῥότγε οογραϑ Βυύθόγοπι Σ᾿ Ἰππὶ ἐγαποπιϊτιαϊ, ἐαπιὶ Ἔχοιρογα ρο886. ατποᾶοϊ 
δαὶ δδερὶυ9 δαὶ δρ 8918 βοΐ ἱπεογιὶδ δραιδδ ᾿ευροτ9 50] γαπίογ, ἃς τθ- 
Ἰίφαῦπι ἐογρο Βεπς μαρεαῖ, παῦε οἰυδιβοάϊ ογγουῖβ8 σοτηπιαπὶδ οἂπϑᾶ 
41, πϑοδϑϑα εδὲ δ ἱρδῖδ ταδίγις: 9 ποουτηθηῖυμι ργοβοῖδεὶ. δυθηῖ 

᾿8δᾶπε Ρτορίεγ ςοβίπιπδοίατη πεὶ ἀεΡἢο ἴεπιρογε ἢ 6 δρεγίαπιαγ, 4πᾶγα 
δυϊ ραγῃπὶ δοοίριθπὶ Βυππογίβ, δὲ ρ᾽υ8 αἰτγῆαπι Ζυᾶπι ῥΡᾶΓ δἰῖ; ἰά- 

ε Ργορίεγ ᾿πβατιπιαϊοπεαι χυδηήαπι. συλ γαῖ αυεπιδάτηο- 
ει ἀε οοὔΐο ἀϊχίπιαβ ἀδαῃς υϑϑῖςα εἴ εἶτο αἴχψαε 4115 σογροτῖ 
Ῥαγθπα, [8 πιαϊτίοοϑ ποις πιδάϊοὶ σαγατα υἱάθπῖοσ ροδίαϊαγο. 
ἀαδοοῦηαᾳηε δπίτ ἰοςα ἱπβαπεπιαῖα δαηῖ, δα πι ἰγϑῆυπὶ δά 3686 Βπ- 
ταότοτι 4υὶ ἰρ88 ἰῃ ἰοοὰ ἐχοδγηὶ σοπϑαθνὶξ: υδστιπὶ πεαπε χυρπιταϑ 
πεαας αυδῆϊίδα 1||ὰ γεϑροπάθξ, φυῖθπ8 μαπιον 1116 ργαβάϊτυ8 δπῖεδ 
βαετθ βο]ϊϊη8 Ἔγαῖ. οὰ τσαϊϊοῃθ τη}! θρτῖ8 αποααε αἴοετι ἀ6 8688 
ἱπάϊείναν ἰδοῖθῖ, στα τσογρο φυορίατι οτὶς ἰπΠαπιπιαῖα, δἱ ρα Ἀὰ- 
τροτὶβ γεά αὶ, φοὶ ἰδτ θη δἰ πα] τυ ἀΐης ποι αἰπεναὶ ἃ ρυῖογθ. αποάοὶ 
Βαπιον 1116, ἸΙσδὶ δία 8 Γαογῖς, ραιϊγ ἀὰ8 ἕδπιθπ δῖ, 4816 πὶ δβεγεγα 
οοηϑθαυεγε [δπιῖπδα υϑ] οπίΐογθβ, τη ϊεϑο ἰδπὶ μος Δρρδγερῖξ δεργὸ- 
τπάο. εἰ πιαϊγίςοθ ἰρβᾶβ ππότρὸ ἰαρόγᾶγα πεήὰθ ργουῦϊ ἀεοεῖ ΡῈ πθ 
αἴζεςιαϑ 6886, δα διιῃὶ ἰη ἀϊςῖα. Αἰθ διιῖεπι πιδῃβῖγαυα οἱ ρπιτι ἀδ Β6πθ 
ὙΔΙΕπΕΡ 5 τη] Ἰοτὶρ5 ἢοπ πῸ0 πηοάο ῥγοάϊγο δοϊεπὶ, δε ὰ δ] 15 τα θῖν 
δίατι ἱπίτῖο, 18. οὔτη σοδϑϑαπί. φαὶϊραδοῦπαας ἰρίτυγ πιυ]εγίραδ δὰξ 
Ῥαϊγιἠϊοτα δαὶ βἰπε ογάϊης ἀροτγίοτα δαξ ραγοίογα τπδηϑῖγθα ΧΠΆΠΩ 
δᾶτὶδ ἤπππῆ, ες τπρΐϊῖο δεουταιογί8 δρεπὶ τηϑαϊοῖπδο δὰ Ἵχίρευδδ 
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μβαὲς πηρεάίπιεπῖα, πᾶς ᾿λδωοῦμ, ξεπεγδιίίοπεμι. φαϊροβ Ὑετὸ 
ἐοπιροτγηπι ἰδηίυτι ἰπίογναἶα ἱποογίδ δἰφας ἱπαεχυ]ϊα φαμὶ, ταϊησϑ 
Βαες ἱποοταιμοάαι δερτίτπἀο. πίμ 110 πιϊπυ8 Ἰάσαθα πιδίγιοῖϑ ἱπάϊοαξ 
Βαρίτυάϊποτι ἱπιπιπιδίαπι πεπθ οοπϑίδηϊ διδῖα οοποϊξαῖδλαι 6586. 
δἴψαθ μος αἰεςεο φιαδάατι ροιίυ8, 4πὰ οςοποεριίοπεα ργομιθεπῖαγ, 
πδπι δεβτίϊπάο ἀρρε]Ἰατῖ᾽ πιετδαῖατ, ργορίεγεα φυοὰ οἰΐλτι πΌ]} 5 

δ δαμιθ εἰν παεάϊοαπιομδ γεάϊγε δὰ ρτγιδίϊπδτι δδηϊδἔετα ροδϑαηῖ, Ὠῖϑὲ 
αἰϊογίαϑ ουἱυσρίαπι ρϑοςδὶὶ βδὶ δοοθϑοῖο. φυοάϑὶ δας οτγάϊπὶ8 δὰϊ 
φαδηιίιδιῖ9 τοῖο ἱπιιπαϊοϊαν, ἰρϑυῆας ςΟΓΡῸΣ ποῃ δοάεπι Βαρῖῖα 

οομϑῖεε οἰδί, δεὰ αἰϊσααπάο Βυπιάϊπε αἰϊφαδηάο 9ἱςοῖπδ εἷ:, πδφυᾶ- 

φυδιη αἰδιΐ ἱπ ςαῦδᾶ δυπὶ, ργορίεγεα φυοὰ οροτίεϊ 609 ἴππι ἱπ ἐχοῖ- 
Ῥίεπάο ἵππὶ ἰπ εἰπἰ θη ὰο ταϊϊοπετα βεχιὶ μαρίτυάϊπὶς 4αδε ἴῃ οοτ- 
οτα δεῖ, ἰρίταγ δἷ ςογροιῖβ ϑαηϊξαϊα υδγιαῖα μος εἰβ δυθηδγὶξ, πα α 

Ἰροὶ ἱπάϊφεης ταεἀϊοαίίοπε. οἷῃ ςοτγορῖα νδ]ϑιπάϊπϑ πιΐπαϑ δοϊνεσίαϊ, 
οπίαπι εἰυϑπιοὰϊ ἐχογεταθηΐππι 8188 ἴῃ ςοΥροτίϑ ραγίθϑ ἀεγὶνδἴτιπι 

ἐἰκάψανθαι ἰαβογαῖ δδῆς ςογρὰβ ἴρϑασῃ. χαοάεὶ ἀδυπάδαϊμιδ επιΐ56- 
ἐο τίπε ἰοοῖτοο χυΐα δατα ἐμ ἰοςπι ἃ οαῖεγο ςόγροτε ἰατρίυ9 γεἀυπάεξ, 

πε Βος 4αϊάεια ἱπάϊεῖο εϑὲ πἴθγοβ εξεγε πιθαϊοαπιθηῖ!8, 86 ςυγϑη- 
ἄππι 6986 φογρὰ ἴρβαπι. ἀδβπίφαβ τρεπϑίγαογιπι ἱτητραΐδιῖο Βακὰ 
4τιᾶο ςοτροτίθ ςοπδααυίΐϊατ ἱπιπιυϊδιίοη τα, πα ]]ατα οϑίεπαϊὲ ἴῃ πιαίγὶ- 
οἰθα9 ποχᾶπι, δεὰ δα8 βεπὲ υδίογδε. ρ886 δυΐδιν τη δι σίς 8 86 ᾿ρϑὶδ ἰῃ- 
τογάυπι ἀδιογίυϑ ἱπίογάυτῃ τα] ϊπ8 Παρ θπς, διαυίάοιι μυτπιἀϊοταδ αἱῖ- 
ἀπαηάο, αἸΐαβ δἱοοΐογεβ ϑαηξ. εἰ ἐτεαεηῖδὶ 1ρ685 ΘογΓρὰϑ ρυϑ, οὔτα 
επί 681: οὔπὶ δαΐεπι χπΐπαϑ δϑὲ Ρ]εηυτη, ταΐατϑ ἱταρίεξ. ἰΐα 8Ὁ 
εἰοςΐοτε ςόγρογε μἷαϑ βδηρυϊπὶ9 δάϊρίϑοαπίατ, ἃ Πυπιἀΐοτε ρα 
δῆπδθ. δἰᾷῃηβ εὰ αυϊάδιη αυδε δὶ" εἴϊυσπε μετ ἰαἰτα ππεηϑίυπι, 
δρεοῖεπι ἰδοὶὶϑ ργδα δε ἰδγθης: ϑεὰ οάοτγα ςἄγοηξ. 4πᾶε δυΐεπι ἱπι 0 

10 τρτὰ δυηΐ, εἴ συν οεόϑᾶγε ἱποϊριμηϊ, Ἔχίγθσοδ ταϊϑίϊοπϑ ἐχευπὶ αἰ ί- 
ἄϊοτα. αυδε αἱ πυϊΐαιη οἷεπὶ ρυϊγεάϊπεπι, [ἰὰ δρίγαπε ρσγᾶυε αιϊὰ εἰ 
δότε; πδ΄ιδ ἰᾶπιθι ρὰ8 οοποτεῖιπι, ϑεἀ Ἰἰαυϊάαπι τερτγδεβθηιδηξ. 
{ιδπααδηι ποὸπ δἷπε οαΐογε ἰ5 πιδπϑίαπι πιοάυς ἐγθηΐγε δο τὰ δϑξ. 
Ζιαγε εαα τη ΐογα8 4υδ8 τ] 1068 τηδηϑέγι8 ἐχϑοϊγαπίωγ, μαρεηὶ δὰ 
ξεπετγαδϊίοηειη ΠΙΡεγοόγηπι πιδιγίς 8 δοςοιππιοήαίδϑ. 

2. Ῥυίπισπι ἱφίτυτ σοπιοιηρίαπάυπι ἂπ Ρϑης Βαρεδηὶ πιδίγίοεϑ, 
ἀείπάε φαοπαπὶ δἷταα ξᾶγππὶ σογρη8 οοπϑίἰἰαϊατα 911, οροτίεξ δηΐπὶ 
τοοὶδ8 6886: δἰϊοχιιΐ δειῃῆδὴ πο δἰϊγαμεπῖ, δὶ φυϊάθπι 'ρ88 σῃοαῃα 

20 τ] ἰογ ργογβυϊη δΘΙΘΠ ϑαιπι ῥτγοίίοι!. ἰίᾳας εχ δᾶγαπι Ὑθπαγοὶδ 
ἐπβθοπιπὶῖ8 ρετγίδοϊς ταδηϊδϑθπι εϑὶ. δὸ Ὠδηηαο ἐεπιροτγα αἰοιΐ ἰοσῦϑ 
δπιογῖοτ Βυπιείαςϊαϑ πἰ ἢ 110 υπϊπαδ ερεὶ δἰ δίεγδίοῃθ 4αδπὶ δὶ οὐπὶ 
αἶγο πῃ οοἰϊϑϑαπῆ; 91:6 οὐἷαα νἱγὶ οοἰΐοια ἴῃ δαπάειῃ ἰοσῦπι ᾿ΐεπι 
τοϊοἰαπί, ποη δαΐοπὶ δὰ ἱπιουίογοπι αϊογὶ γος οϑϑ ΟΘἰΘΓΏΠΙ ΘΑ ΠῚ 

1π ραγῖθπι πιαϊγὶςἰς ἀπιθγίογεπι οὐπὶ ργοϊθοοτίπὲ δειθθπ, ἰπ 8 ϑρί γι τα 9 
Υἱὲ ἰγαμυμπὲ ἰΠἸπ 2 ο, φυδιπδάπιοάυπι Ὠδγῖθι8 4ποαὰε Βετὶ 8οϊδῖ. 
ἀπο Κι αἱ ποπ ὕπο οοδυπάϊ πιοάο οοποῖρεσγε ροδϑιπῖ, ργορίοεγεδ 
4ποά ἱπ δηϊεγίογεπι Ἰπδίγιοῖθ ρδγίθιῃ ἴδτῃ τη Πεσ αυϑιῃ υἱγ σῖτα 
ΒΕΙΏΦΏ. δὶ ΘΠ ἴῃ ἴρθδπὶ ταδιτίςετι οἰ ογεηῖ, πεφυδαυδιη βοτγοὶ υὲ 
ἀαονῖβ οοπουβίτυ8 πιοάο σοποίρεγε ροβϑϑθηῖ. φηοάδὶ βὲ αἱ ἴῃ γϑοϊυχα 
ποῦ δρθοϊεηϊ πιλίγοοϑ, δεὰ δυὲ δὰ [δπιΐπα δι δὰ ἰυπιροϑ δυὶ δὰ 

635 ρϑοἴίπεπι, πεφυδίπατα ροΐογιπε ςοποίρεγα, ργορίεγ δᾶπι 4αᾶπὶ ἀϊχὶ- 
τη 9 ΓΑ ΟΠ Οπι, ΠΠΠΙΓα πὶ δοιΏ 6 ἰρδαιπ αυδηάο πεαπδοπὶ δἰίγαμογε. 
δἴαυε᾽ πδες αἰζεοιίο δὶ δυὲ παΐωγα ςοπϑιϊϊυΐᾶ ἐχϑιςετιξ δὺὶ νυ ϊοτγὶ8 
τ ου])ὶ δυθπει Υἱ, μῸ]}ὰ στα ροϊογίξ ἐπιθηἀδτὶ : δὶ σατο δυϊ ἃ παίυγα 
τρία ἔποτγὶς, δοξ Ργορίοσ πιογρόϑαπὶ ἱπἢδιηπιαϊίοποπι οοηϊίπραϊ οἱ 
ςΟπυο]]αῖαν, ργοὸ δἰϊεγαϊγια 5 γαϊϊοπθ αἰϊεοιο ἤδος δηϊπιδάνειοπάα 
εϑῖ. 4088 ἰρίξιιγ μος δραπὶ υξ ργδορπαπῖοθα βαπὶ, [5 τιαἰγὶοῖβ ο5. ΠΟῺ 
δοΐυπι, πὶ ἀϊχίτιι8, γαοϊα τ 6586 ἤθ 6886 68ῖ, δ6α εἴίατῃ Β6ηε αἰἴεοϊυαπι 
δὴ δρεγίοηάυη. ογὶξ δυΐθπι Β6π6 αἰϊεοῖαπι, δὶ 40 ἰειροτε εἴδυογε 
ἰμοιρίαπε Ἰποπ868, αἰἰγϑοϊδίτπι ἱπυ δ πἰδῖαγ τπ 188 αυᾶπὶ εδϑαὶ δηίθᾶς: 

40 πο4ιι6 ρεπίτιι5. οἰαηϑαπι, πἰοδὶ δὶ τηθησϊαπι ἰη! 18 αἰρὰ γεφυεπιίαχις 
αἰπῖ, πϑιῃ δἱ οἷπὶ οοἰογαίίογα, δ} τιρογα δρϑοϊδιυγ οᾶτο, δὶ ἰδηρα- 
ἴωτ, ἀροττιπι ἡἸπαηϊίοεῖο οσουτγγεῖ ο09, εἴ Ὠδ4ὺ6 οοπίαπηεχ, ΠΕ 488 ουἱ 

τλοῖυϑ αἰΐεγαὶ ἀοϊογοπι, πειε δ] ἀϊνεγϑυτα δἰζδοϊϊομα ψαδιῃ 6886 
ἄερυϊς. οὐλὴ δυΐοπι οοϑβδαττιπὶ πιδηϑίττια, οςςἸ δύτη γὙ Ὁ πη ΘΟ Γ δὶο- 
ἐὔπιχιε ο5 6826 ἀε)νεὶ ἀΐεπι ἱπίδργαπι οἱ 86ιπίσϑθτα, δαΐ οἰϊατα α]τα- 
τοι ἀΐοπι; ποήι ἀυγαπι ἔδπηθη. [15 πίη ἐπα ιςϊ 5 ἀἰκποϑοσπῖι δὲ 
Βοπε υϑβεγα πιαίγιςθϑ εἰ οἴβοίο διιο ἰπηρὶ, ργορίεγεα συοα ποι ἴἴα 
εἶϊο δρεγιπίαγ, εἰ ογε ἴάπιεπ Ἰπ0}}} ριδεάιϊδε διηξ. τἴδαας Αὶ αξ, 

20 οὕτα δο  υἱϊαγ ςογρα8, σοἰγδηῖον ἰρεαε 4αοχαα, πεααδ αἰ] οἷπὶ ἱπιρε- 

ΗΙΘΤΟΚΛΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΣΧ. 

αἰϊπιεηῖο, ρτπιστηιθ ἐχροἰϊδπξ δα χαδε ἴα ἱρδῖπα οτἶς ὙθΗΒαἷο σαπξ. 
οὔχα δυΐει ἰαγρίογε οορία ρετγαχογὶς οοτραδ, ἀρετϊαπῖαγ. 480 ἰπ- 
ἀϊεῖο ἀεργεβοπάϊιαν οτίβ ργοβὰ νυδ]είπάο. υὑϑὶ δυΐθαι ἀδίδοο πες ἰῃ» 
ἀϊεῖα, δἱ που δίαϊπι δδμει μάζας Βηπιοιΐθ ἱπορία δἰ ρπιβοιίοτ. δίψῃ 
ἦρδδα εὐδάπης ἰπαποϑ, γι ἀδα, δἰἰειιΐοϑδα; Ὥδαπε ραγίθε Ὁ]]ασα οδιν- 
πδαξ τεἰ!φυΐατγιπι οἰγοῦτι εαπὶ Ἰοσαπι {πὰ ἔγαπβπι ςοπϑίθνοτγα. ἰβὲν 
ταν δὶ υἷτα μαβεδτὶ δἰἱγαλδηὰϊὶ, ἰάχυε δἷπα πιο] δα εἰ οατῃ δοηϑα ἴῶ- 
ποθ βαῖ, δγραπηθηΐυπι δδὲ ὕῬθη6 6486 ςοτηρᾶγαῖδϑ ποῖ δοΐπι δὰ οοἷ- 
ἴαπι ΤαΓΌπι Εἴίδτη δὰ φοηῃοὶρίεπάνπι. φυδηχαδπι [Πα ὰ φαοχαε ἱπίες 
Ῥοπαὰ ἱπάϊεία ορϑεγναῃυπι εϑῖ, πα ςουρᾷϑ ἃ παῖαγα βαὰ ἀδίδρεαπι δἷξ, 
Βοος επίτα ρϑοῖο ἱπίε!]Ἰΐρθτθαϑ πΌ]]απὶ 6658 ἱπηροἀϊπιθηΐαχῃ 400 ταΐποθ 
σρδίγιοαϑ, οππὶ ΟΡαϑ 61}, οςοἸπαϊ ροῤεῖπξ. 

8. Ὁ αοτῖν μηδ τ δὲ αἰεὶ ο9 θὲπε τρδίευθ αἴδϊοὶ οοῃβαδυοσίξ, 90 
μἰ8 ται οπιθαδ ρεγσρίοὶ ἀερεῖ. πης ἰροὶ πιαξιϊοὶ ροϑὲ ρυτραιϊ ποτα 
4υϊάπαπι δοίεαϊ δυβηῖγε ἀϊοεπάσιι δαὶ. ρτιποὶρίο δὲ ἰῃ δοιππὶδ ρθῦ- 
πὰς αἰθοίδιυν ἀαδοὶ οαπὶ Ὑἶγο πρὶ οοἷϊ, ἀἴφυῃε 18 δεσπεὰ ετοϊτῖδς 
ἴλοϊϊε, βδης δϑὲ; ἱδηίοηπθ πιεϊΐηϑ, οἱ εἰ ἐγθχαφηῖοῦ ἰά οοπθηρεῖ, 
ἴαπι πρὶ δαγτεχογι, ορὰϑ Βαρ δαὶ δυὶ ἀρϑιεγοίομς δαΐ αἰΐα ςυταῖαγα, 
488 αἱὶ εοἰεπὶ ἃ οοἷϊω πηι ϊΐογθθ. οροτγῖοϊ ἀπίδιη, δὲ Ὡἰ 81] Ἵχίοσις, Ὡ6- 
ἀυδαηατη οοπεϊπεηίεσ τεϊϊπεσὶ, δὰ ροϑίαυδτι Ἔχροιτεοῖα ρα] Σ δἱξν 
Βυχεδοογε παδίγίοθπι. ἰά πε που δἰαἰπι βειηρεσ, δεὰ ἱπίεγάυπι δετῖπδ, 
αἰφὰε δάδο δά ἀϊιπὶ ἀΐυη ρυ3.11α6 ἀϊεὶ, Βυπιοῦ δαΐθαι 1}16 14]}5 δϑῖο ὃ 
4υ8]}}9 ἱπ οοἷἴτα διπὶτι οοπδαενὶξ δὲς πϑηάας οπιηΐα διραπιεηὶδ 
δαηὶ εἴ πιδίτί δι διιϑοίρεγε ἰὰ φαοά ἀδίωτ, εἴ δοςερίδραϊα ἵππὶ αἷ- 
Ἰγαθαγα ἴαπι ςοπεπογα ροϑδὲ αυοᾶ δοΤερεσγίαξ, ροϑίγεπιο δᾶπὶ ἴὩ- 
Υἱϊδιη ἀπιϊτῖετα. ργδθῖεγεδ δὶ ἱπίωϑ δὲ Ἐγεθηϊογ ἤδῖω δἰπε υεχᾶ- 
ἴοπε εἰ επιϊϊταπῖατ, δίοαϊ εἰ δὉ αἷτο. ἴὰπι δηΐθπι ἰρϑας εἱ ταΐπο- 
το ἰυϊεγάμμαι, ἱπιογάθπι ἀπιρ]ίογεθ ἐροηΐδ δὰ, πο σπόρο 110 
βδης. μος δηΐπι ἐπιθ  ροπιυ8 δὰ πδαπε ἀυγίοτοβ υδὶ παῖαγα υεὶ 
τοῦ πεαὰς οοπίαπιαοεϑ ε686, δε εχίεπάδηδο εεδε ἄδγα ἰοςῦπλ 
Ροδ86 εἰ φῃοά τερερεγίπϊ, οατα ἰὰ οσαρίοὶ ἱπογοιηδηίατι. χαοάεὲ μοῸ 
ἴϊᾶ ποῦ δἰξ, ργορίδσ δαὶ ἀβηϑιϊδίθιι δαὶ φαΐα χπἰπυϑ δεπίϊαης, οἷνς ἰὰ “0 
παΐτιγα ἤδὶ εἶνε τθογῦο σοπεϊηραϊ, 686 [εἰυ8 αἰεγε Ὡς ροϊογαπῖ, εξ 
δάμυς ρυ91108 δα γὙρβοπιθηῖα οογγυπιρειξ. ἀξ εὰ γεγο τε βεπιθηῖία 
δὶ φυϊά ἀεδὶξ, εἰΐᾶτη τπαίογοϑ ἐεῖηϑ ἱπιεγβεϊαπι: δίῃ ρα ἰδιῖσα δάμοο- 
ἄτι οεάυηϊ, ἐο05 ἱπιογιιπαπὶ ἔδευϑ αιυϊΐ ταὶ δυπὶ ΚΕ ΡΑΤΑΟΡΙΙ οροσ- 
τεῖ δυΐθπι ἴα πὶ ἀοχῖγας ἴαπα εἰμί δίγαα ραγῖθϑ οὔτι αἰϊγεοιδγίϑ, 688 ἱπίοσ 
46 δεφυδίθϑθ ἐμυθῃῖγε; δἴψυδ δἰΐα δὰ δυπάδι πιοέϊζαμη. ἰὸς οοδαῦ- 
ἄσπι φυοηας Πυπιεδοθγο πειὸ ὅ8δρε ἤθῆπε υθδβδπιθπίογ. ἐδὶ δαϊοτῳ 
Βαϊποτ μὶς ἐχϑυάδιϊο φυδδὶ φυδεάδῃ ἰοοὶ {Π]1ι9, φυετηδδιαοάυτα εἴ 
οτίϑ δα να, 4.86 ἔπι δοςεριἰ8 οἰρ᾽9 τὰπι ἰοῖογ Ἰοχαθπάμπι δεοἷεῖ ἐγδ- 80 
πΐγαν ἰξοι θα οαπι ταυ]υτη ἰΔθογάπιυδ. ργδοῖεγεα δἱςαὶ Ἀϊ, ὈΡὲ οἷθ- 
τη εχ οου5 ἰδογίπιδϑ {ΠΠπιϑιγίοσιτα ἐξ τὐνυρὰ γΕΓΌτ αἴας εἰἴϊατα 
Ῥτδε ἔτίρογε δίφῃς οαἰογε τὶ ἀΐοτθ, 4θοιη εὰ οδιυποπὶ ππεαρτα, δ- 
τὴ] οὐὰι Βυχηϊἀϊϊαῖθ, 400 ἰδπιροτε ἐτγίραϑ υἱρεὶ, δὶς εἰ τηδϊτίοε 
Βαπιεδουπῖ, οατῃ ἰὰ φυοα δὰ 96 ρεγιἰπεὶ οραϑ ρετγαριπῖ, 5ἱ παπιϊἀΐοτα 
Βαριτι αὐἰΐεοῖδα δἰηῖ, Ἵςοπιίηροτγε δπίθτ 80] 6ὶ ἰὰ 115 4αδα θοπᾶ δυηῖ 
Βιαρυάϊπε. φυδπιοθέεπι ϑἱουξ 09 δρυϊίοπο, ἐξα πιαῖγῖοαϑ ΠΌΠΟ ταϑίογθ 
δῦπο τίποτε ἰμἀϊρεηὶ σαταΐατα. φυδοάδπι Ἔπίιη ἰᾶπίδ αἰβοιηηῖτν μα- 
χαθοϊαϊϊομα υἱ ψῖνι]θ δειπθη πααιδαῦθᾶπι ροϑοὶπὶ ρηγίαϑ διζγαδιογο, 
Ῥτορίεγε φαοά εἰ μος εἰ "]υὰ φυοά ἃ πιυ!ΐίεγα ἀφο ϊτον πἰϑοδδῖατ, 80 
Ῥτδβίεγ ἢδ9 αἰζεοϊϊομεα δυΐοπι ᾿Πυ ἃ φυοφυε δηἰτηδάγνογίεπάθπι δὲ, 
δἰ 1ὰ υϑὰ νοῃἰδὶ οἱ ρεῖ δοτωπυσαι οαπ Υἱγοὸ οοἶγα νἱἀδδηΐηγ, ἱπιρθοῖϊ- 
Ἰογοϑῶθ ἃ ουβίϊα Θχϑυγραπὶ δη υδ]θηϊίοτε. δίῃ πογθπι αἰγοτηϊν- 
δεῖ ϑειπρεγῃδ ἰΐα βδὶ δὴ ἱπιθγσάωπι ἰδηίαπ). ἰΐοπὶ δὴ διοςίογε ῥτὴν 
ταιτη, ἀεἰπὰε πυιϊπεϑοθπῖα συϊνα. ορογίεϊ θηΐπὶ μᾶης Βαβι αἀϊηετα 
ςοῃβεφαὶ δα5 χπυϊΐογες 4086 ἀρίδε μδΐδε δυπὶ δὰ βοηδγαμάσμι. πῶσ 
4υοὰ εχϑοϊτιπίατ, ἰὰ ἀγρυτπηδιτατη "6ϑὲ ΘαΓαπι Θογρὰ8 ΒᾶΡ6γα δεοροΓ 
αἰϊᾳφαϊὰ 86πηϊπὶθ δι ἐπα θιάτπι, οἴβοίφαε πὶ τυ τθγ οἴβοαχ δἰξ. την 
Β ες 188. δπίοτ {1 εχ δοὸ οὐἰΐατ, φυοηίωαπι δεῖη θη ἐρδαπι ΘΟΓΡΌΪον»- 
ἴππι εξ. 6] [15 ἀπίοιῃ 4ι8ε δ'π6 χπο[εϑιϊα ἐπιΐβεγε, ἐπι ]Πρατηαϑ εἰμὶ} 
εχίϑϑε Ῥγδεῖεγ πιοάυπι ργαδίθγαυθ παΐαγαπι: δἸΐοαὶ ππογϑοδὰ 48886- 
Ῥίατηι ϑϑουΐα 6586ὲ ἰΔδϑ11πἀο0. φυοά δυΐεπι γα επιϊογεϑ δχδυγριηῖ, δἵ- 635 
486 Ἰρβὰ τηδῖγίχ ἰθῃς διοςίου δϑῖ, ροϑῖεα γεγο μαπιεϑοὶῖ, ἰὰ ἱπάϊοας 
υπἰγογοὶ σογρογίϑ υἱπὶ δά δειιθῃ οἱ εχοϊρίεηά τσ δὲ δι γα ἄστη, 
ΟΚΡΗΝΗΒΕ ἰρϑαπι ποὺ ἀεϊετγίι5 γαἰεγε χυδιῃ πιδίγίςθαι, κρί γα 9 δηΐπ 
Υἱ διιγαθῖς ἱβέγογθαπι χιαιγῖὶχ ἰὰ χυοὰ οχινίπϑοςι 8 ἀρρε! ων, φαδη- 
δἀιποάυπι διρτδάϊοίασι δδι: πϑᾷις ομΐπι ἱπῖγο ἰὼ ἰρϑᾶπα ῥγοίμοέζατ. 



ἩΗΙΘΤΟΛΙΛΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜΝ Χ. 

433 οξίογτα οἱ φυΐδ εἴ Βοηδ ταϊεϊπ ἀϊπε οἷξ εἰ δοἰδῖϑ ἱπίεβτα, εἴΐδτς ἰπνα- 
ἴὰσ δὰ ςεἰογ δαῖτ δοταϊπῖς δτοϊτεπάϊ. δαπιε χ ἐϊ σεριδ δὲ χῃδα 
οοἰεγίξεγ οἱ δὔροϑοοτα ροβϑυπὶ εἴ δυβεπίογ δ8πη6. ἰΐδααπε ἵππς τῆτ- 
Ἰΐεγθς ἰδῖεϊ οοποερίο φυᾶε Αϊ: πέφιε δηΐπν 8686 οοποερίϑϑε δθὶ- 
«ταηἴττ, ααοπίαπι ποῖ ϑεηϑεγο. ἰὰ διΐοτα ἰοοῖτοο Αὲ, φοΐδ ρυϊδηϊ ἴῃ 
Ῥτοϊδοϊίοπε ἰρϑ8 Ὀϊσαας ἴατη Υἱγὶ ἴτιπι πιο ἰετ 8 δε πι δ ἰδςὶ εὐ άετῃ 
χαοπιθηῖο ἰεπιρογίϑ ἀερετγθ. χπχίιπα υεγὸ 1115 ἰαϊθεὶ σοποερίϊο, 

7 αδε περδηὶ βεγὶ ροδ86 αἱ οοποὶρίδηξ, πἰδὶ δίοοα ταδίσιςς δῃϊ ἃ οοἶξι, 
Ρτορίεγεα φαοά οβ]δίαπι δείπεμ πιδηϊΓεϑῖο ποη τεϊπεδίυγ. ἃ υεσὸ 
ἕστο δ πιῦ ΐεγα ἵπτῃ ἃ Ὑῖγο δι ρ].8 Ρο4536 δειηϊηἶ8 σαᾶπι φαδηίαπι 
βαϊ γεῖγδηὶ υαἰεαξ δὰϊ γεχυίγαϊογ δά σομοερέοπεπι, ορδεγυδἕαμι εϑξ. 
4άδγε οὐτι υδηίμμπι δδ[18 εἰξ αἰϊγαχ γιὲ, πιαϊἴάταχαε γε] φπῦτα ἰδοίαπι 
εἷϊ, ἴὰπι γεγο πεδοίθπὶ 86 οοποαρίθ86. πο δαυΐειω ἰξα δι πεχας πηΐ- 
ΤοΓδΟ 6 ϑδτηἶπε ςοηΒεῖαν [εἴπα, εχ 60 ἰϊψαεῖ χαρά δρΐμηδ]α αἰϊχαοῖ 
ϑπΐοο ἰπἰτα ππυ]α οοποῖριυπξῖ; ἴαπι δαΐδπι εἰίαπι εχ ει 6! οσττα 
ξεπογαϊΐοθε, 4αδε οοἰϊὰ πηΐοο Μὲ, ραΐατι εϑξ. πιαπϊ(εϑῖο επὶπι ἰη- 
τεἰἰπκίπνα» ποι οαποῖο α δεπαὶπα οοπϑεαΐ, 8ε4 εἴα ροτγίίοπα ἰδηΐαστα 

(0 τεϊδωϊδ ἴῃ ἰοοΐϑ χιδίογετα ρᾶγίθμι δοίθοίδτη εδ86 Δ δυρεγῆπο. ἰξίτις 
εἰ πια]άρ!εχ (εἴα5 ππΐοο Ἰδηϊυσα σοηοίρίτατγ ἰπἰῖα (14 χαοὰ ἴπτα δα }}}ο 
ἰπ ξεπεγε, ἴπτα ἴὰ 18 4αδς βοιμθ |]08 δἰ χααπᾶο ρασγίυηὶ βαῖῖ8. ραϊοῖ), 
ὅληε δειηδη ἰρϑαπι ἴοΐο ἃ ΘΟΓρογε πεφυδαυδπι ρῥτοβοϊϑοϊϊατγ, δεὰ ἰἴὰ 
ἃ ἰοῖο ἀεοίἀϊ οοπυεπὶξ, δὶ ἱπ δίπρτι]ῖα (οτπαὶ5 ἀϊδεγ αδίαν, δίας ἱπάθ 
τοἴσπι {Ππ6 ἴπι πιι τα ραγιϊδῖπτ: πες δπΐτα εἰ δίτπα] οἱ ρδγιιουϊ ἴσα 
Ῥοϊεδι. ργδθίεγεα ζεπιίωα Ῥγογδβαση ἴῃ πιιγιοῖβ οδ ϑεθοπ ῥχοϊϊοιξ, 

τὴ ἴῃ ἰοουπι εἰΐϑτ Ὑἱγ ἴρ866, 480 οοἷξ ἴεπιροτα. ἱπάς πδῆφῃα ἴσγα- 
ἰξ σρίεϊτα, φιδοὶ ΒαςοΣ δαὶ πᾶσῖθπϑ. χαδεοῦηααε οπῖΐπι πΌ}]Ὸ δάσπιο- 

σοηίυγ ἰπδἰγαπιδπῖο, δαϊ πδῖπγα γα πυι πίοΓ δαγϑυπι ἴῃ οἂνδ ἰός, δαξ᾿ 
40 δρί γι Υἱ, δίουϊ εχ μοο ἴοςο, πὸ ἂξ αἱ οδβεγνεπῖ τπΌ ἰεγεδ, ἰδηθ 

Ἰοοῦθ δἷοουϑ δὶξ, φαετηδἀπιοήαπι ἀπίθααδπι οοἰγεηξ. οοταρδγαυΐ, 
δυΐετα παῖπγα υἱαιι ἱπ τα] οτῖΡα8, 4ὰ8 δοπιει ἐβγοάϊαατ, δά ἤπης 
τοοάππι. οοἴεπι επΐτν Βαρεμϊ, φαδιηαάπιο ἀπτὰ Υἱγὶ ρέπεπι. δεὰ ἴῃ 
ΟτΓα ἷρβοὸ ρεὲγ {ΠἸπππὶ γεβαπε ρπϑι}]ο ππθαῖα, οαΐαδ δἰτα5 ρϑα]]ο δἰεῖοτ 
εδὶ αθδπι 18 400 ὑγίπατι γεἀάυηξ. 4πὸ βὲ αἴ δὰ ρδγ8 δἰϊϊετ δεβὲ Βα- 
Μεαῖ, οὐπὶ 1186 ἴπ  επεγεπι ἱποϊϊαπατ, φαᾶπι οὰπε ποη ἀρρεΐαπξ. ἃ 
Βος ἱρίίατ οοἷς Αὲ φαπιϊηῖθ οβϑαϑ. δηϊεγίογετι δαΐεσα πιδίγιοῖϑ σερὶο- 
Βεῖη ὨδῖαΓα πιΠ]10 ΠΟὨΒΕ αἰ πιδίογοτη 4ιᾶπὶ ἰδ δἰ πιθδίαϑ ρὲῦ 4πετα 
ἅϊυπι ἴπ ἰοοῦπι εχοίαϊξ. εδὲ ἀοΐθτα ἰὰ οἶτα!!α παγῖραθ μας ἴῃ ρατγίε. 

30 πᾶτεϑ δπἷπι πιδδίτπι φαεηάδχα ἨἩδρεπὶ ρεγυΐυιη ἵππὶ ἰῃ ρουγ ἴαπι ἱπ 
δέγετη εχίγογθατη. δοάδπι τηο 0 δἰ ἴῃ πιδίγιςα τπθαϊαϑ εϑὲ ραῦυυδ 
δὐπιοάαπι εἰ ροταπρβυδίτϑ, φαΐρρε φυδηξιτη δαι15 οἷς κὰ δρίγίτυ9 εχὶ- 
ἴωπι. δηϊοτίογεπι δυΐοτι τπδίτγὶςις ἰοσαπι ἰαϊατα ἃς δρδίϊοϑαιη, 4πεπι- 
δἀὐπιοάσπι πᾶτε χαοαῃς ἰδιίοτγεϑ ϑαπὶ χαᾶ ρατῖε δὰ δόγεπι βαπὶ φύδιῃ 
40ὲ τεῆδηϊ δά ο8 εἰ ρυϊζατφ δὰ δὰπὶ τιοάυτο τ] [6 γῈ8 4486 Θᾶτα 
Υἱδῖτι Π0λ6 δὰ πιαϊγοἷδ ἀπτεγίοσετι ἰοοῦπι ρετἐπεῖ, ΒΡ ἐπὶ τηδίοσεπα 
εἰ ἀπιρ]ογοῖι συᾶπι οᾶπι 4086 ἴογαϑ ἰδπάϊξ. φαοάσαθπααε δαΐεπι ἢὰπε 
ἴπ Ἰοουπι οοπἰϊοϊεἴατ, φἰπι}] 65. οἴβοίει εἴεοιίοηοθ, ργορίογεα χαρὰ 
το ον ἴρ86. φθοᾳας Ρτγοϊβουπι ἰδεῖς ϑεθθη. (ἤδθς δυΐεπι δδβάθπι 
ΘΟΠβο]Όν ΠΣ οδδα8, 4088 ςαιβδ8 αἱ δυξ δὰ τηογΡῦπι δαὶ δά πιοτ- 

δ ἴεπι τείεσημϊι ἴῃ αἰϊεγαῖγο, ἰά χαρά ροδίγεπιιπι εϑὲ, ἰΙοοο ῥτὶποίρὶϊ 
δοπὶεταρ δηϊογ. ἤος δηΐεπι ἀπὶπιδάνογίεγα ορογαὸ ργεϊϊυπι δῖ, οἷ- 
Θδαΐτα ἴῃ φαϊρυδάδαι ρτιποὶρία ἱρϑὰ ἰπ σδυβα δππὶ, ἴῃ δΐω δυΐει πα ]1; 
ἴῃ δἰ παῖ ρα9 διΐθτη ραγεπι ἰπδαῃξ δῖ, ραγεῖπη ποῺ 118. 4ααγα σοπίϊη- 
διϊ ἐδ αἰεὶ δεουη στα ργοροτγίίοπεπι, δἱ φαϊά δι ποπημ! δε Ραιϊαη- 
ἴατγ οπθπεβ δίϊεοϊομθδ, φαδεάαδπι ταᾶρταπὶ ρατγίθπι, σαΐρα8 τηᾶρτᾶ 
οδυϑ8 δβῖ) ἃ]ἴδε ραῦοδθ: ἃ]1λ6 δαϊεπι Π1 81] ρεπῖταδ, Φηιθαθ π0}}}8 εϑὲ 
οαπ88. δρίγίϊῃ δαΐϊετη 4πᾶς ἀγυπὶ, υἱ ἰά εἰβοίππξ, ἀύαγε πιαϊγὶςῖδ 

Φ ὁ δλυδιλ οι ΘΟΥρη5 [δοαϊ δῖεπι ΟΡ πεὶ αἰιγαμοπαϊ. δυεπὶς δπΐθτ ἴη- 
τογάππι ἴπτι τηη] ἸεγῖΡα5 ποοϊατηα οπεγα, ἵππὶ υἱγὶ8, δὶ οοἰτα ἐχοπε- 
χϑτ δἰρῖ, αὐ τι οἰ μ8 ΒαΡεαπῖ, που γόΡόγα, δεὰ γαϊοϊυἀϊηε. ἰά φυοά 
δι ῥγορίοσ ϑδεπηΐηὶβ οοδρτηθηΐαῖ! ςορίαπι 60 ἷπ ἴοςο υπῆδ δι 
οοηϑήεουϊξ. χαὶρρε ἱπάς δβεπιῖὶπθ ἜἌχευπῖρ, Ὡ1 8110 βαπὶ πη ες Πότε 8. 

30 βεὺε δοΐπὶ ἴππο Ὄχϑοϊυπηξαγ, σττὰ δάμας τε ἠπααίτατ, φαοά 8ἷ: εἰ 
ελῦϑ εἴ πΠϊς εἰ ἴαςἰἰς δά Βαρεηάσπι, φυΐρρε ρεγβυΐθ ρατηος ἐχοπο- 
ταῖωπι. ἰίδαπε ποῦ τόΡβογε 9εὰ ἰονϊ δῖ ἤπηὶ ἨδΡ ]ογθβ. υοτυπι δὶ 
εχ 115 φαοτττα ἀλὴ τὰς ἱπάϊροϊ φυϊεφυδπι δά οπιρίιυπι εἷξ, ἵπι  ο ]’ο το 
Βηπξ, χῃαπαυδπι αἰϊδςῖι {116 οἴτο ΣΟ] Πὰν, πρὶ ταπειπάετη τοροϑίτυπι 

48 εἰς. οαγεπάππι δϑῖ, τ Π] Ἔγα8 Π6 ρϑιϊαπίων ἰά αιοὰ φυϊβαδάδπι ἐνε- 
πἶγα δοΐῖθξ. μος δρροϊαπὲ Οσδεοὶ ἐξανεμοῦσϑαι, 1,διϊηὶ (ταειγατί. 
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Ει απἴεπι, Ὡδὶ ἴα οοἰἴα πεχαε ῥγοἰοἴπηξ φοϊοσταπι πετις οοπεὶρίπηξ; (9 
τπάε εἴ ποπιεη ἔγιιγαιϊοη5 σοιηραγδῖιπι οεδὲ. ἱπ Ἵδῦθα 6ϑὲ ΠΙδΔΊΓΙΣ, 
δε δἀπιοάπτηι ἁγία δἰξ. δα εηΐπι ἰΐα αἰεοῖα δἰἰγαοίατη δὰ δεθε ἢὰ- 
ΤΆΟΓΕΠι τη τ [ογαβ. 9 ἴππὶ ΠΌσποΥ αἰζεηπδίυσ ργαεῖεσ τηοάππι δἵ- 
4πε Ρυ5! ΠἸππὶ Ἀε: ἔσπι ἀἰ]αΡίτατ, πε ϑεπετατ ργορίεν ἐχἰροϊϊαἴεπι. 
ἰρίτατ τααιγὶχ οἱ υεμεπιεηῖεσ ἃς δαρτὰ πιοάτιτα διοοὰ δἱξ, ςο] δυο 86 - 
χε ΔΡίρίε; οἴἴοφαε ρα]δπν ἣϊ Γεπιίπαπι ἤοα ςοποερί88ε. αποάεϊ ποι 
υαἱάε [εϑιϊπαὶ δὰ εἰϊοϊδπάυμι, ᾿δηϊβρεγ υἱάειογ πίεγιην βέγεσο, δὲ 
Εἶπα ἔσταοῦ οὕτῃ ῥγίοσε ϑἰδῖα οοιπραγείαγ, ἄοπες δθ ϊοῖαῖ, ἂὲ ἰπίεγεα 90 
δ8ηε ἰἰφάεπι δἰϊεοιοπίθ5 δ οἰδπίοτ, φυϊθ5 ες σαδε γεγα ὈϊουτΙΩΣ 
ξεταμξ. ἴππὶ δυΐετη δἱ ρὶι9 τετηροτὶδ δά! οἴδξαγ, Ἰπτιπιδϑοὶξ πΐοττι 
δάεο αἱ ἀρετγίε οοποερίδβε, φυοδά ἐχοϊ δε, υἱἠδαπῖπγ. ἰδὲ σεγοὸ γε 
δὰ ρτίϑεπηπι δίειμι διιστα. 1π δὰ ἰξι ον δεπίεπεα δαηΐ τη] ἸἜγοα, πος 
πυτλϊηἷδ οαϊυερίαπι εὐθηΐγε ροϊεείαϊε. δἱ 14 εδὲ δἰ χυᾶπάο τι εάϊοα- 
ἘΠ, χαῖρρε εὸ πιόγρο δυδαρῖε πδϊυγα τηυ]ΐεγ δὶ ποη αἰβοίδζατγ, ἀπίνη- 
δάἀνετγιπιυϑ δυΐεπι σᾶγέγα πος τποΓΡῸ εδ8 4086 ἰδοϊδηΐθ δειη 6 υἷγο 
ἴρϑαε πυΐ]υπι ἱδοίαπξ: πο Ἀξ αἱ ης οσοπεὶρίδηϊ φαυϊάετη. 

ἀ, ΑἸΐα φαοφαε τηδισὶοἰς ἱπιρεαίπιδηῖα δηηξ, ἰπῖοσ σαᾶς οοῦ- 
ταϊοῖο τιδρηορετγε ἰδεάϊε, ἱξει ἱρπεὶ οαϊογεβ, 7808 τδθοὶ φλεγμα- 30 
σίας τοσαπὶ, φυοῖίε8 ἀἰδέεπἀϊταγ ταδιγίχ, δαὶ χαοιϊες ἴῃ Ἰοσῦπι οο- 
Βυχετῖϊ ἀδγεροπῖε τηᾶρηὰ Ἠυτποτῖβ οορία, ΠΕ4Ὸ6 ΔρεγΌΣ οδ: ἴππο 
εἶτα εχ ἀϊδιεπεοηα σον τυ τααιγῖχ. Ροσϑαταιϑ ἃιΐοτη ΘΟρβΠΟϑοοΓα 
ποπ δοηνεὶ]ῖ πιαίτίς σα, οὔτ {Π]αὰ ΟΡ δετνᾶσευϑ Ὡυΐ]ὸ ἔζπδοὸ οδίοτα 
ἱποθηάϊ; ἰὰ φαοὰ εχ υϑἰϊαϊϊδ εἷπ8 Γπηςοπι θη ραϊοδίξ. εἰεπίπι εχ 
Ἄοοπνυϊϑῖοπε αἰϊφπαπάο ἱποεποίο {}|8 δα φυὶ ροϊεδῖ, ἰΐετα τ 6γὰ οδ πιᾶ- 
1Ποῖ5 δὲ ὁσουραγοτίπϊ, δας ἔρϑαπι αἰσόγηπι Γγευεπίῖα Υἱ τ] οδατα δἱῖν 
ἱπιρεὐἀϊταθηῖο οτὶὶ δά ςοπεϊρίεπάπτη. ἰηὶ 6} ἰίταα 8 ἀυΐδπι υϑουδλῃ 6888 
Δ} }η18 ἱπιρβάϊπιοπεῖ ται γίςεπι, δἱ ργοθε ἀρεσγὶᾶ δἱξ εἴ οοπυΐτοδῖ, ροδῦ- 
ἀπδιη πηδηϑίγοδ δυπὶ δο]αϊα, δἷνα οὔπὶ οορίαπι δαὶ ἔδοῖξ υἶγο. δαῃξ ὃ 
διχίετη ποπηθ]ἶδα ζεπαΐπαθ φαὶθ ἃ μτἰποὶρῖο ϑυΐ οΥἵαϑ χιαιγὶςὶδ ογὰδ 
τοοάο φυαοάδπι ςοαΐμετθ. αἰ 8 ργορίθγ οαϊιϑρίαπι χποτϑὶ υἷσὰ ἰδ 
ἐνεηΐϊϊ; 4οΐ ππογρὰθ ἴῃ ποπηυ]}5. πιράϊςαρ 15. δδὲ, ἴῃ 4]115. ποπ 
ἴξεπι. ἀεργθμεπάθβ δηΐεπι πος ἱποοτηπιοάππι εχ μἷ8 ποιῖδ ἴας!!6. 
Ὡδαπὸ δηΐτι δαϊ γεοίρεγε τραϊγίχ δαὶ ρτούςεγε εογοπι ροϊεθὶ χυὶο- 
ύδηι {πῶς ορὰδ παρεῖ. φαοάδὶ εἰ τεοὶρὶϊ εἰ ἐπι ε, ἀγριπιθηῖο 
ἐγς ἱἰρϑᾶμη 60 Ὑἱἶὸ οάγογθ. φυδα δαϊειη ᾿θεγας δ ἰδ ἱπιρεαϊπιθη 8 
αἰ εο 4πεπὶ ἀϊχίπιιιβ πιοάο δἰξαοϊας γαῖ, φυδπαθδπι πἴεγαυδ 
δρίυϑ8 εἷξ δὰ ρεῃεγαῃάυτι πε4α6 Υἱγ 9: ευ 9 811, ἑδπι δὴ Ὠἰδὶ ἰρΐε τ 608 
οοπγεηίαϊ δὰ 5ετηϊηΐ8 θην ϑδίοῃεπι, αἱ εοάετῃ βαὶ ἴοταροτο, δεὰ γδ]άς 0 
ἀϊδοοτάε5 5ἰπὲ, ᾿ἱ παφαᾶτη ραγεηῖεβ βθηξ. 

5. Ουοά δυΐετα δὰ νἱτγὶ ρεγπεξ ρεπεγαπαϊΐ [δου ϊιαῖεπι, ἱπῖετ δ] ὶα 
διραιπεηΐα αι μος ἀεργεμεπάϊπιηα, {Ππὰ ἴδοῖϊε οτὶξ, 81 ουπι 8]1 
οοξαὶ εἴ ξεπεγεῖ. πεᾷι8 ζοπουττῖ! δὰ δεπιίηΐδ ρτγοϊθοϊομετα, ταῦ ὰο 
οεἴεγα οπιπία θᾶ ἀἰϊχίπιτια ςοπυεηϊδπῖ, 5810 δηπὶ ἈρτοδοΈ πη ἤδπο 
πΏδπι Οδιϑᾶπι 6886. 4υΐρρε δὶ τι] ΐεῦ φύοαῃε δοῖαθῃ ρτοί οἰξ δά ρεπε- 
ταπάπη, δεψυδίθτη 6886 ορογίεϊ ουγϑῦτη ΔΡ αἴγοααθ. πᾶπη δὶ 116 οἷϊοὸ 
Ῥετγαραι, 111 δαϊεπι ποπάυπι (πιάρηᾶ δηΐ ἐχ ραγὶε τυ ΐεγοδ ἰδγάϊος- 
τε διηῖ), πος δγίξ ἱπιρεάϊπιεπῖο. δα εὐὶπὶ οαυθα δϑὲ Ῥγορῖεγ Πθδτῃ 
σοπίυραδ ἱπῖου 86 ΠῸῚ βεπογαηξ. πᾶπὶ ἴἰ ξεπεγαηῖ, φθογυτι ργοίεςιο- 30 
πεϑ ἤΐης αἴχφαε μἰπο ΔεαΌδ ἰξοτ σοποῦτγττιπε. ΘΥΡῸ τηΌ εν δὲ Υ ἐπογίθ 
ἐπορεῖπ δρίαϊα ργϑεβῖο 9811 εἰ αἰδοιΐ εἴ αἰξδηϊο δηΐπιο, υἱγ δαΐδῃι ἴγὶ- 
δἴϊοτ εἱ {τιριἀϊοτ, ἴαπο πδοϑϑϑαγὶο θοπιῖπα ἰθϊε τ 86 σοπουττδηξ. : 

6. Αἀτεηίεηϊε δαΐοπι οοἶττϑ ἴδτρογα ἀπίτοδπῖοα 'ρ886 ᾿ΣΡ1 ἐπὶ 637 
ἱπάϊοϊππι πιᾶγοβ ᾿ἰπϑοοϊδηάο πιδηϊοϑίπτη οδἰεπάμπηξ. εἰδηΐπι ρα] πᾶς, ὃ 
οἱ ρα! ]ὰ5 Ὑ Ἔπέγετα δερηΐα9 δρρείαϊ, δΔεφα ΟΠ ῺΓ εὐπὶ, δἴαυε ἰρη8ε δε96 
δ ΡΠ οἰαης 11, φαετπιδάπιουπι ςεἴεγα 4θοααε δπἰπιαϊϊα. αιιοάϑὶ οτα- 
πἶθα8 ἰϊὰ φυθηῖξ, οπιπίθυϑ8 ἰἴδπὶ αττιπξ οαυϑδς δδεάεπι σοτηηθη68. 10 
4υδηαδηη ρα ηῸ5 αυΐατη ποι βοΐυτη τεεὶρίἜπάϊ δεῖπθῃ 864 οἰἴϊδηι ργο- 
μιοϊεπάϊ ἰδὲ ἀϊπε ἱποθπάϊ ἀγριπιεηῖο δοὲ τά: φαὶρρε δἰ τῆδ8 πα] ]α δά- 
δἰξ, ὑσοϊϊείυπε ἰαῖγα 5686, δἴφαε ἰΐα ργδερτιαπίες ἄυπὶ; 480 σοποερῖα 
εἀππυγ οΥὐὰ 4ιι8ὲ Οταεςὶ υοςαπὶ ὑπηνέμια. μος δυΐεδιῃ βαι8 ἱηάϊςαϊ 
ἀεδιάογῖο ταᾶτγὶδ ργοϊθοῖθδε ἵπης, ἴαπ4πᾶπι δὶ πιᾶγὶα ἰπἱση ρα 888 688εῖ: 
πᾶπι ϑεάἀαϊατ δὰ αἰεςιϊο, δἰ ἱπεδίυγ. ἢος ἰάδπι δ]ΐα φιόφας ἔδοίππὶ 
δηϊπια ϊα, οἰφυΐάδτι ταυ]ϊεγοπΐα οἸΐπι εχ δδγπὶ οἰοαἀδγυπι βΘΏΘΓΘ 
πε οἄπογδα β8ππῖ, δἰϊφαδϑ8 ᾿υυυθηςυΐαβ αἰθπ 85 ουγανΐ, αἴας {1146 
βροπίδ 818 ργϑερτιδηῖθϑ ἱπυδπῖδο ϑθπε. 6χ ᾿ΐ8 ἰρί τον δα 5 ἰαπεῖ υπὶ- 
σεγϑυτα ἔδυ πδατι ϑΟΧΌτη σοηΐογγα δὰ δεσπθη, βἰααίἰο πε εἰσῶπι πὸ 
ἴῃ ξόπεγε πος βετὶ υἱάθπηϑ, πεᾷαε δπίτα ἀἰζετγι 1] πἀ δοΐτηαὶ φαοά 20 
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ἘγΡοπουνίαπι ἀϊοίπιαθ, ΔΌ μος, πίοὶ χαοὰ οχ 110 δηΐπιαὶ ποθ γθπδ- 
ταῖογ. μος δαΐδτα Δ} πἴτοφαδ ργοσεϑϑιξ. {ῦᾶγε πὸ δᾶ σαϊάοπι 486 
ἃ} δοῖο τοδϑοιΐο ργοβοϊβοππίωγ, ργοὶῆοα ϑππξ οτνοία, δεὰ ε χοῖραδ- 
ἄατα πΙΝ}] οτίξυτ, Ὠἷδὲ 6Χχ αἰιίδχῃς, δίουξ γὰ8 οχιρίξ, σοπιροηδηξαΓ. 
Ῥταθίδγεοδ τι θ] γε ρῈΓ δοιμηίπηι αἰ οϊππίαγ φαδϑὶ οὐπὶ σἰγὶ8 αθὶ σο.- 
σαπιριηῖ, αἴφας 688 ἰϊάθπι αἰδοῖα σοηϑασυπηζατ, Ἔχϑοϊατῖο 80 1]Π1ς δὲ 
δα ἰδηῆρυογ. δγβῸ ἱπϑοπιπ!θ δοΙη6}} δὶ υἱάθηϊυῦγ ἰδοεγε, δἴϊατα ἴπηο 
εοπίϊείεηξ, δ᾽ φυϊάθπι ροβὲ εα ἱπϑουιηΐδ ἰάθη ἰοοῦ5 μυπιδοϊδῖατ ἴῃ ἀϊ- 

20 ρεπῖφις δθεἰεγοιομίθ, Ταδιιδάπιοάαπι οππὶ Υἱγὶ8 δἱ οοθαπί. ραΐδτι 
ἰρφίταγ εθὲ ΔΒ πἴγοφαε 8επιθη δα ειϊ, δἱ εχ ἐοὸ ῥγοΐεβ ρεπεγαπάδ εϑῖ. 
Ἰοσαϑ δαΐεπι ἴῃ πα δπὶ δειεη διθτη ἰδοῖῖ ππαῖγίχ, φσυδπααδπι ἰῃ ἡπαῖγίοδ 
ἦρθα οϑῖ, ποι δϑὲ δἰἴυ8 ἰδιηθῃ χῃδπὶ 19 ἴῃ σθθτι Ἰαοὶξ Ὑἱγ: πὶ ἱπάδ 
ΓΑΒ ἴῃ 86. πᾶγε αἰϊσθδε ἰοιπίηδα ΡῈ Γ 86 ἰρ8838 ρεπογδηῖ, αἴ ἃΥ68 
οὐὰ οὔδ888, 8]ᾳαδε δαΐοπι π1] σίρτπηξ, αἱ ἐαπδ6 εἰ οΥὐδϑ. δῃ ὙΈΓῸ 
δὲ πος ρτορίεγθα φαοὰ δγδ8 ἴῃ πιαϊγίσεμι ἰδοϊα πε, ργορίεγ χιᾶπὶ παΪ- 
Ἰαπι μδρδηὶ ἰοσαπι ξοτὶς, πὶ 4ποπὶ ἰδοίαπε, 5ἰ συ πδάπ 6 πιᾶ8: φυϊρρὸ 
δἷ ἤοπ ἱπίξ, ἴῃ ἴογτάπι δαπά τ: δαπιεη. δὲ ρεπῦϑ απαάγιραάιπι παρ εξ 

638 ἐχῖγα πηδίγι σθαι ἰοσαπι αἰίατι, ἰπ φαθπι ἴδπὶ πιὰϑ χαδπὶ [οπιΐπα σοπῖϊ- 
οἰπηΐῖ. χαοὰ οὔπὶ Αἰ1ϊ5 Ἠαπιοτίριι5 σοπίαη ἀϊτατ, παχαθ σοπϑιταίτατ ἴῃ 
τοδιτίςς, ἰσοῖγοο χηΐδ ἴῃ δᾶπὶ ὩΟῺ 68 ἱπργθθϑατα. δἱ ἰὴ αυἱθα8 ταδῖτὶ 
ΒΕΙΏΘΩ ΔΙΓΙΡΙΣ δίαπε σοποοφαϊ, σογραβθ4αε οἴδοῖς δηΐπια! χαϊάεια 
εοἰστιῖϊε, δεὰ υἱῖα οδϑϑαπι; φᾶτε οροτέεξ απίπιαὶ εχ πἰγίδ4πε βετὶ. 

Ἴ. Ιηδῖαγε δαΐειῃ ᾿ἰοεῖ. πᾶϊα οἱ σογπι δεϑὲ αιοά δἰυπ, ἃ πο- 
οἴσττια  άπογθ, χὰ ἰπϑοταπὶα 980] υπηἴατ, δίοοα πιθι]ο παΐπαθ ταΐνα 
δΧΡΌΓρΕΓΟ, 8818 ραϊοῖ ταδιγίοθπι δὰ 838686 ϑηγϑθαπι δείγαμδγα. ἰκίζατν' 
{πλπι ΟΡ οδυιϑᾶτα εδ6 επρίπδ6 831π6 Υἱγῖβ ὩΟὴ βίρταηι} χαΐρρα τπᾶτὶ 5 
τγαθμαηξ δόππεπ, αδὶ ἰά συτα 580 οοπιηιίϑβέτιπι ἔμ οτιξ. ἜΓΡῸ σαρτᾶο 48ο- 

10 πὸ συγ ποὴ δίϊγαμειιϊ ἰὰ ηαοά ἔοταϑ ροτγιιθαῖ, δἱοαὶ 115 δυδηῖῖ 4086 
βεταιξ αἴδγατα ἀππο8 τυ ϊτο 87 ρατίαοξ οπίαι ἰὰ φαοὰ τηοΐαπι σοςδηξ, 
οἰίπι πος Ἔνεηϊξ πια]ϊετὶ οαἰ δια; πᾶς ἴὰ σοπουθίϊα οαπὶ νἶβα δϑϑεῖ 
ἕκοιλ ξτανῖάα, ργορίογεδ χιοά ἴωπι αἴοτγης ἰαϊαπιαογαὶ, τὰπι οεἴετα 
δἷξιια δῃηΐ οοπϑοοιίδ. εἶαρ8ο δυῖΐεμι ἰπϑῖο τδπιροτγα ραγίηπαϊ, θχαθ 
ἦρϑα ρερεῦϊξ πεᾷυδ σϑαῖον ἀεϊατηαϊε, δεὰ ἐεγίίαπι φαατίπιαυε 9ὰρ6- 
ταυϊὶ δηπαπι, ἄοπες ποη 'η8 ρεγίοαϊο οουτορία δϑὲ ογαθηῖο αἰνΐ ρτο- 
Βαυνῖΐο, φυδιι τγδβοὶ δυσεντερέαν γοσαηξ, αἴααε ἰϊὰ ζγδυάθτα οατηΐϑ 
ποίει ρεροτῖῖ, χαδπὶ πιοΐαπι ἀρ ρθ]]δηξ, ποπηῃ]]αα παπιηπς Ἔἐχοπα- 
ταῖδε δῃπῖ: δεἀ ἐχὰσία δεῖδϊε ἮΝ ἹΒοτθῖ δἴψιιβ δάγαπι νἱδο ἰάδταὰ 
Βηΐδ αΐξι εδῖπο ἰρίτατ ἴῃ οασ88 εἰπϑπιοάϊ αἰϊεοιοηῖς οαἰοτ τ ῥγορῖες 

80 {πεπὶ πιδίτισ μαρθαῖ δὰ 8686 δἰ τγαμθπάϊ ἕαου]ϊαῖεπι, απῖρρε 4886 
δἰϊδια δίοςα δἷξ, χαίθυ ἀε ςαπδῖδ εἴ τοἰ]εγα οἱ δογσαγα υεἰϊεῖ, αι 
επίτα εἰασπιοάϊ διιπῆ, πἰδὶ δαῖτα δα ἈΡ αἴγοααε ταϊδίαπι 611 864 Δ} αἰτετ- 
ὌϊτΟ ἰδηξυπηπιοάο, ἰη ἰΐ8 ευδηΐξ αἱ αυαϑὶ 11 φιοὰ Ὠγρεπειπίαπι νοοᾶ- 
Ῥαπιδ δέ ποὺ χυοὰ τπποΐαπι ποπιίπαης. ἰὰ ἀυξεπὶ ἤδαμο απίπιαὶ οδῖ, 
ὐθδιωθμς χαρά εχ ἀιιθο θη 8επιὶθ8 Ὧοπ 688 σοη[δοῖαπι, ΠΕΩ πὸ 

δηΐπησπι, σαΐα χαοά τεςερίῃπι 68ὲ, Παρ υΐὲ δηϊπιαπεῖ5 ργίποὶρία, δίοπξ 
δὲ Ἀγρεπεοπιία. ἀϊαϊαγπδα δυΐετα ρεϑίδιϊοπΐδ ποη τηᾶ οδα8ἃ 68ξ, ΠΑτῃ 
εἴ πιαῖτί οἷα παῖαγα δὴ ἰά δὲ σοπιραγαῖα. οἱ ἁυίῃπὶ ρεπὰ8 συοάάαπι 
φαοηίδτν ἱπῖτα 86 Ὠυπιεγοϑᾶ ρᾶτὶϊ οΥτα, ἃΡ 8 οοτατποῖα πιαίγὶχ ἰσοῖγοο 
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ἩἨΙΒΘΤΟΚΛΙΑΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΝ Χ. 

Ῥτόοροῖεξ δὲ ρατὶξ. χπα6 9επιεῖ δρογία τϑὶ ἔπογίς, δὰ ὑπῦτα οπιηΐα 
ἐχειηῖ. πεᾷθε Ἔπὶπι φυϊουαπι εϑὲ συοὰ ἀγοθαῖ. σϑγιπὶ 4πὶ8 δευμ οὶ 30 
τερϊεῖσαι τϑιγιοἰθ σογρα5 ἔπξ, ροδίααβτη 60 τεάδοϊπιῃ οϑὲ υἱ δἠοϊαῖ, 
Βαϊ τι οδ πεῖ δπιρίτας δου τάῖοτι σοηῖγα δῃγδμαπάϊ. δὲ τότ 7089 
ΔΏΪΠΙ]18 υἵτνυτα ραγαπὶ ἴῃ ἀἴογο δηΐπιδὶ, δογυτη πιδιτὶχ δὰ ἜχρυΪδὶθ. 
πιδτα ὯῸΠ 80] 1οἰταῖατ, πἰ51 ᾿ρ58 ἱξπεοϑ οαΐογθβ, 4808 γοςδπῖ ρῃΐεξαιος 
ὯΔ9, ραἰϊαϊατ. ἰὰ σηοα βΒογῖὶ σοηδιονῖ ἱπογειαθηϊαιν σαρίθηῖθ ἔδξῃ, 
πιυταῖοας ἴῃ τα] ἀΐογοπι Βαριτυάίποτη; 400 ἰειηροτα οχυιϑίατ ΣΈΪΑΙΗ 
δὰ Ὁρετίοτεβ οἶθοδ σαρίοηάο3. δὲ σᾶγο ἰϑἴδ τϑοΐδθ, οαπι ἀπῖτιδὶ ΠΟῺ 
δἰξ, δαεαιαὶΐ δαρεγβοὶς σοπίοπίδ ἔπἰξ. ἰάφας ποπηϊδὶ ργορίο ροπάα9 
διατη ἰπ οᾶυ,88 6886 ροϊεϑὲ ἰδηάδιη οἰ τπδίσῖχ ἱποεπήδιαν, 14 φαοὰ 
ΒΟΠΏΏἢ]18 ουεπὶς αἰαπαπάο. πᾶτε σαοδὰ τἱναπῆ, ἱπίεγάυτη ρεγαηξ, 
πἰδὶ ἔοτῖε χπαρίαπι δεργοῖοασξ, γδἰατὶ {14 χτιδο ογιεπῖο αἰνΐ ργοῆσυὶϊο 
οαρία ζαΐξ. αἴτυτι ἰρί τον ργορῖογ οδίογεπι κἰ πος, χποπιδάμποάυπ ἀϊ- ὃ 
χίπια8, Δ ΡοΙα5 ρτορῖογ Βυπιογαπὶῦ δϑὲ δηΐπὶ Ζυδδὶ ρ]6πα, εἴουξ δὲ Ὁ Ὁ 
ἐαπι οἶαυϑα 68ξ, δὴ ἰὰπὶ ἢξ, οὔτι πιδῖγίχ ποαῦα ἰᾶπὶ ἔγιρίἀδ οδὲ αξ 
τα τεῦ ροβείξ, παι ἴδτι οα]1ὰ6 αἴ ςδποοζιεγα υδ]θαὶ  ἀπᾶγα π6- 
ς6586 6εὲ Ἰοπρίπηυαπι Ποτὶ ἀερτιτπάΐποπι, υἱάθπιπ8 δηΐτα χαδεάλτα 
4π8ε δὰ σοχφῃοπίαπι παι εἰ δροῦξ ταπιροῦβ. σῦᾶθ δαϊεπι ρεγοοοῖα 
ϑαηΐ, ἀδερία βπεπὶ δυππι οσεἰετίἰαἴοπι σαοααε πδαοϊδουπίαγ. ᾿αΐι8» 
τποάϊ γεγο ταδῖγὶςεβ ρδϑϑῖπιθ τατιρεγαῖδθ οαπὶ δἰηῖ, τα αἰ τυ πὶ ροπαηῇ 
τοιηροτῖβ. ῥγδεῖεγοα τποἷα, σπτὶ ἀηΐπιαὶ ποη 91ῖ ἂς ρτορίογδα πϑλ]ατα 
εἶεαῖ πιοῖατι, ἀοίοτετα πο ΐαπι ἕδοϊε: εδὲ δηΐπι ραγιυγιοπάϊ ἀοΐοσ ες 
πιοῖυ ᾿ἰραπιοαϊοταπι, 4 απὶ ἔδοϊξ ἐεῖα8 υἱαθ ἀρρϑῖδπβ. ἴατα δυΐθτ 10 
ἀαγίιϊα εἰαϑιποάϊ σοτροτῖβ ῥγομῖρεῖ οἰβοδοίαπιη σοποοοιίοηϊδ: δάδο 
δπὶπι ἀπγαπι ἤϊ αἱ οἴϊαπι βοοατί8 δοίοπι γοϑρηπαῖ. 4πά8 δπΐπὶ δαϊ ρετ. 
οοοἰδ δαὶ πιδῖητγα δ πῖ, οπιπία [πο γοϑοῦπῖ, 4Π86 δαϊοτα Ῥτδεάδεοοτγρῶ, 

δᾶ εἰ ἱπιπιάῖατα δὲ ἄτα. ποι ἰείαδγαπε δυΐδτη πιεάϊοὶ φαὶηϑ Ἰρτοῖδ 
ἐ5ϑεὶ τιοΪδὰ τεβ, 780 ρδοῖο 86 Βαρεγεῖ; χαΐ υἱάθγθηξ ὙθπιΓῖ8 ἴαταος 
τοπὶ, οὐπὶ Ὡ64π6 ἃ4πᾶ ἱπίεγουβ 6986, Ὠδαπα πιεποῖγαθ δου θγο ταῦ, 
πεηπε οοϑϑᾶγαοὶ ἴπιΟΤ. ΠΘΙΏΡ6 ΘΓΡῸ [Δ] 81 δαηϊ. δἷ επὲπι ΥἜΓῸ ῬΘΓΤΆΓΟ 
πϑι τϑηϊξ πὶ ταοΐδα ρεθεγεπίαγ, δε ἰηξεγάστη σοπβαπηϊ ἴὰ υδπίγεια 
Βαπιοταϑ δυρογβαΐ, ἰἶἰχπα {τὶ ἀϊ ἃς ᾿ἰφαϊάϊ; ἱπεεγάππι δοουη παι πὸ- τὺ 
ἕαγαπι εἰ Ἠδρίξιπι οΓαβϑίογθδ: ἀἴσαθ ἰΐ παχπα ἀοϊογεια ογεδηΐ ποᾷα8 
οδἴοτγε αἴβοϊαε, συοπίαπι δαπὶ ἐγί οι αΐ ᾿ρϑ8:, Ἀθτα διὰ αἴΐετπιπε πὸ- 
οαπιθηῖὶ φαϊοχαᾶτῃ, οατπὶ οαρίδηξ ἱποτετη δηΐαπι, δῖν 6 ταΐηα8 8ῖ1 6 τηϑ- 
ἴα, βεὰ ηπαβὶ τοϑ ἱπιρεγίεςξα οἵίππι αρὶταϊ, δἰδῖαπιίαγ δυο τπεησίγαβ 
ἰοοῖτοο, χαΐα εὐπὶ ἴῃ Ἰοοῦπι δῃρΡΕΓΗ͂Πα ἰπϑαπιπηῖατ, χαεπιδάπιοἄαπι 
οἵ παϊρίοιθας, χαῖΐθαθ ργδέϊεγ ρυβι πὶ δάπιοἀαπι τὰγο χαϊοααβ 
δο  νἱξασ πιδηϑῖγαογιπι. Αἱ δυΐοτα αἱ ταπιοῦ εχ Ἀπυπογρα8 ἀς οἌτπα 
σοΠι πΒα5 ἴῃ ἰοσῦπι, φαὶ πῖον πιδϊγίοεπι αἴχπε αἴττιπι ἱπιετίοθξ, 30 
τηοῖΐδε βρβοίιμθη (αἶβο ργαθρϑαῖ, ἀϊρποδοεῖαγ δαΐοτι πιδῖτίχ 18}} οὰ- 
ΤΌΓΘ πΊοΓΡΟ, 51 ἰρ88 δἰγεοϊδπάο οοπιροϑίϊα παῆπδ ἱπαπιϊὰ ἱπυεηϊαἴαγ. 
4υ8ε οἷ δῖ εἰπδπιοάϊ πιαδὶ σαι ἀηξ Γεἴνιπι ἀξ πιοίδαι ρεγαπε, ετὶξ 
φ41144 εἰ [τρία εἰ δίοοα, ργορίεγθα φυοά ἤαπιοῦ ἱπίγογβαπι οοηγετ- 
8015 δὶῖ. ὁ5 4ιοφιιδ ἴαΐε ετιὶ 4αα]6 οππὶ ργανί δα δαπξ, χαοάϑὶ α]ϊε- 
τῖν8 ρθη Θτ9 ΤΌΠΟΥ 818, δσὶξ δὰ ἰδοῖιπι (τι, 8εὰ ἤθη δισςᾶ: οὗ 
δυΐοιι θαι ρατ δ8.10116. 

ΠΕ ΡΑΛΤΙΒΌΒΘ ΑΝΙΜΑΙΠΌΜ 
ΤΗΕΒΟΌΟΒΆΟ ΟΑΖΑ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

69 Ιβ οπιπὶ ςοπέεπιρίαηἀϊ ρεῆογε οπιπίᾳπε ἴσπι ποδί ]οσὶ τατι ἱρποθῖ- 
Ἰοτῖ ἀοςεπάϊ νἷα δἱ γαϊϊοπε ἄποϑβ 6556 Βαθδίτις ςοηδίδῖ, 4αοτγιπὶ αἰτα- 
ΤΏτα 80: 6πεϊδπι γαῖ ἀρ ρ6}]4886, δἰτοτιιπὶ ιδϑὶ Ρδγ ἰαπὶ φπαπάδιη μετα 
εἴ. Ἀοπιΐηϊς οπίπι ργοθα ρεγίτὶ οἴβείαπι εδὲ ἰμάϊσατα ρογορί οἰεπῖοῦ 
Ῥοβ88ε, φυϊἀπαᾶπὶ τοῖο δὰξ ποῦ τϑθοῖθ δὴ εὸ χυΐ ἀοσεῖ δχροπαῖυγ: 
πᾶτῃ εἴ Ποπιΐπειι ΟἸπηῖπο ΡΟΓΙΤΌΤΑ ἴδ] εῖπι 6556 δαί βεππαπιι5, δὲ ροτὶ- 
δσπι ἰρϑᾶπι ποιπίϑὶ [δοη ἰδῖθια Πυϊυ8 οἴποι! 6696 δἰδϊαϊπια5. δεά 

Ἀππὸ οπιηῖρυβ ἔδτε ἴῃ στερὰβ γαΐεγε ᾿πάϊοῖο δΥΡ  ΓΑπΙΟ ὩΠΤΏΘΤΟ 
ππῦπὶ, {Ππ|πὶ ταγὸ οδΐεγαε παϊωγαθ αἰΐοπὶ ἀδϊθραπηαϑ: δεγὶ δηΐπὶ ἐ0 
Ροῖοϑὲ αἱ τεπὶ πᾶτε αιυϊβρίαπι ἰἴὰ τὶ 4]148 οπιπθ8 ροϑδὶξ ἰάϊςαγα. 
4ιᾶπι ΟΡ τεπὶ παῖηγα 8 θοηιιθ Πἰϑῖοτίας δἰυβ σοπίθιῃρ᾽δεοπὶϑ {πεῖς 
τε5. Βαϊυϑπιοάίὶ αἰϊφαὶ ροπὶ ἀεθθηῖ, δά χαος ἱπάεχ πιοάμπι ἐχρὶῖ- 
οαπάϊ τεΐεγγο ροϑϑιϊ εἴ ἀρργοβᾶγε, βεπιοῖο 110 σευ δ:5 Ἔχδτηῖπδ, 
ποπδηι πποο γϑβ, ἴδῃ δὴ δἰἰτογ, δ6 βαβαῖ; τετϑὶ ξγβῆδ πίσω 



ΡῈ ῬΑΆΤΙΒΌΒ ΑΝΙΜΑΣΙΜΊῚ. 

Δ δεϊδηἶδϑ οἰαρτι αλΐτο ἀϊδοπεοπ δὲ σε ρῖ866 ῥγαεβισι, μος εεῖ, παία- 
σατῃ Βοιιὶοίς ἀὐὶ ἰεοηΐδ ααὶ Βουΐβ8 διυιὲ δἰ 9 οαἰαϑαυαπι φεπεγαιί πὶ 
ἜΧΡΟΏΕΓΕ ἀριϊα5 δῖ; δὰ τεβυϑ δυβίεοι! 486 ςογηπιαη τοῦ οἰ 
δοοϊάμεϊ, σοιπίπαπὶ δὰ αυοάδπι ροίϊι9 αξεπάυπι. δαπε δπΐπὶ ςοπι- 

80 ῥῖίυγα πὰς εδάδαι ἷπ παρ εἶθ ρεπογίραθ ἀϊνογδὶς ἰωΐασ 86 δἰηΐ, τὶ 
δοταπῦϑ, δρίγαιϊο, δποο, ἀἰϊπιϊπαιο, τποτα, δά μδες εἰ τε αὶ ἰά 
ξεπῦσ αἰεοίμ εἰ ἀϊδροοίτοπεθ: Ὠ1}}} δαῖτα δάβυς οοτιὶ ἐχρ᾽δηδ- 
ας Βαρβείυτγ, φυοὰ ἀε Ἀἷς ππβεβθι ιρυποςα εεὰ οὐπι οἰηρυϊαιϊπι δρὶ- 
ταῦλ, δαάεαι δᾶερε 6 Ἰπ0}1|8 Γαίεγγα πθοθϑ86 δϑὲ: πᾶχῃ εἴ ἴῃ 6ευϊ8 
δὲ ἴῃ ολπίρας δὲ ἰὰ μοπιπίθας ἐὰ 4π8εὲ πιοὰο αἰσὶ οπιπία ἰπϑαηῖ: 
4αδργορίεσ 4υἱ δἰπρυϊαξίιη ἄρετε μὲν δςοοἰἀθηιίδ υεἰϊῖ, φαερθαπτμετο 
γεῖδα εἰδάειω ἀε γεθυϑ9 ἔδοεγα οοβδῖωγ, 4υδα βοι ἰςεῖ εαεάεπι δηὶ- 
ταδηῖὶρυς δαϊυποῖλε δυπΐ ὁρεοὶε ἀϊνεγοῖθ. δυηῖ εἰΐαπι ἔοτγίδβδε 4υδε 

δ οῦτα εαπάειᾳ βοτιἰαπίαγ ἀρρεὶ]διίοπεπι, ἀϊδογίταϊπε ἀϊδιεπὲ δρεοίεϊ, 
τὶ αὐἰπιαϊυπι ἰῃοα 888, αυΐρρα 4υΐ Φρδοῖθ πῆι 6886 Π0Ὼ υἱάδαϊυγ: 
ἀλδοσερδηὶ δηΐπι ἱπῖεγ 86 υοϊδιῖο, παίδιϊο, ἱβργεβϑϑῖο, τεριῖο. Ζαδπα 
Οὗ τεῖι φυοπδηι τποὰο ἐγαοϊδηυχτα εἰξ, ἰδῖεγε ἤἢοπ σουγεηϊϊ, αἴγυσα, 
ἰβάσαμα, ξοιπιπυπίτει. ργίπηαπι ρὲῦ ξεποσίς οοπιροχίοπειι, ροϑὲ Ὑεγὸ 
Γι ῥγοργίαβ οοηφίάεγαγε οροτγῖθαξ, δ ῥγοΐμυθ 4υδεαας ρετεεααὶ 
δἰ κυ ϊαῖιαι ταςῖϊυ5 δἰτ: πὸ εὐΐπῃ ἂς μᾶς τε δάμυς ργαεβπιϊαπι εδξ. 
δες {ἰἸωὰ ςοπίεϑθατα δϑῖ, αἴγαχη, αἰ ταδὶ οιμαἰιοἱ τε ϑααπι οδο  οϑΐεσα 
ἀετοοπείγαγε σοηϑθδυθγιπῖ, δὶς μοπῖο σογατι παἰϊαγαϊδοτῃ δἰυἀϊοδαδ 
Ῥτίμαιτν 4υδς ραΐειϊ ἴῃ δηἰπιδηϊαπι ξεηεγα ρᾶγίεϑαυς δίηρυϊαι ἐχ- 

το ρίογαγα, ἀθίπάε οδηϑαπι, 4υδηι Οὗ τεπὶ ἰἰα δἰηῖ, τεάάεγε ἀερεαὶ, δὰ 
ϑεοις ἀρειάυπι δἷξ. δὰ ἤδδο, οὔτι ρ᾽αγεβ οδυδᾶϑ βεπογαί!ομΐ9 παῖα- 
ΤΑ] 6586 Υἱάδαπιῃϑ, δοϊ Πςεῖ εραὶ ουἱὰ ρταῖία τοϑ ξἰρθδηΐατ, αἴαθα 
ὅλ ὑπᾶὰς πιουεπάϊ ρῥτἰποὶρίιπι δἱξ, ἀεβπίθπάυτι εἰίατι ἂς 115 εϑὲ, 

ἌΘηδΙΩ Ρῥτίπια, Ζαδε δεουπάα μαρεγὶ ἀερεδὶ, ρῥγιποὶραϊαπι δῶμ 
ἿΝ οΡέπογε υἱάοίαγ, φθαπι δὰ} Βος γερὸ “ουΐπε ργαιία" δἰξηϊβοα- 
τοῦθ: ἤδδο δηΐῃ Ταῖο δϑῖ. γαϊϊο δαΐθαι ργιποϊρία εδὲ ρδγίϊεγ ἴῃ 
τεθὰ9 ἴῶπι ἅτε υᾶπι παίαγα ςοπϑιϊ τυ θη ϊ8, ὉΡῚ επίπ ναὶ ρὲ ἱπιεὶ- 
Ἰεοΐατη υϑὶ μϑῖ δεῆϑωτῃ τηδάϊςυ δαηἰἰαΐθπ, ορίίεχ δεάε ἀδβηίετγί, 
γοϊίοπαϑ ἐξ οδυβαβ γεὶ ἀυδπὶ ἔαοϊξ γτεάάεγε βοἰοῖ, εἰ οὺγ ἰΐαὰ [δοῖαὶ 

ἐ0 ρυδίυπριι, φαδηφάςπι {Π18, συλ ρταῖϊα, οαποᾶ, εἰ τοῖο Βουὶ εἴ ρυ ] ἢ, 
τϑίαγαα οροτγὶθα8 ροϊϊα8 φαδπι ἃγίϊ5 οοηϊυποία εδῖ. Ὠδςαϑ5:128 Ὑ6ΓῸ 
ποη δε4ὰδ ἴὰ σεδυς πδίαγαθ οἵηπίρος ἰημδϑῖ, δὰ υἱάε!ςεὶ δὰ φίδτω 
οὐοας ἔεγε διοίογθϑδ γϑίομθδ γεΐεγγε ἰφηϊδηῖ, ργυϑαδτῃ ἀοοεδηὶ 

οἱ τηοάϊϑ δοςῖρὶ παϑοθϑϑαγίπιῃ ἀε)} δαὶ. ἰαδϑὲ 1ὰ ἱρϑυπι γερὰ ααϊ- 
ὅπὶ δοίοτη δ δ] οἱ Δρϑοϊαίαχαε τδϊίοπς, δε ςδάπςἰδ εἰΐδιη ρίρπεη- 

ἀἴδαας οπιηὶρυς ἐσ δυρροβίίίοπε ἐγ Ρυΐϊατ, φυοπιοάο ἱπ γι βοὶοοῖδ, 
πὶ δοάϊρυς οἵ φυϊθαουῖβ ἃ]}15 ξεπετῖδ εἰυϑάξη. χαδτετίδτα εηἰπὶ ἰαί θα 
δάε95ε ἤξοδῦδε 6ϑῖ, δ ἀοπιὰς δυὶ υϊνῖδ ἃ] ἴπ8 βηΐ ἰατωτγιϑ οἷϊ; δἴσαε 
βἰϊαπι βετῖ πιουεγίφυς {Ππῶὼ ᾿τίπιπην οροτίεῖ, ἀεῖϊηάε μος, ἃς ἀείη- 
δεδὶ δὰ ἤπης πιοάυπι ἐϊὼγ δά βπεπι, ουἱὰ9 ρταιϊὰ γαϑ συβεααε εἰ 
εἰδοίτας εἴ εξ. δοάεπιαιε τοοάο ἱπ γρτς θοαὺς παΐαγα ρίρηει αὶ 

Οο δρίτατ, φαδηχιαπι ἀουποπϑῖγδπαϊ που πεοδϑϑι διϊϑαθε ΓΘΙ1Ο ἴῃ ἢἃ- 
ἴαΓΆ}} ἀοςιτία ἀϊνεγθα δί4ι8 φοϊθπιὶὶδ δρεου[αινῖδ οοῖ. ἀϊχὶ ἀς ἢΐ5 
αἰϊο ἰοςο: ργιποὶρίαπη δπίωι δἰ εγὶδ αὐδά εθῖ, αἰιετὶς φαοά ετῖϊ, δο- 
οοποῖδο ἀαϊυτ. ἀποά δὨΐμα ταἰΐ8 ϑαηϊᾶ5 δαϊ μοῖθο, μος γεΐ 6886 νοὶ 
ἕδεϊαπι ἱγὶ πεοθόθε δῖ: πο {αὶ μος γε] δὶ υεὶ [υἱτ, ᾿Ἰυἀ πεοο584- 
τῖο υοἱ δὲ γε] εὐ ς ἤθᾷὺς μυϊαδπιοάϊ ἀεπιοπϑίγα! τὶς ̓ δοοδϑιἰαΐδτα 
ἴα ρεγρεϊυϊαι! ἀππεοῖεγε ροβϑαπιαϑ, τὸ ἀΐςεγο ἰἰοθαὶ πος 6686, 4υ0- 
αίατη ἰἰυὰ εἴ, δε ἀφ Ηἷ5 εἴϊαπα δἰϊο ἰοοὸ ἀϊβρυϊαιαπι ἃ πορὶδ εϑῖ, 
δἱ αΐ5 ἴῃ τερυδ 14 ἰἰςεαὶ, εἰ 4αδε ροϑϑὶμὶ γεςϊργοοασὶ, εξ Ζαδιη 

10 ΟΡ οδηδαιῃ. ἰδίογ δῃΐετ 26 {}μπ|ῶ4 φαϊάεπι οροτίεϊ, ἀπ ἰϊὰ ἀρεηἀαπὶ 
φαεπιαἀπιοάππι ρτίογεϑ δυοίογεδ, αὶ Παοπιοάο τες φιδεσαε βεγεῖ, 
ἀπαπι Φυοπιοίο 6886ὶ, ἰγδοῖδτε τι] αθγωηϊ: πὸπ δα Ἰΐθγ δας ρᾶ- 
ται ἱπϊεγειῖ, δεἀ επίπι ἐχογάϊθπάινπι πο ἀϊοξαπι ἰὰπὶ δβὲ, αἱ ρτὶ- 
πλΌτ Γαδ ρεγϑααθδιηυγ απᾶς Ππ0666 ἴῃ βαηδγα οοπθροοῖίοτγθ ργοτω- 
Ῥθογεβαπα Βαβεπῖαγ, ἀειπάε οδαδ885 γε απιϑ εἴ ξεπογαϊοπθηι. πος 
δηΐπι ἰὰ ἀρ αἴ. }}5 εἰίατῃ ροίΐα8 ἐνὐευϊξ. συοα δηΐπι ἔοττηα δε ἰαπι 16 ]15 
«οἴ, δαὶ φυοά τα165 διπὶ 86 465, Ἰοοῖγοο ᾿ῆδη 86 465 Βυπς ροίϊυ5 πῃ τηο- 
ἄνμη οεπβειηῦϑ: βαΠΕγαΙΟ δηΐπὶ δ Ρϑἰαπίϊαε ξγϑῖια δϑὲ, ποη δυρδβίδπιια 

20 βεπεγαιοπὶς ξυϑίϊα, 4πᾶπὶ ΟΡ ταῖν Ετηρεάοοἶο9 ρίογαχαε ἴῃ ἀπῖπιδ]}- 
Βὺδ Ὀγορίεγεα ἰϊὰ ςοπιϊπεγὶ, φυΐα ἰἴα, σαπὶ οΥγεπῖατ, δοςϊἀοτίξ, τοδὶ 
αἰξ, αἰ οἱ δρίπαπι μαροτὶ ἰαΐεπι, φυοά ρεὲγ οοπίοτιϊοποιι ἀϊδιαηρὶ 
{ταυρίαιια δοςῖαϊε, παϑὲῖας εἴ φαάτη 5διπθη βοηϊλϊε, φυοά ςοηδιἰογαῖ, 
σίι ἰαίοια ἤδρογε οροτῖεαϊ, εἰ φυᾶτι γε, 4πδε οἰϊεςογαῖ, ρτγίοσ εβθεὶ " 
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ΤΟῺ τροο γαϊϊοπα ὙΘΓατι δὔδπι ἔειορθγο. κἰρηξε εἰδοΐπι Ἀοπιο Ἦο- 
ταίπϑι, ἰΐδσαε ογίτϑ ἰδ ]15 ευεπὶξ δρβοῖθ, φυοπίαπι [6], «αὶ ἰρηϊῖ, 
εεἴ. 4υΐπ εἰΐαπι ἀξ 1ΐϊδ φιδε Φροηὶε βετὶ υἱάδηϊοτ, ραγῖτογ δἴααε ἀθ 
Αι β Ἰοδἷ8 απίπιδάνεγίεσε ᾿ἰσεῖ. ποπηυ]α δηΐπι ἐπι ϑροηῖς, δα ἀδιβ 
4αδε ατῖε, βετγὶ ροδϑαῃῖ, αἱ δαπὶϊδϑ. ἷϑ ἰφίτογ ςᾶπθα εἰβοίεπα δἰπιὶ]ῖο 30 
δῃϊεςεαὶ περε886 εϑῖ, ἴ δγδ ςοη ἀδπά γι διαϊυαγοση ργίοσ οἰαἰ αἱδ 
δδὶ, φααπάο δροπῖε βεγὶ πεηαδυηΐξ. ἃγίεπι δαΐϊοαι ορογίς Γαι οθοπὶ 
ἐ49ε οἵμῃὶ θιπῃοίδαι πιδϊογία, σογϊΏτν ει. [ογία εἶδ φυοχας τοῖο 
δἰτα}} 195 δδῖ: ἱ δηΐπιὶ δγ9 86 μαθοῖ, ἰΐα δχοιδίπηξ. φυᾶπι ΟὉ γϑαὶ ς6Ώ- 
δοιάυται ἰϊα ροὐἰδδίπιπτη, αξ Ο}» δάση ταῖν Ἱπετα τὶβ 15 Βοτπο οοηοϊεῖ, 
4υΐα Βος Βοπιϊπὶ 6886 εβξ. πο επὶτῃ βεσὶ ροιεϑὶ αἵ δἰπε ᾿ΐϑ πιϑτη τὶ 
Βοπιο οἷξ. δὶπ ταΐπαϑ, ργοχίπιυτῃ ἰδπιθῃ αἰϊα ἃ φαίςαπαπι ορίπαηάττη, 
εἰ νεἰ οπιπίπο βετὶ δ] [8 ποῖ ροθ56, γοὶ βεῆς ἰΐὰ Βετί ἰδηϊαπι ροθθα ὃ 
δἰδϊαεπάυπι. οσὔτῃ ἰΐδααα [Δ4}}5 τε δἱἵ, ξϑηδγαϊϊοποσα ἴῃ ἤυης πιοάασα 
Ἰλϊφηιααε ευεπῖγε πθοδ88ε ἐδῖ, 4υθρτορίοτ πποπιγᾶ ΠΟῺ 8ἰπε ογἥϊηθ 
οτιμπίυτ: δε ρτίτουπι μος, ἀείπαε "]υ ἢ, ἀἴφυς ἱπ πο πιοάυπι οπ- 
πῖα 4ιλθ παίαγα οοπδίδίαπι ἀϊδροπαπίωτ. σείεγοδ ἰρίίατ 111} οἱ ρτιτηΐ 
παν δε ἐπε σεγ κεῖὲν ταδϊεγίαϊε ργὶποὶρίητι αἰψάς δἰπβιιο αὶ οδαδαπι, 
αυδεπαπα αυδίϊδαμιε εδϑεῖ, ἱπάδραγιπι; εἴ ἀυοπδηι ρδοῖο Ηίης τοῖα 
οτἰγεηίασ, δὲ 400 πιουϑηῖε, υἱ ἀϊδεοτάϊα εἴ ςοποοτάϊα, δυὶϊ πιεηῖς δὰξ 
οδδα ἰοιηετι ἰδίους δροπίϊπα, ἀοςποτγιηῖ, οσὔτα φιβὶ εἴα πιαϊογία τεσ 
4πδηάδπὶ ῥα δὲ ίεστε παϊαγαμ υἱάδγεῖυτ, υἱ [εγυϊάαπι ἱξηΐβ, ρε  ἰάατα (0 
ἴεγτα, εἰ αἰἴεγα ἴδδευεπι, δἰϊεγα ρταυεπι: δὶς Ἔεπίπι πιυπάμπι εἰΐϊδτι ξ6- 
πογϑηῖ. δες εδάδι ἀδ οτῖαῃι ἘΡΥΙΜῸΝ εἴ απἰπιδὶίυπι τείεγαηξ. υδη- 
ἔγεπὶ εὐΐπι, αἰ στπ, οπιπααὰθ οἷδὶ εἰ Ἔχογει θπεὶ οοποορίδουϊατι ἐϊα 
ΤΟὨδΕΠ 586, οὔτι ἴῃ ΟΟΥρογα υπιοῦ ἰαβογοῖασ οἵ τρεροὶ; ὕᾶγοῦ 6χ 
Ταρῖο ραίυΐθ8ε, οὔτ δριγίται εἶνε Παϊοδ ἐγαπϑιηδαγεῖ δἴχυς ἀϊδρε]!6- 
τεῖ. δὶ υεέγο δὲγ οἱ 408 ποῃῃ δὶ σουροσιπὶ πηδϊοτία δδῖ: πα ἰογατ 
επΐπι Ομ η 69 εχ 118 ςογρογίραδ ςοιηροπαπὶ ἴφια οοπδιξασηξ. χαοάφὶ 
Βοπῖο ςεἴεγδαμε δηϊπραὶϊα τηεπιργαααθ δοΓΌπι παῖαγα οομδίδηϊξ, ἀἰ- 
ςεμάστῃ ἀδ οἄγης, ἀβ οὔϑε, ἀε δαηψαίπε, ἀεπίφας ἀδ ὀπιηῖθαϑ ἴδτα 50 
ΔΩ 11} {τιαπὰ ἀἰδαῖτη!]Σ δίττια ςοπιραοιί8, αἱ ἀς (ἀοῖε, ἀς ταλπα, ἀδ ρεάε, 
4πὸ φυοάφιῃς εοτηαι ἴδ]ε οἷῖ, εἴ φιὰ ἰΐα σοποῖεπί [δου αἴς εἶτα υἱγ- 
ἴωῖδ. πο δηΐπι 88:18 οδὲ δδίδηιϑ ἰδπίυτη Ὡοδ96 σαὶΡῃ8 δχ τε 8 ςοῖπ- 
Ροδίϊαχῃ οἰϊ, αἱ ἵρπε ἴδγνδυθ, 964 ρεγίπἀς ἀρεπάππι υἱ οἱ ἀς ἰδοῖο δὰξ 
ἀε πο θεῖ αἰΐο βεπετὶβ εἰυδάθπι δρεγείασ: ἰοστωᾶπι επίπὶ μοί 
ἀύδπι τηαἰεγίαυη εἰὰ8 ἀδοίαγαγα ἱδηίαγειηυϑ, αἱ δ68 δαΐ ᾿ἰξηυϊη, τοὶ 
δὶ ἰά τοΐπιδ, τοῖῦϊπ φυΐάειο ἱρϑίαδ δρεοίθηι ὩΟῺ ομαἰτεγεπιῃ: ἰδοῖα 
εἰΐτη Βος ἱπ Βος εδὲ, δυῖ μος ἰα]ε εϑ:. παοοῖγοα γε] ἴρβδιι Ἀρηγαῖπ 
ἐχρί διατὶ, φυδιϊϑψιε Γοττπα οἰξ ἱπάϊςατὶ ςοπηρττιξ, υῖρρε οαπι ἔοστηδ 
πιαΐαγα ΡΟΊΟΓ 811 φυβπὶ τρδϊθγίαθβ. ἰρί τ 81 δηϊπιαϊ ἰπτη τα οι Ῥγογωτα- 
4πς πηυπισυοάσαε βρητα οοϊογειε εδὲ, τεςῖς Ποπιοογίτυς ἀϊδδεγὶξ, 30 
αὶ εχ ἐΐς ἱροίϑ ραίΐδεδε δηϊπηα ἰα οοηδίαγο υἱάεῖαγ: φυΐρρε χυὶ ρετ- 
δρίσπαπι 6686 ἀϊςαὶ χῃαὶΐα ἰογηοα δἷξϊ βοπιο, φυδεὶ δῃ8 'ρ86 Ἀοῖηο 
Βραγα οοἰογεας ραῖδαϊ. αἴχωϊ πιογτῖπυϑ Βοῖθο 4αδηφυδι ββαγδο 
ἔοπππδιῦ Βαρεῖ εαηάδωι, ἰδπιδὰ Βοτο ποῦ αὶ. δά μᾶες βεγὶ ποῃ 
Ῥοϊδοὶ οἱ πιᾶπῺϑ δἱϊ φῃηοσθησιο σοάο οοπϑίδαϑθ, αἱ δοηθα δαὶ ἰΐρηεδ, 
Ὡἰδὶ δεφαίνοοα ποπιὶπίβ οοτηπιαπίοης, δουϊξ {πᾶς ρίοϊδ εϑῖ, υἱροῖε 641 
4πδς δο ππρὶ οἴξοῖο πεχαεαῖ, ᾳποτιοᾶο πες ἰαρίάδας εἰΡίαθ δυῦτα 
δεϑεαυΐ πηθπ8 ροδοῦχιῖ, ὨΕ4Ὸ6 πη ΘαἸςὰ9 ρῥιοἰυ5 ἀτίομα τα θαϊοἰπαί ἐπ 
ἐχέγοεγε ῬΕῈ Ῥᾶγὶ ταϊϊοπε τϑηθγογυτω σαοαῦς Βοτηὶπηὶ8 υἱῖδ 
πποῖϊ πυϊυπι ἰὰ εδϑὲ ἱπβαρεσ ροϊεϑῖ, φαοὰ ετγαὶ οὐτὰ υἱνογεῖ, αἱ 
οουΐπδ, πιᾶπῃ8, ρε8, τεϊΐφαα. εὐξο δἰπιρ οὶ δἀπιοάυπι εἰ ρίπροὶ! Μι- 
Ὥεγτα ἀϊοῖυπι μος εεἰ, ἃς ρογίπάς φυδεὶ ἔδθετ ἀς Ἰΐβπιεα πιᾶπα ἴο- 
ᾳυεγείωγ δἰς δπΐπὶ παίαγδς 111 εὐρίογμεαξεῖ οΥἵας εἰ οδυ888 τεΐε- 
τυαηὶ βραγασγοτ: ἃ 4υΐθυ8 επὶπι δου ται Ρυ6 σομάϊια Γπετὶπῖ, ἐχρο- 
Ὡσηὲ. ἰΐαψας ἴαθεσ δεςηγίτι [ογίδϑδα δαϊ [ογεθγοπι ἀϊοοῖ, 1}} ἰεγγδπὶ 40 
εἰ δἔτεπι: 864 τποὶϊυδ ἔθ τ, αἰ φαΐ ράγαιι φυζῆςετε ἀγθ ἐγείασ, δὶ μ8- 
4πε εο ἀϊςαὶ φαοὰ ἱπϑίγαπιθηῖο ἱποίἀθηΐα ρανεπι σαντα ραγιίπι ρίδηα 
ἐχϑιϊτεγοπι, δεὰ δαϊϊοἰαῖ, φαοπίαπι ταΐοπι δά ερετγὶ ἰσΐαπι; εἴ οαυϑαπὶ 
οὐχ ἰΐα ἐχροπαῖ, νἱάε]ϊςεὶ υἱ ἰαΐεπι δαὶ ἴα] ἐπὶ ἰοττηαπι ορυ8 δεςὶρα- 
τοῖ. σοποίαϊ ἰἸρίτατ ποη σγοοῖδ 1108 ἀϊδβογιιΐ586, ἴασις ἀπίιπΑ] ἰαΐς ἐ886 
ἀϊςεγα οροτγίδιθ, εἰ αυϊὰ φυαίεᾳῃε τὰπι ἃ ἰρϑῦπι πὶ οὕψπι τα θτῃ- 
Βιπιπὶ Ὡπυπιφαοάφυς ΘΧρ Ἰςατὶ οροτθογα, χυοτηοάο ἀε ἔοτιπα ἰεοῖϊϊ 
ἀοςεπάστι εϑῖ. ετβὸ δὶ δηϊπναὶ υεὶ ᾿ ὑτπὰ ψεὶ ρᾶγβϑ δηΐπιδε υεἰ Ὡ0ἢ 
δἷπα ἃηὶπια δδὶ (χᾶπι ρτίπιυπι Θπῖπι ἃ σΟΓρογα δηΐπιᾶ ἀἰδοεδϑιί, δηΐ- 
τηδὶ 6866 ἀδδίηϊϊ, πεᾷᾶς πιθπῖ γάτα ὉΪ]ὰπὶ πἰδὶ βρύτγας δαᾶς γαῖα 
ἰάδτν τ παυλίωτ, τηοὰο δογιτι 4π8ε ἔδϑαϊας ἐγδηϑῖϑθα ἴῃ ἱαρί ἄθτα 60 
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ΠδΥΓδῊ), δἱ μᾶθς, ἴπχαδπι, τὰ ϑἐδταὶ ἀεθεπὶ, Ἠοπιϊπῖ παίωγας δΐα- 
ἀϊοοὶ δαὴβ ἱπίεγοδὶ ἀδ δπίπιδ εἰ ἀΐβϑδοσγεγε εἴ βοῖγε; οἷ δὶ ποῦ ἀδ οπιηΐ 
δηΐτηδ, ἴδτιει ἀς δα ἰρβᾶ 4086 ἴΔ16 δηϊπιαὶ εδἱ; δὲ φυϊάπϑμι ἀπίπιδ 
δαὶ οσογῖε ρϑιδ ἰϑία δῃΐπιδε δἰξ, δυὲξ εἰΐαπι ἀδ 118 ιδα ἴαἰῖ εἰι5 δὰ}- 
δἰδιμἶδε δοοίἀδπε, ργδεβεγίιπι οὐπὶ δἰ ἔαγίαπι παῖαγαπι ἐπὲθ ΠΠράτπτ8, αξ 
δἰτεγα ὑγὸ πιδίθστὶδ δὲ, αἰϊογα ρσοὸ δι βδϊδπεα; 408ε συίΐάεπι οἱ πὶ πιο- 
τοπε οἱ αἱ βηΐδ εδῖ; ταἰίοχια ἀπίιπαίαπι ἀπἰπια υαὶ οπιηΐδ γε ρᾶι8 

80 δἰίχαας εἶτ εἰϊ. πᾶπὶ ΟΡ δᾶπιὶ εἴΐαπὶ τεπι, σαὶ ἀθ παῖαγα δρὶϊ, εο ἐπὶ- 
Ῥἰϊα5. ἀοοαγε ἀς δηΐπια φιᾶπὶ ἀθ πιαϊεγία ἸΑΌΝ πο πιδίογία πδίαγα 
Ῥοιίας ρὲγ ἀπίπιαπι φαᾶπι ε σοπέγαγίο εδὲ. Ἰίρξπυτι επὶπι εἰ ἰεοίαε εἰ 
τῖρεϑ ῥγορίεγεα δϑβὲ, φυΐα ἰάεπι ροϊεπεῖα 111 εθ:. δεὰ αυδετγεὶ 4αϊ- 
δΡιᾶπι ἀπίπδάνοτγιεη8 δά ἰὰ φυοά τπιοάο ἀϊχί, αἰγοτα ἀδ δηΐπια οἵππὶ 
ΟςΟΓΘ παιαγδὶῖς δοίεπιϊαα ἱπιεγϑιε, ἀη ἀ6 δἰίαπα ἀπα, αἱ εἰ ἀς οπιηΐ, 

πυΐϊα ςεγῖα ργαθῖοσ παίπγαϊοια Εἰ οϑορίδιη Ὑδἰπααδῖαγ δοϊθηιία. 
2 ἱπιο!]δοῖνς δηΐπὰ δῖ τα τπθΠ8 γόγττα ἐμ ῖ6 11} 1] ἴα παὶ δδὲ: ἰΐδαας γογατα 
οτροϊυτι ποῖΐο πο ϑ παῖαγα 8 ἀπὰ ᾿οπθδῖῖ, δεῖ ἐπὶπι εἰυβάεπι δοϊεηταδ 
τἰ ἴαπι ἀδ ἱμτο ]δοῖα υδια ἀδ τα ἱπῆε Πρ. 51} ἀοσοαῖ, δἰφυϊάδιη εαάθπι 
οοπιεπηρίατἶο οπηαΐαπι εδὲ ἱπίεσ δὲ οοπίπποίοτιπι, δίσαξ δεηδι5 δἴδιῃ 
εἰ τεὶ 86 η5.}}18. δῇ ποὴ οταηὶς ἀπίπια ργιποὶρίυτῃ τοῖα δϑι7 πϑαιδ 
ἀγέρο5 δηΐπιαα οταπίραϑ ἰά ττίδυ! ἀεθεῖ, δοἀ δυρεπάϊ ρτίποϊρίυϊ 

τάεπι ρυϊαπάσπι 4ιιοά εἰ ἰῃ ρ]απιὶ9 δὲ, αἰ Ἰἐγαπάὰϊ υἱτα εαπάδπν υᾶτα 
δευτοηάϊ, ἀείεγεπαϊ δαΐθτι αἰϊα ἃ αυϊἀάαιη, πὸπ υἷπι ἰπι6} ρα πάϊ 
ἀεϊδιοποτα δπὶπὶ νοὶ ἰῃ οοἰαγὶϑ 6886 πίη μας πουϊπιηδ, ἱπτ6] δοἴαπι 
δἷνα πιδηΐεπι ἵπ πῈ}}19. οοποίδί ἱρίϊαγ ποι ἀε δηΐπια ἀϊϑβεγεγα οπιπὶ 

10 οροτίεγε, φυαηάἀοᾳπίάοτη ποπ ἀπίιπα οἰπηΐβ παΐαγα δϑῖ, 98εἀ αἰΐφυα 
εἰ ρᾶγϑ ὕῃὰ δαΐ εἰίαπι ρἰατοσδ. δὰ ἢδες τεπὶ ἃ πηδϊογία αρϑιγαοίδτη 
Ἀυ  λτα ροϊεϑὶ δοϊεπεία παιαγαὶ 8 σοπίδιη ρ]ατὶ, ουτ παῖωγα ταὶ αἰϊςαϊας 
ξταϊία ἑαςίαϊ οπιαΐα: τεριδ δυΐεπὶ ἀρ οιγδεϊὶς ἀδἰαποίμιη ἰὰ εδὲ, φαοά 
δᾺ πος “ουΐα5 γαῖα" σεγρο ἐπι ] ρίιπα 8. αἱ δπΐπι γο ἰη ἀτιϊβεϊοβἷα, 
ἴϊα ἴῃ τέρας ἰρ59 Αἰϊφαοά 6896 ρτἰποὶρίππι αἰτα ἀ εἰ 14]15 οαπ8α νἱἀ ἴον, 
ἤπαπι ἐχ Ὀπίτοσδο ρεγίπάς αἰ οδ]οτίϑ ἔτρογίϑααο ρεϊπιογάϊα μα απιαϑ. 
ἄσπαπι Οὗ τεπὶ υδγιβι πη] 8 ἀϊχοτγίϊα οαδἰαπι εἰ ἔδοῖατα 6886 8} εἶιι- 
ταοάϊ οαυϑ8, εἰ [λοϊαπι δϑὲ, οἱ πιδρὶ8 8886 ΟὉ δᾶπὶ σδιιϑᾶπι, 4ιαπὶ ΔῸϊ- 
τοδὶ ϊα Ἵδάσποα αἴσας πιοτίαἰία: ογάο δπΐιη εἰ γαῖῃϑ οαγίυϑαμε βἰδῖαϑ 
ἔοπρε ταδὶ ἴῃ γεραϑ ραῖοι σαοἰ θεῖ θα 9 φπᾶπι ἰπ ποΡ 5, ἰπεογία δαῖεπι 

40 ἱοςοπϑίδηβ εἰ ἐογίαϊξα σοπάϊοϊο ἱπ ξόπογα ταοτίδ]ὶ ροιία5 δῖ. δὲ {}: 
ξεῦυς δηϊπιδίϊαιπ χφυοάηχας παίατα οοπβίατε δχϑι ἰἰϑϑεααα ςοηβεηξ, 
ςδείαπι δαΐετα ἔογια δροηίθαθε ἴα]ς οοπϑιϊἶδ686 γο]υπ, ἴθ 40 πίμι] 
Τοτίαπδα, πὲ 81} τοπιογι δεῖς ἀθργθμαπάϊ ροϊεβὲ. ταπὶ δυΐοπι μᾶης 6886 
{ΠΠ|π6 βταῖϊα δββεγεγε πρίψιβ βοϊειιαδ, φαοίίες ἤπεπι ἱπεθ!Πἰρίπιαβ α!- 
4πεπὶ ἰπ 4πεπὶ πιοίῃϑ, 81 πα ϊΐα τε ρι ἰδεῖ, τοττηϊπεῖαγ, αποςῖτοδ 
εἰισταοάϊ αἰϊφαϊὰ 6586 σοποίδῖ, φαοα παίυγαπι Ὑοσᾶπιι8. ὯΟΠ απῖπι 
φαυοάϊἐμεῖ, εἴ αἰουπαας ἴογβ τα]ΐξ, ἐχ φυονὶϑ ϑεπιΐπὸ οὗίζωτ, δ8ε4 Βος 
ἐχ πος. πειιδ εχ σόγρογα φυο θεῖ δαπιε φαοά]!θεὶ ρτοάϊε: ρμτίπ- 
εἰρίαπι πάππε εἰ εἴβοιοπϑ τοὶ ΄υδ6 ρἰρηίίοτ, 5ϑιπ θη δϑῖ: ϑαπὶ ἤδας 

80 δῃΐπι παῖαγα, εἰ ργοϊπ δ εχ μος δπαβουπίογ. αἴαης οἰΐαπι ργῖαδ 4πδπὶ 
Βος, ἡΠΠπὰ εδὲ ππάδ δαιιδῃ ἜἼχργοταϊϊασ. δϑῦθη δηΐπι ἰρϑηϊπ ρεπογα- 
το ε81, απἰδ υεγοὸ δυβδιαπεία: υἱγίδαθε δυΐοπὶ αἷς ρτιιϑ {]υὰ δὶ ἃ 
400 ργοβεϊβοϊἰατ. δϑπιδη δηὶπὰ δἰ δγιαπι δοοίρίϊαγ, υἱἀοἰϊςθὲ εχ 40 
εἴ ουἱθϑ. πδπὶ εἴ ἃ ᾳῦὸ ἀδοεϑοῖῖ, οἷὰι9 ϑειι θη δῖ, αἱ δαφυΐ; δ οἷα, 

οἀ οχ {Π]Π0Ὸ ἔαϊαγαπι εδὲ, πὶ τα ]ῖ: υδγιιπι ποὺ δοάδιη πποάο, δαεὰ αἱ 
612 ἀϊεϊαπι ἰᾶπι εϑῖ. δὴ ἤαθὸ δβϑιπθὴ πομαϊδὶ ροϊεπια δεῖ. ροϊεητία 

δυῖεπι υεσπιαἀιποάμμι δὰ δοΐαπι δὲ μα δαῖ, πουΐϊιηι8. οαῦθ8ε ἰρίτυτ 
μας δυπὶ ἀπδὲ πύμπμεγο, αἰΐδσγα οὐ γταῖϊα, δἰΐεγα εχ πεοεβϑιϊαϊε: 
χΌΪ 14 δαΐπὶ ξἰρπαμπζωγ, Ζαὶα πδοθ886 6δὲ. δεὰ χυδεγεῖ ἰογῖαβϑε χαΐ- 
δρίδιω 4ιλπι περεδοιταῖθπι ἱπέθὶ ]ἰρὶ Ὑυϑὶῖπῖ, αυὶ γε8 βετὶ πεοδϑϑαγίο 
διαπῖ: πδυΐογ δηΐπὶ 8οοὶρὶ ροϊοϑὲ δογηπι παοάἀογαπι χαὶ ργαθβπι πῖον 
ἴῃ ἰϊς φᾶς ρεγ ῬἈΙ]οϑορ μίαπὶ τταςϊαῖα δαπὶ. τεγιϊας δυῖοπι ᾿ς 486 
Βαροηὶ ξεπογαϊίοπειὴ σαρὰβ εδὲ, δἰϊπιδπίαπι οπῖπι πδαϊγο {ΠΟ γωπι 
τοοάοτηπι 6546 ἡἰοίπιι9 πεοθβϑαγίιιῃ: 9864 αυΐα βεγὶ ποὸπ ροϊεϑὲ υἱ 
Τεϑ δἰπε 60 δἷξ, [ἄδο πδοβεβίϊδίεπι οἱ ἃ ἀδογιέπιι8. χιοά φιᾶϑι ἐχ 80- 

10 Ροϑἰτίομς δϑξὲ: οἱ δηΐπι φυΐα βϑουγὶ δοϊπάθπάυπι δῖ, ἀυγτιπι δἰ πιὰ 
6886 Π6(6886 6ϑ8ὲ, δἱ 5] ἀπγιιπι, τοὶ δϑιδυπι γε ἔογγεῦιῃ, ἰΐα σππὶ ἴη- 
εἴγαπιοπνπι οἷ1 σογρὰϑ (688 ἐπίιῃ ἔστη τιθια δ γαπι ὑπαπιφυοάᾳαε ταὶ 
δἰϊοιι 9. κγαιία, ἴασαι. γ6γὸ τοῖιπι ᾿ρϑιη), εἴμ οἰταγ ργοζεεῖο αἱ 6556 ἴα δ 
δἰἴχια οχ ἰἀ]1θ8 σοπβίᾶγε πεςαδδε οἰϊ, δὶ {Ππ4, οαϊτ5 ργαῖία ἔρϑιτη οϑὲ, 
ζαϊαγιη δῖ. ςομείδὶ ἐρίταν ἄπος 6886 οὔυδα6 πιοάοδ8, ἃς ροἰ 55: πιὰ πὶ 
αἴγυπηϊιε δόδαχαὶ νετρὶδ οροτίογα: δε δἱ παΐπις ἰὰ Βετγὶ ροϊδοῖ, 

ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ 1. 

ἴαπι θη ῥτὸ Ὑἱγῖρτ δἰ δα εἶπε οἱ τὶ βολίίοηεπι; οταποϑαας πἰ ἢ} ἔετῳ 
ἀε παΐατα ἀοςετο, φαΐ μος ποη ἀϊοππὶ, εχἰ διίτααγο. ῥτϊποὶρίαπι επῖσα 
ΤοΓΏπι Ὠδίηγα ροίΐις 4αδπι τηαϊοτγία εϑῖ, Ἔανσε με μὴ εἴϊαιι πὶ δατὰ 
ἱπξογάπι ἱποίάϊξ, ἀποῖαϑ ὁ 'ρϑ8 νεγιταῖε; εἰ δι δϑιδπίίοπι αἰατπς πδ- 
ἴατγατα ε886 Ταίοπ πὶ ἕαϊετὶ σοιαρ 6] Πἰταγ, υαϊαιϊ. οὔτ οἐ φυϊὰ δἷξ τε ά- 58 
ἀϊι: φαῖρρε φαὶ ποῦ αἰϊφιοά οἱεπιεηΐππι ἀπατη 6686 14 γεπῖ, ποὰ 
ἄυο δυΐζ ἐγῖα, που οπιπΐα, δεὰ πιϊδιϊοπίδ εἰ εππδπίογατπι γαϊϊοποιι. ἱψὲ 
ἴὰσ δἱ σδγηεπὶ δἕ οαἴογαϑ εἰπδπιοαϊ ραγίοβ ἤθππς δππάδη ἴῃ τηοάστ 
6886 ἀρογίἕιπι εδὶ. οδιθϑα Ὑ6ΓῸ οὔτ δηταυΐοτεϑ 1Ηΐ δποΐοτει ποῦ δὰ 
ἢαπο νϑπεγίπὶ τοάππι, φαοά φυϊά τα8 εἐβεεῖ, αἴσυς δυδείδπεδε ἀεβ»- 
πἰοηεπι ἴρϑᾶπι δχρ]ίςαγα Ββαυάααασαδι δοἰεθαηξ. δεὰ Πεπιοοσίϊαϑ 
Ἀδῆς τοῖρις ργίπηιϑ, ἤοπ ἴδπιδπ αποά δά τοστπὶ παῖαγαϊππε εἰ ἀἰη τα 
Ῥυϊλνεγῖς πεοεδδαγίατη, ϑεὰ φυοά δὴ ἴρ88 τὰ ᾿γδαβεγείαγ. ϑοογαδαι 
ὙΟ͵Ὸ ἸοιῃρβοΓΙδὺ9 τιϑι5 ΄υϊάεπι ἀδβηϊοηαϊ ἱπογουῖς, δεὰ ἱπάδραιο τὸ- 
το παῖαγα!ἰαπα ἀδϑἰϊξ: ἤδη οπῆπα Ὀ Δ] Οϑορ απ άϊ διυάϊαπι δά αὔϊετα 30 
υἰγζαΐοτα οἰ ]θιπαας ἀδαπι ἐγαποίδία πη δϑῖ, Ἰἰίοεὲ φυαοὰ ταοάο ἀϊχὶ, 
τὰ ἀειποπδῖγαγο. ἀδῖδ δηϊμπι! θυ ὁρίγαϊίο δες Βυΐι5 ζγαῖίδ γοῖ: φεὰ 
ἐαπὶ ῥγορίοσ [88 εἴβεϊ γε8 πεοθβδδε δεῖ, Ὠδοαϑϑι 8 Ὑ6γῸ 8116 118 
δἰρτιβοαῖ, αἰ οἱ τὸ5 ουΐα5 ρταῖδ [υζαγὰ οἷς, Βαος ἈαΡεγὶ ἤθοθϑθα δίῃ, 
Α]ϊ1ὰ5 ἰϊα, πὶ οἷο 8ὲ βαρϑδηῖ δρίδαψας δὰ πδίυγα ἰϊὰ δἷηξ, ερτεὰϊ ομῖτα 
οδἰογεπι τυγεαδαθα ἱπρτεάϊ, οσὰπὶ ἱῃ τὸ ορυΐδ οἴει ἀδέτιγ, ἀξγετη αὰθ 
ἱπιογιθὶ, ποοθϑϑαγίαπι δδὲ. δδὰ οὔτα δὲγ δχϊδσίοσ τείγιρεγαπάο γὸ- ὃ 
Ἰογᾳαεῖ, ἱπξγθϑδ9 δία δροθδϑῃ8 οδ] οτίδ ἱπϊοτίοτὶς ταὶ δἰ συ η9 ρτϑῆδ 
δείϊυγ. ἷο τπποάπε ἐγαοϊαπαϊ εδὲ; Βδες δὰ ἰὰ ρϑῆπϑ ἀοεοίχίπδα νυἱἷδ εἕ 
ταιῖο δἰπεῖ. ἤδος εἰ εἰαθπιοάϊ ἐὰπὶ θὰ φυογατα ᾿δυβαδ δοςερῖδιθ 
ορϑγδβ ργεῖΐιιπι 6866 ἀποίπιι5. 

2. ϑυῃὲ γεγο αὶ βδῆυϑ ἴῃ ἀπδ8 ἐδοδπάο αἰ ΠΓεγεητὶδ5 δοοὶρίδοῖ 
᾿δἰπραίαγε; φαοά φΌμηεπὶ ρατιΐπη ποθὴ ἔαοὶϊθ, ραγιϊπι ππ]]ο ρδοῖο βεοτὶ 
Ῥοϊεδῖ. πο δπἰπὶ ἀδβαπὶ ἡπογαπι πᾶ ἰδΔηϊοτ οἷς αἰ ΠΠοτοπεία, οοἴετα 
δηϊεπὶ τὰ ἐξόν μο εἶπε, υϑγδὶ βγαιῖα ρεἀαῖαπι, Βὲρες, βδεῖρει, υνα]- 
ἀδβάππι: παες δηΐπι ἂπὰ ροιἰϑϑίτνα δϑῖ, δίῃ τηΐπαι, ϑαερίαε Ἰάδιι ἀϊοὶ 
πεοα846 οὐδ, δά Βᾶεο βεπυδ σαοάνὶε ἀἰδίγαὶ Ὡοπ ἀδρεῖ, αἱ ἐχετρ]ΐ ἐ0 
βταῖία ἀνεϑ αἰΐας ἴῃ μος αἰΐδα 'π 1110 ἀἰνίοιοηΐδ τπέταρτο ςοἸ]οςοπῖαγ, 
080 εἀΐτας {1166 ἀϊνίοίοπεβ δοϊπηϊ; φαΐρρε οππι τὰ δι πὶ ανΐπια 

ἰδς οὔπι Δ4αδι ΠΡ α5 ςοπδιϊτμδπῆας, αἰιαα ἰῃ α]ΐο ροπαπίαγ βεπεγε. 
τεἀ αἱ ποιοῦ Βυΐς εἰμι ]ϊτα ἀἰπὶ ανΐδ, 1}: ρἱδοὶα ἱπάϊξαμι οϑῖ, δὶς δἰΐδθ 
δαπὶ 4π8ε Βοπιὶπε υδοθηΐ, πὶ 1118 σοι ρο9 δδηραὶπ5 δαὶ Ἔχροτγδ: υἴτῶν 
πε επίτι ποπιῖαε ὍὯΠῸ οδγθηῖ. φυοάεὶ πὲ 1} εχ 18 φαδε ξοηετὶδ 80- 
οἰεϊδῖθ ἱππριπῖαγ ἀἰϊδίγαὶ ἀοθοὶ, (γαϑῖγα 111 ϑθογδῖπι ἰπ ἀπδὲ ρᾶτίϑδ 
ἀϊοιϊποιῖο αρίτοτ, οἴτὶ δείι πρὶ ἃς ἀϊδιγαθὶ δἷς πϑοεβ86, δἱ ἰϊὰ ἀἰνϊἀδτατ. 
δυηὶ εὐΐπι ἐσ πα ἰρεά!θα9 αἰΐα ἴῃ τογγοϑίγὶ, αἰΐα ἐπ ἈΦΌ ΔΕ} κοῦθγα. 80 

83. Ρτιναιοπε ἴΐετι ἀϊνίάεγε 118 πεςθϑθε δῖ. εἵ αυϊάε 1ὰ ἔδ- 
εἰπηῖ φαΐ δεογδὶπι ἱπ ἀπο δοοαπῖ. δἱ ργίναιζοπίβ, υὰ ρῥγίναιίο δεῖ, 
παϊία εϑὲ ἀἰ[εγεπεα: πο δοΐπι βεγὶ ροϊοβῖ αἰ ἐρεοίει οἷπ8 δ! φαοὰ 
ποῦ (δῖ, γεΐυὶ ἱπιρεάαιὶ δαὶ ἱπιροηπαῖι, δίοπὶ ρεηπδίὶ εἰ ρεάδῃ. ἀϊῇ- 
Γεγοπῖία δυΐοπι ἀπίνεγϑα ἰδ ϑροοῖεδ μαρδδὶ Ὠδοδῦδε δῖ: Ὥδτη πἰεὶ ἢ 
Βεαὶ, ον ἀπίγθγϑα ἱθὺ8 Ρμοια5. δἀπυπιογαγὶ σπαπὶ δἰ προϊδεῖν, ἀδ- 
Βεαϊ7 εεὰ φυδπηβδπι δππὶ ἀϊξξεγοπδε χαδς απίνεγβα]οδ δἰπὶ εἴ 8ρ6- 
οἶδε Βαρδδπῖ, αὐ ρεππδῖυϑ, σμαὶ ρδΏπαγυτα αἰϊὰ 986 αἰΐδ ςοππαδ 
εἰϊ; ρεάαδιυ9 εὔδπι ραγῆτα τα ἰβ ἀι5 ἐεξ ραγιϊπι μἱβάυε, φαοὰ 1η Βὲ- 
δυΐςλδ ἀπὶ πη αἰ θυ ραῖεῖ, ραγάπι σοπτίπανϑ πα] βσϑηγὰ ἀϊἀιιοῖα:, 4αδ- 88 
16 εοσωτι εϑὲ 4ιδε ϑοϊϊάαπι Βαρεπὶ ἀπρυΐαπι; ἔα ἀϊβο!]ς οο᾽ νεὶ 
ἴῃ οἰυϑιαοάϊ ἀϊΓοθηξαϑ, φυάγαπι δρεοΐε9 ἐπηΐ, ἀϊερατιῖγο, οἱ φαράνϊθ 
δηΐπιδὶ σοπιϊποαῖπγ ἴῃ 116 ἱρϑΐ8, πες ἰάδῃι ἴπ ρίαγεβ υδηϊδξ, αἱ ρβθῃδ- 
ἴοτα οἴ ἱπιρεππαίαπι: ἀπιδὸ δπὶπι Βδας ἱπ δα δὶ δρθοῖθ ροεδαπὶ 008- 
Ἐπετὶ, αἱ ἰοτταῖςα, αἱ πἰιεάαϊα εἶνε οἰοεἰπά εἶα εἰ αἰϊα φυδοάλτα αἰτπι- 
48ε τεοϊρίαπε. οὐπηϊατα υδγοὸ αἰ [Ἐς ]ἰπτητη, ἵπιπιο ἐπι ροϑδι 116 οδὲ, ᾽ξ 
ἐπ δὰ 40λε δαηρτιίπε σδγθηὶ ἰΐα ἀἰνϊἀδιπιι.. ἀϊξεγεπεδτα πηδιηαδῃ- 
4υε ἴῃ αἰΐσαο δἰ ρα ϊαγὶ ἰπθ88ε εἱ ργοῖίπάε ορροδβίϊαῃ πεοριβα δε. δῷ 
χυοάϑὶ βετι που ροϊεδὶ αἱ ἰϊ8 (δε δρδοίθ ἰμίοσ δὲ αἰἝεγιης ορεοῖοα 
αἰΐχαα 5 θδἰαπιίδε ἱπάϊνι πα ὑπδαὺς ἱποῖϊ, φεὰ ἀϊ([εγεπιίατα ἱπίοτοθ.- 
ἄεγε πϑοαδ886 εἴ, αἰ ἃνΐβ ἂν ποπιϊηδ ἀϊζεγξ. ᾿δρεάί9 οπὶπὶι τοῖο αἰ 
ἀϊνεγβααπς εξ. υεὶ δἱ ϑαπρηῖπε οοηϑίδηξ, δδηροὶν ἀϊδογεραῖἑρεςο, εἰδὴ 
Ρτὸ πυ]ϊα δϑϑεπεδε ραγία ἀερεαὶ μβαβογὶ. δεὰ δἱ ἤος ἰΐὰ δῖ, ἀϊζς- 
το τα ἅπα ἀθοθιυ ἱπογὶξ. φαοάϑϊ [τὰ ϑεχποίυτ, ἀρ ογίπτῃ ἰᾶπὶ δδὲ ἴπι- 
Ῥοβοριΐς ε89ε τὲ ρηναϊίο εἷς αἰ [Γογεπτῖα, χαίμ εἰίαπι τοι δαὶ ἀἰ ες 
τεπῖϊαα ἐγὰπὲ φαοῖ ἀπίιπα ἰα ἱπάϊνί ἄμα, εἰφυϊάδπι εἰ δ ἰρ88 Ἰμάϊνιάπα 
δαπὶ εἰ ἀϊἝεγεπίας ἰοάϊνίάπαθ, πεηθθ Ὁ}14 ἀξετεηῖια οοτατιαπΐ 
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ι0 8δὲ. φαοάεὶ ἰτϊὰ ἄετὶ ροξοδξ )Ξ᾿ Ὧοπ οοτδτιππίο κε ἱπά τυ! ἀπ εἷξ, ἐεοπ- 
εἰαῖ, τὰς ἀϊνεγβᾶ δαπὶ δρεοὶβ δι ϊηνα δ, ἱπ δοάδτω ρογ 11|5πὶ χαίάετα 
Φοτηπι ποῖ σΟΠ ποτὶ. ἰἴδααα πϑοεϑδα οδὲ πἰ δἱ ργορτίας εἰηξ ἀϊςὁ- 
σϑηϊίδο, ἰπ 4π88 οτηπῖα ἱπαϊνϊ θα οδάδπί, πα]]ὰ οοπιμηαπὶδ δἱϊ, δἷπ 
τοΐπαε, αυδε ἀΐνετϑα ϑ8ηξ, γδηΐεπε ἴῃ εαπάδηι, οππὶ ποχαε ᾿πἀἰν  ἀπατα 
ἰάεπι ἀϊνθγθαδ ρδγ ἀϊφεποίοπειι δάϊγε ἀθρεαὶ αἀἰεγεπεῖαα, ποθ 
ἄλνετεδα εδηόετω, δίαιτα οτηπίδ ἴῃ ἐΐ ἰρεῖὶ8 ορογῖδαϊ οοπεϊπεγὶ. δρεθοῖεα 
λεϊϊατ ἰράϊν] ἀπα9 κοΐ ς: τὰ ποῦ ρο456, αἱ ἀϊτίάυης χαὶ μέρ αῖη ὦ δαὶ 
ἀαοάνϊίε αἰϊαὰ ξοπαϑ φεογοῖαι ἴῃ ἀπο δεοδπῖ, ἀρεγῖαμι ἴδηι εξ: Αἱ 
δπΐπιὶ δαοίογθυδ {{8ππ| ᾽ξ αἰ εἴπηδ8 αἰ ογειίδδ ἐοϊ ἐπὶ 6886 χαοὶ δηΐ- 

εὖ πιαϊΐα οπιηΐα ἱπάϊν πα ϑρεοῖς ἤβοθβ86 δἰξ, οῦτι επἷπι βοηυε δἰφαοά 
εἷς ουΐαε ἀἰογαπιδα ργίταδς δἰθαπι δὲ πίρτασι μαρθδηΐασ, δίχα 
δοτττα αἰτοτεπιαας 1186 δἰμξ, ἰΠΠἀδτη ας Ὡ]τογίθβ ἀϑαιε δὰ ἱπάϊνλάθα, 
εἴποίτατ αἴ οἰτίπιας δὺϊ φαδίϊθοῦ δαὶ δἰΐσθο παπιεγο δἰϊοϊαπίατ, τὶς 
ἀεἰϊοες φαὶ δ Ὧπο παι ἰρ]Ἰοαγὶ ροδοῖξ, οί ἀεπα δηΐεπι δρεοὶςϑ 4πο- 
ἀπε ἐγπηῖ, ἕπτ αἰ Πεγεπῖα δρεοῖοϑ οἷς ἰπ πιαϊεγίβ. βέχαδ επίπι δὲπὸ 
πιδίευία ρᾶγϑ Ὁ}1 688ε ροῖϊεϑὲ δῃΐμηα]8, δια 80] τιδῖογίδ : ΠΟῺ δπΐτα 
4ποπο πιοᾶο Βαρεπὸ γυϊά φοτραϑ8 δηϊπιαὶ εἰξ, πεὸ ραγίϊαση Ὁ}]8, τὶ 
δλορίαϑ ἀἰοϊυπι εδῖ, δὰ ἤδες ἀϊνίἀθηάυτα ἰδ γερὰ εϑὲ φῃδε δἰϊδε ἴῃ 
Φυθεϊδπιϊα δαπέ, ποι 118 Π.δ8 δοοίάπηϊ; πὶ δὶ χαῖδ ἰΐα βρώγδϑ αἰνϊ δε, 

δὺ αἱ αἰϊας δηβτὶος ρᾶγθϑ ἀπο τϑοῖὶβ, ἰΐας ρᾶγεβ ρἰαγὶρα8 Βαρϑαπῖ: 
βοοϊάϊξ εὐΐπὶ ἐγίαηκοίδε βέαγας τ ραγοθ ἀθοβρυϑ τοοϊβ δηρυϊοϑ μᾶ- 
Βεαϊ. ορροϑὶῃϑ ἰἴδτι ἀἰνίἀσπάπηι 65ϊ: ἀϊδίδηϊ δπΐτα ἰοῖεγ θεὲ ὁρροϑβὶϊδ 
οτηηΐδ, δ αἰμεόο εἰ πίρτεάο, υἱ τεοϊίαάο εἰ ςαγνῖδ5. χαοάοὶ ἰϊετα 
ἄϊλνετθα δυηῖ, ἀἰνί ἀοπάθτα ροΓ ρροϑὶίδ εδὲ, εἴ ποι ἰΐὰ τἂξ αἰζεταπι 
παϊδιΐοηε αἰΐεγαπι οοἷοτε ἀ: ἱπρυαῖαγ. δηϊπηαΐδ οἴξαπι σΟΙπτη ΠΏ ΡῈ 
φΟΤΡοτῖβ εἰ δηΐτηδα τοπηετῖθαν αἰνϊἀεπάδ θαπῆ; χαρὰ ἴῃ 116 εἴϊαπι. 

δ {πᾶς πιοάο ἀἰϊχίπηπ ραϊεῖ: δἰΐα πίων ργειϑιϊϊα δαπε, αἰΐδ τ ἰδεῖ τα. 
δυπὶ επΐπὶ ΠΟΘ ΠΏ] Ϊα ξοδογα ααῖρα8 ἀδίατη αἴταπαας εδὲ, αξ ρατίϊπι 
υόπιογεϑ ραγιϊην ἱηυοίπογεθ δἰπῖ, υϑὶαὲ [οττηϊοαστιπι κθῆαδ. δἴαθθ 
εἴϊατα δἰ νοδίτίδ Ὡγθαυίχας τγαϊίοης ἰϊα ἀἰνϊἀδίοτ; φαρὰ δττοῖ 6βῖ, Αὲ 
δπΐπι αἱ χαας ἊΝ Φπηξ εδάδπι, δες ἀϊδεϊηριογο υἱάβδιωαγ, ουτα 
οτοηΐα ΄υὰς ἀγῦδπα δυηξ, οδάθπι δ] υθϑιγία σαοαὰς τερετίαπίαγ, αἱ 
Βοποΐη69, ἐχφαΐ, Βανδα, οϑποϑ ἴῃ ἴοττα [πάϊοα, πεν, ορτᾶς, ουεϑὶ 7ᾳ86 
εἰ ἀεφυίνοοα δαπῖ, ποθὴ δεογοίαι ἀἰϊδιϊηοία ϑαηϊ: φΦ6ἀ δ εαάδθπὶ ςρεοῖα 
ὈπΏΠΩαΕ ϑτιπΐ, ἰᾶται βετί ποῖ ροϊεϑὲ τἱ δἰἸνεδέγ δἴσυιϑ ἀγθαπατω ρτῸ 
ἀϊεγοπεῖδ τοῖα οαρίδηϊατ. οὔνηΐαο χαλπούῦπααε κα Υ, ὑσιβάρεβαα ἀινὶ- 

40 ἀϊε ὑδκ ἰδηῖυτι αἰνίβίοης, ἰὰ δοοίδεγε πθοδθδ6 δϑί, χαδργορῖεσ ξ6- 
ΠΟΓΑΙΤΩ ΔΌΤΕ Δπιππαἰΐα ἐεπίδπάτται δδῖ, τξ ἃ τυΐβο ἴατα δυοίογο 
ἀϊείποίαπι ἐσ βϑηὰς αΥῖΐς, ρίδοῖν, οδἴεγογατα, φαδε δἰπροΐα ται εἰ5 ἀϊ ἔς 
ἔετεπι 8 ἀεβογαπίατγ; πεο Βἰρασγεάτα 111 ϑεοιίοπε δρθη απ εϑῖ, οἷο 
φαΐπι ἀπί οπιπΐπο βογὶ ποὴ ροίοϑῖ πῃ ἰηεἰἰταϊτατα ἀϑϑεαδισατ, οπὶ ἰάοτι 
ἴα ματος οδάαι ἀἰϊνϊσίοπεβ εἴ ςοπέγαγία σεηΐαπε ἰδ εδπάδι:: δαὶ ὑπ 
Ἰλπΐατι ργουβηϊοὶ ἀἰΠογεπιῖα, φααε ταὶ εἰταρίεχ υεὶ ρεγ οοπιρἰεχίο- 
πιδαι δρεοΐδηι ἱ ἐπιαπι τείεταϊ. δὰ δἱ ποὺ αἰ εγοπιῖας αἰ εγεπιίαπι 
δοεὶρί5, ἀϊνίδίοπεπι εἴαοὶ οοπὕπαδπι ρόγπάς αἱ ογαϊίοπεπι οοπίθη- 
οἴϊζοπο ππᾶπὶ πδοθ8δ6 6δῖ. Ὑδγθὶ Ἵδηδα, οοοαγτιξ 18 φαὶ ἐϊὰ ἀϊν! ἀεγθ 

ὃὉ “οὐδαευθγαηῖ, δα ἀ ρεππαῖππι δἰϊπὰ ἱπηροπηδῖον ἢ ραυπδῖὶ αἰ ᾿τ- 
Ῥαπίχῃ δἰϊηὰ 9:]νδδῖγε, αὐὲ αἰϊυὰ δἰ βαμ αἰϊαὰ πίρττπι : ποι δαΐτα ἀϊξ- 
ἔετοπάα ρεπηδ Ὀγραπῦτα δἰράπιγε εξ, βεὰ μος ρτιποίρίττ εξ δἱ- 
ἴεγα5 ἀἰΠεγεμεῖδθ, ἱπιροππαῖο δαΐθιη ΡῈ δοοίάδηϑ εἴ, ΄αδτα ΟΡ 
τεῖὰ ῥ᾽ αγίραδ ἀϊνιἀεπάμππι ργοῦπηβ αἰ Πογοπεῖς δὲ φθορά ππαπι ἐδ, 
πὶ Π09 σδηϑοιηῦδ: δὶς οαἷπι ργίγδθοπο ἀϊἐγεπεδπη ἔδοϊεπὲ, απδτι 
ἴω Ῥὲραγιϊϊα φεοϊίοης ἔδλοογε πεφαδαπῖ. δρεγίωτι υεὶ ἱπάς εδὲ βοτὶ 
ΠΟῺ ροϑ8ὲ τ εχ δἰπρη δεῖ ρυ9 δρδοίοθηδ χαϊςαυδιπ ἀςοϊριαιπαδ Ὀΐραγ- 
Ὅϊὰ ξεπογί8 ϑεοϊίοπε, αξ χαϊάαπι βετὶ ροδθε ραϊαταηξ. ἱτηροσδὶθι!θ 
ε81 επὶπι ἀπαπὶ ΠῚ Ἔγεηείδτ 6686 δογατι 4πδε αἱ δἰηρυΐία ἀϊν᾽ϑοΠ απ 

10 τεοὶρίπηΐ, οἶνε δἰπιρ]Ἰοῖδ δῖνε οοπιρίεχα δοοἰρίαπίατ. τὴν Ἀπάνι ἀϊοο, 
δὶ πο Βαβϑδηὶ ἀϊἜγοπίδη, αυα 15 βροὶρεάατιο δος; οοτορίεχα δαΐοπι, 
εἰ Βορεδηξ, αὐ τ Εἰ ἀππιὶ δὰ β85ῖρε8 εϑῖ: Ἰὰ επίπι 1118 δι δὶ ταὶς οοὰ- 
Ὀπυλῦο αἰ εγεηίΐατυπι, αὰδε ἄς βθπογε ρμ6γ ἀἰνίδίοπεια ἀδἀπουηίοτγ, 
Ῥεγίπἀε φαδϑὶ χαϊὰ ἀπῦτα οπηπῖϑ ἤδας 96 1168 γεΐεγαϊ: φαδηαυᾶτ γὸ- 
ΘΆΡαΪο ἐυθηϊξ αἰ αἰ εἰπια τλπῆαπι ἀἰ γε πε 6626 υνἱάδαϊατ, υϑἰαὶ ταυΐ- 

ΟἿ ὑβάσπι δαὶ Βῖρε9, ρεάαϊππι δαΐετα εἰ πηι] τἶρ68 δαρογυδοῦδ οἰηϊ. αἵ 
γεγο ρίαγες μυϊπεοεπιοαϊ ἀἰβἴεγθπδϑ Βαρετὶ ποὺ ροβθὲ οοποῖαὶ δῸ 
Διρυταθηῖο, φαοά οαπὶ ρεγεὶς φυρίηάς, ἀενθηΐεβ χαιάστη δὰ ὉΠ πιδπὶ 
αἰξετοπεῖδαι, ὁ6ε ἃ ἤθη δὰ ϑαπιτηδτα οἱ ἐροεΐοπι; σαδα χυίάεπι ἀπὲ- 
τευδα τεἰ βοεῖρεν ἰαπίππι εἴ νοὶ οσμπὶβ οοτα ρίοχίο, γεγϑὶ ρταῖϊα, εἷ 

΄ 

Βουηίποτι ἀϊνίάεπο ρεάεϊττι, ᾿ὲρεθ, ἤδεῖρεθ σοπιροηΐβ. αἱ 9] Ἠότοο 
Βὶρϑδβ ἰδοϊαταπιοὰο δδδεῖ, πδες ἀϊεγοπία υπὰ διίβοεγεῖ. δε χαο- 
Βΐδτι ἤδες ὕηᾶ ποη δϑί, του] ἰΔ8 6986 ΠΟῚ δῈΡ πὰ ἀἰνίοίομα πθοθ 888 
δεξ. αἴχαὶ βεγὶ ποῦ: ροϊεϑβὶ αὐ ρΡίαγεδ δἰ αϑάθπι δῈΡ Βὶραγία ὑπᾶ οἱπὲ 
δεσίοῃε, δεά δἰπρτϊας οἴη ρα 5 Βυΐαπξ πο θ856 δϑὶ, [ἰαηὰ6 βεγὶ απο- 10 

ἐμὴ 40ε ποῃ ροῖεςξ υἱ ρεγ Βἰραγιζίδτῃ {Πἰατα ἀἰνιϑίοηοτα δἰϊχαοά δἰμ 
δηϊτοαὶ δοοὶρίαπιῃϑ. 

ἀ. δεὰ φυδετεῖ αιιϊδρίατα οατ ρεϊηοίρίο Ἠουιΐηθα ποὰ οοταρίδ- 
εἴοπάο δρρεἰἸαγῖπε ποιηΐπθ ὑπὸ βεπεγίϑ, σαοὰ Βεβιδα παι δαυδίι 68 
ἴστω τοϊμογεβ οοπεπεγοῖ: ϑυπὲ δ πὶ ποσπο }}} αἰδοϊαϑ ἴυτα Π15. ἴθτα 
οεἰετῖβ δηϊπια θὰ οσμαΐθι8 σοτητηαπαϑ. ΤΥ γαῖη ἰδπῖδη γεοῖθ δα πυπο 
τοοάσαι ἀεβηϊτητι ἀϊσεποΐατπηπε δϑὲ: ξοπεγα δπἰπὶ συδεοῦηηιε 6Χχ- 
οαόϑι ἰπῖογ 86 ἀἰϊξἝεγαπε οἱ ρὶυ5 τυΐπυευς γϑοϊρίδης, μαδο Ἀπὶ δα δοῖδ 
ϑαηΐ ξεπεγὶ; 4υδε δυΐξετα ργορογίοπεπι γϑοὶρίαπε, μᾶες βεογϑὶπι ρὸ- 
εἰϊα ἐπι. υϑγθὶ ρταῖϊα ανῖβ ἀπεγὶ 80 ἂνε δαὶ δὸ αυοὰ τηδρὶϑ Βαρεαῖ 30 
4υϊοφαδπι, ἃπὶ βαρεγδητῖδα γαῖϊοπα: δΥ68 δηΐπα αἰϊδθ ρθηηᾶ βυπὶ οὉ- 
ξἰοτε, αἰΐδας Ῥσγευίογθ. ρίβοεϑ γεσοὸ ργοροιίοπα ἂν αὐΐϑαϑ δἰ [(Ἔταπε: 
4αοά επἷπι ρεπηᾶ ἱπ αυϊραβ οϑὲ, πος ἰάεπι βαιᾶτπα ἴῃ ρίβοῖθα9 μῶ- 
Βεῖατ. τϑγαπ ἰὰ ἔδοθγα ἴῃ οὐμηῖραδ ποὴ ἴδοϊϊα δδῖ: ταᾶρηδ δπΐτα ρᾶγα 
δυϊπιαἰϊυτα εαάθτι αἰϊεοῖϊα οϑὲ ργοροτγίΐοηβ. 86 σὔπὶ αἰϊίπιδε δρεοῖεα 
διβοιδηίας δἰηϊ, 4886 4υΐάδτα βρεοΐεϑ Ὠ}]]ὸ δρεοϊεὶ ἀἰδογίπιϊης ἀϊ- 
ἔεγαπι, υἱ ϑοογαῖεβ, Οοτγίβουϑ, οἰβοίϊατ αἱ σεἰ υπϊνθγϑαα Ἔχ ρ]οατί 
Ῥτΐυδ γοὶ ἰάοπι δβδδρίυ9 ἀΐσθεγε πϑοβϑ86 811, αἱ ἀϊοίατι ἰᾶται δῖ. ππὶσ 
γετϑα ΐα υοτο οοπιπιαπίδ δαπξ: 686 εἰἷπι ἰπ ρἰατγίθυ5 ἰπδαπὲ, Βα6Ὸ 
Ὀηϊνετβα ἷα ἀρρεἰ δια. δεὰ φυδεοϑίϊο δχδίϑιϊξ, αἴγα ἰλπάδιη ἱγβοιασὶ 
ἀεβεαπε: φαΐα δαἰτα θα Βεϊαπίία οϑὲ ἰὰ χαρὰ δρεεοΐς ἱπαϊνίἀυυπι οδὲ, 
Ῥοι εϑἰτηατη ἀϊχογίπν ἔοτς, δὶ φυΐς ἀξ δίηρυ 8 ἰηαἰν αἷβ δροοὶς ϑεοῦ- 
δἰπι ςοποίάεγαγε ροϊπογῖῖ; δίαθϑ αὐ ἀε Πμοιηΐπο, ἰϊα ἀθ αὐἱθυδ 6858 
δβεπάυμπ (βαρεῖ δηΐπι μος βεπαϑ δρβοὶθϑ), δεὰ ποῃ ἀδ ἰϊ8, υθῦατα ἀ8 
δἰῃρυ 6 ἱπαϊν ἀαἱδ αυὐΐθαϑ, αἱ ἀθ ράβϑεγε, ἀβ ξγαδ, ἀδ τεϊ!αυΐὶβ Βαϊιδ- 
ςειηοάϊ. φεὰ οἱ [τὰ αυβηϊεῖ αἱ δᾶδβρε ἀς ϑοάει ἀϊοδΐυγ αἴϊδοια, 48ο- 
πἰδυῦ ποταδηηηΐβ ρ᾽ τὶ θαυ δἷς, οἰλοϊοῖαγ ϑᾶης πὲ ϑδογδοίτα τοΐογγο ἀς 
δἰηρα 6 εἴ δΘΌ Βα ϑαγάυπι 91 εἴ ργοϊίχυχα. οδίογαπι δοῖί 6 ἔοτίδ888 ἃρε- 
ἴωγ, οἱ απδε δὰ ρϑῆεγα δἰῆπαπὶ, δὰ οοτηπιυηΐ πεέροῖϊο Ἔχρ ἰςθπιιϑ 
υἱἀοἰϊοεῖ φαδε τεοῖθ Δ Βουηίηιρθα9 ἀεβηίία ἀϊσππίατ, φαδεχαο παῖα- 
τῶπὶ ΘΟΓΠ πέσ σοτατα πῃ 6 πὶ εἰ δρεςῖδ8 ποη ἰοηβα ἱπίογ 86 αἰ [Γογθηῖθϑ 
ςοιαρ[δοϊππῖατ, τἂξ αΥἷ8, αἱ ρἰ8ς185, εἰ 581 φαϊά δ]ϊυ ἃ δἷξ, ποταὶπε φυϊάδτι 
σβοδπε, θεὰ ξεπετγε ρᾶγὶ τηοάο δρεοὶθβ οὐπεϊπεηδ. ἤπδ6 δυϊειπ ΠΟῺ 
εἰπβταοάϊ δαπι, Βδες δἰ ῃρὶ Πδἰΐπι ἀοοσδάμαυδ, τὲ ἀς Ποπιΐπα, οἱ οἱ φυϊὰ 
αἰϊυὰ ας μαρεδίαγ. ξεῆεγα δυΐθπι δὶ φιᾶπι δἰ πα τυ ἀίηθτα ρταα 86 
ἔεγαης, βρτιτῖα ἔεγε ραγίϊαμι τοϊαβσις οογροσὶβ ἀδϑογι υιπίυγ; 4πᾶ]8 
ξεμαδ αὐΐατη δαῖ ρἰβοϊα πη εϑὲ. τα ἑ]ϊὰ δἰΐαπι αἴας οδἴγοα βρατγασυση 
αἰβηϊίαῖε δα φεπεγα ἀδδογὶρυηξ: ρδγῖοδ δπὶῃ εόγαμ πο ργοροτγῆο- 
τἶσ δτ Πἰτα ἀπ ἀἰδογαρδπῖ, φαοιποάο ο8 Πμοπιϊηΐβ εἰ 5ρίη ρἰ5οἷ5, 56 
᾿γρνον αἰεςιοηῖθυ5 σογρογὶβ, ἰὰ δϑὲ τηδβπί τυ ἀπ ας ραγυϊδῖα, το οἱ 9 
ατίϊαῖθ, ἰοπὶϊαὶς δϑρογιϊδὶα εἰ γεϊἰφυΐθ βϑπεγὶς οἰαϑάθτα, δἴφαθ οτν- 

τπο 60 4ποά πιαρὶβ τηϊπαϑυς αυϊοφυδαι Παρϑαπὶ, 264 απειπδάπιο- 
ἄσπι τδῖῖο ἱγδοϊδπ δε παΐπγας ργορδγὶ ἀδερεαδῖ, αἴψας ἀδ "19 γθθυ υἱᾶ 
ἀρίδ ἴδοι] πύθαας οσοπίεπιρίαγὶ ἀοοογεααθ ροϑϑίπιαδ, δἴαις οἴίατα ἀδ 
ἀϊνίδίοπα, φαθπι ἰπ το απν βετὶ ροϑοὶῖ αἰ σοτηπιοά δ Βρθοΐδϑ δαταδίῃτη 
εἴ πᾶγο Ὀ᾽ραγιϊτα 8δοῖϊο ραγίίπι Κεῖ ποαιεαΐ ραγιίπι ἐγαδῖγα δῖ, 
ἀϊεϊαπι ἰαπὶ οϑῖ. χπδὲ οὐτῃ ἰαη ῥταθβηΐϊα οχρ ϊσδίαχια δἰωϊ, ἂς 118 
4υδε ἀείποερϑ βδεφυδηίιγ ἀρᾶπια8, πάθης οτάϊαπηνγ. 

5. ϑαυβοϊδηϊίας 486 παίμτα σοποίαπε, ρατεπι ἰηκοηΐταα ἰτατηοτ- 
τα] ες χας 86. }}}5 οὐπηῖθα8 ϑαμῖ, ραγίϊπι ογῖα ραγίϊοῖρ 685 αἴψαε ἱπιουγιϊαϑ 
ἐπιο! πκαπῖατ. φοὰ ραγίεπι 1||81π δεῖθγηαπι εἰ ῥγοίπάβ ποβιϊοπι ἃῸ 
ἀϊνίπατα πιὶπα5 σοπιεπιρίατὶ ργορίεγεα ροδδυτηῦ8, ΄συοὰ δἀιποάττα 
Ρδτςα {ΠΠ|π|8 πποάο δοηϑυΐ ραϊθηῖ, φαοτὰπι Βεπεβοῖο ἴατῃ ας 68 088 
Ῥαγῖε ἀϊνὶπα, ἴατι ἀε ἰΐς φυδε πο85ε σαρίπιαϑ, [ας α]τδ8 ποΡὶ5 οορίϊαπάϊ 
Ἰηάδαραπάϊᾳαε δυρρεάϊιεϊαγ. τα 8 πιογίϑὶος δίψα οδάυοδθ, τὲ 811Γρ 68) 
πὶ δηϊπιδηῖθβ, ααοα 688 δαοία5 τυ ϊιαιθν αν μή δι, Ὁ0386 ὈΡΘΓΙΩ2 
Ροϑβϑαιηι8, αυΐρρα οὐπὶ πιὰ δ ἰπ 6656 συ. ἰπ βθηθγα ρδγοίρογα 
Ῥοβοῖῖ, ἐρίοις τῇ 80 ἰάβόγεπι γϑουσδὲ ρἰαπίοτγεπι. ἀγα ἴδτη θα 
διαάϊυτη η05 ἀεϊεοῖαϊ. το58. πᾶπαις {128 ὁυροτγίοτος ἰδπιθίοὶ ἰθυ!οῦ 
δἰξίηροτα δσταν Ἰδπιθῃ ΟΡ εἰμι σορηοβοθηᾷὶ βοπογὶβ ἐχςθἰ ϑηϊτίατα 
διωρίτυ5 ΟὈἸθοϊαπιοτ 4αδτη οὔπὶ πᾶες πορὶ5 ἰυποῖα οπιηΐα ᾿θηθιητϑς 
Ἐκ υαθου το φυδτηη θεῖ ραγίθη τηἰπίπιδπι φα α ςοτροτὶβ ποϑἔτδγαπι 
εἰϊςίαγατα υἱάϊ58ε ργαῖταϑ ἃς ἰπσππάϊπϑ 6δὲ φυδτὰ οεἰθγογιῖι μΒοχαίμτσα 
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δὲδ πιοτεδία ἰοῖδ Ῥετορεχίσδε εἰ σοηϊτεοίδδιδ. δὲ ἤδϑο ἰῃίουίογα, χαΐδ᾽ 
εἴ ρίαγα ϑῃηὶ εἴ ςορηοδεὶ ρἰεμΐπα ροσϑαπῖ, ἰοςῖγοο ργαθδιβαιίδτα εἰδὲ 
δεϊοητίδα υἱμάϊςαπῖ, φοὶπ οἴατι φαοή δὲ πορὶδ ργορίοτδ εἰ παίαισεθ 
ξατοιατίοτα δυπὶ, Ηἰπς δἰιψυϊά σπαπὶ γεγατα ἀἰνίπαγοτη διπάϊο τερθὩ- 
ἄσπηϊ δἴσιε οοπιρεπϑδηξ, δεὰ οαπὶ ἰδπὶ δεῖ ἀφ 1118 δρετγίπητια πο- 
εἰτατυψυθ Ἔχρ ἰοαγίπνυ δεπίεπεϊδιι, γεδῖδε αἱ ἀε ἀπίπηδοὶς παῖαγα ἀἰ9- 
δοτδτηυϑ, πἰ 81} ργοὸ υἱγίθαϑ οὐ ἐτοπῆεϑ ταὶ υἱ] 8. γδὶ ποθι] α9. πᾶπὶ 
δἴ ἴῃ [8 φυδε Βος ἴῃ ξεῆδγα τοῖπβ ργαῖϊλ ποδίγο οοοαγγαπὶ δεπϑδαὶ, 
βαῖπγα ράγθηθ εἰ δυςίογ οπιπίπιῃ ταὐτ 88 Ἔχοϊίαὶ νοϊαριδιε9 Βοταίηΐ τι 

10 φαΐ ἰῃιε!Πἶσυπὶ οἐδῦθαθ ἀἴᾳπε ἱπρεῆας ῥΒΙοφορΒαηίαγ, δρδϑαγάσι 
εὐΐπὶ πα ΐδαπε τγαϊΐοπε ργοραπάυτω δεῖ, δὶ ἱπιδφίπεβ χυΐάετω ΓΘΓΏσα 
φοϊυγαϊίυτι ποὴ 8ϊπὸ ἀεἰεοϊδίίοπε νων ἱμδρεοίδταυδ, φυοά ἰη- 
ξετίαπι Ὁπα σοπίθτορίδπνγ φυοά 1148 ςοπάϊάεεῖι, ἰὰ 658 ἀγίεπι ρίη- 
ξεπάϊ δὺυῖ Ἀπρεπάϊ, γεγαπι δυΐθπι ἰρϑᾶγοτα παῖαγαθ ἱπρθηΐο ταϊγααι8 
ξο]οτιία οοποιταϊάταπι ςοπιεπιρ διϊοποπι ΠΟμ τααρὶ9 ροτϑεχαδηηαῦ 
αἴχας ἐχδοοι! οσηατ, το ἀο οδδ85 ρεγορίςετο ναἰθαπιυ8. 4υδπ γαῖα 
Ὑἱ ΠἸογαπι ἀπὶ πη] πὶ ἀϊδραϊατίοπεια ρεγροπϑίοποιπαυς ἰδϑιἀϊο ρα6- 
ΕἾ χφαοάαπι δργου 556 σαο]εθίθαας ἰὰ]1666 ἀΐρβπτπι πεχυδάυδπι ἐδ, 
σαπὶ πο ]α το δῖ παίΐαγας ἰἢ 4πὰ ποῦ ταϊγαμάαπι ἃ] φυϊὰ ἰπἀϊίατω 
Βεδεαῖυγ. εἰ φυοὴ Ηεοταοίϊπαπι ἀἰϊχίθδε ἐστ: δά 6ο8 χαὶ σττα 4]1ο- 
«αὶ εὔτα τε ]επὶ, φαοὰ [οτία ἴῃ ο858 Γαγπδγία χαβάδιη ςδ]οτὶβ φταια 

80 δεάεπίοπι υἱάϊθδθηϊ, δοοδάοτγε ᾿ετιρογαγιηὶ (Ἰηρτεάϊ δπὶπὶ εο9 μάεα- 
ἴεν ἰμϑ811, “φυοπίαπι" ἱπφαὶϊ “Ἴς Ἠυὶς χαίάετα ἰοςο αὶ ἀεϑαπὶ ἱπιπιοῦ- 
1}165}, μος ἰάοπι ἴῃ ἱπάδραπ ἀὰ σποαυδ παΐωγα δηἰπιδηϊιατα [αςϊοῃ- 
ἄττα 651. ἀρεγϑαϊ επίπη Ζαδεαῃε δὶπδ Ὁ]}}0 ᾿λωροὰν ἀεθεπιιδ, σατα ἰπ 
Οπιηῖθα9 παῖαγδς ἤθτῆεη εἰ μοπδβῖαστα ρῸ]σἤγατηχῃας ἱπϑὶϊ ἱηρεηΐθτα, 
φάϊρρε οὔπι παῖογας ορεγῖθυ ἰῃποῖπαι Π]ὰ ἃ ργαεοίρπε διξ, δὶ πἰ ΒΕ 
ἴετπεγο τίσθαπο ἰοτταϊῖ σοπινπιἴαῖοτ, βεὰ αἰϊσαία 5 ρταῖτα οὔνπία ἀρδη- 
ἴαγ. βηΐδ δαΐοτη, σαϊα8 ξγαῖία χυίϊςᾳπαπι γ8ὶ σοπϑίαϊ τεὶ σοπάϊατα 
6ϑῖ, Βοπὶ ποποϑῖίψαε οραποι ταϊίοπεπι. δὲ σογοὸ 8ἱ χαΐε οθίεγογαδι 
δυϊπι δια τη οοπιοπηρ[αἰΐοπεπι ἱρποθίΐθπι αρἰ δοΐδταας ῥυϊδῖ, ἰάτα Ἀἷο 
ἂς 86 χυοηῃε ἰάοπι ἀγοίτγαυτὶ ἀθθεῖ: ποη Ἔπίτα ποτὶ ροίεϑὶ πὶ εὰ δπ6 
ταϑρια ΔΡοπιϊπαίίοπς ἱπϑρίοἰδπνπ8, εχ χαρὰς σοτραδ σουβῖδι Βυπι- 

90 πίστη, πὶ δαηρτ πο πι, ΟΒΓΠετι, ὁ8858, τοηδ8, γε ϊ απ βεπετγὶβ εἰαβάθῃι, 
οὐπηΐπο ἰϊὰ οοπϑεπάπτση,αξ φαΐ ἂς φαανΐθ σογροιΐδ ραγία δαὶ ἀς τᾶ88 
ΔΙίαθο ἀϊδραῖαι, ποὺ ἀε πιδίεγία δπξ εἶπ πιδίεγίδε ργαῖϊα ἀοςθαῖ, δεά 
ἔοττπας τοιίη8 ταϊίοπο; δἰουξ δὲ ουπὶ ἀξ δεάϊρυδ αρίξιγ, ποι ἀς ἰδῖθ- 
στῖβηθ, ἤθη ἀς Ἰαῖο, πον ἀς Ἰἰρηΐδ, δε ἀξ ἔοττωδ ἰρϑᾶγιπι δράϊστη ἀο- 
ςετααϑ. ραγὶ γαϊΐοῃς 41 ἀβ παῖιγα δρὶὶ, ἀε ςοπιροβιίοπς ἰοίδαπα 
δου ϑἰδητα ἱγασϊοῖ, ποῦ ἀς 118 486 πυπαπᾶπι δυθηὶ Ὡξ ἃ δυ 5ἰδηῖϊία 

δ δδραγοπίηγ. β6ὰ ργιπαπιὶ δα ἀἰβιϊπροΐ δἰ ρ 18 ἰὼ βεπογῖρηβ πθοεϑ86 
ἐπὶ, Ζθδθ ῥεῖ δὲ δῃϊπιδι θυ δοοίἀπηϊ οπιηὶραδ; Ροδὲ Ὑ6͵’Ὸ οδυβϑδ 
Ῥεγϑεχαὶ δογοπι οοπδηάιτιτη εϑὲ. αυοίὶ Ἰρίτυτ ἀπὶς ἀϊχίπιπ, ταα]8 ἴῃ 
τασ ς5 ἀηἰπιδ]ρυ5 ἰπϑυπὲ σοτηπιθπῖα, ραγιὶπὶ 9: ρ]1ςὶ ταοπο, αἱ ρ6- 
ἄεε Ρεῦπδε δθδτηδε, δἴαῃς εἰϊατη ρὴ ββῆα δἰ τα! ἴθ, ραγιπι ργοροῦ- 
ἄοπο. ργοροτγίοπε, ἰπαιδᾶπι, φαοά 418 ρα πο ἀδῖυϑ εδὶ, δἰ ἐς ραϊπιο 
ἀυϊάοτι περαῖαθ, δεὰ υἷἱοα ρυϊπιδπὶβ ἱπποϊαπι αἰ χυϊά εδὲ φποά μαὶ- 
τηοηὶ τεϑροπάραϊ. δἰ τς ἰΐεαν δδηραὶβς ἱποδὲ, ἃ}115 δαπροίηΐ8 ργορογιος- 

40 παῖς, φποὰ βδπάεπι ἴῃ βεῆεγα Ἔχϑδηριὶ ΟΡ εἰπεῖ υἱπὶ 4αδπν ϑδηρυΐδ αι 
ςοτηροῖα ᾿||0 βαπρτπἰ8 μαρεῖ, σδγυπι οἱ δοογεῖτπ ἀ6 δἰ προ 9 ἀἸερα- 
τεῖαγ, ευεηϊεὶ φυοά ἀϊείπιπ ἰαδι δὲ, ἴ δᾶερε δᾶάδπι ἰτετεπίογ, ἀυτα 
ἄς οπιηῖθτα 4πᾶς δάἀϊππεῖα δαηξ δρίϊαγ, φρ ρα οὔπὶ εδάεπι οοπιρία- 
σῖρυϑ ἱαποῖα παρεδηῖιγ. ἤδες 18 ρἰδοθαῖ ργδθβηίγὶ δὲ δἰδαὶ, οὔπι 
δαΐοτη ἱπειγτπιεηἴατη οὐῆπα ταὶ δἰ ϊουϊαδ ρταῖϊα οἷ: εἰ ραγῖθδ σογρουΐβ 
4αδθηπε ρταιία 6586 αἰϊοαΐυ9 τ ἀβαπια5, ἰά δυΐθηι ἰρϑαπι 6586 δ]ουΐας 
Εταϊία ποῃπὶϑὶ ργὸ δἰΐψῃα δοϊϊοπε ϑι1, ρδῖδὲς ἰδπὶ ἐοΐατι δἴϊϑτι σΟΓρα8 
φοποῖαγε δἰϊοαϊῃ8 ργαϊία δοιϊϊοπὶθ ρἰδηϊοτίβ. ποῦ επὶπὶ 86 οῖϊο βεῖτᾶς 
Εταιΐα ἰαςια εϑὶ, δεὰ βεγγὰ βεοιϊοπὶβ ἐταῖϊα, ουτα δοοῖο φυδαάδτῃ τι5ῖοὸ 
εἰϊ. φαδργορίθν σογρῃ9 εἰΐαιι ἐοϊαπι απίτοας ρταϊία σοπάϊταπι εδϑὲ, 

0 εἴ τπιεῖφργὰ οἴβοίογιπι ρταιΐα ςοπϑῖαπε δὲ πιππογώτη, δὰ αυδε εἰηροία 
δοοοπιιποάδηϊιγ. Ρτίπιντη Ἰρ τ δοῦοπ 8 ἔυτῃ οτηπίσμη ΠΟΤΩΤΩΙΏ 88, 
ζατα ἐδ5 4π86 81,86 δβἰπρτι 9 ρεπογίρυβ δρεοίεβαϑᾳφῃε μαρδαυτογ, οχ- 
Ῥοηὶ ορογίερῖς. σοπιηππθα ἀἶσο πᾶς δάἀϊαποῖας οπιηὶρο8 ϑαπὲ ἃηϊ- 
Δι ΠΡΌ 8:; 8085 δα ϊετι ργορυίαϑαιε ἄρρθ]ϊο, φπάγιπη αἰ} εγεπιῖαβ ρεγὶ 
ἘΧΟΘϑδΌτη δὶγε δρογαπίίατν ΟΟΤΩρΑΓΔΏἀο δοοίρταυθ. τουδὶ βταῖὶα 
αὐεπι ῥΤῸ βόποῖα ροποΟ, Βοτηίΐποτη ΡγῸ δβρβεῖε, εἰ σαοάσυπῃε γὰ- 
Ὠἤοπε {114 απῖνϑγϑαὶῖ πυ ΐδαι ἀϊς}6γϑπΐδστα γεοὶριξ. πη δῖα ργοροτῦ- 
ἄουε, δῖα βεῆδγθ, δἰΐα δβρεοῖς σϑϊϊοηθπι σοταρ] οπΐ σοτητατπῖίδιῖϑ, 
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φηοττιτὰ ἰίδαθε Ὡς 868 τόσσα δἰ ἰἀΓΌμη βταῖὶδ ἀϊροημδῖδ δσαπὶ, δος 
δδπι φυογῦτα ϑαιξ ἀοιίομεϑ, τωοὰο δοάεπι ἱπίογ δὲ ἀἰίξοζτιπε 400 
δοϊίοῃεδβ. ἱΐεαι δὶ φυδε᾽ βσίογθ οἰπὶ δοϊϊοῃδ εἰ ργοὸ πα δἰἱα τι οἂ- "ὸ 
Ρἱαπίατ, 4πὸ πιοάο ἐρϑδε 86 μαβεπί, δοάδπι τηάπαργβ εἰΐδπι μαθοηξ 
αογααι 116 διυμὲ δοιίομεβ, δάο ἐδγιϊυμν: χαδα φάγω οἰπὶ, αἰ χαρὰ 
ἦπε88ε Ὠδοδδδ8 εἴ. αἰζεεϊαϑ οἱ δοιϊΐοηες ἱπιςὶ Περὶ γοΐο οσῖππν, ἰποτθ- 
σαευΐηαι, ςοἰξητι Ν Θπογεαπι, υἱρὶ Πἴδπὴ, δοσηπατο, ἱποθόδαχση, δὲ 4αδο- 
ἐὔπαυδ Βυϊποιιοαϊὶ αἰ ροεϑαοΐ βεποιὶ δηϊπιδίϊαπι ἐστι θαϊ; πιϑῶδτα 
ΔΡΡΕΙΪο παϑῦσα, ὁσυ πηι, αἰφαθ εὔδπι ἰοίδπι ἐδοίεση, 4α8ς ρᾶτῖε φῃο- 
406 γοςδιηῃβ, ρᾶγὶ τωοάο ἀβ ςεῖοσίϑ ἰΐθση ἰῃιθ] Πρεμάμπι ἐσὲ, βοὰ δ 
ἀε τωοάο τνίδφῃε ἰγδοίδπαϊ Ἠδοίθπαϑ: οαυδαδ πθης ἐχρίϊεδγε ἴωτῃ 
φοσππιυπίατη ἴὰταὶ ῬΥΟΡΙΙΟΓΌΣα σΟὨΘΠΙΏΓ, ἐχοῦϑὶ ἃ ρυίμηΐς, δἰζοξ οἴῶ- 
πη υδ. 

1. 
Ἐχ χαυϊδυδηαπι εἴ ΖαΟΣ ΠΌΣπεΓΟ πιϑαιρτὶς δἰηροΐα δόϊτοδ]ϊα οοἢ- 

δἰδσεπῖ, Ἰἰρ τὶ Ηἰδιοτίαγυιη, φηΐ ἂς ἷδ βουιρία ἃ Ὡοθὶδ δυπὲ, μἰδληΐω 
ἐχρ]οανητϑ: παης 488 ΟΡ σδη9898 Πυδεη]θο δὰ σπς ποάυτη ἰϊὰ 86 τῦ 
βαβϑαῖ, ςοποιἀδγοσηϑ, υἱ ἀδ]ϊς οὶ ἰδ ἀὰξ οπηπὶ5 γδῖϊο δοηηοῖα δὴ ἐδ {0} 
Ῥετ Βιδιογίδβ θχροβυίΐπιυβ τιδοϊεϊασ, οὔπὶ ἰΐδαυα τρ]εχ οἱξ ςοπιρο- 
δἰ[ο, ρτγίπια δίδίῃὶ ροϊεϑὶ δὰ 486 6χ ρτϊπιογά 8 ςοπβοϊξιν 1.5 ῃδδ 
πορπα!] δ] επιεπίᾶ ἀρρδ!ϊαπε, ἰογγατι ἀΐοο, ἀύδαι, δέγοπε, ἱζθει: 
ἐεὰ πιε]ῖη8 [ογίδϑϑε αἰοὶ ροΐεεῖ εχ υἱγίαει ρας σοηβοὶ οἰεπεδῃίοταα, 
ἰἴδαπα πο οσηοἶρυ9, δεἀ αἱ δοῖα ἐχροβίζατῃ δδῖ : πυπιίἀτξας δα οἱ 
δἰσοιίαϑ οἴ (αἰ αἰϊ85 εἰ {γἰρίἀἰτΔ8 πιαϊετίδ σογρογοτ δππὶ σοπαροῦῖίο- 
τῦτα. ςεἴεγας δαΐδιι αἰ εγθη δα δδ8 βεχαυπίαν, αἱ ρτανία5 ἰενίςδ, 
ἀεποίῖαβ ταὐϊτδϑ, ἀϑρδγῖεαϑ ἰοπίταϑ, εἰ τε ἰσασλθ ἰά βθῆιδ δί(δςϊοηει, 
δεοῦπάα οοπβι ται 6χ ῥγίπιὶβ 1119 παϊαγα δἰ πη" γιατὶ ρατγίϊητα ἴῃ δαΐ- 
σα] θα εδῖ, αἰ οδεΐβ, αἰ ςαγηΐς εἴ τε αυογοπι βεηοτὶδ εἰαδάφια. ἴδγ- 30 
1.6 δὲ αἰείπια πιιπεγο ραγιϊυτα ἀϊδοὶ αιἰαγίατα, αἱ [αοϊοὶ, τηδπη8 δὲ τὸν 
Ἰιφαογυπι εἰπϑηπιοὰϊ ππεπιργογασα. δεὰ σαπι οοπίγα ἴῃ βεπεγαϊίοπα 
αἴας ἱπ φβϑεμια ἀραῖητ: φυᾶθ δηΐπὶ ροβίουίογα ϑυηξ ξεῃεγαϊίομο, 
δες πδίαγα ργίογα δυπὶ; εἰ φυοά ρυήπιππι ἠαΐαγα εϑὲ, [ὰ αἰ ίτομαι 
εβῖ ξεπεγαίίομε. ποὺ εὐἷπι δϑάδδ ἰδίεγωτω δυῖ Ἰαρίἀυτι ργαδία σαηῖ, 
δεὰ ἤδες δεάϊυχι βγαιϊα ρεϊυπιογ; φυοά ἰάεπι ἂς χπαυΐν [τὰ τμαϊοτία 
ἹμῃοἸ]ερίτηυδ. ἢος ἱπάιοἰίοπα ἰδηΐυια ἰά ραϊεῖ, τογαπι εἴϊαπν σαξοινε: 30 
οπαπε βυΐαιὶ υοὰ βἰρηίζυτ, εχ δἰίφπο εἰ δὰ δ] χυτὰ φυδιι ξεπεταῖο- 
μθπὶ ἀεάποῖϊ, εἴ ἃ ρτὶποὶρίο δὰ ργίποϊρίυπι ρεγρίϊ, πος οδὲ αὖ εὸ 
4υοἀ ρτίπνυπι ταονδὶ εἰ παϊαγαμη ἴᾶτῃ δἰἰχιδπι οδιϊπεῖ, δὰ ἔοπδα 
Αἰϊαθαια δαΐ ἴαίετα χαδιιρίαπι ἤποπα: ἤότιο δπίπι Ἠοταΐπεσα κἰβαὶξ, 
εἴ δῃιγρδ διίγρεπι, εχ ὑπαίεσία, φυϑε διιρίεοὶδ 9ἰπρ]}8 εϑὲ. ουγω ἱξίτειν 
δεμεγαθο οἰ εϑϑδθηϑία ἰϊὰ 98ὲ Βα ρδδηΐ, Ἰετῆροσε τηδιθγίαπι βεπθγαῖο- 
ΒΕΠΊΠΙ6 6886 ὈΓΊΟΓΘΙΩ ὨΘΟΘδ66 6581, ΓΒΙΙΟΠΕ ΤΕΓῸ δϑϑθηζίδωι γοὶ οαΐτ»- ὃ 
486 εἰ ἰοτιπαπι. μαϊεϊ μος ἀεβηϊτίοης φεπεγαιουΐθ, αυΐρρε κακαὶ 
δεάιβοδιουΐδ ἀεβπιῖίο οομπεοαϊ βεάϊαπι ἀεβηϊιίοπεπι, δεάϊωπι ἀεδ- 
ὩΪο ποπ οομεἰποδὲ δεἀϊβοράοηί9 ἀεβηϊίοπεπι; ἰάδαιφυς ἱπ οοἰο; 
εὐθηῖξ. 4αδπι ΟΡ Τϑτὶ δἰθιπμεπίοσπιῃ πιδίετίϑτη 68ϑὲ 5: π}:]αγίησα ρα 
ἀἰππι ξγαιϊία πϑος886 οδξ. ϑατΐ ἐπὶπὶ δε ροβίοτίογο 1118 βεπογαομβες 
5. Διαίου 1ρεῖ5 ἀἰδϑιπηλατθα φαπὶ ροδίθογθϑ. ἴᾶτα δπὶπὶ βηθτι ἦδο 
ἰεμεηξ ἃς ἰοτταίπατη, ἱεσπαγῖο σομϑιταϊου οπὶ βἀθρίας ἤθσποτο, δοῖ- 
Ἰιοδῖ αἱ ρεγβοὶ βεπεγαιίοῃθτω ἐμ σου εἶς παίαγα ἔεγὲ. φοπδίδπὶ ἔρῖτας 10 
δι ϊσηα]ΐα εχ ἴσους πιεπι ΓοΟΓπι μος βοπογα. τδγῶπι οἰτηϊἰδγῖα ἀϊ8- 
δἰ πὶ! γίατα ρ γαῖα μαροπίαγ: {Π]ΟΥΌπι δηΐπι οἴβοῖα βαμξ εἰ δοξίο δ, 
ἀξ ΘοαΪ;, υἱ πατίυπι εἰ ἐδοϊεὶ τοιϊίπϑ, ἰξοαι ἀἰρίτῖ, πιαπὰδ δὲ Ῥγδοῖιὶ πο- 
ἴδ. δεὰ οὔπι δοιίοννδβ ταοιϊοπεϑααε τα] ποτα θα ἴπτη δοϊσα δ σεν 
1οῖῖβ ἰπᾳπι οἰΐαπν τα πε γὶ9 οἰ ασποὰϊ τὶ θαδηξαν, ἀΐτνογθα ὙἱγιθΒοτ 
ε886 δὰ 6Χ αυΐρυδ ουπϑίδηϊ πεοθδϑε 6δϑὲ: δὰ δ]ῖα δηΐῃ πιο! 68, δὰ 
αἰϊα ἀυγίτἴε5 σοπαπιοάϊον 6ϑῖ: δὲ αἰΐα ἱπεθηάὶ, αἰἰα Βεςτὶ ἀεβοπι. ἱξὼ- 
7π6 ραγίεϑ 5ἰτιίϊαγεα οθ ἰπεπὲ δἰ δ᾽ τἶγαϑ δἰαβσιο αἱ δἰ πρἢ]]α εἶπα ἀςοοσῃ- 20 
ταοάαϊδδ: αἰϊα επὶπὶ ὑπο 8 αἰϊα ἄηγα, οἱ αἰα Βανιΐάα αἰΐὰ δῖος, εἴ αἱ ΐα 
Ἰεπῖα δἰΐα τἰρίἀα. δἱ σεέγο ἀϊβϑιπη]αγθ ρίαγεβ εἴ σοπιροείταν τίσοϑ 
οομὔπεπξ: τὶβ θοἰπι δ] δά ργεταεπάσπ, αἰΐα δὰ τοϊδαάσσο ον 
ταο ἀἃ ταδὶ 6δϑῖ. 4υδπὶ ΟΡ γεῖα ραγίθβ ογρδηΐςδε, 4.89 οἴβείδἰεβ δῇ 
᾿ἱπϑίγηση εὐ ξᾶγίδδ ᾿ἰςεὶ ΔΡρβ!]αγθ, εχ οβϑίβιι8 βεγυΐβ οδτῖα οοἰοιίϑατιθ 
εἰθσιηο ἀϊ εουϑίδηϊ, ποι εἰ ὰ εχ 118. οϑαθα, ουϊπ8 ρταϊϊα, ον ἢδος ἃ 
86 Ἀαβεδηῖ, μδες εἴ. βεὰ ουπι ρτϑοϊδγθα ηβθγαϊοῦ πᾶσα ΟΡ οδο- 
δᾶτη δδθοὸ πὰ δὲ βάβθεγε ἤδοῦβϑϑε ϑὶῖ, γαϊΐο πηδηϊοσὶδ εϑῖ, φυοά ἴδπι 
ΡῬταεζαϊς αἱ [ἴδ 86 1 τἱσεῖη 6χ Ὠσοςδοιϊδια ΒΑΡεγεηϊ: ἀἰϑϑιμηἰϊατοι ϑπΐῃα 30 
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δὐΟποῖλσο 6Σ δἰ βιὶ ἰατῖθα βοδϑττξ, ὅπτα ῥ᾽ αγίθι:, Εὐπὰ  οὐΐδπι ϑἰπραἶ5, 
αἱ νίροογα ποππ]]α. ἐπεῖδε οοἷπι ἔεξε . οι πο ει [οττοὶ ἤφατα, 
4πδε εχ οοτγρογα οἰπιϊϊαγὶ σοπ αἰ α' Βαρσαπαγ. αἰ βετὶ ποῦ ροϊεϑὲ πὶ 
εἰτηὶϊαγοα οχ αἰ α ΠΥ ΡῈ9 οοηβεϊαπίοτ : εἰς δηΐτη Ρᾶτ εἰπιὶ α τὴ ταῦ ]- 

ΘΑἹ τὰς οἰεοεὶ ἀἰδειπιι γε. 18 46 οατεὶ5 τβειρθγα πηι πιαΐστιτς δία βίγαια 
αἰπερ ἰοὶ δἰ πα] γίψπιθ οοπεῖαηϊ, αἰΐα οοπιροσιία εἰ αἰπ5ιπιϊατία δαπξ, 
ἐπάτει δαϊετι ραγίεϑ 1186 ἱπδιγατηδηϊαγδ δία ϑθϑοσίδθ δὶπξ, ἱπιβῖττι- 
τοοηϊαογίδθ οἵϑηθ8, τὲ ἀἰοσῖπαι ἰᾶπε οί, αἰϑςϊ τἀέδα 69 δτιβὲ).88η958}8 δαξεῖο 
ουβηΐραδ οομππεις ρὲγ δἰ πιη]άγες, ργορίεγοα φαοά φοϊνὶθ δεηθῶ: ππΐαϑ 

οτία οογι ἐδ, διπρα δας ϑϑηφοτίδε ραγίεϑ διπρτιϊθετσι θη: 1- 
Ἰαπι ξεπεταπι οδρδοῦθ. δίδει διίαπι, σποὰ ρονεδίζα ἐσὲ, αν 0 
ᾳαοὰ δοῖα εϑῖ, ἰϊὰ χιοᾷ ἰάδαπι «πηὶ βόπέγθ, ππυδο ἐξα οἱ μοα 

10 ἐππξ. χιᾶπι ΟΡ γεπὶ πιδηῦτ δαὶ ἔδοίδιι δαὶ δίαιτα φυδπινίι δἰαιδεπ οὶ 
Ῥϑτῖδτα πα 5 παΐηγαθ ἱπίεγργαδ ἵετταπι δυϊ ἀσυᾶπι ἂμ ἰβπεαι 826 
οήαϊαγ ἜΧροόπεγεὶ ρδγίεϑ Ὑ6]Ὸ 96ηϑογαϑ 9ἰπριι δα δ᾽ ει θπτ9 δίηρυ ἐφ 
παἰἴρθουπὲ, αἱ δἰίδαι δὄγεπι δἰίδπεη ἰρπεπι εὐδ6 σοπῆχποηξ. 96 ἃ οὐαὶ 
ϑοπϑ ἰπ ΡμΓΠΒπ9 οἰπιρ ϊοἰδεις ροεϊτεα οἷξ, ευδαίι ταξίοπα οράπια αἱ 
τλοῖαδ δβδά δια δίωϊϊδγθα φυϊάεπι, 66 πιϊπίτη8 οἰπιρί σεται. δονιαϊατ, 
φηὶρρβ φαΐ ταδχίιπε υἱον γεοϊρίεηαϊ ρίυγα βϑηεγα υἱἀϑαῖατ βαῦϑεα, 
πιαϊδο]ας Ῥγδθ 86 ἔδτο οουϊγαγι ἰδία δαὶ οὐαοῦ, νετϑΐ ρταῖϊία ςα]}- 
ἀϊιαῖετη ἐπιρι ἀἰταῖετι, οἱ οοἰταίοτα Βυπιίαἰξαΐετω, 'αἰίας εἰίαπι ξεπεγὶς 
εἰυδάεια. εἰ φαϊάσπι οἌγο ἱπ φαδγὶ5 δάγτιαι ψαδιδίααι δοητἰοπἀ ἀΓασα 

ο ῥοϑῖία δϑῖ, δῃὶ συοᾶ σατηΐ βγοροτίϊομδ γοβροπάδξ, ςογραι επεοοί πιστὰ 
ουβηϊωτη ραυ τα δε π9 1068 δοςοτηπιοάαδϊαγατῃ δϑῖ. π|8 δἰϊαπι ΘΌΙΒ 
Βειὶ πὸπ ροδβείξ τὲ απίπιδὶ δὶς οἄγεῃϑ ϑδεβϑι, δο απο εἰβοϊατ )8- 
αι 9470 τὶ πιδιιδτα ποηπα]ία οἱπεϊτατία ἴῃ ᾿δπίσηα  ἱθα9 οἶπι: υἱβ οηΐνα 
δου τίοπάϊ οἱτα ἱπ Ηΐ5 δδῖ, δοίίοβϑο δυΐθτῃ ρὲγ ἀἰβεἰαι ατία δἀταϊπιεἴγαη: 
ἴωαγ. δ04 οὔπὶ υἱἷϑ δεπ δαὶ, υἱβ τηουθηάϊ, υἱβ παϊρίοπάϊ δοάεαι ἴῃ 
τρεῖπῦγο οΟὨ ἡ ποαηξογ, χαρά αἰΐο ἰοοο ἐχρὶἰσδίυπι ἃ ποβὶϑ δῖ, ἂς 
πεοθϑδαγίο αἴ τβοηρτααι Πποὰ ῥτίρμαιω ρῥτὶποὶρία εἰποτιοάϊ ᾿οπ οι, 
1ὰ οἵ εἰαρίεχ δὸ ἀθβεαῖ. 6996, {πὸ ΟἸπηϊΌχη οαρῶχ δεροὶ βἶϊατι οσὶ, 

80 εἰ (ἀϊεϑίταιίατε 60, {πα ππουεπ8 δὲ δβεπὸ δϑῖ. χαᾶῃ Οὗ γϑτι ἴῃ βΌΠΕΓΦ 
ὀχϑδηραϊ, ᾿οο εϑῖ ἐχρετῖο δαπρυϊπὶς, δηϊπιδ αι ργοροτγίϊοπαϊε εδὲ; 
ἴῃ δδηρυΐπεο δβίδηι, 1 εδὶ οτωροῖδ δα ραϊπίβ, οος ἰδὶθ μαβεῖαυ τπϑῖω- 
Ῥσασαι, χαῖρρε οὕ δογ οἴ ἰπ ραγὲθϑ εἰπηΐαγε δεσεῖασ, φαειωϑἀτηοάττα 
ἐχάρνναι εχ δῇ Ἔ υἱδοοτίβυθ, εἰ ἀιεοίπαϊϊατε οἷὲ ργορίοσ φδε ββυγαω 
ὀττθθηι. οοἴεγα δεδιαχ θαρσιΐα υἱδοοτὰ δρρεϊϊδια δϑουία ἤος δππὲ, 

ὃ φαῖρρε δε εχ εβάεπι πιαϊοτία σοπεῖεηξ. Ὡδίαγα θῃΐπὶ δοιτιτα οσο- 
τΐπτα ϑατρηη6α δὲ, σαοπίατη ροϑῖϊα δῃηξ δὰ τηδᾶῖκα Ὑεπᾶγαηι αἴ χαθ 
ἐπιθγοαρϑάϊινθϑ. ἰρίταῦ ροτίπάθ χοαοὶ ἕἔλοχ δχαδα ργοβαδηξε, οεἴετα 
υΐϑοογα υδἰατὶ ῥσοζαθίοπδθ δαπρυϊηΐδ ρῈΓ υϑ πᾶ ἐευῶ οοῃϑί εἴα, 
δὶ υέγο οοῦ, 4υΐδ υδηδγίπι ἰηἰτἰΌτα εδὲ οἱ υἷι σγεδηάὶ δαπρτιϊηΐ8 ρτὶ- 
τοᾶτη ΟΡ; πεῖ, ἰσοῖτοο ἐσ ἰαἢΐ χπέεγία οοπδίδγε, σαδὶς γεοὶριξ αἰϊταθη- 
Ὧωτι, ταῖϊο εϑῖ. δεἀ χύδπι οἢ Ἵοδυδᾶπι υἱδοογα ἴογπια δαηρυίπϑα δἰ πὲ, 
εἰ ρΡατγιΐαι δἰ τα ἀγα ραγίπα ἀἰϑοϊτηϊ]ατγία, ἀἰοΐωπι ἰατα δδὶ. ᾿ 

[0] 2. Ῥατγίϊαυν δαῖϑαι δἰ πη !]αγι τη αἰΐδθ πιο λ}68 οἱ Ἠυταϊλε δαπῆ, 
Αἰΐαθ ἄστας δὲ δοϊἰἀμε. ματοϊάδβ γε] ομυπίπο, νεἰὶ φυδπάϊε ἴπ οοῃ- 
βὐϊταϊίοπε παῖηγας τπδησηῖ, δαπρῃ δ, διπ|ε8, δάδθρϑ, ϑδαυιτι, τηδά α]ΐα, 
πύϑυ ἴας, δὶ Ἠαρεγὶ δοϊ θὲ, οᾶγο, σὲ ὌΝ 18 ργορογέξομπε γεϑροῦ- 
εὐῖ: ποη δηΐπι οὐμηΐα δηΐτμα α ρατίε9 δῶ ΟΡ πεπὶ, βεὰ δαπὶ 4αδ6 

δὰ ῥτορογίίομοθπιη ποηη ]άτγτιτα ἐσ [ἰδ σοηϑῖοπι, δίοςδς ἂς δοϊϊάας ᾿ 
ἱπῖεῦ διπιι γε δηπὲ ο8, δρὶηδ, πδύντιϑ, γεπᾶ. οτγάο δηΐτῃ ϑιμα ]δγίατα 
ἀϊδεγερδῖ, χαῖρρε αὶ ποιβδη ρατγῖϊπι σοποιαπε ἴοἵ] οαπὶ φαγῖδ δ6γ- 
νεῖ, υἱ γεῦδε ρᾶγϑ υδηᾶ γοοῖδ Δρρεϊδίαγ, ραγῖϊπι ποῦ δεγυεὶ, αἰ ἴα 

κὸ υἱδοεγῖραι ραϊεῖ: ἤφυγα δηΐπι ἀϊνεγβα 698. ραπιαπι ἰβὶ τς ραγεῖθαθ 
δῖδ, ἴαπι Βαμα ἀἶβ τατα δἱοοῖδ, τα] οἄπϑας τηοάϊ ἐστὶ απηαιτ, ομδ 
δἰἴβε ἰδηηυδπι τααϊοτία πρδτι γουατα αἀἰδοίταϊ ἀγίῃτη δἰπὶ (εχ 118. δπὶπι 
τοῦτα συδεσυς οἴβοίδ! ἰδ εἶτα ἱποιγατηθηϊατίδ οοπϑίαπι, οϑϑί θα, 
δεγυΐσ, οαγηΐθὺ5 Δ ἰϑαὰς ροπετὶδ εἰαϑήοτι, χα ρᾶγἴίη δὰ δοβεπεδηι 
Ῥᾶγῆπι δὰ δοϊΐίοηεια οοπἀποαπι), αἰΐαε ποῖ πιοπῖο δἰπε, υἵἱ Βαπιάαθ 

ἡ ἱοοῖδ (εξοπῖπι οπιηΐα δα μυπιογε δὰ οδρίππε δἰἰπιθηΐα); αἰΐδε αἱ οχ- 
«πετοεηῖα δάττιπι δἰπὲ, δοοιἀϊε, αἱ δε ἀϊταοπίηπι δος αἰϊμυ θη, αἰφὰς 
οἴανη Ἀππιὰϊ ἢπ [9 φηὶρηθ υεϑίςα ἀαῖα δεὶ. δαγηπι δαΐεπι ᾿ρϑ8τΌΠΙ 

30 ̓ἀχήμονα ἀϊδοτιπιίπα, φαΐ ας πίον δὲ ἀἰβογορεπῖ, ποῖδε τη] ϊογὶ9 ξταιία 
δρεηΐατ, αἱ ταπη ΑἸ ἴδτπιτη απ 58 πρτϊηῖ8 δὰ δαπραΐποπι: αἰΐαϑ πᾶιὰ8 

ζοποϊοτ 8}118 οΓΆΘϑ0Γ δϑὲ, δὲ ἃ}118 οἰ ποογίος δἰ ἰπ5 τγθα! ἐπθοτγ, ἰξοπὶ 
αἰΐτς {γι ρί ἀϊος αἰΐπα δ] ἀἴοτ, ἔαπὶ ἴῃ εοάθπι ἀπίπιαὶ! χαὰπι ἴῃ ἀϊνετοῖδ. 
φυδηϊωπι επΐπι φαηρυΐηΐ9 ραγίε σΟγΡΟτί9 σοπεϊποῖα ϑαροτγίοτὶ, Εἰ9 

ῃ 
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ἀι[Γογεπεϊϊο ἀἰφοζερᾳαὲ ομτή ἱπίγίοτί. οἰκία ϑλο ΒΡ 4] φαπρτιὶ: δλ5 
ποῖα ἀφ! παϊαγα, δἰϊ5 υἧἰςθ δδηρυΐηίβ ραγίθιῳῃ βἰαδιηοαϊ δἰΐθτῃ. δὲ 
«εγῖθ τοβοσὶ9 εἰβοιδοίογ δδηβυΐδ, οὶ ογϑβοοσ οἱ οδἱιάΐοτ ηοῖ: Ὑἱ 
δαΐοαι δεπίλεπαϊΐ ἰοιο!]ἰρεπάϊφιας ορεπες ρ]δηίογειη, 4οΐ ἑεπυΐοτ αἷ- 
{Ὡς Εἰρίάϊοτ 681. ᾿οο Ἰάδπν ἀϊϑοτγίπεεπ ἰπ 115 φυοαυδ Βαβεῖωσ, φυξῷ 
δλῃρυϊηὶ Ργορογίίοπε τεβροιάδπι. ἡπᾶπι ΟΡ γεπὶ ἃρ68 δίῃ οἰυψε 
τροαὶ δἰ ἰαν φηληβ α ἱπρδοϊοϑίοτα τὰ δ φαγειεῖθαδ. δαπρυΐπθ δαπξ; 
60 ΠΟῚ ἱπίεσ δα 4π88 9δῃριίΐηθπι μαθαπε, ἱηρεηϊοσίογα 518 σομέγῶς 
τιϊδ δαωῖ, 486 δδοβυίβοια παρδηΐ {γιριογοα δὲ Ἰδπυίογομι. δε 
ορἔπις οοπαίδπι 408ε οαἰλά μι ἰοδαδια οἱ δἰμοθγαμι μαρεπὶ, 'απίρρρ 
466 ὑπ εἰ ὙΣΡαΦ οοτροτὶβ εἰ δηΐτηδδ ἱπρθηὶο ῥ᾽ ατγίπιυιπ νυ] απ, (0 
ἀυδλρτορίεγ ρδγ8 εἰϊαπι ΦΈρεσίου οουρογίδ δε ἴρϑα αἰ} γεπιία ἀἰβϑι δὲ 
εατα ἰπίετγίοσι, εἰ Γεπαιΐπα οατα τῆᾶγα, ο Δεχιγὰ ρᾶγϑ οὐπὶ δἰ ηἰδέγα δἰ ας 
ἄεπι σογροτγίβ. ρβγὶ χαοάο οδιεγίδ χαοψας ἐᾶπὶ εἰποπιοάϊ ρᾶγίῖδας 
ἥπαπι αἰ 3δι τη τὶ θὰ δίαιϊιαθσγε αἰ ετεπιίατη ἀρ δπια8, ρᾶιτιη δὰ οᾷ- 
οἰῶ εἰ οϑδεη ται ομΐαδΥ15 ἀπί πα 8, ραιεῖτα δά πιριϊαδ ἀεϊεγίαςνα. 
ἀχϑιηρὶ! ρταϊϊα ἰωΐον δὰ 486 οζαϊος ἡεύ ποῦ ἰϊα ἀυτὶς οου 8. δυμξ 
δὐϊα Ἠυπιαΐα, δὲ δ]ἴα σδγεπὶ ρα!ρεῦσίβ, αἰϊα Βαθεπξ, αἱ υἶϑα8 οἷὲ ἐχ- 
«αϊοίοτ. δδηοίηθπι Ὑετοὸ Βαθετί, δαὶ συοά εαπάδαι φυδιὸ βαηριιΐς 
ὩὨδίαγατα ορἐϊαδδξ, υδην πα. 6886 911, αἴσυε δἰΐαπι σαδαπᾶπι δαηβιΐδ 20 
δἰξ πδίητα, Ἴχρ ἰσδη στη διυιΐϑ ἴατω οαἰιδῖθ εϑὲ, δὶ ργί;8 οδί αἱ {τρί 48 
ταϊϊοηδι ἀἰϑείπχογίτυϑ: Ὡδῖαγα δαΐπὶ γοιπηι του] άγυτη δὰ δὰ ἰρϑᾷ 
Ῥυϊμοίρία γεΐεγξαγ, σοπιρ] ατεβας δια ίζαπὶ φιδοπαπι ἀπἰπια]ῖα τη ϑία- 
Ὀσανε οδῆάδ δυὶ γριά εἰπε, δἰδηΐπι ΦΉΙΣ Ὁ4αΔ ἴα τεσσ δισγιθτ 
6ι868 σΔἀΐοσα ρἰδοεῖ, ἀγρυτνοπῖο χαρὰ παΐϊαγαδ ἔγιρι 41:85 οαϊοτα τὰ- 
ἴαγὰς δογιιπὶ οοΙηρεβϑείωγ. βαηβαίης οἰΐατο ἀδδιϊυϊᾶ 118. 4π86 881.- 
βπίποι οὐ ὕπεηξ 6858 οαἰϊάϊογα, εἰ [ειαΐπαϑ ἀπιρ  ἰμ8 4Βδπι πλᾶγ6 9 οδ- 
Ἰεγα διθιἐγαηῖωγ. Ῥατταθπίδθ δηΐμ σαι ογοθ 6866 υἱγὶθ οδἀϊογοφ 
ΔΌςΙΟΤΙ ε9ῖ; χυοά ᾿ἴάεπι φυϊβαβάαπι οἴΐδηι αἰ ϊϊδ ρ] δου! ἢ, δγζυπιθηῖο 30 
«ορίδε δδηβυϊηΐθ σὰ πιοηϑίγυα παπὶ. Εταρεάοοϊε8 οοπῖγᾶ ορὶπαίητγ. 
ϑεηρυΐδειω δἰδπὶ δἰ ὈΙ]θα δὶ ἱπῖογ οαἰτάα δησταθγαπὶ, ἰδ ἰηῖογ τὰ- 
εἰάα, χοάς ςαἰ ἀντι αἴας ἔγιρίἀππι Ἰαπίασα τεοὶρι πὶ αιηρίραϊα- 
δια εἰ σοπίγονοσδίδιω, 4υϊὰ ἂς οεἰογίδ δυο ιϊγαγὶ ἀερδασνυβῖ ἢδθο 
Ἔπὶπῆ Οτβηλυμν 4886 δϑηδιτι ρδΙ απ Γ ἀρεγίἰδοίπιῶ ϑυπε. δοὴ φῃδο- 
οἴϊο Βαες ογῖδ ἱπάε υἱάειασ, φυοὰ ςαἰϊάαπι τα εἰ ατίατι ἀϊοίίατ: φυίδν ὃ 
4πε επίπι, φαδαινὶδ σοηίγατία ἀϊοαΐ, ἴατνεῦ αἰϊᾳαϊὰ ἀΐςογα υἱάδίαν. 
φπλαι ΟΡ τεῶι ποϑ86 οροσζέεξ φαειπαάτοοάυπι τοσυχὰ 6 βαΐογα Ἷοθη- 
δίτυϊάγοπι ρατεῖπι οδἰϊάδς ραγίίπι ἐγιρίάαε, εἰ αἰΐαβ δίοοδς αἰΐδβ μαπιὶ- 
ἄμε ἀϊοὶ ἀεδεδως. πᾶην υἱΐδε χυοφιις δἰ πιο ςαυθῶ ας μαβοτα, 
δἴσφις εἰΐαιη δοταηὶ εἰ Υἱβί]αθ, ἰαυθπία 8 εἰ βοπδοῖωι δ, εἰ τπογρὶ δὲ 
δδηϊ δα, ΠΟῚ δορευταΐθτα δαῖ Ἰαπίταἴθτ), ποῖ κγανιϊδῖομη δαὶ ἰονΐτα- 
ἴξπι, π181] ἔδεσε ἴα]δ, αροσίωτι 6886 υἱάδιαγ. οἱ γδοῖβ φαΐάετα : δυηὶ 
επὶμ μδες, υἱ αἰΐο ἰοςο ἐχροϑβαίΐπιιδ, ἰαἰτἰα 6] δαιηϊογωπι παιαγα πὰ, 40 
οαἰϊάστα ἀϊοο, ἐτγιίἀπτν, δίσσαια, παταίάυπι, πἴγατα ἱφίτατ οἰπαιρ]οὰ 
τιίουθ δὰ παρ ἰοὶ σα! Δα ἀϊοαίατ δεὰ χφυοάποπν οἴβοίυνα τοὶ 
δἰ ἀϊοτὶβ δἰ, δῃὶ δἱ Ῥίαγα δἰπὶ, φζαοϊ παμηεγο διπὲ, ἀδοϊαγδηάιιτη δἐξ. 
Ρτίπιο ἰβίϊατ τοάο οα]ήϊας ἀϊοίτατ ΙΔ φυοά δαιρίίοτεπι αν δἰιὶϊ δ0ῃ- 
δητα, οὔθ Ἰδηρίταγ, πες δία ἀοϊογθ. φυοά χυίΐίβεπι ἔα]οτα ἱπίεγάμβ 
χἱἀεῖαγ: πᾶπὶ βογὶ ροϊδϑὶ υδ σοτγροτίθ μαρίτηϑ σασδαπι ἀο]δαάὶ [αἴτο- 
ταῖ, συπι δεπι τ, δα δες οαἰϊάϊῃ9, φαοά τοὶ ᾿ἰφΌΔ ΡΣ 15 ̓ἰχυαπαϑ εἰ 
ταὶ στε 19 ογειιαπίίαδ θϑῖ, ἰΐξοτα δἱ δἰ ἴδγατω ρ᾽ π8' δἰξοσυια ταϊθορ 
δἰῖ ἰάετα, φαοά ρ]υ5 688, μος αἰΐθγο φυοά πηϊΐπυϑ8, σα  ἀϊα9 οϑὲ. ῥσαθ- 
ἴδγθα χιοά ἀε ἄπορα ποπ οἰΐϊο 964 ΠΡΡᾺ [γίψεβι, ἰά οα]άἀϊαδ 6ϑῖ; οὲ 40 
4αοὰ οἰκίτι5 οαἰεᾷι, ἐο φαοά ἰφαίϊα9, πδίαγα 6686 Ἵδιἱ ἀἰογὶ οεηδθταιδ, 
Ρεγίηἀς χπδοὶ αἰξθγυπι δῖ δάνδγδαπι οἱ γοπροῖίαϑ, αἰΐογιαι δἰταὶϊθ ἨΣ 
Ρτορίαφαϊαβ. δἰϊογατα ἐβίσοσ ἀλῖογο Τα] ἀπ 6896, εἴϑὶ ποῦ φαγί θη, 
ἴοι ἐδπιδὴ πιοᾶϊς ἀϊοϊϊατ; χιυὶ πιοάϊ οἴβῆδδ δἰ ἀδηι ἴπ 6886 ΠΟ ροδϑιτξ, 
ἃσυδ οἢϊπι ἔετυεηβ ρἰδηΐαβ οαἸείβοϊξ 4πᾶπι βαοιπια: 864 ἤλπισα αγὶξ 
εἰ Ἰίφααϊ ται τὶ δαὶ Ἰἰχαατὶ ἰάοπδαπι; φυοά δῦ οἴβοἊεγα πο 
Ροϊεϑσξ. ἰΐδπι ἀχυᾶ ἔδγυ θη οα]ϊάϊογ δδὲ φυδπὶ ἱβπὲ9 Ἔχίξαυϑ: διϊδτμϑιι 
οἰα9 ταϑρίεφῃς τοίτγιρεϑοιξ φαδαι ἱξηΐ8 4αδιπνὶ ἐχίριυ8, φηΐρρε αὶ 30 
[ἀρ ἀυ9 πυπαύδαιν δῖ, οὐπὶ αααα οτηηΐδ γοίγιρεγαγὶ ροδϑὶς. δὰ μβδθς 
διὰ εγυθηϑ ς δἰ ἀἰοτ δαπείτιν, 56 ἀ ςεἰοτγίι5 τοίγιρ οι: δὲ σου οἰδδοὶβ 
φίδτη οἰεῦπι. 8δηραΐδ ρταοίογθα ἰδοῖτ οδἰἀϊογ φαᾶτ αυὰ δαὶ ΟἸεΏτΩ 
εεῖ, 586 ςεἰοτγία βεἰαβοῖς, ἰδρῖ8 δἰίατη, ἔεγστιαι εἰ το 'χυὰ ξοποτίδ εἰπϑ- 
ἄετα ἰεπιῖυδ φαϊάεπι σαἰεβππὶ {πᾶ δαῦα, δδὰ δὶ ςα]είλεια [ποιαῖς 
ὭΓοΓΟ τοποιηδηιῃ8 Ροδβαπε. ροδίγειῃο δὰ {πε σα] ϊάα ε886 αἰχί πιο, 

οδίογεπι δαὶ εχίοσισδι οομπϑηϊ δῖ δασαι. Ρἰαγίμινς Δαΐετῃ τείογι, 640 



829 ο΄ ΡῈ ΡΑΚΤΙΒΌΒ ΑΝΙΜΑΙΊΌΜ ΤΙ 
Βοο δὴ 1|10 τπηοᾶο οὐ] άππι φαξέχηαπὶ εἴτ: ἰτΕγατω δπΐπι δογατι ῥτορϑ 
δϑὶ αἰ οαἰίάυπι Ρ6Γ δοοϊἀέπα δῖ, πο ῬῈΓ 86, Ῥεγίπάς χαδεὶ, δἱ [6- 
Ῥχίοπε πιιβίσατη 6986 δος ϊξ, ἀϊχοτγὶϑ πηπϑίςυιπ 6586 οἰ ἀἰοτ τὰ ΦῈΣ 
δατα αὶ “Δ᾽ άι8 δδπ95 ει. δε οὔπι δἰϊῃὰ μὲσ 86 οαἰϊἀσπι αἰϊαὰ μεν 
ποοϊἀθη5 δἷξ, τεΐτιροϑοῖϊ χαϊάθπι ἰοπεας ἀσοά ἐμὲ 86 οὐἰϊάσπι δβῖ, 
δεὰ δᾶερε Πὶ οἱ ϑεπϑὰ νϑμδπιθπίϊο8 οαἰεΐαοίαι [ὦ φιοὰ ρετ δοοῖἀεπ8 
οἸ άπ πι 681. ἰταπι πὶ ρ 8 τὶς φαοά με 8ε δἰ άυπι εδῖ, αἱ βαπιτηᾶ, 

10 4υᾶπι δηπᾶ ἰεγυθηϑ: δ6ἀ ἰδοῖπ ἀπιρ 8 οοἰεἴαοϊξ ἀφθὰ [ειυεπθ, 4086 
ΕΓ δοοίἀοπϑ οδἰίάα δϑὲ. ἰϊαχαθ ἰυἀϊεὶιπν ἀϊγαπιπᾶπι ἐχ ἀθποθυϑ ο8}1- 

ὅϊα. δἷϊ, ποῦ 6886 δἰπιρίεχ ἀρδγίιμ δϑῖ, χυδιιάο βοτὶ ροϊεϑὶ αἱ μᾶς 
δ᾽ τογαπι 1116 δἰ τογαπι γαϊίοσ 6 σα] αἱ 8 518. ποππυ]]α δχ 115 η6 ἀϊοὶ φαῖ- 
ἄσπι εἰπιρ τ οἶτον ςα] άα δαὶ ποτ οαἰϊάα ροδϑοπι. δα δίοοίο επῖπῃ φυοά 
τδιάδυα εἰπε, ποὴ οδἰίάα βυπὶ, δοά μδὺ 980 δίομετη οἰ ἀα δαπῖ; 
γεϊαϊ δἱ ἔδγγο οδάο δὰϊ δᾷδα Ὠοπιθη ἱπιροσιθα: ἤος επὶπι ταοὰο 
δκηρυΐβ οαἰ ἀμ 68. δὲ χυΐάδιι ραῖοὶ [γι ριἀϊταῖθπι δἰ αυδπι 6886 πδ- 
ταγα, ποῦ ργί γδιϊομετο, ἰπ [18 χαοτασηι ϑαἰεοἴαπι οαἰϊάπτη Ρ6Γ αἰζεοιϊο- 

40 πεῖὰ δἷνε ρϑϑϑίοπειη δϑὲ. παῖυγα εἰΐατι ἱρπὶ8 ἰ816 χυϊά [ογίαβδβ 6ϑὲ. 
δα δἰ οοἴπτα οπΐπι Γοτβϑιϊῶπ εϑὲ γεὶ [ατπαϑ γοὶ σαγρο; θοτγτπι δἰΐοστιπι 
ϑΕτΆΡΕΓ οαἰϊάυπι 6ϑξ, 4 ρ ΡῈ οαπὶ ἔῃ ποππὶϑὶ Ἔχ μδἰ το 811, σᾶγρο 
ααΐοτη οχϑεϊποῖι8 {τρί υ8 681. οἰδυπι εἰ ἰοάδ εἰβοὶ [τρί ροβϑδαπῆ. 
δάυδῖα εἴΐϊαπι ἔεγε οτηπία δἰαΐὰ μαρθηξ οδ] ἀ τατ18, αἱ οαἶχ, οὐπὶδ, 
βοἀϊτπεηΐα δπἰπιδππι, οἱ ἱπῖε Ἔχοσοιηθπῖα [εἷ, εο χφιοά ἔδγτογε πὶ- 
χηΐο Ἔχδιπιεγῖπε γα ἰοϊτιπηχαο δῖδὲ σοπἄπεαπε αἰ χυϊὰ ςα] ἀϊξαῖϊ6. το 48 
εἰ χαοάνὶ5 ρίπραα αἰϊο πποάο οα]άυαι εθὲ, υἱάεϊϊοεὶ φαοάὰ ςεἰειίτον 
ἴῃ δοῖπτη ἰρηΐθ τησ!δυὶ ροϊαβὲ. οδ]οῦ δαξοτη υἱτιὶ ἴαπι οορεπάϊ ἴστα 

30 ᾿ἰχυδηάὶ μάθογα υἱάθταγ. αυδα Ἰρπ ἀηυᾶς υπίαδ δππί, δα ἔγίβογα 
σορυπίητ; 4π8ς ἴδγτας, ἴρτια ςδ ἦα εἴϊδια ἱπάἀυγαπίυγ; ἐγίογε οοϊετὶ 
αἴψυς ἰγγεβοὶὶ}} σοπογαῖα, 486 ἴδγγᾶμι ροίϊα8 ργδὲ 86 ἰδγαπῆ; 16- 
σἱυς δπΐετι, 4086 δαπάνῃ. δεά ἀς δὶ5 ρἰαπίαδ ἰῖο ἰἴοοο ἀεβπίϊπτι ἃ 
ϑοΡὶ5 δδῖ, μεϊϊιοοι ηυδεπαῖη σΟπογθθοογα δρία δἰπὶ, εἴ ΄υΐρα5 σἂ δὶ 

δ εἰτὶ πραηῖοτ. δ ἀπε υογὸ δὲ οὶ ἀϊπ8 σὰπι ταυϊ ἰΐαγίατα ἀϊοϊταγ, πο α 
δοάδπι τπιοὰο τερὰϑ ἱππρεῖαγ οὐπηῖρυθ: δεὰ δάάοτε ἀεθερὶδ αἰϊαὰ 
ῬΕΓ δὲ εἼβ8 οαἰΐάυπι, δἰϊα ρίεσαπχαε μὲν δοοίἀεη8, ἰΐετα αἰϊαὰ ρο- 
Ἰδηιία, αἰϊπὰ δεῖυ: δἱ δυἀ μος τποάο, φαοά ἰδοΐπτα δπιρ] 8 οαἰεία- 
εἶδι, αἰἰυὰ, φιοά βατιπιαπι Ἔχοϊϊεϊ αἴχυς ἱρηίαῖ, χαοάεὶ οαἰτάπτα 
τι Ὸ Πρ] οἱ τϑϊοπς ἠϊοαῖατ, τιρίάυπι φιοφας ρατὶ γαϊϊοπα δεχαδῖιγ 
πδοοϑδα 6δῖ. αἴασθε ἀξ ςα]ὰο {τὶ ρίἀο Ἔχοδθϑαψαθ δοσθῃ δὰ Ἀῦμο 
τοοάαπι ἀεβπί486 88115 οἷς, 

40 3. δεααυίϊϊξατ οἱ ἀς δἷςοο οἱ Ἠυπιΐᾷο τηοάο δηρεγίογαπι ἀΐδεετα- 
ἸπῺδ. ΠΑΠῚ δὰ σαοααα πιρ τἰ δγίατη ἀϊοὶ δοϊεπῖ, οἱ αἰ δίοςα δαὶ Βα- 
ταϊάα ροϊεηεία διπξ, αἸα δοῖα. ρϑὶα Ἔπὶπι οσπποιαας μυτιοτγεῖι ς0Ώ- 
στοΐατι δοςπι ἀἰοίπια8 δοῖῃ δὲ ῥ8γ δοοίάθηβ, σὔπὶ ἴάτωθη ροϊεηξία 
εἰ ρΡὲγ 46 Βυπιίἀπ5 81: οοπῖγα ἴδστα οἱπὶ5 εἵ γεϊίφαα ξεπογίδ οἶτιϑν 
ἄεπι τοϊϑῖα Βυπιοτὶ μαπιίάα δοῖα δὲ ρδῖ βδοςίἀθηβ γεἀάλιπῖοσ, χυδῃ- 
πᾶπιὶ ρμετ δὲ δἴαυιε ροϊεπίία δίοσα δϑαπί. δ υδὶ μδδς βεραγαῖδ ἴπε- ὑ 
τῖηῖ, φυοά ἀχὰὰ γείεγίατι δὲ, ἰά εἰ βοῖπ οἱ ροϊεπεα μυτηϊάπτι δδξ, 
{πε δυΐοπι ἴογγαα ἐραμὲν δυηῖ, μᾶδο οτηπία δίοοα δαηξ. οἱ σαϊάθτῃ 
φιυοά ρτορτίε δο δ᾽ πιρ οἰ τον δι οςαπι δὲ, ἢος τποᾶο πιαχΐτης πὲ} }]1- 

40 ριϊατ: αἰΐεγα δἴϊαπι, μυτοϊάα ἄϊοο, μας δαάδθπι γαϊίοπε πὰ οαἰϊάα εἰ 
ζῆ ξιάα, ῥτγορτιϊ δ δοϊατίφυς ποπιθη γεοϊρίαπε δὶς ἰϊὰ ργδεβιϊῖς 
ΔΡογίαπν ἴάτῃ δϑὲ δδηρυΐηοτη ποάδτῃ πιδῆρ οαἰίάσπι 6566, νυἱάε]ϊςεὲ 
εο, 4πα]ε εεἴ οἱ ϑαπρυΐίηϊ 0986, ρετγίπάς ᾳυδθὶ δαθατη [ογυδηϊθτς 20- 
τρΐῃα ὍὯΠῸ δἰρηϊβοοιπαϑ. δὲ υθγὸ δυβίβοῖο, εἴ συοά Ἰδπάδπι οὔτ δἰ, 
δα ξυΐδ εϑὲ, ΠΟῚ οἰ ἀ5 εδὲ: εἴ φαοάδπι πιοᾶάο ρεγ δὲ οδἱϊάπιβ, χαο- 
ἄδτπι πιοάο ποῃ μὲσ 86 οδ]ἱἀπ δὲ. οα]άϊταϑ δηΐπι ἰὰ εἰπ5 σδοπ 8 
ἱπεδῖ, φαεπιδἀπιοάυτῃ αἰρεάο ἱπ δ}: μοτοϊηΐδ γαϊομπθ. δὶ ἐὺ, χα 
δαηρυΐδ μετ δἰζεοϊίοποπι οἶνα ρϑϑϑίοπθιῃ οδῖ, ΠΟ ῥδῖ 88 οδ]άτε δεῖ. 
ῬΆΠι πιοάο ἀε δἰςοο εἰ Βηπιϊάο βἰαϊπθπάαπι δδῖ. αδρσορῖετ ἷπ δἰπ8- 
τῃοαϊ γογοτη παῖαγα ραγίῃ οα]ἀα εἰ ᾿απιΐάά δαπξ, 5864 δεραγαῖδ σοῦ- 

50 βεϊαϑοῦηξ οἱ {τρία 6586 Υἱάεπίατ, 484]15 εδὲ καηρτιῖδ; ραγεπι οὐ] 
οταϑδίογαχαο θπηΐ, αὐ Β1]15, δε φεραγαῖα Δ δοτῦτη ἵπ φαΐθης ΒΆΡεπ- 
ἴατ πδίαγα οοπίτα δἰβεοίαπίατ, ΄αυῖρρε χαδα γείγρεγεπῖογ αἴχας μα- 
τ δϑοδηξϊ: δΔΉρο 8 δηΐπὶ δἰοςίοτ τοαάϊτητ, 115 ἤανα μυπιἀϊοτ. τααρὶϑ 
δαϊοπι ταϊπαδνε ΡαγΠοὶρατὶ ορροβῖία, νεἰαϊ τὸπὶ ἱπϑίϊδπι μ18, διαῖποσα 

β50 ἀεδεπιπδ. επρἰϊςαΐατα ἴᾶπὶ δδὲ φυοπᾶπι τποὰο δαηρυϊηῖδ Ὡδῖαγα ρᾶτ- 
ἤσερϑβ κ5ἱξ οδ)ἀἰταὶϊ5 Ἀπτη ἀϊ8 18 δὰξ σοπίγατίαταπι πα ξαΐυτ, δε 4 
σαπι οὐης -αυοά δηρεῖαγ οαρίαϊ Αἰϊπιεπξυπι πεςα886 818, ἂἰἱπιθπίατα 
δαΐαπι οπιπίθα8 εχ μαπιὶάο θὲ δίοςοο δαρρεάϊτοῖαγ, φαογαμ ςοποοοῦο 

εἴ τπιυτλεῖο πομηιΐοῖ ροῦ οδἹοτῖβ Ὑπὴ αἰκίας, Αἰ οἰ Ἰδπὶ δηϊπιδ]ία οτοπΐα 
4ῦδτι βδἔσρεϑ, οἰδὶ ποῖ 'ἰΐα ἀς οδπδα, ἰδπιεη ΟΡ δᾶπι τεῖα ργποὶρίαπι 
«αἰοτῖα παΐπγαϊ ς Ῥδβεαπὶ πϑοδβδα δἰῖ, ἰάαθ6 ἱρδαπι ρατίρῃς δἷξ ῥ᾽ ατὴ- 
Β8 δοοοτηππιοάδϊατη, φαεπιϑἀπιοάθτῃ οἰδὶ οοπβοϊεηαὶ δἀιηιπἰδιγαῖο- 
πεδ. ῬΥὴπιᾶ δηΐπι δἀτηϊηἰδέγαιἠο Ῥεγϑρίουβ εδῖ, οὔπι Ρ6Γ Ο9 ρατί δα 10 
Οτθ οοπίεπίδϑ ρεγβοϊδῖον δηΐσμα ἰθτι8, φαοττιτα οἱ θὰ δεοϊοποια ἀδδῖο 
ἄεοτγοῖ, δεὰ ἤδϑο πυ ]ἶυδ οαπ88 δεῖ οοποοοιλοηΐβ, δε ἴαςοϊ ταῖοια σοῚ» 
εοφυοπάϊ ροιτίας ργδθδῖαϊ. οἷδὲ δηΐπι 1116 ταϊπαξαιίπν αἰ νδίο δος ὡς 
«οἰοτ ἔδοι ια5 σὐηβοίεμἀο εχρεδάϊδι: δὲ δαρδγίογ εἰ ἰαξεγίογ τοπῖες 
ἰᾶται οὔσα οα]ογα παῖωγαὶ; δὰο οοποοχιεπάι οἴβοίο [ππρτιπέητ. δε 
πὶ ο5 δηϊπι 18 οἷρὶ ἱποοπίβοιὶ πιθαϊὰδ δῖ, δἴψας δἴΐδην ρδσβ εἰ δ:ν- 
πεχα, Ζαδι ρυΐδτα ἀρρε]]απξ, οἰ πη χαῖρτι8 ἀαὲα ἐδὲ δυίτια!θ 8 ἢρ- 
48: δὰ γεπιγιουϊυπι ἀοάποὶξ, δἷς δα φαοφιὸ δθδδα ῥγϊποὶρίδ ὁροῦ- 
τοῖ, φιογΌτη Ορθγὰ τη διι ῬΓὰ οτπηΐα ΟΟΓΡΟΥΙ8 ΕΣ Ὑδηῖτα παίσγα ας ἰμ- ΖῸ 
1εϑεϊπογατη 4ιδϑὶ ργϑαδερὶ ραβυΐυπι οἀρίδπξ, διϊγρϑδ εὐΐπι δἰγα ρων» 
ἴδε 815 τα] οὐ ΡῈ δἰ ἐπι δηΐπτα ἴασαι οοπδοῖοπη εχ ἴεσσα Ἀδυτίαπι; χαο- 
εἶγοα πὸ ἐχογειπεπίυτν αυϊάοπι οοπίγαὶ ἴῃ δαγρὶ θη φϑο]εῖ: ἴεττα 
δπΐτῃ οδἰογεχις εἶι8 ρεγίπᾶθ ἃς Ὑεαῖγε αἰπηΐηγ. δἰ ϑηϊ πη] τπι 66- 
πὰδ ΟἸΠ6 ἔεγε, δεά ροσῖες χυδε ἱποδάπηϊ, πδϑὶ ἔδγγατι ἱπίσα 88 
«οπαποηξ δίπυπι Ὑδηϊσίβ, εχ πο, πὶ Σ]|δ6 τβάϊοῖθυδ, ἰδ Βαδς αἰΐχοο 
ἱπιεγοθάδπεε οἴδασι δδβῦσιοσε ἀθμεηῖ, ἀοπες ποι δεχαθηβ ς0Ώ- 
φοομοηὶε ἰδείδηξ. οἰρας δοἰπι ἃὉ ογδ οἴβεῖο υβηξὶ πιδπ ἀδῖαγ: Ἀϊπὸ 
ταρτιτΌτα ἰϊυὰ οαρίαϊ πθοδδ86 δῖ, εἰ φαϊάεπι ἰΐ6 παῖπισα ςοηδαταϊ: 
γεπδ9 επὶπι ΡῈ τοῖδ8 ἰδοῖθβ δὰ σϑῃΐγειῃ ἰθαάπηϊ υ54πε, Ἔχόσϑδθ τω- 30 
ετῖυδ, 264 Ἰβὰ δΧ δἰ τπδ᾽ ἰὰτι ΟΟΠΘΘΟΙΟ 6 ΘΟΥαπιΟΠἸΔ ΟΠ ΘῈ 6 πᾶ» 
αγαὶ; ρεϊεπάδ δαηϊ. οατη δαΐθτη οτηπὶδ ΔΙ ἐπ 6ΠῈ οτηηίδαα ας Ἔχοσο- 
τ ηΠ οοποερίδουϊυτη δἰααοά ΒΑΡΕΥΙ πιδοῦϑ8ὲ 8:8, Ὑδπδοααα χυδιεῖ 
Ὑδ58 δίηϊ δαηρτιὶηΐ8, Ῥαϊδὶ δδηρβοϊη δῖα 6886 δπἰ πη] ἱρὰ δδηρτπεὶδ οἷ- 
Ὁτηστι αἰϊτιεπστα, Ἔχόδηραῖθας Ὑετὸ ἰά ε8δ6 χυοά νἱος ϑδηρηηὶ 
Βαρεαῖπγ ργοροτγξέοπαϊς. αυδῖω ΟΡ τὸπι φιοῖίεθ οἶραθ Ὡοπ ἱηρεγίτιγ, 
δδηροὶδ ἀδβοῖς, φαοῖεα ἱηροτίϊας, δα ρον; εἴ οἱ αἰϊπιεπῖα βοτὰ δρϑὰ- ὃ 
ΧΩΌΠΙΌΓ, δδηρτιὶβ ἱπίο ρα εϑῖ, δὶ ἀ όράν Ὑἱοδαδ. ἰρίϊῃν σαπραίΐπατη δἱ- 
χηοπτ βταιῖία ἀαίπτι 6586 δπί τη δι! Ὸ δδηξυΐῃς Ῥγϑθα 18, δρεσίατη ἐσ 
Ἀὶδ οοἴουίβχαα εἰσι οάϊ ταϊζοηιραδ δδῖ, παῖὼ ΟΡ δδτι Γδτὶ ϑδηβοΐ 
Ὡς ἰδοῖαβ φυϊάσται δεηδηπι του γα ροίεδέ, δἰοαϊ Ὠ60 οεἴετα ἘΧΟΓ ΣΩ 
Ἰογατι Κθηογα, ΠδῸ ὙΘΙῸ δἰϊπιθηῖθτ ϑδηδατι τηουεῖ, αἱ σατο: δος 
δυΐτι δε δι, οὕτῃ ἰδηρίϊτον, τηουϑῖ. ΠΟῚ ΘΠ δεηρυὶς εομθπυω 
εαγηΐ πες οορτιαῖθδ 6ϑὲ, δε ἱῃ οογάς δο υδηΐϑ {ιδϑὶ υδεῖβ σοῦ 
ἴαγ. δεὰ χηοῆᾶπι τποάο Ἰπϑίαργα δΧ δαηβυΐῃα 808 οδρίδηϊ ἰῃοτο- 
τοεηΐδ, δίαιια δἰΐατα ἀδ αἰϊπιθητὶ ογαπῖπο γαϊΐοπς ἀΐϑδετεγα, οὔτ ἀδ 0 
ξεπογαιϊίοῃς δρεταπϑ, ἰοοίϑαπε Αἰ ϊΐδ, ππ εοῖ. ππῆς Ββοῖεηθδ ἀΐ- 
οἴαπι δῖ: Ὧοπ οπΐπι ρἰαδ πιο ἰοσας ἀεερίἀογαὶ χθαπι τξ δδηβυΐπετα 
6826 Αἰϊταθηϊ γαῖα δὲ δἰ πιο ἢ ται γουττῦ οδῦδα Ἔχρ]ογαῖτισῃ 
Βερεαΐητ. 

ἀ. Οὕδε καΐεπι ἄρσαβ τοοδιξ, ΠΟῸ οπππὶδ ςοπεϊη δὲ δδη τα, δεὰ 
δαιτὶ 4αὶ πο ΒΑΡ 6 ΔΏΣ, τξ ΟΕΓΥΑΓΌΠΙ δαπρηΐδ εἴ ἀριπαγΏτα ; 4 πᾶπη ΟΡ 
τοῖι 1ὰ φαπραϊηὶδ βεπαϑ πυπαθδι δρἰδδδίαγ. δβηραΐ επίτα χαὶ ἀἸ]ω- 
οτ δβὲ, (πρίάϊος εδῖ: ἴΐαχιις ἀυγαϑοογε βοὴ Ῥοϊεδῖ, φαὶ ἀπίοτι ἴεν: 
ΓΘΏῺ8 δδῖ, ἰπιίγισα οΟἷϊ, στα Ἀυπποῦ δυδροταΐυσ, ἄρσδο δαΐδη ᾿11δα 
ἴεττας δυηξ Ορὶ βοϊαπι. χαδγε δἰΐδτη ουθηῖξ αἱ ὩΟΏΠ6]] εχ [19 δαΐτηδ- 
1068, φαδε ἴδίθτο οΡεϊπεπὶ δαπρτιίπεῖη, δαρι Θηογα δἰπε: Ὑογασα Ὡοτ 20 
δδηραϊηῖ ἐγιριἀἰτδῖο, δοὰ ροϊϊα8 Ἰοπαϊξαῖς δῖσιθ τησηάϊῦδ, σαοσαμι 
προαϊγαπι ἴῃ ἸΟΤΤΘΏΟ 6δὲ. ἈδΡρδηξ δηΐπ δΕΏ5ΌΠ) ΤΩ ΟΡΙ]ΠἸ τ ῖη, φαογυτα 
Βπιοσ ἑεπαΐοσ εἰ δἰποεσγίου εδὲ. ᾿ς οἴξασα πβοῃηΏ ]α ἐσ 115 α089 
ϑΦαηζαΐπε ταοδηὶ δηϊπια θὰ ρτα ἀερ ἴογα πβοητῃ ]ν φαηρτιίπετη ΠΑ οἢ-- 
ΡῈ δυηΐ, ἢἱ ἀἰσῖατη ἰᾶται 688, ὙογΡΣ σταλία δρεδ, ἰοστηΐοδδ, εἰ οἱ φυϊᾷ 
δἰϊπὰ 1816 δὲ. εἰπιιάΐογα, φαῖθαν δδηρτὶς αἰ] υἴπ6 Ὠἰπιΐυτα οδὲ: χαοῖαρ 
δηΐπι τείγιεσαι. ἰΐδαυς δὰ φυΐθαδ δἴσδημο ἀἱ ἔοι ρεσαπιθηΐαια ἴῃ οογὰΦ 
Βιαβεῖατ, πιεϊπεῃαϊ δἰθοϊζουι δαπὶ ὁρροτίυπίογα: ὅσια δηΐπι ἔγίρογθ 
Φουα ἰδϑοῖς, ἥθάτα ΟΡ τεὲπὶ ᾿δῖογα 4086 δχϑδηρυίΐβ, τι! ἀΐοτα δδηρυΐ 50 
πιοῖδ διιπὶ δηϊπα ΡῈ 8, το ἃ δἰ πη ρ] οἶτεῦ ἀϊποτγίπι, ἃς τη οἵδ οαϑδδπὶ ργδθ 
Ὠἰπιῖο πιδῖυ, εἴ Ἔχογοιαθπῖδ οπιϊπηῖ; ποΏΒΏἾ α οἰΐατα δαο6 οοἰογαϑ 
ἑπιπιπῖδηξ, ψαοΓΌτα δαΐοτι δαπρυ δ ἈΡγῖ8 δάπιοἀπτ του τ6 ογαϑϑβαῸ8 
τοίου εδῖ, μᾶδς [θύτεηδ δια 8 οοπϑῖδηξϊ παΐαγα, οἷ δηϊτηοϑᾶ {γ8- 
σαπάδ ργοϊπάεσις ἰαγίβυσάα διπὶ: ἱγα δηΐσα οαἱοτίῆςα εϑῖ, δ} 1. 
δὐΐοπι βιτηϊογασας οσπηίδ οοποιἰδίδοϊα υϑβοιηθηϊτπ9 σαᾶπι ᾿υταϊἀδ 
οοἰείαοϊππε. βηγδβ νϑσῦὸ δοϊϊἀδθ ἴεστοπδεάις δαηῖ: ἰίἰδαῃς αυδεὶ 65, 
ξοττηδία 'π δδῃρυὶπε εἰβοϊιπία, ξεγυοσγεσιαιια Ρ6Γ ἰγᾶπι δοςεπάμπι. 



ὯῈ ΡΑΆΤΙΒΡΟΒ ἈΝΙΜΑΙΙΌΜ 11, 

ἐΧ πο Βὲ υἱ ἴαῃτὶ δὲ δρτί απίπιοϑὶ ἰγαοπηα! [αγ δυπάΐαπς δἰηϊ: δαπρτΐϑ 
Θοΐπὶ δοτη ΒΡ τίϑ τοίθειογ δοῖ. οἵ φιυϊάθτα ἴδαγογαπι ϑᾶμρι! 8 οτη- 
πἴππι ςεἸογγίπια οοἱὶ εἰ ἀμπγοβοῖς αἱ δἱ ἄργαϑ ἀθίγαχθιὶβ, ϑαηρυΐδ πὸπ 
σοκεῖαγ. πὶ επὶπι δἱ εχ ἰαἴο ἴεγγεπᾶπι ρογίϊοπετα δεπιονυθγὶ8, 8488 
ὩΟΩ οοπογεδοεῖ, ἰΐα δαπραὶς Ἀθι18. ἀείγαςι15. ᾿ποοπρ 6 8} 1}}5 τπαπεῖς: 
δΡταιπιπι επὶπὶ παιυγᾶ ἰδγγεπῶ δϑδὲ, αυοῆοὶ ποὴ δχἰπιδπίυγ, οορὶ- 
τατὶ αἴ ἴογγὰ Βυπιῖάα, τίροτγθ. οὔπὶ δπῖπι σά] οΓ δχργίπιϊϊατ, Βυπιον 

το ὅπὰ ᾿ΔΗϊϊαν αἴααθα δναροτγαΐαγ, αὐ ἀϊοίαπι ἴα 681: δἴαᾳυς ἰΐα οοη- 
οτεϑεῖξ, ποὸπ ἃ οἄΐογα βἰςςαβοθη5, δε ἃ [τίρογε. δὲ υδγο 4ηᾶπι ἀἷπ ἰπ 
οότρογα οοπείποίαγ, πυπιάυς δοὲ ργορῖον οαίογετα ὡηΐπιδ θ5 ἰπα1- 
ἄπ. ῥτοίεςϊο παίαγα βϑδηρυϊΐαὶβ οαυϑᾶ δϑὲ οὐγ ρεγπια τα ἀπιπια! θῈ8 
σεπίαπῖ, ἰππὶ ΡῈΓ πιογθβ, ἴάτη οἰϊδιη ΡῸΓ 66 ηϑιη : πιδίογια δηΐπὶ ἴο- 
πε σοτγροτὶϑ εϑῖ, φυΐρρὲ οππὶ αἰ τπηίησα τπαϊογία οἷς, ϑαπηρι}8 δυίετα 
οἰθίπιαπι δ] πιδπίανη Παρ οαῖαγ, ἔαοῖς ἰρίϊατ υἱ ΡῥΙατίπιαπι ἀλογεπεῖδα 
αχοϊδιαῖ, δὶ σα] ἀπ 5 δὰξ [τἰρὶ 4.5. 5ξ, δὶ ἴδπαΐὶβ δῃϊ ογϑβ8ι8, 81 τυγθ- 
Ἰεδηῖτϑ δυΐ αἰ 408. ϑαηΐδ65 ρᾶγ8 αἰ ὲὰ δἰνα δαίιοϑᾶ ϑδηρυίδ 6ϑῖ, 60 
χαρά δὰϊ ποπάυπι σοποοοῖᾶ δαΐ σοτγαρία εδϊ. ἰΐδφας 1ἅ γε] δῖε 
ὨΘΟΘϑβΆΓΙΟ δϑὶ γε] βδαπρυίπὶ5 ργαῖία οδῖ, 

5. ϑονπι δὲ δάξρϑο ἰαΐογ 56 αἰ ογαηὶ ϑαπρηϊπὶ8 ταϊΐοηθ. ε8ὲ 
δηΐτα Ἔογαῖα Ὀξγαπιαα θη συ 5 οοποοοῖαϑ ρες Βοπίϊδῖοπι δπαϊγι Ἔα]; 
φοιπἰδίίαυς εχ ἐὸ φυοά ἰὰ ραυΐρᾶπι ἐμῇ! δὲ δηϊπια 5 ποθ ἀρϑαπι- 
ἴατ, 864 σοποοοιίοπί5 Αἰϊπαθη ας Βουλαϊα ργδεθάϊζιπι οδῖ. ἱπάϊοαξ 
ἰὰ ρἱμφυβάο δοττιπι, σπῖη ρίπρια ἱπῖου πυμιάα σοπηππαθα ἰρτιὶβ οἱ 
δἔγι5 δῖ. φυδαοῦτγοτι πα ΐιπι δα 115 αυ86 δδηριΐπα οσαγεηξ, ταὶ δάϊ- 
Ῥεῖῃ Βαθεῖ γὲ] δενῃπι, φααπάἀοχυϊάεπι 58 ἀδαςῖ. Ζαογαπι δυΐοτα 
δδπρτιὶα σογραϊΐοπεοτ οδὲ, πᾶδς βευαπι ροπα παρϑηῖ: δεναιπ δηΐτα 
τογγοητπι 681. ἀπε αὶ αἱ πιοάο βΡτοϑὶ ϑαῃξιλη8 οορϑιῖογ ἴδπὶ ἱρ- 
δατη ἀυᾶπ) δἰ αστιοάϊ ἰμ9, οἵ πὶ ραΓΌπι ἀαυᾶς, τηπἰζατα ἴαγγδα οοηιῖ- 
π6ᾶΣ, 4υλιηοῦγεπι 46 ποὺ αἰτίας Ἰπῶν 8ε4 οογηίξεγα δυυῖ, 
δδος δευυπι πᾶΡρϑηϊ. παϊθγαπι δογύτῃ γεζεγίωστῃ 6886 υπιβαιοάϊ 6]6- 
ταθηῖο ραῖεῖ 60 υοὰ οοτῆῦᾶ ρογυπηὶ ἰδίοϑαια ομεϊπεπὶ; 4886 4υϊ- 
ἄξια οἰπηΐα παίυγα δϑυπὶ γί α δὲ ἴθύγεπα. δὲ υθγὸ βεπὰς υἱΠπαὰ8 
ἀεπιδίαπι εἰ σοτηαῦπι Ἔχρογϑβ δὲ πα εἰμ ἀττν υἷοθ βονυΐ δάϊρεσι πὰ- 
δεῖ; 4πδε ποῃ οορίϊαγ πες σἰοοἰϊαϊα ΑἸΐχιδ [γαπρίιυτγ, φαοπίατη εἶθ 8 
πιδῖαγα ταϊπα8 ἴογγθπᾶ 68ξ, μᾶθο 81 πιεϊ!οογι 6 Γ ἵπ ἀπίῃ δἰτατη τα θαι Ὁ τὶ 

8 Βαρεμβίυτ, ργοδιιηῖ: πᾶς δηϊῃ 8θηϑαπι ππροάϊαμε, εἰ δὰ β8απἰϊαΐεπι υἷ- 
σοϑαθδ οριἰυ]απίαγ. 86 ἀ οἱ πιοάυπι Ἔχοοίαπι, ποοθπὶ δία ἰηξοτῖν 
ταθιϊ. πᾶπὶ δὶ Θογρι ἰφίαπι ἰγδηϑίογιΣ ἰὰ δῆϊρειπ δαΐ δουαϊῃ, ρογ 11: 
ποϊπιαὶ παπιαε δὰ ρατίε ἐδ 'π 4υᾶ δϑηϑι5 Βαἰνδίαγ. οᾶτο ἀυΐετα, εξ 
ηποά οαγηὶ ργοροττιοπαῖατ, υἱπὶ οΒεϊμ δὲ δεπιϊθααϊ, δαπρυΐς, αἱ ἀϊοΐατα 
ἴδτω δϑὶ, δὲ ϑϑηδιι οᾶγαὶ, εἴ οὐ δᾶπι γετὰ πδς δάδβρε πϑὸ δϑύτμ 56η- 
ὅϊ: δαὶ επὶπι δαπροΐς οοποοοίη8. αποάοὶ τοΐππι σογρυϑ ἴαἰδ εἴβοΐα- 
ἴαγ, πα]]ὰπὶ ργδοῖθγοα 5βοπϑὰπι πάΡογ ροϊοτὶς. Εἰης οἱ οοἰθγίϊοῦ θὰ 
δεποϑοιπῖ ΄υδὲ γαΐάδ ρἰηρπετγίπε, φαΐρρε 488 ράγυπι δαηρυϊπῖ5 Πὰ- 

40 Βεαηῖ, πίροϊε οἴιπὶ οσορία 81: Δρϑυιηρία 84 ρἱπριδάϊποηι. 4ῖιδ δαΐοπι 
Ῥᾶχιπι σδηρτπἶ5 μα Βοηὶ, πδος ἴαπι ἱπάς δὰ ἱπιδγίξπι δὰπὶ ορροτία- 
πίογα: ἱπίεγιτα5 δπΐπι ἰπορία χιδεάδπι δαπρυϊηὶδ 6οῖ. συοΐφυς ρᾶ- 
τῦπι οδῖ, δίβοὶϊ ἴὰπι ἃ ἔγίρογε φαοί μοὶ ἴαϊπ ἃ οαΐογε ζεῖ Ροῖεϑβὲ. 
4αΐπ οἰαπι Ομ 688 οπιηΐα διεσιΐογα δὰ ἀθ οαῦϑα δαπ: ιδπίῃπι δηΐτα 
ἐχ δδηριΐπα ργοβοίδοί δὰ ρεηϊϊγατα εἰ δεῖπδη Κοηϊίαὶε ἀθθοραῖ, μος 
ἴῃ δάϊροπι δὺξ σϑύτπι 50 πιριαῖυγ: δαηριδ ΘΠὴπὶ οαπι ΘΟΠΟΟΔΟΪΟΓ, 
δὰ δες ἰγδηϑιῖ: άφας δαξ π} ]απὶ οπιηΐπο ἐχογαπιδπίατη ἴῃ 115 ἱρ518 
οομ οἰδεῖ δαὶ ράστπι. δἴψια ἀς ϑαπβοϊπα 58π16 δάϊρε δευο, φυϊά δίπὶ 
εἴ ΟΡ 4ηπ88 οδι885 μαρδαπίωγ, ἀϊοϊοπι ἰᾶπα 688. 

6. ϑεὰ πιεάυϊϊα εἰἰατι παῖιιγα φαδεάδτι δϑαηρτιῖπῖ5 δ5ὲ, ποη, πὲ 
φυΐϊάδπι γοϊππὶ, υἱβ γεπιϊαγαθ βοπιϊπαὶῖ5. ραϊοῖ ἤοο ἴῃ 118 δα πὰ- 
Ῥετ ἴῃ ἴασεπι ργοάιογίπῃ: πιράι}]α δπὶπι ἴῃ οϑβϑῖθη9 πόας δογατη 
δηβυϊπε ΠΟ ἘΠ ΘΕΙΓ, αἴροἷδ σὰ πὰ Οτπ 68 οοτροτσὶβ Ραγῖοβ εχ 88 ηρ 8 

εοπϑῖθηὶ δὲ ρᾶγίιὶ αἰϊπιθπέυπι ριδοϑι δου ἃ ϑαπρΐηθ. 864 ΡῈ Γ ἱπογθ- 
ταδηΐυπι σοποοοίίοποιηααα εἴβεϊϊυτ αἰ σπεπιδἀπιοίαπι σεἴεσγα τπδϑτα- 
Ἐγα, δὶς στίδοεγαᾳ αῃόοααε ἱπιπιαϊοπίογ οοΐογα: ΡΘΓ σορίαπι δπίμι 88Π- 
ξαϊπί» νἴδοθγα, εἰϊδυν σατα γεσθηιὶα δάπας οπηΐ, σοἸογοπι δὲ δὲ βαπροὶς- 
ποῦπὶ γα μαηϊ, δῖ. οἰΐαπι πιθά 0} αἰβοϊταγ, εἰ ρίπροϊα ἰπ ρἰπρυιϊθϑ 
δηϊπιαὶ τι 6ϑὶ δία ἀχαηρίας 5811π|115.. δὲ ιὶρῃϑ βαηρτ8 ποπ ρἷῃ- 

30 ξαθδάϊηϊ 564 δευο βἰπι} 5 ρ6Ὲγ σοποοοίίοηοια ουϑάϊξ, 115 πα} δενὸ 
αἶσα: 15. 688. ἀυδπιοθγεπὶ πὶ σονορογὶς ἀμί πιδ !θπ5 πὸς αἱτπαπα ἀοη- 
1.115 τιϑάμ}]ὰ δρεοΐεπι ρογὶὶ δανὶ, δὶς αἰσίπαιθ ἀδπίδιῖα ἀἴχφαε πιὰ] - 
Βάϊς ρἱπραεάϊπεηι γείογι. υϑγαπι ϑρίηδε ἀοιϑὲ τη δά υ}1ὰ ταϊπηη ας 18115 
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ε8ἴ; φαοπίαπι σομλϊπυδτ Ἦδης 6686 οροτίδξ Ῥογτγδοΐδτησας Ῥογ ἴου- 
Εἰϊαϊπειη ϑρίπαθ ἰοϊϊα8, π8ὲ δχ πηι 6 γεγίεγαιῖ5 ογθιοα]δῖτα 
οϑϑ: δι ᾿αηφιταγ,. ἤδπὶ 8ἱ ἐχ ρἱπρυδήϊῃε δαὶ δεγὸ δϑϑεῖ, ὨῸΠ δ6ῆυθ 
Ῥειρεῖυπδ 6886 ροϑϑεῖ, δεἀ ν6] ἔγαρὶ]ϊβ νδὶ Πυπιῖάα Ἵϑϑεῖ, δυπὶ εχ 
δοΐϊη Δ ΠΡ 65 4086 πῸ ]δτὶ σοτηπιθπίαιίοπ ἀἰρτιᾶπι πὰ δ  αἰϊατη Παρ θα, 
ὙἱἹάοἰϊςεὶ δὰ φαιθὰ8 ο888 τοβιιδὲα δὲ 501146 δαὶ, οἱ Ἰδοηϊ. οἷ διΐση 
ο3538, φυοά οχὶσυδιη δάταοάυπι οἴ ρδγοβ βοῦγδπι τη δ] ] πὶ σους ποηΐ, 
ξἄτγαγε οπιπίπο πιθάη]ϊα νυἱἀδπίωγ. βεὰ σὰπι οϑϑίατη πδῖυγαπλ ᾿π6886 
δηΣπια ] ]Ρ 8. Πα ς 6586 δῖ, ἀὰξ φυοα οϑ5 5 ργοροτγιϊοπεῖατ, αἱ ἰπ ἀπ8- 
ἘΠΡῸ5 ϑφρίπαων, μὲ παδοθεϑαγῖὶο αἱ ποπη}]ὰ Παροδπὶ εἰϊαπι χυοὰ ρτγὸ 
Αἰϊπιεπῖο ςοππεαΐαγ, εχ 4πὸ οϑϑᾶ οσοπῃϑίοἰδηῖ: Αἰἰπιδπῖαλη δαΐοπι 
ΟΥΠΙΡῸ 5 6586 88 Όϊ ποτὰ ἀϊοίανῃ ἰᾶι δϑῖ. δυο ϑδαβ δἰϊδι οἱ Ῥὶ προ 
4656 τη ει. }} 85 Γαῖϊο δϑὶ: ἴθροῦγ δπὶπι, σποπὶ οδδίμστη οοτηρίεχιο ἰδοῖξ, 
δδηρβαϊποπι οοποοσοῖ!. δαηρυΐηῖ5 Βμτοπιὶ ΡῸΓ 86 φοποοςῖϊο δου οἷ 
8άερϑ5 εϑῖ, φυοπίαπι εἰΐϊδτη ἴῃ 118 4186 οδϑᾶ 8ρῖ888 ἢγιπα]αθ Παρ εηῖ, 
βοὴ ἴδηιεγα ραγίϊπι αὰ}}1ἃ ραγίϊτη οχίραα ἱπϑϑὲ τηθάμ]]α: αἰ ἱπιοπίυτα 
δπίιη ἰπ οδ8ὰ ἀρδαιηϊατ. 4088 δυΐδτη ΠῸπ οϑϑὰ Βαβοιὶ 56 ἀ βρίηδηι, 
116 ἀοτϑὶ ἰδπίανῃ τη ϑἀ}]ἃ δοῖ: ράχη δπὶπι σοπ πα ηΐ δδηραΠἾ8 58-᾿ 
δρῖα παίυγα; οἱ ἀογϑὶ δρίπα ἰδπίυπιπιοάο Ἴνα Παροῖιγ, σαδπὶ ΟὉ 
Τταπὶ ἴῃ, δ πιθ 0 }86 δἰϊαυϊὰ ογθαγὶ ροϊεδὲ: ὑπᾶ δῃΐπὶ ἰρ88 οἂρᾶχ εϑὲ, 
δοΐδηας δρεῖ οορυΐα ργορίεδγ ἱπιδγοθριίομδϑ; φυᾶτα 0} τε τη 640} 4 
Εἰἰδιῃ εἰὰδ ραγὰβ αἰἜεγῖ, ας ἀϊοίηπι 6δῖ. χαρά επὶπιὶ νἷςα ἄρυ]ὰθ 
ἕαπρίζας, ἰοοςῖγοο ἰεπῖα πεγυοδᾶαια οϑὲ, οὖ ἱπῖοπαϊ ροδοὶξ οδαϑᾶ 
ααπιοῦτεπι πιεάμ!]απὶ μα ρδαηὶ δηϊπια!ΐα, φυΐρθυ8 ἀαῖα εδῖ, ἀεοϊαγαῖα 
ἦδπι εδῖ, αι εἰΐδιπ π6 4 0}]α εἰξ, ραϊεϊ, οἰ σοῖς δἰλπαπιὶ ϑαηροὶπ οἷν 
4υοὰ ἴῃ ο588 δρίπαιηγθ ἀἰφιγι δυδίατ, σοπίοπῖαπη σοποοοίαπηηις 6Χ- 
ογοπιδηϊιπι. 

Ἴ. Ῥτοχίπιαση ἔεγε εϑὲ αἰ ἀε σογεῦγο ἀοοθαπιῃδ: ἢᾶπιὶ σεΓδ- 
Ῥστιπιὶ φυοαξ πε Ὁ}] πὶ 6886 αἴ48 οτἰρίπϑιθ τη δάι]]ὰ6 οοιαρὶ τς, 
Ρα5 ρἰδουϊξ δυοσϊουθιδ, διρυπιθπῖο χαρὰ ἀοτϑὶ ταϑάἀα] απ ἰυποίατα 
οὔτι ΠΕΓΘΌΓΟ οεγπεγεηῖ. 864 τεδ σομῖγα 86 μάρεῖ οἰππίπο, ῬγΓΟρα 
ἀϊχογίπι : σεγερταπι δπἰπι ραγίϊαπι οταπίαπι οΟγροτὶβ [γὰρ ἀἰδϑιτηυσα 
εϑῖ, οὔπὶ ππϑά!]α οδίϊὰα δυαρῖε παίιγα δῖ, φυοὰ εἰτια ρἱπρπεάϊπα 
οἰ “αχυηρία ρογδρίουστα εδῖς ἰάχφυς [δεὶξ αἱ σεγερτο ἰαηρὶ σοπιίπυδ- 
τίφυε ροσοὶς ἀογοὶ πιθά 8. . δοϊθὲ δηΐπη Ὠδῖαγα δθιηρῸΥ πιο] τὶ 
δοπῖτγα οαἰαϑνΐα Ἔχδαραογαπιίαπι δυχὶ ατα ρῈΓ οοπἰαποιίοποτη σαὶ δά- 
σεγδᾶθ, αἱ ἐχοθδϑυιῃ αἰϊεγίς ΔΙιογὸ οοπιρεπβεὶ οἵ τποἀεγοίυγ, δεἀ 
δηΐπι τι ἀα]]απὶ οαἰϊάαπι 6586 ῥ᾽ υγῖθυϑ ταϊϊοπὶ δα σοποίαϊ: σογερ τὶ 
δηΐεπι {ἰρ ἀἰτα8 εἰ ἰδοῖα ρετγοὶρὶ ροϊεϑὲ εἰ ταιϊΐομ θ᾽ ἵπ:6]]Ἰρίτατ, φαοά 
οπππίαπι τη χίπιθ ἢυπηογαπ ΘΟΥΓρΟτΓὶ5 ϑαηριΐπε οαγοῖ, αυΐρρα φυοά 
ἈΠ211 δδηραϊπὶ μαρϑαὶ, δαᾳιδιοσοαια οὈϑιζιτα δὶ: δἴχυβ πογγιἄσῃ. 
δος Υ6γο δχοσγοπιδηϊατη δϑῖ, πες ἱπίοῦ ρᾶγῖεβ σοῃιϊπυδ5 δπ τι εγδη- 
ἄχτι, 564 οὺἱ ζξεπετὶ δὶ, εἰ φυϊάεη ταϊϊοπς ορίϊμπα παῖωγατα εἰπ8- 
τη οαϊ δογιταπι 6δῖ. πα] ]δἰπ σοῦ οὐπὶ ρϑγιθυ9 4υδὲ υἱοὶ οδιϊπεπξ 
δεητίθηαϊ, οοπεἰπυϊ δῖοι ἤάροτα, οὐπὶ ἱπίαλτα ραῖθαὶ, ἴηπι ν 6] ππαχίιπθ 
πᾶς οοπϑιαῖ, φυοά οὑπὶ ταπρίταγ, πυ ]υπὶ εἴβοῖς δϑηϑαπι, αιιεπιδά- 
χαοάυτα πες 88ηρηΐδ Ὠ64π6 ἐχογθιῃθηΐατα δηϊτπδ! τα. υἸλαπι: ἀδίαπι 
δαΐεπι τος δηϊπιδιθυ8 δοὲ δά παΐαγας ἰοϊϊπ δαϊυϊεπι. ααοά επῖπα 
ποπηα]]ῖ βἰδιιαπι ἱπιρογίαπθ, δηϊπιαπι 6856 ἴβποπι δαὶ δἰ ααδηι δἷπδ- 
χηοάϊ νἱπι, τα οἰ ἔογιᾶ886 ἀἰχογῖα δηΐπιδπι ἰῃ σαοάδπι οἰαϑτηοάϊ σοΥ- 
Ροτγε Ἴσοπδῖαγθ. οὔϊῃβ8 Τοῖ οδῆδα εϑὶ, ιοά «ἃ, ἐχβεαυδηάδ δηΐπιβα 
οἴξοϊα ςα]οῦ οπιπίαπι τπαχίτηε δἀτηϊηἰδίγαῃ αὶ νἱπι οδιῖπ δῖ. σαπι δπλῃ 
οἴοίππι δπίπιδθ δἱὲ αἰεγα δὲ πιουεγα, μᾶθς δὰ ἰρ88 δουϊδῖε ροιἰδ8.- 
τϑηπὶ οἰβοϊαπίατ. ἰφι Τ᾽ δηϊτηᾶπι 6886 ᾿ξ πεπὶ ἀεβιισαῖς, δἰ παῖ !]α 6δὲ δἷ- 
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{πὸ δἰ δογσγᾶτι δαὶ δδοίϑτῃ (αγητῃ δαϊ ἀγίεπι ΓΡτ}] 6 πὶ 6886 ἰάδο ἂγ-. 
Ῥιιγεγῖθ, φυΐα οραβ ποπηϊδὶ ἰυηοῖῖ5 ᾿ἰδ οἴβοϊδίατ, 8δεά χύᾶτη βθητϑ 
οπῖαε ἀπιιηδ] απ οδἰοτῖβ ΡΑγιοαρ8 6886 Πδοδ886 δ[ῖ, δρεσίαπι Βἰης 
δ8ῖ, οὔπὶ δαΐετη οτππία πιοιπεπίυμι γοαηίγαηξ σομ γατίαπι, 400 τη6- 
ἀϊοογιταῖεπι ἃς το ἀϊαη δοϑϑαυδηῖοτ (ἴῃ μος Θηΐπι οβϑεηῖα τα οηπα 
οοποίϑιϊξ, ποπ ἱπ δἰ τευιῖγο Ἔχίγοπιο βϑδογϑίσι ροϑῖῖο), ἰοοῖγοο δάγνεγ- 30 
δὰ οογάϊ5 δεάειῃ εἰ φαϊογεπι σθγερστιπι ὨΔΙΌΓΑ τα ]118 εδὲ. εἰ εῃμῆε 
ὀδυδὰ ρᾶγ5 ἰδία δηλπαιθυβ ἱπποῖα 6ϑῖ, παϊθγαπι οΡιϊηθη8 ἀααδα οὲ 
ἴεγγαθ ςοπιπιπποῖη. δἴαας ΟὉ δῶμα γοιρ σαγοῦγηπι οπιπΐα δδηριΐπα 
Ρταράϊδ μαρεπὲ, εχ οεϊοτὶβ πο] ππὶ ἴδγα πἰϑὶ ρῈΓ ργοροιίίοποπι, αἢ 
Ροΐγρῃθ: Ρῥδγῶπι θηΐπὶ σα] οτίβ οΟΡτποὶ οσῖπα ἰά βοια5 ργορῖογ 88η- 
ξυϊηϊα ργιναϊίομοπι. σεγεργοτὴὰ ἱρί τσ οαϊογοπὶ ἐεγνογοσιαας οογάϊδ 
τροάεγαδίαγ, εἰ τεπιρογίοιῃ αἰίεγι. δεὰ αὐ δὰ, θοψιαε ρᾶγβ τποάΐοο 

Ῥοιϊίαϊος οαἴογα, γθμδα δὰ τπδιθγδηδυη οογορτὶ ἀδνεπίθπε εχ αἰγαααε 30 
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Ὑ6Π8, τιαίοτοπι ἀἶσο δὲ δατὴ 7π86 δοτῖα Ὑοσδῖιιγ. δὲ π σαΐοσ πἰπιὶῃ8 
οἴϊεπἀοι, ποὴ ρδῦζᾶβ δπιρίϑα, σεά {θαψεπίεϑ ἃς ἴδπιιε8 υθπδὲ ἃπι- 
Βἱπηῖ; πδς δαπρυ ΐβ ςορίοϑ88 δὲ οΓαδδιιδ, 56 δ πη βἰποθγηϑαῃε 518 
εοάετη. Πυχίοπεϑ οἰΐδια οὉ ἐαπὶ γϑιῆ δχ Ἵαρί(ε οτϊαπίπγ ἰῃ 119 σοτ- 
Ροτίβη9, φιθ5. σογεθγαιῃ ἐγὶρι ἀϊυ5 εϑὲ αυδην ει ρογαπιδηῖιη π80- 

(83 ἀἴσατα ροβίι!εῖ. οὔτε Ἔπῖῖη ἢ πιοπίαπι ρῈΓ Ὑ6Π88 ϑθγϑηιη γεϑρί γωξ, 
δ Ἔχογοπηθπίστα ΟΡ οἷὰϑ ἰοεὶ νῖτπ τον σαγαίυπι οϑὲ, ἤπχίοπθ ρὶ- 
ταῖϊας ἐαηϊεἶαπθ πονεῖ. αποή δἰπι!!]8 ρϑηογδίϊο πὶ ἱτυγίτιπν ΘΥΘΌΓΟ 
πιο ρει άϊμη 6δὲ, φυοδῆ τηᾶρπατα οοπΐεγγε οὐπὶ ρᾶτνο ἰΐςεξ. οππε 
δηΐπι εχ ἴεγγα σᾶροῦ Ἴχμαίαὶ οἰϊεγιιγααθ ἴθ δι δ π8 ἃ σαίογα, υδὶ 
ΘΌΡΘΓΠιΙΠ δὄγειη δι θίθγι ἐτρί ἀπ, σοΠϑιβεῖ ἄθπαο ἴΩ ἀαύδᾶηι ρτο- 
Ῥίεν τοίγιρενδίίοπεπι, δίψος ἴῃ ἴδγγαπι ἀοῆαϊς, 864 ἀδ Ηϊ8, σὰπὶ 46 
τοουβογιπὶ οατιϑὶ5 ἀρίτπτ, ἠἰϑδογεγα σοησγαυπι 6ϑῖ, χιοδ χυϊά θη 

(Ὁ τγδοῖαγε ἀ6 ᾿ἴ8. πδίαγα 5. δοί θη τα θ᾽ ἱπίογοϑξ, 8οπιπι8 οἰαπι ἃ σογδ- 
Βτὸ ργοβεϊβοϊ αν 115. 4πια6 δὴ ΟΡ ϊπεηὶ ραγίειη δηϊπιδὶῖθιι8: 5Ὲ 
δοΐοπι οδγθηξ, [5 ργορογιίοπαϊα διρρειῖξ, οπιη δπίϊπ βαπρευϊπἰ8 αἰθη- 
[16 αἴβυσπεῖα τείγ ξεγεῖογ ἃ σογεῦγο, δαὶ δἴϊαιπ ΟΡ αἰΐαβ οδιιδα5 511η1-- 
168, ςαρυνΐ ἀρρταναϊυγ εἰ απιάθιν δοππὸ 8οριτϊ δα σοιροτγὶβ ραγίθ 
δοΪθηΐ ἰεπίαιϊ, αἴσυς οἰβοιτηγ αἱ εαἰοτ δά ἱπιὰ οὐπὶ 5δηραίμα συ ρίετς 
[πρίαϊ, ςοἸ]δοίαηπα οορίά οαἱοτὶς ἴῃ ἰοςο πιΐδγίογι δοπίπαπι ἤαεϊς, εἴ 
δου! δίοτα ογίρεη αἱ σογροτγὶ5 δυΐεγι ἂρ 118. ἀπίπαὶ θυ9 466 δγεοῖα 
ἱποδάδγε παΐῃγα υοἱυϊε; οθίογίβ οαρὰξ οὐΐψὶ ργολιθεῖ. χυΐρυς ἀκ 

80 τοῦυϑ δοογϑίτα ἀοουΐπηθ, οαπὶ ἀδ 86ηϑιι δἴ ΒΟΊΠΠΟ ἀρογοπῖι8. σΟγα- 
Βταπι δπΐθιη 6886 ΟΠ ΠΊΙΠ6 ΔΠΊ86 οἱ ἴογγᾶθ σοπεῖαῖ εχ 60 αιοά εἶ 
δος αἶτ: οὐπὶ ἐπὶπι οσοαπεῖιν, ἰμἀπγοϑοῖς δἴσυθ 5ἰσοαϑβοῖς, αἱ ἑπίλύτο 
ἐχδοῖο ἃ σαΐογεα ἴδγγεηα ροτγίϊο τοὶ παυαῖυγ, σασπιδάἀποάπι ἐπι ἰ6- 
ξυπιίπυιη γο]ϊφπογαπιχαα ἰγυσῖιαπι ἀδοοοϊϊοπα: αυοα απὶπ οχ 
ἴεγτα πιῶρηδ ἐχ ρᾶγίδ οοιϑίδηϊ, Βίης δχδοῖο Βυπιογεα, 4 6πὶ δχίριιπι 

οἷδὶ δα πιίϑῖαπι σοητίποπε, ἄυτα τογγεπααιδ αὐπιοάιτπι δὰ αιιοαια χα- 
Ἰϊπφιππίυτ, Βόπιο ἱπῖογ οπιηΐα απὲπια α ρ] αγυνπαπι σογοργί μάθε, 
δοἰϊοοῖ ργορογίοηο 801 σογροτῖϑ: δὲ ἱπῖον ποπιΐπ68 Ἰπᾶγθδ ρ]ι5 φυαπὶ 

30 δπιΐπαα. οοτάϊς δηΐπ ραΪποηΐϑητπς Ἰοςπτα οα]  ἀ ἰδ πιυτω δὲ ϑαπριΐη8 
τείεγἰδοιπιατη πόση Ππαδοῖ; ὑπάδ δηϊπναϊἑαπι ποῖπὸ ἀπι9 δγεςῖαϑ 
δῖ. οαἰονὶδ δπίπι πδῖιιγα ἱηυα  σβοθηδ ἱπογοπιθηϊια ἦ6 τηϑήϊο αρὶϊ 
Ῥτὸ δὺο ἱπιρεῖα. ᾿ἴαχις σοπῖτα τπα]ειπι οδἰ τἀ ϊ ατὶ5 πια! ετηπ μαιηϊά - 
ταῖϊς {τἰ κι ἀἰϊαιίϑαια ορροπίϊατ. 4υὰ αυΐάοπι σορία βὲ τ οαριεῖ5. ο8, 

οἀ οαἰνατγῖαπι ποπηι}}} ἀρρθ] πὲ, 8εγο δάπιοάυπι ἰηἀυτγείατ, οὰπὶ 
ΚΝ φΆΪΟΣ ευδρογοῖογ: τπτ' μῸ}}} χα οεῖεγὶ8. δηϊπια δι δαπριΐη6 

8 Ῥτδθα 8 δυθηϊ, ἰυποίαγαβ οἰΐαπι ρἰ ατίπιαθ ἴῃ οαρὶϊε ἤόπιο Βαρεξ, 
Εἰ τῖδ5 ρίαγοθ αιᾶπι ἰδπιΐπα, εαὰθπὶ ἀθ οδαδα, τι ἰοσῃ8 δρίγαπῖοῦ 
εἴτ; οἱ διπρ 8, ἴθ φθο ῥ᾽α5 σογεργὶ μαρθίυγ. πᾶπι 8 σθγθρτγυπι νοὶ 
Ἀησιεξ γεὶ οἰοσοῖ ϑρτγα ἱποάυιπ, δπὸ Γπηρὶ οἴβεοϊο ποὺ ροϊεϑὶ, 56 
δαϊ ποη τοἔγρογαθὶξ δὰϊ σοαρι ας. Πα 4π6 Ἰπογροϑ9, ἀεἰἰγῖα, πιογῖε5 
δἴετει. οαΐοῦ επὶτπ σοτγάϊ5 ἀἴχυας ρτγιποἰρίυπι σοπδθη πε δϑἰπιοτι 
δϑῖ, 868 πΊατι6 σαἰθγγίμηθ ἴαοϊξ, σαη δαπρτι8 σογο τὶ αἰϊο ράαςῖο πιι- 
ἴδιαν δἴχυς αἰβείϊυγ. δά ἀδ οορηδεῖβ απἰπιδί ἐπι Ἀππιογιδαϑ οπιηὶ- 

10 Ἀπ ἀϊοῖππι ἴογε 6ϑὲ, ροβίρδηιτὶ ἐχογοιμθπία ϑυπὶ οἰδὶ, [ἢ 6δὲ υϑϑὶ- 
ἐπε δεάϊηοη αἴας αἷνὶ; ργδοΐεγθα ρεπίξιγα αἱ Ἶἶδο, δε] σθὲ πὶ 15 
4αογοτη παᾶῖπγα πδες οΟδιϊποῖ. υϑγανα οἰρὶ δχογοηθηῖδ χαϊρισπδηι 
δηἰπιδιρι5 ἰυποία 5ἰπῖ, οἱ 4π88 ΟΡ οδι889, δρίϊι5 ἴῃ ςοησίἀαγαηάα 
ἀϊοδεγεπάδααε δἰλιπεπιὶ γαϊοης ἐχρϊςθῖυτ. ἀδ δαπιῖπα διΐθιπ βαπὶ- 
1811 οἱ ἰαοῖς ἱγαοαπάππι δϑὲ, οπὶ ἀθ ρεποταῖΐίοπθ: δἰ ἴθγτπὶ δπὶτα 
δογύτω ρτἰποϊρίαια βεποσγαϊου οδὲ, αἰΐογαπι βεπεγαιϊουὶβ ρταϊΐα 
Βαβεῖντγ. 

140 8. Νηπο ἀες ςεἴοτἶ8 δἰ πηι] τίμα 8 ρδγεϊθη8 ἀϊσοπάηπι εδῖ, οἷ ρτὶ- 
τοῦτῃ ἀς σᾶγτιθ, ἴῃ ἰἰ8 χῆδα οδεϊπθηξ σαγποιπ: ἴθ οοἴογὶ5 δυΐοιπ ἦε 60 
4αοά νἱοοπὶ σαττιῖϑ σογίς, πος δπΐτπ ῥτιποὶρίοιπ οἱ δογρι5 Ρ6Γ 86 
δηἰπιαίίαυι δϑῖ; αυοὰ ταιΐοπα εἰΐατη ραῖοξ. δπίπιαὶ δηὶπι ἐὺ ἀδβηϊπιὰδ 
φαοά ϑεπϑῃπι Οὐρτἰποὶ, ῥγίτματηχιιθ δὔπι αυΐ ργίιηυ8 ε5:. ἰαςίαπι 
δυΐοπι ῬΓΙπιαπι 6856 σαγίπιπ δσῖ. Ἰδοϊα8 Ὑ6ΓῸ δοιδογίπ τ ρῶΓ5 6[Π8- 
παραὶ δϑὶ δῖ ργίπια, πὶ ρηρι]]Α υἱδιιϑ, δαϊ σοππιηοῖα, ρ6Γ 4ηϑτῃ δρὶ- 
ἴαυτ, ρογίπάς φυδεὶ ρηρι δα οπιπα ἀΐαρμαποα, πος εϑὲ ἐγδηβ]αςϊάπαιη, 
σοπίπηραβ. οσοἰογὶ5 Ἰριτγ δ μϑθη5 πος ἰγίδυιϊ μος ροΐετγαϊ, πεφυδ 
Ορόγὰθ φγοίϊηπι ογαὶ οἴβοὶ ἃ παῖιιγα. δὲ σόγο ἰαοῖαὶ ἀδγ: πθοδ886 

80 (εἶ: τα δηΐπὶ πὶ πιαχίπια ΟΠΊπΙΠ πὶ 86 ηϑογίουτῃ 86 465 ἴδηροηὰὶ 
ςοτγρηϊεηίδ δϑξ. βεπδυΐ δυΐθπὶ ραιοῖ οδἴογα οπιπῖα οἷα ππΐπ5 ρταιϊϊα 
ἈΔΡαγ; οϑϑα ἀϊοο, ποῦνοϑβ, οσὐἴοπι, σθῦδ8, ρἰο5. οἴΐαπι εἰ πηραϊατα 

ξευυθ, εἴ φυϊοχαϊά δἰσδηιοῦ ἰπποῖτππι εοῖ, πδίαγα δῖ οϑϑίατα 

᾿ 
ΒΕ ΡΑἈΤΙΒΌΒ ΑΝΊΜΑΔΙΟΜΝ 1]. 

δαμιθιῖα δβὶ, πὸ δὰ ἀτγιεἶῖθ τεπ το ]1οπὶ ϑογυᾶτοῖ ἱπ [8 ηπδθ 888 
Βαβοπξ δδάειιχις ἀς οαῦβα ργορογίοπαϊα οϑδῖιθμα Βαθεῖησ ἰπ ἢ 
4π8ε οδϑθϑ σαγθηῖ, πὶ ἰπ βόπογα ρἰβοίθιπ ἃ} 115 δρίηδ 119 ΓΙ  ΕΥ̓͂ΖΣ 
ἰωπεῖα εδξ. μβαρεηὶ μος ργδοϑίἀΐμτη δία ἱπίας αἰΐα [ουῖϑ, αὐ ἣν βδπεγο δϑὲ 
ϑδηρυϊη15 ἐχρογῖθ ογιισῖδία οτππίᾶ Ἔχίγαᾶ δὲ τη δεγυαπίωγ, υοἷαξ 

σδποιῖ βδηπόαιε οτῃηδ ἰοοιϑίάγιπι, αἴσαε δἴΐαιη τδϑίαίογαπι, πὲ 4888 
οδίγεδθ ἀρρεἰἰἀπῖαγ. Βἷ9 δηΐπὶ οπηπῖθιι9 οᾶγο ἱπῖι8, ἘΟΓΓΘΠῸΠΙ ΔΌΤΘΤΩ 
1Πυἀ, φιοιὶ εοπιίπϑαι δὲ ἐοπϑογυαῖ, ἔογὶ9 δϑὲ. πδιῃ Ρτϑοῖογ ἰρϑῦπι 
ἐομτποηάϊ οἴβείιππι, φιοπῖαπι δογπι παΐυγα ράγαπι οαἰοτὶδ ΟΡ ποῖ, 
οὐπὶ δαπροΐπα σαγδαηξ, ἰσοῖγοο τδβία σοὶ ἔαγποϊ 5 φυϊάδπι ἀπιρ]8- 
οἴδη5 σομϑαγναῖ ᾿ητεβεπατη σδίογθιη δὲ τποΐατ, χαΐῃ οἰϊδπὶ τοϑίθἀο δὲ 
Ἰυϊαγίδθ ροπιι8 8ἰπ|}}} πιοάο 86 μά θγα νϊἠεἴηγ, χυᾶπαιδια ἀΐν δ γϑαπε 
δθηι9 Ὁ 1119 ἢος 6ϑῖ. δὲ σϑγοὸ δηϊιϑδιία ᾿μδεοῖα δὲ τοὶ ]α ςοπῖγα {0 
4πᾶπιὶ πδες εἴ ᾿ποάο ἱπίδσ 26 ορροβίίο σοπδίαηε: πελι} δπῖπι οδϑὶϑ, 
ὩΐΆ1] τουγθηὶ Παίσεγε ἀϊβογεῖιπ υἱἠθηϊοτ, φαοὰ ἀΐρηυη εἰαῖπ εἴς, 
8εἀ τπο]ϊϊα ἔεγε ἰοῖα, σἄγηοϑα δὶ ἰδοϊυΐ εδιἰοπια 8ιπῖ, πὸ ἰδτηθῆ 
οογραϑ9 δούυπι ἕδος ρεγοαᾶῖ τηοάο Πἰογυτι 4πᾶ6 σᾶτης ἰδβοϊνϊυπῇ, 
παίυγδιη ἱπίθγ σάγποῖῃ δ πϑγυιπ οὈιϊποηϊ: πιο}}}5 δηΐτη τιἴ οᾶΓΟ δῖ, 
8εἢ τυϊοπάϊ ροῖοδὲ αὐ πογυα8. ἢ551119 διιΐθπι οάγο δούππι πο ἰπ ἀϊ- 
τεοῦαπι 564 τη δη[γδοξιιπι: ἱτα δηΐτη ἃ υὙἱγθϑ σουηπιοἴογ 6586 ροΐοϑξ. 
μαρεπὶ οἰΐαπι χφιιοά μἰβοίατη 5ρ 8. ρτοροτιοπδίαγ, πὶ βδορίαα αιοα 89 
δερίαιη υοοδηξ, ἰο]ρίπο5 χιοά ρἰδάίοϊνιπι. ροἰγρὶ πἰ 81} οἰαθπιοάϊ 
Βιαρεπῖ, φυοά δογανη αἰνοιϑ, σιαπὶ οαραὶ ἀρροίϊαης, Βτονῖοτ οϑῖ, 1ἢ- 
ἰογυπι ργοςοτγίογ: ἰάδοχιδ πὲ ἀϊγθοῖι5 ἰηἤδχυβαι6 Ἰπαπογεῖ, Ὡδῖυγα 
[πὶ δἠτηϊηϊςι 6. ἰαοϊεπἀαπαι σοηϑυΐξ, φαειπδἠιποάιμη ἴῃ θη οτα 88Π- 
Βαΐπεο αἰϊ5 ο5 ἀθάϊι, δ᾽}15 δρίπαπι. ἱπϑθοὶα οοπῖγα ηπαᾶιη ἤᾶδς δ 
ϑαηδαΐης ργδθάϊία σοπειδπῆ, τὶ πιοάο ἀϊχίινυϑ, απὶρρε 4086 ἘΠΕ 
Βαβθᾶπὶ ἀυτὶ αὐ πη 0}}}5 ἀϊδοτοῖαπι, δεὰ ἀαγα ἴοῖο σογρογα δὶπὲ ἀπ- 
τὶ τα τα]ϊ, αἰ ο886 οατπιοϑίογα, οασηδ οϑϑαϊϊοια τοτταϊογαθθ οοποιθηξ, 30 
16 ἴδς!ϊα σογρὰ8 δοττσι αἀἰν] αἱ ροϑ81ξ. 

9. δι11}}5 παΐιιγα εϑὲ οϑϑίδιι5 εἰ υϑηΐδ: υἴγτασαα δηἷπὶ οΧ ὉΠῸ 
οτϑα οοπίϊπια δὲ, δἵ πθάῃς ὁ5 Ὁ] τπὶ δοούϑιη ρῈΓ 86 παρεῖατγ, δε 
δυὶϊ ρᾶγβ σοητπαὶ 6ϑὲ δὲ Ἰδηρὶϊ δίφπς δηπϑοιῖίἑγ, αἱ παίαγα εἰ ἐδῃ- ἢ 
4πᾶμι ἀπὸ σοπείϊπποαιε δὲ ἰδησιδιη ἀθορα5 ἀϊπεποιίσφας δὰ ἤεχτπα 
αἰδίαγ: πεαπθ υϑηα 1} δθογϑίτη ΡῈ 86 6ϑῖ, 8εὰ οπιπδθ ρᾶτγϑ 95πηξ 
πηΐιϑ. πᾶπὶ 81 απο 08 ϑερατγαΐυιη ε986ῖ, δοοίδετεϊ υδ πες σΐοϊο 
[πρὶ ροϑϑεῖ, ου͵ΐη5 ρταῖία παίῃγα οϑϑίατι Πα) νδίατ, χπῖρρε φυοά πε 
Βεοϊεπὰϊ πεφυς ἀϊτὶρεπαϊ σαυδαπι α]] πὰ ρταὸ νοσεῖ, οὐπὶ, ποῃ οοπ- 
ππιυτη 6586} 56 ἰητετοαρίιπη: οἱ ἰδθάίογε ργοοαὶ ἀυ)ἷο ροβεεῖ ρετίπὰθ 
ηδϑὶ γ6] βρίπᾶ συ] δρίου πὶ οᾶτοΐ ἱππυτθ. Ὑοπα εἰϊᾶπι δὶ 4πᾶ 86- 
Ρδγαῖα πες δυ 86 ογίψινὶ σοπίϊηπα ἰδπθεγεῖ, 5ηη πὶ θ8 ΠΡΌ ΪΠ6 πὶ ΒΕΤΎΘΓΘ 
ὩΟῚ Ροϑ86 8. σδίοῦ δπὶπι ργοηδηϑ ΔΡ οτίρίπο ἰδοῖϊξ πη ϑδηριῖ8 βεἰεῖ. 10 
Ῥυΐγεδοεγε δἴϊδῃν 8δηβτι!5 Υἱάδιατ, 4υΐ ἃ 88ο ἰοπῖα τγεπιοῖαῃ8 6δϑῖ. 
Ῥτίποῖρίνμ ὙΘΠΑΓΌΠΙ οΟΓ δ6δὲ, οδϑδϑίαιῃ, χυοΐὶ δρίπα ἀογϑὶ νοσαῖαγ, 
Υἱἀε]ϊο εἰ ̓π οπιίθηδ ἰϊ6 φυδε ο888 Παρ 6πῖ. πο δηΐπὶ οοΐθγα οδδᾶ 
οτἰποτ εἴ σοπεπαδηίαγ: δρὶπα δϑὲ δηΐπι, αιοὰ Ἰομρὶϊπάἀΐπεπι ἃς 
τος τπάϊηοπι σοπτϊποαξ δηϊτπδἰυπν. 86 ἃ οἴπὶ σοῦ 8 ἱπἤεςοῖ! ῬΟΥ͂ 
δηΐπι 15 τηοϊαπι πδοθ586 518, ἰΐὰ οσοηδίαϊ αἴ δξ ππδ 811 ῥσορῖου σο;σ- 
τἰπυταῖοπι εἰ τια! ἰραγιῖτα ργορῖογ συ ϑγίθγαττιη ἀϊδεϊησιοποιη. Ὠΐης 
[επιογιπι Βγαοογαταπδ οϑϑὰ ἀσροηάδηϊ οσομτίηυδ, οοάσπιατιο δτ- 
τα 5 δηπδοϊαητητ, φυὰ ἤδοϊοπάππι 6δῖ. πογυὶβ ἀο]ξαπίυτ, ἐχιγειπᾶ- 
486 οἶδ᾽ ςοπιδογεηῖ, αἰϊθγαπι οσᾶνυπι, αἰΐογηπι γοϊυπάπιη, δὺϊ πἴγαπῃ- 20 
41:6 σᾶγνιπι, πιθϊο ἴὰ]ο χιιαϑὶ εἰδνο σοπιρίοχο, πὶ ἤδοιΐ οχιεπάϊπα 
Ροϑδίητ: δἰἰτογ δηΐπι δηξ πα }]Ὸ ρδοῖο ἀπὶ ἢοπ Ρδπα πιοίυ8 οἰπδιροάϊ 
δρὶ ροϑϑεῖ. ποππηΐΐα οχίγοπιϊ5 διπη ] θὰ 5 σοπίπηρτιπίαγ, Ὡεγνυῖς ἀ6]}- 
ξαϊα. οαγιἰ]αρίμοϑαθ οἰϊαπι ραγίεβ ἰηδογυπίυγ βοχύτγὶα, νου Ἰθοῖ 
διογηΐπ, πὸ αἰἰγα πηυῖπο ἰαθἀαηΐιγ. σᾶγο εἶγοα οϑϑὰ ΘΟΠϑ 511}, 
υἰπου]5 τιοάο ἤγάγαπι τοπαῖρη5 Δάμδογθηδ, οεὐϊὰ5 οδπθα οϑϑίαιη ρ6- 
Ὧϊμ5 Βαβείυγ. αἱ δηΐπ 4ἱ εχ ᾿ἰπιο ἃυξ αἰΐα πιᾶθβα Βατηϊάα ἀπιιηδὶ 30 
εἴβηριπε, ἥττπο αἰΐχαο 5: άἴξο σογροτγα οδάιιοιηι αἰ4ι6 αἰοττηϑηῖ, 
δὶς παῖιιγα δχ σαγηΐριι8 δηΐπιαὶ οοπάϊαϊξ. οαιογῖϑ ἰρίευτ ραγιῖρας, θοἷ- 
Ἰῖςδξ οαττιοβὶς, οϑϑᾶ οὐ θυ5 δηρίαοοπι, ἂπὶ βθοϊευϊ ρταῖϊα, οἱ πιὸς 
Ὑδηΐηγ, δυῖ οουβογυαπάϊ οαϑπβα, δὶ ἱπιιη δ Πα δαπῆ, πὶ οσοκῖαθ, Ζπ88 
Ρεοῖις 86] υἱῖ8. συἰδοθγυπι ργαϊία οἰαπἀπιπ!. σαπίοσ οπιηία πὶ Ο38: 009 645 
Ὑδοδῖ, πὸ τὐπιοτῖ ἱπιρεάϊπηοπῖο διηΐ, χαὶ ρὲγ οἰρυπὶ ἱπροϑῖιπ ἜχϑιΓ- 
ξαὶ πδοῦδ86 δϑβῖ, δἴαιιε εἰΐδιπ πὸ ἴῃ [διπη}5 ἱπογεπηθηῖο ραᾶτένοπι οΌ- 
διοπξ. βεὰ επίιπ χυδθ απίπιαὶ ναὶ ἱπίγα 86 υδ] ἔογὶ58 ρατίυπὶ, μδδο 
δἰπι}} 65 τορπϑίδθαιθ οϑϑίῃτα ΟΡ πεπὶ υἷγοβ. τηῦΐο επὶτε τπδίογα 



ΒῈ ΡΑἈΤΙΒΌΒ ἈΝΙΜΑΤΙΠΜΙ. 

Ἀδδὸ δπηὶ [5 φΖαδε πὸῃ ρατίβης δπέριαὶ, υἱάεἰίςεὶ ργοροτίίους δοϊέ- 
Ὧδε πνδρηἰτιἀϊπὶδ: πᾶθὰ που πυϑαθπδιπ οΟΒορίιγα εχ μος ἀπίπια [πὰ 
ξεπεγε ογεδουῃξ ταΐγπμι ἴω ποάυππ, αἱ πη Αἰτίςα Ἰοςίδαια δ] 115. ςαἰ:- 

40 ἀϊΞ εἰ εἷςςἶδ. πιαρη}8 δὐυΐειῃ δἀιηϊνίςυΐο ορυϑ δϑὶ πιδίοτὶ νυδἰιἀϊοτγὶ οἱ 
Βταιοτῖ; αἴχφαδ ἴπτεγ ππᾶζηᾶ ἰἰά ρος βϑινηιπι [ἴ4}1 Ορτδ εϑὶ δἀϊυϊπεπῖο, 
4066 υἱοϊοιιίοτα δυπῆ αυᾶπὶ ΟΡ τὸπι Ἰβᾶγεθ οϑβίρυβ ἀοτίογι Ρυθ 
ὁυπὶ 4υδιη [εἰπίπας, οἵ 4186 σογιίνογα ϑυπὶ ἄπδτι 4086 Αἰΐο οἷρο 
γεδοῦμίογ (15 δηΐιη υἱοϊα 9 ρδτ ἀϊονιοαιίοποια δοαυϊνυτγ), τ δἰυῖ 16ο- 
οἱο οϑδὰ δάδθο ἀυγα δαπὶ υἱ 6χ ἰϊ8 ρεγουδϑεῖ5 ἰξῃ15 φιιδϑὶ δχ διίοε 6χ- 
ρπλϊαῖυτ. ἀεἰρ ἰπας δἰΐδπι ποὸπ δρὶπαβ 86ὰ οδϑϑα παβοῖ: υἱνίραγυπ 
ϑυΐαι 65: ϑαηρυ ποῖ δυϊθιῃ ποῃ νἱνὶραιΐ πδίωγα αἰἰηπαπίυιη ἀδρβε- 
πογαῖ, πὶ υο]υουῖθηβ: αηάτανῖϑ οπὶπν Βϑρδηϊ οδ5δ, ἰδτηθη ἐπ δοἰν- 

το ἰἴογα. πίον ρίϑοθβ ϑρίπδιη, αὶ ονὰ ραγίαπε, μβαρδῃξ, δεγρεπηθπϑ 
εἰΐδαι πδίυ γα οϑϑίηπι δρίπδοθᾶ εϑὲ, ργδδίθγιαπι τη ϑρη}}8: γοθυτ ΕἾ πὰ 
ξογῦτῃ να]άϊοτγα οχίρὶς βγιηδιποπία, θα άθη 4ιᾶ εἰ υἱνίραγίβ γαϊίομ. 
αἱ οδγιϊἰδρίμεα ποιπὶῃ δ δρίπαπι εχ οαγι!αρὶπα παθεπὶ: τποΐαι θηΐτα 
δογιτ 6586 Ἰ00]]Π]ογέτη πθοοδ86 δϑῖ; ἰἴδλαπε (υ]οἰπηοπίϊ γεπῦθ ποῦ 
εἰρίἀπαν δε Ἰιο  Ἰπ5 6596 ορογίυΐϊξ. δά ες αποὰ τδιτθπδιη οἴπηεπι τοδ- 
ἐετίατι δὶ δοτγυπι σαΐειη οοπβοϊδηδην παῖυγα δρϑυπιρδεγὶξ. Ρ] πεῖρα 
δαΐοπι ἰοςοἰβ δίιπ] ἑδδιυπάοτη ἐχϑυρογαπιϊας ἀϊϑρεπδαγα παῖαγα ὨῸ 5 

ἰοϑῖ, φυοηΐδπι οἰΐαιη ἴῃ νἰνρᾶγο βέπεγε οδϑὰ οἀγερίποϑα σοταρίυτα 
δπίωγ, 80 σοῦ ἴῃ τς 4υθαθ Ἔἐχρϑάϊ πνο}}]6 τππσοϑυπιαια 6886 

4υοἀ φοἰ ἀυνη ἸεαΒδαῖατ, γαϊίοπα οᾶγηΐδ ΟΡ ἀπείδεα, υἱ ΔαγΙΡη8 ἃς πᾶ- 
τῖναθ δυθηΐ8α δρεγίαπι δϑὲ: ργοιπίβοπιίοσα δπίπι, δὶ γι ρίἀβ δατῖ, 
ἔγαηρὶ σεϊεττογ ροϑϑθηξ. παίαγα υ6ΓῸ δϑάξιῃ οϑϑὶβ εἰ οαγιϊαρίηὶθ εεῖ, 
4αυδηηυᾶπα ρ᾽υτίς πολυογίδηις γαϊΐοπα ἰπιογθοῖ: Φυαρτορίευ ΠΟ ΓΏΤα 
Ῥταεοίϑυνμι ΓΘοΥθοςεγα ροῖοϑὲ. συ παρά] }Δ οαγιϊαρίηθ5. ἴεγγε- 
δἴγεαπι δοϊ πα ἑπὶ ἀϊδονεῖα. ηποά δπῖπὶ ἱπ οο ἀϊδεγεῖυπι σοπιϊηεἰαῦ, 
ἐάὰ ταϊϑίυτη μοῦ ἰοΐατα [αοῖς υἱ οαγίαρο το το }]}9 πιυςοϑαπε οοἢ- 

8 διτυδίαγ. δὶ ἰὺ οδγεϊδρίηεο ζοπεγε δρὶπα ἀοτοὶ, φιιωια να οαγιἰαρίποδα, 
δεεἀο]ϊδια Ηρ εῖ: υἱσαπν οπὶπι οδδὶδ δες ρᾶγβ ἰδπδὶ ἰὼ 60 ξεῃδιο. 
γοχέμηῶς οϑεὶ 9 ε896 ρᾶγίε8 οβίδηἰὶ ἰδοῖυ5 εἰΐαπι 1165, ἀπριεδ, απρα- 
ὼ ἴα 80} 165 ἴυμη Βίϑυ]οδ9, οοττυδ, γοϑίγα δν ιη ; 4086 οπππΐδ ργδθ- 
δὲ 1 βγαιὶδ αὐϊιποῖα φυηὶ δηϊμια θα 8. αι δα δπΐτη ἰοῖᾶ εχ 18 ςοῃφίδηϊ, 
πϑοιιὶἷθ ΦΟΗδοΥ ἰΏπι ἰδ πιο ὰο μαρδηὶ ουπν 9015 ραγιθυ9. υδγρὶ 
4ταιϊα υπρυΐα τοῖα εἰ οοσπὰ ἐοϊιπι δὰ καϊυ διη ἀπίῃ] 8 Ἔχοοριϊαίω μα 
φεἰ. ἀεηιδδ δἴδδιῃ ἰπ ἢος εοάδιη βευδιε ςοἰ]οςδιαϊ δαπξ, φηὶ αἰ 

10 σεπι Ὁπαπὶ ἰδηϊθνη ἐαρούδιπι, ἰΔ 6σὲ οὐδὲ οοπίδοιϊοπειη, δἰτ5 ἤοα 
Φοΐοα δὰ ἤος υὑϑυϊ δυπὶ δε εἰϊδι δὰ ραξηδοάυηι, υἱ [15 οπιυΐθυα 
4αϊδυς δυὶ βεγγαῖϊ δὶ Ἵχϑογιὶ δυηΐὶ ἀδπίθβϑ. ἱεγγεηδ δὲ υδ᾽άδπω 
᾿86:6 παίαιγαιη Ἐογαπὶ 4826 πιοάο δηυτπεγανΐ, ὕες θϑ86 δῖ: υἱϑ ἘΠΊ 
ΔΙΤΩΟΥΌπΙ ἐὰ δδὲ, Ππδῖ ΟΡ τεὶπ Οὐπηΐβ εἰυβηοαϊ δἀιπίηϊουΐα 408- 
ἀτυρεθ )νὰ5 υἱνὶ ρατὴβ ροϊίυδ αὐϊυποῖδ φυηϊ, φποὰ τεγγδίογα φυᾶπι 
ξευῦ σ᾽ δὰ οἸηπία ςοπϑίδηϊ. 864 ἐδ ἰ19 δἰαιιε οἰ πη] Σθιιδ, οα- 
ἢειπ ἀἰςο, νϑβοδπι, ἸΠ οι δγδπδιη, ρῖΪοϑ, ρδυπδβ, εἰ 4086 ἰϊ5 ρτοροτ- 
δοπεπίηγ, οἱ δὶ ιια μυϊιϑοθιπο οι! αἰϊὰ δαπὶ, ροϑίδα ἐπ ουπ αἰθ88:πη}- 
ἰαγῖθυ5 ρατεθυς οοποίἀδεδη ἀνειη δδῖ, δοιϊἰοδὶ ἡ παθθδτα δογιιπὶ οδαδα 

ἴο εἷς εἰ ἐπίυ9 ργαιία ἀμῖα εἰπὶ δὶ πιδ θα. εχ οἴβοϊ δ δαῖτ εὰ φιοῆια 
Ῥδυοῦ δἰφης 111 ἀϊρποϑοὶ πεςδδδε εϑῖ. δεὰ φυοὰ ρϑιῖδδ εογηνι ἰάδ 
ΘὩμν ἴοἰΐ8 ὨοΙΠ6η δοτεπιπίατ, ργορίοεγθα ἱπίεγ οἰιπιίαγθ ἰῃ μος ἰοοθ 
ξηδπιογαῖα δῃπί. ρτίποὶρίηπι δυύδιη οἵ οΓΪρο δογΌ οἸηπίυπι ο5 οδὲ 
εἰ σῶγο. τωϊϊοποπι οἰΐδπι βοηπγαθ οἱ ἰαοὶΐβ ργδοιοθιτηϊδέπιιϑ, σΏτΩ 
ὧε οταῖ {15 ἃς στα [γί ἐκα5 ἀρ εΓοτ 5: σθηὶ οπίαι μὲς ἰοςο ἐς κεπ6- 
ταιϊϊοννε οοπἰυποίίοτα, οὐπὶ δίίδγιιπι δοτγιῆν ἰπ πτα οἰ Ὁ ἀπ πια πὶ κ6- 
δισγϑηήογηπν, δἰτεγιιη αἰ ἐπνδιτιη δὲ 1π ἰθσθῖι ργο ἀἰδγὶπε. 

10. Ναμις 4αδϑὶ 8 ργίιπὶβ ἱξογοσι οταὶ ἀἰϑδεγαπηιϑ. 1ῃ οἸθ θη 5 
30 υἱΐα ργαθά 5. οἵ ρογίδοιι8 ραγῖε8 πιαχίιηθ Ὀδοαϑϑαιῖδε ἀσπδε δυπῖὶ, 

φἰΐενα, 4θ8 εἰδνενη οαρίδη!, δἰζογα, 4.ἃ δχογθωνθηϊιπι ετηἰτλπῖ. πο 
Φείιη ποτὶ ροϊοοῖ αἱ εἰπε οἶθο ναὶ βεγυεηῖῳγ να] δυφοαηίυγ. δἰ γρίυπι 
ἔδαιο ξέπυδ (πη ἰά φιοηπα υἵυεγε ξαϊθσηγ) Ἰοσιπι δηρογνδςιὶ 
Ἔχογεμεῶιὶ ΠΌ]]υτη μδροὶ (εἰρηπι δαῖτα σοποοοίαπι ἐχ ἔδτγα ἢδυτὶ), 
Φεὰ νἱεὰ ἐχογειωθδιὶ δειδὶπα εἰ [ταοῖυς εἴζοπαῖ!. τετεῖα ρᾶγο 'π οππηὶ- 
ὅτε εοἴ πιεϊα ἱπίεγ δας 4.89 τηοάο ἀϊχὶ, ἰπ συ νἱϊδε ρυϊηςὶρίυπι 

656 οσοτηϊπείηγ. δαὰ διγρίτπι πδίαγα συοπίατη ΘἰΑΡ᾿ 5 ἐϑὲ, ποσὶ Ἔχ πλῸ 5 
πιο υατὶϊ8 ραγῆβη8 αἰδϑι πὶ! γί νιῖ5 σοποίαϊ, αυΐρρθ οππὶ δά ραυτδ8 
φοίοπες ρϑΌς ογττῃ ἰπϑι ΓΙ ΘΠ ΟΓΏΤΩ ν868 τεαῃϊγαίαγ. 4θδιη ΟΡ τότ ἀς 
πιϊγρίπιν δἶνα ρἰδπίδτοπι ἰουππα βθογεὶπη ἀρενάυπι 6δὲ. 4186 δυΐεδὶ 
ὑπὸ σατο Υἱΐὰ δδδα οἰΐδπι ργδεαίιδ δια, μος δρ οί θη τη. εἰ ογεηίο τοι 

922 

πυνιετοδοεόηιαθε υετ  ἰδΐθι τεοὶρί πη: ἀῃχας ἰδδετ εὰ ἃ}}}9 αἰΐα χηδ- 
Εἰδ, εἰ ἐο διβρίιυ5, φποά ποη δοϊυιη νἱνθμάϊ δεὰ εἰΐατη μεπα υἱυδηὰὶ 
Ταιϊϊοπεπι ἤδίαγα εοτυῖῶ οδτϊπαῖῖ; φια]ς ἐοιπίπθεπ ρεηυϑ δϑὲ, φυρρο 
4αοὰ δὺξΐ ὑπυτὶ δα οἰπηΐὶθυ8 ἀπ πλα θυ8 Ποδἷ5 ςορηλ 5 ἀϊνιη!ελιῖς 
Ῥατγιὶςερ8 δἰξ, αὐξ ομβηίιπι τπᾶχηπε, ἰἴδαθε ἴαπι ΟΡ δᾶπι γθπΣ, ἴα τὸ 
εἰΐαπι φιοὰ δχιεγίονθιπ ρατγιϊιη εἰὰ8 ἔοιπνα ποιλεϑίπιδ δϑὲ, ρ πη 
ἀε Ποπιὶπε ἀϊσδεγεπάιπι σθηβθπνῃ8. δι δηΐιῃ ραγῖεϑ εἰϊατν πϑίη γα θα 
Βιοιῃὶπὶθ πος δδοιἀυτη πδίηγαμι ἀἰϑροδῆας δαηΐ, φυδπάοφυϊάετα 
Ραγίθτι δῃρϑιογομι δὰ υὑπίνεγεὶ δυργοσναπι Ἔγδοίωμν οριἰπεῖ: δοῖπϑ 
ϑηΐ ἀπὶμνα]α Βοπιο δγθοῖωϑ ἱποεάϊι, σαρηὶ πονηϊπὶδ τηδοϊ δηΐητι 
οἄτπθαιο Ργορα οἰπηὶ ἐχυΐαιῃ 6686, πες εδϑαγίυτη ὃχ ἰΐ9 486 ὧδ οα- 
σερτο ἀϊχιπιυδ ευθπὶξ πᾶς δθάιεπαϊ δαπὶ 4], δὶ σδγποδιτὴ δοδεῖ, 
υἱνδςῖυ5 Βουηΐπυμι ξέπιϑ [υἴάταπι ςαπδοδηῖ, δεὰ οἰ τηεἰϊὰ9 δεπεγοξ, 
φἄγπεμα δἀειηρίδιῃ οἰ διϊτηθηῖϊ: ἢ Θηΐτ ϑ6η 6 πὰϊ ἴδῃ ἴὰ ςεγε το, 
86 501) Δυϊδιῃ ΡΕΓ ρᾶΓ[66 πἰπιϊατα σΑΓΏ 0585 Πα υδηιαπι δάϊη! τ Ρο8358 
διε γαθτογ. πδηῖγᾶ ΘΠΙΠ ΘΟΓΙΙΝ ΓΔΙΙΟ νϑιὰ δϑδὲ. δοὰ δὶ σδεαγθθτυπι ἃ 
φαγηΐθ οορία οἰγοπηἀδτδῖαγ, οομῖγα εἴβεεγεὶ αυδιη ἐπιϑε ποτα ἐχίξε- 
τεῖ, σαΐϊυδ ξγαία δ μιποίαι δϑὲ δηϊπα δυδ: πο δηΐπι ΓΕΒ ΟΓΕΣΒ 
ξϑοι οὐπὶ να] ὰς ἰρϑυπὶ ἴεροτεξ δὲς δ6ῃ888 1]{1ι|8 οἂιιδῶση ΠΕΓ6- 
ταμι οΡιἱπεῖ, φιοὰ αυϊάειῃ ΘΧΡΕΓ5 ΟἸΏΠΪΠΟ 56 Πδι15 ποῖ ΔΙ ἢ ΕΓ αυᾶπι 

αυοάν!5 Ἔχογοπιδηΐηιῃ οδὲ. Ὑϑγαπὶ οαπὶ ἐπι  ΠΠρογο οαυϑαην ΟἿΓ 86η- 
8115 ΠΟΏΠΟΪ ἰὼ οαρίὶϊς δἰπϊ ποαυδαπὶ, φυοὰ ἐπὶ μαγίεπι οαῖεγὶβ 6588 
Ῥεσυ αγίογειῃ απἰπηδἀνεγιεγιηϊ, ἰάθο ϑοηϑΏτα οἴ ΤατΈ το οοιΐατ- 
ἀδακῷ Ταιοοϊπαπίυγ, δεὰ δπὲδι ρυϊποὶρί τη δε ηϑυνμβ 6986 οοτάδθ 
οοῦιη, ἀεβηϊτινη ἰδίῃ δϑῖ, οὰτῃ ἀ6 ϑεπϑὰ δρδγειηθθ; δἱ υδπὶ οὗ 
οδυδαπι ἄπο, (1 ὁδοὶ ἱδηρονὰὶ εἰ ξυϑίδπαϊ ϑθηδηϑ, ἐσ οογὰ βρεγὶς 
ἀερεπήεαπι, ὑπα8 εχ τοὶ! 0.5 ἰγίθυς, ἰὰ 6δϑὲ οἰζαςϊοπάϊ, πνράϊυτι δ6.- 
πεᾶὶ; ἀπο, ἰὰ εδὶ δὰ ἀϊεηάϊ οἱ υἱοὶ, πιαχίανε ἐπ σαρὶμε ροϑὶι! δὲ 
Ῥτγορίεγ δαπδογίογωμι Ὠδίηνδμη, υἱϑάϑαπὸ οὐπηὶα9 ἰ0 σαρὶϊα οἷς, πᾶ 
δυάτιυ5 οἰ δοίμδηωδ ρἰϑοίατα εἰ το] ᾳπογοπι φεπειΐδ εἰββάσι ἀεοίαγαως 
4υοὰ ἀϊοίπιιδ. δαί: Ἔα ἴσος οἰ αοτμγε, σα τὰ πυ] πὶ δα ϑου 
δοίη 9ΘΏΘΌΠΙΒ ἰπ σαρίϊς Βαρεδοὶ πρδοϊζεδίωμη. υἰϑῦπι δβίοτο οπηὸ- 
Βα8, φαϊδι5 εϑὲ ἀδίπ, ἀριιὰ ςογοργαπι 6666 ορίϊπια γϑιϊο εϑῖ: οεγθ- 
Βγατα δοΐπι Βυτιίά πὶ ἃς ἰτιριάσν δοῖ, τἰδὺ δθας βαϊυγαπι ολίἊ- 
ποῖ: Ἀδεο δηΐπι οπρβίμα Ρδγὶυοἰἀογαμ) (Δς}Π]ἐππθ σοηϑεγυωτὶ ροξοϑῇ. 
δεηδυὺδ δἰϊαπι ἐχαηϊ οἰ ογοϑ ρῈγ Ῥαγίεβ 4686 δδηξοίμετη παρθϑηὶ δἷο- 
οενίοτεπι, δρδοὶνὶ πϑοθόϑα εἰ: δδηροίηῖδ φηΐτα Δ] ἀϊοτῖς δρίἐδξο 
οἴξοιυνι. δε δηὰϊ ἱπίδγοὶρὶς δίφυς το[γιπρὶῖ. ᾿ἰς ἀθ οδυδῖ ρεώθφ 
δοῦτπι δοηϑυυτα τηᾶπάαῖδε δαπὶ οαρὶϊ. τ ὙΘΓῸ ρῶγδ ριΐου ἰδυϊακ 
φαρὶ 5 σαγπα υδοαῖ, δβεὰ δωπι ροδιεγου, φιοά οτπηπῖρι5 οφρίϊο ρυδο- 
ἀϊάε ρατγίοπν ἤδης εγδοίλπι ππαχίπια οοπδίαγε οροτίεῖ: πῖμὶ} οπίμῷ 
ετὶξὶ ροίεϑὲ ῥγεφανο ὁμεγο. ἰὰ δοΐειι δοοϊἀεδγεὶ δίῃ], δὶ οαροὶ 
φλγοε οριεςΐωπι μαροτεῖ. 400 εἴίωπι ραϊεῖ ποη ἰάδο σαγηθὶβ ἀδεθδα 
ξαριῖ, οἱ σεγεῦτγασι δοιεϊδι: ῬΔΓΘ ΘΠ ροϑίθυοΥ Παρ 5 τΈΓΕΡ ΤῸ 
εδγεῖ, οἱ Ἰδτη δ οΑΓΠΙδ ΟΧρεΥδ ὨΪ 110 τηΐπιιϑ δδῖ. δ ἀἰτοτα δἰϊανο ἢοτ- 
δαὶ δ δηϊπια]ῖα δἰξυαι ἰπ σαρίϊε ΒαΡεπὶ ἀδρίϊα γϑϊοπθ. σῃοὰ οππα 
ἵπαπε υοςαΐωσ, Ῥ᾽εποπι δὅγι9 δϑῖ, δε ϑογιοπι δυΐεαι δυάίεηἀϊ δὅτγιϑ 
6:56 ἕαϊθιπησγ οἱ ἱρίίαγ ΔΡ Θου 19 Ἰηθδῖοϑ δὰ υθηδ8 εἶγοδ ςευερττια 
Φρᾶγωδδ ἰεπαά πῆ, δὶς ἃΡ δατγιθιι5 πηδαῖῃϑ ἰῃ οσοῖρυϊ ρεπεῖγαϊ. γὲς δηΐδτα 
δεητεηἀϊ πες }}} ἐχυδηροΐ ἀδῖα δὶ ραγιΐ, πθχθθ βαηρηϊπὶ5 ργορυῖα 
651, δεὰ ουἰίαπα εχ 5 ΄υδε δδπρτης ργουδηίυπὶ ἀδἰεραῖδ εοῖ. 45ο- 
εἶτοῦ ρβδγϑ ἢ] ΐὰ Ἔχϑδιρι δογατι 4σδ6 ϑαηκοίπειη μαῦσπι, δεπαῖτα 
Ῥοϊεϑῖ, πες ἶρ88 β8δηριυῖ8 δ6ηδῃ ργδθάϊϑ δϑῖ, φυῖρρε σαὶ πΌ}]ὰ ρετβ 
δἷϊ δηλπαἰϊητη. τ γε γιτη γεγο ραγῖα ρυϊογὶ οαρίτ8 ςοηἰτοπῖ οπιια 
υίΐριις ἢος ἠδίσπι δῖ, φῃηοηίδια ἰὰ 410 φεπεϊυπ, ἰπ ρατὶς ρυλοτὶ οοτ- 
Ῥοτίς οἰϊατη δϑὲ: δδηϑι9 δηΐϊδὶ ρῥγουθηὶ κα οογάδ, φαοὰ ρδγὶ ρυλοτὶ 
«οπιπιϊδουτη δοῖ. θη γε εἰϊδυη ραγθδδ ἰδυϊυπιηοάο ΡοδδΏηξ, {πᾶ 
δδηρυίποιη ΟΡιηοηῖ; οοςῖρυὶ Δυϊεῖη υὙθηἷ8 Ὑδουθτη δϑς. 2646 δυΐδση 
δοῃβδουίδ ῥγοθε δὰ δυης τηοάοπι ἃ πείυγα ἀϊδροοίϊας δηπξ. δυγϑϑ 
ογβειη οαριι15 δοαηὶς ρογιϊοπί θυ δεοδηῖ, ἰεπεηῖας τη θάϊηγη: δὰδ- 
ἴΌΓ επί πο τποΐο ρὲ ἀϊγδοίυτη, νεπιπὶ δἰϊαπὶ ππάϊᾳθθ. υἱδας 
ῬΑΓΙΣ ργίουὶ Ἰπδηιαϊαβ δϑῖ: ςεγηϊατ ἐπὶπι ρεγ ἀϊγεςίατα. πποῖτϑ δεέδτα 
δηΐε δι: ρῥγοδβριοδβάσιη δηϊθπὶ ἐδ δοάδτη 4η0 Ἰποῖυ8 δρίϊυγ. πϑγδδ 
ἴπίεγ οςαΐος ταϊϊοπα οριϊπι ςο]]οςαῖας δυπῖ, ξεπηΐπα δπΐπι δε 
4ύδεᾳπε δεπδοιΐα εδὲ ργορίδγ ἀπρ)ίσθμι σογροιΐδ ρδγίοπι, εςἰ]ὶςοῖ 
ἀεχίγαπι εἰ δἰ δίγαπι : 56 πος ἰῃ ἰδοῖα ἱπσογίαιη οδἴ ρῥτορίογεα φυοὰ 
Ῥτίπηστε δετιϑογίιτ ΒΟΏ οΆΓΟ, ΠΟ ῬᾶΓδ εἰπδιηοαϊ αἰ 4υδ δεῖ, δεὰ Δ]}- 
χηϊὰ ἰοωκαμα. ᾿ἰπξαδ εἴεὶ οὈδοπεῖο ἀυάτη οοα]ΐ, ἰδίιθα σεγίμϑ αυδαὶ 
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ΟἿ ἰπεῖαθ, φετηίπτιπι καϑίαηἀϊ Ὑδριϊρίτς οϑξοιἀϊτ: δὲ δαΐπι Ἠΐς εἴΐαπι 
᾿δεπϑὺ8 αυϑδὶ ἰΔοῖῃ8 αυϊάδπι. δἰίδπιθη ταὶ υεὶ ἰπ δὸ δαι15 οοπϑίαϊ: 
βδδῦγα επὶπι ᾿ἰπρύατα ἀϊϑιϊηρτιὶ ρεγϑρίοπητα εδὲ. δὲ υέγο ἱπ ςεϊετγὶ9 
δεπιεπάϊ ραγερηδ δοηϑυπι ΡἰραΓἤ τι δ586 ἰφιἰι95 ραῖεῖ. δᾶγεβ εὐἷπι 
ξεϊαῖπδς εἰ οου]ὶ ρειηΐπὶ ϑαπῖ. νἱς δἰΐαπι παγίωπι Βιραγεῖία εἴ, φᾶς 
αἱ ΔΙ1ἴὲγ οἱἵα ἀϊδιγδοίδσιια εὐδεῖ ;ξ δυγαϑ, 880 [πρὶ οἴδοῖο ποη ροδ- 
4οῖ, πδὸ ρᾶγς ἰῇ 40 ροϑὶία 6ϑὲ Ἔχ ἱπϑεταϊο δἀιπὶπἰδίταγεῖ. εἰβοϊτατ 
επὶιπ ἐεηδυ8 οἸ ἀςίεπάὰϊ ρεν ἐρ᾽ αἰΐοπαπι ἰπ 8 4πᾶς ΟΡΕΪποπὶ πᾶν 68. 
Ῥϑγβ δηΐεπι ϑρίγαπάϊ τπηεάϊατι ἰδπεῖ εἰ δηῖα ροϑιϊα εἴ. σαδργορῖεσ 

10 πᾶγεϑ ἰῃ τηβάϊο ἔγίιπ φοπϑασπι παίαγα σοπϑιταὶξ, φαδεὶ μετ ἰἰπδδτα 
ἔδυ οπι ἀϊτεςεῖδθ, δὰ γεϑρίγαϊίοπὶβ δρίἸϑοποτα. 

11. Οειϊετίς εἴζαπν απίπιϑῖ θα: ἤδες οδάθπι ϑοπϑθῃπι ἀοτηὶο α 
Βεῦθ ῥγὸ δυᾶ σαἴπεχις πδίαγα οοηάίτα Παρ επίαγ. φυδάγιρεήεϑ Ἔἐπίιπ 
δυτγίου ϊαβ Βαρδηὶ δυθρεηθα8, δὲ δῃργα ΟΟομ]Ὸ5 8149 ΠΡ εγε υἱάθηϊογ: 
Ὑεγαπίδτηδη πο ἰΐὰ ε8ὶ, 5864 ςοηϑρεςοῖιης δπηεπεαπίυτ, σποπίαπι Β6- 
διϊδε πο ἐγεοῖο βεὰ ργοπο βῃπὶ ξσογρογα. οὑπὶ ἰρίξατ ρ]υγίπιαα [18 
ἐπεεάδηϊ, ἰυναὶ υἱ δὲ ϑαϑροδηβίογθϑ δίηϊ δυτίουϊαα δὲ σγεργο Ἱπουδδη- 
ἴοτ: εἷς δηΐπι τη 6] 5 ἀπάϊχαε οἰγερί τι εἰγοσπιαςῖδε ἐχοϊρί επῖ. 

12. Ανεδ τηδαῖωϑ ἰαπίυτι διιάϊτογος παρ οπὲ. αποά δπίιη οπεὶδ 
50 δΔΥΌπι ἀυγίοτ δἰϊ, πες Ρ1}19 8.4 ρεππίς ἱπιδραπίαγ, [460 τπδιογία οα- 

τοηῖ εχ αι δυγίουϊδε οἼγεθηῖιγ. συδάτιροάες οἰίαπι οΥνἱρανδς δὲ 
εογιςδῖας δοάδπι τηοάο 86 μδθεπῖ: οδάδιῃ δηΐσω γαῖῖο υοὶ 1118 σοη- 
Ὑεηϊεῖ. χυὶπ οἴϊδπι υἱτα] τηαγίπαβ ἱπίοσ δὰ αθᾶς ἀπίπιδὶ ραγίιπ, 
Ὧοη δυγίςι δα τὰ οαυοσταβ ἰδπῖυτη μαρεὶ δὰ δυάδϊεπάυπι, πἰροῖδ 
4υἱ πιαποα εἰ ἰδοβ8ὰ οἷῖ αυδάττηρεϑ. : 

13, σεπὰ9 Βοιπίπαπι, ἀνΐπηι, χυδάγηρεάδαπι, ἴᾶπὶ υἱνίρασττα 
4υᾶτη οΥἱράγυπι, οςΏ]ο8 υἱϑυ8 οσυϑιοάϊεπαάι ργαιία ἱπιεσιηὶ, δα γαγίε. 
40δς επὶπὶ απίτπδὶ ραγίηπὶ, ξεπιϊπαπι ΠΡ επὶ ραϊρεθγαιη, εἰ σοπηΐ- 
σέο υἴγαχαο δοἰεπὶ: ἀγ685 ἴᾶτῃ Ἰευΐογοθ ΄αᾶπι ρταυΐογεϑ, εἴ φυδάγι!- 

80 ρεάεβ ουἱρᾶγας ρδίρδργα ἱπίδιϊοι: οοππίυεπε. πϊοϊδπίυγ δυθδ Ὁ 
δηρ 18 πιϑιοργδηα ορευπῖε. οαΐυ8 τεὶ οδυδ8 δϑὲ, αἕ ορεγίτηθηξιιτα 
Ῥτδεϑί ἀϊο οἷϊ οου]ὶ8 εοτυσα μυπιϊάϊ5; φαὶ ἰάδο παπιὶαϊ δαπε αὐ σαγηογα 
δουϊίι9 ροδϑίπε: πα 8 ἀυτγὶ οδϑθηξ, ἰπτῖυ9 χφυϊάεπι ςοπϑϊαγεπὶ σοπῖγα 
δὰ υὰ6 οχιιϊπβεοῦ8 οσουγοδγεηῖ δίαιις ἱποϊἀεγεπὶ, δεὰ σεγπεγα δουΐα 
ΟΣ ροϑϑεηξ. ἰΐαχας εἶπ τεὶ οδυϑα οὈξ5 ργαδεϊεπαΐδ ρυρὶ!]6 ορίδη- 
ἀϊτατ, αἴ υεῦο δα] ατῖδ γαῖα ραΐρεργδα ορογίηπι, ἰάθοχι οπιηΐα 
οοπηϊγθαῖ, εἰ οπιπίαπι πιαχίπια ἤοπιο, οὐπηΐα, ἱπαπαπι, αἱ φυᾶς ἰα- 

5 εἰάδλαι, ργομίρεγε ρα ρερτὶ9 ροϑοῖαι (Ἰάφυς πο σοπϑα]ο 5εἀ παῖῃ- 
ταῦ ἱποιϊποῖα δρὶτογ), πότθο γεγο ἐγεαεπιία9, φαοπίδπι ςα ἴοι το πυΐ8- 
δἴπιδτη παρ εῖ. ρδίρεθγα δυῖεπι ευϊε οοπϑίαῖ; πᾶς Αἰ πα δαὶ ραὶρε- 
Ῥγὰ δαὶ ργδερυϊίατη γυΐπετγα ἀϊἀποίαπι ςοα]εϑοεγε ροϑδιῖ: πὶ δηΐτα 
οὐἴο8 9'πε σᾶγπα. {τιᾶθ δυϊδτη ἱπῖεγ ἀνθ8 ραΐρεργα ἱπίεγίοτὶ οοππὶ- 
γεπῖ, εἰ αυδάτυρεάες ονΐρδγας, ργδθ ἀωτγιτία οὐἰ3 σαρυΐϊ δια θ ει 
ἴα ἐοπηίνεηϊ. υοϊυοτῖθυ» επίπι ργανιοσίρυβ, φαοά πεχαεᾶπὶ υο]:- 
ἴαγε, ἱπογεπιδηΐατη ρεπηδγιίπι δὴ οαἰ9 ογαϑοδιποπίατη σΟΠΥΘΓ ΟΓ: 
ἐδάεπισας ραίρεργα ἱπίεγιοτὶ σοπηϊυθηϊ: σοϊαπιρδα δυΐδτῃ αἱ δἰ πιὶ- 
ἢ πἴγαφπε. χυδάγπρεάει οΥΐραγας Ἵογιῖςα ἰμϊορππίωτ, φαΐ ρῖ]ο ἀκ- 
τῖοτ δὲ: ἰίδφυς σα φυοχας οοττιπὶ οεἰογὶ8 οσυϊ 5 ἀυτίοτῦ εδὲ. οατὶα 
ἐριτυτ ςαρὶ εἰς δοτοπι ργαεάυγα εδὲ, ἰάθοχιθ ρα! ρεῦγαπι ἱπὰς μαρεγθ 
πεοχαεαπέ. ἰπετίοτ σαγιοϑα δϑῖ, Ὀξ δ81195 τοπαϊϊαιῖ5 τεπϑίοπίϑαυς ἤὰ- 
Βεαᾶϊῖ. πίοϊδπίυγ υοϊυογοϑ ξταυΐογοθ πο ραίρεῦτγα 96 τπϑιηργᾶπα, 
ηοά ραίρεθγαε πιοῖυς ἰθπίῖοσ εϑξ, ουπὶ σαἰογιἰδὶθ δἷῖ ορυϑ, αιιδιπ 
ΤΩΘΙΏΡγαπᾶ ργαδϑίαγε ροϊδϑι; πᾶς ηδὶ δΔΡ δηριΐο πδγίθῃ9 ργοχίτηο 
πἰίοιδηῖατ, φυοάὰ ξογΏτα παΐυγδιῃ δχ ἀΠῸ ργίποῖρίο ργουφηῖγα τη δἰ ϊὰ 5 
οἷϊ. ρυιποῖϊριπτι δυΐθπι ἴῃ 118 6δὲ ρᾶγε παγίρυϑ δάἤδογοῃ8: ρᾶγ εἴϊαται 
Ῥτίογ ῥυϊποιρίαπι ροῖίυϑ χυᾶπὶ ἰαῖιι5 6ϑὲ. αἱ υεγο συδάγιιρεἐεβ χιιδα 
οὐὰ ρδγίυπξ, ποὸπ εοάδῃν πἰεϊδπίυγ τηοάο, φυοπίαπι ΠΟ ἰπρτίςυτα 
ἐχααϊδιτυταχας υἴστπι δα9 Παρεγα πδοῦ886 δϑὲ, οὔπὶ Ἰογιεϑῖγεϑ 9ἰπῇ. 
Ὑο]υςοτιθυ8 οογῖθ ποορϑϑαγίυπι δϑῖ: 118 δηϊπὶ Ὠ8Π86 ΠΟΓΏΘΗ᾽ οχ ἰοη- 
ξΐπχαο 681. ππάς βὲ υἱ 7πᾶε ππρυΐρα8 9θηπὶ δἤιποῖς, οἰαγσδίπιο ςοτ- 
Ὡδῆϊ: οἰρὺ9. δπῖπὶ ἀδ ΦΌ] πὶ σοπϑρίοἰαπάτιδ 1158 6δῖ, εἴ υοΐαγε ἴῃ αχ- 
σα ἰθαπι οτπηπίαιπ πιᾶχίτπ αὶ ἀνία πη ρ6πῸ8 ἰά ΟΡ δᾶπὶ γεπὶ δϑϑοϊεῖ. ἴεγ- 
Γαϑγθ8 δυϊοπὶ ρδγυτη4πε υο]αῖιε5 ἄνα, οἱ γα] ]Ππαςεὶ δἱ δι παῖ] 65, ποη 
δεῖς οοι]ογημι υ]επῆ: πιὰ δηΐπὶ υἱοῖα5 ποοοϑϑιτδῖα σοξηπίοτ. ρἶϑοθϑ 

30 ἱπδεοῖα δἷ ογιιϑίαϊα ψπδτην8 ἀΐτεγδος παροαπὶ οςι]ος, ἰᾶπιοπ πα ]απὶ 
ΕΣ 1ἰ8 ραΐρεργαπι μαρδῖ. ἀαᾶς δηΐπι ογιιϑῖα ἱπεθριπίαγ, 8 ογθαμΐ 
Ῥδίρεθγαθ πϑοθδδε δϑ3, ἐπὶ πἰδὶ ςο]εγὶ σπεῖ6 οἰβοῖο ργαθβίαγι ποῦ 
Ροβεῖϊ. ἐδ ἰασπεη, υἱςε εἶπ ἰπϊεῖας, ἀσγῖιῖς οουίογαπι μ8δς οτηηία 
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ταπηϊυπίοτ, ιδϑὶ Ρ6Γ ρα ρεργατα οράπεϊατη φυδπδπν ἐγαποἰυοϊάδτα 
ξεγηδηῖ. δεά οὔϊῃ ΟΡ δᾶτα ἡἠυγιτίατη περ εῖία ςοπίιογ! ποοθαδα δἱξ, 
τοουοτὶ οουΐοϑ ἰπδθοϊογωπι παῖυγᾳ υο]οξ, δίχα εἰΐδιπ πα ρὶ8 οταδῖδ- 655 
τοτατα, αὐ ποππυ]ογυια σαδάγαρεάυπι δαγιοι αϑ, δοϊ ἶςεῖ ἐα οδαβἃ 
τὶ ε]ατγίαϑ ςογπογεηῖ, οὰπὶ 86 δά ἰυσεπι σοπγογίογεηϊ δίας ἐχεῖρ- 
τεπῖ βρεπάογοπι. ρίβοῖαπι ος}1} ἸΌΡγοὶ δαπὲ: 808 δπὶπὶ σογπθηάὶ 
εχ ἰοπρίπαιο πϑε}ϑεδγιῃ8 8 εϑὲ 4υδε ἰοηρίυδ τωουδαπίωγ. ἰογσγεϑίγιν 
Βυϑ ἐΐδηις δὲτ ἱγαπερὶοὶ [αο]ε ροῖεϑι: αἱ ρἰβδοίριιβ, φυοιίατι δῆτα αὲ 
δὰ ξεγποηάιιπι δουϊϊι5 Δἀνετγβαῖαγ, εἰς δὰ Ἰηἴεγρο ]δη ἀτιπὶ υΐδατι ποῦ 
ταυϊία οἴοπϑαςυϊα αἰζεγὶ πποάο δδνϊ8, ἰοοῖγοο πες ραίρεργδαι Βδ- 
Βδπι (π1 81] δηΐπι ἔγυϑῖγα πδίαγα δρ}}) οἰ σας ἸΏ υῖςῖδ δας ρτορίεσ 10 
εἰγουπιίῃϑ! Βαπιοτὶβ ογαϑϑαπιθηΐαστη. 

14. Οἰϊΐαπι βαρ επὶ ραϊρεθγίς δἀϊαποίατα οὔιηΐα πᾶς ΒαΡοηξ 
ΡΣ δυδϑ εἰ σιᾶε οοτίϊςε ἱπιδραπίαγ, σαγοηῖ, οἱ πᾶς ῥὶϊος ἢοπ 
ΔΡεδηϊ. ἀδ δίγυιΐοπα Αἰτίοδς, οαυϑᾶπι οαγ οἰυπὶ παρ δὶ ροεῖεα γε ά- 

ἄεπιιϑ. δἰ ᾿πῖοτ δα χιᾶς ρῖϊο9 μαρεηῖ, μοπῖο ὑπὺ5 οἰϊίαπι ἴπ ἰγασαφ 
Ραΐρεργα οἰμίπει. φυδάτειιρεάυτη οπίπι β6πι8 ρΡ1105 ποη ρΡατὶς δυριηδ 
δεὰ ργοπᾶ ροϊϊυ8 Παρεῖ, ἤοπιο οοπίγα ραγῖα πιασίβ βϑυρίηα χυδτῃ 
Ῥτοπα. ρι]ΐ δπὶπι ορευϊπιαπεὶ ρταῖα δάϊυποι βαπὶ απιπια!ρυδ. ἴϊῶ- 
406 φυδαγαρεήιρυδ ργομα ροῖϊι8 δροπὶ ἰδρυπιοπῖος ῥτγίογα δαΐοτω, 320 
χυδησιαπι πο ]ΐογα δυιηῖ, ἴάτη θη ρῈγΓ σογρογίδ τοῖτ8 ἤεχυτ ἔουθη- 
ἴὰγ ἃς τερεπῖ. δἱ ποπιὶπὶ φυοπίαπι ῥγίοτ ρᾶγα σοιρᾶγ ρορίοτοσὶ 
εδὶ ργορῖεγ οογροτγὶ5 Ἔγεοϊΐομπι, ἰσοῖγοο πδῖηγα ραγὶϊ ποθ ]οτὶ δά- 
ἰαπιδηΐατῃ σεηϑυϊξ ΔἀπΙρεμάἀυπι: δαπιρογ δηὶπὶ παίαγα γεὶ τα] τῇ 
δυοῖοτ εϑὲ, φυοδὰ εἷμα βοτῖ ροϊοϑῖ. πᾶπι ΟΡ τοπὶ φιδάγιρεϑ Βῃ} 18 
εοὶ αυδς ρίϊοβ γο] ἴῃ ραίρεργα ἱπίδγιογὶ μαββαῖ, φυδηχηᾶπι ποηπαὶ- 
ἴδε μαβδηῖ ρὶϊοϑ ἀδρβ (β. 80} δἃ πδϑοθηῖθα, γε] ἴῃ δἰ118, υδἱ ἴῃ ρθο 
Ὡἴ Ποπιῖο, 864 νἱςθ δογττηι 8115 ργοπᾶ τοῖϊ8 σοΓρΟΓΙ8 ἰιγϑυῖα δαηῖ, 
υἴ οαπίριις, 4[115 ογίϑῖα δάϊαποία δῖ, υὐ δαυΐδ οοἴογίϑααθ ρομετῖϑ οἷ 5- 30 
ἄεπι, αἰ 8 ἔνα, πὶ Ἰοοπὶ πιαγὶ. χυΐῃ δἰϊδπι οδυ ἀδ8 ρτοϊχίοτες ρὶ]ς 
παῖυνα ογηαυϊῖ, αἰΐα5 ἰοηρίθ, φα!ρα9 ἴδποτ Βγευΐα, αἰ ἐαυΐδ; αἰΐας Ὁτο- 
Υἱρυϑ, φυϊθας ἴοποῦ Ἰοηρα5, αἱ ΒΌΡα5, δίχιε οἰϊαπι ργὸ γοὶ ἰψαὶ ςοσ- 
Ῥοτὶβ παῖυγα: ὨΡΙ4πὸ δπὶπι παῖαγα φυοὰ αἰδαπάε ἀεπιρεετὶ!, γεάάεγο 
δὰ ρατίεπι αἰΐαπι 8οϊεῖ. ἴαπὶ φυΐθυϑ σογρυϑ δάϊη οάυπι ρι]οϑτη οοα- ὃ 
ἀϊάεται, οδυ ἄαπι 115 ἀοπιϊπαϊς; φιοά ἰπ Ὀγδῖϑ Ρδγϑρίουαπι 6δῖ. Ἀοτηο 
Δηἱ πιὰ τὰ τ πηαχίπια οτηπίθπι ρίΪο90 οσαρίϊα εϑὲ, ουἱα8 τοὶ Ἵδυθᾶ ἴθτα 
δὰ περοϑϑιἰδίεπι ἴὰπὶ δὰ ρτγαθβι ἀϊϊ γαϊοπειη γείεγεπάα εϑὲ: πεοθϑδδν 
τίατη δπίπι ργορῖογ σθγεθγ Πατηϊἀἰϊαῖεπι δὲ ςοπιπιίϑϑατας. ξαἶνδα. 
πδαὶ υδὲ ρ]υγίμναπι Βαυπιοτγί8 οα]οτγίϑαας δϑὲ, ἰρίἀ ἐπὶ ογῖυπι ρί οττιτα 
6886 σορίοϑπιη πδοῦϑθε δϑὲ: δἀϊῃπιθηιὶ δυΐοη ταῖϊΐο, ὩΣ ἔγεααςπῦδ 
ῬΠΠ οαραὶ οροτίθη9 ἀείεπάαϊ ἃ πἰπιῖο [τίρογε εἴ οαϊογθ. οὔπι δηΐῃι 
σοι Έργυσα Ποπειΐδ ῃτοροτίίοηα πιαχίπηυτη οἵ μυπι ἀἰβοϊπιη τα δ᾽ ἢν 
Ἰπαχίπᾶτη εἴϊαπι τοϊεΐϊαπὶ ἠεοϊἀογαῖ, το πᾶπαας πυνηϊ ἀϊδεῖπμα σθδ6- 
48ε εἴ τείογυεβοογε εἰ τοίτιροοοογα τηρχίπιε ἰάοποα εϑὺ; 4πᾶε δυΐετη 40 

σοπῖγᾶ δὲ μαροῖ, μαες τοϊπυϑ α[ῆςϊ ροϊεϑ:. 564 πο5 αἱ Βυς ἀϊρτεάο- 
τοταῖγ, [εοὶϊ ταὶ οορπδῖῖο, σαπὶ ταϊίοποπι οἰ ΐογαπι το  ἀθγεταὰβ: ἧμιν 
4πε ἀε τε]ϊ αιιὶθ πιδπιίοποπι 9580 ἰοςο εἰ ᾿δπιρογα [αςίειηι. 

15. ϑυροτγοῖ!α γεγο οἱ οἱ]α δάϊωτη ἐπεὶ ργδῖῖα πα ρθπῖογ: δΌρετ- 
εἰϊΐα δπῖπι, οὐ ἀεϊαθεπῖε πυπιογεβ δγοθαπῖ, υεἰυϊ ἱππδγίθδσα σῖτα 
οἷνς βιτιπἦα πυπιογίθι5, φηὶ σαρὶτα διπδπθηῖ, ραγδῖυπι; οἰ Πα, αἰ οοὩ- 
ἴγα ἱποϊἀθπῆϊα ἰπ οςυ]οβ φααϑὶ ναἸΐαια φυοήάδιη ργοτηϊπθδηῖ. δΌρεγ- 
εἶϊϊα ἵπ οοπιραρε οϑϑίαιη ροδίϊα ϑφυπῖς φιᾶτη ΟΡ γαπὶ σοιαρ]υγ τ 30 
δΕΠαϑο πΊΡυϑ δάδο Ἵγαβοιπὶ αἱ τοπάεπάστι εἰϊ. οἰϊα υϑπυΐασοτι 
οἰδυση 5. δυπιπιὶθ ἱπηϊτυπίατ. πδτὴ δὶ ουτῖ9 Αὐΐτατ, δ᾽ ἄθια τοπαΐδα 
εἴϊατη ἀδείποπι: ἰΐδαιιδ ργορῖθγ σᾶροόγεπι, φυὶ πὰς ογαϑϑίυϑουϊαα 
Ῥτοάδαϊ, ρὶϊοϑ ἰΐς ἰος 19 Ἔπᾶϑοὶ ἤθαθῖϑε δϑῖ, ηἰδὶ φυϊὰ παϊαγαὶ 8 οριβοῖξ 
δὰ αἰΐωμιν υϑύπ ἱπιρεαϊαῖ. 

16. ϑδεπϑονίαιπ νδγο οἰίδεϊεπάϊ ποι ᾿οπξα αποάδπι τηοάο δυᾶ- 
τιαὶ οεἰοτίθ χτιδάγιροά!ρυς υἱνὶραγίβ, χυΐθυ οηΐπι ταδχί δα ΟΡ] α- 
ξϑε Ἔχδυηὶ ἰπ δοπῖμη, 115 πᾶγαϑ 'π τοῖα δρρεὶ]αῖο ςοπεϊποπίοτ, πιοο 30 
4υο βετὶ ροϊεδὶ: οοἰειῖς Ἔχρδηδῖνι9 δὰ πραχὶ! ας σοηδίαπϊ, αἱ εἷο- 
ἀἀειονε Ρεου]ίαγοπι μδης ραγίθιπ ργδδ ςοἴδγίϑ βοτγίϊτ8 εϑῖ δηὐιῃα]]- 
δ: πᾶπι οἱ πηαρτ πάπα εἴ νίγῖθ5 Παρεὶ βεςυϊϊατγοιη. πδγὶς εϑὲ δηΐτι 

χα εἰβαπι ἴδπὶ δίσοιπι απ Βαιπίἀμτῃ ἦε ορίαϊ οτίχπε ρεμάο 659 
ἃς τπιᾶῆὰ δάιπονραῖ. δυθογοβ οἴϊδπι δαάεπι οοτηρίβοίεπάο ουοϊ]ῖ; 
ἀεπίχψις δὰ ποῦ δίϊο Ὁθ τ τηοάο πἰϑὶ αἱ ππῶπη. δϑὲ οπὶπὶ μος δηΐ- 
τὴδὶ δυὰ παῃγα δίτη] ἰθγγεδῖγ εἰ ρϑ] αϑῖγα. ἴδια σὔπὶ οἰ Ρατη ρεῖδτα 
εχ Βυποτε ἀεβεγεῖ, δὲ Ἰδταθῃ δρίγᾶγε πδοθϑ8ε μαθεγθὲ υἱ τοττεϑίσα 



" 

εἴ σοταροε δδηραίπῖβ, ἢδς ροϑϑεξ ῬΥδδ ηἰπιὶδ τοδρτ απ οοἰεγίτεν 
ἀϊδεοάοτε ἐσ μυπίογα δὰ δδγεμ τοῖο πουπαϊΐογαπι 4η86 δἰ δηϊπιαὶ 
Ῥδιΐαπὶ οἵ ϑαπρυίΐπετα ΠΑΡ οπὶ εἰ δὁρίγδηῖ, ἰσοῖγοο αἱ ραγίεγ Βαπιογα 
δίαᾳπε ἴθγγα ἘΠῚ ροϑδεὶ πδοδϑδὲ ἔμ. 4π4}6 ἰρίατ υγίπαϊογωτα ποη- 

19 8}Π1} ἱηδῖγατδηΐατη δὲ δὶ δοοὶρίαηϊ, 4πὸ 4υᾶπι ἀΐα ἐπ ργοίιπάο τηὰ- 
Βεπὶ δόγειω δχίγίπβαοιϑ ἐγαμαπὶ, ἰαΐδια ἡδίαγα δἰθρμαπίο ἀδάϊξ πὰ- 
τε {ἰΠ|απὶ ργϑοϊοηραα. αυᾶπι Οὐ τοῖα 4ἱ ἡπᾶπάο ἰοῦ ρ6γ δαυᾶπι 
ἐκεϊπηϊ, πᾶτε οθδγϑα γεθρίγαπὶ. πδῖῃ αἱ τποο ἀϊχὶ, ργοπιαϑοῖβ ῥγὸ 
πᾶσα δἰ ερμδητῖρπβ δεῖ; οἵ οὔπι βοτγὶ ποη ροϑϑὶῖ αἱ πᾶγι9 δα εἰτπιδπιοαϊ 
τῦτι δοσοταπιοάδίυτ, ᾿ἰδὶ πιο }}15 διῖ αρίδψυια δὰ βεοϊεπάσπι (ἰπηρ6- 
ἀἰγιεηῖο δπὶπι ργδα δα ἰοηριπήϊηα ε886ὲ δὰ οἰρυπι οαρὶεπάμσπι, 
φαοταοάο αἷυπὶ ἀς σογηΐρυβ Βοῦπι {Π]ογιπε ἀπὶ τθοαϑϑι ράβοεγα 80- 
Ἰδὴϊ 8ὴ8 πίῃγα: πᾶτω 1108 φυοὰ ργοργεὰϊ ἀδταΐ580 ἴῃ ἔδγγασα οαρὶϊα 

30 πεασπεδηῖ, τεοδάδηδο ἰῃ δυεγϑαωι ρᾶεοὶ 801ἴτος αἴσηῖ), ουπὶ ᾿ᾶχυο 
παγὶδ δἰπστηοϊ δὐϊαποία 511, παίαγα, {ιιᾶθ τη ϑτα τὶς εἰδάθιη ἀροτὶ δὰ 
Ρίατα οἴβοία 8ο]εῖ, δαῃάθπι ἴῃ πϑαπ ἰγϑμῖξ ρεάυπι ργίογωπι: μοα 
εὐἰπὶ τίςε ταδησατῃ μαρεῖ ξεπυδ φηδάτιρεήμυπι ἀἰρίἰαἴαπι, ποτ δοίυτα 
Ρομάοτῖβ οαῦδα ϑιδϑιίπειάϊ, δἰθρηδαῖθϑ δαΐετη πο Ρἰβυ]οο8, ποῖ 
40] 405 ροάεσ μα]νοπὶ, βεὰ ἀϊριιαῖοα. δεὰ αιιοηίαπι σογρογὶβ τρᾶρτῖ- 
ἴαὰο νδϑίὰ ροπάμβαια ἴηροπ8 6ϑὲ, ἰάβο βιϑιϊηθπὰϊ ἰδπταπιιποάο βτὰ- 
ἕὰ ρεάεϑ μαρεπὶ ργίογεϑ, πεὸ δὰ ]]υπὶ αἰΐαπι αδαπὶ α1}}65 ργορίεγ 

30 ἰαγαἀϊταῖεπι Πεοϊοπαϊΐ δἴφαε ἱπεριϊαπι. πάγϑῖπ ἰρίταν ]ρμαπῖυϑ παρ εξ 
τ εἐρίγεῖ, 4ιο πιοάο εἰ οεἴδγα δηϊμπια ϊα αυθ8 ρυ]πο: δαπἀεπιφαδ 
Ῥτδο]οηρᾶτῃ δῖψπο ἰπ αηίγαςϊυτῃ βοχίρ 6 πὶ ργορῖεγ πιογᾶπι ἴῃ Ἠυιπογα 
ἀἰπτίαγηαπι εἰ ἰαγάσιι ἴπὰθ ἀἰβοθϑϑαμη. οαπιαα8δ 889 ρεάυπι ρτίο- 
τῦτα ἀείποτε, δα, αἱ ἠϊοϊαπι 6ϑῖ, ραγῖα δρυιϊταγ παίυγα δὰ δυρρίθη- 
ἄυτα τοϊηἰϑξεγίατα, φαοὰ ρεή65 ργαθϑιαγεηϊ. δὲ δυες εἴ βϑεγρεηῖεϑ, εξ 

δ χυλδοουπαια εχ φυδαγορδα! 8 φαπραϊηὶ5 οοτηροῖε5 οτἱραγας βυῖ, 
ἔπινον χυΐάεπι Ὠδυΐαπι πὶα οβ μαρεηῖ, 8εἀ ποῃ ἰϊὰ Ἔχρίαπαῖα υἱ 
πᾶγοϑ Δρρεϊϊαγὶ ροϑϑίηϊ, πἰδὶ δσρίγαηαϊ οἵβοῖο. ἰαπὶ δαΐδιῃ 4υΐδ Ὡδϑατι 
δπὶ πᾶγεδ μάρεγε ἀϊςειῦ φαοά ρτγορίεγθα ἴϊα δοοίἀϊε, φαΐα ργο πιαχὶ]- 
116 παθϑηξ φυοά τοδίγυτα υοοδϊαγ, Βαϊυ8 δυΐδτη γεὶ οαυϑὰ δὶ παῖυγα 
αὐΐθτι, χαλς δὰ ἤππο τοοάππι οοπβίαϊ: εἰ ΒΙρ68 δπΐτη οἱ υο]ιογίδ 
εδξ. ἰΐδφυς ἰευς ροηάαδ ἴτπιπι οαρὶεἰ8 ἵτιτα εἴϊαπι οογυΐουτη ϑδι πε γα 
πδοδϑ88 δϑῖ, αἱ ρεοῖι5 οἴαπι ἀτίαπι μαρετς ἀερυῖς. τοϑίγωτα ἐρίτογ 

10 οὐδοῦτη ἨΔΡεπῖ, αἱ σοπηπιοάδ δὲ οἰραπι οαρίαπι οἰ δὰ ρυρπαπὶ ἂγ- 
τρεαϊηγ, ἀγίστη ἤος δῖ ργορῖεγ οἂρ ἰδ εχϊρυϊδἴετα ; οαπη αι πιεδῖιδ 
οἰξαείοπαὶ δ8ο τγοβῖγο σοπεηδαηξ, πᾶγε8 ἤάθεγα πὸπ ροϑϑαπί. ἀδ 
ξεἰετὶα δηϊπιαιιθυδ 4ιὰς ποπ δρίγαπξ, ἀϊοΐαπι ἀπίθα δϑῖ, φπᾶπι ΟΡ 
οδυϑδῖη ΠαγΙ θυ ᾿αγεδηΐ, οἵ Δ]1 Ῥγαηο 15, αἰϊα βεῖαϊα, ΑἸϊὰ ργαθοϊποῖα, 
πὶ ἰπβοοῖα, οἄογει βδει απ, εἴ οταπία παῖϊνο ϑρίγίτυ δῖ οογροτί9 φηδϑὶ 
τοουθδηζοτγ, 41} δρ᾽ γἰ[ὰ8 ἰῃ οτηηῖθυ8 Ἔχ παϊθγα ἰη 31:15 6ϑὲ, πο δάνβη- 

ἐο τἰοῖυς ἀείοτίβ δοσβάϊι, παγίραθ ἰδθγοτυπι παίῃσγα δυριδοαῖ 118 φυδ 
δἰτοὰϊ ἀδηῖος παρ ηὶ εἴ ϑαηφαίπεπι. αὐῖραϑ δηΐπι, αἴ ἀϊοῖατη δϑῖ, οἱ δὲ 
δττηιδτη ΘΠ 4ι|6 βγαίϊα γοσιγυτη οὔϑϑυιῃ δϑὶ, σοβεΐστη επὶπὶ ργοὸ ἀδη- 
ὮΡα9 οδὲ ἰη Ἰάδπι, ρεγὶ πὰς χυβεὶ ἀειγαςι5 Ποπιϊηὶδ ἰαρτί8, ϑαροτγίογος 
Ἰωξευογεϑατο ἀοπῖες βϑογϑῖπι σοηίαηάδη8, ἰοπριπἀϊποπὶ αἰτίη πδ 
Δηριιϑίδιη ργοάυχογιϑ: ἰᾶτα δηΐπὶ ἰδία γοβίγαην ἁυΐατι [αοτγῖς, δε 
οεἰετῖδ δηϊτδ!!ρθ8 ἸΔΡτούτιτα παΐμγα δὰ ϑαἰπίεπι ταϊθ]άπι]ας ἀδη- 
Ὅσπιῃ δάϊυποία 6δὲ. ἡπῶπι Ὁ γέ οἱ 4υδεαὰδ δχαι θα θεηεαῦς 

80 ἀεπεῖριπς ργαθάϊϊα βδαπῆ, δὶς δἂπη 4φηοάι οΡιϊπεηὶ ρατίεια, Βοταϊπὶ 
δὐΐοτα τα ]}}1ὰ, σαγποϑα, εἰ {πε βοραγαγὶ ροϑϑδθηῖ, ἰαργα δαϊυποὶδ 
δὐπὶ, ἰὰπι ἀεπιϊαπι ἱπεπάοττιτα ρταῖία, οἱ σεἰεγίϑ, ἴαστα εἰΐαπι ροιίοτι 
ολυ98 ἘΣ Ρεπε δϑϑεῖ: πδπὶ δ πϑι!η 86 ΓΙ ΟἿ 8 εἃ 44:6 ρΡτοβοίυηξ, 
εἰδηΐπι αἱ ᾿ἰπρυᾶπι πο δἰιηΐ!οπὶ δίχα ἃ}118 δηϊπια!θι5 παῖαγα μο- 
ταϊηὶ ἀθάϊε, ϑεὰ ἰήοποᾶπι η΄ δὰ ἀυρ]ίοειι δοϊοπεαι πἰεγεῖλιγ, φυοὰ 

6δὺ εαπὶ ἱπ τηυ]τἰ8 ίδοεγε ἀϊχίταυϑ (πᾶπὶ εἴ δὰ ρεγοὶριθηὰοβ βδᾷρουϑϑ 
εἰ δά ἰοτππαπάυτα ϑϑγπιομδπι), δἷς ἰρτὰ ἴδτι δογιποιὶδ ααᾶπὶ ἴα- 
εϊαε ἀδπῆυπι βταῖία δἀμίρυϊε, βογπιο επὶπι, φυΐ γοοα ρτοτηδογ, 
εχ ἰἰϊοτῖς οοπδῖαι, ααοάεὶ Ἰΐηξῦδ 1ὰ}15. εἴ Ιλθτα πυιπῖάα δἴχιε ἀρὶ]α 
πιὸπ δδϑοπῖ, τπαχιπιὰ ἰΠογΑγαπι ρᾶγθ Ἔχργίπιὶ ποὴ ροϑδεῖ, 4υΐρρα 
σασῃ [ἰΐεγαα ραγίϊπι ᾿ΐηρια ργοϊυςαπίυγ ραγιπι [Δ θγ18 σοπιρεϊπιδη- 
Ὦπτ. δεὰ χυ88 εἴ ααοῖ πυπιοτο αἰ σγεηιίας ἥδε μαρεδιῖ, ὁχ δγὰ- 
ἀϊῆδ τπεῖγιοα γαϊοπε δοοϊρίοπάπτη δαὶ. [ὰ9 δηΐδπι ραγίθϑ {ΠΠ|οὸ 
πδοο886 ἰυϊξ δοσεάεγε ἰάοπθαβ εἰ παίωγα αἰποπιοαϊ ργαβά 88 δά 

40 πϑῆτῃ ἰᾶπι ἀἰοίυα. ἰἴδψαε οἄγηθ ἱπδιεταϊαθ δαηΐ, δααπ6 100] [195:1πᾶ, 
4π|8}15 σαγο Βοπιϊπὶβ 681, δοι!ἰοςθὶ χυοά τηαχίηιθ οἰμμΐατα δηϊτη αἰ α τα 
ταϊεαῖ δεπβα ἰδοῖϊαϑ. 
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17. Ἰληραα ἷπ ογα ραίαϊο δυβίδεεϊ: δε τογγεβιτῖθη ἔεγο οπαπῖ- 
Βὺ8 τποᾶο δἰιπεϊι, σεἰθγὶ5 αἰββιπη}]ῖ, ται ᾿ρϑογαπι ἱμδν 86 ἰππὶ ἴδτς 
τοϑιγιαπὶ σοιηραγαϊΐοπα, Βοῖηο ἰρίίαγ ᾿ἰπριδπι ἀρ ϑοϊυϊαιῃ, πιο [1581-- 
χπᾶτη εἰ Ἰαίδτη ργαδεοῖρας μαρ δῖ, αὐ σοτηπιοάδ δὰ αἰγιιαυς οἴ οίητα 
δἷξ, μος δϑὶ εἰ δ) βᾶρογεβ ρεγοϊρί πέος εἰ δὰ [εγα5 Ἔχρτγίπιθη δ. 
δὲ δηὶπὶ Ποπιο οπλλῖι πὶ πηᾶχίτπ 6 Δ} ΠΏ Δ] ττ 865 ας] 18. οἱ Ἰΐηρια 20 
4ι8ε τπο 15 ε81, σππ ἰαπρεπάϊ ργαθεῖριιθ οθιποὶ: ρυδίι5. δαΐδιη ἰᾶ- 
εἴυϑ φυϊάδπι 68:. δὰ ᾿τογαγυνη εἰΐδια ἐχρἰανδιϊοποιῃ οἱ δὰ βεγπι πὶ 
ἐχργαϑϑίοηοπὶ ᾿ἰπρια πι0}}19 Ἰαῖα δἱ δρϑοϊιιία δοοοιπιποάδιϊογ εϑῖ, 
φαυίρρε 4υ8ε ςοπίγδμεγε, ργοάωςεγο, ἀϊδίαγο, ἀδοΐααο ναυὶα αἰίογ- 
χμᾶτα Ἰπᾶχίμ!α ροϑ81:. ραϑΐεὶ μος ἴῃ ἴἴ8 φιϊθὰς ποῦ 984119 ἀρβοίιιια δϑῖ: 
Β]δδοὶ δηΐπι Ραἱ δὲ δἱ τοῦ βυπὶ; φαοά νυἱτϊητη ᾿ΠἸογάγαπι ἀεἴεοια5 688, 
ἀϊδοτίπιεη ἴῃ Ἰαι τ ἀϊη6 οἰ αηριδίϊα δὶ, φυὶρρα οὰϊπ αὐ ρ]α ἀπριιϑίατα 
εοπιϊποαῖ, δηραϑία διηρίαπη ποῖ οαρίδι: ράγτανη δηΐη ἴῃ ἸΠᾶΡ 0 σΟὩ- 
πεῖαγ, ππᾶρπυιη ἰπ ρᾶτνο ᾿ιαθεγὶ ποῦ ροϊεϑῖ. χυᾶπι ΟΡ γοπὶ ἅνδδ 
4086 ᾿ἰτογὰ5 ργοίεγγε πιαχίιηα ροϑϑαπὲ, ᾿ηρια 5: Ἰαιίογα αιᾶπι ς6- 30 
ἴεγαθ. φυδάγυρεάεϑ διιῖοπὶ τᾶς οἱ 8 προ! δι ΒΑΡ θηὶ δἰ ἀπιμιαὶ ρᾶ- 
τἰσηῖ, σοσθπὶ ρᾶγυιη ἐχρίαμδνε ροϑδυπί, υἱ 4πᾶς ᾿ἰπρυᾶπι ἀυγᾶτῃ 
Ἔταβϑάτα δἰ τηϊηΐπθ Δρϑοϊαἴδιν μαθδδος, αἱ ρίοτδθαυο ἀνθ υόοθτα 
εορίοβα Ἂπηαπῖς εἴ φυδιπνὶβ Ἰδιίοζεπι ΒαΡδαπὶ 4υδ6 πηρυ1)8 ϑυπξ 
δάἀιμπιοὶδ, ἑδτηδὴ Ἰπίπογεβ Ὑοσδίογαϑβ ϑιιηῖ. ἃς οπιη68 ᾿πριᾶ αἰαπῖας 
εἰϊαιῃ δὰ βὺΐ δεῆϑι5 Ἰηυἴααπι ἱπιοιργειϊαιοποιη, δε δἰΐδθ 1118 ἃτι- 
Ρἰϊπ8, ὧ π᾿ ποπηι}} 19 γε] πϑι5 ἀοοοπαϊ τηνιῖ8 6556 υνἱάοαϊυτ, δεὰ ὃ 
ἂς τἴδ ἀϊχίτηιυ8 58115, σὰ Πἰβζογία5 δηΣπηα] ἃ γη δο γι]  γθιι8. ἴογγα- 
εἰτίατα δυϊεπι ουἱράγοιιη ϑδη κα δΟΓΙΠΙ ρΑΓΘ᾽ πιᾶῖοῦ ᾿ϊηριατι μα] 6Σ 
ἰπυῦ ει δ4 νοοὶβ οἰβείανη εἴ δ μδογοηίοπη εἰ ἀυγαιη, αιδη χυᾶπι 
δὰ βαρογιπι ξτϑϊαίιπι βεγρεπίθ οἱ ἰδοθγιὶ ἰοηρᾶπι μαροπὶ οἱ μΆ- 
ἄατι, αἰφυε ἰἰ Ἰοπρατι δεγρεηῖεβ αἱ εχ ρᾶγτο ἰοῆρε ργοίγαβὶ ροϑ- 
εἶς. ΒιΠάΑ εἰ ραγῖβ Ὄχίγθημα οδρί Πἰᾶπιθπῖὶ τεηυἱΐαϊα εϑὲ ργορίεγ δι88 
παῖυγαο ουρεάϊδπι: ἀιϊρ]εχ επὶπι υοϊπρίαβ ἰϊ8 σαρίϊατ, φυδοὶ ἀπρὶὶ- 10 
φἐπὶ δεηϑιπὶ βιιδίϑ] Πα ρθϑαηϊ. οὐππὶα, ἴδῃ 8Δηρυΐη δ 4 8πὶ ΘΧδΔῃ- 
ξυΐϊα, Βαρεπὶ εἂπὶ ρᾶγίειη ηπᾶὲ δᾶρογεβ 86ηϊγε ροῖοδξ. πᾶπὶ εἴ 4888 
τοῦ εἰτυἀἰηὶ νἱἀεπίωγ οάγεγε δὰ ραγῖθ, αἱ ρίβοθϑ ποηη}}]}1, εα οι 
Ῥατοίοτι φαοάδπι ορεϊπεηϊ πιοῖο, εἰ ἔεγα δίταν! αἱ ἤανία11}65 ογοοος- 
αἰ, 8εἀ ἶος ἰαῖεῖ ἰῃ ρ]υτίπιΐα οαυϑα φυδάδηι ἰυδῖα: Ἰοςυδ οπΐπι ΟΓΙδ 
οπιηΐατα ἰὰ ξεπιιϑ δρίποϑιι9 δεϑὲ. δὲ 4υοπίαπι δαὶ ]ς ροπὰ8 ὈΓΕΥΣ 
ἴξιηρογε θεῖ ϑάρογεδ, μἰμο Ἀὲ αἰ ῥΓγὸ δι} υϑὰ5 Βγανί δῖα ἰἰυριατα 
Ρδιπιυι ἀϊδογεΐατη παυδᾶηῖ: γαριϊπι δηΐτπ δυιππιααιο Πα] ογίϊαϊε οἰρυϑ 20 
δὰ γνεπίγεπι ἱαρεγιΐυγ, φιοὰ ᾿πηπποσανὶ ϑαρογὶρυ5 ρεγίγωθη 8 πὲ- 
πδαηὶ πυπιογα ἱπίθγὶαρ δι. ἰΐααιια πἰϑὲ οϑ ἱποϊίπαν Ἔγίϑ, σαγοΐ ρᾶγϑ 
Βδεο ἀϊβογεῖα ποὴ ροϊεγὶ!. Βογγοὶ Ἀἷς Ἰοοὺ5 φρὶπίβ, φιίὶρρε᾽ φυὶ εχ 
ἔγεφυεηιὶ οοπίδοϊι σοπϑιϊταῖι5 5:1 Ὀγαηςἰάγιῃ, φπάγυῖπ παίαγα δρὶ- 
ποϑὰ εϑῖ. Ἄσγοςο αι] 5. ποι πἰ 1} οαπδαε δὰ δἰτι8 ρᾶγιῖ8 υἱτἰδϊίοποπι αἵς- 
ἔοτὶ εἴδατα ἱπιπιο 1185. τπαχὶ!]λα ἱμεγϊογῖα: ἰῆραα δαΐπι ἱπίευϊογὶ 
δυπδοι ταν τα χί]δα, φυααπὶ 1|}1 φααϑὶ σοπῖγα μαρεπὶ δυρογίονετα; 66- 
ετὶ5. δηἰπὶ ϑιρετγίογ ἱπηιθ ΡΠ 15. οϑὲ, ἰΐϊᾶχυε τὶ δὰ ϑαραγίογοπι ποη 30 
Βαρεηῖ, φυοά εἰδὶ δάϊια8 το]]ΐξατ, δὶς δὰ ἱπίεγίογαπι οαγοηῖ, σαοὰ 
διρετγίοτ 4υλϑὶ ἱγαηϑϊαῖα ἴῃ ἰοουιῃ Ἰηζεγίογι8 δϑὶ, δορά δὰ Ἴμες 
ξθηυϑ Υἱῖᾶθ, φυᾶπι τποτς Ρἰβοῖθπι ἀρὶξ, ουτα ἴδπιδη ἰρ86 ἴοτγγαϑῖγα δὲς, 
ἰϊάφαα νοὶ ΟΡ δαᾶιῃ γαπὶ ἱπεχρίδηδίαιη ἤδης ραιίοιῃ μαρϑαὶ πδοῦϑ86 
δὶ. ραϊδϊηπι ρἰβϑοίσμι εἰΐαιπ σοτηρίαγεδ οαγποϑιμπ μαρδηῖς δὲ αυΐ 
ἄεπι ᾿πίον αν δ .116 8. ποηπ }}} δάιηοάιιπι ςατηοϑιη εἴ πιο }]6, οἱ ὁγς 
ΡῬτίπὶ ποταΐηε, δάδο οἱ εἱ ραγὰπι αἰ] ρεπῖοτ δάνογιδθ, ἰηρυα 14 6586 661 
υἱάδαϊυτ. ρίϑοας ἰρίϊγ ΟΡ δαπὶ φιιδιῃ ἀϊχίπιιϑ οδυϑᾶπι, εἰσὶ ᾿ΐπραα 
ΒΟΠ οαγεηῖ, ἰαπιθη οχρδηαῖαιη ἤοα μάροπς. δεὰ οὐτπ οἰδὶ ρταια 
δ6Ώ5ι.8 δᾶρογί8 δάἀβιθῖτι5 81, δυιηαιθ ἤθη 4υᾶν!8 ρασῖα 508 ᾿ϊηρπᾷ 
οβιείποαϊ 56 εχίγειπα ροιίϑοίπιαπι, [60 ρἰϑοἰϊνι ραγιϊςυΐα μδδς ἴδιν- 
ἴσταπιοάο ἀϊδοεγεῖα εδῖ. οἰδυτα διιΐοπι ηϑη υᾶιπ ΔηΠη 8118 οπιηΐᾶ οὰ- 
Ῥίυπι, αξ φαᾶςε νο]υρίαϊοπι εχ οἶθο δοπιίαπιὶ (ουρίἀιας δηΐνη τοὶ δυᾶ- 
Υἱβ 681), ἰαπιθὴ τηϑιηθγιμη φυοά δα 5δεηϊδηάῃπι δος την οἀαζιπι 6ϑὲ, (0 
ποῦ οπιηῖθα5 διπηι]α ἀδίυπ δϑὲ, σε αἰ εἰ Ὡρβοϊαίαπι, [115 άἀπδογθηδ, 
υἱάεἰΐοεὶ ἰ8 φιιθ9 υοοὶδ ἀδίαϊ! ἀϑπ8; οἱ δἰ 118. ἄσγαπι, 4118. πιο] 16 
σἄΥ ΠΟϑυτηαι6. Παπὶ δὲ ογιιϑια 8, αὐ ἰοου 8115 ᾿τπᾶγίτι 8 εἴ τ 4 }8 ς6- 
πεγίβ εἰυδάδιη, 8] ς 4αϊὰ ἰπ ογα δϑῖ, δίαις οἵΐατη τη Πρ, αξ 96 ρι18, 
πὶ ροΪγρίβ. ἱπδεοίογιτι ἂἰΐα σπειη γυπ μος ἱπῖι5 σοητίποπῖ, πὶ ἴοτ- 
τοῖσδε, φυεπιαάπι οάμιπ τπαϊτα εἰϊαιπ εχ ἰοϑῖαιὶδ; αἰῖα [οτγὶβ ρβεγαπὶ υ6- 
Ιαῖ ποτὰ ζαηροβιπὶ δὲ οανατῃ, Ὠΐ 60 8ϊπιι] οἱ ξαδίατγε δὲ οἵθυτα 
ἵγαῆεγα ροβδὶπξ. ραῖθὲ μος ἴῃ ταυϑοδγιπι βθηθγα οἱ ρυῶι οἱ οχμηλαχῃ 80 
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ξεπετῖς εἰπιϑᾶετα, ἴσας διϊαπι ἵπ πορπη 5 ἐδεῖαι]5. Ῥατγρυτῖν δαΐτα 
ἀδηΐαπι οδιϊμοὶ υἱτὶ ἢος ἡπειπῦγαπι, τξ ἰ65149 σΟΠΟΥ]Ίοσαπι Ἐγαπε- 
ἵξετε υαϊεαὶ, σδϊυϊ πιυθίπανν, φηοταπι οβςὰ σαρὶππῖπτ. πεοηοῃ 85:1} 
Εἰ ἰαθδηὶ εοάεπι βρβοϊαπῖ; αυοταιη αἰτου! Ἰἰηρια δάαςία οσυϊδιη Πο- 
Τοϊππι ϑδοᾶηῖ, αἰϊογὶ ἴεγέοτα οἰϊατα Βαδίϊδγοπι οἰδσεγαπε. [18 τρίτον 
δηϊτπηα θυ ἢπρτα τα ἰδ ἃ παίυτα εἰ ρυ τα 681, ποδὶ τοϑροπάθῃδ οἱ 98- 
γετρατία πᾶτὶ δἰ ερμαπίογωι: πᾶτὶς δπίτη 1}}15 δαϊιηπεηῖο εβ8ὲ, εἰ Ἰΐη- 
ἔπε Ἠΐ5 ργὸ δουΐδο μβαδδῖιιγ Ἵθῖαγὶ8 δῃϊβα θ 9 οἸβηῖθαδ ἰἰπρτιὰ ἴα- 

20 ἢ φαλίοπι ἴδια Ἔσροϑαίπνιδ, ἀαἰα 6ϑ. 

ΠΙ.. 

Ῥτοχίπνε Ὁ 119 πδῖηγα ἀδηϊίατη δϑῖ εἰ ογῖϑ, απο βδογῖε ἀθηϊαυι 
ξοπεποιον εἰ οσοποίαϊ, δοὰ οὔτι ἀδηϊίιτη πδῖυγα οοπιπιπηὶ αυϊάετῃ 

2 οἴβεϊο δά εἰθαιη οοηβεϊεπήστιι αἠϊαποῖα 9518, ἰδπῖοπ σα ποΓΔ τη 560 Γ- 
δἶτα 8118 γτοβοτγβ5 ργαίία, ἰυτη δὰ ἱπνδάδῃάνιπ ἴῃ δὰ ἀοίεπἀεπάμυπι, 
61115. δΌΧΙΙ ἰαπίιτη οδτδα ἄδία οϑῖ. ρδυγὶπι δηΐπὶ ἐδ υἰγάαπο οδυϑ 
ἀδηῖεθ οδιϊποηῖ, αἰ πες ΔΡ δἰ τὶς αἰβοίαπτογ εἴ 1ρ88 αἰβοίαπι αἰΐα, υἱ 
4826 εχ [ετγὶ5 πδίυγα σαγηΐνογα ϑυπῖ; ραγίϊπη τὰ οδιιβα Ἰαπίυϊη, Π6 
ταδὶ Δ 8}115 αἰβείαπιυτ, αἱ σοτηρ γα ἐπτῃ 5:1 υ 6 ϑιτὶ5 ρρποτῖδ ἵππι υτ- 
Ῥαηΐ. ποππῖ}} 18 οἶδὶ σοη βεϊοπάϊ ςαῦϑα ἰδπίοτη δά μ!ρΠπα εδὲ ἀδηειπι 
ορθγα. ἤόῖπο Υδτὸ δὰ πϑιπὶ σοΥπιπιπαπι ργορε ίαοϊοϑ οὔἰϊμεὶ ἀεπ- 
ἴε8, ῥργίππιογοϑθ δοῦϊοθ πὲ ϑθοβηῖ, πα Χ 6τα8 ἰαῖοβ πὶ ταοϊκος. ἀϊδογὶ- 

ιὸ τοϊπαηΐ εος πίγοϑημπς Ἀΐ σαὶ σἀπῖη! Δρρο απῖαγ, πιθάϊα ἱπίο εο8 πᾶ- 
ἴαγα σοπαῖι: πᾶπι οἱ πηεάίππι ρατιῖςορ5 αἰτυϑηθε οχίγοπι δϑὲ, εἴ οἂ- 
ὩΪΠΣ ἰρϑὶ ρατγιϊπι δουῖΐ στινὶ ραγιῖπι ἰδ. χφυοάὰ τάδπι ἴῃ οεἴενῖδ απο- 
ἃς ἀπἰπηα! θυ5 6ϑῖ, υϊοη5 ποπ οἴππ 68 δου τὶ Πα Ρθητωγ. 8εὰ ροϊἰθϑὶ- 
ταῦτ ἰοουτοπί8 ρτδῖα ἴα ]68 τοῖαυδ πυπιεγο ἀδπῖεβ ΠοτπΟ δογίπτιϑ 
ξδῖ: δὰ Ἰἰϊοταθ οπίπι δχργιπθηάαϑ ο] ατῖνηυωι οοπίεγπης ῥτίιπὶ ἤἄθη- 
ἴδ8.. ποηπι}]ὰ ἀπίτπδ]α, αποὰ ἀϊεῖππι ἴδτὰ 6σῖ, οἷδὶ ἰδηῖδιη σοπβ- 
οἱεπὰϊ εταϊία πἰθπῖεθ οδιϊποπῖ, αυΐδυϑ αὐΐδπι οἰσλαὶ εἴ δὐχι!ἶο στῆς 
δὶ τοΡοτὶ ἀεηῖοβ, μδες πὶ Ἔχϑοιῖοβ μδρεηΐ, υἱ 815, δυῖ δοῦῖοσ ρεςιίς 
τα ϊίτη 5656 5{]ραπία8: ππὰδ δογγαιῖ8 δὰ ἀθπιθα8 689ὲ ἀἰχίπιυ8. σπτα 

ὸ δηΐϊη Υἶγθβ δόγυτα δουταϊηὶ ἀδπίϊηπι σΟτηιηΐβθαςε δἰπὲ, γεσῖε αυΐ πῦ- 
Ἶε5 οἰπὶ δά [εγοοϊϊδῖαπι, ρεοιϊπαεῖπι σοουηῖ, Π6 οςοιγϑε σΟπ Γανο ἂἴ-, 
τουδηῖαῦ οἱ μεβεϊοδοδηὶ. δϑὰ πὰ }]}} βἰπιηὶ εἰ ϑογναῖϊ εἴ Ἐχβογ δυπὶ 
ἀεπῖεθ, φιοπίαπν πδζυγα πἰ δὲ] ἐγαδῖγα, 181] δι ροτυδοθηεὶ ἴαςογα 80- 
[εἰ δαχι! ταν ἃ}115 Ρ6Γ ἰσΐατη, 4}118 μδ΄ πιοῦδυτι: θδὶη δπ68 [εἸηἰπδᾶ8 
πιογάθπξ, οἱ αυδ6 ᾿σαγθδηΐ ἀθπὶθ ὄχβεγῖο. σοϊοτοτι αἰϊαυϊὰ ἀροο 586 
ἴπ πηΐγογουσθ οοπυθηϊξ, φαοαὰ υ{|6 οἰῖ, ἴατη δά μὲς 'ρ6δ, ἴππι δὰ 
τοῦΐϊία συδα ροσίεα ἀϊσεπιιβ. Ῥαγῖθς δηΐη αυδὲ δὰ ἱπυδάδπάυτι ἂυΐ 

30 84 ἀείεπάεπάτιι ϑρδοϊδηϊ, ἃ παίυγα 115 ἐγὶ ηστῖαγ πᾶς δαὶ δοὶα αυῖ 
Ῥταδ οδῖουϊθ τὶ ροϑϑιτιτ; εἰ φοίδιι8 νἱϑ αἰοπάϊ ργαθοῖρηα, ἢδος Ῥγδα- 
Εἶραο δττηὶβ ἀοίϊδια δυυπῆ, οἱ δοτ]θο, οαἱ οαγὶ, ἐοτγηι, ἄθηϊε, οἵ δἱ φυϊὰ 
Εἰωβτηοαϊ δἰ τινά δῖ. ουπιας τπᾶγοδ γορυϑίογοδ τηδρίβαινδ ΔΏΪῊ οδὲ 
εἰηῖ, Σάθο διικ 8οὴϊ8 [18 δῸϊ 1η6]1π8 118. ρᾶγῖθβ οἰπϑιηοὴι ἠαῖας δαπὶ. 
ἅπῶ8 οπὶπι ἷπ ἔδιπίηϊδ φυοαις ΠΑΡ ογὶ ποοοθϑθα δϑὲ, πὶ συδε οἶρο 8ο- 
Θοτλποἀθηῖιγ, δὰ8 μαρθηὶϊ αιϊάδιη οἵ Γοπιΐπαθ, δε ἀ νοΐητι5 συδπὶ πιᾶ- 
Γ68: 4π|6 διυῖδηι δὰ γϑτὰ θ]] Δι ΠΘΟ 888 81 ϑρδοίδηϊ, 118 ΠΑΓΘΗΈ. 

ἈΡΓΟΡΙΕΓ ἱπ ΠΕΓΥΟΓΙΠΠ βΌΉΟΤΟ ΟΌτη τπᾶγίθα8 ΘΟγηῖᾶ δἰπῖ, [οιηὶ πἶδ 
ἐϑυηϊ. Ὑδοσδγιτ αθο416 σοτγηπᾶ οἱ Ἰαυγοτιιπι ἰῃ ΘΓ 86 ἀἰδίδηξς. συοά 

ἰάοτα ἣν ρθοογα οἴϊατη οαγπίτπιιϑ. σα σαγ δἰΐδιη στ πὶ τπᾶγεβ μαρεδηΐ, 
[επιΐπαθ ἱπᾶρτιὰ δα ραγίθ ποῦ πάροπὶ, ρϑτὶ τποάο ἦε τοἰἰᾳπὶθ 4πὸ- 
πτιε οἰλιδτηοϊ ραγἘΡα8 ἐπι] ροπάυνι εϑὶ, ῥρίϑ06 5 οπιπδ8 δογιαιῖ8 ἀθη- 
ὌΡι5 βυηὶ, ἡπὸ Ἔχεθρίο, 4π| ϑοϑγιβ8 νοσδῖαΓ. οοιπρίατοθα εἴτι ἀθη- 
ἴε5 ἵπ ἰΐπρια μαροπὶ οἵ ἴπ ραίαῖο. οτίῃβ τοὶ Ἵϑιδα εϑῖ, πο Ἵπνα 

40 ἸὮδΓΒῚ ἴῃ ὅτ ἀδξαπὶ, πυτηόγοτι εἴτι οἶθο κατ ἰαπὶ δυπιαιε 6χ- 
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Βαες οπιηΐα εοἄεπι οοηϊεοῖ!, ΔΒ :Ρἷτα ἀπ Πεγοπιία εἶπα ραγεῖθ ῥὑτὸ 
δοιϊοηΐθ ἀἰδοτίιηΐπε. δαπὶ επὶπὶ δὲ ογὸ σοτη ργθδϑιουῖ, ἃ]ϊὰ δια ρ]ϊοτῇ, 
χυϊραν δηΐτὰ οἷρὶ σοηβοϊεπαϊ εἰ δρ᾽γδηάὶ εἰ ἰοχιοπαϊΐ ργαῖα οἐ ἀφ. 
τὰπι οϑὶ, [19 σοιηριθϑϑὶαϑ δδὶ, συΐϊδαϑ δαχὶ ! γαῖα, 119, 981 ἀδη ει, 
δυπὶ βδεγγαὶ δ, γοϑοίϑϑαπι. στ δηΐπὶ ἰοῖᾶ εοτιιπὶ υἱβ ἰῃ τηογάθῃθο εἷξ, 
Ἀιἰδίαπι ΟΥ̓δ Θιπρ ογετν 6886 πθοα886 δὲ: 60 ΠδΏσαΘ Ρ]ΟΓΡα8 εἰ 
φῬίθπίυϑ πιοσϑυτα ἱπῆξεηῖ, 4πὸ Δπιρ] 8 τοϑοίϑϑιι μη Ο9 διῖ, ῥ᾿ϑοίαπι 30 
ρἴδην τπιογάδοιθυϑ εἰ οσαγηϊνογιβ ἴᾶ]6 ο9 δϑῖ, ποὺ οἀγηϊνογὶδ ἴῃ δγίατα 
δὲ ἙςοἰΠριῖ: ἰδἰδ ἐπῖτπ ο8 α{11Ὸ ἢ5 εϑὲ, Μὰ ἃ ̓πα1}16. ἀνῖθυϑ οΒ, χαοὰ 
γχοβίγητι υοσδίιτ: ἢος δηΐπι ρτὸ ἰδθτῖβ οἱ ἀθηι θη Βαρθπὶ, δεά νὰ- 
τὶἐ Ῥτὸ ὑϑ8ὰ εἴ αὐχὶϊΐο. χαας δηΐπι δάπποῖβ Ὀπραὶθυ5 δαπί, φποηίδια 2 
φῶτπα υἱνυηὶ οἵ Π0Π10 γυεῖα υδϑουηΐυγ, γοϑίγυπι οτπηΐα μα νοιὲ δάμῃ- 
οὔπι: ἰδ[6 δοὶπι ἔπτὴ δὰ τοϊϊποπάυλι ἰθτη γυ6γὸ δὰ υἱτα ἱπίογεη ἄδγαὰ 
ςοτπτποάϊι8 αἴθε ἀριϊπι8 εϑΐ. υἷβ δυΐεια ἰπ που εἰ ἰπ προΐρα οἱϊα 
εϑ8ῖ. ἀπὰς ἢϊ πὶ ὑπξη685 οἴϊαπι μαροδπὶ δάυποίογαθ. οδίεγαγοτα αυϊαῖα 
τοδίγαπι πἰ}}6 δά υἱοίυπι οὐϊσαυε 6δὲ, υγθὶ ρταϊία γοβροσίβεοὶ ρ8- 
πεγϑ εἴ οογυϊηὶ τοδυδίυτο δἴφυθ ργδθάἀυγθιη ο8 δδῖ: πηπὶ ροποτῖδ 
Ἰαυίαπι, δὰ ἴεγγδα ἐγυςίαϑ ςοἸ Προπάο8 εἴ δά Ρεβιοἑδα οαρίοπάδ8 ἰάΔο- 
πϑῦτῃ. 4086 δυΐδεπι ΠαγΡὶ9 υἱναπὶ ἀπδεαὺς ἀρπὰ ραἰυάε65 νἱοιϊταηϊ, τὸ 
αἱ πδηΐθ εἰ ρα]ιπὶρεάδ9, ραγίπι 4110 φυοάδην τποάο τοϑίγὶ ςοτατῃος 
ἀϊϊαῖεπι οδιίηεπε, ρατιῖπι ἰδτο ἀπο γοϑιγὶ δἰθὲ ϑα(βοίαπε, φυῖρρε φοῦδα 
τοϑῖγο δἰυσπιοάϊ ἱπίοἀετα ροδεὶπε, πα] ἰπῖογ χυδήγαροάει οἴω 
δυῖδ δϑῖ: πᾶπι 18 αποσιε ταάϊουπι ἀρρεῖδηϑ 68. φαὶΐῃ εἰίαπι ἂυὲ} 
4πᾶε ἰαῖο βῃαϊ τοβῖγο γδαίςεϑαμα δϑἰϊδηξ, δὲ τε ἰφπδγτιτῃ υἱεῖοϑ δἰταΐ 
Ἐ8. ποπηυ δ, δογγδΐθτῃ γοϑῖγι Ἔχίγοιπυιν Βαροηῖ: ἴα δαπη Πότ» 
τατη οσἄτγρίυϑ, ὰὸ υἱνυμί, [αο!] 5 ἀρίτιγ. δοὰ οαίεγαβ οαρ 8 ρᾶγῖοϑ 
οτπποϑ εγε Ἄχροδαμηυϑ. ργοόβορυπι διε, ἰὰ ἐδὶ [δοῖε8, χαοά πίον 
Ἄοδραὶ εἴ ςο ]πιὰ Βοποϊαΐδ δϑῖ, ΠΟπιθὴ ἃ ΓΤ 'ρ88 δορορί88ε υἱάοίαγ: δὸ 
4ποὰ επὶπὶ ἀπὰς ἀπὶπιαϊΐαιη Ἀότηο ογθοῖις εδί, δοῖα8 ργοδρίοὶξ δηΐο- 
γεγϑὶ8 Ὑοοθπαυ}6 ἀπῖδυ ΓΘ 8 ΤΩΣ. 

2. Ῥε οοτηῖθυϑ ἀἰβδεγοπάητα δδῖ: ἤδος επὶπὶ σαρ τὶ ἱπηϊ πητις, 
Πποσθπαια ἴῃ ἤοπογα 6986 ροϑϑιηῖ, οἄτεπὶ [8 οτηπῖδ 4πδ6 Π9Π Υἱν 
υΐραγα διηῖ. οοσπῦδ Ὑεὶ αἰ 5 φυϊαδάδαι ἱπε886 ἀϊοίπιαι, δεά ρὲὺ σ. 
ται τα άϊποτα δὲ ᾿ταηϑἰδιϊοηδπι, οὐτὰ Ὠαἰΐυπι ἐχ ἰδ οογῦ οἴᾷεοίο ἴω:»- 
ξοϊυτγ. ξεγαηὶ επίπι, 4πᾶς δηΐτμδὶ ραγθηξ, οοτηιιὰ δὰ υἱσὰ δαὶ τοΐθ- 
τοηάαδπι αὐὶ ἀερεϊ!επἰλτη; φαοᾷ π0}}} εχ οεἴεγί5, φᾶδε οοτῦα Β6- 
Βογε ἀϊευπίατ, σοπεϊπρὶτ: παϊυτα δηΐπι υὐϊϊοτ σογαίθα γεὶ δὰ οονν- 
σἰηοεπάυπι νοὶ δὰ ἀεδίεπάφεπάιϊπη; φυδε υἱτγίυτι δϑαπὶ οἴδοϊα. χαδε 30 
ἰξίτατ ρϑάδς το] δά ο5 πάρ επὲ, οογα οὐπηΐα οαγεηῖ; οὐΐῃϑ τοὶ “δα Ά 
εδῖ, φαοὰ δοτηὰ δοχὶ  σταιῖα μα δίατ, τα 18 ἀΐθ ἀπίοτα Ὡοα ἀοϑππξ 
αἰΐα δπχ!]α: ἀεάϊ δηΐτη παΐπγα δἰ ἐδ ππραθθ, αἰ τὶς ἀθηῖθδ ρΡΌξηδοοα, 
Αἰ1ἰ9 ραγίετι αἰΐδιι, αι δεδὲ ἱπεγὶ δἰφας ἀείοπάογε ροββοπξ. δὶ υϑγὸ (83 
Ῥἰϑυ!σογυπὶ Ῥᾶγα τηδίου σογπῦὰ βεγίϊ, οἵ δοϊϊρεάυση ποπηῦ] δ, δὰ 
Ὑἱπὶ ὐουφίάκον, πυαεάαπι εἰΐατη δα ἀείεπάει ππι. χαῖρον δαΐετς 
οοτπιδ παῖυτα πο9ὴ) ἀεάϊξε, δογυπι δα] αἱ ρυδοϑ: 119 σοπϑη]υἱϊ αἰλῖς, ὺΣ 
Ῥοτγηϊείιαῖε σοτροτὶβ θαυΐβ ορττ αἱ εδὲ, τηδρηϊταίπα οαπιεὶδδ: τον 
ξηϊβἀϊπὶβ επΐτη ἐχϑπρογδηϊία δυΐβοῖ! δὰ πθοθτη ἀγοει άδτο, συοὰ ο8» 
πιε]}19 οοπεϊπριῖ, αἰφὰς εἰΐαπι σπρο]ίυς εἰθρμαυι9. αυδεάδπι εἴδατα 
ἀεπῖς δχϑεγίο δγπιδηΐαγ 'ἴπ ξοπετα Ρίβαΐςο, αἱ δπ6ι. ααθυ8 δὰ- 
ἴδιαν ΘΟΓΏμΔ ῥΓδδ Πἰπηϊο Ἔσοθδϑι δ ρΟΓσασι δυπὲ, 115 ἀἰΐογησα δασὲ- 
Ἰΐαπε παῖπγα δι ροϊς, αὶ ἐετυὶδ νϑ]οοίϊαϊδτα : ἐταη 8 δηΐπὸ 1116 εἰ 10 
γ Ὴ  ἰβ ἀα σογηῖυτι τοωρησὰο ροϊϊαα Ομ δϑὲ φυδην ρτοάθϑε. Ραραΐμ 
εἰίδπι σαργείσφος ἱπῖεγάυτπ ΟΟΥΒΏδ ἐπῸ|}1ἃ δυηϊ: πᾶπὶ εἰδὶ οοηξγ 
ποπημ ἴα τοδἰδινθξ εἴ σοΓΠΙΡα5 86 ἀοίεπάπηϊ, ἴάτπεπ ἔδγοοοβ ραξυδ» 
οοδηπε ᾿δὶυδϑ ἔαρίθνε, Βοπαβὶβ (πδπὶ 118 σθο πα ρατὶ δἀυποἰξαῖε οοΥ» 
πα Γεβοχα ἰπίοτ 86 ογροπι ςΟἸ Πρ 1) Ἔχογαιπ δῦ! ρτγοίαϑίοπθεη 5Φ- 

ϑρτδηῖ ατδπὶ ὈΓΠπυτη ΠΘΟΟ556 δϑῖ: ΠΟῚ δηὶπὶ ἴῃ τη] θπάο οοτῆτπο- . ἴθτα ργρ δυχὶϊΐο ἀεάϊ!: πος επὶπι, οὔπι τποϊπῃπξ, 86 τπεβίαγ. μδὸ 
ταῦ Ῥσϑϑηπῖ, απαπο ΠῦπποΥ ἰπ σαηίγοτη ἱπιθγιπηριι. ἐςοῖγοο οπιθδα 
ἀσπῖὶ οἱ ἰγοφυδηῖεβ ππαΐαυδ δπηξ, υἱάθ! σοὶ πὶ ργας πιθ]πάϊπε ἰδ 
τοϊπαΐα δεοοηΐ, απῶὸ αἰτγιπι σπθίρογε ποαιδαπῖ. δήυμπεϊ ργδείογοα 
“πὶ, αποπίαπι τορῸτ ἔεγε ἰοῖιτη ῥἰβοῖτινη ἔῃ ἀδηἶθτι5 δξπτα 6δῖ. μδ- 
ἴατα εἰΐαπι οὐδ ἴῆπι δογιπῃ 4πᾶ6 ἱποῆο ἀϊχὶ οἴβεϊοτγιπι σαΏ58, ΙΒ 
Ἐϊατι δὰ βρὶγαπάνππ δἀϊαπεῖα δηϊπαίιθιι9 οϑῖ, δος οῖ ἰϊ5 πᾶ δρὶ- 
Τληϊ αἴχυε δχιηβοου3 τοί ἰρεγαπίητ. παῖτιγα δηΐπ ἴρϑα β6Γ 86, πὸ 

30 ἀχίπιο5, ραττῖθπ9 οπιπίτθπι σοταιηππίθιις αἀ ρέοτγααιε οἴβοια ρτορτῖα 
ΔΡυῦτητ. φτοῖπάς οτὶς φαοαας οἴδείπαι οτηηΐθαν οοπιπθς οἶθτι8 
ξοηβοϊεπάιι οδῖ; το πτ ποππ  οΥττι ρου ίαγα δϑὲ, βδοιῖπο δἰ ογαιῃ: 
εὐϊγαυἀϊ οἰΐαπι Ὄδαε ΠΟῺ σοτπταιπὶβ Οπιοῖρτις οδῖ, δὲ Ὑθγὸ ῃαῖθιδ 

εδίεπι ρτγοίαϑίοης ἃἰϊα χυοαιε δεγυαγὶ οογίπιπ δδξ. ρ]Ώτα δυΐετα 88» 
Χἰ ία ϑἵπια], φαστγατα δἰπρτία 8415 δο8θηῖ, ΠᾺ}}} παῖατα τὶ ραϊς. οοττι» 
ξέγογπην ΡδΓ8 τοαχίπιδ Ρἰδυΐοα θρῖ. δεὰ 80 1ρε5 οδἰΐαπι ἱγαάϊτοτ ἱπ εὸ 
ξεπεγο, φπθπὶ δϑίητπι ἔβάϊουπι υοσδαῖ. τηαχίπια δηϊπιδ ἴυτῃ ρδγα, οἴ 20 
σΟΥρὰ8 ἀεχῖγο δἰβἰδίγοασαθ, 4υ θα 8 86 τπουθηῖ, ἀἰσεϊηττατ, εἰς εἰλαπα 
εοτηπα Ρῖπα δδάδθπι {πὰ ἀθ οδσϑα ρογὶϊ παῖυγας ἱηρεπῖο. δεὰ ἐπδὲ 
εἰΐαπι 4πδὲ οογῆα διπρυΐαυῖ διτπθηίηγ, πὶ ΟΥΧ οἴ σαεπι δϑίπυτα [Ὡ» 
ἀϊουνι ἀρροὶϊατὶ ἀϊχππι8. οτγχ Ὀἰδυΐσαπι, δϑίπαϑ 1116 80] 1ρ68 68ῖ. δ 
Γῆς 56η6 τη δάϊο δαὶ σαρ! 8 οοτπὰ βχαπι δὰ αυδὲ πηυτῃ παροηξ: αἰ 
δηΐτη τραχὶπιδ ρᾶγ υἵτααπα οογπὺ ΟΡ ποθ ῖῖ, οὐπὶ τὰ δ ἴῃ τα σΟΥθΒΏΦ 
Ρατίίοσ πἰγίαᾳπθ οχίγοιηο 81, 8οἰρε ροῦῃ5 ιδὰ δἰφαϊςιπ ε898 
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παίοοτγηθ τοοῖδ υἱάοτὶ ροῖεεξ, πηρηΐα οπΐπι ἴδπὶ 90:4 φαδπι Βίδυϊοα 
19 ἐαπάεπι πϑίαταπι Ἀδροῖ αυαπι σοῦ: ἰΐααας οἰϑάθει δίβϑαΐ δὲ ἀπρῃ- 

ἴδπι βπάὶ δὲ σογπα σοπβτοιπι εϑὲ. 5810 δἰίαπι βηρυ δ εἰ σογι ὃς 
ἀείεοϊα παΐυγας ουθηὶϊ: ἰἴδαας πὶ Ἔχϑπρεγαπδηα ππραΐδς 80}1ρ6- 
ἀππι πδίυγα ἀδάϊϑδεῖ, τεοῖθ ἀδιιρϑὶξ δυρετηπα, δοίη ποϊσογῃθ. 
γϑοῖδ δἴϊατα οαρί ἢ σογΏμ τηδηἀαυϊξ, πος πὶ Αδδορὶ Νίοπιας υἱτίο 

δ ἀαἱ χαρὰ τϑατγηϑ ποῦ ἴῃ ἃγεΐβ οογπμᾶ ρεγαῖ, ἀπὰς ἕἔεγίνϑ υεβθαιεη- 
εἶπ ροϑεὶξ, 8εἃ οδρίίε, ρᾶτγί8 οουροτῖβ ποθ θο  ἔτηα. 805 δπΐτα ἱπρθ- 
πο ρεγερίςαοὶ 116 Μοπιυς μδες ἀερτγεμεπάλε αὐ δοΐπι δἱ ἴῃ ἴτω 
4υανθ ρᾶγῖε οογοῖα παρεγεπίυγ, {ι Ὀϑῖγα ροπάετὶ εϑϑεπῖ, πη]1ὰ ἴῃ τὸ 
ΔΕ]ϊα, ταα]ϊὰ εἰίαπι οβεῖα ππρεάϊτγοης, δὶς ἀγτΐ ᾳαοααθ ἱἰπῆχαᾶ 86- 
ἄετι οπιπίηο ἱπερίδπι ἰδηδγεηῖ, ποῦ δοίαπι επὶπι ὑπάς γε μαππεῶ- 
οτος βαπὶ οι οοηϑἀογαπάυτη δϑὲ, δά εἰΐϊλπι πὰς τοπγοϊίογοο: 
ἴϊδααο στη σαγεαπὶ πηᾶπὶθαϑ, δἰ πες ρεά δι ἱπιῖ8 αἰῆχα βέγεγε ροϑ- 
εἶδὲ ἡξχις ρεπίθα9 (βεχας δηἰπὶ ἱπρεάϊγεϊατ), οαρὶτο ξεγδηῖ πδοδϑεθ 

ι0 οεἴ, φαεπιδάπιοάυπι ἃ παίυγα οοπϑαϊυϊαηι εδξ, φαίη δἴανα δὰ οεῖθ- 
τῶϑ φςοτροτίβ πιοίϊΐοποϑ ἰἰἃ τραχίπιθ βογὶ ϑ᾽π6 10 πηρεάϊτβεδῖο Ροι- 
ἕαπὶ εογυΐϊδ ἀπηίϊαχαϊ οοπιαὰ ἰοὶδ δο Ἰἀδ οἱ ἀδοϊάυδ, ἴαπὶ αἰἰΠϊτατίν 
οδδβα, αἴ οπόγα ἰδυθπίαν, απ 6χ Ὡδοδϑϑιϊαϊα ργαθ ρουάετγε. σεῖο 
αἰϊφααίθηπς οἂνὰ εἰ τπιυογοῦς ἀεπιατα σοπογεῖα ϑιπξ, σαοαΐδαν δ 
ἰοῖασ πος δἰῖ οοτηπιοάϊυϑ: δε πα ρᾶγφ ον ἀ6}}}18 5ἷῖ, 4ιιὰ οατὶ δη- 
πεςιίτατ, δοϊἄυπι χαϊἀάδπι οϑϑιθυ8 Ἔχοτγίαπη ἱηρτεάϊταν δαπα ἱμορὶ εξ- 
4πς ἰοίατη. δἰς δπΐαι δἰἴα οςοτιραοίαχας εἰ δὰ τἱπι ἰηἴεγοηάδπι σοαν- 

20 τιοάϊϑδίπηα φυηὶ εἰ δὰ τε αυδε υἱίδα τηῦπθγὰ ἱποίζεμϑὶ οῖτη. δε 
δυϊαϑηδια βιαϊία πδίι γα σογπαυτη 8181, εἴ φυὰπι ΟΡ οδυδᾶπι δἰ 18 ἀδιδ 
δἰϊϊε ποραῖδ δἷϊ, εχροϑίϊαπι εϑὲ. πᾶῆς χασιηθάπιοίαπι παΐυτα ἐ6 πα- 
Βεηῖς πϑοθεϑᾶγιᾶ γαρπ8 δ δοῖ8 παοδϑϑαγὶο παῖαγα γαϊοοϊπαγία αἱ ὶ- 
φουἷα9 ρταιϊὶα ἀρυϊαϊων, ἀἰϑδεγεπάσπι δδῖ, ργίυπο ἰρίταγ ρ]ι8 σοτρα- 
ἰεπεὶ τογτοπίφας ἴῃ δαϊπαα !θπ9 ργαπάϊογῖ θα ἱποϑῖ. σογηίρογαπι δὰ- 
ἄετα πα] πὶ δἀνποάυπι ρϑγυυπιὶ 6886 ΠΟΥΪΙΩΌ 9: ΟἸΏΠΙΌ ΘΠ 4:89 
ἐχρίογαιδ παρ επιαϑ, τοϊηϊτθαπι οαργοὰ δδξ. πίωγα Ὑδγοὸ οοηΐειη- 
Ῥίαπάα γεβρθοίη ρἰανΐατα δὲ: δαὶ δπίμη οταπὶ εχ ραγίε δαὶ πιδρτᾶ 
ἘΣ ρατῖς οοποϊαῖ, ηαποὰ ϑεςιπάυπι παῖαγδηι δἰ[. οϑ δῃΐετι οἵηης, δὲ 

30 χυϊοφαϊὰ δραοίοτα ρεγίι οδϑῖ8, [Ἔγγεαυων δϑὲ: 4υδῖῃ ΟΡ τεῖῃ ρἰστίπηητα 
1ὰ 6656 ῥὑγορε ἀϊχογίπι ἰὰ πιαχὶνοΐβ, ρατγιὶα πιδίογίϑ οοπίεπιρ]διίοπε. 
εοτγροτίς ἰρί ταν οἰυεπιοάϊ Ἔχογεσπθηῖὶ Ἔχϑυρογδηῖία ἐπ τπδϊογραβ μᾶ- 
δϑὲτια δηισοδιῖθυς παΐυνα δὰ δαχι]π οἵ γε δραι ταν οοιηπνοάαδιῃ. 
ἴσας φυαπίαπι δχογεπιθηῖ εἰυ8 δὰ ἰοσαπη δαρατγίοτγοπι οἴζογαϊτγ, 
4118 ἱπ ἀδηῖθϑ νοὶ ςοπιίπποϑ υεἰ ὀχβογῖοδ ἀϊϑιγ ας, α]115 ἴῃ σογπῦδ, 
4πδτε ΟΡ τεὶπ οοτγηίβεγοστιτα πα ]υπε υἱτπησς ἀδπίδιυπι εϑ1: δι ρεγηιθ 

δὰ εὐἷπι ρτίπιογθς ἀεπῖθϑ πο παθοπῖ, 4υΐα παϊωγα Ἀἰπς δἀϊπιεπάο δἀ- 
ἀϊάϊι σοτηΐραδ, εἰ αἰϊπιεπίυπι 4αοὰ ἴῃ 605 ἀεπίεδ ἀϊρεγαΐωτ, ἰπ οοτ- 
ὩπΌτι ἱπογοπηοπίυτη ἀΡδιμα αγ. ΟΠ οοῦτδα οογηίΐθυδ οαγοαπῖ, οὔ 
ἀεπῖοϑ δἰ πη πον μαρδαπὶ δίαθε πιαγες, οαυδὰ εϑὲ ηποὰ δδάεπι δεχυϑ 
πἰσυδαυθ πδίυγα οἱ οογηΐρεγα δϑῖ: δοὰ ἐδπιϊπὶϑ δἀοπιρῖα δυπὶ ςοΥ- 
δαλ, ΄αοπίατῃ πὸ πιαγῖθυ8 ΄υϊά ει απ Π1ὰ δἰπὶ, δε υἱγιαπι πιϑ]ἰοτγατη 
Βεπεβοῖο τθαγεϑ πιϊπῃϑ οξεπάνπιυτ, οεἰογὶδ απί πη! θα, φυΐθα8 ἢδος 

40 Ῥαιλίογία πο ἐπ σογπια 56 θα, δαὶ ἀεπῆαπι ἱρδοΟΓΌπι ταδρτπ ἀπ πε 
Σουπτοπηΐ ΟΠΊΠΐ πὶ ἱπογοιποπῖο πδίυγα δηχιῖ, διιῖ ἀδηϊοϑ ὄχϑογῖοϑ γδ- 

᾿αϊ οοτπῦα 6 Ἰπαχ}}}}5 ργοάυχίς. δεὰ ἀς ραγθα5 οςαρὶ εἰ Βαςίοπαϑ, 
3. Οοἰϊυνα οαρ τὶ δαδίαςεὶ 15 πᾶς 14 Παρ δ πὶ δαϊυνα ἴθ υ8. ποι 

δηΐπι οπηπῖδ μάθη, δε δὰ ἰδπίιπι ἀυΐθα8 δὶ Ῥᾶνίες {Πὰς 4π- 
χΌπι ρταῖα οοἰ τι ςοπάϊξαπι 68ῖ, μος δϑὲ ραϊτιγ εἰ φυδα ρυ]α υοςὰ- 
ὅπτ. ρυϊτγ ἐρίτιπ9 οδυϑα ἀαίατη εξ: πος δῃὶϊπ ϑρι γα τι ἀπὶ πια]ΐα 
ἜΒαπὶ εἰ τοἀήπηιὶ τεερίγαη δ εἴ Ἔχορί τη. πᾶ! ΟΡ γεπι, 4ιιᾶς 

ξοὸ ελτεηϊ ραϊποπο, οοἾ]0 εἴδη οαγθηΐ, αἴ βεπω8 Ῥἰβείυπι. ρηΐα ε5ξ, χυᾶ 
εἰδηϑ εἰ ροῖαα ἀενογαῖυγ: ἰΐδψφαθ δὰ ΄συδὲ ςαγεπὶ ςο]]ο, ξυϊαπὶ μαδο 
ταθηϊ(ἐϑῖλτα πρὶ Ἀάρεπὶ. πὲς ρηίατη Βαθεγὶ οἰρὶ οαυϑὰ πδοαδδδα δεῖ: 
ἈΠ οηΐπι δὰ οἴθυπι ραγαῖ. οἱ χυϊάδτη ἃ δἰτα ογἷβ ςοπίϊππο υθηίογ 
ε856 ροϊοϑῖ, ρυΐπιο ποη ροίεδι: αἰΐψπεσω δπίτη αηδϑὶ ἰγασῖππι οο- 
δὶ ΐς δά ο8δ6 οοπιπυηεπι οροτγῖεϊ, 400 ϑρίτἰταπι 84 β5ϊι}45 Ρεγ ἃγίε- 
τῖδα ἀϊρεγαῖ Ὀἱραγιϊϊες δίφας ἰϊδ εῆεετγο ορίγτυ9 τεοϊργοςαιίοπεπι 

80 πιδχίπις ροίεϑὶ. οὐπὶ ἰρίταγ ἰπϑέγαπιθηΐηπι ϑριγαιουὶ ἀςςοοπιπιοἠαίιτη 
Ἰουρίτα ἀΐποπα Βαρθαὶ πδοθ986 δἷξ, συΐαπι ἱπίεσ οὐ δἵ υεηΐγεπι μαβεγί 
Ὠδοαβ856 6ϑῖ. οοπϑίδὶ ρυΐὰ εχ ΒΕῦτο δὲ Ἷᾶγῃδ, ἐχ πδῖτο, πὶ δχίοπαϊ 
ΩΝ ξῦτα οἶρας ἱπρεγίαγ; Ἔχ οᾶγπθ, αἱ πη  }ἰ8 δἱὲ οἱ οδάδλϊ πθὸ 

εὐἀδῖατ ἀϑρεγίϊαϊς οἰδί ἀδσοθπάθη 9, ξαξῖαγ δυΐοιν, φυοὰ εἰ ἀτγίεγία 
δ Ὑορμίατ, φογρογα ςοηδιδὶ ςΑΓΕΔρίπο80: Ποπ δοίππι δηΐπὶ δρίγαυαϊ 

421 

Γκηδα δϑὶ, φοὰ οἰΐδιο υοςΐς: φιοὰ δαίοτα φοβοῖ, ἴδεν δὲ 80] 1ζοπα 
4216 Οροτίεϊ. δηΐε ξυϊδιω ἀγίαιϊα ροϑῖδα εϑὶ, φηδηφηδιη ἱπιρεαϊπιεπίο 

. δι1, σΌτα οἶδ ἱαρογιταγ, βϑιῃ δὶ φαϊά υεὶ οἶδὶ υδὶ] ροῖυε ἰδ ἀγίθγίατα 
ἀπδρίναγ, σίγα βιϊαιίομεα ἰοιτηΐπ οἱ ἴα 5865 ρταυϊβοίιπας ἱβοϊϊαυΐας, 
4υδια ΟΡ γετῃ ποὰ δυάϊεπὰϊ δαμξ ααΐ πὰς ροΐανῃ πιρᾶγε ἀΐοδηϊ: ὅθ 
εἰάυπι εἰἰπι ἀρεγῖο, υδε τωοάο ἀἰχὶ, οπιπίρυβ, χαοιϊεν αἰϊχυίὰ οἰδὲ 
ἀλαρϑατα εεἰ. ρτγοίεςϊο ορίπιοιδαιν δογωπι φαὶ ροΐατη πὰς δάιπί τ 19 
εχὶϑιπδοξ, ἰγγιάδηάδλαι δοε6 Ρίυτα οεἰεπάππι. πιραῖυδ δηΐτη μὰ 
ἀς Ραϊπαοπα δὰ σβηΐεια ΡΟΓΆ πε δίςαϊ εχ οτὰ ψαϊαπι ἰδπάεγε οθὲν 
ἈμῸδ᾽ ΔΌΙΠ δἰϊαπι ΡῈΓ γοιῃἰυτι εἴ παυϑοάμι, ἀπ ἀθηδτι ΠΌΤΠΟΥ ΓΘ 
ταεοῖ, ἱποευίατι πη δοῖ, δὰ ἢδες πειπογεΐη ποη οοπίϊππο ςΟἰ] εἶ ἴῃ 
γεϑίοαπς, φεὰ ῥγια8 ἴῃ υὙδηΐγοπι, οογίαπι οδῖ: δχογειπθηΐα δυΐπε αἰνὰ 
ἀηρὶ υἱάεπίαγ ἔδεςβ υἱμὶ δὲγὶ ; συϊθθγε εἰΐαπι υδθηϊγὶβ ϑθρα μος ἰάθτα 
Ῥαϊείδοιϊμωι εϑὲ. δεὰ δῃΐπὸ δα] τα ορίπίοπες δἀτηοάυπι ϑογυϊατὶ 9τα]ν 
ἴῶτα [οτῖδεβε εδῖ. Δγίεσία ὑεγοὸ αυοά δχίοτίογ, πἰ αἰχίπηαϑ, ροδὶὶδ φὸ 
εεἰ, ἃ εἶθο ᾿ηζεδέδϊατ. διϊδιιθη παΐωγα δὰ ος το ἰδ δεῖ ταϊ πογετη 
Ἰίκξαδπι δἰν ᾿ϊπρυΐδτι, φυδς ἀγιδιΐαπι οροτίγεξ. ποῦ οππαὶα υἱυΐρατα 
Ἔλπὶ ΟΡ πέμπε, δεὰ δὰ ἰδπίυπι συΐρα ραϊπιο δὲ οαϊὶϑ Ρἴϊο ἱπιθοῖδ, 
ὩΟῺ οοΥίαχ, ΠΟῚ ρέμμα Ορετγίπιεηῖο ἐϑῖ. οογιϊςατὶδ δηΐπ Ρδηπδῖῖδ. 
46 ξαϊοτ, υἱσε ἰϊπρυΐαα ορογιθηεὶα ἴρϑαπι, φοπιγδῃϊϊυγ οἱ ἀϊάποὶ- 
ἴῶτ, 4 ἐπια ἀπιοάυτα {119 ορατγίξιν αἰϊππάε οἱ ἀρογίτατ: νἱ εἰς δὶ δρὶν 
ττοϊ ἔγαβεπάο γεάμεπάουε ἀροτγίξυγ, οἷρο ἱπρογοπάο ορεγίϊαγ, 88 
φυϊά {Παραΐωτ. χαοάϑὶ χαϊὰ εττοτὶς ἱπ εὸ πιοῖυ σοπειπἰτἰτὰτ, νοὶ ἀθ- 80 
Ἔἐγγδηῖθ οἶρο ἰπ δἰϊδπαμι ἰγαιηϊϊοιπ υοὶ τεθρίγαϊίοης ργαθυθηϊθηῖε, 
ἴαδϑε8 διγδηρυ δ οοθαυς Ἔχοϊἰδητιγ, αὶ ἀϊοῖυπη 6ϑῖ. ἴδπὶ υϑῖῸ δ0- 
Ἰδγ ἱπρβεπῖο τρία εἰ ᾿ϊησυϊαε δὲ Ἰΐπρπδς δ ἈἰΒ τις ἃ πδίαγα θϑὲ, αἢ 
εἶδτιδ πεηπδ 'π ογα, οαπὶ Ἰηοἰἰἴυτ, ςαάαὶ δὰ} ἀφηῖοδ, πααυ8, σππὶ ΡῈ 
ἔαλποοι τηδδῖ, ἰὰ δυίογίαιπ ἰαραΐυγ. Ἴαγϑηΐ δηϊπαὶία 486 πιοάο-ἀϊχ;» 
τρὰ8 ̓ ϊηραία, ἀυονίαπι εἰ σατπα δίσςοα εἴ ουἷς ςοηϑίδηϊ Ρταεήσγα: βοὺ 665 
οἶα ἴαο!ε πιουεγὶ πιϑργυμι ἰά ροδϑαῖ, οἱ δα (δὶ βεπεγθ οδγθὶϑ 
εὐἴδηπε οομδία ες, δεά εἐχίγειμα ἱροῖτδ ἀγιογίαθ οἰεῖμ5 σοιη᾿ γί πιδγοῶν 
ἴαγ φαᾶπὶ ᾿ἰπρυ ΐα; 4αδιη ἀπἰμπα]ΐα ρῖϊο ργαεάϊια μαθοηὶ ἐχ δθα οδγΏ 6, 
Βδες ἀϊχίεϑε δαιΐ5 εδῖ, φυδιῃ ΟΡ ςαυδᾶιη δπἰπιδιϊαιη αἰΐα ᾿ἰϊπραϊαπα μὰς 
Βεδπὲὶ αἰΐα οαγεδηῖ, εἰ αῃθπιδιποάυπι παΐωγα υἱτῖο οἰτιδ ἀγίεγίδο γϑο 
ταδάϊατ ἰἰπρυ]αι ππο]τα δά μὲ ριδγις, σαϊῖατ δυΐεπι δοΐς ξυΐδην πφ- 10 
οφοϑΆΓΙΟ ροδίϊυπι δϑὲ. Το Γ δηΐιη ἰπ ραγῖθ ρῥγίοιϊ δἰφυθ ἱπ πιβάϊο εἰν 
ἴουι εδὶ; ἰὼ 4πὸ ρυϊποῖρίυτι Υἱῖδα οἰππίϑηθθ τηοῖῃδ οἱ δεπδα8 δϑϑᾷ 
ἐϑηβετβαδ. εἴεπίπι ραγίοι: Ὑθγϑϑ, “ιαπὶ ριΐογεπι Ὡρρ οἰ Ϊαπιυϑ, ἴατπα 
δεηϑὺβ ἱππὶ τηοῖπϑ δρίίας: ἤδο δηΐτη ἴρθ88 γαϊΐίοηθ ρᾶγε ῥγίοσ δἷ ρο- 
ϑιοτίον διδϊθεπήδ δῖ. ραΐπιο δαηάἀδιῃ απᾶπὶ σοῦ οδεϊποῖ ϑεάσπι, ἰἀ- 
4υε ἀπιρ]εοιοτ. ορίγατο ἔπι ργορίθγ ρυϊιποιθπὶ ἴππὶ ργορίον οτὴς- 
ξἴπετα οοτγάϊ ἰπαϊίαπι δρίϊωγ, αἰιγαμ ον εἴ τε άϊιατ δότ ΡῈ ἀγῖθ- 
τίδια. ἰΐαχιιβ σππὶ ἱπ ρᾶγῖθ ῥγίου! σοῦ ργίπηυτα οο]]οσαγὶ Π6 0688 δἱξ, 
διιογίατση συοααθρ εἴ ρυϊπαγ σοηϑεϊτη δηῖθ συ ίατν πδοο886 δεῖ: ἤδθο 8ὺ 
επὶπι δά ρυϊποπεπι εἰ σοῦ ἰοπάμηϊ, κα]α δὰ γεηϊίετα. ἀσπῖφυς απο 
ταο]ϊπ5 εἰ ποδὶ 8 681, ἰά δειθρϑῦ, πἰσὶ αυϊὰ ταδί ἱϊπρεάϊι, δαρετῖος 
τῖβ ἱπίεγι ογίσφυο γαϊϊοπα δαρειίὰ5 ςοἰ]οςδίατ, ῥτγίοτίδ ροϑιογιογίϑαιϑ 
Ρτίαθ, ἀοχίγὶ οἰπιριτίααε ἀεχίγυμι. δεά ἂς οοἶΐο γαϊα εἰ δτιεγία ἀν 
οἴῃπι ἰατι οδῖ. 

ἀν δεφηΐατ αἱ ἀς νἱδοεγὶθηβ ἀοοεαπιας, σαδα δοττιπὶ Ῥγορτὶα 
δαπῖ σαᾶθ δαηρμΐπειη Βαρδηϊ: παἰ]ϊ Ἔπὶπι Ἔχϑαηρτίνιη ἀπίπι8}} υἰϑοὰϑ 
8 1 πὶ δϑὲ, σὰπὶ ϑαπρυϊηεἰϑ οπηπὶᾶ βἰηϊ. ᾿ἴάχαο Ἰ)ειποογτα8 ποη γθοῖς 48 30 
Ἡϊς ἱγαςίδ586 υἱἀδίυτ, διχαίάθση ἱποθγῖα ἤδες 6886 ρυϊδνὶϊ! ρτδς Ἴχί καὶ- 
ἴδιες ἐχδαηριυίστι δηϊπιαϊ πὶ. διατινη δηΐτη οατῃ σοηϑιδιιπὶ 4υλ6 885- 
ξυΐπειι Παρεπῖ, εχίριαδσια δάἀπιοάυπι δαπε, ἀεργθμ θη αϊ οοΓ οἱ ἰεοῦν 
εἰπε ἀυβρίο ροσδαμξ, φαὶρρε 4πδὲ ἴῃ οΥἷβ ἐγίάιιο συβαιὶα ρυπεῖ ἰᾶτα 
παδροἰ τἀ ΐπς ἀρραγθᾶπὶ; πὲς ποπ ἴῃ ραγίαρυϑ δρουίιϊοϊϊ ρεγαυᾶτι εσ- 
ἰραα ςεγπηπίιγ. δὰ ἢδες υὲ εχϊοτογομι ρατγίζιιπι ποῦ ἰάοτι πϑ88 
οταπίθυ9 εϑῖ, 894 χυδοῆας ρῥτὸ υἱία πιοΐπαπε υδγίο δι δὶ ρεουϊϊαγετα 
τεςερεγυπῖ, δὶς ἱπίθγίογαπι αἰϊδα Αἰτῖ5 δοςοιπιποάμηίογ. νἱδοοτὰ δὰ» 
ἴδπι εοτυπὶ ρδοα] γα δυπὶ απιᾶδ δδηρηΐποπι Παρ οπὶ: ἀυδπὶ ΟΡ τα 
Ὡπαπιαφαοάηπε δΟΓΌΠΙ Ἔχ Ἱπαϊογία ϑαπραίΐποᾶ ςοπϑὶδῖ; αυοά ἴπ παρ6 5 
εὐϊπ8 ραϊεῖ: δϑαὲ επὶπι οττιεπίογα πιδίογδαμε εχ ταϊΐοπα, απουίατα 
π᾿ ῥυῖπδ σοπογοίίοης βρθοῖθϑ σορίδηπε τπαϊογίϑε ουϊἀθηϊῖοῦ οδξ. οοΣ 
ἐρίϊατ οπυπίθυιϑ βαηρυΐπα ργαθάϊ 8 ἱπθοῖ: εἴ σαδι ΟΡ οδηθᾶπα, ἀϊ- 
οεἰαὴϊν οἴ δηΐεμας δδὲ εἴ ππῆς ἠϊςαπνιϑ. 9δπρι 8 ΘΠ ΘΟ δβαΓο ἐπν- 
εϑὲ ἴῃ 118 πῶε δαηριίπεα δαηῖ; απὶ σππὶ Βυπιϊάπ8 δῖ, ςοποερίδου- 
Ἰαὶπ εἶδί μαρββαῖ πβοβϑβϑε δεῖ, ἰάθοφῃς τδηδβ πᾶϊαγα τποὶϊϊὰ τἱάθιογη 
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{αατττα ππῦτα 6886 Ῥγϊποὶρίπταη πθοθ886 δὲ: Ὡρίσαμσας επίτα βετὶ 
Ῥοϊεϑῖ, ππῶπι 6886 αιιδιὰ ρἰυγα τρϑὶϊαϑ δϑῖ. ΟῸΓ δῃΐεπι Ὑδπᾶγαμι 
Ῥτίπεϊρίαπι ο5ῖ: ἐχ δος επίπι γεπδε εἰ ρὲ μος 6528 υἱάεηῖαγ. πᾶ- 
ἴατα εἰϊαπι εἶα9 υεποδα δὶ υϊροῖθ βεπαγὶβ δοοϊεἰδίε ἱππεῖ οατα τδ- 
τἷθ, ποηίατα εἰ δἰἴαϑ εἴα 9εάοπι ΟΡ ϊπεὶ ρτγίποίρδιεπι: ἱπ πιά ϊο 
δἰἰπι ροϑιΐαπι δεῖ, 564 τπαρὶς δι ρογίῃς πάπα τηΐετία8, δὲ Ραγῇ ργίοσὶ 

40 δἀπιοίϊυ9 ΄υᾶπι ροβιογίογὶ. πδίαγα δηΐμη γε ποδιϊίογεπι οοπϑῖϊ- 

ἴπογς ἱπ ἰοοὶς ποδι!ογίθος φοϊεῖ, πἰϑὶ φυϊά ππαῖυ ἱταρεάϊαϊ. οοτγάϊ 

Βυης 6956 ἰοοῦτι ἰαϊϊϑδίτηα ἴῃ Πστηΐης ραϊεῖ, δεα ἴπ ςοἴοτ8 απο 

δηΐπιδ]ρα9 ρατὶ ταϊΐοπς ἴεπεσς δἷδί υαἱξ ππεάϊυτα οογροτίδ πεςεϑϑᾶ- 

σίϊν ουἷσα Ὄχι τὰ δδῖ, χὰ ἐχογεπιεπίᾶ ἐπι τἰππίιγ. ογαγα πίεται αἰ 

δἰϊΐος αὐἀϊαπεία ϑυπὶ, πος δά νἱΐαπι πεεθϑϑαγία μαραπίαγ; 4πᾶπι ΟΡ 

τοπὶ ἰϊ ἀειαριῖθ υἱΐδ ποὺ το] ΠἸτγν ϑάάϊεῖς ΒΌΪ τα δεαπὶ ἰπίεσ- 

ἔναπι οοτίατα οοῖ. αυΐ Παρ νϑπαᾶγαια ογὶ ρίπεπι ἔγιρασπε, ποῖ γεςῖθ 
ορίπαπίαγ: ρίαγα δηἰπι ἀϊβρεγθαφαε ρτἰποὶρία (δοϊαπε, ἰάφας ἵπ ἴοοο 

“0 ἔτιριάο. ἀγρυπιθπίαπι φυοά ἔτίρυ5 Ὠὶς ἰοσαφ Ὑεβεπμεπίὶθς δεμτίαϊ: 

εοηῖγα οογὰϊ ἰος9 οσαἴογε αρυπῆαϊ, σαπηαας ρογ οεἴεγα υἱδοεγα γυ6- 
Ὧ86 ἰγαποίαηῖ, π0}} ρὲ οοτ τεπάϊε, αἱ ἀϊοϊαπι 651. ἴδαυε ραγίεπι εἴ 
Ρτἰποίρ᾽ πὶ Ὑθπαγιπι ΘΓ 6866 ἀρθγίυσῃ δϑῖ, ἰάφαε ορίμαα ταῖϊϊοπς. 

ταεάϊαπι επὶπι οοτάϊο δρίσϑατῃ οαναπιαα σογρὺς δεῖ. Ρ]επῦπι εἰίατα 

66δ ϑαπρυϊπὶς οδῖ, φακεὶ Εἰς γεπδα ογίδπίυτ. οανυτῃ οβῖ, οἵ ςοπεποαϊ ς8π- 

ξυΐπεπι; φρίϑϑαπι, τὲ ρτϊποϊρίαπι οα]ογίβ δεγυαγε βοαῖς. ἱπ μος εηΐϊα 

δοἷο υἱϑοθγαπι δἰ ραγίίυιη οπιπίαπι οΟγρογίβ ϑαπρυΐϑ 5'π6 σεηΐβ οοτα- 

Ρἰεοίτατ: σεῖεγαθ ραγίθϑ δαηροΐπεπὶ Υ θη 5 Βαρθὺϊ οσοπιοπίαπι, ἰΖφας 

Σοςὶα γαϊΐοπθ. 9ϑδηρυὶδ Ἔπίιῃ εχ οογάδ δὰ νεπᾶϑ φυοααε ἀεγίναϊαγ, δὲ 

γεγο δὰ οοσ ποῦ αἰϊυπάς ἀευεηῖ: [ᾧ δηΐπα οὐἶξο ῥγίπια οἴ ἴοπϑ δαηρυ- 

πῖδ εδὲ, δὰξ οοποορίδουϊπι ρτγίπιππι. Βδες δχ ςοπϑδοῖϊίοπα δηἰπιαϊἰὰπὶ 
40 ρογϑρίοἱ ροβϑαης, αἴφαε εἰϊατα οχ βεπεγαῖίοπα: ΠΟΥ δηΐμι οἰδίίτη οπιαϊ τ τα 

Ῥατγιϊαπι ρτίιπαπι σουδίδιεμδ δαπρυϊπο! επίαπι' εοῖ. πιοῖτϑ δἰΐαπι ἰδ 6}- 
ἴα ἃς ἐγ οιἰ ἴα 6, ἀδηίφαθ οπιπίαπι ϑεπδαυτα Ηἰης οτγὶ εοάειπαμε ἀ6- 
εἴποτγα υἱάθπιυγ. γαϊίοης φυοαίο ἰΐὰ 6896 ργοβϑίιγ. ῥγιποῖρίδιη επΐμα 
Ὅπηπη 6886 οροτῖεϊ, ΠΡ᾿ουπαυς Βετὶ ροϊεδῖ. ἀριἰϑεἰπιι8 ἀυΐοτα ΠΥ Ή ΤΉ] 
Ἰοσογυτη πιεαϊπϑ δϑι: πιθάϊαπι δπΐπὶ ἀσττι εϑὲ, οἱ ἴα]6 υἱ ἀυπάϊχψαα 
δἰϊπεὶ υεὶ ἄθηπε τδὶ ργοχῖπιε ροϑϑὶξ. δὰ μδδς, ουϊῃ πδὸ βᾶγε δἰ 
ἐΔηραΐπϑᾶ α}1ὰ ποῦς δαπραὶθ ἰρ66 νἱτι Βαρδαὶ δειτθιάϊ, φαοά ρτὶ- 
τοῦπι θαηροΐποπι Παρ δαὶ, 4 ο686 χυοὰ δοηϊἴαϊ, σογαια 681. Βδθβὰξ 
δυϊεπὶ ροιῖπάε ἃς νᾶ8, 4ποά ρτποὶρίαπι δϑὶ, πθοθθ58 εϑῖ. πθὸ γϑιϊοπθ 

20 ἰαπίυνη ἰϊα ο596 ργοβαῖιγ, τϑγοπὶ εἰΐαπι δδηδὰ ρδγοὶρίϊαγ: πᾶ ἴῃ 
Ῥατγίαππι ρτγίπια ρεπεγδιίοῃε ἐἰαιίπι οογ ρα! ρίίαγς σαγηλταν, φααϑὶ διῖ- 
πιαὶ οἷ1, πὶ φυοά ρτἰποὶρίαπι δἷξ παίαγϑθ δοῖτιπι 4086 9 πριμηθτι μᾶ- 
Βοπῖ. δγριμποπίηπι γ6] ἱπάς ἀδάαοί ροϊεϑῖ, φυαοά πυ]]ὰπὶ δηΐιηα] δαῃ- 
ξυϊηῖθ σοιπροϑ οαγοαὶ σογάε: ρτίποὶρίπια οηΐμι δαπρυ 9 μαρ δαὶ πα- 
ξ6586 6δῖ. ἰδεῖς οἰΐαπι οἰππίθυϑ ϑαπευΐπα ργαεάμι18 ᾿πεϑὲ, 864 πεπῖὸ 
ἰὰ οαπϑασγίι 6886 ργίηοιρίαπι γαὶ φογρουΐϑ ἰοτϊα8 νεἰ ϑαπραὶπὶδ: δἴξατα 
δὐἰπι ποφυδααᾶπι οὈἶποὶ ρυϊποῖραίθιι; [ἰδμεὶπ ταγοὸ διυ μαρεὶ δά- 
σεγϑαιῃ ἴῃ ἰἰ9 488 δχαιυίδιτίι9 σομδίοπἴ; ΠΟ. ὙΘΓῸ δδηραϊ8 οοη- 

80 οςερίδουϊοαπι τηοάο οογάϊς ἱπίγα 86 ςοπεϊποῖ, δεἀ αἱ τοϊφιας ραγῖθϑ 

δδηρυΐπετι υθηΐβ ἱποϊυδιιῃ Βαρεῖ, δὰ ἴδες υδηᾶ βδγ ἰθδομγ οι αϊῃ, 
πος αἰ] οχ δο ῥγουθηὶῇ: υθῆδθ δηΐιπ οπῖπο5 ΟΧ οογάθδ 508 ἱπίτἴὰ ἔγα- 
Βυπε. ἰΐαφυθ οὔπὶ αἰ τογηΐγιπι ἰϑίοττιπι ρτἰποὶριαπι 6586 ἤδοθδδα δἰ, 
ἰδοὺγ δπϊοιη ΠΟΙ δἰϊ, οΟΥ ϑαπρι 18 ΖΌΟΖΙ6 Ῥτγιποϊρίυιπ 6856 ΠΘΟ6888 
ο8ὶῖ. δηίιπαὶ δηΐπ ϑθπθὰ ἀοβηϊ αν, νἱδ δυΐεπι δϑυϊθπαάϊ ρτίιπο 111 
αἰδαϊίοτ φιοί ργτπυτ ϑαπραΐπα ργϑεήϊιαπι 681: 16 δυϊεῖπ ΤΟΥ Θδῖν 

Σ φυῖρρε φιοά εἰ οτίρο βαπρειϊη 5 οἷξ εἴ ργίπαιπι σδπροΐπειη ἨαΡδαξ. 
ἐχιγουαιιπ δἶτι8 ΤΌγθιηδίαγ 'π τπσσοόπϑῖι βυτηϊβδδιπ τη, δίτπι ἴῃ Ρ6- 
εἴοτε εδὶ, οἵ οτηπίμο ραγιὶ ρτίογὶ σογρουῖϑ οοπι πείσει, 6 τοίγιρογοιϊων. 
οπιπὶρα5 δηΐπι μδοῖῃϑ τηϊπ 8 οαγποϑυπὶ απᾶπιὶ ἰδγρυια δϑὲ; συδαν ΟΡ 
τοῖα ἃ ἰργξο ρεγααδιῃ ἴυτ6 οδῖοῦ ορεγῖῃϑ εϑὲ. ζοΥ σειογί5 δημη 1088 
ἰπ πιδάϊο ρεεῖογε εϑῖ, Βοιπίηϊ Ἰαπῖυτα ραυΐο υεγρὶὶ δὰ ἰδενδιπ, υἱ 
εἷυμ5 ραγῖῖ5 γείγιρδγακϊίοπθιι πιοάεγείαγ εἴ σοταρθηδεῖ: οὐπηΐπτῃ ΘηΪπὶ 

40 δηϊπιδ πα τπαχίπια μοῖπο γοίογδίδτη Παρ εῖ ραγῖεπὶ βἰηἰδῖγατα. ἰπ 
Ῥιδοῖρυ5 εἰΐδιη οοΓ οἰ ιπί! πὶ ϑἰΐαμα ἴθηεγα, δἰ ΤΌ ἀἰθϑἰπαι 15. υἹ ἀο δία, 
αἰοϊαιη ἰδιῃ 66ῖ. 80115. Ηἰ8 οογάϊδ ᾿ῆθογο δὰ Ἵδρυῖ ϑρεεϊαϊ, οὐπ δὰ 
ῬΑτΘ ΡΟΣ δἰ}: δοάθῃι διΐπι ρίἰυγ τποῖῃ5. σορὶαᾶ 4υο 486 πεγυοτγῦτω 
ἰπ οογάε εϑὲ, Ἰάηυς τοῖα γεϊτοπα: Ἀἰπς επὴπὶ τηοῖι5. οταπίυγ, αυΐ 
ἱπτεπάθπεο τγειπιοπάοχαε εἰβοιιπίογ, ἤάαε πιϊπιϑιογίο 14}1 εἴ το- 
Ὅοτγε ορυϑ δδ5ῖ. ΘΓ δυΐδπι, αἴ δΌρΓᾶ ἀϊχίτπι5, υοΐη! αἰτογατα δηϊπιαὶ 

ἰαεεὶ ἰ9 φυᾶθ οογάε υἱϊδ]ειπ οτὶ βίποιῃ ςοπιϊπεηῖ, ΤΟΥ δίπε οὐϑ8 εἰ 

ΡῈ ΡῬΑΑΤΙΒΌΒ ΑΝΙΜΑΙΙΌΝ ΠΠ1. 

οταπίατη 4886 ΠῸ8 ΠΟΥΘΙΙΠΊΌϑ, ῬΓΑΘΙΘΓΌΔΤΙ δατὶ δὲ βεποτῖβ Βοῦτς 
οαϊυδάαπι, χαίθα8 ργᾶθ πιδρτηϊτιάἀϊπθ αυᾶϑὶ δἀπιπιοαϊητα δυθαϊϊατα 30 
εϑῖ; 480 πιοάο τοΐαιι δἰϊᾶπι σογραϑ οϑειθυὸ δυϑιεπίδϊαγ εἰ οομπδίησ. 
γεπιποοϊυπι ἐγ ρ οοτα ΘΟΥ ταᾶρποτττα διΐπιδ]ατα Παρ οῖ, ἀορ ἰοοτα 
ταϊποτττα, πα πὶ δὰ Ροϑἰγεπιαπι; ΒῸ]ΠἸυτααας οδὲ φποά δῖπο 110 υθρ- 
τίουϊο σοπδιοεῖ, οἱ ραν ΟΡ οδιϑᾶτη, ἀϊοΐαπι 6δῖ. ἰοσατω δῃΐμα δὲ 
ςοποορίδουϊυ ηαοάάαια δαηρτπῖδ Ραγίτωϊ ἱπ οογάθ 6886 σοηυθπΐζ, 
δαπρυϊοῖυ δαΐετα Ρτίσιο οἴβοὶ ἴῃ σογὰς φᾶερε ἰᾶτῃ αἰπίπηυα. φεὰ 
εὔπι ἀπδε σϑπδο δἰπὲ ρυϊποὶρα 68, δἰΐεγα τηδίοσ, δἰΐογα ταῖθοσ δοσίδ.. 
4ιε Δρρεοἰ]αῖα, 4αδε δρᾶγϑα γδπογαπι ϑεγὶε οδίογαθ τηϊπογοῦ υδδϑ 
Ρτοάποιπὲέ, αἴφυε ἰμτει δ6 ἀἰςδναπὶ αἱ ροοῖπας Ἔχροπεσωῦβ, τπε] παρ 
δᾶπε εϑὶ ἰπι1|8Δ Φυοαῃ6 ΘΑΓΏΙΙ 6866 ἀἰοιϊποῖα. φαοά βοτὶ ροϊοεὶ, οἱ 
δαηρυὶθ ἀΐνδγδυβ ἀἰδιϊποϊαϑᾳαρ δἰξ; 4αδπὶ ΟὉ τγεπι ὉΒὶ βοτὶ ροξοεξ, 30 
δατιξυϊαὶο ςοποορίδουϊα ἀυο μαροπίαγ. βοτὶ δαΐεπι ἰὰ ροϊοδὶ ἴῃ τοῖν 
ξυϊθ: δῃπὶ δαὶπι οογάα δογυτα ἀταρίογα. δεὰ σηεἸΐπ ἴτε Ἔδες Ὑ61»» 
της] 08, αἴ ᾿πῸ8 σοτηπιῦῃ δ ρτὶποὶρίατα δἰ: τη δἀϊαπι δυΐδια εἴ ρας 
Ρτἰποϊρίαπι εϑῖ. ἐΐδαπα τπδρηϊυο ἀταρ ον δυρίπάε ἀεαϊάοταῖας. 
Ὡΐ|6 δι αἱ 4πδο τηᾶχίπνᾶ δἰπε, ἰγὶρ ἰοοπὶ υεπεγὶςαϊαπι μαρεδπΐ, ἄθα- 
16γ Ρ᾽αγίτηυτα 98ηραϊη 9 εἴ ςα]ἀἰδρίπηατα σοπιίμδῖ, χάδι ΟΡ Γαπι ρᾶγϑ 657 
ςοτροτγὶς ἀεχῖγα οδἱιάϊογ; δι πίδῖοσ ρᾶγασα, ἰάφας ἔτι ἀἰσοί πητω ; τασ- 
ἀϊυς ταεάϊοοτγεπι ἴὰπι σορίᾶ ἴαπι σαΐογθ, ϑεὰ ραγίογετη. ρτίποὶρίασα 
δαΐμι 4αθτα πιάχίπια 4αΐθδοεγα ἀεμεῖ: ἴα 16 δυΐδτα δγὶϊ, δἱ ϑαηρυΐο ρὰ- 
τὰϑ οἱ πιθοοτγὶς ἴὰπι οσορία ἕμπι σά ]οΓα δἰξ. αὶπ εἰϊαπι γι ο] δ Π0- 
δεπὶ αδη ἄδπι γἰμειΐδ δα ϊΏΓΙϑγ 6 οαρ τ5 δἰ πα] δῖα Παρ οτα υἱδαηῖαν, χαδ:»- 
4αώπι ἤοη ἐϊα οουδίαπε αἱ 4ποἀ εχ ρῥἰαγθυν φἰϊ ςοταραεῖσμι, δεὰ πὲ 
σαοάο ἀἰχὶ, αγιϊςυ]αιοη τα ροϊίμ9 οϑἱθηἀθπι, φαηΐ ἀγιϊου!δίϊοτα οοτὰμ 10 
δοταπι φὰς δϑηθα πιοἰϊπ8 γαϊθπὶ, ἱπαγιϊου]δίϊογα δογμπ 4αδς εεηϑα 
Βεβειίογὶ δαπῖ, τὰ δαυπι, ἀἰδογίπηὶπα οοτγάϊδ φαᾶς διωρ ταάϊηο εαὶ- 
ξαλίαῖε ἀυτίτϊα πιο! "εἶα Ἔχϑιδιδηῖ, γε] δὰ πιογεβ ρεσίληδξηὶ αἰ φαδὶδ- 
Ὠ05. 4ῦδε επὶπὶ δεπδὰ ΒδΡεἴϊ ϑυπῖ, οοῦ Βάθεπξ ἀυγαπι εἰ ϑρίδεῦτως 
ἯΠ1Ὲ Φεηδὼ γαϊθηῖ, πιο 8. ραυϊα οἰΐατα δαπὶ, φαὶα9 φΟΓ βγδῶ- 
ἴὰ9 Κ δαἀεπτίοτα βάἀδημογάφαθ, αι θα 5 αἰ πο δαϊ πιοϊοογο. αἰδοῖα 

εαηἷπι φυΐ ἀοοῖ 1 εχ πιεῖυ, ἰᾶτα ἱπ ἰΐ5 ργαθεϑῖ, φαοηΐλτη οΙογοπὶ ρτο- 
Ῥοτγίΐοπε Ἵοογάϊβ ποῦ Βαβθαπῖ, δε ραγιιτα οαἰοτῖβ 'π τοᾶρτο οο- 
ςδρίβουϊο ἐχοϊεβοαῖ: ἰϊάφαε δαπριΐ ἐγ ρίἀϊοτ Αἰ. σοὺ πιδρπῦπε Ργο- 20 
Ροτίϊομε ἰεροτὶ, σαεγτο, τπυγὶ, ᾿Ἀγᾶθπδθ, δϑίπο, ρβϑηζμαγωθ, χηυβίθὶδϑν 
δὲ το] φυΐβ ἰδγα οὐπηΐθυδ 4υδε ἀρετγῖε {ἰπιΐψα δαπξ δὰϊ Ῥγορίεγ τὴθ- 
ἴαπι πιδεῆτα, οἰιπι16 ἱπ υϑπὶβ αἴφυβ ἴῃ νυθηϊγις]α οοτάϊδ ευθοὶϊῖ: 
δαπὲ οηἷπα ἔτιριἀϊογεβ εἰ υθῆδε δπιρ]ϊογεϑ εἰ ὙδηΈΓΙ Ὁ} Διπ ΡΊΊΟΓ 8, 
Ὠδπὶ αἱ ἰπ ρᾶγτο οἱ ἴῃ τιᾶρῃο ἀοιῃ! οἰ ἶο Ἰαπίαπάοπι ἰρπὶϑ πο᾿ δε ῆπθ 
«αἰεἴαοίς, δε πιΐπαϑ ἰπ πιᾶριιο, δὶς ἰῃ δὶς σάϊοῦ πὸ ραγιῖοτ αρῖτ. τδϑ 
δπὶπὶ ἴδηι γαπὰ 4υδτα υὙδηϊγιουϊα 9 δϑῖ, ἰΐαεπὶ ταοῖυδ αἰ ἰθπὶ οὐ] άπτα 
φυοάφυς τείτιξογαηῖ. Ρ]α8 δυΐεπι δρὶγϊ9. η΄ ἀπαρτὶ ρπ8. δὲ, τοῦς 
Είϑφις ναἰεῖ; φυᾶπι ΟΡ γαῖα πα ] τὰ εχ ἰδ 4πδ6 υϑηΐβ δυϊ υθηϊγιουϊίς 30 
δυπὶ ἀρ ϊογιρα9, ΟΡ αϑαπι ΡῈ Τῶγπειι ΟΡ ππθαχῃθ αϑῖ: 864 4υ88 
ἰἴὰ Ρἰπρυεβουηῖ, δὰϊ οτπηΐα ἃυῖ τηλχιπιᾶ ρᾶτῖα υδηῖ8 ἱποςγ 9 ρᾶγτο- 
406 γὙϑωϊγιοαϊο 6856 σαγπυηιαγ. ΤΟΥ δοϊυπι υἱβοθγαω δίας ομηηΐπο 
Ῥατγιϊαπι σογροτὶ πΌ ]ὰ πὸ υἱπἰυσα μαιτ ργᾶνς, Ἰά4αο γοοῖὰ γαῆομα: 
οὐχ δπῖτπ ρεϊποὶρίατα οογγοταρίτυγ, πἰ 1} εδὲ φαοα οεἴετγὶϑ, φαδο ἱπᾶάδ 
Ρεπάφαηϊξ, ργδβρεγε δυχι τα ροϑϑ11. ἱπάϊοίαιη αἰ ΠΏ] ] πὶ αἴζεοϊατα ὃ 
οοΥΓ ῥαγίδϊωγ, φυοά ἐν πα} ]ὰ Ἠοδιὰ τον ἰἴὰ αἰεοϊατα τνίϑυτι δάμας 
εοὶ αἱ σεἴογα Υἰϑοθγ οδγμπιπῖαγ, ΓΘΠ68 δηΐπὶ δΩΘρΟΠΌΠΙΘΓΟ οδἷ- 
40] εἰ ρϑππῖδ εἱ ρᾷρῃ}}5 γείδγιὶ υἱἀθηϊογ, αἴφας δἰΐατα "6 οοΓ οἵ ραϊπιο, 
ἃς ροιἰϑείτπαμα ἰἰθπ. πιυϊΐα εἰΐατο αἰΐα υἱπογατι ξθποσγα αυθπῖγε ἴῃ 
115 νἱήδιπιι8, δβὰ ἴδπιδα οἶγοα ἀγιογίδιῃ ρυϊπηοη8, εἰ 4πὸ ᾿δοΟῸΓ δῶ- 
ὨδΟΙαΓ σθπᾶα ππδϊογὶ, ρεγεχίριε ἰΐα δοοίαϊξ, Ιάχας γαϊΐοας τεςῖα : 
ἢιδᾶς διιπ τπαχίππε οοταὶ ἀϑδοοίαπιαγ, δὶ Ὑθγὸ Ζαϑ6 τοτΡο υἱλχας τὸ 
εἰυϑηαοάϊ ρογεαπὶ δηϊπηα]ΐα, 115 ἀἰσδεςοιὶθ δἰΐδοϊαϑ τρογροϑὶ ἰὰ οογάθ 
ςοπϑρὶοἰππῖιγ, δεὰ ἀε οογάβ, φυαίθηαπι δἰ εἰ ουἱαϑ ρταῦδ εἰ φαδηι 
ΟΡ εαπϑᾶπὶ ἰχποΐωτῃ δηϊπιαὶ!ι}5 δἷῖ, ἤαος αἀἰχί886 84115 εϑὲ, 

5. ϑεφυϊογ αἱ ἀς γεπὶς ἀἰϑϑεγαιηηϑ, υἱἀε]ϊςεῖ ἀς τοδιοτί εἰ δ 
δοτῖα: μᾶε πᾶπμπε εχ οοτγάς ρτίμηδε γεοὶρίυπὲ δαπροίπετω, γεϊααδα 
δδγυϊη 8ΏΡοἾ δα δυπὶ. ἰρίτιτ δαηρυίηΐθ γαῖα δῶ8 6886 ἀϊςϊωτη ἴδια δαξ, 
Βυπεοῦ οπὶπι οοποορίδουϊυπι συαπε ἀεξοϊάογαϊ, σϑαδτασα δαΐεια ξ8- 
πὰ οοποορίδουϊυη εἴ νὰ εϑῖ: ἰίδαπε φαηρυΐβ ἴῃ ἰϊ8 φηδϑὶ πῃ νᾶδε 0 
65: δε4 4ηδτῃ ΟΡ γεῖπ ἄμα δἰπῖ, εἰ ἀθς δδάθιαι οτγιρίπ α ἐπ οἴῃ 62 
Ἑσογροτὶϑ ραγίεϑ ἀϊβουγγαπῖ, ἐχρ]!οδπάυτῃ πππς δῖ. ολυδα οἿΓ ῥτΐ- 
οἰρίαχῃ Ὁμβῦμι εἰ ΔΡ ὯΠΟ εδ8ὲ μια] 19 εἰϊ, φαοὰ δαίπιδτα Φο ἢ τ ςὨἴετα 



ΡῈ ῬΔΑΑΆΤΙΒΌΒ ἈΝΙΜΑΙΙΌΝ 11]. 

τρδτο δοῖα Παρεδηξ οτηπία, Πἴης δαΐπι ρᾶγβ δἰϊαταη πῶδ δϑπὶ ἀπὶ- 
τοῦτῃ ῬΓίιη0 σΟὨ ποδξ, τη 688, ἴπτη ροϊδητία ἴατῃ δοῖῃ, πη [18 φυδδ 
δαηξαίποιι ΒαΡθεῖ, ἂἵ 'π πομπι! 5 εογῦτα 4πδο δαπριπα οαγϑηΐ, 
δεοῖα ἀυπίαχαῖ; ΄αλιῃ ΟΡ τϑῖὰ οδ]ογὶβ χθοφας οτἰρίπειη ἰπ δοάδτῃ 
Ἐληϊροῦ 6586 πθοδι86 δϑῖ. ἤδες δᾶάδῃι οδιιϑᾶ 6ϑὲ δἰϊδτο υἱ δαηρυ 
Βαπιίάιι8 811 εἴ σα! ἀ8. οὐπὶ ἰρίτυτ πὰ ἰπ ραγία δἷϊ ργίπεϊρίαπι δθη- 

30 05 οἴ ολ]οτίβ, 9ϑαηρι 9 δἰϊαπὶ Οχ 10 δι ᾶπι ΟΓΙρΊΠοπὶ ἀποὶϊ: ἡπἰταῖθ 
δυΐθτη δα Πρτιϊπἰ5 μὲ αἱ γεπᾶγαπι δἰΐαιη οαριϊᾶ εχ ὕη0 δοάειπαπο ογίδη- 
ἴυτ. ἀυδα “Δυΐδιπ ὨΠΟΓΟ δυηξ, φιοπίδιη σογρογᾶ ϑημππδἰτιπὶ 4ιᾶς 

δαπξαΐπο πὶ Παρεπὶ οἱ ργαάϊυπίυγ, Ὀἰραγιια διῆξ, ἤδδο δηΐπν οπιπία 
ἁυὶο ῥγίοτὶ εἰ ῥοβίθγιογὶ, ἀδθτίῖγα οἱ δἱπἰϑίγα, δηρετγίογὶ δἱ ἱπίδγιοσὶ 
δ πρυππίητ. αδπῖο δυΐδιπ ΠΟΡΙ ΠΟΛ ἂς ρῥγίποιρδίϊου ρᾶγβ ΡΓΟΥ 

668 χυᾶτα ροϑίδγιου 6ϑῖ, ἰϑπίο Ὑθπᾶ Ἰπδῖοῦ ργδαβϑίδηιογ δϑὲ δίϊεγα, ιᾶπι 
δοτγίατη υοςαγὶ ἀἰϊχίπιιϑ. αἰΐεγα δμὶπι ἰῃ ρυΐογα, δἰζεγα ἴῃ ροβίδγίοτα 
ἀϊδοῦττι; εἰ δἰῖθγα ἰῃ ὁπαηῖθει8 δα ρα πα ργαθά 89 Βαρδῖυγ ἀρεγία, 
αἰἴϊοτα ἴῃ ποηηυ}} 5 δυΐ ΟΡϑοῦγα δὺὶ ἰποοτίθ. οδιβϑᾶ γ6ΓῸ τὶ γθπδο ἰπ 
Οἴπῃδδ οογρογίϑ ραγίθϑ ἀἰσογαπίωγ, φιοα ϑαπηρυΐδ, δὺϊ φαοά νἱοθτα 
ἐληρυϊηΐς ἰοῃοῖ, ἰοἴ118 σοΓροΓὶ9 πιαϊογια δϑὲ, 4Ζυ 88 ἱπ υϑηδ δυὲ ἴῃ τὶς 
ολγῖο υεηδα οομἰπείαγ. δε σποπᾶπι τηοάο εἰ εχ 400 δηϊπιδἰα πα- 
ἐγίλαϊταν, οἵ φθοπιοάο εχ υϑε οδρίαπξ Αἰϊπποπίυτα, οὔατα ἀδ ροπε- 
ταιϊίουθ δξίειγ, ἀριϊας εἰ δρεοιατὶ εἴ βαρ ϊσαγὶ ροϊοβῖ, οἵπὶ διιΐετα 

10 ρατῖεϑ δχ βϑαπρυὶπε οὔιπ68 οοπϑίϑίδηϊ, υἱ ἀἰχίπιυ9, γεπάγυιῃ τἰνὶ ἱπ 
Οναλνα8 οοτροσὶβ ρᾶγῖδϑβ γαϊΐοπς γθοῖδ σχρδπἀυυίηγ, δαηρυΐπετη ΘΠΐ τα 
ἔαπάϊ ρεγ οἰπηΐα δ δβϑεααε οπιηὶρπϑ οροτιεῖ, οἰχυϊάειη ραγίοδ φαδθ- 
48ὲ εχ δὸ οοῃβίδίπηϊ. οἱ αἱ ἰπ Βοτγιῖς τίζαπαΐθ ἀθ ὕπὰ ογρίῃς ἔοη- 
ἴσαι ὑπὸ δ4πᾶ τγίυϊ5. ρευιπη 5 ἀϊάποίτατ, δἰθίφυς ΔΡ 4}118 ἀιοῖα8 
δαυλὶ ς ἐχοὶριιπε, σπουθ4α6 μθσποσ ἴπ οπῖπεα ρατγίοβ ἀενεπίαι, δἵ- 
466 εἰΐανα υἱ ἰπ ἀΒι1οἷ8. ρ6γ ἰοΐδπι ἔμπα απιδαϊογοτα ἀεϑογὶ ριίοπεπι 
Ἰαρίάε5 ἀρροπυπίατ, εα γϑϊίοπε χιοά ϑαϊα Βουιϊογωπι Βυτηοτῖδ Βθηθ- 

20 βεῖο παϑοδιῖυγ, [ὰπἀδιπαπία ἐχ ἰδρί ἀρ ας σοῃἀδπίητ, δἰς παίαγα 88η- 
ξαυΐπετι Ρδγ Ἰοϊαϊη σογρυδ οαπϑαῖὶ ἀδγίναπάυπι, οαπὶ ἰ5 οὐτηπὶππὶ πιᾶ- 
ἰεγία οἷξ. ραῖθι μος ἰπ 1ϊ9 φυῶθ πιαχὶπιθ εχιθηπδηιογ: η1}8}] οπὶπι ἰδὲ 
σεηδα Δρραγεπῖ, υἱ πῃ Υἱενεἰδ εἰ βου πῖδ εἴ γα] υῖθ ρεπογὶϑ εἰυβάθτα 
ἐγομαΐριυδ: [5 Θηΐπι ἀγεβοθπιθυ8 γϑπαα ἑαπιασηιποάο τ παυμπίατ. 
οὔτ γαῖ οἂυ8ᾶ εϑἰ 4υο4 ξαπρηΐ5, εἴ φυοΐ φαηφυίπὶ ργοροτγιϊοπείαγ, 
οἴδηξία δἷξ σογρὺϑ εἰ οᾶγο, δὲ φιοὰ 118 ργορογίίοπε γεϑροπάεαϊ. 

Ἰρίτατ αἱ ἴῃ δἀαφιαδιίίοπα βα]οὶ δλιίογαβ δαρ όγεϑαις ἀπτγαηξ, ταϊπί ταὶ 
δαΐθπι ρυπιὶ ἂς σα δγιϊεγ ᾿ϊπιο ὁΡάμποῖο ΔΡοΪδβοιπὶ ταγδϑυϑαὰς ἀθ- 

80 ἀυιςῖο ἀρρᾶγεπὶ, οἷς υθπδα δπιρ 15ϑἴιπᾶθ ἀπγαπῖ, παϊπίπιδα δυΐθαι ρτῖ- 
τοὰθ δοῖῃ οαΓη68 οἰδοίαπίογ, φυδιηπᾶπι ροϊεπεία πἰ 1 }0 πϊπὰ9 τα- 
τὲ δἰπῖ; 4υᾶπι Οὗ γεπὶ εἰϑὶ ςᾶγο δχϑβίβι, δδῃριυιΐβ ἰάταθη ἱπάυοϊο γυ]- 
πέτα ἀπάϊσας ο[Ππϊξ, δἰχυΐ δὶπα υθπα δϑηρτι8 6886 πο ροϊεϑῖ. υοπᾶ 
δαϊοπι πΌ ἴα πιαπί εοῖᾶ εδῖ, φυοπιοὰο πεαιε τίνογῃπι (ουθοίδα ρᾶ- 

δ ἴεπὶ ῥγίυϑαιδιι ἐϊτυ8 Ἔαϊπαῖυγ. ργοσθάσυϊ γοπᾶθ ἴῃ τοϊπογα5 διὉ- 
ἱπάς εχ διιρ]ογίθυδ, φιούθααε δγίιογεδ γεήδηϊιγ αῦδπὶ πὲ δαηραϊ- 
πεῖ ᾿γαπϑτηϊεγα ροδδιπὶ; 4ιᾶπι ΟΡ γεπὶ Ἔχὶ τα 8 δαηρπίπὶ ΠΏ ]]τ8 ραϊεῖ; 
αλπαυδια Ἔχογεπιεπὶο υἀρουΐβ ππιπῖ αὶ, 4ποπὶ δαάογεπι υοςᾶπιῃδ, 
8α115 ραϊοαϊ: 8εἀ πε δ|}Πΐ φυίάεπι πἰδὶ σόγρογα οαἰδίαςϊο δἵ υεπυΐδγυπι 
αἶδηδι} 19. ραἰείας 5. ἴδ ποππι}}15. δος ῖ ας ὧξ ἐγααπίυτα φποάάδτα 
ἐχογεηθπίυτι δυιάδγεηϊ ργορίεγ υἱτδίοιπ σογροτία μαῤίϊππι, δοϊ ἰοοξ 
σὔπι σογραϑ ἰαχπὶ βυχυιπᾳπε 658εῖ, δαπρυΐδαπε ρύδ8 οτγιιαϊίδιε πὰ- 
τοθϑοογοῖ πη 6 ΟΠ τᾶτ6 οαἰοτίβ, φαΐ οχίριυ υθηυ 8 ἱποΐυϑαδ οοηοο- 

40 φᾷεγε βοῇ ροδβοῖ. οἵῃπε ἐπὶπὶ φσυοὰ ἀ4υδε εἰ ἴδγγαθ σουηηπηδ 68, 
οὔάϑϑδϑοαγα, οὐπὶ οΟποοαυΐτγ, ἀϊοϊατα ἴδῃ δὲ. δἰ ππθπειτη δυξοτι εἰ 
᾿δαυξυϊδ τιϊδίυνα ἐχ 118. 6ϑὲ: οδὶοῦ Υ8γο ξοποοίπογα πο ροϊεδῖ, 08 
τὰ ὁ 4υΐα οχίρυμ8 ε8ξ, Ὑθγατη δἰϊδαι ργαθ πἰιϊαία οδὲ ἀϑδατηριὶ οο- 
Ῥία: Αἱ οπίϊῃ εχίρυιϑ σοπιραγαίίοπε ἰδπεὶ οἰθατί!, ἀυρὶοχ ἀπέδει 6χ- 
διρογδηιία οἰδὶ 681: δὺξ Ἔπίιῃ φυαπείαῖα δὰξϊ χυδ]ίαϊο, [ἃ 6δὲ τηωοάο 
εἴ ξεπεγὸ; φαίρρε οὑπὶ οεἶθυ8 πὸπ ἀδὰς σοποοοῖα [ας 1119 αυΐδαπα 
εἰἰ. ργοβαϊΐ! αὐξοπι δαπρι 5 ροΟἰϊδοϊπναπι ΡΘΓ ἀπ ρ]ίογα υϑπάγιτα ἴο- 
ταταυΐπᾶ, απᾶπῃ ΟΡ Γεπὶ 6 ΠΑΡ το ηρὶν!5 εἴ δε άθ, ἱπιογάυμι εἰΐαπι 
ἐχ ογε ργοβυνίνη δαπρν 5 ΑἹ οἰπε ἈΠῸ ἀοίογα, πὸπ ρὲτ υἱπι, αἱ 

0 εχ δγίεσγία, ἀἰϊδίαπι βραίϊο ἱπίδι 88 δΏΡΘΓΩΘ Ὑδπᾶ τηδῖοῦ εἰ βογία: 
ἰηΐτα τα υϊαιῖδ υἱοὶ θὰ ἰοἀππὶ, δἴχιιθ [8 ςοπεπεῖατ οογραδ. ῥτοξτγε- 
ἀϊεπίες εὐ δοϊπαάυπίογ ἰυχία δ᾽ βάδπι ογαγατη ραγϊοποιν; δἴψυς 
δἰϊεγα εχ ραγιε ρτγίογ ἰπ ροβιειΐογετι 86 ρογγίρίς, αἰΐδια οχ ροβίε- 
τὶογὶ ἴπ ῥγίογθι, εοάειηαιιδ σοποιγγωπί, πὲ δπίτ δὰ 4πᾶ6 ᾿ππρί χα 
δαηΐ, ςοπἰπεηθογα οομοίδαϊ, δίς Ὑἱοθυδ Τοπάσγυχα πνυϊαῖίδ ρᾶγίεβ 
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Ῥτίοτγεν οοτρουύτπι οὔτι ροβίογίοσι θα σορηϊδηίΐητ, δίπηῖϊς εἰΐατη ἃ 
οοτγάε Ἰοοὶβ ϑιρενίογίθυ8 δὲ. 864 φυὶ ἀἰΠΠροπιϊα8 πο886 ν δ]ὲ χιιδια- 
δἀπιοάμηπ γεπδα ἰπίογ 58 μβαρδδαηξ, βρδεοῖατοε ἰά ἰππὶ ΡεΓ ἀἰδεοςοποτα 
ἴυπι ΡΕΓ σοτητπεπίδιϊοποϑιι, μος 681 Πἰδιονίαιπ ἀπιιπαἰίαπι, ἀο θεῖ. δἷ- 
486 ἀε νεπὶβ εἰ σογάα μδοίδπυβ. ἀδ γί φυΐβ εἰΐαπι υἱδοοσίθυς μᾶσ 
εδάεπι τἷδ οἱ γαϊϊοπα σοπβίδγαπάαπι ἔδὶ. 

6. Ῥαϊιπο ἰάεο Βαϊοῖατ, χιΐα βοπῃβ ἀπἰπιδϊΐατι χαο ἀάδπι ρ6- 
ἀεϑῖτε εδὲ. οδίογεὶη δηΐτη το[τραγαιῖ πϑοθυδ6 δδῖ; Ζαρα οχίγίπδεοϑ 
δὰ 486 μαβοπὶ βαπραίΐποτι ἀδϑιογδὴξ (δαπὶ δηΐη οα[ἀϊογα): δὲ 
4186 ϑαπριΐηα οᾶγοπῖ, γεἰ 800 πϑέϊνο 8ρίτιτι 88118 τα[εἰρεγαγί ροβϑυηξ, 
ἐχιεϊπϑαςι5 δυΐετι γ6] αὖτε νεἰ ἀὺδ γϑίτρειαγε ἤδοθβ88 δὲ. φυδτα 
ΟΡ γϑῖι ρἰεοίαπι πα }]18 μάθ δὲ ραϊποόπεπι, δε ργοὸ οὸ Ὀγαποῃίας ὁΡ- 
ἀἰπεπξ, αἱ οὰπὶ ἀδ δρίταίϊϊοπα ἀρθγθιπὰ8 γι] πιθ8, ἀαια ἐπὶτν τσ 
ἔγιξεγαηΐαγ, πὶ δᾶγο, αιιδ6 δρίγαπε, 4ιαᾶτπι ΟΡ γεπὶ οτηπία 4υ86 8ρὶ- 
ταηὶ, Βαραπὶ ρυϊπποπειη, δρίγαπὶ ρβάεϑίγία οιηνία εἰ δαυδι τα 
ποπη0}] 8, αὶ Ραίδεπα δὲ ἀδὶρμῖπιβ, αἰηπο εἰΐδιη σεῖς οἰηπία πᾶ8 
τεῆδοϊ. σοπιρ γα επίιῃ παΐυγα ἀποῖριι βαπὲ, ἴὰπι 6Χ ἰδγγεβίγιιστω 
ἴυπι εχ ἀφιδη!τπι ΠΌΙΠΕΓΟ: διη οἱ δου 4186 ἴογγᾶ 58: ἰδ η 

δἔτγεμιαιδ ἀγγίριαπὲ, φυδεήδιῃ πη Ἀμπογα Ἱπαχ πᾶ ἰοιπρογί8 ρᾶγ- 
ἴεπι σοπϑπαπὶ ΡΥΓΟΡΊΘΓ διῖ ςογροιΐδ τοι ρογαιπδηϊπ: δὲ ΘΟΥΌτα 
40δε ἰπ Βυπιογα ἀδριπῆ, πουη! ]α ἰδηταπι το γγθϑιγὶ5 παίτιγ δ 8:81 τπ- 
τυαπίαγ, αὐ αἶδὶ ἱπιογάαιη δρίταπῖ, υἴυθγα ποαηδαμῖ. Ροΐπο ἱρι τὰ 
Ἔρίγαπὰὶ οἴβεϊο ἀεἸεραὶαϑ δϑῖ; φυὶ οτφίπϑιη φυϊάθπι 8υὶ πηοῖῃ8 δοοὶ- 
Ρὶϊ ἐχ οοτγάε, 8εὰ 5π8 ἴμπι καρ Πμ  ωΝ ἔπιπι ᾿πδηϊἰαῖα δἀϊζυιη 80 τὰ- 
ταὶ ραϊείας!ἴ: σππ δπίπι δἰ το ]ττ, ἴῃ ΠΌΪῈ ορίγιτα8, συτη ςΟΠΙΓΔ ΙΓ, 
εἴδυϊι. δά οογάϊ5 ραἰ ρἰτδιϊοπεια ρα πόπϑηι ϑροοἴαγο 1πᾶ]}6 ορί παίστῃ 
εϑἴ: σοῦ δηΐιη Ποπιῖπὶ (ρτορα ἀϊχϑγίμ) ἀπὶιπαϊ τι πὶ ραἰρ αὶ, χυία 
Βοῖπο βοίυπι ἐρὲ τγεῖ ζυΐιγαα δβχϑρεοιβιίοπααιε τιον θαίμγ. ἰπ ρἰυτὶ- 
ΒΞ οἰΐατη οοῦ Ἶϊχο ἱπίθγυδιϊο ἀἰβίαι ἃ ραϊπιοπθ, δι ἐπι δι ρογίῃ8 
τεπδῖ, αὶ πἰ}}} δὰ οοτάϊα ραϊριἀιοποπι σοπἕδγαϊ ρυμπο. ἀἰίεγεη- 
ὅδ ρμυϊποπὶδ ναγία εϑὶ. 8} 118 δηΐπι βαπρυΐπαι8 τηᾶρηι84686, 8}115 τοῖς 
ΒΟΥ, [ππροόϑα5, Ἔχοᾶηρυΐβ, 486 νἱνίραγα δυπῆ, πιδίογεπι εἰ οσορίὰ Γ6- 
ξετῖυπι δαπρυϊηὶς Παρ απὶ ργορέθγ οδίογεπι 8086 παίπγαθ ἀπιρ] οὕ Ότα. 
4πᾶο ᾿οοπῖνα ουΐρᾶγᾶ διιηὶ, εχίριιυπι εἴ δοςιιῃ, δεὰ ἀρίυϊῃ διηρ ἰαγῖ 
ἃο εχἰππιδβοθγα, οὔπ ἰπῆαδίυγ; 4πα [18 δογοπὶ δϑὶ 486 6χ ἐϑυτθϑγὶ- 
Βυ8 φυδάγιρεήεθ ονΐραιδε δυπῖ, υἱ ἰασουτογΌτ οἰ ἰεϑιυάίπυπι οἴ ο6- 
ἱεγοσιτη ραπειὶα δἰ υϑάθπι. υοἱυθογαπι εἰϊαπι πδίωγα, Ἧι ἃν68 ἃρ- 
Ῥεἰ απιαθ, δοάθπι ρεγιϊπεῖ. οπιπίαταη δηΐπὶ ἔαγαπι ραΐπιο ἔππβοδυδ 
εἴ δριιπιδο δἰπη 115 6ϑὲ. δραπιᾶ δπίιη [δοῖα αἰ Πυρα4ια εχ διηρὶο ἴὰ- 
ἹΠΟΓΘ ἷπ δχίριυπι γα δῖ, δὲ ρυϊπιο δαγ πὶ δαὶ ρπιδ πιεῖ Βγαπᾶθαπθ 
δἰ πι}}15 δὶ: 4ιιδπε ΟΡ γαπὶ ἤᾶθο οπηπὶα βάγια δἰἰϊππὶ δὲ ράγυπι δὲ- 
Ῥυνὶ; ἀἴὰ εἴίαιπ ἀηιᾶιη ἀδιπδγϑα το] εγαπὶ: 88115 δπίμη Ὁ ἰρ80 ρα]- 
τοοπΐβ ποῖὰ δορί γιϊαὶι ἱπαπίχιιε τείγιρογανταγ ἀϊῖα8, αἰ πᾶς ράτγυτῖ 
οαἰογὶ5 μαρεαηῖ. δοιθᾶϊ δὰ ἤδδς υἱ πιδρπίτυἀο σογρογὶδ ΘΟΓΌπι 
ῬΓΟΡΘ οπιπίυπι ΤαὶποΓ υἱν:ραγὶβ οἷς, σαὶοῦ δηΐμι δϑὲ φιοὰ υἱπὶ ΟΡ ὶ- 
Ὠεδὶ δυροπά!, 8απραΐπὶ5 δυΐεπιὶ οςορία οαἰοτίβ ἱπαάϊοία τα 6δῖ; σογρογᾶ 
εἰΐαιη πηδὶϊι8 ογιρῖς. 4υᾶπὶ ΟΡ γεῖῃ Βοῖθο οεἰεγί 8 θγεοῖοῦ οπληΐθι8 
εϑὶ, εἴ νἱνίραγα γϑὶ!αι5 φυδάγαρεάίθιυ5 Ἔγεοϊίογα ἱποθάαπῇ, πΌ]]πτὰ 
δπΐσα υἱν!ρᾶγηπι υοἱ Ἔχραϑ ταὶ διπυΐαπϑ ἀθααε ἰατι υ]α ροῖῖς, ρυΐπιο 
ἐξίτατ δρίγαπαϊ ργαϊΐα ἀδῖιι5 οἰππῖπο βϑὲ, δε4 Ἴχϑβδηριιῖβ; τα] 5φιθ οὰ- 
Ἰυϑάδπι ἀπἰπι ιν ξαπεγι5 αι δϑὲ: υδγιη ΘΟΙΏπιπὶ δόγμα ΠΟ- 
τηΐπς υδοδῖ, πδς, αἰ ανΐθπτν ρ6π.8, ποσπθη ΟΡτίπονξ, ᾿ἰααὰθ τ ἄγυεσα 
6Μ6 δχ ἃἰΐίψῃο εδί, δἷο ἵπ βεϑϑδιεία Π]ογαιη ἱπθϑὲ αἰ Βαροϑηϊ ρὰυ]- 
τοπέτη. 

1. ίδοεττπι χαδοάδπι 51π|ρ|1οἰα 6596 υἱ ἀαπῆτν, εξ σοΥ, αὶ ρα Ϊπιον 
παρήδπι ὑἱρανεϊα, αἱ ταπεβ; 4ιδαάαπι υἱγοπᾶιη ᾿ποὰο 86 Ἠδροδηῖ, 

ἀκλίμοίαν. ἸΘΟΗΓ Θπίῃ οἱ ᾿ἴδποῖι ἀποῖρὶπ ἱπίοσ πάθος ε886 δρεοὶθ 
ἀϊχετγῖθ: πᾶπὶ εἴ φυδϑὶ διπρὶοχ αἱ ἰδπαυᾶτη ρτῸ διιπρ ϊοἱ ἀυο δίπηὶὶξ 
Ῥτδοάϊια πδίυγα 6856 υαἰγαπαυθ υἱάείαςγ δαηὶ ἴάπιεη οἰμπΐα ΒΙραγ- 
πΐα, οὐΐαδ ταὶ οαιι8α δοὲ φογρογὶδ ἀἰϑροβίιῖο, φυδὲ Ὀἰραγια φαϊάδπι 
δῖ, 8ε4 ἱπ ἀπτπὶ ἰ ἰϊπ οοδαξ σοπδυπιποῖογαυθ: ἂὺϊ ΘΠ 80ρ6- 
τίογε δὲ ἰπίθιΐογα, δαϊ ρυίογε εἴ ροδβίθιΐοι δ, ἂυϊ ἀδχίγα εἰ δίῃ ϑῖγα 
Ρατῖε ἀϊδεπρυϊῖατ, χφαδπὶ ΟΡ γϑὶπ σογερτωπι 4ΌΟ4ι16 οπιπίπιη ΒΙραγ- 
Ἐϊατι 6586 δι δ᾽ να τ, ἀἴαπα οἰϊαπι δοπϑογῖτπι απιπη σαο4θ6. δαἄετῃ- 
4πε ταϊΐοπε οογ ψεπιίγιο 5 8πῖ5 ἀϊοιϊπρυΐϊατ. ραΐπιο ναὸ ἱπ ουἷσ 
ἃγὶβ δάδο ἀϊγιπὶτιγ αἱ ἐὰ Ρὶποβ μάθεγε ρυϊπιοπεϑ νυἱάφαπτατ, ΓΈ π 68 

ἔξρεηιία 6556 πῈ}}} ἀπρίππι δῖ, ἀδ ἴεοογε δὲ ᾿ΐαπα ἴαγε διμθίρεϑ. 
ουϊμδ ταὶ οδυϑᾶ εβῖ, χαοᾷ ἴῃ 118 φιιᾶδ Ἰίεπθην ἤδθΘ γα μ666866 εδῖ, ἰδῇ 
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ἦρ8ε φαδοὶ ἰΘΟῺΓ δἀοἸξογαξμι 6586 Ὑυἱἀδξωγ: ἰῃ 115 ἀυξοτι σαδο Ἰἰθπδτα 
80 ΒΔΡέγε ποὸῃ πεοβθθ86 6δϑβΐ, υἱ οχίρυιι5 δἀτηοίωυπι ἰἰδῃ συ ποία ργα- 

ἴα Βεβοίυτ, δίς μεραγ δἱραγεϊζαπι ἀργία δϑῖ, οἱ ρᾶγϑβ αἰΐεγα δὰ ἀοχ- 
ἴγαπη, αἰϊογβ, 4.86 τηΐπογ αϑΐ, δὰ 3:πϊϑέγανῃ δἰίυπι ἴθπογα εχρεὶῖ. χυὶπ 
εἴδπι ἴῃ ουϊραγὶβ, φιδιπν ϑ τοῖπιδ αιιδιῃ ἐπ νἱνιραιὶα ἀρεγίατη δῖ, τὰ - 
τλδ ἱπ ποηπι} } 8 ἀεαας ἀἰνίφαπι ραῖει, αἱ Ἰοοἷς φυϊρυδάδιη ἰεροταβ 
Βἰπα-Ἰοοἴπογα μαῦεγα υἱάδηϊαγ: αιθιηδάτμποάωιπ ἴπ ραπογα ρἰβοϊυπὶ 

- σμι 8}}} υϊάανη ἔα πὶ σαγ]δρίπεὶ Ἰθσαγ ἀυρ]ϊσαΐυπι ΒάΡεγα υἹάεπίαγ. 
610 εε αποπίδβηι ἰδοὰγ ραγίς ἀδχῖγα ροιίῃϑ δίϊυπι δδῖ, ἰάδο πδῖωγα ἰ1ὸχιῖ8 

δ μιδιξα εδὲ. ἰΐϑχιι φυδη]αδηι ποοθϑδαστίο συοάδιαπιοάο εϑὲ, ἰαπι θα 
πο δάτηοάιπι οὐαηίθυδ ἀπ πηι θι8. οδυδα ἱψι τ ΘΓ Ὑἱδοθγηπι π8- 
ἴαγα Ρίρατγιϊτα δῖ, φαδπιαἀμιοήάτη αἀἰχίπια8, ἀεχίγυτι δἰηἰ σι ναστη στ 
ἐϑῖ : ὈϊΓυΤΏ4Ὸ6 δα ΐπὶ δι δὲ δαπ116 χροϑβοῖὶϊ, φιοπιοάο δα 4ποαπε 4|- 
τοῖϊοπὶ ροτηϊπδπιαῦς Πάθογα παϊωγαπι εχρεϊαπί. αἱ δοΐπι 11 φυδια- 
Τίς ξειιίθα δοάδη ξοσυβῖ, εἰς υἱδοογτ δἰπραΐα ΖαδιηΥ 8 ρειηΐμα ποχπ 
φοάδτη σομμποηίυγ. δυπῖ νβοόγυπι απδοάδπι δηρτγα 8ερέϊπι, 4π86- 
ἄατα ἱπίγα:: δεὰ οπιῃίυτα ἀδὺ8 οοτηπυτΐδ υθηδγιιη σγαϊία δϑῖ, υἱά 6]1- 

40 οεἱ 40}ο γδϑᾶδδ, πίροϊθ Ῥθ6ῃ81168, διυιδιϊποτὶ δὲ σορηΐα νἱδοθιαπι δἴδ- 
ΒΠΔ γι δά οοτρὰϑβ ροϑϑίπε: φυδϑὶ Ἔπίτὰ ΔΠοΟσας ΡΟ ρᾶγῖθβ ἀθάποῖδι 
ἰδείυπίατ δὴ σογρυ8. υεῦθὶ ργαῖϊα, ἀθ υεπα τηδίογε δὰ ἰθοὺγ εἰ 116- 
πεη ἠδνοϑηϊϊαγ: δἐθηΐπι νἱϑοθγαπι δογατι πδίαγα “υβδὶ οἰαντδ οοΓ- 
Ῥοτΐ επὶ αἰῇ ει; δοὶ!οθῖ ἰδοῦγ εἰ ᾿ἴδα πὶ ἰδἴεγα σογροῦῖβ υ 6 ΠΆΠὶ τηᾶ- 
ἴογει αἰβγπιδαῖ: δά ἤδες βπΐπι δοΐα γᾶτηὶ δ {Πΐὰ το πηΐατ. τοπδα 
δυΐεπι ἰῃ ρᾶγίεμ ροβίεγίογεια εἀπάθιη οοπεπϑηϊ, χαλησυὰτ δὰ γο- 
Ὧδτι υἰγηπαιια ποῖ Ἰηοἀο ἀ6 υϑπὰ πιδίοτὶ βαεὰ δἰἴδυν ἀς δογία ρεγίδα- 

60 ἀϊξ γεθϑ. δες υἱδοογαπι βεπεβοίο ἱπδιταϊτοπὶ δηϊιπαἰϊαπι ργαεϑίδῃ- 
ἴυτ. δίαυις εἰἴαπα ἰθοὺτ δὲ Ἰίεπ ἱπυδηξ δὰ οἷδθὶ ςοποοοίίοπειπ: φποά 
δπὶδι δδπρυΐηπδα διηΐ, ο4]1ἤδπὶ παΡοπὶ παΐυγατι. ταπδ8 δὰ Ἔχογοτηθη- 
Ἐῦπι φυοά ἴῃ νϑρῖοδιη δεςεάϊε ορὶταϊαπίατ. δε δηΐπι ΘΟ δὲ ἰδ οΌΓ οπιπῖσ 
6 δαί πιδ!ρυ8 πεοοϑδαγία ϑηηῖ, αἰίθγιτο Ῥγορίου οαϊοτὶ5 ογὶίπετα 
(ἰοοῦτα οπίπι δάθβθε δἰΐχαεπι φυδοὶ ἰγθβ Τοοαπιαιε οροτγίεϊ, αι πᾶ- 
ἴαγαρ ἰοταΐιε5 οἱ ῥυϊπαογάϊα ἱρπὶς παῖνὶ οοπιϊμδαπέιγ οἱ ϑεγυθηΐαν, 
δαπάουηαιιδ τυΐϊυσπι 6686, σεἰη ἀγοθπι σογροτίδ ἰοἰΐα8, πδοδϑ86 δδὶ)ν 
δ᾽ἴογατα, ἰδοῦτ ἀϊοο, οἰδὲ ςοποοαοπάϊ ρταϊία δάδϑὶ. εἰ φυϊάεπι ποὶ- 
ἴσπι ἐδυρυῖπε ῥτγδβαϊτατη ἰἰ8 ἀυοθα5 ἐάγεγε ροϊθδι; πδιῆ ΟὉ τετα 
οπιπία χυΐδυ9 ϑαηρι8, ἀυο μδες υἱδοθγὰ παρεπῖ, 4πᾶς δαΐθπι 8ρὶ- 

80 τδηΐῖ, ἰογιίϊατα οἰίατη μαρδηϊ ρυϊπιοποτα. ἰΐδη ῬῈγ δοοίἀεπϑ πβοθιϑδᾶ- 
τῖῃϑ δδῖ, φαοπιοάο οχογεπιθηία ἔππι αἰνὶ τ γϑϑῖοδα, οχ 400 βὲ τιξ 
ἴδ ὨσΌπυΪ] 19 ἀοβοίαι πιαρτ πάπα, αἱ τοϊυογαπι φυϊραδαπι, χυὰθ 
Ὑοδοϊγιοαΐυτα μαΡεπὶ Γεγνεπίογεπι, υϑίυϊ οοίαπηρο, δοοὶρ γί, τηιΐαο. 

δ φαίη εἰΐατη ἰπ ουἱραγὶ5 φυδάγηρεοάιρυδ ρατὶ πιοάο ἢος ρεγοὶρὶ ρο- 
τεεῖ: μρβνοηϊ επὶπι ρογχιδτι δαί ραπης. τπὰ 119 οἰΐαπιὶ δαυδπιαὶ 8 οχὶ- 
[πὰ 4πδε νεϑὶοᾶ δἰΐδιῃ οαγεηΐ, αιιοπίαπι δχογοιμαπίυιπ ΡῈ ΠΑΓΠΕΤΩ 

ἴουοπα ἱπ ρἰπηᾶδ δἰ δαυδιηδ8 ἰγαπϑοδῖ, [ἴῈπ δηΐπὶ ὙΔρΟτΤΘδ Ὑϑοδῃ- 
ἴεε ἀϊνεγες οἵ δι ἰγαλίς εχ υδπίγίου]ο, οἱ οοποοάθογε 6ο8 ροιϊοδι, τξ 
“πὶ δδηβυϊηοῦβ δῖ. αποάδὶ ρἰυς Ἔχογεπηθηὶὶ δῖ ραγυαχας οδἰογὶβ 
Βαθδαὶ ἰΐεπ, σοῦρδ8 ργαδ δἰπβεπίο ἱπιπιοᾶϊοο ἰαπραθβοῖξ. εἴ ργορίογ 
εομβυνίτιπι πὰς Βυπιοτγῖ5 ϑᾶερα δοοίαϊξ τὶ ἰϊοποοῖδ υαπῖγες ργδθαιτὶ 

40 εἴδβοίϊαπταν, 480 πιοάο ἰΐ8 φυὶ δαργα πιοάππι τπϊπροπε, εχ ἀϊνογίουϊο 
Βιηπιοτὶδ. αἱ χαϊραϑ ρδγατα ἐχογειπθπι ςοπδί δες, ὩΣ ατἱραδ αἰααθ 
Ρἰβεῖαφ, 5. δυῖ ποὴ πιᾶρῃαδ δὰϊ Ὠοΐδο ρταῖία ἀππίαχαὶ Βαβρείαγ., 
ἀακάγυρειρθηϑ εἰἰδπὶ ουἱραῦίς Ἰἰδη εχίραυϑ τἰφίάυ5 δἰ τοπὶ δι πη ]ΐθ 
δεῖ, ργορίεγεα φιοὰ ρυΐπιο δογαπο ἕαπροδις δϑῖ, ραγιιπι]ὰθ ρου 
ἀεοίάεγαηι; εἴ φυδηΐπτι Θχογοτηθηιὶ ςοηϑε τίς, ἴπ σοΓρα8 εἴ οσοτεϊ- 
δαὶ υογιϊταγ, τὶ αΥθὰδ ἐπ ΡΟΠηδ8. δεὰ ἰπ [6 φιιαθ υδϑίοωτα μα νεπὲ 
οἵ ρυϊπιόποῖι βδη ρου πε Όπι, μι δην 6δῖ, ἴὰπὸ ΟΡ δᾶπὶ 4π8πὶ πιοάο 
ἀἰϊχίπιῃς οδύδαπα, ἰάτη χυΐα ραγῖὶδ δἰ πίειγαε παίατα ἰιυτηϊήϊος εἰ {τὶ- 

Ὧὸ Εἰάϊοτ ε91. σοῃίγαγίυπι επἰπι σασάφυς δά δἰ δὶ σορηδίιη οτάϊποτα 
αἰεροοίϊαν εδὲ. υευρὶ ρτδῖία ἀσχίγιπι 51: "|ϑῖγο σοπγαγίαμη δεῖ, εἴ 
οαἰιάυπι σοπίγαγίαπι ἔγίριάο: ἰϊβαπδ πιοάο χιδτι ἠϊχίπιυς δοςἰαπίατ, 
Ταθε8 Ὅ0]18 ποοοϑοι δῖ Βα θηϊατ, 5εὰ αἱ πιο τ εἴ ἰοςαρίδῖῖι5 511: 
Μιυπποτῖς δηἷπι Ἔχογοπιοπεὶοὶ! αταῖϊα, φυὶ ςοηἤαυϊι ἱπ γεδίςαπι, δάϊιποιὶ 
δυπὶ εχ διὰ παῖῃγα: ἱπ χαρῦθ ῥἰας Πυϊυδοοπιοάί δοαϊπιοπιὶ βοτὶ 
δοἰεῖ, πὶ νεβϑίςϑ πιδίϊπ8 δι0 τῆππογε Γιυηρογεῖαγ. βοᾷ οὔπὶ τδΠ8 
οἰσεάετι οδυϑα γεῦεα αἴχυς υδεῖοα παρδαηίαγ, ἀἰϑβεγεπθπι πππο 

80 ἀε νεϑῖςδ εἰ, ργδθϊθιτηι8:α ϑεαιδπῖα ρατίϊαπι δηυτηδγαίίουθ. 48 
Ῥτβεοογάϊϊς δπΐπι ποπάσπι ἀοοαίπιμδ, Ζπ8ς Ρᾶτϑ υἱβοδττιτ ταϊοηὶ 
εοπίαπεία δεῖ. 
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8. Μεεῖοα ποῖ οταπίθαι Βπι τη δα. ἀδία οϑξ, εεᾷ 119 Ἰδηΐατη 
ἐὐθαοτς υοϊαϊϑϑα πδῖογα υἱάθῖαγ, 4υδ6 ραϊποοποπι ΒΑΡ ογοηξ 68π- 
ξυΐϊπουμ, ἰά4πε τεοῖα γαϊίομθ. Ἵϑ]ογὶ8 δηΐπι Ἔχοδϑϑι, οὶ ἰπ 60 'ρ80 67] 
ΣΔΘΙΡΤῸ σοπιϊηεῖπγ, δἰ απ άα πδδς οπιπίππι ργαδοῖραςε απίπια πστα 
δπηΐ, οἰδίφας ἰηάϊροπε που πιοάο δίοοὶ, γογαπι οδαπι πατοάϊ οορίο- 
βἰονΐ8, ἰΐδαπε δχογειπδηίαπι εἰϊαπι σορὶ δἰη5 σοπίγαῃιὶ πδοοδδα δῖ 
πες δοῖτιπὶ ἰαπίηπι συδηϊατη 8 Ὑθη 6 σΟΠΟΟΔῸΐ ἜΧοοσγ]π6 οὔτ οἰαϑ 
ἜΧογθιπθηΐο ροϑδ]. δγρὸ μαϊα5 ἀποάαδ Θχογοπιθηεὶ ςοδοορίδοπίυτα 
φηοάήείαπι μαθατὶ πεςδϑ8δ6 δδῖ. 4υ8ιπ ΟΡ τότ οτηπίᾶ πᾶς ἴδ] επὶ Πδ- 
Βεηὶ Ρυϊοποπι, νϑϑίοαπε ορ μηδηὶ: 4πι86 βυΐεπὶ 14}1 σατεπὶ ρυϊποπδι., 
εἰ τὶ μαγώπι δίδαπε, φαοπίαιπ ἔππροϑασα ραπιοιναιι μδρδδηῖ, ταὶ 40 
οἸηπίηο Ροΐυπι δϑρσσπαηϊ πὸπ Ροΐπ8 864 οἷδὶ βταῖϊθ, πὸ ἱποδοῖδ δὲ 
ἰδοδδ, γδὶ οἰΐαιπ 4υὰς ὕδῆμπᾶ δὲ δ4υδιπᾶ δαὶ σογίῖοα ἱπιουηῖοσν 
ως ἴὰπὶ ῥγορίεσ Ἰώ εν 58 ΠΡ εχϊ συ αἴθοπι, ἰὰπὸ αυϊα χαδη- 
ἴσπι Ἔχογειηθεὶ ΘΟΗ ΓΔΒ αγ, ἴῃ 64 ἴρ8α διβηπιαῖτιγ, υϑϑίοα οταπῖδ 
εατγεπὲ, ἐχεθρία τοεευ ἀπε ἰπζογ σοντοαία: ἱπ μᾶς επίπι ἐδηϊαπιπιοὰο 
πιᾶῖωγα οδϑίλαὶα ποὴ δϑὲ. σαϊαϑ γεὶ οᾶμδ8 δϑῖ, αποα πιατίηδς τοδιαῖπδῦ 
Ῥυϊιποπεῖα παρ θηξ οάγπ οϑαπὶ δαηραϊπεῦτη δὲ δῖοι Βαραΐὶο, ἴτε 
ταϑῖνοα δηΐθηι ργορογίίοπὸ τθδίογουα δαρογῇοῖοθ εἴϊαπι, υΐα Ὁ 
ἄεπϑα ργαϑάινγαφιυς πιοάο δἰ {ἰςἰ8 δδὲ, ἔδοϊ" πὸ Ἀυπιος ἀϊατι ἐναρὸ- 
ταγίααθ ροϑϑὶξ ρῈΓ σάγποιῃ ἰαχίογεμη, αἱ δυΐθαβ δεγρθπιὶθθ οοἴετῖϑ- 
4πε ορεγίϊβ οοτίϊςς δυδηΐξ." αἰχπε ἴἰα Ἔχογοπιθπε οορίδ ἰδηῖδ δι - 
εἰάεῖ, τι δοττιτα παίπιγα σοποθρίδουϊυϊη εἰ τδ8 σαοάἀάδπι οαρὰχ ῥε- 
ΣΩΟΓΙ8 ἀεϑἀογοῖ, υδβίσατη ἱρὰ ἰδδια ἀο ϑοῖα ἰπίοσ μᾶθο παρεὶ 68 
ἀξ οδαδα, δο Πἰσοἰ τπδτῖπα ἀπιρίαπι, ἰογγοδιγὶ οχίρτιαπι δάπηοάνπι. 20 

9. Ἀειαπι δἰϊατη τγαϊῖο δίιηῖ 8 αϑῖ:; πη] πὶ δηΐτο ροηπαίπτη, 
ΏΪ] απ ϑφυδπιδίυπι, πα] πὶ οογιϊσαἴαπι, Ἔχοορὶα ἰοϑιαἀϊπδ, σε 6 Σ 
Βαβεῖ, φαδηφυδᾶτα ἱπ ποπηυ}} δ αυΐραθ οαγαπουϊαε χυδεάδτν δἰπὶ ἰδὰσ 
τἰαϑουΐλο, δρθοΐίοπι γεπὰπι οἰ ἀδυῖεδβ, χυδδὶ ἐ8 οῶτο, 7π|86 γϑηΐθ τ 
ἀεϊεραία δδὲ, ἰοοπι πὸπ Βαδεαῖ, δεά ἴῃ ρίηγα ἀἰβρεγθα δὶξ. β6πῺϑ 30 
ἵδυθη τοϑιυἀϊπῖ8, φυᾶπι ἰυϊαιίαπι νοςαπῆ, οἱ Ὑθϑίοα εἰ τεηῖθαϑ οἀτοῖς 
Βι επὶπι ρσγορίεγ δἰπδ πιο τα ἀίποπι Ἰορτηϊπῖδ ὡς Ἀυπιοτ ἔας!]ς ἀϊ- 
Βεῖυγ. Ἰηϊαγία ἰρίθιτ ργορίεσ δαπὶ Ἵοδυϑαπιὶ πθαγατη ΘΔΓΏΤΩ ρΑΥΓππῚ 
Βαβεῖ. οεἰεγίβ διιίτπδ! δαδ, χαδς βαπροίΐπουπι, αἱ ἀϊοίατα δὲ, παρ εηξ 
ῬαΪπιοπεπι, ταπθ8 οἰμπίρα8 πδίηγα ἐγ υδγαῖ, συΐρρε 4αδε δἴπδαὶ εἰ δὰ 3 
γειδδ σρπεϊποπλ8 16 υἱεγεῖυτ εἴ δὰ μυπιογοπι δι ρογυδοῦσην ΘΧΟοΥ- 
πεηάατη ἀρυϊοτείυτ: πιδαῖωβ οπὶπι ἀθ υθ πᾶ πιϑῖογο δὰ γϑῆθϑ α 486 Ρ6᾽- 
ξεγῖατ, ςαναπι ἴῃ οππαῖθυε ἰπαϑὲ γοπῖρα8, δαὶ ἀπιρ] 105 δυϊ ἀττϊΏ8, ρτδδ- 
τεγαπᾶπι ἰπ υἱζυϊο πιδνΐπο: εἴὰ8 δπὶπε γοπθ5 ΒΒ 18 αἰ τν]69, οτιπίηπα 
βιυπηπίμσνηΐ ἃς 80]! ἀἰδεἰπιΐ δυπι, Βοπιΐπητα εἰΐαπι γεη 65 ΒΌΒαΪ 5 δἰ π21165 
δαπῖ, φυῖρρε φυΐ ἰλπαπδπι σοπιροϑιεῖ ἐχ πλν} 118 ταῖρι πὶ ρα ΐ5 00» 
δἴοπῖ. πεαῦα ΔεαηΔΡ 68 δα, ἴ τοπῈ 5 οΥἶππὶ οεἰογαγυτπηηπς ἐνρῆ 
ἀταρεάστη. 4πὸ Αι υἱ πιογραϑ δογιιπὶ αἰ 6116 συγαγὶ Ἠοτηΐηιραι 10 
Ροϑϑὶξ, οἴϊαπι 9ἱ παρεγ δερτοῖίαγθ ἱποερετίπι: δος δπΐπι αἰ, χακοὶ 
ταῦ εἰς τοηῖθαδ ἰαρογεος, ἀϊο1] 15 τεπιθάϊαπι δά δαῖαν χαδτα σὲ 
ὍὯπο ἱπίεϑίδγθηειτ. πιδαῖυ αηΐ εχ τοπᾶ ρογί θη, ποὴ ὀδυθτη δθὶξ 
τεηυπι, δοὰ ἴῃ δογιπὶ σοτρα8 Δρδυταίταγ; Ζιᾶπι ΟΡ τὸπὶ ἱπ ΟΔΥ9 
δουπιπὶ πὶ] δαπραϊπί8 οοπιϊηεῖητ, ποτα σοπογεβοὶξ τιστία!8. τποδῖαϑ 
Υ6ΓῸ ἀδ οανΐβ γϑπτπι Ἔχβδηβιθ8 ἀπὸ ἱπϑῖζηεβ δά γεϑίοδπι ἐδγΌπ αν 
εἴπρ εχ δίπρυ]ο; δίφυς εἰΐαπι αἰϊΐ εχ σεμνὰ δουΐα υδαΐ ἔγοφαδῃν 
ἴεσχις δοάεπι ἀδυθπίηηξ, 4πᾶὲ ἴϊὰ παῖαγα ἱπϑεταῖς, αἱ ἐσ σεπὰ μΒ- 
τηοῦὶα Ἔσχοιειπδπίωτη δὰ τοδοδ υδηϊγεῖ; ἢ: γα ΡῸ8 δηΐετὶ δοαϊπιθῆ, 20 
Βηππιοτγίθπς ρὲγ σοΓρὰδ ΓΕΠαΠΙ ςοἰαἴϊθ, ἱπ πιδάϊυτη οοηβπεγεῖ, δὲ 
Ρἰυτὶπιὶ σανυπὶ σοπαη θη. 4πὸ Αὲ αἱ τοπεϑ οπιπίηπι πιαχίπιθ υἷδοθ- 
ταῦ ἴοθάηπι τε άιαπὶ οάοτγετι. ἴαπι ἀείπἀθ οχ παδϊο ῬεΥ 609 τηθᾶ- 
ἴιϑ π᾿ υδοίοδπι ἴδ) πιᾶρὶβ τηδρίϑηπε ἰδπαῦδπι Ἔχογεπιθπίυπι δοοογηῖ- 
ἴιγ δἴχιε τοι εἴταν, υδβίοα ἰρ88 δχ γεπίθης ἀδβρεπάσθι: τοπάσπὶ θπΐτο 
ἴῃ ὅαπι, αἱ ἀϊοῖαπι 6ϑὲ, τἀ] 14] τηθδῖυϑ. σὸπδϑ 8 46 οδμῃδὶ8 ΠΡ ΤΌΤ, 
εἴ υἱγίιϊεδ 4889 ἀἰχίπιυδ οΡεἰπθηϊ. οἰπηῖθοβ δυΐοπι 4υδα τεηο8 Βᾶ- 
Βεπὲ, ἀεχίεῦ ϑαρετγῖογ δἰ πἰδιγο δὲ. χαοά επὶπι πιοῖτιβ εχ ραγῖε ἀθχ- 30 
γᾶ ρτουθηὶαϊ παίυσγααθε ἀεχίγας ργοίπάθ υδἱϊαΐογ εἷϊ, ἰάθβο ραγῖεσ 
Οπιπαβ πιουδπάϊ οαυβᾶ γογρϑηὶ δὰ δἰζατη ροἵη5 δι ρογίογοτι ΟροΥῖ 
πᾶσι οἴ ϑυρετγοϊίυτα ἀοχίγυτῃ τπαρὶ8 δι ας εἰ ἀγουσαίατη τπαρίθ 
4πᾶπι οἰπίβέγαπι Ἠδθεῖητ. τδηρὶ ταν ἱἢ οπιπίθυϑ ἃ ἴδοοζε ἀοχῖογ, φυοά 
εἰδείον εϑῖ: ἰδοὺγ δηἷπι ραγὶς ἀδχῖγα ροϑβίϊατι δϑῖ. ρίηρῃ ρ]επίμ 672 
ΤΕΙΤΕ8 ἄτη θ1Σ χυδπὶ ταὶ χυδ υἴβοογα, παρᾶ εἰ πϑοθβ8α:10 Αἰ, στ 6Χ- 
ογεπιοπίῃπι ΡΘΓ ΓΕΠ68 Τα ϑπηΐβϑτα ςο]οἴαγ. απαηΐατη οηΐτα τ οἰ ΐπ- 
χαϊξυτ δαηρυηῖα ΡΌΓΙ, ἔβοῖϊα σοπςοχαὶ ροῖεδξ. βηΐδ. δαῖτ Ῥτορδ0 
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σοπεϑοϊϊοηΐθ ϑδηρυίποδα αθερ5 οὲ ϑενττα ἐς. πὶ δϑὲπὶ ἴη σοτη ΡΒϑὲϊθ 
εἰςοἶ5, νϑἰατὶ οἴπεγα, δἰ χυϊὰ Ἰρπὶϑ γεἰϊυφαίτατ, οἷς ἱπ οοποος 15 Πιιιηῖ- 
ἀϊο ποπρΐπι} εαἰοτὶθ, 4υϊ οἴϊεοεῦι, μὴ βηβεύν τα 480 δὲ υἱ ρίηξιο 

ὁ ἴενε δῖξ δὲ Βαπιουῖθυϑ τγεϑιἠδαϊ αἴφπε βυϊει. δὲ ποη ἱπέγα 'ρ805 τα- 
868, χαουίδπι ἀεπδυπι μοο νἱϑοι9 811, δεὰ οἰγουτη γεμ68 εϑὲ, υἱάε]ϊο θὲ 
κἀπὶ δάερθ ἴῃ [8 πε ρῥἰπγτιδϑοογα δάϊρε δοἰεπῖ, δυῖ βευπια ἰπ ἰϊϑ 
4υδε ϑεγο ορίπιδηῖυγ; ἀυογατι ἀἰ[Γἀγεπῖα αἱϊο ἰοςο ἐχρ ϊοαῖα εβὲ, 
μεοοϑϑασίο ἰφίϊυν εὰ ἀς οϑι88 ρῥἰπριιδϑοῦῃῖ, δο ]Ἰοεὶ εχ 15 ηπδε π8- 
οεεϑατῖο δυθηϊυπξ ἀπ πη! ἱρα8 ηπᾶε γεὰδς πάρ ετα ἀθραθσιπε: βαϊατὶβ 
δαΐοτα οδυξῶ, υἱ Τεσυπι πδίαγα οαἰϊάα δἰξ, σαϊῃ δπῖτπη ροϑιιὶ ἰοοο α]- 
ἔσκειο εἰπι, ἱερόγετα ἀδϑἀογαμὲ ἀπ ρ ΐογοτμ. ἴδγρτσπι Ἔπὶπὶ σΑΓΠ Οϑιτα 
εϑὶ, τἴ οογ οἱ γεϊΐφαα μαι 9 διιρεγιοτῖ9 υἱἰϑοθγα ργοίθραϊ; δὲ ἰυμιθὶ 
σᾶτης νδοδηῖ, υἱ ἤεςτὶ ροδεὶπε: οπιπίητα επὶπι βεχαϑ ἐχοᾶγτιεϑ δηηΐ. 

00 βάψας υἱοβ οαγηΐβ δάΐρε γθπεϑ ορβερῖϊ πιππίαπίατ. φαΐῃ εἰἴδπι Βα- 
τοοτγεπι πιϑὶϊυ9 ἀϊδοοηπΐ εἴ οοποοφαυηΐ δυα Ρἰηριεάϊπε: ρίπριθ 
δυΐπν οὐαπς οαἰϊἀυπι δῖ, Ο8]ῸΓ δυΐοαν σοποοηο!. ΓΕΠ68 Πἰ8 ἀ6 οδιι5ἰ8 
φίηροϊ ορευϊαπίαγ. ἀσχίεν τα πὶ 5 πιΐππ8 ρίηβτιῖθ. ουΐῃ8 γεὶ ᾿ϑυϑᾶ 
ἐδ, φαοὰ παίυγα ἀεχίγαε ραιῖὶβ φἱσοῖογ δὲ εἰ σποθιϊΐοσ. πιοῖαδ 
δαΐετι ςοπίγαγίαϑ δϑῖ: ἰἰαυαὶ δηὶπὶ ρἰπραεάϊπο εἰ ςοπϑδυμαξ δεἀ 
σπιῃ οοἴογὶ8 δηϊπιδὶ θυ γεη 8 ΒάΡεγα ριηξπεβ ρτοβοίαϊ, εἰ ρἰογαη- 
4αε τοῖοϑ ο»ε805 μαβδᾶπί, οὐἱϑυδ πος ἰείδ!α δδῖ. 4πο δὲ υἱ 4πδη- 

20 ἥπδπι ρίηψαο5 δάπιοάππι δῖ, ἐδιπθὴ δἰ χα ἀεϑὶξ, εἴ δὶ ποπ αἰτίαις, 
ἐπαίαν φαϊάεπι. οασϑα σΓ ΠοΟ 8018 δυΐ τραχίιπς οὐἱρῦϑ δοολεαϊ, 
4αοά ἴϊ8 4φιιδε δάϊρε ρίπρπεϑοεγε 9οϊθηῖ ρίηρυς Παιπίάαπι εϑῖ, ἰϊᾶ- 
4πε ποῦ δδεῆυε δία ἰπίεγοϊαϑὶ ἀοίογεπι ἰαοίαπι, φποά οδυδα 814 6- 
καϊϊοπὶδ εἴ. φαλτη ΟΡ τοπὶ Ποπηΐπιρα9 δἔϊατη, 4αἱ στο τεματα ἴα 0- 
σδηῖ, συδησοδιη ρἰηριοδοογε ἰαυδὲ, ἴαπιδη δἱ ρίοξαεθα δἀιποάυμ εἴῇ- 

δ οἰαπίηγ, ἀοΐογθς δοοϊάμπι ἰδία] 68. ςεϊογὶδ δαΐοπι, εἰϑὶ ϑευὸ ρίπρῃθ- 
δευπῖ, ἰλπιθη βΒΕΥΏτη τρῖθυ9 ἀδηϑατη 4πᾶπὶ ΟΥἹρηδ ἢϊ. οορὶδ οἰἰαηι 
εετὶ ξεηυ οΥἴαπι ἰοηξε ἐχοδαϊὲ: οὐπηῖαπι επὶπὶ δηϊπια ἴα τὶ ου 65 σα - 
ἰετὶ γσοπατι οροοίξαῖα Ορρ]επῖαγ. ἰἴδφας μάτηοτγς βαϊααο ἰηΐογοϊῃ80 
εεἰογιιεν ργας οἰἀεγαϊϊους ἱπίογθοαπι. πϑηῆῃς ΡῈ γθηδαι δοζίαπε εξ 
ποδίουοτα ϑὲδιίπη υἱπυ τα δά οογαϊ9 ϑεάδπ ἰγαηϑυ θ ἰτατ: πιεδῖα 5 Θηΐτο 
ἐπ ἰδδ υεπὶβ δά γεπεβ οοῃεπυϊ ρεγίεπάπηξ. δεὰ ἀς ρυΐπιομε, ἀς 
οοτάς, ἀδ ἰδοογα, ἀς ᾿ἰΐθπθ εἰ ἀς γερο ἀἰοϊατη ἰαπὶ δςῖ, 

(0 10. δερασαπταν δας ἰπῖθγ 86 βερίο ἴγδησυεγβο, 4ῃοα ποπηη]}} 
Ῥταδεοογάϊα Δρρε!ἰαπε. ἀϊοιοιτοῖπαὶ μου ἃ το] φυΐς ρυϊτθοπεπι εἴ σον. 
τὰ δαϊετι δερέππι ἰγαμϑυθγβυτι ργαθοοσγαΐδ ἴῃ ϑαηρυΐπε ρτθα 18, ἂὲ 
τοοᾶο ἀἰχὶ, υοοδῖυγ. μαρεπὶ ἤοὸ οπιπὶα χιδδ δαηραίποπι οΡτἰποηξ, 
δεσις υἱ οοΥ εἴ ἰδουτ; ουἷῃδ χαὶ οδυδα δϑῖ, χῃοά ἰάδο μαρδίωτ, οἱ 
δεάετα οοτῆϊδ ἃ υδηῖγε αἰείπιδὶ, υἱάεἰϊοςῖ τὲ δηϊπιδα 5θ πιο πὶ οτῖρο 
ἰβοίίζεμσα ϑεσυείασ, φες ἴδοις οοςυρεῖατ ἐχμδἰαἴΐοης οἷδὶ οἱ οα]ογί8 
δάγνεπεοῖ! οορὶα. μᾶς δπὶπι οδθδα πδίαγα ἱπιογοθρὶξ ργαδοογήϊοτιπι 

(ἢ πὶ ρατίοτὶα δερίϑχαε ἱπιεγυθηῖα, ἀϊδιϊηχίταας ραγίοπν πορ ϊογετω 
8} ἱξῃο δ ΠἸοτὶ ς 'α φαὶθ8 δ ρογίοτὶβ ἐπί Πογίϑαα ταῖϊο Ῥοϑϑεὶ μᾶ- 
Βοσί. δυρενῖαδ εϑὲ δηΐπι, οαΐὰ8 ρταιία τγοϊϊφαα δἰπὶ φαοάχυς πι6]189 
δἰἷῖ; ἰηἴογιαβ δυΐοπι, φαοά οἷυ8 ξγαϊϊα 5: εἴ σοποορίβουϊαγα οἷδὶ η6- 
ςεϑϑατίατη. δππεοῖταγ μος δερίμπι δἶυα οἰποῖτς οο5119 ρατίε 581 οἂγ- 
ΦΡΟΘΊΟΤΘ Ὑδιιὰϊογοήσα; τρϑάΐα δυΐοι οοπδιαϊ τπειαθγαπα δα] οτὶ: ἰξα 
δείϊα εἰ λὰ τοβυγ εἰ δά ργδεϊδηϊαπι οοτηπιο Ἰὰ5 688. οοπῆγα οσαἰογδτα 
86 οἰετεηῖεα μος υϑιοιὶ 90 Ροΐθπι 6586, δγριπιθηΐππι εχ 115 {πιῶ 
γἰεγιπα|ας δεοίάπης ἀποϊϊατ: θὲ επὶπι ρτγορίεγ υἱοϊπιιδίεπι δἰίγωχο- 

20 τίωοϊ Ἀυποτοπι οδιιάυ πη αἰφας ἐχογεπιθπίοἰτιπι, σοπῆηπο πιεηϊειῃ 
δεηϑατηαις ρίαπα ρετίαγραπε. ἡπᾶτὰ ΟΡ τὲπὶ ρἤγεποβ ἃρρεὶ]δπίατ, 
φαλοὶ ρατιςιρε5 ρυπάθπίιθε ἐΐπε. αἰαὶ παἰϊαϊθπο5 ραγιῖςιρο5 βαπὲ, 
δεἀ χαία ῥγορίπημδε ϑυπὶ [18 χαδε υἱπὶ οὈτϊπεηι {|ὰτὸ (οοτάϊ δπλνα 
Ῥταεξεπήμπιυτγ), μῆς τπθῃ!}5 τη αἰβίίοπεπι ἀρογίαπξ, θᾶ ΟΡ τεπὶ 
ἔεπποα ρδγίθ δὶ τα θαΐλ δυηΐ, ΠΟ πιοήο ἀς πϑοδϑϑϊδιε, συοά οὔατα 
ολγηοϑᾶς δἰηὶ, ραν δαὶ οοϑι15 δάπιοϊδ ςαγτι βίοι 85 6886 ὨδΟ6856 δὲ, 
σεγυτὶ οἰϊδπι οἱ τπαϊπα5 ναροτγί5 Ἔχοϊρίδηϊ: πᾶπὶ δὶ φᾶγπθ ρἰ θπῖογα 

673 ξοποιατεηῖ, οορίαπι νδροτὶβ εἴ παβδγεπὶ δὲ ἐγαϊιετέπε ρατίθιπ Ἰὰς 
εαἰοίαςϊαπι οεἸ γί ἴ6 τ δϑηϑαπι ἀρεγίγε ἱπάϊοδξ νοὶ ἰά φυοά ἘΕ]} δῖα 
δυβηῖξ. τά επε δαΐπι σα] ογιτετ φυὶ {|||8πτοτ, φαΐα τποῖμ8 οεἰετίτοσ δὰ 
ἄππὶ ἰοσῦτῃ ρετυθηίαῖ ; πὶ συδπσαδπι ἰνίον ςαἰ οἴδοϊαϊ, τάτπθα ἀρε- 
εἰς εἰ πιεηίεπι πιονδὲ ργαρῖεγ τοϊυπίδίθιῃ, οαῦϑα δυΐοπὶ σῸΓ ΠΟΠΙΟ 
δηΐπιδὶ ππὶ ἀππϑ ἘΠῚ Θἴουτ, εἴ σατ5 τδην δ δοῖ, οἵ φιιοά 5018 5 οπηπίυπι 

- δηϊ λα ίπτη τι ἀσαξ. δϑὲ δηΐμῃ ἘΠῚ|διο τίσις οδηβα ρδῖ εἰπϑπιοαϊΐ πιο- 
Ὁ ὕσὰ Ρϑγιὶδ ψλδα αἰδπν σοτηρίεῖ. ἰοῖα εἰΐδπν ἱγαϊεοία ρταθοογάϊα ἴα 
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Ῥταεϊιἰς τίϑαπι δἰλα 556 ρτοάίτοτη δὲ, ὁοἰ ἐσὲ ςαἴοτε, {πέτα τηουδαΐ 
συϊπεβ, Πὸς δπίπν υδγίϑι πὰ ογοάϊ ροϊεθὲ χιᾶπὶ χιυοὰ ἀς ξαρίϊ 
τείεγηπι, υξ ρβοίδϑουπι ἰοσηΐ ροϊμεγι!. δυπξ δηΐπι πὶ μος ἀΐοσαπῆ, 
Ἡοιοεγαπιχαα τεβίειῃ δά] ραδηῖ, φαδϑὶ ΟΡ δᾶπὶ γϑῖπ {Π]υἀ ἀϊχοτγίξ, 
ἰρβεφιυς ἀυχῃ ἰοφαίϊϊιτ, πιϊδοαῖαγ ρΏ]ναγα υογῖεχ" πὸπ δπὶπι ἀστα 

ρθε Βοιπο, 8δεἀ ἀππι ἰρ86 υδγίεχ, ἱμ 1] ρὲ νοϊαπῖ. ἴῃ ἴεττα Οατία 
ΣΕ8 δεὸ Ῥγοὸ σεγὰ ἢαρὶϊα δϑῖ, υἱ γθῦτι φυεπάλιῃ εχ ἱποο 18 οροτίηξ, 
ἐατα επὶι ἔονὶ5 ΗΠορίοϑιη} βοογάο5 689εὶ οοοίϑῃ5, εἴ ἃ ΖπῈ0 ποη ςοῆ- 20 
εἴαγεῖ, ποθημ}}} 8ε5Ὲ δϑάϊνὶσθε γϑιτα]δγιην, σαρῖια Ργαθοῖθο ἀϊςεπία 
δαερῖι8 “νἰγαῖα δΏΡΟΣ Υἶγο εγοίάαδ οοοἰαϊι." ἴασις Βοχηπιειω οαἱ 
Βουιδη (εγοὶδ5, ἵπ ργουϊπεῖα φυδεβίεγιπῖ, ςοπιρετγίαπιαηδ ἰη 1πα]- 
«ἴθτη ἀπχεγαπι. 86 βοτὶ πο ροϊδοϊ υἱ ξςαρηὶ ργδεοῖϑα δγίοσία εἴ 
δῖῃε πιοῖτ ρυπιοπὶβ ἰοφυδῖατγ. πες ἃρπά Βάγραγοϑ, φυΐ ςαρὶϊα βυτηπιᾶ 
οὰπὶ ςεἰεγίϊαις δρβοϊπάηπι, [816 φηϊὰ ὑπήσαπι ευθηΐ58ε δοσαρίπτηϑ, 
δὰ Πδες ἰπ σδἴθγίβ ἀπὲ πιδ!!ρι8 σαν ἰά ποὸπ δἰίφιαπάο βαιῦ τίϑατ δηΐτα 
1ϊ9. παπαθδιη ρῥγαθοογά! 5 ἐγαϊεςιὶδ Ἰπουθγὶ ςΟΉδΕΠΙΔ δΌΤα δϑὲ, οὐδπὶ 
Υἱἀσπάϊ νἱ ςαγεαπὶ: ἂὲ σαριῖϊε ΔΡρβϑοῖϑ80. πΠΘ ϑυδπι γόσθιρ αἰ αυαπὰο 
δανϊἰϊδινῖ, υϊάπαπι ργομίρδαὶ7 σογρη9 ἴάπιεη ἀεδίγαοϊο οαρὶτα ῥσο- 
ξτεὰϊ φηρηυᾶπι ποη ἴεπιεγε Ἵγεάϊ ροϊοϑῖ: πᾶπι εὰ χπίἀθπι με 8ιη- 30 
ξαΐπε οἀγεπῖ, γεὶ υἵνεγε ἀϊυτηβ ροϑϑυπξ ἱγυποαία οἀρίτο: οπὶα8 τοὶ 
οδαϑατη αἰϊο ἰοςο ἀοουΐπααϑ. φεὰ ουΐποπαπι ρταϊία ϑἰηραία υἱϑοθγαπι 
Μιαρεδπίυγ, ἐχρ ἰσαϊυπι ἰαπὶ δὲ. δχίγθηνὶβ δηΐϊθπὶ υθπαγοπι ἰηϊσγίον 
Βα μᾶες πεοβϑϑαιῖο δάἀϊαπραπῖαγ, Ὑαρογεπὶ ἐπίιπ ρῥγοάϊγο, δυπιαα 
δαπρυΐπαυπι, Ὠε 6526 68; εχ 400 οοηϑίδἴεηίε Θοπογεβοθπίειε υἷβοε- 
Ττὰπι σοῦρυς φΟΠἰγαμαίογ οἱ οοδρτηθηϊείυτ. 4ιΔΡτΟρΡΊΕΥ δαπρυίποδ 

᾿δες δηπὶ οχμηΐα, δἰ παίϊυγατι δὲ οοηβι πηι οτν, οδἰογὶς ἀἰδϑι τ ! οῖπι 
παρ εης, 

11. Μεπιθγαπὶβ8 οπιηΐα υἱϑοιτα ἱποϊσἀππίατ. ῥτοΐθαπιϊπθ δα 
ΟΡη8 εβἴ, 400 ᾿ἰἰαεθα βεγυθπῖυγ, εοχθα ἰουΐϊογῖ: ππϑπιργαηᾶ δὩΪΘΙΗ 
18}15 δυαρῖε παῖαγα δϑῖ, Παΐρρθ 4ιιὰθ δὲ ἀθηϑα δἰὲξ, αἱ δγεγδ ροϑδὶξ, 
εἴ οἄγπε νᾶςεῖ, υἱ γᾶροτεπι πεο ἴγαμαῖ πες μαβδαῖ, εἰ τδηνὴ8 ργαθι 
τοπάδίμγ, αὐ 1ον5 81: δὲ 181} ροπάεγὶο αἰΐεγαῖ, πιαχίμναθ ἱπίδτ πιοτα 
Ῥγαπαβ εἰ τορυϑιἰϑϑἴπιδδ ϑυπὶ, 4π86 ζοΓ δῃξ σογθυγαιη ἀηρίθης, ἰἄ- 10 
4πε οριϊπηα νϊΐοπε: δες δπίπι ργαθοῖρυτα ἱπίθϊατα ἀθϑίἀθταπέ, 
ταϊεῖα Ἔπίπι ραγιῖθα8 ἀμί πάα κέ ἀδοϑβδν. ϑδὴ δεῖ, πδος δυΐετς ργὶδ- 
εἰραϊαπι πιαχίπιε υἱϊαθ ορεϊπεπξ, 

12. Ἡαβεπὶ δηἰπιαἰϊα αι φαδεήατη ΟΠΉΠ 6 ΤῈ ὙἱδΟΟΓΌΤΗ ΒΥ ΟΥΤΙΤΩ, 
χυδεῆαπι ποη οἴαπειη, 4686 δἰπὶ μδθο, εἰ ψαδτη ΟΡ οδιδᾶτη, ἀϊοϊυτα 
ἰᾶπι 6δὲ. οἱ υδγῖε υϑγὸ ἤδες μβαβεηΐυῦ : βεατς δηὶπὶ ΤΟΥ δἰ δι! μᾶ- 
Βεπὶ δὰ 4ι8ε οογάε ργδεαϊξα βιιπῖ, πεηὰ8 αἰϊαὴ (ργορε ἀϊχογῖπι) α]- 
Ἰαπι. ἴαπι επὶπι ἰθογ αἰ ̓ 8 του ἢ ἀπττν 6ϑὲ, 8} 115 οἰ παρ οἶα ἱπ εοταπε 
ξεπεγο 4ηᾶε βαπραΐηεπὶ παρ επὶ εἴ σἰυϊραγα διιηῖ: δεὰ ἰοῆξε τηδρὶϑ 
Ρ᾽βεῖατπα ἰδοϊμογᾶ εἰ αιαἀγωρεάιτη εἴ οΥἱραγουυπα, ἰΌτῃ ἱπΊΕΥ 86 ἰρϑϑη 50 
ἴατη Δ} [15 Ζυδε πηοάο ἀϊχίιπη5, ἀϊβϑοιάθπι. δυΐυνη ἰδοὺ τηαχὶπια δὶ- 
τοΐ!ε δϑὲ ἰεσοτὶ νἱν!ραγογυτ : ρῆγο δπΐπὶ δὲ βαηβαΐπθο οοΐογα ΘΧἨ ]- 
ταῖαγ, ὦ {ΠἸυ 4. οὐΐπα8 ταὶ οαυϑθᾶ 6δβὶ, 4υοά ἀνίατα οογροτγὰ αἰ ΠΠδεὶ 
ετδροτγαιίαυς ορίϊπθε ροβϑὶηξ, πδο τα] ατα μαροαπὶ οχογοι ἢ τῇ» 
Ὠοϑὶ. 4πὸ οἰΐαπι μι τὶ ποπηυΐα 6χ υἱνίρασίβ ἴ6}}16 σαγεαπξ ἰδοῦν 
Εηἷπιὶ δά τοπιρογίοπη βαπιϊδιδιηιι6 ΠΟΥ τ ππαϊζαπι οοπίεγι: βη 8 
πᾶηα]πδ ΘΟΓΏΝΙ ἰὼ δδηρπίης Ρ Οἱ 58.τνυτη 8 1}8 δεῖ, ᾿ς δα ΐδτα οταπἴανα 
Υἱδοοιοτι Ἔχοθρῖο οοτγὰς ϑαηρτίπε τοἔεγι ϑείπηαπι εϑῖ. δὲ υσεγὸ πῶ» 
ἀτωρεάυνη οΥὐἱράγοττπι οἱ ρἰδοίαπι ἱδοίποτγα Ἱπαχίτηα ρατγίθ ραϊμάν. 
πιϑουΐα δυιαξ, ποππα ]ογαπι οἰΐατν υἱείαϊα οἰππὶπο, ἢ οογρογᾶ 4006456 50 
εοταπάοδιη ργάυτπὶ ἰοιηροταπιθπίυπι ϑογιϊαπίαγ, ναὶαὶ τα θοῖδο τοδξπς 
ἀϊηῖς εἰ δἰπιίαπι. ἰἰοηθτα Ὀἰδοΐοα ἰβῖθτ σογπίρογα ΒαΡεπξ γοϊθῃ ἀπ, 
Ὡΐ οαρτὰ οὐἶβ δἱ γεἰϊψιια οπιπία: πἰδὶ δια ργὸ 888 πιαρπί τυ ἀϊη8 
ἀποιϊϊοτοπι ἰὰ Ιοπρί τυ ἀπ ετα μαρθαπε, αἱ ον 68. αἱ πιπ ἰ 8 418 ρτο] χοὰ 672 
οτπη ]νὰ8 δϑῖ, τ Βοπιίηΐ, οδηὶ; 3011ρ6άΐθυ5 δαΐεπι πιδαΐπην ταπεῖ δὲ 
Ῥτοπείβουπβ 68ῖ: ραγίδιη δπίτη δἰϊογασι μαρ δὶ ἰαίδπι, δίἴθγαπὶ δηρτ... 
δῖδτα, τιῖ θαι, ππαΐο, ἃϑ1:0. 

13. θιςοπιπὶ υἰϑοθγα ἃ οᾶγΠ 8 ΠΟ τη 40 ἐπᾶ σοΥρηἸδηῆα, γ6» 
ΤῸπι εἴϊαπι 60 ηποά οᾶγο [οτὶβ ροϑβίϊα εϑὲ, υἰϑεδι ἱπῖι8 σου ἜπίΏΓΣ 
ουΐτ ταὶ οαπδᾶ οϑῖ, πο παϊανϑιη σΟΠηπι  Ποπὶ οὔπὶ νου 8 Βα Θαπῇ, 
δὲ ρατγίϊτπ υθπδγαπι ργαῖϊα δ᾽ πὲ, ῬΑΓ( ΠΟΤ 51πὸ υϑηΐ5 6886 ροϑδιῃξ. 

1ἡ. ϑαθοεβὶ ργαθοογ 15 σϑπΐογ, θα ρα] ἀδϑίηϊξ, δἱ μδρ δῖαν: δὶ 16 
τηΐϊηπ8, ΟΥἹ δάϊηπρίίατ, Ὑδηῖγὶ ἰμεθδ! πΌτη ἀππδχιμι δϑῖ. 8ε 4 ηδπὶ 
ΟΡ φαυϑαπι ραγῖοβ ἢδ9 δηϊπιδίία μαβοδηξ οτημΐα, πα ὶ] ἀυ ίτιπη ε88. 
εἴβυπι επίπη εἴ ἱπρεδίατα σδοίρεγε δὲ δευδρογδίυηι δἰΐοοσο, πὸ 
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ΘΌΠαΔοτα ἰοοῦτη 6986 οἶδ᾽ σοποοοῖ δὲ οχογοιηθηῖ, πϑοθ886 δϑῖ. οοη- 
ςερἰδουϊαιπ δἰΐαπι ἀά65556, ἴῃ 4ὰ0 εἰθὰϑ πιαϊείατ, οροτίεῖ. ΡῈ Γϑ ΓΠΠ ἢ 
δἰἴα εἰραπι ἱπρϑδίανπ σοπιρίδοῖι, αἰΐα ἐχογειπθπίαπι Ἰηδίογίδιπ4π6 διι- 
Ρεγνῶσυδπι οἄρετε ἀεθεῖ: φυᾶιτιτα δοιοπαιη αὐ ἰΘιηραϑ ἀϊνεγβαπι 

40 6δδῖ, εἷς ἰοςᾶ οἰϊδιη ἀϊνεγϑθα μαρ δῦ πϑοθ856 δϑῖ. δϑὰ (6 118. ἀρτῖι5 ἀ18- 
δογείησϑ, οὐπὶ ἀ6 ρεπογαιίοηθ οἰ δἰἰπιθπῖο ἀρδείασγ: ἤπης ἀς ἀἰε- 
τεηιία υθηΐγί8 εἰ ραγίϊαιη εοάειη ρεγιεπεηξίηπι σοησι ἀογαπάλυιη 68. 
Ὑδηῖγο9 δηἰπι πθο πιδρτητυ ἀπε πϑῆϊα ϑρ6 616 511π1}65 πίει 86 ϑιιπῖ: 
δεὰ πᾶ ἴῃ ϑαπριΐπεο βδπογα αἰγίπσιδ ἀεμηϊαϊα εἰ υἱυίρανα δυπῖ, 
Μαος δἰπιρ]ϊσοιη παρθηΐϊ ναπίγειπ, αἰ Ποῖπο οδμὶς ἰδ εξ γαἰίᾳιια 4πο- 
στα ρεά685 ἰὰ ρ]υτοϑ ἀϊριιοϑ πάσπιυγ, εἰ φυδα αὐὶ δο]ρεάα βπηϊ, υὲ 
Ἔαιαβ τη] τ8 ἀϑίηυ8, ἀὰξ Βίσαϊςα φιάδιη 86εἰ αἰγαχιθ ραγίε ἀδπίαία, 
τλΐ δὰ; πἰϑὶ αἰχια ῥγαο 81 σογροτί5 τπαρηι αἶα δαὶ ἀϊ(βου]ταῖο 

30 οἷδὶ ἤθη δὰ ξσοποοοσίίοπειπ ἰάοπει 9864 δρίποοϑὶ οἱ Ἰϊρηοῖ, τι εἰρ] σα πὶ 
ΒΡ δαπί, αἱ σαπιοὶιι5, φῃειηδάπιοάοπι σοτηΐρογα Βαροπῖ, φαυῖρρε 4υλ8 
ποῦ υἴταᾶσαα ρατίο ἀδηιαία δίμξ. οἵ ρδιμδἶτβ φυϊήδιπ αιδυφυαιῃ οοτ- 
πἶδυϑ οᾶνεῖ, 1460 ποὴ διιρθγῃς ἀδηίδια εἴ, φαοά οἱ ᾿παρὶ5 "ιεςβϑδᾶ- 
τἰυπι δδὲ υδπίγοιη ἰδίειῃ Βάθογα χυᾶπι ἀδηῖο8 ρυΐογαϑ. οὐπὶ ἰἰάσαε 

Ὁ τευΐγεια δἰ τπι]επὶ ποη αἰγίπφας ἀδηιαιὶα μαρδαὶ, ἀδπῖοϑ οἰϊαπι δἰ γα]: 
ταρᾶο ϑδοτγίϊησ υἱροῖα ράγααι πεοδϑβαγίοβ. αχαΐη οἰΐαπι οὐαὶ οἶδα 
ἄυταϑ δρἱποϑυδαια δἰ:, εἰ ἰάπιδη ᾿ἰπριᾶπι 6986 ςἄγποϑαπι Πα, 6886 δἰδ, 
πίατα ἠοπίϊππι ροτίϊομε ἴεγγθηδ ἂἱ ραϊατὶ ο8]]}επὶ δία ἀαγιείδιη 
Δθυθα δεῖ. τυιϊπὶπαϊ οἰϊαπι οᾶππθ]α8 πποτε οοτηίσογοιιη, ηοπίδμν 
Ὑδηῖγοϑ δ᾽ πι}}65 ΠΟΥ ΠΙρουῖ8 μαθοδᾶῖ, μαθεπὶ μος δἰπριϊα ρ᾽αγεϑ γθη- 

10 ἔγεϑ, αἱ ονὶ5 ξᾶργα σεγνιϑ δἱ δἰπηι]α, αὐ οαπι οἴβοίπτα οΓ9 ΠΟ 848 19 
ἰπ πιοϊδηάο οἷβο δάβιβνεῖυγ ργορίοθι ἱπορίαιν ἀεπεϊτι, πιαπιιδ σοη- 
Ὁϊαπι οχρ]οαῖ, ἀππι δἰ 8 ἃΡ ]ῖο εἰβαινη τθοῖριξ, 8. σοὶ ργίπιυϑ ἰη- 
οοπίεοϊαπι, ϑδοιπάι5 αἰ φααπιυΐαπι σοηἰδοίασιπ, ἰογῖϊι5 ρ] επὶα8, φιᾶτ- 
ἴπ5 Ρδγαπαιη ρίδπο οοηίδοϊαιπ, ἴἴὰ Ἀὲ αἱ ρβεπιβ μος δηϊπαὶίυπι τα- 
ςερίδουϊα οἷδὶ ΒαΡ οαΐ ρ]αγα, φιΐθαϑ ποιπῖνα ἤδες δαὶ ἰηά τα δα δαξ 
ἰπάοτε Ἰἰςοῖ, υϑηΐογ, ἀγαπειτη ϑγα τοι ςα! πὶ, οὐπᾶϑιηη, ἀρ οπιᾶϑυπη. 
ποηδιὰ ᾿ποὰο ἤᾶθο 86 μαβεαπὶ ἴὰπι δια ἴατι ϑρδεῖε, εχ ἰδιογί 

ἐἰρθον νβμνάῖς δυϊπιαί τα ρεϊεπάαπι εϑῖ, μαδς δαάεπι σαυϑὰ εϑὶ ὧξ 
δυΐυπι φυοαιε βοπὺϑ ραγίοπι αὐ οἴδυπ τϑοῖρὶξ νατίε παθεαῖ. οὰπὶ 

Ὁ δηΐτα ἰά οτὶϑ οἴβεϊο, χυοά αὐ ςοπβείοπάο τθαϊϊατ, οὐππΐπο οα- 
γεδῖ, αὶ φαοὰ πι}}05 παρεαὶ ἀσπῖεϑ δὲ παι 4ιοὸ αἰγίιπαὶ πεαυθ 
480 τηοΪαὶ εἰραπι ορεϊποδῖ, ἰσοῖγοο δὰϊ δπῖα υοπίγειη δίμαιη μαΡ θη, 
αὶ ἱπρίανίεϑ δρρε!]δίατ, ργὸ οὐῖβ οἴβεϊο, δὐδλ φαίαπι ραϊοπίϊογεπι, 
δϊ ἀηΐε υεπέγεμι ραγίεπι δ] ατιδπὶ ζυΐδδ ἰροὶαϑ εἰπποϑάπι, ἵπ τα οἷ- 
Βυχτι τεοεπίεπι εἴ ἱποοπίδοϊαπι τεοοπήδηξ, δῖ νϑηϊτὶα ἰρϑία9 ραγίθιι 
δἰϊψυδτν ρτοπιϊπεπίεπι, δὶ εἰΐαπι υοπίγετη ἰρϑυτα υα]άυπὶ δὲ οᾶγπο- 
8υπι, αἵ οἶθηπι ἀππιοδίαπι ἀΐα οοπείπεγε δὲ ςοποοάθογε ροϑϑὶπῖς: 

80 Βοπΐβ δαΐπ υἰγῖθ8 Ὑθπιγὶ8 οἱ οαΐοτε παῖαγα ἀδίδοϊιπι οτἱϑ γερεπαὶξ 
εἴ σοπηροηβαϊ, διπὶ 4ιαᾶς ΠΗ ἐχ [19 Βαρθδηὶ, δοὰ Ἰηρίανιε ρτγοϊχα 
τἰαπίυτ, δοἰ ἰοεξ δα φαὶθπϑ οττίγα ρββείοηρα οἱ ἰδευΐα διιπὶ ργορίεῦ 
εἰδὶ μυπιάϊξαϊοια. οδηδα ἰρί τον ἐδ, φυοὰ οἸΡυ9 ἰΐ86 οπιπῖθι8 πιοὶϊ εἰ 
ἐοπβοὶ ἴδοι ]α ροδβδῖῖ, οἱ δογαιῃ Ὑδπῖγεϑ ρὲγ ἔδοί[οπὶ οἰδὶ οοποοοῦο- 

675 πεπὶ μπππηεθοδηῖ. ρἰδοίατη ρεπεγὶ ἀδτὶ θα πὶ ἀδπίεϑ, δε δεγγαϊὶ (ργορθ 
ἀἰϊχοτῖπι) οπιπθ5. φϑῆυϑ δπὶπὶ φιοάάδιη αχίρυππι εϑὲ 4ποά ποῇ 56γ- 
ταῖοσ Παρ δαὶ ἀδιῖεσ, αἴ φαὶ βραγὰ5 γοσδίτ, αὶ τπῈ8 Θὲ Γαπηΐπᾶγα τη ογῖτο 
ὉΡ εᾶπι γεπὶ ογοάἀιταγ: πᾶπὶ εἰΐατι 4ιιὰθ ποπ αἰγίπαιθ ἀδπίδία οογ- 
πίρεγα ϑαπῖ, γιϊταϊπδπε. δουῖοα ΒαΡοπὲ οπιπϑα; φυΐθυ5 εἰϑὶ οἰρτιπι 66- 
οᾶγο ρΡοδϑυπῖ, ἰδ θη πιαὶα δοςᾶπὲ, φυοά ἀἰαετι5 ππιπογαγὶ ποαηεαπξ. 
πὴ ΟΡ τεῖπ πεὸ ρἴδποδ μββεπὶ ἀδηΐδϑθ: ποῆ επίιὰ βετὶ ροϊεϑὶ αξ 
εἴοσαπε οἰραπι; ἰδαπα [τυδῖγα μαΡδγειῖ. ἰΐοπν ϑ᾽οπιδομαπι αἰ ϊὶ πὰς 

0 ἴυπι οἸππῖπο μάρθοπξ, δἰ Ὀτονοῖι. δε δηΐπι δά οοποοοϊϊομοτι ἰὰ- 
γδηάδιμ 4]} πιοάο αυΐϊμτη υδηϊγίςαϊοβ μάθει οάγποβοϑ, αἱ παρ: 18: 
Τρ λῖοῦ δαϊοπὶ παπιθτι9 Ἀρροπάϊοαθ8 ἰαχὶα νοπίγοπι γεαυεπίθϑ ομτὶ- 
πεῖ, πὲ ἴῃ 115 ΄αδϑὶ ἰδοπηΐ5 εἰθυπι οοπ ἀξτιπι πιδοογεπὶ αἴης σοποο- 
αᾶηϊ. δε μίδοαβ σοπῖγα ζαᾶπὶ ἅν88 688 ἃρρεπάϊςεϑ ϑἰϊαϑ μβαμβεπῆ, 
ααΐρρε 4αὶ δυρεγπθ μαβδαιὶ δὰ νοπίγοπι, εἰιπὶ ἀυ85, αιΐθι85 ἀδίππι 
Βος 6δξ, ἰπἴγα ραγίδ ἱπξδϑιϊηὶ οχίγεμπδ ἀἰδδαπιαπῆ. υἱυίραγογηπι δἴϊαπε 
ποπηα 15 ἀρρεπάϊοες ἐπι αϑεϊπα! 68. ἱηέγα θα απὶ ἀθ οᾶιδα δια δπίατ. 

20 ξεηυ8 ρἰδοῖτπι οἴππθ, Ζυοπίαπι εἴθυιπ τπϊηι5 σοπῆρςετγε ροϑεὶϊξ ἐγυάα- 
πε ερεγαῖ, οἱ υογὰχ οἱ φυίοβιπι δῖ; ςοΐθγα εἰϊαπι οἰπεΐα, αὶ α8 
ἐπταϑίϊπα δαπὶ γϑοῖα, οἱδογιηῃ αὐΐὰα δαπῖ: σαππ δηΐη οἶθτ5 σοἰοσῖῖος 

- αβεγδίηγ ργοϊπάεψας Ὀγευῖβ 585 [γαεαάὶ 511, Βγενὶ γερεῖαπὶ οἰθαπα 
δυϊὰδ ἀροεδ88 εδὲ. 466 αἰτίαις ἀφηϊαὶα δα, ράγγαπι ΒάΡογε υθα- 
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ἔγοτα ἀϊοῖππι ἴδπὶ οϑὲ, αἱ [(γοπιίατ ἀπέοτα ἀπ! σοτη ἔστε οτηπΐα τὸς 
εἰρίπηξ: αἰΐα δηΐνη οδπῖηο διπηί! οι Πα 6πέ, αἰϊα 5.110. ἀπιρ]ΐοτ υθη- 
ἴθγ δ: 18 εδὲ Πεχιιοϑυβαιθ, αἱ ἀἰϊπείας σοποοαπᾶῖ: οαπίηυ ρᾶγταϑ 
δϑῖ, πες τλυϊΐο ἀπιρίϊοῦ ἱπταϑιῖπο, ἰδϑυΐίβαιδ ἱπία5. ἃ Ὑδηῖγο παῖατα 30 
ἱπτοϑιϊπογαπι ροϑβιϊᾶ δὲ ἴπ οπιπί5 δηϊπια! θα6, ΠαΡεῖ εἰ εἃ ἀϊε- 
τοπιΐαιπ, αἱ Ὑθηῖοσ, πυπιεγοσίογεπι. 8] 118. δυΐπὶ ϑἰπιρίοχ ἰπιθϑιμτιπι 
δἰ θίχας οἰ παῖ! 6 τεβο  νἱταγ, 4} 118 ἀϊδ5ινη 6. πὶ υϑάαπι Ἔπὶπι ρᾶγῖε χα 
γεπίγὶ ἱππρίτατ, ἰαχίαϑ δὲ, χὰ ἀδϑιπὶϊ, ἀγίμβ; αυδη ΟΡ τοτα ΟΠ 69 
γεπειποπῖι πἰχὰ πος δὶπ6 ογαοίαϊα δαπὶ ραγίε πὶ ἐπομι ΘΧαγοθηῖο, 
864 ταπιεπ πιδιοτὶ δηϊπιδί τη παιπεγο δγιυ9 Ῥαγία ϑαρεγίογι εδῖ, ἰ8- δ 
τϊα8. Ἰηογίοτί. πιδίογα παι εἰ ρ  ἸοαἩ] ]οτάχιιε ϑυηὶ ἐπι ϑεῖπα ςογηῖφθ- 
τοιῶπι. Ὑδηῖγί8 δἰΐδιη δ᾽ πῸ8 δογιιμ ΔΙ ΠΡ] οτ, φυοά δυςείοτα εἰπὲ, 
ξογηΐϊβογοταηι δηΐμι (ργορο ἀϊχεγῖπι) οπιπια ἀπιρ]ονα ςαπὶ ραθ]}} τὰ- 
τίοπα, αὐ οοηβοίδηϊ, φυοά οἰδὶ ᾿ηρεταηῖ, ἱποοπίεοϊυπι. χαῖθαϑ 80- 
ἴδπὶ ἱπιθϑίησν ἤοὰ ἀϊγαοῖητη, ἰἰ8 Οσπηῖθιι8 δΔιη ρ 18 τοπάϊξ, χυᾶ δὲ 
4ιοά οοἴυπι γοσδϊυγ μα δηΐ, οἵ οδδοῦπι ἃς τυπιλ υτῃ αυϊδάδτη; τιοχ 
ἃνϊαϊυτ οἱ σοιπρ ἰσαίπιγ, ἃ} μος ταοῖμπι δα οχίϊυπι 940: Ἔχογετα ηΠ 10 
Ρειϊοπάϊε, φααθ φυΐοπι ρᾶγϑ, 4υδιη ροάϊοοπι γοσᾶηξ, 8115 ρ᾽πρτῖδν 
Αἰ ̓ ς δἰπε ρίπϑυϊ οδϑὲν ἀιὰα οτππία παίαγα 50] 6γ Ἰπο] τὰ οδὲ δά οοπ- 
δτυδιπ ἰδὲ οοπίδοιϊίοπειπ εἰ ἐχογοπιθηεΐ ἀδῦτα οἱ γα ϑπιϊϑ8ϊοπεταν 
Ρτοσεάεπε δπίπ ἀεδοοπάεπιααε ἐχογθιη εηῖο, δοὺξ 80 5ιδία πε αἱ ἐπι- 
τππϊδίαγ, ἱπ δηλ] Ρ8. πα ργᾶδ τηαρτϊξυ ἡϊπ6 δηὶ Ἰοςογατῃ οα]οσΘ 
υϑρεϊίογα εἰθίαιια ρ] ποτα ἱπαϊρθμξίογα δἰπὲ, υἱὰ ἀπιρ!αἴατ. ἴαπὰ 
πὶ γὙδπίγεπι ἱπιθβεϊηαπι ἀπριριϊι5 Ἔχοὶρίς, δὶς ἃ οοἷο, συοά ἰαχίπν ἰπ- 
τοδιϊποτη υοοδίατ, οἵ αἰνὶ διμρ! τὰ ἀϊη 6 Γαγϑαδ 8δπιϊζαιη ἈΠ ρπϑ!Ογ τας 
εἰανιςυίαπι ἃ Πεχιοϑὶς ογρὶθυ8 ἀϊοῖαπι, διιθὶς ἐχεγει δπίαμι ἰαπὶ ρΡ6- 25 
πἰτα5 ουαρογαΐυτι, αἱ παῖμγα δογυθῖογ ὥδο πὶ γεγοὶπι εχὶτη8 αὶ δχ.- 
οτεπιθηϊ,. αυδθ ἰρίτατ ἀπῖιπα 8 σοηεπεπηίογα 6586 δά οἷδὶ ἀεϑἱάθ- 
τῖιπι σοπνυθηϊς, πδδς δύ ἴῃ αἶνο ἰαχίογοϑ δίηυϑ ποι μαροπῖ, δε δὺ- 
ἔγδοῖιϑ ογρδβ|ια μ]υτα8 οοπεϊπεπῖ, πθο γθοῖο ἱπιοϑπο υἱπαῖαγ, ἰΔ- 
χἰτα8 δπΐπὶ ἱπιεϑιϊηὶ αν ἰταῖοπι δυρεῖ οἰρῖ, γθοϊτα ἀο δοοοϊδγαῖ δυὶά}- 
ταῖοτι, 4υᾶπι ΟΡ τεὶπ δηἰπιβ]α, φυδα τοὶ σἰιηρ]οχ μαΡοπὶ ἱπιεϑῆπυτα 
γε] οοποερίαςυΐα ἀπιρὶα, οἴθυιπ δὰξ οορίοϑυπι οαρίαπι δαὶ οο] γα 
τερεΐυπι, δεὰ οὐπὶ ἰπ υϑπῖγα δηρογίοτγα οἰδυπὶ ἰηροδίατα γαοεηξεπε 
6586 Παραδ886 δἰϊ, ἱπ ππππὶ δυΐετα ἀεἰαρϑυτῃ [Δδουΐοπίππι ευαρογα- 30 
ἴαπιαας, Ἰοςυτη εἰΐαπιν αἰ χιεπι ἱπι δ γροϑιϊατη 6886, ἰπ 480 ἱπιπιαϊοῖοτ, 
εἴ πος γεςθπϑ δέίδιις ποὰδ ἰᾶπιὶ Ἔδχβοῖαϑ ἴῃ δίθγοιϑ 511, Ὡθοδδδα δϑῖ, 
ἰϊαφας ροπὰβ ἰὰ δῃλπα]απι οτηπα μαθοῖ δᾶτ ραγίειη ατιλθ ἰθϊαπῸτα 
γοοσδίυγ, Ροοίϊαπι ἱπ εο 4φυοά ἃ γεπῖγε ἔεπαα ἐεπαϊε ἱπιοϑιϊθο. ΒΟ 
δπὶπι τποάϊαπι δϑὲ ἱπῖεσ υδπίγεπι δαρογίογεπι, ἰπῃ 4πὸ οἰθα9 οσπ ὰν 
δάδμιις δὲ, εἱ ἱπίογίογεπι, ἱπ 48 ἰᾶπὶ δῃρεγυδοσθαιη ἐχοσεπιθηϊατι 
οοπεϊπεαϊιγ, μος οὐπὶ ἰπ οπιπΐδυϑ ἰτὰ δῖ, ἴαπι ἱπ 118 ραῖοὶ αῦδε εἴ 
τηδίογα δἰπὶ οἱ ἰεϊπηδγίπε: ἴὰ δηΐιη ἐπιογειπἰανα Ἰοοἱ αἰτία σχαα οου- 676 
ἐρίοἰϊαγ: πϑιῃ δὶ δάεγίηξ, πα ϊδιοπὶ ράττπὶ ἰοτροτὶϑ δαρρειϊ. «εἄ 
[δπιΐπὶ8 ρᾶγϑ πη}]ὰ οογίᾳ σπρετγίοτὶβ ἱπιεσεϊπὶ ἰδίαπα εϑὲ : αἰΐα δαἷσχα 
Αἰλϊδ, αὐ δοτγϑ τοι εγὶξ. τπάυῖθα δυΐθαι ργοχίπιθ δηΐα οδδοῦχα δἰτθσν- 
4πε οὐπηίθαϑ ε8ξ. 

15. Ἡδβεηῖ, φυοά σοαρτίαπι υοσαϊοτ, οπππΐα συδε ρίαγει ς0}»» 
τἰπεπὶ υδηῖγεϑς οαγεηῖ, 46 ἀπὰπι Ἀδρεπί, ἐχοερῖο ἰθρογα. μα πς 
φαϊθιιδ μος ἀδίαπι δϑῖ, ποπ ἱπ ππᾶρηο νδηΐγε, πδο ἴῃ γοϊϊσυΐο, ποαπ9 
ἱπ. αἰτίπιο, φιοά ἀροπιᾶβητη Δρρεἰ ανίπιιδ, 86 ἴῃ δὸ φυὶ ἱπῖεγ ἃ ἰ- 10 
τοῦπι οἱ ἄυο8 ρτίπιοϑ ροϑίτυ5 εδὶ, φυοὰ οπιᾶϑυπι υοσαῖαγ. μαρδὴξ 
Βδες οπιπία σοδριυίαπι ρτορίεγ ἰὰςτἰ8 ογαβδατποαΐιπι: οἀγεηῖ, φαὶρ8 
δἰπρι! υαπῖγαϑ, φυοὰ δογίιη Ἰὰς ἴθπια διξ. 4πδπι ΟΡ τεπι οογπίρδ- 
τογυπὶ ἰὰς 5ρ᾽δδαῖασ, τη] ογαπι πεχυδαύαπι, ἰδροτὶ σοαραξητα Ἀν 
4ιοπίδτη ΠογΡᾶπὶ δυςοὶ ἰαοϊοὶ ραβοδίαγ: ἰα]15 δπῖπ μαπονῦ ἶδς ἷπ 
Ὑεπιγίσυϊο ἱπίαπεϊαπι σιγιπρὶὶ ἐδοϊῖστα οο]οϑίγαιπ. οὺγ σοαρυίαπι ἷπι 
οζπδᾶδο στααἰἰν ἐπ γίατι σοποίδξα!, ἐχρ]ἰοδῖαπι π ΡΟ] δι δθυ8 65. 

ἵν. 
Μύδεογα, υθηΐοσ, οἱ το χυδο 4π85 Ἔχροϑαίπιῃϑ ραγῖε8, τηοἄο 60- 

ἄοπι πῃ φυδάγιρεάίθυθ οΥἱραγί5, εἰ ἴπ 1ϊ φυδθ ρβάϊραϑ οσαγοηῖ, τ 
δεγρεηῖρθυς, μαροπίατ. παίαγα δπὶπι δαεγραηίαπι οορπαὶδ 118 6δῇς, 
4αῖρρε τις 5ἰπι}15 οἷς ἰδοοτῖαθ ργδθίοηρδε δὸ ὄεχρεάϊ. ἢΐδ υϑγὸ οἷ 
Ῥίδοὶδπ5 οτηπία δἰ πηι ϊα φυπὲ, πἰδὶ φαοά ρυΐιπο βεγρεπιῖθα5 ἀαἴτι5 6δὲ, 
4αοπίαπι ἰεγτὰ υἱδπίαγ: Ρΐδοε5 60 φαγοπῖ, δὲ Ῥγαπολίας υἷσο ραΐπιο- 
Ὡἷβ δογιϊιπίατ, Ὑεϑίοα πὲς ρἰϑοῖρυ5, πε]αα εοσππὶ ἅ}}} φαδα πιοὰο 
αἰχὶ, δὐἀϊπηςίδ ε8ὲ, πίοὶ ἐεδιπἀϊπὶ : πάσαος επίαι 115 πα ςοτίοοτα ἰοζοΏ- 30 
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οῖι, αἱ αὐΐδὰϑ ἴῃ Ῥεπηδϑ, αδεατοίτατ, στα ἐχΐξαο ροΐα ςοπιεηία δίηξ 
Ῥτορίεγ Ἔχϑδηριειη Ρθ]ποηΐ παίαγατη. εἴ φυϊάοπι Ἔχογεπιεπίυτα 
αἷνὶ ἰΐδ φαοχαθ οταηίθυβ δἰ θίοδῖ, φιειωδάπιοάαπι αὐἱρας. ἰΐααυα 118 
486 γεείοατη Βαρεπὶ, Ἔχεπιρὶα ἀγίπα, 936]|5προ αυδεάδιη ἴεγθπα ἰῃ. 
γαϑῖς δι 5 ἀοῖ. χυδηίτιπι δπίτη ἀυΐοε δὲ ροτϊαξοπίυπι δἰξ, πὶ φάσματα 

δ Ρίαβ τυὰ ἰενϊϊαῖς ἀρϑυπιίϊαγ. υἱρεγδθ ἱπίεγ δεαγρεβηΐθα βϑίίθτῃ ἃ οδ- 
τοτὶϑ δαὶ ρεπετὶ5 αἰ Ἔγεηεία ἀἰδογερϑαῖ, {πὰ ἱπέεγ ρίβοθϑ σαγιϊδρίπεα 
ἃ οεἰοτὶθ δ} ρξεπεγῖθ, πϑιι εἴ ςαΓ[]ρίπεα εἰ υἱρεγας ἀπίπιαὶ δάυιξ 
ἦπ ἴποοπι, πρὶ ρτίνπαιη ἱπῖγα 86 οὐὰ ρερθγογίηϊ. υξηῖγαϑ οἰπρΐοβ μδες 
πόας οπιπία πᾶρεπῖ, υἱ εεἴεγα 4086 ὑξείπαθε ἀευϊδια 5πηῖ; 116- 
πότ δἴϊδπι δάιποήιπι ρᾶγτγαμ, οἱ σεἴογα 4υ86 οαγεπὲ νϑϑὶςᾶ. δὲγ- 
Ῥαηῖαϑ Ργορῖογ οοτρογὶβ ἔογππαπι, αθδε ἰοῆρα εδὲ δὲ δηριιϑῖα, 8ρε- 
οἷοπι φιοχαδ υἰϑοθγυπὶ Βαραπε ῥτγοϊίχαπι οἱ σαϊεγὶ8 δ μηδ θὰς ἀϊ8- 

40 εἰταίοιη, αὐ αᾶπι δὰ 581 ςογροτί5 οριβείαπι πὶ οτιπυΐαπι οἴ εῖα- 
[τὰ δοτγιἰαπίαγ. οἰποηϊαπι, ἰδοῖαα δὲ ἱπιθϑιϊπογαπι παίυγαπι, αἴας 
εὐὐδπι δορίπτη οἱ οοΥ οτηηΐᾶ δηΐη8]}1ὰ δδυβτίπε ργαθρίϊα οδιϊποαῖ, 
Ῥαυϊπιοπεπὶ αἴχιε ἅγίογίαπν οπηπία ργαθὶθν ρίϑοε65. διίατη εἰΐαπι ατγίθ- 
τας ξαϊδοφυς οτηπία, φαΐθυδ ἤδαο ἀαία δαπὲ, δἰιαϊ δι τε θηξ ργο- 
ΡΊοΓ οδιιϑᾶ8 ΦΌΡΓΑ ἀἰςία8, 

2. Ἐεὶ οἰίδπι μαθεῖ τηδῖου ρᾶτβ δηϊπιδ ἰππι, αὶ θα 8 δαπρυΐϑ, ἰά4- 
πε δαξ ἰπ ἴεοοτε διὶ ἰπτοϑιϊηἰ5 δεροσίταπι, αἱ φυοὰ ϑυ8πὶ παζιγᾶπε 
ποῖ παϊπτι8 αἶγὸ ἐδιη! ἰάγοπὶ μαρθαῖ, μος ἴϊὰ 6856 τηᾶχίιπα ἴῃ ρἰϑοῖ- 

40 Βὰι5 οσοπϑίαϊ. οὐπὶ δηΐπὶ ρΐϑο68 [εἰ Βαρδδπὶ οὐπηθδ, τὺ πὶ πιϑρτιὰ 6Χ 
Ῥατὶε 815. ἐνϊδϑινηἶθ ἀππόχαπι οοπεϊπεπῖ: ποππα δ δἰϊαπι τοῖο ἰπῖε- 
εἴϊπο ργαρίοχίατη, πὲ δπαΐὶδ. πθοηοῖ 8εγρεπίυπι ρᾶγϑ τπαχίπια δοάετα 
τροὰο Βάρογα σογηϊξαγ. αφυᾶπι ΟΡ τεπὶ φαὶ [61}19 παΐϊιγαπι 956 ηδ85 4]}- 
δυΐυ8 ργαϊϊα 6586 ορ᾽ παπῖαγ, βοὴ σϑοῖς ϑεπιϊπηῖ: νοϊαπὶ επὶπὶ ἰάθο 
ζε] δάθϑβϑθ, αἱ ρασοπι δπΐπηδα διίᾶπι ἴῃ ἰδεοογα πιογάδηάο δχεξεῖ, ἰα- 
πχαπᾶὰο Ἔχβιίαγει. χυδεάδιῃ [ε!]ς οππῖπο σαγαηῖ, αἴ Θ4υ 5, ταλ]8, 
δείποσ, σαγυαϑ, ἄαπια. οαπιε 8 πο ἀϊδογεῖαπι, δε υθπι}15 φαὶρα5- 
ἄκδτα οοηΐυϑηπι μαρεῖ, συλ] 8 δείαπι τδγίμυιδ φαγεῖ, εἰ ἰπίου ρίϑο68 
τοῦτος ἀοἰρμίυπθ. δαηξ δὲ ΄υδθ ραγίϊπι μαρϑδηὶ ραγιίπα πὸ ᾿ὰ- 

30 Βεὰπὶ δοάσπι ἰῃ ρόπαγα, τὶ τπῦσοδ; 4υοά ἰάετπι Βοπηϊπὶ οἰϊαπι δοοὶ- 
ἄϊι: αἰαὶ δπΐπι [ε] ἴῃ ἴδοογο μάθεγα υἱδηπίητ, αἰΐφυΐ οαγεηϊ. ἰΐδαπθ 
ἄδ ἴοῖο ρεπεγα δι βίτιγ: 4οΐ δπὶπι αἰξογαίγιπ σοταρετγεγίπι, ἰάθτα 
Θπαηῖθη9 ἐγιθαπηξ, φαδϑὶ οἴπῆθθ δοάθτῃ μαρϑδηὶ τποήο 40 αἰϊααΐ, 
Βοος ἰάοπι οὐἱ]αδ δἴϊειη οαργίϑαις δυθηΐξ: ρᾶγδ δαΐπι δᾶγιπι πιαχὶ πιὰ 

ΟἿ Ἰδθεὶ {εἰ, οἱ φυΐϊάοπι τοττῖβ χαϊβυϑάατι δάθο ἰαγρθ, αἱ δχδαρογαη- 
δ ρτοάϊριϊ ἰΙοσο μαβδαῖαν, αὐ ἰπ Νάχο : δεὰ α}118 φυϊδυδάαπι Ἰοοἷ 
ΟΥαπ πο οαγοηΐ, πὶ δραὰ (Βαϊςίάεπὶ ΕπΡοΐοαπι, ραγία απδάδτι ἀρτὶ, 
δὰ Βαες ρἰδείαπι ἴδ], αὐ ἀἰςιατα. 6ϑὲ, ἰοηρο στεϊποίαπι ἃ ἰεοογα 6ϑῖ. 
᾿Απαχαξογαβ εἴτογα ορίπαγὶ υἱάδῖυσ οὶ 6886 πῃογθόυτιπι οδαδαῖπ ἃοα- 
τογαπι : οὕτῃ επὶπὶ ἀρυπάδϊ, ἀϑρεγρὶ ἴῃ ΡαΪπιοποπι εἰ υθπδϑ εἴ οοδϑίαϑ 
διδευεγαῖ. ἰΐφ πδπαᾶς ἔεγε δοοίάυυξ δὰ υἱτα δηϊπιδ!!θυ8, 4αᾶς (6116 

10 οὐγϑηῖ, ἀἰϑϑθοῖὶδ δἰίαπι ἰά ραΐογοι, δὶ [ἴὰ εβϑϑεῖ. δά δες οορία μὰ- 
τροτίδ, {δε ρῈγ δρϑοθβδα8 ἀδουταθιξ, οοπίογγὶ ποη ροῖϊεϑὲ οὔπὶ 60 
4ιοὰ εχ [ἐ}}15 σοποθρίδοιϊο δϑρδγραῖασγ. δεὰ δηῖμα αἰ Ρ1]15, 4υδα 
4πΑ} 10 εξ αἰϊα οοτροτὶδ ρατγίθ ρίρηιζγ, ἐχογετβπῖαπι φυοάάδῃη ἰἰηπα- 
τοοηϊασπιαας 6δῖ, 5ἷς [εἰ ἰδοοτὶ δαϊαποῖππι ποῖ τοὶ ουΐφπαπι ἄείερα- 
ἔπτη 8εἀ ἐχογεαπιδηξατι 6886 Υἱάεῖατ, φποῖλοάο εἰ αἰνὶ ἱπτεϑιϊπογατα- 
486 δεάϊπιεη. αἰϊαπιθα πδῖσγα οομαπιοὰθ υδὶ ἘΧΟγοπΊΘ ἢ 118 8018 ἰῃ- 
τεγάυπι ἀΡαϊἊτιιγ. δα βοὴ ργορίεγθι φυδδγογα οπιηΐα αἰϊοτῖι5 οδυσα 
ἀερεπιπθ: οὔπιὶ δηΐπα αἰ χα δἰαϑιπ οὶ διηϊ, Αἰ οἱ αἰΐα σοιαρίητα πὸ- 
ΟΒδϑαΓΙΟ οαυδϑὰ δογαπὶ ργουθηΐδηϊ. 4υΐθυϑ ἱρίτον ἰδοογίδ σοπδι πο 

80 δα τὶς εοῖ, εἴ δδηρηϊηΐδ πδίηγα, πᾶς ἰδοῸΓ δΌΡ ας, ἀυ]εὶς δοςεήϊε, 
Βδες δαὶ πυϊϊυπι [6] δὰ. ἴῃ ἴδοογε μπᾶρεπξ, δαξ Ὑδηι 8 4αῖρα8- 
ἄτα ἱποϊ υϑυ τ σοηπεηξ, ἂς ραγπι ΒαΡεηξ ρᾶγιϊπι ποῦ Παρεηξ. 
ζαλπι ΟΡ γετὶ ἰεςϊπογᾶ δογῶπι ἄπδ6 [6116 νδοδηὶ ἀπ]οΐα δπηξ ρσοθε- 

ὁ ςοἱοτγαῖα (ρτορε ἀϊχογῖπι) οταπίπτα, ραγεςαϊα εἴδη ἰεοογὶ9 φαῶθ 
Εἰ} δυθάἑτα 6ε8ὲ, ἀυ]οἰδδίπια ε5ὲ. δὲ υεῦο {τιδα δαπριιΐπα τπΐππ8 ρῦγο 
οοποίσεαπι, μλες ἐχογετηεπίυτη ἰά χαρὰ [οὶ] ἀρρεἰϊαπιτδ βαεπιουεηῖ: 
σχοζειπθπίαπι δΐτη σοπἐγαγίατῃ δ᾿ ἐπηθηῖο 6886 υθἷτ, οἴ ἀπιάγασι ἀυϊοῖ; 
εἴ ἑτδηραΐα ἱπίερετ ἀμ] οἷ5 ε5ῖ, [ε] ἰρίταγ ποι αἰϊουίαθ σταῖῖα, βεὰ ρῃτ- 

30 βϑιπδηΐατα δίχθε ἐπι] θὰ 6856 τπδίογίοτη οοπϑίαι. “αᾶπὶ ΟὉ ΓΟπὶ 
αἰσῆγε ἃ υδίθγιθας ἀϊοίτων 118, φαὶ οδπιδαπι στ ἀϊτιτίπδ υἰναΐαγ ἴδ] - 

υδουϊϊαῖεπι 6856 αἰππί, ἀγριπιεπῖο εχ δο]ρθάμπι ςογτογισιαπα 
ξέπετε ἀδάπεϊο: δος δηὶπι δὲ [6116 υδοαηξ εἰ ἀΐυ υἱναπε, φαὶπ 
εἴλλπι δὰ δε {Π1 ποὴ υἱά τίη ἔ6 116 οᾶτογο, αἰ ἀθὶρἴπαδ, αἴ οδταο- 
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ἴπ5, Ἰοπρᾶονα διιπξ: ἱεοοτῖϑ επὶπι παΐωτατν αἰ Ορρογίπηδπι ἃς πϑοεϑ- 
δατίατη ΟΠΠΣΡα9 8δηρυίπεὶ ἀπέ! 8. οϑιιδᾶτη ρτὸ διὰ 4υδ δῖ 
αἰἴεγτε υἱνεπάϊ ρίυ5 πεϊμηϑνα ἰαπιρογὶδ σαι εϑξ. δχογειηδπίασα 
εἴϊατι ἰα]6 Βυΐυ8 υἱϑοθτίδ 6866, οδΐδγογπι δυΐαπὶ πα] πὶ, ταῖϊο οχὶ- 
εἰ. οοτγάϊ δπΐπι πα]]ὰ9 οἰυσπηοάϊΐ Ἀιποῦ ἀρργορίπαυδτγα ροϊαϑῖ, 
φαοηΐαπι ἱΠυ ἃ αἰἴϊεσιιπι πα] !υπὶ ραιτατ υἱοϊθίυτη, οδίθγογυτι δα - 
ἴδπι υἱϑοαγιην ΠΌ]]ἰπ πεςεϑδαγίαπι ΔῸΠ ΠΑ  Ρ.5 δϑὲ τἶδὶ ἰδοαγ, 88 - 
δϑυγάαπι δυΐειῃ οἰῖ, πἰϑὶ ἀρ᾽ουπαιι ρἰϊυϊίαπι ἀὰξ αἰνὶ ϑεαϊπιδη υἱὰθ- 
τῖδ, εχογεπιθηΐυπι ἰὰ 6686 ρυΐε8, ρατγίχαο ποἄο ἀς ὑ1}6 [ε]]6 τα οεἢ- 
δελ5,5εὰ Ἰοςἢ5 ἀϊδουίπιεπ οἰ ΐσογα υε]15. δὲ ἀς (6116, φυᾶτη ΟΡ σαυϑᾶτα 10 
814 Βαρεβηὶ αἰΐα βοῃ μαβρϑδηΐϊ, 8αι15 ἀϊοϊαιη δὶ, 

3. εϑίδὲ πὲ ἀε ἴαςιθιθ οἵ οἰποπῖο ἀϊβδογαπιιβ: δες δπῖτα 
Βος ἰοοο εἰ οὔτε ἱπῖδει πα σοπιϊηδπίαγ. οὐποηῖαπι τη θαργαηα 6δ8ὲ 
δαὶ δευοδᾶ δυὲ δάϊροϑα, 9.1 ΠἸς οὶ υἴτο πιοάο ρἰπρυθδοθγα δηϊπιδὶ 80- 
ἰεῖ. φαδοπᾶπι αἰ εγθιια ἱπῖοτ μδδς δἱῖ, ἀϊοϊαπι ἰᾶτῃ οδὲ. οτίτυγ ἰὰ 
ἀε πιεάϊο νυϑηΐγε ἴδπὶ πηϊνθηϊγὶ 4πᾶτη τπ ἐν εμεγὶ ροποτὶ, θὰ υοἰ ἃ 
δαΐυγα ἀδβογι ἐΐατ: ἰη68ὲ οηΐῃι δὲ ἴῃ σϑυῖγα, αἱ ἰπ οοτγίδ, ϑαϊαγας υϑϑῖ- 
δἴυμν φαοάάαπι, ὑπὰς οπιθπίυπι Ἔχογϑαιη γιατ υεηϊγὶ5 ραγίθτα 
οπποίδαθα ἱπιθϑεϊπα “οτιρ  δοἰίπιγ ἱπ οἰηπίθυ5 ϑαπραΐπα ργαθα 5, 20 
ται ΤοΓΓΟϑ τ 8 ἰθη Δαυιδ ϊοῖ9 πὶ πη! 5. οτία 5. οἸηοπιὶ ἴα}15 πθ- 
οαοϑϑαγίο δυϑηϊῖ: οὔπὶ δαϊπὶ δίςοα δηὶ παπηΐα πιϊδοοία οαἰοδεῖῖ, πὲς 
ΣΩῸΠΙ 8ΕΤΊρΡΟΓ Οὐ 18 τοι γαηδαυα ϑρεοίδιῃ γοοὶρὶϊ. Εἰς δυΐθπη ἰοουδ 
ΡΙεπυϑ δἰμπιθητὶ δἰυστηοὰϊ δῖ, ἰΐθτα ργορίθγ πιειπργᾶπαθ ἀοποίἰαῖοτα, 
4ιοά δαηρυίηεὶ αἰἐπιδπεὶ ἰγαπϑτηΐϑϑαπι οοἸδιατπαυθ 6ϑὲ, ἰὰ ρἷπριθ 6888 
πδοαβ86 δδὲ: τϑπυ δι πηαπι δηΐπι ἤος 6ϑϊ, οἱ οαἰοτγο ἰοςὶ ἰδιῖ9 οοησον 
εοἴσιπ ργὸ οδγηοϑὰ εἰ δαηξυίποα οοαρταοηϊαίίοπθ ἴῃ δανῶτα δι δ}: 
Ῥεὶπ ευδάσγε πϑοδϑϑὲ εδὲ. οπιδηίαπι γαϊϊοπα μᾶς κἰρηίτατ. 86 πᾶ- 80 
ἴαγδ 60. δραιϊατ δὰ ἐἰθδὶ πιο ογοιι σοποοοίίοποπι, αἱ ἔδοὶ}πϑ ςοἰ6- 
σθϑαπε οἷθαθ οοπμοοσιαῖαγ, οαἷοῦ δηΐιη υἱπὶ μαρδξ οοποοφαθπὰξ 
Ρίπρῃς διΐδπι οαἰϊάσιη εδὶ, εἰ οπιεπίαπι ρίηρας 6δὲ. ἰΐμαθο ἀξ τὰϑ- 
ἀϊο υεπῖγε οτίϊαγ, φυοπίαπι το 4υδπι γθηίγιοι}} ραγίθην ἰθὺς ἱποὶν 
ἀεπϑ ἰουεῖ. Βδες ἀδ οπιεηῖο. 

ἀ. Οὐυοά δαΐεπι ἰδοῖε8 νοοατξ, πηεαβσδηα δὲ ἰρϑαπι οϑῖ, ρεγίθῃ- 
ἄετι5 σοπιϊπυα ἀς ἱπεδϑιϊπογυσα ἴδῶογα δὰ υθπδπὶ ὕ5486 τπιδίογεπι δὲ 678 
δογίαπι, ρ[επα Ὑδηδγοπι πιι ϊᾶγιπὶ δίψα ἐγεαιθηϊίθνη, 4παε δΡ ἰη- 
ἰεβεϊηῖϑ δά υθηᾶπὶ τηδίογοτι δογίαπι]αα ροττηθαπί. οτίασῃ οἷπα δίχα ΐ- 
ἰΐετ δἴφιυθ οδίθγασγτπι ραγίϊιπι ποοθδϑαιῖο 6886 οοπιρεγίιπυϑ. 8εὰ 
4αδτα οὗ ᾿σαιϑατι ἀδΐα δἱξ δηϊπιδὶιρθυ5 δδηρτίπα ργαθά 8, οουϑ1 46. 
γδηάστα δϑξ. οὔτι δπὶπη δοθ886 δἰξ πὶ δηϊπιαὶα οἰ θατι Ἔχισ 96 Ὼ8 
οδρίαπι, τυγϑῦθαπε ὁχ μος αἰϊππδϑηϊωπι βαῖ, φυοά ἴῃ οταπα8 σΟΥρΟΥΙΒ 
Ρᾶγῖεβ ἀϊξεγαῖας (ᾳποά ἴῃ Ἔχϑαηρηὶθαθ ποταῖπε ταραῖ, ἴῃ δαηξαϊηεὶδ 
δδηβαΐ5 ΔρρεἰΪδιαγ), ἰάδο αἰϊαᾳυϊὰ δάθϑϑςε οροτγίεϊῖ, 4πὸ ἰᾶπααδτη τς 10 
ἀϊςα οἶδ8 ἀδ υεηίτο δὰ υβπδ8 ἀείογαϊωγ. ἰἴδαι αἱ διῖγροδ γαάϊοὶ- 
Ῥὺ9 ἴεῖτας ἱπηίχαθ οἴθαπι ἱμπἄθ Παστγίαης, δῖς δηϊπιαιθυδ υϑηῖοσ δὲ 
ἐπι δϑεϊποτοσα υἶγεϑ ῃτὸ ἴεγγα δηπὲ, ἃ φαΐ οαρίδηϊ αἰἱπιδπίαπι; αυλτα 
ΟΡ τεπὶ ἰδοῖδ5 βιιηῖ, Ὑδηδ8 δἱθὲ ἱπά 85 μαρθηῖες αυδεὶ γαἀΐςε8. δὰ 
οαἷας ταὶ δταῖα ἰδοῖθ8 Βαβεδηΐαγ, ἀϊοῖαπι ἰᾶτὰ δϑῖ, χυδιπδάπιοάμχα 
αὐΐεπι οαρὶαιξ Αἰ ἱπιδπῖππι, δὲ 4υοπαπι ρᾶοῖο ρ6Γ τδπδ89 οχ δ᾽ θηῖο 
ἱηρεϑῖο δυρεαῖ 685 ραγίοϑ. φυοὰ ἴῃ τσδπᾶ8 ἀἰφογίϊαν, Ὄχρ οαθίτυτ, 
οὕπὸ ἐδ ξεπεγαϊΐοπε δἰϊπιθπίοχυς δηϊπιδίτπιὶ ἀροπιαβ, δε ὰ δηΐπὶ υξ 50 
δηϊπιδ ἰδ δαπρυΐπα ργαθάϊί ςοπϑίαπὶ ραυτ θυ αυὰς ἀεδοϊαγαῖδο δὰ- 
᾿ιας δυηῖ, δὲ 4029 Αὺ οδιι883, ἀϊοῖαπι ἰάπι 691, δεαοϊατγ, φαοά εἰ τό- 
Ἰιψαῦπι δὶ, αἱ ΄φυδε δή βεπθγαϊϊοποπι ρεγίίπεης, φυίραδ δπιπα ἀϊ- 
ἔεγαϊ ἃ τῆᾶγε, δβχροπδῖπῃβ. δεὰ σχυοπίδιῃ ἀ6 ρεπεγαίίομε ἐγδοῖδῃ- 
ἄππι εϑῖ, ἀδ ἐϊβ φθοᾳπο ἴππο ἀΐϑϑεγοσγθ, οὔπὶ ἂς 1118 ἐταοίδιηπβ, οοὰν 
βτυῦπι εϑὶ, 

5. Οὐδὲ δηΐοπι πιο ]]18 σαδοαπε οττιδεαία Ὑοοδητωγ, Ρ᾽ αγίχητσα ΔΒ 
118 δε Ἔχρ]!οανίπιι5 αἰ (Ὰ}6γτιπξ, ἰᾶπι δ πἶπὶ οππη θῖν υἱδοθγαπι παῖυγαται 
δα βοὴ Ἀδρεπῖ, πες 0}]8 6χ γβ]φαῖβ φυδ δᾶηροῖπε ςαγεπῖ. πᾶς ἀπο 30 
ξεπεγα δυηῖ, αἰϊειτιπι, φποά τοδὶ οοπιερίϊοτ, αἰ τδγοτν, απο ᾿πϑεοίηται 
γοροβίαγ. 88} 1} Ἐπὶ ΘΏΙΤΩ, ΕΣ 4π0Ὸ Υἱϑοδγάτη πδῖιγα σοποίδῖ, ΠΌ] τῇ ΕΣ 
118 ορτίποῖ, φαοηΐδπι αἴζεςϊα8 δἰαστιοάϊ φυϊάδπι δοττιπὶ Ἔβ9θη 86 ρτοὸ- 
Ῥγαδ εϑἴ. εἴεηὶπι δδηροίηδπι ἰἰα πάρ ογα αἰ ΐα πο μάβογε πῃ γδίϊομ τος 
εἰρίτατ, 4086 6556 ἴδῃ δογοῖπ ἀεβηίΐαϊ. πἰ δὶ} εἴῖαπι ἐχ 1186 φαογασι 
ξταϊϊα τίβοεγα μαθεπὶ δπἰπιαϊΐα ϑαπρυΐπα ῃγαεάϊτα, ἀαΐαπι εἰαδηιο αὶ 
δηϊπια! θ5 68ξ, ΟΠ οηΐτη υοπᾶ8 δες ΒΑΡδπὶ, πο Ὑεδίοδπι, ΠΟ ὃ 
τϑὰπι ὁρίγϑηϊ: δεὰ ἀπᾶπὶ φαοά οοτάϊ ργοροτιοποῖατ, 14 Βαρθδηξ 
πεςθ886 εϑξ. Υἱδ επὶπὶ δηΐμιας δεπίλει αἱ Υἱΐδεφυα ἐδαδᾶ ρᾶτίο δἰίψυδ 
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φοτροτῖβ ρεϊποϊρίηπι αϑίππαιῖρτβ οπιηῖραϑ δὶ. δὶ σεγὸ ρασῖεϑ δὰ υἱ- 
σξαωλ ρετιϊπεπίες εὰ φυοῆια οπιπὶδ πεοϑϑϑαγὶο Βάρεῃπξ, σπδπαιδαι 
γατίε ργορίεσ ἰοοὰ φυΐθαβ εἴρυπι τεοϊρίδοι. παρ εὶ τποὶ]ΐαπι ξοηα 
Ῥατῖε, φμοά ο5 γοοδίυτγ, Βῖποϑ ἀσπίδα: δίας 'π ογα ῥγὸ ἰϊπρῃᾶ σᾶγ- 
ποϑῦτ φυϊ απ), 4πὸ νοἰϊπρεδίεια δϑου]ευϊοταπι ἀἰδοογβαξ. ογαϑίδιϑ 

40 εἴλαπι ρατὶ πιοάο Βίπος ἀσπίδ βδρεπὶ ργίπιογθϑ, εἰ σαγποϑατι πὰ 
ᾳυοά πάδθῃ Ρτοροτγιϊοπεῖατ. πϑόποη ἰϑϑιδια οπιπὶᾶ ἦτ ην εἰα8- 
πιοάϊ μαροηὶ εαάοιη οαυϑα 4πᾶἃ 8δπραϊπδα, υἱάε]ϊςεὶ δα οἰθαπι 5θῃ- 
ἀεπάσπα, φαοπίδιη δἰϊϑυν ἰπδεοὶδ δτη1}} γαϊῖοπα ἃυὶ ργοτουβοίάεστα μα- 
Βειϊ ογὲ ργοἀευπῖεπι, αἴ ἀρὰπι πιυϑογπι4α6 ξεηυ8, οἱ αἰοίαπι ἰᾶτα 
δεῖ, δὲ ἰπ ογὸ σοηάϊίαπι ρατίθπι δἰαϑιποάϊ ροϑοιάεπὲ, αἱ ἰογιπίοδε δἰ 
εἰ 4ιὰ δἰΐα δἰπὶ φβθηθγὶ9 οἰπϑάδιη. ἀεπῖος αυδεάαπι 6χ [ἰ8 Βα εῃὶ, 
ἀπδηφίδτα ἀΐνογθοϑ, αἰ ἄριι πιαϑοδιπη 46 β6π08: Ππααάδπι πῸΒ 

0 Βαβεπῖ, πᾶς ςἶβο αἰδηΐωγ Βυιηῖάο. ἱπβεοϊογωιι εηὶπιὶ σοι] γα πο 
σἱοῖαβ 86 ἀγτηουτ ργαῖϊα ἀδπῖθϑ ορεϊπεηῖ. ἰεϑίδίογατ δαΐετη αιιδθ- 
ἄαπι, οἱ ρτίηοἰρὶο ἀϊχίνπιθ, ᾿ἰριαπι ἂρ ρθ δίαπι παρ δπὶ γοβρυβίαπι, 
ξοποῖδα ἀθιἶδα9 οἰίαιη δὲπὶ5. ἐ]οϊαπίατ, αἴ οταδίαϊαᾶ. διοιπάο τ 
εἶνε ραΐα δ ογθ ργαθίοῃρα τβο]]θα8. 6σὲ, χυᾶπὶ ἱπρίανὶε8. χορ ὶξ, 
«ποπιοάο αυίρυϑ; ἴὰπὸ γεπῖογ οοπίπηρίτον, εἰ ἰηξοϑιϊπυια τϑηϊγὶ δῃ- 
πεχὰπὶ 5Ππρίες ὑϑηπα δά δχίτυτη Ἰεπάϊι. δορὶϊ8 Ἰρίίαγ εἰ ροἰγρὶϑ 

30 Ὑϑῃῖϊεγ 51:1Ώ}}18 ἴαια ἤβατα ἴστη ἰαςῖα 68ξ. δὲ 115 φιιδ5 ἰοἰἐρίηδ8 ἀρρεἰ- 
ἰδπια8, δὶπα φυϊάεπι οοποερίδουϊα γε ιγίϑ βρθοίδτα ρειτηξ: 8εἀ αἰϊε- 

. χαπι ταΐπυ ἐπ ανίοιη ἰριϊδἴατ, δὲ ᾿δοῖὰ ἀϊϑογεραῖ, σαοπίδην οογρὺϑ 
σἴὔδπι ἰοΐυτη σᾶγηδ προ] ογα οοπϑῖαξ, μαροηὶ Βαες τα δὰ8 ραγῖεϑ 
εαάεπι οαυϑα 7π8 ἀν68: πε4ι6 δηΐ δόγασῃ αἰ τη ροῖδϑὲ σοτῃ πιο ογθ 
εἰθαπι; ἴαχια ἱπρ]ανΐεδ σεαϊγὶ ργαείδοοι, μάρδπς ετίαπι ργδβϑι ἰδ 

6}9 βαἰατίσχιε ται φυοά αἰγαπιθπίαπι τοοδίογ, τυπίοα ςοη θη ἴατη πιῶ - 
Ῥταπθα, δχίτιπι βηδιθαα μάθε π8 4υὰ αἷνὶ δχογοιπθηὶδ Ἔπιϊϊμιοξ 
Ρατγῖε, πᾶς βεῖυϊα υοοσδίυγ, 4086 ἷπ δυρίμ!8 ροείνα ε8ξ. 8εἀ οππὶ 
αἰτδταθηΐαιθ μος πιο ΐα μαϊσθαπε οππυΐα, τα ρεαδοῖρπα ρατίππππι- 
4π6 δορία οσοπιίπει: φαοῖϊδ8 ἐπὶπι πηδῖα ραγίδγγαπίις, πο εἴξζαβο μὰ- 
ΤΆΟΓα ἀηυδπὶ ἰῃΓἀϑοδηΐ, δ ̓ να πἰργογεῦι ϑερίππι ργοροπαπὲ εἰ ἴατ- 
Βαϊεπείααι, Ὁ" 480 86 αρϑοοπάαπξ, Βαβεηὶ μος διγαιπδβἔαμῃ [ἰοἷ1- 
εἶπες οἱ γοϊγρὶ ϑπργᾷ τὴς τπυδμκα ροἴι5 ροϑίζααι, δα ρίας ἱπίτα δά 

40 δἴνυπι: εορίοδιιϑ δηαΐπι μαρδηξ, φποπίαπι ππϑρὶ8 πἰδηῖηγ, ηιοά Βὶ5 
Ῥγορίδγεα δυδαΐξ, φαΐα σἱϊαπὶ [ογαίοσε ἐγαάαςππε, εἴ ἴααιεπ ΠΤ] 
ἄπο 58:6] διχὶ! δπται δἰἰα ἃ παρ ϑηῖ; ααοπποάο ροἰΪγρὶ εἰ Βγας 8 δὲ 
εαἴβείυηϊ οἱ σο]οτὶ5 τυ ταϊίοπε, χα δὲ 'ρ88 δοονάϊε εἰ8 βῈὺ πιδίατι, 
δὲ εἴζαϑῖο δἰγαπιεηε. Ἰο]ξο βοΐ εχ ἐΐ9 ραπιάεὶ αἰΐο, υἱϊδαφαθ ροἷδ- 
Εἰσατι δῖ. δε} ρίαν ρ]α8 σοπῃπεὶ δἰγασθηιὶ, δὲ ἱῖγα, φαοῃίαπι, 
ξορίοϑα5: (οἰ δηΐπι οἱ Ἰοηρίυϑ ργοΐυινάογε πνδίογὶ εχ οορία ρο- 
τογίε, δὲ ἰπ πος ροπογο δὐγαπιεπέυπι πὶ ἴῃ αυΐθιβ, σῃοά ρεγ ὄχογο- 
γαδαΐυπι ἀἸΡπι ἰογγεπαιπ δι ρϑίἀδι. πᾶπὶ ἰὰ φυσαπε οατεῖ τεϑίοδν 

80 φυδπἭπτηαιια ἰδγγαπαπι τηαχίπια 5ἰξ, ἐπ δἰγαπηδηίϊυτλ ϑδοθγηϊζαγ: οἱ 
Ἰανίπιθτι ϑερίϑα σοηϑίϑιϊς, αοπίαπι ρ᾽ατιταιαι ἰδγτθηδα τπδίογίδθ 

ἔωρώς ἀγξαμηεπὶο ϑερίαπι εδὲ, φαοά ἰα]ς ἰαπταμιααε δἰ: : μος οπΐαι 
Ῥοίγραδ οσἄτεῖ, Ἰο]ΐρο σαγιἀρίποδυπι ἃς ἴδηι δει:. 4πᾶπι ΟΡ οδπ- 
ἀρτα δος αἰϊα μαρδᾶπὶ δἰΐα οαγεδηξ, φυδίεχας ἴῃ πίγοχαθ παρ οαῖαν 
ΘΏΘΓΘ, ἀϊοῖππι ἴᾶπὶ εσξ. δεἀ Ἵπιῃ Ἴχϑδηραΐδ δἰπὶ εἴ ΟΡ δδπὶ γεῖῖ Γὸ- 
ἰρεταῖα εἰ ρανίδα, πίῃς, υξ Βοπιῖηπιη ποδηι} 19. ρδΥ στα οῖππι ἴση ἀξ-- 

Ἐὰν αἰνὰϑ δοὶ ἐχογεπιθηΐυτι Ὑθϑίοαλθ ργουΐ!ξ, 81:5 118. Δοοῖάξ φυϊάειι 
πεεθϑϑαγίο ὺΣ ᾿πεῖι ρογουΐσα οἰωπάἀδηπίαγ, 864 πδξαγα μος Ἔχογε- 

δὺ τρεηῖο δὰ ργαδϑίἀϊαπι δὲ ταϊτεΐαπι δοόγατα δραττῶτ. οττιϑίαϊα δἰϊᾶπ), 
ἴαπι ἰοσυϑίδοοα ἴαπὶ οἀποτί, δὲποϑ ἀδηῖθα παροπὶ ρεϊπιογον, δὲ ἱπῖεν 
ἀεατος οσαγιπουίαδιη ᾿ἰπριας ΘΓΆ οὶ {Π|ὰπὶ, αἰ ἀϊοῖαπι ἴδτν ε8ἴ: ἴυτη 8ἴ0- 
ταδοθυπι οτγὶ σοπίϊηθο ἰαποίανα, οχίρπαπι ργορογίοηθ ϑυογαπι σοΓ- 
Ροττιπι πιδβπι τυ} 1π|8. ἤθης οχοὶρίξ υεπῖεγ, ἴῃ αυο Ἰοςαθῖδε εἰ οδη- 
Ἔτογασα ποηπα}}1} ἀἰδηῖε8 ἃ}105 μαρεηῖ, χαοῃίαπι ϑυρογίογε 1}1 86- 

δ ςαὐε ποι 8115 αποαπξ. Πίης ἱπιοοιϊπυτα πρὶ εχ ἤβαὰς δὰ Θχίτιαν 
ὁχοτοτηδηῖὶ ἀϊγίριατ. χαΐπ δἰΐαπι δἰπραΐα τοϑιαϊογαπι ροπογα μ88 688- 
ἄοτν οδιίπεπὶ ραγῖθβ, 8ϑ8εἀ αἱϊὰ εχρἰαπδιῖπβ, αἰΐϊα ορϑοηγίαβϑ: χυδῃ- 
ἀύδοι πιαίοτα οοπϑρδοῖαμη δᾶγιπι ργβθραδηΐ δυϊσπιίογεπι. οοςΒ- 
ας ἰρίτατ δὲ ἀρηϊοβ ργαβάσγοβ δουϊοσψας μαμεπέ, υἱ ἀϊεΐαπι ἰᾶπὶ 
δεῖ; φυοὰ ἱπιετίαςες ἀδητρα8, σαγπόϑασπ 5}1π| 116 πὶ τπ }] 18 εἴ ογα- 
εἰλῖα. ῥτοιππϑοίηεπι οἴναπι, τις ἠϊσίυτα 65ξ, ἰῆξεσ δοπ]θπιπ δὲ Πἰπραᾶπι. 

᾿οτὶ δαξεπι ἱαπρίτυγ απδοὶ ἱπρίαν!εϑ αυΐτπη, ἃ αι «ϑἰοιπδοι8 εϑὲ, 
10 ῆστα Ἔχοίριὶ γεηΐεγ, ἴῃ πιο βἰΐαπι οϑδὲ φιιοά ραρᾶνεγ υοοδίῃγ; πποχ 

πιϊρεάπατα σοπεηιιχα ἐδπαὶξ δίπερίοσ, ογὶρίποης ἃ ρᾶράνεγε 1|ο ἀὰ- 
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ξεη8. ἷπ οππηΐρυϑ δηΐπι ἐοϑδοεῖβ ἰπ6οὲ ἕος ἐχοτγειδεηίθτ, ασαοὰ νὸξ 
ἐδοα]επίαπι 6886 ργϑεςὶρα ϑϑητίαγ. οεῖοτα εἰΐδπι ἱπγριπδῖα, Ὀξ ρὰνν 
Ῥατγας, Βυςοίηα, δι τ Πα τ τξ σο ἢ] 686 οοπϑίδηϊ, δαπὶ ἰεϑἰδτογαπι ξ65 

ἐδεγᾷ ματα: αἰϊα ἐεπῖπι ἱπγοϊηδία ϑαπε, πἰ εὰ 486 ταοίῆο ἀἰχί, α]ϊα δὲν 
γαϊνία, δἰῖα ππίναϊνῖα, δεὰ ἰυγρίβαια φιοχας δίναὶτιρυ9 4ποάδπν 
τη άο 895: πι}ἰδειΐαγ, Ζυῖρρα 5: οπιὰ οραγοῦϊο αποάδπι σοηξο- 
πίῖο οαττΐ ραϊαΐδα ἀρροϑβίϊο οἰδηάαπίυτ, τΣ ρύγρτγαθ, Βυςοίηδ, πδιῖς 29 
εε2, εἴ τεϊφπα βαπεγι8 εἰυδάδπι; ἰάφια Ῥγδδϑι αἱ οαπϑᾶ: 4αᾶ δ πῖπτε 
τεδῖα πὸ ῥγοϊερι, ἴαςι]α οἵεπαϊ ροϑϑεὶ δ 1.15 4π86 δχιγίυδϑοῦς ἰῶ» 
εἰάδτεηξ, οδίδγωπι ἀπίναϊυα ρθη, 40 βαχία ἰδία ἴῃ ἀοτγϑαπι ἀαὶδ 
ΔάἀπιαοΓεῖ, δεγυδγὶ ροϊδεῖ; Βἴατια δ]ῖθπο δερῖο φυοάλῃι πιοάο δίταϊυθ, 
Ὸξ 4ιδλε ρϑίθ! ας γοςαπίυτ. Βίναϊυς 8ε οσοποϊμἀεπάο τπδῖατ, αξ ρθ6- 
οἴϊηδ5, ᾽ξ ταϊτι}ῖ, τατθὶπαΐατι ογοϑία 114 ργδθίθηνῖ, συᾶθ ἃ ἐτοπίθ 
ἱπιερίτυτ, φυαδϑὶ μίναϊτε οχ αηϊναῖνὶ οἰβοιζαγ δοῖδας οἰπηϊατι τὴ» 
χίπια ἃ παίπιγα ταπιηϊῖα 8 6ϑῖ, φυρ ρα φυὶ ἐαδῖα ἀπάϊχιδ ςρὶηΐδ ἔγεαθι» 30 
δαθ οἰγουπινδιϊαϊα οςοἰδῖαγ: 4υᾶπι ταπὶ ρΘοι] ἰδγεῖα ἤσῃς ἷἱπ ρ6ΒετΘ 
τεδῖαϊο δογιϊγὶ ἀἰϊχίπιαϑ. παίαγα δυΐθπι οτυσίαϊογαπι σοηῖγα απ 
πιο ἰΐατα σοπϑιδι: αἰϊογα δηΐπι οαγηΐ8 τπο Πἐπἰᾶτὰ οχῖγα μάρϑηξ, δἰτοτα 
ἰηῖγα. δἴωης [οτὶβ τδγγεπᾶπι ἀυτγίἰαπὶ οὈτϊπαπε, φυδηφυᾶσα οἰ παϑ 
ἘΪᾺ} Βαρϑαὶ οαγηΐβ. Ἰρίτασ οείθγα φύυοχας ἰοϑίαϊα οἰπηία, πὶ ἀϊοίθτα 
εδὶ, Βαρεπὶ εἰ οϑ εἰ ἰΐησιιδε εἰβρίθτη δἱ υθηξγειη δὲ οδϑιϊππν οχοσθν 
ἹπΕὮ: δεὰ ᾿ηϊογεϑὲ δῖα δὲ πιαρτϊπἀϊπα. 4αδ6 δίπρο δ 4υθπιδάπιο- 680 ἢ 
ἄυπι 86 Ββαββαπὶ, εχ Ἵσοπιπιθπίδίίοπα ἀἰσϑδοιοπ6 486 ἀπἰπιδίλαισι Ρ6- ὁ 
τεπάμπι 681: φαδεάδπι επὶπὶ γαϊομθ, απδοάδπι σοηϑρεοῖυ ἰρϑογασς 
Ῥοιίυ5 ἀεοίαγαπ δ βυπὲ, δομίηϊ, εἰ δογυτι 4686 νϑγίραϊα κῖτα τὰ» 
Βεγᾶ δρρϑἰϊαυὶ βεπαϑ, ρϑουίίαγὶ ἱποάο ργὰβ Ἵδίθγὶ8 οοῃϑίδηϊ τοδέδτϑι 
μβαβεπὶ δοιιηὶ ἀδηῖεθ φαΐποβ δὲ σδγαποη]απι ἱπεογροβιίδτω ἀθπιθαἢ 
ἩΠΠατ, 4παθ ἰπ οππηῖρυ5 ϑαρτα ἀϊοῖίδ εϑὲ, ουἱ δίοταδοθαδ ἱπηρίτατ. ΔΒ 
Βοος γεπῖογ ἱπ ρίαγα ἀϊἀποῖα5 ρετγίπάθ ἂς 5ἱ ρίυγεβθ ὨππηοτΟ Ὑδπῖσγοα 
᾿ος δηΐπιαὶ μαρϑαῖ: διιῆϊ δηΐπ οπιπα8 ἐἰϑιιηςτὶ ρ]επίφας υϑοδηιΐ 419 
ππδιοτίαθ: ἐχ δἰοιωδοῦο πὸ ἀερεηάοσῃξ, ἰπ ππαπιαιιο οϑατα ὀχοσο- 
ῬαΘΠ Βηϊυπι. σατο, αἰ ἀϊοῖῃπι δϑῖ, πὰ] ]ὰ 6δὲ οἰγοὰ γοηΐγοια: δεὰ 
4πῶε οτὰ δρρεϊϊαπτιγ, παπνεγοβίογα ἰθδὲδς δά μδογεπῖ, πῇ επι γα] 8 
διηρτία ορνυοϊαΐα εἰ ραγρας ἀϊδιϊποῖα ἱπέετυδ!]ῖ5. εἶξγα ἰδ 486. 
ἄαπι οἰγοῦπι ἃ οτγα [υϑιιη ϑραγβριπίαγ, ποταμὸ δάθυς πη]ΐο ἀρρεῖ,- 
ἰδία. 8364 οὔτι ποῦ ππιπν δε ρἰυγα ξεπογὰ δοβίπογαπι δἰηϊ οπιπίππα, 
Ρατγῖδϑ φυϊήεπι 688 οπιῃδϑ βογυπῖπτ, 864 οΥὰ δρρεἰϊαϊὰ πες οππεϑ 
οἶθο ἰάοπεα εἴ ρᾶγνὰ δάἀπιοάυπι οοπιϊποηϊ, Θαοαρ185 115 χαὶ τὰ ἴω- 
ςοἶαηὶ. οἰπηΐπο ἰὰ ἰρδαιπ οαἰθυ8 ΠΌΟΖι6 ξοβίαεἰ8 δυ θη: σᾶγῸ Θμμα 
ποὺ ἃδαθε οπιπίτπι 6ϑου]επίδ δϑὲ. εἰ οχογειβεπίιπι αποὰ ρϑραγετ 30 
γοσαίαγ, αιρυϑάαπι οἷρο Ἰάοπεαπι, αυϊρυδάαπι ποι ἰἀομσπτα ὁθῖ, 
σοηθηδηὶ μος ἰπγρίπαία οὐγηΐα 508 οἰανίςαἰα, αηϊναϊ τα δαο ἔωπάα, 
πὶ ραϊο!ϊας, Ὀιναϊνία, πὰ ποάο Ἰἰραηῖογ. φιοὰ δαΐεπι οσαπι γοοῦ- 
ταῦ, ἰαΐεγε ἀεχῖγο μέναί πα Βαβθηῖ, αἰΐογο ἰδίεγε οϑιίϊηται Ἔσο οπξ 
ςοπιϊηοπϊ, 864 δγτογα ουῦιῃ ἰά νοοϊξαϊατ, φαὶρρε 4αοά ἴΑ16 εἰ: φαδὶθ 
εϑὲ ρίπραε ἰπ δαπξτίηεο βθηθγα, οὐπὶ υἱρεῖ. 4υᾶπὶ ΟΡ γεπλ β6γὶ 80» 
Ἰεῖ ρογ 1Ἰά ἴδπεριι δῃπὶ 4πὸ νυἱψεπῖ, δ}: ΠἸσθὶ υοτα δὲ δαϊυπιπο. ᾿αθὸ» 
τδηὶ εηΐτ ἰδϑιδῖα οπιηὶα μοὶ ἔτίζιιϑ εἰ δεϑῖαπι, δίαηθ Ἔχϑυρεγδρίδσς 30 
τερον ρδὲὶ πεφιεδηΐ, ἀγρηπηθηΐο δὲ αποὰ δοληἷα ἐὐθηῖ: Β᾿ῳ»» 
ῬΒεηὶ δηΐπι ἰὰ ἰᾶπι ἱπὰς ἃ} ογῖι παῖπγας, εἴ ρἰ πὶ πηὶὶ5 ἀρ ότι, ποῖ 
φαυΐα ρεὲγ ἰά ἔεπιραϑ σορίοϑἰι8 ραβευηΐατ, πὶ φυϊάδγαι ραϊαηϊ, Ξε χποᾷ 
Βοςῖθ5 ἰδρί ἀϊογεϑ δἷπὶ ργορῖεγ ἰασοπὶ ρ] πίογεπι. οδίογθπι θαμὰ ἀ6.- 
διἀεγαηῖ, φαοπίαπι τισογὶ ραΐεπε, πιροῖς φυδδ ϑδηρτίπε οἀγεαπὶ, ΟΣ 
400 Βὲ αἱ δεβίδιε ροῖίυς πρίᾳυς νἱξεαπῖ, ργδείεγηπααι ἰη Ῥγτγεπβὴ 2 
ἐὐγίρο: ἤδπὶ δ᾽ πο τηΐπῃϑ τεαρογα Ἀίθογπο ργοβραπίαγ; οπιὰϑ τεῖ 
ςδυϑὰ 68ϊ, φαοά ἴππς ἀρεγίαϑ ραΡαϊ δπίαγ, οαπὶ ρίδς 65 ρὲγ 1 τοπιροῷ 
εὰ ἴοοα τεἰϊϊπαπαπε. Βαρεδὲ δολίπὶ οπνθϑ οὐὰ δοάδθπι πατπογο, δὴν" 
486 ἱπιρατὶ οπιηθ8: 4πΐπα οπὶπι; ἀδμῖθα οἴαπι σεηΐγεϑαπε ἰοιϊίάετα. 
ταῖϊο, φποά ποῃ οτὺπι εδὲ αποὰ ουτπιὶ σοςαίαγ, οἰ πιοάο ἀϊχί, 66 
4ιοά Βοπα δηϊμπιβ!ῖς δποιγι οπα αἰϊπιοπίαηο μγογεπίαξ. δὲ οδἰτ εἶ 
φαϊάδαι ἴῃ δἰΐογο ἰαπίαπιπιοάο ἰαῖογα ἰὰ φαοὰ ονἱ ποιαῖπε ἃρρε}1.»» 
ἴατ: ἰάδπιχπα οϑὲ φαοά δοίποϑ μάρϑγε ἀϊοῖπιι9. 864 οὔπι ἰεσίς 
ἐς πὶ ἢοπ πηοάο ςεἴογοστιπι οϑἔγθογιπιὶ οὐθεπὶ Το] ἰραὶ ἀπῦπι, δοα 10 
ἴῃ φίοθαπι οἰγοππιαραῖιγ, αὶ ποη ραγιϊπι [615 ραγιὶπι ποη 8115 ἴον- 
την, 8εἀ υδαηῃδαπδηιε δ8ϊπι:}15 81: (απάϊ σας επὶπι 1π 86 παϊρυϑ δαὶ 
ςοπβὶοΡαΐατ), ἰοοῖτοο οὐαπι Πποπε ϑἰπιϊϊ πο ἀο μαρϑαὶ πεςααϑὲ εξ. 
δοη δηΐτι Βιηθιΐα, αἱ οσεἴεγα, ἀἰδϑέτα!! σομῃεῖας δοπίπυϑ: τπιᾶπαης ἢδ 
οταηὶθαδ ζαροϊ ἰπ τηθαϊο δἰξπιῃ δδὲ; σαᾶπὶ φυϊάοπι φοτροτὶθ ραγίεια 
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εἶζατα ἔξπεγο δι ρογίϊογθηι οοτίαζῃ δεῖ. Ὥδ6 σϑτοὸ οὐαπι ἈάΡδγΘ ΘοὩ- 
ὕπαυπι ροϊεθῖ, φααπο πεχὰο ςδίογα βεηεγίς εἰμβάδτα δίς Παρ επὶ, δεά 
αἰἴεγο ἰαΐεγε ἰαπίυπι δυΐ ογδίβ. δύο οὐπὶ 14 σοϊετουπα ομμοίατη 818, 
φτορυΐαπι δυΐθην ἢ] Ἰπς αἱ φΙοΡὶ ϑροοίετη ρεγαῖ, οὐὰ παμμεγο ἱπιραᾶσὶ 

(0 5ιϊ πδοθδθ8 εεἰ: Ὠᾶπὶ οἱ ραΥῚ δϑϑδπξ, μ6Γ ἀϊαπιοείγυτα ἀἰδροοἰία μ8θ6- 
τεπῖπτ, οὐπὶ διπαϊΐδπι ᾿ΐης αἴας ἱπάδ βεγυδγὶ ταϊζοπεαι ἰωτεγυαι ἐὶ 
σοπνθαΐαι. δὶς δα ϊθιῃ ἀἰδροβὶι8 πἴγϑαας ἰδῖεγα ογρίς οὐ βάρθογε- 
(στ, φαοὰ ἱπ ςεἰοιϊς οϑεγεῖθ Πθπ δϑὲ: δίδγο ϑημῃ ἰδῖοτε ὁπας οταὰθ 
ἰὰ Βαθεπὶ εἴ οδῖγεδε οἱ ρεβοϊϊῃηεβ. ἰΐδψῃς ἴεγπα δαϊ φυΐπδ δὰῖ φὰο- 
[ἰδεῖ αἰϊο πύσαθγο ἱπιρατγὶ 6886 πδοοϑδα δϑξ. δἱ δἱ ἴθγπὰ δόϑοπῖ, ἀϊάιιοϊα 
ἰπῖετ 8ὲ ἰδχο δἀπιοάυπι ἱπίδγνδιϊο Βα βεγθηταγ: δἱ ρίατα πᾶσα χαΐπα, 
οοπεϊπαυπι ργαρα ονυτα γεἀάδγεῖμσ. αοταπι ἰξογαπν πὸ τροὶϊα 9 
οἴ, ΔΙ ταταῃ ἿΝ ποπ Ροϊδβξ. ααηΐπα ἰξιγ οὐὰ δοῆϊπος μάρατγε π6- 
οδϑ86 δ5ῖ. σιδπι ΟΡ οδάδαπι τδηΐοῦ συοσας φαϊπαπεραγί αι δδὶ, εἰ 
ἀδπῖθε ἰοιϊϊἀετι μαΡαπῖαγ. δίπροϊ πίη ουὰ οὔ 4παεὶ σοΓρογα 

80 σαδοάαπι ἀπὶιη δ] δἰπὶ, πποάσπι φυσοαας υἰνθηαϊ δἰτωιοτα μαρϑδηξ 
τδοδβ86 δῖ: πος δηΐπὶ σαρὶ τ ἰπου πη πΌμα. πᾶπὶ δὶ υδηῖετ ὉΠῸ8 
Φεπϊαηποάο δδεεῖ, ουὰ δι ἰόηρε ἀϊδῖάτοπε δὺὶ Ἰοΐππι αἰνεαπι ὁ0- 
σαρδγοπῖ, αἱ δομίηυδ εἰ ἀϊποῖς πιουθγθίασ δὲ οἱ θ᾽8 τηϊππα8 ἱπιρίογθ 
Ὦγ. σαπι δαΐεπι ΠΣ 4Ππ6 ΠΌΠΙΘΓΟ ἱπίογυδὶ]α οἰπί, Ὑθπίγετη δ᾽ 6Π}}18 
δάϊαποῖιπι χιυϊπαυσραγιαπι 6886 πδοθ886 δϑῖ. δδάεπιαθς ἀθ οδυδα 
ἀεηῖεϑ οἴΐαπι τοι άδπὶ ΒαΡαπῖατ: ἰϊὰ δπὶπε πααγα δἰ πηι θαι Ρα ΟΠ τα 

651 ρταεάϊοιϊ5 πιθιαρ τὶς τἀ ετίε, δεὰ χπᾶπι ΟΡ οδυϑδτπι ΟΥὰ ΠΌΤΙΘΓΟ 
παραγ ἰοῖχαα παπιεγο ΘΟ ίμη8 μαρδαῖ, ἀϊοϊατη 6ϑῖ. σαΓ δὐΐδτῃ Διὶ 
Ρᾶγυα δἀπιοάμυπι δ]1} πιᾶρτιδ, Ἵοδιιϑα δεῖ χυοὰ παΐηγα σοπϑιϊαπε δἰϊὶ 
Δ ἴδ οα] ἀΐοτγε: οαΐου δοὶπι οἰ απι σοποοσαάεγε ρἰεπίπϑ ροϊεϑὶ; φυλὴν 
Ὁ τεῖῖ φυὶ εἶδο ἱπαι 68 ϑαηὶ, ἐπ 118 Ἔσογειπθηῖ ρἰυϑ δοῖ. Ὑλορ!]ἶο- 
τεβ οἴϊδπι ἔδοϊξ παῖαγα Ἵςα]οτίϑ, πὶ ρδϑοδηῖηγ πος δα ΐθ8 τπδπεδηξ. 
αὐτο τοὶ ἱπόιοἰιιπι ἐσὲ, φυο δογαιῃ δρίπὶ9 δἰ ἰφυϊὰ δετοροῦ δά ἢδθ. 
τεδῖ, ἐδηχυδπι ΟΓΕΌΓΟ πιουοβπέιγ: δρὶπιδ δημη αἰ ρεάθυδ πα πΌΓ. 

40 τοτῖθαϊα ααΐθπν Ραττπὶ δὰδ πδίυγα ἃ ῥ᾽ δι τἷδ ἀϊδγυπε: δαπὲ ἴαπιθα 
δροπρίϊδ υἱνδοίογα, συΐρρε οὑπὶ δροηρίαθ υἱἷγεθ Ββαβεδηῖ ρἰδηΐας. 
πιαῖθγα δπὶτπ ΠΟΠΈ Πα Θ.ΔΡ ἱπδηϊπιαιῖα δὰ δηίταδ ΐα ἰγαηοὶξ ΡῈ Υ δὰ 4086 
αἰνδπὶ συϊάεπι δεά πο ϑἰηξ πὶ πναὶΐα, ἴα αὐ ράγυιι δάιποάυπι αἰ 
ἔεττε αἰϊεγαπι δὴ δἰϊεαγο υἱάθαϊυγ ργορῖδγ βῦδιν ρτγογμιπαχυϊιαίδτω. 
οὐρα ἱριταγ, αἱ ἀϊοίαπν δϑῖ, οατα αὐ μαογεηᾶάο ἰδπῖυπι υἱυογε ρος 

αἰξ, δδϑοϊυϊα δαΐοπι πεαιιθαξ υἵνυθγα, δἰ π}}}8 Ρ]απιΐ5 οπιπῖπο 6δὲ. 4080 
δαϊετα ἸΌΡεγα υοσδηϊ οἱ ρυ]πιοπεα, δἴχαθ δἴίατν ρίαγα οἰσϑτπ αὶ 4]18 
ἦπ πιδιῖ, ρᾶσυπι ἃ 118 ἀιξξεγωπι δῃ8 'ρδὰ δϑδοϊπξίοπδ. συἰνυωῖ ϑπῖτι 

40 εἷης 110 5επου ρετπῆθ ας ρ]απῖμο δρϑοϊαἴδε. παῖπ εἴ ἰῃ τογιθϑιγ- ᾿ 
Βυϑ8 ρἰαπιῖ5 ϑθῃϊ Ὠομππ]]Α οἰιδπιοάϊ, σας εἴ υἱνδηὶ εἰ ρἱρτιδπίατ δὰ 
ἐπ δἰλῖ9 ῥ]δητῖθ δὺς δρϑοϊαία. παῖς δἰίατν δοῖ συοὰ τιοάο Ραγπαβὺϑ 
ἔετῖ, τοσδίαπι ἃ φυϊνηϑάαπι ορίρεῖγατα : μος δπῖπὶ ἀϊι υἵνογ ροῖοοξ 
δαθρεηϑυπα, δἵ υδυθθα]ητα ἰρίτατγ, σὲ χαϊοφαίά φοποτὶδ εἰπδάεπι, εἰ- 
ταῖς ρ]απίδς δεῖ, 4υΐα Δἀβιδεγεθάο ἰδαϊαταπιοάο υἱνἱῃ: δεά οὕτῃ 8}. 
αυϊά μάρεαὶ οαγπὶθ, δεηϑατι αἰ ]θεπὶ ῬΆΡοΓΘ υἱάθγί ροΐεδὲ. ἰίααυθ 
Ὀἰγοπδτι τποάο δἰδίμοπάσια δῖ, ἱποογίαπσα δῖ. ἤαροὶ μος δηὶπιαὶὶ 

80 ξεππ9 ἀυο ἐογαπηίπα Υἰπαπιαιε ἀπδην, δα τεοὶρίαὲ μυπιογόπι οἶθὸ 
δεοοπιποάδίμηι, εἴ {τι τειγδαδ οπϊ δὶ χυδηζαπι Ὠυπταοτίϑ τετηδποδῖ: 
ὩΪ81] επὶπι Ἔχογοπιδηίί, ττὸ οοΐογα οττδίαϊα, μος 86 ἤδθεγα οδιθπάϊε. 
ἐκ 00 Βὲ ροιἰδοίπιατι πὶ εἰ μος, δὲ φυϊοχαϊὰ δἰπιλα ἱπ οπἰτδ] στα 
ἔεπετο δῖ, ρίἰαπία ἴτε δρρεὶ[ατὶ ροϑοὶτ: πες δηΐπι ρίδαϊα α]}1ὰ Βαθεξ 
Ἐπογεπιεπῖυπι. ΡΓΘΘΟΪηρῚ Ὑδγὸ ΡῈγ ππδάϊππι ἴθηυϊ συδάδπι τηοτα- 
Βταηβ, ἰὰα χυᾶ υἱίδε ρυϊπειραϊας δἰῖ, ταῖϊο οουργυα δδὶ. 4088 δαϊθτα 

δ᾽ γτίοαβ ἀρρβ]]δπῖ, ποτ τεϑῖα ορειϊυπῖπτ, ϑεὰ δχοίυθαα οπιηΐπο δυπὲ 
115 χαδε ἴῃ βεπεγε ἀϊν᾽δινπυϑ. δποϊρὶεἰ πδίαγα μος ξοπα9 εϑὲ, δπιδὶ- 

ξετδ οἱ ρἰαπῖδε εἴ απίμναὶὶ. Ρδο]υὶ επίπι εἴ δδοϑὶπ ρεΐεγε ποπηη ἶαδ, 
δὲ δϑητίγα οσσυγγοπῖῖα ροδθ86, αἴσας εἰϊᾶπὶ δϑρετιταῖε σογροτίδ ατὶ δὰ 
δε ἰαδηάηπι, ἀηἰ πα} 18 εδὲ: δὲ γϑγὸ φυοὰ ἱπιρεγίεοϊοιη δἷξ εἴ δαχίβ οδ-- 
Ἰεγιῖεν δἀμβαογδθαῖ, πεὸ αἰϊφυϊά δχογαπιθπτὶ δτοϊτϊαϊ πιδηίξεδις, χυδη- 
{πᾶτη ο8 Βαρεαὶ, ἰδπίαγωπι ραπουὶ δἰπαδϊα δὲ, οἱ εἴατγοπι εἰϊατη ρ6- 

80 πιῦϑ εἶτηι]6 εϑῖ, συΐρρε φαοά σοπομάτττι σοταρίαγος ρρταάϊει ἐχ- 
δτιραῖ. ταῖϊο δογιυτη 486 ἱπῖοῦ εχϑαπρυΐα βΌδοϊυἱδ υἱναπὲ, τιξ το ]- 
ἴϑατα ογιϑίδιογπιαθ, ἐδάθῃι δίφιε ἰθδιδίογυπι δδὶ. ραγίθϑ ἱρίτυν δὰ 
εἴβηπι βοσοπιπιοαϊαθ, χα) οσπηὶ 8 ἰπ6586 πδοθῖδα 6ϑῖ, 60 4πῸ 6χ- 
Ο ϊοανίππυς πιοάο 8686 Παρεπῖ. δεὰ μαρεδηξ Ἵδγῖα {ἰὴ ποθ 
οροτίεξ, φυαοά εἰ Ῥαγιὶ ργορογι οπείογ ςοἱ δεπεδπαϊ ρῥτποίρδῖα ἴῃ 
ΘδΠρΌΠ60 βόπεσε χηδπάαϊασς εθ1: μοΟ δαΐπ ἴῃ οτημὶθαϑ δημη δ θα 

ἴβεδϑδα πδοϑδϑδδ δϑὲ. ΘΓΡῸ στρ ρα [ἃ ταρτηδγάτδ οοπεϊποῖας Ἠστα 
ἄχτι, ρὲ φυοά κυΐα ἴπ νεϑηΐγεια ρογίεπαϊι, δὐπιοῖα ροϊία8 ἴεγρο: 
τλαϊῖ8 Σά ἃ πο Ὁ}18 γοσδίατ, οτγυδίατί5 οἰΐδτῃ ταὶα φυϊά αἰ ογιπι δὰ- 50 
ἰαποΐωτη δϑὶ, φαοα δὲ ἰρϑαπῃ τααιϊὶ5 ποπιὶπε Δρρδιἰαιαγ. ᾿υτηϊάα οοῦ- 
Ρυϊεπίαχας οα ρᾶγε δῖ. ἰθηῆίὶ ρὲγ δᾶτὶ τπεάίαπι, αἴ ποήο ἀἰχίπιιδ, 
διοσαδς 8 δγε γι ]α. πᾶτα 81 ἱπίεγ δῶ δἱ ἰογροπι ροβίίας 65ϑεῖ, ἀ» 
δἰεπάϊ δεφαε ποῦ ροφβεῖ ςἶρο ἱπργεάϊεηϊε ργορίει ἀοτγοὶ ἀατίεἰατα, 
τηϊερῦπυμι ἃ ταις διαίυγα ϑαπιουὶϊ εχίτῃα ροδιῖῖ, εἰ αἰγαιηθηϊυτα ᾿ 
ἐπιδϑιϊῃο ἀππδχυΐ,, αἱ φαδτηρ]υγίπιιπι ἀἰδίαγει ἃ δήϊια εἰ ρᾶγϑ δοὺς 
ἀϊάα ἃ πορὶὶὶ εἰ ρεϊπεῖρε ρῥγοςι! μαρογεῖασ. ρατίοια Βᾶης οοτγάϊ 
Ρτοροτγίουδτγί δὲ διΐα9 ἴρβαεὲ οδίεπαϊξ, σὕπα Ἰάδπι διέ, εἰ ἀυϊοεάο Βα- 30 
ἜΠΟΣ ἰδπάθδια οοποοοῖα εἰ δαπρυΐπεδ αἰιϑοδπι. π᾿ οΥαΒΙΔ 116 ΘΊΙΑΣΩ 
εοᾶεπι πιοάο φθηιειϊ ρτὶποὶραῖιθ μαθδίασ, δε τοϊπαϑ Ραῖεῖ. δἵ- 
λαιοῦ ἴῃ τη θάϊο δεῖ ρεῦ φυδεγεπάυτη μος ρτίποεὶ ρίαπι 6ϑὲ, δαϊ 501} - 
σοῦ ἱπίευ ραγίεβ χυδ οἰβιτι γϑοϊρίυπὶ εἴ πὰ ἐχογειπθηΐαιπ δαὶ 
ἰαπὲ, δἱ ἔχε ἀεκιηῖ:; δυὶϊ ἱπῖου ἀθχίγαπι ραγίεπι εἰ δἰπἰ δέγατι, δὶ 'π- 682 
οεδϑι]Πα δυπῖ. ἰπϑϑοιῖδ Ῥτίποριϊ εἰαδιποαϊ ρᾶγθ, υἱὸ δηῖδ ἀϊχίπιαϑ, 
ἰπίογ ςαραὶ εἰ δἰνθῶτι οδὲ. αυᾶς οἰβὶ τπᾶζπα δχ ραγίε δἰ πρὶ 6χ δϑὲ, 
ἴδιεη ὩΟΏΠαΠ]18 ταῦ ιρίεχ δὲ, αὐ ἴα} 15 δἵ δ Πθὰ5 ργδεϊοηρῖβ. 4ὰ0 
Βι οἱ ργδθοίβα υἵυδγε ροϑϑίπξ. παίαγα δηΐπὶ ραγίεων ἤδης δἰ πιρ] ἰσεῖα 
πη] δ Ἰδπίυτι ἔβοοι α ἴῃ οἴδηίρ4 Ὑ]1. ᾿ἴᾶ4πα ὉΡὶ ροϊοϑί, δἰπυ- 
Ρἰ ΐσεπι ἴαοῖς, ἀθὶ ποὺ ροΐδϑι, ται Ἰρ ϊσεπι; ἰάφθε ἴῃ 8}115 πυΐμῃϑ, ἴῃ 
Αἰτδ παγὶς δρευγίατ εδῖ. ραγίες δυΐθτν ἥὰδὲ οἱ ρῶμι δαἀπιϊπἰδιγαηῖ, 
ὯΟΏ ἈΠ ταϊίοηθ ἀδίαθ οταηῖθαι δαηΐϊ, δε ἀ ρ] οτίπιυ αι αἰ ΠῚ γυπε. φαὶ- 10 
Ῥυϑάαπι δπίτι ἴὰ οτε δοὶ φυοὰ δου θα ἀρρεβ]ϊδίυγ, αδβὶ οοτπροῦΐ» 
ἴαπι εἴ ὑπὰ ἰϊοβτιας ας ἰδρίογαπι οριϊποπς ροϊεδίατοιπ. αυϊδ5 δὰ- 
δῖ δουΐεαθ πο ραγῖα ριίογε Βαρθμιγ, [5 ἱπῖγα ἀεπῖες ἴαᾶΐε ϑεῆϑο- 
τίασα σοπιϊπεῖατ, ἰά4πε Ἔχοίρὶϊ ἱπεεδεϊθαπι γεοῖππι, δἰ ροχ δὴ οδιϊατα 
παυς ἜΧογεθθηι ροτγγδοίυτα. φαϊθασάατι πος τεϊοτίυϊη ἴῃ δηΐγω- 
οἴαπι ε8ῖ. διηὶ εἰΐδπι 4υδὲ υδηίΐίγεια οὐί δαἀϊαποῖυπι ἱπτοσιπυτηατθ 
8 υϑϑῖγε τεγοϊυΐϊαιπ Ἠδρεδηΐ," οἰ χσαδς δάδοϊογα πιαίογαυα δαπῖ, 
ξοποερίδουϊιπι οἰδὶ ορεϊπϑααὶ οορίοσίοτῖϑ. ρεπηδ εἰςαἀαγανη τηαχίπιθ 
Ῥερυ Ἄγεπι οπιϊατα ἰδίογτιπι παϊυγατη δοτιϊαπὶ θὲ, φαΐρρε χαοὰ 
μι: εαπάεσν ἴῃ Ἰδύτι ἴαπι οτἶϑ ἴππι Ἰΐπρτδς σοπδίϊξυΐδτα ἀρ 98 πι6 20 
ἀρεαῖ, αυὰ υοἰυι γαάϊοα οἴρηπι ἐσ Βαμιοτίθοδ ἰγαμαῖ, πόῖαρα οππθ 

ἰπδεοϊογιπι βδὰδ τηϊπίτηο Αἰϊπιεηΐο σοπίθηΐωτι δῖ, δὲ ἤὕγορς 58 
ἱρβα δυ[ποϊμπξ, ποῖα ἴαπι σογροτῖβ εχ ραϊ ας φααπι ἐγ ἀϊξαῖο. φαοὰ 
Θηΐπι οδἰἰήυτα δϑὲ, οἰ ασα εἰ ἀδοίάεγας εἰ σοποοφιὶξ οἰϊο: οοηῖτα 
4αοά {εἰρίάυπι 688, εἶθ σάγεγα ἔαςι!α ραϊϊταγ, 864 οπιηίπτη τπαχίτοθ 
οεἰοδάαγαπι ξεπαδ ἰθίμητι δδῖ: δδιϊ8 δηΐπ ἢ8 ΑἸ ἐπιθηῖο δϑὲ απο ααΐ 
ἴα ΠΟΥρΡΟΓΟ γοθαπδῖ. διοαξ δηἰπιὶ θα Ῥοπιὶοῖθ, 4υὰς πη ἀϊαππρ 
4υδπὶ αἴδπι τιπὰπι υἵνεγε φυθαπῖ. φαδησαδπι 115 υἱἱα ἠδ ὍπῸ ρδτς 
4υδπι Ὀτουὶ ἱειηροτί δραῖϊο ἀβδογιθίϊαγ, ᾿ἷδ ρ]υδ τεπιροτίδ ἀαασ, 
ἴδιηδη ἰά φυοφυθ ὕγευς δϑὲ. δεὰ οὰπι ἀθ ραγιρα9 δπἰπιαίϊαπὶ ἱπῖδ- 30 
τίογθυϑ ἀϊοϊατη ἰδπὶ δἱι, δὰ τεϊ '4αδ ἐχίοπογεδ γοάἀδυπάμσω οσὶ, ἄν- 
εἰρίεπάππιαῦς πο ἀπάδ ἀΐρτοδει ϑατηυ9, δε Δ ἰΐδ ἱρϑ:5 φυδς τηοὰο 
ἐχροϑυΐ, τπιὶ 116 ἐχρϑα 9 4886 τιογαπὶ Ἔχίραπξ ὈγουΊογθπι, ἀταρ 9 
ἐπ βεῆογε δηϊτβαϊϊυτι ρεγίδοϊο εἴ ϑαηξυΐπα Ῥγδεάϊτο ἱπιπβογετηαγ. 

6. Ἐτρο ἱπϑϑοῖα δηϊπιαὶϊα φῃαπηθαπι ποη ραγιϊθυϑ παπιδγοϑῖς 
κοπϑίδηϊ, ἴδπιεη ἱρδὰ ἱπίεγ δὲ αἀϊεοϊἀδις, χυΐρρε 4υδς οτπὶ οτοοὶδ 
ταῦ ο5. Βαρεδηὶ ροάεις, χαοπίαπι οοπίγα ἰαγάϊαἴοπι ἔγὶρι ἀἰἐδιοπιαπα ὃ 
πῖυγας δΟΓΌτΙ πυπιογο8 Ἔχαποῖυ ροάυπι ταοϊΐοπεπι εἰβεῖδὲ ἔας!]10.- 
χοαι, ἰαπιεα υαγίϑ πυπιοι τη ἨΏΠΟ δου δηίαγ. 4πῶ6 δπΐπι Ρ᾽ αγ ποτα 
ΡΓῸ δϊ σοτροτὶβ ἰοπρίτπάϊπα ζξεπῖ, ππιδτο ἀμνῶν μεᾳ δυρογαπῇ, 
τ)ὡξ ἰυϊοτττα βοποϑ." χαὶπ οἰΐδια χυοὰ ρῥυιηοϊρία ρ]υγα μαθδαης, μἷπρ 
οἱ ἱπδεοίΐοποθ κῶπὶ εἴ Ὠυτηθγ8 ρεάμπι ὑτοὶπᾶς διυρεῖπγ. σαΐδαθ 
δυΐεπι ρεάδ ρδποίοτεϑ, ἤδὸς υοΐμογοθ δαπῆ, πἰὶ ρεάυπι ἱπορία ἀάϊΦ- 
ποεηῖο ρεδβυδγαπι ςοιπηροπδοίογ. ἱρδαγατα δυίθιι υοϊαοσιπα 4ατῶ8 

Ῥαβουὶδ τἰναπὶ εἰ ραβυΐ, οαῦϑα πϑοϑϑδὲ μαρεδτὶ δυδραγ, ἢδε 4υ8- 
ἀτίρεηποϑ δπὶ εἴ ςοτραϊαπίϊδπι μα επὶ Ἰουίογομι, υἱ ἀρ68 οἵ το χυα 10 
Βεποτὶς οἰυϑάσιι. Ὀἷπαδ βίγοσιιϑ δαὶ σοτρογὶβ ἰαῖογε ρεηπαβ ρεγαηϊ, 
δἰ τέῦτοὸ 4πδε σοΙρουο εχϊρυο δυπὶ, ὈΊρεπμεδ οοποίδηξ, πὶ κεῦῦβ 
ΤΑτΦΟΔΓΌϊΩ. σπ86 ΔΌϊοΤΩ ρᾶτνα διηΐ οἴ Υἱέδτι δίδθι!οππὶ ἀρποῖ, ἹπῸ  ἐϑ 
ζαϊοἴυπίατ ροπηὶδ, τὶ ρθδὶ δἵ Ἵογαβῖα ρεπβδ8 ορίθοῖδα ξεγυπὲ, γα 
φαϊάντιοδε εἰ οσοἴετα ἰᾷ ξεπὰδ ἱπδεςῖα, δ ΠἸσθὲ αἰ ΡΘππαγατω Υἱγὲδ τ 
Ἴερταθ ἰπδαπῆογ. σαπι δοΐτη δια Ὀ ] δα δἰπε, σοττοπιρὶ ἔδοὶ]Ἰυς ροϑδπαβ 
4πδπι χαθξ παοῖπ οἰϊαπίογ ει οτὶ. ται δορῖο ργοροδῖδο τηπαϊπῃ» 
ἴατ. φυὶπ εἴϊατι Ῥϑῦσπια δογῦτ οὔγεῖ εἴ βόδαγᾷ εἰ οδα δ: Ὡου δμΐτι 
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Ρεπηᾶ, 864 πιδιηθγαμδ Ομ ἶ8 Δοπιπΐα 68, σᾶ ργδδ δἰοςϊϊαϊα πθοδ8: 
40 δδτῖο Δρβοϊ ναϊῃγ σόογροῦβ δογαπι, σα οαγπὶς ροΓίϊο ἔρεαὶ. ἱπβεοία 

δοῖεπι ϑιιπὲ ἴυ ΟΡ οδιισᾶ8 ργδϑάϊοῖαϑ, ἴὐτὰ εἴασα οἱ 8686 ἰυἴο ἰη- 
Βεχὺ βεγυᾶγε ροϑϑὲιξ, σοπρίοιπογαπίαγ οηἰη φυθαουπαπε εχ 15 ῥτο- 
Ἰίχο σογρογῷ βιηῖ; φυοά ἐἤῆςὶ αἰϑὶ ᾿πϑεοιῖβ ποῦ μοβϑϑεῖ, 4ιιδ6 αὐΐεπι 
εΕἰοιπεγαγι ἘΡΊΡΕΡΗΝ σοπίγδμππε 86 ἴῃ ἱποίβαιγαβ. 4αοά ραϊεῖ, οὐπα 
τληραπίυτ, γαΐες εα απ σδπιπᾶγὶ γοσαπίωγ: ΠΡῚ επίϊη τπεϊπετίηῖ, 
ταοῖα οαϑεδιῖ ἰοΐοαυθ σοτροτε ἰπήπγεβοῦηξ. ἰῃβεοῖα γ6γῸ ἢᾶθο 6886 
πϑοθϑϑαγίυτῃ ργορίογθα δϑῖ, {πο ἴῃ δογπιη δϑϑδηίϊᾶ ἱπδδῖ, αὐ ἡπ] τᾶ 

80 ῥτίποὶρία παρεδηὶ; δᾶ τᾶῖοπ 8 58ΠῈ Ρἰδπίῖα δϑϑιιπιδαταγ. οἱ απὶπὶ 
ἰαπίδο, 'ρϑὰ συοχας ργϑεςοῖϑα υἵνεγθ ροϑϑυπί: δεὰ ἤδδο δὶ φυδπάϊυ, 

1126 γεὶ ρεγβοὶ ροβϑυπῖ, ἃς ἀπε εχ ἅπᾶ δἴαιι εἴϊαπι ρίαγα8 πιη δ ΓΟ 
Ῥτοογεδηΐαγ. δου]εῖς εἰίαᾶπι ἀγυηδηΐωγ ποπηι 4 ἰπδεςία σοπῖγα ἀπὶ- 
ταδὶ ϊα ποχίᾶ. βεγιἐγ σα ]θυδ [118 ρδιῖα ρτίοτγεα, 8}118 ροσιεγίογε: δαὲ 
δηΐπὶ γα δυξ αἷνο δχίγεπιδ. πᾶῖι υἱ δἰ ερ δπῖβ ρᾶτα ἀοἸοραῖα οἀο- 

683 τίυ9 οοτηπηοάδ οἰϊαπι ἱπτη δά ρασπαπάμπι ἴππὶ δὰ οἰδὶ ἀϑατῃ μα 6- 
ἴατ, 5ἰς ἰμϑεοϊογιτη αυϊναδάδπι ᾿ἰπρια ρ]υγὶθα9 οἴβοιῖ8. Γαηριταγ, 
απΐρρε πε εἰ εἰθαιη δθπιϊδὶ δαϑοὶρίδὶ Δὐπιονεαῖαμαε, εἰ ἀείεπααι 
εοπέγα ἰϊογωτι ἱπίιγίαβ. αυθυ8 δαΐοιη ποὴ ἴπ Ογα ἀουίδι8, μαθο 
ἄεηιες Βαρ πὶ, οἶδὶ βο]ἰςεὶ αὰξ οοπβοίαπάϊ δαὶ σαρίοιἀϊ ἀἀπιονεπάϊ- 
ας εταϊία, αἱ [ογτιΐοδα, αἰ μρε8. δὲ γεγο 4πδὲ ἀσυΐδο ἰπ αἶγο ἂγ- 
τηδΐα δυῃξ, δος αἱ ἀπίιηοϑ8 δουϊδυπι ΡΓῸ δ πἷ8 ΟΡ ὕμυεγα, φαΐ ἱπῖγα 
αἴνυπι σοπάϊτι5 6ϑῖ, υἱ ἴπ ἀρίθυ8 εἴ νεβϑρὶβ, φυοηπίαπι γο] γα 8 8πηῖ: 

40 Ὠᾶτη οἱ ργαδίεπυϊδ ἔγαρ !5αι 8 δου] δα Ἔχίγα ραϊεγαὶ, ας] σογγαπι- 
Ῥογείατγ: δεὰ δἷ, αἱ ἰπ δοογρίοπε, ἀϊδίαγεϊ, οπαβ ἰΐὰ αἰἊεγγεῖ. βοογρίο 
Ῥτοίεοϊο αιοά ποῃ νοϊΪδίυ βεὰ ργθϑϑα δὲ τηουεξᾶῖ σα πάαπιααα δογίϊ- 

. 1π8 δ'ῖ, δουϊευτα οδυάδε δαϊυμοίαπι ρεγαῖ, υδἱ ἱπα τί επι δα ριιρηδπι 
Βαρδαῖ, ἤδοθβ86 δϑὲ, πὰ} δουϊθβ τ αἶνο, ουἱ ρεηπᾶς Ρίηδθ. χυοὰ 
οπἷπι ἱπθοοῖἶα ράγνυααυς δπυΐ, ἰάδο Βἱπδ8 μαρνδηῖ, φυΐρρε πὶ τδὶ 
ἃ Ραποϊογιθυ5 εἰζουγὶ ροβδίηξ φιδε ρᾶγυα δῃηῖ. χυοά ἰάεπι ου886 
εεἰ οἰΐδπι οογ δου ϊθπϑ ρᾶγία ῥγίογα βϑγαΐαγ: οὰπι δηΐπι ἱπιθ 6. }} 
εἶπι, τίχ ραγῖε ρείογε ἔφγίγε ροβϑϑυπὲ. δὲ υεῦοὸ 4π86 Ἰκαδιει Ρεπηΐβ 
φγδδάϊια διπῖ, 4υΐα ἀποίίοια δ πὲ, ππογίἴο Ῥθηπῶϑβ ρἰαγαϑ ΟΡ ϊπιθτα 

40 ρᾶτῖθφῃε ροϑίεγιογε να]δεηΐ. ἱποιγιπιοπίαπι δυΐθαι πο ἰάθη δὰ 808 
ἀἰδδίπη! 68 μα ογὶ, δὶ βεγὶ ροϊεςῖ, δεὰ δὰ ἀδίεπαδπάσπι δου ἰϑϑίπηιπι, 
κὰ ρυπιαηάυπι [υπροϑυπὶ εἰ οἰθὶ αἰίγα θη πιϑὶ πα δοῖ. Ὁδὲ επίπὶ ᾿ἰοεῖ ἡ 
ἄυοβρυδ υἱ δὰ ἀπο ορεγα, πες δἰϊιὰ ἱπιρεάϊειγ, πῖ 11} τὰ] ς παίατα 
ἔἕαςεγε δοϊεῖ, 4φυα]αε ρὲ ἱπορίατι ἃγς ἐχουϑογία. Ομ οὶ βοοϊ γομηϊιπα 
ἐχ υεγαὰ Ἰποεγπαααα σοπιροπὶῖ: αἰξαπιοη δἱ 14 βεγὶ πο ροϊοδι, 60- 
ἄεπι αἀ ρίυνα ορεγὰ ἀβρυϊτίταγ. ρϑδϑ ργίοτεθ ποπηη!]α εχ 118 ἰοη- 
Εἴοτει ἰάθο μαθειξ, οἱ φποιίαπη ργορίεγ ὁου]ογατα ἀυγιτίαπι ποη ἐχ- 
πἰδιϊα σογπδηῖ, ογυγίθυϑ 115 Ἰοηρ᾽ ογὶ 95 αρδέεγραπὶ ἱποί ἀδηΐεια πιὸ- 

30 ἰεδέϊατη δίφυς δγοεαηΐ, αυοά εἰ ἴδοοΓα τηυϑοᾶ8 υἱάθπιϑ δὲ δρε8 εἴ 
τοϊίψαα ζεπεγὶ8 δἰαβάοση: δειρεῦ δηΐτθ ῥγίογι 9. ογιγίθι5. συ απ 
εἴ ρτοϊεφυπι. ρΡοδιθιϊογα ταθάϊ8 ἰοηρίοτγα δῃηΐ, αἱ δι αΐοπὶ τποὶλπς 
εἰ διτοἸ]απίυτ ἴδοι 5 ἀδ ἴασιτα, οὐπὶ ἀνοΐαγε ᾿ἰμοῖ. 4παοά ρ]απὶμ8 δὰ 
Ὀϑοπάπης φυδε ϑαϊϊυπῖ, αἱ Ἰοςπϑῖδα, αἱ ου]ῖςε8: οὔτι δπϊη ἰηῆοχα 
Τυτϑὰ8 σΟὨηϊχα οχίοπάυμπι, ἀἰῖο ἀδ ἴδιγα πϑαδ58ε οϑὶ. ἰοουβῖδ 

δ ποη ρϑγίε ρτίογε βεὴ ροϑβιδγίογε μδβθειὶ Ἴγαγα 111 δὰ ρυρδγπδοῦϊο- 
τι εἰβρίεια σοηάϊια : δου γαρίποπι δηΐτα ἱπίὰ8 δοῖϊ πθοῦϑ86 δϑῖ; 
φαοά πο }}ΐ σγαγαιη ῥτίογαπι ἀδιιπι εϑὲ. οπιπίρυϑ Ηΐδ δαπὶ ρβάθϑδ, 18 

 δἴλαπι απογαπι οπῖχυ δαἰ πη σοππυτπαθγαιῖδ. 
Ἴ. Τεδιαϊογατα σοΓρὰ8 ποὴ τι ἰρίοχ δϑῖ. ουϊῃδ τοὶ οαῦϑα δϑῖ, 

4υοά εοταπι πδίαγα διδρὶϊϊ9 δϑῖ. χυᾶα δηἰπὶ πιο ϊΐονα δυπῖ, μδδς 
Ῥίυγεα μαρδαπὲ ραγίεβ ὕδοθβϑα οϑὲ, φποηίαμα βοϊϊοπεβ δογυπι δἰηϊ δὲ 
οἴδοία: ραγα επίια ἀδϑιἀδγαηὶ ἰμϑιΓωπιθηΐα δα 4886 Ῥίαγεϑ τηοῖϊο- 
Ὧεδδ Ἔχεγοοηΐῖ. δὲ δες δυξ οὐπηΐπο ἱππιπο !] ογα βαπὶ, δὰξ ρᾶγιτα 

{0 ταοῖυϑ Δα! ρ᾽δοπηίωγ, υϑύττα παΐιιγα σοπϑυΐδη5 δογυτα 54 1] ἀαγίτἴδτα 
1εδῖδλο ονάπχὶξ. δυπὶ αἰϊα υπϊναϊνία, αἰΐα Ὀἰναϊνία, αἰϊα ἐὰν θἰπαῖα, ἂς 
ἀϊεΐαπι ἰδπιὶ 6δδὲ. ἐωγθιπαδιὶ εἰϊαπι ροπογιδ ἃἰϊα ἴῃ απίγαοίϊυτη ἱπιογία 
εαπῖ, αἰ Βυςοίπα, 8116 ἴπ ρίοθυπι ἑαπέιτα εἰγουπιαοῖα, πὸ ΘΟ ἰπογαπι 
ξεπυδ, πες βοὴ Βἰναϊνίυπι; αἰΐα γεδογαῖ τα δυπξ, αὶ ροοϊηεδ εἰ παῖς 
τοῖν : ΔΡ αἰἴϑγο επίπὶ ἰδῖθγε ποάο ᾿ἰραπῖαν; φυδαάαπι πίγοφις ἰαΐεγα 
φοΏπεσχα δυηῖ, αἴ ὑηζυΐιπι ραπυϑ. βαρ απὲ οἠπηΐα ἐδεϊδία σαραϊ ἱπίγϑ, 

20. Ῥ»ἱαπίαγοτα πιοάο. οὐΐι5 γαὶ οαυδα δϑῖ, χῃοά οἰρωπι ἀδ ἰϊπὸ οσαρίαπε, 
δὶ ρἰδηΐδα τὰ ἀίοθα5 9015 μδυγίαξ. [ΔῈ 6 118. ἅ8π ευθηϊ υἱ ἰηΓεγίογα 
(ΔΡδαπε δαρτα, δαρεοτγίογα Ἰπίγα. τπϑιργαπα οβάμυοϊς, 4υ ροτιϊο 
Ῥοια!επία Βυπιοτίο γα δτῖϑθ8 Πφυδίδααα οἶροὸ αϑδϑυπιίξαγ. πᾺ]]υτα 
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εχ ᾿ἰ8 εδὲ φυοά σαρὶϊε οσάτεαξ, σδΐαγδα ςογροτίϑ ραγἔββ Ὠοταΐὶπα τἃ- 
οδπὶ, Ριϑείεσ δαπὶ ΄υ86 οἴθαπι τγϑοϊρίξ, 

8. Οτυρίαϊα οπιμία ἱπργεάϊ ροβϑυπε: Ἰβ4ὰδ ρ6ά65 σοιηρ]θτγεοι 
ΟΒΕπαδγαηξ. ϑαπιπια δοττιπὶ βΈπαγα ΠΌΔΙ ΤΙΟΥ ὨΏΠΣΘΓΟ δΠΈ, Ἰοσυδῖδου 
βατιιπαγὶ, 84} 1.6, ςαποτὶ, 4086 δἰηρσυΐα ἴῃ ρ]ιγοδ ϑρεοῖες ἀϊϑῆη- 
δαυπίατ, αιιᾶθ πο πιοάο ἔογταδ υϑγιπὶ ταϑρηϊ ἀπ εἰϊδην τη ἰτατη 
ἰπῖοτ 86 ἀϊίδγαηξϊ: δ]ϊα επὶπι πιϑρτιᾶ, 4]ἴὰ ρᾶιγὰ δάιποάυπι ϑαπξ. με- 30 
πιι5 ἰσίτατ σαπογαγίαπι εἰ Ἰοουϑίατγιη τα δ᾽ π}}1ἃ ἱπίεσ 86 διπί, 60 φαορὰ 
αἰγαπαπα Ὀγαοία [ογοὶρίθυς ἀδηπου αι μαροαϊ. 864 δες ποη ἴῃς 
βτεάϊεηάϊ οαυδα ΒαΒεπίαγ, δε αἱ 115 φῃδϑὶ πιδηῖρι8 οἀρίαπι εἰ τει- 
πεδπῖ. φυδπὶ ΟΡ τεπὶ οοπῖγα συᾶπῃ ρ6άδθδ δὰ ἤεοϊεγε 8ο]επὲ: μοϑ 
επἷπὶ ἰπ σαντα, 111 ἱπ οὐ επὶ Πεοϊαπὶ οἱ οἰγουτηδρυπί, οἷς επὶπὶ δά 
εἶθαπι ςἀρὶεπάυνα βάἀπιογθνάἀππιφιαε σοπατπιο ἀϊῃ8 ἀρίίατ. δε ἱπῖοτ- 684 
εοῖ, φιοά Ἰοοσυδίδε οαὐπάαπι Βαρδαξ, ςῷηο ποη Βαρθηῖ. ἰοουϑι8 
επὶπὶ πὶ παπίθας οδυάα α1}}}5 688 : παῖδπξ δηΐπ σα δ ααδϑὶ Γοσιο 
ἱπηϊϊεπάο. δὲ οδηοσγὶϑ ἐπι} 18. εδῖ, χαοπίδιπ υἱΐαπι ἀρόγα τδγτεμᾶτα 
᾿δυθγηᾶϑαιρ 80} ῖγα δοϊδαπί. αυὶ ἑάτμθη εχ 118 ροϊδριὶ δυηξ, 1 ρεᾶον 
Βαθθπὶ ἰοηρε τεϊαγάϊονες δὰ διωβυϊδηάυπι: δυηὶ δια ςεἰοτὶ5 ἐρεῖ 
πᾶπίϊογαϑ, τὰ τπαῖδθ εἰ φυὶ Ἠεγδοϊθοιίςὶ ἀρρβ]]απίωγ. οτγαγα 115 Βτο- 15 
Υἱα, φαΐα ράγιιπι πιουθηΐιγ: "86 ἃ δ4]05 δογυπι Βεποβοῖο ογασίᾶς Άγ- 
τρΐογὶ8 σοπιϊηρῖε ἰΐαφας τηαὶὶ5 ογαγα ἴαπυΐογα, Ε]Θγας! δοιϊςὶς ᾿τθ- 
Υἱογᾶ. οᾶπςο!]! δαῖεπι, φαΐ ρεγαιᾶπι δχίρυὶ ἴῃ ρἰϑοῖς α 15. τερ γί πυῖαγ, 
Ρεάε5 πουϊϑϑίπιοβ Ἰαἰἰυϑουΐοϑ Βαρδπὲ, αἱ δὰ παπάτιπι α1}}68 δἰτιῖ, φυδϑῖ 
Ῥτο Ρἱππιὶὶς δὺξ γοπιὶβ ρ6 658 Βαρδγεπίαγ. 84..}186 ἃ οἀποιαγίο ρμδ- 
ποτα αἰ ςργαπὶ εο φυοά οδιιάδπι ΠΡ οαπὲ, ἃ ογυιϑίαγίο τ όγο, φυοά 
[οτεῖρε οαγεαηῖ. ἰάχῃε φιοπίαιπ ρίυτεβ μαροαπὶ ρϑάθβ: 60 παρα 
τεἀπηἀαπιϊα {4 ἀρ ϑυπιταγ. με 465 οδεϊπθηξ ρ]υγθβ, φιιοὰ ποὴ τηδεὶ 
δὰ παπάυτα αιάᾶτα 4ἀ ἱηργεάϊοπάυτα δἰπὶ ϑααρὶα παῖιγα ργορθηδίογδ. 
Ρϑγίθ8 δυρίηδε δὲ οδρίεἰ8 ἴτὰ μδρεπῖ, αἱ αἰΐογαα δὰ δοοϊρίεπάδμ τϑά- 20 
ἀδηάαπναυς ἀᾷπατὶ Ὀγαποβίαγοπι ὁρδοῖθ σοπάϊξας δἰπῖ, δἰΐεγας ρὶα- 
πίογθϑ τα 6]]αἰογθσααδ ἴῃ ζεπιϊπΐ5 ογαβίδιὶ ραπεγὶϑ οπιηὶρτι5 φυᾶπὶ ἴα 
τηαγίρυδ οσοηϑίεθξ, εἴ ἱπίογίογα γεγο ὀρεγοῦ!ὶ ἀρ ϊοαῖὶ Ἀἰνιϊογα δπε- 
Ρ ϊογάφαα ζεπιῖϊπας οδηογὶ μαρδηὶ σπᾶπι τηᾶγρ8, υοπίαπι οὐ ἴῃ δῶ 
εἄἀυπξ, ποη ργοουὶ αἱ ρίβο68 εἰ οεῖεγα 488 ρᾶτεγε βοϊδηξ; 480 δαῖτα 
διηρ ΐογα ϑἰηϊ, ε0 ἰοσυπι οΥἷς ργαδϑίαγα ροϊδυιπίὶ σςαρδοίοτοσι. ἰοοα- 
δἰδδ ςδπογίφυςβ οἴμῃε8 ἔογοίρεπι ἀδχίγατα ρταπάϊογεπι γαἰθαιίογεπ- 
486 Βαρεηῖ. ρᾶγῖε επἰπι ἀδχῖγα εἰβοδοίογα δυδρῖδ πδίωγα διιπΐ δῃνσ- 
χρδἰϊα οπιηΐα: τε ἀἀϊι ἀπῖοπι ϑοιπρεῦ παῖυγα ουΐφαδ γε] 501 υεὶ ργδθ- 
εἰραε 1ὰ φῆο αἷὶ ροῖεδι, αἱ ἀεπῖεϑ, δοδαθα δαὶ Ἴχϑοσῖοβ δῃϊ δεγτγαῖοδ 30 
δυὶ σοπίϊιιοδ, οἰ σογπυὰ εἰ οαἰσαγία εἰ τϑὶἰφυα5 διυδταοάϊ ρϑεῖοα, 
4πάτυτι τϑ5 δὰ ἀοἴεηἀοηάυτα δὺὶ ἠϊπιϊοδηάαπι. καπιτηαγὶ αι πο; 
ςεγίαπι, 864 δἰϊεγαϊτασα ἀθααδ, αἱ ἴοτδ ταἰδτῖς, ἰογοὶρ ὁπ ΒαΡεπὶ στἂπ- 
ἀΐογοτη, ἴδ πιᾶγεδ φύᾶτῃ ζειπΐηδ6. Ἴϑυϑδα ἀπίεπη ογζ [οτοίρεπι μᾶ- 
Βεδηΐ, φυοὰ εχ 60 βέπεγε δἰπὶ φιοὰ ἠογοίρεπι μαρεῖ; οὔτ δ το γατα 
διαπάϊογεθιη ἱποογῖε, φυοᾶ πο ἱπίεργαιη δὶ ροπογὶν παῖυγαμ ᾿δπεῖν 
δεἀ ἴϊὰ ἀερευδγαὶ πὶ, φυοὰ δὰ αἰϊιὰ ἀδεοιἰπαΐωπι εϑῖ, δὸ ποῖ δοάδι ὃ 
δεὰ δὰ ρτγεβϑυτα τιαῖϊογ, Πυ δηᾶτα δἰϊταϑ ραγίϊαπι διηραίατιπι δἷς, εξ 
408 ἀἰεγεπεῖα ἱπῖογ δὲ ἀϊδογερθηῖ, δὲ 40 πιᾶγεϑ οὔπι {επηϊπΐ8 ἀἰμδὶ»- 
ἀεδηῖ, εχ οοπιπηεπιδιΐομα ἀἰσδδοι δα δηϊπηαὶ πη ραϊουάυπι 688, 

9. ΜοΙ]ϊοπι ραγῖεϑ ἱπιθυίοσοβ δπῖθ, οὰπὶ σαἰδγογαπι, Ἔχροδοῖς 
πη δχϊογίοτυπι ογάϊπεπι ρεγϑθαθιηαγ. μαρθηῖ μαοθς [οτίδ αἰνεῦτ 
οογροτὶς ἱπαϊβογεῖυπι, εἰ ρεάε5 ραγῖΐ ῥυϊουι ἰυποῖοϑ οἴγτουπι ςῶραξ, 
ἀηῖγδ οουϊοϑ, οεἶγοα ο8. δὲ ἀβθηΐεβ δ6εἀ ουπὶ οσεἴεγα δηϊπαὶϊα, φαιθαδ 40 
Ῥεάεδβ, δαὶ ραγία ρῥγίογε ροϑδιθγίογεαπα 6οὸ58 Ἀδρϑδηῖ, δῃξ ἰαΐεγε, ὩΣ 
δὰ 4π86 τηυἑιῖ5 ρεάνθυδ ἱπηϊξαπίογ εἰ ϑδηρηΐπε οαγοηῖ, πος ΠΏ 
ἕεπυς ρεάε5 ραγῖε, φυᾶπι ργίογεπι ἰὼ 60 οδρίπιῃ8, οπηπδ8 ςοηπεϊποξ, 
οαΐι5 ταὶ οδυιϑᾶ 6ϑῖ, αι ρᾶγϑ εἶιι8 ροδιογίοῦ δὰ ργίογεια δ ἀποῖς 
εὐἰ, εχιγοηᾶσας σοουπὶ οἱ ςοπίαπαππτατ, σαοπιοάο ἰαγθίπαιῖσ ἰοῦ 
ἰοδίαϊα δοοίἀιξ, ρεπας δηὶπι ἰδϑέδίτπι οχπηΐπο ραγιϊπ οταδέδι8 ρᾶτο 
ὕπι το Πθ.5 δίπηι]ε εἴ. 4 δπὶπι [οτὶβ τ γγθηδιη ρογίίοη ἐπι, ἰηϊαϑ 
δδγηθᾶπι παρ επξ, ογυιϑιβεὶς Δϑϑἰ το πίστι: απ αὐΐεπι Γογτῦα οἰπδπιοὰϊΐ 
φοτγροτίς οοποιδῖ, σαπι τα οἰ] ΡῸ5 σοηνθηΐξ οταπε αυοάδπι πιοάο, δεᾶ τ 
ΡΓϑδοῖραα 486 εχ τὈΓΡ παι ςυπίουϊο ἴῃ ἀηίγδοίυτα σοπίογαῃοπῖο, 
φᾶῖαγα δηΐπ δογπὶ ὈϊΓΟΙ πη 4π6 ρογίπάδ 86 μαρεῖ, φυδϑὶ χυὶ ἀΐ- 
τοοῖδ ᾿ἰπθα, πὶ ἰπ χυαἀγαροάυπι εἰ Ποπιΐπιιπι ρΈπογα δϑῖ, ὈῬΥΠΩΌσΩ 
ἐχίγεσηα ᾿ἰηεαθ ρᾶγῖα δαρογίογε ὁ95 δἰϊαυπι ἰη: 6] ]ραὶ, φπὰ α΄, τῆοχ δῖα- 
τοῦσἤυπι, 408 ὁ, ἴὺπι νεπίγοπι, ηπὰ Ο; ἀθῖπάδ ᾿ηιεϑιίπατη ὑθαπε ἴα 
οδέαπι Ἔχογεπιεηξ, 4 α. δεο ἰΐὰ ἴῃ δαπβυΐποο βέπεγα ἀϊδροοίϊα 
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διπξ; οἴ σαρηξ ρεεοΐαδααα ἰοστα δε ποηὶ ῬΠΠΗΒΗΝ, τευ δοσιιπι. 
80 ᾿ἰρβοταπη ργαϊϊα δὰξ τποῖυ8 οώιϑα ἃ πδίωγα δαίδοϊα 5δπηϊ, υἱ ρυίογα ρο- 

διοιϊογαααθ ογυγα. ἰῃ ογῃϑίδι18 οἰίδαι ἰπϑδοϊίϑαια ογάο ἱπιθγίογισι 
δοάεια πιοάο οσοπϑίαγα υυ]}, δὰ οἴξεὶ!8 Ἔχτογίογαπὶ πιοιϊϊομτπι ἀἰ- 
[ετὶ ἃ βδαηξυΐηθο βδεῆεγθ. δὶ υετοὸ το] ϊα εἰ ἱπγθίπαϊα ἱπίετ 46 χυΐ- 

685 ἄετι ργοχίιως οοπβίαπε, 864 118 6 σουνετθο : ἢπἰ5 ἐπὶπι δά ργιποῖρίθμι 
Βεοϊιοτ, φηαϑὶ φυὶδ [ἰπδαϊπ΄ 6 Βδεῖεπάο δἀίμοκὶ εἰ δά α. οὐπὶ επΐτη 
αι ρατῖο5 ἱπίδγιογαβ [18 οΟ]]οςαπίατ, ϑιη δὶς αἰνθπβ, φυὶ ἱπ ροϊγρὶα 
τληϊυπι σαρυΐ γοσαΐοτ, 408 }15-ἰπ τοϑῖαῖο ραμογα ἴαγρο δι. πδς αἰυὰ 
ἐηϊεγαβῖ, πἰσὶ φυοά αἰτοτγιϑ τη ]]6, χαρά δι ὶϊ, δδὲ, αἰ τευ ἄπγο ἴεξ- 
τοῖηε σᾶγπθιη παάϊηγα οοταρίεχα εϑὲ, υἱ δαγυθηΐηγ, στ αἰ βου] ον 
ταουδρηΐυτ. δίας δὲ ὡξ εχογεπιδηϊατη ἴᾶτα ᾿πο  ΠΠΡ95 αυᾶπὶ ἰυτγ ὶ- 

τ πϑιϊ5 πιδαῖα οτὶ υἱοΐπο οπιϊταΐατ, φιδηχαδϑιη πα ο ΠΡ ἰδ, τατθὶπα- 
[δ ἃ ἰδίεγε. μὰς 46 οαϊϑἃ ρεἄδθϑ5 πιο! ἐτιῃ ἰΐα ροϑτὶ δαπὶ, δὲ οοπῖγα 
ἀπᾶτα ςεἰεγογιμῃ. ϑορίδε δἴαπο ἰο] ρίπεϑ ποῦ 8ἴ τα!!! αἱ ροἰγρὶ πιοάο 
ςοπϑίδηξ, φπομίαπν ν᾿ ἢ ΠΑΠ6ϊ ἰἀπιαππιοάο ΒΑΡ απὲ, συ ροϊΪγρὶ νεὶ 
Ἰηρτοαΐ ροϑεῖπι: Βάροπὶ δπΐπι δερίδε εἰ ἰοἰ ρίπεβ ρεάε8 ϑρτα ἀδηΐεϑ 
δδηοϑ δχίσιοϑ, δογιηι6 πον βϑίιπος ἀμ08 τπδίογαϑ, γα]ϊχιιοβ δαϊθῦι 
οοἴοποτγυιῃ ἀπο8 ἰπΐτα οπιηϊητα πιαχίπηοϑ, ὡἱ δηλϊη φαδάτορεά! 9 
ογαγα ροϑίοτίονα ἢγιπίογα γὙδἰϊογαχιιθ βαπῖ, ἰία 115 απ ο΄ πιαχὶπιὶ οὶ 

40 ἱπίγτα Βαδδηῖατ. μἰ8 ἐπίῃ οπὰ8 ϑυϑ:ϊπδίογ ποι τ846 ΡΟ ἰ85ι πηαπιὶ ἃρτ τ Γ, 
ἄπο δηΐν {ΠΠ| που ϑϑίιηὶ πδίογθϑβ 8818 πλα ἀξ!8 διιηῖ, χυΐα 1115 πιϊηἰδέγαπξ, 
ῬοΪγρὰϑ τηϑῆϊοβ φυρίῖηστ Παρ εῖ πιαχίπιοβ. οπιηΐδυσ ἱρίτατ Πἰ8 ρεάεβ 
οεἰϊοηὶ. 864 Ξερὶϊδ δἱ Ἰοἰσίπιθυ8 μταυθς, ροΪΥρὶϑβ πιᾶρτΐὶ. αἰυεῦτα σηπα 
ςοτγροτὶβ βορίδε οἱ ἰο]ρὶπεβ βαβεπὶ τπαρηυιῃ, ρΟΙΥΡῚ ράτγνυπι. ἰΐαφπα 
4υοὰ παῖωγα ροἰγρὶ8 δχ σοῦρογθ ἀοιπρϑβεγαῖ, ἰὰ ἰῃ ρϑέυπι ἰοηρίτααϊ- 
ποι ΔἸ ἀ1; φυοά 86ρὶϊ5 οἱ [ΟΠ] ρα! θ 5 ἀδ ρεάίθιι δ ϑιυ]ογαῖ, ἐο οοτ- 
Ῥοτῖς τπαρεϊτιἀΐπδην δυχὶϊ. αυδιῃ ΟΡ τοῖῃ ροΪγρίβ ρεάδϑ ποῦ δοίιτα 
Βα πδηάιϊμ ν}}|68 8 πῆ, 868 εἰϊαιν δα δια Βα ]διάυπη; 86 ρ15 δαῖεπι εἰ ᾿ο- 

30 ᾿ἰρίπιθ 5 ἱπα}168 8ιπ|: ραγυΐ ϑαηϊ δηΐη, οὰπὶ αἰγοαπι μαρεαπὶ τηᾶ- 
ἔτιυπι. οὐπὶ ἰίαχαα ροάδ8 μαρεαπε Ῥγευβα δἰᾳπθ ἱπαῖ 08, π6 δεϑία 
τδαγὶ8 ἰεπιρεϑίαι64π Ἔχὶυν ἐπί δαχί8, παι α ἀδ ἰοηρίηαιο δάϊπο- 
νϑδηῖ, ἰάδο ρτοιπυϑοἀθϑ θἷπαθ ρυδϑίοηρα μαρεῦϊ, φυϊδυδ υδὶαῖ 
δηοοῦίβ ἱπυϊαπίὰγ ϑε θα δι ]Πἰαπὶ πόλος πανῖρὶ τειπρεδίαϊθ ατ- 

5 {έηῖοι γδηδπίατ δἰϊαπι ρτοου, οὐἴφιθ ὁ Ἰοπρίπαυο δἀϊπονθδηϊ. ρο- 
ἰγρὶ ΡΥ Οπαιιδοϊάε οαγοπῖ, φαοπίαπι ρ6άἀδ8 δὰ αϑαιπ δυπάδθην σοπηπῖο- 

οὁ95 Βαβεαπῖ, φυογαπι δαξειη ρϑάϊθυ5 δοθίαρι]α οἰγγαηθηίδαυθ δά- 
δᾶπε, ἤδες υἱπὶ σοπίεχίαπιαας ἰαίοιη μάροπὶ, φυᾶθπι ἐπ Ἰςἀπιθπῖα 
τὰ φαῖρα5 ἀϊφίτοϑ δητίφαὶ τα ράϊοὶ ἰαάθτα βο εθαπε. ἐϊᾶ δηὶπὶ βθγὶϑ 
ἱπιρίεχα ϑυπὶ, φαΐρυ8 σαταπουίας σοῖογααα οδάεπεῖα ἵγαμδηῖ, φαΐρρο 
4π8ε Ἶαχα ρτεξεπιίδι, ἱπιδηῖα ργθιπᾶπὶ δὲ γϑιϊπθαηῖ, οππὶ ΡΑΓΒ ἴῃ- 
τογίοτ ἰοῖα σοπιϊηραῖ ἀἴᾳας διπρ]θοϊδϊαγ. ἰἴδαιθ σαϊα δἰ 4 τοη μᾶ- 

10 Βεδηὶ 40 οάρεγα δάἀιπουδγθαιε ροδϑίηϊ,. πίδὶ δὲ ρ6θεβϑ "δ ῥτο- 
ταυϑοϊ 69, μᾶδο ῥγὸ πηδηΐθυ8 οΡιϊπαπὶ δὰ νἵνη ἔπτη ἱπίδγοπδπι ἔτη 
Ῥτορυϊϑαπάδηι, αἴφῃε οἰΐδιη 8ἀ σεῖεγα υἱϊὰς ταιπαγὰ πεςοϑϑαγίᾷ. δεὰ 
οὔπι ςοἴογᾶ οπιηΐα ρ πη Ἶ8. ΔΟΘΙΆΡι}15 δαγίθτι ἃ σᾶριϊθ ἰῃ Θχίγεπιοϑ 
τι4π6 εἶγγοβ μαβϑᾶῃὶ ογάιπαίδιῃ, ρεθα8 ππαὶῃ ΡοΪγρὶ φποάάδηι ἐπη- 
Ρἱτοὶ ἱπδρογρίταν δοθίααϊο; οΐα8. ταὶ οηϑα δὰ Ἰοπριϊιἀϊποια τεπιΐ- 
ταϊείη αι ᾿γάςιὶ τείεγεπήα 6ϑῖ, απ δπΐπὶ δη δι ϑέλ 811, διῃρ ἰοΐδ 
δοοιδθυϊὶ οτἀϊποιῃ ταπίαιη οαρίδξ πες 6886 δϑὲ, ποη ἰρίτιγ ἰΐα σου- 
δἴδηϊ, αὶ 4 οριίμπηηιη, 864 αυΐα πθοδ886 δῖ ργορτγια δ διδηϊδα 
ταῖϊϊοπε. ρἰπποΐαπι μδας οἰμιία Παρ 6πὶ οἰγοῦῃ ἀδιῖθηι αἰνθαιπ; 4088 
ςαλπ ἰὰ οοἰογί, ἴα ἴῃ σγαπάϊαπι οἰ ἰρίπππι ρεπεγα ἰαποῖδ ρογροίυα- 

2ὸ τι6 ραϑίδιατ. ταΐϊπογοϑ υδτο, 4088 ἰοἰ᾽ρίπθβ υοσδηῖ, ἰδϊίογε μᾶποὸ 
Βαρθηῖ, ἤες δηραδίαπι, πὶ ροΪΥμὶ εἰ βερίδθ, πδαιις οἰγοιιπιᾶςΐδπι ρ6Γ 
τοϊαιη δἰυθῆμπι, δε ἀδ τηϑάϊο ογϑᾶιῃ. Ἴαυ8ᾶἃ οἷγ δαὶπ ἢαρδδινῖ, δϑὲ 
τ παῖδθηι εἰ 86 ἀἰγίραπι, αἱ νοϊιςγαϑ ἐαυάα ρϑιιηὶδ οοιήϊια, ρίϑοαϑ 
Ῥέπε οαγ]αρίπαῖ ἰοραπίαγ, ροΪγρίϑ ἰιος τηἰθἐπιινη δϑὲ τὶ ππ αι 
ςοπϑρίοπυτῃ, φποηίδηι ραγυατῃ Βαθοαπὲ αἰνθυιη, φιειῃ 8618 5.18 ρ6- 
ἄιϊθη9 ἀϊιίρετε ροϑοίηξ, δἴφηθ 46 ἰηβθοιῖί8, ἀβ τϑϑίαι!8, ἀθ υποἱ]!- 
Ρυς ἀϊεῖϊαπι ἰᾶτα δϑῖ, ἴδιπ ἀθ ἱπιθγιοιῖραϑ φυδῃ 46 εχὶεγίογιρυϑ 
Ῥαγῖθιι:. 

ΠῚ 416. Π6 ξεπογβα δαηβιῖίπθο υἱγίραγο ἄθπαο ἀϊϑβεγεπάιιπι δϑῖ, 
ἰαϊτῖο ταρεῖῖτο ἃ τεἰ ἐφυΐβ ραγεααι εἄγιπὶ χιᾶθ δῖα Ἔχροβίϊδα δαηῖ: 

88 Ὁ} ἀε πίοτίπιπϑ, σοπεπυο ἦε ϑδαροϊπεῖθ οὐ ραγιβ ρᾶγὶ ἸὩοἦο 
ἀξ εο νοι, Ρᾶτιο5 φυῖθα8 σαραὶ δηϊπιδἰ τι οοηϑῖαι, δὲ σογυὶχ δὲ ςο]- 
ἴαπι, Ἔχ ρ]ἰοαῖδθ ἴδιπ ϑυπξ. πάρ οηὶ δποπν σαροῖ διυϊπαϊτα οἰηπία 8δ8η- 

686 ξυΐμθ ρτδεαϊία. δχϑαπρυΐπι ποημ}}16 ἱπάϊδοτείαπι μος Θὲ, αξ ςᾶμ- 
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ογῖδ. φο τὰ οναπὶ 9 υἱνὶραιΐς ἐδξ: οΥἱρβγογαγη 8119 εϑὲ αἰϊὶς ἄξοϑ, 
4886 δηΐπιὶ ραϊποπδῖῃ Βαροπὶ, σο] πὶ δἰΐίδηι οδτϊποηῖ; 486 δαΐδῶι 
δρὶεἰξταπ Ἔχἐγι πες ΠΟ δοοἰρίππῖ, οσαγεπὶ ἢᾶς ραγίθ. Ἵαρυξΐ οετα- 
Ὀτὶ ριδεῖα ρου ϑϑπαπι ἐδὲ: ᾿ᾶῆς δηΐπὶ ρᾶτίειῃ σθηυ8 οἵππδ δαῃρτῖ- 
πδυτα Βαρδδὶ πϑοαβ86 εἴ, οἱ χιϊάδιῃ ἰοςο οδιθεῖο οογάήϊ, ΟΡ 688 
4085 οχροδυϊηι8 οαιϑᾶ8. δε παϊιγᾶ δ6ηδυμτη δἰϊαιω ΠΟΠΏ.]]05 ἴῃ 
80 οοἰΐοοαν!ῖ, φποπίαιπ δαηξοΐδ εἶτ: πηθιῃ θυ ἴδια ρογαῖμ8 τηοάϊςε 818, οἴ 
Ἰάοπειιδ ἔαμη δὰ σεγεθγοπι ἱερείαοϊεπάϊηπ ἴατη δι 8διβίπιῃ ἔγαη χιυὶ- 10 
᾿πτωΐοπν δίφῃς ἱπίοργειταΐοιῃ. ἐδνεϊαιῃ ἰζοιη ραν ίθιη 8 δος δαπὶ 4υλ8 
δἀϊταπι οἴθο ργδβθογεῖ: Πῖσ δπίπ σοιπαιοάα ςο]]οςαγθίατγ, χυῖρρ6 
οὕτω Π6406 ϑιργα οοΥ οἱ νἱξαϊα ρυϊποὶρίυνη υθηῖογ σοπϑιίξυϊ ροδοεῖ; 
6416 δὶ ἰηΐδγια8 φυᾶτα ἤσμς δδὲ ροπεγεῖαγ, βογὶ ροσϑαῖ υἱ δ6απ8 
δάϊια5 εἶρο ραΐογει: σογροσγί8 δηΐα ργο]ιχίου Ἰἰοπρίταἀο δσογεῖ υξ 
ἰοπρε ἃ ρτίποϊρίο πιουεπαϊ εἰ οοποοφιεπαϊὶ ἀϊδίαγει. δε ἀ δηΐιπ ἐἀροξ 
δὰ οδα8ὰ ςομάϊτατῃ 651. ΠΟ] τῆι αὐοιη δυξογίδα ργαϊία παρ εϊογ, φαρρα 
ᾳαοὰ δἂτῃ δἴψιθ οἰΐατν συΐαπὶ ργοϊοραϊ διηρίδσχυφαα δῦ0 ἰαδαίῃτ. 20 
Βος «ςδἰογὶς δπλιηα δ 8 ἤδχῖθι] 6 οἵ υϑυτθ τὶ σοπιραοίυπι 68, δὲ 
ἴαρο εἰ ἰεοηὶ οϑϑὲ ρεγρεῖαο τγἰψθῖ: οοπιπῖο ἀϊπ8 δημ δὰ τορὰγ 4υδιῃ 
“π ἐδἴθγοβ ὅ5888 οἰ πὶ ἰἰ8 6586 παῖωῃγα νοΪαϊξ, ἃ ςοἶΐο δὲ οαριϊα 
οτγα ῥγίοτγα ρϑοϊυϑφας Βαρδηΐογ: 86 ἤοπιο υἱοθ ρεάιππὶ ρτίογαπι 
Ῥγαςῆῖα, εἴ 4:28 τηᾶπι8. ἀἰοίπ09, μαροῖ, 50188 δηΐπὶ απ πα] πατα 
οπιηϊαιπ δγδοῖιϑ δϑὶ, αι οαϊαπι δἰτ18 παίατα δἴχυς 8} 5 δηϊία αἰνίηα 

ει, οἰβοίαπι δὐιθιῃ ἀἰνίηὶ δὶ ἰηιεἰ Πσεγθ αἴ δαρογο; φιθὰ ποῦ 
ἔαςι!ε εϑ88ῖ, δὶ υδϑοία σογρογίβ πιο οϑ ἀϑϑίἀογεϊ : ροπάιϑ διΐπ ἰαγἀϊο- 30 
ταπὶ το αϊξ εἰ τπϑηΐϑα δἰ δϑηδαπι σΟΙΠΙΙΏΠεῖη. 6πᾶπὶ ΟἿ Γοτη ς0Π- 
ετγοίϊοπε εὲ ροπάοτγς ργανΐίογα ορρυϊιπεπῖα σογρογᾶ υϑγρογα ἴῃ ἴδῦγατα 
Ὡδοα886 688. ἰἴδασ πδίαγα ἴαϊα ΠΟΙΆ] 68, ρ᾽Ὸ Ὀγϑο 8 οἱ τοδηῖραδ.. 
σγαγα ρυίογα χυδαγαροα!θα8 φάτ: πᾶῖῃ ροϑβίογίογα δπα οπληῖθαϑ 
ξτ 55.088 6896 πδοθ888 δϑῖ. υογυιῃ ἰρίϊατ δηΐπια ροπάιι5 δυϑιπεγα ὅ 
Ὧοπ ρΡοϑδεῖ, δες χιαάγυροίάε ἰαοϊδ διιπῖ, δηΐπα] αὶ πᾶηαῃα οἴμπὶᾶ, 
ἐχεερίο Βοπιΐπεα, ἰογπιδιῃ σογιπὶ ρυμπι]οπΐ5. δὶ δυΐτα Ραμ ο, ἐπ- 
ἴὰ8 ρᾶτ8 δαρροτγίοῦ ταᾶρηᾶ δϑὶ, ἰη[ειΐοτ, 4ι8ε διιδιϊδὲ ρου τς πιοῖαμ- 
4πε ἐχεγοθῖ, ρᾶγυα ταἰιϊθθ4ιε γεβροπάδπα βϑυραγίοιί. βαρθγίογοιι 
1η 16] ρὶ ἐπα υοΐο 488 ἃ οἀρίϊε υ8416 δά εἐχογαπιθπὶΐ οδίϊαπι ρ6γς 
τεπάϊι, 4πὰ ρΡβοϊῃ8 δείαπι οοπιϊμδῖαγ. Βοσιϊπίθιδ ἰψίιασ μος ρᾶγ8 
τηοάϊος δά ἰπἴογίογειι οοπάϊϊα δοῖ, πα] του α ταΐποῦ δά} 115 ἰᾶτο ροτ- 
ζεοιϊίϑαπα ονδάϊ!. ἰμίαπεθοα δπΐπ ὁ ἀΐνεγθο δϑὶ: δυρογίοῦ πνᾶρπᾶ, 
ληξενῖίοτ πιῖπου δδὲ. υᾶπι ΟΡ τεὶμ ϑεγριιπὶ ἰηίδη εϑθ, πες διηρυΐαγθ 
οὐϑασξ: ἴᾶπι ργίποῖριο πὸ ϑάγρεγο 4υϊάδην ροϑϑιηῖ, 864 ἱππιποθιΐοϑ 40΄ 

Ἰᾶςεπὲ, οὔιπθ8 δηλῃ ἰοζαπιθϑ ρυπη  Πἰ0π68 ϑαηῖ: ἴαιπ ργοίδοϊα δοῖδεϑ 
Βοοπηϊηῖθυι8. ρᾶγϑ ἰηἰογίοῦ δαφοῖαν, αχυδάγηρεάϊδυς οοπῖγα ἱπίεγιος 
Ῥυίπνυτα πιαχίιπα δϑῖ, ἔστ ριός688ι ἰοιῃρογὶα ϑηρογίοῦ ογοδοῖξ, 48 
δο  ἰοδθὶ δὰ δϑὲ χιδε δ} δπὸ δὰ δαριιὶὲΡ ρογγθοὶδ ἐδῖ, ἀπάδ αὶ αἱ ΡΠ 
δααΐ ρᾶυΐο 818 ραγεηείθιυ8 οἰηὶ δυνηιῃἰβϑίογεαθ; δἴσιαθ δάμ}}} ογαγθ 
Ῥοδιονίογα σδραὶ δἰπηρετα πεααθαμνῖ, αιοὰ πους ]ὶ ἴδοῖ!ε δικίηραπξ, 
δοἰϊρβάδ δὲ λιβηῖςα ἰἴ4 8ὲ ἤδρεηξ ἀϊριίαῖα δυΐειη οοτπυαιθ νϑοῦᾶ 
ἔοτιπα φηαϊ θη δὲ ἰρ8ἃ ρυμη! οη 8. 9}, 6564 πηΐηιϑ8; 4ιδιῃ ΟΡ τεαι 
Ῥᾶγς δογυῃ ἰηίεγιου δὰ βδιρεγίοτειη ἤδίεοϊιδ γαϊίοης ἱπογειηθηΐαπε 40 
οαραϑ8::. ανΐαπὶ εἰϊαια δἰ Ρἱδοϊθιη ρβεη8 Οαϊπ 486 δδηβυΐ6 ργᾶε αἷ- 
πη ἴογιπα ρυμοη8 οδὲ, αἰ ἀϊχὶ. αι ΟΡ γειὰ Ῥγωΐα μοιπίηιθυβ 
ϑυπὶ ἀειποπίϊογα: δἰδηΐ ἱπέεῦ Ποπλΐπθ8 ρυδγὶ υἱγίϑ, δὲ ἐμοῦ υἱτοδ 
Ῥαιη!οπ 8 τπηεπί ἀοβεῖιπε, φαδπαυάπι αἰ 5 υἱγίαΣ ἔοτία νδ]οδηξ. 
οὐΐι85 τοὶ ςᾶυδα, φηᾷαι αἰχιπ8, δϑὶ, φυοά ρῥγιπεὶρίθιπ δηϊνηὶ ἀἤιπο- 
ἄππι ἀϊβο:}6 πιοῖα σοτγριεπιανηχια ἴῃ 118 688; δάιϊο εἰΐδιῃ χφυοά, 
οἴη τηϊπῃ}8 γοιηπαποδῖ καἰοιῖο, φυὶ εἴεγαι, ρ᾽ι8 δυΐδθιῃ ἴδγγομαθ ροῦ- 
τἰοηΐθ βαρετγοίς, εἰβεϊϊιγ αἴ σου Ρα8. δηΐ πη }15 ἔπτη χπίθτις πὶ ἸΏ μ]Π Πρ 69. 30 
ζογπιεῖυῦ, ἀοιπιπιαὰθ οχρα8 ργοϑίγαϊι πη 76 ἴῃ ἰογγᾶπὶ ριᾶθ ἱπορία 
εαἰοιΐβ ργονοηΐαϊ, ϑοπϑιηια ργοσδάσδπάο ἰἰὰ ἀξρειογεῖ εὐ ργιποὶς- 
Ρίατη τἰϊα]α σαρηι πε ἱπῆνα παραὶ. δά ροβίγειπιπιπ ἱππιθο ας Εἰ εἴ 
δοῦϑι γασθτπι, ρἰμπίάαυε εϑῖ, νἶσα πιρταῖᾶ, οἱ δα ροτίοτγα ἰπίγα, ἰηΐθ- 
τῖογα ϑυργα Βα δαὶ. τα ῖχ επί ῥ δι ϊαγιιπι νὶτα δ ποὶ οὐἱϑ εἰ οἂ- 687 
Ῥ 5, δειηθη φομῖτα σαργα εχιγοιμίδημθ γανη δ ΠΟΤ ἰβεϊ!. 56 ἀ χιιᾶτα 
ΟΡ οδαϑαπι δηπ) 8 τιπ Αἰ ἃ Βὲρ68 αἰταἀ πὰ Πρ65 αἰμιὰ οπιῖπο εχ- 
Ῥδε, εἴ συν αἰϊα ρἰαπίαε ]ΐα ἀπ πιδηῖθβ σομβιίτογίμς, Ἔα ρ]οδίαπι ἰᾶται 
εοῖ; δἴφυβ δἰίαπι φιὰ ἀε οαῦϑα ἤοιπο δημπαίτιιπ ὑπῖι8 δγεοίὰ8 δἷξ, 
υἴχῃα ογεοῖαϑ δυαρὲε παϊαγα, πο ἀεοὶογαὶ Ἴγασὰ ρείογα, βθά ρτὸ 1ἷ8 
Ὀτγαςμία εἰ πιδηυϑ ἃ πῖυτα γεσθροιῖς. ᾿Απαχάρογαϑ ἰρί τυ Βοιπίμ θαι 
Ῥτα ει ἰϑϑἰπιαλη οτα ἴα δοΐπι Ἰυτ) 6886 αἰξ, αοηϊδπι πὰ3 οὐ πἰατα 

{1 
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γάλῆυδ οδιϊηοῖ, δε τοςΐα ταῖϊο ὀχίρὶἐ τὶ χποπίατή ῥττιεη δε πνα 8 
10 Θμῃηπίοτα δθῖ, ἰάδο τηᾶπα8 τϑοθροσίξ. τπᾶπα5 δηὶῃν ᾿πδέγα πη ηἰυγη 90}, 

πδίαγα δυΐεπι, οἱ Ποτιο ῥγυάθπδ, ἴτα ἐσίρθοτε φοίεὶϊ οὐἶᾳας τεῦὶ 408 
)Π ροϑϑ11. τϑοῖῃ8 δηΐπι θα ἀδρίιυγ ρεῖο Πρίαθ, φυδιη ἘΡίδτα 
Βοβδηιὶ ρεγιία Πρίδς δάάεοιιγ, ταὰπὶ επὶπὶ πιίθογατο ππδίογὶ ροτιοσὶ- 
ἄπε πδίηγα δάήιάϊς, πὸπ πιδίογεπι ποι]! ογεπιαας πεϊποτὶ. χυοάεὶ 
1ϊ8 τε! δρὲ, πδίηγα δυΐοπὶ ὃχ 118 4υδὲ βοτὶ ροϑϑπηξ ἕδοογε δοῖδξ 
ἀυοά πι6]1118 811, ἤοπο ΠΟῚ Ῥγορίεγ πιᾶππϑ ργι θη ἰβϑίτηιδ δεῖ; δεά 
χαῖα ριπιἀεηιοδίπια8. οαιηΐαπι δηϊιπαἰϊπιη οδὶ, ᾿460 πιϑῆτ Οδεϊμδξ. 
ἀυὰ εηΐπι Ρτγαἀεη εἰ δδίταιιδ οδὲ, τοῖα ῥ᾽ υτἰ πηῖϑ τιεὶ ἱπϑεγατηθηι ροῖεβξ, 

90 ἡπᾶπι8 δια πὶ 6886 Υἱἀδιατ ΠΟῚ ππῦτῃ ἱπϑιτιπιδηΐαπι, 864 τὰ ἶα : δὲ 
ἐπίῃ, πὶ τὰ Ἰοχύδτ, ἱποιγαπιθηϊοτη ἃπὶς ἰθδἰγιπιοηῖα, παίαγα ἱρί τυ Γ 
εἰ αὶ ἀγίεβ ῥ[ ατίπιαϑ γθοῖρεγε ροϊθϑὶ τπᾶπαπὶ τε αἰ ἀϊς, ας δὰ ρ] τα 
ἱπεϊγαπηοπῖα {1119 658. 4υϊ διΐοιη Ἠοτηΐπεπι πο ἢ Ρεπ6 8664 ἀοιογτίπιδ 
ὀπητίαιτι δηϊπιδ] πε σοποίδγα αἰππὶ (πάππι δπὶπι δἴαιδ ἔποστηθπὶ 
ἐοτγθαῖαπι γεΐεγαπι), ποθὴ τοῖς τὶ δοπιϊαη!. οείδγα δπίπι ἀηΐ πα ἃ πυτῇ 
δυχηίαιη παρ επῖ, ἰάφπο π}]Ὸ Ρϑοῖο ροϑϑπηὶ ρουπιιΐατο, δε αιδϑὶ 

30 Οα]ςδδῖα ϑδιιραγ ἀογπηῖγο ἃς οπιπία δρέγς, πδς υδϑεξιπι ἀπαιδπὶ ἀα- 
Ῥοόποτγε ρἰεπίοτγεπι, πεζαθ ἀττπᾶ υχυῖαγε απ δειπαὶ δοοαρετγίηξ, πο- 

ὃ ἐε88ὲ 681: δὲ ποιηἰπὶ τπαϊῖα μάθογε δὐχίϊα [ἰοεῖ, δαυς ϑυ  ἰπᾶς πια- 
ἴαγθ. δγθα οἴϊδπι 4πᾶς σὑδὶϊτ, εἰ αδὶ νεἰτ, ἄρεσε ροϊδϑὶ. ταᾶπ8 
ἐπΐπι εἰ ππραϊθ δϑὲ δὲ ὑηρυΐα εἴ σοτπὰ δἰ παρα εἴ δπϑὶβ εἰ χυοάνίἷβ 
διυα ρβεπα8 διταογιῖα δὲ ἱπϑιγυπιεπίογυπι, χυρρα 4088 οἸπηϊᾶ πᾶθο 
δἷϊ, φαοπίατῃ οπιπία εἴ ϑαπιογα ροϊεδὶ εἴ ἴεπθιθ. οἱ τηᾶπι5 ΠΔΙΌΓΑΘ 
ἔογπια δἴϊατι δάβιριτα δϑὲ ἐοηστυδ: εἰἰνῖϑα δηΐπὶ δὲ ταῦ πα τοὶ. 
Ἄδυα ἴῃ εἰὴ5 αἰ νἰϑίοθ σοπιροηοπάϊ [λοι] 185 68, ἴπ σοπιροϑ: 0 π6 νἱϑ 
ἀἰνδπάὶ 6966. πὸ ροϑεεῖ. αὶ οἰἰαπὶ οδάοπν τποάο δἰιπρ οὶ τιοὰθ 

10 ἀπρ]ϊοῖ, δὲ οπηηΐπο τα εἰαγίαπι Ποῖ. ααΐα οἱ ἤσχυϑ ἀϊρίτοταπι δά 
ξαρίεπάυτπι ρτεπισπάυπιαπθ σοιηπιοάϊφθπ8 ΒαΡοηῖ, ππὺϑ ἃ ἰδἴοτα 
δἀϊυποῖπϑ 6ϑὶ ἀϊρίτι9, ἰδαια Ῥγθυΐδ οὲ ογαβϑαϑβ, δεὰ ποῦ ἰοηρτβ. τὲ 
δὨΐπι δἷ πιᾶπῦδ Οπιηΐπο ἤδεβδεϊ, ροϊεϑίαϑ οδρίεπάϊ ποῦ βεγεῖ, δἷο 
τἰἶϑι ἀϊεξίτυ5 Πὶς ἃ ἰδίεγε δάἀδβϑαῖ, ποὺ δαάοτι 111 (Δου]τᾶ5 ρτοθα ἀα- 
τοῖυτ. ᾿ἰς επἷπι ἃ ρᾶτγίε ἱπίεγιογὶ βαυγϑαμη ργειπῖς, ας οοἴοτί ἃ 80 6- 

τ Σίοτα ἀδογϑηπις: φυο οτγὶ ἴτὰ οροτγιεῖ, οἱ υδὶϊὰς ἥιιαϑὶ σορυΐα ἔοτγιὶ 
ξοἰΠραπάππι 911. ΡΟ δὲ Πἰς ρ]υτίπνθια, πὸ πὰ τατος δαεφυίρατεῖ. 
Βγον!8 δἰΐδτη δϑὲ, αἰ τοβτβῖπϑ οἷϊ, εἴ φαουΐδτη πΆ]} πὶ ργαθϑϊαγεὶ οοτη- 
ταοάϊϊαίοτν, 81 ἰοπρυ8 698εῖ. τϑοῖθ βἐϊαπι πουϊδϑίπιι9 αἰρὶπ5 ρᾶγντιϑ 
δεῖ, εἴ πιεάϊπϑ Ἰοηρτδ, ἰᾶπαυδιθ τοπππ89 ΠΥΡῚ τη δαΐα5, ΄υοά οπὶμι 

80 οἴξεῖο οαρίτατ, οἰγουπν ροτ πιδάϊαπι ἀϊρίταπι σοι ρίοςῖ Ρο εἰδϑίπιπτα 
τιδοοϑ86 6ϑξ, 864 επίη ροθΐοχ εἰ ππαρπυθ, 4αἱ ἃ [δῖε ἐπποῖθϑ δϑῖ, 
1άδο ἀρρε]αῖων, χιιᾶπιν!8 ρᾶγνυϑ δἰϊ, χυΐα ςοἴοτὶ δ'η)6 δὸ ἐπι |68 ἔδτα 
δηηξ. Ὀπραεδ Εἰϊδπὶ γεοῖθ πδίογδ τη τα δοῖ, σαΐρρε ιλς οεἰοτγὶ8 
δηἰπια] 5 Εο5 σοὶ δα πϑῦπὶ αἰΐαπι ἀεάετίς, μοιπὶπὶ ορογίπνθπε ἴδη- 
ξατπι ργαιϊὶα Ὄχοορίταγίε: ἀϊρίτοδ σπΐπι Ἔχίγετπος ἱπίθραηὶ δὲ ταθηΐηγ. 
ἤσχυπ Ὀγδοβίογατη ποτοὶπὶ ἴσμα δά εἰθαπι δἀπιουθπάυπι ἔπι δὴ οα6- 
ἔετοϑ π8118, ςοπίγα ἐπνῃ χαυδάγαρεάυπι ρεπετὶ, ἀρωπίοτ: {18 παπααα 
ἱπίγογβιις ρορίττ68 Βεοιὶ πϑοθθ86 δὲ, υἱ δὰ ρτϑϑϑιπὶ 11{}}65 5'πτ. ἀϑαπ 

30 Ἐπὶπι ρεάπτιπ ργαδϑίδπὶ ἀτίῃα 8 ργίογεβ. σαβησπᾶπι {{{ππ5 οἴΐαπι ρα πευῖϑ 
Ἐᾶὰ 4886 ἀϊρίταῖα διιπὶ ἢοπ τποάο δά ργαϑϑιπὶ αἰπηίαγ ρυοτίρυ8 οτα- 

6βϑυιθυ, γεγηπὶ οἰϊδπὶ δά τπᾶπ8 οἴδεῖα τπῖὶ πἰϊυπῖατ, φυΐρρε πᾶς εἰ 
Ὀδρίδηϊ ρυϊοτίθα οτγιγῖθη8 οἵ τοριρποπῖ; χαρά δο ἢ ρε465 ροϑίογῖο- 
τὶρι8 ἰλοϊαπί. ποτὶ Θηΐπὶ ΟΓΏΓΔ δΟΥΤΙΠΙ ῬΓΊΟΓα οἰ 1115. τηᾶπὶυβτα 
τοροτγιίοπς γτεϑροπάεπί, τὸ Ποππη]]οσγαμ οχ 115 αποτγαπι ρα ἀδ8 ἴῃ 
πε, βπάσππιιγ. ΟΡ ἰά ρεάεβ ργίογες χυϊπὶ5 ἀϊσιἰηςῖος ἀϊριε!5 πά- 
Βεπῖ, ροβϊοτίογθθ απαξοττὶβ, τὶ ἰθοποα δὲ σαι68, αἴχυθ δεΐαιη Ἰυρὶ εἴ 
Ῥαπίδογδο: χαϊητι5 δηΐπι δογιτα φπίηϊο πη ΡΟ Π6 Π8Ππ|8 τοϑροπάοϊ, 
δεὰ χιᾶε ρᾶγνα ἱπίοσ αἀἱριϊαϊα σαπί, ροϑίεγίογθβ δἰΐατη φυίπφῃς ἀἐρὶ- 

10 ἴο5 ΟΡ Εἰπεπὶ, φαοιίατη βογρογο 8ο]οπῖ, 80 ΠΠσϑὲ ὡΣ ππρυϊθὰ8 πυτηεγο- 
δίοστῖρυθ Δρριθεμβεπάθηδο ἔδει ᾽ϊ8 ΟΡγαραπε δὰ ϑ] πιογα. ρβοῖα8 
ἐπῖθγ ἰδοεογίοβ Βοπιῖηῖ" οοπϑεπίωτη εϑὶ, σοἰογὶς ἱπίθσ ογιγα ῥγίοτγα. 
ἰδῖτπι 1ὰ 6956 ἴῃ Ἀοπιΐπα γαϊτίουιδ ρογιη εἰ τἢτγ, ουπὶ αἰ 8} ἰασοτγεῖ αάϊπη- 
οἷ Ἰαϊτογίδει8 πηρϑάϊαπι: αἱ φπδάγιροιθαϑ, χιιοι ἀπῖε 88 ογαγα, σαπῃ 
διιρυΐαιῖ ἰοσπιπηπο πιπίδηϊ, ργοϊθπάυπι, ραγθ ἤδθς οσοατγίαϊα δεῖ, 
παπάς βὲ "6 συλ πιροάθβ δοὸ ἰοσο Βαβοαπὶ τϑαϊπτηδ8. πᾶπι Ποιπίηϊ, 

20 φαοΐ εἰ 8ρδεῖῖ ἰαχὶτα8 ρδγπηθς δὲ σαγποσα δὰ Ῥᾶγ δϑξ, οὕπὸ Ορογιγὶ 
δεάεπι οογάϊ5 ςοπυδηϊαι, πιϑιππιας ροοϊοτγί αἰ[ογπιαίαα διιπὶ οᾶγπα- 

Ἰεπίδθ, παγίδι χα! ἄθτα ΟΡ ἐὰπὶ {ιιὰπι εἰἰχίπιιϑ σδηβαπὶ: δε ὰ Γθηη νι 
δὰ αἰϊεγαπι φυοαιιδ Ορα8 παῖυτα πηϑπυπιῖς ἀΡαϊ αν, φαοά δατν 886 ρ6 

ΡῈ ΡΑΆΤΙΒΌΒ ΑΝΙΜΑΤΙΌΜΊΤΥ. 
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ξλσετε αἰςίπιτδ: οἷ απι δπΐτα ἴῃ [ϊ γεοομᾶϊε δυΐθ ρδγυυ 9. Βίπδε πος 
τοὶπὶ τιϑτλπαθ, σποηίαπι Βίπϑα δυπξ ραγὶεβ, ἠεχίγα εἰ διπιεῖγα, ἦα- 
τιαβουΐας, ἐραῖο ἱπεεγροεῖερ ἀϊδιεγπιϊπαπειγ, φαοά εἰ σοϑίας ἐοάοπ 
ΪἸοςο δὶ ςοθϑηῖ, δῖπε αἷἷα πποϊοδιῖα. Ἵθιθγὶ 5 αἰ π δ] θ 5 τπδιπιθδς ἴῃ 
Ῥεείοτε Βδθογὶ ἱπῖθγ οσπιγα ποὴ ροβϑδυηξ: ἴτὰ δηΐπι ρτεάδαπὶ ἱπιροάϊ- 
γεηῖ. ρἰατίδυϑ απεπι ἰοοῖθ δἰ τἰ5 Βα θθπίασ βἰπθ Ὁ}10 ἱπιρεάίπιεητο. 
φυῖρυϑ δπὶτη βο]ἀδ πηζαΐα αὶ σογηνα εἰ ρᾶγῖα5 παπιθτο ραγοϊοσί, 
Βιᾶες πιδτηπιᾶ8 ἱπίοῦ ἰεπιοια μαρδηΐς, δαϑα6 Βἰπαϑ: 4πᾶ6 ἀπίδιη ηπ5 
ἴλΘτΟ90 ρᾶγίῃ εἴ ρεάε πη βάο δυπὲ, μιᾶς δαὶ ρΡ]Όγε5 ΡῈ Γ Ὑδπέγοτ 
ἀαρ]ὶοὶ οτγάϊπε πίγοχπε ἀε Ἰαΐεγε ρεγιηῖ, τ διι68, πὶ οδηδδ, δαὶ Βὲπαϑ 
ταηΐαια τπϑήϊο νεπῖγθ, αἱ ἰεο. οὐδ τοὶ οαιιδ 658 ποὰ αιΐα ραγοὶδ- 
οἰπιθ Κεπϑγαὶ (πᾶπὶ ρ]πγε8 αυδαι ἀμο8 ἱπτογάμτα 611), Θεά αυοά ταῖ- 
μπὸ ἰδοῖα δριιπάδι: οἴθαπι οηΐπι, φιιοπὶ γᾶγο δϑϑιιμη ϊ, 4αοηιᾶπι οῶγ- 
πἰνόγιηι 6ὲ, ἰπ σΟΓΡῸ8 ρϑαιπιξ. δἰερὰ5 ἀπα8 ταπῖαιῃ μαθδῖ, δαϑ- 
486 δῸΡ Δγπηἶϑ. οϑυδα οὔτ ἀπ μαροᾶϊ, φαοά πηίρτο ἴα δεῖ. σὰ ποῖ 
ἱπῖοσ επιογαΐ φηοά τηυ] εἰ ιιπι ε51: πα] πὶ Ἔπὶπι ἱπίθγ ἔδιηογα μᾶ- 
Βεῖ, οὶ ρεά685 ἀϊδογεῖ ἴῃ ἀἰρίιο5 ϑυπῖ, συγ δῆρτγα 88} διτηϊ 7 φυοὰ 
ἴπ 18 4ι86 ρἰυτει οΡεϊπεπὶ πιᾶπηπδ8 εἴ ρυπιᾶς 9υπῖ, εἴ ρἰἀτίτηατα 
ἰαοιῖῖδ βαυγίαπε, φυδὲ δα ραγῖε σοῃεϊποπῖατ. ἀγρηταθηῖο δὲ φυοὰ 
ϑογοῖδα ἔβοογα α880]δηῖ: ροτγοὶθ δηΐπὰὶ δά 8 ρτὶπεῖς πιᾶταῖπαϑ ρταεῦθαξ 
Ῥτὶπιδβ. δγξοὸ ουϊ ῃυπὶ 68ῖ, σιοά ρτγίπηαπη ἐπ ἰυσοιη ρτοάϊε, ἰά ῥτῖ- 
τῖὰ8 Βαρϑαὶ πιᾶπιπιδ8 πδοθϑδ6 δδξ. ρυπιᾶε δμΐεπι, 4πᾶ6 ΔῸΡ ἀγταὶδ 
Βαρδηῖακ εἰθρθαβ μὰς ἀξ σδηϑὰ ἀνᾶ9, ξο δε ἰοςο, τηδπιτιαβ ΒαΡ εξ, 
ἄσπδε δαΐειη πιὰ ἰργοὶα ϑυηῖ, δος ἴοῖο υθηῖγε σχυροιαπῇ. ουΐαϑ ταὶ 
ἐᾶι εϑϊ, ασποά δὰ δε ῥγοϊοπὶ πηπηεγοϑίογειπ οἀιιοδίητα δἰ πὶ, ἢ δῆ. 
γᾶς ἀοοίἀοταπὶ πυϊπεγοδίονθδ; 4πᾶ58 σππὶ ρ6Γ ἰδεἰτπάἀϊποπι ποηπίϑὲ 
ἄυα5 Βαβετε ροϑβδίηξ, τἱ ἀδ]ϊςδὶ τδϊϊοπε δἰραγιὶ οογροτῖβ ἰπ ἀεχίγατα 
δἰ ἰδίγαπιαπα, ΡῈΓ Ἰοπρίτἀΐποπι παρθαπὶ πϑοθθϑα θεῖ, ἰοοὺϑ ααΐοτῃ 90 
Ὁπη8, 401 ἰπίεγ Ῥ.ΐοτα εἰ ροϑιθιϊογᾶ ἐγΌσδ ἱπιογίδςεϊ, ροτγεοϊαδ ῥοῦ 
Ἰοπρίτιάϊποτα δῖ. 486 δυΐοπι ποη πηι  ἰῆἀα 8ὁε4 ἀδρτοία δαπὶ δαξ 
οογηῖα, μᾶδο ἰπῖεγ Γοιπογᾶ πιαιη πὰς μδΡϑηῖ, πὶ οαπ, δδῖπα, Ἵδῆνθ- 
Ἰυ8. δες επίῃι ϑἰπραϊοδ ρατίαηι: εἰ ρ68 διὸ οἵ δϑῖπο δο]!4π5, οὔ- 
πνεΐο δἰϑα]οῦβ. οαγυὰ εἰΐαιπ, σαργα, υϑεοα εἰ τα ρεποτὶϑ οἷαθ- 
ἄδεπ πιδιηταδδ ραγῖα εδάθπι ρεγυπί. ουΐπδ τοὶ οδυθα δδὲ σαοὰ ᾿ᾶδο 
δΆΓδυ τι ὙδΓδ8 σδρίαπὶ δι] σον ροτίϑ ἱπογειπδυῖα. ἰἴδαπς δὲ οοηβα- 
τἴμπι δἰ οορία Ἔχογούπθηι 98ηρτιπί5, φαΐ Ἰος 8 58πε ἰηΐγα 6ϑῖ οἱ οἶγοᾶ 
εἴβιιεπτῖο τιδϊεγίας οϑιΐα, ἰδὲ πιδτηπηδθ ἃ παῖιγα ροϑὶίδς δαπῖ: 8 
πίπτει ρᾶγῖς τηοῖτϑ δρί τα Αἰϊπι πὶ, ἰπὰδ δἰϊδτη οαρὶ Αἰ πποηῖατα ροϊοδξ, 30 
δεὰ εηΐπιὶ ἤοπιο εἰ ξειπῖπᾶ οἵ ᾽πᾶ8 μδθεῖ πιᾶτητηδϑ, ἱπ σοί ογ8 τοᾶγοϑ 
ΠΟΠΠΌΜ οατγαηῖ, τὶ Ἔααΐ: πὸπ δηΐπὶ οτηδε8, δε ἰαπέθην φαΐ πιδισὶ 
δἰπιι]ες ργοάϊεγα, μαθθηϊ, ἀδ τπδιηπιὶς ἀϊοίιπι ἴαπι δδῖ, ἃ ρδυΐοτα 
τϑηΐεῦ δυβίαςεὶ σο58:8 ποη οἰ Ὁ51115, ΟΡ δᾶπι αιᾶτα δηῖο γα! ἀϊτηας 
οϑυϑ8πη, 80: Πἰσοὲ τ δπζ οἷδὲ τυπιόγαοῖπ, χυὶΐ Ρ6Γ οαἰογεπὶ πϑοοϑϑῶσιο 689 
ἐυθηϊξ, δαϊ υΐεγοῦ ρίοποϑ ἱπιροάϊαξ. ἤπεπι δυϊξπι τπογδοὶς ἀρ εἰ ἰατὶ 
ἐποίονς ρᾶγῖεϑ, φαὰθ οϑίϊιπ Ἔἐχογουη θη ἴππὶ δἰσο τὰτι Ἀπτηὶάϊ οοπ- 
Ὄπεπε, παῖυγα γθτὸ Ῥαγῖθ οαάειπ ἴππὶ δά δυπιάϊ Ἔχοτοτηθητὶ αχῖ- 
ἴδπι ἱπὶπ δά τοπὶ Υ δ γθαπι ππτὰτ ἰπ 56 Χὰ ἴιιπὶ ζεπιϊπῖπο ἴατη τηββοα- 
᾿ΐπο οἴβῃϊ δαῃριίΐίπθο, δχοθρίϊβ ρϑυςΐβ, ἴῃ οἰππίηπα υἱνίρατο ρα πετΘ 
ΠΌΪ ἐχοθρῖο. οὐΐω8 τεὶ οδηϑᾶ εϑἱ σποᾶ ξοηϊξιγα Βαιποῦ αυϊ απ 
ἐχογεπηθιεοῖν9 οδῖ, δε Πος ἴϊὰ 6586 πὰπο 360] οἰδίωτ, ροϑὲ ἀδτοοη- 
δΓΑΡ ἰαγ. ζαπιΐηδθ οΐαιπ ραγὶ τθοάο τπδηϑίιτι ραγίς δαθπὶ πεῖς 
ἴππι: 58ε4 ἀξ ἰἰ8 φιοαπε ροβῖδθα ἀοβπίειηπθ. ππης {ΠΠπΩΔ δαρίδεεῖ, 
τπΘηϑ ΓΔ δἰ δαὶ οι πἰπᾶτατπ ΘΧογοι πη δπῖατη 6586 δὲ υδοδηΐρπι τπαῖδ- 
τίδτι. δαπιϊάα δπΐξοπι δηδρὶς παίωγα διιπὶ τηθηϑῖττια δὲ ρείζαγα: ἐϊα- 
4πὸ δογαϊῃ ῥγοίπϑίοποπι 811π|} 1818. εἰδάθτι πα τγὶΡοΐ ραγιρτ5 ταῖο 
6ϑ8ῖ. ἱπτπ5 διϊοιῃ πεπιδαπιοάυπι 56 Βαβοδηῖ, οἵ συ ἀἰεγαηὶ ταϊίοπα 
ϑατθεη ρεηϊϊαϊα οἱ ροϑίδιο υἱοί, Ἔχ δηϊπιδαἐ απ Πιϑίογία οοπιτηθηϊα- 
Ἐοπεας ἀρογίαπι οδὲ; δὲ οππὶ ἀ6 ξοπδγαϊΐοπε ἀροόπιϑ, ἀϊοεῖατ. ἴοτν 2Ὸ 
τοϑϑ οἰΐδπι ἤδγοῖπ ραγίἑιπι ἴα} 65 πεςεϑϑαγίο δὲ οἴβοίαπι ργοροϑιτατα 
6586 ἀσθετγα χαδίθϑ ἴδπι δαπῈ, Ο»ϑοῦγπτη ποι 68ῖ, 86 τηδγῖδ ᾿πϑῖγει- 
πιοπίυπι δἰξογητη Ὁ δἰξετο αἰζογι ργοὸ ἀϊβογι πιῖπθ σου ρΟΓΏΤα: ΠῸΒ 
ἐπῖη ἀθάις πεγυοϑδᾶ παΐηγα οἰπιΐα σοπϑίδη!. δυρείυγ οἰΐαπι οἴ ταῖ- 
παϊταγ ἢος ἀπᾶπὶ τπθπηγηπὶ δἰπθ ἢἰὰ πιουῦθὶ πιυϊαίίοπα. δογαπι 
εηΐπι δτογππι αἰΐ}6 δὰ οοἰζατα, αἰΐεγηπι δὰ σαῖθγος οουροτγὶδ αϑαϑ 
ςοπιπιοάπιῃ 681: Πῶπι δὶ δΕΙΏρΡΟΓ δἰπ  πιοάο 8586 μαβογοῖ, ἱπιρεάϊ- 
τποηΐο πἰπιήστιπι οδϑαῖ, σοηϑῖδὶ ἢος πιϑιητιπι δχ δἰυϑπηοαϊ ρατΈ ΒΡ 8, 
πἰ εογατπ 4π8ὲ πιοάο αϊχὶ υἱττιπαια ροϑϑὶξ δυδηΐγα. Ῥδτεπὶ ΘΉΪΤα 
ποσττπὶ ρατίϊπι φαΓ Παρίποια παραὶ: ἰίδαυς εἴ οοπίγαι! ροΐεδε εἴ 30 

-ν 
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εχιεπαϊ; αἴσφας οἰϊδπι βαοΐυδ οδραχ εϑὶ. δεὰ απδάγυρεῆε; [ετπιΐπδα 
Οὐαῃ 68 ἰπ ἀγογϑηπὶ πιϊπρυηὲ, 4υΐρρα φυᾷ ρεηίίαα ποη δἰἐθὶ οοπιτπο- 
ἄϊας Βάρεγα ροδϑίπϊ δά ςοϊτν. ἸᾶΓΟΘ Ὑ6ΓΟ ρβΕγρϑθοΣ ἰὼ ΔΥΘΓΡΌΣΣ 
τοϊηρτιπῖ, οἱ ἰγηχ, 160, φανπδὶα8, ἰδρι8, δο]ῖρεθ πα]! πὶ ἷς παϊη ρίξε. 
Βοχαῖπΐδ ρᾶγίεβ ροϑιοτίογεβ εἴ ογιγα ρας ϊαγὶ πηοάο ργὰθ αιδβάτγυ- 
-ροάϊθυς μαρδειίατ. οαυάδιῃ οὐνπία ίεγε ποὴ δοΐυπα νἱνίραγα βεά εἴὔατῃ 
οΥἱρᾶγα μαρεπε: πηι εἰσὶ ρἰοτίσφυς υπᾶσηἰ ἐπε τπετα δγηπι 14 οσαγεῖ, 
τατεη ἃ] απ ῥτοιπίηεῖ φιοά οδυιάδην ἀεδουθεγθ ροδδίς. ΒοῖηΟ ππὸ2 
ςαπάδ ναρδῖ, πδῖοϑ Βαρεῖ; φιοά π0}}} φιδάγηρεάιηπ ἀδίμιη δδῖ. οσυτα 
εἴζλτη μοιυπὶ ἰδιμογε βυγα]αα σαγιναϊεηῖδ δα, οαϊα σαἴεγα ἀπιιπαΐϊα 
οτηπΐα πο τηοᾶο υἱνὶραγᾶ, ὑθγαπὶ εἰϊϑιη 4 ΘΟ 4.6 ΟΓησΙ 5 οοπ- 

οἰαπῆ, γβοῦδ σᾶγηδ δες μδρεδηῖ: πενοϑδ δηΐμπ, οὐϑυ]οηΐα, ὁρ᾽ῃο88, 
τρια, φαοτγαπι οἄυϑ8 ᾽πᾶ 681 (ργορε ἀϊχογίιη) οπιπίμπι, φυοά Ποπῖο 
δοίμιϑ δῃἰπιαἰίυτῃ ογεοϊα9 δῖ. αἱ ἰριίαγ ἰαοὶ]α δαϑιηογε ϑαρετγίοτγα 
οϑδεῖ, παίωγα σογρυϊεηϊίαιη ρατιϊ δαρετίοτὶ ἀειπρϑῖι, ἰηζετϊοτὶ δἀ ἀϊ- 
ἮΝ ἰϊαφις παΐῖεϑ σαγηοϑᾶβ ἔβοὶξ εἰ ἔεπιογα εἴ ϑυγαϑ, δεὰ παῖε υεὶ 
δὰ ςογροτὶβ γεχαΐθιῃ. ὑ11}65 τθάἀ αἰ άϊς. φαδάγυρεάες επΐμ δίατε ἠϊὰ 
ἰηΐαεραιὶ5 υἱγῖθ 9 Ῥοβδαμῖ, πὶ 486 4υδδὶ ἰδοααπί, σαπὶ φαδξετη δ [αΪ- 
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40 οτίϑ ἱπϊίαπίηγ, δὲ γόγὸ ποιπῖπδ5 ΠΟ ἔασι ογοοῖο σογροτα δἰδιιάο 

ἄἀυταπὶ, εεἰ τοσχυΐθιηῃ ΠΟΤ ΟΣ ἀδοϊοταηξ. δόπιο ἱρίταν Ὠδῖθδ δὲ 

ὉΙΓΌΣΑ ΟἀΓΠ τα μα οῖ ον δᾶπι ΄υδῖ αἰχίνιι5 σαυπᾶπ, οἱ εαυάα ο» 

Θδτ γὸπὶ τὔζαῖ: αἱ η τι ΟΠ χυοά εαθεΐαν αὐἶἴτ, ἴῃ ἢδος ἰρ88 

δρϑυιπίτυν: υδιδῆθθ οαυάδο πδὶ δδδαγί5 ἀείωϊ, υοπίδμι πδῖθδ διιᾶ 

ςογρυϊεητία 5αἰΐ5 ορϑγίυηξ. ἃἴ φυδάγηροίοδϑ ει γοὶ χοᾶ απίταὶα 6 

ςοπίγαγιο. οαπὶ δηΐπὶ ἰοττνα ματα ἰοηἷδ ἰσροπογοπξ, ρατίο 88] δὰρ6- 
ογα Ῥοπεῖτις ΟἸΠΠΘΊΠΠῈ6 σοτροϊδητίανη δι 6ηΐ, δέ εἰϊσοῖ ἀεπιρίαπι 

Ρασιὶ ἱπίδγίουι : ἴδια ὄγαγα παροπὲ τι κι ἀϊογα δὲ πα θο5 νποῦδ, δ64 

αἱ Ρᾶγδ 4"δὸ δχῖῖπτη ΘΧΟΓΟΊΠΘΉΪΟ τηϊηϊδίγαϊ, ΡΓΟΙΟΡΟΓΘΊΙΩΣ εἰ ουδὶοάϊ- 

30 ΣΘΙΏτ, οδυχίατη ἰϊ5 παΐοτα γι τδϊε, δαδίατο, φαοὰ δὰ οταγα ἀοἰεγγεϊοτ, 
αἰϊπιθηῖο. δίπαῖα χιοά ἔογιπα διηθίρια δῖ, αἱ δὲ ἴῃ πεαῖγο εἰ ἴῃ αἴτο- 
488 βεηεγα δῖ οοπϑίϊτυεπάα, ἰάδο πεο οδυάδπι μαθοὶ πεῆπε παῖεδ: 
υἱἀο]ϊσεῖ οἱ Ρῖρε5. οαυάα νδοδὶ, αἰ φαδάγυρες παῖρυ8. οἀπάδγοτα 

690 δυῖϊοπν ρίατος ἀϊετγεηιας ϑυιπὶ; εἰ παίαγα [18 σους δρυϊτατ, οὐτὰ 
ποῖ πιοάο δὰ ἰπίερεπάδπι ἰυεπάδιπαιια βεάθιη αἴδιίτγ, Ὑδγαπα δἰΐδπη 
δὰ γεἰϊφαὶ ςογροτίϑβ πδυτπ δῖφινθ αν] Ἰταϊοπι. ρθε άε8 φυδάτιυρεάυπ, ἱπίες 
ε6 ἀϊοταπι: αἰ 5. οπίπι 80.141, [118 ΒΒ. ἀϊ, 1115 τα ἰβάϊ. δο]ἀὲ βὰπὶ 
Θογπι 4υϊρῦβ ργᾶς οογροτίδ τπδρηϊ τ ἀπὸ σορίαχιε ἴεγτεπδα ρογιῖο- 
πῖδ, Ρτὸ οογηῶ δὰῖ ἀδπῖθ, πιαξεγία δὰ ὑηριυὶς δαϊυγαπι δε θδβεῦι. δε 
εὐΐπι εχ δὰ σορία ρτγὸ ρμἰυτρηδ ππρυΐθις ἀπὰ8 ππρουΐδ, 80 ]ΠἸσοὲ υα- 

10 καΐλ, ςοα] εβοῖξ. ἰα]ο δἴΐαπι οἢ δᾶϊπι τὸπιὶ σαγεηῖ, φυοά πιϑρπᾶ ἐχ ρᾶτῖς 
εἰκοτῖην: αἴφὰδ δἰίαπι φυοὶ, οἱ ἰδίι8 δἀεσδεῖ, σγυγα ροβιθιίογα ἀἰ[ἢ- 
οἰϊίυ5 βεοϊεγεπίυγ. οοἰδγιὰ8 Ἔπίπι δὲ ἀρογίαπίυγ εἰ οἰδηδαπίυτ, φαδα 
δ᾽ ρα] 186 απ ρῃ] 18 οονϑἰαπί, Ζπδιῶ 4π86 Β]πιΡαι8. ἴΔ108 Ἀπίδιη, αἱ ΔῸΣ 
εἴανυδ δοῖ, ἰδπαύαμν δ] 115 ἀγίιι8. ἀπορας Πἰδος ἰπβοτὶτιγ, ροπάυδ 
4αΐάεπι αἴϊεγθμβ, δεὰ ργδάυπι εἰβοίθμα ἰπτίογεπι. Πΐῃς δπῖῃ εἰ δᾶ 
4αδε ταίυπι Παρ επΐ, ποι ἴῃ ῥγίογι ρας δε ροεσιεγίοσιθυς ἰδπίατα οτα- 
τῖρυϑ δαπὶ οοπηποηΐϊ, αποπίδηι ἰενΐογα βθχι θ᾽] Ἰογάυθ 6886 ἀθρθεηὶ 
{δε ργδεοεάαπι, βιτηΐογα δυΐθιῃ σοπίθπιονδαιε 6686 ροϑίεγίογα 

20 σοηρτυϊ. δὰ τερηρηδπάσιῃ δἰΐαπη ἰηίεγεπἀυτα πα ἰοΐοτι νἘμεπιδα- 
οτοπι οοιπιηοῦα5 8 σοπδίδηξ: ρου δυϊοιῃ ἤος ἀπιιηαίταπι οΓα- 
τῖρας [τᾶ αἱὶ΄ ροδιοτίοσί ας οἷοι, ΡὈίϑαϊςα ἴάϊαια μάθετε οεγίαπι εδῖς 
ὧλε δυυῖπι ροδίθγίογα δυπὶ ρἰδπίογα. δὲ φυοπίαπι ἰαϊ αν Παρ δπς, 50}}- 
Ρεάα εβ86 ποῦ ροϑϑίῃϊ, 4υδ8ὶ οδ, {πο ρεάϊὶ ἀεεοῖ, πιδη δαὶ ἴῃ συ ξίγα- 
Εἶπες. ἀἱρίταιτια ἴ28]}9 πο} δδῖ: Ὥϑαι 8] οβϑϑδεῖ, ἀἰρὶιαία πο εϑϑεηΐ, 864 
ταπίαπι ἰαιτυνά τι Ἀπ άἀεγοῖας, φυαπῆυμ ἴα ι5 οσσυ ραᾶγαῖ. φθάση ΟΡ τεῖα 
δ 4086 ἰαϊμτα ΒΑΡ απ, τᾶρπα 6χ ραγῖε δίβου]ϊοα συπῖ. Πομιπὶ ρθάε8 
οπαπῖιπι ταχίπεὶ ργοροτίίουα παασηϊ τα ἴη18, τη δυο : ϑοϊ8 δηΐπι ἜγΘ- 

30 Οἴυϑ δεῖ. τὰ υὶ ἄυο ροπάμῃε οογροτίβ ἰοΐπιῃ δαϑοαριιτὶ Θϑ86πῖ, ἰοα- 
εἰτα ἀἴποτα ἰδιτπἀϊπέτμαιια ολεῖπογε ἀδρασγαης. ἀϊριογατη δἰίϑτα 
τοῦπῸϑ ταϑρηὶτο σουῖγα 4ιᾶπὶ με 18 αὶ, γα οπθ. ππᾶπυ8 δπἰπὶ οἵ- 
βείυπι 6οἱ οἄρεγε δἴχιια ργϑαιϊογε: ἰἴδχιια ἰοπροβ παραὶ ἀϊριϊοϑ 

δ ὁροτίδῖ: τρᾶπτς δπὶπι ραγίθ, 408 86 ἤδοιῖς, σοιπργοβοπάϊε. ροάΐ5 
δυΐοιῃ οἴξβοίαπι εϑὲ θα σοπϑίᾶγα; 4ιοά δὰ φαγὶ ρεάϊβ εἴπει ρὰ- 
ἑαιάυνη οδὶ, 4π86 ἰπβ5δα 6δι. δχίγθιμαπι δυΐετη βϑδευπι 4881 ἰπΆ5- 
διτη 6586 τηεἰΐι8 δδῖ: ΠΔΠῚ δἱ Ρ65 ἰοίτι8 ᾿μβϑθ5 δϑϑεῖ, ἰοῖϊῃϑ σοπϑθη- 

Αλγεὲ ραγία αἰΐψυα ἰαρογαπιθ; συοΐ [1380 ἴπ ἀἱρίίος δαχιε δοοίἀδγε 
Ὦρα ροῖζεςῖ. Ὀγανυϑ8 εἴϊδπι τηΐμιι5 οὔεπάϊ ἰαθάϊψηθ ροϑϑηπῖ: 4αδτα 
ΟΡ τεβὰ Βοσωΐῃῖ8 ρεάεδ τυ] 18] εἰ θγευιἀριεῖ φασξ, υπρυΐαπι βαπὰδ 
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βαΐεπι οὰπθὰ ρεῖε8 4πα τοδῃαβ ΟΡ ποις: οχίγεταα ἐπὶπὶ οροτίεπάμ 
ταυπἰεπάδαυς ΡΟ ἰδδίπνατι δαπὶ ργορίοσ παρ ος.Πτᾶΐθππι. ἀδ απῖτμα]- 
Ἀὺς δαηρυΐϊνεῖβ εἰνίρατγιδ ἰογγεσίγι θα δυο οὐπαϊθας ἀϊοιατη ἰᾶται οδῖ. 

11, δαιρυΐπεα γθγὸ ουἱρᾶγδ ρᾶιἔϊπ φυδάτγιραῆα 8ιπὶ, ραιία 
ἐχρεάα, ηυδῖθ πππτὴ ἰδη τι ππο 40 βομασ ϑεγρθηϊηπι δδῖ, σαπδαλ 
οὐγ ἰά ρεάῖρυ5 νδοοῖ, γε άϊπν 8, οιιπὶ ἦα ρταϑδι ἀπι πιά τι ἀροτγα- 
τῶσβ. σδέεγα εἰι8 ἔοστηα 51.}}}}} φιιαάγα ρΘἰ θὰ9 ονρατῖς σαπῖ. Βάροαΐ 
Βαεο δηϊπιδὶϊα οἂριιῖξ ραγίθδαια σαρὶ εἰς οἰδάθαι ἀθ σαυβῖ8 αιῖθυ5 σας 
ἴεγα δαηριίΐπεα βοπονῷ. ᾿ἰπηρπαιη δἰϊαιπ ἰη ογα σοπιϊπεπὶ οἰηπὶᾶ, ὃχ- 
ςερῖο ὑπο Ἄὁγοςοί!!ο ἢτινται]: σης οπα πο πἰδὶ ἰοοῦτα ἰδ πίυπη- 
τοοάο ᾿ΐπξυδε Βαρεις ριυίϊανειῖ8. οὐΐὰ8 τοὶ οἄυϑὰ δεῖ αποά ἰάειῃ οἱ 
εγγαϑιγίι5 δὲ δα δι} 18 ιιοἀατηιποήο δϑὲ. Ἔγρὸ αἱ ἱογγαϑῖγιδ Ἰοσυτα 
ομτπεῖ ᾿ϊηριιᾶθ, τ ἀφιυαισ5. δ] προ 8 Θοῖ, μῖδο65 δηΐμη, αἴ ἀϊοίυτα 
δὲ, δυΐ πα ]αη Πάρεγα Ἰἰπρααπι υἱάσπίαγ, πἰδὶ γϑ]άθ γϑϑυρὶπδπίτ, 
δυὲ ἱπεχρΙαπαῖαπι Βαθθιε. οδιδα δδὲ φυοά ἰϊδ ᾿ἰηρτδθ Ὀδιι5 ρΘΓ4ΙΔ μὰ 
ἐχίραι5 ἐσ, φιιοηϊαιη Ἰπὰπάσγα ργϑεριιβίαγο 4} 6 ποη ροϑσὶπί, δε ἴῃ 
ἀενογαπάο δεηϑὰπι υοϊυρίαίοπιαια οἶἰθὶ οσαρίαης, Ἰΐπραα δπίϊτῃ 96 π- 
δὺτι Ἱπουεὶ δΑρΟΓΌΠ,. δϑουϊθιηιοσιμη ἀὐίθια οππηΐππ γοϊυρίας ἴῃ 

ἀεδοοπήεπάο σρπείϊπριῖ: ἄσιπ δπῖμη ἀδρίυτται5, ρἰηριία δαπτμππὺς δὲ 
8854 εἰ ἀυ]οῖα εἰ το]ϊφιια ροπογίς οἰισάοπι. δϑπϑαπι ἱρίωγ Βὰπς δηΐ- 
πολ ϊα εἰίαπι ονΐραγα μα δηϊ, οἵ οπιηΐμιπ ἔεγα οοπεϊπιδηϊογιιην δδοιι- 
Ἰεπίοσυιθχυς ἰμ ἀδυογαπάο ριΐδε ἰδείϊοπε σμανϊϊα8 ἐχϑισιϊὶ οἱ εγαιία. 
4ύδτη ΟὉ τέπθ ποὴ 4υὶ ροϊϊοηιπι 5Δρογιπηαμ6 ἱποοηιποπῖθ8 σα ηϊ, 
τάοτα εἴὔδτι σοη ἀἰππ δ πιϊβ ἃς οεἶμο ἰαχυτγίδηῖ: δε ἀ ουτῃ σοἰοτγία δπϊπιᾶ- 
ΠΠΡα5 δοῆβὺ5 συοαυξ ρυσίαπαϊ δάἀϊαποῖιι8 δῖ, 1119 φυϊάδτ ἀἰΐοτ χιιδϑὶ 
Ὅπαϑ ἰγϊρυΐυ8 δοῖ. ἰδοογιὶβ ἐσ φιδάγιρθάιυη8 ονἱρατὶδ ἰΐπρια μι βάα, 
αἰ 8εγρεπῆριϑ; ραγίεχαα οχίγειπα ρίΐοϑα δάἀποάμτη, αἱ ἀϊοῖαμπ ἰδ 
«δῖ. φυΐη εἰίδια υἱτι}18. πιαγὶ πα ἰἰωρυα Ὀίδυϊοα δϑὲ: 4πᾶμι ΟΡ Γδτλ 
Μαδς πίη α οπιπὶα ἴαπυΐα δηπὶ. βεγτδιϊ εἰΐαπι ἀεπιῖὶρος φυδάγυ- 
Ρεάε8 ονἱρᾶγαθ διπὲ, τποάο τών ϑοηδογία δυΐθπι οἱῃπὶδ 5.1η}}} 
Τοοάο αἴφιε οσεἴδια Ἀπ ]1α παρ οπὶ. υθγθὶ ργαῖα πᾶγαβ οἰίδοϊοπάϊ, 
οουϊο9 νἱἀδηάϊὶ, δἰγεδ δυάϊθη αὶ ϑοηδουίαη. ὩΟῺ απ δος οταΐ- 
δρυΐ, φυοτηοάο πὲ αὐϊθὺ5 αυϊάδηι, δεά [οτατηΐηα ἰάπίιπὶ ἨΔ] δ μ οΓ, 
οδαϑα υἰγίσφας ἀυτγὶεϊα οὐδ 651: αἰϊενα δηῖπὶ ροππᾶ, αἰΐεγα οογιίοα 
ἱπϊερυπίαγ: οοτγίοχ ἰοοο δαπᾶτπδε, εἰ δἰ πιῖϊς εϑὲ, δα δὰ πδίωγα τὶ- 
εἰάϊοτ αἴψῃς ἀητγίοτ. χυοά ἰπ τεσ άΐπο αἰ4ι6 ϑογρθηῖθη8 τππᾶρπὶς 
εἰ ογοοοά!ϊο δΒιυνίαι ραϊαιη κ᾿: βυππΐοτε Ἔπὶπ οδ86 δυδάϊε, αἱ φυλ 
Δ] οπὶ πδίαγαπ δογιϊαὶιν. ρα ρεργδιμ ϑπροτίογοιι δες βηϊιπαἰΐα ΠΟῺ 
ταόυθηΐ, αἰ 6 ἀνθ φυϊάοπι, δε ᾿πίοσίογε οοπηϊνεηϊ, δὰ 6 φαυβᾶ 
4αδπι, οὐπὶ ἀς {}}15 ἀρογεπιαδ, τἀ ἀϊάξιπι8. 56 ἃ συν ἀνίττι ποηπυὶ- 
Ϊλο ἂρ δηρυ δ ποθ ργαπα ουδυμῖα πἰοϊθιειτ, πᾶθς ὸπ πἰοϊαπίυγ: 
δαηξ δηΐη οοι]}5 ἀατίοτίθυ5 4ηᾶπι ἀν69. οᾶιδα δϑὶ φιοαὶ 1115 υἱϊροῖα 
σοϊσου 5 δου} 6} σΘγυ δ ηεἶϊ σομνπιο ἀΐι5 δὰ νἱϊδδ παπογα δ. ἤπδεο 
δυΐοτα που απὶ οανδυτᾶϑ διιρῖγα οἱημΐα 8οἰ δηΐ, χηΐπι5 ΠΟ ΓΉ ΘΠ αἱ πδυπὰ 
ἐχφυϊδιϊυιῃ τεχαίγαηξ. 864 οὐτπ οἀροΐ ἰπ ραγῖοδ ἀυδᾶς ἀἰϊνϊάδιιτ, 8οὲ- 
Ἰϊσεῖ δυμεγίογειη οἱ ἱπίειϊογεια χπαχι] απι, Πόπιο "οὲ υἱνίραγαθ 4υᾶς- 
ἀγυρεάεα λπαχι!]απὶ ϑιιγϑιῖν ἀθογδυιη δίαιβ ἱπ ἰδία αριϊαν, ρῖδο 68 
γεγο εἰ ἀνε εἰ ουΐραγας φαβδάγυρβοϑ βιιγθοτν ἀδογϑιιπαας ἰδπίυ τα 

ταονεηῖ. οἂυδὰ 6δὶ αποά οἰιπιποῖϊ τποῖτ8. Ὁ11]}15 αἀ ρα μὲ πὰ 86- 
οαπάνμπησιε δϑὲ; αυΐ διιΐοπι ἴῃ ἰαἴυ5 δρίιγ, δά οἴρυπι πιοϊσπάυτα 
σοηβοϊεπππαιο δοςοπιιποάδιοτγ, 4ιιδ6 ἐβίτοτ ἀδηῖδβ Παρ οπὶ τα χ}}]- 
τεϑ, [8 τἸποὶπ8 φοπιηοας ἀρίϊωγ ἱπ ἰαϊῃθ. χυδα δυυΐοπι τηᾶχὶ! αν 
οαγοηῖ, [8 πα ϊΐο ρδοῖο ἢ11}18 πιοῖυ 8 ̓ς δϑὲ; φυαπι ΟὉ το δυρίδίυε 
115. οὐππῖρυι5 δϑῖ: πἰ81} δα παῖυγα δὰ ρ εγνδουιτη [δοἰϊ. σείογα οπιηϊᾷ 
στρ χι ἰὰτῃ πιονδοὶ ἐπ ετϊογαπι, ογοςοάιηϊι5 ἤτν 18 }}118. ἀπιι8. δ ροτίος 
τατπ. οὐἶι8 ταὶ οαυδα δὲ αποά ρεάς5 δὰ οαρίεπάπιη τειποηῦπι- 
46 ἰπυπΐε5 μαρεῖ: ρᾶγνὶ δῖα αὐιποίζαπι δαπῖ, ἴάφας δὰ μυμο 
υὐϑὴιη πϑὶτινα ο5 οἱ ργο ρεάϊθυς ατ|16 οοπά 1. δά γεϊϊποπἀυπι τ θγο, 
πηῆε ἰοϊυς ἱπίοετὶ νυ Ἐμοιηδιῖῖῃ8 ροϊοϑι, ἱπάθ πποῖα5 σοτηπιοήϊι5 δρὶ- 
ἴὰγ, ἱπΐεγίων δυξεπι ὙΘ ἢ απιθητιι5 ἀόδυρος ιδιπη ἀδ ρᾶγῖα ἰπίογιογα. 
Ἔγρο οὔπὶ πἰιἰ 5 40}6 ἴὰᾷπι ςαρίοπάϊ ἴῃ πιογάθηαὶ υϑι19 οὐ δάπιϊπὶ- 
εἰ εἴτ, πιαρὶ5 διιΐϑηὶ παοδϑϑάγίαπι, γεϊποηάϊ οἴβοίιπι δῖ, ουἱ πα 
τηᾶπιδ οἰπὲ πος ροίίος ἰδοπεῖ, ςοπιποαϊίυ5 ᾿ς 6δὲ τπόυθγα δηρα- 
τίοτγοτπ τπαχι τὶ φαδιη ἐξελίογθτα. Ζαρα ᾿ὰοπι οαυδᾶθ 65 σὰ εἰλατ 
φαποῦὶ δ ροιογοιη 81 [ογοὶρὶ8 ρᾶτγίοιῃ τηουοαπῖ, πΠῸὸΠ πίοι] οὐ ΘΙῃ : 
Βδθεπὶ δηἰπι ργο ᾿πᾶη ἰογείρειη. ἐϊιθμ ἰΐαφαθ αἰἰΐοτα δ οαρίοπ- 
ἄυπι, ποη δά τπογάενάυπι (οὐςῖρεπι 6886 οροτίοϊ. πιοτάοι αὶ δυΐεπι 
δεςαχιάϊαυε οἰβοίαπι ἀδηι5 οοῖ. οαπογίϑ ἰρίταγ οεἰεγίϑαιε, φυλθι8 

συ 
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ο 
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540 

Ἰΐοδὲ οἱϊοϑῖϑ οἰδατη σᾶρογε, χποπίδπι ἰπ Ἠππποτθ ποη 9ἰπξ, οτίϑ παραὶ 
Ῥαγε τυ εδῖ, αἱ τηαπίθυ8 δυὶ ρεάίδθη8 ξαρίαπξ, οτε δεςεπῖ οἱ τηογάβαῃϊ: 
δὲ Ἴγοοο "5 ο5 ἰπ πίγυπαιδ ὑϑπππὶ α{116 ἰαεῖαπι δϑὶ ἃ πδίωγα, ουϊῃ 18 
τ ΆΧῚ ]Δε τη ουδαπίωσ, ςο πὶ δἰΐδιπ οὨιηΐα παϊαϑοθιηο αἱ αηἰππαἰία ορτὶ- 
πδηΐ ργορῖογ ρυϊποποια, απίρρε 4086 δὄγεπι ρεγ ἀγίογιδς βϑιυΐαπι 
Ῥτοάιιοιίοτγει εἰ δοοϊρίαπι οἱ γεἀάδηξ. ςοἰϊαπι δηλ ἰὰ ἀρ ρ6]]ἀνπι8, 
ποὰ ἱπίογ οαριξ δὲ ἅτιποϑ Πυμπθγοδυδ ἰηἰογίαςαῖ. δθγρθηθ ἱπῖδτ 

30 ἔπος φοἸ παν πιϊηη δ, 8684 ργοροντοπαϊα οοἾ}} πάρ γα υἱάθγὶ ροίεϑξ, 
δἰ χυϊάθπι εχίγειηϊθ, Ππ86 τποᾶὰο ἀϊχὶ, ρᾶγὲ δὲς ἀββϑογιθαπάδ εβξ. 
Ῥτγορτίιπι 86 ραηαθὰ5 ργαδ οοιθγὶ5 δἰυϑάδπὶ ξοηθγὶ8 διλπ δ 08. 688 

692 υκ οἂρυϊ γεγῖθγθ ἴθ ἀνδϑιιη, γα 4 υϊοδοθηΐθ ΘΟΓρΟΓΕ, ναϊδδυῖ, 
εὐἷμ8 ταὶ οαϑὰ οθὲ 4804 τπη060 ἱπβεοίογινη δίγιοίατα υ οἱ }}}} οοη- 
δἴαηξ, πὶ υοτίεθγαβ σαγι!ρίμοϑᾶς εἰ Πεχίὶ 1165 Παρ ϑαηξ. δυθηϊ ἰξί τα 
14 ϑουρϑῃῖρυβ πεουϑϑαγίο πᾶς 46 οἄπ88: δὰ πιδἰϊι5 γεγο, υξ ἰϊὰ υἹᾶγα 
Ῥοιβιπὶ 4υδὲ ΔὉ ἌΥθΓθο ποοόδηΐ. οὐ δπΐἢ ᾿ΓΔΘΙΟΏρΟ δἰπὶ σοΥρΟΓα 
εἰ ρεήϊθιυ5 ᾿αγθαιῖ, ἱπαριὶ δυπὶ δά 86 σοπγνοτγίοηθμ τὰεπέααηπε 
᾿οπίγα δ 4186 ἃ ἴεγρο ἱηουγγαηξ. πἰ8}} δηΐτη ππ}}Πτα115. ο55οῖ, δὶ οἂ- 
αἴ εὐΐρεγα υϊάοπι ροδδεηΐ, 864 εἰγειυπιῶροτε πααυΐγοηξ, Βαρεπὶ 
δες εἴ εἂπὶ 4086 ρεοϊοτί ργορογιίοπειαγ ράγίοιη : πιᾶπημηᾶϑ πες Εἃ 

10 Ῥατίε Ὧ6Ο ὈδρΙΔΠΊ δ] ςοΓρογις φοπεϊηθηῖ. ἃγ65 υοῆμε 10 8Δ1Π1}}18 

φανοπί. οὐΐπς γεὶ οᾶμδα δὲ ΄σαοά μι] ]τὸ δχ 115 παραὶ ἰᾶς : πηδιπιῶἃ 
δηΐπι σοποδρίδουϊιη οἱ ἰδηαιᾶπι γὰ8 ἰδςιί8 εϑῖ. πο 8οίμιη Βδξο, 
δεἀ εἰΐαπι φυδοοι παι ΠΟῊ ΟΥἱνίραγα ἱπἴθι 86 δυπῖ, ἰδοῖα νδοᾶπῖ, 400- 
Ὠἰᾶπι νὰ ραγίομ, ἴῃ ΟΥΟ δυΐειπ ἰαοῖδιϑ 1116 οἰμθὰ5 Ἰ ρ δηλ ι.8 οΥἹρᾶ- 
το σοπεϊποίαγ. 564 ἀξ 1ἰς ρ]απίω5 ἀϊσδιυτ, ουῖη ἀδ ρεπεγδίίοπε ἂρὸ- 
τὴῦ8. ἄς ἱπῆοχα συγυᾶγαμι ρατιϊπηπ σοι δ ]δγαίαπι ἴαπὶ 688, οὔ ἀ8 
φοτητοθηΐ ΔηΠΠ Δ] μιν ρα βδιι Ὡρογεῖηι8. οδα ἀδπὶ δἰϊατῃ ρθη ἰά δηἰ- 
ταλ]ϊυ πάρεῖ, ραγίπ ρῥγοϊἰχίογοπι ρᾶγιϊπα Ὀγευίογεῖπ; οαΐῃ8 ταὶ 

80 ςαυϑᾶπὶ δηΐθ ἴῃ τιπϊνεγοαιῃ τε ἀἴπη8. οπιπίαιπ υθγὸ ΟΥραγογυμι 
Ρῥδἀεδιεΐωπι τεπιιβοῖπιο5 ΟἈΔπι86160 δϑξ, φυΐρρο 4ιϊΐ οἰππίμιη τάχα 
Ἱπορία 88) δι πὶ γίρεαῖ. σαι κἀ τηογδ8 δηλ π86 οἷυ8 γοίεγεμἀα ἐδὲ: 
ῬΓδΟ ἡἰπῖο πῆ ι16 ἡποῖῃ ἡπ0 ΠΓοὐληῖ5 οἰβεϊςογ : ππεῖι5 δία γείγι- 

δ ξεγαῖίο ρεΐ ἱπορίαπηι δαπρυίπὶα ςαἰογίσαπα δῖ. ἀθ ρϑγεῖρι8 διἰπιδ] ττα 
4 ΔῈ ρα βθηδγὶσ, ἔπ ΘΧρΡΟάππὶ ἴα χφυδάγιροάιπι ἀπὲ Βἰρεάυπι, 
4υδομδπι βίης οχῖγα οἱ 4ιὰ ἀς οαιδα, Πἰοίαιπ ἴεγε οϑὶ. 

12. Ανεὲϑβ δυΐοπι ἀἰϑογιιπίηε ἱπῖοῦ 86 ἀϊδογθραῃξ δο, φιοά ἰπ ἐχ- 
οαπ8 ἀείεοίανα ραγίϊυπι εἴ ἴῃ ρἰυτῖς πιϊποτίϑαυε γαῖμα υθγδαγὶ 
Ῥοτγοίριου8. 5πηὶ δηΐπι δαγυπι αἰΐαο 1188 οτοτα, αἰΐας Ὀγαυΐ. ἰἰη- 
ξυδπι οἰΐαπι ἰΐαθ Ἰδιϊαδουίαιῃ ΒΑΡ δ, αἰΐας απριδίαιη. εοάεπιαυς 
τοοῦᾶο το ἰυὶς ρατεθυ5 αἰ Π!δγαπξ, αἱ ρτίνατίη ἱπίθτ 86 ρδι]ο γαιίοπς 
Ῥαγιΐατν αἰ ογαμῖ, φυαπαπάᾶπι ἃ οοἰεδι15 ἰοτιπα δἰΐαπι ραιτίαπι ἀϊδογα- 

10 Ῥεπὶ, ρδηπαίμπι δεΐτπ ρα πι8 οπιρίυπι αυϊαια δϑὶ, ἰέφαε ργοργίιπι 
ἔπει δἀ ςεἴεγα δηΐμα]α. ομσῃ δαΐη αἰΐα ρῖϊο δῖ δαυᾶπιᾶ ἀυὶ οοΥ- 
δος τοραπίαγ, ἂνθ5 ρθπα οραγίας δππὶ μ6 πηι 6 Παρ Σ βόδᾶπη, 
Ὧδς 511η}}1 σραοῖα δίσῃς εὰ χυδδ τοϊϊρεπα ἃ ρεηπᾶβ οοπε δῖ θὺ 
ΔρΡΡΕΙΪο: ᾿ἰ5. πίῃ 558, 1115 ἐπι58α δὲ ρεππα; εἰ αἰΐογα Ἔχοαυ] 8, 
αἰϊόγα οδυΐαϊα εοἱ. χυΐῃ οἰΐαπι οαρὶϊα γοβῖγὶ μδίιγαπι σἰη ρα ΐαγθπι 80 
Ῥτορτίαπι ργᾶβ οδίδιῖβ ρογαηῖ. οἰδρμ δια πίη παι ρσο ᾿πᾶπΐθυ8 
δεῖ; ἰπδοο 8 συ! θυσάδιι ᾿ηρια οτία οὐδιοῖο Γαπρίταν: αἱ }ιῖ8 υἷςα ἀθῃ- 
Ὅτπε τηδπυδηιε τοσῖγιπι οὐδθθη ἀμίυιη 6ϑὲ. ἀδ δοηδυίμη ἰοςΐ8 ἀϊ- 

80 οἴυτη ἰᾶπι 6δῖ. σοἰ τ ἀυΊθυ5 Ζῃο406 ρονγεοῖαπι, δαοιηιε ἀθ οαυδα 
4πὰ ςειοτὶ5 εδῖ. πος αἰϊίς γενα [115 Ἰοπσαπι, δὲ [δγε ργὸ Ἵσαγωμι 
πιοάο, τπᾶρηὰ οχ ραιίο ἀδβογίμίμιπ δῖ. αυΐις. δηΐπι ἰοηζα 5ππηξ 
οὐπγα, 1185. οὶ πὶ Ἰοηριπι: σοηῖγα, ιῖρπ5 ὕγανῖα ογαγα, 1ἰ5 οο] τὰ 

693 Ργευε, ργδοϊογαιδπι ραϊπὶρο μι. οοἰϊαιη δηΐη πος ὕγαυθ οὐτῇ 
σταγιθιϑ Ἰοηρί5, πος ἰοπειπὶ οὐπὶ Ῥγονθηϑ, ραδῖμιη δα πιη ἰϑίγαγε δα 
ἴετγα ροϊεβὶ. οἀγηΐνοι!» αἰΐδιη τ πον υα5 ἰοηρίίαιο, 011} ἱποοπα- 
πιοάδ 651: ἱπιβθοῖ !ο. δΐμ φηοα ρτγοϊίχιμη οδῖ. 5 δινξθιη υἱςῖι5 [ν6- 
πεβοῖο υἱεΐατπ σοιπραγαίαγ: 4πᾶιῃ ΟΡ τοιη Π0}}} σο πὶ ἰοη ρα, οἱ 
ὕηραο5 διἰαποῖ. ραἰπιϊροσα, οἱ θᾶ αἰν 155 φυΐίοιη δορὰ ρᾶτγιπι εϊ- 
ἀυςτις ἀἰρηεῖς δαηῖ, αἴ φαδθ οοήοιπ ροπθγο οὐ Ρ Αἰ] ροάιμθυ5 οοηῖ- 
πεδηῖιγ, οοἰϊμι ἰοηρὶια. μα] δοῖ: τὰ]6. δα δά οἰθαπι εχ Πυτπογθ 

10 ρεϊοπάϊιπι σοιπηνοτι5. δ5:. 561} οὐαγα 115. ρουΐα, αΣ πιϑἰϊι5 παῖαγα 
Ῥοδοϊηῖ, τοί οἰϊαιῃ ἱπίογ σα ἀ Πογυὲ νἱοῖπα γαύοης : 4118. δῆτα 
τδοῖμι δ[1ἰς πποῖμη τος τη ἐσ. τϑουϊηῃ 115 σαδα οἶδὶ σδρίοηαὶ ξτᾶ- 
«ἴὰ ταιττπ [1 Βαϊσδοῖ, ἀποῦπὶ εαύπίνονίδ: ας δηΐπ π}116 οδὲ αἀ τὸ- 
Ὀποπίίαιπ ἰΐ φῃδο γαρίι νἱναπῖ δὲ οἰραμι εχ ἀπίτηδ! νι ροίεγα πδ- 
«6886 παροδῦηῖ. 4αϊθυ5 δυϊοιῃ υἱοίυ5 γαῖῖο ρἰβοῖάα ἰιοσρίδφι ςοπι- 

ῬῈ ΡΑΚΤΙΒΌΒ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜΊΙΥ. 

᾿ἰπάροηα εϑῖ, 115 τοςίγωπι ἰδίστῃ: ἣος δηΐπι δὲ δά εἰϊοάίοπυπι ῬΆβΒα- 
τὰ εἴ δ εἐὐθ! σπάνια εἰ δὰ τοπάεπάυιη σοιππιοάϊαε 68:. ποπηι 19 
Ἰοιξαιη, ὧὲ δὲ οοἰλαπι, φυοπίδιη οὐδ απι δχ αἱτο φἄρογε δοϊδδηξ. εξ 
ἀυϊάενι Βουγὰ Ρᾶγδ ἰτῃ δἄγααι ἴωτη ραἰπιρεάυπι, ἃὰϊ δ} ρ]ΙοΙἴΘΓ δαϊ 20 
Ῥατίε εδάθῃι, οαρίυγα Βδβ!οϊαγιμθ ἀυδγυπάδηι δαπαιαπι υἱνῖε. 
ἐϊαφυα λ αὐ 00110 4υδοὶ ἀγυπάϊης ριϑεαϊοτγία, γοσῖγο δυΐειη υδἰαιὶ 
Ἰίμεα δἰ μά υἱδνῖιγ. ρᾶγίεα Ὑ6ΓῸ ργοηδα δυρίπαεηθα, εἰ ἐμοταχ 
ΔρροΙ]αῖυ5 φυδάτυρεοάυπι, ςοπίμεοϊτια ᾽ν βοιιθγα ατίθη Βα επίαγ: δδθ 
ΘΏΠΏ ΡΓῸ ὈγΘΠΟ 5 οἴ ργίογίθυ3 ραάϊθυ5 ἀδρεπάεηϊ, πδιπθτται ρ8- 
οὐ]ίαγε ἁνίυια ; ἀυᾶπι ΟΡ Γεππ ΡΓγῸ ϑοαρι 8 Ἔχίγθιηδ δἰᾶγιπη ἀοτϑὸ 
δάμδεγθηξ. ογηγα υὐ ἰὼ Βοιηΐμα Βἷπα, δοά ἱπῖγο Πεςϊδη ἃ, υἱ 48- 
ἀτιρεάυπι δυΓγαρίθεβ, ποη αἱ Βοιηΐηῖδ ρΟρΙ το ἴογαα, αἰδ9 αὐυΐεσα, 
488 νἱοδῖῃ ογώγυμα ῥυϊουη σοτρίογε τποάο ἀϊχίπιι, ἰπ οὐρα 
δξιπξ, ΒΙρ68 πες 88ΆΓι0 91 βΈπι}8 ἃνΐιπὶ ἵμπτεγ δὰ 486 8δηρτίποη ἢβ- 
Βδιῖ, δίαιια δἰϊανη αἰ ἰβθγανα, οι Θηΐπι 88 ρυπ δᾶ αιαθ με πο ρἱα- 
τίμα 4ιδιῃ αιιαίογπὶα υοτἰ5 τιον εᾶδίατ, τ δῖ θνὰ Ραμ δαί αδῖοιτια 
Αυῖρυ5 ἀυοιε σαπὲ, οἱ οεἰετγίϑ ργοβϑι δ ι5 εἰ ρα δδεγίρα9, φαδῃαθδι 10 
1115 Βγαςία δαὶ Ἴγυγα φυδίογπα, ἀνίρυς υἷσα ογυγημι ργίοττιπε Βγῶς- 
οἰϊογαιανε ἂἷὰ σοιησιθμς ἀδίηση δϑῖ τηθπιργατη : Πᾶς δηΐπῃ τοϊδι]οα 
δαιξ. 4086 4υϊάδιη νοϊδηαὶ υἷβ ἱπ ἃνὶδ δοβδητία ςοπιϊπδῖατ, ἰΐαχαθ 
ὨΘΟΘσϑαΓΙΟ Γαδδι αἱ ΒΙρεάε8 δίηι: ἰζα δηΐια ποιΐβ ϑῖνα δίρῃϊβ αυδῖδτο 
τἷδ, [15 δοιςεὶ δά αι, πιουθδηΐωγ. Ῥδοίι5. δουζιν ΟΑΥΒΟδαΠΙ 86 
οπμ θὰ 5 δδὲ, ἀσυΐαιη, αἱ τη ἤι5 γο]οηὶ (ἴα δαΐμι 4αΐα παα]τοπι α Ἔτσ 
Ριορείϊαπε, ἀπο" 5 ταον ουταγ), σανποδῦπι, αυϊα φιοὰ δουΐυχῃ εϑῖ, 
τιϊδὶ ρ]δῆ ορδυίι δἰτ, ὑμμ} 6 ΟΠ δ. Ῥεεϊοι νεηῖον δυβίωσοι δὰ 
οδιϊαιῃ υ54ι6 ἜΧοΓειπθηϊὶ, οἱ δι Πγαρίπετ ἐγαθπβ πὸ αἰϊξοσ θδτι ΦῸ 
ἴῃ φιαάνυ ρδάυι δίφυς μοχηϊμιμη ρθιιθυδ. ἰρίταγ ἱπῖεγ αἷδδ δὲ ογαγα 
φαγιεβ μᾶθ ροσίϊδα διιπῖ. ὑπ υἠϊουτα οἰϊηΐα Παρ απὶ πε γεἷ υἴεγο 
υἱνίραγί5 εἀμυΐηγ Ὑδὶ] οὐοὸ ουἹρᾶγία Ἄχοϊμἀπηΐωγ: 864 ἀνὶβραα ἰᾶτα 
δάπϊε5 πὶς ἀοἰιοδοῖς ἱποοτίυδι8 ἐδ, αἰ ραῖθι ρῈὲγ ξεπογ μαῖα 
ότι, ἀπ δεῖ Ὡδηααα σοα ἴα ὨπιΒ ΠΠςπ8 ἀνία σοηδίδεϊς, εἴ θοαὶ 
ΤΟΠΑΙΙη ρᾶ1 8 υ]]4 6ϑὲ, αὐ ἴῃ υἱυίραγο ὄξθμπεγθ. ἰΐθια αυΐυνπ ἰδ 
γοίδοαα δἰίδψας βγαπάίβυς αἴαινε Ὑδ [18 δυπε, αἱ 486 ἀηρτεϑ παβεας 6θὲ 
δάμποοβ δὲ οβι)Ὲ Ὑδδουηἴαι. Ὑοΐασα5 δηἰπι ἰοΐα Υἱία ἐ986 Ὡδοθ 488 
δεῖ: άφαθ ρϑηπὶς αρυμάδηι δἱ δἰαγινω πιαρηί ἀπε ργαθδίαπε. δε 
ποη χποιὶο ἼΣ ἀποῖς δαπὲ ἀπρυΐθιδ, Ὑθγατα }18 φιοηθε βεπεγα 
γοϊπογαια γοΐαῖα δυρειᾶηξ, υἱ ο]]σθῖ δὰ 4υδ8 γεὶ ρογηϊοἰϊδῖε γοϊαπάϊ 
8686 παν, τεὶ Ιοσδριμἴαγε δοϊθαπί. δυηὶ ιιᾶθ ποὺ γοΐδοες βεὰ 
ἔτανεο δὶπῖ, 4υΐθυ5 Υἱϊὰ ἴδγγοπα, εἰ δυὶ ἔγιιρε υἵυαης δυΐῖ βαπὶ εἴ 
δρυά ἀηυδ5 ἱμπιπογδηΐογ. οογρογὰ υὑπουηρυίωτι Ἔχίβια 8ππὶ, ΘΧο ρ τ 
Αἰἰ9, φυοῃίδιπ αἰ πιο οορία ἴῃ ἃἰλ8. δἰ ἄγπιὰ ργδθοί ἀἰαπιχαα ἀρ 8α- 10 
ταῖταν: σον 486 γοἶδοθ5 ὩΟη διπῖ, 115 ςοΓρογα ἱπ τοϊοτι αυδάθπης 
ξταπάϊογειι, δἰφιια ἰϊα οἴβειϊυτ αἱ δἷπὶ δτανίου δ. δεά ργανίυτα ποῃ- 
Ὧ0]]15. ρταβδίϊο οαϊοαγ ο8ῖ, 4ιοά υἱςδ δἰαγεπι βυΐϑ ογαγίθυϑ ροττιηξ, 
4υδε γεγο εαάδξτῃ οἱ Ἵοαἰσωγ μαρθαὶ εἰ ὑπριιθ8 δήμποοσ, πα δδῖ. 
εἄυ8ὰ 681 ηῃρὰ παίωγα π|}}} δι ρδγνυδεαμτ ἰαοϊξ, υοΪαοὶ δαΐοπι ππ- 
συπβαὶ βαπετὶ οἰ ςοᾶγ πϑὰΐ 6956 ΠΟη ροϊδϑῖ: Ὡ1|16 δηΐμα ἰάπίωπι ἴῃ ρδ- 
ἀεδιυ σουϊδιηῖνα εδὲ. αυᾶτπ ΟΡ ται βγανία αν ποπμ!} 8 ἀϊαιοϊατα 
εδῖ, φυΐβμιι5 Ὀηριι65 δάπηεὶ ποη δοϊτχα ἰη 1168 864 δἰΐατι ποςυὶ δϑ5θηῖ, 
οὔπὶ δὰ δοίῃιπ μαθΊθγθὶ εἰ οοπῖτα ἱπργδδδῦτῃ ἰηῆχὶ τϑηϊξογεπίυσ. 
4πδιῃ ΟΡ τεὶπ ὑπουηριθ5 οἴημθδ αἰ ΓβΟΌ] 6Γ ἀπὲ ρα ]δαξ, πδς ἷπ δαχίβ 20 
οοπρίϑίαπῆ: παίαγα οπία οἰαδιποῦἑ ἀπροΐαπι οοη γαγία ἴπ αἴτπαπδ 
δῖ. δυθηὶὶ ἰά ῥβὲγ βεπεγδιϊοινεπι πος θϑϑᾶγίο, οὑπὶ Πυοά ταττα μι 
εἴ ργοςδχ ἴῃ σοΓροΓα δοῖ, ἰογιπᾶπι ραγίϊοπι σοιπιποάαιατη δά ρυροᾶπε 
τεοϊρίαϊ. ἰίδαπε ἀμ] συτδα ρυογιογίξ, γοϑέγὶ Δαν ἴαπὶ δαξ πιαρηΐτα- 
ἀϊπειη δοϊῖ; πρὶ ἀδουδυμι ἰαρσαπ δϑῖ, οαἱςαιῖα σγασὶ θη 8 να ῆα εἴ- 
Βυρὶς, δῖ ρεάῖθυξ πηρσυΐαιη τπαρτιἀίπαπι δἰ τοΡαγ, δἰπιαΐ δυΐδαι 
μιδες διπριιΐα Ἰἰοςἰ5 ἀϊνεγϑίδ εἴβοογα ποη ροϊδϑῖ: ἀϊδιγαοῖα οπὶπι φχ- 
στοιπθ οἷὰ5 παίιγα ἱανυαίάα γεἀάϊιοτγ. ἰΐδιι α]118. σγτγισα ἰοπρία- 
ἀϊποπι σοπαϊάϊε, Αἰ115 ρεάυπι ἱπιοεγναὶία οοιηρὶοῖ, ἀϊρίιοσχας ἰπ ρα]- 
πιᾶο εἰβρίειη σοπίεχίϊ. 400 Αὲ ποςοσδαγίο τ ἀν65 ἃρί8ε δὰ παηάυτῃ 
δῖ οἸμθπΐηο μϑἰμρεῖες δἰηξ, δαὶ ἀϊδογεῖος φυΐάδθιη Βαρδδωὶ ἀϊριῖο9, 
δοἀ οἰπρα 5 μηθεχα ἰδ ἀϊπα οὐ5 υϑἰ τὶ σραάΐοι!5 ἀυςῖα ρεγρο- 
ἴὰο βεῖδπε, δες πεοδϑβατίο ἢἰ5 46 οδιιϑίδ νεπίαπι. χιοά δαΐετα 
δ ποῖδα χιοϊϊουῖδ γδιίοηθπι αἰτηοῖ, ρα 65 Πυϊιδιποῖ! παθεηὶ υἱϊδθ 
ηυᾶπι ἀδρυνὶ ριδα, αἱ οὐπὶ ἴῃ Βυπιοτα υἱνδηῖ πο ρεπηΐβ ὈΪΔΏ ΤΌΤ, 
Ῥοάοδ δά πδηάμιη θ11165 μαροαπε: [15 απίχ ρεγηάδ υἱυπίας αἱ τοι 
ἠᾶυῖδα οἱ ρἰπιι 8 δαϊθ ρίδοα8. 4ιᾶτῃ ΟΡ τδιι 8ὶ γὙδὶ ρἰδοίαπι ρίππηϊα 10 

- 



Ὲ ΡΑΆΤΙΒΙΒ ΑΝΙΜΑΤΙΌΜ ΤΥ. 

γεὶ ατνίοτι ρα θτθ ἱπέογιδοῖδ σαξῖδ ἀδϑεγιιδίαγ, πᾶγὸ πο ροϊογαηξ. 
δαηὶ ἴῃ βόπεγα δυΐσιπ 4086 ἰοπρὶθ ΟΓΆΓΙΡῸ9 ἱππιϊδπίαγ. ουΐυ8 γοὶ 
οδπϑὰ δῖ, φιοά τνἱϊδ δεγιπ ρα πεῖγὶα δῖ. παίωσγα δηΐτη ἱπδιγιταθηίδ 
τὰ οἴβείατα, πο οἴβείιπι δὰ ἱπϑίγατπεπία δοοοτηπιοήῆαδι. φαοηίδια 
ἐριίατ παπῖοϑ ποη δἰπῖ, ἰάθο πο ραἰπιὶρεάεϑ δυπῖ; 4ποὰ ἰπ δοΐο ργᾶδ- 
τ οἱ}! δἰ Ἰαρτίοο ἀθραπὶ, Ηἰπο Ἰοπξα 118 ογαζα δὲ ἀἰρηπ! ργοἀιοίίοταϑ, 
βεχαβ εἰϊαιη ρ]αγοβ ἰπ ἀἰρι 8 τπᾶρτια ἐχ ρᾶτῖε. δϑεὰ σππὶ γοΐδςθ8 
ΠΟᾺ διηῖϊ οἱ ἰϑπιθη δχ δδάδιῃ τηδΐεγιδ οπηπθϑ σοπϑῖοπξ, οἴβοϊίυγ ὧδ 
ΑἸϊπιοπίοτη, πο ςεἰεγίδ δά οαυάδπι ἰγαηδιπίτιαῖτγ, 18. ἴῃ σταγα ἰά 

Δ Δρδυτηρίαη γεάάαϊ δὰπι ραγίδετω δυοίϊογετι; 4ΌΔργορΡῖοσ ἴῃ υοΪαΐπ 
τὸ οσδυήᾷ 5 αἰσπίογ: ρογγεοιῖ8 ομίιη ογαυ 5 ἰἢ δυεγδῶπι υοΪδηῖ. 
τ δπΐπι βὲ εἴ ἱπῖεῦ υοϊαπάυιη ποη ἱπιρεάϊαϊ ρεάππι ρτο] χα 8, δεὰ 
ἴητεξ. δἵ φυϊθϑ σγυγα ὑγονὶα δυπί, ἤδθο δά υδυῖτεπὶ οοπίγαοϊ! 5 ογα- 
τίρυς τοϊδπῖ: ουτι δηΐπι ΠῸ}}18. δαγαπι ἱπιρεάϊιπεπίο 5[ηϊ ραήδ85 ἰἰᾶ 
δῖ, Ὁπουπηρηίθτθ ναὶ δά τρίτη Βαρθπϊυσγ οχροήϊίοτγο. 4088 
ἬΡδΗ δαπΐ 0011ο, οἱ ἰά ογαβϑία5 Βαθεπῖ, νοϊαηὶ οοἶϊο ροιτεοῖο, οἷ 
τεπαδ, ουτναῖο [ἐγαπίαγ: σα δηΐπὶ ἴθμθα ργᾶς Ἰουρηπάϊπα φαδιὶ- 

895 τὰν, ἔδς} 1 [γαπρὶ ροϊοδι. οἰυπῖϑ αὐΐθυδ οπιπίριιδ 6ϑῖ, σπδηαυᾶτη ποὰ 
εἰαπεπι 586ἀ ἰεπιογα πα μάρεγα, ὑγορίογ ἰοπριϊυἀίπεπι οἰαπὶς, τἱ- 
ἀεδοῖον, φαῖρρα οὔτ δὰ πιεάϊυπι πϑ4ε τϑηίγθιη ρογγραίατ, οδῦϑ8 
εεἰ, χυῃοά ξεπυ5 μος δπἰπιαϊϊαπι νι ηϑν δϑὲ, ποῦ δγδοΐυτη, πᾶηι 8ὶ 
τοοᾶο Βοταίπυτ δαὶ φυδάτυρεάυτα εἰππεῖα Βγευθπὶ ἃ δεάθ Ἵγυδάὺθ 
ἀοϊπὰς ἀϊγεοῖα δἴγυς διά ϊτυπι Βαρεγοῖ, οπιπίπο δίαγε ποῦ ροϑϑεῖ. 
Βοτοο επὶπι 4πία ἐγεοῖτθϑ δϑὲ, δίαγε ροϊθδι ; φυδάγορεάίθιϑ ογαγα 
Ρτίοτα δὰ Ἵογροτγὶβ ροπάπϑ βπδιηδηάυτα δΡ αἶα δυπξ. δὲ δυδδ πδὸ 
δγεοῖδε ϑαπί, φυομϊατη 888 παίθγα ἰῃ Ραμ] οη 6 πὶ ἀεξεπεγαηῖ, πεπ 6 

40 οταγα βδθεηὶ ῥτίογα, φυαοηῃίατα [85 υἷος δογαιῃ δουτυπίηγ. ἰἰα4ιθ 
μδῖαγδ ργο ἰΐ5 οἴσποπι ἰοπρίογθμν τη ]ϊία ἀαχὶς δὰ πιϑάϊυπι, σογριι8- 
πε ρτοηυμ [εἰοἰνίξ, εἰ ογητα 80 4141} δα ρατίθ, πὰ ρουάετε δεφυΐ- 
᾿ιργασις οἱ ἀπιθυϊαγα ἀθααιθτγῖο ροϑδθοὶ εἰ οοπβίαγο. δαὰ αχιιδπὶ ΟὉ 
οδαϑαπι βεπυ8 ἃΥυϊυπι Ὀἷρα8 ποὴ δγδοῖαπι οἷξ, Ἔχρ ἰσδΐαπι άπ 6ϑξ. 
οΌτ δυΐετα ογΏγα οϑγποδα ποὸη ΒαΡοπὶ, δδάδιη Ἴδῦϑα δοὶ σιιᾶπι 
ἂς χφυαάταρεάαπι οτυγῖρτς γε ἀϊπει5. δαπε αυΐρὰς αἰρίὦ χακίογοὶ 
δες οτπηίθαϑ, ἔδτπ πηι} ἰΠ ἀο 4πδιη ρδἰ παρ οαϊ ρα πογὶ : πάτα ἀς 8ϊστι» 
ἰΐοσς ἴεῦγας Αἰτγίοδε ἰποοἶβ ροβῖθα ἀεβηίδπιιϑ, Ρἰδυϊοαπι 6686, ὑπ 
οὔπη τοὶ ψειῖ8 αυᾶς δα ἁυϊανη ξεπὴ8 Βαροὶ σοῃίγαγιῖ8. δε σὰπὶ οανηΐ- 

80 Βὺ8 φυδίογηὶ διρίη δἰπῖ, ἔγεϑ ραγῖα ργίογε Βαρ επίωγ, πηὺ ροϑίεγίοτε 
Ῥτὸ οὔἷςβ, αἰ ταῖο δἰτ; φαΐ ταοϊηαῖπβ ἱπεϑὲ ἴῃ [8 φυδε ἰοηρα Βδρεηὶ 
ἐταγᾶ, αἰ ἵπ ογεςς δυεπίξ. πες 68: ᾳποά ρ]αγες μαρεαὶ ἀϊρίῖοθ. 8εἀ 
οὕπε 1815 ἀϊρ ογητη ροϑιτῖο ἴῃ οεἴογὶβ εἷξ, ἴῃ ἱγηρα ππᾶ, φαᾶπι τΌγΡὶ- 
πεῖ ρρε]Ἰαίατι ἀἰχὶ, αἰγίπαας Βίηὶ. οαῦϑα δῖ, φυοἂ εἷυ5 σογραι 
ταϊθτιϑ αυδι σεἰογάγατη ργοροπδαπι εϑὲ ἴῃ δάνεγευπι, ἰοδῖθδ οἵη ηἰ- 
Βυδ ἀυὶδῃ8 6986 οογίιπι δϑὶ, δεὰ ἱπῃ8 ἰυπιθὶς δά μαεγεηῖ; οὐΐπ5 ταὶ 

δ ᾿δυβᾶϊα ἴῃ βεπεγαΠοηἷθ Γαι 986 δηϊμιδἰἰαπιὶ ἜΧρ σα  πιθϑ. Ῥδγῖθϑ 
ΑΥΪΌΤΩ 118 8εὲ παρεηῖ. 

13. Ῥιίβεϊοπι ρεππϑ πη] αἰπϑ ἰξοπι ἃς ἱπηρετίες π5 φαδηι αυΐατα 
᾿γῴανηι οατουιοσῖθυϑ δδῖ. ποὰ δηϊπὶ ΟΓΌΓΩ, ΠῸῚ πηληῦ8, ΒΟη [85 

ος Βαρεῖ (ςαγ ἰΐα, σἄηϑ88 ἴατῃ Ἔχροδβίϊα 691), 8δεὰ Ἵσοπεϊπιο δἰτηρ] οὶ 
ΟΟτΡοτο ἃ οαρίϊα ἱπ οι ἀδπὶ πϑ4ὰδ ροτγτγίρίϊτατ, οαπάα γεγο ἴρ88 ποα 
ΟΥηπ θα. 81π|}}}8 δϑὲ, δεὰ οὐπῃ οεεγὶβ Πομ αὐδιϊεῖ, ρβπογατη ποη- 
90}]}9 ὁρίπα σουδῖδι εἰ ἰοηρᾶ εδῖ. ἱπογθπιθπῖππι δηὶπὶ εἷπ5 ραν 115 δὰ 
ΡΟ δεἰ5 Ἰαιταάίπεπι τγδηϑὶϊ, αἱ ἴῃ τογρεάϊπε, ραϑιϊπαςα, εἰ οἱ φηϊὰ δ] μὰ 

1ο εἰπδιιοάϊ ον] αρίπθαπι 681. μογαπι ἰρίτητ σου ἀα 8ρίποβα εἴ ἰοηψα 
εϑι. χυογυηάαπι οαγποϑὰ αυΐϊάοπι, 8εἦ Ὀτευΐβ, δα άθπ δῦσα αι εἰ 
τοτρβαϊηὶ: ΜΠ] πίη τείογι, μγουῖβ σαγποϑᾶααα δἰξ, ἂῃ ἰοηρα δἴφυς 
τὶρι ἀϊοτ. σοπῖγα δος ϊϊ ταπὶδ: φυοα επίπι Ἰαἰϊευ ἀο δαγαπι ραγὶς ρυΐοτα 
ΤΑΪΠῺ 5 οδγηοϑᾶ δϑὶ, ἰάθο παῖυγα φυδπίυπι σογραϊοπιίαθ ῥγίοσι δά6- 
τοογδῖ, ἰδπταπι ροδίογιου εἰ οδυάδε δά ηϊάϊς. Ριϑοῖθας παϊΐα πιεπιργα 
ἀερεπάεπε, φαοπίαπι δοιτιπὶ παΐαγα π81}}15 δοῖ, ταϊϊοιις δ886 δ: Ἐικἴδῃ- 

80 ἴἴαε. π181} επὶπιὶ δα ρεγνδοπδια, πἰμ}} ἔτυδῖνα παῖπτγα ἀρὶξ. βεά οὐτὰ 
δὰ δα ϑιαπιῖα δαπρυίποπι Παρ δδπῖ, εἶ ταπιδη πδῖ] 685, ΠῸῚ δι 6 55:16 8 
δἷπὶ, Ρἰπηα 48 Βαρεπῖ, αἱ παηῖεβ; ρεάϊθυ9 σαγοηῖ, οὐ ποῃ ρεοάεσῖγθϑ 
δε Δχαδί]εθ. ρϑάσπι ἐπ δάαιἰο πῈ}}15 δά πιοίυτα φαὶ ἴῃ ρβάο 
(δος εβῖ 8010) ἀραίηγ: ππάδ δἰ πουεη ἱπἀἴπτῃ ρεάῖθυ5 6ϑὲ, δά ἤδες 
βετὶ ποη ροϊοεῖ υἱὐ διαὶ εἴ φυδίεγπαβ Βαρεαπὶ ρἰἢπη]δ8 εἰ ρεάε5 
δυῖ Αἰτὰ οἰαδπιοαἑ πλεπιργιπι, οὔτι δαπρτίηθτι Παρ ααπξ, ᾿ ςοτά]!, 
4υδιτυδ Ὀγαης ἐϊ8 ρταθα τ, ρεάε5 Βαρεηϊ, χποπίαπι ρίππᾶ σατεπῖ:" 

οδαάδτα εἰίατι ΒΑΡ επξ Ἰάχαμ οἱ Ἰαϊατα, ῥἶδοθ5 φαΐ πο ἰαἰὶ δαπεταοάο 
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ταὶδθ δὶ ραϑξϊπαςδθ, φπδίθγτδϑ ρἰπππΐδα μαροιξ, Βίπαϑ ρατξθ Ῥσοηα 696 
εἰ Ρἷπα5 βρῖπα, πδαθδ δεῖ φυὶ Βαρϑαὶ Ῥίαγαβ: δδπριΐπε δηΐπι οὔγδ- 
τεῖ. Ρἷπαβ, 486 ρᾶγίβ Ῥτοπᾶ ἰδιδυῖθυς ξεγυπίιτ, οπιπθ8 ἔδγο μᾶς 
Βεπῖ: τεἸφυϊβ, φιδς δα δά 66 ϑυπε, σἄγεπὲ ποππημ!! ἐχ Ἰοπρὶσ εἴ οοτο 
Ραϊεπεῖῖθ, αὐ ἀπρα!}]α, οἱ σοπβοτ, δἰ ταυρί!ατν βαπυϑ 4ιοα ἴῃ ἰαοα δ1- 
Ῥἐιαγυπι πϑϑοϊξογ. π0}186 οτππὶπο ρίππας ριϑθίοπρίβ εἰ βεγρεῃεδ 
δρεοίειι γείεγεπιρῃ5, αἱ “πυγαεπδα: 564 ἤυχιιοθο ππρυ]ϑα οογρογθστᾳ 
ἴϊα Βυπιογα αἱυπιογ οἱ ἴεγγα δεγραπίθβ: τηοὰο παπαῖ δοάδτα βετ- 
ΡῬέπίεα παῖδηί, 400 ἰπ βίοοο τερυμξ. οαυϑ8 ογ ἰὰ ξεππβ ρἰβοίατη 40 
Ρἱππὶς οαγεαῖ, εαάεπι εϑὶ 4ιιἃ δογρεπῖες ρεάϊβιι5 νᾷςεπὲ, οὐΐπα γεὶ 
οαυσαπι ΘΧΡ] σαν ΐμηι8, οἴη ἀδ ἰποθδϑ οἱ ποῖα δη μη] απ Ἀρδτοτητϑ. 
δοΐ δηΐπ πρᾶΐε Ἰηπονυδγεηΐωγ, δὰ πα} }0 ρδοῖο πιονθγὶ ροβϑεηξ, δἱ φαδν 
ἴειπδϑ Ἱηουδπάϊ ποίδα μαρδγεπῖ: Υἱχ θα πὶ ἸΠΟΥΘΓΘΠΙΏΓ, εἰν Ῥτορίῃ- 
4888 ἱπίεγ δὲ μαβθεγεηῖ δἷνε γεπιοῖδϑ, ριορίεγ Ἰοπρίισ ἱπίθγυδι!υτα, 
δεὰ δἰ ρἰπιγεβ τηουθηαὶ ποίδϑ, ϑδῃρι 8 νᾶοπᾶ 655θηϊ. δος βαάθτα 
οαυδὰ θΙρίππῖρα5 φαοαιε ῥἰδεῖθυ5 τεφάοηάα 688. βεγρδπεϑ οβὶπὶ δὰ 
4υοφυς ἰαείει τεΐεγαπε, εἰ δυΐ σογρουῖβ ἤοχυ Ρτο ἄπαλυ5 ρἰπηὶϑ 
πἰποΐυγ. ἀπὰς δὲ υἱ ἴῃ δίαθο εἴ σβρέγε ροϑβϑϑίηϊ οἱ ἡϊῖῖι5 νἴυθγθ. 
ἰΐαφας δἰϊεγὶ ποῦ Ῥγοίϊμαϑ, δἰξογὶ οἰπὶ μοι εδοῖνίβ παίαγαρ ζατηΐατδα 20 
δἰπῖ, χηῖπτιδ Ἐχαπὶιπαπίογ. 4] δαϊεπι ᾿ἷπί5 ἰδηϊυιπιποάο ρἰπηΐβ πᾶ- 
ἰδπῖ, 688 βαθδηὶ 4υᾶε ρᾶγί: ργοπδθ δήμαεἷγοπῖ, πἰοὶ ἰαιαἀο ργο ί- 
θεαᾶι; δαϑ4αιε ἰυχία. σαραξ ροϑίϊασ ξεγυπὶ 4υΐ παρ δπὶ, φαοπίατη δ 
Ἰοοο Ἰοπριινάϊπε σαγεαπῖ, 4πᾶ υἷα ρἰππᾶι τι ΠΙΟΥΘΘΠΙΌΓ: ΟΟΥΡαϑ 
επῖτὰ εἶπα ξεπεγιν ρἰβοϊμη δχροτγτγεοίαπι ἰῃ οδυάαπὶ εδὶ. γαῖα οἱ 8ὶ- 
τη ]85. ῬΓῸ Ρἱπηΐδ εχίγεπια δυὶ σογροτγίβ Ἰαϊ τα ἀϊπε πϑίαξ. δααδιϊηα 
εἰ τᾶπα ρίππαϑ ἰαϊεγί 5 δοσοτητηοάδϊαϑ ἰπέτα ρεγυηΐ ργορῖογ δπιρ]ῖ- 
τυάίπετα ρᾶτιϊ8 δαρετγίογίθ: χυδὲ δαΐεπι ρατίϊ διιρίμαα οοτητηΐδϑᾶθ 
δυπί, Θἂ5 ἰῃχία σδρυΐ δάἀϊυδοῖαα μαρεοι: Μἢ τὴ δηΐτῃ Ἰαι τὰ ἀο ἱπροῦϊξ 
400 τηϊπτι8 Ἰηουθαηἴυγ, δεὰ ργὸ διροτγὶβ 1115 ἢδ8 ρϑγαπὲ τπίπογθα ἰδ 30 
40ας δἀ Ἰαἴεγα δρρ]ἰςαπίαγ, τογρεάο ἀμᾶς ἰαχῖα οδιιάθτα ρίπηδα μα- 
Ῥεῖ, ῥγο τε] φυῖβ Ἰαϊτυ με παϊῖατ, εἴ αἴγοφαδ δυὶ σογροτῖϑ 86 πιϊοῖγο 
οὐ]ο ᾳπαϑβὶ βειπιηΐ5 ρὶππὶβ παῖαϊ, ἀδ ραγίιρ5 ταρίτῖ8 οἱ ϑεηβουδ 8π- 
ἴεα ἀϊοΐαιη 681. Ρἰδοίοπι δαϊοπ ρα π8 ργᾶ ςοἴεγίβ 4ιιδ6 ϑαπρι 6 πὶ 
Βαρεπὶ δηϊπια! ρας ρτγορτγίδτη 51:81 Ὀγποίδγυτι παΐογαπι δοτΕ τη δῖ, ὃ 
(αν ἴα, ςαυβᾶπι, οατῃ ἀ6 δρίγαϊϊοπα ἀρθγθταυϑ, γε ἀἸἀϊπιθ8. φᾶς δὰ- 
ἴετι Βιϑη ἢ ἶα8 Παρ επὶ, δὰϊ ἰπϊδοίαϑ ρεγαηξ δὰϊ ἀοίεοίαϑ, αἱ ξϑηαι 
οπῖπε (ἀγα ]αρίπειπι. σδιιϑα εϑὲ, φιοά οαγι]αρὶπα ἴππὶ Βγαπο ίαθ 
ἴυπι ΕΔΓΌπα ἰεξπηθπία σοπϑίαπί, ξΈΠπ8 δυΐοειπ ἢος ΟἸηπ6 ΠΑΓΙ]δρι- 
μεᾶτα Βαρεὶ δρίπαπι. πιοῖτϑ εἰΐδπι σαγι ]αρί ποὶ ραποτίβ ᾿οπέιϑ ρίροις 
48ε εδὶ, 4φυοῃίδιπ ΠΟ ϑρὶπᾶ διιῖ πεῦνυο σοιγοβογαίστ: οοπῖγα βΘὨῸδ 
δρ᾽παῖυπι ςο]οτίιετ (Ἔτίατ. τθρπιοπίωπι δυΐεπι, φπο Ὀγαπο ίαϑ ορθ- 
ταὶ, σϑ]ογίτο του δγὶ οροσίοϊ, οαπὶ γαπο ίαστιπν παϊηγα φαδοὶ δᾶ 
δΡΊΓΘΠαΣ ἀδὰπῃ ρἰδεῖρτ5 ἀαῖα 511: 4ῃδπι Οὗ» Γεπὶ ἴῃ 8ρ1"8118 ΠΟῺ πιοάο 40 
Δερτηθπίυπι, τδγατα οἰϊδην ἰρδὶ ὑγαπο ἰαΓΏπ πιδαίι8 σοΠιγδμυπξαγ, 
αἱ οοἸογίυ5 δραίωγ. μαρεπὶ Ὀγάπς ΐδ8 δ]1ϊ πρα]ας Δ] ραυοα8, δὲ αἰϊὶ 
ἀαρ]ῖοε5 δ] οἰπιρ! ς 65: δε ἀ που ϑοἰπιᾶπὶ 5: τη ρ]ἰς 6πὶ πιᾶρπα εχ ρᾶγῖθ. 
γεγὺπὶ οορτΐο αἰ) ραπῖῖοῦ Ἔχ ςοπβθοϊοηϊ 9 σοιππιδηϊα Ομ απ 
δηϊπιδ πὶ ρεϊεπάα εϑὲ. σαυ88 σορίδε εἰ ἰῃορίας Ὀταποβίαγαπι οαἷο- 
τίδ σογάϊ ἱμπὴ} σορία δαΐ ἱπορὶα εβξ. ἰπ φιυΐδηϑ δηΐια ρ]υν ἱπεϑὲ ςἃ- 
Ἰοτγὶ5, βδες ςεἰοσίαβ ἱπουεγὶ οροτῖεὶ εἴ υεμεπιθπίϊαδ. ξεπιΐπδο δυΐδπι 
Βγαποιῖδε αἴφπε ἀπρ]ΐςεα ἴα οπν παῖπγαπι ροιϊο9 αυᾶτα διιπμΡ]1ς 68 ρᾶτπ- 80 
εἰογεϑαιθ οΡιϊπεπῖ, ἀηἄε δὲ αἰ ποππα]]! εχ ἰἰ5 φυὶ Ὀταπομίαθ μας 
Βεμὶ ρδυοίογεϑ πιΐπιϑαπε σοπεϊπθηίδδ, αἴ εχῖγα ἀηιᾶπι υἵνογε ρο8- 
εἰπῖ, Ὡὲ ἀπρτ!}]8, εἰ φιϊοιπαιε 8εγρ θη 5 δρεοΐεπι γείεγαπῆ: ποτ Θηΐ τα 
τοῦ] τὰ τοίγιρογαϊϊ πὶ ἀδϑιἀθγαπῖ. ϑυπξ οἵ οτίβ αἰβουϊπιῖπα, 8}118 
επὶπὶ οδ ἀπῖθ δὲ ργοπὺπι δῖ; ]ϊὶ5 πῆ 8 ραγῖθ βιυρίπα, αἱ ἀεἰ ρμ:οΐϑ 
εἰ οαγιΠ]δρίπεο ροπειῖ. υὰτο ΟΡ γαπὶ ἤδος, πἰδὶ ΠΟΥ γᾶ ΓΕΒΕΡΙΏ8Ὲ- 
τὰν, εἰδαπι σοτγγίρεγα πεφιεαηῖ: φυοα παίυτα πο πιοήο δα] πεῖς κΓᾶ- 
[ἴα σεἴογογυμ Ρἰβοίππι δοῖσδε υἱάθίυγ (ἀὰπὶ δπλη 8686 ἰδία σοηγοῦ- 
ἱππῖ, ποτα ἱπίθγοεάϊε, ψαὰ ρἰβοῖβ ποτὶ ἱπϑεοίαηταγ δυδάογ ροδϑὶε: 
ΔπῚ ΟἸΠΉ1 [ἃ ΚΘ ΠῸ8 γαρίπα ῥἰδοΐτπι υἱνῃπῖ), γογαπὶ εἰϊατη τς πἰπιΐθ 90 
δυᾶπὶ ἀενογαη ἀϊ δνϊαἰϊαῖεπι Ἔχρίογεις. δ᾽ δηΐτη [αο ἶπ8 οαροτγδηξ, 
Ῥγενὶ ρὲγ ἐιππιοά!οαπι 88ιἰεϊδτθειῃ ρογίγεπε. δὲ στη γοϑῖγπηι ΘΟΓΌΓΩ 
δἰγηοῖαγα ἱεγοῖϊ ἃς ἰοπυὶ δὶξ, 8ς 116 δῷηδὶ ἱπ οτὶ5 μβαρίϊππι πο ροῖ- 
εοῖ. δὲ μδες αἰζεγοπιῖα Ἔχοίδιϊς, φυοή 4}118 ο5 τϑβοΐββηπι, 8115. 8π}8- 697 
ἱπάς ἴῃ δοιεῖι8 ΠΟΙ ρΓοβδιση, ΟΔΓΗΘ γεδοδθηῖθι8 γοϑοίϑϑυτη, πὶ 18 
4υ ΡῈ 8ὲ Ρεοιπαῖπι διῖραὶ ἀσπῆϊππι βεγῖεβϑ: ἰΐ5 δηΐπὶ υἶγεβ οὔ ςοῃ- 
Ἀπεδίαν. ΤοΥμργεϑδῦμι εἴ, αἰ τπράο αἰχί, σοδνιαΐστα 1ϊ5 486 ποῺ 
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ἄτη Ὑδβοδηξαγ. 6818 8115 χπδτηδῖα (εἰοπὶπι ϑχυαπια ργδ6 τρί ἀϊξαῖο 
τδηυξίαϊεηας ἀεϑἰδῖδη8 ϑυμηὴδ σΟΓρΟΥΐϑ ξοῦθεινι δἰι5 πὶ νῤα πὶ 
Φηυαϊίηδε ταῖδς εἰ το] τιϑ ρεπογὶβ εἰυδάειμ, αἰτὶ5 ἰδονὶ, δεὰ ρϑῃςί5- 
οἶπιδδ, ᾿αγ]αρίπδα 5 4υδιη18 οΑγεαΐ, δε ἀϑρεγὰ οἰ ταππίυπίαγ, 
φιοπίατα ϑρῖπα οαγι]αρίποα οοποίαηϊ: ἐδιτθπδπὶ δηΐπι ρΟΓΙΪοΏ πὶ πῶ- 
ὥστα ἱπὰθ δὰ οπίετι ἔγϑηβιι δ ̓πατια οἷτι8 δϑρεγιίδίοιπ δρϑαμηρϑίῖ. 

40 ᾿ξεῖοδ ρῥἰδοίαιπ πὰ] ]8 πες ἰπῖα8 πος οτγί8 ΒΡ οῖ. πες δογρεηῖεβ, δι 
εχ ἴΐδ αἰϊχοϊά χαλε ρεάϊρι8 ξςαγθπέ, ραγίοπη εαπὶ μάρεγα σοπιρογίυπι 
εἰ: δεἀ εἷια τἷοθ πιδαΐιτη ἜΧογοιηθηῖο οἴ ρα ποι οηἱδ πϑαϊ ἀσοοτη- 

. βηοάδίσεη πάροηὶ εαπάειπ, 4αθπὶ οεἴαγα συοαιδ οὐρᾶγα δδάθπιαπα 
φυκάτγυρεάα οπιπία ςσοπεϊπεπε, φυοηίατα πες γεβίςαιῃ μαρεπὶ πε 
Ἔσετοπηθηΐατη πηπιτπτι δεσεγηυπε, Ρἰδοίατη ραπι8 Ηἰ8 ἃ σεἴογὶ8 δὶς 
φρδ!ῖρυς ἀἰΓογεπῖῖ8 ἀΐδογερδῖ, ἀε! ρπίμὶ Βαϊδθηδα δὲ γε σθαι οεἴα- 
τστι σεπα8 Ὀγαπορ 9 οατγεηϊ, δεἀ βϑιαϊαπι δυΐ ΡαΪπιοη!8 οδυ8ὰ σοῃ- 
Ὠπεπι, φαὰ Βυπιοτγεῖι απετῃ ἰπ ΟΥΟ δοσαροιὶηξ γεϑρπϑιῖ: ῃδιη εἴ πα- 

20 ταόγοτα δάτηϊεϊ Ὠδο 6886 εδὲ, σατο οΙΡῸπι 1π Δ 4π δι τα γϑυσα οαρὶδηξ, 
εἴ εὐπιίφϑαπι δα πδοθ886 δῖ, Ὀσγαποβίας ἰρίτιγ 115 4π86 5ρίγαπξ 
ἱποοπιθοάς παρεπίηγ. οδηϑᾶπι Υ6Γο, οὐπὶ ἀ6 δριγαίοπα ἀρογαπιαϑ, 
τεἀάϊάϊπηα8. παρὰ επίπι βετγὶ ροϊοδῖ αὐ ἰήδιη δὲ γδηςμῖαα μαροαὶ 
εἰ ἐρίγοῖ. 864 δηΐπι 8 δά γεϑρυθπάδιη δηπᾶτῃ [ϑειϊα ἀδῖα εἴ, φυ8θ 
δηῖϊδ σογοργατι 8118 δϑὲ, π6 ροϑίροϑιιᾶ 14 ἱπτογοὶρεγεὶ ἃ ϑρῖπδ. Ἵδιϑἃ 
σεῖο ςΌΓ ραϊτπομεπι δος ΒΑΡ δαπὶ εἴ δρίγεπι, φυοά τπδίογα δηϊσπαὶα 

Ἰα9 οαἰοτίδ δἱδὶ γεαηϊγτηξ, αἰ ροϑοὶπὶ πιονεγὶ; φπαργορῖεγ ραΐπιο 
116 ἱπάϊει5 εδὲ ρίδιυδ οδἱοτὶ8 δαηροΐποὶ. δυπῖ δθο φποάδπι πιοάο εἰ 
ξεττοϑισιδ οἱ ἀ|υδεία : τξ ἐπί δὄγοπι ταγγοϑίγιιιη τποτα ἔγααπε, οἷς 

2 Ῥεάιρα8 υδοϑηὶ εἰ οἰυπι ἴῃ πυπιοτγε πποάο δαπαι πὶ σαρίπης, τἱ- 
ἴα] οἰΐαπι ταδιΐπί εἰ υϑϑρογι οι εβ, φυοηΐαπι απιδὶξαηὲ αἰ ετὶ ουπὶ 

ΡῈ ῬΡῬΑΚΆΤΙΒΌΒ ΑΝΙΜΑΤΙΌΜΊΥ. 

ΔαπδΈ ΠΡ α8 εἰ ἰεττγεϑιγίθαι, δἰτεγὶ οὔατα υοϊαοτίρυθ εἰ ρεοϑιγρη8, 
ἰάδο ραγιϊςϊρβ8 εὲ πἰτοστιπαας δὲ πϑιΐγοτστινη δυηῖ, στ}} πάπα 
ΣαΔΓΙΏΣ οἱ αὐ ἀαυδῖ]ες ἱπϑρεοϊαπῖαυγ, ρεάε. μαρεπξ, οἱ αἱ ρεήδδβιγϑδ, 
Ρίππαβ, φυΐρρε 4φυὶ ρεάεβ ροϑίεγίογεβ ρίδοθοδ δάιποάυιη Βαρεδηῖ, 
αἴχιθ οἰΐατη ἀδηΐεϑ ομπποδ δεγγαῖος δουΐοθαπθ. υεβρογεομθϑ οἰϊδη 
ΡΘάε8, υἱ γνοϊποτε8, Ββαβεπέ, δεά αἰ φυδάγυροάεϑ ποῦ Βαρδηῖ. οδυδ 
εἴδατα ἔδτὶ χαδάγιρεαί5 φαδπι σοϊαοτῖδ σαγεπξ: πᾶτὰ συΐᾶ γοϊπογεϑ 
δβυπῖ, οαυἀδ χφιδάγιρεαϊ5 γδοδηῖ; αιΐα ρεάεβῖγεϑ, τοϊαςτγίδ. χηοά ἰΐ5 10 
Ὠεςδσβαγο ἀοοϊάϊτ: παρθηϊ δπΐπ ουΐδα8 ρθηπδδ. πυ]ϊυπὶ δαΐεηι τὸς 
ἴβέϊε οαυάαδιι Βαρεῖ, πίϑῖ ρβϑῆπᾶ δεῖβϑϑα Ὑ ἠδ] δἷς. ρϑηῦ5 δπίαι ἰά 
οδυάαε εχ ρεπῦᾶ δἰυσπιοάϊ ςοηοίαῖ; οαπάα γετοὸ φαδάτιροαϊ ξεποτὶ 
γοἑδε}} δἀϊαποῖα γεὶ ᾿πρεάἀϊπιεπίο δἰὰ8 ρεηπὶβ ργοςῦ] ἀθ δ 10 βδδαξ. 

1ᾳ. διεγυιπίο διϊαια Αἰτίουϑ δοάεπι ποάο ραγίϊιη ἀυ εν ραγέτῃ 
ᾳαδάτυρεάεπι τείεγι, χιΐρρε 4φαὶ, αὐ ποῦ φιδάτωρεδ, ροηπὰν Β8- 
Βεαῖ, αὐ ποπ ἃυ18, 80 1{π|8 πο γοΪεῖ, πος ρϑῆπδϑ δά υοϊδπάστῃ 
οοπμποάαϑ ρεγαῖ, δεὰ Ρ 1118 δίνη} }65. ἰΐοπὶ 40.881 φηδάγῃρεϑ εἰϊ, ρἷϊοϑ 
Βαρεῖ ραΐρεθγβϑε διιρδγίοτῖβ, εἰ ξίαθογ οδρίτε εἴ ραγῖε ςο]]ὶ ϑιιρετίοτα 
εϑῖ, ἰζφυε οἰϊα μαθεὲ ρἰἰοοίογα: δεὰ ψηδϑὶ υΐβ εἷϊ, ἰηίγα ρεπηΐδ ἰθ- 20 
τεξίίατ. Ὀΐρ68. εἰΐαπι, ἰδιιχύατι ανΐϑ: Βίδα ]οπ8, ἰδπαύαπι 4 ἀΓΌΡ 68, 
δοἰ: ποὺ δηΐπι ἀϊρίτοδ μαρϑῖ, δεὰ ἀπραΐαιπ Βεραγε δηλ. φαδγοτα γα- 
τῦπι ςἄυδα ε8ἴ, συοά τηδρηιυἀϊπα πο ανΐβ βδὰ συδάγιρεαίδ δῖ, 
τηδρηϊπἀϊποτα δπὶπι αυΐιτη ταὶ αἰ τα δι 6886 (ρτορα ἀϊπογίπ}) ποοα 886 
εβ81: ςογρογὶ8 δηΐτα τόθ 8. Β] πιϑῖῃ πιουθῦϊ Ὡοσυδαιδπὶ ἔαςι!α οδὲ, 
864 ἀς ραγξιθιι5 ἀυιϊπιδἰυϊη, ηιᾶπι ον οδυϑαιῃ φυϑεαιις δἰπὶ, ἀἰοϊοτα 
ἴαπι εϑὲ ρεὲῖ οἴπηΐα δηϊμα]υτα ρθῆδγα: 4086 οὐτὰ Θχρ]ἰςδῖδ δἰηΐ, δ6- 
αυΐϊατ εἴ ἀδ ρεπεσαιοηῖθαδ δηϊπι]ίατη ἀἰβϑεγασηυϑ. 

ΠΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΜΟΤΊΟΝΕ.. 
ΝΊΟΟΙΑΟ ΓΜΕΟΝΙΟΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 
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698 Σ δυΐτδ] ΐῃ 
εἰ φιας ἀἰ[ςεγεπιϊαςθ, φθδουε δογοτΣ οδιιδδ8 4186 1} 118 5[ηρὶ }]δἰλπὶ δο- 
οἰάυιηξ, ἀς οπηπῖθυδ ἴῃ δἰν8 εϑὲ ςοποϊἀογαπάυπι. οὐπηὶπο ἀπῖθπρ ἀς 
ΘΟτΏσπι θη Οὐ υϑΟΌΠ4ΠΟ Ἰπο οπἾ8 οαυδα (παῖπ αἰϊα φυΐάεπι γο]δῖι πιὸ- 
σεηΐογ, αἰΐα παίδϊα, θοπηυ ΐα ρτοριοοϑίοῃς, αἰνὰ μετ δἰϊοδ εἰυϑπι οὶ 
πιοῖπ4) ἴῃ ργδεσθηῖία εϑὲ ρεγιγαβοίαπάυη. φηοά τρὶτατ δἰἰάγαια ἴηϊ- 
ὕππι εδὲ τποϊϊοπιιηι ἰά ηποά 86 ἴρϑυπι πιου εὶς 1118 δυΐοπι ἰά φαοὰ 
ξϑὶ ἰτηθβ ρα, ργαδίθγεα φηοά ργιϑαιῃ ἸΏ ΟΥ 8 Πδοθδϑαγίο οτηπὶ γᾶἃ- 

10 οδιτωοῖσ, ἀεϊογπι δἴαπι δδὲ ργιῃ8, οἵτα ἀς 8ειπριΐἜγηο πιοῖα, υξγαπι 
δἷξ πεοπε, εἰ δἱ δὶξ, απ ἀπδηι 951ῖ, οοπϑιπίυπι δδὲ. μος δυΐθιη ΠΩ 
δοΐππι υπίνεγεαὶ!! γαϊίοπς δοοίρεγε οροτίεϊ, δεἀ ἴῃ βἰπρυϊΐ5 εἴἴδπι δὲ 
δεη δι πο, αποτατι ρταιϊα πηΐνογϑα θα φιδθγί πη γδιϊοηθϑ, δὲ σαὶ θα 
ὁρογίεσε 1185 δοσοπηπιοαγί εχὶσιἰπιϑαλι8. οἰθηὶπι ἴῃ 118 τπαπιοϑῖαπε 
δοὶ Ὡθἢ Ροδδ6 υϊεαιδηι τηουαγὶ, Ὡἰσὶ δἰ χαϊὰ φηίεβοαῖ. ἃς ρτίπιῃ τι 
χυϊάεπι ἴῃ δηϊπιδιρα8. οροτγίεϊ παηηιιδ, 81 αἰἴψπα πιούθῖιγ ῥρϑγβ, 
ἀαΐεδοοσα «υϊρρίαιη ; οἱ Βδης ΟΡ οδῃϑδια ἀγιἰσυϊοτατη ἤσχυϑ δηϊτηᾶ- 
θυδ ἰωσιπὶ, δὶ5 δημπὶ αἰππίυς Πεχίραθ πὶ ςοηῖγο φαοάαπι, Αἴας 
τοῖππι τροπιρταῖα ἴῃ 00 ΔγιοαΪ οϑὲ βθχοβ ποτα οἱ ἄσο, πος ΟΣ 

8ὸ τοοϊθση οἱ σΌΓυ τα, ἰἸοήεχου ἔταϊὶα οὔτ δοῖυ ἰθτη ροϊαϑίδῖα οοτηπια- 

φδίαηι. οὔτη τπουθῖογ δαΐεπι οἱ ἰπβδοιῖτιγ, αἰ αιϊάθαι πιουθῖασ 
ποῖλ, αἰΐα σθγο ἰπ 'ρ90 ἱπῆεχυ πηηπίοϑοὶξ, φυθπιδαἀπιοάιπι 91 ἀἰδιπδιγὶ 
α εἰ « ᾳυΐϊεδοαι, ὦ σεγο πιουδαῖογ οἱ δὶ ὦ σ. νεγυπι Βος ἴῃ ἰοςο 
ἱπαρδιῖθιμα οτβπίηο υἱά δῖαν 6686 σεηίγαπι (ἴπ 1115. επίτα ταοϊΐοπει 
Βηρπιηῖ: τοδιβευιδιϊσογυπι πῆρα σπον οἵα πα] ] τι), ἴπ ἀγσα]ογαπι 

δ αὐΐετα ςυτγναίατί8 ροϊοϑῖαϊθ οἱ δεοῖῃ πιοάο σιϊάδιῃ δὲ ἀπατι, πιοάο 
δεῖξαι ρατηθ:θ. Ὑϑγαπὶ ἰπἰ τ πὶ αἱ δἰανπιοῦι εϑῖ, φυϊεδοῖς ἱπίετιουξ 
ἀτίδ τοοῖδ, αἱ Ὀγδοῃῖο αυϊάεμι τποῖο ουθδίία8, τοῖο δι δπὶ πΊΘτα ΡΟ 

“είβαρθον εἰ ὑθία φυϊάοπι ποῖα βοπα, ἰοῖο ὙΘΤῸ ογυσγὸ οοχα, αποὰ 

τῷ δαϊοτη τηοἴϊοπθ, φαδεοπηστα 1119 ρῬῈτ γόπετα ἱποῖπε ἰεῖτατ ἀπαπισποᾶσας ἴπ δα ἶρϑο χυΐθβοθπϑ φαϊρρίαπι Ἠαρογα οροτίεϊ, 
τπάς τποίϊουδ δϑὲ ἱπίτίυπι εἴ δά χιοά ἱπηϊϑαῃ ταΐπαι δἰπιαὶ ποῦ - 
Βάαγ εἰ ρδγ ραγίεϑβ, πιδηϊδϑίυπι εϑῖ, ὃ 

2. Ὑετιπίδτιθα οταπὶβ ἴῃ 'ρ8ο πη 8 οἴβοαχ 68ὲ 4η168, ηἰϑὶ ἐχ- 
ἀγϊηϑεςοαϑ δἰϊφυϊὰ {δου 81 πιρ οἰ το φυΐεβοθπβ δὲ οπιηὶ οᾶγοπδ πηοῖα, 
ορετγας ρῥγεϊϊαια δυΐοπι ἐδ δοουγαῖθ δεϑιϊιδηῖεθ ἀθ δὸ φυοά ἀϊοίαπα 
εβῖ ρογϑογηϊαγὶ. οοηξθπιρ[δἰίοπεπι δαὶπὶ ἡμαπάδπι μαρεῖ ἤοα δοίυτα 
δὰ δηϊπνα λα, σϑγιυτα δὰ ἰρϑία8 δἴϊαπι υαπίγογϑὶ πιοϊιῃ οἱ ἰβεοηοτ 
Ρεγπϑηίθπι. ααεπιδἀπιοάυπι δηΐπι ἴῃ ἰρ80 σι θα χυϊάἄατα δὐθ 
οροτγίεξ, δἱ ἀεβρδὲ τπουϑτγὶ, ἰϊδ δἰΐαπι πιᾶρῖϑ οχίγα ἱρδηιῃ δηϊπιαὶ 4πὶρ- 
Ῥίαπι 6546 οροτγῖεϊ ἐππποθίϊς, δὰ χαοὰ ἱπηΐδοπι φυοά ταοΐπμι δδὲ 
τηουοίυγ. δὶ ΣῊ δΕΙηρογ οαεϑετῖῖ, υἵ πιο ρα ροΓ ἰθγγῶπη ἃτπξ ἃγα- 
Ὡᾶπὶ Ργορτεάϊοη!θῃ8, ποη δ8η6 ρτγορτγοήϊοϊυτ, πεααα σοτς μ}ὰ8 ἐγὶξ 
Ῥτορίαβ8:8, ἢδὶ σἴοεϊ ἴεγγα, πόας υοΪαϊαϑ δαϊ παϊδιϊο, εἰδὶ δὲτγ δὺξ 
τοῦτα τεϑιϑιαπε. μος δαΐοπι αἰα ἃ ΔΡ 60 6586 συοά τρουθίῃγ, πθοθ886 
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δεῖ, εἰ Ἰοΐαπι ἃ ἴοῖο, μι ]ηπιχαθ τοὶ σποίδα 6886 ρογίίοπεπι, φαοά 20 
εἰς 681 ἱπιο 116. δἷπ ὁδδοὺδ ποῦ, πο τηουθυίΐατ. Βαὶς δαΐομι γοὲ 
ζοδειπουϊο 6886 Ῥοϊδεῖ ἰά ἀς πο δηιἰεὶ βοϊοῖ, ον δὶ φαὶϑ παυϊρία μα 
εχῖγα ργορεϊἰαϊ σοπῖο δά ταδί ἐππίϑυϑ γ6] δά αἰΐαπι {Π1π8 ρδτγίοσα, 
Ῥᾶγνο περοῖϊο {πὲ} πιονεῖ, ςοπῖγδ δἱ ἱπ 'ρϑὸ οἷϊ πανϊρίο εἱ ἢ ἱρδαγα 
ἴαλοετε οοπίεπάαϊ, ππιϊπΐπις 4 πνόυεγε ροϑοῖξ, πε δὶ ΤΊγΊαβ φυάεῖε 
ἶρβεὲ δαὶ Βογεᾶβ εχ ἴρ50 βυἰῆεηι πανίρίο:; δἰφυί ἄθτη εὸ ϑυΐπαγο φάθα- 
4παπι σοπίϊηρδὶ πιοάο 400 ρἱοῖοτεδ [Δοἰαπὲ, οΌτα Ἔχ 86 ρ80 4πεῶι- 
ρΐαπι ϑρίγίϊαπι ται ταπίετη ριπρηπί, δἰτε δηΐπὶ ἰδυΐοῦ ἐριτῖππι εἶν 699 
λα υϑβαπηθπίοῦ δτοϊτῖδε οἱ τηαχίπηαπι εἰδοίαϊ γθηΐαπι, δῖτε αἰϊ ἃ οἷς 
φιοά ρῥτοϊϊεϊδιην υεἰ ἱπιρε!]δῖτγ, πδοθϑ86 δϑὲ ρυϊπιητι δὰ δυᾶγησα 
4αδπηρίατα ραγίϊπτη αηϊεοοαπίειπ ἱπηΐϑατη ργΌΡ ΟΊ ]ογο, ἀθίπάς δῆς 
Ἰρδδως ρατίετα, ἃυὶ οαϊα8 οοπίϊηροῖ δῆβα ρᾶγϑ, δὰ ἐχίογμυια φυϊάλια 
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ἱπηίΐβατα χυΐδδοοτθ. σαὶ δηΐετα παυϊρίππι ρσορε εξ, οὐσα ρ8ε ἱπ πα- 
τίριο εἱξ βΆ 4 α6 ἱπηϊταϊαγ, τϑιοπαρι πες πανυϊρίαταη ποὺ πιουθῖν 
αοπίατα 1ὰ «αἱ ἱπηϊετετ τηλαγο πεοθῦθθ δδῇ. δοοίἀϊξ δυΐετα ἱρϑὶ 

10 ἰάετη εἰ φαοὰ ταογεῖυτ εἰ οὐΐ ἰππιτητ. 4αΐ δυΐοια ἐχῖγα ργορει ξ 
γε] τγϑρῖϊ, σᾶπε τηουδῖ: Ὡπ118 οπΐπι παυΐϊριὶ ρᾶγθ δδὲ ἴδειτα. 

8. δεά ἀσβιίατε ροϊεσῖς δ] φυΐ8 δα, δὶ φυϊὰ ππἰνεγδίτῃ τηὸ- 
γεὲ οβἰτπι, δἰ ὁπιμΐ οᾶγετα ταοῖα δὲ πα] δὶ 86} 6686 ραγίοτα πε 8 
ἦπ σδϑὶο δι86 ορογίεαξ, εἶτα επΐπι ἴρϑαμι ταοΐϊατῃ οδείιτι τπογεῖ, αἰ ΐ- 
4ᾳυοά δᾶπε πὴ πιοΐπτῃ δἰ ὮρῈ 8 προθ 886 δϑὲ ἰρδστῃι τβόγεγε, ἰὰ δα- 
ἴδια ΠΜ]]άτα τηουεητδ 6886 ΡδΓΐοπι, δίγα σοηἴίπυ0 ΠΟῺ ταοῖΐυπι εδὲ 
ἰὰ φυοὰ πιογεῖ, π.}1ὰ ἐπίάετη τηοΐδε ταὶ ετὶϊ ραγϑ. εἴ ποὺ δᾶπε γεοῖδ 
ἀΐσετα υἱάθηϊασ, φαϊσαηαας δϑδοιτιηξ οἰγοῦ]ο ἰδῖαϑ Φρβαθγᾶαθ πι]]απὶ 
Θπιηΐθο Ἰπᾶπογα ραγῖεπι. ἂπὶ πὶ ἰοΐδτα δίδγα Ὡθοθδθ6 δϑϑεῖ, δὰξ 

30 {Π11π6 οοπείπαμαι ἄλγε} 11, σόγυτῃ 4αοά ροϊος ροϊεπιίατι μΡ γα 4πδῃ- 
ἄκπι ἀγο ἐγαπίασ, οὔαπὶ πη ]απὶ παρ εδπξ πιδρτ τ ἀΐηεπι δε αἱϊίπια εἰ 
Ῥαμοῖα δἰπὲ, ἰά ϑ8πε ποη τεοῖθ. δὰ ἤος ἐπίῃ φυοά πῈ}]1ὰ 1Πογαπι δεξ 
εἰεπιΐα, βοτὶ πον Ρμοῖεδὲ αἱ πηϊοα8 ἃ ἀσοβθαϑ δρδίυγ ταοῖμ5. Ροΐοβ 
Ῥοτγο ἀυο9 ἴδοίυπε. χφαοά ἰρίταγ δὰ υπίνοεγϑαπι παΐηγαιι φυϊ ἀλλ 
εἰς 80 παραὶ πὶ ἴδγτα δὰ δηϊπιδ! δ εἱ δὰ δὰ 4υδε ρδῦ 26 τιουδηϊυῦ, 
εχ Βαϊυθιηοί! αφυϊθρίαπι ἀρ ίατα ροϊεγίξ, σδγαπι ἐΐ αὶ ἴῃ θυ] 
σεγϑδηϊογ οἱ Αἰϊαπίοτα ρ6ά6δ ἴα ἴογτα μάΡετο ἰδοϊμηϊ, ποη δίῃς πιθηῖθ 
πδὴς ἔαβαίΐλτα ἀϊχίθδε υἱάετγὶ ροβϑυπῖ, ρετίπἀθ ἂς ἰ}16 ἀϊαπιεῖον εἷξ 

80 ἙἈΕἸατα σις οἰγουτα ρο]ο8 ἰογαυδαῖ. ἰά δαΐετα γεϊτῖσπο σοπιίπρεγε υἱ- 
ἀεῖατ, χπομίδτα πιδηθῖ ἴεγγα. υδγασι παϊμδηιοάϊ ταὶ δϑϑεγίογιθιϑ 
οομοεάετγε δὶ πδοϑϑ86 {||λτη ππῖνθγεὶ πα 16 6586 ραγίθτω. ργδείεγεϑ 
ἹΠΟΥΘΙΗΙΒ ΤΟΡῸΣ εἴ ααϊοδοδητ5 Δοαυδθ 6 γ 86. μάθοιτε ορογίεξ. δὲ 
επΐπι τηδρηϊα4ο τοΡοτί9 εἴ ροϊεηϊίδα, 48 δἰς τωᾶπεὶ φαοά φαϊεδεϊξ, 
εἰςαϊ 4πῶ πιοῖοῦ τπουεῖ. εἱ ργοίδοϊο φυδθάδιω ποοεδϑαγίο εϑδὲ ργο- 
Ῥοτίϊο, πὶ ςοπίγαπογωτα πιοϊθυπι, εἰς οἰΐαπὶ ἰρϑᾶγααι χυϊεΐαμη. εἰ 

δ χυλεουῃᾳας ὁπηΐϊ δου 8168, ἃ 6 ἴῃ τίσει θοη ρδιϊπαζυτ, μα ἐχδὰ- 
Ῥετδπθλτα δαΐδαν υἱποῦσηξιγ. 4πδίθοθγεπι οἶνε Αἰἰλ9 δἶνε αἰϊαὰ φυΐρ- 
Ῥίατα ἷξ, φυοά πιονδὶ εχ 19 χιιδε ἱπῖσα οουϊποπῖας, πἰμιϊο τραψὶδ 
Ἔχοε]]εγε ἀεβεὶ φηϊδἴετα φααίοιτα παπαῖ, ταὶ ἀ6 πιδάϊο δαοαας ἰρϑίαδ 
ἰοςο πιοσερίτατ ἔεγγα. αἰ δηΐπε ἱπρο ] δα 8 ἐπ ρα ὶι, οἷς ἱπραἰδαια ἱπι- 
δἰ Πτατ, εἰ δἰμ τον πὶ δϑὲ τορυγ. τουδὶ δυΐετα ρείσηυτα αηΐεδοθπδὲ 

Ἰοοῖγοο πιδῖαϑ εἰ γα]δυτῖν5 ΣΟΡΌΓ, δαὶ δἰπεὶϊα εἰ ἅθαῦαὶς φαίει!. 6ο- 
ἄστει ταοάο τοὶ τποῖλς, 4πδ6 ἰδιαε Ὡοὴ τωου οἷ. ἰαπίδιῃ ἰφί τον ἴα 
οϊοϑοοπάο ἰδγγᾶα ἔβου δΐδθτη 6886 οροτεθίϊ, φαδηΐατη ἰάτα ὑπίγετ- 

40 ἄὔτὰ Βαρεὶ οδοίαπι ἴσαι {18 τωοῖοτ. χυδάϑὶ μος βετῖ βου ροῖεδξ, 
Ὥεφὰς ἂΐ σΔολπι ἃ 4αορίατη ἡποὰ ἱπῖπϑ δἰ πιουεδῖωσ βοσί ροτογίξ. 

. Ἀβῖ δυΐετα ἀπβιϊαῖο φαδεάδπι ἀς ραγάπαι οδο]ῖ μποῖῖθυδ, 
4πλε ἀποπίανη 18 4ιδο ἀἰοἴδ δϑυπὶ εδὲ ςορηαῖδ, ποῃ ἃ γε μος ἰπ 'Ιοθο 
Ῥεγϑογωιδγὶ ροϊεγῖῖ, πᾶτα οἱ χυὶς πιοίοι 8 ροϊεπιῖα ἴδγγας φυϊεῖετα 
Ἔχςεββογῖὶ, πιδοἰ [εϑίαιη εξ χαρά 1{|8πὶ ταου θρὶξ 6 ταεάϊο. 4υοά ἀι.- 
ἵει σοθιγ, ἃ 480 {}}1 ἰδίμδες ἱπεϑὲ ροϊεπεῖα, ποῦ δϑὲ ἱπβηϊίαπι, οἰα- 
τῶι εϑξ: ποᾶπε εηΐπι ἰπβπίία δοὲ ἰρϑα ἴογγα, φπδθοθργοῖι πεχας {Π]1π 
ταν ῖωϑ. φαοπίαιῃ δυξδιη ἵπιροϑϑ 0116 τη εἰ ρ]οίτδτ ἀϊοί᾽τ (Ὡοπ δαῖτα 
ἐοάοπι πιοάο ἱπιροϑϑιθε]α 6996 ἀϊοίπιι5 τόσαι Ὑἱὰθγὶ ἃ ποβὶβ εἴ 
1105 φαΐ ἴΏ οὐδε δαπὶ ἴμπας, οππὶ δἰ τετὮτη οχ πϑοδϑϑιαΐθ εἷς, αἰϊε- 
τῶπι ἀαΐετι 4υλταν δ παῖαπι δῖ υἱάδτὶ, ποὴ ἑαπιθη γἱἀοντατγ), σα θαι 
ὙΈΓῸ ἱποογγιρίθη]α δὲ ποῦ αἰ 550} 116 ἀγϑ ἸγαιπῸγ αυϊάειπ οχ Ὠδ- 
ἐδεοταϊς 6856, μᾶς γΈΓῸ γα; ΠῸΠ δα Ὡδοθβϑιϊδῖα σοπιίηρί!. παῖαα 
εἰεπίπι ε81 εἰ οοπιϊπρὶε βοτὶ παοῖας σηδίοσ φαδιη ἃ 480 αηϊεβοῖ! τεγτγᾶ, 
εἴ ἃ 600 161|}5 Εἴ δ ΡΓΘΙΔΌΤΩ ΟΟΥΡῈ8 τηογδῖογ. ἰἰδ4πε 8ὶ ἐχβυρεσγδῃ- 
[65 [αετῖπε πιοιϊίοπεϑ, ἰϑίμδος ἃ 86 ἰηνίοθιι αἰ ϑδοϊυαπίηγ, δἷπ υθγο 
1698. φυϊάοπι ποη (πεγίπξ, 1185 αὐ βδπὶ 6886 οοπείροτίξ (Ἰπβπίτηπι δπΐπε 
τοι οοπεηρίξ, φποηϊᾶνη πεχας ἰπβηίτιτα 6686 σοπιίηρίς ξοτρα9), οοα- 
κίηρει 9ϑ8η6 ἀἰ58οἶνϊ οδοίαπι. φυιά εὐἰπι ργο θεὲ ᾿οο δοοίάεγε ροϑ86, 

80 οἰ! ἀθτὴ πο δεῖ ἐπ ροϑϑι 116 Ὁ ποὺ δϑῖ δυΐοιη ἱπιρ δι 116, τιῖϑί σο- 
Ἐγαγίατη ἐμεῖς πδοοβϑαγίαπι. υόγτχι ἀθ Πυϊποπιοάϊ ἀπθίταϊίομδ αἰϊαϑ 
διὰ ογὶϊ ϑέττθο. Ὀΐγωτῃ ἀπίοπι οροτίδς Ἔχίγα ἰά φιοὰ πιουεῖησ ἔπα- 
ταοῖππι ααϊ ἀαπι 6986 εἴ 4ηίεϑοθηϑ, φηοὰ παΐϊα ΠΠ]1ὰ5 οἷὲ Ρᾶγδ, ἃπ 
δεοὺδῖ εἰ Πος αἱττηη ἰϊα 86 ΒΡ δι Ὲ ἴῃ 'ρθ0 πηΐγοτϑο δσὲ πϑοδϑβδγίητη 7 
ἐοτία58ε επὶτὰ σνἱάδιΐ ροϊογιξ ἱποοηυθηίθηϑ 6586, δὶ τηοιἱοηΐδ ΡΥΪηοὶ- 
Ῥίαπι ἰπξτιϑ δῖ: φιδπηοθγθιη ἐΐα δαὶ δε πιδηίθαι τἱάθτὶ Ῥοϊετι γεοϊα 
Δ» Ἡοπιεγο [εἰ656 ἀϊοίαπι 

841 υοδὶβ ἡππηηθᾶτη οβεῖο ἀεάποογε ἃΡ αἷτο 
κα ἵεγγασα ἀδρ τα ϑαπιπιῦτααθ δοϊασνααθ Τοηδηΐεπι, 
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τοι οἷ ̓ ρπάμ δἴπαϊο τπλη]οαθ Ἰλθοτα 
ἄϊφαε ἀξδεχια οἰπποϑ ραγίτε ᾿γαῆθγο ἱπάθ υδἰτΐϑ, 

αοά επΐπι οπιπῖπο μηιῃοθι 8 δὲ, ἃ 8}10 τουτὶ οοπεπριξ. ὑπ 
εἰϊαπι ἱΆπὶ ἐἸοῖα δοϊ σῖτα ἀἰ βου] το, οοππηραῖπα ο6]} οοτῃροδίτῖον 
Ὥδτὰ ἀἰδροϊν;, δὰ πὸπ σομείπραϊ, οἰφιϊάεπι Ἔχ πηπιοΒ}}} ἀδροπάθξ 
Ῥτίπεϊρίο. ἴῃ δῃΐμηα!ῖθυ8 βυξδιη ποπ τηοάο ἐϊα ἐπιπιοθῖε χφυϊάάαπ, 
6886 οροτγῖεῖ, δεά ἴα ᾿ς εἴΐαπι 4ιιδε ρεῖ Ἰοοιχτα του θπίαγ, φυδεοῦῃ 
48ε δε ᾿ρδᾶ πηογεηῖ: ἱΠοσυπι επὶπὶ αἰμὰ φυϊάθπι τπον θγί, δια δὼ- 
ἴεπι 4υϊεϑοεγθ ορογίεϊ, δὰ ᾳποὰ ἱππίδιτ τηοϊατη πιονθθίϊατ, πἰ δὲ 10 
δίψα Ράγστα ταουθαῖ: ἱπηιεϊξας ἐπίμπη δἰϊογα ρϑὰ δά φαϊεδοσηΐοσῃ 
ΑἸΐογατα, ἀθ 18 ὙΕΙῸ 4υδε ᾿άγεπί δηΐπηα, αυδεοῦπαιε ἸΩΟΥΡΏΪΩΥ, 
ἀυρίταγα φυϊερίαμι Ροϊεγιῖ, πξγαχα οἸπηΐω ἴῃ δὲ μαρδδμιῖ εἴ φηΐεδοθη8 
εἰ τοουθῃϑ, εἰ 84 αυἱϊρρίαια οχίγα φυϊοϑοαπείιτα πδοδοϑαγίο ἰηηἰἰδῃ- 
ἴαγ; ἃ ἱπιρ 851} 116 αἱ ἰρηὶδ γε] ἴδγγα, υδὶ αἰϊφυϊά αἰϊυἃ φαοά απίιπα 
οαγεῖ, δεὰ ἃ υΐϊθυ5 ργίμπὶβ ἔλθ τπουθπίωγ. ἱπαηΐπια πᾶη4υε ΟἸπἰ8 
ἃ αἷο ταουθηϊωσ. ΟἸΩ Πα δυΐδπι ἐΐα τη οἴοΟΓΏχΩ Ῥυϊπηοὶρίυπι δαηβ 
4080 66 ἰρδ8 χιούεηξ. υὑδγυῖν ἀδ οἰ ἀϑιποάὶ ἴῃ δυμιπ δι: θα 4υϊάοπι 
αἰοίυτα εδἰ: Βαδς πᾶπαας οππηία εἰ ἴῃ 86 ἰρεῖθ βάρ δε φυΐδϑεθηϑβ ;Ὡθ- 
6886 Ε5ἰ, εἰ οχίγα δὶ αιοὰ ἱππιϊαπίαγ. δἱ δυΐεπὰ Αἰϊφυϊα 6ϑὲ δυρεγία 20 
εἴ Ρτιπηυσα του θη, ὩῸΠ 6ϑὲ πιδηϊξορίαπι, οἱ (6 μυϊιδυποαὶ Ρτἰποὶρὶο 
Αἰϊυ. ε8ἴ δεῦῃηο. οἴμηϊᾶ Υ6ΓῸ 40δὲ τηογοηΐαΓ, δὰ δα πᾶς εχῖγᾶ δυχῇ 
Ἰμμιδᾶ τα ουθηίυγ, εἰ ΟΌΓΩ δρίγαηὶ εἰ συῃ ἐχϑρίγαπε, ἨΪΗΙ δαΐτα τὸς 
ἔετγε τρδρπιπι Ρτοίοογα ροπάυς ἃπ ρᾶγγιμη; απο δαη6 [δοϊαπὶ «αὶ 
ἀεερυσηὶ εἰ 481 ἰυβοίαπι εἰ Ἔχϑρίγαηξ. 

5. Ὀματα δαϊειη ἰπ εὸ δοϊητω ηυοά 86 ἵρϑυτα ρεῦ ἰοοῦτα πιὸ- 
τεῦ, αιρριίᾶπι 4 ϑο γα ορογίδῖ, δῃ εἰϊατη ἴῃ ἐδ 4ᾳυδε ἐχ 85 ἱρεΐ8 
Δ]τεγαμίυγ εἰ ἀυβεδοπηϊ7 παηφὰς ἀξ ρτίιπα ξεηδγαίΐοηβ δἱ Ὁ ΟΙΤῸρ- 
ἤοπε δι εϑὲ δεγίῃο. δὶ δηΐτη δϑὲ 18 χυδιῃ ἀἰχίπηι9 Ρυΐι8 τοῖα 
ξβέπογαιιοιὶδ εἴ σογγωριοπὶβ, 15 εγὶξ σαυϑα, μας ΠΟΩ δἰΐδγαχη ἔογίαβδα 30 
οπιπιυτα σποἰϊοπυπι. ἀυδιιαἀιη οάυτη δαΐετα ἰπ ἀπίγνογβο, ἰΐα ἴῃ ἰρι 
δῃΐπιδ!ϊ Ργίπνα ἰδι μαθο πιοῖῖο, ροϑέφυδπι ἐπογῖς ἀρϑοϊυΐατα. 4υσταο}-. 
τεῖι εἰ Δθρταθηὶ, δὶ 4η! εϑὶ, σι θὲ ἱρϑὶ δγίξ οᾶπδα, οἵ αἰτογαιϊοιὶδ: οἷο 
4ἐφῦδ, ΠῚ δϑὶ πες εβϑδιϊατα. ΡἈσίσηδε δυΐθια δυριπδηϊαίίοπε οἱ αἰτδὲ 
τ οτος ΔΒ Αἰΐο εἰ ρὲῖ αἰΐα βυῃῇ; ραπεγαιϊομἷρ ἀαΐθαι δὲ οογτιριϊοηΐ 
ταϊπίπις δι θὲ ἱρϑὶ φυὴρρίατι φαυ88᾽ 68:6 Ροϊεδῖ: ρῥγαθοῦγγεγα θηΐτι ἀθο 2 
Ῥεῖ χιοῖογ ἰά φαοὰ χμογνδίνν, δὲ ξϑωίζωτ ξερθέχαπδ, ὩΪμα] δαΐεαι ΡῈ 
ἶρ80 ἐσὲ ἔπης ̓ 

Ὃ δηϊπῆα ἈΠΙΘΣ,, δίυθ ἸὩουθδίησ δἰγα πο, οἷ δὶ τη ουἰΌν, 
4πὸ τιουφαία τηοάο, ργίυϑ ἀϊοΐυτι 6ϑὲ ἴῃ ἰϊ8 ἱπ υΐβυ ἐς {|| οϑὲ 
Ρετιγδοιδίαπι. χαοπίαπι γεγο ἱπαηΐτα οἰδηΐα ΡΒ Αἰ 8 που δηῖας (μδι 
ἂς ῥτίπο αυϊάφιη εἰ Ρεγρεῖαο ποῦ], χιοπᾶπε ταουθαῖαγ τηοᾶα, 
4μονε Ρϑοῖο τπουϑδὶ ρείμιυιῃ πιουθηϑ, ἴῃ Ρτὴπιὶς ΡἈΙ]οδορ ἴα οοτας 
τα δι Ασι15 ἀετεγταϊπαίμνη δϑὲ ργίιι8), γθι φαυπι δϑὲ ςοπίοιαρίαγὶ πος 10 
ταράο δηΐνια ΤοΓΡὺδ τοογεϑῖ, εἰ φυοάπαηι πὶ πια]ίταπι ταοιϊοπὶ8. δὲξ 
Ῥτϊσοίρίυη. δηϊμπαία οηΐτι ΡΓδειθγαυδιπ ἰρδὶιδ ἀπίνογϑὶ τποιϊϊουΐδ, 
Δϊογμη δᾶη6 τποῖϊῃδ δαπὶ ᾿ᾶιϑδθ, φῃδεδοιπαυς ἃ 86 ἰπ νἱοδιῃ ΠῸΒ 
Σρουεπίιν, 4υοὨ απ 86 ἴῃ σίσδαν. πω ρο  τιιῖ, ἀυαρτορίθγ οσλμθα 1105 
τὰπι ταοίϊοηεδ βπθπ Ἀδρεης: πδιῃ δἱ {186 δηϊπιαίοστιτα βδαπὶ οἶπϑ- 
ταοάϊ. οἰπηΐα εηΐιπ δηϊιπ]α δὲ πιουθηΐ δἱ ππουθηΐωτ αἰϊοαία9 ΓΝ 
φυδρτορίετ [ἃ 1|}18 οἸππίαπι τηοιϊοιναπι 681 βηΐ8, ουΐαϑ νἀ] ἰοοῖ σταῖία, 
δηϊπι ἀνθ εἵππιιϑ διιΐθιη σορ ἰδ Ιοβθιη, Ρβμαπιδϑίδιῃ, 86] φιζοη θη, νὸς 
Ἰαμταΐειη εἰ δαρίἰϊαιοιη δπίπαὶ πόναγ ; πᾶδς δυΐθτι οἰπηΐα δὰ τπθῶς 
ἕξι τείεγαπίυγ δἰ ἀρρειποπεπι. ρΒωπιαοία δπὶπι δὲ βοπϑὰβ οΈ μὰ 30 
πιθηΐθ δησάειη Βαρεμῖ ἰοουπι, ουπὶ ἰαάἀϊοαπάϊ Βαρδδὺὶ [δου] ϊαΐοτα, 
δἰϊδιπθὴ ἰδ ἀἰδίαπι φηδθ ἰῃ 115 ἀϊξίδα ϑυπὶ αἰ [δε θηι8. τοϊαηϊαβ 
γεγο εἰ ἷγα δἰ οπρίἀιιῶ8 ουππία οὔτα ἀρροιἰοπα [δοϊατιί, δοϊεςῖο 
δυτο πὶ ΠΟ Πητπῖι}8 ἐδὲ ΠΟΙ ἰΑἰ1οἶ8 εἴ ἀρρειιοηΐδ; φυαρτορίογ οἱ ἱρδαπα 
4ιοά 5ε] δὶ ροῖεϑέ. ὩοῺ δυΐθιη οἵππα Ἔχςορι θὲ ϊα 86 118 1}6 οϑὲ, δοᾶ 
Τογαχα ἀρεπίδτον βηΐδ. Φαδιπο γι ἰδΐα δὲ Βοπογιπι ἰὰ ᾳποά τπο- 
γεῖ, βεὰ ποῃ οἴμπε ρυϊΐςγατη. μὲ δυΐπι Ἀυΐιϑ5 ρταῖία οδὲ δα, εἰ αξ 
εδὶ βπίθ, οὕλη ἰϊα αἰϊςιΐι9 ρταιία οχδιοἰαπ, εαΐδηιβ ἱπουεὶ. οροτὶδε 
δυΐεπι σςοηϑίππεγε, ἰά φιοά ἀρραγεὶ θοπιπη, ΡΒοπὶ δἰίαιπ Ἰοοῦπι ΟΡ 
Ἐπεγα, εἰ ἴρδαπε ἰασυπάσιι, φπδπάἀοχπίάοι ἀρρᾶγει βοπᾶτι, 4Π8Σ6 30 
Ῥαΐαπι δδὲ φιοὰ εοπηρίς φυίήειη ἰὰά φυοά ϑοιπρογ πιουδίαγ, ἃ δδῖωσ 
ΡΕΤ τπουβηῖε ϑ11η}}{12τ τηουογὶ, αἱ σἰπφια ἀπὶμιαἰϊα; σονεηρίς δαΐοτα 
τὶ 4]1ἴο πιράο; εἰ ἰςεἶγοο ᾿Πυἀ φαϊάδιη δοιπρες ἱπουεΐωγ, δηϊιπα]τατα 
δυΐετη Ἰηοῖιδ ἰεγιπίπαπι μαρεῖ, ϑετηρίϊεγατη δαΐεπι Ρυϊοβγανα, δὲ 
ἰά φαοά γεζε εἰ ρχίπηο εϑὲ Βοητπι, μευ τηοάο αυΐάετα εδὲ τποάρ 
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Ὑ6ΤῸ πὴ εβξ, αἰνίπίαϑ ῥγοίεςξο ΒοπογαΒΙ]ΠἸυβχαθ 688 απδπὶ πὲ 1110 
101 φαϊοχαδιη δ[ξ ργίυα. ρτίιπατα ἱφίίαγ ππιποίθιπ πονεῖ: ἀρρεϊλο δὰ- 

ἴεῖα, δὲ 1ὰ φυοή δρρεῖθῖ!8 εδὲ, ποῖ τπονϑηΐ. αἰτίαι δον θιν δο- 
τοῦτ 4086 πιονδηΐιγ, οἱ αἰϊαὰ πιονθαῖ, πι}]ὰ δϑὲ πδοεβϑιϊδ8. τιᾶ- 
πἰοϑίατι εἴϊαπι οχ ἐἰς εϑὲ φῃοά γϑι παι 6 γ Ἰοςα]15 υποῖπϑ5 αἱ εἶπ 
εεἴ ἰλοΐοτγυπι ἰπ ἢϊ8 απᾶε ἢπηΐϊ: πιουθίυγ επῖπι εἴ ἱπργδάϊιυτγ δηϊδιαὶ 
δρρειτίοπε γεὶ βεἰεοιίομε, αἰ δγαϊίοπθ ἴδιηθη [λοῖα δἰίφαδ ρεγ δὸπ- 
δΌτω πὶ ρἢδπηιαβίατη. 

7. Ουοπιοάο δὐΐοπι ἱπιε ]ρεπ8 αἰ ΐα8 φηϊἄεπι ορεγαῖαγ, 4185 
Ὑετο πὸη ορειαίυγί δἰ πιουϑίογ ἱπξογάτηι, ταϊογάσπιπ ποη πιογοίυτ 
εοάειι δᾶη6 πιοάὰο Ἵσοπίίηρεγε νυἱάδειγ, 480 δὰ 4ᾷδε ἱπιιποῖα διιηΐ 

(0 εορἰ ἐδιῖοπε γατοοἰπαιίοπδαιδ σοπιργθμοπεπηϊωυγ. υδγαπὶ ἰπ 1118 φαὶ- 
ἄδπι οοπιεπιρίαἰΐο εϑὲ βπῖθ, οαπὶ δηΐμη ἀπ5 ᾿π:6]]εχειὶϊξ ργοροϑιξῖο- 
πδ8, σοποϊυβίοποιι, δᾶπὲ ἰητο! [Ἔχὶς εἰ σοπίυηχις, Βο δαΐοπι 6χ ἀυά- 
Βυδ ρῥτοροϑιοπῖθιϑ ςοποϊυβῖο ἄξ ορετγαῖῖο. υεγθὶ ργαιΐα, σαπὶ πουθ- 
τῖϊ οπιπὶ ἀδατι ηϊαπάαπι 6886 Ποπιϊπὶ, 56 δυΐεπι 6586 Βοτηΐηεια, ΠΠςῸ 
ἀεατηθυίαῖ; 91 δινέθιπ πὰ 1 παης ἱποδἀεπάμπι 6586 ἰνοπιἰπὶ, 56 δυΐοπι 
Βοπιΐποηι, οοηζεϑἴϊπι χαϊαβοῖτ: δὲ πέγαπαιο ἰδοϊξ, πἰϑὲ ἃ φπορίαπι ρτο- 
Βιδεαῖατγ δαξ οοραίυτ. σοπιπιοάδ γαϑ δϑὲ τπιϊβὶ (δοϊοπάδ; ἀοιηι8 οοια- 
ταοάα 68ῖ: ἀοπιηπὶ ςοηζεοϑιτα ἔδοϊξ, ἱπίδραιπθηῖο σογρογὶβ ἱπάϊρθο; 
Τταηΐοα ε8ὲ σογρογίϑ ἱπτοριπιοπίαπι:;: απΐοα ἱπάϊρεο. 480 ἱπάϊρεο, ἰά 
ταΐηὶ (δοϊενάστη; τυπιοα ἱπάΐροο: τυπῖοα δϑὲ ταδὶ ἰδεϊεπήα.. οἱ δὰ 

40 σοποϊυϑῖο, τυπίοα τὰϊπὶ [αςίεπάα, ορεγαῖϊο δϑῖ. ορεγαίῃγ δυιΐεπι ἃ 
ΡΥϊπεϊρίο. δὲ ἐππίοα 6886 ἀβρδῖ, πθοβϑϑαγίῃιῃ δϑὲ 6586 δγίπιυπι; 91 
δαΐδηι ἱΠΠυ, δὲ αἰϊι; οὐ τὰ {Πσοὸ ορεγαῖαγ. χποά χυϊάδιπ ορεγαῖὶο 
εἷς οοποίαδιο, πιαηϊ Γϑίστ. ρυοροϑιιίοι 5 δαΐθαι (αςἰϊςϊαε δχ ἀποΡα 9 
εοπϑίδπξ ραπογίρι9, αχ Βοπο 86 ]]1οοἱ εἴ δο φιοά ἢοτὶ ροϊδϑι. χυεὶπ- 
δάπποάυπι δυΐδαι αυΐ ἱπίεγγορδπε, [6 ργοροϑιτοπαπι αἰΐογαπι, τηδηΐ- 
ζοβίαπι δεϊϊςεῖ, οορίττο Ἀδυἀαπααιαια ᾿ποίϑέθηϑ οοπϑιδγαῖ; πὲ δὲ 
Βοπιϊπὶ ἀθαπιθη]αγα δϑὲ θοπαπι, φαοι ἰρ86 811 Ποπιο ποι ἱπιπιογαΐῃγ. 
ἑοοῖγοο φυδοουηααθ αἰΐα πα] γαιὶοοϊπαιίοι!α ἀρίπιιβ, σδἰογὶτογ ἀρὶ- 

80 τῆτι8. 4φυδηάο δυΐπὶ δυΐ 86 η8 ορογδῖιν δά Ἰὰ συλ ρτγαῖϊα, δαϊ ρμ8η- 
1Δεῖα δυὶ ἱπι οἰ] δοῖα, φαοά δρροεῖξ, σοπίεϑιϊη ἔδοῖξ. ἱπτογγοραιοη 
παπαπὲ διυὲ ποιϊϊοπὶβ ἴοοο ἀρροεεϊδηὶβ ὲ ορεγαῖῖο. διβεηάππι 6886 
χρὶαὶ ἀϊοῖδι ουρίάϊ85, κος δυΐοτα 6886 ροξι! οπῖατα 86 π888 νοὶ] ρἈδη- 
ἰλϑῖία υ6] πηδηδ δἴπιτηδι; οοηζεϑιϊπι δίβημιν. δ 8ϑᾶπε δά πιοῖΐυνη οἔ 
Τοροτγδϊίου ἐπι ἀπίνπα!ἑα ἐχοϊἰδηΐαγ, οππὶ αἰ εἶτα ποϊϊοπία οδιι88 81} ἀρ- 
φοίτο; φααε ἰᾷπιθη σοὶ ρει 86ηϑῦιη γοὶ ῥοῦ ρμαπίδϑίαια εἰ ποιὶο- 
πεπὶ εἴβοιϊτυτ. φυδδοπηαιδ δυΐθπὶ φυϊρρίδιη ίδρετα ἀρρεῖϊαπε, ραγιϊαι 

2 χαϊάεπι ουρίἀϊαϊα ἀπὶ ἵγᾶ, ραγίϊπα υθοὸ ἀρροιοπα δυὲ υοϊαπίδια 
δείαπι οἱ δρυπί. φυρτηδάπιοάστα αὐῖθπι βροπίᾶποδθ δρρεἰἰαῖδα πιὰ- 
οδίπας ρᾶτνα τποϊϊομϑ ἰδοίᾶ πιονεπίατ, ἰαχαῖ5 Θ6 46 ᾿ππῖιο ἱπιροὶ- 
Ἰοθῖθαδ υογίεργίδ: εἴ οαγγίοαϊι5 οὶ ἃ δὲ φυΐάθπι υδοῖαπι γεοῖα πιο- 
Ὑεῖ, ἴρ8ε δαΐεπι γυγϑοτῃ οἴγοι!ο πιουθίυγ, φιοπίαπι ἱπαοαααίθς μαρδοξ 
τοῖλδ (ταΐτνον δηΐπι νδἰι τὶ ςοπίγωμῃ ἢξ, αἱ πη ογ]1πάτὶ3), 1ἴα οἵ δπὶπια- 
Πα ταουδηΐωγ, ᾿πϑίταπισηία ΠΔΠ 41:6 δἰ πσπιοα! μα ρα πὲ οππὶ ΠΟΓΥΟΓΌΤα 
ἴαπι οϑϑίυπι παίαγαπι: οἵ πᾶθο χυϊάσπι ἰηαπδιῃ ἰδὲ Ἰἰρηα δὲ ἔδτττιης, 

40 πόσος δυίΐίδμη αἱ Ὑδγίεργαβ, 48 δοίυδ οἱ γοϊαχαιβ ταουδαΐογ. 
ψεΓαπι ἰᾶπιθη ἰη Φροπίδποὶ5 αυίάεπι 118 εἴ σαγτίοα 15 ποτ δϑὲ δἰτε- 
ταῦ, φυοπίαπι δἱ βεγθηὶ δἰϊαπὶ τπίπογοβ ἱπίογηϊι ογθ 68 δἷ γῃγϑαδ τηᾶ- 
δοτγθδ, πἰ δῖ! παΐπα5 ἰάθη εἰγοι!ο τπαονυδγοῖιγ, ἴῃ ἀπηαὶϊ δυΐοδιῃ ᾿άθ τὰ 
Ροϊεϑὶ εἴ πιαῖῃ!5 εἴ ταῖπα5 βεγὶ, βσύγαϑαπα ρογιππίαγα δυιοῖὶβ ραγιὶθυϑ 
Ὁ οαἰϊάτταΐεπι, δἰ τυγϑυ9 οοπίγαοι5 ργορίογ {ἰρὶ ἀἰτδῖαπι, δὲ οπιμΐπο 
Δίτογαῖῖβ. δξεγαπξ δυΐθτα ἱπιὰριπδίοπας οἵ δεηβὰ8 δὲ σοριζατίοπ 68, 
δετιϑτι8 Επΐπὶ δἰδιϊνη δἰτεγαιίοπες αφυδεάαπι ϑππι:; ἰππασίπϑῖϊο ἀτιῖεπὶ εἰ 

το ςοριίίδο γεγυπὶ μαροπὶ ροϊοϑιαΐθ. οοριίαῖα δπῖπ ϑρθοίθ8 (δἰ ϊ 
εἶνε Ὑγιριαϊ οἶνε ϑυανὶ8 δαΐ [οτπι! 48 }1}15 ψιοάαπιηοάο [ἃ Ἔχϑίδι!ξ αια- 
115 ἀπαφυδθαχαε δϑὲ γεβ, δ ἰσοῖγοο δοῖα σοριαιίαπα ρργμογγεδοιηξ δὲ 
ἐχρδαυθϑουῃῖ. οτημία αυΐοτι ἰϑῖᾶ Ροτγιαγθαϊοπθϑ δυηῖ οἵ δἰταγαϊίομθϑ. 

οηπι δαΐεπι ᾿Π ΠΟΓρΡΟΓΘ δἰξεγαπίωγ, αἰΐδα φυϊάσιη τππδίογθϑ βυπξ, αἰϊὰς 
ὝΕΓΟ ταϊπογθβ. χυοὰ δυΐδιῃ ρᾶγυα τηιιΐαιῖο ἴῃ ἰρ80 [αοὶα ρτὶποῖρὶο 
τααὶεἰρ ϊοα8. δὲ τπᾶρτιαβ ἴῃ οχίγοαιο ἰδοίαϊ αἰ ΠΓἜγοπίϊαβ, πο δὲ ὁΡ- 
δουγαιη, αἴ ἴοπιοπα ρδυϊηΐυπι ἰγαπαὶαΐο πιᾶρηδ ἤγοσγδα ἢϊ ἴγαη8ρο- 
οἰτιο. οαἰτάϊδῖε φαΐπ δἴϊαπι γδὶ {γι ρι {Πα ῖ6 σοὶ αἰΐα δἰυδπιοά! αἴζε- 

80 οἰΐοπο σππὶ ἰῃ οοτάδ αοῖδ [αδνῖς αἰιθγαῖϊο, δἴϊατο δἱ ἴθ αχιρῦα δὲ πόῃ 
δ6η3}}1 {Π|π8 ραγιίςα, τη] σαηθ ἴῃ σογρογα δὲ ἀϊεγοιτῖα, οαπιὶ 
ταροτὶΡο5 εἰ ρδΙ]οτί!υ, τα Βοτγγοῦῖθαδ δἰ ἰγοπιογίθα8 αἰ σα μαϊπ8- 
ταοῦϊ σοπίτατγὶ 9. 

8. Ῥτίποϊρίαπι ἱρί ἔα, τὸ ἀϊςἔποι εθὲ, πιο οτἶϑ ἱπὶ ἀρθη αΐ ξοποτα 
ἰά δᾶπε 6εϑὲ χυοά ςοιβδοίαπάυτα δοὺξ ἀεο]παπάιπι εβῖ. σαϊοτ ἀπίετα 
δαὶ ἔτίξυδ δοιτπὶ οοξίϊδιϊοπειι εἰ ἰππαρί πο ποπι πδοδδϑαγίο σοῦδ8- 
ᾳυππίαγ: ἐγϑηβοῦτι πάπα ἀεο]πδηάμπι, ἰπσαπάυτηα δυΐδι οὐ πο 
δεοίλπάυτη. υεγατι ἰδίπυς ἴῃ αχίρυα ναἰ δ δδξ ὁμβούγιμι. δυπὲ δὰ- 
ἔδπν ἐγιϑιβοα δὲ ἱπουπάδ ἔεγα οπνΐα συ [γἰριἀἰϊαῖα εἰ οαἰϊάϊτατο, 702 
αοά εχ αἰξεοικοηΐθυε εξ. τααηἰ[εϑῖατα. σοπβιξδιτῖαα παηαὰδ εἴ ρᾶ- 
τοότγεϑ οἱ νδπογοὶ τιοῖῃ8 γο χυᾶαιε ἰῃ οογροτα ἐτίϑβοα εἰ ἱποαπάα, 
8116 φυϊάδιι ἴῃ ρμαγίθι5 σαπὶ σαἰϊἀ δῖε δυὶ {τὶρι ἀϊ μαῖα δππὲ, 4}1ὰ υοσὸ 
ἵπ ἀΠΙΥΟΓΘΟ σΟΓρογθ. πιειπογία δηΐθαι οἱ 8ρ68, ἰδη 4] θ8πι δι πη αΐδοτὶθ 
τϊεπῖαϑ 118 ἰρϑῖ8, αἰϊδ5 χυϊάδιη πιΐπη8 ἃ] 188 υθγὸ τηδρὶβ δοστίτη δαηξ 
οδῦ886. απαρτορίεν τεοΐᾷ τγαϊΐοπε σοηβίγαςϊδ δαηΐ 4υδδ ᾿ηἰγέπϑεξηθ 
ἰδοθηξ, δὲ δά ἰπιξῖα ἱπϑεταπιθα δι! απὶ ραγίϊατα, τἱ σοταπαίδπίατ, δὲ 

, ὃΘχ σοιπρδοιϊ5 πιο! }1ὰ βδηϊ εἰ ἐχ πιο  θὺ.9 σοτηρϑοῖα, οἱ ἐσ 86 υἱοΐ8- 40 
δ'πχ οὐπὶ ἰδονΐα ἔα πὶ αβρεγα. 486 οατὰ Πος σοπιΐπραπὲ πιοᾶο, οἵ σαταὰ 
δοϊϊναπι εἰ ραῦθ1}6 ἰδίεπὶ παρ ϑαυὶ παΐηγαπι υαΐθιπ δᾶερα ἀϊχίτνῃϑ, 
υᾶπὰο οεγῖς οοπιίζογίς αἱ αἰϊπὰ ᾳηϊάσπι ραιρ}6 οἷς αἰϊπὰ υετὸ 
δοϊποϑαιπ, πϑαίγίαυα ἀεϑῖξ Α΄ [απιὰ αιοά δὰ δογαπι ἀδβπίοποῖα τθ- 
φαϊγαῖυγ, σοηζεϑιϊη δἰϊθά χυϊάοπι δρὶξ, αἰϊυ ἃ υδγο ραϊταγ. χαδης- 
οὕταην δίπιαὶ, οἱ ἰϊὰ ἀϊοαῖωτ, ἱπις ]]Πρὶῖ 6886 ἱπεδάἀειάμπι, δὲ ἱποθάϊε, 
ὨΪδ1 φαϊρρίαπι ο δε ξοτῖς. δὲ ογραπίοαβ φαϊάθιπ ραγίθα σουυθπίθηϊεν 
αἰἴζεοιίοποθ ργδαρᾶγαπε, ἀρρεϊτὶο δαῖΐοπὶ αἰζεοϊοη θα; ροττοὸ δρρεῖς- 
ἄοπεπι ἱιηαρίπαιίο. Ἀᾶθο δαΐοπι γα] οορὶϊδιοπε γα] ϑεηϑα οἰξοιϊϊασ.. 
δα] Ἐδγοὸ οἵ οϑἰογίῖοτ, φποπίαπι ραῖὶριΐα οἱ δοιναπι δογυτι ἀδ πα- 30 
τλθγο ϑαηΐ 4186 8ἀ 86 ἴῃ νίσδτα τππυϊπδιῃ Βαροξ παίαγατα. Ὀτγίπιπτι 
δυΐεπι που θη 8 ἀπΐιηαὶ ἴπ αἰ ἰαιῸ 6886 ρεϊπεὶρίο παςρθδ88 δϑῖ. βθχαμα 
δαΐδπι δἰ τογίιι8 6586 ἱπιἰὰπὶ δἰτογίι8 ἅπειη, ἰδαι ἀϊοίπτα 6δῖ. χαᾶπι- 
Οὔτοπὶ οσοπιϊηρὶς φυϊάθπν αὶ ὑπο, σοπεηριξ δυΐδπι αἱ ἀποθαϑ παῖυ- 
ταῶτα 1110 ττὶ, οὔπὶ δαὶΐπὶ αἰϊσυπάς πιουείοτγ, δἰϊαἀ χυϊάθι εχίγοταο- 
γαπι ραποίοστπι ΖΌΣΘϑοοΓα αἰ ὰ υθγὸ ἱπουθγὶ πθοθ886 6ϑὲ, χαβῃάο- 
4υϊάεπι δά αιιίοδοαπα χυϊρρίαπι ἰπηΐ ἄφθεγε ταοΐογοτα ἀϊοϊοπι δὲ 
Ῥτίαβ, πιουθῖασ ἰρίϊως εἴ ποὺ τηουδὶ εχίγεπια Ὀγαςΐ ρᾶγα. οἷαδ 
δυΐειη αυΐ ἴπ σΌΡ το 68 ἤεχαβ, μος φυϊάεπι τπονϑίυγ χαρὰ ἴῃ τοῖο 
δὲ οοπιϊποῖο. πϑοῦϑ86 ϑιιΐειῃ δδὲ δἰϊᾶπι Πομ πηοῖιπι 6886 φαϊ δι; 30 
πο ἀϊοίπιπδ ροϊεδίδιε χυϊάθπι ππιῖπ 6886 Ρυποίππι, δοΐα δυΐθπὲ 
ἢν βετὶ. φυδπιοθγεπι οἱ δηἰπιαὶ θοδεὶ δγδοβίθιη, ᾿ἰς ργίμηαπι δην 
τᾶς εϑϑεῖ ᾿πουθη8. δὲ σποπίαπι σομηρὶξ ἃ4 τιᾶηυπὶ χυϊρρίαχαι ἴτὰ 
2ὲ Βάβεγε ἱπδωΐσαθ αἱ δἱ χυΐβ Βασυϊαιη ἴῃ πιὰ τι ουογεῖ, τυδυϊ εϑωτα, 
ε8ὲ ἴῃ πϑαῖγο δχίγεπιογτω οοῃδίϑίδγα δηΐπαπι, ποήπς ἱπ δχίγετηδ γεὶ 
τιοῖδα ραγίξ, πεᾷπε ἰη δἰΐθγο ρυϊποὶρίο. Ἰἰβπιαπι οπὲπι οἱ ρυϊηοϊρίαται ὃ 
εἰ βηεπὶ μαρεὶ δά τηδπαπι. ἰἰίᾶχυς μᾶπο ΟΡ οαυδϑᾶπι 9] ποῃ ἱπδϑὶ Βἃ- 
συ]ο πιουδηβ ἀπίπιδα ργὶποὶρία πο, ας ἴῃ ἰρθα φυϊάεπι τηᾶηὰ. δοάδτη 
επὶη 86 μαρεὶ πιοάο εχίγεσα τι τπᾶπι5 δά ἱροίι5 σαγρὶ ἰθπομιγαα, ᾿ 
ὶ μδεο ἰρϑ8 ρᾶγς δᾶ οιδίταπι. πὲ 1} επὶπι ἀϊδγαηὶ χαδα δὰ δη- 
Ὥδχᾶ ἃΡ 118 4ς ποὴ δαπῖ; ἢἴ πᾶπαῃς αἱ δερδγαθιὶς ρᾶΓϑ 'ρ86 Βᾶ- 
ςηἰα9. πϑοῦδϑὲ ἱρίϊατ δϑὲ ἴῃ πα }]Ὸ 6856 ργποίρίο αἰδῇ Αἰϊογία 8 οδὲ 
Βαΐϊδ: πεχαε, δὶ αιιϊρρίατι εδὲ δ᾽ἰαά 1110 δχιίπνατῃ πιὰ ρὶ8, πὶ εχίγοπαὶ 
Βαρυὶὶ ἴῃ τοᾶπα ργιποὶρίαπι, Ἀυΐπ8 ἀαΐοτι ἰπ σαγρὶ ἱπποίατᾶ. χαο ἀεὶ 
πεάιε ἱπ ταᾶπα, 4αοηΐαπι δαρεγίυ δάδμις ργιποιρίαπι, ποφας οογῖα 10 
Βῖο. δἄδμῆς δαἰπι φυϊοδοεπῖε ουθίϊο τοΐαπι πιουεῖὰγ φαοά ἰηΐτα εξ 
οοδεϊπυστα. 

9. Ουοπίδην δαΐοτα δοἄεπι δὲ Βαβεῖ τηοάο οσὔπὶ ἃ ἀοχιτγία ἴατα 
ἃ εἰπίϑιγὶδ, δὲ δίπιαὶ ρὲ οοπίγαγία τωουδῖιγ, αἴ πο 60 ποῦ χαϊεεεδὲ 
ἀοχίγυιη, πιονθδῖαγ ἰηϊϑῖγαπι, ὩΘ4Ὸ6 Γαγϑυϑ 4 Βοο, ἦοά; ΦΕΙΏΡΕΤ 
δυΐδιηι ἴῃ ϑυροτγίοτὶ πϊγογαπη ας 6δὲ ρτὶπεὶρίατα, πθο 6886 68 1 τη δ] 0 
ΤΑΟΥΘΠη [8 6586 ργὶπεῖρίιπι δνιίπαθ. αἰ ογΌπαυ 6. δπῖπὰ Ἔχίγεῖθ ογητω 
ταθαἴιπι 6ϑὲ αἰ εἰπιαπι. δίπι}}} δυΐοτα 66 Βαρδὲ πιοάο μος δά ϑιρογωδϑ 
ἱπίδγπαθαιθ ταοϊΐοπεϑ, ἃ δὰ 4π86 δυηΐ ἃ ὁδρίία, 16 χυδὲ ϑιπὶ 8 
δρῖπα, ἴῃ 1115. φαΐ παβεπὶ βρίμαπι. εἰ γϑοῖα Ἰιος δοιϊαϊξ ταϊίομθ. δεη- 80 
διτυαπι οἴεπίπι ᾿ἰς 6886 ἀβδθγίπιι: ἰοοῖγοο αἰϊθγαϊο ρϑγ δαεηϑαπιοςο 
4υὶ εἶγοα ρτγιηποἰρίυτη δῖ, δ ἱπιιτμξαϊο, σοηππαδ6 8ἰτλ}} σηπὶ οχίθα- 
686 ἴπτη σοπίγδοϊδθ ἔγϑηϑηπι απίαγ ραγίδδ, αἴ ΠΘΟΘ938Γ10 ἤδης ΟΡ οΔ- 
δ ἴῃ ἀηππα ἰδιι8 ουεηΐαϊ τηοῖτι8. παραΐαπη δυΐοτα οοτροσὶδ ραγέθς 
Ῥοϊεριαῖα φυΐάοιπ ἀπδτῃ, δοὶῃ ναγὸ ρίαγα εἴβοὶ πϑοθδβα 6ϑῖ, βἰσαὶ 
δἰδηὶιη τηουθηῖαγ ἃ ργὶποὶρὶ9 τποπῖθτα, εἴ ἀἰξεγο φυϊθϑοοπῖε τπουεῖαῦ 
αἰΐδγιπι. υϑγοὶ ργαῖα ἴῃ ὦ ὁ Ὁ ἴρδιιη ὦ πιονδίωγ, πιουθὶ δαίθπι α. 
δεἀ αἰϊχιυϊά φυϊεξοεγα οροτγίεξ, δὶ αἰϊαὰ χυίάετα ἀδροὶ πιονογὶ, αϊπὰ »Ὸ 
ὝΕΓΟ ἸΏΟΥΘΓδ. Ὠπατα ἱΡΙῸΓ Ροϊεοϑίαϊε οὔπὶ οἱΐ ὦ, δοῖι ἀπο εσγίξ. 



ΡΕ ΑΝΙΜΑΙΙΜ ΜΟΤΙΟΝΕ, 

Φυλπιο γαῖα ΠΟ 6886 Ρῃποίηπι δ6ἀ πιαρτιξο ἀϊΐπετν παν άδπι πεοεβερ 
651. γδγιπι Ἔπηγεγο οοπεϊηρι! Ο δίπηπ! οὐπὶ ὦ τηουετὶ; 4 Διο γετα 
ἴγαφῃς ρτγίποὶρία 486 δυπξ ἰῃ ὦ τποῖδ, τθουθγε ἤδοα886 δῖ. 4υϊά- 
ἄστα Ἰεξίττ οροτγῖεϊ 6886 ργδεῖογ δες αἰϊιιά, φῃοά πιουϑαὶ ποῦ τωο- 
ἴοτα. ἱπηϊ 6 πΕῸΓ Ἔγροὸ οχίγειπα δὲ ργίηςιρία δά 86 ἴῃ υἵςετα τῇ αὶ τηο- 

1023 Ἰοστπι, ὮΣ 5ἱ φῃΐ ἀἄογϑα οοπῖγα 86 ἀρρε![6η168 Ἰπονεαπὶ σγαγα. υδγατα 
ᾳυοὰ αἴγιπαιε πιουϑῖ, πθοαϑ86 εϑὲ δε; εὲ ποὺ εϑὶ δηίϊπηᾶ, αἰϊυᾷ 
4υϊάεπι Ὁ δἰυστο ἀὲ πιᾶροΐμιϊπε εχ ϑιϑιθμ8, ἰπ δᾶ διιῖθπι Ἑο]]οςαῖα. 

10. Ῥεῖ θα Ἰξίιαγ γαϊϊουιθπι {πᾶ οααϑᾶπι ἀϊοὶξ τποΐϊυ5, ἀρρ6- 
Ὅϊϊο πιράξιιπι δϑῖ, φυοά πιονυοὶ πιοΐυ πὶ. ἴῃ δηϊπδιῖδ δυΐετη σογρουὶ- 
Βυ8 αἰΐᾳαίϊ ἃ δἰυσπιοϊ οογρῖ 6688 οροτίεϊ. φποᾷ ἰρίτγ τπουεῖαγ 
φυΐϊάεαν, βοὴ εϑὲ δυΐθπι πδιιηι ἸΠΟΥΘΓΕ, αἰϊεπαβ ραῖΐ ροϊεςὶ νἶγεβ: 
ἰρϑαπι δυΐειι την δη8 ροϊδη πὶ μά θδγα φυαπάδῃ εἴ γοραγ πϑααϑϑ98 

10 6δῖ. οπιηὶα δυΐειῃ ν᾿ ἀθητον ἀπ πιά ϊα οπ 5ριεἸτυιη πάρ ογα σοππδίιϊη, 
ἴσπι ΔΡ 110 τόθ οᾶρεγθ. 4088 δυΐδιη σομηδϑιὶ 8ρ1}1}8 δἱξ σοη86γ- 
γαῖϊο, ἴῃ 4115 ἀϊσϊωιη δϑὶ ἰοςῖβ, ἰ6. δυΐθπα δά ἀπίιπαὶα ρτγιποὶρίοτ δἷ- 
τοῖν! 86 βάθϑῖα υἱάειυν πο ο, αἱ ἴπ βδχϊονίθιυϑ ραποίωπι φαοιὶ πονεῖ 
εἰ πιονϑῖυγ διὶ ἰρϑαιῃ ἱπηπιο 116. φιοπίαιη δαΐεπὶ ῥγίποὶρίθνα 811 
αυΐάετι 68ὲ ἐπ σογάα, αἰΠ|5 νϑγοὸ ἴῃ ρατία ργορογίίοπε γεϑροπδηΐα, 
βαρτγορῖδγ οομμδῖῃ8 ϑρ᾽ 5 60 ἴοοὶ ἀρρᾶγεῖ. υἵγιιπι ἰρί τιν δειηρεῦ 
ἰάδτη δἱϊ δρί τί 5 δὴ δεπῖρος ἀϊνογϑη8 οἰβοίαιιτ, αἰἴι5 6ϑὲ δϑγσῖο. ἰάειπ 
ἂε αἰϊἰ8 οἰἴαιη εδὲ ρᾶγιίρπβ. υἱάθιωυγ δυΐοπι ρεγοοιηιποῖε 8ὲ μάθογα 

40 αἴ Ἰηουεγε ροϑϑὶὶ οἵ γοθηῦ ργδοϑίαγα. ται πάη 4πὸ ορογὰ ϑιπὶ 
ἰχαρυ]δὰϑ δὲ ἐγαοῖν8: ἰσοῖγοο ἱπϑίτυπιοπίπιη ἴὰ πὶ ἀυρογὶ τατη σοπίγαὶ 
Ῥοδ86 οροτγίεϊ. [4}18 δυΐετι δρίγιια8 δὲ παίαγα, δὲ εαῃήάθπι ΟὉ Ἵοδὰ- 
ϑᾶτα δἷπε υἱ σοῃίγαοῖα, οπὶ αἰίγδοῖϊνα ἴαπι ἱπιρι]δοτγῖα δῖ; ργαντα- 
ἰοταφυς οἰἰλπ) δά ἵρπϑᾶ δὲ Ἰευϊδίειη δὰ οοπίγαγία μαρθδὶ. φυοΐ ἀὐ- 
δι Ἰηουογα ἀεροῖ, ποῦ ῥδγ αἰϊεγαϊϊοπεπι Βυϊαϑπιοῦϊ 6856 οροτγίοῖ, 
σἰπουηῖ οὨΐπὶ 56 ἴπ υἱσθιη ΡῈ Γ ΘΧΘΌρογδυζίαπι παίυ γα! ἰα σΟγρογᾶ, 
ἴονα φιίάοπι ἀθογϑυπι ἃ ριάνίογα νἱ ἀδάαοίιπι, σγᾶνε υαγῸ 8υγθατι 
ἃ Ἰενίογθ. 408 ἰξί᾽υγ τπουθαὶ Ρᾶγῖβ, οοπιιποῖδ ἰδηγεη, δηἰπιᾶ, οἱ 4υδηη 

20 Οὗ οαυδᾶπι, ἀϊεϊαιη εθῖ. δὲ δχιϑιϊπαπάυτα δὲ οοπδίαγθ δπὶιπαὶ, οἱ 
εἰν δῖοπι Ῥοπς Ἰερίδυ8 ἱποιϊτυΐατα. ἧι μᾶς οἰδηΐπι ροϑίφιδπι 86πιοὶ 
οτάο οοποιονῖξ, ΠΙΒῚ] οριι8 οϑὲ ϑεογεῖο ἄπο, ιδὶῃ δίχα 8 αιιαα 
ξεταπίαν ἱπίεγαβθα ορογίοδι; δεά αχυίΐϊδαπα αἱ πιὰηἀαίμν οδὶ, φιοά 
δὰ 86 ρεγίϊποι δρὶϊ, δὲ αἰϊαὰ ροδὲ αἰϊυὰ σοηϑαθίπάϊπε οἴβοίιαγ. ἰὰ 
δηϊπιλ! !θα8 ἀυΐοπι πος ἰρόππι παΐπγα εἰ βοϊϊπσ, εἰ χιοπίαιη ὑπυτα 
τϑοάσας οἷο οοπϑιϊτοἰοτγατῃ δα δὰᾶ ἐχϑεψαθπάδ τρια μαΐυα δϑὲ αἰ 
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ἘΪΗΠ οραβ δἷὲ πιπϊοΐιδ᾽ απίπιδτη ἱπίθγασβϑα, δε οτιτν {Π|4 ἴῃ οογίο 
ξοτγρογὶβ εοπϑίδιαι ρεϊηοὶρῖο, αἰϊα φαΐϊάεπι γίνογα φυΐα δαπξ ἀππεχᾶ, ὃ 
Ρτορεδηη δυΐθιη οριιϑ οἴβδοεγε ρὸγ πδιυνδια. ᾿ 

11. Οιιοπᾶιπ ἰρίταγ πιοάο τοϊιπίατιῖ5 πνοτῖθυ5 του θδηῖην βηϊ- 
τρδ]ία, εἴ 4πιᾶ8 ΟΡ οαπ588, ἀϊοίαπι 688: 864 ἱπυοί τη γι δἰΐατῃ αυΐ- 
Βαϑέήανα πιοεϊοπῖθις φιαοάαπι πον θα ρᾶγίθϑ, ρἰ ατγίυπῖ5 δαΐοπι ΠῸπ 
γοϊυπιατγίι8. ἱπν οἰαπιατῖοσ αὐΐοιη ἀϊοο τποῖαϑ5 πὲ σογα 5 δὲ ρα ἀοηάογπαι: 
δρράγεπιθ πᾶια06 88 ερεπιπηθγο γα Αἰ ιια, ιιδη υάτη τη ΟὩ 5 πὲΐ.}] ἀθ ςο τα 
παῖ, που θυ ϊογΓ. ΠῸΠ Ὑο]θῃ αγίο8 γθγοὸ ὑὲ δοτηνατα δὲ Ὑἱρι απὶ εἴ τὸ τ 
δριγαϊοπειῃ, εἰ φπίουπαης δἰϊὶ εἰπ8 ρεπογίο βιιπὶ τποΐυϑ. ἤογοϊη δηΐπι 10 
ΒΌΪ] τι: 5 π ρ ΠοἾ το γ ῥμαμτασία δὺϊ δρρειτίο ἀοιπίμα δὲ, νεγὰπι φαυῃ- 
ἴδνη Αἰτογαγὶ δηϊμηδὶια παίαγαί: δἰ ἐδγαϊίοπθ πθ 6586 68ῖ, ραγρυϑ δυϊδια, 
Δἰτεγαι 8 ἃ] 185 αι! θη διιρρϑοογα 8]188 γ6γὸ μπϊπυΐ, εἰ απ; του δδπῖαῦ 
εἴ σοιπιπυϊδηϊον ρῈΓ τπιιτϑιϊοι! 65 86 τπαῖο 864 παῖδ8. ᾿αιιδᾶδ Δ8- 

ἴοτηι Ἰποϊϊοπυιπ Παϊυγα]θ 8; ΠΕΘΟΠΟῚ ἰρδὶ ργϑθίθγ γαϊϊοπεῖα ἀϊοϊδγοπε 
Ρατγίϊενπ ἴδοι τποῖὰ8 ἱπεθγυθηΐθπῖα βιιηξ δἰ τδγαϊίοπθ. Ἵορίϊαιῖῖο πδῃ- 
416 οἱ ἱπιαρίπδῖϊο, τ ἀϊοΐανη δϑὲ ρτίι5, ἀρθηΐθβ δά ἀπουηΐ αἰίεςιο- 
Ἠ68: πᾶϊη δραδηιίυπι σραυΐε8 γοργδδοοπίαηξ. ἰά δαΐεπι ργαθοῖριι 1186 20 
ἀπκοϊαγαινὲ ρατγῖθϑ, χιοιΐαπη υἴγα4ης δάγυτῃ ἰδ ᾳαδτη 8εϊυσΐαη 65 

δηΐπιαὶ. οὐὰ8 Γοὶ οδιδα δϑῖ, 48 νἱϊα]οιη" οοπίηθης Βυπιϊαἰϊδίδτη, 
οοΓ φυϊάριη τηδηϊεβίθιπ δαπὶ ΟὉ οδιιβᾶπιὶ χιοά ρτποὶρία μαρεὶ 96π- 
ϑιιηιπ, ρβαη ἴα] 6 διΐθιπ σπθιη τη φυοηίδαι πο ϊ5πιο ϊ 681 σιρβηυπι: 6ΣΣ 
{ὁ εἰθιΐπι ἰαπαυᾶπι ἀπένηα] φαοἀ ἰᾶπιὶ σϑι τα} 15 δαταϊ πἰ8 υἰγίιϑ ργοάϊξ, 
ταοίίομε8 δαΐθπι ργιιοῖρίο φα  οπὶ ἃ μάτι η8, ραγι]π5 γογο ἃ ρτγίη- 
εἰρίο ταϊϊοπε βςοϊάἀνπί, οἱ δὴ 5ὲ ἴῃ νυἱοθπ μος σοπίοπάμηϊ τηοάο. 
οροτίοϊ δ ἐπι Π ρογο ὦ ρτίπεῖρίαπι. τποιίοῃ 8 ἰρίαΓ ὕγοὸ ουΐυ8- 30 
486 ἀδδοτὶρίοταν. εἰειπθηΐογαυπι γαϊΐοπα δά ργὶπεὶρίαιπ υὙδηϊυπηξ, οἱ 
ἃ ρτὶπεϊρίο ἱποῖο εἰ οοιπιππϊδῖο, φυαπήοαυϊειῃ ροϊοβίαϊο 68: τπυϊΐα, 
Ρυϊποίριαπι φαίάθπι ὁ δὰ ὦ, φῃοὰ δυΐθιη δοὲ ο, δά ο; φιαοά γειὸ δὲ 
ὈϊΓογπηαια, δε] υἱτυπαιο; ἃ ὦ δπΐοιη δά ο; φυοὰ γδγὸ ἃΡ 'ρϑο ὦ δὰ 
4 ρΡεγειξ, πὶ δή ργϊπειρίαιπ:; Ὁ ἰμ80 διιΐδτπ ὦ δά Ὁ, αἱ ἃ ριϊποὶρίο. 
Ριδοίεγεα δ᾽ϊδ5 φυϊάθιη οδάθιη σορ Δμεθ5. Αὶ τηοῖπϑ, 4] ργδθῖοτ 
ταϊϊοπδι δϑὲ ἰῃ ἸβειηθΥῖ8: ἃἰϊὰ5 νΈγῸ πο. ὧπ οϑηδα δηίθιῃ δῖ φυοᾶ 
Δἰϊφιδπάο αιίϊάθπν ραιὶβι}15. 80} 68: ᾿παϊογία, δἰἰφυδπάο γυθγὸ πο γ0α 
ἰδηῖα ἀξ ποη ἰ6}18. ἀς ραγιῖθι5 φηίοπι δίῃ καϊογαπι δηιηα] απ δὲ 
ἂς δηΐπια, ἀξ βϑῆδι 4ιυΐ) οἰϊαιη δὲ Ἰπουηοτία δὲ βϑοπῖῃο, πθοιοη ἀδ 
οοπιπθὶ τπιοΐὰ, Οοδιιδᾶ5 ἀϊχίιηυδ: σοἰϊ φυσι γοσὸ ἀ6 ροπεγαϊίοθθ 
Ῥογιγαοίαγο. ; 

Ὲ ΑΝΙΜΑΙΠΌΜ ἸΝΟΒ55Ὁ 
ΝΙΟΟΙΆΟ ΓΕΟΝΙΓΟΟ ΤΗΟΜΆΕΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

Ὦ. ξοτατπο ἀϊς δπῖοπι δηἰπιδἰ ἵπτν ρα Ρ5 δὰ {Π|ἀπὶ χαας ρετ ἰοςῦγα 
ἐδῖ πποιϊοποπι, ρογϑογι απάυπι δδῖ αιδμπᾶτη ΟΡ οδυδάτῃ {Π|δυτιτῃ 
απάοαιο δυϊυδπιοῖϊ οἷϊ, ουϊίϑνα γαῖα ἱποῖης 115. ἀ6 ἀἰΓΓογθπ 118 
αὐΐϊῃ εἰΐαια 4188. ἀπὶὰ8. δὲ δἰυϑάδιῃ δηϊη8]}18 δα 86 ἴῃ υΐσοπι μαρθηξ 
Ῥϑτγίεβ, φυασυς παρ θηὶ δὰ 1115 πδα δ]ϊογυιη δαπὶ οἴ ρόπεγα ἀϊβιϊῃ- 
εἴογυπι. ρῥτία 8. αὐΐοπι σοπϑεπᾶτητθ ἀθ υΐντ8 ἃ ΠΟ Ρῖ5 δἱὲ σοπ5146- 

40 τιπθτας φαογαπι ῥτγίπια αι εδὶ φυοΐπαπι Ραυοϊ σοί πεῖ. δηϊπιαἰα τπο- 
Ὑεδηίυν ποΐ8, ροδίδα υδηπη οὈγοτι ϑαηρυΐπρα ηυϊάδιῃ ργαθε τα 4ιᾶ- 
ἰογηΐθ, Ἔχϑδηρυϊα Ὑ6γὸ Ρ] υγίρηπ; δὲ δά βυπιπιαμι, 4ιιᾶπι ΟΡ οδιβδιῃ 
ἐχ δηἰπιδἰϊυ πὶ πυπιογο αἰΐα αυΐάθπι ρεάϊθυς σαγθαιΐ, δῖα γεγο δΪ- 
Ῥεάα εἰπὶ δὺυϊ χφυδάγιρεάα ἀὐξ ται ἰρεάα; εἰ οἂγ φιδθεῦπαα 1|0- 
ἔὰπι με 468 μαβϑιῖ, εο8 Βαβδδιξ βϑτεν, δἰ οτμεΐπο 686 ποίδθ 48 
ὑπουδεηΐυῦ, ρᾶγεβ δίηϊ; ργδθίογ 
εἰ νοϊυογαπι ρόπιδ ὈΊρα8, ρίδοθβ υϑτοὸ ρϑάϊρυ8 οαγθαῖ. εἰ ἱπἤεχυϑ 
αυϊάοπι οΓΏΓατΙ οπιὸ εἴ γοἱπογὶς, σαι ϑιπὶ Βἰρεάοε, οοηῖγατγίος μᾶ- 
Ῥεηι. μόνο πδῆφιθ δὰ διμθιϊι οὐ 8. ἱπῆδοιῖε, γυο]υογὶ8 γϑγοὸ δά 

20 οὔνππι, ἰρ66 αυΐα οἰίαια Βοιιο οοπίγαγιο δά δ ἰρϑᾶσα τποάο ογυγᾶ 

δες δἰϊαπι 4πᾶπὶ Οὗ σαυβᾶπὶ Ποπιο᾿ 

ἰηδεςιῖ οἱ Ῥγας μία: δος δηΐπι δὴ σαυησι, ξθῆτα δυΐοτη δα τ δτυτα 
᾿πἤδοιῖς, δὲ φυμάταροία χιδα δηΐιπαὶ ραγίπεξ, οοπέγαγιο δά μοπιΐῃο8 
εἰ δἰ δὶ ἱρ5ῖϑ ἐγογα ἴῃ Πδοῖιη! τηο 40 : ρτίογα πϑη 408 ογαγα δά οἰγουϊα- 
“ετεπῖδα ἀπιθιζυτα ἰῃΠδοῖαπ, ροσιογίογα δὰ εανὰπι. ργδεΐεγαα εχ ὃ 
φιδάτιυροιζιιη ροπογο 118 4ιὰθ πο διΐπιδὶ 86 ουὰπι ραγιυπῖ, ργο- 
Ρτίο φιυοάδιη ἱποο ἴῃ ἰδῖι5 ἰηἤαοίαπι. δὰ παὲς δἴϊαπι φυᾶπιὶ ΟΡ 
οᾶυδαιῃ συδάγαροήα οτηπὶα ροΓ ἠϊαπιεέγιπι τη ου δαπΐογ, ἀξ οπαπὶθας 
οσεγῖα ἰἰ5, εἰ φυδοοιηηαα ἰδι15 βὰπ οοβπαίδ, ρογϑουπΐαη δε δηπὲὶ οἀα- 
886. σον ἴηξοια δυΐὰ μος τπιοάο, 6χ παίμγαὶὶ ραϊαπὶ δὲ Ὠἰδιοτία: (0 
4παπιὶ Ο" σδιιδᾶτῃ οου μη αῖ, της δϑῖ ΡΈΜΑ ΥΒεὶ σὴ 

2. Ῥεγϑογυϊαιϊοπὶθ δυΐθιη ργὶποῖρίυπι δϑὲ βυρροπομῖθυι 116 
ΤΟΡῖ5. φυΐθιδ τε 886 ροηιαθγο ἴῃ ρἤγδίοο παεροῖϊο 80{1| δυϊπα8, 86 - 
εἷρεγε οεἰϊοθὲ δα φιδε ἐπ οιμπὶθηϑ πδίαγαθ ορογὶθυ5 δοάεπι 5ε δᾶ- 
Βεπὶ τηοάο. {Ποῦ δαΐθιπ ἀπτπὶ δοξ παίπγαιη Π181] ἔδῖγα ἔδσογο, 
864 δετιρογ δχ ἰϊ6 4ι8ὲ οπῖαθ δυϊμιδ!α πὶ ροπογὶ5 Θϑ5θητίδα σομεϊπ- 
ξυπῖ, ἰά φυοά ορίππαπι 68ῖ. φυδιπόΡταση οἱ πιο] ϊὰ5 μος τηοάο, ἰϊ8 
παῖηγα 86 μα) εξ. ρταείεγθα πιδρηι τα ἀϊπαχα ἀϊταδῃοίοπαα φαοῖ φιλεῖς 
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{αλΙΡαϑ ἱπεῖαξ, δυτηετε οροτξεῖ, δαπὲ δηΐπι αἰπιοπδίοπβϑ αυϊάδτη 
ϑῈχ, ραγία υδγὸ ἴγῖα, ππδηὶ φηΐθπι δαταθθυπι δὲ ππύπι, ΔΙταγαιπ δηΐα 
εἰ τοῖγο, ξεγίϊαπι δυΐειπ ἀεχίγωπι εἴ δἰηἰδέγσιπα. δά δες δαϊοτ φιοά 
ταοίϊοπππι ρὲγ ἰοοῦπε ἱπιτἰα ϑυηϊ ἱπιρι δα εἴ ἐγαοῖα8. μᾶδς πδῦφαδ 
Ῥὸγ 66 δυπι, εχ δοοϊάεπιϊ δυΐεπὶ τπουθῖαγ αποά Ὁ δ]ἴο [εγίαγ: πὸ 
δοΐπιὶ ᾿ρβῦτῃ ϑεταθῖ πόύεγε υἱάείῃσ, 864 ΔΡ ]1ο πιουευὶ, φαοά [ἐγ 
Δ δ]ῖο. : 

8. 115 δαΐεπι οοπϑε πε, σαδα ἀείποθρβ βαπὶ ἀϊοατια5, δηΐπιδ 
Ἰίαταη φαδεοῦπημθα ἰοοο πιουθηϊογ, δα χυϊάδπι τοῖο δἰ πιὰ! σογρογα 
χρουεπίαγ, αἱ 116 απᾶδ δαϊτα Ἰοςὰπι τπησίδηξ; δἰϊα υϑγο ρδγ ραγῖεβ, αἴ 
4υδεοῦηηθε ργοβγεσϑῖρας υἱππίυτ. ἴῃ πἰγίσχας δαΐεπι Βαϊιβπιοάὶ 
ταῦ ϊδ ΠΟ ΠΙΡ 5 δε ροῦ πιαϊδίυτ [ἀ χαρά πιονοίατ, ἰππίϊβυπι δά ἰἀ σαοὰ 
1} δαλίαοοῖ. φυδιποθτεπι δίγα ἰά οἰτυ5 ἀΠδθαῖασ απᾶπὶ αὐ ἱπη 
οϑϑῖξ ἰὰ χιοά 50 6ὺ δῆπι που δίῃηγ: δἶνυδ ὨᾺ ἢ]ππὶ ΟἸΠΏΪΠῸ τγοῖϊ5 ργδθ- 

δδι βυπιαιηθηίντη, ἢἰ 81} δαροτ ΠΠπ 4 56 ἴρϑπτὶ πιόυεγε ροϊειξ, εἴδ- 
εἷπι φυοά 5δἰῖὰ πιονεῖαγ, εἴ δὰ 56 ἴρϑιιπι σιοά δυρτα 681 ἱπηϊϑαπι, 
εἰ δὰ ἰά φποά ρεάϊθα5 βπβίασεῖς, δαϊτυπι ρ]ανα ἰαοϊῖ. τϑηἶϑι5 οηΐτα 
ἀποσάαπι δὰ 56 ἴῃ τΐσεπι παρ θπὶ ρατῖδϑ ἴῃ 1ρ515 ἤδχυτία, εἴ οπιηΐησ 
δὰ ἀεργεβδυπὶ ἰὰ χποά ἀδρυίιηϊε, φαᾶπηο ὕγατη Ρ ΘηΐδιἩ ]} οἱιι5 54} πῆ, 
δὶ μδ]ίοταβ μαρυστίηξ, φυδτη δὶ πσῇ Βαρυογιηῖ; δὲ χυΐ σαγγυηῖ, οἰτῖ 5 
εὐττυπὶ, 5' πιδηι8 σοιπτηουογίηῖ. ἢϊδϑ πᾶπαπς δὶ φαϊάαπι ἰῃ Ἔχίθη- 
δῖοπε δά πιδῆυ3 εἴ δγίϊςυ]οβ. δοῦρε δαΐοσα ᾿Πἰπὰ σπορὰ τιουδίτσ, 
ἀυλθαϑ δὰ πηϊπυ5 ογρδηϊοὶβ αἴδησ ρΑγοΡα5 πιπταιίομεπι ἜΓβοῖς, πα αἱ- 
όταν στδοῖ ςοτηρτίπιαῖ, αἰΐεγα υεῖὸ ςοπιργίτηδίυτ. αποά επὶπὶ 5ἴαξ, 
σοπιρτί πιϊατ, αιοπίδτη [εγὲ; φυοά ἀπίθαι οἰουδίισ, εχϊθπάϊατ δά ἰά 
ἀιοά ρομάυς βυδεῖποι, ἀπᾶγα ΠΏ ]]ὰτι ΟΔΓ6118 τηοτηργί8 Βοος τπουοσὲ 
Ῥοῖεδὲ πιοάο: ποῃ εηἰπι παθεὶ σὰπὶ ἀροηθθτῃ ἰπτἢ ραῖοπαπι ἴῃ 86 
Ῥδγιϊατη ἀϊδιϊποιϊίοηετι. 

ἀ. Οποηίανη δαΐετι ἀϊπιοπδίοποα παπιοῦρ φηΐάοπι δῃπὲ δὲχ, χα 
ααῖραβ ἀἰδιογπιϊηασὶ Ὁτηηθ παῖππι εδὲ πὶ τηδὶ, δατηταυπι νἱἀοἰϊςεὶ οἱ 
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πππῦστα, δηἴδ οἴ γοῖγο, Ῥτγδεῖεγοα ἀοχίγυμι οἱ δἰ ἰβέττιπη, συτηιππια ςατῖθ᾽ 
εἴ ἴταστη οτηπὶα ΠΡ θηΐ υἱυθηῖϊα, αυοπίαπτι πο 60] πὶ ἰπ ἀπί πιά! 8 
εϑῖ δαπιπηατη δὲ ἱπιητῃ, σϑά εἰΐαπι ἴῃ 9 1Γρῖθα5. ἀἰδεοττηϊ πδηῖυῦ δαΐετι 
Ορετο, δὲ ποὴ ϑοίθτη εαρ τρις, 4πας δὰ ἴδγγατη δο τοὶ 811 δὺὶ δὰ 
εδείαια. Ὡπάς οηΐπι αἰϊπιθπεὶ βἴπρυ 8 εϑὲ ἀἰβεν 1 Ριηἴο δὲ ἱποτγθιηδητὶ 
δοςοό88, δατηπίατη ἰά σοῖς 4πῸὸ δυΐδπι ἰδῖδας πἰεἶπιο ρετρῖς, 14.688 
ἱπιαπι. ἤος απὶπι ἰηἰεῖπτα εοὲ φαοάάαπι, Π] ἢ τότο δϑὶ ἔρῖν ἱπϊτίατα 
δαΐεπὶ εϑ1 ἰά αιοά 681 βιιπιπηπι. δίαυΐ διγρι 5 σαϊάοτη ρτορυίυπι 
υἱάετὶ ροϊοτὶξ τπαρὶα ἃ απο εδὲ ἱππῖπι. ΠΟ δἰ ΠΕ οὐ ἱπι ροσίτυτα 
66. μαΡεπὶ δυπηπιιτπ εἴ ἱπλιπὶ ἰῃ 15 οἵ ἴῃ ἀπ πα 1 Ρι8, δά ἀπὶνδΥϑαιῃ 
ὩδηΠαΕ ΠΟ δἰ πὶ 866 ἢαΡεπξ τηοάο, δδουπάυτη Ορι5 διυΐδπι 5 πη ἴθ τ. 
σδάϊο6 8 δηΐπι ϑαπιπιυτη ΠΑΡ Θηϊ ἴῃ 5εἰγρίθυδ: πᾶπαιο ηἀ6 αἰδεγ αι τ 
ΔΙἰπιοπίαπι ἐδ φᾶς ἸαΓΓΔ ΠϑΘΟυ ΠίΏΤ, οἱ 1118 1Δ ἀσοϊρίαπε, ποτα δηὶ- 
χααἶὰ. 4υδοοππαυξ διΐοπι ὩΟὴ δοϊυπι υἱνυπὶ 66 δυΐιμα]α εἰΐδηι 
δαπι, Πυϊιϑπιοῦϊ! οπιη!θὺ8 δηΐα δὲ γαῖγο ἰπϑυπὶ, δοηβῦτη οἴη τῇ ἰ5ῖ- 
δες οπιπία βαβεπῖ; ρδὲγ δηῖο δυΐοπι εἴ γεῖγο ἀἰδἰθγιπιπδη γι ἐπ 
400 εδηὶπι παῖυ3 εδὶ 6586 56η88.8, οἴ ὑπὰδ ο5ὲ δἰηρα 8, δπιθείογα πὰ- 
ἰυβοθιαο αὶ δαπὲ, [18 δυΐοτι ορροδιῖα ροβίοτίογα. φυδθουυαυο γογὸ 
δηϊπιδί στη πὸπ δουτι δεπθα δαπὶ ργϑθάϊία, δε τηόνυϑγα δἰϊδιη ρ08- 
δαηῖ 8656 δὰ 4Ππ86 ροτ ἰδΈΌπΙ δϑὶ ᾿πυιδίίοηρ, ἴῃ 115 δὴ 68 488 ἐς 
διηῖ, διηἰδέγτιτη εἴ ἀοχίγοπι ἀἰδιογτηϊ δυο γ δἰτο!! πιοάο αἱ {|| χυδ8 
ἀϊοῖα ὁἐπηὶ ργῖαβ, οὐ ΟρΡετα δοισεῖ οἵ ποθ ροοϊταγα δογτιπὶ πέγττι- 
4τ6 911 δεἰαρδίτιπι. ππῆδ σπΐπι τππίαιϊουῖβ μοῦ ἰοσιη ςοτγροτὶβ πᾶ- 
ταγα τον 65ὲ ἱπιτίστα, [4 ππὶσαίψαιε ἀοχίγαπι οϑὲ; ορροδιϊατη γεγο εἴ 
χυοά Βος οοῃδεαηὶ παζατπ δδὲ, δἰ πἰδίγατη. ἤος δυΐδπι ἴῃ ]}15 χπϊἄεπι 
Χρδρίβ, ἱπ Δ111|5 Ὑ6ΓῸ γηΐπη5 ἀἰϑεποῖππι 6θὲ, σπδθοπηστίς δηὶπὶ ἱπϑέγα- 
τρσπ δ Ρτι5 πξοηιϊία ρατίθυ5, ροάῖθιυ9 ἱπαηδιη ἀπὲ 4}15 ἀπὶ ἰὰ ροποτὶς 
Δ[ῖο χαορίατη, ϑῃηρτγαάιοῖαπι οἰβείαπι πιυϊατίοηοτη, ἴῃ 1118. ἀἰσετῃςἴτιτπ 
ἐδὶ τπᾶρὶ5 συοά ἡἠϊεϊῃπι 66ῖ. φηαθοῦπαιθ γθγὸ ποῦ 18 ρατΈρι δοά 
ἴρδο ἀϊδιδπεῖας [αςΐοπτῖα σοτρότο ργοριἀϊθητατ, συΐασπιο ἀὶ πο πη α 
Φυηΐ αυδε ρμϑάϊθηῃβ σατεπὲ, αἱ δαγροηΐδβ εἴ δγυςζάγιπ ροππς δ 1||ὰ 
εἰΐϊαπι {πᾶ ἴογγαο σορδηὶ ἱπιοσιίπα, 115 σοῦ οπιπίθυϑ ἱποϑὶ φιοά 
ἀϊοῖαπι 661: γδγαπι ποη ροτίη δ δϑοὲ τηδηϊζεσίπι. χυο δυΐοτη ἃ ἄεχ- 
τὶς πιοίίοῃ!β δϑὲ ἱηϊ πτη, ἴῃ ἀϊοΐπηπ οδῖ οτηπ 68 ἴδττο οὔδΥα ἴῃ 8ἰηἰδἐτὶ8. 
δἷα εηἰπι τποτογὶ οοπέηρίς {Π Δ σποά ζοτξ, σαν δρβοϊυΐωπι 51} ᾿ρϑηπι 
τρουθῃδ. Πυδιπο γοιη 4ηὶ 6080} {πὶ πὸ ππουσπίυτ ροᾶθ, ἔδοι!ἴυ9 
ΙΔ π᾿ οἰηϊδιγί [αεϊα πῇ. τηόυθγα δἴθηΐπι παΐαπι δϑὲ ἀοχἔσγιπι, τηουοσξ 
δὐϊοτι δἰηἰδίσαμι; ΠΌΔΡΤΟΡΙΟΤ ΟΠῸ8 ΠῸΠ ἴπ ἱπουθδίθι ραγίομι βοὰ 

ΡΕ ΑΝΙΜΑΙΠΌΝ ΙΝΟΈ550. 

ἷῃ τιοῖδπι ἰπδίάδγε ὁρογῖδξ: δὶ οπὶπι ἴῃ ἷρ80 ππιογδηῖδ δὲ τηοιοηΐθ 
ῥτίποὶρίο ἱπιροπαῖυγ, δαϊ πὸπ πιουεθὶξ ρϑηΐϊϊα9, δαὶ αἰ ΓἈ ο}}1π|5 πίον δα 
δίτ, δοῦσα δυΐίεπι χυοὰ 8 ἀεχίτι5 τποτϊοηΐβ 5[: ἐπ ἴτε, ἴρϑας Ρ6» 
ἄυπι πὶ Ῥγοϊδοϊοηδβ: οὐπηε8 δηΐπὶ Ζιδ6 5[η]|5ῖγα δῃπὶ ργοιϊοϊαπξ, 
δἰαπίε9 4.1Π δἰϊανηῃ διμβῖγα ργοϊεπἀππε πγαρῖϑ, πίϑὶ ἧϊες ἔοτι 8 
Ἄεοπτϊηραῖ. ΠΟῊ δηΐπὶ ἃ Ὀτγοϊθοϊα πιουθηῖηγ ραγῖθ, 964 ἃΡ δὰ 4πδὲ εϑὲ 
αὐράσπεια: δοαπε εἰϊδιὰ πιο ἀεχῖγα τπδηΐατ. δὲ ργορίδγει δαθάστα 10 
π᾿ οτπρη5 ἀδχίγαα δυηΐ ραγῖθϑ: ππάδ δηΐτα ἐπ {ππὶ 68 τποῖπϑ, ἑάδια 
εϑὲ οὐπηῖρυ5, εἴ 10 δοάδιπ ΟἹ] 5 Ὡδίαγα! ἰοῦ ϑἴατι μαρεῖ; ἄδοχ- 
ἄγῃ δυΐεπὶ δϑὲ ὑπ ἀθ ἱπππἰπτη δϑῖ πιοῖα8. δὲ δὰπὶ Οὗ τέτῃ ἴῃ οϑῖγδᾶ: 
ςδο ξεηεια 4ιδοσυῃηιδ δαπὲ τΓΡίηδία, Ὀηάἀΐαπο ἀοχίγα δαπί, ΟΠ 
δπη δὰ υογιϊρίηθπι τπουθηΐαγ, βεἀ δάνυθσθουπι οπιηΐα ργοοοήππἪ, πῇ 
Ῥύγρυγας εἰ Βαρσοΐηϊ. οὐπὶ δηΐπι οπιδ ἃ ἀοχίγὶ5 Ἰπουθαπίησ, μῸς 
Ἰυδηιοάϊ δαΐετα δὰ ὁβάδπι 5101 ἐροῖ8᾽ 56 ΠΡ ΟῪ πιου γί υἹἀδθαπίαγ, οχαυία 
δἰ πη! ογ΄ 6586 ἀοχῦα πϑοδ886 δδῖ, δρδοϊαῖα δαΐειῃ τηλχίπιε Βαμεπὺὲ 
δἰηἰϑῖγα ἱπίοσ τὶ συδ πΐτδ] δ Ποπιΐπθ5, φποπίδαι πιαχῖπιδ βεσαπατὰ 
παίπγαι ἱπίεσ δηϊπιαὶῖα δὲ μαρδπὶ ταὶ ίψαα. πιο]ϊη8. δπῖ ΠῚ πϑίαγα 50 
ἀεχίττπι 6ϑὶ σἰηϊδῖγο, οἵ δε ραῖθπι: ἰοοῖτοο ἀοχῖγα ἰπ ποτα ϊηῖθτσ ππἃ- 
Χίπις δυπὶ ἰ4}14. αἰδογοιῖῖδ δαΐθιη ἀοχιγί8, γα οηΒ᾽ Πτ γ οἰπίβισγα δὲ 
κα πιοῖιπι ρἱρτίοτα δυιηξ δἕ δθβοϊαῖα τηαχίπια ἴῃ ἰϑϊ5. εἴ αἰϊα χυοφαᾶ 
Σηϊτα δου υηϊ πδῖπγαγα τη αχίτηθ δαηξ ἀϊδογεῖα, δασσπατι υἱ 6 }}» 
ςεοἱ οἵ δηῖθ. 

5. ἴη χηρθαβ ἱρητητ σππιπιπιπι δὲ δηῖς δαηΐ ἀ!βοτοῖα, πὲ ἵπ Βο- 
πιϊπῖθυς οἵ ἀνῖθυ8, ἢδδς σογῖς δυπὶ Ὀἰρεάδ. ὁχ φπαϊΐποτ δυΐθια ἀπ 
δαπὶ ποῖδο, 1ἴ5 συϊάεπι αἶδθ, 1115 σοσα τππᾶπα8 οἱ Ῥγδο μία. σαδοσθῃ» 
486 δυΐεπι δὰ ἰάδπι δυτηπηππὶ ΒαΡ θη εἰ ἀπῖδ, σηϑάταρεάα οἱ πιαὶτ- 30 
Ραάα εἰ ἀρεάδ. ρεάδθπιν δηίθτη ἄρρεῖϊο ρατίθπι {Π]ᾶτπ χπδε δὰ ρεάε- 
δἴγοιῃ δδὲ ποίδιῃ τη οἰγίσ στη Ῥ6Γ ἰοοῦπι: πόποι ἤᾶησας Ὑἱάσπίοτ 4 
Ῥεάο (δος εδ5ῖ εοἷο) ἀεάμχίβδε ρεάδβ. π8]}]ὰ δηΐοπι ἤδφω εἴ ρο- ὃ 
ϑϊαγίογετη ράγίθπι ἴῃ ἰάεπι ΒΑΡ επὲ, αἴ ἐα ρἰδοῖρυ5 τη οἰ] εἰ τυτριπδας 
ἔχ οδβιγεδοεῖξ. ἀϊεῖαπι εξ δπΐθπὶ ἀε οἰυβιποάϊ ριῖα8 ἴῃ 4] 119. οὐτά 
απίετη ἱγῖδ οἰπὶ ἰοςδ, ϑαπηπιατι πηδάϊιπι αἰ ἱπιιτπ, Ὀίρεάα φαΐ απ 
δῃτπαιιπη; ἤαροηὶ δὰ 1Δὰ χυοά ἰπ πηΐνθυβο δϑξ διιτητηθπι, ποι ήρεθα 
γοτο οἱ δροάδ δά χηθῆϊυτι, βεἶγρε8 δυΐετα δά ἵπηητπ. οδῦβᾶ δυΐετὴ ὁ 
εξ, χυουίατη 1146 φυϊάοτπ πη τηουθηξιγ; δὰ Αἰϊπιεπίατι ἃ ἴθ πὶ οϑὲ 
ἰά φιοά 5ιμππιᾶπι δοῖ; δἰπισηΐαπι γοτσ ἰΐ8 τὰ ἴδττγα οϑί. φαλάταρεα 
δαϊσπι δὰ τπϑάϊιπι, εἴ ται προάα εἴ ἀροάα, φαῖα πΠοη βυπὶ Ἔγεοῖδ. δ ἷ- 
Ῥεάα δυΐοπι δὰ ἰά χποά δαιπιπὰπι 6ϑξ, ζαοηΐδπι ογεοῖα δππῖ: τπρχῖσηα 10 
δυΐοπι Βοιπο, αυοπίαπι πάχη δεοῦῃἀυπι Ὡδίαγατη δὲ ΒΙρε8, τᾶ- 
Τοπδ Σ τοτ διιΐεπι ἰμἶα ἃΡ Βυϊασπιοά! ἀποιπῖιτ ρατγιίθυδ. ἰδ απὶ 
“παπαῖ πορῖϊε εϑὲ, δατηπιῦτη Ὑ6ΓῸ ἱπιὸ δὲ ργίυϑ ροβιογιογὶ δὲ ἄεχ- 
ἀγάγῃ 51 Π|βῖγο 8ιπ| ΠΟΒΙΠογᾷ. Β6π6 δυΐετῃ 86 μαΡεῖ οοπιηυΐδιο δἴατ 
οτγάϊπε ἀς 11}18 ἀϑϑευύεγαγε: πᾶ αποπίατη ἴῃ {1118 ἱπιεῖα δαπε ρᾶγιὶ- 
Βυ9, ἰσούτοο Ὠο ΡΒ  οτθ5 ἰοῖαα ὁρροϑίεϊς 6586 ραγεβυβ. ἃ ἀοχίγι ᾿σίτασ 
πιοιϊλίονς 6286 ἱπίτϊανα, δα ἀἰο8 οϑῖ τῃαπὶ[οϑζητπι. 

6. Ουοπΐίδιη διιΐοπι δϑὲ ἤθοθβ86 ἱπ οπηηὶ σοπίίϊπαο, οὔΐα9 οα 
φυϊάδην πιονεῖων Π]υνὰ νογο χπίθδοῖξ, στη ππίνθυβηση πιουογὶ ροϑεῖξ 
δἰαηῖα ἃ]ίαγο, δαϊ ΔΏ}ΡῸ χπουξητιγ ΡῈσ σοπίταγίοδ τηοῖυϑ, φαυϊἀ ἄδπι 20 
6686 σοτατηυπο δά αποά ἰδίμαες δά 86 ἴῃ υἱοθπὶ διηΐ οορυ]αῖα, εἴ 60 
Ἰοοὶ 'πε686 τηοιϊοηῖβ ρυϊπορία πη πἰυἸυϑ4ι 6 πιοπι θυ, δὲ ϑἰγα ΠοΥ σῖα- 
τὰ, τηδπί [δδίατι δϑὶ 4φιοά, δθουπάππι συάδοπηᾳπε ἀϊςίδγιπι ορροϑέ- 
Ἐοπατη ρϑου ατβ ἜΧΕ Υξ τηοταβ αἴγαγατη απ οΟὨ ταγίγατη ραγ τῇ, 
οταπΐὰ ἰᾶθο σοπιπιιῆς Παροπὲ ρῥτϊπεῖρίυτη δοοππάμπι ἀϊοΐατη ρδῦ- 
τἴατπι σοπσποῦοηεπι. ἄϊοο δαΐοθιπ ἀδχίγαγθμτι οἷ δ[η 5 ΓΔΥΤΙ ΤΉ, δΏΤΩΤΩ 8.- 
ταπιχπε εἰ ἱπβπιᾶγατη, ΠΕΌΠΟΙ ροβιοτίοτατη δἷ ὑγίοσητα. δεοαῃ ἀΌτη 
δπῖε ἰρίασ δὲ τεῖγο ἴῃ δὸ χυῃοά δ6 ἰρϑάτη τηουδὲ, π0}}8 1815 δϑὲ ἀϊ- 
δὐποῖίο, φιοπίατη πα}}} τοϊγουουσις πδίαγα 8 δϑῖ τποῖο: ποαας α]- 30 
δἰογτηϊπδιίοποπι ἰά φηοὰ πιονοῖυγ Βαρεῖ Ὠ}]ἀππ, ΡΣ 4πᾶπι δὰ πογτπὶ 
πϊταπας εἴβοίαι τααϊδείοπετη: δεσππἀθτη ἀεχίγυπι δυίΐοιη δἰ δίδὶ- 
δῖ ττιπῈ διιτητπαιη πια οἵ ἱππῦτη ΓΟρου τ. ΙΒ ΟΡ τθτι δα δηΐσηα θα 9 
ιδδσυηαῃ πιοτη οΓ5 αἰεητα ογραηϊοῖς ργορτοάϊαπίοτ, απιογίοτίβ. οὶ 707 
οϑἴοτί γα ἀἰβοτινηΐπε ὩῸπ δυηὶ ἀϊδιογπιϊπαία, δά ἀμοβὺ5 το] χαΐϑ, 

τι ρτίπιῖϑ στο 110 φποὰ ϑβεοπηάυτῃ ἀοχίγαπι δεραγαίογ εἰ οἰ ηἰςἔΓΏτη, 
φπουΐατῃ Ποο αυϊάδιη ἴῃ ἀυοβυϑ 5[αιἰπι 'π 6656 6. 6856 6δὲ, {Ππ γδτὸ 
ἴῃ χιαίίυοτ ρτίπιϊ8. φῃοηίΐαιι ἐρ᾽ [Γ δΌτητπτνῖ οἵ ἰπιυτη, Ποοπος ἀοΣ- 
ἔπιπι οἷ οἰπίϑίγιτη δοάθῃι οἵ σοτητηιπὶ 8ἀ 86 ἱπ νΐσεπι δπηΐ οοραΐδῖα 
Ῥτϊποιρίο (ἀϊςο δυΐοπι {Ππ4 αποά πιοιϊοπὶβ 6δ5ὲ βγίποθρϑβ), ορογῖδξ 
δυξεσι ἰῃ οἵαπὶ απο ἃ φυσοῦμαυε ἀδοοηῖον εἴβοογε ἀομθοῖ τωοῖθαι, 



ΡῈ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜΊΝΟΕδΟΥ. 

ι0 ἰεττοϊβαγὶ σαοάκτι πβοᾶο εἰ ἰοξοτυ δὶ} οὐ ἀϊηασὶ, 18 οι] ἰοεῖ θ2ο δὰ 
ταράϊοϊα βυπὶ ργιποὶρίδ, δῖνβ οοπίγαγίο ἐδ δοάδπ ογάϊπε δὲ Βᾶ- 
ἔπ δογιμη 4086 ἰμ 1}}15 ϑὰπὶ τηριδτίο; Ἰὰ χαρὰ τποιϊοπην δϑὲ 
οδηβὰ οτππίμμα. ἤος δυΐοτη δεέ, ἃ 4π0 σοπημθηὶ ρυπρίο ἐπ ἀπο δ 
ςῦπι ἀοχίγογδθιπι ἴπτπ δ ἰδ ΓΟΓΔΌΠπΙ, ἔπτη δι τ} ΠῚ Γ σα γϑαιη οἱ ἀδογβΌ σα 
οϑὲ τηοῖῖο. ἰὰ δυΐθι ππι σους ΒάΡεγο, φαοτοδάπαοάυτι διιῃ 16 Υ 80 
Βαρεὶ δὰ οἰπριΐδ ργιποῖρια φυδε ἴθ ργαβαϊοῖὶα δαὶ ραγιρι. 

Ἴ. Μδιηιοδίυπι ἐριτοτ δυῖ 8015 δτνῖ πιαχίϊτπα 115 ἀπἰπι δι ΡῈ 8 ΡῈΡ 
ἰοοῦτα ἴμδ8ϑε σηοϊοηοπι, 4π86 ἀυδρο5 δαὶ ἀυδίίυον εἰβοίσηξ ποιΐϑ 
ξλτα αιδε ρ6Γ ἰοοῦπ 6δὲ τιπϊοϊϊοπειθ. πϑλο γε οἰμῃ ἰἃ ἔεγε δδῃ- 

20 ξυϊπε ῥγαοι 8 σοπεπραϊ τηαχῖτας, ρααπὶ δῖ ρἰαγὶ θα 4πδηὶ ἡοως 
ἴον ποῖῖ8. δηϊπιδὶ πὶ δδηβηὶπα ρῥγδειογύτῃ πιουθγὶ ροϑ86 παϊΐατο: 
εἰ οἱ φαϊὰ φααίζιογ δοϊυτηιθοάο πιουευῖ παίππι δοὶ ποῖα, ἰδίμας δᾶ ῃ- 
δυΐοεα ργαθάϊξωνρ 6856 πεοθ886 εϑὲ, δἰ εϑίδη!ογ δυΐοτι 119 υᾶς ἀϊοῖα 
δῖ, ἐἃ 41186 ἀπ δ! Ρὺ5 ΠΟ ηφοτε υἱάδηῖασγ. πΌ} τ οπὶι ἐσ σὰπ- 
ξαϊης ργδδαῖεῖ δηΐπιαὶ ἴῃ (τυδὲ8 ἀἰϑϑαοῖμτ τετροτο, αἱ ἰϊα ἀϊοαίατ, 
σίνεγα ροῖδϑὶ αἰΐχαος τηπίδεϊοπίβχας ρὲγ ἰοοῦιη, πιὰ τιουθραῖυγ δά- 
Μμης ἱπίδβγαιν εἴ ποῖ γθοίϑατο, μαπαυδαηαῖα οϑδὲ ρας ρ8. Ἔχϑδη- 
δδ αὐἴεπι εἰ οχ πυϊρεάυπι ζεπεγα Ὠομποϊα ἠἰϑϑοςῖα ἐχίθπϑο 
ἘδτΏρΟΓΟ δἰθρι} 5 τἴνογα ροϑϑυηῖΐ ραγιρας; [19 φαίη εἰΐδχα ἀφίταγὶ πβοσ 
Ὠοπιθηβ φυιρηϑ δηἰεαυδπι τεοῖδα οϑϑοηὶ τηουθραπίασ, αἱ εδο ΄πδ8 
σοσδηΐωγ ϑοο]ορεπάτδο, δὲ δ]18 ἱπβεοΐογυτα εἴ ργδοϊ οπρογύτη βεπεγα, 

δ τὰ Ῥυϊπδιποάϊ παηαὺθ ΟἸληΙΡα8 ΡΟϑἰθΥΊΟΓ ρᾶγϑ δοάδπι ἰδηάεοτγα υἱάδ- 
ἴων 4πῸ μΓῖογ. Ἵδῆδα δυΐθιι δδὲ οὐ ἰδίμδες ἀἰϑϑεοῖα υἱνϑηὶ, χυοά 
Ῥετίπάς δ]οτγαπι φαοάσππαυε 68ὲ σοπϑιαϊαπι ἃς δἱ αυϊρρίατα εχ 
τααϊτῖδ σοι ροϑήίυϊη σοπἰ ποθι ιε δϑ8εῖ δηΐπβα  θπ8., οὔτ δαΐεπι πο 
δὲ Βορεδωὶ πιοάο, ραίβϑιπ εϑδὶ ὃχ ἰἰ5ς πᾶς ἀϊςῖα βαπὶ ργίαῃ9. ἀπαθῃ8 
δηΐιπ δαΐϊ απδίϊθου πο ῖ9 τηουοτὶ δαὶ δυηὶ 4θας παϊιγὰ ςοπϑίδηϊ τπῶ- 
χίτηο, δἰ σας τοάο απδεοῦπσοας ϑαπροΐπα ργαθάϊία ρεάϊθυς οα- 
τουῖ, ἰδίμδες δηΐι οτηπα φυδίογτῖθ τπουερῖυῦ ποῖΐδ, ΡῈΓ πᾶ ἰοοο 
86 σοχοιπογοηξ, ᾿ἀπορυ8 πδησας οἱ ρἰαγίτηπτη υἱδηια ἤδχίθιιδ ρτος 

10 ἐδάυπε. ἀεχιγαπι δηϊμα εἴ δὶ πισέγτημ, ρυὶα δ εξ ροϑβίεγιῃ ἴη ἰδεϊἀϊη 6 
δαπὶ εἰ ἰπ αἰγοῖπς ΠἰἸογατ ἱπῆεχα: ἐπ ραγῖε φαίάοπι δὰ ςαραϊ γεῦ- 
βεπῖὶο δηϊετίοσ ἐοὶ ϑοῖα οὔπε ἀεχῖγα ἴΌμΣ δἰπϊδῖγδ, ἴῃ 1118 δυΐοπι ΄υδα 
δὰ σου άδπι ϑροοϊδξ, ροδίεγίοτγεϑ δδηῖ ποίαθ. υἱάδπιυγ δοῖΐεπι ἰδέῃδεο 
ἄπαρας πεουετὶ ἡοῖϊα, ρεῖ ῥτίογειῃ 8ςἰἰςεξ οοπίδοῖηπι δ ρὲγ ροϑῖε- 
τἴοζοπα. οδυδα δηΐεπι δϑδὲ, 4ποηίδπι δδριϑίυτι ει ἰδτ πάπα 1ά Δηϊ- 
“πο πὶ ἐϑηυδ: Ὥδησπα ἰῃ 8 οἴϊδτι ἀεχθτηη ρταεςεάίε, υἱοϊϑϑίταχας 
τεὐάϊεογ ροϑίετσαϑ, δὶ ἰπ αδάτορεάιθυϑ. ἰῃἤδχίοπυτα δυΐθπι σαῦϑα 
64εἰ Ἰοπρἰϊαἀο. ᾳπεπιαἀπηοάυπι δπὶπν υὰ]ὰς ργοςοτὶ μοταῖπθα ρτὰ- 
ὑπιπῖιγ ἱποῶγνὶ, οἱ ἀεχῖγο Βυπιαγο ἴῃ ῬΓΌγθτη ρδγίετ υεγρεπῖς δὶ- 

0 ᾿ἰϑῖγα οοχα δὰ ροβιθηογει τηλρὶ8 τεςϑάϊε, ππδάϊμιπιε σοποᾷνητη πὲ 
εἰ ἰποῦγνθμ, ἰἰδ ἰπ:ε ἰρόγα ορογῖεϊ 8ευρ η:65 ἱποῦγν!β ποῖα ϑαρτα 
ασγανα δα τβόυετα, οἰ ασιιοα 5: ἔϊεν πβουθπῖιγ οἱ απαάτιρεάεδ: υἱ- 
ςἰϑοσι φηΐπὶ σοτησηπίαπὶ ΠΟ ςΔΥΌπι δὲ οαγυ τα. 4Π8Π 40 ὙΘΓῸ ΓΌΓΘ. 5 
δα ϑεΓο πὶ δηϊογ9 ργοςδάϊο, Εχ σομ γαγίο Τογδυ8 οοποάγατῃ ϊ: ἀεχ- 
ἔγοπι οαἷπι ἱπιογῖι5 Αἱ ἀδαυο. ῥείοτ ἀδχίγα ποϑΐ ὡδὶ α, οἰπίϑῖγα πϑὶ 
ὃ: ἀεχίγα ροσίογίογ ὑδὶ Ἂς, διπιϑῖγα πρὶ αἰ. οἷς δαϊοπι ᾿πουθπίοῦ ὁΧ 
δογτοδει!Ρ05 συΐάετα ϑεγροπξαδ, ΟΧ ἈΠ ΔΕ] παπὶ ὙΓῸ βέπεγα δηρο ἶδα 
οἱ σουφτὶ εἰ τηαγάθηδα, εἴ δἰΐα ργαεῖθγεα σπδεσῦῃαπε βεγραπίωπν ἕοτ- 
γδῖν γείεγαπῖ. υὙεγυπὶ χα δαυδιηρυ5 απαεάδτῃ ρίππῶθ πο ΒοΡεπξ, 

ΤῸ8 ;ὲ δωπὲ πιυσδοηδο, δεὰ τηδιὶ ρεγιηκῖς οἰπηῖατ αἰ ἴεγγα ϑεγρεπίθ εἰ 
πρὶ: παῖθηξ οηἷπι δοάει δογρεηιοβ τποάο αι ἰπ ἴογγα τηουεπίῃγ. 
ΒοπμΌ]]α ἀυΐετα ἀυ89 δοΐπαν μανεηὶ ρίππυϊαθ αὶ σοηρτὶ οἵ δηριας, 
εἰ πηθρίϊωτα ροπα8 φυὶ ἐπ δίρβωγητη λοὰ παϑουῦπῖηγ. ΦαΔπΊΟ τοι 

ποϊοτῖθυϑ τοουθηῖωγ ἐηοχιθτδ ἢπ Βηπιοτς εἰ ἴῃ ἔεγτα συδοοπβαιθ 
1π ἰοΓΓΆ Υἵνεγε ἀϑδιεῖδ δυπε, αἱ ἀρ. ἰαγανν δϑὲ ρεπα5. ΟΧ πη τα 
4οτο βεῆετο χυϊοῦπαπε ἀυ88 ΒαΡεπὶ ρίππδϑ, σογρογυπι ἱπῆθχίομθ 
αυαΐεηδ8 ἱπ πιπογα ἐσχδεσυδηῖ ποῖδ8. 

1 8. Οδηβὰ δυΐεπι στ δεγρθρῖε ρεαῖθυϑ οΔγεβηξ, οοἱ ἰπτὶ αυοὰ η}- 
Ἀ] (ταϑῖγα εἴβοῖς παῖανα, 8ε4 οἰππῖα ἃ ὦ ορπιηπι γεϑρίοἰθη9 πὶ υΐ απ 
δὰ Ἀ5 αὔδ βειὶ ρθεραπῖ, οἰπρα δας ρδοι άγετι σοπϑεγυδὲ οϑδδη- 
ἴδκιυ, εἰ σχυοὰ αὐϊὰ ογαὶ ἢρϑῖ; ἴθτα ΟΡ ἰζ χποὰ ἃ ποβίδ ργίυδ εἰ ἀϊ- 
«Ὄπι, π] 8 80 }]Π|ςεἰ δαηρυΐπε ργδεάϊταιη ρ]ησίθυς δι συδίϊποῦ 
ποουεγὶ ροϑ88 ποιί8. δχ 118. δηΐτῃ τδδηϊ[εϑίππὶ δϑὲ, ἐχ δδυρυπα ργϑ6- 
ἀπὶ5. φϑδεσιηχιιθ ΟΡ Ἰοπριτπάϊποπι δὰ γοΐναπαπι σοτγροτγὶβ Ὡδίιιγαπη 
δυπὲ ἐποττοΐα, υξ δογροπῖοϑ, Ββαυιἀαυδηπαπι βοἀεβιγία 6656 ρο886. ρ]α- 
γϑθ εὐΐων αιατι αυαίϊπος Ρεάεϑ8 216 Ἀδθεγε ἢ08Β εδὲ ροϑδϑιθῖ!6 : εχ- 
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φαπρτΐᾶ ὨΔΉΠΏ8 εὐδεπξ. δὲ Ὑ6τῸ ὅποι δαὶ φαδίϊζηου βαβοιοπὶ ρεᾶδι, 
ἰχπο θά ἃ ἔδγθ ρϑηϊϊπϑ δϑϑεηξ: δῖδο πϑοδϑ8εὲ δϑδοὶ {]ογυπη τποῖυτα 30 
ἐ286 ἴαγάυτι εἴ τιδὺΐ ἱπερέυτα. οἴδας δυΐοπι ρείεδοιτς δηΐτδὶ ρᾶγθα 
πδοδϑϑδγίο πδρεὶ ρθάεδβ. χηδεοῦπαιε δπὶπι δοΐο σαὶ δδὶπ 4πᾶε ρὲξ 
Ἰοσυπι δδὶ ζδοϊιπξ τπαϊδιίοπεπν, πὶ 8}! ρεάϊΡα5 δὰ Βαϊυϑιποῦί ᾿πάϊξεηξ 
ταοίυῃ. αηαδεουπαπε γάγὸ 68] 1π χυλάεχν υἱαπίατ, 1ρ518 ἀυΐοτηῃ ἰδ βαῖς 
Βεῖεη5 ποη 6ϑὶ τηοῖαϑ, δεὰ ρτγορτδϑδι εἰΐδτι ἱπαΐρεηξ, σαγίαμι δὲ σαοὰ 
115. φυϊάειι τπε]ϊὰ9, 1ΠΠ1|Ὸ γδγὸ πὰ ρο δαί θ116 ρεπίτα5 ργορτεῆϊ, χαοπίαπι 
Οἴδης ἃπίιπαὶ ραᾶγοβ βᾶθεγε ρεάεβ πδοεβϑδὲ δϑί. οὔτε Θημῃ 1819 ρῈΣ 
Ῥᾶγίεδβ δὲ υρυϊδιῖο, εἰ ποῦ ἰοῖο 8ἰυπὴ] σογροτα, πὶ εδὲ δα] 8, Ὠδοθ986 
οὐ μᾶ5 χαϊάεια συτηπιηίαι!9 ρ Θά θυ8 πάπεγο, 1188 υεσὸ τπιουθγί, δὲ 30 
ὈΡΡοϑίει8. αἰγυπαθα Βογυπι ργαθϑίαγα, σοτητη 3 Π5 ἃ το τίϑ ραγιθὺ8 
Ροπάι δὰ {168 4ιιδε ρεγιπδβοηξ. σπδιρόθγοτη πεῆπὸ ἱγίθυ5 τ 6 ἢ 8 
Ὠεάυδ ὑη0 ὉΠ πὶ ΠυρΓΘαΣ ροϊεδὲ απίτααὶ. ἤος δηΐτη παϊΐατπ ροπἰϊαϑ 
Βαρεὶ ζαϊογατα 480 σογροτὶβ δηϑιϊπεαὶ ροπεέθ; ᾿ἰαὰ τεγο ἴῃ αἰϊογα 
ΘΡΡοϑιτοπατι ἰαβογαῖ, φυᾶγο πθοθ880 δϑῖ ᾿ρϑυιῃ ἴἴ8 586 Ἰθόυδγα ἰδῆς 

- 

ἴδηδ ΓΌεΓΕ. ηδδουπηας διιΐεμι δυπὲ ᾿πυ] Προ, ἢἰ δεοοϊοροηήγδο, 
Ἦδες σεγία ἱϊπραγίθυ8 ργοργεάὶ ροϑϑυπῖ ρεάϊρυ9, απεπιδάνποάηπι 
ἹΠΟΥΘΓῚ σΟΠϑρί οἰ ππῖηΓ δὶ ΐογαπι αυϊδρίατα ἀππτῃ ἀδουγίδνειυ " ραίίοπι, 
φαοπίαπι σοηἰΓαϑιδηξίπηι πρὶ]  Ποϑὶ ροάππι ἐγοχυεπία ΠΠ]ογὰπὶ φαΐ 
ἴῃ δ᾽ΐα οἰδεὶ ραγίε ϑῃσουγγίίατ. δὲ δηλ ἰπ 1} 118 οἱ ταν} 81] τη δ τὲ 10 
τγδοῖπϑ ΔΒ 1115, εἴ Ὡοῃ Ργοξγεδδῖο, αἰίαπιθη τααπίίδϑίυπι οδὲ φιοά 
Σαεϊϊας ἰϑίμδες ᾿ρ88 πιυϊδϊϊοπεια εἰβεθγεηξ, 581 ρᾶγθ8 μαρεγεηὶ ρθῆ, 
μΆ]]οαυς ἀεβείεπιε οοπίγα 86 δίδηϊοϑ οὔατββ μαΡρογεηὶ ρϑῆεθ ἴα 
εηΐιπ τηδβὶδ ἀεχαδγι ροϊογῖξ ροπάτς πδαπα ἴῃ δἰἴθγαπι ρϑγίεμ ἀες]]- 
ἼΑΓς, δὶ οοπῖγα 86 δίδηι δ μαρπογὶηξ ἔα]ογα πα] πππὰα ορροδίϊοτατα 
υδοιῦτα ἰοοῦπι. ῥτόςθαϊῃ διε ΔΡ αἴγαχθδ ϑαὶ ρᾶτι αἰ ογηδιϊπι ἰά 
πηοά ἱπρτεάϊιαγ: πὰ επὶπι δὴ οὐ σαὶ ἴα ρτιποῖριο ἔαϊ! οἰἴππι Αἱ το. 
δηθο. αποά ἰρίτατ μᾶτο5 Βαροδῃς οσηηὶᾶ ρεάεδ, οἱ φαδιι οἢ οἂδ 20 
δαΐω, ἀϊεΐιπι δῖ. 

9. Οποὰ δοΐεμι, πἰδὲ ψαρρίδτα χυϊεϑεογεῖ, ποι βᾶπς 688εῖ ἤδ6- 
ΧὨδ Ὠεηε ἀϊγοοῖίο, εχ ᾿19 τηδηϊδϑίτιτα. οϑὲ δπΐπὶ ἤοχὺδ οχ πδοῖο δά 
σὔγτυπι δυΐϊ δὰ δυριϊυνη που ϊαῖῖο, ἀϊγοοιϊο υεγοὸ ἐχ αἰϊεγαῖγο Βοόγατα 
δὦ τεοΐυτη. ἴῃ οπι πῃ αἰΐεπι ἀἰςτἰ8 πνυϊαιοπὲθὺ5 δὴ ππυτὰ πες θϑ88 
εδὶ οἰξηηπι τες πα ϊπειη βογί. υδγατ δηίτνετο βοχα δι] ]δίο πε 
Ρτοργεϑϑῖο πεαὺε υοϊαῖιιϑ βεχιια ῃαϊαϊῃϑ δγῃπῖ. εἰδηΐῃὰ μαρει δ 
Ρεάε8 φποπίδπι ϑῆρεσ ὈϊγασΩ 416 Ορροϑι[ΟΓΌπι ΟΥΓΏΌΓτπι υἱοϊβοῖτῃ δϑίδηξ 
Ῥοπάιϊϑααε 805 πειξ, πθςεθθε βαρ δηὶ δἰίεγο ργοξγεάεηὶς ἰῃβδοῖογε 390 
αἰτεγωπι: δεαυϑὶϊα πᾶπηις Ἰοπριπαΐπα παὶὰ διῶξ Ββαθετε ορροῦίία 
γπειεργα:; οἱ φποά ροπάετὶ δυβδίαϊ, γεούπτῃ δδϑ6 οροτίεϊ πὶ ρεροπ- 
ἀϊσῦϊιπι δὰ ἰογγατα. φυδπάο δαΐεπν ργοργεάϊτατ, πὶ Ὠγροίεπιβα γα- 709 
Ἰεβ8 τπηᾶπϑηξεπὶ τπᾶρηϊιὀπηετη εἰ εατα 4πᾶς ἱπιετίαοςῖ, χυοπίδιῃ δπ- 
ἴδτα ὡ αι} βαπὶ ἸμετΉ θα, πθοδϑ86 εἰ ἰηῆεοιὶ ἰά ποι τπδμεἶ δαξ 
ἴὴ ρυρίττε πὶ 18 οομῃεχίους, υἱ οἱ πὶρρίαπι δούππι 40δς Ῥτοβτθ- 
ἀϊυπῖαγ, ρεπιρα8 οᾶγεπί. ϑἰρηητα δαΐθηι φυοὰ που ἴα 86 πορδαῖ, ἰὰ 
εδὶ. εἰ φιυνὶϑ επίτη ἰαχῖα ραγίεῖετι ΡῈΓ ἱεγγαιη διρυϊεῖ, φηδε ἀεοίρηδ- 
ἴατ ᾿ἰποα, ποὴ δϑὲ τευΐα δε ορέοτγία, ηποπίαπι παϊηοτὲπι φυΐάοπὶ 6.» 
εἰοπο βετὶ ἀεβογίρίδιι πεοδ886 68ῖ, δδπ:158 δαῖεπὶ εἴ δγθοῖϊ τρϑΐογοτα. 
εοβεπριῖ δυΐεμα ογαγα ἰυΠοχοτι ποῦ παροηῖε πιουεεὶ, φῃοιαϑήπιος 
ἄυπο ἐμίαπιεϑ σορίαπι, εἰ ἀε εξερμβαυεϑ ἀπιϊψανϑ᾽ Βυϊυϑπιοάϊ δταξ 40 
δεῦιθο, μαιααυδαιαπι νοσυ8, ααίρρα σαι ἰή βαπῦ5 οἴπε τδουξαῖοῦ 
ἰηβεχίοπε ἰπ παπιεγὶϑ [Δεῖα δυξ ςοχίδ. υεγαπε γεοῖιπι ρεορτεὰϊ πι]» 
Ἰατα ροϊεϑὲ σομεπαα οἱ βγπηοῦ: τιον ογ δπίετη ροϊετγίῖ, οἱ ἰὼ ρα]δ6- 
δῖγδ 1 φαὶ ρὸγ ρυΐνογδην ξεηὶρτδ γορίαπῆ, δπιρία εἰ δπίαι 5ΠΡΟΥΙΟΥ͂ 
Ὧτ8, υιδιπΟΌγεπα πηρβηῦϊ εἴὔαιη ἠθ θεῖ 6256 τβοηθυτπι. 5ὶ ἀπίοπι 
ος, Ποχτιπι 6566 πδοθβδς εϑὲ, ἡιοη απ δπίι δῖα! δά γεοίαιη, υο] 

Ἄοοποῖϊάδὲ γοοῖο τπίπογε οἴζεοϊο, υδὶ ποη ργορτεάϊείατ. δὶ δοῦπτι δἰῖοτο 
οταγε γεοῖο ργορτοάϊταγ, δἰιοσταν ἱπδῖυ εὐϊὲ, οππὶ δἷξ δοχιδίθ: μος 
πδπαὺς ροϊοι εἰ Ἰὰ αυρά αυϊαϑοὶξ δὲ ᾿ρϑᾶπὶ Ἀγροϊθπηϑαμι. πε} 886 39 
ἰξίτυς δδὲ δὲ ἱπῆδεῖδσε 14 ψιοᾷ ργοούγτιε, εἴ ᾿πἤεχιιπι 5'πιὰ] Δἰογτπι 
Εχίθηάογε: τηοτῖργα δπὶη δου] αἴδγιμι ἐγ ροπππι δἰβοϊππίιγ, οδ- 
Ρπίφιο μὲ ἰπίειϊιιϑ δὶ ραγρενάϊουϊσιη ἐπογὶϊ ἐπ ἡιιο πιπδῖαγ, σαϑδ- 
ουπηαε νετὸ ρεάϊρεπ8 σαγεηῖ, αἰϊα φυΐάοια πϑᾶσκο μγοσεάιῃε τηοῖα, 
14 διιξεπι διζωγίαπι δος αἴξ: πᾶπὶ αἰϊα φυϊάθπι δῖρετῖ ἴεγγαπι, ὡς δετ- 
Ῥοηῖεϑ, ἱπβοσϊαπίοτ: αἰΐα υεγὸ δῦρεγπα ουγναπίογ, αἱ Ἔγταςᾶθ. ὑπάο- 
88 διιΐθιπ 1Π|6 τηοῖμ8 ἱπῆοχας οδὲ. αἰΐα συδίοὸ αἰϊγαςῖι υἱαπίμγ, ηξ 
Ἰαπιρτγῖοῖ, φπὶ ἕεγγαθ ἱπίθοιῖπα δρρεϑ]]απίατ,. εἰ Ηἰγαπάϊποϑ. ἰεῖμδες 
εἰεμίαι ρᾶσῖε αυϊάδτρ ῥγίογα ρυοοθάυηϊ, τοἰἰφυυπαυς οογρα8 δά 30 
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Σ1ΠΠὰτν ἔγαδηπε, Πΐοχπε ταοᾶο Ἰοσα σοτηπιαῖδπε, ταδηϊ[εϑῖτιπι δαξετη 
4ποά, πίοί ἄυδε πιδίογεα ππᾶ δϑ56ηξ, δπιιηδ]ῖα 1} 4η86 τη ἀο80 ρτοὸ- 

ὃ ςοὐπηϊ ᾿πἤσχα, υὐϊηΐπιθ ᾿πουϑσὶ ροβοθηῖ. όχι δῆ δχίοηϑο 8ὲ 86 - 
4υδίετα οσοπραγοῖ, π 1} ργοσεϑϑιϑϑεηῖ: γθυθσῃ Ἔχίθηϑιϑ διραγαῖ, εἴ 
4ιυϊεδεεηῖο ἰσῖο φηοή το] αιιαπι ἐοὶ δἀάἀυεῖξ, ἴῃ οἰππῖθυϑ δαΐθτῃ ἀϊοιὶα 
ταυϊδιϊοηΐ θη 14 ηποά πιονείηγ, ἴυτη Ἔχίθηδυιπ δά γεοΐυπι, ἔπη ἰπ- 
«ἀγναΐππι φγοργοάϊεινγ, ραγιῖθυ5. φιϊάεπι ῥγίογι 5. σδοῖιμη (δοῖαπι, 
Ῥοϑιεγιουῖροδ γδγὸ ἱποαγνππι. 4ιδδοιηαιςδ δἴίατη ϑαἰ το υἱμπίαγ δηὶς- 
τολ]ϊα, ἤοχαπ ἰπ ἰπίεγηδ σογρογὶς ρατία (δοϊαπι οἱ πος 56] απ ταο ο. 

40 νοϊαπιΐα φηΐῃ οἰϊαπι εἰ παῖϑμιϊα οἰπηΐα, 116 χυϊάθιπ [25 ἴυτη ἀϊτγὶ- 
ξευτϊία ἴαπη ἱπβεςιοπεία νοϊδηΐῖ, ἤδες δαΐϊοπι ἰά ρἱπηὶβ ἰδείπηϊ, εἴ ἰπ 
19 αἰΐα φυίάοπι φυδίϊαοτ, αἰΐα νεγὸ ἀσαρυ8, φυδεοιη αι ΠΟΓΡΟΓΘΕ διιπὲ 
οδοηρίοτε, υἱ δηρυ]]αγυπι δδὲ ρεηπ8. πᾶπὶ γο]ϊσιιῶπι ρ᾽Ὸ ἀυδθι8 
Ῥἰπηΐβ πιοιϊΐοπεπι γεϑιάπα σογρογίβ ραγῖε ἱπουτναῖδ ρεγβοιαπξ, σιοιη- 
κἀπιοάυτῃ ἠϊοῖιπι 658 ργίαϑ. ρ]απὶ δυΐειῃ ρίβεθα ἔμ ρἰπηάτπιη ἰ060 
ςογροτγίβ υἱππίαγ ᾿δετιν ΐπρ, τατα υδγοὸ ρἰπη} 15 ἀσδᾶθιι5. ῸΣ δυΐδην 
ουμπίηο ϑιπὶ ρἰληὶ, 4818 6ϑ8ϊ γαῖα, απ 1015 πδῖπηϊ ρίππι}15, ἴυτα 6χ- 
ἴχεταο οογροτγί5 διαθιῖα, {Πππὶ ἀἰγίραπιε νἱςἰϑϑίται οἱ ᾿η ἤδοϊοπῖθϑ. 

2 710. Πλυβίϊατα δηΐεπι αι ροΞβϑεῖ φιιρηᾶπι πιοήο ἂνε8 χιδίογη 5 
ταουδαπίυγ ποῖΐδ, γ 68] ἀππὶ νοΐδπε γδὶ ἀυνη απ υΪαπὶ, χοαϑὶ ἀϊοῖατα 
811 δδηρυΐπε ργαθάϊιδ οὐπηῖα φυδίξαου ἱπουθγὶ ποῖΐ8. δὲ μος ἀϊοΐυιη 
ποθὴ δῖ, δεὰ ποη Ὀ]υτρυϑ που ογῖ. υδγυτῃ Θηϊπινθγο πΟα06 υοΐαγα 
Ῥοϊετγαηϊ τρϑιιρτῖδ δρ]διῖ8 παααε ἀπιρυΐαγε αἱὶς ἀδίγαςι5: πᾶπὶ π6- 
4πε ἴρ56 πἰϑὲ σοπηθο 115 Βατπογίϑ ἀτὰ ΡυΪαὶ ἤοσπο. γεγατῃ οἰπηΐδ, 40 6 πὶ- 
δἀπιοάαπι οϑὲ ργδεάϊεϊωπι, πιυϊαιίοποπι ἰπῆδχι εἰ ἐχιθησδίοπε ἰδοϊππε: 
οπιηΐα δηἰπὶ ἰπ δι ρροδίιο εἰ φιιδ8ὶ ςαἤδυΐα φιοάδιπϊεπυϑ ργορτδάϊυη- 

80 ἴωγ. 4ῦδπι ΟΡ χϑπὶ ποοθῆδ6 δϑῖ, πἰδὶ ἰπ αἰΐα ἰμἤθχυϑ δὶ ραγίθ, αἱ 5α]- 
ἴδπι ἀπὰς 688 ρτίποὶρίπηι, 118. φυίάειπ φὰς τη θγδηδοθὰς μαρεπὶ 
αἷδο, τευ γάηᾶθ, ΑυῚΡὺ8 δυΐοπι αἰδγιτω, οοῖθυὶ8 Ὑ6 ΓΟ ΘΑΓΙ ΠῚ Ραγιϊητα 
ἤπδε ἰδἰἰ6 ργορογίίοπε γεϑροπάεπῖ, υἱ ρἰδοῖθα8. ποηυ}}} 18 δυΐεια, πὲ 

710 ἐππῇ δεγρεπῖεϑ, ἴῃ σογρόσγιτη ουγνδίατγι5 ἱπἤοχίουὶς ᾿π65ῖ ργπορίνη, 
Ὀτγοργαίστι ἀπῖεπὶ γοἑδῖ! ἱπεϑὲ ρεποτγὶ δὰ ἀϊγίροπήοϑ νοΪδίνβ, αἱ πὰ- 
Υἱεὶϊ9 ξαθεγηαςτία; φποα πεοδ8586 εϑὲ εἰϊατι ἴῃ ἰρϑα ᾿ηΠδοιῖ δά 886- 
δἴοπθ. φυδτθόθγεῖα οἱ ἰἰΐὰ 4υ86 εχ ᾿ποιηθγαπα ἰηϊεργας Παρ επὶ αἰδϑ, 
δὲ 11 φυδς ρεπηὶϑ ἡδλνθς ἀϊδογεῖας ε85 παρ επί, υδγυπι ὑγοργρίυτα 
δἃ οἰυδιποάϊ ἀδαπὶ 1118 65ὲ ἱπερίαπι, πὶ ρανοηῖδθιι9 δἱ γα! ]!παςοὶϑ οἱ 
φπνοΐπο 4π86 γοΪαδοὶα πο δυπῖ, μαι σιαχυιάᾶπι ἀϊγοεῖς σοΐαγε ρο8- 
δυπί. δχ ἴ15 εἰθιΐτα 4π86 εχ τπθῖη Ὀγᾶπα ἱπίαργαθ ΒΡ οηὶ αἰδ8, που] ὰ 
οπιηΐπο ἀγοργρίιπι μαρεπὶ; 4ΙΔΠΊΟ γοπι, οἱ βΌογηβοῦ!Ο οΆΓΘΠ8 
πιᾶνϊ ρίπτω, [εσιιπίαγ 4ποουπαῃο ἴοτϑ τὰ δγὶ 1 υπαπισιοάφαε ἱπυραοίτιπ, 

40 Φ᾽ πη] χιιῈ πιοὰο ναρίπίρεππδ, πὶ ϑοαγαβδεὶ εἰ τποϊοϊοπιμας, οἱ δὰ 
πᾶς πυῖ]ο ἱπυοϊυογο τεοοπάππὶ ρεππᾶθ, αἱ ἀροῦ εἴ γεβϑρ86. ῥγδᾶβ- 
ἴεγεα δἰϊδιῃ δχ υοϊπογυπι ρειεγα 11 φαϊ 5 ἱμμ! 6 εϑδὲ ἀτοργρίαπι, 
τὑἴῷ ρογργτγίοπεβ εὲ δγοαϊὶ εἴ οπιηες ἃφαδίοδε νοϊυογοϑ, ἀγοργρὶϊ 
Υἱος Ἔχϊθηϑὶς νοΐδηξ σγΌγΙΡ 8, ΠΠ|54ης δά ἀἰγίροπάοϑ νοΪαῖι8 αἰ πιῸΓ 
Ῥτὸ ὑγοργξίο. υδρίπίρεππο ἃυϊεπὶ βεποσὶ ἰαγάπ8 εἰ ἵπιθ 60} }} 18. 6δὲ 
ὙοΪ αἴθ, φιιοπίδτη δὰ σογρουὶβ ροηάιι9 πὸπ ἐσ ργορογίοπε δἰαγηπι 
Βαρεπὶ παΐαγαπι: δὰ "]υἀ φυϊάεπι ρταπάε εϑῖ, αἰδθ υεγο ρᾶγυδβ δὲ 
παρ ς}}} 68. χασιηδάιποάπιη ἰρίτυγ οἱ 48 οποιδγίαπη πᾶντα ΓΟΠῚΪ8 

80 ἱεπίεξ βέομείιετε, δἰ τα! ἰσίμδος πιοάο συοϊαῖυ πταπίαγ: εξ δἰαγαπα 
πααγδοσας ἐπι θς 1185 δα 1 ποπηῖμ}} ἔδοεγε υἱάθίυσγ. ἱπίθ ἄυθϑ 
δαΐοια ρανοπὶ φυϊάεπι υγοργρίαπι φηαπάοαινε ΟΡ πιδρη! υἀΐποπι πη} 
τθοΐ εδὲ; απδπάοφαε γεγο, φαοηπίαπι ἀεοιἀϊξ, πἰ81] ἰωναγε ροξεϑξ. 
φοπίγαγιο δαΐθπι δὲ παρεπὶ πιοάο ἂνδϑ ἴῃ δἰδγητη παίηγα δὰ δὰ 4πᾶδ 
ἐπίερταϑ εχ ποι ργαπα μαθεπὶ ἰὰ5: τπδχίτηε δαΐεπι αυι8θ δχ εἷβ δ πξ 
πὰρ πρβι Βαϊπεπιοάϊ γεγο ϑυπὶ 4υδε ἱπουγγος Παρεπὲ πηριεδὲ 
ἰατοπι πδησας γοϊδπαϊ ρεγηϊοιϊίδδ υἱϊδς ὑϑυΐ δεῖ. αρία διίΐθιπ δά 

Ῥεουϊίαγετι 1118 πιοίυπι οεἴογα οογρογίς υἱάθπίην 6886 ΠΊΟΑΡΓΆ. 
30 οπιπὶθα8 δηΐτὰ ρᾶγυθιῃ δῖ σαρῃῖ, ΘΟ] τπὶ οταϑειπι, ρεοῖα8 οὔπὶ γα]ῖ- 

ἄππι ἔππὶ δουίππι, εἰ δουΐυη αυϊάοπι, αἰ Β6π6 υἱδιὴ ρᾶγεῖ, χυδδὶ 
Ἰεπιθὶ ῥγογα, υδἰϊάστη υογοὸ σαγηῖς ομθϑϊἑδῖε, αἱ ἱποιιγδαπίετη ρτὸ- 

8 ρεϊ]εγα ροϑβεὶξ δὄγεπι, ἰάηπε εχ [20 1}} εἰ πο ]]οὸ ἰαρογε, χφυδε γεγο 
τεῖγο ὁσαΐ, ἰενία εἰ ἔπ δηραϑιυπι τυγοπδ οοδυπῖϊα, αἱ Ρτίογα σοῃϑααιὶ 

Ῥοποίπε, ἰδιϊμι ἀϊαα δᾶγθτν ποι ἐγαμδυῖα. εἰ ἀς 115 φυϊάδιη μος ἀε- 
τεγιαϊπδίππι εἰς τῇ θ4ο. 

11. Ουοά δυΐεπι Ἔγδοΐωτι δι αίαγε ἀερνοὶ δηΐπιδὶ, φαοά ααϊ- 
ἄξει πεςεδϑαγίο αἱ Βρ68 εἴ δι: ρεγπδβ σογρογὶβ παρ θαϊ ρᾶγίεβ ἰευο- 
τες, ξτανίογες δυΐθηι 688 4η86 1{{|Φ ϑαβρείαυξ, δεῖ πηδηϊζδοϑέυπι. δό 

" 

Ὲ ΑΝΙΜΑΙΙΌΝ ΙΝΟΕΒ550. 

επΐπι ϑοϊυπι δὲ ἤλΡεπα τοοᾶο δε ἔρϑαπι ἴδοις ἔεγτε ρμοίεγιξ. σαδτο- 
Οὗτοι δοΐας ἱπίογ δηϊπιαΐία ἤοῖπο δγοοῖας ογυγα μαθεὶ δὰ διρδγηῶφ 10 
εοτροτὶβ ρατίε8 εχ ρεάεϑιγι θυ ᾿παχίιπα εἰ βγηνβϑμπ. 4υοα ραϊλτι 
[δεῖς 1Ιὰ φιοά ἐπίαμε θυ δος ὶάϊξ, ποη δπΐα δγεοῖὶ απ ]αγα ροδβδπηξ, 
ποηΐδτη Ομ η 68 δ πὲ ρυπηι 65, πιδίογε]ας εἰ υ]θητίογθ9 φαδτη 

ἄϊειει ταῖϊο ἐπι πῚΠ 85 ᾿π|18 ςογροτί8 παβροπὶ ρᾶγι68: Ῥγοσθάδηϊβ υβῦὸ 
δοῖδϊο ἰπβηνᾶ τπαίιι δοοϊριαπι ἱπογειπθπίυιπ, ἄοπας δὲ ἰπδίατα Ρεῖ- 

σεηἰδπὶ παρα ἀϊηοῖι; ᾿ὰησ4πε Ἔγθοῖὶ ἀπὶ θυ]ᾶτ ροϑϑηπῆ. ἂν 65 δηΐδτα 
οἴ δἰπὶ ᾿ενε5, Βίρεάοε δ πῖ, σαοπίαιη γοϊγουεγϑι8 1}}}5 6δὲ οι, σα 
δοη 608 ἰδοϊιπὶ δαιο85 4πὶ ργίονα βυγδυτῃ οἰδία μαραπὶ ογγᾶ. οδαϑᾶ 20 
δηΐθπι ΟΌΓ Ἰπαχίπιο, Ὀἰροάεδ οὑπὶ δίηϊ αυδ5, δίαγε υαϊδαπὲ, δοῖ 4πο- 

χτήδπι μαρεηΐ οἰυποπὶ [ριπογὶ 5] οτω, ἰδεπιφὰθ ὡΣ ἀπο υἱάοαπίην 
ἤάΆΒ γα ἔδιπογα, ἰ φδοι!οεῖ φιοὰ δϑοὲ ἴῃ σΓΏΓα ἀπε ἰμἤἴδχαμπι, οἱ Π]υὰ 
4ιοὰ ἃ 86{{15 Ἰοεο δά βδις τοηάϊε ράγίεπι. δϑδὶ διυῖΐδπι πῸΠ ἔδιπῦ 
δεὰ οἰαπί8. ηἰϑὶ δηἰτπ εϑ8εῖ ἰδηΐα, ἃνὶ8 δίρεβ ἤοῃ εϑϑ8ῖ. απειηδὰ- 
τηουπι Θηϊπὶ ποτοϊουϊα5 εἴ φυδαγηρεάυπι βεπογὶ, δὶ Δ Ὁ εχῖϑτια δἴα- 

πὶ οοχα δοϑεῖ ἔδπιυγ εἴ τοὶ ιιμπ ογ8, να]ὰθ δά ἰαρϑῦϑ ργοῦυμα 
{Παταπν 6856 σογρυ8. πῦης δεΐοϑια ἰοηρα οὔπὶ διῖ, δὰ τἀ ϊιπι Ὁ8408 
Ῥτοϊεπάϊιγ υθυΐγοτι. πδιηοθγοπι ἱριάδηιν δα [{π|ἰὰ οτυτγα πἀπίτετο 30 
δὰπι ξοϑίδηξ σόγρυϑ. ταδηϊεϑίαιπαπε εἰΐᾶπι οχ 118 εδὲ φυοΐ εἐγεοῖδ 
Ῥειῖνάε ἂς ποπιῖπες ποααυδιιηὶ 0556 ἄνθ8. δἰατῶτα δπἰπὶ πδίαγα ἰἰᾶ 
86 μαβεδηῖδ οογρογε ἐΠΠἰς οδὲ π|}}15: φυοάδὶ ογθοῖδο δαβεηῖ, δὰ τη]- 17. 
ἰὰπι δᾶπε δ986ὲ τδιῃ; 4η4165 δ]αῖοβ ρίπριηξ ΑἸαοτγοα. δἰπιαΐαυς ΟΣ 
16 φυᾶςε ἀϊοῖα Ξαπὶ, ραϊδπι εδὲ πεαιε ποιπίπει πεαηε δἰ᾿μ ἃ φαιρρίατη 
18}} ἄφαγα αἰαϊυνα 6686 ροϑ86, πΠῸη 8ουιπ φυοπίαπη ρ]υτίριυ δ. δια 
4αδίϊιοτ πιονθγεῖογ ποις δα ρυΐπα ργαθαίταιπ ἀπίνπαὶ, δε φηοηΐδπρ “ 
ἰδ δίαγιπι μαρία 9. 1}}15. πδία γα ἰπεσ πποῖῖε πᾺ}}} πϑὺ1 6896 ροϑϑεῖ, 
Ὠδίυγα διιΐδθιη πὶ] οοπῖγα πδίαγαπι ἴαοϊι. 

12. Ουοὰ ἰρίϊητ, εἶδ ἱπῆοχιια δοϑοῖ ἴπ στ θη8 δὰξ υγαοσὶδ 
δαϊ οοχίϑ, πα] τι δαπρειίης ρα! Ρυαϑ4η6 ργαθήϊτηπι ργορτϑάϊ ροεβεῖ 0 
δηΐπιαὶ, ργίπϑ δϑὲ ἀϊείαπι; δἰπι! ψιῈ πποάο φαοα πὰ}]Ὸ φαϊεδοθπῖθ 
μὰ ]υ5 6866 ροσϑεῖ ἱπἤοχῃδ; οἱ φιοά Ποπιὶπεϑ οὰπὶ δἷπὶ δίρεάε εὲ 
ἃν68, σοπέγαυϊα5 ογιγασπι υἱαπίηγ ᾿ηΠοχίθα8, φυΐη οἰαῆι φυδάπιρεάες 
ςοπίγαγιο δά 86 ἰρβο5 οἱ δά μοιπίπεϑβ ἱπβθοίππι πνοάο. μοπιΐποϑ δὲδ- 
πἰη Ὀγδοπῖα συϊάοιν δὰ οοποάνυπι ἱπἤοεϊηηϊ, ΟΓγα γογο δὰ Ἵοοη- 
γεχιμη: ἀπο λυ ριξν δυΐεπι ῥγίογα φυΐϊάθπι ογογα δά ον θχαση, 
Ῥοπίεγίογα νθγοὸ δὰ οοποδνίμη; 8 π|1|σπ τοοὰο ἀνθ. ολῦϑα δυϊδπι 
δὶ φιοπίαπν, αἱ ἀϊοίατη 6δὲ ργῖι8, πὶ 81} τοπιαγ οἴοῖξ πδίαγα, δὰ 
οὔιπίδ εχ ἰΐ5 4ιι46 βοτὶ οοπεϊμραπε, δὰ ἰά φυοά 681 πμϑ]ϊπ8. οὔτ ἰρὰ- 29 
ἴπτ οπιπῖραθ φυΐρυ5 ροάπιη ορεγα πϑίυγαι δῦ ἰπϑϑὲ ἰ5 φαΐ ρον ἰοοῦτα 
ε8ὶ πιοῖυ8, δίδϊα αιμάετη πποαιοφας ροπάυϑ {Π]|ς δὲ, σπου δαΐθτη 
ἴπ δηΐβ, ργδθνυϊῃπι στα ρδάθπι ορογίδς 6956 ἰούεπι, οοπιϊπυδῖα Ὑ6ΓῸ 
Ῥτγοβρτγεβδίοῃ ας γηγϑαχσα ἰπ ΠΠτὸ ροη 8 τοδάπιογε, τιδπϊίβϑεντα δὶ ἰᾷ 
6856 πδοδϑϑγίυπι 60 4υο ἴαπι οΓαϑ 1 ΠΟ  ἴη τ, ἴπτι Γγδατα τοϊυτῃ 
εἰβοιϊϊξατ πιδηεηῖς δοσππήτπι ργοΐδηϑυτι ρεάθιπ δίζπο οἵ Εἰ ῖ8 ἰρδᾶς 
Βοος διΐθπι δίπιο! σοπιίηρετγε, εἰ ργοργαάὶ απἰπια!. χποὰ δἰ ργϑθοθ- 
ἄεπ5 φιΐάεπι οτοϑ ἤξεχυπι ἰὰ ἀπῖ8 μαι ετγῖι, ἤογὶ ροιαβῖ, οἱ γεῖγο, ποῦ 
δϑὶ ροϑβὶ 116. δὶς δηϊη δηῖα ἰδῖο σόογρογα ογιγὶδ αγὶϊ δχτεπδῖο: [110 30 
δυΐοιη τηο60, δἱ γεῖγο [εγδῖιγ ργδοίθγεθ εἰΐατα ἤδθχῃ τεϊγουθγθῃδ 
ἔλοϊο ἀυοβθὺυς βεγεξ πιοῖθυ8 'ρϑα ραάϊτιπι ροδίταγα δι δὲ ἐκ υἱσθτα οοπ- 
ἴγαγ]8, δἰίογα γεῖγο, δἰΐογα δηΐε. ὩδοθσσδγΓΙα πὶ δπίτη δϑὲ ἴῃ οττιγίδ ἰπς ὦ 
Βεχίομπα Τοπιοτῖδ φυϊάοτι Ἔαίγοπιοσπ γείγογοαση ἀδξάμποογε, ἘΡίασε 
ὝἜΓΟ 80 ἰηῆεχε ρεάηππι πῃ δηΐθ πιόυθγθ. χηοήϑὶ ἴπ ἀπ ἰαβοχτι 
{πετῖξ, πεαιια σοπίγαγι!8 προ θη8, εἴ ΠΠῸ αὶ ἰπ δηὶς δὲ, ργδεάϊοις 
οοπηηροὶ ργοργθβϑῖο. οἵ ἤόπιο φυϊάεπι Ρὲρε5 στη εἶ Ιοοάχιις π8- 
ἴα τοῦ σγαγι 8 ροιτπυῖϊεῖ, ο γϑῖγο ἀἰοΐδτη σδιυιβαῃ ἴῃ δηΐς Βοος 
οτῶγα, γος μία υογοὸ ποῦ δὶη6 Γαϊΐομα δὰ σοποδύθτη: οοπίγαγιο δαῖτα 10 
ἐπῆσχα τποῖϊο ἐπιμ 8 δᾶπὸ οϑϑοηΐϊ οὐπὶ δά τπδηπιπὶ ἀϑιτὰ τπι δὰ 
55: 6 Π 1108 οἰ ο5. απαάἀταρεήθϑ δαϊθιπ 4ι86 δυΐπιαὶ ρϑυΐιπῖ, ρτίοτα 
φυϊάδτα εντιγα, φαοπίδιη ργορτγεϑϑίοι ᾿ΠΠοσιτη δὰπ| ργϑουΐα οἵ ἰη ρυοσί 
εδάεπι οογροτγὶθ δυπὶ ραιΐδ, πϑοδϑϑαγο δ συγναι ἱπἤεοϊιπε, δα ἀ6 
οδη8ὰ 4 Ποπιΐίποϑ. ἴῃ μος ἐπὶ πὶ δίμι!}} δὲ Βαρδπὶ τποᾶὰο; 4πδιθο- 
τοτὶ εἰ ἰρϑὶ ἰῃ δηῖς Πεοίππι φυδήιτιρδ θα 4πὸ ἀϊοϊοπι δοὶ πιοάο. ἱὰπ 
δηΐπη ἰπἤοχῃ ἴδοϊο πλη]τατη αἰϊο]ΐογο ροΐϊθτιπὶ σγαγα: οοπίγαγῖο δηΐδαι 
Βεειεητος ταοάο πιοάϊοαπι ἃ ἔεγγα 1118 δι! ]] γα ροϊθγαηῖ, φαοπίατι 29 
εἴ τοΐυπι ἔρνη οἱ ἱπἤθχαο 1116 οἱ δά ιαθγεὶ ερία, ργοριεάίεηξς 11 
8Ὰ} υδηίγοτη ἀδηΐαγ. ροβθιουππι γ6γῸ σγεγιπῃ δαυίήδιη 68πεῖ ἴπ δῖα 
ἱηβεχῖο, ρεάυτα εἰευαῖϊο δἰπαι τοῦ δὲ μαμενδξ αἰ ἴῃ ρῥτγιογίθυε: δὰ 
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τοοάϊοατη δηΐπι ἸἸ]Ποττπὶ δββεξ οἷδεῖο, οππὶ ἔεπιπγ ἰηβεχίοχηε ἰρϑὰ δι} 
γοπίγ8 οδάεγεπι ἰοςπιη. δἰ δηΐεπὶ γεϊγουδυδιϑ, ἢ πηης ἱπβρειαμι, 
ΔΏΠ 1115 ἡ Ῥγοργοδοίοπϑια δυπὲ ἱπιρδάἀϊπιθηῖο ἰῃ Πυϊυϑτιο αὶ ρεάιπι 

80 ταοῖῃ. ργδδίεγθα δΑγΓΌΤα ΟΧ ΠΉΠΙΕΓΟ 4088 [οἴα8 ἰδεῖς παϊγυπε, δά 
ταἴδτ ορεγαια νοὶ προα8886 υὙ6] πιϑὶἰα5 δϑὲ Ἵγῆγα 8ἰς ἰπῆ οι : πον επὶτα 
ἕας!ς ϊ8 δϑ8εῖ, 8ἱ ἰαττιηϑεοιϑ ογαγα ἱπἢδοίεγεηξ, δ δὲ Βάρεγα δ- 
Βοΐϊεπι εἰ ἔονεγα. 

{2 13. Οὐπὶ δυΐαπι χιδίϊποῦ ἐπῆε χίομπτη ἴῃ ἰυποϊατβ δἷπξ τποάὶ 
(ηθοδβϑ86 εϑὲ δηΐη ἰπβδοῖεγε υεὶ δά σοποάνυπτα ἴᾶπι ργίοτα φαᾶπὶ ρο- 
εἰετίογα ὄγυγα, τ ἴπ ας: νοὶ οοπίνασίο ἱποάο δά Ἴουγνῆπι, αἰ ἴῃ ὦ; 
δμϊ σοηυαγδο Ἰπ060, ἐἰ ποῃ δὰ εδάειν, δεὰ ργίογᾳ χυϊάειῳ δὰ οὔγ- 
γυπι, Ροσίογίογα υθγοὸ δ σοποδυυτα, αἱ 'ἰπ δ; δπιξ πποάο σοπίγαγῖο, 
σῦγτα φηϊάοπι δὰ 8ε ἴῃ νἱθθπι, οοπςᾶνα αιΐοπι Ἔχίγα, υἱ αἰ 86 μαθεῖ), 

ι(ο αἴ δὲ Βαρεηὶ ὦ δἱ ὑ, δίρεάμπιπ δὺϊ φηδάγηρεάυνα ἱπῆθοῖις παϊ]αιη:; 
πὶ δπΐοπι Ο, φιιδήτιρεάοθ: αἱ νόγο ἀ, φιδάτυρεάυπι φαϊάστα πη]] πα, 
εἰορβδηῖο ἐχοθρῖο, μοπιο δηΐδθιῃ Ὀγαοῆία εἰ ὄγαγα: Ὀγαοπία παθααδ 
εἀ σουσανιπιὶ ἤδοι, οΓτα Ὑδγὸ δά οςατγνμ!π. δΟΙΏΡΟΓ διυΐεπι ἴῃ Πο- 
πϊηϊθα5 σοππηϊ πη σοπῖγαγίοβ ποι θγα μαρϑηὶϊ ἱπἤσχυβ, αἱ ουθὶ- 
Ὧι8 )ὰ σοποδυηπι, τπᾶηι5 Δπΐοτη οάγρυβ δά συγταπι, τιγϑηθαις ἢα- 
πιδγῸ8 ἀὰ σηγναιῃ. διιπ: 46 πιο 0 ̓π ογασΊθη5 ἰδιπγ δά σοποάυιη, 
ξόπι γεγο δά ἽἼπγυππι, ρ68 διιῖεπὶ οοη γαγὶο᾽ πιοάο δά σοποάνυπι. δὲ 
ἑαΐεγίογα δὰ βυρατγίογα πιδπιεδίαμι 6ϑὲ ΟΠ ΓΑΓΙΟ δὲ Βαρογα πιράο: 

δρ ρηϊποὶρία πᾶῆφια σοπίγαγία, Πυπιθγα αιυϊάσπι δά συγνῶπι, [δπιο 
δαΐετα δα σοποάνατη, εἴ οὐδ ϊα8 δά ςφοποᾶνυπι, ρ6πὰ δά σγνῃπι, ρ63 
σεγοὸ οομ γαγίο πιοάο δα σοποάγοπι. δὲ οσαγυιη φυϊάδτῃ ἱηἤεχυϑ ἰδ- 
]εϑ ΟὉ οαν585 ἢος 86 μβαθεπὶ πιοάο. 

4ἡ. Μονεπίαγ δυΐεπι ροσιοτίογα δά ργίογα ρὲῦ ἀϊαπιεῖγησα, 
Ῥοδβὲ εὐὶπὶ ἀθχίγπιη ῥγῖμϑ δἰ μἰδιγοπι πιουαῖ ροϑίθγιαϑ. ἢ8 δἰ ηἰϑι ΓΌσΩ 
Ῥτίηϑ, Ροϑὲ ΠΠἸὰ ἃ δὐυΐεαι ἀοχίγαπι ροσίογί8. σϑιιϑα διτεπὶ δὲ 4υο- 
πΐαπι, δὶ ῥυίοτα ϑτπ} εἴ ῥγ8, ἀἰβιγαμογεῖογ δὰϊ ργοοϊάπα οϑϑεῖ 

30 ΔΙ Ϊαῖο, εἰ 4π881 ἰγδοῖ5 Ὄδχϊθηβϑίοπε ροῤιογίογι 8, ρτγδεῖθγεδ 
ΟῚ ΡΓΌΡΓΕΒβ8:8 Πυϊυσπιοαί δϑ8εῖ, 864 56]1ι8. ἀϊΒ ο1] 6 ἀπῖθπι ἐδ πιὰ- 
ταιΐοπεπι οοπιϊπυᾶπι ίαςεγε δα] !θΐεπι. Ἀυΐπ5 ἀπίεπι γεὶ βἴβπηπι, φαοὰ 
οἷϊο Ἰδεδεδοῦπε 64ὺὶ {1 φαΐ μος πηουθπῖις πηοάο, πὲ ἱϊ φαὶ ἴῃ ροτα- 

ὃ Ρἷϑ δρίἰδηταγ. δεογβίμι ἰριταν ργίογίθαβ ροδιενογίθαδυα ὁ μοα πὸπ 
ταουθηίυγ. δ δαΐεδιῃ τἰγίϑαπε ἀεχὶι5 ρτιπΐβ, Ἔχίγα Γ] ογοττπι ἤθγοηξ 
βασϊοπίδουα γαθγεπίχῃθ. 8ἱ ἰρταγ εδὲ πϑοϑϑϑε δαὶ ἰϑίοτγαπι πίγουΐβδ 
τοοάοτατα πηοιοπϑιη βογὶ, ἀπὲ ρῈΓ ἀϊαπηεῖγηπι, πθπῖτο ἀπΐοτι ΠΠ]Ποτητα 
σοπθηξι! πιοάογαπι, ΡῈγ ἀἰαπιεῖγατα πιοίϊοπεπι εἴβοὶ ἤθοεβ88 αϑῖ: 
πος εηΐπιὶ τποῖϑ Ἰποάο {Π]Πογαπι πϑυΐγατι ρα ροϊδγηπξ. δε μδῆς ΟΡ 
Τεπη Ἂααὶ ἰδιϊυ5πιοάϊχυς οεἴεγα δίαπὶ δεουηῃπὶ ἀἰαπιοέττιπι ργοΐθῃ- 
ἀεοϊία, εἴ ποη ἀεχιγιβ δαὶ δἰπἰδιγί5 αἰγίδαιιε δίπηὶ, δοάθπι εἰϊδπὶ 

40 τιοάο φηδδοῦπααδ ρ᾽ηγεβ φπδίογηί8 Παρ πὶ ρ6ά68, πιοϊίοηοπι [οἰ ππῖ. 
δΟΙΆΡΟΓ δηΐπὶ ἰῃ 4ιαϊϊθοῦ ἀείποερβ ροϑιι5 ροϑίεογο δά ῥγίογεϑ 
ΡδΓ ἀϊαπιείγυπι πιουεπῖ. ραίατα δυῖΐεπὶ ἤος δϑὶ ἴῃ 18 4ῃδς ἰαγάθ 
Του θηϊογ. οδπογὶ 4πὶῃ δἴϊαπι οοάεπι πιουθηῖογ πιοάο. ὃχ τπυ ἶρε- 
ἄστι πδῆχις δηηὶ ξεηεγθ. ἴἱ δἴεπιπι δοπιροῦ ρ6Γ ἀἰαπιοἴτατῃ πιουθη- 
ἴὰτ πὰ ρῥτγοριδαϊ οοηἴεπάαμπξ. Ῥεου αι πάπας πιοάο ἰά ρῥγοργε- 
αἰϊον δημηα]: δοϊαιη Θηῖπὶ 6χ ἃ πη  ἰθν Παπιογο ΠΟῺ ἴπ ἃηῖα τῦο- 
σεΐαγ, 564 ἴῃ ἰαῖιδ. Ὑϑγαπιὶ ααοπίδπι οοι}18 ἰά φυοα ἀπῖα εϑὲ ἀϊδῖθγ- 

τς ᾿τη πῖον, 608 πδίηγα οοππο ἀ0 5 εἴϊεοις, φαΐ ογυγα σοπβοχαὶ Ῥοβϑϑηῖ: 
40 ἴῃ [αἴα5 επίπι 11 πιουθηῖογ. σπδιποῦγδιη οᾶποῦοϑ οἰἴϊᾶτη ἱἢ δηΐθ 

ἀαοάαπιπιοάο τηστνοτὶ σοπεηρὶς, 
15. Ανοὲ δυΐεπιὶ αἱ φυδάγυρααεδ σταγα Ἰη βοοῖαπε 8δπ8. 1Π]άτπτα 

πδησοε πδιογα 91π|}}} ίεγε 86 μαβεῖ τηοάο. δυθυβ επὶπὶ δἷδθ ρτγῖο- 
στιπὶ υἰσεπὶ μαθεπὲ ογαχιπι, ΠΟ τ πὶ εοάδπι ἰπῆθχδα δππὶ πιοάο 
τὸ {Π16 ῥγίογα δῃπὶ Ἴγαγαᾷ, πδῆσῃθ 118 ἴῃ 60 4υΐ διμρυ αιϊίοπῖβ δϑὲ 
σηοῖϊὰ ΔΡ δ] 8 ἰδῖίμδος οτγιξίπεπι μαθεῖ ιηυϊδιῖο. υοΪαϊιδ δηΐπὶ δὲ 
βασιπι ρδου ἰατὶβ τοῖο; φπαργορῖογ 1115 ΔΒ] αἰΐβ πεφας δίαγε πθᾷῃθ 

80 Ρτοξγεαὶ }14 ροϊεϑῖ ανΐβ. ργαδίεγθα οὔιπ ΒΙρ68 ανϊυπι δ: ξθπι5 π6- 
ἀπε δγεοῖαιη, εἴ ργίογεβ οογροτγὶβ ραγῖθβ ἰθυϊογθ μαθεδῖ, δῖ π6ο68- 
ϑυτίῃτα εδὶ δηΐ οογῖα πιο]ϊη8, αἱ δίαᾶγα ροϑβδίπι, 8: δοῖμπι οἷς ΠΑΡ ΓΘ 
ἔξοπογ, γοῖγουθγθιϑ ἀΐοο οοππᾶϊαπι. ὙΘγΠΙ ΘΠΙΏΎΘΓΟ δὶ μος ΟροΥ- 

443 ἴοραὶ δὲ βαβογο πιοάο, οἽγυντη δἰίατα ἱπῆοχας αὐ σοποάναπῃ Βοτγὶ 
Ὧδςδ886 ἐγδὶ, βου πη ροοίθγι οὐ νυ σηδήάγωρεάαυτι δὲ σγα τ θ 8, σαπή θαι 
ὉΡ εαὔδᾶτα 4πᾶπὶ ἀς ἰΐ8 ιιᾶς δῃΐπια] ραυπηΐ φυδάγαρθάϊμθυθ τεῖγο 
ἤαυχίπιτ5. οἱ βίπο δυϊεπι ἀν 68 ΟπΠ68, εἰ εχ 60 υοἰατῖ ραπογὸ 4π86- 
ΦΌΠααΘ εχ τπεσπργᾶμα ἱπίερταϑ ξεγαηὶ ἃἰα9, ἔατα σδγοὸ {14 φιδε ἱπ μὰ- 

τιν 
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τπόγθ πϑῖδηιϊ ἱποϊγωτη θη ΐϑατιο φυϊ πϑάδτη ἴπ Ἀπτποτε ἴεν ἑδοίπηξ, 
ποι ἀπβοι[6 εἴ δηιπαάνογίθγα πη δ]ῖτα 1115 6556 ἸπϑιπῬγόγαμι ἢ ϊπ8- 
Ταοαὶ οχ ΟὈ]φθο δχοιῖηβ8 ἤάρογα, 4υαῖθα πθης 1{115 ἴπ 6586 σοπϑρὶς 
οἰαπεαγ, αὐ ἴῃ ἀυῖθαϑβ δὲ [15 Ζπδ6 πον απᾶσθᾶ8 μαρθηϊ δἱαδ: ἰάὰ8 
ἴρϑυπι ἴῃ ρἰβοῖθυϑ, νυῖθπβ παμιδ 116, ἀ4υδι 5. δυΐθην ρἰπηδθν (0 
τθιπ γϑηδοδαβ δυΐδιη ἈδἤΘπιΡῈ5 ἃἰὰς πιϑι γϑιιοΐαθ οχ οδ]φυο δά- 
Βιαεγοϑουηῖ. ἴΐα δηΐτο οὐτὰ σΟ]ογγαπο ἴὰιπ να] θη ϊϑϑίιπα ἀἰνι θη 
ἢιδὲς φιίΐϊάεπι δἔγεπι, 1114 υδγὸ πυϊποόγειη, τποῖμιπ εἴβοθγα ροϊογΓΏηΕ. 
ὧι δηΐδ πδηαπὲ εἰ ΓΕϊ ΟΥ̓ Γϑι5 σογροτγίβ σομδοαιυΐ ροϊεγαπὶ ραγῖεβ, ἴΏ 
οδάεπῖὶ 3οϊς οὶ ἐγαηϑαῖδα οὐ Ἀυτηογα ἴα τη δῦγθ. οχ φυδάγροάυτα 
ὙΘΓΟ ξεπέγε 4υ8ε οἄνογηδϑ ΒΡρευηΐ δὲ οὐδ ρϑγίῃμι:, χα ]68 ογοοος 
ἀΐπὶ ϑυπὶ οἱ Ἰαςογίαθ δὲ δ δ] οπρϑ, πος ποη [παγίδα ἐθδιαἀΐηοα δὲ 
τεγγεβίγεϑ, οπιηῖα ἰϑῖμαες ὁχ ΟΡ ἴφιιο ογαγα ᾿αρδας ἀππόχα εἰ Βυπιΐ 
ἐχίεπϑα, ἰπ ΟὈ]απιιπαος 1|8 τ Πδοῖιπῖ, ΟΡ 50 1 ηἴγαπάϊ [Δο Παῖδτα, 20 
εἰ δά ονογηχτι ἱπουρ τη οἴ οὐδεοάϊίαπι,. οὔτλ υόγὸ δχῖγα δυπῖ, Ὧ6- 
ς6586 δεῖ πὶ ργοϊθηβίβ [εππουῖθι8 δὲ 8} 86 15 σογριϑ ἃι0 1141}. 
δος δαΐοτῃ ἴασϊο {{Π4 ποη αἰτοῦ φπᾶπι οχιγίπϑαουϑ ἱπἤφοῖεγε ΡΟ 580ΠῈ. 

16. Ἐχ ρεάδβιγιθυ5 διιϊξειη ἡ πδοοπη 4:6 σαηριΐης οᾶγοηξ, 6888 
ταηἰπἰρεάδ παϊ!σηφαα δούιτη 6886 αιδάτυρεβ, ἃ ποθὶ5 ἀϊοϊυτα εϑὲ 
Ῥτίαβ. φιδιπόθτγοπι νθγοὸ ἴῃ 1}}18 πθοθϑ88 8} ρεάεβ ργαθιογαιαπι δχ- 
ἔγεπιοϑ δχ δ ΐ]ιιο 6656 φοππαῖοϑ, οἴ οὐπὶ 80 ΓδΌῖι ὙΘγϑιδ ἢ βοχίοπες 
Βάρθόγο, ἴαπι ἴρθο5. ΟΡ] φιοβ γεϊγογδαιθ υδγρογα, ραίαμπη σαγὶς δδξ. 30 
οπιηίυιπ δπΐτη ἐδ τπτῃ πιθαάΐα σαγὶθ ογΏγα οὔτι ργαθοθάογ ἴὰπὶ 808- 
δ64υϊ παοθϑ86 δοῖ. αποήϑβὶ ἢος {1115 ἰποϑῖ, ἔτι δηϊογίογεπι ρᾶγίεπι οἷ ὁ 
ἷπ ροδιεγίογοια ἱπῆθχυπι ἤάθογε οροτιεϊ, αιοπίαιπ ρτγαοσεάπηξ, ἰῃ 
Ῥτίογετη, φθοπιδτα 8 Ρ5θ αυπιηΐοτγ, π΄ ροϑιουιογθια, 4υοπίαπὶ δαθ τα 
ΔπΡῸ ἰδῖμαθς 1}}} οοπείπρογε πϑοοβ56 δϑῖ, δα ΟΡ τγϑῖη τογααοτὶ εἴ ἴῃ 
οὈἰϊφαππι οχῖγε ρεάυιπ ᾿υἤἴδχυβ πες 6586 δδῖ, ργϑοίογφαδιῃ Ἵχίγειηος- 
τάχα. {ΠῚ δπὶπι αἱ παιὶ δαπὶ τπαρίδ, ἢ φυϊάοπι αἱ ργαθοοάαπε, {Π]| γετὸ 
Ὸξ 5 δε αδηΐογ. ργαδίογθα πος οἰΐατη ἰπβδοϊαπὶ πιοάο ργορῖεγ οτα- 
Ταπε τα Εἰ η ἀϊ ποτ. πΐπτ8 δηΐπ ἴϊὰ ἰπ ρτγοργαϑϑίοηθ δι δὶ ἐρϑὶ8. δαηϊ 
ἱπιρ βαϊπιθηῖο. εἴ τηϊπα8 οἴδη ἀυπὲ. δογηπιας οἴδιι ἰ460 εδὶ ἀϊδίογς 10 
Ὧο, φιοπίαπι σαν ΘΠ 9 σα θοδπὲ γεὶ οπηπία τοὶ μ] αγίιπα. ποπ δηΐη 
εἰαῖα ἤος ε886 τηοάο ροββϑυμῖ. οᾶπογὶ δυΐθιῃ ἱπῖογ τπυ]ἶρεάδ ταᾶ- 
χίπιε δῃπὶ βρεοίδ! 65. πο δπὶπν ἴῃ ἀπῖς ργοργεάϊαπιαγ, πἰϑὶ οξ 
ἀϊοῖαπι δϑὲ ργίιβ; 8014 δηΐπαἰϊυπι πιο] το 8 Ῥω Ρτδενΐος ρβάεϑ, 
Βαϊΐαδ δαΐοπι γεὶ οδιιϑα 65: ἴωπι ρεάιιπι ἵρβογιπι ἀυ γι 65, ἴτα φαοὰ 
ἱρϑῖ8 ποῦ δὰ παῖδϊιιβ αἰσπίυγ δεὰ δά ργορτεβϑαδ: ρεάδβίγθια δηΐπὰ 
δξαηὶ νἱϊατα, οπιηΐνπὶ ἰρὶ τ Γ ταπ] Πρ οάνη ἴθ ΟΡ Ἰφιναπι δαπὲ ἴη- 

Βεχυ5, φυιεπιαάπιοάιιπι' αχ 4φπάτγιροάιθη8 δὰ φπδ8 οανειπδ8 δ ευπῖν 
4ηα]ϊα ϑυπὶ ἰδοοτγῖδα, σγοςο αι], τποϊ τα ινε ργαείεγεα Βυϊμβπιοάϊ φυδό 
οὐὰ ραγίυπξε. οαπδᾶ δυιῖθπὶ 68}, φυοηίωιπ ἤαδς φυΐάθυν σαΥ γΏδ8 80} 60 
δυπὶ ραγῖτϑ ἴσπιρογε, [ἴα υῈΓῸ ΡῈῚ Οπιῃδτη υἱΐαπη. 

17. Ν γαπι αἰϊογυ φυΐ]6πὶ ργορῖεγπιο τ ἀΐπεπι ορτοτῖα υδοῖδ- 
{ε βυπίοτγηγα: οαγαθὶ δίδει οἴμη ἀυτὶ οῖπὶ τετγρονὶδ, ροἦ68 δα παϊδα- 
πὶ, ποη δή ργοργεάϊοεπάμτη ἀρῖος μα 6ηξ. σαπογοτγιιηι διιέθτῃ πῆ εχαϑ. 

ἴῃ ΒΡ] ἰαπαιῖπ ἀρίτυγ: εἰ εδὶ οδιοτγιιϑ δὲ υδοῖτ5, αἱ ουἱραγί5 εἴ δαηρηΐῃδ 
Ῥταθάτ5 δὲ ται ἰροάϊθυ5, φαοηίαπι ργαθάμγα βηπῖὶ εἰ οϑίγεαςθᾶ δἰπϑ- 
ΤΑΟΑΣ ποι θγα, στη πθηπ6 παῖοπὶ οἱ φᾶν ογηδϑ δΌΡοδηῖ: ἰχῖα ἰοΓΓΑῚΠ 
πᾶηᾳῃε ἐ}}15 6ϑ1 υἱῖα. γοϊτη ἀδε φηΐη διίατη ἤρυγαο οϑῖ σᾶποογ, πα 46 οδὰς 
ἄδπι Βαρεῖ, φυσπιαήιη οάττη σΑγάθι8: δά παϊδινάυπι πᾶπαπα στα ΡΙδ 30 
ϑυὶ 6δϑὲ σαηάδ, 15 διιΐοπι ποῦ δϑὲ παίει} 158. δα! ἰοτη]υιθ ΡΟ ϑίγομηδθ 
Ραγιὶ δ] φυδη Βαθοὶ ραγῖθπι, φποπίϑιῃ τηι το 8 ργαθνΐὶοϑ ἵμβεῖ Ρε- 
ἀ68. ουἱι8 τοὶ οδυιβᾶ οδὶ, 4ιουΐαπι πε πε ἴῃ δη16 ἐυῆωςῖῖς ἀμν ο"- 744 
τογαπδῖοτ, οδῆδα δυΐοπὶ οπΓ τογηϊδαίηγ, ἀϊοῖα 68ὲ ργίιβ8, ἀυγι 68 
εοἰ οεὲ δὲ οδίγεαςοιπι ἴογρῃϑ8. ργορίοτ δος ἰρίτΓ οπιη 68 Βάθόγε ργᾶθ- 
υἱἷοβ δἵ ἰπ οΒ] χινῖπὶ πος 6586 δσὲ, ἰη ΟΡ] Ἰφιθηπ φιϊάοπι, φυοπίαπι ἰπ- 
Βεχὶο δεῖ ἴπ οὈ  φαιτν, οἵππ 68 δυΐοτῃ ργαθυΐοβ, φυοπίαπι φαϊεϑςοπῖδα 
Ρβήεδ 115 χῃΐ τηουεπῖυγ ἱπιρθαϊιπθηῖο δβ8θηῖ. ρἶβοδϑδ δυΐεπι ᾿ὶ αυὶ 
Ραϑϑεγίηδ ϑιηὶ ἤριιγα, δοήοιπ τποάο παῖδπὶ 4πὸ τποποοι]ΐ απιραϊαηῖ: 
αἰδιογίδ εἴδηΐιπ Π]ογοπι δῖ παίηγα. δνίτπη δυΐθια ρἰαπὶρεάεβ ρεάϊ- 
Βα παίδπι, 4ιὰθ χιοπίαπι δόγθιθ δάιπιτυπξ εἰ ταϑρίγαπε, δἰρβάδε 10 
δι; 4η18 Ὑ6ΓῸ ἴῃ ἤπίογα υἱϊδιπ ἀρεπὶ, ρἰαπίρθάδ88 δπηῖ: ὕτὸ ρίη- 
τἰδ δπΐτν ἀϑ0} {Π|15 δυπξ ρεά685 δἰ ῃϑτηοάϊ, ογαγα δυΐθτι παθοηΐ ποὴ 
τἰ αἰῖαα ἴῃ τηθάϊο, 864 γεῖγογϑοπι Ἰπᾶρὶ8. οὐπὶ ἐπῖιπ ὑγενὶα μαρδαπὲ 
οτῆγα, 8ἰ γεϊγουθγϑαϑ {14 υδγίηϊ, δὦ πδιδιιυῃ συπὶ οοιπιποάα. ᾿Γδ- 
σίὶθυς διιΐοπὶ σππὲ σγογι θυ εἰπεποάϊ ἄνοϑ8, 4ηοπίαπι {πο ΟΓΠΓΤΙΙΣ 
Ἰοπρίτυἀϊοὶ ἀεπιροῖς παίαγα, μεθ ἀρροδβαῖξ, εἰ ργὸ ἰουριταδῖκα 
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ογανῖθι5. ογαςο τὰ δίποπι οἱ ρμϑᾶϊδη5 Ἰαϊϊεπάϊποπι ἀθάϊε, βοΐ δηΐπὶ 
χηδρὶθ ογασδα διπὶ ἀυδιη ἰοηρὰ δὶ ργορμο!!οπάσπι παπιόγθιι οὐπε 
παίδηϊ. 

60 18. Ἀδοῖα οδἰΐαπι τγαϊϊοπ νοϊμογοβ ροάθ μαβοπὲ, μἴβοθβ {15 
οτοπξ. νοϊυονίθι5 δηΐιῃ υἱτὰ ἴῃ δίσοο δῖ, δἰ ϊπνθ5. ἀπίδην δΟΙΠΡΟΓ 
ταᾶπεγο παι αυδαυδην ροσδυηῖς ἀυδιο γεν αὲ ρϑάθς μαρθαμ πδ- 
οὝ856 6ϑὲ. ρἰβοῖδας δυΐθπι πὶ Βυπιογο υἱΐα δϑῖ, δὲ ἀφυᾶπι διἀπιϊταηξ, 

δ᾽ ποι ἀδγεν. ρίμηδο ἰρίϊαν {115 δὰ παίαπάονι οοπιοάδο, ροάδ5 ἱπὰ- 
ἘΠε5. ααοάοὶ υὐγάφια Βαθογοηξ, δαηρυΐπο οατόγοπί. ἄνθό δοΐθηι 
πυοάανηπποίο δἰ ρίϑεος δθη τοῦ 56 μαθοινε. αὐΐθος παηχιθ αἷδο ἷπ 
ϑιρονϊογὶ διμνὲ Ῥᾶγίο, {ΠΡ ρίππας ἀπαθ ραγίθ ρσοηδ, δὲ ἃυῖθεις ἴῃ 
δυρίπα οογροτί ραν δυπὲ Ρϑάοσ; {{Π15 ἴπ δωρίηὶ5 ἰυχία ργοπα5 
Ῥίππδο δυηὶ μἰαγίθιι9. δὲ ἄγθ5 ργδθίογθα ὑγοργρίυμν μαθοιξ, {1 
οδιάδπι, 

ΡῈ ΑΝΊΜΑΣΤΌΝ ἸΝΟΈΒ55Π. 

49. Τ)ὲ ορίγοαςοἷβ δυξοπι δι ίκοτ αηϊορίατα Ῥόϑεδξ, φαΐσπαυς 
ΠΠΠοσύτ, δἷὲ τποῖοβ; δὲ δἱ πδάθθ ἀοχίγωση. παροηξ πααὰθ δἰ πἰίγηχη, 
πρεΐο τουτὶ ἱπεϊρίανξ, υἱάδηϊαν. δαΐθπι τπουογὶ, δὴ ὯΝ πιπ απ 10 
τὶν δγδιιαι ἰδίπιο δία αογο ὁροτίος βϑησδ, δ᾽ δὸ Ἰβουϑγὶ ωοὰο ἃς δὲ 
παῖς μοι οοίγίονα ογαγα ἀδουτεαν δεῖξε, ἀξ υἱταϊα5 τπατπας δὲ τορεζα 
τἰἰϊο, ἰσίπαθο οπἷτα συδάγαρ θα διπῖ, 5ε ρογυεῦθδ, οϑίγοδοθδ δυΐεῖδ 
του δηΐαν ααϊ δια, Ὑδτοτα ργαδίον παῖηγανη ον δηατ, ΠΟΙ ΘΒ τὰ 0 
δ ϊτα δυῖ, 56 αἰ δι θδξαπεια ααϊ ον οἱ παογοητῖα πο 114, πε ργορτα- 
ἀϊοητῖα υογὸ δἴαγο υἱἀθηίαγ, οαποτὶ αυΐα δέον ρογρεγαι ἀδχῖγαϑ μδ- 
Ἰ»δηΐ ρᾶτίος, Βα ηξ ἕαπεδη, ἱπεϊεἴο αὐΐοτο Θ5ὲ Ὀγασηΐαπι: πιδία 5 ΘηΣτα. 
δὲ τοϊναδιϊια δδὲ οχίγανι, σαὶ δἰ εἰσῖγα αὶ ἀοχεγία ἰδέ εγιθιηδγ οπρίαπξ, 
ἄδ μαγεῖρας κίταν σττι αἰ τὴ5 ἔτι {ἰδ αθδθ αὐ ἱπούϑϑατα δηἰπι]ίατα ζω 20 
εἷσηῖ, πόόποῦ δα οὐσπϑτα ρον σοῦ ππϊατοη θῖν, μος 86 μαρεῖ πποάο. 
}εῖδ δὐΐοιι οἷο ἀοεογηιίπαιια ργοχίτντπι δὲ ἀδ ἀπίταα ΘΟὨ ΘΙ ]ΑΓΣ, 

15 ΠῈ ΑΝΙΜΑΤΙΌΜ ΟΕΝΕΒΆΛΤΙΟΝΕ 
ΤὙΠΕΟΏΌΟΚΟ αλλ ἹΝΤΕΆΛΡΆΕΤΕ, 

δὰ. ὧδ οοἴουῖϑ αηΐπια ἴθι ραγι ἢ 5 ἔτι διιπιτηατῖπι ἔσται δἰ πρτι  αἰϊπι 
δοογϑῖπι 6 ργορτῖ σοβογὶα οαϊασᾳαο ἀἰοίμμ ἴανῃ οἱξ, φιθπια ἀπο απ 
δὲ φυὰ ἀδ οαμδὰ υππαθούᾳυδ 6556ὲ το δὰμπι οανδᾶτπι ἀἶοο, ουΐα5 ρτα- 
τἷα φαϊρρίανη οἷξ. ρῬουίτηυ5. οηΐπι οαυδαγοπι βοιδγα ἀυδ ΠΟΥ ΠΏμιΘΓΟ, 
Ῥεΐπνομα, ουΐαα σταξία, ὧξ ἄπδπι, δδουπέίαπι δαβοιαμεῖαθ γαϊίοπθμι, 
4ῦδθ φυλαὶ ἀππι αποάάδλην ἔογε οχἰδεμπανάα δὲς τογεϊον Ὑδ τὸ 

στίυπη6᾽ πιαιϊατίαι δὲ ἰὰ ἀπ δ μυϊποῖρίπν πποίωθ, δὰ οὔτι 
ὁ οοἰοτὶς ἀϊοΐανο ἴαμα 5ἷὲ (γαξῖο διΐνη δὲ ἰά ουΐος σταϊία, τιὶ Ππηΐδ, ἰάθαν 

40 6δδὲ: πιαϊοτία νϑγὸ δι ΐιπα δι ρατιθα δαηὶ ἰοκλὶς ἀἰδοϊν ατοα, αἰδοὶ- 
ταὶ ατί νι. οἰ μιϊϊατοσ, ἴσα δὰ υθθ οἰοπιδηΐα οογρόγοπι ἀρροϊίαη- 
ταῦ), τϑοίαϊ αὶ ἀθ ραγεδι5 χααο δ σοποταοποπι ρογίϊηθης ἀϊοδογα- 
ταῦ8, 6 χυΐθιϑ πὐ 1} διάδος ἀδβηΐδοπν δοῖ; δέααθ οἰΐαυν ἄθ οασθδα 
τωογθηΐο, υδοινᾶτι οἷς, 56 6 δὰ 'ρβᾶ οαπσα σοπδίδγαγο ἰάθη 4υο- 
ἄσπν τοῖο δϑὲ αἴσπε ἀθ βοπδεαϊΐοπθ σὐΐαδαιο ἄρογθ. ἀύᾶπι ΟὉ γὸπι 
πορίγω Βᾶδο ἀϊδρυϊδεῖο ἴα ἰάδην δὰ οοπίδοί!, οὐπι δὲ ρᾶγίδα φυᾶθ δα 
ξεπογαιίοιιοια ἀσοοιπιποδαπεων Οἱ εἴπη αἰσροσυΐδοθε δὲ πϑηθνγαιου 
Ῥυϊποὶρίαπν ἂν ἰδ ργοχίιπομα. οοἰ οοᾶφπδι. δηϊπιαϊ τα αἰΐα ρϑγ οοὶ- 
ἴαπι ἔδιοΐπαθ δὲ τοᾶτῖϑ ρἰραννῖτν, δο Πἶςοῦ ἐν φαϊϊιις ροροτῖθα8 δοχὰβ 

20 Ὀϊογαπθ 65ῖ. ποῖ δυΐμ ἰὼ οὐπΐθεα, δοιὰ ἴηι ργαθαἰεἰ5 και αΐνθ, ρᾶπ- 
εἷς φυϊβυικάανν οχεορεῖδ, δἰ τογαμν πνὰς αἰϊογιαν ἰοιαίηα ρογοοξυμν 
οὐδᾶϊι. δχϑαηραίανα γόγτὸ φυδδίαπι ππᾶσοαι δὲ Γοιηΐπαιν Βαοηξ, ὡὲ 
δυβοΐδιαν οἱυσίίου βοπογὶς ργοογσοῖ; αἰϊα ργοογθαπὲ αυϊοιη, δὰ 
το δὶ βοπογὶδ ργοίθπι, δοϊ ἶςθὲ φύλθ πὸ δχ οοῖτα απὶϊπα παν ρτὸ- 
ἄδυπε 5 οχ ἰδυτὰ ρυϊγὶ ἀοὶ δχογοιηδπεῖβ, χποαὶ διΐθπι ἱπ ὠπΐνον- 
δύπε αἀἰχουῖη, σογαιη 4πα6 ἴοσασν πναΐατο δοΐοιξ ἀξ παπάο ἀπξ γὸ- 
Ἰαπᾶο δὐὲ αγδάϊονο, υἱἀθ!ῖςοι ργοῦς φαοάφια ἀρέυπν 810. σοσρογο 
δϑὲ, ποπηοϊία τοῖο βόπογα δι δδχῶπν αἴγαπηιδ οΡεϊδθηξ, ποι τποο 
ϑϑπκυΐπδ ργαθάϊία, υϑγαση δϊαυν δχϑαηριια παλιν, πᾶπὶ ΘΟΓΌΤΩΝ 

ὃ χαοαα Αἰϊἰ5 ἴοῖο βόπεγα δθχυδ αἴδυφαθ δοὶ, θὲ πιο Πἰμπσ, τὶ ὁγυσίας 
16; δὶς τναχίηνα ραγῖθ, αἱ βοπϑυὶ ἰησδοϊογθα, δογαμι δοΐοπὶ ἴρ6ο- 
τὰπι συλ ὁχ οοἶτα σορπαΐογαπι ἀπϊπια ἴασαι βἰρητιπέιν, ἴροα ααοαθ 
εἷδὶ σορινδία ργοροπογαηξ, ἂὲ γϑγοὸ τπιδθ πο δχ οοῖτα δὰ ριξγὶ τπὰ- 
τεγία ογϊαπίαγ, δὰ σοπδγαπὶ φυϊάδιι, δοὰ ροπὰς ἀϊνογσαπι ; φαοάααθ 
τοῦς, πᾶ πιῶ5 δοὲ πόδ ἰδιμΐπα, ἰαϊα δυπξ ποππαθία ἐπ βοπογα 

τηδϑοοσιια, φαοὰ ἰυδία δυθηΐξ γαϊϊομπθ: πᾶτπι οἱ δχ οοἶτα δουθπι θὰ δ 
τ ΟΣ 6Χ δηϊπιδιιι5. οὐτἵα δθξ δηἰπια ἷα οτἰγοπίατ, μαδο δἱ οἱ δέξο 

10 βοποτῖβ δοβδηῖ, ρείπνιτη συοᾷαο ογίωπι ραγοηΐαπη ἴαΐοπὶ 6566 Οροτ- 
ἴενθε,. φαοὰ τοοῖδ ἴα ὁδηβειπιβ, φιάπο οἷο ὄυδηῖγο πὶ οοῖοτῖς απὶ- 
τδῆθυς ραϊοξ. δε οἱ αἰδοίη ἶα αυϊδοτε, ἐοὰ ἀυδδ οοἶτα ἱπίοσ 58 
Ῥοδθηῖ, βἰξπουϑηῖησ, γυγδαϑ εχ ἴϊ8 αἰΐα χπδεήαπι παῖτιγὰ ργοογδαγο- 
ταῦ, δὲ αἰία εχ δα; ἰάφψυδ ἴῃ ἰπβηϊατ Ῥγοσθάδγεϊς. δὲ βαίυγα ἰωβηὶ- 

ἴωσι υἱΐατο δοῖθε: ἴῃ δηΐξατη ηΐπι ἤπ οατοξ, παῖαγα δαξοτα βΘΙΩΡΟΡ 
Παθπὶ αυποείξ, ἀυδ ἀοΐσιη ΠΝ βΓοοϑι α δαπε, ας τορέδίατω δηϊπιᾶ- 
Ἰξον ροπθδ, ΘῈ απδδ βαχὶΣ αὐ παογοπιία υἱναν, σαοπίδπι πδειγα οὐχ! ῖ 
Ῥἱαπτῖς σοπδίαηϊ, μἶπο οξ ἴῃ Εἰ 5, οἷο ἴῃ ἰΐδ πὰρ ἐἰθδδῖ δὲ ξιπίηδ, 86 28 
δα τα δΐπδ ργορογοπεψαθ ποιηθῃ δοχὺ5 ποοὶρίσηῖ: Βδρδαξ πίστι 
Ῥᾶγαπι οἱθστηοῦι αἰ Γογοηεῖκο, απούατη οἴσπῖμι ἰπ δ γρίαπι ξοῦθγα 
δὲ δούδην ἴπ βόπογο ἄγρόοτοα αυδο ἰγασξατη ἴογθαι, οἱ φπδθ 'ρέδθ 
ααΐάοπι ποῖ ἴσγαηῖ, δοὰ Γεγοηῖεα αὐϊανοηξ ᾿ἶας αὰ τααιιγαβ τ; αξ 
ἴδον ἤσαπι οἕ οαρτίβουπι ουθηΐξ, γοπστγαιουΐα οβάσα γαῖϊο ἰῃ βεσο 
Ρἱβαδ δϑὶ, σαπαε ΚΝ δοιῖπδ ρὑγοϊοαηξ, αἰϊπο σροηῖα βαίμγαθ. οὐαμ- 
τὰν δαΐπι ἃ Ρυϊγοοδηῖθ οὶ πσπιο Ὑδὶ ματίο αἰΐᾳυα ρἰδπῖδς. δὲ 
ὁπΐπ αυδο ἰροᾶ ΡῸΓ 56 παπαποτα β5εογρῖμν οοποίβεαηϊ, δεᾷ ἴὰ 4.118, 716 
αὐνοτίδης ἀϊοο, δοῖδαπε κοπδγαεῖ, πὸ υἱδοῦτα, δοὰ ἀξ βγριθα8 δἰτϑ 
ἰαὐεῖς δοογϑίων Ορθγο ἱροῖβ ἀϊοαῖο ἀροπάατω 68ξ, 

2. Ναπο ὧδ δηΐπιαϊ απ ροπογαιϊίοπο ἀϊοδοτοπζυτα 6ϑξ, ργοῦῖ εὐξ- 
486 ταϊῖο σουυροῖς, ἐδἀποθια οχ ἰΐ8 45 ἀϊοῖι ἰᾶται δυηξ. δ6πο- 
ταῖϊουΐσ σπΐνη ρτἠποὶρία, τὲ τσξευ ΐηνες, εἶτα μοτἰδοίχουπι χυΐδ διαϊποτξ, 
τοᾶγοιι δὲ [οπαΐπαπι, ταᾶγοπν πὲ ἀυοεῖ τποῖπα δὲ ψοιβεγαουΐϑ ογ- 
Εἴποιι τοπδαῖ, Γοννΐθαιι. αἴ σποὰ πιαϊοτίαθ, αυδια τϑην 118 6558 
τἰδοΐπνοπη οτοδος, δἱ σποιηπόπηοαμι οσεοοθ δϑιηθα ψοηίία]α Βα, 
ἱπτοϊ οχοτγὶβ, χα ἤσο ϑηΐα, ἥπᾶθ παΐστα ογίππίπν, οοησισῖππξ, τὰ 
δοῖοπι σποιναδηποίί τι δχ τπᾶγο ἂο Γοτοῖπα ργοῦθαῖ, ποαυδχαδῖα ἰα- 19 
ἴοτο ὁρογίθεξ ποῦ δηΐπη δὲ Ῥᾶτο ἐδ ἔδηνῖπα ἸπῶΓΡΩΏ6 δϑεογηιωτ, δὲ 
ἴα δ αἴαπο οχ ᾿ς πᾶδο βδϑουθιὶο ἔξ, ἰάδο πιὰ δὲ [δπιῖπα βτποὶρίαμ 
οοπίογον! ροπογαιϊοηΐδ, τοαγοπὶ παῆίαο ἰὰ απἰπιαὶ αἰεί, φαοὰ ἱπ 
αἰΐο αἰβοΐς, ἔοπεΐπαπι, αποὰ ἴπ 56 ἴρ5ο. απᾶτῃ οἷ τὸπὶ ἱπ ὈΠΙΎΘΙΘΟ 
ηοηαθ παξαγᾶτα ἴσγεα αυπσὶ ἔοτηΐπαμι ππδέγοιη πα διδιαηϊ: οδδ- 
ἴατν ἀπζοι ΘῈ βοΐδην δὲ τοι πα βοποτὶς οἰπδειην πουνῖπε ψεπίτοσὲθ 
Ῥαιτίκασθ ἀρρεῖίαιε. τοῦθ ἀθξονν δὲ ουίινα ἵπέον 56 ἀπ διτιπὶ γαϊοπθ, 
φασι ἔασοαίΐταν ἀτγίασσοθ ἀἴνογοα ὁ5ξ: δῆσαι ἀπίσπε ρϑυΈθη5 αῖρηϑ- 
απ ἀἰδογορᾶπε, τοι ουΐδ ἀἰκοτίπηθη ἕαϊο πὲ, τιῦ 8895 δ: χυοᾷ ἰπ δ)- ΦῸ 
ἴοτο βοπογᾶγο ροῖδοξ τὲ 65ὲ, ἰοτηῖπα χαρὰ ἱπ 56 ἧρδο, δὲ εχ πο ἂξ 
φασί ροπογαῖσν, ἐοπτοπται ἴπ δὸ απο βοπογαῖ. δβαὰ ουτὰ βου] ταῖθ 
δὲ ὑπππόγο απούπην πῶδο αἰοιϊησιιαπίαν, αὐ οπύποῖα δυΐοτι οἴβοὶξ, 
Γαποῖίοποιι ἐπδῖγισσητο Ορτι οἷ, ἐπιδίτοτα πα πο ἴδ οΒ ΠΡ τ ρατῖθϑ 
οογροτὶς δοσοιοπιοδοηξιν, αὐ ρεοογδαξίοποιι ἀπόσχῃ δὲ σοϊτητν ραγ- 
ἴσα αἰϊφυῶσ 6556 ἀσοουπυπιοδαίαν πδοδδθδ δῖ, δᾶθηῃα ἱπέετ δὲ ἀϊνοτ- 
585, αυΐϊδης τοῦδ ἃ ἔοτηΐπα ΟἸΓογαῖ, πᾶπὶ εἰδὶ ὅδ τοῖο δηΐπιαὶῖ πιᾶ9 
πὲ ἔοπνῖπα ἀϊοίτατ, ἴαπνδη πον ἡπανῖα δαὶ ματα ροϊεπιίδηθθ ἰάοτῃ 
ΤΑΒδ δὺϊ ξεταΐπὰ δδὶ, θεὰ οοτία συδάδπι Υυἱγῖαϊε δἶνε ροϊεητία εἰ ρατῖε, 30 
δἰουξ εἰ γἱπι σογηθηάὶ ριδαϊοπάϊψπε οὈεϊπεῖ, αἰ δεῦδα ραῖεξ. Ρασίθδ 



8ΕῈ ΑΝΙΜΑΡῚΟΜΝ ΟἘΝΕΚΑΤΊΟΝΕ 1, 

ψετο εἰπεποᾶϊ σαπὲ [οπνῖπδο ποτὶ δὲ υαϊνδὸ, τιδτῖβ ἐδϑξθ8. οἱ σδἦδβϑ, 
ἰβ οπιρῖρυιβ δαηρεῃς ῥγαθα 9: δΟΥατ δπΐτι 8}1|95 ἴδ5168. ἃ {8 τπεᾶ» 

δ ἴπε οἰποπιοάϊ φυίάδηι ϑι:ηϊ. ἴῃ ξοπθγε δἰϊδηι οι ϑδηρι ἀἰβογίιπ θη πιδ- 
τίς οἵ [δπιΐηδὸ δϑῖ, 41 ΡῈ8 Βαδς ϑοχὰβ οσοπίγατίεῖδθ ἀδίδ οδέ. {δὰ 
ταπὶ ἔογιηθ ἱΠΊΕΥ 86 ρδγῖεβ δά οοἰΐυτι ἀο]θρεῖδε ἰῃ βαηρπῖηδο βέπεῦδ. 
δεὰ ἱπιε]ΠἸροπάππὶ βὲς οεϑὲ, αἴ ρτγιποῖρὶο γϑὶ οχίρθο ἱπιιπαϊδῖο στα! τα 
ΟΝ 19 πᾶς Δ Ρῥγίποιρίο δαπὶ Ἰτηπιαϊατὶ δοϊδοπε. ραῖεὶ μου 'ἰπ δας 
ϑθοιΐ9, φαὶραπβ ρᾶγίθ ρβηι8}} ἑαπίατα οογγαρίδ τοῖδ ἴδετε [οτππδ τϑαπὸ 
80 σοπιπιυϊδίιγ πὸ δὰ [δταῖπαθ 6986 Υἱάδαπίηγ δὺϊ ράγαιῃ δρϑιπῆ, 
τληαπαπι ποὸη 4ΌΔΙΙΡεΣ 81 σοΟΓροτί9 ραγῖα δαξ ροϊθπτβ δηΐπιδὶ δἷξ 

10 {επνῖπα δαὶ π|88. σοηϑίδὲ ἰρίϊατ ρτὶποὶρίατπ φαοιάδιι 5556 πιᾶγεὶῃ 
δο ζοπηΐηδπι: ἰδ 486. πιοτίτο ἈΦ α τλῸ] Δ σοπιπιιοηϊατ, οαπὶ ἀηϊπιδὶ, 
ἄυλ [εἰδὶπϑ ἀῃξ 1π88 εϑῖ, ἱτηταπίδίογ, απδϑὶ Ῥτὶηοἰρίαπι ἀἰπον βαταν, 

8. Τορῖοϑ δὲ πιοτῖ δὶ υυΐγδὲ πῸπ ρᾶγὶ γαίϊοπδ ἴῃ Ομ ΕΒ 9 98Ππε 
ζυΐηθ Ῥγδϑά 8 ἀπὲιπα  θι8 βαηξ. ἰαπι δῆτα, αὐ ρείπνθα ἀδ ἐδ 4 
ἀΐοδπι, δἰΐα οπιπῖπο ἔθ} 88 σαγοπὶ ἰπ 60 ρεπδῦα, υἱ ρίϑε65, ἀξ 86 
Ῥερῖεδ, πιδδίσαπε ἰδηίιη ξειπιί πο 5 8επιΐπὶ επί ρταεσόγι μτσς 9Ρ- 
Ἐπεηῖ; αἰΐα βαβοπὶ φι άοπὶ τεϑῖε5, 86 ἱπτα5 ἰυπι 5 πἀμδογαπῖθβ, υὰ 
ΤΟῆ6 8 ΠΟΠΕΠ ΠΊΗΓ, τηδαῖϊθϑαῃδ ΔΡ δογάτι ἀἴγοαπε ἔογαϑ τοηαπε, πὲ 

40 ἣν 119 δε τοϑείριιδ σαγθηῖ, πὶ ἱπ ἰάεπι σοπίαπραπέιτ, ἀυοπιοὰσ ἰᾺ 
11119 οοπϑεταϊατπι 6οῖ, ἰϊὰ ἀΥδ5 οπιπθβ μϑρεπῖ, εἰ σαδάτπρεάοι πὲ 
νὰ ραγίπηξ, ἱπῖοῦ δὰϑ πᾶς βἔγδιπ δοοϊρίυπηξ ἈδΙΝ σήδέ τη ιν ομιὶ- 
δεηϊ: Ηἷδ δηϊπὶ οτπη 5 ἔσϑῖε5 ἰπτ Βῖ9 ἱπιπ8 δά μϑοι ὁπ, πιεαῖαϑαπα 
ξεναϊπὶ ἀ ἰδ δία Ππξο αἴχυς σογροπεβαθ ἑεπάπηϊ, πὲ Ἰδοοτῖο, ἰθϑῖα. 
ἀϊηΐ, δίᾳπα οπιπῖρυϑ9 σοτέος ἱπιθοῖθ. {πάδ δηΐοτη δηϊπιδὶ ρίρτιηξ, 
ὁπιηΐα ἰδϑῖ69 ἴῃ δνογθο παροπὲ, 8ε4 ποππη!]ὰ ἐπῖπ8 οἰ πιὰ σοπάϊ 08 
αἶνο, αἱ ἀοἰρ ἶππε; ποο πηδδῖπϑ, βεὰ ΡῬόποπὶ ρετιοπἀδαΐεπι ἩΔΡΘΗξ, 

80 αἰ Βονεθ. αἰΐδ Γογίϑ γεγαηϊ, φπογαπι δἰία ρεπάσπίεβ, αὶ Ἠουπΐποϑ, 
4118 ἀπηαχοβ δά ϑϑάδιη 96591165, αἴ 5063. εά ἀε 15 ἀπ ρσεπεῖι9. ἀΐ 
δὐπεῖατα δὲ ἐπ ΠΡ υῖθ {πο5 ἀδ Ηἰδίογί δηϊπιδ]υτν ϑοτί ρδιιπα5. πιοτὶ 
ὁπηπίατα ΒΙρδγι 9ηπῖ, αἱ ἔαδῖ68 ξεταϊπὶ οπιηὶ 9 ταδγί θα Βα δίατ : 
δεὰ αἰ 15 ἰαχία ρεπίταϊς, πὶ πα] θτρτϑ, δὲ οσιηῖθι5 χυδ6 δηΐπα] ΠῸΝ 

ΤΙ ἐοϊατα ἴοτγαβ 8εἀ δἰΐδπι ἱπῖγα 868 βεπδγδηῖ, οἵ ρίϑοῖ 8 χαὶ ονὰ εἀσπ:; 
4118 ἰαχτδ ϑερίππι ἘΓΑΠΘΥΟΓβητα δἰνα οἰποῖθπι, αὖ αΥὐΐθας οπιηῖβοβ δὲ 
Ῥίβοϊ 9. φηὶ δηΐτπδὶ ραγίηπε. οττιϑιατῖβ οἴίδτα ναΐνδα δἰ ἀδε σα, 

δ βἴϊαπι το ρα8. 1πᾶ6 επὶπὶ οὐὰ δου πὶ Ὑοδηοτ, Ῥγὸ Ὑαϊνα 
ἐπὶ ποι ργδηδ8, σαΐθυϑ8 σοπεπεπίοτ. δεὰ ἢος τπαχίπις ἰπάϊδογθν 

ἴστα δεῖ ἴῃ ῬοΪγρίθ, τξ δἰ πιρ]οχ 6886 υἱάδαίπγ, εαἰι9 τοὶ Ἵδῦϑα εϑὲ 
ἕοττοα οοτροτίθ, αδὲ 5ἰ πη} ἀπάϊαπα οϑέ, ἱπβθοῖίθ δἰϊαπι ηΐς 

40 Βα ΑἸϊφαϊά ταδρηϊειἀἰηἶδ, ΒίβἀΔς δαπι: τϊποτῖθ5 ἱποειῖδθ Ῥτορῖσς 
φοτρογι8 οχὶρυϊαἴετι. ρᾶγῖεσ ατιὰ8 Ὄχριϊςαπ ἀα8 ῥτγοροϑυΐ, ἰϊὰ 88 
Βαρθωι. ι 

ἅ. Ὅς ἀϊετγεπεία ἱπδετθτηθπτοταπι ροηἑ δ] 'απι, χαδε ἴπ τη δτὶ- 
ἴναϑ δαπί, πὶ 4π89 ΟΡ οδιθα5 οἷπὶ σοπϑιἀογοῖ, αϑῷ ὧν ῬΙπιθπι 65 
οδ886 δδὲ ουϊασηδηι τοὶ ργαῖία τοβίϊπτη σοπϑεϊπεο δαρδδῖαγ, δτρὸ 
δὶ παῖατα τὸπὶ Ππαποπηηπο (δοῖϊ δ 4πὶα ποςοϑϑαγία δϑὲ δαὶ πὶ 
τϑοὶἰω9 ᾽ζ οϑὲ, μος οἴίαπι πιϑιμ τισι ΟὉ δογπιη αἰτογιττη 6986 ἀ6- 
Βεῖ. 8εἦ ποπ πεοδιϑαγίπτῃ ἰὰ 6996 δὰ ρϑπθγδίίοποπι ραϊεῖ. Ὀπιπῖδιϑ 
δηΐπι χπᾶε ξεπεγδῺξ δαϊπηοϊαπι δϑϑδῖ, δὶ πθο 591 31|9 τδῖϊο ΒαΡογου 
ἴατ. πᾶπο Ὑ6γῸ ΠΕς δογρεηθρη8 ἐδδῖεβ8 δπθηῖ' πεαπθ Ὀἰβοὶραδ: υἱβὲ 

δ δυπὶ δπηὴη οοἶγο ΡΙδηόϑατιδ βοτηϊπὶ8 ρα η 4 }19 Παθ δ τα δποβ τπϑαῖιϑ. 
τεδῖδὲ ἱρῖατ αἱ πιοϊϊοτὶ8 σαὶ πϑρίατη ποῖαθ ργαῖα ἰθδῖος ΠΑ Θδη τυ, 
δεἀ δηΐπι πιαχίπιδα δ ἐπ] πὶ ῬΑ ταῦπαϑ πα] πὶ ἔεγο αἰϊπὰ δδὲ 
πιλϑὶ απο μ]αηταττιπι ϑοτηθη οἵ ἐγαοῖϊαθ. πἴχπε ἴῃ ταϊϊοπς ἐΐδὶ νο- 

.Σδοίογα δυϊἀϊογααπε σπηΐ αιϊδαθ ἱπιδσπαπι ταοΐυπι, δἷς δὰ 4π86 
ἐεϑτῖδα5 σάτετι πιδαῖπϑαπε ἰλπίυτη Παρ επὲ, δ ποῦ σᾶγεπξ δοὰ ἰπταϑ 
Βάρεηῖ, οπιηΐᾶ ριοροπβίογα σοϊετίοτασπε δὰ Ὑοπεγείῃ 8ππξ. αἵ σθγοὸ 
486 οαϑιϊογα 6886 σοηγεηϊε, ἰὰ5 αἴ 'π οἶδ᾽ πϑὰ ἱπιθϑιϊπο Οραϑ 68ῖ πο 
Τοοῖο, 8:5 πιοαῖιϑ 111 του οὶπιϊοποπι απίγαοϊυδαθα ΒαΡεπὶ, πὸ ᾿ἰδ᾽άο 

30 ὙΕΒουλδη5 ΟΤΈγηαπα οἰξείατ, τοϑῖθϑ απΐοπι δά ἤδπο τοδὶ προ ἶΐ πᾶ- 
ἴσγα 6δξ. Ἰποϊατι δηἰπὶ ΘΧΟγοπη ΘΠ ρα η 1419 δὲ θ᾽ ἰοτοτα (δοίππξ ἱπ 
Υἱνὶρατίσ, πὶ 64 π15 οεϊοτίϑατια οἰπϑπιοάϊ, αἴστιε εἴίαπι ἢ οπιϊηὶ 8, τῖπ 
τερ Ἰοαϊίοπεπι βογνεηὶ. 56 δ αποπιδάπιοήητα “6 Βαροαπί, ροΐοηάμτα 
ἐχ δηϊπιδ υτὶ Ὠἰδιοτ!8. δϑῖ, πΌ]]18πὶ δηΐτα μαγίοπι τπθαϊτπτη θεῖε 
ἐοτηρίεηϊ, κοα δἀϊοοι! ροπάθπε δὸ πιοάο 4πὸ ροπᾷάεγα ἰοχίγίοος ἴ6- 

δ 119 ἀππεοῖϊμπηϊ. 5 οπίπι ἀοιγαςῖίϑ τπηθαϊαβ ἰπῖγο 86 γειγαμθηξ. 4Π0 
δὲ πε ἐχβεοῖα ροϑϑίπὶ βοπογαγε: Πᾶπὶ Πἰϑὶ 118 ΓΘΙΓ Πεγεητατ, ροϑδεπξ 
ξεπογᾶσε; δὲ ἴδαὶ Ἰδθγυ9 χυϊάθιη, σαπε σἰδεϊτι ἃ οαδϊζαιΐοπϑ ἱπίϑϑεῷ 

88 

ἱπιρ]ονῖε, αιισηίετὴ ποπάητη γεῖγαοι! ὀθθδηξ τηβάῖοῦ, ἀνίαπι γε δὲ 
αὐυδάτορεάυπι οΥραγογιπὶ ἰδϑῖδα Ἔχογαπι πίστη τορι ροηΐταΐθ, 
ἴἴαχπε ταγάϊι8 118. φιιαπὶ Ρἰϑοῖθισ ϑειπδη ργοάϊε. ραδίοῖ πος ἴθ ἀυϊαπα 
ξόπογθ, σπι8 Ἰθιπρογα ςοἰτα5 τε8188 πη] 0 μα Ρ πὶ ργα!ΐογθϑ, 4888 
τεγίο ἴθῦρογα οοδαηΐ. δὲ ὑρὶ ἰὰ ἰδιπρυ5 ργαδίογίουε, δήθο εχϊρποὶ ἐϑ 
ΒΡ δης, αἰ ἱποεγίαπι ἔεγε ἂη Βα πὶ 518, οὔμι ἰάτπθῃ δῸ ἴδταροτγα Ππ9 
ξοεπηΐ ξεγαηὶ ργαόργβηᾶεϑ. σοογίυ5 106 δα σοδπηῖ 4086 ἐεδῖεὺ 
ἱπῖγα 88 σοπεϊπόπε: 446 δαΐπὶ δχίγα ΒΒ απί, ΠΟῚ ὈΤίτι8 δδιΆ δ δἰπΐξα 
ἴππὶ 4πᾶπι τε ῖγδηὶ τόβιε8. » 

5. [ηϑιναπι πίητα οἰΐαπι ἀοδστπιηο ἀδίστῃ κα οοἰτυ χαδάτγτρδι 
ἀδ6 ορεϊποπι: πάρ τα σπίπι ἰὰ ροϑϑπηϊ. αὐθϑ, οἵ 4ι8εὲ ρβαΐθυ8 τᾶν 
εδπῖ, πάροτα ποαιδιηξ, σποπίδιῃ δἰ ἰογὶ8 σγῶγα 88} πιδήϊα αἷνο ρὸΣ 
ἀϊῖδ δῦμε, δἰ τογ8 πα]}}8 δι οΓαγα. παῖογα δυξδὸπὶ ρεηΐ5 Ὠΐπο μεπαεξ, 
δἰ δἴαπι πθης τοπεῖ. δὲ χυϊάδτη ΟΡ δὰπὶ γϑιη δύθηῖ τὶ ἴῃ σοδυπαάδ 
ἔγαγα σοπίοπάδημηγ. πᾶπὶ εἴ ἰπϑἰγυπιδηϊυπι ΠΟ ΠΟΥ Ὸ οὐσηϑέαξ, οἴ 20 
ὁγασίη Ὡδίανα πόγτοϑα ἀϑῖ. ἰΐαψαδ οὐπὶ ΒΡ οτα ἰά πὸαποδηΐῖ, ζεδὲθα 
πους δαϊ ὕ0η Παρ αγα δξ ποη δο ἰοῦο μαρθγὲὸ πϑοθθ8ε δϑὲ, Δεῖ 
δηΐπη 5:18 ρ6ἢΪ5 δὲ τοϑῖϊατι δαῖ ἴῃ ἢ8 χυθδ Πάραπὶ αἴτυπῆθπθ. απἰα 
εἰΐατα δὰ αιιοτητη ἰθϑῖθ8 δηηΐ δχίγα, οὔπὶ βεηΐβ ΡῈ τηοίπιη ἐδ] 6ϑο 
δοιλθῆ βόπιιδ]α ῥγοΐπάβ σοἰ]δοἰαπι ἐπι απτ; πο η ραταἴο ἰᾶπὶ δοταΐηϑ 
ςοπίγεοϊδιξ, τι ρίδοα8, οὐπηῖριι8 4α86 ἃπῖπα] ραπογαηῖ, ἰαδὲ 8 δηϊὰ 
Βαβρεηίαγ, τὶ ἱπῖθ8 υδὶ ἐχίγα, ργβεΐεγηχυδπι πεγίπασθος εἷς οπὶτα 
ὍΠῸ5 ᾿ππιρὶ8 Βἀμδογθηίεβ σοηϊπεῖ, ΟΡ δαπάειπ αὐ δυδ8 ἐδηβατη. 
δοϊϊζαπι δηϊῃ μου πδοθογώτη σοὶ γον δ Ὠδοδδὲδ δῖ, απ ΠΟ τοῦδ 30 
φυδάτιιρεάαπι ϑαροτν οιίαπε τογρὶ8, δε δγόςι σοηϊαπραητην ργοριδδ 
δουΐθοθβ. οδαϑᾶ ΟἿ ἰαδίε9 βαρ δαπὲ φιιᾷδ τυ θτῆ στιν μοΟ ΟΡ μα πῇ, δἔ 
ξαγ δῖα ἱπίπι9 δἰΐα ὄἼχίγα, ἀδοϊαγδίῃπι ἰάτη δϑῖ. 

6. Ουδε δυΐδπι σαγεηξ 60 τη θη 1Ὸ, ΠῸΝ ΖηΐΒ τη 6168 δἷς σΑΤΟΓΘ, 
ἰᾶεο σαγαπὲ, δε ἰαπίυτη απ πδοθϑϑαιΐίπιη, πὶ ἀϊοϊθηι δὲ, σαοπίδτὰ 
φοἰουίίον ρεγαραῖαγ θογίῃ οοἰϊα9 πες 6886 δϑῖ; 40 8}19 παίιγα ῬΙ5ο ΠΆ, 
δὲ βεγρεπίωπι βϑῖ. ῥἶδοθϑθ Ἔπὶπι ἱποῦγέαπεθϑ δἰ μπρτιηῈ, ΔΡϑοἸναηίατο 748 
πε οοἰϑ8ῖπιθ. πᾶπὶ αἰ ἰπ Πουιίπυπι δὲ δἰπβτπο ΐ οπιπῖαπι ροη στὰ 
ϑδπιθη βαπίϊα]6 δρίγιτα τγθίθπίο δαπὶε πϑοθϑϑ6 δϑῖν δῖος ἴῃ Ῥἰϑοῖθαὶ 
τδδτὶ ποη ἴῃ Βγδμο ἰδ δοσαρίο δπιϊξεΐειιτ. ἔδς 6 δπέθπι ρδγευπε, αἰδὲ 
ἰά αϑϑιάπε [δοίαπι. ἰϊαχιια ΠῸπ 18 5θππι θη ἔδυ! ρεγ σοι οο4α θη ΔΌΏ 
δϑξ, σὕπι οσοδαηΐ, οἱ Ρεἀεοιγίθ δ΄ οἱ Υἰνιραγί8: δβοὰ τρπιρ δϑίαιϊθ τθτῈ 
Ῥοτα ἴατὶ ςοπεοοςῖαπι σοηϊίπεπὶ ππίνογϑητη, ἰδ αἱ ἠ6. ἄστη ἑοπεμ 
ξαπὶ σοπβείαηξ, 884 ςοποοοῖππ ραγαίμτπ πε δτη  ἀπξ. 4υδπὶ Οὗ τα 
ἴεϑῖῖθυ8 σάγεηξ, τπδαΐυϑαια ἐὐθει βρθῃ τϑοΐοβψια μαρθηῖς 404}}5 ρα 10 
ἄσαϊα απαεάαπι εἶγοδ θϑῖε8 φυδίγωρθάππι εδὶ. στρ] !σαιϊοηΐδ οπῖμδ ὦ 
τοθαῖας ρᾶγϑ δ]ίδγα 88ηριῖποα δϑὲ, 408 τγεοϊρι [Τ πιδῖογίϑ 86 πὶ ἰδ. 
ἀ]ῖόγα Ὄχϑαηρηΐθ, 418 ποϊπ! ἢ ἰδπὶ ϑΕτη ἢ ἴγαπδιῖ, δηΠ6 ΠΤ βοημ 
ἴαπτα 60 ἀδυδηϊῖ, Ἵθἰογίτεσ εα σπόχας ἀρβοϊναπίαγ. δἱ ρἰβοῖθα9 14}}8 
τοῖιι9 πιοδίηϑ δϑὲ, {6819 ἴπ Ἀοππΐμα οαἴδγίϑ4ι6 δἰ αϑτὴ οἱ ἀπὶ το δὰ 
Ῥᾶτδ γδρ]οαϊϊοπὶβ δἰτεγα εϑξ. 

Ἴ. ϑετγρβηῖεβ σοπρίεχα πππῖπσο οὐευπ. ἐαεπὶ οϑθα9 δὲ 
Ῥεπα, αἱ ἀϊείιτπι ἴδτι 698, ρε πα, πὶ σγαγὶ 9 σαγοπξ, [εϑ δ 8 ργορῖθΡ 
δαὶ σοὐροτί9 Ἰοπρίπἀίπεπι. πιραῖυϑ τἸποάο ῥ᾽ ϑεῖπτα μαΡ θη. ααοά 20 
δηΐπὶ δογαῖπ παίαγα ρογγεοῖα ἰπ ἰοπριπὶ οϑὲ, δὶ ργδδίθγεθα ἱπ 1ϑϑῖθς 
ῥτοιγαμαγθητιγ, τοίἠότάγείαν. βεπίϊηγα ργορίοτ τπούᾶπῃ Ἰοπρίοτ 
Σαπεγίβ. χυρά [19 χποηπε δοοίἀϊ, φαῖθις ρεπὶ5 ἱπιπιοάϊουϑ ε8ϊ: δυδξ 
πᾶπαπε ἱπίδοσπηάίοτγεϑ τἰ5 χὰ θ 69 πιϑϊοοτίβ, ργόρίεγθα χοᾶ δοπιθ ἢ 
{τρί ἀπιπι ἱπίσουπάμτα 6σξ. τείτγι ρδγαίατ απΐοτη, αποά ἰοπρα δάτηος 
ἄππι ετίαιγ, σοὰ ἀπάᾶτι ΟΡ ξδιιϑαπὶ δῃ παἰϊιιπι αἰῖα Βα οδηὶ ἴοδῖδϑ 
Αἰϊα ποπ μαδεαπῖ, ἀφοϊατγαΐππι ἰαὶη εϑὲ. σοδῦπ ϑογροηῖοα ΠΟΙ ΠΡ] ΕΧᾺ 
τοσῖυθο ρτγορίεν Πιερίδπι διϊ σοτγροτίϑ [οστηαπι δὰ δρρ]ϊσαη ἄππι. οὐ 
ἐπι οχίραα χαδάδιῃ 8πὶ ρᾶτίδ ςοπίππραπθιγ, ποι δπηὶ ργὰθ πὶπιίᾶ 
ῥτοϊχίίαϊε αἀαρίαν!. οὔτῆηπο τι επι γὶ 5 {προ ΔΛ] βοἴαῸΓ σα δ ΠὮ, 30 
Ρτο 118 ἀριΠΠταῖε σογροτίϑ αἱαπίατ, οοπιρίοχιχπε πιαῖνο 8656 ΟΡ γο]- 
σεπίες σχρεάϊοπε Ν Ἔπογαπι. ὅπάε Κὲ πὶ ᾿οπεῖα8 Δ 8ο]νὶ αιᾶπι ῥίϑοθὰ 
υἱἀδαηΐατ, ποη ϑοΐαπι τη δαί σα ῥτο] χὶ δῖθ, δθ ἃ εἰϊαπι δὰ ἰρ8δᾶ συ 
οἰαπίωυν δοϊογίϊδ. 

8. Ὅε αἴογῖβ ἀπὲ νυϊτῖθ, χαεππλάτποάῃπι 86 μαρδαπὲ, δια ρεϑὲ 
τπᾶρπα δὶ πη οἰπ5 ρᾶγίῖ9 ἀϊνετοίίαϑ. πᾶτὶ πδηπε υἱνίρατα οπιηΐα 
Βαρεηὲ δἰ πη] οἰτη, 986 ἃ σὔτα Βοπιΐπδ8 οπιποαῖι8 ξοπηδ ἰογγοδέγε ἰηΐγα 
δὰ ροπίϊαϊε Βαεδηῖ, σαν ᾿]αρίποα σῖργα σοπεπεοηϊ ἰαχῖα δορίθη. π8δ5 ὃ 
406 οΥἱρᾶγα βἱδὶ σοπυδπίυπε, δεἀ ρίδοε5 ἱπίγα, αἱ μοιπίπεϑ εἰ 4π8- 
ἀγαρεάδδ υἱγίραγαβ μδρεπὶ, αῦϑ8 εἴ χαδάγιιρε 68 ΟΥ̓́ΡΑΓΒδ ϑιρτΓᾷ. 
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δξξαιηθη ἰροὶ πόζα δἰτα9 σοῃιγάγι! ΠῸΠ ΦὈΠῚ ἃ γδίοπθ γεπιοῖϊ, ἰᾶται 
εὐΐπι 486 οὐα ραιίυηι, ἀΐνεγβα ραγίῃηξ εἰδιΐπ ἃἰτα ἱμιρογίδοιδ 
δπιξιπηϊ οὐὰ, πὶ ρίθ6 68: [οτγὶβ διϑΐτη ρίδοίατα οΥὐὰ ρεγβοιπηίαγ δὲ δι:- 
βεπἴυτ. ουΐαϑ ταὶ οαιδα 6δὲ 4υοε] τπᾶρπὰ [δοιιπή 5 εδῖ, ἰάφαε πιὰ- 

40 πὰ δογιμη υἱ 8:|Γριαη 6σὲ. αιοάπὶ ἱπῖτἃ 86 [εἴππι ρεγβοεγεπῖ, ρδυ- 
οἷοτα πεοοϑδαγῖο δἀεγεπῆ: πὰπο ὑθγο ἰοϊ σοηίϊπαπε δ συϊνα ππυτῃ 
ἐ886 ονυη ἴῃ ρᾶγνυῖβ ιΐάδπι ρἰ8οῖο.}}8 νἱἀδαίογ: δαπὶ δῖα Ἀἰ ἔε- 
οὐπαϊβοίπιϊ, αὐ πὶ σεῖεν 9 ιοχαε ἰθμι ῥ απεῖδ τατα ἀπίῃ θα 9 ενε- 
πίξ, φιογαπι παΐτγα μ18 ργοροτγουείηγ, ἰπ [16 δηπῃ Ἰϑϑρηἑτυ ἀϊπὶϑ 
ἱπογοιπθηΐαηι γϑγιαγ ἰῃ δοιηλπὶβ ςορίᾶπι. ἀνεβ εἴ σῃιδάτυρεάε ονἷ- 
Ῥᾶγδα ονὰ εὐυμὶ ρεγίεςϊα ; 4πᾶξ υἱ δου γᾶτγὶ ροϑϑιμνξ, ἄυτο ἰᾶπὶ οοπ- 
δἴδηξ ρυϊαϊπΐηα οροτγίθε: οαπε θαΐμ 4ύδιῃ τ ἱπογεβοῦμε, τη οἰ] Ἰογᾶ. 
1εδῖα δυΐοιῃ οἴβοιαγ᾽ οαΐοτα ἐχίογηο δνδρογδαῖῖα Βυπιογοιι. ἰΐδαιθ 

20 οαἰϊάστι 6856. Ἰοσυμι, ἴθ υο ἰὰ αι, Ὠδοθϑ86 6ϑῖ. [Δ}18 δυΐδαι ἰοῦ 
δερτὶ ἰγαπϑνυθγοὶ δϑῖ, φυῖρρε φαυϊεἴθυιη ςοποοφιεπάο ρογβοῖας. φυοάοὶ 
οὐὰ οοπιϊποτὶ ἴῃ υαἶνὰ ἤθο6586 6ϑὲ, νυΐναιπ ἐογιι 486 οΥὰ εἀθηξ 
ἐγίεοιδ οἰϊδπι 6686 δά ϑϑρίιπι πεοῦϑ86 δὶς δογιμὴ δαϊοπι 4ιι88 

χηρετγίδοϊα, ἰαΐνα: ἴα οπῆπ ἰπ Ῥγοτνρία εὐἴξ, εἰ δυὰ γεγο παῖυν δ 
γοΐνα Ῥγορδηῖοῦ δα οἰζωτι ἰηἰδγίογθιη 4υαιπ δά βιρειϊογθι αϑῖ, 
εἰδὶ φυϊὰ αἰϊαὰ ορὰς παῖωυγαθ ἱπιρβάϊε. ἀγα δϑὲ δα δχίζαβ οἷὰϑ 
οἴξείαιη. ; 

9. ινιραγᾳ οἰΐδπι ἱπῖο 86 ἀϊζοτιιηι. αἱΐα επὶπι ποὸη πιοάο 
90 ἴογαϑ, υδγίη δἰΐανη ἰπῖγα 56 δηΐπαὶ ρεπεγαηῖ, οἱ Βοιμίπαϑ, αὶ δαυΐ, 

τἰ οἄπ65, ἀεπίφιθ οὐ πα φᾶς ρὶ]158 Ἰδριιυίοτγ, οἱ ἰπίοῦ δαυδι!α ἀε]- 
ῬΑϊπὶ Βαϊδθπδα οἱ γεϊΐαιια ςαἰαγι! ραποτγίϑ. 

10. Οατγιϊ!αρίποα νογοὸ εἰ νίρογαε, οἵα ἱπῖγα 88 ουνᾷ βθπεγεηξ, 
ἸΛΟΧ δπίπιαὶ ἴονας ρᾶγίθπε, ροτγίδοϊμπ ἀηΐθπὶ ροπθγαπὶ οναπι. ἰϊᾶ 
δπὶπὶ 6χ ονοὸ δπὶιπὰὶ ρίρπίτυγ, αχ ππρεγίεοϊο πη π, ποὴ οχιγᾶ 
Βαᾶες ραγίαπὶ οὐδ, 4υΐα παίωγα [εἰρ1416 8μξ, Ὡοπ φαΐ ςα] 4, οἱ 4αὶ- 
ἄλτι υοἱιπι. ᾿ 

11. Ουϊε πιο }]ϊ ἱπιθοῖα ροπεγᾶπΐ ονᾶ: φυοά επίπι οαἱογίδ εχὶ- 
ἱ δϑυπῖ, αἰτίαι σἰσσᾶγε ϑαῖμγα δου ΠΟΠ Ροϊεδέ, φυΐα ᾿ριτυτ 

719 ἔπειὰς δυπῖ, τ 0116 ροπαγδμῖ; φυΐα πιο ]α, πὸπ οχίγα: ρογίγες δμΐτῃ 
Ῥτορίοσ διᾶπὶ ἡπο] ΠΠπἰειθ, οἴμπ δυΐοπι ἐχ οὐο διῖνπαὶ ρὶρηίτατ, 
δοάεπι 410 ἴῃ ἃνίμιις τηιοάο ραν ρἰηγίπια ροπογαῖαγ ἀθδοθπάμππε 
ΟΥϑ ἴῃ ἴτηι πη, εἰβοϊαπίιγαυς δῖ] ἱπίτα δὰ ρουϊῖαϊο; φυοπιοάο 
ἶπ 118. Βὲ 4φυδε ἰδιη ἱπὰθ ἃ ρτίιπο οτγίτι ἀπίπαὶ βοπόγαηῖ, 4ιδιπ ΟΡ" 
σϑῖὰ υυΐνα 4ιΟ 46 δογιθη εἰ 55ιιη 1115 ἴὰπν τἰνι ραγὶ5 ἴὰπ ον ρᾶγὶ5 δβ8ῖ, 
χυοπίαιη. πἰϊυδαιια οομϑογίϊαπ ροπθιῖδ παραπὲ: πᾶπ εἴ δῆργα 
δὰ δερίυπι οἱ ἰπΐτα ρογγθοῖαπι ρϑηῆμ8 οἵππε οαγιἰαρίπουια Παρεῖ. 

40 864 ἰδ! ἀξ δὰ αιιαπι 6 ςοϊογιϑ υυϊνᾶθ δαὶ υἱδιὶ βαπειῖθα8, φιθαι- 
δάἀιποάυιπ 586 Παρεαηὶ, ρὲγ ἰδίου! ἀϊββθοϊϊοπεσχιιθ πὶ ἶδαπα 
ἰμάαραπήτϊπι ρετεϊρὶεπάιιπιαας οοῖ. τάχα ἢος ξαπιι5 εἴ δαρτὰ οοη- 
ὕπει νυΐναπι, 4ιυΐα ονὲράγιπι ροιίδοϊογιπι οὐόγυῖπ δαὶν εἱ ἱπίγδ, 
τ υἰνὶραγυπι δὐξ, ἴφια ραγεϊοορ5. αὐιϊιδᾳὰς δνδάϊξ, δὲ 486 ργο- 

Ἐπὺ5. ἀηΐπαὶ ροπογαπῖ, οἰπθϊα ἱπίγα Βαρθηῖ: μῸ]]ο δηϊῃ πδίαγαθ 
ΟΡεγα ἱιηρεάϊαπίυγ, πες ρατγίπιπ ξειπίπαπὶ. δὰ μδος βογὶ ποῦ ροϊεϑὲ 
τὶ δηϊπια ἴα ἰχία δερίαιπ ρὶρηδοΐογ: [δἴθπ δπῖιη ροπήυϑ8 εἰ τποῖαπι 
ΆΡΘΓα ἤδοθ856 δϑῖ, 15 ἀΐθιπ ἰοοὺδ οἵα ν11α}}5 δῖ, ἢδδς ραϊΐ ποῖ 
Ῥοίϊεδι. αἰΓβουϊίμίεπι οἰΐδπι ραγίοπάϊ [τὰ δοοίάδγε πθοθ886 δϑὲ ργο- 
Ρίεγ ἀοἸδιίοποπι ἰοπρίογοιπ : πᾶπὶ δὲ ἤθπς τπυ]ἰογαβ δὶ ἰπ ραγία γε] 

0 οϑοϊϊαπο γε] δἰΐίφυδ δἱυβπιο αὶ οδιιθα τγοϊγαϊναπὶ, αἰ Γβο 1 18 ραγίαπε. 
ἰπᾶπθ8 οἴϊαπι υἱθιὶ δὰΐ νεΐνδα δυγϑαπι διϊποῖαθ σἰγαηριίαπῖ, πθο- 
οη υὙαἰϊάϊογοϑς 6586 688 4186 ἃηὶιπαὶ ἐοπ δα πέ, πες 6586 δι; 4υδπι 
ΟΡ τοῖπ πίῃ 8 686 ζΓΠΟ586 δι}. 4π86 διίεηι δὰ βερίωπι ἰσπριῃ- 
ἴαγ, τροπιῦγαπα σοπϑίδηϊ, εἰΐαπι ἴμ 115 1ρ515 δηΐμνά  τ15 φυδα ρειιίπαπξ 
Ῥαγῦιπι, ρίδπιτι μος ἰάδπι ἄϊ: ονὰ θιίη δαριὰ αἰαυδ δα ἰαῖι5 σοπ- 
Ἐποηϊ, δηιμα α υθγοὸ ρᾶγία ἰηΐογα νυἶνδο ρογαπὶ. δε ἀ χυδιῃ ΟΡ οδυ- 
δᾶτῃ δἰἴῃ σοπίγαγίο συΐνὰ8 ποηπἑΐΐα ἀπλπα τα Παροαπξ, εἴ οἰππίθο 

30 ἀυᾶτα ΟἹ τεῖῃ ἰδ ἰηΐγα [115 ϑυρτα δὰ βορίυπι σοπεποδηΐαγ, ἀϊ- 
οἴυτα ἴαπὶ 651. 

12, ΟἿγ δυΐοπι πἴογοβ δὰξ στυΐναβ οτὐππΐα ἱπῖα8 μα θοδηϊ, ἰοϑῖθ8 
δἰἴα Ἔχίγα αἰΐα ἱπίῃϑ, οδιϑὰ δὲ απο, ουπ υἵδτο ςοπίϊποαίαγ φαοὰ 
εἰξιιατ, ἰἄφια ουδιοι ἴαιῃ ορενϊη δπῖηπι εἴ σοποοοιίϊοηοιη ἀεειἀοτθ, 
᾿ΐῃς υαἱδτγὶ δαὶ γσαΐναθ ουπετιη Ἰῃττι5 καπῖ, ἰοοιι5 δι πὶ δχίογιογ σῦς 
Ῥοτγίϑ δἱ [εἰρι 5. 658 εἰ ο[ζομσίοπὶ ἐχροβίϊι5. ἰοϑίεα δἰτἰ5 ἰπτα5. 4115 

δ εχῖγα, ργορίθγθι πο 115 φιοηϊς ορενίπιθηῖο οἱ Ὑϑ᾽αμῖα Οραϑ 6ϑῖ, 
ἴατπι αἱ ϑεγυθπίυτ, ἴΏ8] αἱ δειποπ δειίϊαἰα ρεγῆςεσε ροϑϑίηϊς. μδιιὰ 

ῬΡΕ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΘΟΕἘΝΕΒΑΤΙΟΝΕ 1. 

επὶπὶ βεγῖ ροΐοοῖ αἰ ἔπ ρεηίο εὲ ρει ἀϊ ροεοῖτξ τε ῖγδῃΐ δέφαϑ δταϊξίοτα 
ξευίίαταπι. ἀπάτη ΟΡ τεῦ 4ῃϊθα9 [αϑὲδυ ἴῃ ργορδίηϊο ϑιιηῖ, Βαρϑπξ 
ορετγιπρεπίαπι ουΐεπιη, φιοὰ δογοΐυπι υοοδίυγ, 564 φυῖθυβ παίασα 
οὐξία ρτα6 δὺὰ ἀυγιίῖα ομϑιδϊ, πε πη. }}15 ουξδα εἰ δὰ ςοπιρ]δοϊοη ἀπ 
ΒΑΡ1}}5 δἱτ, αἱ 1189 φᾶς δαξ, ρίϑοθα οὔΐα δαὶ σοΓιίςε ἰδρα παν, δα ἰητας 
Βροᾶπειγ ὕδοαϑδε δδῖ. φυαρτορίον ἀεἰρ πὶ, εἰ φυδεσπηφῃε σείατὶῖ 10 
ξεηειὶς παρ επὶ ἰδδῖεϑ, ἰπΐι8 σομπδηῖ; δία δἰϊαιη ΟΥρᾶγαθ 4π- 
ἀτγυρεάες σογίϊοδι! ρβεπεγί8. οὐδ οἰΐδιη ανΐαη ἀϊιγα δεῖ, πὲ παρροὶ- 
ταάμι! ἀεθῖταα ἱμ Π4}}}}19 οἷξ δὰ σοιπργεμβοηάεπάυνη, σᾶτιϑαπι 189 οτ- 
τὶρα ἀεοὶρηδιῖ παςδδ56 δϑῖ, ὑπᾶ οὔπὶ 118 4085 δηἴοα ἀϊχίτημα, οΧ ἐδ 

4186 ρδγ ᾿πϊΐυνῃ εἰ τε Ὑεπεγεάιῃ δοοϊάμπξ, πᾶθς οαάεπι οδηρᾶ 6δϑξ 
υἱ εἴ ἰδρμιαπῖυβ ἃς Βεγίπαςθιϑ [θϑῖ8δϑ μβαβεδηΐ ἰμἴαδ: συ 18 ΘὨΐμ δ 
4υοχιε ἱπερία δά μαρεπάσλιη ραγεςαϊαιη 4υ86 ορετγίαξ, δίξηϑ εἰΐαπι 
ἘϊΕΓΟΓΌπι σοπίγαγιια 1ῃ 8. 486 δηΐιπαὶ ἱπῖγα δὲ βεμδγδηΐ, δὰ δᾶ 
ἥτε ονὰ βἀιπῖ; αἴχαε οἴϊαιπ εἰὰ8 ουἱρᾶγι ραπεγὶς ἴῃ 118 αδα πἰογαση 20 
ἱπΐγα Βαθδπῖ, δὰ εὰ 486 βιιργα δὰ βερίαπη, υϑγρὶ ργαϊία ρἰβοῖθας δὰ 
ἅνε5 φιδἀιυρεάοσδαια οΥΐρᾶγϑϑ, δῖαπε εἰΐατα 115 φιιᾶθ τπο 0 υἱτοαθδ 
δεηδγαπὶ, αἱ ονὰ ἰηῖγα 56 ρᾶγίδηῖ, δηϊπιαὶ δάδυι ἱπ ἰας 6πι., αυδε Θηΐπα 
Ἰηΐγα 86 εἰ [οτὶϑβ δινῖιπαὶ ροιδγαηξ, αἰδυτηι παρ θπὲ ἴῃ αἶνο, αἱ ἤόσιο, 
Βοϑβ, οδηΐθ εἱ γοϊϊφυδ ρϑηδγὶ8 οἰυβάθιῃ. πϑτη δὰ [δἴυ8 ἕω πὶ θα] αἴθ ῖα 
στ ἱπογεπιθπίμη Ἔχρααϊὶ πἰ8}}} ροπάογ!β ἰπδίἰθγο υἱογίϑ. 

13. Μρδῖυ5 εἰΐδπι ἀϊνεγθυϑ ἐδ οὐπηὶ 8 6ϑῖ, 400 Ἔχ ογεϊῃ ηϊοσα 

διοουπι εἰ 4ὰοὸ πυιπιάυπι οχὶϊ. 4αδι ΟΡ γϑῶι οἰπηΐα ἰὰ ξαππ8, ἰῶτα 30 
ζεἰπίπαο υδιπ πηᾶγαβ, ξϑηίϊιαϊα ΒαΡ θη, 400 ἜΧχογειηθητιιπι δ ΟΌΙΩ 
εἰ 40 Βυιπίάππι 5εοθιτιαῖγ, φαοαια Ἰῃᾶγιθυ5 βεπίτυνα, Γοπηϊῃὶδ ρᾶτ- 
ἴυ5 δπιιτἰαϊαγ, ρᾶνῖθ ῥγίογα δι ρεγίογθααε μηθαῖυϑ 15 σοπείπεῖιγ, πᾶ 
δὐΐοπι ρατγίπηξ φυϊάοπι οΥὰ 86 ἱπρεγίβοϊδ, αἱ ρί8ς658 ουἱρατὶ, (9 Τῷ 
θοῦ δ} αἶνο 864 μη} 5 Δ μδογθὴϑ υυΐνα οοπιποίυσ. πδς ΘΗ 
ἱπογοιιθηϊατη οΥἱ ἱππροἀϊπιεηῖο οδὲ, φυοιΐαπι ποι οαἴτα ῥγοάϊθηα 
οὐυπι ἴοτὶ5 ρεγβοϊϊαγ; οἱ τπηθαῖυ5 ἰάθη Ἄχογειπ πανὶ Αἰ ἱπηθητὶ δἱοοὶ 
εἰ ἱπῖα5 6δὲ οἰπηῖθυ8 4186 ρα 8}1 σατεπῖ; οΥραγί δἰΐαην 118 χαδα 
Βαθθηῖξ νϑϑίοδιη, υἱ ᾿οδιυ αἰ 5. ξοπογαϊοπὶθ δ ἢ οδυϑᾶ, ΠΟῺ 6Χ- 
εγϑιιθηῖ εἰμι ἰτδηἀϊ, ἀπρίεχ τπϑαῖῃ5 681: δεὴ αυΐα δεπιϊπὶ5 ἡδίαγ 
Βυχιϊάα 65, ἰάθο ππδδῖυϑ ἰάθια οουπαπιιηΐβ σα Θχογθιηδηῖο μυμιαϊ 
αἰϊπιθιιὶ Βαθεῖηγ. οοπϑῖαὶ ἧιος ἰϊὰ 6586 εο φυοᾷ, οππὶ κοη 416 86- 10 
τὰθπ οἰμηΐα δηϊιπαἶϊα [ἐγαπε, δχογοηηθπϊυτη ἰάπιθὴ Βυπιίάσπι {᾿ιὰ 
τὸπ οππηΐα γεἀάυπι: δδ οὐπὶ εἰ τηᾶγὶβ 8ειπῖπα! δα τιθαϊαϑ εἴ [εταϊπὰ δ 
αἴογαπι βγπιαιΐ θεὸ ΟΡογγαγε οροτγίοδξ, ἰάψῃα δυῖ ἴῃ ρατῖε ῥγίουθ 
ξογροτίβ δὺΐ ἰπ ροβίεγίογε δά ργοπᾶ οἴβοὶ πεοθ586 811, Ἰοοῖγοο υἱυὶς 
ατὶϑ ργορίῖογ [δειπι αἴοτοϑ ἱη ρᾶγὶθ ργίογε ροϑίτυ8 δϑῖ, ουἱραγὶβ δὰ 

ὑπὰθ εἰ ργοπᾶ. φῇδα δαΐθμι δηΐιπαὶ βάυπὶ ἴῃ ἰυςαπι, οτπὶ ἱπῖγα 86 
ονᾶ βοπογδγίηϊ, 115. δἰτιι8 αἴογαῃα, φαοπίαπι αἰγθηυα γεγο πὶ ροππδ 
εἰ δᾶάοπι ἴυπὶ υἱνίραγα ἴθ ουἱρᾶγα δυπξ. ρδγίϊιη οἷα υυἶνδα 531:- 20 
ετίογεπι, ἰπ 488 ονᾶ σίρπυπίαγ, 98} δερίο δὰ Ἰἰυπιρος εἰ ργοῃὰ Βᾶ- 
οι, Ἰηοτγίοτοπι δὰ ἀἰνυμι: ἤὰς εηἰπι ἰδ Ῥγοονθαπὲ ἀπὶπια]. χηθᾶ- 
ἴυ9 ἰάοπι ἰΐδ φποαὺδ δἱοοὶ δ᾽ ἔπιθπὶϊ δὲ οοὐτια 6ϑὲ : 111} δηΐτι εχ 1 
ξενῖαϊα ρομάδι, αὐ δηῖθα ἡϊοῖπιη 65ὲ. τπϑαῖπ5 οἰϊαλα βϑηϊῖ}69 πᾶ" 
τίυπι, ἴὰπι δογιτὴ Φυογαπι ργοργὶϊ συμ, θη Ὑ6ΓῸ δόντι 4} ἰδϑῖο5 
ἨαΡδπξ, δἰ πη: το ο δίᾳπε υυἶνδα ουἱραγογωπι παρα πειγ, οἰμηῖθαϑ 
δπίπι δὰ ργοηᾶ οἱ βϑρίπαε ἰοζῦπι δάβδογεπξ ποι δηΐπι γαψατγὶ, 9εἃ 
812}1}65 6886 οροτίοδι; ἰ8]}15. διιΐδθιπ ἰοοπβ ροϑίουγοῦ δι: 5 δπὶπι ἐδ 
41 οοπιϊποηιϊατη ργαο αὶ δὲ δι ΠΠ ᾶῖθιπ. αυΡα5. ἰἴάχις ἐεδῖεϑ ἰα- 30 
τὰ5 σοπτϊποπίητ, 118 ργοϊϊπι5 σαπὶ τηθαῖίθυ5 βυπηαπίιγ. πος 866} 119 
δὶ φυρασ Ἔχῖγα ἴῃ δοάδιπ ἀδνδπίασπε, δοιΠσθὶ ἴπ ἰοσπιι ραπ 8} 18, 
ςοιπιηπηΐαια δχοὶρίπίθ" ἡπϑαῖα. δἰ} 5. δὲ ἀοἰρμῖπο τπδαίαπμα ππο- 
ἀυς 688, 864 ἰοϑῖ65 50} αἶνο οσουϊι. δοὰ χφυοπιπᾶπι βἰζυτι ρᾶτὶεβ δά 
ξοπογαϊϊοποιῃ δοςοιπιποάωυϊδα εἰ φυὰθ ΟΡ οδιιδᾶ89 Ἰουθδγιπξ ἱμ Βΐ8 
ξεμογίθηϑ, ἀϊοίαπι Ἰᾶιπ Θσ, 

1ἀ. Οεοἰειῖθ, φιιαα δατπριΐ6 γασδηΐ, ἀπ τα θα 5 ποη ἰάδτη τη θτα- 
Ῥγογαπι δὰ ρεπριδιϊομεπι ρΡογιϊπαπίϊατπ τηοάτ8, 56 ἔὰππ ἱπῖοτ ᾿ρδἃ 
ἴταπι οἰΐαπν᾽ ον 8 ηρυπεῖ5 ἀἰδδιάθπι. δυπὶ δος το χπὰ ρθπθτγὰ φηδῖ- 
σοῦ πσπογο, πηυπὶ ογιϑίαϊυη, ϑδσυπειπη 0116, τογι πη ἱπδοςίητα, 
φυδγίανη ἰδοϊδῖυϊπ. ἃπ φυδγιὶ ροπογί5 116 ςοσαπί, ἱποθγίυτῃ θϑῖ: μ]α- 
τιηδ ἰᾶπηδι ΠΟ ΘΟΙΓΟ ἀρεγίαιη εϑὲ, αποιπδάπποάυπι οοπβἰδίδηϊ, ρο- 
δἴεα ἀϊςοιθθ5. ογυδίαία οοοιμ το ἄο θογαπὶ 4πᾶ6 1 ΔΥΘΥΘΌΠῚ τη ]ῃ- 49 
Ευπῖ, οὐπὶ αἰξογιῃ δι ρίπατη αἰτογαπι ρῬγοπὰπι ΔρΡ]οδνεγίπὶ οδυαϑ, 
εἰθιπι πε ρᾶγία δρᾶ δῃρογυθηΐαηὶ ργοπᾶιπ, ἱπροι πὶ σδπάδα 
δ ϑυᾶγαιῃ Ρἰμπᾶγυτν ρσοϊῖχα ἀρρεπαϊος. μάρεηξ ἰὰ μος ξειοτο 
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ΣΏΔΤΕϑ ἴδητ685 βοηΠ4[68 τπεδῖθ8, Τεπΐπαὸ συΐναϑβ τπετη δγᾶπεϑδ δὰ ᾿ἢ- 
εδιϊηυπι Ά5585, πίῃς δἴχια ἱπάδ, ἰπ φυϊθυ5 χίρπιξατ ουαπι. 

45. ΜΙ Πα ογα οοδαπὶ, τοπῖχα οοπιρίεχυχια πιαΐῖπο τας βῖο- 
ΤΌΤΣ. δἷς δηΐη σΟΠίπηρὶ πεοδ886 68ῖ, φυοπίατι πδίαγα Ἔχιϊαπι ἐχογα- 

80 τηδηϊὶ ἴῃ οὁ5 ἱπἤεοίεἀο δάἀηχογιξ, αἱ δπῖθα ἀἰεΐππι 65ξ, εὐτὴ ἀθ ρᾶτ- 
ὮΡπ5ε ἀρεγείμιβ. ἤάθογα ἔεπιϊὶπας οπηη68 ἴῃ ΒΟ. βΈΠΕΓΘ τΔεπιΓὰπι 
γαϊναϊο, ἀρεγίατο εϑῖ: οοῃιίπθηξ δπΐα ουατη ρυΐπο ἱπαϊδογείαση, 
ἸΔΟΧ ἀϊδογεῖυπι ἴῃ ρίυγα, δὲ βάγῆιπξ οπιπῖα ἱπιρογίεοϊα πιοάο οΥἱ- 
Ῥότοτυπι ῥἰδοίανι, πιϑϑξι5 1116 Ἱπιογίογ ἰάεπι ἐχοιοπιεπὶ εἴ σταϊτδα 
οὶ, ἰὰπι ἷπ [16 ἴυχα ἴπ ογυδίδι5. δϑὲ δηΐπη 488 8ειπδη βϑυΐζαὶα ΡῈΓ 
ταῖν δαλἰληῖ; ἰάφας ρᾶτγῖα ςογροτίϑ ϑαρίπα, 4 ρυΐδπιεπ ἀϊδιδὶ 

. δὲ πιᾶγα {Παρ ταν, ἰδοϊαπι. ἀθᾶπι ΟΡ τᾶπι δὰ ραγίε πιδ8 οὐαὶ ἔδπιπᾶ 
30 οορααἴπτ. ἠδπὶ δὶ τη88 δ'γ6 δοῖυθῃ δῖυβ τοι Ὀγαπι δὶ Δ᾽ 4πᾶπι υἱγ- 

ταΐοτῃ δἶν υἱπὶ αἰΐατι πυιταϊ, δά νοὶ δά πιεαΐανη υυἱναὶθπι πθο δ 886 
65. ογἰπὶβ γὙ61Ὸ ἰπβαγιῖο πιδγὶα ροϊγρὶ ρὲγ Ἀϑία απ, πὰ μὶβεδῖογεϑ 
οτῖθα οοἶτα ΡΟΪΥροδ δἴαπε, οοιπρίδχυς ἐταῖϊα Αἴ, πο ααδδὶ ἰπϑίγτ- 
πιδηΐϊαπι ἰὰ δἰξ ἀπ]6 δά ξεπδγαιοηθπι: δἰεπὶπι δχίγα πιδδῖατη οοΥ- 

ὯΙ Ῥυϑητο 688. ἱπεξογάσπι ἴτε συαοηπα το] α σορυϊδηΐητ: δεὰ ξοπο- 
ζαϊοπίδηδ ξγαιϊϊα δὴ αἰία οδυβᾶ, θοπατα Ἔχρίογαίυπι μαρείυτγ. 

16. Ἰηδεοίογυιι αἰίσυα σοδυηῖ, αἴας εχ ἀπίπια! θυ οἰυδάετα 
Βεπετὶ9 οτἰππίσγ, πιο ἄο δογατπι υΐρας 651 δαηριΐβ, οἱ Ἰοσπϑῖδ6, οἰςα- 
ἄδε, ρ᾿ιαἰδηρία, γεβραθ, [ογπιῖοδος αἰΐψαα σοϑυπὶ χυϊάεπι εἴ ροηθ- 
τδηῖ, 5εἦ ποῦ ϑιὶ ροηθγίβ δυϊηαὶ, σε ἀ υϑγτηϊςα]οϑ ἰαπίυπι, Πδ486 ἐκ 
δηϊπιαὶϊθυ5 ργοογδδηῖαγ, 26 ἀ δα ραϊγοβοθηῖαε πυϊπϊάο δυὶϊ δίοςο, αἱ 
Ῥη]ίςο9, τπιιδοδθ, ϑοαγαρδοὶ, 4υδθίαπι ἢδς δχ ἀπίπαὶθη5 παϑουηῖοῦ 

40 ποὺς οοευηῖ, πὶ οὐ]ΐο 686 δἵ υϑγιηΐςα δὲ ρίατα εἰαβπιοάϊ ρεπετα, 
πΊοΣ δὰ γεγο π88 σοδαπῆ, [διπίπδα πιᾶχὶπδ εχ ραγὶθ πιαΐογεβ τηᾶ- 
τῖδο8 δυηῖ: πες τπδᾶῖαϑ ὉΠ| δειηΐπαὶθθ ἴῃ τπᾶτγίρυ5 6686 νἱήἠεπίατ. 
80] ]υπὶ (ραγῖα Ρ] ατίπια ἀϊχογῖιπ) τα θαι δγαπι ἔθ πηϊηδ6 ἃ τπᾶγε ἰῃβογ τα, 
δεά πιᾶγὶ ἃ (δαιΐπα διγδατι ἀς ραγία ἱπίδγίογε; φυοὰ σοπερδοίυπι ἴῃ 
ΕΙΡΠΡυΝ ε8ξ. πδὸ ἄς ϑυρεγυθηΐα δπιδίριϊατ : δεά οοπίῖγᾶ, υἱ πιδ8 
Θπλΐπᾶ6 ἰπδογαῖ, υἱϑᾶπι ἱπ ρϑῃοίδ δδῖ. πεαὺς δάδας [ϊὰ ἐχρὶοναΐαπι 

ΒαΡεῖαγ αἱ βοπεγα ροϑδίπιῃϑ ἀϊδιϊπρθεγα. ἤος ἰάειν ἔεγε ἐῃ ρίβοῖδαϑ 
ουἱραγίο τλαχίπια ἐχ ραγίς εἰ ἰη φυδάγιρείίθα5 ονἱραγίβ εβὲ, αἱ ἔδ- 

80 τηϊηδς τηδίογϑϑ δἰηὶ πραγὶθη3, αθοαυίαπι ἰά σοταπιοάτπι 681 δὰ αἴδτγιπι 
τπᾶβηδ ουόγιπι οορίαᾶ οχἰυποϑοθηΐθαι. ἔδπιΐηί5 ἰπ 60 βΈπογα τῃδη}- 
Βγαπι, φαοά ρτο νυἶνὰ μαρδίαν, ἤββδυπι ἰαχία ἱπιδδεϊηαπι, αἱ αοἰοτίϑ, 
Ῥοϑίτυπι δῖ, ἰπ 400 [εἴυ5 ρεπογαΐωγ. ραῖδὶ μος ἱπ Ἰοουδιὶ5 δὲ σε]ῖ- 
4αἷ5, φιοτοπι πηϑβοϊϊα 40 αἰΐφαα οἷ: εἰ παΐαγα οοἰϊαπι τϑοϊρίδι: τοᾶ- 
Χίυηα επί πὶ ρᾶγδ βεπογί ἰπβθοῖῖ ρεγεχίρια δὲ. ἰηδεγηπιθπίδ σθηογα- 
ὕοηϊ δοοοιππιοάαϊα, ἀ6 αυΐθαδ ποη διιῖθα ἀϊββεγαίπιυ, ἰϊὰ 86 ἤάθεηξ, 
δἰπιϊ δγίυντι ραγίζυτι δοπιθπ βοηΐϊα]6 δὲ ἰας τὶ φυΐϊπιαθ, ἀθ φυΐθηδ 

30 πῦπς ὀρροτίυπε ἀϊ᾿οηπιη8, εἰ ργίδιατα ἀδ δεπιΐηθ, ροϑβὲ ἴῃ δεααβηῖὶ- 
Βιι5 ἀδ ἰᾳεῖθ. 

5.417. δειιθη αἰϊα αρετγῖθ οπιϊαπε, αἰ δὰ αδε δυπὶ παίωγα δδη- 
ἴποα: δ᾽ϊα, ἰὰ δϑὲ ἰπβϑοῖα δὲ τπο ἰϊα, δπιϊτδηῖ πθοπα ἱποδγίυσα δϑὶ. 

ἀϊαφυε οοπϑοιἀδγαηήσπι μος δϑὲ, ὈΪΓΙΠΙ τπᾶγδϑ Οπιῃ 8 δεθη δηλ ἰδηὶ 
δὴ ἸΟΠ ΟἸπηθ5: οἱ δὶ ΠΟῚ Οἴππό8, οὐγ αἰϊὶ δπιτϑηξ, 4}}} ποη. ἴὰπὶ 
εὔλλτι πέγιιπι {εἰπίπδα δεῖπδη δίφιοά σοηΐεγαηϊ δὰ ρτγοογεδιϊοῃειο, 

δ δὰ ποη; εἴ δὶ πο 9Ἔπιθη, πἴγατῃ π6ς δἰίαἰ φαϊσαυδπη δἰ μδδηῖ, δ 
ἀπαπινὶβ ΠΟη 56:ηθη, ἰδιπθη δἰϊφυϊὰ σοηίεγαπξ. δὶ ἤδος᾽ φυϊάπατι 
ςοπάυςαηϊ δὰ 4υδε ϑ6πιδη δμυπε δὰο δαπιΐπα δὰ ρεπογαδιϊοηθαι, 
ααδετεπάμπι 651; δίσυθε οπιπῖηο 4πᾶε παΐαγα δἰ δεπιὶπὶσ, δὲ δογαπι 
ἀπδ6 τηθηδῖγαα νορδηίαγ, 80  Πἰσδὶ ἴῃ [15 ἀπίπι]!ρτι5 4ιβ6 1Δ Βαπιοτία 
6.05 Θτα τα πὶ. οὐπηΐα ἐχ δειμῖπθ βρη, δεῖ π 6 0:6 πὶ ἰρϑιπὶ ΡΓΟ- 
ἰδοὶ 8 ρεπογαηερι: υἱάδιυγ. αυδιη ΟΡ τϑιὰ οδἰασάσδπι διαὶ εδὲ 

φαδεδίῖο, υἴταπι δα θο, τηᾶ5 οἱ [οιπίπα, δπιϊτῖαπε, δῃ αἰῖογ ἰδηΐαπι; εἰ 
40 ὨϊΓὰπι εχ ἴοΐο σογθογα ϑδοθγηδίῃγ, ἂπ ΠΟη δχ ἴοῖο. πδτ 51 ΠΟ δχ 

ἴοῖο, πε ἐχ διαθοΡας παρὰ Ῥαγεηιῖθα5 ργοάϊιθ ργοβαβιϊθ δϑὲ. 
ἀπαρτορίεγ ρτίιπυτα ἀε ἣος, φαοπιαάπηοάττν 56 Βα θαῖ, ἰπφυϊγεπάσπι 
688. δυηὶ δπῖη αυΐ ἀϊσανὶ ἰὰ εχ τοῖο όγρογὰα ργουϑηῖγθ. 4υθυ5 
δυΐοιῃ ἀγρατπδπεὶς Ρτοβεβηϊ δείπεῃ εχ πηϑαιδαια Τοτγροτί5 Ρᾶτγῖε 86- 

ξογαΐ, 4πδίταοΥ ἔεγα Ὠιππ ΘΟ δαπε. ργίπιππι νυϑθπιθηια υο]ορίδιϊε: 
τηϑρὶβ δηΐῃ διᾶνε εδὲ αποὰ ἰάσπι δπιρίϊοτὶ5 δι: αἰδοῖα; διαρὶϊα8 
ϑαΐεπι εϑὲ φυοά οἸππὶθι5 πιδιηθγίβ αῦδιν ηυοὰ ρδυςὶ9 δοοϊἀαϊ, ε6- 
ουπάπιπ, αυοὰ εχ πιδῃοὶδ πιδηοᾶ ρΓΟΟΓΘΘΠΙΌΓ: 866 ΘΠΐμ) ΔὉ 68᾽ 
αὐυδε ἀεεϑὲ ραγίθ ργοβοϊβοεὶ περαηῖ: πηὰθ διιΐοπὶ ποῦ δοςθββογιξ, ἰὰ 

20 Ὧε ρτοογβδίαγ δοραῖς. ταγίϊανη δἰμ τ ἀο ραγεμίσπι: δἰπμ1 165. Θηΐπη 

εἰξιιπίατ, αἰ τοῖο οογρόγα ἰοῖΐ, δὶς ρατεσο]οιἶπι οἴπρ] δ ρατγιϊδαϑ: 
4ποάδι σαπδα δὲ σὰ Ἰοΐαηι δἰ πὶ] δἱῖ, φῃοα δα ἴ6}} ἰοῖο βειπδη κ6- 
πῖϊαϊε ργοάϊεγίξ, ραγὰθα5 φυοαπα οδῖδα δι παι τὰ ἀἰπί8 ογίς, φιοά ἐς 
ππδαυᾶαιε ρᾶτγῖὶς δἰϊχαϊὰ υεπεγιξ. φυδγίαπι, φποα ταῖϊο 6886 υἱάδιον 
αἴ, φιειπδἀπιοάππι Ἰοιϊα5 Δ] αυ!ὰ δὲ ἐχ 400 ρτίπιαπι ρεηδγείαγ, δὶς 
Ῥάᾶγιδ ἀθοαια οαἰυδάια δὲ δϑιηθη αἰ φιοά ργορτγίατα. βάεπι εἰΐδτα 
1116 ἑδοϊαηῖ παὶς ορίπιοηὶ τ ϑγίϑειηιϊδπι: πῸπ ΦοΪΌτ δπίιη γεθτ5 πὰ- 
ἴαγας ἰπϑὶ [8 δἱ πδεϊν!ς ΠΡ ΕΓ δίπιι 65 ραγθηῖθασ ργοάδπηῖϊ, βεά οἰΐατη 30 
Δαἀνευϊοῖαϑ αἴφυς οχίθγηδβ ργαθβεπίδηϊ. ἰᾶια δπίη οὰπὶ ραγεηῖθϑ 
εἰςαἰιῖοςες μαθόγοπῖ, ἈΠῚ φυϊάδτα ραγῖς δαἄδιῃ 5ΐ σογρουῖβ ἰάδιι πα- 
Βαδτυηῖ; εἰ ΟΒαϊοδάοπε οὐπὶ ραΐετ Βγδομῖο δββεὶ σοιηραποῖο, Αἰΐα9 
ἰάδιῃ γαῖα ϊε, σοηΐιϑα ἰαπιεὴ ποῖα πιϊμυσαπα δχρίδηδια, [5 ἴδγε 
ταιϊοηῖθ 8 φυϊάατι ροκϊδαίνπατα ογοἀιἀδγυπὶ δοπῖθη ἃ ἰοΐο σΟΓρΟΓΘ 722 
Ρτοβοϊδβεὶ. 

18. 864 οὔπὶ δογπίδιποσ εἰ αἰ ροηια 5 γοτὰ ἀϊδουιπια8, σοηῖγα 
Ῥοῖαβ 6856 νυἱάθιυγ. πες ϑιργα ἀἰςία φυδίίποτ 1114 δοϊνεγα ἀϊβοα 
δδὲ, εἰ φυδεάαπι αἰΐα βεφυυπίαγ ἐπροβοὶθ!]α εχ δὰ ἰρθ8 ορὶπίοπε. 
Ῥτηυη ἐριταγ δία πο ποῖ ἰαἀϊἰςαὶ δθιπθῶ ραηίι8] 6 εχ ἰοῖο οοῦ- 
Ῥότα δεοόάογε, ησπδπήοφιίειπ οἱ γος δὲ ὑπρυΐρὰ οἱ ρ1115 οἱ τηοῖα 
δἰ πηι! 88 ργοογεδηῖυγ, δχ 4ηϊθ5 π181} ργουθηΐαῖ. ποηπαΐΐα δξίατι 
ποηάυσιπ παρϑηὶ ουτη ραπογαηῖ, αἰ οᾶπο5 δαὶ θάγρϑμι. τηδίογὶ Βα 

. ἰϊοῖα δαΐδ ρἰΘγαπιααε 5ἰπι}}65 δπηξ, εχ 45 Ὠ181] δαςθϑϑι!. τἀ άϊταγ 
επἰϊπ Ροϑὲ μ]τιγα σοῆθγα 8πη||ταήο, αἱ πη ΕἸ146, 4αδα οὰτῃ Αδιμΐορθ 40 
ςοποπρυδγαῖ, ποη Βἰΐατα ἔογιθα Αθιμίορὶβ ρορετγίς, δεὰ παῖι8 εχ 
Β]ΐα δγαὲ Αδιβίορϑβ. ἰῃ ϑιϊγρὶθα5 δεῖδπι δαδιη γδίϊο δϑὲ: ἤδπὶ δὶ ΒοΟ 
2 εδϑοῖ, ἱπ 1185 ἀυσαιθ Ὁ οπιπίβυβϑ ραγιὶβαδ δεπιεη ργοου! ἀυρὶο 
Ῥτοβοϊδοοιοῖητ. δὲ ρίθγαβαυδ ραγίδϑ δυὶ 6 ποὴ Βαρενὶ, δαὶ 4υ15- 
406 ἀρβεϊπάεγε ροϊεδὲ, δυξ ροβίφεηϊα5 βαβδηξ. αιΐπ οἰΐαπι ἐσ ἔγα- 
οἴἶθα5 πἰ 1} δεοβάϊε, δὲ ἱβαιθὴ ἢ φυογαθ ἔογπια δαάθπι ργουθηίαπί. 
δά ᾿δες, αἰγηω ἐχ ὑπαφυᾶηιι δι ιπιϊαγὶ ραγῖθ ἰδπιιας ρῥγοάϊε, υοτθὶ 
ξταϊία σᾶγηα ο8886 πεγυο, ἂῃ εἴδη δχ αἰ 5διπιϊ [γί ραβ, αἱ ἴαοία δὲ 
ταδπὸ Ἶ ὩδΙ δὶ οχ 1115 ἰαπῖτιπι, δἰ παῖ 165 δὰ ἴθτη ΡΑγΘηΙθα5. δυηξ ρᾶγ- 20 
ἄἰυπι ροϊίυ.5. ἀἰδοιτπἰ]ατίητα ἔογπια, αἱ ἔδοϊ οὶ τπᾶπυσιπ ρεάσπι, φυϊά- 
πᾶπὶ Ομ ϑβίαϊ 400 πιϊπ8 πα ἐἰαα υϊάοπιν δϑοθϑϑὰ δχ ἰοΐο δἰπιῖ}ε5 δἰηϊ, 
δεὰ αἰΐα οδιιβδα, φαδπάο πὸ ἴῃ ἱρ5ὶ5 φυϊάδηι δἰπι! τὰ Δο ργορίεγθα δὶϊ 
4υΐα εχ ἴοῖο ᾿οΓροΟΓΘ δοῆιθη βοπίϊαϊα δοςθϑδεγὶς. δε δὶ οχ ἀἰδβεὶπιϊ- 
Ἰαγῖβαδ ἰβπῖαπι, ἐγβὸ ποῦ δχ ἴοῖΐο εἰ ραγιίθα5 οπιηΐβυ9. δ δα δἰπεὶ- 
Ἰαγίδιυι5 πιαρὶϑ σοπυθηΐαϊ: δυηΐϊ δηΐπι ᾿γίογεϑ, εἰ ἀἰβδίπιϊδγθα οχ διπιὶ- 
Ἰαγίβυβ οοπδίιαπὶ; οἱ πὶ ἰδςὶς ἂς τιδπῖρας δίιηι166 ργοογεδιογ, οἷς δὲ 
Τλγηδ οἵ ἀπρυΐθηδ. δὲ υϑγὸ δὶ οχ υἱγίϑᾳιβ, φυΐδηδπι πιοήτ5 δἱξ ξ6- 
πεγαιοηΐβ᾽ σοπϑιδηὶ δηλιη ραγίεδ ἀϊθδὶ πιιϊαγεα δχ δἰ πη γί θα8. ἰδ απὸ 
ηυοὰά εχ [ἰδ δεσθάϊε, εχ 1}}16 χῃοαις δαοθβϑεγιῖ αἰχιια Ἔχ ἰρ88 σοτῃ- 30 
Ῥοδίείοηα, ρεγίπάβ χαδϑθὶ ἃ ποπιὶηθ δογίριο φαϊρρίαπι ργοβοϊδοδίατ, 
δἰ ἃ ἰοΐο γεἰ ἃ φυδυΐβ 8716 ργοβοϊβοίϊογ: ψποάεὶ ἃ 8.818, ἃν 
εἰειηεπεὶς οοιῃροδιοποαυδ ργοάϊογιξ. ἰΐαηπα δὲ οχ ἰξῃθ εἴ γε] χαὶϑ 
εἰυδτποάϊ ςαιτι65 οϑϑᾶγε οοηϑίδηϊ, δχ δἰ οιρευ 8 ροιϊα5 Γπογίπε, πᾶν 
ἐσ οοιπροΞιοπα ἡποηᾶτῃ ρδοῖο ροδβϑιηι δἴχοὶ δἷης δὰ δίιμίϊο 6856 ὃ 
δἶδ1} ροϊογίξ χαοήδὶ φυϊά δαπι ροδῖεᾶ ογθαῖ, ἰά οαπδβα δία Πα ἀηΐδ 
[υοτγῖϊ, ποὰ δϑοθϑϑίο οχ Ἰοῖο. ἰΐειῃ δὶ βαγῖεϑ ἀϊδιγαοῖαθ ἱπ ϑϑυηΐηθ 
δἷπὶ, φυοπᾶπι ρᾶςοῖο υἱναῖ" δοά δἰ σοπιυποῖδθ, ρδῦύυπι χαοάάδτῃ 
δοΐπιαὶ [ἀογὶξ. ρεπῖα]65 δἴαπι ρᾶγῖθ8 χιοπᾶπν ῥϑοῖο ςοπϑιδίαπε ῦ 
Ὡοη δπΐπη δι πιῖ]6 εϑὲ, υοὰ ἃ πιᾶγα εἰ ἔεπιϊπα δεοθάϊε. ἱΐθπὶ δἱ αὐγὶ- 
5416 δειηθῦ 86 86 6Χ ἰοῖο υϑηϊξ, ἀυο δηΐπια]α ξεπογαρυπίωγ: αἴγαη-. 
416 δηΐπι οπηπΐα μαΡεθὶξ. 4αδπὶ ΟΡ τὸπι Ετηρβάοοϊοβ πιαχίπιδ, δὲ 
ἴα ἀϊσεπάυπι εδὲ, σοηδεπίαποα δαὶς ταϊϊοπὶ βεγὶ ρδῖϑϑε υἱάεῖογ μος 
ἡπιθεῖὰ Ἰοοο: πᾶιὴ δὶ αἰϊθὶ ἀϊνογϑθα, ποῖ βεῆβ' ἀϊοῖϊϊ δηΐπι πιᾶγὶβ ἃς 10 
δπιΐπδα 4υδϑὶ δγτη οἰ μη 6686, Ἰοΐιπι γ6ΓῸ ἃ πεαῖγο ργοβοῖβοὶ: “δε 
ἀϊδοοεγρία ξογαπὲ πῆῶϑ ἶρϑε δὲ [επί πρϑηρια." ΟΌΓ. Θηἰπὶ [οπιίδα 
ΠΟΝ ΕΧ 86 ρϑῶ ρεπεγοῖ, δὶ φυϊάοπι δϑῆμεη εχ ἰοΐο δϑοαάϊε εἰ σοὺ- 
ςερίδουϊαπ ΟΡ πεῖ 5εἀ, αἱ υἱἀδίωτγ, δαΐ ποη οχ ἰοῖο βεςβάϊξ, δυῖ 
ἴω αἱ 116 αἷξ, ποῦ δχ υἱγοηας βαάθπι δεοδάμπε; φυδργορίογ αἷτο- 
τιῖπὶ αἰτογῖαϑ σοἰϊππι ἀδδίἀδτγαϊ. ϑεὰ ἱπηροβθῖθια ΠΠἸυ ἃ φποααα οσοατ- 
τῖϊ: πᾶς δπὶμβ τηδίογα ροϑϑδαηξ ἠϊδίγασία δογυασὶ δηϊπηδίδαιθ 6586: 
χυοπιοάο Εἰηρεάοςδ68 βεπεγαῖ ἀπιοσγθ, συ ἀΐεις “μη! δα 6 ροππη- 30 
ἴὰγ εαρίτα ΑΡ54πε 88 σετνυΐοα." τροχ οπΐτα σορίθδοογα οοδρτπδηϊα- 
τίχῃς αι. χυοιὶὶ βετὶ ποη ροβ86 ὡρετῖυπι 6δὲ, φιδηἀο πες ἀπίιπᾶ νἱ- 
ἴδια οπηηὶ νϑοῦᾶ δεγυδσὶ ροβδειΐ, Ὠ6]θε υϑ]ατὶ ρ] γα δηΐτπα]ία οοᾶ- 
Ἰδβοθγα ἴμ ἀπυτα. δὲ 115 αὶ εχ ἰοῖο βοοδάδγε δίυπῖ, δοοίαἀϊ αἱ ἐοάδια 

Ἵ Υγ 



δδά 

τοοὰο απὸ 1116 ἀϊοαπὲ, Βαίβ πὶ ἰπὶ διθοτε ἱπ ἴογτα, οἷς [8 ἴω οού- 
Ρότε αρίϊησ: ποὰ δηΐπι βετὶ ροϊεϑὲ αἱ ραγίδϑ σουϊππρδηϊοῦ σοπιπια- 
.δπάοσυς δοάδιη ἀδνυδπίδπε ἰππὶ εἰΐαπὶ συοπᾶπι ραοῖο αἰτιπιδηίαγ 
Φυρεοτίογα ἱπίεγίογα, ἀδχῖγα βεἰηϊβῖγα, ργίογα ροβίθγιογαῖ ἤαθς δηΐμπα 

80 οτππία οαγοιὶ γαϊΐομθ. ἰϊθιπ συπι ραγίϊαπι αἰϊας ἔς] αῖς αἰΐδο αἴξε- 
οἰἰδα6 ἀϊοιπριδπίατ, υἱά δ ϊοοῖ ἀἰσϑιιηιίαγες ἐο φυοά οἴβοεγε αἰϊσυίὰ 
Ῥοφεϊπὶ, αἴ Ππξαα, τὰ τπαπαϑ, δἰπιϊίαγεδ ἀυτγιιῖα πιο] 8 εἰ γε φαῖς 
δἰυδτη οὶ αἰϊεοιοπΐμβαθ (ποη οπὶπι αἴοῦπαυε 8ὲ Ἠδθοῖ, ϑαπρυΐβ εϑὲ. 
δηξ σατο), οοπϑιαϊ ὁ)» δδπὶ γεὶῃ βοιὶ ποὸῃ ρο8:6 αἴ 4υ0ἀ δεσοεδδεγίϊ, 

723 Ὀπϊνοσῦτ δἰϊ σοπὶ ραγιῖραε σοτρογῖς, υϑυθὶ ργδῖῖα αἴ βαπρυΐβ ἃ 88η- 
δυΐῃο, οἄΓΟ ἃ ζῶτπϑ ρτουθηϊδί. δἱ οἱ εχ ἀϊνεγδθο χυοάδιη ϑδπρι}8 βαῖ, 
οη 6δ οςδυδὰ δἰτα! τυ ἀϊη!5 Γπγὶξ, αποά ἐχ οπιηῖθὺ ραγρυβ ἄδςεθν 
δετὶϊ, αὐ αἴτιηξ 40} Δ Ορ᾿παπίαγ. 88:18 εδὲ δηΐπιὶ εχ τᾶ ἰδυΐαπι 86- 
οεάετε, φυαπάἀοφαίάεπι πο δαηριΐς εχ δϑαπρυΐ6 ρὶρηϊϊυτ. οὺΓ επὶπῃ 
ΒΟ οἰηηία γε] οχ πηὸ ρίβπαητυγ ἤδες δηΐμ δειϊθηϊία δά θπι 6656 
υἱάοδιις αἴας 11 Απαχάρογαθ, ᾿ξ ὨΌ]Π]τΐπ δίηπιίαγα ριρηδιογ; πἰδὶ 
4ποὰ 1Π}6 σοπιπιαπε ἰὰ ἀδ οπιηὶραδ δδϑογίς, Εὶ σογο ζεηδγαιϊοπι ἰδη- 
ἔασι δηἰηδ στη ἰτδυσηξ δά ἤδας Παρηδπι ρβεῖο δῖα δυρεδπίῃτγ, 

40 οὕϊπι εχ ἰοῖο δο}οϑϑογιεῦ Απαχαροτγωθ δπίιῃ ρτορα αἷξ σϑγε8 εχ αἱϊ- 
Ἰαθηϊο οαγηΐ δοσοάοτγος δ6ἀ 16 4ὺι οδάθπι ἤθη ἀϊσππὶ οἵ ἰαπιθῃ 86- 
ἐθάετγε οχ ἴοῖο ργοπαπιίδηξ, φαομαπι ρᾶοῖὶο αἰΐο δοςδάδηϊα πιδρὶδ 
Ζαϊοφιαπι εἰβεϊοιοτγ, δὶ φαοὰ δοσθββοτὶξ τπδηθαι7 δὲ δἱ πιυϊατὶ φαοά 
δορςοβδογιϊ ροϊεϑῖ, οΓ ΠΟ ἰᾶπὶ ἰπὰδ Δ ἱπιτἰο ϑεπηθη δἰξ δὶς υἱ βἷ- 
ξυὶ εχ δο ροδοὶξ ἐδηβιιΐβ εἰ σϑγο, ποῦ ἰρϑυπι δίς σδαυρυΐθ οἵ σᾶγο 7πὲσ 
Τεγο ἀϊοὶ ροῖοδῖ τοπιροταϊίοης ροϑὲ δυιροτὶ ρεγίπάθ αἱ νἵῆυπι ὡχυᾶ 

Ὧο κάΐεοῖα. 118 επὶπὶ ρτίπεϊρίο ταᾶχίπιθ δἰποδγιπι τηθγδοῦπιᾳος δβ5εὶ 
πηιπιφαοάσιε: πῆς ΥΘΓῸ εἴ οΔΓῸ οἷ 08 δὲ 4ιιδενΐδ αἰΐα μᾶγβ, φυοὰ 
ἀϊείτοτ, 1ά ροφποάυτη πιαρὶθ δϑὲ. δεπιὶπΐδ δυΐθτ ρατγίθαι δἰϊαιιδιῃ 
αἰεὶ πογνιτι 6886 δυΐ οὁ8, ἰοῆξε ρἰαδ δϑὲ 4πδπὶ αἱ Ποϑίετ δεηϑτι9 8586- 
αυὶ ροϑβεῖῖ. ὦ ἢδες δἱ [επιίπα εἴ πιδ8 αἰ δγιιηὶ ἱπῖου 89 ἢἰογὶ γδίϊοπα, 
αἰ Ἐπιροάοοϊεβ αἷὲ “Ἰωπάϊτοτ ἰπ ρατίθ πια8, ξοταΐπα {γίρογθ πιϊδιο," 
σρηΐαγὶ υἱἀεπιο8 ἴδὰι Υἷγοῦ απᾶπὶ πρ]]ΐογεβ, αἰ αυδηιδηπιοάυπι εχ 
ἰπίδοππάΐδ (δοππάϊ, δὶ οχ ἈδΡΊ ΠΡ 8 επιΐπδα ργοσγεδηάδα δὰ πιδτὶς 
Ῥτγοογεαϊίοπομ ργορεῃεὶ ευδάδηξ, φιιδοὶ ποι 511 ἐδαδᾶ ἴῃ δεοθάβπαο εχ 

30 τοῖο πϑοῃδ, δ64 ἰῃ τποἀετγαιΐοπε ἱπηπηοἀογδϊίοπθυθ εἰυ8 φιοὰ εχ τηῦ- 
Ἰΐεγθ υἵγοῦς βοοεάαϊ, δαὶ ο)» δἰΐφυδαι οἰ σδηιοαΐ σδυϑδιη. δἱ μος, ἰῃ- 
4ύυδιη, ἰϊὰ 6956 ροπδπιηβ, οοπδίμι Ὡοἢ ῥγορίεγει 6888 ἐεπιϊπᾶπι, φαΐα 
εχ ᾳποήδιι δεςεδυογίξ. ἰἰδ4 6 πο ραγίθπι χυϊάεπι, φυᾶπι ργορτίασα 
Βαβοῖ πιὰς δαὶ [επιΐηδ, φεοδϑϑι οοπδίδίογο, δὶ 4υίάθπι 8επιεη ἰάετῃ εἴ 
τοδὶ εἴβοι ροῖεδι εἴ [δπιΐηα, ἰδηφύδαι πο δἰ τογυῖγα ρᾶγϑ ἴῃ δετηΐη 

ὃ εἷϊ. αυϊά ἰρον τεΐϑγαι, ἀ6 ἤδο ραγὶς ἐϊὰ ἠϊσδίτγ δὴ ἀθ ςδϊογὶ8 7 πᾶῖὶ 
δἰ δεϊηθῶ ἃ Ὀΐογο πὸ Ῥγουδηϊ, θαάδπι οεἴεγίβ φυόαιθ ρατίϊθυ8 
ταιϊο δεγγαπάδ δεῖ. ἰΐθτη πομη}}}]ὰ απίπιι]ἷα ογίῃ ποῦ ἐχ πι}]18 νοὶ 
εἰπϑάέπι ν6] ἀϊνεγοὶ βεπϑγίδ δπὶπια ἰπ8, οἱ τιυδοῶς εἴ βθῦδγα ρϑρὶ- 
Ἰίοπππι, εχ φοΐθυς ξἰξππηΐαγ φάθι δηΐμπαἰα, δε ποθ οἰπιι}}5 πὰ- 
θεγδς, δεὰ ρεπῦδ αυοάάαπι τοτγηίςα]!. ραῖεῖ ἰρττατ πο π βειηΐπα, χασὰ 
ὁΧ οὐποῖίδ ραγ θα δεοθϑϑειῖῖ, βεπεγασὶ συδοουπαθς ἀϊνεγθοὶ ζϑηογὶϑ 
δαηξ: ΠΔΤᾺ 8.1} }}18 δδδοηξ, οἰ φοϊ δαὶ εἰπε τὰ ο τα ἰείω ε886ῖ φιοὰ εχ 

40 ουποῖία ϑϑρθδδεγὶξ. χυδεάδπι θέαμα δηὶπιδ]α πη οοἰϊα ρίπγα βοπο- 
ταηῖ; Ρ᾽απία8 ὙθγῸ οπιπίπο τποῖῃ εοάδπι οἸθηδπν ἀππαῦπι γα οἰιτη 
δἔξετγε οοσίυπι εξ. φυοά βετὶ ποὺ ροββεῖ, δὶ εχ οὐνηςτι8 ραγΡυϑ 
ΒΟΙΠΘῺ δΕΘΘΓΠΟΓΟΙΙΓ. δι ΠρΌΪα8 ΘΠἰπΊ 6 5 Πρη 18 ναὶ σο θα 5 γ8] δ6- 
ΠΘδϑθὺ5 βεγί δεογοίίοπθβ πεοθβϑ86 δδῖ. ὕθξο υδγὸ βοζὶ ροῖεδε υἱὸ ἴῃ 
πΐεγο ἀϊν δῖαν: ἴαπι δηΐπα ἰδυσπαπι ἃ ρἰδηΐα βουθὶΐα δὶ δηπηδ]: 
θῦρετ εἀϊῖο, Ποπ δεπηὶπε βδεραγαγεῖτγ. ἰΐδιι 4086 δυυϊδίοηθ δεττη- 
τον, βθπιδη αἰΐεγαηῖ: εὔρὸ δὲ ῥυϊιθαθδιπ δυυΐδα ϑογογαπίηγ, 6χ 68- 
ἄξια δυὶ πιαρηϊυάϊηα γι βοῶδνε, που οχ ἰοῖα ρἰδπίδ ἀδϑιγὶ εἴππὶ 

40 δϑεύπεη 18 |1886 οογίητῃ δϑὲ. ΟἸΠΉΪ τ ὙΕΓῸ Ἐπδχὶπιπὶπ ΘΓΡΌΙποπίαπι ἱπ 
ξέπετγθ ἰηδθοϊογυπι δυϊπιδάνογιπιυ δαῖϊ, απο εἴθ! Ὡ05᾽ ΟἸπηΐηπι, 
ἴδτα δὴ ᾽ Ὠγππογαπν ἰδανίπα ΡῈΓ οοἰδτιπι ραγιουΐαπι φυδηάδπι διιατη 
ἐῃδεγὶξ ἴπ ππῶγοτα. δὲ χυϊάδτῃ οοἰξαπι ἃ ἀραπῖ, ᾳποά δηΐεα ἀϊοῖαπι 
εδῖ. δ: εοῖα επὶπι ἴῃ δαροτα ἰηάοτα Υἱδιιπῖηι, φυδπααδπι ΠΟῚ οπιηΐα, 
δ6ἀ ρἰυτίπια εχ ἰϊ5 466 ἐχρίογαῖα μαβειπαβ. ἐΐδαιε ἴῃ ἰϊ8 δἰίατι πιᾶ- 
σῖρα8 αὶ δεπηθη διηἰππε, ποτ σδΏ88 ψεμογαϊίοπὶβ δὲ αποή εχ τοῖο 
δεςοϑβογίς, δε αἰΐο φῃοάδηι τηοάο, 46 4υ0 Ροβῖδα νἱἀεβίπτθ, πᾶπὶ 
δὶ οδιι88 δεϑεῖ δβεςεϑδῃδ, αἱ ραϊδπῖ, ΠΟῚ 6χ σπῃςῖ5 ϑδοθάθγε ραγίϊυ8 

30 Οδυδεπάυτη ε8βεϊ, 86ὰ δὴ ἀρθηῖθ ογθαϊγίσθστα ἰδηίατ υἱντυϊθ, υϑὶος 
ἃ ἴδρτο, ποῦ ἃ τιαϊδγία. δὰ Ἀὶ δἰνϑιϊς αἰυπὶ οἱ δἱ νοὶ ἃ Ἷδὶςδὶβ ργο- 

ΣῈ ΑΝΙΜΑΣῚΙΌΝ ΟΘΟΕΝΕΒΑΤΊΟΝΕ 1. 

Βεϊεεὶ ἀϊεδοξ: 8]105 ϑοΐὶπι 4αὶ ραῖγὶ εἶτ "8 δὲ, οἶπιἢ!! ἴασε αἶα οὐτα 
Ῥογὶδ αἰατ. οδυβα ϑυΐετα ΓΌΓ τΤοΪυρίδϑ γεὶ Ὑϑηδγεαθ υϑμβδπν πιο 
δἷϊ, ποῃ φιοὰ εχ ἴοῖο δδοβββογιὶ δῖ, ϑεὰ αιὶα ργυγίφο υϑμδιῃ θη δο- 
εἰάϊι. ἀθλπι οὗ τεπι δὶ 428 ἔγοιιδηῖεν δὰ τὸ οἰ, τη αἰβοίτον 
τοϊωρίαιθ. ἰϊοπὶ τοϊαρέδα Ὑ ηεγ5 ἰῃ ἤπε ςοἰίπα ροι5διπιπι δϑὲ: αἰ 728 
δἱ εχ ἰοΐο δεοεγπεγοϊογ, ποὸπ δίπιι] δβαὰ διηρα!α ραγιῖθυα, αἰ 18 ῥσίαϑ 
δἰϊϊς ροδῖ, ἐχϑυϊξαγαξ. οϑιιϑὰ Ὑ6ΓῸ ΟΌΓ ΕΧ πηδηο18 τῆδποα ρΡΓΟυδηἑδηΐ, 
δδάδτα δε εἴ οογ ΑΠΠ| δίπι}]68 ραγεπιῖθας ργοάδαπι. δεὰ εἰίατο οὶ 
τοδης εχ τωδηςῖὶς οἰρηυπίιγ, αξ οἱ ἀἰθομηῖ!εδ κὰΐ8 ραγοπε θα δ: απο. 
ΤΌτΩ οαῦϑατη ροδίεα ςΟπβἰ ἀογαθίπιιδ: ἐδ ἄθῃι επὶπὶ φηδεϑῖϊο δδὲ. ᾿ἔθῖς 
εἰ δε θῃ ποῦ ἃ διπίηα δι τἰϊυν, δα δια γαϊΐοπμα πδς ὃχ ἰοῖο δδοθν 
ἄετε ργοβατγὶ ροϊεϑι. δὲ δὶ πὸῃ εχ ἰοΐο βεσεάϊξ, πὶ }}} γαϊϊοπὶ τορα- 
Βπδῖ, 91 ἃ δτιῖπα φιοηθς ποη δεςεάεγα, δ 4110 χυοάδηι πιοάο οδα- 40 
δ81η φεπογαιϊοη ργαθείατὶ ἃ ἔθπηῖπᾶ διδίαθπιιβ. ααὰ ἀς τε υἱ ἀϊ566- 
ταπιυ5, Ργοχίιπατι δεῖ, ΟΠ ΦΕΙΠ ΕΠ ΠΟΏ ἐπ ουποι8 δοοογηὶ ρΑγΌυΘ 
δρεγίμμι ἰαπὶ 5:1. ἱπλτϊπι Ὑ6ΓῸ ἴυτα οἷιδ ἱρσ᾽ὰδ ργοροσὶ τὰπι εὔδιῃ 
δεαιθηιίδ τοιπς ἀἰσρυϊαιϊοηὶθ, αὐ ρτίπηυτη ἀ6 δεπιίηθ, φυϊάπαιι δἰὲν 
δοοϊρίατπυδ: ἴα δηΐμι εἰ οἴβοία 'ρ88, εἰ χιιὰς οἴβοεϊ!ς ἀοοϊάππι, ἔδοὶ- 
᾿ΐιιδ σοπεἰάεγαγα ροϊευιηιδ. ἰδἰα δαϊθπι δυᾶ παίυγὰ 86 Π|6 εθ86 Γδ- 
φαυϊγῖξ, αἰ εχ 60 ρτίπιο οτγδηΐαγ δὰ 4886 δεουπάυπι πδῖωγαιῃ οοιϑὲ- 
ταυπίασ: ποη αυοὰ εχ 1Π|οὸ νεγρὶ ργαῖία ποιηΐης δἰαᾳαιὰ δι: φαοὰ 
δραῖ. Αἱ επίπι δἰϊαυϊὰ εχ μος, αιιΐα δα οἷς οϑῖ. δε οὔπι τηὰ]- 20 
τεἰΐαλιδτα δἰιυὰ εχ ΚΝ βαῖ --- αἰϊο δηΐϊῃ τηοάο, οὕὔτῃ ἐσ ἀϊο ποοῖοτῃ βεσὲ 
ἀϊοίνη8. δαὶ δχ ρθεγο υἴγυπι, συοηΐδιι πος ροδὲ πος; δἰΐο οὔτη οχ 
δέτε διδίπαη δοΐ δχ ἰΐρπο ἰδοΐαπι, εἴ 4υδοουηαθ ἐσ ππδίετίδ βοσὶ 
ἀϊοϊπιυ5, αἱ εχ δἰΐψυο, φιυοὰ ἱπϑὶρ δὲ ἰογηιοίασ, Ἰοίαπι δἰξ: αἷϊο ουτα 
δΧ πηι ϑῖ60 ἱπαπιυδίσατη δὺϊ 6Χ δᾶπο δορτυπι εἴ οτπηΐῃο οοπέγδγιατη 
δχ σοηῖγαγίο. ργαεῖθγοδ υἱ Ερίςμαγπνιδ ἰδοὶξ δῦατα Ἔχαξρεγαιϊϊ οροσα, 
Εχ οδἰυπιηϊίδ τιδ] εἀϊοῖα, 6Χχ τιδὶ δἀϊοι5 ραρπα. 4686 οτηπίδ εο γεΐθ- 30 
ταπῖοτ ὑη46 ρτίῃοιρίαπι πιοῖυδ. αυαὶα ἰὰ ααθοφυς 4αοὰ πιοάο ἀϊχὶ- 
Ἰηῦ8 681: ρᾶγϑ5 δηΐπὶ φυδοάαπι ἐοϊϊυ8 ἀϊδοοτάϊας ςδἰυπιπία οδὲ. δεὰ 
αἰϊφυογατα οχίγα, σῃοά πιουογὶϊ, δϑῖ, αὐ αὐ ὀχῖγα δυυπι ορυδ δδὲ εἕ 
Ἰυσογπα δχῖγα ἀοπῖπϑ ἱῃοεπήϊυπι. οαπὶ ἰΐδφῃθ ἰοΐ τιοάϊδ δια ὰ ὃς 
δ]ῖο Πα, δεπιθπ ἴῃ δἰΐεγο ἀθ ἀἄποριυϑ Ηἶς 6586 δρδγίυση εϑξ. δαὶ βηΐπι 
δχ 6εο πὶ τραϊεγία, δπξ πὶ εχ ῥγίπιο φαοά χηονετὶξ οὶ φυοά κἰρηίτπγ. ὃ 
ποῦ δηΐπ αἰ μος ροβῖ μος, φυοπιοάο εχ Ῥαδμδι μηδεὶς πανιρβῆο, Ὁ 
πεαῦθ υἱ 6χ οοπίγαγίο οοπϊγαγίυπι. φρο δηΐπι οοηϊγαγίοτν ΟΣ 
Ἄεουϊγαγίο, φαοά οογγαπιρίϊοτ : εἴ αἰϊυά αυϊρρίδπι δα οὶ οροτιεῖ, ἐπ 
400 ρυΐπιο ἴὰ πάππος διξ. ἰρίτῃγ ἴπ αϊἰγουδπὶ ὧδ ἀθπόθαν ἰἰι6 ςου θὰ» 
ταθηἀμπη δἰ: δεπιθη, ςοπσίἀεγαπάυπι 6ϑὲ, αἴσιιτι πὶ ππδϊεγία εξ ραϊϊ δᾶ, 
δὴ υἱ ἔοττηα εἴ ἀζεῃδ, δὲ εἰΐατη αξ αἰγοπαηθ. ππὰ δαῖτα οὔπη 118 ἔοτ- 
ἴα886 ἀεοἰαγαθίτυγ οἱ φυοηδῖῃ ρδοῖο δχ οον γα Κα ΠΟ ΓΘ ΝΟ δὶξ ουμπξ» 
Βυδ 189 4886 οχ δειηῖηθ οτἰωπίυγ. πᾶπι δὰ σθαι βεπεγϑιῖο 4υδα 
εχ ςοπίγαγιϊβ δϊ, παίηγα!ϑ δῖ, αἰΐα δυΐπιὶ εχ οοηίγαγι 5 ογι πηΐατν 
πιᾶγε ἀΐοο δὲ ἐεπιῖπα, αἱΐα εχ ὕπο Ἰδηΐπηι, υἱ ρ᾽απίδε οπππθ8 εἰ δῇὶ- 10 
πιδἰ τπῦ πΟπα} 18, ἴῃ φοΐθαδ πὸπ ἀϊδεϊπςῖυ9 δεογϑίηχαε οοηδεταϊ 
δδὶ ἑεχὺδ τπδτὶδ εἰ ἰδιλίπαδ. ρεοηϊοτα ἱρίτοτ ἰά υοσδῖογ χηοά 8 ξ8- 
πθγᾶπίε ρῥγουειΐθηδ σϑιδὰ δϑῖ, 486 ργίππα οὈτϊηθαῖ ρῥγιποϊρίυτ Κ6- 
Ὠεγδιίϊοῃίβ, υἱ 6] οδὶ ἴῃ 115 4πιδς οσοἶγε παίογα υοἱμὶξ. δειθη δαΐεπι 
68ῖ, φαοὰ 6χ δῖῦοβας σοσυπιθα5 1}}15 ογιρίποτι τγαμῖ; φυαΐθ δεῖ επ 
Ρἰαπιαγαπι οπηπίωπι 6ϑὲ δὲ δηΐμιδ] σπὶ ποηη] ]ογηπι, ἴῃ φαΐ δΕΧαϑ 
ἀἰδιϊποῖαα ποὴ δὲ; υϑὶυὶ ἰὰ συοὰ εχ πιᾶγθ δὸ ἔδπιῖπα ῥγίπιθται τηΐσ 
δοθῖῃγ πδϑὶ οοποερῖθϑ ρτοπιβοῦυϑ 4υϊἀᾶπι δαξ δηΐπιδὶ: ἤδες δπΐπὶ 
ἰδτὶ Βαρθηὶ φηοὰ εχ ἀπιροθας γευϊγιϊαγ, δεῖθθπ εἴ {ττιοϊα ἰπξε 
δε ἀϊ[Ἕεγιπὶ ῥγιογί ροβίεγι ογίθαυς γταϊϊοπο: γηοῖῃδ οπῖπι, φαοὰ εχ 20 
Δἰϊο εϑῖ, δοπιθῃ, δχ 40Ὸ αἰΐαὰ; παῖπ αἰΐδὲ διθο ἰάδπι δῃπὶ. Ὠδίαγα 
δηΐετη ῥγίμια εἷμα αυοὰ δεπιθὴ τος, φαδεπᾶτι οἷξ, αχροπορδ 
Ἰαιῖυδ εδὲ. φηοάσηπχιο ἱπ σογροιε δοοὶρίπιαδ, ἀπ ραγίθτα 686 80- 
οαπάσπι παῖυγαπι, νοὶ ἀϊδϑι πη ἀγαπι" νοὶ δἰιπιίδτατι, πδοθ896 οϑὲ, δαξ 
Ῥγδεῖεσ παῖιιγαμτ, αὐ ταὶ ραρυΐαπι υεἰ ἐχογοιπθηΐοια υοὶ Ὁ] απα- 
πιεπίοπι τοὶ ἘΒ᾿πιοη!ηπ). Ἔχογεπιεπίατη ἀρρ6}]ὸ γε χαΐας δἰ πιο; 
ἙςοἸ χαδιαεπίθτα, φυοά εχ ἱπογεπιθηΐο βϑοδγη τ γοβοϊαἴοης Ρτδθ- 
ἴεγ παίπγαπι. 86 πυΐΐαπι ἰὰ 6556 ραγίδπι υδ] δἰμηϊΐαγοτι ψεὶ ἀϊδοίπι- 
ἰαγθῖι, ἀρεγίπιπ δὲ: πιμὶϊ δηΐπ οχ 60, 4πᾶτεν δ διτη!]αγὶ, σοη δε τα ττιτ, 30 
Ὡΐ ΟΧ ΠΕΓΥΟ δοϊ σῶγΠ6. ἐξ σὔτη σαἴΈΓΆΘ ΟἸπηθ8 Ρᾶγίεδ δεαρᾶγωϊμε διηῖ, 

ἰρϑαπα δεραγαΐπτῃ η0ῃ δϑξ. πες γεγο ργδδῖεγ πδῖυιδπι δῖ, πες πδῖα- 
τῶε οΡ]αθϑδα τἰξμνπι, σαπη ἴῃ οπιαὶ 5 ἱποὶξ εἴ πδίῃγα ἐπ εο 'ρ50 οτία- 
ἴατ. δἰμηεηΐαπι ρἰαηε τὸ δἀνδηι οί εδῖ. ἰϊδααα δὺὶ ςο]ΠἸαυδπιοηϊασα 



; ΡῈ ΑΝΙΜΑΙΠΙΌΜ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΧΕ [ἃ 

δαὶ ἐχοτοτθοηΐηπε 6286 Ὠδοδ886 δὲ. Ὑδίετεα αηίϊάετα δῃοίοτες ορὶ- 
πδτὶ υἱἀδηϊον 14 6886 ςοἸ Ππαπιεπίαπι: Ππαοα επὶπι εχ ἰοῖο δροεάεγφ 

725 Ῥτορίεν τποῖτις ςαΐογομα ἀϊσαηῖ, γα ἤδθεῖ ςο]]Ἰφιαπιδηι!. ς οἰ] φπα- 
γαδηῖα δυΐεηι ργδοῖθι πδίωγαπι δαηῖ, πὲς φυΐϊοπδιι ϑεςθῃάιπι παῖα- 

Ὁ Τάτ ΟΥ̓ ροϊοσι εχ 115 4π86 ῥγδαείεγ Ὠδίαγδαι δΒϊ. Ἔχοτεπι πιο 
ἐφὶϊπν διε Ὠδοῦῖδα δϑῖ. δὲ οπιπα ἐχογοσνοηῖθηι δοὺξ Αἰ ἰπιεδιὶ ἱπῸ1}}1 
δῖ δαὶ Ὁ{|15. ἰπυῖ!ς ἀΐςο, ἃ 4πο 5181} ργδεῖεσει παῖθτβε δυρρεάϊ- 
πτεΐοτ, δεὰ πὸ μἷα5 ρϑαμι τ, 60 ταδρὶς παϊατγα υἱδίατ: πεὶς σοα- 
τα. εεὰ δπὶπι ΠΟ ἴαἰς Ἔχογοπιεπίυτη ἰὰ 6486 σοπρίδι, σὺ 4ποὰ ἐϊ 

ἱ γεὶ δείδις νοὶ πιοόῦβο ρεϑϑῖπιε δὲ μδβεπὲ, ξεππϑ Βος ἐχογεπιθηῖὶ 
10 Ρ᾽υτππσπι ἱπεϑῖ, 9επιδη τηϊπίιηθ. δαϊ δπίσα ΠῸΪ Όπὶ οπιπίπο δὺϊ ὩοᾺ 

Ῥτοϊβοῦπι, ργορῖοτ ᾿πι}}}}9 ἃς πιογϑί ἀξ Ἔχογειμ θη! Ρ Θγμί δι! ο, τ). 
ἔγξο υ1}}}15 Ἔχογειμεπιὶ ρωτα δἰἴαπα δοπιεη ἐδὶ. ὈΠΙἰδοϊπιυσα δαΐδτη, 

οὐ υἰιϊπιαπι εοἴ, εἴ εχ 4πὸ ἰδπι ππυιησποάηαε κἰρηιατ ππεπι- 
ΤΌ : εδἴ επῖπὸ ἴατῃ τας ἴσα Ροδίογίαϑ. ῥυίπαὶ ἱξίτατ δἰ ἱπιθη! ἐχ- 

οτεταθηϊοπι ρῥἰτπϊῖδ εεὶ, εἴ εἰ φυϊά δἰἰαὰ εἰσδταοὰϊ εεξ οἱ ταϊτα δαῖτα 
δὐϊιι ετιτεΐ π1}}}5 Ἔχογεπιεπίηπη εδἴ. οὐΐαδ τοὶ ᾿πάϊοϊυπι, φυοά ρειταῖ- 
δῖαπι οὔπι εἶρο ρᾷτο δἷεῦε Ῥοῖεδ εἴ ἰάροτε δρϑυτηϊτυσγ. ᾿ἰτίπιατα 
δυΐετα ρδγυθτι Εϑλ κα ἐχ ρῥἰυτγῖγαο τεἰ χαίταν αἰϊπιεοῖο, δβεὰ ἴα- 

Ἔ0 τε} ξεπάππι ρεγεχίξυο δηξεῦὶ ποι άϊς φοίτα εἰ ρδπίδ8: παπὶ οἰσὲ 
ἧϊα εοϑεῖ, δἀδιίοπε ρ]υγὶ εδάδι νεὶ τηϊπίτοα Ἰποάυπι Ἔχοδάεγεηὶ 
τολρυϊτα ἀἰπι9. ἰρίτως σοπίγαφηδη) γὙεΐεγες ραϊαγαηΐ ἀϊσεεηάπιι δδῖ. 
εὐ εἰἰπι 111, φαοά εχ τοῖο δεσδάδε, δείβεη 6886 [αϊθαπίογ, πο8 φυοὰ 
δὰ ἰοΐωνη ἐβδρῖε πδίαγα ἔδβοίωξ, δοίῃδῃ 6886 ἔδιοίπνησ: οὔπιας {ΠῚ 
οἰ χαδηνεπίαπι ἀϊςαπῖ, πος ἐχεγοπιθτΐητ ροιΐῃ 6286 δὲρϊαϊπιαδ. 
4αοά εὐἰπι οἰ εἰταῦτν δοςεάαϊ εἰ Ἔχογοιβεπίσπι Ὁ Εἰμαὶ οἷς, ἰὰ δίτη! δ 
ειδε Ῥγοβθι 8 οὶ, ρεγὶπὰς αἱ γὶεϊοτί τις δαερεηύπμετο δἰ φυϊὰ 
δηατγιοοὶϊ (14 ε91 ραγρατίδ9.) τεπιδη δῖ, δίτηῖϊς εἶυ8 φυοὰ σοπϑαιηρεο- 
στῖπι. τρεθοθπο δαίεια αυοάφῃς εἰ ΟΟἸἸ 4ηεοοδΩς σοτταμριίατ εἰ 
ἀεκοτετοξ. διρυπιεπῖσπι, Ποὺ ςΟἸ Πφπατβεπίυτη δεὰ ἐχογεπιθπίασω 

80 ροϊϊυ: εδες, ΠἸυὴ εεὲ, φθ0 ἃ δη: πι]ϊα τὰ κηὶ ἱπογοαιδητὶ τοϊῃυ δουπάδ, 
Ῥᾶγυὰ [εουπαϊεοίτα δαηϊ. Ρἱπθ δπέτα οἰ] φπαπιθπεὶ 6θ96 ἰὼ ππϑρτηΐϑ 
δερεθδε εϑὲ, δεὰ τηΐπο ἐχογειθοηῖ, φυῖρρε οὐτι ἰῃ σΟΥΡαΘ ὑκς ἡρείᾳ 
οορὶα ἀρϑαταϊϊαν αἰϊπιεπιῖ: ἰϊδαης ράγοια δὲ ἐχογεπιοπιὶ. ἴΐθτ ἰοοα 8 
ϑεουπάτπι παΐωγαπι ποΐΐυς ἐρλιη ἀμνυτὰ ἀαϊα5 εϑεὶ, δεὰ βαὶς 4πο- 

δ ζπθφαες ἔδοιἶυ8 ἔετεὶ ροϊερῖ: δὲ πδιώγα! ρας Ἵχου θλθη δ ΟπηπιΡ8 
Ἰοσὰε ρταθιογρια9 εϑῖ, νεγθὶ φταῖϊία δἰ ἐπιεπιὶ δἱοςὶ ἐπογο πε αἶνπα, 
Ἰκαυιϊ αὶ υεοῖςα, αὐ} γεπιγίςα]α δ, δεταῖπ 15 υἴεττια, ρεπὶϊα] ες, πιαπιπιῶθ. 
ἰδ δὲ σπίτι ἰός δὲ ςοἱ]ρτιπὶ δίφαε οοπῆπαπι. τεϑεϊπιουΐοτι εἰΐατα 
᾿ποϊσηϊ εὰ πὰς ενεπίυης, πὶ ϑεπιεη, φαοά αἰχίπιας͵ ἰὰ οἷϊ; φιδε ἰάεο 
δοοίἀσης, φαὶα ἐΔ]15 ἐχογετιθπιὶ πδῖαγα εξ. ἀϊδδοϊαϊο εὐΐτα εἰ ἧπι- 
Βεο  ]ττδ8 πιαη δῖα ςοπϑεφαῆογ, ὉΡὶ γεὶ τοϊπίπιαπι ἰά δεσθδβογίς, οξ 
Φπδοὶ σογρὰδ ἐο πε ρυϊνείας χυὶ ἀεπιῦπι δ αἰϊπιεπῖο δἰεγαίωγ. 

10 Ῥδυοὶ γεγο υΐάαπι εἰ ἱπτονὶ ἀεϊηρογε ρον δοίδίειν ἰσυαπίασγ, οὐτι ἰὰ 
δεοεάϊε, νἱΔεἰϊοοὶ δὶ οορία δυρεγαγιῖ; χαουιοάο αἰϊπιεπίοτη ρυϊἤνατω, 
δὶ δὶ πιοάθτα ἐχςθϑϑοτιῖῖ οἰ τ τυτ, πρὶ σοτροτί οεαϊι. Ἰενδὶ εὔλτα, 
συτα δεοῦπα αἰΐα γῆ ἐχογεπιεῃῖα. ποὴ επὶπὶ βοἰ απὶ βετηεῃ εδὲ φιοὰ 
Φχὶϊ, δα οἰίατῃ αἰΐδς ρεγιηϊδίδα ἔδουλίδῖθδ οὔπι εὸ δεςεάμπι, 4886 
ἱπραίαργεβ δῆπι. σύδα ΟΡ γεῖὶ ποππΒ]}} 15 ἱτηργοὶς δἰἰαμδπὰο εἰ 
χοοά επιϊπίταγ, πα ραγηπι δειηὶπ μαθεῖ. φεὰ Ἂπίπι ῥ᾽ αγινοΐ9 εἰ 
ΤΑΔρΡῊΔ εχ ραγὶς [ἰὰ δου! οἱ  όπεγε Ἐχδοϊ πίον ἀεΡ"τεπιογααε,. 
ΟΡ δὰπὶ 4ιᾶπι ἀἰκίτηπϑ οαυβαπι. δά ἤδθὸ δείθεη πες ἰπ ργίπια δεϊαι 8 

80 βεῦθ ἰπ ϑεπεοϊαϊς ποὺς ἴῃ τοοτρὶς δῖ. οαγεπὶ μος δεργὶ Ῥγορίεγ 
παρε ς Πἰταῖετν; ϑεπδ8, 4πίᾶ ΠΟΙ 8818 δογθτῃ πδίυγα ροϊεδὶ σοηςο- 
4δετε: ραετὶ ργορίον ἱπογοιπεπίυτη:: δ δοτηΐϊον δπίια τοῖοπι δἰίτιετι- 
ἴατα ἴθ σοτροτί9 ἀδοϊἀογίυτα ρτίπϑχαδμι αἰϊφυϊὰ ἐχογεπνεηιΐ τεπι- 
ποδὶ. φυϊπαπεπηΐο παπιηιρ ἔδεε σογρῆθ ἱπ Βοπιΐπε αηίάεπι ἀἰϊπιὶ- 
ἀϊοτο σάρετε υἱάεῖατγ οπιηίς πιαρη αἰ πῖδ, 4τιδὸ γοϊίφῃο ἰοῖο ἴδπ- 
ξοτε εοπιραγεῖτσ. υπο]118 αὐΐοπι οἴ δηϊ μι θυ εἰ ρἰαπιῖ ενδηὶς αἰ - 

ΓΘΠΊΪΩ ἴῃ 18 ἱρεῖα, ἴὰπι ξοπογὶ σὰπι ξοῦογθ, ἰθπι εἰΐαπη ἰὰ δοάδθε 
βδπεγε σοπϑογρα δρεοὶεὶ ἱπῖοτ 86, αἱ Ποτηϊπὶ οὔπὶ Ποπΐης εἰ τὙπὶ 

80 σάτα Υἱῖε. δἰἷδ δεηἧπι πιο ϊτοτι δοιηΐνῖθ δἀππε, αἰΐα ραγυνη, δἰία πὶμὶ} 
οτπηίπο; ἰᾶσυε ποῦ ργδθ ἐπιβεοι ταῖς, θεὰ ςοπῖγα βοπη}}}15 ουθηΐξ. 
αὐσανεϊτυτ οπίπι ἐπ σογρυδ, ᾿ξ Βοτοΐίπαπι ποπηυ δ, πὶ ὩΡὶ ρόὸτ Πα- 
Βίϊατη σοτροτῖθ Βοποτρ οαγηυΐοπιὶ δὺὶ ρἱπροίογεθ ουδβετίηξ, παΐπης 
δέταση ἐποαπὶ τη πυΒ4:ς τοπὶ Ὑθπογοδαι ἐχρεῖιπῇ. δὶπ}} 18 εἰ υἱ- 
εἶρας αἴεςιϊο ἰηςϊάϊε, χααε εἰπιΐα δἰ ἵπιθπεὶ οορία ἰυχυτίαης εἴ Ηἰν εἶτα 

725 μανάσρεν ἀϊοπηιον: Βαπὶ οἱ ἰγοὶ ρἰηβαδθουκῖδα ταΐππϑ δοχμίΒ Β6- 

δ5ὅ 

Βεηξ; φηδια Οὗ γεπὶ εο6 δοϊοβηὲ ἀπΐε οχίδτιβασο. εἰ νἱδόφ δίγοῖγε οὖ 
ἐδ ἴρδὰ πἰγοογιμ αἰξεσιϊοε ἀΐχεγυπε. υἱγί δτέδηι πο ΐεγεϑατε ρέεν- 
δε5 πιΐπ εοππάδε 6696 45 δῖὼ πὸ ρίπριοδ υἱάδηϊυτ, φιοπίαπι ἐπ 
γερειογίθυς ἐχογεπιεπίππι σοησοσίαπι ἐσᾶς ἷπ ρίπβιδ: πᾶτὰ δὲ 
Ῥίηρυεάο οὀχογειπεπυσα εϑὲ Βοπίίδὶς δα δίδηϊίας βαία ργθ. ϑπ8ῖ {888 
πο έαπι αἴϊογαπὶ δεῖεπ, αἱ δα] ἰχ, τὲ ροραϊυς. ἰΐδααε δἰῖας συοααδ 
εἰσδ αἰζεοιίοπὶο οδθσδε τϑὰΐ ροδθαπὶ. πᾶπὶ εἴ ρεῦ ἱπρες πίαίετα 
8οη ςοποοφουπῖ, εἰ μετ υἱγίυτι Βομέαεια δρϑαταθηῖ, οἰ ἀϊοίαπι δὲ. 
εἴταν! ταοάο ἐδουη αἰ φἴπθα ἀποφιθ εἰ δνε ἐφοίτα δας αἰΐα ρτορίεσ 10 
υἴγεδ, δία ργορίεγ ἱπιβες ]Ἰδίαπι. τπαϊ πὶ δπΐπη δίαπε ἱπαι]ς ἐα- 
«Τεπιδοϊσι ρΡεγιηϊδοοίωγ, αἱ γοἱ πηουδὶ ποβπα ] 5 σοι τη δπίοσ, ἐπα 
ΟΠ Βὲπα ρυτξείίο ςεδοὶς, εἰ δἰἱὶ ευδάαπι, δἰ} ὁδουπὶ σπογίδια. ἴδ. 
Ῥεδουπὶ ἐπίιπ εὸ τηοάο 400 ρει Ὀτίπας ργοβανίυπι " πᾶσα ἰὰ φῃοχαα 
Ὑὐεπτ ἴαπὶ δἰ χυῖρηθ δου ἀῖδϑε σεγέσθπι δϑξ. ἰΐϑτω τηδαῖαδ ἰάετω ἐκ. 
«Το ΘΌΪ εἰ δεγαίπὶ8 εἴ, αυϊθύδαθε οχογειβεπῖππι δι ογαπὶ ἴδδὲ 
δἰεςὶ φθδπι Βαπιαΐ αἰϊπιεπτὶ, ἰδ φαο Βπιοίὰϊ, εοἄδτω δετηὶπὶθ ποτὲ 
φεογεῖῖο δρίτωγ: Βυπιϊ οπὶπι ἐχογεηεηίσαι ἐδ πδιπαις οπιπίτδα 
αἰμπιπιεπίστω Βυπιίάυπι ροΐμεθ εδὲ. αἱ υόγοὸ χῃΐραδ πος ἀεεδὶ, ἰδ δᾶ 50 
Ῥατῖε 4υὰ οἷδὶ δἱοοΐ 8εἀϊπιεβίησ ἰδ ηϊϊ, φαπιθη φυοήθε ϑεοογπέϊις. 
δάδο εἰΐδτ φαοὰ «οἰ! φπριῖο οἴ ἴθ ε8 δεπιρογ Ἰϑογϑοβα εϑῖ, ἔχογο- 
ΤΩΘΗΔ Θπιϊδδ0 δειροΓ υΏΠ1: δοπιὶπὶ9 δαοδϑοῖο ἱπ ἀποῖριτὶ νατβὰν 
ἴαγ, φποπίδτω δἰ 'χαϊὰ δἰ πιθπιὶ ἰπα Ε}16 δδρυτοϊξ, αἱ δὶ ςο  ἰφυδιῖο «οφεᾷ, 
δειρες ποορεγεῖ; ηποὰ πο ἔδεϊξ. δείβδῃ ἰβιτΓ ἐχογοιηδηύσῃ ἐϑ88 
αἰϊπιοπεὶ Ὁ. δἴχας αἰιϊπνὶ, οἷνε οανοΐδ δοπιθπ ΘἸη Ἀἰθηὶ δῖνα βόα, ἱπ 
ἐλ Ἰασηεῃ 4086 δι ἰπηΐϊ, ἰϊα 6886 ἀρετῖιπι ἴδπη δῖ. 

19. Ῥοεῖ δες, σαϊυβϑπδηιν ΑἸ ἐπι οητὶ δῖ Ἔχ ορεσα οϊητο, εἴ ἂς τλ 6 π. 
δἰττιὶ ἀἰδδεγεη ἠθτ εἴ: μυπὶ δηΐπι 'π ποππ] ἰ9 υἱνυϊραγίθ τηοποίττια. 30 
Βδίω Ηἷ6 ἀεοίδγδιϊδ ἀρεγίυτο εις εἴ οἰγάπι ἰδυιΐπα δόσει δε τἰαῖ υξ 
τη288, Βαϊ ας ὈΘΌτΟ εχ ἀταροδι95 δεπιϊπι ὁ ταϊδίστῃ, δὴ ΒΌ] ]υμ δεῖασπ 
ἃ [ἐπιῖπα δεοεγωδίαγ: οἱ δὶ παΐλατν, ὈϊΓΌυΒ δἰ φαὶϊρρίδπι Ὡοη οοὩ» 
ἔεγαι ἔδπιὶπα δὲ ξεπεγδαϊίοωεμν, ϑοὰ Ἰοοῦπι ἰδπίυμισβοάο ρυδερεαῖ, 
8: Αἰϊσυϊὰ οουΐεγαι, ἰάφας φυοπῶ ῥδοῖο εἱ φψυοπιοάο. δεὰ δηΐ ὃ 
δαπρυΐπατη 6886 αἰ τἰπνυτα αἰϊπιεπίατα ἴῃ δλπβοιϊπατίο βόθεγε δοΐποδ. 
Ἰΐαπν, ργορογιϊομαϊς δαΐετη ἴῃ Ἔχοαηροὶ, ἀϊείαιο φδηΐδα εὐϑὶ. ὙετΏ 
Οὔτ δε 6 4υοηπε ἐχογοβιθηϊωτη δῖ διἰδποεπι εἰθδαπς τἰεἰμιὶ, δοξ 
Φδηρυΐθ ργοροτγιίοπαδίευς εδὲ, δῃξ ἐσ ἰΐδ δἰἰφυϊὰ. δοὰ οὔτι εχ 88} 
ξοΐπε οοποοοίο ἀϊρξεῖοψῃς πιοάο χποάδιν ρδγβ χωδεάιξ. δβπδίον, 
δεζαθη δυΐοτω σοποοςίθπι ἀἰνθγουτα ἃ δαηρτΐπε δεςεγηδίηῦ (βϑι ἢ» 
φξοποοεκίαπι δοῖ ρ6Γ Υἱῷ επιίσδασ, υἱάἊ]ϊοθῖ οὕτῃ Ὁ] γα τποάυτο ποὺς 
τε ψεπεγδα πἰϊαγ, ογοδοΐυτη δαὶ δἰ ἐμαῖροϑ ργοά!}}), ςοπεῖδι δεβεπ 
6886 Ἔχογερεμίητι δἰἰμναπι δοηψαϊμοὶ, φυοὰ Ὀἰ ταῦτα ἰο τυειοργα 99 
ἀϊκετίτατ. εἰ φυϊάδυα υἷσα πϑδρτδεη ΟΡ ἐδ τέσ ορίοεϊ. δδηρυϊπὶο 
δπίπὶ δἰποοτὶ δα πρείδαυς δεοθδϑῖο τεδοΐυεγε ροῖΐεδε. υἴχις Ε]Ν οἰτοὶ- 
]1ε6 ραγθηιῖθας οἰπὶ, ταὶΐο εχὶρίε οἰπιϊε δαὶ δὐΐπὸ χσυοά δὰ ρατῖου 
δοοοιβογὶὶ, εἱ φιοά τοπιδηδῖ. ἐϊλαθς δειβεη πηᾶηοδ δυὶ [αςἰεἰ δπϊ ἴο. 
Ὅδπι δυΐμηδὶ δ δῖ τοδϑὺς ἰπάοβοα δυὶ ἕδοΐθβ, δοϊ δηΐτηδὶ ἰοΐα ἱπ ἀφ» 
Βηΐϊαιη. δὲ φπαὶς χυοάςαπααε ἰϊξογαπι δὲ δοῖα, δὶς δεύπεη ροῦδεο 
[δ εεἰ, δυῖ ςοτροϊεδιῖϊδ πα, δαὶ ἐβου ας δὲς υἰγίαιθ, σθδῦι ἱπ 68 
ροο Ἄςοπἴίπεοῖ. 14 δηΐπι ποπάθπι εχ ἰδ 4πδε ἐχροδιάπιπδ ραϊεῖ, “0 
Ὀΐγαση θοιπ πὶ ΟΟΓΡῸ8 οδΏ88 οἱῖ Κεπεγδιοπὶθ, δη Παρ τοπι αἸϊαάειι 
εἰ ργϊποἰρίπηι πιοῖῃ8 ξεπίξαϊα οδιϊποαῖ: πὰς οπὶπι τοϑπτθ ΠΕΦΌΘ 
δἰτυὰ φαοάνἽ5 τηεπιργυτω δἷπε δηΐπια δαὶ δἰἱδ δου αἴς δϑὶ τπὰπαϑ ἂπξ 
φαοάϊρεἰ περ γιπι, δεὰ δοφυΐνοςς ἰαπίυπι. ςοποῖδὶ εἰΐαπι ο01}}- 
φυδιίοπεπι φυοηιε δοπιϊπαγίατα, Ἀθδὶ ἀοοϊἀϊϊ, ἐχογοπιεπῖυπι ε6856. απο 
υἱταπτι δυδηῖς, οὔτι τεβοϊ υἱϊαγ ἴθ υοὰ δεςειδογὶς, φαοπιοάο εὐ 
Ῥτοιίπης ἀδεϊάϊι, φιοά τεοϊοτὶ! ορεγὶδ τποάο {ΠΠπἴαπι ἐπετῖς. ἑάετα 
επὶπὶ Ὁ ἔτηπι ἐχογεπιθηϊππι οὕτη ᾿ΓΒιο Ἔχογοιπεπῖο ἐδὰ δἴηυς 46 30 
Ηἷδ δὰ μππο πιοάῃτῃ ἀἰδπετοΐδβα ϑαιῖδ δὲ. δεά σθαι ἱπβγιπίοτὶθ Ὁ]Ὸ9 
Ἔχογεπιδηῖ ταϊπυϑ4ας σοποοσίητι Βετὶ, ἰάαα ε σομρέδεει οττεπεὶ ΒΌσσος 
τὶϑ εϑ8ὲ πδοϑιϑὲ δἱϊῖ, ἱπῆττηΐα9 δαΐδιν δεουπάμσι πδίυγωπι εἷϊ, φιοά 
τοϊπ8 οσδἰουιὶς δήϊριβοίτατ, ταϊεφὺς ἐεπιΐμα δἱῖ, αἰ απίεα ἀϊςίτιπι δεῖ, 
Ἀΐας ϑεοτοιίίοποις θυ ᾿ἸΪαπὶ ϑαπρτίποαπι ἐετιΐπας Ἔχογειηθμϊοτη 72} 
6580 βδοῦδ86 δῖ. ἴδ!!9 δίδει οἰδοιΐο εδὲ δογῦτο σπδε πιδηβίγοδ δρ» 
Ρεἰϊδπῖατ. πιεηϑῖγια ἱρι[οτ ἐχογειβθπίωση 6486, εἰ ρτγοροτγίίοῃς, τὲ 
τρδγίρυϑ βεπιϊηγαπι, δὶς ἔεπιΐ δ πιδηϑίγυδ Ῥγουεηῖγε, δρεγίπαι ες. 
τεοῖς δαῖειν ἰϊὰ ἀἰςὶ ἱπάϊοαπὶ εα χυὰς ἰῷ ἰΐ5 ἱρϑῖ5 ευδηϊῃπε: δδάδιδ. 
εἰἰπὶ δοιαῖο τηαγρα8 ξεπ γα βασι ἰηςὶρίϊ εἴ δεςσεγηῖ, ἔδταΐοΐδ δπίεπει 
χρδηδίγυδ Ἔα ραπὶ, ΤΟΧ εἰΐδτη σρυϊδῖωγ εἴ τοδαιτιδε ἱπιοτηεϑο πα. 
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10 ὩΘΟΠΟΩ ἀρεϊποπίε βεΐδξε δ οΪ εἴπν ταὰγιρα8 ροπογοπάϊ [ασοἰίδ, ἔεπιὶ- 
πΐδ πιδηϑεγῃοτγοτη ςοπβυνίαπι. δά μαὸς ἐπάϊοϊιιπι 116 ἰδεϊυπτ, αἰ εα- 
ογεπιεπίυτ 9ἰῖϊ ἤδες δϑουεῖίο ζεπιϊμαγαπι, φθοὰ ΤῸΝ τπᾶγίδοδθ, ΠῸΠ 
ἘΠ  τρπι παγίδι δαηραὶπὶβ, ποῦ υαγίοθϑ, Ὠθπ ἴμἰς υϊὰ πιιϊλετί- 
8 τηδρτιδ εχ ραγὶε δοοίάσγε δο]εῖ, χπδιη ἀΐα πιεπδῖγυα ργοβυθηὶς: 

εἴ οἱ φυ!ὰ (416 δοοίαϊε, ἀεϊεγίογε βιιπὶ ρυγραιίίοπεδ, 4ιδϑὶ Βδες τη8- 
ἰεγία πιεπδῖγαᾳ οοηδηπιρία ἴπ δὰ ἔπογιξ. ταϊπδ εἴϊᾶτι υεποσᾶς δαπηὶ 
ξευαΐμδθ 4π81η τπᾶτγθο; οἱ ἰδιίογος ἰδουϊογεϑαθα δυπῖ, αποηίαπὶ ἐχ- 
ογοινθηΐαπι, σθοὰ 6δο τεπάδϊ, εοπῆυετγο ἰῃ τηδηϑίγιδ δοΐδϊι. πῶς 6δἢ- 

0 ἄετη οἄποαπι 6686 ραϊαπάυπι οἱ οΌΓ σοΓρογὰ πιΐπογᾶ δἰπὶ ἰθιπί παγυτι 
4αδπι τπδγίαπι ἴῃ υἱνίραγο ρόπεγο. ἱπ μος επίπι ὍΠῸ πιδηδέγυδ ρτο- 
βαυπὶ, εἰ οπιπίππι δροτγιϑδίπιε ἴῃ το ϊΐεγα. Ρ]αγιιθηπα πδηηιε τπεῆ- 
δἰγαὶ ἐχογαπιθηῖὶ πιο ον τα Ἐξ: ἐσ 400 δὲ υἱ ενϊἀεπεϊβδίτηε ρα [εδῖ, 
οἱ ομβοητίογες ἢδθεαῖ νεπα8, εἴ σογρογα ρίαπε δὰ τπᾶγϑῃ ἀεβεῖαϊ, 
δεὰ εὐτν πιδηβίγτα δἰπὶ αποά [επιΐπ8 Βαϊ ρεγίπάς αἱ πιᾶγῖρας ρεηὶ- 
ἴστα, πες βετγῖ ροϑδὶϊ αἵ ἄσας δἰπηοὶ δεογείίομ δα δαπιπμ 8] 68 ἀσαπίυτ, 
άεο δεπιθ ἃ ἰειηΐπα ποη οοηζεγτὶ δὰ ρεπδγαωϊϊοπεπι δραγίυη δϑζ, 
ΤΔΠῚ δὲ δεπΊΘ ἢ δδϑοῖ, τπδηδίγυα ΠῸΠ δϑϑεπῖ: πυπο 1άδο ιἰϊυὰ ἀδαϑῖ, 

30 ηυΐα δες δηπξ. δεὰ πιδῃβῖγπα 6886 Ἔχογειπθηίηπι αἴ δεῆθη, Ἔχρὶϊ- 
οαἴαπῃ ἰαπὶ οδξ. Ἰδϑιϊπιοπὶο δυίοπι δοάθπι δοοὶϊρὶ ροσϑυηὶ αἰΐαπα εχ 
119 φῦδο ἀπηπδιθυ5 δοοίάσππε Ρἱπρπία δπὶπὶ ταϊπι8 86 πη πῖ5 Παρ οηϊ 
ύδπι πιδοιἰθηϊα, αἱ δηῖοα ἀϊοίππι δῖ, οὐΐι8 ΓΕῚ οδαδ88 68ῖ, αυοάὰ εἴ 
Ῥίπραεάο Ἔχογεπιδηίυπι οἱ δειθῃ, δἵ δϑηριΐδ σοποοοίυ 6δὶ, 4αδη- 
πδπὶ πο δοάδιη πιοάο 400 βεπιθη. ἰΐδηια γαϊϊοπα ορίϊπια αἰ αἴ, 

δ οἴχῃ Ἰπδίογί προγυδοπα ςοηϑηπρίδ ἰπ ρἱπρυεάϊπεπι δἱῖ, ἀεῇ εἷδὶ 66. 
πἰϊαγα. ξοποτίβ οἰΐδτη Ἔχϑαηριΐδ πιο] ἢ οἱ ογαϑιδία ορίππα 5ππὶ, σΌτη 
ΐΟΓΟ βεταπξ. 4ποά δὐΐπι δαηρυΐπα οαγοπΐῖ πες ρἰπριδάο ἴῃ 118 οοπ- 
δἰδεῖς, εἶπς ρεοροτίίοπαϊα ρἱ πρινεάϊηϊθ δεσθγησιυγ ἴῃ ϑοπιίπα δ Ἔχογθ- 
τοεπῖοπι. ἰπάϊοϊο δυιίΐαπὶ δδὲ πο ἰδ]6 δδῖπθῃ ἃ ἔδιαῖπα δτπίτ 4υδ]6 
8 τδΓα, Ὧ6Ο ἀπ Βοττιπι πηϊδίογα γοπογαγὶ, αἰ δἰ ψυὶ υοϊυμνῖ, φαοὰ 586- 
ῬοπΌπιετγο ἔθηιΐπδο οοποὶρίαπι 9πε δα 41:86 ρ6γ οοἴϊῃπι ϊ γοϊυρίμξε; 

418 ΤυΓβΌΘ4Π 6 οΌπὶ εἃ ἰρθα γοΪαρίδιε ραιίιε σοπουγδιι ἠτοζιϑι οι δ υϊγί- 
τας ΠἰΒῖ]0 πιδρὶ5 ςοῃοἰρίϊοτ, πἰδὶ πιδηδίγαογυτα Βιπιοῦ εἶξ πιοάϊςα 
ἴεπιρογδῖυϑ. αδπι ΟΡ ταπὶ πες 2018 οπιπὶπο υἱς  θδἔα8 τα οπεῖγαογυπι 
ἔοπιιπα ρεπογαῖ, ἤδ4ι6 οὔτι οἰ Πυτιπε, πιᾶρτα εχ ραγῖθ, ϑεὰ ἃ ρυγρα- 
ἄοπο. υἱβ δηἰπι 4αδε ἴῃ πιαγὶβ ζεπίττιγα οοπεϊπεῖιγ, δας ςατγεὶ δ] μη δ πο 
εἴ πιδῖογίδ, εχ 4π8 ἱπϑιίτπδὶ ἀπίπια! ς δυξ πἰπιὶ σορία 86 πηθη ΟῸ ΠῚ 
Βυπιοτε εἰπίξαγ. βεὰ δὶ εἴπηχετίηι καιῖ8, φυοὰ τοπιδπεῖ, οοηϑίϑεϊξ, 
4026 αὐΐδτν Ὠ0]}}ϊ8 τα δηϑίττιογοπι υἱοὶθο5 σοποϊρίαπὶ, δυῖ ἰπέεγεα ἀππὶ 
δειϊαηϊογ εἰ εἴβασπῖ, ποι ροϑῖ, δαγαπι δἰ ἰδγίυ5 οδῦϑα δὶ, χαρά 

40 Ἰαπίυπι Ἀυπιογῖ8 οοπιπεπὶ φυδπίοτι ργο  βο5 ζοπιδηεῖ ἃ ρυγραιίοηδ, 
αιδηφυδπι ποη ἐΐα δηρεγαὶ αἱ εἴιοτγα ροϑϑὶξ; δἰτοτῖ8 φῃοὰ ἃ ρυγρα- 
ἴοπα ὁ5 υἱετὶ σοπιρτίπιαῖαγ. σοπῃ ἰξίϊαγ τι ϊταπι φυΐάειη εἰἢυχίξ, 
δοἀἦ δάμυς εἴυϊι, ἰαταθὰ ποῦ ἰδηϊαπι αἵ δεπιθ δἰαθαῖοιν, ἴθπο οοη- 
οἰρίαπε, πδο υδγο δβυγάθπι φυΐϊοηύδπι, 81] ἃ σοποδρῖα ἰΐοπὶ εἰ ἤπππξ 
τασηϑῖγαδ: πᾶπι γε] ροϑὶ αἰϊφαδπήϊαυ ρτοάειπΑ, φῃαηαυδπι ρᾶγος πεο 
ΦΕΤΑΡεΓ. δε ᾿ή πιογρίαμπι οϑῖ: 4αδπι ΟὉ τοῖα μᾶυς!8 εἴ Γαγοὸ δοοῖ- 

30 ἀϊ. ἀῦδε δυΐδπι πιᾶρπα ἐχ ραγῖς βυπῖ, δὰ πιαχίπιε δεουπάυπι παῖα- 
ταῦ διηϊ. ἃ [επιΐὶπα ἱριτοτ σου ζεγγὶ δὴ βθπογαιίοπθπι τηδϊοτίατα 4888 
ἰπ πιδηϑῖγαογοπι ςομϑι τ] οῊ 6 δὲξ, τι δηϑέγτιᾶ δυΐοπι ἰρθ8 6686 Ἔχοτα- 
τα δηΐαπι, Δρογπι ἰδπὶ οϑῖ. 

20. αοΐ δαΐειπ ϑεπῖεη οοηζεγτὶ ἃ ἰδγηΐμα μοῦ οοἰξπηι ποημα]]! 
εχ βεϊπιδϊ, ργορίογεα φαοά ἱπιδγάμπι δίπη!! υο]υρίαϊα δἰβείαιηγ αἱ 
ΤΩ 88 δι πη 46 αἰϊχαϊὰ Ὠυτποτίδ δεοογπαῖ, ἰὰ ποῦ ΒΌπΙοΟΥ βαπιΐθα } 15 

728 εϑὶ Ξεἀ Ἰοοὶ ργορτίυθ. αἱογὶ δπΐπν Ἔχογειῖῖο δῖ, 4θδὲ δἰ δΐδ ευθηΐξ, 
Αἰτ5 πο. δυθηΐ (φυοὰ φῥ]υτίπιαπι ἀϊχετίπι) 18 χαδα πιϊάδα [δπιΐπα- 
Ἰεεχας δϑυπῆ: ποῦ ὀυθηὶ ἰἰ8 σαδε ἔυϑοδε αἴαπε υἱγαρῖπεϑ, οορμία υδγο, 
χαυϊθὺϑ δυθηΐξ, ποη ῬΓΟ 86 πη ΐ8 οι ϑϑίοηα ἱπίθγάωτα 68ῖ, δεά πη ]ῖο 

Ἔχοεάϊε ἴὰπὶ εἰΐαπι οἰ βογοπι ἀΐνετθα τγαῖΐο ρ]υγίπιαπι ἕδοῖς αἱ ρ]ι5 
Σοϊποσνς Ποΐυ5 Βαπιοτγί8 ὀχοογπαῖυγ, αἱ αυδεάδηῃ δοτγὶ5 δαρογίϑ δυροπὶ 
Ῥίαπε ἜχοογΏ θη άϊ πιοάυπν. υοἱαρίαϑ δαΐδιη 4π86 ρὲ οοἰϊυπι 86η- 

10 δἴατ, πο δοϊυπι ϑεπιΐπα δχθηπῖς δος αϊε, 568 εἰίατι δρί γα, εχ 480 
οομϑίδιοπξα δε δη δα τας. ποὰ μδῖοι ἴὰπι ἴῃ δήἠοἰ ἐβοθηιο 5, φυΐ 
ποπάυπι δπι ἴδτα αυεαπὶ ργορθησθε δεϊαϊο βαπῖ, ἔπι ἣν υἱγὶδ σϑηΐ- 
ἴυτδε ἐχρεγιὶρηβ. υοϊαρίαβ επίπι 118. οἰπηῖθηϑ δοδἰρεπάο ἐχοϊ δίαγ. 
οἱ φηοτυπὶ ἠεργαυαῖδ δϑὶ φϑηεγαῖϊο, αἶνῃβ ἱπιογάυπι δοϊνοτγ, ργο- 
Ρῖεγεα φυοά Ἔχογεπιεπίυπι ε0 δεςεάϊε, συοά ςοποοηαὶ δίψυϊ εἴβοὶ 
δειαθ ὩΟῚ Ροϑδ1ῖ. ἔογτηᾶ οἰΐδηι δίταΣ 5 πιο ἰογῖφ οἱ δ ο]οδοιπία]! εδῖ, 

5 

Ὲ ΑΝΙΜΑΙΠΙΌΝ ΟΕἘΝΕΒΑΤΙΟΝΕ ἧ. 

δἵ τη εν φαδδὶ τῦδβ ἰπδοτεπἰ ο8ξ, ἱπιροτοτηΐα δπΐπι σαδᾶδπι ἔετηΐπ 
εεῖ, ἐο 4ποἡ 56πῖθῃ δα ὉΪ πο δἰϊπιεπῖο εοποοάαεγε ποαηδαῖ; συοὰ 20 
Αἰϊπιδπίντι δαὶ δαηρι:8 6δὲ δαῖΐ δδηριηπἷ8 ρτγοροτγιίοπαϊα ἴῃ 5 αυδ 
εδηρυῖΐπε οαγεπὶ ργορῖον ἠδῖυτγδο ἐτίρί ἀϊτδίειη. οὗ ἰρίτοτ 'π αἶνο ῥρτο- 
Βιυινίυτα δεοϊάϊ: οτπἀ αἴο, δὶς ἢ συ θπὶδ ἴὰπη σοΐογα ρτοβανία δαηροΐ- 
Ὧἰ5. ἴῃπὶ πιοπδῖγυδ τὙδιϊαμξ: πᾶπὶ δὰ ποι δαηρηηι5 ρτοβατνϊππι 
δυπῖ. δεὰ 1Π|6 πιογθο εἰϊαπίητ, πος παίαγαϊα δϑῖ. διιπῖ θηΐπι τ δ 
δἰγυδ δε πίε ΠΟῚ ρητγῦπι δες ᾿π ἠϊροη8 σοηΐεοιουΐδ, σαοταοάο ἴῃ ἔτα- 
εἴσυπι ραπεγαίϊϊομθ δάδυς ἱπιρογίδοϊα ἐποϑὲ χυϊάδιη αἰ πη οπίθηι, δεὰ 
εουίεοϊοπεοιῃ δὰ ρυνϊαῖοπι ἠοδίἀογαῖ, αιᾶπι ΟΡ τεπὶ αἱ πιεηείγθδ 
βεηίϊηγαι δαταϊδία ροπεγαπῖ, δἷς δἰπποηΐυνη ἐπ ἐγαςιθυς. εἰσηοπάϊ 39 
ταϊδίαιη αἰϊπιθπῖο δίποεγο αἰϊε, ἱπάϊοϊο δἰϊαπι δδὲ δεπιθα ΟΠ δμμ Σ 
ἃ [εἰπΐπα, αποὰ οὕϊπ ῥεῖ οοἰταϊη [οπεϊπί9 νοΪαρῖαθ οοηἰγεοϊδιίοπ 
Ἰοοὶ εἰαβάδπι δίψος τιδιῖθα5 γεπηῖδὲ, ἰδπιθὴ πιθοῦ 116 ποη Πᾶς δπαϊδν 

αἰἴατ. ἰξοτν πο οὐηπίθυϑ ἰειηΐη!9 Ἰὼ ἐχοδεπίϊηγ, δεὰ δδηραϊπεῖβ ἰλῃ- 
ἴα; ἰἴδαπα πο οτρμίθυδ, δεὰ φαῖρυ5 υΐογαδ πο δὰ ϑορίυϊη ἔγαηϑ- 
ὙΘΓδΌτη δϑὲ, πδς ρᾶγίῃ8 δχ οὐο. δὰ ἤπᾶδθς 15 486 ποῖι βϑαηρυΐϊποῖ ὃ 
Ξεὰ ργορογίϊομπαϊα ϑαηβοΐηὶδ παροπὶ, πὸπ δπιειταγ 116 Βηπιοτ. οξ 
δηλιη ἴῃ 8}115 ϑαηριιϑ, δὶς ἐπ 8 αἰΐα ᾿πϑὲ πηϊβοοΐα, Ἵαῦϑα δυϊοπι Π6 
δυῖ ᾿ἰδ δυὶ δαρτὰ ἀἰει5 δαηρβιίποὶς μδὶ ρυγραῖϊο, δἱοςἰϊα5 ςογροτὶβ οϑῖν 
4086 ρᾶγυη Θχογοπηθηι γοἰϊηαπῖξ, φαδπίυτηαυς δ8ι15 ἀυμπίαχαὶ δὰ 
ξεπεγαϊϊοποπι δἰῖ, ποη πὶ δἴαπι αἰἰφοϊά ἔογδβ τηἰἰδίατ. αἵ νετοὸ 486 
Υἰνίραγα ϑῃπηῖ εἰπε ουἱ ραγίϊοπο, αἱ ἤοιπο οἴ φιδάγορεάυτῃ 4υ886 δυῖ- 
{γαριπ δ ἱπῖυ5 Πδοΐαπε (μας δια οπιοΐα ἀπίπιαὶ ργοογεδηῖ δῖη 6 ονο}, 10 
115 οἰρηὶθυ8 δα ρωγραῖϊο κ᾿, πἰδὶ φυϊὰ Ἰλδβαπη ρῈῦ ρβϑηθγατομδια δὶῖῳ 
αὐ πιαΐα, ἰδπιθη χ}}18. ἴδ ρυγραϊίοπεδ γεἀυπάδπι απᾶπι Ποτηϊηϊ, 
δεὰ φυειπαάιποάιμπ ουἶ4πα δαϊπιαὶΣ δος δυδηίδπε, ἰη ρτγὶδ ἀθ δὶ- 
δἴοτι 5. ἀπ ηδἰίατι δουϊρῖατα 688. ῥ]υτῖπια ὁχ οπιηῖθα8. ἀπι μοι ῖθπα 
Ῥατγρδιῖο πιαἰϊογίδυ5 ἅς ππδγῖρα9 δἰίαπι ρἰ αγίπνυτν οπιἑ εἰ τατ δα τολπϑ 
ταδρη  ἀἰπῖ5 γαϊΐοπθ. οὐΐα5 ταὶ οαυϑα εϑὲ σοηϑιϊτοϊῖο οογρογῖδ, φυδϑ 
Βυιηΐήα εξ οαἸϊάα 6δὲ: ρ]αγίμηυτι επὶτὶ Ἔχογοπιθηιὶ βετγὶ ἴῃ δἰυδιποὰξ 
σοΥρογα πέραδβ8 6ϑὲ. οαγεηὶ δἰϊδιι ραγι θυ [15 ἴῃ 4148 ὙΕΓΏΤΟΓ ἐχ- 
ἐοτεπι θη ϊοτη ἴῃ σαἰοτὶβ Δηἰ μι θυ: πὸη Θπὶϊη ρίϊοστιπι οορίδπι ρ6- 90 
ταπΙ Ρ6Γ σογρτδ, ΠΟῚ οϑϑίυπι δυΐ σογηπῃπὶ δοϊ ἀδηἰϊαπὶ ἜΧογειοη 68. 
ἱπάϊοιο τι δοπιαπ 6886 ἴῃ τιδηϑίγηΐδ, απο δἰπιηϊ, αἱ αηὶς ἀἰχί, τηᾶτγὶ- 
)58 δεπιδη βετὶ ἱποὶριξ οἱ [ειπίμΐϑ πὶ οπϑίγυδ ἱπποϊδδουπι δα επὶ ἀδίαθα, 
ἱδυαυδια δἰ πιὰ] δὰ ἰοςὰ ἀϊϑοπήδπίυγ 4π86 αἰγάπαυε γεοὶρίαπὶ ἐχογθ- 
τιεπίυτι. οὔπιαῃς ἰδπιρυδ ἀἰδίεπάοπαϊ ἱπϑίαϊ, ἰοοα ἱπιασιεδοῦαὶ ἃ 
δρὶ εἴη, φυοά τοαγίαπι ἰεδῖε5 δροτγιίι5 οϑεοπάπηϊ, συδηαδιῃ εἴ τπιᾶτη-. 30 
πιᾶθ. δὰ [εἰπίπαιιπι τπατητηδα ροίϊα8 ἱπάϊςαπὶ : συτα δπίπι Ρἴπο ἀἰρίϊο 
Θχιο ]νπῖατ, ἴαπς ρ]υτίπιῖδ ἱποὶρίθης πιοπδῖγαα. ἐξί ταν ἴῃ φυϊδηδ νἱῦι 
Ε δΕΧἕ πιὰγὶδ ἃς ἰδτηΐπας ἀϊϑεϊποῖυδ ποὸπ δϑῖ, ἴῃ 18 δειιθ γυδ- 
ὉΠ οοποθρὶι5 ἰᾶπὶ 6εϑὶ. σοποαρίαιῃ ἀρροῖϊο ρτίπιᾶπι εχ τῆᾶγο δα 
ζευπῖνδ τηϊϑίαγαπι. απδπὶ ΟΡ Γαπὶ Ἔχ ὯΠῸ δατηΐηδ ὩΠΌΠΙ ΚΙ ΠΌΣΟ Υ- 
Ῥη5, γεγθὶ ργαῖα εχ ἀπὸ τιεἰεὶ ργδῆο ἀπὰς ἔππάυδ, οἱ εχ ὍπῸ οὐὸ 
Ὁπυλη ἈΠΙηιδ] : ξειηϊηυπιὶ Θπΐπι ονῃτι ἀπο 681 ονᾶ. αἱ ἰπ φυϊρὺθ βε- 79 
ποιρυϑ πι88 δὲ [επιῖμα ἀἰϑιϊπ ρα! τ, ἐπ ἰϊδ ρἔτγα δηΐπια!α εχ δοάδι, 
δευηῖπα ρίρηΐ ροσϑαπὶ, φυαϑὶ παῖαγα αἰ [ογαῖ ϑεταθη ἰπ ρἰδηϊαγιπι οἱ 
δηϊιπαἰϊανη ξοπογα. ἱπάϊοϊαπι δὲ, φαοὰ ὑπο ἰπἰϊα ρΙαγα σίρπυπίατγ ἴῃ 
118 φῃδε ρίυγα 4πᾶπὶ ἅπατα ροϑδηπί βαπεγαγα. 400 ἀγβιπιθηῖο ςοη- 
δίαι εἰΐδπὶ ΠΟ ΟἸΠΗΪ 6Χχ ρᾶγιε σογρογίδ ρϑηϊϊυγαπι ργουθηῖγθ πε Ὸ0 
ἐπίπὶ αἀἰδιποῖα 5διπι ἱπάς ἐχ δδάθτι ρῃγίς δεοθγπογεπίογ, πεαθδ 
Ῥοδίφιιαπι δίυπι] δὴ πΐογαπι ἀδυθπίβδεης, ἰδὲ ἀἰδιϊπριετγεπίητ. δε 
δνδηϊ ροῖγο 4ι0α εχ τοῖα γαϊίομα δϑὲ, ;ξ οὐταὰ πιῶ ἔοτπηδτὰ οἱ 
Ρτὶποίριαπ πιοῖυ5 ργδερθδῖ, ἔδπιίπα σογρὺ9 δῖαπα ταδιεγίαπι, (ᾳμδπι- 10 
δἀπιοιίϊυπι ἴῃ ἰδοῖΐ σοπογεοιίοπα σοογριδ ἰὰς ἴρδαπι δὲ, δσοῦδ δὺξ 
σοδρηοπι ρτὶποῖρινπι 5ρ 588 πα σοροπάϊπε οΡτ ποῖ), δἰς φυοὰ ἃ πιδγα 
ἐπ ἔεπιῖπα ἀϊδεϊπρυ τ, ἐπι} Πἰρὶ ἀθθδαι, οὩν ἴπ ρἱαγα ρδιοίογανε ρᾶγ- 
τἰαΐητ, δυΐ οἰπριΐίατε ἱπϑιϊοδῖ, αἰΐα γαῖ εϑὲ, δὰ χυΐα ποῃ ἀϊίζξεγι 
ἴοττοα φιοὰ αἰνιάϊξιτ, 981 πιοάο δὲ μβαβεαὶ τπιοάΐος δὰ πιαίδγίαση, πὲ 
δαί Ἰπῖπὰ8 δἰξ, αὐ φοποοσυεγα ἀδηδάγοαθε πεαυδαῖ, ΠΕ 4Π6 δι ρ ἴπδ, 
τπἰ ἐχϑίςςῶγα ροϑ81ϊ, ἃξ ΟΡ δᾶπὶ σαπὶ υὐ ρίυγα βεπογθηϊαγ. ΘΟ ΘΙ ΓΌΙΩ 
ἐχ εοὸ ιοά ᾿γίμηυτη σοπδε 1, ΕΣ ἀηὸ ἰδπὶ ὕηυπι ἰδπίυπι ργοογθῶ- 20 
τ, 8668 ξεπίτγαπι ἃ ἰδπνίπα ποῦ οοηζειτὶ δὰ κεπεγαυάσπι, ἰδτθθα 
Αἰϊαυΐὰ σοηζοττί, ἰάψας 6886 τπδηδίγιογτμν σοπδι αϊοποτι δὺξ ρΓῸ- 
Ροτγιϊοπαϊα ἐμ ξϑῆθγα Ὄχϑαηρεὶ, ἴωπι ἐχ δίργα ἀϊοῖϊς ἴππι εἰίδπι τα-- 
οπα πηϊνογϑα ας ἱπάδβραιίοπε ςοπϑιδὲ, 6686 δηἰπὶ αποὰ βοπετεῖ 
εἰ εχ 400 βεπογεῖ, βδοεδδε εϑῖ. ἰάαπα 4αδταγῖδ πηασα, ἔογτρα αυἱάετῃ 
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ἀϊἝεττα εἴ γαϊοπὶϑ ἀϊνοτγοιιδί οροτγῖθξ δὲ υδγο ἴω ἰδ φῆδε ἀϊεοϊϊω- 
ἐϊμ εἂ5 ροϊεπιῖδϑ οβεἰπεδηὶ, σογρυδ δἰΐδτα εἰ πίαγαιῃ ἀϊνεγοαι 6888 
ρος εἰ ραιὶεπιῖβ. 4ιοάϑὶ πιὰ8 δϑὲ πὶ 'θόουεπβ αἱ δββεη8, [ειῃΐπᾶ, 

80 {θὰ [επιΐπα, υἱ ραίϊει!8, δ64υήτηγ πὶ δὰ τηλγὶ8 ξεπίταγαιη Γεπιΐπα ποη 
ξεπίταγαμι δὰ τηαϊογίαμι ςοηίεγαϊ. φυοὰ εἰ Βετὶ ἰἴὰ νἱἀείαγ: παίωγα 
δαϊπι πιθηδίγΓαογηπι ῬΓῸ ργίτμα πιδίεγία εδὲ. Ἡ 

; 2ι. Αἰφαθ ἀ6 Πἰ5 ἴξα ἀοουΐ8δε βαϊϊδ διξ. δρεγίυπι ὉΠ8 οὺτα 115 6, 
δ (ε πο ἀϊδϑεγεμάυν ἀεΐπεερο εἷξ, φαθπιδάπιοάιιι φοἰοαὶ δὰ βεπα- 

ταιϊϊοπειη πτὰ8 οοπίεγαϊ, δὲ 4ῃοηδῃι ρᾶςῖο δεπηεη Ἰῃᾶγὶδ οδυιδᾶ εἰυϑ 
4υοὰ εἰροϊϊατ δἰἐ, αἰγατα αἰ Ἰπδίτυια εἴ ργοῖϊίπαϑ ἰηἀε ρᾶγβ σογροτῖδ 
εἰεπεπαϊ ποϊσαιπι οαπὶ πιδιεγία ἰδιμίηδε; δῃ δειπθῃ ΓΤΠ ΤΙ φοταπηηα 
Θὰπι ΟΟΓρογα μαθοδῖ, δδὰ τποίπβ υἰδαθ ἰὼ δῸ ζοβίθηϊδ δἰξ, 4888 
σοταιηππίοοῖ. πᾶθς εϑὶ δηΐτη 40.826 ἀραῖ. 4φυοά δυιΐεπι ςοπϑιδίαὶ εἴ 
ζοττοατν γεοϊρίαὶ, γϑἰϊφασαι δχογεπιθι ξεπιίπας εδῖ. δἰφας πὶ γὰ- 
ὥοηα, εἰς εἴζεοιίδ φθοιθ ργοβαγὶ υἱάβιαγ' πᾶπὶ οὰπε ἱῃ αἱνεγϑατα 

10 μαΐτθο σοπιρί εοἰίπιατ, ποπ ἰδ οἴβοὶ ὑπαιι 6χ ραϊϊεμιε ἀρεηίεφις υἱ- 
ἀεῖας, υὐ φυοὰ ἀφὶϊ, ἰπ εο φμοά εἴδειος ἱποὶῖς πᾶς οπϊπίπο εχ 60 
ηυοὰ πιονεῖ εἰ φυοὰ πιονείωγ, φυϊοαιδια σομϑιϊα!, δὲ ἔδιπῖπα φαΐ- 
ἄδπι, {υα ἴεπιλια, ραῖῖθπ5 δϑὲ, πιἃ8, 4πᾶ πιᾶϑ, ἃροῺ8 εἰ πὰς πιουεηαὶ 
Ῥηποεὶρίαμι δὶ. ἰΐδαιια 5ἱ αχλιδιμα δι υσα4πα δυταδηΐμτ, ᾳυᾷ ΑἸ τογηια 
Ἀφοῦ εἴ πιουόπ9, δἰίδγιμῃ ραϊίεη8 οἱ φυοα πιονθαῖιγ δῖ, πΠΟῚ δχ ἴδ᾽ 
στη 4αοὰ βἰρηϊίαν 6δῖ, δε ἰΐὰ αἱ ἐχ ἴαρτο εἰ ἰΐρῃο ἰϑοῖι5 διὲ εχ 
ροτα εἴ ἔογιμα βίοβμαϑ δϑὲ, ρδῖδὶ ᾿ρίτῃγ π1ἢ}} δοσθσηὶ ἃ τθᾶγὶ8 86 19 
6886 Ὠδοθδ86; Π6406 δὶ 4υϊὰ δεοςοαϊξ, ἰοςῖγοο εχ 60 υἱ ἰπδῖτο 658εὲ φυορά 

80 εἰροίϊϊαν, 5εὰ αἱ εχ 60 φυοὰ τοογετὶξ δὲ ἰοσιαα, αἴφιε ἃ πιεάϊοῖμα φαΐ 
δαπαῖηδ δῖ. ἰαςία δὲϊδιῃ γαϊϊοπὶ οοηδαηϊπε: ἔπ δα τπᾶτοῦ ποη- 
80}11 ρὲῦ οοἰϊαια μ6 ππϑιαθγατ αυϊάρτῃ εἰϊιπὶ ἰη ἰδπιϊηριη ἱπάεγα 
υἱδαθίατ, δε σουῖγα ἔδπιῖηα ἰπ τηάγθῖα, αἱ ἰπ φυϊδυδάδηι, ἰηδεοι Βῖ, 
ᾳυοὰ οπίμι ἴῃ 115 χυδα ἱπάνπὶι αἴοίτας φειπῖπε ἰὼ ἰδιηῖπα, Ἰά θαι ἱπ 
Ταῦτα ἶρ50 γὰροτ νἱγίιϑαμιθ εἴβ οἱ, (εἰπίπα δάιπουθωὶα δα δι ρατγίϊου- 

80 ἴδιο, υδ6 βειηὶπίδ οαρὰχ δοῖ. ὑπὲδ βὲ αἱ φεπυ [4 διϊπιαϊυτ ἀϊα 
οοεδδῖ, ΔΡδοϊυϊυαφης Ὀγανΐ ροπογεὶ. ςοπίπποίδ ἰρίταγ πιαπαπῖ, 4πο- 
δος οοπϑιϊξυδπξ ροηπαά6 αἰ καυϊζαγα σοῃδιίϊα!": δα δρϊαποῖδ οἰϊο 
οἀαπὶ οοποερίαπι, φῃοπίαπι δὲ ππρεγίεοϊαμι φαοὰ ρατίαπε 65ῖ, φῖρρε 
4086 νεγτιϊουξιπι οτππία ἰὰ ξοπὰ8 ργοξεπγθυῖ, τπαχῖπνο δ8η6 ἱπαϊ- 
οἷο 6δὶγ φυαοὰ ανίμιιβ δὲ ρίδοίρυφ ουἱρδγὶ8 δυθηϊξ, δϑῖίπδα πΠ6 6 οταηὶ 

Ὧ. εχ ραγῖδ ςογρογὶδ υϑιῖσθ, ἤϑθ ἴα]6 φυϊᾷ εἰαιτἶ ἃ τααγρ, φαοὰ ἰπεὶς 
ἴα ἐο αοὰ ρεπίϊαπ; 6ϑὲ, δεὰ υἱγίαϊθ ἰδηζιτ οοοϊευῖα ἱπ ξεπίτωγα υἱ- 
Ὑἱβοδῖ, αἰ ππρὰο ἀϊχίνπυ5 ἀς ἰπδεςιῖθ, φαογαπι ζδιαΐμα ἱγαποὶφὶϊ ἴῃ 
Τηδγοπι. Πδιὴ δίνα δος: ὧξ ανΐδ γρϑηοπιίδ (14 ἐδὲ δα υεπίαπθα) 
Ὁνὰ ἰεγαϊ, δὶ ροβϑίδα οοἷϊ φοπάυπι τρυΐδίο οὐὸ εχ ἰπἴδο ἱπ αἰθύχ, 
εοσιπάα οχ διβνυθηιιοῖϊα γθἀἀυπίηγ: δῖίυε οοῃςερία εχ οοἰϊυς δἱ δἀ- 

. Βιὰς ]υϊοὶα. οὐπὶ αἰΐο ππᾶγα οοἰνὶξ, δἰπιῖϊα οἷα φυαοςαπι ροδίεα οοἰνϊϊ, 
40 Ῥτουδηΐξ οπιὴδ ζεηπδ μυ]ογυπι. αυδρτγορίογ ποῦπ}]} οχ [6 φαΐ υἱ 

᾿ϊΐπας φεπειόδας ρεοογεθπίωγ ορούαπι ἀδήϊ, ἰϊὰ πα ϊαῖ5 δά ιπιϊ5δαγὶϊδ 
οἰυπῖ, ἰδπαυδη, ΠΟῺ τ ἰδοθαῖαγ σΟπδι τ οποπιαας δθεδὶ δεπιθῃ, 

Ὥδηπε οἵπιὶ εχ ρᾶγὶβ υδπεγὶϊ (εχ διαθορυς επὶιπ υδηἰδϑεὶ: ἰϊδαις 
Ῥί5 ρδγὶδ5 δαδάεπι μαβεγεῖ), δ8εὰ δὰ (δου δῖα δοτθῃ τηδγὶϑ πηδιογίδι 
φοπίοπίδμα ἴῃ ζδταῖπα οἱ οεἰθατα χυαἰιίαϊα φυδάδῃι αἴεῖαι, [ἃ δπίνῃ 
εἴδοεγε ροϊθϑῖ, αδὶ δεοαηάμσῃι ργααευθαογιὶ ἱορείδλοϊεπήο δἰ οοποο- 
4αεπάο. οεἷβθυδ ἐπὶτα ΒΡ ουο δρϑυπιίζαγ, 4πάπι ἀἰὰ ογαδοῖξ, πος ἰάδτα 
ἴῃ οΥἱρδγογαπι Ὀἰδοίυπι φεπδγαϊϊοπα δυθπὶῖ. Ὁδὲὶ επὶπι ἔδμῖπα ονα 

4ο εὐϊάοτὶς, πιὰ8 δειθθῃ ϑρογρὶῖ; εἰ σαδεούθαπε δἰ, ἰεοιπιάα ε[ῇ- 
οἰσπίαν, 4φαλα πΟῊ δἰἰρὶῖ, γειπαπθηῖ ᾿αΓεουπάα, 4π881 ποη δὰ χφυδηϊ- 
ταῖετα 1πἃ9 ςοπίεγαὶ δεὰ δὰ χυα  ϊαΐειι. ραϊεὶ ἰρίϊηγ ρχ 115 πες ομηπὶ 
ἐχ ρᾶγίε δειβεη δεοαάδγθ, πεὰδ ξειπίρδπι ἰΐα αἱ τηδγεῃ σοπίεγγ δὰ 
βεποτγαϊίοπετι, δαὰ ταᾶγετ ρυϊηοἰρίαπι πιοῖπ5, [επιΐπδπὶ πιδιεγίϑιῃ 
Ῥταεϑίαγε. μᾶς δηΐη ςᾶυδϑα πες ρει 86 ἰρθ8 ἔδιιΐπα βοπογαῖ: ργϊπ- 

80 Ῥίαπι δπΐπ αἱ Ιὰ φυοὰ τπονεαὶ ἀϊδοογπαῖψυ ἀδβίἀογαῖ. 86 ποη- 
μ}]}]15 αἱ ἀνίθιυ8, αἰϊφιαΐοηι5 παίαγα ρίξηεγε ροῖδϑὲ. ατδδ δηΐπη οοΏ- 
εὐϊαυπι φυϊάδιῃ ονᾶ, 584 ἱπρειίεοῖα, φαδε δι νυ εηίδηθα υοσδπίωσ, 

22. Ἐλ οτῖν3 οἷυδ φυοὰ κοπαδγαΐαγ, ἴῃ [ἐπιῖπα ἀρίϊαγ, πες ἰπ 
Τπᾶτοτῃ 8661 διε δῖ τθδᾶ8 δαὶ Γοταΐηα, δοιὰ διηθὸ ἱπ ἰδπηϊπδηι 

δ σοπίεγιαι φυοὰ δηππν αἰγίψηα 811, χαοπίδπι ἴῃ ἔδπιΐπα τπδἰογία εϑῖ, 
ἐχ 408 οοῃδίαὶ φυοὰ ογεδίων. ἂο ᾿γοϊίπαβ ραγιϊπι ἈδΡογὶ ραγαίδτα 
ξοαϊογίαιῃ πϑσθ886 εϑὲ,) εχ 4υᾶ ρεγίσιυ! οοποθρίυϑ ςοηδιδῖαϊ; ραγίϊ πα 
δυρίμάε δοοεάεσγε, φυα πυϊπιδῖα οἵ ογθδοδῖ, ἰΐϊδαιθ ραγίαχῃ ἰῃ ἰδμαϊπᾶ 
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οοπεϊπογί πδοα886 δδὲ: πδιπ εἴ ἔββεὺ δάεες Ἰΐπο εἰ βρι]α Ἰΐπιο. ἀ6- 
πίαφυε οπιπὶδ ἀσίῖο δἰ χποῖϊο πἰτῖνηα ἰαχία ταδιεγίαπη εϑὶ, αἱ δεαϊβοαῖο 
ἴῃ ἀϊδ φυδε ει ποδηίαγ, δΐπο δἰϊαπι φαειπδάιποάμι πιὰ οοηΐεταξ 
δὰ ρεπεγαϊ παι δερερεγὶβ: πᾶς εηΐπι 288 ΟἸπμΐδ δϑιπθῃ δηἶἰ, οἴ 10 
φυΐθυ επιϊτταν ππδγίραϑ, ἢα]}1ἃ ρᾶγα ἔδια9 μος εϑὶ, δἰσςαϊ πες ἃ ἴδθτο 
φυϊοφαδπι δεοθαϊξ δὰ Ἰΐβπογυπι τυδίδγίαμη, ὕεια ρᾶγα 11 αγιὶ [ὰ- 
Ῥεῖ ἴῃ ἐὸ φαοὰ εἰλοίίατ ἐσὲ, δεὰ ἔογταᾶ εἰ δρεοίοα ἃ} 1110 ρεγταο- 
ἴατα ἴῃ τηδίεγίδ δχϑί δεῖς. δίας ἀπίμπα, πῃ 408 ἔογιαδ εἰ δοϊεπία εϑὲ, 
τοονεὶ πιδητι5 διιὶ δἰίμὰ ππειηθγυτα, πιοίυ ςεγίδε αυαὶϊταιῖν, σεἱ ἀἱ- 
τεγβο, 8 φυΐρυς εἰβεϊϊατ ἀϊνογουσα, γνεἰ εοάεπι, ἃ αιΐιδ Ἰάεπι ; ταᾶ- 
πὰ5 δυΐειῃ ἰπδι Γαι οπίδ πα πιδιεγίαπι που θηξ. ἰΐα παίαγα εἰΐαπι πιατῖϑ 
δΕπη6Ὼ ΕἸ Πἰ ἐπ ϊσ αἰ τὰ 60 δθηρΐηε 4υδϑὶ Ἰηϑίγυτμδηῖο δὲ δοῖα Βαρδηΐα 20 
τοοΐαῃ, αἱ ἴῃ ΟροΣΊΡα5 ἀγίϊ πη ἱπδιγισπεπία τηουδηῖαγ: ἴῃ 11}15 επίτα 
φυοάδιη τποάο πιοῖϊο δγιὶς εδί. χιδα ἰρίϊατ δειθεπ δα ίαης, μος 
τοοάο δὰ βξεπεγαίίοπεπι οοηΐεγυηϊ: 4086 δυΐθτι ποπ εἰπἰτὰηΐ, δεὰ 
[επιΐπα μαγιϊον αν δὰ φυδη πὶ ἱπ δεῖ ἰπ τπᾶγϑιῃ, μδος οἰπι 6 ἴδσογα 
Ὑἱἀδηιογ ᾿φυδϑὶ φυΐδ πηδξογίαη δὰ ορίβοεπι αἰίεγαϊ. πιὰ ΟὉ τω θ6- 
οἰ Ἰταλεπι δογατα πιαγίαπι πἰ 81} ρὲγ ἶμὰ πίυτα οἰξοενε ροίϊεβὶ, δε 
Υἱχ δι δηὶς ἰρθα πιοίυς ναἰδοῖ; δὲ δἰ πι 1 9 Βηροηιϊὶ, βοὴ (ἀρ γιοαπι 30- 
εϑῖ, φαΐρρε 4φυὰθ ποῃ ρὲσ αἰϊυὰ δἰζιιρθηβ, δε ἃ 'ρδα δυΐδ χιθιμθιῖ8 ΓΕ 
ςξοπάαϊ ςοπϑοιτυεπάδῃι. 

23. ϑεχὺς ἰρίτητ Ἰπατῖδ οἴ [επηῖπδε ἀϊδεϊηοἵπδ ἱπ ξθῆθγα οπηαἰυτα 
ΔΗ πια ἴατη ργαβοιἰαπὶ 65. εἰ φυᾶηηυδιη ἀΐνογϑα δαηὶ δηϊμιδ]ϊα τα 88 
εἰ ἐειπΐπα, ἰδυι δὴ δρεοῖα ἰάθπι δαπξ, γεγθὶ κιαϊα μοῖπο αἰγαπαπα. αἱ 73 
ἐπ ῥἰαμιῖθ [δου ίαιθ5 ἰρῖαα τηϊβοθπίαγ, πθς πιὰ ἃ ἔδιηΐπα δεραγαϊαγς 
4υδιῃ Οὗ γειῃ εχ 86 ἰρ88ε ργοβοπδγαηῖ, πες ρβεπίϊαγαμι μα τυηξ, δε 
οοποερίυνη, φαοι δετιοπ υοοδίυγ, αἰΐδγοηξ, ἰάφυς Επιροάοοϊθα θ6π8 
ταιϊα  δὰρ οατταῖπε: “ἀείμἀε εἰίαπι ουἱραγο θη δυβόγδαπι ταὶ 
οτῖυ. ἢ οΥαπι δηΐμῃ ςοποερίῃϑ εδῖ, δἰ δηΐιπαὶ εχ ραγίθ οἰὰβ ογδαῖαγς: 
τεἰϊφασπα αἰ ἱπνθπίαπι εδὲ. δηϊπιαὶῖθ δετηϊπὶβ οἰΐδιη αἰΐφυ εχ ραγῖθ 
οοποίδιι! φαοὰ οτίταγ: γε φαυτη αἰ μη οηΐαχα ροτταὶπὶ γα ϊοϊ] 6 ρ γα 6 
65. Βος ἰάθπι φυοάαπι το (0 ἧι [5 φῃοημε δυεηΐξ αἰνὸν 4π88 410 
δεέχὰ αἰδεϊαρυπηίητγ, ουπὶ δπΐπι ἀπίαπιαν εἰ ρεπαγαηῖ, ἰπϑεραγαία γε ὰ- 
ἀππίητ, αἱ ρἰαπίδε; ἰάφιι παίαγα δογομι πιεΐατ, ἂὲ ἀπυσι Βαῖ, φιοὰ 
οὐπὶ οοεδαπὶ δὲ εοπίυπρυπίυτ, σοπσρίοἰϊας πῆμ εἰβοεὶ ἃιυϊπιαὶ οχ 
ΘΠ ΟΡα8. δἰᾳαθ δὰ υδ6 8Ἔπιθῃ διηϊταπε, ἀΐπα οοπιρίεχα Γἀπρυπιας 
Μέπεγε, ἀππι σοπεθρίαπι οοπϑιυαηῖ, υἱ ἱπεεοῖα, 4ι88 δοϊεπὶ ςοῖΓα, 
Αἰϊὰ ἴδιὼ ἀϊα εχίραης, ἀοπες ραγίθπι βαἀγεηιϊείατ αυαινίατα τοϊεἴδαξ, 
4086 οσοποερίαιῃ οοπριϊϊααϊ δραῖῖο ἰειπροτγὶβ Ἰοπρίογε φυδπι ἱπ δ8ῃ- 
δυΐϊπεο βεμθγα δβαίαγι βᾶες δηΐπι ραγὶε χυδάαπι ἀϊεὶ οομδογεπῆ: 
δεπίϊατα ἱπῖγα ρίατεϑ ἀΐθε ςοποιϊτυϊτατ: πιοχ υδὶ δᾶτῃ διαϊϑαγιηὶ ρᾶτγ- ΦῸ 
ἴειη, ἀρϑοϊναπεατγ. ρῥγοίεςιο ἀπί πα ϊα ἰδπαυᾶτῃ ῥἰδινίδα ἀϊνίδαθ 6888 
σιἀεδπίαγ, ρεγίπαθ φυδδὶ 1148 φαοάαδ, ροδίφαδπν δοῖπει δίλυ]εγα, ἀΐϑ-- 
δοἶνωβ εἰ δερᾶγεδ ἰῃ δαχυιῃ ἰπδίαπι τηᾶγὶ8 ἃς [εἰηϊηδ6. δίῃ ἤδες 
οἰἴπηΐα γεοὶθ ἐϊὰ ἃ παίιγα οοπάϊτα δυπξ. ῥ᾽ απίδγιηι δπΐπὶ δα ϑἰδιταθ 
ὨΟΙ δἰ πιαπυ8, ΠΏ 110 δοιϊῖο, πἰδὶ ξεπαγαιῖο δεπιϊηὶα εδὲ, υοά οὔτα 
τολγὶ5 8. [ειπμιδδ οςοἰϊα εἰβεϊαϊοτ, ταϊδουϊ! δὰ παΐωγα, ἱπάϊδογθῖαπ αι 
δεχυπι Ἰῃϑγὶδ εἰ [ειηΐπδε ρ]απίαγαπι σαπεγὶ γί αΐς, δε ἀδ Πἰ5 δἰιθὲ 
ἀϊδριιϊαῖυπι ἃ πορὶς εϑῖ. δὲ δπίπιδ]ῖα πηυπος ποη δοΐατα ραπεγαᾶγο, 30 
4ιοὰ οοιπηῖηπα οαιηϊαῃι Υἱναπίϊαπι δοῖ; δὰ εἰίδπι σορηιοπὶ5 α]}- 
οὐΐῃ9 ραγίϊςερβ πηυιπαυοάᾳιιε 65, αἰϊη ἃ τπδϊοτίϑ, αἰϊα ὰ τηϊποτῖβ, αυὰ 
Ὠνηηᾶ6 : δΕΠΦΌΤα δἰεηΐπ Παρ οπῖ, δθηδὰ8 δυΐθπι σοβη 0 φυδεάδτῃ 
εοὶ; οαΐπ8 δῖνα ΠΟΡ]]ἶ5 δἶνα ἱβπο 1} 15 ποῖ ρἰαγίπιυπι τείεγεϊ δὰ μο- 
ταϊη δὴ ργπ οι απ ἂῃ δὰ ρεπυδ ᾿Πδπἰιπ τ σοπδίἀαγεῖασγ πᾶπὶ δὰ 
ΡῬταάἀεηιίαπι πὲ 81} 6556 τ᾽ ἀδθιξοτ, ἐδεῖαπι συδίατι4αε ἰδηίυιῃ δά ρίδοὶς 
δἰ δὰ δειιδϑ8 νδουϊδίεπι δυγατοαιη ἰὰ 6666 ραϊαὐιϊογ: οαΓαμ, δμΐπα 
ςαηϑιιεγὶ8 οοτιροΐειη αἰὰϑ 6486 οοβηίιοηἶδ, πες δπχογίπαπι ἐχρουῖθπι- 
4υε ε886πιϊαθ οἸπηΐβ ἰᾶσαγα. δθῆϑι δυΐδιῃ δηϊπιαἰία αἰγὶ ἃ 118. 
4πδ8ε ἰαπίαπι υἴναπε, δεὰ σὰπὶ υἱναὶ οἰΐδιη, φαοά ἀπίνηδὶ δϑὲ, πθαθ888 
διῖ, οὐπὶ [πρὶ Υἱνδη 8 πηπεγε ορὺϑ 6δῖ, ἴὰης οοδυηϊ εἰ παϊϑοσπίοΣ, 
εἴ χυδεὶ ρἰδηίδε οἰβεϊππιοτ, αἰ ἀϊείαπι 68ῖ. σαίθγηπι ρ6πὰϑ δυΐπιῶς- 
Ἰΐαπι ἰοδῖὰ ἱπιθοῖαπι, φαοπίαμα ἱπῖθγ δηὲπιδ ϊα εἰ ρ] πιὰ ἀπ ραιπι 
εϑὲ, αἱ ἴῃ ἀπο ι5 σοπϑιαἱππ) ροπογίθα8, τηῦπεγα ποαϊγῖὰ8 ἰπηρίνησ: 10 
πδπὶ οἱ Ρἰαπέα, δαχὰ τηᾶγὶδ δὲ [διπίμδε σαγεῖ, ἢδς ἴῃ Αἰῖογο ξοπεγαῖ; 
τἰ δηΐινα], πα ΠΠ πὶ εχ 86 {ποῖτπιι αἴϊεγι πγοάο ρἰδπῖδε, δεὰ ςοῃοιϑεαηξ 
εἰ ρεπεγαπίυγ εχ ἴδστομα εἰ δημήα χαδάδιι σοπογεϊίομθ. δε ἀβ 
δογυπι ξεπογαίίομε ροδῖεα ἀϊδθογειηαδ. 
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ΗΠ, ᾿ 
Μάγοι δὸ ἔετηίπδηι 8896 ριϊπεὶρία ροπέγαϊοηβ, εἰ απαθηδπὶ 

80 ΘΌΥΌΤΩ δϑϑδηϊίδο υἱβ αἰσὺς γαιϊο δο8ὲξ, ἀἰοίαπι ἴαπὶ εξ. βεὰ σύδτα 
Ὁ τσεῆὶ βἰρπαῖατ δἱ δὶϊ αἰ Ἔγατη τπδϑ8 δἰἴογτση ἔδτηῖηα, οἱ ποοοβϑϑατίο, 
εἰ φαοπδπι ῥτίπιο τηουξηῖς, δἰ 486}} πιδιθγία ἰὰ εἰβείδίτι, ργοσθ- 
ἄειιἀο εχρίΐςατο οοπαθίιπατ. δἵ υεγοὸ χαοὰ δὰ υλε]ϊογί5 ταϊϊομεπιὶ δὲ 
οκπδᾶπι, ουΐτ8 ρταῖϊα, ρογεπεῖ, σδεὶῖπ8 ρτὶποῖρίυτι ἀαξίτυγ. σππὶ 
επΐπὶ τογατι Δίας διπξ ϑεια ριΐδττιδα δ η δα ἀἰνίπαα, ἰδ 8 χπ88 
Ῥοοϑὶπὶ εἴ 6886 εἴ ΠΟΙ! 6886, ρυ [ςἢ γον δαΐεπι ἀἰνιπστησαε ΠΠ|π4 σα π88 
δΕΙΏΡΕΥ 8ὰΔ παίηγα τποἰἰοτὶδ οοπάϊοϊοπῖδ ἴῃ γε ὰ5 σοπηρ πε Βυ8 618} 

οὐ γδγὸ ϑεπιρί[εγπαπι ΠΟ εδὲ, ἰά δἰ 6586 εἱ ρδτῖοερβ ἴατῃ ἀεῖδ- 
τιοτίβ οοηήἸςοπὶβ ἔσπη τη οἰ ἰοτίϑ 6856 ροϑϑὶτ; σὔτηστια δηΐπια 818 οοσ- 

30 ῬΟτΤὸ πιε]ου, δηὶπιαϊυτωσαθ ἱπαπίπηαῖο ργαδϑῖεϊ ργορῖοσ ἀπίπηϑηι, εἔ 
8886 Πυδιη ΠΟῚ 6898 εἴ νἵνετε ἡΠπαπη ΠΟ Υἱυεγα τποἰΐπ8 οἷς, εἴβοϊτατ 
Βὶε ἀε οδυϑίβ αἱ ρεπεδιῖο δῖ δηι πη! απ. οΌτη δπίτη παῖαγα δἰ 8 βοτη- 
Ῥιϊετπδ ε886 ΠΟῸῚ ροϑοὶϊῖ, 40 πιοάο βετγὶ ροϊεϑῖ, 60 96 οΥπ τη 
ᾳποὰ ρἱρηϊτοτ εἐδῖ. πῦτηετο ἰρί τ ποπ ροϊεβῖ: δι ϑἰδπτῖα Ἔπῖτι ταγαπι 
ἴῃ δἰπροϊαγι 8 εϑῖ: 4αδε οἱ ἴα 18 6βϑἜπὲ, δετηρίζογθα δϑϑθηῖ. δρθοὶδ 

ΤῺ συϑτὸ ροῖϊεϑῖ. ἰἴδηαθε ξεηῦ8 Ἀοπιϊπαπι δεῖπρογ εἴ Βεδεϊαγυπι δὲ ρἰδη- 
ἴΆταπι εἰ. δεὰ οὐπὶ ρτιποὶρίαπι δΣ δογαπι πιδ5 αἴσχπα [επιῖθα, κξ αἱ 
ξεπεγαιίοπίθ ρταῖϊα δἱξ τπῶϑ8 δὲ ἔδπιῖπα ἱπ γογαπι παῖϊῶγα. ουπιαδ δᾶ 
Ὥαϊηγα πιθοῦ τηδρίϑατια ἀϊνίπα ςάμϑα δἰΣ 68 δε ργίπια τπουθῖ, ςαἱ 
ταῖϊο ἰπεϑὶ εἴ ἔοττηδ, 4υδπὶ πιδιογία; οὔπιατια πι 6 ϊι8 οἴΐαπι 511 δερ8- 
Τατὶ ἃ ἀεϊογιοτὶ αποά πιϑὶϊυϑ ἐϑὲ, Ἰάθο ἴῃ χαϊβυβοῦπαθα ροϊεϑῖ, οἔ 
φυοδὰ εἷυ.5 βετί ροῖϊεδὲ, πιὰ8 ἃ ἐεπιΐπια δερδύδῖυσ, πηδἰὰ 5 δηἰπὶ τηᾶ- 
ξίδαπε ἀϊνίπηπι εδὲ ρτίποὶρίαπι τποῖθθ, απιοὰ ρετ ρεπεγδῖοπεπὶ τ 88 

40 οδεπεῖ: [επνΐπα δπῖτα τηδίογία δϑὲ. δε ςοἱξ εἰ ἱὈπρυν δὰ ρεθογὰ- 
Ὅοπί5 οβεῖππι τιὰ5 οὔπι: ἔεπηῖπα: ἰὰ βηΐπὶ σοτηπηα πα ἈΒΟΒ δ 851. 
ἕῳ ἰεξίτατ ταϊίομις δεχὰ τηδγίβ ἃς ἐδιηίπας ραγοὶραπῆ, υἱσαπτ; 4υᾶπι 
ΟΡ τετὶ ρίαπίαε πόσας υἱῖας ραυγτοῖρεβ σπηὶῖ. 4πὸ δαϊθηι δ6Ώ στ 
δἀεδῖ, ρεπι9 δηἰπιδι στη εσῖ. φαογῦτη ἴῃς 685, }{ππ|8 ἔεγα οτηη 9 ΠΔ88 
ἃ ἴοπιϊπα βοραγδίασσ, ΟὉ δας χυ88 πιοάο τε ἀϊπιι9 σατϑ88; δοτιπι- 
πε Δ]ϊῖα, αἱ ἀϊοῖυπι 6ϑῖ, δαετῆθη δπι απ, Αἰ α ποῦ ἐπι πη, ἐπ πὶ οο- 
δαπὶ. οὐἷπδ τοὶ οδαδᾶ Ἂϑὶ, απο σιδς ΠΟΡἤϊογα δηηϊ, δα δεπὶ δυἃ πᾶ- 
ἴατα τιδρηϊ τυ ἀϊπεπι 8:8] ροδἰαϊαπε. χποά ποπηΐϑὶ ςαΐογα πὶ πιαῖὶ Βοτγὶ 

40 Ροΐεεξ. φιοά επὶπι πιδὶϊι8 εδὲ, Δ ἃ ἴδοι δῖε Ἀπιρ]ΐοτς πον οτὶ π6- 
Ὀ8486 681: ΠΊΟΥΕΤΕ Δυΐετη οδίοτ ροϊοϑῖ. 4η8πὶ Οὗ Γαπὶ ἴΏ ἩΠΙΥ ΘΥΒΌ ΤΩ, 
τορος ἀϊχετῖπι, πιδίογα χτιας ϑαπρτιίποαι ἢΔΡοπὶ πατη δὰ αῦδα ποῦ 
ΔΡεπῖ; εἰ ἱποεάεπιία αυδπὶ 51:11 πιαΐογα; αῦδε δθηιεπ βδηϊῖα] 6 

Ῥτορίεν Ἵϊογεπὶ ας τηδρηϊπάϊποπι οι ἴαπε. ἂς ππᾶγε δὲ ἔδπιῖπα, 
πὶ ΟΡ οδιιβϑᾶτῃ οἰ, ἀἰςῖπηη ἴαπὶ 681. δπὶπιδἰ ππὶ υοτο δἰΐα ρεγῇ- 

εἴσπὶ ρατῖππι ἔογαϑααα πιτττηὶ δἰ] δἰπιῖϊε, αἰ δα ἡτπιδδ δηίπιαὶ εἀἄππὶ 
ἴπ ἰάσοπι; αἰΐα ποπάππι ἐχρίαπδίαπι δοδηησιε ἔουτηδπι δήδρίυτι ρᾶ- 
τῖσηῖ; ἀαοτγιπὶ δαυρηΐποδ οὐτπὶ ρμαγίθπι, δαϑαηροΐα Ὑθτηθπὶ. ἱπίεῦ 

Φ0 οὐτιπὶ δὲ υδγηβεῖη ἢος ἱπίθγεϑί. οὐυτι δῖ, στῖτ8 Ἔχ ρασῖδ ατιτηδὶ 
ξἰτϊταν, τεϊφασπι οἶδυ8 οἱ ᾳποὰ ρἱρηίτηγ δὐῖ: Ὑθιτηΐδ, δὰ 4πὸ ἴοῖο 
Δηϊπιαὶ ρὶκτιϊγ. δοττπὶ δυΐοτη τα ρογίδεϊσπι 910] δ πη! ] 6 δάϊηξ ἴῃ 
Ἰποσιω δίχτο υἱτίραγα ϑαπῖ, δα σἴδίιπι ἱπῖγα δὲ δηππαὶ ρίρθαπὶ, πὶ 
Βοπιο εαυυ8 Βο8 εἴ εχ τηδγίπὶ8 ἀδἰ ρἢΐπις εἴ τεϊχπα ραποτὶϑ θἶτ8- 

δ ἀετα; 8.1 πθδὶ ργίπηητη ἱπῖγα 66 οὐαπι ξΠΌΘΤΙπξ, τῆοχ δηπτηαὶ εἀυπὶ 
ἔοτας, πὲ ἥπιδς σατΕΪαρίπδα ἀρροἸ]απῖητ. οΥἱράγουητῃ αἰϊα ουττι δάπης 
Ῥετίεςϊαπι, υἱ ἂγε5, εἰ πᾶς αιιδάγπροάδδ ονῦπι ραγίτπῖ, αἰ ἰαςογῖας 
εἴ τεστιιάΐπε5, πὶ πᾶς ρΘά 1 θ5 ςαγοπῆ, πὶ ϑευρσθητιτα ρα18 ρ]ατγίπια : 
Ονὰ εηἰπὶ δογιπὶ ροϑι]ήδτη ργοάϊογαπε, π] πὶ ἰπϑυροΥ οαρίπηξ ἰη- 
οτετδηΐατη. 4]18 ἱπιροτίδοϊαπι οἄμπε, αἰ ρμίδοα5, ογαϑίδῖα δὲ "πο }]1ὰ 
Ἐοτηΐηο : ἸαΠαπὸ δοταπι οΥὰ οἰϊία δηρθηΐηςγ, οπιπὶα 4086 ἂπὶ δηἰπιδὶ 
Ῥατγιπι πὶ ονπι, 8δηρτίηεπι βαρ θηῖ; εἰ απδὲ δαπρυΐποτη ΠΑΡ ηῖ, 

40 δαϊ δηϊπιαὶ ρδγίιπὶ αἰξ ουάτη, πἶϑὶ οταπίπο ἱπιργοὶα 8ϊπε. Ἔχϑαηριίπτηα 
ἱπδοοῖδ υδτιπίςηἝ πὶ ραταπε, 4πας δῖ δχ οἵα βοΠΟΓΘΠΌΓ δῖ 1ρ98 
ποδῦπε. διιπὶ δηἰπὶ ΠΟΠΠΝ} 16 ἰηϑοςῖα, απᾶ6 δροπίε παῖυγαα ρίρπᾶη- 
τοῦτ, 864 δεχύιῃ πηᾶγὶ9 ἃς [οπιῖπδα ἤαρδδπῖ, σοπίπποῖδαια ργδογθαηξ 
ΔΙ!χαϊά. χαοά ἴδτη δὴ ρεπογδηξ, ἱπιρεγίδοϊυτη εδξ. οδυβαπὶ ἀπίθα τε ά- 
ἀϊάϊ. πιᾶρπδ ρεγυπηίδῖϊο ρθποτΡο5 δυθηὶξ. πᾶς οπὶπι δ'ρε 65 οταπδα 
Ὑε] δπίπιαὶ ραγιιπὶ γοὶ ουυπι: αΥὲ5 επὶπὶ οὐατη, ποῖπο δηϊπαὶ ρατίϊ. 
πεσὰς φυδάττροάεϑ οτππ 65 ἀπὲ οΥττη ρδτγίηπε δπὶ δηΐπαὶ: ἜΠπ0}8 δηΐτῃ 

ἐ0 εἰ 09 εἰ αἰῖδε ρἰατίπιας ἀπὶπιαὶ ρατγίπ πε, ἰαςογίδε Ἵγος άπ! δὲ δ|186 
ΘΟπιρίαγεβ ουῦτα. πᾶς γετὸ ἰῃ μαθεπαϊδ ροήϊθυ8 πεςπθ γαιῖο ραγῖῃ9 
οομπΠπδῖοτ: πδπὶ ἐχρεάυσῃ δἰΐαο απίπιαὶ ραγίαπε, αἱ υἱρεγας εἰ οατ- 

Ἰαρίπϑα, αἰΐαθ Ὄυπαι, τὶ μἰϑοίαια ρόπτν εἴ σεΐεγδε ἐεγρεη ἴθ. μεθ 
Βαρεπείστι τπα]ῖδα εἴ ουττι δἰ ἀπίπιαὶ ρατήππι, αἴ απδάγυρεάοι 7885 
τοοάο επυτιεγαυϊμθυβ. ΠρΟΠΟῚ ἰηΐγα δὲ ρατίππϊ, ἴτε ρεάδῖαδ, υὑξ 
Ἀοπιο, ἴυπι ἐχρεάδ, αἱ Βαΐδεπδς, ἀεἰ ρἢϊπὶ, οἷς ἐξίτατ ἀϊνϊ αἱ ποῦ ροῦν 
εϑὶ, πες ἀϊδοτγίσηϊπῖ9 οἷπ οδύδατι παθοὲ ἰπϑι γα οπίητη Ὁἰ υπὸ ἰηςοεξαξ 
ἀεἸεξαῖππι. δ6ἀ επὶπι δὰ ρατίῃπὶ δηϊτπδὶ, σπδὲ πδίαγα ρεγίεςοτῷ 
δαπὶ εἴ ρτίπεϊρίατι δἰποοιίυ5 οδἰΐπεπε. πυ!ϊαπι επίπι ἱπῖγα δε φἰρηίε 30 
δοΐπιὶ, τἰδὶ φυοὰ δἔγεσα τγεοῖρίξ εἰ βρίγαϊ. ρογίες ουα δυΐοτη βαηῖ, 
ᾷπδε παίιιγα οδ]ἀΐογα εἰ Ἀπναϊἀΐογα πε ἴδγγεθα σοηδίρηξ. οδ᾽ οσϑ 
ὙΕΓῸ παῖσγα!ϊδ γδεῖο ραϊπιοπα ἀδϑογ ταν δαπρυϊηὶα οοπιροῖδ: 4088 
δπίτα ΡυΪπιοποτα Ἡδθθηῖ, οπιπίπο οα]!ἀΐοτα δαπὲ 118 χθδε ποη ΒΑΡ οπῖἢ 
εἰ ἰδίοτ δὰ βαροζγαπῖ, φῦδθ βοῃ μπροϑαπι δαϊ ταϊογγί τη δὲ ῬδγτΩ 
ἀρ θῳ ςοπξπεπέετα μάθης ρυϊπιοπέπι, δεά δδηρτίποϊεπίστα εἰ 733 
τλο ἰδιπ, πἴαας δπίιπαὶ τεϑ ρεγίβοϊα, υθστηΐβ δαΐϊθιῃ εἴ ουὰπι ἱπηρετ- 
ἔεοῖα εϑ8ῖ, δὶς ρεγίεοϊοτη ἡδϑοὶ ϑοἰεϊ ἃ ρεγίθοϊογα. χῆδα δυΐετα οαἶΐ. 
ἄϊογα φυίάεπι δαπὶ ρτορίου ρυϊπιοη τη, δε παίηγα σοπειδηξ εἰοοῖοτο, 
δυϊ 4086 ἔτ ρἤϊοτα φυϊάοιη 5εὰ Βυπιίἀΐοτα δα, δόγτπι αἰΐετα ουτῖα 
οἀυπὲ ρετγίεοϊαπι, αἰΐεγα ἱπῖγα δὲ εἰ ὁυῦτη εἴ δυίΐπιδὶ ρδγϊαπι. θ8πὲ 
εἴ ἀὐδβ εἰ οοτιΐοα ἱπίθοϊα οδίογε δ ροτβςϊπηι, δε ργδο εἰοοϊδῦδ 
οὐαπι ραγίπηξ. οΑΥΕΣΙδρίποα ουπὶ τηΐπα8 115 οἰ ἦδ, τααρὶα υτηΐάα φἕηξ, 
Ὀἴγοφας Ῥαγιϊοῖραπί, φυῖρρε 4086 οἱ ουτπιὶ εἴ δηΐθϑαὶ ἱπῖγα 86 Ρ8- :ὃ 
τἰδηῖ, ουη, φαὶδ ἔγιριάα δυπε, απίπιδὶ, φαὶα Βυτιΐὰα: ἤσποοτ δοΐπε 
υἰνίβοθβ οδδὲ, δίεοϊϊαϑ ἰοπρε ἃ υἱἕα τοπιοῖα εϑῖ. δεά ουτη ΠῸΠ ῬδβΏΒ, 
πο οοτϊοδ, ΠῸῚ δαυδίηδ Ἰοραπίδγ, σπδε ἱπάϊοϊα σαπξ παΐυγδςε δίοςδθ 
δἴχας ἴεγγοβδα, ἰσεῖγοο τη ] 6 βοπογδδὲ ουὰπι. δὲ δηΐτο ἱροῖδ, οἷ 
δοτγυπι ουἶβ πα ΐα δαιΐ8 ἰπδ εἰ διοοῖϊαβ, ἴσα ον δᾶπὶ τϑπὶ Σπῖγα 96 
ῬαγίππὶἝ οὐ. Ὡδπὶ δἱ ουυπὶ ἔογαβ ργϑεϊτγες, ἔλοῖε Ῥετίγεϊ, οατοηδ ΡῸ- 
ἰδηνίπε χα οὐ ῥτοϊεραὶ ἀπτίογ. ἐτγιρίἀα δἱοοίογασις μασίσπϊ χαίάοτε 
ονῦτι, δϑά ἱπιρογίεοίυπι, ἐγαδῖα εἰΐδπι ἀπγευδουϊα ορουτῖσδι, ὑτορίεν 
παῖπτατα ᾿εγγθηδῖη δαὶ βοπδγ3, Ὀξσε δ ἱπιρογίδεοϊσνα εχίθπϑ ροδδὶϊ ϑοτο 
γατὶ ξαϊεία ὁροτίπιθητὶ ἰοδίδοεὶ, Ρίδοδα ἐϊδαὰθ οὔτη δαυδτδδι δεῖ, οο 
εἰ ξεπὰ ογαϑίδίηπι, υξ ἴδγγθπα οοπϑήτυϊαπι πδίαγα, οὐδ ραίδυ 
ἀυτίοτε βξεπεγαπῖ. δοὰ νβο ]δηνα ξεβὺβ τΐ ἰρϑπι πδίογα σΟΥρουὴ 
Ἰεπῖα δϑῖ, δὶς ουδ, {πιᾶε ἱπιρεγίεςϊα εἀθεγε δοϊεῖ, ταεῖηγ εἰ δεγταῖς 
Ρ᾽ατίπιηπι δηΐπα ἰδηϊοτὶδ στα οαπὶ ἐδίαγα ετηϊταης. ἰββθοῖα ὁσαδία 
γετιπι ουϊοπι ραγίυης, εαἀδιιχας ὁπιπΐα δαπροΐηθ σατεῦξ. ὑπάς Αἰ πὲ 
ὅπιε εχίγα υεγυδι σα! ατα ρατίυηϊ, δδπραΐπο υϑοεπῖ, φαβηφαδια Ἔχφδῃ- 
ἦα ποὴ οἵηηΐα υθυσεπὶ ρατγίαπτ. σοιπτπαϊδηξ δπΐῃ ἰμίευ 66 υἷς 

πιϑεοὶδ οἱ 4086 οὐδτα Ραγτυπξ ἱπιρεγίεςἔσπι, αἱ Ρἴδοδα δαθαεηδῖ εἰ 
Ἄγασῖδίδ εἰ πιο} } 18. ἤοττπι επίτα Οὐδ υθυτηθτη ἐπι ἰὩπίην, ΖαρρῈ ἅπ|88 30 
[οτὶδ ἱποτεπιθηίαπι γος ρίαπε: ᾿ἰξοττιπι υδγτιῖς]! ἐσιάροτγε ργουθάθβίδ 
ἴα φρεοίετι οἱ ἱγαπβεσῃῖ. φαοά απειπδἀπιοάσπι βαῖ, ροεῖθα ἐχρῆν 
«ἈΡιπιϑ. Ὡσπς Ῥγίυ8 ἐπῖε  Προηάθιπ αυᾶπὶ Βδπὸ τοϊγοαας ἀεδίποερε 
οὁτάϊπε παίτιγα τεδάδι ρεπεγαιϊίοπετα. ρετίεςοτα θῖν ςδῃ ἀΐογαστιθ 2 
δηΐπιαὶἰὰ ργοίειῃ τεἀδυπι ρετίεοίδτι χυδὶίϊαῖς : παπὶ χαδητέίδιε ππὲ- 
Ἰυπι οὐπιΐπο δπίπιδὶ ρογίδοϊα ρτοξεπεγαῖ. οτηπὶδ επὶπὶ Ροϑίεδῆσδαα 
βδΐδ δυ πὲ, ἰβογθιηθηῖτπηῃ τοορισπ, οἴ βεπογαπὲ σαοῆαθ δὰ ἰρδὰ δηΐ- 
ταδὶ ϊα ἱπῖγα 8ε διαῦτη, οεΐδγαᾳ δὴ 118 ργοχίπια ἴοςο βεοῦπάο Ἵοηϑ- 
ἴαΐα, πο δ᾽διϊπι ρετίεοϊα ἱπῖτα 86 βεπεγβηῖ: οὔπὶ δπὶπὶ ρΥγῖπϑ ἱπίτα 
8ὲ οΥμτι βΘρΕΓΟΓΙΠΙ, τῆοχ δηὶπιδὶ εἀπηΐ ἴᾳ ἰποοπι, δἰΐα ποῦ ρεσγίδ- 
εἴαπι δηΐτῃδὶ ρεπογαπῖ, δεὰ ουττι, ἰάχας ρεγίοοίαπι. χσύδε ἃσίεια ἢ 
{τι ριάϊοτα ςοπδίαπι παῖογα, ξοπεγαπὶ αυϊάετη οστπι, σεὰ ποὴ ρετίο- 
εἴαπι, γέγαπι σποὰ ζοτὶβ ρεγβοϊαϊατ, αἱ ξαππϑ ρβείητη, δασᾶτηδῖα εξ τὸ 
εἴ οταδίδια εἴ τλ0}} 18, αυϊπίττη ζεπα8, συαοὰ ἐγίρ! ἀἰ σφ πιῦτη δῖ, πὸ 
οὐατη αυΐάετι 6χ δεϑ6 ρᾶγεγε ροϊδο, δε ἢδες αἰεοῖϊο ἔοτγίβ ευεηΐξ 
εἰ, πὲ ἀϊοίαπι ποῖ. Ἰπδεοῖα επὶπὶ ῥγῖπηο υθυσηϊς] πὶ ρατίπηϊ, φαὶ δἅ- 
ἄπο ἰδπιροτα δρεςΐεπι δοοίρὶι ουΐ. δῃγθὶϊα εηΐπι ἂρρ εἰ]δῖα οΥΐ οὉ- 
πεῖ ἐδου]ταΐοτα, ἴαπι εχ 60 ἀπίπιαὶ παβοϊξον, τοῖα πιαϊδιίοης ἤποτα 
τεοϊρίοπδ βεπεγαϊοηῖθ. σηΐ ἰρίίυγ 4π82ὲ πορ 86πιῖπα ξοηΐ τ]: ὑτο- 
Ἐγθθηίογ, αἴ δηῖθα ἀἰοῖτπι δ8ῖ. δατβΊΣΤ δ ἃ ἘδΙῚ ΘΠ ΟἿΏΠΔ 86 ΤῊ Π8 ῬΤο- 
ογεαπίητ, υἱάεἰϊοεῖ δὰ ζυδε βδγ οοίτυπι οὐ πη ταγ, Ἔπιῖ85α 8 τπᾶγο ἴῃ 
[εἰπίπατη ξεηίζητα : πὰ ἱπρεϑῖα δηἰπιδὶϊα οοπσδιϊ αὐ πῖοτ συδτηα δ ἔογ- 80 
τη δηὴ ταο μ᾽ υπὲ, δαξ ἱπίγα 'ρδα δηπηδ]ία, φαδε δο᾽δπὲ δηΐπιαὶ ρθπεγαγο, 
δυῖ ἰπ ουο, δδϊ ἰπ ϑεπιΐπε δἵ εἰυμτηοάϊ αἰΐα βεογειίοπθ. ἄς χαῖδας 
χαδεδιῖο ἰοηρε ἀπβρῖα οτίζασ, φυσπαπι ρᾶςῖο δχ βειπίπε ζθπογοῖαν 
δαὶ ρἰαπία δὺξ δηϊπιαὶ. χαοᾶ δηΐτα ρίρτηαγ, εἴ ἐχ δἰί]υιο οἴ δΡ αἷϊ- 
400 εἴ Αἰϊφαϊά ρὶρηϊ πεοθϑϑε δϑὲ, Ἔχ σῦο ρ ζπίταν, πιαϊεγία οϑὲ, φύλπι 
πΟΏΒΌΪ Δ δεοῦπη Βαθεπὶ ῥγίπιαπι δοςερίαπι εχ ἔδηιίηδ, τεγθὶ σγδίδ 



. 
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δδ 4πδε ποι ἔοτταᾶ δηΐμβ}9 παϑοιίπίοτ, δε τεσπί σαὶ! δαὶ οἱ, σαθον 
δ0 ἀδτι ἀϊι εχ Γεπιῖπα οορίπηϊ, φαουΐδπι ἰδοῖεοιϊ, αἰ θὰ φυδα πο τωοάα 

ζοταβ υδγοπῃ εἰίαπη ἰαἴαϑ ἴοστηδ δηϊμμ δα κἰβπδηϊογ. 1α]ς ἰὰ εχ 480 
οτἰπαῖαγ πιδιογία εἰ. φεὰ μοο ἰοοὸ ποῦ εχ 480 ογίδμϊον φαδεγὶ» 

εὐ τῆσδ, δεὰ ἃ 480 ραγίοθ οογρογίβ ξεπσγεβίωγ. δυῖ εἰμι οχιυηϑεςῦδ 
ὯΔ αἰϊᾳυϊὰ, δὐὶ ἴῃ κεπίϊαγα εἰ βαπιὶπε ἱαδίτυιο δρὶϊ: ᾿άας δαὶ ρατοὸ αἰίψυ 

δεΐτοδε δξ δηίτηα δπὶ βαθὺ δηΐσμαπι εϑὲ. δεά δὃ αἱίψυο εχ γι πφεοιδ 
πῖο εἰδοὶ φυδεηαε, δαῖ νίδοθγω δῖ δὰ τα θπιδγα, τοπιοῖασι ἃ γᾶν 

ὥομο νυἱάδιυσ. βεῦὶ ἀδῆσχαε ποι ροϊδεϊ αἱ τοονεαὶ φποά πο ἐδηρὶϊ, 
οἱ ἀρὰ ἤσαν δ} εο φυοά ποι τιουεαὶ αἴβοίδζαγ. ἰβίϊαγ ἴπ ἱρβο οοῖ- 
σερία αἰἰαιιίά ἴατα ἱπεοῖ, φποὰ δὰϊ ραγβ εἰα8 δὲϊ δὺς δϑοδίῳ οοηϊη 
πεδίωγ. δεὰ δἰἰυὰ χυϊοφαᾶτα 6866 ὩΡΙπποίαπι ἱγγαϊϊοπαθιὶθ θεὲ. εἴθ 
αἰπι βεηεγαῖο ἴδπι δηΐιπαὶ! οοσταπιραίυτως {0 ἃ δα ταδχιθδι δἱ τὶν 
Ἀδὶ ἰπεδδϑε υἱάδίωτ, φαοὰ πο ἰοϊπ5 μδγδ δῖ, δυὲ ρ]ηίδε δὺὶ δηΐπιαν 
ἴα. υΐη εἴδτ οοτταμιρὶ, ροβίαυδιν γεὶ οπιπεα γε] αἰ φυοὶ ρατίοδ 

0 οἴϊεςϊι, αδυγάυπι ἐδ: απὶά εὐΐπι εἴβολι το] φααϑ ἢ πδτα αἱ ἐἰυἀ ρον 
εἰεδχυδπι εἴδοεγωξ οοτ, ἱπιθγϊλ, ΘΟΓ δυΐετα ἱρδυπι ρᾶγίεπι αἰϊατι δξς 
Βεῖ!, εἰαϑάοτη γαϊϊουῖς εϑὲ οἱ νεὶ οπιπία ἱπιφγθαπε τ αἱ οπυλία δεγυεῶν 
δωγ: εὔξο δεσυδγὶ πδοῦδϑ8 δϑξ. ρᾶγα ἰβίτυν οι εδὲ 1ὰ αποᾷ μγοϊϊπι 
ΠῚ εειδῖπε πε. β5ο κἱ πιδι] απϊτιδε, ᾳυοὰ ὨΟΠ αἰΐψοα ἴῃ Ρδσῖε δἱᾷ 

θογΡοσιβ, τ δηιτδία ΄υοαιδ Ρδγ8 αἰϊχυα Ρτγοίνμηι5 διῖ, οομδοαυιϊίγ, 

«εἀ [1700ἢἍ ασυοπᾶμῃ Ρδεῖο εἴξβιοϊαπτον 7 δὺϊ δηΐπι δἰπνωὶ ΟἸΏΏ685 ρᾶγ- 

ἴορ χοπεγαυίαγ, Ὑογ δὲ ργαῖία σον, Ραΐπηο, ἰδοῦΓ, οὐοαΐηα δὲ τεϊϊᾳυδ 

οτοῖα; ἂαξ ογάϊπα ἀείμοθρδ, αἱ ἰπ δἷ5 οατταϊαίρτι χαδε αὐ ΟἸρμεῦτα 
Ὁ δυςίογεια γαίεγῃπθωγ: διτλι ες δηΐτα αἰ τεῦ ἱπιρίεχαπι δοπειίταὶ 

δηΐτη8] ἰδὲ δοτι ἱϊατ, δεᾷ διΐτα ποπ δίπηο! οπιηὶα εἴβοὶ νεὶ δεῦϑα ρετ- 
εἰρὶ ροϊοοῖ, οππὶ ραγίοϑ αἰΐδε ἴδτη ἰωεεδβα, αἰϊδε ϑυπάυτα αὐθεθα οϑστ 
Βδοῖυγ. πες ἀϊοὶ ροϊεκὶ 689 ῥσδὲ δὰ εχἰ ψαϊϊαῖα ἰδίεγε: ρυΐπιο εηΐπι, 
4υὶ ἀπιρίἰϊοτῖθ φαδτα σοσ ππαρβτιτυἀίπὶρ εσῖ, ροϑίετίον οογάβ ἰῃ ργῖσθο 
οτῖα οοπερίοἰιατ. δοά σατα διυὰ ρτίαδ δἰ᾽αἀ ροφιετγία βαὶ, αἴγαξῃ 
Φίχεγαπι εἰδοῖς αἰτεγοπι, οἱ δὲ ργορῖεγ ργοχίπηαιη, δὲ ροϊϊῃς ΠοῸ 
Ῥοεῖ Βοος δε7 νεγϑὶ οαῦξα, πὸπ (ΟΓ ἰᾶπὶ οτίατα οἴβοὶξ ἰβεῦτ, ἰά4α8 
Δ ἀ χυὶρρίαπι, εεὰ μος ροεῖ Βος; αἱ ροΞίφαδπι ρτιεῖ ἰδοῖα εοῖ, νἱρ 

8ὸ εὐλοϊαιτ, ποῦ ἃ ρῦεγο δρεηῖε υἱς εἰβεϊϊασ. οαϊῃ5 τεὶ γαϊο {Π|ὰ οϑὲ, 
4ποἀ ἂν» εο Βα ἡ δοῖα εε1, ἰὰ φῃοὰ ρμοϊεπεία εἰ, εἰβοίαϊως ἴμω ἱπ 
ἘΔΙΌΓΑΘ ἴππὶ ἰπ τί ὀρογθοα. ἰΐδαθα δρεοίεπι εἰ ἔογιμᾶπι εδὲε ἰῃ 
ὅ1ο οροτίεθῖς, νεγϑὶ βταια ἐπ σογάβ ἔοτππαμι ἱεοϊποτὶδ, φυδπάπαπα 
αἷϊλο χαοηὰς 1]]1ὰ ορὶπίο δρδαγὰα εξ οοπινβεπιϊοία εδὶ. χμίῃ εἰΐδπι 
πὶ ἰπ βετοῖπε ργοιϊμαϑ ραγϑ δἰΐαυα δαϊπιαὶΐ δαὶ ρἰδηῖδε ἰδοὶδ Ἵοηιὶ- 
Ὡοδῖατ, οἶτο 4086 οείεγαι εἴῆοεγε ροδεῖϊ, δὲν αυδα ποῦ Ροϑϑὶβ, ἷπι- 
Ῥορῖβι!ε εδῖ, φαδπὰο εχ βεπιίηε εἰ ρεπίϊατα οβιηίδ ρεμεγδηΐαγ. ἀΡ 
60 επίτ 4αΐ δεταθι (δοετῖϊ, ἐγεδίαπι ἰὰ ργοςὰ] ἀυῃΐο εδὶ, δἰφυίάεαι 

δ Ῥτοιίπιδ ἱπεδὲ. δὲ γεγο δοπῖθη ργίι9 βαξ οροτίεϊ, ἰάφας οἶβοίππι 
βεποτατια εϑῖ, πα] ἰρίεατ ρῶγς οοπαϊΐτα ἰπε5586 ροϊεσὶ. εγβοὸ 4ποά 
δι, πο ἰλπὶ μαρεὶ ραγίειπ. δἱ πε εχίγα φυίάεσω. αἰϊεγαΐγαμι δαΐθτι 
δἷξ πδοοδδε οἵ, ἤδες ἱξιίπσ δοΐγεγε οοπατμίσπι εἴ: ἰογίδϑβε δηΐτα 
αἰϊψυϊὰ εχ 9 φιδο αἰχίπναβ πο δἰπιρὶεχ δὲ, αἱ δ ἐχίεγο πί ὶ] εἰ- 
Βεὶ ροεβα. πϑῖω εἰ εδὶ πὲ ροδϑιῖ, εἴ εδὶ πὶ ποῖ ροβεὶϊϊ, δή ϑοίβεῃ δὴ 
34 ἃ πὸ δεῖπιεπ, ἀΐσαταια, πἰ βίο τείεχι, δοι]!οεὶ 4ὰ8 πιοϊατη, 4068} 
ἡ]υὰ τπουεραὶ, βεθε ἴῃ 86 ἰρβαμ ἑοηϊϊπεῖ. βεγὶ δυῖεπὶ ροϊεεῖ αὲ 

εο ΒοσδΡ ἢοο πιονεαῖωγ εἴ πος δὃΡ Βος, αἰῖχαε ρεγίηάε φυδϑὶ Δάτη γα λα 
111 ὁροπιϊπα. Ραγίες, επὶπι Βαρβηιϊ νἱπα ταοάο πούλια, δἴλαπι οσα" 
ἀαϊεδουτί. ἀαδγιτα ρσσιαπι ὉΡῚ εἐχιγἤδεοῦϑ δ᾽ χαϊὰ πιονετὶξ, ρἐδιϊπι 

οπίπιᾶ δοῖὰ εἰβοίϊαγ. υἵ' ἱξμγ ἐπὶ δροηιη!ς 1156 φαοάδπι τοοὰο 
ὨΙπὰ τκουεὶ, φυοὰ ἰἰϊ ππης ταῦρᾶξ, δεὰ δηΐα ἰειφὶϊ, εἰς ἰά ἃ 480 
δετιδῦ, δὶ φυοά δεπιει εἴΐεοῖξ, πονεῖ, ςτπι δἰ χοϊὰ (εἰἰροτίῖ, 4πδῃ- 
σεπι ποῦ διίπυς ἰαπρὶς οἱ ποοίπϑ ααὶ ἱπεδὶ, φυοάδτα εἰδοῖς πποάο, 
οἱ δεάϊβοαιϊο δεάθε. ἰφίγ δἰϊχυϊὰ ε85ε χφαοά εἰβεϊαι, δεὰ ποι ἴϊὰ 
πὶ μος φαϊςαυᾶπι, πες ρεγίεοϊαι ᾿ἴπεδδα ρῬυδαασι δρθη8, δρεγίαπι ἴωσι 

8Ὸ εἰἰ. χαεπιδάπιο ἀμ πὶ δὐυΐοπρ Ὀπιπηχυοάαῃο βαῖ, δοοὶρίεπέάυμι Βίας 
δεῖ μος ἱπο. οπιηΐα χφυηδεοβπαῦθ δαὶ βαίαγα δαὶ αγίε εἰβείμηζασ, 
8} εο πυρά δεοίῃ εδὶ Βαδὲ, εχ εὸ αυοε ροϊεηίία ταἰς 6δὲ. δειπδη ἱξὶ- 
ἴα 11] δεῖ, πιοϊαιησας παρεῖ εἰ ρπποιρίστη ἰα]ς, οἱ πιοῖα ρεγαςίο 
Ῥαγα εκοϊεῖδὶ πηόφοο ἐδάοστιααε δἰξ δπιπιδῦβ. ΠΟᾺ δδὲ εϑίτα ὅδοίΐει, 
Βι1εὶ δηΐπιδι ΠΑρδαὶ, πεῆπε οῶγο: 8ἀ ςοτγηρίδ δεφαΐνοςε ἀϊςεῖας 
ἕαοίεϑ δὺϊ οᾶγο, ρετιπάς απαϑὶ ἰαρίἄθα δαὶ ᾿ρινεα ίαςεα αδἱξ. δίτπ αὶ 
φοῖεπι ραγίξβ δἰιπιΐαγες δὲ ἱπειγυπιθπία] ες δῖνε οἰδοίδἰοι εἰβοϊιπίατ. 
οἱ φασειδάτιοάπτα 0 δεςαγιῃ, ποὴ δἰϊαά ἱμοὲσῃπιειξοπι ἀϊχεγπιορ 
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ἔδοϊοχα εδθ δ} ἶρπιε βοΐο, οἷο ποὰ Ῥεἄθηι, βρη χαδβπῦτῃ, εοἄειαας 30 
τοοάο πε οΆγπειι. φυϊᾷειη : ὕδῃῃ εἰα9 φυοηαε αἰϊφαοά οἴβείαπι εἐξ, 
ἄσγα ἐρίξατ, πιο] ]ϊὰ, ἰοπῖα, γἰρίάα, εἰ φυϊξυπαυθ αἸϊὶ αἰδοῖα ΡαΓΌΒαΣ 
ἰμϑυῦὶ δι ϊηδιῖδ, ἃ ςα] ἀϊιαῖς ἐστὶ ρίιίαῖονε εἴβοὶ ροδϑαπξ. ἂἱ ταιῖον 
4υὰ ἴδχα ΤᾶΤΟ ἃυΐ 08 δ5ΐἴ, Ποὼ ροίεδι: 864 ἃ τδοῖυ ργοβοϊδοουϊε ε[Ά- 
οἴδαγ δ 80 φιοὰ βοβυίι, θα μ ὐερ δεῖα δε ἰά φυοά ροϊεπίία εἐἰ ἰᾷ 
ΕΣ 410 κιφτιίυγ, ἀμθιαοάο ἰπ ἰϊδ σῃοη86 ρίαν 4υὰε τὶς εἰδοϊπηϊατ, 
ἔεγγατι ἐπῖτρ ἀυταπι δῖ πιο] εἰβοίξας οαΐοτα γ6ὶ {τίζογε: δὲ υϑσο 735 
ἐπεὶδ ἃ πιοῖῃ ἰμδἰγατπεηϊοτΏπι, ααΐ ἄγε ορεἶπδῖ γαϊϊοπαπι. ὃγε ΘαΐΠ 
Ῥτϊαοὶρίμτι ἔογτωᾶαῃθ δἷυϑ φυρά εἰβοίτωτ εϑὶ, εεὰ ἴῃ αἰϊο. τιοῖτε δὰ- 
ἴρτα πᾶίυγαθ ἰῇ ἰρ60 αδὶ, ἃ αἰἴδγα ργοίεοϊυβ παίαγα, 4υδε δοῖα οὉ- 
[δες ἰογπιᾶτα. δοὰ μαρϑαίηε βειβδ βπίϊμᾶπι πδυπα, γαϊϊο δαάθηι ἂῦν 
486 ἀε Ῥαγύβυς γϑάδη δ 88ῖ. πϑὸ εηΐμι δηΐπια αἰϊα ε886 ροϊεδὲ ἴῃ 
δ11ο, δἰδὶ ἱμ 8ὸ ουϊαβ δεῖ, πε ρᾶγς υ]1ὰ 6:26 ροϊεεῖ, υοά ραγῖ- 
(ΕΡ8 δηΐπαρδε ποῦ δδὶ, πἰϑὶ δεφυΐνοςα, πἴ τιοτίηὶ οουΐδ. δεσηθῃ ἰρῖσ 
ἴων εἴ Βυθθγα ἀπίπιατη ὲ 6886 ροϊδινῖϊα ραΐαπι εθξ. ῥγορίυδ δαϊδι 
οἱ γϑυβοῖίμς ἰάειῃ ἃ δὲ 'ρθὸ ροϊδβιιία 6δι8ε ροϊεβῖ, υἱ ρεοπιεῖγα ἀοῦ- 10 
ταῖεηδ σϑπιοίϊὰ αυμην νὴ 39 δεῖ, ἰ846 γειροιϊαϑ φάτ χυΐ ἰδ οοτ- 
τοχιηρίδιας, δε δμίη, Βυΐπα πμ]]ὰ ρᾶγθ οαυεα δὲ βεπεγαδιοηῖο; ἐοἃ 
4αοά ρτλμιῃμ δα ἰχίπδθοὺϑ την, ιΦ ἐδιδα ε8ξ. Ὡ1}11 δηΐπι δὲ ἰρϑῦτῃ 
Βεμεγαῖ, δεὰ ροδιφυδίω ρειεγαίαμι εϑὶ, 86 ἴμδαιι ἰαπὶ δυζεῖ, 4υδῃ 
ὉΡ τγϑῖὶ ῃοη βίχια! οἰαπ 68 ρᾶτίες βεπεγαπῖωγ, 86 ὑπ ρτίπιυπι; δ8π}» 
48ε ρείππυ αι οΥγὶ ἤϑρεδϑε ϑδῖ, 4086 ργίπορίυσα δυροηὰϊ οομιϊηδδξ, 
δἰνθ θιηΐπι μἰδηΐα δἰνθ δηϊπιδὶ εἴ, δεαῖιε οἰπηΐρης ἱπεϑὶ φυοὰ τὴ 
δαθεαὶ υδξθίαηαὶ οἶσθ πυϊγίεπαϊ, ἰὰ δυΐθπι ςϑὲ, χυοὰ ἴΔ]6 αἰξογατα 
Βεπεγεὶ 4υδίθ ἰρϑαπι δὲ: μος εὐΐπι ουΐμιδααα ρϑιΐθοῖὶ ἴαπι αἰ πια] 
ἴα διἱἰγρὶϑ δοουπάυπι παϊαγαιι οἴβοίιατι εαξ, ποοθϑϑιϊατϊθ δηΐεπι γὰ- 
το ὁδῖ, φῃοά οὐμΝ αἰϊφαϊὰ οτίυτα εδὶ, διατὶ ἰάθπι Ὡδοθβ86 οδὲ. γ6- 20 
πογαῖ ἰβιτος φυοά εδὶ αγοςππι, οἱ ἀδτας μοί τον, δεἀ ρεὲγ 8ὲ ἱρϑῆϊῃ 
δυβείατ. Ἔγρὸ ἰρϑαπι, στ αἰϊφυϊά εἶς, δυρεῖ. ᾳποάεϊ ἀπυπι φυϊά, ἰὼ» 
4με Ρτγίπδυσω δὲ, (Δ ρεινμυιῃ κεπογαγὶ πϑοδεβα δϑὲ. ἰΐααμε 91 οογ ρῥτὴς 
Ταῦ ἱπ ΠΟΏΒυΪ 15 οὐἴτυγ δοϊτηδἰῖυ9, δαὶ οοτγαϊθ Ρτορογίομαϊε ἱπ ἰΐς 
4 οογάθ οαγεηῖ, εχ οογὰβ ρτίποὶρίαπι {]αὰ δοὲ ἰπ 15 φαδα οος 
Βαββηῖ, οεἰεγί εχ ργορογἕομαϊ. ἐχροϑυΐ ἰωπι κὰ θὰ απι86 δηΐε χαδθ- 
ποβαυΐυγν 4086 οἄυβα δἷξ ας ρτγίποὶριυμι ρεπδγαθβοηΐδ οαἰπεαε τον 
ὙΘῺδ ΡΓΗΠΙΣ δὲ ῬΓΟΟΓΘΘΏ8, 

᾿ 2. 1)ὲ δειμὶπὶδ παΐαγα ἀυθ μα νθσῖς χυϊϑρίατ. δρινεη δαῖτ ργο- 80 
ἀδε ἀδ δοΐπιδὶὶ Ἵγαβδυτα δἰ δἰραπι, τποχ τοι εγαΐασο Βαπιίάιπι δὰ 
Δ4ιαε δρδοίεπι γθλάϊιυγ; φοίογατα δἰίμισι δοοίριξ δφαβθ. δρϑυγάτη 
ἰξιϊυτ Ἰά μυϊανεγῖδ: ὅ4υὰ ϑπίιπ πη ογβλβεβοὶς οαϊογθ. ἰὰ δυΐοι ἰα- 
ἰαβεουδ 6 ἰοοο οα]άο ῥγοβοϊβοϊϊατ ογαδϑασω, τε βεγαϊυπαφαθ μας 
πλεδοὶξ. δίαιὶ οπηυΐα ἀφυοδα σρησγεδοπηῖ [τίβογα, δειθθῃ υδγοὸ ροδὶ- 
ἴωτα ἴῃ ρεῖα δὼ} ἀϊο ποῖ σοπογεδβοῖϊ εϑὰ ᾿υιπιδδοῖς, φυδϑὶ ἃ κοπίγασίο 
οτγαβδιπι ςοποι τοις, δε ὰ πες ἃ οδίογε Ἵγαοϑαγὶ γαῖο ργορδθ!ὶ εϑὲ, 
4πῶ6 επἰπὶ ρ]υ8 ἰατταθ σοπίμαηξ, θὰ σοηδίδιαηϊ εταδϑδηΐογαας ΡῈ ὃ 
ςοοἴίοπεπι, υἱ ας. ἰρίξατ τεξιἰφογαίοπι δοϊϊἄεδοεγε ἀθδαΐξ αἱ μἰμ}]Ὸ 
φοϊάϊι6 Βὲ, κδὰ τοί τοοάο ἀχυδα Ἰἰηιεδοῖξ. Βοος ἱφίττ ἀιδίατο εεὶ, 
Ὠδπ οἱ δ4ι εὐξ, πὶ ἀ4υ8 πο5 υἱεαίυγ Ροιδε ἃ οδἰοΐε Ἵγαδβασὶ, 
Βος ἰᾶπιεη εχ σόσρογα οδἰἰάο Ἵγαβδαιῃ εἰ οαἰϊάσπι εχξ. δεὰ οἱ αχ 
ἴογγα οοπδίδι, ἂμ δὶ βιϊδίατα ἰογλ ας οἱ δΔαῦδε εδῖ, που ἰοϊαπι τεδοὶνΐ 

ἴη Ἀμιδοόγεῖν δὲ δάυδπι ἀδραϊξ. δἂπ ποπ οπιπία αυᾶε δοοίάμηιϊ ἀϊχὶν 
τοῦδ πο βο]υμι δηΐπ αυοὰ εχ διὰ εἰ ἴεγγα Βυχιίάυτι οοσιδίδξ 
ογαδϑαίατ, δε οἰΐδπι χυοά εχ ἃᾳυὰ εἰ δρίγί τι, αἱ δραπηα ογδϑδίοσ δὶ- 40 
Ῥαφιιδ εχϑίβιιξ εἰ 4ιὸ διηρα δε ρυοίοτεβ ἱποογιίογεβαθα ϑαηῖ, 80 
εἰ αἰρίος εἰ γἱρίάϊοσ αρῖας οουδρίεἰίαγ. φυοά ἰάεπι ἴῃ οἷεο 4αοηπὸ 
Αι: Ἴγαβοθϑοῖς ενώ τηϊδίυ!π οὐπι δρί γα. αυδτι ΟΡ γϑῖη ογαϑδῖυα τεάν 
ἀμὸν φυοά αἰδεροῖς, οὔτ ἀνώτογ ἴω 60 σοηἰοπίαα ἀϊδοοτηδίυγ ἃ οδ- 
ἰασε εἰβοίαἰαγαιεα ϑρίγίμιδ, καϊθαα εὔδαν ἀφακε τηϊϑία διξ οἶδ ατη- 
Ρἰυτο ἐκ μᾶγνο ετίράὶ [αβῖϑσα, εἰ δρίβδιιπι εχ ᾿ἰφυϊάο εἰ δἰβῦμ 6κ 
Ὠῖβτο. οϑυ88 681, 4ῃοἀ δρίτιϊπδ ἱπιιπιδοδῖατ, αὶ ἰαϑίατη οἴβοϊς εἰ αἷ- ρὸ 
Βεάϊπετι ἡ] αονάε δρετὶϊ, αἰ ἴῃ δραιπα εἴ πῖνε: πᾶ εἰ πίχ δρῶτηᾷ 
εεἰ. δηῦα δἰΐλτα ἱρδᾶ φοιτιϊεῖα οὔτω οἷθο ογα288 ἴρασυθ γελάϊξυγε 
Ῥεγ οοποιιϑδαχι ρΏ Π δειγταιηααε ἱποϊυἀϊτογ δρί Γαδ. εἴ ρει ΟἸ δ.) 
αοᾳυδ τηυ]ϊοτὰ ορίτϊας σοπδμεῖ. μίηραε δπίιη πὲς ἴεγιδα δὶ μ6- 
46 δ4υϑε, δεᾷ σρίτί 5. εχ Ζυο Αξ τξ ρεὲγ 9σπιπιᾶ δαπδὲ βυϊϊοεῖ: δᾶ 
ἐπὲμα σομἰοπίαδ ἴω 60, Ὑδΐαῖὶ ἐμ υδϑε, οἰΐεγι ρὲσ ϑυπιπιδαας δυϑεπεῖ 
οἵ σαυδαπι. ἰενίἐλιϊ6 Ῥγωερεῖ. χοΐῃ δἰΐατα {τγίξογε εἰ ξεῖν Ἵογδδδοϑοῖξ 
οἶδωμι, ποι σοηρείδδοιξ, οαὶοῦ ϑαΐπι ἕαοϊξ ης ζεία οοραῖαγ: δὸγ ἤδη] πθ 
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εὐ]ΐδα. εἴ ἰποοηρο δ Π19. δὲ, ὁεὰ φαοηίατη ἃ ἴπροτθ '6 χαοχπὸ 
εοπδίϑιϊς οἱ ἀεπϑαίατ, Βίπο οἰδυπι ὀγαβϑίας γεάάϊυς, [ὶς ἀδ οδιισίᾷ 
δέτοδη ἄποαπε οχὶξ ἰπινίπϑθοῖ8 δρίβϑαπι δὲ δίβυιπι οαϊογα ἱπίθγίοθ, 
τππ]τηπὶ ςρί εἶτα οα] 41 οοπύπεηϑ: 9864 Ἔρταβϑυπι, αθὶ οδ]οῦ δυαπυῖξ 
εἰ δὲγ γεζιϊρεγαίασ, μαπιίδαπι πίργαπιχας ἐνααῖ!. τειπᾶπεῖ εηἰπι απ, 
εἰ οἱ φυϊὰ ράγνππι ἴδγγεπδα ρογιίοπίδ σοπεϊπεῖαγ, αἱ ἴῃ ῥἱξαΐξα, δἷο 

36 ἴῃ δεπηίηθ οαϊῃ διἰοςαϑοὶς, δειηθη ἰριας οοτησπαπε εδὲ δριγιῖας εξ 
ἄχυδε, βδρίγιιυ8 ααΐθτη δὲ ὁαϊτάν 6ϑ81. 4πδιη Ὁ ταὶ παῖαγα Βαταῖ- 
ἄϊτιπι εϑὲ, σαοπίαπι εχ 84πᾶ σοπϑίαϊ, (εδῖα5 (πίάϊα5 ραπε πιθαϊ αν 
ἐξα 486 ἀξ δεπιίπς δἰθβρθδηιὶ δογίμῖξ. δἷξ δπὶπι δά δάθο ἀπγαυὶ 
εἰοοδϑοθηϑ, υἱ οἰεοῖτο (14 651 δῃςοῖπο) 5ϊπι}}16 οδἰβοίδιυγ; φαοὰ πυπ- 
χπᾶπι βὲ. πιαρὶς οπίπι δἰξθιαπι αἰΐθγο ϑθμιθπ 6886 ἰΈγγεπαιη ΠΘρΕ 888 
εϑῖ; δὲ ργαθοῖρῃβ αἷς δογιη δὲ 4ποτγιπι ἴπ ΦΟΓΡΟΓΘ πιηἰἴαιη πῖᾶ- 
κοτῖδα ἴθγγοπδθ μαρδίαγ. Ἵγδϑϑῦτι δυΐεπι Δἤιταας 6δϑ δρίγιτπ8 ταὶ- 

10 δἰϊοπθ. β8θπιθῃ δηὲπὶ οπιπίυτ αἰθαπι εδὲ. Ἡογοάοῖα γεγὰ πο 8ογὶ- 
δὲς, ουπι πίργασι 6586 Αδἰ βίορηπι ρεπίϊαγαιη ἀϊοδὶ, 4υδϑὶ πθο 6886 δῖ 
Οπιπία πῖργα 6886 δογατι 4υθὰ8 πῖργα δδὲ ουξῖ8. δἰ φαΐ ἀεπῖεβ δογίιτν 
δἰθὸ5 6886 φαῦῃθγα ροίυϊξι οδῦϑα ΟΌΓ ΔΙΡΏπι 811 ϑεπιεπ, 4φῃοά β6- 
πίϊαγα ϑρυπια εδῖ, δρΌΝΙΑ δυΐθπι Αἰρα δϑῖ, οἴ πιαχίπιε 4ις εχ ρϑα- 
ἰϑοϊπιϊ5 ραγιὶθας σοποὶεῖ, εἴ ἴᾶπὶ ρᾶγν}8 πὶ σεγμὶ δυα ΡῸ 66 πε ιδδηξ. 
«πο ἰῃ οἶεο φύοφυε εἰ δ40α δυθηϊῖ, οἵμπὶ ταϊϑεθηΐαγ εἴ σομουϊίυη- 
ἔστ, οἱ ἀπε ἀϊχίποιϑ. πδὸ νθγοὸ Ποιηΐπ88 βητ4η05 ἰατυΐ856 υἱά δῖον 

80 τιδίαγαπι δειηϊηἷ8 6886 ΒρΌΠΙΟΘΩΠΙ : ἀδδτι εηἰτπ 4π86 γεὶ Ὑθπθιεαρ 
Ῥτδδεβῖ, Ὁ δὰ ἴμϑα ἰβδου]ιδῖα ποιπίπαγυπξ οδῦ88 ργοροϑίίδε 468ε- 
οἰϊοπῖα ἐχρ ἰοδῖα ἰὰτὶ 6θῖ. σοηροίαβοεγε δαΐδτη ϑεῖπεη ΠΟ Ρο886 ΟΡ 
δἄτη τότε ἀρεγίυπι ἰᾶπὶ δϑὲ: ἃδγ οπὶπι ἱποοηρο 8 }}}15 6δξ. 

3. ϑεφιΐαγ οἱ εἰ ἀπ)ίϊεπιι9 δὲ ἀϊοδπια8, δὶ 1 118 486 8επιθ 
διρίξῖαπε ἴθ ἰεταῖηααι, πὶ} }]ὰ ρᾶγα σοπδετιεπάϊ ςοποερὶμδ δἰῖ, φυοά 
δοΡ  εγῖδ, φιοπδιῃ νεγίδταγ σογρηίεπε εἷπ8, φυβπάο ἰρϑαιη ἰαου] δῖε, 
4πᾶπι ἰῃ 86 σοηιἰπεῖ, ἀρῖ!, ἀεβηίεπάπαι ἰρίτιν ῥγίιϑ δδῖ, αἴγιπη φυοά 
ἴπ ἔδυνΐπα σοπϑιτυΐξαγ, δοοίρίας αἰ φυϊά 40 60 φιοὰ ϑι}ίετγῖ, δὴ πἰ μι} 

80 δοοὶρίαῖ, αἴφιε οἰΐαπι ἀ8 ἀπίπια, αἴ δηϊπιαὶ ἀϊοίτυτ (ε8ὲ αυΐεπι δηὶ- 
τᾶ] ρδγῖθ διυΐπιαθ 86 5181}, αἴγτιτα ἴῃ δοπιΐπα δὲ σοποερίυ ἱπδὶξ, ἂῃ 
ποη, εἴ υπάδ. ςοποερίαπι επἰπὶ ἱπαπιπιδίαπι 6886 ΠΕΠΔΟ 5ἰθιυεγὶὶ οἱ 
υἱτα οπιπῖθα8 πὸ ἀϊ58 ρτίυδΐυπι, 4υΐρρθ οὐπὶ πἰ ἰ]ο ᾿πιϊπο5 βδειαΐπδ εἰ 
ςοπεερὶαβ δηϊιπαϊΐαπι υἱναηξ αυδιη 8ιἰγρε8, οἱ δ᾽αιιδηάϊυ ργο ᾷοα 
οἷηῖ. Ἔγξὸ δηΐππατη ἰἰ8 ἴπθ886 υδρείδαίεῃι ραίαπὶ εἰ. ϑεἀ φυδπι 
ΟΡ τὸῖη δὰπι ῬΥΪπιὰτι ἵπε886 οροτῖδθξ, δχ 118 4ι86 δ] δὶ ἀδ πίη 

δ ἀἰοδεγοαίπιαδ δρεγίυπι αϑὲ, δϑηϑαδί δη οἰΐατπη, 4018 Δηϊπια] ἐϑὲ, ἰθιηροῦα 
Ρτοοεάδαϊε τεοὶρὶ, εἴ γατίοπαίεπι, φιια Βοπιο, σογίαπι 68ξ. πὸπ επίπι 
δἰ πὰ} εἴ δηϊπιαὶ κξ οἱ μόπιο, πὲς δηΐπιδαὶ εἴ θ4ηη8. εδάθιπαπε ἴῃ ο6- 
ἰοτγῖ8. ἀπ πια 5 ταῖο εϑὲ: βπὶ8 Ἔπίιπ ροϑίεα οοπιϊπρίς, ρτγορτίαπι 
δυΐεπη οϑὲ βινΐβ ουΐϑαπδ. ρβεπεγαϊοπὶβ. αιιδπὶ ΟὉ τεῦ ἀ6 υμδπῖθ 
εἰΐαπι, φυοπαᾶπι ἰδ ροῦς εἰ φποπιοάο εἰ ἀπά εαπὶ γεοϊρίαπε, 4086 

πὸ Ρτὶποὶρίαιη ἰὰ ραγιϊοῖραπῖ, ῥ᾽ υγίπιυπι ἀπ αἴωτ, 8εἀ δηἰϊεπάυνη ργὸ 
γίγθυ9, εἰ χυοδὰ βετγὶ ροΐεϑδε, δοοερίϑϑ6 Τρεγδὲ ργεϊϊυτι δῖ, δηὶ- 
τοδὶ ἸΡΙΌΓ γϑβοίδ θη τι ϑαταϊπίρ 8 οἱ ςοποθρεριυ8, ϑοϊἰοοῖ ποπ ἄτιπε 

10 δϑεραγαῖ8, Βαρειῖ ροϊεηιία δϑίαϊαενάτπι 6δὶ, πο δοῖω, ργίπαδᾳυδιη 60 
χποάο 4080 οοποερίαϑ, 4υὶ ἰαπὶ δερβγαπίυγ, οἰρασι ἰγαπαπὶ οἱ οξεϊο 
δἷπ8. δηΐπιδε πηραπίαγ. ργίμοὶρίο επὶπὰ μδες οτηπία υἱΐαπι φιἰγρὶ5 
Ὑἵἴνυογο υἱάεηϊογ. ἀὲ δηΐπιδ φηοαθε δεηδ88}} ραγὶ πιοάο ἀϊσεπά πη 
6ϑὲ, αἰσιις εἰΐαπι ἀθ ἐπεθ!]δοῖυα!!. οὐππδδ δπὲιη ροϊεπιί ρτὶα8 μαρ εγὶ 

τη δοῖϊιι πδοθδδὲ δῖ. δεὰ δυὶ οπιποβ οοηέηρβεγε, οὔτι ἃπὶδ ΠῸῚ 
ἐπεδαν ἀδς 6886 681, δξ ΟἸηη68, τη ἃπῖθ ἐπεεϊπὶ, δαὶ ραγιΐπι οὔπι 
δηῖς πο πεγίπῖ, ραγίτα οαπι δηὶς ἔπεγῖπε; δὲ σοπιϊηροτγε δὶ ἴῃ τη8- 
τοιία ΠΟ 50 δηπῖθ8 ϑοιπθὰ πιλγίβ, ἁαΐ ε0 αυϊάδτα 1τ1ἀ6 νεπηίεηΐοδ, 

80 δεὰ ἴῃ πιᾶγο διιΐ οπιπ 68 Ἔχιγίπ9θοῸ8 ΠΟ ΠΈΠΚεΓα αὐ πη] πὶ, δαὶ ρᾶγ- 
εἶπι οχτγίιϑοομ8 ραγῖπὶ που Ἔχίτίπϑδοβ, οοἴοσγιπι ΟΠΙΠ65 ἀηϊα 6886. 
ἱπιροϑδὶ 116 γαιϊοπῖθα8 Ηἰβ 6586 οδιεπά ᾶγ. αυοστιπι δηΐπὶ ργίποῖριο- 
ΤΌΣ δοῖο δϑὲ σογρογαὶῖβ, μᾶδς δἰπθ ούρογδε '36940 30Π ρο86 σθῖ- 
ἴσπι εδἴ, ὙἜγθὶ ργαῖια ἀπιραϊαγε δὶπε ρεάϊραβ. ἰΐαχιια Ἔχιγ πες δὰ 
σεπίγε ἱπιροϑ818116 εϑὲ. πὸ δηΐτα 'ρ88 Ρ6Γ δὲ δεζεάοζα ροϑϑθῃξ, οὔπὶ 
ἱμδαραγαθα εἰπὶ, πδαπ8 οαπὶ οοΟΥρογα: ϑδπιδ Θηΐπι Ἔχογειπδηϊητα 
Αἰϊπιδοῖὶ πιαιδιὶ δδὲ, ταδῖδς ἱφίταγ τ τϑπ 8018 οχι βδεςδ δοοβά δ, 
ἐα4ιε 8οἷα ἀἰνίπα εἱξ. π18}} Ἔπὶπῦ στα εἶιι5 ἀςτίοπο σοιηπιπηϊεδῖ δοῖϊο 

80 σογροτγβ 8. δεὰ δπὶπι οπιηὶβ δηΐπηας δἷυε υἱγῖτϑ εἶνε ροϊοπια οογρπδ 
ἰϊα ραγιϊεῖραις υἱάθειγ, ἰάχιςε ταϑρὶβ. ϊνέποτη 4 πδπὶ 68 πδ8 εἰ6- 
ταδηΐα δρρε]ἰαπίογ. σὙεγοπι ργοὰξ πορλδίαϊς ᾿ξθο ἰδίους δηίτθδο 

ΒΡῈ ΑΝΙΜΑΙΣΌΟΝΜ ΟΕ ΝΕΚΆΤΙΟΝΕ ΤΊ. 

ἰηῖεγ 86 ἀπξοττιης, 118 δὲ παΐατα εἶτις ςοτροσίὰ ἀϊγογε. ἱποδὲ πδησχα 
ἴπ δαιπίπδ οὐπηΐασα, χαρὰ ἕλοι! οἱ Γδοπᾶα δἷηξ βεπηῖπα, νἱ 4ο]ϊςοὶ χαοά 
οαΐος υοσδίας, ἰάφαε ποῖ ἱξηΐδ, ποπ 1815 ζὰου] α5 αἰΐχπα δὶ, δὰ 
Φρ᾽ γίϊαϑ, 4πὶ ἰπ δεπιῖπα δρυπιοϑοάπα σογρογα οομἰποίηγ, δὲ πδίασα 
486 ἰπ 60 δρίγίξυ ἐδὲ ργορογίοπε γεβροπάδηβ δἰδιπεηῖο οἱ ΐδγατη. 737 
40 πὶ ΟΡ γέπι ἱξ Βα [ἀπὸ ἀπίπιαὶ ξεπδγαῖ, παι οουϑίίτυϊ φαΐος 
υδπι ἀεδη815 γοὶ Βυπιάϊθ. νοὶ δἱοςὶθ υἱήδταγ. δὲ υθγοὸ 8015 οαἷος εὲ 
δηϊπιαίταπι, πο τηοάο 4υὶ δειπῖπε οοπδηδῖαγ, υογαπι, οἰίαπι δἱ φαϊᾷ 
ἐΧχογειρε με απδπαθδτη αἀϊνεγρυτῃ ἃ πδίαγα, ἰάπιδη ἰὰ φυοαης ῥτίηοὶ- 
Ῥίαπι Βαρεῖ νἱτὰ]6. ςδδγιπῃ οδίογοτι ἴῃ ἀπιιπα 65 οοπιδηΐυτα πθὸ 
Ἰξθεπι 6888 ΠΕ4υ6 ἋΡ ἰρπα οὔρίπεπι ἀβοθζβ, ἀρβεγίιπι οχ ἠΐθ δὲ 
οογρυϑ δυΐοπὶ βαπίϊαγας, ἰῃ 410 56 πιεῖὶ δηΐπι8}15 ρτίης ρῚΪ ςοπιθηῖπτ 
ρα Ρτγουθηϊῖ, μαγίϊιη δεραγαθι]8 8 σόγμογθ, ἱπ φαΐδυα ἀϊνίπα ρᾶγϑ 
φοπιρι μθη ἠτλτ, 468 }18 εδὲ 4086 πιεῦδ ἀρρδβ᾽ ]ϑέτιγ, ραγάπν ἰπδεραγα- 40 
ἈΠ, το μος, ἱπφυᾶπι, φϑυϊγαθ δοηθη ἀἰϑδοϊνίτατ, υδγϑύτπααε ἴῃ δρὶ- 
τίξαιη δναπϑϑοῖῖ, ουτι πδίαγαπι μυτηάδτὶ ἀαῃομτιηπε μαρδαξ. ἀυᾶτα 
Ὁ τδῦι ἀπ 8επρογ ἰά ἴοτγας δχϑαῖ, “Ζαδεγεπάυπι ποῖ ε8ῖ, ποῦς 8 
Ῥᾶγν 01] δἷξ ἔογιπδε οοηϑιϊξαϊαε; φθοπηοάο πες ἀδ βθςοο, ἃ 48ο ἰαο 
οορίϊατ, φυδεγὶ τὰ] 6 φυϊά φοπυθηΐῃ: πᾶ '8 σασαιδ πεπΐδῖ εἴ πμ}} 14 
Ρᾶγ5 σοῃσυἴδε τπαρτϊτυἸηΐθ 6θξὲ, ἀε ἀπίπιδ, χιειηδάπιοάππι ςοὩ- 
ςερῖι5 εἰ βεηϊζηγα μαρεαηὶ δᾶπὶ εἰ φιδπιδάϊποάυμι ποι Παρ δδηΐ, 
ἀεῇβηϊταπι ἴᾶπὶ 688: ροϊοπα δηἷπι μαρθ θη, δοῖὰ πο Βαρδηΐῖ. ϑϑῖαδα 
Δυΐεπὶ οὐϊπὶ Ἔχογειπθιϊαπι δἰξ, Θοάθιησυς πιουδαίωγ πηοῖῃ 480 Δῃ- 
βεῖατ σογρίις ἀϊξεοιίοπε αἱ ἰπνΐ δἰ ἰπιθαῖι, πα δὲ ἀΐδυηπι δι 1, οοποῖῖ- 
ἴυϊξ εἰ Ἰπονδῖ δχογεπιθιΐατι ἐθηνίπᾶθ δοάδιη χηοῖμ 480 ἱρϑῆπι τηὸ- 
υεΐωγ, πδτῃ ἰἰυἀ χυοαὺε Ἔχογεπιθπίυπι δϑὲ, Βαβεῖψυε οπιῃδδ Ρᾶγῖεφ 
Ροϊειϊα, δοῖα μα] ΐαπι. μαροῖ διΐπι δα8 ραγῖθϑ ροϊεπιῖα, απίθ ἀϊΐν 
ζετι [εἰπΐπα ἃ τῆαγο. πᾶπὶ αἱ οχ ἰδθϑὶβ ἱπίογάυπι ἰδθσὰ ἰηϊθγάατα πο 
Ιλθϑὰ εἰρπυπίυγ, δὶς εχ [διπίηᾶ Ρατγιϊπι ἔεπιΐπα, 8] 8 πο ἰδρηΐπα 9864 
τπλᾶϑ ραπογαϊγ. ἔδτηΐηα Θπὶπὶ αυδϑὶ ᾿η88 ἰΔ6δϑι15 δϑὶ, εἰ τπϑηϑῖτυδ 86- 
τθη δῖ, απδηαυᾶπι ΠΟῚ Ράγυτα, ἀηαπε ΔΉ αυε {Π|ὰ ποῦ Βαθεΐ, 39 
οτίρίπεπα οἱ ργίποϊρίαπι ἀπίπιαθ, 4υαᾶπὶ ΟΡ τεπῃ αυϊ5 δηϊπιαϊίθης 
ονὰ φυρνυεδηϊοία ρίρηυπίαγ, ραγίεδ φυίάεπι υἰγογιπαπε οδτϊποὶ ουασα 
Ἰπειτυΐαπι, δε ρεϊποῖρὶο ογεῖ, Φυδργορῖεγ: δηἰπιδίθτη πο δὲ, ἑὰ 
δὨΐμ ἃ Ἰηᾶγὶ8 δειπΐηε δἰζογίαγ, φυοά ρυΐποῖρίπην δὲ [ειπίπδε Ἔχογθα 
ταθπίωτα γεσερεγίξ, οοποερῖι με. Βυπιιδ γεγο οοτραϊδηιϊ συπε 
ἱποαϊεδουηῖ, οΡαυοίϊαγ, αἱ ἐπ ρυ]το τγείγιρεγαῖα οτγτιδιυϊα. οογροτὰ ὃ 
δυΐοπι οπιηΐα οοἤδογοπὶ εἴ σοπεπεπιυγ ἰδπίογθ, 4πεπὶ ἰπ ἀϊοα ἰδτα- 
486 δάἀαδποῖϊ5 οονροτῖδι5 παίαγα ποςίρὶϊ πεγνΐ, φυδα ραγίοϑ απὶ πιαϊϊυ τα 
ςοπεϊπεῖ, ἰῃ Αἰ "8 πεττο, ἰῃ αἰ "8 δἐο φυοή πεῖτο ργορογι!οπεῖαγ. ςαε 
εἰΐαπι ἔογπιδο οἰιιϑάδην δϑὶ, εἴ υϑπὰ οἵ ππϑπιργδπα οἷ οἰπης δἰυϑπιοῖξ 
ξεπο8. ἀἰ(εγυπι παθο δηλ ἰδοῦ δὲ Ἰηδιογβ χαϊπογίσαθ ὑδιίοπα, 
εἰ οπιηΐιο Ἔχοθϑθι ἀοἴεςινε. 

ἄς πάπα ῖα γεγο θόγαπι παίπγα ἱπιρογίθοϊογ θὲ, ςοῆςερ- 
ἴππι, εὔτη ρεγίδοϊιδ ἴδπὶ εδὲ δεὰ ποηάυτα ἀπἰπ)αὶ ρογίεοιτπι, ἔοσας 
πεταπῖ; φυοά 4υ88 Οὗ οδτιδῶ5 ἰϊᾶ βαῖ, δηῖς ἀϊχίπιβ. Ρεγίεοϊπτη δ8- 
ἴδτη 68 δηἰπιαὶ, οὑπὶ σοποθρίῃϑ ἰὰπὶ δῖ ταᾶϑ δυὶ ἔεπιὶηδ δϑῖ, 80] οεξ 
ἴπ φυιθα5 δεχὰβ δες αἰξζεγεηκία μαρεϊογ. δυπὶ δηΐπὶ 86 πες τϑᾶ- 
ταπὶ πΠΘ486 ἰδιπίπδιη ρειογεηῖ, νἀ εἰΐςθὲ φυδε οἷ ᾿ρθᾶ ποη δχ ἔειαΐπα 
τπάγευς εἰ οοἷϊα ἀπὶπιαίτιπι ργοογθαηίυγ. 9ε4 ἀδ δογαμῃ ξοπεγῶ- 
ὕοπε ροδῖδα ἀϊσαπιυδ. 4π86 ασΐεπι δηἰπιαὶ ἰπιγα 86 ραπαγαηῖ, βοϊϊςεξ 
παῖαναε ρεγίεοϊδε βηἰπιδὶῖα, φαουδαῃς δηίπιαὶ ρατϊαπὶ [ογασι δ δπὶδν 
ἰδηῖ, κότα ἱπῖγα 8ὲ ἱππδχυπι 4ῃοα ρἰρηίατ. δ υεγὸ 4π8ὲ ἔογᾶϑ 
διήτο αὶ ρατίππε, ον ἱπῖγα 86 ρτίιι5 ουοπι ρεππογίηϊ, ἐογατη ΠΟΠΩῸΪ- 
115 οΥῶπι ἴδιῃ ῥϑιζεοῖυπι δρδοϊυτογ, πὶ δογητι 4886 ἴογαι ρατίηξ 
ουασι. δἴαις ἰϊὰ αδπίτπαδὶ εχ ὁυὸ ἱπίγα ἰθπηίῃμδπν παϑοϊ τ, 8]1ρ στα 
Αἰΐπιθπίλπι ἰῃ στο ςοπίδηΐζντη ἀρ δια ρέωτα ἰδ δϑῖ, στρ εἰυῦ Δ αἴοτο 
εἰ ρεγβοίϊυγ; δἰφας οἱ. δὰπὶ γϑῖν οὐ ὑτα ὑἴεγοὸ ποη δριυπρίτυτ. ᾶθα 
οι ρίπδογιπι ρἰδοΐππι αἰ [ΓἜγεπεία δϑὶ, ἀ6 υρα5 ροϑὶ δβογδῖπι μὲσ 
δὲ ἀἰδδογενειδ, Ὡθῆς ἃ ργτηΐδ ἐπεὶρἐδη ὅτιτο δοῖ, ρτίπιδ δυΐδθτω διπιὶ 
΄υδς ρεγίεοϊα. εἰπϑηηο αὶ δυΐεια ὁπηϊ 4086 δηϊπιαὶ ροηογαηῖ, δοττιμν 
486 ρῥτίπιαπι μοπιο εδὶ. ἀδοδβοῖο ἰρίαιγ δοιη πη οταπίαπι ποι αἰδτες 
4θαπι οοἴεγοττιπι Ἔχογειβεπὶογαπι βεογί δοΐοῖ. ἔδγιου δπὶπι ὑπ απ 
ηποάφιιο. δαππι ἴῃ ἰοσίπα, ποι ψἧιη 5ρί γίξυ ἱπίδγθηϊα, πὸπ δ᾽ία οἶπ)θ. 
τοοάϊ ᾿βη88 οορβεηῖε, εἰ φυϊήζαπι ἃ ἰδϑιϊρυ5 ἰγϑἢῃ! ταοάο οσπουγδίϊι τα 
τες πα] ἴσα ΡῈΓ υἷα δρίγυθ οΟρίπδηϊωγ, ἀπαϑὶ βοτὶ ροσϑῖῖ πὶ πἰεὲ 
υἱβ ἰπ[ενδῖατ, δὲο ἔθη άδὲ Ἔχογοπμθπίμτη δἰϊη δητὶ δὰϊ Βαιηιαὶ δαὶ οἱ σον, 
4αρπίδωι τεϊδηθο. δρὶειτα ἰΐα ᾿πιαίνογδο Ἐχοθγπδίαγ δὲ 14 σοσοπιθῃθ 
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[38 ὁυαηίαπι εξ απαὸ τπούεῦα υοΪηϊτηπδ: υἶγοα δηΐπὶ τοί θπῖο ἐρὶ γιπ δα- 
βεπῖαγ. ἤϑιη οἱ σπα ἘΔ τὶ δχογθιπθηὶα ρῈῚ δοιπηπιη Ἔχου, 51 πιθα- 
ἴπ5 ἰαχὶ ρἰδμίαιια Θχογοτηδηῖὶ δα πῇ. δἴμι!8 Ὁ 119 ἀἰοϊτατ, ἂϊ δὲ χυὶς 
Ῥἰδηϊαγωνα δοιηΐπα ἀϊχονὶῖς φαοῖαιπὶϑ ἃ βρίεἴσα βεςενοὶ εο θὲ ἔπεΐατα 
αἰζεττε δοϊοπι. 864 ἐπίῃ οδισα δἰῃν γαῖ, τὶ αἰχίμιια, δεῖ, φιοὰ εχ- 
ὁτειπδηὶ5 ρᾶγίοϑ9 σαρᾶοδ8 ἀδεονιρίαα ἃ Βδίῃηγα μδβεπίογ οτηπὶθαδ, 
ἴαπη ἱπῸ ΕΠ 9. 1118. ϑσςο οἱ μυπιο, ἴυπὶ 4αυφιπὶ, αυᾶς νοπδὲ το- 

410 ὁδβηΐατ, [δηνΐπᾶς ἴδια υθηΐϑ ἀτιαθτια, πιδίογε δῖ 6 δογία, ἢι5815 δὰ- 
Ῥέῖπθ ταπδπι πη] ἰϊιἀο τοπευίθιπ 'π' πιξαγαπι ἀοδίμ!, αοΐθει ἃ] ,- 
ταδηϊο ὀχρίθιὶθ παίηγαααα ργαδ 508 [Ἰριἀἰταῖε (ας πἰαιἰ8 σοποοφυθπάϊὶ 
ἰδάϊξα τγαποίαπαϊτγ ἤν αἴεδιτιμη ρτορίθγ υθηλγιπῃ ἰδμυ δἴθιη, αὕτη 
γδ8 δι δηβιδια ποαυξαμῖ Ἔχϑιρεγαπιϊαπι σον Γα. ἰἰδηιι6 αἰδοῖα 
ἶτ ταῖυιϊὶ πανίϑοδε δῖ ]ῖα ργοίιϑιο 8ϑιιρυ 5 δυ ἐπι. σεἰεγαϊη πεῖς 
εἴγυια πη ]]ο εἰγουΐία σογῖο ἀεδογιθαπίατγ, ἰοπάππὶ ἰδιπ δὴ ᾿πουοτὶ ἀδ- 
ετεδοθηῖς τπειιϑο, (ἶφι γαϊϊοια γεςῖδ, δῃπὶ δηΐτη σοτρογὰ δηϊπιαὶ ἑαυτὰ 

εο [τϊριαΐοτα, αὐτὴ δυθπῖῖ οἱ σον ἶῃθη8 δᾶγ [8}}9 οἰβοίδιο τ. τρεπδιιτα 
δηΐοττι οσοἴτι5 [γιριἀϊ σιιηι ργορῖογ πὲ ἀοίδείυνη. ἰίᾶαπα Εἰ αἱ ἔπ 
τοεπδίυ πὶ αθᾶτι τπϑαΐα κἰπὶ [τἸρίἴοτοδ. ἰρίταγ ροϑίφυαπι Ἔχογεπιδην 
ἔππ) του δίπτη ἴῃ ὁδηβυΐπετη 6ϑὶ, τι δηδίγαδ τηουϑγὶ ἱεπάϊπι δὸ συοῖα 

πιοάο ἀἰϊχὶ εἰγευία. αἱ δὶ σοποοεΐυων πο οϑῖ, ρϑῃ!]αϊμπ δἰ 
δυρίπάε ϑθοοιπίϊογ, φῦᾶπα Οὗ γεδὶπ 4086 Αἰρᾷ υοσδηῖωτγ, ρᾶγνὶ5 δι δας 
εἰ ρυ6}}1}5 ργουδηΐωπι. δεῦνδὶ σογρυγὰ ἱπίθζγα πξογα 8 Ἔχογθιηδη- 
ἰογυτι Ηἰς ϑες 8908, σηπὶ ποάϊςε βὲ, πιροῖς οἰπὶ ἂν Θχογθιη θη 8 

20 υἱπαϊσθπῆιγ φυὰθ οαῦδαα σογροτγίρυϑ βυηὶ υἱ δεργοῖθη!. ϑ8εἀ 9ἱ γε] 
θη Βὶ νε] ᾿ηπιοάϊος αἰ, ἀδιπηιπι δου θηΐῃ: διιὲ δπῖπι πογϑὶ ογίυπίυτ, 
δυΐῖ σογρῃϑ εἰπαγοθϑοὶϊ οἵ εχιεπυδίηγ, φυδτῃ ΟὉ γϑιπ εἰ δὰ αἰ ρα, οὐτπὶ 
ἔγεχαεπῖογ του θη εἰ δι ρδγωμ, ἱπογοηδηίαπι δυΐογαηὶ Ρυ]]αγυσω. 

Βι ἰξίταν πϑοθϑϑαγῖο θχεγθιπθηίυπι ἢος ΟΡ 689 4υδ5 ἀἰϊχίιπιϑ ᾿δΌ888. 
δππὶ δηΐπι πϑίυγα σομΟαι6γα πεαιρδῖ, Ἔχογεπιθηϊιιη δὶ πδοοδϑ8 

εϑῖ, που 80 πτπ δἰ ππδηιὶ ἐπα 1}}15 861 εὔίδιη ἴῃ υδηῖθ, δὲ ρὲγ ἰδπυϊδϑὲ- 
δ τὴῦϑ γεηδ8 Ἔχἰιπάδπο διιρεγοῖ. 8εἀ πιοἰϊογίϑ ποίας βπΐίδηε ργάϊία 
παΐπτα δὸ δδυιϊταγ ἴῃ Βὰπς ἰοσυμν, δοι!ἰοδὶ ροπεγωοπὶς οαυθᾶ, αξ 
4π416 δγδὲ [αΐαγανη, ἴδΐθ δἰ ἴθγωιη οτίδιυγ ἴδια επὶπὶ ἰὼ 16 ροϊεμίϊα 
δὶ, φιαὶο εϑὶ σογριϑ ουΐῃδ δδοιθιῖο δϑῖ. [δπνπὶϑ ἰδία οὐηπῖθι8 ἐχ- 
οτειηθητιπι δὶ πεςα886 εϑὲ, ϑεὰ οδηξυΐπείϑ δι ρ] 8, Εογατη 6 πρὰ- 
Ἰϊεγῖθυ 5. ῥ]ατγίιποτα. Ὑϑίτπι οδἰογί8 φυοαῦς δ] αηϊὰ ςο ἢ ρὶ ἐπ γονὰς 
τῖστς Ἰοσῦπι ἤδςο986 δϑί. σΔΠ8Ω1Π ΟΌΓ 98 ηζοίΐῃοι5 ἀπ ρἰἷΠ8 ἜΟΓυΤΠ4Π9 

40 Βοτηϊηὶ ΡῬΙυτγιπιμῃ, δηῖθ Ἔχροϑιυῖ. 86 οσὰγ ἴῃ ἔθιπί αἱ ΟἸπθι5 Ἔχ- 
Ὀτετπηθηίητ Παρ ἱπεοὶ, ἰῃ τρατίθυϑ ἤοπ οἰππίθη ἱπθϑὲ 7 αιιδοὰδπι 
᾿δηΐπη ποὴ οἰπ ταις ξεπιϊογατ: 864 αἱ 4ιαα διπ τυ πὶ, ποῖα δυῶθ 36- 

Ὠἰζαγδα ογεαπὶ, φιοά ἱποιϊτυϊατ εχ τπδίεγία σου θπίδ ἰὰ (εδιηΐπα, 8'ς 
ἐδ τοοῖῃ δὺ0 ἱπίει το ἰῃ δὰ ραγίθ σοπίθπιο, πὰς βειποη δεοθι τυ Γ, 
Σάετα ἰαεϊπηϊ εἰ ςοποιίίπυπε, ρδγα δὰ ἰοοιβ δεριϊ ἱγβηϑυετοὶ 6δὶ ἴῃ 
Οχαηὶρθα5 14 Βαροπιθυς. ῥτίποῖρίαπν δπὶπι παϊαγας τοῦ ργοροτῖϊο- 
παΐευς οϑῖ. οϑιιδᾶ, ἸΠ]Π8Π, ΟἸΓ Οπιπῖθη5 πιδιῖθ5 ποη δἱῖ ἐσχογοιπθῦς- 
ἴσαι ραηΐια] 6, σα η οπιθῖθπδ ἔθ πα πὶβ οἰξ, απο διΐπιαὶ σογραδ δϑὶ βηϊ- 

σὺ τηαϊυιη, 84 4αοά ἰποιἰπιιοη ἀτιτα ἔδμνΐπα ϑεπιρογ πιρίδεϊδιῃ ργϑεροῖ, 
Υπᾶ58 υἱπὶ ογθδι.11, ἤδης δόγωτη. υἰγίψυα ἰευϊξαέοιη γι υΐπνιϑ: 488 
δεῖ 4ιὸ αἰϊογανῃ τρὰ5 αἰτοττιπι [ειΐηα δἰξ. ἰἴἰδαπα ΘΟγρὼ5 δἱ τηωραϊία- 
αϊπετο ργαθβογὶ ἃ ἐδιηΐπᾶ ἤθοαδϑ6 δὲ: ἃ πιδτὶ π1 81] 1816 ΠΘο δ ββδγι 9 46- 
δἰἀεταίυγ. πθς εηΐιη ἰυδιγαπιδηΐα ἦν ᾿δ 4086 οἰβοϊπηιϊανγ ἱπῦθ86, πὸ- 
πὸ ἴρϑατπα εἰοίει5 πδθοθῦδε δϑῖ. σογρηϑ Ἰρι[ῸΓ 6Χ [διηΐπα οὶ, δηΐπγα 
Ἐχ τπᾶγε. δυρδίαπιϊα δηΐμι σογροτγὶς δἤοιυΐυθ ἀπΐπια οσῖ, εἰ ἰάθο 486 
Ὥοη Ὀπίξυπᾶ οοδαπηῖ, αιοί θὰ ἰδοινπὶ “αοτοπι ἰοπηριῖ8 ρᾶγ οἱ ποτ 

80 ξεδῖαιϊιϊο ργοχίπια εἰ σογροτγί5 πιαξηίϊα ἀο βοὴ πιμΐτο ἀϊδογθραπβ, ἤμθο 
Ῥυπιοα ραγῖῃδ δἰ τη 1 }65 δὲθὲ δἀμηϊ σουνιπιηὶ ξαπονῖ5 αἵτιδηιδ σροςοΐος 
4παἷε5 εχ συἱρε εἴ ζαηθ ρεπδιδηῖηγ, ἂπὶ εχ ρογάΐος εἰ ρα] πᾶςοο: 
δεὰ ἰεπίρογα ριοςεάεοηϊε ἀἰνετδὶ οχ ἀϊνεγείϑ. ργουθηϊοηῖθς ροβίγε- 
τοῦτο ἰοιτηα ἰειπίπδθ ἰηϑείυξὶ ουδϊπηι, φιοιβοάο βοπαΐπα ρογορτγίπα 
δὰ ροβίγοπηαιη ργὸ ἴεγγαα παϊονα τδἀάιπιοτγ. Βαᾶθο οπῃ ἡπαιθυΐδια 
δογρυϑαπε δειπὶ πὶ θ 8 ρτγϑθδιαϊ. αιδπὶ ΟΡ Γϑτῦ ρᾶγδ [ειηίπαγιη 68 

739. 4π|δὲ δειπθη γεοὶρη, πο πιθαῖνὰ ἰΓαϊδοίυϑαιο φηιίαπι δῖ, δοα πΐθγι8 
ΔΙρΡἢοΓ. πιᾶγοα αυΐ δειηεη στη τυπῆ, τηϑαῖυϑ δὰ [4 διπτἰοπάπιπν Πᾶ- 
επὶ δχϑδηρυ 5. Θχογεπιθπίυπι διιῖθπι αυοάν!8 δἰπιιὶ εἰ τὸ ἴ ἰοςο 
«δὶ εἰ Ἔχοιειπδηΐαη δἰ εϊϊον: πθ66 ῥτίῖτϑ ἈἸ ωπ, πἰϑὶ νἷδ τπᾶρπα οοεὶξ 
αἰ σοπῖγα παϊαγδιῃ ἀϊνογιηγ, δεά 4πδπι Ὁ οδπσαιι δχογευνεπία 
δοϊπιαἰεπιὶ κοηῖ}18 δεςούπδηίατ, εο]αγαένπι ἰαπὶ δὲ. ςυπι ἀνΐετα 
βειθθὴ 46 πιδιὲ δοςεϑοὶξ ἰὼ [θεηίηαα αἴδιιτα, ρᾶγίδαν μυγίδδίτημαπι ἐχ- 
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ογδιηεπεϊ ςοπϑταῖς, Ρ᾽τπνοπι᾿ Ἔπὶπι ἴῃ τρόπδῖστιί8 σπσχαὲ Ἠαιουΐθ 
ἱποι ἢν σοπεϊπδίατ, οἱ ἴῃ ππαγὶϑ ρου ίξηγα αποὰ πυιη! ἀἸδοιηυπι εδῖ, ἴσα 
εδάεπι δπιϊβδίοπε ἴππὶ ἐῃ αἀἰνογοῖβ. ῥτίου οπὶπὶ ἐπιΐϑϑῖο ταΐπμδ εουη δ 10 
ἤπδπι ροϑίογιογ δϑῖ: πηηι18 δπίην οδ]ογὶα ἀπίιη8 15 ςοη ποῖ ρτορίοσ 
Ἄἐτυἰϊαῖεπι. δὲ γεγο συοα σοπεοοίμπι 6ϑῖ, ογαβδοτῃ εἴ σοΓρο δπίϊαϑ 
ει. φαΐρθηϑ5 διυϊειῃ γεὶ ΜΠ Ἰογίθτις γοἱ σθίθγογι ΔΗ πη ἰθτν ει ϊηΐδ 
81 ἔοναϑ εἰπιειίττ, φιοηΐαιη ποὺ πιο ϊζοται ΘΧογειη θη ἱπθ 15. σοἢ- 
ὑπείατ, ἐἰ8 ἰδυϊαπήειη φυοα ΓΟ] ρίταν ἴῃ ἀΐετο δῖ, υιϑπίατη 115 486 
ἴοναε εποϊτιυπὶ τεπιδποῖ, συ οα πιϑιὶβ [δου τᾶν σοπϑιιιοϊ, πὶ ᾿π συμ πδ 
ἀεοεάεπὲθ οοπίθπία, πὶ ᾿πᾶιεῖπ δι ουπῖο ραγίϊοο]α ἰδτιΐπῶθ, 4088 
Ρτοροτγίϊοπε γεβροιιάθαι υυἱνὶ8, τξ ἵπ 4ΌΙ δ ]απὶ ἰμϑθοῖα βογὶ σοῦ. 80 
πἰζαγ. δαπιοτγεῖπ δυΐθτι, χαΐ ἃ ἐειηἰνΐ8 σαπι νοϊυρίδῖε εὐπ τη, ὠὰ Ὲ 
δἀ σοποερίται σοηΐογγε ἠϊοῖυπι εδὶ δηῖθ. δϑὰ ροιϑϑιποτῃ ἰπά6 τὶν 
ἀετὶ μοϊεϑι, χφιοά υἱ πιᾶγίθιι8, δο δὲ ειπίπὶβ δοοιϊἀαὶ ποςῖι ρῈΓ 
φαϊείεπι φιοά ρο]ειΐοποπι ἀρρε]ϊαπε. νδτγαπὶ μος πο ]υπὶ ἱπάϊοίανα 
ἐβῖ. πδιῃ εἰ δάἀοίδβοθηϊθια ἰάοτη Ἔν θηΐῖ, φυὶ εἰσὶ δι 85. γὶ ΑΙ φυαπάο 
δαπί, ἰδιῆθη ποπάσιῃ δπντππε: δὲ ἰἰ5 4υΐ γ6] δππτῖπιι γα] διαί ϑϑαγὲ 
8ππὶ ᾿πἰεουπάιτ. γο8 18 86 βαρ οὶ ἢ 8ῖη6 τη Γ18 διῃ ἰ55: 056 ΘΟΠΕΙΡΣ 
δ ρο 51} }16 δἱῖ, δίφιιβ εἰίδια διε τὰ δπϑίτβογυϊα ἐχογόταθηῖο, φυσᾷ 
δυὶ τοάιιπάδη εἴβυαϊ ἰοταβ δυὶ ἱπῖυ8 98:18 51. αἱ δίιι6 δὰ υο]ιρίδῖα, 
486 επιϊπὶδ ρὲσ οοἰϊαπη δυθηΐγθ 80168, ςοποῖρίϊγ, 91 ἰοςὰσ ταγροὲ 30 
εἴ νυϊνᾶ ἀεδοθπτ ργορὶι8. υδγυπίδηηθη τηᾶξηα 6Χ ραᾶτὶε δὶς δοοίαιξ 
αἴ ουπὶ ργοίασίομε [ειπίπας ἀσϑίυγ, Φιοηΐϑιη οδ ὈΐΕΓῚ 86 σΟτηργιηδέ, 
οὔπὶ ρεοίιπηϊςαγ, ἴῃ πα φυϊάδιν ργοίισίοπε, γυο]ρία8 οἱ ᾿πατὶ δὲ 
[εὐοῖπαθ σοπιϊηρεγα ἐΆ μα ϑΕΠΙΘ ἢ δἰϊθπι Ἰπαγὶ8 πιο ἰλπ:5. [18 αἰγί ριτωΣ 
εἰ Ἰυνδἴαγ. ρτγοίυϑῖο δυΐϊθπη ποη ἱπῖυ5 απ, υἱ φυϊάαπι γοἰαπξ (05 δυΐπα 
ποτὶ δηρυϑίιη 681); 86 δηΐος 410 [επηΐπα ταϊ εἰ ναρόγεα {μιῇ ὃ 
ποηπηϊίαι ὑπὶ γεογαπιδπίμπι, ΘΟ ἐπὶ δἰϊδιπ τπ85 ταῦτ φυοά Γι ἀογῖς 
οἱ δαὶ ᾿θιἤθῖτ τπδποῖ δοιῃ δ δια σθητη, δῖ ἱπῖγο 8ΔΡ Ὀἴθγο ἰγϑ ἢ αν 
δἰ οδ]άσ8 εδὶ δὲ πιοάϊςε ἐετηρογαῖυϑ. οὐΐῃδ ταὶ ἱπαϊοίαπη, φῃο ἃ Ἰοςυϑ, 
αυἱ πιοάο τηδάεραδὶ, γοϑιεςαίῃϑ πιοχ ϑεηϊἀἴαγ, δηϊμνα]ίθιι8 εἴϊατη, 
ἀυογαπι ργαδοογάϊι5 ναϊνα ἰμπρίτατ, οἱ αΥἹ θη εἰ ρίδοῖθι8, 401 δηϊπιαὶ 
Ρϑείιιπῖ, πε ϑεπιθη ἰἰΐπς ἰγδμδίαγ, 864 ργοίμσαπι ἀενεηίδὶ ἔρϑαιη, ἰτα- 
Ῥοδϑῖθη]ε εδὲ. τγαλῖς σου ϊαγατα ᾿ὶς ἰοσυϑ ϑὰ0 οαΐογθ: πηεηδιγιόστιτς 10 
οἰϊατη ἀεςεβδῖο εἰ σομἤανίιμπ (οι ταπὶ ἔῃ ἐὰ ρᾶγίε ςα]οιῖβ ραγαξ, 
ἤδαπε υὧἱ νᾶϑ8 ποη {ΠΠΠ|ὰ, ςα]άο ἀϊυῖϊα μυταοτε, δαύᾶπὶι ἰπ 86 ἔγαμθοςξ 
οτε ἴῆνεγςο, ἰΐὰ δι γα ἰϊογ πες δ 64]: διιπὶ φυὶ ραγι ας δοσοπη- 
τηοιατῖ5 δή ςοἰϊαπι οἴβεία 9 ἰὰ βοτγὶ ορί παηῖωγ: πΏ} 10 οπΐπ ρᾶοῖο 
εἷς βετὶ μοϊεδῖ, σοπίγα εἰΐαιη ενδηὶξ ἰζ8 αὶ 5θιηθῃ ἃ πρυΐϊίοσε αυοαη8 
ἐπαΐτ] δίαπί, δοοὶάϊι επῖπι οἱ ροϑίιιδτα [ογαα ἐϊπί δε θξ, γοίγαμ8ηξ 
ἱπῖγο, διφιϊάθτν φηοὰ οἰπίϑδιιπι δδῖ, Ἰπίσος  ἀδ]νεῖ οιλπ πηὰι 5 μεπὶ- 
ἴαυτγα, φυοά ἴ16 βειΐ δαρεγναοαπθυϊῃ δϑῖ, δὲ γ8ΡῸ πϑῖυγα π 0 τὰ Γοα 
δυρεγνυβοαπθᾶπι [δοϊξ, οὐπὶ δυΐειη Θχογεπβθηΐατα [Ἔπιίηδβ 'π ἈΓΕΓΟ 40 
φοποιτογὶς ἃ τπδγῖ8 ξοηΐϊαγα, 486 δίπι]α [αοῖτ οἱ ἰδοιῖδ οαροίπι, -π 
ξοδραϊυτη δπΐπι ἰας δϑὶ οοπίϊμοπϑ φαίογοπι υἱϊαΐθπι, φυὶ ραγίθ5 διηὶ- 
͵ε8. ἀυοῖξ δοάεπι δἱ υπὶϊ δἴφυς σοποιλτυϊ!. δὲ ξϑυϊίατα τἴ8 86 'μαρεξ 
Δα πιεποίγιογαιη παίυγατα: δδάθπι δπῖπ παΐμγα ἰδοιῖ5 εἴ πιεπϑέγιο- 
τῦτα δεῖ. ἰἴδια οοδςίἰ8 ἰαπι ραγιϊθυν σογρυ]ϊοπίυδ Βυπιος ἐχοδγτὶ- 
ἔστ, οὐ υσυπίογααδ οἰγουνη, ρᾶγίε γε δ ςς οβοθυΐα ἐδιτεηδ, πο ὈΓΑπᾶ, 
ἴσπι πϑοθδβϑαῦῖο ἔπ πὶ αἰΐδιη δἰἰσυΐῃ8 ργτγαϊϊα. Ὥδιὰ εἰ ςαἰεβοθπὶδ [τὲν 
βεϑεεπίϊδνε γεὶ ὀχίγοπμα δίοςδοθγε πδοαϑδα δϑῖ, εἰ δηϊπίαὶ ποι ἴῃ ἢ ὰ- 30 
ἀπῖἀο΄ 8611 δεογδίπῃ σομεπετὶ οροτίοῖ, Ὑοεδπίυγ δα αυϊθυδ 9Ὁ- 
γοϊυΐυϑ δδὲ [εἴωβ, ρᾶγιϊτπι τη γάπδα, δἰίδα ϑεουπάδθ, 4086 πιδὶοῦὶδ 
τοϊμοτῖονε γαϊϊοπς αἰ }εγαπε. ἤδας ρϑτὶ τηοᾶο ἐπ οππίθι}8 ἴδπι οΥΐ- 
Ρϑιῖ5 φημι νἱνίρατγια μβαβεπίατ. δεὰ δηΐων σὰπὶ σοποδρίῃϑ ἐπ διτυτὰ8 
ἐδ, (αοἷτ δίτηῖ!ο 15 χιῶδ δαγαμίαγ, ργιμοῖρίιπε ὁὨλπ Ργίψναιη δε υνίηδ 
ἤμοαυδ ἐμ 8 ὁς σοητηοηῖ; απο ροϊοπιίία ρεἶπιο σουϊδηταιπ, Ρὲ 
ϑδου ἔτη ἸΠῸΧ δδὶν βαγΘη ται εἰ τδάϊοθτι, 48 ἰδ οπίυιη δόδας 
χηϊταγ: ἱπογειπϑμξηπ δηη ἀθϑιἀογαίαγ. 916 ἵπρ σοποθρί χυούαπε 740 
τηοίΐο οὐτη μαι 65 σοΓροτγὶδ οὐππδ8 ροϊεπίϊα ἱπαϊπὶ, ρεϊπεϊρι απ σπᾶ- 
χῖθδ ρεοιπριῦπι Παρ εῖμπγ. αυῶπιὶ ΟΡ τεὶῆ ΠΟΥ Ῥγίπιυπι δοῖα δεσογηΐς 
ἴον, φυοιὶ ποῦ πιοο βδεηϑι [6 βοτγὶ σοπδίαῖ, νσγυιῃ δἰἶδπὶ Γαι οΏ 6. 
οὐπὶ δηΐπι ΄υοά ρἰρυίτατ ἀε ἀπο θη πριν οἴυτη ἰαπι 65, 86 ἰρδυτῃ 
ΒεΓεγα βΌΒογηδγο εἰ ἀϊκροπϑαγε ἀθθεὶ ρεγίηἂε δο Π]ῖν5 ἃ ραῖγε εἰμδη- 
οἰραῖι8 δεοτοίπιαια οοἸ]οςδιὰδ. δφθ ργιμοϊρίυπι ἈαΡεγὶ οροτῖοξ, 
8 400 οἴἶᾶπι ροοὶ ογὰάο γπερτογιπι ἀθϑονθαῖυτ, εἰ φυδδουπαιο δὰ 
ὩδοἸνθπιπ δυῖπαὶ ρέγιϊπεπε ἀϊδροπαμπίωγ. πϑιη δὶ Ἔχει πσθοὰ8 
δἰϊᾳυιδα ὁ δάεγὶξ δὲ ροϑὲ ἰπθββα ἱπεὶρί δῖ, ποη δοίυχα ἀμί τανογῖθ, δ 10 
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40 ποσιδαὶ ἴσταροτθ βεζϑἶδὲε σιδειίεγίε: δεὰ εἴᾶπι εὺτὶ βαγὸ απαουΐ 
ἐἰποιϊηρηϊτατ, τὰ ρ σίοτα δι ββἴαγε πθοα388 δϑὲ, εχ 4π0 εξ ἱπογειῃθπ 
ἔπι εἰ παοῖῃβ σδίθγί8 ραγθαβ οοῃιίηραι. αίαηι οἷ» Γετα φυὶ [8 ΒΕ 
Τϑεταοοτίτιθ αἴπτὶ οχίθγίογα ργϊιπυτι ἀπι!π8]}18 ἀϊσεογηΐ, ἔστ ἱπξογίοτγα, 

ἐκϑὶ Ἰαρίἀοανη δαὶ ᾿ἰξπεατπι απἰππαὶ σου ἀδμξ, πο γεοῖα ἠΐϊσηπε. ταϑ 
βπΐμ ἰαἰϊ9 παϊίαπι ρΠποιρίυτα μαλεξ. αἱ. δηΐθα  οπνΐα Παρ ει δὲς 
4πε ἰηῖγα 86 σου ὐπεηῖ. ΦΌΔΡΤΟΡΙεΓ ΠΟΥ ρελπυπι ἀϊξειποῖανη ἴῃ οπηπὶς- 
Ῥυδ ἰπϑρίοϊωγ δηϊπνδι ας 486 δαπρυΐποιη μάρθηϊ. ἰὰ ϑπλη μτὶπεὶς- 
Ῥίατπ οϑὲ δὲ εἰπε γίοπι εἰ ἀἰδδιη] γί πὶ ραγιϊαπι. ἴδ δΐνα ρχίπ- 

20 ρίῃπι 14 δοςθρ886 απιπιαίίς σουϑ πτίφαε ἔδει ἀοοαῖ, εὐπὶ δἰϊτη οι: 
ες πῃ ἀεδίἀετγαῖ. χαρά επίϊπ ἰδτη ἀπιπδὶ οδὲ, δυρείυτ. αἰϊμισπίηπα ἃὰ- 

βετω αἰτἰϊποτν δ Ππεια } 5 ϑαιρσυθ δδῖ, διῖ χαρὰ ἐαηριίπὶ ργοροτίοηδ- 
ὥστ, φυότυπι ταϑὰ οἱ σοποορίβουϊα τοηδα δηξ. 4ύδηα ΟΡ γϑπὶ υδπᾶ- 

ταῦτα ἠθοσαε ῥχιποὶρίπτη οον ἐ88 ρϑῖεῖ μος εχ Ὠἰβῖοτίβ δὲ ἀϊδϑεςιῖο- 
αἷρτιο δηϊπια  ἰαπι. δαὶ οπτη ροϊεηιΐα φαϊάδιπ απίιηαὶ οἱϊ, δεὰ ὑωρετ- 
ἔεοϊαπι, αἰΐαπὰδ δοοϊρίαι αἰϊτπη μέθη πος α886 δϑῖ. αυδιπ ΟΡ γεῖῃ υΐ6 ΓΟ 
εἰ ραγεϑηῖδ, αἱ ἴετγα ρἰδηΐα, αἰϊτιγ δὰ εἰρατα δαυγίοπάσμη, ἀοδος ρθγ- 
εϊαϊον εἰ ἰδπὶ οἱ αησπαὶ ροϊεπεῖα ρτοϑοῖϊο. φαοείτοα ἐχ σογία ργὶ- 
Βαῦτα τεπᾶϑ.}ΪΔ5 ἀπα9 παίυγα ἀεβοπρϑιξ, ἀς φυΐθυϑ σόπαΐδθ ἄερεπ. 

90 ἀδὴϊ ἰῃ οἱδττιπι, εχ φυΐδη5 πὶ ὩπηΒΠΠἰ 5 τοραῖογ σοπϑὲδί: ἀαδίϊιοαν 
,, ρηΐπι τεπα ἰπ ἰδ οἰπιρίοχ ἴῃ δἰ τς τα Πρ εχ δδῖ; συσι νϑπδπὶ ρὺμ 
Ἕλιπεπ οαἰίουΐατε δπιθίς, φυοά πιπθ  ς 8 χοςαῖπγ, ᾳποπίατα τϑβαγιτα 
ἀχορ  ο Πττα6 τα το ητι οροτπιεπζαιπαπε ἀοσίἀεγεξ, υδπδς δυΐενη φυδεὶ 
ταάϊοεθ οοπίίηρυπι δὰ αἴοχιπι, ΡῈΓ 4αα9 αἰϊιπεπίπτη μαυγίς ἔεῖαϑ. 
οἷτς επΐτὶ τοὶ ργαιϊα ὡπιαναὶ ἴῃ πΐογο τηᾶπϑὲ, ποι αἱ ἰλεπιοοΐης αἰἷῦ, 
αἴ ππεπηργα ἔογιεπῖαγ βεουμάσπτιῃ τηεπῖργα ρᾶγοπῖβ.- δρεγίηπι μος 

ὁ ἰα ὀτ  ματὶϑ οεἴ: παῶν {1 ἴθ οὐἱβ ἀϊφεϊπρουμναγ βοραγαῖα ἃ νυἶνα ρᾶ- 
Σεηϊ4. δοὰ ἀυδίϊανοσὶϑ, σππὶ Ῥγίπιυμ ΤΟΥ οΓίαῖαΓ δδηριΐπα Ῥγωεὸμ 
ὅπτη, κδηρτιὶβ δυυῦεπὶ δῖ αἰ ἱπιστΐατα χαρὰ ἐχίτηβεουθ υϑπίξ, τη ἀεβαίη 
Ῥεὶπιππι δἰ ἐπε πίοπι δυθίογίξ, ἂπ ἰὰ νεγαρὰ ποι ἀϊοίξατ, δηπιοπίηνα 
Φεδυθπι 6866 οχίτίπδεοιι8: δ6ἀ ργοϊϊπις υἱ ἰὼ Ρ]απίαγωτη ϑερηὶ ας: 
ἱπεσὶ αἰ χαϊά τλ]ς ρτίπιστι, φιοὰ ἰδοΐευπι γοσαῖμν, δὶς ἐπ δπίπια! αὶ 
τοδϊετῖ ἐχέγοπιθηΐαπι ςουϑεϊζυϊοη 5. Δἰιραοπῖνπι θὲ ἱπογειβεβίυν 

40 ἐκίτογ (εῖαΐ Ρ6ῦ ππιβ στα σοαιίηρις εοάεπι 4υο ραπεῖς τποὰο ΡῈ 
ξαάϊοεδ. αἰχας εἴϊαπιὶ δηϊγβαϊ σοι ἰρ εἶθ, αὶ ἀρϑοϊυΐα ἰᾶται διιπὶ, ἐσ Ε0 
χυοὰ «οπῆήηοιιν δἰϊϊπερῖο, ἰάδαι δοςοίἀϊξ, ἐδ αιΐδτια ροϑῖ 5800 ἰοςο 
ἀἰοεπάυεα 641. .ἀϊδιϊποἴῖο δοῖετο ραγίϊαπη ποπ, ωἰ φιυϊάλιῃ ορίπαπανῃ, 
φυσρίοτεα δὲς, 'χυΐα δίχα σπαρῖο παίηγα ἃ δἱναῖἱθ ἔϑγαϊυσ. πϑὶπ ριαθὲ 
ἴοτ αἰΐα5 πνο]τ88 4065 Γαι ἰδ μαρεῖ ἀϊ(Ἀοιταῖεα, δοοί δὲ πὶ φυφενὶδ 
Ῥᾶγϑ δὲπιὶ αγ5 δδογοῖσα Ἵγαεέτη, υετρὶ ζτδεία οϑϑα ρὲγ 86 οἵ πουνὶ εἴ 
Φλττεϑ, δὲ 4018. εἄτῃ φςαιιοθι Ἀρρτομεῖ. δεὰ αιιοπίατη Ἔχ όγενα επίσιπι 

80 ἔεπιϊθδθ ροϊδητία ἴΔ}6 οδὲ 4φυαΐο παῖιγα ἀπηπαὶ εϑὲ, ρδιΐεβϑᾷπα ροΐδῃς- 
δα ἱπδουξ, δοῖῃ παΐΐα ἱππεῖ, ἰἤθο ρᾶγε χαδθῆπε δχϑβιξ. χυοπίατα 
ειίῖαπι δροτδ εἴ ρβίϊθηϑ, οὔτι 86 ἰῃ υσοοτη το βοταπέ, φαοιβάδμ ἴῃ πρὸ. 
ἄππι αἰΐοταπι ἀρεηδ δἰΐθγατι ραῖίεπδ 6βὲ, τηοάτπι ἤθπς ἰϊὰ ταξε Πρ 
ψοΐοὸ υἱοοη ἀϊοϊοπιρπ8, δῖον δὰ, φυδηὰο, ἀοεοεβατωτ. ἴατι δπῖτῃ ςοη- 
πα αἰσεγύτη ϑρῖς, δἰ τοττιτο ρδίεινγ. τηδιγίδπι ἱρῖ αν ἔεπλῖπα ργδορϑῖν 
Ῥυϊποῖρίανε τὸ οοπΐς τῆας. δἱ φυθπιδάιϊποιτω 486 8Ρ ἀγίο εἰβοίφη. 
ὅστ, ΡῈγ ἱποιγυτυσεὶδ εἰπεϊππίατ, 564 τοῖα αἀἰπογίπι ΡΥ πιοῖτπα 
ϑογύτη, {π|. ἀγιϊς ὀρθγαῖίο δϑὶ, ἂγα δυΐδιη ἔογιπα ἐογῶτι {π86 εἰβοίαη- 

., ΌΣ 688 ἴπ ἃ]ἴο., δὶς ἃ ἕδοιηιδῖθ οῖτε υπίανε. δηΐμπας νοξοία]5 αρὶ- 
δοῖαρ, συδε υἱ π᾿ ἀπιμνα! θυς ἱροὴΦ δὲ ρμίαπις ροδῖθα εχ αἰϊιβοηῖο 
δος ἱπστεμηεπίπη, υἱεπάο οαμάϊιδῖα οἱ ἔγί ρ ἀἸτδῖ8 φυδϑῖ ἐπεῖγαπιοπ- 
δ9 (πποῖα5 ἐπὶπι ἴῃ ἰΐ5 ςοποίϑεῖξ, εἰ ταιΐοπϑ δίίφια υϑυτφισάηπε ε[8- 
σἰταγ), δίς εἴα ρεϊβεϊρίο οοπεῖνϊς δά φιοά παῖατα εἰβείξατ. 6δ- 
στα ἐπα πιαϊεγία οϑὲ, Ἔχ 4π6 ἀιβδῖηγ οἱ εχ Ζυὰ ςοποιτυίξυτ ρτὶ- 
φαϊα. ἰϊδχας ἰδοδὲϊαα φθοαυε ἃρθη8 θαίθπι {ας γτέοἰ ρὲο 65ὲ, δε 
ταρῖογ. αυοάεϊ ἢδθο υϑρειαὶϊα δηϊήνα δεῖ, εδάθτη σπδο ρεηεσεῖ αυο- 

δ) 4πε εἴ, τάφπε παΐυτα ςαἰσσχιδ δεξ ἔπ, δὲ ἱπ μ᾽ αμεὶδ εἰ ἰπ ἀπίπηῶ- 
1δῸ5 οτπηΐθιιβ: ςοΐογαθ δηΐτηδα ραᾶγῖθϑ ἃ]}115 ἱπσθμὶ αἰ 15 ἀθϑππὶ ἀπὶ- 

τοδὶ δα. δεὰ οὐπὶ ἰη ρἰαπίαγυιπ βόπεγε π]}}0 ἀϊδοογπίονϊο βοχις 
το ἀἰδι!ηριιαῖατ ἃ [εἰρίπα, ἴῃ ἀπί πιο θυ, Ππαπαυδὺη ποι ΟἸηπΙΡΠδ, 
(τοι! πρυϊοτ, εἰ τηϑϑ ΟΡ οδπὶ τότ ἀεδίἀογαὶ [ειπξιιαπι. 

5. Αἴχοϊ φυβοβίογις απίϑρίαπι φυὰ ἀδ οαυ88 ἔδιυπὶπα ἀεϑίἀογοξ 
Λάγου πες 6Χ 56 'ρεδ βοπογαὶ, Ππαηήἠοσιίάστη ἀπίπιαταη πδροῖ θδη- 
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δαὶ ροϊοητίᾳ, εἰ δαὶ αἰ φαδίεπαδ δπξ δα ρ] οἰξετ. ετξ παπσχαε πξπθοτ. 
ἴδδ διϊ ρᾶτε τυοείαϊ, συο δὶ Ἰηῶϑ εδὶ εἴδεοίεις (215 δηΐιπδε, ἱπυροϑϑὲ» 
δῖ16 ἐδ υἱ ἔεπεῖπα εχ 88 ἰρ88 διυυϊιπαὶ ξεπεγεῖ, δὶ πιαϑ ἃ ἰδιπαΐηα 86. 
Ῥαγαϊυσ. δεὸ ἐπὶπ φυοὰ ἀϊχίπμι9 ἀδβείίατγ, ἡθὰ τοδᾶβ δεῖ ταϊΐοπα. 
αυδαοδιίοπεπι γεγο ργοροδίίδιῃ γαομα πῸΠ σαντο, ρϑῖεϊ ἴῃ ανΐδεα, 
Απᾶε ονὰ δυρνεβίδιιεα βδείπινξ, οὔτα ζειιὶπα δ φυδίονας ροδδῖξ Κα» 
πεγᾶγο; φιοὰ εἰ Ἰρδυτα γεοθρὶξ φασλδειίοπειν, Ζιιοπαμα πιοὰο νὰ δος 
ταιη ἀϊοδοϊογ νίνεγε. πες δηΐπι ἐΐα τὶ ονὰ ἔσοιπάδ ροεβυηῖ: 8ἰς δοΐτα δὺῸ 
ϑεῖα δπίπιδίυνγη εχ 14 εἰβοογεσιγ. ἤόαπε ἰϊ8 86 ἤαΡεπὶ ἰδία αἱ ᾿ΐβπακᾳ 
δυξ ἰαρὶα, φυΐρρα φυδδ σοττυριΐοπε αἰΐφαα ρογεαηῖ, αἱ χαδα νυἱίαπε 
φιυοάατα ᾿ποάο ἀπΐα μαγι οἰ ρατεπῖ, σοποίδι ἰρίτυγ δος εἰ ποὺς μ- 
Βεγε ροϊθηιία απίπβματῃ. δὰ σοδπιῦ ἰδίδτω υἱἔπηδτη ργογρας μαροδαξ 
δ ΐναδπὶ πδςδ:86 δῖ, 4086 νϑρεῖδ 19 εεῖ: ἤδδς δἰ Δα πε ἴῃ οτπηΐ- 
Βὺ8 ἴλπι ἀπηπαὶρι5 4υδιη ρἰαπδβ ἱπεϑῖ. δε συγ ραγίεβ εἰ απίπιαὶ 
ποῦ εἰβεϊυητ 7 4018 δεηβαδίειι δπίπιδτν ἤάρεγε δὰ ορογίες: ποὴ επίπα 
δοϊιπ αἰ στη ραγίε5 ᾿ξ δυπξ αἱ ραπίδττνι. 4ιδπι ΟΡ γεῖε Ἰπᾶγὶδ δοοῖδ- 
δῖα ορυϑ 6δϑῖ: πιᾶ8 δηΐπι ἃ ἔδυϑῖπ ϑεραγαῖι ἴῃ ᾿ϊ5 δῖ, εἴ φυϊάεπι εἰς 
8.56 δνϑηΐ: δι υθηϊδηθα πη [ἰΐὰ [δουπάδ τοἀάσπᾷαιτ, δἱ τοδς σοὖ- 30 
νἱῖ ἰδσιῆροτα φαοάδιη. δε ἀδ δογῖιπι Ἵϑιιϑα ροϑέ. δἱ φιιοά διιΐοπι ζ6ν 
ττ5 δδὲ χαρά {εἰπίπα 88 εἴ τιάγεσι ἀἰδιϊποῖασι ἀοΏ ὨδΡεδὶ, ἰά 6χ δὲ 
ἦρδο δπίνπϑὶ βεπεσγαγε ροΐεϑε, φῃοά εἰδὶ ποπάστο ιθοὰο μἀε ἀΐξηο εχ» 
φίογαίανα μαρϑαναδ, ἰάπιοπ ἴδοὶξ πὲ ἴῃ ζέπεγο ρἰδείαπι ἀυριιδίητ : ἐο» 
ταπὶ δαὶπὶ 4105 τυργοβ δῖνε χυρεἰ ἴοπεδ υοοαπῖ, Ἰπᾶ9 βυτ κάδας 
υἱϑιδ δϑῖ, βεὰ ἔδιοῖπαθ οὔιπδϑ ἐεΐα ρίθπαθ γερεγπαΐατ, τοτιτ δ 
Εἷδ ποπέάσπι οοτηρετίατι μαβοτηνβ χαοὰ βάδπι ἔαοϊδὶ 568. χφαοὰ 
δαϊοπι δος ἸΏὩΣ ΠΕ416 ἔδτηῖπα οἷ, ἰπ σεαογὲ Ζυοσφας ρῥἰβοίατα 6ϑὲ, αὲ ὃ 
δηρυ λα “εἰ ξεπας πιρρίϊυτα αυοήάοπι ἱπ ἤανιὶς ἰαταϊοπῖῖα. δὲ υεγὸ 
ἰ φηίρδαθ δεχὺς τηδγὶβ εἴ [εἰηΐϊηδα αἰδειποῖι5 μαθεῖοτ, βεγὶ ποη ρὸ- 
τοδῖ ἀξ ἰετηὶπα ἴρϑα ρὲγ 96 βρεπεγεῖ ραγίδοϊο: ἰνὰ δπίπαι τοὰβ ἐγωεῖγα 
δὐϑεῖ. 4υᾶπιὶ ΟΡ τὲπι ἰπ ἰδ τΏ85 δε ΙΏροΓ ρετβοὶξ ξοπογαϊίονθαι: ᾿ς 
δπὶπὶ δεθϑυδίειῃ ἄδὲ δηΐτηδτα, δὰϊ ΡῈ 86 δυΐ ρὲτ ρεπίτπγατη. εοε 
ὑππὶ ρατὶθα φαῖπο ροϊεπίδ ἴῃ τρδίογία ἰπϑπιῖ, στα ρτϊποὶρίηπι πιὸ» 
ἄοπ!ϑ αἴζαῖς, ρεππάε αἱ ἴπ ϑρουείυΐα 1115 παϊγα δ, φαοὰ σα θῖπᾷς Φ6- 
φαϊϊατ, εἐχοϊίδιογ: δὲ φαοὰ ποηηι}} παϊαγαϊεα δποίογεθ Ἐχροηθτα 
γοϊπηξ, σπτα ἀϊοπηξ δίπηῖα ἔδγεῖ δα δίπιι 6, ἀϊοεπάυτ ρατέεβ ταουστὲ 10 
Βοῦ ταν απῖοθ ἰοουπι, 8εὲ 4 τπλπδηΐθδ, εἰ Αογαϑεθηϊεβ πο  "ἷα ἀατιΐα 
οοΐοτα οἱ γεἰϊφαὶδ ραγιχαπι δἰ πι]αγίαι αἰ οσθη 5, ἰαοίδε ἰλπὶ αςῖπ, 
ὅπαε δπῖε ογαπὶ ροϊεβιεϊα. 

6. Εἰκ απτοια ργτηο ργιποϊρίπτι, χαοὰ ἴπ σαπρυΐπεο ξέπετε ΓῸΣ 
652, ἴω ςεἰετ» ῥτορογίοπαιθ, τῷ δδαρίαϑ ἀϊοῖπτα δϑῖ, ἰάφας εἴβοὶ 
ῬτίὈτιπι. ΠῸ5 τηθὰο δοηδὰ φρεγοίριϊητ, ἐϑὰ δἰϊαπι χυοά ρεῖ οὐδε ππα 
νἱτα Εἰς αὐτίπιο ἀεἤεῖξ. ενϑοὶξ πᾶπαὰς ἴῃ οτηπῖθυϑ, οἱ χοοά εἰτίτιναπα το 
Δι, τὰ 'ρτίπιπαν ἀεβοῖδξ, εἰ ᾳποὰ ρτίιπυαν ἰἡ ξίπιαπι, χαδοὶ παῖατα 
ἀεςουτείοπειπ τεάυςεπι ἀραῖ, εἴ ἃ οαἶσο δὰ ξάγοογε, ἀπὰδ ργογοΐδ, 
τεάδαϊ. δϑὶ δινΐτη βεπογαῖιο ἐσ θη δηΐς ἱπ 68, ΠΟΥΤΙ το οοηΐγδ ἜΣ 
ἐπε ἱπ βοῃ Θῃ8. βιξτιιπίΏγ ροϑὲ ρῥτιῃοϊρίατα, αἱ ἀϊςῖαπι 6δὲ, ἱπρε ποσὰ 
ϑιϊυ8 συᾶπι ἐπξοτίστας. δεὰ ῥγῖιδ πβδίογα συδπὶ πρίπογὰ Υἱδαπίαγ, 
δ ρβεαλόις ποππητξΐα ργίηδ πὸπ ογίδπιαγ. ρεΐπνιπι δυρετίοτα ργαεοογαι 
οὐτηδπίησ: οδάδππ]πς τπαροϊμιάϊπ αὶ ργδοβῖδηξ. πᾶσι ἰηΐεποσα εἰ ταῖς 
ποτὰ δυσηΐ οἱ τηΐπις ἀἰδετθία, ξάψας 1 οὐπῖραϑ χιδε ραγίε δαρεγίογα 30 
ἰηζετογέσιιο αἀἰσεϊπραπηῖυτ, οχοαρμεὶ ἱπβοοιῖβ. χῦδα δηΐπι εχ 118 γδῖ- 
σαὶ 5. παϑοηπίογ, ραγὶς ἱπέθεϊοτε δι ρἤπϑ ογαϑοπηξ, δηρογίογε ἰδ 
ἱπὰθ ἃ ῥτίιπο ογαι παΐποσα δἐπηξΐ. βῥτϑϑϑι ἴαπι το ΠΡ 05 6015 Πα ]υτα 
ἀἰϊκοτίπηοπ ἐπὶ ὁπροτίοιϊν εἰ πεξοτίογ. χαρά ἀπίεπι ἀδ ρατὶδ δὰ ρ6- 
τίοτε ἀϊχίιηαϑ, Ῥτίιι5 φινᾶπα ἱπίθγίοσοπ) οοπείϊιυΐ, ἰάστν ἴῃ ρἰκπίδττισα 
εἰἴΐλπι ξόπεγε δυεπῖξ: δοτοίπα δῆπη ργίυ9 τηϊεπηϊ τὰ ἀΐςετα ΄θλτα τὰ- 
τῆο5, ἀἰϊεεϊπρυιπηῖατ ατίπνα τσ ραγῖεβ ἐρί για, δοὰ ποῖ ἀπξ ρατοπῖῖα 
δυξ 800, πὶ φυϊάδπι πϑίαγας ἱπίεγρυεῖεβ υοΐπεγε. μος επὶπι ἴῃ ψθ- 742 
Ὧδγα δυΐππὶ εἴ ρίδοἴπνη εἰ ἱπδοεοίογυτα ραΐδιι βὲ, δε ρατεϊπι εἰπε» 
οἷλ α ραγθωῖε παδοσῃΐαγ εχ συο, ἰῃ αυὸ ἠοττπαπίαγ δἰ ἐχρίαμαπίον, 
Ῥαγεπὶ ποπ 8ρίγαπὶ ᾿πιπίηο, εἴ ἔλπιετ δῖ οὐνὸ διι υδστπιοιΐο οδ- 
δοιπῖυτγ. αἱΐα ψφαδηύδν ἐρίγαπξ εἴ ἱπ αἴοτο οαρίπηϊ Ἔχρ  δηδιίοπετα, 
ἰατηθη ποῦ ῥτίυ5 βρίγαγο ἱποϊρίαπι φυστα ρΡαΐππο ρεγβοϊαϊογ. δγίϊετι- 
Ἰωνία εἰ μἰς δὲ Ἵπηπεϑ' ρυΐοσϑϑ ραγὶθϑ, ἀπίεζυδτη δηίπιδὶ ερίγεξ. ἰϊεῖῃ 
αηδαπιροάηπι ΄υλ6 προϊηηα ϑυπξ, Ὡξ σαπὶϑ, ἰεσ, ἰαρην, ταὶρεδα, ᾿π- 
πὸ σογναγίιθ, οὐππίᾶ σᾶδοο8 ρεπδγαπὶ: ροϑὲ ραϊρεῦγαε ἀδιἰδοπαῖ, 10 

εἴδαηε σοπεοϊαϊ ἰπ οϑἱοτίς σῃοηπθ οτηπι ΡΠ, πὶ φιδπαϊλίεπι, εἷς συ8- 
ἐμταῖαπν Ροϊοβῖία βηῖθ᾽ φιδείαπίοιι οἴβοὶ, δοία ροδὲ δ εἰδάδιι σῶπες 

ἄεπι οἱ πιαῖογια Ἐχογοιη δπίυμη δπιίπ8ο οϑῖ, σαποας Π|πῶ εδῖ, φσοᾷ 
10 δαίπιαὶ δεῆβϑα ἀϊ[ίετγαϊ ἃ βἰδηίδ. πες βετγὶ ροϊοδὲ πὶ υδὶ ἔμοϊθϑ νοὶ 

Ἰαῦπυς τοὶ οῦτο γοὶ αἰΐδ ραῦϑ σἷξ, ̓ἰδὶ απΐδιδ δϑπξωαὶὶς Ἰπϑῖ δ, δυῦ 8οῦε 
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ἁ φυῖρη: ἀἰδσεηρηίτοτ φπαπιῖταε, εὲ ἄπο ἐσ προ εἴβεῖ; φρ᾽ γἰΐωπι σατο 
ἴπεϑ8ε, φυουήίδιη Βυπιϊ 5 εἰ οαἰ τι εϑὲ, σατη αἰΐοστιπι ἃραῖ, δἰτεγοτα 
Ῥατϊίαταγ. ἴδπὶ ἀπ φυοτγαπι δοηπαΪ}Π πδίαγας ἱπιεγργείαιη, 468ε ροδὲ 
ἀπδπι εἰβοογείον ρμᾶγϑ, Ἰδοΐδγηπε φυϊάεπι χρόπεγο, 564 ρᾶγαπι υϑα 
Ρεγῖὶ δαγαπι 4086 δοοίδηπε ταγαμα. ραγίϊαιπ δαΐπι αἰϊὰς ὡῶῳ ΠῚ 

0 δυπῖ; φυοί ἰπ οοἰοτγὶβ εἰΐαπι γοριι8. ῥγὶα8 δαΐετο του! ρίεχ ἴαπι εϑῖ. 
ἰά επὶπὶ ουΐπϑ οδι58, οἵ φιοά οσυΐι5 οαυ88, ἀἰ(ἐγοῖ: οἱ δἰ θιτιη γ6- 
δδγαίϊοπο, δἰ ιθγιιπι οϑβοητία ργίαβ δϑὲ. αηΐπ εἰ φῃοά εἶυ5 σα ἀα- 
Ῥὶϊςοπι γεοῖριι αἰ Γεγεπείαπι. δι ἐπὶπι εδὲ ἀπάς πιοῖυε, δυὲ 40 αἱᾶ- 
ον ἰά ουἷπϑ οαυϑα. νϑγθὶ ργαϊϊα βοπίϊαίθ οἷ ἱπϑεγαπιθπίαϊθ ταὶ ξαπε- 
ταῖδε: μογηπι δπίτη δἰΐαγηι, ἰά εοὶ ρεπεγδηϑ εἴ ἅβθι, ργϑθεϑϑδε οροῦ- 
τεῖ, οἱ φυοά ἀοσραῖ ῥτίυϑ φυῶπι αηοά ἀϊδοαῖ, δεά (Ρία8 ρρβῖ εὐπὶ 
φαὶ ἐρὶις ἀΐεσαι: {τπιδῖγα Ἔπῖπη δάσγαπε {Ρΐδε [15 φαΐ αἱἱ πεϑοϊδπὶ ἰἰ- 
Βα. σὰπι ἰϊαφας ἔγὶα ἤδὲς δἰπε, ρτίπηατα βηϊ8, απο πε Ἔαδε ἰά ἀἰοίπια 8 

40 ουϊῃ5 οἄπϑα, βδουπάμπι, φυοὰὶ οἷυ8 οαιι5α, δεὶ ̓ ς οὶ ργὶποϊρίαπι βεῦ- 
τῶπϑ εἴ τηουϑηβ (οἰβοίθῃς επίπι εἴ ροπεγαπα, 468 ἰαἰτα δαπε, δὰ ἰὰ 
Ρεγέίηεπι φυοά εἴβοίξητ εἰ ξεπεγαίπγλ, τεγιίαπι απ} 6, ἐὲ 4αο βηΐδ 
πἰαϊογ. ῥτίπιοπι δατὰ βαγίεπι ἰθεγα πθοδιδς εϑῖ, ἴῃ θὰ ρτιποὶρίατα 
τοῖα σοπίϊπεῖιν (μδδς εὐΐπιὶ ργοί πα ρᾶγβ βπὶ5 ρτίιπα εἰ ροιϊϑδιτηα 
681), ἴὰπι ροϑὲ δἂπῃ τοΐππι εἰ βπεπι, τεγιΐα πὶ γόγοὸ εἰ αἰ τεἴπιηπι ραγίεϑ 
1ϊδ δεςοιππιοήαῖδα ἱπϑιτοπιεπίαϊθδ δά 888 ποηπαϊΐΐοι. ἰἴαι δὶ φαϊά 

δ ἰαῖε εθῖ, αποά ἰπ ἀπίμπδὶ θυ ἰπθϑϑα δοοδ86 δἰῖ, φποά ἰοϊίη5 παῖωγαα 
Ῥτίποὶρίππι οἱ βπεπὶ οοπιίϊποαι, Ἰὰ εἰεὶ ᾿τίπιππι περ α886 δεῖ. 408 
φδὐΐπι πῆον ετι8, ρτίπηυπι οτἶγὶ, 4 Ρδγβ Ἀπὶ9 δῖ, ουνη ἰοῖο οτγὶ ἀεθεῖ, 
ἑϊαφυε ἱπδιγαπι ἐπία ἴθπι ραγιαπι 4086 5υὰ παίυγα ροπίϊα 65 Φαπ, εἃ8 
ϑΕΤΠΡΕΓ 6886 ᾿γίογεϑ ὁρογίθθιι: δἰϊοσῖαρ δαῖτ οδη8ὰ 8ππὶ ἰδηᾳπᾶπι 
Ῥτϊπείρίαπη. αἵ υεγο 4186 ἴω]88 οχ ἐΐϊ8 φῦδε δἰ εγίῃ8 βγαῖϊα οοπϑίδηξϊ 
ΟῚ ϑπί, 689 6586 ροϑίεγιογαα σοηρτη!. ἀσδπι ΟΡ ΓΕΠῚ ὈΪΓΒΡΊΑΙΒ 
ΑΥ̓ΑΒΗ Ρυΐοτγεϑ δἰπῖ, 4πᾶς αἰϊογίαβ οδηδα, ἂπ' ουϊα8 οδῦδᾶ ἴρ486 δἰηῖ, 
ἰφάπρπίὶ ποη ἰαδοί[6 ροϊοϑῖ. ἱποίἀϊ δηΐων πὶ ρᾶγὶε8 του θηῖαϑ ργίογοϑ 

40 δἷπι ζεπεγαϊίοης σαδπὶ βηΐδ. ἱπουθηΐοβ ἀπίθπι Δ Ὁ ἐπδι νη θη αἴθ 8 
αἀϊκεϊπρυ ποθὴ ἕαςῖΐε εδὲ. αἴχυϊ δὰ 'ρϑὰ υἱὰ γαϊοπεαιιθ, φαϊὰ ροδὶ φαοὰ 
Βαϊ, φυδεγεηάιπι 691. Απὶδ δηΐπι φπογυπήδιη ροϑίθγίου δδῖ, φυογιη- 
ἄδτα ῥτίογ, φυὰπι ον γεπὶ δὰ ρδγϑ 4η86 ργίπεὶρίαπι οοπεϊνεῖ, ρτίποα 
σχοϊϑιις πιοχ ἰοῖα σα ρογίοῦ τποὶθ9. φυδργορῖογ σαρηΐ δὲ οὶ [εἰ 
τααχίτηϊ ἱπίογ ἰηἰτῖα Δρραγεηῖ, ἱπίεγίοτγα ἃ} πὶ δἰ οο, οτγᾷ ἀϊςο, οχὶ- 
8 σογηππίηγ, ρΓῖ9 δηἰπι δα ρογίοτα κταῖϊδ ποσοῦ εδῖ. εἴ πεαὰθ 
ἡγάδα Βηΐδ Ὠδ4ὰ6 βοη 18] 18 δηηῖ. ποϑοθϑϑιἰδίθτη οἰϊαπι οὰγ ἰδ δἷξ, ποη 
ὅπὸ το υηῖ, φαΐ χιιοά δετηρονῦ ἰἴα Αἱ ἀΐοππι, Ἰάφαε ρτίποὶρίμν ἴῃ 

80 5 οχί οἰἰπιαπῖ, αἱ Πεπιοογῖιας ΑΒ ἀογίῖα ορίπαῖαγ, φαοὰ φεπιρὶτογηὶ 
εἰ ἰπβπίτὶ ρτιμοἰρίπι, πο]λιπι Θ8ὲ, οδῦϑα δυΐοπι στ ἴϊα ργὶποϊριαπι 
δδὶ, εἴ ἱπβηίταπι 4ποά φεπιριογπηπι 66ῖ, ἰΐάαπς ἰπϊεγγοραγε ἀε εἰυ8- 
πιοάϊ τεβυ5 σΌΓ δἰξ, δὶ συᾶδγεγε, ἱπαυῖξ, ργιποίρίοπι πα ὶ. δἰααὶ 
δὰ ἰρθᾶ γδϊΐοῃε 4πᾶ Ἵδηϑεπὶ ποῦ 6886 απδογεηάυπι, πο ]ἰὺ8 ταὶ φοππι- 
Ῥίζεγπας ἀεσπιοπϑίγαιϊο, 6558 ροϊογιξ. εἴ ἰδπιθη 6886 Ἄσοπηρί γίνη υἱ- 
ἀεῖυτ, φπαγαπη δἰΐδα δϑιηρετ βηπῖ, δἰΐας ἐοιηρεῦ βοηξ. πὶ οἵ {γ'δη- 
ξυϊὰ ἤρατγα ἀυοβο5 γθοῖΐ8 δε χηδίοϑ δεπρεῦ μαροῖ, εἰ ἀϊδιη δίγηη ἰα- 
ςοπιπθηβυγδθιίοιυ 6886 ουτη οοδὶᾶ 86τηρ ᾿οΓηιη δϑὶ. δἰίδπηθη οαπ98 
δογθῖῃ αἰΐψια εἰ ἀδιποπδίγαϊίο δδῖ. ἰρίτωτ ποῖ οταπίαπι γογαπὶ ργίπ- 

30 εἰρίυπι ᾳπδεγεπήμπι 6886 γεοῖε ἀϊοογ: δὲ σογυτη ασ8ε δειηρογ δυϊ 
δαπΐ δαὶ πυπὶ, πυϊίππι ρτίποϊρίτπι 6866 χπδεγοπάσπι ποη Ρὲπε 8ἃ886- 
τἰϊουτ. 8ε4 δὰ ἀυπίαχαϊ ρῥγίποιρία ἤοπ γεοὶριιηξ Ἔχάπηθη οἰ υϑιποῦΐ, 

6 ταγατη δε ρ᾿ ἰογπδγιπι δυπι. ῥτγποὶρὶϊ8 δηΐπι αἰΐα σοφηϊῖο, ποὺ 
Ἔπιοπϑίγαιϊο αὶ. ρτϊποὶρίαπι σθγὸ ἴῃ τορι ἐπππι οὈ ΠΡ 5 αυἀϊτδ9 

δεῖ. ἴῃ γϑραϑ δαΐοπι πᾶς βυηῖ, ἰὰπὶ ρίαγα Βαρεπίος ρτίποὶρία, δεὰ 
σϑοάο ἤϊνεγθο, πες οπιπία πιοάο δοάεπι; ᾳπόγυπι ρτγὶποὶρί τ πὶ ἡ παϊα 
ἘΠΠΙΘΓΟ 681, τη άδ πιοῖυβ. Ζθδπι ΟΡ τὸπὶ οταπία 4086 δδηρυΐπεπι μ8- 
Ῥεπὶ βηϊπιδα σοὺ ᾿γίπιπτη ροσϑιήεηξ, αἱ ἰηῖογ ἐπίτα ποϑέγας ἀΐϑρη- 
τοῖίουἱ» ἀἰσῖυπι ἐσῖ. ἴῃ οεἰεγὶβ ργίπιυτη χρη ον φαοά ρεοροτίοπαὶα 

ΤΑ δἷϊ οοτάϊδ. σϑπδὲ οχ οογᾷάε ἐδεπεέυπε ἀϊἀποῖδα τιοάο τἰνογιμη, φυΐ ἴῃ 
Ῥατγιειθα5 ρτοβοίδεενῖες ΔΡ δοάεπι ἔοπις ρἱπρππωυτ: ρατγὶθβ δπὶπι 
Φοπιαπεῖαο 115 δυπῖ, τϊροῖε 4086 εχ [18 σοδριποπίδπειν δία σοηϑὶς 
αἴετι. οτγίτϑ δἰπιι γίνη ἔτίροτα οαίογουθ ἀρίϊαγ: σοποϊδέυπὶ σοαυυπ- 
1αγαηε αἰϊα {τὶ εξ! 4ο, αἰϊα. οαἰάο. φθάγοπι γεγση αἰ {Ἔγοπεῖαϑ ΑἸ ρὲ οα- 
Ῥοσηίπιι9 δηῖο, 80 ]Πἰςοῖ 4π26 Βηπηογε ἰρπεηυδ γεβοϊπθίϊε., 4π8ε Βυ- 
ΤῶοΓς ἰγγοδοι μὴ 169. ἰρτιθαῦθ 1ΠΠ|4Ππ 1168 οἰπὶ, Ρ6Γ σὑθπδ8 ᾿ρυτ εἴ 
τηθαϊπίοδ αποϑηπε αἰϊπιεπίθπι τοδυάδηβ, υθπηδἀπιοάοτη δα Ρετ 

80 εἐτπἀἰαοςυϊατα σαΐετα, ἰπ ςαγθετα δαξ οατπὶϑ ργοροτίίοπαὶς ςοαγεσι ας 

ὁδδ 

ξοτε οοποίσέθηθ. εχ 4πὸ βὲ πῇ εῆτὸ 8} ἱζβδ γεϑοϊγαϊυν. δεὰ σὰδδ 
ἴδγιεθα δἀιποάπιη οτἰαπίοτ, ράγυπι ματηονὶς ςαἰογαυς δβάθρία, μαθο 
ἄσππι τοίτ κεβοιηξ, παμιογα οππὶ σαΐογα ἐνδρογδηῖα ἀυγδηι ᾿δγγθηδπι- 
48ε ἰοττιπδι οδρίυπί, πὶ ὑπρηεϑ, σογηαδ, ανριΐδα, τοϑῖτα. αυᾶπι ΟΡ 
τοῖι ἵζπε ἤδες πιο ἰυπίυγ, 8564 μυπιογα ποηπμΐία ᾿ἰαιιδϑευηῖ, υἱ οΥτο- 
στ ραϊαιπῖπα. πεγνυΐ εἰ οδϑᾶ οδίογε ἱπίογίογε σοπβοϊυπίηγ ϑἰοοδν 
δεεπῖς Βυπιογα. 4ΠΒΤα ΟὉ ΓΟ Οδδᾶ Γαβοὶυΐ 80 ἵβι!6 πο ροϑϑῃῃηῖ, 
αυοπαοῦο ἰεδβῖα ἰη 1550 10}}}19 οδῖ, 4πδϑὶ δηΐπη ἴῃ ἔογτιαςο Ἔχοοοία 8 80 
σαίογε ξεπεγαποπὶβ ἰϊα σοπϑίδηϊ. ᾿ὶς διιΐοπι οσαΐοτ πες δχ φυο  θδὲ 
ΘαγηδπΣ δυξ οὁ8 ἔδοϊῖ, πε 4π6 4Έ0} 10 6ῖ πηοάο δαϊ ἴεπιροτε, δεὰ ἐχ πὶ 
τετία αρία, εἴ αὐ αρῖε εἰ οὔπι ορῖε οἰδεῖ ροΐεεῖ. πέφυδ δπὶπι σαοᾷ 
εἴβοὶ ροῖοδε, εἴβοιδῖιγ ἃ τηουεπῖθ, φυοά δοῖα οδγεαῖ; πεαπὸ συοά 
δεῖυπι οβιίποι, εἴῆοεγε εχ αὶ ρεὶ ροϊεγίξ, δἰσαϊ ες ἔθ εγ ἄγοαπι 
τἱδὶ εχ ἰἴσπο ἴδοδεγε μοϊεδῖ, πεᾷαθ ἃγοὰ εἴβεὶ οχ ᾿ἰρπὶβ ροϊδδὶ δἰῃθ 
800 αὔίϊβοθ. ἱπεδὲ Ηὶς σαΐοῦ ἱπ Ἄχογοπιοηῖο δουηὶπαὶὶ, ἰδηἑδτη ἴα ἰ δῃην 
48ὲ Παρεπὲ πιοίΐομοπι εἴ δοίϊοπεπι, αιιδηΐα πιοήϊος δὰ απαιηνἷδ σοτ 
ὑαύα κπδὴν δεοςοπιπιοάεϊυγ. 4ιιοαδὶ γ0} ἀεβεϊς νοἱ ὀχοθάϊε, γάτα 30 
δὲ δὲ δυὶ ἀεϊετγίογεμι οἴβοϊ δὺὶ ἰδθδᾶτῃ δὲ Ἰπδησᾶπα, 51:1 {ἰπὸγ οἱ ἰδ 

15. δρίίυτγ ας ἔοτγίβ 'ἴξπε σοχπυπίατ δὰ οἴθηπι δαὶ δά δ)ϊυιη ἀδάτ. 
4εἀ ἰπ 118 πιοϊυπη ςαἰοιῖς πο8 πηοάδγδηηηγ, ἰπ 11}15 πδίιγα εἰ βηθπεῖς 
δοοοπιπιοήαϊ. πὶ 118 αυΐετι συᾶς ϑΦροπίε οτγϊιθίωτγ, σδυβὰ εδὶ τηοῖαϑ 
{ειπροτγῖδ εἴ οαἷοτ. ἔγίφυβ ργινδῖῖο οδ]οτγὶς δὲ. θλταγ Ἀἰ8 δια οΡ 8 
Ὠδίαγα νἱτπυ ΠΡ ποθ 5 πεοθϑϑαγίο, οὐ δἰΐογατν μος, αἰτογομι ἐ}υὰ ὁ 
[αεϊαι. δεἀ ἴῃ 9 4πᾶε αἰϊσηΐι ργαιία ρἱρπυπίωτγ, δος υἱ δἰτογυτα, 
{τὶρείδεϊαι, δἰτεγαπι οδἱ εἴαοίας, αἰψας ἰϊὰ ρᾶγϑ αυδϑαῦα 4παἰ δῖ ςογὶα 
"εἰβοίαϊατ, οἴ σατο πιο 15 ραγιϊιπ παοθϑϑαγίο 1818 εχίπήθ ἰβοῖα, ρᾶγσ' 
Ὧπι αἰϊοηΐα5 ρταῖα, παγυτιδ δίοοπϑ εἰ ἀπο, ο8. 5ἴσοπητη εἴ ἔγαρ!!δ. 
οὐεῖ5 σαγπα δἰοσθθοπῖ εἴβεϊϊυτ, φαοταοάο ἱπ ροΐδπι 5 οτϑίυϊᾳ, 4υδτα 
γεϊαϊαπι γοςαπὶ. πες δοίυτι Ῥγορίεγ ὄχιγδιμυτη ρθηθγαῖίο οἷμ8 θΥ6- 
πὶξ, εεὰ δἰΐίατι αυοὰ ἰεπεξυο τεϑιἀθαῖ, ὁππὶ Ἔευαρογαγὶ ποη ροϑεὶ!- 
σοι ἴῃ οοἴεγὶδ ἰαπίαπι ἰὰ δᾳπαί ἀππι εεὶ (δαθε βὲ οἱ ἐχίγετοδ 42 
δχϑδηφοΐατη δηϊ τ ἵπτα το 88 οταϑίαγα οοπϑιθη): δ ἰᾳ δαηφυΐπεο ρ8. 
Ὡδγα ἰεπίαπι μος μἰπφοΐιδ ε8ῖ, οἱ φυϊάειι 4ιι86 πδίυγα πο ἴδῦγθηᾶ 
δἀπιοάτπι δυπῆ, δογπτη ῥρίηρῃα 580} σα τἰ5 οροτίμμ πιο οἰ ρίτατ, 4υιδδῖ 
ςοἰἷ9. εχ εἰπδιηοάϊ ἰοηταὶς οοπδίδιαι - ρίηχιε δπΐῃ πάρεὶ δἰϊφυϊ 
Ἰεπείταιδ. δϑά δὲς οπιηΐα, ὡὲ ἀϊχίπιιϑ, ραγεϊπα πϑοοβδαγίο ραγίϊαν 
ποῦ ποοοϑβαγίο, 864 αἱϊσυὶιδ ργδίϊα εἴ οὶ δϑϑογοπάθηπι δεῖ. ῥγίπιτι 
ἰιλατ πιο 8 ϑαρεγίου ρὸῖ βεπεγαϊϊοπεπι ἀϊϑἰηφοΐταν: ἱπίεγίον ἴοανν 
Ῥοτγε ᾿μβλρλονοη τοοῖριϊ ἱπογοιηθπίαπι ἰπ δαηγιΐπθο ζεπογθ, Φπιηΐδ 20 
γεγο ἰἰπϑαπιθπεῖβ ργιπιαπι ἀδβογι υιπῖιτ, ἀθῖπα οοΐοτγοα γεοϊρίυπὶ δὲ 
το Ππἴεπν οἱ ἠπτγιίθπι, 4υδοὶ ρἱοῖονῖ5 οἴβεῖο ἰππραίυγ παϊογα, οὔτ 
«οπᾶϊε εἰ ογθαῖ. Ρίοϊοῦ Ἂπίπν αθὶ ἰἰποῖθ ρυϊιπαπι ἀεβονί ρϑενῖ! δηΐσ 
ταᾶπίεπι, τῆοχ υϑτῖο {ΠΠ|ππ|ϊ σοΐοτε ἃς ρεγβοῖῖ. οὐπὶ ἴασαε ρτϊποϊρίυα 
δε ϑυιῃ Ἰο 846 ΔΠἰπι8]}5 ἰη σον ἀδ ςοπεϊποαῖαγ, ἤος ΟὉ δῶν γῆς 
Ῥυΐπιθιπ εἰρτι τ; πποχ ΟΡ οἷν οαϊογειῃ {ἰρίἀϊτδ8 δα ρτα, ΒΡὶ ἀεδἷ- 
παηὶ υϑῆδε, γεϑροπάδθηδ οοτγάϊ5 οαἰοτγὶ σοποίταὶξ σϑγαῦγατ. ἰϊᾶητιθ 
ἐαρυϊ ἃ σον ἀδ σοπίϊπυο ροπογαῖαν, εἰ πιδρτπάῖηα οεἰθι 8 ργαδϑῖαξι φοῖ 
τ ποῖ ρίο δπὶπι σεγδθγυπὶ τπαϊππὶ οἱ παπιιάυπι εδῖ. δεὰ τγεοῖριῖ ἀυ- 
ἰαϊοπεπι, χαοά Του ἶ8. δηϊπιἰ ἴωπὶ ευθηΐξ ργίπεὶρίο δπῖη τπαχίταΐ 

Υἱδυητατγ εἴ ἴῃ ρΘάοϑιγὶ οἱ ἴπ παῖδι!τ οἱ ἴῃ ν οὐδ ἑ ροπογο, α]πιὶ νογσ 
ουηπίτιπὶ ρατίϊιτη ρογβοϊππίυγ: ἱπτογὶπι οπίτη σοπϑίἀιπε. οδῦθα δῇ“ 
ἴεπι εϑἴ ΄ῃοά οοαϊουτπι 86 ηϑουϊαπ Βοδιιιη πάθια δϑῖ, αὉ σεῖεγα 
Φεηβοτία, δραά πιραΐπιη : δε συιη 86ηδοτῖιπι ἰᾶπφοπῆϊ καδίαη ἀπ 742 
ΡΓοιϊπαδ 88 δαξ σοτριϑ8 δυὲ αἰἱφηὶὰ ργορτγίιπι σογροτγὶβ διΐπια  θπι, 
οἴαεϊεπάϊ γεγο δυήιθνάϊφυθ πιϑαῖι5 σου τπραπὶ ἀδτεπι Ἔχίθγηυη, 
[" δρι γτυδ παῖῖνὶ, ογίῖααε ἃ οὐτάθ ἐεπάδηι ἃς ἀφεϊιαηὶ Δά νοπας 
88 σόγαργο δάϊιποῖαθ, οσυΐη8 9015 ργορτίῃπι σογριϑ ργδα οεἰοτϑ 
Βαρεὶ ϑοηϑοτγίϊο; αυοά Βυπιίάμπι οἱ {γι ριἀυϊη δδὲ, πεὸ δηῖα σοπίθῃς 
ἴα 60 ἴῃ ἰοοο μοϊοπίϊα, εἱ σεΐεγαθ ραγῖθϑ, ἴωπὶ ἠδῖπαδ δοῖα Ἵχϑὶ- 
δἴεπδ. δεὰ ἃ σεγθθιὶ Ἀππίοτα δεσθγητιγ ρδγδ βητΙϑϑιπα ρ6Γ πηδαῖιϑ, 
4π| ἂν οςυ] 15 ̓ρδῖβ ἔσπάθγε δά τηϑιπγαμδὶπ σογθθτὶ νἱϑπηῖπγ. εὐΐπΦ 40 
ταὶ ἀγρυπιεπίηπι, 4ιοἀ πος ἰΐα ραγα Βυιπί δ εἰ τρί ἀ εδὶ ἴπ οαριῖα 
Ῥτγδοῖοσ σέγθθγυπι, οἱ οσπ]ι5 ἔγριἀπα αἴφαθ Βυπιϊ ἀπϑ 681. ᾿ϊα 46 πθ5 
φοϑϑδτὶο ἰοσπδ Πὶς πιᾶρτῖτυ ἀἰπθπὶ ρτίπιιπι σὰρξ, ροβὲ σοποιαϊῖ. ἤδπὶ 
εἴ ἴῃ σογεργο δοήεπι Ἔυθηῖ τπποάο, πὶ ρτίπιοπι ρτδθμυπιίάιπι ταῦϊ- 
πιῖ4αε οἰῖ, 'ποχ Πηπιοτα εἰβαῖο οοποοςίοαι σογρογεῖιτ πηδρὶβ 60. 
εἰάαϊφας εἰ σογεργιμη δὲ πιαριἰταο οσαϊοτηπι. ρῥτὶποϊρίο ἱξοτ οδ- 
Ῥαϊ ργβεξγαπάθ ργορίεγ σεσθργατμ, οσΌ 1 βταπάες ρτορίοι Βασβογοωε 20 

Ξ 2:2 



“δά 

ἷπ ᾿ρβῖ5 οοπτοπέατα ἀρρατεπε, ὉΠ πιΐ τογοὸ ρογβοπιπίοτ, ἐβον τρ ς6- 
σεριτπὶ υοα16 υἱχ σοποϊϑῖαϊῖ: 8610 δημη δ᾽ (τιριἀϊταῖα πυϊηϊήϊταϊα- 
40ε υἱπαϊσαῖαγ ἰπ οαππῖρυ5 αυΐήσεπι, δε ργαεοῖρυς ἴπ Βοιαῖμε. Πδτῃ 
εἰ δἰπεῖρυς ἰθῖεγ οδ88. Ὁ] {ππιιπὶ σοη βγηιδίιγ: ἰᾶπὶ δπἰπὶ σητη ρᾶΓἴα8 
ἴῃ ἰυςαπι υϑιΐϊς, πιο] ]6 πος ἱπίδπεϊβ ο5. οϑῖ, οϑιι8α υἱ δος Ἰπαχίπιδ 
Βοπιπὶ 8 δεοίαϊ, συοπίαπι σογεθγυῖι Πππ ἀϊϑδιτπαιπ δὲ τπαχίμνοσα 
Οπεπἰ πὶ ἃ. ἢΠ 8 1011} ξοιαίπω Βαρδᾶπι. ουΐυ5 ταὶ ςαυβὰ 6βὶ φιοὰ ςἂ- 

30 ἴοτεῖα εἰΐαπι. ςοταΐ8 ρυγίϑεϊπιαπι οδεϊπεῖ, φαοά τειηρογαπιδηΐιπ ἴῃς 
16] δεἴυς ρίαπο βἰσηϊβοαῖ: μόπιο επΐνα οἠππίατα δηΐπδ] πὶ ργυάδη- 
τἰρείπιιβ εϑῖ. ῬΏΘΓΙ δἰϊαιη ἰοπρο ἰοιρογε πεφποαῃξ σοπίϊπογε σαρπε 
Ῥτᾶε ροπάεγε ςεγερι,. πες δ6οῖι8 ρᾶγῖεβ 4τ88 πόνεγε οροτίεϊ: 

Ῥτίποϊριατσι επῖπι ππουεπαϊ δ6γὸ ϑαρονίογιθε8 ἀοιπίπαίαγ, εἴ δά ρο- 
δίγεπιαπι ἴϊ5 φιοτγητα ἡποῖι8 ΠΟῚ ἰππρίτυγ οἴῖπὶ ρτίποὶρίο, υξ σγωτὶ] 88. 
αἰρεῦγα δἰΐαν 1818 ρᾶγβ δϑῖ. δεὰ σι παῖυγα μΐ 81} ΒΌρΕΓΥ ΟΠ ΘΊ,, 

81} [ρϑῖγα ίδοοτγο βοϊθαῖ, ςοπϑίαπιὶ πες ᾿τῖι8 πόαὰ 6 ροβίονὶι8 φηδιῃ 
Ὧδ05 οχὶραὶ ΔΡ δὰ οἴβεϊ φιϊεαυδιη: δὶς Θπῖπὶ χιο ἃ [δοΐυπι ἐδὲ, [Γυϑῖγα 

δ οαἱ δι ρεγυβοδιθαπι [υδνξ, τααιιθ ρα! ρεργαβ δίπιι! εἰ ἀϊδιπροὶ δὲ 
Ῥο586 πιονόγὶ ἤθοθ886 δϑῖ, 86γὸ ἱρίττγ οςι}! δηϊπια]υπ ρου βολιῖατ 
ΡῬτορίει σορίδιη Πιμιποτὶβ σοποοιθηάϊ ἵπ σόγαῦγο. Ὀδμηὶ δαΐοιπ, 
αιοά πιον διαὶ (δου 185, πἰδὶ ἱπογθυθγιῖ, πεφαθδὶ Ἰπόνεγα δᾶ8 ραγίαϑ, 
40δε ἰὰπὶ τεπιοῖδθ διργίπεϊρίο γϑίγιφεγαίδθσιι ϑιιπι. ἀδοίαγαπε πος 
ἰάδι ραίρεργαδ δυὰ παῖυγα: οὐσὶ ἐπὶιπ ταὶ υδπία θεὲ ρταν ἰαῖα ο8- 
Ῥυϊ ἰεπίδίυτ δυΐ εχ ϑοῦῖπο δυϊ ἴδια δπεία αἰ 4] 18 δἰυσπιο ἱ οδιιϑα, 
Ραίρερταβ αἰΐο!]δγε ἤοπ ροϑϑιπαδ, φιδησιαιη ἰδνΐ ροπίδεε ἀρρτγᾶ- 

10 γεπίυγ, 864 ἀδ οου ϑ ἴδια ἀϊοῖαπι 6ϑῖ, φυθπιαάιποάτιπ οὐϊαιίατ, οἷ 
4ύδιη ΟΡ οαυϑαᾶπι αἰτἰπὶ ἀγιϊσ]οι το εἴ αρϑοϊναπίυγ. σοἰαγαγῃπι ρᾶτ- 
Ὅσνν ἀπᾶχυδεαὰα ὃχ δἰϊιπθηῖο ρὶρπιϊαγ, πο  Π5ϑπια φυαεηπε εἰ ρο- 
τἰδοῖπιὶ ργιποῖρι! ραγσερθ εχ οοποοοῖο 8ἰποογίδϑιιμο ργίμαοιε ἃ]}1- 
τηθηῖο, τα]ίαιδθ πεοεβϑαγίδθ ἂς ἐἰ αντπὶ ργαια ᾿μδι τη 86 εχ ἀοῖο- 
τίογε οἱ γοἰ!αυϊΐϑ ἐχογοιηθηιίδαια, ρετίπἀθ επὶιπ παίυτγα δἴαιε ρᾶ- 
του πη 85 ργυ ἀθη5 π1 81] ἀμ ἴθγα ϑοἱ δῖ, εχ αι ίδοογα δἰ αι σολη- 
τοοάϊ ροδεῖϊ. ἀἰδρεπϑαῖηγ δυΐθπι πὶ ευγὰ γαὶ [Ἀπι}}ϊαγὶβ ἐϊα αἱ εἶθ 

30 ορἔϊπιῦ5 ἀοῖατ ἸΙΡ6γῖβ, ἀοίογίογ βογνὶ3, Ὑἱ]σϑίπιιϑ 50 οἷ 18 δῃΐιπ 9. 
ἀϊτρίτυν ἱπογειποηῖο ἴδπὶ δἀάἶῖο το 5 δάναπα [δοἰῖ Πδες, 5. ἴῃ οτία 
ἦρθα παΐυγα δχ πιαίδγία δἰποθγίϑϑιπίᾶ σάγπθπὶ εἰ σεϊδγογαιϊη δεπϑογίος- 
τῦπι οογροτὰ οοπβοῖϊ, ἱπ ΘΧΟΓοπιθπ ΐ8 ο888 Ὥδγνο 8 ρῖΪ05 ὕπρτο8 ὑπ 
ξαϊα5 οἱ τεϊίφιια ροιεγὶβ εἰυσάθαι σοπδιϊετ, 4υᾶπὶ ΟΡ τεπ πες π]- 
ἴδια εἴβοϊαπίυτ, οὔτι ἰᾶπὶ διιρρει ἐχογειηθπίαιπ παΐαγαθ. οϑϑ8 ἐρὶ- 
ἴὰγ ἴῃ Ῥγίπηα ρατγίίυτη οοπδιιταϊίοπα ρἰρπιπίογ 6Χ 86ιμἶΠ8}} οχοτο- 

90 τπεπῖο, ουπίαας ἀπίπιαὶ δυροῖαγ, πᾶδς ἱποτοπιθηΐαπι ἐχ αἰϊπθπῖο οὰ- 
Ρίυπι αεύκι δ 410 ρᾶγίθβ ργίποῖραὶϊοβ δα ρδιῖιγ. οἷα ἔδπιθ ἐρϑ.ι9 
Δἰϊιπεπεΐ δυπὶ εἴ γοϊφαυϊας εἰ δχογειπθηῖα. Αἱ Ἔππη ἴῃ υονὶδ ργίπιυτα 
εἴ δεουηάυιπ, αἰππεπείψαθ γαιῖο ἀπ ρίοχ δϑὶ, δἴτογα παϊιῖεπα!, αἰτθγα 
δαξοπαϊ. πν γίθηβ δϑὲ, συοά 6586 ΡΙϑεΡθδαὶ οἱ ἰοΐὶ εἰ ραγίθι:, δη- 
Βδη9, Ζαρὰ ἀςοαϑβϑίοηοτῃ δὰ πιδρηϊ τυ ἀΐῃεπὶ ἰδεῖδι, ἀθ θη 8 ροϑίεὰ 

ος ἀἰερετεηάαιη αι 5 651, πεινϊ οἔϊαιπ δὸ πιοὰο 41ὸ 0888 ἰπδιτὰπηΐατ, 
7ὲν οἵ εχ εδοήειη, νἱάοϊϊςοι οχ δειηΐη]: Ἔχοτοιπθηῖο δὲ ποι ἶνο. 868 

Πρτ68. ΡΠΪ σουπαδ τοϑῖγα ανίτπι δὲ οςαἱσαγία, οἱ 5ἱ αυϊὰ δἰυβπιοάὶ 
διιυὰ εδὲ, οχ οἶρο εἱρπυσίυγ δἀνβηιίοῖο εἴ δαςεῖνο, 4ύδει ἴὰπὶ ἃ ἔδ- 
τοὶηᾶ ἵππὶ ἀοίοτί 5 810] δε φηίγαπῆ, αυδιη ΟΡ τοι. ο888 ΄ῃοήαπηοπηϑ 
εαρίαπὶ ἱποτοιη θη: οἰ ηΐθυ5. δηΐη ἀπίπια!θὰ6 οχιτι8 πιᾶρηΐτα ἀϊ- 
χιὶϑ 68. ἰΐδιιβ οϑϑὰ Ζιοαὰ6 σατο δυρβθι}} ἐογιηῖπο ἀδβογι απίυσ, 
Βδῖη δἱ δες 5ΕΠΊρΟΓ ΔΠΡΘΓΘΗΪΙΓ, ἀπίπ δ! 4υοαιε ἱπ 4υῖθυ8 ο5 δ 
οϑ815 ργορογίίοπαϊὶβ βϑῖ, διρογεπίαγ φυαπὶ ἀϊα νἱνογθηξ: πιαρπιτἀ πη 8 
δὨΐη Δπὶιη δἰ πὶ τποῖα οἵ ἰογιπίπι5 [8 ἀσϑουθηγ. δε αιιᾶπὶ ΟΡ 

10 οδυι58πι ΠΟῚ δοιηρει οσἀρίαπὶ ἱπογοιιθηῖαπι, ροδῖδᾶ ἀοςε]αταπήτπν 65, 
Ῥ᾿Π δυΐθια οἴ δούαπι σορπδῖα οπηπίᾶ, ἡσαιῃ ἄϊα ἰμϑυπῆ, ἴαια ἀΐα δὰ- 
Βεπίυγ; εἴ Ἰηδρὶβ οὑπὶ ςογρογὰ δι δεργοίαμξ δῖ δοποδευπὶ δῖαφυς 

ἀδοτγοβοῦπε, φυοπίατα Ρἷυς Ἐχογαπιοπῖὶ ἐδ ῃτ Ρ ΕΓ ΓΟΙπ δ ἴ, ΟῸΠῚ ΠΣ ΠῈ}8 

ἐπ ραγῖθϑ ργαοοίριιαθ σοπϑιπιαίογ ργορίογ δεπίωπι δυϊ πιογραπι. πϑῖῃ 
βὍι Ἰά φυοχυς οὗ δοιδίεπι ἀοίοςογιε, ρ1}} φυσααε ἀοβείσμς. δὲ οδϑᾶ 
εοπῖγα: ἀδογοδουπε δαΐπὶ οἴη ΠΟΓρΟΓ δὲ Ἰηθπη 115. ἀοίμηςΕἰ5 δἴϊδιπ 
ῬΠῚ δπβουίατ, 864 πδϑοὶ ποφυθυπί. ἀδ ἀἰθπιρυ5 ἀυρ ταν ογῖδ: δαπὶ 

30 δπῖπι οἰηδάοπι παίαγᾶθ ουΐι5 οὁ6838, ρίσπαμίιγηιδ 6χ οδϑίθαδ, πὲ πῇς 
ξπ68 1] σογπιᾷ δὲ οἰ παι! α ἐχ σαϊθ. χπο ἄϊ αἱ ἴρ88 σο]ογθπι ρᾶγίϊογ 
οὑπὶ οὐΐα ἱϊπιππῖοπῖ: αἶμα σπίιπ οἱ πῖργα εἰ νανῖο πιο ἀΐνενϑα ργὸ 
οοἴοτε ουκ5 τεἀιυπίατ, αἵ ἀεηῖδδ πὲ }}}} 1616 γεςϊρίαπε: οϑδίθυς δπίτῃ 
δηπαπιδγβηίυσ ἴῃ 115 δα ἰ πη ΡῈ 4086 ο688 Παροπὲ εἰ ἀξηϊοδ. ᾿ἀοογα- 

ΕῈ ΑΝΊΜΑΣΙΟΜ ΘΟΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ 11. 

βουπὶ 80}1 οὔηπίντι οϑϑιητη ἰοῖς υἱἕα. χποᾶ ἕαιει ἴῃ [8 ἀεπεῖθα8 φαὶ 
ταυϊαυλη τϑοῖαπι ἀδο]πδηῖ, οάπ88 ἱμογθιη θπεῖ δῖ, φιοὰ ρεοιεπεῖ κὰ 
ἰά ευΐι8 φτιδῖία, αἱ [απρὶ οἴβοῖο ροϑοῖπε, Ὀτενὶ δίῃ ἰοιηροτε δειγίδα 
φοπβοπηδγεηϊαγ, πἰϑὶ δα διπὰς γοραγαγοπῖμν, συδπάο ναὶ ἤυης 86πὲ- 
80 ΘΠ ΠΡῈ8 ποππΏ}} 18 εἀδοῖρυς ἀδιΐα πο πιᾶρπο ργαθα 8 δἀπποάτπι 30 
Ῥεγίεγαπταγ: ρους οπία ἴῃ ἀΐε8. δἀϊιπίίπγ χυδτη δά ἀϊαγ. αοδια ΟΡ 
τεπὶ θὲπδ ἰά φιοαπε δή γεπὶ, 4ιᾶθ δορί ἀϊξ, τπο 1 πϑίεινᾳ δϑῖ, φπῖρρδ 
4υᾶς ἴπ βεπεοίπίειη υδδαια εχί τα ἀείεςιιπι ἀεπιίονη ργοίεγαξ 
εἴ ῥτὸ νῖϊλ8 ϑραῖίο ργδεβογι ρβεγιὶ τποάϊιη, δεὰ οἱ ἀδοῖθα νὰ}}]ς δαξ 
ἀεοὶεθ σοπίαμι ἀπιῖ5 νἱΐα βεγνυδγοίιγ, εἴ ργαερυαπάδα ρτίπηοϑ οτίσὲ 
οροτῖεγεϊ εἰ 8ϑ8θρίιιβ γεπᾶβοῖ : σιδπνὶδ δηΐμη ἃσδἀ δ γεοίρετγεπὶ ἰπ- 
ογειηθπίιπι, ἰάπλεη ἀδιγηῖ ρ]0.8 ιᾶπι δοςγθϑοθγοηῖ, ἵθ1165 ἀθυηθτΣ 
δὰ εἴθ σοπῆοεϊεπάυτι ουδάογοηϊ, 86 οσυϊασηδηι ργαῖϊα σἀρίδηϊ ἰα- 
οτεπιεπίατῃ, ἀἰοίππι ἰᾶπι 6ϑὲ. δου αἰϊ δυΐοπι οὖ πεα6 βαπάσπι παῖα- 
τατι ΄υᾶπὶ ςεῖθγα ο588 (ἰαπῖθο Πρ οαπί. οδίογα δππ π᾿ ρττπὰ οοπ- 
δι! πΠ10π6 οπιηία ριρπυπίηγ, ὩΘ4η6 δε σιοά ροϑὶ οτίδίατ: ἂἱ ἀεπῖθϑ 
Ροδὲ εμδϑδοῦπίμγ. μι ΟὉ τθτη οὐπὶ ἀδοιἀοτῖπξ, ἄθππο ροϑϑυπὶ ΟΠ γί. 
ἸΔηβθιπὲ ὁπ Ο888, ΠΟῚ σΟμ πυδηΐιΓ. ΘΧ 60 ἰᾶπηοι ρρπυπίαγ αἱϊσ 
τηδηῖο, ΄ιοὰ ἴῃ ο88ὰ δάιπίηἰβίγαιαγ, υργορῖθῦ δα ἀθιη αυᾶπὶ οϑδᾶ 
μαρθηῖ παίυγανη, οἱ ἰὰης οὐτα {14 ἰδτὴ δυυτα ΠΌΙΉΘΓΙπ ΓΕ ρΟΓΏΒΕ, 
86 ἃ οὐπὶ σεἴεγα δηϊπιϑὶϊα ἀοπτθη5 δὶ ἀδηπῖαπι ργορογίίομ δῖ! ργαθ- 10 
ἀϊιὰ παϑοδηΐαγ, πἰδὶ χυϊὰ ργϑεῖθγ παίαγαιη δυο (ρεγίδοιϊοτα δαπα 
4ιαπι ποῦποὸ ρβοπογαιϊίοπα δρϑοϊνηπυτ), ἤόπιο ἀδπεῖθι8 σαγο9 υοτῖξ 
ἴα Ἰυςαπι, πἰϑὶ φυϊῆ ᾿γαθῖογ παϊαγαιη ἐμ θγοθϑϑδυῖῖ, δὰ 4υδπὶ ΟΡ 
ξδυιϑαιη ἀξηϊδ5 δ]ὰ ἀδοϊάδπὶ 8] 1} ποι, ροβϑὲ ὀχρ!!οαθιίηυ9. υοά δα- 
ἴευῃ εἰ πδηνοὰὶ ραγίαα βχογοιπεπῖο σομϑϊηυπίυγ, δὰ οαυδα Πότῖο ἰπ- 
ΤΡ δερῖο δὲ πυιἰσδίπιο οπιπίμτη Δ ΠΐΠδἰΐθιν σοῦροῦα δῖ, δὲ ἀπξτθ8 
τοϊη πιο ϑ ῥγῸ τπδρηϊ τυ ἀπο μα δῖ: χπϊαἰπυτα πΔη 406 ἴῃ δ0 δδὲ ὄὅχογο- 
τηδιιαπι ἰθγγαηιιη, ΟὈπ δμΐπὶ Θχογοιπεπίοπι σαοάᾳις δῖ ἱποοπ- 
εοοΐππι, ἴὰπὶ φυοὰ τετγθπυμα πῃ σοΓρουθυ8 6ϑῖ, οἰππίαπι τηχίμηα 90 
εδὲ ἱῃοοποσοίαμη. 4ιδιπδἀιποάυμα ρᾶγίεθ φυᾶθηια οοηδετυδηΐαγ, εἴ 
ἀυδεπᾶτη οδυ88 βεπογαδιοπίβ δἰϊ, ἀδοϊαγαϊατη ἰδιπ 6ϑξ, 

1. Αυροηῖαγ οῖτι, φαΐ Γογιπ δη1}}8}}5 παδοπηϊαγ, ρῈΓ ὨΠΙ ΡΠ οἱ 
δηπεχίση, οἴ ἀπῖς ἀϊχίιπιι8. οὐπὶ δπίιη υἱβ φυοχαο αυϊποπάϊ ἱπ δπὶ- 
ὩΝ ΠΡ 5. ἰπδὶῖν πῃ ΠἸοπιη διαιῖπι χυαϑὶ ταάίσοιπ δραπὶ ἐπ ἴδγαπα. 
Ὁπι  ]ἰσυνπ νοπᾶς σον επίδο ἐπ ρυϊδιηΐπε ςοταρ]δπῆ, ματα ἴῃ τθδῖος 
τῖρυι5 ἀη πη] 1018, υἱ Βονς οεἰοτίσαις ζεπογίβ εἰαβάθπι, δἰπδε ἰῃ ταῦ- 
ἀϊοουῖριι, δίηρυϊδε ἱπ τπἰηἰιπῖ8, ἤος δαηρηίπευτα παυτγίαπι δἰ ποπστα. 
τἴογυ8 επὶπι οχὶϊπ8 εϑὲ νθπαγιιπὶ τπυ]ἰαλητα, δηϊπια!ἰα ἰριγ Ὡοπ 30 
πϊγίθαυα ἀσπίδα οπιηΐα, εἰ ἀδπιίαϊογοπι υἰτίπα 6 Ζιογαπι ὈξεΓὼ 9 γ8- 
Ὠδιῃ ποῦ δἰπρα τοι μαθοῖ ρδγποπίοπι ριαπήθπι, δεὰ ργοὸ ππᾶ ρἷα- 
Το [γοχηθηῖθα οοπεϊποῖ, μος ἰπ ΐογο ΒαΡρεπὶ χη86 δοείαρυϊα ἂρ- 
Ρεἰἰαπίαγ, πὶ 4ιδα πη] ἰοὺ ἀονεπίς δίηυθ δήμαθγεῖ. ἑθπἀυητοΣ 
Θυλη υθηδα Ὁ Ρ.]Ισᾶγοδ απάϊηιε Ἰαξειυν, β6886 406 ϑραγβιιπίογ π8- 
φιεοχιαηας ρ6Γ πἴθγαπι; δἰ 408 ἀεοίπαηϊ, πὰς ᾿Π|4 ἀοεῖααΪα οχϑιδίπξ 
ουγνδιπίη8 δῖο σοπίυῃπεῖα οπη πΐδγο, οᾶνο δυΐθοι δά [δι πὶ σοΏν ογδ8, 
δεουπδα υϑγοὸ εἴ τε πηργᾶπαα ἱπίογ Γδίυπι οἵ υἱογαη ροϑίδα ϑαπξ, 
δοείδθιϊα [εἰα δοογεδοθπῖα ρτοβοϊδοεπίεχυο δὰ εχϊϊαπι τπΐπογα δάρ- 746 
ἱπάς τγάπάπνταν, ταηἀεπῖχια ΟΡ] ογαπίηγ, οὰπὶ ρβατίεοιπδ ἰᾶτα δϑξ. 
ἧπ δὰ εηΐῃι νυ} πιδπῖπιᾶ ΓΟρΟΠΙ ἊΣ 8 παίαγα [δτυὶ ΑἸττπ ἐπίυπι 88 - 
ξαΐπευπι, φαοά ἀμπι οοΠἸἰρίτυν οἵ ῥ δ}  ατῖτι Ἔχ παι} 19 ςοπδί5:1:, φαδϑὶ 
Ρηϑῖυϊα οἱ ᾿πβδιπιπαῖῖο σογριι5 δοεϊδυϊοπιπι δα ϑίδει!. ἤᾶαυα πᾶσ ἀΐῳ 
ξεϊυ5 5818 πιΐποῦ πδὸ τποϊίαιπ οὐδ᾽ ἀδδισθεγα ροδϑδιῖ, σοπδρίςυδ πιαῖο- 
ταηι6 δὲ: 564 δυςῖο ἰατῃ [οι σοπϑίάμηι οἱ ἐχοϊεδουηῖ. σαϊποΐδ εἰ 
πίγίπχια ἀθπίαϊα δπὶιπ]ΐα τηᾶρπὰ οχ ρᾶγιε δοοίδθυ 5 ποτὶ οαγεπῖ, τ0 
ἐεπάϊε πιΡ ] ἰοὺ 5 ἴῃ 118. ἴῃ Ὑθπᾶιῃ δἰ πρυίαγαπν, 4186 ΡΘΓ πίθυτιτη σηᾶ- 
ἰυϑοι]α [δγίυσγ οθπάιθ δἰ σπι οἱ διλπα τα 4]18 ἀπηπι αἰῖα ρ]αγα 
Ῥατγίαπι, φαο πιοάο ὑπηπι, δοάειη Ρίαγα Βαρεπίυγ. 8εὰ ἤαθς ἀΐδεθ- 
οὐὔοπιπη ἐχετιρ 5 οἱ Πἰβεοτίαγατι οοπιπιοη αι 5 ἰπϑρίοίεπάα Ἔχρ]ο- 
ταπάδααε συπὶ. Βδαγοηξ οηΐπ εἰ οοπεϊπεπίιγ δηληδ᾽ῖα οχ πη Πςο, 
4υΐ εχ τοπα ἀεροπάεὶ ρογ Δα γίαιη ἀἰγεοῖαπι δὰ νθηδπε 6188 
ἀχυδεήΖυοίαπι ἤπεπίειθ. [οἴὰ5 τπειηδγαπὶδ δὲ δεοιηάϊ8. ὀρ υοϊυϊας 
σοπεϊπεῖαγ. φυΐ ἰπίαπιεδ δὶ ἴπ υαἴθγοὸ δἷιιπε ϑαρεηῖθα οϑγιποῦΪδτη ΦῸ 
φιδπάδιπ, πο σεῖς ἀΐουης. ἰάοπι οπίιπ οἵ σδίογὶ8 δηϊτπα! δ δΥ6- 
πἰγεῖ, χῃοά ἴδιπεπ πυβηνδπι υἱάειπυ8. δἰσχυὶ [αοῖϊο μὲν ἀἰδδοοοιεδ 
υἱἀογείωγ, δὶ οϑδθῖ. οπιηθϑ δἴϊδπι [δίυδ, ἔπτη γοΐπογαϑ ἴθ πε Δα] ΘΠ] 6 5 
εἴ ρεάεβῖγθϑ, ρᾶγΐ τηοάο τηϑηιρθιϑηδα ἴθππ δ διη Ριηῖ, δοραγαπῖοθϑ ἃ 
πἴετο εἰ Βυπιοῦρυϑ δἀπη 5515. δε πεὸ ἰδ ἱρ5ὶ5 816 φαϊοαύδιη ἰπεθδὲ 
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υἱάετηυβ. πόσας βετὶ ροῖαθξ πὸ ρεσ δόττσι αἰϊχποὰ Αἰϊπιεπίππι ἢδα- 
τἰῖδηῖϊ. ἰᾶπὶ 4πᾶ6 οὐ πϑϑοιθΐαγ, οπιπῖα ἱπογαιηδπίπτῃ ἰογὶ8 γοοὶρογα 
δριυποῖα δΌ πἴεγο δρεγίηπι εϑὲ. ἰΐϊδατθ πον τοῖς δἰππὶ, ααὶ ἰΐδ {1- 

30 οὐπὶ υἱ Πεπιοονιῖπδ. οοειπὶ διπα ἰα ξοπογί εἰπβάετῃ δεοιηάππι 
τπιδῖαγαπι, 86 δὰ εἴΐδπι, Ζυ ΟΓΏπι ραπὺ8 ἀϊνογϑητη φιξάοπι, δε θαἴωτα 
δοη σπηἰζιπι ἠϊδῖωξ, 81 πιοάο βὰγ τπδρηίϊπάο 511 εἰ τετηρογα δοαιεηὶ 
ταν ἰταιῖ8. γᾶγο 1ὰ ἢτ, δεά ἰαπιὸπ Βεγὶ οἵ 'π οαηΐρας δ ἰη υυ]ρὶθα8 
εἰ ἴῃ Ἰαρὶ5 σετίθπι ε9ξ, οδπ65 οἰΐαπι [πάϊοὶ εχ θεῖα φυδάαπι 5: π|}}} 

8 εἴ οδπὲ ρεπογαπῖισγ. πθοηο ἴῃ ἃνὶθη8 δαδοϊοτγίθτια ἰάετῃ βετγὶ υἰδατα 
εεῖἴ, τς ροτγαϊοῖθυ9 εἰ ρ4}}1πἰ8. αιιΐπ δἰΐδεν ἀπ ποογαπι δος ρ γα 8ρ6- 
εἶα ἀϊνετοὶ ςοῖγα ραϊδηίυγ: ἰήδιπηθθ ἵπ ποηη}} 18. αἰτ5 ανϊθαδ ἐν6- 
αὖτε δηϊπηδάνδγδαπι οϑῖ. πὶ τπαγίπις π ἢ δάπυς δχρίογαίοτα μᾶΡ6- 
τοῦδ ἀἰξπυπι πιοπιοταῖθ. ααὶ ἰάπιθη γαϊποθαιὶ δρρϑἰϊδηῖασ, ρὶ πὶ οτος 
ἄππιτγ ἐχ δηπαϊϊπα εἰ ταῖβ. δὰ ἤδες συοὴ ἀς Αἰτίοα ἴπ ρτγονεγθῖο 
ε5ῖ, δεηρεγ αἰϊψαϊὰ πονὶ Αἰτίοδπι αἰΐεγγθ, ργορίεγεα ἀϊοιυγ αποὰ 

40 ἀΐνεγθα οἰϊάτη βθπεγα οοδαπῖ: πᾶπθ Οὗ ἃ4ιδὲ ρεπυγίαπι ἴστταθ 1ΠΠπ8 
γεὶ αἰϊεπίροπα Πἰ δ ἀΐπε οορπίδηϊασγ, οὔπὶ ἴῃ ἰοςδ ῥϑιιςὶβδίπια στρα 
φοηξτερδηΐυτ. δεὰ οὐπὶ σεΐογα δὶς ογῖα γυγϑαϑ ρ58 ἱπίει 86 ςοθδῃηὶ 
ξεπεγάγοαυθ ροϑϑιπὶ, ρΘηπ8 ἀπητα πιο γοπὶ δίεγ ε εδῖ, φαΐρρε φαοὰ 
πεῖς δεοῦπι ΠΘΩῸΘ οὐ Δ]1ϊ5 ἰποίυπι ρεπεγεῖ. απδδϑιῖο ἰρι ταν ἴπ 
τπίγογϑῦτι, 4πᾶπὶ ΟὉ οᾶυϑδπι δ6γὶ } 18 διυιΐ πιὰ5 δυῖΐ ἐειπίπα 911: ϑὁπὴξ 
δηΐπὶ ϑἴογι ες δὲ τηπ]ΐεγαϑ δ υἱγ. ἴασις οἰΐαπι ἱπ σεἴεγοστιπι δπίπιδ- ἡ 
Ἰΐαπι βέποτα, αξ Ἔαποττιτα, τὶ οΥΐυτω, δυπὲ 4δς πα ]]Δπὶ ἰδεϊαπὶ ρτο- 

εο ἴοι: 8δ6ὰ πιι]ογηπι ραπ8 ἰοίυπι δἴετγιϊο οϑὲ, οαῦϑαθ υεγὸ διθγι εδῖὶδ 
ἴῃ οοἰογίδ ἀπίπια ἐμ ὰ8 ρἰυγο9 δυπῖ. πᾶτῃ δἰ ἃ ργίπιο οτῖα παίαγδε ἰο- 
οἷδ αἀ οοἴϊυπι σοπιπιοάΐθ οὐ ααϑὶθ ϑὲεγίϊεδ οἱ πιυϊΐογθδ εἰ υἱγὶ γεά- 
ἀυηϊατ, αἰ αἰϊοταθ ποὴ ρυβροβοαπῖ, αἰϊοτὶ ποὺ Βαγβεδοαηὶ, δεὰ βρᾶ- 
ἄοῃοϑ χυϊάοπι 51π|. 8]118 ἴῃ ργοςεϑϑὰ δεϊδεβ ἰάετα δοοῖ αἷς αἰεεῖα8, 
δα ργορίεγ σουροτγῖς παϊγιοδιίίοποπι ρἰοπίογαι. τη οτῖθ5. δπὶπα 
Ῥίπροϊοτιθαϑ ἴαςοῖι8, υἱγίδ σοῦρογο ππαὶϊι8 μαρὶϊο ὅχοσγεταθηΐυπα δετωὶς- 
τᾶ ]6 ἴα σοΓρὰ8 ἀρϑαπιϊξιτ: ἐϊμαυε Βὲ αἱ {Π|15 τ οπϑῖγαδ ἀεοὶπε, ᾿ἰ8 ρε- 

δ0 πίτοτα. ὐΐ εχ προγρο υἱεῖ8. μυπιίάτιπι ἐγιριἀαπηαυα ἐταὶ ἰτατ ϑοπιθπ, 
τα αἰ ΓΒ 8. ρυγραιοπθα υἱεβπῖυγ Ῥ]οπδεαθ δἜχογειπεηίογυπι πηοτ- 
Βίβοοταπι τοἀδαπίατγ. τοῦ εῖ5 οἰΐδπι ἴὰπὶ υἱγίφ ἴὰπι ταυ]ϊεγῖθα5 ἤος 
άδθπν δοοὶἀϊξ τπαΐυχα, οὐδ εϑὶϑ ραγίθυς εἴ Ἰοςῖ5 ἀοςοπιτπο δι δὰ 6- 
Ὠεγοτι. 4186 στα ραγιϊπι συγ Πα δππὶ ρατγιίτη ἱποῦτγαρηα. δε 4 
τραχῖτη6 δίογι 68 ἴὰπο ρογϑδαυθγαηῖ, οππὶ Ρτΐπιο πδίατας ογῖυ ἴαΐε5 

ΖΔ οουρϊογαπε. εἰρπαυπῖατ οπῖπο εἴ το π]ϊεταϑ υἱγαρῖπϑα οἷ υἱτί Γοπιϊπαγθδ: 
Δ] ετῖδ τη οπσῖγαα ἀθϑυπῖ, αἰξοτὶβ δειηθη οχίϊς ἔτι ρἀυπιᾳαε εϑῖ. φῦδαι 
ΟΡ τεῖι γαϊϊοπε τοοὶὰ Ἔχρεγίπιεπῖο ἴῃ πὰ ρσοθαῖαγ ἔεοσπάϊία5 56- 
σηϊπίο: ααοὰ επἷπι τευ ἃς {τίρίάυπι δσῖ, οἷϊο ἀἰαϑανηα ρδγ διπιπια 
ἱπαδῖαϊ, αυοὰ ἐεσυπάππι δεῖ, ἰπ ἱπνὰπι ἀεβοοπάϊξ, οαἸϊάππὶ επῖπι, αποὰ 
Φοποοοίυτμῃ οδϑἷ; οσοποοοίπνη δυΐοτη δεῖ, φυοὰ δρί ϑδιτα ογαδϑυτηαας 

ἐδῖ. του] εγαπι ργοβραῖϊο δαίβια, αἱ οὐοταϑ δ ευπίεβ πἴογοτα εἰΐε- 
ταῦτ δὰ ἰοοῦπι δρίγαπ αὶ εἴ αἴβείδης μαϊίταπι. αἴφας δἴαπι ΜΠ, 

εο τ οοἴογοι οοπ]15 ἱπιροϑιτὶ φαἰΐναπι ρον βοίδπε οτῖϑ. πδιη πίϑὶ μδδς 
Σία βαπὲ, υπθαῖῃ8 σογροτῖθ, ΡῈὺ 4008 Θχογεπιεηῖαπι ἀδοεάϊι, ςοηΐπ8ο08 
ΟΒδερῖοϑ εἰ οοςδεςαῖοδ 6886 δἰ ξηϊβοαῖοτ. δε 468 δηΐτὴ ΘσΌΪΟγοτι πιᾶ- 
πἰπια οπηπίυνῃ ἰοσοταῃ οΔρ 115 δοπιὶ πα] 8 εϑῖ. φυοά ραῖθῖ, τὰπι δοΪδ 
ἴρδα Ῥὲγ ςοἰϊυπι ὙΈΠΟΓΘΌΙ πιαηὶ[αδῖε ἱπιπηπιθῖογ, οἱ υ8ὺ ἱπιπιοάϊοο 
σεὶ Ὑδηθγόδθ οὐαὶ! κτλ Ἰαηρξηδαπὶ εἴ δαρείάοαπι. οαυϑα εοἱ φυοά 
τπιδῖαγα κεηϊπγϑα 81Π|}}18 σΟΓΘΡΤΟ δϑὶ: δαποδϑᾶ δηΐῃ Ἰπδίογια δἰι8 δϑὲ, 

ο οαἰογαῦς δἀνοηιϊοἶπ8. ρηγραιίοι 68 δυΐοπι 86ιπίπα ε8 ἃ δορῖο γεπίυπε: 
Ῥτλμοιρίνπι δπΐτῃ πάΐυγας Πίης εδῖ. ἰΐααπε ἤϊ αἱ τποῖα8 ἃ ροηῖ18}} δὰ 
ες ἀονεπίαι!, Βίης οἄοτεβ ρὲτ δρίγαϊϊοπαπι δϑῆϑυτα εἰβοϊθῃξ. 
οπαΐπίθυ5 ἰβίτιγ σοτοτίϑαιις ξοπεγίθαδ, αἱ δαῖα γε] πιὰ, ραγίϊςα- 

Ἰἰδλίσω μος ἰδοδὶο ορνεπὶξ ς 
8. Αἱ ρβοηπ8 πιῃ]ογατα Ἰοϊητη διογιϊο δῖ. οὐὐτϑ τοὶ οατιϑα ΠΟῚ 

Ῥεῆς δ Ἐπιρεάοοϊε εἰ Πεπιοοτῖτο τεἀάϊατ. ορϑουτε Εταηρεάοοϊεδ, 
Ρἰαπίυ9 Πλεππιοογίίυ5 δογῖ δε: 864 πεαῖευ θεπα. αἰΐεγυπὶ εηΐτα ἀ6- 
Σροπϑιγαἰοποῖρ ὅθ 4πε ἦδ οπππίθαϑ πε Ργδοῖεγ ϑπᾶσῆ σΟρτΙ Δ ΟΠ τα 

8ὸ ςοεδηΐ. ἢειποοτῦίῖαδ πιοδῖιϑ τη] ογαπι ςοτγττιρῖοϑ ἰῃ πἰεγὶδ ἀἰοϊῖ, 4πο- 
πίΐδτη ΠΟ οχ ςορπδῖϊδ ρτγίποὶρίππι εογαπι ςοηϑίδεϊς, βεὰ [ὰ στα αἰτἰ 
Θἰΐαπι  Ν δοοϊάαϊ, ἴδίηθη εἰμι] στη η9 Ροδϑυηὶ ξοΏογαγα. 
διαὶ δἱ η88 εὐϑεῖ 8161} {{4|18, οεῖθγα συοηαα διογι ἰα 6986 ἀθθ6- 
τεηῖ, ΄ῦδα ἰΐὰ σοδυηῖ. Ἐπιρθάος]δθ πιϊδῖυγατη βοτηΐϊπυπι οδυϑαξιτς 

ν {86 ἀδπδὰ εχ τπο δὶ υἴταχιια ροπίίαγα σοποιβιαὶ : ςανὰ οπὶπι εἰ ἀδηϑἃ 
οοδρίατὶ υἱοϊβοίτα, βαγίχαθ οχ 116 ἀπσαπι Ἔχ τη ΠΡ α5, πὶ οἱ 65 δίδω πο 

865 

τοϊβοδαϊατ. δεὰ πες ἴῃ βδίδῃηπο ἐξ βϑγθ Ἵϑῦϑδπι γϑοῖε πϑοϊρταὶ (ἀἰχὶ 
ἀε δ 'π ργοθ] επιδιῖ8) παι ρτίπεὶρία ἐχ γϑθυν αἰ] πιοήο σορπὶ- 
τι δοοῖριξ. σανὰ επὶπι εἰ δοϊ ἠδ σοβριδία υἱοί βδίν αιόπᾶτη πιοάο 
[ἀεΐδηι πιϊϑίοπεπι δυὶ νἰπὶ εἴ ἀηπᾶ8 δυΐ αἰΐαα οὐΐαϑρίαπι ἢ μος επῖσα 
ΠΡΙᾺ Βοπιϊπὶβ σαρίυτῃ ἀἰοϊτατ. παιη αι ειπαάτη οάυνη σαν νἱηὶ οἴ δ΄ 88 
ἀεβεδυὶ δεοὶρὶ, ρταθῖοσ δειιδαϊη Οὐμηΐηο δϑὲ. ἰΐοιῃ σὔπὶ ἰϊᾶ 81 αἱ δὲ 10 
ἐαυΐ εχ εφυΐϊβ εἰρπδηῖῃγ δὲ δϑίπὶ 6χ δοίηἰβ εἴ πιιυ5 ἐχ 6400 εἴ ἃδῖπο, 
δἰϊεγυῖγο την δῖ επιΐηδ, σῸΓ δχ ἢἰβ ἴᾶτπι ἀδηδυπι οοηβιοίδι αἱ δῖ6- 
τα δῖ φυοά ρτοάϊογιξ, εχ δυο δηΐθπι [ἐπιΐηα δἵ τπᾶγε ἃυΐ ἀπο 
{επιΐϊπα εἰ πᾶτε δίογιἰε ποῦ ργονοπίαι" δἰαχαὶ τπο]ϊα εἰ πιᾶτί8 ἐπὶ εξ 
[επιϊπδς δεῖπεπ εδὲ. οοἱδ διΐθτη 6 411}8 οὐπὶ 8510, ἴὰπὶ ΠΊᾶΓΕ ΠῚ 
[επιῖπα, ργὸ ἀἰεγεπεία δυϊ βεχυσ. Ἰάθοηια ρίρπὶ ὃχ [15 δίδγι!ς αἷξ, 
4υϊα ὩπῸτπι Ἔχ ΔἸ ΡΟΡῺ8 δοηηῖθυ8. πιο Πἰ τ18. σου βεϊαϊυτ. ατγρὸ δὲ 
φυοά εχ ἐ400 τηᾶτγε ἃς δπνΐπα ρίβπίϊωτ, δἴεγι]α 6586 ἀμ θθ τ. πᾶσι 80 
δὶ αἰϊογωση γπιβοθγεῖον 8οϊυτα, ἰἰσογεῖ ἀΐσεγε δἰϊοιππι ᾿δυδᾶτη 6886 
διδγδιῖ8, αἱ ἀἰ5διπι}}6 ραπίταγαθ δ91η1. παᾶπο υθτο 4υδὶὲ {ΠΠ18 56 πη πὶ 
1Α}} εἴ οσοξηδιῖ τϊϑεθίυτ, δὰ ἤδες ἀδπιοπδίγαι!ο ἀοαπε ἀδ διηοΡτϑ, 
ἴατη τπᾶγε ἀυᾶπὶ [απιῖπα, γεοῖθ αἰεγιηγ. δεὰ ἱπιογοοὶ αποά τπῶ85 865 
Ῥίεπηῖδ ἀυπίαχαιὶ βεπογαῖ, αὐ αἰμπϊ, ζεπηῖμα ἔιηργο 18 οπιπῖπο δϑῖς 
τάφπε ργορίογεα χυΐ ρεγάυςετγα δὴ ἤπειι φυοὰ σοπεορεγὶξ πθ48θ- 
δῖ: πᾶπὶ σοποθρ 886 αι άδπὶ ἴαπι τη πίδιῃ σοπδὶαῖ. δε [ουῖα886 υοτὸς 
οἰπι ον ἰϊ8 ἀσπιοπϑίγαιο Ἰορίοδ {18 νἱἀεδίτατ. Ἰορίοατη ἀρρε!ϊο, 
4υΐα 4πο υπἰνοτγδαϊϊογ, εο γοπιοῖίογ ἃ ργορυῖῖ5 ρτίποὶ 5 εϑῖ, 8] εχ 30 
ΤαλΓο ἃς [εταῖϊηα δρευϊεὶ δἰαϑάδσω ργοίεϑ δρεοϊοὶ εἰυδάδμι ρίρηὶ 3016, 
δυϊ τηδ8 δυῖ ἔδτω8, τ ΟΧ οῶΠ6 Ἰπᾶγο οἵ ἔδιηΐπα οδηΐδ δυϊ 1πΠ83 δῃξ 
ζεπιΐη, εχ ἀϊνετγϑὶβ δτίαπι ϑρθοίεθυ5 ἀϊνογϑυσπι δρεοῖα ργουθπίαϊ π6- 
ος886 681. υδγδὶ ρταϊία, δὶ οδπὶβ ἀϊνθγδατη δϑὲ ἃ ἰξοπε, 6Χ Ἷᾶπε πηᾶγ 
εἴ Ἰεοπα ἔδεαΐπα ἀϊνογδυτι ρτουθηϊεὶ, εχ ἰεοπθ ππᾶγ οἵ πε ἰδπιυ 
ἀϊνεγδυπα. οἵπὶ ἰϊ8Δ 4 πὸ πιπΐῃ9 τηᾶ5 εἰ [ετπΐηδ ϑϊπ6 ϑρεοϊεὶ αἰ} εγεη τα 745 
ξἰεπαπῖηγ, ἐχ Ἔ4υο οἱ αϑῖπο, φιίδε ἀΐνεγβθα δροοῖς ϑυπῖ, ᾿πιροδϑ181}8 
δϑὲ υἱ δ αυϊὰ εχ πιι 5 σίρπαῖυν. πᾶς δηΐπι ἀϊνευϑητη δρεοὶθ ργουα- 
πῖνε Ροϊεβῖ, φυδῃάο δχ ᾿πᾶγε δ ἔεπιῖπα βρεοϊεὶ οἰυδάδπι ἰάεπὶ δρ6- 
εἷος ξεπεγδίυτ, πδαὺθ ἰάεπι ἢος 6δὲ πιυΐαϑ. ρἰρπί ταν δπΐπν ταυ]ὰ8. εχ 
6480 εἰ δϑἰπο, 41:86 ἀΐϊνεγδα δρθοῖβ ϑυμῖ; 6χ ἀἰνδγδῖβ δυΐθεπι δρθοὶθ 
ἀϊνογϑαπι δηϊπιαὶ ριρηὶ ροσίϊταιη οδῖ. δεὰ δηΐα δες ταῖϊο δἀτιοάυτα 
πηΐϊνεγϑα 5 ἱπδηΐϑημς δϑῖ. ταϊίοπθα θπὶπὶ 4086 πὸπ εχ ργορτγίἰ5 ἀὰ- 
οὐποτ ρτίηςοἰρὶϊ8, ἰπαπεδ δυπῖ, οἴ τεγοπι 6886 υἱάδηϊηγ, οὔτι ἰοηρα 
ΔΡεγγεπῖ, δαηῖ δπἰπὶ ξεοιπειγίςδα γαϊϊοποϑ, 4086 εχ ρυϊποὶρὶϊδ ξ60- 10 
το εἰγιο8 δἰϊεγαπίοτ: ἰάδπιαιε ἴη σοἰοτ5 δϑὲ Ἰω 16 }Πἰροπά τη. υἱάθπίαν 
δταθη εἰπδίπο αὶ ταϊίου ε8, φυαπινὶδ 'πᾶν 68, ἃἰ ἐαυΐα 6586 : πατῃ δἰ ἱπᾶῃ8 
δἶνε σδουῦπι ᾿Ἰἀ Αἰ φυτὰ 6896 υἱάειοσ, ουνη ἴδπιθη Ὠ1 81] οτμηΐπο δἷξ, 
πες νογῦῃι δδὲ φυοή σοποϊμἀϊτατ: τη τα δηΐτη δὰ [18 Ζυδο που δά θσα 
ϑρεςῖΐβ ργορεηδγαπίηγ, [οἐϊΐεγα ργοάθαπε, αἴ δηῖα οχροδβιΐ. Βοος ἱρὶ- 
ἴατ πιοάο πες ἀξ ςεϊενίϑ τερηϑ πη ἀς παίυγα! θυ ἰπἀαραπάππι 
ε5ῖ. δεἀ εχ ἴϊ9 4πᾶ6 ἴῃ ξδῆθγε πιῆ ΘαΌΟΓΌΠπΙ ἴππιὶ ϑίποῦιπι ἰπϑππῖ, 
οοποίἀεταπάο ροιϊα9 δεςερογῖ8 οαπϑαπι. ργιπππὶ δηΐμ ὈΪΓΏΣΠ4.8 
δοτῶπι διηρυϊαγοπι ραγὶξ ἱπῖοῦ σορπαὶα δηΐτπα ὰ ρ᾽τιγα πη ετο, ἴαχα 
{επιῖπδε ΠῸΠ 8ΕΠΊΡΟΓ σοποῖρεγε ροϑϑιπῇ. δὲ αυδάεπι εαὰϊ ἱπῖογρο- 
δἰἴο ᾿επιρογα δάτηϊτυπίατ, φυοπίαπι ἔετγο οοητίπμε πϑαυδαπῖ. δε 20 
ἐαυδ πιδηϑίγοϑα ΠΟῚ δϑῖ: ἱπηπιο τηϊπἰιπασῃ ἱπῖοτ φυδάγιροάεδ δτιὶῦ- 
ἴεγα δοϊεϊ. δϑὶπᾶ σοποθρία8 ἱποοπίϊπεπϑ δϑῖ: ροηιΐαγαι υἱϊαθε ἰπ- 
ἰδοΐατη οὐηϊηρὶϊ: φυᾶπὶ ΟΡ τεῖπ υϑγρογθυδ Θαπὶ δοοϊδηῖεβ οορβυηῖ η8 
Ἰὰ (χείαϊι. δὰ ἢδες Γεἰρίἀιιπι δπΐπιὰὶ δβίπα8 δδῖ; απᾶπι ΟΡ τγϑὶὰ Ἰοοΐϑ 
(τρί ἀϊ6 εἰρπὶ ποι ροῖοϑὲ, αἴροῖε ϑ08 παῖανα ἱπιραϊίεπς [γι ροτίϑ, υεἰαξ 
δριὰ δογιῆδβ εἴ εογινη βυϊείτιοϑ. πες γεγο ἁρπὰ 6 4}108, φαὶ δῆρτᾶ 
Ηϊἰϑραυίατι οοἰαπὲ, κθῦυ9 Μὶ δηϊπια!ἰϑ εϑῖς: πᾶσα εὰ 4ποηπε ῥτουίποία 
[ἰριάα 651. Ὠΐπς δα πνιϑϑαγῖοϑ εἰϊαιπ πο πὶ ἐ4θδο, δὶς δϑίπϑα δεααϊ- 
ποςῖίο δἀπιονθηὶῖ, 8.4 δεϑιϊνο δοϊδι ἶο, πξ Ἰοπιρογα σα] ἰάο ρμ}}1 πᾶ- 
δοδπῖυγ: Ἔοάεπι δηὶπὶ ἴεπιροτα ρᾶγὶϊ 4π0ὸ οοἰογβ. δῆπηπι πΐδττιτι 80 
ζετι δὲ αϑὶπϑ εἱ ε]θδ. οὔτ ἰρίτατ παῖυγα δὶξ [γι ριἀυνη δηΐπιαὶ, αἱ ἀϊ- 
εἴωπι δδϑῖ, δοῃδη ποθ ραηϊίαἷς αἷμ {γίρίά τι 6886 πθοθ886 οϑξ, 
«πἰπ ταὶ ἱπάϊοϊοπι, 4φηοα 5ἱ δηππ8 δι ραγυθηδγὶξ αϑίπδτῃ αυδιπ ἰηἰοτιξ 
δεῖπιιϑ, ποῦ ρεγυθγιει δοίπὶ ἰπίτυτη : δε 581] ἃϑ ΠῈ8 δυρεγυθποσὶϊ σα μΔΠῈ 
4πᾶπὶ δαπις ἱπιοτὶξ, ρογνεγῖοϊ ργορῖογ 86 ηῖδ δι] ἔτ ρι ἀἸταἴετπι. οατα ἢ 
ἰξίτυτ ἱπέετ δὲ ἰρδα ἰαπροήτυν, ϑογυδίησ δοίπεη ργορῖθγ αἰϊετίηδ οαἷος- 
τοτῃ : οδἰ ἀμ 6δῖ δηΐπι Παρὰ ΔὉ 640 5δ}δγηι τ. Παπὶ δϑ1η] εἰ τπιᾶ- 
τοτῖα δὲ ρουίϊαγα τρία δὶ, ἐφ οα] άϊοτ εϑῖ. οὐπὶ ἀπίθπὶ πιϊϑίατη 
γεὶ οαἰίάσπι φαπὶ {τίριἀο γεἰ ἔγιρίἀαπι ουπὶ οδ] 40 εδὲ, ουθηὶξ ὑξ 



866 ΡῈ ΑΝΊΜΑΤΙΌΝ ΟΕΝΕΒΑΤΊΟΝΒΕ 11. 11]. 

δοποορίαϑ εχ ἰΐ9 δευυεῖηγ δΆῃθ υἱοϊβοῖπι εχ δὲ ἱρδ8 ἕεοππάδ εἶπὲξ. 
αἱ τογο 4αοὰ εχ ἰΐ5 ργοάϊίε, ποῦ ἱπεῖρεγ ἐεομπάπιη, δεὰ ἱπέεουπάσθιι 
δὰ ροτίεοιαιπι [ει βοδεοπετι 65. οἰππίμο φαη Ὀϊγθπῆθε δρίοπι ΡΓΟ- 
Ῥεπϑαπιηπε εἷς δὴ δἰ εγίαλοτα (5απὶ οπὶπιὶ ἴῃ δϑῖπο ἴῃιπ δὰ 4086 αἰχὶ- 

40 ταῦ, ἴᾳπι εἴϊαπι οἱ πἰϑὶ ἃ ρτίιπα εἰδητίιτι πηυϊδιίίοπα βαπογαγε ἰποῖ- 
Ῥίαι, παϑάηᾶπι ροϑὶ βεμογεὶ ϑεὰ δβιθγὶ 8. οπιηΐπο ᾿ἰ αἰ ταδί ἴδ ἴα 
ἐχίρυο ςοπεϊπεῖογ ροηθγαηὶ νἱ8 σογροτγὶβ δϑὶππὶ, ας Ππιεχας ἰδθὶ- 
ἴα δὰ οἴου! παῖοεπι. οααυδ οἰΐαπε δἰ τη} τποάο ἰάοπεῦϑ εεὶ δὰ 81ε}}}}- 
[αΐεπι, ἰαπέοψιε ἀεεδὲ αἱ δ: εγὶ 8 81, φυδηῖο αἰ αιοὰ εχ ἱρεὶ5. ργο- 
ἀἱοτὶς δεῖαθη [ἰριἀϊ9 τεἀάἀδίυτ: φυοὰ ἴππς εἴβοίτυτ, σὔπὶ αϑὶπὶ ἐχ- 
δτετηδηῖο ταϊδοεῖογ, ἀϑίητι 44:6 ρᾶγῦπι ἀεαθὶ πίη 801 ρεπογὶδ 
ἑηΐτα δίενς ρεπεγεῖ, ἰΐδαθα οαπι δοσοϑϑεσιξ χφιοά ργαεῖεγ παιυγαπε 
δεῖ, οἱ απίε υἱχ πῶσ ρϑγίῃ πδῖιγδο ἰθριἰπιαπι ρΡοΐεγαϊ ξαπογᾶγα, 
ἦδπι φαοά ρεγεξτίπατα εχ 1 ῥγοαϊ δεν 8, π1 81} ἀδοτῖς αἱ δίετῖ!ε 

80 δἷϊ, δοὰ πδοθδβᾶγὶο διεγὶὶθ δβ΄ϊ. δύδπὶϊ εἰΐϊδ ὑἴ σογρόγα πιιϊογιιπι 
ταῦρτιὰ εἰθβοϊαπιυτ, φαοπὶαπὶ πιεπϑίγιογοπι ἀεςδϑ9118 δά σοτροτίδ ἴῃ- 
οὐθιπεπίυπι γεγίδιυτ. ουτοάπε ρδγίι8 ΘΟΓΏΠΩ ΘΠ Σ118 ὁϊπ, ποη τηοάο᾽ 
δοπείρίαὶ 864 οἰΐαπι δπαγίαι τπυΐα ορυϑ δδῖ; φυοά βετὶ ποῦ μοϊεδὲ 
εἷμα ταθηςέγαϊδ. πιη} 8 δυΐοτι πιδηϑίγηα ἀεδηπῖ: δεὰ φαδπῖστῃ ᾿πα11}6 
δεῖ, στη ἐχογοπιεπῖο υεϑίοδε δδίβίτυτ. ὑπάς βὲ πὸ τπα]ὶ ρεπίϊαϊε ἔε- 
ταϊπαττιπι, δεὰ ἰρϑαπι ἐχογειηεπίσιη οἰἑαςίαηξ. τεϊφυῦπι τ ἐογροτὶϑ 
ἱπογεπιθηϊοῖν εἰ τπαρηι τ ἀΐπεπν υεγάϊατ, ἰΐϊδαυθ οοποίρογε αυϊήθιη ἢ 

80 δἰ φααπάο πιυΐα ροϊεϑῖ, φαοά ἰαπι ἰδςϊατι δὶ, δεά Ἂεπυϊγιγε δίᾳφπε ἱπ 
βηεπι ρεγάωςογε ποὸπ ροϊδδὲ, πιῶϑ βεβογαγε ἱπιεγάμπι ροϊθδῖ, 400- 
τἷδπι εἰ οἱ ἀϊοτίβ παΐαγας φθαπι ἔδηιπα πιὰ8 δϑῖ, δ π1}1] σογρογὶ 
Ῥεῖ οοἰϊαπι σουὐΐετι δά ξεπεγαϊίοπεπι. χαρά δυΐεπι [δοϊϊ, ρίππαϑ εϑῖ, 
ΤΩυΪα8 οδίδοδυϑ. ὯΔΠπὶ οχ 6410 δὲ δϑὶπο ρίππὶ ῥγουδηίυπῖ, οὔτ οοἢ- 

129 οερὶπϑ ἰπ αἴεγο δεβτοίαυϊι. εϑὲ επίπι ρίπποϑ Ἰάθπι φαοά πιεΐδομοε- 
τοπι ἱπ ροτοῖδ: φαοά δπΐπι 10] ἰδεβῦτη ἀεργανδίππιαπε ἐπ αἴδγο δβῆ, 
τιοιδομοεγατ υοοδῖῃν 4αλδὶ ἀροτγο οὶ !ππι ἀϊποτῖ5. ἰάχας οΌΣ ΠΡ εἰ ροτοο 
δεοίάετγε ροῖεδῖ. Ργβτηδθογτ εἰΐαπιν (14 6ϑὲ παπουτιπι, ΡΌπι οπατα 
εἴ ΡΜ, Π]οττιπι) ζαπογαῖΐο δι 8 θὲ : πᾶπν ΘΟΓΌπΙ 4ποαι6 τη θη δγᾶ 
οἵ πιλρηϊπῆϊπεϑ νυ ἰδηϊοτ ἴῃ οἴετο, εἴ δαπξ Ὑδϊυιἱ ἀρόγοα]]α εἰ ρἰπηΐ. 
Βαςίεπυν ἀξ πιαίοτγαπι οἰ ετλ ϊαῖε. 

ΤΠ]. 
4 1)6 ταρϊογητι σιεγ αὶ ἀϊοϊοπι ἴατα δὶ, αἴθ εἰΐατη ἂς ἰΐφ 

δες διϊπιαὶ εἰ ἔογδ εἴ ἱπῖγα 86 ρα ποπξ, ἴπ δαπρβηΐπεο δαῖοπι οΥἱ- 
Ῥᾶγο βξέπεγα ραγίϊπι 81π}}}15 ξεπογαῖίο υἱ ἰπ ρεήεει 5 εοῖ, Ἰἀειη 4 
ἀ6 ογοπίρπϑ αἰϊφαϊὰ ἀςοἰὶρὶ ροϊεϑῖ; ρατιὶπι ἀἰζεγεπεία τὰπι ἱπίεγ ἵρδὰ 
ἴππι δὰ ροάοϑιγία Ἂχϑίδιϊξ. οτίυτΓ οπηπὶα οοἰϊπ, ππδγα ἱπ ἐξιπὶπᾶπι 
δια! τἰεηὶς δοπιεπ βεηὶϊα]ε. δεὰ ἀνε ουὰπι εὐἀππὶ ρερίεοϊθπι, οτγτδὶδ 
ἐπιδοϊοπι ἀστα, πἰσὶ πιογθο .ἰδϑἀαϊογ. δίας οπιηΐδ ανΐαιη ουὰ Ὀΐςο- 

20 Ἰοτὰ διπε. ῥἰβοϊαπι σαγ]αρὶπεὶ, αἴ δαερια5 ἀϊχὶ, σὰπι ἱπίγα 80 ουᾶ 
Ῥεροτγετίης, δηΐπιαὶ ἐχοϊυάυπὶ, ουὐο ἰπ αἰΐαπι ἠἰεγὶ ἰοσῖπι ἐχ δῇϊο 
ἘΓδπδίαῖο. βιο}]6 ἤος οὐῆτη δδῖ, εἰ Ὀπίοοϊοτ. υ888 δχ [8 αιῖπιαὶ πο α 
Ῥατγίι, φηὶ τὰπα υοοαϊογ; οὔΐ88 οδιιδαπὶ ροεῖ σχρόπᾶπι. οσεἰεγὶ ρίδοδδ 
αἱ ονὰ ραγίυπε, ουττα υπηἰοοΐοτ δάπηϊ, φυοὰ ἱηρετίεοϊυπι ἐσὲ, ααῖρρε 
ἅποά εχῖγα εαρίαὶ ἱπογερβεπειπι εδάσπι οδυδα 408 εἰ φυοά ἰηΐυϑ 
Ῥετβοείξατ. ἀς υἱοτῖδ, 4ια πῖον δὲ αἰ[ργεπεῖδ ἀϊδοτερεπὶ, εἴ 4088 ΟΡ 
δβαβας ἰϊδ οἱῖ, ἀεοϊαγδαίστα 6ϑὲ δηΐθ. υἱυΐραγοτιπι ἐπὶπι αἰΐα ϑυρτα, 

80 ἴαχῖα εἰποίητι, πἴογαπι σου ποηξ, αἰΐὰ ᾿πέγα ἰυχια ρεπιιδῖθ. δαρτγα 
φαγὶ ααῖπθα παρ οπῖ, ἱπέτα, 480 δηΐπναὶ δὲ ἰπῖγα 66 εἰ ἔοτϑϑ ξεπεγαπέ, 
πὶ ποῦιο ἐ46υ5 εἰ τε] πὰ ξοπογὶδ εἰυϑάθπι, οΥἱρατγογωμι εἰϊατι δἰ ΐα 
ταΐγα, ᾿ξ ρ᾽5668 πὶ οὐὰ ραγίυηι; α]ῖα δαργα, πὶ ἄυεβ. Ἵοπυϊδιῃπε υεὶ 

5 δϑροπῖε σοποερίαϑ ἴῃ ἁνϊαῃ ξοῦδτο, 4π05 δι υεπίδπεου εἴ ΖΕ ἅγτῖοϑ 
ἃ ΒἙδυοηῖο ᾳηπίήδπι Δρρεϊἰδηξ. αὶ ἴῃ 1ἰ6 βυμὲ ἀνῖρυ5, 4θδ6 ποπ γοὸ- 
ἰδςε8 δφυρῖ, αὐ ὕποδε, 464 τη ]ραταθ, φαοηπίδιπ Ἔχογειπεβῖο 'ρδ688 
ΔραηπάκπεἭ, ἀπεὶδ ἰπ αἰδϑ οἱ ρβεῆπαβ ἰὰ υδυϊἴυτ, σογρυδαθε΄ εχ 
εἰσςθπι εἰ συ] άστη παροῖατ. ἀδοθβ8α8 ἀαΐοπὶ πιεπδίγαοτοτι εἰ ρεηΐ- 
ἴατα ἐχογοπιοπῖηπι δῃηῖ. οὔπὶ ἰρίαγ οἵ ρθηπαγυτπι παίυγα Ἔχ δεπιὶ- 
88 ἐχογειιεπῖο βἰβπαῖυτ, πεαι παίαγα ἰαγρε πἴγοσιε Ὑδγδι8 ρῥγο- 

40 ἔαβάεγθ. δας εδάδιι οδῦϑα οδὶ ΟΣ αὐδδ Ὅποδε πες β8δίδοδ δἰηϊ 
5εὺ του] ραγδε; δ ρτᾶυεϑ υοἰδοθβαῦς, 4πϑγτιπι ΠΟΓΡΌ8 ρτδηἀϊυδοῦ- 
᾿ππι, ὧἱ σοἸαπιρα εἰ εἰϊη!] 68, ἂπὶ ἔγαυθς ποῦ υοΐδοθβ, φῃδγυπι οΟΓΡῸ8 
ΕΠ οἱ κα] πα, οοἰϊα δηρεγέπδὲ εἴ ραγίῃ: ξγαυθὺϑ επίιπ πὸπ υο- 

θυ, αἱ ξΆ}ΠΠπί6 ροτγαϊοῖ θη εἴ γε] χυΐα ἰὰ ρεπιϑ, τπιαἰτπτπι οἷς εχ- 
ἀτετοεῖ Κι; συδρτορίος τρῶγε θογιπι δαίδοθς δυπξ δὲ ζεταΐσιδθ ταὰ]- 

ἴοτο τηδίοτϊδθ ὁπρκοττηῖ. εἰ χαϊάοτι ραγίπηι εχ Ηἶα δἰϊαε οοτυρίστα, 
δἰἴδα 3Ξ66ρε, οοιϑρίηγα ραἰ πα ρεγάϊχ διγαιπΐο Πἰθ γοῦν, ϑᾶερε δυΐετα 
ςοἰαπιθαγίαιπ ρδθηι9, δε πο τουΐία, χυΐρρε φυοά πιεάϊυπε δἷς ἱπερ 
δάππςυιπ ξεπ8 εἴ ξγᾶυο: υοΐαχ ἐπὶπι οἱ δἀπποῖπι 6ϑῖ, σου δα  επίδτ κ8 
τὶ ἔγανυθ. ἰΐδφαε φυοηίαπι υοίαχ δὶ ἐχογεταδηϊυπιαθε 60 ἐγδηϑιῖ, 
Ῥαυςὰ ραγὶϊ, δεά δᾶερε σογροσῖδ πιαρηιυἀϊπε εἰ υδηϊγί οαΐοτε εἴ 
ἔδου!ιαῖο ςοποοαθηάϊ ππαχίνι, δίααα εἰΐδπι φυοὰ οἰ Βα πι ἕαςϊ]6 9181 
δοφαίγαι: δάυποα απὶπὶ αἰ βου τον ἰά ἔδοϊαπε. ρᾶγνυαα εἰΐδτη ανυδῦ 
δαἰᾶς 65 ργδείεουπάδεσυε διηῖ, 480 πιοάο ἱπίεγάππι ρἰδπῖδε ταϊμογεϑ 
δαοὶ [ἐγ ἸΠογθ8. φυοά πῆς ἱπογειβεηῖο σογροσῖβ ἠδδδῖ, ἰἢ Ἔχογδ. 
ταδηϊΐηιῃ δειηῖπαᾶϊα ὀχηπάδϊ, Πυδπι ΟΡ τοὶη βΑ]]Ππῶθ Η δα ΐαπας ππαΐ 8 
δὐπιοάυπι ρατγίαπι: μὲ δπὶπι ργορίεγ ςογροτδ εχι κα ἰδἴοπι αἱ Δ] πιο» 30 
ἴππι δὰ ραγιΐοῃεπι δυπηριοἰατ. ναΐραγεδ δἰΐαπι ρα ΠἸπδὸ ἐεοππάίοτοῦ 
δυηΐ βεπεγοδίϑ. σογρογᾷ δηΐπι δἰ ταγι5 Πυπηάϊοτγα, δἰτοτῖβ χγαπάϊοτα 
εἰ δἰςείοτα. δηΐτλαϑ βεποτοδαδ ἰπ εἰασπηοή! σογροτγῖρα8 Ροϊΐα8 οοΏ» 
οἰϑιϊξ. χυΐπ οἱ ἰδπουϊϊαϑ ἂς ἱπι 6. 11:5. ογατίαπι ἔδοὶς αὐ δοτγαπι πὰ- 
ἴσγα οἱ φα]δεῖοτ δἷϊ οἱ ἐξουπάϊοτ; 400 τπποάο εἰ Βοπιπῖραϑ δυθησ 750 
ΑἰἸἰπιδπίαπι ἐπὶ 4αοά οταγα δυρῖγεῖ, ἴῃ δαπιηδὶε Ἔχογοηδηἴυτα 
τ7γαπϑίογίυγ. φυϊοαυ!α επὶπὶ ἱπάὰς παίαγα δάμη, Ηἷς δάϊ εἶς: πᾶπὰ 
ὩΠΟΌΉρΙΕ8 ἃ γ68 κῶν: δαηὶ βιππίοτε οἵ ογῃγε Ἵγαδβϑίογθ, οδαδα γἱεῖαδ, 
ἰϊάφυα οπιπῖρυϑ ᾿ῖ8 ἀ6 οδυϑῖ5 πδης 88] 6ϑ ϑυπὲ ποῆας ργαδείθευ» 
ἄαε. εἰππυποῦ]υδ ροιἰϑϑί πη πὶ 'π 60 βέπετα ἔδουπαϊ δϑιπιαϑ οδὲ, χαξ 
δοἰῃ9 ἴεγο δάτπποαγαπι οἱ δι ̓ ς. Ἡππιοῦ δαΐοπι εἴ παν οἱ δάτεπ. 
τοῖα βεπηη δἰ ἰδ σατη οδΐογε ἱπάϊῖο εδὲ. δεὰ πὸ 'ρ56 χυΐϊάστη ὑϑα] δ 419 
δἀπιοάιπιη ρατῖϊ, υεγυπὶ οῦπι Ῥ]υτγίνηατα πηαίϊυοτ, οὔςαίαδ Ῥαττπὰ 
ξεπεγαῖ, φυδπηᾶπι δἀπηοϑ ποη δϑῖ, ᾳπίᾳ παίηγας (τριάδε δδῖ, σαοᾷ 
Ἰρϑίπϑ ρᾶνυοτγε ἱπαϊσδΐυγ: δεπιΐπαϊα δυΐετη δπΐπιαὶ ΑἸ ἀῸπι 6686 Ἔξ ὺ 
Βυτοϊάυπι οροτίεξ. ρανυϊάαπι 6886 ἤαπς ἀυεὲπὶ ἀρεγίυπι εοῖ, στα ΔΡ 
οπιηῖθαϑ ἀυιρυδ [ἀρεῖοτν εἴ ἰῃ δ θη ραγίαϊ πἰάις. σοί απ βαγίατη γ 6. 
ὨῸδ δὲπα, τῆᾶρηα οχ ραγῖς, ρᾶγεγε δοϊϑθῖ, πὲς Ἔπὶπὶ ὈΠΙρδΓσΩ δεῖ, 
οὔπὶ πῸΐα ανΐβ ραγίας Ὡπῦτα, ἐχοθρίο οὔουΐο, φοὶ εἰ ἴρδεὲ ἄπο ἴῃ- 
τεγάππι ραγῖξ; πες πιαΐτα ραγίξ, δεά ϑφᾶερε δῖπα, ἀπὶ ἴεσπα οὔπι ρα- 
τ ππΌπι, δε Ρὲπα πιαρβτιᾶ εχ ραγῖε: δπηὶ δπὶπὶ ἢ ΠΌπΙΟΓΙ ᾿πῖδτ ὉπαΣα 90 
εἰ πιϊτα. οἰραπι ἱπ δεπιεη σοηγνεγιὶ ἱπ ἰδ φυὰς ρϑοπὰς ἐεβοδοξ, 
Ῥὶυτῖδα5 ἀδοϊαγαϊασ Ἔυεπιῖδ. ὡγρογαπι δηὶπὶ πα δ 6 οΌπι Δάτπηο ἀστα 
ςορίοεε ταϊοτῖν, ἐχαγοδοππὶ ἔγαςε ποαϊίομα, πἰδὶ σογροτί αἰϊπηεπῖητα 
τεπιδηβογὶξ. δηη 8 οἰΐδτα ἰάδπὶ δυθηϊ, οἱ ἰεκηπιίπίΡυ8, Ὀξ ἐγαπεετ 
εἴ τεἰϊφιΐα πυϊυδοοπιοάϊ: οἰδαπι ἐπῖπι οπίπεπι ἴῃ φετηδη οοηϑατηπαῖ, 
χυΐρρε οὔπὶ βεπυϑ 14 ἔοτγι]ε δἀτηοάσιη δἷξ. πεοῆοη ΑἸ παγτω πον» 
παϊΐαα, οαπὶ δάδο υδ]άθ ρερογίδδεπι αἱ δἴΐαπι Βἷ5 ἀϊθ ρερεγετην, 
τδοχ ἃ ἰδπῖο ρασγίαᾳ ἱπίεγίθαγε. γρετγίπδα δπὶπι (14 εδὲ εἰζεϊμ6) εἴ 
δυςϑ εἰ ρίἰαπῖδε βυπὶ; ηαοά υἱτίαπι ηἰπιΐα Ἔχογειθθηῖ δες οδϑῖο δεῖ, 30 
υἴ ἐχῃδυδῖδλε εἰζείδεψαε ἀϊοδηζοτ, πε ἰϊλ δἰβοϊυπίογ. δες οδὰ οι 
αἴϊεοσιϊῖο ἐδῦϑ8 ἰδαθηδα ἡθόηθο εδὶ αἱ ἴεν εδοαῖ; ργιπιοτη δηΐτι φαΐ» 

ὁ δυῖ 86Χχ ραγίξ οαἴπϊον, τῶν δΏπΟ βεσῃπαἋο ΦαδιϊῃοΥ, προχ ἔγθα, 
ἔμεν Ρατὶ τιοὰο μεσ δηπο8 δίπριῇοδ τιϊπῸ8 ὯΠΟ, Ροδἴγειηο παι, 
σππὰ εἴ ἐχογεινθηῖθηι ΟΠ σΟΠδατπριΌπι ἴαπη δἰῖ, οἱ δβεῖϊδῖς ἀεδ)» 
πεηῖθ βεπιθη τηδ ἀείεοοτγίς, αὶ αϑηδπι αυΐδιιϑ δυρυεπίαποὶ ρασῖθ ἢ 
οοπϑίδίδηῖ, εἴ χυαε ργαείεουπάδε ράτυταυς Γεουπάδε, χαδθ4θ6 ΟὉ 
οδῦ588, ἀϊςϊοπι ᾽πὶ εδὲ, ἤυπὲ ΞὈ νεπίαποα ουὰ, οἱ δηῖε σγεϊτο ἔταῦς, 
ηαοπίδτῃ τηδίεγὶα δεῖ ηα]8 ἴῃ ζεπιίπα δαὶ, πες παοπδίγπογωμι ἀδοεῦν 
δἷο δὶ αὐἱϑὺϑ αἱ υἱνὶραγιδ δαπρυΐίης ργωθα πε: πὶ 115 δηΐπι οππίθηδ 
Βι, αἰ τς τπδρὶσ, ΑἸ 115 ταϊπα δ, Αἰλ15 ἀπαπίατη γοτα ἱπάϊοοξ, Ρἰδοῖ 8 οἴδδτο 
τὶ ΑΥΐρα5 πιεπδῖτυα ΠΏ }]Ὰ ῥτοάειπι; 4θδτη οὗ τϑτὰ 115 ασποσαε οοτ» 
ςερῖωθ οοπδίϑιϊξ δῖπε εοἰϊα αἱ αὐΐθπδ, δοά τηΐποϑ δρεγῖε: [γιὸς 10 
επΐτε πιδϊαγα ρἰβοίυπι εἴ, ἀδοεδϑῖο ἱριῖατ πιεπϑέγτποττιπι, σπᾶς τἱνἡ» 
Ῥαγὶβ ἅτ, εδάδιπ σοῃβίϑε ἴπ αυῖραδ μὲν ἀεδὴϊα Ἔχογοπηεπεὶ ἰεπιροτα. 
εἰ φυΐδ Ἰοςι δερὶρ ργορίπααυϑ οαἰϊάπ8 εδῖ, πιαρηϊτυὐίῃε ἰυχίδ ρογ- 
Βεϊυπίατ. δεὰ δὰ ρεπεγδίίομπετη ππρεγίεεϊδ ἴυπὴ μας ἴατη {116 ρἰϑοίασα 
διηξ, ἰδ δι ῃ τηλγὶ9 ἀοοεήαϊ; ςηἰὰ5 τοὶ ςΔΌϑδηηι ἀπΐς ἐχροϑαΐ. γὸ» 
Ἰαεῖβας ἐυρυεηϊδαεα ποὺ εἰρπαπίωτ, 8. ]ΠἸςθξ δαάεπι οαῦθᾶ απ Ὧδα 
ΣπΌΪ 8 ΔΡ ἰϊδ βεπεγδπίοτ: ἈποσηρυΐΡος δηἷπι Ῥαγυπι Θχογοιη πὶ ἴδ’ 
εΞῖ, εἰ πιάγεπι ἀοεϊήεγαπε δὰ ἐχογθπιθηῖὶ σΟπιπι οἰ 056 ἸξππΏαΤ τΌ 
δυβνυεπίδπει ουὰ ρίυγα πύπιεγο 4τδπὶ υλε ἰδουηᾶα δε ταὶ» 
βοτγα, ΟΡ ὕπᾶπὶ δλπάειηαμα οαπϑ8π). αποά επίπι ἱπὸ ἴα σῃηξ, 
ταῖπτι8 δαρεπίογ: Παρὰ τηϊπῸς ΔΌβοηἴατ, οἰ ατα ΠΌπιοτο οχϑιϑιπηξ: πὶ 
μὰ εἰἴϊαπι δυιδυΐα δαπὲ, σιιοπίδπι τηΐητ8 ςοπεοςῖδ. ςοποοςῖαμι ΘΏΪ 
τι φαονΐδ ξεπεγε ἀυϊοας εϑὲ: δεά ουὐὰ αυΐυπι δαὶ ρίϑοίπι Ὡ0Ὁ ΡῈΤ- 
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Βεῖ ὦ φοποταύοπειι εἶπ πιδτο, δα! δχρίογαΐατε μαβοιπαβ. ὅπ ἱπ 
Ρἱδοίθυϑ φυοχπο δὶ σοποερίπϑ δῖε 'πιᾶγα, ὨῸῚ δεήπε ρεγίαση εσὲ 

80 δεὰ ροιϊσείτοαπι ἱπ Βανί!!! κεμβεγε γὰρ ]οηῖροο ἰά. δοοίάετε τὲ- 
ἔτι δῖ: δἰδοΐπι ΠΟΌΒΏΪ}1 οἰδιη μαῦαγο ον υἱάδπίοτγ, αἱ ἀ6 δὶς ἰπ 
ἰϑϊεϊουιϊο δεγιρβίπιιδ. οπιπίθο ἐπ αὐΐυπι ξοβεγε ἷἱπ δὰ αεϊάετη ονὰ 
4πλε Ρὲγ οοἰζατη οὐαηζοτ, ροδϑατϊ πιᾶβτιὰ Ἔχ ρᾶγὶθ διιρεγὶ, πἰϑὶ οοῖ- 
ἴπ58 αΥἵε σοπιϊπυείηγ. οὔἰαδ τεὶ οαῦδδ δϑοῖ, 4οἀ πὶ ᾿π τη] ΠΡ 

τπὶ σοοῖυ πατίδ ἀδιγαϊτατ πιοποῖαι ἐπογειβοβίυτη {ἰγδ τὶ επίπε Βυῖπο. 
σε πίοτιϑ ἱερείαοτυδ, οἱ τηδϑῖαδ δρογ Ἀπ: γ), δα ἐπ αὐΐθυθ ρδτίϊον 
δυεπῖξ, ἀσπι ρδι}]δεῖπι φυίά δαὶ τη δησίγαπι Θπογετδεπίαπι δοςθαϊῃ, 
4ποὰ ἔογα ἀεοεάογε ποι ροϊδβῖ, φποπίαπι ραγαπὶ δὲ εἰ δυρετης δά 
οἰδοίατη οοπείπεῖαγ, δεὰ ἵπ πἴογιῃ ἰρϑυπι ςοἰΪα ας. ἤθς δοΐπὶ 

᾿ συ ποροίωγ, δἰσαΐ [οῖπ5 τἰνιραιότυπι 60 απο ΡῈ ὉπΡ δ] εππι δ- 
βυῖϊι. πᾶπι εὔπι βεπιεὶ ἀυδϑ οοἰοεγαβῖ, οπιπία ἴεγε ουὰ δεῖπ ρου ἤδΡεγθ 

0 Ῥετϑευδίδηῖϊ, δε ρᾶγνα δάπιοάιιπι. υᾶτα οὉ γεῖα ἀδ δυδυεπίδη εἶδ 
ἄϊοστε ποῖ βδο]επὶ οὐἱγὶ ϑροπίε, φεὰ γοϊϊυΐαϑ 6996 ργβερτοὸδὶ οἰ 8: 
φυοὰ [αἴδιπη ε5ῖ. δαι5. εὐἷτα σοπορθοίυτη ἐσ. ἱπ πους} ὑσπι ρ 8 Ἰΐπ 
στη ΔΏΒΟΓΟ, ρίρπὶ δἰη 6 οἶα: ἴαπι διϊδσα ρεγάΐοεβ ἔδιπίπας, εἴ δα 
ποηάυτα οοἰεγινῖ οἱ ἡπᾶθ οοἰοτίπε, ἀυλγεη 888 ἵπ δυςαρὶϊα, εἴτα 
ασἰίαδοϊυπε τηάγόπι γοσθυνῆτο οἷτιϑ αὐίαν!, δος ἱπρίαπίοτ, δἰΐογωθ 

εἰαϊίπι ραυίαπε. οὔΐυ» αἰδοιῖουῖς οδπδα εδὲ δδάδπ 48λ6 ἰπ Ποπεΐπα 
ο χυλάτηροσε: πᾶτι οἱ ἔοτίε δογῦπι ΘΟΊΡογα δορεπϑὰ Πρίἀϊτνα τοτ- 
Κεῦϊ δὰ οοἰδπηι, αἰϊα οὐὐπὶ γί πυῦτη υἱάσι, αἰἴα σαπὶ ἰευΐίετ ἰεἰὶ- 

ἔο Κεταπῖ, ϑεπιδη δια τπηϊ. δϑῖ Πος ΑΥτιπὶ ρεπτιδ 808 παῖωγα ᾿ἰρι πος 
δατα, πὶ] ενὶ ἐξεαὶ πιοῖυ, σαν ἰυγρεῖ, οἴοσυε δεοεγηδῖ, αἱ ἱπ 115 τὰ 
6 οοἰετίηϊ, δαυβνεπίδϑθ οοπεϊδεδυϊ, ἰῃ ..}8 φθδὸ σοἱετίαξ, οὐ Ὀγενὶΐ 
διρεαπῖατ οἱ ρεγβοίαπϊωγ. ἃνεθ ὃχ ἰΐ8 4π86 ουτῖτι ρατίππὶ ἔογθϑ, 
Ῥεγξεοίυμ πος οἀππί, ρίδοε8 πιρεγίεοξιπη; αποὰ οχίγα τγεοὶρὶξ ἱπ 
στα οπιοπα, τ οπῖς ἀϊχίπντδ, οδυϑα ἐσὲ φυσὰ ροππδ ρἰδοίαπι ἔδοθπς 
ἄσπι κἀπιοάπτο εεἴ, ἰίδαας βογὶ ποῦ ροῖεδι εἰ τουϊία ἱπῖα9 ἤποτε 
τεοΐρίδοῖ; φααργορίεγ ἔογα ἀεροπαπί. ἰάφαε δρίτατ εἴἴο, χπσά υἱε- 

80 τοὔϑ δογῦπι ρἰδοίαπι 4ἱ οταῖη ραγίυπί, ἔοταϑ ἰυχία ξεπίιδ]6 ροϑὶΐῃϑ 
εεῖ. δυπῖὶ ἀνΐηιῃ ουὰ Ρἱςοίογα, ρίϑοίαπι ὑπίοοΐογα οπιπίστα. οοϊοτὶς 
τδυδδι υἱάετίδ εχ ἐδουϊ ταὶς ραγεϊ9 οαπάϊάδε αἰφας ἰαῖοδθ. ϑεςετι- 
ἔστ δηΐπι ἃ ϑαεπρτΐπε 4υοἀ 60 τοπῖτ: πη] ]απι επὶπι ὄχϑδῆρτια δηϊπιαΐ 

δ ονῦπι ξεπεγαῖ. βαρ τ ΠΕΤᾺ ΔΌϊΘΙΩ τπδίογίδιτι ε896 οογροταπι ἀϊοϊοπα 
 ἧμχα 886 ρῖπδ δϑὲ. ρᾶγδ ἰβίϊον εἶθ 4μδ6 οδ]δάα εϑῖ, ργορὶτ9 δὰ ἰογπιᾶμα 

. ἦπι τσπι δεῖ ἱηδι τυ δι ἀϊ δοοθα!: 4886 αὐΐεπι ἱεστοϑίοσ ἐϑῖ, ςουροσὶβ 
διοάξυ οπετα ργϑοβεὶ δ γοπι οῖου δσὲ. φυᾶπι ΟἿ γότα ἰη ΒΙοοἸ ογ θαϑ 
ΟΥ̓» δαΐπιδὶ ἱπείωπι ϑαδθ βοτογα[οπ15 ἃ ἐὰπ ἀν40 ϑυτοΐξ. ἐπὶ τἰπτ πᾶπ- 
6πὸ δπίπιαὶθ ἴῃ οβηάϊάο οδῖ, εἰθαιπ ἃ ἰυῖθο οαρὶϊ. οαἰϊἀϊοτὶ θη ἴτα- 
486 δηΐπι ρα δεογοίπι ἰϑῖα ΒαΡοπῖον ἀἰδεποῖδ, ἐπ 4πὸ Ῥτὶποὶ ρίατα 
Ὁσγῖας οἱ εχ 4πὸ αἰϊπιεπίητο, δἴᾳφας δ οσυτη οἂπάξάτπι αἰλοτῦτι ἰα- 

40 ἴετιπι δῖ: δἱ ρ]υδ σδηαϊαὶ δἰποεγίαθε ϑοιιραῦ δδὲ θη ἰαϊεὶ δὲ ἴετ- 
χεπὶ. δὲ πιπιο5 δ] ἀϊ9 εἰ Βηπι ἀϊογδαδ οοπῖγα γμὶαϑ δαϊεὶ ἰάαπα μπ- 
τοι ἀἴπ8 οἴ; χιοά ἵπ ρα αϑγροϑ δος ἀϊξ ἀυῖρθβ. στη φπὶπι 1186 διὰ 
Ὡαῖαγα Βυτηϊἀΐοτεθ διηῖ, το Γπρίαΐοτες ἰδυτοπῖϑ δυΐῖθυδ σΟΠδίηΣ, 
ἔΐϊαχαιθ οὐδ δάττιτα ταῦ ἤντα εἷὰ8 φυοὰ τ οἰξατν υοοδῖατ Πρ οηξ, ταὶ- 

᾿ πᾶδαπε Ἰυΐετν, ἀπονίδπι ολπάϊππι τοΐθιδ δῷ δὸ δεραγείοσ. {δα 
ἴατα δα παΐητγα {τὶ ρίἀα πῖον θυΐραγα δυπέ, δὰ ἰοηρε δου ἀΐογα οοῦ- 
πἴκπι: 4παὶς ΒΘ 505 ῥἱϑοίυτη εἴ. ἢξς Ταθἀϊάσπι μάροπὶ ἀϊδεἰποῖαεα, 
σαΐα ἐαιξυῦτη πος 6οῖ, εἰ ἔγίρίάας τογγεπδδάυθ σααιεἑδεῖδ οορία ἱπι- 

30 Ῥεάϊ. φιιλιπ ἢ γδῖη οἵπβὶδ μίϑοϊαπι οὐ ε οί οτὴ ϑαπῖ; δίχπς δὰ 
αἴοα σα ήϊάα, δ οἀπάϊάα ᾿πηῖϑα 6886 ἀἰχογί8. δυΐατα τοὶ δυρυεηῖα- 
ὯδΔ Ὅν οοἰογοτη οπδὶ ἀρ] ίοοπι ΟΡ ϊποπῖ: μαρθηξ επὶπι εχ 4πῸ 
πἰγάπασῦο εἱῖ, οἱ παπᾶ τε ᾿τποιρίαπι δὲ ὑπὰδ οἶθαθ. δεὰ μδες ἱπιροῦ- 
{εοῖὰ δππὶ εἴ πιδι8 ἱπάϊρα: ᾿βκὰ οπὲπι ἰδοιπάα, δἱ 700 ἔοπιροτα ἱπα- 
ὉπΙΌΓΣ Δ τοῦτα. Ππδς Υ6ΓῸ δαχῦϑ σδῦδα ΠΟἰΟΥΙδ ἀμ] 19 65, αἱ οαπάϊ- 
ἄστη δ ππᾶτο, ἰπξεῦπι 4 [επιΐπα δἰῖ, δεὰ διῖρο ἃ [επιῖϊπᾶ ργοβοίβουη- 
ἴατ : τογῦτα αἰτογυτα {πἰφίἀππε, δἰ τογοπι οαἰ άαπι 6δὲ. ἱπ φηίθα5 πιαὶ- 
ἴτπι οαἰονῖδ ἐσὲ, ἀϊϑεπρανηΐογ: ἴπ φαῖθα5 ρᾶτοπι, ἀἰδείπροὶ τοῦ Ροθ- 

80 δυτιῖ. εἱ ΟΡ δαπὶ γεπι οοῃσορίαδ δεογύτη δαηϊ υπϊοοίογεϑ, εἰ ἀϊεϊατα 
Ἐσῖ: δενεη ἀπέεπι πιδγὶ8 σΟΠσΈΠΟΙ ἰδπίωτα. ἰά60 Ῥγίμπιθπι ΘΙ ρηα8 
δἰ β»σχυο οοποερίσδ ανίοπι σεγηίτιγι πιοχ ἔθπιροτε ργοσθάθηῖο ἰα- 

- δι τοῖπ9, Οἴτῃ ἰδτ Ρ᾽Π5 δαηβτι ἰδ δάἀχηϊδεοίωγ: Ροδίγετηο δοςεάσοϊα 
752 ξαϊρτε ρᾶγβ οδπάϊάα οἰγουτι ᾿πϑ:5:}:, 4πδοὶ Βύτλοτο δεχπθ [εσυθηῖδ 

ἀαοχαονείϑυϑ, οαπάϊάδ δηΐπι ρῶγϑ ΟΥἹ δὰ παίωγα μυπιϊὰα ἐπὶ, ο8- 
οτετοχας δαί πιαίθπι ἰδῖτα 8ὲ σοπεπεϊ. 4θαπι ΟΡ τοδὶ οἰγοῦμι ἰρϑ8 

36] 

ἀϊοοετηίτητ, ἰαΐδα εἴ Ἰογτεηὰ ἰοῖαϑ τπδποὲ. δὲ εἶ ρίαγα ουδ Ἵοηϊεοΐα 
ἦῷ9. Ῥδτίπαυι δὺὶ 1Δ]16 βυοά νῶὲε εοφυὶδ ἴξῃδ, ἰϊα ὯὩες τροῖπς εδἱογίϑ 
οἰαιον δἐξ δαιπ ουόγα ἀἰδιϊηοῖῖο, Ἰ4δπὶ ἱπ απ υουϑὶϑ οΥἱϑ ᾳυοΐά ἴα 
δἰπρυὶι δυδηῖς, αἱ ἰἸαῖεα ουποῖα ἰῃ τηδάϊο σοπειπίαν, οἀπάἰάα οἶτν 
εἰἴοτ διυρίαυς. δεὰ φυᾶπι ΟὉ οαῦδαιῃ αἰΐα υηϊσοίοτγω αἰΐα Βἱοοίοτα (Ὁ 
δἰπὶ οὐ, ἀϊεϊωπι ἴδση δεῖ. 

2. ϑεοογηῖτιγ ἱπ οὐὸ ρτιποίρίαπι σοηΐτδὶα τηαγὶ5 θὰ ρατῖς 408 
ονπι Ὠΐεγὸ βήιδογεῖ, πίχιια ργοϊπάς ἀϊφοίιπι!ς, χαοή λίσοϊον δὲς 
πος ρῥἶαπε γοϊππάσπι, δεὰ δἰϊογα Ραγῖα δουίϊιδ, σαοπίαπι ρατίθτη 858 
ἀϊίεττε οροτίεϊ, ἰπ 4 ργίποϊρίυπι ἱΠπὰ ςοπεϊπεῖαγι χυϑιῃ ΟΡ γέμα 
ἀατίοδ δὰ ἴμ88 μαγίε δϑὲ οὐαπι 4ιᾶπι ἱπίεγιογε: ρειπεὶρίυπι εἰΐπα 
ὁρεγίεπάυπι επϑιοἀϊεπάμπισιε εδῖ, οχὶϊ εἴϊδιπ ρᾶγϑ οὐἱ δουΐδ ροδῖ, 
ἀποὰ ἐπὶ δάμιδεγεῖ, Ἰὰ εχιγε ροβῖδα σοπυςπῖς. δήμδογεῖ δυΐεπι εα 
Ῥδιῖε 408 Ρτἰπεϊρίυμι σοπεϊποίαγ: δὲ ρῥγίπείρίσιπ ἰρϑαπι ἵπ ραγίδ 
δουῖᾶ εδἴ. τάειῃ ἰπ ῥ]αηίδτγτιπι οἰἴλδτα δα πιϊ πίη δ τηοάυ5 6δῖ. ῥγίῃςὶσ 
Ῥίμπι εβὶπι δειμἱηΐδ 9 ἀ]ια ον δῖ ἂὐξ γαῖπο δοῖ ραϊδιπίη! ἀυΐ ρυ]ρ8ε, πῇ δὉ 
ἐπ Ἰδρυπιὶπα Ρδῖεϊ : 4 δπίπι Ρἰυα!νῖς ἰαθαγοπι δίγιιθα εἴ σεϊδγογπα 
ά ξεπο οοπιαβρίτυτ, πᾶς μτὶποὶρίαπι βοιπίν 5 δἀμαογοῖ. εεὰ χυδεγθα 
ἄξε ὑπογεηθηῖο ΟΥΟΓΌΤΩ, Πυοπδτη τηοάο ὁχ τἴθγο νειαῖ: δηϊποαϊα 
Φυΐπι ρεγ Ὀ οΌτα σαρίθηϊ εἰθυπι : οὐὰ δυΐοπι 480 7 οὔπι ποπ πιο θ᾽ 
γεπηθπι ἰρθ8 μὲ᾿ 88 γεοὶριδπὶ ἱπογοπιθαίιπι. οἱ δἱ 4υϊὰ εοἱ 40Φ 
δαμιδογεπῖ, ἑἰά ἀθοπδπι ᾿γαιιϑοαὶ ρεγίεοϊο ἰᾶπι οὐὸ ἢ πὶ} επὶπι ἴα]ς 
εχὶξ οὔπι οὐο, αἱ ὈνηΡ ]ΠἸο5 σαμα δηϊμεαὶὶ, χυοὶ οπὶπι οἰτοῖ τοῦ ἀτα Ὀ ΣΕ, 30 
᾿εδῖα ρεγίδοϊο ἰαπιὶ ουὸ οἰξείϊυγ: γθοῖα ἰρίταγ ἔιος ἰϊα΄ φαδοτιζας. «εἀ 
Ἰδῖοι ρτίβιο τπεϑθγϑηᾶπι το} } ἐπὶ ἰὰ 6666, ᾳφηοά ροβίγεπιο ἱεεὶ εἴα. 
οἰϊατ: ρεγΐεοῖο δηΐπι ονὸ ἀϊγυπι ἂο τἰρίάυπι ουδήϊι ἰα πιοήϊος πὲ 
ἐχεὰϊ δάμυς τθ0}]6. ἀοίογετ δπΐπι τηουθγεῖ, πἰϑὲ ἰτα εχῖγοϊ. δῆτε. 
δπι δἰαιϊπι τοί ρετωῖνσι ἀυγαίατγ, ευαρογωῖο Ἠυπιοτε θαι ρτέητα ὃ 
4ηὶ εχίρεσε ἱπεδῖ, τε Ἰεἴα]πα ροτγιϊοπε ἴθστοπα. ἰνυΐας ἰἴδαπθ ποτα» 
Ἀταπδα ρμαγίίου]α φυβεάδτη τη σαγίν ραγῖς δοιῖδ ῥτϊποὶρίο οου» 
πεῖπι ἰοπάνσυς ραγνῖς δβάδης τεϊαιὶ Ἀδαΐα: χυρά ἴῃ εἰδοι οἱΐο ἴῃ» 
ΤΒοδῆδβ ουἷϑ ραΐεϊ : πᾶπι δὶ ἃν ταδἀ δίδεϊα δι δἰϊα σδυδᾶ ἱπαίβοβοαωϑ 
αἱεοἰῖ, στα οπῖῃ5 δά σογπῆωγ σοποορίαι, βαβοπρηῦς δἰ δὶ ἀρ εχϑμα 
Δρροπάϊουϊαπι τη! ΠἸσαγοπι, πᾶς οὐ διορὶϊυϑ ἱπογαϑοοπῖς ορῖθῃ» 
ἀϊατ ἰαιΐαδ αἴχια ταϊπαίτατ, ρεγίεοϊοφας πιπογὸ δχίϊυμ οοῖ μἰεᾷ, 
τρετΩ ΒΓΔῺδ ἱπιθυῖοῦ δὰ} μος ὈΗΡΙΪοῸ Θδῖ, 46 υἱτε ἥωτη δἰ βαπιθην 40 
4ιε ἂν εο ἀϊδιετιπίπεῖ, ὑδὶ ἰαπι δὰ ςοπϑοιητπδιίοπεπι τοπίμτα δεῖ, 
ϑνατα δρδοϊνϊτατ ἰοῖππι, εἴ ᾿π ]Ποτδ γαϊϊοπα ποῖ ἱπεαρεῦ ἀρρᾶγδῖς 
εκιγειβατα δῆτα αἰ επνατῃ οἷυς 688. Ῥδγίαϑ ουσγησα σομγα δἰ]. 6 δηΐν 
ῬρΔ]ἰαπι ουδηΐῃ: απίπρ] δηΐπὶ νΘΓδΌτι ἐπ οαραῖ δυῦταηπε ῥγὶ πο ρέππα 
πδοοίϊατ, αἴ ουὰπι 4υαθὶ ἱπ ρεάδθα ςοηνεγραπι αὶ. οὩΐδ τοὶ οἂδι8 
αποὰ ἀϊκίπιι εϑῖ, φιοὰ οὐτῖι δὰ Ῥαγὶς 4πὰ ῥυϊπεϊρίαπι οοπιϊπσὲαν 
δὐβδεγεῖ. βθπδγαῖϊο αυὐϊαπι εχ Οοὐο ἰΐὰ δυθηϊ!, πὲ ἐποῦθαπῖθ εἴ σσῶν 
φοφιεηῖε ἃΥ8 ἀπίπιαὶ εχ ραγίε οὐἱ δϑοθγηδῖιγ, διιρθαδος ἐχ γοϊϊ πὰ 
Ῥατγῖς εἴ οοπβεϊαϊοτ: παίωγα ϑηΐπι διπαΐ εἰ τηδιεγίαπι ἀπ πι] 18 ἴῃ ον 20 
τεροπὶϊ εἴ δε116 οἰδὶ δὲ ἱπογειποπῖηπι. σαπιὶ δπίπι ανΐδ ἰπίγα 88 β6- 
ἔςεγε πεχπεαῖ, εἰρυπι πα εξ ἴῃ οὐο. πᾶπι ἰΐδ φυδθ [ότι δηΐ- 
Ἐραϊϊο πδδουπίωγ, οὐδ ἐπ δἰϊα σογροτὶβ ραγὶθ ραγαΐῃγ, φυοὰ ἰὰς νὸν 
οδῖυτ, υἱά εἰϊοεὶ ᾿π τηδιππηΐδ, δὲ δυῖθεδ πος ἰάειη ἱπ οΥὐο παῖυγα 01» 
ἴντα, ὁθ4 οοϑπίγδητπαπι μοπιΐποβ ρυίΐίαπε οἵ Αἰοπιαθοῦ Οτοϊοπίαἑεϑ 
αἷϊ. ποῖ δηΐπι αἰ βυπιθη οΥἱ ἰας δὲ, δεὰ υἱοὶ ατη : μοο επίτ ρυ 
ῬΡῸ εἶβο 6δὲ. 8} δἱβώγβμεη ῥγὸ εἶδο δϑ86 δχίβϑιμῃδηὶ ργορῖογ οοἱοτίθ 
δίβηϊιαιοπι. οτγιταγ ρΌ}}] 8 ἱπουραπῖο ἀνα, πὶ ἀϊοϊυτη 68ῖ. δε 981 δᾷξ 30 
ἈδΡΗδ δῖ βῈπὸ ἱεπιρογαίυμι, δυὶ ἰοσπδ ἰπ 480 ονὰ τπδποηὶ τρί ἄρ, 
δοποοηπηπίας εἴ ανΐαπι στὰ εἰ ηιδατορεάυπι οΥἱράγοσιηπ δἷπε βρῶ, 
ταπεσ ᾿ποπρῖϊα, Ἠδεὸς δηὶπι οτηπὶα ἴῃ ἴεττα ρδτίυπι, οοποοσυθηβσῶ- 
“πὸ ονὰ ἴεροτα ἔδγγδθ. ἤϑηι δὶ σαλ8 φηδάταροάεθ ουὐΐραναο ἔγεστι θτμ» 
δηῖοα [ονυοπὶ 4υδε δὐϊάετὶπι ον, οὐυδιοαίαο ρταῖῖα ροιία8 ἰά ἰαοϊαν, 
ξἰξυυπίυν τοῖο δοάσπι τοοᾶο οὐὰ φιδάγηρεσππι 40 δυΐπι: ογαδῖα 73 
δηΐπὰ ἐπτα ἱπιθοῖα εἴ Βέοοϊογα βυπὲ, οἱ ἰυχία εἰποίαπι σοπϑιδιαπξ, υξ 
αΥϊυτα : οἱ τεϊϊχθα εαάθτν ἵππι ἱπῖὰ5 ἴσην δχῖγα δυδηΐππὶ. ἰἴδατδ 
οταπίμτη οδιβδ6 οαάδτη οοπϑιἀεγδίϊοπς σοπεποπίογ. 964 ααοήτορθ- 
ἄσπι ονὰ μὲ ταϊάΐογα ἰεπιρογε ςοποοαηπηῖυγ, αυΐαπι ἐπι ΘΟ ἐ ΠΟΥ 
ἀππὶ; δἴᾳθε ΟΡ εδπὶ τὸτὶ ραγεπῖθῃῃ ἀεδιἠδγαπί. ἴσπι εἰϊωπι παῖωσγα 
αἰϊεπάετγα υἱάειογ ὃὲ δϑηϑαπι ρσγουϊάπτῃ σὔγαπιαπα αἰ] ]ρεπίθτη οτρα 
ΡτοΪεπι ρᾶγθηῖθθ μαβεδηῖ. δεὰ ἴῃ ββῆσγε ἀεδιογίογα πος ἔδοϊϊ χπο- 10 
Ὥϑ4πε Ῥαγίαπε, ἴῃ δἰ τϊδ φαϊβαδάδπι οἰΐατι ἄομες ρεγβοίαπί. ργπάδη» 
Ὠοτίδυϑ τϑτοὸ ρὶμδ οαγαα τηδηἀαῖας, οἱ εἰΐδαι οπυϊτίδηϊ. ΡΟϑΈΓΕΠΙΘ 
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ἐδ φαδα ρυτιδεπεία ἴαπι πιαχίπιϑ ργδϑτξα δβαπί, οοπϑπεῖμ ἀο 8πιοῦ εἴ 
φατιϊδϑ ἰπ ργο  δπὶ δἰΐδια δά] ταπι βεγυαίας, οξ ἰιοπιίεΐ δὲ φυδάτιρθ- 
ἄυτπι ποπη}}!15. ἀνΐθὺς συγ ἄοηες ραγίαπε εἰ, ἐπυϊεϊαπε; 4υδην ΟΡ 
τεῖι δἵ 80 ἰησοθιτ ἰαΡογαπὶ ἱπ ργοὶθ επυϊεϊοπάδ, ἃ ρᾶγιι γ6γῸ ἀε- 
τετῖυδ αἰπεϊιπιυτ χιιαϑὶ μμαῥῳν αἰΐφιιο 8:01 παῖῖνο δεϑιαυπίπα. Ρεγ- 
Βεῖτατ ἀπΐππαὶ ἱπ ουὸ ςαἰδγίια ἀϊεθὰ5 ᾿ϑρίἀϊα: ἴθροόγε επὶπὶ ἰυνδίωτγ, 

40 πδὰὶ σοποοοιίο 6βὲ οαἷοτ αφιίϊήαπν. ἴεγγα δηΐτπ 80 σαίογα σοποοαῃϊξ. 
εἴ φυδε ἱπούραπι, μος ἰάειη [δείαπε: δάἀίθεις επίτη δαατα οαἰοτθια. 
ἀερτανυδηίωγ εἰΐδιν ονᾶ, οἱ Βυπὶ 4πᾶε υγὶπα ἀρρβιϊἀπιογ, ἰθιπρογα 
Ῥοϊϊαε «αἰ! άο, ἰάχιιε ταϊοπα. πὸ επίιπ υἱἷπα ἱεπιροτγίθυς σα 115 οοα- 
φαϑουπὲ ἴδθοα βυθνϑνϑα (μος Θπίη οδῦδᾶε εοἰ οὰγ ἀεργανοπίωγ), 810 
οὐὰ ρεγϑαπὶ πε }]ο σοτγγιρίο. 1ὰ δηλ ἱπ αἰείϑφιια, ἔθγγεμᾶ Ροτγῖο 
691; 4φύμπι οὉ τεπὶ εἴ υἱπιῖη Οὐ γαῖ ἴαεςε ρεγπιϑία εἰ ουυτὰ 
στε }]1ο ἀϊ[υ80. πιυεἰρατὶα ἰρίτατ μος δροϊἀϊξ τπερῖτο, ουιπ ποη ἴα- 
εἶδ οπιηῖθαα σοῦ οοπνθηίειιϑ γϑαὶ ροϑϑὶϊ, 564 [19 ἀεβείαι, αἰ ϊ9 

80 ευρετεῖ εἰ 4ιδλοὶ ρυϊεἴαςϊεπάο ορίυγροῖ. ὑπουπροΐθυ5 δἰίδοι, φυδιη- 
υἷϑ ράγυπι [εουπ 8, ὨΪ 110 πιΐηι8. ἴάπιδη ἰΐθαι δυεηῖῖ: φᾶθρα επίτι 
σοὶ αἰϊεγυπι εχ ἀσοθυϑ νγίπεπι ἢϊ, δε ὰ ἰογιϊαπι δειηρογ ἔεγθ. οὑπὶ 
δπὶπι οἂ] τ ἃ 8ιιὰ παίηγα δἰπὶ, ἰδείππι αὐ φυαϑὶ ἔεγνθαὶῖ δαυργα τηουπι 
Βμπιοσ ονοσιπι. ἴδῃ δηΐη παῖιᾶια αιοαιι σοπίγαγίαπν Ἰαΐδιτι εξ 

δ εὐπάϊάυπι Βαρνεπὶ. Ἰυϊδατα πᾶπαπὸ βοΐ ἀπτγαίωτ εἰ οοἷξ, οαἰογα πὰ- 
ταθδβοῖξ; φυαρτγορίεγ οπῃ ναὶ ἴπ ἴαγγα γ6] ροτ ἱῃηουδίταπι σοποοφυϊ- 
ἴυτ, Ἀυπιδδοῖῖ, ἀίφυθ ἰΐᾶ ργὸ οἶθο δηϊιῃδιιυ5 παβοθπιι5 68:. μὲς 
Ὑόγοὸ σαπὶ ἱβηϊτυγ ἀϑϑδίογαι, ἀυγθδοὶϊ, φποπίαιῃ παίωταθ ἰθστεηδα 
εδῖ, υἱ σεγα. Ἰάδοαῃς οἴη μἰὰ8 ἱπιδῖο σαἰδδουπξ, πἰϑὶ εχ γεογθιπθηῖο 
Βαπιῖάο 9ἰπι|, βαπϊοβοιιη γε ἀιπίαγαθθ νεἶπα. αὲ σαπάϊλυμα ρεῖα ποι 
φοποτγεδβοϊϊ, δε πιαρὶϑ Βυϊη 6δοῖϊ. οαυϑαπὶ δια γα ]άϊ. ἱρηϊίαιπ 8οὸ- 

40 ᾿ἰἀοϑοῖξ. αιιᾶπη ΟΡ τειν οὐπὶ δά ρεπεγδιϊοπειπ δηἰϊπα πὰ σοποοαυὶ- 
ἕωτ, ογαϑϑϑϑοῖ!: ὁσ ἢος εἰΐπὶ Ποηδί δες δηΐιπα]. ἰυΐδατν δυΐθι ΡΓῸ 
εἷδο 681, εἴ πιθιθτίβ δι θῖπὰδ ᾿μϑε θη ας ἱπογειηθηΐαιη Πίης δάιϊπϊ- 
πιἰδιγαϊηγ. φιοοῖγοα Ἰαΐειμπ εἴ σαπάϊάιιτη πιδπιρτανῖβ ἐμίεσ δ ἀἰβιϊῃ- 
Βαυπίυτ, αιιαϑὶ νίαν πὶ μαρ οᾶπὶ ἀϊνεγϑαπι, 566 φιιδπιδάϊηοάυτα μᾶδς 
ἱπίετ δὲ βδρθαπὲ τυπὶ ἱπίτο ξεποσγαιίου δ ἴὰπι σοπϑἰδῖθη θὰ 5 ἀπηπᾶ- 
1165, αἰψινα δἔϊαπι 46 πιδιῃ γα οἱ ἀτιΡ ] οἷδ, ἀἰΠρ οι δχ 115 φυὰς 
εἰ ᾿ἰβιογίανι δογιρϑίιπας. οοησίἀογαπάυιη δηποϊδπιπιημθ δῖ, δὰ 

χὰ δυΐεπι φιοή ἱπιργαθϑθηδγυιη ἱγαςιδνῃιϑ, ἰαπίιμα ΘρΡΘΓΏΐ 886 581} 
Ἔρ εδϊ. Ρεϊποὶρίο οοτγάο σοπϑιυῖϊο, οἱ γϑπὰ πηαΐογε ἃ} δὸ αἰϑιϊιοῖα, υτῃ- 
ΒΟ ἀυο ἀξ νεπδ. δαάθπι ρεγίοπάυμι, ἰἴογ δὰ τπεπιθγαπαπι 4086 
Ἰαίεδυπι σοπιϊηοῖ, ἀἰτον δὰ τπειηγαπαπὶ οὐ δδουπάδγιπι ϑραοὶθα δϑῖ, 
0ὰ απἰπιαὶ οΡυοϊαϊιη οοπεϊποίωτ, 486 οἶγοα ἐδδίΆ 6 πηθπ θγαπᾶπι 
ε5ῖ. αἰϊεγο ἰρίϊατ ἀπιθ Πἶοο οἰθιπι ἐσ ἰαΐεο δϑϑιπιῖῖ, δος Ἰὰ- 
ἴδυπι σορίοβἰυϑ, φυΐρρε φιοὰ οαἰθβοθηδ γεἀἀαϊυγ Βυπιάϊηα, οἰδυπι 
επὶπι, φυοπίδιι σογρυϊεπίι δϑὲ, πυϊπϊἀπιη 6886 ορουϊοι, 4ια}15 ρἰδη- 
ἴλε δυρροήιιαϊωτ,. υἱναπὶ δυΐθπι ρτγὶποὶρίο, οἱ 4ι8θ ἰῃ ονἱβ εἰ 4088 
ἴῃ ἀπλιπΆ } 1015. ρὶρηαπίον, υἱΐδιη ρἰαπίαο: δἀμαδγεοηήο επίϊη σαρίυηξ 

80 Ῥτίπιηπι εἴ ἱπογοιηθη απ οἱ δἰ πυδηΐιστι. αἰτοῦ ὑνη Ὁ] ἰοτ5. δά δϑοὺπ- 
85 ἰεπήϊΐε, ἰΐὰ δηῖπὶ ἰῃ 18 φὰς οΥῸ παϑοιπῖογ ἀπίῃ  θιι5. ρα] πτα 

πἀἰὶ Ἰυϊεο εχ βεππαπάανν, αἱ ἔεῖυ5 υἱνίραγιϑ δὰ ρᾶτεηῖα αἰλίαγ, φαδπι 
ἀϊα ἱπῖγα ραγεπίδετι σοπιϊηδίαγ. ουϊῃ Θηΐη ΠΟ ἱπίγα ραγθηίθπι πῸ- 
ἀτιαπιιγ ΄υᾶε οὐὸ ργουθυϊπηῖ, ρᾶγίεπι εἰὰ8 δοοὶρίυπι δἰϊφυδιη δᾶ- 
Βδηίφυε δϑοὺπὶ ἰῃ εἰθο. ταϑιη τάμα υθγοὸ οχίεγίογ πουϊδϑίιηα 880- 

7154 ξαϊποϊεπία ᾿ιδες ραγιπάθ, αἱ 114 υἴθτο, υἱππίωγ. εἴπ] δυΐοπι εἰ ἰα- 
ἕευπι εἰ δεριπάᾶς ἰοδῖα οΥἱ σοιηρίδοι[ττ αἱοτί Ῥτοροτἕομῃα, ρεγίηἀθ 
4παϑὶ φυΐὰ ὐναϊῃ οὐδ ἀπιοίπι διηρ]εοίαιας ἔδῖυτα ρα οπίθιπημε ἰοΐαπι, 
απυοά ἐϊὰ ε5ὶ, φιιοπίαπι [δἰτπ 6586 ἰπ αἴεγο δὲ οὰϊῃ ρᾶγαπίθ πδοθϑδα 
εδὶ. ἰίαφυε ἴῃ νἱνίρατγὶβ υἵεγαβ ἰἢ ραγεπῖθ εϑὲ. ἴῃ ονἱραγίβ ὁ ἐΐνεγ' ὁ 
δι, 4φυδ81 ἀἰχογιὶς Ῥαγθηΐδιη 6686 ἴῃ υἷθτο: ἰ[ιθὰπὶ δοξ ἐπί οἰραδ 
4πὶ ἃ ρα θηΐε ργδθϑίδίασ. οᾶυδα δὶ χιοά ἔεϊῃ 9. πυϊγίςαϊο ποῦ ἰπ- 

40 ἵἴγα ραγεηίθιῃ δϑῖ. Ἴγθβϑοθπεθα5 ὑπη 1 ΠἸοἢ5 ργίιπαιη σοηδι δὲ, αι 56- 
εὐπαὶς δήϊιρίτατ. μᾶς δπὶπ ρα] πὶ ἐχοίυάι ςοπνεηΐξ. ταϊφαστα 
Ἰοϊεῖ δἰ ἀπ θὶ]ϊοι5 δά Ἰαΐδατα ρετγείϊηθηϑ ροβὲ ςοἰ]αἰτασ. εἴθαπῳ δηπὶ 
Βαροᾶὶ οἰαιίπι οροτίει, σαοὰ Ἔχο]υϑῆπι 6δὲ. πες ἐπὶπι ἃ ράγειϊο πὰ- 
«ἰἰατγ, εἴ Ρ6Γ 86 ἰρβίμι βίδενῃ σάρθγα οἰ πὶ ἤθη ροϊεϑδι; φυαργορίεγ 
]Ἰαΐδυπι 5011 στα τη ε!ςο, δὲ σαγο αἰπαδοίϊατ, [15 ογῖιι9 δογαπι 

ε8ῖ 4πδε εχ οΥἱἷβ ρεγίεοιϊ5 [ογ8 βοπογαηϊγ, ἔπιπ ἴα ἀνῖριι8 ἵππὶ ἴπ 
φυράγιρεάίθε5, φᾶς ονυϊῃ οπιδῖα ἰπ!δοῖυνη ἤστα βαγίιηϊ, δε μδθο 
δυϊἀεπεοτνὰ 'π αποιίονιρυ5 δυπὶ δηϊπιαίιθυϑ: πᾶϊπ ἴῃ πϊπογὶραϑ ΟΡ - 

0 δοῦτβ ἈΓδ6 δηἃ οχὶυϊίαῖα Βαβθαίωγ, 

ΡῈ ΑΝΙΜΑΙΌΜ ΘΕΝΒΆΛΤΙΟΝΕ ΠΙ. 

3. σεν; δἰΐδπι ρἰβοίατι ουράγατη εξ, ἑπϊα 9 εα σπᾶε ἱπίτγα οὐ. 
ἄπεηὶ αἴδεαα, ππρου[δοίυη ρᾶγίαπι οὐπιῃ, οᾶτ88 4υδιη ἀπίο γελᾷ 
ἀϊπιυϑ. αυᾶε δίειμι οαγιϊ]αρίη δα πυποπρβηΐοσ, ρανίεοϊαια ἱπίγὰ 88 
ουαιϊῃ ρᾶγίυπῖ, ἸποΧ δυϊιηδὶ -ἰογαϑ εἀμπῖ, ἀπὸ δχοθρῖο, ᾳυδπι γαπᾶσῃ 
τορᾶπι: ἰἰδες δηΐων ππὰ ἔογαϑ ουυνα ρεγίεοϊῃπι ράγιϊ. οαυϑὰ παίαγα 
οοτρογῖα ε8ῖ. σαρυΐ δπὶπ ἰοηρα ργαπήϊιϑ τγοϊίφυο σοόγρογε μαρεξ, 
ἰάφυε δουϊεαϊαπι, νδ]άεαυε ἀϑρδγυι; 4θδτα οὐ γὸπὶ πες ροϑίθα δῃ08 
οἄϊα]οϑ ἰμῖνα 86 γεοριῖ, θαι ᾿γίποῖριο ἀπίνπαὶ ρᾶγὶϊ: σαρ εἰ επΐπι 29 
τηδριτθιο εἰ δερογιίδδ, αἱ δάϊξυιη, οἷς εχίτυπι ἱπηροάϊι. οἱ σπὶ οἂγα 
ἐ]αριπεογυνα οναιῃ οὐ τπ0}}} ορογίδιαγ (φιοὰ δηλ [ριἀϊοτα φυᾶτα 
δνες διιῖ, πεφυδιηὶ ρᾶγίειη οἰγοιπαδηΐοιη ἰπάαγαγθ), ἰΔ6δοὸ ονὰτι 
Ὁμπατη γάσπάγαιι 801 1{1π ἀυγατη 4 δὲ, αἱ [οτγὶ8 βεγυθίαγ. σείθγογισῃ 
Βαιιίάα δαπὶ παίυνα δἵ 1πο}}}: ορεγίαπεαγ δυΐπὶ ἱπίυ8 σογρόγα διὰ 3 
Ῥαιεηιῖ5. ογίῃ8 εχ οὐὸ ἰάειη γδηΐδ 4π86 δχίγα ρεγβείυπίυν, εἰ 115 
ἄνδε ἱπῖα8. δεά εογυμι δίας ἀνίωιη ογία8 ραγίίπι δια [15 ρατίπι ἀξ 
Ὑεγδὰ8 δδῖ, ῥγίιπιιπ δυΐιπ δἰίογο οαγεπΐ τη δίϊῖςο, 4αὶ ΑἸ μύξα 
Ῥοτγιπεῖ, 4υδε 50} [αϑῖα διῃρίθπεβ ροδίϊδθ ϑιπε, οἷ τοὶ οᾶυϑὰ δεξ 
ἀιοά ἐεοῖδτη {Π|8πὶ οἰγουη ἀαπίθη πο μαροπῖ, ουτα πἰμ11ο πὴδ ὩΠ 119 
6586 ροδδὶξ: ρᾶγεῃϑ δπὶη ἰρδ8ὰ ἰπϊορὶξ εἰ δεγυαῖ. ἰεϑία ἰῇ ονὶδ δάθῃ- 
ἀϊδ τυϊοϊα 6δδὲ σοπῖγα ἠδιυπδηῖα, φᾶς ἀεἴοτία γϑπίαπε, ἴα χε π6- 
ταῖϊο ἰἰ8 φιῃοιια δἐχ οὐἱ ρᾶγίβ δχίγεπιᾶ δὶ, δε ποῃ συ υἱετοὶ δὰ- 10 
Βιδογεμξ. ἃγ68 δπΐπι δχ συ τη 116 οΥἰαπῖτγ, Ζαἃ ΟΥ̓ τη αὐϊαενει: οδοδᾶ 
εϑὲ φιοά ανϊτ ΟΥ̓ὰΠῚ δεραγαῖιγ 80 αἴογο, αἵ δοτγῆτῃ, 4υδηήηυᾶτα 
ποῖ οππίυϊη, ἴδιπ θη ΡΒ] υὐπιογὰπι οναπι ρογίεοϊυιη αἴετο δάπϑοτεξ, 
ουτηαῖια ἀπίπηαὶ θχίγειηο ἱππαϑοϊτυγ, οὐ σοηδητιίην τοΐαπι, φαο- 
τηροάο ἴῃ ἀνῖρυ5 σεἰειίσαια, φυογαπι οἰποΐατα ἀρ 80] νέτατ, ἀθπιυτη πα 
Ὠΐαγο μη 1] τοι. ἰᾶπὶ ρον δοϊογαιῃ «ἀμδοτγεῖ. δἰ πὶ! 5 τη 5 δοτῦπι 688 
ἀυοτυιη οὐ υἱοιο ἀρ δον υπίυγ : ποπηα}}19 δυΐη δογιῃ οὐαπι ἈΒ6 0 Ἶγῖ- 
ἴατ, ουπι ρεγίεοιιπι εδί. αιιϑογθα ἰρίϊαν οὐν ἰϊά αἰ εγᾶπὶ αυϊοτα εἰ 80 
Ῥἰβείυτα ρεπεγαίίοη δ. " οϑιιϑὰ 68ὲ πο υϊὰπι ονὰ ἰυΐϊθιπι ἃ ςαπά!ὰο 
δεραγαίυνη σοηϊίπεοηϊ, ρῥἰϑοΐατα. υπίοοίοτγα ϑυπὶ, τπἰϑοθηίηγηιθ ἴῃ 1 
ἰδία ἀϑφιεαυδαυς εἰ σου ἰαπίωτ, ἰἴα4αθ ΜΙ 81] ργομίμ αὶ 400 παΐ- 
Ὡὰ5 δοοηίγαγιο ργίποὶρίαπι μαεᾶπε ρεπίϊα!ε: ποι βοΐμπι δπίτῃ μαζί 
δυὶ Δάδιαογεπῖε δ]ὲ βϑῖ, δεὰ οἰΐαπι αἰϊογα ορίδςϊα. δἰϊπιθηϊατη υθσοὸ 
ἐχ υἱεγο πιϑϑιρυ8 ἰγάμεγε αυϊθυιβάαπι δ ἶρϑο ρτίποϊρίο [αοῖϊε δϑὲ, 
ἀροτία!η Βοος δὲ ἴῃ 118 οΥἷδ φιδθ ἤθη δρϑοϊνιπίυγ. πᾶτῃ ἴα ποπηὰ]- 
115 φαγ αρὶ πεῖς ονυση πο δρϑοϊ νιασ υἵοτο, δοὰ ἱμμδεγεης ἀθέοεπ- 30 
ἀΐι αἀ δηιιπα 5 ροηοταιίοπϑιν, ἱπ φυΐθὰδ ἀπσπαὶ ρεγίεοίαπι ῬδΡεὶ 
δυῦ ἀπ ὉΠ ἴσυπι δα αἴοτο, σοπδαιηρίο ἴδαι οΥὐο. οοπδίδὶ ἰρὶταΣ 
γε] διιΐαε πιδαῖιιϑ οὐἱ δοάβπι ἰθπάδγθε. Αἰ μος ἱπ' πυυδιοϊογυτι κ6- 
πότε ἰδενὶ σορποπιίπο, υξ ἀἰοίαπι εσῖ. ογίῃ5. ῥἰβοίυτη Ηἷς γϑρυς εξ 
μὶδ ἀε σαυδὶ5 ἀἰ(δγὶ ἂρ ανίιπι. σεΐεγα δοάδπι υϑηϊαπὶ τποάο. Αἰῖ6- 765 
ΤΌΣΩ δμΐπὶ ἀπ ὈΙ]Πςαιπ ΒΑΡ Θινς δμη θυ, ἢ νὸς δὰ Ἰυΐδηηι, εἰς ρἷ- 
6.68 δά ἰοΐυπι οὐυτὰ (ποῦ εδὲ δὐὶπὶ ἢυΐυ 8 ρᾶγε δἰΐθγα ἰυΐθα αἰΐθσα 
ςδπάϊάα, δε ἰοΐυπι οὶ απίοοϊοτ), αἰφὰα εχ 6ὸ αυπίυγ, οοπβυπιρῖο- 
46 ρᾶγί πιοίο δαβοιλεὶ, εἴ οᾶγο οἰγοιντὴ δάηδβοίίυτ. [8]15. δογύχῳ 
δέπογαιῖο οϑὶ αυδθ ἰηΐγα 566 οὐαιπ ρογίεοϊαπι, [ογα8 δηΐιπαὶ ρογ πη. 

ἀ. Οδιοτὶ ρίϑςαϑ χπαχίπια εχ ραγίε ἴογαβ ραγίυυι ονᾶ, οπιηθϑ- 
486 ἱππρειΐοςοία, ργαδίθγαιαπα γαηᾶ, ουΐπ8 οδηδδπι ἰάτα γοἀἰϊπιαρ. (9 
δογυτῃ οἰΐδιπ 401 ἐϊηροτίσοϊιιπ ρϑγίωπε ονασν, οαπ8α ἀδοίαγαια εϑξ. 
ογίῃδ γ6γῸ δογοπι 4υ 4:6 ΟΥΟ ργουθηΐθῃς δοάδτη ἀρί τις πο άο χὰο 
οαὐ Πα ρίπδογαπι, φπδα ἱπῖγα 86 ρϑιϊαηῖ: 9868 ἱπογειῃθπίμ φοίογα δἔ- 
486 αχ ραᾶγνῖβ, δὲ υἱππυνη οὐἱ ἀπτγία8 οϑῖ, ἱπογεπιθηΐιπι οὐἱ δἰπι}} δ 
γεγιπίδυδ 65. δηϊιπὶα επὶπι 4ιι86 γεγπιθη ραγίυπὶ, ρεῖπο ἐχίβαστῃ 
εἀμπῖ, φιοά ρεὲῖ δὲ διυρείηγ [πο 110 ἀππόχὰ. οἄυϑα 511}|}}5 οἱ ἴὰ 
[τα δυθδοῖα δυπιογα: Αἰ δυΐπὶ τπαϑ8ὰ 6χ ραγυϑ πιὰκιᾶ, ραγία 80] 
ἄϊογε μιιπθϑςθπῖε, μυπιῖάα βρὶγαβοθπίθ, φυοὰ ἰπ ἀπὶιπα θυ πδίατα ΘῸ 
οα]οτὶα απΐ μα! 5 ἔαοῖς, ἰὰ πηᾶ888 σαϊοῦ ρϑτγιηϊϑεὶ υιπογίϑι ΘΌΡΘΠΩΡ 
ἱξίτυτ ονὰ πϑοθβϑᾶγίο δᾶ οδι5ὰ (Πα δηὶ δηΐπι Ἔχογαπιοηΐιπῃ πι8858]6), 
δεὰ τεὶ τπϑἰἰοι 5 βγαϊτία, φυοπίαπι βετὶ πο ροϊδδὲ αἱ ἰοϊιπι ὁσὰπι ἴῃς 
ογεπιθπῆιη γϑοϊρί αι, ργορῖεγ δυτηπηᾶιη ΘΟΓτη δηϊτηδίπιπι ἔθου αἷς 
ἴδῖεπι. μἰπο δπΐπρ εἰ ρᾶγνα δάιποάυπι Ἔχοεγπθπίηγ δὲ οαἰθυϊοῦ 
δυροπίατ, ρᾶγνα, 4ῃοα υἱεγι8 Δηρυϑῖῖοῦ δἷῖ φυᾶπὶ αἱ ἰΔπίδιπ ΟΥ̓ΟΓΌΙΙ 
οορίατη ροϑοῖξ σάραγας εἰ δεῖτογ, πα ἄστη ρδΓ ξεπεγαιϊοποῖπ ποτὰ ἢ 
δυξεπάο ργοιγωβιίασ, βεθο5 ρεγθαῖ, φυδπο νοὶ πππς πιᾶρτα ρᾶζε "Ὁ 
εὐϊὶ ραγίι5 ἱπιογιῖς, ἀαᾶτπ ΟΡ γϑὶπ βεπὺδ ῥίβοῖαιη ῥτγαθίεουπάμπι 
εϑῖ: γθρηάιτυγ επὶπι οἴ σοιπραπϑαίασ ἃ πδῖιγα πεν 9 πα πάη. 
δυπὶ φυογθιη υἱοτὰδ ἀδῃϊδοαὶ εἰ ἀϊγυϊιραίογ, ὡξ ᾳφυδε ἃς Τοοδίασ, 



Ὲ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΟΕΝΕΒΑΤΙΟΝῈ 111]. 

Ρῖδο τιδρηϊτα Δίηα ονοτατι: μ68ο δηΐπὶ ργὸ ταῦ ἑ εἶθ πναϊαβουΐος μαΡεξ 
οὐποορία8. ηυοά δηΐπὶ παίμγα παπιετο δάειπεγαῖ, Ἰὰ πιλρηϊτι ἀϊηὶ 

4 κὐάϊάιϊ:. ονὰ ρἱβοίυπι ζογὶ8 δυρετγὶ, εἰ αυάι ΟΡ φαυδϑᾶχῃ, ἀϊοϊατω 
ἷλπι εϑὲ, 

5. ϑεἃ ονυπι 608 δἰϊδπι ρίβοδβ ράγεγε ἰηἀἰοϊοτα δδὲ, συοα υἱ- 
υἱρατί αιοααε ρίβοοϑ, αἱ σαγι!αρίηεῖ, ρτίθανη οὐὰ ἱπίγα 86 ρϑγιαπῖ, 
τοίαπι δηϊιη οἰδοίαηι γθπι8 ΟΥρᾶγπιπ 6886 σογίωπι δῖ. βπειῃ ἰδπι θῇ 

,γ φαϊϊαπι γϑοῖριξ ονὰτη δογαπὶ ριβοίαπι 4] ϑεχὰ τπδγῖ5 δὲ [εἰαΐπδε ἀϊ- 
εἰηξυυπαν εἴ ρ6γ οοίταπι βοπογδηῖ, πιϑὲ πιὰ8 δι πὶ δεΙΉ 6 ἀϑρογραῖ, 
δυηΐ χυΐ ΟἸπῃ 685 ρί5ς 65 [εἸηϊπᾶ5 6586 ορίπεηΐαγ, ἐχοθριῖ5 σαγι ρίπεῖ8, 
ἐεὦ ποῦ τϑοῖθ. ρυιϊαπὶ δηΐπθρ 605 4ϊ ᾿πᾶγο5 ἢδθιὶ δαπε, ἀϊεττο ἃ 

(0 φυΐβ ΓΘπιϊηῖδ τωοίο ρἰαπίδτυιη, 'π αυΐθυ8 αἰϊογα ἔγασιξοεῖ αἰϊεγα ποι, 
αἰ οἰοὰ εἴ οἰδαϑίογ, βου οἵ σδργίβουϑ. δὶς ρίϑοθβ ἀἰουτα ἱπίου 86 
γοϊυπῖ, ρ δεῖθγ οαγιἀρίπθοϑ. ἀ6 118 δ πο ἀπαἱραπὶ, Ππδηχυᾶτα 
δἰτη 119 ταιῖο ραγιϊαπι σοπιϊ παι ητα ἴῃ ταᾶτιρι8 οτη πὶ) 5 ἴὰπὶ οαγιῖ]- 
Εἶἰπεὶ τὰπι οΥἱραγὶ ξθπαγὶβ δϑῖ, δἱ δϑιῃδη βϑηϊίαϊα υἴυ84ι6 800 ἴσαι- 
Ῥότγα διε} νἱάἀδίωτγ, συἱνᾶβ οἰϊαπι Γετπΐπας μαθεπῖ. αἴαυὶΐ πο τηοὰο 
ΟΥ̓́ρΡΑΓΟϑ 861] οἰΐίδτη σοἴθγοβ νυαϊναβ μάροτδ οροτγίογοϊ, φπϑτηνὶ ἀϊ- 
τ γ988, αἱ τοῦΐδα ΒΑΡ Θηὶ ἴῃ βθηοΓα υϑἰθιϊπογαπι, 8ἱ σα πὰ Ἰοϊτα δ6χὰ 

20 [δπιῖπδο 6δ86ῖ πδο πἰϑὶ δι θυ ταῖθ πομπυ] ]ογαπι ἀϊϑοιἰδγαῖ, ἤὰῆς γατο 
δγιϊπι οοποορίδουϊα ΠΡ αὶ δδην}}5 ρα ηἰ 415, ραγεϊπὶ τ]γ88. δία 

ἴπ οτη 8, Ἔχοαρῖο γῦῦγο εἷ Πϊαϊυΐα, πος ἀϊδογίποπ 6ϑὲ, οἱ δαξ 
ςοποδρίδςαϊα 86 πνηῖ8 ργο οὶ ΠαΡϑαηΐ δυϊ γυἷναθ. αἰ βου τδ5 δυΐεπι, 
{πὰ ἰϊὰ ορὶπαγὶ πηονϑηϊοτ, δοὶνϊ ἔας!]8 ροϊεδὶ, ουπι ταπι 4086 δος αϊξ 
δι ἀϊ8. πο] υχη δηΐπι εχ 8 488 οοδυπὶ ἰδπὶ. τπαϊία ρᾶγογα Ρο586 
δἰαηῖ; Ἰάφῃε τεοῖθ. 4ιιδα δηΐπ 6χ 86 φοπδγαπὶ ρεγίδοϊυσπι νεῖ καῖ. 
τα] να] ονση, δας ποη ἰΐα ρᾶγίυπὶ πιρ]ϊᾶ οἱ ρίδοε9 4υἱ οΥνὰ ρᾶ- 
τίσπτ: πδιὰ Ἰῃπυϊαδγα αυδδάαπι δογαπὶ τα ἰταἀο ουόγαπι ε8ξ. δοὰ 
{πὰ ποη γὐθϑν, ἀστὸς ἄϊνοτθα ρ᾽ϑοϊωπι οὐὰ δΡ ἃνίυπιὶ ϑἰπῖ. δΥδϑ 

30 επίηι εἰ φυμάταρθαιπι ονΐραγδθ, εἰ δὶ 48 οαγιΠἀρίνεα επυτηεγασάα 
διατὶ ἴῃ μοο ξεπογα, ρογίδοϊυτι φεπεγαπὶ ουυπι, εἴ φυοὰ δἀϊτυπι ποα 
τεοϊρίαξ ἱπογειπθπίαπι. αἱ ρίδο 68 ἱπιρεγίδοιδ ρατγίιιπι ονα, υδα [οτγίϑ 
ἱπογειιθηϊαπι ἐιϑίμϊῃ τοοὶρίαπε, δοάσπηψαθ ᾿ποάο πιο ]ϊὰ εἰ ογυϑιαῖα, 
{πε φυΐάεπι εἰ οοἶγε ρίαπα σογπαπίατ, φυοπίαπη δογαπι οοἰτα5 ἀἶι- 
ζαγηΐον οϑῖ. δἰϊθγατα δἰϊδιῃ δογυιῃ πιᾶγεῖὰ 6586, δἰϊδγωτα νυἶν δια 
ΒΆΡογ σογίυπι δῖ, δρϑυγάαπι ΡΓδοίεγρα δϑὲ, δὶ ποῃ ἰῃ οπιηῖθυϑ ρ6- 

Ἴ56 Ἀετ ἄς υἱβ μαθς μαβδαΐυγ, φυοσποάο ἰῃ υἱνιραγίβ 6βῖ, αἰξαγυτα πιὰ 
αἰϊεγαπι ἰδιπίπα. ςᾶυδα Ὑ6γῸ ἱβπογδηῖίδε δογαπὶ φαΐ ἰϊ σοπδεηῖ, φαοὰ 
ἀϊετοηιῖαθ, φαδα παῖδε ἃς γαιΐαθ ἴπ ἀπιμπδἰϊαιη οοἴτα φουοτγαιοῃε- 
4116 δυπὶ, ΠΟῸ οπιη68 ραΐοδηϊ, δε ῥϑυσαγαπι αιαγαπάδπ ᾿τυΐτω ἰάοτα 
ἐπ ουππῖβρυϑ 6588 ὁρογίειδ ἀγρ ἰγθητιγ. φίδπι ΟΡ τεπὶ εἰ φαΐ σοποερῖπδ 
Βετὶ δἰμπὶ σαρίυ δουρίηὶβ ξθπὶ 1 15, φιοα ἃ απιϊηὶβ ρίβοῖθα5 ἀενογε- 
ἴατ, τεπὶ ἀξ ΄ῃ γογρὰ ἰδοίυπε ΠΟη ἴδποηξ ἰδίπρογα δπὶπι δοάδτι 
ΤΩΑΓΕΒ δειποῃ βεοηϊα] 6, [επιίπδε οὐδ παθεπῖ; δἰ 400 [επιῖπα ργορίῃ8 

ἐο δὰ ρατῖυπι δοςθαίτ, εο σορίοπίαθ οἱ μυπηϊ4ῖπ8 τθἀ ἴτυν δοπιδη ροηὶ- 
1λ16 ἴῃ ππᾶγο. οἱ αἱ ἀπογθιποηίαπι δοταὶπὶδ ἴῃ πιᾶγθ, ΟΥἹ ἐπ [εἰπὶπᾶ 
δοάεπι Ἰδηρογα δυθη, δῖ. δἰ 8810: πεο δηΐπὶ [εἰπίπαθ απἰγ  γϑυιη, 
δε(ἃ Ρϑῃ]]δίϊιπ ραγίπηϊ ; ὨΕ4ῸΘ Ἰπᾶγθβ ϑαπιδπ ϑυθπι ὑπίνεγοαπι δπηϊ- 
τὰπξε δἴφιὸ μᾶθο οἰπηΐὰ γαϊΐοπα 1ἴὰ ὅ8ι δυθηϊηηξ, οἱ δηΐτα ἰὼ νὶαπε 
ξοῦετα δυηὶ αυδα δἰπθ ςοἰϊϊα οὐὰ Ἵοοποὶρίδπὶ, απᾶπηπδιη ραυςᾶ οἱ 
Ταγο, ϑεἀ ρεγ οοἰτιπι τᾶρτιᾶ ἐχ ρᾶτγίε ἐϊηρ επίωτ, δὶς 'π ρίδοιθὺ8 ἐν α- 
αἰῖ, 5864 τπηι5. 6406 ἰᾶπηδῃ υἱΓοφὺς ἴῃ βεπογα ἰηΐεσυπάδ σππηΐ 4086 

2Ὸ δροηΐδ ςοπϑιϊξαγυηῖ, 1181 πιᾶ8 δ πὶ ἈορΕΓδαγὶ  δεπιθη, υἱήεϊϊςοῖ ἴῃ 
αυϊθυβ πιὰ5 ἀ!ο48ε 6ϑὲ. αυΐθυϑ ἰρίυγ φυοπίαπι ονὰ Ῥογίεοϊα δχδαηῖ, 
Σὰ βαῖ, οὐυπι ἱπίυϑ ἀάμας ϑυηϊ, πδςε886 εϑῖ, αἱ ρίϑοιθιι5 φαοηπίαπι ἱπη- 
Ρετγίεςϊα οπιρΐα οὐα εἀσηΐαγ, φυδηφίᾶτα ποῦ ἱπῖυ8 ρ6γ οοἰταπι σοης- 
δῖ. ονὐυπῃ, ἰλπιθῃ δἱ Ὄχίγα ἈΘΡΟΓόΠπῚ αϑῖ, δαγύαγὶ ροῖδϑι; δίῃ ἴῃ 
ἤυπς ἀδιπὶ σοπϑυπιϊπι 86 πιδὶ τηδγί;πι βαπἰ[816. ΠΔΡΓΟΡΊΕΓ πᾶ 
σὕπη οΥἱβ [ἐπι πᾶγοπι δι θοιάθξ δἴψιιδ πιϊπιΐταγ : δορογραπὶ δηἰπὶ πιᾶ- 
ταϑ ϑ6]Ώεπαο ἰπ ἰΐ8, 4086 50}θῖπάθ βἀιππίωγ, οΥὐἶβ. οῦρο ἴῃ Ῥ 86: 08 
ποκα δοχπ8 ἀἰδογπαπ πιδγὶ5 ἃς ἔετηΐπαα 6ϑῖ, οἸπθθαπδ σοσπηΐ, 

90 Ὠϊοὶ δοχὰϑ δἰΐσαΐ ρειδγὶ δῖ ἱπάϊβογεῖῃβ. δἱ δίῃε πιδγὶδ βθηϊϊωγα πἰμὶ} 
ἐκ 115. ροῖϊςϑὲ ρεπεγαγί. ἴδεϊξ διιΐεπι ςεἰοτθαα οοἰτὰ5 ρἰβοϊαπι οἱ εἰα5 
ΟΡίμϊοιη5 δυοίογοβ ἀδοϊρίαπίαγ, ἰἴδηϊα δηΐῃ ςσοἰεγίαϊα γοπὶ Ν 6πε- 
τεᾶπι ρογαραπῖ, αἱ οἰἴΐαπι ρἰϑοδΐογοβ σοιπρίαν68 ἰδίθαπῇ: ΠΘπιο δηὶπὶ 
Φοτπιπὶ δἰϊαυϊὶ 616 σορηιποπ5 ρταῖῖα Ομβαγνδξ. Ὑδγυπίδπιθη ᾿“σοἰϊαϑ 

δι υἰδὺδ ἐδ. δοάδπιὶ ἐπίῃ πιοήο αι ἀδἰ ρπίπὶ, ρίϑε 685 εἰαπι σοουπε, ἃ- 

τω οὐ θπάο δυρίπα ρ6γ ἰαρουπι, 4υΐ 9 ἐγωροάϊπηδῃϊο οαπάα, δε4 ἀε]- 
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Ῥβίποττιπι δϑίαποιϊο ἀϊαξαττιίοτ 6ϑὲ, ρίβοίστα Ἠυϊαβεοτηο αὶ ςε] εγτίπιᾶ. 
᾿τἴδαι!6 οὐπὶ Θἀπὶ ΠΟῚ ΤΕΓηδπὶ, ςἀρῖπ διε υόγδϊι δοιπηἷ8 οἵ ΟΥ̓ΟΓῸΤΊ, 

4υεπὶ ἐχρίοτγδίιπι Παρ οπὶ, τιουδηΐιγ ν6] ρἰβοδίογοβ αἱ 51] ἴατα {ΠΠ|δτὰ 
εἰ συ ]ράγεπι ταϊΐοποπι ἀθ σοποεριίοπε ρίδοίαπι αἴεγδηϊ, ἡυᾶπι δὲ 
ζαθυϊαϊοτ ΗΠ γοάοπιβ δογι δίς, υδϑὶ ϑοπιΐηΐα ἀδυογαῖι ρίβοο8 ἱπιρίθ- 
δηΐυτ. πες υἱάδηὶ ἰὰ βεοιὶ ποι ρο886: πιβδίῃβ δπὶπὶ 401: ρῈΓ ο8 ἱπῖγο 
τοηάϊε, ἴῃ νδπερισα]πν [δγίαγ, πο ἴπ ναϊνδιη: φυοάφαῃε ναπεγίςυ]ατ 10 
δ ἱετὶῖ, αἰϊπιθαταπι 1 Ἔἴβοὶ πεςεσθ6 εϑὲ: σοποοφαϊζογ Ἔπῖπι. να]γᾶθ 
δυΐειῃ ρεπᾶε ουότγιπι σογπαηΐαγ, συδ6 ὑπάε, Πα δ6δο, δι θίεγὶηι 7 

6. δ᾽πη}5 δγγοῦ ἴῃ αυΐιπὶ φυοαιο ρεπδγαϊϊοπθ δυο: δαπὲ 
δὐΐπη οὶ σοτγνοῦ εἰ ἰθίη ογα οοἶγε ορίποπίαγ; ἱπίαγ χυδάνιροαεϑ 
εἰίδιῃ ᾿ππδί βίδα ογα ρᾶγεγθ. ἤδες δηΐῃ δὲ ἀπδχᾶροναϑ εἰ α]ϊὶ ααΐ- 
ἄδπι παῖιγα δα διισΐογεδ βογίδιθης 5: προ τ να] 6 οἱ ἱησοποιἀογαῖα, 
4πὶ ἷπ ἀνίαπι βεποτς γαϊοοἰπαιίοπα {116 [4] απίιιν, φαοα γᾶγο οογυο- 20 
τύτη οοἰϊα8 σενπδίαγ, γοσιγογατα σοΟπΠποῖο 586 ΡΟ ΠΌπιετο. 4086 Οτη- 
πΐΡυ8 1ὰ ξεππ8 ἀυῖθα8 5011|4 δϑὶ ; φιοὰ ἴπ υνομεάυ 85, φαα8 τηδηδαδ- 
ἴλδ δἰϊπνὰ8, ρἰάπαπι δδὲ, βαπα5 δἰίαται σοἰαπηδίπαπι ἢος ἰάδαι [ἀςϊξ, 
σϑγονη δας φυομίδιῃ οοἶγο 4υοαῖιε υἱδυπίαγ, δὰ ἴδπια σαυΒ ΓΗ, 
σοτγνίπατη ραπὺ8 ΠΡ᾽ ἀἰποβῦτω πο 68ξ, φιρρα φυοά ρᾶτη ἔεδουπ- 
ἀσπι 511. οοἶτε ἰδτιθη τὰ φυοαιι υἱβιῃ 6δῖ, δ6ὰ δηἷπὶ πο οορὶϊα586 
4αεπιδάιποίυτι δαθθῃ δὰ γὙυΐναπι ἀδυθηΐαῖ ρῈγ υδηίγσυϊπι, αυϊ 
δετηρῈΓ 4υοά ἱπροδίῃπι εδὲ σοποοφυδῖ, υἱ ραϊοὶ ἴῃ εἶθο ρετγβεϊεπάο, 
ΔΡουγάυιη οπιπίηο δϑῖ. συΐνᾶ8 δαΐθιη τΔ υοαηα αυϊαπὶ ρθη οἱ 30 
οὐὰ ἤάρόγα οεγιΐζον ἰυχία δερίωπι. ταυϑίθϊαπη οἰΐαπι πιοάο ςεῖθ- 
Ταταπι φαδατιροάυτι νυΐναπι ἤάθογα σογίαπι δϑῖ; Ὲχ 41ἃ ΖυυΠΔΠῚ 
Ῥϑοῖο ἔδιυ9 δἰ ο5 ἠδνθηίδιῦ φεὰ χυΐα πιιϑίοεϊα ρᾶτυοϑ δὐπιοάυπι ρᾶ- 
τϊ, αἱ οἱ οσοἴογας βάϊρεάδς, ἀθ φυΐρυϑ ροβίβα ἀϊσθιπβ, εἴ 386 06 757 
οαῖυ!ο8 8:05 ογθ δαϑοθρῖοϑδ ἰγαπϑίοσι, ἔθος αἱ τὰ ορὶπαυδηΐαγ, χυῖα 
εἰίαπιη ἄς ἴγόςθο δὲ ἤγδθηᾶ ϑιαἶϊε Ἱπαρηοηιθ ἘΓγογα πᾶγγαίϊοσγ. ἢγδθ- 
πῃ δοϊνῃ σοιηρίυγοδ δἰαηῖ, ἔγοολιπι Πογοάοῖαν [Πεγδοϊθοῖα βογι δὶς 
ἄυρίεχ κεηίϊα]α Βάρεγε, πιϑγῖδ ἃς [δπείπαθ, οἱ τγοο]υπι 86 ἰρβαμα 
ἰηΐγα, ἀγαθηᾶπι ἱπῖγο δἱ ἰηἰγὶ δηπῖβ δἰιθγηΐβ. 86 ἀ υἱβδ8 εδὲ ἢγδθηᾶ ταδ8 
εἴ δἰΐεγα (ειηῖπα δὶ ἀἰϑοτγί πυῖη 6 Κεπί δ! ἰ5 : ἸΙοο5 δηΐπν πομπ.}}15 ροπα- 
τία μυΐιῃ5 σουϑροοία5 ΠΟῊ 688. υθγιη ἤγϑοπδθ ἴᾶτῃ πιᾶγα8 4πδην [εταΐ- 
πα Παρεπὶ δὰ οαιάδ ἰἰπϑᾶπι 4αδηήδπι 5ἰπηϊϊοπὶ ρθη 8 }} [ειηϊπιμο. 
408ε φυϊάειπ ποῖ, υδιπνὶβ σοππη 18 δἰ, ἰδιη θα ἰ. πιάγί θα ροίτυϑ 10 
ςατηίτωτ, φαΐα τοᾶγο8 4πᾶπι [εἰπίπδε πιδρὶδ οαρὶ ποτ, ἰΐδαπς φυὶ ταπὶ 
ἀιαπι αἰ Πρ ἸΏ ατ σοτιϑ ἀδγδηῖ, ἴῃ ἤδπς Δρδγγαπὶ ορίοίοπθαι. δ6ὰ ἀ6 
ἴω δαῖϊ8. 

Ἰ. Ὦς ρἱδείαπι βεπεγαϊζοπα παθταβ, σθδτα ΟΡ οαυιθαπὶ ΤΥ 8- 
ξἰπεογυῖη πη ἔειιῖνδ 8 ϑι1ι08 σοποδρῖι8 ποῆι6 πιᾶγοϑ. 801: Πὶ ϑ6ΙΩΘΏ 
δρᾶγβθιε υἱδαπέιγ, ουπιὶ βοηδγί8 θῸὴ Ὑἱνὶρατὶ οἱ [ειίπαι οὐ εἰ πιᾶ- 
Τοδ δεπίθῃ βϑρᾶγρεγε δοϊδαπί. Ἵδυϑὰ νϑσοὸ εἰ φυοὰ ρεῆα8 οαγιϊϊαρὶ- 
Ὡδὰπι δουηϊη 6 πιϊππα ἀθιπάδξ. νοΐναθ εἰϊδιη ἰεπεῖπας δὰ δερῖυπι 
Ῥοϑιξᾳ9 ςομεπαηξ. ΔΘ 406 Θηἶπὶ ὙΠᾶΓΘ8 ἃ ταᾶγὶ 5 οἱ (οτηῖη86 ἃ Ὥκία 20 
πἰδ ἀἰϊςογιπε. δαπε δηΐτη οαγι ]ρὶπεὶ πλΐητ}8 οορίοϑὶ ρεπίτυγα. δὲ ΥΈΓῸ 
τηᾶ8 οὐἱραγὶ ξεπεγίθ, αἵ εταῖα οὐὰ ργδθ ται τα ἰΐπε τεροηϊῖ, 9810 
ρθε δραγριξ. ρὶυϑ επίπι δϑιπὶ πὶ8 μαρϑὶ χυᾶπιὶ 8818 δὰ ςοίτυπι 918, 
τε ἀδε δηὶιπ παΐηγα ροῖίιιδ ἀρϑυνπθγα δθηθη ἰά δὰ ἀπρεπάδ οὐδ τε- 
Ῥοβῖϊα χιᾶπι δὰ μτίιπατπ ςοπϑ ὐϊίοπετι. πᾶπὶ αἱ εἴ δῖος εξ πιοο 
ἀϊχίπιυβ, ουᾶ ανΐωπι ἱπίτι9 ρου βοίαπίωτ, ρἰδοϊηγα ἐχίῖγα, διπι}} 15. επὶπι 

οἄδπι τοῖο ξαπογαῖϊο δίαιε ἐπ υεγιηιραγὶβ δϑῖ, Ζυδηιιδηι ἱΠΊρ τ. 30 
ἐεβότοιι εἀυπὶ οσοποερίυμη 4π886 νϑγιπετα ρᾶνίυηῖ. δεὰ αἰτίαι 
ἴδπι αυΐϊωτη αυδι μἰϑοϊανα οΥἷβ ρογίδοιϊϊ οπεπι πιὰ δ Ποῖ: σϑγαπὶ 
δνϊαπη ἱπῖι5, οτπὶ ἰθ5 ρεγβοϊαπίητ, ρἰϑοίπτη οχίγα, οὐ πὶ δος ἱπι- 
Ρετγίρεϊα δἀαπίαγ. πᾶτῃ αἰϊαβ ἐ δα υἱγίϑαια σοπμπρὶξ. ανΐιπι ἰρίτυτ ὃ 
δυδυθηίδιθα (δουπάα γεἀάυπίωτ, εἰ 486 σοποδρία τηαγὶ8 ιν ει ϑὲ 
ςοἴϊα δ, παίπγϑιη ἰπ δπτα αὶ ροβῖ οσοἰογὶϊ ἡποϊδηξ. ρτορτγία οἰΐατη, 
4886 ἱπογειπθηΐο οἀγεπῖ, οπτὰ οΟἰΐι5 ἱπιοττησδα8 εϑῖ, οοἰογῖῖεσ 8ο- 
ογεδουπῖ, οὐπὶ γαρδιϊθιγ ςοἰταδς πο ἰαπιθὴ 4πονΐβ ἰεροτΓα, δ8ἀ εἱ 
Ῥτῖι5. 4πιᾶυη δἰ βαπηθη ϑοοαγηὶ ἱποὶρίατ, δὲ ρἰβοίαπι οὐδ πῖἢι} ἰα]6 
Ῥτγαβϑογίρειπι 6ϑβῖ; δορά υἱ βου δπίυσ, ᾳῦλιῃ ΡΥπηυτη, ἸηᾶΓ65 ἀορενριηξ, 

ουΐυϑ τοὶ οᾶπϑᾶ δὲ φυοὰ ἢδεο Ρίςοΐοτγα ποη βυπῖ: πίῃς ουΐπὶ ἴαπιρυ8 10 
Ἠιΐς ἰᾶΐε οἰαϊωπι πο δϑῖ, ἂἱ ἰῃ ἀνϊυνῃ βαπετγα ταϊΐομε οἷς θυ θηϊξ. ουπὶ 
δῖα ἰυΐδαπι εἴ οδπάϊάιπι ἀἰδιϊποῖα ἱπίεγ 86 80, ρυἰποὶρίαπι ἰδπα 
μαθείαγ. φυοα ρτοβεϊδεί τ ἃ πιᾶγα : ἰδίας ἐπὶπι τᾶ5 οοπίεγι, 80}- 
σεμδηδα ἰρίίυς γεοϊρίαϊ ξεπεναιίοποπι φυοδὰ βετὶ ροῖϊεοῖ. ρεγβοὶ 
μᾶπαυα δὰ δηΐμα} 9 ὑϑ4ι8 ἐδουπάϊδίοαι ἱπιροϑϑιθ 16 δεῖ: ϑεηϑίδηδ 
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εὐἷπι ορυϑ δ8ξ. αἵ γερείδίεπι ἀπίταδα υἱεϊαξοετα οθεμεπε εἰ [εταΐπαθ 
εἰ οπινῖα 4υ86 νἱνππξ, υἱ βδθρίυς ἀϊοίππι εϑὲ, φύδτο ΟΡ τεὶπ μοο 
ονυῖη, αἱ ρἰδυΐδε οοποερίυϑ, ρετγίεοϊυς ερῖ, πὶ δηϊπηα 15, πα ρεγίεοἴι8, 

20 4ποάεοὶ πιδ5 ἴπ δογυτα ρεμεγε ἀδοβϑεῖ, ἰάθπι δᾶπε βεγεὶ ηιοά ἱπ ρὶ- 
δοίυτη βθπογε, 81 ἴδ] 6 ξδηυϑ ἴῃ 118. εϑὲ φαοὰ 8πῸὶ ᾿πᾶγε ργορβοπεγεῖ, 
ἀϊχὶ ἀε δἴδ ἀπῖς ποβάυπι εἐχρίογαίυπι Βαρογὶ 88:18. πιπς ἴη Οπιδὶ 
ΑΥϊαπὶ βθηογα δἰΐδγατι τηᾶ8 αἰϊεγητι [εἰπῖπα αὶ, ἰἰδαφυε ἤτ υἱ 40 
Ῥίαπία εβὲ, ρεγβείδι, φαοὰ ποι τπυ!δίηγ ἃ οοἰτα ; φιᾶ πο ρἰδπία, ποπ 
Ῥειβοῖδε, πες αἰϊαά φυϊεχααπι ργονυεηΐαὶ εχ εὸ φιοά βοπυῖξ. πρηὺ 
ἐπλη αἱ ρἰαπίας δἰ παρ] οἰϊοτ, πϑαπδ αἱ ἀπ πιδ]ῖς ρὲ οοἰτιιη ργούοη- 
τυ ε81. ΄υ8εὲ δαῖΐοπι ονὰ οοἰϊὰ οοποορία αἰβογεῖδ ἰϑυη διιηΐ ἴῃ αἰμα- 
χαϊπὶό ροτιίοηοπι, μᾶθο ργῸ 60 4πὶ ργμπυϊῃ οοἰνογὶὶ παᾶγο δυδάσηϊ: 

30 ἴᾶτη Θπὶπὶ ΠΙΓΒΠΑῸΟ ρτπεῖρίυπι ΟΡ πεῖ, 
8. Μοι]ΐατι εἴαπι ρατίπε 6ἰ1π|}}8. δϑῖ, αὐ δορίας σεζεγογυτπηπα 

1ὰ ξδηαϑβ, αἴσπε εἰΐατα οτιιβϑιαϊσταπι, αἱ ἰοσυϑῖδα εἰ γεἰφιιογαμι ρθπ6- 
τὶς εἰυϑάοπν. ρατγίππι πὶ ἃ 4ποααθ ρογ οοἰτυιη; εἰ φάθι 586 06 
τοᾶβ οσοπίυποῖθθ οὐπὶ [εἰμ πᾶ υἱδὴ8 δϑῖ, αυᾶιπ ΟΡ τεῖῃ Πίπο εἰϊανη 

758 Ηἰδιοτίςα πεφαδύλσα ἀΐρετα 11} υἱἀ δπτογ, 4ιΐ ρίβ6 68 οἴππθδ ἰουὶπα8 
6686 διυιϊιτηδηῖ πες ΡΕΓ οοἱῖυπ ρᾶγογθ. ἢδθς δηΐπι οὔτ ρογ οοἰΐατι 
ἀγθ τγαγὶ, 116 ποτ, τπίγαπι δϑῖ. δαὶ δὶ ἤδες ἰδ ράγετγε 1105 ἰϑταϊε, 
ἰῃηϊοίηπι ἱπιρεγι δα δδῖ. ἀϊατία5 ἤδὲς παι οεἴογα σοεδιπὶ βῆοτε ἰπ- 
δεοογυη, πε4π6 ἰὰ ἴδπιεγε: δῃπὶ δπὶπὶ ὀχβαηριΐία εἴ ΟΡ δᾶπι γεὶῃ 
ἔγιριδα παῖυγα. 86 118 εἰ ἰο] ρα οὐὰ ρεπιίπα ἀρρᾶγοπῖ, 4ιιοπῖδτε 
συΐνα δαγυπὶ ἰϊὰ δγιϊσυϊαία δϑὲ αἰ ΙΒ ἀα σδγμαῖασ. δὲ ρου ρογαπι 
οναπι δἰ πιρίοχ εδῖ. Ἵδηθὰ δϑὶ ἰογιηδ δοιτιπὶ υἱοῦ, ηΠπ8ὲ δρεοὶθ γο- 

{0 ἴυπάδ οοπροθδίαια εδὶ: ϑϑο δπὶπι δἷυβ ἴδπὶ γθρί οἱἱ ἱποογῖα Ἔδῖ, 
Ἰοοιιδίατιιπι οἰΐατη σαΐνα ὈἰΓατγοῖδ οϑξ. σοποδρίαπι πδ6ς 4πο αι οἹηπία 
ἐπιρογίδοϊαπι δδάδπν ἀθ οαῦθα δεἀυηὶ. Ἰοουδβιαςοὶ ρόποιῖ8 Γδπνΐπδδ 
ἀρυά 856 ραγίυπι Ἔχροπππῖ; 4πᾶπὶ ΟΡ τγοτὴ δτηρ ον 68 ἱρδαθ αυδπὶ 
τοᾶγοα Βαρδι 1806 }145, οὐ οὐὰ δεγνοπίωγ. πιο Πα ἴογὶ8 γθροπαπηξ. 
[ειπίπἰς Βαϊα8 ξεποιῖδ πρᾶγθα Ἀϑρεογριπῖ, 4ιοπιοάο οΥἶθ πιᾶγαϑ ἱπ ρ6- 
πέτα Ρἰβοίαπι; γεἀδαπιαγχας οὐὰ δογυτῃ ρ] υϊϊπὸ ΘΟ μδογεπιία δὰ 8ρ6- 
εἴεπι πνδθ. δὶ Ἰοσπϑίδοείθ ἴ816 φυϊὰ βετὶ πεὸ υἴϑεπι οὶ πδαῖια γαίϊοπα 
εχίριιαγ: οοποερίθϑ δπΐππ δογυιη δὰ Γεπιὶπα οονἰπεῖωγ οἱ ογυβῖα 

60 ἰπτεοῖι8 681. ἱπογετπθπῖππι ἴδπὶ ΘΟΓῸ πὶ πᾶιπ πιο] ἰπ πὶ οὐδ [οι 8 τγα- 
εἰρίαπε, δίοης ρἰδοίαπι. δά μδεγεῖ ονὸ δορὶ πϑβοθηδ ρᾳιῖα δυὶ ρῥτὶ- 
οτγα: μᾶς επὶπὶ ἰδηΐαπι ροῖϊδϑὶ δήἤδογεγα, οὔπὶ πᾶθς ὑπᾶ ραγίοτη ρο- 
διἴεγίογεπι εἰ ρτίογοπι δοάθπι παραὶ. σββθπᾶτι δἰτιι5 ἄιϑροϑίιϊο οἱξ 
εἶα8, ουπὶ ΟΥυγ, ρεϊεπάυτη εχ Πἰϑῖοτιῖ5 δϑὲ, ἀθ οτῖπ }δίθγογατα 
δΔΕϊπιδὶἰυπι, ἴππὶ Ρεἀδβιγίαπι ἴαπὶ νοἰδε πὶ ἴατα οὔϑτν παιδι ]ατα, 
ἀϊχίπιαϑ. 

9. Ὀε ἰηδεοῖε αἴᾳφπβ ογαϑιατὶς πος ἴοοο ἀϊοεπάπτη εϑὶ, υἱὰ δὲ 
30 ταϊϊοπε 40 σοερίμπηπδ. δὸ Ῥγίπιθιη ἀδ ἰμβεοῖὶδ. δες ραγῖϊπι οοἴτα 

Ἀατγῖϊπι δρουῖε οὐγὶ αἀἰςἕιπι ἰαπιὶ δϑῖ. ᾿ἴαπὶ υδττη ον δα ράγεγε, εξ 
4ιαπι ΟΡ οᾶπδδπι ἰΐὰ ραγίαπε. ρθηὺ8 ἤος 6πὶπὶ οἵθπα ίογε νογηιίοα- 
Ἰαπι φηοάδται πιοάο ράγεγε υἱάδίωγ: οοποερῖῃϑ δπῖπι φαΐ ἱπρεγίεοτίοτ 
εδῖ, ἴ8}185 δδὲ. ἱπ οἰπηῖραϑ δυΐεπι, γυϑὶ 18 χυδθ ρεγίδοϊηπι ραγὶππε 
Οναπι, οοποορῖμϑ ργίπυδ ἱπαϊδοτεῖαβ δάδις γϑοῖρὶξ ἰηεν ἐπι θηϊηπι : 
4ιλ] δ πδίαγα εἴδηι υθγπιὶ ἐδῖ, πιοχ δἰΐα ςοβοθρίητη διππὶ ΟΥΟ 

δ Ῥογίεοϊο εἀυπῖ, [ἴα ἱπιρεγίδοϊο, ψιοὰ εξγα ρεγβοϊδίυγ, πὶ δδδθρα 
ἀε ρἱβοὶδης ἀϊοῖαπι εϑδὲ. χῦδε γεγο ἰηῖγα 8εὲ ραγίπηι δηϊπιαὶ, 115. φιο- 
ἄδλτν πιοάο ροδὲ ργίπιηπι σοποδρίαπι ονϊίοτππε αι άδιῃ εἴλαταις 
Βυπποσ δπὶπὶ 'π πιδμιργαπᾶ ᾿επυΐ οοπιϊπεῖατ, ρογίπάε φαλοὶ οἱ ἴδ- 
δίδπι ἀειταχειΐδ. απᾶπὶ ΟΡ τεπὶ ἀδργανδίίουθα οοποερίυυπι, αιιαδ 
ΡΕΓ Ἰά ἰεπιρονῖθ δοοϊάππι, ἤπχυδ νοσδοῖ. δεά ἱπβοοῖα οἵ ρεπειαπὶ 
γογιπεπὶ, 4π8ε σἱιν ΟὈτἰπεηὶ ρεπεγδηάι; εἴ σθδ6 ΠΟῚ ΡΕῪ οοἴζαπι δε ὰ 
δροπῖε πδῖιγαε οτππυτ, δχ 181 οτίρίπθ Ἵοηπϑιϑυπί. ἤᾶτῃ οἴ θγποᾶβ 

10 βεπι8 6886 ὙΘΓΙΠῚ8 ςαμδεπάππι δϑὶ οἱ δῖα πι ἀγαπδθογυμη, 4ηδη ]ιιδ πὶ 
Ῥγορῖεγ ἤραγαε ογδιςυἰδίαπι δρθοῖθπι δἰ πὶ] α οὐο πὶ δόγαπι ποη- 
ἈΌ]14 ἴηπι αἰΐα σοπιρίατα ῥγιπιογήϊα 6566 υἱἀθδηϊγ. υθγππὶ πΠοη βριγα 
πδο τη ο ἢ ΠΠπ|6 δὺς ἀυγίτϊε ουυτα ἀεπηϊοη ἤσπι εδὲ (ϑυπὶ επΐα οοποο- 
Ρῖαϑ ποπηθ!]ονῶπι ἀπτί, φιαπινῖ οὐοὸ ἀϊνουϑ): δε χοοά τοΐαπι πια- 
τεῖυτ πεὸ Ἐχ ραγίο εἰῃ8 απίνπδὶ ρὶρτιδίαγ, [ὦ νϑγπιῖβ δϑῖ. οπιπδ ἈΠίΘ τη 
Βος γειππίουϊὶ ρεπη5, πρὶ 686 ππαρη! τη ἤϊπὶς ἤποπὶ τεσθρογῖξ, αιδϑὶ 
ουὴτι εἰξοίξατ. ἐπ ἀυγοιβοῖς πη ᾿πίδυβθῃ ϑοττπι, δὲ τη εροῦ ἱπι- 
τοί γεἠθαππίυγ, ποά ἴῃ νδτιηῖςυ 5 ἀριτη δὲ υϑόρϑγαιν δἴσιια δἰΐδτη 
ἴῃ γα οἰ8 ἀρεγίυπι εοῖ. ουἱπα ταὶ οᾶτπα δεῖ, 4ηοα παῖπγα ρύδθ δᾶ 

20 μηρετίεςομς φΒϑδὶ τηδίδιδιιδ, δπίεαπαιῃ ἰομιροβινατη 811 ΟΥ̓ΌΣΕ, 

ΡῈ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΘΕΝΕΒΑΤΊΟΝΕ ΠΠ1. 

Ῥατίδι, ἰαπχίατα ᾿ϊς Ὑεττηΐδ δά ἱπογοπιεπίσπι ουΐ πιο ]]ἰς αἄδης ροτ- 
ξαϊ. πος ἐδοάειῃ πιοάο ἱπ εοθίεγί5 4ιοηπε δύθπιξ οπιηῖρι8, αυδα 
πο οοἴϊα οτἰπίιγ υοἱ ἴῃ ἰαπὶα νοὶ 8115 μυϊυϑοθηοάϊ, αἴχιο δἴίατα 
ἴῃ δαυΐδ. οἰπηΐα δηΐμι ροϑὲ Ὑογη8 παίογανη πιοῖτ οεϑθδηΐϊ δὲ ρυϊᾶ- 
ταῖπο οΡδγαβοιμξ, τῆοκχ ΓαρΙΟ ρυἰδιπὶπα οχὶξ υδἰυτὶ εχ οὐὸ απίτπαὶ, 
τεγῖϊα ρογίδοϊυπι ροπειδιίοηα, ἰάφα δ ρεππαι ει τπᾶρπὰ οχ ρατῖδ. Γδ- 
ἴοπε Πἰαὰ οἴἶϊαιη οευθηῖς, φυοά ἴᾳτα ἡπῸ ΠΣ δα πιϊτοπῖατ: δγισαα δηΐπῃ 
οὔ ρτῖιπο οἀρίαπὶ οἴθυπι, τποχ ποὴ σἀρία, δ6ἀ Ἰηοἵν ο6888π|: χυδ6 30 
Ρ6Γ ἰά τοιπρι8 δογαϊαθ αὶ ποθ} 18 γοσαπίαγ. Ὑδϑρᾶγιμηῃ εἰϊαπι γοῦς 
τηΐο} 18. δἵ ἀριπτ ἰάειπ δος, τοδὶ ἀεῖθάε αυᾶε πγταρῆδα ἀρρεἷ- 
ἰδπέυσ ργουθηΐαῖ, 4αδ6 μὲ 1} Βυϊυϑοειποάῖ μαρθαπὶ. ονόγαπι εἰπε 
πδῖαγα δά θρία 505 ἔπ δ πὶ ΠῸΠ ἴῃ 8 ΡῈ. ΘΟοΓαϑοῖῖ, δὰ δηΐθ δΔΌρ ΙΓ 
εἰ αἰϊωτγ, ἄοπεος ἀϊδιϊηρυδῖιγ οἰ βαὶ ονπιπ ρεν[οεΐαπι. νϑγιηΐππὶ 
δειῖοιπ δ} μος ἱπῖγα 86 ᾿ιδδηΐ, πη 46 σπου οπηθηίιπι ᾿ρ5ῖ5. παι Γι π ἀϊ8 759 
δεροάαϊ, πὲ νϑγηηε8 δρῦπὶ δὲ Ὑδεραγυιας [1 ἐἰοἴου 8 σαρίππῖ, εξ οττι- 
ε86 εἰ οεἴογογαιη ποηπα}}} νυδγιπίασα, 868 θη ΟΡ τϑῖ ἰγὶ ρὶιοετα 
βεπεγδίίοπεπι μᾶεο βογιϊδηἴηγ, δὲ 4πὰ ἀδ οαπθὰ ΘΧ το 5 ἸρπιοΌΣ 
τεἀάοηῖαγ, ὀχρὶϊοδίηπι ἴδῃ δϑὲ, οὐϊυπίατ δόγυτὶ αἰΐα ρδγ οοἰζϊατῃ 
τθόγα ἁυϊαιῃ εἴ Υἱυϊραγογαγη οἵ ρἰϑείαιη ρᾶτγίῖ8 ρἰυνίπιδε, 8116 ϑροπῖδ 
πιοάο ποπηιί]ατιπι ῥ᾽ ἀπἕδγυτ. 

10. Αρυπὶ ρεπογδίίο τοϑρπαπι γαοῖρὶς ἀπ δ ρτι λίοτη οἱ αιδθ- 
δομθη. οἵπῃ δηΐπὶ ἰπ ξεπογς ρἰδοίθτι ἰ8}15 απαθάδτι δῖ ξθπογαῖο 
ποθημ]]οστιπὶ εξ δίμθ σοῖτα ρεπογεν, πος ᾿άοιη ἴῃ ἀρίΡυ5 οὔατα εὐ δ- 10 
εἶτα νἱάεῖατ, φυοδά 86 8ιι5 γι ο4η 8 Ἀρρϑγθηδ δι ιποηδδῖ. δυῖ. οπἶτα 
αἰϊηπάθ ροτίδγε [εϊνιιπ θα8 ὑδοθϑ88 ἐδὶ, αἴ αυϊάδπι τους, δυπι χα 
γεὶ βροηΐδ πϑϑοεπῖδιη υ6] 80 αἰϊψύο δπίιπα!! εἀϊυπι; ἀπ ᾿ρ688. β6- 
πδγῶρα: δὲ ραγίϊπ ροτίατο ραγίϊπ βεπεγαγθ, πη ἰ4 αιοααπε αἰ ψαῖ 
ἀϊενηῖ, Γπσογυνηαιια Γρτθιη ἰϑυΐπι ροτίατὶ ορὶ πατιαγ ᾿ἴοπὶ ρον ΓΑΓδ 
δᾶ ατιὶ μὲγ οοἰϊυνη ϑυῖ πε σοἴτι; εἴ με οοἰζητηι ζοπογαᾶγα δὰ βἰη- 
ξυϊα ρειιεγα ρὲσ 86, δηῖ φυοά! θεῖ ἀπυπὶ σρῖογα, δι αἰϊπὰ σαπὶ 110 
ἱαποίητα, νγθοὶ ργαιΐα ἀρὲ5 οχ δρίβαβ οὐδαπιθη8 ποτ 86 ρἰρηὶ, ἔα- 
008 οχ [υοἶδ, τορα5 εχ τερίρυϑ, δῃῖ σείθγα οπηνΐδ οχ πηο, αἱ ἐσ 119 20 
αἱ τεξεϑ ἃς ἀυςε5 νοσαπίμγ, δυΐ εχ [υοἷβ εἴ αρίβρυϑ. διιηῖ επἷπι αὶ 
Ὅ005 ἸπᾶΓΕ68 6886, ἃρ68 [ετηὶπδϑ δγΡ γοπίηγ: αἰ Δὶ σοπῖνγα ἀρ65 τπᾶγος 
586, ἤιοοδ ΓἜπήπαθ ορίπδπίογ. 4πυᾶδ οἰπηΐδ ἔτη ρΟ951}1}18 δηπὶ γδῖῖο- 
οἰπαιτὶ ραγιῖπι εχ 115 4ι86 ἀρίθυ5 ρτίναϊϊπι ευθυϊδηϊ, ραγιπι εχ 14 
ἄπδε οὐτη οαίἰεγίϑ οἷπὲ δηΐπα θὰ5 σοπιπιιπίογα. πῶπι 81 ΠΟῚ ἴρ886 
βαγίπηι δε αἰϊππάθ ΤΡ [εἴυνᾶπι, τ τὶ ἀρ65 ορονίες δἴϊατη δα 
Ὁ}1ὰ Ορεγα ἄρτιπι, δι ἰςθῖ εὸ ἴοοο 4ε 4 δεπιθη ρουίοῖυγ. ΟἿΓ δηΐτα 
᾿τδηδίαϊο δοιπῖμε οί απίωγ, ἃ τπᾶπθηῖε δ8Ὁ ἰοςο ποη οτίαπιογ 7 ρτοτ- 39 
διι5 οτγί πίμ}]ο πεῖπτϑ οοιτν δηΐτ, δἶνα ϑροηπῖς ἴῃ βοτγίρυι5 δετβθη ἰὰ 
πδϑοϊϊυτ, δἶνθ 8} δφῃο δἀϊογ απίπια]!; απᾶηαπαπι πο ἀρ68, 864 
110 δηίιπαὶ ρὶρτιὶ ορουίεθιῖ, φυοά βαπιεη βεπεγεῖ. δὴ ἤδος τροὶ 
Ροτίατί δ δρίὑμιιδ ταϊϊοιἱβ δϑὲ: οἷραβ δδὲ δπΐπι, δὲ [Γεἴυμα αἰ θπὶξο- 
πᾶπι ἀοίδιτα δρϑιγάθ Ἵγεάϊ οιϊδ: πᾶπὶ οὐΐι5 τεῖ ρταιῖα, φυδθθοῦ 
ἥπδηάο οἵππὶβ ἰαβου, 4ῃϊ ργο ἱβ οδιι88 ϑπϑοὶρίτιγ, ἰπ δὰ φαδε ργορτίᾶ 
6886 ὙἹἀεῖηγ ῥγοὶς υεγϑαίειγ, πὸς Ὑ6ΓῸ πρ65 [ενπϊηα8 6888, [Ὡς 098 τηᾶ- ὦ 
ταϑ γδιϊο ραϊιιιγ. δυπῆὰ δπΐπὶ δὰ ρηρπδπι νὴ γθϑατια οχοσοθη ἀδ5 Πη]}} 
[εἐπιΐπδε ἃ βδῖυγα ἰγι δι πίαγ, δαπὶ διυιΐθπι [οὶ ἔποῖτη 68: οδγοηΐ δηΐα 
δουΐθο, ἃρ68 ὙΘ͵Ὸ ΟἸπῃ 68 δοιΐδο ἀγιπδηΐαγ. πὸς οοηίγᾶ ἀἰοὶ γαῖῖοπδ 
ΡτΟΡΑΒΗΙ ροιοδι ἃρε5 6586 πιᾶγαϑ, [008 δτπίηδϑ: πιὰ8 δηΐπὶ ΠΏ} 9 
δοϊεῖ ἴῃ ργοὶε εἰαβογαγε; φυοὰ ἀρε5 [δοίιιπε οπιπίμᾳ, σηπὶ δῖα ἔα- 
οοττπι ρίρηὶ υἱάθαΐυγ, δἴίαιπ οὐ πα] 8 δϑὲ ἔσουϑ. δρῆσα δαξθαι 
πο ρὶδὶ 5π6 τορίθυϑ, εἰ φαΐ οπὶ ΟΡ δἂπὶ τεπὶ (εἴσπι Γποογατη ἰδη- τὸ 
ἴὰπι ρμογίδγι αἰ φιυὶ ρυΐαπε, οοηϑίαξ ποη ρ6Γ οοἴξυπι εν πὶ γεὶ ὃχ ἂἷ- 
ἴδγαῖτο ξθηθγε δθοῖη οΟδαπῖα ναὶ δχ βρίρι8 οἱ ίῃςῖϑ. ροτγίατί οὔατα 
[εἴων [πσογιιπὶ ἰδηξιπι οπῃ πη ρΟ 5810 116 5:1 οὉ δὰ {ιδὸ τηοᾶο ἀϊχῖ- 
τῖυϑ, ἴθπη ΓΙῸ ἀΕρογπδιυῦ οἱ ἴπ ρΈπαγα ἴοῖο οαγυιη ἰαἰ5 αἰζεοῦ!ο 
ποῦ εὐδηΐαϊ. αυΐπ εἰΐαπι βοτὶ ποι ροϊοϑὶ υξ 'ρθδδ ἀρε8 ρατίϊπι τᾶ. 
τα5 ραγίδιη ἐδθιθίηδα δίηξ. ἴῃ οὐηπὶθυ8 δπΐη φρο ΓΙ δὼ τη898 ἃ [εἰηϊ πᾶ 
ἀἰϊεγε, ρεϑηεγαγεπὶ δηΐη 86 ἰρ886. δἷ πε] }5 δαγαπι σαγηϊτατ [εϊαϑ, 
πῖοὶ ἀποδ5 δή βίης, αὐ αἰππξ. οοπιπῖαπα δυΐοπι ἀγρυτπηοπίστη ἴαπι δά 30 
δρεμάδπι νυἱοἰδδὶπι βεπογαίϊοποηιν 4ιθπὶ δά δᾶπὶ ιδπὶ [μοὶ οἰβοεϊαπῆ, 
εἴ ϑἶνε δεοϑὶτ δὶν 6 ργοτηίδου δ δρὶ ἐϊεϊτιγ, φιοα πα] πὶ δογύτη οοἶγα 
πΠΠΖααπι Υἱδη πὶ δοῖ. δἱ 58 ΘρΟΕΠΏΙΏΘΓΟ ουθηγοὶ οἱ οΟ 8 ἙΟΥΠΟΓΕΙΌΓ, 

δἰ Δἰξεγπιη τὴδ8 δἰτεγητι [επιῖπα ἰπ 118 6856ῖ. τ! αυππὶ θὲ εἴ, δὶ ρετ. 
οοἰυπι οΥἰδπῖηγ, γορθ8 σοδυπίες ἱπῖεσ 856 ροπογεπῖ, δἷ [ποὶ οτιστὴ 
υἱδαθίαγ, διϊατα οαπι Δ0}}} δαπξ ἀποθ8, φυοτοτ [εἴαπι πδὸ Ρογίδτα 



ῬΕ ΑΝΙΜΑΙΙΜ ΘΕΝΕΒΑΤΊΟΝΕ 11]. 

Ὥεσαδ ράγετε δρδὲ 5800 οοἰϊπ ροθδῃπί. το παηίττγ ἴἴδαπε πὶ, αποᾶ 
ἴῃ Ρἰϑοῖη8 δνθηῖγα υϊίθπνιϑ, ἃρ68 δἰπε οοἶτυ ίμςοι βεπογεῦὶ εἰ ἔδ- 

30 τυΐηδα 5ἰπ|, ιὰ φοπογαηὶ γαϊΐομθ, δεὰ ἢαρδϑδηῖ ἱπῖγα δε, οἱ ρ]απῖδς, 
βόχυπὶ πιδγίδ εἰ [εἰπίπϑα. 4πᾶιη ΟΡ τοῖα ἰἰ8 ἀδίωτη 6δ ἰπϑι Γυ πη δη απ 
δὰ Ῥύρπδπι. πεὸ [διπΐπα βρρεὶ ἰϑπάτπι εβὶ, 'ἰπ 4.0 γπ88 ἀἰδεϊποίπδ 
ποῖ εδὲ. αποάδὶ ἐπ [(ςὶς ἰὰ ενεπῖγε υἱάεῖαγ, ογίαβαπε δογοτι οϑὲ 
δἰπε σοῦ, ἴδτα εἰ ἀρὶθῃ5 οἱ γερῖρηβ δδηάβδιη δευυδγὶ γαϊοπεῖπ πεςε588 
εϑι, πὶ δἷπα οοἰϊα ρῥγοοιδοπίηγ, οεΐθγυπι δὲ δἰηε γερίυδ ρίρηΐ [εἴα 8 

Ἰδῦ Δρατα υἱάδγείατ, ἃρθ5 δἰϊαπι δίηθ οοϊϊα εχ 8686 ζθηευατὶ πϑοθδ86 δρδεῖ. 
εεὰ συμ μος περοπὶ 401 ἰπ ΘΟΓΌΙ ἀπιπδἰΐαπι στα υϑγϑαπίαγ, γεὶϊη- 

ἰξαγ υἱ τοζοδ εἴ 56 βεηδγθηῖ εἰ ἃρεβ. ἴδια ουπὶ δἰπρυ ϊατὶ αιῶ- 
ἥν Ρεςα]ϊαγίψαα πδίαγα βαηι8 δῖ ἀραπι, ογῖιι5 συοαῦς δᾶγατα ρε- 
Οὐ] ϊατῖα ταεγίϊο 6886 ρμεογοϊρίταγ. πᾶπὶ υὐ ἀρε5 πε οοἷϊα ροπογεπῖ, 
τοΐδαδ ργορτίιτν δϑὶ, απὸ μ]6πὶ γ6] ἰνν Αἰ ϊὶς ἐνδηϊαϊ δηϊπηα! ρα, φυΐ- 
Ῥὺυς πε ἰάεπι ργοογδεεπῖ βεππϑ ρῥγοργίωσμι δϑῖ, γΌΡγὶ δηΐπὶ ροπαγαηΐ 

40 τΌΡτοῦ εἰ Ἰιἰδῖυϊαε Ὠἰαϊαϊδθ. οαυϑα δὲ χυοὰ ἰρϑᾶς βειεγαηΐαγ ΠῚ 
οἰ τουβοᾶς εἰ τεϊφυα ἰά ξεπυβ δηϊπηδία, 58εἀ εχ ἀϊνεγθο, οορῃαῖο 
λιπεη βέπεγα ὑγοάδιπε: ἐχ ἀυοῖδυ8 δπίπι οτίαπίωγ. 4παπὶ ΟΡ γέμα 
Ρτοροτγῖίο χυοάδπι πιοὰο ἰῃ δογυιπ βαπδγαϊίοης ϑεγυαίυγ ἀυςοϑ 
δπΐτα τοδρηϊυάϊπε [αςἷ8, ἀουΐδοὸ αρὶθυ5 διπὶϊο5 δπηῖ. δρ68 Ἰρίτυγ 
δοῦϊεο γερὶβι8 δϑϑι πη}! δηΐατ, [αοἱ πιαρη! τα πα. αἰϊφπιὰ Ἔπειτ ἀϊροτι- 
ταϊπὶθ ἰπθοδὲ πδοθδδ6 δϑῖ, πἰδὶ δΕΙΊΡΕΓ βδητϑ εχ 4υοΥ 8 ἰάεπι ρίρηὶ 
ἤδοδβϑβε δῖ; πο ἱπιροϑϑὶθι]ς δοῖ: ἰϊὰ ἐπί πι ροηι8 τοΐυτα ἀυςς68 ε88εηῖ. 
δΡ68 ἰΐδφαε υἱγίρυ5 εἴ ραγίβηαἀϊ [δοπίταϊα διιπὶ} 5. ἀιοῖθυ8 δαπε, ἔποὶ 

0 τιδρτταἀϊηε δοπιηϊαπίαγ. 4αοάδὶ δοαΐευπν 4θοαας ΒαΡογεηῖ, ἀθοθδ 
Ὀΐᾳας εδϑοηΐ. δεὰ πῦπο ἰά ἰρδυπι εχ ργοροβίξ αυδοείίοπα τεϑιαῖ, 
δἱ δοϊαϊαπι ἴαπι δϑῖ, 4υ86 δηΐμπ δυρδιιυδ ἀἰοῖδ δυηΐ, ἰοΐδτπ Πᾶπο 
δοϊνυηὶ φυδεδιίοποπι: ἀυςε5 δηΐπι ἰἰάδπι δἰ νη 1165 δηπῖ γοπογὶ υἱγίαδ. 
{πᾶ οὐΐπι δεα  εῦπι ζεγυπῖ, ἀρίβυ5, φῦα τηδρτ τα ἀϊη ας ργαθϑίδηξ, [ἰἰοὶδ 
αιϑϑιιη!]δπίυτ. δοὰ ἀπο68 οἰϊαπι ἰρϑ05 ΔΡ αἰΐαπο ρίρινὶ πδοβϑ8ε δβδῖ, 
ἔϊλφαε οὔτε πες δχ ἃρὶρεϑ πεαὺδ εχ [αοἷδ σγεθηϊαι, 10808 86 ποῦς 
βοΏΘΓΆΓΕῈ πϑοθϑ86 δῖ. ς δ] εἶδα δογυπι πουϊβοίτρᾶς σοπϑίγυ πίῃ, πες 
τοΛΌ τᾶ 6 ποιπετο, ἰϊαπα ἐνϑηὶξ τὲ ἀθς 68 ροπεγθηῖ δἰ 86 ἰρ805 εἰ αἰϊπὰ 

30 βεπῦδ, φαοἀ ἀραπὶ εὶς ἃρε8 αἰϊπὰ ξεπεγεπῖ, 14 δϑὲ (0608: ἰρ8ϊ γϑῦὸ 
ἕαοί ποῦ ἰαδηρογ ξεπογεηῖ, 6ε4 μος ἱμεὶ ργίνεπίαγ. οαπὶ παπάς 
δεπιροῦ αυοὰ δεουπήστι παῖαγαμι δϑὲ ογαΐπεπὶ μαθεαῖ, ἰάεο ἔιοοα 
ξὰ ΄υοᾳαε ἐδουϊιαῖο ῥτίναγὶ πὶ αἰϊπὰ φεπαγεηὶ πϑοβϑ86 δϑὶ, ἰάαπα 
δα ἐυδηῖγε ν᾽ ἀδηηοϑ: Ἰρϑὶ επὶπὶὸ φεπεγαπίωυγ, πἰ μὲ} υογοὸ δἰϊυ ρεπο- 
γδωϊ, 664 ἱπ Ἰδγωαγίο πυιπαγοὸ μαι βαπογαιϊο γοςῖρὶξδ, αἴας δάθὸ 

ὁ Βδης ἱπϑιυτιῖπι. ἐδὲ ἃ παίυγα, αἱ 8οπρεῦ ἤδες βθηθγα βεγυεπίογ δὲ 
- δα] ον ἀεβροίαι, φπαπαηαπι ποῦ οπιηΐα ρεπεγεηῖ. ταιΐοπε {ἃ εἰΐατα 
δυεηΐὶ οἱ δπηἷς ργοδρεγὶβ σορία πὶ} }15 ργονυεπίαϊ εἰ (υσοτγηπι, ἱπι- 
ῬηΡυς γεγο Ἴγορυγίϑ [εἴμ8 οπιηῖθο δυρεγεῖ. Πατηογ δηῖπι (δοὶϊ ρ]υϑ 
Θχοτειηοπῖΐ ἴπ σογροτγίθης ἀϊοιπι, αππὶ υεγοὸ ταπιρεγίεβ [δοῖΣ ἢος 
ἰάφαν ἴθ ἀρὶβαϑθ: οσὰπη δηΐπ σΟΥΡΟΓΘ δἷπὲ πιίπογα, ἰδ ρογίθτι τπϑρὶ 8 
ἀεοϊάεγαηξ. τοῖς οἰΐανη γορδϑ Ἰπτὺ8 τηᾶπαηϊ πῃ πιη ἢ 8 οτημΐ ΠΘΡΟΊΙΟ 
Βοοθϑϑαγῖο, 4τιδϑὶ παιὶ δι ουθο}}5 ργοογεαιίοπεπι. τηδρηιυ ἀπε ἰΐετα 

10 Ῥταδεϊδηϊ, 4ηδαὶ δὰ ργοΐδθπὶ ρεπογδηἀᾶπι σογρα8 δογῆπὶ δῖ ἰηϑι1π- 
ἴωπα. οοιννδηΐὶ εἴ ἴαςο8 οἰΐο8ο9 ἱμεγίθβψυρ 6586, οππὶ πηΐα μαρδδπηὶ 
ἀττπα, πὶρι5 ἦς οἶρο ροδϑίπι ἀϊπιίςατα. σπιπχος ρἰρτίεἰα ταγάϊιαῖο- 
486 ςογροτί5 ἀεξεπογοηῖ, ἀρθ8 πιϑάϊαπι ἱπῖατ γοροδ εἰ ας ο08 ἴοπεπξ. 
ἴδ δπίτη ἀ8}165 δὰ περοῖία οἴβεϊοβαθαις Ορθγαγιαα 6886 ροϑϑηηῖ, υὗ- 
46 εἰ ΑἸϊο5 αἰαιῖ δὲ ραύδθηϊεβ φηΐπ οἱ δαφυὶΐὶ 8808 γεβθ8, εἱ [δοϊαηῖ, 
τοπϑεπίδπειπι οδὲ γαϊοηΐ, στιὰ ρεπεγαϊϊοποπι ἀρυτ ἃ γερὶ 8 ῥὑγο- 
βείΐδεὶ 5ἰδιαἴπιπβ. πᾶπιὶ πἰδὶ ἴα αι! 6456ῖ, γαϊίοπε οαγύγεπὶ ἐἃ υ88 
δρυπίην πὶ δογαπ ᾿προτίο. δῖίηπθ δἴϊαιπ γερῖρι8 οοποδάογε ηἰ μι 

40 Ἰαβογὶβ ϑυιβοῖρθγα υἱ ραγθητῖθεδ, ἰυςο 8 νθγὸ οαϑίϊρατο πὶ β[1ο8: ἰα 5118 
δηΐπι Α]11 σαδιϊραπίοτ, εἴ απογαπι ποροϊπμα πα! ἰπστὰ εϑῖ. ἀρ65 δυΐστη 
ΦαΌ] 5 ἃ ἤαοϊθω8 ᾿ρ518 ρϑιιοῖβ ρεπογαγὶ, δἰπιὶς νυ  δῖαγ Ἰδοιὰπι ρεπα- 
τοῖϊοηί, φαὶ οἰεπὶ ρει ποι ΦΗΪΠ4Ι6 ΠΙΟΤῸ βϑαπογινξ, τηοχ ρϑθποίογο 8 
ξϑοπεγαπῖ, ροσιγεπιοαιε ππυτα, ἀεῖπάς πο] ππὶ. πᾶπὶ δὲ ἄρῃ ἤθοδ8 
τίποτα πιο  ἰϊπήϊοπι ροπογαπῖ, ποχ 8686 ρϑηοοϑ, δίχιθ Εἰ ἀγιῖπι 

811 

εοὶ, οἱ, χπδε ἀεπεουείγδηϊητ, ἐοηνομάοπὶ οππὶ 18 πῶ ϑετστι ροτοῖ- 
Ῥίυπίαγ τεῦ. δρδ5 δἰπε οοἰϊῃε βδῆθγαγο δγριπιθπίο {Πα οἰΐαπι εϑῇ, 
4υοὰ (διυδ εχίριυϑ δΔἀπιοάυπι ἰη ΠΕ] ]0]15 ἔανὶ σεγηϊτατ, οὐτη ἐπϑεοῖα, 
4:86 ρεγ οοἰϊυμι οτὶυπίυτ, ἐοαδηὶ αι, ραγίαπι Βγονΐ, πιδρπιάϊπο 76 
δὰ Ξρεοῖεπι νευπιίϑ. αποὰ δὰ φοπογαιίίοποπὶ σορπεΐογημι 18 ἀπη ἃ- 
Ἰαπν ρεγιϊπδῖ, αἴ σγαρυοπιπὶ τ ϑδραγηπιαδ, δι}π|}16 χαοάδπι τποῦο 
Γαιὶο δϑὶ, δεὰ ἀείιϊε 5 Ἰοσιρίε5 παῖιγαα ἀοϊδιῖο, τηδγὶῖο: πἰμι} 

, δπίιη, τι ἀρὰπι ξεηι5, βάρ δηὶ αν! ηἰτδιῖ5. ρου ογαηξ ἀπῖρρα πιδιγίοβϑ 
γορεῖδα, ργιιποσαυε ἔαυοβ οοηβηρθπί. ρβαπδγδῖοπα σαγοὸ ςοδιπάο 
ἱπῖεγ δ6 [πρππίατ: νἱϑὰ8 δϑὲ εὐΐμη ϑᾶθρ8 δογυπὶ οοἰΐι8. δεὰ αυοῖ- 
μδπὶ αἰΓογεπεῖϊδ ἕδος ρθπαγα δὺϊ ἐμεῦ 86 ἀἰθοϊάδδηϊ δοΐ οὐτη αρὶ- 10 
Βαδ, Ρεϊεπάυτη δϑὲ εχ [5 4υ8ὲ ρὲγ Κἰδιοτίαβ Ἂχρὶσαυΐπυϑ. δἴαθα 
ἀε ρεπεγαιϊοπα ἰπϑδοϊογυπι οὐπηΐιπὶ ἀϊείατη ἰάτῃ εϑὲ. 

11. δεφιυΐαν οἰ ἀξ τεϑίδεϑ ἀϊδϑδγαιπυϑ. βοπεγδῖΐο δόγυπι 460- 
4πε Ῥατγιϊπι δι} 15. ραγιϊπι αἰβδί πηι! 8. σεϊετία δοῖ. ἰάφας Ἔυεπὶϊ γα- 
Ὠσοπα, φαΐρρα οὐ δηϊπιδί τιπν εοπιρατγαῖϊίοης ρἰδπεῖδ, ρἰδπίαγατπι δηὶ- 
τρά]ῖθιι8 ϑει πιο  δητατ, ἴα πὶ ϑεπιῖπα ρίρηὶ ἐπα Πρήμμβ ἃς νοϊωϊ δηΐπᾶ- 
᾿ΐα υἱάδαπίογ, αἰΐο πιοάο ποη δεπιῖνδ, δὶ ἴωπι βϑροηΐδ ἴῃτη ΟΧ δε, πὶ 
αἰϊὰ ὁροηπῖε αἰϊα εχ 86 οτίῖγὶ. δε φυοπίαπν πδίογδαπι ργορογίίομα 
Ρίαπεῖδ γτεϑροπάεπίεπι μος βεηι8 Βαρεδῖ, Ἀἰης ἰδδῖα ἱπιθοῖαπι δὶ 20 
ΒΌΪ αν ἰπ ἴαγγα ρίρηϊϊπγ δῖ ραγνυιῃ; 4ια]6 ζοπυϑ {ἰπιδοπιη δϑὲ, δὲ 
εἱ 4" εἰυσπιοήὶ αἰϊυὰ 511, δεὰ γαγη. δὲ ἱπ ταδτὶ δἰ! ας παιπογα 
τ δὲ ναγὶα ρίρηπηΐυγ. ρϑαῃϑ μἰδπίαγυτα σοοηῖγα τηϑγὶ Ἰοοίΐβατια 
Βιυϊυδοεπιοάϊ ράγυιη δὲ ποϊϊαπν ἔεγα, ἴῃ ἴδγγα δαΐδιπ ἤδες οτηπίδ 
οτυπειγ: Βαρ θη δπὶπὶ παίνγαπι Ῥγορογι ΟΠΆΪ εν δῖχπε ἀϊοίπποίδπι. 
δεἀ πυδηίῖο νἱϊαίτιι5 Βιιπιίάττπ 4παπι δίσσυπι εἴ Δ4ἃ πᾶπι ἴδγτγα δϑ, 
ἰἈπῖο παίιιγα ἰδϑϊδίογυσα σπδὶπ ᾿Ϊαπίαγιπι υἱνυϑοῖοῦ δοῖ. πᾶπὶ δ Ϊ89 
εο φαηϊήεπι ὁροοϊαηξ, αἴ δίσαςὶ Κ ἐρδθΝ δὴ ἴδγγαπι δἰς Ἰοδίαῖα δὴ ἢὰ- 30 
τπογεὶπ 86 μαρθδϑηῖ, 4πδϑὶ ρἰαπίας οϑίγεα ἴδγγθηα, οϑίγθδ ρ᾽απῖδθ 
δαυδῖι]δα δἰπε. Ὠΐης οἴϊαιη ὲ αἰ τπι εἰ ογιπΐογα οἷμξ χιδα ἱπ Βυιποτα 
τὰς οὐ 4πεπι 4ιδα ἰπ ἴετγα, βππιΟΥ δηΐπὶ πδίογαπι μαρεὶ δὰ εἵ- 
πρεπάστη αἰϊογπιδηήιιπεητε ΠΑΡ Πογεπι 4αδηι ἴογγα; πος πο 10 τηὶ- 

ππ8 σογρυϊεηίδπι βἂπὶ, 4τιαα ροιἰδθιππι ἴῃ πηαγὶ ΒΡ επίητ, ἈπιποΓ ϑ' 
επἷπι ροϊα]θηῖι5 ἀι οἷα φαίάετη αἰ ατππιβηιε δὲ, δὰ ἔστη πιΐπυ8 οοΣ- 
Ῥαϊεπίαα τη {τι ρίἀυ εδὲ. φααπι ΟΡ τῈ πὶ 4ιι8ε βδηφαὶπα σαγοπὶ π6Ὸ 
πϑίυγα οἱ ὰα δι, δα παδοὶ ἴῃ ἰδοὺ ποῃ ροϑϑαπί. πιΐπα8 δἰϊαπὶ ἴῃ 
46]515 ἀφῃΐδ, φαδε 5ϊηὶ ροϊα]οπεοτγεϑ, ρφπθπίητ, αἱ τοδῖαϊδ, τξ πιο ]] αν, 
ϊ οἸπδίαία: ας δπίπι οἵη πίδ 8 ριΐπ6 υδοαηῖ δὲ παῖτγα γί ριἀἃ δαηξ. 
δεὰ οἰἴαριὶδ ᾿παυϊηὶς οἱ ἰυχῖα απιπίυτα οϑιία ρὶρπὶ βοεπῖ. αιδογαηξ 
επΐπι ὑπ ἴερογοπι οἱ δἰ τιποπίπην. τῆᾶγα δαῖοπι Βαπηίάττι τη] το πα 
εογρυϊοητὶαβ ἀ4πὰ ροϊηϊδπῖα δϑῖ; ἀἴσις δἰϊαπὶ ϑυ8 πδῖαγα οδἰἰἀστι 10 
εοἰ, γὶ Ρᾶγιὶςθρ8 οπιηΐππι ρϑγίϊιπι 511, υἱ 6] ςδὲ μυπιοτῖθ, ὁ ὄγὶϑ, ἴδτ- 
ταα. ἴδχις οἰππία δαϊρἰδουπίητ, 486 δίπρυ δ 5 Ἰοοἷ8 ρὶρπυπίητ. 
Ῥἰαπίωα εὐΐπὶ ἔογγαθ ἰβοοΪα8 φυϊδρίαπι 6586 δἰαϊυογιδ, δαυδε ἃ 4η1}}6 
δηἰπ αἰ ἰατη βοπαϑ, δϑιῖ8 ρεάεϑῖγε: 8εἀ το τηδρὶ8 πιΐπαδν, εἴ γεπιο- 
ἐἶπ86 δὶ ργορίυ5 τεβ σαμδῖοϊ, πιβρτα τπἰγα]ας αἰ εγθητὶα Ἔχϑίϑε!, 
φαδείανι ραηιι8 ποὴ Ηἰς ᾿οςἷβ αυδεγοηάυτη ἐδὲ, σιιαπαπᾶπι ἃἰϊυ! ἃ 6886 
οχίριτ ογάϊης ἐρηΐθ: ἰὰ δηϊπὶ απδγίοπι σοΓρῸ8 Θαυππεγαίογ. ὙΘΓΏΤΩ 
ἡξη18 δε ΡΟΓ ἰογιηδπι ποῖ ργορτίδπι μδρεὺρ υἱάδῖατ, 864 ἱπ [10 σοτ- 
Ροτε: δὲ δηὶθ δὲν δὶ {ΠπΠ8 δαϊ ἴΕΓγα 6586 υἱάείηγ ααοά ἱρηίτατα 20 
οὶ. 884 διΐπ ρόπυ8 μος δρπὰ ἰππαπι 4αδεγοπάιπι εθῖ: ἤδδς θη τὰ 
ᾳυλτγίαδιη ἘΠ πὶ ἀϊδιαμ ται δή ρίϑεὶ νἱάείυτ, δεὰ ἀς ἰδ ]1556. παίπτᾷ 
τοδιατὶ κοι ογὶβ οοηϑί ες ραττηπ σροπίθ, ραγεϊπι ΑἸ πα δ ἱρ515 ἐπὶ 5538 
ἔασυ]τάϊε, φπαπιαπι σα ορΘπυταεγο 68 αυ0486 ϑροηιίπα οΥΙ ΠΥ σΟὩ- 
δἰϊταϊτίοπο. 8εἀ ρεπεγαϊῖίοπεϑ μἰανίδγυπι δοςερίδϑε μος ἰοςο σοηρτηϊξ, 
οτἰαπίυγ δηΐπι δαγοιη 4] δα 5θιηἷπο, αἰΐδθ δνυ δος, ποηπη] ας οἰϊατα 
δι οἶδ, τὶ οᾶερε. μος ἰρίταν τοτεῖο πιοάο πητο]} ρρππηίαγ, 4αὶρ ρα 30 
4πὶ τπίπογεϑ ϑυρίπας ἴαχία ρτιποὶρίυπν δἀπαϑουπίαι. Βυςοὶπὰ εἴ ρὰγ- 
Ῥυγδε, οἵ 4πᾶς ίαναγο ἀϊοππίυτ, ιιαϑὶ ἃ δεπιΐπα  ἡδῖαγα ἨθιπΟΥ 68 
4ηποβήδην τηποοϑο8 διπ ἰϊππὶ. δεπιθπ ὑογὸ πη πτπὶ 6856 δογατῃ ΡῈ- 
δπάοπι δεῖ, βεὰ αυο ἀϊχίπα5 πιοάο, ῥίαπεβ δϑϑοππ ]δηῖαγ, χαδπὶ ΟΝ 
Γαπὶ ἰαγρα δογυπὶ σορία ργουθηΐξ, οὐλη ρτίιπῸπη σομϑτοτγὶῖ ἀ[!αυϊά. 762 

ἘΠ πη ΟΥΟπΊ, δΌΙΠη γΈΓῸ δυοίϊογοπὶ: ποι δηΐπὶ δουτπι ΠΗ ΘΓΘ . Βαδθο οπΐτα οτηπῖα ϑροπῖς οἰ οτίαπῖηγ δυθηΐς ἰἰαας ταϊϊοπο ἴῃς 

πδίιιγα βάἀθιπεγαῖ, ἰὰ πιδρηἰϊαάτ δά. ροπουιδιῖο ἀριπσπ ἐϊὰ 86. 
30 ΒαΡεγα υἱάοίαγ ἴα ταιϊίοπο, ἴὰπὶ δἴϊαπν 115 48 ἴθ ΘΑΓΏΠῚ βΌΠΕΓΟ 

ἐνεηΐτο υἱδυπίαγ. ποῦ ἴᾶπιθῦ 5418 διΐμεις ἐχρίογαῖα 4πᾶῈ ευὐεηίδπ 
Βαβεπιθβ. αυοΐζεὶ φιαπάο 54115 εοσηῖα βαροραπίαγ, ἴθης βεηϑαὶ 
πιοξὶ5 ογῖϊὶ αυατι γαϊοηὶ ογἀθηάυπι. γαιίοαὶ οἰΐδια 465 δἀιβεη δ 

Ἂς 

τηδρὶδ, σαμΙ ΟΥ̓ρο ργϑεοθβϑεγιῖ, οοπϑίϑιυπῖ, Αἰϊχυϊά δηὶπὶ δχογοπ ον 
δἰπροί 5. ̓γοβεῖεεϊ Ἴγεάθπήαπι τηδγίϊο δϑὲ 80 6δὸ ργίπερῖο, οὐΐ 98- 
Βοΐοϑ φυμοφὰθ δὐἀπαβοίτογ. δεά οὐπὶ δἰιπιίεια μαρεδης [ἀου]ταῖοτι 
εἶρα9 ἐχογειποπίπιπαας οἷμὶ, [ανδπτϊτη θα οἰμητίαπι δἰ πη] εῖπ 6888 
εοπϑιϊταϊουΐ ρτίπιαθ σοπϑεπίδπδυηι δὲ; συδργορῖεγ Ἔχογοπιεπῖο Βοος 
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εἶσοϊ ρῬτοβ 116 δὲ. χαᾶε πξθτι υεἰ δι βοΐ ἐπι πΌ]Π]δτὶ ρτοοτγθϑηὶ υεὶ 
410 ποη [ανϑηῖϊ, δογυπι ΟΠ πὶ ΟΓΙΏ8 βροῃιἶπυ9 δ5ῖ. οἸηπὶϑ ΥΌΓῸ 4186 

δος τηοάο οοπεοίϑιαπε, δυΐ ἴῃ ἴεγγα δυξ ἴῃ 8418 σαπὶ ραϊγει ἷπα ρίρηὶ 
Υἱδαηίογ, εἴ ἰπηρτε δά πιῖ8δο. οὔτι ἐπὶπὶ ἀμ] 6 ἐπ ῥτϊποιρίιμαι σοποῖῖς- 
ταοπάαπι δασοιπίίησ, φιοὰ ϑαρεγεδῖ, ἰβ]επὶ δοοὶρὶς ἔογπιαπι. 18} 
δυΐοπι ριρπίυγ ραΐγοεςειδ, δεὰ σοποοοΐμη. Ρυΐγεάο γϑγὸ εἴ ρυϊτι- 
ἄσπι ἐχογειπδηίῃπη γοὶ σοποοςῖδο 6δ8ξ, ὩΪ81] δηΐη οχ ἰοὶο εἰποίτωτ, 
ποπιοάὰο ποαυδ ἴω ᾿18 4υδ6 ἃὉ αγῖς οοπαηΐατγ. πϑὶη πἰδὶ ᾿ἰὰ Θδδεῖ, 

ἐτεῖε ποῦ ταχυϊγεγείων. 86 ἃ φυδηΐαπι ἰπμ}1}6 εϑῖ, [ἃ δὰϊ ἃ παίυγα 
δυΐ Ὁ τί ἀδιγαίίαγ. φεηθγαητογ δαΐοπι ἴῃ ἴεγγα Πυπιότεσιε 8πὶ- 

40 τιϑ]ϊα εἰ ρ]δηίαθ, χυοηΐδιι Ὠτιπλοῦ ἴῃ ἴαγτα, ϑρι γι τα ἰπ ἤαμπογα, οαϊοσ 
δηΐπια} 15. ἴῃ υὐΐν εγϑο ἰπ6ϑῖ, [ἴδ υἱ συοάδπι πιοάο ρ᾽επα ἰηὶ ἀπίπιδθ 
οπιηΐαᾶ. πᾶπι ΟΡ τεὶπ σοηδίϑίαπι ςοἰδτίιοσ, οπτὶ οαίοσ 116 σοπῖργε- 
Βεπϑῃ8 δῖιν6 ὄχοορίυβ δϑξ. σοιπργομθηῆιγ δυΐθπι, οἱ μυιπογιθιδ 
φογΡογοῖβ ἱποα] 68  θπε 9 εἴβοίιατ σϑῖας Β.}1ὰ ϑρπιποσα. δεὰ ἀϊ{{6- 
τεηϊτία πολι] οτῖς ἱρποθι]ογίδυε ρεποτῖ5 σοπδι τ θπάϊ ἱπ σου ρταβθη- 
δῖουμβ ργιποιρὶϊ δηϊπια }15 οϑῖ, Ἀυΐὰ8 δυΐεπι γοὶ σδυδαπὶ εἰ ἰοςα μᾶ- 
Ῥεηξ, εἴ οοτρὰδ 4φυοά σοιπρτγεμοπάϊυτγ. ἴῃ τπδτὶ σθιὸ τα ϊτὰπιὶ ροτ- 
Ἐοηΐβ τεγγεηδα εδὲ, χαοοίγοα δχ ἰαἰΐ οοπογείίοπθ παίαγα ἰεϑίδι! γα - 

50 πογὶϑ οὐ αγ, ἰἴὰ αἱ ρᾶγβ ἴδύγεπᾶ οἰγοῖτεγ ἀυγεϑοδῖ, οοραϊηγαιο εοάθπι 
τηοὰο 400 οϑ8ἃ εἴ σογηπιᾶ (βαπὶ δηΐιη δες 1ΠΠΠ|π Δ Ρ1}1ὰ ἴρπι 6), σογρὰ5 
δυΐεπι ἱπῖυς οοπιϊποδίηγ, χαοὰ Υἱΐᾶπῃ ΟΡ πεῖ. ὑπὰπὶ δχ ἢ ΐ8 ρεπῸ8 
φοοἈ θάστπι οοἶγα ρεγδρθοίσιη δῖ: δαὰ δὴ ογῖι8 δᾶγῃπι ρϑὺ οοίϊτιτη 
οἷς πϑοπα, ποπάμπι οχρίογδαίυπι 8αι15 μαρϑίαγ. δεὰ δππὶ υδογεῖ 

δ χυϊβρίαπι τοοῖε, φυϊάπαπι ἴῃ [18 9811 φυοά δοσυηάσνη πιαϊογιαὶο ρτγίπ- 
οἰρίαπι σοποίδιατ: πάτα ἰῃ [ετηῖπὶ8 Ἔχογεπηθπῖιπι 4ιοἀ ἀπ δπίπι8]} 185 
Ὅς δϑῖ, αυοὰ ρτίποϊρίαπι ρα ζαϊε ἃ πιᾶγὸ ργοίεοϊαπι πίον 8η8 ρο- 
οπεα ἴα16, ια]ε 1ὰ δδὲ ἀθ φυῃο νεῖ, ψειλθ φύρτμοὶ δἱ ἴῃ Ηἰβ φυϊὰ- 
πᾶπ) ἤος 6686 ἀϊοεμάμπὶ εἰῖ, δἱ ὑπάθ, εἴ φυοὰ ρῥτίποίρίνια φεηιῖαὶς 
ϑεουπάμπι πιᾶγοπι ἢ ροπδπάυτῃ ἰριτυσ ἴῃ δηϊπια θπ8 ρα πδυ δηιθιι8 
φαἰογετη ἴῃ δηΐπιδ]! οοπιοηίπιη ϑοςοσγηθηἦο οχ οἶρο ἱηρεβῖο εἴ οοη- 
οοφθεπάο ἔδοεγε Ἔχογεπιδηΐυτα φυοὰ σοποδρίαϑβ ργίποϊρίτηη 51ξ. πες 

40 ϑεουϑβ ἴῃ ρἰαπιϊθ, πἰϑὶ φιοὰ ἴῃ ἰϊ8. εἴ φυϊυϑάαπι αἀπὶπια θα 5. ΠῚ Β 110 
τλαγὶ5 ῥτὶποὶρίαια δὴ ἐεερεὰε: Βαρεπὲ δηΐπ μος ἱπίνα 86 πηλδίμτη, 
αἱ ῥ᾽ ατίπιογαπι δηϊπιδ]υτι δχογοπιεηρίθπι 1110 ᾿γὶπεὶρίο Ἔρεῖ. δ] ϊ- 
τπθπίαπι δαΐθηι 8118 δαυᾶ 8115 ἴθῦγα, δἰ ἰϊ8 φυοΐ εχ ἐϊ5 οοπδῖοῖ. ἰΐᾶ- 
πὰς ᾳηοὰ οαἷοῦ ἴῃ δηϊπηα! 8 οοπιεπίαϑ δχ αἰϊπιεπίο οἰβεῖς, μος 
τειηρογῖθ οαἷοῦ 'π δᾶγε δπιθίθπια οοπίοπαδ δχ ᾿ἱπαγὶ διιξ ἴογγα ο0ῃ- 
οὐγτϊ σοποοάπθηδ δἰαας οοπδιϊταϊξ, αιιοὰ δαΐετη ςοπιργε θη ογ 
ἐχοερίατη ἰπ δρίγιϊι δηΐπια]ὶ, ἰά οοποορίυχα ἰδοῖξ πιρῖαπιχυε ἢ ρο- 
εἰς, οοπρύταϊο ἰρί τον ῥἰδηξαγαπι, 4π86 ϑροπῆα οὐ απίαγ, ϑἰσῃ} 18 δδὲ. 

ἐο αλάαπι επίπι εχ ραγίε δοηϊγαλίϊαγ, εὲ δἰίθγτπι ει 5 ραυεῖ5 ρχϊποῖς 
Ῥίαπι ξεπίϊα]6, αἰΐθγαπι δἰϊτηθπίατη Αὲ ρτίπηνμτη ἰϊ5 χθδε οὐ πηϊοτγ. 
δὲ Ὑδγὸ δηΐπα]ϊα χυδείαπι τϑγπιθ παϑοιιηἴαγ, ἰππὶ Ἔχϑδηριία, αυ86 
ὯΟΠ ΔΡ Δηἰπια] θυ ρἱρηαπίπγ, ἴαπι δεϊατη δαπραΐηδα, αἱ τπυρίϊαιη ρ6- 
πι9 φαοάήδῃι εἰ δἰίογανη παν δ. ] πὶ Ρἰβοίαπι, δὰ πδθς δηρα Πα γΏτΩ 
εν ᾿βδες δπῖπι οπιηΐα, φυδιηνὶθ παίαγατι ρᾶσαπι δαηρυΐποαπι μᾶ- 
δδῃῖ, ἰᾶται ἐῃ δδηρυϊηξαδυηῖ εἰ ἐογ οδιϊπεηε, 4υοα ρεϊηοὶρίαπι δ8π- 

ξυϊπατγίατη σΟΥρΟΓῚ8 εϑῖ. χυδα δαΐθιῃ ἱπέδϑιϊηα ἔοῦγαα ὙΘσϑΠΓ, Ὑ6Γ- 
ταΐϑ ἈΔΡεπξ παϊηγατη, ἴῃ 5 ΘΟΥρΡῸ8 ἀπροϊ ἰαττιπι σοπδίσιϊ[. ααϑτα 
ὉΡ τεπὶ ἀβ ῥγίπια ποταϊηατη δίφυαθ φαδάταροάιπι βοπεγδίίομθ, δὶ 

30 σαδῃἄο ῥτίπιθηι ἰδγγίροπαε ογί εραπίογ, υξ δἰιχυὶ ἀϊουηῖ, ποἢ ἴδπηθ γα 
εχ βεϊτμανογία ἰϊογο ἦἄθ ἀθορο Πἰθ πιοῖο ογίγὶ. δι διἷπι ἐχ Ὑθυτηθ 
«ςοηϑιϊτυϊο Ρτίπιαπι δὰξ εχ οὐο, αυΐρρε οῦπι δαξ ἱπέγα 86ὲ μαρϑδῃὶ 
οἴθαπι δὰ ἱπογεπιθπίμηπι Πθοε886 9811) 411 αιίάθπι σοποερῖαβ νευτοὶβ 
εεἰς; δαξ δἸίυπάε δοοίρεγε, ἰάφαε δπὲ εχ ρᾶγεπῖε δὰ εχ ρϑγίε οο- 
«ερῖα8. ἰΐδαθε δἱ αἰΐοταπι βεγὶ ποὴ ροϊεδῖ, αἱ αἴῆιαὶ εχ ἴδγνα, φαο- 

168 τλοὰο οεἴεγι8 δηϊπιδ!θιι8. οχ ραγεπῖα, γεϊπφαϊξασ Ὠθοαβϑαγῖο υἱ εχ 
Ῥαγῖθ οοποερίῃ τοοϊρίαϊατ. ταί πὶ δαΐειτι βεηεγδ πο ππὶ 8886 Ἔχ ΟΥῸ 
δυξϊ σόσπια ἰαϊεπιιιγ. δγρὸ δὶ ἱπίτατα αἰϊαπι ρεπεγαοηῖς οπιηΐατη ᾿ 
δηϊτιδ]υπι ζαϊξ, ἃ] ἰεττιέγτιπι ἀθ ἢ15 [αῖ586 ργοθδθ [6 6886 βρεγίιπι δδέ. 
δεἀ ποΐπτι8 τα π 8 δϑὶ πὶ ἐχ οὐο ψυγοάϊεγίηξ: πῈ}] 18 Θηῖπὶ ροηεγα- 
ἄσπεπι δπίϊιηαϊεπι ἔδὶεπὶ νἱάθιηπυϑ, δεὰ δ᾽ εγαπι ἴὰπι δαπριιπαοτεση, 
πες ἀϊχίιηυ5, ἴὰπιὶ ἐχϑαηραίῃπι, φαα]ία δαπξ ἰπδεοϊογαπη ποπηι]ἰα εξ 
88 4086 ἴδεῖα ορετίιπίατ, ἀθ6 φαΐ δρίτατ. ποη ἐπὶπὶ ὃχ ρᾶτγῖβ 8}1- 

1 οὐπηίατ, πξ δὰ 4186 ΟΥῸ πϑϑουπίατγ. ἱπογειηδπίατη διατὶ 5ἰταὶ- 
τεῦ πὶ υθγπιθ8 οδρθδοιηξ. ὙΘΓΤῚ 68 δπΐτῃ διιρθηϊογ ἴῃ Ῥατιίειῃ δυρε- 

τίογειι, οἱ 4πὰ ρτίποὶρίαπι οοπιϊποῖαγ: αἰϊπυδηϊαπι οπίτι ϑηροτγία8 80 

΄ 

ΡΕ ΑΝΙΜΑΙΠΌΜ ΘΕΝΕΚΑΤΙΟΝΕ ΠΙ. 1Υ.Ψ 
ἰοίεγου δϑ τηϊηϊσἐγαῖατ. αἴχτε ἰᾷ απ ᾷοπι σοτητοῦμα οππὶ [18 σα 
δΧ οὐὸ ρῥγουεηϊπηὶ μαρεῖωγ: 8εἀ 1118 τοΐδωι πιδίεγίαπι ἀρϑατπυπὶ, ἴῃ 
ἰὼ τότοὸ δε εχ ὑϑγῖηθ ρἰρῃυτίατ, οπ εχ οοηϑιϊταϊοπα ἴῃ ρᾶγὶθ 
ἱπίεγιογα οοηΐειῖα ρᾶγϑ 8 ρ ΥΙΟΓ ογαυεγιῖ, ταοχ εχ τεϊίψυο δἰϊπηεπῖο 
ἰηΐεγίογε διϊοαϊδῖαν, οαΐι5 τοὶ οδυδᾶ δδὲ αποὰ οἰρὰ8 ροβῖθα σῃοααᾶ 
ἰπι Ραγία δερίο δυβίβοϊα Ἵσοηβοϊτιγ οἰπιήθει5. ἱπογειηεπίαπι δυΐθπι 
ἢος τποάο βετὶ “τεγπιίυπι, ἀραγίωτη ἴθ δρίρ8. σεἰετίϑαιε δἰ πηι! 
68ῖ, ρυϊπεῖρίο δηΐπι ρᾶγίοπι ᾿μζεγίογεπι πιαρτᾶπι, δαρογίογεπι μαρθηΐ 20 
τηϊπογεπι. ἰάδιη δυροϑοθηαϊ τποὰ 8 ἴῃ ἰδδίαι 8. εἰϊαπι οδῖ; χιοά εἴ 
Ἰρβῦιῃ σοπυῖαῖ ἵπ ραπογα τὰγρίπαῖο, 80 πεῖ δηίγαο ΒΡῈ οἴα8, αὶ δῈΒ- 
ἴυάς δοογεθοθηῖδβ ρίυγεϑ εἰξεϊαπιογ ἴῃ ρᾶγίθαι ρυίογεπι, φυοά οἀραξ 
τοοδίωτ. ἀϊχὶ ἔεζε ψιειπδάιηδηπι ροηογδαιῖο ἔὰπὶ δοτῶπι ἴὰπὶ ςοῖθ- 
τόττιπὶ δροπὶα οτίεπτίυτα ἀραῖῃγ. οτῇηδ δυιΐοτη ρ6Πη}8 ἰεϑἰδῖτιπι ΘρΟπἐΘ 
ἰπδιταϊ ἀροτίατι Ἀἰης δῖ, φιοά πανὶριϊ5. ρυϊγεϑοοπῖα ἴδεςα δρυταοιδ 
δἀπδεοππίυτ, οἱ ἰοοἷδ παι 118, ἘΡῚ 181] ἰ416 δάεγαὶ ἀπῖβ, ροϑὶ ρεὲγίῃος- 
Ηΐδτι Βυιηποτγίβ ἰδοϊο οοθηο οϑίγθαε ργουεποσγαηὶ; οἱ δραὰ Πἰμοᾶυτῃ 30 
Ἰηδυΐατι, οὐπὶ οἰ 8515 ΘρΡΠἰουΐδδοὶ οἱ μοΌ]1ὰ ρτγοϊθεῖα θϑ5επὶ ἴῃ ταᾶγα, 
Ἰοπιρογα ροδὶ σοέπο οβράμποϊο ἐδδιῖς οβῖγεδε ἰὼ 118 γορεπερδπίσ. 
τἰΜὴ ἀμιοῖι Ραγ 5 ρϑηῖτα 15 δαπἐ} ἂΡ 115 ἀγριπιθηξιπι ο8ῖ, φαρά οαπὶ ὃ 
ὉὉῊΪ φοϊάατν εχ Ῥγγγμα 1 σοὶ ἰπδαΐϊδε οβίγεδβ υἶνδ8 ρογίβββϑεπηῖ, εἴ 
ἧπ ἰοσᾶ φιδδάσπι πιᾶγὶβ τεοϊργοοὶ δθϑίῃβ εἴ ἰαῖο σ᾽ πη] ἀδιη οἰ δδεηῖς, 
Ρίαγος ΜῊΝ [χεγα ἱεπιρογὶς δραϊϊο, φυᾶηυδπι ἱπογθηιθηῖο οογρογὶβ 
Ρἰατίπιαπι ρτοίδοεγιπι. 4υδα δυΐεπι οὐὰ ἃρρβ]]απίαγ, πἰ μὲ] δὰ ρό- 
πογδιϊίοποπὶ σοπίεγιαπι, 86 ᾿παϊοῖο δαηξ πυξγιοδιϊοηΐβ πιο ἰογῖδ, φα]θ 
ἴῃ ϑδηραὶπεὶβ ρἴπρια δϑῖ, 4υθπι ΟΡ ΓΘΙΠ 5ΈρΟΓΘ Ρ6Γ ἰά Ἰοπιρὰϑ ρτδδ- 
δίδινξ οἰθοχια Ἰαυ ἀδυϊωτ, ἀγραιπθπῖο, χαοα εἰ ρίππαε εἴ Ρυσοιηᾶ δὲ 
Ρυγραγαε οοπεϊποηξ φυϊάδιη 8οιηρεῖ οὐαπι {Πἰα ἃ τοοδῖαπι, 864 αἰΐαϑ 
ταδῖυ8. δ] α58 τηΐημ8. διιπὶ οἰϊατη 4036 ΠΟῺ 86 ρεγ δεά τοσγε ἰὰ μᾶ- 1 
Βεδηῖ: τῦοχ δεΐπὶ ἰοιρογο Ῥγοσθάοπία πιηυΐατ, ἰδη θαι ιε Ἰοΐατα 
ΔΡοΪείυγ, αἱ ροοϊΐπε8, τπιτ}}, οϑῖγαδε : ἴθπιρασ μος επὶπι ργοάεδὲ δο- 
ταπι σογρογίρυϑ, 4115 ὩΣ Ἀ}} ἰᾶ]ο ἀροιῖε υθηϊῖ, οἱ 4111. δεὰ δἰαρεία 
δοτυιπ, δὲ φαίθαϑηιαπι οτἰδηιατ ἰοςῖ8, ρεΐογα εχ ᾿ἰδιογὶα ἀθρε8, 

ΙΝ. 
Πε ξεπεγαιϊΐοπε δηΐπιαϊΐατη οπιπίατι ἕπτ πηϊγεγεῖπι απ δίηρτι- 50 

]Ἰαϊίπη ἀϊοιιπι ἰαπι ο8:. δ6ά οὰῃ ἴῃ δογητι ρεγίεο ἰ58πιῖς πιᾶϑ εἴ ἴδ- 
ταῖηα ἀϊδείποις μαρεδηΐαγ, εϑεαθ δουϊϊαϊθ5 οπππίαπι δηϊιπαλιαπι εἰ 
Ρἰδπίαγαπι 6586 ρτίποὶρία [αϊθαιπυτγ, φυδηχαδπι ἱπ 8118 ἰηἀϊδογεῖαϑ ἴῃ 
Αἰ115. ἀϊδοτγεῖδϑ, ἀϊβϑϑεγεηάυπι μἰο εϑὶ ργπο ἀς δογυῃ ἱρϑοιαπι βεπα- 
ταϊϊοπθ. ἱπιρεγίδοιϊβ ἐπί δάμας δὰ ἴὴ ξέπεγε ἀϊδιϊηρυϊ τ δοχὰδ 
ταϑτὶϑ οἱ [επιΐπδα. 86 αἰγυπη ῥΥΐτδ δἰΐδτη φυᾶπι μωος αἰ ἐγοπια 
ϑ6ηϑα Ποδῖγο ρεγεΐρὶ ροϑεὶξ, δἰ διτιπὶ πὰ5 δἰ ἴθγαπι [δπιΐπα δῖ, ἀϊβοτ- 
ταῖηε ἴδοϊο ἴῃ αἴεγο, ἂῃ ροϑὲ, ἀπιρί ρίταν, Αἰ1ϊ δηΐπι ρτοιϊη9 ἰπ ϑϑιαῖ- 30 
πΐθυ5 Βᾶπς 6886 σοῃϊγαγιθϊδίεπι δἰυπὶ, αἴ Απαχαρογαϑ δὲ 411 μαϊογα- 
165 διεῖοτεβ: εἴθηὶπι δδπιθη ρίβηΐ δΧ πιᾶγα, [επιΐϊθδπι δαΐοπι ἰοοῦτα 
ΡτΆΘΡαγα; πιᾶγθιῃ ἃ ρᾶγι6 ἀθχῖγα, [ειηίηδπ δἰηἰδῖγα ργοβοίδοι; δὲ 768 
ὈϊεΣὶ ἰαῖογε ἀοχῖγο ᾿πᾶγοπὶ ςομ πεγὶ, [δπιί ματα διἰδῖσο. δἰ ὙγῸ 
τααῖτγὶ ἰὰ δάδογίρηπι, αἱ Ἐπιρεήοοϊεσ: 4αδε δπΐιπ αἴογαπι βα ̓ ετὶπὶ 
«αἰϊάαπι, δες οἴβοὶ πιᾶγοβ αὐ δἰ ἔγαῖυτ, 4πδ6 [τρίάππι, ἔεπιῖπᾶϑ; οαἰὶ- 
ἀἰϊαιλθ νογο {γιρι αι θα οδυσατη 6586 σοηβθνίατη τη ηϑἴΓΌΟΤΤΙΠΙ, 
φυοὰ [Ἰρίἀΐπα νοὶ ο] ἀ8 δἷῖ, δὲ δὰϊ δπιϊφυΐυ8 δὺὶ γεοεηιθθ. Π6- 
τποογίτυ5 ΑΒ ἀοτγίξοβ αἰ ογοπείαπι πιᾶγὶ8 ἃς [επιίπδε Βετὶ χαίά πα ἴῃ 
τηδῖγε αἷξ, δεὰ πο οαἰϊἀϊαὶθ {1 ἀἰξαῖενθ δ] γαπι οἴβοὶ τιδγθτι 81- 
ἴογαπι ἔοπιηδπι ; δε αἴγὶι8 ἴδῃ ἀδπὶ δοιθη αυὶςογῖ, απο ΔΡ δὰ ργο- 10 
ἀϊιδ8εῖ ρᾶγῖε αι πιᾶβ εἰ [επιῖηα ἱπίοσ 86 αἀἰἤεγυηι. μος επὶπι Ἐπι- 
Ρθἄοοἶε5 πορὶροπεαα ορίπαὶῃ8 δϑῖ, αἰ οδ] ἀϊταῖς τιριἀϊταῖεφας ἰδη- 
ἴατα αἰἤΐζεγγε μᾶος ἱπίε 86 δχἰβιἰπιαγθῖ, σὰπὶ ρδΓ68 ἰρϑὰ8 φεπίϊαἰεδ 
εξ αἰεγίι πη ἡπᾶρτιαπὶ μάρογε αἰ ΠΓεγεηεαπὶ σογηεγεῖ. πδπὶ δὶ ροϑῖςᾶ- 
ἡτπιαιη [οττηαῖα δυπὶ αηἰ πη α, αἰΐθγιιπι ραγι θα 8. {επηῖπαθ οταπίθαϑ, 
δἰτογαπι τπϑγὶ8 οογδιαΐυτα, τῆοχ ἴῃ πίεγο Ἰδηφυδη ἔοσγπδςα ρο- 
μαπίυγ, φυοά υἵογαπι παραὶ, ἰπ οα]ΐάο, φυοὰ πο Βαρεῖ, ἰῃ {γι ο, 
δγῖξ [επιῖπα χυοά ὑΐογοὸ οαγοῖ, τπὰ8 συοὰ υἴογιιη πάρει, πα σθα 20 
ἐπιροϑο: 115. 6δΐ. μηΡῈ δαῖθῃαβ κα ἐπ το 8 ἃ Ἰλετηοοτῖο ἀϊοὶ- 
ἴατ φυδεγῖς δηΐπ 116 Αἰ Ἔγθπτίαπι μυΐὰς κεπεγαιοηΐδ, εἴ τοὰάεγα 
ξοπαῖιγ. δε δη Βθηδ πϑοῃθ, ἰὰ αἷΐϊο ρεγιίπεϊ, ἴυπὶ οἰζατη δἱ οαἱτὰξ- 
ἴΔ5. οἱ [πρίἀϊτα5 οατιδαθ δἰπὲ οἱ ραγῖεβ δε ἀϊ[ογαπε, μος ἐχρ ΐοαγα 
ἀεβιογαηὲ φαΐ ἐϊα γοϊαπῖ. ἤος οπίπι ἔεγε εϑὲ ἀόσογα ἀθ βθπδγδομδ 
τπᾶτῖβ εἰ ἐειαίπαθ: Ἦϊς δπΐμα ραγθυ8 ρίδηα ἀϊῥεγαηϊ. πθὸ ρᾶσγυσα 
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πΡΡΟῺΣ 6δὲ σδΠϑατ βοπογδιϊοπὶθ δᾶγατὶ ρατίϊατη ΔΡ 1110 ρτίποιρίο 
ἄυσεγο, σππὶ πδοδ886 δἰὲ ἐϊα σϑαυΐ, αἕ 51 δηϊτηαὶ γείγιρεγδίασ, ρᾶγϑ εἷς 

10 βοἰαϊαγ οὰ πὰπι αἰοτγὰπι ἂρ δι] Απιτ8, δὶ οδ  οϑοϊῖ, βοὴ ἢδες οἰβεῖα- 
ἴηγ, δοάεπιαα πιοάο ἀδ 118 ραυιθυθ 4αδο δά οοἰΐοπι δοςοπιπιο- 
ἀδηΐαγ: πᾶιὼ δᾶθ ἀἰ[(Ἔγιπὶ ἱπίδτ 86, αἱ δῖα Ἔχροοϊϊππι 68: δά Πᾶδο 
ἐΔΕρδ πα πηε Ὁ οΥθηὶξ πὶ δαήδτα ἴῃ ραγῖθ υἱογὶ βοπιϊπὶ πη88 δὲ [δπιὶπα 
βοπογθηῖαγ, ἰάψυδ 88118 ἱπϑρεχιπιαϑ ἰπ ἀἰδϑεοτίοηἑ 5. ἀπιιη δία πὶ υἱ- 
υἱράγοτυπι, τυτῃ ρ6ἀδϑίγίατα ἴὰπὶ ρἰδοίαπι. ἀπὲ δὶ ποὴ ἱ|Π}6 οοπβρε- 
χογαϊ, ταϑυῖῖο δγγαρδῖ, οπτα δᾶπὶ αἴζεγγοι οδυϑᾶτη. 86 δὶ οὔπι δθσ 

Β ἐχρϊογαῖα βαβυΐδδεὶ [ἴα 8εηϑιῖ, ἀρδαγάαπι δδὲ φυοά ἱπδαροτ Ρυϊατγιξ 
οδαϑαπι υἱδτὶ 6556 Το ἀἰτδξδιη δαὶ {γι ρι ἀϊτδῖοπι: ἀπὸ Θπμη 86 ΠΙρΟΓ 
δαὶ πιᾶγοδ ἂπὶ [οταῖπᾶς οἰβοδγεπίαν:; φυοά ποη ἐΐα ευθηῖγα νἱἀδιηυϑ. 
ἔϊεπι ουτα ρδγῖθ8 οἷιι5 φαοά ρίρηΐτν ἀἰδοαγρίδϑ 6856 [αϊθαϊαγ (ραγιῖπὶ 
Θπΐτα ἰπ ταᾶγε ραγίϊη ἰῃ [απιῖπα 6886 ρυϊαῖ, ἰΔέεοαας δἰ ἴδγαπι οοἶγα 
εὔπὶ αἰἴεγο οοπουρίβοεγθ), ἱἹπαρπϊτυάδινθτα δαγαπὶ 4πΟάι 6 ΡΑΓΙ 

ΤΠ εμο ἀϊνίϑαπη ν ]] χυα σοπιίαπρὶ ποοθά86 δϑῖ, ποη ταεἰτρεγδίίομς οᾶ- 
Ἰείαοιϊοπενε τὰ ἱπδιῖτυϊ, 86 ϑ6ιπίαϊ5 Βυϊαθπιοαϊ ζαμδαθ σοτηρίατα 

ι0 [οταϑ8ε8 ΟΡ οὶ ροϑϑαπῖ: πιοάπ8 δπῖιη ᾿ΐς οασ886 βρτηθηΐο 5311π|}18 δὲ 
οἰπηΐηο. οείδγαι δὶ γαῖϊο δα πιπὶ5 [18 66 Παθδῖ υἱ ἐχρ]ϊοαῖαπι ἃ πο- 
815 δεῖ, οἱ πε4ῃδ δχ οπιηὶ σογροσὶβ ρατίε ἀβοβάϊε, πόδ τπδιοτίαπε 
ὉΠ]Απὶ 1ἰ9 χυ86 ριρηυπίυγ ρτδθεῖ, φυοά ρῥτοβεϊδοιυτ ἃ πιᾶγα, ἰᾶπὶ δὲ 
εἰ εἱ Πεπιοοτγῖο, οἱ 81 φιΐβ ἰτὰ5 118 σοπϑοῖ, Θσσαγγοπάππι 5ϊπη}}} το ο 
εϑι. πες οηίπι ἀἰδοογρίαιη 6886 ροϊοϑὲ 536} }ηΐ8 σΟΥΡῸ 8, αξ ρατγῖϊπι ἰπ 
ἴδγαῖπα δ: ρατγιπι ἴῃ πιᾶγε, οἱ Επιροάοοϊοβ ςεπδοῖ, οαπὶ ἀΐοαὶ “564 
ἀϊδοεγρία ξοτυπὶ πιᾶϑ ἦρϑδ οἱ [επιῖπᾶ τπϑηιργα: πεάαε τοῖαπι ἰρϑΌπι 
ΕΣ αἴτοαια ἀξορίδηθ, 4αΐα ραγδ δίψα ραγίθτι αἰΐατπ υἱςογὶῖ, ἰ46 0 

20 οἰβοϊαΓ τη δαὶ ζαπιῖπα, αυδηχυδπι οπιπὶπο τπεἰἰὰ5 ρᾶγιῖ5 Ἔχϑαρε- 
σαηϊία (απιΐπδπὶ δαϊ τπάγετη οἴβοὶ ἀϊχογιῖ, 4πᾶϊπ ΡῈΥ ἱπουτγίατα παίοη 
δὶ {γίροτὶ Ἰαπίαπι οδιιϑατῃ ἐγ ρααϊ, 86 οατῃ ἔοττραπι ἐἰϊατη ρθη δ 15 
ἀϊνεσδανῃ 6686 ;πᾶ δυθηϊδῖ, οδῦδα γοἀάδησα δδῖ οὰσ ἤδας βδεῖηροσ υἱ- 
αἰδδίτη σοηϑοαπαπῖῃγ. ΠδΠπὶ δὶ συοηίαπι ἰπχῖα δαπὶ ἴα δὲ, τε χυδα 
δἰἴαπι φυάοάια ρᾶγῖο8 οουβεαυὶΐ ἀδρυσγαπε: 8ππὶ δπΐτη ἱπίεσ 6885 {τα 8 
δαρετγαηὶ Α]1α6 [118 ργορίπφαδθ. ἰΐδψιβ δίπιι οἱ εταὶπα δεῖ εἕ 
σααὶτὶ δἰσαλ!α, δῖ τπᾶ5 οἱ δίγαϊα ραῖγὶ. δρδαγάυπι οἰϊαπι ἰδητυπι 689 
εἴβοι ραγῖεβϑ ορογίδγθ, Β8ς ἴοϊυπι σογρτιϑ πιυΐδγὶ Ἔχἰ ϑεϊτηαγθ, εἴ ργδθ- 

80 οἷραθ ργϊποαοθ γοπδ8, φυΐθυϑ Ὑϑ]ατὶ ἀδϑογρίίοπε ἀεάυοια οογρα8 
δὐϊαοεῖ οαγπίυπι, 4085 ϑυδπὶ τοοΐρογα αυδὶ ἰδῖοπι Ῥτορίογ υἱοταπι 
ΒΏ]}1ὰ ργοόθ θη! ταϊοπς ἀϊοὶ ροῖεϑὲ, δε ροϊίι8 ἀἰόγαπι ργορῖεγ δἂ8 
δύλτα τεςῖρετγα 4] ταῖεπὶ γαῖ] 6ϑὲ. φαδησυᾶπι δηΐπ αἰγα Πα 06 580}- 
ξαυϊηϊ9 ςοποορίδου!απι 6ϑὲ, ἰᾶπιεπ υθπδα διηὶ ργίιϑ. ρυϊποῖριιπι ἅτι- 
ἴδπι πιουθῃϑ ρΥΐυϑ 6586 δΕπΊροῦ, οἱ οδαϑάτη ρεπογδαιϊοπὶϑ αἰϊχαα δαὶ 
φαλιηαῖα πδο 6886 οδὲ. δοοίαἱξ ἰρίειγ ἀϊΓαγαπεῖα δάγιπι ραγίϊαται ἱπίογ 

765 88 [εγοΐπας οἵ πιαγὶ, πεὸ ἰά 6860 ργί ποῖ ρίαπι πθ4πα οαιιϑᾶπι 6586 ἤΔΠΟ 
δυδιϊγαπάυπι, 864 δ] απι, οἰΐαπι δὶ πα! πὶ δοῖρθ τοὶ ἃ τπᾶτο υεὶ ἃ 
ἔεταϊηα ἀδοεάϊε, δεὰ ποθ εξ τπιοὰο σοπϑιϑεῖξ χποὰ ρἰρηίϊατ. φαΐα 
δἴΐαπι σοπέγα 605 411 Ἰπᾶγοπι ἃ ἀδχῖγα [επιΐπδπὶ ἃ ἰδευα ραγῖθ ργοᾷ- 
οἰδοὶ δἰαπὶ, εδάθπι γαῖο βδαΐβοῖξ φαας ςοπῖγα Ἐπιρεάοοϊεπι εἴ Πεοο- 
οτἴταπι. δἷτϑ οπΐπὶ πῈ}} Ἰπαϊοτγία ἃ τηᾶγα αἰίεγιαγ, δἶνε δἰΐαπα δἴξετ- 
ἔστ, πὶ φυϊάαπι τοί, 1} ἀϊσυπι 481 ἴα σθηϑαπὲ πϑοποι ἔπιρε- 

40 406]15 δεπεπεῖδα ρᾶτὶ τος οοςαγγαπάυπι 68ῖ, 4 πηᾶγοπὶ ἃ ἔθ πη 8 
Αιοιϊηρτιῖς ςα]αξαῖε αἰετὶ εὲ (Ωρ ϊταῖο. φαοά 1}}} δείαπι ἰδοϊαπὶ φαΐ 
ἀεχιτγίδ οἰηἰδεγίσψις ταϊοπθτι ἀ6βογι απῖ, φαδηφυδιπ υἱάἀδᾶπε ταδγοσῃ 
εἰ [οπιίηαπι ἱπίοτγ 86 Αἰ[(δγτο δὲ ραγίε δὲ Ἰοῖο. δδὰ οὰγ δἰ ηἰβῖγὶ5 σου- 
Ῥαπδ αἱετ δἀϊαπκαίυτ, ἀεχίγιθ πθααδααδπιΐ πᾶτὰ δὶ ἰδεἴα8 60 υδπϑιὶξ 
ΘΟ δϑῖο ἰρϑᾶτῃ μπαραοτὶς ραγίθτι, ἰεταὶπα δγὶξ δίπ8 πῖθγο οἴ πιδ8 δγὶξ 
οὔπι αἴεοτγο, δὶ ᾿ἴὰ ἴογβ τα οτίτ. ἰΐδπι, αἴ ἀπῖα γαιει πιὰ 8, οἵ ἔϑτηϊηδ 
τὶ υἱοτὶ ἀεχιγὰ σοπεϊπεγὶ υἶδα δεῖ οἵ τπᾶ8 ἰδενα, εἴ ἀππθο δδάδπι 

ὧο ἴθ μαγῖοθ, ἰἄχπε πο δεσμοὶ, 564 δδαρίῃϑ 4φηᾶπι δηϊ πιἃ8 ἱπ ἀδχῖγα δαξ 
ζαταίηα ἴῃ ἰδθυα; πες τηϊπα8 ἀπῖΡο ἴῃ ἀεχῖγα ρίρπιπίατ. δίαπε εἰΐδπι 
Θπτα βοτιϊπὶ τη88 εἴ [ειπὶπα ξεϑἰαγθηΐηγ, τπᾶγαπὶ ἰῺ ἰδονα ἔθπιίπδσα ἰπ 
ἀοχίγα σοπιίοογὶ ρεγορθοίυα ε8ξ, ργοχίπις δἰίφπὶ ρεγδβαδϑὶ ἀϊσαπε, 
τεδῖε ρῥγδεϊίξαϊο ἀεχῖτγο δαϊ δἰπἰδῖγο εὐαπῖγα ρος δοϊϊυπι αἴ ταᾶ9 δαξ 
ἐεταῖπα ρεπειοίαγ: δἷς ἐπὶπι εἴ μεορίαπεε ἠϊςεραὶ. ἔππὶ εἰΐαπι 6χ- 
δεςῖϊο αἰϊεγαπι ἰαϑίοπι ἢος ἰάεπι δοοίάδγε χυϊάδπι δἰππί, ποῦ υεγε: 
δεα τεπὶ οοπίοοίαπίαγ {πίμγαπι οχ οοπϑεηϊαπδί5 δἴασας δηςοἰρδι, 
υδοὶ τὰ εἴϊ, ρυϊασαιαπι ἴα βογὶ νἱάδαμξ. ἱρπογαδὶ εἰϊαπι αἷμ} δά 

80 ΡΕπΕγδοπθπὶ Ἰπᾶγὶ8 δαΐ [οιπίπδο σοηΐεγγὶ Δ} τἷδ ραγθυ5. οαΐῃε ταὶ 
ἴδ οί, χαρά τηυὐίδ δηϊχηδ]α δὲ ἰρϑὰ τρᾶγεδ ἃς ζειπίηδα δαηΐ, εἴ 

. χαδδ, οὐπὶ τπῸ ἰ[ἀτῖαπι γογρα πος 

313 

ξεπογηὶ ρατέϊπι Γεπηῖπᾶ8 ραγὶϊπι τπᾶγθ8, ΟἸπὶ ἰδτι 6 ἐδ 569 ΠῸῚ Ἦδ- 
Βδδηῖ, υεἰαξ εα χυδθ ρεάϊθυϑ σαγεπῖ, υϑγθὶ ργαῖα ρθιε85 ρἰβοίυτα δὲ 
δεγρεηΐυπι. οδυϑ81Π ὙΘΓΟ ΤηΔΓΙδ οἱ ξατηῖηδα οὐ αΐδτη [γἰρὶ ἀιἀἴοταν ἃ 
Δγριϊγατὶ, δεσεγηίψαθ ἀς ἀεχιγίβ δαϊ ἀξ δἰπιϑεγίβ, ποὴ 8156 ὉΠ18 γσᾶ- ὃ 
ἤἄοπε ἤϊοὶ ροῖεϑῇ. δϑυηΐ δηΐη ρᾶτγίεϑ σογροτγὶ8 ἀδχίγδε οδ᾽ἀΐοτγεσ δὶ-. 
πἰϑιγίϑ, οἴ ϑαπιεη οοποοοῖπιη οαἰ ϊι5 δῖ, φιαῖα τὰ αιοὰ 8 1580πὶ 688, 
ζδουπάϊιδ δαΐειπ χαρὰ 8ρ᾽55105 65ῖ. 864 ν8]46 δχ Ἰοπρίπαιο ἰδηρὶ [ον 
οδῦδα, οὐπὶ ἰἴϊὰ αἰξεγειγ. δοσεάθπάηπι δυϊὸπι δαπιρογ δι τοὶ οδιιδ8δ 
ΡῬτίπιδϑ, αιιοδά τηᾶχίπια βατὶ ροϊοϑι, ργορίαβ. ἀθ σόογροτγα ἰρίτατγ τοῖο 
εἰ ἀς ρατγεβθυϑ, φυϊά χυδεαπδ 811, εἴ χυὰ ἐς οδιιδᾶ, ἰαιῃ ἀπῖθ Ἔχρ]ςδ- 

. ἴαπι ΑἰΡὲ 6ϑῖ. 864 οὔπὶ πιὼ8 εἴ ἔδιιῖπα ροϊδητδ 4ιδάαπι οἱ ἱπιρο- 
τοηῖτα ἀεβηίαπτυτ : χαρὰ δηΐπι ροϊθδὶ σοῃσογιατα δἱ ςοπϑι ποτ δὲ {0 
ΒΕΟΘΙΤΘΓΕ δεΙη6η, δἴᾳαα ρεϊποὶρίαπι οΡτϊπεὶ ἔονπιδθ, 1Ἰὰ πιᾶ8 εδῖ. 
Ρτἰποίρίαπι δαΐαπιὶ ποὸπ μος ἀΐοο εχ 400 πὲ τηδίεγία ἰαΐθ εἰ ρτίτας 
δα, φιοὰ ροπεγαῖ, εϑῖ, 8ε4 ἰὰ χαοά ῥτίπιυπι τπουοδῖ, εἶν ἴῃ 88 
ἦρϑ8ο δῖνβ ἰῃ αἰἴεσο ροϑϑιῖ ἢος ἔδοογε; 4φαοά δαΐεπὶ γοοὶρι πες ροιεϑῖ 
οοπϑιίϊϊοοτγε εἰ δεοόγηθγα, 14 ἰοπιΐπα δϑὲ. ἴθ πὶ 81 οὐπη]8 ΘΟΏΘΟΟΙΟ 
οαϊογα εἴβοϊτυτ, πιᾶγοϑ υᾶτι [οιπ 88 6886 οἰ Ἰοτ 68 πθο6 856 δϑῇ. 
ΟΡ {τὶ ρι ἀἰταῖθπι επὶπὶ οἱ ππροϊδητίδπη ἔδιαηα δδηριΐης ἀρυπάαϊ ηαϊς- 
Ρυδβάδπι 58ἰ ςοτροτὶ8 ἰοςῖ8. ἰάφαο ἱπάίοίατα ἰαοῖξ σοπίγα χηδπι δἰ φαΐ 
αἴΐεγαυϊ οαυϑαπι, σἤτῃ [δπνϊπαπὶ 6586 τηᾶγε οἰ ἀΐογεπι Ορίπαπῖογ ΟΡ 20 
χα ΘΠΘ ΓΌΟΓΌΠΙ ΕΥα δοίοποτι. 880 611:18 δηΐπι Τα] ἀυ5 65ϊ, εἴ φυοά μ]υδ 
δδῃρηὶθ ΒΡ, πος ΤΑ] ἀϊα5 6θῖ. ραΐδπε δυΐαπὶ πῆς αἰδοῖππι πιο- 
υεγὶ ἀρυπάδπιϊα δαηραϊπί8 εἰ οαἰοτίδ, φυδϑὶ ἀθ4ια χυοάνὶθ δδηρηὶϑ 
6886 ροϑβδῖ, τποάο ματαϊάημι 81ῖ εἰ οοἶοτε αγαδηΐατη: πος ἰΐὰ ουδηΐδξ 
Ὸϊ ἸΠ πὰ δρυΐ 18 εἰ δίποογαϑ βαὶ ἴῃ οοτγρογα δἰ ἐπιοπιὶ τη ο]ϊοτὶδ εξ 
Βιαρίταϑ. δαὰ {Π1 ρεγίπάα ἃς ἐχογειπδηΐυμι αἰνὶ, φαυοί ρ]υτῖϑ δῖ, μος 
ἱπάϊοίτται 6586 πϑίυγδο οδ ἀϊοτὶβ τηαρὶα φυαπι Πα οὐ πηῖπει8, Ἔχ ϑιἰπιδηῖ, 
δἴφυϊ οοπῖγα οἰπηΐηο 68ῖ. αἱ δηΐπι ἐπ ἰγυς!ρι5 σοπβςθ πα 15 εχ οο- 
Οἷδ ῥτίπιὶ δἰϊπιθηὶ ραγαπι δϑοθυπταγ χυοά αἰ] 5[ϊ, ταπάθτη ας πῃ] 80 
Ῥϑγϑβ γεπιδῃεῖ γεϑρεοῖυ οορίδε ρτίπιδα, ϑὲς 'ῃ ΘΟΓΡΟΓα δηἰπια ῖδ, ροϑῦ- 

τ ἄδην ρᾶγίβδ ρδγ δας ϑϑίοποπ Αἰϊπιοπίατα οοπβεοϊεπάυπι γεςεροταηῖς, 
δὰ Ἤν αμυα Ῥᾶγυτα δἀπιοάππι τοπιᾶπεῖ εχ τοῖο δἰϊπιθηῖο: φυοά 
ἴ δἰ115 δα πρηΐϑν Ἰὰς [118 ρτορογίοπαϊς βαπριίηΐδ εδὲ. δὰ σῦση δ]το- 
τῦπα ροϊεϑὲ αἰϊθγαπι ὩῸΠ ροϊδοὶ δΘΟΘΓΏΕΓΘ ΘΧΟΓΘΙΠΘΉΤΙΤι 8: ΠΟΘΓΏΤΩΣ 
οπρηίβηθα [δου 148 ἱποϊγαπιοπῖαπι αἰΐαιο ἀ δι} δοοοπιπιοἀδίατα μὰ- 
Βεῖ, εἴ φυδε πιϑ]ϊὰ8 οἱ πᾶ6 ἀεϊδτία5 Ἰάθπι εἰβοίαϊ; [ειπὶπα δυξετα εἰ 766 

οδϑε δῖ ποῖ Ρ0586 ἀϊοδηϊοτῦ, 
ταοάο ργδθάϊοϊο διθὲ ορροπδηϊογ, ᾿πϑιγωπιθηϊατη ΟΡ δδπὶ γαπὶ ἴππὶ 
ξεμπλὶπδθ ἴση πιατὶ ἘΓΙΡῸΙ πϑοθ686 δϑὲ. ἰΐδαια δἰτογὶ αἴθγι8 δἰ τε οο- 
166 ἀδῖπς εϑὲ. παῖιγα δαΐεπι ϑ1πὰὶ εἴ ἐδου!δίεπι ουἱνὶ8 ἀδὶ οἱ ἰῃ- 
διγαπιηἴαπι: δὶς δπΐπὶ το 9 6θξ. φαδλ ΟΡ τεπὶ δἰηραίΐα ἰοοᾶ πὴ 
σαπι 5ϊηρ:}18 Ἔχογοπιοπτὶδ εἴ (Δου ἐδ| 10 0.5 δι᾽ δοσοπθποάδεϊβ ᾿π811- 
τπσπΐηγ. αἴχαε αἴ πες υἱϑὰ5 δῖπθ οοα 18 πθαπο οουΐα8 δἰπε υἱδὰ ρ6γ- 
Βοΐξατ, δὶς εἴ αἰνῃβ δἱ υδϑίοδ διυπαἰαῖψας ἐχογαπιθηΐα βοτὶ ροβϑαηῇξ 40 
οοπάϊιαγ. δεὰ οὔπὶ ἰά6πὶ οἱϊ εχ 410 ξϑῃθγθηϊαγ εἴ δυροαπίιτ, ἰἄαπα 
δὶς αὐϊπιδηξαιῃ, ρᾶγα οογροτὶβ φθδααια οχ ἰδὶΐ τπδίθιΐα τα] 486 ἐχογθ- 
ταεπῖο, 418]15 δϑῖ οαρᾶχ, οοῃδιβῖεῖ εἴ Βεῖ. ρὶρπίϊατ ἰΐοτη ἐχ οοπῖτα- 
τῖο φυοάδπι πιοάο ἀπαιπφαοάφια, αξ Π05 ςαπϑοτηαϑ. δὰ μδθο ἰογίζατα 
11πὰ δαπιθηάαπι εθῖ, αἰ χυοηΐαπι Οπιπΐδ ἀδἰδῖλο ἴῃ σον γαγίαπι δδῖν 
φιοὰ ποῦ ΔΡ 60 δι ρεδγδῖυγ ἃ 480 οοῃάϊγ δἰνα ογεδίηγ, ἰὰ ἰῃ οοῦ- 
τγαγίατη τηθ αὶ Πθ 6886 818. [ιἰ5 [14 8 6 ἴ8, Δρ δγείιι5 ξογιαδβα ἰδῃλ 
αογίξ 4υὰ ἀθ οϑαϑα αἰξθγυσῃ πιὰ αἰζεγαπι [διπίπα παὶ οὐτα δηΐτὰ 
ΡῬτἰπείριαπι ΟῚ διρεγαΐῖ πεαὰε Τοποοάσθοτε Ροϊεβδὶ ριορίογ οΔ]οτὶδ 

Ἱπορίϑιῃ, πδαυ6 ἀποῖξ πὶ δῦαπι ἔοττωδνη 86 ἰδ ρον δι ρ γδίοσγ, της 20 
ἰλτὶ ἰπ οοπίγαγίυπι πδο 6886 6δϑῖ. οοπίγαγίυτα δυΐδτη πιαγὶ5 Γοιηῖθα δὲ, 
υἱἀεἰϊοθὶ πα αἰϊεγασα τπᾶ8 αἰΐεγιπι ἔδτηΐπα δϑῖ. δἵ οὐχ ἰδοῦ [4118 
δε υἱγῖα!5 ἀἰΠεγεπίίαση Βα αὶ, ἰποϊγατα επῖατα σαοηιε Βαρεῖ ἀϊνονν 
ὅπηι. ἰίΐαχιε ἱπ ἴδ]6 πευίδῖυγ. ρᾶγὶθ δαΐθπι αἰἰχπα ορροτγίππᾶ πιὰ- 
δῖα, σοηϑιταϊίο τοῖα ἀπίπιαὶἰσ πιη το ἀϊδογεραὶ ἔογπια. ἰἰσεῖ μος ρ6γ- 
δρίοεγε ἰῃ δραάοπίρυϑ, φαΐ πὰ ραγῖα ἱγαποδῖὶ ἴᾶπὶ ἃ ρτίϑιΐπα ἔοτταδ 
ἀϊδοεάσηϊς ραγααιε ἃ ἔδιιίπα δρεοίς ἀϊδίαπί. οὔδὰ5 τοὶ οαῦσᾶ εδὲ 
4υοά φαγίεβ ποπποΐ]ας ρῥτίποὶρία δυπῖ; ραποῖρίο δαΐοπι τααϊαῖο 
τρυἱα εχ ἴθ, φαδς δασαπηΐατ, οοτατααίαγὶ δὲ ἀπηουθσὶ πθοθδ86 εϑὲ. 80 
4πο οὶ στῆδ8 ᾿τιποὶρί πη φαοάάαπι δὲ οαιιδα δὲ, τιᾶθ4π8 δϑὲ 488 α]1- 
φυϊά ροϊε5ῖ ἰεταὶπα υογο 4πᾶ ποη ροϊοεῖ, ροϊεηϊίαε δαΐοπι εἴ ἱπιρο- 
τεμεῖαθ τγαῖὶο εἰς ἀβϑογίβεηάα εϑὲ πὶ ἔδου δα δὰξ δή δῖ δυῖ ἀεϑὶὶ οο8- 
οΟσαθηαὶ υἱπιϊ αἰϊσιθαι,, φαοά ἱπ ἐαπρυϊπεἰθ δδηρυῖς Δρρεϊϊδίας, ἴῃ 



δ᾽4 

ἐχεδηξτῖδαθ ργορογιϊομαϊθ, οἰπθαπθ ἐδῦϑα ἰὴ ργὶποῖρίο δὲ ρᾶγιδ {888 
τί κιποιν πδίμγα [6 οα]οτία οοπείπεῖ δἰ αδῖ, σοῦ ὑγοίεςϊο ἱπ ϑαπρεὶ- 

δ πεὶς σοπϑιεΐ, οἴ ἀπὲ ππᾶγοὶπ δι [διπίπαπη βοιὶ χφιοά εἰρπίϊατ, π6- 
. 66888 65ὲ, ἰπ σοῖοι δ γεγο βοπεεῖραδ τηϑϑ οἱ Γοιοὶπα δὲ, χῃοά 
Ῥογιϊοπαϊα Ἵογ 8 μβαρεαῖωγ. οσίρο εἰ σᾶυβα [οιπίπδε εἰ τἸηαγὶς 
οἰ ἴπ μος 6δῖ. [διπίπα διυιΐΐθπὶ δἷ υτὰϑ ἰδιη δδῖ, οὐ ρᾶγίθδ οἴϊαπη Π8- 
Ῥεμὶ φαΐθυδ δηνίθα ἀἰ[(ἀγὰὶ ἃ τπᾶγα. πὸπ δηἰιη αὐανὶ9 ρᾶγία πιᾶ8 
δοὶ [εἰαὶπα δβῖ, φιηοιποίο πος νἱ4θπ8 πες δὐάΐθηϑ, 5βεὰ γερεϊεηἦο 
ἀϊοῖηνπδ. ἰΐοτν ϑεῖηδῖ δχογειπδηΐαπι 6556 αἰ πππαπε ἃἰ ἐπι δῆ τὶ ἢ οϑί τῆς 
«εἴ. αἰπιυπι δαΐεπι ἰά ἱπιο Πἰαὶ γοϊο ποῖ ἰπ υπαιπφυάηχαα ρᾶτγίθπι 

10 Γεγαΐαγ. αιδιη ΟὉ ταπὶ χιοιὶ βοηδγδίιη 6ϑὲ, δίιπὶ]α εἰ φυοά ξδπογᾶ- 

Ὑἱὶ ἐδ πἰμ}} οπίπα γοίεγε ἂὸ ὑπαφυάαιθ ρᾶγὶα ργοβεϊϑοαῖυγ ἂη δὰ 
τπδπι]ύδηαια δοοεήαδι, δὰ γεοιῖιβ ἰϊα. πιᾶγὶ5 δυΐθιῃ σειπδη αἰζζἝετι, 

ἃ ρεϊποῖρίαυν ἴῃ 86 σοπιίπει ἰαἰα ηυοὰ τπονϑᾶὶ δἰ αἰ οπίαια ἷὰ 
διυΐσναὶι αἰ τη ππὶ οοποοηυδῖ: [επιΐηδα δεῖ θη ταδί ογίδπι ἰαπίυτα ργαθ- 
Ῥεῖ. φαοιίε5 ἰρίτυγ δειβθη ϑιραογαὶ πιᾶγί8, δά 8586 ἀυςῖϊ : συϊῃ δυραγα- 
ἴαπι εϑῖ, ἰπ οπεγαγίιιπ ἤδιηυϊαῖηγ, πόθο δϑὲ ἰπ σοττυρίοπειι. οοη- 
Ἀατίαπι δαΐειῃ πιᾶτὶα [ειπῖπα δϑῖ. [διπίπα "γα ἀϊϊαϊα [εἸριἀϊαξεαθ 
δαηριυιϊπεὶ αἰ ἰπιθη (ἀἐϑογιθίταγ. πίιινα υαγο δχογθιππῖο ουΐφις ἀαὶ 

20 εοποθρἔαςσυϊιπι. δοῃδη ἃπίοπι δχογθιδαπίυπιν δῖ, φιοά ἴῃ οαἰάϊο- 
τῖραϑ δἴαπε πιᾶγρυϑ ϑδησαίϊπεὶ ξαπογὶα σοπίναρῖϊιϑ 65ῖ, χυθργορίοῦ 
ποι Ὦγἃ οδρίοπιΐα δἷῃ}9 δχογειπθητὶ πηθαίι5 ἴῃ τπᾶτιθιι5 διιμξ. ἂὲ ἴδ- 
τοϊπὶβ ργὰς Ἵγυήιξαϊε οορία τεάυπάαϊ σἀπρυΐποα: ἱποοιζεοϊαϑ᾽ εηΐτα 
ζαοοπεοοοίυβαῃε ϑδηρυὶς δῖ. ἰἴάχιιθ σοποθρίασαϊιτα εἰὰ5 Παρ ογὶ π6- 
ςε556 εδὲ, ἰάφῃς ἀἰδθδίπιι]8 διϑῈ εἴ διῃρὶϊα5. φαοοίγοα παίωγα υἱδτὶ 
ὯΔ]ἰς ἐδ, νὰ ραγῖο [δυηϊπα ἀἰδγὶ ἃ πᾶγο. δχροϑιὶ οδαβδιη οἂζ αἷ- 
εταιῃ πιᾶ5 αἰτθιαπι Γδιιίηα ζοπογείυγ, 

2. Ἰπάϊοεία γδγοὸ ἰδοίαπε γε8 χπηθ δοοϊηπε πουο}]ὰ δηὶπὶ εἴ 
30 δετι 6806 ῃ8 δεῖδ5 τηδρὶϑ πᾶιπ ἤογοη8 ἔδηνπα5 γϑπαγαῖ: ἴῃ δἰ γᾶ δΐπὶ 

«8]ὸν ποπάυτῃ ρεατγίδοϊυ δῖ, ἰπ αἰΐθγα ἀβῇῆςϊξ. παιπίάΐοτγα δἰίαια εἴς 
ξοπιϊβαιογαχαθ σογροτὰ [εταΐπαπι ροιία5 ρίρπαπει δὲ ϑεπαῖπα μαι ήάα 
τουξὶβ χυᾶιῃ δρίδ8α δος ἰἰδιπ αοιυπτ: πάθος διΐπι οἰπηΐα δυθπίαπε 
φἈΙοσίς ἱπορία παίηγα 8. βαδιῖθυις5. ἰζοτα δι! οι 15. πγαρὶ8 σθᾶπι δα- 
διγὶἰς ταῶγεϑ ρίσπσπῖατγ, Βὲ δἴϊαια αἱ ἜΧογειπ δ η 9 δἰπϑπο 4] σοτρογα 
δρηυπάδηϊ. ρίαν δαΐειθ θχογειπδηῖ σοποοσῖι ΟἰΓἢοἾ ὰ5. δϑὲς φιᾶπὶ 

ἸΕῚ ΟὟ τοὸπι τπᾶτῖρα5 56αιθη, τπυ ]ἸδγιαΦ Ἰποηςσῖγπα ἀοοδάπης παι άϊοτα, 
ζατα εἴΐδπι αἱ τηεητῖγυδ βοςυπήίμιῃ παίαγαιη πγοηβῖρι5 ἀδογαβοθηιῖρα8 
Ῥοϊία9 βαπὶ, εδἤθης ἀε σδυϑα δοςῖϊξ. ἰεπιρας επὶτα μος Ἰησπδῖ5 ἔγι- 
Βἰ ἀϊπ9 δδῖ εἴ πυιπιϊα8 ργορίογ παπᾶ ἀδογδιποπίμπ ἀεοοτ ομθπιηδ. 
80] δαΐπι ρ6γ ἰοΐυιπ ἀππῦια Πἰδῖειῃ δίψῃ δοϑιδίθιῃ [αςὶξ: αἱ ἴαπα 
Ῥατ πιδπβοτ ἰὰ αρὶξ. φιοά ἴα αὲ ποι) δοςδβϑὰ ἀϊδοδϑϑυχας ἰυηδον 
8604 αἰτεγυια ἱπογεβοεπὲ ἰασα, δἰΐοταπι ἀδογεδοθπῖθ. πεοποπ ραϑῖο- 
Τεδ αἰσπε ἰπίογεϑβα δι τπᾶγὶβ ἂς διλιιδα ρΘοοτγίβ [εἰαγαπι, ποσὶ 80 ἔμ πὶ 

40 δἷ πῷ δεοῖαϊξ αὐ ἱπέϊα5 ἀχαι οπ1}8 Δακεγίπιϑνς ἤλυθ αὶ, 864 οἰΐατα 
εἰ, οὔπι ρ6οα98 οοἰξ, ϑρεοῖαϊ δή δαιηίοιδπι δαὶ δυϑῖγατα. [τὰ πιϊπίτπο 
ἱμιεγάυπ τποϊηθπῖο οϑυδα ἀπίιγ οδἰ ἀϊδιῖ5 δι [γι ρι ἀἰται18: ἤλθο γεγο 
οδηϑᾶπι οοιηρίοπι ρεδβογαιϊίοπίθ. αἰδδιάδβὲ Οἰππίηο ἱπίθγ 86 τὴῶβ δὲ 
ἔειηῖπα, ΟὉ 68 188 αἰχίνημι8 οδυ585, δι ᾿πᾶγὶ9 δυὶ [ἐπιϊπαθ βαπδγα- 
ἤἄδοπεπι: 864 πιοιϊογαϊίοπθ, χιιὰδ ἱπιεγοθάδι, ορὰς εϑῖ. πᾶπι οιππία 
πε γεὶ μαῖυγα υδ] ἀγὶς εἴβειυπειτ, ταποι δ αἰΐφνα ϑαπε, σαΐοι ἂπ- 
ἴοτα δὲ γαϊάς ϑαρετγαῖ, δχϑίοοαϊ μυιπογειη: 51 τπαϊταιη ἀεβοῖξ, ποα 
ἀοποογμῖξ. δ6ἀ ᾿πεάϊὶ γα οιεῖη δά ει σοπάδηάδιῃ βεγυατ γεχηϊγιατ. 

40 Δ οχοὶ, πὲ ἴῃ [5 ηκᾶ6 ἴρπε σοφοιπίατ, μία ἐρπῖ5 ἰσυτί τ, πῖηιιδ ποῦ ο0- 
ἀαϊκ, αὐ Ἔν θθῖῖ αἰτίθαυθ πὸ 4υοὰ ἀρίτιγ ρεγῇείδιιγ, δὶς ἐπ οοἶτα τπαγὶϑ 
δὲ ἰεἰπῖπδο πιοάἀδγαδιϊουα ορυϑ 6δϑὲ. Βίπε πρθ 5 ἔπ Ἰπάγῖθ 8 ἴυτα ἴδ- 
τοϊηὶδ ουδηϊὶ αἱ σοπίαποιὶ ἱπῖοτ 8ὲ παφυδθαπὶ ξέπεγαγε, ἀἰϑίυπς 4αθαπξ, 
οἱ τὲ ταϊποῦῖθαθ παῖὰ δηὶ πιαϊογίθιι5 μδ6 ςοπίγαγίεϊαϊθϑ οχϑιϑιδηῖ, 
δεγπα ἰπ βεπεσγαίίοπε ϑἰει ἸΠἀεχιθ εἰ πιᾶτὶς Γαπεϊπαθααβ ρτοογεᾶς- 
Ἐοινο. οὶ ἱπιετ ἴοτγδϑ δἱ ἀχυδϑ ᾿μϊογαδὶ εἰβάσιη ἀδ ἑαι518. χυδλίξα- 

80 Ἰθτα επίπι 4υδιιἀλτα ρο ἰδπιπαϊη γαςῖρὶς δὲ δἰἐπυθπίμτω δἱ ἀϊβροϑιτο οοτ- 
Ρστὶε εα Ρθτγαπιεηῖο δᾶγί5 εοῃιἰπαπεὶς δὲ οἱρὶ ἱπργοάϊοπε5, φεὰ 

εοἶρας εχ αἰμπωοηὶα δῆθδο: μυΐθα δηΐτπι α505 ρἰαγιπα8 εϑὲ, δίψα θ᾽ 
πα οἴαπὶ 8 δι. αἰϊπιεηῖο εϑὶ, δξαπι δίςοϊδ. 4ύδτη ΟΡ τϑῖῃ δυδθ 
οτυκία εἰ ἔγιβι 6 δυὶ 80θ γι πἰδῖοπι αὐ ραγίαπι ἰοταϊπεῦπα ἰδοϊαηξ. 

3. Ἐδειϊειη σδυϑᾶς ϑυπὲ σῸΓ ἰδ ραγεηεῖ θ᾽ δἐιπ} 168 ραπεγθιῖπν 
δ ΑἸΣ ἀἰδειιπι!δ8, δὲ αἰ ρϑῖ" δἰ πιαῖγὶ, τα σογροτα ἴοῖο ἴωτα τογὸ 
Ῥαγοϊωο δίπρυ δ, εἰ ρᾶγεητρας τϑδρὶθ απδιῃ πηδιουί ει 5:15, δ 115 
Ῥοΐζαι ἀπᾶπι 40} ΒΔ θεῖ, δὸ τοῦτος ροιϊαα ραῖτὶ, ἐεπαΐμας τηδεγὶ, δἰΐὶ 

ΕΞ 
δες, 

ὉΒ ΑΝΙΜΑΙΙΟΜ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΧΝῈ ΤΥ͂. 

π}}}} οοπϑαηριήπεο δἰ πηι] 68, δε ὦ ἰδιλδεη ᾿οτπΐηὶ φἰπν]68, 8}}} πὸ ἢο- 
τοΐαϊ χυϊάετη, 9864 ἰαπὶ πιοπβῖγο. σαὶ δπὶπι δαΐδ ραγδη τ θυ δἰμαλ!ῖα 
ΟΠ δϑὶ, πηοτβῖγυτα συοάδιπ πιοὰο ὅδε: ἀἰ8ς 6251: δαὶπα ἰπ δο σποάδα 
τοῖο παίιγα εχ ργοργῖο ξεπεγε, οοορίϊαθε ἀδρδοδγαγο. 86 ἰηἰ ἔτι 
ταπαπι ἀεξεπεγαμὰϊ οϑὲ [οιαϊπαπι δα μδγαγί, ΠῸΠ τῆδγαπι. ὙΘΓΙΝ 
ἔ: ποροϑϑαιϊαη δδὲ Πδίηγδα: ΚΘ ηι18 ΘΠΪΠῚ ΦΟΓΥΔΤΙ Οροτῖδὲ δΟΓΏΤΩ 
41ς [διπὶπα δὲ πιᾶγε αἰϑιϊρυππίαγ. δεὰ σατη βογὶ ροϑϑὶξ πὸ 4]}- 
φυδιάο φεπιεη ϑηρεγεῖ πιᾶεῖ8, δαὶ οὐ δείδιθι ἱαυθηΐοπι σϑηϊ δον 
διιῖ οὗ δἰϊαιπ δἰ υϑιποὰϊ σδιιβαπι, Γδπιϊπᾶπι οὗ δαπὶ γεῖρ κἰξηὶ πϑοεδεα 
ε5:. δὲ τηοπερίγυιῃ βίβηὶ ΠῸΠ ἤδο6856 6ϑῖ, 80 ΠἸ|οϑὲ δά οδυδᾶτη σα 
Βταῖϊα, δὲ βπϑιι, φυαπάαιδτα μετ δοοίἀδηδ ἤβοθθ56 δεῖ. πᾶτῃ ργίηςὶ- 
ἴθι ᾿ἰπς ϑυπιᾶῖις οροτίθς αοῖϊοα δπῖια Θχογειηθπίμπι δοπαΐπῶ 19 

ἕπὴς ςσοποοςξαιῃ ἰπ τηδηδῖγα!8. δοῖ, τη ῖι5 τη Ἀγ 8 δρὶΣ ρΓῸ δ08 [ογθᾶ, 
Ἀ1Ὰ1] δίῃ τοίογε ραεπίτωγα ἀϊοδίυγ δὴ τποῖυδ ἰὰ υοα ρᾶτῖεπι οοτρον 
τῖβ Ὀπαπιυᾶηαιιδ δυρεαῖ; πεὸ ἱπῖογαβὲ δι ρθηΐοτι πιοῖυτῃ ἂπ ργϊποϊρὶο 
ἱπϑιταδυῖοιη ρίδοοαὶ ἀρρείϊαγε: οδάδην πδῆάιδ γαϊϊο ᾿ποῖαϑ δϑι. ἰ18- 10 
408 δὶ δυρογαὶ, ἰδοϊθὶ ᾿πᾶγοπι, ποη [διπίπαιμ, αἱ 8: παῖ! οτ οἱ αὶ ρ6- 
πεγαῖ, ποη τηδῖγι: 864 5᾽ ποη ϑυρδγαῖ, ΡγΓῸ θᾶ, σῦα ποῃ δυρογαγιῖ, 

[δου ιαῖο ἀοίεδοϊπιπ [δεῖοι. [αουϊίαξειπ δυΐῖθπὶ ἰιος πιοάο πιο! Πρ 
σοΐο. φυοή ρεπεγαῖ, ποπ βοΐυιη πιᾶ5 68: δδὰ οἴϊδιῃ ἰ8]18 ππᾶϑ, αἰ Οο- 
τίβοι δὰϊ ϑοογαῖθε; πεὸ πιοάο Οογίβοιβ οδὲ, υδγιπη εἰίαιθ ἤοιωο. 
δὰ μαπο πιοάμηη αἰΐα ρεορία8 αἰΐα τόπιοῖίαϑ ἰηϑαπὶ πη εὸ 4ποὰ κ6- 
πογαῖ, υἱἀεϊϊοθὲ χὰ φοίτα] 6. οδὲ, Ὡοπ ρδτ δος 6π5, γυογθὶ ρΓαϊία εἱ 
ξταιπυραιῖίειι8 δαὶϊ υἱοῖπα5. οὐϊαδαπᾶπι, Ζυὶ βοπογαῖ, 6ϑι. νδὶδὶ δυΐδιω 
δΕΠΊΡΕΓ ἰη ρβεπογάπεο τπᾶρὶ5 φιοὰ ργορείαπι δὲ ραγιϊοαίατα 65:. Οο- 
τίβουθ δπὶπ δὲ ποπιδ δὲ ἃπίιπαὶ 6ϑῖ: δοά ργορῖι:8 ἃ ρτορτίο ἠϊειδὶ 
Βοπῖο 4ιᾶπι δηὶπιαὶ. φεπογαὶ δαΐειη δὲ σιοά ραγιϊσυϊαγα δὶ εἴ φαοά 
ξεπαβ 6δὶ, δεἀ τηδρὶ απο ραγιϊουΐαγε: μος δηΐπι βυβϑιαπεϊδ οϑξ, 
υοά επὶπι εἰρπιϊαγ, εἰσὶ ηαϊα χυϊὰ 681, ἰάτάθη μος αυϊοῦδπι δϑῖ, 
ἰάφυς δυβδίαπιιδ 65ξ. φπᾶπι ΟΡ τγεῖε οχ (δου ἰδΈ Ρη5 ἰπϑαπηὶ ἴῃ δοιαὶ 
πἰθ 5. δἰυϑιποάξ οπιπίαπι τηοΐαδ. τηαϊογιπι οἰΐδτη ργορτία ἰὰ περο- 
τιπὸ δϑιαΐπε ἰπδαπὲ ροϊεπίϊα: 8ε Δ" ργορίπαῃϊι8 βειπρεγ αυοά ρατγι,- 768 
ουΐαγα ε8ῖ. ραγιϊσυϊαγε Οοτίϑουπι ἀϊοο εἰ δοοτγαίδιη. 864] οὔπε οἵηπ 
4ιοἀ πιυϊαίατγ, ποπ ἴπ φυοάϊ!θ εξ υϑγυπιὶ ἴπ 9 0ΐ ορροϑίζατο ἰγαηδεδῖ, 
ἰάεο εἰ φυοά ἴπ βεπεγδιίοιιβ ποπ διυρεγαίαγ, ᾿γδηβθαῖ ἱπ ορροβιίας 
πεοδθ8ε δϑῖ, ργοὸ δὰ ἰδοιίζίδῖε πὰ ποῖ ϑῃρδγαγὶς φιο ρεπεγαῖ τπὸ- 
γείᾳυε. σαοάεὶ 4 68ϊ τη88, πορ ροίϊυϊϊ, [επιΐπα ριρπίξυτγ: 8εὰ δὶ (08 
εϑι (οτίϑουϑ δὺς δοογαῖδϑ, Ποη ρδίγι δδα τπαιγὶ δίτπι 6 ρρπῖῖαγ. οὲ ηδδ- 
408 οἴπηῖπο ραἰτγί ᾿πδίετ ὁρροπίξετ, οἷς 5 πρτῖα κε πεγαηεῖριι5 οἰπκαῖδθ 
βεπδγαπίεϑ ὁρροπαμογ. 5ιπ 14 π πηοάο ἴῃ δεαυοπεθαν δου δι 8 
δρίϊατ: ϑΘΙΏΡΟΓ δηΐπὶ ἴπ δασυσπίοπι δἵ ργοχίπιηπι τπϑί ογΏτΩ ροίξαΦ 
ἐγαμϑιιατ, ἔδιπ ἴῃ ραῖγε “πιὰ ἴῃ τηδῖγο. ἰηϑαηξ δηΐδπι τποῖρ8 δἰ 
ἀοῖα 41 ροϊοπα. δεῖ ἰπϑαπξς τηοίῃ8 εἰπ8 4υἱ ξεπετγαῖ εἴ υπίτεγθᾶ- 
ἰΐαια, αξ που πὲβ, αὐ δοΐπια 8: βοξοπεία ἰηϑηπὶ πιοῖι8 [εἰπΐηδε οἱ πᾶσ 
ἰογια, ἴϑην ἰπ ραῖγε 4αὰπε ἴῃ πιδῖγα. τηυϊδίασ ἐξίτογ γδηϑίθη8 ἴῃ Ὁ 
Ῥοϑίϊα. ἱποῖυ8 δαϊθιπ χυὶ οὐδαηῖ, δοϊνωπειγ 'ἴπ ρτορίπαιοϑ. νατθὲ 
βταϊῖία πιοῖα5 εἰα5 φυΐ ρεπεγαῖ, 5δἱ ϑοϊναιυσγ, ργϊιπι αἰ εγαπεῖα ταὶς 
πἷπια ἰπ πιοΐαπι ρδίγὶ8 ἰγαηϑι διξ, τῆοχ ἱπ ΑΥ̓͂, δῖσυε ἀδίποορϑ δά ἅτιπσ 
τηοίλαια ἴθ σαἰδΓῸ5 ϑἰπι1 168. ἴπ [δι πί8 σποπα ἱγαηϑίϊαϑ ἴ: πιοῖυϑ 
δπῖιπ σοηςῖριει 5 ἴῃ τηοΐαπη 80  υἱτυγ πιδῖγιδ: δὶ ποῦ ἴπ δῆτη, ἴθ αυΐδο; 
δοάεῃααε πιοάο ἴῃ ϑυροτγίογθϑβ. 864 μοιἰ58ἰπηαπι ἱΐα παῖιγα ἔεγὶ αὲ 
4πα πιᾶ8 εἴ 4πᾶ ραῖδγ δδὲ, πη] δἱ δυρεγεὶ οἱ δυραγεῖηγ: ρᾶγωτε 
δηὶιπ ἀἰδουἐπιϊηῖς δϑῖ. ἴδιο πὶ δἰππαΐ υἰγαπὰθ συθηίδι, πεασυδησδπι 
ἀϊίβοι!ε εϑ1: ϑοογαῖθϑ δπΐνῃ Ὑἱγ ἐα}15 48 6ϑδῖ, 4ῦδην ΟΡ τϑπὶ πιᾶτοϑ 
τοδρπᾶ 6χ ρᾶγὶς δἰ πιῖϊοα ραϊγί Ἔενδάσπε, [επιῖναα παδῖγι. δίσπαὶ δοΐπα 
ἴπ πξγαμ αι ἀϊδοοαϊτατγ. ορροπίϊηγ δπέθιπ [δπλΐπα ἱπαιὶ, τοδίθτ ραϊτὶ 
ἀϊδεδεϑυε|ιδ ἴθ ορροϑῖῖα μὲ. δε οἱ πιοΐυ8 αὶ ἃ τῶᾶγε δδὶ δ ρδγαγίξ, 
4υὶΐ γδγὸ ἃ ϑοοτγαῖα εἰ ποὴ ϑυρεγαγιξ, δαὶ Ἀἰς δηρδγαγίε, 1116 που, 
ἰτα δυδηΐξ αὐ τπᾶγος δίιη1}68 πααῖγὶ, [ειπῖπδθ βἰπιῖ]ε5 ραϊσί ξοποτθηζατ. 
ΐειη 81 πηοῖιδ δοϊ νδηίοσ, οἱ πὰ τηῶβ οϑὲ, ϑεαγυδίῃσ, ϑοογαιδ δηξετα 
φοἰναῖωγ ἰῃ ραιγί8, πιῶς εγίϊ ἂνὸ δίνη }8. ἀπὶ Αἰϊουϊ σεἴθγογπτι 958ρ6- 
τἰογυτα τπηδίοσυτα, ργουϊ δο]υῖο τεϊοπάοτγιξ. 86 ἃ δὶ 408 δϑὶ πιδϑ “Ὁ 
Ῥεγδδατ, ἔθη πα ΘΓ δἰ πὶ 15. ἢ οἱ δοίπιιπ πιδιγὶ, 9ἱ δυΐοπι εἰ πἰς φοἷ- 
γαΐϊυτ πποῖϊιϑ, τηδῖτὶ δδϑί να ἴστ᾽ ταδιγί8 δὰξ δἰ ΐσυΐ δι ρ οΥογατα ρατῖ 
ταιϊΐοπθ. ἰήάειν ᾿ϑοάπ8 ρατείειπν ἀυοῆθα δεῖ: δᾶθρα Ἂπίτῃ αἰΐδο ρασὲ 
δι 168, δας τηαῖσι, αἰΐαθ πδίογιπι αἰϊσαϊ οἰ τι 68 σοπϑιϊπαπίατ. ἷπα 
δυπὶ φδημπ εἰ ραγίϊπτη τοῖαϑ, 8] δοῖπ αἰἱὶ ροϊοπια, πὶ ϑᾶθρε ἀϊχὲ- 
τοῦδ. ΟΙηπῖπο δ ιϊοϊεμ δ διπὶ ἐγία ἰἰϊα, ἀπαω, αυοά τιοήο ἀϊχὶ, 



ΕΒΓ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΘΟΕΝΕΚΑΤΙΟΝΕ ΤΥ. 

τδοῖυϑ ἰηθ996, ἃ[1οβ ροξοπϊα αἰΐοβ δοῖα ; δ τεγαπι, ἀθβεπετατα πὶ ορ- 
Ῥοπίϊππι ηυοά ϑαρεγαίατ; ἰοτγιίαμι, ἰγδιϑῖγο ἴῃ το οἴπια ρτοχίπιῶτη ἰά 

40 4Ζυοά σοἰνίυτγ; οἷ 81 ταΐππϑ δοϊνἱτογ, ἰπ ργορίπαθμηι, δὶ πιϑρ8, ἴῃ το- 
τοοϊίογετι ἀϊϑοράεγε; ἰδπάδπιαας ἰϊὰ οοπίπηαλ οἱ πϑτηϊπὶ δυο γιτα 8ἷ- 
ταὶϊοθ ργοάθαπι, εοά δοιπυθθης ἴδηΐαπι γοἰ παπαῖ αἱ Ποπιο εἱξ, 
«αἷς τεὶ οδιιϑὰ οδὲ ᾳποά οοτοπυπε ρα του] ατία σοπδοαπίίατγ οπιπίδ, 
Βόπθο δηΐτν υηἰνογσαὶς οδῖ: ϑοογαῖθϑ ραῖογ, οἱ φβδδοῦπῆθας εὐ τη8- 
ἴεγ, ραγιϊουϊδτε δεῖ. Ἵοδῦβα σῸΓ πιοῖι9 δοἰνδπίυς, εδὲ 4ποά οἴππ8 
δέδια ραιταγ οἴϊδτι ἃ ραιϊθπῖθ, οἱ φυοά δεοαὶ μερεϊδῖογ δΡ δοὸ σαοὰ 
δεςδίαγ, χιιοὰ οαἰοίδοιξ τείι ξογαῖαγ ἃ οαἰεβοεαῖθ. ἀεηίφοε φυοά- 
εὔπαπε πιονεῖ, ἐχοθρίο ῥτίιπο, ταιΐῃο πιουεῖηγ δΐαο πιοία. γεγρὶ 

20 δταῖια φυοα με! {{π| ρε Πϊτατ φιοάδτα πιοάο; φποά ρῥγεπεῖς, τοργίπ- 
ἄαγ, ἰηΐογάιπι δἰΐδιι τὰ κὲ αἰ ΄υοα ἀρὶς πιδρὶδ ραϊϊῖαγ ἀυδπι δραὶ, 
εἰ τείγιογθῖαγ φιυοὰ οαἰοίδοϊς, οαίδϑοαι φιοά {τἰρείδοϊε, σίμα δυὲ 
5181] (δοουῖς, ἀπὸ πιΐπϑ χιαπι ἰρϑαπι δἰξβοϊαπι 6δὲ. ἀϊχὶ ἀς 118, οαπε 
ἂς ταιϊίοπε ἀροπὴϊ ραπευάϊφας ἀοςότοπι, υἱάοἰϊςεῖ φυΐδιν ἴῃ τϑροδ 
ἐπεϑϑεῖ βρξεγε εἴ ραῖϊ. ἀσρεποναῖ δηΐοῖη φῃοὰ ραϊπυνγ, ηες δαρθγδίατγ, 
οὶ ἀοίεοτα [ἀςυ] αι16 οἷα9 ᾳποά σοφοὶ εἰ πιονεῖ, δὶ σορία {τὶ ἰ- 
μίεφυε εἶυ9 φυοά ςοποοφαίίητ εἰ ἀἰδεϊπρηίίαγ. οὐῖα δοΐμῃ Ῥαγῶτ 
δαροτγεῖ μϑΓιπι ποπ δαρεγεῖ, ἰδοὶξ πιυ  εἰΐοτπιθ 4ιοά ςομπϑιιτυΐτατ, ἃΣ 

80 αἰ δ]εἴαγαπι που πα }} 15 ΡῈ Γ ἀϑιπη οἱ δὲ πἰιαΐωπι δοοίαἀϊξ. οὐτὰ δηΐιη ΡῈ Ὁ 
οορίδῃι Ρδϑοῖῃϑ ἡδῖαγα ποαηθᾶϊ ΒΏρΕΓΑΓΕα, ἢ Ῥτοροτγίοπε δυβεδὶ οΥ- 

ΤΩΒΏ6Ὼ6 ϑεγυοῖ δαπάθπι, ἀΐνογϑθδα εἰβοϊυδιογ ραγῖθα, εἴ δάδο ἱπέθν- 
ἄσππι υἱ αἰ Βῖ]ο ἴογε 5ἰιπι [65 ῥτίπιΐβ ευδάδηϊ. ργοχίπευ Πυὶς 68 τ οτ- 
Βὺ5 4θετι σαϊγιΐδιη Δρρε!]πνα85: εἴεπίπι πὶ 60 ρύδς δριιπάδπιία ἐπ- 
χἰοπΐβ δαὶ ἤαϊωϑ ὁτιαϊ ἴπ ραγῖες [λοὐεὶ ἀδουιπροπιία, ἰδοίθδ δηίνπαἰὶς 

769 αἰνεγοὶ εἰ ϑαϊγγὶ δρρᾶγεῖ. δεὰ φπᾶπι οὉ οδίβαπι νβᾶγεϑ εἰ [Ἔπιϊπᾶθ 
ξοπεγεπίαγ, δὲ δἰϊὶ ραγθπεῖδυ9 δἰπι}} 65, Γδταΐηας ΓἘπηϊ 18, τα ϑΓ 68 τηῶ- 
τραϑ, 1 αὶ ἀΐνεγϑθο, Γοπαΐπαθ ραῖγὶ, πιᾶγεϑ πιδισὶ, ἀθπίφυ 1} πιδῖο- 
Ερυδ 58 δἰ πιὶ}65, 41} ϑαογαιη ποιαϊπὶ δίχα 85 οχϑβῖδης, ἰάψας τωι 
κότρογε ἰοῖο ἴωπι ραγΡα5 δίπρη 5, ἀε 118 ἱπφθδια οἰππῖρυδ ἀἰοϊοτα 
ἶδιν εδῖ. δεηϊεητίας δυΐθῖη Δ] ΟΓαπι φυοαυθ παῖαγαε ἰπϊεγργεῖαπι 
δαὶ ἀς ἐΐθ τ θη5, δε: ]Ποοὲ φυᾶπι ΟΡ Τ ΤΩ δίπιιϊε8 ρατεθηρυδ Κα πεγθ- 
ἴαγ. αὔΐεγιπε "11 ἀπρ] σεν πιοοπι ταϊτὶοηΐδ. ποηπαλ! δηίεπ ἰτα ςεῺ- 
ϑεπῖ αἵ, ἃΡ πῖγο ρ]π8 8εγηῖπῖ5 Ὑθπογη, δἱ διπι δ τηλρίδ ξΕΠΕΓΕΙΌΓ, 

40 δεᾳῦς ἰοὶἱ τοίππι οἵ ραγιὶ ρᾶγβ, 4π88ῖ οχ πηδαυδαθς ρα 86 8:6 Π 
ἀεοεάαι; δε δἱ ρὲ ἀς πἴγοῃς νυϑπογιΐ, δὲ π}}}1}8 πευϊγὶ ρτοογεεῖωσ. 
το τὸ δὶ [αἴδυπι εϑῖ πδς ΟΠΙΠΙ ὃχ ρϑγία ἀδοθάϊι, σοπβῖαϊ πεο δἰ πη! α- 
ἰπὶ5 οἱ ἀϊ55: 1 Π1πῖ9 οδαϑαπι ἰ4 6856 φῃοά τεΐεγυηξ. ἴοπι εἰίαπι 
δτλδ ἀπο ἀππὶ 8ἰπηὰ]} εξ [δ πιῖπα δῖ εἴ ραϊγὶ δια] 14, δῖ ταδϑ δὲ δἰπιὶ- 
ταδῖτὶ, ποη δεῖς Ἔχρίδπαγε ροϑϑυηῖ: οὶ δηΐη, αἱ Ἐπιρεάοεϊεα 

δυὶ Πεπιοογιῖη5, οαῦϑαπι ἀξ τπᾶγς εἴ [οιαῖπα τά πηϊ, ἰμω ροδοιρ α 
ΣΔΟΟ δ]ῖο ἀϊοπηῖ: 56 ὰ 40] φιοά ρ]πϑ πιΐπυδνε 8 πιᾶγο διιΐ ἃ [εἸηΐβα 
βεοεϑϑογίξ, Αἰ Ἰϑιπιπὶ τηδγοτη δἰἑαεγοιῃ [διμρίπδιη Κίρτι! οΔυδαπίαγ, ἰὶ π6- 

ἕο ᾳπευπὶ εχρ]ΐσατε ηυδπηδάτη οάυτη [Ἐπιΐπα ρδῖγὶ οἰτλ1}}18, τλ 85 δἰ τη! ἐδ 
ταδιτὶ το αάδίηγ: πιὰ] δπὶπι ρ᾽5 ἀς πἴγοηπο υεηῖγα ἱπιροθείρῖ!ε οὶ. 
δὰ μᾶες οΌΓ δί πηι] 68 τηδίογιθα8 8818 πιδζηδ ΕΣ ρδγῖε γεϊποίϊϑαυς ρε- 
ΠοΓοπῖογ, οὐπὶ π1ἢ1] 56 πρὶν ἷ8 Δ 118 δες βϑογιξ. πὶ}}] ἰϑῖϊ, φαοα ΡῈ πὸ 
τυεδηϊιγ, μαροηῖ: 864 απὶ του ππι ϑιιη 1} πάϊπὶ8 τηοάυπι αἰΐεγαπε, 
ὧὰ τΌτν οεΐεγα ἴθ πε πος πιο] πα ἀϊςηπε. δαπὶ επὶπὶ φυΐ ϑθπιθη ξεηϊταϊο 
ἀϊεδυῖ, φυιδτιν 8 πππιη, ἴδιηοπ τυϑίυιὶ οπππιίαγίαπι φυδπάδιη 668ε πηλὺ]- 
ζοτατη δοιηΐπυτη τηϊδιίοποπι, ἰἴΐααπς ;ξ δὶ 4π15 τη] τα δαροΓαπὶ ξοπεγᾶ 

εἰ ἧἥπ δοάεπι Βυπιοτα τηϊϑοποτγῖξ, τπόχαυθ ἱπάε εὐπιεῖ, ἔλυμεε ϑΌΙΏΘΓΟ 
80 δΕΙΏΘΡΟΥ ΠΟ ἰαπίππάειν εχ ἀποαποαπο, δεἀ τηοάο δια πιοάο {ΠΠ1π|8 

Ῥίυδ, αἰϊαϑ εἰϊαιη ἐχ μος ϑιτπδῖ, δα {Π10 πἈ1] δηπιδῖ, δἷς ἐπ δοπιΐπα 
δοηῖτα] 1 6886, οὰπι δα πλπβ 8 ἃς Ὑδγὶῖ5 πιϊβιιπι δἰξ: ἃ αποοψπαιε δηΐη 
Εἰ εδῖε δοςοϑϑᾶγι! ῥ᾽] ατγίπιαιπ, εἶ δἰ πιο πὶ Γογπιδ βεηθγαγ,, βεὰ ᾿δος 

Β γδιὶο πες ρίαπα εϑὶ εἰ ραϑεῖπι βοιϊοία δϑῖ, συαὶὶ δες ποη δοίη δεὰ 
Ροϊεπεῖα ἴπ6580, αυᾶπι οπιπί[αγίδπι 5οτηἑη 8 οΟπιτηϊ ιϊοτο πὶ Δρ ρα ἰδὲ. 
εἰ φηΐάοτη ἴτὰ ἀϊοϊ πιο]ῖτι9 δϑὲ: {10 επὶπι τπηοάο ἱπιροϑϑιθ16 εϑῖ, μος 
ΡοδϑΙθι}ς 681. υϑγιπὶ φαὶ ἴα οαυϑατπι τεάάῃπι, 8810 πιοάο γαϊϊοπϑτα 
αἴϊειτε ἀς οπιηΐδιυιϑ [δος ροϊεγπηῖ, στ [ετηΐπϑ, σΏΓ πιᾶ8 ρἰρπαϊητ, 
παδῦν 0} Τὸ πὶ 5386 ρθπυΠΕΓο ἔδτηΐπα ἯνῈ δἰ τα! 18, πγα8 τηδίγὶ ργουθ- 
πίαϊ; αἴφὰθ εἰΐαπι ἀε τπηδίογωπι οἰ πα τπἀίῃο; δὰ δος 4πᾶ ἀδ οδιϑα 
ἱπιογάυπι ἤόοτῆο αυΐάειη, δε θ0}}} διιογαπι δ᾽ πα} 9 ξοπεγεῖηγ, αἱ ΐαδ 
ϑσὰε δάθο ργοςθάεπάο ἀερεπεγεῖ, οἱ ἰάπάθπι πὰ δόπιο αυϊήοπι 

40 δ6« δπὶπιδὶ ἰϑηῖιπὶ αἰΐᾳποά χϑίϑιαϊ, χυδα πιοπεῖγα ἀϊοαπίωτ. ῥτοχὶ- 
ταῦπι δηΐτα Δ} ἰἰ5 4086 ἴδια Ἔχρ ἰραυϊπιυδ δοῖ, πξ οδηδ88 ἀ6 τποπϑίτὶ8 

Ω 
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τεδήνπιον. δὰ δχίγεπιθτι δηΐπι, ἐΌμι ταοῖτ δοἰυδηῖιτ εἴ τηαϊδια 
πο διρεγοίασ, γειπαπεὶ ασυοα πιαχίπια δδὲ ππινογδαὶθ, [ὰ δαὶ δπίτοδὶ. 
ἴδτβ ρυειτην ογίμι οδρίια διϊεῖί8 δαὶ Βονὶδ γείδγιπι, ἰάθτπαας ἱπ 
τεἰογιθ προ πιργοπι ποιπιπδηΐ δηπιδ} 18 ἀἰϊνετγϑὶ: υππο! πν σαρῖτε ραετ 
εἰ ονεπὶ σαρίϊε Βουΐδ πδίδπι δοϑεαυδγαπέ 4186 οπιηΐα δοοίἀπξ 4υΐ» 
ἄξει οδησὶδ διρτα ἀἰΐοιῖ5, δε πἰμ}} εχ ἰδ φυδα ποιηίπαηὶ εϑὲ, φῃαπινῖ 
δἰ τα τὰ χυδεάδην ρεπεγαίυσ' φθοά δυθηῖ δἴϊαπι ποη ἴῃ τα ΟΠδίΓατα 
᾿Αϑδόῤέψο ἅπϑῖη ΟΡ γεπὶ δα ρΘΌΘΙΠΕΙῸ Ρ6Γ οοηνίοἴυν ποπποὶ! ἀ6» 
ὍΓΙμΕ8. Ὡρ8. Δ ΠμΓ δα σάρτγὰθ ἰβπεια οἰβαηιὶ δυι δείει! ρδῦη]οο, λ0 
ῬΑ γοίορποπιοη αυΐάδιπ ονηπδθ δα ἀπογυτι δυΐ ἔγίπιη δπϊ τη αἰ μαι ἴοτον 
πιὰ γεάϊρεβαῖ, εἱ ἀΐοεπάο ρδγιπαια ρεγϑιδάθραϊ, δὰ επὶπι ἱπι- 
Ῥοπϑῖθῖ]ε 6955. τἴ ἴ616 τποηϑίγιπι ρίρπαῖωυς, ἰὰ δϑὶ αἰτουπιῃ ἴῃ αἰτοτο 
δηϊπιαὶ, Ἰειῆρογα ἰρϑα ρταυϊ ἰδ: ἀδοίαγαπξ. φυδο ρ]αιίπιαπι ἀΐδογθα 
Ῥδηὶ ἱπ Βοπιῖπα δἱ σδῃδ οἱ ἰπ οὐδ δἱ βου: πᾶϑεὶ διΐδθπι τα] πππὶ πἰ δὲ 
δυο ἴεπιρογε ροϊεϑὶ. ραγίϊπη ἰρίταγ μος πιοήο ἀϊουπίητ πιοπδῖγα 
Ραγίϊτα φιοὰ ἔογπια ργοάδδης βλαϊτἰμπναπι γί, δι ἴσθὲ ππυεἰ8 ρ θα 
δαΐϊ πη 15 σαρ Ρα8. δεὰ γαιϊΐοποϑ πποπδίγογπιῃ εἴ ΟΡ βθϑοτπα δαὲν 
τοδὶ τῆν φγορίηιαθ δὲ ϑιιηῖ]ε6 πίε 86 φυοάδιι τη060 δαπ: ταοῶν 
δἴγαπι δυῖπα ΟΡ] δοοῖο φυδεάδπι δϑῖ. 

ἀ, Ῥειιοογίψιν γθγὸ πιοηϑῖγα βογὶ δᾶ οατϑα δου θῖῖ, φυοὰ ἄπο 30 
δι Ρεππὶ δειαῖπα, δἰϊεγωιη δῖα δἰϊογιιη ροϑίθα; 4πὰς οὐπὶ ἱπ πξοῖῸ 
ςοφρίυπάδηϊατ, ευδιϊξ εν πιοιι γα οοαἰεβοαπῖ δἴφυς ἀἰδο δδηξ. ἃυΐς 
Βὺδ γδγο φιοηΐδπι οοἰτυ8 δρίταΓ ΟΥΈΡ ΓΟ, ἰοοῖγοο δοιπροΓ εἴ ουὰ εξ 
οοἰογεπὶ δυδγίαγθ διιϊυπιδὶ. δὰ οἱ ἴϊὰ δἱϊ οἱ ὃχ ὑπὸ δεπιης δοάεπι- 770 

. 4ιὲ εοἰτϊθ ρίυγα ξεπογαπίιγ, φαοὰ ραϊοῖ, ργδθϑίδι ποη εἰγουιοῖγε υἱδ 
οπιϊθδὰ Ὀγευὶ οἱ ἴδοι ϊϊ. 118. δηΐη ἴω τπαχίιπε ἰὰ ἀοοϊάετα πθοδ888 
εϑῖ, οὔπι ϑειπῖπᾶ πο αἰσιϊπριππίωγ δ6ὰ δἰιπϊ δυρουηϊ. πυοάεὶ 66. 
Σρὶπὶ τπᾶγὶδ οδυ88 ἰγὶ υθπάα δῖ, πος πιοήο ἀϊοοπάππι εἰϊ. δεὰ δῖα 
δα ἰοῖο ροϊίις οϑυιβᾶπι ἰπ πιαϊοτὶὰ οοῃϑβιϊτυθηἀἴϑαης ΟΠ Ο ΡΏΡΕΘ 6694 
οεηδοπάυπ 6δῖ. 4υδιη ΟΡ Τὸπι τηοπεῖγα δἰυϑηιο τὰγοὸ δὐἀπιοάπη 
Βυπῖ ἴῃ ἴδ φυβα δίπιρυϊοβ ραγίαωπι, δὰ Ἴγεθτίαϑ ἴῃ 18 φιιογοτηα ραγίπδ 
εϑὲ ππιπεγοϑαδ, οἴ ργαθοῖρυθ ἴῃ ανϊυπι ρεπαγο, δαγυπι]υε ρο δϑίπηατα 49 
ἴῃ φἈ] 118. 115. Θηΐπι ραγι8 πυιπογοϑυ8, 0 τηοῆο αυοὰ δδερο ρᾶ- 
τῖδηῖ, αξ σοΟἸυπιρδθ, υδγυιη εἰΐαπι φιοά πα 1ο 8 δίιποΐ οοποερίυδ ᾿πῖσα 
8ὲ σοπεϊπεπὶ 'εἴ τἸεπιρογρυ8 οπηρη8 οσοεαπὶ. πος ροιπῖηα δἴδαα 
Ῥαγίυπι ρίυγα: σομδογεπὶ δηὶπη οοποδρῖιδ, φιοηΐδπι ἴῃ ρτγορίηχαο 
αἰϊεσ αἰϊογὶ εδὲ, φυοπιοάο ἱπίαγάωπι ἔγποῖιις ἀγβότισι σοταρ] ατεθ, 
φυοάεὶ νἱῖε}]α ἀϊδιπρυππῖογ Ἰπειηργαπα, ροιπίηὶ ρ.}}} ἀἰδογεῖὶ δμδ 
ὉΠ δαρεγυδοῦα ραγίε ρεπεγαπίωγ. δεὰ δἱ νἱτεῖϊα σοπεππαπίυτ Ὧ6 6 
ὉΠ}18 ᾿πιεγίεοιδ πειπθγαπα ἀϊδιθιτηϊπαπίωτ, ρ}}} εχ [5 πιοποῖγιδοῖ ῥτο- 
ἀευπὲ, ἐογροτε οἷ οδρὶῖς απο, ογαγίθιιδ απδίθγηϊβ, [18 τοι! πὶ, φαο- 20 
τΐδτη δυρογίογα δχ δἱβυιπίπθ γοπεγεπίυσ εἴ ρυῖϊθ8 {Ὑ 6] τὰ δηΐτα 
εἶθο ἴϊ5 651), ραγβ δαΐδπι ἱβίθγίογ ροϑῖδα ἱπϑιϊτυιΐυτ, φαδηαιᾶτα οἶδα 
ἰάοτῃ ἱπάϊδογείπδαιιε δαρρειίιϊαιατ. ἰδπὶ δογρθπδ δἴΐαπι ΒΊΟΟρ8 ΥἰδῸϑ - 
ε5ῖ, υιάοἰοεὶ εβά ἐπὶ ἀς οαυθα, ποτὰ ἰά χυιοχης βεπὺ8 οΥὰ ρματῖδ, εἰ 
τοῦ ]τὰ πυπιεγο. δε γάγῖυ8 ἴπΠ 60 παρ ϑίγι ἱπϑιϊ τοῖο ουεπὶξ ργορῖοτ' 
πϊετγὶ Γοτγτπδτη: ροττεοῖθ δηἰπὶ ἴῃ υδγϑιπὶ σορία ουόστῃ οοπ ηοἴσς' 
Ῥτο αἰετὶ ἰοσρίτυ ἀπε. πες γεγο ἴῃ βέπετο ΒρῸπι ἀπὶ γεβρᾶγητι [816 
φαϊὰ δρείάϊε: ο6ἰ10}15 οηΐπι ἀϊβογεῖῖθ ραγῖα δαγοτι σοηἰπεῖοτ. δὲ ἰῷ 
α πὶ δοοηϊγαγίο ας. ἀπάε δρεγίυνη δϑὲ οαυϑαπι δυθβπίογυπι μυΐπδ- 80 
τποήϊ ἰπ πιδίεγι 6886 ρηπίαγε ορογίεγθ. αἱ δηὶπι ἰπ 8 πῶς ρ'στα 
ἘΡΠΗΠΕ πηδρὶδ, ϑἷς ἰπ 118 4αδς ραυοίοτγα, τηΐπιυιϑ ἰά ἀροίἀϊι. φηοοίγοι 
οτηΐοΐ πεΐπιιδ: ϑἰπραίαγοῖι δηΐιη ρογίθοϊυνηης ρατίτ. παπὶ οἵ μου 

Ἰοοΐθ φυΐθυ8 πιιϊῖοτεδ ργδείοουνἀδε δθηΐ, πιδρὶϑ 1ἃ δυθηϊῖ, αἱ ἴῃ ἸΕΓΤᾺ 
Αεργρίο. οδρτγὶϑ υεγο δὲ ουἱδθηϑ8 πηδρὶβ οἱ [δου πἀϊουῖρυ8 δοοὶάϊξ, αὖ- 
48ε οἴϊατπι πηδρὶϑ τοῦ Β ἀϊδ. τππ] ἰραγα ἐπίπ ἰὰ ξοπς δηΐπια]α ϑαβὲ, ὃ 
Ὧδς ρδγίυτη ρεγβοίαπε, υἱἱ οδη18: οαθο 08 δπίτῃ τηϑρτιᾶ ΘΟΙ τ Ῥδὲ8 
δοϊεὶ ράγεγε. αποὰ 4ιᾶπι ΟΡ οαυϑαπὶ δοοίἀαϊ, δἱ φυῶπι Ὁ τεπὶ ρ8 - 
τἰαπὶ πιη]ῖοβ, ροϑίδα ὀχρ ἰδ) ένηι8. δὸ4 θηΐπι ἤδες ργορεβηδίοτα ἰῶτα 
δοηΐ διιαρὶο παίιγα δὰ πιοηοιγιβσαπι ραγίϊοποιθ, φυᾶπᾶο ποι δίτηϊεϑ 
δἰρὶ ξοπδγαηὶ 864 ἱπιρεγίεοϊοϑ. πδνὴ οἵ πποπβίγεπι φαϊὰ ἀϊδϑίπι}6 68, 
ἅπᾶτη ΟΡ τοτη [15 φποιτπι [8}18 παῖιγα δϑῖ, [οἰ 15. οὐδε Ηἰὶς ΟΒυ θη Σ, 
τπ ἰ15 οηἱπὶ ροι(β5ξτπτιπι δἱ 4ιδθ πιθίδο οθγα δρρε!ἰδηϊυγ οοηϑίϑθηῖν 
4πδε αἰϊφιδίοππϑ ἰ806 πιοηδίγίβοι δηπὶ αἴζεςϊα. ποῶπὶ ἄδθϑϑε δῖ 86" 
Ῥογα556 αιϊΐοσαπᾶπι πιοπϑιΓοϑῦτη δϑῖ. πιοπδίγοσαπι δϑὶ δηὶπὶ ταϑ ρΓβδ- 10 
ἴεγ παῖιγαπι, δεὰ Ῥγδοῖογ δῶπὶ 4186 Ἰπδρτιῷ 6χ ρϑγίο Ἀι: πᾶπὶ Ρτδοῖεῦ 

θᾶπι ἅπᾶδ δΕΙΏΡΕΓ οἱ Παοθδβᾶγίο δὲ, πὶ μι} Αἱ, σεττιπὶ ἰπ τέρα ἰΐδ 
4πδε τῃδέπα 4υϊάετ εχ ραγὶε ἰϊὰ αυπῖ, δεὰ δ]ϊτεσ εἴϊδπι ροδϑαπὶ Κοχὴν 
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ἐνεηὶξ φαοᾶ ρταεῖδετ πβίπγαωπι ςοροίδίδξ πατα οἱ ἱμταγ δᾶ8 1ρ885 σαΐ- 
Βα δοοιάϊι φαϊάοπι ργδοῖες Βυπο ογάϊποπι, δὰ ποπάπδαν φυοίϊθοξ 
ταοῦο, πιΐπιι8 ᾿Ἰπομϑίγωιη 6586 υἱάδῖυτ, ΄ιοπίαπι ᾳφιοὰ ρμεδεῖεγ παία- 
τῶτα εἰϊ, ἰάθη εἰίατη βεουπάωπι παίυγατα φυοάδιπ τποάο δδῖ, οὔτε ἢ8- 
ἴυγδτη ταδίογίαθ πδίωγα ἰογπιδθ ΠΟ δπρεγαῖ; 4πᾶπὶ Οὗ γοῖῃ πες δᾶ 
τοοπειτὶ ποπιῖνδ Δρρε]Ἰαπίατ, πεφαδ υδὲ βετὶ αἰϊᾳυϊά 5ο]εῖ, υἱ ἴῃ ἔγα- 

80 οἸἶδα8. υἱεῖς ἐπὶπὶ χιδαάδιῃ δϑὶ, φυᾶπι αἰΐσυὶ ἐαραδυπι υοσδηῖ, 4186 
οὔτ ἀτᾶπι αἰ απι δοἰδαὶ [εγγρ, δἱ αἰργαπι τα], πιοπϑῖταπι ἰά 5846 ΠΟῺ 
Ῥαϊδαῖ, φιιοπίαιη ϑϑδρίβϑίπιε (ἰ ἔδοαγε δὰ δοϊθαῖ. ᾿αυϑα εἰ 4υοά διι8 
πιδῖωγα ἱπίογ αἰραᾶπὶ δἱ πίργδιη ει. ἰίαφυς ποῖ ἰοηρε ἀϊϑοεαϊίωγ, πες 
γδοῖδυ παΐιγαιη ἴογο: ποὴ δηΐἷπι ἴῃ δἰϊαπὶ παϊιγᾶισι ἰγαηϑιίυγ. δὲ ἰῺ 

τ δὲ ρατίαμ! ρΙαγα, ἰθϊῃ δᾶ ᾿ρδᾶ δυδηϊιηῖ, ἴῃ πὶ γ6γΓῸ οορίᾶ ρᾶγῖυϑ 

ἱπιρεάϊε αἰτογ δἰιθυΐασ ρεγίδοϊίοπεπι εἰ οαυθαπι ροηίά]ειη. 46 ρᾶγῖα 

ὩΌπιδΓΟΘΟ ραυείίετο εἰ οἰπριϊαγῖ, ἃ: 4πῈ διίαπι ἀδ 115 ραγιίθυ9 4ηδθ. 

80 δαξ δαραγουηὶ δὺξ ἀδσυμὶ, φυδοϑεῖο ἐχοίδίθγα ροίεϑί. βιβηυπίωτ εἰΐπὶ 

ἱπιογάυτα αἰΐα ρ]υγίθαβ φυὰπι ἰπδίαπι οἷς ἀἰρίεῖ5, ἀἰϊα ἀπὸ ἰαπίμπα. 
εοάεπιαυς ΕΝ Ν ἴῃ οεἰοτὶ ραγιϊδυα δυὲ Ἔχοεάυμι δὺὶ ἠεβοίαπι. 

ποηηα ία εἰίαπι ἀμρ]ἰοὶ ρεπίταὶι, αἰτοτγο πιαγὶ5 αἰϊτοτο [ειπίπδθ, παδουη- 

τπτ, οἱ ἴῃ ξαπεγα φυίϊάεπι μοπείπυπι, 86 τπαχῖπιε ᾿ῃ οᾶρτάνιπι. δὶ- 
πηῖαγ δπὶπι ἡτα5 γοςαπὶ Ἀἰγοῖπα5, ργορίογοα 44 ὁπ} ρεπιῖα]α 
δηϊ πὶ τπατὶϑ οἱ [οιπίπαθ. ἴδτπ οἵ οοΥπιῖι βοῆς ἴῃ ΟΓΌΓΕ ΟρΓδ 

ΤΊ1 ςοπϑρθοῖα οϑἴ. ράγίθυ8 εἰΐαπι ἱπίθγιΐδ ταυϊατίοινε5. ἀδιπηδυΐδαυδ 
ἐραιάλδε, αἱ γε] οαγεαπὶ δἰϊφυῖρυδ, γ6] μδρεϑηῖ πιϊπηῖᾶ εἰ ἰδ6θα, τοὶ 
Οίυτα πῦπιοτο, γε] ποῦ 815 ροβίϊα ἰοεἶ58. 864 οογάθβ σᾶγεῃϑ πα πὶ 
τιπαδπι δπίπιαὶ ογίυπι δοὶφ φυδπαυδιη Ἰῖθῃβ οᾶγθῃδ δὲ ἀυρίΐσειι μᾶ- 
Ῥεπδ ᾿ἰδινθπὶ εἴ ἀἰϊεγο υδοδῃδ γθηδ υἰϑυιη δϑῖ. ἴεοογε δἴδι οᾶγΘἢ8 
τοῖο πα] ]ὰπὶ ποϊδίητι 68ῖ, φυᾶπαυδπν φυοὰ πο ἰοΐυπι μαρογεῖ ἴδ 
Ραϊαῖς. Βᾶδο δυΐειπ 'π ρογίθοι!8 νἱυζφας σγορογίαπιαγ. ζο 16 ἱΐεπι 
Ρτίταϊα ργοάϊογιπι, οὔπὶ δπὰ πδῖωγα Βάρογα ἀθθεγοπὶ: αἰϊα σοηῖγα 
Ἰυγὰ μαραθγωνῖ. ἴατὰ Ἰοςΐφ εἰϊαπι ρογιναϊαιῖα ἰθοὺγ ἰδῖεγε δἰπίβίγο, 

ἴα ἄεχῖτγο σοπεϊπογὶ υἱσαϑ δϑῖ. Βᾶθο, υἱ πιοάο ἀϊχὶ, ἰπ δπὶπιδὶ θα 8 

40 ἴδπιὶ μεγίεςτι5 ἐχρίογαῖα δαπε, ἰπ παβοθηιθυς δαίδιη σαγὶε ρειίηγρα- 

ἴατ. δε εἰ ράτγιιπι ἀδ 818 παίαγα ἀἸ"οΘἀυειῖ, υἴνεγε οἰ θπε: οἱ ρἰυδ, 
Υἱνεγα πεφαειμ, υἱἀο] σεῦ οὰπὶ φυοά ρεδεῖεγ Ὠδίαγᾶτα ἐδὶ, Ῥαγιθυδ 

σἰτεηάϊ ρυϊποῖ ρα] δι ἀροϊάϊε. πιοάυ9 νθογὸ σουβ εγαβάι ἀς Μἰ5 εϑ, 
πἴττιπι εὐπάειῃ οδυδδιη ραϊᾶτε οροτγῖοαξ ρᾶτίαϑ δἰπρυϊαγὶς εἴ ρᾶγιϊυτα 
ἀείεοϊαο, ᾿ἰδτα αι ραγῖτ5 πΠυτηδγοϑὶ δὲ ραγιϊπι Ἔχοθδ5ι15, 80 ΠΟῸἢ 68ῃ- 
ἄεπι. ρῥτὶπιπιη ἰξίταγ φαοα αἰΐα ραγίαιε τη ϊτα ἰἴὰ ἀπῦιῃ, ποῦ φαΐ- 
ϑρίδτη πιϊγθίιτ. φυβὸ επῖτα πιαχίνηα ἱπῖεγ απ πα ἰία δαιτὶ, δὰ 8.2: 6 1105 

80 Ῥαγίαπϊ, ᾿ἰ εἴθ ρ 85, οαπιεὶπβ, δι οἷ γε φιι δοϊρεάδδ; 4υδε ρδγ- 
Ἐπι πιοίοτα σεϊοτίβ δυπῆ, ραγίϊη Ιοπρα τηδρηϊταἀϊπε δα ρμεγαηῖ. Ταπὶ9 
γετο οἱ ἰῃρυϑ8 οἱ γεἸφιᾶ τὰ] 1 8.48 οπιπία ἔδγε ραγίαμε ται τᾶ; ἴφια 
εἴϊαπι ρᾶγνυὰ εἰυϑίετη ρεπεγί8, αἴ πιαγθ8. Βίδαϊοα ρϑυςα ρεμθγδηῖ, 
Ῥτδεϊεγααδτη βυδο: μας ἐπὲπι ἱπίογ τη] τἰραγα οϑὲ ἀπυπιοταπεα. ταιίο 
πὶμι ῬΓΟΡΑ ἢ 15 οϑὲ οαΓ πιδίογα ἀπίιηαίια ρίυτα ροπεγαγα ρ]υδαια 
αἴϊεγτε 80 πιϊπἰ8 ροβδῖη!. δεά οατγῖε ἰὰ ἴρδυπι φαοά δάιιϊγατὶ [αςεἰξϊ, ο8ι- 
886 εϑἴ πὸ δήπιίγοιπυγ. ἴαοῖξ εηΐμη δογατὶ παρα ἀο πὸ τπυ]α ρᾶ- 
τίαπι: οἶδαϑ οηΐπι ἴῃ ἐϊ8 δ οδυτπίταγ ἴῃ σογρογῖϑ ἱπογειπαηΐυιη. ταΐπο- 

80 Τθη9 τέγοὸ παίυγα ἀειπεπάο ἀδ πιαρηἰτυἀΐπα δυρεῖ ἰῃ ἐχογειπθήϊο 
δεταϊπαὶ! ἐχϑυρογαπίίαια. ἰΐεπὶ ρ]α9 δοτηϊηδ ροη 118 6886, φυοα πιᾶ- 
ἰοτίϑ δϑὲ δηίπηα}ΐϑ, παῖπα8 δυΐεπι, 4αοἡ πιϊποτγὶ5, ποοθ886 δϑῖ. ἂὶ ππι τ 
εἴδεϊ ρᾶτγνα ἱπ εοάειπ ροϑϑαηῖ, πηι] τα τπᾶριϑ οἴβοὶ ἀἰΓβ.}}6 ἐδ. πὲς 
ἀϊοογίθυς γδγο ἡπαρηϊτιϊπῖ8 τπιϑάϊπιπ ἃ πδίαγα ἀαϊυπι οδῖ, δεὰ φυᾶπι 
ΟἿ τϑπι ἀπἰπιδηιίεπι αἰΐα πιᾶίογα 8ἰπε, αἰϊα ταΐοτα, αἰΐα τηεἀϊοογία, 

ὃ οδΌϑαπ) δηΐα το ἀϊπυ8. δαπξ δαΐοπι αἰΐα ππίραγα, αἰϊα ρϑυοίραγα, 
Δ] τα] ιἰραγα. εἰ πάρ δχ ραγῖθ ὑπίραγα βυηῖ, 4ιιᾶε δο]!ρεάα, ρδυ- 
εἶρᾶγα, 4ι86 υἰϑαΐοα, πιὰ μἰρᾶγα, φὰς ἐπα εἰ ι18.. οὐΐι8 τε οδυδα δὲ 
χαρά τπᾶρηδ οχ ρανῖε τιδρηϊ ἀπο σογροτίβ 18. ἀἰ [ον ἐπε ἀἰδιίη- 
ξαππίυγ. ἰδτθεη ποη ἴϊὰ ἴῃ οἰππίθυ5 65ξ, ταδριϊτο δαΐιη εἰ ρᾶγνΐ- 
ἴα σογροτὶθ οαιδαπι Βαρθηὶ ρᾶτῖι8 Ἀπιρ]ϊον 8 οἱ ρᾶγοϊογὶβ, πο 80- 
Ἰρεαϊδ δὺῖ ται εἰ {πα ϊ διὰ ἰδ] οἱ ρα πεγῖβ γαϊτῖο. συΐα5 τοὶ ἐδοιἱπιοηίατῃ 
ἐθι, "0. εἰερἤιαθ απὶπιδι πὶ τηαχίπιπιη Ἰάεπιαιε τα βἀυτη δϑὶ; 

10. ςᾶτη εἷυ5 Β᾽ἰϑαϊουπι 6θῖ, 4ιο ἃ τη χίπνοπι ἰπῖεγ γον δὶ. πες δοϊαπι 
ἴῃ ροάεβίντι ρδηθγα, 964 εἰΐαπι ἰη τοἰδιϊ πὶ οἱ παήτῖυπι τπᾶρπᾶ ρᾶ- 
ταπι [δουπάα οπὲ, ρᾶγνα ρογάηαιη ἔδουπία, οδήδθτι ἀε οαπδᾶ. μίδη- 
ἴδε δἴϊαπι ὩΟῚ 4186 πιᾶχῖιηᾶα βιπὲ, ῥἰυγίπιοτη αἴεγιιπὶ ἔγυ οἴῃ. αἰχι- 
ἸαῸ9 πδπι ΟΡ Γαπὶ αἰΐα ράγθγε πηρϊία, αἰϊα ρϑιιοα δᾶ πδίωγα δο]δαηῖ, 
δεἀ ᾿αϊοε φυδεριοηὶς εἰδὰ τλλχῖτης ἤυΐθ πύγεῖαγ ἴῃ ἰἰ6 δε Ῥαγίυπς 

Ε ΑΝΙΜΑΤΙΌΜ ΟΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ ΤΥ. 

τοῦτα, αποά Β]οτυηφας τἀπὸ ἰπίξτι ἀηἰ ΠΑ] 1ἃ ξαπας ἱπιρ]ετὶ ςογπθῶ- 
ἴον, δΕΙΠΘῺ δα ΐθιπι ἸΠΑΓΙδ δῖγα δή Ἰπδίογίαπι οοηοτι, 8ὲ δ θη9 ρδγ- 
ἴεπὶ ςοποδρῖιϑβ δὲ πιΐδοθη8 οὔτη 8ειηΐπ [θιηΐπδθ, δῖνε ΟΠ 60 τῃοάο, 50 
δεἀ υἱ πο05 σε. 86 πηι, ςορὶξ σον ἀἰἴχια τηδίθγίαπι σοπίθηίδτη πὶ αϊογῸ 
δετηϊῃ δ 6 4116 [οππϊηδε Ἔχογθιποηΐιπι, ἃΣ δου ἰαοῖ9 Πυτλον δ πὶ δρἷ8- 
δῖ, οὔτ ἰδηάδπι πὸη ἀπυπὶ οἰκεῖ! ἀη 8] ἐπογοιιθητὶ τηδϊογὶ δ᾽ αξ 
δῃσουϑ ἴῃ) ἰδοῖα ποι οογία χιδητδῖα δά σορεμάμτι ἀξϑοτιίτατ, δὰ 
410 ρὶπδ ἰδοιῖβ ρίυδ δβυςοὶ δ ἱογὶῖ, 60 ρ]υ5 φο]οδίγὶ σςοηογοϑοῖῖ, 965 
τῶ δὴ ἰρίταγ ἴδ 81 ἃ ἰοςΐβ αἰοτί, αἴφινα ὁ» δἂπι γϑῖη τπυ]ιὰ ρεηογαγὶ ΡῬτο 
πυϊποιῸ ἰοοούτιη οἷ δοεϊδθυϊοιτη, 486 ἀπὰπὶ ΠῸῚ δυπῖ, ορίῃατῇ 
πἰ 1} γαϊοηὶς 651. δᾷδρα δηὶπὶ εοοιῃ ἰῃ ἰοςο υἱογὶ ρεπιϊπὶ σοποἰϑίπηξ, 30 
ἴῃ ξδπογα εἰΐαπι τη] ἰραᾶγο, οὐαὶ γ᾽ οηι8. (δι πατα οτος Γπογίῖ, ἀοῖη- 
ς6ρ8 αἰϊιι5 ἃ αἰῖο ἰδσδιε σεγηππίυγ: φυοὰ εχ ἀἰθϑεςι πὶ θα 5 Ῥαϊεῖ. 
δεὰ πὶ ρογβεϊει αὶ ουϊαδφια, αἰλιπα} 18. σογίᾶ δὶ τηδρηίτι4ο, ἴατῃ 84 
ταδῖπϑ ἔπι δὰ υνΐπ5, αιιθπὶ ᾿οτΊηἸπυτα ΠῸΠ δ ροΓργαπίατ, ας νεῖ 
τιδίογα υεἰ τηΐπογα ὀυδιδηῖ, δεὰ ἴῃ πιο ϊο τηϑριἰ τιν ἰη5. ὁραῖϊο ἐχ- 
οδδδυτα ἀείεοϊαπινα ἱμοΣ 86 οαρίμπί, αἴφιε ἰϊα Ποπιο αἰϊυ 5. αἰΐο δὰ- 772 
οἴϊοτ δδὲ εἴ οεϊδγογαπι φυοάν!8 ἀπίπιδἰΐμι τα, δῖος τπδιθγία δεπιϊ πη} 18, οΣς 
4υα οοποϊδιηῖ, ποη ἰπἀεβηῖιᾶ εϑῖ, πες ἴῃ ρ]υ8 πες 'π πιϊπηϑ, υἱ εχ 
φυαηια θεῖ ἰὅθνι βεμεγαγὶ. 4υδα ἱρίϊαγ πἰπια] αὶ δὰ φυδπὶ αἰ χα 
ταῦϑ οᾶυ84 ρἷῃ)8 ΕΧΟΙΘΠΙΘΠ1Ὶ δαοθγπππὶ αιιᾶϊῃ 88115 δὶ: δὰ υπὶὰ5 δαῖ- 
τη 8]}5 οτ ίπαπι, εἷ5 βεγὶ πὸη ροίεϑι υἱ εχ ἐ0 ἴοῖο ἀπαπὶ ρὶγπδῖαγ 
δηΐπιαὶ, δεἀ τοῖ παιπΈΓΟ ρίρπὶ πθςθ886 δδὶ φυοὶ τηδρηι τυ ἀϊηϊριι5 ἀδ- 
Βὲε8 ργδοβογίρία ϑυπε πὸ Υ6γὸ πηᾶγὶ5 ϑθῖηθῃ δαὶ (δου 88 σΟη ΘΩΪΆ 
ἴπ τπᾶγὶδ ϑειπὶπα ρἰι8. αυϊοαιᾶπι δὺς τπμτι5 σοπδετα φαδπὶ ἃ παίατγα 
δαποϊϊυτι οδ[. δούοιηαὰδ τποῖ0, δὶ ρἰυ8 56 πη} 5 πλα8 Θτηϊϑογὶς πὶ [Δ- 10 
ουϊιαῖας ρίαγεβ ἱπ δαπιῖηα ἀϊν Ἔπάο ςοπιεπίδϑ, πΙΒ1}10 πιδία8 οἴβοἰεξ, 
4υιαπννῖ8. ρ] τί πιὰπι ἀοοαββογ. ἧπὸ ΘΟΠΓαγηπι ἀρεῖ: Ἔχϑιοοαπᾶο 
επΐη σοτγαιροῖ, πΘαθ6 δπΐπὶ Ἰρηΐ8 0 ρ]ὺ5 [πογίϊ, 60 πιᾶρὶ5 οαδθ- 
[αοῖεϊ ἀχυᾶτα: δεά σϑγίτι5 οαἰοτγὶς τογιπίπαβ 6δὲ, αἰ γα αδτα 981 ἰρποτα 
δαροα5, Ὠ 110 στοά ἀε8 ἀφυᾶπι οδἱϊἀϊογεπι, δεὰ δοϊεβ αἱ πιᾶρῖ8 Ἔνδ- 
Ροτϑῖωυγ ἰἀπάειηυς ἀεἰδαίαν εἰ ὀχϑίοςεῖατ. οὐπὶ ἰρίϊυτ μδες ταοᾶδ- 
ταϊϊοπεπι οογίδιη ἱπῖεγ 86 τεχυϊγαπῖ, 8οἴϊΐςεξ ἐποτθιπδπέυτη ἔεπιῖπδα 
εἰ πιαγὶϑ, φυΐ βδθιπθη τα τἀηϊ, τα] ἰρᾶγα δεϊνμα τα δ[δισπα επεϊϊστιπς 20 
φυοὰ εἰδὶ σοπνεμϊαῖ, υἱἀεἸϊς εἰ ταὰϑ φυοὰ ἀἰνίδιπι ροδϑοὶξ σοπϑεταθτδ 
Ρίαγα, Γειπῖπα ἰᾷπίιπ αἱ ρίαγα σοηδιίταἱ ροδδῖης. ἰδοτς δυῖοτι ἢ] 
ἐχεαρίαπι ϑαπῖϊα πη 65ῖ. δοπιλιὶδ ἐπὶπὶ σα ]οσ ποι πιοάο εἰβοῖξ 
πᾶηίαπι, δεὰ εἰΐαπι 4π6}6 αιϊά: ἂὲ διιςοἱ εἰ σοι ρᾺ}} οαἱοῦ φαδηίυτα 

Ἰοίκεοι οοπδβϊτοϊτ, οδαϑ8 ἰρίτογ οὰγ ῥ᾽ αγοϑ ςοποορῖυ ΘΟΠΙγα ΔΗ ΙῸΣ 
Ὧδς ἀπο σοπἰπαυπι 6Χχ συ ῃοἷἷδ ΘΟΠδυτη πιθοῦ ἴπ πιὰ] ρατὶ8 ἀπἰπιῶ- 
μΡΒ5, μᾶθς δϑὶ, φυοή ποπ ὁχ φυδπίο δεῖ οοποερῖυϑ ἰῃμς Βοοῖητ, «ςεἀ 
δὶ ἀυΐ ρατυπι δυξ τπυ]τυιπ δάπιοαπι δῖ, ρίρηϊ ποῖ ροϑϑῖξ. ργδεβογιρῖα 
ἐπΐιη σοτίααι δὲ υἱγίι5 εἴ ραϊτδηιῖδ οἱ δρδινῖδ. δίπη}}} τὰ 0 40 ἴῃ ππϊ- 30 
Ῥαγῖβ τηδριυίβαιια δη μα! θὰ 5. ποπ ᾿πυϊτα δχ τηυἶῖο ἐχογαπιεπῖο οοὩ- 
δἰδιαπῆ, ουπὶ ἐπ [ἰ8. οἰίαπι χα σουῖο συδπίο σογῖαπι φυδπίαπι, φαοὰ 
εοηβοίτατ, ο11. ΡΜι8 Ἰξίταγ πνδϊογίας ἴα] 15 πο πε, δα 4υατι ργἂδ- 
ἀϊχίπιυϑ ςαιι5α. φιιδτῃ δα ΐθτη ταὶ τ1 τὰ 115 ρ6 ν᾽ παῖυτγαπι οϑῖ, 6χ 4π8 Ὠππ9 
τἀπῖυτη σοποδρίυϑ ρεπογεῖαγ. φιοήοὶ δἰ φιιαπάο ρ]5 ἀςοοδϑεγιῖ, ἔατα 
ξεϊπϊηὶ παϑοθυϊογ. εχ ιὸ δὲ αἱ δες ρογίοπία ροῖ8 ᾿ ἀϊοε τῳ 
φυοηίαπι ργϑθῖογ δο]ϊυηι, εἰ φιοά τπᾶρπὰ οχ ραγῖε δρδϑίῃτ, ργουθ- 
πἷἴσπι. Ποσῖο οὐπὶ πη θη 8 ροπου θὰ 5 ἀγα ρὶτ: πδῖῦ δὲ ἀπὶραγυιῃ οἱ ἢ 
Ῥαιοΐραγαπι εἴ ἀπο] ἰραγατα ἱπτογάυτη 6δὶ. δϑὰ τπᾶχίπιθ διἃ πδΙΌΓϑ 
Ὀπίρατγιπι 681. Πιθηογα οα]ογθαῖα σοΓρογὶ8 τπθ] ἰρᾶγυπι 681: 861ῃ}ν 
Ὡἷδ δπῖι πδίιγα πυπιἀα οἱ αἶα ε8ι. ϑεὰ βυδ6 τηδρηϊτυ ἀϊηΐς τῶν 
ἄοπε ρϑηεῖραγυτι ἀἰχαα απραττπι οι. Εἴης τειαρὰδ δἰϊάτῃ ηζοτ ἴδ- 
τοπὰϊ ἐποίηο ἀπίῃ πος ἀμΐπιαὶ δου ει δοῖ : οοίογί8 δπῖπι Ἀππτα 
688 ἰετηρις, Βοπηῖυΐ γεγο ρ]ιγα ϑυπξ, φυΐρρο οὰτπη οἱ ϑεριϊπιὸ πιαπδθ 
εῖ ἀεεῖτπο πϑϑοδίηγν αἴᾳη!6. Θἰΐδιπ ἐμ 6 Γ δαριπηατη οἴ ἀεοίπυπι Ροϑὶ- 
εἰσ: 4} δυΐπὶ τπθῆθε Οοἴαυο τπϑϑοιτιγ, οἰδὶ Ὠλΐμι8, ἰᾶπιδη ΥἹΥΕΓΕ 40 
Ροϑδαπῖ. οὐΐι8 Γαὶ οαυδα ἀούρὶ οχ 115. φαδα ᾿πο 40 Θχρ]ϊοανί πιὰς ρο- 
τοϑῖ, ἀἰχὶ ἀδ Εὶδ ἵπ ργοθ]ειπαιυ8, αἰχιιο ἀς }115 γερὰ ᾿ϊα ἀἰδϑογη 856 
διἰαϊυ θα πα 9815 δῖ. ρδγίξονη διϊοιη διιρεγυδοιιάγητη ργδοῖο ηῶς 
ἰαγϑια δα ειη οαυδᾶ Θδῖ 4086 ξεπι ΠΟΓῸ ΠῚ ρει γι οἶ8. ἰᾶτα Θπΐῃι ἴ 
οοποορῖα οαυϑα δος ι, νἱ εἰ ϊοριὶ 81 ρ]ι8. πιαι δγίαθ οοπϑίϑδις θᾶμα 

τὸ ἱρϑίαβ παΐϊῃγα ρϑγι5 811: δὶς θη ἃοοϊ 1 αἱ γοἱ ρᾶτδ πιαῖοσ χυᾶχω 
ξαδίαιη δὶ: εἰβοϊαϊυγ, Ὑογθὶ ρτγαια ἀϊρὶα9 δὺϊ τηὰπὰβ δὺϊ ρ68 δα 
αἰϊυὰ εχ οεϊογὶ8 Ἔχίγεπιϊδ διιξ τηοιπθεΐίδ; τοὶ 8580 οοποορίυ ρἷα- 
τεῦ τοἀἀδοΐυτ, ὺο πιοάο ἰῃ βυνὶϊα νοι ρίποδ ψεπιϊηδηῖας. βὲ δαῖτα 



ῬῈ ΑΝΙΜΑΠΙΜ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝῈΕῈ ΤΥ̓́ς 

ἴὋΌΣ ὡτ Ὦτππον χαὶ ἰοτίατ δ ργτοβαεηδ ταουεῖογ, ἱ ἴῃ δἰἰχαϊά οὔΐεης- 
ἄστῖς, δεοεῖυν οἱ εχ ὑδὰ ἱῃ πῶς ενβάδὲ ςοηϑεττίοποα, αθδο οαπάθτα 
Βμαρεδηξϊ παοῖυτπ. ἢος δοάθτῃ τηοάο ἴπ σοποςΡΈΡα8 δυθηὶς. δάπα- 
δοτιώτας ραγίε 116 υαοαπίςδ, πιαχίτη 6 χυϊάετα ρτορίπααδε, δε α]1- 
ἀυδπᾶο εἴαπι τεπιοΐδε ὑγορίογ οοποθρίαϑ πο! οΏοτι, ΖΌΒΗ ΠΠΔΙΩ 
ταξοῖρπθ, αυοά πιαϊοτίδα δχϑαρεγαηιϊίδ ἰδὲ τεἀάϊξζυτ, χα ἰαπάδτι 
ΝΜ ΈΑΤΗ ἔοττηδμι σεγο, ὑπὰδ δαρογίαϊϊ, ἱπὰε τεεὶρὶς. ααϊδαϑ δὰ- 

δῖα φοταΐπα Βάραγε βθηϊα]ῖα δοοιαϊξ, ΔἸ ΕΓΏπι τπᾶγίβ ΔΙ ἴοστιτι ἔδταὶ- 
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Ὑοοδπιυϑ: αἴ οπὶπι ἰπ Ὀπίρατο ζθποτα Οῷ πε Ἔχογοιηθηΐατα ἈὈΞΌτηΣ- 
ἴον ἴῃ ἰά χαρά ρῥτγδβοθβϑεγίξ ΟὉ σοτρουῖβ ἡπϑρτ θἀΐποτω, οἷς ἴω 119 σῸ 
Βετὶ δοϊθῖ; δϑά ἱῃ ἐ}]}9 διδιίτι, ἰὼ ἰδ οὔτ ἴατ δῖα δοογουθτῖῖ: ἴππὸ 
εἰΐτι οἰπλῖ]θτῦ πὶ ρατγίς σοπάϊοϊοπδτα τγεοϊρίαπε. ρατὶ ταΐοπθ δοῖα 
δηϊπαἰΐατι παι] γ εἰ δαθα ρταυϊάδ οοἰΐυπι ραἰϊαπίωτ. Βόπιο εαΐτα 
δ πδῖυτα ργδείδοιηάυτι ἀπίτηαὶ αϑῖ; δἰ αϊἃ εἴδτα ἴῃ πἴδγο ἴυτπ 
δρδιϊὶ τὰπι ἜΧΌΓαπῚ ΘΠ σιρογοϑῖ, συδ Ζυᾶπὶ ΠΟᾺ ἴδηΐυτι αἰ τα] α]16- 
τυῖι ροδϑὶξ αἰθγε. ταῦ] ἰΐδαιθ ΟΡ δᾶπι οδῦδαπι οοἰζαπι τεοὶρὶϊ, 

Ὧδ6, 118. δΕΙΙΡΟΓ ΔΙ[ΘΓΏτΩ Γαϊοτη δἰ ξογατ ἱγτίτπι τά ϊταγ, οαπὶ Ρὲσ 
ἰϊτα διζατη δυρίπαε ἀεἰϊξοβοδῖ, φποπίδμι ρῥτδϑῖευ παΐαγαμι εδὲ. δἃριδ- 
ἴατα δδὲ δπὶπὶ το ρδοδϑϑπδ: ὩΔΠὶ δὲ ἀρϑοθεδῃϑ δϑδυϊπαηὶ δἰϊχυϊὰ 
τπιαϊτίπιθι τί, χιδπινὶδ ροϑὲ Κ δα Εἰ δἰπὶ εξ ργϑεῖεγ παϊμγαπι. δεὰ δἱ φαοὰ 
οσεδῖ, οτωηίΐπο δαΐ διρεγαὶ δαϊ δαροτγαῖογ, βἰταῖα οὐἱπηΐογ ἀθο; δό 
εἰ ραγεῖχα δυροτγανϊξ ἰεύρυς ϑαροτγαίπτα οδὲ, δἰ ξοτττ [επαΐηα δἰξεγαπι 
τοᾶϑ βοηδγδίογ. ἢἷ8}} δηΐπι ἰμΐογεσῖ, ἀ6 ρατιθυϑ δὴ ἀε τοῖο ἀϊεα- 
τοῦ, ν᾽ ἀο]ϊοεῖ φαδηι ΟὉ οδίϑατι δἰ δστιπα τηδ8 δἰἴοστιαι [ειιΐπα ρίρβηᾶ- 
Ὧωτ. ὯΡῚ δυΐεπι ραγῖες εἰπβπιοάϊ ἀεεαπὶ αἰ οχίγεπιδ ἃ] 4πὰ δὺὶ Α]18 
4αδουΐδ γτποῖοῦγα, δβαπάθπι οᾶτιϑατα 6586 ρΡυϊδπάυτη χαᾶπι δὶ οὐ ηΐπο 

34υοὰ κἱρτίταν δρογέιαι ραθαϊητ. δθοτίπδ δὐΐετα οοποερίπυπι εγ6- 
εἶτα σοτηρίυγοϑ οογίαση οϑὲ. αἰζεγαπι δρμαθοπεϑ ἃ ρᾶγῖα πὰ Πρ] 1εΐ, 
ἀαοτηοᾶο ἐχροδυΐ, τηοηϑῖγα Ὑ61Ὸ οὕτα 118 ἀἰδδίἀοηξ 6δο χαρά ρἰατὶ- 
Ῥυϑ οοαϊοϑοαπί. δεὰ πόμα] μος εἰΐαπι ταοὰο Ὑεαϊπηξ, δἱ ἐπ ραγὶθ 
τωδίογς εἰ ἠἠρα φαυδάδτπ ρεγυθυβαση δῖ, αἱ δὶ χῦὰ δα αι νς 
παὶ ῥ᾽ ατῖδα9 τεηῖρα5 ογιππίατ. ἴατα δἴδπι ἰοοῖα ραγεϊαπι σοταπππῖα τ 
Σποη γα ἀϊοίμιθ8. φαοὰ ἀϊνοτοίοτια τηούδιαπι ἐγαπδἰαιοπ 686 τηᾶ- 
ζεγίαα δοοίἀϊξ, Ὀπῆσθπθ δῃ ρἰυτα 8ἰξ ρ8ῦ σοδρτηθηϊδιίίοπετα, χαρά 
ταοηϑίχι βου ρῥτοῦίξ δηϊναὶ, τὰ ἀϊοδπάατη οϑὲ ρχϊηςὶρὶὶ ταοπθ. υϑγθὶ 

ὁ βταῖϊα δὶ οὺγ ρᾶγϑ δἰυϑιποάϊ δὲ, χαοα ὑπῦπι οοτ παρεῖ, ὑπονῃ δηϊ- 
τῶ] εϑὲ, υοὰ ἄπο, ἰὰ ἄυο εϑὲ δηϊπιαϊϊα, ας δἷδ᾽ οοδϊαθγαπξ ργο- 
Ῥίες σοποδρίαυσω οοπιαποιίοδϑτῃ. ραγῖθα υ6ΓῸ δῃροσγυβοῦδϑ δρτιδῖίο- 
Τιε8 6886 ἀεοϊδγαίστι ἰδπὶ εδὶ. δοοίἷξ εἴΐδιι δδερα τι μ᾽ υγιρη9 εχ 
ἴδ, χαδε αἀπῖε οβίδεβα ποὺ υἱάθγεπίυγ, δηϊπιδ ρας Ἰπὶ ρεγίξοιϊ8 ταεα- 
Ἐπ καὶ δἀάπς! οςογροταγεπίαγ δαξ ἀϊνεγίθγεηϊαγ. ἰἴδπὶ ἔεπιϊπὶα ποη- 
πῸ}115. ο5 υἱογὶ σοιπργεδϑϑθτη σοΓρογαϊαησυθε ΔΒ ἱπευηῖς δεϊδίε δὰ 
ζει ρῸ8 8406 ΤῊ Πβἰ ΓΠΟΓΤτα ΡΕΥΒΕΥ ἜΓΑΥΪΕ, ΤΏΟΧ ὈΓΡΘΒΕΡ 5 πιρῃδίττιϊϑ 
ἀοϊογεφας ἰηξεβίδπξε δἰϊ5 δροπῖα ἀϊδγαρίατι εβὲ, αἰ 1ϊ5 ἀϊδδεοίαπι ἃ 
το ϊοῖθ. ποπηη] 86 ἱπίογίθγτιηξ, οὔτα δαξ ροτ Υἱτὰ ἀϊδγυτηρετγεῖογ 

ἐὉ δεῖ ἀϊδτττρὶ ποῦ Ροδδεῖ. ρῃογὶ9 δὐΐδπι χαὶϊβαδάατι ρθη 18}15 ροβίγθ- 
πιαπι, οἵ τηϑαῖῃδ 4η8 ΕΧΟΓΘΙΩ ΘΗ [τα γϑδίςδα ἰσαηδιῖ, ΠῸΠ εοάδπ ἴ6- 
ἰδυδετοπε, δεὰ μὲς τορδῖτια 1116 ἐγαπδθρῖξ. ἡπδπὶ ΟἹ τγϑῖῃ ἀδτη 8518 
οἰσπῖραϑ πυϊηρυπῖ; 4αὶ ἐοϑῖῖριι8 ρδΆ}]ο ἴῃ ρατγίεπι δαρετγίογετα γεῖγα- 
οἶδ, υἱάεπίατ δτοΐηι8 δία] δὲ πιαγὶ8 πάρεγε βθηϊϊα]α εἰ ἴδταῖηβθ. 
τοδδῖτδ δἰϊδια αἰ ἱπιθυϊί δ οοἱ σοδία!ς ΔΗ αΣΡα5 Β6βΕ 8, δοι σεῖς ουὐἱδαϑ 
οἱ φυϊδυδάαπι 4}115: πᾶτη δ υδοοᾶτι ἔπΐ886 ΡΊΓ πὶ δος ερίπιαϑ, οαϊ 
εἶδ᾽ Ἵχογετιθηϊαπι Ρ6Γ τ ϑϑίοατι ἰγαηϑταϊτἜραἰοτ, ἀϊδδοοῖμθ4πε δσιὰ8 
ἄδηθπο ργόρεγ οοδἰεδοθρδῖ, πες γϑβεοῦπάο δνυΐποογο Υἱξίατη ροῖδ- 

30 ταῦϊ. ἀς ρᾶγία τοι] ἰρ ἰοὶ δὲ ραποίίετο, ἂς 46 ἀρμαϊϊοπα ραγίϊυση δαὶ 
ἀρίεοϊο, δἴχας εἴἴδπι ἀθ τηουβίγιβοο ραγία, ἀϊοξυπι ἰδιῃ δδξ, 

5. Απἰπιδαπι γεγο αἰϊα πυπαύατα δαρογίεϊδηξ, δἰΐα δαρετίο- 
Ὄπ: ααοτγαπι αιδδϑάαστη δηυςγῖγα δ05 οοπεδρίαϑ δΕΠΙρΟΓ Ροϑϑαῃῖ, 
φαδοίλπι ἱπιογάπτα ροϑϑαπὲ ἱπιεγάμπι πράσα, ἐδαδα ΟΣ ΠΟΙ δ8}.- 

ὃ Ῥεγίεϊθηϊ, εοὲ χαρά δἰπρα δ ραγίιιπϊ. δοϊρβα δπὶπὶ, εἴ χυδε 18 δὰ- 
οὔτοι δαπξ δηϊπιδηῖθθ, πΌΠπαυδτη ϑηρογίοίαπί. [δοὶξ επὶπη θαγατα 
τοαρηϊϊαάο αἱ Ἔχοτοππεπατη οἵοης ἴῃ οοποδριατη αρϑυτπαϊῃτ, φαΐρρθ 
σαπὶ ἴῃ ὧ8 οτηηΐθυϑ σογρουίδ εἷῖ πιδρηϊτιδο. πᾶς δαΐεδιηι ΤλΔρΡτῸ 
ΠΌΓΡΟΤΙΕ ϑαηῖ, Θδοχοτα [εῖθ8 σαοααε πιδρτὶ ρτὸ δα ξεπογίβ τιᾶρτιτα- 
ἀϊηθ ἱπθαιασυπίατ; εχ χυο ἕ αἰ Οἰερ Βαπίογομι [δῖαϑ πιαρτ τυ ἶπ 
ἶσα! γερϊεῖαγ, ἀὐπίῃ τὸς ἰάεο ἐαρενϊοίμαν. φαουΐαπι ματα οοποθ- 
Ρἴα6 δηρεγίεϊαϊῃϑ χαϊάεπι δ]ῖεν δἰξετὶ δυηΐ. δ δαΐεπι εχ μΐ5 πιᾶ- 
ψυϊϊαδίπο ργδθάϊξα δαπῖ, αἰ Ποπιο, δἱ αἰξε οοιϊαβ ργοχίπιε δΔὉ αἰΐεγο 

40 δοοειοῖῖ, ἐπαϊγιγε φποὰ ϑαρετίεϊδιηπι δδῖ ροδεαπι: ἰαπὶ οπὶπὶ ἃ εὐ 8- 
εἶϑδε υἰδῆτι δδὲ. οὐΐῃϑ τοὶ οδῦϑὰ ἰά χυοὰ ἀϊχίπιιβ εδἴ: δοάδιι δηΐπὶ 
οοἴϊα ρίαδ δεπιϊηἷδ ταϊεἰἰτατ, χαοά ρατγετατα τπα ἰρὶΐοαγε οοποορίατι 
Ροϊεϑὶ, δὶ αἸἴδγαπι ροϑὲ αἰξογαπι δοοβάϊξ, -δεὰ δὶ ἴδτὰ διςϊο οοποερία 
οοἰΐαι Δα αἴατ, δαροτίεϊαγὶ χαϊάοτῃ ροϊεϑὲ, δεὰ τᾶγο, χαοπίατη αἴο- 
τον τιᾶρηᾶ Ἔχ ραγία δὰ ρατῖππι ἀϑῆπὸ 86 φοπιρτπιδί. δἰ ἴδταϑη ἃ]}- 
δυο δοοίἀϊτ πὶ δαροτίεϊεϊατ (ἀπ ἐπὶπι 1ὰ αν θηῖ886 οοπϑίδῖ), ρετ- 
ὦ υο5 ροϊοδῖ, 6δϑὰ οοποερίπβ δρίβαπξας δἰχαὶϊοϑ 118 4πο8 ΒΡοτίαιδ 
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ἐα08 δαΐεται δο]ἀϊϊαῖα δαδε πδίωγαθ, εἴ φυοὰ αἰ φαϊὰ δρϑιὶϊ ἰὰ αἴεγο 
διροτγϑὶς, αἰ ἀϊοϊατη δϑῖ, δι] Π8 ́αϊάεην 4πδπὶ Ὡξ Δ ἀπὸ Οσουρεῖατ, 
δοὰ ατγίϊμβ χαβτ τυ αἰξεγατη ρεγίεοϊε ροϑδὶξ δαρεγίεϊασι. 1ἰ δ᾽ ἀἰποϑα 
πδίαγα εδὲ ἐ4α8, ΟὉ εὐπάδαι αἰζεσξαπι 40 δο]ἰάα οπιηΐα Ν᾽ ϑῃεσὶϑ 30 
δυῃΐ δρρεϊθηϊοτγα. {11 δηΐπι 18 δὲ Βα βεῃξ, χαΐα οαγεπὶ ρυτρδίζομβ, 
4π8ε ρεσίπάβ εδὲ ἔθταϊπῖβ αὐ οοἰτα5 τπατῖθτδ: 6418 δηΐπι ὨΘὨϑίταΒ 
ταϊηΐπιθ θαι τξ, οπιπίυτα δαΐθαι υἱνιράγογατη [δτιΐπᾶα 80]1486 δαὰὲ 
Ἰδιἀϊποδίογαδ, χαοπίαπι δἰ πη] πιοὰο δὲ μαρεηὶ δἴψαθ τῆᾶγϑϑ, σαὶ 
δεπιθη βεηἰΐα]ε οοἰ]εοΐατ ποπ Θχοθγμαπῇ: [εταϊηἰβ πδηααο ρυτγβδῖο 774 
ΤαΘὨΒΕΓΙΟΓΌΤΩ δοιηΐη 8 Ἔχ τα3 δῖ, ΟὈτη Ππιδηδίγια ΠΟΠῺΪδΔδΙ δεῖ 6 δὶπξ 
ἱαοοποοοῖατα, αἱ δηῖο ἀἰχὶπια8. χυᾶπὶ ΟΡ γϑῖὰ ταυϊΐετοϑ χη80 ἰποο- 
Ἐπδηϊεδ δὰ τέσ βθθγεδτα δαπε, ΠἰΡ᾽ ἀϊπε. οεδδαπῖ, οὐπὶ βιαρίαδ ρ6- 
πογαηϊ. ἴαπι δαΐπι δοταΐηα]ε δχογετηθηΐιτη, χυοάὰ ᾿ἰ ΒΡ ἀἸπεπὶ ἀσοασν 
ἀεραῖ, επιΐϑϑυτη ἴδοϊξ πα ργδεῖθγεα σοποῃτηθεπαὶ αν 8 δἰϊπιι] εξ, 
ἷπ βθπθῦθ αὐϊαπι [διπίηδε τπϊῃτ8 ΠΌΔΙ Ἱπᾶγε8  Ἅπαγεπὶ ἀρρεϊπῃϊ, 
φαουΐατι αἰδγοτα σΟΠποηὶ ἰαχία δαρίῃπι: Ἱπᾶγα8 οομΐγα 88, Δοῖογ δ 
ϑυῃξ, αποιηίδιι ἐθδῖεα ἰαΐαϑ Ἀμδρεπὶ τγοϊγδοῖοϑ. ἰἴΐδαπο βὲ αἱ 4π8ε ες 
218 ϑυἃ πδῖατα ἀρυπάδηξ δοπιΐπο, οσοΟἰϊαπι δεῖπρεσ ἀεεϊἄεγεηξ. ἔδταξ- 10 
πᾶ ἰρίτητ Ῥαἷπϑ ξεπεσίβ ργορ βπϑίογο δὰ οοἰτιπι δὰπὲ υἱοτὶ ἀδϑοθιδα, 
ΤΑΔΓΕδ ᾿εδίϊπαι τεϊγαοῖη. ἀἰχίπιη9 σπδτι ΟΡ οδυιδατη δἰΐα πα] ]ο ρδοῖο 
δυροτίεϊεηϊ δἰἰα δαρεγίοϊθηϊ απίάετα, δεὰ οοποορῖπϑ ἱπίεγάυπι ἐπὰ- 
τὐλδηὶ ἱπιεγάστι ποῦ, δὲ 4πδπὶ ΟὉ τετὰ ἃ] θ᾽ ἀϊποδα 4]. ποῦ {10 1- 
ἀϊποβα ἴῃ εὸ ρεῦεσε δἰπξ, δαπξ δυΐθτη ποηπ]]ὰ βαροτγίοϊδηα, χαθα 
Ἰοπξο εἰΐδπι ἱπιθγροϑιῖο ἴδηροτθ οοδαπῆϊ ροβϑῖαϊ οποϊγιγε οοποα- 
Ρἴατη 4πεπι βυρετγίεϊατιπε, τἱἀ εἰϊςεῖ εὰ φυογαπι βοηὰ8 δεπιϊπα βεπὶ- 
161 δρυπάδι εὲ φογροτίβ ταδριϊξι ἀϊπε σᾶτεῖ δὲ του]ῖα βοπογαὶ. οὐπι 20 
επΐπι ταπ] ἰράττιτα δἷξ, πἴογοτα μΡεὶ δυαρ]οτοτη: οὐπὶ δαπιΐπα ΔΡῸη- 
ἀεὶ, πιπϊταπι ραγραιοπθ Ἔχογεπιεη οἶδα ἐπι τἶτ: οππε οοτροτὶθ τπᾶ- 
ξαϊϊπάϊπε σαγοαῖ, τπδίογεχας ρόγιϊοπα ρυγξαῦο δαρετγεῖ χιᾶπι σ0.- 
ςερίαδ ἀεδιάετγεὶ παϊγίτη σαΐαπι, ροδϑαπε οἰϊατῃ ροδῖεϑ. εοηϑεϊταὶ δηΐ- 
ΤΩΔ]1Δ, δαάετηαπθ ἐπαϊγιγὶ δο ρεγβοὶ. αἴεγὶ οὔτω δοσττπ ΔῸΣ 88 
οοταρτίτωσπξ, σαοπίᾶτῃ ΘΧογετη θη τισι Ἰ ταμδῳ δῃρεγεδῖ. χυοΐ 
ταῦ ἰογῖθυδ σαοαπα ουδηΐξ: βὲ δηΐτα ποηαι}}}5 στα ]8 ρυγραῖῖο, εἴ 
ἱπτογάμτη χὰ8ε δά βπεῖι ὑδχὰε ρεγβενεγεῖ, δε 115 ργδεῖε πδίαγαπι 
Βος δυθηΐξ; 4θδτι ΟἹ τϑτὶ [εῖιι αἴβοϊϊας ἀεϊγίπηεαῖο. δὲ δἰπϑτηο αὶ 90 
Δηϊτ δ] θυ ΡῈΓ παῖθγατω δὶς δρίϊατ. ἰϊα επὲιπ οοΥραδ δογῦτα ῥτχίμοἰ- 
Οἷο οοποιϊζαϊαπι 6δῖ, 4816 οογραϑ ἰερογαμι 68. Βοος δπίπι βηἰπιδὶ 
δυρετίεϊδι, χαῖρρα 4φαοὰ πες τηϑρτιῦτη δὲὲ εἰ ρίαγα φεπεγεῖ: τ] 118- 
ἄππι δηΐτω εδὲ, 8] δ δπΐθιι ποάν!5 ρ᾽αγα βεηδγαῖ, δατηΐῃδ εἰΐδτ 88- 
Ὁηάαϊ, χαοά εἶπα ἰγβαῖία δἰ ρτβοδίτις. οορία επΐπι Ρ1]1 ἐχσυρογαῖ: 
τδπὶ μος Ὁπὰπὶ ΡΙ]06 εἰ δ] ρδά!Ρῃ9 Βαθεὶ εἰ ἰηῖγα βεπᾶδ. 1} δὰ- 
ἴεπι δραηάαπτα εἰ Ηἰγδ δε οορίαιῃ Ἰδάΐξαϊ ἜΧογετηθηι. αυδηὶ ΟΡ δ 
τϑτὴ μοτιΐηδδ ρἱϊοεὶ ᾿Ρ] ἀϊηοείογεϑ δὲ ϑεσηϊηΐθ οορίοβίοτεβ δαπὶ αδτλ 
Ἰαθτθβ. ἰερὰϑ ἱξιτγ δδΘρεΕΠΌΤΔΕΓΟ ἔδὶαδ δ]ῖοδ ἱπιρογίεοϊο βαβαῖ, 
δἰῖοβ Ῥογίεοϊοϑ ἴὰπι εἀϊξ, 

ἔ Ὑινραγοσγοσι αἰΐα ἱπιρετίεοϊατα απίπιδὶ ρασίθηξ αἰΐα ρμοσίθ- 
οἴπτη, δο]ρεάεϑ δὲ Βίβαϊοδθ ρεγίεοιϊαπι, τπα]β ἀδς οοτρίατεοι ἵτα- 
εγίεοϊιτη. οὔΐπ8 τεὶ οϑθβθϑα δὲ χυοὰ 80]; ρ6ά68 δίπριϊοβ ραγίυηΐ, 
ἰφαϊοδα δαὶ δἰῃρθϊοα δυΐ Ὀἷποϑ τπᾶρτα ὃχ ραγίθ. δπηῖγιγα δαϊθτα 

4086 ραυοδ βἱριππίατ, ζαοῖϊα ροδεαηξ. τη ἰπάδθ, αυδε ρατϊυπὲ ἱπι- 40 
Ρετίεοϊα, οπιπαα τη] ἴραγαα δαπῖ: πο ἂξ αἱ ρατίηπι δάμας τϑοθη- 
ἔδπὶ δἰθγα ροϑϑίαϊ, δυοῖαπι ἴατη δἀερίαπιχαε πιδρτταἀϊποτ πεαποδηῖ: 
δεὰ οὔπὶ οοτριδ δὰ πηϊτοηάιπι ποπ ϑυΐβοϊαῖ, ραγίηση εἰηδίυπε υ 
ἐἃ 4π86 σϑύτλετα ρατίδηϊ: απᾶϑάδπι δΐτι δα 118 οαἰι!ο5 ἱπδγιϊου]δῖοα 
Ρτοροπιοάστη ραγίαπὲ, υαξ υυΐρθδ υγϑὰ ἰθδθπᾶ εἰ αἰΐα ποηπι ]α. 86 
οἵηηΐα ἔεγα Ἵδθοοϑ, αἱ εἃ 4186 πιοάο ἀϊχὶ, δίᾳαεβ δἰΐαπι οαπὶθ, ἰὰρδ, 
Ἰαραβ ςογυδγίηδ, 8018 ἱπῖθγ τι ἰραγα δὰ8 ραγὶξ ρογίδοϊοβ, δδηι8 
Ὧπᾶ δναγίαϊὶ. ρρηδγδαῖ δῃΐπι τπ 108 Ἱπόσὰ ἢ βθπογὶδ, οαπὶ εἴ 
Βιβυ ςαπι εἰ δοἰΐρ68 δἷξ: 58πηξ δπῖτῃ ἰοςΐβ χαϊβυδάδπι δῖι65 80 1118 ὑὩ- 
δαϊα. ῥδγῖα ἰρδασ πππταδγοϑὰ δῖ, φαοηΐδτα αἰϊπιεπίσπι, χα  ἰμ σογροσίδ θῸ 

᾿ ΒΡΡ 
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τοαροϊτι ἀϊπεια δϑυτπεγείωτ, ἱπ ἐχογεταθπίστη δεπιΐπαἷς ἀεοεάϊε. ἰὰ 
δηΐτι πὶ 8011ρ68 τηδρβίπιἀἰηα οατεῖ. αιΐπ εἴ ροῦα8 4189] δ ΒΙξῈπδ 
ὁπ παῖωγα δοϊρεάαπι ΒἰδαϊςΏτ 6ϑὲ. ἴδοὸ ἱρίτωγ οαπδα δὲ ὑπᾶτπὶ ρμα- 
τῖϊ εἴ ἄποο, εἰ φαοά ρ]πγίτπαπι, τη αἰζο8. δππιγὶξ 6 ΤῸ ἀδαπε ἴῃ βοτὰ 
ἄπδε ρϑροσγίῖ, ργορίεσ ϑυὶ σογροσὶβ δἰ ̓ πὶ οπίατι ργοβδπι: παρ οὶ δπίπι, 
πῇ δοῖππι ρίπραδ δῃὶβ δι γρίθαβ, δὶς, δογοία Ἀ}118 αἰ ἱπιθυΐαπι σορίοϑατα 
οἱ σοπιπιοάυτη. ἀν δ Ἔ ἤδη ποπηη δ6 ἱπιρογζεοϊοδ οἱ οᾶθοοϑ ρᾶγίπηξ 
Ῥα]1οθ, υϑάεἰϊςεῖ φαθθ οατα ρᾶγυδ σόγρογε δἰπξ τηυϊῖος ῥτοβεπδ- 

30 Γϑηῖ, πὶ σοτὶχ ρίοα ρϑδδεσ Πἰγυπάο, δἰ ραποὶρατὶ βϑηογῖς φυδς οο- 
Ῥίδπι αἰ ἱπιϑϑὶὶ ρᾶγογε ὑπᾶ. οαπὶ ργοὶς ποῦ δοϊαῖ, υἰ ρα απιθεδ ἴπζ- 
ἴατ οοἰθθα. {αδπι ΟΡ τεῖι 8ἰ χαΐβ8 Ἀἰτπιπάϊπηπι πουθ]αγιπι απο 
οοαΐο9 ῥργαδρυπραῖ, τυ γϑατα ᾿ἡδ παλτό τεἀάεπίατ: οππὶ εηἷπι Βυηξ, 
ποῖ ἔδοιὶ ἴᾶπὶ σΟΥΓαπιρυπίατ; ἰΐδαας ἄδητιο οτἰ παν δὸ ρα υἸαπξ. 
Οτασῖπο ἦδος ῥτδευεηίπηξ ρϑηθγαιοηοπι ρογέβοϊδμι οὗ αἰδηὰϊ ἱπο- 
Ῥίδαι; βοηογαπὶ ὙΈγὸ πωρογίθοῖοθ, φαοηίδτι ρογίεοιοποτα ρτάουε- 
πίη! αυοά ἴὰ ριοτῖθ οἴΐαπι ραϊθῖ, χαὶ τι θηϑ86 δαρεϊπηο πϑβοθηοτγ: 

75 ἐδερο εηἰπὶ ΠοηπῈ}}} Θοῖπιπὶ ργᾶθ δὰ ἱπιρογίδοϊίοπα πα πιοδῖιδ σηὶς- 
ἄετα ἰηΐορτοβ δάξπυς ἨαΡεηῖ, υξ δΌγ᾽ τη δπὲ παγίαπι; δε ροϑβῖδ δὸ- 
«τεδοθηΐοϑ γεοϊρί πὶ, πια] εἶπε εχ 115 υἱῖδα σοπιροῖοδ εὐδάτπξ τοᾶ- 
τε Ροῦ 5 αδηι ἔδιαΐπαα Ομ δθδὶ ἴῃ ρέβογε Ἠοπιίπατα παϑοιπίατ, 
Ταπι ἴῃ ςεϊογὶ8 δηΐγα]ριΦ ἢ 110 ροῖίπ9 τοᾶγοβ σπδπηὶ [ετθῖπδα 118 
τουθηίδηϊ. οὔϊυ8 τοὶ οδῦϑα δὶ, φαοά ξῃ Ἠοτπίπιθαθ ἰοηρβε πιδδ ἃ 
Ἔτοῖηα αἰ εγὶ σαΐοτα παῖπγαθ, 4πὸ Αλ αἱ τποθ!]οτ ϑ δἷηϊ τῆδγθϑ ἴῃ 

Ὀΐετο αθδιῃ ζεπιΐπδο; ταοῖπ δυΐοπι ἴρ80 ἔγδηρυπῖητγ, ΟΌΤΆ ΤΟΟΘΤδ 
αποάν!5 ἴδο116 ῥγδβ 88 ἵπιθδο  !ταῖε ἔγαηρὶ ροϑϑδ, δες εαάθια 

10 οδῦδα δοὲ η6 ξεπηίπδα δἰ πιο τ δίχα πηαγε8 ρεγβοίαπαγ ἰπ ξαπατα 
Μιοπιίπυτα, χαῖρρβ οὔπὶ εἰ ἱπῖγα ραγεηΐθτ ἔεμιπα ᾿θηρογα ἰουρίοτα 
οοπβοιϊαίυγ πάγη πηδ8; δἵ ὉΡὶ ἴῃ Ἰυσθτι υθποτιπῆ, οεἰοτὶα8 ἔδιαῖπαδ 
αδπὶ πιαγεδ ρεγβοίαπττσγ. πᾶπὶ εἰ ρῃ}ε8 εἰ Υἶροτ εἰ δεπεοῖπϑ ἔεπιὶ- 
τὰδ ρυῖαϑ υϑπι φαδτι πιαγὶ ρα 8: δαπὶ δηΐπὶ ἔδταιπδδ 888 παῖσγα ἀθρὶ- 
ἔοτεοι ἔτι ρί ἀἰογεβχαθ; εἰ βεχιπὶ ἔεταϊαθατη ααδϑὶ ᾿δεϑίου ἐπι πδῖτγα- 
ἴεπι εἰ ἀεἰγί τα θηξττα 6686 ρυϊδηάαπι εϑὲ. ἱπίωϑ ἰρίτωτ ταγὰθ ρῦδὲ δῦ 
ξειάϊιαϊο ἀϊδοεττιαπῖτσ : ἤδεο εἰεηΐπι ἀϊδογεῖϊο σοποοςῖϊο δϑὲ, οδὶοσς 
δυΐετω οοπεοφχαί; εἰ χαοά Τςαάϊαδ, ἰὰ σοποοοῖα ἔδοϊ πα εδὲ. δεὰ 
ξοτί ῥσορῖεσ δδδὶ ἀερίπταιεῖι εἶϊο δὰ δοἰαδιῖ5 ἤοτεπι βδεπεοϊαΐοτα- 

90 Ζπε ρετυεπίυπε. εἴεμὶπι οταπίδ παΐπογα, τὶ 1) ἀΓΕΪ8 Ορετί δα δ, δἷς ἴᾷ 
Βαΐηγας οἰπτ8 δὰ βπεῖπ ἀδυθηίπηξ. δδάοτω οαῦϑα δϑὲ στ Ζαΐ ρξοτοϊπὶ 
τοῦ εἰ ἔεπιΐπα ἰπ ξεπογε Ἠοταΐπυτα ργοάεδαπῖ, τοῖππ8 δεγυοπίαγ, οαπε 
ἷπ οεεγῖβ δηϊπηδίῖρτιθ π|Β1] τεΐεγαϊ : Ἠοπαξηΐίραθ δαῖτ ᾿ΐς οοποτιγοτιϑ 
Ῥταοῖδν πδίαγαπι δῖ, συτη ΠῸῚ Ρατὶ ᾿οπΊρΟτε γπᾶ8 οἱ ζεπιΐπα ἀΐβοοῦ- 
Ἀδηΐατ, 664 Δαϊ τηάγοτα οὐποίατὶ δπὶ ἕεπηΐηδπι Ῥγβευεηΐγε πδοῦ886 
εἶ. αἱ ἰπ οεἴοτίδ ἰὰ ποῖ ργδεῖοσ παΐπγατη δῖ. ἴῃ ἔδγεπάο οἰΐατη 
πῖετγο Βοτοΐμεβ οἴπὶ οεἴθσγία ΠΩ ΠΡ Ὸ8 ἀἰδϑιἀδηξ. οατα δηΐτι οοεγα 

20 Ρἱατίπισπι ταπιροτίδ υδἰεδηΐ οόγρογε, οὔπι αἴοτγιιπι ἔεγαηξ, τα] ΐοτα 8 
Τοδρπᾶὰ ΕΣ ρϑτῖε ἄθρτὰβ ἀδρυηξ. οπἰπ8 ταὶ Ἵδῆϑα βί χπα υεὶ δά υἱΐατα 
τείεγσὶ ροϊεϑδξ. δῆτα δπΐπὶ τπῸ 16 γα 8 Υἱΐαπι οἴΐοθατα εἰ 86 1υ]8γῖατι 
Φαβηάστα ἀεραηῖ, ρα σοπέγδηππι βῖ8] σχογετα θη. πᾶτῃ φαΐ πδ βαπ- 
ἘΒῸ εοἸπτιπι εϑὲ οἱ πι]Ἰογ68 ἰαθογε δαδοὶρίαπε, [18 πες αἴογαϑ ἔδπ 
ἀ ποα!ιεν ροϑίαῖασ εἴ ραγῖαϑ ἔδοὶ δ εσὲ, ἀδπίᾳφας φυϊρηϑνῖο Ἰοοῖϑ 
ΣΒΌΪοΓοϑ φπδα ἰᾶΡόγασγα οὈπϑηδυεγαηξ, ἕας }π8 ρατίαπι: ΙΔΒοτ οπίπι 
Σβογοπιδηῖδ ςΟϑΌτηΪ,, Ζαδ6 πῃ τπῸ  ἸοΓ ΒῸ8 οἵϊοϑῖϑ διρθηῖαγ; οατπστιδ 

δ φατῖατίρξο ἰαΒοτγίοβα οἵξ, ἰαδοῦ οἱ Ἔχεγπαῖο δοίδε υἱδε ἔδοῖξ αἱ δρὶ- 
Τίτατα ροδϑὶηϊ τϑϊῃθγα, ἱπ πᾶ τὰ ρᾶγίτιβ [δ ο τ85 σο ΟΠ ἰῖατ. δάΐο- 
ταὶ ἰρφί ταῦ ἐὰ φαοφαθ, ὑξ τποάο ἀἰχὶ,. δ φαϊά σαπβδε δά εἰμ αἴϊε- 
σἴοπὶβ αἰ ογθυτίδπι, χαὰ ταα]ΐεγεδ ςοἴοτί8 δηϊππα ραι8 ἴπ ογεηο 
πῖοτο ἀϊδογερδηῖ. 86 πιαχΐπιβ οδῦϑὰ δδὶ χιοῖ, ουτῃ οοἰοτῖδ δὶ εχ- 
ἧξαα ρυτγξαῖϊο δαὶ πη]! ταδηϊξεδία βαὶ, βοτὶ ρ] ατίπια ϑυθηῖϊς; πᾶθ 
σαπι ΡΕΥῪ υἱοτὶ ρεϑιαιίοπεπι ἀδϑίογίξ, ἱπἔεϑιδξ δίηαϑ ρεγιυγραῖ, φυῖρρα 
“απὶ οἴϊδυη ΠῸ᾿ βταυ 85, πἰδὶ ρυγραϊϊοπδα ἤδηξ, δερτιἐπάϊπος δοοὶ- 

10 ἀπὲ. ρτϊποϊρίο ροιῖίαα οὔπι οοπεὶρίαπε, ροτιυτ αγὶ δο]θπὶ πιᾶρτια ἐκ 
Ῥατῖε. οοποθρίυϑ δπἰπι ραγραϊίοποτι ἱπιροάϊε, οἱ ῥστα δὰ εχ ζαϊϊδῖθ 
Θρδύπιεγε ςορίαπι Ἔχογοτα θη ἱπῖετ ἐπί εἶα πο ροϊεδῖ, φηαπαθδτη ροδῖ, 
ὍΡῚ ἰαπι ρ᾽ οπῖαα Δρδαπιεγα σοεροτίξ, ἰοναῖ. δὲ ἴὰ σοϊοτῖθ Βασι Πθ 8, 
φυοπίαπι ρϑτττη Ἔχογοπιθπὶ οδῖ, τηοᾶϊςε δᾶ ζεῖπ8 ἱποτετη δπτιτα δο- 
οοπηποήαίον; οὐπιαπο οχογοπηθηῖα, Ζα86 πηι τιοαἰϊϊοπετα ἱπιρεάϊπηξ, 
ΔΡουταδηίηγ, ταϊθηξ [ο ἰοἶπϑ. τος ϑθοῃ5 δαιδι!α ρεηῃς δὰξ το] δι] 8 
αἴδείϊατ. ἴδτω υογὸ δοογεϑοθηῖε ξεῖα, φαΐρις ποὴ δοαθ ῥγοβα αἰτἷο 

80 ἐοοἴειρι!, οδασα οϑὲ ἀποά ξεῖαϑ ἱπογειιθηΐασῃ ρ᾽α8 Ἵχογοσιθηιοὶὶ 
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Ὲ ΑΝΙΜΑΤΙΌΝΙ ΟΕΝΕΒΆΤΙΟΚΕ 1. 

ΑἸϊπιεηε ἀεοϊάοτεῖ. Ρδιιοὶρ χαϊδιιεἄδτη του] τίδυθ δυεηΐε πὸ ὑταθ. 
βιδηῖεθ πιο ]ϊα8 γαΐθαπξ τογρογς, υἱάδ]ϊοϑθὲ 1 παδττιπι ἐπ σοΙροτὉ 
ἐχίρυα ςοπΠποπίοσ οσχοσοιβθηΐδ, 4086 ΔρδΌπι ροδδίηξ σΏτη ἰϊανοσο 
4ποά ἔειαὶ αἀπιϊπιδεγαῖττ. 

Ἰ. θὲ δὸ φαοὰ πιοΐα υοοδίιγ, υἱάδπάμτα δδὶ. δοοίἀϊε δος νυ 
ἔπτν πια]ογὶ θα 8 πιοπηα}}15 ρταν  ἀϊ8, φυδπααᾶπι τὰτο : ρᾶγαπὶ θοΐπε 
4αοά πιοΐαπι γοοδηὶ. ἴδτι δοο ἀϊτ δπὶπι πιαϊτοτὶ οσυϊάδτι ὡξ οὕτα οΟὩ- 
σαρυΐθοει εἴ 86 ὀθποθρίβδε ραϊδοβαῖ, ῥσίπιτω Ὑθαῖγίβ ῬΏ0]65 Βαρογδ- 
ἴασ οἱ σεϊχαα εχ ταϊϊομ υὙδηίγοηϊ, 864 οὕτα ἴθ ρα8 Ρδτί οὶ ἴδια 30 
οϑϑεῖ, πδὲ ρᾶγδογεῖ ΠΕ466 τη0 68 τηϊπαογεΐωγ, δα ἃπποϑ ἴγθ8 δαὶ χαδὲ- 
ἴμοῦ [ἴα ρεγδουογαγεῖ, χσεοδὰ ἀγδεηιογίδς (14 εδὲ αἰ οπή ται ᾿πιοοῖὰ» 
πουτπη) πηρἤοδῖα, εοαπα τοάο ροτί οἰ ταί, Ἰάπάστη ρερογογὶξ ον 
ΒεῸ υδπὶ πιοΐθτῃ υοσδηξ. αΐῃ εἰ τοΐδ υἱἕα δάυγαϊ μος υἱδἕητα, π 
οἱ οοπϑεπεδοαὶ οἷ οοτητηογίδιτισ, σαδα δαΐθπι Ρτο ϊογῖς, δάεο οράὰω» 
ταϑοῖ πὶ ΥἹΧ ἔδττο ἰγαπδίρὶ ροδϑὶξ. οδῦθαπι ᾿αῖπ9 αἰθοϊαθ ἀϊχὶ ἴπ 
το] επιδιϊδαθ, αἰβοίςταγ ϑαΐπι οοποερῖαδ εοάεπι πιοᾶο ἄπο 68 πδε 776 

ἱπφυϊηδγὶ ἀϊοῖπιαθ, οαπὶ 6] χδιξυτ, πο Ῥ6Γ οαἰοτγοπι, αἱ φυϊδατα γὸ» 
Ιαπῖ, δε ροϊία9 ργορῖεσ οαἱογὶβ ἀθβθι ταῖοπα. παῖαγα ἐπίπι ἂς Ὑπὰ 
τεγίαγε υἱάδῖασ, πες ρ 886 ρεγἤσεγε βποιπαυε ἀρρόπεγε ρεβεσαποηξ, 
4θδτι ΟΡ τὸπὶ ἂυὲ τοῖδ τἱϊδ δι ἰοπρῸ ἰετώρογε ἀπγαὶ χαοὰ ἴποδοῦν 
ἴπτα εδῖ. πες οὐΐπι οἱ ρεγἔθοϊδπι πος υἱ Δἰίθηδτη οτηπίπο μαεῖ πὸ» 
ἴπγαπι. οδῦϑα ἤδῆσας ἀσγιδε οτα 88 εϑὲ, δίοαϊ ἱπααϊπαῖῖο χποχαβ 
Ἵττιάϊιδε χαδοάδπι εἰ. δεὰ ψιδογι ον ΟΌΥ οοἰεγίθ απ πη θυ ᾿ά δαὶ 
πΟΏ δοοίάδι, πἰδὶ φυϊά αἀπιοάππι ἰαἰεαῖ. ταιβᾶτι Ὑοτο 686 ραϊδη- 10 
ἄυνα, {ποὰ τηυ]ΐογ πᾶ οπιπὶητι δηἰ τη] ἰππὶ αὐ ες πΙ 5 ἀξοτῖ ΟΡ. 
ποχίδ εδὲ οἱ πιθηϑῖστι!8 ΔρΡῃμ ἀδὲ πεὸ ροῖϊδϑὲ εὰ ξοβοο]ποτδ. στιπὶ ἐξ» 
ἴΓ εχ ύσιοτε οοποοςῖα ἀϊ[Ά0}}} οοποδρῖιϑ οοπϑίϑας, ἴπης οἱρτά» 
τὰν χαρά τοῖα γοοδίων, ἰάφαρ ὧχ ζθ}] οτῖθτιϑ πιογῖϊο δὺς 80}15 δαὶ 
ταλχίπηδ. 

8. [,Ας βηΐοτῃ δὲ [58 ἔδπαϊπί8 4086 δηΐπιαϊ ἱπῖτα 86 βο ποτ 
᾿ παοὰ ττῖε ρατῖαϑ ἱεπιροτα 688: πδῖαγα δηΐπι δἰ τηεη ἃ ρτδῆα οχιοσηῖ 
ΔΠΒΔΠΡῸ8 Ρδγαυϊῖ, τὸ πεὸ ἀδδδϑδὲ ἴσταροσγα ἀθρτο πϑάπὸ ὉΠγα ἰᾷ 
τοτηρ8 διρεγοδϑεῖ. στοά ᾿ΐα ρ΄απ6 δυθηγε υἱάθτατϑ, πἶδὶ χα ἃ Ρσαθ- 90 
ἔδσ παϊογαπι δοοϊ γί, δεὰ οοτοτίβ δἰ τλ ΣΡῸ5 φαοπίδτα ἴεπηριϑ σἴτα- 
Ρίεχ ἰογεμάϊ πἰογὶ ραγίαϑχας ἀαϊππι δδῖ, ἰας8 σοποοσίο δὰ Βοσ 
ἘΘΙΩΡῸΘ δοἰεῖ δοοθάδτθ: ποπῆηι 8 γογὸ παοηίδτη ρίπγα δπὴξ ἴστω 
Ῥοτδ, ρτῖπιο δάδϑδε πεοεβ86 δεῖ. σιθστα ΟΡ τϑτι ἰδ0 τηπϊίοῖτιτα ΟΝ 
απῖϑ δερδστα υτα τα θβηδετῃ ἱπῸ {16 δἱξ, πΈ1}6 ἴδπὶ δοράπιο τε τιν πηθπδα. 
σπυ88 οἴϊδιι πθο δ δε ἰδ ὑτορτῖα σοποοςοῦο ἰδοῦ8 τεπιροῦθαϑ πἰ απιΐ 
ΒαΡεῖτιγ : ῥτϊποὶρῖο δπῖπι ἀδοοδϑῖο μαϊ πδοθιη οἱ ἜΧΟΓ ὁπ ἈΡ δ» 
τοϊτασ ἴῃ ἐεῖα9 ρεπεγδιίίοπετι, οτβοΐθτιδ ἀπίετη αἰ τιθῦϊο δῖ, φαοᾶ 
ἀπ] οἰδδίτιπτα εἰ σοηςο οἰ δϑίπιηπι 811, ἐΐαχας δΌΒ δῖα δας δουϊϊδιο τος 30 
Ἰίφαυπι δα ϊβαπι πιαΐεχψας ϑαρίἀπιῃ 6686 ἤδοδθ86 δὲ, δε συπὶ [εἴα 
τοδρ 5 τηβρίϑ4πα ᾿πίνώφην Ρἶπ8 ὁχογθτι θη 9αρεγοϑῖ, τπὶπῃ8 Ρ 80,» 
ταϊατ, ἰάχπο ἀυϊοία8. δϑὲ, οαπι πὸη δεαυε ἀοιταμαῖαν συοά Βοπδ 
“οποοοῖηπι δἰξ. ποθ δηΐτὶ ᾿ΠϑΌρΕΥ δὰ ἐεἴπ8 ἱπξοττηδιίίοποπι σομθι» 
ταϊταν, 86 δὰ ἵπογθσοθηϊοτα τη θά οογο, σαδϑὶ ἰᾶται ζεῖ οοπϑῖοὶ 846. 
Ρία8 ἄπο ϑππτῃ: δϑὲ δηΐπι εἰ οοποερῖθδ ρεγίοςο. ἅπᾶπὶ ΟΡ Γετὰ ὃ 
Ἔχὶξ Ῥεστηυϊδίατια ρεπεγδοπεμ, αἱ αυὶΐ ἰδπι 808 γε ρος, πε 0 ρΓδθ- 
ΤΕ δοοίριξ φιοά δηιπι ποῦ 681. 480 ἰδιροτα ας πῆ]θ ἀδίπε, 
«οἰ ρῖτατ ἤὺς ἡηβ ϑρογίογα ΘΟΓΡΟΓΙΒ δὲ τη ϑτη πἾ8 ργορίου τ ἀϊποτα 
Ῥτίτωδα οτὶ βίαι βααθ σοπϑε ποπῖ8. ργϑθοῖροᾶ οπίσῃ ρδτ8 δηΐση  ]18, 
4π886 ϑΏΡτΒ δερίατω δδῖ: ἱπέθγιου υογοὸ δά οἱραπι οἱ θχογοση πίατα 
δοςοπιπιοάαϊβ δϑὶ, αἰ ξγδ685116 δηἰτα δ] ατα ροπῸ8 ἈΔΡδη8 ἰηΐγα 86 Δἴ 
τα ΌΤΙ δυρροῖίαθ ἰοοᾶ ρεοστηπῖεϊ. Ἀΐης δοιιίπαῖα Ζθαθ6 ΘΧΟΓΕτΩ ἢ“ 
ἴαπι δε ΓΗ ΟΡ Θ8πὶ, 4τιατὶ ἱπίετ ἰηἰ 8 ἀϊϑρυϊδι οἷα ποϑίγάθ το" τὸ 
ἀἰϊάϊτηιϑ, σδθϑατα: εϑὲ δπ)πὶ ΠαΙΌΓΘΘ δαηρτΐποδδ ἴπππ|ὶ ἜΧΟΓΘΙΠΘΏΌΙΣ 
σρδγῖϑ τύχα τ ΘΠΘΙΓΌΒ οταῖπδθ, ϑδηρτϊηἰς δηΐοπι οἵ Ὑοπαγαπι ῥτϊηον 
Ρίαπι οοσ 6ϑῖ, φαοά ἴῃ 68 ἱρϑᾶ ραγῖε βῃρεγίοτε ροϑίξπτι δῖ. πῶ 
Ρτορίεγ Ἀΐς ρυπιοπι Θβογθτ 68 [818 ταα᾽διίοηοπι ἱπποίθβοε δα ἢ» 
ο6886 6ϑὲ. εχ το Βὲ υἷ εἴ γοςε5 ἴππι τησγὶ πὶ ἵπτω ἔστη ϊπδιπιπι ἵπν: 
ταυϊθηταῦ, ΟΠ δΕΠΊΘ ἔεττε ἱποίρί πὶ (Ὠΐης Θοηΐπὶ γοχ σῦδτα οὐ ίπεῖα 
ἸΓΔΗΪΕ: αἰνογαῖησ υϑγο, σππὶ ἰὰ αποά πιογοαὶ δἰ τογδῖηγ), οἱ τπδιητηδθ 
δΌΡ ουθηϊοσ δἰἴΐδτς τπαγῖρυϑ ρἶαπο, 864 ἔεπιϊπὶ5 διῃρ] 8: χαοά οἶα 
ἴπ Ρατὶθ ἱπίδγίογα τπθ]ταπι Ἔχοθγηϊτοτ, ἰάθο Ἰοοα 9 πιδτηρηδτιτη ᾿πδηΐβ 80 
ξαπροδῦβαθε ἔεπιϊπὶϑ μ᾿. δοάεπισας πιοᾶο 9 δυθβηὶξ δηϊπιδ!ῖρο χαὶ- 
ΒῺ9 πιδπληδα ἱπέτγα ΠΑΡθηϊογ. ἸριτοΣ εἴ γοΧ δἷ τιδιῖπιδα ἴῃ οοἴοτίς 
ἥποφαο διϊτδίθαν ἀοουχιοπίαια οὐϊάεης ρσαεθεης Ποτοΐηΐ ἀϑαὰ 



ΡῈ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΘΕΝΕΒΑΤΊΙΟΝΕ ΥΥ͂. Υ. 

ἘΔ δννε κοδβοτὶο οὐΐαθσαο. δεά ῥ᾽ πτίσαπσς ἴπ βεηογα Βοδιΐμητα ταΐοτο 
δῖ. οὐἶμδ τεὶ Ἵοδπβὰ εἰῖ, ηΠποἀ ἐχογεταθπἴωσι ρἰατίτηππι δἰ τη!]!ογὲ- 
δ τι5 μὰς οαξοτὶβ ἔδηρπἶδ οἱ Ὑἱγδ ργδδ σεϊεγίδ ἸπατῖραΣ εδὲ ΌΓΧῸ τηᾶ- 
βοϊιαιἀϊτνο, αἰτοτίε τα ϑυδίγιιοστιπι, αἰ τατὶδ σεηϊμεγαθ. ἰΐααθς σατπῃ πος 
ξεπαϊαμλο ἐχογοπιθηΐωτη ΠῸῊ ἃ ἰεῖα μδοτγίϊατ, δὲ ἴδσπθα )6 ἔογβϑ ὑτο- 
Βαδξε ῥχοβιβεῖατ, οἰ] εὶ 1 τη Ἰοοδ ἱμαυΐα, φαδθοῦμχαο εἰβήετι το δᾶ- 
ἘΒπὸ δαὐβμδοσοηξ, πθοθϑ86 δϑὲ. 14 }15 δπΐοσα ἰοοιΣ τιδιηταδγασα ἰἢ οτγωηὶ- 
Βτι5 εδὲ υἱγδαας ἀδ οδῦβᾶ, 5 σοὶ ποῖα το Ἰοτίβ σταῖα 18 οου ἀϊτπ8, 

6 δἴλδιῃ πϑοϑεϑαγῖο. Ἠΐς ἑτῃ σοῃϑι5εϊξ, δἕ δἰ πιθοϊατς σοποοοϊατα 
δπΐσβα ἶθυα τοάἀαϊιτις. οοποοοίίοι δ ἀπέειτι σδαδδπι ΠΟ 80] υ1ι ααδτη 
᾿τωοᾶο αἰϊχίπιυδ δοοίρογε ἰἰςθῖ, δε σοπιγαγίδτη εἴΐδυα. πδτὴ οἵ πὲ ἔδ- 
ἴχ8 τοαϊαδουϊαι ἰᾶπὶ ἰμοϊα 8 Ρἰμ8 δβϑηπιαῖ οἱθὶ, πιϊπαθχας οὐ ἐᾶπι ΓΩπὶ 
Ῥὲν 1 τοτεραϑ ϑαρετγαῖξ, ταῖῖο ργορθ ] 15 δϑῖ. χαρά δπξεπι ταϊππδ εϑ, 
οοποοσαὶ εεἰοετία8 ροϊεδξ. δϑὰ ἰδοϊὶ5 πδίασαπι εδηάεπι 6856 4αδπὶ 
ἀποτοτηθηῖ,, εχ πὸ Ὀπυτησυθοάσας ξεοπογείωγ, δρογεπῃ δεῖ. πᾶσ 
:χαοά κηἴε ἀϊχίπιπδ, δαάδτα τπδξογία δὶ ᾳπδα αἱ εἰ ἐχ 468 ρεπεγα- 
Ὄομ τα Ὡδῖτγα οοηϑάϊζαϊξ, οΔ4Ὸ6 δδηβιζμοαδ ΠΌΛΟΣ ἐπ δβηροΐῃοτα 
Βαδεπ θ8 ἐδ: ἶδο δηὶπι δαπροΐδ σομοοοσίπϑ δϑὲ, ὩΟῸῚ σΟΓΓΙρίαδ, 
Ἐπιρεάοοϊθθ υϑγὸ δπὲ ποὸῃ σϑοῖδ ρηϊανϊῖ, δὰϊ ηοπ Β6Π6 πϑτ)8 γγθῸ 

ο Ὀ:ϑ] τοῖο θδὲ, οὔατα ἀϊχεγὶϊ “οοἰανὶ ἀδοῖτηο τη δὶδ ρὰ8 ἐχϑαε 4]- 
Βαπι “ἢ ρυῦποᾶο δαΐπι οοηοοοίοηϊ οοπτταγίαπη 68ῖ, ρα ἀτιΐοτα ραϊγοο 
ἄσδεῦδοι εϑὲ. ἰαὰ υξεῦὸ τδϑ δδὲ ςοποοοῖδ ῥγογϑιϑ. δος ᾿δοῖηηΡα5 
πῶξ ΡΌΓΔΙΟμε5 δεουπἀμτη πδίαγδισ, Ὡδαὰθ ἰδοϊαπὶθ5 οσοποὶρίπηϊς 
αἵ οδἱ ςοποορογίηξ, ἰας Ἔχδιϊπρυϊτατ, χιοηίαπη οδάθτα ἰδςϊΐδ οἱ πιθη- 
δα ποτυμι ποῖυτα ἐδῖ. πβῖτιγα ὡπϊθῖο ὩΟῈ ἴδηη ἰδγζα Ρτοίππάετε ρο- 
ἴδεϊ τς ἀποερδ οἷξ. ϑεὰ δὶ δι ϊεγπΐγαση ἱπ ραγίδτι δεοθγω ον, ἰπ δἷξο- 
τατὰ ἀδεὲς πθοῦβ88 681, πἱδὶ χαΐὰ δοοϊἀογιξ υἱοϊθηϊαπι εἴ ργδθῖοσ ἰάᾷ 

ἴὸ 4ποά ϑο]ϊϊατα πιδρπᾶ εχ ραγῖε εδὲ. Ἰειηροτῖραβ οἴϊδτα Ῥθῃ6 ργδθ- 
δοτιρία δὲ ξαπθγαῖο δηϊπι δι ἰπτη. οὕτῃ Θηΐτα ργαΘ τπβρηΐτα ἀϊη 6 ΠΟῺ 
δοϊϊδ Ῥγαδίεσγθδ [εἴηὶ δὲ β]ἐπηθπέυτθ, φαοά ῥδγ τι 1] στιτι ταϊπίδεγα- 
τατ, ἰδο δά αἰεμάμπι πΈ]8 δασοεάϊξ, οὔπι4πα ρδγ πη στ αἰ ἑπιθπ- 
ὕδτα ὩῸῚ ΘΌΒοδὲ, σοτηρτίπηυπε 8686 υθηδα 1180, οἰγσατα 4883 ἵπηῖο 
δβῖ χαδθ Ὀπιδ:Πἰςαδ υοοδῖατ, αἴααθ ΟὉ δατα σοῖὶ ἴθπο Εχῖα8 Ορροτ- 
τῶπε ἐεϊας σοπδοχυϊγ. 

9. Ῥατγῖπϑ δπῖϑαι ργοηΐβ ἱπ' σαρϑὲ ΘΟ υ ογδ κ᾽ ρὲ πϑβίθγϑτω δηΐ- 
τρλῖθαε ογηπίραθ, ῥγορίογεα αποα ρᾶγίετ Δ ὈπιΡ ]Π.0 πιδίογοτα 

30 Βαθθατξ σαδτη ἱπίδυογετα. ἸΏΔΙΟΤΒ δυΐετα Ρ᾽α8 ροπάοτῖβ οοπθεΏξ, 
ἴδκχαο υοἶατί ἴα δίδῖετα ἀεροπάθηϊοθ οὸ υεγραπὶ 4ῃ0 ἐγαπαπῖῃτ. 

10, Τὐιοτί ἀπίοπι ἔθγοπάϊ τοαροτα οογῖδ οαΐχαε δπἰτααἰΐπτι δαπὲ 
τπᾶρτια χυϊάεπι εχ ρατῖε Ῥγο Ὑἱῖδε δραῖϊο:: υἱυδοίοτατι δηΐπι βθη6- 
ταῦοπθθ συοαυθ ἀϊπὝαγηίογεβ 6886 πθοδ888 δδῖ. ΠῸΠ ἴδπιεῃ 14 οδπ- 

δ 886 68ὲ, 86 τηδρτι εχ ραγίξβ δὶς δυβηϊξ. Ἰπϑῖογα οπἷπὶ Ρογέθο ἤοταηυ8 
δ ραπαὶ βΟΠΟΓΙ8 αὐτὶ ϊα ρἰη8 ἐετηροτίβ υἱνυπῖ, δοά πὸ οπιηΐᾶ 
ποίοτα δυηΐ υἱυδείογω: οι ϑηΐπι ΡΙΌ8 τετηροτγὶβ φυδτῃ ηαράν!8 
δ ἴτη 8] Ὑἱνῖῖ, ἐχοαρῖο δἰθρῆβιδε, φαοά φαϊάοτα δὰ δάδος πά6 ἀϊ- 
ὅδο πουθγίτημιδ; σα θδτη ἤοτθΟ τηϊποτιϑ 6δὲ ἐπογοιβθηϊ απδτῃ υ6- 
τοτίηδ εἴ ἃ]ῖα ταυἱέα. οϑπβᾶ ἢ σποάν8 δηϊπιαὶ ροϑβοὶὲ ἀΐα τίνεγε, εδὲ 
φαοά ρζο δὖτϑ διβθίθπιθ τεπυροτγαΐωτ, δἔψιρα δἴσασα ΟΡ [109 παϊωγαὶ 68 
οδϑΏ8, ἀθ φαυΐθῃθ τπὸχ ἀΐοδπὶ. ἴδσῦροσα ἔδγοπάϊ αἰετΐ ῥσγοὸ ταδρηϊα- 

ι0 ἀΐπε δδίπυδ ατὴ σῦλθ ροπογδηῖοτγ ἀδβογίρια δππξ. παπᾶ. δαΐτη ἔδτω- 
Ρϑτε δγουὶ οοπϑιιταποποδ ρογβοὶ τααρπδδ Ὑ6] δηϊτηδ᾽ωτη το] αο- 
ΤΌΣΗΥΪΕ ΔΙ ογητι ἔδεσε ἔρος δῖ. χυδπε ΟὉ τϑπὶ δαὶ, εἴ 4886 115 οο- 
ξυεὶδ δυπὶ θηἰ πα], συδηστᾶτι ταΐππδ ἰδτηροτῖδ υἱντιπξ, ἰάτλεπ ἀΐπ- 
ὅ)5 υἱοτοτι ἔδταπε: αἰΐα δηΐτι δπηοπι, δα, φαοά ρἰατγίσαπτη, πιθη888 
ἄδποϑ εγαυὶἀδ εχίροηϊ. μᾶς εοάδπι ἀς οδθ88 δ᾽ αρξεαπίογαπι βδτα 
αἴοτιδ ἀἰπαῖπι8 δεῖ: Βίθπηϊο πδπηπ6 βοδίδιι ρτορίογ Θαϑηρογδητίδτα 
ταδρο τα! αἶδ. ταῦοπα δαξθτη ορέϊπιδ ἰετηροτα οτππίπτι εἴ βτανϊϊ14- 
Ὅμ εἰ ξοπογαϊϊοματα δὲ υἱϊαγητα αἰσαθηδίομετη οἰγοα ΠΡ Ὸ8 δ: δὲ 6χ- 
Ῥοϑοσπὶ γοεῖρογα. οἰγουϊταπι Δρρ 6110 ἀΐετα, ποςῖδτν, πιθΉδεπι, ΒΏΠΏΤΗ, 

40 οἱ τοτροτα 40δε 118 ἀδδοτί πηΐατ, ἴσας οὔατα. ἴυπθα ἱγαϊθοιϊοηοβ: 
βαπὶ εηἰκὶ Ἰθπας οἰγομὶταα σοταρ] ἐπιθηῖὰ οἷ δι] οβεϊα οἴ ἰητογροϑίτογησα 
τοβρότγπτη δθοξοτθθ ἰΐὰ δηΐτη οοἱξ οὕτη δοῖε: τϑϑηϑῖ5 θη Ζαδ ΘΟπη- 
τΑᾺ 1! Δτϑοσήτη οἰΓοτήϊαδ εδῖ. ἰθπα δαΐδθιη ργίπεϊρίατη δϑὲ ργορίεγ 
4015 ὁοοἰοἴδτοτα τεσθρίυταααα ἰὰςῖ9: ΗΝ επὶπὶ αδϑιὶ ΔΙ ΤΟΥ δ0] ταΐπου. 
4παῖπ ΟὉ ταπὶ οοπάποϊς δά οτῖμθ8 ξοπεγδίοπες ρογίθο οπ 6846. 
ΟΑἰογεν επἰπι εἰ τοί ρεγαιομθϑ ἐππὶ πιοδεταοπα σαδάδπι ξοπογα- 
ὕσπεδ, οἷπθ τιοάογδϊίομ οοτγοριίοπο εἰβεϊπηϊ. τδτταΐπατη δηΐοτα 

80 ἔδυ Ῥεϊη οὶ ἴθτη βπΐδ φαδ] ϊαῖτιεπ δᾶγτπι τηοῖῃϑ ΒΟΓΏτΩ δι (6 ΓΏτη 

619. 

οδάπες, πὶ δηΐτ δὲ ταᾶγθ δὲ οἸαπεσῃ απ ΟΓΌτα πδίθγοτῃ ΝΟ  ἰδιοτὰ 
πιυϊαγίνε ργὸ βαίαυπι πποῖπ εἰ φαϊεῖς γΐδοσπαυς, δἔγϑμ τόγὸ δὲ Εδ- 
ἘΠ8 ῬΓῸ 8015 ἰππδδθῆπα οἰγουΐτα αἴβοῖ, :ἰς δὰ 4πδε ἐχ 119 δαξ ἴῃ 119 
οὐπηῖας, δεχυὶ πεοθ886 οϑῖ, ΔΝ ϊ ΓΕΤΏΌΣΩ τοΐπὰδ ῥυϊποϊραϊίπτα εἶτ- 775 
ουἰϊαα ϑοαυδηίαγ τραρὶ8 ὈΥῚΣ σ᾽ ρα] ἰὩπι ΤΘΓαμι οἰγουϊτιπι, ταϊϊο δὲ: 
Ὑἰΐϑην δπὶπὶ χαδπάλτη οὲ ογίωτῃ οἱ ἰπίετίυτα νοὶ Πδῖυθ 6896 ἴδίθου. 
οοηνθγϑίοπὶβ ΨΈΓΟ ΘΟΓῸΠῚ δ ἀδγιτη δἰΐα [οτῖαδβα ρυηοῖρία σΌπι. πα- 
ἴαγα ἱξίαιγ [8 5:81 σπ]ῖ, αὐ δογάτα πατηογὶθ ρεηδγδίϊουθ οἵ οδίταβ 
πυπιογοῖ, δεά εχηαυίδιτε ἰὰ ἕδοθτα παχαϊῖ ρυορῖογ τηδιογίδα ἰπἀοβηΐ- 
ἄοπεπι, οἱ ὅπ. ταῦ ὶτα ῥτίποὶρὶβ ἱποϊἀῃπὶ, φααε ρεπογαοηϑβ ἀθϑεῖ- 
πδὶδβ δεουπάυγα παϊΓαπΙ οἵ σοτττριίοποα 886ρε ἱπιρεάϊαπι, αἴσαα 
[18 σδυϑᾶ δἰηξ δαγτῃ αυδ86 Ὑϑηϊδηὶ ργδεῖεσ ἠδίαγαιη. δε ἀθ δἰ ππθηῖο 10 
ἱπιτιηϑεοαϑ τηϊαἰδίγαπ 0 δΠἰ πιὰ τὰ δἴψιιθ ἀθ ξεπογαϊοπο ἴῃ ἰσσδαι 
ἀρεπάα, οἱ δεουδίτῃ ἀθ δίωρι δὲ δυτασαθεῖπι 6 οπιηῖθαϑ, ἀϊοϊαπι 
Ἰᾶτα εὐϊς 

Υ. 
Ὅ αἰεοιοηῖθηϑ, ᾿φαϊθϑ δηϊτια]ίστη ραγῖθ8 αἰ ἔεγαπὶ ἱπίδγ 86, 

ἀἰοϑεγεη ἄππὶ παπο δῖ. αἰξδοϊίοπθθ ραγίϊππι ἄϊοο οαδϑίοἰδίοσω" οοα- 
Ἰοτττα δαὶ πἰξτεάϊπειι, υοοὶς δοῦτηθῃ δι ρταυτδίοια, οἱ ςο]οτίβ δὰξϊ 
ςοτροτῆ οἱ ριϊογυτη δαξ ροπηδγτση ἡ Ἰδοτίση θη, 4πογητα αἰΐα ἰοτ8 ρ6- 40 
ὩΘΠΡη8 ᾿ἰπβαηξ, 8118 πϊοπηαπα δογϑ [0}}} ἈαΡδπίτιγ: φαοὰ τπιᾶχῖπιο ἴῃ 
Βοταΐμθηδ δοοίαἱτ, τασϊδθομπδα δἴθπι ρῈΓ δϑιδξειη 4]186 ουωμῖθτϑ 
86 4πε ἀπὶτηδ θὰ γεπὶπηῖ, αἰϊδας σοηῖτα, πὶ ἱπ τοσῖϑ οοἸογίϑσας ρ1]0-΄ 
ΤΌΤ ταϊοηα υἱάετα ἸἸσθῖ. σὰπὶ οπὶπὶ σθΐθγα ΠΟ σα θϑοδπταδη 65:6 
ἱῃ δεηθοϊαῖο, ἤόσηο τιαχΐπιθ οτηπίυση ἰΐα αἰβοϊ[αγ. οἱ ἃ]18 δίδιὶπη Δ Ὁ 
οτῖα παῖθγϑε οοπβθατιπἰΌΓ, Ἀ]18 Ῥτορτοάϊεπῖε δείδῖθ δἱ δθῃθϑοθῃ 
Βὺ5 δσείάπηξ. 46 Ἀϊ5 Ἰρίταν σεἴοσσας Παϊθδιηο ἀΣ οσηπῖ θα ποὰ 6ππ5 
ἄεπι ργϑεῖϊεγθᾶ τηοάμστα οδιδαδ 6886 ρα δ ττῃ. {διε δυΐπι ΠΟ 5:π8 30 
ΟΡΘΓΕ γ6] παῖωσγαθ οομαπηπηΐα γ6] ξθπ οι τη δι ρυίογατη ργοργία, πο ν᾽ 
Τῦτα πΌ]] πὶ αἰϊουΐπ8 ρταῖία δαϊ εἴ αὶ ΠΗ. ὙΕΙΩΝ δηΐτῃ δἰἰοπῖα8 ρΓδ:᾽ 
τία εδῖ, δεὰ Ἵοδεϑῖιδ ποι δἰϊουΐπ8 ργαῖϊδ δοῖ, πἰδὶ ἤδθς δέίεοο 518 ὕγο- 
- βεπεσῖς. πος σὑϑγὸ δ γϑοηοτα δι δϑέδηδα ροτιϊποῖ ἴῃ ποηπη]- 
5, 884 πὶ 4πδε πδοδϑϑατίο βδπΐ. δὰ πιδϊετίδιη σὲ ρυιποιρίυτα φαοά 2 

τρουοτῖξ, ἐδυ88ε δοττῶι γεζετοιι δε δαπξ. εἰθπῖπη, πὶ πο ἀϊδρυῖδ- 
Ὠοηϊδ ποδβῖγδο ἀϊοξιπι ἐβῖ, πο φαΐ ἰαἶα φαϊὰ ρἱρείτατ, [460 φαοάψιρ 
1Δ]ς χυϊά εϑὲ, δοίοθξ ἵτι 119 φαδε δἰαϊαία ἀθβπίϊα οἱ οογῖα πδῆιγαθ 
δπξ Ορεγᾶ: 864 ροιϊϊπβ χυὶθ ἴδ]6 δὲ, ἰοοῖγοο ταῖδ δὲ ρὶρπίϊατ. δῸ- 
δἰδῃτδτὴ δηΐτι ροπογαῖϊο βοχαϊτατ, εἴ 8 ΒϑίΔΠη 86 βταῖίδ δὲ, πον ἴρ88. 
ξοπογαῆομθμι. υεΐετεδ Ἰδτη θη πιδῖτιγθε ᾿πξουργεῖθβ σοπέγα 856 ραΐδ-᾽ 
ΤΩΣ. σπϊαδ Ἔγγουῖδ οδθσ8 ἔξ χαοά οδπ985 ρ]ΠΓΕ8 δόδ8ὲ ποὸῃ υἱάδ- 
τϑηΐ, ϑεἀ πιαϊετίδε ἴαπῖστα δὲ τηοῖυ9 ςβαϑαπν, Θατήσιια πάεβη 6 οοζ- 
ποϑοετεηξ, τγαϊϊοηΐδ σεσὸ οἱ βηΐθ σαῦϑᾶπι ΠΟ οοπδίἀογαγοῖ. δ6 410 
δηΐπι Αἰ Ἰουΐα5 ρτϑῖϊα ππὰπὶ αποάφπε δὶ. εἰρτϊαγ δαΐετα ἴδτη ΟΡ δᾶτη 
οδύδατη οἱ τ 4π88 σπᾶα ἱπ γαϊΐοπς οπίηϑαπο ςοππεπῖατ, αδε τοὶ 
ΔἰἸουΐτ5 σταῖῖα οϑὲ, γ8ὶ] οαἷπε ρταῖϊα δἰϊαὰὰ εδὲ. συλ Ὑ6ΓῸ 0 οἰα9-" 
ταοάϊ δαηξ, τυἱἀδ]ςοῖ ποτα ξαηθγδο δϑῖ, δογητη ἴδτι οδΏ88 ἢπ86- 
τεπάδ ἱπ πιοῖα ροποσδΠοπ πε 68ῖ, πιροῖθ οαπῃ ἀἰδοτίτπου σοηϑέϊϊα-" 
ἤοπε τϑορίδπξ. οουϊαπι δμὶτὴ ὨΘΟΘ98ΩΓῸ ὨΔΡΘΡΙΪΕ: 1616 Θπῖπι δπΐτιαὶ ν 
δα δεῖαιη δῖ. δορὰ ἰδίου οοπὶ πη πεοοϑδατίο σαϊεπι, δε που 18 
πεςαδϑϑιἰδὲθ, υθγιιπὶ 810 τηόάο, 80 Π:ςεξ φαοηίατα ἴα δια δαὶ ἴδ οτα γοτπ᾿ 
διδρὶε πδίτιγα ἄροτα βαῖνε ροϊδδὶ. ᾿ἶδ ἰϊὰ ἀξβηλῖθ, ἀε τξβπι8 χαδα 80΄ 
ἀεϊπεορδ εὐθηΐαπε αι ϑβογάτηπβ, Ῥγϊποϊρίο Ῥασγὶ σατη παὶΐ {πεγίπῖ, - 
ἀοττηῖτε οπιπίππι τααχίπις ἱπιρετγίθοϊογησα δπἰπιδὶίμσα δοΐθηξ, {8ο- 
πδπι ἱπῖτα ρϑγεπίθτη ουπὶ Ὀγἰπιαπι 80 ἶγ6 το ροτίπε, ἱεπιρτιϑ ἤογταξ-" 
ἐπάο τοϊππι ἔετγα ςουϑατηθηξ. δε ἡπδευττιγ ὧδ ῥτίπιθ δ ΠΟΥ 6, 
αἴγαπι ὙΙΡ ἴα ργαθοθ δὲ δὴ ϑόταπθα. φαοὰ δηΐηι ρτοβοϊϑοθηίε βοῖαϊα 
πηϑρὶ8 Ἔχρεγρίβοὶ υἱϑαπῖαγ, οοπέγαγίυσα (1ἃ δδὲ δοτωπατη) ρῥτίποὶρίο 
ξεπετδιομίβ ἴπα986 Ῥτο 8816 δϑῖ. ἸΌτη δἴδτα Ἰγδηδιεἶο ἀ6 πο 6888 
1Π᾿ 6886 ΡῈΓ τηβάϊυπι βετὶ 8016: : δοιππῦϑ δῃΐθυι ἴ8]15 δ αι πδίτιγα 6886 
υἱάδῖατ, οἱ υἱυ πὴ εἴ ποη υἱγθηῆϊ ἱπεθγι ἡπιϊ πἴπτη 811, δὲ πεαῦς οτη- 80 
πἶδο 911 φοὶ ἀοττηϊῖ, πδαὰθ ἤοη 911. στιν ταν εἰδὴ ΡΟ ἰδδίτπυπι Υἱοὶ τα 
Ῥτορίοσ ϑθηϑαπι.. δοὰ οἱ βηΐτπαὶ Ἀδθογα δοηδασῃ ἤθοθδδα δϑὲ, εἴ ἰθπσ᾽ 
Ῥτίπιυση δδὲ δπῖτη δ} οτπὶ ργἰπιοτη οοπιϊηρίξ 86 η908, ρτίπιαπι ᾿ΠἸδπὶ ἀξ 
δροϑἱ το πδῖη ΠῸΠ ΟΠ Πατη δ6α 8: τι}! τὰ ΒΟΤΏΏΟ 6896 ρυϊδηάαπι, 488} 
Ῥίαπίατατη δδὲ. εἰεηΐπι. 8 δοοϊἀϊε ἂξ ρὲ Ἰὰ ἴδπιρῃϑ υἱία ῥἰδηΐδε 770 
δηϊπιδα υἴνϑηξ. δὲ ρίδπτῖς δοιαππιὴ ἴπεό86 ἱπηροϑϑιθῖ]ς δὲ: ὩΌ] ας 
δοΐτα δοιπηὺϑ ἱποχρογρίβοὶ δ} 118. εδὲ, αἰδοϊίο δαΐοτα 1118 ρ]βηΐδσυπι, 

ΒΡΒ2, 
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4686 δ0πηηΐ 6δὲ Ῥγοροτ 1819, ἱποσρ τ 80 1119 6. πϑοθ886 εἰΐδη 
εϑὲ δηΐπια!α ἀογταῖσε ρατίδτι τπαχίπηατα ἐεπηροτίδ, φιιοπίατη ἴῃογα- 
τηδπίστῃ εἴ ροπάιι ἰοο15 ϑπροτίοτγιθαϑ ἱπιροβίζωτα 688 : οδαδδτῃ δαΐοτη 
ἀοττηΐεη αἱ ἴα ετα 6886 δἰ εχροδβαυΐταπδ. υεγαπίδημθη ἐχρεγρίβοὶ ἴῃ 
τἴοτο εἴϊαπι υἱἀοπίατγ, φυοὰ ἴπτ ἰπ ἀἰδδοοιϊίοπερθυ5 ἴὰπι ἴῃ ρτοὶς ουΐ- 

10 ρᾶτῖὶ βοπογὶβ ραϊοὶ: τῶοχ οβάοτιηίδοιηξ 8:διῖπι ταγϑυβαια ἀδἰαΡαπίιγ. 
ἃτι ΟἹ ΤΟ ἀρτοϑδὰ 4Πθοηαα ἰπ ἰποαπὶ ῬΟΏδπΣ ἰεηροτὶβ ρατίθμι 

ἦι κίονας ἐγδάπουπε. οὔπὶ ρυοτὶ υἱφίϊδπξ, ποη τι ἀεπῆ: οαπὶ ἀοτ- 
ταῖϊπηξ, τί ἀδπῆ: ἱπτεγάυτα δἰΐατι ἰδοτίπυδπί. δοοίάϊξ δπίαι ἀοτιαϊοοῖ- 
Ῥ9 δἴζαπι δηῃΐταδ!θιι8 δα πϑα8, ποὰ τηοο 4886 δοπιηΐα γοοϑηζιγ, δε ἃ 
δἰίαπι ργϑδῖεγ δοτηπία, αἰ 118 φαὶ ἀοτταϊδηὶεδ γεδυγριηξ εἴ ρἰογααὰα 
ἀρὰπὲ 5'ηε βοπιπίο. δυπὲ δπΐπὶ αϊ ἀοτταίθπίθβ τοϑαγρααὶ οἱ δηθα- 
Ἰθηῖ, υἱάδπῖθδ 60 πιοάο 480 αυὶ νἱρ! ἀπὲ. 115. δπίιη δαῦϑπ8 δοοίἀδῃ- 
ἅππαι οοπέηρί!, φααπααδπι ποι υἱρίϊαπιῖ 8, ἴαπη θη ποη αἱ δοπιηΐαπι. 

20 ἰηΐδῃϊεϑβ υθγοὸ ργορῖεγ σοπϑαθίαΔίποτῃ υδοὶ πϑϑοῖΐ υἱρ!παϊ, δα πεῖγα 
σίνθγεχιβ ἴῃ ἀοττηίεπο υἱάεηῖαγ. ἔεπιρογα δυΐῖοπι ργοσθάοπία ἴη- 
ογαπιθοΐοχας ᾿γαπβοιαηξα ἴπ ραγίθαι ἰῃζθτίογαπι πὸ ταὶ τυφοιης ἰαια 
ταδρῖβ, δὲ ρατίεπι πιδίογετῃ ἔεια ρουΐδ ἐϊα ἀδρυηῖ, δε ἱπιτῖο ρα 8 χααπι 
ςεἴρτα δηἰπια!α δοπιπο ἀδάϊε υἱνυπηῖ: ἱτηρογέβο ζ8οἰπιΐ οπὶπι οταπίαπι 
Ρεγίεοϊζοτγιιπι ραγίπτη παϑουπίαγ, οἵ ἱπογοιθπῖο ρδγῖὶ8 δαρετγίοτίϑ 
ἐχϑυρογαηῖ. οουὶϊ! οπιπίατα ραδγοστιαι ϑ8:δἴιπη ἃ ραγίι οδεϑιδου]ὶ 
ϑαπῖ: ροϑὲ ὙοΓῸ ᾿ἱηπιπίδπεαγ ἴῃ δᾶπὶ παϊαγδπι 4086 ζαϊηγα εἴ. χαρά 

30 ἱπ οοἴογί8 απίπια] 5 πο εὐθηἰξ πιδηϊίεβῖθ. ομΐμ8 τοὶ οδυδϑα δ αιοὰ 
οοἴοτ5 δηΐπιδ! θα5 οουϊἱ ἴῃ 880 ουἰπσαιθ ροῆθγα απίοοίογεϑ ροιϊῃ8 
βῃηῖ, πὸ βουπα πὶρτγὶ, ουὐΐαση οπιπίμπι ἀαυϊηΐ, δἰἰογαπι τὰᾷ ἰοῖο ρέπεγα 
δαὶ ολοϑὶϊ, ποπθθιϊογηπι οαρτίπὶ, τὸ σΘρΓΑΓΙ ροπεγβ, δὲ Βοπιίπυσα 
οὐυ]ο9 υαγῖοϑ υθγϑίςοϊογεδαμα 6886 ουθηϊξ: πδπὶ ΑἸ} οαοδὶὶ, 4}1}1 ἢ- 
«σἱάϊ, Αἰ} πὶρτὶ, Αἰϊὶ οαρτί πὶ, πᾶπὶ ΟΡ ταπι σδίθγοστιπν πὶ ἢ0}}} δπῸ 
ἴπ βοπογο' ἀἰβοίἀδπε ἱπῖθγ 86, δίς πα}}} ἃ 86 ἱροὶ ἀἰξεγαυξ, φαῖρρε φαΐ 
ποη ρἷπ8 4αδιῃ ππαπὶ οοἸογετη Βαρθαπὲ διὰ πδῖῃγα. 64Πι8 τηᾶχίη δ 
οπιηΐαπι σοΘἰΟγοσῦτι ἀπ πη ἱαπι γεγϑίοοϊογ δδὲ: δἰϊααΐ θηϊιπ οδεϑὶὶ ἃ]- 
ἴδγο ὁοῦΪο πϑϑουπῖατ, φαοα Ἀ0}}1} εχ ςδξθγί8 Β δὶ ουθηϊξ τηϑηϊεϑὲ6, 
φαδηχαδαι ᾿οπιΐπ 68 ποππ}}} αἰΐαγο οοαϊο ἀΐνετθο βἰρπαπῖιγ. ἜγρῸ 
αἱ οσδἴεγα ἀπίτιδ]α 181} πιδιδιϊοι!ϑ γαὶ σαοθπβ παῖδ γο] δοΐδίε Ῥσο- 
τϑοίϊϊογα γϑοϊρίαπε, ραθτῖβ δυΐετι ἰὰ δυεηΐδε, 88:18 οαῖϑ86 ΠΟῸ 6886 

10 Ἔχ Ππιδηάσπι, φαοὰ ςεΐεγοιυπι δα ρᾶγ ππίοοίοσ, μοπηϊπίϑ νϑγϑίοο- 
Ιον εϑὲ. δεὰ πὶ οδδδίαπι ροϊα8 4ιπὶ δἰΐααι μα ρθδπὶ οοϊογεπι, συ δα 
εδὲ φαοΐ ρατίοϑ παρογ παίογωητι ἐπι ες] ἰοτε 8 συ, οαβϑίεΐαα αυΐοπι 
ἐπι θ6ς 1 1185 681. δεὰ ἐπ ππίνογϑαπι ἀδ οοαΐοτγυπι ἀϊδοτγιπεὶπε χαδα- 
τεπάππι δοοὶρίεηἀυπηχας δβὲ, Ζααπα ΟΡ οδυδᾶπὶ αἰ οδαϑὶὶ, 4]}} ἔϊα- 
υἱάϊ, αἰτὶ σαρτιαΐ, 11} πἰρτὶ, δεὰ ςδεβῖοϑ ορίπαγὶ ρὶυδ ἱρηΐδ μδθέγε, 
αἱ Ἐπιρεάοοϊεδ αἷξ, πίξτοβ δαΐετῃ ρἷα8 δάῦδε 4υᾶπι ἰρηῖθ, δίφυῃε ὉὉ 
δδτα ΓΈ 0869108 ἰπίεγαϊα δουῖα ΘΈγπεγα ποῦ ρΟ386, δος εἴ ΟΡ ἀ4ι88 
ἱπορίατα, οἶστοβ ποοῖυ ἀεςετε οὉ ἱρηΐδ ἱπορίαπι, ποθ Β6η6 εϑῖ, δὲ 

20 φαυΐάετι νἶϑαϑ ποη ἱρτιὶ δεὰ δαβα τὶ υεπὰπ8 ἴῃ οπιηὶρα9 δϑὲ. οἂῦ- 
ὅλπι εἰΐδην οοἰοιπιπι αἰϊο ταοὰο τεάάθγε ροβϑαπιι8. δεὰ δἱ ἰξδ εδὲ υἱ 
δηΐϊς ἀἰχὶ οπτῃ ἂς δα ηβῖθ8 ἀρόγεπι, δἴχπθ εἴΐαπι ρτὶπδ οὔτα ἀε ἀπίπιδ, 
πὶ ἀῆπδε ργορτῖα ρᾶγϑ δες δεηϑοτία δι, Ὡο δᾶτγιδ δῃξ ἰβηΐϑ, ἴδ μδπς 
6886 οϑαϑᾶπι ΕΟΓΌΤΙ ραϊδηάιτι 6ϑὲ, χαρὰ 6]1} ρίυ9 Βυπιάϊ Βα πὲ, 
ΔΕ τοῖπα9 φαδπὶ πιοῖῃ8 ςοπιρεῖεῃ8 τεχαυϊγαῖ, δὶ!ϊ τηοάϊοατα. ἰαχαα 
αὶ ται] τατα Παπιοτίδ ςοπεπεπί, πὶρτὶ δαηξ, φαοπίαπι Ἠππιοτίδ οορία 

30 ̓ἰγαπδρίοὶ δ8118 ποῦ ροϊεδί. οδϑϑὶὶ, χπΐ ραγὰπι ἤθει Βυπιοτίβ, αἰ ἴῃ 
ταατὶ εἴδατα οαγηΐξιγ. εἴδη 4πδπῖτπι εἰυ.δ δ8.18 ἐγαπδρίοἰτατ, ο86- 
δἴυπι ἀρραγοῖ, ζυιδηζαπι πιΐηιιδ, ἃ χα παπι; αυαπίττι ρτδα ξαγρὶϊε δἰο 
ποῦ ῥτδεβηϊϊατ, ἰὰ ορδοιλῖ εἴ πίρτγαπν δὺΐ οδοιαϊθυπ δες. αυὰ 
δαΐοτη ἱπίοτ 609 8ιπῆ, 60 ἰαπι αἰ εγιηξ αυοὰ πιαρὶϑ ταΐππϑνε ἴϊα οοπ- 
δϊοταξ, δαπάθτα οαῦδατα 6986 ρυϊᾶπάππι δὲ ΘῸΓ οδεδὶϊ δουΐα ἱπίετ- 

780 ἀϊπ σαγθεγε πεαπδαηξ, πἰρτὶ ποοῖα. οβϑδὶϊ επίπι Ῥγδθ δυΐ μαπιοτῖϑ 
εχίρυϊδῖθ τηουθπίηγ πιᾶρὶδ ἃ ἰπςε εἴ τέρα υἱδι δι Ϊησιι9, δοἰ]σεξ χυα 
Βαπιιάϊ ἤπαψαε Ρεγίαοἶαἀϊ ϑαπξ, φάη χαδπι τοῖο οἷπϑ ρατιϊδ υἱβῖο εϑὲ, 
πὲ ρετἰπεἰάα, ποη αυὰ μυποϊάα 6δδὲ. πἰρτὶ υθγὸ Ὁ παπιογῖβ ςορίδτω 
χηΐπαϑ πιουθηΐυγ. ἰὰχ δηΐπὶ ποοίαγμῃα δχὶ]ὶς δὲ, εἴ δίται! φαϊυἷ ἢὰ- 
ἸΆΟΥΓ ΡῈΓ ποοίετῃ στηουογὶ αἰ [Ἐς ]1ὰ8 ροῖεϑε. σοπυεηὶὶ δυΐοτη δαπι, 
408 ρετγ[ποϊάαπι, πες πο Ἱπουϑγῖ, πεαι πιδρὶ8 τηουθτῖ απ οοη- 
δταυπι εἰϊ. Ἰονυΐοτ απὶπι πποῖα8 Ἔχρθ ππτ ἃ υθῃδημθηϊίοτγα. {αδὶπ 

40 ΟΡ τοπὶ χυὶ ἀπὶ διιππι οοπϑραοῖαπι 8 σοίογα υδὶϊἀϊογα ἐγαποιαξετί πῆ, 
δαὶ ἀε δοῖὶε ἱπ ὀρϑοππὶ δα σοπιυϊετίπι, ποπ σΘγρῃπῇ. πηιοῖϊο ἐπίπι ααδα 
ἴᾶπι γε βοπηεηϑὶ ποῖ, ἱπιρ 61 ὁδπὶ 4086 Ἔχιγ δε δδοςῖαϊξ. ἀδυΐχαο τἱ- 

ς-: 

ῬΕῈ ΑΝΙΜΑΙΙΌΜ ΟΕΝΕΒΑΤΊΙΟΝΕ Υ. 

δτι8 εἴγε Ὑα]τάϊι8 οἶνε ἱπυα ἀπ πε χα γεβ Φρ θη 48 ςαΓΏοτθ, σαοπΐατα 
εἶυ8 Βύπιοῦ υἱῖγα τιοάσπι αἰβοίϊατ εἰ ἱπουεΐυγ. δοργ παϊπος οἰϊατο 
οσαϊοταπι πἰγογαπαιε ἱπάϊοϊαπι ἑδοῖαπξ, ξἰδυοοτια δηἰπι οδοοὶΐδ ρ0- 
[π9 δοοίάϊε, Ἰυδοϊοδιτα5 πἰρτῖδ. εδὲ διιΐθτα ρίἀποοτηδ δἱοοἱ!δ8 ρῬοῖαϑ 
Οφαϊοτηπι; ἰϊδαπε 86 μ δοθη 08 ταδρί ουθηΐϊτ: πᾶτῃ Οὐα] αποσῦθ, 
αἱ το] φαιπι οοτραϑ, δεπδοῖμϊα δἰ οοοϑοιπῖ, ἰυϑοϊοδἰϊδα Ὑθγὸ ππιιοσὶβ 90 
οορία 6δβῖ: απδργορίεγ ταϊπογῖρθαδ ἠδῖα ροϊίπιδ δοοϊἀϊτ : φογερτατα 
δπὶπὶ δοστιπὶ δαπιϊἀτι18 688, νἶδιιβ δαΐθιῃ οριϊπιθδ εδὲ αυΐ ἱπῖογ πιὺ- 
ἴαυιν εἴ ρΑγαπι παπιοτῖδ τα ἀδγδῖιϑ οοπδίδῖ: ῃἰς επμη πδὸ ρεῖ δχῦ- 
ξυϊιαῖοιη τυτρδῖον, αἱ οοἰογαπι τπηοίϊοποδ ἱπιρεάϊδῖ, ΘΖ ρδγ αἰτοὶδ- 
ἰδῖεπι ρτδερεὶ πιουθηὰὶ αἰ βουϊιαῖοπι. δε ὰ πὸπ ταοάο δὰ χυδε ἀϊχ,» 
τῇῦβ8, οδυδαπιὶ ΒαΡεπὶ οὰγ οΡίθδε δουΐθυς σογηδίαγ, Ὑδσγῦτῃ ΠαιΌΓ 
εἴΐαπι οὐ 18 φυδα ρυρ.}] 16 σοοδίας οριθηάίταγ. τγαπϑϊ ποίἀαπι δαῖτα 
6886 Θᾶπ| τεαυϊγίταγ. ἰϑίεπι δυϊθπὶ 6886, 4πα6 Ἰαπαὶφ αἷμα εἰ ἰδονυΐβ 
δἰῖ, Πδοθβ886 εξ. ἔθπαΐδ ἱρίοΓ δϑῖ, αὶ πιοῖπδ, φαΐ οχίγδηθυς τρηΐδῖ, 
τϑοῖο ἐγαγηΐϊξε ἔδσαϊωγ, ἰδονΐθ, π6 ττιρὶδ ΟΡυπιργοῖ. δθηθ8 οπὶση Οὗ 30 
Θᾶτη ΓΘ’ Δοα 6 ΠῸΠ σεγπυμξ: πδιπ ὩΣ οεἴογάσαπι ρϑγτση οὔ, δὶς 
οουϊογατι ἀαοαια δαμθδοθηῖθηβ ΤΟΡγαραῖας εἰ ογδβαίοσ γοδαϊτας, 
αἰβὰ διιΐΐθπι ε886 ἀεθεῖ, φαοπίδτα πίρταπι ἐγαπδίαοίυπι 6886 ποῦ ρὸ- 
66: μος δπὶτπι ἰρϑαπι 6δϑὲ πίρταπι σχιοά πορ ἰγαπδίιοεδι. ππᾶς ΕΣ 
π6 ἰαϊδγτιὰθ ροϑϑὶπὶ ἰπσθγθ, δὶ δχ 181} οπὲθ οοπέδβοϊδα δαηΐ. Ρ6Γ 86- 
προϊαϊετα ἱριτυγ οἱ τλοῦθοϑ δοῦϊδ σογΠΈγα ΟΡ 688 οδιβδαβ πδαθετδὲ. ὃ 
ΡΌΘΥ νόγο ρϑυοξδξε πατηιοτγῖδ οβϑϑὶὶ ργϊποὶρίο δαπὲ. δαὰ δἴϊεσο ὁσῦϊο 
ςδεϑὶϊ ἀπθν ἐ58 Βοπιΐπε5 δἴφαθ δαυὶ ρὶξαυπίυτ Ἔδάδιῃ ἀθ οϑῦδα, {π8 
εἰ Ἀοπῆο δοΐυς οδηδβοὶξ εἴ εχυὰδ ἱπῖθγ οεΐογα δηϊτμδ]α πππδ ου 
ἀεπιι9 αἰ Βοδοῖς ρίϊο ρὲῦ δεπεοϊαΐθμα. οβπίι]65 δηΐπὶ ἀθ ἢ 9 4πᾶθ- 
ἄτα Βυπιοτίβ 8.1: ἴῃ σογαργο οἵ οι λ88 6ϑὲ; φαοὰ ἰάδτα οδοδ θα 
εδῖ. τὶβ δπὶπι εδάθιι ἐδὲ μυπιοτῖβ δἀπηοάσι ἴοπυΐθ, 4π86 ῥϑποὶ, εΣ 
δἀπιοάτπι ογαβϑῖ, απ86 τπῦ]τἴ, οὕτα ἰβίϊαγ παίαγα δας σοηβοετο τ 
πεαυϊξ, δυϊ αἴτοχας σουσοςῖο Βαπιογα, δαξ ποῦ πἰτοαθθ σοποοςῖο 
δ6ἀ αἰΐοσο οοποοςῖο δἰΐετο ποῦ, ἵππε δυδηϊῖ πὲ οδοϑὶὶ αἰΐζοσο οἌουΐο 
τεἀἀαπίατ. 4πᾶπι ΟΡ τεπὶ δαΐετη 8118 δουΐθ οδγηδηῖ δἷῖα ποη, ἀπρ]ες 
ταῖϊο δδὲ: δοῦτηθῃ δηΐτη οογηθηᾶὶ Βἰαγίατα ἔδγε ἀϊοίτασ, δυάϊοηάξ 
εἴΐδπι οἸζαεἰεπάϊχαα ταῖῖο δ᾽ πι}}18 ἐδὲ, ἀϊεἰταγ επἷπι δοπίθ σογηογα δπξ 
4αοά ρτοοῦ] σςογθεγα ροϊεϑὲ, δα φηοά αἰ Ἔετγεπιίδα τεττιῶ Ζθδ8 σδῈ- 
Ὡππίας 4πδπὶ τηδχίπιθ δεηῖϊξ. απᾶθ ααϊάδηι δία] πα]]}5 εἰφάετα 
Ἄοοπείπρτης. ἰάδτα θηΐπι πιᾶπα δάπιοϊα δὰξ ρὲ βεοϊαίαπι, χπαμακ 
δΙΒΕο πιαρὶϑ οοἸοτῦτῃ αἰ Πεγθηιαθ ἰαάϊς δε, ἰάπιθη Ἰοπρῖτϑ οεγιεῖ. οἷ 80 

ἰάεπι εχ ἔουεῖβ ραξείδαπα ἱπιοτάβρ 816}125 οοπδρίοἰπηξ. 118 
δὶ φασί δηίΐτααὶ πιπ]ταπι χαίάοπι ρτο ΒἾπ οπιῖα 6 ἀδειποίθτι οσα 16 
Ῥεῖ, δε Βαπιοτοπι ραρί ας ποι ράγατα πε άπ πιοάϊοαπι ςοπνεμίθη- 
ἴεγ εχίγαπϑο τπηοῖαΐ, πθ4π6 δι πηπιᾶτι ουΐεπι ργβοῖθπποπι ΟΡ Ε πεῖ, ἰὰ 
τὲ ἐχααϊΐοῖξε οοἸογαπι ἀϊ οτεπιῖδ9 ποῦ ρετγοϊρί εἴ, δὶς ῥγοσιὶ ςοτγθογθ 
Ροίεγιξ. φυοπιοάο δἰΐδπι σοπιΐπτϑ ταϑβὶϑ Ζιθτη χαας δππιοταπι {οΐ- 
ἄότα ἔ]Ἰὰπὶ οἰποαγαπι ορετπιεητυπηιθ" δἷπδ ργδοῖδημθ μαρδδηῖ, δβεᾷ 
δΌΡτγοο, φαοά ρτοταιπθαῖ οοαΪΐδ, οαγοαπξ οπππΐηο. οθυ88 Π8ΩΠῸΘ 
σΕΓΏΘΙΔΙ ἔδυ δουῖΐα αἱ Αἰ εγεπιῖδο ροτοίρίαπίατ, ἴῃ ἱρδὸ οουΐο δὲ 80 
Ὡϑια τξ ἰπ γϑδῖ8 τηυιτ δεῖται γε] ταϊπίπια ταϑοῦ]α ρογϑρίοτϑ δδὶ, δἷο ἴῃ ᾿ 
Ῥυτο ϑἰβοδγοαῇα οουΐο γε] ρᾶγνϑ το ῖϊο ραϊεῖ δοηϑατησαθ αἰβοῖς. αἵ αξ 
Ῥσοοῦ! σεγηδίυγ τποϊυδαιε ἃ Ἰουξίμηο Ὑὐῖ ΡΠ θ 8 ἀενεηϊαι, οδπθδθ 
δἰτα5 εδὲ ὁου]ογῶπι, 4πᾶε επὶπι οουΐα ρτοπιϊιοπεῖθαθ ϑυπξ, ρτγοσῦὶ 
φεγθθγὸ πεσαθυηῖ; 4886 ἰπῖιδ ἴῃ οδγῸ οοα]ο9 ΒαΡεηξ ροδίϊοϑ, ἰοηρε 781 
δδρίοθσε ροϑϑυπέ, φυοῃίδτη τηοῖαδ ἴῃ γαδίυτῃ Ὡοι ἀἰδοὶραῖοτ, δε τοῖο 
τεᾶπιῖῖο τηϑϑῖ. Ὡἷ 81} δαΐτα ἱπίογεδξ δὴ νἱδὰ9 δχὶϊα οογτὶ ἀϊοδίοτ, υἱ 
φυϊάδπι δἰαηξ. πδτη πἰδὶ δος οοῦΐοϑ φυϊοχααπι δἰϊ, ἀἰδεῖραγὶ τίδασα,. 
αἴσαε ἰΐὰ ταΐποτγετη τα ΡῸ 8 ΟΟΟΌΓΓΕΓΕ 4086 ΠΟΣτΙΠΗΌΓ, Π606586 6ϑὲ, τηΐσ 
ππϑαια ργοοαὶ υἱάθγε φιϑιὰ δὶ πιοῖπ ἃ γερηδ χυδὲ υἱάεπιογ ργοβ- 
οἰϑοοθπῖθ οογτιδίωγ, δι παι οτα δαΐῃ τποῖυὶ εἴβοὶ υἱϑοπθαι ὨδοΘ8868 δῖ, 
ἦϊα ἰρίτατ ροιδοίπιιπι τα σεγηθγεπῖαυγ ἰοηρίαααδε, δἱ {ΠἸῖοο Δ οοαΐο 
γεϊατὶ βειυΐδ απδοάᾶπι ροττθοῖδ 86 γεπὶ ἀϑᾷμε ςδγπθηἄδτα ςοπεππαν 
τοῖωγ: δἷς δηῖπὶ π]]ὰ εχ ραγία ἀΐββοϊυθγθίωσ ταοῖτβ, 4ιϊ 8 τὲ υἷ- 10 
δῖΡ}}} ρτοβοϊδοογείωγ. δεὰ οῦπα ἴα ποῦ δἷξ, Ζὰ0 διμρίιηθ ροττίρἐ- 
Ταγ, 60 Ἰοηρίῃδ ΘΕΓΠΑΙΌΓ Ὡδοῦδ8δ6 6ϑϊ. οδΌδδα αἰδοτί πιϊπὶδ ὁσΌΪ] στα 
Βδ6 δαπῖ. : 

2. Ἑδάδτα σϑτο δυάίδεηάϊ οἰ δεϊεηἀἶχαε ταῖϊο 6δὲ. δαὲ δοΐτο 18 
ἐχχαΐδἶτε δυάϊυπε εἰ οἰίαοίαπε αὐ φαίη τιαχίπιε αἰ γεμ ἴδε οπηη δ 
δ  εοἴαγαπι 86 51] Ἰπτὶ ΓΕΓΏΓΩ δε ητἰδηῖ, δαὶ [8 πὶ ργοουὶ δυἀΐδοϊ δαξ 

οἀοτγεηΐαγ. αἱ ἰρίατ Βα π ἀϊεγομίδς ἱμ ἀϊοθηξας, οδαϑα ϑειθουοσι 
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61, φισιηοᾶο πὶ σογηοηᾶο, Ὑἱ ἀο Ἰοδξ δἱ δίποθγητα ἕατα ἔρϑητω ἴατη 
οἷπϑ πιοιπβγαπα δ8ῖ, τπθϑίτϑ Ἂπίτη ϑθηδου ογΏτα οτπηϊθτι, πὶ αἰχὶ 
σππὶ ἀδ ϑεποίθ 8 ἄρεγαπι, ᾿οπάππὶ δὰ οοτ αυΐ δὰ οοτάϊ8 ὑγορογεο- 
πᾶ 6, δὲ οοτὰδ σαγοπῆ ἰΐδχιια τηθαῖῃϑ δι ὶθπάϊ, φποπίαιπ δαπϑογίατη 
Βος αδτίϑ εδὲ, απ δρ᾽γίξαι8 παιγυϑ 'π Αἰ 8. ρῈ]θαπι ἴῃ Αἰ118 δρίγαῖῖο- 
ποτὶ ἔδοὶξ, ἢας ἀοϑπιξ. σπδργορῖεγ σοσρα δαἀϊβουπίητ, τὲ φυοά δὰ- 
ἀϊετῖς, γράάοτθ οὐδ Ῥοϑ818, {8818 βπὶπὶ τποῖὰ8 δι ογῖξ ρῈῚ 86Πη80- 
τἴαπι, ἰ4|18 φυιαδὶ ἃ ππα δδάδιήις εἴβρὶα τηοῖαβ ρεῦ νοοθπὶ δρὶ ἔπιΓὶ 
αἱ φιοά απάϊετὴθ, ἰάοπι ἀϊς88. οδοϊξαπῖεβ οἰΐδπι δυῖ δρ᾽ γίϊτατι τε ἀάοη- 
[88 ἀςοἰρίδηΐεϑν ταΐηπϑ δα ἀΐαπξ, φαοπίατα εχῖγετηπηι 86 ΠΟ Γὶὶ δὰ ἀὶ- 
{8 δὰ ραγίοτη δρίτιϊα θαι τεττπίπεῖατ, δὲ φαδιϊαῖατ πιουθαϊαγιιθ ὩΠ8 
χατν ἰηϑίγατθαπίο 8ρ γ116}1, φαοῖῖθϑ 1Π1π4 6ρίτἰτυπι πιονθῖ: τηουθῖατ 
βηΐπι οππὶ ταουθῖ. πο ὯῸΠ απ ροΓθα8 δπηΐ θα ρογατη θη ϑαπε μα- 
πἰάϊο ἰάθπι δοοϊά τ, τὲ δαταα ἱπιρ] τί δρίγῖτα υἱ ἀθαπῖατ, χαοηίατα υἷ- 
δπδρ δἰπὶ οτψίπὶ Ἰοοὶ δρὶγίτα] 18, ἰὰ ἀϊοίαπι ἰρίτυτ Ἔχ φαϊδίτατι ἀἰ[{6- 
οτίαττιπι ἴὰπὶ δοπὶ ἴατη Οὐἀοτὶδ ἐπ δἰποογίϊδῖθ βϑηϑογιὶ διιτηπιθ απ 6 
ΠΟΙ Βγάπδο ροϑίϊαμι δοῖ. ἴΐὰ Θηἶπι Οἵηπ68 τηοῖα8 τηδη [δι], αἰ ἴῃ 
ἤδα, ἰῃ Βἰ9 οἴίατη υδηΐσπε, φιοπίαπι δὲ ρσγοςιὶ δε πῖϊγα δαξ ποῦ “86ῃ- 
ἶγβ δία το αἴχαα ἰὰ ταϊΐομς υἱἀθπὰϊ δοοϊάϊξ. χυδθ επΐτῃ ἀπ δι88 
Θηϑοσῖδα ρᾶγῖοϑ ρχγοἀποϊοτεοϑ υεἰαιὶ δαπδοδαςῖαθ ροϑοϊάεπι, μδθο 
γοοῦ] βαπεῖγα ἔρεπνε ̓ πδᾶτη ΟΡ Τοπὶ αοτατπι παι 68 ρογσεοῖδ δαπὶ 
σοηρία8, αἰ οδῖ  ]ογάσα ᾿δοοπίοοΓύτη, δες γαϊοπὶ οἰδοϊα. 1ϊδ οπὶπὶ 
λοϊῃβ π00 ἱπῖετρ  ]απῖατν, 864 6 Ἰοπρίπσαο ἀϊγεςιὶ βαπδοτίατα δα δαπε 
ἁἴορτί; αποιποάο ἴῃ ἴϊ8 αὶ τιᾶπὰ δάἀπιοϊδ ἰγοπιὶ ἰοπρίαϑ οογηπηῖ, 
πτίςαἶδο οἰΐατι ἰοπρὰθ ἱται τί ςαἴδθαδ ἀτηρ] 5, φαδϑὶ ρταπ 9, ἱπῖπ8- 
τι αηίγδοϊα Ἰοπρίογα ἰποτῖδθ, 48 α}65 ποπποβ]άγοτι χαδάγαρεάητῃ 
τη, τη ] 8 δἀιηϊπίδῖγαηῖ, φαὶΐρρα πα πηοΐαση διηΐππϑ Ἔχοὶρίεπιθϑ 
ἀ δεπϑοσίασω γε ἀάδπε Βότηο ῥτὸ ταδροϊταἀἧπε τηἰπίταα ἔδγα οτηπΐππι 
αἰσι δ] ἴατα ργοοι] βεπῆγο ροϊθδὲ, συ ἴδιρδπ αἀἰΓΓεγδηξίδστιση δθηϑα 
Ιαχίταα οτηπίπτα να θαῖ. ουΐῃϑ ταὶ οατιϑὰ δϑὶ σῃοά δεηϑοτίῃτη δίηςε- 
ταὶ τηϊηἰπιθ αι 8 ἰδσγοπαχα σοτγρυ[δπίστπγε οδεϊποῖ, οαΐεπι οἴΐδτα 
Ἰππϊϑϑταδτη ᾿Γαδ σεῖεγὶ5 ἀπιμηδῖθα8 Ποπιο ϑαδρὶθ πδῖοσγα ρτὸ ταδρηΐ- 
ιάϊπε μαρεῖ. υἱπηΐ δ τηατγίππϑ Ὡἰταΐγατα σεοῖα ἃ πδῖασα οοπϑιϊτυῖτϑ 
"ἘΞ οὔπὶ δηΐπι φαδάγαρεϑ ΟΥ̓βάγατη δ[8, δυσί ας οατγεῖ, τηδαϊιϑαπδ 
πίπτη μαρδὲ χαίρ8 δυάίαξ, φασ88 δδὲ χιοά γἱΐδιηι πἰς ἴῃ Ἀυτηοτα 
αὐποῖς. ρᾶγᾷ δαϊεπι δαγίαπι ΔΒ ἀ 8 τη θδιθα8 68ξ, πὶ τηοῖαϑ δια Σττ8 
3]αττι9 δᾶγίϑ δαγυδγοῖαγ. ἰΐδαι πἰμι]ο πι1165 οἱ δυσίσυϊαα βϑϑεξ, 
ὍὯ0 Ὑ6ΓῸ οἴξεηάοτεηξ, οαπὶ ἱπῖτα 86 οορίατα τϑοίρογεης Βυπιοτίδ. 
3 Υἶδῃ δυάϊτα οἰ δοία πο ἀϊοῖαπι ἰᾶπι εϑῖ. : 

8. ΡῬΙΠῚ ἀϊδογτορατξ δὲ ἱπῖοσ 86 ἱπ μουηϊπατη ρθπεσα ρδγ δείδεδ, 
σπτα ςοἴογί8 ἀπ πα! θυ 4πᾶ6 μδροπὶ ρῖ]ο85: Βαβεπὶ δαΐεπι 4888 

ἔγᾶ 86 δπίχηβὶ γξοῃδγδηῖ ἴεγα οἰπηΐα. πάτα εἴ δουΐθοβ, φυὶ δ μοημη]- 
υἷςε μἰ]ογατι ξαγανταν, βεπϑ 6696 ρ᾽]οττσα εχ ϑἐπιαπάππι 68ῖ, τξ 
ΤδοΘΟΓάπι δοι]θοϑ, εἰ δὶ φαϊά οἰποσηοάϊ δἰϊπὰ ἰπ βθπατγε υἱυῖρασο 
". ἀιξεσγαπε τογο ρὶϊὶ ἀατγίεἶο, τα 16, Ἰοπρίταάϊπε, Ὀτουϊταῖα, γεοιϊ- 
ἄϊπο, οτίΞρι τα άπ, τα τα πα, Ῥδαοιίαῖο, δὰ μδθς οο]οσῖθαϑ, υξ 
γεάϊπε ᾿ἰρτοάϊπε δογαπίατθ τηϑίπδ. 86 ἃ πομπα]]αθ δαγοτα αἰ 6- 
πτατατη ΡΤ δοίδιθϑ φαόσιθ γεοϊρί ππῖ, υἱἀδ]σδξ οατῃ τοΐμογα παῖπ 
ἴ πιαίοτγα δῃπε. χαρά ρῥγαβοῖρῃο ἴῃ μοταΐπα ραΐδπι ἤϊ: ῥΙ]οϑῖοσ οπΐτα 
ἰδῖδ ῥγουθοῖαβ τεδαϊϊαγ ἤόπιο, δὲ ρασία ῥτίοτε οδρὶ δ ποηπυ Π}Ἐὲ 
ἰυδϑοῦπε. ρπεγῖ φυϊάθπι τα] ΐθγεϑαπα ποῦ οαἰνοδοῦπηῖ, υἱγὶ δαΐοτν 
οοεάεπῖδ δείδεβ οδἰνὶ ευδάπηξ. Ὡθς ποὺ σαρίτε μοταϊπε δεπεδοεῦ- 
ε φαπιοϑοτπιξ. φαοὰ πῈ}}} ἴδτα ὃχ Ἵϑὲθγθ βπιπι] θι8 δοοϊάϊξ ταδαΐ- 
ἴδ, φααστατνὶδ δαπῃς5 ουϊἀθπιΐπα σπᾶπι σοῖοσα ἰϊὰ αἰβοϊαϊατ, οαἰνθβ- 
πὶ Βοταῖμεϑ ραγίθ οἂρὶβ ργίογθ σαπδθοαπὲ ργίπιο ᾿οπιροτίθυθτ 
1 πόσαο σαὶ Ἰεπιρουῖθιιϑ γαὶ οοοἰρίξο οαἰτοβοῖξ, φαϊθαθ δυΐοτα δηῖ- 
ΐατα Ὁ]. ποι ϑυπὲ βοὰ ρἱ]ογαπι ργοροτιίοπαϊε, πὶ ατῖραϑ ραππδθ, 
οἷθαϑ δάθδιπδο, 1159 εἰἴαπι ποπημ! οχ 118. δες 9 νϑπϊαπε τγὰ- 
τὸ δδάετι. ϑεά ςπίποπαπι τοὶ οαυϑα ξθπῦδ ρι]ογαχτα ἀδΐαπι ἀπίτπα- 
Ὸ8 8 τιΑιΏΓΑ δι, ἀἰχίτατϑ δῃΐθ, ουτη οαπθ886 ραγίζυτη στρά ἀογοιημϑ. 
'ς Ῥταυϑθητδ ορογίβ δἴαπο οἴβοῖὶ εϑὲ, αἰ μετ ἰρύιοσα Ῥτδεςοδεπές- 
. ταθὰ5 εἴ ΄085 ΟΡ πεοεδοἰἰβὲεϑ πδες δυδηίαπί, ἐχρ]ϊοθταπβ. σαπδα 
881 ἀ1π25 τα πο δ 156π6 Ρ1}1 οὐἶ8 ροιἑδϑτη απ εδῖ. 8}119 δηΐπὶ οὐδ 
588. 4}118 τοπαὶβ, εἴ ΑἸ γᾶγα Αἰ ϊϊ8 ἀθηβα δϑὲ, ἴὰτὶ αἰ οσοπεα μὰ- 
τῖϑ ἰπ 1 σοπϑοτα οδυϑᾶθ 688: δ}1ϊ15 επΐπὰ ρἰπρτιΐδ, Αἰ118 δαποδα εϑξ. 
Ὠΐῃο οππϑ παῖαγατη ἰδγγεπᾶτη 6886 δέδίαϊτηθδ. οαπη πα ΡῈ 
πτηδ δἷξ, Βαπιογα δυὐδροτγαῦῖθ 801146 Ἰεγσεπαας γεάδάϊιυσ Ὁ1]1 
δσπὶ Ρῥτοροτίζομπαϊεχας ῥ]ογαπι πα δΧ οΟΓΠΕ δθα εχ οπΐε οτίαῃ- 
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ἴαγ, οὔτι ἤπταοῦ ἐπ 18 δυδρογεῖθν αἴσπθ Ἵχμαΐεῖ, σπαπὶ ΟὉ σϑῖν 
ογαϑϑὶ ΕΧ ογα888, ἴα πὰ 68 6Χ ἰεπαὶ ουἴε ρτογεπίππξ, χαοάϑὶ συ τὰς 
ΤΊΟΥ δὲ σγδϑῖου δ᾽, ογαβ8ὶ δ βπιθἴασ ργορῖον οορίατι ρου οὨΐθ ἴοτς 
τεηδα εἴ τηξαϊυσπι ἰαχἰτδίοτῃ. 864 δὲ δρίϑϑῖου οϑὲ, ἰοπαίογεβ οχθπῃξ ὃ 
Ῥτορίεγ τηδαϊπητη δηρτιδιίίατα. ἱξατὴ δὶ ὙΔΡΟΓ δαποδαβ ἱπεϑὲ ΒΓΟῪΣ 
ταϑισςβδοθηϑ, ἔδοϊξ Ὧ6 ΡΠ σαρίαπε τηδρτηϊτἀϊπααι. αἱ δἷ ρἱπρηὶβ 6δῆ, 
εοπίγα δυθηΐξ: ποὰ δπΐπι ἴαςϊϊα οχοοςαγὶ ροϊοδὶ φαοά ρίηραε εδξ, 
υᾶπι ΟΡ τοῖῃ ἴὮ τοῖπαι δηΐπαἰΐα, ΖΏΟΤΌπε οὐμΕἴ5 ογαϑϑίου δϑὶ, ρῖ]0 δηπ 
ΟΓδϑϑῖοσθ, ἡπδᾶτηνὶδ ΠῸπ 4086 οὔΐα τπᾶχπηα ἴα σοπϑίδηϊ, τηαρὶ8 {8 
Βδβδδηὶ ρίἰπτη, ργορίογ 688 χυ88 τηοὰο ἀϊχίτιυδ οδυβϑ88, αἰ ρεποτὶ 
δαυτα ργδθ ΡΌΡα5 οἱ εἰ αρἢ απ δὲ ταῦ εἶδ Α[115 πἀϑὰ ευθηϊϊ. Ὡᾶτῃ εξ 
οἱ σαΐεπι ογδϑϑίογετι Βου68 δἰερβαηε εἰ ρἰεγαιιε Ἰΐα μδθεπὶ ψαδαι 
διι68, ἴδιηθη ρίΪο τεπαΐογο ἱεραπίαγ. δαά πὶ ςαιιϑὰ 6ϑὲ ον ΒΟΙΛΣΠΌτα 
ΠΑΡῚΪ]: οταϑοϊδϑίπιΐ οἐπτ: ΟΔΡΙΠ8 εὨΐμι οΌ115 ογαβϑιδϑίπια οδὲ δὲ Ἀῦταο- 2 
τί Ρἰατί πηοσα οοπιίπεῖ, γαγὰ 6 ἄδιη δἀτηοάυπι εδὲ. χαίΐῃ δἴαπι πὲ ΡῚΣ 
Ἰοπρίοτθο Ὀγευΐογεσνυε δἰπξ, οᾶυϑα εϑὲ σῃοὰ Βυπιοῦ, αὶ δυδρογεῖτσ, 
ποῦ ἤαοῖ!ε ΘἤδεΙοςατὶ ροϊοϑξ, οαυδα γθτγοὸ πὸ ἔβοϊ]ε δχϑιοοθῖατ, ἀαρὶος 
6δὲ, δ. : ΠἸςοὲ φααπεϊαῖα δὲ χα] ἰαῖθ, πᾶπὶ δὶ ΠατηοΥ δαϊ τηυλῖαβ δὰ 
᾿Αὐώπε εϑῖ, ποῃ ἔδοϊϊα Ἔχϑιςοδγὶ ροῖεϑε. ἰάβοσαθ μοπιίπυπι ςΔρῚ]] 
οηρίϑοῖτν! δαπὲ, σαγερσαπι απῖτα, αυοὰ ἼΩΝ μλθ εἱ {τι ρι στα εϑῖ, 
ἰατρᾶπι μαπιογῖδ οορίαπι ργαθρεῖ, δἰ πιρίοχ δυΐθσα οτίδραδϑυθ οΥἰ τα Σ 
Ρἰϊὰ5 ἐχμαϊδίοπε ρ!]ογατα, πᾶπὶ δὶ [πτηοϑα δϑὲ ργδθ ϑῦ8 Ἵδ]ἰἀϊδῖθ 80 
εἰ δἰοοϊϊαῖα, οσίϑρυτι οἴβοῖξ ρἰ᾿απὶ. ᾿ἸπΗδοῦ τον επὶπη, φπουίατα ἀυρ! ἃ 
ἀεϊαους [εγδῖυγ: ἴογσοπασπ πϑῆσπθ ἀδογϑητῃ, οΟδ  ἀπτη δΌΣδΏΧΩ 
ζογῖωσ; οὕτοᾳπα ῥγδὲ 888 6 ο  ΠΠΠταῖθ ἱπῆδοῖ! ἰδοῖ]ο. ροϑεῖϊ, ἴῃ 
τογχαδίαν, χαοά ΡἿ οτίϑραο εξ. δὲ ἰρίτον ἰϊὰ οδυϑὰ γεἀάθυ ἀῶ 
δὲ; δυυὲ χυοπίαπι ρᾶττιτη Ππιπιοτῖθ, ταμ]θτη δαΐοτι ροσοηίδ ἴδ 
Σϑθδα ἱποδὶ, οἰδβοίϊγ οξ ΡΣ] γϑϑίοο δὲ ΔΌ δᾶγε διυθίθπεα οοπ δ μδῃ.- 
ἴατ. ἱπβαοοετοτ Ἔπίτι βαρ ἢ ταοϊητα δϑὲ, δἱ εὐδροσγαῖωγ, δἵ οπίγα τ᾽ 
αἴχας σοπνε ταν ρι]η8, φαοτιδάπιο ἀππν οαπῃ ἴρτια δά πυγίτος, πιροῖβ 
οαπα οτίϑρταἀο σοητνα]δἷο δ: ΟΡ Βυπιοτίβ ἱπορίαπι δ ἀξτὶ5. οοπ- 
ποπΕ8 οαἱογα. ἱπάϊοϊαπι τοὶ εδὲ φαοά εἰ ἀσχίοτοθ δαπὶ ΡΠ οὐΐδρὶ 80 
«ίδτη τγϑοῖϊΐ : ἀσστετι οπὶτὰ σποά δὲοοαπι 6δὲ. δίτη ρ] οὶ δαΐοτη ῥὶ]ο δπηξ 
4886 Βυτοοσα δρππάδηϊ: Εαὶς δηΐπι ΒυτποΥ ἴῃ 118, πο 88}|18:. χιο- 
εἶγοα δογίμας ἱποοῖδε Ροπὲ δὲ ΤἬγδσθβ ρῖ]ο δαπὶ ργοτηΐβδο εἰ δἷτα- 
ῬΙἰοῖ: πᾶπὶ δὲ ἱρδὶ Βυτηϊαϊ δαηξ, δὲ ἀξτ ἀτοθ᾽6 πα δο8 Ἀυπιίάπδ᾽ 6δξ. 
Αδιδίορβϑ οομβέγα, χαὶ ἰΙοοα ἱποοϊπης οδ]ϊάα, ογῖδρο δαηξ ῥἱΪο : δίοοισα 789 
οϑὲ δηΐπὶ εἴ φαγοργαπι δοσττὶ δὲ οδθ] υτη “Δι Βΐθμδ. δε διιπὲ 4ι88) 
ααδτανῖὶς οὔἴδιι ΒαΡθδπὶ οὐ δϑϑίογθπι, ἴϑσηαπ ἰθππίογὶ δάτξ ὉΪ1σ, 68 
υἱ ἀε!ϊςεῖ οβα88 4πδπὶ δῃΐα δχροϑηΐ. 7πο δηΐτὶ τη δϑῖαδ ἱοπαΐογεϑ δ[ηῖ, 
80 Ρ1]ο8 δπϑϑβοῖ ἰθπηΐογεϑ πϑοαᾶ8α 68. Γαι μὸν ὑϑὶ ονΐῃτα ρϑρογὶ 18: 
168 δαπὶ ρἰ 11: νδ] 8 δηἰπι πιαϊεἰτα ἀο ῥἱϊογαπν οδὲ, δηπὶ δἰϊατη χοδρ 
σα ϊεσι φυϊάετι μαρϑαπὲ Ρἰΐυπι, 56 ἃ ταῖπαδ ἴδηπθτι, αἰ ἰοροσοϑ οὐ 
ἔγα 4πδπὶ οΥδ8: ἰεροτγαπι δηΐπη ρῚ]π5 ΡΘΥ δαπηπιᾶ οτ 8 ΘΠΑΒΟΙ ΤΌΤ: ΌΔΙΩ. 
ΟΡ τοτι Ἰοπριτάϊπα οαγεῖ, εἴ διτα]α δοοὶάϊξ τς ἴῃ ἐΐ8 χαδε ᾿ἶἰπο ἄδοοτο 40 
ἀπίοτ; 4086 πδΙηΥΪ8 πιο ἰϊα δἰπὲ, Ἰδπιθῖ πα] ἴδῃ Ἰοηρί τίποτα δ᾽ 
ἐπὲ, πες ἱπιρίεχαπι Ὁ]Ππτὰ τοοϊρίαπε. οὐδ ἔτίρί αἱ ἰγδοῖμϑ οοπετΒ 

4αδτη Ποιηΐμεϑ αἰβοϊαπίατ: 80 γΈπαο δοΐπι το ἱὶ δαπε ρίϊο, οὐ 58." 
τοιπαϊϊοδθ ἄπγο. Ἵδυϑᾶ εδάδιῃ ἅππὲ ἱπ οπιηῖραϑ ζογὶβ εδὲ, ἔτί 
οηἷπὶ ἱπάπταϊ ρῥτορίογοα χαρά σοροπᾶο δχϑίςοδξ. οὔτη οπῖσα οαΐοσ 
εχί πηϊῖατ, παπποῦ ἀπα ουδρογαῖαυ. ἰΐασαὰ ποι δοϊητη ρὶϊα8, δα εἴΐδστα 
οὐτῖδ ἔοῖτοπδ ἀυγαχαα ευὐδάϊξ. οδῦϑα ἴῃ ἐοτγὶδ υἱΐα ἀρτοϑι8 εϑὲ, ἴῃ οἷν 
ουγῖθαϑ δαΐεπι ᾿ἰ5 Ἰἰοοὶ [πρίἀ τ886. ἱπάϊοϊυτα ναὶ δαϊνηϊ Ῥεοϊδρίοὶ ἴα. ὦ 
εἶππε, φποτγησῃ Ὡσι8 σοηῖτα Ὠτγῖπδα 8.116 681; χαῖρρε σαὶ ἔπιρὲ- 
ἀϊϊαῖδ τπατῖδ ῥσαθαῇ ἱπ φαο ἀερπηὶ (δεχαρίπια οπῖπι αἴχυθ δϑαδ 
ΔΙ πὰ Ραϑβϑιατη βαγρὶϊα οτϊαπίιτ) ἱροὶ φοϊάδτῃ Ἴχίρυὶ εἶπε, δα ἀσὰ- 
1698 ρταπάεϑ ἀθγοσᾷῃε βετδπξ, Ἵδῦδα τηδρτιίτι ἀἰπΐδ εδξ φαοα ἴποτθ- 
ταδηΐαπι οοτρουὶβ ἀϊτασϑαία 60 εοἴ. σαπι δπὶπὶ ρϑττιπὶ Ὀδί ογῖβ ον ες 
Ὡδδπὶ ποάπ6 οοποοήποτα ροϑδὶπῖ, τυ] τατη ΟΡ Θᾶτα γοῖὰ μαθεηξ ἐσ- 
στοπιθηϊῖ : δου οὶ δυΐοπι δἰ Ρἱ] δὲ τοὶ ίχαδ ροποσίδ οἰαϑάθιι ϑχογθ- 
τηθη τὸ πᾶδουηῖυτ, ἀατί γεγο εἰ τί ρἰἀϊ πιοάο ρϑῆς ἰαρὶ 48 σοποιδεξ 
οὐβοβὴ τῖρυδ εἰ ξεϊα; εοἄοτηχαα τποάο οδΐεγα συδὲ ἴθττα εἰρηϊξ, δ 
ἀτγίοτα εἰ τεσγοϑίογα ἰαρ: ἠοϑίοτααθ ρἰρινππῖαγ ἰοοἷδ Α χαϊ]οτπἑΐ8 σατο 

Αὐδίγιηἶθ, εἴ τεπῖο Ἔχροϑὶτδ ααδιη οοποανΐβ δὲ σαϊ εἰΐδ: ἔτ ξεπὶ δηΐα 
οτηπὶδ πιαρὶϑ Βαϊπογάὰς εὐδροσαίογ ἱπάσγαι ἰφιτηγ ἴππι ΟΔΪΟΥ ἸΏΒ 
ἔγραδ: πδηχαθ ενεπὶξ πὲ ΔΡ υἰτίϑαμα ΒθτηΟΥ δυδροσεῖμγ, ϑο]ςθὲ ἃ 
οἴογε ρεγ 86, ἃ ἔγίξογβ ρεῖ δος ἀθῃδ. ὑπᾶ δἰὶπὶ οὰπὶ οδίοσθ ΒΌσηος 
ΔΡδιγμΣτασ : ὨῸ1108 οπίχα Βύταοτ δἷηθ οαϊοτγο οϑξ. ϑεὰ ἔγίβτιδ μὸπ τηοὰο ὃ 



ϑ6Ά8, 

ἰράσγαῖ, δρᾶ ἀδηβαὶ οἰΐατη, οαἷοσ τοῦτο ἰρχαὶ ταοχάχηθ ἕδος, οδάθιρ. 
οϑιθα, δδὲ ΘΓ ἢδῖι ρταπάϊθι8 ἀυγίοτεϑ εἰ ΡΠ δὲ ρϑῆηδε δὲ δαιδιαδο, 
τοβᾷαμπῖαγ, οηϊοδ δηλ ἀυγίοτοϑ ογαδδίογεβϑαμβ οἴβοϊππιατ δα θϑοθηῖθ 
᾿αρίαϊα : γϑϑ σοδη ταῦ δηΐτα. δὲ δϑηδοῖῃϑ ἰρ88, αξ ὩρΠΊΘΙ δἰρτιιβοαῖ, τετ- 
τ δδῖ, φαρπηΐδιῃ δῖπε οά]οτα δϑῖ, οἵ ουπι οαίοτα πμτμοῦ ἀςῆᾳαῖξ. οαἰνὶ 
αργηΐμτο τηᾶχάπια ἀπὶιηδἰἑατι Ἀοτηΐπ 68 ἀρεγίε εἴβοίαπιιτ. φαοὰ βΘῃα8. 

40 αβεοιρηϊς ξοϑογαὶα φυοάδπι πιοάο δὲ. ηδπὶ εἴ ρῥ]απίδγετι α]ΐ89 ϑϑτα-, 
Γρομάοπξ, 1186 ἔγοπάεπι ἀταϊτξαπε, εἴ ἀνθ 4π86 σατο Ἰθιαροζε 88. 

οδάσαι οἱ ἰαῖεπι, ρθαπᾶϑ δια εοπξ, 4α]} 16 αἰξεοῖαδ σαν τιιπι ἱπ Ἀραι!- 
τὰρυδ 6δῖ, χαϊθη8 δοοίαϊτ αἰ οαἰνοδοδηῖ, ουτὰ Θπὶπ. ρδυ ]αἐΐτη εἰ ἔγοι-. 
ἄο- δὲ Ῥϑῆμδο οἱ ρὶἱ ἀοβιαπῆ, αἰ ῖ παπϊνογϑίση πϊα αἴίθοϊαβ δυθθοσὶξ, 
ἐρφὸς ἘΣ δοοὶρὶς δος, οδίψθεοεγο, ἀοίγοπάοβοθσγε, ἀθρθῆηδβοαγα. 
οδηϑὰ διΐθτη ᾿υΐὰ8 αἴζοοϊαϑ ἱπορία Βαπιοτί8 οδ] 4] 681, φῃα}18 ῥτβθ-. 

δ9. εἶρυε 68ὲ μυπιοῦ ρίπραΐϑ. ἡ τρε τῃ Ρἰδπίδα φῃᾶε ρίηρτιεδ δαπῖ, ἤοπὰθ 
γρεζαβ υἵγθηξ, δα ἀς ᾿ιΐδ αἰΐαδβ : δαπὶ δπίπι, 15. γε], αἰΐδθ Ἵβμϑαθ 
ταῦ οοτηῖίοα αἰεοιοπῖϑ. ουθηῖξ πος ρἰαητῖθ μίθεγπο Ἰθιρογα: πιὰ- 
τδιϊο δὐΐτα μᾶθὸ ροϊϊοῦ φίδια δεϑὶδβ δάγα θὲ. δηπηδέιυ9 οἰΐδτι 
(δε ἰαϊοπὶ, ἰάεπι τειαρὰ8 ἰαρίαγαθ δδῖ, δῃπῖ. επὶπὶ τηΐπαϑ χαδτη Πο-. 
τὐϊα δ, ἀβμιγὰ Ἀμταϊἄα δίαῦς οαἰϊά4. Βοημη 68 δαΐθτι σαΐθ δαιατθμα8 
Ἡδπιοχα δοδίβιθμαμα ἀβαπί. χαᾶπι ΟΡ γϑτα πεῖπο. ἀπίθαδπι. οοἶγθ 
ἱπεϊρίαὶ οἰ τϑβϑοίι, δε 4: ἃ, ὕεποτθο οοἷξῃ ροξυ5 ἰά δυφβαϊ, 5. ΠἸςεῖ 1, 

1 δια πρίηγα δίῃξ 60 ῥγορβηϑίογβϑβ, οαπὶ δηΐπι ΘΕΓΘ ΓΌτα ἔτι ρ 15- 
ἀὕταιιτν οἰκυΐατα σΟΥρΟΣΙ9 ΡΑΓΒΏτΩ 918, ἔπι τοὶ ΝΈΠεγεαρ υϑὰ8 τοξτγν. 

80 βετδῖ: οδἱργὶς ὨβΌΖΙ δἱποδγὶ πδειγδ ϑ4 8 δθογθῖίο δϑὲ, ἰΐαχαδ ςαγθ-. 
Βχῆτα δομέϊξ ταρυῖῖο. ρυα, 4πδε πίῃ. ἱμα οὶ] υἱ οβαααα ϑπηξ, 
Οδυθ8 βαγυὰ δχίρῃ οι τροσαδπῖο πηι μήξα τ, φααρτορίεγ 81 αυΐδ. 
οαρίϊος δὲ ἱρβτᾳ σογο Ἀγαπη, ρΑγατῶ οα  Φμιῃ. 6566, τοᾶρῖϑααθ ἰδίετω 
Ὡρρολϑγῖο 6988 Ορἀοίδχι. οΐθπῃ, αἰ. φἔἴαπι τηδρῖ5. παϊαγατα οἱ]ο- 
τῆτα, υἱἀδἰϊοοῖ χμαπῖο ρ]υ 'ρθᾶ οδ]ογὶϑ. ατἱ βίη ἀϊδῖδι, γτεοῖθ 1ᾷ ἐϊα, 
αὐοαῖγο οχί δι πιὰρτῖ, αἱ αὶ δεπιθα ἤδγαπὶ, δὰ ἶρϑα δεῖδξα αἰ υθϑοδηξ. 

184 41ιἃ δετηθπ ετωϊτδη! δδάδτο οδῖι88 δδὶ δὲ ΟἿΣ ῥΎΟΓΘ οδρΙ 4 Ρδτξα, 
οδἰνεδοδηῖ, εἴς, παυρληΐθα8 8019 οτμηΐϊπτ δη μι] πην 1ὰ οΥυθπΐδῖ Ὁ 
4ποὰ επἷπι ραχὶθ ῥγίογε σαγερ στ οοπιίπδειγ, Βίηο δα. ραγῖδ. οδὶ-, 
φεδοίαμδ; σαοα ἀπξεχι ότι πιᾶχίταιπι, μητη  ἀϊϑδἰπηατησιι σΘγερσατα, 
Βάρεῖ, Βίης δο[αϑ, διϊπιαϊίητα ἰΐα αἰβοιατ. ταῦ]ϊογεβ ποὺ οαἰτοπῖ, 
φμοπίαπι παίηγα ϑαχιτα δι} 115 ΒαρυΟταπΣ πρίαγαβ δϑέ. πΐγασιιθ οπίῃι, 

» παδετ 4 ϑρτιΐη8}}8 Ἔχοσεπιθηῖ 6δὲ. δρδάομϑϑ εἴζατη ποῃ ἐπὶ βιδυκται 
φιοιΐαπι ἐπ ἐθηιίπαπι τοι!δῃίαγ: εἴ. ρῖ]ον, φαΐ ροϑέδᾶ. εἰρηπηΐην, δῦ 

40 ποι ργοάπουοϊ, δὲ δταϊτξυμξ, οἱ [οτὲ8 Ἀφθεπῖ, ργαρίογχαδπι βάθει, 
«πιλαι ταυϊῖονο5. οἰΐδτη μαρεπξ, οὔπὶ οοἰογί8 1115 οαγδαπξ. ΟΒἰδεϑὶο. 
ϑϑτη μβος τηπίαιϊο ἀ6 τπᾶγα ἱπ [επιΐπαπι εβὲ, οδαδα σϑγὸ οὰσ 888. 
Ἰριοθηὶ τατϑτι8 ρεπηδϑ Γεοϊρίβηϊ, 4παεαας ἰγοηάθστα διηίϑογί πὶ ἄθημο. 
Βιοπαἀοβοδοξ, οαὐν ὁ δαΐεπι υπαῦλπν γε θδὲ μ1]υ8, αποά δηπὶ ται ρογα: 
ἴμώδ, πυιμερήοπθαι. σοτροτὶϑ τραρὶα αἰζεγιπς ἰἴδάὰθ ρτὸ ἱειαρογεσαι 

᾿ταμέδἤοιθ υἱοϊϑοιιρ᾽ ρἰροούάϊ. δι θη ἀϊχας δεαχαϊϊασ, ὧδ δηλτῃίΐα, 
ὯΠ88 ΡΊ]ΟϑΥ6, ρἰαμῖδο ἰγοϑάθϑ. δὰ αἰτοιίτδπε δαὶ γεοὶρίαπξ, αἴυασο: 
ταϊπί θη μ6υ δεϊδίοτω, ἐσ αηὶρ Ὑ8ῖ, δϑϑίδϑ, δι ϊυπηπαϑ, πίοπιδ. ἰἰδῆτιθ 

0 σαδὰ ἰρ886 δείδίεϑ ποῖ ρεγιδαϊεπίωσ, δὲ ἢ6 αἴζβοΐῃ5, 401 ΟΡ ἐδδι80-, 
ολάππι, ροττααιοητογ, φυδηαμᾶγα 81τ}}}8 οαυϑὰ εδὲ, ας. ἀ6 οεξετὶδ ρἷ-. 
ἴοστμω αἰϊδοιοοθαϑ. ἀἰϊχί τοι ἴδτρ. 

ἀ, ΟοἸοτγυχα, ααξετν ολτιϑα οεἴοτῖθ φυΐάεπι δαϊπιδὶ θὰ5 ὁπ δ τᾶ-, 
ένα. δ, αἰιταιϊαοίοτα ϑἷηξ δὲ ναγία 864. ποπηυδας Ὠἰ8 1] οαιιϑαθ ον-. 

ον δ, αἴογει τοὶ, μὰ οαπίβει, υἱά δ! οαὶ δὰτα φυδα πιοσθο, πὸπ 4π86, 
δὐγνιά δοοίδδμι Ὡφαῖς 60 Υἱα σοτροτὶϑ αιοά Ὑἰ]ρὸ τοσδῖασ, ρὶ}} οἷς 
βεϊάσῖυν οὐρὶ, δρί δὲ. Δ]. ϑ0πε ΡΠ, οαξοτα αἰρεὰρ Ὡοὴ ϑϑααίϊτοτ, 
οπϊα δὶ ταὶ Ὀδη8Ὰ.,δλξ 4! 4 Βὲ]1 6 ουΐα δχδαπε, ᾿ἰϊδαπε δὶ οατὶ8 δερτο-, 

80 ἰλξιοχξαυβέδαῦς 6ϑῖ, ρὶϊμ9, σαοαα δορτεϑοῖξ. δεργιτα ἀο διρετὴ ΡΠ 
ἀπ  168᾽ 65}: δεἰα!ὶϑ σεῦ 1{1 οδηϊιϊο8 ἱπορία δὲ ἐχι]ξαῖα οαἰοτὶβ οοτν. 

ἵματ, οἰπλιῖϑ. ολόσαι δοῖαϑ ἰδΡ ν ἴῃ Γρ αἰϊδῖειη, οατα ἴασα ςοσραϑ. 
ἱπο αν οἱ ςοπϑαπρδοῖξ, ϑεηθοίαϑ δῃϊπὶ ἔπι ἀα ἀδῖ οἱ δίοοδ. ἀθ, 
εὐλπαιθοῖο. αὔΐοπι, χαοὰ φυδησπηφας ρδγίθιη οογροτῖβ δυθ αὶ, ἰΐά ἴῃς. 

4 ολλιξει μαι. οδὶ, αὶ οαἶοτα μγορεῖο οϑμβοοχαδίαγ, φαΐ σΌτΩ δρογα Π6-: 
ΤΣ ἀβρυάνρνατ, αἰᾷο, βὲ δι γορ[ θεῖο ϑεφααιγ απξ δερτί 40. 8εἃ 

ἰοόπιμανο δ ολυϑᾷ, Ραδεοά, ἀἰϑδοχοκομδ, οαδι ἀς ἱπογοτα πο. εἰ. ἃ]}-, 
τροπῖα ἀροσνλθ, οὶ ϑ ἰρίϊατ μι οτοταῖριιρ ἡδίηγα ριϊογτιπι ραγτιπὶ ο8-: 
ἰδία. οδὲ. οί δαιθι ιμποτὰθ δι ἷξ,, οαἷότ. ργορτίειϑ πεαηὶξ οοποοαθογε: 
δέ. ἀϊὰ πΌπνοσ ρυϊχοδοὶ! οδίοτα δξὶὶ8 το ϑἐςο δ, Ἐξ οπίτ ραϊγεάο, 
πφίρρηαθυδ. οαλοῖόν δε ποη δὰ ἡδγοο, ἂϊ δ]ῖο ἰοοα. ἐχσροδῃὶ.: 

Ὲ ΑΝΊΜΑΙΙΝΕΣ ΘΕΝΕΈΒΑΤΙΟΝΕ Υ.. 

πξρεο. δαΐοχα εἰ ητιδθ δὲ ἔεστδθ εἰ σαογατωνία οἰπριο ἀϊ ΘΟΣΡαΓΈπο. 
ἔκε Ροϊεβὲ. ἀίδῃι ΟΡ τόσα ἰθύσθηὶ δἴϊδιι υδροτὶϑ ρυιϊγεάϊηθτα πουὶ- 10 
τρῦϑ, 486 διῖτι8 γοοδίῃγ: δἰθηΐπὶ δἰϊαδ οα1168. Ὑῶροτὶ8 Ἰδγγθμὶ οδᾶ, 
ἀξδχας ἴῃ Ρ᾽}19 χαοαας αἰϊτηθηζατα 1816, οὔτ θα σοποοφαΐϊϊας, ρῳ-- 
τεεδοϊξ, δίψῃ ἐΐα οἴβοϊ τω ἐὰ 4ῃδθ οδῃηϊα8 δρρϑὶ]δῖαγ; 4866 ΔῊΝ 
Ῥτορίετβα δὲ χαρὰ εἰ δἰξιι8 ἀπ 8 οἀτ αδοστιμ ἴδε αἰρὰ8 6ϑῖ, οηΐηθι 
τεὶ οἂσϑα εϑὲ χαρά πιυϊΐαπι δἔτγίϑ οομ ποῖ: οτωπίθ δηΐμλ ΤαΡΟΣ ἔδιν, 
τϑατιδ σίτι μαροὲ δὔτίς ογδδοίοσίβ. 158 δηΐπι ψαδϑὶ τεδροπ θη ργαδο 
τιᾶ8 Ἔχὶ ϑιἰμμαῖτισ : ἡδῖπι δὶ ὙΔρΟΓ 86 οἴϊεγθηα οοπογαϑοϊῖ, ρταίηα βὲ, δα 
Ῥαϊγεδοῖϊξ, δἰϊαϑ, φαδργορίεγ αἴτααπθ ρῈγ ϑῃταπηα μδογθηῖ: ὙΔΡΟΣ": 
Εἰΐτα ΡδΓ ϑυσαταδ ἐδ. εἰ γϑοῖβ ἃ ροδεῖβ ἴῃ οοταοοραϊί5 τα σἔθγιαγ ςοιμη 
υἱοῖο ἱπ οδαϊἴετα, οὕτα δεηθοῖ 8 δἰϊυτα ργαΐπαση ἠοχηϊπαηῖ: αἰξεταπι, 0Ὸ 
δηΐπ βέπεγε ἰάθπι οδὲ (γᾶροῦ πᾶπχαθ αἰτυηααε 681), αἰίοτται, ἰά οϑᾶ, 
δἰἴαθ, δροοῖδ ἰάθτα δῖ: ραῖγεο βπίστα υἱτυηαυθ δϑὲ, μος ἰϊᾶ 6986 ἴω». 
ἀϊοίατα εδῖ, χαρὰ ρ]ετίδᾳαθ ρϑγ δερτίἐπἀϊπθπι Ρ1]} οαπαθτηϊ, τος, 
γαϊεϊαάϊπὶ τεϑεϊξαϊι5 εἰρτυετίηξ, οδῦ88 οδὲ φυοά ρδγ δερτίπιάϊποτας, 
ὩΣ τοῦτα οογραδ ἱπορία οαϊογὶδ ἤαϊαγα] δ ἰαρογαῖ, δῖο ρᾶγῖεβ οἰΐαι, 
χαϊπίτηδο εδάθστα ρδγιϊοἱραπὶ ἴθ 6. τρα] ἕπτ δυῖθαι Ἔχ γθσαθηϊτὶ οοῖνν 
οἰδι ἰὼ ρδτθῸ8 σογρογίδς. φυᾶπι ΟΡ γϑτὶ ἴῃ ἘΠ οὔδιι ογι ἀϊτα8 683, 30 
ᾳυοὰ οαπίϊίοτα ἔδοίαϊ, Ροϑὲ υβῦὸ ουπι οοηγαϊπογιπὶ δἰ υἶγθ8 τέρερθι 
τἰπῖ, ἄεπαο τουϊΑπῖατ, δὲ χαᾶδὶ ἰαυ ὁπ 68 6χ 565 το ἀἀππίαΓ, αἴας 
οἰλοπεϑφας, ῥγοϊμάε στωαϊαρίυτ. ταοῖς οἴϊατη ἀϊχθγῖθ τθ συ ΒΌτα 6888. 
δὐνεοηϊοίαδαι δεποοϊαζομι, δοιυιδοϊιΐθαν δαΐοτα 6656 τρογθῦσα ποίογῶν 
ἰφμι. ἐΐδαῃα ποτὶ βομπα}}} [άθτα ἰβοίππξ φαοὰ δαπεοῖαβ. ἸθΏρΟΓα, 
δηΐθσα. Ῥτῖτλο οδηθϑοπηῖ, ααρα οοοίραϊ γαραὶ Βαπιογα, οαπὶ ποη οὐμπ γᾶς 
Ὅποδξ σογεθτγατη; δἰποῖραξ τόσο Βαθεῖ τυ! οτα πηπιοτῖδ. χα ἀὐξοπι, 
τρα]ταπι οδὲ, αἸΉΟΙΪ6 τὰ ρῃβγεδοῖς, δὲ ἴῃ ἰθιηροιπιτρ ἰδ 6 πα ἰδλθ, 
Ῥϑγατν Ἀυπιοτὶδ δὲ τξ οοποοααὶ ρορϑὶΐγ πθοὸ ἴϑτα τη πι οἱ μ᾿» 
ἴγεδοαγθ Ὠθαπθᾶῖ, οὔπὰ δὨΐπ, 18 ἰοο5 πιθ ἰὰ9 ἰηῖοῦ ὈΙΓΟΒαῸ 6 αἱ, 
εχῖγα ἀἰγοηαπα αὐξεοίατα 8526 ροΐοϑε. οαιθᾶ οαμἰ εἰ Ἠυταδῦδα ἀΐοίδς 
ἴφηι δῖ. 

5, (εἰοτῖθ δαΐοσα δηΐτθδὶῖθι8 π6 ῬῈΤ δᾶπὶ βείδίοιη ἰοὺ ᾿ζοίηι 
τραῃϊεφῖο ενδηϊαὶ, οδπδα δϑὶ δδάδιω 4ηδιη 46 οαἰνιο ἀϊχίμητθ, μῶν. 
ται -πἶπὶ σατο τί, ̓ ά4π6 τηπυβ Βυπθάμπι ΒΑΡ οπξ, αἴ οα]οῦ δὰ 0 η.-.0 

ποπήυμ δαβοῖλε, δαιι 8 τααχίμιθ οτηηΐμτη 486 ΠΟΥΘΓΠΙῺ8 δρμάς, 
μαϑι ἡρία οϑαλῈ 68 ἱπποΐοδοιῖ, απο ο8, ἰΒ 480 σΟΓΕΒττιτη αἰ ηπΐτ8 ατιατα; 
οεἰοτα ῥγὸ τηδρβιϊ πήϊηα μαδεδηξ. ἀγρηπιθπίωπι δϑὲ. φαοὰ ἰοϊωδ ἼΏ, 
εο ἰοοο ρεγίουϊοδῃ εἴ: ὑπάε {ΠΠπὰ Ἠοτηεσὶ “δεῖ χὰ ϑεῖδθ Ἀδεσθαξι 
φαρίε, Ἰδιαίθααθ ναΐπαϑ ῥγαθοῖραθ. μὲ ἐααΐβ." οὔχῃ ἰρίτασ Ῥγῶθ ἴδε, 
ποῖ δῖθ οδεῖθ αἴιαι Βαπιον εἴ ρδζ δεϊδίθμι Ἴάΐοσ ἀεβοίδε, μι} 1. 
αλποϑομηΐ, ΤΡ οἴΐαμι οαἰ δίας αῦδτα πἰρτὲ οἀποδοῦῃξ: πᾶτῃ ΓΒ 29. 20 
φαδϑὶ ἱπιθ ο τω Ρ1]1 εδὲ, ἐπβοοίμα δυΐεπι σΖαδεαθς οδἰογῖῃθ 86} 68». 
αὐαῖ. ρττιοα δεῃρϑοθηΐοα εἴβοὶ πίρτίοτοι διπηξς οαἰυ9. αἰεοῖι 5 οδα88) 
6486 ροΐεϑὲ φαοά ρΘΏΒΑσΩσα παΐωγα δαγατα δἰρὶςοῖ, ρίαϑαθο πυπιοτίς. 
δε ὨΡΒΟΘΠΉΒῸ8 ἰΐ4 σοπϑιταϊτατ, ἰὰ Ραπηΐς απᾶπὶ οἱ ἕδος! 8 ρῃισθαϊηξ, 
Ῥοῖεδι, οδηϊίομι δαϊὲπι οἴβοὶ ρυϊγοάϊης φαδάδτη, πες 6896, ἢ φαυΐ», 
ἄλτηι ρυϊδηξ, ἀγι ἀἰταξοπι, ἱπάϊοίπιτη δὲ φιοᾶ ρῖ]1, χαὶ γεὶ ρῖϊθο τεὶ; 
Αἰϊα τορταϊῃς. ορογι απῖτσ, οεἰογῖαϑ ςαποβοῦπξ; Ηδίπϑ8 δπΐτὰ ρας γε πρῶ, 
ῬτοΙΡ οδι, οροτίπιδπίσια δαΐθηι ἤφίτηι ἄγοθῖ. ἰατδὶ θίδσα οἱεἰ δᾷθδθ:90 
χηΐδιὶ ρεγαμοῖίο:: ἀπ δηΐτη τοίγιβογαῖ, οἰθασα υεγο πα Ὁ γε τ 65}. 
δἰοοεῖατ ργθ θεῖ: δα επὶπι ας 116 τθϑιςρδξιτ, σα: ξἴθτα δπῖθτλ πο 
6826 γι ἀιΐαροτα, πες ρί]αση αἱ Βογθαπὶ δχδιοοδίαπι δἰροϑοῦγα, ἱπᾶ», 
οὐυπι εϑὲ 4ποά ΡἿ] ποπμα ]ΐ οδηὶ Πἰἰοο οσϊποῖπτ: δὲ πα] ]ατὰ οὐ: 
ασλάνιτα, ππα  οἰΐδμι 9880 οχίγειλο οὐβεδουηῖ: ἴῃ ὉΪἤπνΐϑ ομΐτ δο. 
τρηῃἰφϑίτηΐα οαἷοῦ τοϊπίπθης παΡεῖας, οοἰογίδ δοίτοαθα8, φαῖθα9 Ρἱ] 2 
ἰδὲ ρἱρπαοίατ, πδῖυτα, ποὺ αἰζροϊα [ἃ ὀνθηΐξ. οδῶϑα δαΐδτι οοἰογαμαι 
ἱπ ςοἴοσίϑ οαξίϑ 6ϑὲ: δβοζωκα Ἂπῖπι δἱθα δϑὲ ουτῖβ, πίρτογωτῷ πίρταξ' 
γδγίοσυπι. ρριταϊ οστσησαδ ρατιϊπι αἰνὰ ραγίπῃ πΐρτα 6896 οοῃδρίοΣο, 
Τα. δὲ ἰὼ ποταΐμ οατὶβ πα αὶ οδηδᾶ δϑὲς σαὶ οηΐτα δαηὶ αἰθὶ ἃ . 
ἄπια, πἰργοϑ βθβηὶ ἰπ ὐδω οδθᾶ οδὲ αῃοὰ ἤοπνο ογητϊοτα τρῶν. 
χίρα ἴεππθῖν οὔλρτι μαρδῖ. ῥτὸ πιαρτηταάϊπε ἰίΐαχας πἰ8}} δὰ 110». 
τοῦτα χα αἐΔ ΟΏΘΙα οὐ [18 γαἱοῖ, ᾿πῆτηο ᾿γαα 568 ἱπιοο ἘΠ ἔδξα 'ρ88 τππιῶ- 4Ὸ 
αν, εἱ νοὶ α' 8016 γε] ἃ βδίᾳ γϑάάιταγ πίρτίοτ, πϑὸ Ῥΐ αἷϊο ῥαςῖου 
“πῶ ἃ τηαἰδηϊωγ, δὲ ὙειῸ ἴῃ οδίγὶδ ουδϑ υἱπὶ Ἰοοὶ ὑῬγαα δὰ οὔγϑϑν) 
δἰταάινε ομιεϊηθε. δας Αὲ αἱ ΡΠῚ Ῥτο-οαῖα ἱπιοαϊομξαν, σα 18 δαξεῦν: 
1ρ98 πΐ81} ἃ ἄδτα δὲ ἃ δο]ς αἰβοϊαὶν. 

6. Αμἰπιρ τι σαγοὸ δἰ ππίοοϊογα δαπξ (Δρρεῖο υπίοοϊατα, 
φιάξασι. δεπηϑ ἐφίτγα πηΒυ). βαθεῖ οοἴογοσῃ, φαοταοάο ἰεοῦθε ζαϊτξ: 



ΌὍὈῈ ἈΝΙΜΑΙΙΌΜ ΟΕΝΕΈΒΑΤΙΌΝΕ Κ΄ 

πιπὶ ογαπεδ; ἰἄσπιχαθ ἔπ αυΐδας δὲ Ῥἱδοῖδαι εἰ μαι μη ΙΗ ΔΗΡαν 
σπληθας ἱπξε ρὲ το ]ο0), δϑἕδ νεγοίοοϊοσα ϑυβὲ. ϑεὰ τοξοοΐοσα δὰ 
ἄϊεο αποταπι οοτρὰδ τοῖππι αϊάετα εὐπάστα ΒαΡεῖ οοίοτεμι, δά 
ποπ Οπηπίππι δαπάθιν, πὶ Βο6 Ἰοὶπθ αἴδαβ ἐσὲ δας ᾿οϊῃ8 δϑὲ ὩΪΡΕΥ. 
6ἰϊὰ υατῖὰ σαπί, ἰάχαο Δαρ τοῖδετ : χαὶ ἐπὶπι ρεπότε, ἂ Ραπίμετα, υἱ 
Ῥᾶνο, εἰ ριϑοίτιδα ΒΟΠΏΠΪΣ, αἰ φαδα τῆγαθϑδς γοσβηΐωγ: δαὶ ΟΠ ξε- 
ΠΟΘ ἴοῖο δεὰ ρατγία, αἱ Βουβδ, πὲ ξᾶρτδα ἱπϊετάαγω Ὑατίδε βεπεγβ- 
τὰν, ἰβ ἀνίαπι οἰϊδην βοπογε οοϊαπιθαα οἴ δα ὑ]εγαψαθ. ἰγδϑϑεῦτις 
φοτγο τοιοο]οτα τπηϊτο πιδρὶθ αᾶπὶ ππίοσίογ ἵστη τι σοίοζοτα σαὶ 
βεποτῖα εἰπιρ] στα, αἰ εχ Αἢ]ΐδ πΐξτα εἴ εχ αἰρτί5 εἶνε τεὰδηϊας, 
ἴαπὶ Υ6γὸ ἱπ πιϊδίπτη εχ 18, φαοπίδτα ἴῃ τοῖπ8 ρεπογὶ9 Ὡδῖαγα τοδὶ 
ἢε ππῦπὶ Παρδαὶ οοΐογεσω. Ἀίῃς βπὶπι ἔδο!]ς πῖγοηπ υδσβαϑ ΤΟΥ Θ- 
ἴατ, πὲ υἱοἰοϑἶπι πιπξεῖτι οἴ υδυίατα οἰ οἰδῖατ. Ὀπίοοίοτα σοπῖγα: παρα 
45 επῖτη τηπίδηξαγ τἰδὶ μετ ἃ δοιπαι, ἰάχας ταγο. ἴδτη ἐπΐτη Ῥετν 

ἰχ Υἷδα 6δὶ αἷμα, οἱ οουυῃβ εἴ βϑ8βοῦ εἴ υγξᾶ. δοοϊδαπε ἤδδς οὔτε 
ἰὰ ροπογαϊϊοπε ρογυεγίποιογ: ἴδοις δπΐπι τλουετῖ ἀερσαυδυῖααε ροῦ- 
Μὲ φυοὰ ραγνυτι εϑῖ, ἴ8]6 δαΐεπι χαρὰ εἰρηίϊτιτ εοἴ: ρτηορτττὴ 
βηΐτι [8 Ζυδα ξίρπππίαγ ἱπ Ρᾶγνο οοπδί δες. δααΐβ εἰϊατὰ πππιαϊαπῖαῦ 
5 Ῥοϊϊα8 συδα ἐπα παῖῃγδ τοϊϊοοΐογα, κεποτα δυϊεῖα υευϑίσοϊογα δυθὶς 
ἰ!άδε οπὶπι ἀφαδε ῥἱϊαπι [δοῖπαξ αἴροτα, ἐγ ειάδε πίρτατι : φαοσποάο 
)]δητῖ8 οἰϊατη ουδηῖξ. οδῦβδ δδὲ ασποά (Α1148 ρ]α8 δδτὶ8 βαρθεπῖ σιγὰ 
Ιψχᾶδθ. δὲγ δαϊετα ρεγίαςεης αἰμεάπιειι ἔδοϊϊ, φαετηαδπιοάπτη ὁρα- 
πᾶτα συοηαθ εἴβοἱ ςογῖατα ἐσὲ. αἱ ρίξαν οαῖεδ ρδτ δἤϊεοϊωπι Εἰρδαὸ 
{ξέεσπιαι ἃΡ 5. πὲ ἴα]ε8 παΐπγα δαηῖ, δίο ρὶ}ὶ ἐπῖεσ βὲ ἀἰοσαηξ, 
μι πποσθὸ παὶ δοίαϊα, φυΐχαε παίαγα Ὡἰβιετιηϊ, δ. ]Π1πεξ εο φυοἂ 
Ἅτιδα ὁδὶ ἀϊνετεα. δἰτοσὶ δηΐτι οαϊοτο παιαγαϊ, αἰτετγί δἰίεπο δἰδὶ εἴ 8- 
ἴπηῖατ, αἰβεάϊποπι υθγὸ οταμῖθα5 δὃτ Ὑδρογοδῃ8 ργβεβεὶ ἰποϊασαϑ. 
τᾶτι ΟἹ τσὶ 86 πηϊςοϊοτᾶ ποῦ δαπῖ, Ὑθηῖγα οπππιδ ῥ᾽ επἰα δ ΒΡ θη. 
αἰϊάΐϊοτα εἴδατα ϑαανίοτααε δαπξ οτηπίϑ δἰρὰ ἕεγε εδάεπι ἄἀθ ὁβαϑαὶ 
ὑποοοῆοπο δηΐαι ἀαΐος εἴβοίτας, σοποοοίϊο δαδετὰ οαΐοτε. ἐδάεια 
λαδα ππϊςο]οτῖθαϑ σαοχαα, δθά δὰζ πίρτίβ δὰϊ αἴδίβ τρἀδεπάδ δβξ. 
γ1|41τ88. οπΐπι ἴφας ἔτει ἀἰξα5. σαῦϑατα Παβ τὶ παίαταθ απ οἵ ρὲϊο- 
Ἴπὶ: προ Ρτατν Θπὶπὶ ἀπαππαποά ας βαυπι παρεῖ οαἴοτεια. αὐΐῃ 
ἄστη Πηραδε δἰπιρὶ ἰοίατα ἃς γᾶγίοσαπι ᾿πῖον δὲ αἰ ογτα, χα ε ἴδηι 
ϑοστστ ϑἰαι ρ] οἴαπι, 86 γεγο οοϊογατη, πὲ ΙΡογάτη εἰ Ὡϊρτογῦχη, 
ἰδ ὙΘ͵Ὸ 681, αποά ἀπίδ ἀϊχὶ, χαοά γαγίοττιπι οαἴεϑ γαγίδὲ δαὶ, 
Βογεπι ἶθας, πίρτογαπι πΐρταα ώη δαΐετπι ροτίπἀς ἂο ρᾶγεια 
ἰφαατα 6556 δχϊβυογοτη ραϊδπάῃτι, 4068 τηδπῸ δυϊ 68 6ϑὲ, {σι δ8- 
τᾶπι ΟΥΟ ορογίαϊαγ, ἰΐδχαε οὔπι γαγοσαπι σαϊΐβ Ὧοπ δἷξ Ὀπίσο]οσ, 
τεἶϑ φυσχαθ Ἰϊηραδιπ ἀπαδίθμ 8 66 ἰρδᾶ οδυδᾶ εδὲ. πιπίδσις οΟ]οτδὺ 
ἴαπι ποηπ 186, αἴφαε οἴΐδτα φαδάγαρεάαμι δἰ νϑϑισίατα αἰΐσυδε μὲσ 
ἸΏΡΟΓΔ 8πηϊ. οὐα8 γρὶ οδπϑ8 εδὲ ψθὰ ὡἴ Βοιαΐπεβ ρὲῦ δεϊδίουε 
αἰδηϊαγ, δἷς Π|6 μὲγ ἴοπιρογβ. Ῥἱα8 δη ἀἰδοππιθ ἤος ἴῃ 1 
γῖ68: αύδτα τασίδειο δεϊαϊ8. σσγῖὰ δἴαπι τηϑβὶβ διπὶ 4π86 γυὶὸ 
Ἀρὶα οἶδο τνοδουπίυτ, χηοά ρᾶτία ρ]αγίπια ἀϊχοτίηι, ἰάχια τεοϊά 
το, υἱ ἀρεϑ πηϊςοΐογοϑ ϑυ πὶ χπ8ρ18 αϑτη ΟΥΒΡγοπ 8 ἃυϊ γ68ρδ6. 
ΤῺ δἱ εἱδὶ οδυβᾶε δἰπὶ τηυτδιοηΐβ, Ἰπογὶΐζο οἰρόστιτι υδγίθὶδδ ἴδοις πὶ 
1ρ15. ἀναγίθπί τηοῖυϑ δὲ δ᾽ πιθηιὶ Ἵχογοιπ πα, 6 Χ φυΐρηθ εἰ 1 οἷ 
Ὡπᾶ6 οἵ ουῖεϑ ρρπποῖαγ. δὸ ἀθ φοϊουῖθαδ εἰ ρ1]18 δατὶδ ἀδληϊζαιι 
δὰ Βαης τοοάτππι. 

7, θεὲ σοοθ, οὔτι δπί τα ἰυτη 8118 νο οἶδ ρτανϊοτίδ δίπξ, ΑἸ δου οτῖδ, 
ἃ ἔττηδα ας ἴῃ αἴταπηαπε οχϑηρογδηϊίατα σβοάϊοθ οοπδίδηςῖϑ, οΌΣ.- 
6 δἴϊατι 4]1ἃ πηδρτιᾶπι γοσεὶῃ αἰϊα ράγυδτῃ γοἀ ἀδηὶ, δὲ ἰδευϊξαῖδ δαὶ 
γθγάϊαϊθ βεχὶθ"]ταΐε χα δαὶ τἱριἀλϊαῖε ἀϊδογερεηξ, οοποιἀδγαπὰαπι 
ἃ8. ΟἹ ςδι)888 ἤδ6ο δίηρια μδρεδηΐαγ, ἱφίταν δουτασηῖς ρταν τα ὅ 5: 
8 οδτιβᾶπι εϑῃάοτα 689ε ἀΥ ἰέγαῃ ἀοπα φααπι πιαϊδιϊοπῖδ, οἴμπι ταΐποτα 
ἀοταχας πδῖα γϑυϊαπίατ. σεῖοσα δηΐπι οτηηΐα, στα πᾶῖα σαΐπογα δαπῖ, 
οδτα τοϊ πη δουογετα, υἱτα]} δαΐοτα ΡαΡ]: στανίογετα. χαοὰ ἰάετω 
τ 59 δτίατα εἰ [διαὶ πίδ οἷο ξοτιοσὶ9 ευθηΐξ, οαπι οπἷπι ζ σοἰεγὶβ β6- 
θὰ ἔδπιῖηα σσοεπι τοὶ τἰδὲ 4πδτα τπδ8 δοπίογετη (πο ἃ τηαχίπιε ἴῃ 
παΐηα Ρμαΐϊεῖ: ἢᾶπο επἰπι ἕδσυϊδίετα Ὠδίπγα ᾿ουαϊπὶ ροἱἰδδίτηστα ἐγὶ- 
ἅ, φαοηΐδαπι ογδίϊοπο 50]09 δηἰπιδι πα ἤοπιο αἰλπτ, οταϊϊοπὶθ απ τεσ 
ἴσυια ὙοΧ 651), οὔτ, ἰηφύδτη, σοίθγδο ἔδτηῖπδα δοπεϊαϑ δοηϑηξ, Θ0Ὡ- 
ἴῃ ΒΏΡῺ8 681: γδοῦδα δπίαι ρταυΐαϑ Ζαδιη ἰδυγὶ δοπδηξ, δε ουϊα5- 

π βταῖϊα υόσοπι δηϊπιδ ϊα μαΡεδηξ, οἱ φαϊὰ νοχ εἷξ, εἱ οτηπῖπο χαϊὰ 
5 οἱ δἴγεριῖαδ, ρᾶγῖίπι ἰῃ 116 χῃδε ἀξ δεπβῦ, ρδυῖμι ἴῃ 115 ααδε ἂς 
πᾷ ἀἰδϑεγτίνααβ, οχρ]οαιπτη εϑὲ. οὔπὶ δηΐετα βταυο ἰῃ ἰδτγά δῖα 
ἴπ.8 σοπδίδιαϊ, δοαῖασι γεγο ἴῃ γοϊοοϊίαϊο, υἰσυσα χαρὰ ταογεδὶ δὰ 
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φασά ἕηονθάῖυγ οδιῖϑα 91: ξαγάϊ δαὶ γεἶοςῖν, φατε πάπτο δ88.. χα ΔΥῸ 
ξαΐτη, 4ποά τηλ]ταπι δαὶ, ἕαγάθ ταονογί, χαρά ραττίπι, Ὑεξοςῖεον Ἰᾶ 
Ῥρουθσὶ δἰυηῖ; δᾶχισαθ 6586 οδπϑᾶτη οὔτ Δ]18 Ὑοσθιι Κτδυθπι ογηϊε- 90 
ἀδαϊ, αἰΐα δουΐδτα. χαρά τϑοὶε δἰ ἰφυδίθηηβ ἀλοῖξιτ, δβᾶ ποῖ τεςὶς ἰὰ 
Ἰοῖΐατα: βΘΏΘΓΘ δηΐπι σεςῖο ἀϊοὶ νἱάδίυτ, ρτανυα ἴῃ ταδρτϊτ τα 4αᾺ- 
ἄκτα ε5866 εἶπβ ΄φαοὰ τηογεῖαγ, πάτα δἱ μος [18 6β5εῖ, ρᾶγυδτῃ εδῃάθι. 

6 βγαυθαν δι πἴαγα τόσδπὶ ποῦ ἔδοῖϊο Ἰἰοογεῖ; πιεο παρ Ά ΤῊ οἱ ΘΔ. 
πὶ δοαῖδδ). υἱάθξατ οἰΐαση ἰὐηῥνῃ γοοΐβ παϊογαθ βεπογοϑίουίδ οϑϑδ, 

εἰ ἴῃ χοοάαϊατι ρταυΐϑ τηοάοΐπο ρτγαδϑιαπίῖοτ ἐποϊταϊο δδὲ: ρεγξερτατὰ 787 
Ἐτιπη ἴῃ ΘαΡΕΓΘμΕδ σΟηϑ8Εϊ, ργανυϊδλο δυξουν δαρογαηθα ἀπαεἀδτὰ 
τοὶ. δε οὐτη δουϊητο δὲ βγᾶνβ ἴῃ υοςε ἀΐνεγϑθα βἰπὶ ἃ πιὰρτίταἀτοὰ 
υοοῖδ εἰ ραγυϊίαϊε (εδὲ επῖτη εἰ ἀσηιΐα πιδρτια δὲ ρᾶτγα βγανΐ8), σἰ πὶ 
ταοᾶο τλθΐπϑ ΕΟΓΌΠι ἴεῃοῦ δαὶ ὈΙρῖς: φποπᾶτη δ]. ἀεβηΐθηάα δῖ ἴηδν 
Ειέταάο τοοῖβ οἵ ραγυϊϊαβ, πἰδὶ ἱπο ἡ υιάξτθ οἷαϑ χαρὰ τιον εῖασ δὲ 
Ῥδυοιιδιεἴ αυοάθ! ἀεβπίθοπε 1114 δίαϊπεπάσπι εἷξ δουῖπαι ἐξ ρταγδ, 
ποσιἀεῖ πὶ ᾿ῆβειι 5ἰπὶ σταυΐδ πιδρτιδεᾷπε υοοῖβ οἱ δουῖδε ραγτυδεχαξ 10 
τοζαϊα. 86 οπῖτη οαπ88 δϑὲ φποά τηᾶρποΐῃ εἴ ρᾶγυθτῃ οἱ πιο υτὴ 
Ἀδ ῥδυσῦπι ποῃ εοάδπι δοοϊρίαπίυτ πιοᾶο, 864 αἴτετα δἰπιρ οἰ τοῖν 
Αἰζετα τεσρεσῖι χαοάδπι. τηᾶρτίνοοα οηΐτα δαπὶ 60 χαρά ταυϊτυτὰ 
δἰ ρΙἸοῖτοΣ οδὲ χαοὰ ιογεῖογ; ραζυϊυοςα εο χαοὰ ρᾶγαπι; βταυϊυ οὐδ 
πυΐετη εἰ δοαίίνοοδ 60 αποὰ τεβρθοῖα ἱπῖο 86 μδρίϊο ἀἰξεγεπίϊατὰ 
Βδηο σϑοὶϊρίομξ, πάτα δὶ, φυοα τηογεῖατ, δυροτγαῖ υἶγθα οἷπϑ αυοά τησ- 
ψεῖ, ἰχγὰθ χποά [ογίοσ ξογτὶ πεοῦβδα δεῖ; δὶ ϑῃρθγαῖπυ, υϑἱοοϊϊθε. 
ἴδ χαρά γϑ]εῖ, ἱπίθγάτπι πια]τατα ὑγὸ υἱτραδ τιουθϑ ταγάστα 
Ποῖ: τηοΐατη; ἱπίδγάυτη υδΐοοεπι, δΐ δυρεταῖ, δδάδπιχας ταϊίοσιθ, 80 
ψαοὰ ἄἀεν:16 εϑὲ, εἱ ρἷπο τιουοῖ φαδπὶ νἶγεβ Ῥαϊϊβηΐυτ, Ἰδγάθπι εἴποὰ 
τοοῖστῃ; δὲ ραγὼπι ῥσδ8 δ8 ἀπο. ]ῖ6, τοϊοςεη. οδῦβδθ σΟπῖΓδν 
τἰθξδίατα 86 δαπῖ, πὸ δηξ οπιηΐα ταϊπογα παΐῃ σόοοοτη τη ταπτ ἀοΌϊαΤα 
δα: το δίογβθ ὅταυθῖι, ΘΠ Ἰπᾶγϑδ εἰ [δταΐπαε ΒεααῸ ΟἸῖπ68 δαϊ βτῶν 
χρῖι δὺΐ ἀσαΐαδπι, δὦ ἢδες υἱ δερτὶ δουΐυτῃ δϑοπεπὶ, εἰ φπὶ Ῥεης Ὑὰν 
Ἰεπῖ, δἴσπε διῖδπι υἱ δεπεδοθαῖοθ υσοοῖῃ τα ἴδηξ δουϊοτειν, αϑη 
χαθτα δα μ 118 δεῖδϑ οοπίγαγία ἱπυ θη! δδὲ. Ρ] ατίπια ἴδπιθη ραγῖο τοῖς 
ποῖδ παῖα εἷ ἔετοΐηδε δουΐδε δαπὶ γοοΐβ, ΟὈτη ΡΓδΔΕ δι8 ΝΑ 

Ῥδγατι δὅτίβ τηουεϑηΐ: ζεγιοτ επί υεϊοοῖτετ ᾳποα ρᾶττπι εϑὲ, υϑὶο: 30 
Οἰξδα δυϊεπὶ ΔΟΌΣπδη ἴῃ γοοα δϑὲ, Υἱοὶ! εἴ σᾶοοᾶα ραγῖεπι ΠΌΒΣΩ πος 
σεπξ ποι ΒαΡεαϊ ναἰϊάδτα, δἰτοσὶ ρσορῖεγ δεϊδϊεπι, δζεγαθ ρσορῖες 
Τεπιϊπεὶ δαχὰ8 πδῖτγατη : σῦτα ἴδηιδπ πιουεδηξ, τη] τατη ρτάγε δοηθηξ, ὃ 
Ἑταυ δϑῖ δηΐτη χαρά ρτανϊξεσ τπουεϊοσ, τη] πτηφας ἀὄτὶ8 τὰς ἔδτ- 
ἴπτ, υπα]ζατη δαΐεπι δὰ τηουθηξ, οτιπὶ οεἴογα τηονοαπῖ, 4αΐδ γ885 ΡῈ 
ψποά ρῥτίμηττι δρίγίετιβ ἐεγίτιγ, διαρίυσι ἵπ 19 6δὲ τουϊυπιαα ξτίβ 
Τρ ΟΎΕΤῈ ΟΟρΙ τ, σαἴοτί9 ατιρυϑεϊαδ ἃς ῥαγοΐμ8 6δὲ, δείδξε δαϊθπι ργος- 
τεάεηῖα Υἱγεϑ δὰ ῥβᾶγα γϑοὶρὶϊ, 4ι8ὲ ἴῃ ἀποχυοχας πιουεαῖ. ἰἰδσαὺ 
ἐπ οοπίγαγίυτη τηπίαζατ, αἱ σαὰθ υόσοτα δουϊδηὶ ταἰ ΣΈ θδπῖ, βταυτον 
τεῖι χαᾶπι Ρτὶὰ8 μυϊἰαπὲ, 4π86 δαΐετι ρτάνθτη, δουϊογοσω : φύδτη οὉ 

τρῶν ᾿δυτὶ δου α8 ϑοπαπὶ αυδπὶ Ὑἱτοϊ! εἰ Ὑδοοδθ. Υἶγθϑ δαϊομι οἵ 10 
πΐστη Ὡογυΐδ οοππουΐαῦ; υδρτορῖοσ οὐχὶ δεϊδϊε βογεπῖ, τορυϑάοτα 
δαπξ. ταΐππϑ Εαΐτα οοτπρδοῖδ πεγυαδίδααε ϑυηὶ, 4π86 ταΐποτα παῖα δὦ- 
Βυς δΌὩΣ. ἰΐοπι γϑοθηθογιτη ποῦυΐ ποπάθτῃ ἱπιθ ἀπο, 86 π 680 6» 
σπι ἰᾶται ἰαχαπίαγ; χπᾶπι ΟΡ τεπὶ δά τποΐατ φαοφαα δαηΐ ἱπιΡ60}}» 
Ἰίογα. δϑᾶ ροιίδϑιπιασω ἰδατίὶ πεγυοϑὶ δυπῆ, εἰ δοττιπὶ οοΥ 18 σουδῖδξ. 
ἐϊαψαθ σοπιθηἤογοιη εατῃ ΟΡ ϊπδηϊ ραγίθτη πᾶ ϑρ γι ϊπση σα ΟΥ̓ ΘΠ, 
πε: Βαϊουίϊετα ἱπιεπέδτη. ἰδίοτα οογαϊδ μαδαὶ 6886 τιδῖπιγ πὶ δῖ τις 

βοαλπὶ νεΐ δὸ οϑϑὲ φυοὰ ἱπ ποῦπι}]15 εἰ ροϊτυτ: οδδὰ εὩὶπὶ τ δἴπιγασα 
πογγόσυση γοχαϊγαηϊ. Ἔχϑαοῖᾶ οτηπία ἐπ διηῖπᾶπι τηθἰδηῖιν, εἴ αθ0Π- 0Ὁ 
ἴδηι Υἶγεϑ ὨΕΓΎΟΘδδ ἴῃ 800 ΟΥΙβΙ ΔΙ: μυϊποὶρίο ἰαχαπῖογ, δέν! επὶ ἔθ- 
ταϊηϊδ τηϊαπε νόσεα.. ἰαχδὶῖο γθτο δἰ] 8 Βὲ αἱ οἱ φαΐϑ ἢ 468 ἱπίεω- 
ἄδῃϑ δά μι ρπεγὶξ: ροπάυθ, χαρά δηπεχυτα γεἀήαϊ οοπἰεπεοτγεδ, φ0- 
τροάο ἰεχίγοοϑ ἰδοϊαπὶ, 4886 οὔπὶ δίδπιϊπα ἀἰϑιοη ἀοιϊηῖ, ἀππεοῖυηβ 
4865 ἰενὰβ υοοδηῖ: ἰξα δπίτα παίαγα θοφαα ἰΘϑξζαχη ἀππθ χα πρεδῖῖθτδ ᾿ 
δοτιίπα] !Ρὰ5 ἀερεπάεοι, φυὶ ταδδῖιι8 εχ υϑηᾶ ἴεπάμυπι, οὐἷυ8 Οτῖρο ὁΧ 
δοτάε εϑὲ, ἰαχία ἴρϑυτα ρτϊποὶρίαπι, χαοὰ σόοσϑτα ταουεδῖ. ἀαδτῃ ΟὉ 
Τοῖῃ τη δῖ υ8. δα π  Σρ5 ἰτητπαἰδιῖδ δὰ δᾶπὶ 408 86: ΠῈ ΘΧΟΘΓΏΘΓΘ 80 
Ῥοδευμιξ δεϊδίοτη, ρδγϑ 11 χῃσχαβ ὑπ οὐπὶ [18 ἱπιπναϊδῖαγ, χαὰ ἴπ)- 
τουϊαία υοχ οἴὔδτῃ τησίαϊατ, πιαχίχτηθ 80 οεῖ τπαᾶγῖρτ8. βεὰ [ευιΐηὶδ 
βἴδπι ἰάοτι δοοὶάϊι, φυδηχαδτα οΡδουτία8; φυοά φαίάδτα Ἠἰγοῖγα ΔΡ- 7838 
ΡΕἰἸαπῖ, οαπι Ὑοχ τη τ ἱπδεφθα]16: Ροϑὲ ὑεγὸ τοδεταϊταγ ἴῃ 88- 
4αθητῖ8 δοίδεϑ ξγαυιταΐθιη ἀπ ἀοῦτηαπ. 80 ατἷ8 ἐρίταγ ει θα8 ἴεπ0 
ἄυοχαθ ταδδίαστῃ ἰδχαίωσ, χαοσαοάο ἰπ βάϊοαϊα εἰ ϑἰαταΐπε δα δὶ 
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Ῥουᾶεσθ. ἰαχδείθ Ἀἰδ ρυϊποὶρίαπι, φαοᾶ τιονϑδῖ τοσθο, οδᾶθπι σα- 
ἴΐοπε ἰαχδῖαγ. οδῦβα ἤδθο δϑὲ οὔ δβχβεοῖα πιυϊοηαγ ἴῃ ζδιμϊηϑιη ἴα 
γος ἴπτα δἰΐδτα το] πα ἔοτταδ, χαοπίδιι ἰΐα δοοίἀϊξ αἰ ῥγιποῖρἑαπι 

. Ὁ ἰαχοῦατ, οχ σῦο ἱπξεπιῖο σογροτῖθ δϑὲ, ποπ, αἰ συϊάαπι εχ᾿ δτηδπξν 
ᾳαοά τοδίε8 :Σρ5ῖ οορυΐα ϑαπὶ πιυ!τογασα ργἰποϊρίοττιπι, 864 ρᾶγυδὲ 
του ἤοηοϑ σϑυϑᾶπι αἰίοττιπξ ταδρτάγτηι τπα  αϊ! πάτα ΠΟῚ δὶ ΓΑΙΟΠΘ, 
4εἀ οὔτα δυθηϊξ πὶ ρτποιρίστη ὑπὰ οὔτι 118 ἐρδὶ5 ταπτεῖατ, ρῥυϊποῖρια 
'δαΐπι φαδτανυῖϑ τηδρτ τα ἀπ ρᾶτυὰ δἰπι, ἰδυῖθη ἔδου δῖα δαπὶ τπαρτᾶ. 
Ἄος εβ8ὲ δηΐπι ργἰποὶρίαπι 6886, αἱ ἰρϑαπι φυϊάθιι οδαδ8 εἰϊ τι} οττιτι, 
κοὰ ἱρεῖπ5 πα ]]ἃ 9811 δαροτίογ οδῦϑα. Ἵβ 1188 δἰΐασῃ δαὶ δ φι ἀϊ[88 Ἰοοὶ 
οοηεχι δεοάετα, αἱ παῖαγα [416 σοπϑσιιαῖαγ δηἰπιαὶ φαοὰ δαὶ βτάνεπι 
δαῖ δουΐδτι υοςθπὶ ετα τί. δρίτἠϊα5 πίῃ οἰ 4π8 ογαδϑιξι πα ὅπ 

90 ρταυϊταῖοιι οἴ οἰξ γοςΐδ, ἔγὶρί ἀπ ργδὲ δὰα ζεπαίίαϊο οοηέτγατίατῃ ἔδοίτ: 
«ιοὰ τεὶ] ἴπ εἰθιϊδ ραῖεῖ: φαὶ οηΐπι οἰ ἀΐοτα υἱαπξατ δρίτηδα, οἱ [δ] 6 πὶ 
ετοϊ πῆς χυδίθπι ἘΠ θίοῖπο 8 οἱ ἰδπποαϊδηῖοθ, ρταυϊογεηι δοπαπι ἱπδρὶ- 
ταπὶ Ἐ}Ρ115. ἀδρογίογὶ9 δπΐοτλ υοοῖβ δυὶ ἰδουϊογὶ8, οπιηὶβ ἀδπίψας μα- 
ἰασιιοὰϊ ἱπαθχυδιαῖὶθ οαπθα 68ὲ τρθτηθττιτα ἱπδιιπι θη ττη αι. ΡΕΤ 
υοά τοχ ἰεγίασ, ζαπα δαὶ ἀβρδττιτι 6εϑὲ δαὶ ἰδευα, ἀθηίσας δαξ δ6- 
χααῖς δηξ ἰπδεαᾳυδὶθ. Ἵοοπδίδϊ ἤοο ᾿ἴὰ 6886, οὰπι αἰϊχυϊά Πυπιοτῖϑ ἴῃ 
τοδιεσία ἱπθδὶ δὰξϊ ἀϑρεγιξαϑ αἴζεοῖα δἰίψυιο Αἰ: ἴὰπο οπίτ νὸχ γε άάϊ- 
Ὅπτ ᾿πδοααδὶϊ8. β χιδ 1} 19. δαΐοπι υοοὶδ ἱπειγαπιοπξαπι τὰ. 116 οδαβα 

80 εδὲ, τὶ τριάδα ἀυττιπι. τὴ 116 οηΐπὶ ραγοῖπδ ἀἰσρεπβαγὶ ροϊεδὶ εἴ τὰ- 
τίατι βοτὶ, ἄπττιτι πο ροΐεδξ. δὲ τι. }16 χυϊάοπι ἰᾶπὶ σπϑρτιατη ζαδτα 

Ὧπὶ τεἀάεγο υόσεπὶ ροϊδϑῖ, εἴ ῥσοϊπὰεδ ἴὰπὶ ργαυθτῃ ἕαπηι δου ἑδπι : 
μῆς εἶπ δρί γι ἔπτη. ἀϊδρδηδαῖ, ᾿ρϑητίαθ ἀδ ἔδο1]1 τιδρπΏτα ράσστπι- 
{ας δι μάν δαΐοτα ἀπγατῃ εδὲ, ἱπἀἰϑροηβ} 116 οδὲ, ἀθ σοὺ ἰρίταν 

δ ἀπδ6 ποῃ δηΐα ἀϊδδεγαίπια8, ουτα ἀα δϑῆϑα δυΐ ἀδ δηϊμνᾷ ἀρογοηαϑ, 
ἤρος βαρϑδπὶ πιοάμπι. 9 

8. Πὲ ἀοπεβαϑ, ποπ σοὶ ἀπίπϑ δπξ οἰαϑάεπι ρταῖῖα δα πιδὶῖα 609 
βαβεγα οπιπία, δεὰ αἰΐα δὰ οἱβιπι αἰϊὰ δὰ υοςῖβ ογαϊΐοπεπι, ἀϊεΐϊατα 
αηΐεα εϑὲ. δεὰ οὰγ ῥγίοσγεϑ βίρηδηϊαγ ῥτίπιο, τραχι] γε ροϑὲ, εἰ πὶ 
ποι ἀεεοϊάδπε, {11 ἀδοίάαπε ἂο ἄδην πδβοδηϊαγ, μᾶπο γϑϊίοπεια ἀϊ8- 

το Ραϊαδοηὶ ἂς ξεπογαϊΐοπα οοξηδίδηι 6888 ρπίδπάττι δὶ. ἀϊδβογοὶξ 
ἰτὰτ ἀς πἰς εἰ Πευηοοτγίπιδ, δεὰ πο ΒῈπ6. ποὴ δπὶπι οτηηθαδ ς0ῃ- 

διἀοτγαῖὶβ οαῦδϑατπι τε ἀϊαϊξ πηϊνογοῖπι. δἱξ δηΐπι ἀδοίάεγα, χυοπίατα 
Ῥτορεγαπηῖ εἴ δηῖα ἰδπιρα8 οὐ πηϊογ: πᾶπ δά δοϊδίθιη ραθπα βογοηΐοτα 
Ερδδβοὶ μεσ Ὠβίαγατα ἀθβθεγα. οδιϑαπι δμΐθτι ΟἿΣ δπὲθ ἰθτρεϑ ρίρπδη- 
Ὄπτ, πϑαὶ γι αϊς Ἰδοιῖδ. εἰ 888 ἰδοϊει, χὰ Ἰαπιθη ἀδηΐεα ποη διαϊεῖεν 
δὲ χυαδε ἀεπῖεβ μαβθηῖ δεγγαῖοϑβ, οἰπηΐα ἰδοῖθηξ, σαδηαπᾶπι ποηηαα 
Θοσῶτι ΠΟΙ διηϊταηξ πἶϑὶ σδηΐποδ, αἰ Ἰδοηθ8. Βοος ἰρίταγ 1116 ἐγγαυϊέ, 
ἐχρουθῃϑ Ὀηἰγεσσῖπι, οὰπὶ ἰὰ ποῦ δηἰπιδάνογιϊϑεεὶ χαρὰ ἴῃ οταπίθυϑ 

εὖ οὐθηϊγοξ. δὲ ἄρεγα ἰΐα ορογίεξ. ααὶ επίπι ἀϊδβοεσὶξ απἰτεγϑῖπι, ἀδ 
Οὐποΐθας ἀϊοαῖ πδοα886 εϑῖ. δοὰ οὕτῃ παίαγαιι ἰΐὰ δα οἰαπιμ5, δοῖ- 
Ἰιοθῖ ταϊΐοῃβ ἀποῖα εχ 118 Ζαδδ οεγηίπιιϑ, πὸ πεαὰθ ἀεβεῖϊαϊ πεαθ 
ἔγαδισα δραῖ φαϊοφαδηι ἴῃ δἴπρι δ, φιοδὰ εἰι8 βετγὶ ροϊεϑῖ; 7ιδ8 δὰ- 
ἴοπι οἰθαχμα βόϑῶταογε ἀρθεηὶ ροδὶ ἰαοι5 Ὠδάτω, ἱπδιγιηδμία Βαθθδαβ 

ὯδΟα886 8ἷξ δὰ οἴρησα οοπβοϊστιπαι: οἷ ἰξὰ συδηΐτοῖ ᾽ξ 6 ἀϊοῖς, αἃ 
Ρυβετϊαϊεπι παίαγα ἀεβοεγεὶ ἀρθηὰο τεπὶ φῦδτη ἴδοδγε ροβϑοῖ, δῖα 
ΟΡα8 ῃδίαταα βεγεὶ ργδεδίετ' πδῖωσαπι, υἱοϊ βῃξασι δμἰπὶ Ῥγδθίθγ μ8» 
ἴπγαπι δϑὲ, βϑηθγ πο πὶ δαΐοαι ἀδηξίατη δυθηΐγο υἱοϊδηῖοσ δ886 γ0- 
ταὶ. δεὰ Βοὺ Ὑδγῶση ΠῚ ᾿68868 δρεσίιτω εχ Ἦΐ8 δ᾽ ἴϑαια μαϊπβπιοάϊ 
ταϊοπίθαβ εϑὲ. οσίαπξισ δυΐετα ῥτίτϑ 1 χαδτα ἰαἰΐ, χυοὰ οἰ οἴβείστα 30 
Βογίσα ῥτίαϑ δδὲ: δϑοδῖῃγ δηἷπι ῥσὶαδ {πᾶπι τα τὰς χαοὰ οοπιεά;» 
ἴαν; δυηῖ δυΐδτῃ 11} ταο]θηὰϊ οἴβοϊο ἀεἰεραῦ, εἰ γθοτο δϑοδηάϊ, ἴωτῷ 
δἴζδπι 4φποά Γα8 ταΐποσ, εἴϑὶ δίυηαϊ ἱπομβοδίωγ, ἴαπηθη οο]οτίαϑ δοὶεξ 
ΡΕγβοῖ φαλπι πιᾶῖοτ: πιϊπογαϑ δαΐοπι ρτίτηοσοβ σαδπι τηδχὶ Αγ 68 συτξ. 789 
ὨΘΟΠΟῊ τααχί] 88 ο8 ἃ ἰδίογα ἰδίωπι, ἴῃ ογα δηρτϑίαχα 68ὲ. ἰἴδηπ8 εχ 
δορί ιοσα ρ]ας Αἰϊπιεπιὶ αἴἤπεγα περ 886 δδὲ, εχ ἀγίοτζο ταϊπαδ. ἰδ οῖἢ 
δαΐθπι 888 'ρ8ε 181} οοηίετξ, φαδηαδτα Ἰδοῖῖθ οδὶοσ ἔδοίαϊ αἰ ἀθ» 
165 11 ογίδηϊαγ. ἱπάϊοίαπι εϑὲ χαρά δἰ ἰρβογαπι ἰδοϊθηυπι ἱπέδηξδϑ, 
αὶ ρα] άϊογε αἴπηΐας ἰαοῖε οοἷμπ5 ἀδητίαηξ: οα]οσ θηΐτν τίτα οδἄηεξ 
δρθμὰϊ, ἀδοϊάμπι αυὶ ρφοάϊοτίπε ῥτὶποῖ, ταπὶ ποῖδο σποὶϊοσῖβ ρτδῖα, 
ἴππι πΘΟΘ880710. τηϑἰϊογὶ8 σαϊΐοπθ, ἰησύδτα, φαοὰ οἷο Βεβδειϊεδξ 
υοά δουΐμτω εδῖ: ἰδαπε δἸΐογος δασσδάδγα ἰῃ οἴβοίαπι οροτίεῖ. αι 10 
δαΐεπι θη ἨεΡεἰδπίυγ, δε ἐετωρογα ἀππίαχαϊ δισὶ ἰδευίρδητας. 
τιδοαϑεδγίο Υθγοὸ ἀεοϊάαμπέ͵ φῃοὰ τηαχ!!]τίαιη τδάϊοθϑ ἴῃ ἰαΐδ πἰτπηΐας 
τράχ ἃ εἰ γα] ἀο ο586 οοπιϊηθηΐατ, ρτϊμποταπι διΐοση ἴῃ τοπαϊ. τι ἄθ 
Βὲ αἱ ἱπβτιωὶ οἱ ποθ ῖ}65 δἰπξ. πδδοπῖατ δαΐθπι ἄθησο, χαρά ἴπ οϑϑεῦ 
δάμυς παδοθηΐε οτϊαπίασ, δὲ οὐπὰ ἴοταραβ δάδας εθὲ δὰ ἀεπίυτα δ6- 
ὩΘγδοπασῃ ἰἀοηεαπι. οὐ γεὶ ἱπἀϊοἴαπι, φαο ἃ πιαχὶ ]ᾶτε8 ἄϊα οσίαν» 
ἴαγ: Οἱππιὶ δησπὶ υἱοθϑῖπιο ἃπηὴο ὀχϑυηξ. πΟΙΠΏ 19 οὔατα ϑαη βοεῖ» 
Ἐϊδ5 οπλυΐπο Ρτοάϊδγαηξ, φαΐ Ἰοοο υἱλῖπιο μαβεωΐασ, φαοπίδπι πιὰξ- 
ἴππι Αἰ ἰπιθητ τὼ Δτπρ "ἀπε οδεῖ5 οοπείποίατ, δὲ Ὑ6ΓῸ ρυΐος ρᾶτβ 
οϑϑὶδ ῥσᾶβ δδ ξδηπίϊδιε οἷτο ρεγβοίϊαγ, πεὸ δχογοιῃθαΐαπι ῃ 60 Βὲ, ὃ 
δε ἴῃ ἀοθηίππι ἱπογοτιθηΐαιπ ρϑυταϊϊα αἰϊταθπέιαι. Π οπιοοττα 
ὝΕΤΟ τηΐδϑὰ γαοπ6, οαΐπ8 οδπι58 δρβίωσ, οἵτηπία γεξεγεθ δ οθηβεὶ δᾶ - 
88 4υϊθὺ8 πϑίατα αἰϊατ. 486 4116 φαϊάδτα δυπῖ, δε αἰϊουΐπ8 οαῦσα 
εἰ ποῖδε πιο]τοσὶβ ργαῖία ϑατηπηΐαγ, ἰἴδααθ ὩΣΠ1] ργομῖθϑὲ 4πὸ ταῖπτα - 
ἴ: ἀδπίεβ βαηὶ οἱ ἀβοίάδηξ: δε πο ργορίεγβα, δβεὰ ρσορίεγ βηθῆ), 
Μιαθο δαΐδιπ ἴΡδα οαυϑ86 διηξ ἱ τπουθηλα ἱποισυτη θηῖδ οἱ πιαίογίδ, 
ὭδΙΩ εἴ δρ᾽τιτα τᾶρμα εχ ραγίε δρεγα οοῃϑθηϊδηθαίη υἢ ἱποίτασα ηΐο 40 
688. τ δηΐτα ΠΟΏΠ.}18 δτέϊατα ἱπδέγαπηθηΐα 1118 δαπὶ δὰ ρίατα, τεσϑὲ 
ξταϊῖϊα ἴῃ Ἔχουβογία τᾶ ]]6π8 οἵ ἱποῦδ, δίο 1π γθρῦβ ἃ παϊαγα ἰησται 
δρ γῖτα 5 γσίῃπι Ἔχ δξ ἀϑατα, ᾿δίτ!]6 ἀϊοὶ υἱάθῖασ, οππὶ οδαδα8 π 6» 
ΟΟϑϑατῖο 6886 ἀϊουπῖ; αἱ δὶ χιδ ῥσορίοσ οὐ δ] ]υτὰ ᾿δηϊαπιτηοὰρ 
Βαυδτη εχ ϊ586 115 αὶ ἱπίογοιξα ἰΔΡογαηῖ, ποὺ εἰΐαπι ρχορῖεσ 88: 112» 
ἴδια, οὔΐα5 οαμβα δεουὶξ οὐ 6 1π8, εχ βιιεξ, δοὰ ἀθ ἀδπιῖθαδ οαν 
Ῥαγίϊηι ἀδοίάδηξ ἃς ἄδπῦο παβοδηῖασ, ραγίϊπι Ὡ θη, δὲ ΟἸππῖπο σαθτα 
ΟΡ εἄυϑατῃ βαπξ, ἀϊοϊατι εδὲ. ἀἶχὶ δἰΐδτη ἂς οοὶεγὶ5 πιθτα Τοῦτα δὲς 
ξεοῦρυ9, φαΐ ποη αἰϊοαϊα5 οδυδα 864 πϑοοβϑασὶο υροΐϊδηξ, εξ χπᾶπι ΟΡ 
οδάδδτῃ, τἱάεϊὶςεξ εἄτα οἱ τηοΐηχῃ {τ αἰτηθϑ, 

ΠΕ σοι ΟἈΙΒῦϑ8 
ΟΟΕΙΙΟ ΟΑΟΛΟΝΙΝΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

791 Ἐι οοἱοτῖδυ9 Ἀἰ δπηρ ἰοε8 δῃπξ, φαϊσαηχο εἰεπιθῃίοταπι παζάγασα 
φοηϑαχαθπηΐατ, ἱρπὶβ ραΐα, δὄτί5, ἀ4αδθ, Ἰθγγᾶθ. πᾶ δᾷγ δὲ δαὺδ 
δαορία ἱπροηΐο δἰβα ϑαπῖ; ἰβη15 οοἠΐγα οἱ δοὶ βαγο οοϊογε Ἵθῆδθῃ- 
ἴωυτ; ἴειτα τυγϑας πδῖίῃγα δα δἰΡ8 δϑοὶ, ἱπιϊποϊϊοηΐδ δαΐθῖπι οδαδᾶ 8686 
10] ἰοοίοτγοτα οδιθπάϊξ. ἰὰ οοηΐεϑότιπι ζαοὶϊ οἰπἰδ: δἀπσῖο οἷα πα- 
τοϊάο ἔἰποῖαγαε ορίβοα δἰβυ8 τράάϊτωτ οἰπὶβ: δεὰ ποη ρἷδπα ἰθὺ, 
χαοὰ ἴππιο δο ]ϊἰςοὲ ἱπεϊηραῖατ, φαΐ πίρογ εδὲ. Ὁ ἰὰ εἰ ᾿ἰχϊυΐατα ἢ6- 
σάτῃ εἰβοϊτατ, 60 δοιαὶ χυοά Παπιπιθατῃ εϑὲ εξ πίρτατα, ἴπ ἀαυδπὶ 

10 οοἴογθιι ἱυθμεπῖθ. δἰ χαξ ποτ οοΪοσ οομδεχαϊίαγ δἰ θπιθηϊα, φαοῖίοϑ 

ἷπ σίοθπι οοτατηαίδηῖαν. τοϊ! τὶ δοϊοπι, το] δἰ] ςοὲ οοΐοτεϑ, εχ ἰΐφ 
ἔαο!]6 ἱπιο Πρὶ ροδβαπὶ, σεοΐρτοοα δἀμιϊδιϊοπα ϑαρεγγοπίεηϊο. ἰποὶδ 
δυΐεπι ἀεἰϊαυίο δὲ οὈϑουγίϊαθ, {ῖρα8 ργαθῖογοα πίροσ οοἷοσ πορῖς 
οοουγτὶξ, νοὶ οὰπὰ Ρίαπε φυοὰ νἱάδῖατ, δια παῖιιγα πίρττιπι εδὲ; τοὶ 
οὕτα ΔΡ 1186 4086 Ὑ]ρ1118 δηπί, πι}}}8 οταπίηο ἰὰχ δὰ υΐβαπι ἀοἴεγίαν. 
αιοά οπΐπι ποη υἱάεῖατ, οαπὶ ἰοοα8 Δ βθίεῃς υἱἀθαϊασ, δρεςίθιη ργαθ- 
Βεῖ πἰρτί. οοσαγγπηὶ εἰ αἰΐα οπιΐα μαϊαϑιηοαὶ πἰρτα,  σαῖθαϑ8 οἱ ΓΒ 
εἴ οχίξπα ἰυχ τεϑιϊτ: ΟΡ ἰὰ δὲ αἶρταθ ἀρραγθαξ ὑπιδγαα. δοάετῃ 80 
τοοάο δα πίργεδοίξ, Ἔχαδρεσαία οἱ βαριιθα ρεζολδδ, ᾿αιῃ δο ]Ἰοε 

Ν 



θῈ ΘΟΙΟΒΙΒῦϑ. 

τοῦτο Ὁ ΒΟΥ : ἰας 6ϑ51:[8 δηΐτα εἰ ἱπο δὰ ουροτῇςϊε, ραποὶδ ἱπ οατα 
ταάι ἱποϊἀθπεθπα, ἰὰςα ἰαιπ ἀΐνηϊθα ας ἀἰοϑὶραῖα, παι Ῥγοβαπι ἵρδατη 
ὩΪξταιη δὲ οἶϊεγι. πορδδ οἰΐδτη οὐπὶ αρταρί ἀεπδα δϑὲ, εδάθμ τὰ- 
Ὥομεα πίρτα δαὶ ϑεϊπιδῖαγ, ΟΡ μᾶες εἰ οὔπι ἰϊ5 Δᾷυὰ εἰ δἔγ, ποῦ ρδη6- 
τγαηῖα οὐαπῖπο ἰαςα, πίρτας ἰπάεπι υἱἀδηϊογ, ουπὶ ργοίμη ἀἰταίθμι 

8 Βαρϑδηὶ, οὐ ἰὰ φηοὰ γαγὶ δἀπιοάυπι γρὶ οἀδπίυγ γαϊὶ, οἰφυϊάσῃ ἰὰ- 
οδπι, 4086 ἴῃ ἰρ918. 6ϑῖ, ἱπιθγουστοπῖθθ ραγες δε οὔ μεϑ Ὠῖρταα υἱἷ- 
ἀεπῖαγ οὐ δουγιίδιϊδ ργαια, χυοά δαΐειθ ΟΡ δοῦΓΙϊΔ8 ποῦ δῖ οοὶοσ 
εοἀ Ἰυοῖδ ργίνδιο, μδυ ἃ δπε αἰ οἷ]6 εϑὲ εχ 8]118 τὰ 15 οοβτόδοεγε, 
ἴωπι εχ 60 ργδθοίρῃβ 4ῃοεὶ πθη δϑὲ ἱπι6]]ρὶ χυδπία δαὶ 488]} [οττηὰ 
ΟΡ βουγΙϊΔ5 80} ϑεπδῦμῃ οδάδι, δὰ δοϊ θη γεϊϊαυα υἱδι!ϊα. χαρά δυΐειω 
Ἰὰχ ἰρπῖδ οοΐοσ δἱξ, ὁχ ος ρεγϑθῃδβϑυτα 6886 ροϊοϑῖ, φῃοὰ π0}} 8 4] 108 
Ρταδίοσ μαης ἱφηΐβ οοἷογ ἱηνθηϊοσ; οἱ Ὁ 1ὰ 8010 ᾿ἷς Ῥὲσ δὲ υἱδι}1 
Ἐχϑίδεις, οὔτ οεἴοσα υἱδια δυδάμπηι μαΐὰδ δεπεβεῖο. ᾿ἠνὰ τσετγο ἀϊ- 

10 ἔπιυπι δπϊτιλά νἐγϑίοπθ, ΠΟΡ Πα 1] 6886 ἃΡ ἴρτιο ἀΐτεγθα, φσαδαααε ἱβηΐβ 
πδῖασαπι Ὡ0η Βαραδ, εἴ εα Ἰάπηθη ἰθοοτι τεάάετγε. εἰ δἱ ἰφιτοτ ἱρηὶε 
οοἷοσ ᾿υχ δἰϊ, ποὴ ἴδπιθη ἱρτιὶδ 80] 08 οοἷος εϑὲ. 2}}}} φαΐρρε δἰεγὶ 
Ροδϑϑαμηιδ ἱρτΐδ ἀδρεοΐητπ ἔεγγε δοσδθρίαπι πἰδὶ ἰμοἱ, δἰουτι εἴ οι πίασα 
Αἰίογαπι οογρογάμπι, 4ῃἃ σΟΥρΡΟΓΏΙΙ ἱπηδρίποιι ρσγαθ 86 ἔδγαπί. ἴπῆς 
Ὑ6ΓΟ πίρτγυπι οΟἸογειη οἴβοὶ υϑὺ] τ οπὶ, οὔτι δὲτ οἱ ἀ]υᾶ ἵξτια δάἀπϑοῖα 
κυηῖ; ρτορίες φυοά εἴ οπιπὶα αὐἰυδία πἰρτοδοπηῖ, δίοπι ἰΐρηα εἰ οαγ- 
Βοπαϑ ἐχδάποιο ἴατα ἴξπθ. δοάδτη τπηοάο πἰβγεβοὶξ ἔπηναϑ Ἔχ μδαπδ 
6 ἰαϊεγοῦϊο Ποῖ], οαπὶ ἰπϑίτυτα ἰδΐθγου]ο Βυτϊηϊάππι δϑοογοῖαγ οἱ 

80 Δἀυτίτοτ. εδάεπι γαῖ τά ἀπ ἴστηυπι, χαὶ ἃ ρἱπραίθυδ δαϊροβίθαια 
Ῥγουβηΐξ, πἰρεγτίπηαι, οἷεο ρυΐα, ρίος, ἰαθάα, φῃοὰ ἤδθὸ πιαχῖπηθ 
δάἀυγαηῖον οοπιδιαδατο ρατίοδ ἰδοϊδη!. πίξτα χυοαας 1118 βθπξ ρετ 
4υδὲ ἅ4πὲ εἰοϊῖ. συπι ρτίπιο ἰγγίραι15 ἃς ρεγρ] 8 Βυπιϊάστα ἐχοίο- 

 ΟἈΐατ; ᾳιοά ἴῃ ἰεοίοτδ ρατιεἴμηι δδὲ δυμδάνυοσι, ρδτὶ ρδοῖο οἱ 
19 ἀαπαῖιοὶ ἰαρίάἀεθ Ἰθπβοο οοπίδοι! ρτίπησνι, τποχ δγεϑοθηΐεδ δἰ ΓΌσα 

οοἴογεπι οοπίγαμαπξ. εχ θοῦ 8 ἰρίτωτ τοῖ δαηξ δὸ ἴαἰε8, φαυὶ δίτω- 
ΡΙἰςεδ8 γοοδηΐυσ. 

2. Αἱ τε χαὶ εχ Βογαπι βαπξ ἱετηρεγαπιθηῖο, ργοτξ ταϑῖον τηῖ- 
Ὥοσυα ἔμετὶὶ δἀπιϊδεῖο. δίφυε 11 πιυ 88 γατίδϑχυαε τεἀάππε οο]οτατα 
ἐρεοῖεδ δεουπάμπι Ρ]π8 εἰ παΐπυ8, ἰὰ εϑὲ, ῥσγουῦὶ ἱπξεπβίογεβ γεη)δδῖο- 
τανε ἔπεγίηϊ δἀπιιοπεδ, φθα]α εϑὲ ριπισδῦπι δὲ ρυγργευτη. ἀϊο 
δὐΐεπε ἐειι ρεγαση πὶ Θχετηρ πὶ δἷς Ἡ ,βιὲ εἴ πξττπι, 488ε οοτητα δῖα 
ἱπιδρίποτα Ῥγϑεθεηῖ τα θά! {Π1π8 ΄χυοά φαιὸν Οταεοὶ, πο5 ρΆ]]υτα δῖνς 

10 ζρεοῦπι ἀρρεϊϊαγα ροδδυταῦδ. ρτοῖπάςε εἰ πίρταπι εἴ ππηργοϑατα ἰποὶ 
ἂχ Ρεγπιϊδίατη ραπίςευτῃ οοἴθῃαϊξ. 81 εηΐπι πίξταπι εἰ αἀτιϊϑοεαῖτι, 4889 

ὃ 8016 γε] ἃν ἵξτιε ϑπιαπαῖ, ἰποΐ, ραπίςδαπι δεῖπρετ τεὰαϊ ἰπιπειποτ; 
εἰ πίρτα οπιῃΐα δίτηυ ας ἴποθηϑα βῃπὶ, ἰὼ ραπίςεῦπι ἀΡεαπὶ οοἸοτεπι. 
πᾶτα εἴ [Ὀπιϊάδε ἤδτιηιδα, εἰ σαγθορεδ, ἄοπος δοςεπϑὶ δαπξ, ραπίοευτα 
οοίογεπι μαρεηξ. δ ραγσραγευπι Π]πὰ Ποτίάμπι δἴφαε {Π]πδῖτε ευδάϊξ, 
ἃ ἰᾷ πιεάϊοοτί αἰβὸ ὑπ ργόϑοφαε τοππεδ εἰ ἴαπὶ ἔγδοῖΐ 8018 γα! σοη- 
ζειηρεγεπὶ. ῥτοῖπάε ἴῃ οὐ εἶν εἴ οοοϊάμα ραγῖε δὲτ ρυγραγεῦτ οο- 
Ἰογθαι ἱπάυϊξ ἴᾷπο οὔτι δοὶ υεὶ οοοϊάϊξ νοὶ επποτρὶς, φαοὰ 6ο ἴσπι- 

30 Ῥόγε ἰηβττωὶ δάπιοάυπι αἴθε ἱἰπ} ες 1}}68 τδάϊὶ ομϑοῦγαπι δἔγθτι ρεσ- 
«οεἰϊδοι. φαΐα εἴ ππᾶγε ρυγρογευτι 8686 οἴζεσξ, στα δ δ βποῖαϑ 
κεςοῦη ἀσπι ἐν ηρῥ αι ἱποι πα παιπ χὰ πιᾶτὶβ ἱπΌτΩ γαπῖαγ: ἱηδττηὶ 
φαΐπὶ 8018 γα δὰ ταδγῖα δα δι ἀοπιΐδτι σουϊες τ ραγραγευπι οοϊοσγθτα 
ου]}18 οδ ἰοῖαπε. ἰάεπι μος ευεηῖγε 'π ἀνίππι ρϑηηΐδ δηϊχηδἀνογάτατ: 
Ἐχΐεηδαε επἷπι δίας εχρίϊοαῖδα οογῖο πιοάο δὰ Ἰθσεπι ρῬηγρυγθατη 
οοἴοτγετη γεάάδυπι. φηοάϑὶ πιΐποῦ ἰὰχ αἰζαϊδετίξ, ἰὰ ζοφερὸν (ά εδὲ 
ΟΡ δοηστισα) δρὶϊ, φιθπὶ Οτβεοὶ ὄρφνινον (1ὰ εβὲ ορδοῦπι) δρρε]]αηξ. 
φυσάει ἸΙΒεγαϊίξοσ πῖρτο ῥυΐταδε ποῖδε σοηάίζαπι ἔπεγίτ, ραπίςθυτα 
ἐνδάϊς ᾳαοάε! Βοτίάυπι εἰ οοτγαϑοδπβ ποεῖ, ἰπ βδτοπιθαπι ἴγᾶμϑ- 

80 τιυϊδίατ. πδπι “4υοὰ ἀλοϊτημιδ δεουῃ ἀππι τρυϊτυῦση ἴδια ρογαπι επίατα 
οοἴογυπι ἀϊνεγϑιἰαΐεπι εἴβοὶ, ἴτὰ ἀςοἰρίεπάυτη εϑὶ ςδ 8] ἀϊςαπιυθ ὃχ 
κυλρϊεςῖο εἴ δϑρθοῖοϊ Ὡοδῖγο ῥγοροδιῖο ςοϊογε τηϊβζοπεπι βεγὶ. πδὸ 
Δπιεπ ΟΡ ἰὰ ράγεπι οὔνηΐυπι ξεπογαϊϊοποπι βετὶ ρυϊαπήάμπι εϑὲ: δὶ 
πΐπι Ῥσοργίππι ςΟἸογαπὶ ταυπ8 ΠΟῺ δ᾽ πιρ]ἰοἰϊετ, δε δὰ δἰΐψπδιη 
ταϊδιογυπι σα οπεπι μαρεγεα, Παρ επὶ δφαίάεπι δὰ αποπιρίαπι ςοπι- 
τοϊδιογατα τϑβρεοίστη; φαεαιδάνηοααπι δἰτιρ] οἶα, φααῖθηα5 5: τη ρ] οἷα 

δ δυηῖ, ἴῃ Υἱοθπὶ αἰσθα ἰπΐεσ δὲ γεϑρεοίυτα μαρεηϊ. πϑαπε εἰάτατ εἰ 
Ῥεγορεοίατι εἴ δοάεμι ἴτ οἸππῖθαδ πἰεπάυπι 6556 δρραγαῖῃ. οὐπὶ 
δπΐπὶ ἀδ γεὶ ταὶ ρυίςεἰ ἐδ ρογασι επῖο υεγθα [δοἰπιθϑ, Πθοθ5868 
εδῖ εχ [8 Ῥεγιηϊδιϊ8 εἴ ἀϊΐνεγθαιπ σοϊογθῖι [δοϊθπεϊθης ΡῈΓ οἰ παῖ] θα 
ξεπεγαϊίομαπι εραττᾶγε, πες ἴθπιει δδπάθηι δρεοίθηι οἴ ἀρραγθῃτίϑπι 

9385 

πἴθασγε. φααρυορξεγ δρϑησηθαδαπι δὲ Ῥτοϑρίοἰεπαπι δὲ ἐειηρετα- 
ταεηϊατι ἐσ ρ0 4υὶ ργδδοδϑϑῖξ ἀρραγαῖι; δίς οῆπ οοἷογ οἰνωνὸς 
([ἀ εδὲ υἱποβιι8) εἰβοίτν, δἱ βρίοπάουγ ἀδγει}5 ρῇγο ἂς ταηϊηίπια ἀϊϊαῖο 
τρτο εοάεπι4ι οοττιϑοϑηῖ σομ δτη ρογοϊογ, 404}68 Βοίγγογαμι δοϊηΐ, 
ἀπογττι ρίαπα οοἷοτ οεπορϑ (Ἰὰ εδὲ υἱῃοδυ8) δρηοδοϊ το γ, στα τρᾶ- 
ταγεϑοπηξ. πᾶσα ἀοίηάα πἰρτϑοθπίδδ ραπίοθαιῃ παρ επί, χάθη ροθῖ- 40 
τοοάττι ἴῃ ραᾳΓΡΌΓΕΠμι οσοτητππίδαϊ. ἀϊξπῦπι δηΐθτῃ δοὶ ΟΡ δεν δίϊοπα 
οπῖηθδ οοἰογαπι αἰ [γα πίϊαϑ δὰ εὔπὶ τποάυπι βογὶ φυ θη δα θ8ογρϑὶ- 

“ ἴπδ. εχ τηοϊο εἐπὶπι εἰ ᾿γαηδιια οο]οτὶα ἰπ οοΐογδαι ἀτιπι σΟτητβο Θῃ- 
ἴυγ, αἰ ΠΓ σεπῖῖδα υαγίαπιασ, οἱ δἰ σι! τὰ ἀϊη τη δοοὶρίαν δεοσπάμτη ἰὰ 
ηυοά δε οἴϊεγὶ δορεοῖϊωϊ; δίψῃ ἰϊα ἰἢ πυποφθοααε σοταπιϊδιίοπαπι δχ- 
δεαπδηῖ εχ τ2 0119 ὩΠΌτΩ Αἱὰ μρῦα οσοποεπίυτῃ γοἀαεπίοο, ἰϊὰ οἱ η0]- 
Ἰὰ5 οεγπαϊασ, σογπδηϊοσ ᾿ϑιθη ΟΥΠΠ68 ΡΕΓ ρᾶτίεβ οοπίυ848 ἃς ρ6Γ- 
τοϊδῖαθ, δχ 408 υΐάοτπι ΘΟπογθ 06 οἱ οοπἰ ει ρεγδίοῃθ ὑπιᾶ δρθοίαδ 
Ὁπύδ4θ6 ρτοϑροοῖα9 ευδάϊὲ, φυὶ οοἴογαπι του εἴτ ἀϊπὶ ἵπ Ὀμδτι ἱπιὰ- 
Εἴπεπι σοαἰ δδοοπῖ βάεπι ἰδοϊξ. οροσγῖοϊ δυΐθπὶ μδες οπιπία ἰπ ἀἷ8- 
φαϊοίομεπι σόοᾶγα, ποῦ οἰ ρἰοἴοτεδ γοοδπῖ, μο8 οοἴοτθδ δἰηι] αἴξο- 
τοηΐβδ, δεὰ οχ 118 χε ἀἰοῖα δαὶ, ταϊϊοπθιη μαρεπῖες γοίγδοϊογυπι σ᾿ 
ταἀϊογηπι, φαΐ δήϊπυΐςθηι ἰδοϊππῖοτ οἱ οοἰἸμπαηῖ: δὶς επὶπη 4υϊβρίαῃι 
Ῥοποὶϊ εχ ργδοδογίρίο παϊαγαε οοϊογυτη ἐθπιρογαπιεηὶδ δρεοίαγε. δὰ 
νεπίδίετι δαΐεπι οΕτ 2 δα 06 δἰταὶ τυ ἀπε 5 ἀδργεμεπάθη 5 οροτίεῖ 
Βάβεγε οοξτια8 ἃς Ρεγδβρθοῖδα ργοογεδῆομε εἰ οοἴογτπι ἰρϑογασα 
παῖδ! ε8. δἴχαϊ βοττιπι οδυϑατι ορεϊπιδῖθηι ἀϊοἰ πιο ἰπσεπι 8015, πο θσα 
ἱξπῖβ, δἔγετα ργδεΐεσγεα εἴ δαυᾶπι. βᾶσῃ δας ῥἷυδ δυῖ ταΐπυδ οοπ- 
τεπιρεγαῖα οπππεϑ, αἱ ἰΐα ἀΐοδτα, οοἰοτε ρεγβοίαπι. εαήεπι ἱπάαρί πα 
εἴ αἰϊοταπι σςο]οττπι, χαὶ ταάἰϊδ ρογπιίϑοεπίοσ, ἱπιαρίπειη εἴ δἰσα}]}- 
ταάίπεμι ἐχρίογατὶ οροτιεὶ, χυδηἀοφοϊάετα δὲ σγΡοπ 8 εἴ ἰυτηῦϑ εἴ 
ΔΕΓΏρΟ εἴ δΌΠ τ εἴ ρέπηδε ἁυϊωτι οοηπίεμιρεγαῖδε, πᾶς χυϊάειι 
οὔπι τά ἰδ 80 15, βδε σέσγο οὔτι δρίεπάογε ἱρηΐδ, τι 5 ἃς γατὶαδ 30 
ἕωοοϊπηξ οοἸοσγαπι οοτπτηυϊδιίοηθθ. δυπῖ εἰ 4πδε ἃ σοποοοίίοπε ἃς 
ταδιυτίἰδὶε ςοποϊἀαταπάα δυπῖ, πα ]ῖα 4θδε βυπὶ ἴῃ ρ]απίϊ5, ἴῃ [πιο - 
Βα, 'ἰπ ς4ρ1}}}}9 εἴ ρεπηΐδ αυΐωπι εἴ οείεγίδ αἰ ἰδ Βαϊαϑιθ αι. 

8. Αἱ ΠΙυ4 πεπαΐποτα ἰαίεσε ἀδθεῖ, τα εἰΐοττι θαι εἰ ἱπβπίΐατα 
11|πὶ ςοἴοττιτι πα εἴτα ἀΐπεπι χαοῖ πιοάῖ9 Βετὶ οοπῆπρϑι. εἶπ τεῖ μδπς 
οδύϑαπι Ο᾿ϑεσγυδυΐσηυδ, φῃοά ἃ ἴπσε εἰ Ὀπιρ τί ἱπδεαῦδὶεδ εἰ δίπϑ γὰ- 793 
ἤἄοπε οσοπβαπὶ ᾿ετηρεγαΐωγαθ. πᾶπι ἰὰχ εἴ ἀταθγας δεουπάσπι Ρ]μ8 
εἰ τϊπῸ8 γατδ8 ἱπυθμυπὶ αἰ εγεηιλαδ, αἴ ῥρτῖπηο δεουπάτϊπῃ δὲ ἰρ888, 
ΔῸΣ δάπιϊδίας οολοῦθαδ οοἰογτιπι οοπιταιδιομ 68 εἰβοίδπι, ταὶ ἰπ 
ἐο φυοά οαπηπιϊδία εἰ τα! τι ϊπε εἰ [Δο. ΔΕ Ρ5 αἰ ΠΠεγαπε, τ εἰ φυοὰ 
δοῦ βαρδδηῖὶ δαβϑάξιῃ ταϊϊοπεδ ὑτορογἤοπεδαμε, βαυϊάεῃι Ἐὶ 'ρδϑαπι 
Ρυτρύγευηι δεουπάσπι δὲ ἴρϑατη τηη]ῖ85 μδρεὶ αἰ εγεπεῖδθ; δὶς δὲ 
Ὡπσδττη δἱ Αἰ Ραση εἰ δἰοστιτι ππυτηχυοάηαε. ἰΐοπι δεουπήμπτη πιὰ- 

18 οἷ εὐἷπιϑ, ᾿ΐοπὶ δοουπάπεν πηπϊπδπι ἱπίοῦ δὲ δανηϊ δι οπθ τι ΘΟΤΌΣ- 

ΣῚ - 

«πε δἰποετιϊδίοιι. ἔδεϊϊ ργδείογεα αἰ εγεπιϊδπι, ργουῦῖϊ Ἰωπιϊποϑαχα 40 
ἃς πηϊάτπι ταϊδίτιτη ἰρδαπι ἐπεγὶῖ, δυξ εχ σοπίγαγιο δαυδι ἀππι δὸ 
δἷπε ἰαπιΐπα. αἰ δὲ} δαΐπι οδὲ αἰϊπὰ τὸ στίλβον (14 εδὲ πἰάππι ἃς τας 
Ὠ] 614) αἱϑὲ Ἰππιϊπΐδ χυρεάδπι “ΟἸ]εςῖο εἰ ἀεποὶίδβ. βρεοὶθθ Ὑ6γῸ 
δΌΙ ετπεγεὶξ, οὔτω χαπίθσι (14 εδὲ ἤδντιπι) εἴ δοίδγε βεῦθ οοπάβω- 
δαϊατη δηΐϊοδοῖ!. ΟἹ ἰά (0116 ςΟΙ στα Ράγωπι εἰ Ρἱαυΐαγασι 81}}}186 οο- 
Ἰοτα υἱδυηῖτσ δῦτγοο ἴπης οὔτι ἰῸΧ τερεγουυτ, δαπὶ δἰϊατη αυ86- 
ἄκτι 4υδε Ἰδευϊξαῖα αἰτία εἰ ἀγοᾶμα φυδάδπι [δου] δῖε 4]1095 ἀἴψας 
Δ]1οδ ᾿πάπυπι οοΐογεδ, δίςαϊ ἀγξεηίστη ρεγίγιουπι οἰ δυγυπι εἴ δε8 
εἴ [εἴτυτι. χηδεάδτη εἴδσα ἰαρίἀπτι ξεπογα αἰ ΠΓεγεπῖε ἰδοϊθπὶ οο- 
Ἰογεβ, οδεὰ φαὶ πίρτὶ οὔπι δἰαξ αἰΡαδ ἱπάπουηὶ Ἰἰπεδϑ8. εἶδ γεὶ οβδίμα 20 
ε8ῖ φποά ἰδιογαπι οὐπαΐητι σοπδιϊ τοῖο ΑΒ ἱρθῖ5 που πα Β}]15 εχ ρδγυΐδ 
δάεο ἀεπδίδψαε ἃς πἰρτίδ σοποιδϊ ρατιϊοα]16. Δ} ἧρδα δαΐεπι, φῃαα Αἱ 
ἄππι ρτίπιητα ξεπεγαηϊον, Πποίογα σοη ηρὶς δἰΐδια οο]ου 8 δρεοίετα 
δἀπιΐξιετε. Ηἷς δαΐθχη οοΐοτ ἂν ἰδ διἰεγίτιϑ ἃς ἀδοίάπυδ πο διπρ] δ 
δηγεᾶτη δρεοίειη ἂπὶ δεγεῶσω δαὶ οτηηΐπο ΑἸἰΐητι ἀαετηρίατῃ μαραὶ 
οοἴογεπι, δεὰ ρἴδηβ πίβεν εἰ, φῃοά ροτὶ ἃς πιεδῖμϑβ 1]ἰΐς βδγγιμι- 
Ῥδμΐητ ὡς δοϊπάδηίητ ἱπίοσ ρογίοδπθπι, ἀππι δἰϊεγωπίατγ, ρὲ 4008 
Ἐποίαγα ρεπείσαυϊμ. οοπείηρις εἰ δῆς ἰρϑᾶτα ἀϊν οι ϑἰδῖεπι ςο]οτΌτα 
πδίοσγα δΒεσὶ, ῥυϊ πιο βθπῖο δηΐτη οοΐοτα ποπάμτι πορὶβ οορπὶΐο, οὐτῃ 30 
Ἐποῖασγα ἴῃ δἰτγίτα σοηΥ Ἰ]αῖαν ἃς ἀϊβοιρεῖοτ, οὐ θηὶϊ οὐ Ἰρδῦπη, χυὲ 
ἱρδὶδ ἱπεϑὲ, οοϊογοπι ρεσϑρίεἰδιππθ. φυδρτορῖες οἱ οταπία δὲ οἴΐογαπε 
Ὥλδγα, ἄστη ρεγίτιοδηΐασ, ργοὺς μογοπι φυοά]ρεὶ ἀεφθδθῆε οὶ δοὸ 
Ιαουϊδιητα; δίουϊ 'π ἰαρίᾷε χυΐ βάσανος ἃ Οταροῖδ, ἃ ποβίγβ οοιϊ- ὁ 
οὐ] ἀϊοϊϊατ, φαὶ ἱμδίϊοτα ἴπ 'ρϑο σοΐονεπι, πίστι υἱἀς]ϊοοῖ, αι οἷς, 

Οος 



986 
ΔρϑατηϊἘ δοΐεπι ΤΙΓΡΏΘ ἱηραηίαπι ΔΡ ἴρθα πϑῆπ6 οτί είς οοΐογοπι, 
Ῥδτερίςαμπι {|πᾶ, χποά ἱπ ἐποῖαγα 6ϑὲ, ἐχ οοπίδοῖῃ εἴ ςοπιϊπαδιίοπδ. 
οεἰοττιτα οἵ 4π86 ἐρπιὶ δπγππίοτ δὲ ἀϊϑεοϊνπηϊαν δαὶ ᾿ἰφαεβαπε, ρἰα- 
τεϑ ἱππιϊαδπιοτ οοἴοτεϑ. φαογοπι ἔπιπῃ5 ἰδητΐβ οἴ δόγθυς, Ἠόττια δὲ 
εοἴοτθϑδ πιηρτοϑὶ, δίουις οὔατα ἔππιῃδ ἐχμδίαϊ ἃ 5] τα δὲ δειπρίηοδ 
δογδιπεπῖϑ, δἵ δ} [9 φυδδουπαῦς ἀδηβα 8πμὲ εἰ Ἰδονίραῖα, υἱ ἀβεῃ- 
τππι. δἱ ἴῃ οδῖθγια, φυβϑοῦπαια {Π|Π δαπῖ, 4βᾶ6 ὑτηθγοβοδ οοΐογθι 
ΒΔΡδῸΝ, ἐδάθπι ἰδόυουθπι ραγιοἰρδηξ, δίοιὶ αχιδ, περ α]ά εἰ ἀνΐασα 

10 Ρεπηπδε: σαυΐρρε ἤδδο ργορῖεγ ἑαϊζογθ γαζϊοθυβ {Πρ πῖδ δὲ ἰδανυο- 
τεῖι, αἰἰτδτ α1185 ςοπιοιηρογαῖοϑ, αἰ ΠῚ τθη το 8 οο]οτθδ ἱπυο μαπῖ, δἰ 
εἰ οδεςυγὶϊαβ υδγῖοϑ οοΐογεϑ ἱπίεγτο δοϊϑξ. οἷ ποβ πα απ οοϊογοῖα 
Ργῶτη ϑρεοΐατπτιδ, 488}18 ρίδπο εϑὲ, δεὰ οπιπθ8 ρεγτηϊβὶο5 δῖαῃι 8]119 
εοπίυδοβ. πιᾶπι δἱδὶ πα}}} β]ϊοττιαν. σο]οττιπι τπδοϑηῖυτ, ζυϊξοτῖθπα 
Ἰαοῖδ οἵ ἀνα τὶβ ἰϑπνεη οοηξαπάππεητ, εἴ ἃ 86 ἀΐνεγϑθδ, βεα86 ρτογθῦβ 
4π8]1ὰ δαπῖ, ἀρραγεηῖ. ΟΡ ἰά χαδε ἴῃ πταργα δρεβοίδπτιγ ἀμ εηπ6 ἴῃ 
ἴσσθ, σπβεζῃβ τῇ δοὶβ, σπβθαπα ἴῃ ἱπίεμϑο δῖ πιο] ἢ! ἕαϊβοτα εἰ δὲ- 
εὐμάπτι υανῖδϑ ἱποϊ παϊίομθδ πος δαϊ 10 τηοάο 86 μαροπῆα, δϑοῦη- 
ἄστη αἰϊωδ ἀἰΠογεηιίαθ ἀϊνογϑᾶ ἀρραγοπξ. ἕυΐροτοϑ εἴϊαπὶ αὶ ΔΒ ἰρτι8 

20 ἰὰπα ἰγεξμιηπίβᾳια ργουδεηϊπηῖ, συοά ἤδεὸ ἰξΐανε ἰὰχ ἵπ ἀποφθοζαθ 
ναγιεῖ, ἀΐνεγβοβ οοΐογεϑ ἱπιργίπιπηῖ δά 48 δἰΐδπα, χαοά οὔπὶ ναγὶἃ 
δαἀϊπυίοοτη (δοὶα εδὶ οοἴοτγιπι ρειτηϊβῖο, Οὐ πιπίυσαι ΠΠΠὰπὶ ἰπῖοτ 88 
τεϑρθοῖαπι αἰχτς Γεθροπϑπι ὙδγοΟ τποᾶο οοἰοταπῖαγ. ἰππ δηΐπὸ 
4πδηάο {Π|ὰρβ8α εχ ποπηθ}}}5 οοΐοτοπι τουτπδίον, δὲ πος ραπὶςοὶ δὲ 
πῦπο Βεγβαςοὶ οο]ογῖβ: οἱ ουπι τεπιρδγατπθηίστη ἴῃ δἰϊαπι αυθπιρίατα 
φςοἴογαοσι ἱποὶ δ εἴ ΔΡ δὸ τγϑῃϑ ςοπίεπιρογδῖηγ, δἰ 'δπε αυοηπε υδπι- 
Ῥίδδο οοἰοτῖα πιοάοτγαιίοη θῖι ρογτηϊδιϊοπδίη θα δάποϊεῖξ, εἰ ἀυτα πος 
Ῥδαϊττ, οοπῆπας αιΐάοτα ἰά ραϊτωτ, δεὰ ἰΐζᾶ πὶ δδβδππὶ ἑαβίαξ. ἴῃ- 
ἰογάυπι εἴδη δὰ δεπδῃ8 πδῆπα ραγυθηῖῖ: 2ΠΠπὸ 6δχ τοι 8 οο] τέρα 

30 σοῃίι518 ππι αἰϊεΐδ ἰοτρα ΑῊΣ Ἐαθυρογδηδ, 90 δαπι ̓ ρϑαπὶ ἔδοὶξ εἰ 
ςοποίεξ. πᾶτε οἱ ρετ δήιιδπὶ το ἀ]πθὰ ϑρθοΐς ῥ᾽ υτέγονιπι ἀρραγοηῖ; 
εἴ πε ἰπ 5ρ6ου 18 δἰ πη] 65 μπαβδπια οοϊογοϑ Νϑ, ἐπὸ δρεου!οταπι ἃρ- 
Ῥαγθηῖ. ἰά φηοά εἰ εἶτοα δὄγϑιη ραϊαπάμτ οδὲ δυθπῖγε. εχ τίραϑ 
Ἰδαυθ πιϊδῖοϑ οοϊοτεδ οπιῃ 88 σοπϑῖῶγθ οογίιπι ϑϑῖ, δχ ἴὰο6 ῥγἰπιῦτω, 
εἴ εχ 115 μοῦ 4π8ὲ ἰπχ ἀρρδιεῖ, ἐξι εχ ἅσαδ οἵ δᾶγθ; ἰεγίζο εχ δῃ}- 

ΤΆ ἰοοῖῖδ ςο]οσίθαθ, ἃ φυΐριυ8 Ἰαςεπὶ τεβϑοιϊ δο τερϑγοιῖῖ οοπεϊηκίς, δὖ- 
αὶ ΔἸΙῬυιη οἱ ἀϊαρῆδπεο, φαοὰ ποϑ ρεγϑρίουππι ἀϊοίπιυϑ, σα ο1}65 φαῖ- 
ἄετι τατύαπ εϑὲ, σοΐοτα ππαχίπια δᾶγεο 86 οδῖεπάι. σχηοάδὶ ἔπ 115 δϑὲ 
{π86ὲ ἀεπβα διπῖ, ἰπ οπηπίβυϑ 115 φιδεάδπι οσοαττῖς ΟΡβουτίεαϑ 568 
οἰῖζο, δῖοι! ἣἰ ἀηπα οἷ νἱῖγο, δᾶτγο εἰϊδπι, οὰϊῃ ἀδπϑίοσ οϑῖ. τ 
θπίτι ΟΡ ἀοποίξαίετη οἱ ογαϑοιτα ἀϊποπι πἀπάϑαπαααε ἀεβοίεμ ραδ, ΠῸᾺ 
Οϑϑαιπαδ, Ζιιῶ6 ἴῃ ἰρ8158 Ρ ΟΠ ΕΟ διιπῆ, ρεσθρίοογθ. δὲγ φασάθτη ργορς 

τηϑρθοῖα8 Ὠπἢϊαπν νἱ ἀθῖογ σοϊογοτι ἤδΡόγο: πᾶπὶ ργορίογ γαγ δῖος 
106 ἰπίροτα ρεγυϊποίϊασ, ἂρ δὸ ἀϊνίϑιβ ἃς δβογϑῖτιϑ. οϑὲ εηἷπὶ ἴωϊρον 

ἀεδηβίοτ εἰ ρὲγ δόγεπι ρεγερίοπυϑ; 4πὶ ἰῸ ρτοίαῃπάο ρετγερεοῖῃ8, εχ 
Ῥτοχίπιο οοἴοτο υἱάστιγ ογβπθο, γαγταῖὶβ ργαῖα, 408 Θηΐπι ρατῖθ ἰὉ κα 
ἀεξοῖξ, ἐδάθπι δδγ οβἰϊρίπα ἀϊδιη ποτ ἐδίδετο ογαποὶ γεργαθβθηῖα- 
πτ. ἀδηδαῖῃ5 δαΐετη ἴῃ τπογθῖι δηπ8ε Αἰ οἰ δείπιτιπι οπηπίπιῃ ςΟΙΟΓΘΙᾺ 
ΦΟπίγδβιις. 

4. Οπιπία νεγο 4πδα ἱπιϊπρτιπίοτ, δῷ ἰ φπαε ἱπέϊηρτιπε οοἷο- 
Τεῖπ πιαϊαδηϊαγ. τη] δαΐοπι ἤουδαβ, ταυϊα ἴετγα πϑϑοθηιῖρεϑ, 
πιο ϊτα τδάϊοῖθα8 ἱπεϊπραπίογ: χαΐπ εἴ οογεϊεῖ δες Πἰρτῖϑ δὲ ἔο 5 οἱ 86. 
ταϊπίρυδ; τπα]ἰὰ οἰΐδιν ἔδγγα, τατϊξα ΘρΌπηα, παιδία οἱ δυϊοτγίο δἴγα- 

20 ταεπῖο, 4υαπιὶ Οτδοοὶ μελαντηρίαν γοςαπῆ; Ὠοπ πα} δἰἴἶϊδπι φαδς δηὶ- 
πολ] ἰππὶ Ἰἰχιοτο ἱπιίη ρππταν, δίοθε ραγραγθα σοϊοτ Ῥατραγα, 4π86 
ἱπῖεν πιιγίοθα οεπϑοῖιν. Πἰς δἀάθ χιαθάδπι υἷπο, χιαωεάδπι ἴμπιο, 
ηυδεάδπι εαἷσο, ηπδοάαπι πιᾶτὶ οοϊογετι ἰγάθθγθ, σθὰ ππλγϊπογπι 
οδρ απνεπῖα: μδθς δηΐπι οπιπία τπαγὶ ταίοβοιπῖ; δὲ ἱπ ππίνογδυπι 
οπηπΐϑ, ἀπαροππ 8 ρτοργῖοϑ δς γθγηϑοηΐοβ ςοϊογεα Παρ οηΐ. δεηροῦ 
επὶπι οὰπὶ μὲ οπιπ68 οσοΐοταβ υἱ Βαπιϊάϊ δἰ οδ} 141 δίιποὶ οοδαηξ ἱπ 
ϑοττιπὶ {δ ἱπιπραπίυτ πιϑδῖαβ8 οχαγεϑοθπῖθδ, ἀδἰη 6 ΔΒ 115 οοἷο- 
Γ68 διϑατηηϊ. οἷ» ἰά δᾶθρε οοϊογθβ ἤογυπι εἰπηιπίυγ, εχ ροτὶβ δεξ 
ταδαῖοιι5 οἴ Πποπῖοβ. ππα]ῖδϑ δἰΐαπι ἰδοϊυπὶ ἰρβὰς σοπειραϊοπο εἰ 
ἴῃ ᾿πεϊποίίοινα ἀἰογοπεῖδδς ταν ἕα5. οἴϊατν οοτηπιβοποϑβ, οἱ αἰζοοϊαθ 

30 ἐπιϊποϊογαι, 486 πάϑη ἀϊοππίιτ, δίοπε εἴ ἀ6 οταδὶ (14 δϑὲ φοπίδπι- 
Ῥογαῖῖοπ 6) ϑαρθιῖι5 ἠϊοῖανη δῖ. ἱπιραμππίαγ οἴδπι ηπαοάδιη πῖρτο 
εοΐοτο υϑίϊογα, ποαη6 ἴδύθθῃ δ 1 ΠΠτοτ οοΐοτε πος πἰϊϑϑοῖπῖ. οαπϑ8 
6ϑὲ φηοὰ νοίϊογτπι πιεῖν ἱπργθϊβεῖθαβ οοἰοττπι τππδδιθυδ ἱπεη- 

ὃ πηΐατ, ρι]ογυτα δαῖεπι ἱπίεγυα!α πποϊογαω ππαϊΐαπὶ τϑοϊρίαπε, δὲ 

ΡῈ ΟΟΨΟἈΑΒΙΒΌΒ. 

πδε εἶδα ἐππῇ αἴσπε ἱπνίοθσα οοἱοτῖδυ ορηοχία, οπππὶα ἐρίου ἀἰ ἀϊο- 
τοῦ ἤογϑϑ υἱάοσὶ δοῖππὶ: εχ δάνεγεο αϑίεπι πῖρτα ππιργοϑοϑ δὲ οὉ- 
δςῦτοϑ υἱάεσὶ ἑδοϊαβὲε. οὐ ἰά οοἷοτ 1116 φυΐ ὄρφνιος ἀϊοίξατ, εχ πίρτίς 
τηδρὶς π Αἰ 5 εἰβοτγεδϑοὶξ: οἷς δπὶπὶ ραγίοτ δὲ τωδρὶβ Ἔχϊτοῖπ 8 δρ- 
Ῥατγεῖ ἴοϑ 'ρδε ρεγτηβῖῃϑ: φποά δὲ ΟΡ ἱρϑΐῃιϑ πἰφτὶ [ηἰροότγεῖα. 86- 
οαπάππι επὲτα μος ἰάεπι ἱπτοτδοϊατα τπϑαϊπατη ἱπιογνυδίδηπι ΟΡ Ἔαὶ- 
ξυϊϊαῖεπι εἰ τοπηϊταἴοπι ἢο Ὑἱάθιιγ, δον ἤθαπδ δίδηπΌτη δε δὰ- 
τοϊδῖα τι, πδαπε δίίοταπι Βαϊ πδοδιηοαϊὶ δἰ μὰ αιϊοαηδια : οοΐογθθ γῈΣῸ 10 
δογωπι ΄ηδ8 ᾿πἰἰπριυπῖττ, ἰγαηβηνυϊαπίογ ΟΡ 68 4πᾶ: Πἰχίπηπϑ οδυϑ88. 

5. Ουοά δαΐοπι ορ1}}} δὲ ρεηπᾶς εἰ ἤοτεϑ εἴ ἔγαοῖπο οἱ μἰδη- 
ἴλε οτηπδὲ τππῷ οὐ ταδιηγιἴαῖθ υαγῖας ᾿πἰαυπῖ τη ΔΙ 68, ΟΣ τπυ ἂν 
Ῥετγϑρὶοππι εϑὲ. διπὶ εἴ ποπηπῖϊα δίπρι 5 ρ]αυΐΑγαπι ςοἸογαπι ρτΐπ- 
εἰρία: εἴ φυαλία ἰδδα εἰπὶ, εἰ εχ χυδιρας του ϊδιῆομθδ δαδοὶρίαηϊ, οἱ 

8. Ο}» οϑπ888 ἰδ ϊα ραιτδηΐηγ, εἴ 8ἱ 4088 8188 ἀπ) 1ταϊῖοη 68 οοπηγαδ 
1116 σοπροχαΐ, 46 ᾿ἷβ οτοπῖθπς εχ δὰ πᾶπι ἰμϑι τυἱπιπϑ ἱπἀδρὶπε σοῦ 
δ᾽ ἀεταπάππι δδὲ πορὶβ. ἔπ οἰπηΐθι5 ἀαΐθτα ῥ᾽ διντ5 ρτί οἰ ρίαπεη ο0105 
ταμι οδῖ, φαὶ Βαγρδσθυ ἀϊοϊϊατ : παᾶτὶ βεγπιίπα εἰ ἰοϊϊα δὲ ἔγαςῖαβ 90 
νοἱ δεπεῖμα ριρηαηίητ ᾽π ᾿ρ515 δηδρὶο18 Πογρδοθα. ἰά χαρά εἴδιι δυΐ- 
Ῥιδάνοτιὶ ροϊοϑὶ εχ δαυΐβ σοι ΙΒ μι Ρυ8: αὶ ἐπὶπι Ρ] αϑοῦ τ ἴδπν- 
Ῥοτγϑ οοπϑίϑιϊς δήπα, τυγϑῦδ δχάγθδοθπϑ οοΐοτ ὲ Βογρᾷοθο. τῷ- 
ὕοπϑ δυΐετα δυεηϊ οἵ Βυθς Ρῥτἰπιαπι ἴῃ Οπιπῖ θα Ἔχ ἴσγγα ὩδϑοθηὮ» 
Βυ8 οοἰογεια οομϑίδίεγε, διαυΐάθτα οπιηεθ δηπᾶθ γὙδϊυδιθδοθηῖοϑ ἃ 
Ρτϊπεῖριο φᾶτε υἱγἀθς βυπῖ, 8015 τις δἀπιϊδῖδα, πιοχ ἀπίετ πὶρτδ᾽ 
ϑομπῖ, ταγδυδ Ὑἱ Δ] ροιτωϊδίϑα οοϊοτὶδ ἄυμὲ Βογβασοῖ. πάτα ματα» 
ἄπτη, πὲ ῥγδδίδιι ϑυταυϑ, ϑροηῖθ παίτγας 8π8ε γεϊπδίεϑοοπδ δὲ 6χαν 
ΤΕΔΟΘῊδ πίβταβοῖξ, διουΐ ἐπ οἰδίογηΐδ 86 βαθδττιπι δοποθρίδου ἷ8 ἴδ: 30 
εἴοτιδ: 6χ ἴἰ5 δπίτω, φιδοοπηαπε δὰπί 50} ἄσυδ, ἢδδο οπιηΐδ διτὶ οο- 
Ἰοτῖδ εἰβοίαητατ, φαοά ἀππὶ ἐχαγοβοῦηξ, μυπιϊάππι ἐχμαϊοῖ οἱ ἴῃ δὅ- 
τε ἀϊϑοϊρεῖατ: φαϊοχαϊὰ δυξετπ Ἔχ μδιιδίωνῃ 9011 ἐχροπίτοτ, ἐπ μετ- 795 
Βδοδιτι οοΐογεπι αϑὶῖ, θὰ οατδὰ φιοΐ ἔδνηπι πίργο ρογιπ βίας 
μος 1άεπι, Βαπιϊάο πιαρ5 ας ἰαγρία8 πἰργθδοθιῖθ, μετθδοεὶ δὲ οοϊοτίδ, 
ἔοχυε οορίοϑίτιδ δαϊαγδίωτ, δὲ υἱγίάοτν οοΐογοπι οοποίριϊ ϑςε δὰ 
Ροττὶ Ἔχθϑιηρίαμι. αποά εἰΐαπη δσὲ ἱπ σδῦϑα τυ ἰ8 οἴβηθαθ ταπιὲ 
ξεττεῖπα δοῖδιε οοπέβοξα πιὰ ]10 πἰργιοτίβ οοϊογὶς5 νἱϑᾶπτοτ, φπαπὶ χα 
πονὰ διπῖ εἰ δάδπυς ραρεβοοπῖία: βλνίογθϑ δπὶπι Ἦὶ ἐππῖ, 4ποά ποπ» 
ἄτιπῦ ἰπ ἱρδῖ8 Βαπιίάατι πίρτεδοδξ. Ἀόγαπι θηΐπ ομπὶ εἰξ ἰάγάϊεα ἴὉ- 
Ἐγειπϑηϊαχη, ἱπδἰἀεδίᾳας ἀϊαξίυα Βατη!αϊῖαθ, φοίτα ᾿υταϊάατι ἱρδαδα 
ἐχμαΐδπδ υθβαπιθηΐετ πἰρτθϑοὶϊ, εχ 60 υἱγάδ μὲ εἰ ροττβοεὶ οοἱοτῖδ, 
πὶροῖε πἶρτο εἶφαε δίπςεγο ρϑγτοϊβξωτο. δ ἰπ ἰΐ5 οἵμπίραδ ἴα φαῖρτιϑ 40 
Ἡστρίἀιιπι ποῦ ρεγπιϊβοεῖαγ 80}}8 τδάϊίβ, αἰβαθ οοϊοῦ ἱποο πὶ τα» 
πεῖ, ηἰοὶ ἕοτιε Βαπιίάαπι ἀϊπεγοιΐτδϊε τοπιροτὶν οἱ ἐχαγοίδοϊοπο ρ γα» 
δίξγιτο δυαβογὶς, ἤδες γδιῖο δϑὲ συγ ρἰδπίαγοτ οπιπίαπι ρατίεβ, σα88 
ἃ ἴοαττα Ἔχδιδπῖ, ΔΌ ἱπἰεἶἰο υἱγιάθ8 δίπι: φαδε δαΐοπι ἴεῖταα ῥγοχίπιδϑ 
δ οογῖα δὰ} ἴεττα, χφυαὶθϑ ϑαπὶ οαυ68 δε βοδρὶ οἱ γβάΐϊοθϑ, δἰ βαὰθ 
ϑτιηῖ; δὶς εἴ ψογιιίηα, αυδὲ ἴοττας υἱοϊπίοτα δπαξ. αποάϑὶ ἰπ ἀμ δῖτα 
ἴογγα δπιουθδίαγ ραβίίποχυς τείο ἀϊαῖοτ, οσππδὲ χαϊήίεπι ρῥτίπιο, υ 
ἀϊοῖωπι εδὲ, μευ βαοδθῦτα οοἴοτοπι απϑϑὶ ἃ ἴρετο οθαῖο ἔεβογαη τσ, 
ἴθπι ΟΡ» Βυτβογεπι, φαΐ ρετ βοτγπηίπα ἰπ δα8 ραγῖθϑ Ἂἤ]υϊϊ ἐαπιχθ 
«ςοἱοτίδ παπιγαπι ἱπυργί πε, ἴατα φαοά οοἸεγίῖεν ἰάθπι ΒΌπιοτ ἰπ ἔγαν 
εἰπῶπι ἱπογεπιθπίυπι Ἀρδαπιαῖαγ, στα ὙΕΓΟ ΠΟῚ ἀπιρ Ϊπ8 ΔΡΘΠΙΌΓ 30 
δἵ ἱπογθβϑουηῖ, ΟΡ ἰά χαοά οαἰϊἀτπι ἴατι ποι χαεδὶ ρεγυϊποὶ δἰ ἰπιθηϊο 
εαἴδαεπίς, 864 νἷοε υετθὰ ροιϊίπ5 ἂὸ μυπιάο οαἷοτ αρϑαπιδῖατ, εἴ ἔτπε- 
εἴα5 οπῖπεδ πῃραϊυγοπίηγ, οοποοςία Πυπιἀἰϊδῖς, αυδε ἴῃ 1ρ5915 ἔγαοῦς- 
Βπδ εδὲ, ἃ εο 18 οἱ δὸγὶ8 σαΐοτγα, δὶς ἔπιοῖιι8 δϑϑιιθαπὶ ἃ ρ᾽απιῖβ οοἷο- 
νεται, δου πα ἱπείπρτιπίατ ἃ βοτίρυβ. ργορίογ ἰὰ ραυϊδξῖπι σο]οτασν- 
ἴαν, δοσατηαης {11} ἱπαχίπιε φαὶ δὰ δοίοιη ἂς ἴδρόγεῖι Ἔβχροϑὶιὶ δαπῖν 
ἅπατα εἰ εδοττιπὶ οοΐογε8 ππᾶ οὔτι ἰθιθρογα ἃρ [οπιρεϑιιυϊ δῖε Ρ6γ- 
τοθῖδηϊ. οὔτι δπὶπὶ ρτίπιο ϑἰπὶ οπαπ 68 Βεγραςαὶ οοἱογίβ, δά πιδϊπτὶ- 30 
ταῖεπι ἀεἶπάς ργουβοῖὶ νατίαπε ἴῃ δῆπι Ζαΐ δόττιπὶ παῖηγαθ ΘΟΠΘΘΏς-, 
ἰδπθῦ8 εϑἷ οοἶογ. πᾶτη εἴ δἰδὶ εἱ πίρτὶ εἰ ρηδεὶ (Ἰὰ εδὲ οδϑοαγὶ), βανΐ 
οεδαι εἴ πἰρτίοαητὶδ οΟ] οτβ, ᾿γαὶ εἴ ὈπΙΡταῖοὶ εἴβοίαπτιγ, εἰ ῥτορο- ὃ 
ταο ἀππὶ οτηπία δαβοϊρίαπὲ οσοἴοταπι ἀἰβοτιπιπα. χυοπίαπι βαῖοτ ΡΪα- 
τὐπιὶ οοἴοταδ ἤπηΐ ρἰυτίθης ἴθ υἱσθπὶ δα πι δεῖ5 [18 ταὶ ὑπα8 βαὶ ἐς 
οτηπίρης οἰππυ5, πὰ χυοφας ᾿χαεῖ, ἰπ Ρ]απΕ 8 Ορυϑ 6566 ἐδ άετὰ 
βετὶ τεπιροτγαπηθπία. πδᾶῖπ Ῥτορῖοτ ΘΑγΓαπὶ ᾿μεμβιθαὶ Ρεογβαυεηΐεοσα δὲ 
ΟΡ δὲ ᾽ρ588 οοΥτίγδίπηη ΟΠΤΠΕ8 ϑηδοίρίαπε οοἴοττιπι [δοα ἰαἴο8, οὲ 
ἧς εἶτοα ἐγαοίπαπι πιαϊογαϊϊοποϑ; δὲ ἃ δος οἱ δῷ δᾶγὶς οδίοτε δχ- 
ἐοςῖο, οἴιηδ8 ἈΓῸ ἰπρεωΐο σιιδ ρατυγϑδ οοηδίϑιυηϊ οοἶογοι, δὶ φυϊάετα τα 



ΡῈ ΟΟΙΟΒΙΒῦδ, 

οοἶπα, 11} νογοὸ ἑδγάϊαα, γεῖαὶ οοπεηρί!: εἶτοα ἐποῖπισαλι ρυγργαθ, 
οὔπι {Π|Π᾿|π| αἰϊεττιπξ δίφαθ ἐχργιμαιπῖ, οἸϑῆθπη οχ δὰ Βανί ἀϊδίετα 
εἰϊφυδπὶ δἰοϊαπίαυθ, χιιᾶτα ἀείηάς εἰηβατη ἴῃ οοΥ ἰδ ρεγοοφαππῖ, 
οἱ Ρῥγίαιο φυϊάδιν πο} ]π8 ΟἸηπίπο οαγῖαβ σο]οΥ ἴῃ ἐϊβείαγω ρογδριςὶ αι, 
εἷαδ τοὶ οδυϑα εδὲ αηοὰ ππυϑαηίδααθ ἱρϑοσγυγα οΟΪοσττη, οὔτ ἤσταον 
τααρὶθ ἃς Ἰρδρὶς ἐχοοφυΐζῃγ, ἴπιπιοὸ γεγο δἰ {ἢ} ἱροὶ φαὶ ἴῃ οοτεπί8 ρετ- 
τοδὶ δαπὶ οοἴοτεβ, πηι ϊῖα8 ρϑυ]αϊίηη ἃς γαγίβϑ δαδεὶ ρίππὶ ἀἰΓἐγεπιίαϑι 
βατα εἰ πΐρτοτα δὲ δἰβαπι εἰ ὄρφνιον (1ὰ 68ὲ ΟὈϑοτΓατα) εἰ δᾶγιατι, 

20 ἀεοίφυς οτοηθὲ τοάδάμπξ οἱ τπὰ Ἔχοοοῖϊ δυπὶ. ῥγορίθῦ ᾿επιρεταν 
τοδηΐϊατα ΟΥΡῸ ποπάυμ ρ6ῈΓ δ6 σοπδε αἱ απο πῸ}}π8 εχ 1186 σο]οτγῖ θυ 
οετῖαϑ δῖ αἰφις ρεγθρίουπβ. δἰχυὶ μος ἰάθτη 4θο4πθ δυθαὶξ ἴῃ ἔτι. 
σιρυθ. ἴὰ τοῦ εἶδ δῆτα αυΐδ ΟΠ οπιτιδδ διη] βαπὶ οοἰοτυτα τηαϊα- 
τἰϊδῖεϑ δδὰ οοβοοοίίοῃε8, 66 41] ρτίῃβ δἰτὶ ροβίογίιδ οοῃϑιϑιαπὶ ςο- 
Ἰοτθϑ, ἰοοῖγοο εχ 8110 ἰῃ δἰίωῃιπι πιπιδίίοπες παπί, εἰοαξ ἴα ΒοΙΓ δ εἰ 
ῬΒοδαίοιθαϑ (14 εϑὲ ραϊπηι}ῖ8). ἰδ} δπίμι δ φαδηάο ῥτίχθο ραπίςεὶ 
ΔΡΡαγεῖϊ: πἶρτο δαΐθτῃ 'π 86 ἷρ8ο οοπδιδιθηϊθ, ἴσα ἰπ σΟ]όγεμι Υἱπὶ 
τδηδιποΐδηξ, ἃς ἀειηθπι πυπὶ ογᾶμ εἰ δἰνε οδογα]εὶ, συτα ἰατη ραπίςοαδ 

30 ταῦ τὰ δ ρυγα πἰργοάϊηα ρετιπιδοοίατγ: φαΐ επὶπι ροϑίοτίτϑ ϑαοοεάπηὶ 
οοἴογεϑ, οὑπὶ δχδυρογδηῖ, ρυίϑεϊηοϑ οο]ογθδ ἱπιριαϊαπὶ. αποά ἴῃ πἰ- 
ει {πιοῦρα5 ργδεοῖραε τβδηϊζεδίοτα ε8ξ. ἤᾶτα ἘογΏτ Ρἰθχος ἔεττηθ, 

195 Ἂξ δυρογίας ἀἰχίτουδ, ἃ ἰπιεἶῖο φυϊάειβ εχ μαγϑαοθοὸ οοΐοσγς ἱγαταὶ- 
ἔταηὶεβ ϑϑημϑὶπι ἰὼ ραπίσοππι γαηδουηὶ δππίαῃα γῇ, δεὰ [εδῖῃθ 
ΤΌΓΘΙδ ᾿γδιιϑιηΐρταηΐ εχ γαΐο εἰ ρῦγο πἶρτο, φαοά ἰπ Βυΐμϑτρο ἀὲ ἱπδὲ- 
τατα εϑι. ἀδοϊαγαηὶ μος δὲ υἱῖββ εἰ ψεϊμα, οἱ ἔοϊϊα: ονηηΐαπι δηΐτῃ 
Ἰναϊπϑπιοάϊ οοἸοτγοβ πὶρτὶ, φαοὰ ρῥ]ατίπιαδ ἱπαὶξ ἴῃ ἱμοῖς παϊαδπιοαὶ 
οοἷογ. υϑπὶ ἰΠ]υὰ φιοηαε οοηίεϑδοϊα 68, φῃοά ΟΡ 14 ἐγαοῖαϑ πἰρτὶ 
δὲ αἴτπιηχαο σοἴογαπι ρατιϊοϊραοϊ: μογατη δπΐτη οπππίαπι διιςοῦ Υἱ- 

10 Βοϑὺξ δεῖ, ςοΐογεβ δυΐθιη 401 δαηὶ ἰπ ἰρϑ15 μαίδ!θδ ηἰρτί, δας 88 
τοταροτῖδ ραπίςεὶ βυηῖ, οἰφυξάδτι ραν ηθπῖα φαδς 811}}|5 ἂο ἀεβυχίο- 
πῖρθυς δυβιεοῖδ δαπε, εἰ οτμαἶπο Ὁδὶ σοαξϊπρὶξ ταὶ πιεάΐοοτε δαθᾶσυτα 
Ρτοβανίυπι Βοτὶ, ἰοοἷβ ργϑεδογιϊπι οραςὶθ, οπιηία Βθε6ς, ἰπιᾶτι, εχ 
Ἐὸ 4αΐ Πεγβδσθιιϑ ργίπαιπη ἔξ, ἰὰ ραπίσεῦσπι ςοἰοτεῖα ἰγαηδεππὶ, ρα- 
γἱργευϊαπισες 1ΠἸυἀ ἰϊὰ ςοἰογαῖογ ἃς δἱ ϑαηβιυία γεςδηφ ἴῃ ἰά ρεγῆα- 
κατῖϊ, δοουπάμτη ταϊοηθπι ἰοςὶ, δεουσπάπτη 4θαπὶ Βεγθαοεα οοἷοῦ 
τδαϊυγί δΐθηα φοπεοο ποίη 4ας 8π8ςϊρίαι. ἀεθιημ εἰ ᾿ἰς ᾿άδπι Ὠΐξεῦ 
δἀϊποάσπι ὶ εἴ οδεγαίδυϑ; φαοά ἰὴ γαςιθυδ σοπηπρῖι. φαοά Ὑδτγὸ 
Ῥοσιεγὶοσῖθο8 οο]ογίθτθ δά υθηϊθηι θα ῥγίογεβ οαδιρεγεπίαγ εἰ 66- 

ἦο ἀρ εἱ ςοΐοτ ἰσυοΐπυμπι ἐγαποιαπίείωγ, γ6ὶ οχ 116 ἔας]α εδὲ ςορπο- 
βόετε. Ὁδπὶ οἱ τη! ραπίοδε γαςῖαϑ δἰ γοβϑττιτα ἔθ Α ΔΡ ἱπηο φαὶ- 
ἄξπι αἰθὶ δῦπεν ἀδηαατι διὸ ἐδπι γεϊπδίεδοθηϊε εχ πβδιαγιίαθ ραὶ- 
Ἰεεοαπῖ, οἱ τγϑα φοχπιπαΐαπξ ΘΟἸογδι ἷπ ρυΓραγουπι ἃς ῥα ἰσδτΩ; 
εἴ μαες φυοαπε ρὶμϑ ἰπ 46 ἱροῖ5 ςοϊογεβ μαθβηξ, δἱοαΐ εἴ ἴῃ ρβρδυθγϑ 
Ἐσθοτ, ἴῃ οἶεα διηῦγοθ, δίχαϊάθιι μας ρτίσπατα δὶ αἰρα ςδὰ πιδ]1 
Ρυυίοαε ἰγυοῖαδ: οὔτ δυΐοπι ᾿παίθεσε ἀδοϊεγίς, ττιγεὰβ ἱπ ρυπί ΘΌμΣ 

80 φοἸογέπι ἐγαηϑτηίρται; “ἀδηῖαπ 6 Σου] 10 πῖβτο ρογηιίδιαδ ἴῃ οΘΓαΪΘαπε 
δοὶξ. ΟΡ εἂπι οδύϑαπι οἱ ραρδυεγ ἴο]α ἤδθς φοϊάεπι ἴῃ ϑαρδτίουῖ 
Ῥατία δυηξ ρυηίςεὶ οοἸοτδ, φορά ἴῃ ἰρ5815 φοποοοῖο δὲ τρδιητιδφ 

δ οεἶῃ8 δΒαῖ, παθς δυΐετι 8} ἰρεὶβδ ἱπὶ 1.18 πῖζγα, μος ἴῃ εἷϑ οοίοσϑ ἰᾶτῃ 
Ἐχϑαρετγδηῖθ, δίομτὶ δὲ 18 ἔγαοίμ: πδπὶ ροδίγεωο δὲ πίρετ. ἰβ αυΐ- 
Βυθουῃᾳηθ δαΐοπι ρἰδηιθ ππὰϑ εϑὲ δὲ ϑίπρυ δτ5 ςοἱοτ, δἰθον οι ]οοὲ 
τεὶ πίρογ, ραπίοθαϑ γοὶ ῬΠΓΡΌγοαδ, Βογὰπι οὐδηΐυπι ἱγαςῖυ3 ροστοα- 
πϑηϊ δᾶ πο πὶ ΒΘ ρΟΓ οοΐοσιβ παῖθγασα ϑεγυδηΐθϑ, οτῆι δετα οὶ 6χ ᾿ἰιετ- 
Ῥαοδο ἰπ αἰΐαππι ςοϊογδπι τηϊργαυδγίης. ϑίαιὶ ἤογαβ ἴῃ ποπηα}}18 ἔτα- 
οὔθυ5 σουεοίογεθ 6886 οομῃεϊηρίς, εἰσαξ πη ταϑ]ο ραπίοα υἱάδθηητι, ἴῃ 

40 πᾶ ἔγαοίιδ δδαιιθ δὸ 08 ραηϊοεὶ σοϊοτίβ οϑῖ, ἵπ ποῃηη 8 δυΐοτα 
Ῥειππυϊίαπι ἰοῦ δὲ ἀἰ δαὶ οοΐογε, δίους ἴῃ ἰδᾶγο δἴψαε μβάδγα: 
πέγυϑαθα δπὶπὶ ἤο8 χαηῖμυ (Ἰὰ εδὲ ἤδυυ) εδὲ, γυοῖπϑ γθγο πραγ. 
Ῥαηίςθα8 δυΐετα δϑὲ εἰ [γαοϊυ8 τραϊὶ, φυαπὶ μηλέαν γοσβηϊ: Ἠυΐι5 
επὶπὶ θο8 δἱβῆϑ, ποὸπ δὶπε δατηϊϑίΐοπε βοσραγαα; αἱ οἷπδ ἔγαςῖιϑ δϑὲ 
βανυϑ. τατϑυϑ ραραγογὶβ ραηϊοθῶθ φολάσρτα ἢο5 εϑὶ, αἱ ἐγαςῖυϑ ἢὶς 
φυϊάειι πίφεγ, [16 δαΐθτν δἰθαδ, ργουῦὶ ᾿πδιεὶ 1115 δα οοἱ Δἰ119 Αἴας αἰϊις 
τοπιροτίρυϑ δα τηδἰηναΐθτη ρεγυεπογίπῖ. χαρά ἔαοϊϊα εχ πλρ]τὶ8 οο- 
ξποϑοῖ ροϊοδὶ: εἰθηΐπι Αἰ αἴφας 4}1} ἔγαοῖαϑ, τς ἀϊσξατα 6ϑὲ, τη τα 

Ὧ0 ΔΙ Γεγαπδϑ οϑρίαπξ ἀὯ8 οὔχα ππαϊυγ δῖα, δὲ ἴῃ οοΐοτγε εἴ ἴῃ οάογα 
εἰ ἰῃ δϑῦοςο: πᾶδο δπὶπὶ οδαβδ εϑὲ ΟΌΓ γαγὶϊ ἃς αἰ γοηϊε8 οάογθδ οἱ 
δπςοὶ εἰ ἱπ Ἠοτίθι8 εἰ ἴπ Ἱτισῦρυ5 ἀεργεϊιθηἀαπογ. δτρ]π8 μοΟ 
πιδρὶδ εἰποεβοὶξ ἐροὶθ ἴὰ βοτρυ5: πῃ 118 εϑὶὲπα ρ5815 οἰπιδάφηι 886 
ἔα ρᾶχϑ πίργα ρβᾶγϑ ραρίςθα; συογμμίδιῃ εἴδσθ ρᾶγδ Βαδς δίρω ἴω 
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ῬΌΓΡυτεα. βεχαθ Ἦοο πιΐηαϑ ἰῃ ἰγλὰς μ᾽αητιπι ἐδξὶ πναὶ τα εηΐστα Β. 
δεῖ εἰ μυΐπα 6 ἰπῃ δὲ 'ρ8ο υαγιεἰδίεβ, ῥργουξ εἰτϑ διϊδπι υαγίαθ δυπὶ 
οοποοοιίοηΐθ αἰ οτεπεϊδο; δίουξ δὲ Βοιγγογινβ, στα 08 δἰϊδτ τὶτο- 
δῦεγα οομηρί!, ΟΡ ἰά εἰ βογτιπι οἰποΐυνη ζαδικῖα ῥ]υγίτοανν σοποο- 
υυπϊοτ οἰ τοϊοδουπί. Βᾶθο δαϊθπι ἰπ 0 τηὰἶτο πηϊηὰ8 σο]οτίδ μᾶ- 30 
Βεπῖ: ρτορειβοάμπι εἶπ σι ογαπάδπι φυδοὶ ἀητί τον ματι ἀτπι ρτίπ8- 
υλτῦ δὰ ἰυδίδπι εἰ Ῥεϑεύκαι ςΣοποοοίζοποοι ρογυθπίδι. ρτγοίϊμάθ 
4υογαπάδηι ἤοτωτα σοἶοτεβ ρϑυπιδηθηῖ, ἔγις 5 Δυΐατ σοποο οἷΐ ἔγᾶι8- 
τουϊδπῖαγ. ἤοτγατι δηΐτι ςοΐογε8 ῥγορίεγ ραποϊίδίδιῃ δἰ ἰπιεηι οἶτο 797 
ταϊϊεϑζυπῇ δὲ τηδἰαγιδΐδτα δοοὶρίυπες δ ἐγυοτοϑ ΟΡ τηυἰυἀΐποτη πα- 
ΤαΟΥῖδ Ὧμᾶ ὅπ τηδίυτιδῖα 'π ΟἸΉΠ68 ἰγδησιηπἰδηϊηΓ διδα πδίυγαθ 
φομϑεηΐδμθοβ οοΐογεβ. 1ἃ αποὰ οἰαγαπι εἰ ἰΠ]υϑίγα δῖ, ργοαὶ δοῖθα 
ἀϊοΐππι εδῖ, ἰπ ποίου 5 βογῖρυς (ἤοτεβ πῦπς ἀρρε]]ο ορείπιαπι αὖ- 
πε ἀγά ει εἰδϑίπιδτα ρΌγραιγαα ρατγὶθπι). οἴ Θια ἃ ργϊποὶρίο {ποῖο- 
τε αἱματίδας ((ιος 681 δαπραιπαγίαδ ρΌΓρυΓαθ, ἐχ ηυΐθι8 ργεϊϊοϑυϑ 
1116 φαον ἄπρεπάϊβ Ὑβϑεῖθυ5 παϊαϑ δἰϊοϊτηγ) δατη πη ἴππε, ε48 ογρμηΐδς 
((ἀ εδὲ οββϑοῦγββ) δὲ πίριαβ εἰ δᾶγεϊ οοϊογὶ πετὶ τἰ ἀδθῃναβ. οἴμπ ὙΈΓῸ 
δοθ ἀρυηάε οοποοοῖυδ Γμεγῖς, θη βοτγίάυπι ἐἸπὰ ρυγρυτοῦμῃ εἰ 
Ἔρ]επάϊάσατα εἴβοϊξυτ. ῥτοῖπάθ πδοθϑδα δδὲ ἤογπιι οο]ογεβ ὃχ δο]ῃσ 
οἱ σοΐογθδ ἱγαοϊπαπι ἰῃ υαγίοβ παίξῃ δὲ οοπιιπυΐαγε; οἱ μῸ5 χυϊάοιη 10 
φοἴογεθ 4αὶ δοουπάσμι παϊαγατι ϑιπὶ ἜΧϑρογαγα, μ08 δυΐθι ἀν 
φαϊαπι ρα, ῥγοὰξ Βογιτω δαὶ {Πόσοι ραγίεοϊα δὺς ἱπιρεγίεςϊα δὲ 
ςοποοοῖο, γεγα ἰἴδααθ ςο]]1ρίπει8 ἤον68 ἐγαοϊυϑας ἡ ἴογγα. οθῖθ- 
τῦτα ται} [1] Ρ] γί πηᾶγατη ΔγΡογαπι ἤογεδ ροδίγεπιο χϑηίμὶ (14 εϑὲ Πανὶ) 
Βυπὶ: ἀεβείεπις δὐΐτα δἰ πιθπῖο δὰ ἰὰ ρεγνεαίθηξ, οἰ δχαγεϑοθξ 
Ῥυϊπρααδια σοτατηπῖεηὶ σο]ογετα ἰπ δι 401 ΘΟΓαπὶ ὨδιΌΓΔΘ ΡΓΟΡ ΤΙ 8 
εἰ γϑγηϑοιιδ εἰ. οὐ ἰὰ εἰ αυϊάαπι ἰγιοῖος ἀεἤσπθμηϊεδ ἃς ἀεοίἀαὶ 
φοἴογε σχδηιῆὶ (14 δϑὲ ἤν!) εἰβοϊαπίιτ, δὰ οδυθα φυοά Πουτιπὶ θη» 
οοοιϊο ἃς ἀϊκεδίο ῥυίμνσα δὴ αἰϊπιθηῖο ἀθϑιϑαϊογ. δοάδιν ργᾶθα 
ἴεγεα τποῦο δεδεὲ μαρεὶ {ιτιπιϑηΐυτη εἰ τα αὰρ υδε εχ ἴθγγα ρτον 50 
ἀυουπίαγ: πᾶτα Βδδς ἀδιθιπι βανεδουβξ. Βαπιϊάππὶ δηΐπι 1115 ἴθ π8» 
ἴωπι ποι ΕἸ γα πἰρτοδοεῦ8, φαοηΐδπι οἷο Ἔχαγϑϑοὶξ, οο]οσϑ ἱτημηαΐδο 
ἄοπεπι οἴβοϊς: πἰστητη οηΐσα υἱγιἀϊ σοηἰῃϑυτο, αἱ δηΐθα ἀϊχίτηυ8, μοτς 
Ῥασουπι δυδάϊι. οππὶ ὙΘΓῸ πίρττιπι β8εηρεγ δχοϊεβοαῖ βαίαε ἱπιρθ- 
οἰ να 5, ταγβαϑ ςοΐοσεπι ρϑυἰδἴϊαν τγαπϑπνυίαὶ ἰὼ υἰγίἀε: ροϑίγεπιο γεγο 
βανυπι οἰβείϊωτ. εδάεηι γαϊϊοπε ἐπίου (1 εβὲ γδρἤδηὶ 3]νθειγς) ἴο. 
[μὰ εἰ βοτίυϊάοδε οἱ δίογυπι φαογαπάαμη δὰ τιδῖυτγιαἴεπι ρεγάποία 
Ῥυπίςει ςο]ογία βπθῖ, ργδεῖογ ποημιϊΐα οχ 115 4πδὲ οἷο ἀγεϑοῦην 
ἐδήίεπιααθ ἴῃ ἤανητα οο]οτειω Ὡρευηῖ. ευΐῃ5 τοὶ σϑυδα δϑὲ φυοά απὶδ 
ςοποοςθοπεια δἰμπηθηῖο ἀθϑιἸυθπίαγ, οδὲ ἰβ τ δἀϊποήυνη γαϊο! 30 
φοπϑεηϊοπθυπι Ρἰδηΐαγωται δὲ Βαμεὶ παροθμταμν τραΐιδ5 αι Γοτ θαι ὴαϑ 
Σηοίάετγε. 

5. δεὰ ποῃ ἰπ ὲ9 Ἰδπίηπα: ἤθτὰ δὲ γ1]} οἱ γ: δἰ ἐοτ]α 
Ὅχποσαπι Βοῦπὶ ἃυϊοσῃ εἰ αἰϊογαπι ομπίυπι δἰ πλαἰἑππὶ τη οάο αἰδα, 
τοοᾶο ἴαπδοθ, τηοῦο τγυΐδ, πίρτα εἰΐδηι δἰ φυδηάο, εαπᾶεπὶ ΟὉ οδαδαχη ὁ 
βαπὲ. αἱθα φυϊάδιη, στ δάδας διαπιϊάττι εχ τααϊαν ταῖν ργορτθπι 
ἃς ἀοτηεδίϊουτι παρε σοϊογοτ ἀγείδοϊξιιπι οδὲ. ηἶζγα ὙΈΤῸ εχ οθῶν 
ἐγδγῖο, ψπαπάο ἰπ ρ90 ογῖα ϑῃρθγυδοδηθιϑβ οο]ογ Ἀπταΐάιιδ, διοαῖὶ ἴῃ 
ἰτὶδ οταπΐμαδ, ἴδπὶ δαιἰ φαδῖιδ εἰ ἐεπιρογα οοπίεδοϊῃϑ ΟΡ Βαπιοτίς 60. 
Ρίατη πἰβτοϑοῖξ, σαποϊοΓοπι επΐτρ Ποϊπδιηοαΐ οἱ οὔ 18 δὲ σογαπι πὴ. 
ξιεάϊηεπι ἀοοῖρ. ἤωμϑοα δαίεμι εἰ γυία οἱ ἤδσνα α]ϊΐδαας οοϊοτγῖθας 
ταβαϊϊα, φυοϊᾳυοϊ εἀ τί ἀϊϊαΐοσῃ ρεγυθηϊυβέ, ργίυσαυδιῃ μυϊηϊ ἀαηα 

10 ᾿ρϑ818 Δβοϊαίε εἴ εχ Ὧδε ἰῃ πίργαυπι οοΐογεπι οοπιπιυϊεῖπι. ἱπ φαὶ- 10 
Βα δαΐδιη ἢδθο ργαοῖεγ ογάϊποπι οἱ ἱποοι ἀϊξε δυοηΐαπε, ΕοτΌτ δἴϊαπι 
Βυϊυδπιοάϊ οοἴοτες δνατγίδηξ. ργορίεγεδ ἰῇ ἀπὶν ογσοτα υἱάθπιιδ εἴ 
εοτία εἰ φογρογὰ πισϊαΐβ υἱοὶ ρα 118 δα σοπϑεαιΐ ὧδ οοἴονα γεϑροη- 
ἄδαπε. πᾶπὶ δὲ Βμοπιΐθυνη τιίογυπι τριχώματα λευκόπυρρα, μος 68 
ΡΝ δἰβογωῆ ϑυπῖ, ἰά εδὲ αἱβὸ γυίοᾳπβ οοπιπεϊϑεῖ, ηἱργοστιχι δυΐεμη 
πἰρτῖ; εἰ ματεϊςαἰαϊὶπι φαϊεφυΐά ἰπ οογρους αἰ ρχῃ εἰἤονεδοὶ, ἰθΊ 1 πε 
δα πᾶῖαγα ἰοοὶ οπιθδδ ἰδὲ ριϊ δα Πτυϊοαηὶ; 8ἰοπεὶ ἴῃς ἀπὶ νη] 1} 8, 
ἤτεο ναγῖα δυπὶ, εοᾶθπὶ πιοάο ρὶΪϊ οπιπθϑ οπηποσῆπα ρίππαα οοτία 
ςοπδεααθπηΐωγ. εἰ Πᾶεο δεουάμπι ρατίεπι, μαθς δεοππήυπι σοτρι8 
τδηΐϊαπι δυδηϊαηῖ. δεὰ εἰ δά δπάοθπι ἱηοάυπι 8656 παρ θηὶ ππίνας 
ἐΒεἶδθ, τοδῖγα εἴ οογππα: πδπὶ μᾶθο οπιηΐα ἱπ πἰργί8 πῖρτα, ἰπ δἰ θὲ8 20 
δἰμὰ δρεοϊδηΐοσ. ουἱπϑ γεὶ σαυϑὰ δϑὲ ψῃοα ἴῃ ἢῖ8 οπηπὶθὺ5 Αἰλιπδυΐυϊη 
Ροτ οοτΐαιπ ἴῃ ὀχιϊθίογετῃ διηθίϊαπη ργοἤυϊ. χαρά δυΐετη ἤᾶθο υοσα 
οἱ Ἰερίτθα εατιθὰ δἷϊ, βδυὰ δδὴθ αἀἰ[β 116 δὲ Ἔχ στρ] 8 ρογϑρίσογε, 
δοἱφυξάεμα Ῥπεγοσγυτ οἰβηϊατη οαριξα, ἀυπι ραγνὶ δῃηὶ, τοΐα δππὶ ἃΡ 
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ἰημίῖο: φαοά εὐεηϊξ ΟΡ ῥραποϊξαΐοτι δἰϊτηεηῖ. χαρά ἰἄοπι εχ δὸ ργο- 
Βαῖατ, φαοὰ ΟΡ εαπάεπι ςαιβᾶπὶ ἵπι 6 01}168 γαυῖαπθ δϑαπὲ ορ }}}. φαὶα 
εἴδη θγεταβ ρυθιῖ8 οἸπηῖρπδ Ὁ ἱπἰ Εο ρίρπαπῖατ, ργοοεάεπῖε δαΐετα 
δεῖδιε πίργεβοῦπὶ ἴᾳπο, οσαπῃ Παρ ἢ ταγδαϑ οο]ογετ ἐγσαμυπὲ οχ τηοΪ- 

30 Ὠϊαάῖπε ἀεβπεδηεῖς αἰϊπιδπιῖ. φυοὰ δοάδπι πιοάο σοπεϊπρὶϊ οἶτοα ρὰ- 
Βεπι δὲ βαγβραπι, 4ιιδηἀό ρῥυίπιτ ἱποϊρίαπι ρυβαβοῦγε εἰ Ῥᾶγθαπι 
δὐϊτῖεγε; φαάγατα υἱγᾶαπε ἱπ ἰρεῖδ Ἔχογάϊ5 οἰϊο ττιίδϑοϊς ΟΡ ραποὶ- 
τδῖθπη Βυμηιἠϊταιῖ8, ας εἰ ἰὼ ρα 6 Ἔχαγαϑοῖξ : οὰπὶ δαΐεπι δπηάετα 
ἴῃ Ἰοοῦπι οορίοεἶι8 αἰϊπιθηϊατα ἀδπιαπαγε σοερογὶϊ, γαγϑι8 πἰρτεβουπξ, 

798 δαηϊ εἴ ῥ᾽ φαὶ ἱπ σοτροτα ττιβ ρῥ]υτγίπιαπι ᾿διιροτὶδ πιαποπῖ ΟΡ ἷπ- 
ορίᾶπι αἰϊπιεηεῖ, χιιοπίατα ϑεοππάπῃ ἰθαρα9 400 δαροπίυτ, εἰ μ 08 
εἴτα τες οοπάπρὶϊ πίργοδοεγε, ϑοαξ μος ἰάσπι ουθπὶς ἴδπὶ ρ1} 18 ρα ὲϑ 
4πδπι οσαρ 8. ἤος δαΐετι εχ 60 ἰἰφυθῖ, φιοά χυδεοῦπααε Ἰοπρίοτεϑ 
Βαρϑηὶ ρί]οϑ, αὐ ῥ᾽ ατπιῦπι δὰ ραγίθ, ἅς σοτρογί Ῥσγοχίμπα δῖ, πἷ- 
Ετίοτοδ ἴδοι 41:8 ρατῖα δυΐοπι ἱπ ἐΑϑιρίαπη ἐχϑαγριπι, Βανθβουηῖ 
πλαρὶδ; 4ιια]δ 5 οὐἱθτη δαποτγυτα οἰ μοταΐπαπι. [118 δηΐτ ριϊοταμι ρδΓ8 
ΟΡ αἰϊπιοπιὶ ῥρδυοίϊαιοπι ἱπ δαῃ ἀοβπεπεῖθ οἷϊο εἐχατγεβοῖϊ, εοάθπι 

10 πιοάο οἱ πίρταττιπι αὐϊατα ρίππδθ, 4αδε ΘΟΓΡΟΙ͂ Υἱοϊπίογεδ δαπι, 66- 
τογῖ5 ὀπιηῖροδ δϑιπὶ πἰργίοτοϑ: δὲ δε ἰπ ϑάϊημιο, βαυίογεβ. δὰ εὔπ- 
ἄετα πιοάππι 66 Παρ ϑηὶϊ εἰ 4πδ6 οἶτοῦ οοἰ μπι, οἱ οπιπίπο φυδϑοῦηηιεα 
Ῥαγοῖας μαρβεπὶ αἰ ἱπιδηῖαπι. χαρά Πΐης ἔαοϊϊα ραϊεῖ, φαοά οπιπΐα 50} 
Ῥεγέεοιϊοπἧδ ἴδπιρτιβ, οπιάπ6 ἴαπι ρτορε ἃρϑοίαϊα ϑυπῖ, ρ᾽]ο08 ἴγαη8- 
ταυϊδηϊ εἰ ταίλ εἰδοϊπαπίυγ, φαοπίαπι αἰϊπηεπῖο γγϑαϑ ἀδβοϊεπῖα ο6- 
Ιετίϊοτ δἰσσδϑοπαϊ; ἀεδπίᾳφας αἷμα ρτγίῃβ ἄυπὶ χίᾶπι μαπιοτ πἰρτγεβοαῖ, 
ἐποῖτο ἴῃ ἰρ818 δἰπηιδηῖο ἰᾶπὶ εχοοοῖο. 8εἀ ἢος πιαχίπια οτηεατη ἴῃ 

. ἰαπιθαι5 πιδπίξεοῖαπι δϑῖ: οπιπίαπι δπίτα Ρἱ] αἰθδὶ βαπε. πη οαπὶ 
20 Ῥᾶτγῖθϑθ πὸῃ ροδδίπὶ εχ ὅθᾷθο αἰἱπνεπίαπι δι γαογα ΟΡ οα]οτίβ τὰ 6- 

οἰπξαῖεπι, Πυπιΐδαπι οἰϊο Ἔχαγεβοθηβ βὲ δἱβαπι. δδήδιθαπθ οαυϑὰ 
Ῥδγὶεϑ τε ροτῖρυδ βηϊείπιαα οἰππίυπι τααχίπια οαποδουηξ; οἷ ἱπ αηὶ- 
ὙΘγδατα εἶτοα ἰοοᾶ ἰφῆτγτηδβ εἰ Ἰαβογαηξία μος δυβαϊξ. ργβείογαα εἰ 
εἶγοα μας ἰοοὰ π᾿ ῥυίπιϊβ ἰπ ἤᾶπο οοἰοτγεια αλ πιαϊαῖῖο, αὐταὶ ρτο- 
Ἐπ ρητ᾽ Μείασηνι ἱπιπιαϊδυεγίπε πάγῃ δὲ ἰθρηδ ἴδπὶ ἑδοῖπϑ οϑὲ σδῃαϊ- 
8, ΔΙΙσπαπάο οἴϊαπι πίρετ υἶδαϑ εδὶ, εἴ σεγυιϑ, εἴ Ὀγβ8, εἰ οὰπὶ 

1515 δεφιδ οοἴογηίχ δὲ ρεγάϊχ εἰ μἰγαπάο. χαᾶπήο δηΐπι ἃ ρυίπιΐϑ 
πδίλ ΠΡ. Βυϊποπιοάϊ ἱπβγτια ρἰρπππίατ, ΟΡ ἱπορίαπι δἰ ἐπιεπεὶ ᾿πτϑῶν- 

90 Ρεβἴγε ἂο ργᾶδβρτγορεγε πιδίῃγαβοθπία αἷρθα βυπῖ. οἷς εἰ ρπετῖ χαυὶ- 
ἄσπι ργοιϊϊπυ8 οδρὶϊα μαρεπὶ αἰμίοδπεῖα εἰ οἰ ἃ εἰ δαρεγοιβ, φαοὰ 
ξοἴεγὶς ἀρρεϊεπῆα βεπῖο οοιμίπρίι; ἰά4πο ἱπάυθτιαῖο ρτγορῖογ ἱπβτ- 
ταϊϊαἴοπὶ ρϑποἰτδιοπι θα δ] ταθπε: μος δηΐπι Π]ὰἀ 68ὲ φαοά σαπιοτω 

δ ἰἸανεμῖς. ῥγοίαὰς δηϊπιαϊα αἰρα ρ]δεγαχας οπιηΐα ἱπβγτηΐογα δαπὲ 
ἥπδπὶ πίργα. πᾶτε ἤδδς δηϊθαυδιῃ τἰνοίοίες ἱπογοπιθπἕατη οαρὲ8- 
δαπῖ, Ῥτορίογ ραποίϊξαΐετα τεπαϊδίθπηαθ Αἰ πη απεὶ ἰᾶπὰ τπαξαγα αἰρα 
εἰβοίππίητ, εὸ ππογὰ πὸ 80] θηὶ ἔτπιοῖπ8, χαοίφποὶ ἰἀΒοτᾶγε εἴ ἃ6- 
βτοίαγε σουπέροτια: Βὲ ἐπὶπι πιθ]απι ἀπία ἴδιαριδ ΟΡ ᾿πη θ6οἰ Πϊταῖεπι 
τηδῖοτγεϑοῦηξ. συδεοῦπηπε δαῖεπι βππξ αἶμα, πιιϊἔππὶ ἃ οοἰοτῖς ἀ1{{8- 
ταηῖ, εἰσὶ 64αϊ δὲ οἂπε8. Βυϊπεπιοάϊ δαξοπὶ οταπὶδ ἱγαπϑπιηίδηξ εὔτω, 
4αἰ δεουπάυτι παϊαγαπι δϑῖ, οοἴογεπι ἱπ δἰθαπι. χαρά ποι αἰϊππᾶθ 
ἀπατα ἃΡ ἱπορὶᾶ δἰτιποπιὶ ργονθηῖς, Βαπιϊάππι δπὶπὶ ἴθ Βαϊιδπιοάϊ 

10 ποῦ νεαϊυδίεϑοοηδ, δὰ ρϑυπιρίαπι Δ δυρτπεηῖο, δἰγιπι οἔβοϊτηγ. 
Ρἰυτήπια δπὶπὶ δυηξ εχ [18 οἱ μαπιϊήα εἰ ἔταρίέεγα, ταϊΐοπε Βοπὶ ραϊτῖ- 
τροπῖι: ΟὉ ἰὰ ποη οοτηπιαΐαηὶ ρὶ]09 ἵπ σοΙογθην Δἰραπι. χαρὰ 6χ 60 
Ῥογθρϑοίαια δθῖ, ΄αουίδηι πἶρτα δπίεαυδπι οδηοϑοδηξ, γαΐα δυδάμηϊ, 

ΡῈ ΟΟΨΟΆΚΙΒΌῦΞΒ. 

Δἰϊταεπίο ἱπ 1111 Δεβοίεπῖο οἱ ρ]αθ αἰπιῖο ἴαπι Ἄεχοοεῖο; χπδε ἄδπιπτα 
οϑῖεα εχαβεβουπί. δ6ἀ επὶπι ποππη]]ξ ϑαβρίςδαῖυν πἶξτα οπιηΐα 
τὶ εὰ οδῦϑα, αποά δοτῶπι αἰ ἱπιδπΐατη ἃ οα]άο δἀπγαῖατ, οἱ ομ 88:- 

ξαΐπεαι οἱ αἰϊογθπι ἀπαππαποάσαε; 4πὰ ἴῃ τα [Π]πῖαγ: φαδεάαπι οπΐπν 
δαϊπια]ῖα ργοϊΐϊπαθ δὲ ἂρ ἱρϑὶ8 πϑ4ὰε ἱποῦπαρῸ δ αἶξτα πδροπηϊοτ, 30 
διοαϊ ςαπο8 οῶρ6 1186 Βονεδ εἴ ἴῃ ππίγδγϑασα οτηπία αογῶτω Ρἰΐ εἰ 
οοτία ἃ ρυίπιϊβ Ὡ84Ὲ6 ἱπὶε118 Αἰ πιδπίιπι Βάρθηξ, ῥγοοθάδηβε δυΐθσ, 
δεῖδϊε πιΐπὰ8 πίργαπι οοἸογειὰ ἀείεπάμηι. αποὰ ποη οἷς ἀδοεβδῖ, 
εἰφυίάετι οπιπίπνα ἴ8|68 6886 ρἷϊοβ ἵπ ἴρδο δεῖδιϊϑ υἱξοτα ρὰγ ζαϊβ 
ἴαης, οὐτὰ ἰπ ἱρδὶ8 δἴϊαιαι ρ] αγίπηατα οδὶοτ νἱρεῖ; αἴψπο 18 οταπίᾶ ρο- 
Ὠυ8 ἃ ρτίποϊρίο σάπαδοθγα: ταῦ ]ο επίπι τα ΡΟ ΠΟΥ Ὁ ἱπίο οπιπίθτα 
οαἷοῦ εϑὲ 4πᾶπι 60 ἴεπιρογθ 480 δογῶσι ρἰ]ϊ ἱποὶρίαπε ἱμα] Βθβοατγα, 
Ρετερίοαπτ εἴ μου εϑὶ ἰπ 8 φυδς αἶα δαηῖ: δχ 118 ᾶῆααο συδϑ δηλ 
Ρτοιϊπαϑ ϑιηὶ οοἶογε οἀπαϊ ἀἰδοῖπιο, φπδθοῦπαπα δοϊ σοὶ δογαμι ρἷπα- 80 
τιπιυτα Βαθεπὶ ἃ ρτὶποῖριο αἰϊπι πίστι, παι ἱποὶτπϑ 1}}} ΠΌπιοτ ἃπΐδ 
ἰοαρυ5 οχδγεδοῖξ; ηπ86 ρτοξτγεδϑῃ ἀείηάε δοιαιὶς ξανθὰ (1ὰ εδὶ θδγ8) 
εὐδάσηϊ, ραγοίοτε δβοι!σθὶ αἰϊπιθαῖο ροβιταοάυτα ἴῃ 115 ἀεἢαρηίο, 
4ιδε δυίοαι ἱπ ἰρδὶ8 φαϊάοτω σγοραπάιθ ἤασγα βυπὶ, Ῥοϑίπδια δὰ 
δοίδτϊδ πα πη υτπὶ ὙἱβΌγατη ρογυθπογαηῖ, οα πα! ἀϊϑοῖτπα, δἰσαϊ οἱ δυΐαπι 799 
οοἴοτεδ τυτϑαβ ἰγαηδηιπδηϊαγ αἰϊπποηῖο ἴῃ ἱρϑὶ5 ἀεβοίοηϊε. οἱ ἰά 
886 ραϊεῖ: Οὐ δαῖτ δος οἶγοᾶ ΠΟ] ]πὶ οἰϊαπι βανδουηϊ, οἱ οπν- 
πἷπο οτηπία 4686 ἴῃ ἱρ5ἷ8 ταγεδουπῖ, δἰ ἰπηθηῖο ἰπ ἱρεῖϑ ἀοβοίοαϊξε. δὰ 
μου φυοχιε ρίδπαπι 6δὲ. δίοαξ ἐπὶπὶ ταΐατα ἰπ αἰ ραπι σοπιπππίδια 
εἰ πἰργαπι χαγϑαϑ ἴῃ του απ), εοάδια ραοῖο δἱ δἴρυτῃ ἐπ βδνῦτω. Τοῦ 
ἘρὶΣ δαΐεπι δὲ μος ἰπ ρ]απεῖδ : πΠοππη}]δα θηΐπι εχ ροδιοσίογε οοτ» 
Ἄσοοἴϊουα ἱξδγωπι τγεουτγτιης 1π ῥγίογεπι. δὲ μος ρταθεὶρῃα ἴῃ τὰ] 
Ῥαπίςα σοπιροτγίαπι 68ὲ, οἱ μος ᾿ρϑάτα ΔΒ ἰαἰτῖο : κοὶμὶ δηΐπι βυπὶ ρτι- 10 
πίοεῖ; ἰἴεπι εἰ ἔοϊϊα, ΟΡ ρδποϊίαϊεπι οοποοοῖί οἰ δπιθῖῖ; ροϑίεγοϑ 
δαΐδιη ΓΌΓδΒ5 ἱπ ΠΕγρδοθῦπ ςοἸογεπι Ἰγδηβηγαϊδηίτ, τπα]ο ΑἸ τα εηῖο 
ἀεβαεπῖα ουπι οοποοςῖῖο ποι ροϊεϑὲ εοάεπι πιοήο ρεγυίβοεγε; ρῸ- 
δἴτετηο, αἰἰπιθπῖο ἴδπὶ σοποοοῖο, ταγϑϑ8 Αἰ σοἾΪοῦ Ρπαίοου. υἱ δυΐοις 
ἴα πιηϊνεγϑασι ἀϊσδιηι8 οἰ ἂς δἰΐογυπι Ρ1]15 οἱ ρϑππῖδ, οπηπία οοτοπηα" 
Ἰαϊϊοπεβ δοοὶρίαπὶ, πδες χαΐάεπι, αἱ ἀϊοϊαπι 6ϑῖ, αἰϊσθθηῖο ἱπ ἱρ8ῖ 
ἀεβείϊεπϊο, πᾶδο δαΐοπὶ εχ δάνθιϑο γεἀππάαπίο, ργορῖογ ψφυοά δ[8 
1115 τεπιρουίθυα δεῖδεῖβ σδπάὶ ἀἰδϑοίπηοϑ δῖ πἰξεττίτηοδ μαρεπὶ ῥί]ο8, 
δἰχαίάεπι εἰ σογυόγαπι ρέπηδα ροδίγεπιο ἰπ οοἴοτεια ἤδναπι ἐγαῦ8- ὃ 
τασϊδηΐυτ, οὔπὶ 80 Ποῖ 80 αἰϊπιεηῖο ἀεϑεταππῖυτ. εχ ρἱ 18 δυΐοτα 
πυ] 8 πεάπε ραπίοεατα πεααδ ρατρυτοππι παι 6 ργβϑίπητω ϑέῖι τὶς 
τιάοπι ποζαθ οπιπίπο δ᾽ 'ππὶ Βυϊαδιποάϊ οοἰογοῖα δαρεὶ, γαοπίατα 
οαῖπθϑ Βαλυστηοαϊ οοἸοτεα ἤππὶ δαἀπιϊδῖο ἱρϑῖ5 8018 ερίδπάοτγε. ΠῚ 
δυΐεπι εἰϊατηπαπι Πατη  ἀϊ8 ἵπ ςατηΐδ οοΐοτα τααϊδίίομεϑ σοπίΐηβτπῦ, 
εἴ ἰροὶ πυ ίδιι δάτηίδἰίοπεπι ςαρίαπε, ἰά δαΐεπι ταδηϊξεδίππι εϑὶ: ἐσ 
Ρεπηΐθ δπὶπι, σα ξομδγαπίογ ἃ ργποὶρίο, πὰ}}]8 ἐο ποάο Κὲ πο 10 
ΡΠ ἄυπι. δεὰ ανΐυπι φυδθοῦηαῃε νδγΐδα δαπηῖ, οπὶπεϑ, πὶ ἰΐα ἀΐοαπι, 
πίρταε βρεοϊδπίατ, δίσαξ ρᾶνο εἴ σοἸαπιρα εἰ Βἰτιπάο. ροϑῖογιϑ δὺ- 
ταπὶ ταἰδ γαγίεϊαῖδϑ Ὁπιπδδ ἀϑϑυσπηηῖ, οὐτι ἱρδαγατι ΘΟΠΟΟΟΏΟ ἰᾶτα 
εχίγα οτρδ δἰξ, ἔπτη ἐπ Ῥεππὶϑ τὰπὶ ἴῃ ταρίπῖδ. ἀύαγα δυθηϊὶ, δου 
εἴ ἰλα Ρἰδηιῖ5, μογππὶ 5. ςοῖ σοποοοίοπεπι εχίσγα τοῦθ Βετὶ, εν 
φυΐάεπι εἰ τεϊχυὰ απἰπιαϊίηπι, ἴατα ἀαπδια φαᾶπι γερὰ, σο πο Βγ- 
Ἰΐα δἴαπι, οπιπιξατίαϑ οαρίαηξ σοἰογαπι ἕογάνδϑ ἴθως ΘΌπι τα] 18 ἴπὶ 
ἱρεῖθ δὲ οοποοοῖῖο. εἴ εχ 18 ἀπίάεπι 4υδε ἀϊοὶδ ϑαμξ, ροδβαὶξ φυΐδ- 
Ρίδαι οοἸοζαπι ϑρεουϊαϊλομοσ δβτοϑοδζα. 

ὈΕ Π5 ΟΥΑΔΕ 5178 ΑΠΡΙΤῸΝΜ ΟΑΘΌΝΤ, 
ΙΥῈ, ΠΕ ΑΠΘΙΒΙΠ18085 

ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ ΕΒΑΝΕΟΙΒΟΟ ΡΑΤΒΙΟΙΟ. 

ΔῊΝ ΥΕΓῸ οπλπ68 δος αἱ βοτὶ εἴ δϑόποϑ ψεὶ σογροτῖθυιβ νοὶ δᾶγθ 
δ οοτροτζὰ ἱποϊἀδηῖθ, ποη 4αϊδ δὲν βριγεῖων, αἰ ρυϊδοϊ ΄πίάδῃι, δε 

χαΐα πιουθαιογ δ᾽ τ ΠΥ δὲ. ἰρϑῶπι ΠΟ] Προ ηθ Θ᾽ ἐχίδηάθηϑ δὲ οοτα» 
Ρτομβεπάθηθ. δὰ Βδες Ἷοἱ]ίθαδ ον δρί γι δὲ ομογάδιτιῃ; ἔδοϊδο 
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ρετουεΐοπεϑ. χιᾶπάο δηΐπὶ οουδασαδπέοτι δξγοτα Ῥοτγοαββετιξ δρὶ γἰταϑ 
ἱποίἀθῃϑ ἱρεὶ, δᾶτ ἴδια {εγίαγ τὶ, ργοχίπιαπι δὲ δὲ ἱπιρεὶ]θπ8 δια ξεν, 
ἰϊα αἰ ἀπάϊᾳαε τσόςετα εχίεπᾶδι θαπάθη,, ἴπ φαδηΐαπι δοοὶάϊε βεγὶ 
αξτῖϑ πιοίαπι. αἰ πη ἀϊτατ δπίτα δὰ ρίαγα τῖϑ τὸ οἵαϑ ἰρϑῖπϑ ἴδοι, δἰσπ 
οἰΐδπι δρί γί! ἃ βανὶϊα οἰ ἃ ρἰδηΐϊθ εχϑρίγαπίεβ. τυοοῦπι γΈγὸ οδα- 
6λε χυϊάεπι 5ππὶ εἴ πα Ρ ΪΙο5α6, φυδαοιπααε δαηὶ ἰδὶ δαίοοαΐδε. 1α- 
οἰάδλε τετο εἷ δἰηϊ, ὅγοοῦ! ρχγοΐδθ ἀππξ δὲ ὁαποῖ ἱπιρίεηὶ φοΠ Ππαῦπα 
ἴοεππι, γαϑρίγαπιῃβ χαίάδτι δἔᾶγειπ οὔμηεβ δαηάδιη, δριγιϊαπι ὙετῸ 
δὲ τοσαϑ διαὶ {ἰπιὰ8 ταγῖαϑ ΟΡ δῃθιεοἴογαπι ταϑογοσα Αἰ δι επῖαϑ, ροτ 
πα ουΐαϑαας 6ρίγίτι8 ᾿Ἰγαηδπιίειτπιγ δὰ Ἔχίογίογεπι ἰοοῦπι. δες 
δαΐεπὶ δαπὶ αγίεγια δὲ ραΐπιο εἴ οϑ. ῥἰ αγίπιαπι Ἔγρὸ ἀἰ[δεγεπιϊδπι εἴ- 
Βοϊαπὶ τοοΐϑ ἴθι δδγιϑ ρεγοῦϑϑίομθϑ ἔπι ΟΥ9 πραταβοϑοι, τηδηὶ- 
ζεδῖυπι γεγο ἰὰ δϑὲ, εἰδηΐπι δουόγωπι ἀπ εγθηϊαθ οπιπες βαπὶ ΟὉ 
Βδῆο οδύϑδιῃ, οἵ δοϑάδτῃη υἱάδιιτϑ ἱπηϊϊαπῖθϑ εἰ δαθογυτη τοσο οἷ 
τϑπᾶττιτι οἱ ἰῃϑοϊηίάγηπι οἷ στα πι οἱ ΔΙ ΟΓΌπι δηἰπιδ]λαι ἔεγε οταπίασο, 
εοάεπι αἰεπῖεϑ δρίγῖτα δἰ διϊογί, εο ψαΐα δέγετα ἀἰβίεγεαϊεγ δταϊξιδπὶ 
δχ οτβ. τὰ 86 γΈγῸ δυΐϊασε οὔπα δπάιογί πὶ, ἱπιϊδπταγ ἃ] ’ἀΓΌτα γος οϑ 
ΟΡ ἀϊοΐατα οδιιϑᾶτη. ρϊπνο δαΐθιη οὔπι {πος ραγυαδ εἰ ἀδηδας εἰ ἀα- 
γῇϑ, ΠΕΩῸΘ δυβοίρογα ροῖοδὲ δὄγεσα τα] απ ἴῃ 86, πδᾷπα δι ἴα γθ 
γΏγϑαπλ Ἔχίτα, πθάας ρεγουβϑίοηθι ἰοτίετη πες γοΡυϑέδῃι λςεγε δρὶ- 
γῖα8. φαΐα δηΐτη ΟΌπι οἷξ ἀθτοϑ οἵ ἀθηδα8 οἱ οοἰ]Πραῖυϑ, πο Ροϊεϑὲ 
ποοίρεγε ἀϊδιδδομεστα δὰ ταυϊατα ἰοουῃρ, ποαπῈ ττιγϑὺ8 6 τη] 10 
ἰπἴογυδ!ϊο ςο ἢ] ρθη 86 'ρθαπι ὀχρβίϊογο τἱ ϑρίγιΐατα, φπειπδάτηοάθππι 
πδῆπε πο8 (οἰ Πθυ8, φασπάο {πογῖπὶ ἀυτὶ, πεσας ἀϊ]αϊαγιὶ ἤεαας οοπ» 
ρτἰπιὶ ροδϑὶπε ἔδοϊθ. μος πᾶῃηαπε Ἂδὲ φαοά ἰδοῖξ 9ρ᾽γίϊα8 ρεγουεβίο- 
πδπὶ γα] ἀαπι, φαδα ἀο ραΐπιο 6χ πια]το ἱπίεγυδ!ϊο ΟΠ ρεπδ δὲ ἱρϑοτη 
Ἔχρ τ ἄγοι υἱοϊδηΐαγ. τηδηϊοδίαπι τογὸ μος 6ϑὲ. πες δῃΐτι 
εἰϊαταπι ρακιίϊατα Ὁ}18 εχ ρᾶγυα ἀἰθιλπεία ροϊεϑὲ ἕδοεγε ρεγουϑϑοηοθῦι 
ταἸϊάαπι. Ὠδῆῦς δηΐτα οταγί ροϑϑίθι]6 οϑὲ ποᾷθε τηδθταὶ ρεγοῦΐεγα 
τορι υϑῖδθ, πεδ6 ρῥτοίϊοαγθ ργοουὶ ρεγοῦθϑασα, ἢἰβὶ αὶ ἱροὶφ αἰγχτδ 
5χ γι] 0 δοοὶρίαξ ρίαραα ἢ ρεκαίετα, δἷ δυΐοτα ποι, ἄπγα φαϊάεπι 
λὲ ρεγοϑϑῖο ΟΡ ἱπιδπδίοποτη, ρτοϊϊσεγε γεγο ποὺ ροϊεδὶ ργοοαὶ ρεῖ- 
Ἀιδδαπι, σαπὶ ὨΘαῸ6 οαἰΔρΌΪ 86 ἰοηρε ροεβίηξ ἰάοογα ἢδο ἔπη ἄα, 60 
τοῦϑ, δὶ [υεγὶξ ἀθγι, ες ροϑβεῖξ βδοιΐ πεφας γεἀποιϊίοπαιι πογνὶϑ 
ιρεΐρεσε δὰ πιυ!τατα Ἰοξατα, δὲ γεγο ταᾶβητϑ ραΪπιο ἐποτὶξ εξ πιο. }}}1 9 
πὶ να! άπδ, πα] ατα δἔγετι ροϊεδι φηϑοίρογα, δὲ ἤυπο δια ἴδγε σοσ- 
5, τεοοπάδῃϑ αἱ τοϊπογίξ, ΟΡ πιο ϊπάϊπεια εἰ αυΐα ἔδολ]α 86 ἰρβατῃ 
οπαγπραῖ. ἀτίογία υετο δἱ ἰοσιρα [υετὶξ εἰ ἁγία, αἰ [βου] τ οπιϊτᾶς 
Ἰχίγα τόςοτι οἱ Υἱ τπη]ῖα, οΒ᾽ Ἰοπρί πάΐπεπι ἰδιϊοπὶϑ ἱρϑίαϑ δρί γιαϑ. 
πδηϊοδίπτη γετο εϑὶ: οπιηΐα θπἷπὶ 4παθ ἰοπροθ μαβεπξ 90 1108, 8ο- 
ιϑπῖ υἱο πίε, τϑἰατὶ ἀπαῖθϑ εἰ σταεα οἱ ψα δι, τααρὶδ νεγοὸ ἰὰ ρεγ- 
Ῥιοαυτα 1π ἰρδίϑ: οτπη δ ϑηΐτα αἰ Β οα] τον ἱπιρίοπὲ ΒοσαΡγοαϑ, εἰ οαπαι 
Ὀπίθηἰΐοπα πιαϊῖα, ΟΡ Ἰοπρίταάίπειι ἀϊδίδηαθ. δά ἤδδς υετοὸ δρὶ- 
1ϊὰ9 Ὁ δηρποιίαπι ἰοςΐ, οὔτα εχίσα ρα ]β5π8 ἰν Ἔχίδγπατα ἰοοιπὶ δχοῖ- 
[᾿, δια ἀἰαπαίϊτυτς εἰ ἀϊδρεγρίταγ, δου οἴδια ἤσχαδ ἰἸαϊΐ μὲσ 
ἜΓΙΡΟϑ, ἰδ αἴ ποη ροδοὶξ γὸχ δοοίάεγα πεθθ ὀχίθηάϊι δὰ πιαϊττιτὰ 
Οοησ. δίπι γογοὸ δἴδτῃ ἀἰΆ.116 σου ἀδίαγ ἤδοεϑδε εϑὶ οπιῃίῃτα ἰ8- 
ἴᾳτι Φρὶ γιϊπδ; δὲ ποὺ ἔδοῖϊο δαρταϊηἰδιγεῖαγ. χαογοταοαπαθε σὑϑγὸ 
πᾶψπα εδὲ ἀἰείαπιία ἀτγιογίας, ἰϑ] πὶ φαϊάεπι Ἔχῖγα ἐγαπϑσοϊτιεγε οοἢ- 
ἰαρίε δρί γίτατα ἴδοῖ!θ, ἰπῖπδ ταγο ἰδέϊτ9 αἰ απάϊ ΟΡ ἀπιρ τα ἀϊπετα 
οοἷ, εἴ τοσοθπὶ Βοτὶ σαοῦδια εἴ Ὡθη οοπδίϑιδηΐοτα. δὰ ἤδδς ὩῸἢ Ροδ- 
υπὶ ἀἰνίαϊ δορὶ σῖτα ἴ4168, χαΐα ποι οοπιβττηδίαγ αγίογί ἰρϑογαπι. α00- 
ὍΣ. ὙΟΓΟ δϑὲ ἱπαδαθα τεῦ εἴ ἢοπ ἀπάεχαδααα Βαρεηὶ ἀϊεϊαπίδτα 
ἰμρῖ!οτα, ἤοε πδοααϑ6 688 Ομ ρδ ραχιϊεἰραγε αἰ Πα] ΔΕΒ α5. δἰδηίπι 
πϑϑαυδὶιϊον ἐρῶ Ὠδοϑδ6 6ϑὲ δρί ΓἰτΌτη τα ηἰϑέγαγὶ οἴ Ρ6}}} οἵ ρδγ αἰΐατα 
οσῦπι ἀἰϊαπ ΤΏΓΘιδ. Ὀγενΐ τογὸ δγίογία εχίβδίθηϊα, οϑἰ ογίϊε ααὶ- 
ἰετπι ἤθοαδαδε οδὲ δρίγίζαπι ἐπαί τι ογα δὲ ρογοιθϑίοποια ταὶ! ἀϊοτατο ΡΡ 
ὄγίθη Ἵσοπ 68 ἙΕΓΟ ἴΆ1ε5 δουεϊι5 δοινωςς ΟὉ οοἰογίἰαϊεπι ἰαιϊοπὶδ δρὶ- 
ἴταδ.. Ὧ0 δοΐππι γεγο δοείἀϊξ υββοστιπὶ ἀϊογεηιίαθ δϑὰ θιϊαπι ρῃ]- 
ἴοπ 68 οπιπεϑ γος 68 Δἰίεγαγθ. 4αδηάο εὐἰπὶ {ποτὶπὶ Πυτοϊϊταῖο τπα τα 
Ἰεπὶ ρυϊπιο οἱ αὐτογία, ἀἰδέγαεταγ δρίγίξαδ, δὲ ποὺ ροϊεϑὲ ἐγδειϑταϊττὶ 
ἢ εχίθγησμπι Ἰοοῦτῃ σοηπαα, φαΐα ἱπιρίηρίξ, εἰ κὲ ογαδθη8 ε μαπιὶ- 
8 οἱ αἰ ΓΒΟΌΪτοτ τα θ 118, δου οἶγοδ οδίασι μος δὲ δρυιοίαϊθς. δἱ 
Ἔτὸ δίοουϑ πεγὶξ δρίγιξαθ, οτηπίπο δϑρογοτ ἂλ τοὸχ εἰ ἀϊογαρία. 
οπππεὶ εηΐτα Βατηϊάϊεαι, οἱ οἷξ ἰδποΐϑ, αἔγεσα, εἰ αοίε χαλπάδμι το- 
18 δι] οἰ ἐδέθια. Ὑδϑογῶτο Ἔγρὸ ἀἰξεγεητίδθ, εἰ ραβϑοπαπι 4886 
ἴγοα 'ρθα βαπέ, ἴΔ168 δἰπρτίδς οἴβείπηξ. σόςδα σεγὸ υἱάθηϊην ααΐ- 
ἜΣΩ 6886, δε πῃ ἀΌτΩ 6008 δἰηξοϊδε βπηξ Ἰοοοα, δὰ ἀϊπιτϑ ὙΕ͵Ὸ ἰρθ88 

οπῖπδδ, σθληὧο ΠΟΡἷ8 ἱποϊἀππε δα δὰ ἀιίππι: ἱπιροΐδα9 δηΐπα ἃ ρετ- 
«πὐδοίοπε δὲτ χυδάδηϊεμαδ ἰεγίατς οοπίϊπαιο, ἀείηἀε Ρδυ]αεπι ϑεπηρες 
ἀἰπιονυεῖογ ταδρῖ8, εἰ ποο σοβτιοβοῖπιαϑ οτππθδ 90π08 εἴ ργοοαυὶ [κοῖοα 
εἴ ργορε. οἸδγαπι γᾶτο εϑὲ. ἀθδπάο χαὶδ ἀςοὶρίεῃα γα βρ παπι ταὶ 
Ὁρίδω τοὶ ἱπραπι ἀρροπαῖ αἰϊογὶ δὰ δαάϊτυπι οἱ μετ Βδες Ἰοφαδῖαγ, 
ΤΟ 68 γἱ ἀδηξαγ σοσεϑ οπιπῖπο 6586 ργορε δπάϊϊυηι, φαΐ πο ἂμ 
Εἰϊατ δὲτ Ἰαίαβ, δεὰ ςοπϑεγυδίῃγ υοχ δίτω δ Ὁ τυ θίεπίε οΥρΆπΟ. 
διουτὶ Ἔγξο δἰΐαπι ἰῃ Ρἱοῖαγα, χυδπάο φαΐ σοἰογῖθαθ πος φαϊάετῃ 
οἷτηι!ε (δοεγῖς Ἰοπρίπαθο αἰϊυὰ σετο ῥτγορίπαυο, ἰά φχαίάεπι ποδὶ 
τἱἀδίαγ γε ϑῖδεε ρἰοΐαγθε ἕος ΤΈΓῸ δἰπίηθγα, υαἰτίδαας ἰᾶπιεν ἐραὶθ 
εχἰϑιθηίρυδ ἰῃ δδάετι ϑαρεγβοῖε, δἷς δἰΐατω ἐῃ δοηΐὶβ τοοὶδ, φῃδηάο 
δες φυλάδπι ἴδπι τεϑοίυϊα ἱποίαϊξ δὰ δμάϊτατα [1 σϑγο Ἵοοπίζππ, 
δι ΒΡυ9 ἰριί δἀγνεπίθπιῖραθ δὰ δυπάδαι ἰοοαπη, ἤδες φυϊάετα ὩΒ-- 
6856 Ρτγοςυὶΐ νἱἀδίωγ ΔΡ δυάϊιι, αἰϊετα υβθτο 688ε ρτορε, ηυΐδ 1} φαΐ» 
ἄεπι Ἰοηρίπφαβε εἰμι] οἷς, μδθς τϑγοὸ ργορίπαβθ. οἰαγαθ υεγοὸ ὃ 
ταλχίτης βαπὶ τοςεδ, 4υΐα δχαοῖϊ δἰπὲ δοηΐ. ἱπηροδϑίρε επὶπι δὰξ 
ΠΟ ρετγίεοϊε Αἰ8 ἀδαγ οι δεῖθ υοσαδ 6586 οἷαγαβ. σαθιααἀτποάηχο 
εἰϊαπι πα ϊογαπι δ. 8, δὲ πο Θχϑοι!ρασϊαγ εχδοῖθ. 4θᾶγε πθαθ 
ῬΈΕΙ ροϑϑαπὶ ἰοχαὶ οἶδγε πϑαπα Ἔρτῖϊΐ πεψπε δειθ8, πο4ὰ6 αυϊοῦτ- 
486 πδῖογα Βαἱδὶ δυπὶ, πεζὰς οπιηΐπο φυοταπιοαθπε δαπὶ Ἰιαξια 
εἰ οτὰ αἰ ΓΒ ΌΪ οΓ τα ]ΐα. δίοτς δπΐπι εἰ ἀεγεὰ εἴ οογηδα οοπϑοηδῃν- 
τία [λοϊππε οὐ βδῃογῶτῃ δόποδ οἰδτγίογοα, ἴα δὲ ἴῃ ἰοοαϊΐοπαε τηυ ἴδπὶ 12, 
οβδουγίξδξοι εἰβοίαπι ἐχοϊἀθαϊεϑ δρὶ γἰϊα8 εχ ογε, φιδημάο ἜἌχϑου ρϑῃ»- 
ῸΓ Φἰγα τοῦ. ποπ δοϊυτα ταγοὸ δαὶ ἔρϑοταπι σαδη θαι ἀεδιπου τη 
ομϑουγξαῖειι, 8εἀ δζδτη ἀβαγιϊουϊαῖος δοῦοϑ ἱπιρεάϊαπξ, ποι δἰταὶ ἢ 
ἡ ταύῤραρ ἕδοῖο πιοῖτι εἶγοα δυάϊαπι. παγα οἴϊαπι πδβὶ9 ἀπυτὰ δὰ- 

Ἰθηῖαϑ ἱπξθ  ΠἸρίπιτιϑ φαατη δἴταα] τη 18 ἰάεπὶ ἀϊσοπιθυ5. δ αι εἴκτα 
ἰπ ομογάϊσ δὲ τρυ]ῖο ταΐϊρυϑ, δὶ χαὶδ δςοϊπαὶ δά εἰρίδπι δίτοαὶ εἰ δὰ 
οἰ Βαταμι, χαΐα οουίπη ἀδπῖοτ τος ἈΡ 8[1186. Ὥοπ ταϊπίπηα ὙΈγῸ Β0Ὸ 
ἴῃ 87 πιρ μου οἰάττισα δδὲ: πἴγοδαιθ 6πίπι οσςιϊδτὶ δοοίἀϊξ ϑοπο8 ἃ φ0 
ἰηνίοθια. οὗ δοῦγϑε Ἔγζοὸ τόσο βαπὲ ΟΡ ἀϊοῖδβ ςαῦδ888. ἰυοἶἀαθ τετῸ 
Βαπὶ, δἱσαϊξ ἱπ οο]ογῖραδ. θὲ επὶτα φυὶ τιᾶχίταα ροϑδαπὶ υἴδαπι πιὸ σ 
τεγο, μο8 δοοϊάἀϊξ ςο]ογαπι 6886 ἰυςἰαἰδϑίπιοϑ., δοάεία τηοάο τοςστω 
μι88 εχ βιϊπιαπάττι ἐδὲ 6686 ἰπο] εἰ ϑδίνπαδ, σαδεοῦηῃς ροϑθθυξ δ0- 
εἰἀοπῖθϑ τπόυογε δυάϊτατη. ἴ8]6ε8 τθγὸ δηηΐ οἶαγαα εἴ ἀβηϑδε δὲ ὃν 
Γδ6 οἴ ργοςῦ] ναϊεπίες ργοϊθαάδθγθ. εἰδηΐτα ἴῃ αἰ ἰδ 5θη δι θα 8 οπὸν 
προ ἰογίάογα εἰ ἀδυδίογα δὲ ρυγραίογα οἰαγίογεδ ἔδοία πε δϑηδτιδ, 80 
οἴδγοτ 1ά δδὲ: Ὁ πιο οπίπη υοσεδ οπιπθδ βαπὶ δαγάδε, δἔγε ἴδῃ ἀϊξς 
ἴμϑο. οἰαγθτα εδὲ εἴϊατα ἴῃ ἘΠΡῚ16. δεοαπάδγαπ δαῖτ 4π86 μάΡθαξ 
Ἰΐπρπδθ οβ]ϊᾳυαθ, το] ΐοτεπι γεἀάυθι υόοαπιὶ, ποῖ δίμμι ἐϊο τ ἰΔτΩ ΕἸ 
Ἰαοϊάαμι. δρίγίϊαα πδῆφυε ἰδἴαϑ εἰδίϊπι ἴῃ δια πίη ετα Ἰοοἱ Ἔχ οὶ Αἰ, 
εἴ ποῖ διμρίϊτ5 ἰεγίασ ταἰτὰπ8 ἢες σοποίδεοη, δεὰ ἀΐϑρετϑαδ. ἴω ἀπ- 
στἱοτραθ γασοὸ ᾿ἰπρηΐδ τοχ κὲ ἀυτῖοτ εἰ οἰαγίοτ, δὶ ργοβϑϑεγὶϊ 4818 δαὰϑ 
πιδρὶο δὰ ἐαῖα, φαίδ δρὶγίπι5 Γεγαΐωγ υἱοϊεπίϊαϑ. ἰυοϊάδα ἐγρὸ υοοθϑ 
Βυηξ ργορῖεγ ἀϊοίαθ οᾶπδᾶβ. ὑπάδ εἰΐατα υἱἀάθοϊογ ποὴ ρείογεδ 6986 802 
ΑἰΡ'5 φυδε ἀϊσππίαγ ρΌ}]α6. ρδϑϑιοπί ρα επίπι εἰ δεπίογι 5 δοίδῆς- 
Ρῃ8 πιαρὶ5 δεςοιηπποάδηϊωσ δθρογίογεδ δὲ ραυΐο δαθοοηΐαθαθ, 66 
σα]άθ μαρεπῖοβ Ἰυοἰἀϊδῖοπι δρραγθηΐετῃ, ϑἰπιὰὶ τόσο ΟὉ ἱπιθηϑίοπετῃ 
ποῦ δ᾽ λ τε δϑαηΐ ρεγδυδοῖναθ. συοά εαἰπι ἰηἴετγίαγ, ἤθη ἴαοῖ]α οο- 
ἀϊξατ : πεφῆθ δαΐτα ἱπίεπάσσε ἴδοι! εϑὶ, αἰ φαΐϑ γδὶ!, πααθ. γεταΐν- 
ἴεγα. ἴῃ ἐἰδι18 σεγὸ Ἀυπὶ γσοςε8 Ἰυοίάδε εἰ αἰτ8 ογξαπΐβ, φῃαπάο εχ- 
εἰάεπϑ δρί γι ἀθηδαβ ἱπετὶϊ εἰ υδ]ἰὰπδ. ἤξοθδ86 δαΐπι οἰΐαπι εχιθτε (0 
δδτὶ8 ἴα 165 βεῦ ρεγουβδίοῃδβ, εἴ πιαχίσῃε υοςαϑ ἰΐὰ δαιϊτἷ, ΘΟ δε τα 
δὰ αὐάϊταπι δίοατὶ οἄοτγοθ οἵ ἰασε εἰ οαἰ  ἀϊταῖοδ. οἰθηΐμπι πδος οσο- 
πία τατίοτα ἀσπ ἀρραγεηῖϊ δεηϑαὶ, ἀεβθι]οτα βαπὶ, δἰοαϊ εἰ δςεῖ 
τοιαρεγαῖῖ ἀφυὰ εἰ Α]18 δαςοῖϑ. ἰὰ δπΐπι φαοά δαὶ ἰρδίι5 ργϑεβεῖ δεῖν. 
ϑΌΤΩ, ΟΡβοῦτγαδ οὐΐαθε ἔδοϊς Υἶγεβ. δχ 81118 υθεσὸ ογβϑηὶθ ΟΟΥΠΌΌΣΩ 
βοΐ ἀδηδὶ οἱ σοπιϊπυΐ δα δὄγεπι ἱποϊθπῖθδ ἰαοίϊππὶ τοςθ8 ΟΡϑοῦγαδ. 
πᾶτε οροτῖεϊ οογπὰ μάΡδγα ζεῖταθῃ αὐοοπὶβ δεθαὶα οἱ ἰδδευθ, εἰ 8 
ὭΟΙ διε τη ΘΧΟΌΣΤΘΩδ: ποςσῦϑδα δηΐπὶ δδὲ πῃ ἢ] ογα δὲ ἰαχίογα βετ 
18|ὰ σούμσα, ἐϊὰ αἱ δοπὶ ἀἰϑεγαμδηΐαγ εἴ πο οοπΐπαθ ἐχοϊἀδηΐ ΡῈ Σ 
ἴρϑα, ες γνοοϊζεγαγὶ δἰ γα! τεῦ Ὁ τ οἰ] τίθτ οἱ γαγίϊαῖοτα ρογογῶσα, 
δας γυγϑοδ ἤάρεγε ἀϊίβοιϊς δαοῖα ξοττθθ, πβαπα δάἀπδβοθητδηι 
ΒάΡ γα ἄδηϑαπι εἰ ἀυγατ οἰ τηο] εδίδστη, δὰ χυοὰ δαἰπι ἱπιρὶηρεὶ ἰα- 
τα δοπα8, ἰδὶ δςοῖρίξ ρϑῆϑᾶπι, πειιε δι 15 Ἐγαηστα ταν δὰ ἐχίετσ 
Βπιὶ ἰοοῦπι, ἰδ αἱ ϑαγὰϊ οἱ ἱπαευδίθ δχοίἀδπὶ δ0πὶ εχ 18] 1} 8 (οΥΓ- δὸ 
Ὀΐραβ. φαοὰ τόγὸ ἰβιίο βαὶ γϑοῖο τγαπιῖξθ, οἰδγαπι εδὲ ἐσ 16] 19 
εἴ οπιπίπο ᾿ἰβτΐδ πιβρηΐθ, φαδηάο ἶρδα δχδιιϊπαηξ. σαδηὰο δηΐτῃ 
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υἰϊποῖ οχ δἰτετο οχέσεσδο, δὰ δἤξσστιαι [εγξαν ΘΟ 8 ΠΟ πηα8, εἰκὶ 
απο ΒαΡδαὶ (ογαῖμεπ ᾿ἰρυττα: 4πο 91 βοῦ, ὑϑαᾷε δά ἤος ρῥγοξτε- 
406 ἰδὶ ἀοεῖηις ἀἰδιταοῖιβ. οἰγοση δος Ὑεγοὸ δεδηι σάπιοϑ, δὲ ποῦ 
Ῥοϊεδῖ Ρ6γ 'ρ808 τγεοῖδ ἰγθ' τωδηϊζεδίυσῃ υθσοὸ μος εδὶ εἴΐδηι ἴπ δογεῖβ, 
παπάο ἤπεδοὶ ἀθρεπάεπιεϑ νεβξεϑ στιροδῶϑ ϑἰδξιάττιτι τ εἰ δα οοτι- 

40 Ῥυΐσηθης, πηᾶς δἰ ἀογοτν εἰ τη] ταπι δοπῦτα εἀυαί εἰ δἰτερί τα. δὶ 
4υΐε υθγο ε ἰβδβοία οἰπραῖ, σαόδαγε δοοίἀϊξ δομαπι: ὑδαθε πὰς εὔπα 

Β Ῥτοβτεδϑιιϑ ἰγθίποῦ, χαδπάο ἱπιρίπρὶξ ἴῃ πιο }]ς, 101 ἔδοὶξ ραῦϑϑυι. ταῦ ]- 
ἴστω ὙΘΤῸ οἰΐαπι ἰ090 οΘογθππι οοηίεγε δὰ Ῥοπιϊαΐοπι βοΐ. τρϑρὶϑ 
φοὶπι ἰοδίμσα δἰτηὶ  θτὰ δοπῶπι μδρδὲ βρπϊπο οὐ ἀπατιτίοτα εἰ ἀἀυϑῆο- 
ὭΘΣΩ: δἰ ζαΐϑ ΎἜ το δὰ τηὐθυϑ Ζθϑτα ὁροτγίθατ ἰογγοαῖ, 46 :οδιίογειη δταϊῖ- 
αἱ ργορῖογ το πτεπὶ ϑοῦτοι, ποῦ ροξαβῖ ἰατποη υοςοϊ[ογατί δίπ: ἰδ. 

τε δὲ δεϊδίεδ δεϊϊβυμξ: δεπῦσω δπὶτ δαηξ δἷοοδ οἵ ρογοδᾶ εἰ ἰαχα, 
ζανεθσπι τετοὸ ἀεἰϊοαῖα οἸμηΐῃο οἴ τποϊΐδηι Παρ οη τα ἴῃ 86 Βακιὶ ἀἰξα- 

40 ἴοτη. οροτῖοὶ δυΐοσι 6886, αἴ ἀϊοϊαπι 6σῖ, ἐοσππ διοοῦπι εἴ ἀδηϑαπι 
δεαδ] τεν εἰ γα τ ἐγαπη 8 Ἔ ΄δθνε : εἷς οπῖπο τιαχίπιε δοοίἀογῖς εἴασα 
δοῦοϑ ἀεπ805 εἰ ἰαθυεβ εἰ Δ6ΌΆ] 68 ἔδτὶ ρδτ ἷρδα, δὲ δχϊθγηὶ δὄγιϑ 
Ῥετοπδϑίομθϑ βογὶ ἴα168, φυδπἀοχαίάοπι εἰ οπογάδγωτα ἰδου ϑϑίταδα 
διηὶ ορϊπιαθ εἴ οσιηὶ ἐσ ραγὶδ δεαιδ]θβ; εἴ διγασϊαγατη μαρεπὶ ππ- 
ἄϊχαε δἰ] τα εἰ σοπποχίου 85 Ορδοῦγδι Ὀεγυογηπῃ: 8. δπὶπι δοοίἀϊξ 
εὔδιι ᾿δ8 ἴδοεγε δὅγί8 ρβεγοιβϑίοῃ 68 δ᾽} ΠΠπλα8. οροτγίεῖ γεγο ἘΡΙἃ- 

80 ΤΌΣα ΠΖποαπε ᾿ἰπρτιαβ ἀδη8885 εἰ ἴδθυδδ εἰ δε} 8168 6886, αἱ εἴ δρὶ γττι8 
Ἐγαπδυθβδίυγ ῥεῖ ἴρϑ88 ἰδϑυΐβ εἰ δϑιδ δ δὲ πῸᾺ ἀϊειγαοῖα8. 4080 
δὲ ἴαρα Βυπιοίαοϊα, οὲ 4ι8ε φαἰΐνδηι ᾿ΡΙ Βογαπε, πιοϊϊοτίυοοα Βαϊ, 
εἰςοῦ δυΐεπιὶ ρεϊοτίνοοα. δόγ δοΐπι ρϑν Ἀυτηϊάυτα εἰ ἰδενς ζετο γ 
το ο}}}5 εἰ Δοαα }15. οἰαγεπι δαΐεια : δἰθηΐπι ἱρ88 δρί τίτπιδ, φυαπάο ᾿ᾶ- 
Βοῖ Βυπιϊἀϊταῖεπι, πιθὶτο παΐπα8 ἱτπυρὶπρὶξ δα ἴπρα οἱ ἀϊδεναβίταγ; δἰο- 
ὁτ8 ὙΦΓῸ τηρβῖ8 τε Πυσίογ, εἰ ρογουδδίοποτα ἕδοϊξ ἀπγίογοτη ργορίες 
ψἱοΙομ ἤδπι. αἰ ξεγθπιῖδα Ἔγρὸ δοῆογττῃ βπηὶ ρύορίοτ ἀϊοῖβ8 οδπ888. 

50 ἄπγδε σεγοὸ υοςθ8 βυβέ, φυδθοῦηατα υἱο]οπῖεσ δά δυάίϊπτ ἱποϊἀπηξ; 
πᾶτε οἰΐᾶτα τηαχίπηα ργᾶθραπξ ἰοππτῃ. 8168 γθγὸ δαπὶ ἀπε ἀϊ- 
Οἰἰϊπ8 πιονεπίαγ εἴ οςΌπα χηαχίπια ἔδγαπίυτ Υἱ: χαρά Θηΐμπι οοαξ οἶϊο, 
ποῦ Ροϊδδὲ βδγοτιϑδίο 6 τΩ δτιβἤπεγα, δεὰ γι! ρτῖπε. οἰδτισι υθτὸ 
εδἰ: ρτανϊδδίτηα δπὶτα ἰ6] υἱο θπ ϊβδίπματα ἰογιπίστ ἰδιϊοηθι, εἰ θαχαϑ 
ἰδῖϊ ρὲ εὐγῖροβ. Ἠὶ επίτι ππὶ υεἢ οπι π ϑϑἰπιὶ εἶτοα δηρτιϑῖῖαδ, οπτα 
ποὴ ροβδὶπὲ οἷο οδάδγα, δὰ ἃ πιυϊξα ἱπηρε!ἰδηῖτς υἱο  θαιῖδ. δέτα!ῖ- 
ἴεν ἰὰ δοοιἀτὲ εἰΐωτα οἶγοα υοςϑα οἵ δοῦοϑ. οἰδγατηῃ ΥΈΓῸ δὲΐ: οἴωῶποϑ 

40 επῖπι νἱοϊδπτὶ βππὶ ἀυτί, φἰοπεὶ δἰΐαπι ϑογίηϊα εἴ υαῖναθ φθδθάο δρϑ- 
τἰπηΐογ υἱοϊεπίεσ εἰ δογβ εἰ ἔδγγὶ. οἵεπίπι ΔΒ ἱπουά δας δὲ ἄαγτϑ 

803 εἴ πιο }}18, σαδηάο ρεγουϊθηὶ ἱπέγιριἀδῖαπι ἰᾶπιὶ εἰ ἀαταιη ἔδγτατα. 
δὰ μδες εἰΐδην ἃ Ἰΐπια, χαδπάο ᾿πθαπὲ εἰ ἰπϑουραηὶ ἕεγγαπιεπία οἕ 
δεττῶϑ, ἡπαπἀοσυϊάοπι εἰ Ἰοπίίττιογττι το ἐπ ἰβοιτωὶ θππὶ ἀυγίβοίτηϊ, 
δἰ ἱπιθγῖαπν φυΐ ΔΡρεἸἸδυῖατ γαράδοὶ, ΟΡ υἱοϊπιΐασα. Ἵϑί εγὶτδ8 δΐπι 

ἰγῖϊταϑ δοῖξ υοοετη δοπίδια, Υἱϑ Ὑ6γῸ ἀγατι. χύᾶγε ποι ϑοίαπι δο- 
αὐτὶ δοβάεια φβαπάοαπε δουίϊοτγεσα χυδπάοχαε ρταυΐογειν, φο ἃ οἰϊαπι 
ἀυτίοτειι εἰ το] ογθτα. δἰϊδιη δὶ δἰϊαπὶ Ἔχιβεϊταθοξ ΟΡ ἀυτίἴοτς ἂσ- 

10 τετίαστιπι γοσεβ βετί ἀπγδϑ, διταῦϊθβ: μος δηΐπὶ ρδττππ φυϊὰ ςοηΐετε 
Οχαπίπο, δεἀ 8ρ᾽ ϊα8 ἕδοϊα ρεγοιβδῖο υἱο θη ἃ ραϊποηθ. δίοπε 
Εαἰπι οἰΐδιν σοΥρογα δἰ ογτι φπδθάδπι δαηὶ πυπιϊάδ εἰ το ᾿ϊα, 8}1ο- 
ΤῸΝ γεγὸ ἀγα οἱ ἱπίεπθᾶ, δοάδθπι πιοο οἴϊδια ραΐπιο. πᾶτε δχ 
Ἀι9 φαϊάεπι 1π0}}15 Ἔχοϊαϊε ορὶγίτπ8, ἐσ 1118 σατο ἀνιστιβ εἴ υἱοϊθηϊαϑ, 
4παπάοηυϊάετη, στ ἀγιοτίατα ραῦοδτα ααδηάβηι δοοϊάδξ ργβέβετθ 

Ἰεραπι, ἴαοῖ]Ἔ οϑὲ υἱάεγθ. πα] οηΐπι δεῖ ἀτίογία ἀπγα, δβίοπ ἐΐ- 
80 δίας. πλιὸ πιΐπαϑ ρὸν ἰᾷ δὲ μὲσ ἴδε ἰδῖο ϑρίγιϊα ᾿ὶ πιο τος φαΐ- 

ἄκτα ἰριϊ5 βοπδηῖ, ἦϊ Υογο ἀατγίϊετ. οἰατατα γοσοὸ ἰὰ δὲ εἰϊδση δ Ὁ 
᾿ην 8εῆϑαι: εἰδηΐτο δὲ 45 ἰπτοπααξ δρ᾽τίξαπι τἱο δα 5, διαῖπει νὸχ 

ἰ ἀυποῦ ΟΡ υἱοϊεπιίαπι, οἰδὶ δἷϊ πιοι ἰϊοσ. δοάθια πιοάο εἰΐατα ἱπ 
Ὥα. 4υδγε ὁπ 5 Πααπο Ρδοομαηΐατ, τεπεϊϊποὶ ἴπ ἱαθα δρὶ Γταϑ 
ἰοϊοπδίοπετα, οἴ ἕδοϊδυξ δοπῦτα ἥπατα το Π15ϑ πιάτα. οἸάττιτι ὙθτῸ 
εὔϊλαπι ἐδ ἴῃ ογραπί8: δἴεηΐπη οοηϊοτίδο σμοτγᾶβδθ, δίς ἀϊοϊαπι εϑῖ, 

30 γοοο8 ἰδοίπηὶ ἀυτίογεβ, εἰ δινρυϑία οοτππα. 81 4φυὶ ἰαηραῖ ομοτὰδ8 
ὩΑΔΏΙΡα9 Υἱοϊδηΐο οἵ ΠῸΠ τη  ] τοῦ, πδοθ886 οϑὲ εἴϊαχα το ἀἀϊοποῇ 
ἐρϑαπι ἰξδ ττιγθιι8 ἔβοθγε υἱοϊθηπιίογοτα. ταϊαυ8 υθγὸ οοπίογίδα εἰ οτα- 
᾿Ἀφὰ ξοτπὰᾶ υϑοῦβ ἰδοϊυπι πιο] ΐογοα, εἰ Ἰουρίογα ογξᾶπδ. δδγὶ9 
δαΐτ ρογουδϑίοῃ 8 δὲ ἰδγαϊοσεβθ εἰ το οτος ἤπηὶ ΟΡ ἰουριταἀϊπες 
Ἰοοογύῶε, ἴπ ρταυϊογι 8 στο ἀπγιβδίτηβθ ΟΡ σοηῃϑιτυϊϊοποῖν οΒοτ- 
ἄσταπι. τρδηϊδεῖαπι γογὸ εϑῖ: εἰπδάθυα εὐὶπὶ Ογραηὶ ἀθγογαβ δοοὶ- 

40 ἀπ θετὶ νοοε, φαδηὰο «αὶ ἴῃ τηϑάϊο το κετς ομογάδθ, χαΐα Ἰρο8- 
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ταῦτα τορι δα φπδς δά ἰηξατα εἰ “βογάἀϊεβείησα ἰθέδηδα βαπξ, δοολὰφ 
δαΐεπι εἰίαχα εγαϊδοεα ογζβπα τοςοϑ μάθετε ἀε]ϊοδίίογο : δοηὶ θηΐτῷ 
ἱποίἀεηῖεν ποὺ διπιτον σαι ππε οατπι υἱοὶ θη. δϑρδγαδοογε ὙΕΙῸ ὃ 
δοοὶἀϊ υοοθϑ, φαδβάο ρογουϑϑῖο Ἀπᾶ βδὶ δὔγὶδ ἰοαδ, δεάὰ υὶ τουϊἃ 
Ῥδυϊδεῖπι αἰδέγαοία. ρ6Γ δὲ ᾿ρ888 δπίῃι δἰῃραΐδα δδεὶφ ραγίεϑ ἱηοἰ δὰ. 
1ε8. αἀ δυάϊϊαπι, ταΐπε ἃ ρεγουβδίομε δἰΐαγα, ἤθη ἀϊδιγαοῖατα δοῖξ 
δετϑαπι, ᾿τα οἱ μαος ἀεβοίϊαϊ σοσεαι, ἰ᾿]ὰ τογοὸ ἱποίδαϊ υἱοϊϑηξίαλ, εβ 
Βαϊ ἰδςιίο δυάϊεπι8 δἰταὶ}ῖ5, δἱσυτὶ εἴΐδπι φαδηάο αἰϊφαϊὰ ἀρρεγηη πὸ» 
Ῥὲδ ἱποῖάαξ δὰ οπΐεπι. πιαχΐτπις υετὸ ἰὰ οἰάταπι εἐδὲ ἰπ ἔπι: χαΐα τ 
επὶπι δὄγίδ ρεγοιδϑῖο δίπμεὶ αξ, δδεοῦῃ παι ρᾶγνα εἰ Ἰπυ]ξα δερετγὶ δοπὶ 
Ἰαοϊἀππξ ΔΒ ἱρ8:5 δὰ δπάίϊαπι, οἱ παρα ἀυδαὰο δὰ ἀυγαμι αἰϊααϊὰ 
αἰγιοεπίατ. ἀαοπιρ ἀπιοάπτῃ δἰϊαπι ἴπ ἰδοῖα : ἀπγα επῖπι εἴ ΔβρετΒ 
Υἱοϊθαϊϊογεπι ἕδοίαπὶ ϑεῦϑαπι. ΟἸδγαπι δαΐθηι ἰά εδὲ δἰΐατη 'ἱπ ἤασὶ» 
Ῥα6: οἰεὶ δῃΐπι πια]ῖο οταμθτη ᾿αγαιϊἀοτγατι ϑοπίταϑ τηδηϊΓεβίϊοσ ΟὉ 
οοπεἰπαϊτδῖοπι ραγεϊαπι. ἴδῆποϑ γεγο ϑππὶ γοςεϑ, 4Ζαδηο ρδῦοπδ εἷξ 
ερί γα ἐχοίάεπθ. χύαγε εἴ ρῈ]]ογατη βαπὶ ἴεππδδ εἴ τη αἰϊοτώτω εἰ τὸ 
ἐππυοβογαπι, δίσαι τος δὲ δοϊαϊοστιτι ΟΡ ταουρυπι γδ] ἰδβότοτα ταὶ 
Ἰρδάϊαπη: ὯΟΏ δπὶπὶ Ροϑϑυῶξ τηϑϊαπε δρ᾽ γιατη ΟΡ ἱπι 60} δίεσα 
οταϊζεγθ. οἶδγαπι τογαπι δδὲ δἰϊαπι ἰὼ ομοτγάϊδ: ἃ Ἰθηαὶ 8 ΘΗ 
οἴὔαπι γοοαΐδα ἤυαξ ἰαπθδ εἴ δηρυδίδε οἱ φὰρὶ Π]δοδαθ, χαΐδ δὔλσα 
Ῥεγοῦβϑῖο δὅγ8 δὲ ρὲγ δηραβίαπι. 4υδίΐα ἐπὶπιὶ ρτὶπεὶρία Βαρποτίαἢ 
ταοῖυϑ δδγί8 Ῥδγουβδιοαθδ, [4168 ἐἴδτι γοςθ8 δοοίἀϊ μετ ἱποίἀδηῖεδ 
δὰ αὐάϊζαμι, αἱ ταγὰ8 ταὶ ἀδηβα8, τὶ τῶ 0165. υεὶ ἀΐγαδ, τε] ἐδῃθεΣ 
γεὶ ογαϑϑαδ. δεΙΏροΥ δηΐτα αἰνοῦ δᾶγ δἰΐοττιπὶ τωουεηϑ δοάθμα τηοάο, τὸ 
ἕλεϊξ τοοεπι οἸηποτη δἰπιίΐεπι. φαδπιδἀτηοάιτη οἰΐασα μδΡεὶ ἴῃ δεαὶ» 
ταῖθ εἰ ρταυϊίαὶα. εἰθηὶπι οοἰογιἰαῖοδ ρειουϑείοηίδ 8[18ε [115 οοϑϑθ 
4υεμῖεδ οΟπϑεσυδπὶ γοοεδ βτΙποὶρ δ διιπ 1168, ΡδΓουϑθίομεϑ ΎἜΓῸ βπῸΣ 
4υίάοπι δὗτγὶα ἃ Ἵμβογάϊθ τηυλῖδα εἰ δοραγαῖδθ: ΟΡ ρϑαοί[δίεπι γεσοὸ 
᾿πϊοπρ6 }} ἐδαιροτίϑ, δα αι ΠΟΩ τείροῖς οοδπάϊγο ἱπιογι οι ΘΑ, 
ἀπηᾶ εἴ Θομημδ πορῖ9 γοχ δρραγεῖ, υϑὶαιϊὶ δἴατι ἴῃ οοἰογθ 8. εἴθε 
πὶπι Βογοτα ἀϊδιίδηίδα υἱάδηϊαῦ δᾶθρθ πορὶ8 οοπλαηρὶ δαϊηνίοοτα, 
χακπάο [επιμπῖαγ οεἰογίῖεγ. μος ἰάδτα δοοίαϊϊξ εἰΐδτν ἴῃ για μουἑῖδ: 40 
αΐα επἰπὶ ργδεοοοπραπῖαγ δἰϊὶ δοπὶ 8} αἰϊϊϑ, εἰ ἄπηὶ ἱπίεγυϑα εο- 
τὰπι 4π86 ϑἰτηαὶ, ἰαῖθας πο08 ἱπιοιταβάΐαα ἔβοίδε τόσαθϑ. ῥ᾽ θγππφαθ 804 
επὶπὶ Ἰη ΟΥα τ Βα 8 ΒΥταρἈΟὨΪ5 Δ} δουιϊίοτίρει8 δοηΐβ δότγίδ ἅπηξ ρεϑ- 
οὐϑϑίοπεα οὐ υεἰοοϊϊαἴοπι τοοῖοδ. ὉΠ πα τν υογο δοπογαχη δἰπιαΐ ἃο- 
εἰάτε ἱποίάοτγε πορὶβ δὰ δυάϊτπηι, οὲ δαπὶ αυΐ ἃ ἰατάϊαϊα δὲ, ἴδ ἊΣ 
τοῦ νδἰθηϊα δαάϊμι δευῖϊγα, αἰ ἀϊοΐατη δϑὲ, ἱπτοιπηθ ας γοσθϑ, δῖτα 
νἱἀδαπιαν αἰσοθηαα Φ0η08 ἀπάϊΐγα οοπίΐαπδ. ογαϑ8ὰε γΈΓῸ τύσδ8 δηηὲ 
ἐοοηῖγα, φαϑπάο δρὶγίταθ ἔπετὶξ πα ϊτπ8 δὲ δραξαϑ εχοϊάεη5. ύαγο τὸ 
οἵ υἱγογατι δαὶ ογϑβϑίογαϑ οἱ ρογίδοϊαγαπι Εἰ Βέαγατα, εἰ ταδρὶ8 χπιαπάο 
αυὶβ πο ρ]θαὶ 689 δρίγίζυ, οἰδγιπι Σὰ οϑὲ: εἴδηΐτα δὶ σοπιρτίπμαι τυρῃ 
τοδρῖϑ, δου του τὸχ πὲ εἰ ἰεπυΐοτ. εἰ δὶ 4αΐ5 ἐγαμαὶ ββίαἰαι γϑὶ ἀρργϑν 
Ἀδπάαξ, ἀπιρίϊον Αξ πιοὶεϑ υοοῖβ ΟΡ ταυμιτυάίπεπι δρί για, διομ 
εἴδη ἃ Ἵγαβοιοσίθτϑ ςπογάϊ9. ογαβ88ε υθτο βαπὶ εἴ ΗΟ] θη τί στο 
εἰ ταυοεδοδηϊίατα, εἴ ροϑὶ γοιηϊτυϑ ΟΡ γίδγίδε ἱπδεαιαὶϊταῖεπι, οΣ 
φεῖα ποῦ δῃβάποαϊαγ, δεὰ ἰβὶ ἱπηραςία υοχ οοπογαπθᾶὶ δὲ δοοἰρίδι τὸ 
τόρεπι, εἰ τηαχίπις ΟΡ Πυτηϊἀϊϊαΐθτη οοτροτίϑ. διγι ἀυΐαε υεγοὸ δππὲ 
γοοεϑ ἴθπαδδ εἰ ἀοηθ86, υεἰαϊὶ ἰπ οἰοαάϊ5 δὲ ἰοουϑιὰδ εἴ Ἰαϑοϊπιῖ5, εξ 
οταπῖθο 4υδβουθ4ῃ6, ᾿εΠπ68 οὔτω δἰπὲ, πῸΪ]π8 αἰΐθππαϑ δοθπϑ ο0856- 
φαϊζαγ. οτιηίπο δαΐπι ποὰ εδὲ ἰὰ πιοὶθ γοοΐδ δἐσιυϊαπι, βεφαε ἴῷ 
τοπὶβ τσ 88 εἱ βταυῖθαβ. πεχῦδ ἰπ δομοτατι ἐϑοῖῖθτ8, δεοὰ τοῦβ 
ἷπ δουξῖε εἰ τοπυϊΐαϊε εἴ Ἵχδοίϊοπα σπᾶγο δἴδτη ογέᾶπα ἰοπυὶα οΣ 
εοπίοπία οἴ ποι Βαβεπίϊα οογητ γυοοεϑ ΒαΡρθϊ δἰ ἀθη γα. δοηῃδ 30 
Επΐπὶ Δ 418, εξ οσπιηΐθο 4υδπάο ἃ} αἰΐφυο ἰδοίῃ8 οοπδεφαϊίατ, 
οουκίπει ἐχδοιίοπετι δοπόστιπι. δαροίάαε γογὸ σοοε εἴ ἀεβυχαι 
ηπδεοδύσχυε, φαδάαπιϊεησδ ἰαίδε σοηβηθδθ, ᾿ἀἰδιγαβυπίασ. οἰατί δοὲ- 
σῦσι δυΐοπα ἰὰ οϑὲ ἱπ Βκαϊο: οὐληΐδ δηΐτ) 4π| εχ ρογουδϑ θη ἀ»- 

χυτορίϊατ, ἤδεῖξ δοπα» Βαςοϊάπηι, ἠϊδϑιγαμβευῦϊε ποῖα ρδγοτπϑϑϊοηθῖι, 
ἰΐα ἂξ ποὺ Ὡιαρ!ιϑ βαπὶ Ἔχει ἀθωῖεθ δοη! σοπεϊπυϊ, διττὸν Ἰά δος 
ἀϊξ οἱ ἱπ ἔγασϑ σουτθ8 δὲ 'π σμογάϊβ ἐπεσυδῖῖβ. ἴω οτηπίθδ οπΐα ὃ 
ἴδ φαδάδηΐθμπϑ δϑοπῸδ [ογογ σοπεΐπαπϑ, ροδῖεα αἀἰδεγδμί τον, χα πο 8 
[ποτις οομτϊπαυπι δι θοίατι, ἰξα αἴ ποη πηᾶ βδξ ρεγουϑεῖο, δεὰ ἀΐ- 
δἰγαοίωμι, εἴ Δρράγεγε δοπῦτα ἤδοοίάστη : ἔεγε δαΐπὶ βἰγηλ δ δϑατπῇ δ5ρ8- 
τἷβ, ργδείεγχαδιβ χαρὰ 1126 ὁ:πὶ δΡ ἰπυΐσθαι ΡῈ ρᾶγταβ πὰ ἂν 
δἰγαοίδε: βαςοϊάαγτπι Ὑ6γῸ ῥἰπεῖπιδα ρτὶποὶρία ἐν ναὸ Βαῦεπὲ εοα- 
ἄδυα, ροδῖεα ἴῃ ρίαγοα ραγίεϑ ἀἰνιϑοπειη δοοίρισηξ, Ὠἰγραῖδθ νεηὉ 
σόῦεδ δυὺξ φαὶθυδοποαμδ ἰαἰσίηϑεςτιδ ϑρί γιϊατη {Π|100 εἰϊοϊπηδ εὐια 
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τοπῖ!. πηδᾶθ γερο δοοπίγα, σπδϑοπηστε ἤτπιξ ΔΒ 8 πε ερ᾽ γῖτας εἰδοϊίοπο. 
ἀϊμταπιρί δηΐμι ἀοοὶἀϊξ νοςαδ, φιλῃ 40 πῸῚ δπιρ Π8 ναΐθπξ δόγετι ουπὶ 
ΡοΓοπβίοη0 ΘΠ γο, δὰ ἰοοιδ ἱρβογατῃ οἶγοα ραϊπιοπεπι ἃ ἀϊϑῖδη- 
ἤα εἰϊοίίατ, ϑἰοπῈ οπὶπι γαϑὰ οἱ μαπιοτοῦ ἀϊϑεοὶνὶ δοοιἀϊξ π]εἶποο ἴπ.- 
ἰδῦθ8, δ δέαπι Ἰοσυτ οἶτοα ραΪπιοποπι. ἰονΐ8 δηΐτι δχίγα ἔδγίας 
τίμα, φυΐα ποῦ βαξ υἱοϊοπία εἷπβ8 ρεγοπϑϑῖο. δίπι! Ὑθγὸ εἰΐδπι 
χιῖὰ ἀϑρεγὰ τοι δϑὲ δγίογιδ ἐρϑογοτα υαὶάθ, βοὴ ροϊεϑὲ δρί γι ἵτιϑ 
χῖγα βοτὶ οοπίπαπαδ, δοὰ αἰδίγδοῖαβ, αἰ ἀϊδιγαοῖδα δι Ὑοοο8 ᾽ρ80- 
ππὶ. οἱ φαϊάαπι ραΐδηξ ΟΡ ρῥηϊπιοηὶβ ᾿πργιοἰἰδῖθσι δριϊππι ποτ 
Ι0956 ἰγδη ΠΏ} οἶγοα οχίθγηατη ἰοσΏπι, ουγαπῖθϑ. ϑοπδηῖ ΘΠ α, ΠῸΠ 
ἈΠπ6Ὼ ροϑϑυπὶ γοοϊέεγασὶ, φαΐα πὸπ δὶ σππι ἱπιεπϑίοπε δδγὶ8 ρδτ- 
πρῖο, δε 4 δοίατι δοπδτξ, υϑὶ πῇ Ὁ ἶρθο ρβάγγηρε δρί ϊαϑ εἷϊ υἱο- 
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ἰδημαῖαν. [ἴ8 Ὑ6ΤῸ φαΐ ρτδοῖστη ΒΑΡ εξ τσοθτι, πθὸ οἶγοᾶ Ὑ6Π88 Ὡ60 
εἶτοι γίοτίαβ δδὲ βα8810, 864 οἶγοθ σηοίατη Πρηδθ. ἀϊ ΓΒ Ό]ΟΥ ἐπα 
ἰρδδθβ ἰγαπδίοεγυμξ, χυδπὰο δἰξογατη δοπῦπι οροτῖοξϊ ἀϊςετο. πθδτϑ 
τλοΐξο ἰοτπροτα ἰάδτα νϑγθαπι ἀϊςππί, ποι γαΐεπῖεβ σοπβθαπθηϑ 41. 80 
οεγα, 864 σοπεππο τηοῖα εἴ ρυΐτιοης ᾿ρβϑογαπι δὰ εππάστῃ ἱτηρεῖβιῃ 
Ἰδῖο ΟΒ υνσ]εἰξα ἀϊπεπι εἰ υἱοὶ] επεΐαπι δριγίττιβ. δίοαϊ δπΐπι τοΐπτα ἐς 
μ φαττοππτι Ὑυἱο δηῖεσ ὃχ ἱπιροὶπ ἴῃ «Ἰΐπ πὰ πιοΐυπι Τγθηϑίοστα ἀξ. 
οἴ16 68ὲ, δοάεπι τηοᾶὰο εἰ ϑεουπάμπι ρατίετ. φθδγα σπου] το 68 οοΠ- 

Βε4αθη8 ἀΐσετγα πο ροδδυηξ, δεὰ 4 4πηοά ροϑὲ πος ἴδοῖϊα, φαδηὰσ 
Δι ἃ ταοῖτο ἐδοογίηξ ργιποὶρίαπι. οἴδγττα Ἰὰ οδὲ: εἰεπὶπι ἱγβῖίβ θα 
δος ἀϊξ πιι]τοῖεθ, χαὶὰ υἱοϊοπίδ ἐρβοσγατ Αὶ δρίγίταϑ 8110. 

ΡΗΥΒΘΙΟΘΟΝΟΜΟΝΙΟΘΟᾺΑ 
ΙΝΟΕΒΑΤΟ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΕ, 

)εοὰ δηΐτηθ6 ϑοπ πα ΠΟΥΡΟΓΆ, εἰ ἴρθας φοστπάππν 86 ἴρδαϑ Πα 
διιηῖ ἵπη ρα 881} 1168 ἃ τηοῖϊθα5 σογροτῖθ, 1ᾷ τπδηϊ[εϑίστη δὲ να] 46 

ἐρΠεἰδθραϑ εἰ δορτι ἐπ ἀϊπῖθα8: πνη]τπι πᾶπχθθ δπίτηδο τατταῖδδ 
ΦΒΙΌΓ ἃ ῥδβδομῖθτδ σοΥροσίβ. δἰ δοοῃίγατῖο χαρὰ σοΥρπ8 οοτη- 
ἰτὰτ ῥαϑδίομεθαβ δηΐιπδθ, ΤΡ Π ἐδ ϑζτση ΟἾΓΟΣ Ἀπιοτδ5 δ Επιότθθ δὲ 
ε8]48 οἵ ἀοἰεοίδιίοπεϑ. δα ρ]ῖυ5 δαίστη δὲ ἴῃ 116 ἀπαδ παίατα απ, 
γἱδ Βδης δἰ ααΐε σοπϑρίοἰδὲ φιιοα σοΥρα8 δἰ δηϊπιὰ [18 δὲ Βδρεηῖ 
πϑῖηγα ἴδ, αὐ παπξ οαπθ86 Ρ] τ πιαταπι Ραϑϑοπητη δἀϊπαΐοετα. πππ- 
τα Θηΐπὶ ἀπίπιαὶ ἰδεΐατα τοὶ ξεπεγδῖατα δϑὲ ἰδἷε, χποὰ ἔοττηδτα 
ετεῖ αἰϊοτίπι8 δηίπιϑ δ, δηἰπιδτι ὙΘΓῸ αἰξετίτβ, δε δὸπηροτ εἶτιϑ- 
ι σοτΡρῃϑ δὲ δηϊπιδτι. Ζαᾶγα Ὡδοδϑβϑᾶτίυτα δδῖ σοπϑαχαὶ 18}: οοτ- 
ἱ ἰδίθια ἔοττβδτη. δταρἢῸ5 δυΐθπι εἰ δοξουῖοϑ οἶτοδ ππαιηαιοάᾳῃς 
λαϊϊῃ τη δα ἔουτηδ ροϑϑυηξ σοποίἤεταγο, εζαῖδεθ ἐ4αοδ δὲ γεπαῖο- 
Π8Π 69. εἰ ἀιιΐετα ἢᾶεο Ὑδγα ἐὈδγὶπὶ, ΒΕτρΡεΥ δαΐεια ἤδες υδγᾶ 
» Ἐξ 58πῈ 8τν χιιδορίαπι ῬΥσΟρποπιοπῖδθ, ῥγίοτϑ ἴδχαα ρἢγ- 
ἸΟΙΠΟῚ 68 ἸΗΧίδ ἔγεβ ταοοβ δάρτγθϑϑοὶ διτὶ μᾶης ἀἰδεἰρ πάτα, 4οϊ- 
ἰαχῖδ ππαπι. δἰ χαίάεδτα τα ροπογῖθαϑ δηἰπιδιϊατα Ρ᾿γϑίορπο- 
ἰχαπῖ, βῬοπεπῖθβ βεουσπάππι πηππιαιοήπῃς ροπὰ8 ἤρτγατη 08π- 
δηΐπια ἰ5 εἰ δραοϊοὶ δηΐταδσπ. [11 δυΐθτα ἴῃ τα οαα δογροτὶ 8ἰ- 
πὶ Βα Ὠτ οοτραϑ οἷ απίπιᾶπι δταϊϊοτι μαῖα Ραπε. δ[Ϊ δαΐετι φαῖ- 
Βοος χαξάθτη δοίεθαπὲ, ποῦ εχ οἱδηὶραδ δυΐοπὶ δπίπιϑ ρα 6χ- 
ἸῬδηΐαγ, δεὰ ἀἰβϑῆηραοθαπὶ ὁχ ἴρ50 ξεπεσγε Ἠοπιΐϊπατη δϑοπη ἄτη 
18. σαδεοῦηστις ἀϊ[ίεγιπε δεοσπ στα ἀ5π8 δὲ πιογθ8, αἰ Αδργριὶ 
Ἀγᾶσθβ δὲ δόγζίμδε. δπηλι|ος δἰ δοϊοποπι δἰρπογασι ἕδοίορδπξ. 
πὶ ἃπίοτα δΧ πποτῖρυδ ἃ ρδγουραθ, χαδῖδβ πιογοα ἀϊβροϑιῖο- 
δεχαδηΐθν, ϑοχαϊϊατ δυΐονα ἀπξοπίαυα τθο9, ἰγασππάο, εἰπιϊάο, 
γε, δὲ 1 ἀπδαύδ]ας Δἰγατη ρϑβϑιοηιπτι. δδὲ δυῖΐθπι 86 οι ἄτη 
15 πεοἦοβ πος ΡἈγβίορῃοπιουίξδτγο, εἴ δάβας βεουηάππι 8}109, εἴ 
Ὁμεπα δροοστιπι ἀἰϑοη] ἰτοτ βοτί, Ὀἱ χαΐδετα ἱρίτατ ἰαχῖδ τηογα8 
ν ΡΥ ϑ᾽ορποτοῖσαπε, ᾿υίτωυτι χαίδεπι αποὰ χυΐάδπν ποπ Πάει 
ἡπῆ, ΧΟ 8 (αὶ δῃπὶ τῃ ἴδοῖα δοβάετῃ Ἠδθεπῖ, υἱ ἔοτγι8 εἴ ἰηνθ- 
ἄπ5 εοϑάθπι μαβεηὶ, δηϊπικῆν υοἱ ἱπις!]θο θα πιυϊτατα δε ρα- 
τ. δΘΟΌΠαΟ δαΐοπι, σαοά δεουπάπνα χαδδάδτῃ ᾿εππροτὰ τηογοδ 
οϑάδτα δβεὰ αἸΐογηπι δαρεηῖ: ἐγ σα 5 ἐπὶπι φιινηάοίαε οοπίϊη- 
τὰ ΔἸ ΘΕΊΔΒΙΠ ας ἄποογα, δὲ τπόγετη δοοίρογε- φαΐ ὅδι Ἀἰ]ητῖος 
πῖταγίο ἈΠ γοτα σοπεγίδεατι, πὶ πιο8 χαὶ ογαξ ἐπ ἔδοϊε ρδγτπαῖε- 
ιάδασ οὔτι 186 ἀθ ῥδιιοῖβ αἰϊψαθ δαπιροῦ Δρρδγεπέρθαϑ οοπῖθ- 
χ συΐδ δοοὶρίαϊ, σαὶ δαΐοτῃ Ἔχ ἔεγὶδ ρῃγϑοὶρτοτηϊσαπῆ, ποθὴ γεοῖα 
Πδτῖ δ οττπι ἰδοϊπθηϊ: ΠΝ δηΐτη δϑὲ ππῖσπ ἀΐοογα ρϑγοῦγ- 
χ ἔοτταᾶσω πηϊπδουΐϊαθ]πε δηϊσαδαπι, χαοά χαϊουθπααθ ταὶ 8ϊ:- 
τὰς σΟΓΡΟΓοα δῖ, οἵ δηϊπιᾶ δ π|}}}5 δγί!. ρτιδηιτη δηῖτν, αἰ δἰτα- 
τ ἀϊοινω, πὰ}]π6 πιφιο υἱ Δὶς Βοπιΐπαπι ἐδ δἰπιῖ ἐπὶ Ρεδιϊαο, 
μα] μι δτη ἴῃ ἰίαᾳαο. δάθιαο δαξετα σαπι Ἀΐ5 δαΐπιδ δ ραποδ 

χηαδαπι ργορτία Βαθθηξ δίρτιᾶ, τηυϊτα γεγο σοτατηπηϊα, ΦΠΒΤΘ δὲ 
ἠδ δἰχηϊ ἢ αδτῖξ πον δθοτπάνπι ρτορτίππι 8εῆ 8δθοπππτη ΘΟΥΓΔΌΤΡΘ 

ἈΡῊ ὁ Ρδεῖο τηδρὶβ ἰϑῖ8 ἰδοπὶ πδπβ ςΕΥΤΟ δἰ πη ον ἀϊςοιατ 7 
οοπβεηϊαδεαπι επΐτι ῥτορτία βἴρτια ργοργίατι φαϊά δβἰρτιίβοαγθ, σοπις 
παυπηΐἷα δαΐοτα ΘΟΙΏΤΠΏΠ δ. ΟΟΙΠΙΌ ΠΙΆ ἐτρο δἴρτια πίμι! πῦχας πιδηΐν- 
ξεδίαθυιπὶ ρηγϑϊορποπιίσδη. 81 δυιΐοπὶ αἰϊχαὶ5 ρτορτῖα ππἰπδοπίαδασθ 
ἔξγαγησα δἰερεγῖς, ποῦ υἱΐχας μαΡθΡῖξ δϑδίβπαγε συμ πὶ μδθο δίβτιϑ. 
τρουῖϊο δὐΐπὶ ργορτΐ ρτοργίαπι. 181} αἀπῖεπι ργορτίασα δηΐπδιτασα 
Ῥγϑϊορποιποιίξαξογιπι ἰπ δηΐπια ἈΒΡΡΙΣ πἰψας αἰϊπὶβ ποοῖρογθς 
πδαης δηΐτ ἔοτῖα ϑο πὶ ἰεο εϑὲ, δεά δ]8 πιαΐτα, ἤθατα τ άπτα ἰο 
Ῥαβ, δοὰ εξ 8}18 ἱπιβηΐϊα. σἱ ἐγρὸ πϑᾷαβ οοσδιβαπίδ θβρεπιὶ ταδηϊίθ. 
δῖἴατη δἰ ἰχυϊὰ Αἰ, παεφὰθ βεοιπάυπι ργορτῖθ, ποὴ τπτῖχαθ δγὶξ ππτα» 
χαυοήᾳπο δηἰπιαϊϊαπι ἀϑρίοοτε, δοἀ εχ μοπιπῖρπδ αἰθοϊοποπι ἔθος 
οροτξδἑ ῥδεεπεθαθ δαπάθτη ραϑϑίοπεπι: πὲ δὶ Γοσιϊβ ἱπβρίοἶδὲ δἰ ἐχαΐδ 
δἶξηδ, ἔοτα δηϊπιδίγαπι ἰπ ἀπππὶ δοοϊρίοπίειῃ οροτγῖοξ ΡΘΣϑογΉ ΑΣ 
Ζαδε Ραδδίομεβ ἢΐδ φυΐάθπι οσαπῖθαϑ ἱπσιηΐ, ἰΐοστιπι δπέετα δηΐταδ χα 
πΌ}} δοοϊάαηξ. δἱ ἐπῖτ ἰτ8 χαῖδ οἸδρετῖϊ, φαοά εαᾶεπι δυπῖ εἴρια ἔοτ- 806 
αταάϊπῖθ, ρτγαδάϊοῖλδ απίππα!ραβ8 ποη δοίσια ζοτγιϊτπἀἠπἴ8 ΘΟΠΙΩΠΠΘΙΩ 
ἴῃδθϑε ραϑδίοποιη ϑογὰπι υᾶς δτιπὲ ἴπ ἱπὲ ἢ δοῖτι, 864 εξ 18 φῃβθ.- 
ἄαπι, οἷς αἰΐφαε ἀπλ τ: υἵταπι Τοτη τη ἀἰπῖδ απ δ] τογίπϑ σίρτια δἰπδ, 
δϑὰ οροτῖεϊ χα ρ]ατίραϑ ο]ϊρὶ απ πηϑῖθυ8, δὲ θοαὶ ΒΡ επεϊθαϑ Ὁ]]ατῃ 
Ῥδϑδίοῃεταο οταπιαπεπι τπδηϊ[εσίατα., οαΐῃ5 ὈαῸΕ δίρηα τϑϑρί οἶα, 
χαδεοῦηχαε ἴϊδχας ϑἴρποτιπι πιδηϑῖνα ϑππῆ, δἰ υϊά τηδη δῖ γαπη δἰ τ ΒΗ, 
486 απῖεπι δἀνευίΐαηῖ δίχπε ἀϊδοεάιπὲε οὲ ἀεβείαπε, φαοιποάο πἰν- 
4πὸ δἷρπασῃ γεγαπι ὀτὶξ ΠῸπ τηδπθηι8 'ῃ δηΐπια 7 δὶ φαϊάεπι θη 40 
ταδηϑ Υυπι δἀγεπίθπβ εἰ ἀεβοΐεηϑ δἰσπυπι 4πὶβ σαϑεϊρί δῖ, ΠΟ Πρ6 οἕ 
πΐαε ἴρϑαιῃ παίάετα Ὑδττιπὶ 6886, πΠοῃ ἴϑτμεῃ οοπυθηΐεηϑβ, οἱ ΠῸΒ 
ΡεΓρεῖαο φϑεηπαῖαγ γαπι. σπδδοιπῆθα δυΐοηι Ραβδίομθα ἴαςίδθ ἴῃ 
δηΐτη ΠΟ Πι αἰΐχπο Ρδιπηυίδηξ βἴρηιδ 4υδε δυπὲ ἴπ φογροτγα φαΐρτα 
τὔϊατ ΡΗγοϊορποσαοπ, ποα ἐγαηῖ ᾿ναϊπδπηο ἀϊ οορηίοπ 8 ἃ; αἱ 4πὰϑ 
δαπὲ οἶτοδ ορροδίοπεϑ δὲ βοϊεη δ, πιεάϊστιπι δυῖ οἰ ἢ δτοεάππη ΠΟᾺ 
εοπείηρίε σοξποδοθγα. πάτα αἀάϊδοεπδ δἰ χύδτα δδιοο ρ πάσα πυ στ 
ταυταῖ δἰρπογυπι, χηΐθοϑ αἰϊξατ Ρμγδίορποσπιου.. , 

2. Οροιῖοξ ἐγρο ἀεϊεγτηίπαγς οἶγοα φαδ!ία χαδεάδτα δὶὲ ΡΈγν 
δἱοσποπιοιΐα, φπουΐατ ΠΟ εἶτοδ οτηηΐδ, δὲ ἐχ συΐρα5 δίπρη!α δἰ τι 00 
δροὶρίαπτατ; ἀεϊηὰα οοπϑεχαθηῖογ ἀδ ταδηὶ [ἐδ 89:πιὶ9 οἶγσα πησεα- 
«ποάύφψας πιβηϊξεδῖαγε. Ρ γϑιορποτηοηῖα ογρὸ εδὲ, δἱοαϊ δὲ ὩΟΤΠΘΝ 
ἐῶν ἀἰοῖξ, ἀδ παϊυγα! θα5 ραβ58: Ομ! ΒῸ5, 4086 ϑππὶ ἴῃ δηΐπιβ, δὲ δοοῖ- 
ἐπεῖδπδ, Παδεσῦη]ας δἀνεπίππε δὲ ἐγδηδπιπϊβηϊ δίρτια Ρ᾿γϑι οβΏσ- 

ταοηϊσαίδ. ααδίία δαΐετα ἤδθο δἰπὲ, ροβιετιυβ ἀδοϊδγαριίατ. πατξ 
πυΐετα ἀΐσαπι εχ υΐθαϑ ρεπεγρα8 δῖρτια Δοοῖρί ΔΉ ΟΓ οἱ δἰ πΈ ΟΤΩΤΙΒ, 
ἐχ ἡποῦραϑ δπΐπι ργϑορποτηοηΐζαπξ εἰ εχ βρυτίβ εἴ οοἱοτῖθαθ οἕ 
δχ τα υῖθυ5 ΔρΡδγοη θη ἴῃ ἕαοϊο, εἴ εχ ἰευδῖθ δὲ ἐσ γοςθ ΕἾ 6ΘΧ 80 



392 

οΟΓΏΘ οἴ οΧ ραγΊΡυ9 εἴ εχ ρτγα ἰοΐτι8 οογροτῖδ. ποΐγθυβα ἰὸν χαϊ- 
ἄεπι Βυϊποπιοά! 5ππῖ, χπδε ἀϊοπης ρΡγδίορποιποπεθ ἀς οτοηῖθυϑ9 ρ6- 
παγῖθυς οἶρτια. οἰ φυίάοτα ἰριτπγ ἐπατηδηϊ δϑῖυ5 δξ ποῦ ἀεϑιρπαῖλντιϑ 
ἕοτεϊ ταἸϊδ τταηδίαιθ, δαΐβοίεθδαξ ργαθάϊοῖα πηης ἔογῖδδϑε το] ϊπϑ 

2 εϑὶ ἀπηιπαυοάφιε ἀε εἴπ} 15, χαδδοῦπηααες πιδηϊ[εϑῖα ἀδ Ρῃγδίορπο- 
τοουϊζϑιϑ, οογιιηδ ἐχρίαπαγε, ἐπυσαθγαηΐεπι ουϊυϑπιο αὶ δῖρια τεΐε- 
ταυΐαγ δὰ εἰπε, φυδεοῦπαπο δοιαὶ ἐχ ργδθάϊοῖ8 πιαπιίοδῖα ὨΟῺ 
ἔπετε. οο]οτγαϑ εγρο δἱρπιβοαπὶ δουτὶ αυϊάοπι οαἰϊάυπιη εἰ βαπρυὶ- 
παῦτα, αἰρὶ οὔπι ταροτα Βοηδτα ἱπάοίετι αδηάο ἰπ ἰδουΐ σογρογα 
δοείαϊε Ὠὶς οοἷοτ. 11 δυῖεπι τι. 1169 φυΐάοτα ἐππίάυτι, ἀυτί δαΐθια 
ἔοτίεπι. πος δυΐοτι δἰβποπι δατηρίυπη δϑὲ εχ οπηπιρϑ ἀηϊτα! θα8: 
ὕπι! ἀἰδϑιπιαπι οπὶπὶ 6ϑὲ οεγταδ ἰθραϑ οὐἶβ, εἰ Ρί πὶ πη 0}}188ἰ πιάτα μὰ- 

40 δεῖ; ἰοτιἰβϑοιπιθτα δαΐοπι 160 ἀροτ, δ ριϊυτα ἀατίβδίτησση μάΡ θη. 
δδὲ δυΐεπι δὲ ἰπ αὐἱρὺϑ8 πος ἰάδτ υἱάδγθ. ὑπίυθγϑα τοῦ δηΐτ 4αδ86- 
σὔηαθο χυΐϊάεπι Βαρεπὶ ἀσγατα ρεπηδαι, ἰογῖοβ, φαδθοῦπαας δμίθτη 
τα ] ἴοπι, εἰπιϊἀϊ. οἱ ραγιϊοαϊαγίτοσ εδῖ μος φυϊάεπι υἱάδγε ἴῃ οοἰυτ- 
πἴοϊρυθ εἰ ἴῃ ρ4}}158. δἰ τον ἀπίοπι δὲ ἰη σοηετῖθυδ Βοταΐπαπι μος 
ἰάοπι δοοίἀϊξ: φυΐοπηχαα οπίτω δρῃὰ δδριθπίγίοπει μαρὶϊαπὶ, ἰογίε8 
δοπὶ εἰ ἀστγοτγαπι ρἰἰογαπι, φυὶ δαΐεπι ἀραὰ τποτγιάΐοπι, εἰπε αἱ εἰ πιο ]-. 
ἴοπὶ Ρἰϊαπι Βαρδηξ. ρ᾿]οδίτας δαΐεπι πᾶ εϑὲ οἶγοδ υεπίγεπι, ἰοηθα- 

το οἰϊαίθτη 8: ρπίβοαδι: πος δυΐοπι τεΐεγίωγ δά ρϑυτ αὐΐαπι. ργορτίατα. 
Θηΐπι ανΐδ εδὲ δούτσα η86 δππὶ οἶτοῶ ΠΟΥ 8, απο 4086 εἶτγοδ 
ὙΘησοτΩ δϑὲ, Θογηι διε 4πᾶ86 δηπηὶ οἶγοα τηἰ 6 δοΐατα, Ἰοααδοῖ[8. 
φῶτΓο δαυΐεπι ἄστα χαϊάοτα εἰ Βαρὶϊα5 Βοπὶ ἰῃμβθ πὶ! ]6πὶ δἰραϊβοαὶ, 
τη 0}}15 ἀυΐεπι εἰ ἰηρεπίοϑαπι δὲ ᾿πϑίδθι απι, πἰδὶ ἴῃ ἔοσγιὶ σογροτα εἰ 
Βαρϑηιϊ εχιγοσαϊδιεβ ἔογιθϑ μος δοοι ἰδ, τ οἵα ϑ δαΐεια ἰᾶγὰϊ χυΐ- 
ἄσπι πιο ] πὶ ἱπιο ]δοῖαπι, ἀρὰ! γόγο οἰ άππι. ἵπ τὸ ς 6 δηΐεπι Κτα- 
τὶς φαϊάειη εἰ ἱπίδμϑα ἰοτγίειῃ, δουϊδ δαΐετα δἰ τετηλδδα {ππϊάυτα. ἔἰ- 
βυτδε δηΐεπὶ δἰ ρϑϑϑίοη 68 7π86 δρρᾶγεπὶ ἰπ ἔδςϊα, δεοῦπάυπι δἰ ταὶ]ῖ- 

80 ἰυάϊπεα δοοὶρί πίω ραβδιοπίβ: συϑαὰο δηΐπι ἀππὶ μαϊυτ δἰ χυϊά 
Βὲ, πὶ δἱ μος μαθεῖ, φυαπὰο αἰ φυΐε ἰγαϑοίζοτ, ἰγαϑο 116 δίκπαπι εἶπ8- 
ἄετα ροηογί8. πιδϑ διυΐθπι ἔδιηΐϊπα πιϑῖοτ δεδὲ εἰ ἔοσιοσ εἰ εἐχίγειηδ 
Πσογροσῖβ ἰογιϊοτα εἰ ογαϑδίογα εἰ μβθϊα8 πιϑ]ϊοτὶβ εἰ ροΐογα δεοπῃ- 
ἄππι οπιπεβ υἱγίαϊεβ. δὶ β ἢ 18 δυΐεπι 4π86 δῃπὶ ἴῃ ραγΈΡυδ σοτροτῖδ, 
ἕοτθοτα δυπὶ δὰ 4086 δοςῖρίαπίωτ πιδηϊζεδῖα ἴθ τποσῖρυ8, εἰ δεοιῃ- 

801 ἀὰπὶ πιοῖῃς εἰ βρηγαβ. οταπῖπο δυῖεπί ππὶ φυϊάθτη δὶ ρτιοτγτω ογεάεγε 
δἰαϊταπι εϑῖ: φυᾶηἀο δυΐθπι ρίυτα οοπυδηΐαπῆ, 4086 δυπὶ ἱπ απο, πιᾶ- 
Εἰδ Ὀῦᾳαε σοηνεπίεϊ αἱ {π||6 δοοὶρίαὶ γεγα 6886 δίρῃια, εἰ δαϊοπι 
Δ]18 εἴϊαχα πιοάπδ, δεοιπάυπι αιθηι δἰ αι ΡΗγδοβποταουίϊζεῖ: πα]- 
[πα ἰάτθαπ ἀρξγαδϑαϑ εδὲ. πῇ δὶ ἤξοδϑδὲ δῖ ἰγαουπάατα εἰ ἰτιδίετι εξ 
Ῥαγυῦτα ὀϑευ πάτα τπόγεπὶ ἰην  ἄστα 6886, δὲ 81 ποτὶ δἰπὶ ἰηνυ α] δἴρτια, 
εχ 1}115 ἀπξετα ῥτίουιβαδ οοπεπρας αφαε ῬἈγδιορποταοπὶ εἰ ἰπνῖ- 
ἄυπι ἱπνεηῖγε, πιαχίπιε ψφαΐἤθπι σαδπάὰο τα ρτορτίπδ πιοὰπ5 ἔπεσίς 

40 ῬΒΙοδορμδηῖδ: ρόϑ56 δηὶπι υϊραϑήδτα εαϊθξε μα 5 πδοοϑϑαγίατη 
6486 ργορτίαπι ρυϊδτηα9 ΡὨΙΪΟδορ δα. φηοά οοπίγαγίατα δὲ Βυΐο 
τὸ οαας, ἰυχία ραϑδίομθϑ ρΡγοιοβποιπομίζαγε οἴ τπδῖα. δε πη- 

πππὶ ρϑϑϑίοπεπι ἰπιθηάθηδ αυϊδρίαπι δουΐατι ραϊαγὶς ἀπρΐοετα ΟὉ 
ςϑῦδατη ἰγαουπϊ υοσετα ροποηάδτ 6886. ἱπάϊρτιαϊιδ επίτι εἰ ἰγαϊαδ, 
ἀϊοιίπρυετε σοηδαδυϊξ υοοθπὶ, εἴ δοῦΐε Ἰοαυϊϊαγ: φαΐ δαΐετω τετηΐθϑιι8 
οἰαὶ, γε ῖ τες υόοοπὶ εἴ ργαυϊζεγ ἰοχαϊϊυτ, ταγϑῃβθ δαΐοπὶ δηϊτηδ]Ἰυτα 
ἕοτιϊα χαίάεπι ργανυΐβ υοςΐδ βδαπὶ, εἰτηϊὰα δυΐετα δουΐαα σοςΐβ. ἰδο 

20 φαϊάεπι εἴ ἰδ εἰ οδη15 [Δ γα 1118, εἴ ρα] ογαπι αὶ δαπὶ Βοαὶ δηϊποὶ, 
δσπες νοοϊ(εγαπίατ: σεγυτδ δυΐδη δὲ Ἰδρὰ5 δουῖΐδε τοςΐβ δαηΐ. δοἀ 
ογῖθ οἵ ἷπ ἷβ τῃϑ]ϊυδ εϑῖ, πο 60 4ιρά ἰρβοιιπι γοχ εδὶ δοῦϊα εἱ 
βτανὶς, ἰογίθπι δαὶ γαϊίάυπι ρόπογε: βεὰ ἀγθίγαπάυτη εϑὲ ἔογίοπι 
4υϊάεπι ἔοτιῖθ, τεπιϊϑϑασω δυΐθι δὲ ὑπ θεοὶ ]οπὶ εἰγαϊάϊ. εδὲ δαΐθσα 
Ῥοτιϑϑίπιαπι, 4υαπ ἂν δἷξτα ποῖα ϑπηΐ οσοηΐεθϑα 864 δυδοοπιγατγιδητία, 
ἈΪΗΠ] ρόπετε, πἰϑὶ δἰπι ἀἰδογεραπείαπι ἱπίετ 86 αἰΐα Ἴσθι ιϊίοτα δἰ 18. 
εἰ τιαχίπιε ηΐάετη 'π δρεοΐθι, «δὰ ποὴ ἴῃ ἰοῖα ρεῆεγα γοΐεττο ἀρ- 
(εἴ: δἰ πη] τα δαΐτα δαπὶ απδδϑὶῖο. ποη δηΐτη ἐοΐητῃ σοπηϑ Ποτηΐπασα 

30 Ῥ γοϊορποπιοηϊζαπια8, δεά φαδεάδπι δογιτῃ 4} διιπὶ ἵπ βθΠεΓα. 
μι 3. δίρξπα [ογιῖδ οογροτγίβ 111 ἀστῖ, ἤξαγα σογροτὶς ϑγεςῖα, 
ὁδ688 εἰ οοϑῖδε οἴ δχίγειια ςογροσίβ ἰογα οἱ πιαρῃὰ, οἱ υδηῖθυ διὰ- 
Ῥίκιδ εἰ οοπιγδοῖυ δα 5ε; ἀγίηὶ ἰδ οἱ ἀϊδίδηϊεβ, πεὸ υα]ὰθ οο ρα 
Ὧδο οὐπηΐηο ἀϊδϑο αι; σοΟ]]ατὰ ἔογῖθ, ποῦ Ὑϑεμ ο που ΔΓ Ο5ΠΠῚ: 

δ Ῥεοῖτ5 σᾶτποϑῦχῃ εἰ Ἰδῖιιην, οοχὰ οοπίγδαοία, ρεοΐεῃ ἄξοτδτπὶ ςοηῖγα- 

οἴηπι; ΟΟΙ]ΪῺ5 σἤδτορη8, πες γα] δ δχρϑηϑι8 Ὡ6Ὸ οἴ ΠηΟ οἰδηδιδι 
βαυλιἀϊοτ οοϊογ ἴῃ σοτροτα; δουῖϊδ ἔτομδ, γεοῖᾶ, ὩΟἢ ταδρτια; ξθηα 

ΡῬΒΕΥΒΙΟΘσΟΝΟΜΟΝΙΟΑ, 

ὀποααε ἴδευῖΐς πεαθ οτοπΐπο ταρόβα, εἶρπα εἶτα! ἀΐ ΡΠ τ 1168: ἐο:- 
Ῥοτε ἱποϊϊπδῖαβ, ποὰ δγεςῖαδ; 4ι8ε δαπὲ δῸΡ ὈπιΡ ΠΟ, δατγϑατι ἴτ- 
οἷα; οἶγοῦ ἔδοϊοτι δ Ρογοοθαδ; οουϊὶ ὕω θ 60 }}1 68 δὲ πο θῖ]88, εἴ οαρ 
ἴγοτηᾶ οοΥροσῖβ πΡ ας} εἰ ὀγῶγα ρᾶγνα, τπδῆτι ἰοηρᾶε οἱ 5 ΡΈ 16, 
ἸΌπΙΡῚ δυΐθην ρᾶγυὶ εἰ 60 }}168 μὰν οοπίθηϑα ἴῃ το θαδ; ΠΟῺ τὸ 
γεμοτηθη8, 86 δαρίπῃδ εἴ δια ρ Θἔο δ 116; τη08 (αὶ εϑὲ ἱπ ἰδεῖς, πιο- 
ΒΠ|6, δο]οίξυδ. ἔπξοπϊοϑὶ διρθᾶ, οᾶγο Βυταίάϊοτ εἴ πιο ]Ποσ, πο 
Βοπὶ Βαρίϊαϑ, δας να]άδ ρίηρυϊίδ; ζι86 90πὲ οἶγοῦ τηυϑοῦ]οδ ϑοαρῸ» 
Ἰατασω εἰ οοἰ τη, πιδογίοτγα, οἱ 4φα8ε δυπὶ εἶτοα ἰαοίετα, ἱποο γαῖα, 
4π8ε δαπὶ οἶγοα ταυδοῦϊοϑ δοδρυίαγαπι, εἰ ἱηέετγίογα, γεπιῖδϑα; ῬΘΏΒ 
δοϊαῖα, 4086 5πηὶ οἶγτοα οοϑῖαδ; οἵ δοοπηάσιῃ ἀογϑαπι πο σδγποϑτδὶ 
φογρὰιβ ΔΙ Ρηπι ταϊδῖο τῦροτε δὲ ραγαπι: οὔ 5 ΘΌ ΒΕ]; ΡῚ]: ποι να] ὰθ 
ἀυτὶ πες γα]ήε πἰρτί; οσυϊα5 ἐβαγορυϑ, μυτϊάπδ. ἰπ 8 6 841] δἴρτια, 90 
4π8ε δυηὶ οεἰγοὰ ςο]] πὶ δὲ ογαγα, οἄτγῃοϑα φοπιρίοχα εἰ ςΟ]] δῖα; 
οΟἾ]6 τοΐϊαῃ δ; πιθϑοι ϊ δοαρυ ττιπι δαγϑαπι ἐχραηϑὶ: ἔτγοπϑ τορι, 
οἰγου ατῖθ, σάγποϑα; Οου]ι5 ογοσθῦϑ:; οΓΌΓΑ οἶγοα τ] ὰπὶ στοϑϑᾶ, οἂμ- 
τοϑϑ, τοϊαηάα; ταϑπἀἰθυ]δα τηᾶρτᾶθ, σατο; ἰυπιρὶ οἂγποδῖ, οσατω 
Ἰοηρα, οοἸ πὶ στοδϑατ ; ἔδοϊεβ οαγηοϑᾶ, δα οπρα 88118: τη οἵπϑ δπίδι 
εἴ βρυγαπι οἱ τσόγοῖῃ 4] Δρρηγεῖ ἰη ἕαείε, δεουηάυτῃ δἰπ  τυ άπ ε5 
δοοῖρί!. ἱπυδγθοῦπἀϊ δίρτια οοα]η5 ἀρεγίπϑ εἰ δρεπάϊδι5, ρα]» 
Ῥέθδγδε δϑαηραΐποδα εἴ ογα9886: εἴ ρδγαμα ΘΌΓΥαΘ; τη! 80 1}}} δοδραϊλτοπι 30 
δυγϑατα εἰουδῖ; βρυγα ποη τεοῖδ, δεὰ ραγῶτι ργοπᾶ. ἰῃ πιοῖῖθαϑ 
δυΐοτα δουϊπδ; Γρεα8 οοτροτα, οοἷοτ βαηρυίΐπουδ, ἔδοϊο8 τοϊυη δ, 
ἀρώλε ϑυΓϑΌτη Ἰγδοίτπτη. τῇ Ο ἀ δ᾽ δἰ: ϑῖρπα. ἴἰᾷ τ οἱ ΡῸ8 ἰαγάμ8, εξ 
οααθηϑ ἰᾶγὰε; τοχ ἰδγάδ, ἢ ἐδὰ δρ᾽ γίταϑ, τοὶ δ; ὀου 8 Π1]1τῖδ, Ὡ ΘᾺ 
δρ᾿δπάϊάι9, πίρετ, πες να] ὰθ δρδγίῃβ πεῃὲ οπιπῖπο οἰδῦϑια: ραὶ- 
Ρερτγίζαμβ ἰαγάθ. οοιίογαπι δπὶπὶ ηαἱ οοἰογίτογ ρα ρερτίσαπι, δὲ 815 
αυϊάεπι ππϊάυπι, πὶ υθγοὸ οδ]ἀθπι δἰρπαπῖ. δὴ ἴτη ο δὶ δίξηϑ ἴγοιϑ 
Ῥεπε τηϑρτιᾶ οἱ ςᾶγμοϑα οἱ ἰδουΐδ; 4846 δυπὶ οἴτοᾶ οουϊοβ υἱ ΘΟ Σ 
Βαπι]οτα, δὲ ἰαςῖεβ δοπππο θηϊοῦ, πθαθβ ἱπίθηδθ αβρίοἰθπθ δῦ 
τετηΐϑ88. ἴῃ πη οῖθα9 ἰδγάυ8 εὶς οἰ τουπιϑϑαδ: βρυγα οἴ τοογα πὶ δὲΣ 
ἴῃ ἔαεῖα, ποῦ ῥγϑβοθρϑ, δεὰ υἱάοῖυγ βοπῆδ. ἰμδηΐπιοϑὶ δίρπα τῷ 
088 ἔδοϊδϑ εἰ τοδοσὶ Ο08}} σοπίγαςιξ. δπο] δαῖεπι εἰ οςοπίτδοϊα οοα-, 
ΟΓΏπ ἄπο 5ἰβτπβοδηῖ, μος χυϊάδτ πιο }]6 εἰ ἐδπιϊπίπατω, αἰϊυι ἃ γεγο τὸ 
ἀοταϊδδυτα εἴ ραυϊ ἄστη. ἴῃ ἤρτιγα Παπι1}15. δὲ το! θυ5 τγοπηΐδθτδ. δἰβηδ 
εἰπαεάϊ οοαϊας οοπέγαοϊαθ, βεπα ἤεχίθ}]α, ἱποϊπδῖῖο οαρὶ δ δὰ 
ἀεχίταπι, πιοΐπϑ πιδποστο δαρίηΐ εἰ ἀϊεδοϊαῖ,, εἰ ἀπιρυϊδιίοπεϑ ἀπ- 
Ρ ἴςε9, ἤδες φαΐάεπι εἰτοῦταοἸπαπεῖδ, Δ] υαγὸ ταπεπεδ ἰππαρυδὶ ΕΣ 
οου]ογώτα οἰγοππιδρεοίίοπεϑ, {α8]18 πἰίψας ἔπετίξ Ὀϊοηγοαϑ δορΒἰεῖα, 
δἷρῃα ἀγᾶτὶ ἴαοϊε τετοΐδβιι5, πίρτὶ οο]οτῖβ, πιϑορσὺ 4π8ς ϑαπὶ ΟἸΓΟᾺ 
[δοΐετῃ φιδοὶ ἌΡ γαδα; ἔδοϊεβ Γυροδα; ποτὶ γασηοδα8, ΓΕΘ ΟΣΙΠῚΒ Εἴ Ὦν 
ετὶ. δἴρτια ἱτα σαι ἀϊ. τεοῖαδ ςογροια, βξηγα Βϑε Ϊδίτιϑ, απἰπιοϑαϑ, 0 
δυργαΐισ; δοαρυΐαε ἀϊδίδητοο εἴ τπᾶρτιδε εἰ [δῖε ; Ἔχίγεπια πηϑρτια εξ 
ἔοττῖα; ἰδϑνΐκ δὲ εἶγοα ρεοῖπϑ εἰ οἶγοῶ ΒΌΡοΟΠπεϑ, Βαγραῖοαϑ ρτοθοὶ ἢ» 
ΡἸ]Ἰοταπι απ ἱτα 8 βοτῖλωι, ἀεοτδῦτω ἰεπάθπβ. δίρτια τὰ δὰ 6]. [ο}- 
Ὧδ δρεοῖε, Βεῃε οαγποϑπδ; οᾶτο Βυτηΐάδ, τα ]ῖα: Ροπᾶς ταδρη πάη, 
εἴ σομιπιδηϑυγαῖτ; βρηγα ουγντδ; οαγδα8 ΟἈΡΙΠ]ΟΓΌτΩ 5αγδατι νυ]δαδ. 
δογατ 4υἱ δυηΐ ΔοτΌτω τ ΟΡ ΓΕ ΒΘ Π80Γ 68. Οοα]Ϊ δπηὶ Γυοοῖ; δον 
ποϊ δῖα ἔδοῖεβ ἀδ πιογὲ υἱάδιιγ; φαδθ οἶτοα ζαοίεπι δαπὶ δὲ οςυϊοῦν 
Ῥἰπκυῖα, Ρ Ὁ 5111 πὶπιϊ. Ραχχοτοῖω το δτηΒΓοΓΌπι δὲ ράγυογισα ἃΓ(- 30 
ΘΠΙογαπι, τπϑοοτ, εἰ ράγτογαῖι ὁςαογατα, εἰ ρᾶγνας [βοἰεὶ, χαδὶὶ 
ἔπετῖς 1,εὐςδάϊα8 Οοτηιῖαδ. 1 ἀϊ ἀπ απ το δ Ἰυϑῖο Ὀγευΐογοπ οἴ» 
Βέϊαπι Βαρεπῖ; ρδαάεπὶ υἱοϊοτία. διαδῖογεϑ σοι απ θὲ τα, 
φαϊβυδοῦπααε εθὲ δαρετίαδ ἰαΡίατα οἰευδίαπι; εἰ ϑροείε ῥγοῦὶ ὁπη3 
εἰ τυβδίοππάϊ, ταϊδετίοοτάἀεδ δηηϊ, φαίοαπαπο ϑαηΐ ἰδὲ οοἱοτῖς 
εἰ ρυτῖ, εἰ Βαβεπὶ ὁθι]οδ φυδδὶ ρίηριεδ εἰ "ᾶγδ8 ἀδογϑαπι αἰ σιδηίοαν 
εἰ δεῖηροῦ ρίογαπε. ἰϊάδτω εἰΐατι ϑιααΐοτγεβ δαπὲ σαμ]ΐθτιτο αἱ βἰξτιῖν 
ἴοτεϑβ ἔδιηϊπάγοωτω, δἰ οἶγοα πυτα8 ἱπιοστοραρπάϊ, οἱ δϑορετ τρεσηο- 
τεϑ, ἱπρεπίοϑὶ δὲ οληάι: Βογθτα δυίεπι βἰρτια ἀϊοϊὰ δαηΐῖ. ταϊδογίοοῦς 3 
εδὶ δαρίονσ οἵ εἰπιϊάυ8 εἴ πηοάοτΓαῖτιδ, ἱπιπηϊϑογίοοτθ δὲ ἰμϑὶ ρίθπϑ εἴ ἴῃ 
γεγεουπῆμδ, δίρτια υοτγαςΐ8, Ὑόγασοϑ πὶ ἢὶ απίρυς ἰὰ αρά ει) 
Δ Ἐπ] ]οο δὰ ροοὶπϑ, ταδὶ δ εϑὲ σηᾶπῃ ἀποά ἴηᾶο δβἴ 8486 δά οοἷν 
ἴππι. δίρῃα ἰπχατῖο ρὶ. 4αἱ 6δὲ δἷδὶ εὐϊοη εἴ ρϊοβαδ, τεῦ οὮ» 
ΡῚΠ 16 οἰ ογαϑϑῖϑ εἴ αἰρτῖθς οἕ ξοιιρϑγὰ ρίϊοϑα, οου 8 ρἱπραΐδ οἱ ἰαβοῖν 
τῦϑ. δοιποΪ δητὶ ϑἷρπα. δπναΐογαθ δπΐοπι ϑοτηῆὶ δπηὶ αἱ ΒΑΡ ϑεξ 
δῃρεγίογα ταδίογα; οἱ αϊ, Βα θεηῖοσ σάγθετα Βοηὶ μαΡίμιβ, οἰ οβαηῖς 
ϑρεοῖΐα, Ηἰγβϑητὶ οἶγοα γοπίγοτα. δίξτια τῷ τα οτγὶδ, αυὶΐ μαρϑηὶ δαρε- 
τίογα πιδίογα, δοϊϊα εἴ οαγῃοϑδᾶ πιβρὶβ. ο 



ῬΗΥΒΙΟΘΟΝΟΜΟΝΊΟΑ, 

ἀ, Νἱάοῖατ ἀπῖετι ταὶ ἀπίπι δὲ οογρὰϑ οοτηραιὶ δὐϊηνίς οι; 
εἴ δηΐτηδα ᾿δθ τα αἰϊεγαῖϊαϑ δἰπιυῖ ἀ]τογαὶ οοτροτίδ (ογτηδπι, εἰ ΠἜΓαπα 
ἴοττηα ἐοτροιΐϑ αἰϊογαῖδ δίτποὶ δἰτογαῖ βηΐιπδε μαθίτεπι. φυᾶπάο επὶπὶ 
δηΐπιας δϑὲ ἰγισιαγὶ οἱ ᾿δοῖδγι, τηδηϊεδίηπι ἐϑὲ φυοή ἰγίσῖεβ οββοῦταθ 
ἴαοϊοὶ δαπὶ, ραπἀδηῖθα δαίεπι μι]αγί9. δἰ χυΐϊά θην ἰρίτ ἀπίιηᾶ ἀΐ880- 
Ἰυΐα [οτγιπᾶιη, ψῃδε εϑὲ ἱπ σόγρογθ, δάδιυς δχϑίϑίθγθ σομερεγὶξ, θ8π 
εἰ ἴα δπίπια εἴ σογραβ σοιηραι Πα ἔογεπι, 4ηδπινὶ8 σοηίεγεη!οϑ 

10 δάϊηυΐςοπι ποῃ (ογαπῖ, πππς δυΐθιῃ πηδπὶεϑέατη φυοα αἰγιη 48 9686 
ςοπδοαυϊογ. τπαχίπη ἰά εχ μος πηδηϊεδίαιπ ἢαῖ, τωδηΐᾶ νυἱ εῖατ 
ε886 οἶγοᾶ δπίπιδπ, εἴ τηοάϊςοὶ πηοάϊεϊηϊδ Ραγραπῖο5 σοΓραϑ οἱ ἀϊδειῖα 
αἰοπῖοϑ ἔπη ἰρ518 ραγτοιίαπὶ δηιπᾶπι ἃ πηδηΐα. οὐγαιοπὶ 8. δυΐοπι 
ςοτροτίϑ βἴπιυ] εἰ ςογροτῖβ ἔοττηδ 8ο᾽ υἱϊὰγ εἰ ἀπίπια ἃ χπδηΐα ρευπιῃ- 
ταῖας. φυοπίαπι ἰρίτυγ αἴτάχπα δοϊναπίυτ, ραἰδπὶ αι φυοπίαιῃ οοηε- 
ταηὶ δάϊηνίςεμι. πηδπίϑϑῖυπι ἱπϑαρος οδὲ φυοά νἱγίνθυδ δηΐπιδο 
δἰτλῖ] 65 ςογροτὴβ ἰογιηδε βαπξ; ἤπᾶγα Ἔγαηΐ οπιπίδ διιηὶ 8 'π δπὶπιὰ- 

30 ΠΡὺ5 εἰσϑάθτη οὐϊυϑρίαπι ἀδεϊαταῖῖνα. ταῦ]ᾶ δυΐοτι δπίιπα]ϊα δπηῖ; 
εἰ αῦαα ορεγαπίαγ, μδε φυίάδῃ ργορτίδε ραϑϑίομ δα απ ιϑοῦϊῃ86486 
δΕΧῸδ ΔΗ ΠΑ] πη δαπῆ, αἶδδε τοΙῸ οοτηπηθη 68. ἴῃ ργορῖῖο ἱρὰ ορα- 
τίρυβ ἀπίιηδθ ργοριῖδθ ρϑϑβϑίοπαϑ δαοιῃ ἀυπὶ ΘΟΓΡα9, ἱπ σΟτα πη ΒΡ 5 
δυϊετη σοι Π68. ΠΟΙΒΙΠΏΠ68 Δυϊάδη δαπὶ Ἰηἰυνία, εἴ 40] 6δὶ οἴγοα 
οπογοα δχοθόϑυδ. ἰδςογαίδγατῃ οἱ υἱΐηπιὶ σοπιτηιπὶς οϑὲ ἱπίητγίας 
Ῥογφοτττα δὲ δϑίποτιπι ἈδΡῸ5 χαϊ εἴ οἶγοα Ὑθηθγθα: πιδϑιϊςαπάο 
οοουπῇ. ρτγορτίατῃ δυΐδτ οϑξ ἴπ οι θα8 φυΐά δηλ σοπιυτμ δἰ ἰοϑαιη, ἴῃ 

809 ἀϑὶτῖδ δυϊετῦ ποη ἐγϑῖθ. φηοιποάο ἰρίταγ σοτητανπα χυΐάδην οἱ ρτγο- 
Ρτίυπι οοηγοηΐ ἀἰδιίπρη!, ἀϊοίατη 68. ΟΡαδ διιῖθπ δδὲ τπυϊῖα ςοη- 
δαεϊυάϊης, 5ἱ φηὶβ ἀφθεὶ 6886 δυίβεοίθης δὰ ἠϊςεπάμπι οἰπρηία ἀς ἰδ. 
ᾳυοπίαπι επἰπι δὰ 4π86 υἱάδηϊογ ἵπ σογροτίθυβ, ἀϊοππιυγ τεΐεγτὶ δά 
δι τ αίπειι, πα ἤυπὶ Ὁ δηϊ πιά! θα8 οἰ Ὁ οι θ5. εἱ ἀἰεγθη- 
δε φαϊάεπι αἰΐδε ἃ Ἵδιαϊϊαῖς εἰ {γιριἀϊτδῖε Βαπὶ. δυηὶ οπὶπι Πογώσα 

, φπαράδηι ἀρραγθηϊηπι ἴῃ σογρουῖθαδ ρᾶγνυα ἀπ εγεπιία αἰεπιὶα οἱ 
10 δοάδτῃ ποιηὶπε ἀρρεϊ]αΐα, αἰ ρδι]οτοθ, φαΐ βαπὶ αἱ εἱπιουῖδας εἰ αυΐ 

ἃ ἰδρογῖρυδ: ὲ δηΐπι δοάετι ποπιῖπε υἱαπίατ, εἰ ἀἰἐγεητίατη ρᾶγ- 
τααὶ ΒαΡοαϊ ἰπίογ 86, ρᾶγνα δυΐοπι ἀπ ἐγϑυία ἐχϑιβἔθηιθ ποη ἔδςοὶ!ε 
εδὲ οοξθόβοογε, δεά οχ ςοπβυριοἤϊης ἔογτηδα ἀρρδγεηῖθπι ηϊάοσι 
ἀδδητηογο σοηγθηϊδηϊίαπι οροτίεϊ. 6δὲ δαΐδιῃ ορίϊπιι5 πιοάαϑ εἰ εἷ- 
εἰδοίπιιδ, 4υὶ 6δὲ ΔὉ ἀρρᾶγεπῖθ σοπυφηίεπία; εἰ ςοπεπρίς ἐϊὰ 60 το ὰο 
πἰεπίθτι τυ ]ϊα σΟξηόδοαγε ; εἴ ποη 8οἰαπι ὈΠΙν εγϑα το πε }6 65, δε 
δὰ εἰεδοιϊοποτ δἰρπογηπι δἰ προ! γίυ τα. ̓ οἰδεϊογωπι δηῖπ φαοάπαθ 
ἄεςεγε οροτῖεξ ἴδε, ἰ χποά εἰϊριτυτ σὰὶξ Δπιρ ἴὰ5 δυΐοπὶ δδοιπ- 

20 ἄπηι οἰ δοϊοηεπι δἱβπογώτα, οἱ 5γ]]ορίϑιπο, 400 αἱΐ οραδ εδῖ, αρίουπ- 
406 σοπείπραϊ, δἀϊυπραπῖασ σοπυθηιδηϊ θυ σοπυθηϊοπίία; αἱ δὶ ἱπνε- 
τεουπάιυ5 οτὶὶ εἴ ραγυ)]οῦπα, εἴ (γ πἰῖφαε δγιῖ οἵ {Π|0 6 γα]}}8: οἱ [ν 
ααϊάδην σοηϑεχαδης ἱπνεγεοαῃάϊαπι, εἴ δεσυπάυπι ραγνυϊ]οχαΐαπι 1|}}- 
Βεγαὶ 8. ἴθ 1] 10 .58 ἰρίτατ φιὶθύδαμα οροτίεϊ μος τποάο δεουῃάυτῃ 
ξοπνεηϊεπίϊαιῃ βατὶ πιϑιβοάυπι. 

5. Νυης δαΐοιι ργίπιαπι ᾿Θπῖδ 0 ξεηεγα δηΐτα δ ἰυτη ἀϊσάπριοτγε, - 
εἰ φᾶς ᾿ρβογιτα σοπνδηΐξ ρογπναϊατγί, πὶ δἷπε ἔοτιϊα δὲ εἰπιϊάδ, δὲ ἰασῖα 
οἵ ἰπϊϑῖα. ἀἰδιίπρη πιά τπη δαΐδπι απ πιδιϊαπι σθητ8 ἴῃ ἀυᾶ5 ἰογσπδδ, 
ἴῃ τπδϑου παπὶ οἱ ἴῃ ἰδπαϊπίπατα, δή ϊππρθηΐθμι ραϑδῖοπα8 οοπυθηΐθη- 

30 ἴεδ υπίςηίαυθ ἔογτπαα. δαπὶ δπὶτπα διιη1}18, εΣ 4υ86 ΠΟΠΔΠΙῸΓ ΠΏΪΓΪ 6, 
{ἐτγάγιτ τηδηδυεῖδα πιαρίδ. οἷ πῃ ΠΠογ 8 δαουπάιπι δηίτηδδ ἔεπιῖπδα 
το ΓΙ θη 8 δαπῖ, ταΐππ5 δηΐοτῃ [οτίθϑ, υθττιπὶ πυϊγιτηδηΐα οἱ δϑδποιααὶ- 
Πδπὶ τηϑηαυ!η τοὶ ρί δ πῖ 65 ππαρὶδ. 4θᾶΓα αχϑίϑι επί ἴα]65 δυαηὶ αἰ ϊσα δὶ 
τοῖπτδ ἱγαουη δα τηᾶγδι)8. τααπί δϑῖατω δυΐειῃ ἰὰ ὁχ ΠΟΡὶ5 δἰϊουὶ δὲ, 
ααοπίαπι οαπὶ ἷγὰ υἱπείπιατ, ἀἰΓἤου ταῦ ργυ ἀθπῖθϑ δὲ πααχίπηθ ἰοτῖθδ 
διπια9 δὰ ΠἸΠ1] οοἀοπάσπι, [ογἰπιὰγ δαΐοτη δὰ υἱοϊθπιίαπι ἱπίθγθμ- 
ἄδνν, εἰ ραϊταμάτπι δά χαοάσαπαιιε ἴγα ἱπιραϊετίξ. υἱάδπίασ ἀυΐοτα 
ταὶ αὶ πιδρὶβ τα] θῆςα βογὶ (δταῖπεα τπϑϑου 5, εἰ ρτγοϊογνίογα εἰ τηΐπυϑ 

δ ἀείεποινα. [επιΐμδο ἰρίταν, εἰ φυδα οἶγοᾶ πὸ8 πυϊξιϊαμἴητγ, νὰ] ἀ8 πιᾶ- 
πἰίεοϊα δαπῖ. 4π46 γδγὸ δαπὶ οἶγοᾶ δι [ ναι, οἴππαδ σου βιθηϊογ ραρῖο- 
τοῦ εἴ τοπαΐογαϑ ἰδὶϊα 6896 αυδ]α διπὶ ἀϊεῖα. δὲ σεγο οἱ πος πιᾶ- 
αἰζεδῖυπι εϑὲ, 4ποά δἰπρυ! διΐνπι ἱπ ἀποχθοαπε ξθπαγα [επιῖπα πιᾶγα 
πιϊποτὶ5 σάὰρ 58 εἰ ἀπρυφιϊοτῖα ἴδε οἱ τὰ ἐν ΕΠ οτ5 ς0}}} οἷῖ; δὲ ρβεῖογα 
ἀπ θϑοι ]Πογα Βαρθαπῖ, οἱ ταϊποτγιιπι ἰαἴθγοτι δίηι, ἔουνονῳ δυΐθηι τηᾶ- 
δ᾽8 οἄγηοδα πιδγίρα5, ρεηθα 1π0]}}1ἃ, εἴ οτιγα δυθε α μαρϑπι, ρεάεο 

τ υϑγὸ ρυ]οτίογε εἰ ἰογαϊαπι Ἰοϊα5 σοΥροτὶ8 το] ]Ἰογεὶη 4ιι81π ἴοτ- 
ογεῖι. πιΐπη8 παγνυοϑᾶ δυΐοπῃ δππὶ εἴ Ἰπο]]ἰοτὰ, ργαθάϊία παπιϊϊο- 
τῖρθης οαγηῖὶθαο. πιλδου πα ἀὐΐοτῃ ᾿ῖ5 οταηῖραδ οοηϊταιία πα σουιίδ, 
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πδίηγα δπηΐϊ ζογεοτγε δὲ ἱπϑιϊογα ζεπεγθ: ἔειηῖπα δαΐθτη οδὲ εἰτοϊἀϊος 
εἰ ἰηϊαδεῖον παῖατγα. αἰ ἔϊα 86 μβαδεηιραν, τνἱάεῖαγ ἴδο οπιπίυτη ροζς- 
(δοιϊϑειπιτν ἴῃ ἀϑϑατηεηο ἡπαγὶδ ἰογπιάση. ἰδ ὸ θη Βαρεὶ οδ τπᾶ- 
ξηιπι, ἔδοΐεμν διιΐοπι αιιδάγδιατη, ΠῸἢ ναὶάθ οδϑϑᾶτη; δΌΡΘΓΙΟΓΟΠΙ 
τοδπά!θυΐαπι πομ οπιϊηθηΐειη, 86 δθ αι] τοῦ ρεπάἀθηϊθπι ἀθοσϑητῃ 
πᾶϑαπι δαἴε πὶ πιδρὶ8 ΟΥασϑητπ 4ΠΏΩΙη 50. δ τὴ ; σα Ϊο8 Ομᾶγοροϑ, σ0π- 
οᾶνοϑδ, "00 νὶάε γοϊυπάοϑ, πθι6 ναὶ ἀθ ργοΐβθηϑοδ; τραβη! Ὁ ἀπ ϑσα 20 
Υ6γῸ στη οἀεγαΐδιῃ: δι} 6 το  Ἰἰτυπὶ τπαρταηι : ἰγοπίθτι φυδάι δἴδτῃ εχ πλθ- 
ἀϊο διιβοαυδιῃ: δὰ συ ρϑγο ἴα δαῖοπι οἱ πᾶβατῃ δὼ ἰγοηῖα υϑ]αὶ Ὡὰρ 68 
ϑαρετγϑιαϊ. φαργα ἐγονῖεπι, ἰαχία πϑϑάτη, μδθεὲ ρἷϊοα ἱποϊϊπαῖοϑς οὰ- 
Ρυϊ τιοάετγαίωη ; οοἸΐαπι θοπδα ἰοηρίτυάϊπὶα, στοδϑατα, ἵπποὸ ἀαϊατα, 
οὐἰπῖθα8 Ηανῖθ, ποῦ ρῥἰαπὶς πεθς να]ὰς οτγὶϑρίδ; αυδὲ δαπὲ εἶγοα 
ἰαποῖηγατι ϑρδιυ]αγιιτι 6ραῖοϑα Ἰπαρὶβ ιᾶτῃ σομϊυη οἷδ: δοαρυ 85 ἴοτ- 
ἴ68, εἰ ρεοῖπϑ ἰυνϑηῖϊες δὲ τπεϊγαίγεῃοη ἰαΐατα, το ϑι15 ἰαϊοτίραϑ [α]- 
ἴυπι; δ πιογᾶ ΠῸΠ σΆΓΏΟϑα, ΠΕ. ΟΟΧΒ5; ΟΓυΓα ἰοτγῖϊα εἴ πεγυοϑᾶ, ξτθ8- 80 
δάτη ἰπυθηΐϊεπν, δὲ Ἰοϊππὶ σογραδ ἀτιϊςαϊδῖαπι δὲ πεγυοϑαπι, Β6 488 
ταϊής Βυτηϊάυπι πϑῆπε ἀϊγοπι. δυ Ρ]δὶ δυΐοπὶ ἀαῆε, τιδβηΐβος ἰπ- 
οδάεδῃ8, εἴ Ἱπουβῃϑ 86 ἴῃ δραίι]ϊδ οὔπὶ διῃρυϊαῖ. ἰαἰ5 οδὲ βεουηάθτ 
δὰ 4086 βυηϊ οἶτοδ ΘΟΓρΡΌ9. 4086 δυϊοιη εἶγοαῦ δηϊπιδτι, ἀλένττα δὲ 
Πἰδδύαὶϊα, πιδρινδηίπηυτη δὲ ἀπηδπ8 νἱεϊογίδα, οἱ τηδπϑαδῖιπι δἰ ἱπδί ΤΩ, 
εἰ διηδῇϑβ δογυτῃ οὔτι Παΐρι8 ναγϑεῖαγ ρᾶτάἀδ]18 δυΐθτι ἕογ θα 9 
6886 νιϑἷδ, [επλίπθαθ ἔοιτηδα πιᾶρὶδ δϑῖ, πἶβὶ δεουά υπι ογΏτα: Ηἰδ δὰ- 
ἴεπι ορδγαῖυτ εἰ αἰϊφυοὰ ορυ5 ἰοτετυ ἀἰνῖ5 ἔλοῖς. Ἠαθεῖ ἰδοΐετμι ρᾶσ- 
τᾶτη, ο8 τηλρποτῃ, οοΌ]08 ρᾶγτοϑ, αἰθοϑ, οοποᾶνοϑβ, δοϑάειῃ δαΐοσι 810 
π᾿ βύαι Ἠἰκῖ, (τοπῖδαι ἰοηράᾶπι, δαγοϑ τοϊυῃἀαδ πιδρῖδ 4πδπὶ Ρ]8πδδ, 
οοἶϊππι ἰοπρυτα ναϊάθ, ρδεΐυς Ἔχρϑγδ ἰδΐογητι, οἱ ἰοπρυμῖ ἀοτγδβαπις 
[ειηογα οἄτηοϑα, εἴ οοχᾶβ: 486 γὙ67Ὸ διυηῖ εἶτοα 11ϊὰ οἵ υϑηΐγοτη, ἰαθ- 

Υἷα πιϑρὶβ. οοἷογ δυΐθτι υαγίαϑ, εἴ τοῖυπη ποι ἀγιϊς]αἴητα οἱ ἀρδφαθ 
τηϑπδαγα δϑὶ, ἰοττωδ σογροτὶβ 1818 δϑὶ: ἴῃ Ἠΐ8 δυΐεπι 4886 δεραπάμτα. 
δηϊπιδτπ, ΡΌΒΙΠ]Πυτὰ δϑὶ οἱ γδυἀ ]δηΐαπι, εἴ οὐπηΐηο ἀΐσεγεα, ἀοϊοδυπι. 
δηϊπα]ίατα ἰρίίυτ 4π86 νἱάδηῖογ [ογῖΐα, σοπνυδηϊθυ ἴα διϑατιρία 8ῃ1- 
τααῖϊΐα, ταδϑου πα ἔοττηβϑο δὲ επιϊηίπαθ ἤϊοῖα δαπξ 8118 δαΐετῃ 488- 10 
1ἴὰ αἴπε, ἔδοιϊα εϑὲ αὐἴφηε ρεγίγαηδῖγα. αδθουπημθ δοΐεπι δὰ ρῈγ- 
εἱοξποιποπίζαπάττα ἱμορίςοτο σοπτεηῖεξ Ὁ δηϊπιδ]Ρα8, ἴῃ εἰθοομ8 
εἰβτιογατε ἀϊςαϊοτ. 

6. ΕἸεοιῖο δυΐετα δἰρπογαπι, {86 6δὲ δεουηάθπι Βοπιῖπεδ, δἷο 
δοορίτατ, φυϊρπδουπηαε Ρ ε ἀδ 5 θ8η8 παϑῖὶ, πιαρπῖ, ἀγιϊςἶδε εἰ ποτ- 
γοβὶ, ἰοτίρβ δυηῖ: δαραπάυτη δα 4π86 βιπὶ ἴῃ δηΐταδ, γα ΘΠ δὰ 
χπδβοῦ]ἴπαγα βεπη8. 4αϊςιπαπε διιΐειη ρεάεδ ρᾶγυος εἰγὶςῖοβ ἱπασιὶς- 
οαἰαῖοα Βαρονῖ, ἀο]εοιἀΒΠ]ογαα δυΐεπὶ υἶβα αυᾶτῃ [οτίϊοτςδ, τι. }168 
δυπῖ: δδεοῃπάυιῃ δα 486 δπὶ ἴῃ δπίπιδ, γείδγη πον δὰ ἐεσηϊπίπαπι 
ξεπα8. ᾳπίριι ρβάυπι ἀΐριτὶ σαγνὶ, ἱπυδγεοππαϊὶ, εἴ αυΐθαβ πηρτι68 20 
ουγνὶ, τεΐεγυπιοτ δὰ ἀνο5 ουγυοιητη ππρυΐαπι. χαΐθης ροάμπι ἀϊρὶα 
σοπίθμοῖϊ δυπῖ, διεγοογοϑὶ : γείεγπηϊαν δά ογγραδ βἰγιεϊογαπι ρεήαπι 
ἰπ Ἰδουρα8 ἀρρεπῖθβ. φυϊθυδοπηηθα δὰ 4086 οἰτοᾶ 8108 9πηΐ ΒΕΓ" 
γοϑᾶ εἱ  πκνας [οτῖθϑ5 βδουμβάστι δηΐπιστα : τοίου πίοῦ δά τηδϑοῦ- 
Ἰἰπαπι ξαπυσ. ἀαϊουπαις δυΐοτα βαπὶ [2]19 οδτποδὶ εἰ ἱπατεϊου οἷ, 
το 165 δεοπηάτπι δηΐπιδτηῃ: τοίθγυῃ αγ κα [επιϊηΐπατα βοπυδ. φαΐςππ- 30 
4πε σττγα Βμαρεπὶ ἀγουϊαῖα οἱ πενοϑὰ εἴ γοβυδία, [οτίϑδ δεου πάσα 
Δηϊπιᾶτη : Γαδ πῖογ δα πηϑϑο ἱπατπ ρϑηυδ. 4υϊοαπτι6 ογτιγα δ ΡΈ1]18 
πεγνόβᾶηυε μαρέπξ, ἰαχαγίοϑὶ : γείεγυπίυγ δὰ ἀνε8. φαϊςαπαπα ΟΓΆΓΆ 
δυρεγῆιια Βαρεπὶ εἰ δὰπὶ ρᾶγυτῃ ἀϊγυρια, οὐΐθί]ε8 εἰ ἱπυδγεοππὰϊ: 
τείεγιπτην δά ἀρρατγεπῖοπι ἀδοεπιῖαπι. αι δαπὶ δεουῃἀῦτη ρεηῦδ 
Ρἰεπὶ, εἰπαβάϊ: γείδγαπίατ δά ἀρραγεπῖθτ οοπυδηϊοπεδπι. φαΐ μαρθηξ 
ξοχὰδ οδ8683 εἴ πεγνοϑ, ἰοτῖεβ διπῆ: Γείεταπιηγ δὰ τηϑδο] ηραι β6- 
παδ. 4υὶ ΒαΡοπὶ οοχᾶϑ οϑδιϊθηΐαδ εἴ δι ρεγβιιαβ, πι οἷδε ἐκπῆ, εἴ τὰ - 
[δταπίωγ δὰ [οπιϊπίπυπι βεηυϑ. φηϊοιπ αι Ρ 6 οἴ 6 ἢ οἀϑεΌτῃ δοτζεχ ὃ 
Βαρβηϊ, βιπὶ ἔοι 168; 4υΐ φαγποϑῶπι εἴ ρίπρηεπι μα επΐ, πϑο]]16α; 4 
δυΐοπι ἰναϊοηὶ τποιίταιη σαγπ έτη, δίοοδπι, ἀθοςςαΐδπι, τα] τποτὶδ ϑυπῖ: 
γοίεγαπίωγ δά βἰιηΐαβ. φυΐοππᾷαα δυΐθα θῈπ6 ΤΌ Ρο 581 δυπὶ, δηδ- 
ἴονδβ [δεγάγαπι: γεογυμιυγ δὰ οαρὸϑ εἴ ἰθοποϑ. υἱάθθὶϊ υἱῖᾳφπε αἰϊᾳαῖο 
δἰ οδπθϑ υδίἠθ υδπαϊϊοοϑβ ἰυ μη θο808 6886, 4υ}0 8 εἃ 4υδὲ δθῃϊ οἾΓΟΑ 
νδπἴγοτι ρἰμπρυία, Ρεπα [ογῖβ: γε[εγαιϊαγ δὰ πιδβοῦϊϊππιη. ααὶ- 
οὔηαιε δυΐοτα ΠΟῚ Ρἰπβιεδ, το  Ἰ]6ε: ταίδγαπιαγ δὰ ἱπάἀδοοπιίδτα. 40] 
δρὶῃ ἃ πὶ ̓πᾶριᾶπι οἱ θθη9 [ογίοτν Βαραπὶ, ἔοττθϑ δυιπὶ δηΐπια: σϑίθ- 10 
ταρτογ δὰ τηϑϑοι παπὰ. 4Ὸΐ δμἴθὴἢ ϑρίπδη δἐγιοίδτη οἱ πῃ 60} ]}δπὶ 
Βαβεπῖ, πιο ]ε5: τείεγαπιαγ δὰ [εταϊπίπατν ξεπι5. ααϊοιπηπε δαΐεπι 
τορυϑῃ5 [δἴδτι 9, ἔοτῖοϑ δυηΐ δεοιπάυτῃ δηϊηαιη: τοίοσαπίογ δὰ 
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ταδδου]ἑπτπὶ σθ πα. ατιὶ δαΐετι ποτ ΒΕῸ6 οὐδίδε, πιο]. 8 σαπξ ὁθοπῃ- 
ἄττα διϊπιᾶπι: γοίοιπιπογ δὴ Γεταϊηἰ ὺπῦτ ρεπῦϑ. σχυίϊσυπαῃε οχ ἰαϊε- 
τῖθαϑ εἰγοππάποι ϑυπξ, δοαὶ ἰη Βαϊ, Ιοφαδοθδ εἰ δι] οἀαϊ: γείθγαη- 
ἴπν δὰ Βονυεϑ υεὶ ταῦᾶϑ. φαϊσαπαᾷαα δυΐοι παιδία Βαρθηὶ αποὰ ἃ 
Ἀπ᾿ ]ἰςο 6ϑὲ υϑ4π δὰ οχίγοιθασπι ρϑοϊογίϑ 60 φυοὰ εἰ πὴ ἐχίγεο- 
τηϊίαϊα ρβοϊοτίϑ πϑ4πε δὲ ςο]ΐαπι, τόγϑοθϑ οἱ ᾿ἰπβθηβὶ}}}68, υογᾶσθδ 

20 χυΐάειπ, φαοαΐδια τεπίγετα τπϑρπυτῃ ΒαΡεπὶ, πὸ ἀρροϊαπξ οἰθυτα; 
ἰῃϑθηϑὶ 165 δυΐοτα, φαΐα ἀπρυδίαπι ἰοοαπι παΡοπὶ ϑ6ηδιιϑ, αι ἴῃ τς 
ἴασαι τϑἀδοϊυπι, ἃΡ 60 αὶ τϑοϊρὶξ οἴθυτα, [8 τξ ϑευδα8 σταυ θη ργο- 
Ρίοῦ γερἰεἰΐοπας οἰθογῶσα δὺξ ἱπάϊρεπιίδπι. χυϊουηαια δυΐετ ΗΕ - 
οἴαϑθ ππδρηυτα ΠαΡδπὶ οἱ δγιϊουϊδίυϊη, ἰοτγῖθ9 δαπὶ δεουπάππι δηΐ- 
ταᾶτη : ΓΕ ΘΓΌΠΙΩΓ δα ταδϑου ἰπυπι ξαπαϑ. 4αϊοθηαθε δαΐοσα τὰ εἰᾶ- 
ἔγδῃ οη ΒαΡρεπὶ πιᾶρπῦπι εἴ ΡῈ Π6 οαγποϑαπι εἰ ἀγιϊουϊδίυμι, Γογὶο8 
ϑυπξ δοουπάπτῃ δηΐταδιη : γαίεγιηϊαγ δὰ τραβουίπατα. χυΐοαπαιε δὰ- 
ἴετα ἱα θ6ο 16 εἴ ἤοἢ σαγηοϑύτ δὲ ἱπαγιουϊδίατη, πιο} 1685 δαπὶ ϑεοθῃ- 
ἄτα δπίταδτα: γοίογυπιγ δὰ [δηαίππατα. αὶ αβοῦηαα δυΐοιῃ πδ- 

30 Ἰδίγοῃου σπγγηπι δὶ νδ]ἀθ τπσβοῦ!4πε δή ρεοῖιβ οοδςιὶ, τηδ]} πποτί8 
δαηῖ: τείεγαπιογ δα ἀρραγεπίθι σοηνυδϊθηθαμπι, 4αΐα ρεγουπὶ 8η- 
τγογϑατα, οσοηναηίεπα υἱάθγὶ. χφυϊουπααε δυΐειι τηεἰαίγθῃποι ΘΙ  ΠΘ ἢ δ 
Βαβεδι, εἰογίοϑὶ δὲ ποπ ἱπι}}]ρϑυΐθ8: γοίεγιπίοτ δὰ δαθοϑ. 4υοηίαπι 
δαΐεπι πε ουγναπι γαμπιεπίεσ ορογίεξ 6586 ἤει 6 ΘΟυΟΔΥΌΙΩ 
τορίδίγεποι, πιοάϊπτη φυδογεπάσπ Ραμα παῖϊ. φαϊθυδουπαια ο6Γ- 
υἱχ αὐιϊςυ]α δππποπΈ θα 5 οἰ δοαρυΐαα, [ογίθϑ δυπὶ ϑθουμάθλη δηὶ- 
τοδπὶ: τοίεγαπίοτ δὰ τδϑουϊϊπυια. 4αϊθ5 οατνῖχ πω ΒΡ 6. }}} 18 δὲ ἱπᾶγ- 
εἰσι αῖδ, πιο 65 δαπὶ δοοππάσπι δυϊχηάτη : τοί γαηϊαγ δὰ ἐειηϊπυτη. 

841 μδϑὸ ἀϊσοίᾳαδε ἀϊχὶ ἀξ ρεάϊριι5 δἰ οοχὶδ, φυϊδυϑοῦπαθε δυΐθιη 8 ς ἃ- 
ΡᾺΪ46 Ρεπθ βοϊνῖδο δυπῖ, ᾿Β γα δαπὶ δεουπάσππι δηϊπηδτα: γοίε- 
ΤΌΠΙΩΥ δά ἀρραγεπίθηι, απία οοηγθηὶξ Θρράγαπὶὶ ἔοττπδθ ἢ ογα 88. 
φαϊρα8 γεγο αἰ βου τον ϑοἰ0}}168, σοηνίσδς, Π]θογαΐθθ: τείεγαπιασ 
δὰ ἀρραγϑηΐθπι ςοηγδπιεηίίαιη. αυϊαϑοῦπαπα δαΐθπι ἐᾷ 4ιᾶ6 δυπὲ 
εἶτοα οἶδνθτι ο0111, Βαμα 5ο 1118, 86 η51511685: πᾶτὰ θ6πὲ 808}}}}- 
Βα ἐχϑὶβδεαπιῖρτιθ, φαδα δππὶ οεἶγοα οἴανεισ ἔδοὶϊα τηοϊυπι δε πϑπαιῃ ΓΘ- 
ἘΝΝΕΡ θα γεγο {ιδε εἶγοα οἰᾶγδα δαπῖ, σοποίαβα 8ιηΐ, ἰπδοη8ῖ- 
Βι165: ἀἰ βου τεῦ σπίπι 80] ΠΡ τι8. ἐχϑιδεθ περ α5. Ηἰ8 ΄αδε οἶγοα οἷα- 

40 γϑπι, ἱπιροΐθπιες δππὶ γοοίρεγε πιοῖυιπ δθηδπυση. ιΐ ς ΟΠ] πτῃ ργο8- 
δΌΤΩ ΠαΡδηϊ, ἰογιθ8 ϑυηϊ δοσππάιπι δπίπιᾶτα: γοζογιιηζαγ δαὶ τηδβοιὶ- 
Ἠῦπι. (πὶ δυΐοιη παρ απὶ δα Ρ 1116, ππθς 1 1165 δαὶ: τοίεγαπίυγ δὰ ζδ- 
τοΐπδ8. φυϊρυδουηχιο ςΟ] τ ργοθδαπι εἰ οαγμοϑιτη, ἰγαςαπάϊ: τα- 
ξεσγαηῖαγ δὰ ἰγαουπαοβ ἰδαγοβ. αυϊδυδοῦπαια δυΐοιῃ οϑὲ Β6μ6 τηᾶρ- 
στη, ΠΟῚ γ]η6 ργοϑϑυιη, τπὰρηαηπίπιΐ : γεΐδγαπίαι δα ἰδοπα8. φαϊρὺς 
εϑὶ Ἰοηραιη, δ Ρ τε, ἔπι: αἱ δμηῖ: τοί εγαπίοτ δ σεγυοβ. φιθυ5 δαϊοιε 
Ῥγευε υϑὶάε, ἀοϊοσὶ οἱ ἱπϑίϊδῖογεβ: γϑίδιπιπτγ δὰ ᾿ὰροδ. φυρα8 
δαὶ [Δ Ρ᾽δ 58 Ἐ}14 εἰ ἰῃ δχιγοιι δ Έῖθιι5 ἰαχα, ἴϊὰ πὶ δα ρογίιϑ Ἰαθίπτα 

20 δὰ ἰηζετία 5 ργοϊεπάδιαγ δὰ ςοιαπεοιίοποιι ἰδριογιη, πιαρτιδηϊπι απ: 
τείεγηπιαγ δ Ἰδοπεβ. νἱάθρὶς αἰΐχυε αἰ αιιΐδ ἤος εἰ ἰῃ πιαρπὶβ οἵ 
Τογεθιις σαπῖθαν. φυΐθὰ8 Ἰα]νῖα ΦΌ ΒΕ]ΐδ, ἀτιγα εἶγοα ἀοπιο8 οαπίηο9, 
δαρεγειπί ποηῖθϑ; ἡτὶ ἴα ΠΑΡ επε, ἱρπορ]85: γείεγαπιαγ δὰ 865. φυΐ 
δαΐεπι ρτοσ88 ἰδία μαροπξ εἰ δηροτίπϑ ἱπίεγίοτι ργοροπά πβ, ἕδίυϊ: 
τείεγυπιιγ δά ἀϑῖποϑ. χαϊοιπαια δαΐαπὶ ϑαρεογίιδ ἰαρίατα εἰ ρίπεῖταϑ 
Ρταθεπιϊπεπιῖὶα μδραπῆ, ἀπιδῖογοβ δὰπὶ σοη πη  δγητῃ : γοίογυπιαν 
δ οᾶπ68. φυϊσα μι ἀαΐδιι π ἃ 81 τὰ δαὶ γετηῦτη ρτοϑϑατῃ ΒΑΡ εηὶ, γμα- 
τἈγταΐ ϑππὶ (1ἃ δι, [ἀοἴ]οπι ἀπίπιιπ μαρεπὶ δὰ ςοπουρίβοομ τη): 

,, Γοίδγαπίαγ δά Ρουο8. αυὶ δυιῖθπι πᾶϑυιη ἴῃ οχίγεπηϊ ταῖς ργοϑϑθην μᾶ- 
30 Βεαῖϊ, ἰπδαπϑιθιϊοδ 5πηῖ: ΓοοΓαπίπΥ δὰ διι68, πὶ παϑυτῃ δαί γοπιαπι 

δουΐοπι μαβοιι, ἀἰ [που] τον ᾿ἰγαϑςῖθ1] 68 σα πε: γοίθγαμταν δὰ ςαποδ, φαΐ 
ΘΑΒΌτα Πδοηὶ γοϊαπάμτῃ οἱ οθίπϑαπι, πιθρτιδιῖπὶ: γοογαπειν δὰ ἰθο- 
868. 4τΐ γὙογὸ πδδίπῃ εχίγθιηπτι βυθεϊΐειη μαρθηῖ, ανϊουϊαγυ5, αὶ 
Βαθεπὶ ἃ [τοπῖϑ ᾿ποχ ουγνπιπ, ἱπναγεουπαϊ διηῖ: γοίδγιπίωγ δὰ οοτ- 
Ὑ08. απίουπαπα δυΐδπι δηυήαιη μὰ Θπῖ, δι που]δίατα ἃ ἔγοπῖο, τηδρ- 
παηϊπιΐ : γείογαη!γ δα ἀαιίϊατα, χυϊςῃπαια παδὰπι οοποάναπι μαροπὲ 

δ οἱ (γοπΐετν τοϊαπήαπι οἱ γυγϑαπι ενηΐθθπ8 τοϊιπάϊππ, Ἰηχυιίοοῖ: τὸ- 
ἐειτιπῖογ ἡ ρα}1]05. χυΐνεγο δίπιθιπ, ἰαχυνίοϑὶ: τοίογαπιαγ δὰ οογς 
υοϑβ. φυϊυδουπαος παγ88 δι ηῖ ἀρενίδα, ἰτᾶσα νάϊ: γο[οτιπῖον δὰ Ρ88- 
δἰοπμθη 4πᾶς Αϊ ἰμ να. χιϊοιπαπε ἴα οἱ 6 πὶ σαγποϑϑωι ἈΆΡδηὶ, τ ᾶ- 
1Ἀγπιὶ (1 ἐδὲ δος σοπουρίϑο 1165) διιπὶ: τοίεγαπιυγ δά Βονυθ85. χαὶ 
ζδοΐοπι πιδοι οπίαπι Βαἰρεπὶ, δο]ϊοϊτι. φαΐ διῖοπιὶ σαγποϑᾶχπῃ, ἐἰπηϊάϊ: 
γτοίεγαπιηγ δὰ [αοὶθϑ ἃδίπο δἱ σεγτο ϑιπιῖ]65. 4 γαϊάθ ρᾶγνδπὶ ἢδ- 
Βεηῖ, ρα δι Παπίπν: τοίθγαπίυν δά οβίστ εἰ δὰ δἰϊπΐατη. φυΐθι5 ἴαοῖα8 
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ΤΏΔρΤ Δ, ἰᾶταϊ : σεΐεγαηίαν δὰ αδὶποϑ εἰ Βουύβϑ. χαὶ γεγὸ ἤρᾶπθ ρᾶγ- 10 
ὙΔΠῚ ΠΕ4Ὸ6 τηδρτᾶπι, ορογίεϊ ἐδ8ε Ἱπδάϊοδ: Βαρὶ πα αἰφαθ᾽ μοταπι 
ταθάϊυ5 ογὶξ σοπυθπίθπδ. φυΐθαϑ δυΐθμι ἴαςῖ69 υἱάθίυγ ραγυϊῆοα, 1}11- 
Βεγαὶδς ϑυηῖ: γοίεγιπίον δὰ ἀρραγϑυξίατα. χυΐραϑ δυΐειι ἃ ὁ 6 α}19 
Ἰδηφύδτα υϑϑ:οη]8 6 ἀν μυδϑ ἀιπδίοτεϑ Ὑἱπὶ δυηῖ: τγε[εγιπιαν δὰ 
Ρϑβϑίοπεπι. φυϊθϑ Ὑϑπδιῃθηῖοῦ Ἵδάυπὶ 4αδ8 ἀπῖ8 οοῦϊοϑ ἀρραγεπῖ, 
τἴ νεδίουϊαθ, ἀπιαΐογεδ δοῖηηὶ: Γοίεγυ ποῦ δὰ Ῥαϑϑοηδτα:; ἀΐοπὶ ΟΣ 
ΒΟΙΏΠΟ δυγραηΐρυ9 ἀερενάεπι 408ε βαπὶ ἵπ οοιῖ56. φυϊοαπααο οσα- 
1ο8 ραζυοϑ πα)ρεπὶ, ρῃϑι]δηλιηῖ: γείογαπτυγ δὰ ἀρρατγδηξίατη εἰ οἰπιίατη. 50 
4ηϊουῃαθ σεγοὸ παρθοπὶ οουΐοϑβ πιδρποϑ, γείεγαπιιγ δὰ Ρονυθϑ. ἱειατ 
Ῥδπθ πϑίυτη ορογιδὶ πθαι8 Ἰπᾶρτιοβ ποθ ρᾶγυοβ μάβρεγε οοπὶοϑ. 
4υΐ Ὑθγὸ οοποᾶνοϑ μαθεηῖ, πιαϊεβοὶ: γε υσαπίιγ δὴ δἰπηίαια. αυὶ- 
οὕπαθε Βα]δπὶ οοαΐοϑ δἰπίμθηῖθϑ, [αξι!: γοίθγππειγ δὰ Δρραγοημδσα 
δἰ ἀϑπο8. αιιοῃΐατα δυΐδι π 6486 δἰπὶπεπεϊα πὶ Ος] ΟΓΆτα πεαὰε ςοῃ- 
οαγογτα ορρτῖεϊ 6866, πιεάϊι9 αἰΐφῃα μδρτιϑ ργαοδιδθῖῖ. φαΐθυϑ- 
ἐυδθε δαΐεπι οου}} φαπὶ ραγάπι οοποᾶνϊ, πιὰρηδηΐηῖ: γεἀποπηῖιῦ 
ἃ Ἰεοπββ. φαΐβθιυϑβ γεγο ρίυδ, τπδηϑιδῖϊ: γείεγαπειγ δὰ βουθ5. 4αϊ- 30 
ὀθπαι ἔγοη ει ρᾶγνδιν μαρεπὶ, ἐπα δοὶ ρ παρ 1165: τοίεγπηϊας δὰ 
4.65. 4αΐ δυΐετι Ἰῃδρπᾶπι γα] 46, ἰαγάϊ: γείογυπιαγ δὰ Ῥονεϑ. 4αὶ 
γοϊαπήδτα μα επξ, ἱπδθηδαὶϊ: γοίεγιπίατ δὰ αϑίποϑ. 4υὶ δι ζοσα πιϊ πΠῸϑ 
Ρίδηᾶια παρ επῖ, δαρᾶςθ5: γαίδιπιπταν δὰ οᾶπθϑ. φαΐσυπααε αδάτγᾶ- 
ἴδια οἱ πιοἀογαίδιη ἰγοηΐετη μάθε πξ, τηδρπαπί πη: γοίθγαπιιγ δά ἰεο- 
π68. αιιϊσαπαιδ δαΐεπι ςοἰ]δοῖαπν μάΡ πε, δἠα]αΐοτεδ: τείεγτιηῖαν δὰ 
ΡἈϑϑίοπειῃ 4086 ἔϊ. ἰὰ ἴῃ οἀπίρυϑ5 νἱάθρὶϊ χυϊδρίατη, φυΐ οαπι υἷας 
ἀϊαπῖαγ, οοπίγαοϊαπι μα θ6πὶ ἐγουΐθτα. φαϊοππαὰδ δαξοια παρα] βάτα, 
δυάαςε5: τείδιιμογ δὰ ἰαυγυτη οἰ ἰθοπεπι. υδηάο δυΐοπὶ περ ]ο- 812 
δ Παρ 5. δαάαςίδτι διρηϊποαῖ, ἔγαπαι}} {88 δαΐοπι δάυ]διίοπεπι, 
ταεάϊυ5 Παρ ϊα8 αἴσας μοπτὰ Β6 πε ἀδοθηῖογ 86 μαροῖ. υϊοαπαθα 
τίϑέοιη Παρ πὶ ἔγοηῖαπι, πιδοϑῖϊ: τοίθτιπταγ δ ρδββίομθπι, 4 ΠΙᾶΣα 
τηδεϑιὶ ἐγίβῖοσα ἨδΡρεπὶ ἰδοίετα. 4αὶΐ ἀπίεπι ἀδπιίβδασι, ἰασπ μι Βα πὰϊ 
δυπῖ: τείογυηιαγ δα ραβθίοπεϑ, ΄αΐα ἰυρεπίο5 ἀεπηΐδ88ε ϑυηὶ [γοπιίθ. 
αυϊουπααε δαΐθπι ἢαρεπὶ Ἰπαρπῦπι οαραξ, δεηδαὶ!: τοίογα ποτ εὰ 
ξᾶπε5. 4αΐ γεγο ρᾶγυατη, ἰηβεηβαιΐ: γείετιπζας δὰ δβίηοδβ. ααὶ μα- 
Βεπὲ οἀρίϊα ρἰποαῖα, ἱπυδγθοιπαὶ: τεογαπιας δὰ Βμαθοπίεθ ὑπξα68 
οῦγτοβ. σαϊσαπαπε Δ ΓΘ δ ράΓΥ88 μαρθῃὶ, δἰπιϊα θα δυηξ, φαϊοπηφαα 
δυιΐοτα ταᾶρηδ8, Ἀϑἰπίηὶ, υἱάθῦῖς υἰααὶ ἰϊχυΐδ δὲ σάπια ορείπιοδ πιο- 40 
ἀογαῖδϑ ἀῦγεδ ᾿ιᾶρεγα. αυὶ γνδὶάς πιρτὶ δυπὶ, {ππ|4]: τείδιιπῖαγ δὰ 
ἈΑεργρῆοε εἰ Αεβίοροβ: να]άθ δυΐθτα ἰδὲ ἔπιαϊ απ: τείεπιηζας 
δα χιυϊίεγεθ. σο]οΎ δυΐδαι φὶ οοηζετγὶ δὴ [οτγιτυ ἀἴπεπι, πιβάϊππι μο- 
τοι οροτγὶεὶ 6886. βανξ ἱπαρηΐ δηϊπὶ ϑυπξ: ταίεγαπιγ δὰ ἰθοπ 68. 
ταρεὶ ταϊάε αδίαιϊ: γείεσυπιωγ δά υαΐρεβ. ρδ!άϊ, σοϊοτα τατραῖ, 
εἰπι! αἱ δυηῖ: τείδγαπιαγ δὰ ραϑδίοποιῃ 0886 Βὲ εχ {ἰπιογο. αἱ δῖοι 
δπὶ πη 6]} εἰ οο]οσὶθ, δαπὶ Γπρίῖ: ἔγιρι ἃ δαΐετα ποθι] Αἰ ΓΒ ΟΌ] ΟΣ: 20 
τα θΣ 68 δαΐεπι αἰ βου] τον Ἔχϑιϑιθπε θυ 115 4υδε ἰαχῖα σππὶ σοτρτιϑν 
ἐγὰπὲ υἴᾳυς ἰαγαϊ. ψιὰ5 σο]οῦ ταΡοΓ 6θῖ, δοῦ δυπὶ, σαοιίατα, 
οἰππΐα 4π8ε ὁππὶ δοσῃπάυ σΟΓρὰδ ἃ τηοῖπ οδὶείδεϊα γα οβουηξ. 
4υῖρυ9 οοἿοῦ Βαπιπιεὰδ δῖ, τηδηΐαοὶ, 4η1ἃ δὰ 4π86 ϑυπὶ ἰῃ σΟΥΡΟΓΕ 
Ὑϑῃεπιθηῖογ οαἰείδεϊα ἤδυηπηθτη σοϊογοπι μα επῖ: 4υἱ ἀπίθμι ϑπὲ 
εχίγετης οἰ οἴαεοϊί, τηδπίδοὶ αἰΐφαε Φπηξ. χαρὰ ἀπΐετη 6δὲ ἢδτωτπϑτιϑ 
φοἷοτ οἶγοα ρεοῖι8, ἀἰΓΕς ]15 γᾶς δυπῖ: τοίδγυμαν δὰ ραϑείοπετα; ἰγᾶ- 30 
εἶς πᾶπαθε ϑαρεγδοοθυ ἀυηιαγ δὰ 4π8ε ϑιπὶ οἶγοα ροοῖθδ. 45 
δυΐεπὶ οἶγοα ΠΟἸ]υῖπ δ ἰδιρογα τοπᾶρ ἀϊδίεπθαο διπῖ, ἀἰΓἢς}}18 ἵτᾶθ: 
γείδγιπιαγ δ ραϑϑίοπεπι, υΐα ἰγαὶὶδ ἤδες δοοϊδαμ!. 4υἱ]α5 [οἶδ 
δΌΡΟΓΘΓΙ Εθο6ῃ8 δϑῖ, γεγεσηπαϊ διιηῖ: γοογαπῖηγ δὰ ραβδίοποτα, χαΐδ 
γεγεουπάδιϊθ δα ρεγεγηβ δος [δοῖθϑ. χυὶθαβ ροπᾶθ ϑῃροΓΘΓ ΒΕ βου πῆ, 
ἀπιδῖοτεϑ δυπῖ νηΐ: γοίεγαπίυγ δὰ μαϑϑίοηοπι, χοΐα εὐ τὶϊ8 δα ρετεττι- 
ῬἈεϑουπὶ ραπαθ. φαΐ θπ8 αὐιΐθιι ΟΟΠΪ1 8: ρ γα θϑοππὲ, εχίγα 86 ἔδ- ὃ 
τυπίαγ Οὗ ἰγᾶπι: τοίεγαπτυτ δ ραϑϑίοποπι, 4αΐϊα φαΐ Δ} ἵγα οἰοττι- 
ἴατ, ἐγ Βοϑουπὶ οΟ]19. ααϊυδ δυΐδιπ οοὺ]. να] θα πίρτὶ, εἰπιϊαϊ: ἢ» 
6ὲγ δπὶιπ οοἷος ναΐάς υἱά δίων εἰπιϊ αἰ ταΐοπι δἰ ρηϊβοαγθ. πὶ δαϊαπι ΠῸΠ 
δηπὶ να]άς πίρτί, σεἀὰ ἀδοϊϊπαπι δὰ ἤδυπιη οοἴογεπι, Βουὶ δηϊιπὶ δα πῇ. 
4υϊθὰδ δυΐθιη οο]ὶ ρἰαμοὶ δαὶ Αἰ)οῖ, τἰποί αἱ δυπὶ: νἱδαϑ εδὲ αἱ βαϑ οο- 
Ἰογ υἱπιϊϊταΐοτα οἰρηίβοαγθ. οὶ δαῖοπι ποθὴ δαπὶ ρ]αμοἱ 66 ΠΒαγορὶ, 
Βοηὶ δπηὶπιὶ βπε: γοευ πὶ δὰ ἰοοπαβ εἴ ἀαπῖϊα8. φαΐ δυΐοπι τῖπὸ 
«οἷοτα δἰ πηῖ]68 δαῃῖ, διο 1  δαυὶ: γείογαπτγ δὰ οᾶργαδ. ααΐθαο ἱφηεὲ 
δυπξ ΟΟΌ]1, ἱμνεγεουπαϊ: γαΐεγιπιαγ δᾷ οαπθϑ: 4αὶ ἀπίθτη ὁ0Ὲ]09 
ἀϊδοοίογαῖοβ μαβοπὶ οἱ ξιγβθαῖοβ, εἰσί ἀϊ: τοίδγαπιαγ δά ρϑββίοπειι, 10 
φαΐδ ᾳαὶ ἐἱϊπιποτῖπξ, ρα  }Π11 βυαπξ οοογα ποῦ δοφυδὶ τεσ. χαϊουπαθο 
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οὐαΐοϑ ἰαοοπέε8 ΠΑΡ δξ, ἰαχυτγίοϑὶ : το γα αἂ οογγος οἱ ρα1108. 
χαὶ δία ρ']οθὰ5 μαβθηῖ, Ν Ἔπογοῖ δαπῖ: τοίεγαπιογ δά ᾿ΐγοοβ. σαὶ 
δυΐοπι 6ἃ 4088 διιπῖ οἶγοα ροοία5 δὲ υθηΐγεπι, γαϊὰθ ρί]οϑα μδρεπέ, 
πΌΠΩαδαι ἰῃ οἰϑάθπι ρεγϑουθγϑηῖϊ: γεοσιηϊισ δά ἀνε8, φαΐα 686 ρ6- 
οἵαδ εἰ τορίσοπη σαϊάς ρίϊοβδα μδβεηῖ. αὶ ρεβοίοτα μαβεηὶ τναϊάς 
πυάα γδὶ ποὺ ρίΐοβϑα, ἱπυεγεοηπάϊ δυηῖ: τοίεγαπτοῦ δὰ ταμ]ίεγεϑ. 
πποπίδτ ἰρὶϊαγ πο οροτγίοϊ σαὶ ὰθ ρί]οϑα 6886 μὴν ψὶ πάλ, πιεάϊα 
Πιαδῖϊα5 δὲ ορ ὕτωι8. φαυϊοπηφῃς Ἀυπιεγοϑ μι]ο508 Βαθοηξ, παπαῦδτα 
ἰπ εἰϑάεπι ρογβεαυεγωηῖ: τείγαπίογ δὰ ἀν 68. 4ηὶΐ ἀογϑητ βδρεηῖ ρὶ- 
ἰοϑαια υαἰάθ, ἱπυεσεουπάϊ δαηϊ: γείθγαπίησ δά θοδιίαβ. χυϊσῦπαιθ 
ταΐοια οΟἰ πιὰ ταῖγο ρἱοϑαση παρ επξ, ἤβογα θα δαπὶ: τγοίεγυπτογ δά 
0868. 4αΐ δαϊετι ταθηἴανῃ Βαροηὶ δουΐστα, Βοηὶ δηΐπιΐ: τείεγαμο 
"ὦ οἂπι69. ααϊοιπαης μα θεπξ δΏραγο Πα οσομίπποῖδ, ἔγίβῖθ8 δαπὲ: τας 
ϑγαμίυτ δα δίμα πα ἀίπομη ραϑϑοπῖθ. χαὶ δυρογοὶ!α ἀϊνοϊδα παρ εηξ 
16 πᾶϑππ δὲ Ἔχίθηδα ὑϑαία δὰ ἴδιηροτγα, [δτι δηπὲ: τείγαπίωτ δὰ 
ἸΟΥοο8. 4πὶ δγεοῖοϑ ρ1]08. δρδηῖὶ ἴπ οδρίϊο, εἶπ! 1: τείογηπίογ δά 
ιφ8ϊοη68, 4 ΐα εἰπιθ πεῖ θα 8 αγίραπίωτ. ααΐ σαρ1}105 τα] τω ογῖθρο8 
ἄρ 6ηξ, ἰϊἀϊ: τείεγαπίατ δὰ Αδιβίοραθ. χαοηΐατι ἰριτατ τὶξθηῖθα 
ἐ νϑμθπιθηῖοῦ οτδρὶ την! ἀϊ δῖοι Γδγοηὶ, αὶ ὰ οχίγειηιδῖα δὰπὲ οτὶς- 
οἷ, ὦ θοπατῃ δηἰτηῦτα τεΐεγυπίυγ: τεΐεγαπέυτ δαΐθπι εἰ δὰ ᾿θοπαηι. 
υἱ ἰὰ ἰγοπιῖς φυοά 681 δπῖδ οδραξ, οἰενδίαιη Βαθδαὶ, ἰΡ γα]ε5 συμ: 
Ὑεγηη ον δὰ ἰδοπθϑ. «αὶ ἴῃ οδρίϊα δάπαῖος μαρεηὶ οαρὶ]]οδ δά 
Ὀπίεια ἰυχίᾳ πᾶβατω, δαπὶ [ΡΒ έγα]θδ: τοίεγυπίωγ δὰ ἀδοδηῖεπὶ ἀρρᾶ- 
ταϊίδπι, .... ἃ 6 τηδηὺϑ δὲ ση ἰἰ δὲ Βγαολὶ πηοῖπ δα άομι γοζεγαπίαγ. 
τἱ ΒΌπμοΓΙ8 τθοῖὶβ ἰθη 519, ἱπδοϊ πὶ, ρα] εδηροπαδ: τείεγαπίατ δὰ θαποδ. 
ηἱ 8οδρΌ 15 τηουβηϊυσ οαγνϊ, δαηΐ εἰαιΐ: τείεγαηϊτατ δὰ ᾿δοπθ5. αὶ 
ΞΔιδὰς Ἰανενϑὶς δα υΪαπίε5 οἵ οστιγίρπδ, Γοπιϊπἰηὶ: γεΐεγαπῖαγ δὰ 
Ϊεγοδ. αὶ σατο σογροτίρπθ οὐτοπηϊογαπεπῖεβ 86 δὲ {τί οδηαϑ, 
ἰαἰαῖοτεβ δαηῖ: τοίδγηπίογ δὰ ραβϑίοπεδ. ἱμοϊηδτὶ δαΐθπι δὰ ἄἀδχ- 
λπὶ ἴῃ δ Βαϊδαο οἰπαράϊ ϑῃηξ: τείεγυπίον δὰ δρραγθηΐθτι ἀβοθη- 
'π. 4ηΐομη σα οομΐο9 ΒαΡ απ ΒῈπε τηΌ 168, δοῦεϊ, ταραςσθς: γος 
πἴατ δὰ δοοιρίἔγεβ. αυΐ ρα ρα τζαπι, ἐπ αὶ, φαΐα 'π οοπ]18 ρτίμπια 
γγεηΐατ. αὶ οουΐοσ ἰγθαπϑηϊ ἴσπιροτγα Ἰπουθπίθβ, ἐπεϊαταπι 8]- 
δ᾽ αἷα ἴῃ οσῦϊο σοἰαξ ἱπιπιοίδπιν μαρεαὶ, ἰητ 6 ] δοῦν! : δὶ επῖπι ἰὰ 4πο- 
ἐπὶ ἱπ:θ ]δοτἷο τε μθιαθηῖεσ βαῖ, ἴῃ δᾶ δἰαὶ εξ τΐδυ8. φαΐ υοςα δή- 
γάυπι πιαρτᾶ τοοϊεγαπίυτ σταυϊζεν, ἱπίαγιοϑὶ: τοίεστιπίην δὰ δβίηοϑ. 
ἰσππααθ δυΐθπι γὙορδπὶ ἃ ργανὶ ἱποὶρίθηϊοβ οἱ βηϊπηϊ ἱπ δουΐππι, 
οὐπάϊ εἰ Ἰαρεπῖδε: τοΐεσπμτασ δὰ βότυθϑ οἱ δὰ ἀεοεπξαπι γοοΐβ, 
ἰσαηᾳπε δαΐθηα υοοῖθα5 δουτδ τπο ΠΡ 8 ἂς ταρεϊδ ἰοφιπηξην, οἷ- 
541: τοίεγαπίαγ δὰ τοηϊΐετες εἰ δὰ ἀεοεμῆδηι, ααϊσαπχαε ῥταυϊτεσ 
εβηῖ, τπαβτ τα 80 ΡΕΓρΙ χύση: γεἀηοπηῖογ δὰ ἑογίεβ οδη88 οἱ ἀ6- 
υἰδπι. ααϊοαπαπα τη ον δίμο σοπέοηἴομα τυοσϑηξΐ, πηδηϑαδιῖ: 
ΘΙΌΠταΣ δά οὐοϑ. ααϊοππαθε γοςϑπὶ δοῦΐα εἰ [οτγετετ, ἰγϑουπάϊ : 
λυποῦ δά σᾶργαβ. ΡδΌΥΪ υαἱάθ δοῦϊὶ δαηξ: ταοῖα δπὶπὶ δδηζυῖ- 
Ρᾶτγυπαι ἰοοῦαι οοπεηῖε, πιοἰΐοποα φαοφαε γαἰάθ υεἰοοϊτοσ δο- 
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οδάμπμξ δά δᾶροσγε. φαΐ δαΐετη δῃπξ υαϊάε τοαροΐ, ἰαγάϊ: τωοῖα οπΐτ 10 
δδπρτιὶπὶδ τηδρτιατω ἰοοῦπι σουτίηθηϊα, τποΐῃς ἰᾶγάθ δοοεάυπὶ δὰ εὩ- 
ΕΞ ἀυϊουπᾳφαε δαΐοτα ραγυόσησω δϊοοῖβ οαγηΐθη8 υἱαητογ δαξ οἱ οο- 
οτῖθυδ, δὰξ φυδε ρεῖ οδ ἀπ δίοσα σογροσῖθυδ δπρεγβαυπὶ, 11} ρὲσ- 
Βοεϊππε: ἐχδίϑιοπιθ θηΐπι ἴἢ ταοϊὰ ρδῦυο εἰ σϑϊοοὶ ργορῖοσ ἰρβῃθιτ, 
θθπαδτ δαοιπάυχη ἰάετῃ δεϑὲ ϑᾶρογε, 864 δἱϊπὰ ἱπ β]ΐο ργιυβϑᾳυδτα 
ἐχοθάδῃδ ρογβοῖδε. χαϊσηπααε τᾶρπογοπι ᾿υτηϊἀϊ8 σγπιρὰ8 πΐδη- 
ἴε58, δξ σοἰοτίθυδ φαΐ ρτορῖεγ ἔτ ριαἰταῖθιη ἱππαδουπίων, 181} ροτ- 
Βοίμηϊ: Ἔχ ϑιδιθηῖθ δπΐπὶ τη οι ἴῃ ππᾶρῃο ἰθοο εἰ ἰᾶτάο, ρετ {τὶ ρἰ αἰτδ- 
ἴεΒα. ΒΟῸΒ Ῥεγιπὶἰ δἰ χα ἃ δοοθάθγε δὰ δᾶρεγε. αυϊσυηαια δπΐθμι 20 
Ῥϑγυόγαπὶ μαιηἰ 18 οι πδ αϊαπίιγ οἱ σο]οτίρας ρτορίῖεγ {τἰρί ἀτὰ- 
ἴετα, βαπὶ ρετγίεοϊϊ νἱ : οχϑίϑεθπξα απὶῖπι τ οἵα ἴῃ ρᾶγυο, ἀϊ βου] οτ τοο- 
Β116 ςοπιρὶεχϊουΐθ οοπιπηδπβαγαιίοπετι ρταθραξ ρτίπιθσῃ ρογβοδγε, 
αἱσΌΠ4Ὸ6 πηϑρποταπι ἀυιτὶ8 οατηῖθὰ8 πἰπηϊυ εἴ σοΟἸοσῖθ5 ρὲ οδ]ῖ- 
ἰϊαΐοτη, βυπὶ ρετίεοιϊνὶ οἱ 8εηϑιεἶνὶ : Ἔχϑίϑιθαϊα δηΐπ ἰϑτίοπα ἴῃ 'οοῸ 

τορι δἰ ἰᾶτάα ργορίεγ {γιρι ἀϊξαΐοπι, πἰμ}} οοπάυοος δοοβάθη δὰ 
δΆρ6γθ. 4ῃΐ γεγο τηᾶρηὶ ἀυτγὶ5 σἀγηϊδπ8 αἱυπίαγ εἴ οοἰοτίθ5 ργορῖοσ 
οαἰϊάϊταῖοπι, μαπὶ ρεγίεοῖνὶ δὲ δθηδιεἶνὶ - τπαρηίτα ἀἰπῖ8 ἐπίπι ϑὰρδτα- 
Βυηάδηδδπι δὲ οαγηΐατη δἰ οο]ογὶ8 οἰ {1185 δοαιίδινῖε; φααγθ οοτα- 
τηθηδυγαίυτ 6986 δὰ ρεγβοϊεπάυη. εἐχοράθηϊία ἰξιιυγ σοΥΓΡΟοΓγαωὰ 
σηδρτιϊ πάϊηΐρηβ, δπὶ ραγυϊυάϊπῖθυ5 ἀεβοϊοητία, φαοτιοάο μεοτίεοϊδ 
δυπὶ εἰ ΄υοταοάο ἱτηρετγίεοϊα, ἀϊοϊαπι εδὲ. πιοάϊα δυΐειι πᾶσα ἢ 05 30 
τῦπι δὰ δεηϑὰ9 ορἕτηα εἱ ρογίεοι δϑιπια, φαΐ ἀαυα δαρροπίίυγ 
δπ6886: τηοΐαϑ δηΐπὶ ΠΟΙ ται} οχϑιϑίθηξοβ [δοιὰ δὰ πιθηΐοπι δοςο- 
ἀυπὲ, πεο οἴΐδπι ρϑ0]]ατῖπι ἐχϑϑέθπξοα ργοσεάπηϊς {ιᾶγα ρογίρο λϑε- 
σρδπὶ εἴ δὰ ρεγβοϊεμάμππι ΄υδε ἐπεγὶπὲ ργοροδίία, εἰ δή δεπιϊεπάστα 
οροτῖεϊ τηο ἀογαΐβμῃ 6886 τη ρη τυ ἰ ποι. ἱ πο Ο πὶτὰ ΘΠ ΓΑΕΪ αϑιοιὶ 8519 
γεὶ ἀοϊοσῖ: τοίδγιπιασ δὰ ρϑεϑίοπθμ εἰ δὰ ζεσηΐηαπι. οἱ επὶπὶ αὶ 
ἱποοτα πη μδηΓϑὶϊ δησιῖ, Ὡ5[Ό1Ι δαπξ, οοτοση δηϑαγαϊΐ υἰΐααε ἐγααὶ δία] 
δ ἱπϑὶϊ οἵ ἔογίδϑβ. σαι πέσω δυΐθτα σοτωτη θηδαγδίϊουβ δὰ σοΓρο- 
ΤΌτα Βόπδπῃ τποϊοπειη εἴ Βοπαπὶ παι ναίει γεάθοετγε οροτίοξ, δεὰ 
ὩΟΠ δὰ [οτπιᾶτα τηϑσῖβ, δίοπὲ ἴῃ ρτϊποὶρῖο ἀϊοΐατα 6δὲ. θθηῈ 886 μαβεὶ 
δαΐετι δὲ οτηηία δἰρτιδ, συδοοῦπαπε ργδβάϊοϊδ δαπὲ, τείεγγε δά δρρα- 
ταηΐοιη οοηγθηϊοηϊίαπι, οἴ ἴπ τηδϑουϊητη εἰ ἰεπιϊματη: πάθος ομΐτα 
Ῥετίεοξβοπια ἀἰνίδιοπε ἀϊνίδα δυμὶ, εἰ ἀεπιοπϑίγαιυπι εϑὲ φαοὰ πιᾶ- 
δου ῃ5 δϑὶ ἰεταΐθα ἰσδίοσ δὲ ἑοσίίοτ, εἴ ΐϊνθγδα τεῦ ἀΐςεγθ, πε οσ. 
ἐπ οπιηὶ δαΐοτῃ δἰ δοϊίομα δἰ ρτιοσιτι, 4118 4}115 βἰρτ!δ τηδρὶ8 ἀδοϊαγδηξ ὃ 
σηδηϊ[εδῖε δ᾽ βοΐαπι. ταϑηὶ [εβεϊδϑίτηα δπΐθτο, 486 ἴῃ ᾿τὶποῖρα!ρι8 
Ἰοεΐδ βαμπὲ. ρῥτίῃεἰρα!ϊϑδίπια5 δαΐετα ἰοοὰβ δϑὲ, 4πὶ δδὲ οἶγοα οοῦϊος 
εἰ ἐτοπίετα εἰ οαραϊ εἰ ἴδοίετη ; δεοῦπάσδ δαΐθμ, 4πὶ 6δὶ οἶγοα ρεοϊαϑ 
εἴ δοαρυΐαδὶ Θοπϑεφυθηῖευ εἶγοα οτυγα εἰ ρεάδδ: χαὶ δυΐθιῃ οἶγοαῦ 
σεπΐγοπι, τη ΠΠ 8. ΟἸΏΠΙΠΟ δυΐδτη, υἱ δὶς ἀΐοδτη, 1δῖα Ιοοα τηϑηϊς 
ζει ϊδαίπια δίξθα Ῥγϑθρδηξ, ἱπ φΌΪΡα8 εἴ ϑαρίβηιτίδε ρῥἰυγίπιδθ ἄθοοσ 
ΔΡρατζεῖ. 

ΡΙΑΝΤΙδ58 
ΙΝΟΕΆΤΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

Ὁ δὲ ἴῃ δυϊπη ΡΒ εἴ ἴῃ Ῥ]αττἶθ 6686 ἀεργεββθηβα δὲ, ἴπ δηϊτια- 
8 φυϊάοπι ἰμεθας εἴ τρδηϊ εδῖα, ἰπ ῥἰδηϊὶς σεσὸ ΘσοΌ ἰοτ πες βάθο 
Ιθ88. δά δαίυδες Ἰρίθαγ οοπβγινδιοπεμι τη] ἰᾶπι ἱπα αἰ δ᾽ ΠΟ ποπὶ 
Ἐς ϑϑῖ386 εϑὶ πθῦβ886. πέψαε δμίπι οοηδίαὶ Παρεαπίηβ ρδηΐδε 
ΠῚ Ἐρβείεπθιαος [ας ταῖοπι, ἀοϊοτῖς ἱΐετ οἱ γοϊυριδιίδ οἴ το- 
, ἀἰδογθίοηϊβ Αμδχαρογας ἰΐϊδαᾳαθε εἰ Επιρεάοεϊοι ἀεοίβοτὶο δαὰ8 
ἱ δἰαπιῖ; δεηῖγε ἰἴθιι, ἂο ἰτιδπμα νοϊαριδίεχαε αἴβοὶ δἰβγτηδης. 
᾿ΒΆΧΘΡΟταΘ συϊάστῃ ἀπίπια] 4 ̓ρ888 6886, οἱ τοϊυρίαῖα ἃς ἀοΐοτα 
τοσὶ ἀοςαϊξ, ὁ [οϊϊοστιτα δε οεὶ ἀεβατνο εἰ εχ ἱπογειηθηῖο ἰδϊυ 
ἰξθβ. Ετωηρεάοοϊοε υϑτὸ δοχῦτα ἢὶ βαἀπιϊδίπα οοϑ8 δγρι γαῖῃ 

οἱξ. δοάειη τοοάο Ῥ]αῖο σθοψχιβ δρρεϊξεα φοϊῃπι 1116 ἀποὶ ΟΡ ν8- 
Βοιηθηΐδμ 80 ΠἸοοἱ ζαοο τ8:18 αἰ τγιοἷδ πδοοϑϑιἐδίθηι αἴβττοαθδξ. υο ἀεὶ 
«οὔδὶεϊ εᾶ85 γοϊυρίαἴῖο ἃς ἀοΐοτο αἰδοῖ, ἴχπη δεηῖγα αποαῦθ ταϊϊοηί 
ετῖξ σοπδοηϊδμδαῃ; δὲ ἀθὲ μος οοησεϊεογιῖ, τατη ἀρρει τ φαοχπα 
ἀποῖ, οἱ φαίάδτηι δοτῖπο τεβοϊαπτας εἰ υἱρι!ἰς ἐχοϊἐδπΐατ, γαϊϊοηὶ σοὰ- 
δοηϊαπρσα οτῖ!, δὰ δαῃάθμ τηοήυτῃ δὶ φαϑεγῶσπαδ δὴ δρί γίϊητι ἀα- 
οοπὶ δὲ ϑεχπῦπι τοϊδείοπειη Παρδαπὶ, ἃπ σΟπίΓα δἰῖ, του απ δαρεΣ 
Βοος Δπιβρὶ κταίομι εἰ χυδεβομοτα ρῥγοϊἴχαπι ἐχοὶϊαθίτημβ. υογυτι 
ταλῖα οπιϊβῖδδα, ποααα δἰπρηίοτυμ ἱπαυϊδοπὶ, φθ88 ορεγαε ρῥγεϊίυπι 30 
Βαροδηξ ποΐατη, μοι δδ6 τεοϊζυδ Τπδτὶϊ. δαηὶ δυΐθπι 4πὶ δηϊμαω 
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Βαρετὸ ῥ᾽δοΐδε αἰβυπιδγοπέ, χοΐα φς ]Ἰςεξ ξίρπετο δα8 ςοπϑροχίδθοπϊ 
Δἰίφας εἰ ἱπογοπιδηϊωμι βαβορογε, ἰἴθ υἱγθβοογα, 4υ8ε ἰυνοηϊαδ 
πααρεάαπι ᾿ρβαγυτω 911, τυιγθηϑαῃς δοηΐο ἀϊδϑοϊνὶ: οἱ φποὰ πυ]]υτὰ ἱπα- 
τμπδίογηση ἰδίμδες οὰπὶ ρ]απιϊΒ ἤδρθαὶ οοιππιαπῖᾶ. ῥτοῖπάθ δὲ 
εἴποπιο ἀϊ χυαθάαπι ρ]απ 5 δ6886 δηϊπιδάν οἰ ὅσο, ἀρρειίτα φιοχαα 

δ ἀυοὶ 685 εχϊδιμπαγαπί. πὸ8 δηϊθπι 4086 πιδηϊίδϑὶα δυπὶ, ΓΙ ΠΠΊ, 
ἀεϊηὰς φυας Ἰαϊοπῖ, ρεγϑεαπδπιητ. ἀϊοίπια9 ἰϊδφυδ, δὶ φυϊά αἰαῖυτ, 
ἰάειιν ἀρρεῦϊα ἀπεὶ εἰ γοἰσρίδιε δἴξοΐ ρεῖ βαϊυγίξδϊθπι, ἀοϊογθ διυΐεμι 
Ρέτ ἴαπιθτα. εἴ ρει βδπδὰ αἰζεβοϊίοποϑ {86 ποπ ἄυηϊ. ραγαίοχα ἱρὶ- 
ἴαγ εδὲ, χυδτανῖβ ροη δίθο ἴδπίεγα δγγεῖ, εἴωδ ἱπίεπιῖο, 4ιὶ ρἰδπεὶδ 
θεηϑΌτα δρρεοίϊατυας ἐγ υεδ ἄυτι 6868ε ἰξα εχ βδεπιανΐς. Απαχαρογαβ 
Ῥεπιοοτίταε εἰ ΕἸταρεάοοϊεϑ ταδηΐεπι 4θοαιε εἰ οοξηίτοπεπι οἷ ἰη- 
6.86 αἴβγιπδγηπῖ, δὲ Π09 ἴδ] ἰδπαῦδπι [α]φα γσορυἀϊαπῖεβ, δᾶπο ἴη- 
οἵδιατηϑ δετιποηΐὶ. αἰβττηδσπαβ ἰρί τ πδηπα Ὡρρειϊταπι ῥἰανία8 μδ- 

80 Ῥεγε πᾶς βϑηϑῃϊη. ἃρρϑῖια8 6η1πὶ ΠΟῸῚ δἰϊυπάς θαι 6 86 η8 6ϑὲ. 
πέάπε ἐξίτατ ϑεπϑυπι ἴπ Πἰ8 ἀεργεμεηάίπιαϑ, πε αιι6 ραγίθμι ΄υδ6 86η- 
δι, πεὸ εἷῃι8 δὲ πη ἰτα ἀἴηοπι, δὲ πε χη ϑρθοΐοπι ἀεβηξῖαιη, πες αιυ!ά- 
Ῥίαπι δά ἤᾶπο σοηδεάιδη8, πε4ὰ6 πιοϊθπι ἰοςα θη, πες νἷδιι δὰ 
Φεηδίθ}]ε αἰϊφαο. δἵ πεῆπδ βίρπυιη αιοάρίαπι, 4ι0 ἰυμήϊςατγὶ ροσδὶξ 
δεηδῦτῃ ἰΐ8 ἰπ6886, οἱ δίρτια ΠΑΡ ΘΠΙΌΓ φαῖθϑ αἰὶ δοϊτΓ οἵ ἱπογεπιθ- 
ἴστω οπιπῖῃο δοοίρογε ἀδργεμβεπάυπιαγ. πααιθ γεγο ἰϊὰ ἃ ποθὶ8 μος 
ςοποιίϊαοσγεοίητγ, πἰδὶ αἰ γίςοπι δποιτ σοι χα [σου δΐοπι ρᾶτ 65 ἈΠ πιᾶθ 

30 6886 σορηίίατα ἔοτεῖ. ργοϊπάθ ουπὶ Εἰσὰ 4υᾶπάδτα δυΐι8 επίιηδα 
Ῥατίθη ςοπίϊποτε ρἰαπία ἀορτομοηἀαϊωγ, πϑοσϑϑαγίο δὲ οἱ δ πδη 
ἀποφας μάθογφ δἂπὶ δἰδιῃβπιπ8. δἱ οἴπὶ 86η88 σαγοδξ, 56 5116 πὶ 10 88 π| 
ΤῸ ε586 πεσηδαπδτι πο δάἀπι τ οπάθτα, 86ηϑ8ι5 δηΐπι 1ΠΠυδίγαπ δα 
Ὑἱΐδς οαδα 6ϑῖ: Υἱϑ αἰ ἔγίχ υθγὸ δυοίίοηΐβ τοὶ υἱνθηὶβ εϑὲ δῦσα. ἢδ6 
ἀϊεγεηιτίδο μος ἴῃ ἰοςο ργοςσοάηπηξ, φαοὰ ἰμ 16 Π]ἰρὶ πεαπεαῖ οἱ ἰη 6ο- 

816 ἀεια ἱπῖογ υἱΐδηιν δἰυϑαιβ ρυίνυδιίοποι τοθάϊαιη ἰῃνεπίδιαγ αἰϊφυοά, 
δϑεὰ ἀϊεοαὶ φαϊϑρίαπι, οὔτ ρ᾽απία απὶπιαῖα δἷξ, απίπιαὶ φυοαιε δαπάθια 
6686. ἰά χυοά᾽ πο5 πεηπαφύδπι αἴβγπιδπιτβ. δἱεπίτη ἀϊῆς 6 6ϑὲ ρ]δη- 
ἴδε [πποιϊοποτ δεϊγίθαογε, τεάδογευε δυΐπιδθ ζαποϊοηΐ, φπᾶο ἰπ ἀπὶ- 
το] μαρεῖαγ. φαοά εηΐτπ ρ]Απιΐ5 υἱΐδτη ἐΐα ἴπεθθε περᾶῖ, δϑὲ (εἰ ἰρϑαϊῃ 
4ποἀ ποη 8επεδηϊ. βαπὶ δαΐοπι ἀπὶιηα]16 χυο αι ποηπυΐΐα σορπίίοπα 
ξατεηξῖα. αυΐα γ6γῸ πδίῃγα υἱέαπιὶ απ πη] ἰα ροΓ πιογίθπι σΟΥΤ ΉΡ6Π8, 
δ0 ἶπι βεπεγε δϑῃ ἀδπὶ γιγθυδ βῈγ βεπδγαίίοπεπι ςοηϑειυαῖ, ργογϑιι8 
Φοπϑεπίδη αι ΓΑΙΪΟΠΙ πὸπ δδὲ ηἴ ἱπίοτ δηλιπδίαπι ἱπαηϊτη δι πηι 6 

10 τηοάϊαπι αἰϊαἀ φηοήάατῃ σοηϑϊααπιια. δοΐπιυδ δαΐεπι σοης ἢ. ]} ἃ ἀπὶ- 
ται] 1 6886 σοβηιίοηα σαγεπίϊα; αὐδρτορῖογ ρἰαπῖδο δῃπὶ εἰ ἀπἰ πια]α. 
809 ἐγξο 8688 Ἵδῆϑ8 εϑὲ ΟΌΓ ΤΕ δηἰπη8}1ὰ ἀϊσαπίαγ. πᾶπὶ ροπογᾶ 

δοῖεθα8 8η18 Ποπιὶπα ἀδηϊ ἐὶ ἀεβηίϊοπεδ, ϑρθοῖθθ υθγοὸ 8015 ἱπάϊ- 
υἹάαϊδ ποπιῖπα; ἀομεῖφιε ραπῦδ εχ ὑπᾶ οἷ σοτηιπθηὶ οδιιϑᾶ, τᾶ δἰ 
ἴῃ πιρ εἶ5, 6886, ΠΟ δχ πηι 9. σαἴδγι πὶ γιὸ οδυ886 Ρ6ῈΓ 4ιᾶπὶ ρὸ- 
πῦδ δάϑιγοϊατγ, ΠΟ οὔΐν18 δϑὲ πιδπί οβῖδ. ΓΙ ΓΘ δυΐθιπ διιηῖ ἀπ τη ϊα 
ἀπε δόχὺ ἔοπηϊπεο σαγαπὲ, 4118 ἰἰἰ ἀθ πὶ 4υ886 ποπ ψεπογαιῖ, αἰΐα γυγ- 
δΌ4 τλοϊαπι πα ϊΐατι ΒΑΡ 6πεῖα. δυμὶ ργαείογεα ἀϊνθγθοτιισι σοϊογιπὶ 

40 αἰϊα, φυοπιδάπηοάυτα αἰϊα 4086 ρᾶγίατη δἰ δὲ ἀϊβϑινηϊϊεια δἀμηῖ; αἱΐα 
ΣΌΓΘΩΒ 6 ἴαγγᾶ ογεϑοπηῖὶ δι ἀγρογθυ5. χαρά ἰρίξιγ ἴπ δπὶιπα 15 νἱτα 
Ῥτὶποϊρίυπι ἐδε7 ἐρρερυκα αἰϊυὰ ργαθῖθγ ποθ!]ο ἰδιμ ἃ δπίνπαὶ, φποὰ 
οδοΐααι δοΐθιπ 516}145 εἴ ρἰδπεῖαϑ οἰγουϊῦ χηδε εχίγα ϑ8οι]ςεὶ ἤδης 
δι κυϊιαῖεπι ὁαπηξ, εἴ ὁθπὶ ἤπρΑΈ Πα: παι δεηϑὰς5 σορποβοοιιίαια 
Ῥαβοῖο εξ. δοϊθηάππι δϑὲ δυΐοιπ ρ] δι ία8 τηοῖυπι εχ 8686 ποῦ Βᾶθογα: 
δαὶ οπίπι ἴογγαα δἴμχδο, ἱρϑᾶ υεγοὸ ἴεγγα ἱπιπιοῖδ οϑὲ, γαϊϊοεϊπδη- 
ἄσππι ἰϊδχυς ἰμοτῖς ἀπάεπαιη Μμαῖς Υἱα δεςεάαξ, πὲ οἰ ἰρ845 ἰαεϊαπιῦς 
δεπϑητα ΠΆθεΓΟ: πε΄ 6 επὶπὶ Γθι σΟπΊπηη 6πὶ αἰϊφυᾶπι ΒΡ επὶ ἤδθο. 

30 ἀϊοϊπιυϑ. δγξο δηϊπιδὶ πὶ υἱΐαε σοπιπιθῃ θην οδιϑᾶπι 6886 δεηϑιτη. ἰβ8 
ἀϊδογοιϊοπθτν [δεῖς ἱπτεγ νἰ διπ τη ογι εἴπ ηι πποιϊϊοπι. οδο τι δοΐοπι, 
φαΐα (ἀποϊΐοπεπι μαῦροι ΠΟ Ποῖ πιο ἀϊρπίογειμηο ποβίγα, ργο- 
4] δὴ εἶδες ἐϊϑοίτυπι ε8ῖ. δδὲ ἰέβαπε ποςϑϑβς οἱ ρεγίδοϊηπι απἰπιαὶ 
εἰ ἀϊπιϊπυϊαπι σουιπυπο αἰ φυϊὰ παρ οαῖ; οἱ ἰ8 εβὶ υδθ ϑοορῇβ. ρτοὸ- 
ἱπάο ἀρὶ μδὲς δοίιεγιϊ, Ὁ εἰπϑιπο αὶ ποιπί πὶ 9 υίσφιε γος θάδι 
οροτίεξ, 4ιιΐα πιοάϊητη ποὴ δϑῖ, δεά νἱῖὰ τπεάϊππι δϑῖ, υοά οηΐπι 
δϑῖ ἰπαηἰπιδίπτι, [Δ ἀπίπιᾶπι ποη μαθοῖ, ποπε εχ ἰρϑίτϑ ραγίίθυδ μᾶ- 
Βεξ αἰϊψιιατπι. ρ]απὶθ σεγο δχ δογιιπὶ ππιθγο πο Βαβϑίῃγ 4υδ6 οᾶ- 
τοηῖϊ δηἰπιᾶ: π81ῃ 15 ἴρ84 ροτγίϊο φηδεείβπι δηΐπαε Βαοῖυτ. δπίπιδὶ 

8 ἴαπιεπ πο δὲ, ψυΐα δεϑῆιη πο Βαροῖ, ΡΥ διΐοπὶ ἀθ νὰ δὰ 
Ὧοπ νἱζατη ραυ]] αἰῖπι, αἱ δἰηραϊα φιοαθθ, ροϑϑιπιὰ8 ἀπίοτο αἰΐο 480- 
486 πιοάο ἀΐοεγα απἰπιαῖδμι 6866 ρἰαπῖδπι, πες ἀϊεϊπιη5 ἱπαιηίπια- 
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ἔτη 6886, εἰ δὶ φυϊὰ απίπιαπι μαρεαῖ, δοηθππι ἰάτῃ δὴ μάθετε ποι ἀϊοὶ- 
τι, τ ΔΤ ΓΟ8 4186 Αἰἰἴαγ, ἀΡφ4ιε δηΐτπα ΠοῺ δϑῖ, δὲ δηῖπηδὶ οἴπῃα 
δηΐπιδπα μαθεὶ. δε ρἰδηΐα ἱπιρογίδοϊαω γα8 δϑῖ, γτυτϑιδ δπίπραὶ τη θτας 
Βγὰ μαθβεὶ βηϊϊα, Ρἰαπία ἰπάεβηίία: εἰ πιδῖογίαπι παρεῖ ρ]δπῖα ργο- 
Ρτίαπι τποιιὶ, φαΐ ἐπδδὶ ἱρϑῖ. ταγϑυδαυθ ἀΐςεγε ροϑδυϊπῃς ρἰδηΐας δηΐ- 
τῆδπὶ ΠΉΒΕΓΕ: ΠϑῚῃ 68 δϑὶ 4086 πιοῖυϑ ἴῃ ἰρ55 οἴβοῖι, αἱ ἀφδϊἀογίυπ, 
εἴ φαΐ ἰοοο ὲ πνοῖμ8, ἀρ 6 βοπϑὰ ποῦ ϑιπηῖ, 8ἰς δἰἱπιθηξιτι ἱγᾶν 
μδγα ἃ ργίποϊρίο παῖυγαι! εϑῖ, εἴ ἰὰ ἵρϑθιπ σοιππιππε δηϊπιδ]} ἃς ρ᾽απ- 
ἴδε δῖ. πεζὰ οὐ δἰϊγδοϊΐοπα οἷδὲ 86 π8Ὸ9 Ὁ}10 πιοο ἰυποίης οἷξ, 
πδς6886 εϑῖ. ἤᾶπη ἥυ86 αἰυπίιγ απίνεγϑα, ἀπάθυ8 αἰ πιθη χυαὶ ας 
Βὺ5 9ο᾽τιπ Βαἰνεπὶ οριιϑ, πα] ἀϊταῖε {τἰριἀϊταῖαιδ, οἱ ργοῖπάδ δἰϊπιοπῖο 
Ππιπῖάο ἰηήϊρεπὶ ἂς βίοσοο. δὲ ὡς) ἀϊϊ88 (τγὶρι αἰ ϑϑαὺς ἴα οἰδ᾽8 τερϑ- 
τἰυπίον δἰ οἶθ ἐς Βαπι 15. οἵ πϑυῖγα εχ μίϑοθ παίυγί8 ἃ ραγὶ 3880 δ6- 
ἰαπρίϊυτγ. ἰσοῖτοο παπαίιδ ρτίπιο δἰἐπισπΐοια οοπίϊπηππι αἰδηῖὶ δὶ 
ἔδεῖππι, πϑ4ι6 δἀ ἰρβαπὶ οὐγγαριοηίϑ Ἰιογᾶτα, ἀθθεπῖφαα δο αἴ δαΐπια 
ἃς μἰαπῖα τα]ὶ φιαὶα δϑὶ ἰρϑουαπι αἰτι Π 4118. 

2. Ῥεγελογαϊδιηογ δαυθ Ἰϑιιά φιοφῃο, φποά ἷπ ογδίϊοπθ ποβέγα 
ΡΓδθοδβοὶῖ, ἀθ ρ]δηίδθ δρρϑίϊω εἰ ἀς εἷθ)8 τποῖτι, ἀπ πϑ 8 τορτῖᾶ, 
εἰ οἷ φυϊὰ Δ δ ἴῃ δρίγμυπι γθϑοϊ ναῖυγ. Απάχαρογδθ ἐπὶπὶ 1185 8ρῖ- 
τίτουη ΒάΡογα αἴβγπιατῖς. δὲ φιηοπαιῃ πιοάοῦ δἱ φυΐάεπι ἱπνδηίμητ9 
δηϊπια! α πο ρᾶυοα θρ᾽ γϊυπι πο μαρθαῖα. ργαείοιθα ἐχδοῖθ ἄἀδ- 
Ῥγεβοπαϊιπιιϑ πεαυθ ἀοτιπῖγε ρ]δηίᾶς πϑφια υἱρίίαγε. υἱι!ϊδ δηΐτα 
γοη αἰϊωπάθ συδιη οχ οἴζβοϊα 96 π805 δϑῖ, δοζῆῃπ8 δυΐετ δἰαϑάεξῃ δὶ 
ἀεθ τα: πᾶς ἰπτεπταγ αἰϊφυϊά Βογαπι ἴῃ τορτπϑ Ηἶβος, 4υδς ἀππι 
Ποτῖβ οπιηὶ 8 τιχῖα ἡἸϑροδιοπολη δαηάδιῃ αἰαπίοτ, ἴῃ παίαγα ἰδία θη 
δ π1}}] ϑεπιΐδης. οἵ ἄπν αἰϊταγ ἀπίπιαὶ, δϑοθπαϊξ νᾶροτ ΔὃΡ αἰϊταθηίο 
δὰ ςἀρυΐῖ, ἱπάειιδ ῥτγογβὰς ἀογιηῖγθ ἴρβυπι οοπέηρίς, πρὶ νθγο ἃΒ- 
δαπιρίτϑ {ποτίϊ, ηπὶ δὰ σεγθγοια ἀϑοθπάεγαι, νᾶρογ, γθαϊξ τρια. 
Ροτγγο ἱπ φυϊθυϑάαπι Δπίπια!θὺ5 νὰροτ Ηὶς τουϊταβ, 4π86 ἰδπιθῃ Ρᾶ- 
τηπὶ ἀοτταϊππε, αἱ ἴῃ οδιποῖο σοπείηρις εἴ σογυο δ οῃ δία ΠΡ 8, ργδ6 
ξογαρτὶ δοι!ςοθὶ δἰοοϊϊαϊα εἴ τηδαϊυτπ αηξισῦβ. εἰ βοιῆπυ9 τοοῖοδ 
δἰαϊίο δῖ, μᾶος δυΐοπι τοὶ τηοῖδθ δεῖ υΐεβ. φηοά δυΐειῃ τραχίτοδ 
Ῥτορτιϊϑϑποαιο ἴῃ μᾶς δοϊεπτία ἰηαουίγεπάιιπι ἐσὲ, ἰά Ετηρεάος]ο: 
αἰχῖς, δοι!σδὲ ἴθ ρ απεῖς δεχυϑης ἐδπιϊπίπι8 πιδϑου πυϑαὰθ τερδ- 
τἰαπίατ, τὶ ϑροοῖεβ οχ Ηἶβοα ἀποθυ9 ϑεχίδιι8 οοπιπιΐδια. ἀἰοίπιπα ἰδαπδ 
ποά τπδβοιΐαϑ ουϊη ρίρτς, ἰπ δα ἀ ρἰρηῖ: [διπῖπα συ ϑτο, οὐπὶ βιβτξ, 
εἰρηῖς ἀΡ ἃ]ἴο, ϑυπι 46 δτρὸ ϑ8εραγαῖϊ ἃ 86 ἰπ υΐςετι. οὕτα ἰἰ8486 ἸΏ 
Ρἰαπιῖθ γερεγίαϊαγ χυοὰ ππααπάθαια δρϑοῖεβ τπδϑοῦΐυτι βεμ 8 Μα- 
θεᾶς δἵ (δπ !] πὶ, δὲ οπιπῖηο φιοά πιδϑουλιπι 68ὲ, δϑρεγὶῃ8 δδὶ ὃς 
ἀυγίπ5 τἰρι ἀξιιθημα, ἔπι !απ ἀθ 115. δὲ ἐεοιπάϊῃ8, 4ηδεγο ἀατα 
ταγϑυ5 δϑὲ ἱηνοηϊδίαγης μδες ἄπο ροπογα δἰπιαὶ οοπηπιί δῖα 'π ῥ]Απ τ 
6886, πὶ Ἐπιρεάοοίε5 ἀϊοῖς, ἰά φυοά εξο 8δ8πὲ ἰϊα διάβα ποη ἀγθί- 
ἄγου, ῃᾶπὶ Φιιὰθ γε ρει βοδηΐηγ, ρεΐπιο 8: πιρ 16 66 'π 8686 6886 ἀ6- 
Βεπῖ, υἱ 801ΠἸςεἰ ρ6Γ 86 911 πιδϑοῦΪι8 εἴ ρὲγ 86 οιπὶπᾶ, ἀεῖπὰςε εοἴ- 
τοϊβοθδηίαγ. εἴ σοπηση ϑ:ῖο ποῦ ογὶϊ πἰδὶ ρογ ργορτίδπι βθη γα ΠΟ ΕΤΏ. 
ἱπυοπίδ ἰξίϊαγ ζαῖὲ ἴμ Ρ] απ 5 ἀπῖθ τη ἰδέ πε πὶ ϑιιληι παϊϑιῖο, 4886 εἴα- 
εἴεη8 φπόφιδ οἱ ραξίοπϑ ᾿ᾶπϑ88 'π ππᾶ ΠΟΓγὰ 6886 ἀεβεδῖ. τϑγητα ΠῸΠ 
ἱπνυθπίϊυτ πιδβου ἰεϊτδ8. [οἰπἰπἰπίταθαπς ἴῃ 116 ρίδυϊα οοηἰπεῖδε; οἵ 
δὶ μος ἰϊὰ ε886ὲ, ἴῃπὶ ρἰαπα ἐμήων Ὁ οϑ86ῖ ρεγίεςμοτγ. δὲ φᾷο ρϑςοῖο 
ἰὰ 6586 φιδαῖ, 4ιιαπάο δπίπιαὶ ποὴ ἱπΐρεξ ἴῃ ροπογαϊίΐοηθ 818 στὰ 
ααρίαπι οχιγίπϑεοια7 αἱ ρίδηια ἤδος Ἰοπιροτῖθυϑ ἀπεΐ ἱπάϊοι : πᾶσα 
8016 ορυϑ Βαβοῖ οἱ τοπιρογαπιθπῖο εἴ νετ ῥ᾽ ανἰπιαπι; οἰ πιοΐτο οἴαπι 
τηδρὶϑ πὲ ἱπάϊροῖ, φιιο τδϑιπροτο ἔογδϑβ ρη]]υ]αὶ. δϑὲ ἀπίοπι ἰπ απο 
ἀποφυε ρῥἰαπίδυιῃν ἡ πηθανι 6 ἴοτγα φηοάάαπι, οἱ γαγϑϑ αἰϊυά [γὰ- 
οἴσμτα φεπογαιϊοπίς ἃ δος δεῖ. βοὴ οἱ ἀπαχαρογὰϑ ἀϊχὶ! δᾶγυπὶ Βα- 
τηϊαϊταῖοπι ἃ ἴεγγα 6856. ἰοοῖγοο δά 1 μος ίπεαιη αἰορδὶ ἴογταπι τπᾶ- 
Ἐγθιη 6856 ρἱαπίᾶγυπι, ϑοΐθπι ραίγοπι, οοἴογιπι πιϑϑομ]ῖ ἐπ ρἰαπν 
δοχυϑ δἷ ἔδπιθ]! αἰΐο φυοάαπι πιοάο ἱιπαρίπατὶ ἀεβοιηθθ; νου φαοὰ 
Ῥ]απίδβ δεπιθῃ ἴῃ ργαθρπαίίοης ϑἰπηῖ}6 811 δινίπια ἴπι, 4686 ἴῃ οοτα- 
τηϊδιϊίομθ πιδγὶ δὲ [δπηῖπδο Ἵοοπαίϑιῖς εἴ δίουϊ ἱν ον Υἱἷβ οϑὲ, ἄπτ 
ΡΌΠυ5. ρἰρπίτοτ,πη ἀθ αἰ ἱπιθπίαιπ υοαιε οἷα πβάια δά ἰρβᾶτι οοτα- 
Ἰεπιπεὶ ογαμι οἵ οχἰἵππιὶ 8 εϑ, φῃᾶπάο ἔεπιεὶα ρα] ϊυπὶ πιὰ ἴα 
ρὲ ἐχροπὶϊξ, εἰς δἷ ρ᾽ηπιδε 8επιθῃ ἕδνει. τυγβηϑ αἷὲ Επηρράοοϊοθ 
φυοά ρἰΑπῖδ»ν ᾿ΐσοῖ Ρηϊο. ΠΟ βεπεγοπῆ, φαΐα Γοδ, 86 πΑλοϊίοτ, πὸπ- 
Ὠἰδὶ εχ παιῃγθ 8θπιὶπί9 παϑοίϊητ. εἰ χυοά Αἰ φιοά τεπιαπεῖ 6χ 60 ἴῃ 
Ρυποϊρίο οἶρυ9 γδάϊ εἶθ, εἰ πδϑοθπβ πιονϑῖ 86 βἰδίϊπι. δὶο ἐϊδαπθ ἴῃ 
ταϊϑοπο πιδϑευξοταπι οἷ [οπιΐη γι πὶ Ρ]απίαγυπι οχίδιϊπιατα ἀθθεπιημ, 
δἷσαϊ δὲ δηϊπιαϊ τα, φαΐα ρῥἰδηΐαγαπι ποϊϑιῖο χαοααε ἴῃ ἀϊροοϊοιο 
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χιλάεπι εἴ, ἐϑὰ ἰπ δπΐπιαῖ! φαουηΐδστη δ οΧῸε πιϊδο πο, υἵγεβ Πθοσηθ 
Ῥεχαππι, {πᾶς ΓΘ Ἔγδηΐ βεραγδῖλε, οοτηπιϊδοεπίασ, ρυοάϊαπε ἐσ 
μβοΡας {18 τὸ8 πᾶ φυδοάαπι; ἰὰ αποὰ ἰπ ῥρ]αηι9 πο ἢϊ. ποὺ 
βηΐπὶ ὉΔῚ ξόπογα δοττηῶᾳος δου δῖε πεγὶπὶ οοταχηϊδῖδ, ροδίτηο ἀῸπὶ 
Ἰεραγαιῖπι ΒΘ ρδπίωτ. δἱ ἰρίξσ παίυγα πιαβοῦϊαι στα ἔεισιπᾶ το ϊ δου, 
τδοῖδ ῥγορεϑδῖς, φαΐα ποι ἱπυθηϊπιῃϑ ΓὈποιίοπατα ἴῃ ρίδπι5 δἰίφυδπι 
ργβθίογ ἔγασίαιιτι βθπθγϑεέϊοπθτα, ὨΘ4π6 ἃπίμλ] δερδγαϊατα δαὶ ἃ ἔε- 
πε ϊα, πἰδὶ φαῖθαα Βοσῖβ ἤοπ σοπρτγεάιυγ, εἰ Βοο μὲ ΟΡ πιυ]ιδ εἰαϑ 
ιοϊοπεϑ βοϊεπεϊαθ4πθ. ϑαπε δπΐετῃ 4πὶ ραΐδπὲ ρἰδηΐδϑ οουιρίοἰα5 6886 
πὶ ἰαἴερταθ, υἱϊαπι4π6 ἱρϑαγωσι ἀθπαγαπι ἰαου]τδϊατι ἐταῖϊα 6886, 4πᾶς 
υϑαπὶ ἰρ6ῖ8, ΟΡ αἰϊπιθπίασα δοϊ σοὶ ἰάοπευμ εἰ ἰοπρί απο 8 δε 
[αταοηΐδ, τοιηροτγῖθ ἰΐθα 400 ἰγοπάει ἐτασξατηφῃα δαϊὲ ἰρϑάτττα 
ἰτὰ οουνογ γαας δὰ 1126 δαγῦτῃ ἱμυεηΐαδ, π64πὸ Ηὲ ἴῃ οἱἷ5 σαρετ- 
ἀστη αἰϊψαοά. ρ]απία ϑοῖῦπο πὸῃ ἱπάϊρεϊ ον πιρ ας ςαυδᾶ5, πὶα 
ι ἴδτταπι ροϑὶία δὲ εἷαπε δ] Πἰραΐα, πδο πιοΐυτ ἱπ 6686 μδς ἴδγτωΐ- 
απ βπιΐαπι ἰπ 8815 ραγιϊθαα μαρεῖ, δὲ πεάπε ϑεηδυτα ἤδς τποία πὶ 
θὲ νο]υπίατίυτι, ἢδς δῃΐπιᾶπι ρετγίεοϊδῃι, 66ἀ ρογιίομεσι ραγεὶδ 
ἡτηδα Βαρεῖ τιδρί8. εἰ ρδπῖδ ρτορῖοσ ρἰαπέϑιῃ ογθαΐᾶ πον εξ, δεὰ 
ΤΟΡῖδΣ δηϊπιαὶ. εἰ οἱ ἀϊχογὶ8 ψιοὰ ρ]δηὶα οἶρὸ σἱϊ! ἰπάϊροὶ ἂς πραΐο, 
: 81 ἴα}} ἱπά!ρϑαξ, πιαΐταπα ἑᾶπιθη [8.1 οἱ σοπέθπο πες ἔδοϊ!]ς ἀϊ5- 
Ἱπθι τ, οἰσὶ τὰ σοπϑῖδι φαοά ρ]αηῖα ργαεδίδητ 9 φαϊἀάδπι δαργα 
δὶ Ἀδθθαῖ, ἤδοθ886 δδὲ τἰ γα ἱπδηϊπιδίαδθ γαρῦ8 δηϊτηδίῖ διηῖ 
οί ογοϑ. δϑὰ δπίπι] 8 ορα8 πορὶϊϊι5 6δὲ ἃς τρδὶϊα8 χυᾶπὶ ορϑγᾶ 
Δηΐδα πηΐγογεδ. εἴ δἰϊοχαὶ ἴῃ δα ΐμια!! γερογπηαϑ Υἱγίαδ8 ΟἹ 68, 
ιΔ8 8ππΐ 'π ρἰδηιῖθ, εἰ του ]ϊ88 ἰπθΌρεγ 8]188: ΟῚ δι ξεπὶ Υυἱοϊβδί τα. 
τβ68 αἷἱ Ετωρβάοοὶοϑ φαοά ρ]απῖδε ρεπεγαϊϊοπεπι μαρθοπὲ ἰῃ τηθηάο, 
αἷππίο ἴδιθθη οἴ ΠΟ διῖδ πιο 415 ρεγίεοϊο δθδοϊαΐοψιε, εἵ φυοά 
φοτρ]δῖο δπῖπιαὶ ὩῸ βεπεγαθιϊαγ. 4πὶ δέγίηο δρίαϑ ΠῸῚ δϑὲ, 

δ Ὧο πηιπάῃϑ ἰοΐῃ8 εϑὲ 80 δδιιρίτθγηπϑ, δὲ ἈΠ ἰπια ]ϊα βΈπεγαγα ο68- 
ἐξ ππηχηᾶπι δοὸ ρῥἰδηϊᾶθ εἰ οπιπῖβ βεῃΕΓ8 δραοΐθα αἰΐδ8, ἴπ οτωῃηὶ 
ἴδιπ ρ]απίαγοητι δροοὶε οαϊος δδὲ δὲ βυτοου πδίαγα! 8, φαΐ Ὡρὶ 8Ὁ- 
τιρῖαϑ ἔπεγίξ, να]θιαἤϊπειη ἱποῦσταπε ρἰδηΐδα, δὲ βοῃδϑοῦηξ ἱπογ- 
ηἶᾳπε εἰ τωδγοθδοῦηξ. Βᾶπο δὶ}! ςογγηρίίοπει ἀϊςηπῖ, 8}11 ποι. 

3. Οὐδεάδπι ἀτρογαϑ δασοῦτῃ ΒΑΡ Θπξ, οἱ τοϑίπατη δἰ ραπιπιὶ οἱ 
ττβᾶπι εἰ ἰππ8 δὲ [Ὠγυιΐαππα. αἰΐδαε ποάοβ μαβεηὶ εἴ υεπᾶϑ ἃς 
ἡγε οἱ ἴρπητα δὲ οογσθη οἱ πιϑάπ!]απὶ ἱπῖτα 86. αυδϑάδτ αἱ 
τὐγηυτ 6 οογίϊοα δαπῖ. δἰϊαγαη ἰγποῖαβ δὴ ςογοθ δϑὲ, ἰθῖοῦ 
πὰ 80 ]Ἰςεὲ οἵ ᾿ΐξπαπι. δὲ ραγῖεϑ ἀγβοττιηι αἰΐδε δαῃΐ δἰ ρ (68, 
Βίπιοῦ 4αὶ ἴῃ 1ρ515 ἱηνεπίξητ, οἱ ποάϊ εἴ γβῆδθ. δἰ'αε εχ μἰβοςὲ 
ορδειίδα δπηϊ ρατγίεϑ, υἱ Γατωὶ εἰ νγρας δὲ ἔο 8. δες υδγο οἵηπία 
ι ἴῃ ῥἰαπεῖβ οπιπίρηϑ τερογίυπιαγ. πδπὶ δίας οἱ μδδ ραιῖεβ μὰ- 
"ὲ οἵ δἰἴδ5, υδὶυξ γδϊςεϑ, υἱγραβ, ἔοΪία, γαποδ, βογεβ, ξεγτοηᾶ. δἵ 
σοι δαπ αἱ [τηςῖαδ οἰγοαπάαϊς, δὲ τξ ἴπ ἀηϊτηδὶ τρϑτοθιὰ δαπὶ 
ὕΐατῃ δία! ]ΐαπι, ἰϊὰ δὲ ἱπ ρἰδηϊ8, εἰ φηδουῖβ ρἰδηῖδα ρατῖθδ οτη- 
ἴδε ςοαρτηδπίδίδενο τιθιη ὈΓῖδ ἀπίπηδίϊασι δ η}}6 8 δυπὶ, οἱ οογίοχ 
αἴδε ἰαχία διε ἠδίηγδα πιοήίττα οὔ Δηϊπι4}}5 οϑὲ δἰ πὶ 119. οἵ τὰ- 
οτί δηΐπιϑ 9 δἰ πα} 15 688. ποάϊ φαοφῃδ 1}}1π8 πεγτόγιπι, 4αὶ δυπξ 
ταΐτη δ]:, δὲ πα τα ϊποῖι μαρεπῖ. δοάθην πηοάο αυδᾶε ἰπ 'ρ80 5υπὶ 
ἰ68 οβδῖεγαε, οἱ ἀἰνίἀππίονγ Βαγτα ραγιϊατα ποπηα]ΐδε ἴῃ ρᾶτὶθϑ 
ἄδτα τοῖο αἰ Ι τ ]αγεδ, δἰίαθ ἐπ δια ! γα Ραγίθϑβ, υϑὶυ ϑοϊϊςος 
αἷο, 4ποά ὕπὸ πιοάο ρϑγ ἴεγγαπι ἰδπίππι ἀἰνιἀϊξατ, πιοάο αἰϊο 
οἰεπιθαῖα. δὶς ρυΐπιο εἴ σᾶγο ἀἰνί ἀπηίογ ῥτῖπιο, δὲ δυπὲ δοιτπι 
68 ΠᾶΓΟ 86 ρυΐτηο, εἴ Δ]ἴο πιοάο ρεγ δἰεπιβπῖα ἀϊν: ἀπηΐυγ. 6ο- 
ι ποάο Ρῥ]απίαγαμι γαάϊςθο ἀἰν᾽ϑίοποπι δοοὶρίπηξ, υδγαπὶ ἴῃ αἰΐαπὶ 
ὍΤΩΙ ΠΟῚ αἰνιἀϊτγ πιᾶπα8, πθο ἰῃ ταάΐσοτι αἰΐϊαπι γαάϊχ, ηθς ο]α 
οἰΐα δ]ἴα. ἴῃ Ηἰδ ἰϊαψηε σδάϊοῖρας εἰ [0]118 ςοταροδίτϊο εξ. ἔττι- 
'πὶ Ζύοαηα αἰϊὶ εχ ραγίρτϑ ραποῖδ ςοπαροδίεὶ δαπῖ, ΑἸϊὶ οχ πιεῖ, 
ἶνας: 1186 επίπι οοτείσεπι Παρ θαξ εἴ σάγθοτη δὲ τεδίδιῃ ἃς 86- 
. οἵ [παοῖυππι Αἰ  ἐγία υδἰδτιθηῖδ Βαρθηΐϊ, δβοιηΐπα υεῖο οἰππΐα 
'Ιοβα5 σοτιϊοῖρυϑ δαπε. εἰ ραγίεβ ρἰαπίαγυπι δαπὶ, 4πα8 ἀϊχίπιιιϑ. 
ΓΏ ΠῚ, δ. Π| πιὰ ΡΓΔΟδΘΠτΙ5 ΟΥΑΙ οηἶδ ἱπίεπιὶο δὲ ἀδίθγιηΐπαγε ἢ δ 
ἰανατη ρᾶτγίθϑ οὐ υεἰωπιεπία δαγασιαθο ἀϊογεπιίαβ, 1ὰ 4φυοά κ4- 
τὰ δδὲ αἰ[ἢςῖ]ε; ἴῃ Ρτὶπιὶδ υθγὸ ἱρράτατα δδϑοπιίδιπ ἀεβεῖΐτγα εἱ 
γϑτῃ δὲ ἀυγαιϊίοπίβ ἴδπαριϑ, ἰτ ρα 8810 Π68 ἰΐασα, 4πδ 1115 ἀοοίάδγε 
γῆ. Ρτδβίογο γαοά πο μαβϑηξ ρίδηϊδε τῶογϑβ δηίπιδθ, πες δἵ- 
τ δηΐση ἰδ αἰίδοϊαὶ δἰ παίει. αυοἀ5ὶ ἰαχία ρτοροτιίοηετι δηΐ- 
5 Ραγἕβϑ σππὶ ρἰδπίας ραγρα8 ργοροϑαογίπιῃβ, Ἔχξεπἀθιαγ ογα- 
860, δὲ [οτγῆδδδα Ὠθ4π6 ΡΕΓΟΌΓΓΕΓΕ διηβοΐα ἰἰςε δίς, πὲ ἱποιρηίοτὶ- 

Ἂὦ 

Βὰθ ππίνεγθω ευΐβ αἰ Πετθη 5 Ρ]απέδγοτα ρατίοα γεςθηβεδπιαϑ, 4αΐα 
Ρᾶτβ ταὶ ουϊαδῆμα ἀδ βϑῆθγε εἰὰβ ργοργίο ἀδάιο δυβϑιδπιία ᾿ρϑῖπα 
ΡτΟΡΓία εθὶ. εἰ 4ιδηάο ρβεπεγδρίϊγ ἢ μένοι ϑρ6εἶθ8, Γϑιηδηθθι ἐπ 
Ῥτορτγία 88 ἀϊϑροδίιϊομα, πἰϑὶ ἰοηρα ἰπβγιηϊίαϊ φυᾶρίαπι 6χ δδά δὶ 
ἀψροοιιίοπε δυα ἐχοίάἀογιξ. 6 Πογίδας εἱ {ιποῦδιις οἱ [0118 ραπίδ- 10 
ΤΌΣ ἃἰΐα ἰοῖο δῆπο δὈΠπὶ, δἰϊα υϑγοὸ ποῖ: δυπῖ, πος γοιηδηθηὶ, υἱ οοΓ- 

ἴεχ εἰ σογρὰδ ἃ τὰ δρὶϊοϊθηϊα ἔρϑαπι ΟΡ αἰϊφυαπι ἐδυβαιη ἀδοὶ δηδ. 
Βδες ἴῃ ρἰδηΐα ἤοπ γϑυπαπθηξ, αιΐᾶ τπιιϊτοῖίθα ἃ} ἴρϑα ἀφοίάτιπι ρᾶγ- 
ἴε8 τ] δὲ ποπ Ἀπίϊδθ, αἱ ΡΠ Ὶ ιοχηίηίο εἰ ἀπριιο5, 864 ῥγὸ {115 πᾶ- 
δουπίυΓ ραγίθδ αἰΐδε, υεὶ δὸ 'ρ50 πῃ ἰοοο ὁ 4ιο Ἔχοίάἀδγαηϊ, γδ] ἱπ 
Α]1ο εχῖγα {ΠΠὰπὶ. οἰ ἰὰιπ ρᾶαπὶ εδὶ ηυοά Ρᾶγίθβ ρἰδηῖδε ποὴ πὲ 
ἀεβηίϊαθ, δἰηῖπε ραγῖεβ πβοπθ, δεὰ ἱπάθβιΐίδο βοΐαπι δαπί. ποθ 
ΥἜγῸ δρϑηγάυτῃ υἱάθιυτ αἴβγιπαγε γα φυδϑρίατπι, ουιῃ φυΐρ5 στοϑοὶξ 
Δαϊπιαὶ εἰ σοι ρ] οἴω, πο 6586 ἰροίῃϑ ραιὲ68, 564 6856 σεδὺ [ο]ϊᾶ διιηΐ, 20 
δ εἰυδιιοάϊ 4υδ8 ἱπ ρἰαπεὶβ Βα δηΐαγ δἰΐα; φυᾶπαυδπι ἀεβηΐϊαθ ποῃ 
δβἰηὶ 1165 δηΐη 8 15 Ρϑυιῖα8, εἰ οἱ ρυϊϊαιίη ἀδοίἀαπὶ, αἱ οογθσα οογνὶβ 
δοἰεπὶ εἴ οὐπιᾷε δη πδ] Ρι5 φυϊραβάαπι, δὲ ρ ὶ αἰ 5, 4υᾶ8 8688 ρῈγ 
Βιοπιθι οανεγηΐβ οσουίίαηὶ οἱ 80} ἴδγγᾶπὶ οομάποΐ, ἥκει, ἱπαυδτ, 
Ρδϑϑίοπεθαι ἰδίεπι μαρεαπὶ δἰιπί!επν (0118 ἀδοϊάιι8. Ἰοχιδηάπτη ἰϊα- 
"486 πορὶ5. ἀδ 16 γεραϑ δϑὲ 4υ858 ρτγίπνυ τι ἱγαά! ἀϊπαδ, εἰ ὀχοτγάϊεη ἃ 
ΠΣ ΤΟΣ Ραγίϊυπι εϑὲ Ρἰαπιδγυιη, 4086 ριοργίδθδ 8)" εἰ 4ιιὰ8 σοτας- 

τρῦπες, ἔοι δἀγαπάει ἀἰΓἜγϑητίαγαιμ. ἀϊοπαϑ ἰρίτατ ἴῃ ρ]απίαγατη 30 
Ῥαγιρα πιᾶρπᾶπι ἀϊναγοι δῖον ἰπθ886, ἴῃ τηο] θά ϊπα εἰ ραηοίταϊα, 
τρδροηΐτι ἀϊπα εἰ ραγνί δῖα, ἴα Γογιτυάὶπα ἀρ ΡΠ Πδῖο αι. ἰά δαΐειῃ Ἀϊ, 
4υΐα Ἀπιηοῦ 401 ἴῃ πιδρπὶθ ἀγβοσγθυϑ εϑὶ, ἱπ φιυϊθυβάδιπ δὲ οἱ ἰας, 
τα ἴπ βουραθ, ἴῃ φυϊραϑάδτη δἰ πη] 8. δὲ ρἱοὶ ᾿ἰφιΐάδο, νοεῖς ΒΌΣΠΟΣ 
4υΐ ἴῃ υἱξε δὲς ἰμ δἰ ἰ8 εϑὲ οτγί ψίμα 9, ὡς ἴῃ οτίραπο οἱ ἴῃ ρἱαπῖδ 
4παπι ορίραϊάα ἀϊοαπι. ἰΐδιη ρ]απία εξ χιᾶς ρᾶγίεβ δβίοοδβδ ἔμρεὲ 
αἰϊα 4ιιὰε δυπιϊάα5. γαγϑβ δ] εϑὲ ραγίββ ἤδρβπβ ἀϊδογεῖδϑ εἴ πεῸ 
δὶ παῖε 6 πᾶς ἀοαυαὶεδ. α]ΐαα Γαιγϑιιδ ρᾶγίβϑ8 ϑιτη1168 δάϊπυϊοθην παρ ϑηῖ, 
ἱπαθαῦα!εα δαϊεπι; 4ιδεάδπι ἀρ μλ ξε Βᾶρεπὲ ρᾶγῖθϑ, ἀϊβοΐπη]ε5 δὰ- 
ἴεπι: εἴ ποαι6 ἰοουϑ ἰπ Ηἰδ εδὲ ἀεβεϊίη5. ἀϊεγθηιῖα νεγὸ ρ]απιαγαμὴ 849 
ἴῃ δπῖ5. ραγίίβυδ σορποβοιπίας ραΐςῆγα, τὲ δὲ ἤξυγαθ ᾿ρϑάγιπι, ἵπτα 
ε οοἴογε ἴυπι ε γαγιιαῖθ ἃς δρίβοιϊαἀΐηθ, αϑρογίϊαιε ἃς ἰαενιϊαξα, ἔπτα 
[118 οἴη πῖθυϑ απᾶα ἰρδὶα δοείάαπε ἀἰ δγεπεθ, ἰθ δοηυδ]ιταζα 8οιςοῖ 
εἴ διρτπεηΐο ἐμρηδε ἢ ἧι ἀδογειβοπῖο, ἴῃ τηδρεί τα ϊπς ἃς ραγνυίίαῖδ. 
εἴ 4118 ποτ δϑὶ απίαϑ τηοάϊΐ, 98ε4 Αἰ{{Ἔγθπεῖαβ ταῦ] τδ5 μαρ εῖ, φαεταδά- 
ταοάση ργαθαϊχίιπιϑ. 

Εἰ ρ]διζαγυτα δἰΐδε δῆρεν [οἶδ ἐτποῖπϑ ργοάαςαπὲ 5808, 
φυδοάδαπι δὰ [ο] 15. εἰ δἰΐαστιπι ἔγυςίαϑ ἃ κερί 9ι10 8ιϑρθῆβῃ9 εϑὲ, 10 
εἰϊαγατι ε γαάϊοθ. νεϊαϊ ἀυθογες Δεργριὶ, 4ιὰ ἀϊσαπὶ Ἰπαγραγίίδδ. 
ἀϊεπι δἰϊαγυπι ἔγαςῖτδ ἰπ πιράϊο δι δι πτα, ηπαγαη άδπι γδγὸ [τς 
εἰ [ο]᾽α εἰ ποάϊ ἰπαϊδογεῖα βδυπῖ, δὲ φαδγυπάαπι [0]18 δἀϊπνίοθτα 8ἷ- 
σΣ] ἶα δυηϊ, φηγιπάδπι ποπ διηΐῖ. εἰ δἰΐαθ γᾶιπο8 μαρεπὶ δϑηπαῖθδ, 
ΑἸΐαα ἴδ]ε8 ποπ βαβεπὶ. δαπὶ οἰϊΐαπι 4ι858 ραγίβϑ ποπηϊρανίπιῃ8 ἴῃ 
Ῥἰἀπιῖθ οπιπίθυϑ, φυᾶδ δποίίοιοπι δοι τ οῖ δοοὶρίτπε εἰ ἀρροϑιοηεπη, 
γεϊυϊί ταάϊχ εϑὶ εἴ νῖγχβε, ϑεἰρίϊ6 5 δὲ γϑωνΐ, εἰ μᾶδς ἡπειπρτογαπι ἰῃ 
Βοπείηιθα8. δἰτη τυ ἀϊπει μαροπὶ, ραγῖθϑ οθῖεγαϑθ οπεμθδ οοηςἰπδη- 
ἄμπι, εἰ ταάϊχ χυΐάεπι ρ]απίαε τπθάϊα οϑὲ ἱπῖεσ ρἰαπίαπι εἴ αἰ ἵπιθπ- 80 
ἴαπι, εἴ γοςδιπι5 Θᾶπὶ ποῖ γαάϊοθι δοΐαπι, δε ἀ οἱ νἰϊδθ οαυϑᾶτι, αποὰ 
σλΐδτα ρ]αητῖθ δ] ιςαι. εἰ 9εῖμε8 Ρ]απίδα εϑὲ, 4ιι88 δοῖα 6 ἴθγγα πᾶ- 
δοῖϊυγ δὲ δίδίιιγαε Βοιηϊπὶς δϑὲ διίπη δ. δώγοι] δυπὶ οὶ 6 γαήίςε ἂγ- 
Βοτῖβ ρυ]]υΐαης, γαιηΐ υθγο αυΐ διιργὰ βυγοιϊοα πᾶδουμειτ: πᾶς Γαρδ- 
τἰυπιογ ἴῃ οἰπηΐθυ5 ρἰδη 5 μαθς. ρἰαπίαγοιη γαγϑι8 μα οπιίαπι γὰ- 
τηο8 ἃ]1ὰ6 διιηΐ ρογρείυδε, 4]ἴλε ποῃ βαμπὶ, 86 ἴῃ δἰπριΐοβ ἀῃποδ ἀὰ- 
γαηϊ. ἰΐδπι Ρ]δηῖδε ϑυπὶ ἢδο γαῖπος μαθϑηΐθβ ες ἔο]ΐα, αἱ {ππρὶ εἴ 30 
ἴΡεγα. δὲ γαπιὶ απὶ ἴῃ ἀγδογίβιυς παβουπίωγ, πὲ εἴ δογίίςοϑ δὲ ἰἴρπιὰ 
εἴ ππϑάυ}]ΔῈ ποῦ αἰΐϊαπάθ αυδπ εχ Βυπίογα δυβογαπὶ παϑο ΠΌΤ. 
γοςδηξ τηθάυ]απὶ ἀγρόν δ ἈΝ πιαϊγίςοπι, δἰ νίδοογα, αιΐάδι σεγὸ 
οοτ, δες δυξοτη, αἱ εἰ Ὑξηδδ εἴ οᾶγο ἴοι ἀγροτγίβ, ε φιδιίίαου 6]6- 
πιθη 8 συπὲ. ραγίδϑ Ζυοαυε 886 ρε γαρδγι πῆι δὰ [0] 18 ρἰρπεηῆα εἰ 
Βογεβ ἰάουεαο: δὶς τί νζαθ Ῥγενθθ φιαδβάδιω διηὶ αὐ [ο]ϊογυπι ρτο- 
ογεδιϊοποιῃ ἀρῖαθ, νϑἰτὶ ἴῃ δα] οῖ θι.5. φυδοάδιηῃ ργαοῖεγ βογϑδ ἔτγι- 

᾿ οἴαθ αποῆμα :π δγβογίθιϑ, δὲ φαδθοπηφυε δα 6 ϑοιπῖπα πϑσοΒ ΠΏ, 
αυλοααε ἰρδᾶ διηβίωπε, ρἰδπίδγιτῃ ἰΐθπῦ ἃ|186 ἄγβόογεϑ ϑυπῖ, αἰίαα ἴῃ- 
ἴδγ ἀγβογοβ εἴ μεγρδϑ πιδβάϊΐαε, εἰ {τγιῖῖοθα ἀϊοπηῖηαγ; αἰϊδθ μογρᾶθ ὁ 
δυπῖ, αἰΐϑε οἷεια, οἱ ρίαδπίδε ἔδγε οὔῆπθδ δὰ} δες ποπιΐπα οδάυηξ. 
δηῖΐ ἰΐθτι ἀγθογθϑ, 4186 6 8δπὰ γαάϊςο δι ρίϊειπ μα επὶ, εἰ ὨδβοπποΥ 
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ἐχ εὸ ταπιὶ τασϊεὶ, αὶ οἷοδς οἕ Ποῖ: αἰΐδε σεσοὸ ποὺ μαδθης. σπηὶ εἴ 
Ρἰαπίδα ἰπῖετ ἄγβοτθδ εἰ μεγρᾶ8 τηϊπαϊδβ τπιθάϊδε, χηδε' ἔγαΐῖοαα ἀϊ- 
οππίατ, ἴῃ τδαϊοῖδιι5 δαΐδ τα α] το 8 Γᾶπιοϑ μαρθηῖθϑ, οἱ 4086 ἀϊοππίας 
αἰγζα! τα οἱ τορα8. οἰδγα βαπξ, 4π86 πιαϊῖοδ διϊρίϊε8 Βαρεῆὶ εχ ὑπὰ 

“0 ταάϊςδ, δὲ ταπιοϑ πιαϊῖοβ, πὲ γαῖα δὲ οδυ} 18 οἱ οἰ πϑιαοάϊ, δαπὶ εἴ μοῦ- 
Βᾶ6, 4888 δἰϊρίξετῃ 6 ταάϊςε δὰ ποῦ μαβρεηῖ, δεὰ {018 πιοχ ρτοάῃ- 
οὐπϊ. αυκεάλπι Οαπὶ ἃλπῸ παβουπῖυγ οἰ ἀγοϑοῦπῆ, αἱ ἰτιτίουπι οἵ δὶ- 

ταὶ]α, ποι Ροδϑαιπα8 δας ΟἸαπία πουΐδδε τἰϑὶ ῥδγ διαὶ τα ἀϊπ 68 
εἴ Θὀχθαρ]α ἃς ἀεδογίριίοπθβ. αδδάδια μεῦρᾶε ἰπ ἄυο εχίγεπια ἀ6- 
Οἰϊπαπξ, πξ οἷυ8 χποά τερίαπι ἀϊοίτατ. αἰϊδθ ϑαπὶ 4αδὲ εαβήάει εἰ 
Βετθδα ἀϊσππίαν εἰ οἷεγα. αἰΐδα ρεῖ ἱπίξία ἀσπι παβοαπίθτ, βρίοδγατα 

20 [οτταδτῃ υἱάοπίυγ μάρεγα, ροϑιποάυτη ἴῃ ἀγροτθθ δυδάυπξ, στοαὶ 
Βοπιοὶ: Αταθίοδε, δὲ φυοὰ Βε]ϊοβοορίοη ἀϊοϊξατ. πιγτίυδ φαοααᾶε οἱ 
τρδῖῃδ δος ῥἶγις δὲ δἰυϑιηοάϊ γι χαδα ἈγΡογαα ϑῈ} μος ξεπεγε οοπ- 
ἀπεπίατ, ὁ φυΐρηθ παι] τα δαρογῆπδα ϑαπὶ δἰἰρίτε8. 6 τϑήϊοῖβας δὰ- 
ταπι παῖϊϊ; εοαυε ἀδίδγτπίπᾶγα 1}|88 ορεγᾶς ρτεϊϊηπι δδὲ, πὶ Ἔχειαρί τα 
Ρτϑεβίθηϊ δὲ γδιϊοοϊπαϊϊοσιθπι: πεάὰε επίμι οτηηίαπι ἀεβπἰτοπε8 δαπξ 
Ῥετγϑογαϊαπάλο, ρἰαπίαττιπι πόσα αἰ} ἀοπιεδιῖοα δὲ, αἰϊα πογίδη- 
88, εἴ 8116 δι᾿ νεϑιγί8. δὰ 4υδπὶ πιοάστι γετο ρἶγοϑ δὲ δ]ἴοβ δἰ ῃϑπιοαϊ 
Ῥἰδηίαγυπι δρθοῖθϑ 81]ν βδίγεδ δρρειίαγα σοηϑαδνυίπιαβ, φαὶθ σα τυ Γδιη, 

30 δ ]ἰδπὶ δοσδρεγαπι. χΌγϑη8 ρἰαπίδστιαι αἰΐδα ἐγυοίατα ἑδοία πε, |186 
ποι ἰδοϊαπί, νεἰαιῖ 88} 16 65 δὲ ποηπυΐΐα φαογουππι δρθοῖθθ. απϑδάδτω 
οἷδπι ἕδοϊυπε, φααθίαπι ἢοη; οἱ αἰΐδα ἕο ϊὰ ργοάαοιπί, αἰϊδθ ποῖ; 
οἱ αἰϊαγηπί ἴο 116 ἀδοϊάοτγα δοϊεπε, αἰϊαγατι ἤθη δο]οπί. οἱ ἀδ ἀΐνεγ- 
εἴταῖο ρἰδπιαγαπι ἴθ ππδρη αάϊπα δὲ ραγυϊδῖθ, ἱπ ραϊομτιυἀϊπα δὲ 
ἀείοτταίίαιο, θουϊζαῖε ἔγαςϊαστη ἃς τηδἰἐτῖα, πα τα ἀΐοθγο ἰίοθῖ. ἱξθπὶ 
ΔΙΡΟτα8 98:[τϑϑῖγΓθ8 τηδρὶδ ἐτιιοϊίβοδπξ πᾶν μογίθηβε8: δεἀ πμογίδη- 
εἴατα ἐγασΐηθ πιο ίοτθα δππὶ 4πᾶπι δι} γεδίγια πη. δὲ αἰΐδαθ ρἰδπίδγτια 
ἴῃ Ἰοοὶβ δ᾽. οἶϑ παϑοππΐωτ, φιδοάδπι πῃ πιδγὶ, ἰπ Πυυπίαϊ 5 αἶα, π88- 

820 ἄαπι ᾿π τηαγὶ ταῦτο. ᾿ξθαν ποπηη Ἶδε ἰπ ἰοοῖβ φιηιβάδπι πλαξαν ἕδηξ 
ἶπ ἰοοἱβ [115 ρᾶγυαθ. εἰ αἰϊδα ἴῃ Βυπιϊπηπι σΣΙρὶ8 παϑοιπίηγ, 8]186 ἴπ 
δἰδρηῖβ. οἱ 4π86 ἱπ ἰοςΐβ δἰςοῖβ πδϑοιπίῃγ, 8]186 παϑοππίιγ ἰῃ πιο πῖὶ- 
Ἀη8, δ]ἴδθ ἰπ ρἰαπιῖα; εἴ αἰΐδθ ἴῃ ἰοοῖβ αι ἀἰβϑιπιῖβ σἱσαπε, πὶ ἴῃ τὸς 
Εἶοπς Αθιμίορυμα, εἰ {Πἰς πιοἰϊτ ργουθπῖαπε φαδπὶ 4110]. εἴ 4π86- 
ἄδυη ἴπ ἰοοὶβ δἰ τῖ8 σίνῃπε, φυδεήδπι ςοπῖγα. εἴ απαρθάδπι ἴῃ Ἰοοῖ 
Βυπεἀϊα υἱνπυῖ, απαθάδηι ἱῃ αν ΐ8, ἃ] ϊδ6 ἐπ πἰγίδαπβ, υἱ 86] χ. ρ]δη- 
ἴδε ἰεἰζατ πιδρπδτα ἀϊνεγοιδίοτα ΒΑΡ επὲ ργὸ ἰοσογαιη ἀἰζεγεμμῖδς 

10 Ζαδργορῖεγ μότγαστα σχαοαυδ αἰ} ετγεπίϊδε δυπὶ ἱπδρίοϊοπάδθ. 
5. Ῥίδητϊαναπι πάθη δας ἴεστας ἰΐὰ δἰῆχαε δῃπὶ αἰ δεραγαγὶ 

ΔΒ δὰ πο]ϊηὶ, αἰΐδε ἱπ ταϑϊΐογα ἰοοα ἰγαπϑίογγὶ ροϑϑητ!. δοάδτη πιο ὰο 
ἐταοϊπαπι αἰ ππεἰΐογθα δυπὶ ἴῃ ἀπο ἰοοο 4πϑπὶ ἴῃ δ]ῖο. δὲ πᾶτπιη- 
ἄσαπι ρἰαπίαττιπι [οϊΐα ἀϑρθγα δαπὶ, φιυδγυπάδπι ἰδαυΐδ. εἰ δἰ ἰδτοτα 
{ο]ϊα δαπὶ ῥῬᾶγυϑ, δἰϊδγατι δοῖϑ88, υνὶ τὶ 5 δὲ βσυπτι. δ] ’άτττι πη] 188 
βφβαταβ μαρεηὶ, αἱ ρίπυϑ ἴοἢδ. απδεάδιη ἰοΐδε οοτῖεχ διπξ, αἴ ταε- 

0 ἀϊαπηδ; χαλεάδπι πό 08 μαβεπῖ, υεἴυὶ σάπηδθ, φηδδάδπι Ἐρὶπ88, πὲ 
τβδυιπαϑ. πᾶεάαπι τοῦτο 8 τάπιοβ μα θη, τὶ πιογπϑ διἰν οϑὲγίβ, αδα- 
ἄλπι μαθὲς ποῦ Βαρεπῆ. εἰ αἰΐαθ τηαϊτα9 ἀἰ}δγεπῖϊα9 ΒαΡεπὶ αἰΐϑδ, 
δῖοαϊ οχ χυΐρυ8 ργοάευπε δΏΓΟΙΪ,, εἰ Ἔχ δ] 18 πο; ἰά φαοὰ ποι 
αἰΐϊαπάς {ύδτα ε ἀἰίετοητία γαάϊοατη ργονυεπὶϊ, αδθάαπι ἀπαπὶ ἰδῃ- 
ἴππι ταάϊοεπι μαρεαῖ, πὶ 4} }]4. δες ε δοῖο πϑβοίτιγ δὲ ταγο ργο- 
οοάϊε, φαία ἰπ ἱπίεγιπϑ ἀϊϊδίδπο δε86 εἰ ργοβτδϑϑ8 πιϑρὶβ ἃ δοὶς ἀϊ8- 
φοτπϊζατ: οατα δπὶπὶ δοςοδδογὶῖ, δαρεὶ 1Ἰΐᾶπὶ 80], ἰάθιπχαε βηγοῦϊοα 

30 6χ ἰηζεγηΐδ εἰϊοἷξ, δασοοιπισα ἀποχας (πὶ ἴπ ἔγαςῖθα5 δαπξ, δἰ τὶ ρο- 
120 1165 δαπξ, νυεἰαὶ ἀνάγυτι δῦςοῃϑ εἴ ἡπαΐοστιπι σταπαίοστα εἰ τηῦΐ- 
ξογατα δἰϊοτττι; αποταπάδπιε ΠΟῺ δηπὶ ροίδὈῖϊ68. εἰ αἰΐοσγασα πῇ- 
οἴθποοὶ 8ηπὶ, υἱ πυρὰ δηοοῦδ εἰ πποὶς οἱ ρὶπεὶ; φαϊάδπι πΠΟῊ δαπί. 
αἰϊοσιπι ἱξοπὶ ἀν]ς 65 εἰ τη ε]}εἱ, αἰ ἀδοιγίοτυτα εἰ ἤσαπαι; 11 οδ] αΐ 
εἴ δου, αἱ οτίβϑηὶ εἰ δἰπαρὶε; 11} ἀπιαγὶ, πὶ δρϑι τὶ εἰ οεπίδυτῖ. 
χαυϊάδπι ἔγιοιααπὶ ΘΟπιροεῖεὶ ἐχ σᾶγηα διηὶ εἰ ο5886 εἴ ργᾶῃο, αἱ ὑτῦπδ; 
8.1} 6 οᾶγπο οἴ βτϑῃο, αἱ οπο τη δΓοδ; αυϊάδιη δχ ΒΏπιοτε δἰ ρτδηΐ8, πὲ 
ταϑῖα ρταμαῖᾶ. εἰ 8]1} οογίίοθπι ἔογὶβ Βα δηξ, οἄτπιετα ἰηΐαϑ, οἱ Ροταδ, 
Ρίγα; αυϊάδπι σατηοπὶ [ογίϑ, οὁ5 ἱπῖμ8. δυπὶ 4ποηαθ δἰϊὶ χυΐρυ5 δἴδ- 

δ ἴϊπι δεπιθη Αὲ οὔπι ἱερατηεπίο 180 ορεγίαπίαγ, αἰ ἀδοῖγ! εἴ ἀταγρ- 
ἄαϊα; φυϊάαπι ποπ ἰαΐδ5 δαπί. εἵ ἔγιοίαδ αἰϊὶ εἄθπάο ϑθως, δὲ ῬῈγ 
δοοϊάθηβ ποι οἄδθηάο δαηϊ. εἰ 8]}1} γτιεϊθ 9 ποθ ἷθ ποῦ 3πηΐ εἀεπάο, 
Αἰ υεγοὸ ϑαπῆ, υοἰαϊ Ἀγοδογαπιὰ8 οἱ Βδ ]θθοτιβ, ατ86 Ποπαπ Ρηδ 
δ: υθηθπᾶ, οοἰαΓγηϊοῖθη8 σατο αἰϊπιοπίυτω. ἰΐθτῃ ἐγιοΐπαπι δἰϊὶ ἴπ 
δἰ 1 απ δαπῖ, υεϊυ ἔδθδε βτᾶμδ; δ} ἰῃ ταρυτο θη οἱ τεὶπᾷ τ], 

ΒΕ ΡΙΑΝΤΙΘΊΙ. 

αἰ ἰάσηται Ὑἱοῖξας δὲ οεξετὶ; αἰἱὶ ἱπ οδτηθ, πὶ ἀαοϊγίοτπμπι ἔτπιοῖδει 10 
ΦΩΝΗ γεϊαΐ ἰῃ οδδ15 τα] 19 δὲ θα δὸ τδϑῖι, αἱ δαπξ πποα5. εἴ ΄υΐ» 
δτὼ οἱζο ταδί πγεδοῦπηΐ, Ὡΐ ΠΙΟΓΒ, σαγαδα; 8111 ἰαγῆδ, αἱ {ττιοῖπ8 ἃᾷτδ. 

δἰε8 δῃϊ οπιῃ88 δαὶ ρἰεγίᾳαθ. εἴ 8|1δε ρ]Απίδγατι οἷο ργοάυσπηῖ ἕο. 
1ϊδ δὸ {τιοῖαδ, αἰΐας ἰδγάθ. οἷ δᾶγυπιὶ χαδβάδτω ᾿ἰδιρετι σοηϑἜ αθΒ- 
τῶγ ῥυίυϑφαδτι πιαϊατεδοαπί. οοϊοτγαδ ργδεΐεγθ εἴ ἐγποΐθυτα οἱ βο- 
τσ, εἴ 4π88 11115 ἱππαϑοιπίοσ ορεγιπιοπίοταπι, δἀπιοάμππι ἀΐνεγες 

᾿δααῖ. εἰ ρδπίαε φαδοάδπι τοῖδε δαπὶ δἰγίοτεβ, φιδθάδτη δὰ πίρτεαϊ- ξὸ 
Ὡεπὶ γετρηηξ, αἰΐδα δά δ βεάϊπειω, δὰ στρ εάϊπεπι 81146 οὉ οαἴογετα 
δἀυτεπίεπι δαπι {πὶ ραγιθυϑ ἴογγεὶς σοπηπηϊδῖας οδὲ βὄγεπι. ἱτε 8 
Βξυγδε ἔγαοῖσαπι, δἱ (ποτίμι οἰ ϑοῖγεϑ, ἀἰΠἼογεπῖθα Βαρ ηὶ ροοϊἴοπεῦ: 
πΘΩπε δηΐῃ) οὐηπ 68 δαπὶ Δηρηϊδτα8, ΠΕ Ὸ6 ᾿ΐπεα γϑοΐᾶ οπαηθ8 δηηξ. 

6. Ατβογαπι ργαδίεγεδ ἀγοτηδξίσαγαιι δἰ ἰάγαπι γϑάϊχ δτοπιδῖοα 
εϑῖ, Δἰίαγατα οογίεχ, φαδγαπάαπι Η05, φαδτυπάδπι Ἰίρηυτα: δἰ ατοτα 
ΥΈΓΟ ραγίεϑ οπῃῃ 68 δπηΐ ἀτοτηδίίςδθ, αἰ Βα ]δαπιὶ, ἀγροτθϑ τατγδῃϑ αἰΐαθ 
8 δοιρϊῃβ πϑβοθηίΏτ, ]ΐδ6 δχ 88 ἱρ518. δἱ αἰΐδβ 6 σϑάϊςβ δυβιυπῖασ 30 
εἰ ἐγαπϑρίαηίαπίῃτ, 8] ἴὰ8 6 δἰἱρίτο, αἰ ἴδθ 6 σαπιὶθ γὙ6] 6 βειπῖῃθ. ηδ6- 
ἄδιῃ ρὲγ 86 ρδῃ]]δεὶπι Ἔχιθπάυπιατ, φαδαάδπι ἴῃ ἴοσσα. χαδεάδσ, 
Ἰδαϊδηταγ ἴῃ ἀγθουθαδ, ἢ 4υδε ἰπϑογαπίαγ, δϑὲ δαϊθπι ἱποι ο τα 6- 

ἴτέ δἰ τα Πα πὶ ἐπ δἰτα 1. δὲ οἱ αἰΐα φθοψαα ρτορογῆο, ρεὲτ ἯΙ 
ΟΡΏμαα οοπηαϊ πίον ἀ 85: πι}}18, σϑὶαὶ πιὰ] οππὶ ρὶτ15 ἱπ δἰ πα θα, 
γοϊαξ βουθ οὔπὶ βοα δὲ Υἱεὶϑ ἱπ υἱξδιη δὲ διηγράδ] 5 οὐπὶ διιγράδίο. 
εϑὲ οἱ δ]ῖα ἱπϑίεῖο ἴῃ ρεπδείρθυδ ἀϊνθγϑθὶβ, υδίυι δγιθτηϊδίαθ 'ὰ ἀγίοταϊ- 
δἰατα 58ϊἸγϑϑῖγοπι οἱ οἶθδα δαιἵταβ ἱπ διἰνβϑίσαπι οἰδᾶπι οἴ ποτὶ ἴπ δ. 
Βοτθϑ τ }185, ἰΐο πη ἀΥΡοτῦτη 8:1 γϑϑιτίατα ἰπ πογίθπδοδ. οἵ ΒΌ]] ρ]απῦ 821 
δεῖλθη ρτγοάποϊξ δία δαπαΐηὶ ἃ 400 6ϑὲ οτῖα: φυδδάδτῃ δπὴπε τη 6] 8 
[λοϊαπὶ δεπιεη, φυϑεάδπι ρεῖα8. εἰ 6 φαϊδυϑάδπι τπια]ΐ8 δειαπιρ τι 
Δγροτγεδ Βοπδα ργουεπίαηϊ, τ ἐσ ἀπιγρήδὶ ἰδ ἀπιασὶβ οἱ τα8}}8 στα εις 
δοῖάϊ5. φαδτγαπάδπι δγροσιπὶ δ6πιθη, οὐαὶ ἐπογίπε ἀθρ 168, ἀεβοίξ, 
γεϊαϊ ρἱπὶ δὲ ραΐπιδθ. εἵ ποῖ ργουβηὶ ἔαοὶ!α 6 δϑιιῖπ8 ταδὶὸ ἀὐϑοῦ 
Βοπᾶ, πθο 6 ΒοπῸ δεπιῖπα πᾶ ἄγροτ, ὑθγηη ἴῃ δηϊπιαϊὶ πα] τοιϊδα τ0 
οοπεπρις πε τααϊο Βοπαπι παβοδίωγ, δὲ οοπῖγα φθο]αδ. ἈΓΡΟΤ ρτδδ- 
ἴεγϑα ἄππὶ ουτξςοπι μαθδὲ ἀπταπι δάἀτηοάσυπι, δὲογι} 8 Εἴ; εἰ δὲ δοῖπ. 
ἄδτυτ ταὰὲχ εἰπ9 εἴ ββδῆγαο 1Π1ππ8 ἱπιπιϊ τατον ἰδρὶδ, ἱξοττι δὲ δος 
815. ἴπ ραἰπιΐδ φαοηπε δἱ ἔο]α υοἱ {ο]ϊο γαπι ΣΝ τα γεὶ ρεἶπιδε τη8- 
δου πᾶς οοτῖεχ [ο 118 ἔπι} δα ραϊπιαα ἀρροπαπίογ, πὲ οοβδεγεδῃξ, 
οἷϊο πιαϊαγεβοεπὶ εἷὰ5 ἔγυοῖαθ, οδϑαδηθε δογαπὶ ργοθ ρίαν. ἀϊ- 
δοογηϊτΏγαπο ταδδουΐυδ ἃ ἔθη ὶϊα, ααΐα ῥτίηα ρα! αἰαπὲ εἶπ ζο]α 
δαπίᾳτο ταΐπογα 4πᾶπὶ {ΠΠ1π|8; [ἀπ ἃ ἔγαρταπίϊα ἀϊβοογηπηῖπτ. αἱΐ- 
δαὶ γεγο ὃχ δἰΐφαο Βοῖπιπὶ νοὶ ἐσ οπιηίρυϑ ἰδία ἃ σοπιϊηρῖξ. χαοάεϊ 30 
[οτῖε εχ οάοτε τιϑϑουϊὶ δράἀπχουῖς χαϊρρίατα υϑηϊαδ δὰ ἔθη ο απ, 
δὶς φιοχια πιαῖατγοβοθηξ ἱρϑῖα9 ἰγασΐα5, πετηδάπιο ἀυτη στα ἔο δ 
ΣΩ8901}} οχ 1114 ἐποτῖπὶ διϑραπβα. βου8 ΖθΟΠπε δι γοοἴγα8 Ρ6Τ ἴογγδῶε 
Ἔσχρᾶπδαε βοῦΡρπδ Ποτίεπϑιθυ8 οοπίδτγυπε. δοάδπι τοοάο αἰ δυδίδδα 
οἰεἶϑ ςοπάυουπξ, αηδη 40 ἀπᾶ ρἰαηίαηζατ. 

7. Ἀηγδῦβ πτάτος ΠΟΠΠΏΪ]δ ἴῃ δἰΐατὶ δρδοΐετι ἘΓΒΏΒτΩα[Δ8- 
ἴα, γυεἰατὶ πὰχ ἄπτι δεππογίξ. δἷς ἀϊοπμξ χαρά οαἰαπιΐπιμα ἴῃ τηθῶ- 
ἴδιδτα νογιδίαγ, εἰ ἰγᾶρίππι ἱΐθτω δΡ βοϊδϑατῃ εἰ ἰαχῖα πιᾶσε ρ᾽απίδταιι 39 
δἰϑγτηρτίυτη αὶ. τὐπσυτη χαοᾳαδ οἱ [ἰπυτῃ ἰγαηδεα πα σ ἐπ αἰΐδαι 
δρδοῖΐεσω δἰαπε, Βεϊεηϊηηπι υετο, φποά ρεγηϊοϊοδατα οδὲ ἱπ Ῥεγεὶβ 
παῖστα, ἵπ Αεργρίση ἐγαηδρ᾽δηϊαϊαπι εἰ Ῥαϊαδδιίίπαπι Αἰ δἀδηᾶο. 
διωγράδϊα χποσῦε οἵ πιαῖα ργαπδῖα δηϑιῃ τηϑι Πδτη ΡΕΤ ΟὨΪ ατᾶπι 
χαϊτταπὶ. εἴ τηαΐα ρτϑηδία δίθγοοτε ροτοῖπο γδάϊοῖραϑ ἰηἰθοῖο εἴ αφυὰ 
ἀυϊοὶ ἔτίριἀα τίραϊα πιεϊΐοσα τεἀδάππίιτ. δε 4 διιγράα]ὶ οἱανυΐδ ςοη- 
βχδε, βυταπιΐ ΡῈ πιο ϊΐππι τοπιρὰδ δ. απῖεβ, ταοϊϊογεθ γεἀδυπίατ. 
ταῦ] εχαε 5:1 γϑεῖτεϑ ρἰαπίδα ρὲ δος ατιϊβοΐηπι μογίθηθοι βαπε. Ἰοστδ δ 
σετγο εἴ ουἰΐαγα ἴετγαα Παὶς τοὶ οοηΐεστιπε μ᾽ ατίπηπτα, εἴ τααχίπιο Ἀπ 
ἴσιπρυδ, πὸ 4ιδε ρἰϑηίδηϊαγ πιδρὶ8 ἱπάϊρεπξ, ε ρἰαπιίς. ρίατες ἴῃ 
γετς ρῥἰαπίδηταγ, ἰη Ἀἴεπια ραιοαα εἰ δυϊθπιπο, ῥϑιοϊϑδίτηϑε δεδῖδτο 
Ροϑὲ οτἴυπι τδπίουϊδε: πᾶτῃ ἰῃ ραποῖβ ἰοοΐδ εἰυμτροαΐ ρἰαπίαο ΕΒ, 
εἴ ἡυϑαπδηι ηἰδὶ Ἀοπιδς, εἴ ῬΘΓΓΆΓΟ 60 ἔδιιροτα. ἱπ Ἀδβγρῖο Ὡ08 
Βιὲ ρ]απίαιίο εἰϑὶ ῬῸΓ ἃπποπι δαπιεὶ. δγϑοτατι αἰΐᾶε 6 υϑάϊοιθα8 
δυὶβ (οἰϊα ργοάυσυπε, [189 ς ξετησαΐβ δαϊ ε ἰΐρηο δ80, φαδεάδηι ργορε 10 
ἴεγγαιο, πε ἀπε Ἰοπρο, φαᾶοάδτα ἰη πιεάϊο. εἰ Α]ἴδε δετβεὶ 'π δῆπὸ 
ταςίαπι ἔεγιπξ, αἰϊδε δαθρίπβ, 86 ποη τηαἰατοδοπηξ ἐστιοῖα δ δΆστιτα 
εἰ οταάὶ τιᾶπεηΐ. φαδεάδτι τπαϊταπὶ βαπὲ [ογι}}68 δὲ πια 0 τεπηροτγα, 
τὶ βου5; ᾳπδαάδπι ΔΙίογο ποι ἅππὸ ἔγυοίατα [οττιπὶ, αἰΐεγο γϑῆ- 
εἰσηξας, γεὶαὶ ο]6δε, Ἰἰοθὲ πηι τοϑ τάτηοϑ ργοάποδαι, ψηίραδ γεϊδηίυτ, 



ῬΕΡΙΑΝΤΙΒΙ. 11 
φηδεύαπι Ῥεῖ ἱαγδηΐατα ἐσ ]οτοθ ῥηπὲ απιϑαὶ Ῥ6Γ δεῃδοΐδτω, δἰΐδς 
οηϊτᾶ, πὲ ἀπιγρά!ῖ, ῥγτὶ, ροραὶ, ἀϊξεγαπεῖα φαοααδ δἰϊνθοϊτίαπι 
Ρἰδαίαπιπι εἰ βογιξῃβίαπι ρ δῖ τααβϑοιος ἀϊροοτπϊζωγ δὲ ἔθσμ εἰ ϊαθ, ὉΡῚ 
φαδειε ἰρεάταπι ΡῈ ῥσοργίεϊδιθπι, 4φα8ε οἷδ ἱπθδῖ, ςοβηϊὶδ ἔπετῖξ. 
πᾶπι πιδϑοι μι δρ 58 ΟΓ δοὶ ἃς ἀμτιοῦ, Ρ]ΌΣΙπιὶδ γαταΐ8 δραυ ἀδη8, ταν 
παϑ βαπιδοίῃα, οΕἰδγίοσ μι τπαξαγαίίοπθπι, παρ οῖχας ἔοα ἀϊ!Ἔγοη δ 
οἱ δυγοιΐοθ, ἔοι ἢ] Ὑ6γὸ οτὐπαΐα ἤδες ταϊπὰϑ παρεῖ. οροτίει ἰφιτατ, 
αὐὶ ἤᾶδο ςορπογογίπια8, τα γϑαϑ οουϊεοίαγδῃι ἔδοεγα, 480 Ῥαοῖο οο- 
πιοϑοτηΠ8 δΠΟΓα ῬΕΙ͂ 86, Εἴ ἄΥΒΟΓΟ5 ἰἰἰάεπι. εἰ δοάεπι τποάο ἱπ 
16ΓΡῖθ, φᾷο ρδοῖο δοοὶρίομἀα δἰπὶ χῦδθ ἀϊχεσγιηὲ ἀδ Βῖδοε ἀπέφαϊ; 
[ποιῃοάο ἰηϑρεοῖῖβ δογαπι Πρ τῖθ, 4808 δογίρβεγθ, ρεγδογωίαγὶ φυδδ- 
ηπ8 τη δ Π]]λπν ματαπα τοῖτιτι ἱπααίοὴ 6 σοπιροπάϊοδα. ἰά οϑὲ, αἱ 
ομδιἀογθποι9 ΠογΡ 8 οἰθαγαϑ, δὲ ποῦρα8 4886 δοϊαμα δθβλθῃ μαρθηΐ, 
ἔ φπᾶε ααχι τι ργαθϑίδηξ, οἵ τη! οἰπαὶθ8, οἱ πιογιίογαϑ ρ]απῖα. 
οὔδπι τοοάο γρότγαϑ τπᾶ οὔπι ΒογΡρὶβ8, δθὰ δἱ δά ςοβποβοαπάδ8 
λῃ985 ᾿ρϑάταπη β ΘΓ ΟΠ ΘΙ ἰαΦαίγεγα ἀρ οπιῃ5, δὲ χυᾶγα μβοπηυὶ- 
ι6 ἰπ φυϊδυδάαπι Ἰοςἷδ παϑοαπίατ, ἰπ χαϊρυϑάδιη ποη. ἰΐθπι ρἰαπίδ- 
θπ68 ΘΑΓα ΠΣ οἴ ταῖς θ8, δὲ δῃσσοτγαιῃ αἰ εγθπεῖα8 δέαυα δάδεστα, 
ἰδοιί5 δὲ γυχαπιὶ Βοηἰτδίθτῃ οἱ τπδ[ἐτἴᾶτπὶ οαΐπδαθ, ἂς ἀυταιϊοποια, 

1Δ1| ΟΡ οδυθϑᾶπι Δ] άγαπι ἔγαςα5 ἀυγοηΐϊ, δἰ άγατι ποη. ἰΐθτα ΟὔΓῚ 
Ἰᾶγῃπ ἀδπ) γαοὶῃδ οἰἴο, φυδγαπάαπι ἰᾶγάδ. εἰ ἱπαυίγομ δε ρ]δοία- 
πὶ ῥγορτγιεἰδίεϑ, εἴ γδάίσυπι ππαχίταθ, αἴ πὸ ρϑοῖο ἀἰξατατι ἔγποῖαϑ 
211658. βδδὲ, δἰίαγαπι ἤεχαδαδιη; δὲ 400 ρβοῖο φυϊάδπι ΝἜπογεπι 
οὐοοεπὶ, φυϊάδπι ϑοιιπατα, 41} δἐΐδην ἑατογβςοΐδηξ, ἐξ τα] 188 ἀἰ{{6ὲ- 
αἰϊᾶ8 Δ] 185. ἰΐθχα 4πο τη οάο δἰΐαγαμι ἔγαοϊας ἰᾶς εἸο ἰδηῖ, δἰΐατασα 
Ὁ δπι ἰαπί. 

Ι΄. 
Αὐδὸσ ἔγεβ υΥίγεβ μβαρϑὲ, Ῥγταᾶπι ἃ βόπεσε ἴσγτϑα, δἰ αγᾶτη ἐπ 

186 βΈΠ6ΓΘ, ἸΕΤ δ τι 6Χ ἱρτὶδ βΈΠΟΓΘ. ἃ ἴογτᾶ δηΐπὶ ἤχῖο μἰδηΐδα 
, 80 ὅδ οοδριιίδιϊο, ἃν ἴφια Αχὶοπὶϑ ππίο. σνἱάθπιπδ ταυ]τα ἐκ 
ἱπ ΒΟΌΠΡα9 φαοαθ. δαπξ δπίΐπη ἱπ {118 ἐσία, Ἰαΐπτη, φυοά εϑὲ 

φυᾶπι οδετηθαΐασι βο 116: ἀοῖπάθ δ4πα, 4πὰ ππϊυπίοτγ βοι ϊα; 
ἰγοσιαπι ἰρτ9, 4 ραγίθ5 118 σομρτεραὶ, ἄοπος ρὲγ ἰρε1 8050]- 
ἃ εἰι! βθῃασγαῖο. πιδπὶ [εϑἐδιίο ἰΐϊδαας τοπ5 Π]οτστιπὶ οοπίπποπο- 
ἃ ἰρῃε εδῖ. πδηὶ γαγί[α8 ἰηϑϑὲ βΟΌ ΠΡυ5 δδεουηθτη διι88 ρατγίε8: 
Ὧπὶ τι95ετῖϊ [1125 ἰρηῖ8, βπἰταγ Βαπιοτγίδ τιδίογία, εἰ οοηρ αὐπαπίατ 
Ρᾶγῖθδ, ργουδβηϊαπβ 8ἰςοῖξαδ ἴῃ ἰοορ Βυπιίαϊ; εἰ ρτγορῖοτ υἱοῖο- 

ι δαφαϊϊογ ἐπ οταηὶ δηΐπι!! οἵ ρἰαπῖδ ἃς τρεῖδο ἀϊρεβῖῖο. εδὲ 
1 ἀἰϊρεϑεῖο, ψδπάο Βαιποῦ δὲ οαΐογ ργορτίαπι ᾿εγιαίπητα οου- 
ἱππίατ, ἰά δαΐθι ἴῃ αἱ οϑιϊοηα ἰδρί 16 οὲ πιεἰδ! !οσαπι πιδηϊζε- 
ι δϑδῖ, ἰπ δηϊπια}} γεσὸ οἱ ρ]δαΐα πο ἰΐθπι. πᾶπὶ εοταπι ρᾶγίεϑ 
ἴα ἴῃ ππᾶπι οοτπρδοίαα δαπὶ υἵ ἴῃ ἰΔριαἀ θυ: οἱ φοὶα Ὁ Ηἶδ 
ἰανίατα φαοάάδη ῥσοάϊι, 6 τπϑὶλ}]}15 ἂς Ἰλρίδιρυν ποη εχὶξ ρῥτο- 
ὑπὶ σαοάρίαπι, παι ϑθάοτ, 4υΐα ρᾶτγὶεϑ δἄγττα ὩΟΠ δαπὲ ΓΆΓΔΒ, 
60 πι8}} ΔΒ ἰρϑ815 Ἔχίξ, αἴ} δινπιδ]! εἰ ρΙδηΐδ ἐχογετηθηῖα χυδε- 
ἐχεῦηῖ. Θά ἰΐπὸ φαϊδρίατη, ργαδίθγχηδτη ἃ γαγι δῖε, αἰ εχ- 
ἴῃ 4 ομΐπι χαγίϊα8 ΠΟ δδὶ, ἃ 60 πἰμι! ργογϑαδ αχίς, ἰοοῖγοο 
πὶ εδῖ, ἰπ φυοά δυροτῖ χφαυϊἀρίαιπ ποη ροΐοδι. χαρά επὶπι ρο- 
ἱαροτὶ, Ιοςο ἱπάϊρεϊ ἴῃ αυο ἀϊϊδϊεῖωτ βηϊαϊαγααθ. Ἰαρί 465 απΐθτι 
ϑῖδθ δο ἴαϊΐα, πιηϊῃϑ πιο ὰϊ δϑῖαρογ δπηῖ, εἴ Π64α6 δυρεπῖαγ Πεάπ6 
᾿ἀαπῖατ. γαγϑπϑ ρἰαπίαα δοοῦπάο πιοάο ἱπεδὲ πιοίτ9, εἰ δἴϊγα- 
ἅυᾶθ υἱβϑ δϑὲ 6 ἴδθγγα Βυϊπογετη αἰίγαμεηδ: εἰ δϑὲ ἱη αἰϊγαοίίοης 
8, 4αἱ δα ἰοσῦπι ἰοπάϊε, εἰ βαΐτογ φαοάαπι τηοάο ἀΐρεβεῖο. ἰς- 
αἱ ρ]ασίεη πὶ Βογθδδ ταϊπαΐαθ ἴῃ ἀπὰ Βοτγὰ ἀϊεδὶ απία8 ξβαδγαη- 
ἰᾶ ἴῃ ἀπίσπηα! ποῦ Αξ. πιδϊογία δηΐτα ἰὰ δηϊπια! θτι8 ρ6Γ δὲ οἱ 
αἴὰ δδῖ: τπϑαιι δϑὲ ἀϊξεϑῖῖο, πἰϑὲ ἱῺ δὰ πιαπὶπιε εἰ παδς εἰϊ, δὲ 
16 τοδῖθσγίβ "1 υἱοΐπα δβϑὲ; δἱ ἰοςῖγοο ςεϊοσίοσ εδὲ Βαϊῃδ βθποτα- 
ἸΑϑΟ ΔΓ δαΐοια εἰ ογεϑοὶϊ, 4υοά 5081116 ἱχι οὰ δϑὲ, οἶα 4υᾶτα 
δρίϑϑιιτν. ϑρ᾽βδατι δηΐπὶ τη} Πα ρὶς ἱπήίροὶ Ὑἰθα8, ταῦτα ργορίογ 
ἀἰταῖοτν 6086 βριιγαθ, ἴὰπὶ ὁ» ἀἰθιαητίατα ἰαῖογ 86 ραγιΐαπι ἱραῖαϑ. 
νϑοοῖον. χαοφῃθ δὶ ρἰδηῖαα βεηδγαιίο, ργορίεγ ἰεπαϊ αΐεπι 
15. δἀ αἰζεγυπι, εἰ οαἰθγίογ ργοίεοξίο. ραγῖθϑ ρ]αυΐαγατα αἱ 
γ τ ΣᾶΓΘ6 δυηὶ, φυΐα οαἷοτ Βυπιογοπι δὰ ἐχίγοτια Ρἰδηῖδο ἔτα- 
ἀγριϊωγαπα παυϊγίθπϑ τοαίουϊα ρῈΓ οπιῃδδ ἰρϑᾶγιπι ραγίθϑ, φαοά 
δα ρεγοδῖ, οἴζαπάϊτατ. φαοτηδάταοάυπι δυΐοσα ἴῃ Βα]ηθὶ8 οα ον 
ὍτΩ ἘγΘΒΙξ οἵ ἰῃ σᾶρόσγεπὶ οοηγεγαὲ, φοὶ οἰουδῖτιϑ φηβηᾶο δ- 
ἃ5 (πετῖϊ, ἴῃ καϊίδε υδγϊταν, δἰο ἰπ δηΐσ! δὺς χαοατα ἂς ρἰαπ- 
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[δ ἐπρογβαϊξαϊες ΔΡ ἰηζετγτιία δὰ σιρετοδ δϑοθπάππὶ εξ 6 βαροτηί δὰ 
ἰπίεγπα ἀθεοθπάπηξ. εοάδθπι φποφαα ταοάο ἢανϊὶ, φυΐ 80} ἴδστὰ δ 
ε πιοπεῖθυδ ρῥοαογδηΐϊασ, Βοσγαπι δαΐπι ταδῖοτία δϑαηξ ρανίδα; οἴ ὙὉὲ 
δυοῖδε ἔπογίαϊ ἀαυδε εἰ ἱπῃ8 ἰπ δηρτιδιῖαϑ γεὰἀδοίδο, ἥξ ΟΣ εἶθ υρὸῦ 
ΘΟΡΙοδα9, 4υΐ ργορίδγ οοπιργαβϑίοπετῃ ἱπῖι8 ἐδοίατι ἴδσγατη δοῖ παῖ, 
480 πιοάο ἔοπῖε8 ἃς Πυτηΐμα ἀρραγεηΐ, 4π86 ῥτὶῃ8 Ὡοη ἀρρᾶγεβθδῃηὶ 80 
δεἀ οοςυ]εθδυΐατ. . 

2. Μεγ οαυβᾶ8 βοπαγδιϊοη 8 ζοπίίυτη ἃς Πανίοτατῃ ἰη Πἰθτοὸ 
ποβῖσο ἀδ 8} τ θὰ8 εχροϑαΐπιαβ, ὰο ἰἴοοο οβιοπάϊπιια φυοά εἴ 
ἴεγγαθ τποῖυ8 ϑαβρθῃυϊπεγο ἔοηϊεδ οδβιεπάϊξ δὲ Βιιχηΐπα, 4π8ε ρτῖαϑ 
ΟΠ Δρρᾶγωδγδῃϊ, δοῖϑδα δοι σοὶ ἴοστα ΡῈ Ὑᾶρογεϑ. 886ρε ποθ 
[ουϊε8 ἃς Βυπιΐπα οοπίαποία [ιῖ556 ἀεργομεπάϊπιιδ ἴδοϊο ἴετγαθ τηοῖα, 
ϑεἀ ἰριαἀ ρ]αηῖαθ ποη οοπεϊηρὶῖ, φυΐα δὸγ ροῪ γαγίξδϊθιῃ Ρατγίϊαπι οἰαϑ 
εἴ, εἰυϑάδιι 4φυοαας δίβπιπι οὶ, αποά ἴθγγαα πποῖῃβ ἰη Ἰοοΐβ ἅγθ- 823 
Ὡοϑὶ5 πορ Βὲ, δ6ἀ ἷπ ἀδποὶβ ἃς ἀητῖβ, φαδίϊα δαὶ ἀηθάγιτῃ Ἰοοᾶ εἴ 
ταομἰζυτη, δι φι!ἀθλπ ἰπ ἰΑ] 1 π8 ἰοςοῖθ ἰογγὰθ ποῖα 8 οοπιϊπριπί, φποά 
δὰ δἷϊ δο] 8, υἱ Ἰαρίἀ68 φθοφιθ, αὔτγί5 δυΐοπι οΑ]1ἀϊ ἀδίαγα δῖ ΟΡ 
δύδπι ἰευϊδίεπι δβοθπήδγε: οὐπὶ ἜΓρῸ δἷμ8 ραγίθ8 οοἰογίηϊ ἰπυαῖθθ- 
πιὰ ΚῊῚ Ἱππρϑ! πὶ Ἰἰοσῦτι, πθὰς Ὑᾶροῦ πῖοχ υἱοϊθηίθσ δγυταρίξ. 
ὅν 1 Ἰοσπδ γαγοϑ ξυϊοδαῖ, ποι ἰΐα ργογτιρίββοϊ γᾶροσ, δε αἴ ἴῃ δγθθᾶ 10 
ἵ, 6 4πα ἰρεα 4ποίζιθ γβρογ ερτγεάϊίατ, 56ἀ ρα] αἰΐπι, δᾶχπθ ρτο- 

Ῥίον ἴδγγδθ πηοῖυϑ πΏ Ἶπ8 ἴα εἀΐτυτ, 1ἃ ἰρίτατ 'ἴπ π0}]158 οοτρουγιραβ, 
4πδε 5οἰάα δππξ, βεγὶ δοϊδῖ, δοίϊϊϊοοϊ ἂξ δῦγ ρϑῃ]]αϊπι ὁχοαῖ. 864 
οοπρτγαβαῖαϑ ΡῈῚ δαδϑ ρᾶγίεϑ ἴθστασῃ ἰρϑᾶϊη ργοϑβοίῃάοθγε δῃπίχαϑ γὙᾶ- 
Ἰεῖ; φυδθ δᾶῃε ἴδστὰθ τωοῖιδ 'ἱπ φογρογίθα8 950}1415 ςᾶμδα 651. ἴῃ ρᾶτγ- 
Βα τἴάφαε ρἰαπίδε εἰ δηΐπι] 15 ἴογγαθ Ἰποῖυβ8 ποῃ Εϊ, ἴῃ δἰ "18. οπιηΐ- 
Ρυςε Πὲὶ, εἰ πιρ]τοιΐο6: δὶς ἱπ οι ΠΡ 9 οἱ ἰπ ηἰΐγο εἰ πχοϑίδ!]ῖα τοἸ φυΐϑ. 
δεἀ ἰπ 400 σογρογε πιρ]ΐα τγαγίϊα8 ἔποιϊὶ, ἀϑοαπάθγα ςοηϑυουῖξ γᾶ- 
τ: ϑΏΒ]ονδὶ δηΐτι ἰἴρϑυσῃ δῦγ. τηθ]τοῖϊοα ἰὰ τ ἀδιπα8, ἀπτη δυΓΌΣι 20 

ἴπ ἀζαδτη ῥτγοϊϊοἰπηιδ δαὶ δἰϊυὰ χαϊρρίαπι ρτανς, χαρά ἔμπάυπι ροτξ 
δἰδῖϊπι. εἴ ταγϑατη δἱ ἰἱϊρτιαπι ργοϊϊοἰαῖαν τᾶγαωι δαξ ρᾶγνασι, δυροῦ- 
παῖδὶ πεαπθ ρεῖῖὶ διπάυπι. Ὡπἀθ πο ρτορίεγ ἔοϊϊα ἔππάμστη πὸ 
Ῥεῖ, φαοά δδερε ἑππάυπι ρεῖοτε βο]εῖ ἰἴΐρτιατα, πες ργορίογ ρτανῖ- 
ἰαΐεπι, 66ἀ φαίΐα Αἰϊπὰ δοϊ ἄστη εδὲ ἂς ἀθηβαπι, αἰϊπά,αγῶτα. χαοὰ 
ΠΡΌΣ ΓΑΓΏΠΙ 68ῖ, ΡΓΟΓΚΏ 8 ξυηάυτα Ρεῖΐεγε ποῦ 801 εἴ. δθθηιϑ γογο, 

εἰ φυδ6 {1 δαπὲ νυἱοῖπα, ἕαπάππι ρδίιηξ, φηία ἴῃ 1115 ρᾷποα αὶ τατὶ- 
ἴδ, πεαθε δᾶγ ἰῃ {Π|15 688, φαΐ δα δἰἴο!!ογα ροβδῖξ. ταδγραηξτγ δαΐοπι 
ξαπάυπιααε ρεϊποϊ, φαΐα ρατῖθα δογατι ταθϊτηπι ἄδπϑδε δα εἴ 5011- δ0 
ἄδε. 8εὰ οἱεαπι οπιπα εἰ ἔοϊία οτοπία δι ρεγπαίδηϊ δαῦδε: ἰά φυοά 
οδιθπἀϊταιβ ἰᾶπι. πουϊπι8 δπὶπὶ Πατηόγοπι {{Π18 ἴπα886 οἱ οδ᾽ ογοσῃς: 
εἴ φαοὰ Βηππιοτί5 σοπϑαδίαἀο εβῖ, ἀφιᾶδ ραγιρϑ δὐβδεγεδοεγε: οἂ- 
ον δαΐδην ᾿απιϊάππι δδοαπάθγε ἴδοϊς, φυοὰ φυϊάεπι ραγίε8 οοπϑ6- 
φαϊϊυτ. εἴ ἀφδο πιοβ εϑὲ αἱ οτηπία δὰ δῦδπὶ βϑαρεγβοΐθμ εἰδυεῖ. 
δδγίβ ΒΏΡΕΓΗΟΙ65 1:08 δϑὲ αἰ ἰρϑθτῃ δϑοθπάδγε ἔβοϊδῖ. ἰρϑῖι8 γεγο 80- 
Ρεγβείεπι δᾷθα ποσὶ ςοπδοθηεϊε, φυῖα τοῖα ἱρδῖι8 δηρεγβοῖοα οὔπι δὅ- 
τὶβ δαρεγβοῖε εδὲ Ὡπα, ἰοοῖγοο οἰδαπι φθοψαα ϑαρτα δ4πᾶπι δϑοθπάϊξ. 40 
δυηΐ εἰ ἰαρίἀ66 4υΐ ἀφαδε δυρογηδίδηϊ, υἱ ρατπιεχ οἷ δταῖ 68, ργορίεσ 
ἱηδηϊδίεπι δοιοθῖ, 4υᾶα ἱπ εἰ πιϑῖοσ δϑὲ φῦδτι ἰρϑάγιπι ρᾶγίθϑ, ὁ 
πᾶς δδὗτὶδ ἰοοῦϑ ταδίογ δϑὲ ἰοὺ φογρογίϑ ἴεστδθ. δπδδ δπὶπὰ Ὠδέτιγᾶ 
δὲ ϑΌΡΓΔ ἴΕΙΤΔΙα δϑοθθάογα, τὶ αδγὶ5 δΌΡΕΓ δάθαμι. δᾶτγὶ5 ἰΐαχπα ἴπ 
ἰαριάς ἱποϊαϑι παΐατα ϑιρες δᾷπᾶπι δϑοθηαϊι, αὐ δότλ ἰοτὶ ἰππραῖαξ: 
πηδπιαποά 416 δηἰἷπὶ ϑαθπι αἰἰγϑ ῖξ δἰπιι] 6, δου πογαθ ραγι8 πᾶ- 
ἴατα ἰοΐῃπτι, οαπι 480 ἱπηρίτατ. 81 ἐγβῸὸ ϑαχῃτα δἰχαοά Ἰδνε 5ἰϊ, πῖετ- 
εἰϊαγ οἷὰδ πιεάϊοιαδ ἴῃ δ4υδτη, 8] 16 Γὰ θυ ρογηαίδθες, χαρά τηδῖογ δἰ 
41 'ρδο οοπεηοίατ, δὄτγ, απᾶπὶ ἰαρί 415 ραγβ γεϊϊψαδ, βαρτγορίεσ ἃγ- 10 
Βογβδ οπῖποϑ ἰαιῖρυ ἰαρί ἀιδπ5 δαπὶ ργαυίογεβ. 4αὶ ἴπ ααπᾶ 8πηὶ ἰὰ- 
Ρ᾽ά68, 6 ἔογιὶ ἀπάδγωτα “οἰ ἰδίοπαε βαπὲ. πᾶτι ῥγϊπιαπι ϑράταθ Ἀν 
ἸΏΟΧ οοαρτϊδτυν Βδ6ο ἴῃ τρο]οπι ᾿δοὉ ἀποΐποϑο ΠΟ Δ ϑίτηλϊοτα. ἄμπι 
γεγο ἀπάδ ἄγεπδε αἰ ϊἀϊτατ, οοηρτεραὶ ἄγθηδ ἤδῦς γεϊαιί πποϊυοϑἰτα- 
ἴεπι δρῃτδθ, εἰ ἀεβίςοαϊ {Πᾶσα ταδγίβ δίοοϊτδ8 οῦτα τα] ἴα 826] 5εἴηο, 
410 πιοάο ραγῖεβ ἄγεῆδθ οοβιπῖῃγ ᾿οιπρογθαπα ργοοεάθηϊθ ἰαρί 68 
Βυπξ. οἰραϊποβίῖο ταγο πο πιᾶγε ρδῦ 8686 ἀγθηδᾶπι [δοϊδι, εἃ δὲ 
4υοά ἴογγαα Ἵσαπδ8 βυϑῖι ἀὉ]ς6 68 ποη δαπξ. οὔτε ἰρ [Γ ἱπ ἐὰ δίεξεσιξ 0 
848, ᾿᾿μ δ ὐλρᾷ δᾶτ π6 ἴρϑαση δἰϊογεῖ. οδίδστιτα ἀϊυϊπ8 ἰτασέο- 
ταπῖε ἰοοο εἰάθιν ἀφια, οὔσα δῆς δἰ Ρὲ διπηοτα οἰβοογε δᾶγ πὸη 
Ῥοϑδῖϊ (εχςο!!ομὶ επίπι ἴῃ ἰρθᾶ ἴδττδα ραγίθ8, 4π88 881886 διῃί), π6- 
6688ε 6ϑὲ ρὶπι5 δχοδλ[εἴδοῖα ῥα τῖτι ἅταθο ἰαῖτιπι οἴβοίδηϊ παίγαχ. 
1 ἰρβάπι ἴω ἀα!οῖθυθ Ηανὶ8 Βοτὶ ποι ροϊεϑὲ, φυΐα ἐπ {118 δι οολξαν 
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ἕογτὰθ οὐ παϊξ, εἰ δὰϊ οοηνεγϊξ ἈΖαδτα ἰῃ δθδγα δρεοίεπι, Ὑεἷ υἱοὶ- 
30 πδᾶπὶ 1 ἤδης τγοά τ οἵ δἰτεγαοπδπν αἴταπαας δαδοὶρὶξ. ἀπτίογετι 

4αοαιε εἴξείεπα ἴεγγαθ ἀυτγίιῖθ8 ργὸ [ἀρυ]ιαῖα 80 ]Ἰο οὶ Ρτορτῖδε Ἀχίο- 
πὶβ ἃ4υδ8 εϑ5επίϊαπι, ἰυἴωπι ἱπ ρᾶγῖεβ οχίρυδϑ αἀἰνιαϊς, ΌΔργορίεγ 
ἴογγα τπατὶ υἱοῖπα ἀγθηοϑα δϑῖ. 8ἰς οαπιρὶ ἀσπι πὸπ Βαρεπὶ φυοά ἃ 
8016 605 ορετίαι, εἰ 80 ὅ4πᾶ ἀυϊεὶ ργοοὺ! δθϑαπὶ. δίοςδι εὔἰπὶ 80] 
Δαϊοὶθ ΒυιπΙἀἰται15. ρᾶγῖοϑ, γειπαπείφυβ φυοά ἀθ ξβπθγε ἴδτγδα θεῖ; 
εἰ φαΐα 5οἱ ἴῃ 6ο ἰοςο ποῦ ἴδοιο Ρεγβενυθγανῖξ, δερδγδηϊοῦ Ἰυτἱ Ρᾶγ- 

168, εἰ ἱπάβ ἀγθπᾶ Άϊ. Βυΐι8 τεὶ δίβπῦχα δδῖ, φυοὰ ουϊπ ἴῃ εἴαδιπο αὶ 
Ἰοοο ἰπ ρῥγοίυπάυπι [οἀετγίπιι8, ἰπν θηϊειπ8 Ἰυΐαιπ παιίναπι. οἱ δγῖξ 

82λ 18 ἀγθῆδθ γαάϊχ, πος ἄγεπᾶ βοὶ πἰδὶ ρϑὺ δεοίἀδηβϑ. σοπεηπρι δυΐθια 

ἰδιιά, φαΐ πιοῖαβ 8015 {ΠΠ|ς πιογθίυγ ἀϊυξίαϑ δἰ 40 ἀχυΐδ ἀυϊοῖθαδ 
Ἰοῦρᾷ ιμοῖν εϑῖ. ξοήδπι πιοάο ἀδ 9αἰβεῆϊπε δφιδγαπι τραγὶδ εϑὲ 
τοτο  Πρεπάσπι. ταάῖχ επὶπὶ αἱ ἡείδεη οπιπίατη ἀυΐςἰα δϑῖ, μὲς δροίάϊε 
εἰς δαἰϑεᾷο αἰϊϊθγ φυᾶπι 'ποάο ργαεάϊςῖο. εἰ βἰβπυπι δεπδαΐιυιπ Β0Ὸ 
εδῖ, φυοὰ ἴειτα 80 δ4ια, Δ40:8 ὙΕΓῸ ϑρει ἔδγγθπι παραϑϑαιΐο εἴ 

«40 πδίαγα τοῦ οὶ, ἱπάδαιιθ ᾿πᾶρὶ8 Δάυδ6 σοπηρς αἱ εἰδιππθηξαπιὶ εἷξ, 
πᾶπὶ ἴαγγαθ. δύ γδ τ υθγῸ δυμὲ αυϊάαπι φυοα σοπιπιαπε οπιπίυϊα 

οἰεπιεπίαπι 811, φιδς ῥ] υγίπια εϑὲ δῆσδ: δὲ δυΐεπι ρ] αγίπιανι ἃ4πα 
ταῦτῖθ. συᾶγε δαυᾶγιη ἀθοαιυθ οἰπηΐωπι δἰοειπεπίαιῃ ἰά 6856 δχἰδτι- 
τηδῖυ τα κι. ΡοῖτῸ ἃφιιᾶ γε πϑίιγαπὶ δαροΓ ἴογγϑιῃ ἐπιπεὶ εἰ τε- 
παΐοτ δὰ εϑξ, ἃς ΡῈΓ ἰδἰυῃα οδίεπάϊπια8 φυοὰ 4 ἀα]ςῖ8 οχμηῖπο 
Ἰουΐον εἰϊ φῦδπὶ 8888. δοοϊρίαπνυ ἰϊδψπε ἄπο γαθ8 δεᾳυδ]ία, ρομῃᾶ- 
τοτϑαπε ἱπ {118 δαιιαῖη ἀυϊςοιη εἰ 8015ᾶπι, ροϑβῖθα ϑυπιρῖο ΟΥΟ ἴῃ 

50 αἤμπαπι ἀυΐςαπι ροπᾶιηι8, δἰ ΘῈ πιο γβ Γ 1Π|ςοο : ροϑιποάυπ ἴῃ ἀ4υδπὶ 
Ἀπ βνι Ροπδῖυτ, εἰ διιρογπαῖδ!ϊ. δϑοεπάεδϊ ἐγρὸ ϑΌρεῦ ρᾶιῖεα δφυᾷρ 
4Αἴ586, αἰᾶ ποπ ἰΐὰ αἰείυποῖαε δαπὶ αἱ ἀ4υᾶε ἀυ]οἷ5 ραγίεβ. μᾶ0 
δαΐμι ΟΡ Ἰοπυϊ!δῖοπι ροπὰυ8 ἰδῖαα ϑυδιΐπεγε ποι ροΐθγαμῃ: 1186 τ εγο 
ΟΡ ογαϑοϊἴθτα ροϑϑυπὲ, οααιθ ρτορίογ ἔωαπάσπι ποη ρεῖῖ, φιοά 11 
[ποτῖξ ἱπϊδοῖαπι. δὶς παηγα! ἐτει ἴπ πιᾶγὶ πιογῖα ο ΠῸΠ Ἱπογριῖωγ δηὶ- 
τᾶ], ἤεφαε εἰρπίτιτ, φαῖα νἱποῖξ ἴῃ 60 δἰοοἶξα8, αἵ πεαας ἱπ αἰΐα, 4ι8ε- 
οὔπαας ἔογιπδε ἴεγγαε ῥγορίουγ εϑί. ραῖοϊ ἱπὰς φαοά ἅ4ιι8 ογββϑιοῦ 

30 δῸΡ ἰοπυΐοτε δῖ: Π81π ογδδϑὰ 6 βθῆξγε ἴεγγαε δεῖ, ἴθηυ16 δυῖοπι οἴ 

τῶγᾶ ἀθ ξεπεγε δὄτγὶ8. αἱ ἰάεο διὰ ἀα]ςΐβ ἀαΐ8 οπιπίθυιϑ ϑαρθγθπιΐ- 
ποῖ; δϑὲ δπΐιπ ἃ ἴθγτα οεϊογίβ οὐπηῖρυϑ γοποῖίοσ, ἴδπε ἰρίξατ βοι νιν 
4υοὰ δια, 4086 ἃ ἴογτᾶ γειποιϊββίιπα ἐδῖ, παΐαγα ἰδ εϑῖ, εἰ φυοὰ 40]- 
οἷδ πιατιἰπιτα οχοθαϊε. παῖυγα! οὶ ἰἴᾷαυε {{Π|ὰπὶ 6686 ΠΟ διβῃο σεγ- 
τη 65ἴ ἃς πεοσϑϑαγίππη. πδβϑοϊϊασ δυΐθιῃ 86] ἴῃ Ἰδσυη 8 θη ΒΘ ΣΙ: 
Β8 ἀ4π ἀυϊεῖς5 54188 Αἴ. δαρεγαὶ δυΐεπι ἴεγγδο 88,86 40 {||ὺπ δαΐδα- 
ἀϊποπι. ἴῃ 1Π1ὰ οπὶπι δὅτ ἱποϊυ 85 γϑιπαπεῖ, ἰη μδο ποη ἴΐὰ: οἱ ἰςοῖγοο 
ἢοπ Οπιπίπο 6δῖ ἰδιπα ἴεγγᾶα σογρα8, ἀυ]οοάϊπε αἰΐψυδ πηοάϊα οππηὶ- 
Βὰ5 ραγιϊεἴραπ5, Ἰίςεὶ εχ δᾳῦδ μος βεημδ δἰϊ, φαδε ε ἴοστᾷ ἰδῃιᾶπι 
ἐμάοτν οχίς. ᾿ 

3. Ἐοάειπι ἱποᾶο οοξποβοαγε ἄθρεπιας φυοή μειβαθ δαγαπι- 
486 δρεεὶες ποη αἰϊμαπάθ φυᾶπι αε σοπῃρ οϑιτίοπα δυπῖ, ποη 6 πιδίογίᾶ 
δ ρλιοῖ, 864. αἱ δ, ]80 40 ἘΧ δῆ: Ἰπϑγὶ8 δὲ δυβϑίδπιία ἄγθῆδεα δϑῖ. 
σᾶρογϑβ δηΐπὶ ἀϑοθπάἀθηῖεϑ οὐπὶ (αδτίηϊ σοαρτ αι, ἀτιρί οι! ροθϑυπὲ 
οαῦϑαπι Βεγράγυπι συ θϑἰδπίδθ. δχοϊϊε δπΐη δῦ δο, εἴ ἰοοῦμπ γοῦθ 

ιο Ἰπδἀείδοϊξ, ργονυβηίθηῖαπε εχ 60 τἰγίυϊα δι} ]ἀγιχπ 85εἰ] ς δὲ ΠΠ]ογαπι 
ϑειαϊπυτη βρθοῖεδ. δε τπαϊδγία πϑοθϑϑαγία δ408 εϑὲ, φυδτηνὶδ ἀϊ{{6- 

ο: 

τοηῖία οἷξ ἴῃ ἀ4πδε βεπεγο. χυοά δηΐπιὶ δϑοθμαϊ δἰϊῃὰ 4αδιπ δηι8΄ 
ἀαϊοἰα ποπ 6δϑ1: δα δα δυΐθτη ξιδΎΪΟΓ δῖ, πθο ;πᾶ οὐ ἀα]οὶ ἀδοοπάϊε, 
4υοά αὐἴεπι ἃ8ο θη δι, ἰὰ τευ 8 εχ ἀαυὰ δὲ, φυοά οἰπὶ αἰϊγαοίυπι 
Δ} δὖτγε {πογιῖ, αἰϊοπαδίυγ Ἰπαρίϑ4ι!6 δϑοθπάϊξ. δὲ ἱπάε ἰοηΐθα δυπὶ 
ἃς βηπιῖπα ἴῃ πηρπίθυ8, εἴ ρδγ ἰοῆρα δραιῖα ἀδοηγγαηξ οἱ ϑίβιναπι 
Βιυΐαδες δὲ γμἱτυΐα εἰ δαπρυΐ8 δὰ σογαργιπι δϑοθπάδπϑ: υἱ δηΐη 6Χ 

40 δ] ̓πιθπῖο ὑπ οὰπὶ γδροτγίθιυι8 δϑοθηὶξ φυϊρρίατι, ᾿ϊὰ πὶ ἀ4ι18 οπιηὶ- 
Μα5. εἰεπίτη 861586 Δ486 ποπηΐῃ}} ὰπᾶ οτπὶ 60 δβοεπαϊὶ φυοά οἷον 
ἷπ δϑνὶδ παΐαγαπι δίοοᾶιῖε, 40] διρτα ἀάύᾶπι ἀυϊςειη οπιπεπὶ ἃς 84 [- 
δᾶπι ἐχηυίϊβιτθ εβὲ. σιΐα8 τοὶ Ἔχθηιρί τι ἴῃ θα] πεὶβ ϑδδρεπατηεγο ἀ6- 
το θη ἀϊπια8. πᾶπι ουπὶ ἀαυᾶπι ἀυΐςαπι Ορρταββογίῖ οαϊοσ, δἰϊθπυδ- 
ξιων Ραγῖεϑ οἴ, δϑοθηάϊεαια νᾶροτῦ, 4αΐ ἱπ απ άο ΡαΪπεὶ εγαῖ, δὲ 
τοοθάυπι ἄδηβᾶε ρατίϑὸ 88 ϑϑἀἰηῖ5: πεῃς δπὶπι ἐχ ἀδιΐ8 θη βαΠΈΓΘ, 

30 Πὸὶ δεηπαπῖιγ ὙΔρογοιη, 4ηἰ ἅππ8 ροδβὲ δἰΐυτα δυγδυπι Ῥαγρὶ. οππὶ 
ἰίδφαε το τὶ ἀςοοσϑογίῃ!, δρβογροι 608 ἱδοΐμιη. ᾿ἰπάθ ςορυπίογ 9ρἰ8- 
ἐαητηγαια, δὲ γεαϊε ἀξογϑυπι ρτιτταἰϊνη 5:1 808 ἀπ αἀυΐεῖ5. εἷς ἴῃ 
οππηΐθη θδἰπεῖϑβ 88}515 δ4υα ἀιιΐςἷδ 68ὲ. ἴῃ ἀφπὰ τἰᾶαπα 86158 πβϑοθῦ- 
165 Βεῖθας ὔζοὰ ἀθθθοὶ 6686 ρίθπδθ, ΟΡ δἱςοἰξαῖοπι. οἰθηΐμπι ρἰδηΐδ 

ΒΡΙΑΝΤΙΒ 1 

ἀσοθας ἱπαϊρεξ, τηδιοσία δοιαὶ οὲ Ἰοοὸ παίητας ϑᾶδε οοηψεπίπιῖ. 
οὐπὶ ἰἴδφυς δες δαρο αἰζαοτίης, ργουθηῖ ρἰδαΐα. πρὶ γεγο ἄεργο- 
Ἀοή ἀατίμπιδ τδιδγίθπι ἃ [απ ρογαιπθηΐο 6886 ΓΘΊΊΟ ἐἰϑϑἰσνᾶτη, ἱπΔῺϊθ 
εϑξ: Ὥδιη ἱπιρ ἀϊπιθηῖο 6δὲ αἱ δἰ! ἰοου5 ποπ ἰεπιρεγαῖαδ. ἰϊὰ ἴδγε ποῸ 
ἱπυεπίϊαγ ρἰδηΐα ἴῃ πῖνε. Ἰίσδὶ ἴῃ δὰ υἶδα δἱϊ ποππυηθδσῃ ργουθ- 825 
πἶδδδ, αἱ εἰ δα ϊπια!α φαιεάδαν, ργδθοῖρας Ἰατηρτῖοῖ: ἈΣ δηΐπι ἱπ πἶνα 
Εἰδπαπιυς, εἰ ἤοπιυϑ, δὲ Ἀθγρδ8 δίπαγᾶς οπιπθα. δθὰ πὶχ ποῦ οχίρὶξ 
ΡΓοργθϑϑαιω μας, πἰδὶ αἰΐα φαοαιιε οἄπδα {ΠΠ| ἱαποῖᾶ οἷῖ, εἰ ἤοο δεῖ, 
" πἰχ ἀεϑοθυαϊε ποππυπαυδιῃ ἕαπιο δἰ πὶ ἷδ, εἰ σοηρεοὶαξ γϑηΐοθ 
ἱΠαπὶ δἀδιτπρίφας αὔτ. δϑὶ ἰδῦνδι σαγίίαϑ ἱπίο ρατγῖθα εἰαδ: γοϊϊπθ- 
ἴαγ πὶπὶ ἴῃ ἰρδὰ δὔτγί9 δίψῃ ρᾶγδβ οδιίάα, ἱπαπεΐψιια ἀθ δὰ ραϊία 
ἀζθδ. ὁὰπὶ ἰριτογ ἂν ἱποϊαδαδ ἔπεϊ τπυ]τᾶς ἀν ἕμήϊους αἰταοτγῖ- 10 
486 80], ἐγαπιρὶς δγ ἴῃ πῖν σοιπργθβθηδαθ, Ἀρραγθθί ται ματοὶἀϊ- 
ἰδ5 ρυϊγίἀ8, 4υδ8 σαπι οαϊογα 80115 οοδρυϊαβρίτυτ; δὰ 4αθπι τωοάπαι 
μαῦρα φυδεάδπι παδοππίαγ. αιοάοὶ Ἰοουϑ Γαοτίς ορογῖυδ, πον βοηξ 
ἴῃ 60 Ρἰβαίλε, δυὶ δἰπε [οἱ 6 βεητ: γϑοδϑοῖξ ἐπίπ ἱπαα ἴδγγαβ ἴθπιρθς 
τῖθϑ, 4ιιᾶθ εἰυϑάδιπ οαπὶ 1118 ρϑμεγῖϑ δδῖ, ἱπάθ Αἰ ηἰ ἤοτοδ οἱ (οἹϊδ 
ἴῃ Βεγθῖβ παϊποιδ τπίϑεϊιη γεροτγίδπῖον ἰὰ Ἰοοἷϑ ταπιρεγαιία δᾶγα δὲ ἃαδ, 20 
ἴῃ 8]1186 4αδε 18} 18 ποὺ δαπῆ, υϑὶυτὶ ἱπ ῥ᾽ πεῖ, φυδ8 Ρέτ πίνεπι π8- 
δουπίυτ, χαγὶ δαὶ ἤογοϑ οἱ [οἱϊα. εοάθῃιν ωοάο ἴῃ ἰοςὶα πιυϊίαπι εα]- 
818 ἃς ϑ8᾽εςἷδ [εγε ποὴ δρραγεπὶ ρἰδπίδε, φυΐα εἰυβιποί! ἰοςᾶ ἃ Ἰθηραδ- 
ΤΑπιθπῖο ἰοπρα ΔΡρδαηξ. τοϊποΐζογ δπΐπι ἴθστα, ἃ 408 ἰοῆρε ἀρβαπῆ 
Βαποον δὲ οαίογ, φυᾶθ δᾷπδε ἀυ]οΐς ϑυνῖ ρτορτίᾶ. ἐϊ δυΐοπι αυδπάο- 
486 ἴεγγα ἀυ]ςεἷδ ταοτγίυδ, εἰ ἴαπι ποὴ πϑβοιηίατ τποχ ἐπ δὰ ῥ᾽ δηξδο. 
δεἀ ἴῃ αἰ ϊάϊ5 Ἰοοῖδ, ὉΔῚ ἀα]οῖ5 ἀφιια εδὲ δὲ οαΐϊογ πια]πι8, ργουθαΐξ 
οοποοοῦο 6 ραγίθυ8 ἀυδρυϑ, ἴυπι εχ Ἰοοὶ ἀϊδροϑβιίοπο, ἕαιπ εχ δέχε 
ἷπ 60 οχϑίβιειϊδ. σοποοοῖίο υθγοὸ δᾶὄγίβ 6 φΐογε 5015 εβὶ, 4ιὶ οάϊοσ 30 
ἴῃ 60 ἰΙοςο εβϑὶ. ἰμάβ ῃῃοπῖθβ φυοηᾷε Βαπιογθα αἰἰγαμαπὶ, εἰ δἀϊανδξ 
11105 ἀὔτγὶ5 οα]Ἱἀϊῖα8, δοοοἰθγαῖψυα ςοποοοῖίο. οἱ ἰσοίτοο ρἰαπίδθ αξ 
Ρἰυγίπιιπι ἴῃ τπο! 8 παβοιηῖαγ. ἴῃ ἀγθηΐβ,. υἵ ἀπε ἀἰχίπιῃ5, 88]- 
δ6ἀο τἱποῖξ, γοπιδῃθηῖααα ἰπῖοῦ ἄγεπδ ραγῖθβ σαγί[αἴθα δἀϊηνίςετα 
δἰπι}]68. οοἱ ἰρίτυσ υἱγϊαΐδπι πο Βαρεῖ αἱ οοπεϊπααϊίοπετ δυβοίδα- 
ἴδε ἴπ ἰδ:18 οεἰβείαε, ἰοοῖγοο ἴῃ ἀγεπὶβ ἴδσε ποὴ βυπὶ ρἰαηῖδο: φαοάεῖ 
Βεπῖ, ἴθτᾳ ποῦ ἰυχία δρβοῖθα ργορτίδϑ ἃς ἀϊϊογθπίοδ, βεὰ δάϊηνίοεσῃ 
δι1Ὼ11658 Βυπὶ. 

ἀς. Οὕδε νεγὸ ρὲγ ϑυρεγῇςϊθι ἀφαδε παδοιπῖογ ρίδηῖδθ, πὸ 
Αἰϊαπάε φυᾶπι 6 ογαββίεθ δαυδθ ἤυπξ, πᾶπι ἀυπι οαϊοῦ δαθστη δῃὶ- ὃ 
Βετῖῖ, φυ8ε ουγδαπι ποῦ μαρδὶ 400 τπογβαΐωγ, ργουθπὶξ δβΌρει εὰ 
ὑἱάάδωπι πυρὶ διπιῖ δ, ράγαπιαας δὄγία οοπεϊπεῖ, ἃς βαϊγεβοὶξ Βύταοτν 

1116, ἀξιγαμιῖφα ἴρϑατα ςαΐοσ, 4υϊ ρδῖ ϑαρεγβείετι δ4πδε 6ε8ὲ ἐχρδη- 
408. ᾿ἰπο ρμ]δηία πὶ, γδάΐοθπι υεγὸ ποπ ἔκιει: πᾶπι ἱπ ἀμ ΓΙ ἴδυσϑα 
Ῥγθυ8 ἔχε δαηὶ γδάϊςθθ. πϑῆπα [ο]α βαρεῖ: πᾶπι ἃ ἐδιμρθγίδ 
τρῸ]τὰπὶ ἈΡΘϑῖ, εἴ ποαὰθ ραγίθβ ἰρϑίῃβ ἱπῖετ 86 Ὁομδογοηξ. ἤβδε 
Ῥίαπια δή δἰπαι τι ἀΐπεπι (ΟΠογασα παϑοίξιγ. φυδΔ8 υογὸ 6 ἕδστα πᾶ- 10 
δοιιπῖογ ρ]απίδε, φαΐ ἴεγτᾶς ραγίθβ ςοπιρδεΐδε δαπΐ, ἰρϑαγητῃ σῃΟΖα 6 
Ρᾶτίβδ πεοθϑϑαγίο βυυὶ (8168. 4αδε ἰϊδφιδ ἴῃ ἴεγτα σοπογεδοῦπὶ ρἰλπ- 
ἴδε, 6 Ρυϊγείαοιϊίομα ἴῃ Βαπιΐάο Ιοςο εἴ Βα ἴποδο ἰδοία παδουσίαγ. 
πᾶπῃ ραϊγεάϊποο ἀδγοπι οοουρδηξ. δὲ ἄστη ρ]ανίδε ἰγεφπεηΐες Ἀπηξ 
ἃς γὙδηιὶ, 801 Δρραιεγα 1|185 [βοϊῖ, εἰ δὰ οἱ ςοἰϊαϊοσα σο. ἐς ἡ υριμειριοον 
οορὶτς εἰ ἴετταα δἱοοϊίδα γδάϊοθο βάγτα (δοὶϊ, ἱπάς ρίαπιας ἄπηϊ ἂς 
[πηρὶ εἰ ἴαρεγα ἃς 5ἰπι!ϊα. δες δαϊεπι οπιπία ἰοοῖδ ργορογιίοῃε 
οΔἰἰἀϊ6 βαπῖ. πᾶπι οαΐογ δπαᾶπὶ ἴῃ ἱπιθγίου θα ἴθγταα σοποοαηΐῖ, ὅ5 
ἀειϊπεῖφας {ΠΠππὶ 60]. κὲ ἰρίτογ σᾶρου, ςοπεπρίφας ἰαὰς ἐπ ρῥἰαδηίδτα 
αἰϊογαῖῖο. δοάεπι τποάο ἱπ ]οοΐβ οδἰἰἀἷ8 οπιπίρυϑ πἰ ρῥ]ατίτα τ ἃΡ- 
80 νἱταγ ρῥἰαπῖαε αγιϊβοίαπι. Ἰοοδ {τρί Δα υϑγο διιαὶϊθ φααπάοχυε ἔα- 
οἴαπι, ἰᾶπιεπ ρὲγ οοπέγαγίασῃ ἰδοϊαηξ. πιὰ αν ἔτι ἀπ. οαἰοτεῖα 
ἀδογβαπι ςὐτηρτί πη, οορίξαπα ἐρδῖ8. ραγίδϑ; δὲ ἰοοὺϑ δἰϊχαῖοποτα 
ΡῬαιίτωτ σοι Βυπιάϊταῖα, φαᾶα ἴῃ 60 ργϑθβθπδ δῖ. ἀρδυπιρίο ἀεὶπάδ 
ἀοοιςοαίοηπα Βύτηογα δαρεγῆυο βπάϊϊατ ἰοςαδ, εἰ ῥγοῦϊε εχ δὸ 
Ρἰδιῖδ. 'π ἀπ] οἶα δυΐοπι Ἰοςΐ8, ἰπ φυΐθηδ δάπιοάππι δερδγαῖατ δαθδ, 30 
οὐπὶ δὸτ ἴειτδα ἱποϊαδιδ ποτὶ ἐχϑιςοαϊῃδ, Βυτηϊ ἀϊταθαιθ δαπδε οο8- 
ἌἜτευεγὶῖ, δῦγφαε ἴῃ ἱπτεγίουιρτις δαυδθ Ἱπδῃδοῦῖξ, ργοάδαπι ρἰαπῖδε, 

τὶ ΠΕΠΌΡΒΑΓ πιεάϊσατα, εξ δρεοίεα ἈδγΡΑγαπε παϊαυίαγατω, αυᾶς εο- 
ἄεπι τποὰο παεουπίωτ, δἰΐαα πα] δε: υειτπὶ Ὡοη δυπὶ δγεοῖδα, σαΐδ 
ταάϊςεβ ΘΑΓΏΠι ΡῈΓ ἰεγγδα δαρογβοίθτηῃ ἰδῃτιπιπηοάο Ἠδογεαῖ. ἴῃ ἰο- 
οἶδ Πθοαε 4υΐρα8 δαπᾶ οαἰϊάα οατγτγῖ, πιο] ο1168 ρ]απῖδε παϑοπηζοτ, 
4αΐα δλᾳπὰρ οἰ ἀἰ᾽δ5 υδροῦϑδ δἰϊγαμῖξ γεοθηῖοϑ ἴῃ ἴεγτγα: {τρί α σεσο 
Βαχοοχὶ ἀηθεὶ παῖαγα δα τη τδηεῖ, ςοδροἰαϊογαῦο ἀξγ ἴω ε0 Ἀυχηογεὶ 



ῬΕΡΚΑΝΤΙΒΊῚ, 

οἵ Ὡδὶ οοποοοῖαϑ ἔπετ!ξ δὅτὴϑ οοἷοτ σῶτγότδ, ἴπ 60 ῥἰδηΐα Αι, δεὰ ποῦ- 
Ὁ τἰδὶ ρὲγ ἰοηζπτα ἴδπιροϑ. Ἀδγραα υϑγοὸ ραϑι] 86, φαδς ἴῃ ἀφαΐβ δ0}- 

[ἀγεῖς ρραγδηξ, ἴππὶ Βυιηῖ, στα ὙθηΠ Ὑϑμδιμθπῖο βανεγῖπι οοηῖτα- 
τίοσψαο βαία9 [δοοτίπε, χοἰ ἰαἴυϑηπεα ἤμοτῖϊ 4αΐ ἴπ εἶδ εδὲ δέγ, εἰ ςἃ- 
Ἰείαοίη9 ἰοοα9 δἰξ, δχοϊβἴυϑχας ἱπάδ ἱξπῖ5 Γποσῖς, ροδιτηοάθτα πᾶ- 
δοῦϊηγ φηοά ἱπ ἕαπάο εϑὲ δυτίρίρτπεπίυπι, αποά ε, ἴδεος δᾶγί8 ἀ6- 
φοεπὰλ! αἰἰτϑμ γα ἱξηῖδ ομον Ραϊγοάϊης: 14 οπίπι δοτγίρίξτη ἐπίατη 
ἐδξ ἴασπι οπΐπη δα 60 ρ]απία δῖ, οἱ ποῦ μαβεπῖ πιυϊῖδ ἰοίϊϊα μδο, ἂἱ 

9 ηῖ6 σφας ἀϊπίπηι8, 4αΐα τοπηροτῖςϑ ΔΡ Ηἷδ δθεδῖ ργοοι]: ζῇδε υθγο 
(γί, αἰσχηπα ἀγροτγ δϑῖ, εἰ ἰη Ἰοςὶδ ςα]ἀΐς παβοϊτας ἃς ἰλουὶθα5 εἰ 48, 
μιᾶχίπις ὙΈΓὸ ἱπ οἰϊτηαῖο ἰεγιῖο δὲ φαδγίο. ἰΐδι χα υἱοίπατ αυϊά- 
ἄκπι αἰϊπιοπῖο δἀϊξ ἄγθοτ, δὰ παδοϊϊωγ ἰῃ ἰοςὶσ Ἔχςε οἷ ἃς {γι ριαΐδ, 
ἰσεῖγοο ἐγεφαθηῖεϑ δὰπὶ ϑραοίθϑ ἴῃ ἰοοὶβ δἰυϑτοαϊ ΟΡ Βυτμογαι δὺ- 
Ὀδοϊϊοπεῖι οἱ τοι ροτίθτα 6 οαΐογε 8015 δῷ ἀϊθβθαδ υϑγηὶβ παϑοθπΐδτω. 
ἴδ φῆοφας ἰυΐαπι παιίναπι ρ]δηΐδ5 ρίπριεδ δἰδετη ργοάαοϊξ: πᾶπὶ 
ςοπϑίποιο Βυπιοτῖϑ εἰαϑ8 ἰῃ ]οοἷ5 ἀπ]οῖριι95 Βὲ, αἱ ργαβαϊπίτπυϑ. 

' 5. ΡἸληϊα ἰξϊάεπι φυδε ἰη 90]1ἀϊ9 Ἰαρί ἀϊ θυ. παβοίταγ, ἰοηζο ἴδτι- 
Ῥότα οοπίηριε, φαὶ οπίπα ἱπ 1115 σοπιργεμεηϑα8 δδτ δϑὲ, δϑοθπάογθ 
τἰἰταγ: ἀαπι δαῖεπι τἰαπὶ ποῦ ἰαυθηϊ ΟΡ ἰδρ!ἀϊ ἐογετυ ἀΐποιη, γϑάϊε, 
ἐεπ6 ἰρδυπὶ δὲγ οαἰδίαοϊς, οἱ Βυτιογοτν, 4υϊ ἰὼ ἰδρίἀῖ Ρα5 εδὲ, τοὶϊ- 
Ζαηπὶ γι δαΓϑατα, δαί [46 Ὑροῦ οππὶ Βάτποτα 1110, οῦτα ρατίϊαπι 
Ἰαρὶ ἀϊ ταϊηίπναγατα τεϑοϊπξΐοπθ. οἰθηΐτα ἔγεααθηφ τηοϑ ἰδρίάιθυδ 8 
πὶ 6δο9 δοὶ ἰηγεῖ ῥεῖ ϑῦδππι οοποοοίΐοπομι. οἵ δὰ ἤπης τηοάσγη εχ 
{|| ρίαπια δὲ, φαδε πο ἀβοθηάϊξ, δὶ ποῦ ργορίπηαᾶ ἴεγτδε υεἰ μα- 
χα τ ἔμογίξ: δῶ ρἰδηῖδε δ ρϑἰδαῖία ἴδγγὰ ἱπάϊρεὶ οἵ ἀφυὰ δἴχῃε δὄγε. 
Τοπϑϊἀετγεῖαγ ἰΐδφας ρΡ]δηΐδ: εἰ δἱ ργορὸ δοίδτη ἔποσίῖ, παβοθῖωγ οδὶθ- 
τάϊεῦ, δὶ γεγο δὰ οοοδϑυπι 20] εἱξ, ἰαγάδθέϊαγ. οἱ ρίδηϊα οὔτη ἷπ δὰ 
ὀχοεῖϊαὶ ἀ4θᾶ, τεϊϊπερὶξ δῷγεπι πὲς ρειταί δῖ Ἐπὶ δδοεηάεγε; εἰ 
ἴα ποη πυϊτεἴως ρίαπία, εοάθιῃ τηοο υδηάο δἱοοῖϊαθ οδεϊπαογίξ, 
γεγίεμιγ σα ]οΥ παῖυγα 1 δά οχίγεταα, εἰ τὰ οβρίαγαὶ ρΡῈΓ 4υδ8 ἀ4θδ6 
ταεαῖι8 γαηῖ; οἱ ἱπάβ ποι ππεγηγ ρῥἰαπῖδ, 

6. ἴπ ππίνεγδυδι δυῖοπι φυδενῖ ρῥαπία χυδίίθον φυϊραβάδιι 
ἰλάϊρει, ϑοταῖπα τειταϊπαῖο, ἰοοο οοηνεηϊεηῖε, ἃ488 πιοάεγαϊα, ἃδγα 
βομϑίγα!!. οπα ἰϊαφηθ οτηπία μᾶθς ρεγίθοϊα ζπετγίπε, παροίτυγ ρίαπία 
τὸ ογεϑοῖτ: σαοάϑ! δϑοεβδεγῖπε, παρ θο  ]οτ, ργὸ δβϑοαϑβα δοι] σαὶ, 
γ)απία Εἴ. ἴΐεπι χαδθ ἵπ δἰ εῖϑ πιοπεθυθ ργουεπῖξ ρἰαπία, οἱ [αετὶξ 
εοῖΐδθϑ, ρεγέες το ἐτὶξ εἰ δριίοτ δὰ τηεάϊοίπατα. ἔγαςϊυϑ δαΐοαι δά 
μιξεγεηάσιη ἀπτίοτ, αἱ ῥ᾽ ανιπιατη ποῦ αἰαῖ. ἰοςὰ γεγο ἃ 8οὶε τεϊποῖα 
τιμξ τα] ἰατατι ρ]απίαγηπι ργοδαοίνα. δἰπι!τετ ἀππι 50] ἰοπρίτυάι- 
ἰθπὶ ἀϊεὶ πιοῖῃ δ δάάϊὶ δὲ Βυπιογεπι υἱοεγῖς, υἱπὶ μαρεὶ ρ᾽απία 
γοΔυςοῃάϊ ἐππιοῖα8. εἰ [ο]. φαϊὰ δαΐειι ἀθ ρ]δηιβ διαϊπεπάσμι, 
[π86 ἴπ Ἰοοἷδ ἀφυοϑί8 ἠδϑοιπίαγ᾿ ἴῃ Ηἰ8 ἀππὶ ἀηυὰ χαϊενετγὶξ, Εὲ τε- 
υἱἱ ἴαδοχ, πδὸ εϑὶ υἱβ 'ἴπ δῦγε υἱ Δηπ86 ραᾶτγίδδ αἰϊεπυεὶ. ἀεξπεῖυγ 
Ὠΐπι ἴῃ ἴογγα ἰαϊογίογι θυ δὅγ, Ργομιβεῖχαε δᾳπδθ ογαβ8: 16 πὶ 8806 η- 
ἔσθ. φαοάϑὶ νεπῖυϑ ἱπσγυδὶ ἰπ ἰοοῦπι {Π]0π|, εἰ ΘΟΠϑΕ ΓΙ ζδΙΌΣ ἴεγγα, 
ὀργίπιδῖᾳῃε 86 δὲγ ἱποίυβυδ, εἰ οοαραίεϊ νεπῖυϑ Βυπιογεπὶ {Π]υπὶ, 
τουβθηΐεπὶ ἐχ δὰ δυπιαἀἰϊαῖε ρίαπιας ποὺ πιυ]ίαπ ἱπ ρατα εἰ ἔοιταα 
{πγϑπῖθϑ, ΟΡ ρεγϑευθγδηζίαπι δοι!οεῖ εἴ ογαϑϑιταάϊποτι δαῦδε εἰ 
οἱἱδ ςα]ογεῖ α ϑυρετγηία ἱπουτη θδηΐετι. ταγϑὰ8 ἀ6 ρἰαπιΐβ, 4υδε ἱπ 
γοῖ8. μαι 415 βθπὶ οἵ φπάγυπι ϑαρογᾷςίει ἰπ ϑαρειβοῖὶς ἔεγταε ἀρρα- 
3: υἰγθβϑοθπϑ, ἰᾷ ἀΐοο φυοὰ ἴῃ ἰοςἰϑ 1115 εχίξῃα δἷξ γαγίϊαϑ' σῦτῃ 1ϊῶ- 
6 δ0] ἱποίθηϑ 1ΠΠ|Ππ8 Βυπιαϊϊαῖοιν πιουεγιῖ ἰοσππιαιδ τηοῖα δο 
χοαϊζεςετγῖς, οαίογθ {ἰ|επν ἴῃ ἱπιδγίογα ἴεγγαε οοπιργεϑεο (14 φυοά 
Ὅπ 8οοὶαϊξ ἵπ φαΐθαϑ ἰοςΐδ ρἰαπία ἤἢοη μαρθεῖ υπάδ ογϑϑοδῖ), Βυπιοτ- 
πε δὰ ΘΧρᾶπβίοπε δἷξ αἰ [{δ8, ταπι ἔπτη βὲ ϑΏρετ εγγαπὶ υδἰοτ 
Ἴ1ἃ υἰγβϑθθηϑ, δὲ ἰαάβ ραπία βἰριίίπς ποῦ Βαθεπ8 ἔο ϊα 6 ξθπθῦθ 
σον Ρ]απίδγαπι, ἡῳ Ρέτ ϑυρεγβοίοπιη ἀχαδγοπι Υἱϑυπίυγ. εϑὶ 
᾿ἴδταιν προϊοτ 4υαπι 1118, φυΐα ρτορίοτ ἴδγτᾶβ εδὲ, ἰἰσεὶ ἀβοεπάεγε εἰ 
τἰθπάϊ πὸπ Ροϑοῖξ. δᾶερε φυοααο ἱπ ρἰδπιῖ» ρίδπια αἰΐα πδβοϊϊαν, 
γὴ εἰιϑάεμι δρβοίεὶ εἰ διπι τὰ ἀϊηΐδ, ἀρ θ4πο ταᾶῖος. ἰὰ ἰϊὰ Βετὶ 80- 
᾿ ἄστη Ρ]δπία ϑρίπαγὰπι Ρ] ατίπιατατα ἴῃ ρίηρυϊ δ4πα πηουεγῖὶ 86, 
νεγίππίυτ' ἐπὶπι ραγίαδ εἶιι8 ἴαπι, Ἀδυγίίφας 801 ἰρβϑίι8 ρυϊγεάίηο9, 
οοποροίίοπεπι ργδεϑῖαϊ εἰ, εἰ πδίῃγα διὰ ἱπ ἰοοῦτῃ ρυϊ  ἀυτα ἀυχὶ- 
τι δι ρϑαάϊιαι ουτα οαΐογα ἐειηρεγαῖο; δὲ ἰπάθ ἴα Ἵγεδοὶϊ ρίαπιᾶ 
Υἱ Ἰδιθη αὶ συρεγ ἰοΐδτῃ εχϊθπάϊ υἱἀθδηῖογ. ἤος ρτγορτγίαπι ρα ΐϑ 
Ὁ ππρ]τῶθ δρίπαβ μαροη θα. δὶς ἰἴδααε ἡποςοϑεῖ ρίρηὶ δοϊεῖ, δὲ 
ιᾶ6 Βῃΐςο δ᾽ πι}}65 δαηΐ σεἴεταα. ἤεγθαθ δαΐδτη οτηπες, δὲ αηϊςαϊὰ 
Ρετ ἴδττασι οτεϑοὶϊ εἰ ἰῃ ἵεγγα, εχ ἃἰίφιιο φυίηᾳαα ἰδίογτιι ρτγουθοϊῇ, 
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εἴ δαπὶ δεπιθῃ, δήπδε ᾿στηοτ, ἰοοπθ ἰάοπϑαλ, δὲς εἰ ρἰδηϊδεο, εἰ 
Βδες χφιΐίπφαε υδἰυιὶ ταάϊςοας ρῥἰδηΐαγωπι δαηξ, 

1. Ττίρίεχ πϊάοπη ἀγρόγατη ἐεουπάϊταθ δὲ: δῃξ ἐπίτα ἐγαοῖα! 
Ῥτγοάδαοσυπὲ ἀπε ἴο]᾽α, γε] ππᾶ οὔτα ἴο 115, γδ] ροσὶ [ο] 8. εδὲ σαοσθο 
ἰμηϊὰ φυδς γδάϊοοπη ποὺ μαρεῖ δαὶ [ο]18. εἰ οϑὲ φαδδ ϑιἰρίξθτα ἰιᾶ- 10 

βαὰ δἷπε γαῖα εἱ ἔοὶϊο, αἰ σμγγβοοοσιοβ δαῖ ςὨγγεῖῖθ. δε χυὰθ 
{τασῖαται δοῖς (ο]α ρτοάυοαπῆ, ταυϊίαπι ΒΡ δὴ ἡποϊαοσίταῖοτο. οασα 
ἤλψας ἀϊψοδϑογιὶ δᾶτη οαΐοτ, φαΐ ἠδῖατα]» ρ]δηΐδε εϑὲ, δοςεϊεγαξ οδἷυϑ 
τηδϊυγαιῖο, τοβογαϊυγαας ἃς ἀεἴεγυεϑοὶξ ἰῃ τατος ρἰδπῖας, ργομιδεῖς 
486 Πτηογετη ΠῈ οχ 60 δϑοεηάαῖ; εἴ ἰπάε ργοςδάππε ἔγυοῖα ἃς ἴο- 
Ια. ἴπ ρἰαπιὶδ δυΐεπι, φαας οἰτῖυ5 0114 ργοἀαουπηξ, φυϊά δἰδτυδῃ ἀπτη 
ε51:17 οἤεοῖυϑ Βυαϊηογοτη τι] ἐγαηῖ, οὔπε ἰΐδαπα 60]16 οαΐοῦ ἀυδᾶ8 
Ῥᾶτγῖθβ ἀΐβρεσρεγε οοθρεγίξ, δαγϑυτα ἰγὰ εἰς 80] 1118 Ἠυτηοτὶβ ραγῖθδ, 20 
εἴ Ἰαγάἀδιοτ πιαϊαγαίϊο, φυΐα ἐγαςῖαδ σοποοοῖΐο ποθὴ αἰϊππάθ χυᾶπι 6 
εοδρυίαἰΐοπα 6ϑὲ, εἰ ργαεοθάυπι [ο]ϊὰ ἔγαοῖαα, οσορίοϑὶ Βυσπου δ ἃρ- 
Ῥοϑἰτίουα. του] τοῖϊεβ γεγο δοοὶάϊξ εἰ πποϊυοεῖίαι, αρὶ Ἀππιοτ αυὶ τα 
Ῥίδμια οὶ ςοποοοϊίοπετῃ δορερεγὶξ, ϑοεπάογααθ ἃΡ δὰ γᾶροῦ ἄεδη- 
808, 4πετὶ ἃ δτ οὐπὴ 606 ἴγαμαϊ. ἴὰπῃ Ἔπὶπὶ 6χ πυπηογε 1110 ρίηρυθ 40 
εἴ ἔγυςτα5 εἰ ἰοἸΐα ρῥγοάεδαππϊ εδάεπι ἐχροϑίτίομθ ργίϑοὶ δυΐεπ δὼ- 
Ρ᾽επίεβ ἔο]α οπιηΐα γαοῖυβ 6886 δββεγερᾶηῖ. ϑοϊεμάσχῃ ἰρίται 6δὲ 
αυοί, ἄυπι Βυπιογ ἰαπῖοδ δδὲ αἴ ποη τηδίαγοδεδξ πες οοδρα εἴ 90 
Ῥτορῖεγ αδδγίβ εχρὶἰοδίϊοπεια εἴ ἰγαςιίοπίδ διυάίατι ἃ δοῖδ, ἱππὶ Βα- 
πιο, ἴΏ φύθτ ποπ ρεγίεοϊ ἀϊρεδῖϊο εδὶ, ἴῃ [ο]10 δἰτεγαΐωτ, φυδε δ]ΐατα 
πιο πο ποτὶ ργαθῖεγ Βαϊποτγὶβ αἰςγδοϊοηετι πὸπ ΒΡ επὶ, εἴ αἴ οροτὶ- 
τηδηϊοτα ἔγυς θὰ δὲπὶ ἃ 80115 συ βεπιεηιία, ποπ ἰρίταν ἰἰὰ πεοαδϑ8 
εϑὲ πὶ ἕο ἴα δἰπὲ, φαθιμδάπιοάητῃ ἔγαοῖαδ: Βθμποτ δηΐπι Ὡδοεπάεπ8 εξ 
δἰϊογαῖι, ἰ8 [0112 δδὲ, αἰ ἀἰχίπιπ δ. δοάδθηι τηοάο ἴῃ οἰϊνὶϑ ἰυ ἀἰοϊηπι εϑὲ, 
4πδς δ86ρ6 ἔταοῖα δυ0 ργίυαμπιοσ. οππὶ επὶπὶ ἡδίαγα ἀϊρεδίοθετα 
ΔΡδοἸνεγ, δδοθπάϊι ργῖπιο ργδἂθ τεηυϊϊδῖε ἰὰ φαοά ἢοπ πηδιυχπετ; 
εἰ ε5ὲ Βυπιογ }16 ἔοϊϊα, ἀἰκεδέῖο υεγο 08 εδὲ. οὔπι δυΐθιῃ σηαϊαγαθ- 
σὶτ αἰἴεγο δππο, ἐγαοῖαβ παϑουπίοτ, εἰ δὰ βπεπι ὀχιθὶὶ τηαϊογία 86- 
φ«ὐπάυπι ἰοσασι, αὶ ἰῃ οἷ8 εδἴ, δρίῃϑε γεγο δοάξιῃ πο 40 ε ξεπεγθ 
Ρἰδηῖδα δυπῆ, Ὡοπ ἰᾶπιθη εἰπϑάετι Ὠδίαγαθ. δἷο ἰΐδαας χυοά ἴῃ ποῦς 
ὙΑγίιδϑ δϑὲ, δὲ ἴῃ Ῥγίμοῖρίο πδῖαγαθ εἴὰ8 ἀθοοςῦο εϑῖ, οἱ αβϑβοἊεπαῖϊ μυ- 
ΤΩΟΥ ἐτιριἀυ8 οἴ οὔπι 68 ρᾶγυδ ἠϊδογεῖϊο γαγι δῖοι Σ]Π]οτπ ρεγνυδάξηδ: 
ἕαεῖς ᾿ἰάφαα δοὶ {ΠΠατὰ οοαραϊατὶ, εἰ ἱπά 8 δρίπδε βυηξ. εἰ ἰσεῖγοο δαγασα 
ἔοτιηα ργγαπι 6 }}8 681: ἱποίρίεπδ δηΐση δάγιπὶ Βαϑὶδ ἃ ρταςὶ] ἰῃ οτῶδ- 
δἰϊαἀίπεπι ργοςβάϊι. ἰὰ δὐυΐεπι Αὲ, φυία δᾶγ ρδῃ] δτῖτα Ρεγ ῥ]απίατα 
Ἔχίθηϑῃβ ραγῖθϑ οἷ δυρεῖ οσῦτῃ οχίθηϑίοπε τηδίθγιδθ. δοάδιῃ τηοᾶο 
Οτηηΐβ ἀΥΡοσ γεΐ ρἰδηῖα Αϊ, σπίτι οαραϊ ἔπεγὶξ ργτγαταϊ δἰ. 

8. Οοἷοτ δυΐετι υἱγθδοθῃδ Γα8 σοσηπιυ  δϑίτηα ἴῃ ἀΓΡΟΥΙΡ8 6886 
ἄερεῖ, υἱάδιπυϑ δπὶπὶ φαοά, φιεπιδάπιο πηι σοταπιαπὶβ δοῖ ΑἰΡε 40 
Ἰοΐαδ, ἰὰ υἱπἀϊτα8 ἔἕοτῖδ: εἴ 14 δϑὲ φυΐα τπαϊογία αἰπηϊοτ ῥτγορίογθ 20 
ἃς πιᾶρί8 οοποοοῖδ, οροτῖεὶ εγξο πὶ 5ἷϊ νἱγὶ ἀϊτα8 ἱπ ρἰαπιλς οταπί θυ, 
φυΐα χηαϊοτγίδε διγαμυπὶ, εἴ Ἰίξπτπι ἀγρογίβ ταγ βοδηῖ, Βγανυ επιψπθ 
ξαἷον ἀϊρεϑιίοπει ἴδοϊτ, Γεπιαποίφια ἤπππογ 1ΠΠἰς φυϊϑρίαμι, ἔογὶ5 δρ- 
Ράγεπϑ; εἴ ἰά εϑὲ νἱγιάϊια8 ἰπ ρ] απ ῖθ, τσὶ τραῖον ἰῃοῖτ ἀϊρξοοῖῖο. ἀεθεξ 
δυΐοπι πιεάϊα 6866 ἴῃ ἴο 158 δὲ ἴῃ ἰἰρπΐδ ροϊθϑίαϊθ. υἱγιἀ:ϊ858 δαΐοπι 
ΠῸΠ ΠΟΥΣΠΙΙρ ἰΌΓ, δὶ ΠΌΤΟΥ ἰπ {|| δῖ, αὶ ἀδ ζθῆεγα ἰδεῦταε εϑῖ. ὃχ 
Δα ΟΡα5 ἰξίτυγ Ηἰϑοα οοἷοτ υἱγίἀϊ Αι, ᾿αΐαϑ δἴβτυπι 681, φαοὰ οοτ- 
ἴοεδ ἀγθογῖβ, οαπὶ αππιδγίηϊ, ἀδηϊρταπίαγ: ἱπίπδ δαΐοια αἷρὶ δυπί, ἴπ 80 
ὩΓΡουθη5 ἰἴϊαφυς ἱπίογ ἀποϑ οοἰοιε νἱπὶἀἷδ οοϊογ Αἰ ρεγ ἱρδδγυπι 
δαρετγβεῖεπι. βρπγαγαπι δαΐδπι ρἰαπῖδθ ἴγθα στποὰϊ δαυῖ, σαδεάδχι 
δαὶπὶ δαγουτα ργοάεαπί, φυδοάδιπ ἀδογθητ, υδαάδπι ἰηῖεγ μᾶθο 
τηοάο τηθάϊο. 4π8ὲ ἰρίτατ ϑγρυπι ἰοπάηπι, οαπεᾶτῃ ὨδΡρεηῖ, 4υΐδ 
πδίυγα ἰρϑαγτω ἴπ τε ο ἀρρατεῖ, ἰγαμίζψας οαϊογεπι, εἴ οοπν- 
Ῥτίπεξ ἴῃ 8686 δᾶγα, 4ηὶ ἴ8γ γαγιιδι8 ἱρδὶτι5 δϑὲ, ἴ ργνδτιίάδπι υεγῸ 
ἐχθυηῖ, δίςωϊ ἰρηΐδ ἱπ παδϊογία ργορτία ἴῃ ργταγαίάθτι 10}}1 εἰ ἰενατὶ 
δοῖεῖ. 4πᾶε δυΐοπῃ ἀδογδατα ἰεπάποϊ, δαττα τηθαῖθδ σοξιπίυγ. ΓΌτΩ 
δπΐπι ἀἰρεβία πιαίογία ἔπιθι, τ γραῤεε δ4:δ6 τηαίετῖα, ἱπ 408 ρΙδη- 
ἴδε πιθά.}]1ὰ εϑὲ, ἰπάδαυε ϑηθ 1 ε δυτδατι ρτοοςάϊ, σεγάξιγας μα- 828 
ἸΏΟΓ δὰ ραᾶγῖοϑ 1148 ἀβογδηχη: τπουεῖ δηΐπὶ Ἰρϑυτῃ βγῶυ 88 εἶυ5. ΄υ86 
τετο ἱπίεγ μὰ8 τηβάϊδε φυπξ ρἰαπίδε, ἰϊὰ μαρθηξ. διϊοπυδίυγ Ἠυπιοσ, 
4υΐα τεπιρεγὶοὶ παῖυγα ἀἰβεβιϊοπὶ συἱοΐηδ οϑὲ, εἴ δῦηϊ τπεαῖυϑ τπεάϊὶ, 
τεπ χα τδίθγί εἴ δαγϑυπι οἵ ἀδογϑατω, δϑὲ δυΐοπι ργίπιᾶ αἱκεδιῖο 
ΘᾺ} ρἰδηῖα- ϑεσππάδ ἱπ τηθάυ ϊα, 4π86 ἃ ἴεστα οχὶξ, δὶ εἴ ἴἢ πιεάία 
Ρἰδηῖδ. ροδίσιοάαπι ἀἰνίϑἷο ᾿ξ, φαδε ἃ δεοῦπάα, ποπ ργίπια ἠἐρεβ! ἢ} 40 
κὶ. τεγδ υεγο ἀϊξεδιϊο ἱπ δῃίπηαὶὶ εδὲ, φπαθ 88π6 ποῦ δἰϊαπά δ 4αδτα 
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9 ἀϊνοτοάϊαϊοτη τοετδτογοτα σὲ ἀπίσηθέααι παίαταγατι τυῖοτ δὲ βετὶ 
οἶδ. ϑεὰ ρ]δηίδε υἱοίῶδε δάϊηνίοεμα δαηξ, εἰ ἰάθο ἱπ ἰοοῖβ τοῦ μὰ 
οϑπηδαπτ πὶ ρ᾽ ατὐσηιι σετὸ Ρἰδηΐατονα τοαῖετία ἀεογβαῦι ἰεπάϊξ. 
Ἄξαταο ἰἴαχαε ρἰκηίδγατη ἰπ φυδπεϊαϊς δἰ πδῖαγα δεταίπατο δυπξ. Βο- 
Τοϑ δαῖοτα Ῥαπίαδγτιτω εἰ ἔγτιοῖας ἴῃ δαθήθ δϑαπὶ δἰ πιδϑεγιῖδ. ροϑέϊαδ 

10 ἔκκαθε εδὶ τηοῦτια Ρυΐπυαϑ ἱπ οταπῖβυϑ δηϊπιαἰ δον, εἴ πιδΌπταιιο φαο- 
4π6; πεφαε τεοεάπηι ἰπάε δπίπηδἶϊα οπιπία, φϑεὰ ἱπ ρἰδηΐδ ργίπια ἀΐ- 

ϑιῖο ει, ἀεἶπάς τβδῖατγαιϊο ταχία ππιυϊπιδαΐανι ἱρδοτγατι. φυδοῖθ ας 
λας ἀτροτ πδοθδάϊι θεῖ ρετ, ἄοπες οοπηρίδαϊογ. οᾶσβα ΥΕΓῸ 6δῖ, 
ᾳαΐα οσπέτιοι θὲ απίπια] 9 Ἰοπρίταὰο ἰατα ἀϊπὶ δίας ρτορίπαυδ εξ. δὶ 
Ῥίδηϊα υετοὸ ἰσῆξα ερεθῖ, χαὶδ ταάϊχ εἰπθ, ἰρηῖβ δοιαὶ οἴ δ4αα, ἴῃ 
δροε ϑΌτη [εδιϊπληῖ, αἰ ρἰαπία [δοτίςοῖατ. ἀϊγεγοίἑαα υεγο ρίδηιβο πὰ 
ταχηὶϑ δδὶ ἀδ δαρετγῆπα ταγιϊαὲθ. Ὅῦτα επίτα σοπιρτοϑοὶ πυτρογοϑ ὕεο- 

90 τῖπ, ςαἱεῖ παῖωγα δὲ ἰὰ ἀἰροϑιοπετα ἐεσιιπαι, δὲ ἰπάε ταπιὶ ἐδεταδδίας 
δὲ δρραγθηῖ (011, εἰ ρΡτβοάϊχίπιμϑ. 

9. Ατϑογαπὶ απΐεπι (ο]ΐα οαάετγε 9οϊετξ ΟΡ βαχὶ ταΐστα γεΐθ- 
οἷο ταυτὶ [διῖ9.. οαπι δηἰπὶ ἠϊρεδῖα ἀαα ἔπετὶϊ οὔτα τηδῖοτα, ἴῃ φγτασηῖ- 
ἄστα το] ἰτατ, ροϑύπιο ἀππὶ ρτδοὶ]ϊα τιπε. εἰ ἀπαηο Ὡρρδυγμογι τηδιοτγία 
Ῥετ ἀϊροϑιϊοπεπι Δ βο]υῖα, ἴππι ΟΡΤΌτΘΙταΓ ρα πίτα8 εχίσετηδ το θαῖαυτα 
διρεατίαθ, τπιᾶάς ται ἴο ἴα τοδιογίατη ποι Ἀδρδαπέ, διοςαπίαγ εἰ ἀεεὶ- 
ἄππε. φαοάοὶ σοπῖγα φαδπι ἀϊχίττας οοπῆηραξ, ποτὶ οδαϊς Ῥίὶνῖα τὰ 
Το οταπι ϑαοτγτσα ρει γδμοπεῖα. οὔτδ δαξετα Ῥ]δηΐδτη ἔγιρῃβ νἱσοσιῖ, 

δ εὐἰείαοϊε δαπὶ ἰποϊηϑα 1}1 οἱ άϊταϑ, δὲ πιαπιζεσίαιο ἔγὸροτίβ ζοτ8 ἀξ 
Ῥοτ ἱρδίαβ Ἔκίγειῃδ, ἱπάθ (οἰϊα ρίδπιςα βυπὶ, ποφπε οδἀππὶ, πὶ Ἰη οἱ εξ 
ἃς ταγττῖ δἰ τα  θπβαθ. δεὰ σαπὶ ΒαΡπογίδὶ ἀτρογοδ υεὶ ρίανῖδε υἱγ- 
αΐεπι γε βειπθπῖογ Πα μβαπῖεπι, ἔγποῖαθ 4υοῃς ἱπῖὰ ᾿εἀϊτατ. ἐὰ 
4αοὰ βι, φυία παϊαγα σοποοοῖΐοπε ΡῈ ϑυσοθϑϑίοποπι σγεῦγα αἰίξας, 
δἰ μετ ππδιη]αδησῃς ςοποοοίίοποαι ἐγαοϊαπι πα ξίιτα ργοάποῖς, οἱ 
ἄδθο φιδεάδπι ρἰαπίαε 9ϑδδρὲ ἱπ δππὸ ἐγαςάβοκηξ, ρἰδηΐα γστο, χαβε 

40 γεϊαξ παωγα δάιας εξ, υἱχ ἰγαςςαὶ ργορῖος ἀοπιϊπίηπι ἈΒυτηὶ ἀϊ- 
1αῖϊ5 δδε εἰ πιοαΐσυτη δταρ τὰάξηεπι ἤπ χ᾽ ΒΗ ταῖοπιαε τδάϊουπι. οσαι 
ααΐοτη σα]οτ ἱποαϊποτῖῖ, δοοοίθγαϊηγ εἶπα ἀϊρεδιίο, οἱ αἰϊεππδῖωγ μ- 
Ἰασν οοκρυίαίαγααςο. εἰ ἰδῖπὰ ἱπνεπίτυν ἰπ μοτθὶβ Ὑπῖηπτῖδ Οὐππῖθαϑ 
οἴ ἷπ φαϊδυδάδπι οἰ ετῖθ 5. οοΐοτ δαΐοτῃ υετιδῖτβ ἴῃ Ἰεστ9 Ὑθῆθταθη- 
ἴον οἰ» Βετγὶ σσπϑιονυΐε; εἴ εδὲ ἰπ ἢ 886 οχὶραπϑ ἔγαοῖας εχ μ- 
ΤΏοτΓο, στοῦ ταδϑῖῖ8 δηρτισὶὶ οἰπὶ, ἀυτα ἐἴβατιε παίστα σοπῃοοοίξσηστα 
το τ, ποῦ Βαβεπξεπι πυϊποότετη Ζυὶ τοδίθεῖαε βαΐβοίαι, ποπὶ ἴυπι 

80 τηεαῖαβ δηρτδι. Ὑοτε τον πᾶσα αἀἰροϑεο, οοπεϊπεπίοπιια δατὶ σΆ]οΣ 
ἔαοῖε, δὲ υἹάεϊατ ἴα ἱπίεν αὐ εδίποιι εἰ πἰρτοάϊποτη οοἷος τπεάϊια. 
εἰ οὔπη ἰδέπὰ μος Ῥβοῖο δὶ, ἔππὶ ᾿ἰΐρπατα ἴα πἰρτεάϊπεπι ργσρεταῖ, δὲ 
«αϊοχαιίά ςοἷοτὶ γϑποῖο ἐπετὶς υἱείππτα. ἰϑῖδας υἱάοτο ᾿ἰσθῖ ἃΡ βθδπὸ 
εἴ Ὀἴθο. δαστο ργορῖογ ἴθ δάπ ἐρθῆαϑ τηογρίϊατ, αία ρατίθϑ οἴῃ 
σοπιρδοῖδδ δαηὶ οἱ τποαίπδ δηβυϑιῖ, πος {1108 δὸτ ἱηργεάϊξαγ. φαοὰ 
ψεῖο ἃ Ἰἱρηΐδ 8} 15 τπδγρίταγ, ργορῖογ δηραδεϊδπι πιδαῖππι οτῖξ δὲ 

80 Βυπιογοῖῃ ϑαρεγἤαυτω, 411 ἴρδοδ οδθίαγαϊ, πὶ ποῦ ἐχϑαὶ δᾶγ. β08 ὁ 
ΦΌΡΕΙΪΙ τοδξογια ἰδπΐατι δῖ, οὔτι ἀἰσαϑιϊο ἱποὶρὶῖ: δὲ ἰἄθο ἔτππιοῖαπα ἴ8 
Ῥ απεϑ ργαεοεάϊι, πὶ οβἴεπάϊπιαδ. ἱπάϊἀεοπι οααδαπι φυοαας ἀοουΐ- 
λυϑ, οὗ ἀπδῖρ ρἰβηῖδε [οἱ ρτῖπϑ ργοάποδηὶ χαοπι ἔγυςῖα5. {αὶ 
γετο ἰπ Ρἰαπῖδ διτ ἀθηῖθβ τωεδῖῃβ μαβεπῖς Ἵοοἷογ ἔξ, Φὰ}" οδεγτΐθο 
εεἴ; εἴ χπιδπεῆο ραγῖεϑ εἰπϑ σοπιργιπιπηΐοσ, ἴῃ δἰ δ άϊποπι ἀδοϊϊπδῖ: 
σατο ἔπε τϊ πιθἀϊοοτιῖαα, ρἰδποῦϑ οτῖϊ, ποά απἴδϑι ρἰαπῖδε φυδϑάδπι 
ἴοτεβ βοὴ Ἀδβοδηῖ, πὲ οἰσήπηηπι δὲ οἢν ἀϊνεγδίταϊοπι ϑαδτγοτη ραγίίυτα 
Ἰδῖ ΞΡ. Π ταῖοπι ᾿ρϑᾶγατα δϑρογιϊαϊοιηηδ εἰ οταϑϑ ἴεπι. ἤογεϑ δαΐοτα 
ποη Παροπὶ ἤοηβ ραϊπιὰ οἱ δἰτη!]68. μ]απία γεγο 4ηδε ογδϑ808 μδθεὶ 

82) οογοεδ, ργὸ δχίθηδσίοπε Ἀὐυτπογὶδ οἱ οδ]ογὶβ ἱπηραϊϑοπα εχιοπαϊτοτ:. 
εἰ Βος ἰῃ ῥἷπε εϑὶ οἱ ραϊπια. 8εἀ ρ]απία 4πδὲ ἶας επί ἰϊ, ἰπ σππθήϊο 
ἔρϑηπι μδρεῖ; οἱ δεῖ οαΐογ δα δάϊτο9 (ογιῖ8, τηαποῖχας {ΠΠ|ς πποιϊποϑὶ- 
ἴδ8.. σαπὶ ἰΐαχπο οαἷοτ 116 ςοποοςοπεπι ἱποθροτίξ, νεγξοῖυτ πποῖυο- 
αἰἴλ9 ἴπ Ἀυτηογοπι ργορτίπμι, εἴ σοδρτ]αῖ ἰρϑαπι ρᾶγυα σοδρτιϊαϊοπε; 
εἴ ἄππι Ἰοοτδ οαἴδῆι, ἂἰ Ἀστποτ πποϊμοσαβ, ἰδοιὶ οἰπη!ϊ5, Ἰονδίαγαια 

4 ΤΑΡΟΣ Δ Ἀσυιπόογα ἰγαβθηὶς ἴδς ἰδιιὰ δὰ εχίγεπια, τεϊϊπθῖφαα Ἠυτποτ 
Οτοτῃ Δρραγεπίθπι, οἱ ἰξα ἰας ἰϑιιιὰ σορίιατ. παῖαγα δηστα δ] οσῖς 

ῬΕΡΙΑΝΤΙΒΊΊ1]. 

τε υἱϊ ἶδο σοαζαΐοξ. σαείοσππατιε γεγο Ἶας εἶδ, τουΐξαπν σοπροϊατίο. 
ϑόῖω Βοοῖρὶς, οἴπῃ ἔφτιο ἕὰ αὐροτα δρρατυειῖς, οοωσξεσσει Ἔπἰπὶ ἸΔΟΧ 
Ἢ Ῥγορτῖο ἰοοὸ οχὶξ, δὲ ὕπάς ρύτησηὶ πιδϑοίτασ. βαπιμεὶ γογο οαἰϊά στα 

ἰδιὰο Ῥγοςεάϊε ὑδὲ ἱξίτατ λἔγετα οοπέρετι, οοαρη]αΐητν, εἰ ἀ6» 
Βαὶϊ τὰ Ἰοοο ἐσβιρεσγθῖο, εἰ ἀζοδο εἰποῖδε εδι, δἰἰυὰ υετὸ ἐαπάϊευτ σὲ 
τοαυροῖητ, χαο τοσάο ἰαρίἀε8 εἰ οοπεῆδθ. ποά γεγο ρετδιϊνα πμἃ- δ0 
παῖ, ἴῃ ἔοτπηδ δπ τοδδηδ ἰαΐ6 δὲ συλ εϑὲ συν ῥτορο]ϊάα ἀϊςαπε, 
ψιιοά διΐθτα δἰκεναῖυς αἱ ἰαρῖς, ἰὰ υαϊὰς ῴριάστα ἀρρατεῖ, ἰδοϊαπδ 
φδ]ογ ἴρδαπι ἴα δ. ομτη δυΐετα μετ ἔγίρι ἀδπὶ ΟΠ 5 ἸπῚ ΟΠ ππὶ πιδηδυ ΓΕ, 

ἀπ ἰαρίάοτι αρῖξ ἀγθογπῖα ηδεάδτη Ὠΐεπις αἰξεγαπῖυγ, οἱ φυδπᾶο- 
4πὲ υἱτὶ ἀε8 δαπξ, φπδπάοχιθ ρίαποαθ. οἵ πΟῚ ΟΥΓΟΙΙρΡυΠΙΌΓ Π6Ε 
Φδγοτι [ο]ΐα πες ἔγποία8. δ ἀγρόγοϑ απίδαδ μοο δοοίϊι, δαρτα 
φοἸογότι ογαϑϑαπι ΠαΡρσηὶ ἱπ γαὰϊοἰραδ Βηιπότγεπι ἴθπθεπι. ππὸπὰς ἴα 
Ῥτορτοϑϑα ἀτππὶ τοξπεῖ Ἀυτποτ ἢ απὶ οοἴοτγειι Ῥγορῖοτ δδγϑ {γι ριδϊϊα- 30 
ἐεπι. οἱ φβδπάο δοοϑβδειῖξ οαἷοτ αὐ ἔγίραϑβ, ἱπυρ}  οα]οῦ μυπιϊαϊι.- 
ἴεπὶ ἔοτθϑ ὕπἃ σῖτα σοΪογο, 400 δγροσβ ϑαρεγβοίετη ηχοταῖ. ἀπ 
ὙεΓΟ ΤΌΓατ9 Πρ ἀἴΔ5 εἰ σἱοοἰλ8 διὰ δοϊϊζοπειθ Ὑδγισπυγ εἰ Πῦσθοῦ 
φαίογομι ἀοτπεϊ, ἔστα οοἱοτ- ἰδῦςου5 ἀρραδγεῖ. ᾿ 

10. Ἐταςῖαδ Ὑθγὸ διπιᾶγηϑ ἢϊ, ἀππὶ οαἷοῦ οἴ Πυταου ΠΟ 8618 
ἱα ἀϊξοϑιίοπα οοπιρ δἵϊ. πϑπὶ γίγας εἰ δἰ ςοἶτδα ρογίεοϊ ποτα ῥγολιὺ- 
εθετῆ, εἴ νοσιαπίον ἐϊα ἐτιοῖυς ἴἢ ἀτϑδυ τυ ἀπο. υΐα9 δι ρηιπῃ ἐδ 
'φυοά ἀπιδγύτη ἰπ ἰρηοτα τοϊσϑατι ἀπἰςαϑοῖς. αὔθογεβ δαῖομι 4αθε ἰδ 
Δ΄ησυᾶ αοἰάα ῃδϑσαπεατ, ἔγαςῖαπι ἀπίοοτα ἰδοίμτ, φαὶα ἀοοτ ἰγαπιὶ σαπα 8 
οαίοτα 3015 ἰᾷ!“χφῃηοὰ ρῥτορτίδε φααὶδιῖδ δῖ; σὲ πος ἔγίρτια εδὶ εἰ 5ϊο- 
οἶδα. πάδ Ἀππιστοβ Ἔχῖραὶ χαίάαπι ἠπ᾽οε ἱπῖοϑ τεπιδποπῖ, οδ]ς Β,.- 
86 Διδοτῖβ νεηῖεγ, 4πδηο ϑαρετ 60 80] ρεσβευδγαυογί:. Ἀος πιοάδ 
ϑαςοῦ5, αὶ ἐπ ἐγιιξία εδὲ, δἀείγίπρεπδ ραγαπιρεῦ Αἰ. εἴ φαδπᾶο ρὶπδ 
ἀϊρεδῖαϑ ἔποτγῖε, ἀϊδϑοίγοῖτγ ρβη αῦτα δοοτ, ἄοπες δρϑαπιδῖθγ δὲ ἀπ)» 
οὐδάο ἀρραγεαῖ. ογξ ἴδφας ἐτγτοῖπδ ἀπ]οῖε, (οἰΐα δπίοπι εἶπα εἰ ἐχσ 
Ἕγετοδ βοϊάδ, οὔτῶ δπίετῃ ρουίεοϊα ταδρὶ5 ἐπ γ τπδιατιῖαϑ, ογὶς ἃπιᾶ- 10 
τὰ τυοῖυ5, δὲ μος εἴ ργορῖεγ δρυπάβηϊοιῃ οδΐογοτα οαπι ἨπππΟτα 
Ῥδῦοο. δρβϑοξνιτατ πατῆηπα ἴων [λοἰϊχας ἔτπιοῖτιβ οἸογετι Δ86 6 Π- 
ἄετε, Ἵγίϊψπς δπιάγτδ ἱγιοῖαϑ τὰπι. Αὐπὶ απΐετη οἱ ποσὶ ργτγατυ 
για, ργορέετ αἰἰγδοισπετη ςαοτίϑ εἰ εὐατιἀδηΐετα {τὶ ρ ἀἸαῖοπι, μ0» 

σταϊαϊταῖεπχαε ἱπῖτ8 δίτδτη, '4πδε αὶ ξθπεγε δηπὶ δαπδε βοϊἦδ6. τβαπαξ 
επἶπι Βυπιον ἴῃ τηεᾶϊο, ἱπορίϑϑαἴογχιε πιεάίαπι, οἱ γτασί!α βππὶ ἐπ- 
Ἔγεπιθ. δγθογεδ δυΐθει 4086 ἴῃ τεγτὶ9 ἰοιω ρεγατϑ οἰδηῖ, τη αϊαταϊοποῖα 
δοςεϊεγαπὶ δῖα ἀϊεϑ νοσπαΐθδ. πβπὶ ἀπε οα]οΓ ρτορς ἐδτοροτίετη [μ6- 20 
τῖτει παπποῦ τιδηϊξεοταδ ἀὄτχῃς εἶδττιθ, πδο ἐρϑαὶ ἐττισίαϑ τοῦ! το ξαΐοτα 
ἴπ ἀϊροδιίοπο, δοςοὶδγαθὶς παπὶ εἴπιϑ τιδίοτθο δἰ δηῖς ἀΐε8 υθγπα δα 
Ῥτουδηῖξ. ἰπ ουηϊθυϑ ἰζαζαε δγροτίβρυϑ, οὰπι ρυσασα ρἰδηϊαῖδς ἴπ6- 
τίπι, ἐχοοῖ τι Ἀτααγίταἀο γε] δαροῦ δἀϑιτίπροπθ. οἄυφα ἐδ ασποά ἣν»- 
το ἄσπι ρεὲτ σχέγετια ἐἰἸαγατη ἐπογὶ: ἰοςὰ 4πδ6 πὶ τπθάϊο δγροστπη 
σοπὶ ἡἰροτγίς, 6 φιῖίβας ταδϊεγία χαοαυ ἐγασίπατ Ἔδὲ; ππᾶε δἰ οοί τα 
Ῥτοοεάϊε εἰ Βαπιογεπι οοπβεαυΐτιν, βἴσας ἴϊα ῥτῖπια ἀϊρεσιο δοῖλκ 
πεῖ ἀπιαγὰ τοὶ Ἀἀςιγηροπῖα δᾶρογθ. οἄπϑὰ εϑὶ, αι! ἐπτὶ οαΐοτο δἱ Βα- 30 
τθοτε ἀϊροϑιο οϑῖ, εἴ οαπιὶ Βυπποσ τοὶ σἱοοἰϊα8 ζΑΙ οτεπι νἱοογὶς, οσὴς 
ἴπὰδ ἵγαυςῖαϑ ἰπῖο ποη θεῆς ἀϊρεσῖπβ. ἰοοῖγοο ροπογαιῖὶο ἐγαοῖτισθ 
τὰ Ῥυϊποὶρίο ἀρϑατια ἀπ]ςεάϊπο 68ξ. ταγτοδδποσιπι σετο δγροτατα 
ἔταςῖα οὔτη ἱπίτϊο δρραγαεγῖπι, ἀαϊοθϑ δαπῖ: οοταπιιπίϊον απΐετι δὰ- 
δἰσπροπα ϑΆΡΟΓΘ ϑιππξ, οδῆϑα γΈΓῸ δδὲ φποὰ δΥΡΟΥ ἰρϑοττιπὶ ΓΑΤῸΒ 
Βαῖνεὶ ταπιοϑ, ἐπ βόογα οοποοοιοηΐβ ἀπῖδπν οὔτε πεδδίτι9 διῃ ρ Ϊ ἔπο- 
τὶηϊ, δδοααίτατ οαἷογ μυπιόγαπι, εἴ πιαϊτογαητηγ ἔγποῖαβ, εἴ ἰῃ ρτποὶρίο 
ἄπ]ςε5 δυπξ. ροϑπποάπην σΟμ δα τι ποῦ ΡῈΓ Γαγταΐδι τη θδῖοβ 808 
ἀγροτ σοπίγαδῖς, υἱποίτατο (τρὶ 125 δἱ δ᾽ οοιἵα 9 φβϊογεῖη οἰ ΒατδοΥ τι: 
πὰ ἔττιοῖαϑ ἰη ἃἀδιγίπξοπῖοτη ϑαρόγοτα δἰ ἑογαῖατ; υἱποίταμε 80] ττγ- 550 
δτι5 ὁπι οαἴοτε, ρὲγ αἰϊγδοϊίοπετι ϑαρεγῆμας δἱοοἴϊατῖ9 ἴπ 110 ϑεπαΐπδ 
ποὰ ἱπ δαρετβεῖε ἀγϑόγιπι δϑὶ, υἱποίϊατια ἔγίρτιϑ οἱοοἰϊαῖεαι, εἴ ἐτῆ 
τιιοῖῃϑ Ὑδἰμοτη θοῦ δἀϑιτπβοπῖ5 δαροτίβ. πᾶς γαγϑιδ 5ηΓδο πὶ 880 6 "- 
ἀϊι παῖπγα!!β οαΐογ, ἰαναιψαθ ἰρϑῦτι 80 8 οαἷον ογίδ, υἱποθηῖχαδ 
οἷον εἰ δἱοοἰῖαδ, οἱ ἔστιοῖτιβ διατὶ βαπέ. 
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ΒΕ ΜΙΒΑΒΙΠΙΒΏ5 ΑὐΒΟΌΙΤΑΤΙΟΝΙΒΌΘ, 
ΙΝΟΕΑΤΟ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

τ--5--ΞΞ--Ξ 5 

1. Ῥαρουΐδε ποπῖε εδδεπο, φαὶ Ῥαβοπίοβοι Νίδεϊοϑιχαθ τερο- 
ποι ἰεπτίπαϊ, ἔεγατα χαδηάδι ἃ} ΒοΙ ματα, 8 Ῥαθοῦῖρας γθσο 
Μοπθροη νοοδίδηι, ἱπυθηὶγὶ ἐγδάυωϊ, φπας οἴβδὶ φαυϊάεαι παΐατα δὰ 
Βονὶϑ ϑἰπ πα ἀίποιι δοςεάδὲ ργοχίμιο, αἰἤΐεγαξ γεγο τπδρηϊι άϊης οἱ 
ΤΌΡΟΓΟ, 80 ἴυθὰ ἰὨδΏρΕΓ: οϑὲ επί δὰ ἃ οαῦυῖος 11} υαϊαὶ ε]θο δά- 
τροάυτη ῥγοτηΐθ8α, αἴαπε υεγῖος δὰ ἀσφας οςαΐος ἀερεπάδηβ. εοτ- 
πὰ ἃπίοπι Βοη σασπιδάτηοάιπι θΟΡαΔ, δεὰ δάἄμῃοα ἰῃ δὲ ἰηβεχα, 
τουοτοηίθαα ἀξογδατα Ὑδγϑὰ ἀτιγος ρογτγθοιίδ, τωβρτιξι ἀἴη 6 ἴατο ἃπι- 
ἴα αἱ εἰπρουία ρἰυδ δοιαιϑοχίαγο οἀριδοῖ, οοἷοτα τιαχίπηε αἴγο εἰ τὸ- 

ἰπβεορίο Ροῦμ4δ ἃς ταϑὰ ἀεδοοτγιοδίδαιθ. ἴογραϑ ἀϊδιδπίμαι ἰοοῦτα 
αεἴο δοςαθαπιίυτα οοοαραῖ. Ῥογοπϑϑὰ [πρὶϊ, πος πἰδὶ συγδα ἀεἰα55αἴ8 
τ οἰδιϊς. οαγηθαι Ἠμὰθ οῖ ψαδῖα ρταςϑοίπηατη, σα] οῖρυ5 8656 ἱποῖωσ οἔ 
εἰν ργοϊυνὶθ, φαᾶπι δά ρῥδδδιιθτη εἰΐατι χφαδίσιοτ δρδιϊασα ῥτοιϊοϊξ 
(ματι εἃ δβεγεπαὶ ἔογτιᾶ ἰγεφυθηῖεγ πάρε [ἐτυεπῖοις βάθο, πὶ ςα- 
ἄμχη, πᾶ ρεγέϊηγατ, ρί]ο8 αἰθδιμπιδῖ. σδγατα οοποίξαῖδα ἰδπίθμ Βεἶυδα, 
1οῃ οἰίδπι 4υϊεϑο θη δίθτοογᾷ δῶσ υἱαι Βαρδηξ. ἱπιτοϊπθηῖθ ραγῖα 
ὅτου ρίασθα οοἰϊεοῖδα οπἰϊαπῖατν δά αἰτογα8, θαι εἰγοῦϊατ δρε- 
πιπξ, 80 86 4υ85ὶ γαἶ]ο οἰγουπάδηξ εἰ πιμπίπηῖ: ἰδῦραπι δοΐτα απιδη- 
ἰατ εἷἰὰ5 βππιὶ οορίανα Βοο ζεπ8 βηἰπιαπεὶδ ταϊΐςογε δοΪδξ. 2. ἴῃ 
λγαδία ἰαπὶ σαν θ]οδ ποη ἰμῖγα τηδῖγεβ 508δ; δ6ἀ εἴίΐδιῃ δὶ φαΐ οοραῖ, 
ιοὴ ρα υμῖπτ. ΡΌΓτΟ οὐγδίογετα δἀπιϊθδαγὶο δἰ χααπὰο ἀδϑιϊτυΐυτα 
Ῥοτῖλπι τπδίγοιῃ δ θεω ΐδἰδϑα Ρ0}1ο, 4υΐ εἴδὶ οοἰταπι, αἰ υνἱάεἴοτ, 4080- 
αἱ, ῬΆΠ]10 ἰάσβθῶ ροϑβῖ δῦπι μοπιίηθηι πιοτεῖρυϑ πδοαυϊ, 488. (υ- 
αἷοβ ἴῃ Ηεϊΐςε ἰπαυίυπξ ξοπογαῖαγοδ ποη πἰδίβοδγε, δε ἴπ πὶ 
ἴᾳπαι δηξ τατίαγαπι πἰἀ 18 ρᾶγεγο, δεὰ εἰ πὲς ἱποῦρδγε πες Ἄεχοίβάθσα 
δβᾷας πρτῖγα. Ὑθσιση πϑιαση ἰῶτα ρΌ]]υτα (εἰβρο]ον οπίτα δἀϊὶ ἴδω- 
1Ώ}} πυϊιτϊητα χα το] 4008 δ8 05 οοαἰυτηποϑ ὁ πἰάο ἀείαγθατγε, φυὶρρθ 
νὰ δὰ ᾿δυΐαπι τοβοτὶϑ ρυ]οἈγιτπἀϊπίϑφας ἐχοτγεδοδῖ, αὐ εἴ τε φαΐ, 
εἶ] δἷξ δαροτῖοτ εἴ πυϊγίςει φπο 406 ἴῃ δ6δὲ οομγογίαϊ, 4πδ6 ἐρε- 
8 δἷπϑ ἐχϑαϊίαπϑ ἴῃ εἰϊοΐοι ἀϊδ φυΐδ ἴετὲ ρει. ἀ. Οδρτᾶε Οτε- 
146 ϑαριι18 ρογοῦνδα6 φυδεγαηῖ, υἱ ἀρραγεὶ, ἀλοίαπισπι ἰδ μὶς ρῥτὸ- 
πἴθοϑ, οσαἶπθ ρᾶϑῖτι ἔοἰα ὁ οόγροτε οἰϊοίασπ 45. ὕδγνοβ Αοβαὶ- 
8 δἰπηϊ ΘΟΥῚΔ ἀπιϊϑϑηγοβ ἰοοὰ ἀπ οἰ, εἰ φυὰ ἱνδηῖτὶ πεαφυδδηῖ, 
ἴσγα, Ῥσορίεγθ 4υοα δγτοΐδ ἀδϑίια! ἱπογὶ 86 παφυθδηῖ, ἰθτη ΟΡ 
Ἰοτεπι, 4φαεπι εχ δυυϊϑοζγιπι οοτηαυτι γεϑεβ}9 δοηϊεηξ: ὉΡὶ εἰ 
αἴδτη ξεγεπῖον βεάθγδτν Ρ]γμηο5. υἱδοβ 6886. 6. ἴπ Ατσαδηΐα 
ὨδηΏτ 4Πποάάδτα π85.ὶ εἰυπὶ, 4 ρατγάαἰϊατι υοσᾶπὶ. ἰὰ υἊπᾶ- 
68 ἰαπαο {Πττιπι, αὶ νδὰ5 εϑὲ ραγήι8, ἀρ ἰοίαπξ, αυὶ δἱ εχ δὸ ἀ6- 
τἰδυ τὶς, μαπιᾶπα ἐχοτγοιπθηῖα γερηβήϊο αυδεγιῖ. φαοοίτοι γεπαῖο- 
ν υάδουϊο ἱπιροοίϊα 6χ ἄσροῦα δαϑρεπάυπῖ, οἱ Δ9ϑ Δἴ ουπς γεφαδοῖὶ 
οἴ υἱγί 5 ἰλϑβαίδααῃα Ῥεϑίϊα ἀοχααγὶ αὐεδῖ. 7. ἴὰ Ἀεργρῖο 
ιπξ ὁγοςο 8 Πιαπιϊδαδ ἰσοςμῖ!]οδ ἂνο8 ἀθηῖεδ ἜΧΡΌγβαγα, οἀγαη- 
ἰΐ5. 4πδε6 ἴῃ τοδιγὶ8 βδογεπὶ δχαβδίδ; αἰσῃβ ἢος συδὶιυὲ ρταίαπι οἵβ- 
τὰ οὔτ Ὑο]αρίαϊε δἀπιϊῖογα, πες 110 ρϑοῖο πόσεσε.0 8. Βγ- 
ΝΕ ἐὐϊπδοθοδ ἀϊςαπὶ δεπιῖγε φυᾶπὰο δαηῖϊο ἤεϊ οἱ φαδηὰο δυδίετ, 
Ροτγηιπῖδγε διαϊί οεἰϊα σουότῦπι, βὰ ἴδγγαπι, δὶ δυϑίο ἤει, δά 
Ἰεῖθδ, δὲ απο. 9.1π Οερβαϊθηίΐα ποῦ δίρυηξς οαργας ἀϊΐθ- 
. δἰ πρυ]ῖα, τὲ υἱάδῖατ, Ῥγὸ τεἰφυογυπν φπδάταρεάυιη πιογα, δεὰ 
Πδοῖειν δυγαπι οοηνειϑαα Ἠϊαπίεϑαυς Ἠδαρῖο υευϊο τγεβοϊυπίητ. 
1 ϑγτγία ἱπαυΐαπι ἱπίεγ 81] νεβῖγεϑ Ἔ4πῸ8 ἀππτη ργδεῖγα διΊπθηῖο; 
δὶ ᾿υπίοτ ΔΙ φαΐδ ἐφυδτα ἰπίξαγα οοηϑοεπάετγιι, ἀαςεπν ἐπα ἰρηδτὶ, 
006 ἴφηδροῦ ἀὰπι ςοπιρτεβεπήδε ρογθαφυὶ, ἀεβχοφιιθ τροῦϑα 
ὁδπᾶα δυε]]εγο. 11. Ῥεδιυαϊπε5 δἰυπῖ, φυαπὰσ δεγρεηΐθτῃ ἀ6- 
ἀν οσαμπῖ, τηοχ ΟΥρδηυτα ἰπδυρετ σόΐαγα; ἰὰ πἰδὶ ῥγοιηρίωπι 518- 
ἀπυεηῖδηξ, ἱπίεγῖγα. πια!οδχας τοτὶ ἀροπῖες οππὶ ἰά Ἔχρεγίγὶ 

ἰεῶξ οαρὶαῖα ορροτίυπίδῖο, ογίβϑηασι δΥαΐδατη 4αδογεπιὶ ργαα- 
ιἶ8δ8ε. Θοῆπε δπίμρδηδ ἴῃ ἱρδογὰπι σοηδβρδοία φυο ἰπξεγίϊ586. 
Ὑινογγὶϑ αἰππὶ κεηϊζα!ϊα 6656 γα φυΐδ αι πια]δ5 Ρ] τί πιΌσω ἀΡ-. 
λα, χιοὰ ἱρδὶδ φαοπιράοςαβαπε αἰζεοι(δ δἰπξ ἰηδῖογ οϑδίαπι Ἀττηδο 

ἄυγαφαε, δίηρτιατε δέγατροτία ἰδ ογδηθ θυ τετηθάϊατω, οἱ ταβα ἔτὴν 
ἰδφὺθ ἐχβιρεδηίηγ. 13. Ῥίοαπι τοδγίϊασα ἄγρογεδ δοδρᾶθγα ἴδ 
τυπῖ, φαοπιαάιποάαπι δϑοιϊαρυπι, ἴδπὶ τεϑαρίπυοι αααπὶ Ῥγουῦυχα,, 
ἀερδδοῖφαεβ υεγτΐςϊοδ, 4008 δάδο νεϑεραϊ αὐϊὰθ αἱ τοῖος δι ρὶϊοδ 
Ῥετίογεϊ διεγσηαῖψῃθ. 1Δ, Ῥεϊδοαδος δἰμπὶ σοροθας Πυνίαι]δϑ γο- 10 
τατα, ται ἰξυἀϊπαιμ θα ἱπρδϑίατα τποχ Ὑόπιεγε, ἃς εὸ αυοά εςυΐ εϑὲ 
Ὑοϑοὶ, οοἴδγυτα ἃ ἰεδῖα δρϑιϊπει δ. 15. Οἴγοα Ογ]]δμδη Ατοδάϊδα 
τηϑιυ ας ςα Δ] 425 ρἰρπὶ ἰγαάυπι, φιοὰ αὶ πηβαμᾶπι οοπιϊπραῖ, γον 
ςεβ48ε γὙατγίδϑ δοῆδγε. ἰπηὰ Ἰσσθηΐα ρχγοργεάϊ; ἰπϊογάϊα υϑγο, 4υδη- 
1ο θὲ διπάϊο δάνὶρι!διοτ, ἀεργεμενϊ θη ροϑσδεὲ. 16. Αὶ φυϊβαι- 
ἄλτα ἰδγίωγ τοδὶ Απεβίπαμ, αἰ νοοδηὶ, οἶγοα Νίεϊαπι Οπ!ἀυπιφυδ πὰ- 
δοὶ, οάοτε φυϊάεπι δῃανὶ, δεὰ πεηπαιατι ἀθγαμι δ. ἰὰ δε μαοᾶτα 80 
Βετὶ. 117. Οἴγοα ἐρ πρμάπδα αἴας ἰοοὶθ φαϊρυϑάδτα σα ὶϊα εἰσ 
ἴγἃ ἴαλνος οοπιρογίατί, οἷοί Ἰηδίᾶ ογάδϑᾶ. 18. Τταροσαη υτῦθ, 
ἐἃ 48δε ἴῃ Ῥομῖο δἰϊᾶ ὁδῖ, πιδὶ Τεγυηξ ὁ Ραχίβ ῥγοάυοὶ ρτανεοϊβωῖὶδ- 
δια τι, 4 δᾶπο8 φαϊάεπι πιθπῖῖδ ἰοοο τωουθδῖ, ἀὐόν γεγο εο- 
ταὶ] }} σογγερῖοδ δαμεῖ, 19. 1π 1 ,γάϊα αἰοσπξ εχ δι βοσίθιϑ πιο] ϊα 
“ορίοϑα (οἰ ρῖ, ὑπάς ρδβῖ]]ος ἀΡρϑ4υε οετὰ ἱπάϊξομδε οομβοιπηῖ, 
ἀυγίεϊα ἰλπία οἱ πἰδὶ υεμεταθηϊίογα δἰιγίτα Ὡ1}1}} ἀδτιὶ ἰη 46 ροδοῖξ, 
Βῖ εἰ ἴῃ ΤΗτγδοῖα τοϑὶ πο ρογίπάδ εοἰλάιμα, δεά ἀγεβοδυηι, οδἰθι 39 
ΧΌτΩ ΤΩ 6118 οτωπία ςοῃογεὶδ εαηάδθπὶ ογαϑϑιθιῃ δεσυδηῖ, ἀϊνοσθῶ δ 
δαπαὰ εἰ ἰἰφυϊάϊ8 τοἰϊφυΐθ. [τα] πα δηΐπν οἠνπί οομετγεῖᾷ ποπμΐς 
ἨΔ διοοθδοῦπὲ αἰξεπυδπίυγααε. 20. Ομαϊεϊάϊςα Βεγθὰ εἰ δῃιγᾷ- 832 
ἄλλα δὰ τπεὶὶα οοπβοίδμἀα ἀβῶτη ργδοθαπὲ τηαχίπιητα. ἴωμν δἰϊατω 
δύβετε ἰεΐυτι γε μοιθηῖεσ ἀϊσππίυτ. 21. Αρεϑ αἰυπὲ ἐχ πκη θῶ 
Ὧ ἱπερτίαγι πεάὰς οάογεαι ἔεγτε ροϑ8ε: ἰΐδαυε γεδοϊδηϊεα ηρβπεπα 
ἃ οεἴετίδ γδρυΐϊαγο. 22. ἩΠγτῖοϑ ἔεγαπι, 4αο5 Ταυϊδαοα Ὑροϑῃῖ, 
εχ 126 }]19 υἱπα γεάάεγθ. ἔαλυοβ δηΐην δηθδ τυρετίαϑα οχρτίωγαπι, δὰ 
δἴνη ἀμεηο δὰ ταεάίαπι ἀδαηθ ραγίεμι ἰηοοοίδπι ρυπιαπι ΒοΙ θα 
ἱπίπη ἀππῆ, ἴδηι ἴαπι ἀμ] οἰβδιμαια; ἀεξίης νδβίβ Πἰζτιοὶβ τεβεγυαπὶ ἴῃ, 
ταῦ]ᾶ ἰεπιρογα, ἄοπεο ΡῈσ οὐμηλᾷ τἱηΐ δδρονεαι οοπίγαμαῖ, οδΐογα 40 
Ῥοῖπε ἀυϊ]εῖθ εἰ ἰογι8. δὰ σεγο ἱπάυσιγια ἴῃ Οταβοία αἰϊψυδπάο 
ἐαλρήμαν [ἐγαηῖ, αἱ ἃ νἷποὸ νεῖθγα π| 81} ἀϊζογτοῖ, σδγαπι ταϊδεϊοποῖα 
εἰποερβ ρεγαφυϊδίϊαπη εχ ρίογαγὶ ποῦ ροϊεΐδδθ. 23. Οἴτοα ΤΗδϑ- 

δ ]ϊατα ἰδη ἴαπι δεγρθηϊαπι οορίατω ρεπεγαγί πιδιογαμξ, οἱ ἃ οἰοοηὶ 
πἰδὶ 1 ]δητησ, ἱπμΡ 11 8}}1}19 ἀεδοτίδφηε γεδάδιιγ γτερῖο. φυοοίτοα θὲ 
Ἀὰ5 γεπεγδιΐασ ἰηςοῖδε, εἰ ἰερα πα 4υΐδ ποσεᾳᾷῖ οανϑίωσ, Βοιπιοἱ 
Ρεῦᾶ ἱγδηϑρύεβϑοῦῖ οοπϑι μα, (24. Εοάεπι ρϑεοῖο [υδοεἀδεϑυιοπϑιᾷ 
ἔεγυπι δεγρεηιῖθυ δάδο σείογίαδσα φαοπάδπι, υὲ ΟΡ δηποηδα ρϑηῦ- 20 
τίσι Ἠΐ5 υἱοα αἰπηβπιογθω, πιθγεπίωσ 1 ἄσοπεδ, πὰς οἱ ἃ Ῥγιμία 
ὀφιοδείρους γοραῖοδ. 25. ἴῃ Ογρτο ἰηβρυὶα τπῦγεϑ αἰηηξ ἰογτυσα 
ἄενοτασθ 26. Αἰαμε δὲ Ομδιγθαϑ ἴῃ ἰυχία οἴ ρᾶγνὰ ἰπβϑαὶα δὰ- 
ΤΠπι οοταρογίαἴυπι ςΟπβέγα γα ρου τὶ ῥταθ αἰϊϊ8 οσπαΐθτδ διααϊος 
φιοοῖγοα ἱπ χπεῖα!!ς, ὧξ υἱάδίωτ, εἰξοδϑυπι δθςοδηξ. 27. Ἑετας 
εχ ϑυ5ῖ6 ἰῃ ΝΜεήίατη ἰΐεσ ἴδοι σπ ΒΡ .5 διαιοπθ δἰΐεγα ἱπυπιθηϑαπι δ0ο τα 
μάταν πὰ τ τ ἀΐποπ οσσαττεγα. αοοῖγοα ἰγαηδίθῃ8 δἰ χπδηάο ἰδὲς 
ἃς Ῥεγεάγυμι τὸχ ἰγίάπο ἰρίάεπι ᾿δεδίξ, δαΐδφῃς οτηηῖθυϑ δοουρίο- 

ἢὰπὶ γϑηδιϊοπετα ἱπιρεγαυΐς, ργαθαιΐο 6 αὶ ἐαρίογαπι ὨυπΊΈ ΓΟ ΘΧ- 80 
ςΔἸ]ογθηξ ρτοροϑῖϊο. 28. ἴπ Ογτγεῆα δἷμθῖ ποῦ ὑπιπι ἰδηϊατα 
τουιϑολγυτῃ βεηυϑ τερεσῖγὶ, 864 ρίτγα, [οτταΐδχπε εἰ οοΐοτε ἀϊριίποϊα: ὃ 
ἰατγοπῖεβ δηΐπη δἰΐαδ υεἰυΐ τηπϑιεἶδϑ, αἰ ἰδ5 υἱρϑῦὶβ δἰ πῃ !68 6556, 4088 
εἴ δοβι πα υοοδηΐ. 29. ἴπ διοιϊϊα ἔδγαπε ἀφιδε τογίϊοεπι 6886, 
π᾿ 4υθιπ ππαγεδ6 ἃΥ68 χοἰ πᾶνε δηϊτπδηῖία δυϊοοσαῖα νἱϊας γαδιλϊπαι- 
ἴωτ. 30. 1π δογιμῖθ, φαο5 Θεἰοηδβ υοοδπὶ, ἰάγϑηἀυ8 γορευ τα 
Βαυὰ ἔγεχυθῆδ. σοΐοτγει ππυΐαῖ ργοὸ ἰοσογθπι, ἐπ χυΐλ 5 ΘχϑΌ τοὶ, 0 
γαγιεἰδιθ, δ ργοίπάε γᾶγὸ οδριτασι πᾶπὶ δὲ ἀγρογώτη εἰ ἰοσοτίτα δὲ 
ἴῃ υὐϊνεγϑυπι οπιηίυτι, 4υ θυ Δρρτγορίπαυαγί!, οοϊογεαι γα ας. δὲ 
4αοά δἀτηϊταϊϊοπα οὔτω ῥτῖπιδ ἀἰρηινῺΣ δὲ, ρὶ [05 ταυίαῖ: το συ δηΐηα 
φΟΙογθτα υδγίδηξ, οὐ ομασβδαίδου δὲ ροϊγρῶβ. τπαροϊμάο αἱ φῦδθ 
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Ῥονῖ, οδροξ οεγυῖηο εἴτε. 31. Ἐδγαπξ ΑΡγάϊΐ χαδηάκται τηεπῖθ 
ἀεϑιϊξαῖττα ἱπ ἐπδαίττιαι ργορτδϑϑατα σϑουθπι, πιὰ] τοσ4πε ἀϊ68 ΣΠ|ς 
ἀμ! ρεπίεσ, ἰλῦααπι ἱπ δο δϑϑεηὶ Πἰδίγίομθδ, ϑρθοίαυ 586 δοοϊαπλα886- 

εξ {π6. ᾿σεἴογαπι τηιδηῖε γεσερὶα ἀἰϊχὶῖ δυλνὶα8 88 παπαυδτα δίαπε 60 
ἰσαρογα υἱχί886. 32. Ὑάγεπῖὶ αἰππξ σἀαροποῖα ποοῖα αυϊάεπι 
᾿ἰπϑδῃ 886, ἱπτοτγάϊα σοτὸ υἱπα γοπάϊἀϊ856. δϑά οἱ οἰανυϊοαίδτη ἀοιπαδ 
δτιιὰθ ἴῃ Σοπὰ ἴϊὰ ἙοΏϑογυαβ86, αἴ χυδπι 0 6ὲ τπὰ 1118 ϑαγγίρεγα σοπδῃ- 
ὯΡ69 παπαθδτι δπιθη τη ϊβοτὶξ. 33. ἴῃ Τοηο ἰπϑαΐδ ρᾶγυδπὶ 6886 
ῬὨίαϊα ἱγαάαηξ οὑπὶ τηϊχίομθ, εχ 4πὲ ἱρπὶβ ἔδοϊ]ε δοσφηάδϊατγ. 
ϑά, [πῃ Πιίραγα ἰπϑαϊα δἴαπὶ χφαϊάδτα ἰογτάιῃ τορογίγί, πὰ δὶ οἰΪαπὶ 

833 οβγηδδ, φυϊεφαϊά τυϊϊοὶδ8 Ἐἰχεῖατ. 85. [πὰ Μεάϊα εἰ ἰη Ῥϑἰιῖδοοπο, 
τεξίοπο Ῥοτοϊαΐβ, ἴρτιος φαϊάδτη ἰυρίτοτ δεδίπαπε, {11 φαίάεπι τποάϊςο, 
Ἦΐ δὐΐοπι τε βεταδηῖετ, ἤδγθταα ρᾶγα ἰμςεπίεψυο εἰβαρταηίεϑ, ἰοοἰϑ5 
πῖαρ ρ]αηΐθ, ποῖ δοο] νῖθα8. πᾶτι ΟΡ τεπὶ οἱ τεσ Ρ εγβαγῃπὶ ἰδεῖς 
οοηπίπᾶ5 ἐχϑίστιχῖξ, οοπϑρίουϊ δαπὶ Ηἱ φαϊάδτα ἱπιογάϊα ποοίυααε, Αἰ 
γεγο ἱπ Ῥαπιρῃγ]ϊα ποςῖτι ἰαπίαπι. 436. Αἰυπξ εἶτεα Αἰἰϊαπίδπα, 
ἰαχία πε Αροϊ!οπίδμϊθ, ρδίγατι 6886, ἴῃ πα δταΐθϑιι8 ἰρῃἷδ ΠΟῺ 
Δρραγοδὶ φυΐάεπι, δεὰ δυρετιπίπϑο οἷθο ἐχαυάεβοαῖ.Ό 371. Εεγυμὲ 

10 Ἔχῖγα οοἰυτηθας Ἡτοαϊ 5 ἱποοηάΐα δ᾽ῖα χαϊάοπι ἱπρὶ βαπιταα οπαπίαα 
ἰοιηρογο βδρταγο, αἰΐα δαΐοπι ποοῖα ἰδηΐαπι, αἱ Ηδππουῖς ΡῬεσρίαϑ 
δου δῖς, δἰπιῖοτα δὲ ἴῃ Πυΐραγα, σοπερίοςπυπι παϊάειπ ἴδιαι ἐποθηΐετα- 
4π6, 5864 ποςῖῃ ἰδαΐατα, αἰπηὶ εἰ ἰπ ΡΙΠ δουϑἰ5 ἰπ58}15 Δα δι θα] 6586, 
ἔξποα φαϊάετα τὶ [εγυθηχυθ βαρτα τηοάπτι ἀγάογο, πες ἴατιεπ απι- 
τηάτῃ ταἰτἴοτθ. ῥόοσσο δἰΐογατα ἰπ Πιΐρατα ἱπχαὶϊξ Χοπορμδηθ5 ἱπίεγ- 
ἄσπι δπηΐβ ϑοἀεδοῖπι ῥγοτϑα8 οχϑηπρτιί, ἀδεῖπιο 8εριπιο Γυτγϑατα γα- 
ἄἀϊγο. 38. ΠΠἰὰπὶ φαοααε ἱρπὶ5 ἔδυ} ϊαπι 4π8ε 6χ πιουῖε ἀθῖπᾶ 80- 
Ἰεῖ δγοτηρετε, αἷἰαπξε 6886 πὲς βαδπιπιδᾶπι π6 6 οοπθπυδηι, 8ε4 ροεβὶ 
ΤΩΌ]105 8Πη05 τεάϊτα. 39. Εδγαπῖ εἶτοα [γἀλατα ἰξτιε8 Ἔτι θγρογα 

ζὺ 'πυπιθπ808, ἀἰΘθυϑ4Ὲ6 ϑαρίθιη ἀγάθγδ, 40. Οὐ ρτίποΐ5 τετο 8ἀ- 
τοϊγαιϊΐομ ἀΐρπηπι δὲ φαοὰ οἶτγοα δίς] δα ογαΐθγθη ἱπσαϊαπε, ἰρτΐατα 
ἐπιϊοδητίαπι ἰατιτι ἀΐποπι διδάΐα χαδάτγαρίηϊα ραῖοτο, δἰτυ ἀϊηα ἀυΐετα 
υἷἱχ δά ἰτῖα πϑαθ 10}}{. ἀλ. 15 ΤἈγδοὶα αἰππξ ἰαρίάοτα, 4π6πὶ 
δρίπαπι υοςδηῖ, ἀϊσϑοοΐατι ἀγάδγε, ςοπιροβίϊαπιηιε τυγϑα8, φαειηδά- 
σαοάππι εἴ ΓΑΠΙοπία ρΓυΠΑγττη 84πᾶ ρογίαϑαπι δοσεπάϊ. ἰάειῃ ἕδοθγα 
σιδγ Πδτω. 42. Αἴτοα ῬμΠίρροθ ἱπ Μαςεάομία ἕδγυπὶ πιεῖδ]}} 

80 ἰηνεπίγι, χαογαπι γατηθαϊᾶ οτγθδοδηΐ ἀἰδίεοῖα δυγοη]ιε ππδπί[εβῖο 
Ρτοάποαα, ἀ8. Αἰπηὶ εἴ ἰπ Ογρτο, εἶγοα Ὑ γττίαπι φαδιπ νοοαηΐ, 

ἃ 865 παῖϊῃτγα λεῆνε ταΐγαπάα ρτοόνθηιγο, φαοά ἰπ πιϊπαξα ἐγασῖα σοηοἷ- 
δατα δευι τ, ἀεἶπάθ δ4πᾶ ρδγίαθαπι Ἀπ δλμβν δατριίίψιο αἰ ΤοοΟἸ τρί 
4αεδῖ. ἀλ. ἴῃ Μεῖο ἰηϑυϊα ἔειπε εἴϊοσβαϑ ἴδγγὰθ σαυθτπαϑ αἰΐα 
διιςογδϑοθηῖθ ἨθτΩΟ ΓαΓγθΏτα ΟΠ] οτί. ἀδ. Οἴτοα Ῥαεοπίατα ἀϊ- 
οὐπὲ ογεθ τί ἱπιδτθη8 ἴογτγὰ ᾿ἰαπείαοϊα δυγαπι, 4ποά ἀργγαπι υοοδπῖ, 
ἱπυβηϊγὶ, ἴῃ Ῥδθοπία ξογαπὶ 5 Ἀν ἔογ 6 δῦτο βδοίυπι 6886, πὲ ρῥἰατὶ- 

τὉ πιὶϑ ροπάυ8 τυΐϊπᾶπι Ἔχοθάθῃϑ σϑρεγίυιη δἷξ. ὃχ 60 τερί Ἵχβίβεηξ 
εἰεθα5 ἀπδ9, φαδγατα αἰΐογα μποᾷ αἰἴοσα χαΐηφας ἰἴθτα8 ἀρρεπάαϊς 
δἴχψαε δὰϑ δἰῃπί πιθη586 ῥτϊποῖραὶὶ ἀρροπὶ, ρΡαπιαπιηθπε δχ ἴϊ5 οἰθαπι 
ἀεραεϊατί. ἀδ. Αἰππὲ εὲ ἰῃ Βαοιγὶ Οζα Πυνίαπι ροθα]ας δαγὶ 
ρα ἔοττα. δἰ τοῦ ἴῃ 1Ροτία βανίαπι ὙΠπεοάοτγαιπ ἀϊοῖαπι ἀπ 
ἰΐοτα τα ταπι εἰΐσετα δαστση δὲ αἰσεὸ χθοααε ἀδίεττο. 47. ἴῃ 

Ῥιοτγία Μαορεἀοπίδο ἔεγαν αὐσίτι πο δἰρπαῖαπι ἐπ ηπαιϊίποῦ ἴθγγδθ 
το ἰαῖπδ ἀεἔφϑδιιπι 6686 ἃ γερῖρηβ ῥγίβεΐβ, εχ φαογοπι θὰ δῃγὶ ἰαπιϊ πὰ 

ῬαΪπιΐ πιαρπΐτα ἀΐπα ἐχογαυοσῖς. ἀδ. Ἑδτγίαγ δαΐεπι ρεου ἰατὶ5 
αδεάδιῃ ροπεγϑεο 6886 ἔοστὶ Ομ γθὶοεὶ Απιϊδοπῖψπε, δ φυοά εχ 
δΆΡυΪο Βανίοτιπι σοηβαῖατ. 41] οἰ πιρ]ἰοἰτοτ Ἰοῖππι τη ἔογπδοθ εχοο- 

ἵ, ἰὴ Π]α δἴαπι, φποὰ εχ Ἰἰοΐαγα ἰγοᾳπεπεοτγε δα δοάϊε, ἱπιιοὶ 
διγαυ ας ἰρηὶ ραγραγὶ ἰγαάπαξ, δἀϊεςῖο Ῥγτγίμαβδομο ἰαρίάο, φαὶ ἰδ: ϊς 
Οἰατίπιαα τερεγιταγ. μος ξθππδ [οττὶ 4115 δϑὲ ᾿β]τ0 πἰΙἀϊυ5; εἴ ηἰϑὶ 
πηΐ5 Ἰδαζιπιὶ ἱξηΡὰ8 ππᾶ4αθ ἕογπαςα ρυγροῖωτ, ἀγρθηῖο δῖπι}}6 γϑά- 
ἀϊτατ. δοϊαπι ἰὸς δὲ ἱπιρεγχαίδίαπι, οοἴθγατη ταϊπίππε ργουεπὶξ οο- 

834 Ρίοϑθ. ἀ9. Αἴππὶ εἰ δρυὰ [πάο8 Δε5 δάδο ερ[επάϊάππι ραγατα 
εἰποοτύτη ας γερογίῖγὶι, αἰ οοΐογε εἴ ϑρδεῖα ποφαδίδπι 80 δῦτο ἐϊ5- 
οεττὶ φαδαῖ; ὑπάε οἱ ἱπίεσ Παγῖϊ ροουΐα οδάο5 φαοβάαπι 6586, φαΐ 
πἰ οὶ οἸ δου μι ἀϊοῖο ΔΒ δῦτο ἀϊδίατε ποπ ςορῃοϑβοαπίατγ. 50. διδη- 
παπὶ ἔδγαηῖ (δἰ τἰσαπι πια]το φάθι ρ] υπιραπι οἰκία ᾿ἰ στε τί. ἀγρι- 
ταθηῖο οδ᾽ χαοά εἰΐαπι ἴῃ ἀ4π18 δοϊγαΐασ, εἴ οοΐοτε ἰπμείοι φαδεοῦη- 
{πὸ αἰξηρὶϊ. δεἀ εἰ εχ ἔγιροτγίθαϑ ᾿ἰφπσδοῖς, οαΐοτγα δοϊ!ϊσθξ εχ οοη- 

1τ0 φοϊατίοπα ἱπίτίηϑεοι8. ΟΡ πιο! τίθι ἱποΐαδο εἰ οοδεῖο, δ1. ἴῃ 
Ῥάπιμεο οἶδα εϑδὲ, φαδηι (Δ]} 18 Θρμδηαπι τοοϑηξ, οὐαηΐα ἔα ]α ταὶ!- 

ὯῈ ΜΙΒΑΒΙΠΙΒΌΒ Α ΒΟΌΣ ΤΑΤΙΟΝΙΒΌΞϑ. 

φαῖς οἷϊνῖο οοπέγασίδ ἔοτταα Ῥτοάποοπε, φαΐρρε χαδ βυρίπεπι, πσῃ 
Ρτοπᾶπι ρᾶγίεπι μαροδᾶὶ υἱγιάϊΐογαπι, γὰπιοβ τα ΠΣ αεπιαἀτηοάυτῃ 
τηγγῖι8. ἀπᾶὰδ εἴ δυπιρῖα ρ]δηίη]α ἤτοι! ΟἸγπιρίδε οἰδᾶπι ρἴδη- 
τανἹῖ δι] εἰἰ5 οογοῦᾶϑ δαρρεάϊταλαΐεπι. ἀϊειαὶ ΔΡ {1|1550 ανῖο δίδαϊι 
δεχδρὶπίᾶ, ταῦγο οἰγουπιΐαοῖο πιππϊΐα. ἃς πε φυΐ8 ἰδηραῖ, ξτᾶπαϊ ροεμᾶ 59 
οαγθίαγ, δὶπς δὲ ΕΠεῚ ἀδοθγρέυτη βαγου!απι ἴῃ ΟἸγπιρίο οἄπιρο 
᾿ἀπμαθ σι αἰ τἱοΐοτοϑ ἱπάβ σογουΐβ ἀοπαγοπξυγ. δ2. ἴπ τπεὶαὶ- 

ἰς ᾿υγάϊδα εἶτοα Ῥεγραπιαπι, Ζιᾷθ αποπάαπι δαϑστιχογαῖ Οτοῦβεβη 
δοοίάϊε πξ, εὐχὴ Β6|1ο οτῖο Ἀ μὴ ἴῃ δὰ οοηΠιρί856πῖ, ομδῖγαοϊο ἃὉ 
Βοϑίθαδβ οχιϊα δα[ςοοδτὶ δἶπι, σϑγαπι ἰοηρο ροβὲ ᾿θηροταπι ἱπίοτν 
γ}10, ἀρετιῖς γάγϑιπι ταραγραιϑαι6 τη θῖλ 118, Ἰονοπίαθ ϑθηΐ ἀαρῆο» 
τᾶς αἰΐδαια ἰὰ ρεπιι8 γᾶϑᾶ, 86 μὰ τηαπιιδγίος α888 ΔΑ ΙΒΌΘΓΔΏ, 
τερίεἴὰ βυΐῆοτε αποάδπι εἰ ἰπ ἰαρίἀε8 ἱπάυταίΐα, εἰ ἰαχία δἴἴδην οὐδὰ 30 
Βυϊπᾶπα. 58. 1,δοὰ8 Αδοδηῖ δ4πᾶ5 ἔδγωπὶ δἀδὸ πιϊγοϑαϑ 6886, τἂξ 
τεϑίθυϑ ἴῃ Βαης ἱπεϊποῖῖ8 α]ῖα Ἰοΐοπια π0}]1α δἱξ οραβ; ἀϊῆποτο τδτο, 
δὶ 4υἱ5 ἀϊατπθ8 ρδιϊο ἱπηπιθγβοσιξ. δά, Οἴτοα ᾿Αβοδηΐυτι ἰδοῦσα 
Ργιβορο]ίς εβῖ, φαΐ υἵουδ Οἷο οἰγοῖτο σαπῖαπι οἵ τ ρὶπεὶ οἰδάϊα ἀϊϑιαξ, 
Ἡϊς Βίειπθ ραϊεὶ οππ68 ἴϊ8 δχϑίοσδπίαγ αἱ η6 Ππααδίγαπι φαίάοτα ηρὶ ὃ 
φαραὶ; δεδίαίθ νϑγοὸ δὰ ἰδῦγα πϑ486 ἱπιρἰϑηΐυγ. 55. Ετοϊατα ἱπῖοῦ 
δι  ίατα εἰ [τὰ] απὶ αἴτὰ οῦτη ᾿ππᾶ ἱπταπιδβοὶξ οἱ ϑυθοάεῖ, 56. Ροττο 
ἴᾳ Ρταῖο ἰῃχία υἱᾶπὶ 4πῶ6 ϑγγδοιϑῶ5 ἀποῖς, ἴοπϑ εϑὲ Ὀδχαθ δταρῖα 
πΕ4πε ἃ48ᾶ ἰδυρα ϑοδιυγίοπ8, δὰ ἀπεπὶ σὰπὶ ἴυτρα παπιοσοϑα τοῖς 
Βαχί58εῖ, δυοίῃ8 βυθὶϊο ργδεραὶϊ δαυάγυτα ἀραπάς ᾿ἰθδγαίοτα οο- 
Ῥίαπι. 51. “ϊ εἴ ἴοπϑ ἴπ Ῥαϊϊςα δι. ἴα θ, αταρ αάϊπε ἀεοδοϊταξ, 
Δ 4085 δὰ 5ὲχ σπρἰτογατη δἰτίτα ἀΐπ πὶ εἰϊοϊξ, αἰ ἱπαπάδταττι5 ρἰαηἰ τίει το 
οἴαπεῖα σἱἀδαῖωγ. σϑγυπὶ δοάδιῃ ἰοοο ἀϊἤμπεηβ οοποϊδιϊς, ρόττο 
ἴπτῚ ἱπταπὰο ἢΐς ϑᾶσοτ μαρογὶ βοϊθῖ. 4πᾶδ δπΐπ σπαυε θεῖ τΔΡεὶ» 
ἴδε ᾿πϑογίαηξ ἱπφὰθ οῃΐοπι δ οἰ πὶ, δα δἱ υθγο ἴασα ἰαγαῃἄο σον» 
βιππδπΐαγ, παΐδηϑ ἵπ ϑαρεσῆοε ἰδ ηΐὰ τοσιδ ίτατ: δἰπ δεοῦθ, νεϊαὶ ροὼ» 
ἄετε ἀερτγεϑϑᾶ ετγὶρι τ εχ οςα] 9, ἰσπθάαα οογτὶριτιγ ρεγίαγαβ. 4π0- 
εἶγοα βάἀοἰπϑδογεῖα οαρὶξ ϑδσογάοϑ, φαΐ ἰπϑῖα παπιπιΐβ νἱπάϊοϊα βαοΓαπ 
ἐχϑδογδπάυπιπο, δἱ ρεϊογασῖξ, ϑροτίεξ. 58. Ἰλεπιοπεδυ δι μδ- 
Εἰαἰδηϑβίατα ἰαδυΐα ἃ Πειθοηθ80 ρῥτίπιο ομ]οτα ποπιθη ἱγαχὶξ, Ὁ} ὲ 
οδοταϊδυχη τα θίδ πὶ τορεγίτατ, εἴ ΟἈγυϑοο 0116 δὰ δαί υθηᾶς ρη]- φ0 
Ἄοἰεγτίπια οου δας τὐευϊεκη δεν οὕτα μτἧπιδ Ὁ}}118, 8εἀ οἱ δε παῖδῃϑ. 
ἸΒιάετα 6ϑῖ, δίαρῃο ραϑϑῖρι8 ἀποθαϑ ἴῃ πιᾶγα ροττγεοῖο, «πᾶάε σουῆας- 
ἴδε δἰαῖαβε δῃπὲ ϑιογο ἴῃ σοῖμσῖο Αρο ]ηἶθ τετηρίο, εὲ ῬΗεπεῖ 
ἄυδε οτἱομαϊοἱ ἀρρεἰϊαηΐατ, ἰῃδοτίριίομε εἰποπιοάϊ Ἰηοιρηίδε ες 
ςα165 Απιρῃἰγγοηίδαοε ΕΠἀ6 σδρῖδ σοπϑι τη" σερὶϊ αὐἴοπι ΕἸΙ άετα 
ἄποε ἴετοϊπα, οαΐα8 ρᾶγαπῖοπι πϑοᾶγαῖ Απρίδπι. ἴοδϑογεβ τα θῖδὶ]ῖ ππ- 
ἴὰ 5 τἶϑιι γσθἀἀυπίαγ δου δϑίπιο, δὲ δὶ μα ἀρτ τα ἔοτῖε ςἀγοδηῖ, ταπι 
πδϑοππατ. ΠΌΔΡΓΟΡΙΟΓ σηραϊοὶ βογεπι δοτὶϑ οἰπογοθααα ΡΒΙγ- 39 
ξἰαπι οου 18. πιδάϊοδη 5 Δα θεμῖ. 59. Ἐοάεπι ἰοοο δρεϊπποᾶ 
ε8ῖ, 4πδιη ΟἸΔρΆγτγαπι τοςαπί, ἱπ 4πὰ σοαπιπᾶς ἐχ ρας8 ἀοδι»- 
Ἰαπεῖθυ8 δχογανυθγαπὶ; ἰὰ φυοὰ ἵπάβ ἀρρατεῖ, φαοά δαπιῦιπ τεῦ’ 
408 ἀδοταβουηΐ, ὉΒῚ δραϊϊαπι δηρηϑι5δπηαθ. 60. Εχ ὡφαϊϊαττιπι 
Ρδτῖθα8 δἰτογηΐ8 μα δθεῖυδ εἰ δαυϊΐα πδϑοηπῖαγ, 4υοδὰ ρᾶγ εἰυ4- 835 
ἄεπι ροπεγῖδ σοπίμιραθ!]ε παϑοδῖαγ, εχ μα] δαοιϊ Γα]Πςα, ἐχ Εἰ 
δοοὶρὶϊγο8 ὙὈ] τ τοδαυθ ψαπεγδηϊοσ. τυϑγιτα Ὑθἰϊπγα8 ΟΠ ἀΐτετ- 
έτη βεηῦ5, δεὰ ργάπάδϑθ γαγϑατη Ὑπ]ταγεβ ρίρηιμιῖ, Ἔοθ 486 δῖοι 8, 
ἱπάϊοϊο εδὲ φαοὰ γαἰξαγὶ5 πιαρτιὶ πίἀπα5 ἢ θπιΐῃΐ πιοττδι πὶ τἱδὰ9 δἰξ, 
61. δίωρεπάα τῖίς ἀρὰ [πάο5 ρμἰυπιθὶ σοπδρεοῖδ εδξ: ᾿ἰφαρίαοϊπιαι 
δπΐσα 8ἱ ἀυδὲ {τριάδα ἱπίμπδῖαγ, δχδι το ττβάϊτατ. 62. Αες 
Μοϑϑογποδοῦπι δρὶεπάϊάϊοτα οαπάογε ετηΐπεγο ἔεγαηξ, πο δάϊεοῖο 40 
δἴδτιπο, δε ἴεῦγα φυαάαπι ἰδ ῃϊς παδοδπῖθ δἰπιαὶ ἱποοοΐατη. δἴψαα 
εἷὰμ8 τεπιρογαϊωγδθ ργίπιιπι ἱπυθπίογετη οοἰαϊα γί πειπίμθιη ἀ- 
οὔΐδ56, εἰ ργοίπάδ ῥγϊογοπι τἸδπιρογπι δεσγαιηθηΐδ 118 ἴῃ Ἰοοἷδ ροδῖθ- 
τίοσιθι5 ἰοησα ρῥγαθϑιαπιίογα ἀθργομεησα. 63. Αἴπηὶ ἱπ Ῥοπὶο 
αὐϊαπι 4υο ἀάδπι ΓΝ τερεσγίγὶ, 4φπδε ἴδια ἰαϊθδπὶ ρα ἐβεγδηῖ, 
δἴπεχιιθ δϑυϑι ἀοΐοτί5 ἤθη ἀδρὶιπιθηΐοτ δοίυπι, δε ομοἰΐβοο εἰΐατα 
δυϊβραπίογ οἱ ἧσπα ρεγαγδηϊαγ. ρἰβοίατη 4θοαια ππαϊτο8 οσοίδοα οἷ 20 
οἰτουπιβθοῖοσ ποθὴ δοπῆγθ ἀϊοαπί, τεγαπι εχ ἰρπὶδ ἃ ἀπιοῖί οδίοτε δεΏ- 
δὰπὶ οἰετ. δά. Αρδδ βο]ϑιἰἶα ἀδηππίατγε υἱάςπίατ δπ0 δῇ ἰδρὸ- 
Τεϑ δρτϑδδῃ, αποά εἰ ἀρίαγιΐδ σεγῖο ἀγρῃπιεπῖο δϑῖ, φαΐρρε 4π46 ἴθι 
ἐγ οας ἀραηῖ. υἱάεπῖοσ εἰ οἰςαάκε ροϑὶ δο βία ἀδπιιτα οδῆσγα. 
5. ἘςΒίπππι ἃ οἶθο δρδβξέμεοτγε δὰ δῃπῦπι Ὁ94π6 δυο πίαπι ἐγαἀπηῖ, 

66. δ8:16]]οπ πὶ οὰπι Θχαυΐαβ τῆοτα δογρδηϊοτα τοιοξ, πιοχ οοπγϑῦ- 
δπ ἀονοόσγαγα αἰυμῖ: Οὑϑοσγυαγὶ οπίπι ἃ τηράϊοὶβ δοϊϊοτα οὉ δῆτα, 
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{αῦπι ἰα ερίεροΐαθ σαταθοπο ῥγαθοίαγατα μαρεηῖ. . 67. ὕὅτοκε 
δάϊροπι αἴθ Ὠΐδτηθ, 400 ἴξιαροτα δοῖππο ἱπάα]ροπῖ, ἔγίβοτγε οοη- 
στείδπι ἐχογεϑοθγα, διργάυς γαϑα 4πίραδ τεροϑίϊα ἐπετὶξ 10}]]. 

68. ἴα Ογτδπα γαπᾶϑ ταῖς οἱ δῖπε υοοα αἰαπξ 6886, εἴ ἴῃ Νδοεάοπία 

Ἑπραι ἰοιἰοίο δα δο 1485 ππρυ]αα εδ66. 69. [πῃ Οδρραάοεῖα ἴε- 
ταηὶ πιιΐδϑ ἰδουπάδ8 4856, οἵ ἴῃ Οτεῖα αἰποϑ ἔγαςῖττη ἔδεσε. 70.185 
ϑοΠρ Ο γαπὰϑ δίυαῃς 6886 τιυΐᾶβ; πᾶ δἱ α]ἴο ἰγαπϑξεγδπίαγ, σᾶποσα 
ἱποὶρίαπ. Τ1. Ῥίδοίςυ!ο5 εἼ9ε ἔεγαπὶ ἱπ εὸ χαοά (εγαβ υοοᾶπὶ 
τρυα Ιπᾶο5, φαΐ ρετ εἴσςοβ ἰοςος οβοστθηῖ ἃς τποχ ἴῃ βαπιδῃ δε το- 
ὡρπι. 12. Οἴτοα Βδργίοπετα αἴυπι φαϊάαπι ἱμ οδυεσιίδ δᾷθο- 
ἐφ ρίβοίοαϊοϑ ἰδῖθσε: υθγττς ἀγείβοϊο ἤππιῖπο δά αγεᾶϑ ραβἴυτα ρσγοά- 
τῷ αἰλγαπι δα θα ἀϊο ολαάδεφας τοῖα. οοίθετισ ἔσρεγα Ρογβεήθεη- 
88, ὀαραίψας ᾿ῦταο πιϑγδαση το] αὰο οοτροτα ἴορογο, 4αοά χαρτὶ 
πβοχαθπάο ἱττ ἰἀπάοαις δχρίοταγαπι. οαραὶ Βαρεπὶ σάπας ταδγὶ- 
ι86 δἰπιῖ]δ, γε] φυαπι σογραθ ξοδῖο, Βγαηοΐαθ γεγο ᾿ἡπά πος Αἰϊ16. 
(8, Ἠδγδοῖθαθ ἰπ Ῥοηῖο οἵ ἈΒθρῖϊ ρίϑοθϑ ε886 ἔοδϑὶἰθ ἀἰσπηΐατ, τοὰ- 
ἅπιθ οἶγοα Πυπιΐπα ἰοσδαας Βαχτιίάϊοτα. σϑγατη σοπϊϊηρογθ ἱπῖεσ- 
τὰ αἱ ἀτοβοοητ 89 ἐϊδ Ἰοοἱδ σοΓΕ8 τΘπιροτῖθ 9 ἴδγγάσω δα θδδειξ, πιο χ 
Ὑγδ! οϑοθηῖο δἰ οοἰταϊα Βαπιότοτι ἴῃ 5. 1ν88 ἀδ4αε ρεγϑοαυδηΐαγ, ἀοπεὸ 
ὁ 4ποχας ἀεϑιϊταδηϊατ. ἰίδααα ἸΔΈ ΡΆ Ϊ6 γε] τπθαϊοογίξεγ α 8 ἔθ- 
ἡγαπὶ ἱηϑίατ Ἡδόγογο ἱπιπηοίαϑ ἀοβχαδάθθ. οεΐδγιμι δὶ δηΐα δ8- 
ετυθηϊεηῖοα δ4μ88 εἰίο ἀϊδιΐοσ, τη ον εσὶ, τὰς Ἰὰ ῬαρβἸαρουΐα 
3068 αἷϊὸ εχ ἔδγγα οἰϊοάϊ αἰαὶ, υἱγιιϊο ργαθϑίδηϊοδ, εἴασα δὶ πθο 
[886 ἰπ ργοχίπιο ἀρρᾶγθδηξ πεαιε ἱΠαραπίυγ Βιυχαΐπα, δεὰ οἷα Ὡυ- 
χα ἴδγτα ρατίδαυϊασ. 75. 
ἀθηῖθϑ αἷαπὶ ἀείοάοτο, τοθαϑ9 τα εἰ8 ἀπ]ε. 16. άγποεετι ἴεγαης 
ἴπαπι σι ἀΐοδε δοδοοπάδγα, οαπὶ δὰ δἰ105 δι, ἴὰπα τπαχίπια 816.}}}9 
νηβοϊοη ἀϊ5 ἸΔοηδδπι. 17. Ῥμοοδτα αἰαπὶ οδρίαια γόοϊθεγα οοᾶ- 
ππι, εἴβοαχ ορ᾿ερεϊοἶδ ρμαιτηδοῦπι. 18. Ἐργῖαυγ εἶτοαῦ Π Δ] απ 
Οἴτοβθο πιοπῖε ἰθῖαϊα υεπθῆαπι πϑδοὶ, ἰδπὶδ υἱ αἕ δαπιρίῃπι ΠΟ Χ 

115 οοτραϑ ἰοΐπτν παάεξ, ἃς δοϊγαὶ δάδο τπειαθγα οππῃοῖα, πὶ γεϊαξ 
πιϑϑοθηθα οαἀαγεγοτι δρβοίθπι ταΐδογαί] πὶ τοῖα ϑαρεγῆςϊε ῥγβθ- 
δηῖ. Βος ἔδγαπὶ Ρετηοοπτα (σαϊυτηαα ΟἸδοῦγταρ δ ραγιίδιδα ἰπ- 
[ἰδῖοβ 6886, σδῦατι ἀθργεμθηβο8 εχδπίπιδίοδαιε ἃ Ταγααίηι5 δὰ ρ- 
εἷο αἴΐεοϊοβ. 19. 1ᾳ ἸἩλϊοταεάθα ἰπϑαΐα ταδγὶ8 Αἀτγιδεὶςὶ ἰογααὶ 
οππθάϊϑ τοτρίαπι φαοάάατα εἰ δάἀπιίγαπάυτα εἰ γεϊρίοπα βαζσγυσα 
αὐἱδυϑ 'π εἰγοῦ! πὶ Ομ ἀοτὶ, πιαρηϊπάϊπο Ὑαβὶλδ τοδῖτιβ, εἰ ργῶθ- 
᾿518. οἵ ἀυτίο: 4086 Οταδοῖδ φαΐάθπι δοοεάεπεραδ φαϊεῖειαι ἀραπ, 
Θγαμ ΒαγΡαγὶβ χαὶ δοςοϊπηϊ νϑηϊεπεθαϑ5 δαδυοϊοπέ,- δο ρεάϊθυϑ 
ἀγίδααε σαρίτα εοταπι ἰδοδγθηξ, ἱπβιοίίσφαε πιὰ εἶα γὩΪπευΡαδ ἴη- 
ἱπιδηξ, αθυϊαπῖαν μα8 ἀφαοπάδπι εχ δοοὶ8 Ὠἰοτηοἀϊδ [υἴ886, εἶτοα- 
Ὁ δᾶτα ἰπϑηΐαπι ἕδοϊο πδυίγαρίο ἀποεπὶ ἀπιΐδῖ886 ΔΡ Αθπδα ξεπίατα 
γῦτα ΓραῈ ἄοϊο πεοαίυπι. 80. Αρυά ἴὔπηρτοο δἰθπαξ ρεοογα 
ιἰδ δἴηρι ἴδ ἴδγποϑ ρατγίαϑ δάδγα, ἰθστδααας τα Πρ] ςαπὶ δογθηῖὶ- 
εἴγαρεῦν τοάάεογε. δεὰ δὲ τδυ]εγθα ἔξουπάδ γε μειυθηῖοτ, αἱ σα 6 
Ὁ τπ08 δεἐ) ρἰδγαπιὰθ κοπαῖποϑ δαὶ ἔθγο8 επἰ δα. 81. 1ῃ 
ὉΕΙ ΔΙ 9. ἰηϑ8.15, ταδὶ Αἀτγίδιοι δίηα, ἄσδα εἰδίπδθ᾽ ἀδάϊοδιδο 
δπΐατ, δὰ ογπιᾶτη ρτίβοαπι δἰαβογαῖδε, δίδῃηθα αἰΐθγα, ἰἕθγα δου 
, Ῥθδς ἄΑ]} ορι8, τὲ εχιϑεπιαῖαγ, τα Ομ υσηα ΘηἸαση 4 6 ΓΕΓΌΠι 118 ἴδτῃ- 
1ὃθ8 ρεδίασγυπι, συΐρυδ ᾿ρϑ6 Μίπος εχ δίοι δα Οσοίδχας ἔαρίθηα 
δες ἰοοᾶ βυρΩν Ἢ 686 ἱπδιϊδθ 80 Ἐτιάδπο ἀρρεϑίδε ἰγαἀππίυτ. 
οἴεγοα εἴ ἰδοὺ ἰυχία βυπιοπ οἦὲ, ἀ4ια οαἰήα ἔεγνυεπδ, οάογετα 
ὁ ἐχβαϊδῃβ ργᾶυοπὶ εἴ ποχίυπι υἱ πεαθς δπίτααὶ Ἀ]]υχὰ ἱπὰς Βἱ- 
, Ὥ66π6 αΥἷς δηρεγυοίεῖ ψαὶῃ ἀδοίἀδι ἂς ταογιαϊοσ. δπιθἱτυδ οἷα 8 
ος ϑἴδάϊοτγαπι, ἰδιαὰο χ. ἰῃ μυης εἰ ΡμαδιΠοπία Γυἰπιΐπο ἰοϊατα 
Ἀρϑαχη [αρυϊδαίαγ ἰηοοΐαθ. 6856 Ὑ6γῸ ρορα]ο8 δῦβογεϑ ἰδὶ ἔγε- 
πἶοδ, πᾶς υοά νοοδπθα8 οἰδοίσιτα ἀδμῆϊου, ξπιπιταὶ 5ἰπ|}}6, 60 
ἃ Ἰαρὶάϊ5 ἱπϑῖαγ ἰωηἀαγεδβοαῖ. ἰὰ ςο ]θοῖαπι ἂΡ ἰποο 15 ἐπ Οταθοίδμι 
οτῖαγί. π᾿ μᾶ8 δγρὸ ἰηϑυ}88 ἀδυβηΐδδε ᾿ϑδβάδίυπι, [Π]αδᾳας οοου- 
6 ἴεσαηξ, οἱ ἱπιδρίποπι ἴῃ ἀπὰ δύδπι, ἴῃ αἰΐεγα [ςατὶ Α]1 οοὩ- 
586. Ῥοϑῖθα γϑγὸ δρρο!!εηῦρυσ ἴδαὶ Ρ εἰδϑρὶθ σαὶ Αγξοϑ εχοὶ- 
"πῇ, ΤΠ ΒΕ Βαεάδϊαπι εἰ υθηΐθ86 ἴῃ ἰσαγῦσα ἐν υΐατο. 82. ἴῃ 
να. ϑ1ο 1146 πιοηῖε 68, αἱ ἱαχαϊαπί, δρεΐπωοα, φαᾶτι εἶγοα βογάτῃ 
ΑἸϊογτσα τορία ογεϑοὶξ οχαηΐ ἰσπιροτα, ἴαπι Υἱο] 18 ἱπη π Θ πϑατα 

1ἄατα δραιίατι οριορλατ, αυδς Βοϊάιπα Ἰοοα δάδο ἔγαρταπία διὰ 
δῖ, τιὶ οσουρδῖξ μᾶς ξυανϊαϊε οἀοτί9 γθηδίλοὶ οὰπ 8 ἰθροῦθδγυα- 
'Γθ πδατθαπξ. δο 80} δοάειω ᾿ϊαϊῃ ορεοῦγοτα φαοήάατα δοϊγυπι 
ἡ 4μλο ᾧ τοβογρίπδηι γβρυΐδδο Ρ]υΐο ἔεγίατς. ἐγ ἄουσασαο εο ἰοσο 

ἜτΥοδ ἰῃ Ερῖγο ἀεχίταπι σογπὰ ἃΡ- 

. 
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τερετΐξατ Ὧδα ἀοτηένέοο, απο υξαπίαν, Ὠδαθ τὶ ἱπιροτίαιϊο δἰπη δ, 
εεἀ Ρεοα] αγὶ ργορτειαϊε ἱπεῖρπες 400 δγζαπιεηῖο σοπιίεηάπηὶ 111ρ 
Ρτσιυτ Οταῃλυτα ἱπθοῦτα σΟηδραοϊυτη 6856: εἰ Ρτοϊπά Οδτγεγοῖα 

εἴασα εἷδὲ αἱ δραὰ εὲ πιδΐαπι υἱπαϊοδηῖ. 83. [ἴω Ὁτεῖα ἰαροιβ, ων 
208, Ὑἱρεγαβ δἰϊδϑααα ἰά βϑηπδ ποχίδϑ ἔεγαϑ πα]]85 πϑϑοὶ ἀϊοπηὶ Ἰουΐρ 
Βεπεβεῖο, 4αυὶ ἰδιϊς πδῖυϑ ρεσγβιβϑῖαγ. 84. Εχίγα οοἰυτηπᾶς Ηογ- 30 
«Ὁ}18 δἰαπὶ ἰπ ππατὶ ἃ Ομπιβαρηϊοηοῖνου ἰηϑαΐαπι ἔδγ 1! 6 πὶ ἀεβοσίδιως 
416 ̓Ἱπυθηΐδιη; 4ῃᾶςε ἴατα δἰϊναγυτι οορία χαδτη βυτηϊπι)αδ παυΐξῶ- 
Ὁοπὶ 1δοπεῖβ δραπάεϊ, εἰ τοἰ φαΐ {τπιστῖθτι5 Πογεαῖ υεμεσπθηΐοσ, ἀν 
δἰδῃ8 ἃ οοηῃιἰπϑηῖθ ῥ᾽ ατίαπι ἀΐεγυπι ἐπϊπεσα. ἴῃ 4πα ουτα (τι μαρὶ- 
Ὠΐδηϑε8 υϊάαπι ΟΡ 6011 ζογα Πδίδτα σοππαρῖα ἀρίίατε ἂς Ἠδθίἑδγο ΔΩ͂Σ 
οοερίδδεηξ, ἐετιηΐ ργαεδίἀεβ, μα αυῖὶς ἀεδίποερϑ ἱπβαίδτη ἱπρτθάθγθ- 
ἴασ, ροθπᾶ οαρ δ ἰπιετγάϊχιδδε, ἱποοίδδαιια οσθπ68 ρδγασηῖθ86, 6 ἀν 
γαϊβαγεηὶ πε οοἰτίοπο, οἱ μαθίϊατε ἰϑιηἰς ρεγρεγεηὶ, ἔσοϊα ἱπϑυΐαρ 
Ῥυιποιραΐαμι σοπϑεααπεογαηῖοσ, (τι μδρίπίθπϑοβ δὰ [6 οἰ ΔῈ 5 ρατίῷ 
ογϊγασεπῖ, 865. Ἐχ Π6]1ὰ [Ἔγαπὶ υἱδτν δὰ πδφαε ( εἰτὰ8 δὲ (εἰτο- 
δαγεϑ εἰ (εἰεἴρεγος ῥσοϊθπάϊ, Ηεγαοθαπι υοοαπξ, ἱπ φαδιοὶ Οταθοῖ 

εἰ ἱπάϊξεπαθ ἰσαπβεαυξεθ ἃ ἱποο]ϊς οβϑεγυδηΐατ, πε πὰ 118 τη] τὸ 
ἔοτιο δοοίάαι: Ὠδηὶ ῬΟΘΠδ5 ἰΐ ρεηάυηϊ ἀατηπητηαιδ ἰαρα δαγοϊῃπε, ἰῃ 
4αογαχη βπῖρα5 ἀδίυωι ζιετίξ. 86. Αρυὰ Οεἶταθ γϑπεπυπι γαρθ- 
τἰτὰ ἰσαἀππὲ, φαοὰ ἰοχίουπι ἱρδὶ ἀρρεβιἰδηὶ, τδηῖα οοἰογὶίαῖα ἰῃβοίθτα 
ποοδηδαπδ, υἱ γευδίογες (εἰἴλε οἰπὶ σοτυαπι ἰδουΐο ἁποῖο Ρογοῦϑ- 
δετσιηξ, [εϑιϊπαιῖδ᾽ Δάσυγταπὶ σδγμειααὰθ υυἱπδγαίδτῃ Ἔχϑεςοπβπιε γΘ- 
ΠΕΙῸ δοβρεηΐα δηΐτιαὶ ρυϊγεβαὶ δ] τη επίοαιθ ἴηι 18 φάτο τε αῖισ, 
τεγυτα ἱπυθπίαπι 6696 Παῖς ἀπιὶρ μαστηδουχα οοτίίςεπι φαεγοίπδπι, ΔπΣ 
τ νοϊυαὶ αἰϊΐ, [οἸ᾽απιὶ χαρά κορόκιον Ὁ ἱρδῖ8 ἀρρε]]αίυγ, ἱπὰς πἰπεῖ- 29 
τύχω ιοα οἈβεγυβιίουβ σοιηρογίαπι οἷ: σογναπι οχ ρυδίαϊο υθηθηῸ 
τααὶε αἰξεοταπι Ἀθγρατι δᾶτ δά ἴ5ϑε, πιόχαυε αἰ βίαι νίδθεῖ ἀο]οτῖ- 
Ρυς ἐιβεγαῖαπι 6986, 87. ἴῃ ΙΡδγία δἰυπε ἐοπιθισ δ δἰαυδπάο ἃ, 
Ῥαϑιοτγίθυι δἰ ν15, σα]δπίεατα ἐχ ἱρπίρυϑ ἴοττα, πυδαϊ(εδίαπι ἀγρδῃίαχω " 
ἀεβυχίο5ε, ξυπιαὰθ Ῥοβίιποάττα ἴογτας πιοῖι8 θυ ρεγυθη 556 ηῖ, Ρ8- 
τοπίρυς ἰδὲ Ἀἰδαρα5 ταδρπατα οορίατα ἀγροὶ δἰπιὰϊ οοἸ]εοίαπι, ἀἢ- 
4.8 ἱπάθ οἰΐαπι Ν8 581 Ἔπϑῖθ 5 ργουεηΐηθ ἢὸπ νυΐραγεβ ΟΒ βί556. 
88. Ιὰ Οὐγπιπαοὶΐ5 ἰη8} 18, φαδε δὰ [δετγίαπι δἰϊαα δαπὶ, ροδὶ ϑερίθιη 30 
1165 πιδχίπιδθ, δἴππι οἰδατα ποὴ ὁχ οἰϊνὶβ δαὰ 6 τοι ῆο τπαβπϑ 
οορίδ γεδάϊ, δὰ πϑὺ5 οπηπδδ δοσοτατηοάαΐυτι. ἀϊοαπὶ γεγο ἱποοΐθιν 
1686 685 ΙΒ6τοὸβ8 8160 6886 την] Ἔ τίοβοσ, αἰ ρσο ὑπὸ ζετηῖπθο σογροσῇ 
φυδίταοτ δαὶ υΐμαιε πιδϑςουϊα σὰπε τρθγοδίογιθα8 σοιππιαϊεμί. φαο- ὃ 
οἶγοα Οδγι μδριηἰθηοῖθιι5. τη] ταπῖοα δρθηἀϊα ἰπ ζοπιϊπαγαπι οοθπν- 
Ῥὕοπεπι Ἰάπίαπι ἰταρεῃἀππῖ, οὐτῃ ροϑϑίάογο ἰϑιῃῖς δαγωιι δαὶ ἀτρο»- 
ἴαπι ποῦ ἰἰςεαὲ, Ἀΐπς οτῖα γεςερίδαυδ ἰοξε, φαοὰ Εδγου 68 δαθαπᾶὰο 
ΒΕ Ιοπι Ηϊορδηῖδε ᾿πτυ δδθε, αἰ ν "15 ἱπσ] γάτα ἰην δίας. 89. ἴπ 
Βεΐρ5 Νδσο Ἰδπδίσνη οἶγοα Γι ἰργοϊίοαπι Ἰαςα5 6666 ἔδσίασ, φαὶ ἐραϊος, 
ΠΤ εἰΐαδαδφια Ρἰβοίαπι ται πιὰ ἀΐποπι ἱπιπιθηβαπι νεσίφῃθ βάετι τὸ 
διαρεγαπίεπι διἰςἶδι. οείθγαπι Παπεῖθιιδ Ετεϑιῖδ Ἰδηΐωτα ραν γεσα σοῺ- 
οἰϊατγῖ, αἱ σοαςοτναῖδ ἴῃ ἰδοῦπι Ἠυπιο δίοοδ δυρεὶ βείεπι οδιεραὶ ἴῃ 
ἴοττναπι τγεάϊξαϊ ἀγεᾶε: ὑπάς ἱπαΐρεπὶβ Ἰΐσδὲ οἱ οοϊϊαιο ΠΕρμα γα 
Ρετγίμδα αυοϊουπᾳυθ ἰἰδίϊαπι δδὲ ρίθοθ8 οἰϊγα περοϊϊυτα δχίμλογθ, 
90. Ουἱάδιι [ραδιϊποταπι αάεο ἀεοχίγα βου ]οσίθγαα [απ άαπι αρίτᾶτα 
[ογαπίαγ, Ὡξ οομσρθοιίβ αὐΐθυδ ϑἰηραϊαα ἰοιϊ θὰ 5 δἰπρο! 8 ἀδσϑιμ θην, 
ἰδηφδπι ΟΟΓΙΪ τηοιπθιῖο Οπιπ6 85 ΟΑϑΌΓΒ8. 91. Ῥεουϊίατε δυΐοτα 
εοἱ Βυῖς ξεαϊΐ, φυοὰ τηυ]ΐογεβ ορτϑ ἰαφοϊεπῖεβ ρατϊπηϊ, ἰοΐοχαε ἴῃ- 20 
ἴαπϊε δὰ βαγουΐαπι πιοχ [οβϑϊοποιυς γοἀδυηῖ, ἃς αἰΐα ορευηῖ ταπ- 
τίᾶ ῥαογρογίδ ταϊπίπια πδί δῖα. 92. Αἀπηιϊγαϊΐοπε εἰ μοο ἀρυᾶ 
1άρυτοϑ ἠϊρηστη εδὲ, αποὰ Βυνίυ5 χαϊάαπι ἔδγῖαγ οαγϑα ἰπ δ τηῆ 
Διο}, δάεο αἱ εχ ορροϑίϊο δβἰβηϊβδ ποφαεδηὶ ορπδρίοὶ. 93. ἴῃ 
Ἠειγοσῖα ἔδγυηε ἰπϑαΐδπι 6856, φίδπαι ΑδἰμαἸίαπι Βοάϊε γοοδηῖ, ἱπ᾿ (τὰ 
δογιξοάϊπα δὶ, πες οἰἑπιὶ δ68 δγαΐατη δἰῖ, οσηηδ δοιἰσθὶ 11υὰ ὅσ 400 
ἀδιῖς δεγθὰ υδϑὰ δαηὶ οοπῆλια: ροβίεα ἀείδοϊθθα πεὸ γε 1 1856 
4αυϊοφαδπι δἰ! φαδη ἄπ. οοἰδγατα ἐθτηροσύτα ρτοςυγϑι ὩΟΏ 868 υἱ Δηῖα, 80 
δοἀ [ογγαπι ργουθηΐθθθ, ἰὰ Ὡδπιρε 480 εἰϊαπιποτα αἰαπίυς Τττμειὶ 
Ῥορυϊοπίαπι ἱποοϊθηῖθϑ. θά, 1ῃ. Ἠειϊγαγία ἀγρθπ [εγαπὲ, Ζαδτῃ 

Οεπαγεᾶσα υοοδηῖ, δαργα πιοάσπι πιιηίξαπι 6886, αυΐρρε οαϊαϑ ταθν 
ἄϊαπι ἴυτααϊι5 οοσυραὶ δὰ χχχ διβάϊοτιν δἰ εἰἰπ ἀμ ο πὶ 8υγρεη8, ἢ 
ἱπηᾶ δαὶ ρᾶγίε οπιπίρεπᾶ τηδέογίε οἵ δηυΐδ ἀραπάδηδ. πᾶς τηείτιθῃβ 
ἰδὲ ἃ ἰγγδππίἀθβ ροραΐι8, δεῦυοδ σῃϑηθτηϊδ5086 δυταπι86 ΓΟΙτΙΣι ἰῃ 80» 833 
πῦπῃ ρτγαθβοίί, φαο Θυο]υῖο αἰΐοο δἰυϑάεπι δου ϑαστοραῖ, 95. (υ- 
τηΐϑ οἴγοα Ἵγαῖω [1α]ϊ8 6 οὐξεπάππε ἐμα]ατνοτα δα ἐοσγακεῦσα δ᾽. ]18Φ 



604 

μζδιειο, κεινῖθ χααπι δεῖ ργουεοῖα υἱγριοίίαξετι ϑέγυαθνο ἐπι- 
ἰαα τμρβθιβᾳ Ετχίθγαοὰ ᾿ δαβάρία εεὦ ἃ φψαϊνυεάαμι πω πασ 

40 :βοο δ Οὐπιᾶπα, ἃ αἰϊϊδ γεγο Μέεϊδποβγαεμα παπουραϊαγ. ἰοσπως 
ἤσδς αὶ μευοδάϊ σεσαραίαπι αἴστιξ. ροττὸ οἰγεα (ὐτηῶι βανίομν 6946 
ἀϊσατι ((σίεϑ Δ} ἱρεὶν Βρρεϊ!διυτὶ ἐπ {θετβ ἰαοῖν ἀυδεσβησυο ἔμε- 
τῖοι ρεῖνοθ τααϊογία φυδήδπ; ΟΡ ἀποοπίαγ, ἃς ψοϑίσεπιο ἴῃ ἰαρίἀδπι 
ἱπάατγεδοδηῖ. 96. Αἰεϊείμδηὶ ϑδγθραζίϊας υδϑῖοεῖο ἱταάπβπξ ἱδϑὶδ 

. πιαψοϊδοοπια οοηξεσίεπι 6656, υἱ ἴδ Πμαοϊηΐδε ἰαποπῖφ ραπεργτί, δά 
ἄαδτα τοῖα σσηἥπετγα δοὶεὶ [ἰδ], ἐρεείαπάα ργοροσίϊδ οβιπίθηι οσα- 
ἴσο ἃ τοὶ ἰφαὶσ ἔπ δ ςοηυογιετῖῖ; 4πα ροιτα8 Ὠιοηγϑίαϑ δεπίος τ’ 

δὺ υαριπίοτιοῖθυσ υϑιμάιἀϊε δ εηισ ἐχα. Ῥαγρυγεα ἐγαὶ ἰοΐα, διαὶ τα- 
ἀϊπο χυ συ ρἤογατη, απίπηδὶ ςὉ 19 ἐπιογιοχιῖϑ ἀἰδεποῖα, ϑιρογνθ χυΐά τα 
ϑαοῖς, ἱπέθττια σογοὸ Ρεγϑιοῖθ. ἰῃ τωθάϊο δαΐετα ἱπρρίϊον, [5ποὸ, ΤΒ6- 
τοῖβ, Μίπεγτα, ἀρο]ο, νἐππδ δγαπί, δὰ ἰδίθια Απαϑιπθηεθ, αἰτίαι 
δαίΐοτα βϑθαγθ. 97. Οἴτγοα [αργείαπι ᾿ρ φιολί ὉΔῚ ἱπίεσ 
Βοτοτίετη Οἱραπίεβφας ἀδρηρταίυτα [αΡαἶδα ἰεδίαπίωγ, ἰομοσ ἤθετα 

10 ταπῖα σορία ἀϊείταγ πὶ δὰ ρᾶγίς τιᾶγθ ἱπαυΐραθι!ς δἷὲ (οοιοτγῖβ βτανΐ 
[λϊθ. ἔετππὶ οἱ ραϑϑῖπι εἰϊδγθηττ ἴῃ [1118 ΒΕ Ἔγοπ ἰ9 πποπαπηθηΐα 6χ- 
εἶλτε ἰυχία υἱδ8 4ι88 1|}6 ἰγαπδίνιι; εἴ εἰγοῦ [ἀργρίδε Ρδῃ ἀοϑῖδπὶ υδιῖ8-- 

ἴδ. εἶσ 8 ΧθΟὈΘΕΈΓΑΠΤΩΣ, 4086 πεία9 εϑὲ ρϑήϊρευς οςαἰςατε. 948. Οἴτοῦ 
ἃ τάετα ργοπιοπίογίαπν ἰθρι8 ὀχοῖδε ρ]δαϑίτα: πιδρνίτη ἀἴπο, φαετν [ΠΈτοτι- 

1δς δαδἰδίαπε γαπδίυ 1596 Γογίητ, ἀϊρὶτο πὸ τε 9. 99. [π Βοεοξία 
ἴὰ Οτονουπεπίοττιαν πγθα υπ]ροοιΐαγα υἱδᾶπὶ ἰγδάτπὶ, 4π86΄ οὈ πὶ ο8- 
πέτὰ ρεσϑεαβεηΐθην αρίθη9 δρθεθτη δ ΕΥΤ απ θαπι δι 15568., δὲτλπ} 
ἕξη ρτεδθασ {16 ἰδίταπδατις δοηΐ πὶ δα 11: ρογίπάθ πὲ ἱπ ραϊθη!ὶ οατηρο 
ΤΈΔΟΠΔΗΙοτΔ. ἀπάς υϑπδῖοτοα πιο δΔΗφηρά τεδίάεγο ἰδεῖς γι ΐν 
πλεῖ, δάϊτι ραϊείας!εσ ἱπρτοδοῖ δυπε ἱρεὶ σαοααδ: ἱπιπηιϑϑοασα Ρ6Γ 

40 ἰδίας οσα [εηοϑῖγαϑ ἰππιΐπο, οοε 19 εἴδισε γο 406 σι δ᾽ Θοἰδ δτιπὲ, 4π88 
ὑερτεϑδὶ τη ρὶϑ τ Ὸ5 σχροϑασττιπ, 4100. [ἢ δϑατάϊπίδ ἱμϑη]α βὲγα-- 
Οἴαγαϑ ἔεγαπι ἔ896 γοϊδῖο ΟΓΥΔΘΟΟΥΊΜΏ πιόγε σστωροσίίας, εἰ οὐπὶ 
κἢπα ρίατα εχί πιὰ, τὰν Ἐπ οΪο9 γἈγ μι πιὶδ ἱππαπιετῖ9 ἐχογπάῖοβ. δχ. 
ἸϑΕἰπιδηταγ Δ ᾿σΐασ ΓΡΉΪο] 5 ΠΟ οπιθθ8 σχϑιγαοίαο, 4αὶ ἘΒεορίαἀϊϑ 
Ηεγςι 5 πδρο Ρα5 δβϑοπιρε5 δὰ δα ἴοθα ἐγαῖδοῖξ σοσηραῖαγηθ, χαΐρρδ 
ἐὰν ΟΡ εορπδίίοποπι Εογοα 8, οὶ Ἰσέπσ ματος οοοίδετι5, εἃ ἰυτέ 

ἴφασ αἃ 5ὲ ρεγἔἕπετγα δγρἰγαραῖαγ. [ο ννπ88 ρυΐταστη ρρε ]αξα δεῖ, 
ἃ τεϑτ ει, αἱ νἱἀδέυγ, Ὠυτα τιὶ σἰπ πα ἀϊηε. [εἰϊσθνα βαΐστα οἴ τε θη 
ἀπιπίρθπς Γεγι βοτὰ οἴπη [υἷδ86 ρογθεπὶ. Αὐἱ δίδου τιν ἐπίης, αιτεπὶ ἀρ 
φοϊεηἀϊ ρετι Βϑοϊπιπρὴ [αΐ586 ΘΟ Υ]ρΡΊΟΓο5 γαγατη ἰδϑίδτίαγ, ρυαθίοἑδ88 
Ρυὐπιοιι ἰγαάυπξ, ἀπῖξα ἃ πιπὶεῖς πιαρηϊϑαίε ἀυθτ9 οοςπραῖαα. γεν 
τίπα Ἠοάϊε πὸ ἐϑὲ εἃ [Ἄγε ἰαῖα ἀπιρὶ 05, πα Οδτεμαρίαϊε 869 ἐδ. 
ἕσπι ῬοΊΣὶ σπιπεβ {γαῖ αἰϊτπεπῖο ἰάοπεοϑ ὀχ γραγαπῆ, ἐἀρ ον 
ἄπο ροδπᾶ οδυοιιπῖ π6 αυΐβ ἱποοΐα γαγϑπιη θετόγε ἔγπροα ἰεηέαγεῖ, 

20 101. [ἴῃ πιὰ τῇ Αδο]ὶ ἱπϑηίαγαπι, 4παᾶὶπ [υὲραταπι γοσδηΐ, δορπὶ- 
υὐ ἄγωδι δἰσπι 6656, οἶγοα πο σππ αἰτα μετ ργοάιξίοϑα ἐν επῖδπξ, τ} πὶ 

δὰ ἰόξὰ ϑϑοῦτε ἱπίοχας ἃ ποϑιπό δαὶ 30 οτγα ρεγηθεπί. δοηϊέατη 
830 ἐπιΐτη ἔγτο Ρηπ ΟΠ τὴ ογ πιραἰοτυτθήπο, οἵ δηηι οττὰ δεγερίτι συσριίδοα- 

Ἀεχαε δυάϊτὶ ἠβαπιίδεῖο. σεϊδύαιη δἰΐαπι πιοηϑιγιοϑίυ5 χαὶὰ οἰγοκ δῇ 
ἜΌπι μος ἀΐσιπε δοοιῖ8ϑ6, φαΐρρα ορτῖτϑ χυϊἀατ ἀπο  σοαπο δοίππο 
ἰδ δὶς ὀρρυθϑϑιϑ ᾿πἀαυπι τοΙΠΠΠ ΘΡΑΥ Σ, 4066 δ᾽ ποαυὸ ἃ ἔβα δῦ θπ 9 
αατῖο ἀεπιιῖη ἀἷθ τερεγίθι εϑὲ; φαΐ τηϑγίπαπι ταῦ δά ργορυίυμε 
Ἰποπυταθηΐαμ δχι εγαπὶ, ἀυπιάπε ἰμϑὶ ἰδπὶ ΡΓῸ πιοῦα οοθρταπὲ, 
ΕᾺ ἱπαργουΐθο δαττεχὶξ, 4αδαχια οἰ ρίδϑεπὶ ἐχροβϊ. «δε εἰσὶ αα 
ΦΡαδῆὶ Ργορίυβ Ζυαπι υογὶ βάστα δοσεάδγθ υἱάδαπῖαγ, ποη ροϊαὶ 

40 ἤπιον ἀδ ἰοοῖδ Ηΐδ δου επϑ. ἰδοῖτα5 ργδεϊογίγα, 102. Οἴτεὰ (α- 
Ὧη45 [ταἰϊας ἰδοι8 δϑὲ, {8 σπὶ Ἀοτγποη νοοᾶπέ, ἔοτηνα οἰγοπἰατὶ ργοίππα 
ἀϊιαίεχαε ἱπιτιδηϑα, ἰσπιὰ ἥδ ππάθχπδαπὲ δαρίητη, ἘγΓΙΌτη δεῖ ταὶ πῦϑ 
εἰδάϊογθπι διεἰϊτπάΐα θα, συτηαις οϑῖδρα πέμ]} ἀξυρα ΠΥ ΤῸΝ 
τοϊγαϊίομο ἀΐξπητα, πιϊγαπἀαπὶ ἴδτα θα Ποο [ογῖδοθε, φασί οἰγοηπρος 
εἰδθ πηάσαβεζας εἰ διρογπουπ επεὶθο9 ἀδηδἰδδὶπιῖδ δι μογίθηϑ ποῦ 

0 ἐδγηαϑ αἰϊπτὶ ἴπ ἰδοὰ παΐδπϑ (οἰϊθιη ; 4πα ρατίταῖο 961 δά πιίγδίίοπεπι 
ἤρετο οἷοῖ. εἶγοα ΕΡρίταπι δυΐοτα Ἰχ τὲ πΟῊ ἰΐὰ ργοοῦὶ ἀϊδιαπίοπα 
ΒΑ] ἀω9 ἀχυαθ ῥδϑοῖμη βοδίμγγο ἔογοηῖ, ἀπὰς ἰοσῦθ Ργυρβ]ερεῖθοα 
ἘμΡ ΘΠ] αταν. οδίογαπι αὐσπὶ πα απ ἰϑϑένδο, ᾿γαπϑυοΐωγα ὙδῈ 8886 Γ1Ὁ 
ὅθπη ἐγᾷποσ δῸ ἰοοο βδαὰ ραῦςοϑ δξεγα φοιπρδγθι 9. 103. Οἴτοῦ 
Τυκῆδλνα ϑυσεηιδδα ἱπϑυΐδα δαμῇ, ἰη δύξονοο ἔγαϊὶ υδγῖος, οἷπδ πετῶρθ 

ες ἀαοᾷ δἰἴαπι εδὲ δα ροττεοῖθμι ἵπ τπᾶτο ἰόςυτι ἱπίοῦ αἰϊαθηῖεὶ δἰποθ, 
80 γχοῖ εἰ Οὐπιϑ οἰπρὶς εἴ Ῥοδἰἀοπίδπι ἀϊνταϊες ἐπ πο εἰΐαπι δίγεθηα 
δι μέσ Ῥϑοϊυαια ἐσὲ, δὶ αἷν δοσοὶν τοι ἀΐοδα παππε γι ΡῸ 9 δδουβ οέξει. 

ΠῈ ΜΙΒΑΒΙΙΙΒΟΘ ΑὐδΟΥ  ΤΑΤΙΟΝΙΒΌΒ, 

4πε ξοἸαπίογ. Ῥόττο πουνΐηδ σδοθβδεηξο Ῥαυοὰ πάτα, εἷ- 
τεγατ μεποοδίδηα, ἰεγίδτα 1 ἐρίοτη υοολη.Ό 104. ἱπίετ Νοηιϊοτῖν 
ἐσ εἰ ᾿ρττδπδσο τϑὸπϑ εγίατ 6986, 4υ6πὶ Πεἰρ ΐατω νοσδηῖ, [δδιρίο ὃ 
αἰιμεοῖπεο, ΄πεπι ςοτιϑοεπάεηϊον Μεηίΐοτε, ΄υὶ δὰ α ἀτίδπι μαϑίϊδηῆ, 
πατοα ἰὼ Ῥουΐαπι πανϊρδηξει ῥτοθρίοἰππξ. εδ8ε υετο εἰ ἰοοῦτω φθεν 
δα ἰπ το ὐϊἴα Σπ οσυδ δ, ὍΡῚ ἴῃ ταογοαΐηση οοτηπηαπὶ ἃ ταεγοδὶοε» 
Ἀπὸ ἐσ Ῥοπῖο δεὸ οοῃβιδπεέρας 1, εὐρῖα (μία εἰ ΤἈδϑὶα υἷμα, δὴ 
Αἀγιριιοὶδ γεσὸ δαρβοσας (οσογτεδο υδηἀιυπίατ. 105. Εογαυ. 
εἰ ἰδἴγατη εχ Ηδγογηΐα οἶϊνα ργοβαδηΐει αἰνίαϊ, ραγεχα στα 5 Ρου- 40 
στη Ραγιΐπο ἴῃ Αἀτγίατα ἀδοῦττετε; οαΐπϑ ταὶ ἀγρυπιεπῖαπι πο ΒΟΟ 
ἸΘΤΆΡΟΓΕ ρυππῦδι ϑεὰ ἃ ρτίϑοῖ9 ἀδηϊι6 δ6 00} 19 Ἔχϑίαὶ, ὑπᾶς ραϊεῖ "Ἰὼ 
Ἰοξα πὸπ 6526 ἴὩπαυ αι α. παπὶ εἰ ἰδϑοπεπι ἰαχία (γάπδα ἰ» 
ἴπεδε, εχ Ῥοπῖο υϑγὸ μεν ἰϑίγτχω εχίϊθ8ε ἔδμεα δέ. εἰ οὔτι αἰἰα ἴων 
ἀἰοῖα Βαΐῃε τοὶ αὔξεγαπι ποὰ ῥδῦοδ, ἴὰπι ὅγα8 εὸ ἰοθο Ὁ ἴβεοῆς ρὸν: 
εἴτα» οφἴεηάαηι, τὼ Ὧπα γεγο ἱπϑαϊδττιπι ταδγὶϑ Α ἀγίδεςὶ δρίειναπι. 
Ῥίαπας ἰεταρ πὶ αὶ Μεᾶδα εχοϊϊδϊασα. ροῖτο βεβξαηῖ ἰϊΐαση ρεῖγαβ 
4πδε εγταῖϊςδς ἀϊοππίωγ ργδεϊεγυδοῖμπι 6586, πἰδὶ ἰϑῖπδς δηδυιραγῖξ, 80 
Οθθδτττ ἱπ Αθιμαὶΐα, πιατὶ5 Τγτγμθηὶ ἱπουΐα, οὑπὶ δα τ οπυτ θη ΐδ 
Ῥγὶποῖραν ἐΠΠἸ5 ἐχρεάπίουϊΐθ υἱγοσώτα, ἴὰπὶ ἰὰ φαοὰ 46 ς4]ςα16 πιδ- 
Ἱπογᾶτιῖ, πιο πϑίγαίασ, πᾶτῃ δὰ ἰἰϊτδ ο] α]ο3 ἱπυεηϊγὶ ρογϑίθεπὶ εν 
Ἰοτὶ9 νατγϊ: μο8 υετο Ογαεοὶ ἐπδαίδτι ἱποο] δπίθϑ πιετηογδηῖ ἐσ ἀθ- 
δ] αὔοπίθας ᾿ἰφαοτγαπι, χρη πηρεραηίοτ, σοἸογαῖοθ: ἴα ]εϑ θη 
ἰη 46 Δ} 1 Πἰς ταπιρογίθαθ πεὸ δηΐθ πες ροϑίεδ 6866 Ἰουοηῖοϑ. ὙΘΓΏΩΣ 
εἴ δἰϊα εἼ58 Ἀυΐπϑ ταὶ, βοὰ ἔηϊ986 1118 ΡῈ σ ϑπιρίεραάδο ἐγαπϑιξηταν 
τηθπιίεδϊα πιά ίοῖα Ἰοςοτιπι ἱδίογτιτα δοσοῖδε ρεγηὶμοπ, ροδίδσα ἴο8- 80 
ἴετα οἰϊδηῖθο: πᾶτπ οασπη Ρεγίου ἱ τααρνί τά ΐηδιη ἐχρτίπηογε οοηΐδων 
ἀετεῖ, ἀδοίαγας ἤδες ἴοοα παυϊρβίοπὶ ταϊπίπιθ ρεγυΐα ἐχϑείδεον 
“φαοπίδαν εἶπε αἱ ἰΔΡυΐδεαας παυϊυτο εἴ σογρογὰ υἱγογαῖ τοτὲ πϑᾶδθ 
ταρίμηξ, εἴ ἱρπὶθ ρετηϊοϊοδὶ ρτοος}]δ 6." εἶτα Ογαπθᾶ ἰρίιατ ποὺ ἀξ- 82) 
οἰξατ ᾿ᾳπὶϑ δια ΐ", 5εἀ ἱπιπία ἰγεῖαπι Ζα0 8:1.1}16 ἂρ [τ]ὰ ἀϊϑιϊηφαίξαν, 
δὖ πἴγδατιθ ραγίε ευαροσγαῖο, ἴωτῃ χυοά ἰπδυΐα οοπῦπας 'ρ98 [2- 
εταῖ, ἴθπι ασυοά ἤλπηπιαε Αεΐωδο δδερϑ ἰοίδτη τερίοποτη ρετπποδοδ. 
106, Ταγϑεπὶ δοίδπὲ οατεβ τοπιροτῖθα9 ρατγθυΐατο Αἰγιϊ5, Αεδεϊάϊ 
ῬὙγάϊάϊμφαε οὲ Γ,δδγ δία, Α ξαυπεταποπ δ δ δυΐετα δεογβῖαι ας σοῖ- 
διχϑαϊδ αἰ1ὰ δαςγίβοϊδ δβϑύθ, φαῖραϑ τα ΠἸογῖθυ5 ἰππιοίαϊα ἴδῆρογε ἰορδ ἐὉ 
ἱπξεγάϊοίτατ, θεῖ δὲ ἰδ ρίππι δρπὰ ἴρβθοβ ΑὉμ1}115. ἔδγαπὶ ἤσπο ἴσ- 
οὔπὶ οἸΐπι [οπίριι9 ΟΡ ἐπε Ρας Ρ]οα νοςδίυπα 6886, νεγῶσι ροϑὃν 
4τδτ ἃ 7 ἀγεηξηἰδ ἐπμαρ ϊατὶ ςοορῖαδ εθῖ, ΕΠ ογαοϊδαμ. οδϊθγατα ἰασῶν 
ἵπὰς τϑτποῖδα8 8 Ῥτὶπιΐϑ ἰω 015 διρίηπι Δρρεἰ [αἰτπη. 107. Αρυὰ 
δΥβθαγιίδς αἰσπὶ ΡΗΠ]οοἴείδετπ οοἷΐ, αὶ εχ Ττοὶδ ργοίαρτιϑ ἱπμαρὶιν 
Υἱὲ 026 υοζδηῖογ τη] ]Π1ὰ Ογοϊοηϊδαϊδ, ἀϊειδπεα ὁ Ττοῖα, αἱ ἰετανῖν, 
σχχ εἰκάϊίθ, ἃς Ηστοτ δα 5αριεϊα9 ἱπ Αρ οἰ ἐπὶ ἘΖΑ}11 τοπιρῖο οοπδοογῶν 50 
Υἱὲ, {πα8 μ6Γ υἱπὶ ἃ Ογοϊομσδεῖϑ ἴῃ ἈροϊΙσπάκιὰ ἰγδιιδἰαἰα9 [εταπι, δἰσσ 
ἴ4. τὰ ἰοοία πβογίμαπι 6886 δυχὶϊα ἔεγεπίεπι ἈΒΟΟ 5, φαὶ οὔτα 1]6. 
Ῥοΐεπιο δὰ δὰ ἰοοὰ ἀεϊαϊὶ σπιπὶ Ῥδεβαγὶο ἰπςοὶἰ9 τῆδπϑ σοπϑοτιογᾶρδ, 
108. Οἴτοα Ηαϊΐδπα, φασι (ἰδ γίδτο τοσαπῖ, ἰυχία Νεϊαροπίανν 
αἰπαὶ Μίπεγνδε Ογδθολε Ἰεπιρίαπι εχϑίαγε, ἰπ4ὰ8 εοὸ Ἐρεὶ, αὶ εἰ 
ΒΟΡΉδη ἱπιροϑαϊξ, ἱπδίσπεεηξα ἀεἀϊςαῖα, φαδς δὰ ἐπὶ Πητιὶ ἐαρτίοδϑν 
οοτηράγαγαι: Νϊποσυδπι ἐπὶτα ἐπ δοτηοΐδ υἱδᾶπι ἔδες οἱ ΓοΥΓΔΏ ΟΣ 
«οηϑεογατεῖ ἤδρίϊδεβο; ἰάθοχῃς ςὔτῃ ἰαγάϊαϑ 6 ρογῖα τπουθγεῖ, 6 ΠῈΡ 
ἴοοο ἰδὲο οοποίπδατι δπαυῖραγε πο Ροίϊαίφϑε ρεγῖβοηῖ. ὑπὰς Ἀν 
Βέγυδα Οὐαδοδα μοάϊς ἔδπυπι ἀρρε]ϊδίητ. 109. ΕόγαΩι οἰ ἄγοι 3 
Βδαπίδα ἰοοαπι ἱδευρίμτη 6856 Νϊπεγνας Αςμδῖοαθ, ἰπ 7πὸ δεοῦτεν 
δεγέδθ διταδ]ας οὕὐτὰ Ὠἰοπιεαϊς ἴὰπα δοοίογαπι οἰὰδ χα εἰπξ. αἰπδῇ 
οἵ ἐδπεϑ ἰϑῖμις 6886, πὶ Οτδεςοϑ υδηϊεηΐεϑ ἰηϊαγία πΏ}]ὰ ἱπιρϑιδηῖ, 
βοὰ ταπααδηι [απ ἰδ γίβοιπιὶδ δ] απ ἀϊαπίατγ. μόττο οἴππες Παππὶξ δὸ» 
οοἴδθαπθ ἰδπὶ υἱτγὶ σπᾶπι [ειωΐπας δἴγαιϊδ ἑαπίαπι γϑδιθαδ αἰυηἰογ, ἐ8 
ἂδ οαπϑα ησσοὰ Ττοΐαναρ πιθϊεγος, αιιδε οδρίλναε δὰ δὰ ἰοοᾶ βἰϑδηξ 
τγαἀσοῖαθ, το ἐϊταθπίεδ πὸ ταυεδι βογνυϊτυϊοπι 50 ταῦ τ π9 Οτδθοῖ τὸ 
ἐχρειϊγεπίας, 4α88 ΑςἈὶνὶ δηῖθα ἴῃ τπραἰγιπιοπῖο ᾿οθιΣϑοηξ, παυθ8 ἴων 
οεπάογαπί, ἴα οἱ ἰθραπι δεγνῖϊς, φιιοὰ εἰπιεραπὶ, οἰζαζογθης, ἔστ 
πὶ νἷγοϑ πιδηθῦαϊ πϑοεϑϑὶϊαῖα ἱπιροϑιῖα ἰδ ὔπογεπὶ. εἰ γοοῖθ ροθίδι 
ἂς 118 Ἰοοπέαπι : Ῥερὶα εηΐτα γα θπῖεϑ ρτοίηπάἀϊϑ4πε δἰπίρας 112 τὴ» 
ἄετγε ἱδιδιὶς σο. 4110. [π Ῥεποειιπί5 Πίαπδθ ἐεπιρίστα «δὶ, ἴα 
4τυο ἀϊοαία εἰ οεἰερ τὶς 111ὰ δογεα ἰογαπθδ, ἱπδογίριίοπε ἢδς ἴπ- 80 
οἰριῖα, Πίοτηεεθ Πίαπδε. δῶτα ἑαρπίαπίτς δ δὸ ἽοἾ]0 οεγτίπο 
εἰτοππιάδιαπι δοογευ θα, ἰΐδχπε ἀείθσερθ ος ρϑεοῖο ἱπυθηΐδια ἃ 
Δκδίθοοὶς δίκαίοστιηι γαβα εἴ ἰῃ [ουἱϑ ἰετωρίο δαδρεζϑθδω. [1{1. 15 
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Ῥεῖοτο διείϊίεο ὑτοπιοηίοτο ἰαπὲκ οορία ργουεπῖς ογϑσας, πὲ ἃ φεῖ- 
βαφάεπι εἴα ἱπφα! π19 Οεδοςὶς 806 στξησανοῦι ἱϊ ματιὰ ἰπίοτβοθο- 
[αγ: ἴδὶ δαίεπι οαγεῖθη8 πιαρτὴδ ἔπῶο οοπιροσέκεϊ, ηπίρυς Ἰ ἴηι 
εὐἴ [ὈΗῚ ΤΕΤΟ ὙΘΙΤΙΟ ἰΕΗΡΟΙΕ δἰταὶα ἐχ 6Ὸ ϑοδηδεῦμε ξοπδίτπῖ, 
(12. Ῥοϊγοτίπιε, φαὶ ἀξ τερηθ δίοτ ο πόνον μπῖς τήν, ἐῶ ἴοοο τοϑάϊ- 
Ἑττβπθῦ δΆ ΡΉΡΤα 6886 δἱξ δια θίτα 680 δοῦξαχα οἱδιὶ εποθώευ, 
γε ]αοίἀα φαϊδοτι, δοὰ ταγραβεποσε πϑησάβι, ἰὰ ψφεεα δἱ ααὶν ἴ6- 
δοΐὶ φταῖϊα ἰηρτεάϊαϊατ, π΄ ἰαΐαπι οκίθμαϊ. φασάσι αὐνοτ αοοοάδε, 
αρὶϊαϑ ἀαἰατί, ἀἄδο τὶ δι ρ βοαξασα ἐραθτσα σοΐα σααρίηβα εἴϊοτι 
ἴτοϑ οαρίαϊ, τετα τι δὰ δαπι ἴᾶτι βαοπσαγααι ἀϊέσουκη Ἔα ὑϊηο ἰωῖα- 
ΙΕϑ0δΓδ, ΘΟΙΡΟΓΆΖαΘ ἰδνυδπῖωπι ἴῃ δαϊϊτοθ τρία ἴσσας μὶ ὑεῖτϑτι 
ἰοθρθ, 86 πιὸχ δά τοϊετὶ9 δηβιδεῖβα δραίζτι οοδιγαί. δἰχθ ἰὰ 
γπ δοίαπι ᾿υπιαηΐδ φογροτίνπιδ δεὰ σαδάταρεάειμοο δϑίδδο ἑηρτεϑοῖς 
'ὰ τεηπδ ρει βοῦῖ, 1138. [ὰ ἱαιοοδίτιαι ἀϊςΐοπε ἔειτιαὶ 
σηΐοπι Οοπιΐαπι οὕταῃ οπιηΐδ ξαπεγὶδ σθαξογία δαὶ ΒοτὶθῸδ ρἰκετϊσοϑ 
τἰεραῖπτι ἐὅ86. πιὰ ςοπέλραδ ἰοσα, φρο 1116 ἔγαρταπάδτα συδαὶ 
ΡεΓέτητ, τίδιοτῖθα 9 Βαϊϊξαπι οΡμεϊυπὶ ρταμοσίπιπιν. ἴαχξα ἀτιΐϑαι 
ηἴοπι οἷδο βπδηῖοπι 6886, ἃς οἄοτα σδάτγὶ ξοο να πο δροπο . νὸ- 
πρ αἱ ἱηααϊπαῖ, ἰαπίαπι οὐδῖο5 οροτῖεὶ δοοθᾶονα, αίρθυ9 βάεο ο- 
,98 ϑοϑίατι!: οἰειπι, αἱ Βδοτγίτα ἔαοὶϊα φαθανε. 414. ζαχῖα ει 
εἴοπι ϑροηΐε παΐδπι ρεΐγϑτῃ ἔεγηηξ δι ρὶα πβρτιϊζαάξις, εχ φῦὰ ἴθ- 
"ὸ ουἰοτῖθις δοϑιϊνὶδ ἰρτιῖ8 βδθσαπι ἐχϑίϊεεε, πἴεπιε δαΐετα δαῦπθ 
τοργαδι ἐπηίσατα. εἴ ος δἰδττηδπῖ ποῺ οσου]ε πεαυς ὑτενὶ ἴσπα- 
6 Βεγὶ, δεὰ ἴρηιδπι ἴοΐδ δεδίδίς, δζυατι δίοιπε ἰσία ἘτΌΣΠ ρΕΓΘ. 
᾿, Ἐδιπιαῖ δἰ ἰη ΤὨγαοῖα εἶγοα διπίοσαμι δΜὲαοαοτυπιχας τϑρίονεδι 
ἴπτπ, φιεπὶ Ῥοπίυπι νοοϑπῖ, ἰαρί 468 ἀεδἔογτε ἃτἀοτόθς, οσπίτανια 
γηο πδίηγα ῥῬτππὶβ Πρποῖδ, αηῖρρε φυὶ αρί᾿κπὶ βυδῆεδιίᾳυς οἶτο τὸ- 
γαδπίον, δ4πϊ8 δυΐοπι γαϑρεγεὶ ἐχαγίεβομπὶ τεϑρ] απ ἀθαπίσαο. ἐ8- 
τὸ οὔτη ἀγάδηξ, δἰταΐίδτα δ ϊατηϊπὶ οἵ βταυθαι επιϊέϊαπεἪ οὐούστε, 
γπε δόγϑῖα πὲ ΠΏ] απὶ γερλ]ς ἱπ ἰΙοοο τπηδηδδῖ, ἄστη σοτη αστηιταγ. 
, δδε αἷἴσπξ ἀρὰ 106 ἰἸοσῦπι χασπάαπι Ὡσὰ εχίβηυπι, 564 8[α- 
τἀπὶ εἰγοίτε χα διυρὶ πα ἀπε, ὉὉὲὶ Βοτάθαχι ῥτουθπίξ, φαοά πΡ}}} 
ιαηἴΐπ ρεπεσῖ, πἰδὶ Βουαΐπὶ ἐδπῖπχω, δὶς ϑδπΐ. πᾶσι δαὰὶ μϑυθα- 
Δ} 6δο δὐϑείπεηξ, ἴωπι εἴΐαιη οἂπθὰ δὲ δπ5 υἱἱαπῖ, δάδο υἱ τ 
ἐπ δπῖα χαϊάεα Βοπιίπαπι μογάδο σεϑοεπίατα ἀοραδιεηῖ, σαὶρρα 
1ρ916 νοτεῖα σαγίαπι ἰηϊεγίζυπι δἀξεγαπῖ. 111. ϑοοΐξοεῖδ πὶ 
86] ἔοπεσυϊατα 6886 αἰαῖ, ππάδ αχυα ἀεῆπδσως ναΐπεγα οοῦ- 
γηδθααα οὔτα Βοπήπαπι ἵστη ἱππιοηέοττπα δαπδῖ, ἰΐρηαχπε ἴη- 
οἷ 558, ποτὶ δἴαπι σοπίταοϊα ἐπετὶπί, δἰ αἰϊθαὲ δὲ σοβίατρίξ. 
Οἴτοα δαὶ ΤἬτδοῖδθ ρατῖεπι σαδα δαρτα Ατωφ μἰρολίτο εἰϊ8 εδῖ, 
πιουϑίγοδδτα ἱρηατίδ ἱπογθ θη θα βοτὶ ᾿γαάσπξ «ξτοάϊετνῖεϑ 
Ρθετιὶ εχ ῥδξὶϑ ρτέδαυα βοϊίμνθ ορα δοορίϊγατη δασωραπξαγ: 
ι δηΐπι ὁρρογίππυσῃ προῖΐ δοοἰρ ἴσο ποσαΐης ἀρρεἰϊδῖος δἀνο- 
φαὶ δἰατίπι δὰ σόοσοτα δ ἀϊῖαπι ρᾶγεξ, ρταεάδιωηαε δρθηϊδι ἐπ 
5 ἰαχία ἱσττιιηῖ, πδὶ ἔυσΈραδ ᾿ἰρποῖβ αὐδὸ ρογουεαπὶ ρΌΕΥΙ οἴ 
πεπάσπε. ααΐπ οἰἴΐαπι, φαοά τιαρὶο ἐοτίδβϑιδ τπΐτεγε, δορὶ ῖτθδ 
ἘΝ ΘΩϑα9 8 86 δγ685 διςιρίὶρη8 ἀοϊϊοίαηξ, Ὑἱοἰθϑῖτα ἑαπηδ ραν- 
ταεάδε δἰἰζαδλπι Ἰρσῖϑ ρυετὶ ἱπιραγθαπιασ. 119. Ῥοττο ταΐ- 
ἃ εἰ μος φῃηοά εἶτγοα Υ δυεβῖϊαβ δυεδῖγε ἸαγραιΏγ. οαπαι δηΐμα 
ὁτῃ ἵππατεγαρι 68 σταςυϊοτυπι πυγτγίαάβο ἐτεχασπῖεν πιΐοδξεπῆ, 
δῖα ἰδείδτα ἘΣ ἀρτὶ8 ἀορδϑοοηῖδδ, ἕστιαϊ νοηεῖοδ δᾺ} δάἀνεῃ- 
ΟΤΏτη Δα σοηβηία ἴοοα οπιδὶδ ρεπεσὶδ ἔγαβτιπι δεπιΐπα υοὶαὶ 
ἃ Ῥτοϊίοετγε, χαδε Ὁδὶ ἀρϑυτηρδοσίηξ ἐταςυϊ!, ἤπεθ δόττιπὶ ποὰ 
οἷαπῖ, εἴ Νεπεῖ ἀδ ρϑ8 δογίξ δϑῃηϊ. δὶ ὝΘσῸ ἰϑδῖα ποὴ αἰϊρϑ- 
ἱ πὰ ἴπ ῥτοοίποϊα δἰαπὶ ἴδηχααπι ᾿μοσεαπι ἱποῦγδαδ οἷς ἔυϊο- 

120. ΟἸΒαἰεῖάο ΤΗτδοῖδε ἄσρὸ μιχία ΟἸγπϑδηπι δἴβηὶ ἰο- 
Ι50,. ἥπατα (πὶ βαγοϊθίηγου σοοδπῖ, ρϑαΐο αγεὰ πιαίογεζω, 
δῆχαξ χαηΐάειν δηϊπιαπεα ἱπρτεἀιαπίυτ {1Π|6688, οδηιῃδῦ γογῸ 
πάτα, Παρ Ε 4αὶ ἱπρτεβοὶ ον εσσαιξοδ 'ἱῃ 60 ἕδιπιθ Ἔχδηϊτηαυοτ. 
Ῥυα Ογοϊοραβ ἴῃ ΤὨγαοὶδ ἔοπϑ δὲ ἀφᾶδ οοπϑρεοῖα φυϊάοτη 
αἰ ἰΐδατε διμι!, υϑπτῃ βδαδὶπα Δ} δηϊπηαπὶα δαδίϊο πεοδξ. 

ππὶ εἴ ἔπ Οἴγαβίοηϊα, Βι58] ογαπι τορέοπε, οθρῖοϑ ἰθρογθϑ Βὲπα 
: ΒάΡόγα, ἰοουπιαθα ἱπρεγὶ πιορηπάϊπα 6866, ἐπ Ζαθπι δηΐ- 
πρταδϑα ρεγεαπί. ε8ὲ εἰ τεπιρίυπι ἰδι μς Βαξολὶ ογπιαῖα πηὰ- 
'ιδη4πὸ σπιγνίατη, ἵπ 480 ἄτπι ἰδέ δοϊεπία δαοτὶ είδαια ς6- 
τῳ δ ΓδγΈ Παίοσι οἷο δππὶ ΡΟ  ΠἸςϑαῖαγ ἀεαα, ἔα ξοτεπι ἱρτιΐδ 
ἱπρεηῖοτη, ἃς οἶγοα τειπρίυπι ἀφο πΏθα8 σοπορίοπῃπι ΒοΤΙ,, 
δἰογε!ξαίεσω υεηϊογδπι ἀςπαπϊατὶ, δὲ ἰθπποιι μος. ποῦ ἀρρᾶ- 
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τεαῖ, ρει Ἰοθεδγως, φάοπιβάτοοάτε θὲ τεϊϊμοῖο κιοοιλδδιρ, Ἰοσστα 96- 
«παρε. 123. ἴη ΕἸΔς δεάιβοίυμα εὐἰ, οἱ ἔδγαπὶ, ρἐδά τι ἀἰοῖοχῳ 
Ὅοἵο ΔΡ ἀγρε, ἰπ 48ο Β οδγ δε ἔγεϑ ἰεθαῖεθ υδουὶ οοϊ]οοδηῖασ. φαῷ 
ἄδλοιο νοοδειὶ ρετερτίπος σγϑθοοα, δἰ ουἱ δογπίατὶ ῃδοὸς θϑδὲ, δημῶν 
τατος οἰαδαίοδ εἰ} }}}15 οὈαιριιδης, ἀαὶπάθ οὐαὶ δὰ γϑεθγαξυτί δυχιξ, 80 
“οὐἰετ ας εἰρι1ὰ εἰ οἰνιθυς οἱ ρεγεριϊπίδ: δὶς ἀθηΐψια ἀροτίαχξ. ἷμν 
ξτεβοὶ Ἰερϑὲθθ υἱῶο φίδια σδγωῖνος, ραυλαθαῖο οἱ ρατίδιϊ θα οταπὶν 
Ῥαδ ἱπίερτί9 δὲ :ἢδθριδ, Ὡὶ γε ἀοίοδας διιδρίοἶο ἔβοι!α αἴμεδθε υἱάβα- 
ἴατ. αἰυπὲ ἀρυά δοδάδιῃ ταϊϊυοθ 6886, 41 οϑγπθδ ἰῃ ἔοσγο γαρίδηῖ, ὃ 
ἱπαπηοἰδίαϑ ποὺ ἰδαραῦὶ, 4124. (οτομθδα Βοθοῖίδο ορρίάο ἰδ ραθ 
πες Υἵνεγε πὸς ἴδγγμέα ἔοάθγα Ῥοδϑπηῖ, τααρηᾶ ἀἰϊοχυΐ οορία ΡΥ ἴον 
πὶ Βοεοῦδηι τεἀππάαπιο. 125. Ἱαιεὶβ ἔθ Ατγοδάϊα ζογιηῖ ἴοιν- 
ἴεπι 6588, ἰὼ (100 παῦσε ὑδεταϑίγοδ παδοὶ δἰ πδίδγα υβλπιηθε ἄθμεγθ 
εοἰδαυς, αἴαμε ἰώεπα δείατα 1 δτωροδοὶ ςοπεηροτα. 126. απο 49 
ὝΤΒοοδαϊδαα ὥσθὲ κἀθοβ εθ8ε ἰδπίατη οοτνοῦ ἐδγαηΐ, 4αὶ πρὶ ρολϊαι 
ὅιο6 Θάἀποᾶτγαδωξ, δε ἰρθ08 δῇ ἰχαηδίαγαπξ, σεἴογαμι ἃἰῖο δ ἰοϊ δ πὶ ΕΚ 
88 παῖδ καἰ παθπθηθς. 4127. Αροϊ]οσιίβδ, ψαβε ἰυχίδ γεξίοπεαι Τῶρν 
Ἰαπίϊουτσα ϑιμὰ δὲ, παδοὶ δἰυων δἰ ξαχβθη Ῥίοθσπααε ἱπδίδσ ἈΠ ΔΓΆΔΗ 6 
Φοῖτα δι δι δε ιιϊ τι, 8010 80 φαοὰ αἴπα πιδρὶ ἀδηδίογαπε ργρυθϑῃηίδὲ, 
ἸΜασεάουοδε αἰροίκαιϊοτα. πδο ῥγοοῦὶ ἰδιμίπς ἔεγωπὶ δοοοΐδα ἐρμθῖα 
πιρίτοτ ἀτάεγε, ἰοοὸ ποϊπίτης δπιρὶθ, αἰ φυΐ ροπίδοϊ πὶ δραιϊοτι σον- 80 
Ῥἰοοϊατττ, ἀπὰς φάογ φῃ ασὶθ αἰπτηϊηίδαιθα σϑάαΐτιτ: ογεδοϊϊᾷαδ "εξ 
ἰγοα απὸ ἤθγθᾶ διϑεπαα; εἰ 'συοι σπαρίδ τπΐγεσα, δυρογοϑ Ἔχροὶϑαβ 
Ὑἰχ παῖῖθοῦ σΌΒ1815 ἡδεξδιίπο ἀϊδίαπιοα. βαρταὶ δυΐοπι σοπίϊαο οἶγομα 
Ἴμγοσῖατα οἱ Μερδίορο]ίπι ῬΘΙοροπβϑαῦοσγροια. 4128. Εδτηπὶ εἴδπι 
τἷπ ἐπ γτὴα Ἰυτηθηῖα εἰ Βὶβ ἴπ ἅπποϑ δἰηβτ]οα, δὲ ρίεγαας βοπιϊνοῦν, 
σπιοϊϊα ἴοσποθ οἱ αδίοτποθ ρατογε, ΤΠ ΟΒΒΆΙΪα εἰἴδπι σΠΌΣηο8 δα ρ]ν»- 
68 δινπ] Ρτορίβτιαγε, ἰδοϊεχαβ ἀϊασηο ἵσθα δοπιϊδαχίδγιοϑ ἱπιρ 6 ΓΘ. 30 
δαπὶ ρα ϊμῶς ΠῸῈ δεπλοὶ ἐδαΐωτι, δεά δὲ5 ἔδευε ἰβ ἦϊεδ εἰηρτιίοδ τὰ 
εἄεσο. 4129. ἴῃ Ῥαδοπῖα φυοῇπε 886 αἰππΐ ἔογσοθ βουδϑ οχππίαπι 
πτοῖχίταοδ αὶ Ὁθὶγ!δ δὶ δαὶ. 430. Βε δίουϊο ἔγεῖο ςυπι οδἱἱ 825 
“ΔΟΒΙρΙΌγθ5 δουίβδηξ, ἴαπι Βὲς δίῃ ρεῃδπι ἴπ 6Ὸ γετῃ Ἔὐδηΐνε ἱπχοῖξ. 
ΤῬγτεβοοὶ επὲδα ππιασὶβ δοδίατα διδαρέϊα ἱπροπΐ αἰτίας ρῥτοπιοοῖο- 
“άασω, “τη δίς ι]ας ἴπτα [τα]ϊδς, χαοά Βερίυπι νοςσδῃὶ, ζεγίγε, ἀο]6- 
ἸΏζΩαμΕ ΘΧ Ἱπᾶσὶ Ὑαϑίο 'π βηρτιϑιϊα8 ροϑβίγειο οοποϊυάϊ, δίᾳπα ἐθὶ 
ιβαολαπι ϑαβ ἐπι στα ἰοΕΐ ἔγειπήϊα τοαρπο, ϑραίίοφαε αἰ ἰβαίνηο, ὡὲ ρτο- 
οἱ] ἀϊδιαπεῖρεα σοηδρίουτδ οἷς ἐν υἱϊδαπ5 Πιο ἀοδίπα, πὸ πιᾶτίβ δχῶθ' 10 
εἴαδοῖιδ βασι θ.5 αὐ δίμβ 19, αἱ 5 οἴ δριιβ ϑῃϑ; δίτα  ΠΠ ἐπα γθγὸ ἐγῶ- 
σὮΡπΘ πηάδττιση πιεῖ ἰοεαϊεείπνε Βἰετα δι 8, ἱπιετάστα δήνεγοοϑ 
βαοίπε δὰ πεγυσιθε ργοτηοπίοτίμπηι Σθίεσ δὲ σοηβίρετε δὲ βηρτοῆξ 
Ὥγρετῖ, Ηδαες ;ἕ ἱπογεαὶθιτος παγτϑηξες, τα σοπίαογὶ ος οι παχηῦσ 
στη δυδίϊπιεσε. ἱπιεγάπτι υογὸ ἀθῃ δϑϑεῖοὶ ΣΌΓΔΩ εχ οΟ] ]Ἰδίοπα τοῖν- 
ἴῶα βαςῖαθ δάδο ρυοίππάυτη ἂς Βουτίρεϊθια υογαρίποπι πϑοθϑϑσῸ 
ἀπϊπεμεραθ οδλθπάθγα, πὲ τηὰ]εῖ ργαθ οὐ] ρὶπα απἰπνὶ ἐπ ροΐοπξθϑ νθ- 
Ἰαὶ οἴϊατα οςυ] 15 ἔδθερτα Ἵϑοίἀαηϊ. ροδίᾳιαπι γϑγο δα αἰ ογιῖγαδι 
Ῥαγίοπι βυοίς Δ|11ὃῖ, ΦΌΡ] αἰ φος δὰ δασατηα ργοϊποηίοτία, ἀρῶθο ἐῶ 20 
δαρϊεσξυτη πιᾶγα ἀθυο ας δαπξ, τη ΓΌΓΘα9 τῆᾶρπο γιρὶα, τατη Ὑ01- 
ὨοθῸθ δὲ ἱπιπιδυδὶδ εἰ χαϊπϑοῖρος αχ ἱπο απο οἴϊεγυεβοογο τοῦγθ, 
ἔπιφας οδαϊαπι εἴζογτίι, δὲ υδυῖοϑ εἰΐδια 3ο]ογεβ γεάάεγθ. ἱπέθγάμι 
Θπῖπι δίγετα, ὩΟΏ ΠΏ στᾶσα Ἑβοτι δυση, ἔγθεφαθῃΐετ ρυΓΡΏγθῦπι τί οσὰ. 
"οδἰογτιπὶ ΦΌΓϑιπν εἰ ἱπυιηθηδϊδίοπι ἤυχυδ τοβηχηθχαε πὸ τερ λα 
αυϊάστι γε] δυάϊγε σε] νἱάεγε ϑδαϑίϊπθες, δε δά γδάϊοοδ πιοπίξασι 
ϑαθιαςεπέστα οοπίαφιαπι. ἐεπυρεδίαϊε αὔταπὶ ἡ εαἰπεπῖο, ἱπ δι ὶὲ- 
πᾶς εἰξεγαπιυγ υογῆοθδ, ταγίαβ ργδθρεηῖεϑ δρβοῖδβ, δᾶδο τιξ πιοὶδϑ 30 
δρὶτῖβ Ῥγεδίεγοπι δοϊ ἱπροη πὶ δαγρεπίστη δἰμηῖϊε εἄεγε υἱάθαι- 
ἴῶτ. 131. Αἰπηὶ ΑἸ μεμα Βοϑ. ἔοι ρ] τη Οογεγὶβ ἘΠοπδἰπῖδα ἘΧ- ὃ 
»δσι ΠΕ Ρα9 ΘΟ] υπηπδπη δαχὶβ σΟΏΟΙ Όδαγω ἱππεῃΐδση 6886 δογεϑιη. “πὶ 
ἱποουίρίοτι εγαὶ, Πεΐορε Βοὺ δεβραϊοβγυμα, χῦδδι αἰ Μυβαεὶ ἀχο- 
φϑτα, 411 Ττὶριοίϊοπαὶ πιδίγοσα ἔυΐεδα ρεγιίρεηξ. 132. Αδο]ΐδγατα 
"4.86 τορᾶπὶ ᾿πϑ.]ΔΓΌτα ἀπδτη ἔδττιπξ ρα ἰπιὶ8 ἀγροσῖροα ἀραηἀδηξεῖα 
ποπνθη ἐμεῖα ἱγαχῖσβε, πὶ ῬΒοδηίστιϑα δρραδὶἰδγεΐωγ. ἐΐαστιε ἔα σο (αἷ- 
Μιδιδϑηθα οδδεγὶξ ἃ Ῥμοδηίοὶρα5 ϑιτίδεῃ [᾿τογαί πὶ πιο] οπΕΡαΦ ἃν- τὸ 
Ῥοτί ποπιϑθῃ ἢος ἱπάϊϊατῃ. σϑυτπὼ ἃ Ογδεοὶ δίαπὶ φαϊάδπι ῬΒοεαΐ- 
968 δρρει]αῖοβ, φαοά ῥτίποὶ ταατία παυϊραηῖθ, φαοοῦπηιε ἀρρ6119- 
Ὑδηῖ, οὔππεθ πεοδγοηξ. δεὰ εἰ Ῥεσβθβοταση ἰΐηραδ φοινέξαε οἸτιο δ 
οἰκτίποαι. [ἠἐ33, Οἴτοα Ηγραδίδια Αεπίασδο γερίοπὶδ Ὡγρϑαι αἷς» 
ἴπγ οἰ υτηπα τεῖυδ γεροσίδ 6666 ἱπδβτΐτα ἱπδοτρέοπε ᾿πετί8 νεῖ 85 
οαμρβοαίία. 4π89 Αδμιδπεϑ, οὔτι δᾶ ουΐπδ οδδοῖ ΕΧΡΙΟΣΑΣΟ ΟΠ ΡΟΥΘ ΩΝ, 



ἀϑ 

Αὐδιοπαϑ τοϊϑοιτιηξ χαοβάατα αἰϊαΐατος, χφαὶ ἄαπι Ῥεὲτ Βοεοϊίδπι ἱΐερ 
80 ἰδεῖϊαπ!, οαϑα ταϊϑϑοπΐ8 οδαθατα Βοιρίρπ5 φυϊθαβάδπι ἀείεριπὶ, ἃ 

4αϊρυ5 ΤΆΕΡα8 δὰ ᾿ςπιευΐατ, φυοά γοοδπὶ, δἀἀποπηϊατ: ἱπάδ εηΐπὶ 
᾿ἰογαγαπι δποάαιίομοπι πιαχίπαε μεῖΐ ρο880, 60 φαοά ἰδιὶς ἀοπατίδ. 
4αδεάεπι ἐρεοίατγεπίατ [οττηΐβ ᾿ξ γάγαπι δηξὶχυΐθ, ᾿ἷ8 δἰ παι] Ρ5, ἰὰ- 
εοτριδ. ὑπάς [1106 ἀϊσαπὶ ἱμυεπῖα εχ ποῖ! ἐχρῃσαϊομε δοσῦσα 
ζαδε οὔτι πιᾶχίπιε 4αεγεςρβπίθγ Βο5 Ἐχβου β51556 Ὑδγϑαϑ: 

δράποεϊα μουε Οεγγοπίϑ ραϊοβγααας Ετγιμίᾳ 
μιαες ἰαςο Αἰοϊάοβ βεγερῆοπδε ροϑβυϊῖ, 

στἱοΐογεπι εἰ ἀεσ᾽ἀοτῖο ἀδα οδπάϊήα υἱοῖς, 
ὨΥΤΙΡΗάγυτι γεγο ἀδ ρέπεγα ππὰ ΕἸγῖμα 

Πὶς ραδγαιη ἴαρο σοτηρίεχα Ετγιμοιῖα 8} αἰθα, 
σΣοπουβίτυ δοῖα μᾶες ἠδὲ πιοπυπιοηῖᾶ δαὶ. : 

8δὲ Ἀοο ορίσταπιπιαῖα ραϊδὶ εἴ δὰπι ἰοοθπι ΕτγΊΒαηι ἀρρε]]δῖπαι, εἴ ἰἰ- 
ἴππι ἔδιμίηο Βονεβ, ποη εχ Ετγιμία εξῖδδε. πεαπε δαῖτα ἀϑαδπι τοὶ 
ὅπ Πάργα υϑ] ἱπ Ἡϊ δραπία ποπιεὴ Ετγιμῖδε ἐχϑίαγε ἕεσαπΊ 4Ἵ134. [πὶ 
ἼΛΒγα8 ἀγθε, οαϊ ποπιθὴ {ὐεΐςα αἴαπε ἰπ δίπις ἱπτοτ Μεγοατιὶ εἰ ΗΙρρὶ 
Ῥτοιποηϊογία, ες εἰτοίξετ δὲδἀϊϊ8 αἰ γα (αι μαρίπετη δῖα, ἱρ68 Οαγία- 

10 ρίπε δῃπὶδ οοἰχχχυι), αἰ ῬΗοδηίοῖαθ Ἀἰδιοτῖδε ᾿γαάυπϊ, ῥτίαδ οοπάϊτα 
ἀϊεῖτατ, 5αϊεπὶ παϑοὶ [Ὁ δϑι!οτὰ δἰπηὶ ἰτίυ τα ρϑδϑυυτι ῥτγοίαπαϊϊαῖε, 
πϑρεοῖα Αἰ ρα, εἰ πιϊπίπιε ἀυττπι, δεὰ δἰπιῖ]επι υἱβοοβἰϑϑίτπο Εἰυΐπος 
{αὶ ἰπ δοΐεπι ργοἰαἴαβ δάεο ἱπάατεβοαῖ, αἱ ὩἰἈ1] ἃ Ῥαγῖο ἰαριὰε ἀϊί- 
ἔεγαῖ. δουϊρὶ νϑγοὸ δχ 1110 δηἰπιαὶϊα δὲ υδδοιΐα, 145. Ῥτῖχιοϑ 
Ῥμοβθηϊοθα ἐπῶπε οαπὶ Ταγίοϑδυπι παυρϑοϑεηῖ, ἰαπίδση ΔΓρΕΠὮ Υἱμὶ 

Ὁ οἷεο δἰἴδφας ηδαῖιοῖ8 τπεγοὶθ5 οοπηπηαία886, αἴ Ὡ6 0 ΟάρΡΕΓΕ Ὧδε 
Ὧες ἔετσα ροϑϑθηῖ; φυοοῖγοᾶ οοδοῖοϑ 5ῈΡ ἀἰδοδβϑασῃ οὰπὶ σεΐεγα, 41- 
Βυ5 Ὀϊοραηΐαγ, ἴὰτπ δποοτα8 ἐχ ἀγρεπῖο οοπβατε. 136. ῬΠοεπὶ- 
665 αἴπηϊ, αὶ Οδ465 ἱπμαρίταπε, οαπι αἰῖγα ςοἰατηπαβ Π Θγοῦ 5 πᾶ- 
τἰξαγεπῖ, υεπῖο βυρβϑοίδπο φαδίτἀπαπι ἱπιρα δος δα τερίομες 4π85- 
ἄστη ἀεδεγῖαβ ἀρρ]ϊουΐδ8ε, αἷνὰ αἰρᾶφαε ρ᾽επαϑ, 4π8ε δε 5:10 8 πιᾶτὶβ 
τἴξεητας, ἐχππαϊοπίρηβ υδσὸ ρτογϑας οργαδηΐως δααΐβ. ἱπυποο- 
τατα οορίδτῃ ἰδ: Εἷς ἱππαπηοταθί 6τὰ ἱπυθηίγὶ ἐγαἀππῖ, φαὶ Υἱ ππάασττα 

30 εἰϊοϊδητατ, ππαρτίταἄϊπε δὲ ομθϑιϊδὲθ ἱπογεάι 1; χιος 8818058 Ὑδϑὶ5 
ἱπιροϑῖῖος Οαγιμαρίπεπι ἀεροτίαπί, ἀπάβ 801} ποῦ δὐεβαπίατ, δεὰ 
ΟΡ οἰηραίαγεπι Ῥουϊξαϊοπη ρίδπα ἀρϑαπιαπῖωυτ. 137. ἴῃ Ῥεάδϑι 

δ᾽ (ατῖδε τερίουε [ονὶ δαογιβοίαιπ ρογαρίϊασ, πρὶ αἰπηὶ οαρτγαπι υεΐββᾶπι 
(φιοά δἀταϊγαιίους ἀϊρπαπι) ΠΕ Ν ἰχχ εχ Ρεάδϑίβ ρὲῦ ἴγραπι ἔγε- 
«αεπεπι, 4π86 ϑρεοίατε δοΐβξ, ργορτϑάϊ, πεᾷῃθδ ἱπιεγιαγθατὶ ἴῃ ἰῈ- 
Ὥεγα δῃΐ ἃ υἱὰ ἀεο]πᾶτγα, δαὰ ξαπίοιϊο δ] ]Πραΐαπι δαςογάοϊεπι δροπῖδ 
Ῥταδεσθάεγε. παϊγαπι οἰΐαπι ἀπος οοτΥος οἶγοὰ ἰαπιρίατα [οΥἷβ 6886 
δεοίάτιοθ, πεάιιε δ] απι υ]]υπὶ ἐο δοσεάογε; δογαπίαας δἰξογυτα 90 }]} 
αγίθπι δηϊθγίογεπι ἤάρογα ςαηαϊάδηι. 138. [π ΠΙγτίϊβ 116. φαὶ 

10. Αγάϊδεϊ υοσδπίαγ, ἰαχία Αὐἴοτιζαγατπι σοηβηΐα πιοπίεπι τηδρταπι εἰ 
ἴῃ Ῥγορίηχαο γα]16πὶ εδ56 ἀϊσαηῖ, ππᾶάδ αχαὰ ργοϑι αὶ οορίοϑᾶ, ποι 
οτππὶ χαϊάεπι ἐδπιροτγα, δε σογα ἰδπῖαπι, 4πᾶπι ἰπιεγάϊαι νϑϑὶ ἰδία- 
διτα δεγυατὶ, ποοῖαᾳ 81} ἀϊο οοηδιϊϊαππί. φαοά ἀππι ἰΐα ϊν δαξ Υ] 
ἄϊοθιϑ, αἰτίπιο σοπρεϊδζυτ, ἃς 58] οἰππίαπι ργδεοιδης 55ϊτηυπι οἴβοίτατ. 
14 φυοά μεοοτίβ ροιἰϑδτηατι οδυδα δοϊαπξ. πεαᾷῦθ δπὶπὶ δά 608 86] 
ἱπιροτίδίατ, φυΐα ἃ τηαγὶ Ἰοηρῖαδ μαδίϊδηὶ οἱ ἃ ςοπιπιεγοὶϊα ϑαπὶ ἰϊθ- 

50 τἰἴογεϑ, 400 ΟΡ ρμεοοζᾶ πιᾶχίχηε ορὰδ Βαρεπὶ, ἰηἰογίϊαγα, ηἰδὶ θἷδ ἱπ 
εἴη ξι]ο5 δήποϑ 60 γεβοίαηξατ. 139. Αχρὶθ φοηαϑ Ἰοσυβίδε ἔεγαπξ 
886 (ϑοογριομιαοῆυπι γοσδη!) χαρὰ νἷβο βοογρίοπε ϑίδιεπι ραρηδ 
δοοίπρίτατ, ἰρ80 υἱοϊβοῖτι 86 ορροπεηῖβ. ἰἴΐδσαε αηάϊᾳια οἰγοπποῦτ- 
Γοπ8 οὔτ δέ ἀοτα δ85}1αϊ, σοηῖγα δου δαπι "16 εοάειη ἰοςο τεϊαξ ἴῃ 
Ἔγτατι δοῦι5 ἀρῖφας οΡτεπάϊε, ἔαπὶ 1] νη ρδα]]αξῖπι γεπαῖεεῖτ: ἀθπίψαα 
τοῖπ εχϊδπίαϑ ἰδςεῖ, ἰδῖα ἱπτογίπι οἶγοα {ἰΐππι ἐγίρα ἀϊαπεθ. ροσῖγομιο 

30 μδοσδάθῃβ δὔπὶ ἀδυογαῖ, δοογρίοπατα ἰςῖίθυς Πδθὸ βδιαϊπι οοπηεϑῖα 
ταεάεῖατ. 140. Υ᾽ δ5ρῶ8 [Ἔδγῃπὶ ἴῃ Νάχο, δἱ δεγρεηῖε ρυϑίαῖο, 480- 
Γαπι ΟΑΓΟ ρογργαῖδ εϑὶ ἵν, δουΐευτα ἱπῆχεγίπὶ α]ϊςαὶ, ἰαπῖοδ ἐοίοτθϑα 

δὲδ ἐχοίίαγε αἱ ἰοἰ εγα δ Πἴογθα υἱἀθαπίατ ἰοῖα8 δεγρθηΐωτ. 1λ4. 5.γ- 
τοϊοαπι υθπθπαπι, 4ποὸ δαρίττι6 ἱπβοϊυπίατ, εχ υΐρεγα ραγατὶ αἰπηῖ. 
ΤΡ βεγυδηῖὶ δηἰπι ϑογιμαθ ραγιθηΐθϑ, δὲ οαρίαβ πιοχ ἀΐδθιυδ αἰ φυοῖ 
ταδοογαηῖ; οαπι4ι δα ῖ8 οοταραϊτιι 586 ν᾽ ἀδηίατ, ἱπΐαπάυπε οἸ] αἶα 
Βυπιδηυτα 8Δηρυίποπι, Ζαδπι ἴῃ δίεγαυ! πο οΒιυγαῖαπι ἀείοάίπηξ, 
δοὸ υδὶ ρυϊἀυ5 ἰδ 8 φυο4αθ ἀρρᾶγεϊ, ᾿ἰἰφαογεπι δυρεγπαϊδηϊθι 
δαποϑῦπι τιϊϑοεηξ οὕπογα υΐρεγαα, ργᾶββαισαῃε εἰ ἰεΐαϊα πος ρδοῖο 

10 τϑρηθῆμμι τἀ ἀυηῖ. 142. Οατὶϊ Ογρτὶ ορρίο, δεγρεπῖυπι φαοά- 
ἄκππι ζεῦτϑ 6686 Ὑἰχι Βαρδη8 δϑριἀϊ Αδβγρίίδε ποὺ δρϑίται!οπι, πἰεὶ 
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“ 

ΡῈ ΜΙΒΑΒΙΠΙΒΌΒ Αὐϑοῦυ ΑΤΙΟΝΙΒΌΒ. 

«ποά Βΐεπιε πιογδὰβ Βυΐαι βσαὺὶ ἱπείβοαςεε, εἶνε ΟΡ αἰΐαπι χαδτορίαχα 
ἐδίϑατη, δῖγε χυοά δὰ πιοΐαπι ἰδηριΐάμπι ἐσ {τίξοτε γοἀάϊταγ εἰ 
δἴγεπιο ῥγοσδϑῖιβ οο ἰδθίϊαν, υἷδὶ οαΐοτε τοδοίδϊοτγ. 143. [ὴ ἀξ 
δἰσῃὶ βεπτδ 6886 ΔΟΒεγάϊ, ουἱῃδ δρίπα φαΐ νυϊπεσγαπΐοτ, ἱπιογευυδ 
1λή, ἴπ Ν,γεῖα γεγο ἀσϑογάπι φαοἀάδτη ρεπυδ ΔΙ μαπι ε886 αἴαπι, φαοά 
ἴα υεπαπάστα οδηαδ βαῖα ἱπίεοϊοδ ρυϊτοίδοϊς, δοάειπαας τπσὰο 
εἴ τε] φαάτοαι ἔδγασζαπι οαγΆοαι δϑαὶ ἱπαεϊοπι τϑ  αἶξ, υδγυζα ὉΔῚ ἰαι 29 
ἐπϑίδτιξ οἂπ68 εἴ γεηδίογεϑβ, ρῃ]ερταδῖε αἰγογατωσαο ἔδοϊθτη οοπϑρυπηῖ, 
φιοά ρμεγϊπδοιϊεν ἤδογεῃδ ϑυϊίοοαϊ εἰ ἐχοδαοδῖ. 1λ5. Αἰππὲ ἴδ 
Αγαρία ᾿γαδηδετιι βθηῦδ 688ε φυοάάδπι, χυοά εἰπιυΐας ἔεγαμπι ἃ}}» 
{υᾶπι υἱάεγίϊ δὺς δαρεγ Βοπιϊῃηΐ8 ἀπηρτὰπι ἱπργεάϊ σοερεγς, γοὸ- 
σοτα {1115 δαξεγαῖ, οἴ σοηδεογπαιϊίοπθτι δι: ρογεηας ἰλπῖαπι ἰπίεγαϑ 
τΐ ΟΟΓΡῸΒ τουθγα πεααδδηῖ. ἰάδπι αἰππὶ οἱ σδηὶραθ ὑρὰ ὙθηΣγθ, 
416. [π δ γτίδ δηῖσιδὶ 6886 δἰαπὶ, σαοὰ ἰεοπϊοίαται νοςδηϊ: δὸ επῖτα 
ἐπρεδῖο ἰδοπεβ δχδηίπιδηΐυγ. σψοϊθηϊεθ ποθὴ ἰδηρτηῖ, δεἀ ἰσρίμηξ, 30 
ΥὙΕΓΌΠπΙ Ὑδπαῖογεδ οἱ ἔατίπαπι οδηάϊάατι ἀδοοοίδτη δηϊπια θυ το χαῖρ 
δϑρεγριῦῖ, σχαδε ρηδίαϊα δυδὶῖο πϑοδηΐ. μος δηπίπιδὶ ἰεοῦθτα εἴτα 
σοπατηΏρΘηδ ἱπεδιαξ, 1Δ7. Ἐδνυπίοτ δὲ ναϊΐαγεβ εχ ἀπρτπεηῖο- 
τΌτα οάοτγα ἐχϑηϊμηατί, δὶ φαὶ τοὶ μηξϑηίυγ ἱρϑὶ γδὶ ἀποῖα γόσγθηῖ, εἴ 3 
δοῦτΑ ΒΒ 8618 6χ τοϑᾶγυτι οἄοτγε ἰάθτη ευθηΐγα. 448. Ἐπὶ δίοἰμα εξ 
ἴῃ Ιτα]ῖα δἰμπὲ δι6]]]Ἰοπαπι ππόσϑασα ᾿εἴδίθτη, πες αἱ ἀραὰ πος εἴ Ϊδ- 
γετη δὲ ἱπηρ ες ]Πεπὶ; δ τηυσίαπι ρθηη8 υοΐυοτο, φαοά πποσγδὰ πεοεῖ 
δὰ χιαε ἀονοϊασιξ, 4λ49. 1π Νεβοροιαπιϊα δγτίαθ εἱ ἴῃ [ϑἰχαπῖδ 
ἀϊουπξ δεγρεαῖεδ φαοβάδπι εχΐίρτιοβ ἠβϑοῖ, χαὶ ἱπαϊροηδ9 πο ἰαβάρηξ, 
δἀγνεῃδδΎεσο υϑμδτμθηῖοσ ἱπίβιεπι. 150, Οἴτοα ΕΟρΡΗγαῖεπι υθτοὸ 40 
Πυνίωυτα τηᾳχίπις ἰὰ δοοίάογο ἀϊοπηῖ, αΡὶ ρ]ατίπιϊ εἶτοα Παπιϊαὶο Πἴοτα 
οοπθρίοἰαπῖασ φαὶ ἴῃ ραγῖαπι υἴγατηααα ἰγάπαγε δοϊθηῖ, αἱ συμ γ6ϑ- 
Ῥεγα οἰϊετίι 5 τὰ ὁσσῦρεπε, {Πποαδοθπῖθ ’πςα αἱεγα βυπηθ υἱάθαι» 
ἴπτ, ἃς ὅ'γγοϑ χαϊάεπι ἀογπιὶθπῖεβ ποπ ἰδεάυηῖ, δεά Οταβοὶς παϊηΐίτοθ 
Ῥᾶγουπξ. 151. [π ΤᾺ 6554)18 ἔδσιιαὶ βδδοττη δεγρεπῖετη ΠΟῺ βοΐ πτα 
Ἰροῦϑα δεὰ εἰἴΐατα σοπίδοϊα το 4π05 οπηπαβ ρετάεγε, χυοοῖίγοα οἴ 
ΔΡΡᾶγεῖ δῃϊ υοὸχ ἰαπίαπι διιάϊϊαγ (φυοά τᾶτο οοπεπρι!), δοΓρ ΘΏ 5 
ἃς υἱρεγαβ δὲ γεϊϊφαδε εἴΐαπι ἔδγαβ ομπ θα ἀϊαυρίυπι. τηδρτιταἀϊηε 90 
εϑὶ πὸπ γὙαϑίβ δϑὰ πιοάεογαίβ. δἱσπὶ Τεηὶ ΤῊ 55αἰΐαθ ὑγρὲ ἰρϑατῃ ἃ 
ται ϊίδγε 6 τη θάϊο δ ἰδίπτι ἰὼ μπῆς πιοάπτι. φτίπιυπι οἰγοαίυπ ἀ6- 
δογρδὶς ἐεταίπα, εἴ ρβδύτπδοα ἴῃ 6οὸ ροϑιΐξ: ἴὰπι ἴῃ ΠΠΠὰτπὶ δὰ οὐ 
ΑΪ1ο ἱπρτοϑ88 ἃς υόσεπὶ Βεβεδε ἰπιϊδία δοῖ, 4υὰ τϑοϊπεαῖε δοσεᾶειν 
ἴσιο οβἀοπηίδοογε οοερὶξ ἔεταΐμα, πιδρίβαια ἴδπι Ἔρρτορίαφααηῖρ 
ὅοταθο δρδέίπεγε πο ροῖαϊϊ; φαοοῖγοα Α]1ὰ8 τηδίγετα ρυΐϑανϊξ (ἸΏ 
Ρτδβοϊρίθηϊα 088) πιϊπαῖιϑ, δἱ ὁρ ἀογιαίγοϊ, πίσίφαβ οδγίπτι ἱπαταϊπε ΓΒ 
ἱπτοσιϊαπι, Ὑογαπὶ δὶ υἱποογεῖ οἱ δἀἀυσογεῖ Βεβϑίαιη βαῖνοῦ ἴογο. ἰϊῶσ 
486 οἰγουϊαπι ἱπρτοβ811.8 ΒΕΓΡ 618 δ[αϊίπι εχδηϊσπαῖιϑ δῖ, 4152. ΡΙορα 30 
Ὑγαυᾶ ἅφυαὰ ἴουϊ ΗἩογοῖο βϑογὰ 6866 ἀϊεϊ(αγ, ἀαδτη Αϑβατιδεᾶμ γὸ- 
ςδηῖ, ἔοπῖα ναϊάβ ἔτγίρίἀο δοβιιγίθηϑ. ἐθα }}δ υϑγοὸ ἱπδίασ ἰθδἴωχηα, 
δδῃοῖε ἱπγθηῖθαβ μδες ϑυανΐ8 δε εἰ ργορίτἰὰ: ραγατὶ γεγο μοῦ- δήδ 
πᾶ8 ἀδηΐ Ἢ νϑϑεϊρίῖο. οουΐοβ δηΐμι δὲ πιᾶπὺ εἴ ρδήε8 ἰπυδά)α, 
δα ἱπίεγοῦῖα εἴ ἴᾳθ6 οογηρίιπίυτ. ποάας ἀϊδοαάετγε δπΐε ροϑδαπῆ, 
δεὰ ἰδὲ ἰεπεβῖαν, ἰδτηεπίδηϊαγφυς δὰ δᾷαᾶπι, ρδγίηγια οοπβιίθηϊεα 
153. ΑἰἸΒμοηΐ9 ἀϊοαπὶ δαογιπιὶ οἶδδθ. γαπλυτι 80 ἀϊ6 γουτηΐπαᾶγα οἱ 
ΟΓΈδΟΟΓΟ, ΠΟΧ ΥὙ6͵Ὸ οἰΐδπα γΓγδαδ ἀδογαεδοογο. 154. Αεἴηδε οσὰ- 
1ογ θυ γαρεὶβ τογσασθααθ γεὶαϊ ἰογσθιδ Βἰηο ἀ ἶπς ἱπαπάδπεβαι, 
πῦμπδη ρίογαπι βεπὰδ Ποπογανῖΐξ ἀεργεβεηϑὶβ δηΐπὶ ἃ Βυπιίης φαὶ 
ϑ6η88 Βυμποιΐθ δυΐδ ραγθηῖθδ ροσίδγθηϊ, δοϑ βεγυδιίυγὶ, ἱξθθάση Βυ- 
τρδῃ ἴ1105 ἰᾶπι ἴατι Ορργεδαστπι ἰΐα δοίϑϑαχα εϑὲ, αὐ ἰρινΐδ πο δῖαπθ 
Ἰὰς ἀϊνεγῖογοῖ, ἱπυθπθθαθ 6 τῶ οὰπὶ ραγΘὨΕΡδ μι ὧν Ργδοδίασεδ, 
155. Ῥμιάϊατα διδϊπατγίπι παγγαπῖ, στα πῃ ἄγος ΝΠ Πογτϑια ἰδοοσεῖΝ 
ἴῃ τηρήϊο εἰὰ5 ϑοαῖϊο δύδτι εἴβρίεπι ἱῃφοιϊροῖσδε, {ΠΠᾶτῆχαθ οσοι το 
ΔΉ βοῖο οὔπὶ διαῖπα ἴα οοπίυηχίθδε, αἱ εἷ φαΐβ εἄτα υ6]]εῖ ἱπὰδ εχὶ- φὺ 
τπεγα, βετὶ ἢος πεφυϊγεῖ φαΐπ τοῖα βἰαῖυα δοϊυῖδ ἀεδεττιογεῖας, 
156. Ατρὶϑ [δτυτὶ Βιιγ15 διδίιαπι 'π σἂρυϊ οἶα8, φαὶ Βιιγὶ οδῦϑα τβον- 
τἰ5 ἔπεγαῖ, {Παρϑαπι οαπα οοςἰ ἀϊδ86, σαν ϑρεοϊδουϊατα Υἱάογοϊ, ἤδεῦ 
ἰαφας τοι ἔσπετε ἰδοῖα υἱάθηξωγ. 151. Οδηδ5 ἀϊοαλὶ ἔογδα ἴδῃ. 
τὰπι δὰ σδουτηΐπα τη πέσω, 4Ὸ1 πἰργὶ ἀρρο ἰαπίωσ, ρογδεχαὶ, του ογὰ 
Υετο, δὶ 60 ἀσαα {1149 ρϑγϑθοῦιὶ δἰπξ. 158. ἴῃ Ρ]ιαδῖάς βανῖο 
υἱγραπι παϑοὶ ἰγδδυηὶ, 1, οα ΟΡ Ὦγ]} πὶ ἀἰοίαπι, φυᾶπι σεἸοϊγρὶ τρατὴι 
ἀεοεγρεπῖεδ οεἶγοα ρεπία! ἐπὶ ἔς δἰεγηθπῖ, οἱ πυρεϊαδ δεγνυδῃξ ζῃν-- 90 
γἱ οἰ δῖδ8. 159. ἴπ Τιρτίἀς σεσγο ἰαρίάεπι ἔδγυπὶ ἱηυθηῖγι, πέτα 
Βατραιῖ Μοάοῃ ποιιίπαηξ, ςοϊογε οἰαδάνα Αἰρο, ᾳαεῖα εἰ φυίο 
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«θη γογαὶ, Πΐαπι δὴ [δε αὶ ἐὮ Ὁ116 Ἠεσΐα. 160. ἴπ ϑειπιδηᾶτο 
γεγο ῥἰαπίαπὶ παροΐ, οαΐ ποιθθη δἰ δίττιπι, οἱσετὶ μβαῦυά αἰροϊπδετα. 
ουὐἶπθ δοππδ ἰη δ ἰσαΐϊϑ 4υδθδαῖα σοηϑηῖ, ὑπάβ ποῖθεπ ἰγδοῖθπι. 
δαπς αὶ ξεϑίεηξ, πεας ἀδοπιοόπεπι παηπδ βρθοῖχιηι Ἀ]]υπὶ Ὄτρεγο. 
164. Οἴτου Πέθγεαν υἱεῖς δϑῖ, 4υδπὶ ἵπϑαπδτα φυΐϊάατη δρρ δ απὸ, χπδα 
{πιοίασπι αἰΐοα πιαϊαγαῖ, ἃ] 1ο5. ἱτωππαΐαγος Βαθεῖ, αἰἴο5 βογθηῖδ οἱ 
Βτονὶ ἰθπιροτε, 162. Οἶγοα διργίαπι τιοπΐοτη ἰαρίάοτῃ πδϑοὶ ρογ- 
Ἀἰδεπὶ ογ πατὶ ἔοτππια, 4αοπὶ ἢ ἈΠῸ ὩΡῚ ἱπυθδθγίηξ, ἴῃ ἤδπο τωαϊτὶ5 
ἄεαπι ροπυδὲ, πεζαα Ὡῃαπᾶτη ρἰοἰδέεπι ἰδεάυπῖ, δε ἃ δεπιρετ ράγεη- 
τιπὶ 9πὶ ΑπιΔ Ὁ ἰϑδ ταΐ. 163. [ἴπ πιοπὶε ΤὭαγρεῖο Βδγραπὶ παϑοὶ 
( ιατίϑιαπι ἀϊείαπι, παπα πιι οτος δα ῥπΐπιο γυεγα οοἿ]ο δἰ ραης, εξ 
ἃ τἰ τὶς ἐπιδηίηγ βδρταη ϑ8πιθ. ὀ ἠ[1[6΄. ΟἸΜτγ8 τοοπβ εοἱ ΤἨε594- 
ἰϊλο, ψαὶ βεγρεπίθβ ργοΐεσε, δορεδ ἀϊςῖοϑ, φαϊβυδ πὸπ ὑππ8 εϑὲ ζο]οῦ, 
Ι64 δέπιρεγ ἴσοο δἰπιῖ]οα ϑαπὶ πθὶ ἀεραπι. αυϊάψτι δογαπι οοΐοτοπι 
ἸΔθθηΐ Ποο ]οί5 τοῦτ θα 5. 5ἰπιίίεπι. δἰ ΟγΏτι βααδταας δαῃὲ υἱτὶ- 
165. 1π ἀγεπὶς φαΐ δρτιπῖ, οοΐοτοϑ 1Π]αστιπὶ τείοσυηξ. πιογάθηξο υογοὺ 
ἱππι οἰβοίαπξ, πιογϑαβ δυῖεπι δΟΓΌπι ΠΟῚ ΔΈρ6Γ εϑὲ δυῖ ἱβιιεῦβ, δεὰ 
παἰΐρπα8, 165, Νίρτα υΐρεγα πιαβϑοῦϊα συτη ἔθπιθ ϊα σοεπηῖε, μος 
ΠῚ ἰὰ οοἴϊα ςαρυῖ ἀεπιοτάεῖ. χαδρτορῖοτ εἴ ραγῖαϑβ, ἱδησύδιη Ῥαίγὶ8 
δρδπὶ αἰοἰβοθηβ, παῖ γί Ὑθηΐγειη Ῥουτυτηρὶῖ. 166. ἴπ ΝΙΪο Άπ- 
εἶπ ἰαρίἀεοια παβοὶ δίπιηϊ ἴθ ες δἰ πὶ] ετα, ατιϑτη οᾶπε8 δἱ υἱ ἀογίπε, πο 
ἀγαης [185 ποφὰς 88] υἱαγὶ5 εδὲ αὰϊ ἃ ἀδεπίοπε σιοάδπι υεχαπξαγ: 
ἀπὶ δ'πηπ! 80 Π880 δρροδβί(π8 οὐὶτ, ἑυρὶς ἀδοδιοη. 167. ἴῃ Μδραωη- 
τὸ Αϑἰδθ ππιίπε ἰδρίάεπι γερο γτὶ δἰαπε, φαΐ ἃ ἐοπίγαγίο ϑ ΟΡ ἢ γΟΩ 
ἹΠΟΌρΑ ΩΓ; φαετ δὶ αι δ ἴῃ δίαιτα σαϊυδάατα τηϊϑεγῖϊ, ἔάγεγα ἱποὶ- 
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Ρἷὲ εἴ σοραβξοττηι δἰΐσαοπι δου ἀ[168. ἈΝ Επα οἱ Ἰβέεσ Ηα- 
τὶ Δ. δεριεπίτ οοῖΡυδ ἤππης αἷτος χυϊάεπι ΘΟ ττθϑηοϑ, αἰτοτ υδγὸ 30 
Ῥδηποπίοδ ἱγαηϑὶξ. δεϑίαῖε αἰνεὶ ἱΠογαπι πᾶνδα ρογίεστιπι, Βἰθπιθ 
γεγο ἔτίξογε σοπογθῖ υϑἰαΐ οδιπρὶ ρεγεχυϊδηΐηγ. 169. Οἶτγοα 
ὙΤΒυτίαπι ορρίάπτπ ἀπο βυτοΐπα 6956 εσιηὶ, 5 γβατίη εἰ ται μίη. 
ϑΥθαγῖδ εχ δὸ Ὀἰβεπῖθα σοῃϑιογηδῖοα γολάϊε, (γα ἷθ υοτο Βοταϊηθπι 
ἐπ δὸ ἰαναπίζαπι σαρι}]ο8 ἥανος εἴβεῖϊ. 170. [πη Εὔροφὰ ἀπο 6888 
Βυπιῖπα, εχ χυοτγῦπι δἰΐογο δ᾽ Ροπῖθ8 οὐδδ δἷραὲ βαηϊ; Βαὶς ποῖμθπ 
εεἴ (εγθοϑ, αἰτογὶ σεγο, φυοα δαϑάδτη ἀθαϊρταῖ, Νεῖεθβ. 171. Οἴγοα 847 
1,γεοττηᾶτα Βιινΐαπι Βογρατι πδϑοὶ ἰάποθδα δίτωϊϊθτα, δὰ μεθ εῖοϑ οοὰ- 
108 ρτδθϑθη8 γετηδάϊαμι. 112. Ατεϊδυδάτα δἰ οι οπίθτα ργορθ 
γγδοῦϑδ5 Ζαίϊπτο 4ΖθΟ486 ΔΠΊΟ τποΥ οὶ αὐ γιηδπῖ. 113. ἴῃ πιουῖο 
Βεγθουπιβῖο ἰαρίάοπι ἱππαϑοὶ Μδομδογαπν ποπιῖπα, χαθπα δὶ 4ιῖ5 ἰπ- 
σεηεγιῖ, ἰ5, αἰ Βπάοχιι δογὶῖξ, ουτα Ἡεοαῖεϑ πιγϑίογία ςο]θγαπίογ, 
ἰῃ ἴστογεπι υθγεϊϊασ. 174. [πη Τιπιοῖο πιοπῖε ἰαρίἀδτι τερογι 
Ραπαϊοὶ δἰπιί]οπι, φαὶ σοἴοτεπι χααῖεσ τουΐαξ χυοίϊε; οογΐ Ὑετὸ ἃ 
ΡΌ6}}16 Ἰπιραθογίθαθ. 115. ἴῃ Ομδμοβῖδα Πίδηδθ ἃγα ἸδΌΓΏτω ὃ 
δῖαγε δηγευτη, {πὶ Ὑθη δ᾽ ΥΊΡἢ 5 Ἰρτοδ8ὶ8 υόοσοτῃ δια  ἰδῖ. 116. ἴπ 
Αεἴο]ία τα] ρα9 ἐγαάππι υἷϑα ραυάετγο, 8δεἀ μεροιϊ; πϑχυθ ἴδττα υϑϑςὶ, 
δεὰ Ἰοοσπο:8. 117. ἘΠΕΡἨδηῖοβ ἀϊεπηξ υεπίγθτι Βίθπηΐο ρεγίεγσα, 
δεουπάππι δἰἷοβ τη εηϑῖθαδ ἀποάονὶριπις ραγίασω υατοὸ 6886 ἀἰΒς1}}}- 
Ταῦτη. 1718. Ἰεπιδγαῖυς Τίιδεὶ 1, γθηϑ8 διάϊ του δορτοϊδῃϑ 
ἄδοεπι ἀϊε8 πιαῖα9 ἰυΐ886 ἀϊο αν; ππάθοϊπιο Ὑ το, οὕτω 86 Π8}π δΧ 
ἀεἰϊγίο δὲ γερο ορίδβεῖ, 1110 48 Ἰδῖρογθ ἰοωρε δαδυϊιδθίπηθ υἰχὶϑϑθ 
αἴβιταανϊ. ; 

ΟΥΛΕΒΤΙΟΝΕΒ ΜΕΘΗΑΝΙΟΛΕ 
ΝΙΟΟΙΔΟ ΓΕΟΝΙΟΕΝΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

[προοηῖο ἐὈπὶ δοταπὶ χυΐϊδοπι ἀπὰα6 πδίαθτα σοππρτηξ, Ζαοττπι 
ὙΓΔΠΙΌΤ οδπ886, ΘΟΤΌΠΙ Ὑ6ΓΟ 4086 Ῥτδδϑίοτ πδίΌΓΑπΙ, Ππιαθ απ] πὸ 
Ἀοτηπηπι ΠΕ δῖοπι ἀτῖς βαπξ. ἴῃ ταῦ εἶἰ8 οπὶπι παῖαγα οἱ, αποά 
8 πϑδηΐϊ 6896 Ροϊεδῖ, σοπίγαγίηση ΕΆοϊϊ, πϑδῖυτα εἰδπὶπι δου άδπὶ 
ΡεΓ Βαβοῖ τποάσπι εἴ δἰπιρ[ϊοϊῖοτ, ὉΠ] δαΐοπι πιὰ εἰ αγίδπι οοπιὶ- 
αἴητ, ἀπδπάο ἰρί τις φαϊρρίαπι Ῥγϑθῖθσ παίυγατα οροτίπεγὶς ἴα- 
. ΔΗ Βομ] δῖα δ Παοϑιιδοη τι ργδοϑιδὶ ἀγίοχι ἱπάϊρεῖ. 4πηδπὶ 
πὶ 681 ἃτιϊβ ραγῖοπι, σπᾶς Πυϊπϑοάϊ ϑυςσουττις αἰ ΓΟ] Δ ΠΡ, 
μαπίοθιη δρρεϊϊαπιπϑ. φιυεπιδάπιοάαπι δπὶπὶ Απιρθοπ δογ δὶς 
ἃ, δὶς 88 τα Βαβρεῖ: ἁγία δηΐπὶ δι ροτγαπιαβ δᾶ, ἃ φυίρυ8 παϊογα 
ἰπλυτ, Βαΐπϑτηο αἱ δαΐετα δαπὶ ἴῃ αίθυδ εἰ πιϊπογα ϑυρεγδηῖ πιᾶ- 
εἰ φυδεοῦπηθε τηοτπεπΐππι ῬΔΓΥΌΠΙ ὁπ τα Βαρδδηῖ, πιᾶρτὰ τπὸ- 
Ροπάογα; εἰ οἰπηΐδ ἔεγο 1}16 φυδθ πος μαπῖοα παποπρδπιαϑ ρτο- 
ἄϊα. ϑαπὶ δαϊειῃ δες πεααθ παῖηγα θα 5 ΟἸπΐπο υδοϑιϊοπ!θα9 
πὶ, πδαπε δεϊπραϊα γα] άθ, σόττιῖν τπδι μειπαιίσαγαπι σοη οταρ]8- 
'πτῦ παῖ τ δ τη αθ οοπιιαπῖα. ἀρ ΠΌπΊΘΓΟ δυΐετη δοταπι 4086 
π βόπογα ἀυρίϊαπίητ, {18 6866 ἀἰοαπίατ 4υδε οἶτοαῦ νυϑοΐοπι ππξ. 
"ἄσπε δῆτ 6886 υἱάθιοσ πιδρττιτι ταουθσὶ ροπδπ5 ΒΡ εχΐρτια υἱτ- 
οπππὶ ρῥἰατὶ ργαρδοτιϊπι ροπάογε: σποὰ οηΐπι δἷπα υϑοῖδ αυϊδρίδτη 
ΤῈ πὸπ ροῖεϑῖ, ἰὰ ἴρϑυπι ροπάογὶ5 εἴτι τηουοῖ τοῖα δὰ πὰ 
5 Βα ϊαπρθηδ. οπιηίαπι δαΐεμι Ἀυϊπδπιο ἀϊ οδῦδδε ῥτποϊρίυτα 
: οἴγοῦ αβ. ἱδιπὰ υϑγὸ ταϊΐους οοπεϊπρὶ!. ἐχ ΙΧ Ἐπ εἴδπῖπι 
ἄυτι δοοίάετε ἀιεραδι ΠΟῺ 6δὲ ρϑυγάτ. πιαχὶπιε δαΐετα 
ἰπτπ ὕσω δίνωαὶ οοπίγαγί βογὶ. οἰγοηΐνϑ γθγὸ ἐχ δαϊπϑιποῦϊ 
πϑιταῖαϑ. διδιϊπι δηΐπὶ οχ οονμαπιοῖο οἰεσϊτια οδὲ δὲ τηδῃοπῖθ, 
τὰ πδῖυγω δὰ δὲ πῃ υἱοὲπὶ εϑὲ σοπίγωγα. “πδπὶ οὗ τεπὶ ἰϑῖῆδες 
ηἴ65 τοΐττιϑ δαιτιϊγαγὶ οοπυθηῖῖ σοπεπροηῖο5 ἰὴ 1110 οοπίγατὶθ- 
πὶ Ῥατπιϊδ δπὶπι [πες ἰ , ψπδα οἰγου οὐθεπν δπιρ δου τ, 

ᾳ Βαρϑηῖὶ Ἰαϊτυάΐπεπι, οοπίγατία φαοάαπιτηοάο ἴπ 6886 Δρρδγθηῖ, 
γσιῖσι δοιϊς αὶ οἱ ουτυῦτα, δες δυϊδια 60 ἃ 86 ἷπ υ͵ἵοθτη ἀἰδιδπὶ 

ταῦ ο πὸ πιδρηητα οἱ ρατυῦπι. ᾿]ογαπι εἰεηΐσι τῆς ἀϊαπι εδὲ δεαυδὶε, 
Βογυτη υθότο γϑοΐωπι. σπαργορῖοτ οὔπι δά 86 ἴῃ υἱσεπὶ σοπισα αἰδηϊογ, 
{{|ὰ φυϊά ει ρτῖυ5 δεφηαίία πογὶ πες δδ88ε δδὲ 4πᾶπι Ἔχίγετοογτπι πἴγιπι- δὴδ 
1|θεῖς ᾿ἰπϑᾶπι τεγο γϑοΐδπι, σαδπάο εχ σαγυα οοποᾶνα ἂπὶ ἐχ Ἠαϊπ8- 
τοοαϊὶ Γυγβαπιὶ οἰγτα Βὲ οἱ οἰγοῦ ατῖδ. πηυτῃ φυϊάεπι ἰρίτυτ ἰδέμας δὉ- 
διιγάμπι ἱποδὲ οεἰγοηΐο, δἰ ἴδγυπι δαΐοπι, σαοὰ βἰταπὶ ςοπ γατι5 τπουε- 
ἴατ τποιϊϊοηὶθαθ: δἰπιηὶ οηΐπὶ δα αἀπιοτίογοαι πιουοῖαγ ἰοοῦπι οἱ δά 
Ροδιοτίογθμι. δἱ δὰ 4π86 οἰγουϊωπι ἀδδουίθὶ: ἔπεα εοάθτα δὲ μαθεῖ 
ταοάο. εχ 7πὸ δηΐπι ἱποῖρῖς ἰοοο {ΠΠ1π8 Ἔχέγετηαπι, δὰ δαπάθτι τὰγ- 
δαδ᾽ τοάϊι: {1 ἐπὶπι οοπππο οοτατηοῖδ, Ἔχίγοπτα τατδι8 οἰποῖ ΩΣ 
Ρτίπιθπι. 4ιδπι ΟΡ τοῖπ τηβηϊοϑθτι φαοά ἰπάς πιυϊδίατι εδὲ. χπδ- 10 
Ρτορῖετ, πὲ ἀϊοῖυπι δϑὲ ρτίτϑ, ποπ 6δϑῖ ἱποοηνεπὶθ 8 ̓ ς πιΐγϑου]ο- 
Ταὰπι Οπιπἰ πὶ 6880 Ῥτϊποϊρίητα. δα ἰσίτγ 4πᾶς εἶγοα ἰἰρτατα βυπὲ, δά 
εἰγουΐατ γεΐεγαπίοτ, 4πδς υϑγοὸ οἶγοα υϑοΐδτῃ, δὰ ἱρδᾶτη ᾿ἰσγαπι; αἰΐα 
ϑαΐοπι ἔεγε οπιηΐδ 4186 εἶγοα πιεο μδηΐοδϑ ϑπὶ τη ἴοπε68, δὰ γεοῖΐεπι. 
Ρτδεῖθγεδ οἴϊαπι, φυοπίατα υηΐοα ἐχϑιϑιεπῖε 4α86 χα σθηῖγο δϑὲ Ἰίηδδ, 
ΒΌΪ] πὶ Αἰ ἱπὰ ΔΠ1}, παθ ἐπ ὑ1|α ἐππῖ, ραποΐοστιτα δεχαα υοἰοςἰϊδῖς ἴε- 
ταῖτς 864 οἰμυϑ 8ϑεπιρογ 4υοἀ ἃ ταδπδηΐα Ἰδττηΐπο 6δὲ γοιποῖϊα 8, Ρ]8- 
τάαθ πιϊγδουϊογατα ἐΝΡ̓Σ μϑὴ ἴῃ εἴγοῦ! ταοτοπῖθηδ: ἀθ φαῖθιι8 ἴῃ ἰδ 20 
4.86 Ροϑῖδδο δἀ ἀποθηῖον φαδοϑιϊοηῖ ρας ογὴξ ταδπϊοβῖυπι. φαοπίδτῃ 
βαΐοπι δοουπήυτη ἙΟΠΙΓΦΡΙΆ6 δἰπιαὶ τη οἴοπθ5 τηουεῖοῦ εἰγοῦϊυς, δ 
δἰτογοτι χαϊάεια ἀϊαπιείγὶ Ἔχτγεπιαπι, Ὁδὶ α, ἰπ δηῖα παουεῖασ, αἷϊες 
τῦτῃ συϑτο, δὶ ὦ, δὰ γεῖγο, εἴβοίππε ποηπα! δ αἰ ἂν υπῖςσα τπριοπο 
τα τὶ σοη Γαγῖο δἴταν! τη ουθδηῖαγ οἰγοῦ ; φαεπιδάτηοπτῃ δαπὶ ἢ} 
4πο5 ἐπ ἰοοἷδ ργοροπυπὶ δδογὶ8, δθῖδοϑ οἵ ἔδγγθοϑβ ΓΑ γίοδπεθς ογδὶ- 
σπἶοβ. δὶ δηΐπι ὦ ὦ εἰτουϊατα αἰξογ οοπερογὶξ οἰγοῦϊαδ ἐπ χαο ὁ ἐἶ, 
ποῖα οἰγουδὲ π᾿ 4πὸ ὦ ᾧ ἀϊαπιεῖγο ἴῃ δηΐε, του θθίτογ ὁ εἰ δὰ τεῖγο, 
ἀἰϊατπεῖγο εἰγοῦ! πϑὶ οδὲ ὦ εἶγοα ἰάθτα τοοῖδ. ἴῃ σοπίγαγιατη ἱριτΓ 30 
ταουθθίτογ αγουϊηδ πϑὶ ὁ εἰ, ἀὰ {ΠΠἸατὰ Ὁδὶ ἃ ὦ. δὲ τυτϑὰβ ἴρδαὲ οοὰ- 
Ὄξαστα πὶ 675 ἴὰ σοπίγασίασα δὶ ἱρδὶ πιουθδῖξ, ργορίεσ δαβάθιι 
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εδῦϑατα. εοἄετῃ εἴονι μιοῶο εἱ ρίατοι ἐποσιηξ, ἰάθπι ἕδοΐοπε απὸ δοἷθ 
φοταπιοῖο, Ἀδης ἰξίτας ᾿Ώ οἴγοῦϊο ληϊοδάἀνογιοπιθα πϑίητατῃ ἀγοδίμθοιξ. 
ἐπϑιγασπεπίατα ΓΑ τισαηξ, σε ἰδπῖθβ ρτϊποίρίαπ, αξ τηδο ῖπδο βοίυτη ταὰ- 
τἰζεϑέστα 88 11π4 χαοά αἀπιϊγαϊϊοποτη ργδαδιαϊ, οαϑα υϑτο ἰδίθαϊ. 

1, [πὰ γί πιΐς ἱξίτωαγς φῦδθ δοοίβμπε εἶτοα ᾿ἰργάπι, ἀυθίϊαγε [8- 
εἰπηῖ, φααπιπδῖη ΟΡ οαπϑαπὶ δχδοίΐογε τηϊπογίρυδ τηδίογαα δἰπὶ 11- 
Ὁσαθ. δαυΐυϑ δαΐει ταὶ ρτὶποὶρίατα 6δϑὲ, φαδτη ΟΡ ταπι ἱπ 'ρ80 εἰγραϊο. 
4πλε ῥἷυϑ ἃ οεπῖγο ἀϊδβίαι ᾿ἴποα, βάθια υἱ οοπιηπιοίδ οἰξἶι}8 [δγίαγ 
΄αδπι {14 φαδε πιϊπυ8 ἀἰϊδιδι. οἶδας επὶπι Βιίδιίδιη ἀϊοϊξατ. δῖνα οπὶπὶ 
ἴπ πιΐπουὶ ἰδῦροσα δεφάδίοτ ρετγίγαποὶς ἰοσῦπη, οἰτυ5 [εοῖσαα ἀἰςὶ- 
τοῦϑ, δεῖ; ἴῃ δα χυδὶὶ πιδίογθαι, τρδίον δαΐθτη ἷῃ Δ6 408}: θα ροτε τοᾷ- 
ἴογεμι ἀοδογιδιὶ οἰγουϊαπι: 481 δπὶπὰ οχίγα δϑὲ, σπδῖου 60 4αἱ ἱπιῃ8 

10 εδὲ. Βογυπι δυΐεπι. ου9Ά, ΄ποηίαπι ἀπδ5 Γεγίυτ ἰδίϊοπει δὰ 4086 οἷτ- 
οὐΐαπι ἀοϑογ δίς ᾿πεᾷ: φαδπάοφυΐάεπι ἱρξίταγ ἰὰ ργοροτγίίοπα εγίωγ 
Αἰϊψαα [Δ φαοάὰ ἔργιητ, ϑαρεγ γεοῖδπι ἴθυγὶ ἤβοθθ86; δὲ ἢδες ἀϊαπιεῖογ 
εἰποίτῃν βριγαε, φαδπν ἴδρίαπι [146 φυδα ἰὰ Ἀυξισπηοάϊ ρεοροτιίοπα 
ἐοδρίδπιιγ ᾿πθαθ. 9818 εὐὶπὶ ργοροσγίϊο, δρουσπάυτα 4υᾶπὶ ἰδίατῃ ἔδτ- 
ἴωτ, φπᾶιπ ΒαΡεὶ α ὦ δὰ 4 ο; εἰ ὦ αυἰάεπι ἰεταϊατ γέγϑυϑ ὦ, ὦ ὦ σδτο. 
ϑΌΒιοες ἔδγαμυτ υδγδαϑ πὲ 6. ἰδϊαπι υΐδπι οἷς ὦ φυϊάοπι δὰ εἰ, 5]. 48ν 
ἴστα εϑὶ ὦ ὦ, γεγϑὺς 6. χαοπίδιι ἰφίταν ἰδιϊοπὶβ ογαξ ργορογιῖο αβπι, 
α ὁ Βαθεὶ δὰ ἃ ο, μδοβββε οβδὶ εἰ ὦ “4 δὰ ὦ ὁ ἴδῃς ἔωμδις Ῥτγοροτ-. 

40 Ἰοπεπι. δἰπιῖ ε ἰχίταγ δδὲ ργορογίοπο ρᾶγνωπι αιδάτγιίβ᾽ογιιτι τηᾶ-. 
ἰοτῖ; φαθτῃ Ὁ τβῖῃ δἱ δαάθια ᾿]οταπι εϑὲ ἀϊαπιεῖογ; εἱ ὦ δγὶϊ δὰ Κὶ 
δοάθπι εἰΐαῃῃ οεἰοπάεϊας πιοάο ὑδίουηαιε ἰαιῖο ᾿Δεργεβαπάδϊαν. 
δΕΙΆΡΕΓ δπὶπὶ ϑαργα ἀἰαπιαῖγαπι δγὶϊ, πιδηϊζοϑίαιπ ἰρίταγ αυοά 16,. 
4αοά 5Ξεεαπάυπι ἀἰαπιοῖτυπι ἀυάρυ5 ἰδγὶατ ἰδ πὶ α8, παοαϑϑαγίο 86- 
οὐπάσπι ἰαϊεγατα ργορογίίοποπι ἔδγῖμτ. δὶ θπὶπι δεουπάυπι Δ]18πὶ 
αυλπιρίαιι, ποῦ ἰεγεῖογ 8εσαπάιπι ἐἰμιοοιτάκι. δὶ διυῖδπι ἰᾳ Ὠ]ἰα. 
ξεγαῖαν Ῥγορογίίοπα δεοσυπάυπι ἀπῶ5 ἰδιϊομ 8 πῸ}10 ἰπ τεωροτε, γο- 
οἴδπι 6886 ἰδίϊοποτα δδὲ ᾿πιροϑϑ10 116. δἱὲ δηΐη τοῖα. ροϑιΐα ἰριϊαγ 
μας ρτοὸ ἀϊαπιδῖγο δὲ οἰγοῦχα χορ δια ἰαϊογίθαϑ, {Ππὰ φαοά ἔδγίασ 

30 δεουπάυτῃ ἰαΐογιπι ργόροσεἝοπεπι ἔαγγὶ πθοθϑ8ε δοῖ. ἢος δηὶπὶ ἀ6- 
τποπϑιγαϊαθτη δδὲ ρτίαϑ. πο ἱριϊαν τεοῖδπι εἰβεῖοι ἃ χποά 5ϑουπάππι 
δΌΠἀπι ργοροτγίζοπετη ἵπ πὰ}}0 ζοτγίαγ ἴεπιρογθ. [5] δυϊοπι δθοῦπ άυτα 
4αδπιρίαπι ἑεγδίασ ργορογίίοποια, εἰ ἰπ ἰεηροῖα πορίαπι, ἣθς ἢε- 
6888 651 ἱἸεπηρα9 τοοΐδη 6886 ἰδἰϊοΠοτη, ΡΕΓ δὰ 4πδ8 Γεῖγο βυπὶ ἀϊοία.} 
4πᾶπι ΟΡ τεπὶ οἰγουίασα δὲ ἰά χαοί δεουπάμτη πα] Ϊδτ ργοροτιϊοπειη 
θυ] ἰπ ἔδηροτε ἀϊι85 ζογιογ ἰδιΐοπβθ. χποά ααίάοπι ᾿ρίτας δα χα δὲ 
οἰγοῦϊατα ἀδϑουῖρις, ἀπᾶ5 δῶν! Γοναῖατ ἰαϊίοποδ, τιδη! εϑειπι δὲ στα, 

819 ἐχ 5115, ἴὰπι φῃὶβ δρουπάυπι τοοΐυτα ἰαϊα δὰ ρεγρεπάϊςυϊατα ρεγνυε- 
εἰς, πὲ 81} τυγθας ἰμθα ἃ σεπῖγο μογρθπάϊομ]υπι. 981} ςἰγοῦϊα8 α ὁ ὁ ἐς 
εχίγοπιαπι δαΐθτα, ὈΡὶ δϑὶ ὦ, Τεγαίηγ δὰ ἴρϑυτι α. ρεγνεπῖϊ 58π8 4ϊ- 
4υσπάο δά ἰρδϑαπι ρ. δια θπὶ ἰρατ τὶ Βτοροτίίοπια ἰδγαῖασ πάτα 
Βδρεὶ ὦ 6 ς, [ετίωτ αἰϊφα δ δορμπάυπι ἀϊαιποίγυτη δὲ ᾧ δ. παης 
δυΐετλ συοπίαπι ἴῃ πη}1]ὰ ργοροτίλοπρ, ἴῃ εἰγοπηΐοτεπία οογῖθ ἔογἔμγ. 
ὯὉὶ ὁ ε δ. 8ῖ δυΐξοσι πη δαὶ Ὁ εράδθπι ροϊεπιια ἰαιϊ5. μος χυίΐάεπι 
Ῥίαϑ τερβιἸδίατ, {Ππὰ γεγο ταΐπυϑ, γιοπὶ οοπϑεπίδηδαπι 6βὲ Ἰαγάϊιδ 
ταουοτὶ ἰἦ χυοὰ ῥίμι5 τερο ταν, εο φαοά ταρρὶ ταν πιϊπαδ; φαοά 

10 νἱἀδίαγ δοοίάδγα τηβίοτὶ δὲ ταϊποτὶ Π|αττιπὶ 486 οχ οδαῖγο εἰγοιϊος 
ἀοδοτίθαπε. αποπίαπι επΐπι ῥτορίι5 6δὲ τηδπθηῖί δἷιι8 4πᾶ8 τοΐποῦ 
εϑὶ εχίγετηιπι, αυδπὶ ἰἃ φῃοά 681 πιδίουὶβ, σθαι τεϊγαςΐαπι ἴθ οοπ- 
τγαγίαπι δὰ πιεάϊμτη, τἀτάτιι5 ἔογῖατ τοϊηρτῖς εχίσοπιαπι. οὐπηὶ ααῖ- 
ἄετα ἱρίέατ οἰγοῦ!ατα ἀδϑογὶ δ 6πεὶ ἰδίϊας δοοιαῖτ; Γεταγαυβ δᾶτα σαδα 
δοςυπάμτα μαϊωγατῃ εἐδὲ ἰδιϊομετα δεουῦπάμτι οἰγοπηίεγθητίδπι, ἔτη 
ὝεΓΟ πᾶ Ῥγδθῖθγ πδίῃγαμ, ἱπ ἱγαπδυθγϑιιπι οἱ δεοαῃἀυπι σοηέγυπις: 
τραΐογεπι δι θα ϑΕΤΏΡΕΓ δδπὶ 4πᾶ8 ῃγϑθῖεν παϊιγαπι εϑὲ, ἰρ88 πιθοῦ 
ἕεγίασγ, πα απίτη ςδηῖτο δϑὲ νυἱοϊηίον, φῃοα τεῖγδῃϊξ, υἱποιτογ πιδρὶδ. 

40 φαοά δαΐειῃ πιαρὶθ, ᾳφαοά ργαοῖετ παίμυγαπι 66, τπουθῖιγ ἰρθὰ πιΐποτ, 
ἀυδτα πιδῖον {Πα γαπι {ιιδῈ ἐχ ςεπέγο οἰγοῦϊοβ ἀθϑουραηξ, εχ 118. δδὲ 
ταδηϊ [οϑξυτη. δἱξ εἰγοαΐαα θὲ ὦ ς « 6, εἴ αἰΐετ ἰὰ Βος πιΐποτ, υδὲ σε 
π 0}, εἶγοα ἰάρπι ςεπέγατη (1, εἰ ργοϊϊςἰαπιατ ἀἰδπιοίγι ἴθ πιᾶριο φαϊ- 
ἄεπι, ἱπ φοίριιφ ς ε ὁ 6, ἴῃ τηϊμοτι σατο ἴρϑαε σεῖο ΠΡ; εἰ δἰϊεγα ραγῖβ 
Ἰοωρία5 φιαζφγαῖμι δαρρ] θαι α ΑΚ πο. εἰ φυϊάειη ἃ ὖ εἰγοπίαπι ἀ6- 
δοτίθεης δ ἰἸά ροτνοπίοὶ ὑπάδ δδὲ ἐρξγοβϑὰ, πιδηϊίοδίαμη εδὲ φῃοά δὰ 
ἡξαρῳ [εγῖαγ ὦ ὦ. δἰπι τε δἰίατα ὦ πὶ αἡ ἰρϑαπι ὦ πὶ ροῦν ςεπῖεῖ, ἴαγ- 
ἴῸ5 δαΐοπι ἔδγίυγ ὦ πὶ χυᾶτι ὦ ὦ, χυετιδάιηοήίππι ἀϊοίατα δεῖ, χαΐα 

ταλίοτ δὲ γέρα ]βῖο, οἵ τιδρὶβ τεϊγαμί ας ὦ σε, ἀποαϊοτ ρίας ρβα α ἐκ 
εἴ ΑΡ ἰρεο ἐ ρεγρεπάϊομίυιη δὰ ἴροᾶπι 46, ρα ἐφ ἱπ πιΐπρτα οἷῦ- 

ΜΕΟΘΗΑΝΤΊΟΛΕ. 

οὐἶο. εἴ ταῦϑαπι ἃ ἔ ἀποδίαν πιχία α ὃ] ς εἰ 5 ὁ αὦ ἴρεᾶτα ἃ ὗ ρεκ. 
Ῥεπάϊουϊατι, εἰ ἰρεα Κα. ἴρϑαα ἰρίτας ὩΡῚ δππὶ 5 ὁ εἰ ἰ Φ δεχαδῖεδ. 
Ἰρϑᾶ εὔρο ὦ ἐ πιΐποσ εδὲ φυδτι πὶ Φ. δεχαδίεβ εηἰπι τοοῖδα ᾿ἰπθᾶδ πῃ 
ΔΟαυδ ῖθυ5 σοπαποῖδα οἰγοι}18, ρεγρεπαϊουίαγεϑ ἀϊδταεῖγο, πιϊῃοτθχῃ 
ἀϊαπιεῖγι γοδεοᾶπὶ ϑεοίομθτα ἴῃ πιδίουρυ οἰγου 5, εϑὲ ἀπίθιῃ ἱρ δ 
5.1 δεαυα] 5 ἱρδὶ ἐφ. ἴπ φιδπῖο ἀμέεπι ἱειρογε ἰρδα ὦ ὦ ἴρϑαπι πὲ ἐ ὃ 
ἰαῖα δὶ, ἰῃ δῖα ἰθτη ροῦὶα δραῖϊο ἴα τηδίοτὶ οἶτι ᾧ τλδίοτγεσω, σΖθδτῃ 
811 ὁ 5, Ἰαΐμπι ετὶξ ἐχιγετηοπι ἱρϑίασ ὦ α. ἰαιῖο Σ ἈΝΑ ρίξαν δοοῦῃ» 
ἄυπι παίυγαπι ΔΘ 484} 15: δὰ δαΐδιη 4086 ργαδβῖεγ παϊυγασα ἐδ σταϊθοῦν 
Ὑἱάθποαςὶ ὦ ὁ, χααπι πὶ Φ. οροτῖδϊ δαΐεια ργορογεοηδθι τευ δϑ8ο, 
δἰουϊ χαρά εδὲ ϑεουπάσπι παἴμυγατω, δὰ ἰὰ φυοὰ εϑὶ δοουμήυμι ηἠδΐα» 
τάτα, ἰΐα φυοά ε8ῖ ῥγδϑῖθσ παῖιιγαιπ, δὰ 1ὰ φυοά εδῖ ργδεῖεγ παίαγαιη. 
πιδίογετῃ ἰρίτατ οἰγοπηξεγεηείαπι Ρεγέγαηοῖνιξ φυᾶπι οἷς ἱρεὰ 5 ὁ. πον 
ε6826 εϑὲ δυΐεπι ἰρθδιη Χὦ ἵπ μος ἴοπιροτγα ρεγίγαηϑβϑ86. μῖς δηΐῃ 
εξ, φααπάο ργορου παρ τοῦ αἰτήπααθ δοοίαϊι, χαοὰ εδὶ ργαεῖοσ 
πδῖμταπι δὰ ἰὰά χιοά 6δδὲ ββεουπάμπι παΐυταπι, εἰ κι ταν τηδῖα9 δὲ 10 
4ποά εδὲ δεουπάμπι παληγαμῃ ἴῃ πιδιοτὶ, εἴ φῃοά 6δὲ ργαθῖδὺ Ὀδίυτασω, 
τηδρὶδ αἰχαε λεὶς σοἰποϊάαι ἀπὸ τηοάο, ἰΐὰ αἱ ὁ οἷξ ἰδίυτω ρὸγ ᾿ρϑϑα 
ἀν} ἴθι ταπῖο ἴεπιρονα, ἱπ πο πὲ ραποῖαπῃ ρογ ἴρϑατι πε ἐ, Ἀϊς ἐπίῃ 
ϑεοπηάαππι παιπνατ αυϊάεπι δἶρπο ὦ κι ἁ 7: δϑὲ δαῖπι ἃΡ 'ρϑο ρεῖ- 
Ῥεπάϊοπ]ϊυπι. ργαδίθῦ παϊαγαπι γεγο δα ἰρδβᾶτῃ α' ὦ. δδὲ δαϊθε φυοιον 
βαάπιοάυπι Λα δὰ χ ὦ, δἱο ἐ4 μὰ πὶφ. πιαπί[δϑιυτα δαΐει, δὶ οοῦν 
ἰπηφαπίαγ Ὁ 'ρ58 ὦ πι δὰ,ργέ. εἰ δυΐοπι πιΐποῦ δαὶ τηδῖοτ χυᾶτα ε} 
υ7)ὺ δεν 11 φιαπι ἰδῖαπι εϑὲ ὅ, ποῖ δἰ πη τσ ετῖξ, πδααε Ῥγοροσγιῖοσ 
πάρ] ἐπ πίγίϑφαθ φποά ε8ϊ 8δοιμνάυτι παίμχϑηι, δα ἰὰ φποα 681 ργδθ- 50 
δῦ παίαγαπι. αυδπὶ ἰριϊὰγ ΟΡ οδυϑαπι Ὁ δαάδιῃ ροϊοητία σεἰεγὶαϑ 
[εγαῖαν ἰά, φαοά ρἷα5 ἃ οεπῖγο ἀϊβιδῖ, ρυποίστα, εχ [15 χαδε ἀϊοὶδ 
δυπὶ εβὲ τηαπὶ εδίαπι. οῸΓ Δαΐϊεπι τηδίογθβ ᾿ἴθτδο ἜἌχϑοίίογα δαπε τὰ» 
ποθι, ραίαπι εδὲ εχ 118. δραγίαπι δηΐπι Αἱ οαπίγητα: ἰά πδηααθϑ 
τηδηεῖ; συοά δυΐεπὶ ᾿ἰθταα αἰγίπαυα αδὲ, Ἄχϑαπῖθϑ ἃ σεηῖγο. ΔΡ δ» 
ἄεπι ἰρίταγ ροπάοτε οἰϊλ8 ΤΟΥ ΘΓ πθοθ886 εϑὲ δχίγοσματη 0 γδδ, 480 
Ρἷας ἃ δραγῖο ἀϊβοἌϑβετὶϊ, εἴ πομπη}] ἀιϊάεπι ἱπ ρασυὶς 1ἰργῖ9 ἴτας 
Ροοῖϊα ποι πιδηϊξεσία 5επϑαὶ δαπὶ ροπάεγα, ἴῃ τπαρηὶα δαϊέπι ταᾶπ- 
ἔεβῖδ. πῖμ1} δπῖπ ῥτομιδεῖ ταϊπογοπι τπουευὶ πιᾶρτήϊα ἀΐϊποαι Ζαλπ 
πὲ ΥἹδίοῃὶ 515} τηαπιεβϑῖδ. ἴπ ταδρπᾶ δαΐεπι ᾿ἰρτὰ ἰάθη ροπάπϑ νἱϑὶθ 16 30 
εἴβοῖξ τααρτίτιἀο. φιαοάαπι γεγο ταδηϊΐεδῖα ααΐάετα δπηξ ἴῃ πξτγλϑ- 
4πε, 864 πιρΐτο πιδρὶα ἴῃ πιδίουρηθ, φαοπΐαπι τπα]ο τραίοτ ἰος πη» 
Ἰοπῖς Βὲ πιαρτίτπιἀο ἃ δοάδτα ροηάετε ἴῃ ταδϊοτίθυθ. φῦᾶτα ΟὉ τρτὰ 
ταϑρμἰμδπίαγ 11 4 ΡοΓρΡΌγαπι υεηἀππί, αὶ ρεμάεπάαο ἀείγαυἀεπῖ, 
ἴμπι δὰ τηεάἀϊαμη δραγίιτη πῸπ ροπαπίεϑ, ἴασαι Ρἰυιθατα ἴῃ αἰτοσων 
ἔγδια ᾿ἰ γᾶς μβαγίοπι ἱπίαηἀδαΐεδ, δὰΐ ρηΐ φυοά δά ταάΐοεια υεγξϑ- 
θαι, ἴῃ δἄστα αιδὶπ ἀοἴεγτὶ υοΐϊμβηξ ραγίεπι οοπϑεἐπεηῖοδ; ἃπξ δἷ πο- 
ἄυπι Βαραετὶς, Ἰἰξηὶ δηΐπι ρτανίογ 111ὰ ρᾶσϑ ἱῃ φῃὰ εοἰ ταάϊχ; ποάπε 850 
Ύοτο ταάϊχ χιδεάδπι 683. 

2. Οὔτ, εἰ φαίάεπι διγδαπι [πεγῖξ δρατγίατι, ατιῶπ ἀο ἀεογϑατ ἰαῖο 
Ῥοπάετε αι ϑρίαπι ἰὰ διχονυεῖ, τυγϑῦτη δϑοο πα θγα, δὲ δαΐοπι ἄδοσ-: 
δαπι σοηϑιϊαϊαιῃ ποτ, ποὺ Θϑοο παῖ; δεὰ τιαπεὶἷ δὴ «αυϊᾶ δΌΓδΌΙΣ 
φαίΐάεπι δραγίο Ἔχϑϊδιεπίδ ρος ἔργα ἐχῖγα ρεγρεἀἰς] πὶ οἷ: 7 ἐραν- 
ἴαιη οπἰπι εϑὲ ρεγρεπάϊοαϊππι; ἀθαγο Ὥθοθδ8ε εδὲ ἀδογϑῶπι ἔεττι ἰά 
ημοά ρἱυ5 εδὲ, ἄοπες δϑεεπάδϊ, 48δὲ δἰζαγίαι ᾿ἴργατι αἰνιαϊ, δὰ 
ἴρϑυαι ρεγρεπάϊςαϊαται, οππὶ οπας ἱποῦτηραὶ δὰ ἔἴἶδτγας ρδγίετα δαγεῦσα 
ταρίδπι. δι [ἴδ τὰ γεςῖδ ἈΡρὶ ὦ ο, δρατῖωτ δαΐετα ἃ “. μος ἰρταγ ἀδοτγ- τ 
δπι βγοϊεοῖο ρεγρθηἀϊουϊαπι ἐστὶ 8 ὦ « σε. δἱ ἰρίταν ἱπ 'ρεὸ ὁ ρο- 
πϑῖωγ οὔα4, ὦ φυϊάεπι αγὶς δὶ 6), ὁ δαΐεπι ποδὶ ἦς. πάτα ΟΡ τοί δῷ 
4πδε ΒΠ[ἀνίατα ᾿ἰθγαια δεοδῖ, ρτῖπιο χαϊἤετῃ οτὶξ ἡ σὲ ἱρδῖῃ 9 ρεγρει- 
ἄϊοαϊι, ἱπουιηρεοῖθ ἀμῖεπι ὁπογα εγὶϊ αἰ β. χύδγ ᾿ἴργαθ ἱρϑία, δὶ 
Ε ἦς, φαοά εχίγα ρεγρεπάϊουϊασα δδὶ ὦ πὲ, ὡδὶ εδὲ » Φ, πιαῖαφ εϑὲ ἀΐ 
τηϊάϊο. δὲ ἰρίτασ διπουθαιογ οὔπδ ΔΡ 'ρ80 6, Ὡεςδϑα δὲ ἀθοσεῦσῃ 
[γτὶ ἀν. πιΐπιδ δηὶπι οϑὲ 6. δἰφυΐάετι ἱξίτας δαγδαπι Βαραοτίξ θρᾶσ- 80 
ἰῃπι, Γαγϑαπι ρτορίες ἢοο ἃϑοεῃάϊξ ᾿ἴογα. δ δαϊεπὶ ἀθογδυτι ἐπετὶξ 
ἰά φιυοΐ δαθεῖαϊ, οοῃεγαγίοπ ζαςὶξ, ρἱτ επΐπι ἀἰπηϊἀϊο τ Πργαθ χαδρ 
ἀεογδϑαπι εδὲ ρᾶγβ, 4θᾶπιὶ σιοα ρεγρεπάϊουϊατα δοοεῖς σαδργορῖοῦ 
ΠΟῺ δεοοπαϊῖ: εἰεναῖα οπὶπὶ Ῥῶγ3 οτος εαἴ. οἷϊ ᾿ἰδγα τοςοία πρὶ 
πβ, Ῥετρεπάϊοεπίαπι δαΐεπι ἃ ἔπε διζαγίαπι ᾿ξίϊοτ φοδῖυς ἃ β. ἱσω- 
Ῥοδιῖο ἃιΐεπι οπεγα ἱῃ ἴρ80 πῷ, οσίξ αυϊάοτα πὶ ὩΡὶ 0, ἰρϑῦχω δυΐσαι 
δ᾽ αὶ π, αὶ ὁ αὐΐοτα δὶ ἐρ. ίαγθ πιδὶπϑ εδὶ  ο χυδπὶ ἐγ, ἰρδο Ὁ αὶ ὦ. 
εξ δϑ]δῖο ἱρίξωγ ὁπεγὸ ἤξοθδδ8 δδὲ τιᾶπογθ: ἱποῦσο ̓ξ ΘΗΪΠ οδτι ΟΠ 
Θχοοδϑτι9 πιϑαϊεαιδ οἷπδ ὩΡὶ εοἱ Κὶ 
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3." (αν οχίραας υἷτος, ἠυ στα πνοδττη ἃ ῥτὶπεὶρίο ἀϊοῖαπι εξ, 
τεεῖε πιδίτὰ πον ϑυξ ροηάετα, υδοῖΐ ἵπβιρετ ὉΝῸ5 δοοὶρίεπίοβ 7 οὔτα 
ζλο  ἴπϑ δἷξ τυϊπου τω που θτα ργαυ βίο : ἹπῖποΡ δηΐετη δδὶ ϑ1πὸ Ὑδοῖδ, 
δὴ φυσηΐαπὶ ἵρδα τδοῖί8 εδϑὲ ἴῃ οαπϑᾶ. ᾿ἶθτα εχϑίϑῖθηϑ, δρατέιτα ἱπίεγη 8 
διαδεπν, ἰη ἱπαοχοαῖία ἀἰνίϑ 7 Ἀγρουπο Ἀ] ον ἐπὶ τ οδὲ Βραγίατη : ἀὰ ΡῸ 
πάππε δἰαπὶ αἴ ςοπίγητη. 4ιοπίδιη βαΐεπι ΔΡ βεχδὶὶ ροπάδγε οδ- 
᾿επῖαϑ τησνδίῃγ τηδίου δαγαπι ἡ ϑὰς ἃ σα ηῖγο βδτιηῖ, ἀπο γεγο ροπάογα, 
4υσά πιονεῖ οἱ φᾳοα τπονεῖυτγ: χυοὰ ἐρίτον ποΐῃτη Ῥοπάας δὰ ταο- 
γϑμ8, ἰοηρίπᾶο Ρδῖμοτ δὰ Ἰοιβιμπϊποτη. δεῖιρεγ δυΐετι φϑαηῖο ἃΡ 
Βγροπιος !ο ἀἰδιὐξ τααρί8, ἰδηῖο (αϑὴ 9 πιουθρτέ, οδαθα δαῖεπι 
δϑῖ 4πε6 Γεῖγο οοπιηθυπογαῖδ δὲ, αιοπίαην θα, οἰπθ ἃ οεπίγο ἀϊ- 
αἱ, τυδίογοπι ἀδϑογὶ δὲ: οἰγευξηγα; ἀπάτα ἀρ εαδπὶ ροϊοπιὶδ Ὁ] 
Μεραταθι ταῦ πιουθη8 {Πα4, φαοά Ῥ]πθ αν ἈΥροιπος!ϊο ἀϊδίαθιῖ, οἱξ 
το [5 ὩΡῚ ὦ ὁ, ροπάυϑ ὉΝὶ ς, ποὰ τηουϑῖ δυΐετη Ρὶ “, Ἀγροπιο- 
δηοπ δὶ δ; φαοά δηΐετα ὉΡὶ 6δϑὲ αἴ, τιόσεηθ, δὶ Χ0 πιοῖαπι δαΐοπα 
δὴ δ. ροηἄαϑ, ἌΒῚ (΄. : 

Ουγ ἰΐ χυὶ τη πανὶϑ πιοάϊο ϑϑξ τΈτηρο 8, ταχίστη δ ΠΔυ τη 
πόνθηὶ δπ᾿ χὰ γοπτα5 γος δϑῖ, Ἀγ ροτος ἰῖσπι δοϊειη βὲ δοαἰπιηδῖ 
[δὲ εὐἷπι ἢ ἰδ; Ῥσπδῃ8 τότγο πιᾶτὲ δεῖ, φαο ρτορα! ἶτ γαπιτδ; υδοϊε 
πἴειτι ΠΟΥ η}9 ἰρδα δϑΐ τοπιθχ. δ6 Πρ ΟΓ᾽ Δαϊετα ρἷπϑ ππσνεῖ ροπάετίβ, 
ὈδηϊΟ πιήρὶ8 δ ΒΥΡδτνο ἢ Πὺ ἀἰδιαθὶξ φαίδιπχας ἰά τηονδῖ: τηδίοσς 
πίπι ἰἰὰ Αἱ φιδα΄ εχ οξπῖγο. ϑ.οαὶπιπ5 δυΐεπι ΒΥρόυπος Ἀ]ἰου οχϑϑιδηδ 
Βῃΐτιπι 6δὲ. ἷπ τα 10 δυΐθηη πδνΐϊθ ρ πγίπιυπι Τοπαὶ ἰπῖη8 δῖ: {|| 
πἷπὶ ράγια ἰδ ϑϑῖπνα δαὶ παυΐ8; τ δγα τοβῖοῦ ὈΪΓΙΠ4Ὸ6 ΤΟτηΪ ρ8Γδ ὈΣΓΟ- 
Ἰπ686 ᾿δυῖ9 ρϑγι ϑίπτω ἐπι σΊ πϑθοῦ8 6ϑῖ, ἸΩΟΥΘΙΌΓ δπίοιῃ πανΐδ, {πὸ- 
ἰατι δρρει]δπῖε δὰ γπαγθ γϑτήο δαί γοθατη {ΠΠππ8, φαοά ἱπίῖνϑ εδ, ἰπ 
γ16 γγοηνουθίογε πᾶνθτι ὙΘῸ δοα πο Αἰ ρδίατο δἰπναὶ Ῥτοιπουοτὶ 
γηϊπρῖς, 4πὸ τεπιὶ εχίγετηθση. ὉΡῚ δηΐτα ρἰαγίππανα τϑαγὶς ἀἰνυϊαϊὲ 
ΤΠΕ8, 66 πιάχῖτη ὁ ῬΓΟΡΘΙ πθοόϑ96 698. οϊαδῶ δυΐοτα αν! ξ, 
»ἱ ρᾶγβ μ᾽ υτύπηδ τουρὶ ἃ δοῦνηο δϑξ. εἴ Θᾶτὰ ΟΡ οαυϑαιηι ὙΠ 69 
ἡ ἐῃ πιοαΐα δαπὶ πουΐ, τιουεπὶ ᾿ἰξαπι τβαχῖπιβ. τηαχίτηα Θητῃ Γοτοὶ 
πἴ8 ἃ δοαΐπιο ἴπ παυΐὶβ τηθάϊο Ἰπίπα δϑξ. 

ὅ. (ἷγ ρβατυύτη ἐχϑίϑῖθη8 γι ρογηδοῦϊαπι οἵ ἴῃ ὀχίγετηο παυϊρίο 
τἴ85 Βαβμεὶ νἱγθϑ, αἴ Δ οχίρτιο ἴθτθοπθ εἴ δ Πουηΐπὶδ πηΐπδ υἱγὶ- 
8 81 οαυΐ τιοάϊοεβ ὑξοη τ ταϑῆτιδε πανϊρίοτενμον τουεδηΐητ ταο θϑῖ 
φυοηίαπι Κα ετπδουΐυπι υϑςῖ8 δϑὲ, ὁπΠ8 δυΐεπι τπᾶγα, ΡΌΡΟΓΠΔΙΟΣ 
[Ὁ πισΥυδῆ8 6517 0η πυΐετα ϑδουπάμτη ἰδιεπμάΐπεπι, υδίαι τεῦ, 
τὸ βεοίρίϊ σευ ποῦ] απ : ποῦ εηΐτη ἴῃ ἀβῖα παυϊβίυτι τηονοῖ, δεά 
Ὁτὴ οοιππποίῃτο τῆᾶγα βοοῖρίθη5 ξος π8ξ ΟΡ] 406. χφαοπίθαι δπΐτα 
πάτι8 δδὲ τιθτα, σοῃίγαυτίο ἱππίχιπο θϑάο πάυεπὶ ἱποϊ παῖ. ἔγρο- 
εἷηΐοπ ἐτῖππ ἦν σοπίγδγίυ πὶ ὙδΥβαΌΓ, της Ὑ6ΤῸ δηϊοτίπϑ, δὲ Ἰυὰ 
οτὶπϑ: 1Π}π4 δαΐδτη δοηηίτατ' πανία, χαοτίδπι 11 οδὲ δ] ξαῖα. δὲ 
γη8 συΐάεπι δεοπηύαπι ἰδττα ἀΐποπι ὁπυ8 ργορο] ]θῃ8, εἴ ΔΒ δοάετω 
Ὁα05, τὰ γδοίστα ῥτΌΡ ΘΙ ΠΣ: γοΒεταδουϊατπι δαΐοπι οἱ ΟὈ] φαῦτη 
πθ, πο ἱπὰξ ἰὰ οΒΙ φαππι νϑοιϊίοπδην ἕαοϊς. ἴῃ εχίγετθο δαΐετε 
τση ἔπ τοϑαϊο ἰδςεῖ, φυοπίαπι τπου θη [δ ἘΠ Ἰπιῦτα δὶ αΡ ὀχίγετηο 
ἴση τηθύοτθ. Ῥτίπιθ οηΐπι 'ράΓα ἐδ ἐὐγίπις Γεγίαγ, οἱ σποπίδπι 
τπαδιπο πὶ ἰπ 115 4866 ἐεγθηῖατ, ἱπ ἅπὸ ἀεβοὶς ἰδιῖο, δ10 ἰμβαίπδ 
εἰππὶ πὶ ἄπὸ ἱπιρεο 95 πα ὁδὶ ἰδῖῖο, ἔθ ες ϊδοἔπια δυΐοτο δὰ 
ΕἸ]επάυτν οϑὶ [ας }}15, ργορῖον δες ἰρίξατ ἐπ ραρρὶ βπβεγπδουϊατα 
ἴγ; πϑό παΐπασ σαοηίδτη ρατνα 16] ταοϊϊοπα ἕαςϊα ταν] δο πναὶπε 
τνδιθατω Δὲ ἴῃ υἰξίπιο, 4υΐα ἀφαῦα 9 δηρυ]υ5 δα ρ ον ταδίου πὶ 
εἴαϊ, πο τὸ ἡπδρὶς ΦυΒπῖο πιδίοτοϑ ἔθνος [186 4686 οΟὨΙΠΘηξ, 
86 οἴδητο τη δηϊ[εϑίυπι 69ὲ ἡ πδτη ΟΡ οἀυθατὴ ἵπαβῖϑ π΄ σΟΠΊΓΑΓΙΠΙΗ 
δοἦδι πανϊρίπι πάτα τοπνὶ ἐροῖα8 ραϊπιαΐα: δδάθαν ἔηΐπι πηαρῃὶ- 
» ἰἰϑάστα ταοία να ἴῃ δέτε ρ]υ8 χυᾶτι ἰπ ἀαπὰ Ῥγορτοήϊιατ. 
'πἴπη ὦ ὦ γετοῦθ, δ υϑγο δοδίπνηϑι. ὦ δάϊεπι ἴῃ πανὶρίο δὶϊ τϑιὶ 
εἰρίττα, ὄ γεγο ἴπ πιναγί ρμαϊπιυΐα. δὶ ᾿ρίτατ ὦ Ὀδὶ ἀ ἱγδηϑίαἴυτη 
τπιὸτπ οτὶς ὁ πρὶ 6. μεμδνῖ τ επίπι ὁ ὁ ἱροὶ α (. δεαπδὶθ Ἰριτον 
εἰδίσινα τές. 88 α Ἔγαξ τηΐπαϑι ὁτὴξ ἰφίταν πϑὶ δὲ 2 παΐποτ δηΐιη 
Ρϑὰ ὦ εἶ, πᾶτε ἶρϑα 6} ἴρϑὰ αἱ ξ: δἰπιῖῖοβ δηΐπν δυτῖ ἰτιοηρυϊὶ, 
Ὁ δῖοπι δεῖ τπδάτοτν, πρὶ ἐσὲ δ. πὶ σοπίγατγυπη οτήτα ἱρδὶ φιοὰ 
ατὶ οϑϑὲ, οχίγεπιο υἱά σοὶ ὁ Ῥγοσεάϊε, πΒ] οπίγθιη τη ἢ παυϊρίο 
 πδπ Ργοοδάδγεϊ δυΐοτη πρὶ δδὲ εἰ, τῖϑδὶ οονθπιουθγόϊυν πᾶν: 
εἰ ἐο τγαηϑίογγοϊαν ὑδὶ γοτηῖ οϑὲ ρτίπεῖρίατη. Δ ἴρϑαπι εἴατο 
βυρογηβοΆ στη; πἰπὶ χτιοα, πὶ ἀϊσανη οϑὲ γέϊγο, βαλε  πδυϊρίο κα 
το ὅπ’ ἀτιῖε δῖ σοι Γ,, δε ὰ δοί στη ρυρρίμν ἴῃ ΟΡ] χπυπι Ρ6}{ξν 
τᾶαας ασγξ ἴῃ οοποατσίιτη οπΐτη 60 τηοῦο γεγεῖξ ργότα. υδὲ 

ἐρῖτας ἀρρ]Ἰσαῖατα εδὲ γι εγυαουΐσπι, 14 οροτιεϊ τεὶ πιοῖδε θὰ σποά- 
ἄκπι ἱπτεὶ ἴζοτα ταβάϊαπι, εἰ φαοπιλἀτπο τη δοαϊ πιὰ γετιο. τηδάϊατη 
δυΐεπι ργοξοαϊξ δεοθπάυπι φιοὰ ξιβεγηδοῦ!απι ἰγαπσίεγίατ, δἰ φαῖ- 
ἄεπι ἱπίγοτδυϑ δρίξ, εἰ ραρρίδ εο ἵγαπβίδγιγ; ὑγοτα τδτο δὰ ςοδέγα- 
τίαπι νεγρὶξ. ἷπ δοάειι δαϊπ Ἔχϑιϑίδηϊε ργογα, ἰοῖπτῃ ἐγαπϑίεγ ταῦ Ὡ8- 
Υἱεξίυτη. 

6. Οατ, χυαπάο ἀπέθπηα συ] πεῖοτ Γαοτῖς, ᾿ἰ9 4 ειτὶ γδὶ 5 οἔ υϑηῖο 
εοάεμι οεἰετγίτιβ Γδγαπῖογ πανΐρια 7 δὴ χαΐα πιϑϊα8 φυίάετῃ Αἱ Ὑθοῖΐδ, 
ἈγΡοπιος]οπ᾿ γεγο σοὶ δοάεϑ, τὰ ἡπὰ οοἰϊοοδίοτ; Ῥοπάυδ δυΐοπι ὃ 
ἡ γιουογὶ ἀδθ ἐξ, πυϑιτι παυϊρί πὶ; του δῇ 8 Ὑ6ΤῸ 8 Τυΐ τεἷὰ ἔδ- 
Ἢ δρὶ για 7 δὶ ἰρῖοτ φυᾶπῖο τεπιοῖΐυϑ [αοτὶξ ἈΥροτιος θη, ἰδοὶ ἴα 

εδάοτη ροϊεπιϊα εἰ οἰϊϊυ 8 ἰάθη τοοτεῖ ροπάπϑ, δἰεϊας σοτίς δυδίαια 
δηΐδππα νϑὶυπι ἃ τηαὶϊ κεάβ, φῦλα ἈΥροιμος ]ου εδὶ, τοτιοιϊίαν ἴα- 
εἶεπϑ ἰά εἴποϊεξ. 

1. Οὔτ, χαδπᾶο οχ Ῥορρὶ παυῖρατε υοϊποτίπξε ποῦ ἢδηῖς εχ 
ῬΌΡΡΙ γνεπῖο, συεὶϊ ψυϊάεηη ραγίετν φυδεὲ δὰ ριθαγηδϊογετη νεγεῖξ 
ςοπδίσιηριηῖ, ἰϊΐαπὶ γεγο 4ιδς Ῥγογατη υὙϑγϑῃ8 δϑὶ, ρεάδῃ ἰδεϊθηῖθϑ 
τεϊαχδηιἷ ἂὺὶ πὰ τεῖγδμεγε χαϊάθπι Ἱπα]ϊο ἐχϑιϑίθπῖε υεπῖο ρτήῦδτ. 10 
μαουϊασι ποῖ ροϊεεῖ: ράποο ἀαΐοπι ροῖαϑὶ, σαοπὶ οοηδέτιπρτηὶ ἡ Ῥτο- 
ΘΗ φοϊάοπι ἰριτυτ 'ρ86 τεῶξιδ: ἵἰπ ραρρίπι γότγὸ ἱϊΐατα οποία 
Βα ογηδου απ τεῖγαμοη8 οἴ τβᾶγ σοιπρα] ]βησ. δίγηυ] οἵ πδυῖδο ἱρϑὲ 
εὔπι υοπῖο οοπίοπάυηϊ: ἱη σοηϊγάγίδτα Ἔπὶῖπι 86 γϑοϊπδηΐϊ ραγίθτω. 

8. Ουτ εχ βρηγαγοτι ζόπογο σιδδοῦηηηε τοϊππάδθ δυηῖ εἴ οἷτ- 
εἰμαῖδο, [ας 8 τηονεπίυτ 7 ἐγίαγίδπι δυΐεπι οἰγου πὶ γΓὈϊατὶ ςοηἘ- 
ξἰῖ δὐϊ δαΐπι δεουπάυτα δρϑίάθτω οδπῖγο δσποὶ τηοῖο, φυοπιλ πον 
ἄυπι ρ]ατπδίγί γι οτ τοῖδ; δυὲ εἶγοα τηδῦθη8 σαπῖγιπι, τ ϑ]υ1 ἔτος 
"ΘΆΪο δα δἰαπῖς ἐθπῖγο; απὶ ἧι ρανἰπιδπῖο τηδηθηῖα Ὀοπῖγο, δίσαϊ ΒρῸΝ 80 
τοῖϑ οοπγνογίϊτισ. ἂπ εοἰ ϑυτίιπα αὐ! άεπὶ Βυΐιϑτποάϊ δυηϊ, σαοσπίαπε 
Ῥάγτα δαὶ ραγτῖς ρίαπυπι οοπτπρυηξ, νεϊατὶ οἰγοαϊα5 βδουπάυπι ραπ- 
εἴσπι, εἴ φποπίδηι ποῦ οὐΐεηβαηῖ: ἃ ἴεττα δπππ βετποῖωϑ δϑῖ θηρια. 
Ῥτγδοίογε δἴἶδπι οὐἱἱ ορυίατα βαπὶ οοτροτί, Ἰὰ γυγρῦτα δεστ τα ρὰ- 
δἰ ΠΠπτπὶ ἰαπραπι. εἱ δυῖοπι το π θῦσαι εδβεῖ, γεο τη ἀϊπε κὰδ πη] ἴατα 
Ῥίδαι σοπτϊπροεθῖ, δὰ μᾶδς, 480 παϊαὶ ΤΟτδο, 80 τηοῖοτ τηουδῖ. οὔτε 
ἀρίτυτ δὰ τϑεΐυπι δυρετ ρδπο εἴγοι!ῖ πετὶὶ ἀϊαπιεῖετ, ρίαπαπι δθοῦης- 
ἄντα ρυποῖαστῃ σοπιπβεηξα οἰγοῦϊο δεαθαὶο πἰτίπααε ρομ ιν ἀΐδῖετῦ- 
ταϊβαὶ ἀἰατηεῖογ. οὐτὰ δαῖδει τηουθῖογ, ρίτϑ ἰἰϊςο, δή ηποὰ τπονδ- 30 
ἴατ, ἐδ ἱπάε ποῖάπ8, ΔΒ ἱτιρει]δυῖε ἔδοι τι ἐπ δηΐα ταουεευγ. 400 
δηΐτα ππιονησποάσυς Ὑδτεὶξ, γυουδίοσ εχ {μα}, δἰφοίάοια αἰ βου] τος 
δὰ σοπίταγίυπι τοϊοϑ 8581 πιουϑίον ταοάυτη. ργδεΐσσεα ΠΟ ΠΌ]ΐ αὐ 
ζατηδπὶ φαοα εἰτοῦ]ὶ ᾿ἰπδα ἱπ ρεγρεῖ νογϑαῖοῦ τιοῖα, φυεπιδάπιοαπα 
χρδπεπία ργορίεσ σοπίγαγιση πίχππι τηϑπβηξ, δἱουξ ταδίοσίθυς οσῶν 
ἀηρίε οἰγοα α δὰ τοίπογεβ. ςε]εγίαν ππίτα ἈΡ ἀδαδὶῖ πιοτεπίογ ρὸ- 
ἰεπία τηϑίογεϑ αἰτοῦ! , τωουνεπίαυς ὁπόσα, φυοηίδτη οἰγοῦ] τηδί σὲ 
δηξυ 8 δὰ ταϊπουῖβ ἀηρα]ατη ΟἰγοΌΪ πηΐατα μαρεὶ φυεπήδην; εξ δὶ- 
ταἰὶ ἀϊατηεῖεν δὰ ἀϊαιπείγυπι, ἰτὰ πρδῖοτ εἰγου 5 δά πιϊροτατη. ἱπβ. 542 
θ1Π δαΐετι δαπὶ τυΐποῦεδ. δἱ δπίοπὶ δὰ δἰϊεγασα ποϊοτι ποεῖ εἰτοῦ- 
Ἶπ8, δἰ αυἱἰἰτοτ δὲ Β6Δ5 τποθὶϊδ. δὲ δίϊπη δϑαπε. παβεῖ. ἱκς πὲ Ώ σα 
εἰτοιίυδ, εἰ δὰ {τᾶ ἃ οἰγσαὶο τηουθβῖαν, ἰἰοεὲ ρἰασϊοτα ἀροιάς πο 
οοπιηραῖ, δε δοὶ ἰυχίο ἰαπεῖίοαν δὺς υδῖατὶ Ἰγος δ] θαθ. οἰδηΐπν μος 
δὲ Βαροηΐοθ τοοᾶο ἔδοι ἰἰπῆὸ σου ΘΓ δὲ ὁπδσα σοτηηουθπι. δἢ 
ΤΟΣ 4υϊὰ ρᾶτγνα δὶ ρογίίοπθ οὔσηι ἰδηρῖς, ἵπτλ: οἴεπϑδὺ οἰγουΐωδ, δοὰ 
ΑἸΐδπν ον οαπϑδιη 7 68 ϑυΐδτη δ 7πδς ἀἰοία εἴ ρτίῃ8, χαοά οἰγοῦϊπο 
δοἰ]Ποοὶ ἐκ ἀπαρπ εἴζθοῖαα δϑὲ ἰαϊοαῖος; αιδτι ΟΡ τοπὶ {Πα τατω 
αἰϊογατη ρύο πυΐα δειβρεῦ μαρεῖ, εἰ τϑὶβῈ οοπιϊπαο τποΐστη ᾿ἰ] τὰ 
τοουεπὶ αυϊουπαας τιουθοξ, παπᾶο δοοπηάυτα οἰγοππίεγεπεῖθ τι 11- ὁ 
Ἰαπὶ πιουδγίπε: ἰαῖαπι δπΐην ἴρθαπι ταουδηϊ. δαπὶ φαΐάεπι ἐρίτὰτ, τιΔ6 
ἐπ δἰ φυηην δῖ, τηοϊϊοποπι ᾿ἐρϑοταη ἔπι ρ ες πιονθπδ: δοουπυτα γερῸ 
ἐπμδτπι χιναθ δαρετ ἀϊαπιεῖγππι εξ, 86 'ρϑῦτι πιουεὲ οἰγουϊα5, 

9. Ουτ δὰ χυδε βδγ πιαίογεδ εἰγουϊοσ το ]απτῦτ εἰ ἰγαμαοξατγ, 
ζαςϊιηϑ εἴ οἶα τωονετὶ οοπεηρηῖ, υεϊθ ταδίοσίθτϑ τγος ] εἶδ ἀπάτα 
πιϊποτί θα, εἴ δογία! δ δι Πτεγ δὴ φυοπίανο ἀυδηῖο τπδῖοσ ἐπετὶξ 
1|4 φπδε ἃ ςεηῆγο δὲ, ἴῃ Ἀφαπδὶΐ ἔδηροτε πιδὶα5 τηουθίαγ ἐραίατα ἢ 
ἥδβαπι ὉΡ τεπὶ δεαηδὶῖ ππροδῖῖο ὁπαγα ἰάθι ἰαοϊεῖς φαθιιδάπποάυϑ 
αἀἰχίπιιιθ πιδίοτεδ ΠΡ τῶδ τοϊπογθος ἐχαοιίογθθ 6866. δραύϊυπι δπϊπὶ φ0 
ἴῃ 116 σαπίγαγπ οδὲ: ᾿ἰδγαθ δαΐδει αἰγηαπδ ραγίθθ, 48 δΧ ΠΕΠΓΟ 
δυπί, οχϑιϑιαηξ. ᾿ . 

εὐ 10, Ουγ {δεϊϊταο φακπάο εἶπε ρόπάετε εδέ, ιπουεἴασ θα, φαδπι 
ςαπι Ῥοπάυ, Βαρεῖ7 εἰπι απ τοοάο τοῖα οἱ Βυϊωρωοάϊ ααὶρρίαιο, 

Ε{Γ2 



412 ᾿ ΟΥΑΕΒΤΙΟΝΕΒ 
4υοὰ ρτανία8 χυΐδετο εϑῖ, τηδῖπϑ δαίδτν ταΐπογα εἰ ἰευϊογο δὴ χαϊὰ 
βοὴ ϑοΐαπν ἰπ οοπίγαγίαμι φυοὰ γτᾶνς εϑὶ, δεὰ ἴῃ οβ]ίφυιπι εἰϊᾶτα 
ἀἰβοα! εν ππουθοῖαγῖ ἴῃ οοπιγαγίυπι δπΐπι οἱ, δὰ παρά γεγρὶς ὁμῺ8, 
τλόυθγα ἀΠ οἰΪῈ εθι: φᾶο δὐΐετς νεγρὶξ, οϑὲ ἔδοι!ε; ἱπ ΟΡ] φαστη δὰ- 
όσα βουθαπδαύδτια υεγρίξ. τι 

90 11. Οαὐ ϑῆρετ 56 γίαϊδβ [βο θ8 ροτίδηϊουσ οὔετα 4πᾶπὶ ΘΌΡΕΓ 
σΌγΓηδ, οὨτα ἴδπηει ἴΐ πιᾶρτιαϑ παρδδηὶ γοῦδϑ, 1186 υεγο ραϑι} 8957 δὴ 
φαοπίδπῃ ἰῃ 80 γ18}18 πΆ}1α εϑὲ οἴϊεμδαιῖο, ἱπ οαστὶ 5 δυΐετα αχὶβ δῖ, 
δὰ αυει οἰΐεπϑαπῖ: ἀδδαρεῦ δοΐπι ΣΠΠππὶ Ῥγεπιθηῖ, εἰ ἃ ἰαϊεγίθηα. 
Ῥενν, δηϊέπ δδὲ ἴῃ 90 γ᾽ 19, δὰ ἰδίῃδες ἀπο πιονείυτ, εἴ ἰηΐεγαε 50}- 
φιγδῖο δρβίϊο, εἰ ὁπθγα δῃρεγιηροδῖιο: ἰα υἰγίδηυς, Ἔπάχη ἰ16 γευρὶτὶ- 
Δαν ἰοοἷδ οἰγοῦ]αδι, εἰ πιοῖαϑ ἱπιρε![ἱτατ, 

12. Οὔτ Ἰοηρίαϑ [εγαπῖαγ ποὶ δι 8. απὰα ύδπι παπὰς ποΐδδα, 
δ φῦπα αἰϊοφαΐ ργοϊδοϊουῦ πιδῆὰ πιαρὶϑ ροηάυδ ςοτηργεμβεπάαϊ φυᾶπῃ 

οὰπὶ ἰΠΠὰ θυθρεηα ῦ ρτδοίεγεα οἷς φαίάεπι ἀπο πιοτεὶ ροπάεγα, 
ἔπυάαε τνἱἀεἰϊοεῖ εἰ -πιλ881}16: 110 δαΐεπη πιοάο. δοϊαπι 1πῖ55116. δῷ 
φαΐα ἴῃ ἐμηά χυίάδται ςοτητηοἴυτα πιΐ89116 (μπάϊτοσ ργοϊϊοιι ̓  Τὰ ἄδτῃ 
δπΐτα οἴγουϊο, δυλίηἀε' τοΐδηϑ, ἰά ἰαουΐαξαγ : ἐχ τηᾶχι δαίοτῃ ἃ αυϊεῖα 
δεῖ ἰπίτἰπτη.- οπληΐα δυϊθα ουπὶ ἴπ τποῖα δαπῖ, 4υ δι οὐμὰ Πυϊ βου πίν 
ἔδλοϊ 8 τηονεπῖιγ πη εἰ δϑιῃ ΟΡ οδιιϑῶτῃ εδῖ, δε πες τηϊᾶιδ εἴϊαια 
φυΐα ἴῃ [υπάδε ὑδὰ ταᾶππδ φυΐάοπι Ἀξ' σειέγατη, ἔα πάδ τϑγο, φποά 
ἃ ςεῃῖγο εχ φυδπῖο δυῖοπι ργοάαοίϊα 5 [μετ ἰά πο ἃ ςεπῖγο 

40 δῖ, ἰᾶπῖο οἰϊία8 ιηογνεοΐαγ. ἰαοῖα5 δυίεπι αὶ τῆᾶπὰ δ᾽, [ὈμἀΔ6 γα- 
δρεοῖα Ὀγενὶβ δδὶ. 

13. Οιχγ εἶγοα ἰάεπι ἴπρωπι τηαίογε οοἰΐορεο ζδε 16 φααπι ταϊ- 
ΠΟΓΘ5 ἸΩΟΥΘμἴυγ; οἱ ἰίδιη δηοῦΐδο, 4θᾶς ργας ΐογθ8 δαπὶ, ἂρ δϑάβδτῃ 
Υἱ, φυδπι ογαβδϊογεϑ} δὴ χαΐα δασαΐα φηϊάεμν οἱ ἰαξωπι σδαίττιτη εν, 
Ῥτοιο ἜΘ η}Ε8 δυϊοιη Ἰοηρί εἶπας δὰα ἄπδε δυηΐ ἃ ςαοπῖσο. οαἰδγίι 
δαΐεπι εἰ ρἰι5 πιογδθπίασ {αδ6 τηδίογυτι δαπὶ οἰγοῦίοττπι, Ὁ δα πὶ 
Υἱ, φυδιη 4.86 τηϊυοταπι. ΔΡ δδάειι δηΐπὶ νἱ ρἰυ8 ἰγαηϑίεγιαγ ἰά εχ- 
γεῖβαπι πο Ἰοηρίαϑ ἃ οομῖγο ἀϊδιαι. χυδτι Οὐ γατπα δ ἱμρῶτα 4αϊ- 
ἄσαπι ᾿πδιγαπνεπία ἑδοΐππι οοἰ]ορα5, φιθὺ9 ἔδοϊ 8 σογδδηῖ: ἴῃ βν8- 

0 ΟΠ 8 δαΐετη δας 5 Ρ]υ5 δι 14 φαοὰ εχίτα ᾿ἰξτιαπι εθὲ. ἤος δυζετῃ 
Ἰὰ εἴβεϊςατ φιοί ἃ σδηχο οχὶξ. 

ἡ, Οἷν εἰχιδάεπι τπαρηϊ τα πῖ5 Ἰΐφτιαπι [δε ἴὰ κοῦ ἐγδηρίϊυτ, 
εἰ φυϊερίδτα δέ4ὰθ ἀϊάτοι15 τααῃῖυαδ ἐσίγετοθ οοπιργεμειάςπε ἔζε- 
ξετίε, φιιβπὶ δἱ τυχία ξεπὰ 7 δὲ δἱ ἴδγγᾶθ ἡΠυἀ δρρΐορι5 βθάε δυρεῖς 
ἀπροδῖῖο, ταδηὰ ἰοηξε ἀϊἀποίδ οοπέτγερεγιϊ, φααϊη ρτομε ̓  ΔΒ φιΐᾷ ἰδὲ 
χαϊάστν ξαπὰ ἙσοπΙΓΏτα οδὲ, Ηἰς υογοὸ 'ρδ6 ρέϑ. φηδηΐο δυίΐθιη γεμπιος 
μπὲ ἃ οδηῖγο {πογὶξ, ἕδος! Π5 τπουεῖαγ φυαάσρυμπαυε, πιογεχὶ δυζεῃ 
ᾳυοά ἰταπρίτητ, πεοθ586 δϑὶ. 

30" 15. ὔυγ δε 408ε εἶποῦ ᾿οτ8 ἀρρεὶ απο στοολε, γοϊπ ἀὰ δαηξ 
Βξυτα, οὔπι δἰ σ4Σ ἃ ρτίποὶρίο εχ πιδροὶϑ οἰπὶ Ἰαρίἀϊδη5 ὁδιγείρυε 
δῃ 4ηΐδ εἃ φιλο ρῥ᾽π5 τεοβάῃπὶι ἃ ᾿πϑάϊο ἴῃ πιοιϊοπίραδ, [εγαπίωτ οο- 

ες, ᾿δτῖμϑ ἢ το άϊαμν Ἔπὲνα δὲ ςεπίγυτο, ἐπ ογυ τη σαγρ δὰ 4υδε 6 σεη- 
[ο. δΕροΥ δυϊοπι μιδίοῦ ΔΡ ΔΘ 408}: ἱποῖϊΐοπα ππδίογειη ἀθδουθιϊ 
εἰγοαϊαπι. φαοά δαΐοτα πιδίυϑ 'π δθαμδὶὶ ρογιγαμδῖξ ἰδῖηροτε, ςεἰς- 
τῖωδ [εὐἰυτ. 4ιᾶθ. Δυΐετα ςεἰοτία49 εχ δθα8α}} ἐεγαπίυτ. ἐραϊίο, υθμ6- 
παθἢιι15 παρεῖππε, 4088 δαΐοτα πιρὶα πιρεϊπαϊ, ἱπιροϊαπίατγ εἴ τππὰ- 
12. φυδπι ΟΡ τγὸπὶ δὰ 4υδε ραδ 8 τρβάϊο ἀἰδίδπι, σοιτιπρι ἤδοα8δε 
δεῖ: ἰά “δινύοπι επαὶ ρωξδηίατ, τοϊαπάα δ6τὶ δδὲ πϑοαϑϑαι πὶ. ᾿ΟΓΟ Οἱ 

853 δυίεπι ῥσορίεγ τη δγὶ9 τηοΐαπι, φυοηίδπι βἰιηαἱ οὐτα 1110 δρίταπίητ, ἴῃ 
Ροτρεῖὶ εὐθε δοοίἀϊτ πιοίίοπὸ, δοχιε Ὑογϑαῖδϑ το άο δεπιρεγ οἴϊεπ- 
ἐᾶτε. ἰά δυΐεπι ἱρδὶ8 χοδχίτης οχίγειη δ ΘΟ προ γα Ραγιϊθυϑ εϑὲ πεοθόδα. 
46. Οὐχ, απαπῖο Ἰοηρίοτα δαπὶ Ἰίρπα, ἰδθῖο πα  εο Πΐογα βαῖς 

εἰ εἰ το] δία, Ἰαϑδοοϊαπίαγ πιορὰϑ, ἑδπιοιρὶ ᾿φαοιὶ Ὀγενυθ φυΐάοπι δῖ, 
δ δἱουδίζατη, [μετέϊ ἕεπας, φυοτ γεγο συρίϊοτατα σξηίαπι, ογαβϑυχῃ ῖ 
δὴ αυΐα εἰ νϑοϊϑ δὲ οὔπδ εἰ Βγρομιροβιίοῃ ἱπ ἰευαπάο ἰρβα ἅι Ἰϊρηΐ 

40 ῥγοςονίιδοῖ ῥγίοτ βαηφὺθ {118 ρᾶγθ δὰ ΒΥροπιοομ]ίου ἄι; φαοὰ 
Ὑ6ΓῸ ἷπ Χίγειμο ἐδῖ, ροπάπδ8. φυδπι ΟΡ τρὰ φυδηῖο δχέεμοίυδ [ποτ 
τι Ιὰ φῃηοὰ Δ Πγροπιοςὶϊο οδὲ, ἰαπῖο ἱπῇθοιὶ πεοῦθβ86 εδὲ πιαρὶδ. 
400 επύη ρα 5. Ὁ Πγροπιοο]ο ἀϊεῖδῖ, ἐ0 υπᾶρὶς ἱπουτγυγὶ ἢ θοθ850 
δεῖ. ποθ θα ΓΟ ἰριγ οχίγεϊίπδ υϑοῖΐδ δἰθνδηϊαγ. δὶ Ἰρίίωσ Βα! 

τς ἔπϑυῖϊ γυϑοῖα, ἰρϑυπι ἰδ βεοῖ! χπαβὶα οοἱπ αχτοὶ Ἰξϊαγ πεοα88ε δδξ; παρὰ 
Ἰοπρὶθ δοοίἀϊε ᾿ΐρπῖ.. ἐπ Ὀγευ 8 δυΐοσι φυοα υἱτἰαιατα εϑὲ, 4υϊε: 
ἐρεῖ Βγροτηο Β]ο ἄδρτορε ἢ. Ἶ 
αν 41, ΟἿγ Β ρᾶγνο Ὄχϑιδίεηδε: συ δο' ᾿Ἰβδέτι δέϊηἰπηΐϊοτ ρσῃάεγα 

30 δὲ σογρογατα χροὶςδ,. να] ἄδαιθ δὲ ἐπιρπθϑοὶο δὴ φαΐὰ οαμεὰδ ἄμο 

ΜΕΘΒΑΝΙΟΛΕ. 

δαπὶ, γεοῖθϑ δἰ δὶ 'β υἱοθπι οὐπεγατίλ. ὑϊεγχαε δυΐοαι εἰ ροηδαϑ πάρεξ 
εἰ ΒΥροπιοο ΐοῃ, φιοα ἀνε} εἰ σοτηρείπεϊς. ρίαραε φυΐῃ οἴἕαπα 
ἀρβίας ἰδεῖο ροιμῖπ8, φιοὰ Ἐετσαι εἴ πιογεῖ, τη ριιπ ἔδοϊι; εἴ φαοπ- 
ἰᾶπι τηοΐυτα πιογαῖ, ἴρϑα οαἰεγίϊαϊα ναἰθηιϊθδ ἢϊ. ρᾶγτο διΐεπῃ Ὄχϑὶδ- 
ἴεηϊε σϑοῖθ πιᾶρτιαρ ᾿ἰϊπτα οοηδεφαθπιων τίγεδ; ἡπᾶτῃ ΟΡ ταὶ αἰϊτα 
τηδρηϊταἀϊηὶς ἀεςεπιίαπι ἰδιεῖ τηόυεπα. δἷὲ ουπθυϑ αδὶ αὖ ς, φαοᾷ 
σεγο οὔηθ0 ϑοἰαάϊιωγ, αἰ 6 76. νϑοῖς ἰρίτον κι ρα α ὦ, ροπάμυς τϑγοὸ 
ἐρδίαϑ ὦ ἱπίδγιοι  ρᾷι8, ΠΥρουπος οη δυΐειῃ ἀρ. Βυὶς δυλθιη οο- 
τγϑτίυϑ νϑοιίδ ὦ Ο. Ῥδγουδϑα ἱβιϊγ ὦ Ο, αἴσοαας ἡϊογυτα αἴδίως νεςῖθ. 30 
δεϊπάϊ! επὶπι ἰρϑαπι ὦ. 

18. Ουτ, δὶ φυϊορίαπι ιδοιο, ΘΟΙΟρΟμΕῺδ ἀπδ8 ἰῃ ἐΐροΐς ἀπο- 
ΒῈδ δὰ εε ἐπ υἵρεπι ἰυποιῖα οὐπέγαγίο δὰ ᾿σο μ] θῶ παοάο εἰγοῦϊο ἔα- 
ἤεπι οἰγουτη ἀυχοτῖῖ, οὐϊα8 αἰζογαια φυΐάθπι οαρυὶ βπόγαπι δρρθῃ- 
ἀαϊυτ αἰτεγί, αἰϊθγωσι υεγοὸ ἱγρολμ] εἰς δἷς ἱππίπαιο, οἱ ἃ [απὶδ ἰαϊτο 
ἔγαβεγε οοθρετῖξ, τπιαρτᾶ ἐγαῆὶξ ροπάετγα, ᾿ἰσεῖ ἱπι 6 ο  ]ἑατα Γπετὶξ τὶς 
τἰατιῖ δὴ αυΐὰ ἰάεπι ροπάιν8 ἃ πιϊπογὶ ροϊοηεα δὶ προυθίωγ, υθοῖδ 
τηθαϊο ἐγαποίογιυγ τπαρὶ5 ἀσᾶμᾳ ἃ τη 7 ἰγας Β]εᾷ δυΐδπι ἰάσπι υεοῦ 
[αοῖς. φυδαι ΟΡ τ πὶ δὶ τ ἔδοῖ]ι5 ἐγ δῖ, δὲ δΔῸ ιηἰὸο ἔγαοῖα τουϊῖο 9 
βτγαυλῃα ἰγαμεῖ 4φυδιη ἰαοέτγε ροδϑοὶϊ τηᾶῃι9, ἰᾷ ἔρόῃπι ἄυδε ᾿γοςβ θλὸ 
Ρἱυς φυδπὶ 'π ἀυρία υοϊοοίίδϊιε Ἰεναῦμαι, υϊπαϑ θηῖμα αἰζοχα ἐγαϊε 
4ύδπι δἰ ἶρδα Ῥδ 86 ἰρβᾶπι ἰγϑιεγεῖ, φθδηάο, οἶγοα αἰξθγδιῃ ἱπίθοῖι 
{ποτὶξ ἔα πὶ8: 11 πᾶυιααα πιΐπιϑ εἰΐδπι ρου άπ εἴξεςϊ!, ρᾶγίφας ταοὰο 
δὶ δὰ ρἰεγεβ ἱπίδοῖυβ ἐμετὶς Γππΐ5 ἐπ ραμοὶδ μ᾽ ΘΟ] οἶδ, ταιλτα αἰ αἰ 6» 
τοηϊίας 4πϑπὶ ΟΡ τγϑῖω ργίπια ροπάδθγθ φυδιϊυογ τηΐπῶϑ ἰγαμεηῖδ, Δ 
Ὀἰείπια ἀγα ἰταγ ἡπυϊῃο ποΐπυ8. εἴ ἴῃ το, βεἀϊβοιριονδ ἔλοῖϊε τπδίβα το 
τηογϑηὶ ροπάετγϑ: ἰγαάσουπι φαΐτὰ ΔΡ ὑπὰ ἰγοοῖ θα δὰ αἰΐδπ, εἰ σὰγ- 
668, Ὁ ἰἰΐὰ δὰ δπουΐαϑ δὲ υφοῖεβ. μος δυΐθῃ ἰάδτα δὶ ἃς δὶ τιοἱταν 
ἔαςζεγεπὲ ἰγοομξθβϑ, . 

19. (τ, δὶ φυῖβ δῦρεγ Ἰΐρπαπι τρᾶρτιῶπει ἱπιρομαῖ δοουτα ἀθ- 
δαρεογαυς 1111 πιαρῆυτῃ δάιϊοῖαὶ ροπάῃ8, ἰϊρηὶ φαίρρίατο, φυοά ουτγδδ- 
ἄσπι διξ, ἡοη ἀϊνιάϊι: δὲ γϑγο δϑοῦυγίτ δαί θη ρογουμδι, Π]πἀ δοΐῃ- 
ἀϊτ, οὰπη δἰοφοΐ πιυϊξο πιΐππ μαρδαῖ ροπάοτγί ἰά ψαοὰ ρεγουιεν 
4ιδτ ἰά φυοά δυμβοτϊαςεὶ εἰ ργεπῖ! 7 δ χυΐα οἰμηϊα ςῦτα τηοῖο Ἀπηὲς 
εἰ ργᾶτνε ἰρϑύιῃ ταν 8118 τηδρ 8 ἀδϑατη! τ πιοίατα ἀππὶ τηοΥ εἴα, {88 πὸ 30 
ἄυιπι φυΐεδοῖς, ᾿ἱπομταθθπὰ ἰρίίοσ οοππαίδται ργανΐ τηοίίομειι 205 τῶ 0- 
γεΐατ, πιοΐιιπι γεγο εἴ ϑεουπάμπι ἢ8πὸ τιργεῖωγ εἰ δεςῃπἄθτα εϑιὰ 
{δε δδὶ ρεγουϊοπιϊδ. ῥγδοῖθγοα δεουχίδ ἱρὰ εἰβοϊζωγ συπειδ. Ῥδγ- 
Ὑυδ δυίΐθηι δχϑδίεπῷ ουπεῶ τπᾶρπὰ αἰτίαι, ουτὰ οχ ἀθοῦυδ οἱ τ. 
οἾθυδ σοπέγαγιο δά εεδ6. 'ἰ8 νΐσοι σποάο οοῃοιταείδ. 

20. Ογ δίδιεγα, 4πα οᾶγηδὲ ροπάδγδηΐογ, ρᾶγτο δρρεπάΐουϊο 
ἤγδβηδ ἔτεἶπδὶ οπεγα, ουπὶ ἃ οχυὶ τοῖα ἀϊπιϊαλαῖα ἐχδίδιδι ἰἰσγα 7 υδὲ 
δηΐπι οπαδ ἱπιροπίϊατ, δοίυτα ϑαροηάϊτογ ἰδηχ: ἴῃ δἰζογα υδτὸ ρδγὶθ 
οἷα ἐδὶ διαϊεγα. δὴ 4ιιΐα δίσω] ἰἔθγαπι εἰ υδοῖθπι ἰρδᾶτῃ οοπειρὶξ 
6886 δἰδίεγατηι ἢ ̓ἰργαπι φαϊάελη, υΡΐ δραγίογωπι φαοάἀουπᾳαε εδἰδῖεγδο 30 
Αι σεπῖγωπι : ἰῃὰ δἰίθγα δηΐιπ ραγίδ ἰφῆσετα, ἴῃ δἰΐεγα ἀπίθπι ργὸ ἰδῆοϑ 
δεφοίρομάϊ! ἀρρβπαϊου]υτ Παρ εῖ, φαοά Πἰργαθ ἱπομυιθὶξ, ςεα δἱ αὶ 
αἰϊεγᾶτη ἀρροπεγεὶ ἰδῃοθηι εἰ ἢΠ| ρομάυδ ἱπιροπεγεὶ. στωδυϊζερίυτο 
δπΐπ᾿ φυοὰ Ἰδηϊαπάει ἐγαῖξ ρομάοιὶς εἰ φυοά ἴῃ αἰξετα ἰαςεὶ ἰδηςε. 
φαριρδἀπηοάυπι ἀυΐεπι βὶ πὰ ἰἰργα χπϊιαο δἰμε Ἰΐρταδ, δὶς ταϊΐα ἴω- 
διιηΐ φραγία τοι] ἴῃ οἰυϑηιοάϊ ἰἰρ γα, φαοόγυτῃ υπἰυδουΐυσχας φαοὰ 
ἰοίγίπϑοουθ εδὲ δὰ ἀρραπάϊςφο]απι, δἰδῖεγαε δὲ ἀἰπιϊἀϊαπι. εἰ οπνβὶπὸ 
ἰθδὺς ΠΡτὰ εδὲ, ὑπᾶὶη αυϊάοπι ἈάΡθθη8 ἰαποθτὼ ἱπ 48 ροπάυς ἃρ- 
Ῥδπάϊτυτ, δἰϊοναπη γεγο ὠδὶ ἴῃ δἰδίργᾳ δεφυλροπάϊατη. πύδτα ΟΡ γεῖπ 854 
δρρεδαϊουϊημι δὰ α]ιογαμα δαὶ ράτῥοχῃ εϑὲ δἰαῖεγα υϊυδοοῖαο ἀξ δῦ- 
ἴδπι εχϑιϑίθηδ χα] 86 δηιῖ ἰἰργαθ, το 4μ6 φῃοὶ [μετ δραγία. δοπν- 
Ροτ δυΐθιη φυοὰ Ἰαποὶ ργορίῃπαυΐυδ, δὲ δϑραγίοπι, Δρρεηϑοηθθ οπεσὰ, 
ἰφαῖυϑ. ἰγαεὶς ροπάυδ, φιοηίδωι ἣὲ αυϊάδτα ομηπὶβ διδίεσγα ἰωυετθαν 
τϑρίῖε : ΒΥροπιο μοι δαπιαας υπυπιφυσάφας δραιατη δΏρΕΓΠα Ἔχα 10 
εἰδίοι8, ροπάυ8 τεγὸ ἰὰ φυοά ἰαμοῖ ἱπδδὶ. φαδηῖο δαῖετ ργοάποιϊος 
υϑοῖ5 [μδγὶξ Ἰοηριπάρ δ, 'ρ89. Βγμοιπος ῖο, ἰδοῖο ἱρὶ φυϊάφιι ἔα- 
οἰ πιονεῖ, πἰἷς δὐυϊετα Δοαα χίητα ἔδοῖς ροηἀυδααε δἰλίεγαε ἱτ- 
παῖ, αυοα δά δεφυϊροπάϊὶ νογρὶϊ δρρεπάϊομί αι, 

21. Οὐχ. πηεάιοὶ [ἀρ] 6 ἀδαῖαφ εἐχιγδδυπε ἀθπεογοὶρὶθ Ομ εγϑ 
δάϊεςϊο, φυδπι δὲ δοῖα αἴϑηϊοῦ παρα δὴ παΐα εχ πᾶσα πιδρὶν Παδα. 
6κ ἀειηίοτγοῖρᾳ ἰυρτίουδ εἰδιτατ ἀεμθῖ. δι ἴδσγο 1ὰ ροιϊίπ8 δορί ϊὶ τὸ 
πᾶν ἀρ 16, φαοπίδαι μηάϊΐψυε ἀδμΐετα πὸπ οοιπργεβοδάυπι; ᾳαοὰ 
πιο !α ἀἰρίτστγυπι ἰχοίς οατο: ᾷμαοτεξ οπΐτα εἰ οομιρίεοιγαιγ ταλράδ. 
δῃ χαία ἀεηίοτοεμβο, ἀθο δὰπξ οομίγατι γεοῖεα, ππίοαπιν Ἀαρεηῖο 



Ψ-Ὁ 

ΟΥΛΕΒΤΙΟΝΕΒ ΜΕΘΗΑΛΝΊΙΟΘΑΕ. 

ἈΥΡοπΙοΟ ἢ] ΟΝ, οἷο 8. 8. Πσοὲ ᾿Ἰπϑεγοταδπιὶ δοπποχίοι ότι 7 Ἀος ἰφίταγ 
δἀ οχιταςποῦθτν αἰπηίαγ ογρϑπο, αἱ ἔδο η5 ταονδδηξ. εἰς ἀεπιοτ- 
εἱρὶϑ αἰξετιαι φυίά ἐπὶ εἐχιγοιμαση Ὁδὲ εϑὲ ὦ, ΔΙ εγα πο δυΐεπι φυοὰ εχ- 
τλῖς ὁ; υδοῖῖϑ δυΐοτ υδὶ ὦ αἱ 7 αἸϊογ τεγο υδοῖί5 πθὶ ὁ ὁ 6, εἰ μα 
ψιοο ]ΐοη καίει ΟΡ , οοπβεσίο υθγὸ Δὲ β, ἀειι8 δαΐεση ροῃάπϑ. 
πἰτοφαθ ἰφίϊας ὅ δὲ 77 δίπιαὶ σοπιργεβ οπἀδηῖοβ πιουεηῖ: συϑηάο δα- 
(διη οοπιπιοίπϑ Γπ ογίϊ, ἕως Ππϑ τηᾶπα ἐγδμἰΐατ, φπᾶπὶ ἰπϑέγυτηεπῖο. 

22. ὰγ πῆρε ἄρβὰθ ἰοῖαι ἰδολϊα οοηίγιηραηξ ἱπεῖγατπ πε δ 
ψαδε δὰ εὔπὶ βμηὶ ἀϑύτα ἴ πμη] τάχη δαΐτι δαίοτγίτγ υἰγίατα, τα οι! οὩΐ 
"ΟΠ Π οὶ οἱ υἱοϊθπιῖδα. ργαθῖεγεα ἄστο εἰ ρτανὶ σοπιρτίτῃηϑ ἰπϑῖτα- 
μδηΐο οἰπε οοηίτγίηρεϊ χα ἰΐρτιθο οἱ ἰουΐ. δὰ αυία δὶς πἰτοχαβ 
1 ἄποβυδ οοιηρτγίπιϊϊοτ υθοῦθ δ 1ρ88 πᾶχ, ἃ υϑοῖε δυΐθπι ἔδοι!ε α]- 
γε]απίοτ ὁπαγαῦ 1ὰ διΐπι ἱπδίταπιθπίππι ἐσ ἀπόρυ σοπιροπίϊατ γε- 
Ἔρβαε, ἰάοπι Βα επεριδ ΒΥροτοο οι, οοηπεχίοποπι υἱάο]οοὶ 
Ρϑϑτη, ὉΡὶ 691 ἃ. χαειηδάτηοάυτι ἰρίτας ἔποτε ἀϊἀιοῖδε δϑοπηάτιτα 
ἰιχίγοιηδ ποῖα 6 αἱ ἴρϑα6 276, δἷο ἃ ρᾶγνα ἴδοι ογ ροϊεπίία οοπάα- 
πηῖυτ. σφυρὰ ἰρίτατ᾽ οὰπι ρετουδϑίουο [θοϊϑβδοῖ ροπάμα, ἰὰ γϑ]θηιῖο- 
65 ἐ|ὰ 6 εἰ αἰ γεβοῖε9 εἴβείαπι: οἱευδίίΐομε επὶπι ἰῃ σοπιγαγίατα 
δε δὲ οοιπρτίπνεπίας ἰγαηρτιηξ πρὶ δὲ α. ἤδης δἰΐαπι ΟΡ σδιϑαμα 
αδηίο υἱοϊπιιδ Γμοτὶς αὶ ἴρϑαπι ὦ, οοπίέγιπραπυτ οοἰογίαϑ: φαδηῖο 
ηἶπῃ ἃ} Ἀγροπβοο]ΐο ρ]α5 ἀϊδιαὶ γϑοιῖα, [δοἰϊίπϑ δὲ ρ]α8 πιουεὶ δὉ 
δάοτα ροϊθηϊτία, δδὶ ἰξίτιτ ὦ χαϊάοτι Βγροπμοςβ]ίοπ, ἰρ88 δαϊὲπι 
4,7 νεοῦδ, εἰ ἰξοστα ἴρθα β'α 6. χυδηῖο ἰρίϊατ ἰρϑαπι αὶ υἱοϊπίυϑ ἔπο- 
τ δηρηΐο ἰροίαδ α, ἰαπίο υἱοϊπὶπδ ἂϊ σοππεχίοηι, υδὶ εδὲ ἃ. μος 
τἴθιη δϑὲ Ἡγροπιο ἢ ]οπ. Ὁ δδάθμ ἰρίταγ ροϊεπῆα ἀρρ ἰοδαῖς 7.6 
ἰὰ8 ἐχίο}]} πδοδϑδα 688. σαᾶπι ΟΡ τὸπι συοηπίαπι ἐχ σου ΓΩΓῖΟ ἐσὲ 
εὐδίϊογ πϑοββδ8 δδὲ τηδριδ σοιηρτίγοϊ. «αοά δυΐετα ἙΟμιῤ τίσ ῸΣ 
868, οἰδα5 ἰτϑυρίτατ. 

23. Ουτ, οἱ ἀπο εχίγοτια ἰῃ τβοηθο ραποῖα ἀπαραβ ἰεγδηϊαν 
Βοπίρυθ, δαἀφαδαηδπι δε π6]6 αἴγτιπαπα δογατω ρεγίγαηϑιξ γεοῖατα, 
ἃ πιυϊίο ρὶπ8 δ]ϊεγαπι ἢ ἰάδτν δπΐθπὶ δδὶ δοῖτῶο, ον απο δυρες 
1) ἰοτίατ, ταϊπυϑ ρεγιγαπϑὶξ φαᾶπὶ 'ρδαπι ἰδει8. 1Ππὰ δαῖτ ἀΐαπιε- 
ἍΤ τηΐπογαπι, μος Υ6ΓῸ τηδίας ἰδία; δἱ μος φαϊάοτη ππῖοα, {πὰ 
το ἄσαρυα ἔετγίμτ ἸδιοαΡα8. δγαδιγ επίτὸ ἐχ ἰρβὰ αὖ, ὦ χαϊάετι 
ἰρδυπὶ ὁ, ὅ νετὸ δὰ ἴρϑιαια εἰ, δαάβπι ςεἰεγίίαϊθ. ἔδγαϊασ δπΐθτ 
ἱρεα αὖ ἴῃ ἰρβα ἀὁ ἰυχία 6 αἱ δαάδιη οεἸετίταϊα οατῃ 11114, ποοθδ88 
Γ᾿ δὲ (αἰ αἀἰατηεῖτο ἕεττί, ὦ νϑγοὸ ἴῃ ἷρδα ὁ ς, εἰ πίγαυ ας δἰπιαὶ 
γγαιδίβθθ, δὲ ἴρϑᾶτῃ ὦ ὦ ἴρδάτα ἰδῖτιβ ὦ 6: ἰδῖωπι δηὶπὶ δἰὲ ὑρδῆμι ὦ 
τὰ 6, ἃ Ὁ δαϊεπι ἴρβατα αὶ εἰ ῥτοίβοϊα δὲ 78 ἰαχῖα ἴρβῦπὶ ἃ ὃ, 
Δ ἴρδο 6 δι πη] ἴον γορ θαίαγ, δίπα!α ᾿ρίτον αἰ φαοὰ περζῶ δεῖ 
ἱ τοῖϊ: δϑαυδ]ς ἰφίϊας ὦ ἱρεὶ ὦ 6. ἰρβὰ δυΐθπι ὦ ὁ ἰρβαπὶ ὦ Κ' ἰαῖα 
ἰξς ἴῃ ἀϊαπιεῖγο ἰρίπιγ ἐτὶξ δεουπάστη ἀ, οἱ δεορεῦ πεοεβ88 δβξ 
ἀγα ἔοεσὶ δεοιπάμιη ἀϊατηδῖγυτη. δὲ ϑίσαιὶ ὦ ὁ ἰαϊπδ ρεγιγδηϑὶὶ ἰ8- 
0, δὲ ἰρϑὰπι ὦ ἀϊαπιεῖγτιιμη ρεγίγαπϑιἑ ὦ 6. δι πη τετ εἴΐαπι ἀ6- 
ὨΔΊΓΑΡ ΤΥ εἴ ἴρϑαπι ὦ ἴῃ ἰρβα ὦ ὁ ἀϊαπιεῖγο ἰδϊῃπι: 86 468]15 δῃΐτω 
ἰρ88 δ ἱρεὶ ὁ Ε τορίεἴο ἱρίτατ 8} ἴρδο 8' φυοά ἱπίπϑ εϑδὲ, ἰοτὶ εδὲ 
ε οἵ ἴρϑαπι ὁ ἴπ ἰρ98 ἀἰαπιεῖγο ογὶξ δοοππάθτ ἰδΐεγητα οοππο- 
ἤθη. δἷ δἰτωα! ἰαῖυβ ρογίγαποιξ ἰαΐαϑ, εἴ ὁ ἴρϑῆχη ὁ ὁ ἀϊαπιεῖσηπι. 
Ὁ] ἰκϊξατ ὦ τπϊῖο ρ]α9 ἱρδὰ ὦ ὁ ρογιιδπεῖς, δὲ ἰρϑηπι ἰδῖοϑ τπαΐπυ8 
8 ϑεαάδπι ἰαΐα οεἰοτγιϊδίε; δὲ ἔρϑατῃ ἰδίτιβ τηαΐογετη ααλτῃ ὁ ροτ- 
ἸΙδῖσῖς πὰ ἰδίυτη ἰαοπθ. χπδυῖο δηΐμη δουῖϊογ Γἀογὶϊ πο βίων, 
ποῖον φυϊάδτη πιΐποτῦ Αϊ, α ὁ δαῖεπι πιδίογ: ἰαϊθβ γϑτο ἰρδι5 ὅς 
Ὧ8. Δρδυγάυπι δὲ δπΐπι, οἰ ἀϊοϊαπι οδὲ, 1Δ φῃαοά ἀπᾶρπε ἔετίον 
γπλΡαϑ, αἰ φυαπάο ἔεττὶ ἰαγαϊμδ 110 χαρὰ [εγίυσ ππῖοα; εἰ πετῖδ- 
Ῥοδίτῖθ δα φυαὶὶ νεἰοοϊιδὲθ ραποῖίδ, αἰτοττιτα ρογιγαπδῖγα τηδίογοτη. 

58 δαῦδιν εἰ, αποπίαπι εἰ φαοὰ ΔὉ οΡῖῃϑο ἔτ δΠΡΏ]Ο, ἀτῦθας 
ε φοπίγαγίαθ βυηὶ ἰαϊίοπεϑ, δὲ 11 δοουπάσπτη πάτα ἵρδηιη [ετγίωτ, 
1ὰ βεοιπάμπι φυὰπὶ ἰρεαπι ἃ ἰαΐετε ἀεξεγίπι. οἱ δυΐετι φποὰ δὉ 
Ὁ ἔδτῖατγ, δοοιάϊι αἱ δὰ ἰάοπι [εγαῖατ. ςοδαϊηναι οπῖπὶ 4υδ6 ἱροῖαϑ 
δἴογίϑ, {Π]ατὰ 4ιιδα δδὶ δα ρον ἰδπιείγυτα. εἰ φαδηῖο Βαης φαυϊάεπι 
ἴοτοπι ζεσογῖδ, ΠΠΠὰτπὶ σεγὸ ΟΡ πϑαπι τλαρῖν, μδες φυίάοπι ἸΑτάϊοτ' 
“ἴα γεγο οοἰεγοσ. Ἦδος φαίάδπν ἱξιϊγ τηδρὶδ ςοπίγαγιαα βυπέ, 

λΐατα οιυβίογ αὶ ἀπροΐπο: [|66 υϑγοὸ δὰ ἰάδτηῃ ταβρὶδ, φαοπίαμι 
ι6 οοδτγίωπίωυγ. ἰρδαπι εηἰπὶ ὦ ἔεγε δὰ ἰάεπι ζεγίυτ δεουπάσπι 
556 Ἰαϊξοτιεθ. εοδαϊαναῖωγ ἰρφίτως δίξογας εἱ φαδηῖο δῶηε δουίοτ 
ἰξ ἀπραίοβ, ἰδηΐο τηαρὶβ ἰρϑῦσα ὦ δὰ σοπιγαωγίοτι. ἰρϑύση δηΐπι δὰ 
τῖισ, ἰδῖτα δυΐετα ἀείετε ἰρδητι δὰ «, εἰ αιδηῖο δαπε οδίυδίος 
“ὁ ΔηρΆ]η5, πιορὶ5 σοπίγαγίδα βαμὶ ἰαἰϊομοδ: γεοιϊοτ οπΐπι εἰβοϊτΣ 
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Ἰΐπεα, 8 δηΐεστῃ οταπῖθο τγεοΐα βογεῖ, ρεπίταβ αἰΐφθε οαβοηξ οοπίγα- 
τίδε. ἰαϊῃβ8 σεγοὸ δεοχπάθπι ππΐοβπι ἰαϊμτη Ἰαἰἱονετι ἃ ΠΏ]10 ρτᾶθρε- 
ἀϊτατ. ταιϊομδθη τον ἰρίτατ τπαίογεμι ρεγίγαηδὶξ, 

24. Ῥυβίϊδιος 4πᾶπὶ ΟΡ σαιδαπὶ πιδῖοσ οἰγοῦϊα8 δα η θαι ταῖς 
ΠΟΥ οἴγοι]ο σοπυοϊγδῖωγ ᾿ἰπδᾶπὶ, φαδηο οἶγοα ἰάδτυ σεπίγομα ἔμθ- 30 
τίηϊ ροϑὶτὶ : Φεογϑύσω δυΐατ τευ υιΐ, φπδιηδάτποάυτῃ αἰτογίυϑ τιᾶροΐ- 
ἴπἀο δὰ τηδρηϊ τυ ἀΐποπὶ δα παρ εὶ δἰ τεγῖαθ, δίο οἵ {ΠἸογυσα δά δὲ ἴῃ σἱ- 
ςεπὶ βπηὶ ἰΐπεδα. Ῥγαείεγεδ ἅπὸ εἴδπι δὲ εοάθπι αἰτίϑηῃε ἐχϑϑἰθηὶθ 
ςεπίγο, ἰίφαδπάο χυΐάετι ἰδπία δὲ ᾿ἰπεα, φθάσω σοην οἰ νυπίαυτ, 4υδς 
ἼΔτΝ παΐποῦ ΡῈγ δὲ οοηνοϊνιτυγ εἰγοῦϊαα, φααπάοηθε γεγο φαϑηίδτη 
σωδῖογ. φυοά χυΐάεπι ἰρίτυτ τηδίογεπι σοπυοἰνϊξυγ πιαΐοτ, πιδηλεϑέσση 
εβξ. δῃρι]α5 εαΐπὶ δαηδιι υἱἀδῖαγ 6886 οπίηδατε οἰγοππίεγεητα ρτοσ 
Ῥτῖδα ἀϊδηγειτὶ, πηδίογὶβ οἴγου]ὶ τηαΐοτ, ταϊποτὶβ ταϊποῦ; ἀυδτῃ Οὗ τε 
ἐδηάετω Βδρεβαπὶ ῥτοροτγίϊοινετω δεουῃάειτη δαπδαπι δὰ 86 ᾿ἴπεδθ, 
δεσυμάαπι 4τ88 (πδγιηΐ σοηνο πἰϊ. Ὑδττιπηοηΐσισεγο φυοὰ εἰϊαπι 6θ- ὃ 
4αα]επι οοηγοϊναπίυτ, σαδηάο εἶτοα ἰάοπι Γαογῖπε ῥροϑὶτὶ ςΘπγωτα, 
χηδηϊ εϑίατη εδὲ; εἴ δἷς ἀμί Αἰ χηδηο φυϊάεπι δεφααὶος ἰἴπεβθ, δ6- 
ςαπάστη αύδιη τοῖος οοπυοϊ ϊϊοτ οἰτουίυθ, αἰϊφπαπάο τοτοὸ δεοθην 
ἄππι αδτα τηΐθοτ. δἰὲ δαΐπι οἰγου 8 πιδῖοτ φοϊάοτ ταδὶ ἀἰ776, ταῖπος 
γεγο δὶ 66" ὃ, αἰτίδχας δυΐϊεπὶ σεαίγοπι 4. αἱ 4ππὶι αίάετη ΡῈΓ 98 
τοϑρττα ςοπνοϊ τας, δὶς δὶ ΧΑ, φυδηη υθγο ρὲ 86 ταΐποτ, αὶ δ᾽ 
δεφῃδὶβ α δἱ ἱρί τον ταϊπογειῃ του οτο, ἰάθη τππόνδπ8 σεηΐἴστιχη, ὉΒ 
Ζ. ταδῖοτ δυΐϑτη δἰ: δῃποχτιβ. σπδηάο ἰρίξογ ὦ ὃ {πετὶξ γθοῖδ δὰ ἴρβαταω 10 
δ, οἴτααὶ οἱ αο Κι τεοῖδ . ἰρβϑασὰ 7,1; χυδιὴ ΟΡ τοπι δεαπδίθῃῃ 
ΒΕΙΏΡΟΓ Ἰγαῃδίαία δγὶξ, ἱρδᾶτῃ χαίΐάθτι αὶ (, ταδὶ δδὲ β' ὁ οἰγευπίεγοπια, 
ἔρδᾶτη γεγο χ᾽ 4, ζῃδα εἰ δὶ 2,6. δὶ δυΐοτα φιδσία ρᾶγε δϑαιδίθωῃ 
Τομγοϊ ἴτας, πηδοιδδίησα δὲ χαρά τοῖπ5 εἰγοῦϊι5 τοῖΐ οἴτοῦ]ο δε ααῶ- 
ἰεπὶ σομνοϊνεῖαν, πᾶτε φαδηήο ὁ β' Ἰΐπθα δὰ ἴρϑισα ρεγυδηοσιξ ἄν 
εἴ ἰρβα 76 εἰγοπηζετοπεα τὶ ἴῃ ἰρθα οἰ, εἴ ππΐνεγθβ δσὶξ οποία 
ἴπ8. εἰγουϊαϑ. δἰπιλϊίατα τηοάο δὶ τοδρτιασα τοουθτο, 1} ρᾶγυατι διν- 
Βεοῖθη8, δοάετῃ εχϑιδίεπία οαπέγο, δἰπηαὶ οὔτ ας 'ρ8ε ὦ ὁ ρμογάδῃ» 
ἀϊςαίϊαχα, εἰ τϑοῖδ εὐ ἤδθὸ χαίάεπι δὰ ἴρϑαπὶ 20, 1|}ὰ υϑτο δὰ σι. τὸ 
ύδηι ΟΡ τεῦ φαδπάὰο μδες φαυΐάειη δοηυλ] ἐπὶ ἱροὶ θ᾽ σὲ Ρετιγδηδῖυδ- 
τ, 116 τσετο ἱρϑὶ 7 ὦ, οἵ ταγβάστα ἕδοῖα ἐπεγὶϊ τεςῖδ ἰρϑα 7 δὰ ἵρδᾶσαω 
ὲ εἰ ἰρέα αὖ ταγϑητη τοῖα, υεϊαὶ ἃ ρτγϊποϊρίο εττιπὶ ἴῃ ἱρ5ῖ8 σὲ ἕ, 
ἢος δυΐξετη ἤεαπα δίψα ἱπιοτοθάεπῖε τποτὰ τιδἱοτίβ δὰ τηϊθοτοτη, πῇ 
δοΠ]Πρεῖ ρὲ δἰἰψαοά ἱεπιροτί5 δραϊϊατη δεῖ ἰπ εοάετι ρυποῖο, πεσαϑ 
τγαηδιἰεΐα ταΐποτα δἰ φαοὰ ραποίαπι, τιδίογετα αυϊάδτι δααδιεῖη 
ταϊποτὶ ροσγίγαηδιγα, ἤπης δαΐοτῃ τηδῖοιδ, ἀρδυγάστη δὲ. ργδϑῖεγθδ 
Ὁηΐςα εἴδη δΕΠΊΡΕΙ ἐχδίβθυϊα τροϊϊοπα, ςθπέττιπι τποΐωιη ᾿πιο γάτα 
αυΐάδεπι τοι βηδπι, ΠΟΠ Πα ΠΩΌΔτη ὙΕΓῸ τη ΠΟΥΈτα ςΟπΥδΓῖϊ, δἀτηίγδη ἀπχα 80 
εεῖ. ἰάοπι οπίπι οαἰογίίαῖα δδάοτι ἰδΐτιπι δεστιδίεπι παῖπιη οὶ ρδρ- 
Ἰγδηϑῖγε: οδάδτα δυΐεπὶ οοἰετίξδὲς αἴτοαε τηοᾶο δαφυδίθτ ἰἰςοῖ ταο- 
τετγα. ρτίποὶρίῃπι δυΐθτα βυτηθπάητη δδὶ οἶγοα ἰδῖογατη σαυδάτη, φαοὰ 
εδάεδιι ροϊεπιῖϊα οἰ δε 4ι8}}5 βδῆς χυϊάφτι ἰατάϊα85 τουδὶ τπαρηῖτιαΐ» 
πδπη, ᾿ἰΐανν σογὸ οεἰογίπδ. δὶ δπΐπι ἔπεγῖς χυὶρ ρίατη φῃοά ἃ δε ἱρϑῸ 
Τουτὶ παῖαπι ΠΟῚ 81, δὶ δίση] δὲ ἐπ πιουετιὶ φαοὰ παῖθπι δὲ 
τρουογῖ, ἰδγάϊαβ ταουθ ταῦ Ππδτη δὶ ἐρϑυση ρ6Γ 86 τπουεγθίηγ. εἰ δὲ 
αυΐάεπι παΐυπι ἔπετιξ πηουδτγὶ, ΠΟ διπηαὶ δυΐθιη τπουθαίῃτσ, δτ ΠΣ 
48 ΒΑΡ ΘΡΠ. εἰ ἱπιροδδῖμι!ε οογῖα δϑὲ ρὶαδ τπουετὶ πᾶσα τα υ6ῃ8: 
ποη δπὶπὶ ϑαδπι ᾿ρϑ1}9 ἸποΟΥΘἴΌΓ τηοϊοπθηι. δἰὲ ἰρίτατ οἰτου]υϑ τοδῖοτ 858 
Ὁδὶ α, ποίποτ δυΐετῃ δὶ ὅ. οἱ τηΐποῦ τηδίογετα ἱπιρθ! δὶ πο τατος 
Ἰυϊαπι εχ 86, τπδηϊξεϑΐστη εδὲ 4υοὰ ἑᾳηΐυτη ἱρείαϑ γεοῖδα τηδῖοῦ ἐγ 
τγαηοῖξ, φαδαϊατα δδὲ ἱπιρυΐδιϑ ἃ ταΐποτθ, ἰαηϊοτῃ δπΐεπι δὲ ἱπιρ 
ηααπίατῃ ρδενυϑ οδὲ πιοῖῃδ. δεφύδίεπι ἱρίτατ ἱρδια τεσίαε ρετίγθηϑ- 
ἡνδγπηῖ. πεαεῦδα ἱἰρίίηγ δϑξ, δὶ γουοϊαἴπ τοῖπου τυδίογεπι ἱπῃρ 6] εῖ, 
τσευοἰνὶ ἴσθι! ουπὶ ἱπιραϊδίοπε: ἰδπῖυπι δαΐθτη ααδηπίωτη τηΐποσ τ. 
γο]υΐαδ 6δὲ, δὶ π|}}} ἰρ86 δι ἱρβίῃβ πιοϊΐοῃβ πιουεῖωσ. φυοτποὰο 
επίπι εἴ φαδηϊῃπι τηουϊζ, ἰαπίατα σποϊοτα 6886 ἤθε 886 δεῖ, αθοα τηο- 410 
πεῖ δΡ 1||ο. δεὰ ργοΐδεςϊο ρᾶγυυδ οἰγοῦϊιδ ἰαπίμτη 86 ἴρϑυτι οἱτν 
ουϊασίῖοῦ ταουϊὲ, φαδηΐαστη εδὲ ρθἀΑ]19 φαδηι 185 (Ἰαπῖττι δπἰπι δἷς Ἰὰ 
ηποὰ τποῖπ8 681). οἵ τπϑρητ9 ἰρίτπιτ ἰδηϊυτη τηοῖυδ οτίξ, δι παι χα 
τηοὰο δὲ τπαρηυδ ράγυττι ἹποΥΘΡὶϊ, τηοῖυβ οτὶϊ ραγυῦβ σπεταδάτηο- 
ἄππι πιοῖοτ. ΡῈγ 86 δυϊοτῃ τποῖυϑ ΠΠΠΟττιπὶ ἀγουβα τ εἶνο σα] οτος 
δε ἰδγάθ, εδάθιη νυεἰοοϊίαϊε, διαϊπι φαδηϊοτη ταδῖοσ παίαδ δὲ οἶγ- 
φαχηζεττὶ Ἰἰπϑᾶτα ; φαοὰ ἀἰϊΓΠςυ]ιαῖεπι ἰδοίξ, φαοά ποῖ δἰνη το ἰαοῖαπὶ 
4αδυάο ἔυετγὶπξ οομπεχὶ. μος δυΐοσῃ δϑξ, δὶ δἰτεῦ δ δίϊοσο πιουβϑῶ- 
ἸΏΓ, ποῦ 4πθαι πίῃ εδὲ, ποάὰς ρΡεςυϊδγεῶ τποοπειι. ὩΪδ1} εμλτὰ 



414 ΟὐΑΕΒΤΙΟΝῈΒ 
20 τοῖετε οἰτοστπροόπεγε εἴ ἀπηεοΐετθ δὰξ σοπίππρογε πιέσαι]! δ εξ αἰξετί. 

οἰμαΠτοτ οπῖτα υδηάο Εἰς χυΐάοπι τηονεῖ, 1116 σεγο Ἱπουεΐπσ δ 
ἰοῖο, φααπίαπι υἰΐᾳπε τπουθτῖξ δἰξογ, ἑαπέτιπι δἰ ἴεγ τη ουεβίταγ. σαϑη- 
ἀοφαϊάετη ἱρίτιν δαΐδοεπϑ πιονεγὶξ δαὶ ργορθηδιιϑ, ΠΟΠ δεῖαρογ ο0ῃ- 
τοϊνίτογ: σπδπάο σεγοὸ εἶτοδ ἰάδτη ροϑε ἐποτίπι οοαΐτιαπ, αἰζοττπι 
ΔΌ αἰζεο ϑεῖροσ σοπνοὶνυΐ ἤθοθ886 δῖ. δεὰ πι}}0 πιΐπαϑ ΠΟῚ δπ88ι 
ἐρϑία5. πιοῦοπεπι πιουθιογ δἰΐογ, δά υϑίυτὶ παϊΐαπι μαρογοῖ ταοῖο- 
δετη. εἴ ὶ Ββαβπεγίς, {116 δαϊοτη ποὺ πξαῖατ, ἰαπίαπάοπὶ δοοϊαϊξ. φαθη- 

ο΄ οφυΐάθαν ἰρίτυτς πιαξτιυ πιου τὶς δἰθὶ ]Πἰραῖππι ράγυτπι, ρᾶτντιδ πιὸ- 
30 ψεῖυτγ χυδηίηπι 116; φαδπάο δαΐετη ράγυυβ, στγϑιι8 ΤΌ ρπι}8 4ιιατι [ΤΩ 

ἐνῖο: ϑδρδγαῖῃδ δυΐεπὶ ὈἰΈγαῸ6 86 ἴρδππὶ τιονεῖ. αοά δυΐεπι εοάδπι 
εχεϊδιοηῖε οοηῖτο εἴ πιουεηῖα ϑδάδτα υδἱοοϊϊδιθ δοςὶάϊ ἱπαθαυδὶεπι 
8106 ρεγιγαποῖγε ᾿ἰπϑαπὶ, ρδγδϊοξίδπιο δορ ἰβιϊῖσε ππταγ 15 σὺ ἀπθὶ- 
ται. ἴάστα δηΐμα ἀπιθοΡτι9 δϑὲ οοπίγωτη, υϑγιιτὶ ρ6τ δοοϊά6η5, γεἰατὶ 
τουϑίουπι οἴ ΔΙΡΌπι, 6886 ϑπίπὶ αἰγίαϑαμπα οἴγοῦ ἢ! σοαῖγο ποῖ δοάεπι 
πὔτατ. ᾳαδπάοφηίάεοπι ἰρίτατ πιουδη5 ἔα ογῖς ρᾶγναθ, αἰ 1118. ςεη- 
ὅτιπι εἰ ρτἰποὶρίυπι; φαδπάο γογοὸ τβᾶρησϑ, αἱ {Π|π5. ποι ἱείτοτ Ιάδπὶ 
εἴπιρ] οἶτον ππουεῖ, δοα εϑὲ 400 τποάο, 

35. Ουτγ Ἰεοἰο]οταπι ϑροπάαϑ δεουπάυσι ἄυρ] απ [αοϊαπὲ ρτο- 
» Ῥοτιίοποιι, ἤδπς αυϊάοπι δὲσ ρεάππι, γεὶ ρβῦϊο δπιρ]ίογεπι, ἰϊΐαπι 
τετὸ ἴτυπιῦ οαγτε ποῦ ϑεουπάῃπι ἀϊατπεῖγυπι 1108 τεσέθυ5 ἐχίεπς 
ἄππι δὰ τδηῖοβ ᾳπίάειπ πιαρτηταάϊπο ἐδείπηξ, πα σοτρογιθεϑ δἰηξ 
τορογἤοποτη παραπίεϑῖ βαπε θπὶπι δὶς δεοιπάπτη σροπάδ ἀρ], 

ἔολιιβως φυϊάεπι ουδίξογαπι. φαδίπιοτ, ἰδ πἀϊπα νεγοὸ ἀποτίπη. 
ἐκιεπάσπι δαΐοπι 1108 που 8θουηάυπι ἀϊατπείταπι δεὰ εχ ὁρροδίϊο, 
αἴ οἵ Ἰΐξπα παΐππθ αἰ εἰγαβαπῖασ. σα ογγίταθ δπίτη. δοὶπ ἀπῖογ ϑθοαπ- 
ἄσππι παΐαγαπι ἀϊνίϑα, οἱ δοάεπι τποάο ἀϊσιθηϊα ἰαθογαηὶ τηαχίτηδ. 
διὰ ἰυ8, φυστιίαπι ΟΡῺ8 εδὶ υἱ γϑϑῖεϑ ροπεϊυϑ ἔεγγε ρσϑδίπῆ, δίς σδγῖδ 

10 Ῥοπάετθ ἱπιροϑίϊο ταῖπυϑ ᾿ἸΔβογδρυηῖ, δἱ ἐγαηδυογϑὶτη φαθπη 8] ΟΡ] χα 8 
εχιοπἀαπίοτ. ᾿μζαδίοτεα μος εἴίαπι πιοάο ταὶπα8 ἀρβιιπιϊταγ γεϑεϊατα. 
εἶϊ οπίπι Ἰδοταΐηο ἀπά, εἰ Βιίατίαπι ἀϊνίἀδτατ ἰρϑα κ᾽ βεοσαπάπη ὦ. 
δεχυδίϊα σετὶθ [ογατηὶπα δαπὶ ἴπ ἴρϑα 70 εἰ ἴῃ ἴρ86 2α: Ἰαϊοτα επὶπὶ 
ξαηΐ δεαυ8}18: πᾶπὶ τοῖππι ΛΘ ἀπρίπτι εβῖ. Ἔχϊεπάιπιξ δαῖοπι, αἱ 
ἀεϑοτίριοπι 65ξ, αν ἷρ8ο ὦ δά ἴρβϑάῦτη δ. ἴα υἱοὶ εϑὶ 6, ἴτὰ πϑὶ εἰ, ἰϊὰ 
τὶ ἡ, ροδιεὰ δὶ 6, εἰ εοάεπι 8επΊρΡ6Υ πιοάο, ἄοπες δά δπρῃ]υπι 
Ῥεγυεηεγίπξ δἰϊαπι: ἀπο δηΐπὶ βπρι]ἱ τεϑι}5 μαθεπὶ σαρίϊα. δεαυαὶδδ 
δυΐοπι ὁππὶ τεϑῖοδ βεςπηάθπι ουγναίηγας, νυἱάο]ϊοοῖ ὦ ὁ εἰ ὁ α ἱρεῖ5 

20 οὐ εἴ εἰ; εἴ αἰϊαα εἴτι! δα μαροπε τοῖο, χαοπίαπι δαάθπι ἀδταοη- 
εἴγαῖο: ἰρϑὰ δπίτη αὐ δϑη08]}}5 6ϑὲ ἱρεὶ ἢ δ: δϑηπα]ῖα οπήπι ϑυπὶ ἰ6- 
ἴοτα δραῖ: ὁ πιᾶ, εἰ [ογαπιῖπα δεσὰε ἀϊϑίδηϊ, ἴρ88 ἀπίθπι ὁ δ' δε- 
408}:}2 εϑὲ 1ρ81 πιᾶ. δηρια5 δηΐπι ὅ δεαυδ δ δὶ ἀπρη]ο 4. ἷπ 86: 
ΦαΔ στα δηΐπὶ ἶο ηυϊάοπι ἱπετϑ, 1116 σϑτο Ἔχῖγα; δὲ ὁ απίδδτι δδὲ 
φοταϊγθοῖηβ. δὶ εηἷπι ὁ δε 4ι8}15. ,Ἴα. εἰ δηξῃ]ησ5 Ὡδὶ 7 γϑοῖτβ δϑὲϊ 
ᾧ καΐονν δπρυ]υ5 86 408]15 δἱ πρὶ εϑὲ 5, χζυοπίαπι χυδάγαϊαπι αἰΐεγα 
Ῥατῖε Ἰοπρίπα ἀπρίατα 651; εἰ δά πιεάίαπι εϑὲ οὐγνάταγα. ἡπδῖν ὉΒ 

δότε σα ἱροὶ ες εἰ Δδᾳι8}18, μαὶς Ὑδσο ρα ἡ γε. δἰσαι χυθ πιοάο 
ἀεπισποιταπίυτ αἰϊδε, φαοπίατη δεχαδἝθα δππὶ ἄσδα, ζυδε δεοῦπ Ότη 
δυγταογαβ δαπξ, ἀπαρπ8. σπᾶτγα πιδηϊ οδῖηπι εδὲ χιοά τοῖ διπὶ γδ- 
ψῖε59 ἴῃ ἰεοΐοϊο, χαοὶ δππὶ χπαϊϊποτ, δἰοτξ α ὁ. ηπδπίδ δηΐοπι ἰοστα- 
Βιΐηππι οδἴ τηοἰππὰο ἴῃ ἰρ8ο ΛΈ ἰαΐεγε, εἴ ἴῃ εἴυς ἀϊιπίδιο 2, δὲ 
πιεάιεῖαθ. χῦαπι ΟΡ τὰπὶ τὰ ἀἰπιϊάϊαϊο ἰδεῖπ]ο ἰδηῖδα τεϑάππι τηᾶ- 
δυϊταάϊηε8 ἐγαπὶ φααπίαπι οὐ ἃ ὁ, πιαϊ ἰυ ἀϊπ σϑτγο ἰοῖ φαοῖ ἱπ ὁ 8 
δοηὶ ἰοτατιπίπα. ἤος δαΐεστη πὶ} τοίογι ἀΐοοσθ, φπᾶτη φαοῖ 8πηὶ ἴῃ 
ἦροῖδ σ7εῖ ὁ} οἴπιυ] διιπιριῖδ. δὶ δυῖοπι δδοππάστῃ ἀϊαπηεῖγαπι ὁχ- 
ἱεπάδπίατ τοβῖεϑ, απειπδἀπιοήοπι 86 παρ εῖ ἱπ ἰδοῖαϊο , ς ἐ, ἀϊπιΐ- 

851 ἀΐα ποῦ ἰοῖ βηπὶ φιοὶ Δπιρουταν ἰδίεγα χα ΧΆ, δειζυδὶια δυῖσπι χαοῖ 
ἴῃ ἱροῖδ 7 7 καπὶ [ογαπιπ. πιδΐογθβ δηΐδθτη δαηὶ ἰρθδε α77 ὃς 
'ἄσλε οχϑϊδιεπῖεθ, σαδπὶ αὐ. 4θατα τεβιῖδ ἱπ ἰδηΐασι τπδῖοσ, σααπῖαπι 
πιθο ἰδῖεγα ἀϊαπηεῖτο σον πιδίογᾶ. ; 

26. Ουν ἀϊβοἰ] πα ἐσὲ ἰοπρα ἰΐρτα ἃὉ ἐχΐγεπιο 9ΏΡ6Γ Ἠππιετοδ 
ἔεττε χπᾶπι δεουπᾶπηι πιεήϊατη, δοηηδὴ οχϑιδιθηϊε ροπάογεϊ δῃ 
'αΐα υἱργαῖο ἰΐριιο ἔρβατα Ἔχιγεπησπι ρτομίθεῖ ἔογγο, τ γαϊίοπε πιᾶ- 
Εἰ5 τεῖγαδη8 ἰδτίοποτη. δὴ ηυοπίαπι ἰἰοσὲ πἰμ}} ἰπβεοϊαιπτ ποχπδ 

10 ἹπΌΪππὶ μαροδὶ Ἰοηκί τίποτ, αἀἰΓΆς Π πϑ Ἰάταθὴ δὰ ἔδγοπππι οδὲ ἃ Ὁ 
εχίγειπο, σποπΐαπι [ας ϊϊί8 εχ νοθάϊο εἰδυδιοσ ζοδπι ΔΡ δχέγεϊηο, 
οἵ ἰάεο εἷς ἔδγγε εϑὲ ἔδοϊϊαϑ. σαῦδα δυΐθτν, φποπίαδτι δεσπηάοτη τπ6- 
ἄϊοτα αυϊάοπι εἰουδῖο ᾿ΐρμοὸ δεῖνρεῦ 8686 ἰῃ υἱσετι ὁπϑρεηἀππηὶ σα- 
ἄγθρλδ, εἴ οαἰἴετα ρατὰ δίεγαα) δῶ 98] ουταῖ. τωθάϊατα δηΐτι νοι 

ΜΕΘΟΗΑΝΊΟΛΕ. 

τοησστη ἢὶ, ὉΡὶ μαρεὶ ἴ8. χυΐ εἰευδξ δαὶ ἔετί. εχεγειπογτα ἰξὶταν 
Ὀϊτυπααε ἀδογθοπι ὙΘΥΡ6Π8 5ΌΓΘΠπι ὀπϑραυατίογ. αποάεϊ 80 οχίγοιαδ᾽ 
εἰενοῖαγ δὲ ἐεγαῖτιγ, ποτ ϑᾶπὲ ἔαεῖξ, 5εὰ πηϊυ δγθοσπ ροπ ἀμ δὰ ππυτα 
σετεῖϊ πιεάϊυπι, φᾷ δ] οναίητ δηΐ Γεσῖωγ, δἱῖ τη δάϊαπι δὶ ὦ, οχίγεσαδ 
ὃ, ς. οἱεναϊοσϊξίτατ δὺξ μοτίαῖο σδεουπάστη α, ἔρδαπι αυϊάοτη ᾧ ἀδοῦ. 
ϑάτη παϊδπϑ δι γϑατα οἰουαὶ ο; ἰρϑαπι δπῖοπι Ο ἀδογϑαμῃ Ὠπΐδῃδ ὃ 
δατϑατα δἰεναῖ: δίῃ θο δυΐεπὶ δαγσατῃ εἰευδία Βοος ἐδεϊοηϊ. 20 

21." Οὐτ, δἰ ναϊάς ργοσαγυπι ἰμογὶξ ἰάθπι ροπάπα, αἰ ΓΒ.» 
δΌρΕΓ Βαπιεγοδ βεδῖδιῃγ, δἰΐατα ἰ τα εὐΐναπι φαϊδρίαπι {πὰ ἴδγαῖ, χαδ 
δὶ Ὀτενίωθ 817 χυοά εδπὶπι ἀυάπτη ἀϊοϊαπι 6δῖ, οαπϑᾶ ποῦ δῖ, δϑὰ 
τὶ θγαῖίο πππς δϑὲ οδυβΆ. χυᾶπάο οπίπι ρσοἀυςπ9 ἔπ 6 ΠῈ, νέργαθίαΣ 
εχίγοτηδ: ψιᾶτα ΟΡ ὙΕΙΑ σοηπρὶξ ροτγίδηξζετῃ ἀἰ(βοἰϊπ8 φεϑίατγο. υὲ- 
Ῥγαϊίοπὶβ δυΐουπ Ἵςῦϑ8 εϑὲ, χυοπίδτι ΔΡ δδάεπὶ τποίϊομα ταδρὶ5 ἘΓΔΏθ. 
[εγοπίυγ οχίγεταα,, σαδηῖο ρσοσογίυϑ ἰσετὶξ ᾿ἰρπῦπι. ᾿αταθταθ απ» 
ἄεπι δ: ςοπίττιπι Ὡὶ ὦ, πιᾶπδξ δπΐπὶ ἷ8; ἴρ586 δυΐοιῃ αὖ, ὦ 6, ασε 30 
δηπὶ εχ οεπῖγο: Πυδηῖο δαΐετη τπδίτς ἰμοτῖϊ Ἰὰ χυοὰ εχ σοπῖτο δὶ, 
δἷνε αὖ δεὺὰ ας, Ρ]υδ ᾿γαπϑίεγίαν δρϑῦϊ. ἀδθπμοπδιγδέιπῦ δαΐοθτα δϑὲ 
δος ῥτίαϑ. 

28. Οὐχ ἰαχία ρπΐθοϑ οεἰοπὶα ἰαοίυηξ 60 {πο νυ͵ἱϑητοσ τποᾶοῦ 
Ἰΐπο διΐπι ρἰυπιθὶ δἀϊπηρυπὶ ροπάυϑ8, οπι δἰ αὶ γᾶ ἰρϑῦτα σὲ Ρ 8. 
πῦπὶ δὲ υδοῦστη ροπᾶσδ μαρεδῖ. δὲ υοπίαπι ἄπορις τευ ΡΟΓΙΡῸ 
Βαυτίεπαϊ ἀϊνῖδο ορογα (ἰπτῖπξογα επὶπὶ οροτίοθε, οἱ ἰὰ ϑυτϑυτη 1Γδα 
Βεγθ) ςοπιπρὶς ἀεγαϊτετο χυίάετι σἀσυσπι (δο  Πἴδτ, ταθεγε σεγὸ ὃ 
Ῥίδπυμι αἰ βου τοτ. σοπιβιοάππι ἱρίτυτ ε8ὲ ρδῦΐο Ἰαγάϊυ5 πὰ ἀν 

, τϊττογα, οατῃ τπῦ]το Ἰονο8 οἰδοϊητη δυ510] δίυτ ροηάπ8, ἰὰ φυξοῖα 
ἕαοϊτ ἴπ σχίγεπιο οεἰοπῖο δἀϊαποίατι μἰυτηθαπι αὶ Ἰδρί5. Δοπιπιον 
αὐίάοπι᾿ πιϑῖυ8 δὶ ροπάπβ φυαπὶ δἰ βοϊππιπιοὰο υδοῦσπι οροτῖοτεξ 
ἀεπετιογα: ουτι σϑγο ρἰθητπι ἔυογὶξ, συγϑῦτῃ ἰά ταρὶϊ ρἰυτανυπι, δοὺξ 
φυϊεφαϊὰ 11} ροπάδτιϑ ἱπϑγί:. φθατα ΟὉ τοπι [βοϊ ]ΐογα μος το 
ΔΒ 5ποῖ ύδτη [ἰΪο. 

29. (τ, φυαπάο δπρον ἰἰρτιο δαὶ Νυαϊπεπιοάϊ φπορίδπι ἄπο ροτν 
ταυϑτῖηὶ μοπιΐηδε δεχθαὶθ ροπάμβ, ποη βἰ πη ἴτοτ ρτετηππίητ, 81 δὰ 410 
πηυπὶ ποῦ ἀδο πεῖ ροπάπ5, δε τηδρὶβ φααπῖίο υἱοϊπῖπα Τα οτῖξ σον 
Βυϑ᾽ δὴ φιοπίαπι υϑοὶΐς φαΐάοτη Ἰέρτιυτα οἴβοίτατ, ροπάαϑ γοτὸ ἢγρο- 
το] ἰοπ; αοΐ δυΐοπι ργορίοτ θὲ ροπάοτί εχ 115 φυὶ Π]᾿υ ἃ ρεδιδη, 
14 φαοά πιονεϊητ; δἰἴογ σεγὸ ροτίαπιϊαπι, φαοὰ πιονεὶ ἢ πηαδηῖο 
ἰριτατ ρὶι5 ἀϊσιδι ἃ ροπάεγε, ἰδηῖο ἐδοῖϊἶιι8 τιον ες, εἴ αἰΐοττιπι Ῥτεπαῖδ 
τηλρὶς Ἰαεγία δ, σεὶαιϊ ςοπίγαπίτοπία ροπάδτε ἱπιροβῖῖο, φαοά Ὦγρο- 
τος Β]ου ἰαοϊωπι οδὲ. 91 δαϊεπι ἰπ τη ϑάϊο ἱπογὶῖ ρον πα, πὶΒ1]0 τας 
Εἶθ αἰϊοτ τοῦ αὶ ροπάπδ δαϊ πιογεῖ, δεὰ δοάθιῃ ῃοάο αἰξεγὶ αἰτογ 30 
δῖ ροπάηϑ. 

30. Οἷχ δυγροπξεϑ οπιῃθ8 ἐειποτὶ ὅττι δὰ δοτῖππι Ποπβ πολ ἴδε 
ΔηξΌΪατα, οἱ Ἰμοσγαοὶ δἰπιι τεῦ ἐετθοτ, δαγριηῦ πποάεὶ πον, μαπὰ 
αδφυδπι ϑπγρετα ροϊοτπηῖ. 80 4υΐα ἰὰ χαοὰ δεχιδὶα δϑὲ, χυϊδὶ 
Ὀρίᾳπε εϑὲ σϑηϑα; τεσῖαδ βαξετα ἀπρτΐα8 86 πΑ]} 8115 6δὲ δίβιϊοποῖα» 
4υς ἔδεϊξ: φθδτπ ΟΡ τεπὶ δὰ δίτι]δ8 [δυο γ ἀπροΐοσ ἱρδὶ ἴεγγαα εἶν» 
φὈΠίετετῖδε : πο ἐπὶτι {πο δὰ γθοῖοπι εϑὶ ἱρϑὶ ρανϊπιθηῖο. ἃπ ποῦν- 
ἰᾶται δτρεπϑ Βὲ τοοΐη9, δἰλπῖοπι ὙΈΓῸ πϑοοϑϑὸ δϑὶ ΡεΓΡεπάϊςαϊηπι 6988 
δὰ τετταπι δἰααίάδηι ἰρίτοτ δὰ τεοϊπὶ ἀθνεὶ 6686, ἢος δαῖοπι 69 
οἄραϊ δοουσπάστπ ρεά65 βάβατο, εἴ βεγὶ ὁροτῖεϊ οὔπὶ δατγεῖξ. χαρη- 30 
ἀοφυϊάοπι ἱρίτατ ἔποτῖς δεάθηϑ, δεσιπάπιπ ῥδγαὶ]εἰυτη ρεάει δαρεὲ 
εἴ ἑσδρηΐ, εἴ που ἴῃ Ὅπα δεφυαὶὶ. σδραϊ εἷϊ ὧς τβογαχ ἃ ὦ, ἔδηιην ὁ δ, 
Ἐταγα σα, οἀ τεοῖστα δὐυΐδη Εἰ εἴ ᾿πόγαχ, ὈΡὶ ἃ δ, ἱρεὶ [δυπουῖ, οἱ 
οαπιγὶ ἐθπτγ 9ὶς δ ἀθπῖθ. χαᾶπὶ ΟὉ το πῦ 60 δὲ Βαβεπῖοπι πποάο δὰ}. 
ξετε οδὶ ἱπιροϑϑίρῖϊε: πϑοθ586 δηΐοτη δὲ ὁΓΏδ ΓΕ πα ρεάοσσαε 
οοηϑιϊϊπετα δῈ} οαρῖτα. ἤοο δυΐεπὶ δγιὲ, οἱ ὁ αἱ βεὶ δὶ ς7΄; οἱ βἰπιαϊ 
ΒΌΓΡΕΤΕ οοπίπρδξ, εἴ ἰπ δδάεπι δε ψιαὶ Παρ δγο οαροῖ εἰ ρεάει. ἴρδε 858 
δῃΐοτη Ὁ 7 δευΐαπι ἴδςϊ! δησοΐυπι δά ἰρδᾶπι ὦ ο. 

31. Οὐ ἴδοι τησνυθίατ σογππποΐυτη σαδτα τηδηθη87 τοἰσα 
ὈΌτττια οἰτία 5. σοπιπιοῖος ἀρίἑδηξ αᾶτι ταουετὶ ἱποὶρίεηξεδ. δὴ «πὰ 
αἰ Ἀο ΕΠ] ἰπιαπε ε8ὲ ρον ἀπ τπουετα, σιοά ἰπ σοπίταγίαπι τπουεῖτσ. δπ- 
[εγὲ επίπι αυϊάάαπι ἐχ σπποϊοτί5 ροϊεπίϊα, ᾿ἰσοῖ τηα]το δἷϊ τ δ]οείοσ. 
Ὠξοε888 πδησας εϑῖ ἰΔταϊογοῖη 6886 ἐπηρηϊδίοποτη 119 χαοά τερο}» 
᾿ϊτατ. δαουπάο δαΐοπι Ἰοςο, 8ἱ χαϊθνυθγις: γεϑιϑεϊξ επὶπι ἔραῦτη Ζαΐδν 
806 π8. Πποὰ αηΐετη πιουεῖοτ δὰ ἰά ἰρϑατη δά χαοὰ ἱπροἢέτατ, ἴτω» 
ῬεΙ]επῖς δίνης ἰδοῖς, σθὰ δὶ χαΐϑρίδιν τπουεη5 ροϊοη ίαπι εἰ ς6}ετῖ. 10 
ἰδίοπι δβΌρεσεῖ: σαοά επὶπα Ὁ ΠΝ Ῥαϊετγογεῖιγ, ἸΠΠ4πὸ ἴρϑῦστα ἰδοὶϊ ἐς 
86 σϑιησβοίμτ. ᾿ 



ΟΥΛΕΒΤΙΟΝΕΒ 
82, αν θὰ φᾶδο Βχοίοἰσπηξατ, οοεθδηξ ἃ ἰδιΐοπα 7 δὴ φαία ἴσ- 

ρεἶΐεαι ἀδεϊπϊς ροϊοπεα, ΥῈ] ργορίες γεϊγαςϊοπεμ, ταὶ ργορῖεγ τεῖ 
Ῥτγοίεοίαδ ἱπο!παίοπεσα, φαδηάο εὰ υδίθηϊίοσγ ἔαεσὶὶ φαδπι ῥτοὶϊ- 
ςἰεηες τίγεδῖ δοὺξ ἰδίμβαθο δῃθίβογα ρῥγιποὶρίατῃ τεϊϊπαιεηΐθδ 8Ὁ- 
βυσάσπι εεὶ. : 

33. (αν αὶρρίατῃ ἤοπ Ρεουϊίαγοπι δὲ δὶ ἔδγῖησ ἰδιϊομοσπι, ἴπ2- 
πἰθογα ἃἸίοχπὶ ποὺ σοῃϑεααθηῖοῖ δὴ υἱάθ!οθξ φαοηΐδηι ρτταῦχι 

ἰά οἴεϊς τὲ ἀἰξεγώσα ἱπιρεὶίαι, ᾿υάαθς ταγϑαπι αἱ δἰιθγοτα. οοϑϑδὲ 
δυΐοτα φαλπο ποῦ ροῖδϑὲ δπιρίϊιϑ ἔδσο τ ρυϊπηοπι ἵτα μ6}] 6 πα ἰὰ ἐπερ 
[ἐγίατ, αὐ παρε} ]ῖ, οἱ φυδηάο ἱρείῃ [δε] γταυϊτα8 παΐα διὸ ἀεοίϊπαξ 
μᾶρὶ5 4παπὶ ἱα ρα ] πη εἶδ ἐπ δυΐα οἷς ῥοϊεαξία, 

38... (ὔγ πεᾷθε ραγτὰ ναϊὰδβ πεχαδ πιδρῃίοηβε ρῥγοϊϊοὶ φπδαπ, 
86 οοπιταδηϑυγαοη δα υδηάδπι ἮΝ βαβεγθ οροτῖεϊ δὰ ἰὰ φυορά 
γγοί!οἶε7 δὴ φυΐα πδεςαϑ5ε εδῖ, φῃοά ρτοϊϊοἰζας δἰ ᾿ὰρ 6] ΠΠτατ, οομξγα- 
ἡ οἱ ἀπὰς ἱπιρε! τατ. φυοά δαϊοπι πιαρτϊυαΐηθ δὴ αἱ μ1] οϑάϊξ 
δὲ ἱπι δ ο ] τἀτ8 π᾿} σοπέγαα το, ποῦ εἴβοῖς ῥτοϊεοουεπι πεα 
πιρα]φἴοποτα, φιοὰ Θοαΐπὶ τη] το ἱπρ δ! ]θηι19 Ἔχοθαϊε υἷγεβ, μδαὰ- 
[πᾶφαᾶπι οράϊι: φαοά τδγοὸ τῃ]ῖο δϑὲ ἔπι Ῥθο "19, τ Β1] σοπιγαπι- 
ατ. δὴ 4αΐα ἰδηϊοπι ἔογιαγ Ἰὰ αυοά [ετγῖατ, χωδπίοτα δξγὶβ πιουθγὶξ 
ἀ ρῥγοΐζαπάαπι: χαρά δαϊετη ποπ πιουεξασ, πεῆ88 τβουθθὶξ φυϊρρίαπι. 
οοἰἀϊξ δαΐδτα {1118 ἀταρο ἰϑίμαθς μαρογθ. ναὶ ὰθ δηΐπι τπιδρπῦσα δὲ 
148 ρᾶτυαπι φεὰ ποῦ τηοῖᾶ εχβίδιπιηξ: δἰ θτασα ΠΔΏΔΖτι6 ΠΙΒ1] τπο- 
εἴ, Αἰϊδγαπι γθγο Ὡἰ 1] σηονείωτ. ν- 

85. Οαγ εἃ 4ι8ὲ ἴῃ νογιϊοοεἰδ ἐεγαπξον ἀααΐθ, δὰ τη εὐἀΐητα ἴδη- 
ἐτὰ Ἀρτπίος οπμοἷα" δὲ ἀσϊα τοαρτιϊτυ ἀΐπειη μαρεὶ φαοάορυπααο 

ΜΈΘΟΒΑΝΙΟΛΕ. 4ἀπϊἔ[ 

ἰογϊατ 7 φαδιὰ ΟΡ τέτὰ 1]]ὰ6 δχίγετηα πὶ ἄπορα δαπὶ δίγοι]α, Ἦδῷ 
φαϊάοπι ταϊποτί, 110 σατο πρδίοτὶ; πᾶγα τϑδῖοσ ἀἰβιγδ ες, φαοηΐδτα 
οοἰογία5 ἔεγίαν, ἐξ ἰγαπδυθγδοτα ἱπιρο}]ῖ Π1πἃ αἀ τοϊθοτοτα. χυοπίλτη 
δυΐεια ἰὰ φποὰ ἔεγίυγ ἰδιϊτυάίηεπι μαθεὶ, δἰ ἰδῖα γυγδαϑ ἰάθτω εἴβοὶς 19 
οἱ δὰ ἰπίογίογατι ργορεὶ δε, ἀοπες δά τηεάϊοτα ρεγυεηῖαϊ. δὴ φαΐδ 
ἐκίς [εγίωτ, δίτα ἢ 66 μαρεὶ τποὰο δὰ οὔπεϑ σίγουϊοα ῥγορῖθγ στὰ. 
ἴαπι 7 τηδάϊθτα δηΐπι ἰπ ὑποηθοαπε οἰγοῦϊο δεααδι εν ἀϊδῖαϊ. δῃ 

4ηΐα φαοταηι φαϊάεπι εἰγουτηδοῖδε ἃ4ηδα ἰδιο πο δι ρετῖοῦ ρτορῖεσ 
ταρηϊτυἀϊηοια, δεὰ ετγανίϊαιε δὰ εἰγοαὶ ςεοἰογϊαΐειη Ἔχοεϊϊπηξ, ἐἢ 
βέοδιϑε δεῖ γεἰηααὶ εἰ ἰᾶγάϊι9 [δγγί. ἰδγὰΐα8 δηΐετι ταϊηοῦ οἰγοῦ 
ζογῖοσ, ποη ἰάθπι διΐτη ἰὰ ᾿διρογε ΘΕΌ ]}1 ταᾶρτιι9 στα ΡΆΤΥΟ ΓΘ. 
γοϊνιτογ οἰγοῦ 9, φυδῃάο εἶγοα Ἰάετι ἕαετιηῖ τη δάϊαπι. ἀαδτα Οὗ ταὶ 
ἐπ τοϊποτὶ οἴγοιϊο τεϊα αὶ οὶ πϑος886, ἄομες δὰ πιεάϊαπι ρεγυθηίαπξ, δῸ 
φπογυτησθπηῃς ΔΌϊΟΠι δΌΡΕΓΙΟΥ ἃ ῥγϊποὶρίο ἔπεσὶς ἰδιΐο, δὰ βπῖθηδ 
λάοτα εἰβοῖες. οροτγῖεξ ἐπίτα ἤπηο φυϊέετι δἰδεϊπι, δἰτετασα υ τὸ οδ. 
Ἰεγϊαϊια φαρεγαγε ξταυϊδίεμι ; φπαηοῦγεῖα δά ἱπιεσίογεπι δεῖ ΡῈ Σ 
εἰγοιίαται τεἰπααεῖον φαοάσῃῃαιιθ. πεοθ886 δηΐπὶ 6δὲ, αῃοὰ ποῃ δὰ- 
Ῥεγαῖαγ, δαὶ ἴῃ δχίϊεγίογὶ δαὶ ἴθ ἱπέευιοσὶ τπου δὶ, ἐπ 110 δυΐετι ἴῃ 
480 δεῖ, ἱπιρ 851} 1186 6ϑὶ ἔεγτὶ, φαοά ποῦ δαρεγαίωγ. δάδας γεγο σηΐν 
πϑ πὶ οπιδγίοτι : οοἰδγίοσ δηΐτα δχίθγιοτις οἰγοιὶ δδὶ ἰαϊϊο. γεϑίαξ 
Ἰριτας αἱ ἰὰ φαοὰ ποπ διιρθγαίητ, δὰ ἰπιεγίογεπι ἰγαηϑέεγαϊασ. δεσ}. 
ΡΕΓ δαΐετη Ὀπαπηχυοάσαε ρῥγοβοϊξ, αἱ ποθὴ δαρεγεῖσιγ. φαοπίδτα γετὰ 
Ῥετγυθηῖγε δὰ πιεάϊυτα ἤπειη αυίϊάετα οἴβοἰϊ οἱ απ! ρρίᾶπι πιονβϑίοσ, 30 
εἰκῖ αὐαἴετη δοϊτατηοὰο ἱρδύτα οεπίγιτ, δὰ μος 8888 οτηρηίδ ςοηξτα- 
ξυυὶ Ὠεφεδε6 οὐδὲ. 

ῬΡῬΒΆΟΒΙ, ΜΑΤΑ ᾿ 
ΤΗΕΟΡΟΆΟ αἀλζΖὰ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

Ι. ΟΥ̓ΔῈ ΑὉ ἘΣΟΙΟΙΚΑΒ ῬΕΕΤΙΚΕΧΤ. 
Ι 
ἸῈΓ ἜΧδαΡρΡοσδηξῖαθ οἰπιΐδε ςοχατπὶ 6 8.41 ταοτθὶ υἷτα ἈΡΘΘΠΕ7 δὴ 
ἃ γεὶ ἐχρεϑϑητη υοὶ ἀείδοϊατα οἰβοίαηξ: 4πὰ φυλάει τὰ ταοσραπι 
Ἰδίδῖοτε οαγίαπι δοῖ. 2. (τ τροσθὶ ἐδερα ουτασὶ ροϑϑομξ, ὑρὶ 
8 ΔΡυπὰε Ἔχοδϑαῖὶ 7 δαπίάετη ποηπι}]} τα αϊοὶ δαπὶ ἀγίοτι Ἔχετ- 
ἴφ αἴ ποῦ πἰϑὶ ΡῈΓ Ἔχοαϑδατῃ δϑαπὶ υεὶ υἱηὶ υεἱ ἀφιδὸ υεὶ βαΐρα- 
8. ταὶ εἰδὶ τε] ἱπεάΐαθ. δὴ αποπίδσω Ἵοδυϑ8ε, 41:26 τι ουθο8 οοτα- 
ἴππῇ, δάνογδαε ἱπίου δα δῃπιΐ αἴσαε ἰΐὰ εἴβοϊτυγ αἰ ζεπαδ τ γΌτα 
ἱ ρὲγ ἐποϑϑδιπι δἰ τοταδ ἰὰ ταεάϊασα ροδ. 3. (τ ἰδιωροτστιτα 
αὐτασας τηυϊδϊομθδ πποῦθοϑ ἰδϊεπάδηϊ το]]ληῖνα, ἱπάϊοθηξ νοὶ 
"πη της ἶ δὴ χαρὰ δαὶ (τἰξίάδε δαϊ οὐἸϊάας δαὶ μυσηϊάβε δαϊ δἷο- 
δι, τογρόβαυε φαα]ἰταῖϊατα ᾿υΐϊιϑπιοαϊ Ἔχοδδθθ5 οοτατητ: δ6- 
ἀὰ οἰθηΐπι συαἰεϊαο πιράϊοογιϊαθ φιδοάατ δεῖ. χαοάδὶ ρεῦ μπ- 
πὶ ἔγιβίἀαπινα σπθδιογίαση τπογρθὺϑ οοπϑεϊ ογιῖ, ἵει ρτ8 δος δι 
ἰγατίασα 1ο ]6γὸ {ΠΠππὶ ροίϊετγῖξ. δε δὶ τυΐϊπα8 οοπίγαγι τη δΌΡ96- 
πὶ δἱῖ, χυὶ 5ἰχη 8 διαϊαι5 ἔοπιροτίθ δῃρεγυθηθσιῖ, ἱπιοπάθς δαπθ 
16 ἱπϊογσθαξ. χῦο οἰΐδῃ κὲ αἱ φυὶ Βεπς Ὑδ]οπῖ, δερτοῖδγε ἴετα- 
8 πιαϊαῖο ἱποὶρίδηϊ: σξογροτίϑ δῃΐχι ργοῖπ δ ξειιρεγαπιθηΐῃηπι δο]- 
ιγ ἤϑοεῦϑα δϑῖ, αυΐρρε φυοὰ ποππὶδὶ ἰθπιροιτιτῃ δοίδίυσα ἰοοο- 
πὸ δζἴαϊε ἰάομεο ἀρίππι εἷξ προτὶ βοσυδγίψιθ. ιᾶπι ΟΡ γαῖα οαπι 
βοτὰ δυατγίαηϊ, γῖῖο ἴθπο μὰ ἀξ θα Βαρομάδ αἰ φοηιιδ δϑξ, 
ι δαξετα {Π|πὰ ργὸ οδῦδα ραγιϊουϊαδιῖτη εἴαπι δάεδῖ, χαρά ἴῃ Ὀπὶ- 
τὰ Ῥτοροϑυὶ ἀς ἔοπιρογιθυε: τασίδιϊοποῦ εἰεπὶπι βαϊαυπι δεὶα- 
αἴσιος ἰοσογαπι ῥγὸ ἴετηρογὶϑ ουἱυδάδη) τηπίδιίοις δοοὶρὶ ἀε- 

- φυαρτορῖες δες εἴδη ἰηϊεπἀ ἐπάϊ γεὶ το] ]6πάϊ τοὶ ἰαἀϊοαπάϊ 
Ποπέγα θη άϊ ππογρῦτα υἷτὰ μάθεηξ, φασιιδαπιοάυτη τετροτα εξ 
ὭχΩ οτἕῃδ, Οτὶοηΐδ, Ατοϊαγὶ, Ὑ γε ϊδγτσ, Οδηϊςυϊαο, φυὶ βαῖοδ 
Ἐϑῆπε δχοϊϊδηϊ, χυὶ δεγεπίϊαῖθϑ ἔγίξογα ἔδρογεῦυς δοϊθηὶ αἴϊεγτγε. 
'ὯΓ Ὑοτωϊζυδ, οὔτι ἰΕΙΆρΟΓΔ ἱπιπιοϊδηΐοτ, οὐξατὶ τηαχίτης ἀορεδιῖ 
Β ΦοπτοσΡαῖο τεἀπηάεξ, ςΌτη τδγα Ἐχογεοσηθηΐδ ταδίοτίδε ἱποϊι- 

Ἵ 
΄ 

.ο 

116 εχ στουϊαηάϊ ταϊοηθ Ῥχγουδηΐδηξ; ὑπᾶὰς ας οἰ οἴβαπι 11} ράγατα 
οοποοφαδῃῖ, ΑἰΪϊ ράγαπι ουρίδηϊ. δ. Οὔβιι ΟΡ τετ, υὶ γε] οἶἷθο ὃ 
υἱϊΐοβο ὙδοοθποΓ ταὶ ἕδμια ἀϊπῦπα ἰαρογδηῖ, ρεάϊθυς ἱπί τη βοογα 
Δοἰεδηῖῖ δῃ παἰγίϑαθε ρδγ ἴδθεπι σοῃϑυταριϊομειησαε ἱΠΠ]ὰ δοοίάαξ, 
τδθδεοῦπὶ επΐπι εἰ ααὶ οδαγιαπξ, φυΐα βρὶ ἴδ Ρεπιμις οαρὶ πὶ αἰλ- 
ταελιζατι, οἰ φυΐ υἱξῖοϑα υδβοπηΐωγ, 4αὶα 4υοὰ αϑϑαπιρβεγίηϊ ρεγίτι 
πεσαροηξ. 6. Οὕδπι ΟΡ τεπι, οὔτα υἱξῖα Β1]18 Ῥοσ δεδίδίεια ςοῶν 
παῖ ἀεθεδηΐ, ποτὶ δςαϊὶ, φαΐ σεγῖς ἐσ Β1]Ὶ σοποίϑιυχιξ, ρετ ἴδια οσα 
Ῥοξίυδ πτρεδηϊ δὰ φαὶα ἔε τίραε 11} σοτηϊ δεῖ δοπεϊ ργορίεγεα δηηὶ 
4αΐα υἱοϊεπε: υἱοϊεπεῖα υογὸ οοηῖγα πδίαγδη δϑξ. ἰοοΐβ εὐἰτα φυὸν 
ῬΒαδάδτια ἴῃ οογρογα Βυσωθϑοθηῖθυς ἔεσυθῃδ οτί τις ἰῃ βατηπιαῖῖο, συλ 
εὔχῃ ποπηϊδὶ οδ]ουὶ5 ἐχϑαρογαηξία δἱξ, ἔεῦγεδ πῦψας ἀσοθηάεγε ρΡο- 40 
(εδῖ. δοϑιῖυο ἰριτπιγ ἴεσαρογε δγίἀα οαἱϊάδῃθ υἱἶδ πιδὶς Βοσαΐμεϑ 
Ἀδρεηῖ, μίθετπο δυΐεπι μαπιΐάα οαἰϊάαφυε: Ργοῖπάε δοῦῖα: εἰ εγίτεῦ 
ΞαηΠα6 ἱπιοσίπιυπῖ, οατα Ῥγορίεγ βαπιοτῖβ δα ΘΓΟΓ ϑοοπ8 ἈΡα παν» 
ἴδλπι οοποοσοΐ πεαθεαηῖ. ἔἧζ { ιίτγ τοΥΡα8 ρα ]οη8 808 εχ οἵα» 
πὶρὰς Ὑἱ δ ργαεοῖρας αἰβοίδι εο8 φαὶ δὰ Ἰαβογαπῇεϑ δ0 τβοῦθο Ργορ 
δοοεδϑεγίηϊ δὴ φαοὰ ἧΞ 80105 οπιπίατη τβογθόσατω οοτατηπηΐδ οτπηῖ- 
Βὺδ Βοπιϊπιροϑ εϑὲ. ἰΐδχαθ ρεϑίεπι ἕαοϊ 8 οαιηῖθος ἰηζετῖ, φαὶ 8. Ἰς εἴ 
ἀερταναῖο ἰδπὶ μδρίϊτα δαμξ. Αἰ δπΐπι αἰ πιοῦθοὸ σα Ρρδηξῖα γεϊαι χαο- 
ἄδτα ἕοπιῖῖα ϑισοθάδπία, υἱξίαστω Π]ὰ ἃ ργοϊϊποε ἐχϑοϊτεὲ ςοποἰρίδἴτιχ. 40 
4π6 ἴῃ αἰ, 8. Οὐτγ, δὶ υϑῃῖϊ βερι επέγομδοϑ Ὠἰθσβετα οοοαρδ- 
ταηῖ, γεῖ δυΐοπι δηϑὲσοϑ ρ] υνίδθχοο ἐχΡαΐἱῖ, δοϑίδϑ ργοχίπια ὅταν 2 
ἴδια ἔθ τῖθο ἀσδτῃ ΠΙρριϊπ πὶ 8 ἰπδαχιΐ δο δαὶ δὴ χυοὰ Δεϑῖε 
ΠοΥροσα ποϑῖγᾷ τη τα Βαπιοτί8 δἰϊοπὶ σομ ποηία Ἔχοὶρὶῖ, εἰ ἰογτ 
τηδάεῖ, εἰ ΒΑΡ πα Ἰοοα8 Ρεγμαπιϊ ἀθο εεῖ, τα] σααα τεάάϊταν {θα ]18 
4αΐ ἐταυΐϊδ ρεγρεῖπο οοῃϑιαξ, ρτίπιατη ἰΐδαπο ᾿ἱρρι τυ ἀϊπε8 δα δαὶ, 
φῦτι Θχοσοσηθηΐδ μαπιογῖδ ἴῃ οδρί[6 ἀδ]ίχψαετγο ἱποίρίαπε, ἀεὶῃ ἔεθτεα. 860 
ἴϊα εαἷτα ἱπιθ}ΠἸρεπάθτα εϑὲ, αἰ τόδ δαάδτα εἰ ςαἰϊαἰ δεῖπνα εἰ γι ρὶ 18. 
εἶχα τεὰαϊ ροδοὶξ, δὰ δα γεὶ ἰαρὶδ: ἕεγυεδὲ εἰδεωΐα 11, υσὶς μἷς 



ἀτ6 

ψεποιιοηθαδ. δὲ ἰρίτον ἀξ δὲν δαδα Ἵταϑοίτα ἀϊηΐα σδῦθα οαίογεπι ρἷθα 
πἰοσοτη δυδοίρίοπ Ἔχαγάεϑοδῖ, οἴ σογροτα "τὰ ταϊϊοπε δηχϊεΐαϊε ἃ6- 

εἴπ νεχθηϊαγ: δϑβῖῃβ γθγὸ ἴθ οογροτα ἔερτῖδ, ἱπ οσα Ἰιρρίιὰο 
65ι. ἀδηίχας πιυϊαιίο φαδεφας οαἰϊάα οοτραβ ρεγυεγιι, οαπα ϑοισεξ 
δβοῖο δάδιις πιδάδηϊο δβϑῖδϑ βγοῖπιϑ δίοοα εἰ οα]άδ οσοαρανῖξ, τὶ- 

ἄσπι εἴὔαπι δηρείατ, οἱ ρίανϊα δϑϑίαϊ δοσθϑδῖξ. ἰΐα ἐπὶπι τἱδ δο 18 τοδ- 
10 1οτίαπι ἰαῖα οθιίποῖ, ΄υᾶπν ἔεγυθβοθγο ἴυτῃ ἰὰ σοτρογίθυϑ ἴυτα ἴῃ ἴεστα 

ἴαπι οὔαπι ἴῃ δἔγς ἰδοϊαϊ; φυ ἀδ οδτ88 ἔερτγεβ οὐ απίω εἰ ᾿ϊρριϊα- 
ἀϊπεδ. 9. (ατ, οἱ Ηἰεπιδ δασῖγίπδ δὲ ρ᾽αυΐοϑδ ἰαἱϊ, νον δαΐεπι οἷος 

σαπι εἰ δαϊοπίαπι εθξ, σογρόγα ἴᾶπι γδγα 4υᾶπῃ δεδίαϊβ τασδὶ 6χ- 

εγοοπιῦ δὴ χαοά Βἰδπιῖϑ ἱεροῦ εἰ μαπιογ ἰδοϊαπὶ αἱ σΟΓρΟΓΆ ἴεπις 

Ῥοτί εἰπδπιοάι οἰὐφβοος ἵπ φυαϊϊναῖε τεἀἀαπίατ.. Βυπιάα επὲπι ἰαχα- 

πε βδηὶ εἰ δοϊιια περδ888 εϑξ. 4πδ6 οὔπὶ ἰϊὰ 86 Βαβρεαπῖ, γετδ πι- 
Εἰάο αἴφιε οἷοοο ἔδοϊ 8 οοπογθβοεγε ροδϑαηὲ δὲ ἱπἀιτατί. πλτοε δτα- 

γνἱάδε, φυϊθασ ἴπῆς δάθδι ραγῖυν, δδογία Ροτοἰπαπῖατ, υἱάεἰϊςεῖ ἰπ- 

οδ]εβοοηάϊ οταοϑοθπάϊφαα ταοπε; 4086 τὲ ϑἱἀεγαιῖο δρρεὶ]αία 
τὸ εδῖ, φαᾶτα 1118 οοπιπιίτας {τι ρίἀϊτδ, ἰπαρ δίϊθπδ οἵππῖμο Ἔχοεγηεμάϊ 

Βαυπιοτῖδ. ἱπίαπϊεβ Ὑθγο 4808 ρογυπῖ, ἱπιθ 6ο.} 165 ἰΔεθο 486 ἱπιταο ἀϊ- 
ἐδπὶ ΟΡ ἐγιριἀἰταίοτα εὐσπε. δοοιἀϊξ οπὶπι αἱ φαὶ ἴμηο οα6 10 δέγεπο 

Ὁκροαπατ, ἰἰάδτα ρ᾽ανίο Βεπίρπε εἰ οοπδιξεγιπε δὲ πυιγαὶ ἐπεγίπξ 
ἐδῖγα ραγεηΐεπι. οδἰθγίβ σθγο, οὔπι ρἰζυῖτα νἱεἴ0 δε πἰπιϊεῖαι!8 ραγ- 
ξιυϊα που 681 (φυοὰ βὲ, πρὶ τερίἀππι 86 δαβιρ!) δεὰ ςοδοὶ ἃ {τἰ- 

οἰρ οοηϑετξ, σΌπι ἸΣΡΟΓ ΟσουρανΪς, δεϑίμεῖβ υἱ ς ἢ] φαθδοῖξ, δὲ δὲ- 

Ἰοαὶ δἰοοΐφας ϑιηὲ, φιοά δογαπι σογροτα τοϊπϊπια μυταίάδιαι δεὰ 8540δ- 

Ἰϊδαπάδπι δογιἱππίπτ παΐυγαπι, οχοϊαπίηγ φοϊάεπι μυταοτθδ, δϑὰ ἴδ- 
80 ππ68; φυδῖῃ ΟΡ τεπὶ 608 ἀγρέαμο τἀ πια]Ὲ μαθεῖ, οἱ γεγο ρέϊυτα 

τεἀαπάδηι, γαποίτδι 8 ἀϊ σε Παοηθβαας ἰπ ρυϊπιοπετα οτίαπίωτ, τοὰ- 

Ἰΐεγεϑ Ἔοχιογχαεηὶ ἀἰ βου αῖε8 ἱπτιεδαποταπι, φαία παϊαγα δυπὶ Βπον δ 

{τἰξίάαχαα. δεπίογεϑ βίαροτ διϊοπίϊος γε ϊε, πρὶ πρΐνεγθας τεβο- 

Ἰαΐπε Πύπιον ἱπουραῖ! Ἔἐχαας ἱπιβ οὶ δὲς οδἱοτγίβ παῖῖνὶ ςοπογευῖξ, 
40. αν οἱ δεϑῖαβ δἷοοδ οἱ δαυϊοπία ἔαϊξ, δαϊαπιπαδ εχ δάνεγδο Βα- 
χηϊάῃδ δἴσμῃε δασέγίπα5, Ηἰεταθ, 4πδὲ ργοχίτηδ εξ, ἀοὶοσ οαρίμ, τδῦ- 

Β οἷἶξαθ ταείδχας οτίαπῖατ, δἴχαε ἱπ ἰαρθτα ἀδπιπμι ουδάυπε: δὴ χαία 
Ἠΐοπιϑ πιαϊειτα ππαϊεγίδα ἐχοίρίξ, ἰαφιθ Βυταόγετα σοξοΓγα αἰαα8 ρΡὲ- 

ταΐϊατι ἱπάς σοποεγε πιαβπητα οἱ περοϊϊυτη εϑξὲ. εγρὸ ἀἰ[Ἐς1]6 δὲ 
Βυπιοτγοπι ἀεηϑατῖ, οομβοῖχφιας ἱπάε ρἰτυϊαπι, φαοάοὶ ἴῃ οαρὶϊε Βυταοτ 
σοπϑετοτῖς, σταυϊβίεπη σοπιταϊεεῖτ: δὲ δἱ πἰιπΐας {τριάδα εδὲ, οττι- 
ἄοτεπι πἰφαε πιογδῖ, οὐἱὶ διἀεγαῖο ποισιθη δ5ῖ. πεὺ ποῖ δἷ ὁὉ πἰἷ- 
Ῥαΐατα δαὶ οορίαπι σΟπογΈϑοθγα ταϊπδ ρους, ἰπ Ἰοσυτη ἀεβαϊξ ρτοχὶ- 
τδητη, δίαπε ἰΐα το88ῖπὶ γαποϊαΐδθτη οἱ ἀδθδπι σοπιγδηϊξ. 11. (ας 
οἷ δἷοοα δεϑίδϑ εἰσοιδαυε δυϊαπιπ8 δ4υ οπ68 Βαρυοτγίπξ, ται! ει 

10 εἴ οταπίβασ ρἰτυῖϊα ἀθυπἀαπεῖρπδ δαουπάα να]οίμἀο ςοπεπραιΐ δὰ 
χαΐα παῖπγα αἰγογυπιθε ἴῃ αἰϊεγατα ἐχυθεγαὶ ραγίεπι, ἰΐα4ι}8 δι ρὰ8 
πὶ ρατίετη ἰγϑῃεπήο οοπίγαγίδπι δὰ τπεάΐαπι Ἀαθίππὶ Βοποπιφιε 
Ῥεγάποῖς. δὸ ἰρίτπτ ἵρδο ἴοπιροτε ορεῖπια γα]επὶ, πἰϑὶ φυϊά υἱῖγο ἱρ8ὶ 
Ῥεγρεγατῃ ἀραπῖ, δυΐ ΒΌπΙΙΙ δὰ Ἀἰεπιεπὶ ἰϊὰ ἀθνοπίαπς αἱ ἐοπιίξεπι 
φαεπάδπι εἰ ἱποιϊαδυίαπι ἔγίροτὶ δα τυ δίτεπί, 12, Οὔγ δὶ 8ἰοοδ 
δεϑῖα9 οἱ δαυϊοπῖαδ, εἰ δυϊυπιπα8 δίσοα8 ἰἰϑάοπι ἀφο: ον θὺ8 ρεγβδίαϑ, 
τλοῦθο ὈΙ]ΠΙο8ο6 ἱπίδοιει ἢ δπ ιοπίαπι δὰ ἰάδπι σογρα5 δογΌτΩ δὸ 
τειροτῖθ Ἠδρθὶϊα8 υογρηηι ἰΐδαι υϑἱατ ἐρτὶϑ ἐρπὶ δά ϊοϊϊατ. οαπὶ 
εαὐἰπὶ σοΟΓρόγα Ἔχϑσοθηΐαγ, φαδπίαπιᾳπα ἴῃ ᾿ΐ5 ἀιιςεἠϊηϊ8 ἐγαὶ ευδ- 

10 Ῥογδίαπι οἱξ, γϑμεπιδηΐεγαπε ἱποαἰθϑαβηῖ, πεοθϑδα δϑὶ αἱ ἀυπὶ δυπιοσ 
ξοπϑαπλίξατ, ἃτ ἀδα ᾿ρρι τυ ἀῖπεδ οτίαπίοτ, τε σοχαε φαοά Ρ ]Ἰοϑαπι 
τοιρδηδογὶϊ, εοάοπιφαςε γερο οϑοθπῖθ, ἔργα δουῖδς, αἰροῖε εχ Βἰΐ 
δἷποετα, ἱπυδάδηϊ, ποηπα]]ο8 ἰπϑδπία γαρὶϊ, φυογτπα 80 ἰςεἰ πδίαγα 
δἴτα Ἀ᾽16 δἀρπηάεῖ: μδες εἰεπὶπι ἴᾶσρα δι ρεγεϑὶ, οὐπὶ εἷῃ8 Βυσηοσεδ 
εοπίγατγιὶ τεϑιοοθϑοδηῖ, 13. (τ πιοϊδιϊοπεηι ἃ αδττιηι βταυ ἐπι, 
δᾶτὶβ Υ6γῸ ΠΟῚ βγᾶυθπι 6886 δἰβγτηθηι ἡ δη φαοὰ ἀαυὰ οογροτίροι 
αἰϊπιεπῖο εβξ, φαο ἰᾶπὶ μδ ἱῖο οοπιρίεχοσπε ρεγεκγποιιατ, δὸγ ἀοΐοπι 
παΐ]ο 86 Ἔχμίρεῖ αἰϊπιεπῖο. δαπαγαπι ᾿ΐοπὶ βοπεγα πιρϊΐα εἰ νϑγὶἃ 

30 Ῥ6Γ 86 δππὶ, δε4 δδτγίδ πεϊπίπις. ἰΐδσαε μος εἰἰᾶπι οδυδαε 6986 ροἰεδὲ, 
φαΐρρε οὔπι ρετγεξτε εἰϊαπι ργοίεοιι ἰπ σεῖο φαϊάεπι ρτορε εοάετῃ, 
ἴῃ δᾳηΐδ δυΐετα υαγί85 ψεγθαγὶ δυεηϊαῖ,. συδργορὶδγ δαῦδο πρυίδεο- 
πεπὶ βΎΔΥ πὶ 6486 Γοοῖα ραϊαπάϊτα 6δῖ. τὰς Ουγ εἰδοταπι πιαῖα- 
το πιῖππϑ 4υδπι δηπδδ βγανὶδ οοοῦγγαςῦ δὴ 4αϊὰ μ᾽ υτἰπιῦτη ἀσαδα 
εοπϑαπιίπιαβ, Πδπὶ εἴ ἱπ ρᾶπθ εἰ ὉΡδοηϊὶδ εἴ ἴῃ ροϊῃ 486 886 Ρ]α- 

861 τἱπιὰϑ εϑῖ. 15. δεὰ οὔτ οἷδὶ δὲ ἀυδὲ ταυδίῖο ρταυΐβ δἱξ᾽ δὰ 
4υοὰ οπηπίδ τηπἰδιϊο οἰΐαπι τεπιροτὴ5 εἰ δείδιϊδ τοοῖα ἔδοι οι. 6χ- 

ῬΆΑΟΒΙΈΜΑΤΟΝ Ἱ. 

ἘΓΘΙΩΔ ὨΘΏΠΙΘ β6ΠετῚ8 σὈΪαΒΟΠΏΠΟὯ6 ταΥοτὶ δοἶ]6 ροδδηηξ, (αοῖποδο 
εἴ ρτγίποῖρία εἰ βπθ8. δγβὸ εἰ οἷδὲ φαὶ ἱπέετ δὲ ἀϊβίδπε, σογγυτηροῦϑθ 
86 1ῃ Υἱοεῖα 4αεαπῖ, σαΐρρα οὔπὶ δαὶ παρεῖ δαϊ ποπἀθτη δά μδαβοσῖ, 
φαΐ ργδεοεϑϑεγαῖ, δά ἔδβο, αἱ σαγίιι8 οἴδιυιβ ξγαυΐδ δδῖ, ἐαγρυΐδεαϊ 
δηΐπὶ πες ΔΈ αι} 15 Θοποο οι]. εἶπα δρίτοτ, οἷς ἴῃ [18 δοοίἀϊτ φυὶ ἀχαδτα 
παηίαγιπί, δοι]οοῖ αὶ σαγίαθ ροϊϊοπὶβ αἰδπίαγ αἰϊπιοπῖο. δοῖχιθ ἰᾷ 
ΑἸΐπι ΘὩτὶ βεηυδ αδτα δἰςςυχη νδ] επεϊα 8, χαοπίανη ρ] αγίπιτιπν ἐδ, 6χ- 
4υς οἰβὶδ ἱρεὶδ ποπηΐδὶ φῃδπίαπι ἀϊυΐαπι εδὲ νἱπι μαρεῖ ποι δηάϊ, 
16. (τ πιοϊαϊίομιεϑ δαθαγηπι ἕδοϊαπι αἱ ρμεάϊου!!, ἴῃ φαΐδαθ Ἠδθετὶ (0 
ἄρας ἸπΌ ΕΣ Βαθεδητυτῖ δη αιοὰ Βαπιοτῖδ οτὸ ἀϊτα8, σαδπι ροτγίατιν 
»Ἀ1Ο 1116 οοπιτηϊ εἶς, σπδα εχ ἀαθδα υαγῖο ὅ8ὰ ἱπ Ἵγθρτὰ οοπιπιαΐαν 
ἤουα τεάυσπάδι, Βιαπηοτῖβ ογθᾶγα σορίδιι ροϊεδῖ, Ρτδεδογῆπι ἴῃ ἰοοῦ 
Βαπιοτὶ ορροτϊιπίοτα. οϑγεργτσι δαϊοτ πδίαγα πυτηίάσπι εςὶ; σααγϑ 
οδραϊ πιαχίπιε ρεγρβῖθο μαπιεξ, οπΐα8 ταὶ ἱπάϊοϊαπι οἱ, πε ἿΣ 
ἴῃ μου Ροξδοϊπιαπι ἐχευηξ, Ἠαἷπϑ δαΐετα Ἰοοὶ νἱθ δὰ ἐμελδρονα μα 
Ῥεάϊοαϊοα ἀρίᾶ ἐδ, ραΐεῖ μος ἴπ ρμευΐ δειδῖο: σαραϊ δαῖτα ρπετον 
τατα πιδὰεὶ Δραπάε, εἰ δαθρε δαὶ βγανεάϊπε οοπῆϊοϊδϊατ δαξ ἐδ χυ 
πἶδ ῥργοίωδίοπθβ. σαΐῃ δἴἶαπι ρϑάϊςα]ος ρ]αγαϑ {1 αθῖδϑ μαβϑτε 8016Ὲ, 
17. Οἷγ ἃ Ὑδγριαγαπι οσσᾶδα δὰ ἔδυοηὶ ὕβᾳὰε ἤαϊαϑ Βὶ Ροϊοε- ὦ 
τπῦτη ρεγεδηΐῖ, Ζυὶ τρογρο ἰοπρο ἰαβογαηξ, οἱ δεὲπδϑ 4θϑην ἰθυθηοΣ 
Ῥοιίυδ᾽ αἴγαπι ϑατητηδα {Π|46 ἱπεογεθηἀϊ οαυϑαα ἀπδε δαοἰηξ, [ἀξ 
δίαυβ ἐχοςβϑ09 γὴΐβ οηΐπὶ σάϊοτα [ουδίοσ δεγυδίηγχαθ. ἴετπι ρα δὼ» 
ἵετο ἰδιμὰ ἀπῖρο 1118 δογσϊοτ. ἐγ ρίἀαπι δηΐπι οἱ Ἀἰεπιϑ ἴῦτα δοθγτ 8 
τἱρεῖ: δαβδε δ: δηΐιη ἰδιρυδ ὙΔΓ δε, ἂῃ χυοά ααὶ γἱ εἶδ ἴδθο. 
ταπὶ ἀϊαϊατγηϊδ, ποπ δεουϑ ἃς 8668 Αἰεοῖ δυπε. "]οπριδ δἰ δηΐπα πιοῦν 
Αὐϑν σῇ δεῃθοῖᾶ ἰᾶτῃ δά6886 νἱάοῖῃγ. δὰ ἀβπαθθ σΟΓΡΟΓᾺ δίοοα δὲ 
{πεῖάα ϑιπϊ, αἰτετα δο ]οεὶ ΟΡ δδίδιεπι, αἰξογα ΟΡ ἰαπριργετι. Ηἰειπιεῖω 
γεγο εἰ ξεὶῃ ἔτίρογίδ αἴφιβ βἰοοϊϊδτῖβ 6666 οχοθθϑίοποτι οογίυτη εξ, "Ὁ 
4άατε Αἱ πὲ, σπμῃ γε] ρᾶγτο τποπιεπῖο ΘοΥρογα ρδιβαπὶ, μἰδπαὶ ΓῖροΥ 
4υδ51 ἰρτιΐδ ἱρτιὶ Ἰπϊαπραῖατ, αἴθ ἰϊα ἱπιοτιπιδῖ. 18. (τ Ρὴ 
Βἷ5. ἱπιρυτίϑαπο, σογρογΡα8 αἱ εν φαρὶτδ ποῖα πιᾶρπο περοῦο δ8- 
πεηΐῃγ, Εἰ δίαγαπι δυΐετι δεργεΐ πη ΒΌΠΙΟΓ δογαπι, σοΐδ τεγγεῦαμν, 
βταυΐβ δὲ} βτανυε δυΐοπι οῦπα ἀβογδηπὶ τεβάϊῃ: Ἔτξὸ βαρετίογα σὰ» 
τατὶ ας ροδϑαπι, φαοπίδπι δεογβῶτα Ἠυπαοτ ἀδοθϑβόγιτ: ἱπΐεγξοτα 
Ρτορίεγθα πεφαδιπῖ, 4υοὰ δάἀτηοάυπι Ἔχογεδοὰπὶ εἰ ρπίγεάϊπὶ ρα- 
ἰεδηξ. 19. Οὔτ, δἱ ροϑὲ Ηἴδιβεπι ἃαυ]οπίαπι δὲ γϑγ δυσεγίοσδι ἃς ὃ 
Ρ᾽υνΐθτ δεϑ8188 δίοοα δἀπιοάμπι ζυϊῖ, ρεγηϊσΐοδιδ οπιπῖδῃ95 δαϊαπιπτΣ 
δοοράδϊ, οἴ Ῥυεγὶ8 ργαεδογίϊση ἢ πᾶπι εἰ οεἰοτί5 ἀϊβουϊϊαῖοε ἱπιειῦ» 
πογὰσπ ἔθργεϑαας φαδγίδπαε ἰοπβδε 60 ἰειπρογα βοϊεπὶ ἐυεπῖγθ. δῷ 
ηυοὰ, δὶ ἀφαᾶ τηϑήϊοοτὶ ρθγ δεϑίαϊθπι ἰπο 8911, φυαπίυπι Βατποτὶδ οοἷν 
Ἰεοῖαπι δδὲ Ρεῦ γεὲγ Βυπηΐάαπι, ἰῃ ποδέγί8 φογρουῖβυ τοίγιθγαϊσσῳ 
4αϊεφοῖξ: 504 οἱ ποῃ ἴϊὰ σοπεπρίς, μαοτί, 4πὶ ϑααρία παίαγα μυνοϊὰ 
εἰ οδἰ αὶ ϑαπὶ, γε βετηεπίογ δ [ογνεδουηὶ αἰϊεοία, ᾳφποπίδω τείτίρο- 
Ταῖὶ ταϊαΐτης ἰαογίπε. οἷ δἱ Ρότ δεϑιδίεῃι γοδεςεγὶηἴ, δουΐσπηπο οοασῖε, 9 
φιογιιτα Βαπιοτ αἰῖτα τοοάατῃ [εγθιετγῖς, οογτὶρίεπιαγ. Ἔχ ογεπαθπῖδ 
γεγο, πἰϑὶ οοπεδιιπι ρεγαπιεγῖπὶ, οτίδ υἱάθ]ϊσεὶ οἶγοα ῬαΪτηοποτα αὖ- 
χιο ἀγῖθτίδπα (5 ργΘ δμΐτα ρτίπιιτα σοποίδιπηξ, 60 4οἾ]Π1 6: χαρὰ δὔτί» 
ἐροσὶ ποϑῖγδ ςογροσὰ ραϊεδηξ: μἰπο δηῖπι ᾿ἱρριτα ἀΐπεθ φθοαας ρτλο- 

Βτεδοῖα (ἐρτιθα8 ἱπ γτανὶ δοϑῖδιε δεαυΐ σοῃδιιδυθστιηῖ) Ἔγζο δὶ ΒΟΒ 
Ἰοοὶδ δαρεγίογίρυδ ἐχογεπιθπία μυτρόσασι ἐχογιᾶ, αἱ ἀϊοίπι εδῖ, ρτὸ- 
Ὅπας ἱπτεγοπιογίηξ, ἀδϑοοπάεδηϊ ογαὰδ δὰ υοπίγοιη, αἴφυς τὰ ἀπ 
ςαἰταῖεπι ογεδριηῖ ἐπιεδιϊπογαυπι. αἱ δὶ ρσγὰθ ηἷπιΐα δαὶ οορία ΒθμαοΥ 
ὀχούγηϊ πεφυϊνετίς, ηυδγίαπαε 1186 οτίεπίως χυΐ ουδάογε πιοτίοα ρὸ- 
ταογαηῖ, εἰἰδπὶ δὶ {1.4 ἐπεοϑεϊπουτιτα υἱξίιπι οπληΐπο χαϊευετξ, φαοὰ 
δηἷπιὶ οτιὰϊ Βαπιοτίο δ Ριεγβϑαΐε, δίδοῖϊε βππηυπιηαε Ὑθποπιεηῖες 
τοοῆο δἴγαε δ 1118 δΔἠ δεγεῖ, 20. Ουτ, δὶ δεδῖδβ δ δαϊητωπμυϑ πὸ- 30 
Κγδδ δυβίγοδθ α μαι εττιῃὶ, μἴεπιϑ ρτανΐν ςοπδεααΐ δοἾεδιἴ δὴ φαοὰ 
Ἀΐοιηδ σοῦρογα ρτβεμαπιῖάα Ἔχεοῖϊρις, πιαίαο δἰίαινι ἰπροης οοοοετίξ, 
ποη επΐπι ρϑοἰϊοιὶπιὶ δεά τερεπῖὶς ἐχ οδΐοτα ἱπιπιοάϊοο δὰ ἔγίζοτὶ» 

. δοεγδιτδῖεπι σϑηΐταγ, φυϑπάο δυϊαπιπτδ σθοσαο ἱορί ἀπ. ἐχϑεζες. ἰὰω- 
48ε ἐν ἄεπδο οογροσὲ δαπῇ, Βοϑ τποτθὶ ὀχίογχαδαπὲ δου! πδοειθ8 
εδὶ: ἰδ επἰπὶ Βαπιίάα ἐχογειποπῖδ δαργα ροϊϊα5 “ΟΠ κυπῖυτ, οσυπα 
ατῖεδ ϑῃρεγίογοϑ ματιοῦ θα8 Πυϊυδοοιηοάϊ ορροτίαπαν, ἰηΐεγίοτερ 
ΒΑ ὈΙ]ε5 111} Βαραπὲ, ἰάδοχις αηὶ τ8}} τεχίαγα ςοτροτὶς δπηῖ, ποῖ 
πιο δ ἐχογεβιθηΐᾶ δἰ δὶ δἀπηϊτυπε. οὔτη ἱἰρίτατ, αὶ Ἰοςἷδ δαρεποτίδει 30 
ςοτρουῖϑ Βαπιοτ ἐχογενυογίς, ἱπέγίξεδοοσγε ἱποίρὶῖ, ξ αἱ Ρτδεάϊεῖα υν 
τὰ οὔἱαπῖυγ. δἱ φυϊρὺ9 ἰαχίτδ σογραδ δδξ, 19 Γερτίθυι οτϑῖδ ὀυεηὶξ, 
τξ 4πδε δητητηὰ ἀδ ογαάϊιαῖο ἔερτεν οοπδετογίαι, Ἰγαηβοδηῖ ἰη δγάοτγεθ, 
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{πε δὲν πδρὶβ ἰοΐωπι οογραδ ἂν Βασεουῖρης οοςθραίαν 488: 
επδα {19 πιοὶς οοπϑιαπιροα, ἐχφας νἱ {Πξοτὶ9 ςοδοῖο δογιτω ο0Γ- 

Ρθτε ἤππογο ἱπεδεβοθβῖθδ ἔργα δοοεπάμπε. ϑαρογαπθ δηΐτα οαϊοῦ 
τοῖα ςογροῖῶ (θργίφ εδὲ; δὲ δὶ ἰάθσβ πίποΐο ἱπεεπάδίυνγ πσπιογε, ἂς 
ἀογ εἴβεὶ ροϊεϑ. 21. Οὐν δῆπι9 ρεϑί!δης ἴππς ἱπυδά!, οὔτα 
10] πο σαι τεροτί» ἀδ ἴειτα Ὄχοϊϊδι  ἂθ ἴθης δηπαρ Βυταϊάμε ρὶα- 
νἱυϑ 46 επί βοεῖην πϑοθϑ86 δϑῖ, ἐδγγωπηῃε τηδάσδοαγε ὩθΟ Θϑ3ΔΓΙΠΉΒ. 
δὲ ἀρίίυγ φιδεὶ ἰοςἷφ ρδ] αϑίγ θα» κυδυϊβυοχας ργοίπας ἱημδϑιιεϊογς 
Ἡ σογρογὰ φῆοφαδ παρα] τ ἔπας Ἔχογοπιθηϊ γεάηβάαλγε πες βϑαγ 8:8 
δὲ, ἰὰ υἱ δοργοίαπαϊ ταδϊεγίδτι μα εδπὶ ἰη δεοιδῖα. 22. (τ ετα- 
ἰδ ἴαῆς δάδδξ ξηπαδ, ἐῆπὶ οορίδ εδὲ ρυ δὲ] ἰδγατῃ γαπδγοπι, {πᾶ τορε- 
ἡγοϊα [δείεαι γεργδοδθηίδηςἷ δ γορ πηδαυδεσῦε ἰοοο ϑ68ε πδίυγδο 
ἴοπεὸ δϑυπάδγε δο τα δῖ. ἐϊπαπε εἰαδιβοαϊ δηϊπιδπιίατι Καπαδ 
γπὸ πδίυγα Βυπιίάαιπι εἶς, Βαυιπίά παν ρ] ανίπιπηε δῆπαπι ΟΡ δᾶπὶ 
βᾳ1ὴ οαπϑᾶτα ἱπϊςαὶ. δηὶ εἰμδηοάϊ γεγο ἤταυθ ργοςυὶ ἀπδίο 
ιηξ. φαΐδυ: επἰπι σοτρόσα. ἰδεῖα ρογμαπιίάδ Γπετίπί, τα οὐτῖα ἰσεῖγοο 
[ογρηιθηιἷδ ῥγοθαπίωγ, 4πῶεὲ οδαθδ διηῖ πὲ πιογθὶ ργονυεπίδηξ. 
λ,. Οὧὰγ δυρεὶ «ἰοςὶ εἰ πίδι! Βαπνεπῖδθ ἔοθτγες ογοᾶγο δ θη ΔῈ 
να οαίογειη ἢππιογοι4ας δχοίμδπε δἰΐεπαπι. διπηὶ οοΐπι δπδρὶς πᾶ- 
τῷ μαι ἱ οαἰἀΐφιε; 4μα φοί δῖε τὸ ἔειογῖδ οοπιιϊετατ, ααῖρρα 
46 πομηΐϑ ρῈΓ δχςδϑϑοιπ δα δΌτ φασὶ! Ἰαἴατη Εἰ ΐ γιιι οτγιγὶ δ0- 
νι. οὐπε ἱξίταγ ἡππιθτα δυϑῖγι νδοδπῖ, σούρογὰ πορῖγα ἰΐαὰ δίβείδπεωσ 
6696 εἰ; δὲ οἴ δι υϑ ἵπιθεῦ δάἀδεῖ, πος δηπὰ τείτίκεγαῖ. δὰ- 
οἐ ἴδτιθη, 4π05 πιᾶγε τα βεγὶῖ, ργοάθϑϑε δι ἰγρίθαθ σεγίατα βοὶ (τε- 
κεγϑιὶ πϑῆχυε Βεβεβεὶο ππαγὶϑ ἀευθηϊα πὶ) οοπῖγα δεγιξίποτα, 4080 
ΙΏΟΓΔ ΟΔΙογεαῦς αἰΐεθο “ομδίδιε. 24, Οὐ σογρογὰ παπιδπα 
ἰδγάΐογα ἀεδιογαφας δεπιίαπῖ, ἐππὶ δαιτὶ δίβαηι 7 δὴ χαΐδ πιυ]- 
ι εχ ρδῃὶο ἴωπο τεἀππάδὶ Ἰιηπιογῖθ, φπεῖν ἀ δ᾽ 4πεδοογε ἕερος 
“οἷς, εχψοε ἰενὶ δἰβαιϊα γτυΐδ μθπιοσ εἰξδίωτ. δά ἀς συοά νἱγδ3 
ἵγδς οομ οἶδα ἱπ διεὶς δ δυιδὶ, φαὶ δυφιγπῖϑ ἰδπατὶ ἤδιροα σοη- 
τεγιμιὲ. οοηδιαὶ ἰὰ εχ δογπι ογερίϊω, 4πδε ργίάθῃν οοπρίαιπαῖα 
ς τευ ὐπίῃγ ἃς γοϑοϊσυηίητγ. ἱεπᾶχ εἴθπῖτι ΒΏΤΘΟΓΙ, «υὶ δγιϊ Ὁ 118 
09 δϑῖ, πὶ οοπογεῖῃ8 πῸδ τπουεγὶ πο ρδιϊϊαν, οἷς πιπιῖθ Βαπηο- 
τ ἰθίθυαὲ πιληῖπιε δος, 25. (τ ρεῖ δεδιαἴδῃν πιωβὶ8 δάνεγιδ, 
τοάϊμα Ἰαβογδίωσ, ρεὺ μίθιηεην Ὑεγὸ τωαρὶϑ αὶ ἰδρογδεῖ εαϊο- 
ἰτὖ δὴ 4πΐα ςαίογ, 4φυϊ ρεῖ Ἀΐεπιοπι ἱπίαϑ ργορῖεγ οογρογῦχη 
ἀφδῖοπι σοεγοϑίαγ, ρᾶγίμε δάϊειναι, πεο ἰδροῦ ὀρεγομι, αὶ δτα- 
ν Ρεν Νὶ τορι ϑυφοὶρέϊητ, Ἔχογενοπία Βυιπογοπ ροϊερῖ οοῦ- 
ἴδεν ἰάδο νδιϊάδιπι ε)96 τρδὶϊ οὐἱίπεπε πόςεεδε εὐῖ:; αποὰ οὔτ 
ἴδ, Ρεγηϊοϊοδιπι ππογρΌϊη ΓβΟΤΘ Γδίὶο δῖ. ςομίγα ἰη δϑοίδιδ, 
ἄδιπ ΘΌΓΡτΦ ππἰγεγθομι ΤἈΓΌΠΙ ὀρήῤι ϑρῥρνν τεϑοϊαἴυπι δίψα 
τοῦτ μηρδιίοπθ. δϑῖ, ἰσςῖγοο πβόγρο ρίηγεβ φυϊάειι οτὶγὶ πδοερῦ- 
τὰ υἱάοιυτ, νἱἀεϊςεῖ ΟΡ ᾿δρδιπάΐποπι γα! δίειπαπε οἰ Βογοτα : 
εἴσπίμν ἔτυςυ ἴὰπε δάσππηῖ: ΠΟῚ ἴμιβεβ [18 υδὶἀοϑ ε8ε6 πδῖο- 
αἴΐο ραιίϊοτ, φύδοι ΟΡ τετα ἔθου ἴα Βῖϑοε δυοςυττευάὶ ἀαίοτ ἔΔ- 

26. Ουν ροεῖ αἰγατα μεῖς δοἰδιϊυπν ρεῖ οεπίαπι ἀϊεγυμα 
πὶ πιογὶ τηδχίδια δοοϊ αὶ ἢ δὴ χυοὰ εαἰοπ;ϑ υἴγδαῦς υεβεπιθη- 
οτί9 εἰ {τἰροτὶς δὲ ἀϊϊαϊαι, φυδς σπογροϑ ρογηϊοίειοας κἔίεττε 
εἷ5 ροϊεεῖ. 27. Οὔτ τεῦ δίφῃς δυϊατοπος πβογρίϑ ᾿ηΐθοίεηιΐ 
"ἷὰ τη υἱαϊϊοπεδ γγᾶνεθ οπιπεδ ΟσοαυγΓοπί, δε δπίαμηπῃθ γὙεγὰ 
γΓ εϑῖ, 4αΐα σογρογα οδ]άο γείγι βεδοθπῖς 4πδπ ἔτίρίἀο ἱποαΐθ- 
Ἐ Ροιϊπο δεβγοίμποι. τὲ ἰρίυτ σεῦ {ἰριάυπν γεου εϑοη, εἰς 
νη ςα! ον τοι ρε σε. 28. Οἷχγ μὲν ᾿ίεπιθπ τοΐπυϑ ηπὲ- 
χῶμν ΡδῚ δεερίδίεπι, δεὰ ρεντοϊοοϊυϑ δεβγοϊεϊγ δὴ αυου- 
Ὁ ϑοδῖοϊε πποτρὶ νεὶ ραῦνα ἀδ οδῦθα Ἔχβιδιυπί, φηοὰ ἴα Ἠΐεμ26 
᾿ι8 ἀςεῖάϊς δα: δοπθῦν δυΐαν ἴπης εἴ δὰ οοποοσαεπήμπ εἰ δὰ 
γα ]εθ ἀὔτει δριΐϊογος. ἰΐϊδαθδ ταϊοπε πιδίογα ρεγηϊοϊοοϊογοσαα 
ἢ, 4086 πιριοτί ἀς σβῦδα ρτουθπογπὶ, ησοά ἰάεπ ἴῃ δίδ]ε- 
οταηῖπο ἴπ ἰϊδ οὶ φεσυπάα νδ]εϊα ἀΐπε 6866 90] οπὶ, ᾿ἰςεῖ ρετ- 

ρ. δξ δοδη πυΐο ἸΆΟΓΡῸ ῥγειππηίογ, δαξ ργεϑϑὶ εεἰετίες Ἢ 
εοϑάιπε, χηῖρρα 4 πίοὶ τοᾶβτια οἰ) ἐδηθ8 δεβτεθοεγε π6- 
ε 29. Οτν μετ δυϊπτηπηπι ἂς ᾿ΐρπιετω ΓἜρτεο διάθηῖος ρο- 
απῖετ, 4δὲ ἰοιηροτα ἔγίρας ργῶ δὲ ἔεγιπῆ; ρ6Γ δερίδίεσω 
απ δοδϑίῃδ δι ϊδιπῖ, σἰβοῦθθ πιρρὶδ ἱπίεδιεπι 7 δὴ χαΐδ ἴῃ οον- 
ιοταϊ 1119 οὐ], γυἱϊαϊα {τρια εοῖ, ἰΐδατιο ρεγ δεοίβιεπι 
[τι ἄυσ οὶ ἀϊδδο  νἱτων, αἰ ΠΓπϑυιθφὺς Ὠογγογεβ ἐγομογοθ 
: Ῥδγ Ηἴοπιεαν δυίεπν αμοΐ εαὐἄυπι εδῖ, νἱ επιροιΐθ ρτ δϑοτα 
μοὶξ. {εθσεο ἰδπιεη ἀγάφοϊοθ μετ Βίεπλθτα δυϊυπι πάις Ρο- 
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ὅπ οὐπῆϊεξαης, φασπίατα ςαἷοτ ρηΐδτιε ἃ ἔγίβοτε ἱπίγογμα δὲ ςοπῖγα- 
δῖε. ἀγάοσ δπὲπι πο γεϑἱ ἀεὶ ἴπ ϑπιπυποὶε, δεὰ ἱπεσίηθεςπα δὲ Ἄἐχρδηάϊε, 
δίᾳπε ἰϊὰ εἴβεϊϊαγ οἱ γδιϊομε ἔεργεα δγάεαϊες Ἀΐθεγπο ἴδεροτε οτίδη- 
Ὥωτ, πε] ἰὰ ἴῃ ἰΐς ἐπι Π]ρὶ ροϊεοῖ, φυΐ ἀσπὰ {τἰρῖἀα γαίας οὐ] α 
46 ἘΙΡεττΟ ἐειοροτγε ἰδυετγίπι. φαΐ επὶπὶ ἀἰεῖὰα 86 ρα μεῖνῃ 1ϑὶ 
δἰ'ᾳυαπάϊι, ἀπε ἀἰυεγεπίατ, ἐγιξπεγοπε, τεϊΐαπο τοῖο ἀΐε τπτὶ ἃ (τ- 
ἔοτε ϑυπὶ: δὲ φεΐ διά υοἱ [πετὶπῖ, {τίψτι ἀϊπεῖτια ἐχρεγίοπίατ. οαγῸ 
εἰἶπι δρίβϑεφοὶϊ, ςδίογαις ἱπιγογθοθ 86 ς οἰ ρὶὶ δοτιπι πὶ 86 δᾷπδ 
ἀὐϊπογοι ἰπρίάδ. ςοαῖγα δουΐδπι [6 Ἔυθηῖξ αυὶ οαἰϊάμην δάποιίδοτο: 
οὍΓΟ φοῖρρα γδγεδοῖϊ, οδίογτηπς δὰ δχίθιτν δῆτε ἰοςῦπη ουοςδίαγ. 
30. Οὐδεπαπι υἱιΐαδ δἱξ οαἰδρ᾽ δρτηδιϊθ7 δη οἱ γεροϊναῖ, πὶ τυουεδῖ 
ϑυάογεπι, πὲ ευοοεῖ υδρογειη. 31. Οὔοπαπι δγξτπιεπῖο σοπῃϑῖεξ 
δες οὐϑαπι ἰδπι Ῥηγα] επί εδ8ε 7 δὴ δὶ δηϊδ ρεγίαθιϑ οἱ άα ἱτωπνὰ- 
δῖαν, Ρυγο επῖα. εϑὲ, δίῃ σοΐηαρ, ποηήμιη δϑῖ. 32. Οὐδοπαῖν 
Ὡγοηάδ, ᾳπᾶογε οἷηὶ ἱποίἀεπάδ᾽ δὴ ηπδὲ ογὲ δῃπὶ ἀππρὶο πες Ὀγενὶ 
εοοκπιεπίοπίον, ἤδος γοπάδ δηηῖ, οἴ οταδῖα εἰϊὶς ποτ αῖ: οἷς επΐτα 
παϊΐαπι ρ9 οἰοαιγίος ἱπάμποῖϊα οςςΠ] τα ἐτατ. 33. Οὐδεπαᾶπι υἱγίῃ8 
τας ἀϊοιπιθητὶ δαρρτίπι συν δαηκε πον δἷϊ, φαοἀ Ἔπδοπετη δρροϊἰδηιῦ 
δ: οἱ εχδίεςεῖ, εἰ τηδίοτίδα ἐπι} οοπἥατυίυτε σοτηρεβοδῖ πα οττιδῖα 
δυῖ ᾿ςαγηΐθ ραϊγεάϊπα. ἰΐὰ δοΐση εἰβοίτογ αἰ τΪ]ητε δἰπναὶ ᾿αἤ δπνοδ- 
ἤοπε οἀγεαὶ εἴ παϊτδῖΣ δὲ ορροτγίππηι. φυοὰ επίτα πηδέογία πῸ δῃ- 
Ρετγῆοϊε, ἰπἢδπνπιδιίοπς ΜΝ 4ποά οἱξοῦπι δὲ, πὶ ἴδιΐ ορροτταπίυν 
εγὶϊ: χῦδυι ἀΐπ πδῦσχαε ργδεπιδάεϊ, ςοποογρογεϑοογε ποφυΐτ, φυδτι ΟΒ 
τοτὰ 486 ογυοηίί ᾿ξ είεπάδ οεπϑοτουϑ, δοτία ππϑβτιᾶ Ἔχ ρατῖε δυηῖ, 
400 δοετθίταῖο δια ροϑδὶπὶ δἀφίγίηρογε . 34. Οὐδεηδπι ἱποίάουδ 
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πδευε ὑγοπάδ, 41:86 ςοπῖγα ΠοῺ 18 ουγδπάδ δἷπξ, φεὰ τηδάϊοδπιεη- 40 
27 δὴ {αδὲ ἴῃ δἷδ δαὶ ἴὸ ἱπρυίηε δοδοθφεογαηῖ, τα ἰςατοπείδ οα- 
Ταπάμτα ροιϊΐος: ἀϊάποϊδ επὶτ ραγιϊπῦ ἰδρογίοθα, ραγάτη ρεγςυϊοιδ 
τεἀἀαπίατ. ὑτγεπὰϊ “απ 11 οθδοθδεος φαὶ ἰδιὶ ργοσεθύφιε τηο]τὶ- 
Ρ ἰεὶ ἐγαρετοδι, φοΐηαε νεβοοὶβ, ποῦ ᾿σαγηοεῖφ γροϊάθπὶ ἰοοῖς. ἱποὶ- 
ἀεμάϊ 4α: ἴα δουΐθμι δε οο Ἰἰκαπῖ, φοίαπε ποῦ ρδσῖε 60] 1ἀὰ ἐχείδηῖ. 
35. Οἷσ εἱ φυΐβ δβεγε ἱπείβυς οἱξ, ἰδοϊίαβ, φαδπι δἱ ἔεισο, ξδπθιςϑεῦ 
πἴγητα αῖδ δε ἰευΐπ9 εϑὲ, ἰίϊδαις τηΐπβ ἰδοετοὶ ἰσϊππιθε ἑδοϊδξ, δῇ 
6 ἀΐνετθο, φιοά [εγτώτα δοὶς δἀδεϊίογεμι γεςὶρίδι δεςιϊοποπι, ἰςοῖτοο 
ἐδο ]ΐογετι ἰοϊ ἐγ ογεσοσαε εἴβοετε ἀεθεδὲς. δὲ γεγο δε8 τοδϊοι- 
ἸΡΕΠΙ Υἱτι ΟΡεΪπεῖ, εἰ ρειπεὶρίστα φαοάοῦπας βαγο ροϊμίπιδ τοὶ 
δεῖ. ᾳυοὰ ἱβιτατ 863, οἰπβυϊδς ἐμεγὶς ᾿ποΐδυτο, ταϑ ἀιοδιπθηῖο ργδδδδη- 30 
Ὠρῖδο δάοδὶ, ἔακεϊς αὐ τε ]πας ςοἰοτίυα σοοδῖ. 36. Ο(ὐτ δπιδυεὶα 
εχ δέτε δδπεβίωσ εεἰευήεγὶ δῃ φαοπίδιη ἃ ἰδχίογ θυ βοϊητιβατια 
ςοτραϊευιὶν εἴΐεοῖδ φαπῖ: ρὶυδ ἐπΐτη οδὶοσ ςοτγροτὶ ἱπβδογεῖ δοϊαϊοτὶ. 
31. υίγαπι ρίάδαπα πογάεδοε ἰευΐοσ εἰ δὰ τροῦθοδ δοσοπηπιοάθῇοσ 
δδπι ἰσίτἰοδα δἰ: 7 ἤδης δηΐτα ποππθ}}} διίεροπαπῖ, δεζυϊθεπιστοχπα 
ἐχ ρἰσἴοσθυδ ςδρὶαπὶ, φιοά τοι ]το οςοἸοταιογοθ ϑαπὶ φυὶ ἰγλιἰοὐ φπδτα 
4π1 Βοτάεαςεϊ ρἱδίαταπι ἐχετοοπῖ. δά ἀμππὶ οἰΐατα ησυοὰ μΒοτάευμι δυ- 
τη εδὶ: φβοὰ δυΐεπὶ Βυτηϊάμιε εδῖ, ςοποοοίίοπεηι ἀεοϊάεγαι ρἰε- 
πίογεπι. δεὰ πίδὲ]} ργομιθοὶ 4ιο τοῖπυν, πἴ σοπεοςῖα φοϊὰ ἀἰδοιλπις 
Βοτγάδυν Βαθεδῖ, εἰς δά Ἰονϊϊδίει αυΐὰ πι! 8 ργδεοῖεϊ: μος οηΐτε 
πὸη Βυπιίἀϊον ἱδηΐατη ἐστ ἶςο εδὲ, δεὰ ἔτι άϊπδ εἴϊοπν; 48] 19 ςετὶθ 
δοτβίτῖο οἰβαθαιε οοπιρεῖε ἔγεμε, υἱ ραγαμι δαὶ εἰ δῖ τοίγιβο- 
τεῖ, φῃοά ριίϑδπα Ποτγάεδεεα ίδςετε ροϊοεῖ: χαΐα ἐππη δμπιίάϊοτ νεῖ 
εοτραϊεηῖίος εϑὲ, ᾿ἰπς δἰπνθηιὶ ραττισω, ἰάστιο ἐπ αἰἀϊασευϊστα ργδο- 
διδῖ. 38. Οὔτ ἀεπιϊατο δίπρογεσε ροτίαϊδοα μεθα διιὲ 84] το ϊετα 
Ῥοϊενι δὴ ρογίαϊδεα, φαδδ ἰεπίστω φυεηάδπι μοβεὶ Βυσθόγετω, φυὶ 
νεὶ πιδηἀποδηιὶ δαῖ πῆδῆυ δἰ ηυδηϊζερεν οομίγπρβουι ρδίεθς: ἢδε- 
τεῖ επῖπι ἃς ἱγαδίίηγ. Ἰεπίον ἐρος φορίεπο ἰΐε ἃ οοτροτγε δἀπεὶξ 
δοογεῖυ, αΐρρα αιὶ αἴδηϊίαῖε φυδάδγη σοπίυπρί νδἰεδῖ, ἀγζυπηεηῖο 
δδροτγῖβ, 4θετι δοίἀοἰυπι γε άϊε, δὶ υεγο τωδοεγαὶ ᾿ἰσαείδοϊἑτιε, αν 
486 ἰϊὰ δοογε αυοᾳθδ εχίγωάϊε. δεὰ οὖν ᾿ἰχινίοσο πἰϊγοσνε ἢοο 
ἰάοιι ἔδοεγε ποαυθαῖῖ δὴ αυοὰ Ἀδεὸ ϑίδτα ον δοεγβθιδίεπι δἀφεγιας 

πὶ, ποῦ ἰἰχαείαεϊμη! ἢ 39. Οὐν δεοιλνὶδ ἰδδεῖτυ ἀϊπίθαν Βαΐπθο, 
ἱβεγΐδ υπεϊΐοπε τπεάετγὶ οοηυεηίαι 7 δὴ Βὲρογηΐδ πποῖο ἀδίοτ ρτο- 20 

Ρίες Βοιτογεδ πιμτϑοπεθαις Ὀγβεπῖε8: μεῈῪ Τδίογεσι επὶτι ἰαχαπάθτι 
«εἴ, φᾳυὶ πνεπιθε ἰερεόςεγα ἔδοϊαῖ; οἷδμπι γεγο οδιϊυιπι οδὶ. δὶ ἴῃ 
δερϊδῖς ᾿υπιοίβοϊ πάσα σεβεεῖοῦ, φμοπίδιη ἰοηραδ ἰὰ ϑίσοιτ εϑῖ, 
πὸ τρεῖαβ ἱπίογροὶ ἑε πογτουῖδ, εο φαοὰ δἰδῖτδ ἔειπ ροτῖο δὰ ἱερογεῖω 
ἰδξεπυα νοεῖς. Βἷπο δἰΐδτο οἶδα ρδτγοῦν, ροῖίο ΠΡογαὶδο μὲν δεδῖδ- 
ἴεπι δανηϊτϊαν, "116 τοδαῖδ, δος οπιπίπο. ροϊϊοπὶ πᾶπαῃδ ρὲγ δεοῖδ- 
εδι ΟΡ Ἰεπιρογασ εἰοοἰϊδίεια ἱπὰυ]ξοπά απο εχ ἰοῖο δεῖ; ραγεϊχμουΐα 

σεε 
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νψότο εἰδὲ εοιντοαηίς ἔοερότατε οππηΐαπι οὐξ, δδὰ πιαρὶβ δοοϊδιὶ ςοὩ- 
γευὶδ, υο ὁΡ» Βαβίνατα τεπεροτία ἐογνοηπΐθην οογρα8 εἶθο ἐπαδβοάϊοσ 
Ῥεοθῦτα Ἔχαϑοίθοι, ἀύ0, (ας εχ πρραϊοδδιθηῖία αἰΐα δἰ ταπι δο]- 

30 Ὑδηῖ, υδοίοδια δυῖδη τρίπῖπθ6: δ[᾽α νϑϑίοαπι δο  υδηΐ, ἐὐπα δἰνθπι πὶ- 

μμὴϊο ποονϑαϑιῖ δὴ ηφοᾷ εὰ 4086 παίαγα δοιπίἀα βαπὶ δἴ486 δή88 
τεοίοτια, οἱ τυϑάσηάϊ οδείποπε ἐδου ίοπι, νεϑίςϑιη δοϊνηπῖ: δαξποίά εξ 

φαΐτα ἰδ 66 Βνιπαγοα, 4αὶ ρϑιγοάϊπε ἱπιιποπεϑ δνΘϑΟΓΏΒΕ:; 4πῖρρ6 γ6- 
οι Ῥτὸ οἷιβ βαπεοτί9 οοβοθρίβειὶο Βαθεῖαγ, 4υὶ πιϊηΐνιηθ ἱπ νϑπῖγθ 
εοποοφαίταν, 4υὶ ποπ πιαπεῖ, δοεὰ ρείαδαβδιι δβδὶ 4υϊοφαδπι ἀπὶ ρδ- 

861 ἤδίωτς οχοογηίξαγ. δὲ ηυδῷ ἴϑγτεπδαι βογιυσίυγ πδίαγαπι, δὲ νὶγεϑ 

μοβοδοὶ πιεήϊοα, αἴνυππν μαθο αβάεγε ααδανξ. ἐπ ἤδο δηΐμο ἱεσγ θα 
ὁ4αο πιδιουία 60 Ῥγουοίνίε. ἰϊδαιε ἰαγθδὲ, δὲ χβουεπάϊ οδείπεξ 

ηὐραϊ λβθαῃ ἀι. (τιν δἰϊα νϑπίνειη υπουεῆξ δηροτγίογεμι, ἰΐα ἴν1- 
ζογΐογειν, οξ νεγαίγαμι διροήονγθαι, δοδιδψιθβοὰ ἰποτίογειι; δὲα υεγὸ 
εἰϊαπξ βέπιθηας, οἱ εἰαϊοτίππι δὲ ἐβαρϑῖδο ϑιιοοιβϑῖ δὴ τι ἐχ τιὲ- 
ἀϊλολπιομεῖ. 4086 γοπέγοτα ππουεηΐ, αἰΐα (τρία αἰΐα οαἱὶ 

ὁ αἰΐα ργορίδϑτ δαππι οδίοσοπι, ργοπωρ οἵ πα φυρετγίοτὶ υεμίγα 
πδγαπε, ἰασοα ραίαπὶ δαρετίογα, δο ἱπάς ἰἰᾳυείαεξεπάο, πιαχίπιε 4πδ8 

αἰΐοπδ δἷπε πυϊπαθυο ἱποίἀδπιῖα, ἐϑὰ δἰΐδια 486 ἱπρυπὶ πδίαγαδς ἴπ- 
το ἔπεα, τοϑάϊοαπιθηῖο δοϊϊἰοοὶ νϑδοπιθηογὶ ϑροῖο δῖ οορίοϑἱοσὶ αιιδος 

πδᾷιῦγα ρδεδιωσ, ἴδπὶ δὰ ἐρθδὰ ἤσδπι 4086 ἐχογοβοθηϊδ αἰξαεγιπε, ἱπ 
γεπισιουΐπια ἀεἀμευηϊ: ἢϊς γεγο ἔδγνοσα ὀχογειπαπίδ ρογίμγμαπῖ, 
Βαϊαπιχοε οπείίδηϊ νπαΐξαπι, φαὶ ομοίϑῖοηθ νϑχδηθαθε ἀθπιπαι γοπιΐ- 
ῃτα τλουϑῖ. δἰϊα χοοά παίωτα ἐτίμα δηπὲὶ, ἀδογρῖιπι νϑγθα8 ροῃ ἀθγθ 
ναὸ ἰδαπίαν, εἰϊδν ρείυϑαυαπι αυΐςᾳαδπι ναὶ αἰβείαπιον γεὶ δροπῇ, 
40 ἰπάο ρεοβεοϊδοοιξα τ δαὶ δοιαὶ αυοά δυρετίοτα: ὉΒὶ δημη 
δάϊλιὰ (οτασαῖδα ἰἰπας δοοεπάογιηϊ αἴθε πιδιθείδτι δριξαττιε, δοάεπι 
ἐπαδιδ φοοθ, ατιδ οοετριοτίηξ, ὀχογοπιοπία «οἰ ἰαιιδιυιοβίλσια 
ἀεάαουπξ, δὲ κϑῆι5 πιεύϊεδινθηϊ φορά αι! ἰταιὶο οἰτείιβαιθ βαγιῖς 

40 “Ερα τοϊοέδιπηπο δα εὐἰϊάο ἐτιβίάοφις δϑὲ, ἤοο οἷ» εδπὶ πίγβπηθα 
[δουλιλίεπι τὲπι ροϊεοι αἴταπήμθ σοπβοεγο. Βίης εἴ τηϑάϊοὶ τοϊεεὶς 
εἰδὶ βουετῖδιαι ἑδερο πιεἀϊοῖπδο σοιηιροπαπ. ἀξ. ὅν τρεάϊοι- 
τοεπῖὰ Ρύτγρατε υδἰεδηΐ, οὔ δα Ρ]εγθαηα δυπᾶτίοτα ςοϊετίβηπ εἶπδ- 
τοοῦϊ φυδι διθας ἱβεικηίογα ἰὰ ἔδεογε τποαυθδηῖῦ δὰ φιύδ ποῖ ΟΡ 
εἰυεροοῦϊ νἱγεν ρυγραπάϊ οδιίπεωι (δουξδίεμι, εοὰ αυϊα εοποοααΐ 
ποαυδαβὲ, εἰεηΐδε 4π26 Οὗ Ἔχςϑεβστη οἰ ἰαιὶ5 ἀπε {τὶ αἰ ἀἰξδτῖ8 48 π. 

- τὸδ οχίξτιο εϑγροῦο ἱπεοοιϊα εἰπε, αρίδηις τίμβοεγθ, βὸη τἱηςΐ ΒΌ 
30 Βημδηδανι σαΐοτε, γεεοϊνί φῃς δδάδπι ἔϑς]ς ἃ υδπέγε ἴσο ρϑὲ ροε- 

δἰπι, πδες πιεάἀϊοδιθεηῖδ μαρεηϊογ. δὶ Ἔπέιη υδηῖσετι δάϊετης τες 
δοϊαΐδσος δύπε, οἱαϊπι δὰ υεθδεὲ ρετ δαϑίίεπι ἰεγααιογ δοπυδο, ηαὶ- 
Βὼ8 ροσιβεδὲ εἶθ. τῦοὸχ οῦτα πὲἢ]0 σοποοφαὶ ροϊπεγηηξ, δεὰ νἱ- 
εἰεῖοε ρεγοϊξιοτίπε ροϊεηϊλ, τεϊδθαβίην, εἰ ησδε δἰ δὲ οδεϊδααΐ, 86- 
οὕπι ἀοίταμωι , 40 86 τεβ ρυγραῖίο υϑοϊαῖιγ. δε σοῖο, ἀγβεπίιτη 
οεὐδγηι8 βοπογίς εἰπδάειν, εἴδὶ σουςοσα! ἃ ςοἴοτε ἀπίπιδ ππὶ ποι 

2 Ῥοεδυῃῖ, ὁϑ6 τοεοῖνἑ ἃ νϑηϊγίθοε ποφιεαπε, οἰδύιη, γαεὶ, Ἰὰς ςεϊογὶ- 
ἤπο εἰπεπιοὰΐ εἰδὲ ρηγκαινὰϊ πίει νἷπι οδιπεπῖ, δε ἃ φιδπιϊίαιία, 
Βοη φηδὶ μετ γδεῖοινε : αδὶ εϑὶπε ΟΡ πἰπιΐδπτι δαὶ οορίδπι ςοποοσοὶ 
ποϊπἰπνα ροϊιοτεπῖ, ἰὩπι ρΏΓγραπς, οἱ φυδοιο ἰά ἴδλεεγε ροϑϑῦπε. ἀυ8- 
Ῥπῶ οπίπα 1816 ἀδ εδυεῖϑ Δχυϊὰ ςοποοηοὶ πεηδαι, δοὶ υὶα ξεμοεὶϑ 
Ῥεινϊοδοῖο δοῖ, δαὶ φυΐα πιοππι ἐχοεβϑεγὶς. ἡπαὶπ ΟΡ τεπὶ εἰξηϊ ὃχ 
Ῥταοάϊοιΐε τποεϊοδηνευΐαπι δὲ, χοΐρρε ομαν θοὸν Οὗ δφυθπι βοΐ ἴα- 
εαἰιδῖοπι ραγβαγε ναΐϑδι. δοευρδεδα δυΐειπ, 89 οῦ τιδίτιδηης οὐογ π6- 
ἀϊοαιπεπεδ οοτοϊδηΐων, ε0 φποὰ βϑηπε τηδάϊςδυπεπίογοπε οἶθο σοη- 
ἀγασίυμ δὲ. συοὶ επὶπε ςοποοςέιπι ἃ πδίογα δοοοϑϑὶῖ, ἰὰ εοτροτίδιιβ 
δὐδιοοιθδαῖξ αὐ πιοπίθανα πο δρρεϊϊαϊας: φιοά δαξεπὶ σοηνίποὶ ἀοπεᾶ- 

40 ται νοϊπίτιο ροϑεῖς, ἐϑὰ υϑπδὲ ἱπξιθδοτι ρ6Γ Ἔχοϑϑδῆπι ςΑ] ται: 
Γηριἀἰταιῖῖονε σδε ρεγίογρεῖ, κος παιθγαυ φὰπ6 οδιϊηοὶ πιϑάϊ οδηβθηξὲ, 

(ν μὲροτ οὁ ἰαγᾷϑ ϑαπιδίιιν, νϑϑίοατει βοϊυδῖ, δἱ βατοθ, δνυιη: 8 
οοηίσγατίο ϑοϑηνθϑηδα δὶ ἰδγζε ϑππιδίθγ, αἰντιπι δοξνεῖ, δὶ ραγοο, εἴ 
4πιὲ νοῦμε δὲ, υεοίςαπιῖ δα φηΐδ οἰπριιΐδ πνδρὶβ ἃ δἰ πρῃ]ΐ πιουθη- 
ἴον: Ρίρον δοὶμε τοιλρίθ Ὡγίπδπι εἰεὶ, δοδιαπιοπθα αἰνῦπι. ἀρῶν εἰ 
Ῥίρον δυπερίστη οορίοεἰυ8 6δὲ, δά υεϑίσδιαι ἀοίετιπτ πθο δ ἷπ δίντιι 
ἀἰπμηάϊε: δεὰ οἱ οχίρυπτι οεροιΐα, τεϊεηῖππι ἰὰ αἰνηπι δοϊτεϊ, διψτθ 
ἐϊα τηοαϊςαπιοαίπαι εἶα. ἐχείθεῖς. δεαπισποηεα υδγο, 4πῶς ἀδῖα οο- 

4τ0 Ῥίοεἶπϑ δϑὲ, γεϊποῖηγ, οὲ γϑροΐταϊηγ: τεσοἰπίδ ἰὰπε τβθ αἰ ςδπιοπῖοπι 
ἐξα, Οδ οδάθαιι 4πρατι δηρ γι δ ΡΓΟροδιίνππα. δὲ δὲ δχίρῃιδ, ὑπὰ 

τι ἐροῖο Βοσποτα ρον ἰπυ δ ι}68 πνεῖν ἐπι δὶ δίτπτ, ἃς οεἰδτῖυ8 δας 
Ἰδάποιι ρατίδεθοι ἰῃ νεούόςβιο ἀοίδγϊησ, 708 ρτὸ τα ἴδου]δῖς το- 

ἃ δυπεῖ ἰδ. 

ετετηεη δ ςοἰΠἸαπατπεπίαφας τον ἐπα ρογ καπιπια αράιιεῖϊ. σαὰ 5, 
ροὶια, αἰ ἀϊείυπι 6οῖ, σαοά ἀΐῃ εχ νἱείαιη εοἰ ἀϊίατα ροτιπαπρετῖς, ἰάγρᾳ 
εχρογᾷεξ, εογάεβηθα ἰδγγεπδα ροιϊδοί τι ἀειτγαδῖς, ἀά. (ὐν πῃ: 
βιουιπιδιϊΐοπθα δαβάθιι ἰδ (τἰξείαςϊοπἀο δδηθπῖ, δἰ: οαἰ εἰαεῖεν ἀο 
ροποοφυδπιΐ δὴ φεοά ἐδ 16 ρὲγ τείξεγαιίοπειι, μἰς ρον εχΐδγπυπε 30 
εὐἰοτειι εαἰοτίς δαὶ ςορίαπι ςοἰϊίμετο ρἰδεεῖ. ἀξ. Οὐ πιϑιαγὶ 
οεἰδρίαβυιαῖα ἀερθαπεῖ δὴ οξ ρ]δηΐυδ δεπιϊδίατ. δο] τα ἐπίπν, πὲ δα 
4ππε Ὑεβεγίςη]ο πιδηάδιρεε, ποῖϊ δππρ 18 πνοαϊοαππ πα δαηι, σε ρτὸ 
αἰϊποεπεὶδ τοοϊρίαβεμγ, οἷς εἰίαπι Βδες ἔωπεὶ πὸ πιρπεγο ποηβευπέ, 
ἀδ. Ουν εἰδιιπ ἱππινίπθεγε, ἰαθόσγοπι δηζενς δαίαθγε εὐὶ7 ὅπ φοΐδ δύδ 
εβπόδηι δοργοιϊδηδὶ βχογειβεπίογιαπ ἤαροὶ ηἰυινίεῖδϑ, 4ῦδο ἴππς οεσία 
ἐχβαϊιδῖ, ἐπὶ δαὶ οἱρας εἰρετοεῖ δπὶ ἰδοῦ ἀεειξ, 47. Οἰις 'πὸ- 
ἀϊοαπεδηῖδ οἱ τὸϑ δαιδγδε δαὶ [οϑήϊ οἀοτὶϑ ππδρτιὰ ἐχ ρατὶς ρθτζαγθ 
Ῥορεῖπι ἢ δὴ ποηίδπι δπιῶγα 4ηπδεσῦπαπθ πιοΐοαπε οἰεπια ςοποοητὰ 
πεᾳπεαπῖ: ἤυκ ἠδ οδῦδα πιεάϊεατιεπὶδ ἡποῦπε πιάτα βῃπὶ βἴ4πιθ 
(οεἴήα. χφαοή επὶπι σοποοοιίοπειη πυΐΐατι δἰ δὐπιϊταηιϊ τονετα. 
46 οὐκὶ δαναεϊϊπάϊιθ ροεδῖπξ, Βίας προάϊςαπιεπιξ δογιοπῖας παῖων 
ταπι. εἰ οἱ ἰπδῖο ρἷι 8 ἀδίδ 515, Ρετίπιεπι. 4τι86 διιῖοπι πεοδηὶ, εἰλδτα 
εἰ επῖξοδ ἀεπῖογ, Βδεὺ ποῦ πηδαϊοδιπεηῖα βεὰ Ἰοχίοα εδ3ς ἀἰςίμοπρι 
Ὡς 116 φαϊά εν τρεοδπιενῖα υοσδιπῦδ, 4046 ΠΟ διὰς ξε πε. 4π6- 
᾿δταϊθ ράγρατο φιεδοῖ. διτδὶ επτο ρ]εγαῆας ἰπ βοηετα εἰδὴ, 4086 εἰ το 
Ἰδγξα δυιπαπίωτ, ἔδοθγο ἰάθπι ροέετιπξ, ἐδ ας, οἴειπι, τουσίηκι. νεὰ 
Ἰμαες οἰπηΐα, φῃοά ταῖσδ Ὡμοῖε εοποοφυππίογ, ἰσοῖτοο ραγβδηῖς πεα 
ὁπιπθ8, δε αἰϊφιοι. διιηΐ δρῖπὶ αἰ ἰϊς αἰϊα ςοποοεῖα (δεῖ αἰ Ἀο Πὰν: 
4δαπι οὐ ὕεια ποβ εαήεπν τε σοτπεπίο οπιηί τ ἐππὶ, δεὰ Ῥτορες 
Ῥίφείσχαθ σοπιροτίαπιιν. ἀδπί οθ΄ πιθάϊοδπιοπμιπι ποη δοΐυτν ςο» 
ςοοιΐοπῖο ππιοπο, δοὰ δἴξδση πιοῖτ; εἰδοίεη 6886 ἀθρεῖ, εἰςαὶ εἴ 655 
ετεϊεαπὰϊ τδῖῆῖο εχινίπϑεσυ εἶα αυϊάδπι δαὶ ἱπεγίηδεσι δεροάενα, 
Βοῃηί οὶ Ρ6Γ τροῖυπι δἤἥδμδιν ἐχοογηὶξ πιδίθγμτη. 4Ζ8. Οἷἷν οὐδ. 
ταῖα ξεέπεγα ἴδῃ δοτεπηπι χύδθν Ὀἰδηίδγιιπι πιοόνετο τιγίπατα ρσφεϊης 30 
δῃ αιΐα «αἰ ω σοπεοςίσφεης [ας 8 ἐαπὶ, 400 π᾿ ξεβογε δὰ εοἰϊοεα 
τοὺς 520 εἰϊαηξ ατίπδηι: ἤόττπι δαῖπι νἱς ἰμδἰία οαἰ εἴπειεν Βγανὶ 
εχϊεμπαῖωσ. οἷον φυοχηθ πυΐϊαπι ἐοτρο  δηϊξατα κοτίε: παῖ δὲ 68 
4π2θ οάοτετα ρἰ επί βείννε τεδάσπε, νεἰης δι! αὶ, καἰτάτδῖθ ἐοὰ πυσνοπὲ 
Ὡτϊηδιῃ, δεά ροϊον τσὶ σρεπεηι τροΐροείεπἀϊ. πβειαίπα τεγο ϑόογωῖδ 
οὐἰϊήα 6686 οεγίωμη εεῖ. 49. πε ἱπιρατίο ἐειτίσφασ υ]οετῖραε, 
εἰοςἷ8 Φοτίδι. δοουϑίεφας τη δεδνι ἐπε ἀξοπ πηι οἷς, Ῥυγὶ γεγο οἱ 
δα ποϑεοπῆδυς πππελάδ ἱδπίθμι ἱπροπβαῖητ ὧπ σποὰ Ἱπιρητίς ἄς. 
το ονάωπι αἰἰησὶα δεῖ, 4ποὰ ποιπὶοὶ Ἀππποῦ εδὲ αἰϊεπαδ, φαΐ σαὶ 
ἀεβοῖ. ροπηβ δηΐεπι τιεάϊοαπιοηῖ, αηοά πιοτάαχ δεογε δοετθανν80 30 
εϑὶ, ἃ οἴδεεγε ροῖεϑι, εἴ δἰσςπι τααρία 40 8πὶ δυπιϊδτν. δὲ 4086 
Ῥῆγα δηπῖ, οἰεδίστέςεπι ἰαπίη ἀεσμίεγαπι, ὅ9. Οὔγ ποῖ 4αὶ 
ςοπιγα βυπίπν ἃ ρῥἰτοῖα, θά ἱπανπούϊοα ργοδῦ δὴ χαρὰ δειθεν 
ξεπίτα!ε ἐχεγειθθητὶ οαἰπϑήδιη ἀδιγαςῖο εδὲ, Ἰάθο πδῖῃγαπι ργϑὲ 96 
(ετι ρἰϊαϊεαε. ηποὰ ἐσῆτιτ πιαϊξυπι ρἰδπϊαε ςοποοβιία. ἀεί δῖξ, ἐπ. 
στὰ ἰσοῖγοο Ῥοῖδϑξ, αἰγιην ἐγρὸ ἰνίον ἐπήϑια τη ]} εἰνπτν δἴϊεττε πεθ. 
᾿ϊα5 δἷξ δὴ ροφὲΐ ἂν ἵπβετ πα, πὸ ἰδ ρεπθν ἀεδιπδῖο ἔερτία 
οοςανϑοῖ. ἰρίατ νοὶ εχϊεπιιαπάνπι ργοϊππς εξ, νοὶ Μὰ δίονάιμ. 
ἐονΡ᾽ἰοτήρασ ριθπνσνη γϑουθαπάσση : ἤῶδ βδησος πη ίογεο ἰουΐοσεθ ὁ 
«οἰ αἰ Βαϊ ογεθψας δηπε, εἰ αἰ πιεπῖοπι μἷπς σρετγε ἰπβτνατντι ςΟΤΡΌδ 
εχροάϊυε μοϊδει. πὲ ἢ} εὐἷπι οἸΡαπι ἰῃ νεπισγίσυϊο γϑοῖνί μον ἴσα 
τεγϑῆπε ἀπὲ οροτγῖεις χηοὰ ποπηϊεὶ ἴαϑογε ςαρδη!9 βοτί ροῦεδεξ, 
58. (ἷν ἱπιπεπάωπι ἡτβδηθ, δὴ ςοποοεῖδ δἰξ πέος, ργοβανίο ταΐεγ.- 
εφρῖο τοϊπρομβάϊ ροῖυν 4πδπὶ βεγρεῖποῦ δὴ αυοὰ εἰβῃαν ἐοθέο- 
εὔοιη!ϑ υτἷπα ἐχμῖθεῖ τοία, φορά αυξάετη πιοῆυϑ ἱπιεγοερῖο γγοδανίο 
ἀορτοβεπάϊιιν. ξοπαο επὶπι φποάχηα παπιοτῖρ σπαπι ςοἰ ΓΕ, Ῥἷδ- 10 
τῖτι9 οὐεἵοπάϊδ, στε ἐαξξτπιπι εδὲ, 4ύστα σΌπι προ ΐτωπι. παπὶ ἣπ πιο 
βεητκε, ἰπ δπίρηο ζοίογει εοπβδρεοίίογε βοιτοιῖ οὑυίαπε, φιοὰ εεἴαπε 
ἵπ τότ βϑαπρτῆμο ἰδογτβαιθ ραϊρεῦτίς δι παδστοπῖς ραϊεθοοῖ, πτίϑθ 
Ἰξϊτατ οἱ εοπῦνδε ἀϊπεϊθαῖυτ, σοριοβῖος γον ἱτ: στ ἱπιετοιρι αἴστ, 
ἱπέίεπχ βαὶ εοἱοτίε ςετιῖον ετὶς. χυσάεϊ ἴατι εχ εοποοοίίοπα 1 
ἰγαχὶς εἰαστηο οί, 1419 ρτοίδεϊο ἀρραγεῦς δἰδιῃ ἀπιρί τ ροϊεοῖ, εὖτα 
᾿πιπιδη 66 τγοίγιηραϊ εἴ ἔδηφπᾶπι δρεουϊπαι δαξ, ργορῆεν πιξεττίμσθ- 
ποῖη ργοῆην. ὅ 2. Οὔδπι οὗ σδυϑαπι οογροθ, οπΐ ἐεςιτνάδαι οο5- 
οἰϊίαπιι9 υδἱειϊπαίπθιη, ποῦ ἀδπειῖν 96 ἀ ταγῖπο τοἀφεπάυπι ο47 ὃὅα 
πὲ τὸς ἰοοπδαπε 4πίεππ|αο δα πρτίς δεῖ, οὶ ρας ἀε ἀσρίταιυτ (4π6- 
Ῥτορθοῦ πᾶτε ΦΌΟαπὸ δα δθγε 6ϑὲ), [τὰ οἰἴΐδια οοῦραν, φῃοά εἐρίγαίξωσ 20 
εοὶ, Φδῃ διὶ ορροτγίπηϊπε εουφίαϊ. δαὶ επΐμὲ θα ἐμπὰ τεονεεεδῖαπε 



ΡΕΟΒΙΕΜΑΊΥΤΧΟ ΝΟ 1. Π. 

Ἰδὼν δ ὡπίνοεριαι ἀεπηροτι, δεοϊνῖξο νεΐοχ πϑῆμε εὖ Ρτο-: 
ἴ 4ηὸ ἀοάωεεγε ᾿ρέξατα δοὶ, ἴωτν δεβεν γοΐεροονε ἱμεπυϑέπρηθε, 
κὴ Ἰοαχῆσνο βοεὶ ροίδεξ, ἰδοεγὰ ἀδβεῖ: ἡθιαοῖηϑ, ἰβηθατα, φαοά 
πἢ φυοηγος Επβδγοεέδοεγα ςογαπι δεῖ, πρὶ ὁ πεΐϊο πνονεῖαγ. 86 
γι βῳϊοἱ σαρεῖ, φωοιδαιο ἤδιυς ἐχεῖοι ἰξησαι, φοἰ εἰξδίαοηθς 
δυτϑαὶ Ἀχη18 ΟΧ βάγΓγο τοδβηις δέδηγαὶς. οὔυεϊδηωο ἀεβοῦ ορθ- 
Ἰωίφῶς ργορίθγεα εἰ, φοὶδ οἱ παίων ἰβηὲ ςοποθά δον ορέγαςς 
οχιϊπριείαγ, πες τε φυμίεπε οχηὶ ἀομεῖ, ἄοπες ἰπϑυάδτφ 
ρει. μἱ εοὰμ οι ἐνειμι οᾶς ἦφινέτη υἱσωῖ, οἷς εἰ ἀεἰἰἸδεοθη- 
11 απ παῖσσδε μύπιον ἐχοιϊηριής. δάάδ πα βοπετε ἔϑοτίαπι ἰῃ- 
ἐπε είπει αϊηεπαι, εἰ Γοπιονίδ ρεέδυ9 φἀπεονεποδ, εἰ νσοῖεαν 
οτγϑῶ ϑωβεγροβειμδδι, δ φηϊείδην ἀβεπάδει, συϊρθιος φεβορδεε- 
ἣν σοῦρὰφ ρεεάθδαι εαἰδέτεν δἱἱ οηΐα δοοϑείονεπν. οὖ ϑημῃ 
"πν δαρογεεὶ ἱρηΐδ, ἰωξδιτα πεχοὶξ διέετο; οχίρμαιω ηεήρρο 
ι που] έμ5 1116 δὰ ρε ἱξοδί!. ο δὲ υἱ τουϊξαπε ἱᾳ πὲς 'π σοτρόγα 
ναγοβάην δὲλ: [εδυὴν οπίδι ὀχίβπονν οοα νεῖ ἱρτθεθ, ταπὶ ποαοθ 
46. )ὰ δα ἄικεῖ εαἰξαητι. ὀὅ56. ᾿)νεεϊονίο [εργίννω» γϑιϊο νἱ- 
Ἰχλευϑδπο βοὺ δοὶ, τοῦ ἔξβεηε εογροτί ἰπιϑέφεσομεσιιν, πδοποι 
ἐδοείονα οἱεπήμη; οἱ 488 οἷο διοεβεῖο ἱποὲαὶ, ἰα υδυάωπε, ὁονι- 
πὸ πήπόοπα συδογειόπ. Ἀἷς νἱοῖο. οδίοίαεϊδυ: Ργοὐφοῖ, χαϊα 
ἡπανίαμα μπ νας] δεῖ: βιὰ βὲδι μηρες α ε996ῖ, 4φοιτγίδμα 

ἐροῖ. Ὑκ] σϑοδ ἰποέσηασν, αδ] πριΐεπὸ ἐξτια ρεγβαργαῖ, διιβηι δι- 
Ὃ δια υ ϊάπι τοϊῃίπεα ροανο7 πρμοϊπὸ δῆ. 6 οχίρναι δὰ 
ἐπ ὀγρὸ νϑε φιν ἐρνὸδ ἀεεεν ὀεακίιπι ἱπ σογρονα εϑὶ, υἰ φηοΐ 
"ης (γί οϑηιμ ποῖ, σϑϑιὶ . δ ἱμβίηγ νἱοϊωϑ φοοιϊ ἀἰωοὲ 
4ν8ε ραν ἰβυῶβ ραγι μα ἢ πάει ἴῃ ἐογροδ. Ἰθστθϑευε 
ἴᾳπε αἰϊὰ α τόγε ογεδιοίοσ, οὔγαὶ όσον ἱβηΐ8 κοδ, γοσὴρ ᾿ξ Βὲο: 
μὰ εποόξφαὶ γοτεῖη. ᾿ : ᾿ 

, ΥΠΊ οὔὐλὲ ἂν ΒΌΘΟΚΕΜ ΡΕΚΝΤΙΧΕΝΤ. 
ων πάσα. ἱπίοαϊο βεῳβὸ ςομέθηϊο δρέγϊ!π, εεὰ Ῥαϊα ταϊδχαῖο 
Ῥγονενὰοι 7 δὴ φυορίθαν τοϊοπέως ἐφίγμαν υϑπδ ἱμιρ οἱ, ἰϊδηοφ 
δὴ διχόγα, ποῖ ραιίμογ, οἱ ἵ οφπδ δι ναείο, ηποὰ ἱν γρῦθ ἦἤδτ 
τ Διλσστα ιἐπῦτα δα. κα Πηκὲὶ Ἡπεποτγορ, οἷἰδρην ἀγϑ4πε οἢ 1ά πο» 
τ. ποῳιὴξ φινόεο εἰβωδγον ἐναὶ 4υἱ» ρίθμο ἰδει χβρ ραγεην ον 
οὐρεαιζανῖῦ:, δοὰ αδὲ ρδγ δρί εἴτ ᾿ϑοτιδέομο ἐωβόγομ ργοπιδην 
να ἶλι:θ. δυιοδρρδ, Ππόπίατο 60. 'ρεο γρέοαισ: οορίδ μναπιϑτὶθ ρα» 
Ἰο] αι θὲ. .2. με τοεοῆγω δήθ ἰπηπιεγρα οδἰ 488 ποῸ5 
, δίων δὲ ἀπ 86. 'βϑῶ καοοίεδοδηὶ7 δὴ αιθά. δηθὰ ἰἰφαδέσεσ 
"ἱξ, φιυμκὲον δβδεδο τρῈ υἱοδο δόϊραμεία εφιροσὶ εϑὲ, αἱ 4υὐ μὲς 
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οαἴοτετα ἐπχοεσὶ ἤενεος.Ό 38. (ὧν σαδοτ οοἦεῶς εἶτ δὴ φαΐα τοοῦα 
οἴβεϊνατ, δὲ σδίογα βοοεγβφοῖς ἡβαπίοπι δ]σπαια Ρὲτ δόβδεγοπέδωι 20 

, ἱπειπαιοκοπναμε ἱπϑοὶ ἐν δἰμοϑθηῖο δὰ δαυξιήήποτι οατπειῆπθ: ἰὰ απῖπο 
οεἰδαῖην δεβτεβαῖοτ, φαουίδιν θεὸ αρίσην παιϊγιεἰοιὶ σι, οἱ ἔφγω 46. 
ρα πὶ ἐὐαπϑροῖ!, δαὶρυς υ6γῸ ὑτορίεγθ εὶ, ηυοά ρᾶτε χαίάεια ἀοἷ 
οἰδοίπια Ἰεν εοίπμαφαο ἰοία δὰ εογραν βοντίεπά απ ἀθδοιερία εὐΐ, Ρῆτϑ 
δαΐδηη δἰ δαί δοὶπν τρο ἀἰδοίιδηθθ ἰδπίησι ἀρ ϑοϊυπογ; χαδε ρογιΐμ 
ἀαοτϑῶτα οοἰϊαρρα. εἰ διβοίάθπθ ὠγίπα ὑοςαίοτ, ραγίπα [ἢ οογροτῖσ 
δοίητοθ εὔθογβοηθ δου εεὶ; Θ’ΘΡῸ ἐδίεν φαΐδο οἷν δο ποι ἐϑίϑθης 
Ρτοάθαηι. 4. Οἷγ πεδρὶο ρογῖο ϑωρεγίογα οογροτὴν 4πδτα ἱπέστίοτα 
δῃιἀσπιοθ  οἴγοτα φαρπίατη σδίον δητγρεαν ἑαπὰϊ ϑυρεγααε τηδποῖ, ΡΓο- 
Ῥίογεθ βιαπβογέι δοοινῃ ἱγθεγε ροϊοϑὶῦ δὴ αυσπίονν φαάοτεπι φρὶ" 30 
χὶ τα τοουεοὶ, 4ηὶ ἐοά θαι Βοαὶ δυροιίογετα δὴ χαΐα φυάοτ ποι 
αμθοῦ δὶ ἱβεοοῖμο: 79 εεγῖε Ἀπιπογο ρῶγρ Βυπιδὶ δορετίοτ: ΒδΒΐ» 
Ἴμο εἰεηΐπε ςογροτίς ϑΏρτα ροϊϊμε ἱπποξεθοῖ, 5. Οὐδϑνι ον οδῦρακε 
εὰμα τοᾶβῦ Ἵχεγοίϊδιοθθ, ϑυάἀου νωδχίπιο ογιδίωσ, τιοο εδίογαθ εον. 
Ροτία ματγίοϑ βοϑίξιιβε δύ ϑεγυϑαῖ ὅτ σποπίααα σοραγ δυΐο ῥταδ. 
οἷραο ἰσεο ἰδάϊιμϑ εδὶ: μος ἐπὲμη φρίτίευτη οοινέποσατι, 4οΐ ραΓΕ τον 
ναι ϊοοίηνδα ργοπίπημο εὐἴ: πὶ γόγό ἰαβότγδπετ, υἷγεν ατιβεηνα, ᾿ἷδ 807 
διοεὶο ταδρὶ9 σρίείλατε εοπενδειποθ. ἴωτα δἰΐλην οὐνο νος ρεγίγσδανον 
Ρϑτῖε, παοβὶ απ εὐ πὶ 8] ἰδβόγαδαιτθς. δρίγπη παῦφυε σαϊεπο οἷν 
χοϑὶ εἰ ρεγίγιςδπττ εἰ ρογίτςδιπιογ, ἀυπε τϊα ἐχδγοειπηγ. 6. (ας 
φυάοτ εωρἶ6 δαὶ πα] ϊοτα τε αὶ πνοίοπι οὔοτευν, δηὶ τοῖποϑ ὅδ δεν 
γοἰἰφιὶ «οτρογὶ ἴ διν οί Ἰοον εορὰδ» ορροτίπηπϑ ἐριταϊοτῦθοο δε, 
εἴ φυϊάσπι ἰαχιπι δὲ 'ρϑα ἀεπνομοίεοι, δικβιαοῖο Ἵπουϊεηαὶ ςδρι} ἢ, 
ἰοεδ δπΐδιν, δἱ ψβ86 ἴω ἰος ἰδβεεδυγ, βγδαυῆεν οεπί, εἰ σρίγατιξ ον 
τοῦηὶ ἐμοτίδιο. 7. (φιαδαα ον ἐὕβέδπι, χυὶ δε ἰυςίδ' ἀπεγεαηξ, οὗ 
ἰδιογροοὶδα δἰόηπαπιρες χαοὶο. ἰπεϊερέην, τραξ σδάπθιμ σαδον οὗ 
οοπδπαοΐ δὴ φαοηίωι μαιποτ ὁδί γεφιινα δεβα οὐ ρὲ, ἡπεην ὀοἱτνὼθ 
Ἰνείδινάϊ σχεγειιδῶο εὐκεῖς, εοὐθίοωο τεγοὸ ἰἰΐα, τηοάο εδοἰΐο, σοτ- 10 

τῷ δϑοίςσαγο ροϊεοί. δ. Ουτν τναρίο συ ύδηνος, ἐπῖν ποῦ 'σπξο 
Ἰαλεγροδῖο ἰδπερογε δυεῖου δυϑεδεν δὴ ηπὲδ πον ἤπιον ἔσπῖααν 
φ δα εο εἰ καόέπιαδ, ρεε [ονδιιϊιιναο σοοχιε δράϊοτγασι ἀραγιο οὖ 
εοτγροτία γαυϊϊδ δηες »οἰαιίο. Ἀἷδ ἱξ!ογ φεῦ ἀΐα φοαήαινὰϊ ἱπξεγπεὶ 
δεεὶπὶ πόδι, ἐογοπιίπενα ἐξεν οἰδυάδιπ: δὲ ἣν χυὶ ὁσαρτο πὸβηῖασ, 
Ροἱοίαδοϊυτε ϑαῖηρογ βοβοϑιυγ. 9. Οὐυετε εὔπὶ 20] πειὴδ τουρμὶ» αοα 
μιάαϊα ςδἱ εἴοοϊδὲ σογρογα, ἱπάπιία τροβ σπάδγο δοϊεδης πίσααν πῶ 20 
τοἱ εογροτὶε ἀδατεπάο ἰοταπεῖνα οοπερτθαδε, ἐτὶ φυΐα υϑροτα 6Χ"- 
εἰεοεῖ ἤπδα πιΐηπς ροθθαπί δεείάεσα ἱπευξία. 10. ὧδττ ἐδεδαρ 
Ἱπαχὶποα φυάεῖ! δεὶ φωία 4 π86΄ ἰαχα Βαπονίδ οοϊθέδαῦο πιδχίαι ' φατί, 
Βδος δαώδυὶ δὲ ρεγνυὶβ δυβίθοπὶ, ερυῖ οὐἴοια ἔοηβ εὐ ᾿εσποῦὶ 
νἱἀοῖωε; εἰ φηίάεις ρὲϊοτωαν ἰδροίνες ϑεεμν ἰναπσ. ργορίος βϑιβοτῖθ 
εορίδιν ροδοί εἰ, ἰσεῦφαιο ἰόσαι ταις ἐτδς εοθηραμα εὐὶ, ἱρέας δες 
οαὔθατν πδιογαν ἰγαμϑιίας ἀρτιωτ. φυδοτίο. 11, (ἷν ἰῃπε ποηβά 
τπἰοίνοσρο πβεαὺς μ6. ἀοικὶπυϊοηθηι οδίδίο, δεὰ μὲν ἱποσοτωεοί οὐ» 
ποῦ πνδρὶϑ ϑυομεοο ἢ 4 «πΐτρ ἴη οδ᾽ ἀδγῆδ ᾿ΐὰ δε εοἰ εἴδεϊ πὶ, πιρβὴθ 30 
βοάν χθοῖι δὶ ργοιϊϊπο ἰαπέαπάϑιν ἱβηὶο δὐτοβεγνῖ. δὴ οο φβοὰ 
26 τἸοοϑὲςα Βεαβεοῖ, δραὰὶ κῦπαὶ φιούηνθε: δγβθ δὲ ἰδπΐωτη δαὶϊ, ρίαν 
δὲ ἰυδεῖ!, πόπ δζοὶ. δὴ ροίϊιδ 46 ἀΐνεγρο, αιτοπίωπν δοϊ οοὲ 6Ὸ Τα τὸ 
ψιοάηδε εἴδείει, φιοά 66 πηοάϊεο Βοδεαὰ. μὰς ἱρξίεπν ἀδ οαπθα πὶ- 
μιϊο ρίιδ δνάδεκιια, υδὲ ρὶμο δὐάἀϊξυτα εἱς, δεὰ φοοπίδην πνοῦὶ εἶπ ρη } 
οἰκο τοροπάδηι, φηοάπε ἰαπι οβετὶε, τῶῖ δην ἰπ ες, πἰπο δέ 
πὶ πιοάο δυείθ πιο κίο ἑααιννθ. ποῦη8 δηΐ πε Ρτδεοεάξι δὲ οἷο. 
κηΐα εἰ ρεδεραγοὶ, μὲ γε σωῤ τα 411, ἰάθη μοϊοεῦ εἴδη ορῶφ 
οἴβεετα, δε οἰιιιὰ ᾿οο ἔππραῖογ οἴξβοὶο πϑεδ39ε φϑὶ. Ῥέστι ἰΐλφῃε 
Ῥοϊϊαα ποδιῃ προ] έιτν ςαἰοεὶδ ρεδοοθβοὶῖ, ρεεραγανίαμνε εοσρυ δὰ 
δηδεανάυπ. «εὖ δὰ οἰβοίοπάυπι οἰΐο ςογὶς μα ρ] οτἶαυο τοοάδ ορτ Ὁ 
δῦ: βος εὐἷπι εἴβεὶ ὧν εὸ ποὴ ροῖεο φυοὰ ρτῖιϑ ἀβεῦδὲ, δε εἰϊυά 
Ῥο1 ἀεοϊάεταπιν, χοῦ νοοήτα οὈ ΐβεοὶ ςοπνονίοπίοαι. 12. (ον 
ἀσιογρειαι τα ορία ῥτοῆυ σπάον 4ύϑηι γεοϑάδγα οἰτοῦμὶ} τόταπι φθϑΣ 
πέδιν. ται ναι εχιγπρθουθ ςοπἰηραῖν απ φορῶ ἑἐσῷον οχϑεσίος τὸν 
Ἰαξ ορεγουΐινμα ἐονδπνηῖθηα δἀδβοογεθὲ ςογροῦς, απ ἱπίθτῖοῦ 90 
Ῥιεοιπογε. ρϑοϑ. 12. 9. ἀε οδδϑα γυΐϊ δὲ ποπηηὶὶὰ ρα ανια 
φαάοτεο (οἰ ὼο9. νιονδαηὶ" δὴ 408 φυφταπι οὐογ βταν διοτη ργδὲ δὲ 
ἔοιι, δες Βυβιουθη δογηϊο δα πιϊοῖο Τοϑ σιν πόονεγο οὐονεῖο ΡοΡ- 10 
“οοὶ, 14. (τ ἵεγρο πιαρὲδ Ζπδὴν ριΐογε ρογίε διιθαπιηϑῖ δὴ αβοὰ 
ἰω ρατῖθ ρυΐογε ἰοεὺ ἱπίαφ μαβϑίμε ἰπ χυεπὶ Βαοῦ ὀεάδυςοίοε: 
ηεοὰ ἱδ ροοίετίονε βοὴ δεῖ, δὰ ἔογαδ ἰδὶ εχεεγωδβίας Ὠϑοδϑθ 466. 
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δος ἰάεδε δἴαπι ἴδοϊξ οἴ νοπῖτε τοϊπαϑ απιδτὶ βεοΐοτε σαεταυν. αὐ ὰο 
4εοάὰ οπἄοτοπι ἴεγξα προρβὶϑ βεγνδγε ροϑυπὶ, εἴ ροφίεγῖογ ρᾶγϑ πλδρὶθ 
4αδπὶ ρτίοτ, φαουίΐδπι ρτῖογ πιδρὶϑ φατα ροβιοτίοῦ γοίτγίρεταῖαγ. φυοὰ 

0 οἴϊδια σδαθδὸ δεῖ υἱ αἶδα οἰϊδεῖτηθ δίψα τααχῖτις υαϊοδοὶ γεδαάδγε, 
υἱἀεϊίςεῖ φαΐα πιϊπίπιε γείτι κογααϊας. δὰ μδες ροφίετῖογ οαγηαϊ ποτ 
Ῥδτῖο εοἱ χυδπὶ ργίοσ, εἴ ργοίβας παπιάϊοτ. ςϑιδδι γϑγῸὸ αν Βαπιὶ- 
ἀϊοτ οἷς, Ἰαεάαἰϊὰ Βαοὶ, αυαα ρεγ ἐρίπαδται ἑευάδθϑ πιαϊτπνττι Βαπεϊάϊ- 
τοῖο δἴϊοττο ροδϑεὶξ. 15. Οὐχ δὰ ραγίβ 408 ἰδοεῖηαϑ, δα ἀθγα ποὴ 
Ροεϑαπιι᾽ δὰ φηοπίδια ρδ8Γγ8 4π ἰδηβίπιασι, οὔτ ρ]αα 4υάτα πιοάϊ- 
ξὕτα δὲ, ἱποδίϑοςοπε ργομίμεῖ πὸ ρετππδεῖ δπάοτγ: τερίοοαῖ οπΐμι δὲ- 
πε ἀρδασιῖς. ἰΐειπ σοπυρτίπεὶ δδτὶ ραγίθπι οἷο δυθπῖτ: ἤδες υεγο 
δυπραίπετη οοπιρτεδεα ἀϊαπάϊι, 4πο ἀἰἤΐαεο 8διἷ5 γείγιρεταῖιγ. ἂγ- 

30 βαπιδηῖο ἰογροῦ δεῖ, φυΐρρο φοὶ ποηπηϊοὶ ἐγίβογὶα ἱπίαγία παῖ, δῖίσυις 
οἴβοὶ νεὶ δβιοια νοὶ ἰοῖα δοῖϊεσδῖ' 16, Οὕδτγε φυὶ ἀοτπιΐαηι, πια- 
Εἰς ἐπάαπι δὰ οἰγοῦιη ομϑἰδιεπαϊ ταϊοπα Ἐυεηῖς. φα]ογ επίπι ραγίδ 
ἑηΐεσπα ςοἰϊδοῖας ροίϊδεξ Ἔχραϊΐεγα δυπιογεῖε. 17. Οὐν δεῖς 
σπαχίπιο ϑυιάεπατιϑ, οι ἰὰ δα ταϊπἰπιαπι οαγηΐδ οἰε ὧη φυοά εχρεάϊ- 
ταν 1116 ὁαάδτε ροθββυμέ, φυδε Βαπιάδ ἰαχδιε δαπέ. οδριΐξ καΐεπι 

,, ἴδ]ς δδὲ: οουτίποϊ Ἔπὶπι ϑάαπι ῥ᾽ ατίπηδπι νυ πι!ἀἰτδῖοπι. χαρά αἰΐφαε 
τεδαστπι ταϊϊομ ραϊδϑοϊξ, 4086 Ηἶσο ρεγιεπάπηι. ἀϊκἸδείοπεο 4αο- 
4υςε εχ οδρὶϊε οταπίατ, εἰ ςεγεργοπι παπιίάυτα εεϊ, εἰ ἰοταπιὶπα ροῦ- 

868 τοῦϊία ἰω οδρίϊο Βαβεπῖατ, Ζυδὲ ἴδπὶ πιυ τὰ 6556 δὼ ογαϑ ἤβάτε ρεγ- 
ἰεπάεγα οδρί]οσιιπὶ ἰηάἀϊςῖο οοπϑῖδι, ἰβίτις δαάογ πὸπ ἃ ραγίίθης 
ἰδεῖν, δοαά ἀς οδρὶϊς οτγίτιγ. πᾶς εἰἰδπὶ αὶ αἱ μτίπιηπι εἰ πιαχὶπιθ 
ἕγοπῖθ δηάοπιμ: ργίπιο επὶαι ἔγοπδ δράϊδ εξ. 8. Οὐυά ἀςε 
ἐδυϑᾶ, φαΐ ὁπ άδπι, οἱ νεἰ ἀυὰ νυεὶ ἤδιυ γείγι ξοθοσπὶ, πδυβθαπὶΐ αἴγατι 
4αοπίαπι Βυπποσ, αφυὶ εχ βυχα ςοπιίΐπυο ταἰπίιπε χαΐοθοοτε ροϑϑῖς, μἰο 
τείτι κοθοθης ἴῃ ρατία ργίογε ππίτεγευς ςοπειί τε δὴ φαοά ἐρίτίττδ, 
φυὶ ἔογαϑβ υεγϑὰδ ργουεβίεπε ἰῃ δῃάογετα ὁ γίβογὶδ οςςγουπι σοη- 
τνεγίζατ, μἰς ἱπῖαε ἀπῖς ἔγίξεθοοβδ 4υδιὰ ἐχϑδῖ, ἰγαηδεδῖ ἱπ Παπιογοῖι, 

10 δίψης ἰδ δδπι ραγίεπι ἱποηπιθοπν πϑύδδτη τπουδϑι 19. Ουγ ἰπ 
ςαρίτα ρεάϊδηιοημε πε εϑοθαῖῖθυβ δυάογει πιαχίπις ἐχοϊϊεπίαγ δα 
ἀαοπίδπι μυσιογεπι αὐ 86 πιοιιθγα ἱποι εδοεπῖδ ἰγαμαδι: πυπιος δα- 
ἴεπι ραγίοπι, 408 δοβυτηδίυγ, πυϊΐδπι Βαρεῖ, οπππ εα ἰοοα οδεῖθοσ 
δεδίοδαι, ἰθδσιε αἴ δχοίάἀωϊ ἔοτγαθ πϑοβιβε τπῖ. 20. Ουδτε φαΐ 
Ἰδβόγαπε, αϑί ἃ ἰδβογε ἀδειϊτεγίπι, δυάαγο ἱποὶρίαπτ 7 πδῶμὶ δἰ ἰαθοτ 
ἐδαϑα οϑὲ, οὔπη ἰδ ογαηὶ, ϑηάαγε ἀθβθόπι, απἴτιπι φιοὰ ἰπῖετ ἰδθογαης- 
ἄττα νεπδὲ δρίτίτυ ἰηβδῖδε σοπιρτῖπι ογαπιίπα σορδαϊς, ἠαϊα σογοὸ 
φυϊεῖε ἰαχδθ οοποιάεδηϊ, ἰϊδαθε ρὲγ δυινρίΐογα ἰδπὶ ἰαςίδ ἰογαπιΐπ 

140 ἐχρεϊείυ παπιοῖ ρεγυδάδιΐ δὴ φυοπίαδνι, οὔπι ἰδρογωΐατ, ἐρί γίσατν 
εχ ςοβαἼγεαῖε Βαπιοτγὸ πιοῖπε δβεσδγηΐε, δἰ σϑΐογε, φαὶ ἃ πιοῖῃ Ἂεχοὶ- 
τεῖοτ, Ἀαπιοῦ ἰῃ δρίγίταπι ρετ δαπιτηα ςοτροτί ἐχιεπυδῖεγ, σαπὶ γεγο 
δ Ἰδβογο. οθϑϑδίθπι δὲ, οἰπιη] εἰ σαῖον ἀδϑιεΐε, εἰ ἐχ δρί γϊα δρίδθεσοετο 
Βυϊοοτ, 4αἰ ϑηάον δρρεϊ ἰδέας, σοπείδεϊξ. 21. {πτπὶ ρεγ δεεῖδ- 
ἴεπι ρος δὴ ρεὲγ Βίεπιεπι δάογ ππουθηάμε οἱ17 δὰ ἱπες ορροτγίτιπε 
δυδωϊατ, οὔππ Πυππί ἀἰογὰ σογροόγαὰ δυτῖϊ περί εείαχης ἀϊΠοἰ]ίοτα τεά- 
ἀπηταγῦ ἰρίτογ ρὲγ Εἰδπνει ροϊϊῃ5 ςουνεπὶϊ. ἂπ πηι ρος ἰά ἔεπι- 

80 ΡῈ8 τηαϊδί!ο αἰϊ, πες Ἔσχογεπιεπία ςοποοφαὶ ρορεῖπὶ, σαν οδοίατη οοη- 
ἔτ πδᾷῖαγατα ἔγιρεαι 7 ἱξιταγ ρ6Γ δερίδι πα Ροϊϊαε πιονεπάήππι, φαῖρρε 
οὔτ Βυπιοτοδ ροΓ δεϑίδῖεπι ροϊϊαϑ οπιπδα Ρυΐϊγεδοεγε δοϊεαηϊ; 4υ8- 
ἔραν ἐχβαυηγίοπάσπι ἴππς εδὲ, αἰ εἰΐαπν νεΐεγεθ οπιπες δαοίοτοϑ 
δο ἐδήεπι ἀε οδῦδα οδβδοηῖ. 22. Οὕδγα σὔπι οογρπδ διερίἀηθ 

βοαὶ οΠΠαχορηας ἴρεε ἀδ ἐχογοπεθηῖ9 ργουθπίαϊ, οογραϑ ἐδυαγί ποῦ 
Ῥοδβῖξ πἰδὶ ϑυδανογιεῖ δὴ φαΐα τοΐπιις Ἔχοεγπίταν ιδι. δας οἷε 7 ουτα 

» δῃϊπὶ εχ Βσπογα πιαϊδίογ ἱπ δὄγεπι, μηδ ἀδ τηϊπογὶ ἐχοϊδιδξ πβοϑο86 
εξ. Βυπιοῖ οπὶπε χιςηηησε οορίουἰταϑ, οὐπὶ 86 ἀἰϑοογηΐε, τοἀπεμδεξ, 
ἀϊαϊίυσαια ΟΡ δαπι τὸπὶ Ἔχοθγιΐωγ. ἰδηΐω ἔΐθτ β  υϊἱποδᾶσις ὀχογε- 
τπθηῖδ αἱ σπτῃ ΒΌπιογα ῥγορίεγ πεϊδιϊομεπι Ἔχοδγηὶ ροϑϑαπέ, ἰϊα οὔπι 
τρ᾽ γα πεφαευπξ; φαδς φυΐάοπι τε ππαχίπις οἴξοεγε ροῖεοι. Ηΐπς 
εἴδατα νοπεῖϊυ5 πιαρια {τιδπὶ ϑυάοτεθ οογρογὰ ἰδυδηΐῖ, ηποπίατη Φὰ ἱρ68 
ἐχογεπιοπία δάπουπε, υἱ συὶ ογαβδίοτεϑ σοτρυ]επιίογεθααο εἶπε, πἰσας 
οὔπι οἀγοὶ φυΐάσπι πἰδξηὶ ἰδ Ἰοευϑ οἷϊ, φαὶ ἰεπίδπν 1Π]οπὶ φἰυϊϊαοδαπε: 
φ- τοδίετιαπι ςοπεπεὶ: ἰἰδηπ|6 ΒΟῺ δἰπθ Ἰπδῃο περοῖϊο ἀϊπιοσοηάξ 

.ο ἀαἴαν ἰαρυ αθ. συεπιγὶ δυΐειη Ἂ υἱεΐηο δεῖ: απὸ επί ἰῶ 60 οοηϑὶ- 
διῖϊ δαϊ ργορβ. χπο βὲ αἱ ἀϊ[ςεἰ]6 4αεαπὶ αἰϊτες δἀποεὶ. 23. (αν 
τοίπη9 ἱπίεγ Ἰδθογαπέυπι ϑυ άδιραβ ΄υδῖτ ουπὶ γεϊαχαῖὶ ἰαροτα ᾳαίεϑ- 
εἰπιι 7 δὴ αοηίαπι οὑπὶ αοίποιιο, ἰὰ Βογαᾶπηαϑ, οπ τα {εοίπιις, ἰαδοτα- 
Υἱμιαδῖ ἰρίϊατ ρ᾽αδ πῆς γαϊίοας ὀχοογηλίυτ. αἰξουατι ομω μεν εῖ, 

ῬΗΝΟΒΙΕΜΆΑΤΟΔΕΊΙΣΙ.. 

αἰτοτύτη δι8ὲ. ἃ 4αΐα στπὶ οἱρογα διε, εὐτηΐδ ἔστοτιίηα οϊεῦ πρῖ» 
τίτα ομϑεγαπίαγ, οσπὶ δυῖοπν τοϊαχαυΐσταθ, δρεγίηρατ 400 Αἱ αἰΐδπι 
αἱ δρία γοῖθπῖο ταὶπῦ δα ἄκγε ρουφίπιι5. 2... Οὐδμιοθγεῖα δὸα 
ἰπ ουτταπᾶο δριϊδπάοαηε σοζρυθ, δοά ροεῖϊδαχαδπι σεϑεδίατι ἐϑξ, ρἷον 
“αἀοτὶθ ἐυδάδι} δὴ εἶσι φυειπδάνησάυτα πνδην, νεὶ αἰΐσοο δηδηϑ 20 
πυπάϊφας δ4ι ομϑίτιιϑα 66 ςο] ἰρὶϊ γοϊαπκδίφας, ἐξηνοπν οορίοϑίον ργοΣ 
βυῖι 'φυδαι ἀπῖε, οἷς οἴέδια πιδίουί ὁδάδιν' ἃ ϑρέτίτα ᾿Ῥοἴεδξ, οἱ ἐπ᾿ ναρό 
ουΐ ποπιοῦ οἰερογάγα, αἴᾳπο εἰΐατα ἴῃ υεσίοα, σοοτγοθίυν οπὴι ἀεῦ- 
πεῦιγάπε ἰμΐαϑ ΠαπιοΥ ἃ δρίγίιτα, ρατὶ ἱξίιοτ γδοῃς, σαπα σΌΥροτα 
τοοῖε υδἢιοτιοητοῦζ οἰϊδητατ, δρίγίτιν ἰπῖπε εἰγεπονυθπίζωγ ἐσεγοσίοτ- 
4πε. ἴδια σεβϑε εἰΐδπι ἀϊσιοπάἀυπιατ ἂς ἱπτυινεδοπηϊ, οὔπι ΒύνθΟΥ 
δὲ εἄπεεγε πεφαεδῖ, 4υοά συπιὶ πηΐνεγθαϑ ςοεγοθαίογ, ϑρίτιτα Ροι: 
τεϊαχαῖο υπίσεγεαβ δγιτηραῖ πδσδϑδε ἐδ. 25. (Ἷγ εἰ 4ᾳυίν, σΌτα 
Ἀἰδοτῖε, εἰ θατα δαπιδὲ, τοῖπαα διά εἰ 7 δπ φηοπίαν οἶρας ἱπρεεῖυς μσβο- 30 
τοτι δεῖγδϊς, χατοὶ δροπξία. ἐϑὶ᾿ Ἔπὶπι ΠῸῚ Ῥάγτιιι τοὶ ἱπιρεῦστα Υὸ- 
τοτγοῖδδς, φαοὰ νεὶ βυεπίογοπι ςοποίαϊ δγρυπβθηῖο : ἔϊα δυὶπε εἶνο 4αο- 
4πε ἱπρεϑίο πιεδῖυ3 δρργεβεηπῖοσε ρίητίπιητα να. 86. Οἀγίγο- 
ἰάαπιος ρεάϊθυδ δινάδτηια, πο ἴδοὶε ἴ γαϊοπδ αι ας επΐπι ἴαης ρεάϊ- 
ἴω 4ηοηπε ϑυάεῖατ, οαπι οογρογςε ἴοῖο δια άδπιαϑ: ἰοοὰ Βἰς οπίαν 
ἔτι ρἰ ἀἰδδίιηη5 εϑὲ, φυδπίοργοπι ρεάδε τοϊηίτας φοΐθπὶ δαάαδγε. εἰ φαὶ- 
ἄετι πιεάϊοϊ ἴῃ δάνογοβ ναϊδιπἀϊπίθυϑ ροάἄοι ροιϊεϑίπνατι ορογίεάοα 
Ρτγδεοϊρίωπε, φιοπίδπι γίρτϑ ᾿ΐ φπαπὶ ας! ]]ϊπηθ δε πιίοπι: ἰΐασος τί- 869 
ξοτὶε ἱπίίαια γοϊίσυο δἰϊατο ςοτγροτί οαρϑάϊιε ἐοπιτυῦξ, δ φαοά' 
περί ἀδιὶο ποῦ οαἱογίβ ἀθ ριναταίς ἰοοὶδ δὰ ἰτῶδ ᾿γαπϑίτῖο δϑὲ, πὶ δοςξ 
ἀϊτ ἰπ ταϑῖυ, εχ 400 αἰνὶ δἰΐδπι. πιθιυθπιίσπι δδαρε ἐππάυπῖος, ἐδ 
ἱπογεπιδπίαπι Ῥοῖτι οςοἰοτγί δοςεάΐε, αἱ ἰῃ γα, φαὶρρε οὔτ ἵγα ἔεγνοσς 
ςοτάϊ φαἴυοί δαπραὶπίε εἷς, εἰ ἱγεριἀδπθ 'ρεαὲ ποῦ πιεῖυ τείπ εγαῦο-- 
Ὡδαυθ 911 118 αἰξεοῖων, ἐεὰ πινειαδτὶ ἱροῖῃς αἰϊεεϊίοπο. 27. (πες 
Ἰἰάεπι ἕδοϊε ποῖ ῥαάδπι, δε δγυθερομππεῖ δα φαοπίατα διορίϊαο ἰῃ- 
οδἰδβοαπῖ, ἐἴδαυς ἔδοίεπι οδῖοῦ ἀϑδίςοδὶ οἰτδὴϑ ρὲγ δυτεῖβα. ρεάπι 10 
ἴλπιθη Βαπιότετα ργορίετοα ᾿ἰφαείαοϊς, 4αοἀ αἱ τοΐποῦ εδὲ ἀθδηα πὲ 
ἐπχβὶοςεῖ, εἰς πιδῖοτ' ἱποῖῖο ργδεοοπάποφυθ σαίογα πδίαγαΐ εδὲ, πὲ σὰ- 
ἄοτειι εἴετε ροϑεὶξ. 28. Οὐτ ἀοττηΐεβῦερ ἀθδτα υἱειϊδηϊοο δυάδα 
ππδρία δοἰευι57 δὴ φποά Ἵὐπάοτίβ οτίξο ἰπί σι πϑϑσϑ δὶ, ἰθξοστια αθέδας 
οδ]ϊάϊοτα βββεπιιδ: εγᾷοὸ οδἷον ἱπιϊιθαο Βαπιογει αἰΠππάση διὸ 
τοῦῖι εἀποῖξ. δὴ Βυσιοτῖς αἰαὶ δεπιρεσ ἃ σοτρογο εἴβαϊε, ἐοἀ Ἰαϑεῖ, 
4αΐα πἰ ἢ 1] δο] άτιπι δδὲ οὐΐ Ἀπιποῦ ὁσσῦγτεπϑ 86 εοἰ καῖ. ἀτρυπιθη- 
ἴθμι οὔτ ἰἴα εἰϊ, φαοὰ ρατγῖες εανίοτεϑ δοϑίάως δηάδο, 29. (τς 
ἴπ οαἰ ἀαγὶ!9 ἴὰτν πιδρὶ5 ϑιιάηνιδ, στ ἴδπιραφ {γι κίάυτο εοἰ} δὴ 4πο- 29 
πίαπι οαἷοῦ ργορίεγ ἔγίζογιδ οβεἰβιεπιίατα ἔογδε δυδάδγε πὸπ ροϊεεῖ, 
διοεῖυν δπίιῃ : γεγυπι ἱπίις 96 ρεγυϑίνεης ἃς ἱποίάεηϑ Βαπιοτγετα δο 
Υἱὲ ἱπιεγίογοπι, ϑδυάοτετηιε ἐκ δὺὸ ργοάωςῖ:. 80. Οὐγεαήον υἹὲ- 
Ἰοτ δεῖ, φυὶ οογρογδ β͵αάο οὐγγοπιὶ Ρνοάϊεγίε, διίασι εἱ τοῖο ἀξ, 
ἡπαπι 4υὶ δι: νοδῖβ 986 ργοιηρϑευῖεῖ δὺ σπορὰ Ἰαθόγαιϑε χυδπι βοι 
ἰαβογωφδε ππϑὶ τς 6856 ρεγρείυτμη δ; δὲ δον γεγο ἥμαπὶ θοῦ 
Ῥγδεδι τς, ἐο ππεΐϊογ εδὲ 4αΐ δἰπε ἐαθογα ργουεηΐεθοί, εἰ πὶ τοδίοῦι 
οὐπὶ ἰαθογα προ! ΐοτ ἀυδπα 4οΐ οαπν ταϊποτὶ: ποδίουί δυΐϑια οὐτὰ ἰδ- 
βοτε ἰδ εδῖ φαὶ πῃάο οογρογε οαττγεπιὶ ργοάϊογξ, πϑνὶ πἰοὶ δάσυο- 30 
ἄσππι σαγοηπι ἱπιεπά γι, δ ἀγα ποι ροίοτι! η΄ ππάμε εεὶ. υεδθϊας 
οοαξγα ςεἰετίτεν ϑιάἀαϊ, εἰΐατν δἱ ραν 86 οςοῃοϊμδεῖς, ργορίει νοοῖ 
ἴαρογειι. εἰ νετὸ οοἰοταίίογεν τεἀἀπηϊην. φαΐ παθὲ ςατροτα δεοᾶνο 
ἱεπιρογε δρίἰδηΐ, φυδιι αὶ οατη τερῖθ, φαία αἴ οπίπεα αὶ ἰοοα ἢ- 
Βογα δορί γδιϊογαηη ἱποοϊυπι, πηρὸδμι» “οΟΙογδπῖαγ φύδτα εἰ ἱπορ εξ 
δὲ οἱ δητα ἰεπϑηὶ, δὶς Θιΐδπι 86 'φυΐδηθε: οοξογδίοτ εοῖ, εὔπε νγ6- 
Ἰπε ἐρίηταϊ αἴβαπεὶ ρ]δοϊε ραῖει, αὔθ οπων ρεγοιγιςίη9 ὁράσεῖπ.- 
4πε ἃ οαΐογε πίμηϊο δηρίιαγ. χυοά σεγῖε ἰΐο δοςίἀϊξ τπδρίς φυὶ τωρ » 
᾿βδόβνλλρνα δίης οἰίαιπ τ οἱ 4υΐ πἰπὶς ἀοτιηνίιπε, τοῖπυϑ οο͵οτε Βὲ- 
δγοηΐυ 4ύδην 4ιιΐ 86 πιοάίςε ϑοπιπο γεογεαπί, πᾶπι ἀοτγηΐεπο 480- 
4πὸ ἰρβε δἀϑιγίπριευγ εἰ ργορειβοάτπι οἰγδοχοϊ δέ. 831. (ας 
Ρεάεε ἴα τγερὶ ἀδιίοπε δα ἀκηξ, εξ πὸ ἕκεΐος, ομτι ἐπ ταση τίου τΐδο 
οτηπέδνα, τὲ (αοΐς πιαχῖποε, εἰς ῥσάϊρη8 υεϊπέιθα φθή θην} δδ' φοία 
ἐγερὶἀπεῖο 'πεῖις χαϊάαιη δορος τὸ ἱπεμποοπάδ οδὲ, συσῖας βυῖδυν τῳ- 
{Πρετοῖίο ᾿Ῥαγεῖβ. ραρετγίογὶβ εδἵ, φαδοιοῦγεπι ἕδος 'ηασαις ρει 
4υὶ ἱγεριάδηϊ; ρεάϊδυδ ἰξετν δο]οιϊδπιατ᾽ εἰ ραϊ ρίϊαπε: αἷς δῖα ἔγθ- 49 
Ῥίἀαπῖοε Βοταῖπϑς δοΐῃπε, δεδεχθ φιοάδιη τηοὼο Ἵχογοοσί:, 4πῶ- 
ῬτΟΡΙΊΟΓ δὰ γαϊΐοπε ραγῖς στιάδγα δοϊθηξ, 408 ἰΔρογαπξ, τοδη δἴξαπο 
διβοΐεαι ρογίγίσαγε, εἰ δὲ προῦο ἰηδοοϊιοϊ τοοὰο επῖοάαμι, εἴδαα 
βδῶερα εχεὶ] πὶ; πεηῶθ πηφοδηι φαϊθεοιηῖ: φαμὶ επί ᾿Ἔχοὶ ρτο- 
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γυνὴ δὰουὰ περδῦδοτα, φαοδίων 'ΒαλοΥ δόΣΠΝ ὁ6 οοξεκονη ἐπ ρῥεδίυν 
τὲσ Ἰοδο, ηπὶ οοτραξεβέίου ᾿δ9. φανοῦ πὶ ἀπϑΐηθε οὐ ἐο ἷβεο 
«πἰοτα ἴθπι φαπξυὶης ταγρεεσοηῖο εἰβοίϊατ πὲ πϑοῖα υδεὶο Ἴγερτοσας 
αἰῤεση αν. οεὰ ρεάϊνον Ἰπαχῖθα ἱπουάδατ, φαουίέπι Ῥόάε: ρεγρεῖυο 
τοπεδιογ ἰϑΡογό, σῶιβ Ἐσίδγας ἐογρογίο ραιῖοὺ γα ίετεῖα αἰΐφαδην ς0Π- 

τὸ φέαΐ ρῬεὺ οἰτδοὶ ποτὰ πούστ ΟΠ ηαπο ρβοδεῖμξ. : 82. ὅυτ ἴ8 
συϊατίϊο ἤπιε φάθ δηίνετθο ποίας ἀξεγειειῆς διρῖάβο, δά ῥετγ' 
ἐπευεπιδοα ἐσοθποα οἰνίαξο τραρίδ' σπἀοϊῃτῦ οἷπε δηΐιη ἰϊὰ δἀσξιτατ 

εὐφῳᾷοτῖσ χαλον δἰ Ρεἰπορόο 'ϑέα ἴπὸ ἡκηΐο ἱδηταπάεμε δήπενς. δὴ φυοά. 
Ῥεὶμεὶρὶο πιαϊτύτω ᾿ἰχαὶν δἀπὶδίτατι εαγινόπε' οαἰϊδιι86 δι ρυτηδτη μἷὲ-' 
οἷοτδῦν. ὁδευρανδ' αὐἶτ! δίαθο ἰη: τοάαπι ᾿ἰέοῖδα ἰπάἀπαέαῖ. ας ἐατι' 
1:1|1}5 τεάἀαϊία εἷξ, «πάοτεπι ἀγοεὶ οριστιάΐφπθ. ράγιτα δυΐεπι σοηΐγα 
φαγηεῖα τοϊαχδην γαγείβοϊι, ὁοιρίμασος ᾿πϊερεϊθοπι μυτοογε ἐχοῖϊδῖ, 
πὶ δοςεγηὶ εἀποίσαο ῥΡοφαῖξ. οδιτιε' κυΐετα γατα ρίυϑ ἱξηΐς δἰ δίταπι, 

30 Εἴ εοτροτίο ἔπιδ᾿ ἰμοΐϊα σιδίεθὰ, σνοοτθα ἰδπν᾿ πὼ6 Ῥγαθμιο ]τον ἰῃ 
Ὑδρότγεαι οοπνογηξ, ραγίευσυο δοῦισν ρτδεῖξημοι δεςουμδη εἰ βεὶξ 
οὶ ορίτϊα. 83. ὕυἱύππι Ῥὲν δοοϊδυεια ροϊϊωϑ δὴ ρϑγ πίετβονν 
“ιὐοτ πιονομνε οἰ1} απ Νίευβ οαΐον ἰοϊαν 66 οομτεδῆ θη. οοποοχαϊ! 
απιεπυδίηϊε ἐπ ὑρίγίἑυια πυνοοῦες ἰηϊεγίογεθ; αυοὰ οὐτα οιππδδ δαὶ 
εὐτὶς πιαχίθια βῶγν οομφατηδηΐωτ, ποϊϑαι δαὶ ἐποζεϊοπειι βάδτοπεης 
ξπεϊοπιἄδπι. αἱ ἴπ δεοίδιε, οὔτι βὲῦ γάγϑων δοϊυϊατοα σατηεπὶ οαἷον 
αὐαάδε, υνβούεο πιϊπαϑ σοποουὶΐ ροιφυπὲ ἱπίοδιϊη!. 48 ἀ6 ἐοδυθ8 

810 ἐχ βαιγίϑπ παι οχβαΐπο εδὲ, φυσοίΐαπι τὸ χμλτασεοῤλμις ἰοπεροτὶ: εἶα: 
4ααϊπαῖο ᾿Ραϊτϑοοοπὶ τοογϑϑοαας οσηῖγαποηξ, ραίγδοῖς ἐπῖπι φοοά- 
4ας εαίετηο οαἰοτο: ὕατ υἱ 860 φυοάφσυο οαἴογα οοπεοφαξίοτ, εἷς, 
οχίογοο ῥτέγενοῖϊς, ἱκττ ρὲγ δεοίδι εν οχίοιτιο 'Ῥταευίὶεὶ οδίογὶ 
οχ φιο Αἱ πὶ ησδονὶν ἴῃ ποοαῖα ραϊροάξδεια φεηώδηι. εἰεωνεια΄ 
ὙΒΓῸ ἡαΐα οὐἶοτ ὁπ ἐ}]ε ἂς ἀοπιεείεας ἀοεοίπδίαν, Βίης ἰειορὼς 
Βος νυϊπίϊηε ἐγδαγε ρεϊγεάίμειη ροῖεὲς 984. Οὐδπὶ οὐ οδιιδᾶπι, 
σῦπι “πάοτ οαΐογα υεὶ ἰπίετασ υεἰ εἽπίογησ βοτὶ φοϊδαῖ, δυθηὶξ αἱ 
Βοῖτογ βοπῃ 6 δαἀουίβυδ ρϑϑοῖξ χοίιατὶ ἢ δὴ χαοπίαπι διιάοτ, φαΐ 
«ἀκ οδΐογε ργοάϊΐε ἰωίεγηο, δε βοϊ σαὶ ἀθ Ἰοοο διιρίο ἴῃ Ῥγϑύετ (οογ- 

το Ροτίδ ἀΐοο οιηθίϊατα) οοπιγαμεθίε, ρύσομαι οδ]οτίς ταδί εἰ οἰγοαὶ- 
ἴα ραϊοίδεϊξ: ἀείπάἀα ΒοΥΓΟΥ σαγηε ἰδτα πιδείδεϊα εχ ἰοῖο οαἰογε- 
πε εξειηῖε οἰδίαγ, οἶον δοέεπι, χαὶ Ὄχιγίπεεσι τρουϑὲ, ργίηππι 
δἴιτοδ οοτρούϊε δρεγίξ τγαγείας 486: ἴαπι ὉΔΙογ παῖηγαθ ἱπδει 88 
Ῥτοβαξδην ἐκείϊατα βόττογετα μοίοδσ. 365. Οἱγ ταἰ αἱ δυάογοι ἐτὶ- 
ἰάϊε πιο ϊοτθο μδδεηίατ δὴ σαϑὰ ὑτϑηΐδ δυάογ ὀχοτεπιεπῆ σιο5- 
ἄδπι φόσγειο δδξ. ρᾶγαπι διιΐεια δἰζογετθε πε ἀταρἤαο ἱποαίεεςεγο 
«οἈϑεηϊβηδοπι εοὶ: πω δυῖεπι ΒΟη δεάσε, δε -πιϊπαθ. ἥδηθε δθάογ 

Ὧ0 ἔτὶ κί τι Ἔχογθιινεμει τραεὶ ἱπιὰλοΐτιαι ε6ε6 ρϑεδξ, 4ποείτοα τοοῦθοδ 
: θοάπε ἰ» ἔαεῖς ἰοπρίοσεβ . 36. Ουν πιϊναρ δὰ ἵξηεπι το τοπι »α- 

ππϑι, ὁπτη ἰδηνέῃ ργαο εδἰσῦε ΔῸΣ οπδβὶν βου ογ: ΞΟ] δαῖτ δὴ 4πο- 
πὶιν ΒΏΠΙΟΥ δαὶ ὈΌΓΡοΓΕ νεὐνεννεεῖεν σαΐεπῖα ἴω ἀρίεξατο ἀϊοεοϊ ῖτ' 
ἴον Βυτεξάπην, δαξ ουῆν ργουενετίς, κάεο εἶνο οὐἶοτό πίπιΐο ὀχμίοςδ- 
ὅπγ κἰ βρίδυρ δι ἀοτὶν βιδΕὶ μὰ κα με: ες ΒΘ, (ἀτ δὰ «οἶθπε δοτῖαϑ 
«αἰείαοξεσῦσαι οόγρογα, 4π28᾽ πυ ϊΐο ̓πάανηθητο τεκτεθυγ, Ἀ[Β1] ἘΣ 
σαάοοι, ἄυδς δυΐεην φαΕ9 υοσΐο ᾿πιθοία δίς, οὐρίοοἰδοίπης δυάαπιῦ 
«δοαπάειν ἀ6 πος εἴϊδιη, ἀπαπὶ ἀ8 δυρενίοτὶ, ἐδύξδηι γϑουνάαπι ο6η- 

30 δειπῦ. 838. Οὐδπι οδ΄ ταὔβεαπι, ἐύτῃ ταῦῖῦν. δρυΐ τὰ ρῖθ, μεθ εῖθο 
εν γρὰπηϑ οὐξείαοογο᾽ ρσθθς. τφάἀ θαττον, ἤοβγεϑοπ5 τατθε δ βὲν ἀςο να, ααΐ 

μεβεῖίσνεο σαπὶ,᾿ πδρῖδ το Υ ΘΗ: δα ονειη  ργοσίδιυπίαιε ᾿δρί εἰ τοπι, 
Ἀλέας: δηνρίϊι9 οαἰείδεϊαπξ ἠπᾶτη! ἀεο νεδ᾽ κα απο ῥτανὶ οαΐᾳαε, οἵ 
[οετὶ ἀεσενιτν δέομ ΠἀΌπι παι γαδὴ δὲ, δἷς [εττὶ δατεδιπ σοπνέγα παῖπ- 
απο "εὐ. . ἥδαπο εαἰοτὶϑ πδιογα, ἀπε ποίσῃ ᾿ργουεῆῖ σοόγροτα, πὸ 
οὐδ ἀεεῖῖνο Ἰδβοναῖ, οἷς βε τ βεοϊξνε ργϑοϑα ὁπεγε πλτυτ, δοῖταϑι 
48ς.0Ὁ εἰαειηοαὶ ταοιϊηπι ἱποδ  εϑεῖξ δὲ ἐπήογεπι ππϑυοῖ δὲ δρί τὴν 

δ ρνγουΐεῖ:, χυΐη οὔαιν σογροτὶα νατία ἰπῆοχες ποι πίῃ} αἴξεγγο οδα- 
δας ροϊενξ οἱ ἀϊέοοῖα ᾿ριτπαϊ τοεϊβ οοιίίο᾽ «αἰεταῖθτσ. 39. 9 πὰ 
ἂδ Ἄοδῦσα, οὔτι δον πουογὶ ἐσἰξαῖ, ὅπο -πάαρῖ5 ϑὶδ 8εὲ οβεγιεγίε, 
πον ἰΐ σιθαηὶ αὐ νεειεπὶ ρξυγίπιδτα πορσοεαητῖ ἐδάθπ δὔδη ἀδ 
Ὡσό τδίο, 4ν)6 ρτίωι; τ δίμα εοῖ  ἦ0. Θαμπν ῸΡ δαῦθαπι, σαπι 

. ουζρονά δέεοίοτα πίωρὶδ ρὸν δοιϊδίἐτὰ ᾿αιεὲν ἐπί βεγηθ᾽ [Ἐπιροτε' νἱπῖ, 
φαδοτὶ πἰϑεὶδ ἰη 'δοοίδίο ραξοαήνην ἢ σα’ χασά ῬεΥ δεδίδι οὴλ ῬτοΡΙεν 

ονάμι ἰαχίἰδίετα πο πια ἂν παϊογας ᾿δδίοτ σοπείπνεῖον, Βατεῦ- 
19 τεραθο ργοὶπάς γϑβοίνογα ἐπ᾿ ψμίγίτατα μοῖδει. ρόγ' μἰδίησηι πίετε 

Ῥαιῖο εαϊθείογὶ ἀδπραῖα οϑτρογῖην, εὐἷονυ [μεσηξπθ πδὶιγαθ ᾿ςοογ- 
εἰταδινατησγθιη τωϊοίιπο εἰμ. ὁριἑατὰ τεϑοϊνὶ ρδιίξωσ. δὰ πδὲς ἂς 

δξεῖο, Ἠανεοτὶ ταοΐατα ᾿σατήίννες, οἱ οὐκ ἀαξειν δ σου τατίο ρίξω. 
λι. (τ ἑαάστεν φαΐ Ξ«ογροτὶ Ρεπ 6 ναἰϑηξὶ ἐροπΐθ ργονεπεγίηξ, ἐς 
ἀειεγίογεοι μδϑεπίαν Ὑ ἰαβογθϑ οἰξαγίω: 7 ἂχ ἀυοά ἰαβογεὶ ἜἼχογε- 
φοεηῖσαι παπιογευι ἐχἠδυγίδπιεθ σάγπόπὶ οεἰβείσνε εἰςοίογοπι, αἱ οα- 
γεγβδα [ογδυίπεπι δαηἰϊδεὶ δἷπὶ σρροτίπηδδ, εἰ ροτ οδἰοτίβ ᾿γαπσταΐϑτ ᾿ 
δἰοπθαι βογῖ ταὶ ροδοῖξ οββερίιο δὲνες ορρίϊδεῖίο. δαάοτεν δαῖΐεπι. 
δροπεοϊ δρρε αιὶ, φυὶ εχ πϑς εϑοϊϊδις ογίπυταν, οτπὶ δοϊ σοὶ (ογαπαΐ-" 20 
προς πδῖαγδε δ} ἱπιιηοάϊοο ἐναπιογα σοηξαο!5 σαΐον πόπ οππηΐμο 60-᾿ 
σαραίατ 80 Υἱποίίαν, δοὰ γαρῶρηαγε δάλις Ἴχιγσάεγεαος Ἀοιοογε. 
οἴει, πὶ γδοῖε ῥγὸ δίβηΐφ πιογδξ μδρεηίοτ' αξιγί, παιῃ οἰϊδιι ςαἷοτ 

τρι6 ὁ ἰωγρίοτί δυπιοτα, ηθαπι οἱ πιοάΐςον Φεσπηάιπι πιαϊαγατῃ δἱϊ, 
Βερεϊδίαγ: εἰ ἐιγο ρίεπε πιδάδθεςεπδ ρεϑϑίπιατν δὰ δοσυπάδπει νας 
ταάϊποι σοποὶρὶ: ᾿αρέϊατα. ἀ2. ἔοι ἰεπιρογα μέβεγηο ταϊμ8 
οὐἱαπίως δυάοτγοι, Ξες ποὸβ ρὲ ἰά τεπιρτι» ευδαπάυπι, δεᾷτια οεη- 
δότατ8, 4πδπυν σογροόγα Βυπιάϊοτα ἴὰπι οοπδίθηϊ δὰ τοϊποϑ δου άδ- 
τστια, φοσηΐδι Βυϊπογοθ μοῦ ἐίεπλθπι σοπογθῖὶ οοδοίας ὁυαὶ τ με - 30 
τροπίογς: ὐπὸ πιΐπτι ἀϊδοὶνὶ ἴυπι ηπευηϊ. δαδοηάσπι αὐϊεῖα κοὶ-: 
τάναε ΡῈῚ βίεπιθμα οϑηϑεσηι, ἡπἷπ Θογροτίβ εἰποπιοαϊ ἀϊροοίειο᾽ 64.: 
Ἰαρτὶο οϑὲ. αὶ δαξεῖω τϑουεὶ διάοτειν, ωρείβεϊαι εοπίσηαϊταπο πδ-' 
Μίσπι σογροσγία, αἴφτιε οδἰΐδτο ἰαχίογεπι 4φηδιπ σσηνεηίαξ ϑαπάδιη μᾶ- 
Βαμα τεάάοτιν, δίπτοὶ εἰ ἱπέιθαπι οαΐογεπι φἤἰποὶς ἀσπιϊπαίίφας, αἴ 
ποῦ δέφα βεϊ!4ο οκαῖο᾽ ροδϑὶὶ τεδίδιεγες οἱ πππιοῦ ὄχίογηον Οχρϑ. 
ἀϊεῖοδ 26 σογρογίθυ ἰοβογὶὶ, οὕτα ἰαχίογα ἴδ ἰογαιιίμα ργορίες δὼ- 
ἀκίοπετα μαρεαπίῳγ. 

ΟἼΙ. οὔὐλὰ λὺ ΥἹΝΙ ΡΌΤΟΜ ΣΤ ΥἹΧΟΙΈΝΤΙΔΝ ΡΧΈΤΙΝΕΝΤ. 87] 
- Οὐδπι ΟΡ σκυζατα νἱίνατο οττι σα ἰάπτο εἷξ, υἱποϊϑηϊτὶ ποι οαλεκῦ 

τοἀ {γιφοδί, εἰ ἀοΐοτα ἰκίαγαπι οσεἰοτίδαας Βοϊοεδαεοίϊ υἱεῖς ἐπεὶρίαπ. 
τατῖ δ χφυοά πεοΐϊα πὶ ̓μππροτίβ, οὕτα τείτίφεγαιιπη δεῖ, πεαϊ ἴττα {τὶ--: 

τὶ οϑυςἐρῖς, ἰἰὰ τὶ οδογεῖα συρετ δὲ τιαϊιγαίσπι. δὲ δπΐται εἰπε 
ἸδιγίηφεςΒ9 οατηΐ, τὶ εἰ γεϑδδ εἰτασο τοδάεΐδοϊα πυιαοτε τἐβογεπι ργο- 
1846 δετῖ (τἰξοτγῖς δάτωϊτιδε. 2, Οὕὲ ἀε οδπφα πο αιΐ τϑβο- 
ταδηῖοσ, ϑεὰ ." Ἰενίϊεγ δὲ δ γίδνυογτηι, ἀεἰἰγαπὶῦ κ φαοά πες 
ἴδδν ρδττιτα δίδογαηὶ οἱ δἰ πη} ]6ὲ ΦΟ τὶ εἰπὲ, πεφυα δἄδο ταῦ] τυτ οξ 0 
δοϊναπεοτ δὲ Ἰδηρυδαηῖ, συοιαοάο εἰβεϊιπιατ φυὶ πη τιπὶ ̓ αιιϑατγίηξς 
κἀὰε ηποὰ δοδτιϊ ταϊίοβε ἐπάϊοασπε ρεηίάιό, τεπιαΐ πεῖ πὸ ἰϑπίδηξ χα 
ἄετι αἰϊχυίά' ἰαάϊοαγθ. Ἰενίδεν ἐργιδεὶ ἱπάϊςαπξ, χιυοηΐαδια. φοϊάεπν 
Υἷπο βοῃ ρϑοΐϊῃε ἀεϊηεηίοτ; σδὰ ραν ἰὰ ἔδεΐνιπε, φαῖα ϑο τὶ πον 
ἀπηΐ. 400 Αὲ πὲ πιοχ εἰ ςοπίεπιβατξ αἰΐορ οἱ σοπίοπιπὶ δΡ δῆϊ δὲ 
ἱρεῖ εχμίπθεηῖ. 3. (γ τοδεὶβ Ἴγαροΐδπι δεπιππε, αὶ ἀϊ]!αα»- . 
οδίατα δίθαπι, φαδπι χυϊ πιεγυτα ὃὁχ ἰοϊο αἴτησαι δηδε' τη υἱϊαθ 
ἐδῦϑα υἱοππὶ ἰεπιβεγαίοιν οχρεύϊθες ἰοσα μίαγα ἀπρνειίστλαυο σαὶ» 
εαῖ, ἱπτοτορεγαίαπι δυΐθιν τηϊπαν ἴδοδγς ἰὰ ροφεῖϊ: ἰϊδααο ἀἰα οξίτο 
εἀυεὶ ροϊεεῖ, φαοὰ ἀἰϊεπίοτα εαῖ. δὴ 4οοά πιεγιπὶ τοΐητι δἰ έϊατ, ν- 20 
ΕΣ 4υοά πιιΐϊυπι ΒΙδὶ ποὰ Ῥοεδίς, ηναξίσαφηε νοτηΐεα γεϊοκασ. δὰ 
ἀδς πισγυπὶ αἰ οοίετα ςοπεοσηῖ,, ηαία οαἰϊάϊασ' εβξ, ἔϊα δἰΐδιν δ 

Ἰρδῆπι οορδυπιΐξ, ἀϊαῖϊο δυῖεπι ἰἰο΄ α εσπίτατιο δρίτοτ.᾿ ὁ. (ον 
φασι Κεηίίδἰε Ἔριϊοδογοτι πιρπα δὰ ρατῖς ἱπίεουπάιπι δὴ φοοὰ 
Βιαρίτὰν σογροτγὶς εοτίπι ργαθιυπιίάτι δδὲ, βεπιε δ δυιίΐετη ΠῸη 400 
Βιανοϊάτπαι δοὰ ηποά οοπείδι ογδεεμίησαο εξ, ποο νυἱπὶ οδτίποι ῥτος- 
ογθανϊ.. . 5. (νγ δρίσεϊ ἐγονπηῖζ, εἴ δὸ πιδρὶς 4υο ἐϊβογαίδον 
ταεγτπὶ Ἠδαφεγηι7 δρϑαγάυπι επίπν ἰὰ 6866 υἱάθιῖ ροῦεσῖ, χυδπάο- 
4οϊάεια υἱπῦπι οα] ὁἔαοί ἐπα νῖπν Βαρδαξ, εἰ ἴγοπιοῦ εχ ἔγίβοτο ῥταθι 
εἶραε βοΐεδι ργονοηΐγα: ἰἴασυς αΐ τίζθαξ, πιαχίπις τγοιπθο θεὰ 30 
4δύπιϑη το τἰ “πὶ τπόνο ἴδηΐοπι οἷδὶ ξιδεῖα τἰἴογόη στ, ᾿ἸΛΘπΊΟγοθ Ὑ6- 
Βιδιρενῖεο δήξο ὄὌχεδερεγαπὶ ὩΣ ΒΟπιΐπε Ῥγειπιθβῖο γοϊϊογοπῖ, οἱ 
δαυὰ ρεγίωοὶ οαἰϊάα πίξ}] δεπιίγεμι. ὅτ ᾳποὰ ἰγδανοτ' ἔαπὶ ατί τ, 
ἐϑε οοῖρηβ8 δἀπιοάτμ [τίρει, δο εἴ δαὶ οαΐοτε ἱπταϑ οἰτοππιλίσιεπὶδ 
οὗ οχιετγηὶ (τἱροτὶφ υἱοὶ επιΐαπι; σὲ ἈΙΒοττο ἐδτροτγο Ἀξ, δυιῖ πλεξαγαὶ; : 
«εἰονα εαυϊπεῖσ, χποὰ βετῖ, οἰ δὲ νοὶ φυδίϊἰαϊο ςοπιγατία νοὶ δοῖοϊο, 
υἱ νεπεεϊηϊο, νοὶ ἐχίογηὶ ςδ]οτίϑ ἐχέθϑϑα, ψιοὰ ἰΐ8 δαηθ δοοίαἷξ φαὶ 
τὸ δοὶἱβ δὺὶ ἱρηΐὶ ἀδασηθίογ. ἱρίξην 115 δτίαπι ἰάοπι οὔνεαΐε, φαΐ ποτ 
Δροτο;ἰτί:  υἱπιιτα δπΐπι σαϊογίῆςα διὰ ἴαςη! αδθ διπμρ  βοδία μ]υν 
πάτα Ὑἶεε5 σου βοτῖ ρᾷ ἐδηϊγ, σαἴϑυ στ ῥγορῖιπι σογροτί8 86 ροτ- ὁ 
το δη5 ἐπκδιηρταῖ 4η0 ἐχϑειμοῖο γε[ε κθγαϊοαιο φΌγροτε δοοίάι τὲ 
ἰγοπιογοε οτιδπίαξ. ἐπῃρ οἰΐαπι ῥταεῖεσ οπῖπδδ γείγί εγαπὰϊ πιοάοα 
ηπο8 ργαοροσπηπαρ, ἐπε ἀποάπο ποιαΐητ, πὶ ἀοἰ οὶ πιαϊοτία, 4πὰ ηηὶ5- 
4αε εαἷογ ἐπειηπίραερ εἰ αοἴδαν, οαἷοῦ δἰΐαπι ἱρέες ἀεφίοαϊαν. φυοὰ 
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ἰσοῦσπδ ἡπϑεν τοῦ ὑδαόμοδὴδ ἀοτκομαῖίγαν, συῖρρα ἡμμδε ἀεειψὲρ οἷο. 
ἰαπιϑε φβιϊιθες ςοξαῖαγ. φαπδοίυθ υαγὸ ἰῃ δηϊκιδίθτιμν βέηογα ἔ]κὶ 

19 ἰάεπε οἴβεῖι, εἴ πιοῦροα ἰοβρι ἀϊιιάηο οοπϑοναρῖα οοτγρὰδ ἐπ ἴἌΡεπὶ 
τϑάϊοηϑ: αἰϊπιθηῖα πδρᾷδις (ἰοἱεῖο νεἰ ἐχιοποδῖο οδἱοεί ἐυξηὶ υὲ 
οεἷος οἰΐδαι ἰροο ἀβεῖαι. οἷος δπίτὶ μίβογε αἰΐϊωγ, Βοῖ ἰδιβθῃ 
φαοί νοι πηπιογε, δε ἰαπὸ δὲ εορίοιμϑθ. ᾿φίιδιν οὐ γϑα ἴυμῃ ἐϊ8 χυὶ ἃ 

, φγβοάϊοιιῳ ὑδπδθξιρ νἱτῦσ, ὕλπα δειδίο βεοίδοί», οχοϊδεοθοῖδ. αἰ τθ- 
ταϑεομίϑημο ἰδἰὰ ᾿νωυβοιὶβ βεπαγὸ (δι οαάω ργο ἐϑωὶ εἰ ρίββυ! δοῦθ 
αὲ εἰοσδνα) ορθρῖξ' αἱ οαἷογ ἦἔρδε ἀεᾷςίωι. μδέδηϊ ἤδος. ἀγξηπκθωίο. 
δικὶ ον, πῶς ἰἰς παρε ἀϊπιη φαὶ οἷν πιδεοθγετη ὋἋ υἱἱα δυριυβὶ: 
βὲ επί πὶ δογαὰι νἱεὶμ8 υἱϊθῖυγ, οὕ δἰυδὰ ποϊευεῖθ ποτὶ 

20 ἰδ! Ἰϑδπηι δοὶ, υἵμοῖα οπτθ δἰποπιοάϊ Βαπηοτῖς ἀοίεοιν γεβοϊοιῖο {18 
ἀτνοηΐαὶ. τηϑὲρ ἱβίταν Βοαιϊηῖμαις ἀεα ἰ5 οδιαϑδά 1ὰ 6ε8ὲ νἱάειας, νἷ- 
πα. εἰεπίμα οαἰϊδειῃ), οογρϑεῖδ οδἱ"ἀϊξδεὶ πιδίυγαὶ! ςοπίπ που, εἴξ- 
οδάδπδ βοττο, φῃδα εαϊοσ ργοφεῖνϑ εἰδὲ δηθὰ ργὸ αἰίιβεδῖο ρυτϊποῖν, 

᾿ ροπδαπάξ. ὑϑάς βὲ πὶ αἰδοθ δα ᾿ἰδ ὅ4ιε ἱπίδγοϑϑ βεθιάδι, δἰϊοδ δι χὶ 
δἷδος δἰΐα, ἀοϊεοῖϊο, 61. ρίογαιρ αἰϊκα υἱὔδ οἱυβάει αἷνὶ Ἅχεγρεαηῖ. 
πᾶπι. οἱ γαἰ αὶ απιοξοα δεθγοὶ ἱπορεῖηιε τετβαβεπεὶ οἱ πὶ ἰἐφαϊάϊ, 
οχιγϑδροί. δάνοπατηιι, σγαδιατὶ ΟὉ ἱπερ δε είδερτο οαἱοτὶν ργορηὶ 
ποφυδηπὶ, ολ]ογ διΐδαν ἱρϑε ὑπρεο δ ργορίοτθα πιλθθῖ, φυοηίατα 
τηλίογιδ, ηπὰ σου ποτὶ δάβως ροῖονε, ἱπιῦοοα οἱ, φοοιθοήο ἱβηῖ, 

30 4πδιι ἀτθπῆο γοαϊἀθεῖξ: δὶς δηῖα ρτορίαγ πιθιογίβα μον μιρίεαι 
ἐμβγηυδῖου δαὶ φαδτα 4ιυὶ ἃ ρα. μτϑευΐδις, ἔὅῪ. Οαγ νἱποὶ επιϊ, Ἄεἰρπὶ 
αἰθαιη οδἸάτιπ οἷς, τίζογο ἴάπιθη δοϊεπε, οἰἐἰϑοίτα εαπε ἐδίδγαια ἀοΐο τ 

βυχίος- 

ῬΆΑΟΒΙΦΈΕΜΔΑΤΟΝΙΙΙ, 

τε ̓ σουλαξίς : Βἰδὰϊ δοὶπι ἰδιφχορν οὐζαπι ΓΘᾺ δι ἀφρεῦμιπι ἀμ. δῷ 
τειν δερεοῖαε ταρυραΐ, 10. (τ γίποίοπρ δα, ῆδ ρίωγαρ ἰῶγ, 
ἰδγάωμι 6696 υἱάεδμγῦ. δὴ ααΐα, ᾿ξ ἀἰς μι, Φϑὲ ἴδει; μορεςία τσ 
οοιρταονθδίασ, δυθηὶδ ἂς ΜᾺ τεῦβρθξα ἰάεμι νἱφμο ἱμ, ρο ἀσιη, ηπῖορ- 
ομῖ.. 48οἀ δαϊεπι εοίειν, Ἰϑιαμοσρ τ μα αὐτέσαν τ, ρογίαρ οορῶρη, 
τίμϑε υἱάεγὶ ροιθφξ.. φρο δμῖνδ οδγηίιωγ, πρὶ οραφροείωρ ἰΔοί 089, 
δεωλίῖογ. βογὶ δῃίεκα βΒοΒ "ραοϊεεὶ ὡς ἑάφμη ματι νυ δέμνα! διδηφαλας,, 
ποά οὔπὶ πυϊϊοσν ὁβηδῃκο, δάιρίλαι ἰά, γοτοραα, αχο δ ἐμϊογρομέσηλ, το 
ἰοπιροτὶ ἀλοάηραδῖ, μι. τρτα ςουϑρεοῖας Ἀμέπρηὶ εἴιημα καροείι, εἰΆ 
αμις Βίῃς δὲ ἰοτροδ Βποτη Θ448 υἱᾷραιμτ, 4ᾳμο. ἀμί αίωγ αμοφιρ, 
τεροιμογ. ἰΐλαμα, οαπὶ ρίαγαν δρρβοίαν γα δαπάθια δμίηραοὶ 60-- 
ἄεια ἰδηρογα, ρἱπγα 6496 γἱάείως, φῃοά ὑηπην οοηβρεοίαϊ δα ρία- 
οβἷ; αυοοίδιῃ βεγὶ ποη ροῖφαὶ πὲ γΓϑὰ αβειὰ Ἰωράρ δοίειη δἰκπ.», 
ἔρια. 141. (υγ. υἱποϊθαιὶ οομκηπιδγθης πεαμοδμι:, 4π φπροίανρ, 
Δτὰ 4αλδάδιο πιδρὶϑ ραῖραὶ ἡυῶμα κεἰ χμοι φογρὺν ρρογίοι, φαοὰ ἴρ, 

Βοτὶ ποη ροϊεεῖ, Ο᾿. πἰνβιμην. βοάῳφ οογρατὶφ. [δγτόγοιῃ:, οχδίδ- 
βαϊταγ δίνῃ ολῖογ πιοιοινο ἰπέθγωδδ οδίθρῖα οα] στ οοφηραηϊρ, πα- 
πδαι προ ΐμηπὶ ἰπ δὼ ἱμεεῖ, φαοά Βιμοίήυμ οχηάδμολαας οἰβείφι, μὰ 50 
᾿δθ6 δϑββθῃ ἃ εἶρο ργοβιυϊδοὶ. φέρθφδο. δϑὶ,. οὐθειδ δαίθιν οπνυΐο ςοῦ- 
οοφυίΐξυγ, 4086 ερὶϊαι} δὰ Ὑφμδγοῖα ρί2η6 ἰμολαιηυσ, πὰς δ2. ἀφ 
τρ ρἰεφυθ ρκαπάεγο ἰγρβ, οεπαγὲ ρᾶγρο ρεδοῷβρίυμπὶ, κὲ σγιιέα ἐδ 
δἰπξ 4υδιη. οοποοοῖα ρουφίογα. .. 12. Οαγ, δἱ πὶ» νἱρῃμν. ἀωΐος Ἂς 
ΤΩδΓιῃ 81} Ογοβόπδια ἱπῖθυ. ροβπάνπν φαϑογάξ, δου γα ρογείοδεσο 
Ροδοῖε δἰ οᾺΣ τοῖμῃ δ᾽γίδμϊαν, φαΐ ραϊκορ μῳρὶο ἰδουπάοφια Βδω- 

«οἰϑέροίααι ἀεσοτῖ. Γαϊίμῃν ἑαπμαή ἐρ ἐφέφι, φοίκ κοῦ: ρἄδρο, ἐεδεΐτω, 

οεἴεγίοχας πυϊιφοθτλοάϊὶ νἱτ15 τὲ χαλη ὶ 8η φιοά τπι]τιῖπ πυιηὶ- 
ἴ  ἄσπι, οὗπν το ρεγδιήπι οὐδ, τὲ πήντααν ΓΗ “σὴν 56 ἐοήνορεῖε ἀϊα αἱ τἰα 7 δρ θραμίωρμα ϑλάθην ἰΠὰ γαμο δδὶ, φορὰ δμρειβοίδ] οςδίον ἴδ 

ὀαϊαάγοτα δυμαγθὶ παίυταϊ σι: ἔμιαθ᾽ ἀπέρπο δὲ Βιμοϊἀΐοτα, 4ἀἀεπὶ δαρργιπιδίερ,. υἱβοϊθηϊια φπίμᾳ ἔων φτίδας, φιῖπι φαίον δοίδοις εαρίο 30 
Φτοπίᾳ ποίοΐοε. οαἰδῥοτα θοοαζγοδὲ. ὐρπτθεωίθηι, ψεσά ταρωβ 'εχς, ἰθίδιη ὁσοιράνῃ, 132. Ομδπ οὗ ςβύδδπι, ζαμι νἐπυχη. ἀκῖσα ὡρίησε, 
τοτοὶ οαἰδϑείσιυν, ποι Βα εϑομεον. Ὑογασαί οἱ τπῆθα Ὁ} 4 4018 51, βουΐϊαγα, δὲ. 4͵ϑ τοτβυϊοεπῖασ ἀυϊςα ρυρογοάμο εις, Βδυρίηην. υἱπῶκο 
Μιαιοίάα εἱαὶ, δος ζαϊ. αἰ ὁπὴπι εαἰμδιεεὶ ἐπα μοῖσι9 ΄ιδπι ἢατιξήλιαῖοπα οοποοφολμι τον 46 ἰη αφδε 7 δῃ αοὶδ νἱπυτῃ ἀαΐοο ἰδης δο ἰοπίομι 

572 διω ιίδοϊ. Ἀλφιθογα ἱφίτας (γιαἰο τονβδαθδα ποῦ ϑὶπε εβερὰ υἱδοϊδωϊ! δῖ, ἰἰᾶψιιθ (ογϑιναΐοα οὐίαγοῖϊ ἴα ἰμια βερί!: διδίεγ)ιῃ ςοβῖγα ἐστ 
διπρὶμι5 τίσοὲ, εἰ τὶ μὰ τὶροωγῖδ μγορτία μαϊηπιας. 1. Οπγ ραᾳετὰ δϑρειδῶ ειξιζυιπ οἱ. [μοϊϊεπα ἀϊθι δϑοεβρύρ οὐἰοτί ἢος 
καπὶ παΐμτα οἰηξ οἀ άα, υἱποοὶ που ἀπὲ, οἴγῖν δογίθδθ εἰ νἱγροὸ τος. ἀμψίςο δυΐδια οδδέγμδα (οτῳιρέδοιη οαἰογομι ἀγοεὶ ὡς ἱπὴδεῖ, νυἱβο- 873 
Βαεῖφα, αἱ εεὐίο οίκβας ἤαρίϊα ϑιπὶ οἰ ἀϊοτῖ, ἐσηφξεὶ 6ά5ε τίποσον 
80. ποὰ τἰγὰ πὸα οἀ[ϊ φοίαπι κε, εἰμααν ἐδοιο εϑϑὶ: υἱλιο. σεοπίτα - 
ἈΙπῖλιο ταὶ 6δ1: ραοτὶ, σα δὲ φαμὲ οἱ προ λ΄ νἱβοσὶια; ἀπίθμ Ἠι-. 
πιοτῖΣ εὐἱράριη εὑ] άρο. εὐϊ5. [πα θ᾽ ὦ υϑαδλη85. ἔμοῖς πε: μάθει πιϊαπϑ 
ἀθαπ!. εὐρι δὲ 4αίρρα ποπβίδὰ ἰϑάἀϊρομεῖλ αἶγα ἀεει οτίπιν. φιοή- 
ἄξει εἱἰ. 8. Οπτ τοιππίθπα ἀφῶδ9 δυἰδα, υὙμοδλταιιδ πιαξὶς 56π- 

10 εσαπϑ, ΘΟ Γἂ τοῖα δη 400 ἐποσι φοοίηδο ἃ 500 εὲδεὶ αἰβοίτατ, 
ἴον! δαμο ἱμκϊοπυϊξηνα. ἃ ὁμο "παρ ] οὶ ραγοί δι, δοιίγαγιθ τέρο ἃ φοὲν- 
τοὰνῆς ροῦν δε ππίαγ. υἱποϊοαδαα ἤσφαοι. φιοά, ἀυΐ εδα ἰνίτα δα 
εασοϊπειῖ παναγοϑ (δων υἱηὶ πδίισαιπ ἰαἰδὶπ 6.86 νιθιποελ, Ηἰπο υἱ»- 

ων Ποεί, δροτίβ βεηδεηα πιδϑὶβ' ἐθὲ. 20 τῖθο δαίεαω, φβοκ δογεβ 38:20» 
ἀμεε ᾿νδεὶ; κβροσϑια δυιχάφμε ροζεοίρετε ποι ροΐεεξ. διλαείῤϑα αφυα: 
δρο Ἔχογϑιποπεὶςῖῖ τευ ϑείαπε 1}: δἰ μμξνοῖ, αἰ δὲ ἱμεὶ ἃ σιθδ. ἐἰμαλοὶ 
Ἦρυν δίϊιοϊ πρφαϑϑηῖ οἰ κοι μεθ απο Βυϊροσπιοάὶ ταἀάδπι οχν 
μέσα: 9. Οἷἐε βιανίλθτ ἃ νίπο: ἀοίεδιρεα οποία εἰγοσιίφιτι νἱ- 

40 ἀφυπῖἴην, ἰαπβηπα ᾿πάονγ Ἰθ ἰδ οἰϑδεχεῖα τας βειοῖθο ἐούπεγε ἤθηπε- 
ποῖ ἰϊαης ἐπή!εϊησν ἤππο νἱροίφαίας πρηπη δ ἀδάηοαηι δαὶ φοία. 
«ουιροοῖβε (σοα Ἐπ οΓ 6 οδίογη ναὶ σοι ρα! ἰϊπτ δὲχις ςοτηπιουείασο 
βιδὲἘ κατο ἰηιδογθαῖ, ἐομϑρϑοῖν 8. πηόυϑᾶμηγ δὼ γὰβ οοηϑροεξαϊ οὐνῖδι 
Αι οαάτα ται θ πἰγδθει οἱ Μ΄ φηαιν πκιαάο ἀἰχὶ νἱάφαεῖας. δὲ ἐπε) 

νι Ῥεαρίαχιμα εἰΐαν ἴθ τε ἢ 58. ςὀπάρφοτεν σἰποἰεϑέογαι [δ ον θαι, 
τοῦσΐτο περὶ ἰάρια ἱπ τευ ιξς ὡς ἀἄδι κοπδρυϊωσθαην οεῖ, φααπι, Οἷν 
τότ ἐἰϊα9 νθτο. ρβεβάδηϑ πϑέμεειμιξ, ροορίμιαϑ δοῖθτν δορίςεγε 4ηὶη 
φεπι Ῥοιοιθι, δεὰ ποῦ 4:0 ϑὁιπὶ ροϑίϊα ἰοοο. οἰγοπταίεγτὶ δαϊοπὶ ἰδη- 
ἴστα, ποι δἰίηπι ργορε ργοοηίψας υἱοὶ "οἱπι αβιλατὶ νἀ επιατ, ιθοπόδδα, 

30 Ρτοοϑὶ ΟΡ εἰγουίαγεμν "πον δυμὶὶ γδίοησπι οοπεροςῖι9 ποηπεδὲ ρτό- 
ετοάν: δύ ραλπ ἴδοι! δὲὲιοούάγατία δαπ οἱ δρῥιανὶ, δρρδῖμὶο ἀπίειο, 
φυρο ῥτοβωὶυ δά εἰοπρηονγα, νοἰνοσιρντίοτ οϑὲ: οἰγφαίαγιὶς τε ὥρατα, 
ὅμιὰπι ποιθέαρ ἰρϑιτῃ (ἰδοΐογαι, ςοφεπβδίυτ, μγορά ἱφίέατ ας φγοσὰὶ 
υἱοἰδοῖμα εοηερθοίι ἀείογει οα ἀε φδβιυδὰ ποπιροΐδθϑὶ. ιοἱ οἱ ἰξω ἕϑγαμεη, 
ἘΘΒῚ ἴθελθνν 651) ςοπίϊυραπα βοϑαΝονς ΠΡΡΡῸ πὶ νἱοϑ δέ ξεσυϊσῳ 
Ἰσιυβοτῖς οϑ ει ἐ ἰοοο γοπας ἡποην ἱμάαδίοτ, κρί πφρϑῖ, οππηθε Γθν 
Ἠᾳαδγῖς, ἱπειρεὶ ποὺ ροσϑδ: εἰεηυΐα ἀμέειπ φήῶρ ἤβωγαα ἐδυρδ νἱάθ- 
Ἴπτ. δϑὲ οὐὲμν σΟπτϑι οἰή8 ᾿φρὶα οἰγοι 98 65, δὴ 400 96 ἀριίδπ5 'ρθ6 

δ ξοπαϑϑιῖυς γερὰ ηυλ]α ροιοὶρὶς εανώδαι, τα, παπφαπι οἷδὶ γεν 

Ἰειφιίανα γθτο φαγί οονκαϊςίαςξα δυρογηδ. οεὶεὶ ἀϊςιυια ἴδηι ερξ, οὐ ὰρ 
δἰϊδορ ηψοὰ νἱπηπε ἀυὶς ἱγχοάρκινη, φιδιογχη διΐο οὐοναι δῖ; 
οὐἷοε. δξοια ομβπὶβ κάραιϊ ἐφρίϑι αἱ ἱπρρανϑε. 1ά. Οὐγ ἃ τωρ ἐν- 
ἴωλα, πιθγδοῖια ἕδηνϑα, ᾿ςᾶμωϊ ροτιρίἸομωρβὶν ἀοϊεπιι αυδαν υρέγοῖ 
δ Ἰαθγαα,, υδα εγαφοίῃδ. εϑὲ, ζοταιμθδ ςΑριτδ δυρπρίᾷ δυρίγα ἰροῦτα 
Ὡροῶ μοῖραι, το νὴπε ρυδῃ δίφως ρογέπι εἰ “δ γεπι ἰδῃίοιι ἰγῶπ 85 
πιστὰ, ἀὐναζαπι δυζομι {μιὰ, φαοπόδμα ρὲγ ὡφυμὲ δά ϑοηρα ἰθθα- 
μα αζλωπι δεῖ, (οὶ ἰδ ὑρϑυπα δινὶϊρδς ἃς, μα εῖσας, οβρα ἔδιθα ρατίοα 
εφερῳίαπίιας, [δου δια πιογῖ; ποῦ πιοάϊφογοια. δάδως. Γοδμεδε, ιο 
εοηφοςῖα ἀλίβεμίαα ὁεδι μα δὲ πυμμμὶρ, ὑτωπόληα ἀϊβο  Ἰμοδ οοπαρ- 
4υΐ, εἰ φογροτα ἰοπβή μφενὶςαοίρζα φραῃρ [λοη]τδῖδοεογὰη ρογάβοίογα 
πανίρβωε, ., 14. (ιρ ἱμθχϑγοόμη προ ἀυβὰλ Ἔχαγεί μα δ, υἱποσ 
Ἰρωλίαμν μαψρα Ροίδγε δὲ νυἱἷποι [δοϊίωρ ἐοἸγὰ ψολδαη!ῦ 40 φυοβίδαη 
4ηὶ φκόγδμβεηίο Βμμρογδρῴμ ἕὰ Β9. σομεπεαξ, τείβῷ οορίρρο ῥτο- 
[μαάδηηεῖ φμοά [δεῖς αἰ ρ]μ5. Ρἰδὲ εἰ ἰηνατί ἔβοϊ ζω» ροϑεὶϊ, φαφαίδαι. 
ποὺ γπιΐ δια νἱηροὰ Βιμποτία ἰη νϑωῖγ ὑφιβδσοδξ. δἰφαὶ ἰηθχοκοίδὰ 
᾿αμεῖιοϊ σηὲ ἐσογαπεεδῖραπο τρλυράδηι, εχρδγράιαιῖ ξοπέγα δἱοοὺ δὲλσ 
ονϊονίᾳπε, μὲ πριὰ ἱμεμοου, δεδα. ζοϊωμῃ, ἰηρώναδγα. ςογροαὶθ ὼς Ῥοδδλη 30 
διδιλην ἰφίϊως. ἰὲς τρί ἐ ρρθαρ, υαΐπϑιο. χολχδοῖαλι, εἴ, μοδὲ ἤυπιον μὲ ή 
ὅν σογρὸγε ἱποψοιβα βγον αἴθ Ἐρδάγρ, ηἰμεήσμα φοῖραι,, .4ρ. με 
υἱῆμι δάφυοε γοιᾳαιος, Πρ. φώρφαροι χοάϊε οἰφυς ἱοφμηιραἀροῖ 
φοπιγασίο φνΐμα δἴίοςμι ᾿ὰ δρίτας, αὐφηβοφοίάειε αἰτεσὶ παρ ρὶβ αἰδφσῇ 
ποθι τηρνραπίυς 7 δὴ, αἱ ταβηρῇ δἱὲ, γέβωωιμα ἐεδα ῥγῸ πβοιλδηρδ 
νδεβλίτιι δρ ρ] ςα!.- σρείγτλα ἰρῖαγ γε 1}: πφῃ 4986 «ρήδιι δεὰ ̓ φὰρ 
φυδὶ Αἰδοιπι τα, αἱ ἐκηῖ5 αἰϊα ἐχϑιςοδὶ αἰδὰ ἰλετεζαςὶλ, σοὰ βου φοάειρε 
εἰ. φιίάσιη εἰαοίοιϑ ἰἰραοί οἷν, δα δπε ἐπι ατϑῖ, παπν εἰ τίδητα, αἰ ατιοά νὸ 
δυαρλα βοίοσα ἢμπιϊάαμα, οἰξ,, μοιοΐηθς Ἰδρδίατεν ἱῳοεηβῖς τφάβεισοα 
ἡποδηδοτρος οομάγα Ἰηοδίδλοξα ἀϊεροϊτία, δίαπο γεϊδεάδε, ποΐό; μὰ, 
τοβηι8 χρολαπελολίρραν ρϑβίταθ γϑοϊκὶ, λοαάφῃ ο ἐκ ὁγδροϊδ φοσβαβῳ 
τὐι δπΐπῃ Ῥαίνεινρι. ΘοΠροσθο Ροαρεζρῖα, ἀυταχμα τρία κοι δριδοκοηθ, 

ἐἶκ, ᾿μυρρβἄα  πργοὶ οἰ μορ ἶλα ἀϊδεολγῖα ἄμμι ἑβγηκαῖ, δία νέαριπῃ 
αυδεὶ κιίεκβα οϊοϊπὶν ἤλυθε λφ αἰβοοςο μοϊεεῖ, 17. (υἱὰ ον 
ες ταφάς. βαάει ρταρυὶ ΓΤ 'ᾳροὰ δᾷφᾳς νι. ἀθΐς εις ἀμεμῴου: 2. 
ἴοταᾳας ἡριίωϑε, ἐτθ ρωαίρ γκὴ δῶμῃ. αἰνο ἰηίυμήυμι, (ρίἀδ δυιοδῃ 
ἰρφα εὐ, δγρυπορπξαρ, φυοὰ ρα αὐτὶ γα βραροθαίος ῥεϊροιδομοι διροβοὶ 
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σὰ οἰσπίαη, σχεοσία ἴῃ φίσπεμι δὲ 580 τὰ }10 ρυνβαῖλ τοίτρογαῖνθῦ. 
Ἀι ἰρίτος ἀοιοπεῖα ἃ ἐγαραΐα αἰ οἷα δῦσουβ Βυπιοτερ ἴὰ αἰνατο 'ἀ6. 
ττδμαῖ, φυὶ υἱποϑὶ Ἵγιάϊφαθ ἐεπεπίυγ, οἱ ἱρδα φιργα ἢ τεπέγσοϊο 
ΤοπΊΔπΘῺ8 ΠΟΥΡΠ8 τοίτιεγοῖ; 4πὸ δὲ αἱ ἴεπδε ἢυπιοτε δὰ υδϑίςαπι 

10 Ἰαδβαηίαγ. ᾿φιοά εοτα ἤσταϑν πεγίβαυο οἀαολῖαΥ οὐνρυνασε γείξεγε- 
ταν, τϑοῖϑ Πθϑγασὶ ἃ ἐγαραΐα ροβονε. νἱποπι εὐήμν δυάδι αἴᾳιο 
οα]ίάατι δεὲ. σνφοῖς δὰ ἤδεο νὶ επι Ἀπίβογοθ ἀδογδια 6Ε τραξειες 
αἴᾳας οχεοιθιοί, ἤδιυπι οὔαπι δεσῦνα ἀεάωραπὶ; 4, δὶ Ῥέῦ υἱβὰα 
᾿ςεαξ, πὶ σα ραϊ 96 οἴϊογτε:9 ργαν  αἴθια ὄγεαὶ εξ ἐγαρυΐδαν: δὶ δυϊενῷ 
ἀδοτεσνα 68 σεγὰϊ ὀογρυρα μα ΟΡ εὐὐεῶπι ῥῬυβοάδεΐδτη τε ξογαῖτα 
δεῖ, ἀοϊον Ἴσαρο εο ομεπίε το τατ. δαὶ δηΐπι σγραϊα ἔοσνοῦ ΟΣ ἀἜτὰ 
οἱ ἀοιίνεπε ἰοβαιητοδο, 4παε ρὲαϑ οοπβοϊλι οσιν τευπϊ σπιτία, χυσὰ 
ταοοηΐεια 116 χυδς εἰ αἰΐεπαῖ, ἐγαροΐα βαῖθδι οθηξο οἷδὶ ἐσπϑαΒῖθ 

ἐο ἀοϊοτοιν δβάτοονεϊ. τε ἐεδατα᾽ απὶ ἔδυγο πεσπίδ Δ απὸ ροῦν ΠΌΒΗΣΙ 
ἀοϊοιι, άετα δὶ ἰονδῆ ππαΐο (πείο αἴχας δὰ με τδάϊογο, πιάδίεγα 
φοοϊρίπης.. Βος φπίμε: ἰδεπι πὶ ογαροΐα' ἡπσ4δο εἰ ἰῃ τεηνο] εηιἰδ' εν 6 - 
πῖγο φοἰϊωαι δε.  ἔ18. Οἷν νἱμῦπε ἀιϊουον ξειβρεγδίαα νυ ΟΠ 
ποαρὶ ὅπαπι τπογατο, 4πᾶπ|' δήπα Ῥγου δε ἂν ἡδοά ἐὰ τιδχίνμε 
τονιίϊαπι παπουϑηῖ, 4086 ἐμνείδγε δοΐεα αυκόχθο ἰαφαδνία ἔασιξἀϊοσα. 
4κὸ δυπὶ. υἱπῶσκ δδῦθηι τορτπρεπαΐ υἱπ οἸίποι: δαί τδπαὶθ πέσ 
δαδαανΐδ ἐσὲ. συσά ἰρίτας ἐδηϊής δοὲ, εἰξο ῥῬγὸ δυΐ ἐεπαΐμμ:6 ἀεξέεεη- 
ἀϊι: φυοὰ ποι ἱπουανΐθ, δἰ οπιβο τα πὸπ μεγανθα,. νἱπτπη δαΐδει 

80 τὐτηῖν ἀϊξαϊυτα πὸ ἐϊα ἴειες δεῖ αἱ ρότβαστε ροοοῖς εεἰετίϊετ, εἰ ἔα- 
οἰἀϊονατη «σι, φαοὰ ρῬαττιτν οδιίηοι υἷι: σοῆδαπν οηΐα ΟΘηξατΡαῖ, 
4εὶδ ρίυγεα πιοῖη» ἐπ 60 δικυίιαϊ, οεἰϊίςεῖ “ύετ υἱοθο “ποπισθς δα 
αἴβοετε μοῖοβε " ὅτεμὸ δίων σεμελεὶ ἀπόυπε. φαοί δεῖσαι ἔπενὶ π90. 
ἀἰοο τοιπροπαῦκαι, ἰά βεπδατα ρόπίϊα δήπδε τ. ἐμ ξ, υπῖσα δ ΤΡ. ἢν 

πιξετιϊδα τ δοηστα δεοσπησοάδι, εχ 400 λυ εΥ Ρὶμὶ Ροΐεδι, 
4εὦ εὔτὸ νἱπῦτι ἱπεπιοίος ἀἰϊπίσνα ἐπλ' ἱθόῦανς οσὲ, ἴσοι ἱππϑίαῦθ 
τεππάατγεηιο δοὶ σὲ; φασὰ δπιοίῃ [οἷς ἐνὶ, νοπηΐνατα ἰὰ (κοὐ! εἰεῖ; 

874 19. Οτν νἱποίετιϊ ὡφθαΣ 48].65 οἱ υἱβοδδε τϑεϊϊοσϑ φθδνι φο γὴ 965- 
ἔτεα βοφβῃπιηθ δὴ φυσηΐδηι ἄστγα εἴ τεἰστία σεγιῖνιθ ΑΡ ἢΦ σε παν 
φαὶ τοΐμῖσιο σπρίυπξ. ἰδῖδηξ δος ἐπΐνν οαρίεπιεο εἴ σδερα ἔφ! ἀπὲ, 
δ γεγο φαὶ [βεὶδ δ δρεῖ, ἰδ βοὴ ρθε εἰπε] σ ἐδῖ: χοΐ δὰΐετα 
ἦα τρῖσιδα 6δὲ, εὐρίεπείς Ηἷο ρετὶξ αἴεσῖπην. ὁοδτίτι δπίστ ἐΐὰ 26 
Βδβοῖ:"υἱποϊεπῖαβ σοπ δστεῖτ γορὶεἴσεχυς οι. 20. Ουτ 
πῖθπο τὐβο  δμτ γα πε δὸ οἰτοσείοτεί τ εθίστ, εἰ στη ἰδ ἀτηρίϊαα 
υίδθαδι ἐρβφ Τν πεηυευν απάς ὑτούυ! ροεΐϊα σαπξ ἐπυπιέγαγε υο- 
εἶτοα βουποὶε μίας τἰπο! ἐπεῖδε ἱπάζείαπι ἔγαββηὶ. ἀπ χαΐα ἐσπϑρες 
[5 ἔγεφασπίεγ ἃ νἱηΐ εαϊογε σοπιπιουείωσ. σηετηδάνοαυνβ ἱξίπιτ, οἱ 

το δῸ} ὁουϊο ργδεϑογίδ γετὰ ὁδί δοῖαπι, κετηἰπαγὶ νᾶ θῖν, οἷς στίατι υἵπο. 
᾿επεν βγθη δῇ 1Πυἀ ρΡοῖεες. πὲ σπίγη ξοϊογεεξ τπτοπι σαρτεβϑαυΐν 
ὅπ ἀεροοίπιη σοιηπιονετίβ, πες σχιΤΙ 5 θοῦ δ8 ἱπίτη86ς 88: Ιάδη δηΐδι 
ονεπῖγε υεἶΐ δοοϊάδγθ βἴγαχῃ γαϊΐοπε οοποροοδυὶ ροϊδεῖ. {πιὰ 
ταῦ οδίοεϊα πηϊπίπια ἐοησατε νἱφεμίϊοτ, εἴσαο εἰΐδθν πιαρὶν “186 ργοὸ- 
εαὶ κθοιῖ: πϑν 60 οδεπιθθίμγ πιΐπες, 4πὸ 96 ἰδ βίαοϑ δερεοῖῃϑ ἀ6- 
ἄπεαι. ρυορίπχοΐτδε σσην ΠΠ᾿κ τνόουθηὰϊ ἐπὶ ἀ επιγέτηθπι Δ}. 
δοΐνεσγο ᾿ξ ογυδ θη μοῖεϑι. ἱἕεαι σὶ δου: εὐὰὶ γε βειηθπια σπτε 
ϑεῖτι ἀδογούπιηθα δερεσῖη δ δ δρίϊεϊ, γξϑ πιῖπιιβ δϑϑεφδαίστ γα- 
Ὡποῖδο πεςοδθ6 οὐἵ, ἀδάποϊδ δυΐεπι εἰ γοδι ὙΠ οτονῖα δ] θηῖ, νυ: 
εξ δαρίτδθ εἰ 48 ἀρρεπδα ἐοτεηιϑ. ἡρπην υἱεπ5 ποῦνε ΦΒΔΡΣ 
ΦΡ ἐπιροςϊίϊαΐενα, φηβεῖ ργόςυ] ἀείεγαϊοτ, ἰάσπι ἧος ραϊπαν: πἰς 

δὸ ΜΙ] σεΐειι ἱπιογεσῖ, τἰραιπ δα τον υἱβαὶ οδίδοῖλπι ὁσιπιπουοδι. 
3.4. Θυεῖν ΟΡ Ἵπτιβαη, ασαοὰ πηΐ νενέππι γδρείπηιχηε ΒΙδίτοτ, νεηίγενη 
ξὰ τοῖν: Ἡσπιδοῖκῖ, σπτι ἴδπνε ἂν ἤπίπογε οορίοϑίογο οἷα Ἀππνα- 
«τατὶ ἐσηνοπίαλι δὴ ἠυσὰ ππνογεην ταπξῖαπι 86 ὩΠΙ γΟΥΡΌ τ Ὑ ΘΗ Εν 
δα εγδια Νὴ Ρμοϊειξ, δεὰ ἰοεῦτι κάΐγε ἑαυπὶ ἰϑἀοτνίγητη ρα ἐπ. ἰο. 
4τὸὦῦ βυϑεπι σγηδὶ ᾿πυπνοτὶθ υϑοῖοα ἐσὲ, οχί κύττα ὑογοὸ ἔδει νἱπείς εἴ 
«οποοφυϊῖ; εχ 400 ππόταπὶ Βἷς ἀϊπιείτιο τγωθεπο γεπίγενα ροῦτο ἤα- 
παϊβολτε ροϑεεῖ 22. (τ τοδρὶο οσαραίατε ϑεπίπι 4ηὶ ἀἰἐπίιτει 
λνύδυνι 4ππὶ πὸ πιογοδεΐ ἂνν ργορίεὶ τεποϊξδαϊοδο ὅπαπν ἱπ ρ᾽ατόν 

δοὸ ἴσςοι ἀἰαῖτπει ροπσίγαι, σοῦ ἐπ νοϑεῖρηθ ἐσηεηρὶ!, ἀπο! ἔσε4η 6 
«ἀτιεὶ ροϊουιῖ ἀημα χηίάἀοιη ραγιῖρπε εὐπεῖαῖ τεπυΐϊδυϑ, 966 πᾶς ἴω. 
οἷδε ποεῖ εὐποῖ. δὴ αιήδ πνεγὶ βιῖπτιο δἰ μίτην (ἱλρέσι ἐπὶπι πο π ρον 
δε); ἐαεϊϊ πα σνογεϊτωτ ἢ ῥταεῖεγοα Ῥοογυτ πὶ γε πα, δὶς 86 ἔρβαπι 
«ον»κοσφις. 23. Θ «4π| ὁ γέτ, 4π| δπῖθ ὀχίονπιδῖι 8 τη ἜΛΘ πΙ ὑητὲδ 
τενο ἴσκιο Παασευΐῃ, πιουῖδ ὁοσοιημαι 7 εἰ ρἱετῖχας σογὸ δίδαςοθ, σαν 
ΦΟ ΣΝ οχιοιαδείηϊ, πιοΐτο ἱκπιθο υηἰναγεοηαε τοϑγί πδβοῖα εἰςοῖ 
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οἴδοϊαπτον. ἡβδβογεθδιηα δυΐμο δὸς 666, ηπηδοηπίά εἴ υἵπαπι «αἰ. 
ἄπην βδυδρῖθ παϊωγα δὲ. οἱ αἱ νἱδ εὐἴογε σοπιίποιΐ ἀρραγδὶ, δὸς πιοῖὰ ὃ 
γε(ρεταιίσηδ δοείάονο. δη, οἱ ὁχ εἰσθϊα, εἰς ἐχ πιδγο ἰπιεγευπάϊηπ 
οὶ, υἱάδιίοοὶ ἀυτε ργορτίαν οαἷον ρϑη]δεῖπ οποιπραίτοε, πιοάο τ 
βιεη ἀΐνοτοο, εἰσοῖα δηΐη ξαϊογειη [γἰριἀϊιαιῖθ στιὰ ἐχδιϊησοῖς Ἀυπιο- 
τεθαπε ἰθάαγαῖ: νἱπαπι δυΐοπι δπα παν οαἰογεπι πιδοδγαὶ 88» 
ταγαΐετω. εἰ αυσπιοάο 8} ἰξιμε πἰπιῖο δαὶ ϑο]ς εχίρηῦδ ὑρΐδ ὀχϑιίθ. ᾿ 
καϊδαν, οἷς ἱπειροαν σογροτὴθ σδἷοτ ἃ νἱηὶ ςαΐογε, οἱ πἰπιΐια δὲῖ, δαρφς 
Ταῖυν δἴᾳπε ἐχεϊϊηρυίτασ, 24. Οαγνϊποϊεηι νυπὶ αὐ ἐδονϊιηαπατῃ 
Ῥτοροποογει᾽ δὴ κοεϊυιπα Πυϊαϑσεπιοαΐ σνηηίσιη δαάδτα ἐδάδα 10 
δδξ, παι τεργεδεῖθ, πδὲ δοϊ ἰςοὶ ἀρίτυγ ΡῈ δυππηδ, αἴζεττε ροϊδεξι 
Ὑἱποϊθοεϊδια εηΐια Ἰοοὶθ σοποίδεθτθ οδρΙ 8 σοι τπ οἵ. [Κ35. (ον 
Υἱποϊ επεῖθ ϑστηπαν σγίνὶ ποηπεδιῦ ὅπ χυσὰ αἱ δοιοπύτα σγεαπάττα 
δαϊϊἀθτε δάεοδε ᾿υϊβογεια ὀρ δοῖ: ἔς επἷδι ςοποοφαὶ Ἔχρεάίιε 
Ῥοιεσῖ, αὐοάδὶ ἀξοδὲ σχίκουδαπε δημηοῦ δὶ ἐοθοοοῖν ἀϊβεἰ 6 ἴη- 
δϑὶ, ΒΟ δῸ8 ΠΟἣ ΟΥΏΓ; 4πὰ ἀδ ἐδυϑα ροϑὶ εἰδιιπὶ Βὸ βοίυμι δοπιπο. 
Ἰοπεϊοοὶ μεν βοτΐ ον δλ!ογοῖι ἐοίεπναθ. πρεἰκπςοϊΐοοε γεγο εἰ νϑῆϑ: 
Ῥεπίδτ δεδϊαδηῖοο ἰπβουληΐκ ἰοπθηῖ, αἰϊεγος, χυὶα τείτ βεγαῖις ΠΌΝΟΥ 
Ῥεη τη οϑῖ, αἰτατοο, 4 παλπιε δὺὶ πιϊηϊπιαϑ ἐχϑίδῖ. οΥρὸ τα οπεπι 50 
εἴποι δἰδεῖα ἰη δ 6866 ροϊεπάδπι ραίαπι εξ. ᾿ 26. Ουγ οδτισεὶ 
τρεπθδε, εἴ 60 τρῦβιε πο ἰδγρίαϑ τηϑτῊ πα Πα εΓ Π,, στ πὶ Ὑμθν δι σα, 
Ἰοίκεϊ νάϊ υἱπι μδρϑαῖ, ἔγειβοῦ δαΐεπὶ εχ (τίκογο τυλχίπιε ργοβοίοςα. 
ἴον, ἤδαυς αυἱ τοὶ Ῥγδδοῖραε ἔγειπδηξ., διίδηνθπ μ᾽ δγοβαια, ἐπα 
τλδῦο ἴδπιστπιθοάο εἶρι κγϑα τπετοπῖην, γον οὐδ δεγο δάδο ἰηνδ. 
δετυπὶ υἱ Βοιηΐποϑ σΟΙΗρτβθηῖο ἃ δὲ οπιπ68. οὐοογοηῖ, εἴ ἐππ β488 
οαἰϊάν ρετέσπἀετγεπίαν, πο! ϊδῖσππ 86 πεῖγο Ῥόδδδης. ΑἸ} γδγὸ σατι ΦῸ 
ἴρι6 ἀξετοηὶ τηοάο, ρεγίγιεϊοπθᾶας δὲ σαγθῖδαϑ ἰη εἶνο πεεγεηιιπὶ 
ἕῷ δἰαφόταπι διιοπίτωπι ἱποίάογηπετ χαο6 ἴγετιοῦ ααϊάεπι τα ἰἶα8, δον 30 
᾿βεδὲ οἷν ἱπυβεοθ Ἰταίετα, τογηυθυσι, ἀ010 Ἰδτβθη δεεγγίπιϑ ἐξ ἴῃς 
κἰτρβνμες δι ἱπάς ἐχθγοενδι δοοϊἀαε. ἰγοιποτίσ δα α ἐδανα ἐγ μι 

ὅδε δδὶ: πϑϑβ ἐξ σηὶ τίξεμε, 68 γὸ Ῥεῖ ἰρϑα υἱάδπίυν, οἱ ἀϊοϊαται δεῖ, 
εἰ απὶ αἀπιοάατη δϑῆθσσε; “πογοτη Βίγοτώπι συ αἰτετί Δ αἰϊεσῖα 
{τἰριὰσ, αἰιετὶ ὁ (πἰξιὰα αεἴπιδ ἀτξοπίαγ. υἱπιιπὶ ααΐσπι (αἰ δἰαοίοπαϊ 
νἷμο ργαοςίριε οδιϊησί, φποεῖγεα σοη γαίας χαϊάατη οἱ ρτουενέαὶ αῇ. 
ἔδεῖαβ γαϊὶο οαὐχίξ. δ5 1 }1] μσομὶθοῖ τεπὶ εαπάδηι ἃ ἐοπιγαγήῖθ εἷς 
βεΐ, ἄπαιπιοάο ποῦ ἀραπὶ πιοᾶο εοάειν, φεὰ ἀΐνεγβο. Ἂχεταρῆ βγαῖε 
τας δὲ ὁ βεὶα οἱ ἃ οαἴοτε, Ὡϑὶ ρεῖτι ςαϊογενν οοθξὶξ ἈΠΙΎΘΓΘΌΝΩ ; 875 
ἄβήπο τηοάο χυοάατα ἃ ἐοηϊγατθ οἰζεςία» ρισδείδοϊξυτ ἰάσην, οἱ 
ποσὰ χυοάανι πορηϊδὶ ἑάειι ργοάδενηγ. ἴγεποοῦ δπΐοιν Οἢ ἱβορίδιι 
ἐχολξαιως εδἰογῖδ, ποι οπίαφαιςε, ἐεὴ ρτγορτὶϊ. Τογγυτηρίϊν δηϊειῖ 
εαἰος δοὶ πβδγοοσε δυὶ εχοϊϊπεῖω, ἐχϑιϊποῖη απίἀδπν ἃ σοπίγανϊθ, ΒοῸ 
6ϑὲ (τἰρξίὰο αἴηυδ Ἀππήάο, τράγεοτε δαιει ναὶ ἱπάϊρεπιία πιῆ γιπιοπιὶ, 
πὶ ἰβοσγα ςὔπι ἔοτοῖ δαὶ οἶδο οαἀγεῖ, γεὶ 8} αἰΐειιο συΐοτγε, ΒἹ ἱρπὶδ 
ἵπ 20 [68 εἴ βινεῦγηα δρτμὶ ἱξβθπι. ἱξίιης απὶ εχ ἔγίξοτε τἱ ζεῖ, εἰ οτὴς 
ἐχοιίποῦι ονεγοσροπι. ἐχ 400 εἰΐβπν ΔῈ Ὀἱ δαπὰ οἴζιδα οαἰϊάα ΠοττΟ 10 
εἐποτίαιογ. ἔγίξτβ ἐπίτν οὐτπ ἱπῖαο ἱποϊπήϊιιτ δἰφαθ εἴγοτιαν ο οἰ δεῖς, 
Ῥίϊοβ ογί ας. εἱ ἐν [ερηίατν ἄποηις δοσεθοίονε τίροτ ἢ δυσπίδας 
δἶπιὶ!ξ ἂς “έτϑα νεπΐϊ. ἣν ϑεπδεῖδίς δυΐοπε οδΐογ δἰμπεηῖο ἀοδείεηιθ 
διβοτροβοῖ!: τυῖβοσ δυΐτο δἰ πιθοΐννο οδἰογίδ δεῖ, φεπϑοῖπϑ δυΐοιι β] 0. 
εὐξ. εὐνίοοί νόγο εἰ οἱ φαΐ ἰϊα αὐίεσιὶ ἐαπὶ Αἰ Πἢ, ὅπὸ ρυουσιδ ἐτρδγ 8. 
ἐσένα σαΐοτα ομιγεπήδουπα, φεὰ ποῦ πιοήο δοάεπὶ 4:0 δδῆδϑ, ϑδϑὰ 
στο, δὲ ργοροθαίπιηδ. φπδὰ δοΐπν υἦπο αἰππτατ' πἰπιΐδ, οδοῦ οὐδὲ 
ψεπεϊοίης “αρβόγανϑ' δδξ οχσίηρε! δὺὶ ἀεδίιδὲ ργορίθιην σαξδτεμν, 20 
φον ταϊστητδ. Αἰ δηΐπι ἕαπι ἰγοπίοτ, οδτὰ που θὴϑ 4πἰ σα πιῆ γατῃ Ὧ δ. 
4υὴϊ σαβογαγ 8 ΠΖΌΔΤΩ νῦν δ; π σπη5 ἰἰσπηπι χυὶσ ̓ οπρῦπι ογάςϑδορθηπ6 
ονάποτε βεηναγθάπε πόρ ροἰ)εῖ; τρεμνϊ ἐχτγετοῦπι: απϑὰ ἰΔεῸ Βὲ, 
4φαυονέδπν εὐ σποσερῖα γΓ68 ππδίου εϑῖ, δῖ τπῖθογ ἡθδό τπονεῖ. ἜγχΘ 
ΒΈμΟν, ονα δαΐοτ, ἐχοιϊηριυήτιν, ἀςοίἀϊε: Βὲς ἐπὶπν ἐππν ἱπίορον ἱυΐν 
οἴσθαβα τηατηεῖ, εδυιϑ8ε Ἐπ ΠΘ ἰδ} 6856 νἱἀδϑῖπν οὔτ᾽ τηουετα 96 ΥὙ» 
Ἰξδηῖ,  ἱπάνοξοτα δαῖοπι ὁ υῖσϑοϑ δεπεϑησε ΟΡ Γπρι ἀἰταΐοιν αὐίεεισο οἷς 
ἐπεε, ἀμοιζ ἰγοηοῦ Νὶ9 βευὶ οἶπο αἰϊο τίροτγς δοϊι εοῖ. 27. Οὕαῖν 
ΟΡ εμόφατι, χαΐ ἸΕΥ ΤΟ 8 υἱποὸ ἰοποηϊαγ, τηβρὶς ρεϊοινηῆ νεῖ ἀοἰ γα 
4πδῖη 4δἱ δηὶ ρυδυϊ εν Φὲθὲ δου αγίπὶ δηξ δόρ γι παπεηεῦ δὴ αϑοά 30 
δοθνῖτδ γεοῖς ὑπάϊσαι, σι ααἴενι ρεπίϊα5 τὐδο δῖ π5 εξ, φασὰ δεπεῖς 
ΒΜ ἰβιὀγουρτὶο ορα5 ϑαφιίπετεποπ ροῖδει, ΠἰΕ1] ἀἰϊν ἴσαι, αἴψιε ὅ“8 ΠΟῊ 
Ῥέςεδῖ. δ γεγο απὶ ἐθυϊξογ βα βργίατίς, ἰη ἀἰςαὶ φαΐ δεπι, φιῖα ποὴ ταϑὲν 
ἵππι Ἠδϑιιϑεγὶ:: 96 φηοηίδμ α υἱπο ἀδϊεπῖσυ αἰϊηθδῖεπυε εεῖ, ροϊοδῖα- 
ἴεπὶ σεεῖο ἰδάϊοαπὰϊ διιίοῖς, εἴ ρεβοσεῖ πδοϑδθα δοῖ. χπειθβάπιο πε 
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αποὰ δείγττ ΟἸδκοπνοπίας ρτοροβδοθ δἀναοΐοτη εεοὶ δὰ πιαϊεὰϊ- 
οοπάππι, εἰπ8 δῦγθα, ςΌπι δοοιϑδγοίυγ, ρΡοπὶϊη, οΒδίσυχογαηῖ, οἱ ἀα 
τε δζεγεῖ, ποῃ ἰῃ ςοπίυτηε δε δὲ Ῥγουοίγυεσγεξ, Ῥοδῖοα ἴδιβεῃ οὐδὲ 

ςδϑδαηῖα ἴαμα δάἀνεγδαγίο γεδογδβθεηῖ, εἰ ρδῦςα ἀϊςεπίε δάδυς 1}|0 
βαὰϊνὶοϑεῖ, ποφυδαυαιι οοπίίπετε 86 ροϊυϊί,͵ δεὰ ουθειιρίο παιδὶ εὐϊοῖδ 
εἴϊωυπάετο ἱποορὶξ, φποπίδιν δεπιγε ἴαπὶ ροϊεγαῖ, τϑοὶο δαΐεμα ἰυάϊ- 

δοῦγα ποη ροϊεγαϊ. 28. Οὐγ υἱοὶ ἀπ]οῖν, φαοά δυδνίαε εεἰ, ἐὈτίο- 
δίχα. πειμίθετα 6686 ΔΙΒΙΓδιαυγ δὴ χαρά, υἱθῦτο ἀπΐοο πο ]ατο 968- 
οτοῖι οΡἤπεὶ ργοργίωτο υἱπὶ, 88 αἰϊθηαπι ρϑηΐϊϊτδ γεάάϊε. ἱρίτως 
ΕΝ τεὶ, ποῦ υἱπὶ δυϊάυ: Δρρεϊϊδο ἀμ εϑὶ, 4ιιὶ νἱπὶ ἀπϊοὶδ ἱεπεῖον 
ἀοοριαετῖο. 29. Οὐ ομτίοϑὶ δοὶϊδ οαϊογο καυιάεγε πιαχίπις δοϊεδηϊῖ 
δῇ φαοσπίαπι ςοποοοιίοπετα ἀεί ογαπξ, αἴης εἰϊαπι φυοὰ τείγι ξϑγδιὲ 
δἀιποάυπι φῃπῖ, ἐχ αυο δἰιοηὶιὶ διαριἀΐᾳαο ταοχ Βεσὶ δοϊθηὶ ἃ ροῖα, 

10. 30. Ουτ νυἱποϊειῆὴμδ τπη]ϊα ἱπιεγάυπι ἀρραγεὶ φαοά ππῦτ οἰ" δῃ 
4αῖα οοπορεοῖι ἰηϊιῖα Ἰαϊγίπεθοῦο ἃ υἱπὰ πιονειίογ, δἷρωϊ τεὶ «ἀραὶ 
τοῖαπι δο]οϊϊαγὶ πϑςρό86 δϑὲ. δὶ οὕιῃ ἰηλ Δ παθυδηΐηγ ΤΟ ϑΡΘοϊΌ8, 
ἰάσυα 8656 δρρίΐοδγε ποῦ αυΐϊ, δεά ᾳιδοὶ ρματίετα γεὶ οριεοῖδθ υἱἷᾳ 
αἴγααθς ἐσοηϑρίοἰεμαϊ αἰεἰπρίς. πιοτίλο ἐρίίογ τε8 πθὰ ευδριοἰοπετα 
τεοῖρις φειπί παιϊοηΐοὶ φυοά ἰάοπε ναὶ ὁς]ο διρίες ὀρργεϑεὸ ροίθϑξ 
συβηῖγο. οοπορεοῖυβ δοΐτπ σπου είυγ ἰαἰ απ, αἱ οἱ οοἶγα οὑπὶ αἰΐεγο 
ποη. διιρίϊα9 ᾿Ἰςεαϊ. δεἀ ᾿ς πιοίυϑ εχιγίπδοουν δεῖ: υἱπὶ δαΐθτν 1116 
ἐπισίπθθουϑ ογξασ. πες φυϊσαμπδπι ἰπεγοδῖ: ἰάθπι επὶπὶ εοαποῖυτ, 4π8- 
Ἰϊεγοῦπαυς ἀϑρεοῖαπι ςοπηπιονυθσίβ. 31. Ουτ νἱποϊεπιογοπι ἰἰπ. 

0 Κλ οβεγγεῖ 7 αἴγαμα φηεπιδήπιοάυπα σοΓραϑ τοῖαπι ἴῃ υἱπο δι ἰἷ- 
αραῖ, ἰξα οπίπη ἰΐπραδ ἰδρθη8 οἤεγγαῖ, πες γράάδοσγο ἀγιἰςοἰδεῖμα νο- 
οδθοΐα ροϊεϑῖ, ὧπ υοπίδιῃ σᾶγοὸ ἰΐῆσαθα τη0]]15 οἱ ἰῃδίαγ, Φραπρίδο 
εϑῖ, ἀπυρὶϊἰδίυγ τοδάεθοςηϑ δίας οχιοὶ ἴταν: ᾿δ486 ΟΡ πιοίεπι γεῖωγ- 
αἷοτ βὲ, ἐχριΐϊιογεχιδ δίθοογε ποῦ υδϊεῖ. δὴ φυοάὰ, μὲ 'π φῦ ΟΡ 
Δρδεμείδπι δόγίϑ Ἰοηαὶ ποὴ ροϑϑιιπιῦθ, ἰΐῶ πεᾷῃε σαπι πἰμοίυ τα ἢη ΠΟ8 
Βιυτοογεη ἱπά!ἀϊπιι8. ἰξίτυς φυοὰ νἱποϊεβίοτγιπι Ἰΐηρτια ἴῃ πίμαϊο μα- 
τῶογα 86 υοἱνὶϊ, ἰςοῖνοο ἐχρτίπιεγε δίποεγε ἢοη ροϊεϑξ. ὧὴ δηϊαυδ 

30 ΄υοσοε υἱποϊεπίογωπι οοπιραίϊειν8 Ἔὐταὶ 7 δὲ δἱ δπίζωνι ἰϊὰ αἰΐεοϊτθ 
εϑῖ, [Ἰπρπδπὶ οἴαπι ματίϊεῦ αἰποὶ ςοπρεπίαπευτα δῖ; ἱπάς δπὲπι Ἵστλπα 
ἰοᾳπειάϊ ᾿πίϊσιη ἀσοίλυτ. 4υο ἄϊ οἱ εἰΐαια εἷμα υἱποϊεηεῖα, Ὡθὶ δηΐ- 
τοῦϑ αΠπΕΠαιΆπλ Ἠδιεῖς αἰϊεςίιπι, ἰἰπχυα εἰΐδιῃ δεπίδι δίας σοπιρα- 
Ὠαίοτ, οἱ 'ἴπ πιοευδητ 8 ραιεξ. 42. (ὐγ ἐρτῖϊ οπιπεα, εἰ φαὶ πηδτὶ 
ορδγαπὶ ἄδης, ᾿ΙΡδΏλον 8015. τεροτὶ 66 ἀδάππιϊ δὴ φυοὰ ἐργὶὶ οοῦ- 
ςοςιϊοπεπι ἀεοϊἠεγαῦς, δἰπιιίαυε ευθηῖξ πὲ ραγὶοδ οογροτί φηδεάδεε 
τείτιρετεπιυγ ἰΐαφια διαρῥάος δἰϊοπίίοϑαπθ ροδὶ ροίΐοτα βεγ πονί- 
τοῦδ. ταδγὶ τἶπι! δαΐοπὶ εἰ }:, φαοπίαπι 'π Ὠυϊῆογα δ ΡῈΓ δηδπι ἀεξυπῖ 
δεϊδιεπι, οδίογεπι ροῖτο ἀεβιἀδγωπῖ. 33. Οὖ νἱποϊεπιὶ ςοποῦτα- 
Βογα πεφυθαῃεῦ δὴ ηυοά ρατγῖεπι σογροτίβ φυδηβαπὶ δπιρίϊυδ 4μ8πι 

876 τεϊ φυαπι σογρυ ἱπορίδθοεγε ορυδ δδῖ, φιοά υἱμοϊεπιὶβ οοπίΐπρεγο 
ΡΓδ6 πίπιο οαΐογε πο ροῖϊδοί. Ἵαϊογ ἱβίἴατ, χυὶ ἃ τοοῖα παϊτγα ἰω- 
ἔεγπο ρεδεβίαίωγ, ορίεπει οίογ δαιδίεπιϊς ἐχφμηροϊίητ. δὰ ηαοὰ 
Ῥᾶτιεδ οογροτῖβ ἰνπῶϑ γβοδίεοεγθ ορὰϑ δεξ. υἱπῦια δυΐδπι ἴῃ δ] πος 
εἴίοττι δριονι δϑῖ: ἰΐδαπθ σοἴογθιω, φποιμδαταοάται ᾿ἰϊὶς ἐχοῖίδι, ἐξα 
Βίης δυοςαὶ δίᾳυβ δράμειξ, ροδὲ οἰβυπι φυοαυε δ᾽ ἀο Υ εῃογὶδ παὶ- 
πἶπιθ ἱποϊ αίιγ. ἀπᾶθ ρταπήργε ἰδζε, σοδηῶγθ βαγεα ργβεοὶρίμωϊ. 
εἶμο δπὶπι οοποοςῖο δγβαπι, ογμάο ἀδογδῶπι ἔδγίιγ εἰ Βυσθοῦ εὲ 
ξδίον. ογίυβ δυΐεπι δεπιΐπἷθ ἐχ ᾿ἰρ οδὲ. οἵ (αἰϊραι ἰοςῖγοο ρθγ δοῦι- 

10 ποπι ρΓοδιυΐε κοπίϊητα, φιοά ἰᾶθοσ σογροϑ Βυπιάυπι εἰ οαὐίφωπι τοά-. 
ἀϊι. φυοάοὶ ςχογευνοῃίομη δὰ ἴῃ ρασίδ δυο ογῖξ, δυδηὶς ςεγὶε ὡς 
μὲ: δοιϊηπαπι ἐγαπιραῖ. μβες ϑδίθηι οαμθ8 δϑὲ οἷγ ἰπ δάἀνεγαις φαὶ- 
πράτ ναἰεϊοάλιῖδιδ.1ἃ ρνοπίαϊς, 4706 εἰΐαια πιεϊποπιὶ δἵ τηροτίϑητὶ. 
8. Οὔτ ἴπνθπεβ ροιϊοϑ φυφπὶ ϑεπίογει. ἱπακηϊπβραπὶ, ὡδὶ, υἷπὸ βεϑ8 
δρείδυθγε ἂπ φηοπίδιῃ ἐυνθπδι Βυτιὶἀϊ δαὶ δὲ ςαἰτάϊ πιαΐμετη, ἰο- 
εἶτγορ οχογεπιθηΐυπι Βυπιοτίς οοπβαυΐξ ἰη γεϑίςαπι: εχ ϑατῃ εηὶμπὶ 8 
φόγρογε δογιμπῃ ἀΒουπιίτιγ, φθδιη ΟΡ τεπὶ ἰὰ εἴϊηπέάϊ πεοδθδε εδί. δ6- 
πἰοτγίθιιδ υδίο φογρὰβ ργὸ ϑπ8 οἱσοίϊαιε ΠΌσπογετ πἰπιϊοπ δἰ γαῖ 

το δίφιια ἱπιδίδιι. δὰ χφυοά ἰιπίοτιπι πδίατα δὰ δοζῶπηπι ργορθηθῖοῦ 
4ύδηι ῥερίϊοι πν δὶ; υοςίγοι. Κγανὶϊογ ἰανεῶθς σοηδορίξοα υτίπδθ 
ἐλερε θχοϊἑφϊο ἰαἰεῖ, ὧὲ πες ρτῖνιδ Ἔγατωραὶ χαδπι {||} ἐατσαχϑγιος, 
δοηίογοο δαΐϑῃ ἰδία τηΐθηπο ροϊθϑῖ, συεπιδάπιοδαπι πες ἐχίεγπο- 
τοῖς τπροΐϊμμπι 4ιυϊϑ4πᾶπιν πιϊηυ8 ΔῸ ἰδ ρεγοῖρὶ χιιῶπι Δ δἀοϊεεοεπι- 
Βα δοϊοϊ. οοπϑιδξ δυίεπ), 4ᾳποά πηιοάο ἀϊχίιπαβ, φαδποφηϊάεπν ἰὰ- 
γεπθ8 ἰρϑὶ ἰσπι ἹπαχῖῖπῈ ἐητα πρτιπῖ, οππὶ ἀγα εἰ ξγαυιεν ἀοττηϊπῖ. 
45. Ουν οἰδιμη δὦ ἀγςεπάδια υἱποϊεηιίβιη υδ]εῖ, ϑογρ πος δου] 

ΡΑΟΒΙΈΕΜΑΤΌΜΟΙΙ. 1Υ. 

ἰδίετι ργδειίδξ ροίλῃαιῦ δὰ φεοὰ οτίβαυ οἷεγε ροϑειῖ, υἱποχδθ 
Ἀδαεὶο ἰΐογ ἐθρὶξ. ; 

ΙΥ͂. ΟΥΟΥὲ αν ἈῈΜ ὙΣΝΕΆΣΑΜ ΡΕΆΤΙΚΕΝΤ. 80 

᾿ φύυκπι ΟΡ οδαδδι, 4αΐ σοπουδὴε εἰ φαΐ ποοτίξατ, οςοἶἷοῦ διϊοὶ- 
Ἰΐτ, φαΐ δυΐθιι ἀογηνι, δ γεπί τι δὰ φυοά ἀρ ραγίο δαρετγίογε εαἷος 
χίδηθ εοάδτα οου]ο8 νδγιλξ, ἅπο δε ἀεβεχετῖε: μὲν δοιῦβαῦε δῃίεδο 
ἀορτρῶτα δὲ οοΠἰἰκῖς, ἑδαπε δοάεπι οοπνεγε. εἰδυάπηίοτ νέο ργον 
Ρίεγεα οου]ὶ, φοΐα δαμπιἀϊα5 ἀεβοῖι. 2. (τ ἐν φεὶ τειν Ὑεπθ- 
τόδ τηρίϊος δξυοῖ, οροϊὶ δὲ οἰπη δὲ πιδηϊ[δοῖο οα οί οηὶ, Ῥαμίε 408- 
τῶ ἰίεγας Ῥγορε, αἰϊδγαρ ργος! ἃ ξϑυϊ μια δρϑαμιῦ πΐγαῖα 
4υοά ἴπ ἴρφο εἰϊαπι οοἴϊα ραγίδα μεαε ρερερίζεις ςοδθογαρι, οὔπε 
τοτα δια ἀϊοοίαδ 'ρβῶς Ῥεγϑδφυδηῶ εἰ δὲ οοξαβὲ πἰϊδηϊογαοε ἴῃ 86- ὃ 
τοΐηε οπη ἰἑθπάο." ἰζδααθ αυϑαίωπ αἰϊπιθηι ἔμοίϊε ᾿ἰφυοθοετο ροϊεεξ, 
Ἰὰ ργρββὺτ εχιγυάϊιοτ, ὧη φαοὰ οβοιίεἴδείας Ῥγαδείρυς σοπίεμα- 
δουπξ., φοπουθίϊηθ δαΐοπι ᾿οα]οτῖς βρέτας ἐβευϊιαῖθ, εαης τραχίπιθ 
φρηϊηπὶ οδίογεπι 4υδε ἱπ βρβπᾶάο δοιπδβουθηῖγ, οοεὶὶ δαίδιω ρᾶτε 
ἴεδᾷις δεὰϊ ργοχίιωδε ρεγερίεως οο]ϊδβογδθέ. μου ὰ επέτα βετὶ ρου 
ἰοοῖ τἴ δεμιεῦ φγοβυϑὲ, ηὐοὶ ραγῖοθ σοδξικέωτ. δε, πἰρίηιφ οςο]; ἀ6. 
τοι ἰδ λογ, ἀαρρ6 οὺπὶ ΡαγΡοι Ἠΐ οοεπηιῖθοι μακνος πιεῖ δ 
εχ υεϑιοὰ ργεππδίογ, οουἰίδχτθ ςοδοιὶδ ὀεγεργοπι σῶα αἰ πομεαῖ, οσαπ 10 
ἴοι νεγὸ εἰ ἰοοιιπι ᾿νἷδ ργοχίππαμε υἱπὶ δά 'Ῥγοογεδεξοποιω τααχὶπηδα 
οδιίμεγε ἀοςεπὶ {|ϊπϊ πιεῖ, αυδς ταν ΐογεθ ἰδαν δἰογῖ] δὲ σύδιη ἴδ. 
φαμάδε Θχροτγίυπτωτ, αἰροῖε εὐπὶ Υἱ; δὰ δεὔβεῃ ἀραρυῖα μίας ἀο- 
φεδξ. δυηὶ δυΐθῃ) δἰ οςηἱξ οἱ γεηδβ οἰπβίηπι βέπρτιεα δίας Ομ δὲ 
εγᾷῳ ηυοὰ μαγῖεδ'ΒΑθ. γεῖα ψενεγρῶμι αἰδοδοῖαο δάϊπυδης, Ἄδ]οσίδ 
ῬΑγιΐοιρθδ δαηὶ, σπΐυδ ἰδράβοι, Υἱ οχιεππρηίης, το] οι πες δαὶ δυο 
δὰ δειμεὺ ἐχοθγωὶ ρϑιϊμημιγ, ορίοσ οἰοῖπε, αἱ οοτρὺ νοὶ ρίημπε δοὉ 
οδἵ, γεὶ οἱ ρίηξηε φυίά εεἰ,. δε ποπ ἰαπιθὴ ἰδθογδῖ, δοηῦς ἰφοεία. 
οεγε πευΐξ, πὶ ἰδίε ἴῃ νϑηῖγθ ραῖθῖ. γϑπδα [δΠΊΘΗ οτπίυτη τρδαὶ πη 20 
δερίαπε, 4υΐα 'ῃ υἱοίῃο ροδίεὶ βυπε. εἰ 'ρ86 φθοηῃε δϑιρίηϊ ἔγδθ- 
ἦϊη8, οὔπι ρὲγ δ ἰοδὰ ρὲγδρίου δξάϊιγ, Ἔεχίεπμδγε ργοςὶ ἀυρίο 
Ῥοΐεθι: δάϊπιϊ επὶπι, ὕθ δα εϊΐξ ρος ϑπὰπν ἰβίαπην ργορίηφοϊαίεαι, 
ὦ. Οὐυδπι ΟΡ γεπὶ εἰ φυΐ ξοπουτηδηπὶ εἴ δρδάοῃει, σαὶ γὸ ναϊπίεοα 
αἰυμίοτ ἡ επεγθα, ἐπ δουθεῖαθ ἀσηϊογοπι οἰειμϊαπιυτ᾽ δὴ σορά αἱ» 
1οτί 8. ΟΡ ἰδ ἀϊπεπι, αἰϊογὶς ον ἐχοἱοίοπεπι ραγῖθα σι ρογογοι ρέυς ἰαρία 
οχδϊσοαπίωτγ, ἀμοἀ μεγορίςηαπι ἐπ ἐδ εδὶ ἀυογπαι ορα! Ἔχατίεἰ τα 
ἀπιϊηἰοἰταϊηγ: δορεοῖυϑ βηΐοπὶ ἰα}6 εδῖ. ᾿ιαχπθοτίθυν γεγο ἀεογβατα 
ἀιοῦε δυρετίοτγα δἰοςδεῖ πεοῦδθε εξ. ἕἰὰ ἐρίτατ πἰτοίγαπι οσπουθέϊα 30 
Βετὶ Ραϊεῖ. δραάοωυπι δυΐειῃ Ἴγωγα ἱπταπιεβουηῖ, δὲ δἰ νὶ ἔδοϊ!εα δα δῖ, 
πἰροὶθ οὔπι ἀεογϑιπι δὲ Βυπιοτίβ οορία δενοςεῖ, . (αν Βοιιο 
οἴη. ξοποῦπθεγε ΤΣ ἰμεῖρίξ, ἴῦῦς ρυδοροῖξ, ςοἴθγογωπι δαΐστι δηΐ- 
ταρβπίϊστα, 4υδε Ρ1ΐ6 ἰοριπίογ, πα ϊΐαπὶ ἴὰης ρυθδεςεγε ἱποὶρι ὃπ 
4ποά μετ δεῖξε τπεϊδγὶ δππηαπῖδϑ ἰὼ σοπίτατίηπι δοΐεϑὲ, νὸχ δυΐδ8 
ἔτανὶς ἂς δουῖδ εἰβεϊτωτ, εἴ πυάδ 4ηδε ϑηΐ8 (ϑεγθηι, Ἀϊγῖα τεἀδυη- 
ἴυγ. ππάδ οἰΐδιμ δηἰπνανέδϑ ἃ ρείμνο παῖδ] ἀΐε Ηἰγρυῖδε εὐυάετὶ ἀδ- 
Βεγο ἴχσπο, ποῦ ἤεπδξεοαγε δοποιδῖ, σππὶ δέῖβοι ἤφρεγε ἱβεὶρίαπέ, 
δεὰ ἴϊὰ δυδπίξ, φιιΐΐδ ᾳιδε βειβεὺ δἰζαπάππε, δἱοςίογα βηηξ εἰ Ἰοπίογα: 577 
φυΐθαε ἀδ οδυδβὶδ ρίϊι ογίζωγ, φυοά ἰπάε δ8πε ραϊεῖ: ρίϊτιε επὶπὶ π6- 
4ῃε εἰςαιΓεἶθηας πες ραετῖβ πεαας τυ οτῖρα. Ἔχἰξ, σαπα φοἰϊοεῖ 
«ἰοαιγῖςεν δρί5δ0 ἑοπιεχίῃ, ποη γᾶγο ἱπάπεδπῖιγ, ρυεγὶ προ εγεβ486 
ξογρόγε Βυπιῖάο εἰπὲ, ποῦ οἴζοο.. ὁ. Οἱἷγ πνάϊιδε ρεάωπι οεϑ98 
ἷπ τὲ Νόπεγεᾶ ροίθεοιῦ δὰ φυοπίαιν ςοτρήδ, σποά σοπουδίξαγητα 
εἰς, οὐἰϊάσιη ἰηῖας δἰίᾳυς Βυπιίάυτα εος ἀενεῖ, 408]ε ρεῦ δοπιπατα 
Ῥαϊΐυν 6886 4υδτα ρετ υἱκιϊΐαπὶ δοϊεῖ; οχ 4π0 εἰΐδεω ςεἰογίιοτ ἃς οἰπα 
οοτγροτὶδ δειζδιίϊοη δεπύεη ἀοττηϊεπεῖρας ργοβυΐ!, νἱκιίδῦθαϑ γοιὸ 
800 δίηε ἰαβογε ργοαϊξ. δἰπναὶ διΐδιω αὶ οἱ εἰ τοι απῦτη οοτραδ ἰαἷο τ 
εχοϊοιοῖ, εἰ ρειϊεθ Βυιϊηϊάϊοτει δἰπὶ δίφυς οαἰϊάϊολεν. ἱπάϊοίωτο φυοὰ 
ουπὶ ἀογπιίιρον, Ρ6ἀε: οθίερεδοεγε δοίεπς, οἱ φυΐ υπὰ ςππὶ ἱπίδγηϊ 
Ρδτιίδας ἦν αἰβεϊαπιαγ. δὲ παῖδ ροάτπι ε οοπίγαγίο ὡρί!: δἱαοδὲ 
φοἰπι. αἴφπμο τγοίτίογαῖ. ἰϊδψπα οἶνε μηροϑϑδι]ς οἷνς ἀπβολ!ε εἷϊ οἱ 
τε ἃρδίοῦ  δπογεᾷ πἰοὶ ρϑάϊθυς οἰ ἀ18, δὰπὸ Ἰδιρδη πηιδίος ἐπ 
τσῃι ΘΟηοπιιροπάϊ ἱποοταπιοάδμι εϑεὲ ἤδοδϑδδ δδὲ. 6. Οὐτ οἱν- 
πίστη τπαχίπια δαϊβοδη τι ἤόῖηο, ροοίαπαπι σουςιδοϊ!, ἀϊφοϊνπας 
εἰ Ἰαιρυεδοῖτῦ ἂπ αυοὰ δοπιδω ργορογιοπὰ φαΐ ςοτροτ» ῥ]ογιδηνα 
εὐαϊτῖις, δεὰ συγ ρ]ατίπιηπη ἤοτθο πίε ἢ δὴ σαοὰ πιΐηιιϑ εἰθσπε ἐδ 
οοηβοῖξ, εἴ οπιπίαπι τραχὶπιε πὶ πιδηϊίατο πυτηϊ 9 παϊοτα εἴ οὐοα 
φεἰ; φαδγώτη γεγασι Αἰΐθγα δετηϊμὶθ οορίδιῃ τε άϊι, δἰΐοσα πδίοσας τἶπα 20 



“18 οοποϊετῖῖ, υοΐαξ ἴὸ αἷς. 
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ΡΑΟΒΙΕΜΑΤΟΜ ΥΥ͂. 

εἴπεῖϊς οὐ δοτβεη ογεδπάπαν: ὁεῖβει οἰδηΐπε ἰαΐε δὲ, φυδπὶ ἀΐα φ6τ- 
τδίοσγ. ἤ. Οὐληι ον απβαπι, οΌπι γαϊΐο τὸ υ μετα; οδἴογε οοπ- 
πεαΐατ, ἐἰπιοῦ διΐοτ εἴ τιοτὰ γείγίογαπὰϊ υἷι μδΡρεδηῖ, ρἰ οτίδχαθ 
ἈΔῆλδη, σὔπῃ Ὁ Βὶδ ἰρεῖ9 ᾿θποηπιογ δίϊεςι θα, δοιθ Ἔχουτστίςΐ δ 
φαοὰ οὐπὶ ἰοοα ᾳφαδοάδτῃ σογροτίϑ τείτβεγαπίων, δἰϊα φυδαάδπι ἰρὶδ- 
Ῥεϑοῦπι, οὔπὶ εἰ δποπι ςδογειπ μδρεδδὶ εἰ ραϊρπι ἀς Ἰοςΐδ τείτιρε- 
ταῖδε {Πππὸ ἴρ88 δι ϑεϊρίαπ!ς. ηυδπι οἷν γοπὶ ἔγιξεβέθαυδ φάθι ἰὰ ενθ- 

830 τ, γογωσπι ὩῸΠ αυΐα {ρεπὶ, δε χυΐα οδἰεπῖ, οοπεὶδὶ μος εἰϊδια 
ρθο περδοῖα: ραγίϑ οηΐπι δῃρογίογε {ἰὼ σπτίεπι ἐδ ριΐης ργνδηῖατ, 
ἰοίοπογοι δυΐειη μαπηεδοπηῖ, εἴ αἰνῃϑ δο υἱτγ εἰ υδδῖοα. οδίον ἱφί- 
ἴσαν οὨ 86 ρ6Γ ἱἱϊπιοόγεπι ἀδογϑηπι, Ρ6Γ πιοτῖοπι δγομτν ἀευΐῃ δριϊδῖ, 
ποδάϊβοῦτε εἰ 9ειπὶ πὶ Ἔχοίϊδγε ργοδανίοτη ροϊεδῖ. 8. Οὔτ πεφυ8 
Θοπουαρεγο ποθ δυοιπεγε πᾶς δίεγηπεγα π64π6 Βαϊημι ἐπιϊογε 
ορογιοῖ, πἰδὶ τὸ ἰὈγρεηῖθ οογρογα ἀγβοαῖῖ δὴ φηΐδ οὔτι ποὴ ἴογξε- 
Ἐῶ, δἰπηΐϊεα ἴϑτγας δεϊγριθαιδ δηταῦδ, φῖδαρ ουα δὶ δαὶ δἰἰεπατπι οοη- 
στ ληυτ φαὶρρίαπι, δοὺξ αἰϊφηϊά δ βοίϑοπτι το παπίταγ. χαρὰ δυΐοτα 

δ οὔπ; οχίγυάι ἀδρεῖ, ταϊπυϊοπι γουπαπϑοσὶϊ, ἀοίογεπι ἀἰϊαϊϊας ἰὰ οταπο 
τους: οἱ δἱ φυϊὰ δἸίοπαπη ςοιηπιοίυτ δῖ, ἰά οϑαν δπδ δεὰς ρεῖνο- 
ὅπγ, ἀο]ογατα ογεδρὶϊ. 4πδς οεγία ᾿ϊ8 ὕϑπ ευδηϊεπῖ, {αὶ σατῃ ὩοΣ ἴατ- 
δεῦι, αἰδφαϊὰ (δοΐυπι εχ ἰΐδ φυδς τηοάο γεϊταϊ ππδ. 9. Οὐγ εἰμὶ 
οα]εγίας οοπουπραπιῖ δὴ χυοά ἰογαπιὶπα οογροτίε ἰείῃπο ἱπδηΐογα, 
τορίεἴο δυΐετη ρίεπα μαρεπίυγ: ἰδφις πωροάϊιπὶ πὸ Βατπου δοσαϊπῖ 
δεπὶια] 6 υαἱθαὶ ρετιβθᾶγο. φυοὰ ἰδιἰϑδῖμιε ἱπ υεεοα ρδῖεϊ: μᾶς εἴθ- 
πὶπο ρίεπα παπῆμαπα ςαἰοσίιεγ σοποῦμθΡ γα ροβϑαπιϑ. 10. (τ 

40 δά ] ἐδοβητο δ σαπὶ ργῖσαο σοποῦΡογς ἱπεϊρίαπ, φηϊραδετιαν ἔπετίης 
φοπρτοιϑὶ, 689 τ ρογδοῖα οἀΐο μαβδδυϊΐ δὴ φυοά πηηίδῖῖο δατοτοα 
οχδιϊιεγῖξ, δα σα θη 15 ἐγί ϑ 186 πιθογ δ δᾶπὶ ΓαβίηπἪ ἸΔΠΟΠῶπι ΒΟΠΙΕΊΒ, 
Δα αυδπὶ 8686 Δρρ[ϊοδυθετπε. 11. Οὐδτε φυὶ ἐχουιίαπι, δροϊάπα 
Ἰιθιἀϊποείοτγοθ αυβάμηι ἢ δὴ οἰ σδὴϑ δριιδι:οηΐϑηπε οαῦδα εοάξτῃ δἴ- 
εἰυπῖατ προ 4πὸ ρμόγ οοἰΐσαι. φαοοῖγοι δεῖδιῖδ φῃο4πε δοοϑδδίου ἃ 
τρεῖαργα βοηίαα οοπίγεοίδια. ϑρὶἰδίδαιε ῥ]διΐαδ δυρεπίωτ. αυοὰ 
ἐκιτογ δεῖηρογ 60 υἱυσίατ πιοῖω αιυὶ ἐφαϊταπε, μἷπο ἤυσπέοτγα σογρογα 

[ ἐξ γλψρηραν δὰ σοποπαρεπάυμ Ἔνυδάμηϊ, 12. Οὔτε ςοποῦπ- 
πάὶ ες] αίομι ἀδτὶ ρὲ δεϊδξοπι σπὶ εοερῖππι δδῖ, σογρόγα ππαὶδ 

οἶδπῖ: ρυίαβ δυΐοπι δὶς ΡΌΡεαι ποῺ ἴΐα οἰεμὶ πεὸ υἱτγὶ πδο τπυϊϊεγεδῦ 
δὴ. φυοηπίδπι ΄συάε ἱποοοῖα δαπῖ, ἔστι δβρογϑβ μαβδηὶ ἠεϊεγίοτε (δαὶ 
δεῖ δεϊἀΐογο δηὶ ρωϊϑίογε ἂπὶ διδιὶοτ 8) ἴυτῃ οὐοτες γεάάαηὶ ἴοα- 
Βάϊοτεβ. εοηῖγα 4886 σοῃςοοία τααϊαγδαῃε ὅπη, ἐροτΓοβ δαὶ ἀυϊςεα 
δῸΣ τηϊμῃδ διηαγοδ δὲ οάογεθ δυδυΐογε ργωθδίδη!, δὰξ σεγὶθ τοΐϊσυβ 
ἰπδῦδυθι. μαῖεϊ πος ἴῃ οπιπῖραδ ἴδηι ἕεγτδο δι ϊγρὶ θα φύαπι δηΐπιδα- 
ὮΡ;Σ ᾿ρεὶδ. ἀεῖγαοιε δυΐεπι 4πδε πιδίτιτα οοποοείδληπο δηπῖ, οεἴεγα 
Ἄττὰὰ τοὶ παυππίοτ, πὶ εἴ ἰπ εἴποτε ρογίοπε ἀυ]οὶ ςοποπιηρία ρα ϊν 
διινδγῃϑ γεἰϊπααϊτατ. εἰ δαάοτ χυοχιε δαΐϑυρ εδήάδιπ ἀ6 Ἵδῦβ8 εξ. 

80 οαἷοι δυΐεπι ᾿δίηγαὶ 8 δεπιθη Κοηϊ816 σοποοφαϊξ: αποά φαδηηύδπι 
αχίξαμπαι εϑὲ, υ͵ἷπν ἰδῖηθῃ ΟΡ τἰπεὶ τηαχίπιατη, φαΐρρε 4φαοά εχ του ϊῖο 
κἀπιοάυτι ἴαπὶ εχί ζετο κοπϑεἐπιυπε δῖ, φαδιαόθγοιι πρὶ Ἰὰ φερεϑεῖξ, 
σαβοϊνί πῆι τπαβηδ ἐχ ραᾶγῖς υεῃεπιθπεϊῃ δίηθε τγοίγιρεγδιβογ. δας 
Βιαπιοτον ἱποοοϊίοτες τεἀἀπηίατ, ραϊείαςιϊ8 πνδδιῖθα ργορῖογ δεπυΐαΐθ 
ἐπούγρυπι; 400 Κὲ πἴ «πάον ΟΡ ἐγ ἀϊ δῖαν εἰ ἑαἸδὶοτ εἰ (οεἰϊἀϊοτ ἔσπο 
οἷϊ ἥσαπι ἱπ ρποσ]! δοίδῖθ. φυοάοὶ «αἰ (οτῖε 16}15 ὨδίΌτα δἷϊ πὶ ρδτγ- 
ἴεν τυ εἰἀοπίοπι δα άοτῖα ἰοεἰϊίαπι παρ δαῖ, μπὶς ππαρὶβ πναξίϑατιε το 
ἀποίϊεδεεῖ, ἃς ργαθϑογιϊιη εἰϑάθτη ἱπ ἰοοὶς φαῖθαδ εἰ ςεἰεγὶϑ πηαχὶπιθ 

13. Οὖν δἱ εχ ποδῖγο βδοινΐης ργοογεδίῃτι 
ὐιϊπιαὶ εεῖ, ργοΐδην ἰά ποδίγατη δρρειϊαγε οοϊειπιθθ: δεά εἱ εχ δ]ίψαο 
4]}ΐἴο ποεβῖγο υεἶ Ἄχογεσνευῖο ταὶ ραγῖς ργοάϊιξ, ποδίγιιπη ἰὰ εδδ8 πῃη- 
ιαπι ἰδιεπιυγῦ τπο] 18 επὶπι βεππς Ῥαϊγεδοοηῖς ργουεπίοπξ. χυϊὰ 
ἐκὶ!ην οαῦ886 δἰξ τῇ, δἱ χυδῖες υὸϑ δυπισς ἰαἰς Γαοτιῖ, ποβίτωτα 14 οἱξ, 
οἷν ἀϊνοτδημι, 1ἃ Αἰ δῆτα. εἰ ἢ δαϊ δπΐπὶ οτηπὶα Ὠοδῖγα 6586 οροτιεῖ 
δι πο} 18. δὴ ρείπιαιω φαοπίδιο 4ηοά οχ δειπὶπθ ποβῖγο ρῥτοάίιε, ἰὰ 
ἀπ ποϑβῖγο οϑῖ, φυοά δδοῦς, ἰά εχ δἰΐεπο, δοϊϊοοῖ φπδὲ ρηγζαπιεπιῖς 
“ποτεπιδη ἰἰϑπε παδουπίωτγ. ἀεηΐχοε π|ἢ}} οχ οπιηῖθυ9 4π8ε δηϊπιϑηιὶ 
τστραίπιυν, ξίξπιοτε δηϊτηδηΐειη ροϊεδὲ πἰδὶ δεῖθ ρεηὶϊαὶθ. χυοά δυ- 
ἕδνα ποςεὶ φαοάηυς πιααπι εδὲ, ἰὰ δαππι πο πὸ δδῖ; πες υοὰ αἰϊε- 
πε εαἰ, Ἰὰ δάπιη 6686 ροῖεϑξ. Βαυά οπίμ ἰάοπι ᾿Ἰἰα εἰ κτ βοαπὶ, δπῦτα 
4.268 εἰ Αἰϊοπαπι 6556 το] ἀϊνογουτη υοὶ τδία τυ. οχογοιμθηΐδ δηξεπι 
εἰ ρυϊγεάίπεε ποη ποβῖγα, δεὰ ἀΐνενγθα δἰεπασ]ιιε δαπὶ ἃ πορῖγα πά- 
Ἔτετα: ποῸ δπΐπι ἀυΔοοῦσΠ406 ἴῃ ΤΟΥΡΟΓΟ Ὄχι ϊογωηῖ, οοτροτῖα πδθο 
Φοδε ρυϊαπάσπι. πᾶτο δὲ ραραΐδε ϑᾶθρε ἐζαπιραηῖ, 4π8 το] ἰτηὺ αἴ- 
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4:6 Ἔχοίάΐ ποι. οπιπίπο πᾶς ργαδλεῖοι παίηγαπι οοπτοτίοξ, μδεα 
αἰϊεπα οπβηΐα βαηδ; τοῦ τα δρίετν ῥργαοῖεν ποίαγατη τοὶ γοραβ οοη- 
ἱπποῖδ δι υγα! θπθ ργοάδηπε. αποάεὶ οχ τορας ποδὶτῖϑ δοίο δδιηΐπ 
ϑΔῖαΠΙ δηἰ ΠΔΠ8 δἷϊ, τοςῖε σηράὰ ἰδ ργουθμεγίῖ, ργοίθπι ἰὰ 686 πὸ- 
δίγατη ἰδπίταπι ροϊα ἐπι. δχ δοιηΐπθ γεγο ἴρ40 δὶ 4υϊὰ Θχϑειει αἰϊη ἃ, 40 
Ὡΐ γεγτηΐ8, Ὀδὲ γεἰ ἰογίδ ραϊγοῖι νδὶ σογγαρίππι ἴπ ἴδ ϑῖ, αἴ 4θδε 
τοοπϑῖγα δρρεϊϊδτηι», Ῥγοΐειη [4 6896 πορίγατωη. μβαυάἀαπαηδα ἀϊοδη- 
ἄσπι εοῖ, οὔτ δπὶπι σοττορίο ογθεῖηγ δεπιΐπο, ΠΟΣῚ ἱπθπροΓ 6Χ πο- 
δἾΓΟ ογεδῖιγ, δεά δἰΐεπο, φπειπδάιποάυνη ποΐ δχοιεπιεπεὶα οοπδιὲ- 
ἴεγις, αὐ φαοὰ εχ δἴεγοογθ. οπιπία νθῦοὸ Βυϊμδεεπιοάϊ εχ σοτγηρὶο 
ογεδτὶ δειπῖας μΐπς ἱπήϊοδίοτ, φθο ἐχ πο σογγορίο οἐγδαγὶ ἴα] 6 πα- 
ἴαγα δίαϊοἱ! 4π416 {πὰ εδι ἀξ φᾷο ϑειβεη βεηίταὶε ργοάϊεγίξ, ἐχεσα- 
ΡΙϊ ρταῖϊα, οἱ ἀς β4θο, Ἔφῶπε, δὶ ἀς Βοπιίηθ, ἤοτπο. πες βεπιδη τηᾶ- 
κηϊίδεσηαδ ἴρθυτα, πες αἰϊφηϊά χυοὰ ἱπῖεγ ρεπογαηάσπι ςοπβεὶ 4ο]]- 
ἴππ| δϑὲ. ἴῃῃς δπὶπὶ Βαπιοῦ εἴ οογρηΐοπιῖα φυδθάδπ οἱ οογὸ ςοῃδὶ- 
δῖαπῖ, φπογαπι πἰ 1} πορὶϊς εδῖ, φαοηΐδην ποηάυπι παιιγδπι ο πδηξ 30 
ἀφειϊπαῖδιη : δεὰ δαΐδηπδ παϊογαπὶ δι πριπῖ, σι δίεπῃϑ ἰϊ 86 πδθεδηὶ 
ῃΐεχ {11 ἰαὶς ογοδτὶ ροϑϑὶϊ φαϊεα Π08 δητηυ8, πιοο βεγυδπίασ. οοτ- 
τυρτῖς δηΐθτι πὶ 1} ἰαΐ6 Ἔπαδεὶ ροϊεβξ. οαπϑ8 δὲ πδδο ἐπ πδο δἰΐδ 
εχ τὰ ποϑίγὶ ᾿ογρουγῖδ πες ὃχ δεπηΐῃα ρδο οοτγαρῖο δαὶ ἱπιρεγέεοιο 
Ῥτγοΐδαι ποϑίγβπι ογὶεὶ δγθ γεσποσ. 1ἡς, Οὐτ᾽ πυΐπτς ἰπ δῦ Βο- 
τοῖπδδ ΠΟΠΟΌΤΩΡΕΓΕ ἡποππεΐ δὴ αυοά τε πη] ἱπ δηῦδ ἰἰφιθϑοογα 
Ροϊεβῖ, φπας ἂν ἱξπε ᾿ἰᾳποβεγὶ δρῖα δέ, ἐδὰ ρἰπυπθαπι δοξ σογα. 66- 
τοι δυΐεπι Βοιηϊηΐδ ἵσπε ρίδπε Ἰίφθδδοογε υἱάθπιυς: μδὰ εηΐπι μεμα 
Βπετο ἱπεῖρῖς χυδπι ρὲ αἰϊγίϊαπι τεοδὶθαῖ, ῥΐδοεβ ἵδπιθη δἷοε αἰττῖτα 
εοῖγε [αϊεπάμπι 6δὲ. 15. Οτὰ ἀε οδυδδ τε οἰππίυπι διαυϊθϑίτηδ 
ςοπεουδίϊαι εδὲἢ εἴ υἵττιπι πες οδοὶϊδῖο ἵτηρο] ππιυτ δὰ σοποῦτηρ θη ἄυτ 
δηϊτοαηῖεα, δὴ τεὶ οὐἱαορίαπι ρταῖϊα ζϑηαθ μος ᾿ἰδἰ ἀἰπὶ8 ἀδίττη δαὶ 
δι δυδυϊβδῖτηε φυϊάεπι ςοποιμηρίιπυς, φαοηίαπι δαὶ ἰοῖο εχ σογρογα 
δεῖλθῃ ρτοβυϊ!, πὶ δἰϊφυϊ γοϊσοῖ, ἀὺξ φυϊα, φπαπινὶβ ποπ ἰοῖο εχ οοῦ- 
Ροτε, ἰϑπιθ ΡῈ. οδπὶ ρδσΐειπι 86 ῥγοπιὶϊ ἱπ αῦδαν πιθδῖῃ8 ΟΠΙΠ68 
γεπδεζας οπη 65 Δρρἰϊςοπῖατ εἰ οορᾶπὶ, οὔπὶ ἱρίϊατ νοΪαρίαϑ δἰπα! 8 
ἐπ ᾿θϊάϊπε αἴφυε ἱπ ργωγίφίπε εἰϊ, εἴβεϊϊατ ραγϊεν πὶ θά τε ξεϑιαι 
πηϊνεγβυσω. ῬΓτγῖζο δπΐτῃ δοοθβδῖο Πυτηογίδ δρίγίαοδὶ ἱποίπϑὶ ςοπῖτα 
παιωγωμι δοὶ; εἰ ΚεΠἰΌΤΩΤΩ ὙΕΓῸ δαοθδδίοπεπι πυτηοτὶβ οἰ πδτηοαΐ 6866 
δὰ τοτὶ παϊηγαίειη σοποιδί. δηαυὶ δὐΐετα ἰθπὶ εχ πεοοδϑε δῖα ἴυτη 
τεὶ ςυἱπερίατι κγαϊία σομοπΡ 8 δδὲ. Ἔα πεοεδβοίϊαϊς, ἱπάπδαι, φαοὰ 
νἷὰ οὐππῖβ ρεγΓΏΒεπδ δὰ ταπι Ὠδίηγαϊθ πὶ ὁθανΐ; δεῖ, δἱ τηοάο ἃ δεδὰ 
Ῥετεῖρί φαθδὲ. γεὶ τεσοὸ οπἱπερίαπι ξταῖΐα δὶ, υἱ ογῖαδ δἷϊ διϊπιδιασα 
Ῥετφεΐοης: ἔδοϊξ δηΐπι υοϊαριαβ πὶ δηΐπνδπιεϑ ὡἀ ςοἰΐατο δγἀθπιΐυς 
ἐχοϊϊοπίασ, ὲ16. Ουγ επυ9 ἱπιπιοάϊςα ταοτρθὶδ ρἰταϊϊαα ποηπη}]δς 
βειοπιπιοάδ εὐἱ ἢ δὴ υοηΐαπι ἐχογοπιθηῖὶ φαϊάδπι οχίϊπ δϑῖ, ἔα αἰ 
τααϊτατη συϑοδπιῖ8 τηδίογίδε οὔτι δετηΐηα ἀειγδεΐ ροϑεὶῖ ἢ ῥοίτδλαι δα- 
δι Ἔχογειποπῖοπι 6886 ΠΌΪ}, ἀα δἰαιη δϑῖ, 117. Ουγ γεδ ψεπογοα 
γνεπίγεπι τοίγιρεταὶ εἴ δἷςοδι δὴ τείγιρεγαῖ, φαοπίαπι οδἷον ἰπ ςου- 
ουπιρϑηάο εχοογηϊϊυγῦ εἰ δίσοδγο συϊάδιν οοἰτυδ Ψεηογειδ ροῖδδῖ, 
υΐρρε οππὶ δυδρογαγῖ, ἀσπι σοῦ εχΐξ, πεοέϑϑα οἱξ: εχὶξ δυΐεπι 
οὔπῃ τείγ βογαίωσ. δάάε δἴϊαπι χυοά ἔδγνογ σοδυμπάϊ δίοοδγε ροῖδεξ. 
18. (τ φαΐαςθβ ᾿ἰ δῃπε φοῖρα8 ΡΠ ρα ρεργαστιπι ἀεβασηιῖ δὰ ΟὉ 
ἰὰᾷ ἔρδαπι 480 εἴΐατν οαἰνὶ: δῃῃξ δη ΠΏ ς Δα ρατγῖο τεὶ εἰσβάετα. 
ηαϊξαπηπε δαΐεπι εχ ρὲ] ἘΟΒΕΡΑΡΙΝ δεϊαϊοα ἴδτν ργουεοῖα ποι ςτθ- 
δευπῖ, δὶ οπμηδ8 ἀεοίάπηι ἰδ ἀϊηὶρ αδὰ ἱτιτπηοάεταϊο. Τςδρ᾿ 8 εηΐπι 
δὲ διιροτοϊ ππὶ οὲ οἰ ΐητα χεπετε οοπρ ηἑ ΡΠ σοηιπεδίατ, Φχαπ6 
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Ἀΐε δαρεγοῖ ἰα Ἰδθίοτι πουπα 18 δεϊαῖς ργουθςῖῖθ οράδοδαυΐατ. χαοά͵ 
οὐγ ἰϊα οἷξ, Αἰἵθὲ τδιϊοπετν δεῖ! πιὰ 5. σοἰΐψαδ δυΐεπα αἴτααας Κεθεγα 

. τ Φ 
εβάεπι ἴ1Π]ὰ ἀς ςαῦϑα ἀεβεΐααξ, συοά ρετγῖει δυρετίοτγεϑ δδηροϊπί ρά- 80 
σύτὰ ΟὈεϊπεηῖοϑ ἰἰΡὲάο τείτίβεγαξ, [τὰ δπίτ οἴοιτο πὶ Ιοςπ Ηΐο αἰ ΐ- 
τπδπιοτι Ἑοποοάυδτα πῸν ροεϑὶξ: οὔπι δυϊτοχὴ ΡΠ]] αἰἰπιθηῖο οαττιεείπξ, 
ἀεβυαδηξ πεοεδε ε. 19. Οὐδ ΟΡ οδύδδι φυΐ τηϊπβοπαϊ ἀδεὶ- 
ἀοτὶο τοπεπΐοτ, σοποῦπΙΡεγε ὨΘαΒδΌπΙ ἢ ὧη χαρά ταραῖοο ἱπηρίεπῖησ. 
4ποά δυΐεπι ρ] θην πη οί δὲ, ἰά πο] τὰ ργαείεγοδ Βυσποτγοηι 
Ροϊεδὲ δπδεῖρεγε. 20. σαν εἰρπεηὰϊ ἔδουλδθ 115. το Πὰν φαΐ ἃ 
ταγϊοἰ θυ ἱεπδηϊοῦ, εἶτα ἤόταο εἶνε δ᾽ χυϊὰ οχ ςεἴεγοττιηι δηϊπιδ- 
τίοται παπιογο δῖ δὴ φυοὰ γνατὶχ ἤδῖα ἱγαπδίαϊο βεγὶ δοϊεῖ, φυοοῖγοα 
ἐπ υἱεῖδ δῖγας 1116 δεοοπιιποὰδ δεῖ, αὶ δοῖδθπι ςοπουρίτης φθοα 
εὔπι ἤδῖυς Ἔχοῦτϑα. 
ἐχεζοαῖ, δεσιεῃ ΠΟῚ ἱΠοΌρΡΟΥ Θχοϊἰδίωτ, δεὰ τοί ξεγδῖωγ. Αἱ ἰρίταν 
ἰπὰδ αἱ ρεπὶρ ἰδηῖζο δππδγοειςα. 21. Οπεγα ηαὶ ςοπουχι ΒΕ, 

ΗᾺᾺ 

παθοθγεῖη εἰ ἱτηρεῖης {116 ἀρίτυς, οὔπὶ Ὑδυΐχ 379 
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. χφροῖνῖ δἴχαθ ᾿ἰδηκθθσο παπᾶ ἐχ ρατίδ δοϊδηϊΐ δη φαοὰ ϑετπεπ οπιπηὶ 
εχ ραιῖο ςογρονὶθ δεογδιϊο δὶ, ἰΐωφυθ υἱ “εάϊβοῖ! οσοπβιγμοιίο, δὶς 
οογρογὶβ σοιηραοιίο φαδιίϊπτ, ἀππὶ ἐαπιθπ ἀςεειϊ, αιαοὶ δαηρξυϊηΐ: 
τουϊταπὸ δυὶ 

10 πῦπι εεΐ, εἰ φιοά οχιριιτα δ πλμτο δἰ ιεπῖο οι βοίωϊαγ, φυομιδά- 
ταοεϊιπι ἐβιὰι μὰ ὁχ [αεγίπδ. 22. Οαγ ἰϊδ ητιὶ σοπουπιδιπε, οἱ ἀθ- 
εἰἀετῖθ ταϊαοπαὶ ᾿θμθπίηγ, ρδηΐβ ἱπιθιἀϊ νϑμειπθηια9 ροϊοδεῖ δι 
4υοὰ (οταπιῖπα ρίεπα τεἀάιπίος Βυπιοτῖδ, δϑιποη μέγ δηβιίβ᾽ 8 
τοιθθῃδ τηοΐοιι οἴβοῖξ διπρίϊογεσι αἴσαε Ἐχίο τ: ρεη5 οἰθηΐα δὰ 

Ἰρδοῦ πηϑδῖυ δὶ ροδὶϊαδ. 298. (δι οὗ οαπϑαπι ἱεπιΐρο εἰ δίω- 
Ρἰἰβοιίλο ρμεαΐδ "1 ἐχϑίδίογε ροϑϑίι ἡ δὰ ἀυρίεχ οςαυ9α εδὲ, ἐπα φιοά 
Ροπάσϑ νϑῦβθηβ ροβὶ ἰδοῖ685 (αοἰϊ πὶ ρεηΐς εὐἰξαϊυγ (τ651ε5 δηΐνι υἱ- 
δῶν Γυἱοϊμπεητὶ υδοϊογιὶ οδρίυη!), αἰΐεγα αποά [ογαιιΐμα ϑρὶγίξυ δά- 
ταΐδαο ἱππρίθηταγ, ἴα αλ βοπίι8 16 ππδραθτττα ἱπειιπιεϑοδὶ αἴφυε δε ογὶ- 

40 ξδϊ. ὧν απιοῦ ἀποῖπϑ ἐγαπεἰδίασφυο [δεῖς αὶ προΐδα ἀτπιρίιογ γεάυα- 
ἄοε, Ροπίδ ἔδιπεη, φυιὶ πιϑηϑγα ἱποίβπὶ «ἠοϊενεγιξ, τοΐπις 86 ραϊίας 
οἴϊεετιῦ αι οπίπι αἱ 8 ροπάι5 ἃ (υἱοἰπιεπῖο υεοιὶς τειποῖϊυς πβαμφαξ. 
24. Οὐκ ἐδ οδπδβα, φυὶ γοιὰ αξππὶ Ν Ἔποόγεδωι, δαὶ 4πὶ 68 δεϊδίθ διπηὶ 
40δε δυ[βείδι Ν δπογι, παῖε οἱεηὶ υἱγήβχας Βίγοὶ τἀ ἰυπε, ρμθγὶ δαξεια 
ποι ἰΐα οἰδιϊΐ δὰ δρίγια9 ρασγογαμα, αἱ ἀϊοῖυται ἰααι δῖ, δυηόγεια 
δυάοτγεμοζαθ οοποοφάοσζε ροϊεϑῖ, τἰγογαπι ἀπίειῃ ποααϊξ, 25. Οἷς 

τ ἀϑοϊδίοιω υἱγὶ τοϊπαϑ, ππο ἴεγο5 τραρίδ οοποῦσηθογο ναἴδαπεῖ ἀποιὶ 
εδοάις φαοχας ρμοείδ ἰαφυὶ!: “ἰειβίπεο ψεπι δδὲ 88 πηδρῖ9 εἴ- 

ἴοτα βοχα: τοϊον ἰἰΐα υἰτγίβ, εἰ δᾶθρδ δοοῖϊδ γεἰδηραθε" πίναπι φαοά 
90 τοδῖδα 60 ἔδίωροζο τοαρὶ8 ἀδπιϊπιιγ εἰ ἤδοσοπὶ φύλαι ΡῈγ Κιδιβθιῃ, 

οὐπι χαὶ οομουβίϊαγηϑ δὲ, γεῖγαμαι ἃς φιβοιρι δῖ {105 πδοα88ε οἱξ. 
δῷ ηαοηΐαπι παίαγαθ οἰ ἰδ ργαθ πίταϊο οδίογε δεϑὶϊνὶ ἰεαροτῖβ 86- 
δἴαδιιϊ ςοἰΔΡυπίατγααο, {τρί 449 γθγο γείουθηϊωσ εἰ νἱβοαξ. 68: δα ΐεπι 
Υἱτ οαἱδάτδ εἰ δἰσουβ, πριϊ ον {εἰ ἀα Βαιπίάαααθ. Ἔγζοὸ νἱγογαπι ἴσας 
Υίγος ἱπβιτβδηϊωγ, ολαϊϊδετα οοτεουογαπῖας, εἰ νἱβθηῖ ρος οορευ- 
δοϊϊοβϑτς χερὶ ἰδεῖς ςοπίγαγιας. 26. (ὰγ ποπομὶ!ΐ τοῖα Ν ἐπαγθαπι 
εὔπι νοϊαρίαία ραἰϊαπίας, εἰ δ]1} υεἰ ἐροὶ ἀβοτὰ ςυρίαπί, Αἰ}: μδεὶ ἴδη- 

ὁ τυπυηθάο κεριίίαιι ἢ δὴ χαρὰ ἐχογεδιεπιῖβ δἰ πρι!ῖ8 ἰοσο8 ἀεϊεγιπὶπα- 
ἴπ8 ἃ Ὠλέυγα εοῖ, ἰα 4πδῖα ἱπδίϊτυϊο δϑοδγηΐ παίονβῃ ἀεθεαῖ, δοὶ [ἰοὶ- 
ἴδῆτθ πρίαγα ὁρίγἰϊηφ δχοῦτγεπϑ ἱπιπόγοτα δἀπιονεῖ, ἐχογεπιδηΐητα- 
4π6 ποῶὰ εχϊγιιάεεο δοϊθῖ. υευδὶ οαῦσ, ντίπδιη ἴῃ υδϑίζαπι, αἰθαπι 
οομϑαπιρέαπε ἰπ αἴτει, ἰδογίπμαπι ἴθ οοαΐοϑ, Ἰπηοόγατα ἴΏ πᾶγαϑ, 588- 
ξαϊπειι ἴῃ τοῦαϑ πδίατας ἀδάιοὶ ρἰδοπίξ: 9 ἀπῆεπι ργοχίημα βρπὶ- 
ἴαγϑδς 4ΠΒο 486 ἴῃ ἰθεῖ88 εἰ ρόπεπὶ ἀδίεγγὶ οοιιϑιϊταξιπι δδξ. χυΐθη8 
ἰϊαῆας τηϑασαϑ βαρ ίτα 500 πδίπγαὶ! ργίταπίησ, νοὶ φαΐ οσοδεοδιὶ δσεξ 
4υὲ δὶ ρεπϑῖα ἑδβάδηϊ (φυοΐ δραήοπίρυ5 Ὠίβι!α δίπηεθπϑ Ἔν δι), 
γεὶ δἰἴϊαπα δἰ ἰδ ἀθ ςαπϑὶ8, ἢῖ8 [8119 μμιποῦ ἴῃ ϑϑάετα δοπῆνε!, φηρρα 

10 χοὶ μὰς ἱγαυϑηθαγα ϑοἰθαϊ: 4φποά οἷιι9 ἰοοὶ σομπίγαοῖίο ἰπ ςοθυθο 
δὲ ραγιϊστν ϑεεὶ ἂρ ροϑιϊαγαπι σομδαταρ ο ἱπήϊοαπε. απὶ δὶ δἀπιοάππι 
δουλπ ζεη δ] δρυπ δηὶ, Ἔχογεπιεπίαπι {{ΠπῚ ἰαγζα ἴπ δυμπι ἰοσυπι 
86 «οἰ ρῖς, ἰξαφαθ ουιη ἐχοϊϊαῖα οαρίαἰϊα8 δῖ, αἰίγίμανα ρᾶγϑ δὰ ἀδ- 
δἰιλοταὶ, ἴῃ φαδσι ςοπῆι!ξ οχογαπιεπίυπι. οπρίαϊταδ δυΐοιι ἐχοιαγὶ 
ἴθι ἃ οἷο ἰώπι δὴ ἱαδρίπδιΐοαα ροϊθϑδὲ, οὰπὶ δπίμι δἰϊογαῖτα ἀδ 
οδμδ8 ἰἰἰάο οοπιπιοῖα 65, δρίγἰἐπ5 δοήφπι οοποιττίξ, εἴ βεπο ἰὰ ἐχ- 
ογθπιδοδὶ οοηβηϊ!, 4πὸ ἐοοδάεγα παῖσαι δϑὶ. οἱ δὶ ἴδσπμδ δρίγίϊιο- 
ἔπτῶνς δδῖ, πῃ ἀἰΠΠλίαπι τὰ (πετγὶϊ, τα χαϊθβϑοιηξ, φαειαδήπηοι μι 
Βασι εἴ δἀοϊοφοοπιίθας ἰηϊθγάυτῳ θ}10 δεογεῖο Ὠιιπηογε εϑβδᾶγε 
ἰοηἰκίηεθ ροδραπὶ. δή εἷ. ογαδϑιιῆι οογρυϊδπιιηπαπε δὲ, εἱδὶ εχέττιϑο 

40 αΐϊοσοεγα πδααοδοῖ. ηποάϑδὶ πεαΐγιηπ δου σοι !, σαρὶππὶ αμιο- 
Ἰϑηο δἰϊογυῖγηαι δοοίάοι. ἀποῦτπι γθγὸ πϑίμιτα πιο 8 εἰ [διπιπεα 
εδῖ, ἰδ ἰδ ςοπϑίδηξ πὶ ζοηίίηγα συ πὲ ]]α νοὶ τπἰπίπια οοπυθηΐδὶ, 40 
{Ἰοσαπι ὁϑςοτγηξϊας φαΐ ρταϑα τ παίαγα ἰπίεβτα δππξ, 86 δ6 ἴῃ ραγίθιη 
46(|95 ἀϊνογῖαι; φυοᾷ ρτορίεγεα δυθηὶξ χιΐδ ργαθίοσ πδῖιγαθ ποῖ- 
τοδὶ οοβοιἐϊστυπὲ. συῶν δπΐπὶ ᾿πᾶγα9 σγοδιθυϊαγ, 8 ἀορξεπεγαγαπὶ 
ὧἢ Ῥαγίετα υἱγίϊεια τϑδρσατι δίῃ οδίδεθαην βαβεια οοβογοπίηγ. 
Ἰαθϑὶο δυΐειι αἰΐα γϑῖν οπιπίπο οογγυηρίξ, δἰΐα ρεγνυδγιῖς δὲ υἱτίαι, 
κε ρα π]αἀ, οοτγγηπιρόπϑ πὶ ἐπ ἢἰ8 οἷῖ, βοτὶ ποπ ροῖεδῇ: ἰξὰ επίπι 
τοιΐιδγδθ, ὩΟΗ Υἱγὶ σγθδγεογ. ὄγζοὸ ρεγυθγιὶ οἰἰδγίαυθ αἰΐοσδατι, 
4ιιδπι δεςεγποπάσαν πδίπγα υο]αΐξ, ἤθοθδθα δϑῖ. ἀπε δὶ οἱ ἰηδαῖία- 
Βέδοο υἱίαμα οἶπὲ πιο άο τοιΐίογηπι : Ἀυπιοῦ επίπι 90 }ἰοἰϊαπ {16 οχὶ- 

30 ξπαϑ εδὲ, ἢδς ηίΐοαπαπι 66 ργοσαθγε σοπαῖωγ, γείγιοιιωγααθ ςεἶθ- 
τίϊοτ. φαϊδος ἰἑαφαδ δαάθη υπιογ οχ ἰοίο δαῖτ, ἰΐ ραὶὶ ἐδηϊηπι- 
τροὰο δυεοῖ; 4υΐδαδ διυέϑιο. ἰὰ αἰγάβμε ραγίθια φυεο ἀϊερεγις, ἰὰ εἰ. 

ἦφυᾷ ρᾶτγϑ αἱΐα ἀεοεβάαδϊ. ἐϊα φιοά εχξ, ρεγορροτία-, 

ΡῬΡΒΟΒΙΕΜΑΤΥΟΜΙΥ. Υ. 

ἀβετε εἴ ραϊϊ οοποπρίπηϊ!, ἰάχπα δὸ δπιρὶϊπ9 4πὸ ἰδπάεπι ρἱεπΐαν 
Βυχοτῖς δεὰ δυπὶ απΐρι8 νοὶ δα ςοπεμειμνο αἰδοῖ ἢὶς δεοϊάδῖ, 
ἂι δπῖπε αἱ ἴδηι κοδέαπι 4υδπ εἰπὶ ἀξυηῖ, ἀφ ρουδαγαπι πἰιϊο 
τοῖπτ ἰδ δενειίογε ναἰθδιῖ. δγξο ἀβεγα σαρίιππε, φυΐθυ5 Βδεο ἐρια 
ἀδὲι δνσπογαπῖ, εἴ σομϑυοίιἀο ππαβι8 γ δι ἴῃ παιογωια ἰσοῖγοο δ ]2Φ 
ναι, φυΐρι8 ποῖ ἀπῖθ ρονει δοή ἠι δὰ νεἴθπ ραιϊοπὰϊ ἰαναίοϊί, 50 
᾿φαοπίαιη ᾿ς τεσογάδιιο γαῖ, οἰ ἐοοί ἀδιαμξ, ογίιασ, ἀπά δυΐεῖν συτα 
τοοογιδιίομε ρεβίϊοις ἐχϑ ταὶ νοϊρῖα8, ἀδοίἀογαηὶ δυξθη ρογπὰφ 
ἃς παᾶῖὶ δὲ ραϊϊεπάμνη. πιᾶῦπα ἴρίτγ ραᾶγίε νεὶ ον οοπϑοιεξιήϊπει 
τεῦ εχϑϑιϊὶ, δε οἱ δοοϊἀαι αἱ Ἰάεπι εἰ δαίδχ δὲ πιο ]!α δἷῖ, ἰοπζο 6χ-- 
Ῥεάϊεϊη5 μαδο οπινΐα δυεηΐλε ρ0586 ρυϊαπιηπ οοῖ, 27. ὧν Βο- 
ταΐϊῃ 685 γε ἀρόγο Ναηογθᾶμα σρὶρηῖα8 σοηβιίοτγὶ δὲ ουρογα τπαχί 8 
Ῥυάεις ΒΙΒδυδὲ δοὶ Ἄἀθηαϊ δι αἰϊφυϊὰ εἰυδπιοά! [δεὶεπάϊ ἀφο οτῖο 
οαὶπ ἰθπδδηΐωγ, οοπβιογὶ ποὴ ρει ὃ Ὧὲ φυοΐ γεύιι ρἰυτίπβεγοιι 
Ἵἐπρὶάϊιαῖες Ὠδοθοβαγίωβ δππῖ, εἰ ποπηυ δε, αἰεὶ ἐχρίεληΐωυν, πίε 
Ἰωυαῖ: τοὶ δυΐετν ναπένοᾶθ ρίάο ϑυρεγῆοϊξ εἰ ἀραινάδηιδε ἱπάθχ 10 
οὶ. 28. Οὐτ νἱνῖ ρεῖ Βίοιπεπι, ΤΣ  έει ΡΕΓ δϑοϊδίειῃ γεὶ ν εθθ- 
τοῶε ἀρροϊεπιίοτεϑ δαπὶ ἢ ἀπ φιοὰ νἱγὶ9 ςαἰϊάϊοτ παῖυγα οἱ δἱοοῖοσ δῖ, 
ται ϑεῖθπθ αὐΐει Πυνν δ [ἰρίἀαχιιθ. φυδιοῦτοιι 1115 ΠΌπαοτ δὲ 
εαἷοτ δϑὲῖϑ οπρί ἀϊταῖδιη Ν ἐπειῖϑ ᾿ΐθδγηο ἰδιηρογε δορεμάεγο φυ θεῖ, 
φυϊδυδ γερὰ 9 8ϑηιθη ογιγὶ σογίαη δδέ. τανδ! ον βω8. ϑυΐεδα εἰ ςαἷον 
πδίθογ εἰ Βυσβοῦ σοπογδῖι5 Ῥγορίεγ οαἰυνίβ ἱπορίαπν ἴὰπο εϑὲ. δὲ 
Ρέζ δεϑιαίθια οονῖνα ταν ογίθυβ οαΐογ ἡποάϊοπε, υἱγα ἰαγρίογ φπδμα 
8815 δῖε: τοῖπαϑ δηΐπι ψῖγοβ ἰγδωρὶς αἴφιε ἀϊδϑοϊνίξ. φιαργορίοτγ ῥοῦ 80 
φεοαιθ μὲγ δοϑίαϊεπι ἰθπυίογες γεἀάυπεῆηγ: μοὶ ἀὐξ ϑηΐμν αἱ ἐρπὶο ἱρὶ 
οοπιπηβϑίως. 29. Οὐτ φαΐδυ9 πᾶΐιγα οαἰ ἴα δϑὶ, δἱ πιοο σοβτιεὶ 
Ρἰεπίφιθ δἰπξ, πίϑὶ σοπεααραας, [9 δᾶδρα δὶ} ᾿τοιίϑιῖς εἰ αἴταθ 
διδάγα βεςεάϊι δἱ γἱταιια φαΐϑα σοπβοιογ οἱ οοἷος οογροτῖ ἱμοπιητᾶ- 
τυτῦ δὰ φψιοὰ δειπρεγ ουπν δεβπιὶη8 ππᾶὰ Εχογειθης δἰ φωὶὰ εχὶξ. 
υπῆδ ἴδια ποππαϊϊοττιπι ἐχογοηνθηϊ5 δου ἀδπιίυτα κεπίίαγα ἰδυδ- 
τοοηΐωτι ρἰβοίαια γεάοϊεῖ, ἰρίταγ ἐχογοιβδημιπι 4υφααρ Ηἰ πὰ οοα- 
οαπιθεπιὶ ἀεςεάίς, ἰϊαφαα πἰμ}} δϑὲ φαοά ροεοὶς δἔβιρετγα: δρδεϊβεηε 
δυΐοπι τρᾶποὶ οἵ δηνάγηπι δαίϑππηνε γοάϊζηγ. 30. Οὖυν [ἰδ άξδεοεὶ 39 
δαηΐϊ φυΐ τηοἰ πο Β 101} δὴ αυοὰ ατα γελυπάαπι, 8δεπνεπ δυεπϑ ἀεςοϑ- 
οἷο ἤαϊιδ εδὲ. Ἔγζο φυΐθιι [ἃ ἴρβαπι δα ρὶΠοαΐαπν, μ09 δδερε ρυγκαγὶ 
ἀρρεΐσεθ πεοῦϑ8ε δϑὶ: δῖ. δωΐμι οἰοίϊαγ αἱ Ἰετϑηΐμν. 31. (τ 
ἃν65 εἰ μί]οοἱ Βοπιὶπε5 ᾿ἰθ  ἀἰνα Ὑϑ με θηῖεσ ἀρομμιγΐ πἰγπι φαοά 
του ταπὸ ιπιοτγὶ8 σοπιίοδηϊ, ἂπ ἤοη δὰ γαῖΐο εοδἱὗ [ἐπιΐπα μΐτι, 4888 
Βυπιμῖα 6βὲ, ρι}15 νασαὶ. δεά ροιίυ5 φιοά ξεπιι5 Παἀ ἀξπιπχας π- 
ἴωγαθ πιαϊεἱ Βαιϊπογίς οοποοφιθπβ ρεγορίος σαἰονΐ8 οϑρίαπα ε81, ἱπϑᾶϊ- 
εἷο ρΡῖϊιι5 6βῖ δἴχσῃιδ ρεππᾶ. 8πη χυοὰ δὲ βιῃ ταπτα ἱπδϑὲ ἱνωποί, εἰἰὰ 
οαἶοτε διιρεγαῖαγ᾽ ἡδῆπε δηΐπι δὲ πιο ΐταια ποῖ 6898: Βωνεοτίς, ποὺς ὃ 
δὶ ποῦ ἃ οδίοτε υἱποδγεΐωγ, ρεῆπδε δυῖραϑ, ρὲ! Ποιπιπῖρυς ροϑεεπὲ 
πναηάρη οτἶτί. δοβθη δυΐθιη νοὶ ἰοοὶ δο ἰεπιροτίϑ ροτίϊοπο νεὶ τὸ- 
τίοπθ ἐγθατὶ ρἰυτίιπυνπ ροῖδϑβί, αἱ ᾽ν δὄγα, αἱ ἐπ υ6Γ6 : πδιἢ εἰι}9 πδίαγα 
εἰ οαἰϊάα εἰ Πυιπιὶα δϑῖ, ἢξ δεαια γαϊίοηθ σολπιβῃπὶ, αἱ ἂν δἰ εἰδηάὲ 
Βοιαὶπα8 δαίδοθδ δίπι: αἰϊπιθπῖιη δηΐη αἰγίοδηπα δεογοὶπι απίάθια 
εχίρπυνο ργοβαὶ! μγορῖεγ Υἱλίνιιι σγαγὶϑ, ἵπ δα πες νθγὸ αἴαιπο 
εἴϊεγιπσ δίφαε 'ἴπ δβιπθη οοπνογιζαγ. 32. (της μοπιίηϊΐ, εαπὶ ςο- 
οαπιδὶϊ, οουἹἱ ροι βϑἰιμυπι ἱπβγππαπίηγῦ δὴ φαοὰ ἢυπιοτγα ἀοβοίεωϊα 
14 δοοίἀϊξ. γριιπιθπίνμα υϑγο ἔριδι 6586 βου ίβγαπν, φηοὰ μωταϊάα τὸ 
πππφηδια γοιϊάϊίαγ, πἰδὶ οαἰ εδαῖ, πδὺ υἱΐδιπ ἀδβίάαγαὶ ᾿ἰφιείαεϊζοπεπι, 
φαδπάοᾳυϊάεπι Ρ6Γ υπίνογριμι σΟΥΡῸ8 Ἔχρϑ8δὰ εϑὲ, φιοιδάμοάαιν 
διηξιω. 

Ὕ. οὔλε ΑὉ ΣΑΒΟΛΕΗ ΡΕΆΤΙΝΕΝΤ. 

Οἷς διῃδηϊαϊΐοπθα ριοϊϊχας χυϊίοπι ρὲ ρίαπα ἰαϊοτίοεϊογεθ 
δῆπὶ 4παπὶ ρῈῪ ἱποοιηρίδ, Ῥγευεδϑ δυΐδιη ἰδυϊογεςῖ δα αποὰ πρεῖοῦτα 
ἴππι ἃ πιαϊο ἴωπὶ ἃ υθῃοπιθπῖα πιοῖῃ ἔγαπραπίαγ. οδὲ διιῖοαι νεμ- 
πιϑη8, 4αὶ ραιδοῖπν μοῦ ἰοοα ἱπδεαπα!ία δρίμεγ, ἐπαϊταδ γεγο, 4αὶ ςο5- 
ὑπεηδ ὑπύ4ῃα οδὲ. ἰοςΐδ ἰείϊπτ ἱπαεπαὶ ρας Ἰδπιεῖδὶ ἰοηψα πποῦο 
αςῖδ 65, ἰαπηθη γοααΐθτω πιαϊϑιο ρεδοοῖδὲ, (δοϊπδ αἱ ἰοηψα ποὴ οἷϊ, 20 
πὸ ἡρδογιπι φηϊ δι δαποτιιπο, τορῖογ ταυϊδίϊοποι. ρἱαπὶδ δεῖδμς 
Βα ϊτα9. δἐπιλ τα ὰο εἰ ραγίϊδδ ΉΗΙ ἱπὲογρεϊίαῖ, πες τπαθπιθγῖο αἰ ΐδτα 
Ῥεδεϑιαδὶ φυϊεῖεπι, δε αἰβοῖς αἱ πιονδηάϊ γαϊῖο ςοπεϊπαδίαγ. δὲ υοτὸ 
δὶ Ὀγευϊΐδ δὶϊ, πἰιπΐθῖδδ φυΐάεπι ποῖι9 πα] ὰ ἴῃ ῥἰαπὶς ἰδιϊροθὶξ: δος ϊξν 
υἱδυβ δαΐεπα, ᾳποπίϑηῃ ἱπτραϊαιίο τε μβοτῆθος δὲ οοπίγαγίδ εόγρτ 
τοοάο φογειτ πιθὰο ἀεογδίπι τοχαῖ, [διἰξεῖαν μδοεδεε δεῖ. ἰδ] γοσο 



ΡΒΟΒΙΕΜΑΤΟΟΜΝΎ. 

ποοῖπο, εἴ ἀϊοίατη δδξ, χοΐ ρεΓ γάτα δρίογ: εοῃἰγαγί, 4 ρετ ρίξδα. 
ᾧ. Οὐυδιη οὐ οαπθαπι, 4υὶ ἀηΐιπο ἀεβείυηξ δ αὶ ρι8ε βίπεο ὄἐχετ- 

30 οεἰἰδινάϊ ἰδβογε ἀϊδβοϊ νι μῖαγ, πιοὶς οογροσῖθ ςοπιγωοϊίονα βυδῖ, το. 
οεῖϑ4ις γεάάσγε δευϊΐϊογεπι ριυξαπίυγ δὴ απ υοοῦδϑ τηίπογος τοὶϊ- 
ἐδοίυτ, ἑάδο δουζίογοϑ 6996 υἱεἰδηϊηγι δγρητηθηίῃ, φηοὰ ααὶϊ οἶδιπδι- 
ἴον ὁ Ἰοπρίπηιο ἰμέτδηταγ, δοῦῖθ ργοίδευμξ. τροΐεθ δυΐδια ςΟΓρΟγαπα 
τοίβογοϑ ἰσεῖγοο γϑἀυπίαγ, συοὰ φδηραὶδ ἃ ϑαιητοΐδ ςογρογία ρδγιῖ- 
Ῥυε δευοζαῖ δὰ ἰνηδϑ. 3. (ἷγ νεπῖεγ ἰδηϊυμπιοὰο οχιοπαδίυς 
ἐογατῃ 4ιϊ 86 ἐχεγοί ἰδιϊοηὶ ἀθάδγυπιῦ δὴ ποπίδηιν υεπῖεγ ρίηζαθ 
δορἰεςιταγ ρῥἰυνίπιυτω. ἀν Οὐγ ρίπξηδ δογαπι δρϑαπείαγ 4υὶ 86 
ἰδαβογίθηβ ἀεάτπὶ, σαγο δυΐετι πῸ]] δ ππϑ οππδοογαίτν ἢ δὴ αιιοπέδσα 
Ῥίηξις ςοποαϊίαοϊομι ἰἰφαεβοῖῖ; χαοά ςαγηὶ πο δυθηΐξ, τποῖϊο δαΐετα 
οοποε! δεῖ. ἀκὅ. Οὐ νεπῖογ ορίνππϑ δάπιοάιυπι 6886 δοϊεἰ ἢ ὠξΐγηιω 

88ι αυοὰ εἶνο ργορίπαιπϑ 681; ἀππιυδ ςεἴερα πεῖ ργα εχ τεπῖγε μδα- 
τἴαπι, υεπίεγ ἴρθε οἷδὶ ϑβερίεϑ ἱπρεγί:, δὴ φαοπίαδμι ποϊμίπηα υθπίεῦ 
ἰδβογαὶ ἢ βεχίμυν επΐν ᾿ίος πο} 5 ςολιογααεῖυτ. ὀ ὄὅ. (αν πιεϊϊαϑ 
[οἰἱρβεϊοηδϑ ἰωϊη οοϑδδοΐ, οὐ 48 εχ δαυὰ οἷδο ρεγτηϊδίβ δὲ βεγίιϊ- 
Ομ δὴ ᾳποπίλιη οἰειπο τπδρὶ9 δηΡῖγα οῦτι ὅ4ιῶ ροϊοθξ 4υδπι δὶ 
ΡδΓ βῈ ἰρδϑυιὰ δι ἀιιοϊγ ἐπὶμι δαδρὶς παίυσγα υὲ ἱππαῖεὲ οἱ Πυϊιεῖ, 
αὶ δοΐειο φαἢ1τ, σοτγραδ δι) ἱπάς δι] 8 εἰμ ο ̓ετας. ὧπ χαῖα οἰσῦτα 
πδίωγω Ἵοαἰϊάσαν εδὶ., οαἰάμτα ἀαΐϊοιθ φαοάηυε εἰ εοἰςοαῖ εἰ ᾿ηἀηγαξ. 

410 δὶ σρϑιμ γὶϑ [αι ραι 5 δἰοοϊϊδα οἱ ἀυγὶι168 ᾿ποοπιηοΐίδα οἰππίῃο δπηξ, 
ποϊδέαια ἰρί τς Δάσδε 60 ρμἷιι5 ἰυναῖ, 400 μιεΐπι9 δἰςοαῖ. 7. Ουν 
ἰδβοὶδ ςογρογὶβιι9 δνουπθηυτιπὶ ργαθοὶρίϊγ, συ ἰδ θη Ὑοπλῖιι5 δὲ 
Ἰαβογίοδαῦ δι πο ]αβϑδιϊἀο ςο] {1519 οϑϑῖθῳθ δαὶ ργεβϑαῖ ἂυὶ ἴὰ- 
καῖε σοπβεηυὶ δο]οδὶ; 4ποὸ5 φυΐϊάεπι αἴζεςϊα» ραιϊυπίαγ οχιγ πες 
διιὲ ἱπιγίηδεοιδ, ἰόφῃς Βεαγίαπι: διὲ δαῖπι οὔπα ςορία οδγηΐδ υἱγοϑ 
ἀχδυρεγωνϊε οκδίυ πὶ, δαὶ σαν (Ἐ ΖΌ ΘΠ 8 ΘΟΓΡῸ8 86 ςεΐεγο οογροτὶ ταὶ- 
4οαΐξ, 4πο Ἰοσία δἰδὶ ορίπογο ἂρῖθ βοὴ μοϑϑὶξ, φαδὶς ξεπ8 Ὄδχογε- 
πιδηϊογΏτ δὲ. ροπάεγα Ἂπίμι 4υδεοιπαυςδ οχέγίηβεουϑ σογρογὶ ἃρ- 

το ρἰϊοεπίατ, ἰαροτυιοσίοτα δυπὶ 4τδιπ ἰρ88 σοτροτῖς πϑμιρ τω, δἰΐδια εἰ 
Ροπάετγε ἰενίογα 1119 66δὲ ςοπιϊροτγιῖ, αὐ φυπιδηίιπηῃ, 4ποὰ οὶ ρίας 
δεῆυο υεἱ εἀογίηὶ νοὶ δι Βεγίπι, ΒΪ πεΐατιϑ φιιαηνὴα ἰαΡογαγίπὶ φυδρα 
᾿διυηὶ, γτανίι9 ἰάπιθὴ {επραπίυτγ, φποηίαπι οἰ δ ἰοουπδα 9θιηι ποι 
οδαπεῖ, αἹροῖς φυὶ δάβιυς πιαπεδὶ εἰτιάτι8. οὐτα διίεαι [αι ξαιὶο τπδ- 
«ἐγεῖ δίχψυς Το  ἰφηεβεοιαῖ, ςοΠ ἰφυδπιεπίαπεη δυΐεπὶ ποπηϊϑὶ Ἔχογε- 
τρεβίῃπι οἷϊ, μος ε9ὶ ηαοά ἰαϑδἰτιάἀϊπειη τιον εῖ, ἀπηπ ἔεπιεγε νϑραῖος 
ϑεςπιραίχα οϑϑῖθιις εἴ πεγυΐβ οἱ ἱπιϊπεῖϑ σαγηΐδ; 4πδε γῶγὰ βοϊῃΐϊδ ρᾶ» 
Δείαοϊλαπε βυρδίδηξ. υοπηϊας ἰρίτυγ οὐ 1 οχίγυάει αηοὰ [αϊῖρα- 
δοπεπι ἡπάποϊξ, πιαχίῖο Πποτπιΐποιι γεογεδὲ ἰ ογδίᾳιθ ἃ ἰδβοι υἀΐηε: 
ξΟΥΡα9 εμἷπι χυδῖς ρτϊποὶρῖο ἔπεγῖε ἴα] γθδιϊτῖς, εἰαχαὶ δηΐθαν γο- 

80 υαϊταϑ πΟῚ πἰπι ᾿ποῖπϑ γαξίοσθ, δεε δὶ ἴϊὰ [πογὶϊ τὸ πο Ρ]6π6 δρ8- 
ἴωτ, οορία δπία οἰρότγυτα 4υδε ἴῃ γδπίγιοηϊο γοπηδπβειῖῖ, οἱ ἐσογο- 
πιεη! 4086 [ἷ5 ἱποϊἠδοϊ εἰρί9, δοῖπϑε αἱ ἰδϑδίξτυ ο υοπιΐϊαμα σοπ86- 
απαΐαν, φηοπιαδιποάυτα ἐμ) σογροτὶθαϑ πἰμηλιπ  τυῤὴς ἀϊεΐαπε ἰδτα 
61. ηποάει Ὧβς 1116 εαυϑᾶνῃ ἰαπϑεβοθπάϊ ἰαθογ ἰηἰογαῖ, ϑεὰ συτη τᾶ 
δέος Ἰαρογεηῖ ἰδρογαγλ, πὲς 18. φυΐ ποῦ Ἰοῖαπι εἰραιη οἰδοογιηῖ, 
σοπιίας οὐπφα (οτεὶ ἰαδδεδοθπῆϊ, πᾶπι 81 μος εδδεῖ, μδυὰ ογαὶ φυοὰ 
μοῦ οπιμίνωδ ενϑνωροὶ ρι}5 [ἰδθ51π640 ᾿πεϊάοτγαῖ: πιπο νογοὸ πῆ τὶ ροεῖ, 
ὯΔ᾽ δυοιπογοηῖ, δἰδσγίογεθ σογῖα γεἀδυπίογ, 8. ὐγ ἰδβοτγίοβιυ 

δ Ἰεδοῆϊο εοὶ ἴπδῆεδὶ ἰαοίβαϑα τπαπιπ αυδιπ εὐ ἰωρὶἀεῇ δὴ φυοά 
ἵπιδηὶ ἰδείωσα ὑγαςο βίον φαδλὶ ἐοην οἰ γ᾽ υϑβειαδηιαϑ: πο] δὶ 
ἧπι τὸ πἰάμις, φαθιπὰ ἀπποάτιπι οὐπὶ τη εἶδ, πλῖ985}}} ΟΡ ἀπο [αἰ οἶτε δε 
Ροϊεεὶ. ᾿ενὶς ριοχίπιε βα]ιαπϑ φαοηυς φροπάμβοι!}9 δυφοορεῖ8 ἱππἰ τς 
ἴυτ: εἴ φυλ οὐττῖς, τπδιιϑ ον ηυδίίομπϑ 56 ϑυϑἰεηίαξ. ἀπῶπι ΟΡ ται ἰἰϊδ 
Ῥὶσν ῥτοδῖ!ε μαἰιεγον ἴθπεπϑ ἥθϑτι ποη ἴσπεοϑ: ἢἰς νεἰοοῖα οαττις 
πραπια ΟΡ θδιεηδ 4υλτῃ πὸη Ομ αν αίϊετ. 9. Ουδπι ΟΡ οδύδατε 
εἰατεὰ υεΐοχ ἰδπὶ 'π Ἠοπιϊπαπι βεπεγθ 4ΌΒτΗ ἴὰ ςεἰεγογατω δηϊπιδη- 
ἀΐαπε αοὶϊς ᾿ὲ οαρίϊα ἃ ἵπογρὸ ἱεμξεηϊυγῖ 4υδηηδιβ οὔγϑαδ Ὡϑυο- 

40 ηρίοφιε ἀείγαβεγε δὰ ἵπιὰ βεππϑ οπιπα ἐχογαπιεηϊογατπι ραϊδίας, εὶ 
ὅσ μοἰδιῖο: φαρργορίεγ στάγα δούητ ἱπιρἰ πίῃς φοὶ πἴτπιητι διαρα- 
Ἰἰαπὶ, φηοδίδτα ἀ6 ραγίε δυρεγίοιε δά ἱπιωπα ἰδϑίιυγ εἰ αἰΐπι θη ΐηπι 
ὁεῦπε οἱ ἐπογεπιεπίοσα. 8 τοοῖϊῃ αι! άεπι αρίχας δρεγε ἰάειπ ρο- 
δεῖ, νόγωσα τηοῖυϑ τοΐοχ, οαπὶ υἶγοϑ ἱπίθπαϊ οἰ δρί γί μιτο γε πεῖ, οἃ- 
Ῥαϊ σοπαδ [αεΐτ, εἰσσαας σεηδ8 ἰπῆδι εἰ αδιἱγα]ιεπῖε τεδαϊε ἔδει] αιὶὸ 
δπίοσιδε, Βὲ {Ἰξοτὶς, υἱ οαἰοιθ. δὐἀε πε ἰπ ρεοῖογε σοπεπαπίυγ: 
ὯδΠ) εἃ σιοῆθε διίγϑηϊ γοϑογρετῖθς ἱπάς ςγεάοπ τι εϑὲ. 4υϊρηδ 
χαποϊρεὶ» ἰφοθτε δεζγοίαγα ἐἰ]ητο πεέςειο οί. 10, (ν Ϊοςίς δ- 
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4π4}10 59 χα ἱβδεφυδιδπο πιδρὶδ αἰ ξατηην, οοὗμο δαΐετα ἰδοῦ βοαῖς 
ἀυδιη ἱπδεαηδὶε οοπβοίίατῖ δὴ πιΐηυδ ἰδρουῖϑ ἴθῶς δεῖ, σὔπι τποῖθὲ 20 
ὩΟΏ δειηρεῦ ἐοάδπι μαρία δρίίυγε φυοὰ ἱπ βτεθδα ἱπδεσθὶὶ ροτίαν 
Δι: οοἶπε ϑδηΐπι ἑηργεάίηττ, πρὶ πιϊπαδ σοπῖγα πδίυγατι ἘΙΟΥΘΙΝΉΓ, 
εἴξο μεν ἰοοῦτι δοηπδίειη ρᾶγος δίας ἰγεαυθπῖεγ δὲ ροπίϊατ εἰ δἴ- 
τοι ἴτωτ, ρεῖ ἰηδδαυδίεπι δυΐοπὶ σουῖγα. δἰφυΐ γαϊϊο δι !]!οπὰϊ οοπῖγα 
πδίαγομι δοῖ: υἱ πδπ 40 οπιθεπι δ! ] ἐπ άϊ πδῦση ἐχβθφηίηηγ. αποὰ 
δυϊεπι ρ6Γ δίηροϊοα ἐτδὴπς ραι]ιπὶ γεἀαίίατ, ἰά πιαϊέτπι ροτ συ ϊτοα 
ἀεπλαπα ἐχϑυ δῖ. 11. (αν κὲ ραπίβ Ἰαβογὶοϑῖαβ δες βατηυϑ σθϑσα 
π οοποδνϊδῦ δὴ Ἂεδϑπι γαῖο δοὶ ςΓ εἰΐδιῃ ἰω σοηνεχίδ ἰϑδουίοοίμθ 
4085) ρἰδηΐδ. εὔπὶ δηΐπι ΡΝ ςοτροτίθ 86ὲ δυπάριη ἴῃ Ἰοοιιμη ἴῃ 30 
ἐεἀεπάο δοοπραβάονς ςοἰϊί εὶς, (δος ρες αὔηιοιοσθτ αἰ Ἰαογεῖασ. 
ἐποῦγυητ βίην φυδια γεοίυπι, ἰάφιια 4θδτη ΘΟπΟΔΥΏτΩ τοαρία ἰδἰς 86 
ἐχβίθεῖ. πορίγθιπ εἴεπῶπ σογραϑ ἰῃ οΥθαιη δα ςοἰἰἰρὶς ροιίαϑ φηαπα 
ἀιτίκαι ἴπ ὑτοοθιβῦτη. 4086 δοΐεπι εἰυϑιποάϊ δανξ, πδδς ρεῦ ρίηγα 
διϊϊπραπίας ἃ οοποᾶνὶδ 4πᾶπὶ ἃ ρῥἰαπὶϑ. 8 εἰϑάθιι ἀδ ἐδαϑίδ εἰΐδιη 
Βὲ υἱ 4υδε εεὐπηῖ, τηϊπυδ σθδηι ἄμγα εἰ γοπίτοπεα [(αἰϊξεπὶ εἰ ἴω δὸ- 
οὐθδηάο εἰ ἱπ δεάδυάο. 12. (ας Ὀγενοϑ ἀδθαδιιρεϊαιίοσθ ἔδιἷρα- 
ἰοπεσα τπόυθγα διμρίϊυβ δοϊεαηὶῦ δὴ αυΐα εναγίδυς ἱποοπιρίδοσθα 
δυπιΐ [αοϊαπε δηλπν πὶ ῥθερε δι 5ἰδιαῖγ. ἀδ σοηέγγίο διυΐθπι ἴῃ ο0Π- 
ἔγδγίατ ἐγαχηθηΐεγ. ππυ δὶ ἰαογϊοϑυνῃ δϑὲ : πδυξγὶ πη ηῃ 6 Θρϑ ΘΒΟΟΓΘ 882 
εἰηϊϊ, φῃδε φυϊάεπι δεδιβοθηὰϊ γοιὸ νδραὶ [αι καιίοπε: πἰγίσθα δὰ- 
ἔθεσι δἰμβωὶ οἱ Αδϑθθδοδδ, βεσγὶ ποῖ ροϊεϑί. 18. Οὐ 4υὶ ε40ο γ8- 
Βαπίαγ, 40 ἰοηβῖθδ Ἔαυι ἀεσατγγεγιξ, 0 σραρὶδ εἰοϊἴεγε ἰδογῖπιϑο 
δοἰεηι φιίγιτα φυοηίαιῃ δᾶτ, 4ιιῖὶ δὲ οδἱ εοϊαϊ, δι ἷπάε εοὸ {γιβἰαῖος 
εϑὲ, 40. τηϊπῶ ἱερογὶδ ογρε δε κειῦ παρά 116 οἰΐδπι ουσηὶξ φαΐ 
ςὔγεαμι 9ᾶἀ0 σογροτε δρυηῖΐ: γί βι8 δυΐεμι τβόυεγε ἰδουίτηδην ροϊεεξ, 
δὴ οοδβίγαῦ το δπὶυ οδἰ δ ἰδογισπαπι εἰεῖ, υοΐυὶ τοὶ. τηοῖϊυδ βυΐοτα 
πἰιαΐγατα εδίογειῃ εἴβοογο ροίοϑι. δὴ ργορίοσ ἰςΐυτα ἐἸαδίαμι δ δὅζϑ 10 
Πα 4 δοοἰάἀϊεῦ παοτοοάο επὶπι νϑπτὶ αὐνετδὶ οσπὶοθ ρετιαγραπξ, δἷο 
δὲν ὁσοῦγε8Π8 60 τηρρὶδ ἰοτίγε ροϊεϑὶ, αυὸ δηπυ8 ναϊοοῖϊαβ δαί ἰδία, 
1ἀ, Ουν ςεἴθεα τπεανῦγα, οὐπὶ ρεγίγίςβπιωτ, ρ]ηίογα εὐδάδηϊ, τϑτ 
ἴεγ δαΐεπι δοἰθαξ Ἔχϊεπιιαγι ἢ δὴ ρετ[τἸοἰΐοπα ργοιϊπο9 υεῃειοθβέίοσθ 
εχιθπυδῖωγ, οὔτη 18 εἴϊδιο ἐπα ρ] ετὶ δοίεδι ἐἰϊὰ (υἰοδηαϊ γαϊοπε φθαπι 
Ἀν ]ατῖπι δυὶρὶ βοαπάο κἀπιονυείωι, δεὰ ποῆ δεσος ργοβοὶϊ δίψυβ 
ξᾶγο, 4πᾶ ἀξ τε φυδεσίϊογ: συΐρρα οἵα οἸππΐπο ἴῃ εἐρικαναυδο ἴω. 
Βοταπάοφῃθ νυεπῖεῦ ργδεοῖρυε εχιεπυεῖασ. σαῖϊο ἐρίτατ φιοά ορίπια 
ηπδεαις σοποι]ίδεϊα ᾿ἰφαεβοιηῖ, εἰ εα πιδρὶβ 41:86 ἐπίδηδα δαδριε πι8- 
ἴαγα ϑυπῖ: υεηΐεῦ δυΐεπι οαΐουϑ Θεῖ, οαἰ8 γΕΓῸ 988 παῖῃγα ἐδηϑο ΘΟ Ὸ 
Βδρεξς. μεά επὶπι φαοά γνεπίεσ ςοἰει γῖμνα ορὶπιοϊοτ, ἰάδο δὲ ρίμβῃϑ 20 
αἰϊᾳηῖά δεῖ ρογ οραπεῖ, πἰοὶ κοόγρο ἰδβογεῖ. οὐΐπε γεὶ Ἵδυβατῃ ἐἶχθ- 
τίμα, ᾳποά οἷρο ὡχα υἱεῖπο ροϑίϊῃβ δῖ, οὔπὸ ἰρίϊας οπιπίπο ρέπᾷηθ 
ΓΕ8 ρτοργα παίωτδε ποῦ οἷϊ δοὰ δἀνεπιϊείυτη, πες ἴδ πεοοϑβαυθη 
αἱ εἄγο δάἀπιεειεδῖ, ἰάεο εἰ ἐχϑγοι!δπάϊ δὲ ρεγίγίοδπαὶ δριδιὶο υϑῶ» 
ἴγεπ ςοποδ]ίδοίεμδ ἰϊφαείαοϊς εἰ τοαςεγαῖ, ἡ ηπξἐλικώμανο, γυοά ᾿πᾶο 
τοἀμπιεῖ, τε θγίδ οείεγ ἀϊϑρεγιῖξ, αιιδια ΟὉ τὸπὶ φεάϊϊ6 υευΐγοτα 
-ορίπιηῖ, τεϊφαππι σογρι5 οχίεπαδὲ: τηοίίοπε γόγὸ ρου οἰϊοπεθαῃθ 
υϑπΐγοι οχίεπυδηΐῖ, γε φαστη σογρα ἱππρὶεπΐ εἴ απχοῃξ. 15. (ὑτ 
Ρετγαςίω ἰοηρο "εἴπατε δὶ ουγϑῃ, δὶ 4118 86 ΒΌρΕΓ ϑΌΠΙΠ108 σοηϑιϊπο- 30 
τὶς ἀϊείϊοθ, σαἰςεβ ρεάυτα ςοπαυδιϊυπίας ρτοπίφαε ἀεοζερῦτ ἰδρε- 
ἴαγῦ ἂπ ργορίογ οομπιϊππδίαπι υεβεπιθρίειυθ τηοῖιπι οοποίϊαιὲ 
Βεγυΐ ποηάσιῃ γοφυϊοθουπιΐ δὲ επὲβι ὅδερα οἱ διέσητ5 δυϊποογα σΟΓ- 
ΡΌΦ Ἰοΐαπι ρορδίξ, τρεῖητα δυΐειῃ δίηροΐα Ἰπμΐρεγε ποὸη ροϑεῖξ, δὲ 
86 4πεπάδπι ἰη πυοάυπι ΠΟΙΏΠΔΟΥΕΓΘ: ΠΟῚ δηΐπ ΟΟΥ, ΠΟΩ ρέποπε 6Χ- 
εἰϊαιη τοϑίάογε δηϊπηαδ οοξεγε ροίοϑξ. ται] δαῖοπι γεὶ ἀυδιι 4υ86- 
τίχητϑ δῖ, χαοὰ τουϊζυτα ορ᾽τγίτυ8 οἰγοὰ πόσον ἀευγίϊηγ, φβοά πο 
δἰπιιίας δυο ϑιϊετῖθϑ τείγίρεδεεγε ροίΐεδε. ἐς ἰρίϊατ δρί γίτυς οοποηιίδηϑ 
γεϊαιὶ φα Βιγαβεπάο φὰο τηοῖυ ἀεάπεϊς, (δοίιφαε ηἰ ρᾶγὸ τετρο ἰϑδῖμιδ 
τηϊπίτρα οομἰπεδίασ, ἰΐαχας οαἷςε9 ἱγεπιϊϑουπῖ, φυδιηδάνηο ἀυπη, ἑπνοτα 
Ἰαῦτυτη Βοπιὶπὶ9 ἱγαῖ, 416. Ουά ἀε εδιδα 4φυΐ ποὴ οοποίϊαι δά- 2 
πιοάτπι ςπγιυπ, ὨΠΠΊΕΤΟδΕ σεδρίγαηῖῦ αἰγαπι φυοά ππιπεττιϑ οὐμπῦθ 
ταθπϑηγαιη ςοτὶο τεοὶρὶς ποαν ταῖς δαΐειη τποῖυ9 οδὲ φοὶ ρὲγ 86- 
4026 δρίϊωγ ροτιϊοποθ, απειραἀεηοάϊη ἀβπηὶ φυὶ ςαγγυπὶ ἰενίξεχ. 
ἐτξο οἰπια ἰδία 8 ἀβεγε σΌγδιτ ἱποθρεγίηξ, γοϑρίγοηὶ ἴ(Ὰ οἷ, "τ δρὶσς 
ξαῖϊο ῬῈῚ οουρᾶγεδ υἱοὸϑ ργορίες ρδγοτ τοι! δὶ πβοΐυτο γε ἀδίοσς 
ὩὨΏΓΕΘΓΌΤΩ δῖγ τη α]δἰοπ ετα ΡΟδδι: οοπίπαογε. ἃπ ηυοά οτηπὶδ δρὲ» 
ταπὰϊ γαϊο οοτηρασὶ υἱοϊβδδιυδὶπε ςοπβοὶ δοϊεαῖ, τηοάο 4αΐ5 ποῦ σϑ- 
ὕπεδὶ, βεὰ ἴδογθ ἱχαβεμάϊὶ ἃ πδίμγα ἀεϊεττωίπδῖο αἰδίαν, ἱφιϊας συμ 
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τε ἄεπιηδ δπξ ἀπιδηΐδπιπθ, φυοά πιοίπ8 φογροτίθ πιϑάιθετὶς δεξ, πα- 
10 πῃ ΕΓΏΒ  Ρ8]6πὶ ποῦ βεγὶ ροϊεδῖ: οὔτε ἰΐοτα οπρδηπι οοποίϊαϊα αρῆπαϑ, 

φιυοά δεπβα8 σοπβαεαυὶ πιοῖνπι πουεῶξ, παπιογαπι ρεγοΐρεγε τεδρὶ- 
τῦϊ παι αυβάηάπε ναἰεπιαβ. αἱ σῦπι πιοήϊοογίεν πο9 ἰρϑὶ οοποὶ- 
τεπιῦ9, πιοῖτι8 ρε6 πιεάίοοτίς πιοάτπι γαορίγαπ αὶ 86 δίϊεπι ργαεσῖδης 
εχρ ϊσαγ πυιηθγιπι ροῖεδξ. 17. Οὔτε ἱπίεγ σαγγεπάσπι δὸγ 'π 
βαϊυπι οοηνογιΐ πορὶς νἱἀδαϊαγῦ αἴτγαπι αυοπίαπι, ἀπὲ ΡΥ οπτϑηπη 
δριἰλυιιγ, δόγεμη σογρογίθυϑ ποϑῖγὶ5 οοπηπεπῖοπι δχοίϊϊαπιιϑ, φυοά 
ποπηϊδὶ ἤδϊαια πιουαγε δδῖ; φυοςῖγοα πΌπ ϑοΐυπιὶ υἱἀδίητ, δ δἴϊδτο 
γεγο ἰῃ ἤαδϊαπι δἂγ οομνογιϊζατ. ὧπ 4υοά ἰπ σαττεπάο δἔγεπι ἱπρεῖα 

10 ποδῖτο υἱοϊθπιυῖ 410 [δοῖο, ϑαπϑὰ δᾶγί9᾽ ρβδὲγ ποΐππι τηαρὶβ δἰβοῖα- 
ΤΔΌΓ. δἴροὸ τϑοῖς ἰπ ἤδϊωπι δὲγ δὲ οθηνεγίεγε υἱάδαίαγ: ἤος επίπι 
ταιϊουα ἱπιρεῖα9 ροῖϊεδι ευεπίγα. 18. Οπαπὶ ΟΡ γεπὶ οαγγθηῖεϑ 
Ῥοιίν5 ςαάϊπιια 4υλπὶ ἀπε ΐδπίεϑ5 ἢ δὴ χηοά πηδξῖ5 δηίεπαπιὶ τιον εᾶ- 
ΤΟῸΓ διιοἰ ἰππιι8: ἢ. δπῖπὶ ἱπίογ σαγδητῃι δὲ ἀπιδαϊαιίοπειη ἱπιδγεδῖ. 
49. Οὐ δεσεπάδηιοϑ ζεπίθα9, ἀδϑοοπάεἠξεϑ [δἰπογίρυϑ Ἰαδογαιπυῦ 
δὴ γυοπίδιη ἀαπὶ Αϑοσπάϊπιιδ, σοΓρα8 δΏγϑηπι ἰδοϊαπιμια, ἀἰϑ᾽απδο- 
ποσηπο ΠοΟΓρΟΥὶ8 ξεπυσιθ ας τηουεπιηδ, Ἔχ 410 βαπὶδυ5 ἰΔθογαπ- 

30 ἀσπι εἴ, ρτοοϊ νἱϑ δυΐοτι ἰοςΐβ δὸ [απιοτῖδηβ ἰδθογαϊοσγ, χποή ἴϊ8 
ἰρϑὶ5 επἰχὶ ογιγα δα Βυμουθπιιθ. δὰ ἤδες οπῖπο 4ποά ργβοῖογ παῖα- 
ταῦ βί, ἰαδογοπι ἀοϊογαππα τπουδῖ. δϑὲ δυΐθπι ϑθοππάιιπι πδίηγαδιῃ 
ξεηῖθαϑ αἱ ἀπῖο Πεαοϊαπίωτ, Γεπιογίθηδ δυῖεπὶ τὶ γοῖγο. αἵ ἰοοΐβ δς- 
οἰννίϑ ξεπαδ γεῖγο Ἠεοϊηπῆιγ: πᾶπὶ ἐππῖιὶ Αιτηδυίφθα υοϊαιπαδ. ργο- 
εἰϊνὶϑ δοΐεπι ἔδπηογα δῖα σορππίηγ: σΟΓρῸ 9 επὶπι 88 ργοπῦπ ὕτο- 
Ροπδαπιπο ἰΐὰ ἀοίεις. 20. Οπν ἴπ ἱείπεγε πιάΐα ᾿τὐμκ Ρατγῖα 
ΡῬοιἰδϑίπευπι [ιϊραγὶ εοἰειηποῦ ἂπ αηοά ἰοπρὶ οαΐαϑ4ιε δἰφιια σονεῖ- 
παὶ ρᾶγϑ ροιἰδειιπυπι τηοάϊα ἰαδογαῖ, σὰπὶ δε ἰςοῖ ϑια δι μέπιη βχαπι- 

883 4π6 πιδπεῖ; 4ιᾶπι ΟΡ τη ἢδθς ργδδοῖραδ τυπιρίϊαυτ. ἴδππιγ δυΐοπι 
ταῖς εἴ. ἐγβοὸ ρδγίαπι ροξδοϊιπιιπι μένε τιμῶ εἴι9 (αἰίξαγα τπογιῖο δὸ- 
Ἰοπια8. 21. Ουαπι οὐ σαυδᾶπι, φυὶ Ἀἰνπιῖα σοπβίδπξ παίαγα, [Δ- 
εἶϊε ἃ ἰδθαγε δϑβίιιψιιδ διγαπρυϊαπειγῦ πη φιοά ἤμιποῦ οοποαϊ[αοῖα5 
ἀγαπδὶς ἰπ δἔγα, ἴθ 406 δογίαβ υτἱῖ, ἜΓζῸ σπτῃ ΟἿ πἰπιίεϊδίθιη δου τα 
δα του επαϊ ποη ἀδῖατ, γείτγί κεγαιῖο ππῖ|α 9 Β5θπεητ, αἴφπθ τα ο6- 
ἰογίτογ ἤόπιο οαΐογα ἱπβῖῖο εἴ διἰνδηοῖο Ἔχαγάθϑοῖϊ. φαδργορῖον 
δτιάογ δρι για δδοθῦϑὶο ε05 ἰπναπὶ 41 86 Ἔχεζξεηῖ, 4:1 ἀθπιπὸ 
ἰδβοτγίδιιϑ δὲ ἀρ ρεκηε, οὔπὶ οπὶπι μυπιοτ ἀἰδοεγηίαγ δίχια Ἔχῖθ- 

10 παδίῃτ, δρί γίτπι ἱπάς δηδβοὶ πδοϑϑαγίιπι δ, 22. Οὐᾶγα φοσρογᾶ 
ἃς πιοάϊςα οοπϑίαπὶ τετπῃρεγαίααο ϑυπῖῆ, ἴπ πηογϑιιη δδαρὶῃϑ ἱποὶ- 

ὙΠ εἰ [δο ἢ πϑ σαγαπίατγῦ δὴ αἰτάηαας δαήεπι ἀδ οδιϑὰ δυθηὶ εὖ εϑὲ 
εὐἰπι ΔΕ υ6Ρ1}6 φαοά πιοάΐουπι ε88. φποΐ δαΐθιῃ δρπαθῖα, ἰά ςοτα- 

, ΡαΙ 8. 65ὲ. φυδπν ΟΡ ταπὶ δὶ 40 δἷῃι5 ρᾶγϑ ἰδρογανι, Ῥγοξπυδ 
τοῖαπι οοἰ αθογαῖ. ἱπηπιοάϊσαπι δὐυΐδτι σοπῖγα, αἰροῖα πο 5εΐμη- 
εἴπ 511, ραγιίαπι διᾶγαπι υἱεῖα πιΐπα5 ἢδυτίς πιπησᾳια οσηβοηίίειι 
εοὲ. οΥγξο ϑδορία9 14 κι πιογθυιῃ πᾶς ἦἀδ οαπ84 ἱποὶἴπι: [Δο}{{π|8 δα ΐοισ 
σαγαῖυτ, φαοπίαπι πηαΐππι ραγίϊαπι οοπηπιιπδ οπηπτ πὶ δϑῖ, 60 παπ- 
πε ἀεθιϊμπι5 τ ἀτίατ, 40 86 ἴῃ ρίητα ἀϊεθϑογίι: ἰἰδ4πα οαγαθιϊ τυ 9 
εξ. ἱπιπηοήϊουπι γάγοὸ ἡ υὰ, αἱ φιοά τεῖπ οοτπιππηδῆν ουπὶ ραγθυϑ 

40 ποη Βαθεαῖ, πιῖπιι5 φιϊάειη δεργοῖδι, βεὰ αἰ ςο [5 σαγαίατ, φηοπίαπι 
τοδίυτη υϑθπιθπῖι5 ἀτροῖ. 23. Ουν δϑαυδιθη5. 4πᾶπὶ ἱπαθαηᾶ- 
Ἰἶθπε Ἰοοῖθ πιαρί5 δεϊραγὶ ϑοίΐδπιπϑ, οοἷπϑ διῖεπὶ ἱτεγ δϑαιιδὶα φυδπὶ 
ἱπαθαυδὶο ἐχρεάίπια87 δὴ 4ποά πιΐην ἰα δοῦὶβ ἔπι δϑξ, σιπὶ ΠῸΠ 895- 
δἰάπα μαρίτα εσάοπι πιουδπηηγ, 4υδπιδάιποάππι ἰη αγοϑοα δαφυλθιὶὶ 

ἄπο ἀρίϊατ: οοἶαϑ γδγὸ ἱηργθάμπαγ, αὐὶ πιῖπα8 ρᾶγὶ ζθπιροτα διιοὶ- 
ἵπιιϑ. ΘΥΡΟ ρδγ ἰοοῦπι δϑηηαίεπι π|885 αἰϊοϊ [Ἔπάϊ εχῖσπιϑ εϑὲ αἰ4θ 
{τεάπεπδ, ρ6Γ ἰπαθαπαΐθπὶ δυΐεπι 6 σοπίγαγίο. 4ποά νυϑγο ρεὺ δίηβα- 
ἴος σταάτπ5 ραυΐυπι τεήἠάίϊαγ, πιαϊτππι ἰὰ ρογ ναι! το 5. ἀδπιαιη ἐχϑαὶ- 

2’. Οὐγ ἴδπιογα ἰη ἀδϑοθηήἤεοπάο, τἰδῖαθ ἰῃ ἀδοοπάδπάο ἰἃθο- 
ταηὶ δὴ ἰδβοῦ ἰπ δισεπάθπάο εϑὲ, ἃ φογρηϑ αἰτο Πἰταγ. ἢὶ δπὶπε 
πὲ τοῦϊτιπι σογρης ποθῖδ οπογὶ ε'ξ. ἰΐδηιθ ουἱ ἰοΐατα ἱπουπιδίξ δ 480 
τοῖυπι αἰτοὶ ἰἰτοτγ, 14 ργαθοῖρπα ργεπηϊταγ δίφιιθ ἰδθογαῖ. ἢος απῖίεπι 
ἘΡια 6δὲ: ροϑιγειπαιῃ δηΐπη μαθς Ἰοπρίτιάιινοπι ἴδποῖ, πος πιοὰο ρ6- 
ἀϊο Ἰειϊτυ ἀϊπεπὶ αἰ φυαπὶ δογιϊταν. πη ἄὲ αἱ πος ταῖππϑ 86 νωἰθαὶ 
δι ΡΣ γε. ἰἴδαπς πὶ ἢ απνογίδ, τα 1815 ροπάπ9 δαϑεϊπϑπν5, ἰαδογθῖη- 
πε ΟὉ Ἔδπι τεπι, 480 ᾿υϊπδγιδ ἱπαχίπις δίβοὶ δοὶοῖ, εἰδία φυοφας 
Ῥαϊίαῖυγ ποοαδϑος δδῖ. δὲ ἰπ ἀεϑοεπάεπάο, φιοπίδιη σογρϑ ἀξογϑιπε 
86 ἀείετι ργορεὶ ἴφια σοπῖγα παΐμγαιη, ᾿ΐμο ἰαθογ οἱ νοχαπαὶ γαϊϊο 
Ῥγουθηΐς, ἰἴαψπε ἰαρογειη Παὶς ργαθοῖρπο δἀπιονεῖ, οαΐ ἱποιπιδὶς 
φαοάφαε νϑχαῖ. δίψα εἰδίδ πϑπθὲ, ᾿μονὰχ ρου ἀετὶ δὲ, (διθογ δαδὲὶ- 

ΡΑΟΒΙΈΜΑΤΟΜΝ. 

πεῖ αἴφπε σδοϊ αὶ ἐο ψαοᾶ εἰ ροτγεοΐαπι ἴῃ Ἰοπκίταἀϊπεπι δὲ εἴ 6. ὃ 
ἀραὶ Ὑεγδοῖυγ, 408 δοϊ!οδὲ τπογαχ ργοσυιηθῖξ. 25. Οὐτ ἱτεε 
οπρίαϑ ἴα 6486 νἱἀεἴπτ, οαπι ἱξπατὶ αιδπίαπι δἷϊ δι Βα ]δπιαν, φα δῖα 
οαπι δηδεῖ, 81 πιοάο γδϑ οεΐεγδε ρῶγϑβ δήϑίιιὗ ἂη φποά ποιϑὲ 4088- 
ἴππι δἰξ, οπαϊδὶ πο986 οἰῃ8 πηπιδγυπὶ δϑὲ, Γεπ 406 πο ἀεϊεγιηϊ παῖδοι 
Ρἰατῖθ φπαπὶ ἀδιεγπιϊ παῖαπι 6586 ρογϑρδοῖι δϑῖ. ΘΥβῸ 4αειπδάπιο- 
ἄσπε, οἱ ποϑῖϊ φυδηϊαπι δἰξ, βπίϊαπι ἰὰ 6696 πδοδδϑϑὲ δϑξ, δὶς εἰΐδιῃ οἱ 
ἱξηοτγαϑ, φιιᾶσὶ γεοϊργοσείαγ, δηΐπηι5 αν] ]αῖα5 Οθεγγαξ, ἱπβηϊεαο 486 
Ιάὰ 6556 νἱάθιυγ φποά βιίΐζαιπ 688. χιδπὶ ΟὉ γεπὶ δὶ απαπίῃπι φποά- 
θεῖ ἀειογπεϊπδιυνῃ ὯῸπ 6886 ρυϊδίατγ, νϑ]υῖϊ ἰηβηΐτνπν ἃ δ6δ6ε τἰάδ- 0 
Βίϊατ, δὸ φιιοά ἀρίϊτπι 6ϑὲ αἱ δὲ ἀδθεθιτπϊ πωῖαπι. δἱ δὶ ἀδιογπιϊαδιαπι 
ποη δἷϊ, ἱπαπίταπι δϑὲ. Ἔγρὸ ἰὰ φυοφηδ ἱηβπίταμπ 4ποάἀαπὶ πιοάο νἷ- 
ἀενὶ πϑοεῖ86 εἰ, φυοὰ ἀειογιπίπαϊαπι 6686 πεαπδήιατς υἹάεξαγ. 
26. (τ ἴδιπογα τηαρὶ8 πᾶπα ἰἰδίαε [αὐϊραιϊηγῦ αἴγαπν φυοά ρτορα 
δρϑιιηὶ ΑὉ δὰ ραγῖε 4υ8δὲ Ἔχογθιπδηΐπιπ σοηεποι. ἰΐάφυς δῖ δὰ ρᾶγϑ 
δρίἰαῖα πἰιαίονπ γεοαϊαοτίε, ἔδιπογα οχρεάϊἧι5. ἃς ἰδυῖα εαἰϊταίετα 
Ροϑϑιπὶ φιαπὶ εἰθίαα. Ἂπ 4ποά [διποιὰ ςοπιπεπιίογο ςοηδίαδ πᾶ- 
τυγαῦ ἰαδογαῖυγ δια ρταθοῖραθ ρεορίεγ οοπῆποϊ ἀϊδιγαοϊουετα, 
4υΐρρε ονπὶ δἰδὶ πο] ΐο Ἔχογοιπαηῖο δυρσίαπίο [688] ϑηπιη8, ἰἀπιδη ἴε- 30 
το ΓΝ ἃς ἰυπιδῖδ αὐτὶ ἰαογαπιυϑ. ἂπ ἡποπιοῖο ἱπρυΐπα μετ ἰοῖπτι 
οὐἶγὶ πονίπιυϑ ργορίδγ υδπᾶγυπι οἱ πογυόγιπι πορίοἰδίθι, τὰ οὔατα 
ἰαϑϑιξιιο ροἴϊια ἐν ἴδπιὰγ ἰπσυπιθὶς, φιοά ηνί δπὶ Ὁ ἰηἰτϊο ργορίαι. 
Αρ6ϑὲ. δὴ φηοά ἔειπιγ δα άδπὶ μαθίι5 γαοῦπθ ἰυπρίϊαΓ 8η0 τηπογα 
νιν ψὶ5 4υδιη εἰδία: φιδο φυΐοια γα8 ἰαδοτίοϑῖογ δὲ. δὴ φηοά [επιογα 
ςαγιΐ5 οορίδιη ϑυ5ιποηξ. [ἰά4ι6 τεϑ αἴαϊηπ ἴῃ Βὶ8 ἴθ δϑὲ, φῦαπι παῖῃ- 
τϑ γαϊϊουϊ ἐγὶ δεῖνα, 27. Ουδπι ΟΡ σαυϑᾶπι τοι ουΐα εἰ αἰοαγα 
ποπμ} 15 εχ ἰάθογα ργουθπίππιἢ ἃπ σόγρογα ἱπιρῦτο τποῖυ5 ς08- 
Τα] [δοΐϑπα δχογοιπεπῖα αἰΐα δἰΐαπι σὰπὶ ϑιμίογα υρογαδίιη ἀδδισρὶξ, 
4086 οΥἴβ358 οἱ διπιονα Ρτᾶνο, δος 6δϑὶ δουῖΐο δηϊ δπιᾶγο δαῖ ϑαἶ!ο, 39 

ςοπίεπία 8εςειπὶ ρεπίξιδ ϑι8πὶ ΟὉ ςξοπογοιίοπεπι ποη 4πδαηϊ. ἰϊδααα 
Ρὲτ σάγηθηι ἱπειιπιαβοιπὶ δίψα δχυϊσθγαπίυγ ργορίεγ αθδγί Βοτπουῖδ 
νἱοϊεπείαιπ. 28. Οὐ ποιι ργοϊπις ἃν ὀχογοϊϊαιϊίοπα δαὶ τπδάϊΐοδ- 
Ἰπδηῖϊο Ἔροῖο οἷβιι8 δϑουιαὶ ἀἐθϑαιῦ δὴ φιοά δήδμειο σογρὰβ ρυγεα- 
ἴα, πδοάτιπι ἃ ἰαδογε ᾳπίθϑαοϊς, ἐχοτειπεηΐδης δχοῖϊα τοἀαπάδηξ. 
29. Οὐάπι ο" γὸπὶ συγίεγε 4πδιπ διηδαΐατε αἰ ΓΕ οἰ 05 εεὲ 7 6ἂὴ φαοὰ 
Ρίυβ οπογὶβ [εγὶ φαΐ ουττίοῦ 5. δηΐπ οἰαῖι5 ἃς ρεπάδηβ ὁπ 9πρ6᾽ 
86 ἴοϊιπι διϑιπεῖ, δὲ φυὶ ἀπιθιίαῖ, ραγῖθ ἰπϑίβιαπῖο υἱοὶ ϑϑὲπι δαφίεα- 
ἰμϊτ, 4ηδϑὶ ραϊίεῖε δἀπιρῖι5 γεχιϊεδοδξ. 30. (τ ποῦ φῬγοϊϊδεφ δώ 
ΔΒ Ἔχεγοίδείοπθ δϑυγίγε ἱποὶρίιπιβ᾽ αἴτατα ρτορίογ οοἰϊααεΐδρδοιϊθ 
τοβίἀιια, ἀυσι ρεπιῖαδ σοποοφηπαπίηγῦὺ ἂπ ργΌβδοῦ ϑρίτίτιπι, σπ οι 
Ἰαος εχ πυιπογα δυδάϊιο πονεῖ. δη Ῥγορίογ δἰεῖπι, 4πδιη μβοτὼ 
οἷοι ἱπάυςῖε: δες πίη δεοϊάπηξ οπιηΐα. 31. Οὐ κεηίξαγα ἴῃ 
δοτη πὶ 8 ἐἶ5 ργοἤπετγε ϑοΐοῖ φηὶ δὲ ἰαδοτγε ἰδβϑεβοιδὲ δαὶ [386 οθῃ- 
διιπυπίαγ᾽ ἂη 4υοῇ οπιπὶπο [18 σοπιϊοπὲδα φαβὲ, 4πὶ πδίατα ΑἸ 1.4 
εἰ Βαπιίάα σοπδίαηϊ: δεπιδη πὲ ἴ816 παῖπγα οϑὲ. 4υοά δηΐθμα ἴαΐθ 
εϑ8ῖ, εχ ἰἰ8 φυὶΐ τα]: παθίτα δανὶ ροεἰϑϑἰνηπιπ ργο βοΐ, συμ δου δοιαὶ 
δοοαϑϑὶῖ, 4υρρε οπιθ σογρογα ᾿δπίϑροῦ δχίριαπι πιοπιδπίαπι ἤ65:- “0 
ἀετεηῖ, :ά4πε ἰηττἴπδαοι5, ποῖ εχιγιϑοςῦβ. ἰδ86] δαϊεπὶ δὲ δ θοϑοθῃ- 
ἴε8 ἰϊὰ δά[εοιϊξ δυπῖ: τοδυπάκηϊ ἐπίῃ δἰ εἰ ϑϑαὶϊῖ ςοΗ χυδπιοπεῖο οαἱν- 
ἀϊ5 ργορίογ (δ ραϊίοποιη δὲ πιοίαια, δὲ ἰαθ δίδει; ργορίεγ ἀϑει ]δῦο- 
πεπὶ εἴ οαἰογεπι, ιδι ἰμ Παπιπηαῖίο πιονυοῖ. 32. υεπι ΟΡ οδα- 
δᾶπι ΟΓΙΙδ δι ππὶ διηἰδίγαπι ἡ ϊηϊ:5 ρεγίγιοαγε ουΐφας αἰδοῖ] ἐσὲ 
4υδπ| ἀεχίγυπιῦ δὴ ψφιοά ρᾶγῖε ἐεχῖγα ἰανογαγα νδίθπιῃ8, γερὰ 
δηϊοαι ργβείεῦ παίμγαιη ργοοϊϑοο πέρ υϑ δηπυπιεγαπάᾶ ογαγὶ3 διηϊσισὶ 
ζπιςεῖο εθὲ: ἅξ επὶπι ἀεχίγα ἔγαηϑνεγδα ἰπ ρατῖρι οδὶεοῖδαι. {π86 
δυΐεπι ργαδῖεγ παἴυτδια ἤυπε, δες ίαςτ διπὶ ἀϊΠςἐ 6. δἰ πἰδῖγα νότὸ 20 
πιᾶπα ρᾶγίεπι ρεγίπσαπάο ἀεχέγαπι πἰΐ 1616 ρεγοϊρίιοας, χυοπίδια 
δες πεηΐγιτω ἱπ ραγἕετη δρία ροϊθπβαυα οὶ - 8.3. Ο(υγ εἰθακι 
ἱπιταίπαογα, ἰαθογειο δυβογα πίονα εοι} δι) φυΐα σδαϑαπι δε ξγοιδβὰϊ 
ἐχογοπιθηϊογανι παρ εῖ πἰμπηϊεῖλθ, 486 ἴὰης σαγὶς Ἔχϑαϊαῖ, απ δαὶ 
εἶδα» φαρεγοϑὶ δυῖ ἰάθογ ἀδεδῖ. διν Οαδιπ ΟΡ ὁδαδασπι σοτῦρα, 
οαἱΐ δεουπάκιῃ σοπο ἰδπηα5 ταϊοἰπάϊπδι, ποη ἄθηθηπι δοα τσ γο- 
ἀεπάασιπ δι} ἂμ αἱ υγθ5 Ἰοουδ4ηθ ηπίσπηηπε δα] γίδ δδὲ, φαὶ ρἷ2- 
εἷἶάε ορί γαῖαν (φιαργορῖογ δἷ τπᾶγα δδίῃ γα 6ϑι), ἴὰ εἰΐατη οογραδ, 
4αοὰ δρίγαϊΐπς ε8ῖ, δαπιϊαῖὶ ὀβροίποαι οοηϑῖαι. δηΐ δηΐπὶ ἢ 
τϑογεπηδηξιπι ἐχϑἰδῖδξ, δὶ φυοά Ἔχοιτοτὶὶ 4ιᾶπὶ ργί πιῦση Ἔχ οογθαασ, 29 
ἀδπὴα ορεγὰ δϑῖ, οογρηδῆις εδὲ δεπιρεῦ ἐϊα γτορεηάμπι, αἰ οἰπιαϊαῖ» 
4πε εἐχοτγειποπῖαπι ἀὐιηϊείξ, μαρδαὶ χυὰ ραγίο ἢ ἐχοεσμαῖ, εἰἴψαα 
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ποιοὶ Δοάίξατη, ποη χυϊοϊ!. φασὰ επὶπι τοδηεῖ, ραϊγεεοῖς πιο δ]υδ 
ἱπιπιοίλα, ραϊγαδοθηβ Ὑ6ΓῸ τρογθαπι σοιμιηἰ τ: αὲ χαρά δχοεγηὶ- 
ἴατ, δηϊεηπδιη υἱεϊεῖατ, ἀθοεάϊε, μος ἱξίτατ οἱ σογροτα ἀθπδοὸ ποα- 

τῷ σους (Εἰ ἐπῖπι ργορε πὶ ἐπν δ Β 1116 ἐοταπεῖηδ οἰδυάδηξοτ), 
φἰς τὰτὸ δοϊυϊοηθς δοοϊάμξ πεςθ886 εϑὲ. φῃδπὶ ΟΡ γεπι 'ἰπ 4οἷε παὶο 
σοῦρογα πεϊπῖπιθ δι υΪδπι ἀπι δϑὶ: δρίϑϑαῖογ εἰεμπίπι οΔτῸ δξ σοῦς8- 
Ἰεροὶῖ, σογρϑ4ς ραγῖε ἱπεοετίοτγε πυπιϊάϊυϑ τεἀάϊξατ: φαδηΐημι δηΐτα 

Ὁ Βαπιοτὶδ τεϑίἀςῖ, Δροϊδιοσ, φυαπιοπη ἰδ δεϊ τ οδὲ, πιδηδὲ ἱπιδοίσαι. 
πε ταϊίοπε οᾶγπδ 4ποαῦε 8986 [ἰχὶϑ ματα ἀϊογεδ δηπΐ, πες μεδοῖοτο 
φυϊάοαι πιοίο διιβουϊμηήππι εοῖ: ἰτὰ δοῖπι τὶϑ δοἱ 8 σογροτ9 ραγίὶ 
οριϊπις ςοπάϊιδο δἀϊπιεῖ, 4π6ς πα] ΐα ορεαὶ ἀεπιριίοπε, ἐεὰ ἱπίεγηα 

εἶδ οατς ἀοοἀετγαπι, ἱπάς ἰκίττ, ὡς ὁ τεποῖο, ποππίδὶ οππὶ Ἶ8- 
τε φαάον εἀποίτωγ: Βἰπο ἰαςῖϊα ΟΡ Ἰοοὶ ορρογιαηΐίαϊειι ἀϊξοτὶ ροῖ- 

οἷϊ. 35. Οὐγ ᾿γευεδ ἀδαπιβαϊδιίοπεϑ δπκο ονοτεν δαπιῦ δη 
10 φαοὰ Ἴγεῦγο φαβροίϑεπναϑ, πεαθς ΔΟαΌΔΡ ἐποθϑϑὰ ππουθιμαγ, οὔτα 
ἧ: οἴϊπιηο: φυοὰ οσετῖς ἰδοιϊοθαπι δε, 36. Ουτγ ἰα δοῖς οὑπὶ οἷα- 

᾿πλαδ, δ ρ ἰυ 5 τες δ᾽ εδοϊ πιῶ 4υδπὶ ςτιπὶ του διηασ, σὰπὶ ἰδιη θη πὶοἴτϑ 
οὔϑηΐδ υἱπὶ οδἰ (λοϊοτίαπι μδροδιὶῦ ἂπ ποὸπ οπῖπα τηουθπάϊ βε πα οαἰ- 
ἴαοἰς, δεὰ 65ὲ εἰϊδιη {ποά τγείγίζεγεϊ. χαρά εἰΐαπι ἰῃ οἰ 8 ἰεγυεηιίρυ8 
Ραϊεῖ, φυοιΐες εἃ5 δῇϊαπιθβ δαὶ υεγϑϑηια;. ἂπ 4υἰ8 συ δίϑπηαε, οδ]οῦ 
Ρετππαπεῖ: 19 δαΐεπι, στα ρεγπιδησῖ, ἀπ ρία5 οδἰίαοϊ! φαδαν σαπη πηο- 
γεῖπγ. σογρῃϑ8 οἰεπὶπι πορίγηπι γϑροόγεπι 46 δὲ απεπάδπι ταἰξεῖς δεοὶ- 
ἄσπε τερίάσνα, φαΐ ργοχίπιαπι δόγεμι ἱερείμςοϊξ, φαετηδήνηοάιπι ἱπίτἴο. 
οὕπε ἰκιϊατ πὶ Θβοἰπη}8, ἔτ ΠΟῸ8 εὐραδαι ἀδομπω οδἰϊάπ9 ΟΡ" ργδοάϊοἴδπς 

2. ςδυδαπι γα τ. δὲ ουπι πιουσπιαγ, βδῖῃ5 δχοϊϊδίητ, αιὶ γείγίκογαγο 
809 ροϊεεῖ: βλίυϑ Ἔπὶπὶ φαίδαις {τι ρίάτι5 δδῖ. 31. δι ον οἂα- 
28 4ἰ 6400 οαὔγτηπῖ, 400 οοπίεπιϊαϑ οαγεαπι ἀγγριξ ἐηθα5, 60 
τα κὶβ ἸδοτΊ πη β8 ταϊττιαῖ; εἰ ααὶΐ ροάϊδαι, ε0 τπααρὶϑ 400 ἱπιευάετὶπξ 
τε βεπηδηϊτίυο ἢ υἵγοια φαοπίαπι δὲν οσουγϑᾶπϑ {γι ρίπ εἰ {τα 
δπΐπι ἰδογίπιϑ ταονεῖ, ααΐρρε 4ποά σουϊγαποπάο σοπάεπϑδπάοχαδ 
οἄγπεπι δυπιογοπὶ Ἔχργίιπαῖ. ἂπ ροῖίπ5 σοπῖγα ἢ οδὶογ επῖτι ϑπάογοτα 
εἰϊεῖξ, ἰλοτήπια δπΐδια δυάοτ φυϊάδηι 6ϑῖ, φπαρτορίεῦ ἃ ςοπολί ροοτθ 
Ὀϊγυθααε τηογεῖητγ, εἰ δαάον εἰ ἰαοτίπια, ϑαἰδδπα ρατίξογ πρὸ δ6π- 

30 απίογ: οαἰογεπι δαΐειη εἴβοοτγε πιοῖϊα8 ροϊεϑῖ, ἂηὴ ῥγορῖεγ δᾶγίβ 
ἰοϊαπι ἢ χποτηοᾶο δπίια βαῖι8 δήάνεγεῖ ὁσαΐοβ ρεγίπγθαπὶ, ἰϊὰ δἰΐατ 
δᾶτ, φιὶ 86 οδίεοϊαι. 4υο ἱξίτπτ 4αἷθ σοπιοπίαθ δαφασπι δρίϊαὶ δαὲ 
ἶρδα ουγτγὶξ, 60 πιαξίβ ἰοῖῃ 4ποάαπε τη 0}}} οδυεγθεγαὶ εἰ (ετϊ; 4πὸ 
ὃ τὶ 986 ἰαοτίηνπας ργοπιαπῖ, δοΠἸοδὲ παθϑιὶθοθ οσαΐοταπι τεἰαχϑεῖ 

ἀρραΐδα εἰπδιποάϊ. οπιηΐδ οἰεπίπι ἰςϊῃ8 υἷτὰ δυὲ δεοςαπὰϊ παρεῖ δπὲ 
εοἰάεπάϊ οἱ σοπιππάεηήϊ. 38. (τ δερεῖνῖ 5 ̓δϑεἰϊταἀἰοῖ δη5 Βα]- 
Βεο, δίβεγηΐβ πηοϊϊοπο τά ετὶ σοπνδηΐδι ̓  δὴ μιρογηΐβ παοίϊο ἀδίατ 
Ρτγορῖίες Βοτγίογεβ πιπιαἰϊοπαβααε ὑγβεηξεδ: ρ6Γ σα ογοῖ δπίιη ἰοχαῦ- 
ἄστη εδῖ, 4π| πιοπιῦγα ἴδρεβοογε ἰδοεϊδὶ: οἶσονι σεγο οἰϊάππι εϑῖ. 

855 αἵ ἴῃ δερίδϊε ποιπείκοϊεπάππι οεηϑεῖατ, φποπίαπι τεπιραι ἰά δίσσππι 
651, πος τπεῖυ9 ἱπίεγρε! ! Βογγοτῖβ εὸ 4αυοὰ δἱαϊας ἰοπιροτὶβ δὰ ἴ6- 
Ροτγεῖι ἴῆρεπας νογρὶὶ. Βίης εἴΐθπι εἴθ α6 βδγοῦι, ροιῖο ἰδ εγαὶς ΡῸΓ 
δεεῖδϊεπι δι ἰΐαγ, 1}1}ς τραρίθ, μβδες οπιπῖίπο. ροϊϊοπὶ πδῆφας μετ 
δεοϊδῖοτα ΟΡ ἰεπιροττηι δ ςοἰϊδῖοπι ἰπἀπἰκοπάυπι δα ἰοῖο δϑὶ: ρατγεῖ- 
ταουΐα γογοὸ οἰβὶ σοτηιπαη 8 ἰδπιρογηπι οπεηλιπι 68ῖ, δεὰ τπδρῖ5 δεδίαιϊ 
ξοπγνεαϊῖ, π6 οὐ δαδίταπι τεπιροτῖν [εγυθηΐοπι οογριι3 εἶδο ἱνπιηοάϊοο 
Ῥτεδδηπι ἐχδοδιπεῖ. 39. Οὐδπιοθτετα 4 ἱ σαγδαια σοποϊξαῖε ἀρτιηῖ, 
ςουννοὶα ππαχίπια οογγὶρίαηΐιτγ, οὶ σαΐδ ἰαῖεγ συτγοπάσπι εἰ δα - 
οἴϊενγῖι δὴ ποή δα ροιϊβδἰπιῦτα ἀἰνε ππϊοτ, 4086 ἐπ ραγῖοπι σοη- 
γαγίαπι υθδἢ οπιθηῖεῦ ἰγαἢίπιιδ δία ππουδπιηβ. οππὶ ἰφίγ ποπιΐηὶ 

το οὔττοη Ὑϑβοπιδηϊεγααθ τπεῖῦθγα αἰέγα ργορε]]επῖὶ αὶ οΡνΐαπι 
ζαςῖαθ οδοιμογῖι, δοοϊάϊε πὶ ἴῃ ρατίεμι τεϊογαηεαπίασ οοπίγαγίδπι, 
4πεε δάδης δηϊε ρενϊοπάπηϊ δίχιιθ ργογρίαπι. ἰϊδηαε ἀϊναϊοῖο δ 
σεβεπιεπεῖον ἱποίἀϊε, φαο ουτρῦα σοπίεηίίαθ αρίατ. 40. (αγ δπι- 
Ῥαυϊαίοπει πιὶπα5 Ἰαδογίοσας οῃπε, φθδε ἰπδεηιαὶθθ, φΖαδπι 4υᾶς τοῖα 
δριπίητῖ κπ ηυοά εἰαϊΐο ετγεοῖα δεουπάππι παΐηγατι σογροτγίθ πηΐ- 
σεγεὶ εδὲ. ἰάθο δπιροϊαιϊΐοπες φπαβ ἰός δεφαδθι!α ργαεθίαπι, ἰδρο- 
σἱοϑίογο 4τιᾶπὶ ἱπαθαυοθίϊεβ δηπί, παρά ἴῃ δαδάδη ρδγὶε ἰϑβογεπι 
δάπιονθηϊ; φυοά ἱπαεφαδῖεβ ἰἰϊδς πο ἰαοϊῃπι: ἀϊδρετγιίπηξ επὶπε πιὰ- 
ἰδ ἴῃ οἴτ)68 ζογρογῖϑ ραγίεβ. οδὶ ἀΐβ υετὸ ἔδπιρογίρας ἀτῖδς δπῖρα- 

κοὸ ἰλιίουοϑ ρἰπ9 ναΐϑηϊ χάδι ἔγι εἰ ἀΐδ, φαῖρρε 4υ86 ραγιϊδιαθ Ἔχίογηϊδ 
ἰαβοτῖν ρίυ αἴϊεγδσηι, εἰ φυίάθαι μὰ πιὰ οὗ δαπὶ γεπὶ ευὐοοβηάο 
ἐχϊδησϑις, ἔτι ρί ἀϊ8 σοηῖγα σοαγηϑα τεἀάπαηξ οοποιδηϊίοτοπι, εἰ δἴο- 
τολοβαι εχοίίαπι οἰδογαπιχοθ ἔδλοϊππε δυϊάϊογεπι. ραγίραρ δαΐμη 
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ἱπιετβίς οδίογεπι βυβεπξ, πβετωργίεχας δὰ ἔτίροτῖσ ἀρρυΐεστα τογρεπ- 
ἔβυδ ἰοουπι ἱπείποαπι οδΐογ δια ρὶ!βοδῖο ἐΠιοαοῖα ρηγξαπί. στῆσα 
τέτγο βοϊἀϊογεπι εἰβείηπι, αὲ 4πδε ρὲ δῶπὶ πηΐνογϑαπι ποφαεδηὶ 96- 
Βεταῦε. δοοϊίνε οἰΐαπι μμλτ ιν ὑκοδίαι ἰμδοιηϊοδίοτες ϑυπὶ 4πᾶτπα ἀθ- 
εἴϊνει, πιδρίδφῃε εἐχϊεπηδηξ, ἔδοϊυπι δπΐπὶ δοοίἑ τε αἰ Ἰοπιδὶ ροιϊεεΐ- 
ταῦτ ἰαδογεηὶ, ἀφοϊϊνος πὶ ίδπιογα. ροπάμ9 εηἷπὶ τοῖωπι [οπιογίβην 80 
ἱποῦτθεπϑ ξγαυϊδοῖπιε ργεπηῖ: φαοά ἰΐδπι, ουπὶ ργϑεῖεσ παϊαγδο 
δατβηπι οἴει 8 οδίογε σοψαϊογ, τηδίογεπι ἴῃ πιοίδαιη οαἰεἴαοϊς. 1ἴδ- 
4υε εἰβείξατ οἱ ἀγάυτιμ διηθυϊδηὰϊ ρεπεδ δάοτγεϑ πιουθϑῖ, δρίγίϊασας 
ϑυϑρευάεπάο εχιεοαεῖ, Ἰυη 9 ἀοίοτοπι ἱπῆϊραϊ: σγαγα δπίπὶ ποδία 
οὕπε ἀϊβουϊταῖε 86 'π δ δίπλα γεοϊρίαπε, ᾿υνπθοα ἐμ Βδοῖαπε, ἔγαπρυηξ, 
εὐεϊϊαπι; φαΐδιο ἀε σαυβῖ8 ἰαδοῦ ργαδοὶρυωφ δεηπδιογ πθοθϑδα 68ξ. 
Ἰοοΐδ ἀαΐοιι ἀυτίς 8ς τε τθηιῖθ5 Βα λϊδ 6 αἰ αϊαϊίοποϑ τραφςαΐοι εξ 
πεῦτοι Ἴγβγίαπι εἴζαϊϊραπε, φηΐρρε πῶς σοπιεπιΐοπεβ ἰδπι πετυΐα 
4πδπη του 19 πον δϑηξ, συ δἰχο ἀρδηϊογ τἱοϊδηῖο. πιο διε τεγο 
εἰ οεἀεπιῖδυϑ Ἰοοἰδ ἔαεϊα δτωδαϊαιΐοπε, ἂν τῖςο!! ροιϊδοίπνατηι δεπέααϊ: 
βεχοο επΐμη δγιϊοα! ογαπι ρεγογεργαβοῖξ, οὐπὶ ϑοΐυιη δησουτηθαὶ ἀϊ]6- 
Βδῖον εἴ ςεάδλι. εδὰεπὶ δαῖεπὶ φυδεοϑιϊο 6ϑῖ. ἀ1. (τ ]οεὶδ ἀγάαῖο 
ἀϊπιο!!α9. ἀπιθαϊεπαπδ ὃπ αυοπίαπι οπιηΐα ἱπατοβϑαϑ διτο] επελ οἱ 
Ῥοοἰτίοπε σοπβοϊϊαγ. διϊοί!εγε ἰριτυγ ργδοῖο παίυνωπι δβῖ, ροῦθγθ 
βεοππάυπι πδίιιγαπι, ργοροόπετγε τηράϊαπι τεπεῖ. ἱπ απ δυΪδπάο δυῖοηι 
Ἰοοΐε δγάπὶδ πιαΐταπι δοτιΐς ἢ ΠπΠπ8 ἀυεγϑαθ ἃ παίυγα ργοςαὶ ἀυδίο εϑὲ. 
42. Οὕδγὸ φυΐ σὔγϑαπι ἐπ δ4πο αττὶρί απί, τοῖπα ἀεςϊἀαηιῦ δὴ φαοά 40 
Ῥαδρί9 ΟΔΥΘΠΕ; 4ΌΪΑ {ἰτηδηΐ, 

".- 

γι. ΟΥΑΚ ΔΑ 8.551: ΟΝ Μ, ἈΟΟΌΒΙΤΌΜ ΣΤ ΒἘΛΒΙΤΌΜ ΟΟἈΡΟᾺΙ3 

ῬΕΆΤΙΝΕΝΤ. 

(αν 66 4116 αἰϊοβ ἱπιρίαῖ, δ]1ο5. εχϊεπαεὶῦ πΐγοπι Ἠαθίϊττδ οον- 
Ῥογῶπι αἀἰδξθηϊ ἱπῖο 8686, οἱ δἰϊὶ οαἱτάϊ, δἰϊὶ ἐγ ρίἀϊ δἰπιῖ το οἱ ἰΐὰ 
εὐῖ, οἰ ϊἀϊ ππρΙοπίογ: οἰ απι επὶπὶ σογραϑ Υἱ δαὶ οαἰογὶδ εχδιρεγαξ. 
{τππιἀϊ δαξεπι, ψαοά δἀνεηιϊεἴαπι οαἰογετω ἀεϑίἀδγαπὶ, 4αεπὶ εχ πιο- 30 
υευὰὶ τγαϊϊοπθ Ῥοιδοίπιατα σογρπθ δοηαυίϊγιϊ, σοπεούογε πεαπεπηῖ, 
ἄππι φαϊεθουηϊ. δὴ φυοὰ 411: Ἔχογεπιθπεῖδ γοδυηἀαπὶ, εἰ ον δαῖτα 
ταῖν πιοῖυπι 4ὶ δὰ σουϑαπιοῖ ἀροίἀεγδης, δἰ ἢ που. 2. (ιν ρατ- 
ἴε ςογρογὶβ ἀϊδιεπάεπάδε εἰπε ἢ φυοὰ 4αὶ 9“εἐ επεγοϊϊαπὶ, ἔβοετγε 
ςοπδπευεγτπῖ. δὴ χυοὰ πιεαῖα8 δρίγιϊῃ 6πὴ0 ρεγραγραγὶ ορογίθαεῦ 
8. Ουν ἰηβεχο σογρογε σραγα με κτὸ εοἰῇ αυοά εἰίδπι πιεαϊςὶ ρἷο- 
τῖᾳπε ργδεοϊρίααξ. ὧπ φαοὰ γεπῖογ, στα τες δδοὶξ, σοποοπεζε ςδ- 
Ἰεγίας ροϊεεῖ: δὶς δηΐετη ἂϊ τὶ τεοαϊοδῖ. δὰ Βδες ἰοσππι ἥδιϊρας ἀατα, 
ἰπ φυδπι ἱπουμιθδπὶ εἴ ἱηπίϊαπίατ, οροιεῖ: ἴτῶ ἐπίπι τοϊπίπια ἱπίθοια- 80 
Βαηξ, Βῆπο επὶπι δὲ γαγίςε εἱ οεἰθγὶ δρβδοθϑδὰ38 ἱπυδηῖ, φαοὰ υθῃ- 
τγίςαϊοϑ οοπεϊπεπε, ἰῃ φαϊδυν βδίαπι γεοίρεγε φυδασπῖ, Ἔγζο σοτροσθ 
εχϊεπῖο οαυεγπα π0}]ὰ οἰυστποὴϊ δάϊεὶ ἀδίρηνν ἰδεῶν εἰεηΐπη Ομ ΠΕΊΩ 
τίϑοογα οζουραπῖ. ἱπῆεχο δυῖΐεπι δἰπχοΐα ἰαχαηίυγ εἰ δἰπαδηΐασ. 
ἀ, Οὐν νεγιῖξο ϑαγρθηῖ ροιϊίυ9 δοοϊἀδὲ φπαπὶ δεάθαι ἢ ἀπ φαουΐαπι 
αυϊεδοοπιὶ Ὠυπιοῦ παϊνεγδαϑ ὩπΌτΩ ἴῃ ται γαπὶ 66 (Οἰ ἰκὶῖ; εχ 400 
Ἵγαάα οἰίατς οὐὰ ποφυδαπὶ εἰγουπηνοσγι, δὰ ργοϊπαυ ἀεάπηϊ: τπο- 
ταηϊὶ δαΐεπι Βυτηοῦ 86 δεάθε ἐχραπάϊξ, δηγείπιαβ ἰξίατ ἃ φοϊεῖς, 886 
4πε ἰΐα δἰίδοιϊ φαπιαν: δεάοπιαϑ υεγο ἃ τηοΐῃ, 460 Βύπηοῦ δϑηπδϑεὶΣ 
τοοάο αυδηθευγϑα 66 ροττίβιί,., 4Ἅ. Ουδπι οὗ οαῦρδην, ομπὸ ρδσίθ 
οογροτίς ἀδχῖγα σο θαπιΏϑ, δοπιπῸ8 τηρβὶ8 δος πίγαμ φαοὰ νἱ- 
εἰϊαπιερ σοπῖγα 4πᾶπὶ ἀογπιίεπῖες παθειπα9. εγζοὸ οὔπὶ τρί απο 
Ῥάγῖε δος δεπιαϑ οἰπίϑιγα, ςοηἰγαγίαπι ϑοφαδῖοτ ἰη ἀοτταίεηο, ἰηἰτῖον 
εὐ ἰὰ ςοπίγαγίαπι δἰξ, δὰ χαρὰ δοτηπιδ ργίνδιϊο πιοιϊοπίς ει ἢ ρας 
ἴ68 ἰρίτατ φπαγαπ ταόυεγε ἱπεογϑοῖ, φυϊοϑοδαὶ οροτίεϊ: ἀεχίγαγτιτα 
βυΐεπι ράγίϊυπι τπουεγα ἱπίεγεθὶ, οὕτα δαΐοτῃ ἰΐα δεσυρδαιη8, τεἰαί 
δυϊίνι φαοάάδη τεδυγζεπὰϊ ἀεϊεπίαπι οΡἰϊξααπιααο μα ειμαν. 
6. Ουτ τογρϑαπιιβ, εἴ οαγ πιδπῦϑ ροιἰϑοίπιαπι εἰ ροάοοῦ δὴ αυοὰ 40 
ἴοτροτν γείγιρεγαϊίο δὲ: δὲ επὶπὶ ργορίογ ϑαπρυϊπίϑ ρτι γδιϊοπενῃ ἰγαηϑ- 
Ἰδιϊοποπιηθ. τπᾶπηϑ δηΐοπι εξ ρεάε οπιηΐυπι πιαχίτπα ραγίζητα οδγ- 
οἶδ ἱπορδβ, ποῦτὶ ρεγεβ δῃπξ, δεά ργαεεῖρης ρεάεβ. ἰΐδφαθ δὰ 
τοίγιογαϊϊοπεπι οεἴεγεπὶ δπηὰ παῖαγα πίτηίατι ᾿αδὶΪϊε5 τεδαυπίαε. 
1. Οὔτ ᾿ἰδεπῖετ ἐπ Ἰαῖπθ δος θαι δἰ πἰσίτοτ, ἰπ ἀεχίγαμι δαΐεπι 
Ροϊϊοι ἀουτηίπιυδῖ πίγαπι χιιοπίαπι οοπνογοὶ δὰ ᾿ποεπὶ πιίπτθ ἀοτ- 
ταῖγε ροϑδυτηιϑ᾽ δΟΙΏΠΠ8 δπῖπι ἴῃ ἑσπθυγί9 οοἷαδ ΟὈτερὶϊ. δα φποὰ 
ἄσππι ἴπ ἰαῖας δεσηθαπηπ8 δἰπἰδέγοτ, υἱρίϊαγε τραρτια εχ ραῖγο -ςοη- 
ϑασνίηπδ, εἰ ὀρεγιπι ἔπποῖίο οἷς ποΡὶ9 ἐχρϑάιξος εξ. ἰδ δὰ 
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0 εονένρατίαθι ὀῴφο ςοπέγατγίπ ἢορίϊμ8 εἶνε οἰἵπε γεφηϊγιατ, ἱπυϊεδίαν 
δειῖοπι αι 5446 τοδρὶθ δὰ ορυδ [ἀὐβειάυπι ᾿Α τυ δαὶ τδάομα. 

ὙΠ. Οοὔὧξὲ λῦ ΟΟΝΒΕΝΘΌΜ ΝΑΤΌΒΑΣ ΑΝΙΜΑΝΤΊΌΜ ΡΕΆΤΙΚΕΚΊ. 

ἀ, ἢ) (ἱγ ἃ πιογθίθ ποπβη δ δεργοῖδπε 4υἱ δρργορίπαυδγίηῖν 
ἃ ἐκπδίθ προ δαπατγὶ ροϊεσὶ ἢ Δῃ αιιοῃίανα Ἰθογθὺ8 πιοίϊο δϑῖ, ϑϑηὶσ 
[δι δυΐδπι φηΐεοῖ δγβο 116 τπόυεγε ροῖεδι. δὴ υιοὰ αἰϊεγααν ποῃ 
ψοϊαπίκεῖε, δἰϊοεμτα νοΪυπδτῖα δοςίαϊτ: τὸ δυΐοαν πο νο[ππαιϊας 
ἃ νοϊαφίαντ» εομευξίδηας ρ]υγίηυτα ἀἰΠεγπι. 6ὁ. Ουἱά εεἰ φποά 

“0 Ὡφϑπα δ ἐχ ἰΔ9 φὰς δυάϊια ἐεϊδιΐα ποθ οσςυτγγαπ, αἱ ἱππογγεβθοα- 
πη εἰπείαηι ἢ αἱ δεῖτα, οὐπι ἐχδουίΐϊογ, δὲ ρυπιεχ, οὐ τηδεοδίωγ, ἰαρία, 
ὁυνι νοΐδ (γαπρίίασ. 4υλε δυίεπι Ὠοίδε δίϊεοιίοπυτπι ρϑίεπὶ δορεοϊυϊ, 
βδεοβεῆθγα αἰϊεοίοηυαι ἰρθ8 ἴα ποδία ογθδηι: ἀεηῖεϑ εὐὐμη δια ρεϑοπηῖ, 
«πῖτο ΑἸ φποϑ γε οί ἀδιη εἀδηῖεοο δορί οἴμπβ. εἰ ρἰεγίφας οὐεπ μοπιΐινθϑ 
Ικπϑο δυϑρεβαϊ τοὶ αἰΐτεγ διγδηρυίατγὶ υἱφεγεωι, ἰρϑὶ ἀείεςεγθμξ. δῃ 
ηαοὰ νοχ οτβηΐδ ξεπυδαια οἿπη6 δίγερεηαϊ δρίγίτυ εδὶ, φιὶ ποδέγυτα 
φαβίεμδ βεωδιναν ἸΏΟΥΘΓΕ ΠῸ8 80] εἴ: σα!Π4ν6 δυιΩΣ πιοῖττ γεὶ πιδῶβ- 
πὐϊοάπιο ταὶ ρβ᾽βηι υεβειπεπίίογε δπιριβοανῖς, δἰ φυΐὰ εχ 115 φπ8 
ποεῖτο ἐπ ξόγροτε ἰδίεπι ἱπιπνυῖδι, εἰ δδδρε ἰμ θη, εγζο ϑρίγιιαδ, 
«οἱ φααυννῖν τορρτί, ἰεη 69 ἴδπιθη δάϊεγαπὶ, ἰἱ δεάετη ἱρδᾶμ σοπθμο- 

ες πρὶ δοπεδηαϊ, εἰ ἰδοι τα ΟΡ εαπε γὸπὶ πος αἰβοίῃπι, δδρεγὶ δαΐεηι 
80 φηφπίατο ἰοίαιο ἰαίεγυηϊ υϑποπιεπεοτγεπι, ϑεφεπι υἱίφυς 11121π οοη- 

οπείδηι, ἰοπρθαος ργοὸ ἰοῖα δεῖ ἰδςα] δὶς 86 ρογιίΐξηιπε. φυοά ἰάετω 
γε8 ἥποααε [ἰξιάα6 [αείυπε: [τὶ ρ αἴτω8. Θπΐμ υἱϑ φιδοάφηι 6υξ, δεά 
Βδηῆς Βοτγγογειῃ ἱπύεῆογε ρο986 ἀιοϊιμη ἰατὶ οϑῖ. δϑρϑιϊϊδα γεγο, φιοά 
Ραΐδυ [γϑᾳποπῖς ἐπί τίατῃ ρι]ογυπι σοπου θη ἐπ ραγίετη ρε]]Δξ[ι δάνοτ- 
δὰπι, εἴβεῖϊϊ οἱ ΡΠ 86 δγίζαπι: ρηἶθο παῆ48ὲ ἰπίτο σασυπιθη Ρ᾽ϊογατα 
δε ἰγαῃοίεγαι ἴῃ ραγίδιῃ δάνθγθαπι πθοθθ86 δὲ. ἰΐϑαμε Αἱ αἱ γ}}]1 εἐχ- 
φυτβδυῖ: ΟἿ π65 εαΐη ἀδογϑηπι ργοζατηδιηξ. δἱ 8ριγ 9 φιοαιε αὶ 
ῬῈΙ ΑΓΕ’ ΠΟΓρΟΓΙ 66 ἰπδίπααὶ, ὧφ δινηταὶο δὰ ἴτπα ε ἀείεγι. δὐξοὸ 
οὕτω δοπὶ, 4805 ταοᾶο ἠἰχίπιν8, δερετί δἷπὶ, μόγγογ πῆῖφαε ον οαυθδια 

80 γγδειϊείδυς πιουογὶ ροΐεϑξ, φοὐ ενδωΐ πὶ ςείεσίς ραγεἶρας Ροίλι5 
ἀπδια ῃ οδρίξε τοογεδίπσ, απορίαπι πὸ ΡΠ ραγιϊπιβ ςεϊδγαγητη ἵτὰ- 
φο ]ἰογθ9 δθηϊ, δὶς δἰϊεςϊης εἰς ὑπ δας .}]ι5 οσουγγῖῖ. σὔπε γοργὸ δ6- 
4 διαϊεπὰϊ 4φυδαι ν ]θηήϊ οθιυεῖοτ εἰξ, αἴοοια9 ἀβθαν: Βεβρεέίοτεϑ 
Ῥετ δηπιπι οιτοηΐ, 4υΐ δ δὸ ἰρ80 ργοβείδειπίπτ. ἔογγοτ δυΐεπι 
ἰα]δο εοῖ; 4ιιδαν οὐ γεῖμ τοι εία ὡς νανῖϊα οαιναΐα ἐχδί ϑς. δεπδὺ υἱ]επαὶ 
σοῖο, ἕπτ οἰπηϊοπι ΦΧα 5: 155:1η1|2 οαγίθ δὶϊ, δνοπία φυοαης ἱρ68 
ῬΙΟ ὅπα ργδεδίδηϊίϊα δο]εὶ ἰθβδγεγε. φυοοίγοα εἰαςίταν ὩΣ ἐρδὶ νϑτὶ 

857 οἴξοειπια ργοβεϊδοὶ ὁχ 80 ροβϑίπι, φυαιηνὲς γεγο ἰουίογοϑ, δὲ ἴῃ δϑηϑιιὶ 
διάϊειάϊ, πὶ ἰρεοε πιϊπίπις, δἰς δογυτὰ Ἔχβρεςίδιίοποπι πἰτοίγυπι μοτ- 
τεταῦδι ταὶ δπῖπὶ ἰγιριΐ εἴ δηχίας δχβρθοϊδιϊο δαϑι38}, 6. Ους 
οϑεάϊδητὶ δδορε ἐβ οδοδαπὴο γεϑροπάδιυα, εἴ εἰππὶ Ἰηϊηρ Θἢ ἴδεν 4 δψι- 
Ῥίδτα νυἱεηρηϑ, βὰ πιϊπρεηάειπι πιουοπιιγ αίο ἐπτβετιεῖ5 ργβεοίραθ 
δοείπ. δὴ ργορίδν πιουβογίδις ἢ τον δΊ ΠῚ Γ ΘΠ ΠῚ 68 μδ8 ρδεῖδ, 400- 
4͵ε6 ταρανϊπετίιο δ. Βοιδίεραν ἰαιπεη, εἴα δηση ρΥΆ δα ει ϑιπὶ ὧι 
ἀϊοτί, οἱαϊτα δὶ νἱάφειηξ, ευεηὶς οὐ Ἰπονδαπίυγ Γειβι ἰβοθπίηγαπο: 

ὃ ἰωιββε δ δοῖαπι υὐάϊϑθα ποη δα 15 δϑδὶ, δε αἱΐο 4φυσφιδ δοῆβιι Οραϑ 
διῖ. 4υδπι Οὗ γεπι δἀάϊίο εἴϊηπε οἰίαξν ὑβονυδηΐητ, πο οπίββ δαπβῃ 8 
δῖος 'ἴπ ἀμειυδὲδ πη ριον εδῖ. τιτάς ἢϊ πὶ δοάοπι ἴῃ ἰοςο δοσμιοπῖία τηὶδ- 
δεδὶ ουπηΐδ, 400 ρείπιοσα επηϊοχοιῖι: ἴα δπίπ ργϑϑοῖρπα πίον δδ- 
ἅπτ, οὔπὶ οἰΐαοίυπι; οἰίκοίυπξ διυΐδαι Ῥοδίοςχυλπι ἀρρτγορίυφυατπηῖ, 
2. Οὐκαι ΟΡ γϑμβ εἰηπ φαγὶ αηεπιρίαπι δυξ οὶ ἃυΐξ ἰογφυετὶ ἂσὲ 

“ φῃἴσαλ τε ἰοῖγα δίβοι νἱάθται, δηΐπιο υἱοθπι δἷυς ἀοἰ δαιηπϑῦ δὴ φηοὰ 
Ὁπεπίοπι οοταπιυπὶϑ πϑίαγα Πυτηδπὰ δϑὲ: ἱκειουςίβπϑ Ἔγρος οὐπὶ ἴαΐδ 
αυὶϊρρίκτη ἰὈϑροχίδηπδ, ργορίεγ πδίηγαο ςοπϑογῆοποιμ οἱ (δι Ἰϊαγίια- 
ἴσπι. ὃ] Πυοπεοίο πῆγα εἴ δδγοδ ἀ6] δι ποθ αυδδάδπι τεγιπιὶ οὉ- 

30 ἀπσίατααι ργὸ δυὰ ἴδει ἰαῖς οοποίβέι πε, οἷς εἴΐειη δδρεςῖοβ αἰξεοίϊων 
εἱ δ΄ τε ἀεἰδςιδθιλ οἱ ἃ {γἰσιῖ. 8. Οὐ ἃ ἴαβο εἰ ἱϊρριϊυάϊηε οἱ 
δι}δίο οδρίβπξηγ πὲ δρργορίη φηδγὶπε, δὺ δήτῶ δπῖεπι ἱπίογοπῖθ δὺῖ 
ξοδτθ δωὶ οἰιηρογε δίϊοιηο δυΐ αἰΐ4ηο ἐπ πθνθεγο οεϊογογυπι πιϑΐο- 
ΤΌΤΕ οδρὲ πδηαθ θη δὴ ἃ ἰἱρρίνἀϊαε, φιιοπίατα οςοἶοδ ρᾶγϑ ποϑδέγι 
ὈΘΕρΟΠΘ τη οἰ ἰλείτπα ἐδὶ, σδἴδγδγοπι τηεχίπηα οππηΐυτη Γδὶ δἰρὲ ὁΡ- 
ἱεσίδα οἰπιλδ» τοὶ ροϊεεὶ, φυῖρρθ χηὶ (οἰ! πιουδαῖηγ ἂν εο φιοὰ 
πιονϑδὶ: ἤδαης ἢϊ τς ἐϑῶϊ ρογιυγθδίαμα οὐϑρίοἰς οουϊυπι, ἰαοὶϊϊο οἱ 

4) Ῥυοδβίεαιοια Ἢ - 3 οσινῖ! Οδεα, νεῖ πο ἰωνειῖ ἴω ᾿ἰρνγὶο ραν, νεὶ φυΐο ὑ»- 
βιὲ νεδιυσταπι. 

ΡῬΡΕΑΟΒΙΈΕΜΑΤΟ ΜΙ. Υπ|. ΥΠ]. 

ἦρθε ρετίηγρεῖογ, [Α16 δαΐετα εοβίθεϊο ἰάεο Αἰ, φποδβίοπι ερὶ τἰίαπο 
νἱτίαι ργαυεπι4υς γε αϊς, ςεἰογτίιαε δυΐεπὶ οὐππὸδ τρογρί5 δγγιρίπα- 
ἴα ἰδδ ηὶ δριεῖϊα σοτταρίο ργουθηίυηι, 4π64]6 εϑ οἴβηε ρϑϑι οδϑ 
ξεπῦε. 4ηΐ δυίθην δρργορίπηπαγίι, ἰδίθαι ργοίεοϊο δρίγιἴαπι γδμὶ!, 
4θαίεπι δεβεῦ 1}}6 γε αϊάογῖς. δεργοῖδι ἰρίταγ, φυΐα τπογθίίεγτιμν εὐὶ 
ποῦ δρὶ για τἸγϑμἑϊογ. δ Ὅπο δυΐοτα πογρυχ ἐχοὶρὶϊ, φυοηΐδινι απ 

1}16 οἷς δρίγαι, εδϊδγὶ δεοῦβ. δυπάρι υθγο, 4υὶδ αῦο δεργοίδγί,, μος 
ποῦ Αἰδδγ δρίγαι συδα (αετὶς αἰδοειοθ, δεὰ δοα)ἷοθ σαδρὶ9 ΄υϑπὶ 16- 
ΡΓδ οεἴεγβαπο υἱτϊα βεπογίϑ εἰηϑίίεπι δίβοςγε ροϊεϑὶ, φιουίδιι ρὲ 
ϑαμπιπια ςοΓρογίϑ δγγαὶ οἵ βυπιογε τηϑηδὲ βἰυποδο: κεηπδ πδοῆυσ 
Ῥτυιίοπίϊμι οχμα ἴδ]ς δϑὲ. ἰΐδαυς ἰὰ ἱρδῶτῃη αιΐδ ΡῈ δύνητβα οτί νος 
εἰυτϊποδυπιαιιε εϑὲ, ἰσεῖγοο διτπρογα ροῖθδι: οδἴοεγα ποφαδθηπὲ, γεὶ 
4υΐα ποῦ ΡῈὲγ ϑυπιπδ ργουδηϊηηῃῖ, γυοὶ αυΐα ρεγαίδίεγε ὁπ ΟΡ 9᾽.- 
οἰϊαίετη ποη ροϑδαμῖ, 4ΠΔΙΠΥἿ 8 Ρ6Γ δ πιπδιη οὔΐεπ οὐδηῖωτ, 9). ΟἿς 
ἀευύυπι δίπροτγοιι ρογίιϊδοα Βογρὰ δυὶ δαὶ (ο]]ογα ροῖδοι ἢ δὴ ροῦ- 
τυϊδςα, αυΐα ἰοπίυπι φυεπάδπι ἤδθεὶ απιογαπι, 4οὶ νοὶ τοβυἀυςαπῇ 
δοϊ ΜΆ ΠῈ 8] 14" ητδρεγ σοη[εϊηρεπιλ ραϊοϑοῖι: ἤδεγεῖ δμῖ πὶ δο ἰγβμζ- 
ἴατ. ἰδηΐοῦ ἰξίϊυτ δι θης 1116 ἃ ξόγρογε δἀμυοὶξ δοόγετα, φυΐρρε χαὶ 
δἴβηίϊίαιε φηδάδτι οοπίιπρὶ νδἰθαῖ, ἀγραπιθπῖο βϑαροτγῖθ, 4φθετν δοίἀα- 
απ τά άϊε. δ8] συδγοὸ χβδοογαὶ ᾿ἰσποίαδολιαο, δίᾳυς ἰΐὰ δοογεωι 480- 
4πε οχίγιάις, : 

ὙΠ11Π. ΟΥΑΣ ΑὉ ΒΙΌΟΛΕΜ ΤΟΣ ΠΟΚΒΟΒῈΜ ΡΣΆΑΤΙΝΕΝΈ. 

Ω9α ἀε οδυθα Ἰἰνίἀϊ, υΐ τίρεις, οεἰβειμαιανῖ δὰ φυοπίαδ δ88- 
βυῖ5 δρρυΐϑι ἔγίξοτγίβ φείδβοιὶ, φεϊαϊπα ααΐεπι πίρτγεεοῖς ργορίδγ οδ]οσγ 
ἱβορίδιη : αἰρεάο παᾶῆᾳῃε ἰρῃὶ ἰγιαΐϊτογ, φυδρτορίθγ ιἷδ τααχίπτις 4ηὶ 
δείαϊς ριορεμβογιπε, ςῶτὸ ᾿ἰνεδοὶς, δὸ φαοὰ οαἰογεπι παΐπέιαυπι οδεὶ- 
πεηΐ "). 5. Ουγ εχίγειω σογρογὶβ μηυχίπι τίβεηι ἢ δὰ ργορίοε 
δορηδίλθτι ἢ (ογδπιΐπὰ δηΐμη, 4θὰς ἴῃ Πὲς ἐπϑιιπὶ ἀηροδία, ρδγοη ΟΡ ἄδθὶ 
δα κοΐπὶδ, δἰ ΟΡ Θὰπι τοί ραγισα οαἰοτὶν δου υπίαγ: δδηξτῖ ΘΗ ΗΣ 
εὐἰάτω δε. 6. Ουτ ρεάε5 τηβχὶϑ ἵπιις τξεηξ, ἐπὶ ϑηδρεπϑὶ ἰε- 
πεπίογῖ αἴτησαι φποά ἔγιρτιϑ δι ρ]ϊεα δ! 6ο9 δερίγδξ, δὶ συοΐ εἂκ- 
Ειϊὶδ 'π Ὀτγθνίογθμι 86 οοπίγϑ αὶ! ραγίθιη ἵ ἰΐδφυε το ἰφαθπὶ [ἄποη ορ- 
Ῥογειμνυς γε άἀϊίηγ, οἴη οαἰοτν ἀεϑὶξ, Ἴ. Ουν Βοπιίηδε ρει δά- 
τοοάπ γἰξεπὶ, οὔτι ἰδιθθη ρίηξῃς οὐππὸ οαἰϊάυ εἰς ἢ ἂπ ρῥγορίεγ. 
δι ρ] τα ἀϊποπι πιο] 8, οἱ ἰοηξζο ἃ ςαίου ἱπεδγίογ ἠϊδίαηὶ ρανίοα οχσ 
γοηδε σογρογίβ, δὶς ρτορε αὖ εχίγοπιο {γίξοτθ ἀθμπῖ. 8. (Ὡν 
τειῖρογε [γιξιἀο πϑαχίπιε υἷβ 1}18 (απ με ο γα θ1} 1 ἱπελάφι, πὶ ςαπὶ- 
πῶ ἀρρειίτι9 τοςαῖι8 δδὲ, εἰ μίδογπο ροῖίος φιάτι δοϑῖῖνο ἢ δὰ φιοὰ 
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αἰκίισι μος ΟΡ ἱπορίαπι αἰμιπεπιὶ εἰοςὶ 5016ι ἀοοίάοτγο. ἔδιορογο δυΐδιω 355 
{τειάο εἰ μίδεδιτιο, οὐπὶ οαἷογ ἰῃ δηφυϑία 86 εοη γα ϊ, οοἷι» ἐπίογς 
ἄπιη ἐεβοῖ! αἰϊπιδηΐοι ; ᾳποὰ οπιπ ἀείμετιε, υἱιλιναι ἰὰ δρυνίευ ϊ 40. 
εἰάογα σοπρεοϊδπευσα οϑῖ. δἷ δὲ ἴῃ δὰ οἷδὶ νἱεοϑα οι ρίἀἰϊαῖς γϑροα- 
[)ο ἱπυρθολ Παφ4ας δεοδία θὲ, πηαϊεγία δβίμη ἰμΐεγηδ φογροιὶϑ ἃ οοἷ- 
ἰεςῖο οαἷογο ςοἰ φυεςοὶὶ: φιας δὲ δα Ἰοούτῃ οἶμο ἃ πδΐωγα ἀθοιϊδίοπε 
ἰηβαχετγὶι, ργο οἶδο 86 ἱρεῶτ ςογρογὶ δρρίϊἰςαρῖς. δεά εἰ ερὶγαϊ 4δ6- 
ἄεια δάϊοιιξ, ομνββυϊεδοεια αἴθε ἰδηβιθδοογε πδοϑϑδα δ: οὐνῃ- 
ἴδϑοογο, ἐπηϑῖη, φυοπίδιῃ, θριγαπαϊ πιδϑῖι5 ἰθ ΟΥΘΟΡΏΓ αἰφιθ οὐδεὶς 
ἀεῖων, Ἰαπριιδθοεγε δοῖθιι ργορίεγ ἱπεάλουι σοπϑημηρι[οποιη4θε οοΓ- 
Ῥοτίδ. οεἰογίλον ἰδπνδ ρωμεΐδημ6 γειῃ θα ἰδ ϑυρνεπίίητ, 60 φυοά εἶα 
τραὶ! οτὲυς οχεγίπϑθοι δϑὲ. [ἰξὺδ δπΐπη οαΐογεσν σογροτῖδ πον] ἰη- 
ἔγο ςοπιρο θη ἃς οοπίζαξοηϑ ἱμϑαι  ΒΊ]δτ εὐἀφπάϊ {ἰἰπὶ οπρὶ ἀϊαί ει 
ἱπιϊοῖξ αἴφως ἱπίθπαῖν, φαδιποῦγθ, φυοιποάο 4αὶ ἰω ποδί θπο ἴγθ- 
τοεραπὶ ρΡδ  ἐαπίφιθ, ρμοτγίουϊο ἀδιπιαπι ΠΙθογαῖὶ δ θέῖο δὰ ργίογεωι 
τϑάεηπε δίωϊυμν, δὶς δἰϊαιῃ δϑιγίεηῦθα ἘΠ}, θὲ ραγαπε ἐαταρϑεγηηξ ρ8- 
πἷς, οἰεἰδοῖπιε γθογθδηΐηγ, αἱ αοΐ νἱ ρδυϊο ἃ πδῖηγος γδίἑομε ϑυμησμοῖὶ 
ὉΡόγγεπξ, ποη 4ιΐ ροηϊξα; σογγιρὲὶ ἀεδοίδοδηι: αποὰ δηΐπι πδίαγαϑ 
ταπόγεν ἰι ραγίοτη δήνεγβαμι υἱο]αὶ, Ἰάθπὶ διιαθ πδίασαδε οηπάστη Γθ. 

10 

“ἔτη, ὀγκο αἰμοϊδἰδοα τα αταμοάο δαὶ 68ῖ, φαοπια ἀπιοάαπι οςαπὶ δά" :0 
γεγϑὶ ἴθΐεῦ δ ρυοτγὶ [ποῖ οπἰχὶ γεϊγαμιπε, φαῖρρα αὶ απ ἀϊπιίφεο 
τοδιιρὶπὶ ργοιϊπνς ἀεεϊίαπ, 9. Οὖγ δχογοίδιὶ {τρῃ νϑβεσωθπ- 
υν δεπιυπὶ φηωπὶ ἱπεχὸ τοὶ μδ1] ἢ πἰΓΌτα φποπίδπι ρίηξυε οομαιηιρέυτ 
ἃ ἰδρουρορ εἰ, φιυοά πεφαδ ἱθρρογοπι ργαθδίαγο ροϊθϑαῖ: οαἰ πῶ 
δηΐη ορίπειτα ἐδὲ. δὴ φυοΐ ὁρἰταϊδονα δοϊαογῶφας οογροόγα θογιππ 
ἰάεο δυπΐ, φυοπέδμι ρίηφυρ δαςγετθεπίηπιηιιθ οἴσηθ ἀειΓοίοωι δεῖ, 

5) Ὀερβετδδίκν λές ῥτοδίϑαιδι 2. ὁ, ἥαοωπ ππλᾷτ ρὲὰγ σαρὶ οἹ δἰ δὴ. 



ΡΆΟΒΙΈΕΜΑΤΟΜΌΎΠΙ. ΙΧ. 43) 

ἴα τὶ ἔτίξαθ ἄτεεγε πόιθαπῖ. δὴ χυοὰ πιεβῆρπε ρεὺ δυάκίϊοπετα 
Ραιοίαοι σεϊαι! οεἴα σοιαρίυτα δρογιαπίωγῖ Βδρίϊυμι δοΐεπι ποη 

20 ἐυάουν δαπίϊαιὶ δἰ γοδοτὶ δεδὸ ἰάσπευτη, πιαπὲδοΐαα δὲ: δἰ τοὶ πδη- 
486 ρίπριίδ, δἰ εγὶ Ἰαχοβς υνθιος ἐπ ςοηνειγα. 10. (ὐγ πὶ 
Δαυα [(ἰφίάα, οἷς οἰίδπι οαἰτάα ἰπίαδα Ἠογγθδείπιμϑῦ τα8 διὲπρ ςοἢ- 
ἀταγὶδα ἰδοῦ δα ἰάοπι οἴβεοεγε ροϑϑα ἀρευγάυμο οδξ. δὰ (γιά ἰηίωϑω 
εαἰογ ἱπέοσὶου ὀχ πεῖαδ μστγγογεῖν πονεῖ, εδἰιάα δυΐοαν {προ εχ- 
(δγηστ οἰγοι πιο ϑἰφίθηϑ ἐπ πρΌτα 6406 ργοίιβαιι ἱμίετοο ἐζεμο εἴς 
βεοτα ἰἀεπιϊάδιι ροϊοοιΐ παρπόθγειπι αἰγατνας Ὁ δοάδπι ὡριϊτογ, 
τογῶνι αἰῶ δ ἰηιογίογο, αἰΐῶβ αν οχιεγίοτα, πὶ ἀϊοϊαπι ἴῶπὶ δδὲ. 
11. (τ Ρὲὶ ἰπ ουΐε ἱπβογγορουπεΐ δὴ υδὲ σαΐοπι σοπίγαχογθηῖ, πος 
τίϊο εὐ κυπιαγῦ οοπιγαβοπὶ δοΐθτι εἰ τίβοτε εἰ αἰϊἷϑ ρ] εγίϑφος δ[ίε- 

ὁ θυ. ῚἐῚ2. Οὐ δὰ εχίγοιωδην πγῖπδε πο ϑδιοθεαν ἱπΒΟΓΓΘδΟοΓΘ 
“ο᾽οπιαδῦ δὴ υπι πυπιοῦ «δ ἀι9 4116 ἰπεϑῖ, υεϑίοα δὲ τηθαῖνϑ, φαΐ 
εἶγοα δαπὶ ροριιὶ ὁππὶ, ρΙ εΠΓ ἐαρετγίεθᾳας {τί ροτὴδ δι δοιαὶ: ροδὲ γθγὸ 
μὲ εἰβαχοτῖι, δὲγε {ριήο τερί επῖαγ, φυΐρρε οππὶ ἱπαπα πὲ 1] 6896 
πδίωγδε ταῖϊο ραϊϊαϊατ, 8εἀ φὩὶ δὅὄτ!5 δυἱ οοτροτὶφ ρίεπαπι 6996 βπαια- 
φυοάφῃε πεοεδβ6 δἱξ. χυοὰ ἱφίττ δὲτ 86 ἱπάυχεγι ἔγιριάυδ, τεσῖς 5ὲ 
ἱββογγοϑοδῦνϑ δυθηῖγα δο τυ δὲ. 13. Ουν ᾿ηγπα κυἱξοπευταν 
φεειολάπεοάιυπι υἱποϊεπίογαπι, Ἔσγωγε δοϊ αι ῖ πξγιπα 4ποὰ ἃ {τροτα 

40 ςοπογοϑεὶξ ὃς ἱπάαγοιοῖξ, πιουοπιὶ αἰ ἢ 1119 γρά αἴϊατ, δας ἐχρὶδ- 
ὩδΓδ ὩΟῦ Ροϊεδῖ. ὃπη συΐα ραγίες Ἔεαἰθγίογεθ ἀρρυΐϑα ἀδηδαπίαγ τὶ- 
ξοτῖβ, ΒΌπΙΟΥ ἱπίμϑ ΠΟΙ αρόπ5 Ἰἰπρτιαιι πιδάἀείδοϊξ, ἐσ 4ποὸ δυο ἔνπιξὶ 
οἴβοῖο ᾿ἰηβπα πεααῖΐν αἱ 46 νἱποϊ θη δἰΐοπι ἀἰχίπιπϑ. δὴ χαρὰ ρὲγ 
Ἰγοτοόγεῖα ἃ γίβογ ἱπάποϊωτο πϑοῖυϑ ᾿σπιεγα δρίϊαγ, δγεϊςἰαῖθ τοσὰ- 
ΒυΪα ἰσιξυα δάδγε βοη ροϊεεϊ, ἰἰδφῃς οβετγγαὶ εἰ μδϑοίϊος, 14. (γ 
ῬΕΙ τἰφεπιϊοτν ογριπιογ ἢ δὴ χηοά εχ τοι ξεγαϊϊοης οδἷου ἴπ ραγ- 
ἴετα ἱπιοιίογεπι δὲ οἰ ἐχὶ!. Ὀθὶ δυΐενι οαταὶ εδἰογὶ9 Βεπεβείαπι ἀ6- 

30 (εὶς, πιδβὶ9 οορίίος : ́ῃοὰ οὐπὶ μὲ, Ρ ΠῚ ἐγεοίίογε εἴβοῖ οορξιπίωτ. 
15. (τ Βἴδπνο, οππὶ ςπττείπη8, τπϑρὶθ τίξοιπι8 ἥπῶτα οὔτ δίδπιθοῦ 
δὴ ηιοὰ δᾶς ποϑῖγα ἀπιρίθηθ ςογρογα, οππὶ δἰδηνῃϑ, δὸϊ βεπιεὶ οοπ- 
οαἰείδοϊα οδῖ, βου ἶωπὶ ργδείεγεα πιοϊ σδεῖαπι ἰηίεγε: οππὶ δυΐοδι σΌγ- 
τίποτδ, αἰΐπ5 δίᾳιε δἰτιι5 δι δὶπάὰς (ρίάυς οοςαττγῖξ, ἰδαας δος αἱ 
πραρὶδ τὶ ξεατηῦδ. δὶ μδες δἔγ, οὔπε πιουδέυτ, [τρί ἀΐον τείας; φποὰ 
αἰάδια 'ἰπ συτγγθῃ 0 πιαχίπιε ἰποϊαϊς, λ16. (τ ἰεπιρογε πβαϊητίπο 
Γἰκ88 δυσίπϑ δῖ, οὔπι ἰδπιεη 80] ργορὶπ8 δά ϑιεῦ δὴ χυοὰ ρὶπϑ ἴεπι- 
Ῥοτίδ δρεβθηϊίας “οἱ 9 εχϑϊιαϊ, ἴδητε ἰογγα τηαρὶς τείγιρεγαια δεῖ. 

Δ0 8) ηποὰ ἄϊε ἱποίδηϊε τοῦ εἴ ργυΐπα Ἵδάεγε βοΐεηϊ, 4πδε [γί α δηπῖ. 
δῇ Βδδο δἴϊαπι ἰάθο οδπηϊ, φαοπίαπι οδίοτ, 4πὶ δπγεῦπι 86 δχίαϊϊξ, 
Υἱ {γἰροτὶδ δαρεγαῖυτ, ἰάατιε ποιπίοὶ 8015 δρδεηϊα ευεηῖϊ. χαοεῖγο 
οὔτι ἰοηρο ἀϊδιαῖ, ποῦ οδάσηξ: οὔτῃ ργορίαβ, ἴτε οαὐππὶ δίσαε κ6- 
Ἰδοΐαγ, φιοά ἰοοια υθβεηνεπῆμα τοίτί εγαῖας ἐδὶ ργορῖογ βοΪὶς ἀϊω- 
ταγηίοτετω ρδοπέϊδπι. δὴ 8 ἱπδίδπιθ ροῖίι5 βαῖις ᾿πεϊϊαπίηγ πο- 
οἴατιὶ, φυὶ ρο! 1 δὐἀπαοάπτι ορίγαπε. δὴ ποθὶ8 {τἷρξιι9 δογίπϑ ἰςςῖγεο 
4686 υἱάδοίιτγ, φηοὰ οἷδὶ οσοποοςῖὶ ἰδ δαπξ. ἱπδπίογεδ ἀπίθην ΟΠΠῸ 
δοσατῦλ, {τκι8 ἰ4πὸ δοῦῖασ 86 ΕἸ π|88. Δγρτιπηεηϊιτα, 4ποα ἃ τοταίϊα 
τοδπίπιο [ἸροΓΘ δοίδπιπσ. 17. Οτὰ ἀε οδυϑὰ αὶ νεβδπισπίοτ ἔτὶ- 
ξεηξ, δὲ οἰλέϊη οορίοϑο ἐξπιε σοποαϊεῆδηι, ἱπλοϊεβοῦπε, 8ὲ ρδῃ !αἴπι 
γσέγο ἰσροβαιῖ, οἷα ππιῶβτιο ἀοΐογα γεογεδθαπῖυγῦ δὰ ποῦ ΟἰμπῃῸ 

5359 στη δχ σὐπεγαγὶν ἰῃ σοπίΓαγππι ργοβοίδεϊζξηγ, πιδβτὰ οἴβοὶ σοτηπιη- 
ταῖῖο δοΐει; υἱ ἱπ ἄγθογε, δἱ φυὶφ μαι! ]διΐαν ἠεἤεσιι, πῃ} εοὲ φιοὰ 
οἰτγρϑ ἰρδὰ ἰδβογεῖ: δὲ εἱ τ βειοοπῆαϑ σογγίριὶ πες δεηθὶπὶ δράποϊξ, 
ἐγατιραῖυτ ἤδοθθθα δϑδὲ. Ἔγο δίταιϊθ ἃ 88 0 δἰσηὶ!ἱ αἴβοὶ πἰμιὶ ροῖοοι: 
Ὧξ ϑιϑϊοτα οἷον μοπηΐδ {τη ἱπίπο οοπϑίσεῖς οἱ 86 ςο] Πἰείξ, οἷς μα- 
τος εἰ τίξογ γμαγιΐ εχιθγιουὶ γοἰἐπαποπίδτ, οοπίγαγίατη σι ϑοὶ οοη- 
τεαυλϊ οοττασνροηθ δὶ. εἴδβείίαγ τοῖς αἴ, εἰ δεηϑῖπι ρδαὶ ἰδιΐπη φηε ἴς- 
Ρεᾶλοι, οεβἷογ ργουοςείαγ εἴ Ἄχϑαῖ, ἰΐϊδαας τηὶπο ἀοϊθδηϊ: δίῃ δι δ το 

᾿ τοςαϊεβοδηι, διηρὶϊος δὴ ἀποιῖον εἰ δἀοιτίπραίητγ, ἰἴδαι ες ἀοϊεπάππι 
τὸ δοτί:5 "᾽. [Ὶ8. (αν τείγίρβετγαιὶ τρορὶϑ δ εοάδπι οδἴοτε σΐπητν 

αἴαιτε ἀοϊεμιαδῦ πίγοπι οδΓῸ διδο οϑ88 (ἰεπϑὶϊαι]5 οδίογεην οσςυΓ- 
τεη δε δὲθὶ τεηδοὶα9 φῃδοὶρὶϊ, ἐχ 4πὸ ρἰππθοση οἰ ἀἰα8 το ίϊωτ 
“πάχει ἰδπα. ἀπε οδἷοῦ υἱ ρεπείγαξ εὸ ποά [(ογαπιὶπα πἰπιῖο ἔγίρογε 
οοπκεϊαυεγυηῖ. 19. υδπι ΟΡ οδῦδβδβηιν ποη γίρεπὶ χη ̓ γαϑεππειγῦ 
δἐν αποί τὰ εἰ ἐχοδπἀδβοθηίία ἰἰαν ἰτατὶ οοπιγαγὶϊ αἰζεοῖπδ δος. δες 
διαξδεν ἱγὰ Ἔχ ἱξπε ργοβοίδεθηδ: ςὔπι οπὶπε ἰπῖτι8 οορίαπι ἱβκηῖν τεῖι- 
τε σετιϑ, σοπορϑϑοίμευθ. σοί πηαχίπιθ ἴῃ ΡΠ ΕΓ; δεῖαὶε ρεγερίςογε 

8ὸ Ἰίεσξ. ρπεῦὶ πδηηας ργίτθητα Ὄρὶγίδιι8 οορίαπι γεϊιδαπέ, ἀσπιάς το- 
Ἰθδοτιηῖ: οδ]οι δοΐπβ οατὰ ἰπίυε δέίδειτα δου βσίαϊ αἴσας μυκοίβοδι, ἴαςίς 

8ὶ ἐγηθεδεᾶπί. παπὶ δἱ χηΐϑ ἰατρα δήπαπι {γἰρίἠστι μὲϑ ἐμ πάοτίξ, ἰγὰπω 
φεάκλρίς: εἷς εηἷπι σα ]ογ Ἔχδιϊηκυϊογ. ραν τὶ ἀπίθηι σὲ ρεγίσσγηὶ σθῖν 
ἔγα: τάξϑης επίπι εἴ {11 ρδ!ἀϊχια τοἀυμίαγ. οα]οῦ αᾶπαῦα εὐ: 
ται 26 δηνατηΐθ ἀξ ραγιΡο8 δευοοδῖ δὴ ἰϊπ85. 20. Οὐδην ΟΡ τετα, 
4ποῖῖεδ ἱπμογγεδοίνμυ, ρὲ]: δι ρυν αν ἂπ αποὰ ἵν Βεηπόγα σοςϊμδὲ 
οοπεϊπεπίατ: Βππιοῦ δηΐη ἃ ΡΠ αἰ ανάϊπε νἱποίτατ, ΒΟΓΓΟΓ δηΐετα 
Ῥαΐδα [τἰροτία βενὶ δοῖδι. [τγίριιδ σδύὸ οδί ἀπ πυπποτεπι εοπρεῖες 
Βαϊωγαε γαϊο νεἶς. ἐγρὸ ὩΡὶ σοπηπποϊδίυς ςουφοϊαίηϑηπς Βύποτ οδὲ 80 
ἐπ πὸ Ρἱἰὶ ᾿πβδογεπε, ρ᾽]ο5 'ρ505 τππϊωγὶ ςοπϑθηϊαπειπι δὲ. τὶ ἰρὲ- 
ἴλτ πὶ Ῥατγίεπι δβάνυδγεπι 86 ἰγαηδίεγεηϊ, ἂπὶ ἐπ δαάδπι πηδπεβιπι, δὲ 
Τατδϑ υἱμσαγε Πτηπόγεῖη ροϊπογιηῖ, δὶ γογίϑιτβὶϊα ποὸη δεῖ υἱ πατηον 
τεῖπ ρεϊδίοτα σοδοίιπιπε ρίϊυ8 νίποογα δ80 ροπάπεςαϊο ροιϑῖ1, ἜΥβῸ 
δἰ ρίἰι8 ππήϊψας κοι ἰάο Ἀπιπογα οὔϑεϑθὺβ πὸ 4πὸ ναΐδοϊ ἱποϊ πτατῖ, 
τεϑῖδὶ δδὰπε πὶ εγξοῖυβ οοιἰϑίαϊ. Δ αηοπίαπι οδίοῦ ρυΐναθ ἔγίξοτθ 
δὰ ἰοοσπι ἱηϊδγίογοι δὲ ἢ] ρει ἢ Ὡθὶ δαΐοτι οσαἷοῦ 86. ἃ οἂγηθ ἠΐτηο 
Υἱϊ, ξᾶγο ρἰθπίυς οσχίίατ, οοδοίααια γἱϊσ8 θιπϊπεπιὶπθ δγρὶ οσρε) 
φαοπποίο 58,, εὔπὶ ἴδγγδα [εδιισδπι δῖ δεν ὰ 4υο ἰδεῖ ἱπβ χεγίβ, σοι ὃ 
εἴγαδι δίψπθ ππάΐᾳηθ ἴεγγατα 9 ἢ Κα, εἴοιε τὶ πιαρὶς ογὶβὶ μοϑδ- 
δ χιοὰ ἱπβχυπι δῖ, 40απὶ δὶ ἰεγσα τηὶπτϑ 6886 ςοδοίῃιν δἰνοτὶδ, 
21. πὶ οὐ οαπδῶπι απὶ τίβεπι, πιαχίιπε ἀογπιΐγε ποι ναϊομη 3 
δῆ ἡποηίαπι, χηὶ τίρεϊ, δρι γίτοπι τραρὶϑ τεῖϊπεῖ απαπὶ ἰδχαῖ: αὶ ἀοτο 
τοῖς, πιδρὶ8 γεάϊξ 4πδπὶ δἰϊγδὶδς. ἰαοὶξ ἱφιταγ τίροῦ οἱ ξοπῖγα ΘΒ 
4πὲπὶ “π ἀοιτηϊίυτ, 

ΙΧ. οὔδλὲ αὖ ΥἹΒῖΌκβ ΣΤ ΟἹΟΛΤΆΙΟΣΒ ΣΤ ῬΕΙΙΚΒ ῬΧΆΤΙΚΧΝΤ, 

(γ ρεῖϊεδ γεςεπῖογ ἀεἰγϑεῖδο, πιαχίοεχης δγίοιηπι, υϑυροττπῶ 10 
σηϊπογθαϑ εἰ υἱδὶςϊ θυ ϑάπιοϊδο, δὲ ουὰ δυρεγ οονίγαςϊδ, γτόξβιβεοδὲ 
πἰςεγα πὸ σουῤῥδίδηι δὴ τοϊϊοπο υἱγαος πυπιοτ ςΟ]Πἰ6ὶ τππιππετες 
4πὸ Ρτγο πὶ εῖοσ. ρδγβ δηϊπὶ οἱ ἴθ Βυιπιογεπε ἐγαξὶξ, ἱπταπιθοο  φα9 
Ῥτορῖογ ἔδγνογοτι. ονὰ δῃβ ἰεηιϊ τα οἰ πιϊπαπῖ, δἴψης ἰϊ8 ἰυϊατπιθϑοεῦα 
ποὴ δἰπαπί, αἱ οἰΐατι ἰπ ἀπ αϑιῖδ φἰαιῖπ δρίξιιγ. ςοἴδεϊαιίπατνε 
δι)ηὶ ρεὶ]ο5 ᾳποχυδ ΟΡ ϑυδπι ἰδπιϊϑηι, μδογεπὲθς ὈΝ ΓΏΤη ἢ τόδ μϑϑε 
800 οδἰογε οοποοψανηῖ ἐπβαπιπιδιίοπεπιηπε θεάδηϊ: ποήυθ ἐπὲπε 
ἀεῖγταβετε δδ8 δοίδιπδ εἱδὶ ἀΐθθαϑ αδἰίᾳαοιῖ ροδί. εἴϊαιτι 4π1ὶ αχ δεδὲθ 
δοεῖους ρετγίγςδη άπ οδηδοηξϊ, ἱῃβαπιχιδιίοποτε ἰοϊέεγε νοΐϊπηξ, 
2. Οἷν εἰοαϊτίοεδδ τεψθο χαίάετη ἰῃ σογρογε πἶζγαθ, οουὶὶ δἷρπο 89 
ἱπάαουπίατῦ δὴ 4ποή εἰοαϊγίχ οοἰοτετα ῥτίοτί ςοπεγαγίπτα ἡγε, 
8. Π1Ἰοεῖ φπετηαἀπιοάιπι οὐποΐα πᾶς δορτοίδγιπε. πίσεγα δυῖοπι ρατὶϑ 
σοι! πῖρτα εοπῖγαηὶ δοϊθηϊ. υδγηην ἴδῖπθη ἤδ4πὸ ἴῃ ΣΟΓΡΌΓΕ δἰ ἴλης 
πίγτοβοπηΐξ, δε ρτὶποϊρὶο δἰθδὲ δυπὶ: πεαῦς ἴπ οοῦδο ἐοπαροτ πίρτϑα, 
δεὰ ἀεπιηπι ναὶ εχ ἴοῖο τοὶ ππλξπᾶ εχ ρᾶγὶς γελἀυπίῃτγ. 8. (ὦν 
[εγαΐα οταϑ εἶνε πὶ ἰϊητη -ρίαρας τηρίάτπι, νρεάϊαπι αἰπτω ἔδλοὶιῦ 
πἴττπι ποῖ φαηρυίπεπι ρα} ἢ εχ πιεάϊο, ψιιοά πιρχίπις [ετίς, ηὶῳ 
ἴπ ογθεπὶ δὲ ςο  ἰρὶὶ εἰ γοϊπβάδ ε917 δὴ δὰ αηίάεπι ἀε Ἵδαξᾶ ὁδηκεΐ- 
επι ἀεῖπάς τοάϊγε οροτγίογεῖ, ΤΌ Ρδάο δαΐεπι ποβηἰδὶ ΟΠ ΌΓ5118 δατν 30 
ξαϊηΐο εἴ, ἴφπ π᾿ δὔπὶ ἰοοππὶ αὶ ἰοῖῃθ ε'. 4. ᾿νε Ἵπτο 
τπετηργα ἃ ἔδγυϊα υϑἤιδιπδηϊίηβ [ογἰππίητ, πποάϊατη σαγπΐ8 αἰννητα, οὐαθ 
τῆργς τεάάπηϊαγ, ᾿ἰζπο ἀπίοπι σοπῖγα τπεάϊαπι δτυρ ἰαϑ πιρεῖ ἢ ὧπ 
4ποά [ετιία 5τιατα ον ἰευϊτδῖθπι, ὉΡὶ υοβδιηεπίεν ρεγοιδοῖς, φαπρτιᾶν 
ϑότα τοδί ἀεπῖεπι ρὲγ δηπιπηα ἀϊδοὶραὶ. ἰἴδφης Ὡπάε δδηρτίϑ ἀαίσετγίξ, 
ἸΔΟΧ 68 βᾶγι αἷρα δχϑίϑι!:: 4πῸ δυίεπι ρἰεπίαο βυχῖϊ, εἰς τον ἀνα 
δῖε οὐπιχυο ρίεβα ἱπιαπιοΐς, δδηκαΐδ οἴ0 5πᾶπ βεάεπὶ γερϑῖεγε ον 
Ροϊεδῖ, φποπίαπι εἰ εχίψιιϑ' δδὲ εἴ τ αϊϊοπεπι ρεῖ δον ἀραὶ πϑ- 
οεό8ε δδῖ: ΠῸΠ δηΐπι πἰδὶ ςορία τπᾶρπᾶ γείεγγί ροῖθδὲ οβῖτα Ββι γαπν. 890 
μὲ ἰεῖτθ, φυο8 ἀπτῷ σογρογὰ ἱπίεγαηι, δίβιξιιπε οοἸ] ἀιηῖχις ροη ἀογῖθ 
σοὶ ταϊϊοης ἃς τόβοτγθ. αἰηιοϊομν ἰἰδαυς ππεήϊαπν οανππι το δατ, 
οοἰΠΐδαπι δαΐοπι γάγυπι Ἔχ δὶ δεῖς: οο]Πἰοἷο παηααε ἀϊδδεοιίο οἱ ἀϊδέγαςιῖο' 
Ἰενῖθ εδῖ, 4ποά οἷπὶ φἄνπτη αὐ ϊοπτηχπο γεἀήδίηγ, βαθρτὶν δὰ [Δ 
δητηπια ἀδ οτίβ απήΐᾳηε (ογίιγ: πδαὶ εἰ δρὶι9 [εγγὶ ἀδογρῦτα δδῖ, δ᾽ 
ἰαχὰ ἐχρεάἰιἰιϑ συδῖς, φποά δὰ ἌἽδάφηι [αι τι. ὑδὲ δαῖθτν φαηριῖ 
ἐο ἴρ86 δὲ ςοἸϊορί!, εἴβοϊτπτ παδγτο πὶ πιδαάϊαπι τΌΒοτο Εἰπκαῖητ, ογδΘ 
δτιῖδτη, 4π25 ἀεσεγῖξ, δ᾽ βεήίηϑ ἠεοοϊογθηῖδγ. ὅ. Οὐτ υἶβταε 10 
εἰςαιγίςε8 μοπιίπππι δππὲ αὶ πο ἰἰοηΐα τοποπῖπτῦ δὴ αποὰ βδηβαΐν 
δοτατι σοττηρίπ8 δδὲ ᾿τγορίεγ δ πεϊδιίοπετα τῃογθοἱὶ ἠϊυἰΐαι ες δ8ην 
ξυΐη!ο φηΐὶ ἃ ἰΐεπε ργοοθάϊε. εἰοαϊτχ ἱχίίπτ σοῖο ῥγαοιεηπὶ 80 πηπι8- 
486 οσοῃοίοιϊς. 58ηξιιΐδ γογο 'Π6, χαΐα εἰ ἀϊϊπὶπ8 δὲ οα]ϊπϑ δἰῖ, πἶβεν 
ε8ῖ, οἰοαϊγίςθτι πίζ γα ἱγαηϑρεοῖη 8 ὑπο οφἴαπάϊε, οἱ υΐάεπα 426- 
Ῥίον. Βαὸ θδάδιν ἀξ οδίμδ οἱοδισισ βίρτιος βὲ: δδοδαηξυϊεῖς εὐοπῖσα ἐατϑ 



4532 

τι οἰ Π ταῖς (τίρεϑοῖς, εἴ οαἴοτε ευδρογαπίο διτίοσ γελάϊεαγ. φεπῖο- 
τῖθαν εἰΐδτα ραγὶ γδιϊίοπα ουϊε πιδρὶς πίρτεβοίς, εὲ πδενδς οἰοδίγιοθ 

20 αἴσίογοο φαδαι ἱπηίοτι αν Βδθεπίωγ: δϑὶ επὶπι φαδεὶ υἱδίοδϊαιη οογ- 
Ῥαε εογαια ἰοῖιπι, πΠοη ΟΡ αἰϊφαδια σπε9 τεπυϊϊδῖεπι, δεὰ φαοΐ οὐἷον 

ἀοίεςοτι. 6. ὕιγυπι φυαδοπηφια ταὶ εἰαϑάεπι οδυϑᾶπι δι πεηῖ, 
σἴτὰ μαδοπὶ οαβάσπι δά ἀρεπάπηι, δὰ ποῖ υεγρὶ οδυ5α, ςυπι υἱθίςεα 
ἀϊεπὲ εἴ αν δεγὲ εἰ ἃ νδάϊΐουϊα εἰ ἃ ἔαβα ςοπιπιβηἀηοδῖα εἰ ἃ ραΐ- 
πῆοπς εἰ δ ἀγρίϊ]α εἰ ἃ αἰΐ Πυϊπδοειηοάϊ ροδδίηξ, δἰηροΐαπα νἱ 
δαάετα πος εἴβείαπι, ἂὰ ἀϊνεγοαῦ δὴ δε ἰάθο ἐο ἰτ, φυοπίατ τορὶ- 
Εἰμεῖν ρτδο δὲ [εγῖ, 4δς ῥγὸ τπηεἀϊοαπιεηῖο ὠςοῖρί ροϊεεὶ; ἔαρ γεγο 
εἴ ρυΐπιο εἰ ἀγρι]]α ἐο φυοά δὰ εε διϊγαμβοιὶ ργορίθγ δαὶ σογροτίβ 

30 ται δίδει; σεϊσγαηε μγδθάϊοϊα δἰ ἰδ εχ οαιοὶς ἰάειη ἰδοίαπε. δὴ αἰτὶ- 
τοῦτ αοἰδπν ἰι ἰδ οπιηῖ 5 ἰάεπι οοὶ: φαοὰ δοΐεπα δηϊεςεαϊι, μος 
ἀϊδοτϊυϊηΐ ἴοτγε πἰΒ}} εδὲ φυοά ργοβίθεαὶ 7. Οατ οεἴεσας εἰςα- 
ττίοεα πἶξγας, οουδὶ αἰραθ οοποιδίαπεῦ δη φορά εἰοαἰτίςε5 οοἰογειω 
ἐοπεγδμαπὶ οοπίγαγίῃπι ρα ἴῃ 4πὰ εἰβοϊαμογ. δὲ ἴῃ ρατῖε οου]ὶ 
τῖξτγα βετγὶ δοϊδηϊ: εγρὸ δἷθας εἰβάδηιαν πδοθιδε δϑῖ. 8. (αν 
ἰοῖος [εγυΐας ἀοίοτγεπι δαὶ ρ ϊυ5 πονεῖ 4ύδπὰ αἰϊφυϊὰ ἀυγίογοπι ἰΐὰ 
εὐἷπι ἀδργεβεπάειογ, οἱ φυΐδ οὔπὶ υογρογδῖ, γαϊΐοης οοποίἀεγαῖ, οὐπὶ 
ἴδταδη ἰοϊαπι ἀυγίοτ9 γε θπιοπεογεῖι 6686 Γαιο ροιίον ἐχί ρα: δογὶυς 

δ δηἷπι ἔοι φιοὰ ἀυγίαδ οϑῖ. δὴ φυοΐ οαγο ποῦ βοϊῃπι σὔπι ρεγοα- 
Ὥϊατ, δε ἀ εἰϊατι οππὶ τερογουῖε, φοιει ἰξίϊωτ ἃ ἀυγὶς ρεγοιὶ ἰδ- 
ἴαπι ροϊεϑι: οδάϊε δπὶπν ργορίθγ βογῶπι ἀυγίιίεπα. αἱ γεγο ἃ ἐεγυΐω 
πίγυπηις δοοίἀἶτ, αξ δὲ ρεγουιίαϊατ εἰ γερεγουϊίδὶ ργορῖεγ ρου ετὶδ 
Ἰευϊαῖοπα, οὐπὶ 8. ἰσ δὶ πο οεάδξ ἐεἀ τεηϊϊαϊοτ, ἰἴὰ οἱ ἰοῖι5. ροδοῖς 
ἀυρ]ϊςαῦ, 9. Ουγ  Βαροῖα οἱ ογαίδυν, φαᾶς σοπίγαγία ρίαπε ἵπῖεγ 
δε ϑυηῖ, ραγξεν υἱδίςε ροϑείπὶ ἀϊεουΐεγε, Ηἰς ρεϊαοίμίο, 114 ροειῦ 
Ἄγαῖμα» επίπι ΓΠρίἀυν εδὶ; φιοά εἰΐαπι ροεῖα ἱπαυὶξ Ηοπιεγαν “εἰ 

0 ψεϊάο ἀεηῖεα ἀδβχιε ἐπ δοτγὸ: Ἐμαρϑα γεγο οδὶ ὰ δὲ ὑγεης. δὴ φαοά 
τὶ δηΐπιο ἀεβοϊεπιῖθυ8 ὅς, δὶς ογαῖμαε νἱβρίοδιϊδ οοσαττίε. οδυϊδης 
επίτὰ τείγρεγαιϊο οδίογεπι ργομίρειὶ δάσοὶ 6 δδαπριίης, χυὶ μετ ἰεΐατο 
δὰ φπιπια σοπβίοτα σογροτίβ δἴαπε οοπογεδοθια δοῖεξ, πδὶ οαΐοτ 
ἀεςεδδογίε. Βὲ δαΐπὶ οἱ ρειπάε ἃς οἱ Ἔχιγα οἷ σοπρείεϊητγ, στ 50 
οαΐε εδὲ ρτορεφας δρεδϑὶ οἱ εχῖγα δῖ. οἱ συδγοὸ οἰπὴ οδἱοιὶ Ὄχὶϊδ 
Ὡεραῖαγ, ΠΟῚ ςΟπογοβοὶξ, δεἀ 46 τυγδυια αἰ 1ϊ, οἴ ϑεάοθπι ὑπ 46 

“80 εἰπυχίε τερειῖξ. αποά ἰάεπι τμαρεῖα φηο 4:6 ργϑδβϑίαγε ροίϊεδὶ, φυΐρρα 
40δε «ςΔ]οτίβ δαὶ [δου ]ταϊε ργο θεαῖ πὸ δαπρυΐ κείαβοαῖ. 10. (υτ 
δερεῖδ φυϊδυδάδπι αὐπιοῖὶς, οἰ ογδιίξῖα αἰ ἴδηπα ρεπογίς εἰ επι, υἱ- 
Βίςει τερτίπιϊ γοοϊνίαυς ροϑϑηπὶῦ δὴ χηοπίᾶπι 865 παίαγα [ἰρίἀυνπ 
δεῖ: εγξο οδίοτεπι εἴδατα υεϊδὲ α δδηζυΐπα, 4π6πὶ ἰοΐυ5 οΟἸ ερὶ. ἐο 
πδηηῦε ΡῈΓ δυπιπᾶ σΟΥροτί ἐχῃδυβίο υἱρεχ Ὄχϑίϑε!Ἐ. ἰδαυθ οεἰε- 
τῖϊετ δἀπιονεηάυπι εεὶ απίθαυδτη ψείεϊητ. εἴ {παρεῖα γεγο ἐσ τπεὶϊο 
Δ]ἴὼ εδάεπι ἀδ οδυδα ἰωναῖ: αιΐα δηΐπῃ ο6 118 εδὲ, δαπξοίμοπι τείτὶ- 
ξεδοεγε ργοβίθεῖ. 11. Οὐκ οἱ ἰπ εοάοπι ἰοοο ϑδδρίι5 υἱθῃ8 οχ- 
δαϊετίς, εἰςαιτγὶχ δῖτα ἀυποοῖων ἢ δὴ φαδοῦπ4πε ραγῖδ πίοι 86 οδίδη- 

80 ἀετῖι, μδες δήποάυπι ἀθθε ἰδίην, δοχιια πηρὶδ 40 υἱσογδίωπι δ86- 
᾿" οἷς. ἀθθι]ε δυῖεπὶ οπιης γί ρεβοῖ! πιπιογίδαις ρἰθηοπι δῖ; 4π0 
ἢ πὶ αἰξταπι ηυοαὺς ἀρραγοαῖ. εἰ φυΐάειη υἱςεγα μιᾶρτια εἰ γεΐεγα 

εἰοεῖτιος δἴγα οράιιοῖα υἱάθπιαβ. δᾶερε δυΐεπη υ͵ἱου σε ρίδ86 ποὴ δἰ υαἀ 
εεἰ ηἰϑὶ ἰοὺς ἀΐα Βαρυΐε5ε. 12. Ουτ νυἱβίςϊθῃ ογαῖδοβ δάππονθγς 
δο᾽ επιυϑῦ δπ ιοὰ ἰοςας, 400 ἰεϊὶ ἐιετίπιαν, τείγικεγαῖαγ, οδίογααθ 
ἰπάς οπιμΐ ἀεοεϑδῖῖ. ογδί 9 ἰΐαφιε δἀτηοῖυ5 ἴαςϊξ δεγίἜ {γὶριἀϊαῖο 
Ὧδ οαἷογ ἀροδῖ. 13. Οὐ ΡΠ] εἰοαιγιοἶδυδ πεφυδυηὶ ἐχουγγ ἢ δα 
4αοὰ οπιπεθ πιεϑίτι8 οςοδεοδηΐωγ΄ εἰ ναγίδηι, ε ηὐϊρβαϑ Ρὶ]ὶ δὲ ῥγο- 

891 τπιονετὲ φοϊεηϊ. 14. Οὐτ ἰοϊῃ τυπιοτεπὶ ᾿ἰνογεπιαυε δαϑεὶρίαπι δα 
4υοά ἀε ἰοςο ρεγου590 Βυπιογον ἀϊεϊοοιί ἰπ ἰοςα ργοχίπιᾶ γυθοξ, ἰῃ 
ἀαῖρας οἰεπάεπιο5 τεϊογααεπίοτγ. ἰΐδαθ α σοπίπηςῖα ςοπρἰαἰϊπαίδυς 
Βυϊηοταπι ςορία ἵππιοῦ ρεγ ΓΟ] δοϊϊαμεπι ἐχϑαγρῖι; εἴ δὶ ηυδὲ νεποΐαθ 
τυρίδο δἷηϊ, ςοηβυνίαπι ἰὰ μυπιοτὶ5 δ δογαδιΐωπι αὶ πεοθθθα δϑῖ, 

Χ. ΟὔΑΥ αὖ ἈΣ5 ΝΑΤΟΆΛΛΙΕΒ ΡΕΑΤΙΝΈΝΤ. 

(αν ἴῃ δηϊπιαπίυπι ξεπογε δ]ία τυϑεαπε, αἰΐα ποι ἢ υεγθὶ βταῖία 
Βοῖῦο τυξοῖς, Βο9. ταϊπίπιθ. Ὀϊγὰπῦ συοὰ οεἰεγίδ ἱπαχίτοδ ἐχ ραγῖε 

40 Θχογοιηθηΐηπι αἰϊογδΏιη 86 Ὑδγιϊξ, Ποπιϊπὶ δαΐθιῃ 60 ςουγνοσγιΐ πδῖυτα 
σοϊαϊξ δὴ φυοὰ Βοπιο πιαχίγαανη Βυπιὶ ἀϊδριιπιῃ 46 σογεργαπι σοη- 
αἰπδῖ, ταδεῖὶδ ἀπῖεπι ρἰτυΐα ἀεδι}]]δοϊς βετὶ δοϊεῖ. 2. Ουτγ Βοπιϊπὶ 
1δυϊαταπηοάο εχ οπτηὶ ἀπ πιδη τ απὸ ΠΏΠΙΟΓΟ φδη κυ ΐδ 6 παγίρυ ἀεβιΐ} 
δὼ φυρηίδην ρἰ υτίαγαχ Ἑεγερτὶ ἰάδμφυς Βυτοὶ ἀϊοδίπιαση Βότθο οοπ- 

ῬΒΟΒΙΈΜΑΤΟΜΊΙΧ. Χ. 

ποῖ; ὑπὰς νεπαθ ἐχογειημθηιθ ΡῈ οτὰ δοάεπι τεπάεηϊία πϊπηῖτα 
τερἰεἰδε ργοίαπάετε ἱπήάς σορυπίοτ, δδηκοΐδ δπῖτ υἱαῖυθ απ 
ἱπίοξγο Ἰοποῖον τεάάϊαγ. ἴ8}}6 δυΐοπι δὶ φυὶ 86 σεγεργὶ Ἄχογεῖπεῃ- 
τἷδ πιϊδοιογίϊ, εἰ ᾳπαϑὶ ἱπ δαπΐετ ἀοβεπεγα.Ό 3. (γ αἷϊα εχ δοὶ- 
τοδητ 8 ΔῈ} οὔΐεπι, δἰϊο ἱπῖγα οᾶγηθηι, αἰἰα αἴγοφαο τποάο ρίπξαει- 
ἐεγε οοπϑενυδγυηῖῖ δὴ φυΐρὺθ ἀδῆδα δαὶ οαγο, ἐδ ἰπῖδ οαΐετα εἰ 
ΟΔΥΠΕΙΩ ΠΌΠΙΟΥ ργδεϊθητιί5 οοξίξηγ:; ποά 18 ΒΕΠΙρΟΓ διὰ πδίαγα εχαΐ- 
πεὶ δἴχιιε τϑϑϊὰεῖ, φοὶ ἰδηάδθη οοποοοῖοϑ ρίηρηο εἰβοὶ 901εῖ. {πᾶ 
δυΐεπι οἄγηα βαπὶ γαγίοτγε ουϊειη4ιε κεγιπὶ οδνίατα, ἤδδο ορίπιᾶ ἰδ- 
ἴγα σᾶγπθωι τεἠάἀππίατ. 4πᾶε γϑγὸ ἀϊο4η6 πιοάὰο δὲ Βαρβδηῖ, εἴτο-, 
4πε εἴα ρἱπρπεδοῦπξ. ἧς Ουν νἱα]πξίπειν ρα δγὶ τα] έτειαα 
ταΐμι8 Παρδηξ 4υδᾶπὶ υἱγί, εἴ ἰῃ εο ἴρβο [εηϊηΐπο ϑεχὺυ φιδὲ ργουθ- 
εἶδε δεῖδϊε δῃηΐ, πιαρῖϑ Βαβεηὶ 4ιδπὶ τοϊπογεϑῦ δὴ αιοά Ὑἱ]ρὸ ἐσὶ- 
ἴωδ δρί γἰτιδ 6917 σογρογὰ δυΐετι ρῃσγογυι οοπίεχίι ἄοπεο, Βοι ἔδ- 
οἰ εχορί γαῖα σοπϑαπι, οἱ πιο ϊΐεγαπε πιΐθϑ ἐχορίγθηϊ 4 υδπὶ υἱγογυτα. 
ερὶτιϊυδ πδη4Ὸ6 ἴῃ πιδηδίγοα 86 δυδγιῖϊϊ ἔοπιίηδε: ἀδηοϊ(δίετα υετὸ 
Ἰενῖϊαϑ οἰυϑάει δαιῖ5 ἀδεϊαγαῖ. γᾶς δυΐεπι οογρογαὰ δείδις ργὸςθϑ- 
δετίὶ δαὶ ςοπϑεπηογιυῖ, γαϑριγαϊϊογα ουδάυηι: πδος δπίπε τπηοάο δὲ- 
ἀϊβεῖϊϊ! νεϊοτὶϑ διγποϊιγαπη δυδγοσα ραγίίαιη ἰδχίοσγεμ δα Παρ επξ, 
5. Ουν οπιο ἰδπῖοπι ποθ οαῖ υἱεΠίη οι ἢ ὠἴγυπι αυοὰ ᾿δη δϑπιδτα 
ἴδ εχ οὐπρῖθυ5 δηϊπιδ! θ5 ουΐειη ΒαΒοῖ, δηυΐις ἤδιθυς τεἀυπάαι 
ἱπάϊοϊαπι γεγο, φαοὰ υἱι]κο ραγιΐδυδ τεπεϑοῖπια οὐἱο οδτδοῖίδ τπᾶ- 
χίπις ρτππυμη αι δχϑίϑιϊξ. δὴ εἰ ᾿ἰ5 ἱροῖ8 ἀθ «δυπὶδ, εἰ ρτγαείεγοα 
ᾳῃοά ἤοπιο υπυϑ9 δχ οἰπηπίαπι δηϊπιδηϊίπιῆ ΠαΘΓΟ σδηδδοὶι, αυΐρρα 
οΌπι ἰῃ Ὑἱεἰρίηο ΡΥ οαηΐ τα ἐπανπιιδηῖαγ, ἰίαψιθ βογὶ ποῦ ροϊο 
τ ὙΠ Πρίποπῦ μδροδαηῖ, φαδε παπασδιη σδπθϑςειε δοἽδηξ. Φ ΟΟΓ 
οαριεῖα εἰ οΥἶβυς ἰδς ρἰατγίπιιπι ἀδιπεϊοῖατ, 4π8ὲ σΟΓρογα ΠΟ τβ8- 
χίπο δαπῖ, Ποπιΐηὶ δαΐοπι εἱ Βονΐ πιΐπυ9, δου οοξ δά φογροτ» ρεο- 
Ροτγιϊοπεια ἢ αἰτυπι φορὰ δ οορίδ 'π σογρὰθ δὐϑαπιίϊωτγ, οεἰοτβ ἐδ 
ἐχογεπιθηξιπι δα οοηΐεγι: οὐἱριϑ δηῖεπι εἰ οαρτῖθ, απδηΐστα μὰ, κε 
τπεηῖὶ δοςοιδογίϊ, οπιπα ἴῃ ἰδς ἰγαηδῖς. δὴ φποά ρίυτα κἰβουπὶ φοδια 
4026 πιᾶρπο δαπὶ σοτροσγα: ἰΐδαιβ ρἷπρ δἰϊγαμυπὶ ὀχογεθὶ, 4φυο- 
πίαπι ρἰαγα δἰεπάσπι δἷϊ. δὴ Ηΐε ργανι ἀϊ ρὶαδ οχογειαθπιὶ ργορῖοσ 
οοτροτῖς πὰρ 6ο  Πδῖοτα τεἀαπ δῖ, ἿΣ ἃυιοτι Ἔχογοπιθηῖο οοηϑίδίογ 
οοεΐυπι 69. 1. Ουγ δηϊνναπείινη αἰΐα, οὔτ ἀφπᾶπι ταυϊαγίπξ, οο- 
Ἰογοπε δῃητι ἃπιϊ τυ δἰ πα ας ἰοςὶ {Π1πι6 ἀοπιεοιϊοῖδ τἀ ἀππίωτ, οξ 
σδρΓαΘὶ; αἰΐα σϑγὸ πυπάυδπι ἀπιταηῖ, ες Ποιποῦ δὰ ϑαπιπιδτη ἙὮΡ 
[1 πιιι δ τΌΓ, αἰΐα ποῖ, οἱ οοιτα8, 4αἱ δειῆρεγ ἱποοιπηυϊαιῖῖα ρμεν- 
δἰϑῦ δὴ υογηπη πδίωγα υἱῆσοτα ρεγήοπιαγοαης δΒιππόγοτ ὯῸΒ 
οἰδεῖ, οἱ ἀνΐυπι, 4886 νϑϑοᾶπι φῃοηπε πυἰΐδπὶ Οὗ δλιῃ γαπὶ δ ποπξ, 
ἂες πη 54τ8πε πηαϊατὶ ροδϑαπὶ. καά οἷγ πο ᾿Πἰὰ οδήεπι, βεὰ 4πδὲ 

παῖδ εχ ἢΐ8 δῃπι, Βαδο τηυϊεπιοτ ἢ δὴ αυοὰ τεςεη8 πῖδ κυἱϑ ράσε;- 
εἶδ» δυπὶ ἱπβετπίογσα 8. ΟἿΥ πᾶτε οοτροτε ταδίοτὶ εχ [οῖο ρδεθα 
δααὶ απᾶπι ἐειπίπδεῦ πίγοιῃ αυοά τηᾶτε5 οὐἰϊάϊοτες [εμϊπὶς σαὶ 
4τδε τ65 υἱπὶ οδιϊπεὶ δυβοπαϊ. δὴ φποὰ πιᾶγεβ ργδοάϊεὶ πδίηγα ἱπῖθ- 
τὰ δῃιξ, ἰεπιῖπδε Ἰῆδποα οἰ αεϑᾶηις ἀδδοϊβουηι ἢ δὴ αποά τρᾶγεδ 
Οὐ ἱδιηρογὶβ δραῖο ρεγβοϊαπταν, [ειπίπας τευ 9. (πγ ίη 
δηϊιηδηπίϊαπι βέπεγε αἰΐα δγευΐ ἰθπιροτγα ραγίῃπι, δῖα ἀΐα ξεοίδηϊ δα 
Ἰοπεῖιϑ ρετβοὶ δοϊεηξ, φαῖραε Ἰοπρίοτα δυσὶ υἱΐδε φραιῖδ, δῃηξ δυΐθιε 
γα ἰλγάϊονα, ηηδὲ ἰοπξοὸ ἴεπιρογα υἱνῶηὶ. ϑεὰ ποὺ πηΐνογοδ! ον 

τὰ εδῖ. δηυπε δπὶπὶ αἱ ἰατἀΐαε πιαχίτηα 4υδη) Βοπιο ρᾶγὶξ, δἷο υἱυετα 
τοΐπα ροϊεδοῖ. ουἱαϑ γεὶ οαυδῶπι νυἶνδα δἶνε ὑἱεγί ἀπγῖες μπορεῖ: 
4ποπιοάο δηΐιῃ ἀετ δἰ θη μαυὰ οἷϊο δια δίίγρεθ Ἔπαϊτι, οἷς ἀυγῖος 
υυΐνα Ἔαυδτηιπ ἴῃ ἰογπιαπάο παϊποδηάοαυς δύο ζεῖ τειβογδίοσ. 
10. Οὐν ρῥγοῖΐες σδίδγογαπι δηϊπηαπξαπι πρακίδ ἀπῶπε Βοιαίαΐ οαΐθ 
Ράτγειῖθαδ δἰ πὶ κοτε παϊυγαπιῦ δὰ αθοά Ποπιο νᾶξοὸ νδιΐοφιθ 
Ρ᾽υτήπναιπ δηΐιπο ἐπ οοἶξι ἐδ: ργοὰὲ δαΐοτα ραῖετ πιδίογησο ἱβ ΘοὩ- 
σερῖῃ αἴξεςι} Πιεγυπὶ, ἰϊὰ ραγίυ8. δυδγίαπε, οείεγα υεγοὸ δηϊτηδηῖα 
οπιηΐα, δὶ οογίς ρἰαγίνια, γεὶ ἱδπίωπι ἱρϑὶ ἱπίθπάμηϊξ, ἰοϊλφας βϑεθ8 
Ὑεπειΐ ἀεάσης. δάἀάς φαοὰ ΟΡ ἐὰπὶ δνίἀϊταϊεπι τοϊπΐπις γερ] εγὶ 
τηᾶρηᾶ Ἔχ ραᾶγῖε ραιθηίιτ, 11. Οὐ ἰδὲ ἴαπιὶ Βοπιΐπει 
εαυὶ οου ἐδ πιᾶρτᾶ εχ ραγίε οδςδὶ19 δῃπι ἢ δὴ οὐπὶ ΘΟ ἰὴ ρ ϊς: οο- 
Ἰογῖβ βεπεγε ἀϊδιϊηρυδηϊωγ, πἶρτο εἀργνο εἰ σεῖο, ςογροῦς ἰοῖξαδ 
οοἴογεπι οουϊὶ φυοηας οοἷοτ οσοπϑοααϊϊατῦ ἰϊδαῦθθ μαυὰ παιρογιο 
εδεϑῖτο δῖ, 12. Ουγ Βοπιΐνεθ πᾶπαᾶ δἰδίυσα ργουεηϊυοιῦ γε] ρο- 
8 φαδεγοπάυπι ἴῃ ππίνεγευπι, ουΓ ἷπ δινϊπιδηιϊασα ζεπεγε δἰ ΐα ρῶσνο 
αἰϊα πιαρῆο ςομείδίδηὶ σοτρογεῖ οαῦδα ἀπρίοχ ὁδης τεάάϊ ροϊοοϊ: 
βηΐ εὐἰμι ἰοοῦ δυὶ αἰϊηδηΐαα ἰὰ ἕαςϊε. Ἰοοῦ, δἱ δουρί δεῖ, 

, 



ΡΆΟΒΙΕΜΑΤΟΌΜΝΧ. 

10 δια οπίπηι, 5ἱ εχίρηππι. χποά εἰΐδην ραγῖῃ ἴδπὶ εἀϊξο ποπηυ δὶ! εἴβοογο 

το 

30 δἰϊχπδδ ργδθιθϑδῖσθα 

ν.ν 

ο 

εοῃαπίυγ, αἱ ηπἰ οαιε]ο9 ἰὰ σδνθοἱ5 οοοἶα805 δὐποὼηὶ. φαΐθοβ ἰτα- 
απὸ οαυ88ε ἰοςιιδ δθῖ, ἢΐ ρηπιΐοπει γεάσμιυγ. διὰ δοΐπι δια ἀπε 
χυΐϊάεπι ργο[ωπιϊαϊεψυο ῥτὸ Ἱπαρηίϊα ἀϊπο δυοσῦπι ραγεῃίη, ὕγενθο 
ἴδπιε οἰππίηο. ουΐθ5 γεὶ ςδαϑᾳ 6ϑῖ, φυοὰ τγεςίδο ᾿ἰδᾶθ ἐν δάπποῶς 86 
βεεῖμηι. ἰρίίυγ 4πὸ ᾿Ἰποάο ἰαβεγπωγωπι ρἰείπγαε, φααπινὶδ Ὀγανθϑ, 
τδιεη ἀϊοίεπῖδε ἐν ἰδεϊϊπἀΐπεπι ρτοίαπήϊιαϊοπιηιε οεγπαπίωτ, ἰϊὰ ρὺ- 
τηϊ όπου φυοια ἰογιπανΐ ἐπ ἰοςὶ δηζηδίία ἱποιαϊξ, δὲ σεγοὸ αυὶ οἢ 
αἰΐπι πὶ ἱπορίαπη ρεγῆεοὶ ποη ροϊμπογίηϊ, μο8 πιθι τί Πποάιε ρὰε- 
τι θυ οοπϑίαγε νἱάδιπαα. βίφιθ αἱ αἰϊφυΐ, φαατενὶ Ὀγενθς δάϊπο- 
ἄυπι εἰπὶ, τηοϊοα ἔδηνδη οοδρπνεπιδῖδ Οπιπ65 διΐ ΠΟΓΡΟΓΙ8 ραγίε 
Βαβδδηι, υἱ ΜΟΙ ἴδηδο8 σαῖς]. τγδιῖο δυΐεπι σαοά ποι πὶ ἰοουδ, εἰς 
παῖυγα δυῦτα οἴβοοτε ορη9 δοϊθαῖ. 13. Ουτ ἴπ απἰπιδηιυπι ξ6- 
Πεγε αἰΐα υπανὶδ ἐς [ἐπιῖπδς οοἰϊα οὐδδηίαγ, αἰϊα σοπογειῖδ φυϊ δυδάδιι 
Ρτονεπίυηϊ, δἰινυϊαίηπε ργίπιτσ δογοπι οτῖμϑ Ἐχϑιτογί ἢ φιεπιδήϊηο- 
ἄσνη φιὶ ἀε παίυγα ἀοοεπὶ, ρτίπιυιπ δηϊπιδηϊίαιπ οτίυπι τπαϊαϊϊοηα 
ἀϊπιοιοπεαιιε πνυπὲ ππὶνογϑίφυς ογοὶδ ἱπρθηῖς ἀἰϑϑογιπὶ Ἔχ ϑι 1286. 
εἰ φιοΐ πυης, δἱ γαγδαιν ογίω δἰυδιη οὐϊ [υἰιιγ9 οἷς, 14169 πιοϊΐοπεϑ 

δεύπεῦν: τἰποϊρίυπι ον ΐπ ταὶ ουΐιδαν πηαχὶ- 
τπυϊῃ δεῖ, φιρρε φιοά γεὶ ἀϊπιϊάλιιπι δὶξ, δειποι δαΐοπι βϑυϊϊα]α ρτὶπ- 
εἰρίωπι 6896 σοεΐυπι ἐδῖ. ΘΓΡῸ πεϊπηί γι δηἰπαἰΐαπι φθογη 486 οτ- 
ἴὰ8 π0}}0 ἀξὶ νπαῖθο σοπςαθίϊα βοἱοῖ. οδιϑα συγ, μὲ ργιπεῖρίο ὀχϑιὶς- 
ἴεγυπε, ογεᾶγὶ ππο οἴϊαπι ροϑϑϊηῖ, δ6 πη: 18 Οχὶ κυ ξα8 εϑῖ: ταὶ Πα 6 
τοϊῃογῖδ πιΐπὰ5 4υοηθε ργίπεϊρίυπι 6686 σοπυθηΐ,. αυδπιοθγθπι δα- 
ἴω οἰΐδιτι φδθςῦϊ! τπαἰδιίοπθϑ βαπιδη δαϊπιδηϊίη τπϊπαϊονη ξ6πεγὶ 
δαϊϊδ ςοπίγογο ροϑϑιπῆ, φυοά δαορίαβ δ ευ δας. τοπι δπΐτη πιαχῖπις 
οεαπιαγ, σαπὶ πηι ξαϊῖοηε8 ἴδῃ ρογηπι ἱποθσδοττιηῖ. τηωΐογιπι δυΐεπι 
ξεπαϑ του ἱδϊοπειθ 4 ο4π6 ρΓῸ 80] πιδρι ααίπα ἀδοϊάδγαὶ δπιρ]ϊο- 
Τοπι. 1ἡς Οὐ δηϊπαπίληη αἰΐα Ρδιῖυ 98πὶ πΏΠΊΘΓΟϑΟ, υἱὲ 909 οἃ- 
πὶ ἰθρυβ, δἰ ἴα πο, υἱ μόπιο, αἱ ἰδοῦ ἀπ’ φιοΐ δἰΐα νυΐναβς εἶνε ὑϊό- 
τοϑ οοπιϊηειξ παι] ϊο 8, ἰοι ἀἐπιφυς οσπαπαι ἰοειϊαπιοπῖα, φαΐ πη- 
Ῥἰογῖ ρεγοηρίηπι, φυϊθοϑαας βεῖπας σοι αἰθ ἀἰν!ἠεπάυπι ἰπβογθω- 
ἀυτιηπε δα: δία ςοπῖγα 86 βαρθεηῖ. 15. Οὖγ Ἰσπιο ἱπίετ δηὶ- 
ταδυῖεα ὁςα ΟΓΌπΣ τπϊ Πἰ πιὰ πὶ Ρ᾽Ὸ 808 τιδρηἰάϊηε ἰναρ οι ̓πι δι νι απ 
8η 4υοά οπιπίν! τηῶχίπα παίαγα!! 80 ]ογιϊα ἤονο εοπϑίαϊ. δεπηδ 
ἃπῖεπι σοηίποπαϊ ραγίοπι υϑγϑῃ8 Ὀγίογειη παῖμγα ροδιὶξ: Ἰὰ επίπὶ 
οοπερίοογο οροτίδξ, ἰῃ ποι! ποϑ ἀπεὶϊ γαϊϊο πον ἐπῆϊ. φυᾶπίο δνΐετα 
οεσυϊογυπι Ρῃ5 ἀἰδονϊιηϊπὶδ δἰϊ, ἰαπίο τηαγὶ8 σομαρδιῖι9 γὙϑγρεπὶ ἴῃ 
Ἰδίυδ: 41 δἱ δεουπάτπι παίαγαιη βεάδπι ἀθθδαιὶ οδιίπεγε, φυδπὶ 
παϊο πεῖ! πῦ 6686 ἱπιεγυω υτὰ οεγίθ ορογίεϊ: δὶς εὐΐπι ρατγίοπι υϑγϑτϑ 
Ρηοτγεπι ἱπρτοαϊ πιαχίπις ροδδαπιπδ. δὰ ἤδες Ἵεϊογὶ5 δηιιπαπίθυϑ, 
οὐπὶ σαγεδπΐ ταδηρυ8, ἀδεριοἶδπὶ ργοτϑιδ ἴῃ ἰαἰεδα πϑοθβδε εοἱ: ἰϊα- 
486 ρα δογῶπι ος]! ἀϊδῖαπι ἱπίεγ 8686, εἰ ππαχίπιε ονίαπι, εο 4ποά 
τοι χίηα ρΓΟΠῸ οαρίϊδ ἱπρτεαϊαμῖιγ. 16. Οτγ ςεἰοτῖβ δυϊπδηῖθυ: 
Ρατγιϊμν πυπαίᾶπι ργοίαφίο δεπιϊπἰδ ρ6γ δοτηπαπι ἱποϊαϊ τ, ραγεῖπι γαγο ῦ 
Ὀΐγαπι φαοά πιείϊπιη, Βοπιῖπς ἐχοερῖο, ἐὐαα αὐχο εν φΌθάγὰ οοπδιιουϊξ. 

ἡ ΗΠ πὶ δαΐοπι, πἰδὶ γοϑπρίπυπι, δοῖπ θη ρτοίαπιριε ροϊεδῖ, 8ῃ φυοά 
εδἴετα πη ραγίϊεν τ Βοπιΐπθα ϑουππίδηι ἢ φοπιϊν8 δαΐοπι ρεῖ φυΐε- 
ἴοπὶ 1114 ρτο[πϑῖο ποπηίδὶ ουπι ἱπιωρί πϑιΐοπο βοτὶ ροῖεϑ, 17. Ουτ 

40 δηϊπιδ! ππν αἰΐὰ ἐδρυὶ πιονοδπῖ, αἰϊα πο πιουδδη! ἢ δ 4υοά ηπκε 
ΘΟ] 1] ςἀγεπῖ, δὰ σαραϊ τποόυόγὸ ποηυδπηῖ: ποι ΐα ἀπίθπι οαγεηὶ 
εο]]ο. 18. ΟἾγ ἴῃ δηϊπιδιντῖυπι βέπεγα ἤοῖπο δἰεγπυίαγα το χίπιε 
Φοἰειῦ πίγιπν ποῦ τπϑαῖυϑ ΟΡ τιν Εὶ δι Ἰΐονοδ, ρεὲῦ 4108 8ρ νϊξυ5 
οάοτγαιε δυβευοιῦ ἰδ δπΐπ δρί γι τ ρ δι 18. διθγπυΐπιιι. ἱπάϊείαπι 
σεγο, ἄδιος δες τηοδιυ8 Βοπιιὶ Ἰαχίοτε, φιοὶ 5 οἰ αοὶα ταϊπΐπις 
οπιπΐππι να]εῖ. 400 ἸδηηΠ6 ἀγίΐογθϑ πιθδῖπϑ δα πὶ, 60 πιϑρὶϑ υἱπι οὉ- 
ἀπεηὶ οἰ αοἰεπάϊ. χυοάεὶ ἱπ ἀπιρΐοτεα ρ᾽υε Βυπιοτὶο ἱπρτεάϊϊυτ, 480 
ἰηβοιο φιευναϊδπιδιίαπι βετὶ βοϊεῖ, ἰδίθβ διΐθη βοητδ Ποριΐπυπι 
οἸαπίυτο πηδχίπηθ δηϊτη δη πιδι ΟΝ ποῖ, τηογῖῖο Ποῖδο βοΐυδ δίεγη 

5ὸ δαερίοῖτηθ. ἂπ φῃοὰ Βόπιο γον ϊδεϊπυὶδ παγίδι δὶ, [τὰ αὐ Βαπιοῦ 
εοποδὶ δεῖν οδἰογίϊεν ςοτοπιιίαγὶ ἴῃ Φρίγίτμα ροϑοιῖ, οὐπὶ οοἴενῖδ 
τείτιρεσοαῖ ργῶα ἰοπριτυἀΐπο ῥγίαδαυαπι ταυϊεῖιγ. 19. Θογ παὶ- 
Ἰΐωα απίπιαὶί ᾿ϊπκῦδ δϑὶ ρἰπραιδῖ δπ φυοπίαπι ρίπρηθ ππιπιφυοάφθα 
ἀεπϑοτι εδὲ. ᾿ΐμριδ δυΐοπι Γαγὰ δῃα Ὠδίυγα ᾿ρλυμερα οδῖ, οἱ ρεγοῖ- 
Ρέτγε ροϑϑὶὶ βειοῦα δαρογητη. 20. Οὐ (επνίπδε ἱπίθηϊο Ὁούρογθ 
τοϊηχτπῖ, τοᾶγεϑ τηϊπίτηεΐ δὴ ποῦ [οπνπαγανα υϑδῖοα γδιποῖϊυϑ ἰυτῃ 
δεοϊαπάϊιδις ἵππὶ ἰοπρι ἀπε 6118 δεῖ: ἰας οὶ δυΐπι σοΐνῶ δδιῶπι ἸΒ1ΘΓ 

193 δεάειω δίαῃς νερίςδιω. ἰϊδάπο ἰμσμογ εμεβάυφ υὔπ ῥγορίεσ ϑρα- 
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ἄσπι γυἶνδε ἀεὶ εγαῖ ρἰηίοτοπι, αδὲ μὲ δρίγίϊτατν σογρογε ἱπεπίο 
δοηηίγίατ. 21. Οὐν τς Εἰ Βογιυτῃ Ρἱϊαιη ποὺ απεϊτπῖ, ουτα 
οεἰεγας υδάγιιρεδεβ ἀπιϊδηῖῦ Ὠδτη οἱ σαμ68 εἴ βονϑϑ δηιντἰιπνξ, δα 
χαρά δυὺ5 (ΑἸ  ϊροίπα5. οἰπιίατη δδὲ, ραγιίφιιθ ςα]θπεὶ σογρογία οἷα 
ΡῚΪ δἀμδεγειι, υῖρρε συν ρίπρυε ἢ 6886 ἤδοθ886 δῖ. οοἴογὶδ ἐΐα- 
μι γεὶ φιιΐα Βυπογ γε[εἰρεδεῖ!, ρὶ]Π: ἀφἤινιπῖ, γεὶ χυΐα βυυθ οαΐος 
δἰιπιοπίαπι σοποοήπεγε ποη φρο εϑὶ. δυΐϊρυδ Ὑαγοὸ ποη ἰάοπι ἱποϊαϊε, 
γοὶ φυΐδ εἰ μ1} ἰναπιοῦ ἱπτετγίου αἴβεὶ ροϊεει, νοὶ 4υΐα θεπε αἰϊπηης- 
ἴπτα ςοποοφιίιγ: πᾶπὶ εἰ 91 Ζιδπὰο οαυθὼ οὐς ἀεῆμπβηι οἷϊ, ἑαιη θη 
Ρἰπριεάο νεΐᾶγε ροϊεβι, ονεβ ἃς Βοπιΐπβς ργορίεγ δυΐ ρὲ] τοπὶ ἀεπ- 
οἰϊαϊετς ἴππὶ ςορίαπι ποπ 118 αἴβοὶ ρυ]δὰ [τἰρογιϑ ροϑδυπῖ: ποῦ δῃΐπ 
δἰεἰπδ γείνει κεγαιϊοηὶ δυθίγα ᾿ἰςοῖ, οἱ ροσοῖς γ8] Βυπιογεπι ρεΐατε νοὶ 
φα]ογθη σομοοηπεπάο βενοςῶγθ. 22. Ουγ ονίδιυε οχριἰαιϊ5 προ ]- 
Ἰῖον ρί!ῃδ δ ϑπδδοίτυγ, μοπαΐηὶ ἀυτγίογῦ δὴ φυοὰ οΥἴμπν ρΡί}ϊ δυζοῖηδα 
οὐ σομδογεπξ, εν δἰ] φυα ΟΡ δι γϑιὼ δ'πε αἷ]0 ροδϑυπὶ ἰάθοτα, ουτα 
ἰηἰεἴυνη ἰϊπιοπεὶ ἱπίοβγυνο πιδηθαῖ, φιοὰ οατπὶ Ἰυποίυπι οϑῖ. τηϑϑιῖ- 
Μηδ ἰΐϊδφυς ραϊείαοιϊς ἐχοτγοιπθπῖα γαϑρίγαγα τ δα ροϑϑυηξ: δὶ] 
δῃΐπὶ ρΡΙΌΡΓΙΟ οαγηὶβ νεδοιυγ αἰἰπιεηῖο, οᾶγο δυΐθπι τη 0 }]ϊ ἀυ]εἶχιο 
Αἰϊῖπτ ραῦυ]ο. Βοπιΐπαπι σοπῖγα, φαοά αἰκίας ΡΠ ἰ μδοιεινῖ, ΡῈ τ υΐω 
δυτηπι 86 ουτῃ ἀοίοτγα δυθἰϊυπίυγ. οοαυϑίδὶ Ἰά, φυδυνἀοφυϊίεπι βαῃ- 
ξηΐπειη δεοππι ἀείγαμυπε. σογροτγς ἰρίτον δαθοὶο δυοηξ αἱ Ἰδπάστα 
εἰςαιγὶχ οράποδϊιοτ: ππάθ κὲ υἱ νε] βποπὶ ῥἱἢ δανρὶϊαα ργοιηθηάὶ 
[αεοίδηι, φαΐ εν υἱδὶ [ἀδγῖπι, υδὶ φαδπὶ ἀΐα ργαοΐθγεα ργοιπθγα ροςδίπξ, 
ἄἀυτὶ εχιγυδηϊυτ, ἐο αποά οπιηα υαἰθπϑ ἡ ὐτθίηδε οατηἶδ Ἔχ πδυβῖυτω 
εεὶ, πος πἶϑὶ πιδίοεϊδ ἱπ}}}} εἴ δυρεγνυδουδ ρίϊιδ ριουθηΐξ, ἰηἀϊοίοτη, 
φυοά Βοετοΐπυπι οπιπίωυτα ρἰαραπι ἱπμ δ ξδηϊίεπι πιου ἀἰδηδηη ρὲ] ἀπ- 
τιιίεπι ργδα δὲ Γεγυηῖ, φυοπίαπι ςαΐοτ Ἔχίθυοσ αἰτἶι5 σογραδ δυ θέ 
δἰ ἐπι θη σοποοείαπι ἔοι ]α ἀρϑυπιαὶ ἴῃ νἀροτειη: οοπῖγα δΟγΉτα 
φαΐ διιὺ δφιίίοπειι ἱπςοϊυηῖ, πιο 1166 Ἰαδοϊνίφας υάππίιτ, φυοά δὲ 
δδηβοΐβ ἀυ]οἰδ4π6 δρΟΓ β6Γ διηπιηδπὶ ροΟΐι5 βαϊιδὶ ἔοστηδπι; ἡτπιᾶπε 
οὗ τοι ὶβ οοἷογ σποηθε διϊατίογ δεῖ. 23. Οἷυτ ονίυπι εἷι εο 
ἀυτίοτεν δυπὶ 400 ρτγοϊϊχίοτεβ, ποιπίποπι ςοπίγα πιο ΐογεβ 410 ργο- 
Ἰἰχίογεϑῖ δὴ φυοά οἴ ρἰ]1, φυΐ 4υκ]ε ἀϊχίμνυδ οσαρίοπι αἰΐπιοι- 
ἴαπι, δὲ ρτοου] 86. Δ δυὸ ἀεάυχεογιπὶ ἱπἰτῖο, ἰοϊπηΐαΦ νϑδοαμίοτῦ; 
εἰ δἰιπϑηΐυοι, χαρά ἱπδϑὶ νἱ οὐἱοιΐ5, ἴδς1]6 ργο δῦ ἱπεοςίΐομς δνδ- 
Ρογϑῖωγ, ἰΐδαθα δἰοςαῖΐ ἀυγίοτεν τοἀἀυπίαγ: τὰ0116 πδηαε Βυπιασα 
εἴ. Βοιπίπιπ γεγο ΡἢΪ πιΐπυδ δἰἰπιεπι, 86ἀ ρ]Φ φὰο ἰπΐο Βαῦ- 
τη: σοποοφοΐίαγ δυΐειπ ρ᾽εμῖαδ, φαοπίαμη ταϊπς δεῖ. σοποοοίμαι 
δοΐεπι ρίϊαμι οἰδεῖ! πο] ἤογεια : σοποοοῖδ δἰθηί ΄συδοηπε τη  ]]!οτῷ 
ἱπεοποοοί γελάνντατ. ἱηάϊ!εΐυπι, φποὰ οΥε τεοθηΐθα υϑί]εγα τπο]- 
ἰΐογα ξεγιιῖ φηδιι νεϊυϊδε: σορία υδυ χει Θχογοιαθηιϊ ρι]πτ εἰ οΥἶδ 
εἰ ποπιϊπὶα ργοογεαῖ, 24. Ουσ ἔπει δοιπῖποο εἴ αΥεδ Ὑ δθογίδ δι ἂυΐ- 
ἀϊοτεβῦ δὴ φιοά παίυτα βαπιάα εἰ οἰ ὰ δυηξ, 408 ηοίάεπι υἴγαηπδ 
φυαϊιταῖε ορυ5 δὰ σοἰΐυπι εδὲ: ςαΐοτ εἰΐτπ ἐχοετηϊς, ἤυθιοῦ Ἔαςογηί το. 
Μιᾶες εδάδιῃ γδίῖο δϑῖ ςην δἴ᾽δης οἶδα Βοτηίπδδ δὶ δα δεΐογεδ: μἷδ δηΐτο 
οἱ ρᾶγιε δἰ μππθηι ἀδογδαπι ργορίεγ ογαγίαπι υἱμδιίοπεπι Ἰαδίτωτ, εἰς 
τπουϊζυνα ἰοςα Ροῖϊὶ διιροιΐογα δοὺς ἱπ δοῦν θη σοηνειῖ, 25. Ουγ Πο- 
ποῖ πυ] ἘΦ ἄαϊα ἃ παίωγα δοῖῦ ἂπ φυοπίδιη Βαγρα ἀδία δι᾽ ἐγκὸ 
4υοὰ ἐχοτγειπ θη ἰοΐυπι Αἰϊπιδηΐαπι σοῖο ῖδ ἀπὶ πίη! θὰ ἰπ σεγυΐσθσα 88 
ςοηίειϊ, ἰὰ Βοπιϊπὶ παχὶ]δ6 δας 26. Ουτ ρεάει δηΐπηδὶϊα ραγθδ .8- 
Βεδηὶῇ δη φυοά βετὶ ποι ροϊερῖ υἱ Αἰ’φυϊὰ πιονϑαίῃτ, ηἰδῖ ραγῖα δἰΐφυδ 
δὶ ςοηϑίδιαῖ, ἀυπιιπο ἀο πομμῶτο οι αἱ. αὐτὴ ἱξίλοτ ἐχ ἀσ οΡῸ9 1118, πιοῖπ 
οἱ δἴαϊι, ςοπβςεὶ Ἡράκαμα φλαθμι 911, ραγτατῖδ ἴωπι ἱπάε γδιῖο ραῖεῖ: 
Βίρες ἐπίτη δἰΐεγο ρεὰε τπουδίατ, αἰϊειο 9ἰαϊ; εἰ φυδάτωυρεάει οἰ ἀυο- 
Βυδϑταονοῖυτ, τεἰ  αΐδ ἀπο): ἱππίτωτ. ραυίφυθ πιοάο ἀε οεἴετῖν, ααδ8 
γεὶ δθηΐθ υδὶ εἴϊδιπ πυιπετγοοδίογίθυ5 ριον ἱπρτεάίπηϊως, δυϊπιδά- 
σοτίεγε ἰιςοὶ. 27. Ομγ ἐ4ηῖ εἰ δδιαἷς μ᾽] Ἔ οἰοαῖγιος Ῥγοσβοσο 
8ε8ε ροϑϑιπὲ, Βοπηϊηΐθυ8 δυϊοτῦ πῸῚ ροϑδαηιῦ ὃ ηοὰ οεἰεΓίδ δηΐ- 
τηῆθυ5 ἰογξὰϑ ρᾶγδ ρὲῦ δὲ φογροσίβ αἱ, Βομπιϊηΐδ δυΐειπ ουϊί5 νοὶ 
αἰ[οοῖαϑ σανὶς Ἔχδυΐται, φυΐρρα χυδς δυπιπα {{Π1π5 ἔοττηα τε[γίρεμιο 
τοἰϊάϊαδοι!α εχϑίβδιενε υἱἀραίον, φυδιπαάιποάαϊη ογαδὲδε ἱπ ρυΐτε ὁω- 
Ρέγἀπουπίυγ, 4845 νϑίυα8 δρρεϊἰδιπὰν. οππὶ ἰϊαχις ἐ||δα πουηἱεΐ 
ζαγίπα εἰϊχα δῖ, μοτοϊῃΐ9 φυοηαα ουϊῖ5 ποπιϊπαία Ὠοπηιδὶ οᾶτο ρὼ- 
ἰλπάα ἐδι. δὶ ἰριῖαγ δὲς υεὶ νυλνι5 δοσοροιίξ γεὶ διιεῖια [(ὑοεῖῖ, 
ἱποίάϊε αἰ Ποπιῖνδ φυϊάεπι σᾶγὸ σοπάθηϑθίογ. 4παπιοθγοσα δαπιτηα 
ςογρογὶϑ ραγῖδ ἱπιιπυϊαΐα νυΐνπϑ ΠῸῚ οαπάοις σοτηραβότη οδρί!, 408 
φογρὺϑ ἰᾶπὶ ἱπὴ 8 ἃν ογῖα πδίαγαε Ὄχϑεϊεῖ!. συ ἐάν μδες ἰππιυΐδλα 
δἰϊ, ὨΪ8}} ἀθευτάσμι [μετῖϊ, οἱ αχ δὰ ὕου ἰάεια ρσδοίεγεα ριοβείδοδίῃς, 
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Ῥοιοίπέ, φαΐ γταυεάϊπε ἀδεπεπῖπτ, βἔευπαίδπιεπία δπῖεπι {πδὲ δἷπα 
βιανεάϊπε πιονδαΐυτγ, μα5 φιίδεπι εαϑάεπὶ ΟὉ εαι585 νοηϊοπῖ, δε 

ἃ εχὶραΐ5 Ἰενίβαδφιε ἱπι εἰ. ἰαχιθ αδὶ υἱ σα] οί ςο ! ες Βυπιοτεϑ 
δαπξ, ἔδοϊϊε δὴ δοάεπι οδΐογε ῃγοὸ δπ8 δχί βυιϊίίδίε ϑρίγαθοθηῖθϑ ἴπ πδ- 
τεϑ ἱπιθυγηπιριηξ, δἰγαρίϊυπι γεγο 9ρ γίτ5 ποθ πιΐπυ8 νἱοεπτὶα 8688 
εἴϊεγεπ αἱ φηᾶπι δαὶ ςορὶα τπονεῖ. οὐπὶ επὶπι οαΐοτ ἀΐγοοῖο ᾿γαπιῖῖα 
8ὲ δὰ ΡΝ ϑσθὸ τόπο ὀχ ϊοτγῖς εἴα ἱροὶ ἱππροροτγῖῖ, δὰ πᾶγεϑ τὰ- 
Δεοιϊταυτ δὸ χυοά πιεδῖα8 {|| ἴογαβ ἀθς σεγεργο ρεγίεπάδηι. φιοὰ 
ὅπαὶ {11 ἔογας τοβεδοίοπἀΐ ἀοἰδιῖο δορί γία5 πᾶγθ8 υθγϑυϑ ςουῖγα παῖτι- 
ὕδτη ἀραῖῃγ, Ὑθ ἢ ΘΠ 6 Π8 πὶ βαὶ υθηῖ: ᾿ἰδᾶπεὸ οἰγορίτιπι πιοτδὲ. οεῖε- 

10 τοτγαμα αὔΐοιη δηἰιπδηϊίππι ἀνε τπαχίπο ργανεάίποπι δεπίαπε, φιοὰ 
ἔοττπαπι σογροτῖβ τιδχΐπια 5: πηῖ!Ἔπὶ Βοιπὶ πἰδυ9 βαγιιπὶ, Ὑδιιτη 115 
4πεπὴ μοπιὶποβ αἰβοίαπίπτ, φαοπίαπι σαρυὶ τπαῦπα Ἔχ ρατίε ἀδογϑιπ 
τοποπῖ, οἱ 4π86 Υἱοῖππι δΡ8 ἴδγγα ρμεΐεγε βδοϊβαπῖ. 55. Οὐυτ πιᾶτὶδ 
δηϊπια ϊα πιδίογδ νυθρεϊϊογαυς ϑυπὶ 4πᾶπι ἰογγαθῦ ἂη ηποὰ νἷβ 5015 
εοπϑιπνθπὰο, 4υῶθ ἴδγγατι ἃπιίῃπὶ, οορίαπι ἀδίγαμῖς θυ γίνη ἐπεὶ; 
αδπιοργοιι 4υ86 ἈΡάϊία νἱϊδιη δριηῖ, νοβοίίογα δῇ. Β 5 ἱροΓ οπι- 
πὶρπϑ ἱποοτπιποάὶα οατπ ξθππ8 πιδυἐ ἡ πηιη δὲ ἐ ἱπιταιπθ, πηϑγῖο δάο- 
Ἰεβεθγε ροϊοδὶ σογροτγε δπιρ]ϊοτὶ εἰ νοροιϊοτὶ. 56. Οὐγ ςεἰεγα 

40 διυΐϊιπαϊϊα οἴθοπι ϑαορῖι8 δίοοιπι χιᾶπὶ Πυιϊπί τη σαρίαπι, Βοπιο Βυ- 
πιϊάυπι ϑδερίυδ πδῖι δἰσςπιη ἢ δὴ αποὰ ]ιοῖπὸ πϑίηγα οδὶ τι 55ἰ πᾶ 
681, ρἰυ8 τείτγι βογαϊίοπὶϑ ἀδοϊλογαῖ. 51. Οὐ ϑραήοπεϑ οἂΪν! οἴβει 
πεσχηοαπῖῦ δὴ δὸ ᾳποὴ χπη]ϊαπὶ ςογερτγί ορεϊπαπεῦ φιοὰ 88π6 Πὶδ 
σοπεϊπεῖς, φπΐα γὸπὶ  δπογεαιπ ΠΟ ἀριπῖ: δϑιπθη δηὶπι ἰδ δὶ ρῈγ 8ρὶ- 
πᾶπι 6 σοῦαῦγο υἱάεϊαγ. 4ὰ ἀθ οαυ8α θοΥ65 4ιοηυ οαϑιγϑῖὶ οοΥ- 
σᾶ ἤογογα τπδίογα ραϊδῃιιγ. ΠΘΟΠΟΠΝ οἷ τπιξογαδ δὲ ρυετὶ οαγ οαἰνὶ 

30 πο δἰπῖ, εδάθιη γαῖ 6886 Ἵγθάϊοτγ. 534, Ουγ δηνπδηϊπι αἰΐα, 
δὶ ρτίπιυπι ἴῃ ἰποοπὶ δἀϊᾶ ϑιπῖ, πυϊγίγὶ ρθγ 86 ἴρϑα ροϑϑὶπὶ, αἰΐα 
πδαυδδηι ἢ ἃΠ δὰ ροϑϑιπὶ 4186 ἴΠ βόπεγα αυοί πιριποιΐδε σαραχ δῖ, 
Ῥγανῖιδ νἱνυπὶῦ χιοοῖτοα οοἶυ5 4θοαι πιογὶα θα άθηι οπηπία οοσππι- 
Ῥηππ. 59. Οὐ Βοπῖο ρὶιι5 ἜἌχογοπιοηιὶ μαπιϊάϊ ρογὶϊ φηδῖῃ βἰοεῖς 
ἐφαὶ εἰ αϑἰπὶ ρίι 8 δἱοοὶ φύδτῦ Βιμπίά ἢ δὴ 4ποὰ μᾶος δηἰπιδηκίνηι 
ξέπεγα ϑἷοςο ρδϑιΐο ἰδυριοτὶ αἰππίμγ, Βοπιο Βυππῖ 19. πιαρὶς 4πᾶτα 
τί ἀϊς νεϑεὶ δοϊεὶ ἢ εχ οἶρο διυΐοπι οτππα ργοβείϊδεί τ Ἔχογετηθηξιῃ, 
εἴ εχ σορϊοϑβίοτί σορίοσιι8. ἱρίτοτ δἰΐα πππιῖὰο ροίϊα5, αἰἰδ ϑίςςο ἰδγ- 

805 δἰοτὶ πιυπίοτ ράροϊο, αποπίαπι Α[ϊα δίςςα πδίτιγα δυπὶ, δἰ 'ᾳ Βαπιῖάα. 
ἰαφπς Βυπιϊάσπι ροιΐυ5 σαρίππι, ιιδθ δίεςα σοποίδηξ ποῖπγα:: Βυΐι8 
πβύσηθ δαπὶ ἱπάϊρεπεῖα. σοιτα ϑἔσοιπι αἰϊοσίαννξ, απῶα πατηΐ4α δυπὶ 
πδῖωγα, πίροῖϊε φιλο αυδ  ἰξδεϊς εἴτις ἱπορίδ πιαρί5 ἰἐπθαμῖαγ. (0, (τ 
δνε8 εἱ μοταῖποδ οἱ βοπὺβ σποάφιδ βηϊιπαητίηπν ἰογῖε σούρογε διπὶ 
ἀαυτίοτί ὃ δὴ υοά δηϊπιοδίϊβ8 οὔπι οσαΐοτε δοὶ ἢ πηεῖῃϑ θη γοίτγιμϑ- 
ταῖϊο εδῖ. φπογπι ἰρίτατ δα ρτιῖς δι ρ 18 ἔδγνες, πδες εἴ τοβυϑιίοτα 
εἰ δηἰπιοδίογα δῃπι: δαηρη 5 δηΐοπὶ αἰ τη θυΐο σοτγρογίριιϑ θὲ. εἱ φιιλε- 
ξῦπαπε δχ δεϊγριθιδ ἴοῦγαα δπα ἴθρί δ ἰγυῖσαν ογὶ8, οὐππία υτίογα 

61. (τ 'ποπϑῖγα ρᾶγνδε χιβέναρεοα ρατίππε, Ποῖπο 
δυΐεπι βγη θϑῆπὸ δηπαπἴθδ ΟΤηΠε85 ταΐππϑ, οἱ Ἔ4υΐ εἴ αδὶπιΐ ὃη 
υοὰ ρᾶγνδᾶβ, υἰ οδπθ8 8168 σᾶργβε οὐδ, ἰοπξα διιυὶ [δουπάϊοτοϑ 
4παπὶ βγαπάδϑοῦ {Π᾿άγυπι οπίιπ αἰϊαθ οππηΐθο ϑίπριϊοϑ ρατίυπί, αἰΐδθ 
τιϑρηὰ εχ ρᾶγίθ. πιοπϑῖγα δηΐθτη ἴπιπ σοηβεὶ βε σα οὐπὶ ρίιγα 56- 
ταῖπα ἱπίογ 8686 σομαθγθθουπῖ σοπίμπαἀιπἴηγαπθ, γ6] οσυπ Ῥτοάειῃι 
ἐχ πιᾶγο, υοἷ οὔπι 86 ἱπ [ειπίπα ροτγιηἰϑεθηξ, υτνὰδ ἀτδ8 ππου γα δάθτα 
Ῥοδϑαπί. ονὰ δπὶπι υἱτε]ϊο ρωγίπηϊ βοιπίπαῖο, τηονϑέγα πη δυΐοπι 6χ 
ξειαϊηδιὶδ 1118 σοποίϑιϊ!, φαοτγοπι υἱτδ}}} πο] ΐα ἐπ οἰ δοῖα πιδιηθγαπᾶ 

40 ἀἰδεϊπσιυπίατ, 62. (ἰυγ Βοπιῖπυνπι οδριιῖ ρἰ!οϑὲπ5 πῶπι γεϊϊαπηπι 
ογρυϑ9, πες Ἔχ γγορογίζοπα ρι]οδιη δϑῖ, σδίθγουιπι δυΐδιι σοπῖγεῦ 
δὴ πείογα υεὶ ἴω ἀδπῖεθ Ἔχϑηρθγαιὲ ργϑθ πίνπϊα αἰ ϊπθηιὶ ςορία, νοὶ 
ἴπ σογπαδ, ταὶ οἴϊηπι ἱπ δείαμη ἢ ατπᾶθ ἰρίϊατ ἰπ σογππᾶ, οαρίϊ τ 
φεἴοϑο ἤδεο διπεὲ: δϑυπιρίυπο ουΐπι ἢ] Πἀπὶ ἴν τοπὶ δϑῖ. 4ιι86 ἃυ!θ τα 
ἴπ ἀεπῖεβ, ρ᾽υ5 αι οπι ΡΥ] αυᾶπὶ σογηίξονα οὈιϊπεπε (ςαρτοπδγτιπι 
επΐπν ποπηΐ }} δονιϊοπῖιγ), δε ποὶπο5 αίαπι ἀνθδ, 5 οπίηι {πὰ 
εἴὔδιν, φυοά Βοιηϊπὶ, ρεπυδ ἰπϊοροπάϊ παΐαγα τγίραϊε: δεὰ φηοὰ {||} 
ῬΓΑα οορία πιλποηεὶ τπη]τἰ8 ἰαχυτίαι ἰοςΐ8, 11 ἴπ Ἄοαρίτς Βοπιΐηΐ 
δριιπάδι. πος δυΐπι παϊϊτπ Βαρεῖ, πος δάθο τηρϊτωπι πὶ Ρἰϊογυαν 
Ὀπάϊηπθ ἐχογαβοαὶ σοηρειῖοβ. 63. Οὐ ππῃδ οἰπηΐυπι απὶπναπιΐστα 
ἈοπΟ ςαπεϑοῖ: ἢ ἂπη φιοά ρᾶγε δηϊιπδηιίπιπ πιᾶχίπα ρίϊιπι ποίδη- 
πἷδ ἀδοϊάθιτι ρογὶῖ, αἰ δααπ5, πὶ Βοα; ποπηια ἀεοϊάτππι ποη ξε- 
της, ἰδιηρα8 δαϊεπὶ υἱυπηῖ Ργενα, υἱ ονοδ εἰ απδεάαπι αἰΐδ, φαογύπι 

τΡίϊα ας ποΠ βεηδόςοῃ ζοπειοδγ ΠΟῺ ροϊοϑξ. δὲ βοῖωο πὸ ἀ6- 

ῬΑΟΒΙΈΕΜΑΤΟΝΜΧ. ΧΙ. 

εἰάπαπι ροτῖς ρίΠππι, εἴ Ἰοπξοτα ἄερί! δοίδιοπι. ἰΐαψτις Ὀγενὶ ἴδι- 
Ῥόγε 8ϑθπεδοὶϊ δίῃ ἱπνεϊεγδίυγ. δά. Ουγ νἱία Βγενὶ ἐπιδϑοι ως 
486 υἱεῖ θα δαπὶ, φιΐ ρατίοπι Ὀτηθ] ἶςο δι δ εσῖατη πιδίογοπι αιδπε 
δυροτγίογειπ Βδραηὶ ρεγιπειΐοτη διὲὶ ρϑοῖιϑ᾽ δὴ απο νεπῖδγ δύδια 
9 Ῥτευϊδίεπι (πεϊάτν ε5ι: ἰἴϊααιο εἱ νἷθν ράγνδι οριϊπδὶὲ οοποο- 
φαεπάϊ, εἷς ἜΧογειπ θη }8 γοἀιπάαγε εριϊλϑιμηυ5. 69ὲ. ππογθὶν δαΐεπι 
πἰπιίγονη ραϊθμῖ, φιΐ 16 }} νενῖγα οοπαιϊογίπς, ὅδ. Ουδᾶπι ΟΡ εδα- 
δᾶτι ἀηἰπιαηιϊονη δῖα πο δοΐυπι οοἰϊα δ56ι] δἰΐατη ϑροπῖε πδίαυτδο ρτο- 
οτθαπίωσ, δἰΐα σοίϊυ ἀππίαχαϊ ργονδπίαπι, πὲ Βοῖπο, υἱ δαπεΐ δα 
4υοὰ, εἰϑὶ ποῦ αἰΐδιι οἷν οαπϑᾶνι, ἰδποη ημοά αἰϊία ρίβηεπάϊ ᾿ετωραθ 
Βτγάνε διαϊιϊτηπι οοῖ. ἰΐδαιια Ποιὶ ποῖ ροῖεδὲ υἱ ἴσπιρηθ, φαοά υἱπὶ 
οβεϊπεῖ ρεπογαπάϊ, βρα ἡγέσεα Ρτογοξεΐηγιθ: φϑὰ ἐδπιροότωτα υἱ- 
εἰβοϊτυ ἀΐιις ςοιππιυϊαϊοπεαιθ οἱ ρτγοοιδαπίιγ σοπίπρῖς, αἰ ἷϑ τα το 
ξοπεγδῖῖο διηρ]ϊαιὶ οἱ εῖ: δἱθηίτη σο] δηπὸ νεὶ ἄδοειι πνεπδίυπι 9ρ8- 
το σομσὶ δϑϑοῖδϊ. φιαργορίεσ νεὶ πι}]ὸ ρϑεῖο νεὶ εχ οοἰΐξα ργο- 
οτγϑθηῖαν {πὰ πδοῦδ86 δεῖ. 66. (ιν Αδιβίοριιπν ἀδπῖθβ ςδηι αὶ, 
εἰ οἀπάϊάϊογες 4ιτη σοι δγογατ, ππρτ}65 δ ἴ6 1} ΠῸῚ ἀσπεραβ ἰῃ ἐδα- 
ἄοτε τεϑροπάδαηι ἐ δη ππριθ5 ἰάθο πἰριίσαης, φυΐα οαἰὶδ εἴδατη πἰξτα 
ε5ῖ, εἱ ΠΙΡΓΙΟΣ αύδνη σοι ΌΓαπι: πρβιι8 δυυΐοτη ΘΧ οὐδ ἰϑϑδαπιστα 

δεὰ οηγ ἀθπῖες ςαπιϊραηϊ, 4ιιδεπαπι γα 0 εἰϊ ἢ δὴ αιιοὰ αἰδεβςοετς {ἰώ 
δοϊεηῖ, φυΐθιυ8 νἱὶ5 8018. Βιππόγαπι ἀδῖγα μι, Δαπιιποάο πίμ}} δαροτ 
ἱμείαϊοτ, 4υο πιοάο οἰΐδιη σόγϑιθ αἰρδϑοαγε πουΐμιδ, δὲ ἌἽπίδιῃ 
δαρεγίηβοείς οαἰον, ἀθπῖοβ τπϊπίπιο: δε τοῖπϑ δογυλῃ Ἀππιοτ ἷπ να- 
Ρόγθηι ἃ οσαἷονα οοπνοτγιπι αἴφυς ὀχμαἰαϊοτ. 67. Οὔτν απίπιδη- 
ἀναιπ αἰΐα ργαροῖδο οαρίϊε γεὶ ῥτοιπηδ ἡπογίμητογ υδὶ ρϑαϊΐο ῥοοῖ, 
Αἰΐα πιϊπποῦ δὴ ἦϊὰ αἰβοίδηϊηγ 46 δαηρτῖπα σαγοπὶ εχίβηοσας 
εἶδο ςσοπίεπία δυηῖ, φυΐρρε 4ιὰθ πεάπα οσοπεπηο εἴθατι ἀδοϊἀἐγεπῖ, 
θαι ἴῃ Βαπιοτα οαΐογ εοτιῖη αἰ[ιπἀδίοτ, φυΐραθ γέρε ρεινδίσυα 
βηΐτηδὶ δαηρι πα σοποῖαηδ νἴνογα ποῖ, {πὰ τογὸ δἷπε γοβρὶ γαϊϊους 
νἴνεγε πιρϊτο ἀϊιτία5. ροθδαπε. σδυδαπι ον ἰα, αἰίαα ἀραηάε τεὰ- 
ἀἰάϊπνυϑ. 

ΧΙ. οὔλξ ἂῦ ὑοοἹβ ΒΟΝΙΟΌΣ ἈΛΤΙΌΟΝῈΜ ΡΕΆΤΙΝΕΝΤ. 

Οὐ δεηῆβαςπι ἀπϊ8 πιαχίπιε Ὁ οτία πδίωγδε οἴευάϊ ροϊοϑιῦ 
δη ᾳποὰ δυήίτι8 οἱ νοχ δὴ δοάδπιν ἱπίἰο ργοβεϊδεὶ νἱἀεδηίαγ. αἰψαὶ 
Ἰοσιῖο εχ [δεῖ ρο856 ἀδριαναιὶ υἱάεϊωτ, χιιᾶθ δρεοῖθς υοςΐβ δϑῖ, 
εδάεπιαπε ρεγβοὶ αἰΓἢςΠππὸ ρμοίεϑε, ἱπάϊελιι Βαΐῃϑ δῖ, φυοά ροεῖ- 
4παῖπ παῖξ δυπηι8, ἀϊα οἰρυξοβοίηπς, ἀοίπά ας Βαἰθυῖΐγε ἰαπάεαι ἴῃ- 
εἰρίπιαϑ. ρτίποῖρίο παπᾶς πε] τι ργοίογγε ρεπίϊις υετραπι ναἷο- 
πιι3. σπτὴ ἰΐαχιο [δεῖ ρεγνυθι ἰοσυϊο ροϑϑῖξ, ἰάδταχος ἱπίατς 
διιάϊεπάϊ ἰοφιθπάϊιε δὲ (νοχ εηἷπὶ απβεῆαπι δυάίεπαϊ αυοαυς ρα- 
πιοτγάϊειπι 648), δαφιήτιγ αξ 4μαδὶ ρ6Γ δοοίἀεπα, ποῦ ρὲγ 86 ουληϊοτα 
[δοϊ!ϊἴπνα δαηϑανηη διά ἰττ5 ἱπιοτγῖιπὶ μοδϑῖξ. δγχηπιεπίυτα δαΐει, ἔδ- 
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εἶϊς οἰπεῖπο ἰοφυρπάϊ ρτιμοἰρίυιπ ἀδϑιγηὶ ρόϑϑα, νε] εχ ςδιθγ δηΐ- 389 
τοδη 9 π8. Ἔγο ἰἰσαὶ : παλίθιν δηΐπι ἰοιυί εχ οςδἰεγὶς ροϊεδῖ, φοὰ μο- 
πιῖηΐ ἐδπίθπι [δου 9 δὸς δῖα εοξ, δἱ ᾿ὶς ἰδπιδι θ6το, αἱ ἀϊεϊατα 
ε5ῖ, ἰοφοὶ ἱποῖρὶξ. 2. Οὐ οἴπιθδ βιγΐ τοςοπὶ ἐδάάλογε μὲσ πᾶσεδ 
διϑοϊεπιῦ δῇ ιοή ργορα δρϑιπὶ οἱ πιο δἰπε ταττὶ δυΐδτι ρὲ βδ- 
τε8 σόςθῆι ἐχιγιἀππῆ: ἐ0 πδηηιδ δρίτιϊπ ἐϊἸοτυτη ςοταροὶ ἰτατ, φοία 
ΟΥΕ ΠΟΙΏΉΡΓΟδ80 διμῖ, απο σοιπργεϑδιπι ἰάδο δῖ, φιοπίδιι ᾿πξαδ 
Ἠΐ9 δὰ νοςοπὶ τοι ἰθη απ πϑηΐ μ]]αΐοπῃ 8 69. 3. (ὗν οἴιπϑὸ 
αὶ παΐπγα δπὲ σα] λα, πιῶρπαπι γόσθπν οπνϊἰἴογα δο θπεῦ δὴ φαοὰ 
τηπϊταπι ἱπ Ηὶς Αὄτγειη Γεγνί ἀυτη4η6 ἔνν6 586 δ δδ86 δαὶ υἱβ δππε οδἰ οί 
[δοῖϊα δὰ δὲ δρίεἴταπι ἔγμὴδ δὲ ἀὔγετη: δοὺς ἀπιρὶϊυ5 ἰά δρῖς, φᾷο 
ἀπιρίϊοτ οϑῖ. σοχ ϑυϊεπὶ τηδϑπᾶ ἴυτη οτίτυτ, στπὶ δδιῖ5 ταυϊξητν δρὶ- 
τἰαϊογι ἡτνν δουΐα, ἐππὶ ςοἰογίοτ, δὶς ξγανὶσ, ουπὶ ἴᾶγὰς δότ ἱποῖιδ- 
ἴητ. . ΟἿ οσθ69 διιγάξ ρϑι πᾶγος ἰοαιυππίατῦ δπη ηηοὰ φηγάϊ 
υἱοϊ πιεῖ ἐρίγαμε, φαῖρρα 4πὶ ῃγορε δρϑηπὶ τὶ ταθῖΐ δἱπὶΐ τη θαῖαθ 
ἴααπε παγίωμτν ἀποῖυ δρὶεϊ ἰαχίοτ γεἀάϊιυγ: εχ 480 κϊ πὶ εἰοὶ ρες 
πᾶτε ἰοηπὶ ποη ροϑ8)πῖ. 5. (ον πιο τι αὐ ἀἴτ1 φιδεαης ἰπ ποςὶδ 
4ιαπι αἶα μοϑϑιηὶ δὴ αποΐ τεαιΐεϑ οἱππίππι ποοῖυ διμρίϊοῦ δδὲ, δὺ 
ιοηίδαπι οα]ογ ἀρδϑῖ; ὑπὰε ἰγαπαι]ίογα ἥμοηας πιᾶξθα εχ ρδγὶε 
οἰππὶδ δπηϊ: βοΐ δηΐμι δϑὲ 4ηἱ οπηπίᾶ τηουεῖ. 6. Ουγ νοςεε Ἢ ἰοβ- 
ξἴπαυο δοπιίονοδ 6866 υἱάδπειγὴ ἴτας εὔπὶ Βοπιίΐποιι ργοοαὶ δᾶ- 
πιοάυπι δ ρδεητϊαπι οἰδυποτγοπι ἐαϊταπιυγ, υόσοῖῃ δοῦῖδ δι πα δὲ 
δἰ πηι οπι ἰϊ8 αἱ δῦαπι υοσθὶπ ἱπ δουυτα δάοιγίπρυπι τοπαΐογεοα. εξ 
διγερίι8 φῃοσας τοϑοπδπὰϊ δοιίοῦ υοπὶῖ, 4πδαιὶ ρτγοςα! αθθθθε ρ8- 
ἴαπι εδξ: οἢ δηΐπε πἰδὶ ρδῖ γείγαοιϊβομειω ἐχϑμίεγε ροϊθοξ, ουπα ἱξϊαν 



ΡΒΟΒΙΈΕΈΜΑΤΟΜ ΧΙ. 

ἱπ διγερί τος ταϊϊοθς δουῖυτη σποὰ νυεἷοχ εἷϊ, ἰδγάηπι δαῖεπι απο 
ἔταυς, υοςδϑ 6 ἰοῃρίπιο ἀείδιδϑ ἰδγάϊογο υἱάδτὶ ορογίεγεῖ: 4πδ8 
εηΐπι Γετιιπίωγ, 60 ἰδγαΐῃ5 οἱ πα Ἰθονυθηϊυγ, 400 ἰοπρίῃβ ἃ 500 ἀϊ- 
δοδϑδδγυπὶ ργποὶρίο, ἰδπάεπιφῃς εοἰϊαθυπίωγ εἰ ἀδοϊάαπε. ΐγυπι 

Μ ἰκϊϊατ φυΐ ἱπιϊδηζυγ, υοσα Ἐχὶϊὶ δἰπταϊδηϊ εἰ ϑοπὸ ἔδποΐ δρεγα ᾿θπίδιξ 
τόρεπι 4υ8ε 86 6 ἰοπρίπηιο ἀείετγι ἢ ἐδυκιῖϑ δὐΐοπι σγανὶ8 ποῦ εὐ; 
πόηπα εχίρτιιβ Ἔχὶ κατ νοοῖς ρτοίεγοπάδε δ βξγανΐ9 εϑὶ, 864 δεῦ- 
[πι οἷϊ πδοθ86 δϑὲ. δ8η ποῖ ᾿ποάο ααὶ ἱπιϊδπίατ, δα ἀς οδιιϑὰ 118 5ἰ- 
πιρίδπι, υούττα οἰΐαπι οἰγαρὶτι8 ἱρϑὶ δομίογοα δχοίσϊυπί, οδπδὰ γ6γῸ 
ςΌΓ ἴα εἷϊ, αποὰ δὄγ, φυὶ ἀφίεγιογ, δἰγερίιυσι ἐχοίϊϊαι: εἰ φυοπιδά- 
το ουπι ρῥτίπιαπι {πὰ ομϑίγερὶϊ ηοά δόγεια πιουδγίϊ, δὶς ΓΌγραϑ 
δὲγ ϑυδίπ ες πιουθιἀο ἀραὶ οροτίεϊ, πὶ ράγιπι πιουθαὶ ρατιϊπι πιοὸ- 
γεδῖατ. 4ιὸ δι οἱ οοπείπαατγὶ διγεριϊπϑ ροϑ8ῖϊ, φιῖρρε οὑπὶ ρεγρεῖπο 

δ ταογυοηί ᾿πουθὴϑ δαυροοάαϊ, ἀοῃος οπηπὶδ ςοπαῖαϑ τιουδηάϊὶ διπαγοθϑ- 
οδἷ; φυδε φυϊδειπ τοῦ ἰπ σογροτγίθηϑ ποπηίϑὶ οβάετε εϑὲ, ουιπ δοϊμοοῖ 
δὲγ ποῦ διιρίϊη5 ἱμιρδιϊογε ναὶ ἰϑίυπι γοἱ ἁὄγοπι ροϊεδξ. υοχ διΐμπι 
εοπίΐηθα γε ηϊιῖτ, οαπὶ δὲν δόγαεπι ργοροὶἰξ, τουτὶ δαΐδιη ἔδγῖατ, 
σππι σοΓΡῸ9 ἃ δῦγε τηουείιγ. Ηϊς ἱρίτγ σογρπϑ ἰἤδαι ἀεἔετγιας αϑϑὶ- 
ἀπ υ5408 δά εδὔτη ἄπεπι, ἀππὶ οοτγιυθξ. δὲ ἰδὲ δίϊυδ αἴφαε δἰϊυδ δῶσ 
Ῥεγρεῖυα νἱοἰδοϊπάϊπε ργοβυΐ, ργαεοθάἀεπίθαιθ θυ θα 468 παΐποΓ 
δῖ. ἱϊδατιε υεϊοεῖα φυ!άειη πιουείυγ, δβεά βδγ παϊπαϑ δυίπάθ αδγ8: 
408 ἀε οαυϑᾶ γοσδϑ δουίίογεϑ 6 ἰοπρίῃαθο Ἰδπυΐοτοϑ δαπείπιιϑ: οϑὲ 
εαἰπὶ δουΐϊυιη φυοά γνδἰοοῖα9 68ὲ, αὐ δπιρίβεπάο δυρεγία ργοροϑαὶ- 

10 πῖτϑ. δες δδάδπι οδῦβα δϑὲ οὖὺγ δἱ ρυδγὶ εἴ δορτοίδπίθ δουῖο, υἱτὶ 
δυΐεπι εἰ Βεπα υαἰθηῖεϑ ρυδυΐογ υοσθιῃ μι ἴαπξ, οῸΓ Ὑ6ΓῸ ρτορίη- 
ἰδ δητίθυς γοὸχ ργαυΐογ διευϊϊογυς 6686 ταϊπίμη 8 Ραϊθαῖ, εἰ οπιπὶπο 
οαγ δἰ Εἰ8 ργοΐεςι!8 ροπάογὶθπ5 ποὴ οἷξ, φασϑα φυοά ργοϊδοῖηπι ΠΠἰυὰ 
οὔπι Ὁπαπι δϑδιἦπε δἷς, ἰἀδηιίεπι δϑοίάυε [δγίυγ: δἴγερί τα υΐεπι 
δὲν ργορηΐδηϑ Δ αὖτε δὶ. ἰΐδφις δὲ αἱ ροπάπϑ Ὁπαπὶ ἴῃ ἰοσιπι οἃ- 
ἄετε ἰδαϊηπιπιοήο ροϑ9ϊϊ, τοχ ἀπΐεπι φποηπουθγοιιδ ϑραγραὶ δ686, ΠΟ 
ϑεΟῺϑ δ0 δὶ ργοϊδοῖιτα ροπάαδ, ἀππὶ ἔογιιν, ἰπ ραγίοϑ ἐγαωπξαῖογ ἴῃ- 
πομιθεα5 δἴψμια οἰΐαπι δὲ τεϊγογδαιη ἀϊβρεγιίαὶ. 1. Ουτ ἀοπιι9 
πορογ ΜΠ τὰ Ἰπαρὶ γεβοπαὶΐ δὴ χιυοά τπαῖογ γείγι πρεπῆϊ ἀδίυτ ίδουϊ- 

40 ἰδ8 ρτορῖογ ἰδον ἰδίοπι ἢ ἰδονὶ δαϊεπι ἰάθδο δϑὲ, αιιοπίαπι οοπεϊπθη9 
βδόβιυο γἰμΐβαθε ἱπιτθηπῖ5 ρα ἴπ8 Ἔχαῖαϊ. ποη Ἰδπιεη δάἀπποάππι ἢπ- 
τοϊάδιι συοΐο ἱπιθ ει: πο}}8 ἐπίπι γείγαςιίο ἀθ ἰΐππο εἴβοὶ ροῖαδι. 
δες ρῥγοίεοϊο οδυδα δϑὲ ογ εἰϊαπι οραϑ οπῖπα ἰδοϊογίωπι πιδρὶ5 Γα- 
δοποῖ. αιΐπ οἰΐδπι δότί 5 ἱπηταο μέ 25 (ογίδϑοςε δἰ αὶ ἰαςϊτ: οοπροϑῖαϑ 
δηἷπὶ ὉΠ ΥΕγσαδ4 06 συπὶ 811, οσουγγεηΐοπι ἰἰΐαπὶ γεϊογαπεγε τθῆθ- 
τοδητϊ5 ροιοσῖ. 8. Οὐδῖπ ΟΡ οαπιεᾶπι, δἱ φιΐϑ ἀοϊΐυτι οἱ ἰαξειδϑ 
εἰ οεἴοτα ἰὰ ρεπυ9 ἤρυ]ηα ἱπδηΐα οργπαὶ ορετίαϊψπε, ἀοτηοϊ]α γὸ- 
δΟπαΓα δπιρὶϊη8 ροϑϑίμξ ἢ δος ΠΟη δὶ ρυΐδηϑ γοὶ οἰβίεγιδ τοὶ αἰΐψυα 
ἔονοα ἷἴτπ ἀοιπο 8:1, τρδρ!δ πιδξίϑηπε ἰἴὰ βδὲ πεοθβ88 δοΐ. δὴ αιοά 

80 Ταῖϊο γεδοπδπαϊ ποππὶϑὶ γείγαοιο Ἂδὲ ἢ δὶς δπὶπι ροιδϑίπιηπι γο80- 
παπαϊ 116 γοοϊργοςαῖίο παϑοϊϊασ. δγῴοὸ ρυΐδυ οἱ φυρει θεῖ ἴονεα 
δηρηϑίϊατι ΟὈππεὶ εἰ δὄγετα ςο]]ρεγα ροῖοϑε. ἀοϊΐα οσεἴεγαχιε ἢςι- 
ἰΐα ἀεποίϊδιοτη σποαῆθ 886 διπθ θη 118 ἰογπηδα ρτγᾶς 86 ίεγυηξ. ἰϊδ- 
4πρ υἱτάηας ἀ6 οσαηϑὰ {Ππὰ δνεηΐξ. σομοᾶνα επὶπὶ οπιηΐα ταϑρὶ5 80- 
πιδηϊ, εἰ 8658 Π!0486 ΟΡ εἀπὶ γεῖῃ δοηίτπι ργαθεῖριε οπιπίηπι γε αἷξ. 
πεο υθγὸ δοδυγάυνη 4ποά οδγηῖα {Ππ4 ἰδοιπηῖ: τοχ δπΐπι πὸπ πΐπϑ 
ἔπ ἴω 86 ἀείεγι, ἀδηΐαπε φυοφπονεγϑαϑ δας εἰΐαπν ἰπ ογθοϑτι [οττὶ 
Ῥυϊαπάηπι οδῖ. 9. Οὗτ δἱ νῶϑα 4615 ἱπαπία οργπετίς, ἰαοϊεὶ εἰ πιᾶ- 

900 ξἰ5 ἀεάϊβοίαπν γοϑοποῖ ἢ ὧπ αποά νδϑὰ δο ϊἀϊϊαὶθ δεερ εὐθηδίςῆθε 
δῦ τηοἰϊα9 οἴ οοποίρίπηξ οὲ σομιηεηι δέγεπι, διπιαΐψυθ δοοίεϊ ὧἱ 
ἐεῖαδ υεβεπιθηϊίονγ εἰβεὶ ροϑδῖϊ. 10. (τ ἀ48ὲ [πιριάα ἀδ δοάεπι 
Ῥτοβαδπϑ υαϑεὲ δοιιῖα5 4αδπι οαἰϊάδ οβϑίγερὶιῦ δπ ψιοὰ ἀεϊαιϊο 
δ΄ηπαε {τἰρίάας νεϊοεῖοτ εϑῖ: ξγανίογ δπἰπι [γιφίἀα δαὶ, δουϊίοτγοπι δὰ- 
ἔετα εἰγεριίππι γοάἀάϊι χιὰθ υοϊοεῖογ δὲ. Ἵαΐογ υετο εἴ γαγίιδιε 8}16- 
ταὶ εἰ εἰαϊΐοπεα. Ῥγοχίπνανω ᾿ΠἸαὰ οδὲ, φῃοά ἔδεε5 Πποαπε ἀγάεηξεϑ. 

40 ἰεῖππα [αδεϊππὶ ἱπι με ς ΠΠἰογεπι. 41. Οὐν μοπιῖηι οὶ νἱριϊαν τίς 
γοχ δορενΐοῦ γηϊταγὺ δὴ χαρά εἶὰϑ οογραϑ ΟΡ ογιάϊ δῖοι μαπιε- 
ϑεῖϊ, πιαχίπιοηας ἰοοο δηρετγίοτγί, υπάς σαρηὶ φιοαυο ρύδυεϑεῖς. εἰ 
εὔπὶ ἕαηςοδ Βυϊποτα γεἀαπάοηϊ, τοςοπὶ δορογίογεπι δχϑιϑξεγο πεῦθϑ86 
δδι: δϑρεγιῖδθ δπίπι ΟΡ ἱπϑεφῃδὶ ἰδίετα, γγαυΐιδο ργορίογ οβμβεριϊο- 
ΘΙ Οχδη]ἰαϊ: τεϊαγάϊαα εηἰπι ἰδγίατ. 12. Ουγ εἶδθο ἱπροϑῖο πποχ 
ζεῦοῦ ἔγαπρίϊυγ υοοΐϑ᾽ δὴ φυοὰ πιειῖργαπι {Π]αὰ νοεῖ ἰγϊαϊππι ογο- 
Ὦγο εἶδο οσοῦγοι ρεγοίπαϑαπι σοηραίοδβοὶϊ, σοποδίθϑοθηϑ Βυταογεπι 
αἰϊγαλι, φαΐ ΟΡ ἀὐϑυταρεὶ οἶδ᾽ Βυτιείλοϊοπετα εἰ ἰατρίογ δϑὲ δὲ ραγα- 
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ἴον. 138. Οὔδγε φυὶ ἤεπε νόσδτα πιτέθπε δοπείοτεπι, φαὶ τ επὲ 90 
ξιαυίογεπι ἢ δὴ φιοά αἰϊδιὶ ϑιιαπι οὉ ἀεδι  αἴοιπ βάγια δρί γί τω 
τοουεηῖ, δἰϊογὶ νθῃθιπθηΐογ ἰαϊθπάμπῖ, φιοά ἔδεϊξ οἱ δρι τε νδἱο- 
οἷα8 ἔεγγὶ ροϑϑιεῦ υοΐοχ δυΐειη οἰπηΐβ δουῖιϑ δϑὲ, φυῖρρο ᾳιυὴὶ δ ἰῃ- 
ἰεπῖο ῥγοϊδοϊις οογρογα δγαΐυγ υοϊοείιογ ὀομῖγα, 481 γἰάδε, γεϑο]- 
υἱϊαγ εἰ ἀεθι Παῖαγ: ἰΐδαπα υόσαπὶ ργανίιϑ δαϊξ, φυδιπαύαπι δερτὶ 
δουΐαπι οι ἰαπὶ υόσειῃ: Ρᾶγοπι δεπΐμν δι τπονοηξ. δὶ ὑ6ΓῸ 4υὶ 

χἰάεπε, ποῦ δοϊιπι ράγιπὶ δεὰ οἰΐαπι ἰθνΐαϑ τηονεηῖ. δὰ μδεὲς φυΐ 
τί επῖ, δρίγίϊαπι σα] ἀϊοτγειι εἰπ απ, φαὶ θεηι, ζἱρἀίοτεια : ἀοῖος 
επΐπι γοίνρεγαιο ρεοϊοτγὶ8 65ῖ. Ἵδίου ἰΐδαιιε τπαΐιιπι ἃδτί9 πιουθῖ, 
δα ὧξ ἰαγάε [εγεῖαγ: ἔγιροῦ διιΐΐδθπν ράγηπι οἷθῖ, ἑάδιι νοὶ ἱπ τ 18 30 
Βεη πονίιηι8: δηϊπνεγο 4υΐ δρίεἴτα ἰπἤδηι οα]  Ἰοτί, πιιΐτο ἰαγάϊα5 
δξηηὶ. “ἀ. Οὐτ ῥπεγὶ δεϊθγδιιθ γεοθηδ παῖδ δηϊπιδὶ δ υόσοτα 
τεάἀάυηιϊ αἀουϊΐοτεπι αιαπι 4086 ρεγίεοια δοῖαϊα ϑυπῖ, οὔπὶ ἴδ 
οὐπδ δουπιθη νοἰιθιηοηϊία οἷς ἢ 8η 4ιοά νοχ τηοῖϊο δδιΐδ οϑὲ, εὲ 
δουϊίοτ 4π88 νεἰοοίοτ: [αοϊ!ι8 δυΐειη εἰ νϊοςΐῃϑ ρᾶγιπν φῆ δπι τηο]- 
ἴανα δᾶγι ἱπονυείῃγ. ππουδίυγ δηίθιη αιοῖϊον οὶ ἃ [ρον σορίτυτ' 
γεὶ ἃ οδίογε ἀϊδοεγπίϊογ δ6ὰ οπὶ ἱπϑρίγαιϊο {για δάἀπιϊβϑϑῖο οἱ, 
ἱπίδγίοῦ πἰπεγυιη δᾶτ τδηιϑρετ οορίτιτ, οἴπὶ δρί γἰτιιη οαρίπιαδ; οὔτα- 
40ε εχορίγαϊίο οαἰογὶ8 πηι σϑῖο δὶϊ, δᾶγθ ϑ8ὴη86 ἃ Ἷδϊογε οἰϊαϊο υὸχ 
εἴβεὶ μοϊοϑῖ: σὔπὶ δπὶπὶ δρίεἰϊυτη γε ϊιππβ, ποῖ οὐπὶ οαρίπη8, γο- ἢ 
οδπὶ ἰοτγπιᾶπιηϑ. οαπὶ δαΐειη που] ΐα οαἰ ἀϊογα διιϊ πᾶτι νϑῖασιδ, 
δι 8416 τιδαϊα8 μαρδδπὶ ἀγίΐογαϑ, πιΐππϑ ἴῃ δ6 δὄγιϑ ροδδυπὶ σοπξὶ- 
πεγα. ουπιηυς οσαΐοτ 4υἱ πιονϑδῖ, δπιρίϊου ἴπ ᾿ἰρ ἐπϑὶϊ, τὸϑ δαῖθτς 
408ε τηονοαδῖαγ πϊποῦ δυθδιθῖ, υϑ]οοίυϑ9 αἴτεαπε ἀθ οδῦϑα δὸγ πιο- 
τεγὶ ροϊεϑβε. δἱ δἱ νεἰοοΐαῃ8, τοχ Ἵαγίε δουξίογ ἀδβθίϊυγ ον δε ἰρ88 
4πᾶε απο γεϊτυ] ογίϊπηϑ. 45. Ους νοςεῖη, 4ιὶ βδηῖ, δουεογετα 
εἰπἰ απ, φαὶ τίάεπι, ζγανίογεμι ἢ ἂη χυὶ ἔδηὶ ἱπιοπάεπάο εοπίγα- 
Βεπάοφιε ο8 νοοϊξεγαπίαγ: ἰϊδαυβ ργορεγε δὲγ ἱπίθγίογ σόογρογε ἰῃ- τὸ 
ἴαπίο πιουοῖπγ, οπιπῆπα ΡῈ. οδ ἱγμηϑθαὶ δηριδίππι, ἕδγγὶ νεἰοοῖαϑ 
Ροϊεϑξ. αἴγαφας ἰξίτιτ γαϊϊοπο μὲ οἱ νοχ δοιιίία εἀδίηγ. Ἵοπῖγα 481 
τι ἀεπὲ, γειπῖϑ8ο οόογρογε ᾿ἰϑεθπίθψυς ογὰ τί ἀδπῖ, εὐπὶ ἰξιϊατ ΟΡ οᾶτα 

᾿ταπι ἰδῖε ἰδγάδαιε φγοίωπάδπι δᾶγεπι, πιοεῖϊο υόςαπὶ επιϊλπηϊ ξγα- 
σίογομι. 16. (υτ νοςεπὶ γεδάππι δοιιίαπι φυΐ ἐχρεγῖεθ φεπιὶπῖδ 
δυπῖ, αἱ ραετὶ, Τρ εγασ, ἀθογορῖί, δραήοπεϑ, ὅταν θαι δαίΐειη υἷι, φαὶ 
βυπηϊ ϑϑῖπια δαπὶ δειδιεῦ δη εὰ Ἵοδυ98 οϑὲ, 4πᾶ ἰΐπεα ςεἴεγαηπο ἰεμαΐδ 
ἀϊυνεπδίοη ἐπι ἀπᾶπὶ ἀππίαχαὶ δβογιϊθηϊας, ογαϑδ πε ρίοποφας ρἷα- 
τεϑ οδεπεπεῦ ἐἰδαὺς νοὸχ δἰϊαπι ἰθπαΐβ ἀπᾶτῃ ἀἰπιοποίοηδιη Βα ραογῖξ, 
ππῦπι δυΐοπι εἰ εἴβοετε δὲ πιουεγε ἔδει ]ο8 οεϑὲ θδαν ρίυγα. ἜΓβῸ 30 
οὐπὶ ρταεάϊεϊα {14 φρ᾽γιτππι Βα θδαπὶ ἱπὶ ες ΕΠ τη, ποππὶϑὶ ραγυπι αξγὶϑ 
τλουογὶ ἂΡ ἢἰΠΠ0 δρίγίϊα ροΐεδι. παϊαπος δυΐεπι εϑδὲ αὶ ἀἰιποηϑίοπθ 
πηΐσα οοπδίδι, 4μ6πὶ ριϑθἰςτῖ8 γι! οηῖθι9 ἴθπθθτα 6886 υοσδῖηστιδ 
ἸΔ]επὶ Δ εὖ ργοβοίδεϊ πεοθϑδαπι δεῖ: υοχ δυΐεπι δοπῖα 4υδὲ ἴεποΐ 
εξ. ἰρίϊατ φυΐ ργοϊϊβοο {110 δεπιῖπε οαγεπῖ, νοςεὶη Βἰπο γοάάπηϊ 
δεηϊΐογεπι. υἱγὶ γοβυδιῖ, πο πίαπιν 9ρ γίτα ναἰδαπε, πιαϊτοτα δδγίο ἰποῖ- 
ἴατε φιευπῖ; φαοά ᾿ατπ πηυ]τυπι δἰδ, ἰοπῖθ πονεῖ υοοειηαι εἰβοὶξ 
ξτανίογεπι. πιοῖα ἐπίπι νοϊοςΐ οἱ ἰδπυΐ υόσεπι γεάάϊΐ δουίαηι ἰδπὶ οοπ- 
δῖ, φυοταπι πευΐτατι πὲ ἐπ νἶνῸ ροϑϑὶῖ οχοίϑῖεγα δος εξ, 11. (ας 
τοςεδ ποϑίγας βγανίογεδ δεν ἰεπιρογθ Βιροσποΐ ἂπ φυοά δᾶτ ἰηῖο- 89 
τῖοτ ἴυης δ οχίοιϊον ογαϑδίοῦ δϑὶ ἢ ογδϑϑίου δαΐοπα οὔσῃ 511, ἰδγάϊυ8 
τιουδίαγ: ἰἰδ]ια νοχ βγαυΐοῦ πὸπ ἐπηπιεγῖο δὲ. δάάς ηποά ϑοπιθο- 
Ἰεπιίογεθ μἴδογπο ἐειῆρογα δυπιιβ 4πᾶπι δεοϊῖνο, ρίυϑηις τεπιροτὶθ 
οδάοττηίγε δοϊειπιιδ: δϑοιιπο8 δυΐεπι ἕαοὶξ αἱ πηεπι δεῖ εγανιογίθτθ 
δἰιππθ. 480 ἰρίταγ Ἰδπιροτα ρἰα9 ἀογπιίνπιι5 υῶπα υἱριἰαπιυδ (φαοᾶ 
Βἰθεγπυτα ρυοίοοϊο 681), μος νούρειη οἴϊοὶ φγανίογοπι φινὰπὶ 40] 8 
ςοπίγαγίο δρίταγ γαϊὶο εξ. οὐπὶ οπίτπ ἰεπιρα8 νἱρι]απάϊ, φυοά ἱπίεσ- 
σϑηϊ, Ὀγουο 811, μαθίϊαδ ξογροτγίϑ, 4υΐ ἐπε ἀοττηϊεπάνπι οοτητα - 
ἴωγ, ρεγιθαπεγε ὑϑ4ι6 δὰ δοπιαὶ γδροιἰοηεπν ροϊοδῖ, 18. (ας 
εχ Ῥοῖα νοπιΐϊῃ δίᾳπο τίβογε νοσθμι Ἂπιϊεἰϊίπνιδ ργαυΐογεπι ἢ δὴ [Δὰ- 901 
εἶδαϑ ἰηϊεγϑαρεῖθ, φιιᾶπι γοπὶ ρἰϊπίξα δι θδίϑίθη ἀο σοπηιηῖμ, φαΐρρα 
4πῶε αἰϊφαϊὰ Πινχίοιῖα ἴῃ δ5 ἀειγαμαῖ, αἰϊΐ8 υοιπιΐτωδ δι ροῖαδ, αἰτΐϑ 
Ῥγδθβϑεπῖῖδ ἰοπιροτὶδ 4η 8} 1185 ρογ ομοιγιεἰϊΐοποαι ἰδθςες γεάαϊι δηρτ- 
διίογθ; ἰἰδης ἀεἰδιῖο δρίγιιι5 ἰδγάϊαδ δείϊην: 4ηδ6 δυΐοαι ἰϑγάὰ ἀ6- 
Ἰδιΐο εϑὶ, ξγάνθτι ἤδες εἴδεϊ νοςειῃ. 19. Οὔν τοχ βγαυΐογ 8 
Ῥτγορίπᾳιιο τπαρὶ8 4θᾶπι Ἔ ἰοπρίπηπο ϑεπεϊγὶ ροϊοϑὶῦ δὴ χυοὰ βτῶ- 
σἱοῦ ρίυδ φυϊάεπι δἄγίδ πιουεὶ, δοά πεηηδαύδτα ἱπ ἰοπριευάίπετα, 
Ἔγξο ἃ ἰοπβε τωΐπυϑ 8εηϊϊτοτ, φαοηΐῶπη ῬῈΓ τιϊπ ϑρδίίππι 86 ἀεάη- 10 
εἶν; ὁ Ργορίωφαο δαΐοπι ταδεῖβ, χυοπίαπι ρίτε ἀδτίς ϑεπδογίωσῃ ἰετῖξ 

Φ 



ἀδὲ 

ἀδ δέν ἀξ. πέδὲα βτγοου! 1460 ἀϑάϊτὶ μοῖεθῖ, χυοπίαπι Ἰοπηΐοῦ δὲς 
Ἄϑηυὸ δυιξδυα ΟΤΉΠ5 ΔΒΓ ἰπ Ιοπρίϑάϊπεῖβ ροίοεε. ἀϊχαγίπη εἰΐδπι 

πιστῖσ, αυδ σόοι γεάπαϊ δουείστετη, γνεϊοεῖοτ οϑῖ; φιοά Βοτγὶ 
ἴοϑξ, ἐξ πὸ ἀθηϑε5, δῖς δ βηϑὶπϑ δρί γῆι 84: 4πὶ δἔγεμβι τθουεῖ. πῃ 

δἰ ἐχίραη5 δὸγ πσρῆϊον εεῖ, εῖρρε φυΐ Ὁ δηξπείο ἡπογεγὶ 4ϑεεῖ: 
ἄδηθμϑ βίθνεθ εἴπ οἷϊ ἰεῖαι, χπὶ βἰγοριίϊατω γεἀάαπῖ, ἰἰςδὶ Βος ἰπι τοῦ." 
δἰϊεῖο ρμεγερίςεγε ἱπϑιγαιβεπεὶβ: μάδο παπαπε τεπαίΐογες ςεἰετὶβ εἰβάδπι 

30 ἐμδε θαϑ δεπεῖαθ τοηδοπδηῖ 20. (τ νοχ δεπιίοτ {119 6880 
φάει ἀαὶ ἰοτάδιϑ Δθετιδιὶ ἢ τῸπῚ Ἰάτη δῖ δοθῆ τἶ8 γαῖϊο 8118 'π δῸ δἷξ 
δ νοϊοοΐυ9 [ἐγάτηϊν δὲ φποά Ἰοπρὶπϑ [ογίαν, βιουθγ ἰαγάϊπς δοΐεαι. 
ΔΒ ἀπιοὰ νοοῖθ δοίνπιεπ ποῦ ϑοΐυτα ἵπ υεἰοοϊξαϊα τπουεπάϊ, σεά ὁ} 
ἐξιἐρεπάϊ οἴζάια πἰνηΐα τον ναῖε σοποίδίαξς, 4π| ἀσίοτη ἰοη βῖπ8 ΔΡδαπξ, 
ΦΌΓΕΙΑ τεηπίσζειη χορ απ, ΟΡ αὔτὶ8 φαὶ πιουδίατ οχὶ τὶ ἰδΐοτα : τϑ 0» 
06 δ  ἰτὰ ἐλαγοθδοῖξ. ηἰάπε ΠΏΣ ΘΓΩΒ ΘΥΒΔΓΟΘΡΌΘΌΘ ἴῺ πΠἰ ἰδίοις 
ἐὰϊαλίναν, 9ὲς ξογρΡΒ5 ἐπ ππίσανν ἀϊτη οπδίοπετα ἐχέεπυδίαγ, σαδε ἰᾶτα 

30 ἰὰ σογρούε φυληὶ ἐπ υοςς ἴδηη 149 6δὲ. 21. (αν νοσεπὶ δεαῖδαν 
ἐλ ὀχογοῖβι τἀπὶ εἰ ἀεθι οϑῦ δὴ ἀθ 116, φιΐα ρατοπι δᾶγὶ 8 πο- 
σεηϊ: βαγόνη διυΐεῖη {πᾶπὶ του] ταπι υ δ] οι [ἐγίαγ, δχογοίϊαιὶ υθτοὸ 
πᾶτε Ἐχοιδὰϊ τὰ βευβοπῦθβ. δἂγ ὁχοῖτδϑ υομβεπειθοτ νεϊοοίμθ [οτ- 
ξαγ: δεσξιπι ἀδέετα ἐπ τοσε ἰὴ εβὶ ᾳυοά τεΐοχ ἴῃ ἀεἰαιίοπθ, 22. (πὶ 

ὃ γὸχ οὐττομρὶ Βἷ9 «οἶδθὲ απὶ εἶρῸ ἱβρθοῖο εἰαπηϊϊαγισι ἢ τα σπια οὐληε8 
γρόοιῆ ἐχεγοδηῖ, δὲ διδίγί ἢ 885 δα Ἰδοῦ 8 οἴ ςείθγοσ Κ6Π61}5 οεἵπδ. 

ἴω, τιδὴγβ ἐδ ΝΠ ΟῊ ΠῈ Ὅτ Ἔπετο αἰοπενα δάϊτο ἰἰςεὶ ἐπϑρίσευθ. 8Ὲ 
φοσεπι ποτγύνηρὶ πσπ αἰϊνὰ ἐσὲ 40Δ ΠῈ τῇ Ἔτη Ὀττιι, στα δρίτι πὸ ἔγαπθ. 
χταόλῖ, σουγτδρι. Ὁποοῖγοδ γϑιοὶ 4 ποήπ8 νοοδ σοτταρὶδ βαπῆ, ΠῸῚ 
διιοά ερίτἴϊαϑ νἱεἰ δια οϑὲ αὶ γοςεπι οἰϊζοινη αι, βεά ποά ἐχββρεγαῖα 
πειό ἐθὲ, δε υδμοθηεπὶα σοποα(βοιΐοπο ἘΧΔΕΡΈΓΔΕΪ τηχίπια δΌ- 

10 ἴδ δϑῖ, χαδήη ὉΡ γεὶδ ποαὰβ πὶ ἔορυϊαπο, πεαπθ 4υΐ Ὑϑμθπιδηῦετ 
Φρήογυδῖ, οἰδιῖσι πὐτὶ ΓοΒτίδ οσϑϑαυ τίς σαπίαγο ἀποῦπξ: δι πὶ Ἐπὶμὶ 
Βερθτίϑ πἰπνῖο ἐχ τίσγα (ἀποῖστιϑ. οὐδὲβ διΐῖθπὶ ϑρίΐ στ εἴ ἐάγβατα 
ἐξάάϊ δὶ [ἐγνυϊά στη τ Πβοθ τα παι ἐδὲ. χαὶ τ 18 δτιΐονα δβῦ, Ἐχπὶεθγεὶ 
Ἀγϊογίδια ἱγαηθιπδαινὰσ δίψα Ὄχβδρογεῖ τδῖϊο εδῖ; χαοᾶ τππὶ ἱποὶ- 
ἄεσι, πιοτῖϊο υὸχ ἄδοιτοὶ γοῖο. 3233. Οἷιγ τοχ, οὔ δὲγ χηϊάαπι 
Τουητὰτιν5 οἷς Ἐἐὶ' αὶ ἔεγῖατ, (στιλαπι Βα ΟΡῸ ἐϊέαν ναι, ἐς μο, ἱὰ δοὲ 
Ῥέδοπαπθα, βδιῦ οὺπὶ επῖπι δὲγ νϑβοιπεηῖπια ἴθ δ᾽απσά δοϊἑάπτα 
Ὀεπάετδ, γοχ ποη αἰδεο νἱτοτ, δε ὰ δαπέθιῃ ἘΧρ τε 996 τες ργοςδη: 

τὸ τέτα ἀυάτνητθ. δὴ πο  γοΐγας το Ἐϑῖ, πϑῸ ρου ἔγαςο ἢ δἷς δῆμοι σατα 
τουαϊῃ ρου πιΝνπεῖ, πτπ ρατίθβ Δ τὸ ἀπε πρΐοτπιεβ ργοβοϊδοιητοσ, 
ἀπίρρο στα ῬῈτ δι ιπίΐεπι ἀπραϊηπι γείγαςιτο ἘχϑϑιοτΈ δο]θδῖς ἔϊδατα 
γὸχ γεβόπδπηϊ δἰτα! δ Ῥτίπιαα εἴοατ. 24. ΟἿ οοιεγογμι αηΐ- 
φοδῆυπὶ πουείξα τεσδπβαπε βαϊξα υόσετῃ το αης δοοίίοτοιΣ παπι 
δίδαὲ ρμεγίθεϊδ αδίδῖβ βιιπΐῖ, υηῖ δατένη ζταυῖις τποριητῖ απᾶτη δον 
ὙῈ58 Ῥέγίες:!ῦ δὴ χυσὰ ἰπίαπο ἀπόζας ἰπ ρόπογε δἰπιη 8 ἐειπίπαςδ 
ἰακᾶσιη ξεηετῆν τσὶ: ΒΟτπὶ ΔΠΤΟΤΑ ἐεπιῖπας ρτανῖπβ πιπρίαπὶ αυατη 
γλγο8, ὉἸὰ σον 6 ἐοπίγατίο ἀρῶ. δὲ ΨΠῺ]1 οἰπεὶ ἴοτθα [οπιϊηΐβ 
ἐχαδνα ἐπατίδαβ οὐγηϊ: ἘΓΡῸ υὙσοθμ ἠΐ ῥγαυϊοτσοιῃ εὐπίτἴογο ἀθροπῖ. 

20 25. Θαὰπι ΟἿ “ατιϑαδὶ ρα] εἶδ ἱδ ὁγοδιραλίγα δραγϑὶβ οἰνογὶ τὸχ πνΠῸΣ 
γοτηιαϊατ ἐπ φυσρίετ παρουπαιθιη ἢ ὑοχ οηΐτη Ῥανθηῖο πνῆι 
Ἴδευΐ οσεπιτξηβ, πὲ τηῖπα8 ππᾶ, [8 ΤῊΪΠῸΤ᾽ οχδί δε, αΠρ0ὲ 4ύδε ταῖ- 
γὐχϑ σοτεξηη 911; σποθτο ἦο δἴίαπι ἰαχ ἀτη ρίϊονῦ τοϑρ δά εῖ πὶ ἱκευῖρτς, 

902 Ἔο ποσί πἰδῇ Νὴρεαϊηνεπεὶ ἱπζογυ θη σ(τιο ἱπτετ ρον εἴατ. 26. Οὔτ 
Ψ4] Τρηὶ ᾿πξεϑδεβ τόνε ἐγορί ἴππὶ οοξδαι ἢ 80 αυΐα δι] ραττιπν ἢὰ- 
Ὑλοτίὁ ἵπῖτὰ δὲ ἙΟΠΉΪΩΘΊ, ἐκϑε Πιοχ ἃ εδέοτε ἱξπὶβ ΘΟ Υ ΘΥβΌντα ἰπ 50]- 
φάχανη Υἱοϊετέσᾳπε Ὁχϑ 69 ᾿πηρεὶα βαΐσπν τιπηρίτ. Οὐππα δυΐστι 
ἀπο ἐπιπιριθαν, πιόυθγα ογερίϊεπι δοὶθξ. 27. Ουτ ραεγί ποῦ- 
ἘΠΕ), ἀπ εσηδτα δοίδα υδπίδὶ {τι υσοαίιι]δ ὅτι0 ἰστήροτε Ἔχρίδπαγε 
φοϑοίπε, αν ἱποιρίαπε, εἴ ὉΒῚ αἰϊφαϊὰ Ἔχριδβδο ἀϊχοτίπε, τοτϑπ8 ὁὉ- 
τηπϊεδοαπὶ ἴσας πὶ γτίοϑ ἀεραπε, χαστϑαπε 50 Ἰτππὶ ἔετηρα8 ἰοφυ θη αὶ 
δοσεάδιΐ σῦδε χαίάεπι ἃ γἱεγίδαπς ρογίοπῖα ο588ε ραϊδηϊογ. ἰᾶτὰ 
ἈΠ χασ5. δξιαίπ ϑυατπι σπτὰ ἵπ ἔποοτα δνθηθγοπὶ, ἰοοπίοδ 6686 ργοάϊ- 

ιο Ὧι Ἐδ. ἀπ πιαρῦδ αοϊάσπι ὁχ Ῥαγῖε ϑεσῖπάπτη παϊηγαπι Βοπιΐπο8 
ἐμρριοβνθᾷᾳ ἄβατα {Ππάὰ Ῥβυςίδ ὡςοἰ διε, 86] παίητδο γαῆοπα ἰπιὰὶ 

- Ἄβεξ ΟΝ ΡῈ Γὲ ἃς ρεγβοὶ ϑοϊοηξ. πάτα σὴ γεπα οἰτπεΐ οἱ δπάλιπὶ 
ἘΠ νοσετῃ οἰπὶτυπε, δἴπηι] δὲ πες] ρυηὶ [ασυϊταξο δα ἀΐοη αἱ οἵ Ἰοχιπη- 
τας εἰ εχρ]οαηι. δυθηῖξ ἴπηδη ἱπιετάιπι πὸ δας δἰπιαὶ οοπίίη- 
Ἔλδε, νεὰ αἱ δίῃ ρα ἐπιθ ἴσαν ἥθαπι πιέτηρτιτν Δ δρβοϊ νϑίατ 
“δὸ ἰοοὶ βσόθθγητι: 11} σοπίγα, αὶ δ. ἢ ςθι χπδα ἰοαπαῦτον ἱπι6}}}- 
χένε βεχαξαοϊ: χακα δπίπι δα ἰουτηῖ, νέα ῖε ἐδά θα γεἀάηπε. ἐδ 

Φ 

ῬΒΆΟΒΙΙΈΜΑΤΟΜ ΧΙ. 

ὁππὶ ἴεπιρο αἴαετγὶξ, πΐγοστδ ἰατὰ θππετε πδίηγαε ἔπηρὶ ἰδεϊριαν, 
4αῖδυ5 Βαΐσπι ρεῖθ8 δαπδὰ διά π δοῖπνο ταί εδηὶ 4πδηὶ πρεῖτι ὈγΏδα 19 
ἰά δρβοϊναίισ 40 ρεῖπιο σόσοπε τηονοτδις ογδιϊοπείη πε ςοη ἀϊπιθαν 
λ16 πορπυπα τα, δὶ ἴδιαι προ τὰ ἰη 6] χοτιπὶ, (ἀοαμδὲ πος πρεπη» 
Βεὶ {3.5 εἰ Δρϑοϊυιο ργορεγε οοπιϊακίς, τωωχίπια φαΐ επε ἃ δοῖββο. 
οὐἰπθ τοὶ οὐμϑὰ εδὶ, 4φιιοά βογιπῶς ἀδῖδ γϑηθΐα ἰᾶτη σΟτΡΟΓα ἴθ 
τποῖι γα 5ἰπρυΐα ας: φερπίογα, εδὰ Βετγὶ ροϊθοὶ πὲ γεὶ ον αἰΐαπε "ὰ- 
Ἰυεοειιοάϊ πιαϊαϊοπεια ἑάδτη ευεπίαϊ. ςοιηρίογα δοΐεπε δυμί, 40.486 
πἰ εἴβοοτα ναἰφαινι9, Ὀτου ϑϑίτηὶ τε ρογίδ δάϊυπιοπῖθ ὀρ ἐδ, εἴ ἰω- 
6 η δδάοτι ρορέηοάυμε δεηπδ δβογα ποαπδῆμαπι ροϑϑιπιηϑ. χηοῦδδο 
λίοαπο πιθιπδγαπε ἰϊπ1ὰ ἴα δ6 μαδοὲ πὶ ΠἰΡογαχα δρδοϊ ἴησις δὲὲ, 
εἴβείτεν αἱ φαοά ρδγ δαάξτηιη ἰμιε Πἰρεπείδαν πιονῖς, Ἰάειη, ςυπι Ρ6η- 
ἀεὶ Βυϊιαῖφυς ἐπ δεπδα, τεπιεθξ υεγθυσηηος τεάἀάδι. Πὲπο ΠΟ δὲ 
οαττοΐπα εἰ υοολρυΐα ϑαεροηυπιειο ΠῸΡ εχ υοϊπηίαϊς Ὀσοῦγγωαὶ; 30 
εἰ 4πδε ῥτίῃ35 νοἰυπίωϊα ρειϊϊέα ἠἰχίπευν, δα ἄειπ ροϑῖεα ποὴ νοΪηβίδ- 
τῖθ ἀϊοίπιυϑ. ᾿ίπς οἰΐατι δᾶδρε 4π26 πουΐπιηθ, ογε Ὄχρίϊοατε πος 
φαίνππιθ. ἐϊὰ Βετὶ ροῖοοῖ οἱ ρυοτὶ αἰ φυϊά ἀΐοεπε, τυγδαϑαθε πυθδαγιτας 
ουἱ (Δ! ἀὶ ἄαϊα ροϊεϑῖαϑ εἰ, τεάδαὶ δὴ δυδπι πδίιιγαια ὃς οδυϑηξεδοδῖ, 
ἄπτπι ἔεπριιδ σοτγοθοσγδηάὶ Δθϑοϊνεπήϊφας υἱυνπῦτη υθηΐαι. 28. Οὐτ 
αἰΐφυα ο᾿ϑιγερυπὶ πιουεπίαγαπα δυδίϊο, αἱ ἀγοῶθ, 4υδ6 παϊΐο, φαοὰ 
86 Π80}8 τπουεγὶϊ, οοβοϊαπίηγ, δἰ Ἴγοραμπῖ, σπμα ἴδιποη ροϊθθτας 6888 
ἀεθεοὶ φοοᾶ πιονεὶ φυαπι φυοΐ Ἱπονείην ἢ αυδὲ δαάσην υδεδιὶο 
εὔλδτη ἀ6 σογγηριίοπς ἃς δεποοῖιίε εδὲ, φπὶρρε οὔπι ἃ τὰ ἵπρεπδέυ 
οπρηΐδ σογΓαπιραηΐατ, {τι ἃ ἔοΙΏροΟΓα ραγεαπῖ. 80 δἰτοιἰα ρυῖὶς μος ὃ 
εσὶ, εἰ ἰαρίά!δε8 φυο8 ρἰδοξας βπηδγρεηῖθϑ αἰτοϊ δαὶ αἴφῃς γεϊοϊπηιϊῖ 
πο οηΐπι φυοὰ οἰτἰπιιν δοίίοπίθ εδὲ, Ἰά γοἱ δι δι νοὶ ταονοῖ, φοὰ 
ἢϑες ππίνεογεδ ςοπεϊππαϊϊο οἴδεῖϊς 7486 χηϊάειπ τὸ ᾿πβθαϑὶ 0} 1 δορὶ 
πὶ πποῖως {16 δ6 η81}1}18 παϑεδίυς, οἷο εἰΐϑιπ γθδ οοπίθπια δρϑὲϑδ δθὴ- 
δὲ θη! θὺ8 Ἰεπιροτὶθ Ἱπουθῖμγ, ΔΙ 408 ἴη ραγίεβ ἀϊβεογίοτ ἱποοηοίριϊοο: 
ππίνογδὶ ἴβρηθο δἱ σοπεϊπυΐ γϊίοης Ἔχϑαΐιδὶ οἱ πιοῖμϑ δὲ ορίϊαθ. ςοῦ- 
ἀππητα δηῖεπι ᾿Π] ἃ πὸπ ἱπ ἱπβίδπις ἱειπρονΐθ, νεὰ ἦι ἔοπυροτε φαοὰ 
Ὁ ἱπδίαπιὶ ἀοδιοστηϊπαιοσ, βἰτιιτι δαί. 29. (να ἀς οξἄπεα οεριδυ- 
ἴδε πιΐπιβ δηάῖγα ροϑειπηταῖ δη αποὰ τιϊϊητη βρί για εἰβαοι ἱπ- τὸ 
ἴεγ οδοϊϊηάαπι δῆγαα δἰδδιη ἱπίγι θοῦ δυριῖ, πὲ πιοῖδο νοὶ δοδᾷ 
Ῥετεῖρὶ ροδϑὶξ, 4πδιβ ἱγπαϊε δὰ δηγοϑ, μιαχίπιρηδθ ροϑὲ δοπιπῦσς 
δίγθρῆις δῃΐοτι υ] δὲγ υοὶ αδγὶς δἴίζεςςο εϑὶ. ἰριέῃγ στη ἱπέδτὶοῦ 
τεπε ας οχιετίοτγὶ 1}: ὁσσηγτονεῖ, οἴδοίίατγ ει τηοϊθδ ἱπεεγίογὶ εἴγε- 
φίϊας πιοίυτα οχίογίοτὶ σεϊοταμ οὶ δἰαας οἴζηβοεξ. 30. Οὔτ ριον 
τραρὶβ 4πᾶπὶ υἱγὶ ἰπριθ Ἠδεδίίδηι ἢ δὲ αἱ εἰΐδτι πηαπῖριϑ ρεὰϊνηϑηνα 
Ῥποτὶ Ἰπίπιι8 γα σανιδ, δὲ ἰηΐδηθοϑ Θπι ρα] Ἱ οτηπῖπο δου ταῖς ςοτθ- 
τηῦϑ, δἷς εἰΐαπι ἰἰπρπαθ βᾶγινπὶ σοπιροῖδβ ρυιδγὶ δύπια, δἰ Ἰηΐαηθδθ 20 
σόγθαπι πα ΐωτα τοΐογγε Ροδϑιτηιδ, 86 4 θογα Ὀγαίογωτη δηϊπνδη μαι 
γοείζενδπηηγ, υἱθδἰϊσεὶ οϑυιδα πη ΘΟ 1615, φυδα ποῖν ϑοϊατη Βαθοίτῶ- 
ἴδπι ἰΐπρτιας δε ἡ δέδιε μαϊροιεπι δἰ βεσἐδέεπιι δοξαὶ, φυίρρε οὔτ 
δΙδεδιεδδ δὲ Ἰξεγατι 4θαη απ Ἔαργίπετα πὸ ρο586, δαπιαινδ πΟΡ 
4τατη μοὶ δὰ οοείδηι; δαϊρυιος γ6] ᾿ἰογατα ῥταδιειτοίίίογε υεὶ εὶς 
᾿λθβδιη : Ἠδϑοίξαβ αἰϊδγδαπι αἰϊοτὶ δ. ]δθδην ἰθπρορα ργορέγε ποὺ βοιϑϑθ. 
4886 φυϊάενη οπνηΐα ἱπενες ΠΠ ἴλῖε ἐνδυίηῖ: ρτα δηΐπι δι θπιδηὸ- 
δἴγατε ἰβίε! ρρπιαα ποὺ ροῖοδῖ, πίε δελπι υἱποϊθηιϊὶ δοπθεοθ 
αἰβοίισνιατ ργορίογ ἀθδηαῖοτα. υὐγῖ δαῖτα ἤδος τπΐδας 90 δυδ- 
πίαπι, 51. Οατνοχ πομίνυτα ἴδτι πποιποπίσια 4 πτὰ ἐγορίθτυ- 50 
ἰἴυτη οδιγεπιίδοθυε βοίθωι ἢ δὴ φυοὲ ομΐξταπῖς σαΐοτο σοῦ σοπον- 
ταγ ἢ παπὶ πίγίοχωε, εἰ ἱγερἀδηιθυ εἴ πιοϊθθηιθπ8, δοοϊ ἀπ πὲ ἥδ 
αἰπεϊαπίυτ. οὐπὶ τοῦ δειΐοθῃ σοποαίζοτ, ἰοιιδ ποηυδαύδαι εἴθιοῦ βαθὺ 
Ροϊοδὲ, δε Ρἴυγθο φῬτο[εϊϑεδηναγ, υἱ 6 δα θ.9 ἰαχίεϑ τοῖο πισ, πϑρεθθϑ 
6δϊ. δῶ. Οὐγ νόσϑτα Πονηΐπο8 ἱγορίἀδηῖθο βγανοιβ,, πρεϊπθοῖδα 
δοαίοπι τεἀήαπεῖ δὴ ηποὰ τηοϊπθητίθυβ ἰοςαϑ οοτάϊς γείγι ογδίας, 
αὔτη ολἷοῦ ἀδογόμμι 56 ἀοίεγει, τὰ φτιοὰ ράγτπι δδγί9 Ἔχοίταωγα ρ98- 
δἰηϊ: υἱτδ8 δοῖτη Ῥοϑίϊδε ἴῃ σαΐογε δοθῆ, ἱγορπκίδηι θὺ8 δοΐείη οαὶοῦ 903 
Ιοςα ρει εαρογίογα, πὶ εἰΐααν ραάοτῖς οἴζδοιί εἴζεγι ἰάεα κθοε δὰ 
[αεΐετῃ. σαΐπ8 ᾿παϊοίοτα ἐσὲ, αποα ρ] επί δα θεδοαηῖ, τγοϑοὶνὶς ἱμῶ- 
ἴᾶτ, τη εεπι4ας ἀὗτγιδ, 4πὸ ἰοσαίπιαν, εἰβοίε; μὲς δαίδμς ἰδγᾶς ρεῷ- 
φεϊδισγς Ἰαγάστα γεγο ποηπῖϑι ρτᾶγα ἴῃ υοος 6ϑξ. 33. ΟἿΣ ποχ 
δὰ δηαϊεπάυτη ϑρέϊογ δδὲ φυδπὶ ἀἶδο 7 εἴγιπ, αἴ Ἀπακοβόγαδ δὲξ, 
παοὰ δὲτ ἐνξετάϊῃ διγ δὲ ἃ ϑοῖϊς οοποαϊ[βοῖπς, οἱ οββέγερίξ, Ὡϑοῖσι νὸ 
τοαυίεβοῖ, τηροῖς οαπὶ οτηννβ σοῦ αὐέκιργι:. ἴπῆς δπίοπι ἀπϑθαενθ 
αὐάϊτγί πιοί ἴτι8 ροδϑαπῖ, σπτπ μη ϊδτδ δεγορέννιϑ οϑὲ. δὴ χποὰ γβεγ ἑωϑ- 
βἷυν ἰαουϊεας δυάξεπαϊ ἀπορέλον αυαπὶ ρὲς ρἰεαΐδε ἀδέωγ. εοὲ απίασε 



ΡΑΟΒΙΕΜΑΤΗΜ ΧΙ. 

ὃν ἱπ!οτϊη ἄδποπρ, πὶ τὶ πος ταάῥρασθα νείεγέαο οἷξι 9οοΐῃ Ἀσίθιῃ 
τατίοτ, φυοή εχ 60 ἱξπὶρ δἱ γδὰ ἀξοδεδογμωὶ, φῃββ ᾿ΟΓρΟΓΑ 6486 
ἀϊχετὶα. δα φηοά οογρογαὰ τωπ]ε[αγέατο ἐπεουάδα νἱμ ἀοϊοὶ ρου αἱ ἀϊδ.- 
φετιϊαπίαγ, ἰβαπα το ναγὶδ9 ἀεάπεουπι, ἰϊδημς οἶατα δυάϊοιαι ετγὶρὶ- 
ὯπΓ ϑαπδίθ, οἱ 60 φῃοε οπιβόδ ἀϊς σρδρὶδ φυδὲῃ βοχῖλ ἀβιπιαϑ, Ἰρϑᾷ 
πόσας ἐπι Ἰἰαπτὶδ ποροῦϊ οογροιὴς ἱππρφήϊ 6ο[. δεβδὰδ δηίδιῃ 

20 τἰϑὶ ϑοϊαποίωϑ ἂὖ ἐπιο  ἐρ δια φος, Ἰαβογοια νεὶμι ἱηρεμοι ίΐοτῃ ἨΩ- 
Ῥεῖ; πὰς ἀϊείυιη Ἴπθπ85 νἱ δὲ, τῶθηϑ δι άϊι." αἵ υσεγοὸ ποεῖυ, συλ 
δοϑῖου ἱπιαίτυ8 Οπιπὶ 8.8 πιαπεγα ἰἰβαγδίης δβδείδαινα ἰ0 16 ΠἸεῶιΐα γος 

ἰεδοαῖ, πιδαῖιι8 διιγίατα υεἰ περ θα ραΐεπά υδὶ πἰμὰϊο γυλωιδ αυλῃ 
δ, αἰ ςαρᾶχ ϑοποτοτι ρατγίτετ εϑὶ, δὶς πϑὶϊβϑ εοϑάδπι δ0!08 γϑίδγγε 

αἱ Ἰμῖε } Πχεπείδαν ροϊεεῖ, χποηίδαι πες ἴρϑα ἱεροὶ δ ρ εμαὶ γὰρ φαϊρρίμμῃ 
ψαῖ, πες ἂν φφρεοῖι ἐεηίεῖας, αἱ Βετὶ ἐωέεγάϊα βο] οἰ. 34. (ὦ 
“οαπε9 αὶ Βαπιοτε ργο δοο νυαραπὶ, υἱ ροφεὶ, μουμβμίθπορ, αἰθογερὶλ οἱ 
φραοσνει, τοσεπι γεάάρης δουΐαπι, υἱεὶ δυο, οἱ βγινα, ϑείαιε δυμῖ, 
ξτανίογειν ἢ δὴ ργορῖδε πνεμιδυὶ ἐπι ββο ἰμδίριβ, φλοή πιογεγε μδ- 

το τοῖα δοϊδὶ ὃ πιουϑὶ δηΐῃ οχίραυπι δόγμα, αυρ εἰ ἐμ θολλίτμι ἐδ εχλ- 
ἅπαϑ νεϊοςιι (ετίωγ: χυοί ναϊοοίογ ἰδγίων, δοβδυῳ 6δὲ, 8) ηποΐ 
-Ῥυΐπειτιθ πιοδῖθϑ, 4πὸ τὸχ μειτῶδῶγε ϑοΐεῖ, οσβοΐρηδ δϑμιὶπς νϑουμῃδ 
ΡΌΘ1Π1πο εβ8ὲ: ἰἰαχας οχίζυσπι ρτο βοϊδοὶ Δ 60 ροὐεθῖ, ηποὰ δέγᾳ τωο- 
πέαῦ; εχίβαυπι ΤΈΓῸ Θαπὶ δἷξ, υδἱοςΐεογ μεν διωρίδϑ φυρθυο το ἴαυ- 
'οδ8 ἔδγίηγ. δὲ υἱγῖβ δδίαιβ υἱξεηιδας δὶς δπιρ οι μαρείωτ, αἱ εἴίδηι 
"δὰ υεσιϊςυϊοθ Ραγίϊθος. ἰΐδφας δός ρἱυγίανιΣ εδὲ, 4υὶϊ ἱπάε ρῥγο- 
Ῥεϊπαν. Ἰαγάϊογ Ἔρβὸ οππὶ ἔγδωϑοαῖ, τοϑγϊο ζγαυλοσ τθ ἀϊ ροῖθδ,. 

5.345. Ουτ Ἀοτιίπδϑ ἐπα μαεοίδαηϊο ἰοφαΐ πεφιδαβὲ υοο6. δαΡιμίβδαῦ 
’'8π αιοά οἰζοιιϑαοιϊο φποάδι υὸχ δἰβειδτ γεεϊπείπγαυθβ. 864 συμ 
δι ρᾶγες γοαπίγαηϊωγ υἶγοϑ ἂπὶ δἰπι! 8 τηοῖπθ, σππὶ αυϊοφιδια ὩΣ 
Σπιρεάϊι πιοῖιιπν οἴπιφὰ 6 προ ας, επί απο οὔλαῖθο δὶ: ὙῸΧ δυίεμι 
παοῖῃ5 68ἴ, Ὑοσδιπῆπα δἰμίογετι δοϊεπὶ οπιογα 411} ρΓῸ ἱρὴ οο- 
πδηΐητ. ἜγρῸ οππὶ 84 ὀχρϑὶ ]εηάππι φαοὰ οὐεθαὶ δηϊιοπάυτ οἷϊ, αἱ- 
Ἐτπϑ δοβ ἰοσιιΐ πϑεβῆϑα δὶ, φεὶ ᾿ἰωρσας Βαϊπαιθοῦϊὶ υἱιΐο ᾿επεπίωγ. 
86. Οὐτ ἤΐοπι 11: ἰτορίφαμδεθ πιορὶς παῖ υἱποϊδοιὶ μαδεθαηὶ ἰἰα- 
διαΐ δὴ χιοιηίβη δἔζεεινε, εἰς δἰ πρεα απ οσὶ εἰωροτίδ, φυμηι δρρ- 
Ῥὶεπίασα χοοδπιῃ5, ραγιὶ ἱπυετιοεὶ οτ ρίαπι ἰχὐβιιδ ἀμι5 εϑὲ, αυδπὶ ρᾶξ- 

10 ἔδην πιουεγα ΠεφΌεϑηι ἱπιροάϊεηξεμι ργοφίετ δθμῃ ποίγβ γα ΟΠ θια. 
νἵπππι ἐρίίατ, ηυοὰ παῖαγα ςαἰἰάαπι ε8ὲ, γοίγι ογαίίοπειρ 1011}, ἰγα- 
ἄαιῖο [αεἰϊ. εδὲ δηὶπι ἱγερίἀδειο πυείῃς φυΐάαπι: ποεῖ δῦλεπι γα- 

Ταακοταῖϊο εβι. 37. Οὐ οἰγερίτας ὀχεγίπβεοπϑ. τηδρὶ8 ἐδέιδ δι άίίος 
ἀυδπὶ ἱπιγίπβεομα ἰογίδ᾽ δὴ φιοὰ ἱπιγίποους φάτο υωδὶα ἱπιπιεπδᾶ- 
πε δάδαϊ δραιίω, ἀϊδεεγρέζωγ ἀϊδοϊραίωγαης, αἱ ραγ εἶδ γεὶ πιϊηίανθ 
γεὶ πεΐητιϑ φαηεϊγὶ ροϑεῖξ. δχέγίηδθοβϑ υεγο, οὔπι υοχ 8686 ἰῃ ἰοσῶτα 
διίϊογεπι δι δο ] ογοίβηυθ δόγεπι οοηξοταῖ, πηΐνεσϑο ἱπργθάδιωτγ: ἰξα- 
ἄπ οηπι τπαῖοσ 5ἰϊ, ποῃ ἱπιιπογῖο πιο] υ8 ροΐεδὶ δηάϊτὶ, 68. (τι 
ΟἿ ςαπδαιη αὐ ἤπρια ἐπα δοιαπε, πναίαπς μοΪςο μαμὰ ςοηείδηι ἡ δὴ 

Ὧο χαρὰ ρῥτορετε δεφυὶ ἱπμαρὶ πδιίοποτι ποπηΐδὶ 6886 προίδροοἰϊοιυμη 68. 
Βιαδδιτδπῖδ5 δαΐεπι ΤΩ ἰαἴου Ργοουὶ ἀυθῖο φππὶ. πηρεῖαθ παραπς ἀϊ- 
οοπαϊ ῥγαθγιΐ δοϊδεεάϊ πε [δον ἰαΐετν δογοτι, Ὀΐροΐα οατη ἀπ πλπδ 
τῖρα ϑεσπδίαγ. δαλθῖδ οἰλδιη Ἰάδτι δοοίάϊε: ἢ05 εἴθηλιπ οπλπ 68 τρελῃ- 
Ἐγσα υοοὶ δοσοπιπιοήαϊα ἰαγάϊοτα ΒάΡόγα οονίδτῃ φἊϑὶ. ἱπάϊςίαμη υθγο, 
4αοα ἰαἴε5 νυἱωοϊοπιὶ τοἀάἀυπίην, οαπι δυῶϑ 'πιᾶχέπιε ἐπιρρίπδιοπε8, 
ποσὶ τοι! οῶϑιη δο4πμμαν. 39, Ομγ ροιτθλη ῥγοϑὶὶ δὰ υόσθπὶ δο- 
ποτϑιιΐ πᾶτὸ εἴ ρενήϊεὶ ιοοτηπιοάαχο εδάδην ἱπ χὸ πουΐπναϑ. 8ῃ 
ἀκπιοὰ αἰϊδαπι ᾳποφὺε εἰΐκυτα ἀεἰϊπιι: ἐἐ. φυλάοια. ρογτισα Ἰεη τϊατ 

8δὺ φηατικίμπι ορίποι, φπδα ίαυεθε ἀείετρεγε ροϑϑὶξ. ἀ0. Οἱ ςεϊεγα 
“ἀυπ κενὰ υόςοτι ἴστ δοβίογετι ἐξηϊἰαπὶ, οαπι νϑ]ϊἀΐογα δαηῖ, ἤοπιο 
'(δυξετη, συτη ὑπυδι ον δὶ δὴ φυοί Ποπιο ἱπυαίνάυε εχίριιαιη δδγα 
πονεῖ, δὲν εχίβυυϑ᾽ γεϊοοίξοετ ρεγιβόδὶ, υεϊοοϊϊαϑ δἰγερίτοπι γε οι 
-ἀετέξοτγεπι. Ἵν Οὖτ πιοίῃ αιϑάϊπηνιθ, οὕτω δρίτϊταυι τε πϑημὰϑ 
ἐἀτεατε οππὶ θα απ ̓  ἰἴδαπια ταὶπα9 δρίγαγα ἴῃ υεπαῖοπε ργαθοΐρι- 
«ἔχι. τἴναια ποὰ Ρ6Γ Ὑδπαγαπὶ οἰαϊδουεηι νἱ5 δοηϊ εὐάν]οςυπΒ). Ρειξ 

. δα ρετίοεεπι. οοαπὶ επίπὶ οττηϊπιαδ, ἀδογδθιηαι 86 (ἰεἴενὶ, εἰ. οτετίπδ 
ἕπης τεἀάϊπν8 πμτα ἀποὶπια δ δρὶ εἰ τα πι, πιρνϊγοθ χα δ ἀἶγει υδίθιβεσ, 

ΦΌΛ τὶν Εἰἰαπιὶ δαηρη!5, οὔπὶ γα άϊπιιϑ δρίγἰθαπ,, ϑροσπάϊυ ἰἴδηπε Ρδγϑ 
ΦΌΡεσιον ἱπιρίείατ, συτη ἰῶπιεῖ ῬῈΓ ἰπδι}6 ϑδενάϊασπαϑ. δὴ αιιοὰ εἴῆα- 
"20 δξτερίτην χυϊάαπι εδὲ ἢ Ηὶς δυΐεπι εχορίεαπάο δνυεπίεη υἱὶ οΡ- 
“παειαἷϊ καθϊεηαϊ. 42. Οὔτ 8] εχίρνις οοἷῃϑ ογεραὶ εἰ Ὄχϑὶὶη ῦ 
τῷ ΘᾺ ΘΕ ανδη08 δυῦοπι οἱ ογεραὶ οἱ Ἐχδί μι, οὶ ρἰεβίου οδὲ. ἂπ φυοά 
ἐφχλξτιαν ταπιρὶ οεἰ γί ρηΐοεῖῦ Βδπὰ ἐπίπὶ πρΐξοπι ἰὰ δοὲ φῃοά δυ- 

᾿ρίβηι γουυδιϊιδ δδὲ, πιδρὶϑ ἐχδιδῖτ, φιιοπίδτα ᾿πίας οεαϊς, 

Αὐϊοτῖ. 

483 
βϑὼὶ ἀφοῖε ομοτγιδῖ, φῦμα δῶ] ἦρβε ἑοΐα5 εχίβιιῃ δἰξ. Ἀἰααιίος δράεσῃ 
{16 ἰδρεδωρ ἀοιηδίμτ, φυοὰ ρἷιβ περοιῖϊ δὶ ὑναρποιῃ ἀἰδιυρῖθοε Πυᾷτα 
Ῥρένυνη. ογερφὶ ράγγμδ ραιῶμι, ΄υΐὰ ράγνυυβ ᾿μν δ ἰϊαγ ἰοῖῃ 85 τῃϑίο ; 
ΤΩ88}5, 4018 ἸμβδποῸ ἈΡΊΌΓ ἰοεία. ογορίϊαϑ δυΐρῃ ἰοὶμ5 δι. ἡῃοβ 48 

48. (αγ 
δὲ βαϊθαι δράδιι τοδρηϊτμ λα φοι τιοάϊερ ἰρυΐ ἱαρεοίμ οτερεῖ, οἷ μεῖο 
ἀριοροῦιθ ἰθϑὶ, Ὑρ] Ὡ1 81} τδὶ χράπμς ογρρδθιῦ δὴ ουοά ρτὶυϑ ΒΡ ἵξῃ 
εοτρυχαριθιγ φσδιὴ γυχπρὶ Βοϑϑιῦ σοι αγίσγ δμΐ ΩΔΟΓ, ἐκμν 
οπδμιμρίας δαὶ; ογορδῖ, φυο ἠϊδείοδῃς ἀἰδγμρέπεηυε ε61. 4, χὰ 
οβολίδῖεβ μαϊη 5 αὐ ΐγα ναἰθναυδῖ δὰ ἡμοα δρίεἠϊατα ἡπλοσο βἀἰπιαϑ, 
αυὶ δὲ μὰ δῶγϑϑ ἔγιάδιῖ ἰἀϊοῖμπι, φιιοί διγερίτυϑ8 ἱπ δυγίθη}8 παϑοιϊαῦν 
ΦΧ οϑομῶηαθ. οἰγρααυθημ} δυΐοτῃ ἱπιεγοίαδυδαας {1116 δρί γί μα8 20 
αοῖι αὐ χηϊποϑ δυθιαπιι. δὰ μρες τοχ οδοϊαυθυ8 φυδεάαπι οτλατν 
456 νὰῃ δυθϊοηὰϊ ἰπιογρειίαγε μοιεδὶ. δὲ σοχοργμπὶ Ὑ6ΓῸ 8πηΓΕ8 μ6- 
ὭΘΑΦΡ ἐρὲ, ἡμιοιλοδ οογρῃ δὲ ἡϊδιγεῥιὶξ φίφιε ἐφίεπά., 45. (κ; 
γοχ, οὐμὰν ἀρὰ δῷ παίυγα δἷρ ἀῃ φυβ]ΐανε εἰζεγτί, αἱ αυδε δὲτ φυήθῃι 
“αἰ, μοπ ἰνίογίις δαγδωπι δεμὶ διιρεγία5 ἀδουβιπ χη δ] ἰυ5 δ ἀἰγὶ ροξεδιῦ 
855 φυρᾷ γοχκ δγ φαϊήδια ἰακοῖορ Βυμιοτγὶ βδῖ, φῃὶ ροπάεγε Ἀ}ΒΊΩ 18 
ξιδυεδρδιδ ἀδογδπῶ ἰδ ζαγ, πο π ϑυγϑάτῃ εἰζεγιαγ. Βυιπον δ πᾶπαμβ 
δεουῃ ἀθμ Ὠβίυγασα ἱπίογοδ αἰ ἀδογροῃ [εγαῖα: ἰδ 8Ρ ἰχηὶδ 56 ῃ- 
ἐμὶ ρΙεπίις ρολεδὶ. δὴ ἢος νοοῖ ἀιιπίαχαϊ δοϊιοαϊϊυχ γε αὶ ἀοΡ 6417 
᾿ᾶθς ϑῃΐπι ποῦ ϑἰηθ Βυιϊηοζο Ῥιοᾶβυμ, ἱ]υ νάγὸ δοοίάθγε εἰχαίγιχα 30 
γε] 1 ςϑίδγίβ οιμπίδωδ βιγερθηεϊ βομθτθδ πουΐπιαβ. Ἔγβο αἱ Ὑὐϑμβ, 
ΤῊ φμρέτγίμ: ἀδογϑαμ ργουλἀοιῖξ, δαχρλσι γογομδ γρἢοϊεῖυ, δε ἃ αἱ ἰη- 
[ετὐΐπι5 δυγρίμῃ ρεγιδηάογι, ἀθοσϑιμη δὲ βεοοξεῖ, δῖο υοχ, χῃᾷβρ μ18 
πϑίυγα σορίαιγ δυγϑιμη ἔδγγὶ, ὡδὶ διὰ οἰδὶ φᾷάνεγδο οσουγιογὶδ, ΟὩΣΩ 
βεε Υἶπι ποαιεαῖ δαῃ ργορε]ϊεγθ, χυΐ δὲ διαρὶϊογ εἰ φγαυΐογ εβὶ, τ - 
Ἔχᾶ ἀμ ρϑγίθιῃι δάνεγδαμη ἀδογϑαιῃ δὲ ἀείογι. ἰἴδηθθ δᾶγ, 4] οχα 

πιοῖτι8 ριοοιγγεγίς, γεξογαυθίατ, οἱ δὴ χρᾷ οοἰαραυ8 δεπιϊγὶ Ἰηζειλῃϑ 
τρϑβὶ8 ροϊεϑὶ. ἴδ]. δἴδπ οδὲ ᾳφποὰ ἰὼ γεβοηδμάο β6ι] 8οἷδι : υροὺϑ 
(Θ.ἷπὶ τ ἤεχηϑ ἰπ ρατίεπι σοπιγαγίααι Ὡρ᾿ Γ. ἀδ. (ὐὰγ νἱποίομι}8 ὃ 
Ροιλίυ8 φυδπι 8ο γι ἱναπρὶ υοχ βδοϊεαιῦ δὰ σερὶεἰϊο [Ἀοὶξ αἰ γὸχ 
οεἰεγίιοσ ἐγαησὶ ρμοδεῖξ. ουΐὰ8 σαὶ ιπαπιεπίυιω, συοά πεφια εμοχὶ 
πειε ἰυίοπεδ δἰδιϊη ἃ ργαηάϊο, δε ἰεϊυπὶ υοςθῖπ Ἔχόγοογε οοβ- 
διανεγα. οὔτ ἰρίτατ υἰοίειαι Ἰων δεῖ εἰσιῖ, πιϑγίο υοςοβ εογχῃ τ᾽ 
10.5 ἰγδησὶ δοϊβωηϊ, ἀ1. Ουγ νόσεῖα δουϊίογεια ἰοπρίυθ. δράϊτο 
Ῥοδϑαπημδί ἅῃ αποὰ νοοῖ δοταθη υϑ]οοϊί88 δὲ; τουδὶ βαΐεμι 
οοἷῃς δοἰθμῖ, 4αδε γϑβειπεπεῖυϑ ἰδγαπίηγ: 086 δαΐοτι υεβμειπθηιῃ 
[εγυπίωτ, πβες Ἰἰοηρίηβ ἔεγγὶ ροβευμῖ, 8. (αν ορίγιια γειθηῖο 10 
τρ δ ΐι8 δυάϊτγε ναϊθπις ἢ δὴ φιοά γεθρίγαιίο πβομπιμὶὶ διγεριϊα8 τος 
σειῖ πιοιϊρ δγβοὸ ἴαπς τη δεπίλμηαϑ, οπππ δἰγορίτι5 χαῖημ8 6. 
Ξιϊπ8 ἀμίδα δἰγερίυ5 ἰυϊη οατα φρίϊαιῃ τοι πε πμα8. 10. Ομμ- 
αθτγοῖῃ ἰυχ, φυὰθ ἰοπυΐογ οἱ νεϊοεῖος δὲ ἀϊάιοιίον εδῖ, φούροσβᾷ ρθ- 
πδίτατα ἀδρφα ποῦ ροϊεϑὶ, εἴγερίμιβ δηΐθια ροϊοδὶ ἢ δη ποῦ ἰαχ ἀὶ- 
τεοῖο ἰξίπαγα ἔδγιμγ ἰἴδ4αε 81 φυΐὰ γϑοῖδ ἢ} ρτοαευδε Ἰυφὰδ οὗ- 
σἴυτα φαρίαϊ, ἰπσεπὶ ραπίϊιβ ἀϊδοϊααἀϊ ποοδ888 6δϑῖ. δἱ διγεριτῃ8, μία 
δρίγιμαθ δεὶ, [ειτὶ ποὴ γερῖδ εἰΐατα ροϊεβϑὲ, ἰϊδηπε εἴβοϊϊωγ εἱἱ δισερλ- 20 

ἴαπι δεπῖϊγε ἀθάϊᾳας [ἰἰσεαῖ, πο διπι ἰδπίωτι απὶ δὲ τγϑοῖθ ῃαρίδ 
διυγέθαδ οΡιηϊοεῖι. 50. (ματα υὶ τἰἀεηϊ, τόσοι φγαυϊογεηι δταὶι- 
ἐδηῖ, φυὶ Ποπῖ, δουϊξίογειι ἢ δη φυοὰ σοΓρογο ἱπιθπῖο υὰχ δοπίᾷ 4ρ- 
Ρτοιβίτῃτ ̓  ἱπβγτωυαι δυΐοτα, φυοὰ ἀουΐονπ δεῖ. 4πᾶ6 αἴγβαθε ἰμηἴορ- 
Αἰδυι ἄπεδβ8 ροῖίυδ πονΐπιπδ: βᾷπι δπΐπν δὲ ἱπτοητοτὶ σογρογα, εἴ [π- 

51. Φαδιῃ οὗ γεπι, οἴχῃ υοχ δᾶγ αηἰάδιῃ [Γογαιαῖῃ αἱξ, 
εἰ δδερίῃ ἀἰδδοϊναίῃγ οὔπὶ Γεγῖυγ, δομο δοῖοπι (Ἰ. 6. εὐ μμαολον δὰ 
ἰοῖο εἰωϑιηοαϊ αὖτ ἐπ δοϊϊάτιπι αυϊρρίαπι, γοχ ἐρᾷδ ποῦ ἀϊδβαϊνβίητ, 
'ϑεὰ δχργθδδθ εδάθπι ρεγεὶρὶ ροδειτΐ δη υοὰ δὲν τείγιπριταγ, 149ρ- 80 
40ε Ἰοίμη 8 ἴοῖο ργοβοίβοϊξαν. απ οἰΐαπι αἰζθεϊαϑ ῃἰς ποπηΐδὶ ἀβ 
τὰ δον! Θχαί δεῖς, φαΐρρθ οὺπὶ δὸγ γαεοιὶ ἀς δἔγε δοϊβαὶ ἱπ φᾶνο, 
ΒΟῊ ἐδ οὔνο. 52. Οὐδηι ΟΡ τεπν εὔπὶ βσποὶΐ νόσθπὶ σα 11 δαὶ ῖ- 
«καῖ, ππορηῖα ἰαπίυζη ααβηίαηι δἰωρῃ!} γεάαϊι, χαμ!ϊοταπι τοχ 111 
ποῆπε βάγειη υοοὶ αηΐὰ8 οἰΐδιϊ δεδδ, πεάι8 ἰοῃβίαϑ ργὸ γαϊϊοῃς. ἀ6- 
ἀυποϊεῦ αὐ φυοί δίπρα!! ργοχίπιρχη δὄγθπι ργορει παῖ, αοι, φαμάτα 
ταδὶ Ῥδῦϊο ἰεπ, υοὰ δἰπιῖϊα ἐυεηῖ οἱ 81 τηαἱτἱ φηίά απ, ργοῤοἰαμξ 
[πρβδειο, δεὰ εἰπξηΐα δυὶ τηᾶρπα δοτυηὶ μᾶτ8 τοϊ δὶ ἀϊνεγϑωγα. 686 
δηΐπι ἐδ ἸΙοπεῖαϑ δῆς ργὸ γαϊίοβε ἰοπβε ἰαρὶϑ Ὡ11π6 ἀενεπίει, πθῆῃ6 905 
Ἠὶς Ἰοηφίαε ςὐποίοτυνη αυαπὶ ππΐπϑ νοχ ροϊογὶς δυάϊει: γυοχ οἰϑιῖμι 
ἰδπῖὰ ποῦ πηϊῃδ δὲ "ὦ τηυὐϊογατα, τεοῖς ἰρίϊαγ ε ργορίπφυο τοχ 
π0Ό] 1 εὐ56 ῥγὸ τϑιίομς υἱάοίηγ, φακμἀοφυίάθιι ἰδρίάες αποαας ἢ 
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ταῦ ἰτα υἱάετὶ ἴστε ἰάεπι δοϑεχιὶ ροϑϑηπξ, αὶ 6 ἰοπρίπχιο ΡΪυ8 
4πδιη οἱ οἰπρηΐας εἰπῖ, βεπεϊγὶ ποῦ ροιδϑῖ. 53. Ογ ἱγεριἀδηῖαα 
γόσεδῖι τεαάϊν ργαυΐογεπι, τηδίπθπῖθβ δηΐοπι δουϊϊοτεπι ἢ ααδη- 
4παπι εἰἰαπι ριον ξεπεγε πιδίπειάϊ σοπιϊπϑίυτγ.. δὴ ππυϊτυτα ἰπῖθγ 
86 αἰζεςῖαβ ἢϊ ἀἰϊδίαπιῦ 4πο8 δηΐπὶ ρυάαϊ!, Ἔγηβοδοῦπῖ: ἱγοριἀδιὶο 
δυΐοτη ρυάον φηϊάαπι δϑὲ. αηΐ σθγο Ἱπεϊυυπὶ, ρϑ!]επὲ. σοπϑιαὶ ἰρίτυτ 

40 οδίογειν ἱπ τηθῖυ ρατγίθι δι βειίογεπι ἄδβογεγθ, τ ρᾶγιιπι δἔι δ ργᾶδ 

ο σεγθα ἰδοϊϊ 5 ροδδαπὶ οορπίαγε. 

30 τοβοΐνυπι δἴχφυ οἰαχδηῖ. 

. 

380 ταγίδ ἰδγοΐα οϑῖ, γαϊϊοπθ 

30 

πὰ εχὶ παῖε τηόυεγα ϑρί γίϊι8 ροϑϑιῖ. σϑἰοοϊογ δυΐεπὶ ἰεγγὶ ροῖϊεδὶ 
4υοά εχίρυυπι 651: νοοῖδ ὑεγὸ νοϊοοϊία8 ποππὶβὶ ἀοῦπηεπ δδὲ, ἰΐ5 
ςοπίγα 4ιο8 ρυάπίς, εαἷογ ραγίεπι ϑηροτγίογθιι ἴ. 6. ρεοῖῃ8 ρεῖογε 
“οἰδεῖ. οὐΐοδ τοὶ ἱπάϊοἴπην δὰ  δοθηϑ [μεῖεβ αἰζεγε, δι ρί ογεηι δὐυΐθπι 
δότειν ἀπηρ ἰογ ροϊοπεα ππονεῖ. ἰαγήάϊπα υεγο οπῖηδ [ογῖοσ σποά 
δπιρϊαα εϑὶ, τάγἀϊταβηηε ἵπ αδὲ γοςἷα ποηπί οὶ ργανίταϑ εσὲ. “δ4. (δε 
οδπ98 68ῖ υἱ ἰΐηριια Ἠαδδιϊαπῖεϑ αἰΐχοὶ βαπὶῦ δπ πηετιρτὶ 4πὸ ἰοφυΐ- 
ΣΠῸΓ τοίγρεγαϊϊο οδβαπν Παρεῖ, εἴ ἰδπαπδι δι ρεπ8 δὲ δἰτοηλϊηπι 
τος θεῖπη ἰὰ 6β17 ἴασις νἷπο σοπεϊποπίεφυς ογαϊϊοπα οοποδ  [δοῖ 

55. Ουτ Βοπιο δβδοὶυϑ ὁχ οπιπὶππι 
δηἰπιδηϊίυτη πυσπογο ἰϊηρυα μαοϑίϊαηϑ οὐ γῇ δὴ ᾳποά βοὶυ5 οοπι- 
ο8 δειπποηΐδ δεῖ, οοἴεγα υοσϑλη ἰδπαπι οδτἰποηῖῦ απὶ ἀπίεπι ἐπρὰα 

ιρειμπέ, υόοοπὶ αυΐάοπν ργοἀποπηϊ, δε υϑγθὰ εοραΐαγε δεγπιο- 
πεῖπηπε οοπάοτγε πεφυθυη. 56. ΟἿγ δοθ τὶ ἰδιπρογεχυε Βίθοτθο 
γόσοπὶ δομίϊα5 ταϊτππ8., υἱποϊθπεὶ δὐΐοπι οἱ δοϑίϊνο ργανίιϑῖ ΔῺ 
γοχ δουϊΐοτ, φυὰθ στεϊοοῖογ εδὶ: τ οοίοῦγ δηΐεπι 4π86 ούροσγε ἰη- 
ἴοηῖο 86 ργοπιῖξ. δοργίογππι υϑγὸ ᾿ἰδηθχυα σογρογα πιδρί5 οοπδῖαπὶ 
4π8πὶ υἱποίδηϊογηπι δϑϑίδιθαπε: σατο θη ΐπὶ ἰθρογεβαιδ σογρογὰ 

51. Ουτ Βοπιϊπὶ νοχ βεγίτιϑ ρεγβεὶ 80-- 
ἰεῖ ηπαπὶ οεἰεγίϑ, φυΐθπϑ ἀαία εϑὲ υοοΐβ ργοίεγαπάδε ἰδουϊταϑ ἡ δὰ 
ἀὐοὰ υοοῖβ Βυιπᾶπδα ξοπογα οἱ (ἰδουϊ πεῖνα χιδην ρἰανῖπια δηπε7 ς6- 
ἴδγὰ δπίτη δπίτηδπιία ᾿ἰξογῶθ σαὶ πα] 188 νοὶ ραησῶθ οχρτγίπιδγε ρο8- 
δῦπι. αυοά αὐἴοπι δαπιπιε ναγίαπι ρἰ ατί πιΐσυε ἀἰδεπριοπάυπι ἠπ{{6- 
τεη 9. 6δὲ, ἰά τϑιῖροτα ἰοηρδοῖπηο ρογῆςὶ πέοθϑ8ε δδῖ, 58. Ουτς 
δερεοῖῃϑ ᾿όγρογα ραποῖγαγε βοϊϊἠᾶ ποῦ ροϊεβϑῖ, γοχ δαΐεπι ροῖοϑι 
δὴ υοΐ αϑρίεϊεπαϊ ἀεἸαῖο δἰπιρίεχ εβϑῖ, φιδε μὲσ ἠϊγεοῖιπι ρτο- 
Βυετε βοίοδὲ αὐ ᾿ἰπδαπι. οὐΐι8 γεὶ ἱπάϊοϊπι 5015 γϑάϊιϑ δϑῖ, εἴ φῃοὰ 
τἰϑὶ ε τεξίοῃμε σεγπεσα ΠΟ ροϑβδιπιι8: ΥῸΧ δυΐοπι πτοῖῃ ἡπῸ} 1] Ρ]1οἱ 
ἔεττί ροϊεβι, φιῖρρε οππὶ ὑπάΐϊᾳπε Ἰἰσοαὶ δυιϊΐγθ. χυοιῖοϑ ἱξίτητ ἀ8ρ6- 
εἴα! ἀϊγαοῖηϑβ "16 πράτ ργοξγεββυθ, εὸ 6 ]ςοῖ φιοὰ το8 ὁδί θεῖα 
τοδί ἱποοηήϊία δἶνα ἱπάϊροσιτα ἵπγρα σομπδιραίηγ, ἰγαηϑρίοθσο 
πεααῖϊξ. δὲ ντοχ αιοπίδιῃ συοφιονεγδι8 ρτγοίεγιασ, οὐππῖα ρεπεῖγαϊ 
εἰ δπάίγὶ ππήάϊφαε ροϊεβὲ. ἰπ Βιιπιουῖθα5 ἴδιπδη ἴδοι 185 ἐγαηκρίοϊ θη αὶ 
οευϊδ ἀαῖα ε51, τοοὶ δυΐειη πη ]ὰ ν εἰ τηϊπῆπα, φυδηχυᾶπι Βαπιοτ ἴε- 
ππίοτ φιᾶπι ἴογγα δϑί, φποπίδιπ παπιοτὶβ τηθαῖυϑ ραινὶ ἐἰδπϑὶ σοητῖ- 
πυδῖῖφυε δυπῖ, υἱ πιϊπίιηε δορδοῖυβ ἐππρεάίδειγ {πο τηΐπαιδ Ἰγαπηῖτδ 
ἀϊγεοῖο ἱπεγεάϊ ροβοὶξ, ἤδες εαήεπι σϑιϑα δϑὲ σγ δἰίατ ρ6Γ υἱτγοπι, 
πο ἀειιο5ϑπιθπι ϑϑὶ, ᾿γαηδρίσεγο ἰἰοθδῖ, μοῦ [δγυΐαιη, 4086 τᾶγᾶ 
δοϊυϊαψιε δϑὶ, ποπ ἰΐοθαῖ: ἴπ δἰίεγο οπὶπι ἱποαῖυς5 γοβϑροπάθῃηϊ ἰπῖοῦ 
8656, ἴῃ δἰΐεγα ναγίδηϊ. ἤδο φυϊοφιδιη ἐναξ Ἀπ ρ]05 6856 πνϑδῖιϑ, Ὠἰ5] 
τεοῖο δά ᾿ϊπεαπι ροϑιτὶ δἰηϊ. συοχ δυϊειη τπιηΐτπα ἦν 8408 δ ϊϊγὶ ρο- 
δὲ, χηοηΐαπι πλη δ Δ4πὰ ἱπδηΐϊὶ 4παπὶ πὶ δὔιοπὶ Τῶρογα υοοθπιῆπὸ 
Ἐγαπϑιιἴεγο ροϑοῖτ: γὸχ δηΐῃ δὲγ αιϊίξίατι δοῖ. μαι ὰ δπΐιη οτῆπὸ 
τατγῖι8 ρεγιμδαγὶ 86 ρδιϊυγ, πἰδὶ οἰΐδην ἡπϑαῖι5 εἱ γεερομάεδηϊξ φυοά 
ΟΥτπθᾶγε σοποίωτγ, δἰ οοπρτγυδηῖ, υἱ νἱδ οἴδατε το ροπάϊ εἰ εοπῖγα- 

[κεναὶ 4686 ἀεδῖῖ, πἰϑὶ πιεαῖϊῃβ οᾶρᾶςαθβ σογρογιμη δηϊ, 4υδηθδτη 
φυοὰ ταγθιπ δϑὲ, πιο ϊα δδὶ εἰ ἴαϊε εἴ ἰῃ δὲ ἰρϑυνη οοἶγα ροϑ81:. υε- 
ΤΌπι ποηηυ}]α ργαθ πἰιπῖα δαογιιην πιθαξίιη δι ριϑεα οἰ ]ρὶ ἱπιρε- 
ἀϊπιξιτ, αἱ υἱΐγυτι : φυΐρρε υἱ ες σοπεναἰῖψαα ποη φιδαῖ, φπδηνὶς 

τδεάϊοῖα, υἱὲ διΐατπ δαυᾶ εἰ φυϊοφυϊὰ ἰϊαὰ 
ξεπεγὶδ εἰϑάοτι. ππάς ἐποὰ 4υοφια ρμαίΐαπι ἢξ, πον υοὰ ταγῖῃϑ 
ταγοὸ πιο] ἶφιιε νεἰ δοάθπι τὶ ργοχίπιο δβῖ, ἰὰ ᾿παρὶϑ 'π δὲ ἴρβῆπι 
«οἰ αὶ ροθ86 δἱ δἰάυςὶ. οαῦϑα δυΐπ οπαπὶδη8 δαάεπι τἀ ἀθηάδ οδῖ. 
59. (ἷὖκς νοχ, φιιαπινὶϑ τηΐποῦ τεήδιιγ διἰϊπθιο, δρθοῖθπὶ Ἰάτη θη 
ϑεγυαὶ εαπάθιη ἡ δὴ φυοὰ οπτπὶ ἢΐ5 ἱρ815 τηϊδοοῖητ, 4π8ε ἀδτηρδβειῖβῖ 
τὸδ διξεπι τηϊδῖδ ΠΟῚ ραγίϊιη δϑὶ ραγίϊπι πὸπ δϑῖ, δε πϑαπεαυδαθα 
1.115. ἐδ: δεφιια ἱρίιυτ φιηθηϑάαπι πηάίᾳιο ἀδίγαςιι5 αθφὰς ςοπῖγω- 
Ηἰϊοτ, ὧὐ πθοῦβ86 δἰξ δἰπιιὶ! οἵ γηΐπογεπν 8856 δἱ διιπίΐοπυ, 60. Ουἱὰ 
ε8ι φυοά ἰἰπρηδιη ἰαοίαι Πδοϑίϊαγε ἢ υἵγον οσαΐοτ εἴβοίας πὶ ᾿γοοῦ- 
οἴοτεδϑ οἰπεῖ ἀτχις οἴζεπάοηήο δήδιδεγοπὶ χιυδϑὶ ἐπ βα] θργίβ, χαο- 
τοοάο αἰεὶ ἱγαῖοσ Ποιηΐμδς Ὠονίμιϑ: ἱποθπἀπηϊογ δα, ἰμς  απίατ, 

ΡΑΟΒΙΈΜΑΤΟΝΜ ΧΙ. ΧΙ. 

δηΒοἰἰαη!, φυΐ δριγῖτα τευ Δαπε, ἐρίετις Ῥσδα πἰπιὶο οαἱοτῖς ἔδγτογε. 
δηβεΐδηι δυΐεαν, φαοπίαπν (γεαιθηϑ δρίγιιυ8 δϑῖ, πδὸ δπιϊοὶραῖ, 468- 
ἴδπτ8 86 ἰδπηρογα γεϑρίγαπαὰϊ ργοτπογε μοβϑὶῖ. δὴ ροῖϊι8 σοπίγα, πὲ 
Ἰοοῖ 4ποὸ νοσδὶῃ το εἰπια8 γα Ἰρογαῖῖο οαπδαπὶ ἀεὶ, ἰδηπαπ πιετα- 
Βγυιη ἰά αἰϊοπίτοτι οΡδίαρεδοδι ἡ ἰΐδαας εἰβείτυτ αἱ νεὶ οοπολ ας 
ἃ τἷπο δυῖ ρογρεῖιδ ογδίίοπς υεγρα Ὄχρεάϊίυς ροϑϑῖπι σορηϊαγο. 
61. Ουγ ἴδιιρογὲ Βίβεγῃμο νοςες ριδυίογεβ γεδἀππίυγῦ ἂπ φαοὰ δὸτ 
ογαδϑῖοῦ ει} 14}189 δυΐδιω οαϊῃ δἰξ, πιοῖι5 Ἰαγἀἴογ ργουθοῖς: ἰϊααῦς 
τοχ γϑάήπον ξγανυΐοσ. δὴ ιοά δὲγ ρεγίδοϊαϑ ἰδηιἰι8 Ρεγππθαῖ, ἴδη- 906 
665 δυΐειη ἱπίογδορίτὶ εἰ σοηφαηρί ἃ [τίροτα ρἰτυϊα]πθ ἀ 658] ]Ἰδαῖς 
Ἄοοξιθῖυτ. 62. Ουγ ρπετῖΐ, πιυΐίογεβ, βρδάοπεϑ ϑοη664Π6 τοΟ τ 
τεάάαπι δουΐδιν 7 ἂπ φυοά πιοῖπϑ νεϊοοῖοτ, φυΐ δοιιίίοτ εδὲ. οἱ οὔσα 
βέπυϑ ἰάθη δἰῖ, προῖυ [δο ]υ8 εδὲ χυοά τηΐπυ8 χυδιι φυοὰ ρἱυς ἐδ, 
4ιυδιπόργοιι φυΐ ἤγηηᾶ δοίδια δυπί, ρ᾽ῃ8 δϑν!δ ἰγάβεγε ροβϑηηῖ: ρίπ 
ἐρίτοσ ΠΠυἀ ταγάϊω5. ρογπιρδηδ υόσεῖπ οἤποῖϊ βγατίογεπν. ρυετὶθ οἕ 
δραάοπίριυς οοπῖγα τὲ8 δυβηϊῖ, χιιοηίαπι τηΐ 8 δᾶγι οδρίμηϊ. δθηδα 
διιΐοπι ἰάθο ἰγεπηπηῖ, 4ιοπίαπν νοθθη σΟΠπάπογο πο Ροδϑυπί; ΄80- 
πιοάο ἱπθ δου 8. δο ρυστί5 ὑδὰ σϑηΐξ, ουτῃ ἰΐρποιπ ργαθοηρῦτω 
Ρατγὶε δχίνεμιδ σθρεγὶπι: αἰ τϑυιη δυΐπὶ οχίγετηντη ᾳηδίτυτ, φαὶδ πὸ- 
ααυευπὶ δῆρεγᾶγε φυοὰ ἰεπεπὶ οἱ υἱθοογο. συοὰ ἑάεπι οἱ ἱγερἰἀδυ- 
Βυδ Βοτηίηιθηδ οἱ πηι πο 8 οἱ τί οπεῖθαϑ οαπδ8πὶ υοοὶδ ᾿γεπιυΐδο 
αἰίετγε Ἵγεάθηάυτι εδὲ. οὔπὶ δηΐμη, φυὶ τοσοπὶ ἰϊ8 ἐπι, οἷυ5 εαἷος 
Ραΐδυ5 δὴ αἰζεςιδυϑ 1}}15 ἐπῖγο 86 ςο καὶ τπαχίπιᾶ ὁχ ρατῖθ, το φυσι, 
υοὰ εχίρπυνη εχδίδϊ, Ὑόοθπὶ σοπεπογα ποὴ ροϊδοῖ; ΠΌΔρΡτΟΡΙΟΓ 
φυαιτυτγ ἴφια ἱπίγεμπη, ὑπής ἀτγίϊαπι ΠΡ αγα τη ριοίθδεογεβ, αὶ 
δὲ δοϊ᾽ϊοβ ἐγερίἠαγε πουδγαηῖ, ρτίπεῖρίο ἀσππὶ νοοθ δειϊβτνΐβθα, ἀπεπ 
τεϑϊἀεαπὶ εἰ 5:12} }]Πἰδμτοτ: υόσαπὶ δυΐοι οχίρτιατω τἵποογε σουίίοογο- 
406 δοι [8 ροδδασξ. 
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Ουγ δυΐβιπεπία. οπιπῖα ταΐπυκ ε ργορίπηιο δϑυῖῖγε Ροϑϑίτηπῦ 
Ὀγιπι φυοά οἀονίδ 46] Βθαιΐο αὖτε ἰοπιρεναῖα νδϊϊάϊοτ τάξει, υἱὲ 
τγτγῃα πιεαϊοίπαίϊα δυανίον δδὲ ἢ ἀπ οοπῖνα δρίίυτ, εἰ ἰξηῖβ νἱ 588 
οτγειπαπάι το] 1} οάοτγεπν, 40ἱ μὲν δυζβιπιη οἴβυδι. δὲ φυίάδι δρυὰ 
οδυθοπδ8 ἴρδβοϑ πἰδιϊ γοάοϊεπξ: ἰοηξία5 γεγο μιυτῖτς ὀὐρρανόολοὰν μὰ 
ἔοτῖυτ φαοά οἸοαξ. 2. (ὐν οἄάοτα5 ταῖῃ δυππιοεπίοτπιη φυδπὶ ἤο- 
ΤΌΣ ἸΠῚΠῸδ διδτ6β 6 ὈΤΟΧΙπιΟ δε διί ἢ αἵναιη ππᾶ αν οεἷἶοτα 
ἴεγτμθ φυοαυε ρδγίϊζεοϊαε ργαάειιξ, πῶσ ργὰθ 80 ροπᾶεγε βπῖθ 
οπγγαπὶ αιδιπ δα δεπδιπὶ οὐογ ἀενοπίαϊ: ἰΐδηιθ ἰοπρίεις 1} 6 δίποθ- 
τηῆπὶ δὲ οἴΐεγι. δὴ πϑᾷι8 ἕὰπι ρῥτγίποίρίαιπ Ὠγοχίπιηα 68, πεηπα 
εὔπι δήπποάυπι δοιποίηπι, οὐογ ἀρυπάε εἰβιογε ροῖεϑι, δπὶ δὲ 
Ῥτοχίπιηπι, ποπάυπι ἰαγβα διμδπαῖ, 81 τι οἱ ἰβϑιπηπι, ἀἰδοεγρίτητ. 
3. Ατθόγοβ τε άϊ οἀοταῖδα αἰπηιὶ, ἱπ 4π85 οδοἰ οσιὶβ ἀγοὺς ἐἰδουθβιε. 
αἴγαιπ τεσ ἢος δἰῖ δὴ [αἰ ϑιιη 7 δ 81 Ὑθγώτῃ, 4υλπι ΟΡ οδῦδαπι ἰϊα 
εὐθυΐαιῦ ἐγβὸ πὸς οὐπεβ ἀγρόγαϑ πὲς ϑδιηρει αἰϊᾳαδε οἄοτοιι 118 
δοσυΐγεγε ραΐδηη δεῖ. δἰθηΐπι δῶ ρ6 Ἀγοιϑ ς8 6] 6815 σοπ δι} :, οἱ ἰατοεα 
ΓΙΌΣ ΜΠ Ὁ] οἀους5 ερίγαγαπε, φυοά χη θιη βδηδὰπὶ πιόντα ροϑβδξ. 
οὐπῆαυε οἦοτγ σοπίναμηειν (ἀοοϊήϊε δπῖμν ἰά δ]ηπαπάο, ἰϊδφυς παττῶ- 
ἴ..γ}, ποῦ ἵπ 4πδαπα πιδίογὶς οοπίγαῃῖ ροϊεθῖ. σαπδὰ υθγοὸ ΡῈΓ δςοεῖ- 
ἀεῃς δὰ δγοῦπι γείογθη α οϑὲ, ργδϑδεγίΐηι δὲ ἀγοπα ἴρϑε πα παίυτ 
δὶς, δεά οδιυΐτυς τείτγιπρειν αὶ ἰαπῖαπι αἰεςῖίο. Ρτουθηϊξ δαΐεπε οἀο- 
τὶ 11} Ὸ αὐεςῖπθ, οἱ ἀϊείαπι ἴαπι δῖ, πον πα! ογοῦη ας 8ὲ τηδίεσι δ 
Βάθδοῖ: βεφυὺς ἐπίῃ ἐπ υἱγιἀϊ πδαποὸ ἴῃ ὅτι 48, 9 ἴῃ υϑῖδ ροϑὲ δάτπιδο, 
41:86 δγουΐ διιρεγνθηοτὶξ, σδιΐδηι τεἀαϊ δυανϊαῖοπν οἀουνΐδ ραδίοτοϑ 
τείεγιιπε, Ἰπαχιπιθαι6 πθὶ δϑραϊαι ει δὰξ εἴίαπι τ απιπαϑ 6δὲ, εἰ κα- 
τὰ ΕΧ ἰΐδ αἰϊχυυὰ φιοτπιη ἤος ϑαανΐίίεγ οἷεξ. ταῖϊο δυΐοπι οἀοτίς 
εδάεπι εἰ υιδπὶ εἰΐαιη ἀδ ἴδγια διϊπιδάνετιίπιοδ: ἤδος δηΐπὶ οΒτα 
{εγνυεῖ δίψα ἱπαγ τ, αιοε οἀϊάουῖϊι, ργιποὶρίο νὲπε οἱθὶ. επίμννεγο 
1": Ρᾶτγοθ Βηπιίάο φυσπάδην ἱπ τποάττην γεραϊαοτίπε, οάοταῖὰ γοά- 
ἀπίατ: ΒΏΠΙΟΥ δηΐῃ σοποοφιίϊγ σαἶογα, 408 ἀς οδυϑα ἰοϊῃ5 460- 

4ε οΥἕβ ᾿εγγαγθπι 4π8εὲ δὲὶ δοΐειπ ογίδηϊετη δρεοίαυϊ, οἀογαθοσα 
ἐχδβηγριπὶ φυᾶπι 4π8ε δὴ δαυϊϊοπϑις: εἴ δογαῖ ᾿ρβογπρ πῶ δὰ 
οτίμπι ρ᾽π8 γεγραμῖ, φάτ 486 δά πιοιϊάΐεπι, ἐο ηυοὰ ἰοοα δγῆδε 
εἴ Αγαβθίδε ρἰ επίοτα δποὶ δἴφιο ἰδεγεποβίογα, Αἰτίοδα υεγὸ ἀγοποϑα 
εἰυἰςυ]οδαηαθ. πας δηΐπι ᾿υτηογεπι τὐπηίιπ ἰπϑαβς ορογίοϊ (ςοποο- 
4υΐ παη 4:18 ηἰπηὶπ8 ΠΟ ροῖ681) θ6ο μα τη: δὶς δαΐπὶ πη] 9 γαροτ 
ἴπ46 οχϑιγίπρὶ ροίοϑῖ.-- 4ποά ναοὶ ἴῃ δὰ τπαϊϑιῖ δοῖδι δοοίάεσα, φυαδα 
εἰ υυρες Τοσηθυθία αἰξ, εἰ ἰα]ο μβαροδὶ ρεπὺθ ὧἱ ὀσουσα οὐοεὶθ ίαταὶ 

ὃ 
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ταδυϊταῖοπι. σπαε φυΐδεπι τε ἤστην ἀδοϊδγασὶ ροϊεϑὲ: οὗοτ επίτα 
ἧπι 609 Ἰγδηδταϊεἰτας. 8ε4 βετὶ ρυΐϊδηϊ ἴα [8 ἰη φαϊδαδ οδεαἰθδιϊδ δύ σἢϑ 
ἰασάτοτιε, φαοπίατη παπφῦδπὶ ἰὰ δἰπε δησᾶ εἴβοὶ ροϊεεῖ. οὕτα εὐὶΐπὶ 
τοδιεγῖοδ πππδάποτις οδ]δϑύθαος ἰπιθτίοστί οοποοχϑγξ, γεδρίγαγο ἰδστα 
ἱποὶρίξ, ναρογεῖχις ἱπίγα 56 οοποαρῖππι θα νϊ. πᾶς υεγὸ δάπδπι 
εἰπιῖδτη δοςοβεῖσδα οροτίεϊ: οδἰιὰξ δαῖπι δἴαπε δὌχϑεηρτς οδἰούεπι Ὁ 

80 ἶριιε ἰπίεοῖππι, φθδο πίμα νοπεγὶξ. χαδς δυΐετα ἀαπδα ροδὲ ἀγοῦτι 
δοΐθος ἱμοίάογα, Ὡθπ πηι] δα δεἀ δεπιροῦ ρδδς τπθήϊοογοβ δἀνοηίῃπι; 
δὲ οἱ ρίαγοβ ςοηϑιϊςοεῖπι ἀγοπδ, Βαπα ποὺ ἰαγρε βεά δᾶδρε εἰ βᾶσοθ 
δοοοάϊξ, χπῶτι ΟὉ γϑτὰ ΟῚ ἱπυπηογιῖο, ουτῃ πος ἴα ἢδῖ, αὶ τεῖ ἰῃ- 
εἴξηδτη ῥγδεῖου δγοῖτι πα Ἶδηὶ δδρίοαγεπῖ, οϑιϑαπη οἀοτὶθ 11} αἰττ- 
δπεγα. ἤ. (ὐν ἤοτεϑ εἰ δυίβπιεπία δυανίαϑ ε ἰοπρίπαιο οἰεηΐ, 
ὁ Ρῥτγορίῃψηο δυΐθτῃ μεγθατ δἰΐα ροιϊυ8 γϑάο᾽ δπῖ, ]ῖα ἔμπνασα ἢ δὰ 
χαίᾶ οοἷον φυϊάδαι παΐωτα οάοτ εδὶ, οἀοτγαΐαφυε οπιηΐα οα]άα δαπιΐ 

907 οδ᾽ ἰἀτππι δυΐθια ᾳποάσχας ἰδνε οϑῖ. ἰΐωψας πε Ἰοπρίαδ ρεττηθδηῖ, 
οἄοτγετ ἀοίεγηπὶ δαῦτα δϑογείίογομ υϑηἀἰοαϊαπιαιθ ὩΡ σεἰετῖβ ἴασα 
(ο]ϊογαπι ἴατα ἴωμαῖ, χοΐ γᾶροῦ δφιδθυδ δὶ, οὐογῖθαδ, φαΐ οοταϊδητον 
δὰ τὶ ἔρϑαπι. Ὧἃπ ΟΌΗΙ πὶ ργορίπααο δηπῖὶ, δάἀπιϊδεα 1|16 οησα ἐΐδ πηᾶ 
τεάοϊεηϊ φυΐρα5 ἱπμδογθηῖ, αἴθ ἐϊα οάογεαι ἀδργανυδηῖ. 65. (Γ 
οταυϊᾶ ρ᾽δπΐαδ οἰδηΐῖ, σαπι τηουεπῖῃγ 7 δὴ αποὰ εχοῖία ρἷα8 δᾶτγὶ8 
ταρ]επὶ 4παπὶ ααυϊεδοεπεα: ἰΐδατε οοἷπβ δὰ δεηϑῦτη ποδίγωπι οὐ ον 
ὈΘηδεη ἰατ, 6. Οὐυγ ἴετροτα Ἀΐθαγπο ταΐπιδ οἰΐδεεγθ ροϑϑῃ- 
τοῦϑ, ταϊαϊπιεαια Ρ6Γ βαῖι οἱ ρἰδοίεσα ἢ δὰ αποὰ δὲγ ἃ ἰγίβρογε ἱπι- 

10 τοοβ πον τεἀαϊταγῦ ἰΐδαᾳπα ταοῖϊα8 ποῦ δεᾷὰς ργοβοῖβοὶ ἃ σογΡΟσΘ 
οἀοταῖο ροίεδὶ, δοϊϊΐςεὶ ρτορῖεν ἀϊβοί!οιη ἀοϊηναθοιῖν ποίηση οἱ 
διᾶτι9, σι ἴῃ υ ἢ τγ. 1. ἔων Δογίαδ ἀγοτιδῖα οἱδηὶ οἴπογε δαΐδια 
{πᾶπι ἰρης, εἴ ρἰοπίῃβ, ἃς ἀϊατίπ 5 δᾶυππι δεγυδηξ οάογεπι, οαπὶ οἴπαγα 
απ δὼ ααοά ἰῃ οἴπογε πιίωπϑ οοποοαυὶ οὐος ροϊεθξ, ἰἴδιθ 

Ῥὶεὐΐον ε8ῖ. ἰψπὶ8 δαίθια χαρὰ οαἰοσιῖεῦ νἶγε δογαπι ἀοπιαῖ εξ οο- 
οσὐφοϊῃ, οάοτγετη οοπιπιαὶδξ. οοποοοῖίο δπῖπι γεὶ οοποοχαθηάδα οοτα- 

20 τοπίϑυϊο εδὶ δῖνα δἰ θγδιῖο. 8. Οὔτ γοϑδθ βυδυΐῃϑ οἱθοῖ, 4 ϊὰ8 
ὈΔΡΊ οα8. ἀδροῖ, φιλπι φπίραϑ Ἰαενϊ87 δὴ ποΐ δαδυῖΐι5 οἷθπξ {πᾶ 
πιοάῃπι οοπδεουϊα δαπὶ ἐπδα πϑίιγδα. γοδᾶ δυΐθιῃ δρίποδα βδξιγᾷ 
εδὶ: εὐβοὸ ϑιιανίϑδίτηθ ἰἄ6ο οἷἶδεηξ, χαοὰ τπλρῖδ δεοῦπάππι παίωγδσω 
σοποξι δι. 9. (τ οἄοτο5 ε ργοχίπιο πιΐπιι8 δδτϑδ ἴδπὶ φυ[Β.- 
πιερίογητη 4ιδπι Βογαπι δρίγαπι 8π φαοά ρογίϊο ἴογγθηα Ὧπᾶ στα 
οἄρτε 86 ἀείοσι, φυδε αξ ἴα ρτγοχίπιο ταΐδὲδ νυ μεθ εϊδε, δίς ἴῃ ἴοπ- 
εἶπχαο ργοπα ἀοίεγιαγ ἃς ἀδείάϊξ. Ἰιΐπο οἴὔδτω ἤογεβ οοηϊαϑὶ δῃῃπι 
διαὶ οἀοτετη. 10. αἰττίπι οἄοτβ ἀβέιγα [ἀπιπ8 δἱξ ἂπ δᾶτ βῃ 

50 Ὑδρογῖ ἤδϑο επίπι ἰπῖογ 86 ἀϊειπηϊ, χαῖα δἰ ἴεγατη Ὁ ἴξῃς, αἰτεγοτα 
δὲ εἶπε ἵβρῃιε εἰβοὶ ἀρ εἴ αἵττιπι ἃ δ6πδι αἰϊχυϊά ἴῃ τοϑ οἀογαῖδδ 
ἙῬτΓοβοϊδοδῖαγ, δὴ δ {|| ἴῃ δϑῆβατη, σιοά δἔσγα ργοχιπηθτο ἹποΟΥ 68 Ὲ, 
ας οἱ Ὁ 1115 αἰϊφαϊ ἀ εἰ Βαγεῖατ, ἱπίπογα οογῖθ ΟΡ επι σεπὶ τϑά αὶ 
ὁροτγίδγεϊ : βῦπς δαΐδιῃ απιᾶθ οὐογαιοοίπια δπηξ, Ἀδεο ροϊδδίππατω 
διάεπι τι ἀοτηπ8 δἀσγατγθ. 11. (ὰγ δγοιπαῖβ οἴπεγε δι ξβια δουΣῸ 8 
οἷδπῖ χπϑιη ἱζτιε 7 δπ φυοὰ ἴῃ οἴπογεπι ταΐμ8 οΘοῃοοααὶ οὐοτ ροϊεδῖ, 
ἔζαφας ρἰθηϊοσ 6817 τπαϊταπι ἜΓρὸ ρᾶγιϊδ φαοηας ἰεγγεῦδα γεϑριγαϊογ 
ζωπιυϑαας τεάάϊιητ. αἱ ἐρηὶδ τογγθῶυπι ρτόροτο ᾿ἰϊωὰ ταρὶῖ: ἰϊδααϑ 

δ οὐοτ ρυτίοτ δο δἰμοετγῖογ 8ῖπ6 0110 ἴωιπο δὰ δεπϑᾶτα ἀδυεπίς. ὑπ άϑ 
εἴδατα δὲ πὶ ἤοτγεβ εἰ μεβεϊϊας οἰεδηῖ: ραγίθσῃ ϑηϊτὰ [ογγθηδιι 
αἱ οοπίσιτι8 πιοτεγα ροῖϊδϑὶ, δὶς ἰθπῖπϑ ςαΐοῦ βρδυπιθγο πὸῃ Ρο- 
1265: 12. (τς οπιπία οἀοταῖδ, ἴᾶπι δετηΐπα αδῖπ ρδηΐαθ, τὴν 
Πργ οἷετα ρορεῖπιῦ ὧδη φιοὰ οὐἰὰα δὲ ἰθηιΐα δαηὶῦ ἰαἷα δηξετα 
υοάχιε πτῖπδιν οἶται. ςοἰεγί τοῦ εὐΐπη οδΐογ ἱμάτια 1116 Ἔχϊοπααι:; 
Ὧδο οὐοτς 'ρδε αἰΐψθα οογρυϊοπῆδ οοποτεῖαδ δδῖ. πδηὶ εἴ 4υ8ε ΠΟῺ 
Βεπα οἱεπί, σεϊυϊ αἰ τα, υἱ διιΐ οδ᾽οτὶδ ασίπατι τππουθῖ, ναὶ ροϊϊας 
νἴχο τϑϑοϊυθηαϊ ἰϊαπείδοϊεπάΐφαθ οΡ πεπε. οἰ α υθγὸ ϑεπαΐῃβ, 
ἀῶ Β6πδ οἷεπῖ, Ἰάδο δῖ, φαοὰ οάοτ οἰππῖπο οαΐογο εἰβεοίϊαισ: 

:ο ζνεῦδα ἱποοποοςῖα δαηῖ. πὸ δοίσσῃ ςα]άα, υϑγτπὶ εἴΐατι Β]εηϑ 
6986 οοποοοῖα ἀεδεηξ, {πε ργουοοδῖπγα στ πῶσ δἷπὶ, τὶ Ὧπα ἀθ- 
δορηάουδο Ἀππιονε8 ροδδὶπὶ δχϊθπαδγε. 13. (αν νἴπατα ἀἰ]ιν- 
ἴατη οἷδε οοἰοδ ἀοοὶπίξ αύδην τρθτιπη 7 δῷ ααοᾷ ἀἰαἴωπι ἰτοΡ6- 
εἰϊ πὸ τρογο εδῖ: φῃοά δυΐεπι ἱπιθεολ]]πη5 6θῖ, οοἷπθ ἃ συοοῦι- 
πὸ τουίδίοσ πυᾶτη χυοά γα! ἀϊυδ. ἴωτη εἰίατη τἱπαπι ἀἸ]αζαπι 
οὐ πὸ αἴβοὶ ροτεϑὶ φαᾶπι πιδγατη, αποὰ δαΐεπὶ αἰβοὶ ἴδοϊ]αβ ρο- 
τεβῖ, ἰά οἱ τϑοὶρὶ ἃ φαονὶδ εἰ τεοίρεγε φυοάνϊὶ8 [βοι μι ροϊεδῖ. 
ἴα δὲ τὸ πιογῶτο οἄογαπι, ἀἰϊαΐαν ἱποάογιμι εἷξ. 
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ΧΠΙ. ΟΥΑΣ Δ ΒῈ8 ΜΑΙ ΟἾΡᾺΒ ΡΚΆΤΙΝΕΝΤ. 
ΟὰΣ: [οεἰάϊοτ πγίρα τολαϊίατ, απὸ ἀϊαϊίαρ ἴα σΟΤροσγα τηϑαθοσῖξ, 

δἰεγοῦϑ δαίεπι τηῖπη87 8π φαοὰ δίεγοπε 400 ἀϊαϊίας τεϊεπίαπι οἷξ, 
60 πιρρῖδ δἰοοδίτιγ ἡ χποά δαΐοτα δἱοοῖτδ δὲ, τηΐπυϑ ἰά Ρυϊγεάϊηϊ ραϊεῖ, 
πγΐπα σοπίγα οἴβοϊ ογαβϑῖογ δο] δὶ, γβοδῆϑχας ροϊομὶ ἰπροδῖδε δἰ τη ]Ποσ 
δ. 2. Οὐ εδουϊεπία τοᾶὶε οἰίάα τηϊπίπια ἰδ οἷοτε υἱάθηϊως σαὶ 
111 δἀδγυπιῦ δὰ φαοάὰ οἸζαοῖοπι ρεγνίπτι δά ραϊαίητι ΒαΡθπιαι, ἴο- 
οἶνοο δεηϑὺ ἈΪο βγόρογο ἱπιρίεἴαγ: ἰϊδααα πϑὸ ἱπεεσίογεπι οἀογθιῃ 
δεφῦθ ἀτρρ] 8 Ραγοῖρεγε ροῖεϑὲ. ῥγίποϊρίο δηΐμι οτῖπεθ βαπιγθ 
αθαηΐ: ὉΔῚ δαξεπι ἐειίροττιοῖ, ΠΟῚ ἱποΌρογ ροδϑαπξ, 4πρϑὶ ἴδτη τγοϑ 
οοῃϑοοίδια παϊνααυο γεάάαϊογ, εἰ δχίεσίου δι παῖ] 1116 ομ δῖα ἀο]!- 
τεδοῖξ οδίθηϊα ἱπίεγίοτίθ, 38, (γ ἤοτεα οοπίιοὶ ἀεϊεγίας οἰθας 30 
δι 4ῃοά ρᾶγδ ἴειτεπα φῃᾶε βογὶ ἱπββεγεῖ, οἄογὶ ρδιτπίϑοθῃδ δ6ϑ8 
σἰὶπι μεβεῖδι οἀογαθὰϊ. ὀἀ. (Ὡγ δηϊπιδαηϊίαπι πα ]]απι δαανῖογ οἱεῖ, 
ἐχοερία ρϑοιμεγαῖ απο δἕαπι ἔρϑα ποπαϊδὶ Βεϑε8 ἰΐα οἱεῖ: [δγατξ 
δπὶπὸ δάδυθση 111 ΟἹ επίϊατο 8} ἤδς τεϑρίγαγὶ. διϊγρίαπι δυΐδμι τα ϊταα 
εἰ ἰπΐερταθ Βεπε οἷεαὶ εἰ φογγαρίαε, ἃς ἀτὶἀδε πιαρῖϑ τηδρίδαμο ϑαα- 
υϑτὴ τεἀάσπηϊ οὐοτγειι ἢ πίγθιη χαρά τπὰ]} οἀοτὶδ οσαπβα ογυ αἰ 88 908 
παδεάδπι Ἔχογεοπιθπε δδὲ7 φαᾶπι ΟΡ τεπὶ δῃάδοτϑδ δέδπι δἰΐχυΐ αἴας 
ἰϊφαδηάο ἰΐὰ ο]επὲ. δεὰ 6 τποσθὸ τπαχίτμς τἱ ἀδηϊαγ, φυϊθο ἰαΐοδ 6866 
πο δοϊθοῖ. εἰ ἤαϊτι εἰΐδηι γιοϊαθααε οτυἀοτοτη ἔοεάτυδ οΟ]επί. φαδτα 
δδηάεμι οδοϑαπὶ ἀ8 σεἰοτίδ Παοααε δηϊχαδ ἀν ογῖδδε ορογῖθῖ, ργοροῦ- 
ἄοπε ἱπᾷαδπι, 4ποά δηϊπια τ σαγπ 6 Ὑδοβη τη βοποτὶ δοϑιϊσηδη- 
ἀππι αἰϊφαϊὰ εοἴ, φποά οατγηΐδ υἷοα μαρϑαίαγ: πᾶτρ ἜΧΟγΘΙ ΘΒ ΌΤΩ 
οτπιάυπι τοὶ ἰὰ ἢος 6886 πουίπιαβ. μος ἰρίταγ εἰ υἱνῖβ οαῦδα ἔοδαϊὶ 
Βαϊιτιδ εϑὲ, εἰ χαογξαΐῖϑ, οὩπα ρυϊγεϑοῖξ, ψπδαοθγοια ρίηραθ, οϑ, ρῚ1α8 
οεάστα παπσαδαι γεδάυμι οἄοτεια, ϑοί ἰοοὶ 1Π|δπὶ οὗν οδαθαπι, φποὰ 
Ρἴηραο οοποοςίιπι 6ϑὲ, οδδὰ εἴ ΡΠ] Βαπηογε τδοδηξ, δὲ ξεθυϑ ρίϑπ- 10 
τάγασῃ ΠΌΪΪῸπὶ ἱπῖτα 86 Ἀρδ θς τν Ἐχοσοιηθηϊοῃ. δὴ οἴίδηι Ρἰαπιΐδ 
οἰϊφαϊὰ ἱποϑιῦ δεὰ φυΐα δίοςα εἰ ςδ]ὰα δϑηηΐ πδῖαγα, Ἠυτηου δοττσι 
0; [δεουϊεπίωθ οδῖ, δεά οοποοφαὶ δχρεάϊεἶμ8 ροϊεδι, οοηβῖαϊς μος 
εἴϊαπι ῥ]αρία ἴεγγαθ φῃδε τἴ ἔεγτθηῦογεδ, δὶς οἀογαογθβ δαηῖΐ, πἴ 
διγτῖα, αἰ Αταρίας; δὲ τιππουῖθπβ δαγηθάεπι γορίοπαπι, 4πδε δῖος, οἱ 
οἈ]Ιἀα πονϊπιας, μος ἰάοτα ργοβαγὶ ροϊεδῖ: μι ]ατὶ δυΐεπὶ δθηϊῖγα 
Ρυϊγεάϊπετα ροὀϑαπῖ, φῃαα Παϊπδιλοίϊ δαπὶ. δὲ δηϊτλδὶ πὶ κοπῸδ ἰδ]6 
ποθὴ δδῖ: ἰἰαχπε ἐχογεπιεπίδ οἷα για [οοἰϊάδαυε δηηξ, Βαίποχαε ἰεἰ- 
ἄετα οἷδηξ. ρεγεπιριϊδ φποαυθ δηϊπηδπῖῖθαθ Ἀθσποῦ ρμαΐγεϊ, ρἱδη 
τηϊηίπια, Φαὶρρα οππὶ Βηϊαοσγα ρἰδηΐδγιτα ζοπῦδ Βαυδησδαπδτα τὸ- 
ἀππάε. 6. Οὔῶπ ΟΡ οδυδδαι γεϑ πιαὶς οἱ δε ἐταυΐι οθπέ, ςτα 20 
οαἰδαῖ, φαδπι οὔατα ἔγίρεπιῦ δὴ φυοὰ παίωγα οἀογίδ υᾶροῦ χυϊάδηι 
εἴ ἀεϊδο δδὶ, φῃδε οδίογθα δχβιδίππξ ̓  ταοὶϊῃ δἱθπΐπι χαϊάαπι δα, 
οὐἶοτ δαῖοτι ᾿που ἐμαὶ τὶμὰ ομεϊποι. ἔγίρηβ σομΐτα εἴβοῖξ ἢ γε8 οο- 
εἰοιδὶ δἱ σοηϊγαβαῖαγ: ἀεογβυτῃ οἰΐδη τείγίρογαϊα οταπία [δ πίαγ. 
οαὶοσ δπίοπι οἀοτεδατα οἴηπδδ δΌγϑητα ἔδγωπίηγ, ἴστη απὶὰ δ᾽} ἴῃ 
δέγε δαηῖ, ἴυπι 4πΐα δοηϑοσίαπι δοσγπὶ δρτγα, ὩΟῺ ἱπίτδ ΠΑΡ ΘΙΌΓ, 
πίρρθ οὕτη οὐογ δὰ σεγεργασω ρεπείγδηϑ ΠΟΥ ΕΓ. 80] 6αῖ δθη βίο τη. 
. ΟἿιγ οἱ φαΐδ 4}}} εἀοτῖξ, ἀτίμητο γαἀο]δπΐεσω δἰ]ΐσσα το θεῦ ουχῃ 

ἴδτηθ αἰΐα ρἰεγααας οἀοτγίθ Ὑδῃδπιθοτίδ ἱηροδίδ, π1Ὰ}} ἴῃ ϑπᾶσα 
υαϊϊἰδῖεπι πτίηδαι ροδδίηξ οοηνογῖογε, ἀΐγασπι, αἱ συὶυδάδπι δ. ο- 30 
ἶδς Ἡδεγδοϊθας ρἰδοοῖ, φαοὰ δἰἱοαὶ 'ἰπ παΐνετγθο, ἴα οἴἕατη ἴῃ σΟΓΡΟΓα 
ποϑῖγο οχορίγαωῖαγ, ἀείωδο ὙΔΡΟΥ ἄσπῦο οοποχοβοῖξ, ἴχαε ἰδὲ Βυ πη ΟΓ, 
οἷς σῖπα ἢϊς δῖ: ἐχμδί δἴϊο δαΐοσα διπνθπῖ αὶ τευ γᾶς ππὰθ ργο- 
ἄἀϊεταῖ, οάογοῖὰ εὐπάθτα Ὡοῦ ἱπιπιοσῖϊο γεοὶρὶξ, φυῖρρα 4υδᾶς ]αἃ 
τεήηάαϊ ἴῃ φηοά δεϑὲ οοτωτηυϊατιῖ. δὴ δὶ ἰΐὰ δδδεῖ, οείεσα συοαθδ 
ἰάεπι ἔδοεγα ἀδβεγεοῖ, 4086 υθβοιηθηΐεια δρίγαηξ οἄογεαι, παπο 
δαΐεπι πο Ἰϊαιπ πος ρο88ε εἴβοεγε πονΐσηαδ, δάβαθο υδροτ, φυὶ ρο- 
δἴεα οςοπογθβϑοῖϊ, ποὺ δὰ βιαϊωπι ρυίδεϊητιτω τϑάϊδ, υουθὶ οδαδᾶ οἱ νᾶ- 
ῬΟΥ͂ υἱπὶ δχβδαγῖι, ποῦ ροδποάῃπι ἱπ υἱπῦτω οοπογεδοῖϊ δεὰ ἴῃ 
Ἀφαστω, ἰΐὰ ἤαϊϑυτα ἰὰ οἴΐαπι 1}}} γεογαπξ. εγβὸ δἰ απι δοΐπαι ἐπ δ 
Ῥπιηΐστη ΠαΙΠΕΤΟ, 4886 οἄάογοπηι δἰ] εἰ τε μβοπνθοΐετη δὲ υτίθδο τη θ- 

. χϑηΐθιῃ τεάάπαξ, Ἰηῆατγε σδηΐγοπι ἰαίεγίογεια ροίοϑι. οεἴεγα δπὶπι 
νοὶ δυγϑαπι τιόνεσα δρίτζαται δοϊ θεῖ, οἰ ταάϊοα)α, ψεὶ τπτίπδηι οἰἶϊαγα 
Ὧοη φυδαηξ. ΔἸ] ἰητω τεσο ἔγία υἱπιΐγατι δες ἔδοϊτ, πὶ εἰ ἀτῖπα δὰ- 
εαἰητ, δὲ δρ᾽ τος ἐχοϊτεῖωτ, ἰδχας ἀδογθαπι, ποῦ δαγϑατῃ ; 408ε 4π]- 
ἡ εαι δἰτιιδ τεδίοδε τεδιϊοαϊοταπιχαε ἰάθο δοπεξ, φαοά εἰ ἴῃ νἱοἶπο εϑἱ 
εἰ δρίτϊταὶ ορροττπαΐος ἨαΡεΐατ, υἱ ἐχογεπιθηῖτπι ΑἸ] οταπίαπι πιᾶ- 
χίγηα Βαϊαδοριοοαὶ δὰ γϑεϊοδτα ροϑεῖξ απὰ οππὶ δρίττα ἀογεηῖγο, φαοά 10 

Κκκ 
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Ῥατυαίδοθῃϑ 8686 οὔογετι ρί ἐτειθ ὅγίηδε οὐπαπι τα. 7. Οπαπι οὉ 
ομδεαῖη οΥὰ Ἠοταΐπαχη αὶ πἰμ}} εἀετίηϊ δεά ἰεἰππδυῖπῆ, βταυΐαϑ οἷθτξ 
(φαοὰ ἰεΐαπαπι ρταυεοϊεπίλατι ἀρρεἰἸδηῖ), δοτγώτα δδίθμα χαὶ αἰἰᾳαϊά 
δἀετίπι, ποι οἷδαῖ, οὔπι ἴδτηθὴ δοτάπῃ τοδρὶ οἷετ ἀερϑαπιῖ δα 
4αοά γεηῖγε ἱπατὶ τοϊπαδηπο.δρίϊαϊο δὲτ ἔαοῖδϑ οα]!ἀΐοτ δρίγίζαπι ἐα- 
οτεταείδηπε ρἰἰαϊϊοσα δθὰ ἱππιπι ο δἰ ἰἑαῖε ραϊτείδοετε ροῖεθῖ. ςδἢ- 
ἀϊοτετα δπῖοτι εἴδοῖ, ἀὐζαπιδπῖππι ϑοῖ φαοὰ γε] δἰττη ράγετγε ἰεϊαπίππι 
ϑοῖδξ. δὲ υδὶ εἀεγίπιθϑ, οἄοσ οἱδούτη βγανϑτω {Πΐατα οἱ δητίδηι οἵξα- 
δολῖ, πὶ πιδίου τηϊποσετω : οῖου πίει οἰ ροστσα οδ᾽ οσεέι ργδεοεάἀεηξειῃ 

Ὧ0 ᾿Ἰ]ππιὶ ἐχδαρεταῖ, ἰΐα οἱ πἰ δὲ αἴῇ εἰ ροτ8ῃ. 8. Οαγ εἶδε οπιηΐππι 
τδοχίπηα ραγιϊππι ποϑὲγὶ οογροσίδ παδὶθ οἰθπῖῦ πίγαση 4αοὰ οπνηΐατα 
καϊηίϊσηα τεσρίγατε ροϑϑαητί τηδῖαβ δαίοια οὐοῖ ἴοςὶ9 Βαυϊυδηιοάΐ 
Θοπίγϑῆὶ τοαχῖπις δοϊεῖ, φαοηΐδιυ ραΐϊγοάσ αΐοῖς ἱπιογουτῖθ α}}- 
τοις οοηδίοτί!. δὴ ἰάδο φυοά ἐπιπβοβὶ 65 ἱπεχοϊϊδίδεαθ Βαρδπίατ 
9. Ουτ Βοπιΐποϑ πὶ υἱγα γοήο οὶ Ηἰγοῖ, ἰοεἀΐαϑ οἰεδπῖ, οὕτη δ. οὐο- 
εἶδος ππρπεπιατπιῦ δὰ ἤος ἱπ πιὰ 8 δοοίάετε δοϊεῖ, υεϊαὶ στα 
δοϊάο ἀαϊες οοταπιίδιαιη οδὲ, ἀπ]οῖα9 ἰοΐυγτα ἐχϑαϊίδὶ 7 ταὶὰ εἴΐαπι 
οὕπηο8, ροϑῖφηαπι δπιάατηηι, ἐγανΐαϑ οἰεπῖ: ππριεπίστη δαῖεπὶ οοη- 
οεἰέρλοϊεπάϊ νἱπὶ μαρεῖ, ᾿ϊδαπθ ϑαάογεπι ροϊβδῖ ργουύόοοδγε. 410. (ὰγ 

80 Βοπαΐποτη ἱπούγνοτστιπι βὶ Βοττιτάψαα Ἀδἰ ξι5 ρταυΐογ δὸ ἐοεἰϊάϊον θ8ὲ 7 
δη φαοὰ Ἰἰοσαϑ ραϊπιοπὶ δοοοταπιοάαῖαϑ ρυκοξ. ὐκν ἀεβεχύοζας ἃ δῦ 
Ῥτοςσογϊαϊα εδῖ: ἐδ σαθ ϑρί τ τα Ἰγθηστίετε ἐχρεάίτθ πδ χα, δε 
δυθηΐξ αἱ υδρου δο δρί γί[α5 δια ρἰϊα ἰηξογοΐαϑαϑ ραΐγεδοοῖ, 11. (αν 
ὉπραδηἸογιπι ΤΏΔΡΤΙΔ ρδγς διάουὶ ροττηϊβῖα τηδὶδ οἷδῖ, δἰΐφυα υθτο 
δυκνῖον γεἀάϊτατ᾽ δαϊ ὨᾺ] ἀδιογίου" δα υδα πιοῖα ᾿γδοῖααα οοτη- 
τηπίατὶ δοϊδαῖ, ἤδος ἀειογίογα τεἀἀυηῖυγ: 4π8ὲ δαυΐθια δδάδιη ρετ- 
δίδτοτς ροδϑτιπῖ, ᾿δες δαανίπ τεήοϊσηξ. δἷ δπιηῖ Ζᾷβε ταδί βῖεγ 4ιιδαπὶ, 

809 χαοπιοάο εἴΐααι Πογυιη, φαῖρα8 οάοτεβ οοηβοίπιιδ, Δ σοπίαδὶ γεὶ 
ἐοπολ ίδοϊ νοὶ ὄχϑίοοδιὶ ἐχοϊδβουσπξ, αἱ υἱοῖδα δἰραθ, δ]: δι δὲ διπιὶ- 
166, αἰ τοϑᾶ8. εἴ πηρπεπίοτγαπι ἰρίταγ, 4πδε εχ Ποσγίδιι8 ῃπὶπϑπιοάξ 
δαηῖ, σοτηπιαϊδγὶ τ χα Ῥοβϑαηῖ: ζαᾶε πορ διηΐ, πεαπειαῖς υη86 
το ϑδοδῦτα ΟΟΙμπιπίαγι τοϊμϊπια ἢ ΟΥ̓ 8. εἰ ααϊάεπι σπὸ βυήοτγεϑ 
ἔσεάϊη9 οἰεπέ, 6ο βγανίπδ πυραςσπίστα ἥποσας γεάοϊεγε νυἹἀεῖασ, 4θο- 
πίδπι ταὶ δὲ σοῃίγαεβθ 86 ρειπηίδοαῖ; υἱ πιαὶ σππὶ 8816 ΠΟΤ ταϑρὶϑ 
δεἃ τηΐπα5 ἀπ]ςα δοπάτιαδ. 12. (τ οπιπία ρ]επίυβ οἰδβαῖ, οὔτε 

10 τπουθπίογ δὴ συοᾶ δἔγα ἱπιρίαπι, ἰἰαφαθ οὐον οἰπα δὰ δεηδϑάσι 
τοἀυοίπιτ. 

ΣΙΨ. οὐ λὺ ἈΚΟΙΟΧΟΜ ἩΛΒΙΤΌΘ ΡΣΑΤΙΧΕΝΤ, 
Ουγ εἴζεγίβ εἰ τπουῖραϑ εἰ δδρεοῖῖθαδ δυδὲ, χυΐ ἱπ πἰπιΐο γεὶ 

βεδῖα γεἰ ἔτίρογε οοϊυπεῦ δὴ δδάδηι Ἵοδπθα εβ17 ορξίπια επῖτῃ ἕστη- 
βαῖεν ποη οογροχὶ δοϊυτι, υϑγτπὶ εἰΐατη ἱπο! ρεπίιας Ποτηΐϊπῖδ ρτο- 

6δῖ. Ἔχςαδδα8 δυῖεπι οτῆπ685 ἀππουςηῖ, εἰ πὶ οογροτίδ, ἰΐα εἴαπι τπϑη- 
δο ἐετιρετατηεπίαπι ρετγυεγίασπι.Ό 2. (αγ ἐγυπιδηῖπο ἱπ Ροπῖσ 
{τιροτὶ ἐπροβίτατι ἀϊα τεβεγυατὶ ἰοξεβγατι ροῖε517 δὴ ργορίεγεα γυῖα 

20 πιο δἰίθπαϑ ὑπᾶἃ οὔπὶ οαἰογα δναηῃεδοῖξ, αἱ ἰπ ἡνῖ8 β τ πονϊπιπ8: 
Δ]1ὰ επῖτὰ {τίροτγα, δ]ῖα Ἴδΐογε Ἴχμαίδηξ, 3. Οατ ροϊία5 ἰὰ Γπρὶ- 
ἀἰεεϊπιῖδ τεγγῖα ἀγάοτγε ἔθ γίατη ἤδηῖῦ ἀπ χυσὰ ἔτίρτι5 σαἸοτετ ἱπῖυϑ 
εὐτουτο οί δες 7 οαἱα 5 τοὶ σοπέγαγίιτιπι αδϑέῖνο ἴοῖαροτε δρίτυγ. ρατγῖεϑ 
Ὥδησαε ἱπίοτπαο ἐγ ρίἀΐογεβ γεδἀαηίαγ: δγάοτ δαΐεπι ἔς τῖ8 εϑὶ, ἐγρὸ 
ἈΓΌΡΟΘ γοίτιρεγαῖβ Ἔχίθγογῖδαδ οδ]ογῖϑ οορία ἱπϊογίογα γοἀυσῆαπε. 
. Οἷιγ δ] δεϑὶβ ρβάϊδηδ Αδιμίορεβ ϑαπὶ δὲ Αδρυρι 7 δη συεπιδά- 

τοοάστα Ἰΐρπα, ἴα εἴίαπι οοσρογα δηἰπιδηϊτίοτα ἀδργανατί ἃ ἈΆΡΗΝ 80- 
80 ἰεηξ. χιοά εοἰΐαπι ρὲϊὶ ἀδοϊαγαπέ, 4ποὸ8 οτίβρίογεβ φυδτα οοἰοτὶ ρε- 

ταιηῖ: οτβρί το πδηῖχιια υϑἱατὶ ριϊογαπι Ὀἰδεϑὶδθ εθ. 4. (υγ 
επι ροτῖδα9 δαϑίγιπίδ ἱπιτα8 ἐδιιΐπαπι ροιΐα5 ρεπθγαθὶ δπ χυοὰ ἰδτ- 
ξοτ Βαιηον ἰαγάϊι5 ογαϑϑθϑοὶξ: δυδέττηΐβ δυΐετη Πα πιοτ ἔπι ρετατη θη 

οἷξ τὲ ϑεπιοπ γεἀάδευγ Βυπιάϊα5. 6. (τ ἰοεῖς ρα] αβιτίθυ5 α]- 
Οογα οδρ εἶδ σΌγαΓ, ςοἰ εγίτοτ ροϑϑιιηξ, σγαγίαιη δαΐοπι ἱαγὰθ ἴ δὴ φαοά 
Ἐππιοσ οϑὲ ρταυΐβ, χυΐᾶ τοσταπαϑ εδὲ 7 οπίηθ δαΐομι ρτάγδ ἰεπάϊι 46- 
Οτϑαπι: ΘΓΡῸ υἱσεγα διρεγίογα οοποοοίϊοηϊ ϑαπὶ ορροττιῃίοτγα, ζαο- 
τἴατα ματιοῦ ἀεΐαρδβαβ δὰ ἴσια δὲ. ἱηίδυϊογα δαΐοπι ἴρ88 πια]ῖο εχ- 

δ σγεπιθαῖο ραϊτείαδοϊυηπο ἔδο!]ϊ το απάαπ, 7. Οαρ αὶ ἰοοὰ εἀϊϊα 
Δρεγίδαυθ ςοἰππέ, ἰαγάϊυδ δεπθϑοῦτι, χηΐ δυΐαπὶ σαντα εἴ ρα] υδιτίδ, 
οἶα: δὴ δεπϑοῖνδ φυδαάαπι ραϊγεάο ε8:7 ριιίγει δοίετα, χαρά 
χαΐεβοῖξ: ΒΌ}1ο τποήο διὶ πιΐπα9 ἴτα αἴβείτιτ, φῃοά πιονεῖατ, αἱ ἃηυᾶ 
Ῥγοῆμοηϑ δὲ σοπουσαᾶ. ἰρι ταν αἱ Ἰοοΐδ εἀϊεἰ5 ἀἂτ ὑπάϊχῃς αἴδαπιο 
δριγῖϊα αρίτλῖατ, ἰϊὰ οανΐδ τολπεὶ ἱππποίαδ. δβάβμδβο ἰοςΐβ ἀρεγιδ ρα- 

ΡΒΕΟΒΙΙΕΜΑΤΟΌΜ ΧΙ. ΧΙΨΡ. 

ΤῸ ἃς ἀϊνεγθοθ δοοϊἀπθ ὑτορίεῦ δε δέοπεηι δὲτ ΒΡ εἴης, ρα αϑευῖθοο 
ΒΏΡρτιγαι, ἰάσπιψας δεῖηροτ διμδγοθδοῖξ. 8. Οὔ ὕτοϊαὶ ἐπεὶ χαὶ 
Ἰοοα ἔεσυϊάα ἱποοίπης, ἔοτγῖθϑ, φοὶ με! ἀαῦ δὰ χαοα παῖωγὰ οοηῖσα ἐὸ 
4πατα ἰοοδ δῖ ἰθδιρογα δὲ μαρεῖ, συοπίασι οἱ 86 διπλΐειη ἀγεγαῖ, εἶϊο 
Ρεττεῖ. δατὶ δαΐειῃ ἰοτγῖεδ φοὶ οδί δ δῃπὶ παίυγα, ἐπι ϊ αὶ ἐχϑαη- 
τε τείρεγδῖσας δαπῖ, δὲ ἰρίϊογ τς φαΐ ἰΙοσα ἱπμαρίτκας ςαἰΐάα, τὸ- 
{τρεγεητατ, φοὶ ἔγὶρίἀα, οοπου εβοδηξ, πξιῖααα ἴᾶτη θη ΟΟΥΡΟΓς σϑᾶρηο 
«ἀο]εδοῦπὲέ, ἐο φαοὰ φαΐ ἔτίρίάα οοἸαηξ, ἰαδίνο οαἱογα δϑαπάδηξ, « 
οαἀ, οαἴογε ἰοςὶ τείουθεηιαν, χαΐρρα οὔπὶ ἰῃ οἰ ἀΐδ εξ ἃ ςαῖοτε ἱνν- 
οτδτηθπῖιπι ϑοαδίοτ, (γραδ δυΐοπι υἱπὶ αἀδίτίηροπἀϊ οοησρεπάϊχαα 
Βαρδαῖ. οὔτι ἰρίτατ δἰτογὶ ρυϊποὶρίοπι ἱπῖογ 56 υθαθηνεπ δυροπαΐ 20 
οΡΒπεδηῖ, αἰξθσὶ π0}10 ἐχίγεπιο ἔγίρογε ἱπιρεἀίδητατ, τη ογῖτο αἰτίας 
δηρετ ροϑδιηὶ ρ]οδοΐυ5. Βοταΐη 5 ποϑῖγαα Γερίοπίδ διιροτὶ :ᾷ60 τοϊωαθ 
Ῥοθδαηῖ, φυοᾷ εἰ ρυποϊρίοπι ᾿πὰ ἰπ 86 ἵπαρ οι Π᾿π8 οοπιΐπεπι, εἰ 
ήροτε δἰιχαδητίθροῦ σοπδιὶραπίυτ, 9. Οὔτ ἀἰϊαιϊτίαθ νἱταπὶ αι 
Ἰοοΐβ οοἱἱἀΐς διδιι ἀδρωπὶ δοιδίοτα ἢ δὴ φαΐα παῖιγα δαιτὶ δἱοεΐογε, 
Βτιπΐας δαῖεπι ἀϊαϊαττιίίπεηα ες χαοά δἱοοία 5 οϑῖς τῆογα δυΐετα ραϊτεὰο 
πδεάδηι εξ. ἂπ φποά ἵποῦβ οδἱουῖδ ἱπέογιοσῖϑ γείγρογαιίο οὲ 7 τὰς 
Ἰφεγαγὶ δυΐθπι οἵη πΐϑ 80] δηξ δια θὲδπεῖ9 αδιὶς φιλὶ] αὶο, φαὶ οἱ ἰοεἷδ οἃ- 30 

δι: 415 οαἰεῖ, δἱο {γρ! 15 ἔγίρεῖ: ἰτάχοα ἐπτουΐογθτο οδίογθτι οοἱπδ τηϑβῖ8- 
4πε οοτταπιρίς. 10. Οὐδπι ΟΡ οδδαπι φαΐ οδ] 14 ἴοοα μαβίϊαπε, υἵνοτα 
αἰπξίπθ ροδδίπεῦ δἂη χυοά ματηοτοιμ οδἱογαπιηας διιρ᾽ πα 8 δεγγυαηὶ, 
ὈΔΓΌτΩ ΓΟΓυτη ἱπίογ Ως ΤΊΟΓδ 68. 11. Ουν Ἰοοὶϑ ρα! αρεσῖρυ5 οἵς- 
ἑὰ δοπιποϊεπεογεβ βοἰδιπα87 δὴ χαρά τοδρὶδ ἰῃ Πἷϑ 1ρ915 τείτίζετο- 
τοῦγ 7 τείτί ξεγαῖϊο δυξθτα οὔτε γοααΐθα απαθάδτ δἰἑ, δοτιπῦτη ποδὶ 
οοποϊιίδς, φαὶ ἱπῖεγ φαίοβοθπάθτῃ δοΪδὲ ἐςοϊάετο. 12. (χγ χαὶ ἰῃ 910 
ϑαυΐρασ ἀερηηὶ, αυδαινῖδ ἰὼ δᾷπα, οοϊογαϊίογοθ ἴδπιθῃ δπε Ζαᾶτο 
αὶ ἴῃ ραἰπαϊθυδ᾽ δὴ ἰοοᾶ οοιηπποίδ ἀϑρίγαϊδ οο]οτίδ ργβθρεγα δὲ- 
Ἰαγιϊαῖεπι ροδϑυπς. ρα! άοβ ἀρΐεπι Ἀσπιος οἴβοῖξ, ουχα ραϊτγεδοῖξ, 
χαρά εὐεπίῖγα πΌση ὈΣ ἰαεἶἰδ οαηϑα δο]εῖ; φαᾶπιὶ ΟἿ γέτα δΏΡΑ}11 4} 
ϑαηὶ φῃὶΐΊοςα ραἰιϑεγία οοἰυαῖ. 13. Ουγ Ἰοοὶδ Βιδαττΐδ δεεῖω 
βετὶ υεβειπθπείογεβ φυδσα τρ 15 δοϊεβπὶῦ πίγατι ργορῖογ ηἰτηΐατω 
δᾶγι8 Ἀπυιότοτι ἢ δαἰπινοτγο οαἰοτίδ ορδγὰ εἰτιϑάθιη ἀχοὰ γε αϊ ροϊεδῖ 
οαἰϊάϊοτ φθδπι δδι. δτροὸ δὲ φαοχιε Βυτηἀϊοτῦ δοιῖας απᾶπὶ τερί τ8 
116 τεοδίβδεθογε ροῖδϑξ, ἂπ ποὸη οἰ ΐογ δὸγ ἰοοΐβ δυϊπβοδπι ας δϑῖ, τὸ 
8δεἀ 6885 ΟὉ γψεβεπιδηθίδιη «τα  ἰδιῖδ ςοπίγατγίδε νἱἀείατ, σαοτοοο 
δτοἱ, οὔτ ἐ παρε ἐἸυχίξ, δι ιἀΐου 6686 ΟΡ σοπίδοϊαπι πῖρτδα υἱάεϊωτ. 
“ἡ. Οὐα ἄς ομπ58, χηΐ τιδγίἀΐετι σογδας Βαβίϊαπε, πὶ ρτὶβ οοὉ}15 ρο- 
πε παρουηϊαγ δὴ χυοά τιξ οοαϊὶ οδεϑὶ! οα]οτίς ἱπιοποτὶδ οχραρο- 
ταπῖΐϊα σεἀάππίης, δἷς εἰπδάεπι ἀρ βθητα πἰρτὶ εἰβοϊαπίατ, πὶ ἔπερε- 
ἀοοὶϊ δἰΐαπι γἰασεῖ, ἐγροὸ φαδιηδἀπιοάυπι φιΐ ἀχαί]οποπι συ θγδα8 Ρο- 
δἰ8᾽ δαπε, Οου ἴθ οὐ δϑἰἐδ 1460 νδϑδοιπίαν φαοὰ οσαἰοτ ἱπιεγίου εΠμοσα 
ἃ ίροτε Ἔχίογίογι γοϊδίωσ, ἰἴὰ φαΐ δὰ πιεγίἀΐθπι σεγραπὲ, οοβείπθωςξ 
χαϊάετη 5παπι Πατπογοπὶ ῬγορῖοΓ δὲγὶδ οἰγουπιζαδὶ τοροόγεῶ ΟΡ νίατα, 
δεἀ οδἴοτγεπι οοπίίπεγε θα 4ιεαηΐ, φαοα πἰ μὲ δχιτίπδεσαε οδὶ σαοὰ 
οββερῖδε ἴφια αγοεδξ. ἰϊαιιὸ ΒυιηΟΥ σαὶ το ἐπαπίπιν, ηἰτεδοῖς: ἱπεὴϑ 8ὸ 
επΐπι δρδϑινξῖα οπηπῖα οδίμϑοιγὶ Ορϑολτίαθα μοἶκης δα τοὶ ϊχαὶ οὐτ- 
Ροτίβ οοἴοτετπι οσυΐοττιπι οοἷοτ ἱἐπηέξαταγ ἡ ἰϊάφας αυΐ ἀφαϊοπετα τϑτ- 
808 ἱπηβδθἰίαπξ, αἱ ᾿ρϑὶ αἷβὸ σότγρογα δυπῖ, δὶς οςαἶοϑ ᾳποφας οδεαῖοϑ 
Βαθεπι: Βὶς εἰεπίη οοἷογ ρσορθ δἰ θομ εεῖς; εἰ φαΐ αὐ τα οτί ἀΐετα απ, 
αἱ ἱροὶ εἰρτὶ, ἐξα δἰΐατι οσπ]οθ αἶρτοδ ϑογιϊπϊαγ. 15. (τ Ἰοοῖδ 
Τα ἀϊς μουνΐπε8 δ: ριδπηϊοσαϑ δαπὶ απδτη [γριἀϊ6 7 πιγὰπι εαάοπι ἀδ 
σϑυ88 4υ8 εἰϊαπὶ 56Π68 ἀπᾶπι ἰπνοπ68, δΔρίδη οτ 87 δἐθπὶπι χουΐ δ ἀ 68 
(πρίάαι ΒΡ οι, ἔτίροτθ Ἰοοΐ οδδίϑεθηϊθ ἰοπρθ οαἰϊάϊογθθ φααπι δῶ 
δἷηξ παίυτα γοἀἀππίαγ. ἰΐζαφας νυἱμοϊ θη δἀπιοάητη δἰτα 168 δ68 Ὑἦν »ὸ 
ἀοηῖαγ. πες ἱπρεπὶο ταϊδηξ, 4πὸ ργοϑρίεἴδπε γεγιπιη γαοπος ἱβ- 

ἰγβηξ, δε [οτῖεβ ἤάἀδητεβ δρεγαῃίθβαι ὁαπξ οοπῖγα 4υΐ ἰοςᾶ (Ἀ» 
ἰτάα Βαδίϊδης, δορεῖϊ ργορίετθα δπξε φυΐα ροβοπηῖ βατίδ γείγι ογασῖ. 
Βὲ δαΐεπι φαδαυδ δὶ τα, αἱ 4υΐ τηεζαπιηξ τολρὶδ φαᾶτα φαΐ οοπδσπηι 
γεϊΐαι ἱπαυΐγογθ; ἰπαυς ππαρὶς γδἰδαπῖ ἰπτεπῖγο. δὴ φαοὰ δπδχαϊῃ 
ξεπας μος Βαχοϊπυτῃ 6ει 7 οείοτὶ εηΐπι οἰανῖα ρεπίεστης, ἔα αἱ ἴδο- 
4παπι ἱπτθηοϑ δἰπὶ βά φέπεϑ, φαὶ ἰοςα Βαρίϊδηι (τι ρξ δ, δὰ δος σὰ 
Τα] οοἰωπε, 16. (αν ἄποίάϊ χαΐ ἰοοα μαδίξαπι ολ άα, ἴον- 
168 φαὶ [τρί ἀ8 7 δὴ ᾳποή παϊαγά οοπίτα σαβπὶ ἰοοδ εἴ ᾿επιροτα 86 δδ- ὁ 
Βεῖ, φαουίαπι δἱ 86 δτηοια ἀρογεῖ, ρεῦγοὶ Ὀγουΐ, ζοτῖεβ δυΐοτ σαηξ 
4πΐ παῖπγα οδιἰἀα σοπβῖδπε, εἰπιιἀϊ φαὶ {τρί ἀϊ δαπε. δοοίδ!ξ Ἔτξὸ ἀξ 
4πὶ οαἰϊάα οοἰαπι, τείτρεγαγὶ πἰποίγτπι ροδϑίηξ, οαπὰ δαΐτ 501» 
ἴτπα ΥὙΔΙΌΣΩΔΏΘ ΟΟΓΡῸΘ δογαπι οἷξ, οαοτ ἔοσαϑ ρτοῆσεγο ροῖθϑ: 



80 ΠΌΣΊΕΘΤΓΙ. 

δαυΐεο ἱπ {γί ξίἀϊς ἐοάθβε, πα σοηςδίεθοῦηξ παΐατα, χορ ἃ 
ἷ οχιογϊοτί οῶτο ἀεδηϑεῖασ, ουἱπδ ἀεηρίναβε ςδὶοχσ οοἰϊρ! ἑοῦ 

Ροῦε 

το ΧΎ. ΟΥΑΣ Δῦ ἈΣ8 ΜΑΊΒΕΈΜΑΤΙΟΛΒ ΡΕΒΤΙΝΕΚΊ. 

Οατ Ἰΐπεα ἀε δηξαὶο ἀποῖα ἰὰ ἀηφαίαπι, δοΐδ ἐπ πη ο8 σπ80 
Βξαγαθ τεςῖῖδ σοπϑδίδηϊοβ πεῖ Ὀ᾽ραγίϊο δεςδηξ, ἀἰαπιεῖος υοςιϊαῖα 
εδὶἿ δὴ ηαοά ἀἰαπιεῖετ, αἱ ποιβϑη ἀεοίσηδι, ἀυδδ 'π ραγῖε βρυτατα 
δεχαθ αἀϊπιειίοθἀο ἀϊκοσὶς, πὲ] ἀεδίγωεης φποα δαδίαςεξ σαεηει» 
ταπάστω. δγξο δε Ρ6Γ σοπιγἰδϑηγϑα, ΒΟΟ εδὲ βη βίο, ἀἰνϊάϊε, εἰ 
Ρεϊϊαπὰα αἰαπιεῖεσ εοῖ, φαοπίδιῃ δος βργδπι ποη ἀοδίτμαϊ δεά ἀϊ- 
στἰάδε, φαοτοοῦο ἔδοϊσμι 4π| τδϑὰ τὴ Ἰξατία Ῥδγαπίαγ. δὲ 886 μεῦ 
ἤἴπεδϑ δεοδῖ, Βξύγατι σοιωροσδσα ἀδοιγαϊξ : δηρτι δ εἰθτίΐτα οοπδιδπῦ, 
πδ6 τεεῖΐ9 πεῖ οοπιϊμεπίιτ. 2. Οὔτ ἀἰδχαθῖοσ δρρϑὶ]δῖα οδεῖ 

0 πτπιπὶ φαοηίΐατι δοἷα Βἰραγιῖτο βρτιγαπι αἰνίάφι. δὴ φποά δοὶα βρυ- 
ταῦ δειδὶ ρὲγ ρδσγῖεδ δίγε Ὡβεῖβοσα, χοῖρυ9 ἰπβεχα οοαγίδεατ, οτπὶ 
εείεγας ρὲσ ἰδίαγα αἰνί ἀπὲ. 3. ἂν Ἀοπιίμεα οἴηπεδ, ἰδτὰ ΒδΓ- 
ΒαΓῚ {πᾶσα Οταεοὶ, δὰ ἄδςαπι Ὁ84Ππ6 Θππτπ ΓΆΓΕ ΘΟπϑπΘΎεγδ, ποῦ δὰ 
οἰϊχαετι αἰΐπυα πιιπιδγαπι, πὸ ἀθο, ττίδ, ατιδίζτοτ, φαίπατιο, ἴασπα τα ρ6- 
τεηὰο πῆῦτα φυΐπαχαδ, ἀπο φυΐηχηε, δἷσμῖ πηάεοῖπ, ἀυοάεδοῖϊτι ̓  πος 
ΤΕΓΟ ὑἯτα ἀδπαγίατη πηπιοττπὶ οϑϑδαπίδ8, ἰηἀ6 ταρ᾽ΐοωγε ἱπεὶρίπηξ. 
εδὲ δοΐτο πυπιόγαθ συίδαμο, σιιο ργαδεοεαϊς, δὸ ππῦτῃ δὺϊ ἀσο, εἰ 
ἀείποερβ φαιπιίια 9 γῆμ δπυπιογαιῖ ἐπίπι δίαϊωϊο τεττηΐθο θηατὶϊ 

ἃ επίχα ἰοτίε οαδῦχῃς 34 ἔδοοτε δεδιρθῦ οἰππίβιοχας 
ἔπι γόρτιϑ ραϊασὶ ἀθρεμξ, οἵα ποῦ ἔοτίσηδ δε ἀ παίαγα 8 τοῦ δὶϊ, {86 
ξετρετῖ δἴσιιε Ὡρίαθ εἴβεί ϑοϊεαξς. πιγσω χυοά ρεγίδοϊτιβ Ὥπσηεττιῷ 
ἀεπατίτδ δῖ: 7 σοππεξ εὩΐτ ὁσηπία Ὡπτοεγϑηαὶ βέπεγα, τὶ ρᾶγ, 4π8- 
ἀγαῖυτ, χαδατγαηέδο, Ἰοηρατω, ρίκπτπι, ρτίπηταμι, οὈτηροϑιξπιτα, δὲν 
παοά ἀεπατῖι ίοπο οχαε ρτἰπεὶρίπχῃ εδὲ, χαῖρρε χαυὶ ἐσ το, ἀπο- 
αν, ἐχθυδ εἰ ᾳπδιϊαθοσ οομδίδξ. ὧἢ πηΐα σογροτὰ 4αδε ἔδγαπία, 
ΠΌΣΟΘΙῸ ὨΟΥΘΏΔΙΙΟ ςοΟηἰπεηΐογ. δῃ ηποπίατα ἀέσεῖα ργοροτγίοην» 
Βαδ, φυδίαοτ οαἰραϊεα πυπιθεὶ οοπϑαπιονδπῖτγ, 6 ηΐρ8 πυπο ετὶβ ππὶ- 
σεγϑιτῃ οοποίδτε Ῥγιδαρογεὶς ρ]αςεῖ. ἡ χῃοά οπιπε μοσιΐπεδ ἀΣ- 
Β᾽116 ἀδοετῃ ἰεξε πδῦιγαὶὶ ογεαπίυσ : ἰϊδφας δαὶ πυπηεσὶ ςα]ςῺ] 08 χυδδὶ 

φίί δαϊρίἰδοεπῖεα, μας ϑαάετω τηοἰειτηἀΐπο σεἴεγα σθοχας δηπτηεγαπὲ ὍΠπ8 
ξθῃ8 φηδοάδιι Τσδοπ δὰ αυδίϊπου περ γα ἀϊ βϑγίθσα ἐεγτηϊπαῖ, 60 
ἡποά διαρ ο8 τηδαιὶοῖδδα, τοῖο ρπθγογπσι, πο ροϊαϑξ, πΘ 40:6 τδοτα 
Βδρεῖ τόγασῃ τητπϊΐασγατη. δ. πη ΟΡ τεπὶ εἴτ 80} δοάδιη οὔ 
σἱξοτσε ἔδγδξισ, ΠΟ ρατὶ ἐδίϑροτγα ἰάδτα ἱβεγουσεπίωσο ἀεογθωνεπηίπση- 
4πὸ τπρρτασττι Ἔχϑυ ει} δὴ ααοά δηροϊ!, 4π08 τααϊ τὰ} δεχιαὶδ 
αὐτουτοίεγεπεκε δραϊϊϊς δὰ τοϑ οοπϑρεοῖδδ δἰβειϊθηϊ, βεχυδὶ ες ἱῃίετ 88 
οἴ ε8 οοποίδιιπι  φαοάεὶ {111 δαψαδὶεθ φαπὶ, εἀυςῖοθ φποᾳυς ἱπά8 
δεαύ οἶδε δο8ὲ πδοαῦδε δϑῖ, δοϊ ἰςεῖ 4:08 τὰ! ἰδοϊδης ἴῃ ἐγίδτιρηϊο, 

20 4πὶ σαϊο ρεῖπιο εἴ τε οοπϑρδοία δὲ ὕπῖρτα οοπιἰηοῖαγ. δὲ δἱ δηρῃ] 
δεφΌβ]θ8 ἱπίοσ 66 εἰπε, γϑάϊασα ἃΡ τὸ οοῃδρδοῖδ ρχγοϊδρϑδαμι Ἰοηβία 
ΤΏΘΙΟ Γοῖω ε886 4υδηι ΒΓΟΡΙΠ4ΌΪΟΓΕΙΣ περδδδα εδὲ; φθορά ργὸ Ἵεσῖο 
τϑοῖρ ἱπιαϑ. ἰξίτατ τοΐδπι οἰγοαπιζεγομ ἤδσο ἰπ ραγίθβ αιδδνυῖθ ἀςατ 88 
τοῖον ὲ ἀϊρεγαιθαθ. δἰΐαιιβ στὸ ςοπϑρεοτιὶ ὀρ υΐα 5. ςαπι ἰΐδαπε 8οὶ 
ἴδ Θ᾽ ἰπρτιθηθ ἀθ ὦ ὑτηθγδια μὲ Κα ὁ αἰιάπαῦι. τεάἀήεξ, ταάϊτϑ ἰὰ ἐ ρτο- 
᾿Ρ το πεοεϑβε οϑῖ. πρὶ τοτὸ δὰ ὦ ἀενεηϊξ, τα ϊηϑ ἰδ ργοβοϊβοθιφ 
ἀπέχω αὶ 1 ταάϊπτῃ ἀεοίἀει; ἂς ττγεαδ οὐτα ἰάθη δὰ Ο 46 φοῃίμ]οσὶ, 

Ὁ τηοάο δαῦτῃ ταιίντη τοϊεῖαῖ: αἰΐνεγ οἴβοῖες πὶ ᾿ἰποα γεοῖα γθοίδπι 
ἰὐγφάρτοαν ἄπορος οοπιϊηξαϊ. οὕτα το ὦ ὁ εἰγουταίεγετεία δεαο] 

Φ᾽ οἰτουτη[ογθο εἶδ δἰϊ, δη μοὶ αυοαας 1118 ΦΡ ες ἀραὰ εἰ δεφυδῖος 
καῖετ δὲ οοπδίδηξ, φαΐρρα χαὶ δα οεπῖγιιπι 86 ςΟἰϊβαηξ. πὶ δυΐοτα 

30 ἧπι ἔσίδηξαϊο μαβεπίατ, δεφιαὶδα {18 αἱ δρτιὶΐ ργονεπίυαι, πιροῖδ 
«αὶ 86 ρὲῖ νεγίίοοτω 118 ἰπωξαπξ. ΘγβῸ οὔπὶ τοϊα8 δηρυΐηδ ἰῃ δεαὰᾶ 
δοςεῖυτ, δυροϊαδ « 6 τηαῖοτ χα 6 Λ΄ δηροὶο αἰ θ᾽ εϑῖ. ῥατὶ τιοὰο τεὶ 
οεξετὶ ἀγα 86 Βαρερηρῖ, χζαοϑ γδαϊὶ εἰγοπαιζεγεηιίδ ργοίεοτὶ γϑά ἀϊ- 
ἀετῖμς. δἰχω ἰφοο οἴΐδτη οομοίδις Ὀπη τασω στη ετὶ 416 πιϊαϊπιατα 6586 π6- 
σααθατὶο, τοϊηϊπναϑατις ἕπτ εἴβοἱ δοσδδρίοπε, χαῖρρε οὔτῃ δοὶ τηεσὶ- 
ϊα πορχίπρε ε ρεγρεπάϊοαϊο 8668 ῃορίϑ δχβίρεας, δεϑῖπθ χυαοαια 
το  τλάϊε δοςεηἀϊαν, ἴσα ΟΡ εαπὶ 4πδπὶ πο 0 αἰχίπιτα οδαρδια, ἰπσα 
ατίακει χυοά οπιηΐο δρίγϊας οδεϑαῖ: ἴπῦς δπὶπι δρί γίττι8 Ἔχ οἰϊατὶ δο] οἷ, 
σασαι 80] δέγϑιη ἴεσγαε ἔδπι! ἰασατα ἀἸδοαγηῖ!, χαοάοὶ δοἱ στα τοεϊοτα 

3 εβοΐυιτ ῥγοτγεριαῖ, τοῖπαϑ ἰἀ ἰδοϊδι, τοοτῖϊο ποςῖεδ πιεάίδε δἴφῃπε ταθ- 
τλάϊεο ἃ δρίτϊα δἴθπε 6. Ουγ 0] ρεν φαλάτϊϊαετα ργοῆυθηδ ποὺ 
τϑοελο ἰἰηοία ββήγασα ἀδδογθίς, ὁφϑὰ εἰγοιίαιο ἔοτταδξ, ἐς ἴα οτδῖθο 

ΡΒΟΒΙΕΜΑΤΟΌΜῈ  ΧΙΥ. ΧΥ͂, 443 

Ραϊειῦ δ φιοά δερεοϊσυτη Ῥτοοϊδεμεῖα Ἐαυδ πιο δρτίατ, ἐστ ἰπίδ ατω. 
ἵεται Ἀϑδεῖθ Ἢ μὐπυτα 86 ΘΟΝΣρς; 4δδτι Οὗ τοῖκ φυοξαηαπε τά ϑΟ δ 
Ἰοογτοτιηϊ, ςἰγουίαγεβ δρραγοπῖ. δα ἃ 6ο]19 φῃοφαθ βζαγαπι 
τεοὶΐ9 Ἰξπεἰἷϑ τουεδμουὶ πδοοδδα δῖ, εἰφαϊάετα σϑὰϊὶ ξοτ: κυρβιαυλεθσρα 
οὔπι επΐτα τοςὶς ἰῃ γθοΐδιῃ ἱποϊἀπηϊ Βκογδτη, τες τ οοπίομίδπι ᾿ἰποὶδ 10 
ἕογωδηῖ. χαρά οεεῖε ἴῃ τααϊῖς δοοίαιτ: δὰ τδοίδτα δηΐπι ογδξτιπι βδ88 
ππιάπας, δαΐ δὰ φυοάϊ μοι ρος ᾳποὰ ]οθδὶ ἐγδπϑίποογε; ἂς ἱρεὶ τὸ- 
οἷ ῥΡτοουϊἀοθῖο δαπὶ: ἰίαψτς ρσοοίάετο δά τεοίατι ἀθθπογιοῖ. σὸ- 
τοτι 4αΐα τα, ατὶ ἄς διερεςθυδ δὴ εχεσηα ᾿ἰηδάγατη γθοϊαγωτη ἀϊ- 
δοϊηἀοπῖίοτ, ἔπι 6. }}} δάπιοάππι δηπε, ἰςοῖτοῦ ΔΗ 21}: οοηςογηὶ ὯΟΠ 
Ροεθαμὶ, δεὰ φυλπίοπι τϑοεΐ ἱπ ατ ΐῃ οἷξ, μος Ἰδηΐαπι τϑεῖδτα αῷθτο 
ΕΣ τεϊίφατβε ποῖ ροϊεδῖ, δε ςοησ] δε ἀβρθοῖιϑ ἰηἀἰδοσοῦσαθ 
δἰξαπξ. πες τηΐγασα, στιὰ του] υἱάεγε πα ]]0 ραοῖο ρορϑἴπιαδ, συλ πη- 

ΥΙδ ΠΟΡΙΓΟ δἰ ἐπ βτπἴτ δϑρεςῖῃ, αἱ εἃ Ζυ8ε ἴδπερσδε ὁραοδηῖ. ργοχί- 
χΏστη εϑῖ, οὕτη χυλάγαϊτιται δρφοΐειαι τη] αν τι}: τεργδοδεηϊδξ, αἴααθ 
θἴἄδτω εἴροαϊς, δὲ ἀπο ρ δ γετηουξαίοσ. σῸπὶ δηΐ τα ἀδρεοῖα ρῥτοοϊάεη- 50 
ἴα τυγρίη!δ δρεοῖθ βρτιγεῖωσ, φαοίϊδβ βφιτα π]τοσῖτδ ϑεροδῖῖα θεῖ, 
βορϑοῖαδ, σαὶ 88 ἐπ Δειρ0]09 δραγρτιηῖ, φιιουΐαπι οἱ ἴθ ς 1 δὲ ῥδοοὶ 

᾿δαῃξ, ΓΕπ δέδε]αὶ πεηαδαπῇ: «οὶ δοΐετα τηράΐαπι ἴῃ ρατίδτῃ σΟΠοΌΓ- 
ταηῖ, ρεγϑίδίετα ροδϑποὶ πίροῖς ππϊτετεὶ δὲ γα]άϊ, ἐγρὸ οὔτ βεῦτα 
ῬΤΟΡΒ ροοὶϊα εϑὶ, δηρα] χαοααο δερὶ οἱ ροβδτηῖ, ἀπ οἷο ἱπίογτ]ο ποα 
Ῥοοϑιῖ. ΟΡ τδπὶ οἰγοιϊδγὶδ εἰΐδπι ᾿ΐπεα σεσποία τϑοῖδ 6886 υὙἷἦ- 
ἀδίαγ; εἰ απ τεοῦδβ ςοπεπετὶ ἀϊθ οοἴανο τἱ ἀεῖπτ, οἱ δδρβοῖῃϑ Ὅ0Π 
ἰδμεπάϊμεπ δεὰ ᾿ΐπδαπι οἰγουτα δηξειι ἱπεϑιξ. τὸ δπῖτη σπῖτι οἰγοῦπι- 30 
{εγεπῖῖα ργορε ροδίϊα εϑὶ, φαβῃῖο ῥβᾶτβ αἰϊεγα ογρίβ φῃδπι α] όσα ΡγῸ- 
Ῥῖαε εἷϊ, αδρεοῖτ ἀἰδοέγπεγε ροῖθοὶ, ἰξα ςΌτΟ ΡΓοΟαΪ ἀρ εϑῖ, τεοῖθ δϑῖνν 
εἶγθ Ὡοῃ ροϊαδὶ, δοὰ εχ δαπο ρασίζυτῃ δα σθγηογο δἷθὶ υἱάφεϊαν, ἴϊδ- 
{π|6 τεοΐϑσῃ εἴΐδτα ἱπάϊςδῖ, Ἵ. Οὔτ Ἰυμαπι, 4086 ἱπ φρθδεγας ἴδ- 
οἷετ οομπρομδίωσ, γεοῖδιβ οῦτη σεπι ρθη εδὲ σα Γωϊπηπ8 7 8η απουΐδτα 
ϑοάειιν ἴῃ ρίαπο δδρβοῖτιβ βοϑίεσ ψεσδαϊογ εἴ οἴγοη]ΐ ὡταλίταδ, χαοτα 
᾿πηδε 80] ἵῃρττιθμς ἔδοϊϊ. χασὰ δΏτῃ δρίτατ, δο] γεοῖα ἴδ πἰζείω, 912 
οὔτ εηἰπι χαρά δαπτῃ ἀβρδοίατι Φρῆπεγαε δαἀτηουοτίς, οσβετα τἱάθγα 
Ὠέρε588 δἰῖ, ἰπϑ δῃΐθπα ἐρἤδεγδ ἕβοίετη ξεγαῖ δαπιῆτα 80] δϑρίοἰδῇ, 
οτϑῖς ἰὰ ε88ε ἀξθεὲ χυοὰ ἃ δοὶς οἴβοϊοσ, ΐς εὐρὸ οὔστα Ἔ τϑξίουθ 
88 ποβΐδ ργβεβεὲ, ἰοῖμϑ υἱάειητ, ἴτβχα Ἀ] πε απίτπι ἴατα ἀρρατεῖ. 
οπχῃ δυῖετΩ σμτίβίογ εἴ ργβείοτιῖ, ργορίεν 80 ]19 ἀἰφοοβότιτι ροτ ο οἷὰϑ 
Δρίοὶ ροΐεδι. ἰἴΐδχυε βὲ τὶ ἴαπα δῆεγα ραγὶθ τβοῖα υἱάθαϊτισ, οὔτα 
αἰξεγα ουβϑῖ εο]]ξαῖ, φαοπίατα Πετηίθρμδοτγίττι δερδθοῖταΐ εχ ἀΐνοσθο 
Ροϑίμιτα εϑῖ, φαρὰ δεκιϊοἰτου! τι τοργαεβεπίασίξς. δδτηρετ δηΐπὶ ἈδρΕ- 
οἷα! οδτίδ ἰαπα δὲ: φυοῖῖεα ἰαπιεη 80 χαάϊον δἀτωονοτίξ ποθ, δερίοΐ 10 
πιοχαῖξ. τορἰ δῖον ροβὲ ἀΐθαι οςἴανοτι 46 τηδάΐο, χαῖα ρϑπ]]δ τ ὅντα. 
ἄδῃβ ουβϑῖῃ ὈΟΡὶδ ἐχβῖρεῖ ργορδπρίογθσω, ουσχαε ἴα οἰ ΓοΌ τ δορο- 
οἴαϊ 8ὲ ορροαΐϊ, βεοϊξοῃεσω ἰυγρὶ πὶ ἐτϊἰαϊατ. σατγνδῖην ἰῃ σοτατ 
ἴδτι 8016 αἰπηοῖο. δὶ εὐΐπι οἰγουπιζογεπιία 420118 δὰ ρηποία ἀδνθπδ- 
τὶς ἰθτοα, ρϑτ 4πδπὶ οσρὶς δεχαα ρογίοπα δεοαγὶ υἱάεϊοσ, οἰγοῦσηδο 
τοπῖϊα ἱροίαδ οσρὶβ δρραγεῖ. ποῖ εηΐτα ἰωδιιρεσ εχ δάνθγρο οζῦ]ὶβ 
ἐδῖ, δεὰ ἴᾶτῃ ργβεῖεγιγε ἱποαρίξ. χαρά σῦση τὰ δραῖητ, ἃς οἰγοῦϊας 
οἶτε οὐδ ρὲγ εδάεσα ἀποδῖῃσ ρυμοῖδ, ουσυασι ἴθ σογῆυα πδοθϑθθ 
δϑῖ: Ρβδγδ Ἔπὶτὶ ταὶ μαι οΥΡὶ5 ῥγιογὶς δάνεσγοὶ ρτοϊϊπμϑ δδρϑεῖαὶ 86 08- 0 
ἀσοῖϊ, πὶ ἀδ ρατῖε ἰυοϊάα δθδοίπαὶ δἰϊψαϊὰ ροδδὶξ. ἴθχα δεϊδτω δχίγθιηδ 
ἴῃ εοάφηιν ρετγοίδιππε, ὩΣ ἙΌΓΥΔΙΣ ἴῃ σΌΓΠτδ Ὠδοδ688 δἷϊ, δὰ ζωσηδῃ 
Ρἰα8 τοΐυπϑυς ῥτὸ 80]16 ἀϊπιοϊΐοπθ. οὔσῃ δηἰπὶ 80] ἀϊπιουδῖ 6686, 
εἰγουΐαβ φιοααε ἰῃ εδάδπ γουεγιίτοσ ραποῖα, χαΐρρο οὔπὶ ἤετὶ ροϑοὶξ 
τι ἱπῆπιῖο πυῖπθγο ἱποἸϊπϑῖτι, δὲ μερὶ πὰ ΒΏΙΩΤΩΙ οἷτοῦ: ρεγ δα άεσα 
Ῥυμοῖα ἀεβοτῖθὲ [ας ῖ]6 ἱπβπΐ ροδϑαπξ, 8. (τ 90] εἰ ἴὰπα ἷβπα 
6866 Υἱἀοητητ, σῦτῃ ἔδιηθο οοπρίορατγὶ ἴῃ Θρ ἤδθγδτη ςογίαση 81} ὃχ 
εἴ Ρίυγα, ᾳφποχατῃ χαοάμδτ ρΡ]8 τατηῦδυε ἀἰδιεὶ ἱποογίθτ δἷξ, ΒΕ αα 6 90 
Ῥοδίϊδ 6686 υἱάἀθοϊοτ, δὶς δἴϊαπι χψαοά ραᾶτγῖδε οδιϊαες, οἱδὶ οοὶ ον υατῖπϑ 
δάδῖ!, ραγίεβ εχ δδᾷῦο οἵγπες ςο]οοαῖαβ μαβεγθ υἱάδσὶ πϑοδῦδασα 
δῖ: φαοά αὐἴθτι εχ βεῆθο βδρεοῖα οδυΐδσω κϊ, ἰάθτη δ6408}116 οὐτος- 
Ροδίϊητι δἰ Ρἰδηατη ε886 περεῦδε ὁ. 9. Οὐ 803 οτΐοπε αἴχψῃθ 
οοοϊάδπϑ τῆν ταὶ εἴδεῖε Ἰοπραθ, εἰΐεγεπα δὲ τηΐποσγεδ, ΟΡ π θη Τα] 
ταδάϊππ τηϊπίσιαϑ 7 δὰ αποὰ οτίθὴδ ρτίποῖρίο ὈπΡγατα ἴοσγαα δααπδ 
ἀϊοϊδοξεπι τεάάϊξ, ας ἑῃδηϊλατῃ ρθη 6 ρῥγοϊσαδιϊ; ἀείη ἀε ἰουβδτη, δἴατια 
Σϊδ τοϊθόσγετα φυρίμάοθ, χφαΐα ἰΐπεα, 4πλ6 τεοῖδ ἀξ ρυμῃοῖο δυρετιοτὶ 
αἰϊοίξας, ᾿πτοσγῖπς μεσ ἀἰμιϊπποι 68 δϑεϊάσαβ οδϊξ. ρσῃοιποη ὦ ὦ, εοἱ 
υδὶ ας δὲ ὩΡὶ ἄ, ταάϊωδ ἱρὶ τ οὁχ ὁ ργοβείφοεπδ, ς᾽ τὰ εχιοσίαβ ργοοὶ- 2 
ἀεὶ φιῶτ τδϑάΐαβ ἀ δ. αἱ πσαρσα ὦ 6 δοῖα ϑαρογίογὶ Ὄχϑίϑεϊξ, ἀσοθσγα 

ΚΙΧΚ2 



Θ13 τὴϊ, σοπϑιτδίταγ [ἐγυόοσα: 9ὲ δαΐετα δαργα, οἂς 

ἀδά 

δαΐοτα ὁ Χ, ἱπέετίοτί. Ἔγζὸ πὸ 8οὶ διρετῖον ἔποτίξ, 6 ταΐποῦ Ὁταθτα 
Ἔχβα δ οἷς, αὐϊαϊτασας ἴῃς τίς, ουτα 80] δΏρεΓ οδρίϊᾶ ποεβῖγα υεγϑᾶ- 
Βίϊωτ. 10. Οὐ ἀπῖρταθ ἰυπδα πιδίογεβ 4αδπὶ 8018 δίπξ, σΌΣΩ 
δοάεπι ργονθοΐδηϊ ρεγρομαϊου]οῦῖ δη χαρά 8ο] δηρετίοτ φααπι ἰππᾶ 
εϑῖ: ἰἰαχας ταάίαπι, φαὶ ἀξ ἀρ μος Ρτοάιοσίς, ἱπίοσιαδ οδάθγε πδ- 
ς6886 6δῖ. βποπιοι 4 αἰ, ἰππᾶ ὅ, 30] δ, Ἰαπδε τϑάϊπϑ ὁ Χ εγρὸ πὑπ- 

“0 Βγαᾷ ἰπθδε αἱ, δεχπεῖωγ, 8015 ταάϊυϑ δ 6. εὔβὸ Ὀπῖργαπι ὦ 6 ἔοτθ 
Ὥδοθδ886 6ϑῖ. 11. Οὖν ἀεβοίεηξε δοὶε 8ἱ φαΐβ ρεὲσ ογίδτυπι δαξ 
ἔτοπιάε8 νυ ρῥἱαϊαπὶ γοὶ αἰϊςαῖπβ εχ οδίογί9 δ ξ 1118, δας ἀϊρί εἶα 
τοῦπαῦτα ἴῃ υἱοοπὶ ρεγρ  οχὶϑ ᾿πϑρί οἷδε, δρΙ εμάογοθ δρεοὶθ ἰππδα ποῦ- 
ἄππι σοπιρ εἴδεα ἱποοτπδῖ 7 8η φυοὰ αποιιδάπιουπι οἴπὶ μετ δῦρτι- 
Ἰαῖαπι ἰογαπιθα ἰὰχ ποὰ δηρηϊαῖα δεὰ ογρίοπϊδία ἐαγθἰπαίδφαα ργο- 
ἄλι: ουἷα8 ταῖϊο, φηοὰ ραοηνίπο ἀϊγθοῖεψαθ σοτατηπογοπαῖο μι τέ 
δείϊαν, ἰά 6δὲ 6δο φυὶ ἀε 8ο]ε δὰ ογατββὴ ἀδβυθηὶ εἴ αὶ ἀε [ογαπιΐῃθ 
δὰ ἴογτϑωι; εἷς διαπι ἰῃ 901195 ἀδίδβοϊα ἤρτιγα, χὰ γαάὶὶ υϑηϊμπε, αἱ 
ἀϊχίπιασ, ἱπβοίϊδδοϊξ. εὐρὸ οὔπιὶ ρϑγΓ8 ΟΓΌῚ δῃροσιοτὶ ἀειγαμίτατ, φαοά 

0 εχ δίίυδγδθο διρ6γ ἴεγγᾶπι δἰ υχοσὶξ, δρθοΐθιη 1Π]Πατὰ Ἰυπαίδπι ρεγαῖ πα- 
6886 6δῖ, φαῖρρε οὑπὶ ργοπὶ οτϑὶθ ἀεἔεοϊξ, [ἴ8 ταῖτὶ ργοῆπετγε ἀε- 
Ῥδδηΐ. ἀϊρίτι8 ἰαπαθ εἴ οὐ δυῖϑ ρσὸ ἐογαπιίπυτα Ἔχίραϊ δῖα γοδ σα για 9 
ἐχρ]ϊοδῖαγ φηδηὶ ουπ ΡῈ ζογδηλὶπα διαρίϊογα ἐγ ϑτηὶ ἰἰταγ, ἰαθα 
δαΐοπι ἰάεπι ρεγοῖρὶ ποὰ ροϊεϑβῖ, πεχαε ἀεβοίεπὲθ παῆαε ἱπογεϑοθηῖα 
ποΖας ἀεξογαβϑοθηΐθ, 4υΐᾷ εἶπ δ εχίγεπιδ πὸη ρἷθπα βρἰοπάεπε, δοὰ 
ταδάϊο ροιἰεείπιαπι ἰπσεῖ. ἰαπαῖατα δηΐθτα 1]1πὶ πιϊπαΐαιπαα [δοΐθτα 
σβθαΐο δἀδιγίηρι οχίρτιο πιδηϊ ἐδίατα οϑῖ. 12. Οὐ 80] παπχιᾶπι 
οδαῖο ἷἱπ πιθάϊο ρεπεϊπαῖαν, μ6ο δαρτα 86 ἔδοίθιι {ΠΠ|ὰπὶ οβέθηάϊξ 5δοθη- 
ἄαπι, δεὰ εχ ἰδίεγίθα5 ἰδαϊαπι ἢ δὴ χαρὰ ἴαπι ραπιϊηατὶ 80] ροϊεϑῖ, 

80 οὔπι δοΪ6πὶ υϑδυϑ δϑρεοῖι8 γαίγιπρί τ. δᾶγὶ5 αἰΐθπι σΟΠΟΓΟδο ΘΠ δ 
1116 δο]ἀϊταβ, ουϊ δϑρεοῖαδ ἱποιγτοπϑ γείσριατ, πο 6 ργορα δοίδιπ 
πες ῥτοςι] εἴῆοὶ ροΐεδῖ: πᾶπὶ δὶ ργορβε δἰῖ, γεδοϊ εἴ ἃ 8016, δἱ 
Ῥτοου], δερεοῖα8 τοίγιπρὶ ποῦ ροϊετγιῖ. οπτα δπΐπι ἰοηρα ἀδ ρᾶγτο 
ΒΡΘΟΌΪο τγεπιδοῖ, ἱπι θεοὶ αδ γεἀάεῖατ. ψαᾶπὶ ΟΡ τεπὶ ἄγθα φιοαὰθ 
Βετγὶ ἤθη ροϑῖοβὶ ε γερίομβ. αοάϑὶ βιιργὰ εἴ ἰῃ ργορίπαυο ἱποξβιοδέιγ, 
ἃ δ0]ϊ16 ἔεγνογε ἀϊδβοϊν τσ: διὰ ργοοαϊ, δδρβοῖιδ πλΐηοῦ ονδάεϊ. δοά 
δἱ ἴπ ἰαῖθγδ, ἵππ δογυασὶ ἱπίθρεγ ροΐογίξ, ἀυπιπιοάο βρεοιαπι τα 
ἀϊδοῖοι αἰ πεο 8019 ἔεγνογε ἀθϑιπιΐ ροδβϑὶξ εἴ ἀϑρδοῖϊῃ8 πηΐϊνογθαδ γα- 
οαχταῖ, πᾶπὶ δὶ ἴπ ἴδγγᾷ δρᾶγϑβιδ [δγαΐαγ, ἀευθηῖγα δὰ δοΐθπι μὸπ ρο- 
ἰαϑὲ, 80} 8016 οἰΐαωι βεγὶ πο ροϊεδί, φηϊᾶ δἱ ΡΝ ἴογγαπὶ δχϑεῖτα- 

ε Ὁ ἴῃ πιράϊο δδρδοῖπδ 
ἀϊδιταμβείοτ εἰ ὀνδηοϑςεὶ, ἀδαϊῃ8 πὸ ε ἰαίδγα χαίάοιη δἴδοὶ {Π|πά 
Ῥοϊεεῖ, οὔπη 80] (86 ]1 ἀπι Β ]ςαπι ρεττερίαξ, αποηίαπι εἷ ἀϑρεοῖϊυ δἀ- 
τοοάυτα [εγαίατ ἱπ ἰδσταην, εχ βτιαϑ δ δρεουΐαπι τϑηϊθὲ, ἰἴδαας τὸ- 
ἡγαοίῃ οταπίηο πῃ θ6ο 15 τεσδάθε, 13. ΟἿΓ 5018 Ὄπιργδα ἐχ- 
τΓοπιθπι ἔγοηθγε υἱάραϊυγ  πααά δπΐπὶ {3 8ο] [ογῖατ, ἰσοῖγοο ἰά 
οοπίτγεπιίβοίι: πᾶπὶ βογὶ πο ροΐεδξ πὶ δοὶ ἴῃ ρατίθβ τηουθᾶῖῃγ οοη- 
τγαγίαβ: τγεπόγεπι δυΐθπι β6τὶ [18 τηδηϊεδατη 6οῖ. δὰ ἤδθο πιυϊδο 
Πτλδγαθ ἱποογία δϑὲ, φαοπιοάο δἰΐαπι 8018 ἱρϑῖτβ ργορτεβϑῖο ἰαϊοξ. 
δὴ ἰάθο πιουδγὶ υνἱάεῖογ, σαοά σογραβοῦϊα εοπϊοηΐα Ἰη δότε δρὶτδπίοτ, 

40 4886 τι]ρὸ τὰπιθηΐα πουπιπαηίογ, σοηϑρίοθδ ἰπ 8018 τ 8 χαὶ ἔγαῃ8- 
πιϑαηξ ρ6Γ {εποϑῖταβ; ἤβδς δηΐπὶ τπουογὶ δοϊθηξ εἰΐδπι 91:6 αἶ]ο δρῖ- 
σῖτα. Ἔγρὸ οὔπὶ Υἱοὶ ϑ8ῖπι, τωοὰο ἀδ Ὄπαρτὰ ἴῃ ἰάσεπι ταοάο 46 ἰποθ 
ἴῃ ὈΠΩΓάτΩ τπουεδηϊαγ αϑϑι ἀπο, ἰογιηϊα 8 4Π06π6 ἰαοἷδ ἃς Ὀτθγαθ 
ςοτηπηπη 8 σοπτη!0 τηουοτὶ νἱἀθίαγ, ρατιϊπι δαλπὶ υϑὶυ πθταπὶ, 
Ρατγίϊπι ἰποθπι 8η8 ἱρθᾶ πιπίαιΐοης εἰδποίαηι: ἰΐδαια ταουθγὶ ἀπῖρτα 
υἱάδεῖατ, οὔτι ποη μας δεὰ {{1ὰ μιῆς Ὁ πιοάππι ἀρίϊοπίατ. 

ΧΥΙ. οὔὐἀλκ Ὁ ἈῈ5 ἱνανιματαβ ΡΕΕΤΙΝΣΝΤ. 

Οὔτ Βαϑὶ5 Βαϊϊαττιπι οδηἀϊάα ἀφῦδα ἱπδι ἀξ, δὲ δἱ δοὶἱ Ὄδχροδῖίδ 
εδὲ, πα! ]απὶ οἴ οἷ᾽ ἀπιθγάτα ἢ 564 τοὶ αααπι φαΐάοπι ἀπιΡ 6 1180 σοσρϑ 
πιάργατα ἔδοϊς, Βαϑῖ5 δυΐθτι δοῖα ποῦ ἐαοῖς, δ6α οἰγοῦτῃ ἃ 8016 παάϊφυς 
εἰπρίτατ. εἰ φῃοὰ ἰοπξα πιιγαδιϊτδ δϑὲ, πος δἱ ᾿ΐρπτιπ ρ6Γ δαπδιη ἱπ 
8016 δρροδαθγίβ, ὑπαρτα ἰϊρτιΐ σοπτπυα ἜΧϑα ΡΒ ς, ΜῈ ἢ ἰαχία Βαϑῖτα 
ῬΈΪϊας 4 δοὶϊβ ἰαςε δεοδθιϊασ. ψαοάδὶ ππαργὰ οδὲ χαρά ἃ 8016 ποὴ 
ἀερίοἰϊατ, δεφαρίυσ ρόττο πὶ Ἐ ει Βα ]αα ογοιπι τοῖα ἀϑρίοἱ ροϑβϑὶξ, 
ποά πυπᾷαδπι βαγὶ ροβ886 ἱπ ορίὶςἶβ, ἱ. 6. δϑδρδοΐπππι γαϊοπίθαβ, 
ἐπιοηϑέγαϊαγ, ΖαὶρΡα οὐπὶ πὸ πιϊηἰ πίστη αιϊάδιι ἃ τπαχίτηο ἑοϊα τι 

εἰγουτπαϑρί οἱ ροδϑ. 2. Οὐ ΒΆ]]α6 ϑροοὶς Ἀοπιϊρμδοσὶ ὄχϑυν- 
30 βεγε δοϊθπεῖ δὴ φυοὰ Ἰδπαπᾶπι ἀδ σεπέγο ἰῃ δὅτϑ βαγδυτα θα πα ἴθ 

εἴγοῦτα πηάίατο δἀπιταπίηγ 7 πο χφαϊάδπ πιοὰο ἢ δταϑρμαογίθτο θὰ- 

ῬΕΟΒΙΈΜΑΤΟΥΟΝ ΧΥ. ΧΥΐ. 

ξατραὶ πεοθϑ88 6δῇ. ΡΟΓΈΟ δυΐεπι δρἤδογδο ἰηίεγιοῦ δαΌδε ῥἰδημῖο 
ΔΡβοϊπα ἴτας, ἴῃ φυὰ δοι σοὶ σδηῖχαπι δίϊατη δδῖ. 3. Οἷκ ἴῃ τποροῖ- 
ἀπά ἰπῖθυ5, {πᾶ ῥτγοζιηάιϊαϊα δααὶ ἱπδεααὶὶ, δοοίαϊξ αἱ δὶ ραγἕετα 
στηουεδ8 ἰδυιογαηι, οἰγοπτηίογαϊγ αυοά ἰδοϊϊοτ; αἱ ἴῃ τα]}18 βεσὶ ορ- 
Ρἰππιρ ἰδ υἱάθσαπϑ, δὶ 49 ραγίθτα ἰευΐογοπι δὴΌ δὲ σογίδῃϑ ργοϊϊοίδι. 
δ φιοὰ βετγὶ ποπ ροῖϊοδὲ υἱ βτανΐθϑ ἀθι6 δο ἰδθνία8 ἰεταΐασ, οὔτω 
εἰϑάδιῃ υἱγὶ 8 ἰδοΐαπι 68ῖ, δαὰ οὔτι Ἰοῖπτα φυϊάθπι πιουδσὶ ἢ δΟ 6888 
οἷϊ, βοτὶ σεγὸ ποῦ ροδεῖϊ αἰ δεῆπα οπιηΐ δχ ρᾶγῖε τπουθαῖησ, δοψαίξωσ 
Ῥτοτδὰβ υἱ δἱ μη ςοἰετίναϊα ἰθγαπίηγ, δαπάοπι ᾿ἰπϑᾶπη ρογαζαηῖ, 
δἷτι δαΐοτι αἰξογαπι δἰΐογο ἰεγαίαγ οβ]ογὶπδ, οἰγοῦ]ο ἴδγτὶ ἤθοθ886 διῇ, 
σαϊα μος 8010 ἴῃ ζϑῆδτγε ἤρυνδα οἰβοίαϊασ ἢἰ μπηοῖα δαάθτς δια» 
ἴδγηα [ἰπεδ5 ἰαεχυαὶεβ ροδοϊηὶ εοάεπι ἔεηρογα ρεπαεαγο. ὦ. Οὐσ 
δᾶ 4888 ἰὰ ἰεγγᾶπι οδάππξ, αἴχπθα γι πηξ, δηρτιὶοθ δὰ ρ]δηϊειω 
τοάάδεης δἰνπῖ]ε8 αἴγααιθ εχ ρϑγί ριιβοῖΐ, φπὸ ρίαῃαπι ει ροηεῖ 
δὼ 4ποῖ οπιηΐα δῃ8 παίυγα δὰ γϑοΐδπι Ἰίηθαπι Γογαπίαγ, 4ῦδα ἰρί ταν 
ἴῃ ἰοοῦτα δαχηάίοπι οδοϊ ογαπῖ, ὩΡὶ Ἔχ ρεγρβηάίοαϊο ἀϊατιεϊγοψας 
6686 ρἶδπο ἱπιρεβεγίπε, ρᾶγεδ ἀπριὶοϑ ἰάεο βοίαπξ δ8π0 τϑϑηϊα, φαοὰ 
δεφῦα ἀϊδπηεῖεγ ἀἰνί ἀϊξ. χαδ6 δυΐθτα ἰπ ἰαῖοσα οογγαθγιμῖ, φαοπίδυη 
ποῦ Ρεγρθηδίοηϊο δεὰ ριῃοῖο δαρετγίογὶ ἰοοῦπα ἔετίδαϊ, δοοὶἀϊε ὯΔ 
ταρυΐφα ἃ ἰοοο ἀϊοῖο οοῃίγαγίαπα ἢπ ραγίεπι δα οοπίεγεπε, τοϊαπ δὰ 
4υϊάοπι, φαοά ἀοίαρβα ῥτοίϊηιδ ἱπ δάνυθγβητα δαΐ δρραΐβα δ686 δυοὶ, 
γυηΐ, ον αϊεδοαῖ δογιπὶ τηεάϊατη δὰ Ἰοοῦπι ϑοϊθαὶ ρειππαΐαγε. 
τεοῖίθ γεγο οοταρδοῖδ ᾿ἰπεὶς, φυοὰ ρεγρεπάϊουϊαχη δογθιπ ἰῃ ρατίδηι 
᾿ἀκοφαμυ δάδαυοίυπι τεϊογχαθῖαγ: αἱ Ἠϊ8 δοοίἀϊ χυϊδαϑ δαὶ ρᾶγ ἱπ- 
Ὁγῖοῦ γαάϊιατ δὰὺξϊ οο]εὶ σἱοϊδπίαγ: μὲ πᾶπααθ οἵα αάνθγϑᾶτη ἰὰ 

Ῥατγίειπ γϑίγογθαπσηηθ οογτυιπξ, σαοηΐαπι δοστιτα ΡΟ Γρθ Βαϊ σα]υτω 
Δεααδίαγ, ροπάει δα ῥγίογεπι ἰῃ ραγίθπι Ἔχρεὶ πΏγ. σοπίγαγίατω 
ἐπίτα ἰῃ 18 Γεῖγο ἀβογδατησιιθ 6886 δοοιϊξ, οατα δαΐθπι ἀδογϑατα 
(δταπίαγ, ρταυΐογα 6886 ζαϊεπάμτι οϑὶ. χυοὰ ἰρίταν ᾿ἶα ςαϑα, ἰάδιΩ 
τε βα ἰδηεθ.5 ἰδῖα8 δυθπίξ: δγρὸ ἴῃ δηβαίατα γεοῖππι παπῖτα ΘΟΓΌΣΩ 
τεδυϊίδηξ, εο χυοὰ ρεγρθαάϊουϊαιθ ροηάδγε Βἱραγίιο ἀϊνίἀϊε οον»- 
Ροτὰ χῦδε [ογπηΐαγ. βασὶ δυΐθπα ἢοπ ροϊεϑῖ πὶ ρίαπτα ρεγρϑηάϊοαΐα 
ἰάθπι δὰ ρμίαπαιῃ δχϑίδιαηξ, φαΐ 116 δεοθηξαγ; χαρὰ δεϊϊ σοὶ [8 
δοοϊάεταῖ, 51 ρογρεαάίουϊαπι, ἀππὶ γεϑιίππὶ, ογίγθῖτιγ, αδὶ τεπὶ ἀεἶδ- 
ἴατη ρἰδπαπι οὔϊεπαϊε, ἀἰνϊἀθπάππνχας ταγεα8 δεουπῆο ρεγρϑηάϊσυϊο 
ζογεξ. φαοοῖγοα ρτίπιο 110 ρογρϑηάίουϊο, χαὸ ζεγεβαῖαγ, δεοδγε πδ- 
(6856 6δὲ. δεὰ οὔπὶ δάνεγεατι υϊάθπι ἴῃ ματγίθωι ἔδγαῖητ, τεοϊπτω 
τεγο ἰὰ δηρυΐατα ποτ ζεγαΐατ, γα ἰχααπι δθὲ αἱ ἀοαῖπο τε αϊατ ἀὉ- 
ξυΐα ραείο αἰΐεγα ραποῖΐ, φαοά ρἴδπο ἱποαττεγὶξ, δἀνδγβοτοσω οπῖσ 
Ἰηΐετ 8686 Δηραίοττιτη ἴογτι πη τοοῖα8 ἀηρΌΪι5 6ϑῖ, 5. (ὔγ ογϊη- 
ἄετ ῥργοραΐβιυβ ἔογέαγ ἱπ ἀϊγεοῖαπι, δυαΐδαια ταγπι παρα 6 οτρὶρα» 
Ἰϊπϑας γϑοΐδϑ ἀδδοσιθὶξ; ἴαγθο ὙθγῸ δπο τπδπϑηῖ τισογοπὸ οἰσοῦτη- 
ἔεγϊατ, αἰφαε ἴῃ 8πὸ ἰδγπίπᾶηίο οὔΡα οὔρεπι ἀδϑογ δὲ 17 δὴ χυοὰ 912 
εἶγοῦιπ αἴογαιθ ἔδγιθτ. Ὑδταπιὶ ΟὙ πάθον τεςῖδ9 Ἰἰπθᾶ5 ρίδηο ἀποϊξ, 
ἴατρο ογρεβ ἀθβδουρις, δο χηοά ἱπαδψίαΐθθ οὐβδδ τπγθίεἷδ ἰπῖοτ δὲ 
διηῖ, Γογτίχαθ νϑϊοοῖηϑ ροϊεδὲ αὶ ἐαϑὰ γπε εἶγοι ἰἄδτα οοπέστπα σον»- 
γαγατ, αυΐ οΏτι δίπμαὶ ΟἸπὴ 68 Ροδιτὶ ἐπ ταγθΐμα οὐρα ἱπδεχαδῖς 
[ετατιῖαγ 5σρϑίίο, δυβθηϊξ πὶ δχιπι 4ι υοϊταπίαγ, Ῥ] αγίπηατι ]οοἱ ες 
Ἰΐπϑαβ ἱεῖωρογε εοἄάθῃι ἀδβοῦγταηϊ. πἀπάε Βὲ οἰΐαπι αἱ οἴγοπτι οτημ68 
ἀρδηῖαγ, φαῖρρε οτα οπιπθ8 δδάθιῃ γεοία ᾿ἰπθα ἀθβογ βαηΐατν, {88 
οὔπὶ σοηγετγατ, ποτὶ οτιηΐα 9118 ἴῃ 68 ραποῖα δοχαδίοια ργοάποετσε 
Ἰΐπϑαπι δοάδια ἰθπιροσὸ ροϑϑαμξ, οὔτπ ἀδαυδίεπι ποπηΐθὶ οχ ἀϊγεοῖο 
ἀβεγα δοϊδδσπϊ. ου]ιηἀτγί γεγο χαρά οἴηπδα οὔρα8 ρασγεβ ἰῃΐεῦ 86 δυῃξ 
εοπίγυ ας ἰάοτι αἰπθίηπί, ουθηΐ αἰ δὲ δίταα] δα16 οὐππῖθυδ ραποὶΐ 
ἰδθτπι οοπεηροπάο ρδγΐ ςοἰογδῖθ υοἰνδαΐαν, ουτα ἢ 011 ἰηδεαι- 
ἡϊαῖα ΟΥἹηἀδτ δυσί θῖ, εἴ γαγδαδ ἴῃ οἰδπαπι δίτηαὶ οτοπ θα ἀδυδαϊδηϊ, 
ὉΔῚ δῆδπι αυΐδαας σοπνθγδίομθπι αὐδοϊυογίς, ἀπὰς ᾿ΐπεϑδ 4ῃοα 
ἀποῖαϑ ρεγ αἀἰγθοῖωτα ἴῃ ρίαπα ρᾶγεβ ποῦ 8ὲ 6886 πδοῦδδὲ εϑῖ, δ08 
ὈδΏΖΙΕ ἰδοϊΐοης ογθθ5 δαχαυΐ βπίςῦψας υοΐαθι θα 1188 ἀαχεγε. δἷς 
4αἱ τεοῖλβ φοπῇςϊ ραϊαίξ, 4π85 ἰΐηδα Ἔαάεπι ἀδίεγαπϑ 8686 ἴῃ ἀϊγεοίππι 
Ρέτερεγῖι. οδυϑα ἤδεο δδὲ οὰγ ογίϊπογ σοῖο ἀοζεγγὶ ἔγᾶπιΐτο ροϑεῖξ. 
πἰὶ δπΐτα γεΐεγι, αἴγτιπι χα Ἰηοᾶ μτήπνα ογ]π ἀθγ ρἰδησπ τοϊϊριῖ, δῆς 
βύπιο ἐσθθτο Ῥτοῖγδ 5, ἀπ υοΐαθι!! οἰγοιτηαζαδ. δααροσ δηΐπι πὶ 
δεαα ἰΐπεα δἰ τ δας 1118 ἰπ ογ] πάτο οοπεδῃεῖδ ρίαπατα δηϊηβεῖ, 
εἶνε Ργοιγαμαῖαγ ογίϊπάον ἶνας ργουοϊναῖπσ. 6. Οὐ βεςιϊο ομδν- 
ἴδτηπι δ γ6 Ρδργτί, δὶ φυΐβ ἃ64πε ἃ θδὶ ρίαπα γεοίδψυς ἀϊπηεθεπὰο 
δρδοϊἀδγὶξ, γεοῖδ δυοϊυθίασ, δίῃ δαΐοτη ἱπο ηαγὶῖ, οοητοσίδ ἐγ} ἂπ 
δυθοὶϊξ αἴ, στα ΟΥ̓Ρ68 δεοίαγαα δἰξοσίῃδ δοάδων ἱπ ρίδπο ρονὶ δἱωῖ, 



ῬΡΒΟΒΙΕΜΑΤΟΌΝΜΝ ΧΥῚ. ΧΥΠΙΙ. 

10 ἀδοίδμαπο {16 σλθόαγα πόῃ δαστθ ορροδῖξα 951}, 9εἀ ρατίϊπη Ρ]τ9 ρᾶτ- 

δ οοἴῃτγ. 

ἴπι τοΐπυδ: δας οαπὶ δυο τ γῖϑ, ογθα8 αυϊάοπῃ χαὶ ρίαπο δοάδι 
ςοπτἰποηΐαγ δαυτη]αθ ἐπί ππὸ ἴπ ρΐδπο Βαθεπὶ εοάδτη, ᾿ἰπεῶσα ἐχ- 
Ῥϊοδθουϊ, φιδαι 8πὸ ἱρεὶ σοῃβοίπηξ ογάΐπε, Ζυΐρρβ οὔπι ἐδ ρβῶ 
οχιδηΐα ᾿ἴΐδδα ποπηϊδὶ ργοίδοϊα εχ ογβίθαδ δἱΐ, φαΐ ρίδπο δοάεπι οου- 
ἀπεηῖατ. ἰίαη6 γὶ] γϑοῖδπι δα σθαι 6886 περδϑδὲ δϑῖ, 4880 
εοάδμ ἰπ ρίαπο δὲ ρογγίραξ, δ οβ]ψαδα {1115 δεοΐαγας ἰΐποα, 4πο- 
ταπι ᾿γσλαθ ΠΟΙ ΔΘ 4116 ἀρροοῖία 6ϑὲ, δεά ραγιίῃ μι ἀἰϊδῖδπο ρδ:- 
τα πιϊπαϑ, πϊροῖθ οὐχ 'ρθ8 Ζαοααα δεοῖαγα ἰϊὰ δὲ ἤΡθδῖ, μΐες εο- 
ἄδιι ε886 ἴῃ Εμώπα πεααϊξ: ἰἴδφαθ πδὸ γεοῖδ μδδς 6886 ροΐδδί. οδἷθ- 
πἶτι βοτὰ ποῦ ροϊεϑὶ αἱ τεοῖδα ᾿ἰπθαθ ραγβ αἰϊα ἰπ αἰΐο ρίδπο Ἵοἱο- 

1. (πγ οπιπΐβ πιαρηίίαάο ἀἰνίβα πιΐποῦ 6886 δὺ0 ἰοΐο τἷὲ- 
ἀδαϊατῦ δὴ φαοα οπιηΐᾶ ππτπόγιχ ἀἰνίβα γοοϊρίσης, φπαππδαι παᾶρτιΐ-- 
ἱπάϊπὶς γαϊοια ταΐμογα ϑπὲ χυδτη ὑπυϊῃ Ἰἤυα. τλρξππιι ἐπὶπὶ 60 
ηαοά οοπεπυπηι απαπίωπιαια αποάάδτπῃ ε9ὲ, τηδρτπὶη ἀϊοίτηα: πὰ- 
ἴδ δστιϑ γΈΓῸ ρᾶγιϊιτι Οτηηῖ8 Οπππὶ 8π86 τηϑρηϊταἀἰπὶδ ΠυπΙΕΓΟ πιᾶίοχ' 
εϑῖ. πᾶσλορτγεπι αἴ ρα θα ἀἰνἰδἰ5 τααῖας δρραγεαῖ ἑοΐυπι, ςοῃβθ- 
ταπδῦηι 6δὲ, οαπὶ Θη η ρᾶτίοϑ τοϊυπηάας ἰά6πὶ δἰη, ζοΐαπι παίαγαι 
Ροιίαδ τααρηϊττι ἀϊπὶ8 ργαθ 86 εχ δ σοπϑίδηϑ δἰ σοπεπασῦπι, ραγίεϑ 
Ὑετο παίμγαχη Πατμογὶ πιᾶρὶβ ϑΟΓΠΠΩΪΌΥ. 8. Οπᾶε ἴῃ τῶ86 ευδ- 

10 πἰππξ χαρά εἰερθγάταπι γοοδπιηβ, οτππίηο απίάθια γείεττὶ δά οδα- 

1: 

Ὧ15 

«ο 

δα ἀθθεπὶ ἀπδαι ἀπαχαβογαϑ οχρ σαῖς. δὲγ δπΐπι φαΐ ἷπ δὰ δχοίρὶ- 
Ὦπτ, οαῦδ86 651, Π6 δὲ μη ηξγοαϊ Ρο εξ, βϑιαϊα δοϊἰσοῖ οδτατγαῖα, πο 
ἴσα οπ δια ρ ἰοὶ ἁΡδοϊαίαψαε γαοπα ἂδγ οδυϑαπὶ ΒΆΡδγα ριαπάπϑ 
δδῖ. Πδπὶ 81 418 εᾶπὶ ββέα]α ἀρργεῆθηϑα ἔγδαϑυθγβδδιῃ ἰπηπηογραῖ, ἨΏ- 
τπόσγοτα δάση π1}}}} δοὲ συοὰ ργομίθοαϊ, ἡπαιοργεπὶ ποὺ δ 1 
διοῖοτ [116 ἐχροϑεῖς φαοτιδατποάππι δἔτ οαπϑᾶπι ἀδγεῖ. εγβο οδυιβᾶση 
δἔγα χαϊάοπι ἴδπογα ἰδἰθπάϊαι 68ὲ: δ6ἀ ᾿]ο ἶσα ἱρεἰ ἰξαγ δἷυα ρὲ 
88 ἴρ8ε [ετῖγ πες υίΐσααδπι οορίϊατ, [ογγὶ ρδῖ ἀἰγεσῖαπι δο τα 8 εϑ8, 
πὶ οἰΐατι οεἴεγα εἰεπιθαῖδ. ἰΐδαιια οἷερ8γάγα ἴγαηϑύεγϑθ ἰτασησϑα, ἔτ, 
40] ε ἀϊγεοῖο δἰ1τι5 δϑοῖ, ρα ϊδῃβ 80 Βαπιογθ ᾿ἴΐβεγθ εἴαϊξ ρὲ εὰ ἔοτα- 
χαΐπα πὰ ἀθπιδγδίβ 'π ἘΠῊΝ [ογαπιπιθι8 ορροϑίϊδ διπὲρ Θο4πὸ ο6- 
ἄεοϊε υσηοτ δα Ρἴεπϑ ἱπιρίεῖ. δὲ δἱ Ἔσεοῖα ἴῃ διδῶ ἀδδοοπάδε, δὲς 
Ἰαιροῖθῃβ δ68ε εἰΐεσγεπάϊ ρὲ δγάπῃτα, ᾳφποπίδτα οοηδερίδε βδιπηξ ρᾶγ- 
[65 δαρετγίογαδθ, εἶγοᾶ ῥτίυια ἔογατιίπα ἀγοδῖαν, ἀπίρρα αὶ δπρρτίτηξ 
ἧμιν 86 Τοπίγα 4116 ἢ πὶ ροϑαὶξ, ἀγροτα ο πέμπτη Ὑ6 ΓΟ, ΒΖΌδτα ἈΓΟΟΓῚ ΡΟ890 
Ὁ δὄγε ἱπμηιποῖο, φαοά ἰπ 'ρδ8 οἶορδγάτγα ἀεργεϊιεπβαπι εϑὲ: πϑτα δὲ 
αἴντιη εἶπα δα γερἰ εἶδα δὰ Ἐποίονι οδίαγαῖαπι ἱπτοσγίεγίθ, πππΙΟΣ 

τ Βεϊοίαπα ἴπ 609 τοϊπίαια ἀδἤμπονα ροϊογίξ, χαΐρρε οππὶ οσγε ραῖα- 
οἷο ποὸπὶ ρῥγοϊίϊπυϑ δε ρϑυὶο ροδὶ ἀ6 βϑιαΐα τυδύκε πὶ πὶ ποῦ ἱπ 

ἦρδο ογὰ βοίαϊαε οοπεπεαδϊατ, δοά ροδίταοάππι ἴῃ μος Ρετ βδιαΐδπν 
γεηίαῖ, Ἐρμήμκαι Ραϊείδοξυτα ἴδαι 6δβξ. {πὶ δυΐεπι ἐγεοίδααδ οἷδ- 
Ρ5γ ἄτα, βειαΐα ραϊείαοϊα ργοιίπιι8 ρδγ οοΐαπι, ἱ, 6. [ογαταῖπα ἱπέδγίογα 
φαῖι, φυία {Πα δἰπηρίι: οχίγεπιατι υεγο βεϊαΐαπι πόα οοπιϊπηρὶξ,, 
οἰερδγάγαπι ἱρίξωγ παπιοσ ἱπρτααϊ οΡ ῥγβεάιοϊαπι οδυδαπη Ὡδαυΐξ, 
ερτοάϊμις δαΐοπι βειαΐα ραϊείαςϊδ δὸ χιοὰ δὲν οοηϊεαίαϑ ἰπ βου 
ϑειγϑατα ἀδοσβιταχαε αρὶ ἰβῖυϑ, Παπιοτῖδ σοπίδπεὶ ἴῃ οἰ ερβγ ἀγα ταοΐαπι 
φαοῖϊαϊ ρἰεπίοτειῃ; οὐσπααα ἀδογϑατα με] ἰδῖαγ δοάοππαυε 1ρ86 εἴΐατν 
διιᾶ πδϊαγα ργοροιείογ 81ἴ, τηεγῖο οἴου, υἱπὶ ἱπίογθηβ δδτγὶ, φαὶ 
οἰορεγάτγαια οχίγίηϑεοια οἰγοππιίαπαϊε, Ἔχοῖξαθ αϊάθτα εἰ οοταρᾶς 
Ῥοϊεπιῖϊα δδιὶ δπρεγῖιϑ ἱπα ρε]  επιὶ, δε γεηῖχα ἰηβγπιΐοσ, φαοπίϑπι ρὲ 
δορασλῖαπη βοίαἰαπι ἱπῆαεδης 1118 οοἷὰδ δ. γθββεπηθηεπδ ἰδίας ἄγροῖ- 
πε Βαυπιογεπι, οδυϑἃ ΥΕΓῸ οαΓ ορίυγαῖα βϑξυΐα πύτοοῦ εἴβυθγα ποὰ 
Ῥοϑεῖ, 4αοά Βιαναοτγ, ἄστα οἰορθγάγαπι ϑη 01}, δῦγα Οἴωπθτα ΡῈΓ Υἷτα 
ὩΡΡ εἃ δχρεϑὶ ἶξ. οαΐπδ τοὶ πα ιοίαπι ϑρίγιῖυ8 ταοϊπδααςθ τπαστι γα ἢϑ 
ἄδοϊ, 4πο5 ἱπρτοάϊδηϊε Ἠπίσογα ἱπἴυϑ δχοϊϊατὶ ϑοπεπιαϑ, οὐ ἰρί τας 
Βαπιοῦ βαρίθηϑ νϑμειπθηῖοῦ δὄγα οορῖ!, 8686 δὰ οἰορογάγαθ βδιιίαπι 
Ὁστιάϊι, δο πιοἄο Ἰΐμπεῖ συη εἰ δυξ δογοὶ ἀϊἰϑίσοϊυ Ορργεϑϑα8 δἀϑιτοἴαθ- 
πε Μαετγεῖ δῖπε αἰϊο αἰϊο νΐποα]ο, φαοῦϑααε δἰϊα υἱ εχρβὶ]δίυγ, {0 
Ὧ10 40 ργϑογιρίοι οἰαγοδ εχρϑἰἸϊτπαδ; αιιοὰ 5886 δρεγὶὰ βϑαϊα ἱποῖ- 
τε ταῦομῃβ 4πατι βιιρετγίιϑ δχροϑηΐσθαϑ. δαὶ ἰρίτοτ ἰϊαὰ οἴβοὶ ροῖοδὲ 
τξ Βύσιοῦ εἰβθπεγε πεχαθαῖ, δὺὶ φαοδὰ δὲγ δχίθηδ ἰηαῖατ οπιογρὶῖ- 
πε ἱπιρεῖα νἱοϊδηῖο, αἰ διγερὶτ8 ἱπάϊοαι : Βτπιογ ἰοοῖγοο ἃ δρίγιτα 
δατσϑατα αἰϊγαβίξυτ, φαοταδάτηππὶ πῃ 8 ἰῃ σαραδ δοοίάεγα οθτῖαπι 
φαϊ. αἰϊταοῖπα δαΐοπι Βατηοῦ δἰ δίχα οοπεπασδ οταηὶ εχ ραγὶ8 οοπ- 
δἴατιϑ πιᾶποῖ, ὀρργεϑϑαϑ Ὁ δᾶγε, ἄοῃες ρυΐδαδ ἃ εοάεπι γεοθάδὲ. 
οπτειχας ἰοἰτατο 118 τοιϊαδαῖαγ Ππαπιοτίβ, γαϊχαθ8 εἰ οὔμηΐ8 ΒΌΙΔΟΓ 
Ὡσιΐῖαν δίᾳυο οουτίππαῃδ εχ δ80 ρεῃἀδδὶ ᾿πῖο πδοθδϑ8 δϑὲ, 60 Υ6͵Ὸ 

ἀῤδ 

ἰοταογα ἰΐὰ ρίξαν, χαπάοχαίάοπι εἰπδάοιη ἰηϊοτοδὲ τοὶ δὲ ἄπηο- 80 
τεγα αυϊοαιῶτη δπ0 ἀδ ἴοοο, δὲ ἰάθτῃ ἴπ 6δὺ οοβπεγθ δά σαξσε 
ταουθτῖῖ, ἰάχαε ἀϊπεπ ἔλοεγε, δὶ ταὶ ροϊεπτὶα χποά τεπεῖ χποάψαθ 
ἰεμδίαν, δἰ πη ἱπῖθγ 86 σοηϊεπάππε, γε] χαοά τεπεῖ, ροϊεπεῖαϑ 68, 
αξ ἴῃ τε ἀξ χὺᾶ δρίξωσ δοοίἀϊε. δρίγίξι 5 δηῖτα ροξθωϊίοσ φάθι δι 
εδ. 9. Ουγ ρατῖεϑ ἴδῃ ϑεϊγρίασι 4αδτι δηϊπιαπέθπι, 4π86 ποϊρ 
ἰποῖγαγηθηξασιῖα οἴβοιί6 ἀδραιαῖα δπηῖ, ἴα οὐθεῖα 8686 οἵηηδδ 90 }]}- 
ξαπιΐ οιἰγρίατα φαϊάδην οδαάεχ εἰ ταπιΐ [ογιπασὶ ἰὼ ογθϑῖ δοἰδπξ, 
εἴ δηϊπιδπεϊατα οττιγα ἰδηογα ρεοῖμϑ ἰδοογιϊ δὰ μᾶης δαπάδπι δρεοΐεσα 
δπἰἰαπῖατ. Ἐγίβηρα! τσ γαγὸ δυῖ τη] ἰβηρτιἝ τα πα] τὰ πεαπε εχ τοῖο 
Ὠδ4αΕ ραγίε αἰΐχυα δδὲ. δῃ, υἱὲ Αγομγίᾶϑ δποῖοσ δοῖ, φυοπίαπι ἴῃ ποῖα 
ὩδίαΓΑΙ: δεαια ργοροτο ἱπδδῖ: τηουθσὶ πᾶῆαα ργορογίζομβ οταπὶα 30 
ςδαδεῖ. δῆς διξδῃ δοίδτη πῃ 8686 δεαυδιτε δοὶτὶ δἰχαθ σευθσε, αξ 
ογθδδ γτοϊππάδαπε αἴζοσττααγε ροδβϑὶξ, οὔτω οοπδιϊξεγίξ. 10. ὧκ 
εχίγεπια [οτταδγὶ ἴῃ οὐβοτ δο]θαηὶῦ δὴ χαρά παῖαγα γεδ ΟΡ ἅπηδϑ εξ 
Ρυ]ομεοιτίπιδ ογθαῖ, φαοδά βετὶ ροϊεδὲ, βξιγα δαΐθμ εα ρα] Βοστίπια 
ἐδῖ, αυδ6 δδάθιῃι πηάϊᾳιε εδὲ δίριφαθ ρϑ8 δἰ τι τη, 11. Οαγ εἱ 
οἴγουΐϊυ8 Ῥτοϊϊοίαταν, Ρτίταδτα ἰἰαθαπι γοοίδτα ἀποεῖ, ἀεὶμ 6 σο Ἐ]δᾶτα 
δἶνε οἰδυιοηίατα ἀρεῖ, ἀυτη ἀδοϊἀαὶ δὰ ρυϊποῖρὶο γεοΐαια ἰάθο δρὲϊ, 
4υοά φεφπαίϊτες ἃ} δᾶγε Βίως ἱπάς ἀἰγιρίϊατ. απ Ἰρίτατ Ρατγὶ πιο- ὃ 
ταθηΐο ὑΐγοααε ἀδ Ἰδίεγε ρεγραῖ, ᾿ἰπεᾶπι αποχας εἴβεὶ ταΐεπι πιθοδβ88 
εϑῖ, {πὰς Ἰοοῦτῃ δεααδι πος ᾿ΐπο δἴστις ἱμάς ροδεῖς ἀϊνίάεγο. ἴα 
ΔΌϊοΟπΙ ταοΐᾳ δϑὲ. δὲ Ὁδὶ ἰὼ ραγίθτῃ δἰτειῖγαπι υθγξεγε ΟΡ ἱπρεαῦδ- 
διδίομι οἰγουταζαϑι αὔγίβ οοερὶϊ, ποὰ δπιρ ϊπ8 δεφαίετα 1118πὶ ρᾶτῖδ 
ἱπιεγίογα δχιοσίογεχαε ἀποῖξ, δεὰ οἰγοπίαγεμα, πϑοθϑδίϊαις 80] ἶσος 
δὲτὶδ ἀϊγεγοὶ εἰ ἱποοτῃροϑι. 12. Οὐχ ἰπ τοαροϊ πα! 8, χφαδα 
Ῥτοίπηαο δαπὶ Ἰαλεσοιι, δοοϊάϊς πὶ, δἱ ραγίδπι τπουθγὶ8 [ουϊοτεπι, 
οἰγοπταξεγαῖαν φαοά ἰδοίταγ ἢ ἀαοιρδἀπιοάμπι ἰπ 14}15 βεγὶ ΟΡ απῖβα- 
εἶθ τἱἀθαναθ, χαοῦεβ φαΐβ ραγίθαι Ἰευίοσγετα δά 86 υδγΐθῃϑβ ργοϊϊειδῖ. 
δὴ υοά βετὶ ποὺ ροίεδὲ αἱ, φαοά ρτανίαϑ εϑὲ, ἄθαιε οατα Ἰονϊοσὶ 
ἐδγαῖαγ, οαια Ὀγοϊθοῖπτα εἰβάθτα δ υἱρτιϑ δὲ χαρά οὔτ ταουοτῖ 
σιθο 6588 811, εὲ ἕδτηθῃι βδιΐ Ὧοῃ ροϑϑϊξ τῷ δϑῆῃθ οἸηπὶ εχ ρασῖα ἀἢ- 
τεοΐοχαο ἰγαταΐζε πιουθδῖτγ, οἰγοππιζεττὶ Ὡθοθδδ6 δϑδὲ, ἄστα 86 ἴῃ τῸ- 
σεγῖξ; φαεταδἀπιοάστα δἰ ηπίἃ πιϑάϊο εἶπα ἱπαπηοθῖϊα ὅπὸ ροπᾶδτε 
Ρεηϊϊα8 ε98εῖ, αἰΐδστιπθ Ὄχίγεπησπι Ὡἰῖγα ἴῃ ραγίεια ταουδγεῖῃσ ῥσῖο- 
Ταπι, Δἰταγοπτα ἰηῖγα δά δαπὶ ἰομάογεϊ αἱ αἰτηϊϑὶξ, δε ἀποπίδσα, στα 
τοΐαπι πιογετί ροϑ8ϊῖ, ροπάπ5 διὸ τηδάϊο κεσῖς, ἱΠπᾶ ἰάθιι δεαπαῖας 
ὭδΟΟ886 6δῖ. 13. Οὔδαι ΟΡ τεῖι οογρογα {αδε {εγτιπξαγ, ὉΡ] δ]ὲ- 
οὔΐ οοοαγγοστδξ, τ ϑι πὲ ραγίθαι ἴπ οοπέγατγίδιι χιᾶτι δηδρῖε πΑΌΣΤΆ 
ἐεττὶ οοξαπῖατ, πδὸ πἰϑὶ 4] ϑἰταῖ!δδ δηρτ]ον τεϑη] πεῖ δὰ 4αοά Ὧοα 
ϑοΐαιη 60 ἔεγαηΐαγ ἱπιρθῖῃ 4πὸ ρσὸ 888 ΤῚΣ ἰρδᾶ ἔοττὶ δριἰβϑῖπαθ 
δυηῖ, γεγαπι εἴΐατα 1110 αὶ ἃ τοϊξἴθτπιξα ργοβοϊβοϊϊηγ. δατδ ἐρί ταν οεϑ- 
δαὶ οαἰχαα ἱπιροῖπδ, οὔπι δίπτα δα ἰοσῦτα ρογυθπογίμξ. οὐπηϊδ Πδῖν- 
4πὸ τεαυϊεδουπέ, Ὡδὶ δατα ἰπ δεάεπι 8688 οοπϊα]εγιπὶ {θϑπι δα ὯΘ- 
ἴαγα ἀδδίἀεγαπξ. δε ἃ δχίεττο 1110, χπιθτι Βαροηῖ, ἱπιρεῖα πεοεδβοιζαα 
οΥἶξας ἀπιρ ΐπϑ πιουεπᾶϊ. ψαοὰ οαπὶ ἰα ρατίεσα ρτίογεμι δἰβοὶ ᾿Ὡ9- 
αθαξ, χαΐα τὰ ῥγοβιβεῖαγ οβίϑοῖα, υδὶ ἐπ ἰδῖαβ υ8] ἰπ γϑοΐπτι δϑ 
ὭΘοα886 6δξ. οτμηΐα δαΐεπι ἷπ δηρτιίοα τεϑι Πα πὶ δἰμηλ!εδ, φαοηλῶτα 
ἐοάεπι ζδττὶ οοβαπίαγ 4ποὸ ταοΐα9 ἀποδῖ, ποτα ἰ5 ἀδάϊξ φαὶ ταϊδογδδ: 
60 δαΐετη πὲ δηρτΐο δες δοηῖο τε] τεοῖο [εγδηΐαγ, οτασῖηο ἰῃο αἷς, 
οὔτῃ εγβο ἥποά τεϊογδβεγὶϊ, υεϊεὲ 4π0 τοΐπαδ ἀϊγεοῖε τπλοῖτιδ αραΐατ, 
Ραγϊον δὲ σϑταὰ {δε ἔδσίοσ δὲ δἰιι8 ἱπιρείησι ργολίρεῖ. τὶ ἰρὶ ταν ἴῃ 
δρθου]ἱα οχίγεπιπαι ᾿ἰποδς γεοῖδθ, 4πῸ 86 δερεοῖπδ οοπϊεοοσῖξ, ἰάθπι 
τείτπρίτατ, ἰϊα ἱπ 9 χαδε [δγαπίαγ βετὶ 6χ δάγεγθο δοίεϊ, φυΐρρα 
οὔτι δηρυΐο ἴδαῖο γεϊογαπεδηΐογ αᾶηῖο τεγῖεχ σοπόμίεγιξ, 118 ΘΓ 

ἱπιοιροπάνπι δϑὲ, ὧἕ ἐγδηϑίεγτγὶ δίτρα! δὲ δπρυ αι οὲ ἀεἰαιίο ἀββεαὶ; 
πο ἔδοῖο ἴπ δηβτ]οϑ γεβΌ]ταγα δἰταῖεϑ 6680 π666886 Ρδίδτω 668. 

ΑΥῚΙ. ΟΥΑΕ αὖ ἈΣβ ΑΚ: ΜΑτλ8 ΡΕΆΤΙΝΕ ΣΤ, 

Οἷς Βοαιΐπεθ χαὶ οογρογε δαπὶ ἱτηπηοάϊοο, ταδίοσγοϑ ἴππις 6838 
τὶ ἀδαῖαγ, οὔτι δρροδίεὶ ταο ἀϊοὶα ἱπϑρίοἰπωταγῖ δὴ ᾳαοὰ το ταοᾶϊοα 
τπυπὶ εθῖ, εἰ τποάογαῖϊο ἀπαπι παδτι τααχίταθ. ππτα δαΐοῖα {α 
εεὶ, ἰά ἱπαϊοίππι 6886 Ροδίαἶαϊ, ἱπάϊνιάποτα δοΐεωι σαΐμαδ: σὲϑ ΎΈσὸ 
ἴματοο ἀϊοα τααϊτα ργὸ δαὶ ἀἰβογίπιϊπὶς ταϊίοηα οϑέεπάϊξ. ἀπδιθοΡτέχα 
ξ οὔτι Ρ6Γ 8686 πιδβτϊτπἀΐη68 ἱμερίοἰαπξττ, φῃα  εϑσιατα δἷπὶ Ἰαῖετε 
(ἈοΠϊαν ροϑϑαηῖ, ἤϊ8 σῦπη οΟἰ]αίδα ἴθ ργορίμαο Ὄρεοϊδηῖαγ, ἰαἴετε 
ποῦ ροδϑππξ. ΕΓΒ πππτ 6886 Δρραγεῖ, σαοά ἱπαἰνϊ πυτα ἐδ, δρε οἴα- 

ἄιδαας εἶπα ὑπὰδ ταοάϊοὶ ταϊοης ἐχϑαΐδαῖ: ἱπιποάϊςυπι ροττο, τῇ 

30 

οὐ 916 



ἀφ 

φυοᾶ ρἴατα εἷξ, επερεσθοτεπι Οἱ ατέστα ἐπαιρρεγῖξ. οὲ τββῖπις ργορξεγεβ 
6 υἱδεῖατ, σποα ππυπὶ οὔπὶ δἰξ, ρίατα 6886 υἱἀδβέτιγ. παίπιγατα οτιΐ πο 

ιο δὲ ταδρτιζαιάϊπιδ6 ΒαΡεῖ ργορίεγ ςοπεποηϊίδτ, οἴ Ὠπτπογὶ ργορῖεγ ρδτ- 

ἄυτα ἰπαθαπδιδΐοεπι: ᾿ἴδατα οΌτα πίταῃματις ΟΡ εϊπεδὲ ἱπογετη θη ϊατω, 
τοδιϊίο τοϑρῖδ ἴὰτι 6886 δρρᾶγαϊ, οὔτη δρεοϊδίοτ δὰ ἰὰ χαρὰ δἰπιρίεχ 
πὶ εἴσπε ππῦπι. 2. (ἂγ δηϊπιαπίϊα ουνηΐα, εἴ ἐα χαογιτι δ γρε8 
τεττὰ Ομ μπεπίατ, ἱπ ἰοπρίτυἀΐποτα ροϊϊα9 ογαδοῦῃι δὴ ᾳποά ἴεν 
Ἰοπφίξαο δυρεῖατ, "ἷδ ἰαπιπάο, ϑευμεὶ ργοίαηἀϊταδ. ἰοπρίκπιλο βηΐτ 
ΡῬεϊποῖρῖο αν ῥγπποααθ ῥτϊποϊρίο εχοίδεϊξ: ἴΐδλᾳαθ ρεῖβιο βοΐβ, δὲ- 
σιπὰο οὔτ Ἰαπεπάϊπο, ἰετιϊο οαπὶ ρτοίαπαϊπαϊε δαρεῖαγ. ἰδετὰο 
παῖεπι οἷν, ΥἱἀοἸϊςεῖ ρετ 86 δἱ πὴδ οῆτα δἰ Πἰπάϊης ογεϑοῖ, 3. Ουο- 
πατα τπο 0 ὑσὶ εἴ μοδίοτία9 οαρὶ ἀθρεδηῖῦ πἴταπι φαδτιδάτποάυτα 
χαὶ τεῖοροτο Ἰτοΐδμο υἱχεστιπὶ, πορίβ ργίοτεβ δαπὶ, εἰ μἷ5 ἱρϑὶβ 

20 Ῥτίογθβ φαὶ δαρετίογεβ, δίψπι δ ἤῆτς τηοάστα ἱπ ἱπβηίτυπι, αἱ 4αὶ 
παρετίοτοθ δαπὲ, ἰἰάοπι ρτΐογεβ μβθεδηῖηγ. δὴ δὶ χυοὰ ἱπίταπι οἱ 
πιεάϊαπι εἰ βπΐβ οἷπϊ πηϊνογοὶ, εἴ σαπῃ ααΐδ δε ποϑο θη δὰ ἤπεια ρεσ- 
τοποτὶϊ, ττισϑὰδ δὰ ἱπιἰἰατὰ γευεγίαϊηγ, ρτϊοσαφας διυϊ ψπ86 Ργορίτϑ 
Ὁ ἰηἷο δροτιηῖ, φαϊὰ νοῖδὶ ποϑ 8} ἰηἰτίο πιΐπτιδ ἀϊδίαγε ̓ ς αὲ δὶ τηῖπα9 
ἀϊαλπιιδ, 6596 σαοσας ῥτίογεβ ροδδηπιπδ; τι δἷ οα δ ἢ! δ ἀετίϑχιε ουϊπ8- 
4πὲ ἀεἰδιϊο φιδεάδτω δρίϊπι οἰγου]δγίδ, φαΐ ποὴ εἰΐαπη γαγτπὶ οδάα- 
ΘΆΓΟτΤΩ οτῖτϑ δἷῖ 14115 δἴχπε ἱπιοτῖϊαδ, αἱ δδάθιῃ γογϑηδ ογἰδπίαγ δα 
Ῥόγθδητῇ υεἰτ διίατα γαὶρὸ ἀϊοϊϊατ, οἰγοθ]ατα ταὲ 6856 ἨΌπιαΠβδ. 
ἰφίτας Βοταΐπεθ Ὠυπιεσο 4υιάοτα δοϑάεπι δε πΊρ ΕΓ 6686 σΘΉϑΕΓΕ ἔΏΓΟΥ 

30 δὲ, δρεεΐα υθγὸ βεγυατί εοϑάϑσω ργορδθιὶε δϑὲ. ἰΐβχας υεὶ ργίογεδ ῃῸ 8 
6488 Ῥοβδηππαδ, ἰδ] εωχαε αἰΐχαῖδ δἰαταεῖ 5ουίθιω, Ὡξ δοά στα 91: τερε- 
τεηάππι ἀπὰδ οτῖαϑ Ἐχϑεξεσῖς, σορίταπάππηατιθ ογάϊπεια σοπιϊμπαμι 
δ δΕΠΙΡ6Γ δοάσγαι οοτιδιδηίθπι ἴΈποσα. ΟΊ π68 δπίτ ἰσοῖγοο ρεγῖγθ 
ΑἸοπιδδο ἰηαπὶῖ, αποά δτιατα ἱπίατπτι Ἀπὶ σοπἰπηρεγα ποτὶ ροδδαξ. 
εοἶϊα ρεγβεγοῖθ, δἱᾳαΐθ ποὺ ἀτιϊα γεοεπβοαῖ, βεὰ ἔοσσπαϊα χαδάδτῃ 
αἷπϑ τογθὰ δοοϊρίδι, δὰ δἱ οἴγουϊαβ δἷξ, ογοαϊτβ δυΐδτα πᾶ εἰ Ρτϊποῖ- 
Ρἷο εἰ ἔπε οδγεδῖ, ρβυῖοσεϑ πεαθ Ὡ08 1119 πεχαθ 1}}} πον ὶβ 6886 ὕσον 
Ῥίηφαίταῖο ᾿η 11 Ροδδαπε. 

ΧΥ͂ΠΙ. οΟὐΑΣ λῦ ΓΤΕΒΑΔΌΜ ΘΤΌΡΙΑ ΡΣΕΤΙΧΣΝΈ, 

Οἷς 81108, οἱ ἴδξεσα ςοθρεγίπε, βοσῖπιϑ οοοπρβῖ, εἴῖδπι πο σβοϑς 
Ὁ]1σα υἱρίϊατε υοϊεπῖεϑ Πβὲσ βυδεθρῖαβ τεάάογε ρεγυ ρ!εβ ροξοδιῦ 
δ: ἴῃ φηίρηϑ τποῖπϑ ππείδῖει ϑυπῖ, φοἰΠςεῖ ΟΡ ἐτιριαἰξαῖοτα σοὶ πδ- 
ἴστας τεῖ πιβῖεγίδθ πιεῖδηςο  ἴοβα, 4π6 Ἔχογεταδηζοτα δρὶτίϊ8]6 οτα- 
ἄττα οατι98 ἔτι  ἀ1 8118. σοποίσες, Ηἴ9, σαπὶ ἱπτε  Πἐροπίῖα τπιουεῖαν ἰπϑϊ1- 
εἰεσιϑηπθ δ] Ἰοπὶ ἱπεε ]Πρετο πϑααὶϊῖ, γερε! !ΠῸτ πιοὶπ αἰτοσ, φαΐ τοίτί- 
Βετϑηαϊ υἷπι μαρεῖ; ἰίδχας ροῦϊιβ ἀοττοῖγε ἱποὶρίπεξ. δὲ ὑθὶ αἰϊχψαδ 

40 ἴῃ τὸ δίδτα ἴα τε]]ρ π ἴδπι βττααγαπε, φαοά ἰοςο ἔδοογε δοὶ εἴ, ἃ ταοὶῃ 
ερῖγίιδ!ῖ 110 ταουθηίαγ, οαπε ὩΐΗΪ οἷξ φαοά εαπὶ γερεϊϊαϊ; ἰλφπε ἀοτ- 
τῆῖγο ΠΟῚ Ροδδημξ σαογατα δυΐετα δεοπηδαπι πδίυσαπι ΒΘ Ιϊα8 65, 
δοτττα υἰγία 8 ἱῃ τε ρθη! ἐπτ αἰίαπα ἴῃ τὰ σοιϑίϑεϊϊ πε Ὑαγία 88 
ἀἰβρετρῖ!, οεῖεγα φαοσαβ δἰϊδ δὸ ἱπ ἰοθὸ Ἀδεγδθηΐ, φαουατι γοφηΐθβ 
βΌταπτιϑ 6δὲ; ὉΡὶ δυΐοτα τπθη8 οΟηδΈϊοτὶς οἵ χαδδὶ δ ραϊα δασουραε- 
τὰς, οδραϊ ἀρρταταῖ, πίροῖα 4πδε δ[18 ἴῃ 60 δῖ, δοταπυτοσιο ἱπάποϊξ. 
αἵ οἴχῃ δεοια ἀὰπι παῖθγδιῃ δηϊπιὰ8 ποδία δρὶ ἐδῖτιγ, πᾺ}10 τω δοσῶμο 
Ῥτοιΐασ : ἴθτη δπΐτι τπδχίσλε υἱνϊτ: Ὑἱρί ἀππδ δηΐοτι θδτα δοτ 8 

20 Ὀδτιδἃ ΡΟ δϑὲ (ἽΤ Υἵγεγε υδίθδιηθϑ.0 ὅΖ. (Ἷτσ οοηξεπίϊοδα ἀΐϑρυ- 
[το ἱηχουΐα Ἔχογοατα ροϑϑῖς δὴ αποὰ ἰπ 60 ἀϊδραϊαηάϊ ξοῦεγε δο- 
οἷδε πὸ ογοθτο φαΐδβ δαξ υἱποὺῖ δας υἱποδῖτγ: Ῥγοῖπη8 Ἔγρὸ σοπΐθῶ- 
ἄσϑαβ ἅππιο Βοπιο γοδάϊξηγ, φθδπάο τοὶ υἱποθάο ρὲγ ἰαθι  ΐδτη τηδ- 
Εἰ5 ταδρίοψαε δἀδηοιίςον τὸ ἴῃ οοπίοπάθπήο ρεσγβευθγεὶ, νοὶ υἱοῖσα 
Εαἰ ταν αἴ χιοί δπιΐδιξ τοοηρετοῖ. φαοὰ ἱήετῃ γεὶ ἴῃ οεἴοτἧδ ςοσίδηαϊ 
βθπετῖραν δυεηΐξ φαδπιοθγατα δᾶερα ἰηΐεγ ραρτιδηάστα, φαδηασδην 
χαΐβ ἰμξοσίοσ δϑὲ, Ἰᾶπιθ ο β8δγα τοϊπίτθε ρδϊασ. 93. ὧὰ: Βοσωὶ- 
πδ8 ἷπ ογβηάο Ἂχθιηρ 9 οἱ ἔω}6}15 ροτία9 ξαυἀδηξ χαδτα σοτηπιεη δὴ 
κῃ ξαυάεηξ, φαία εἰ αἴδοτπῖ εἰ ςεἰετίτες ἀϊϑοσπξ. δἴχαὶ μεσ Ἔχεπιρὶα 

30 δὲ ἴαβϊαβ δος αἰδοῖταγ. φαπὶ οπΐπι χαδε Ἔχρίογαῖα Βαρδδηῖασ 
δὲ ραγβοπίατία δίηϊ, ταῖῖο δυῖοπι οοτατιδηϊδπαϊ ἀοπιοιβίγδεῖο εχ πρὶν 
τευϑα θυ δεῖ, σαμε τηΐπας σαδτη ραγῖδα πονυΐπιαϑ. δὰ ἤδες ἐΐ8 ογϑ- 
ἄετε πιαρῖδ δοϊετθαδ, χὰ86 Ρἰ υτίατι τοδιτα πο σΟὈΒττηδοϊογ. ἐχεῖο- 
Οἷα δυΐοτα εἰ [αβεἰϊας τεδυτηοηϊογοπι δρδοΐοτι ξογοηῖ: β468 απΐετα 
Ῥεγίδοι δ δῖ, αυδπὶ ἰεδέτη ου ἴωτα ἔοοοτγῖς, δά τον, σαοά νϑγίϑἰ πιλϊα 

ἰόχαθ Ροπάτ ἀἴδοῖτ: Ἔχθπιρ ᾽πὶ δαΐετι δὲ (8 6 11δὲ τετὰ ποπηΐδὶ 
διποίετα ἀοοθοδ ὀ ῴ(. (αν ογαδίοζεσω ἱτοροσζδβίοζεωι οἰ τῃεσοδζορθζῃ 

ῬΡΒΟΒΙΈΜΑΤΟΝ ΧΥΙΙ. ΧΥ͂ΠΠ1. ΧΙΣ. 

φἈΠΙ στα ἀρροἰΐαταας, ἘΡΙ οὕποτα Ἐἰδξτοπότηχαο μος ποπαΐπε ΠΟῈ δρ- 
ῬοἰἸαπιυ87 δὴ φαοὰ Βογαπι δου! δ8 δἰπα ουρὶαϊταῖο 6φὲ 7 πἰέζας δ 
ταπϊυτητηοάο δὰ ΟΡ] εοἰδτίοπετη : ὩΠ]ογαπι δαΐθτα οουδῖῃϑ οτηηὶδ τὲ 
Οἷπδ δοχαίγεπστα δἷδὲ ςοηίοπαϊς. Ῥοηπδ επίπι οταῖογ εἰ πωρετθ- 
ἴοτ εἰ τρογοδῖου ϑϑὲ, φυὶ ρὶ τι δὶ δβοφοίγεγε ροῖδϑδι: δὶ] ἀἶ88 δυζετ 947 
ἴῃ δοχαυίιοπάο στηαχίταθ δι 18 δδῖ. 5. ΟἿν Βοκηίποπι ΡΒ Π]Ποδορστα 
ἀϊξξοεττε δ οταῖογε ραϊεπιϑῦ δὰ ᾳποά αἰΐεσ χυϊάπατο ἰωφι εἶα εἷξ 
οοξίξαϊ, αἰΐεγ φαΐ ἰηϊπϑῖαϑ δἷξ δἰϊχαὶθ δροοῖαῖ; δὲ αἰΐεσ φυδιϊσηδτα 
ὑγγαπηίουϑ ἴθποσ 81}, δίτοσ ἱγτδηπῦτα αποτηρίδτη 6686 δη πη ἀνετΣξ. 
6. (γ ἴῃ ἐΐ εἰπάϊϊδ χαδς ΑἸ χαὶ δἰ δὶ ἀεἰξετγίηϊ, φααπθαπι ἱπϊετάστῃ 
Ῥτανΐθ, ΠΡ θα ἤπδ ἴδπιδη 4αδιη ἴῃ Βοπεϑεοσίθυϑ γειϑαηίασ 7 τεθὶ ρτῷ- 
ἴα, ῥτδεϑιριδίοτγεπι δαΐ ταἰπιῦσω δὰϊ ἘΡΙ οἴπδαι 86 ροῖϊα8 6886 {πῃ 
δ τοποσίστα δαϊ Ογδίογοσῃ υεἰϊῖ, αὶ μαθο δ δὲ ἀθϊερεγῖξ δὴ υοϊυπξ 
φαϊάεπα ποῦ πΏ}}} το μοπθϑιϑοῖπιαϑ ἐγβοῖδγο, δδὰ φαοηΐδση τοϊμῃϑ δἱδὶ 
οοπβάσπηϊ Ροδδ6 εἴβεετε, ἰάθο ποι ἰΐα ἀρυηῖ. δῷ Ὑεγὸ τόσω, ἴω στ 
6686 αυϊδηια ρο886 ῥταθϑῖδγε δι ταῖθγ, δαπὶ ἀ οἰ ἰρὶς δἱδὲ: πῖτα 
δαϊετα ἀ6]1εῖξ, εἰάδτα ὀρθγατ ἀαὶ, 11} ορϑεχαθησ ραγίετα ἀϊεὶ τηαχὰ- 
τηδτο, τὶ 86 ἶρερ υἱποδὲ δεαπὸ 81} ργβεϑίβη οῦ. ααΐῃ ἴδια χαδ ρΥΐο- 
εἷρῖο αἰϊφαὶ δὶ ἀδϊερεγίηξ ψαϊυϑααα ἱπϑαθυθγπιῖ, ἔπ [8 πὸ ἱπάϊσατα 
φυϊάδαι ροϑϑηπὶ φαϊάπδτω υρεἰἔτϑ διῖ: δυπηὰδ δηΐπι δοστιτα οΟΥττ ρα 
ἴδτν εδὲ ργορίεγ Ῥτανυδδ ἀθ]θοϊ βίου 68. Ἴ. Οὔτ α]ϊοβ, δἱ ἰερεσες 
φοερογίηξ, δοτοῃι8 Οὐοαρδὶ γ6] ποϊθηξεδ: 8]1056 υἱρίϊαγε υοΐεηῖεδ 
Δβεγ δυϑοερῖπϑ γεάδεγε ρεγυὶ ψιϊθθ ροῖεδεῦ δῃ ἴῃ φυῖροθ τιοῖυδ δαπὶ 20 
δρὶ γι ἴλ]ε8 οὐ ἔτι ι ἀἰξαῖθσα υεἰ πϑξτιγας υεἱ ᾿πτηοσίθ, ταθ] Πρ] εἶχας 
Βίσποτγε Ἔχογοιπδαίΐοτω δρίγιῖαϊα σδῦθὰ {τὶ τα :5 οοπδδεϊς, ἐς εἴσπι 
ἰπτο!]ρεπδ τηουδὲυγ ἱπιδῖθηϑααο αἰ χυϊὰ ᾿πι6 Προ πεαυῖξ, ἐχρ εἷ- 
Εἶταν πιοῖτς αἴτεγ: ἰϊαφας ροῖαδ ἀογταῖγε ἱποὶ πὲ, σατα ΠΟῸ ταυτῷ 
δαδ ἱπξεὶΠοπεῖα τηυϊδηῖαγ: τηοῖαβ πίσω βρὶ γίξα 15 116 δαρογαῖις εἰ 
νἱποϊϊατ. αἱ πρὶ αἰΐψπθα ἱπ τὰ βίδτη ἱπι} ἢ ρ οπξδτη Ἀγιπδγίαϊ, χαρὰ 
Ἰοοιϊίο ἕβεογε δοϊδῖ, ἃ ταοῖπ 1|1οὸ δρίσεϊαὶ: τπουθπῖιγ, ουσα πὲμὶ} εἷς 

οἀ ἐἰϊαπὶ σταρο δῖ; ἰἴααιια ἀογτηῖγα πο ροδδαπῖ, αποϊτπη δαῖδε 
ΚΌΝΝ φεοσππάσπι παῖπγατι δϑῖ, βογυτῃ υἱγίῃδ ἱπι δ! Πσοπαϊ στα 8]}- 
4π8 ἴῃ τῷ τιὺπα οοηϑιϑεξ πθὸ υδυΐθ δὲ αἰδρεγεῖῖ, οεΐεγα χθοαῃε δἱδ 30 
εοάστω μπ ἰοτο Βδεγεπῖ, σχποτυπι τεαυΐδα δοιμηῦδ δῖ. ὉΡρὶ δππα 
ῬδΓΘ Ὧηα, 4π86 Ρο[55ϊπιᾶ δὶ, Ἰῃ 9 Πτοτῖϊ, σεῖοσδα φαοχας ρογῖε ᾿πα)- 
δἴετε δοϊ πῆ, ρεγιπάε δο ἴπ ὥμα ζπδε γεσϑδ6 ἰῃ ἔηρτη ἐποττωῖ, ἀρὸὺ- 
ἴαγ. παίῃγα δηΐτι δάγϑαπι εἰεσγιγ ααοὰ ἰενα οδῖ, ἀεοτγδύτα δαΐετω 
ἀείοττατ φαοά ρτᾶνυε δϑὲ. οὔσα ἰφῖταγ απίπια δεουπάπτα πδῖασδτη τνο - 
σνεϊογ, ΠΟῸ ἀογτηηῖξ: [8 δαΐτι 986 μαθεῖ. αἱ πρὶ οουϑητοῦξ οἱ συδιὰ 
ζαιϊξαῖα δαοου αογίδ, πιθη8 ἱτητπ ἰδίων, δὲ Ὑδρογεν οὐ ϑϑϑῖογοδ δ. ΓϑΊΣΩΣ 
8686 εἴΐεγεπῖεβ δὰ Ἄςὰραὶ (δεϊπηϊξ δοσιπῦτα. ἰεοἾο σότὸ Ῥτόβίρετε 
εοταῦστη υἱάετὶ ροϊεδῖ; φῃοὰ πΠ0η ῥτορίεγεα εϑἰ χαῖα ἱλπιΐθρεσ ᾿π1ε]}»- 
τἰξίτιτπιδ (απίπια δαΐπι ἴαπο πιαρὶ5 ἀεβηϊ τ), δε ἃ χαΐα ταυταίοτ, εἴ ἰάθο 
ἐπϑοτωυΐα ευθηΐξ, πϑτ ἰη 16] δοἴοπεϑ [186 γὴρὶ]εν δαπξ, φηθυ9 δπΐτοα ὃ 
πδογδῖ οἱ ἀπδίἐεῖ, ποπ 1146 φαΐβθυϑ αϑεῖάπε ςοιτοτ εἴατ, ουπὶ 1.188 

ζεῖοηι ἱπάεβηϊοπεια, 86 Ὡοη ἔβεΐδη. 8. Ουτ π ἀϊεραϊαου,» 
Βὺδ ςοπιθητοϑίβ ππρδῖῖο παπαύδτη ἱποί δι δὰ χαοά δρρῶγεπϑ ἐγὶ- 
Ἰοξίδυι9, ἷ. 6. χϑεοοϊηδβεῖο 6δὲ, ται οοϊμδῦο δαΐετα ἴῃ ῥδῦςῖδ φοηπε- 
(τ: ααΐῃ εἴδια δἱ ῥσγοϊ ἰχῖτθ ἀραῖοσ, ἱπιεγροεῖϊο ἴδιροτα ραγαϊορὰϑ- 
Ὡἱπδ, 1. δ. Ῥεγυοτδᾶ ταῖς παῖ, ἱπίογεα ἀεργεβοηάἀεῖϊητ, ἐξ τευοονα 
φαοά ἀεάετίξ, «ἀνοσϑαγίαβ ροϊοσξ ὀ 9. Οὐδ ΟΡ τεῖὰ Πρ εαῖπ 
688 Βἰδιοτίδβ δυάίιπαθ, 4πιδ8 γεπὶ Ὡπδτὰ ἐχροππηξ, 4ιιδπι Ζαδ6 Ρ]στενῦ 
δὴ 4υοά τερα8 πιβρὶ9 διξοη τη ποιογθα8, 68 
τηῦδ. ποῖϊα9 δυΐεπι εδὲ συοή ἀεβηϊζτα: πηῦτα Ἰαχιιο δηΐζαπι ἐπὶ, 
Ῥίαγα δηΐεπὶ ἰρ απῖτο ρατγιοῖραῖ.  [ῚἔὈὉ. Ογ πο5 τδσττο πᾶσταῦο 
ΟΡ εοἰδῖ, 4ὰδ6 πὲς πἰτοΐππι γεῖογεα δππὲ πὲς δάτηοάπη ποτδεῦ 88 
4ποά τερὰ9 ἀϊβάϊπιαα ργοοιὶ ἈΡϑεπῆμυβ, φαΐδαθ υεγοὸ ἀϊ(ῇ ἀΐππτε, 
Ὡαπαδυῃ ἰΐ5 ΟὈἰδοΐδπιυτ. δὲ 4πᾶδ πουδ δάἀπιοάτππι ἐπδὶ, δάπιο χηδεὶ 
δοπίληη: ἰαχας ἀε Ηἷφ οὔπι δα ἀϊπνηδ, πιϊπίτως ΟΡ] εοαγὶ ροϑδασηηϑ. 

ΧΙΧ. οὐ᾽κ λρ ΟΟΝΟΕΠΎΌΝ ῬΕΒΤΙΚΕΝ. 
(τ ἴαπὶ ἴῃ Ἰαβογδηάο χάδι ἴῃ ἔγαθπὰο δοϊδιῖο Ἐβέδτ δάῃξ- 

Βετε δοϊετωυδῦ δὴ αἱ ἰδ δογαηΐεδ τηΐητιδ διιρϑπθατ, ἔγαθυεθ γαδρὶδ ΟΒ- 20 
Ἰεοϊειμητ. 2. αν ἴάθτι τοςς εαάδιῃ Ἰοηρίαϑ δοη τσὶ σππὶ ἰδ 
ὁδηΐαπδ δαὰξ ψοοϊξεταπ σπδτα δοῖτις ροῖο5᾽} δὴ χαΐα υἱτθπ υπϊνεγαῖθ 
δξεγε χυϊρρίαπι γεὶ ργείωθγε ποὴ ἰδπεπρίπτα εϑὶ φυπηῖαϑ βιὰ ἀππήβη: 
ΠΌΠΙΘΓΩ8 ἐδ, δεἀ σιετπδάπιοάυτη ᾿ἴπεα Ὀἱρεάα]9 που ἀαρίπτα δε 
φαυδάτιρίπη χαϊἀάδλτι ἀθδοσιδῖξ, δἷς οοχηροιεῖα οὐαὶ υἷαϑ ταϊοπὲ 

ε ᾿ϑοπῦαπε απαξ- 10 
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ζαβπι οβεπι ἀϊτίοα. Ἔτρὸ σΌπν ταιΐνετθο δρίξατ οτθ, υοςΐϑ ροϊεπξα 
οοηδίδηϑ πῆδαμε γϑἀ ἀϊταν, διπαϊσαε δᾶγα ργορεὶ!ϊξ, πὶ ρχοάϊτα τοα]- 
ὕρϊεσχ να]θαὶ; χαΐρρε οὔτι υὸχ Ζιδθ ἃ τη ΐμ6 ργοβοϊδοϊϊατ, τι] - 

30 εἷς φυλτι 4πδε ἃ δίηρη] 9. 3. (τ τιδχΐπαα ἷπ οδυϊοπάο ρα- 
τγραδΐδθη γὸχ συμαρὶξαγ, Ὡ0Β ταϊποϑ {πᾶτῃ ἰπ πεῖε διιργδιαίδαθς, 4π8- 

σαὶ ἱπΐεγυαιϊο ἀπιροτί ἢ ἂπ χαρὰ εἶπε οδοΐηΣ εἰ ρογ ἢ ςΣ 1 
σε εξ οδπίαπαϊ ρτἱβοογάϊπτη ονβεὶ. ἀϊ[ἢ ς1}16 ααἴονι ρτορῖες ἱπέθα- 
ὥοποπι ργοβδαγαηπα υοοὶβ εδὶ, φαΐ βυθ ἰδ γρὰς πγᾷοῖ. οοτγοιηρὶ 
δπΐετη βερήης τοῦχίτης δοἰδηξ, φποῖξοα ἰδθοτα δοσῖπδ ὀρρυζαναηων. 
ἡ, δεὰ οας δες ἀϊβοῖϊο, Ἡγραῖδ ἕως1]6 οαπίδίας, οὔπι ποπηϊεὶ ἀϊεαὶ 
ἀϊογερδοῖῖ δ σαοὰ Βγρδῖα τατηϊεδῖου οδὲ, δἴφαθ δἰζατα ἰαυΐϊῃ ἃ οου- 
δὐτϊταϊοιε δοοεπαϊτηγῦ μαες ἐδάθπι Ἵδάβα εδὲ οὔγ δὰ ὑπδῆὶ οδηϊατῖ 
νἱἀοκπῖυτγ, σαδε δα πδπς ραγδηδῖοια σι οὐβέατσιγ : ρει στ εὐϊ δηΐων 

918 ὀπτη ἱπϊθη του α οοπαϊ ΠοηΘφαε δρ ἰϑδῖπια παοσῖ ρα Ργὸ υο]απίωϊε εἴ 
ζπδιϊτιῖο. δὲ οοῃϑοπδπῆδ αἱ εχοιϑἐδὲ, {πε πδπι οδιιδα οἱ, 4. ΟἿΥ 
φοδυϊα ἙἈΠ ΕἸ] πδτὰ {δῖ πουϊπησϑ, ἀπ άῖτε δο  οσπαβ, 4αᾶπι εῶσα δ πΩ 
ἐπιοταπηπδῦ οἰγασα χαΐα οὕτη φαοὰ οσαπίαίοτ δρῃμοδοίσηυδ, ἔπη. τι 6] 1 
Ρολεὶ, φαΐα νεἰαιὶ οδίσεπι, φιοά ὀρεοϊδι, δεβεχαίϊυγ: 14 δαΐδσο οοῦ- 
οπιρί δαὶ ϑαανε δὲ. δῃ φυοὰ ἀΐδοογο ἰδθῖδθ1]6 εδὲ; οαἰτϑ ταῖδο οοῖ 
τεὶ ἴῃ οδρίεηάα ἀοοϊτίπα, τοὶ 'π αἰἱοπάα δρηοβδοθεπάδχις υδγδοΐωγ. 
αἀάο εἴἴΐαπι χιοὰ τεϑ δο 118 ϑῃανίυβ χυδτρ ἱπθο 18 δαὶ β8 δοςίαϊξ. 

το. 6. (αν ἱπιπιαϊδιῖο δὲ ναγί ἴδ ἴπ οδπϊδηὰο ἱγαρίουπι 8.17 δὼ γαϊουϑ 
ἰπδεχυ ἰλδ μος ουθοΐε ἢ δίβοϊξ πδηχας ἰγϑ δ, φαοὰ ἱπαθαιαὶθ 
δῖ, δοοοτατιοάαϊογχηι πιδρη!πάϊηΐ οἰ απ ἑατὶδ ἀπὸ τπβογοτίδ: οοπίτα, 
ἐΥδν δέφπαίε δἴσπς σοπεποπδ δὲ, τοῖπαϑ ἰὰ β6Ὀ 116 δυγῖραδ δοοίάϊξ. 

. ἦς (αν γείεγεβ οῦσα βερίεπι Βἀῖραδ σοποεαϊοδ ἀϊϑροπετεηξ, μγραίεα, 
ΟΠ πείθῃ τοἸ παπι ρα πῈ} δὴ ἴαϊδο ἰὰ ἀϊοίξατ: δαγυτη δαΐπι αἴγδθα πῃ 
δετυδττπῖ, δοὰ ἔγιΐθη δἀϊχοεβαμξ. ἀλη Ὥομ, δὰ φαΐδ ὅσαυΐου δοϑῦπ 
Ρυϊεεῖ δοατίοσίδ, Ἰοοῖγοο πεῖθη το χαοττιηξ. οσροὸ ἤγραῖα ταδρὶς δπὶϊ- 
Ῥἤοπατα {πάτα πεῖε γοἀάθραῖ: παπὶ τξ δοσΐαπι τἷτι ἀεαοίἀεγαῖ ρἷ6- 
ἴοταπι, οἷς βτάνβ Ἔχργίπεί ἔβοΣοδ ροῖεεῖ. 8. (αγ ρβτανΐε δουυσω 

40 ψα]θαὶ δουῖδε ἢ δὴ 4υϊα τιδῖασ, χαρὰ ραν εϑὲ7 χαΐρρο ἴππι αἱ βτδυθ 
ΟΒίαδο, οἷς βδουϊατα δοῦξο δηρθϊο δαὶ μδρεδίωγ. 9. Οαε οἷ: 
Ὦιτία9 ὁδοῖς] δμδϑ ὁπανΐα8 βαάϊγο δοϊετουδ, δἱ δὰ εἰ δίδπι δὰ αὰ ἰγτδιο 
Ὅπδῖτ οδηϊαϊιγ, οἴῃ ἔδιηοη δἀ βά686 οδηοπτιααθο ἰάεπι τοῖο πῖγο- 
{πι6 ρεγαραῖωγ. πᾶχα δἱ ἰάθπι ἐϊ8 διωρ τα δὲ, ρίας δὰ ρίηγοϑ ἐμίδο 
δὲατε εἴϊαια δυδυὶῃ8 6886 ορογίδξ. δὰ φυοπίδπι ουϊἀεβϑμῃ ἱπ δ86θ- 
ααοπάο, φυοά δρεοίδιοτ, 688, σπτα δὰ ππδπὶ γεἰ ᾿ἰγγατα υεὶ Ἐθίδτα 
οδιϊδίατ, δὰ ρἰαγει υεσοὸ δααυΐταϑ δοσυδγὶ ἤοὴ ροϊδϑι, οἴξα ςδηῦϊθηθ 
οἴϊϊαδοεῖαν ἰοίδηπε ρεπε ἀεϊεασυ.  Ἰ[10. (γ οἱ τοχ Βοσηϊηὶ δια- 

20 ὙἹΟΙ 6δῖ, Ποῦ εἶπ αὶ δἷπε ϑείτβοπε Ἵοδηϊαῖ, σπαυΐοσ ργουεηϊξ, Ὑεγθὲ 
Βταῖα ἱεγειδητἶε, δεὰ ρα ἰγγᾶνα δυαυίῃβ δομαὲ 7 δὰ Ὡς [16 χυϊάετο, 
4886 Ὑοολθη]}18 αγιϊοιιϊδια διαιάϊητ, ἀεαῦθ δηαυὶς εδὲ, τλδὲ ρϑῖ δίπια- 
ἰαδίοπετα ἔογιθπιγ. οείοσαπι ορεέσε ἴρ90 εἰδβοίτατ αἱ βτανίοτγ εἷς: υὸχ 
ἐανΐπα Πονοϊηΐ5 δυδυῖοῦ οοῃδίαϊῖ. οὐδ δυΐδω ἰπδίττισπι οπία μη ϊδαιαΐ υἱτα 
οί επξ ρΙβοϊογονο; αδιπόθγεπι διανίαδ οδπίαϊως 4υδτα ἐεγείαϊως. 
41. Οὐν νὸχ δαὶ ϑοπτϑ ἀοβίπεπϑβ βουῦοτ δὲ 7 δῃ αυΐδ ταῖποσ, πὲ συδα 
ἕδεῖω ἴμιβ οἰ ον οἷ" 12. Οὐπαπιοβγειι 4πδε ρταυΐον 6 βάιβα» 
δοῖ, βυῖς δετιρει δοϊῃϑ ποἀυϊαπαϊ σοιππι παν ἢ πᾶσα δἱ ργοχίτη 
ἥαοᾳις ἃ τὸ δὰ Ρυϊϑαηάδ 818 σὰπι τηδάϊα ἰδπῖισι, πἰ ἶϊο ταϊποο τε ας 
τας άταπι ροίεδξ, δὲ οἱ πιοάϊα δι δἰ σπροπάδ δϑὶ, ροσ ργοχίπιβιμ ἃ τηδ- 
ἄϊα Ἰάεπι τεδάϊ ποη ροΐεϑξ. ἃ χιυία πιαρτίπστω, φαοὰ ἐτανε εδὶ, ἕδαας 

8 ταϊζάυτη δ6δεὲ πϑοθϑδα δϑῖ, οἵ ἰπεδὲ ἰπ τηαρτο φαοῖ ρδγγύτα οδὲ; οἱ σαΐ- 
ἄεπι ἀπδε τιεῖδε ἴυ ἤγραίο εἰδοίαπέαε, δὶ ἱπιοτεϊ ρίδιοτ. 13. (τ 
δ φοπιοβαιϊία ἀϊδραδου ἅταυς αηϊάετί δοιιεῖ δπιὶρβοπατα δοοὶρὶ 
Ροῦοεοι, αν σθγοὸ δοιΐα τι ΠῸΝ Ροίοει3 δι πιδχῖπθ χυοὰ ἴῃ πἰτο- 
ὅπ πιοάαϊο: πἰείμεηπε σοπορηίῃϑ Θεὲ: δε δἰ τηῖποϑ, σογῖθ ἱπ ρταυὶ 
αοτιῖατα ὁδὲ: πιρῖαα επί ἧος 6δϑξ. «ἀ, (ας δηξρῆθππμν ἀϊα- 

ΟἹ οοπεοπαηθδα ἰΐαᾷ ἰδῆῖίδὲ πὸ ππίβοπηπι φβ8ε υἱάεδίαγ, υεἰαῖ 
σι Ῥθηΐοο δὶ αἴγοροῖ 4υὰθ παπάθε Ῥοϑίϊα ἰῃ δοῦτϑ διπί, πὸη ηὶ- 
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ἔτι ρεγιεβάεγα ροβϑδηξ, οδμίαπν δὲ ρτο ποτ εἰ γατΐπτο οοπ οἶδ: 
Ββοῖ; ἰΐασας αἱ γεγρα, ἰΐα δἰζδιι ταοάα!! ἡυχοθγίχαθ γατὶθ δυθίη ὁ 
εἰανα]δίϊοινετη ἰμφεχω δαίαγ, ἱπαϊαγὶ πδηστιθ τοοἀαϊαιιίαο ρῬοϊίαι 
ψαδτι γος ἈΡῸ]} πεοεῖδο εδῖ. αδιρόβγεαι αἰ γασαθὶ δεΐδμα, ροεῖ- 
4παπι δἰχιιϊαγὶ οοαρεγιμῖ, δ ἐδίγορμἷβ θη ρ ϊυ5. ποῦ πξπιηΐατ, αακη- 20 
φαδαι ἡώτνοι δηΐα αἰογεπῖας. οαΐπδ ταὶ οβηδα οϑὲ, φαοὰ οἰΐπι Βο- 
ταῖπει ἰϑνοτὶ αἴαπε ἱπροποὶ δὰ σμόγεδυη δαϊρδηῖ; ἰΐδχαθ του] το 8 εϑ68 
αὶ ἐπηρὶ οδαῖα οογίδιογο ροϑϑεπῖ, ογαὶ ἀξ βςῖϊε: φαδρτορῖες 2111 τὰ 
τοῦτα ἰματγαῖ αἱ το ]08 ἐπδγποιΐος σαπίδγθ:ξ. ὉΠῸδ ΘὨΐπὶ ΟΓΕΡΓΟ - 
ΤΑΒΕ  ἐπᾶτα τοαίδγα Ὑδγίδιδαθς οοσίεχεγε [δοὶ α8 ροξοϑὲ χαδζω τη]: 
οἱ φαΐ σετίδι, ἔβολ]α5 χπατο φαὶ πιοιδ8 σομβεσυαῖ: χαοοῖγοδ δίτιρὶν- 
οἷδε {111 τηοἀαϊατί ἀεΡιεγαμξ, απ ειγορ ιν κπίετα οἰπιρὶεχ δὲ, φαὶρρθ 
4αὶ Ὠυσβεστδ δἱξ πϊλδίεχας τοςπβυγείασ. ἤδθὸ δαάθση οδίιδα δδὲ οἵα 
ἴα δοϑῶα βα]]αε, ἴω ὉΒόγοα ρἰ υτήσαυδ δπεδίτορ Ηὶ πδτιϑ εἶξ. Αἰϑισο 
ΠΆΩΘΌΘ δἰπρηΐ δὲ οεγίαϊοσ εἰ διπιαϊδῖου δϑὲ, ομοσιῖδ δαξοια ταΐθτα ἴπι- 
ταϊυσ. 16. πα ἀδ σκυδα ἀϊοδροπδοίζατη οορυϊδίο, φαοὰ ἀπερῃο- 30 
Ὥτιπα ΠΟΙΩἑ ΔΙ, δαδυΐοῦ πᾶσι ΘΟΠΒΟΏπιη 6817 ἂπ Πυοα ἐχργοβδῖτθ 
ἧϊα σοπδουδοξδ ρεσοῖρὶ ροϊεδὶ χαδση Οἴτῃ τοςα οοπδοπα δά ἀϊα ο8η- 
ταῖασῖ αἰΐεγασα δπΐτα υόσθτ ἰάδτη δοΏδγα πϑοδδ86 δὲ; 8406 ἀπ 
δὰ πηδυ γοϑόπᾶσα, χπδο ἰεγϊδιη οὔαδοαγο ἔλοῖϊα ροδεῖη. 17. Οας 
ἴῃ ἀϊαρεπῖς οὲ ἀϊδίεδβαγοῃ οουϑοθδη 18 ππῃαθτα βητρμουΐδ οαπῖῶ» 
τον δὴ φαοὰ πο δδάδχω οουδοηδῃαϊ γαῖο ἱπ [8 δῖ, ψθδβε ἴῃ ἤἄϊα 
δ0π οοποιπεηῖδῖ χαίρρα οὕτα ἴῃ 1116 ρτανὶβ ευπάεπι δὰ ργοροτῖο- 
ποῦι τηοάυτῃ ΟΡ πολι, σπετα δουΐα δουτοίπῖθ. ἰΐϊδχαθ αἰ αἱ οἵ ὁαάεια 
φαδοὶ εἰ ἀΐνοτδα υοχ οτγιδιασ. δὲ σεσο ἰῃ ἀϊδρϑηΐθ δίας αἰ οϑϑατοι 
οΟποίπεπῖϊ8 Ὡοπ ἰΐὰ ὁδὲ; αδιθοΡτοδι δοηὰ8 γοοῖϑ Ορροδὲῖδο Ρ67- 
Ῥεπάϊ ποὺ ροϊεδῖ, χαοῃΐδαι ἰάδπὶ ποπ εεξ. 18. ΟἿ δοΐδ ἀΐαρα- 
ϑΟῺ οοπδοηδηῖία οδηϊεῖαγ ἢ Βδπο δηΐτη πιαφϑάδγο, Ὡ60 ἀΐδια δἰδαπὶ 919 
φουϑαθυθγαηξ, δῃ συοά [δες δοἷδ εχ δά ῖρὰν ἱπῖου δὲ οδδοιηΐίδ οοῦ- 
δἰδὶ. αἰχαὶ ἴῃ οΡϑοηΐε δἰίδτα δὲ δἰἴδγδιη οδπΐδ, ἰδεπίοτα εἴβοῖδ: τὸ- 
οδδ επΐτο δι βδστισα πῶ απούατα τηοᾶὰο 1116 οοπἔπεξ. ετξὸ ἰὰ Βοὺ 
οομβοηδηαϊ ξόπετα οὔχῃ γὙαὶ ὑπὸ οαπϊζατ, φοπδουδηῖα τοῖλ ρεγβοὶ 
Ῥοϊεεῖ; εἰ οὔτα δῖῦρβθ, δπὶ οὔτ δἰΐεγα οδηΐοτ αἰΐοτα ἘΠἰΡί8 ϑοιβατε, 
ὑπ φαδεὶ 46 ἀπλρὺβ ὀχδοῖδε. αἴχαο ἰΐα εἴπ οῖζαν αἰ δοἷα μδες Ἵν 
ΕΪεῦατα ραιίδίτισ, εὸ δοϊϊοεὶ φαοὰ οθϑοπα σόοοστα οδεπϑηξ πεοσνΐ 
εἰπράεη. 19. δεὰ ςυγ δο]ϊ8 οββοηΐβ ἀδίπτηι μοὺ δὲ τὴ απο 10 
Ἔοἶδο ρματὶ ἱπέογυδ]ο ἀἰοϊδηὶ ἃ πιεάϊα; ᾿ζατθ πιϑάτεῖμδ δἰπι σα ἀπισπι 
φαδπάδπι δοπογιη εἴβοὶς, αἰ δότδτι8 δΌγΙτπι διηρὴδ οἱ δαηάεξτῃ σὲ 
αχέγειηδδ ε8ς ἀἰυάίοαγε νἱάεαιασ.Ό 20. Ο(Ἷτ δἱ χυΐδ οοξετίδ οτ- 
πόθ παγυὶϑ οοποίππαξίο, τηοαΐο γεσὸ ἱποομοίθηο Ῥαϊεεῖ ἱποισυσαθι- 
ἴατο, ποῦ δοίη οὕπε δὰ τηεάϊὶ δοηῦση ἀδυσεθγὶξ, δὰ δξϊδτα οοἴοσῖδ 
ταοὐπἰδηαϊ ρδσηβθυδ δπρεὶ δῖιγοθν, σΣηοάστη παρ ἱποοτηροδίζατα ἀἰδοῖρα- 
τοασχας εἰϊειεῖ: 864 δἱ Πομδποι δαὶ σθοση ϑοιῦτα Αἰπηπι τπουοσίς, τασα 
ἀϊροτίτα ει ἀππίαχαϊ ἀρρατεβῖξ, σαπι Ἔτιτι ρα ἰβατὶς χαεπι πιου δεῖς κα 
ταῦοπο μος δυδηΐξ ορἔπιδ, φαδηδοχυίάοπι οτηπὶα εζτοξὶδ πιο ἀ]ΔΠΩΣ 

ὭΣΘ τυ ἷ0 ὩΩΓΥΟ 886 06 αἰππίογ, οἵπποδαῦθ Ρτοδὶ Βαϊοῖπεϑ οτθ- 90 
Ὁ δὰ τηράϊυτη υοπὶπηϊ; οἱ δὶ ἀὐδοςδϑογὶπε, τοοὸχ τεάσδπηξ θούρια, 

πιὸ αἰϊπτα ΑἸ ίαπι τοῦες τορεϊαπξ. ετρὸ αειαβάπιοητη αἀετηρὶϊ ες 
οταίίοπε σαϊβυδάδπι οοπ απο ΟὨΡῸ8, Ὡξ τὸ οἱ καί, οΥδο τρῖπτϑ 
Οταδοα τεϊϊπ χαίταν, αἰτα γεγο σαϊδυδάατῃ ἀεῖγϑοῖλδ ὩΣ Η1}0 ἵπδπιδυΐοῦ 
δοοϊαϊξε, ἐεο φυοά ΔἸ 8 ἐδερε ἴῃ ἀϊσεπὰο πιὰ δδοςθ86 δὲ, 8|119 τοϊιῖτηθ, 
δὶς εὔδιη πιεάϊης υοἰπτὶ οοπί πῃ ποῖΐο εδὲ δοπόσοσα, τοδχίσαεσαο δἷθ- 
ξαπεογοαι, ααοπΐατη εἶπ δΟΠῺ9 δα τΣ δαορίδϑιπιθ. ΖΦΊ1. Οὐδ 
ἂε οδυδα χαὶ ρτανυΐῃδ οαπιδηΐ, εἷ δβοηδπῖ, ἀθρυθβεπαϊ ἔἕδοΣϊζαϑ Ρὸδ- 
φαπὶ ΄αδτι φαΐ οδηϊδηϊ δου π87 δος ὙἜΓῸ δεοῦϑ ἔπ ΠΌτηοτἣΔ ΒΟΟ11}: 30 
ουϊὰθπξογοθ δηΐτω αηΐ Ῥδοσδηὶ ἴῃ ρταυϊοσὶ, αἴτασι φαοὰ Εἶπε τεῖη- 
Ροτἧδ βταυς οδιπιοι᾿ ρἷπ αὐἴεαι ῥ᾽ σηΐτδ ἃ δεῆδα δυγΌτη βεγοῖρὶ ΡῸ- 
ἴεεξ. δπ 4φαοάὰ ἴῃ Ἰδίωρογε διιρ ϊοτὶ αρὶτατ, Βΐπο ἴδιαι γὴπδ δέτϑαϑ 
Δαπδειαγ: νοῖοχ δαΐεπὶ εἰ δουΐσπι ας] 6 δίιδτη ΟΡ» υε]οοϊ αῖεπι [δ5- 
δεεςῖϊ. 22. Οὔδαι οὗ οδῦϑδπι τα], στα οδηϊαπε, π:6] 15 πῦταΦ- 
Τοῦ βεσυδηὶ 4θδτα ρϑυοὶ 7 δῇ φαοὰ γον] τιο]ΐα 5 ἀπῦσα ϑατπηατε ἀὉ- ᾿ 
οδπι περὶ οἰαπὶ, Ἰατάϊπϑχυς ἱποὶρίαπε; ἰΐασαε ἔδοῖ!αθ αιβεαὰΐ ἑᾷστα 
Ρονδηηΐξ, φαΐρρε οὔτω ἱπ δοοδίοταπᾶὰο θϑυδηΐϊαὶ οἱ ρἷπα δυγουΐβ οοτη» 
τοπίδῖοσ.Ό 23. (τ πεῖς ἀπρίο δετιῆον δοὲ ᾿γραῖθῦ δα ῥτίπιστα, δ 
φαοὰ οὔπὶ πετντιδ ρᾶτία δαὶ αἰπιίἀϊα ρῃ]δαῖατ, οἰ τοῖα ἀΐαρϑβοῦ ὁοτ- 
εἰπευτία ἐσθ βμαὶ; σαοὰ νοὶ ἱπ βδία]θ απ ρεγθρίςετο ᾿ἶοοῖ. τὸχ 
δυΐπι 4πας ῥεῖ ταεάϊατα ξογαπιεη ετδεγρὶξ, ἀΐδραθοη σγεβοηδῖ, οῦχα εῷ 
4086 ΡεΣ ἰοΐαπι Ῥτοσοῖτις. χα εἴδια ἴα οοἰογίς ἄπρὶο ἷπ- 

1:0 ϑοσνα, δε εχ ργοροτίϊοπε εἰδὶ ἀἰβρββοη οοποίμθημα τοϑροπάθηξ δῃ 
το τε ργοροτγουϊα κεῖ! πὶ δοπαβ φηδοὶ ἰάθπι 6826 Δρρᾶγεδι ργὸ- 

κτῖο επΐτα ἴῃ δοηὶβδ ΔΘ η8 1128 688, δεααδίε δαϊεπι οσαῦθ δὰ πηζδίδπι 
φεζογουάασπι εεῖ, ἤος ἰάσπι ἰη βδοϊς εἴὔδτη συθηΐς, πξ ἴδ} δαγος 

ζπξ. 15. Οὐτγ βεπηϑ8 οδηῖ!οπδο φυοὰ ἰοχ Δρροϊϊαΐττη εδὲ, ποτ 
δυλὶ δι ΓΟ ΡΟ ὁ οἷττι δρεβδίοῦ, οτιπὶ ἰᾶτη θη ςεἴετιδ ΟΒοτγθᾶγτιπι 9ΔΏ- 

πλοῖα δπεδιγορ ἑ υδὰ8 ποη ἀεθδδεῖ ̓  δὴ φαοά οἸΐτα ἰεξζεϑὲ ἃ πιρρίσι γί 
οοσεδαθίσυο ροχδΐν ἀροβοσσγ, φαΐ οὕτω ἴλπὶ δρτερξὶς δἰχοσΐδσο ναἰεα- 
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τοτυαῖίο σβρὶ ἀϊαραθοη οοπβοπαπθα πουΐπιτϑ: πδχῃ εξ φαΐ Τβίοϑ ρετ- 

Τοταῦῖ, ἴα  πιουπία 2οἰεηῖ; εἰ χε βδῖαἾδδ αρῖε οοποίπηβηϊ, εχίγεπια 

19 ἐαπῖστα οαγα τηαγείπαπὶ ἰοταταῖπῖθ ρτίποῖρα}δ, πείθῃ υεγο δὰ ἀϊτοὶ- 

ἄϊαπι ἱπιρίοπξ: εἰ ἱπ ἐγ χα είγί8 ποσυΐ, στπιόγατα αἰτεσ Ιου φιταάίπο ἀπ- 

ἴδ αἰτοτ ϑαβάαρ]α εβἰῖ, δεφιε ἱπίεπ! ἀϊδραθοι οομδοπαμΐδια γεά- 

ἥσον. ἔδπτϑ δαΐεπι οοποϊπεπάϊ πιο ἀϊαρεπῖε ποπιϊπδῖαγ, 88 ῖ8]- 

ζετα οοπείαϊ; χαοά γεγο ἀἰαϊεβϑάγοη Ὑοσδτηηϑ, ἰπίοσναὶο βοϑχοϊϊεγο 

οοπὐμοῖασ, 24. Ὁ τ, οἱ φαῖο πεῖδῃ ραϊϑαίατα δρργεβεπάεσίς, Ἀγ- 

Ραῖδ δοἷδ σϑϑοπδγα υἱάεριτατ 7 δ φηοὰ ἐππϊταδ, χαὶ εχ δᾶς ρῥτοβοϊδοὶ 

δοϊοθῖ, ϑοπὸ {11ϊ1π τιαχῖπια οο οἰ αἴατ οἴ οοπρταΐ!, αἰροῖα 4αΐ οοηδο- 

παϑϊξ, Ἔγβο φαΐα δὺο ςοπϑίμη!ϊ οοποτεθοῖς, δοῖαϑ ἀρρατεῖ: οεῖεγὶ γετὸ 

10 ἱποογε δαδπι ΟΡ εχ αϊϊδίοτω οοοααπίατ. 25. ΟἿ πεγγῦτη πιθ- 

ἄϊαπι ἰἢ σοποθηθαβ ἀρρο]ϊαπιαδ, οαπὶ ἱπίογ οοῖο πΌ  ππὶ πιεάϊαπη 

εἶΣ7 δὰ φηοὰ οἸϊπι οοποεπίαϑ δερίεπι πεγυΐδ οοπδίαραπί, δερίετη 

παΐετο τοθάϊητο ΟΡ ὕπο. 26. (αγ ἴῃ βσαΐαππι τπδρτὰ εχ ρϑτίθ 

γοχ ἀδειταῖῖ πἰγοωι φιοὰ [δοἰ]π6 δουΐπτη 4πδπὶ ρτᾶγε οἀπίδταγ. δὰ 

ᾳαοὰ αοπίαπι ρτατνὶ ἀεϊετῖαδ εϑῖ, ρεοςᾶτβ βαξετι πῸπ δἰπὰ εδὲ χυδπὶ 

τατ ἀζεγὸ ἀειεγίοσγομι. 21. (τ ἱπῖδθγ οπιηῖα 4πδε ϑεπϑαπι ρᾶ- 

εἰδυῖαν δοίπτι ἰὰ πιοτεβ οβεπεῖ, φαοὰ οὈΥϊαπι δΌΓΙΡα 5 6886 Ροϊοδιῖ 

πᾶτα εἴδὶ φυϊά δἷπε ϑεσίθοπα τη οι ἸαπητΓ, τογ 8 ἴδπηθῃ ρΓδΘ 88 ᾽ρϑ8 

τοοδαϊδῖο [οτὶ, χαο8 ποτ οοἷοτ, ἢοπ οἄοτ, ΠΟῚ 8801 βόγθγα ροϊεϑῇ. 

δὴ σαοά πιοῖπαι δοίαπι μος ΟΡ ἄπεξί ποπ ἀΐσο αποπὶ ϑιγορ 5 τοὰ- 

» ἀϊε {ιαἴτο εὐΐτα γεὶ οοἰοτῖδ δάεϑῖ, φυΐρρα οὔτι δἴδπὶ οοἷοτ ποδίτττι 

ἸΠΌΥΘΓΕ δερβοίατη ροϑ81}), δοὰ δὐση ἱπιε!ρὶ γο]0, φαθτα βέπιβ ἰά 

εἰτερὶταδ δι ρδεχαθηῖοπι δεμτίπιαδ: μἷο εαΐπι διχα τὰ ἀϊποση βοτιῖ, ἴατα 

ἴπ παπιδτῖδ ἵππὶ ἰπ δοπόγατι οτάϊπ δουϊοττι οἱ ργαυΐθπι, πὸπ ἴα 

ταϊδιίίοπο; χποᾶ 6886 ἱπ οεἴεογὶδ 86 Ὡ δι ΡῚ ΠΡ 8 πο ροϊαδὲ. αἴσαϊ πιοϊυτα 

εἰπβπιοάϊξ δὶ δοῖϊο νϑπάϊοδι, {πᾶ8 τποσῦτα ἱπάεχ ρος] ἀυΡῖο ἐδ. 

28. Οὔτ Ιερθϑ ρίδγαθπθ οδπέϊεπαθ Ὡρρϑ!!επίαγ ̓  ἂπ φυαοά μοπιΐπεβ 

Ρτίσεχαδτι ἕω ϑείγοπί, ἰδρ88 οαπίαρϑυῖϊ, πε 688 οδ ἱυϊοηὶ τπᾶπάδ- 

920 τειϊῦ χαρά οἴαπι ποβίτα δειδϊε Αραιγτοῖβ ἴπ πιότε δῖ. Ἔτρὸ Ῥσῖ- 

τῖδϑ ἀποχας ροβιεγϊοσαπι οδαλ]Ἔπατπι εοάεπι Θρρε]ϊανεττιηξ πο- 

τΐθδ, 4πὸ οπῖπεϑ διρεγίοτεβ Ὑοοδραηῖυτσ. 29. (ὔτ πυιποῦῖ τηπ- 

εἰοὶ εἰ τπιοάϊ, φαΐ γοςεδ δαηῖ, πιογίρτϑ δἰ πι1]6ϑ 8656 δα Βὶ ββυῖ, βᾶροτες 

σεῖο δαὲ οοἴοτοϑ δαὶ οάοτεδε Ὠμ]]πὶ δἰυδιηοάὶ βἰταὶ τυ ποτα βοττπεῦ 

ὅπ χαοὰ πυχηετὶ πιμϑὶοὶ οἱ τηοάα!]! ταοῦθας οοπεποηΐασ, “φαοτποάο 

ἴδια δοϊϊοπθϑ. αἱ οτπηΐδ εἴβοίεηιϊϊα τ ογα]}ς Γαδ δδῖ, που 8686 ο0π- 

ἄετα ροϊεβξ. βᾶροτεβ υϑγὸ δυῖ οοἴογεβ μοὺ ἰάθη δβεάπε δοῃβοεγθ 
ποη φαεαπ. 30. (αν πεφὰ8 δυράογίππι πϑάτπε βαρ μτγρβίαπι ρεπτιε 
ἴπ ᾿γαροϑαϊι ομοτίοθσα μαρϑαϊογ τ ἂῃ φυοῃίΐδπι ἀπε δίγορμο οἀγοιν, 

86 δοδηΐςα δἰπὶ ἱπιϊταϊτοπΐαας δοοοταπιοαία.Ό 31. (υς 
ῬΗγγπίομαο οδἰετίαε αἷμ δεϊατῖδ τη διοἱ πιο δηαϊ ροῖῖπϑ δοϊεπάαπα 
ἐχοτοθρδηϊῖ δα χαρά ἴσιη ἰπ ἰγαροεα 5 φατταϊ αἱδ πϑῈ8 τη οἀυ]δπαΐπητο 
ἴαιξε δορ ον εγαῖ, 32. ΟἿ ἀΐαραδοπ οοπδοπαητίδπι ἀϊοίπιυ 
ποεῖ ταῦοπθ πυπποτῖ ἀϊδοοῖο, πὶ ἀἰαϊεβδασοι, ὑἰ ἀΐδρεπῖε δὴ φαοά 
ρεΐβοϊβ ποῦν ρἰυτῖραϑ πὶ ποτνῖβ αᾶπι δερίθαι αἰξ ἴα πιογα; ἀεὶπάθ 
Ὑεγραπᾶετ ἰογῖϊα ἐχετηρία πϑίθῃ δάϊυπχὶξ, δο εἷυδ τεπιρογίθαδ ἀΐα- 
Ῥαβου δες δρρεϑι]αῖα εδὲ οοπδουδμῆῖα, ποη ἀϊδοοῖο, χυῖρρε {πᾶ 
δερΐεσω, Ὡ0η οοἵο οσοπδίδγεῖ. 33. Οὐδηιοβγείη δριϊπθ ἀθ δοαῖο 

τὸ ἷπ βγαυε οδπίΓ 40 8π ἀδ βνανὶ ἴῃ δουϊαπι  πίγυτι φυοά ἰΐα δὲ πὶ ἃ 
«τὸ ἰοομοεῖαγ ῬΠΒκῖρὶο. πόσα δηΐπι, αὶ πε ἀϊυ8 εἰ ἀὰχ εδῖ, δοτ- 
ὐβοϊτλυδ ρυΐτΣ τοϊγαςβογὰϊ μαρρθῖατ: 1110 δαΐθαι πιοάο ποπ ἃ ρυγϊποῖ- 
Ρἷο δεὰ ἃ πε Ἵχογάϊγεϊαγ. σῷ χαρὰ βτᾶνε βεπδγοδῖτιϑ ϑοπδη δ αθ 
ΔΡ δουῖο οτίτῇ ροΐεει. δ. ΠΝ Βὲ9 ἀϊαρεηῖα δὰὶ Ἀΐ5 ἀταΐδδϑαγοι 
σοτδοηδηῖία οσιπροηΐ πον ροῖεδι, ἰδ δυΐθπι ἀΐαρβδου ροίϊεδι7 ὃ 
4ιοά ποῦ Ρἷδ ἀϊαρβηξβ πεατρ δἷ8 ἀἰαϊθβϑάγοι ἰηδιγωὶ ροῖεϑι, δεὰ ἀΐα- 
1δόδᾶγου 8. ἀϊαρεηῖε Ψν οτοπδδ ϑρῖα 'π Ὥπδπι ἀἰαρδδοι σοπίϊποη- 
Ὥλιηι σορυϊαπίυ 35. ὯΝ ἀϊαραδοη οοπδοπδηξία οπιηίασ] ΡΌΪ ΟΠ ονν 
τῆχοα εδὲῦ δὴ υοᾷ ἱπιορτὶα τοττοϊηΐα μαΐϊπδ ῥγορογίοηθδ οοπεἰπεηΐατγ, 
φεἴατατατε δθέδιι ποη ἱπίθβτίϑ, σατο δαΐπι πεῖθ ἀπρ]α δὰ μγραῖεῃ δ, 

3 ᾿αύλλνος κῃ ἴῃ ξεπετα πϑῖδ ἦπο τθηποτῖξ, γραῖα ππῦπι μαθεριῖ; εἴ Ὁ] 
Βγραῖε ἄυο, πεῖ φιδιίποῦ γεϑοπδθὶς, ἃς τὰ ἀδϊπςορ. αἴ σατο εαάθις 
πεὶβ τηδαϊλα ϑοδαιί δ] ἰετδ εϑὲ: ΡΓΌρΡΟτΕΟ πᾶπαπε δεϑααϊδ]ΐεγα, 408 οοτ- 
δοπιδηϊία ἀϊαραπῖα οοπο]πἀϊτατ, ποτ ἱπϊερτὶϑ παπιθτίδ ροδίϊα εϑὲ: τλδῖοσ 
ἐπὶπὶ ταϊποσγϑιι ἱπια δὲ σοπϑηες ἰοΐαπι οἱ ρατίθσῃ εἴα ἀἰπιϊἀϊδσας 
4αδιιοθγοῖα πο ἱπιδρτὶ ουπιὶ ἱπξερτὶδ ΘΟτηρΑΓΑ πέσ, δεὰ ραγίεδ δα ρετ- 
εὐπῖν. οομϑοχδη ἴα φαο πε ἀϊαιοόϑᾶτοπ ργοροτγίϊοπε δεδααϊεγάα ς01» 
ποίας, 4.88 τοττηϊηΐδ οοτιδίαῖ, ΖαΟττχη πηϑδοῦ τηϊπόσδτῃ ἰηῖσα 86 ἰοῦσα 

ΡΒΟΒΙΈΜΑΤΟΝ ΧΙΣ. 

ςοπῆπεξ δὲ ἱπραρεῦ τοι ἤβτη εἴα ρατίετη. ἂπ φαοα οχ δγΡαντϑ φοπεῖ- 

ὁΕϊ, ρεγίεοεἰϑοῖταα εεἰ7 εἰ χποπίδπι πιοάδυϊαπαϊ πηεπβυγαπι ᾿δες ἱεπεῖν 
ταεγῖϊο οσηπίητα οἰ εξ ϑηιϑϑισια σοηδἰδῖ, 
ἀϊπβ εχ δποὸ ἱπιεπῖομβ ταοάο ἀϊπιοῖυϑ δἷξ, οδϊεσὶ χαοσαθ ὁσοπεϑ δ0- 

πὸ9 ἱποοπιροδῖῖοϑ τεἀάθηῖ, δεὰ δἱ ἰπίθρτε 1110 σπδπιβηὶθ δἰ φαΐ εχ 

εδἰοτίδ δἱὲ ἀϊπιοῖτϑ, δοῖυϑ εἰς δρεσσαθίῖ, χαὶ πιοᾶο δῦο ἙΔΣΏΘΙΣ 7 δὰ 

χαοὰ ταῖϊο οοποϊπεπὰϊ πεγνῖδ οπιηΐθηδ δρία ἐπίοπῆοπα οοπ ποίησ, 

ἄπαε ποιηῖθὶ ρετ μαθίτυ ἀΐπεπι απδπάβαι δὰ τηδάϊυτη δοςοπιπιοάδη ἀδ 

ὁταηίθας εϑῖ, ογάοψα ταΐομπε {15 ἀϊδροηὶ δἰπρῃ 8 ἀθβεῖ: ἐγβῸ 

ΦΟΒΙαἰα οομπεπάϊ οοποϊπεπάϊᾳπα οααδα, οοποοπῖαϑ δεαὰε ουδιοαϊτῖ 

ΡῬτδοίεγεα ποι ροΐϊεϑξ. οὔτῃ ἰᾶτοθῃ ὨΕΙΎΟ τοϑάϊο διδὶ οομῃδίδηϊε ὑπ 

ἐα οεἰετῖβ δἰ ἰφαὶθ ἀϊδοτερατίξ, τα ογίτο {106 ρῶγα ἀπηΐϊαχαὶ ἀεεοῖ: οὐ- 

τετὶ παθαθ οπιπθδ τηοάππι δδ8 οοπαπεηιαε ϑεγυδηΐ ἰπίορτττο. 

87. Οὐδγθ οῦπὶ γοοὶϑ δοῦτηθι εἴβοὶ τποπιθηῖο ροϑδῖξ ἐχίξτιο, βταυΐ- 

4λ8 δυΐοπι ποπηϊοὶ τῆαστο ρτονεηϊδὲ (αἴ δαΐπι ργᾶγε ΟΡ τα ἰϊπἀΐπετα 

ξτανε εδὲ, ἴζᾺ δοῦτιτα ΟΡ νεϊοοϊταἴετι δουΐαπι) οὩΓ, ἰπχαθπι, δὲ ἰῷ 

ἐδῖ, πιδῖαϑ περοϊϊαπι οδηὕσππι οδοἰπίδδε δουϊυϊα χαδτο βγᾶγε οἷτ} δὲ 

χυϊάοπι ραπεὶ τερεγίπηϊυγ 4υΐ δαροττια οαπίαγθ υδἰθδηῖ. Ιεξες φῃο- 

(06 δουΐδε εἰ ἀτάυδε ἀἰΓἘοἿ]16 ἰοοῖγοο οδηϊδαίατ, 4π|8 ἐπίεπίας σεμε- 

παθηϊτίυϑ δαπὶ, σαάπαυδπι τηΐπιβ ΠΕΡΟΙΝ οἷϊ ρου 586 φυοὰ οχϊζυπτο 

χαδτι φιοὰ πιαΐτατι ἐδ. ἴΐαχας νεἱ ἴῃ δᾶγε μος ἰἤεπι δροίδεγε ορο»- 

ἴοτεῖ. δὴ τοοθπὶ 6 πϑῖηγα ταϊἰἴογε δουΐαπι, ποῦ ἰάειι οοὶ φῃοα βοὺ- 

ἴστα ςαπίαγε 864 τηϊτππὶ ααϊάοτηι δουΐδπι υοσθπι οἸππΐα 4086 παῖπτα 

δυπὶ ἱπιθϑοὶ!]α, εο δο]ΐοο; φαοὰ Ἔγὶβ8 ρᾶττιπι, πὸ τι] Ϊτηπι οἶεγα Ρο9- 

δαθῖ: Ῥᾶγαια δυΐοπι δᾶγὶβ8 Ὑθ]οοϊτετ [ογῖατ. ἀπὰς Ἠεοῖεὶ (. 6. φαὶ 

οοηδαχηρίο οοτροτίβ μαῖα εἰπδγουογίὶπῦ ἀοαϊαπι ργοίεγυηξ τος. 

δὲ τέγο δουτιαι, πἰδὶ υἱγίριιθ υδβαηξῖ, οαπίᾶτ Ὡοῃ ροβϑδαπί. αι 

δοτὶδ ἱπάϊοϊαπι, φαοὰ τϑϊοοῖξεσ [εστὶ δο]εῖ, φαοὰ γϑβδιπεηῖοτ [εγίπε. 

[τα Βοπάττιτα υἰτίυτι ἰπᾶθχ δοαΐαπι δὲ, σαπὶ δΌρεγτδ οδηίᾶγα δάτοο- 

ἄππι ἀϊ(ςΐ 6 δἷτ; στατῖα διιζετα Ἰοσππι ἔεπεπὶ ἰαΐθυίογεπι. 38. ΟΣ 

οὐτηοτίδ, τηοάπ}18, οδητιοἶδ, ἀδηΐχας οπιπῖθυδ οοποϊπευάϊ ξεπεεῖθαϑ 

ὉΒΙεοἰδηῖασ οπιπεϑῦ 
ἃ πῖατα οτηπίβμαϑ 6βῖ. ἱπάϊοίπτη, συοά ρμετὶ δᾶθο πῆρετ δἄϊι! ἈΒ 

τονοτὶ ομἰθοίατίαθ ροβϑαπὶ, πιοᾶϊς ἑαπιδη αἀϊεο 8. ςαπ οΟΓΌτα 

αἱ ἀεϊδοϊοταυτ, εἴβοογε δϑδαθδοθπᾶϊ γαϊῖο ροΐοϑι. σὰ οπῖμι ππτρεχῇ 

τορίεγεα ταυ]ςεπῖ, 4υῖ8 ταῖατα οταϊπαϊυτησιηα σοπμαρυΐδηαϊ πιππ στα 

δβραν ἹποΟΥ ΕΠ 48 ὯΟ8 ΡΓῸ δὰ8 ΒΘΘΌΘΡΙ δετῖα ογαϊπαῖθ. τποῖαϑ 

δηΐτν [ατηϊ ἰδτῖοτ πδῖαταα δὲ ογάϊπαὶπ8 απ ἱπογαϊπαῖτδ: ἴδα]πε 86- 

ὁαπάμτη παῖσγαπι ᾿ς τηβξὶβ 6886 ρτοαϊαγ. δγραπιεπίατη, χποα οὕτω 

αταϊπαῖο εἰ ἰδροιαπιὰϑ εἰ ΒΙΡίτητδ εἰ σοτηεάϊπιας, ποῖυγατα τἰγοϑαθ 

ΠοϑΙΓδ8 οἕ δογυδτηῦδ εἴ δυβεπιθδ. οοπῖτα ἱποτγάϊπαϊδ σῦτω δρίτθῃ, 

36. (τ, εἰ πεῦγτβ τῦθ- ὃ 

8δῃ ῃοὰ πιοῖρα8 παῖαγα ἴδτι5 ΟΡ] εοίατὶ ἀδίατι 30 

ἀερτανυαπιθβ παίαγαπι δα ἀξ δὺο διαϊα ἀϊπιουθιηαδ: τποῦθοδ δοΐπὶ 99 

αἰδΐατα! 6 ογάϊηϊα ΦοΤροσατα 6886 ΣΩ Οὔομδδ Ὠυ ἴηγα ἀυΡίπηι ε5ὲ. οοα- 

δοπαηῖία σεέτοὸ ἀδηναΐοεγε ἰάεο ροϊεδῖ, φποὰ πιϊδῖῖο δἶνε ἱεταρεγαῖδο 

φοπισδτίοτθπι εϑὲ ἱπποϊοταπι αρῖς ἱηῖετ δε ροσίϊοπεπίχα ἱπυΐρετω 

συσιοάϊοπίϊαπι. ροτῆο ἱβίτας ογάο δὲ, φαεαι πιοὰο παίῃσα δθρψετα 

6:86 Ῥτοροπιίπιαθα. εἴ τειη ρογδῖαπι χῃο ας οσπηα δανΐα απδπὶ ἴω- 

δεπιρεγαίατη ἐδ, τϑοϑβογιϊπι δῖ οἵ 86 η δι 116 δὶ ἵϑ ρϑγί τεῦ υἱπὰ Βαδεαὶ 

αἰτίυβαε εχέγοπιϊ, φαεπιδάτηο απ οοπδοπδηῖία ἐχ ρον ομῖΡτϑ ἰετ- 
φεγαῖασ. εἴ ργοροτγίϊο ἴρδα δια βοσγιμι Ἔχιγειαοτῦτη ροΐολἤδτη δε α8 

ἰδ οσπϑοπαηξία ἰοπεὶ, 39, (τ δυδυΐαθ δητρμοπαπι δεχυίϑοθο 

«51:7 δὴ χαρά οΒϑοπυτη ἀποαπα σοηδοπαπι ἀϊΐαραδοι δϑῖ, Ζυῖρ ρα οὔτω 
δχ δάυ]οβοθηθιδ υἱγίδηπε σοηδί δια, αὶ [τα ἀἰδαπὶ ἱπῖετ δὲ του αὲ 

θεῖο εἰ ᾿γραῖο. δὲ οπιηΐδ φοπϑοπδηξία δοΏ0 δἰ πῃ ρ ἰοἱ δαανοΥ οαξ. οὔτ 
δὐΐοτι ἴϊα, αἀἰοῖπτι ἴαπὶ δῖ. δἴσαε οπιηΐατη δυδυ βίη ἀΐδρᾶδου ρετ- 

δοιδξ. δβοηχαΐβοπαπι δαΐθπι ἡ] δἰ περ] ϊοὶ ςοπ ποτὶ δοθο οοπδρθοῖπτῳ 
εἴ. ἀῦ. Οαγ δοῖα ἴπ ἀϊαραβοῃ οοηϑοπδητίᾳ τηδρβάατίὶ φοϊϊζατω 653} 
δὴ φαΐα οἱ ὍΝ ξδτχηΐπαπι ρογιϊομεπι αυὶ ρατίβ δὰ ρὰγ δαὶ ἀρ 
αὰ δηβάυρ[τπι δαὶ αἰίατα ΑἸ φθαπι ἱπίογ 86 οδεϊποπὶ, ἐϊα δοηὶ, φαΐδτις 
τοηδομδηδα οοπππεῖωτ, πιοῖαδ ροΓ ΟΠ ΘπΣ ἱπέο Γ 86 δἰ] πδτῃ ΦΕΥΎΕτΣ, 
εἰ ταϊοπιεπι οἰαυδαῖϊδθ. οαἰδγαγΌτη ἱξίτατ ςοπϑοπαπδδστισ αἰϊογοα 
τοττοϊπὶ ἱταροτγίξο δαηξ, οὔπὶ Βοΐαϊ δὰ ραγίθτω; χαβθόβγεαι βετί 
ποῦ ροῖοεϑι πὲ ρατὶ δἰηϊ [Δου] δῖα. ουπιαε ἀΐδραγεθ δἷμξ, ἀἰβοσί πα ἢ 
δαγῖθαϑ δοοίἀϊξ, φαοτηοῦο ἴὰ ςμογεΐθ, οὐπὶ δά βυδαι ἀευθηΐυσα εαξ, 30 
ἀϊπἊογεπα εχ διρ]ϊογὲ σοοθ δἰ φθογασν οαϑοΐιδὶ. δε φποὰ Ἀγ- 
Ῥαὶε δοοίαϊε, εἴ ἐχίτασα δοπὶ οἰγουίι2}1 μαρδαὶ Ἵπιὰ παῖδ: υἰταας 
δηΐτ ἃ ποῖδ ἰοῖαδ δδτὶβ ξαοῖαδ Βγραῖε 6δῖ, φυοὰ οὐπὶ βηΐδης ἐπι ἑάετα, 
«αλχονὰδ ποη μεσ ἔδοεγιπε, φυθηΐξ αἰ ορηϑ Δ Ρδο] Υἱ ππτπὶ οὐταπηθπ θυ 



2) ταοῖῃ ἰρδὰ τηονδδῖογ. 

ΡΑΟΒΙΕΜΑΤΟΌΝ ΣΙΧ. 

{πε Ῥοεοϊξ, ποτ δες ἃς πὸ Ἔκοδι 4αὶ ΘῈ ροείγειμαση Ἵδηξ]ςηδτ, 
Ῥαϊοθηῖ. δι εἰδὶ οδίοσα ορογίϑ βοὴ δάμιρίμα τρία ροζεξοττηῖ, ἴὰ- 
τῆες χαρά ἴπ ἰάεπι ἀεοίετῖπι, ἐο ἦρθο βπ6 πιδβρὶβ ἀεἸεοίδεὶ φάδτα ἀϊ8- 
ααἰγαΐης δηρηπῖ, 4πὸ δηΐθ ἄπεπι ἀϊβεγεραγίπι. οὔτ ἱξίτον ἴῃ ἀΐαρδδοι 
ΘΟ; δοπδηῖ ἐσ αἀἰνυογδῖβ, 4ποά οοϊησοπης ΘΧδΌΪ δὲ, δαΥ δϑὶ ΠγΌΙΩ δἱξ, 

8ὺ τηδρβάαγε δαΐετι εχ σου Γ81}19 υοοὶρπϑ σοπδί ἰδ, Εἷης τηᾶρϑάδτο Θ0Ὴ- 
δοηδηξία ἀϊαραδοη οοπδπευεγαπ.Ό ἀ1. (τσ δυδυΐῃδ οδπίαπι δαὰΐ- 
αἰὰ8 σηεαι δοϊπιθ8 4αδπι στεῖπ ἱβποτζϑσοτδὴ πίγατι φοοπίαπι σπτη οΔΏ- 
αϊοραπι ἀρουοδοίπιπδ, τα ϑ]ιπ8 ραῖοὶ φαΐ υοϊυϊ οαἴσθπι φηοά δρεοίδξ 
αμοηαίτιτ. μος δαΐετα οοηϊεταρ᾽δίομοπι ἔαοϊξ δυλνυίοσγετω, δὴ ἱποὶ- 
ἀϊι οἰ αὐάϊίοτ ὑπὰ οππὶ εο αἰβοιδίυν φαΐ ποῖΐδτη ἰΠ]δνὰ ὀαρτίταϊς οδη- 
Ο]επαπι, φαΐρρε φαΐ υ] φαϊά δαςοῖπαϊ δοοϊππιαυθ δε66 ργδερβαὶ ςδῃ- 
Ὅλη δοϊεὶ δαΐϊεπι ααίϑαπε ἈΣ]αγὶ δεοῦτοααε δηΐταο σαπίδγθ, πἰδὶ 

δ αἸΐᾳφαα οοδοῖτς πεοδεδιϊδία ἰὰ ἕμοίαι. ἀ2. Οσ ποὺ βὶδ ἀϊδρεηῖθ 
καὶ δἱδ ἀϊαϊοίδατου γε αϊ οοπϑοπαηῖῖα ροϊδεῖ, αἰ Ρὲδ ἀΐαραβοι οοδ- 

ἰ δοἸει7 δ φποά ἀϊαρθηῖθ οοπεοπαμῖία ροοῖτα ἴῃ ργοροτγιῖοπο 86- 
ἰδίξογα δδῖ, ἀϊαιεϑϑᾶσοι υετο ἷπ δοβηπίξεγιία. χαοάοὶ ἔτεϑ δοθ|αὶ- 

ἰετὶ πὶ δεδαυϊετϊ πηταοτὶ οτάϊπο ἀἰϑροπαπῖαγ, ἐχίγοπιϊ πΌ ]1δπὶ ἴῃ 
ψίοοτα ρσοροσέομετα παμθερπηξ. πεαῖς δηΐπι δαρογραγεαϊδγεθ ἢΈααθ 
τὐοϊερῥδρε εἼ88 ροϊεγιηῖ. δὲ ἀϊδρδβοη οοπεπεπεα φαοηΐᾶπι ἄορι 

Ὁρογίοῃε οοηδίδιῖ, Β6ο δαπιϊπαῖα φαδάτγιρ]δπι ἴῃ υἱσετα ργοροῖ- 
Ὥσπετη ἐχίγοπιὶ ἵεπερππῖ. ἰΐδηαε οὔατα οοηϑοπδηῖία δοηούτιιι ἴῃ Ὑἱσοτα 

εο ᾿ἰβενορεκνερι οδεἰπεπίϊυτα δἰξ, ργορογποηοσιαε ἱπ υἱοὶ δουὶ μα- 
ἐδηξ, χαίρει ἀϊαρδϑοπ ἱπί συ ατη ςοπἰπεῖατ, ροπΐταδ γεγο οαγεδηξ 
ἱ ἀϊαϊεῖθδγοι δαὶ ἀΐαρεπῖε μβαρίτυ ἀΐπϑ οορπϊδηϊηγ, ἰοςῖτοο δοπὶ Βἷϑ 

ἰδρᾶϑοῃ 6666 ςοῃϑοῃὶ ροϑδυπῖ, οδἰοσί βο ροϑϑδηπέ, ΟΡ Θᾶτῃ φαδπὶ γοἀ- 
ἄϊανας εἄπδαπι. ἀ3. (τ, δἱ φαὶβ πεΐθῃ, συπὶ ρηϊβανετῖξ, ἀρργεβθη- 
ἄλι, δοΐα Βγραῖε δΌΡϑομδγο υἱἀδαϊυγ δὰ φορά πεῖδ, οὕτα ἀεϑιμὶς εἰβα- 
ξὐδεοῖϊαπε, τη Βγραΐϑη ἐγαπδῖξ. ἱπάϊοίαπι, φαοά ροϑὲ μγραίετι ῥτοίϊϊπυϑ 
πιδίδη σςῶπεγα δριϊδϑίπιε Ἰἰςεῖ: δἰεπῖπι σηδϑὶ πδίδῃ ργϑθ δὲ ἱρδὰ ἔεταὶ, 
αἰτοὶιπάο εχ δὰ ρεϊϊτατ. οὔτῃ ἀαΐετω ΗΒ ἃ 4ύοααο ἰρβα ςδηΐτο φαΐ άδπι 

Ὁ ε886 ῥγοβοῖαγ (68 επίπι γοςΐδ παῖε ἰατὶ ἀεϑιποπίὶβ ἑαο!ο), εἐἰπππδαθ 
ἦρδθ δόπὸ γεβϑροῃήδαι Ὠγραῖθ, πιεῦῖο ΟΡ δὔδτα αἰδηϊ δῖθτη πεῖθ τπὸ- 
τετο ᾿γραΐεδη ροι8ε υἱάδίατ. πεὶθ δηΐτω ὉΡὶ 86 τπουϑαὶ ἀρρτεβευδᾶ, 
οεβτῖο πουΐϊμηῃϑ: δὲ Ὠγραΐδῃ οὔπὶ τἱάθατοῃϑ ἱἤαρργθ ἢ πεδπὶ δὲ ἑδτθθῃ 
δἴυϑ δοῃῦπι ρογοὶρίδπιῃν, ἰρβϑδτα ϑοπᾶτ ογδαϊπιθ: φυοὰ ἴῃ ται 5 δς- 
αι, ἴῃ φαῖθαδ πεχαε δεηδὰ πεῖς οοξί ἰΔοπε ρογρεπάσγε υεγιξδίεσῃ 
Ῥοϑευτοθδ. δῷ μδθὸ δἱ πεὶβ ἰοῖϊῃ ἱπίδηϊα δοοίἀαξ πὲ ἱαριτη τιονεαῖτιν, 
ΠῚ δὰπὸ παϊγαπι ζαετίτ: εἶα 8 δυΐετη τοῖα Πδγυο δ Ἵταπ 8 σΟΙΩΤΩΟΥΟΥΣ 

30 δοπῦπιαῦας γοάδεγα αἰΐφθετῃ ρτόβαρῖε εϑὲ. δοποϑ ἰρτῖατ πεῖδε δ] ἰεπαϑ 
δ} οεἰετῖα εδὲ, εἴ οὔπι ἀεϑἰηΐξ εἴ οαπι ἱποῖρὶξ: οὔτὰ γραῖα γεγο οὔτα 
ἀροϊαὶϊε, ἰάεπι 6δὲ. ᾳποάδὶ εἴὰα5 ργτορτῖίδε τηοῖϊοπί δάϊωποῖαϑ ἴρθε ἰοῖαϑ 
δα {{|π5 τἱ ἀδαἴατ, αρϑαγάυτι παπ φαϊεφαατα ΒΑΡ οτ ἀεμοὶ. δι] ον 
δαλῖοτα ἥπληι δοΠἢ τα ΦΠΟΓΏΌΤΩ πεγυογαπι, ργοταίδουτιβ ῃῖο Ἔχϑα ἰδὲ, 
ἡποπίατα {|| φυϊάετα ἃ πεῖς φαδϑὶ ἱπιρα δὶ δα ταΐθδα γε] Ἰεηῖε εἰ ἰευΐτεσ 
86 τη ξεν ϑοπᾶπε, πεῖα δαΐεαι ἰρ5ὰ βάϊωπι οτοπίστη γε πετη θη 95 ππ 
καδ τοὶ ροϊεη τα ἐοπαπι τε αϊξ. ἰΐααα δεουηἀαγία εἰαφάειη δοῖο πιδ- 
εἶϊο δαρετῖοτ ε886 χαᾶπι ςεἴεγαγατα ροϊδϑῖ, ργϑεδδτεσα οὔτω [ενῖδϑτη ὁ 

. Οὖκ δαανῖὶι8 απ Ἰοηδιὰ ἀπάϊπιιβ, στα 
δὰ τἰρίδιη 4αατο ουτη δὰ ἰγγαπι ςδηίαττ ἴ δὴ οἵοπα δᾶγε αυο ἀτηϊβίατα 
σπτ δπανϊοτί εϑὲ, δαανίυ τελάϊειιγ, αἴφυΐ {δῖα θδτα ἱγτα δυδυΐοῦ 
Φοῖ; ἐτοὸ οαπι]θηα 4αοαπε τοϊϑία οὔτα τΡΐα χαδμι [γγὰ δυαυΐογ βὲ, 
4αουίαπι αποὰ πιϊδππι ἐϑὲ, ποῦ τιΐϊϑῖο δὲ δααυΐαδ, πιο 4ἷδ δεπϑῦτῃ 
ἀτα Βοτύτ ρεγοϊρίαϊ. υἱπατη δηΐτα δοθῖο τβοΐδοὸ δυδυΐῃ εϑὲ, απουίδιι 
ἄτα πίαγα ρειταϊδοοὶ, ἰοπζε αιιρίϊα8 ἐδιιρεγαηῖατ αθδτα 4π8ὲ ἃ 
Δλο ἷδ τυϊδοθπίαγ. υἱπυτῃ φοὶρρε ὃχ δοὶάο ἂς ἀπὶοὶ δᾶρογε τηϊδίπτῃ 
εαϑὶ. ρτορδι Βος ἰάδτα ροϊεϑὲ γεὶ πια]18 ραῃὶςΐς, 4πδ6 Υἱποϊεπία ἀρ- 
ῬεΙΪλπιαθ. οτβοὸ οδπίϊοπα εἰ Εἰρὶδ ταίβο τὶ διδέπιεὶ αἀπιοάππι διδπι 

Ὁ ΟΡ εἱη τα ἀϊπεπι Ροδοαπξ: ὁῤίτιϊα παιχαα αἴγαφαε οοηβοϊϊατ. δου 
δοΐεπι ἵγτϑθ, πομίαση ποῦ δρίτῖϊι Αἰ, δαὶ τοϊῃ 8 δ6 Π618}}} φαδαι ἐδ ἷα- 
ΚΌτε, ταῖπαδ Ὑοοΐ ἱπαπηΐδοςτο 86 ροϊοϑῖ; χῃοά οὔτι δα δεπδατ ἀϊδοτὶ- 
τῆ δῃ ρατίδηϊ, Ὡθπ ἱπατιοτῖτο τοῖπαϑ ἀοπια]ςεηξ, φαοτποάο ἀϊοίτπι ἀ8 
παροτῖρυς οεἰ. δά ε φυοά εἰΡία δοπίξα οορῃαιοπεφῃς δα Ἔστογεβ 
σλῺ ]Π1ο8 οἀΠ]6πδο οσσπϊαῖ; δοηιϑ ἰγγας οὔτι ἰεπαὶδ γοοῖφαα οοτης 
τα ϊϑοοτὶ πιὶπῃ5 ἰἀοηοῦν 511, 'ρ86 ρὲὺ 8686 ραΐδῃ8 δαυπιαπε β6ηῈ8 δῖπ- 
ςόττια οὐδιοαΐεῃ8, οτποϑ οδηϊίοπαθ ὄγτογεδ ροοῖϊα 4π8εὶ τεξηἶδ ρὰ- 
τείδοϊξ. οὔτι γδγὸ ταῦϊϊᾷ ρετρεγᾶπι ἱπ ςαπίδη 0 δρδηΐαγ, φυοᾶ ρῥτο- 

σὺ ξαλδοῦυτη ἐσ εὐταῖϊ τεοϊεαπο δοῖῖ8 ργουεηὶξ, ἀδίθυυϑ 6686 Ὡδοοδϑθθ 

ΧΧ, ἀῤθ 

εἰἰ ἀ5. (ἂτ πογυῆπα τρεάϊατα ἱπίος δερίδτα υοοδιηαβ, οατα ἱπέετ 
οοἷο πΌΪΙππι ποθ ἀϊστα αἰ17 δὰ χυοί οἷϊπι σοποεπίαβ πογυΐβ δερίοια 
φοπϑία δὲ, ποττιπι ταϑἀϊατ δϑὲ. δοσώτω ἰΐετω χαδα ἰηΐεσ ὀχίγεια 
φοπππεπίατ, δοίαπι πιεάϊαπι ρτϊποὶρίππι χποάάδη δὲ. χαρά επίπι 
ἴῃ τοϑαϊο εἰξατα θδὲ, Θογμτῃ 4886 ἴπι αἰΐψαο ἱπίθγυβιο δὰ πέγπηχαθ 
Ὑοτροηὶ ἐχίγετασπι ἢοο Ργὶποὶρίππι δὲ τπθάϊητη εδὲ. οπτη βαΐοτη δχ- 
ἴτετθΑ ἙοηοΘπἴτϑ πεῖς εἰ ᾿Πγραῖε ἐἰηϊ, Ηἴδααε ἱπιογίδοεδοὶ το] αὶ δοιὶ, 
4αοστπι τηεάϊαο βοπιϊῃδία βοὶπρ ργίποὶρίατα δἰτοσῖι τεϊγας ογαὶ εδὲ, 
ἰπτα τα ϑαϊὶ ποπιεα Βαρυδγαῖ: ῥτϊπεϊρίπτη επίπι ἰάεπι εὍ86 ἀππίαχαξ 
Ῥαϊαϊῖ, χαρά πιεάΐατι εαὲ εθγοτω 4θδὸ ἰπῖοσ αἰΐχπα οἰδα ἀπηῖατ εχ- 90 
ἔσετη. ἀδ. (τ πιεϊϊαθ πναϊεῖ, οὔτ οδηϊδηϊ, ΒΟΓΥΑΓΕ ΠΌΙΏΘΤΟΔ 
Ῥοδδὶηϊ Ζπδτα Ῥβυς 7 ἀπ 4αοά πηρ]τ πιδρὶα ππαῶ ἀποσταχπο γεθρὶ- 
οἴαπῖ, ἰδγάϊαδατια ἱποϊρίππι; ἰΐαφπε ἔρος ἀδβοχαὶ ἰάδπι ροδεαηῖ: 
ἰϑφι επΐτα δγτουῖδ δο]εῖ οοσαπαῖεὶ ἴῃ οοἸοτίξαξα. δοοὶαϊξ δαΐδτα αἱ δαο 
ποὶ ταῦ εῖ, παι ραυοῖ, δἷπξ δἰτθηιίογεδ, δε βτ ηϑ ὙΦΤῸ ϑε86 ΠΕΙΠΟ 

ἐοπιαι ἐχϑηρογαῖδ του] ϊπἀϊπ οἴαγεγε ροϊπογιῖ, φυβηχαδηι ἰπΐοῦ 
Ῥαυοο8 ἔαοἸ]ϊπ8 ῥρσοοῦὶ ἀαλίο ροίεγίξ. χαᾶπι ΟΡ σεῖῃ ἱμβίεγ φεϑε ἱρεὶΐ 
ῬΕῈΓ δὲ ροϊΐπϑ φυᾶπι οὔτι ργιποῖρε ςοτίδηϊ. 47. Οἱτ νοχ ἰπ ρατ- 
ἴετὰ δοπίδτ οἈπίδ τηϑβηα ἐχ ραγὶς ἀδροπεγωῖ 7 ἂη 4υοά δουΐαϊα ἔδ- ὃ 
οἶα 8 φαδπι ξγαυε σαπίαιηγ. αρπίτπι ἱξιτα οσερ σία ςδηϊδηξ, ἀσχα πο 
ἰὰ βοίπηξ, δστόγοιη οσογίαδ σοτηταϊ ταηξ. ἀβ. Οὔ νεΐεγεϑ οατ 
πεσυΐδ ϑερίετι οοποεπίτϑ ἀϊϑροπεγοηῖ, ᾿γραῖθῃ, ποῖ πεΐδῃ σϑ]φαθν 
ταπὶῖ δὴ πο Βγραΐεη, δεἃ εὔτι 4886 Ῥϑγδιοεδὲ ποδίγω ἰειηρεδίδῖθ 
τοοδῖατ, τοῖα Ἰητογυ δι πτη τε φαθγιπξ. αἰ ἴσα σοσοὸ ἀθιδὶ ἰὼ δοῦ- 
ἴππι ῥσὸ τηϑάϊα ταὶ φαπὲ, υαπι ΟΡ τϑῖι τηεάϊδιη ΄αοααε δᾶτα ἀρρεῖὶ- 
Ἰαταμε. δὴ φυοά δαρετίοτίβ ἐβέσαοβοσάϊὶ βπΐς ρτεποϊρίπιω γαῖ ἀξεπο. 
τίν, εἴ τηεάϊαται ἴουθο ργοροσγβομετα οχίγεπιοσται ϑμεραῖ. 
Ἰταροεάίατατη Ὁμοτῖθ πεᾷθθ δυβάοτγίο πεᾷὰβ δῃβρἈγγβίο οδπίδπαϊ 
ἔδπογε πὶ τηοϑ 6ϑὲ7 δὴ αυοα τοοάυϊυπι ργδεδίασα οοηοεηῖαϑ Ηὶ π6- 
φαευηΐ, {πὸ οατὶε ὉΠΟΥΙΘ Τοϑβηορεγ Οροϑ δεῖ. Ἰθοσεδ Ὑ6ΓῸ δΠ}Ὁ- 
ῬΒτγείυτα οΡεϊπεὶ ἀϑαὶ τογοτῃ ἀδραϊδῖοι: πη ΟΡ τοῖα ἴα (Υ)γοῦα 
ἐχοῦτϑα εἰ ΑΥΊδἃ Ε0 'ρ80 οοποεπῖα ἀβππίατ, δαρἀογίασα υετοὸ τοῦ 
ξυϊβουτι οοπδίαῃδ ἐτάυθηπα δδῖ: Ζθοοῖγοδ ΟἸΩΠΙ ΠΣ ταδχίπιδ ΠΟ ποθΣ- 
ἴπυπι οἴδατε δοοοτοσηοθαπάῃτα. δεά μδεο διῃρο Ὡξ σΒοτίδ τοϊπίπιθ 
οομηρτοαθπηῖ, δὶς δος πῖρ 6886 ζδτο Πἰδυίοτα ργοβαπίογ: εἰδηΐτ δοεηδ μ6- 
τοῦμ ἰδοία ἀϊοίαχαε εἰπη δῖ. υεἴεστσα ἀπξοτα δοῖοϑ ἀυςε8 [αἶδιε Β6- 
τοδδ οοῃϑίδϊ: ρορηὶὶ Ποπιΐπθδ διπξ, χαΐρος ςΠοσὶ οοπεϑιαπξ. χυδν 
᾿ς δὲ ὉΒοτο οοπιρεῖπηϊ ταότεβ ταοάη!αα ἐγαηαα}}} οἱ Ηθθιἶθο: 
δες δηΐτῃ Ἠυτηδηδ ρΡοῖϊΐαδ δαπί. 4086 πιΐπιδ σεῖογὶ οοποδπῖαθ ργδ6- 

δῖατε φυδαπξ, ταϊηἰ πε ἴρδ6 δα ΡρΒευρῖαδ: δὶς δαῖτα δηΐτοου {γ1π- 
Ῥ ιδϊίο δίτω:Ἰε5 τεάάϊ: ςορὶῖαας ἀὐ μανόν δἱ τυετοὸ τηϊχοϊ γάϊῃν ηΐ- 
ταΐγατα 1116 μυδαϑίαγε ροῖϊθδὶ: ἰἴωφαθ 6εὸ ἶρδο αἴδοὶ ροδεῦτωυβ. δυπὲ 
δαΐετι κατ᾿ ᾿ἰτμμροὴ αὶ ἱπναϊϊάϊοτεβ; φαδπι οὐ τϑῖι 14 ξϑῆπδ σβοτο 
τοῖθαίαυϑ. ἐὐράοτῖο υϑγοὸ δῖασπε δ ρ υγρλο ἀβίπνυν, φθορά σἤογο 
ποῦ οοργυθηΐξ. δδὲ εηἷτα σἤοστι οἰϊεπ8 σαΐάαπι ουταῖογαπε οἰΐοδαδ, 
ααΐρρε πὶ Βεπευοϊεπίίαμν ἀππίαχας ᾿ἷ8 ἐχβίρεαὶ αυΐραδ βάδδξ, 
50. (τὰν δοῆο ργαυϊογὶ τα ]οσ πιοδυϊδιίο ςοπ πεδίυτ 7 δη σαοα τηο- 
ἄπ]αδ δὰ φυίάοτη παίαγα στρ  ]ΐδ οδὲ εἰ φαλεῖτιο, δεὰ δάἀπιδιι παπιοτὶ 30 
ταϊϊοπθ ὠρρεγίον τε ον δὲ τηουδηῖίοστ. οὔπὶ ἰριτατ ἐταυΐδ δοῃῦδ 
τη} φαϊείαδαπε ὁἷξ, δουϊυβ οομῖγα ᾿πουθηβ δἰ ἱστιϊδηδ, ΡΤΟΤΒῺΒ 
εογαπι φποηαε 4αὶ δαπάοτι τοοάπίυτη μαρεηῖ, τη οἱ ἴον ε88ὲ ἀερεῖ 
4αΐ ξτανῖον εοάειῃ τποάπ]ο οοπεπεϊας. πιοάαϊππι παησαδ τηο ϊεσα 
6886 ΘΟΓΌΤΩ, ἀἰϊοῖθτα ἴασαι εδὲ. 51. (αν ρΡαγίατα δἰσαϊ τασαφας ἀο- 
Ἰογοτα εἰ δἰξογττη ἰηδπα δἰ τεγασω ἀϊιηϊ ἀἰαϊαηι δἷξ, ΘΟ ἀϊαρδϑου οοπ- 
ϑοπδητία τοβΌ 811} δὰ φαοά εἐςμο ἀπρία ἀϊπιϊάϊατὶ κα ἰηδηΐο ἐχοίδῃξ, 
4αϊά εὐΐτα ἴῃ ἰδιϊδ Ροϊία8 χπᾶσω ἴῃ Ἑπαῖν τεϑ ευϑῖεὶ 7 τποῖπτα πβηῖτα 
δαπάεχι δουογειι ραΐϊλτηπδ, 4πετὰ γϑϊοοίογοτα. ἀπ ρ οσ ρα γεγο 
δὲν Ἰαγάϊαϑ οοουγτῖς, ὩΣ ἀπρ 9 ἀαρὶο οἱ οεἰεγῖὶδ δὰ ργορογβοπθια. 923 
υἰτῖα φασφας ἀπρίαε ἀϊαραϑοη δὰ βυ ἀυρίαπι οομδβομδξ, 

ΧΧ. ΟΥΕΕ ΑὉ ΒΈΙΒΡΙΟΜ ΟΥΝΌΒ ΣΤ ΟἸΚΆΔΟΚΑ ῬΕΆΡΙΝΕΧΤ. 

Οὔτ ἀφαδιι βαΐδαπὶ αρίατα τεοῖρίὲ, ροσττιπὶ τεςιδαϊ7 δὴ φυοᾶὰ 
αἰϊετῖαθ γαάϊχ ἱαρ ες ]α, αἰϊετίας υα]48 δϑὲ, ἔτ ραι Β] πὸ δυΐεχα 
φυοά να] ἀϊυ6. 2. (αν ἴῃ ργου}γβίο δὶ “ταθοϊδατα Β61}} τετροτα 
πεῦθ δἀὐϊο πεας βετῖϊο 1" δὴ χυΐα τεπίμα γείγιβετασθ ςΟυΡΟΥᾺ 49 
Ῥοϊεοῖ, αξ οοτταριίοπθ οοπβίδὶ δεταΐηΐ ψοηΐ 8119. ἰά δὐυΐοπι ἵρδατα 
βάνεγδυπι οἸηηΐπο εδὲ δά ἐογαϊπ ποῖ δίᾳαθ δπὶτοδίἑαΐοτα, απδῃ- 
Τὶ βϑμετε δἷξ ἰάεω. 388. (αν αἰΐσαδ ἔγιεῖα υδοθπῖ, απ βογεαι 
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μεδοδοῖ, αἴ σαευταετ, οπρατθίεα, ταιΐαϑ ῬΌΒΙςΔ, δὴ ἐἶδ ἰγαοῖθϑ πὸ 

ἀεεεὶ, ἐεὰ ἰρεα ῥτὸ ἐγοςῖμαν βοροπῖαγ, Πυῖμαδ ἔοι ἱπαϊάες. ἐγαεῖαο 

δαῖτα ἰὰ οἱ φυρὰ ἄοτεωι βοτὶξ. οπσαπιοτὶ δαΐεπι βογεπὶι ᾿αμβλεγετθ 
Ῥατερίουαπι εἰ. ἄ. ΟἿ δοταια χπαε ἰεγτὰ ρίβπῆε, αἸϊὰ ςοςῖα α]18 
ἐταάα φππὶ οἶδο ἰάοποαῖ δὼ σχαίραϑ φαοοῦν θοουἰϑαϊας ποῖ ῥγΟΙΣο Ἐ9 
οεῖ, 6 ἀφοοοεί ἀαϊείον τεδάϊτατ ἃ καΐογε: χαῖθακ δαΐοπι δᾶροτγ γεὶ 

40 ρτοῦϊβιδ βτοῖπο εοηδιτας, ἕδος εἴδπι Ἵγημάα εδίἰαηξαγ. 5. Οὐν 
δὲ εἰϊκα αἰΐα δδδὰ τιβὶίπο οὐαὶ ροδῖβεῖ δ ααοὰ δυνοίάϊοτα ποῃ θοῦ. 
βο ᾿πασοοοιατί, δἱοοίογα πο ΔΠΊΡ τι Ἔχείςοαγὶ οροτξεῖ: εἶχα δαῖοτα 
Βαπιϊάϊοτα τοοϊϊοταααε οποία γα ἀατίίαν. χαδθ υδτὸ τοΐητις μαιπὶ δ 
δαπὶ, ἔδες ὑγτιο εοβέδεϊα εἰοκίοτα ργοτϑαν εὐβάσθη. 6. Ουτς δῇα 
διοαϊεπέα αἰδα ἰαοϑσαΐομια ἐχροτίαυναν δὴ οδΌ888 δυροῦδ ἐπι 7 ααοὰ 
οοἷπι οἱ ἱρπὶς ἐχρότε διιοςῦπι εοπείδεϊ ἱτοπιίξοτα, εἰ ἱγπὸ οου[ϑεῖδμα 
τὐμῦϊο τοΐωσο τεὰάϊεας, μος οἶδο ἱπερίαπι ρϑηϊϊαδ εδῇ: φυοά δυΐδπι 
ξαςοο εδουϊοπὶο χυάοτα δε υεϊμεπιβοϊίβδουο σοπϑιδξ, ἤος Ῥγο εοτν- 
ἀϊπαιοηῦ γοεἰρίπιη 8. χαρά οπίτη δκίρτιο οοτροζε υἱπι ταδβῦαπι ΟΡ παῖ, 

80 ἰὰ παΐατατα εομπάϊτε ροϊεϑὲ ἀπιρ]ΐοττιπι 6806] επίοττιτα. 7. Οὐαπι 
οὗ οαῆδαπι δἰϊγρίαπι 6] 186 δ δϑίβεπ πϑάι υἵνεγο ἐδπτιπηπιοο Ρ09- 
εἴαῖ, ἀοὶπάθ οὐ δεῖθθπ ἰπίθττπί, εχαγθϑεθπῖ, Ὀἰ ρ6π898 μογρδε, εἴ 
4686 οἷεια ποιπίπαιπθϑ: αἰΐωα ποι, δὰ δδερίαβ ἵγιοϊίβεαςε δ ϊταθ 
εἰαϊς. ᾿ρϑαγαπι εἴίατα υἱυεπξίαπι δά δϑοπιθη ἀϑηπε ἔεγεπάστι, ςτα 
Γ᾿ ῬαΓΘ δῆππᾶ 91ϊ, ἤθη δρὶϊ, φαοά 8Ὁ ευο δὶρροδεϊίσατα δρ- 
πρὴ δας 68, φαμὶ οχαδρίανῃ ἄκρην, πὸ ροδίοεγο ἐττιοζαῦι δε, 
οὔτοαας δἴτ ες, σχαγεϑοῖς οὺς παῖ ὃπ οἵθηΐα ϑαΐθπῃδ υἱροηΐ δεϊδῖθ, 

δἴεδτο δειδῖθο σα 66 Ὑδίθδηξ: βαπὶ δὲ μοπιῖπος δα δποῦτι ἰγίρο- 
δἰτιππι δῆτα ργοβοίπης δαὲ σορίβ απὶ ογαϑϑ! ἐπ ἀζπδ. ὩΡὶ δυιῖϑτα δεαθι 

ὃ ἴετγε Ὡοὴ διρρ ἴπ8 ροβϑιηῖ, τη οο ϑεγρίαπι ονατεβουπὶ δἴαπε 8686- 
δεσπῖ; Φιδηχεδπι δ]ία οὐίμβ αἰΐα δεγίτβ οοοϊἀππῖ, ὑὴ κα τοροτὅοπο. 
εεὰ φυδπὶ οἷν οδίθδηι αἰτϑ ἰοπραπι τἱϊδε δραϊϊαπι, αἰ116 Ὀγενα ἀδῖατη 
εξ, ῬΟΙΤῸ αἰτοτίαβ ἱπῖοτϑοῖ ἀἱεροϊδιϊουἑ9 ἀδοίαγαγε : δε στα οπιπίθτιϑ 
βηΐδ δο τοστηὶπαβ δἷὲ ρεγίεστιο ϑετηϊηΐϑ, αυϊθ9 υἱα Ὀγουὶ Ἰδυρογθ 
οὐπιη εἴας, δδθς δϑοπιοὶ δὲ σετίαε Ποπ δθδβρὲ, 4086 δυΐοιη 6886 ἰοπ- 
ξϑενα παΐογα το Ϊαΐξ, δες δαερα ἐγαοίβοδγο πθοθϑϑα εϑξ. απθτι ΟὉ 
τεδι σπαε ὑπιβο Ἵ πιᾶ δαπί, ἔεττα πὸπ ρ]υδ γα]εδαῖΐ συᾶπι δεπιοὶ, τα 
πχδγεθοδηῖ πθοδββ6 δὲ: ἃς δΟΓΏΤΑ Ἰρϑοττιδὴ δία δῦ πο ργῖγιο δἰτιαὶ δὲ 
δεΙἈ εἶ τοάδοτο εἰ υἱΐαστο Ἔχρίεγε πδίαγδθ ταῖῖο δαηοῖξ, ΑἸ ροβξεγο, 
τὸ εαθαρίπτα. Ζυδ8 ὙδτῸ Ῥγβϑυδίάβ δυσρτπξ, ἤδεσ δηπὶδ Ῥἰ που ΐ 
Ῥοσὲ ἔγασιβεαγα ἱπεϊρίαπε, ἀΐπαπε υἱἕαπὶ ἀρότα ροϑϑηπε, ἐτπιοιϊβολγο- 

(5 786 ἐλερί8, πὶ γρόγεθ. 8. (τ, δ' 4αἷ8 αρίππι ταάίοα ἴεπῃ9 εἶτ- 
οατοίοαϊαϊ, ραττίφυε πῆδὲ ρδαίςππι ππάϊχυε ἰηρογαῖ, ἀεὶ πε ἔεγγϑτη 
δοευπιαΐες, ἰϊδαυς ἱττίρεϊ, ταάϊοθς ταῖγα πραρηΐϊτυ πε δά] σδοεηςῦ 85 
4ποὰ παῖτιγα ρδη οὶ ἔπηροιδ εἰ οδἹ δα ραβυΐυτη δἰτγ εἰς, σοποθρίπτι- 
{86 ΠΌΤ 5ΌΓΘΌΤΗ ἸΓΈΊσΤΩ ΠῚ ΡΘΕ τατ, 86 ἱπίον σά αι σοηξεπῆιπι ο8- 
ἴοτὸ οἶδί ἰμάϊο εοποοπαῖε, πὲ ταάίοῖθ δπιρ  ἰσϑίπιηνα δα υὶ ἱποτεῖσθτ-, 
τὸ πδοῦϑ88 εἰς. 9. Οὔτ, εἱ φαὶ5 ἐπουπιεγεϑ δαξ σποηγη ταν ρῥτο- 
ἔππε ραγυοΐας οοπ δ “εὶς πὶ ἴογγαπι, τοϑίογε τι το ἐἴβ οἰ εἴ 7 δη φαοά 
δρί σῖτα εἴ βοὶ ϑχβϑίοσαπάο ἱπογεπιοτήππι ἱπιροάϊππε, πιοίστηστα ἴππη 

ΕῸ τοϊποτεπι ἔπτη οτἰϑρίοτεπι τεὰ σηϊ, χαεπιδατηοίστη εἴ ἀτρόγεθ, 4π86 
ἴοοα σεπῖο δοϊϊψῃς ὄχροδίξα Ἰοπθηῖ, απασατιε ἔπ οδυΐδ ππᾶπθαΐ εἴ 
τῆρτιϊθ: δῆογας δηΐτο τηϑρτὰς ἔπηροδδαχας ἤπαϊ, δἰΐογαε ραγυδα εἴ 
8Ρ15846. δεὲ ὙΈ7ὸ διξοσ Ἰεύσδτῃ οὐ ἢ, αποηΐδτη οοπῖτα αἰβοϊδηξηγ, 
οοπέγα ουὐδάδην πεοῦϑ86 δϑῖ, χιὶΐπ δἴϊατη χυδς γαδὶβ ἱποϊπάϊιπαδ, τξ 
σποιππαγοβ ἵπ ἔΈΓΩ ἰς οατνΐβ αὐ Ἰεροΐ15, εἰ πιαΐα Ῥαπῖοα δαὶ χαδευΐ 
ταδί ἰπ οἱ 15, ἀταρίδ το ἀἀαπῖαγ εἴ ἔαπροϑα: οοπίνδ σίας ἀδιεςῖα δπηῖ, 
Ῥᾶγνα εοἰϊάδηπε δυρεβοπηῖ, πα]}0 δπιρίεπῖς ορετοῦϊο, ᾳποά αἰΐπιο- 
πῖαπι ἕαοϊαϊ ἰαγρίογοιν, Δ ἐπῖπι οδίδθοιπτα ἕαοὶξ πὸ Ῥαβυ]υτπ ααὶ ευα- 

0. Οὔ Ῥ]δηέδγπτη δογίαπι βεπυῖπα βοτίοτα 
φατὲ φυᾶπὶ ταάϊςθο εἰ ζο 167 δὰ χαρά βεπιΐπε οπιηΐα οὐϊτιπίατ, ἵπτθ 
οεἴθγας ΟπΊη69 Ῥατγίθϑ ἐχ εὸ συεἰπίὶ ἕοπὶε αποάδπι, οἱ χοϊάδπι αἰυπε, 
δΆΡΟΓΘΘ οἰ οάοτγεϑ ἀεγίυαγὶ πδοῦβϑα δϑῖ: ΠΆσΩ οἰΐδτῃ οάοτοδ οἸβπίαιη 
ὩΏΔ ΟΌΠῚ 86, ΠἰθῸ5 6886 διιδυϑδ ἰῃςἰρίαπῃ. ἡποίοἱ δογίταἄο οοἴεγὶθ 
ἘΧ βετηΐπο ργοβεϊδοί 980}1:8 εσῆ, βασι δὴ ἰρβϑῆπι τηαχίηια 6886 ἴαΐα σγδῖῖο 
αχΐει. 11. Ουγ ἴδξημεϑ ταάϊουϊαε δογίογοθ ϑπτε ἀπ 4υοὰ ἀπι- 
ῥἱϊοτεν {Ππ6 δραῖο τοπιροτίς Ἰοηρίοτὶ ρ]θπίῃς σοποοςῖδε πα ϑοῦτιξ. 

ΒΘ} 12. Οὐτ σδρρατίς ἰοοἷΒ ργουδθηΐγ εὐἰε8 μαπὰ ἔκοί!ε ροῖεϑεῦ ταῦ 
πδησια ἰεπῖδιτιπὴ εἴ τδάϊςε ἱταποϊδια δὲ δεπιΐπα ϑρᾶγβο, οὔτῃ ἀαρπὰ 
ΠΟΠΠΏΪΙΟΒ σΟπιπιο οΓ σαρρατίβ οἷξ χυϑτη τοϑα, δε τῆ εἴβοοτα 
τὐδ!} ροϊπεγδηξ, φυϊά Ἔγροὸ οατδδ δἱξ αἱ σπ] 8 πεβοὶδὶ Βοερίϊασὶ, 

ΓΡΑΟΒΙΒΜΑΤΟΜ ΧΣ. 

ἱπουΐαε δὲ αὐΐ ρεγεδαμαῖστ, δὲ ππαχίτο δεραϊογίε Βαμαογοαῖῦ ἰρίταν 
ἀδ δος οεἰοτίδχαθ κεαοτγίς εἰαϑάστα δοσερίδεθ ἐἰϊαὰ οροτίοῖ, ἀπο 
ὩΟῺ οπιπία δοάσπι εχ σηδϊοτία οομδίρῖοτα δοϊδηΐ δαὶ δαρετὶ, δε ναδὲ 
πε ἐχ δἰϊογατη οοτττιρομς εἴ ρτεϊποὶρίο οοπβείδιδηὶ εἴ ροσὲ κυβοαν» 
ἔατ, αἱ ρεάππουϊ! οἱ ΡῚ]1 ἐοτττιρίο αἰϊπιετῖο δαὶ χὰ ἰδ} 8 δἷϊλα σουβὸ. ιὸ 
τίϑ Ῥγοήάεδιιβε. δυζὸ πὲ ἴπ ὀόγροόγθ ποηπϊΐα σχογοπιδηῖο ργουθδδοῦ 
εαἰϊπιεπά, φαοὰ οετῦε οττιάϊ τα δδὲ, δὲ Ἐρὶ πιδίατας τῖγδϑ σα ρ ογατθ ὩΟΌ 
φαευπῖ, ἀρεεθάσῃιϊ φαϊδετα ἔπ υϑοίολπι εἰ αἰταιε, 4π26 ἰπ Ῥτοῖαρί5, 
τααχίπι δυδ, δίχαδ υογοὸ δηΐταϑὶ ργοάποππί, ἰϊαααε ἱπ φεβεσιαῖς, 68 
τδουδὶς μδθο δυρθηῖοτγὶ εἰς ἰπ ἴοῖτὰ δἰἴβ ϑοῃοοοῖο δἰἱταεηῖο δὲ οουσὶ» 
δἴαῃξ δὲ δυρεπίοτ, Εἰΐὰ Θχογοιηθηῖθ δἀνογεαααο οοπογοοης οὐ» 
ταν. δυϊαγας δαΐεπι οἴβοϊ! εδὲ τ σοποοηααῖ γϑἀάαδϊχιο εἴβεοαχ αἰ!» 
ταδηΐατη, σα βεπαδ ταϊτο Ὁγρδηυπιατιο ἑγπιοϊπατη σοτϑέδεξ. χπδο ἱρὰ» 
Ὅπτ ἰη ποϊἰραιοπθ ἱπἰοττηδ! ουεαιιε Βαϊ αϑοσταοαϊ οσθδυῖοσ, π86ο ἂν» 
Ῥαπὶ υόοσαρτΐο δἰξυϊβοαῦπιηδ, εο φηοά 80] εγτῖα μοτηϊηίο εἀποδῖα αϑά 
ὁτπάϊξαχας πιεϊίοτα ϑφυβάδηϊ. 086 δυΐετι οἴγα δἀβι δίϊα παϊτοθοοζῳ ἐο 
πεχαεπῖ, δαὶ εἰίδτη δάνεγθο βαρίται ἰοοἱ δαὶ ρεπετίς ρεοἀοαπῖ, ἈαρΒ 
εἰϊνεδιτία ϑαπὶ οἵ ττιδιίοα οπἰ ἔδαπο υἵγογο ποΐαπε οαἤτιϑ επΐτη ἀπ 
δα πο οαΡ88 ἱποάναετε τβοῦῖθης οσπίθη ἀϊξ, ἀερταγαὶ αἴσχεα ρέγυεν. 
ἄπ, φαῖρρε οὔτ ἃ 8ὴ8 πδίασα ἀεβοίροεγε ποχαθδαῖ, φυκε οτῇδ δὶ ἐξ 
δοτιτιράοπες 4πὸ ἐπ βξΈπογα οδρρατίβ φθοχθα εἴ. 418. (πν, 
τῖ9 γδαϊσαϊαγασα ἴο ἷ ἐδιηροτγε πίδετσηο, σατα τραχί πες υἱξειτε, δδεο. 
ἀετς, δὲ ἴεῖτατα ρεάίθαδ οοπιρίδαδεῖξ οοῃευ]οατίῖατιθ, αἱ ἱπι γε 
πηΐμπι δἀπιπίετε ροοϑῖξ, ταάϊςσαϊδε ἔρϑαθ ρεγ δεϑίδίετη διαρ πα ἀϊηῳ 
ταῖτα ἱποτεϑοθθι! ΔῊ ῥτγορίετε ἡαΐα πα ςοτταπιρδηζαν, οΒπθ8 001» 
οαἰοκπάϊ δοὶ ἀϊτ85 ἐσὲ, σαδ8 μαπιόγειι Ρυϊγοίδοοτε ρτοβίδεῖ: αἰ ππδιν 
ταπὶ γετο, αιοά ΔΙ Πτοτ δά ψογτηεπ 9Όγατισα ἐγβη στα ἰογεῖατ, ταάὶχ εἰδῇ 
ἴρϑα τοῖϊαπι ἀϊδρετιδαῖ: ἰἴδχας ταὶ δαρ]οῦ βαὶ πεοεδες δϑὶ, υεἶ εθο 48 (ὁ 
Ἰαῖεγε ταάϊοεβ αἰΐδα τηϊπῖαὲ ρετγεαίπατι τηοάο οδράγαπι: δδδ ΘΈΒΏ 
τι ἀρ ἰο6 9 οἴδοὶ πονΐπιιδ, δὶ ψαΐϑ δππῦδβ ποι δυςἸ]αῖ, δδὰ τεπιρθ τ 
Βήβετηο τεϊπισυαῖ. δὲ οὔτι υἴτῃ ἰϑῖδτο ργοοσγεδῃ αὶ, αἱ ἰαϊοτὶ οσραττῖα 
ῃδῖατα ἀεάϊε, εἰς ταἀίοσαϊατηπι περατγίξ, πδος886 ρτοίδεϊο δεῖ ἴρ682 1116» 
στδϑδεδοοτα Ὠϊτηΐδπὶ ΟΡ οΟρίδτα αἰϊπιεπί. 414, (τ, δἱ φαΐβ σπσ» 
δῖτα8 δαξ Ἵποῦπιογοδ δραᾶ ριξοῦτῃ 91109 ἐπ ἱρδατα ἀϊπιήσετξ πίει 
τετιρεϑῖνυοϑ Βεπθάτ ορεγαετίς, υἱγίἀθα ρετ δηπαπι ἐοίατι ϑεσυ θῖν 
δη αποὰ γὰροῦ δαῖδε τοίγιρεγθπβ εἴβοϊξ πὸ δϑοοδεπίαγ, ϑεΓυ δ σὰ 
Ὑἰτάε8 εἴ γεξεὔοτεες; δὲ οριαγαῖίο {18 εἰ δρίγίται ἐδ18 αεγε ροϑοτιμῖ, ὃ 
ἢ): ἰατπ ἴῃ ρίοπατα ογευεγοπῖ: ρεττηδηεπαϊ γετο ἔδοαϊϊαο ργορίετθθ 
αἴαγ, φαοΐ τεἰ ςτ8 ταἀϊοἴμπδ διρρβῖς αἰϊπιθηῖδτν. πδπὶ δὶ χαΐδ, σα: 

ἐγαοιίίβοαγηπε, ἀοιταοιίθ δαγτπεπτ9 ρτγαθείδδαας ρἰδπία Ἰότταπι δρ 8 8 
ταῖς, οοπουίςαγίξαπε οἴγοιτι γαΐςεδ, ἐποῦταοτεβ [δοὶεξ ᾿γαδοοοῦϑ 
αἰροῖς οὔπι τδαϊχ ναΐδδὶ ςουϑεγυατί. μδυὰ οπίπὶ σποῦτη τ ΘΙ ΠΌΔΑ, 
δοΥαΓ παΐπταπι, δεἀ υἱγογε πἰτοτίαβ ροῖεσξ. ἔεγεδὶ δαΐετα ἐδ ἔτ. 
οἴπτη ταδιιγπ8 ἀπάτῃ αὶ 8επιΐπ το ἠενης φυοηΐᾶτα τάχ, δοῦθ 
Ρ8ζ8 80 11}. 6Ὲ ορεονῖθ, ρὑτδεοου τα ἰδπὶ παίυγας Βαδεῖατ, φαοὰ {1115 66. 
ταϊπαῖῖ8 ᾿Υϊα5 σΟΩ οὶ πδοθϑδα δϑὲ, ἴετγδε βυΐοπι δρετεζαῖίο εἰ σοτν 
δὨραϊίο Ἰερότετη ἱπάνοϊε; στὸ γαᾶῖχ εἰ δετυδυῖ δὲ βΈγτη ΘῈ το πεγα 10 
οεἶογίαϑ χαεαῖ. πάρ εὔδτι δὶ αἱ, δἱ 4αἷς μετ Βίεπιεπι συς απ τ 
δεταθῶ ἴῃ 4085 δἰτατη ἁψπδ ἱγτίξεϊ ἰορίἀα, οἱ ταοάο 90} ἐχρσ- 
παῖ πιοάο οΟἸϊοςεῖ δραὰ ἰρπετα, ρύϑεσοςθδ δάἀπηοίζητα σποῦτβοτο ἴω» 
εἶδι, δἷ Ἰδπιροότα ΘΟΏρτΌΟ δά Σρϑατι ταπὶ 488}}9 ἔῃ ἴθγγαπι ἀθιιπο, 
45. Ουτ ποῦ πιετίἀϊε, δεὰ πιᾶηε ποςῖαψε ἴγγίρατε οοποπουογαπιῖ 
ὈἸτΏτΩ πα 8018 ἔεγσυοτ ἢππιοτετι δΡδατηδῖ, δπ αποά, δἰ δηπα «αἰ: ἀ8 
εἰς, Ὡδοδὶς χαδς ἱγτίραπτητῦ 16. ἕπτ Ἵπιπα οἀοτγαῖαπι ξεπηῷ 
ἴατη 86 τηΐτιττθα ΠΌΔΠῚ δἰ ἰ"ρίππι πιουστα γίπδιι ροϊεδὶῦ πη παῖε οδἱ. 
ἄττα οϑἱὲ σοπεοοίααοε ζαοῖϊε 7 οαΐπδ δᾶπθ βοηετῖ σπαὶ σπδὲ ὨΤΥΠΒ 
οἷετε υδΐοπξ, Ἵαΐογ παπατρ ἱποτίου οἷϊο Ἔοχσϊεπαδῖ, πες δ] φῦλ ο05- 89 
Ῥηϊεπεα οὐογ οοπεπείαγ. παπὶ εἴ δα πε πιϊπίτης οἀογαῖα ϑαπὶ, οἱ 
ΑἰἸ]ϊα, οα]ογί9 δαὶ γαϊΐοης υἦπι πιουδηὰϊ ἀτίπαση Ὠδθεπῖ, υεὶ ροδτῷ 
«οἰ χα ἀϊ. δεπιΐπστα δαΐεπι ροπῸ8 οἵηπε οἀοτγδίππι οαἰΐάαπι οὐδ 
ῬτοοαΪ δυρῖο πουῖπιτθδ: οἀογὶβ δηΐπι πιδίαγα οαΐογα αἰΐααο οὁτημῖηο 
ετεαῖατ. δ ὙδΓῸ φῦδ8 τηδῖς οἷδπῖ, μα χπαχαδπι δρίδ σοῃοοςοιά 
δππῖ, Εδ8δ ΑΌμετΩ ΟῚ οαἰΐδα εοἴαπι δεὰ οἴἴωπι ςοποοεῖα ἔκο1]18 46- 
Βεπ, 4π88 δ᾽πὶ ργουοοδίαγα πγίηδπι, αξ δι ΠἸοοὶ τι ἀοϑοεηεπ θ᾽ 
Ἀυπιογεβ Ἴχίεππεη. {7. Οἷπ' οεἶπδ οἷδε εχοδυΐεθουῖ αυοα δ» 
τοῖπα υεϊησθοτι, τῷ ττίταο δαὶ Ρῖγιο, ὑτοάϊετξ, απετη συσᾶ ποτοῦ δὉ 
χαρά εἰσπὶ ἱπ δηϊπιβηξἶατη ξθηετο ϑθπηδα 14 ςοἸ γα δέξογι απο ἃ υἱζεῖ, 1 
ἴδ εἴδια δετηῖσπιτα πδὸ γοϊῃδίδ δἀὐτοοάτη δπηῖ, τῖπο δδια ΟΟΊΏΕΣΌ 



ΡΒΟΒΙΕΝΑΤΙΝ ΧΧ. 
«εἰποϊατονε, πθε τεοϑαϊροίιπα, ἐτοδες Πότ ῥγορίεγεα σαϑὶ, φαοᾶ 
ἀκετειαθαι δάδας ρῥτοοχεαϊοπὲ παΐηπα ἐΟΌΥοτήδς ΟΟΤΗ ΒΕΉ. 
ἦπεο τρεάϊε ἰδβροτο, δες βαβιοσο ἴβιεὶ οτθοὶ ὀχδεῖο ταἰκνοίπεα 
ὧνο ὑγοραδίυυ. Ἵεϊεσῖτν ἰρίϊατ ϑετιθα ρτοίσπάτας. 14 δοίειε ρέθθδα 
ποιηταὶ Ἔχοδυίθδοογο εἰ, σΌΪΡΡε ἐαπὶ δαπιε ΟΣ οδαΐε ργουεηϊοὶ, 
48. Οὔλπι οὗ Ἵδῶραδαια γοῖκ πόα τ, βοσπι ρυ]ομεγεῖσαα ρἰστπασαθ 

πὐαὶ ἰαρουϊίας σετο ἰπῖο οοτοεπι, ἰἰταοσοο οράμοιο ἰονσία, 
ἐμ ηαοὰ ταῖλο τοῦϊχ ἰοτωθοίῦσα ἱεροξοόζδακις ἀεοϊἀεταῖ, ἰἑδαθα εἰ» 
ϑετα χυοῦαθ εἰγουνοάαία ἰανρῖατγ; βοτ ἀπέστω οαἰάα ε9ὲ, χαρά εἴαϑ 

ΩΖΥ ττιοεῦα οσβηΐηνα δεδσγίπουθ ἀοοεῖ, σὲ ἔσπεαδ, τοῖς τραὶίαχα δρητεἷε, 
δρεῖ ἱφίαις οαἴοτειε δίαπθ μασθογεῖβ ἰδίοτν {παίει αἴδπι οἰπΐε, 
φϑαπι Οὗ τον οἱ 116 ἴωνατα ροισῖε, βστθ βοττὸ οορίξσιι δο τἴβογδεο 
δὸ ππιρὶ5 ῥτωκϑιδοὶς, χσαο μαπιοτ οἰμοτῖα χαϊώετι ποη ρεγροῖσο δίη πίε, 
βοὶ τνεσὸ ἰστοηβέεϊο εοπβανΐο τιδπαῖ, αἴροῖς οὕτα αγνοσῖ σβοῦτθ οΟῺ- 
«ππεὶ ἐχ ἰοὶο πον ροϑεῖξ. 19. (αν δάτρίυτ πορπο}}δ6 οσυΐειο 
ἐδτήρεν οὐαπὶ ἰβάρεπιῖ δὰ 1}ξ}6 φαδτατα πδΐθτα κυξ οὶ ον ἐσὲ, μὰ σ 
ἕαταπι ᾿Ἰπβρευβαης δτοϊίεγα ςαπίετα πδοθ886 ετι. 20. (χιγ ἴω ἰσττα 
Δεῦεα ἐσιεῖαν σοἰοτί ἀ] οἱϑϑίατιὸ ἤππι, τμγτσσθε ὙετῸ δοοστίβηιτα δ, 

“0 εἴσω ἰᾷ οἰξασα ἐρεῦτο ἐγαοῖος χοξάαδμν δἰεῖ δὴ ᾳφαοὰ ἀκὸτ ἰ|16 ἱοπεὶδ 
εἰσοπέχας εὐἰὖ πάδτι ΟΡ τοὺθ πῸἢ τατϊταδι Ἀοπιοτὶθ εουϊ βοΐ χα89 
ἴο 680 περουηΐας. οτξὸ ἅτις α]οΐα στ ὁπηΐ παῖατα, παεο ΟΡ πυτωϑεὶς 
φρπἱουτ τηοάϊοεσι ταῖσι, ὩΡ]ὶ δοἱ ρατίεμε ςοὨττΩΡ δὲ τηαχίποαχο, ἔα οἰ Φ 
κεϊίψυα σοπεοφυπηΐατ: εἰοπίτα τροὐτατι ςοποοσαὶ περοῖίτη ππᾶζητα; 
Φιῖ, τοοάϊοοτο οχροάλιια σοηβοὶ ρϑιθδξ. ὑπᾶδ δὲ κἰ ἰταοῖαν σαὶ ἰερο 
“άδο πδξοτϑο ἀπΐοεθ ογεαυίησ, ἀαϊοίοτεθ ἐνδάδδξ, χαὶ οἱοοὶ 6 πδίτισῳ 
ταλτόσιοσας ἀοΐοεα Ῥτουθδοϊαηλῖ, δίβσ ΟΡ ἰρϑρίδσι τδδίτπι Ἐπππηοτσ 
τεῦσεπξ 4πο εοπνεπίαϊ βεπετῖ, φασὰ ἀοϊεα πεσορηῦκπτη οδἘ, 
αν] πυΐετα σαδηδαπε Ὁ] οἰβοκεπαιη εἰς σὲ Ἰενϊπκοϊητοτο, επχιπιϊξ. ἴα, 850 
φοεττίοιὶ τεϊπχοπδῦστ, πὶ Βύπιοτο δα ρεγνβοῦο ὀδγοπξ, ἀποῖν ἐγαεῖαδ 

80 σεῖετξ δῖ ετή. 21. Οςε ρείερίαπει οἕ ἰἡεΐητο εἴ σαρ δασρεοθα 
βοτεως φο δῖ ἐδιαρογοῦ δὰ ἰπϑδὲ ἐστι άστα ἱπ μήθ ΕἸ ἐπιεπῖσπι, φυοὰ 
τῷ ἴστοφ οοἤοοχαϊ οχ ἔγβθνθ πεχαῖξ, εἱς δοἐσιἱο ἐκ σϑίοσε σοβοον 
4πεε9 δυρεῖ. υἴγυπι φυΐδ ᾿πἤπχα ἐλγοπὶ πϑοὶσο, Βτενΐ τραγοθθομθεῖ 

ει φερηΐπ 86 ΒῸΪ τλ αἰεπήι ἱπίστο, ᾿πϊΐατη ἐπβάχατο βδοιήσττσ 
Βαβοπὲ, τοϊεγοιωνὲ ἐχδιςοδηΐηγαπο. 096 ἄς εδῦθα ϑος δ ἀρτὰ 56 γ- 
δα. τ ἔτοσαίσπι ἀἰῃ ἰὰ ἔθττα τοδπδαῖ ρυορῖον σορίατα ηἰνὶδ, δὲ 
μοὶ εἰπμοτροτῖς, οεἰεγίθετ ογοϑεβξ, 832. ἐξ (608 Ὀπῦτϑ ἔδυ δοτὶ 
τόν ταοτώστα οσυ]οα ροϊεεῖῦ ποὴδ νοπιθη “πιοηθ9 αὶ Θταθοίβ κρόμμυον 
ζονροιϊζονα βυῖδηι, ρετίπόδ χυδοὶ ρυριίδτη ἐσπιρτίτωϊ οοξετεῖ. οτὲ- 
βἴππιτιε γοσο τἷ81}} μυϊαπηοάξ ἔδοῖς, πδα αἰϊυὰ φαυῖρρίαδι εχ εεῖετγίθ, 

40 αυδηυζθδιι δότε: πδαπ6 δηίΐπι ποϑττιγίίποι, 460 τηον ας ἐδ, ὁ ]8- 
ασῖτι οσαϊὶς εἴδοϊ! ἀδαπε οἰ ἰδοτίπασ ρτοβοαπὶ: δὲ σερε δὲ οι οσῦ» 
δ ᾿πανισνείως εἴ οατα οοτμεὐπον, ἰδοι τη τοονδξ. δὴ δυοὰ βοτίυνα 
βάτεπιο ἀἰφοτίδεϊηο εὐαἷδὲ ππποτοϑο, δὰ ΟΌΝΙΗΣ Υἱϑ σου δ 5Ὲ}} γὰ- 
᾿ς μαβοῖσι. πδοϊιγέσμι ὅτΈο, 4οΐα εἰ νἀ ΐπ:8 εϑὲ, σεδίοοαγο κω 
το Πξααανεεῖς δι ρον ροϑερὶ. πϑπὶ σχίγαθ γε ̓ϑουϊπιᾶπι, ΕῸΤΩ εὐ τ, 

ὃ: δάμη οἴστα ἰδτοοῖν φὰ δουΐοι ἈἰΝιϊ ργορίογεα τπουεῖ, φαΐ πὸ] 
δ τοϊτᾶς τρονρεπι: δοῦ δηΐτι [ἃ 6Ὰ εἰς οἶδε οἵ (δ) ἀϊασ, οτί κατ (ες 
τροτασε [ὦ βεπην ες] ίάα σπηὶ ἰεπΐμοτ οἵ οἰσοα, σιοί ἰδοτίπιβϑ στε 
πιονεδὶ, τοογάαχ ἰώ 6.66 ἀοδεῖ εἴ βοπήδομε εἰ Ἰοπῖατα “886 οἷν 
τὸν οἷσηπι ποσὰ ἰλοιήτηαπε ὁπεπξ, σαθανεῖὶδ ἰδηΐτον τοογάθαθε 
«αἰἴοϊαηδ εὐἴτο ἱγεεριαρφηθο ἐπδτὰ οἷ» Ἰεμετίιατα ἴσας τοποίξαϊέτα. 
ἄοϊονεπι ππουοῖ, δὲ ῥγοῖπάθβ Βυτσόγετα Ἰλριῆσαι. δὲ οεῃὲ υἱτι εἶδβη 
ν»ποάϊ μαννεῖ, αἰ συοὰ εἴ Βαμπιοτο οἕ υϑρουα δἱξ εαἰϊὰο τοπηΐ 6ἢ 
Ῥοτο: ἤδχαθ ὁ αἀηνοῖστι, δ0 ἀποὰ Ὑαρου οἰαδπιοάν 696 Νὼν 
τοόταιο τεναΐν εοτηδιεαὶ, ἐβευῖπηοα πισυοῦ; ἔρμα μ8Ὲ εὐΐξτην [ἰϑαν 

40 Ἐσασεσπῖσεα τερίτασηθ ίδοσγε ροϑεδί. δ σθν οδιάππὶ χφαΐάντι εὐ 
ΦἘ αὐτὸ εἰ Ἀπιβοτίο δανὰ οοπιίπσμον δεὰ ἰοπίητα ΒῸΛ εδὶ: ἱδων 
σα ἰδονϊηδρο ΤΌΟΥΟΓΟ Ὡση φίοδξ. 23. Οὕεση. ΟΡ σαπνθαν 
το τα οοἸϊίκω ἴα πίποα ἀαϊοϊοτα δοοττητιδ ἐβτδτι ἱπίδρτ 47 ΔῺ ΖΆ Εν. 

: ταοοῖνσταπι βοηΐ νἱὴ ἀστοῖσι ἀπκίοτες ἐυτ 4πδηι την. 
οἰκιάσπιοῦ, εἰφηΐτυ τηυϑίο, χυσᾶ παρα ὀιανθ δοῖ, δχσοΡΗ δέξιὉ 
ἥθαοὶ οου ἀϊοτοτ, φῖρρε 4 φεῖ ἐχϑήνφοομδ πναϑιπΠι τ σι Δ ΕΡΣ. 
“ἃ αοῖὶ ἴῃ γωσεοο σοϊιδετοηῖ, πῖαπε ἰησοπάϊήοτεν δθῖ. εΥρδ' 

ΤΌ τοὐτία φποάπε παῖατα ἀπ] εἶα, ἰπίσδητιε δάοτι Δα] εὐΐπετν δοίποσττα 
11 τοοάπον πυνὸ εορ ποία, ΠΟΙ προ Ἕοεϑρτοόθα οΟμβἷδαῖαν 
ανων καπὶ, ἀϊξίσεα ἰπϊοσῦπα ἀποεάϊπο, γάτα σαοσης εχϊετίοσε ἱπ 
ομφδομασ,, ἰἰδφιθ ἀυϊοίοτν ποὴ ππσσ ἐμαν μθεωμα 84. νυ 

451 

πογτῖλ ΘΌυ εἰ δαϊξξοτα ἐπ {δε τοίσοσα, εὐ ῥεττοῖδο ππεῖοο ρϑθσ γα. 
φδεηΐ, {πδς καϊηπῖαα δἀο]ενογααῖ, σὲ ἀνασγοτα δεϊηΐ, φαΐ ρδϑδτα οοῶν 
εὔϊετιεοϊ οχὶμαὶ, υἱβδοεδ γεἰ ταΐΐα οομύπεπε τοὶ μβδβοίοτω ποίπσγαν 

67 δὴ φαΐδ τηΐητι5 ρατέεςϊα “ποῖ χῦδα τΐῃογαῦ ἰσοῖγοο ΘΕΊΦ ΘΗ ὉσΏν 
Ὥδεας ̓ ιβδοχαίασα, οὐἱ ρογίπᾶθ, υὲ ἤπιῖο, δας σα ἀδραϊεῦαο θὲ} χακαι 
ΟἿ τατα δὲ τηϊποξα δτιπιὶ πὲροῖα ϑυτο. ἢ ἐξαλάεηι δρτιδι εαιοοτεν ρατο 
ἄωχαο ἱτορετέεοίί, εἰ ποῖδιμϑ ἀσϊοῖα φαατα σα ἱποίττν ςοπεαεπε 5Ὸ. 

τῷ : διπὶ ΒΝ τι ζοπεοοῖα. ςΟποορΙο δαΐετο ποποϊσὶ ρθΓ- 
ξεςτᾶο εν 25. πεῖ οΒ" Ἄἐδαφαπι ἕστιέϊατπα δ ράτισιι τοδοΐ 30 
Ῥτοαξαιδτα μαρεπὲ δισασίογεν,, ἃ ουξαπιογεα, αἰϊἱ ροδίγοπηοπι δα ρ6- 
τίοτεπι, τἰ βαιά εϑ μη χαρά 8.15 ρᾶσε ἰσῖλ σβάϊοὶ ρτοχῆθ ἐγτοάσ 
τεροϊατ δππιθηΐο, φυοπίατν Ἔϑοῶς ΟΟμβαυϊΌτο ΡῈ Γ με Τὐροδα ξεοχζαθῃν 
ταὶ; δἰτλο, χαΐα δἱοοὶ 6 ῃβίατα “τινὲ, ροδίγοπιδ Ῥῶσϑ ϑΌσοΟ ἀαϊοὶ οσπν 
«οσίοχπε ἱπάσ δρβοτωρὶο ἴδῃν ρὲ εμΐτϑ δἰ ςοδιοτ, διπαυϑεοίϊ συ τοάσ 
εαὐϊ6. τεάτεατ σπίτι τπνππο]ποαατι διβοιτπη, εἰσεν τα ρ᾽ ἴα οχϑέεοδς 
τας, υἰ οἰξνβε, πὶ ξἰδβἀο8 τωυοἰευδθι εἰβοιαπίατ ἀτᾶταο. 246, Οὐ 920 
αἰἴψυα ρογιμίπασθ ποὸ0 ἴεγτα οοσίεωϊα, δεὰ αρροΐϊοσὰ δ σγα δα γεὲ 
τεοσπάϊια ροβοζηῖ, πὲ σδυΐες ΕΠ ἰουττα, Ὡς 8}}18, πὶ ςοραθῖ δὴ ἐῶ 
φτραθα δι ϊταειππα ξαῖγα 26 φοη πεν, θθὸ ἐογῖο ἀφβηξοσεηθ 
ὁπιηδι οτιυθίμς. οὐϑόςατε δοϊεπι τῆταε φαοστιθ ροϊδδὶ πο 60 χασὰ 
ἷο 66 εοπίηεξ αἰϊπιοπίατ, φεἀὰ φυσὰ ἀεςοσίστο ἴατη, εἰ ἀΐ ΗΝ] 
Ραβρυ]υπν εοὶ, εουοεοὶ ἰρίτατ τε ἀπίθηνο ϑεἐποσείανο, δὰ ἀρετῇ 
ἴστο ἀυπίλχαὶ ἱπεῖρί σοΐ, ουτα ἴδταρτα κα ἰὰ δάθϑὲ, σαΐτ Ορογὰ γε δ 
δα εἴβαο! ροϊοεῖ, τεἰπὶ οἴαο ονά ἐνσεοα!ογαπι ἐέτηρθ8 ἰοῖο σρρδν 
Υἱτγὶ δὶ ςοτατωοάυστη πουΐϊθθ: ἈΦΟΓΘΙΒΘ ΤΌΤ ἸΔΣΠ δ ΘΟΠΕ πη Υΐ ΠΟΙ͂ (0 
Ἐςοῖ, φιοπίαπι αἰϊπὰ ποτὶ φοψρενεῖ δτμοπίσθ. 297. ΟἿγ 88 ἐϑ 
Φερθς 8ο εἰοοίοτα ϑΕΓΑΤ ΤΌΤ, 60 γρε]ἴουα ρσιο εὐβάετε, ἐεΙοΥΝ 
βυΐετῃ ἀσϑετίοτθῖ ἂν χαοά ϑιραία ἱεεϊχιετα οὐϊ τοαχηθ ρίεηα ᾿υδνοτὶσ 
φοπβοϊπαϊαγ: ἰΐδαπα ἴεγγαθ σοτηπηΐδ888 δἱοοίογα ἰθτο ρα ΕἸ ἐστα 
τηοάο ρεγππίποτγε ἱποῖρίεηϊ, αὐάε χαρά ταΐπαδ ραΐγεπὲ οπτὰ δἰοοίοτα 
δοστπῖατ. 28. Οὐ ἴδια εζ ἔερδθ δοΐδα εχ ρἰδηϊτίβ τεοοϑαϊδθ 
ξεττοΐπαγα φοϑοῖπῖῦ δπ φποὰ βαγπότα αἰϊπιεπϊοχυθ βαπὶ τείοσίαοῦ 
οορία Ἰρῖτατ δἰϊπιεπτὶ οδὲ, σπθς ρογπίοιν εἴξοογα απο; ἰάσας οου- 
φσιδὶ ἀὐρυτη πο ἰυπὶ 8645. δ γαύη, ἔπνὴ εἰΐατε ΡΟ] στο, χαὶ έετα ἔαν 
ἔετε βοῦσηηῖ. εὐέδέεγε δῖε σηοίσι δοὶ σὲ, ἐπα ἴστπρτ ὙΠ ΟΥΕ φ0 
29. υκπι οἷν ἐδπϑατα, χῦδέ δια ἔγτρί ἀα ἱγείρατοι δ, κί τον ΠΌΡΟΣ 
ὅπεὸ Ἰερίάα ἜταδαπεὍ κατε πιο δὶσ ἐπὲοτέβασατη οδἰ τά υτα βαϊδῖτβ σέ, 
εἰ οπξδίπι5, {ποὰ εαἰνίασί ἀυλες δαέοτα πδ οστίγετίατη, πὲ ἔτι γιδαυπ 
φεἴ; εἰ αἰϊγνεπῖπρα οδετῖθαθ ΒΌτοον δπξ, βη δε δα ρὁτεσι ξοποτὰ οτίατν 
στ. 80. Ουν εἰ Πα ἐὐντι Ἔχοση! δεευπε, ρῥξεπίησ σαδη τεσεπϑ οὐ 
οἰδηῖῦ ὅπ 4ποὰ τεεοπα μασηοτῖς ἡδυἴινη κάδυς εχίγαποὶ σομησπῇ, 
πο Αἱ πὲ νἱπι δήβηι ζωϊερταῖο Βαβεγε πεαυεαδέ. οὔτῃ δηΐοτα ἀεσος 
ἰατι σαπί, δεοσγεῖο μυπιοτο ἢ 0 ἐπΒῈ , τοι δαππι οἀὐοτγοτη δίοτοτδ 
βἀϊρίϑειπνξοτγ, φαΐ δε βεθὲ δεθῦ δοῖ, ΔΌΪΒ εἴἴδπι οοι εν προς εὐ 90 
ἐγαςῖαϑ ἀϊητίοτοι δαηξ, εἴ ἐθρδ9 Γεο ΒΟΥ 68 ΟὉ ϑαπι σαΏδΕΤΗ͂ το ΠῈ Δ᾽ 
βέγϑε δεηϊϊπηδο. 84. (τν ἐγυσιαϑ ταγττοτυτη πὸπ ΠΟῚ ΔΙ ΑΥΌΣΥ 
πιδρὶβ συβδὶ [011 ἀελυππῖ, ςονάἀϊξοτοτα δαΐετη γεδευυκίδσυτη ας δῖΣΆ, 
δῖ αἰ, ἑοϊϊα ἀοβακδος, ἔτυσῖυο δάνδογεχηι κα τα εὐσηὶϊ ποη σουτδείδ; 

ἷσαν ἡδῦσγα δβάποαστα ἐϑὲ τὴ ἐγαοῖτα ψογαςῖδ ἀετοοιϊίσης ἤπσ. 
φεθσατ δὸ ἀδοϊάπηῖν χαδε ἀτδοπι ἀξοοεο τ ρΌδἰΕ24 ἀρὶ ποη ρίξει, 
56 εδἴοπυβ Ὡτύττν οὐβ οὗ ταν Ὁ Αἰξθθ ὙΔροΥ γγσπίροδῖ ηε Σποῦ 
ῥυυςία9 ἐπιπιαξεῖστ : ἔσὶΐα δοπένα εΌτο δἰσοεηῖ, ἀδοί αν. αἶγας αὐτετὴν ὃ 
πὶ 9654, ὀχοςοδηάϊ υἵτα παρ ον. ὌΥκῸ Ὡστι σαι Γ0 18 δός ἷ ἀτροτῖ 
φὰπαοτϑι θυ εἰ εοπά!89 πιοδὸ {πο ἀϊοίητι ἐδ 982. Οπαπὶ ον 
δασϑατι σπεπιπόλεβ οοβποτηθηϊο ῬΕροπευ ορετοὶ ρδἰϑῖσίθυ» ρἰ κοΐ, 
ἐ ε. πυπιάϊς, δετὶ δοἰδσεπὶ, τὸ δραὰ Οὐομόπιθπαπι εἴ ἵπ Αοργρίστ 
απαατυῆι εἴοηΐδι ΠΡ εγεῖα Ῥέργάτι δδϑε᾽ ἀερυ ρἴαπι ρυϊαήηά4. σὰτ ετρῦ 
ἐασδτδογεϑ, φηὶ Βαπι ἀϊ σις εἰ ὁΡ ἰὰ Βοτίεπθεν δὸ γῖρτ ρηζωΐπιο ἰάτν 
ἀεί, Ἰοοσὶδ ρα  πϑινβα5, σαδδ ἡνβα ἀκ' συηῇ, εβτερίς δανιῦ πίγαπι φαρ 
ΦΌ τουῦκὲ ἀατηίδτν ΒΒΪῸς οσκιμτέαν ἀσσοοπάξτγα; δό] στο πᾶηος {ἢ 
τποϑυπε δ᾽ Ρἰδῆστη ἱπαχίνης ἐπ ανθϑοῖ!, 401 ΔάΤοτη' Εἴτα ἱηπ αν, (0 
τηεἰ στρ ουδάσπξ, ἃ χασὰ ἔεΓγΆ, δίσοῦπι ε586 ΟροΥ εἴ, που δ. 
οποατήεγεδ ἡδῖογα, παπήηϊ σαητϊ: ὅτ ἐπα ϊτὰ δε ΧΕ ἸὍΥ τὲ ΡΕΥ ΓΕΤΓΔΌΪΟΙΣ 
ἐπ᾿ τϑεάίπτη υϑπίδηϊ, ρα ποιτῖθ τετο δἱ ρέσιια αἰθκατε εἶν, αἱ ΐπιεη τα" 
πες οαΐχίτοτη ργδεθεξ ργορῖογ 60}1 δ εἰξπΐθετα Ἰοοῦτη πε ̓ρϑοπι, πα 
4πὸ πἰπιίσπι, χπὸηϊατὰ δοΐπτῃ γεπίςς αν πϑοθθϑε δ. 82. ὰ 

ΘΒ οδαϑάτα ττΐδ εἰ Ὡσππθϊ]α οἰραιοαῖα οἄοτα σαάοτγαπι βκεῖπηι (οεἀϊ» 
ἀαϑετΆ 9᾽ 0 ̓ποτττη ἴθ ὁάογε βτανῖτας εὐ αἴαπο δοήταο, ε8 ουτὰ ἐχ- 
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240 ἐτεσαεπεςξϊ τοϊοια ματα τῖβον ἄσργανατε οάοτο ροθσαπί. 84. Ουα 
ἄδ οδῆδα γαΐλιι ἐδδοϊπδιοηἱθ γετοθάϊπτη δεδ6 διαπιὶῦ δὴ ργορίεσεδ 
χαΐα ἴσην οἰϊαβοιπατὶ 49 Ἵογϑάπηξ, οὔτα δὰξ νογβοῖίϊοσ βἀππὶ δαὶ ἴη- 
ξοπιτηοἀϊϊαϊατη αἰϊαπαταπι ἰοπεπιογ δαϑρίοΐοπα, δαὶ οἴρατω Βαρεπὶ 
δαδρθοΐπτι 4ποπὶ σαρίυπὶ7 ἰΐααπα οὕτω ἀθ πιθηβὰ εβάεπι χυϊὰ μτνδϊα 
ἰδὲ φεδασιππξ, ραγιϊοίρετω ἱπῦασπίετη φπειβρίδαι ζαοίαπε, αἰαπίαγααθ 
οὔτι ἱππρεγιίδπὶ “Ὡς τὴ ἐβϑοΐῃεϑ." δγζο ΟΡαπι οὔπι ρεγίογθδίϊοπα 
σιχασπῖ, ποο φαϊὰ δίθεηι δαὶ εἀεηὶ δὶπε τσ δοπε εἰ ἤπτυ, φαὶ ἅπᾶ 
Μιαυτίαϊας οἱ ἱπρεγδίασ. Ἐπδιοὕγοπι Βδῖα ἴρεο, υδὶ οὔσῃ οχιγυάεη- 
ἄσε εἰζεγίασ, οἶδα φαοχαδ ὑδὰ εἰαῦα εἰϊοϊϊας, νδὶ ὁππὶ ἰπέθγοϊαδαϑ 
Ῥεῦ Βυσωόγεπι ἰθπδίηγ, ἰοτταῖπα πιουθηῖογ εἰ ογτιοίδίαδ. ἰριταγ γαῖα 

20 ῥγδεθοδϊιταϊα υἱ δὰ δἱ ροἰεδϊδῖε οαἰβδοϊοσίδ νᾶ}, φυοὰ τεεϊρὶξ οἶβοϑ, 
εἰακαῖ, εἴ τεϊχαυσα οογραβ ἰϊάεμι αἴβοῖς; εχ 4πὸ Βὲ υἱ ἢαῖπε 1116 
ἱπτεγοϊ πραϑ ἰγαηϑιηΐ αἴααε δεοδάδγε ροβοῖ. 935. Οὐδοηᾶπι οδυδα 
εἷϊ αἰ οτξαμυν πιυεῖο ἰηἰεοῖδ υἱποτῃ ἀα]ςε οἴβοϊδι ἢ ἀπ88 επὲτα ἴῃ 
ΦΔΙΠΡΒΟγδΙη ἰηϊεςἶδ86 Βαπιπ85 δαιϊδ δδῖ. δι φυοὰ 1011, φαδπίαπι ἱπ 
φοῦδίο δϑῖ, δχθδθηυπάστῃ εἰ ἐδεουϊδοΐππι ἴῃ δὰ δἱοοἰΐαϊα ἰῃ 86 ἶρϑ8 
τϑοΐρίεμβ, φαῖραϑ δο ϊοθὲ δδρογεσα οομβοὶ δυϑίεττιπὶ σθῃβ6πι8, ΔΓΡῸ- 
ταθηΐο, ααοά νἱπᾶ, οἱ φχυϊά ἀφιιδὲ μαθεδηὶ δἱδὶ ἐξ δῖπτι, πιϊπα τὰ οἰ 
τοἀδοπίατγ. δἰσας δὶ ἀϊαιαι δἴδγε ἰῃ ἔαδδοα δίπδηΐουγ, ἰἰάθαι βεῖ; εἰ 
οὔπι Υἱπαπιὶ ἀυΐοα τη πιο, ατδϑ πιρϊ ἔπτη ἐετυροτῖβ 80 }1 ἐχροπίτημϑ, 

ΦΩΥ τὶ 80] ᾳπαπίαπι δἷὲ ἀϊϊαϊππι δαΐοται δὲ το ποτα ἀδοοχααὶ. μος 
δυΐεπι ἰάδτῃ ἔδοεγε υοἱ οτίξαπαϑ ροϊδϑῖ, ζα!ρρα 4086 δὲ οἱ δίοζα εἴ 
οΔ]168. 86. Οὐ πίρταε ταγγιὶ ἔγοηἀς δππὲ ἐγοαπεηοτγε 4π8πε 
Δἰραεῖ δὴ ᾳυοά πῖρτδε βυογίβ δυηὶ δι νυθϑιγίογιο᾽ οαΐμϑ ἱηἀϊοίπαι 
4υοά ἰοοΐδ τυδιϊοῖθ ἰδῖδο ργουεηίθης τπϊηίπιεχαε εχ οαΪτα πιαΐδλη- 
ἴαγ : Βαπιϊάδ δαΐοτι οτηπία ἔσοπἀθ Ἵγεργίοσα οοπἀμππίατγ. αποά δῃΐμι 
ταὶπτϑ 8805 ἐγιοῖμδ ἀδοοφθεγα ροϑϑαηῖ, ἰοοῖτοο δὰ ἔγομάδπι αἰϊπιθη- 
ἴσπαι 86 γεγηξ, 

ΧΧΙ. ΟΥΔΕ 0 ΤΑΆΙΝΑΜ, ΣΥ ΜΑΒ5ΘΔΜ ΟΣΤΣΒΛΟΌΕ [Ὁ 
ΟΕΝΌΒ ΡΕΒΤΙΝΕΝΎ. 

Οὐγ ρμἕδαηα ἔατίπα ὐξίοεα οἷδο ᾿ηδΈ]ἰαῖο γε ἀϊ ροκβεῖπε οαπάϊ- 
ἀΐοτα, οὰπὶ ταΐππι οἰθαπι 817 δὴ χποά ϑρυπιωγα δοϊεῖ, ἀππι οὰπὶ 
Βαπιογα ταϊδοοίαγ, φαοα ποππίὶδὶ ΔΙΌ βοασα δϑῖ. τοϊδεῖο ὙδγῸ γογϑϑῖα 
δειιαῖααε ἅτ, εἴ οὐπὶ σογρπίθα 8 Ἀππιοῦ σοτηπη τ τι 6 1188 ροῖεϑῖ; 
4ιοά δ8πεὲ ἴῃ [ϊ8 δοοίϊξ 4πιδὲ ἄχὰα ἀδοοαυΐ, αἴτεε 11 σαπαϊ ἀΐογα 
εἰ βοϊαμξυτ. 2. Ουγ εἰροβ ἐγιιίοθιβ τραχίτηθ σογροτῖραδ πορίτὶϑ 
οοπιροίδῃξίοτ αἴχαθ υεϑοθπῆοσ εδὲ Πηδπὶ μογἀδαοθῃδ᾽ δὴ αιοά Ἡϊς 

20 ταεἀϊοογετα μαρεὲ ἰεηδπίατο, χααπι οἰ Ρα8 Βαρθδδὶ οροτιεῖ, φαίρρε φαὶ 
δάμδογεγο ςομρ] αὐ πατίχψαα οογροτὶ ἀερβαῖ, φαδε σϑδ ποππιϑὶ ᾿δῖοτθ 
εἴδεϊ ροΐεεῖ. δογάδππι σϑγὸ υἱρίαϊπο οδὲ: ἴδααα πιρθ5ὰ εἷπϑ ἰοηρῈ 
Ῥεγιῖϊα νδ] ἀϊα5 }1Σ 4παπὶ ῥρϑιτιπὶ αἰϊγεοίδία.Ό 3. Ουγ αγίηδε ἴτὶ- 
Ἔσεδδ ρείπιππι, μογτάθασθαα ὈὨΪ ἰπητπι οαμ αἰ ϊπ8 εδε 7 δὴ δἰΐοστιπι πὸ 
ἀατίοδ οἰγουπιγαπρίειτ, ἰάφαα αρίτατ, οατῃ Ρ]υγίπιυπι ᾿ετηροτῖϑ το ]- 
τας; ΑἸζεστπι τὲ πιο] ἴα αἴτια ἰδπαΐαθ χυδπι ρτίπιαπι ἐχρτὶπιτατ: 
οδηὰϊ ἀΐμ8 δυΐατη ἱπ πίτίϑῃε αποὰ ἱπίογιυδ δϑὲ. ἀ. Οὔτ ραπϑὲ 
Ζῆριαϊ δἱβίοτεδ οδγπαπίαγ χυᾶπὶ τα 17 ἂη εδάδπι πηοάαπιπιοάο 
οὔθ εδὲ οὔ ἱηνεϊογδέσμι αποαπα οἰοάπι οἀπάϊἤϊι δἷξ ΠΌΒπ γθοθηϑὲ 

80 οδυδα ὨδΖΙΣ πίβγοτὶβ Ἀππιοῦ δδὲ, Βῖο δαΐθαι ἴῃ Πΐδοα υἱτγίϑααθς υΣ 
τοοεπθη Ὀρεγῖα8 οοπεποῖαγ, δἷς ἰδιρογε ργουβοῖΐδ ραγοῖυϑ 'π δὰ- 
Ῥεγβεΐε τάδ ργορῖοσ δυδρογβθοπειῃ. δυαροχαῖυγ ριόσγϑυβ οἰϑῦπι 
τε] τεροσγὰ τεὶ 8016, ρδπὶβ δαΐθωι οαΐογε ἱπάθ δβτεάϊεηϊο ρὲσ γείτὶ- 
ξεταϊομεπι : Βυπιοῦ ᾿ἴδαπα πρὶ ἀϊ5 ἰᾶπὶ δυδηιΐῖ, σα] ἀϊς δάδυο ἱποδῖ, 
5. Οἷγ ραπεβ ποῦ 8811 μι ροπάογεηξ υδιι δα ϊ πὶ, τποάο οεΐογα 
οὐμηΐα ρατὶ Βα οδοῖογ πηδιϑηγα᾽ ΘΟὨ Γδι .πὶ ὩΔΠ αι γογι δἰ πα Πα ἀΐ- 
χεγὶβ, σαπὶ 88] δ Ποίαϊοτ οἱ βταυΐογ δἷξ 4πδτι δ4υδ. δὴ αυΐα δαὶ οχ- 
δἰσοαγα ροϊθοϊ, εχ πὸ ἱποοιταρία δεγυδηϊασ 4υπε οοπίεοιϊδ 68]6 

ὃ τεροηίπιιδ. δθϑατοίξηγ δηΐπι ἃ δαὶς γοδίοοδίυγαις Βατηοτ, ααΐ εχ οα- 
ἴογθ ραϊγεβοῖξ, εἴ ἴπ ρᾷπο ἰρίτπγ Βαπιοσ ἃ 9816 οοπϑαπιίτογ εχίσαψαθ 
δἰβδίαγ; αύϑοσδα Ρᾶπεδ μυῖα ἔδοιὶ ἰουΐογοβ φίαπι ςα] ἀϊ δαπε, αἴ- 
Ροῖε ἐτιρίἀϊοτα8. οομῖγα ἰι8 φαὶ 16 σαοδπξ, Βυϊπογ Ἰαγρίος ἱποίἀφηϑ 
εἴξοιι ξτανίοτει. 6. (αν ρᾶπει {τρί ἀϊ Ἀυπιείαοιι, δὶ ἰπ υΐσθιι 
ἐδηρδηῖ, πΠοῃ φΟΒΒαγθαηξ, Τα] οοΒαθγεδηιῦ α φυοά [ρίἀϊ Ἰοπίο- 
Τϑαϊ 80 ΠΠῚ ΟἿΠῚ ὙΔΡΟΓῈ ὑπ οτηϊϑοστιηΐ, 400 δχϑοῖο σοπρ υἱϊϊπαγὶ πὸπ 

10. ΔΙ Ρ]ἰπ9 φαδυπξ: ἤπιποῦ δηΐπι, 480 τωδάποτα, τἰρίἀυς δεξ.. οδ]ἰὰὶ 
Ἄοοπῖσα [επίοσίς αἰϊχαϊὰ ςοπῆπεοηξ; οχ {πο κὲ αἱ οὔπι πιαἀείαςεϊς νὰ- 
Ῥοχ οπιΐρταῖ, οαΐοῦ οὉ ϑιδτη ἱεπαίξδίειη γϑαρίγείασ εξ δυπεβοδῖ. 

ῬΕΟΒΙΈΜΑΤΟΜ ΣΧ, ΧΣΣΙ. 
εἰαϊποσυτα ααΐεαι Πα οὐτα οὐΐοτε οξτεάϊεθδ δες οαπε Βαπιοτθ 
Ῥεοτταΐβεθηβ ἔδοϊξ αἰ ἰπῖεν 866 ῥδῆδθδ οοδβδογεδῃξ. 7. Οαγ ἔδτίπδο 
ἀπ ἄσοδο ρχίπεπτη Βογάθδοθδε ὉΠ πιατα οαπϊἀϊα8 ργοάεδι7 δὴ χφαοὰ 
Βοτγάθυχα αἱ τί ρ᾽ἀϊαι, Ῥτοῦπαι ομίγαηρι ἀϊππάϊσος ἀράιπι ἐσὲ: φαοὰ 
ταλχίπηιο δὲ οαπι ἀϊα σοπίαπαϊατ. τ σΌτη τη οἐ πρ, δἴχψαθ ΟΡ εδπ 
σεπὶ ραγίς οχίεγίοσε ἰουϊϊεν ἀϊδαςία, ἱπβιογίοσ φαδ οὐπαϊάϊοτ δὶ 
ἐχργϑεδα ργἠπυτω οοπίθπαϊτοτ: οδὲ δαΐεπι ἷπ αἰσίδααο οδη 188 απο 90 
ἰαϊεγῖτιδ εἴ. 8. Οἷς πιρθθ8 μβογτάδδοθι, αὑο ρἰεπὶυδ ἱγβοϊδίαγ ἐδ. 
σαΐωγαπο, 60 ταΐπτδ δἰντιπὶ δα άποεγε ἰδευίβαγεσις ροϊεεῖ, Πὔοο 
οομῖγα, σαο Ῥἰδπία 8, 60 ταϑρὶδ ἴ δπ χαοά ττίποδα σαδίογομι ἱπ τωοάθμα 
οοπέτῆϊα ταϊππαϊττιν 7 Ἰοπίστα εἰθηΐπι σαοάᾳαε αἴδβοὶ 1 δοὶδξ: ἴὰπι ἱφοῖ; 
Βιυπιοτζετα Ῥδηΐδ ἀπά ΐᾳαο εχίπιϊς, ἰϊδασα τὶ  ἀἰπεοι ;πὶ Ἀσπιοτο 80}» 
Ἰδῖο τεϊϊπᾳοίς. ἀεπῖψας φαδπῖο ρ]βηΐπθ οοπιγοοίδιην οἵ τεσσ, ἰαπίο 
ζριάϊον γτοἀαϊξαγ: ραγῖεβ δαἰπι οἴηρτ]αϑ ἀδπιϊπαὶ δἄθο αρὶαῖδ εχίϑ- 
ὩθδΙσαα Ὠθοδ886 6ϑζ. τρί ἀἰα «πἴετα οἴηπα οοδοοχαὶ ἔς] 19 Ροῖοσ,, 
Βογάεδοβα οοπῖγα 40 δτορ!ϊος ρτεϑϑδιογ εἰ ἰεγήϊατ, δὸ ἰειον εξ 
τοηδοῖογ Βυτηοσε ἱπιρὶθιῖο ουδάϊι, ἴθῆαχ πίσσῃ οἵωῃθ ἃς ἰδπίπτς 90 
ἀϊνιἀϊ μαυὰ ἕαδοϊϊα ροῖοδϑῖ; 40 φαϊάεπι ἀν 6παϊΐ ἐδοηϊίδῖε Πὶ πὶ 
δερτε οοποοφυδίατ: 4υοἀ ἐπΐτα οοποοοίίοπετῃ γοοθρίαταωι δϑὲ, ἀρ οεὶ 
ἐπ τοϊηίπια ἀερεξ, 9. Ουτγ ταβδϑϑα μογᾶοὶ ςοησῖϊα ταΐποσ, τγιὶςὰ 
δι ἰοῦ τε αὶ ποι ροϊεϑεῖ δα φυοά Βοτγάεΐ ζατίπα τηβϑϑδῖα οοπι 8» 
{πὸ οοτηρεϑοίξαν δίφαθ σου εξ, δο ΠἸοοὲ αἰ πἰἰβπιθηῖο Βηταοτῖν, φαβ 
τατα εἰ ογαδδαδοηΐδ δῖ: ἱσισεα φυοπίδηι δρ᾽5δ8 δάπιοάαπι 6δὲ, οοἷ» 
Ἰενδίασ αἴχιϑ Ἵχίοὶ ἰτοτ. δρίδδα οἰθηΐτα οταηΐα, βαθδοῖδ ρΡοτγιτ δα 
ἱποαδίδδουπε, εἰ ἱποαϊεβοθηάο ἱπβαδηΐαγ ἃς Ἵχτοϊππῖατ, φαοτοοάο εἰ» 
ἴδτω οἄτο ρογίτηοδιδ ἊἽσιο τ. 10. δ64 ον ταδδδὰ {τί ἰοθα ἰ 
ἵξῃα ἀρ] ον 4αδπι μογάεδορα τεδἀδίοτ δὴ φαοὰ ματηοτετι ἰἰοεα 5.8 
οοητίποξ Ἰπαϊδογεῖππι, αὶ ουχα οα] δοϊαϑ ἐρτοαϊ ποαφαθαὶ, δοϊϊϊοεῖ ες 
Ῥετιγιοπῖβ σΟπιρτοδδῃ, ΠΊΟΣ δρὶξαθ ἀ6 δὸ οοποιϊξδοῖο βπποσθ 
Ὡδϑοϊτοτ: ἰδγρίοσ δυΐοπὶ πστοοτ ἰδγβίογετο ραγίδὶ δρί γίταση ἤδοιδϑα, εεῖ, 
11. Οὐδῖπ ΟΡ οαὔβδπι Ἵππὶ τι6] ἐθηδεΐα 9 ἀπάτα ἀπ δἰξ, ἕατίη δ τη πὸ 
τ θαςίὰ τὶ ρίἀϊοτ τεἀ δίας, αὶ ἀξδοοοῖα δδὲ, ζθδσα δ ϑυδοῖα7 δῷ 
Ὀοᾶ δαμ8 ἔδγτογα ἱβηΐβ οορί των αἴχαθ οοηδιϑεξ: τοδὶ ςοδῖσδμίξ {αν 
δἴω, 86 ἃ ποῦ δἰπθ δϑϑίοοδίίοῃβ. ἴξβαυθ γϑτ ἔδοῖξ τὶ ξιάϊογεμ: οδῦδδ 19 

ὨδιηΠ06 τ ρΟΥΙδ ἰπ δίοοϊϊαϊο Θδὲ. 12. (υγ Βὶ5 οοοῖπν ῥδηΐδ γοίτ'»"- 
ξετγαίαϑ τηΐπυδ ἀπ δι ρσγαθ 86 ἔδγαι7 δὴ φαοά ἐγίσππι ἀα]ςεῖα 
4υσπάδτω ἃς ἰεπίστη Ξασοῦτη ἵπι 86 ςομθπεϊ, αὶ γεϊαϊ! δπίπια εἶπα 
6817 ἴῃ ἀϊοίστη χαοά, οὔπι δἰοςδὶ, οσπηΐπο Ἔχϊπαηϊαγ: στη δοϊετι Ὑῶ»- 
ρ αἰϊαπίά δεπῖϊξ, πιοχ δγαπιρὶϊ εἰ σοδ]δεοῖξ, Ἔγζο οὔτι ΠΌσΔΟΣ 
ἷς ἰπ ἔατῖπα φαοφαο ἐγϊεἰοὶ ἱπδὲξ, τηαχίτηθαπο 'π δα {πὲ ρυτίδείπιδ 

εδὲ, οἴβοίξεγ υἱὲ ἴῃ τη ἰρδᾶ ἕατίπα σοπίδοϊα ἰάδτῃ δεσυεῖοσγ. δγρι»- 
τοεηΐστη ηποὰ ἀεοοοία ἴα ρυΐετα γεάάϊεατ Ἰεπῖοτ. πϑί ἱρίπιγ βϑιῖθ 
Ῥτίπιο ἴξτιξ οοτηπηΐοϑαι δϑὲ, βογίϊο τἱρίἀϊ εἴ Ἰενΐβ σῦτα Βαπιοτε εὐᾶ- ὃ 
Ῥογβῖασ, δἷ 4ιιδηΐπαι ἴῃ ἔωγιπα [αγίηγευτη τοάχῆος εοἰ, ἰοίσπι ἀφο» 
ἰῶγ: τῆοχ ρἴδης δἀυςῖο οὔπι ἄξπθο ᾿π8888 τοι δίας ῥγοιδδιγθθ, 
ΡδΓ8 ἔαγτίπδε ᾿θηπϊϑϑίτηα εἴ μυτποιβ ἰοπιϊδοίπια, 4086 δοΐαε σῃρετθαηῖ, 
ταϊφοεηῖησ ἀπιρίτυδ δἰδὶ, ἴππὶ φυΐα ἴ8168 διηρ τας ευδϑεγιηξ, ἵππὶ ργο- 
Ῥῖεν ἱξπϊἴοπετι: δὲ δαΐπι ταϊδιαγα εοσαπι {ποίαγαθ οομ ταὶ ἶδ, 118 τξ 
τοϑϑϑὰ ροϑὶ ἐπα δ᾽ πι}}18 ζαγίπος 1} οἰΐχδθ εἰβεϊδίαγ, χαΐρρε 4088 
δά ἴδτω ῥγίπια, γεϊϊςίαφας ραγὶε ἔαγίπας ἐδβυϊδϑτοδ δὲ ἐπτηοτί 

υδϑίχαα, εἰ πείποδα εἰ σχεδία ἷφ τε ἀϊτοτ, ὈΡὲ ἰσπθτω ργδοβεμεῖξ. 
τιᾶτῃ οἱ ἀϊδυηρὶ ἴδ. 1}6 φαοά Ἰεοίιτο. εδὲ πϑααὶξ, εἰ μαμπόγετη πΌ Ἰαπὰ 39 
Ῥδτ δὲ ἱρδώχτα δηδεξ χαρὰ δρίδϑηση εδὲ. μδὸ ἱρέας εδάετο στὰ ρδΐ 
4ποαπα δ ἷ5 οοοἴπθ ΟΡ οδυδαϑ ργαεῦϊεῖδ εἰβοιϊατ. ἰΐασιια τίη ἀπ» 
Γαδοϊδ, οὔτα δαΙραΓ ἱπίοτ δὲ Ἠπι ἀἰϊαῖετα ςοπΠπεαῖ. 13. ΟαΣ 
ΠΟπΉΝ}]16. ἂς ροποτα οἱδὲ, ἔπε Ἀαναὶ ἀΐ ὕαχ δἱοοὶ, πη] θαι ἐοσιροτῖθ 
δἰπα ἰλδιϊἀΐο αἱὶ ροβδίπναϑ, αἰ εἶδο αυδτ ἰτλιίςεα εχ ἐατὶπα μογάθδ 
ςεᾶνε οοῃβοίπηαι, εὲ Υἱπίδ διϑέογὶδ εἴ δαθδ, δἰϊΐβ γεγο χαδιινυῖδ δυ8- 
Υἱουβαϑ ποὴ ἐδλίπθῃ δἷπε ἔαδιαἱο ἰοῖίεα αἱΐ ρμοδρίπα7 βὰ χυοᾶ 
ἐοστιπὶ 4086 ἱπ εἶθ δοδυταί πητα, αἰΐα να] αἴας οἰσπι φαπίαπο δὰ ἰππη- 
ἀδιάααι ἀριίογα: ἰϊδααο ταὶ πθὶ οἷδο ρτίογο σοπβαιηρίο τδουὶ σαπιαϑ, 
ἰποοῖ ρσγδδίεσθαδ ίβου δ8 πλα]τα ἰπ σογροτε, {αδς δὰ ργίογεπι οογροσίδ ὦ 
οομἐεοιόποπι ἀεοοςία οοῖ, δοὰ δὰ ἔμεπι εἴ δὰ ϑυοοεἀευΐοπι ςοηπεπάϊξ 
υΐσθπι ογαάδ δηϊπιαἀνεγιαγ. ουΐπα βοηδγὶδ ρᾶγϑ Ρ]υτίτηα δ δΥ δ 
εδῖ: 4παε επἰπι ρίπραΐα εἰ ἀπ]οΐα εἰ ορίππα δυπῖ, ἐὰ πορὶδ ποία ὁπ5- 
Υἱροῖπηδ διηΐ, ϑδάξιπ πε οσβωΐα γα]1ἀς παϊτίαηι, εἰ ἀδοοχαΐ ροιῃπὲ, 
δοϊδηῖψα ἱπαπάωγε φποοῦμψηβ ἰωθδῦ δὲ ἰρδα ἀϊφοτίταϊπς ἀἰρίδαξ, 
τᾶς οἰδοίξαν, δἱ φοΐφ 5626 ἱταρ]εγιξδ, αἕ ἔδουλίαν δογΌχῃ ἀϊοϊϊαν ἰαν- 
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πιοτεῖπτ πος Ὀγονὶ ἐσποτ ἀδβεῖαξ: ποῦ δπΐτα δοΐππν ρ͵δπο σϑηΐγὶ- 
ιο ςἶο δδξεϊας οτίταν, δϑὰ ἀϊγοεῖα φαοφας αἰϊπιουὶδ ςεἴογδδ ἵπ ρδσῖει 

ἰδευζάθιι πϑὰ δυεηῖβ. δὴ ποῦ ἰά δοϊῃτη ἴρϑησα οδυθδθ δὲ, ὙδγΏμΣ 
σάατι αοὰ ποππαϊία ρογζαατα ταοάϊσε πδίαγας υδσαὶ σππΐ, ποβίϑατιε 
(απιϊϊατι βῖπια σου δηιθηῖ. δος δπίπι οπιηίδ ΄αία δεοσῃάπτη πδῖα- 
τατα στιηῖ, ἰοοῖγοο τροἰαϑ ἃ οογρογε φῦδπι ἀαϊοία γεοϊρ απίαγ, αἴ 4886 
ΡῬταοῖεσ παῖτιγδα γαϊίοματα ζροὶΐο γεδραππῖαγ. αἰΐα ὙΈγῸ δ]118. τειρε- 
τεοπίθαδ σοπρταθηξ, οἱ πιο] δρίβι8 δεουπάπιη πδετιγαπι δἷο δαρρειϊε, 

. πὲ 60 γοδοὶ ἰδηϊατοσαοάο ροξεῖηὶ, φασδαυατι νυἱγίθαδ διαὶ ποθ 6. 9. 
ἰδαας τοϊἰπαυεπάυτ χαίάειι οοὲ χυδηΐαπι ὩΡδαπιδίοιγ, δε ἰά εχ 

Ρογόμο δὰ υἱγοθ ποιηϊπῖβ. πᾶλα ἰρίίυτ 6 ϑιδυΐραβ 1 6686 Βᾶ- 
ἴων δὰ χαοπίαπι παϊαγδα ταϊμ8 ργορτία οοηγειίαπῇ, δυδνΐα χαϊ ει 

το δε ἰαπίατ, δε ἃ ρδτγιπι ᾿οπιροτὶδ τογαπὶ ἰδοϊαπηϊ εἰ ἔδδ ἀἰοτ ρατίπηξ. 
{πᾶς δυῖΐοπι δεουη ἀπ παΐαγαπι ρζΓῸ οἶρο ἀεροϊαία Βοχιϊηὶ δαπὶ, εἃ 
δεΕΙΏΡΕΣ δρρεῖίηνπε; ἔϊαψαα Αι ταϊϊοπα παῖτσαθ αἰ πδὰ θοάπο δογυϊῃ 

ἰάπο τοϊπς χάλι δυδτίαπι ἰαει αὐτὶ ροεδίπιθθ. 14. (Ἷτ ἐδάετο 
εἰ ἀερπεβοονθαδ φυνία εἰ δἀπιοάτπηι ογερτο ἀξ ΡΒ υο ἑπδηανὶα δεη.- 
ὕδινϊτατ, οὔτι ἸΆποη ἀρέπϑόσεσο εἰϊ δδθρα δἰ ογοῦτο χαϊς δ ἔαοετε 
ατὶ φαίλ οοηστιοῖαἀο μΑΡ ἑν τεὶ οαἰαδρίαμι οαρίεπίδι ἴὰ πορὶδ οἴ - 
εἷξ, ποι φαἰϊείδιοτω. ἔγεχωθπθ δυΐθηι υδῖο ἀεϑιἀογίαπι ἐχρ]εῖ; φαοᾷ 
δὲ Ἰρδατι φυκοὶ ςασδ8 απδεάδηι εδὲ. Ἀδρῆϊπ8 ετρὸ οὔτῃ Ἐχεγοὶ Ἀπ ΌΓ, 

30 δυβεηίογ αἰαας ῥτγοβείαπξ. οοποερίδουϊα γεγο ἱπέαγοϊα πί μιἴο δαὶ- 
Ρ᾽ΐοτα τεἀάππῖυγ ηυδπὶ ΟΡ τεῶι οοποπείαἀο οὔτ ὀχοτοίτδιϊο εἷς, 
δαρεὶ Βαρίϊατη ΣΠΠπτὰ οαρίοηΐοπκ χαρά βαΐετ δὰ ΟΈΡγο ἱα οἶρο 
περυτηϊμιτ, ἰαΐαγοῖ! φαίάετω ἐχρ]εῖχιε ἀεεϊἀετίαπι, 480 εχρὶεῖο πο 
δι ρἐϊαϑ δϑοδι τεοὶρίπηαδ: δε δῦρετε ἱΠπὰ ἰάδτη πο Ροϊεϑδὲ, οὉ 
δϑσὰ 80 ]ΠἸςεὶ γάτα 4ιδα τοοὰο ἀδ ἰαΐαγοϊίοηο τεϊταϊϊτατ5. δὰ ἤβεο 
δοῖ ἰάδθο δβυδυΐδ οοπϑδυεῖθο 6δδὲ, χαΐδ βεῖωρεγ ἀεἸεοῖϊεῖ: πᾶπι τε εἰ- 
ἦδτα δο]ϊϊδε πῃ θδῖλα δε, δὶ ὑδὰ χαὶϑ δρὶΐ ἼἽγεργίογὶ: δεά εὸ Ἵεγῖϑ 
διαυΐτο ἀριτοτ, αποπίαπι Ορογίδ μτεϊηοὶρίσχτα ΠΡ επῖεσ δάϊτους, οἰ ἀϊα- 
Ὧι τεῖὰ ἔβοογε ἐδηάοιη δεβῃδὶΐ ἀπδπὶ ΠῸπ ἀρδυεῖ υδίθπιας. σὰ ἱξὶ- 
τατ τὰ τροϊθδίπια μος εδϑὲ, φπαπχαατα δασγα δἷϊ, μας εδάεπι οοίογα 
4αοχαθ ἐπανΐα εἴβοεγα ρορδαηξ: οἴγαφας ἐπα οὰπι ἐτοῦτο Ὑαὶ] ἅπηὶ 

9 γεὶ ῥτὸ οἰβο δυιβπεΐωτ, ἰδεάϊο πο δίβεϊυπε. σαΐπα οδυδδ εεἰ αποά 
πο Υἶγεϑ βἶγε υἱγιυξθβ τ] τεοϊρίεπῖθϑ τοὶ δρθηῖθδ ποῦ ἰηβηϊξα δεὰ 
Βιΐῖδο μβδρϑῖαῦθ; 4πδ8 υδ] φαϊάστω οἐνὶ χποά πιοάϊοε οσοτιροῖδῖ, οΡ- 
ἀπυεείπι (1 δηΐπι εοἱ συοὰ σοπῆῖπας δτρ  βοδγῖ δε διαγ), αἰίεγαθ 
δεϊϊο οχρίϑηίΐοτ, αἱϊεγδο ἄρεγῈ βεσπεῦπ.Ό [ἐ[5. (ἷγ τρδϑϑὰ τ ὕοθδ 
οαπάϊάϊον μεγίτια εἰβοίαϊητ, μογάδβδοεθ πίρτίογ ἢ υἵγαπι αυοὰ ρεὲρ 
δατωτοδ μογάδαςθα πἰτηΐῃτι αἰ ςοδίῃγ: οαΐοτ δαΐθιῃ Βαχηοτὶ ρεττηϊϑῖτϑ 
οδϑπάοτγεαι κἰβτίς. δὴ χαΐδ οὔσὶ οαἰίβοῖα δεῖ, Βυτηογετα δὰ 86 ἱρβᾶσω 
Ἐγαμῖε, πὶ 4πδο ρδυιρης τηϑί ας 5 οοπϑῖε, 16. Οὐδ ΟΡ ςδὰ- 
δωτὰ ἴαγίῃα δαιιδ δῃβδοία τπεἰα8 ςοοδῖ ατιδ Οἷδο βυβδοῖα, φυοά ἴ6- 
πιϑοῖπδ εδὲ, φαδιυάαδην ρ] υπδίηδ χῃοά Ἰεπιίΐυδ εδὲ, οἰθαπι δηΐοτα ἰ6η.- 
το αὔληι δα. δὴ 4φιυοε δάυὰ Ἰθηνίογ δῖ, αἰ υσφοδήπδαα ΦΌΡΙΓΘ 
το  ἔτεαπο σαϊθαῖ. οοβδετεῖ ἴδοι οἴ σΟταρτίταξετιΓ ἱπίετ 66 τηθ α δ 
ξασῖπα ὅθι δυβδοὶα, φαδησηδιη εἴδπν εἶπε δοπίτιξα οοπιρτῖπιὶ χαδαξ, 
17. Οἷχσ ραῦει, υἱ ράτοπι ἐγ, δἷο ηἰτοΐωπι 1 γα ρδοιογῦ δὴ φαοὰ 
Ῥδγτπε ἐπὶ) φυοπίδπι ραγιριδ τοὶμβ ᾿οππεχὶδ ἵἱπέοῖ 8686 σοπίϊηθῃ- 
ἕξ, ἰοοίγοο τυπιρὶ [αοὶὶς φηδιπε: τϊαῖο δηΐπι ράσο οορυϊαὶ εἰ 
οοπίοπρίξ: δΓβῸ δι ἱρεὶ ἀϊδοτπηίπε δὰ ἀϊδιτιροηετα ρασαάογο τὸ- 

20 βαπίαι. οὐδε χυοὰ πηαϊϊατι μαπιοτὶδ εἰ ἱπιργοταϊδουστη οοπεποαξ, 
΄αΐ τοΐϊπηδ ἐγϊϊαγατα ρΓορδογαπι 406 γέσερεγε. δἷ πος. πἰταΐατη ἔγῖτοϑ 
ἑροὶ ταδηάανίπιμϑ, εἰ δίοοὶ δ υηοάσηι δα πὲ, φαοπίατα δυϊποτὶδ ρδγυπι 
Σχατη οἀΐοα αρξίϊδο τι τλη αὶ τοϊϊᾳπετῖς, ἰάφιε ἀεοσοοῖίο Ἰοΐαγαι ἐχδοίππι 
δεῖ. ἰξὶτασ συπιρὶ ἠἰγοσάπα πεοδάβαπι δὲ, φῃοοίδτα Πυπιοτὶδ τη] τα 
εαὐαοίϊαγ: τρα]ζατα δαΐπι αἱ ΔΡϑοϊηα ἴθ δὶ8 οοπεϊπεῖαγ 4008 ρᾶγωπι 
εαἰεανετίν, εἰς τε αὶ οοπαραγθομε ἷπ [8 δδὲ 4805 ἱπιπιοάίοα δρί αὶ}. 
18. Οὐ τιδϑθὰ ἰοὶὰ ἰευΐοτ δὶ φθατη δεούϑατη Βυχηογ εἰ ἔατίπα 7 πἰγατο 

ἴα, οὔτι πιϊϑοδιυϊαγ, δρί γα ἰδεογουἀτταγ ἢ δὴ φαΐα ρδγϑ δᾷαδε ἃ 
οαἴοτε [ατίπδο ἱπαϊεο ϑυαρογδίαγ; ἰἴΐδαας ταΐϊπαδ ἰὰ τεἀάϊϊατ, φυοὰ εχ 
Ὡϊσοσοο πιϊδίαπι οοπιξετίξ. δὸτ δυϊοια ἀζαβε ὑληνεὶδὶ ταϊδοδίασ, πὶ- 

30 Ἀ11ὸ λύση Ἰσνίογαπι ἴδοϊξ: πδὼ ἊΣ 4υοααο δὸγ ςὔπο δότε ροπάτϑ 
αὐυκο. 19. Ο ὕπδῃ οὐ οδπδᾶτι ἰδο υἱθοπηιο ἀπὶςο, φυοῖες σατα 
ξαχῖωα Βογάοὶ διδίζοτ, ἀπίοἶαο δοαϊπαγ πίττα αποὰ δά που ἀσὶοο 
ἀα]οΐοτα λδῖβδος 6866 νἱάοοτατ 7 ἰατίπα επίπι ἀυΪοὶδ ποῦ δὲ. δἰϊτος 
παΐα Βυχαος ἀυ]οἶθ τοϊδίσϑ οαπι ἔαγίπα ἀϊα πο ἱπωπιογαίας. δὴ ρτο- 
Ῥῖοχεα φαίὰ ἔαγίμβ, χυδς ἀαϊοεάϊηστι ἴῃ 96 Βαροὶ, δἰ χυδοάϊα ἱπιημο- 
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ταυτὶ ἴίασας ἀϊαϊίπο δεποῖο μαβοίασ. 20. (αν δδάξια ροῖο τοϊποϑ 
τπεγα δρραγοδί, δἱ ἔλειπα μογάοῖ ἰπδραγϑα ΒἰΒαϊαγ πίγωτ χαοά ἀξ- 
ὙεΓθα δὶ τηϊβοθπίογ εἰ ἐδιηρογβηϊαγ ἢ ἂπ φηοαΐδιη ἔατίπα ππτηοτῇ 
οβάποϊα ἴῃ δ6ὲὲ γεϊ γα μδπ8 Εϑά τη φααϊταΐοιι. 21. Οἷς αἰΐοα 
[0 πα τὲ οἰρίαξ φυδτι γι σαση, πᾶς οοπέεοϊα ἐδ: 7 δὴ ρτορίογαδ 
χαρά αἸῖοα [αγίπα χαοάἀδηιπιοάο εϑὶ, ἔατγίπα δυΐθτα ρ]αϑ αχαδα ηθὶ- 
δὲξ: προ ΐδθ δπίτι σα ρ]ῖοσ οἷαδ απδσα τγϊοἱ δὲ, Ῥγθδεῖπϑ πδιαχαθ δὲ 
οοπϑάραιϊϊαϑ τγίἰσυτη εϑῖ. δὲ φυοὰ Διμ ἰαδ εδὲ, Ρ] 8 ἰά σαρεγθ ρο- 
1εϑξ. δὴ ποθὴ δοΐατα ἐὰ 'ρδα ἀξ οαὐυεὰ ἰΐα δὲ, δεὰ οἴϊαπι οαϊογα, θεῖα 
ἐπῖγα 86 οοπίϊποεξ δὲ ἔαγιῃα οἱ αἰΐοα, οἴβοϊζας ὡὲ δἰ βαοὶα μδυγίδηδ. 
φιοά εὐἰἷπι οδἰϊάσια 68ϊ, Βυτοογοαι ἰά εἰ εἰδοκοῖαα δὰ δὲ ἱγϑδὶῖ οΣ 
ἐχροαϊι8 'π σαρόγεῶι σΟυδατΩϊε. 22. Ουγ ἔαγῖπα ἐὐἱεἰοὶ ταβδελῖα 
Ρετιπίαχαο ἰοῆρε διορίϊος γεἀ δίων 4πατα μοτγάεϊ, δος εἰ εχ ργοροῖ- 
ἤοπεῖ δὴ χαοά αἹΐδγα πιο ]ταια Παπιοτίδ δἰ δὶ δάπιϊταξ, αἸλετα ραγυταῖ 
δὰ 4πᾶ ἀδ εδυδα ρἷμ5 δάἀπιϊταὶ 7 σοηρτθδπβ οπὶπι ροϊδιϑ ἀϊχεγὶ τς 
Βοτάεδαςειδ δ βδοῖογ δἷξ, φαῖρρε σὰπι Βογάθυσῃ Ἰοϑῖπαι, ἐλ σπτω ποὰ 
τοδίουι δἷῖ. δὴ ργορίδεγθα ἰἰὰ δε ἀεὲ τγίταταπι ῥ]θηΐογεαι ἔτ οοδ 
Ρεϊτυτ Ὁ ουἱπο οδυδα θεὲ χαρά ρατίϊθτι8 πιϊπαθοτίθαν οοπδίας. δὲ ἰὴ 
ἴπιν αυδοὶ οἰ φαδηΐαρ]ο ραγΉΡυδ σοπιϊποτὶ ροϊδδὶ πιϊπουίθοι, ἐρίοις 
Βιυυπιογοσα ἰδὲ ἰδγρίογεπι δὐἀτοῖεῖδι, φυῖρρα φαδο ἱρδάτω ΒΌπι σοὶ ΡΓῸ 
Εἰαιῖπα δἱδὲ οαρίαι, υἱ ΕἸωρεάοοϊεθ αποααε ϑυΐβ ἰα Ῥεγοὶοῖβ ἀν ογῶ- 
συἷο ᾳποάδαι αἷξ “τοῦπῦβ πρὶ ἰάγρα εγογὶβ οοπίυ:χοτὶς απ ὰδν" τὰ]- 
Ἰαιπ46 Μπτοοτβ ργοΐπαθ αρδύσηεσγε χαρδξ. 23. Ουγ εἰίαπι ἱρεὶ 
τηδη δῖα τδ888 ἰγι [οἱ δηρ]ΐπ δαυρεδῖοτ χακτα Βογάοὶ, δὴ φυοά μυ- 
τοογειι ἰῃ 86 οοπεϊπεὶ ἰπἀϊδογείατη, χαΐ τεοδ ββοθῃς Ἴχίγα ἀϊ πεχαθαῖῦ 
Βὶς Ἔσξοὸ οὕτῃ ἰπ δρὶ γι ἰατη ἐγαηβεδὲ, πδο 8686 ργΌχη γα ραγῖϊασ αἰσαθ 
εχ ταδϑϑὰ μογάεὶ ροροῖῖ, νἱ δ οεὶ ργορῖεν τυϊοἱ δρὶ πο αἀΐηοια (2ρ16- 
εἴπδ εὐἰπι εδὲ φποά ᾿ριάθαην οοηοῖαϊ τα οτραδ), ἰοοῖτοο ἐχῖο 
τροϊετοχαε βεὶξ διρί όσοι. δά μδεὸ ρὶαδὶεῖα μυσποτίδ οοπμοϊ, Ῥ5 
τεοδ]εδοεηῖς θρ᾽γίταϑ ργουθηῖγο δο ἴα δὲ. εχ φυδαε τὸ δαΐδτῃ ρἰασὶ 
Ῥίαϑ ργοβοϊδοδίαγ πεοοϑδυτῃ δδῖ. 2ἡ.. Οατ ρἰοιοστιτα σαι γογτηση- 
πε οἴβοῖο ἔμηρεπεϊαπι ἐταπιεπιατῖο, σαὶ μογάθωι αἰιγοοῖδοι, τι Β6- 
ΟΠ εἰ οἰαπίας εἰ ἀ 68:1} }δ:ϊοηῖρος ἰηέθδιεπῖατ, 401 δαυΐοτα ἐγ Ότη, 
σογροζεα δἰπξ βεβε μαρίτοῦ δὴ φαοὰ ἔλο!]π ττἰτίουτα ςοποοφαὶ ΄αβηΣ 
Βοτγάδαιῃ ροϊεϑὲ, δἴφῃε δὰ τὰ ἀεἰΡατηεπῖα ἰπὰθ τηδηδυϊίδ 6656 ἔδοὶν 
τα πϑοεββε εὐ. 25. Οὐχ Ῥαπὶδ ἰοδῖαϑ ἀυγῖοσ, ἰαεζαδοϊυς πυταὶ- 
ἀϊοτγ σοάάϊ δἰ ἰφυδιιθροῖ ροϑοῖι ᾽ᾧ δὴ απομβίδσῃ, οὔτῃ ἰογγοῆξ, Βαπιος 
εχιγαάίξατ, ἰϊδχαθ ῥβηΐδ τεϊϊηχυϊτατ ἀτιγῖοσ. ᾿δηῖῖοσ δυΐδιη οὔτι τό- 
οκἰεβοῖξ, πσσοογ σοπείδιδηδ δΡ ἴσια αἰ ΠΤαπ ἀϊτατ, μυταϊάϊοταας ργοΐῃἀθ 
εχ. 26. (τ ζατίπα ἱγίτἰοὶ γεδίοοία τοίη οοπϑιἰρεῖατ πάτο 
Βοτγάεἰ δὴ ψυοὰ ἰπιετοορεάϊης τβοδηῖ, {π86 εχ ρδγΈρυθ σοπεῖδηξ 
τοϊη τ ϑοῖπιῖα: εἴ ρίατα, 408ε βτανΐογα ὅπηξ, οοτηργεθθα δῃορῖα ροπ- 
ἄοτε ἰδυϊυπάετα οοοπρδηΐξ χαδπίατα ρδυοίοσα. δε ζδαγίμα Βογάεὶ 
οτδροὶπδοῦΐδ εδξς ἰΐαχας δἱἰοοδία σοτηραβοὶ αἴχπε ἴὰ ταΐποβ οοπίγομὲ 
Ροϊδεῖ, τἰ φυοὰ χεΐπαε 6ϑὲ δῆο οοταρζεϑθα, ρἶπε {]τιὰ σοπισαρας ἴῃ 59. 
ἸΡδΌτΩ ςαρεϑεδίφθε. ἱγισθα ΡΟΥΤῸ ρατις Ὁ] 16 ταϊηυἰδαΐπιΐδ ἴδια οοΠ- 430 
δἰαῖ. ἰἴαφας ποῦ ἰάεο χεδβίςςαἴας πὶ ραγῖεδ τεδάδηϊον τησιοτεα, δοὰ 
αἰ]ενίοτει οἴ βοϊδηϊτον τπϊαδαας σΟσδΕ ροπϊοτ ὅπὸ σοζωργαῦδϑα δὲ ταῖτι : 
πδῖοχα επἷπὶ ρταυΐου ἔδγῖπα ἰγιξΐοθα σαδῖα μογάδαοθα δδῖ. 

ΧΧΙΠ. ΟΥΑΚ Δ ΣΆΠΟΤυΒ ΔΆΒΟΣΛΟΜ ΡΕΛΤΙΝΣΝΊ. 

,, Οὔδιῃ ΟΡ οδυβαπι βοῖπᾶ 801 ἰΐδ ρσΐαδ, αἱ ροδίθα, εἰ ταῖα ἴῃ γθ- 
Ρεἴοπίε τπῖοὶς στεϑροπδαπεῦ δὴ αοπίατὰ οεἴεγι ϑϑου δητ8 ξεπτϑ 
Ῥοταογτη ἰοπβε ἐταυαδ ἐδ. χυοά δγβυτηδηῖο βοπῦτα οοπεῖδξ, 4π|86 
ὩοΥϊδδίτηε εδἰϊαῖδα αἰζπηαθ ἰδίπθὴ Ἔυοταππῖατ. ροτηᾶ ἱρὶ τις δηῖδ ἰῃ- 
βοδῖα δ0ο ροπᾶεσα ἴῃ ἰζηαπι ἀεΐαρεα δρϑῃϊ διιρίιξα ποῖα το ϊησαπηὶ 
δυρετίτβ, τα οἰθυπι δεχαεπέειι δάση εἰ ἔδοῖ]α ᾿ἰςοαξ. δἵ δἱ ε οοῃέγ- 
το δυπιδηῖττ, ἢϑὰ εὐθηϊεὶ πὲ, χαοπίαπι ἀθογϑυπι ἔεστὶ ἐχρεἀϊδε πο 
4αεαπὲ, ἱππαϊεθηϊ εἰ ραγίθτη τοίδπι ἔστε οσσυρδηξ ἱπᾶηεη. 2. Οὔδπι 
ΟΡ τεπι, οὔπι ἀπ]οΐα ΠΟδὶδ δἰ τι! ]ογα φαδπ δοτία δἰαϊ, οοἷπϑ ἃ ἀπ] οἴδτο 
ἐπεὶ τευρϑμαυ φοηρτπῦπι δαΐτα πἰ οοπῖγα ουθαΐαῖ, σα οφαίάοτι ἃ εἰς 

ἀπηρὺΦ πιΐπυδ δδιϊδυὶ σουδο  δπθατΣ δδὲ. δὰ 4αοηίατα πο Δ6669 
Ῥταοιηδίαγε οοποερίδουϊυτι ἐχ 4ὰ0 Ἠαπδίτησβ, εἰ σοτρῦδ χαρά γό- 
δοϊξητγ, ἐπι ρ]οῖττ, ϑδὰ υδηῖοσ χυΐάεια γερ]εῖαϑ δἰ χηδυάο δεῖ, αἱ εοσταῃ 
4υἱ δἰζαπε, 81:18 δαΐοιν πὲ 110 ταΐπδ δαρογοϑὲ. πΠΟῊ δπΐτα 68 ἀδ σδαδ8 80 ᾿ 
δἰ 18 οοδϑαῖ, φαΐα γδηξοῦ ρ᾽θπαβ πυμιοτγῖ δεῖ, δε χῃΐδ τροτοθτα οοῦ- 
Ῥοτῖδ οπιπΐα πυσηόγεῖη οοπιπιοάπτα δἱδὶ αἰϊταχετίηῖς χαοὰ πδὶ 16 
δεῖ δα ατα ἀεφἰἀοτίατα Θχρενεσαμῖ, ἴπας οἰῶτο οερβδιοηδ. 21 εἴλδπι 



ἀδά 

(αυνθα, ὅθ εἴτον το] ἢ μοί ὀ ἅ3κ. (τε οεἶπο α ἀη!οῖρου ἀπααι 

κοτὶ δα ϑαιξευσωνῖ απ χαία οεἶαε δπῖοα φιλὶ αςσε ἀρβείετα ἀεαϊδινν 

ἀταϑῦ δοὰ δὴ ρσιξιάθ, οἱ τεπὶσγ περ ούπσ, πος φεοφοε ἀυϊοδιω 485 

᾿Θατὴ Ὁ σϑοῦτιπθ, οοπίεϑθαπα ἈΟῺ εϑξ. εῶς ἰδίας ἀεοϊἀετίθτα, ςεἰοτῖαθ 

Ἐπὶ. ἰροΐο ἐαρί οσὲ ροφείς, ἀοοεπάπαι εεξ. αἰϊπνεττὶ ἀεὶ οτίατα εἶτα 

10 σαρίαϊθασ, τὲ σδορ Ποἶτας Ιοχπαν, ἱπάβεπίδο εοὲ, συτα βαια τεὶ ποὶ. 

ἵοὸ: τεῦ ραυσυΐαπι μαδευτοι. αποὰ εἴταν δοτῖδ Ὡ0 5 ΟΛΤΟ ποτὶ οσά 

χίθαπ δ6 ἃ βαγεπη δἰ μαι οτήδο, ταῦ υπι μαρθατὶ ἐχοζεσαθτιῖ, τρεσιϊο 

ἐπιρίϑαι Βαδο ἀρρεϊαιον, μαυῖπαχεες εουται, σι ρ ἀϊαίετα εαρίδιταδ, 

. γαδαΐκπι αἰένιθοῖο ἰδεῖ ἰπαὕροπιμδ, {πιο ἴρδα σαγοαπξ, δὲ ἀα] εἰ τοῖα 

Σ εἴν ἰδοποῦθ δυπ, αἰ {6 6Χ ραγυὶδ χαϊ »πϑάδτη εἰπδτηο αἱ ἐφόδια 

ὥστραν οκρὶξ προυΐσγονα, χαρὰ ουπι 56 αραιᾶς τούεσειν ἰΒ}} εἄετθ 

οἴετεα ροῖοΜ: ρίτο δηΐτα ἰοίδγατα ποῖ ροΐεεξι αἴααθ ται εἴβεζατι 

πἴ οοἴτε ἃ ἀπ)οῖδυο δμεΐετνατ. . Οἷν ἐγαοίσιδ ἀσθόγω εἰ σατπθ8 

5 δῇ οεἴογα ἰᾷ κεπα τητῖρον γεμοιηεπῖεν ῥαβαιῖο σου επΐδ σαίεδηρ ἰη.- 
δὐαταγεῦ νὸς Ὡνΐπαα σπδε ΟΝ] βστηϊροῖπνε ρίοαξα ολίατδεδσυα 

ἰτοσιαυπάϊαας ἔπειῦπε, δὰ ἀποπίαμα φοτττσορὲ οτβηῶα βοΐδης εὔχα 
πτρυϑοίαν  ἀυλο δαΐοπι ρ]6πα σαρξ, ἱπιναοῖα Ῥετείσιατιε, Βαυᾷ δαΐπα 
Βετὶ ρστοαξ αἴ πιοῦπο οἰπΠ6 ὑϊδξ δρατίο ἀραῖαν. οἴζαὶ ϑέμδος φῦσα ἐϊα 

ἀιοῖαημ ὁπ, ρδυα ὑπάίηαθ. φουσίδὲ ἀΓΒῸ μισοτταρία ἐΘγΎδε ΣΘΏΟΠα. 

5. (ας φίπυτα βοσὲ βοτησπι ρυῖγα ἐροῖσαν διιαγοσα φοπήϊδεα" δὰ 
ΦΡΙΑΥΟΤΟΥ͂Δ' ὁ Ἡμ σεῦ σα 4αοὰ ἀδ ροπῖο ρον ϑυξοτοα ἰπδιζαῖν 

δὲ. Ἀτππονΐ, φαὶ ΒΡ τατ, μϑτταίεῖανν αἰ ΠΠἀ στηιαε, ἀγβδσγαια εἴβοξ 
φοΐσπενων. ἰρεθην μα οὐ ἀπε ΡΕΓ ἐσ μοὶ, Νὴ πήραν ὁσρεβμευς 

ἐσ Ρὐορίενεβ ρό 98, φυῖα δαρουίθ πὴ Ῥβ 611 δπίηρας ἰηααα ἀαίραα 

ἐν μθβρδὸ Ι ἀλθον ἈΡΜΑᾺ Ἡλι α εἶπ, Ὁσάεας δοουπάδγοκαι 

δἰναβάτανν δάξοὶ ἀσιθυθῦ ἀπ ἊΣ σαπῖα Βίδατμον. πὰ εἰίτα εἱῶν βεδζϑ 

εοἴαπι, σπαθ βε τηϑηβάπι ΡΥ τα τα πὸ ἰόνοαΐ, δἰ οο ἄμιν, 694 οἴίατα 
γσβὲ ᾿ιδθοῖσ6. ΔἸ χα ἰαναῖ. Σ 
Δοϊστίοτοι το οηξαν, εἴ ραηία ἠσοάτε οἱ ρἰαπάθε, εἴ τοῦ τὰ βοπαα 
αἰϊα, τταϑυϑα θα ἔα δας δ᾽ Θα ἐπὶ πιοϊοτα οὐαάδδ1} ἂπ ρτορῖοτεα σασὰ 
αὐοξεϊρονατῖο ὁποοΒ9 ΣΟ ΒΟΣΘΒΟΝ, δὖ οσηδαῇ, το ρ εἴασε ταγει ἀἰδαρίτυτν 

νὸ δϑενϊεασ ααξετν τισπμϊοὶ ρον δασεῦπε Ρερεῖρὲ μοῖθε. Ὰ8δκ ν δΣ ροβὺ 

δοθδους οἰ ταδίσηότα, τὸ βευοτα σοαγουαπισαο βεηατίδ οαδάετω, τεὺ 

ψίπυοι πιοτανη τοὶ πη πδνι ρει δῆρονε ἀθδοδπιοθ, αυθο 4αί ἀὴρ βάνετοα 

τ {πῆ} 86 διμπὲῦ ὅτ μϑ ξόπια μοταοσίῃν οἱ σα ἀθπι εξ μυσυίδηεν οδυδα 
ὅπθδ βοτιθτδηοινθ 6δῦ: παρ δῦ επῖπι ἴαπι ἰξηΐς ςορέμχηι ἔστη Βυσαοσῖ. 

ἤἴαχας “ποεαϑ'ροτηῖΐ ὑσὶ ἔσσυότοτα ἐδῖπια ροσ ἰρτιδηῖ ἐἘχοῖδὲ, 4π0- 
πρΐο τρασίπς ἔοτί» εξέεετοι, υὐ ἴδιθϑ Βεβρϑιίοτθ: θεοῦ δαΐδων 
πϑποῖτ9 ἐτα ἀἰϊαδοτα οοτιτ 2. ααδ Ἰρίζυν" δι ἔγίρογο ἔεσνοότγεια εἴταν 
“τη ρῖδ αἴψθο ἐχϑπρυῖε; εἰ γέμαπι ἐπὸ αδΐογο ἰάετα ρὲογανηαιε εἰ, 
ξἔνϑ ρομεσὶ, φιΐρρθ χποώ ρετίπάς ἄξχωθ ὁβοΐβ ἔξῃ!, υιδλίιθ. ρδῶεθι 

"0 δέτδα δι έτοναῖ. δια ρτ8 ἐδπιεα Ἠατηοτ)8 πορίδην ἐι0 εαίοσγα ειπϑ ἰδ 
ἐξ ξοποοσοί, δαοψυθ ψοσάθτθ ἰαπαίδμϑεπι ἰΐρυπι ἐγυόγεῖι υἱβοῖ δὼ 
τορυῃ, 9. τὸ οἷν οαϑϑαμη οὐτίοδο. δέ 466. ἐδηΐατη ἀκ} οἰδεὶ-» 
πιῶθ 5'Ὁ, πθ0ὸ τοῦ δ άδο αδ οὐιηΐοο ὑιβσδαο ἀπϊςεήϊποιν ργαθουθαι τ 
ὅπ χαοᾷ θὰ πιρ!ἰδιδια τουρίχονί: οναροσαυίδηινα οὔπε μβυποσα ῬΑ 
Δυϊοοάξαϊ» Ρἱυγότοω. ἔπ ἐΐδ δοῖετν 4π68 ἰϑβεφαϑ οοἰεεῖπε, ματηοεία 
ἄϊλϊαϊ οορία δὲ, φαοᾷ οἰδεῖ ἕεγε πιάθ Ἵχαςίαση ἔπετὶξ. αἱ 4πδ8 βμαβϑ' 
χηΐάοπι 8ε ἰδτηθη β98υτα ταπ Πρ ]1οἱ δα, ἱπιπιαπο8 πἴγοσας ἰδῖο ἰπ- 
σοχηποιο οαταδγαηῖ. 40. (τ δἰ ἤσπδ ἰπ ἔατπο διοσδηΐασ, ἀηγὶο- 

3, τοϑ δίβιοϊαννξες 4πρσι δ} ἐχονηρίαθ. ζοτὲδ γα τ ϑγεπίπιγῖ δ χοοηΐδσω 
ἂν ἴπτυο ἱνυΐοον ἰοῖσϑ ὁχ ἀξσπιῖο. αδίορε δυδρογϑωσ, ἕοτὶβ δᾶς οἰγοῦγαν 
βι θηθ Ἀσπνοόγοῖη. οοπέσϑῃ οπιαπαῦοφαφ ργομίμϑε: δα Θηΐσι τ᾿ ἰδ 
σεῦ ἐυαρούθων φοιίην δαοίαἰϊ. δατξ δὐυήθτο, φυδς. δίοοειξ, ἄμα, 
παᾶὸ ΒΌποοΩΝ, Ἰκοῖϊο. 1. (ὰτ δὴ ἀρευβὶϑ νυῦτα δαξ 48 δροῖβ 
» άπ πὰ δετλϊανιςῦ ὁχοταρ ΕΣ ρταῖϊα, δὲ φουὶε εἰαηάεϑ πὲ τηγτία δαὶ ἰαῤοι 
4θ|α οτὶ πιδιἀδυθγῖς. δῇ ταογίδο ἰΐα ἤαΣ, φπεπιαάταθάαπὶ ταὶ ἰῃ Το». 
τογὶν φρίδυτ: οπιυΐῳ βδηπρ Ρ] δηἰα5 δα άδτι ἀρὰ δι8 ςοπέγαγία 'π80.. 

το Ἰρδοπῇ, Φουκατίρτι βαῖθαβ βΆρογον ὁρροδίτὶ βεετηϑ ἱπίον 46 δαπὰ 
δ τ γθϑ ἴῃ 9 οοῦ συῶθ οοΐοτθ ἴῃ βοίτηαϑ, ἔα οἴλασω ἔπρτια δοδυρόθι 
σοτηβοίταν 11», πρεαϊμεσοθ 6808 ραϊεβοτί ραϊίζατ, Ὡξ ἀυ!οθ δ ῖγα ἀπ». 
ξυβίλραιν τὲ θηΐπι συδοσχᾶθη βοῖθη ἀδς Νιππουδυο χιυϊδιοάαταβοομ. 

᾿διῖ6 Ἀησιοσβίονυδ, αἱ ᾿ἴπΔ8 αδἰδοῖδθ ᾿νβοῦ οοΐοτα ῥ]θηΐπϑ αἴχυθ' 
ἱβοβαϊθ δυο ροδοίθθ. {2. (τ ἀπ]οῖι πιΐππε ἀαϊεῖα νου ἰλπῖας ον». 
Ἰϊάα χπᾶπι. σου ροπαῦα ὃ τάτυτα. ργορίοσεα σιοὰ δίκη] δεθαρ ἕο 65- 
αἰϑϑαιι, 1: 688 οαὐ!αΐ οὲ ἀυ]οῖϑ; Ἰξαα 6. σ8Ε αἱ δε σατο σατο ἀρ Ης 
αἴχψαε οδέμϑοδα. οὰν φῃοί. οὐἶδαι δθοοτις ἀμὶςϊ. οοἸϊάτ εδῦ3 ἰδ 

Ἰ' Οἂν ππεεὺ Ὀσσίας τε ρεςαῖωσ. 

ῬΡΒΟΒΙΕΜΑΙΤΟΝ ΧΧΙῚ ΧΧΙΠΙΙ]. 

ἐρεῖν ἡκοὶ δαὐπεῖξαν: οτρὰ οοἷονς ἐκὲ φαὶ ξωρεῦιαϊ, αὐ σαοὰ ᾿ξοίν υἱεοῦ Ὁ 
οταπίνσα τολη αἷς, φαῖα τΐσῃ με παυζιρις Βαι δενμαξτιν μὲ προ λείας δον 
Ῥέοσο πιτίδειοοὶ δαρῖ, χείσιρεσγαῖα τὶ ἄστιὲ ἀλθ πα ᾿ϊογαπι ςοὐείευβ, 
43. (ας ρμεϊεδο ἐγαοῖαε ἀαγοῦϑ δίηᾳυα ἱποοποοοῖο9 ετβο πὶ ἰπ τοῦ 
ταχλιδἰειοηθο δἀἀπουηῖ, ταὐξϑα αποτι οἱ οοποοοῖον βο; ρμαϊγτεΐδοϊβη! 
πα χαρὰ ραϊοα εἰ οαἰϊάδ εἰ δεϊχαξιεπς οοὲ. ὁ᾽)οὸ ἱππας εδίοτο ἐσηρον 
αἴ, δὲ ρεῦ τίσα ὅδ] ατα δὈ σα βθη αἱ δαηόεσω οὐσπσμα ϑενοςαῖ, ἱ» 
ψπεγιάοα δοσυα. λἀ4. Οὲ ἀθ Ἴδα βοτιβ, οἴππι τ00}1ε9 ἀπίςορααδ 
ἰοῦ, ἀθωῖοβ οἰξεπάαηϊ δὰ χαΐα ἐπ ρίτίδ ἐπ ἰοημ δῖα δα μβουθῶξ, 86. "0 
4π Ῥγάθιρο οθ ἱπῖετ ἀοπίεα ἑωοϊηπσδηῖ, εἰ ΡαϊΓοὐΐποτο Ρὲς ποτ ς8»- 
ἰοσεῖς οἶο οοπβοίναξ. ἐονοϊξαπ οἱ ΟὉ βταποσηση σπογιμ ἀπχλαπο 
ἀδυϊει εοἰετῖες εἰαιατὶ, οστὰ πιδο ποκα οοπβείποτατησα. 

ΧΧΙΠ, οὔὐλὲ λὺ ΜΑῈΣ ϑλιδάμοῦκ ΟΜ ΚΕΜ ΔΟΌΛΕ ΣΣΆΤΙΚΕΚΣ. 
Ους Βιαεῦκα Ῥσδθδηὶ ρεϊαρὶ σαρετίτμηκί ποὰ φοϊσκοῖ, δ ματυὸ 

Ὀσπξασα οἱ ΤΡ ραν «υὐὰ ματαχα ἐεϊβόφε ἃ οὔτ ΠΤ ἀθοοτς α 
δρίσια ἔβοι ας ροΐαδδὶ πᾶσα τοαϊτα. 2. (τις βηεῖῃ ἱπίοτάπο» 
ῥτὰπο δυδηϊδὲ ψβαπὶ ὑεπ δὲ φαουΐδτα ῥχίπαο σρίγίξαα ΟΥ̓ πρκῖθ 
Ῥᾶτο ρεῖπιδ ἐωυριδα ρϑγίεδο δἱθί ςουπδσς ἴροα οοιαροίης, πλάστου» ὃ 
ἦπε ἀείδεοερε νἱες ρατὶ δεσίϑατιδ αριδίασ ρετροῖσα. φαστοοσεχῳ στα 
ἔπαγε ἴρϑημε ΘΟΏβητπτω 818, οί βοἰταν πὲ φακδι ἀππἰςῖπο ςομίζηστε εὰ 
[μῖα οπιοῖθας οχεαϊθει, ἰάχυ Βατὶ τἀπὸ ἰω ξεισροτε ροδαῖξ. ἐϊδααε εν. 
οἷὲ τὶ Ῥτσθδ εἰ υἰδτηα ρδᾶζϑ οίσεοὶ τπουδαυϊασὶ αποιὶ δὲς ποπασκδε 
δος ας, φαῖα σογρόσε πο: οοπίσμυο Ἀἷσ εοδὸ ποῦ ροῖδεξ, ὁ 
το] μὐρ νοὶ ππάϊαοε σοροΐδα τεϊοσχαοίατ αἴσθα εοπ σαδιΐοσ, δρτσκαρ 
τα]! ἀἰϑοίτηπδχαα χαρύεῃ ἀϊ τὰ ροξιδ γε σϊοραῖσς ποροἀϊαζογσαθ, 
ἔπε δοοίάεγα βσορίεγεα πεητῆξ, σαΐα ἐτανυΐα βόγε τποϊπηοα ἀϊίθκξ 
ὅπηι εξ. 8. Οὐ παυϊρία ὁπαιοτω ἱπ μογῖς Ζαδῖρ ἰα δἷτο δῦ 10 
σ᾽ ἀδοϊαπεῦ σϑἰεσῖπβ δαΐστα ὧδ αἰΐο ἴω ἔοτυαπι νϑοΐαηξ χααπι ἀ6 ἴσττα ἣν 
δἴτηπι βγουεμβοπίοτ. δη χοᾶ ρἷωβ δηπϑὸ σβαπι τηΐττον τεμ ἃ τα δ 
ΒοξεδῖΞ ρδῦσᾷ επίμ ὀρρυθεδα Οϑεσο σδαϊξ, αἰ ἀδιβεικὶ πιϑοθϑθδ 9 
ὕλαΐδα 6 οοπξχασίο τερεὶηξ δὸ δυσίξαςξ, τῖδ οπὶπι 68 δεῖ δήαθα αἴ δα»- 
Φατα πεσε σοπυροὶϊδὶ ζοΐεσίμε: δΓκὸ αἰ κα ροτγῖω πιεῖ βατύεπ, οἷ 
διοίδααι ἰπ αἰδο δὲς. ἰΐδαες ρἷπα οῃοτὶ σοσνεῃΐ ἣν ροτία νράοθίπεν: 
«ἔἶατο το ουδρ τας δορτίαϑ, 418 πιαρὴς ἅττα ἀρρίτιτ, εξ ασπα τρξπτι τθ- 
Θἰεὶ ρμοῖοεξ. δὲ ὑέγοὸ ἵπι δ!ο τε ςοπῖσα τϑὰ ευθάξ ἀ. Οὐδέ οἱ 
εβαϑάτο οὐσα. αἈδο ἴω τηδτα ππδαϊδηάυη εἰ δεσίαδεο ἑασζατη δἱξ, υΣ 20 
δϑοοσα, πσνάα τεοὰδξ, εἰ χαϊαβοῖεῖ δὴ. παρά χτᾶτε ρου ἀετὶ ςεὰϊξ χοοὰ 
ἀοξετίοτ, φβοσυαι δὸς ἀεἰδμαίεγς φυΐ ςαπεη ρδγ ἀέγεοῖατο ἴῃ ἡποτίσ 
ἀοίεταις αἰσαα δεεδἰταιτ, δδοῦτα εοάειῃ ἰά ἵταλῖς, φιοὰ τοῦτα ἀε ᾿»- 
βεξα σοροῖδῖ: δοδϑας δρετι πιδγίδ βοῶ ἀοσιρεν τεπὰϊ δὰ ἴα, δαὶ 
Ῥὸς δαιοτμα ὙἘυδαηγ; 4η0 δεάαϊο ἴσαηηιξξίας οεἶξας. οὰ Βῶες, στα 
ἀπτα ἐμ εα δραῖία οοἱξ 4πῶϑ Ῥοηάετὶ Θεοσηἤδδι σερδετίηϊ, νεγεμν. 
διοῖι πιϑυϑῖ, Φι8ο οιμηϊδὶ ςἰγουϊο αρϊταίαπ, δὲ εχ ἰἴπδα σεςῖς οἷϑ.- 
απο ρ6. Ρυπείπε εἰτϊοροῖ, Πυσδισαθθ δὰ Ἰΐπϑαση γοοίσσα οδίφαα 
ἔργβυῦεγ, βϑεὶ ροξεδὶ πὶ βαοίμο ἱροὶ ρὲτ ρυπεῖωση ογῶ ψετσεριαις δῶν 
ὕπραπε. μία μομηρρειραεὶ οὐ οδύβασο ἐδηϊιπι, δο ἢ εἴα συοά ἴφα8 "Ὸ 
τεγάξο. δοςθάθμθ, δ80 ἱπιρδῖα οἰγεταπαηάϊατια 1102 ἀρεῖ, σατα 
δῦ βαοεῖραε Ῥᾶσο εἃ γεγεϊβίθοδα οαγεαῖ, πιετῖτο πὰ Ἰδοξα ΒΒΙΟΌΣΩΙ 
κει αἵ' ἐγαυσουι ἰδιυταινε. δήάς χαοὼ δᾶς, χαὶ οὔτω ροπάετο 1}1}οὸ ἀθ- 
ἴαρθο ἀθϑοβπάϊε, τοοχ 6686 γεΐϑεθπδ υπάδδηαπε δασδυτῃ εοταρεϊέετς 
ὑελίδα αχοίνδὲ, φαῖρρα σστὰ Βα πθιηοσο οοπεϊσιδε, ααὶ ἀς ἰηϑν πὰ 
δάρετει μαῖα δ ὡᾶτε εἴεταῖπτ. οτατῖδ δαϑοπι Βυξίο Ἰεπίο δαγεηθζεαν 
εεὲ. ἰπάϊοίωνο. τετῳ, φυφὰ ὑπ άα, σαα ροπδτν ἴῃ ἑαύτη. οοτγαὶξ, «οἷν 
ὐΐδαϑ 1 τανταα; ρδκεέο ροδὺ ΓαδΌΓΕΙΕ, οὐ τοατὶ εἰγουταδαπ δοχοίραν!» 
ΓΤᾺ ἃ. τ᾽ διϊτογάυτο πανίρια, ἄπας ἐατεῦτω αβσοὶ, ἰη τοῦ φαϊσὴν 922 
ταρεπίε δυϑουβϑηῖατ, τοΐαπε ᾿ΐ ρογουπῖὶ πὶ η6. πααϊγαρίατι φυύάσπε 
Βαϊϊαπδ υϑάταῃα ἀρρδεεδῖῦ 85 οατα ἸοσῸΦ φαγετησ!Ὸ9 ἴετγας δΌΡΣΩΙΟ, 
τρισὶ ὀϊοττικα ρίξον, τρεὰι τς τῆῶτο πανΐρλα ἱπιγογαιηροηῖας ἱπίγου ασ 
406 ϑρίτι 5 πωροία ἐτδυδῖατ; σαι ηπ6 πη μαΐκο ρατὶ ςἰσεπιππάνψεα 
πρίκεμδησ, ἀδόσϑῦτα ἔδγδηδατ πὐτανα τ ΩΣ Μρονδπαχ. 
πος ἴ ἔγεῖο ἤπεῖα σεοίργοςο συοπὶς. Απηὲὶ τίη δὺ ἴρεο τετεν 
β'πθα, 4φμδ8ο ἰπ ἱπνοιῃ δῦϑοσωσης, γα ΟὉ θαι ὅπαῖ ἀἰπίτηαν οσπδάμε, 
ἴππι οἴατο συσὰ τοᾶτα ΣἸυὰ Ῥτ οαξντα δοῖ, ἕοττοζαο δα Ἰοπερίηφαρων 
πεᾷνε, δα Ρ ϊας οδυόγβοσα, σοτιϊβῆθοα ἱρῖτον δστιέχαε μὲν νἷπε ἐμεῦ» - 
ἴδε: ἰΐαψαε οἴβείξδων οἱ ἱπιθὶ ἔσαρτοοηρα ποξία ταϊσοπς Παίίανο. Η- τὸ 
Σαδ δαΐστα ᾿]ϊα βογὶ δοΪδὲ, εὔα ἤδῖα. ἀδεἰσέδηΐδ' ρείοτε, τπονΐ ἱδτν. 
Βωεοῖο, βλίυο δὰ νϑερ Βηίωο οοσαιτίς, πιδχίοθαθο ἐθπὶ δθοῖδι. εὔτ, 
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δοΐα ππᾶδα ἴα νέσατι δαγοιξκηῖ, ἰαδέονα Ῥτασίογστηϊ τσαῖωό, φυὸ 4σῖ- 
Τἰοσε ποοάο ἐν βαπιέηίδα. πδτὶ πουΐπιαε ὶ δἰ4ι8 τα ἰμ τραγὶ ἰὼ ἅυτοτω 
ψετιϊατ, χπδὸ γεγξο απ νεγίοχ υϑεαΐα δοῖ. ἔδτίας δαῦθοι πη ἀδ ἂΣ 
φοίτγαοῖτιμι ἐἰυΐτΐο τοοῖαδ γαΐάο ἀδοῦρεν ἰγσθεῦῖο. ἐρίξατ ἐαπὶ πο άδο 
ἀὐροτο ἰη ἰαῖαθ ποι ἰἰοθφὲ (ἱπιρυϊδα παῦαθ σϑρεϊϊαμθας τβοῖπο), 
ΘϑΉ ΡΘΗ ργοτθαϑ ἴῃ ἱπιῦχα πϑοδοθαγίατι δδῖ. σαδβοθγοπι ἑὰ φαοχας 
ἀείεχτὶ εοάετωη τπᾶ οορἧϊαν, αποά νεγιίρο ςοτιρτεβθαᾶοει:. σϑάοτα- 
ἅπὸ Ἴλαθα οδῖ, ταῦ δξατῃ παν σία σοϑπα θη τυ τορδε δος ἀθέδταπίον, 
πα ἀευογανίας αὶ υογφίαθ. ἔδτο εαίτα αἰξχαα Ἔτεοῖα σχ ἱρὸν ἀο-. 

τῷ 566 ἀΐοδα τποπιογίδε Ῥγοάϊΐζαπι ἐσ. 6. Οὔγτρατο Ρομῖὶ οαβαϊ ἴα 
πατα Λερδοεὶ εὐ ἢ πιγασβ Ῥγορῖεγ υὖστ γείγαο οησια [δείστη ἀο ναδεὶ 
ἴω αξτετη. δὲ δηἷπι πᾶν ῬΟΒΕ σγρδδαδ, εἰ δἰ δἰ άπηδ; ἴδχας Δὲ πὶ δἴζατο 
τιασὶδ ράτ8 ϑθτησαα [Α]18 6.86 τἱἀδαίτσ. Αερδεὶ γετο, 4υομίδυς ἃ ἰο- 
ποῖ ἀϑᾳηε ραταθϑ εἰ ᾿ϊφαίϊάπο εδῖ, ὁξεγυ θαθ οετηΐαιγ; ααοεῖτο 
ΔΕΓΕ Ππόχο δᾶτὶ γοηΐξοτιβ οοϊογοῖα δα βάθη τεργαοδφηίαϊ. πὶ σασὰ 
[μβοτδ οἴστιθα ΖΌΒπΙ τπᾶτα οδηάἰἀΐστεν σαί. Ῥοηΐαθ αδίδε ἰβ ἰδσπϑ 
τρεοΐοπι ργορειποάυτη ἔγβησῖῖ, εὐ ἀπο πιοἰ εἰ ἰῃὰ δαπα βανιὶ οἴθπαπο 

30 πρὸ Ψ6͵Ὸ πιδτΐ δοΐατι ΦἈΒἀ ἴον ἰδοὺ δδῖ, τότύτᾳ εἰίαπι ἤπαν με. τριὰθ 
Ῥέεϊοτεο θιιπιΐπα ρϑ] άα, πιατα οδεγαίευτω, ἰδοῦτᾳ οδοάιαμι Ρἴπβθτο 
865 ἵπερίε οουϑαδυδγθηῖ δἢ αυἷδ Ῥ6Γ δαθδτα ἰδὲ ἰἀοπϑᾶσα υῖσωσ 
βεποέγαγα ἴδοι ροϊδδῖ, αὔγοτα υεῦϑαϑ τοβαοίταντ ὁ τααγί δαῖΐσα πιθ0 
Θατϑῦπι το δ ο ροϊεϑὲ, αποπῖαπι ουΐδ δαπᾶ ποα δὲ, εἰ ἀεογϑυπι ρ.Ὸ. 
διεάϊουϑ ζδιϊρδίατ: ἤδαας δὲ τὶ πιάτα πίρτγατα ε86ὲ υἱάθαϊθγ. δἱαιυὶ 
πρατῖ, σαοὰ Ἰἰδουτα εἰπουΐας, ρᾶτα ἀα] οἶ5 μ6τ δθδυπιβ ἱππδίαϊς 88 1σὰ γογρ 
ἷω ὅπο εἴ. συδιῃοῦτοπι ασυοὰ (ἀ ρεπεῖγατε δορεσὶαϑ Ὠδααϊξ, φεὰ 
δὰ ἰποοπὶ τοΠοοϊζίαν, αἰ άϊοτη ῬΘΥ δαχατοδ οϑΐθπαϊξ, Ἴ. Οας 

8 τηᾶτε τηΐπηϑ ὅδ Βἰδὶ ἰάοτιεδ ἐτιρίάυπι εϑὲ, οπιποσχαθ δδλοὶ 
Βιώποτεθ πὸπ οἱ ἀπ]ςο5 {τρί ἀϊ δαπιῦ πίττα παρά πιργο βρέδοϊαϑ σὲ 
φοτραϊεπεηϑ δὲ} τεῖε δυΐδσο φαοάστο ταΐδτιϑ τίνι ἐτδιΐ ροῖεθε: οἰσαξ 
εὔῖδτι δι ρ ΐπο πο οϑοοτα δρῖαπι δδὲ, φυῖρρε ηβο4 οαἰοτεια ΘΕΓΥΌΓΡ 
δαδτο ΟἹ ἀοηοἰἐδίστη τα θξυ9 ρο8515. δὴ {π18 τδγε ρἰπρυϊα9 δῖ, φῃσ- 
εἶγοα Βατοτηᾶτα δαχα οχϑηζποτε δας οδίογας δάπαε πο} Ῥοΐεβῖ: 
τα τ αἶτϑ διιΐοτα, χαρά ρίηροῖτϑ εβὲ. ἂπ χποπίαπι τατιϊτατα τοττδα ἤι 88 
οοεμίποῖ, ὑτορίετγεα σἱοοὶτϑ 61} σποά δῃΐειπ δἰςεῖαδ, ἰάδτα οαἰ ἀΐαϑ 
εοῖ. 8. Οὐγ τπᾶτα ρουθροοῖίαϑ εἰ ἀϊ]ποῖ ἀπι8 δϑὲ ψιδπὶ ἀχαδ ροϊαὶ 

40 ἰάϑιιδα, σππππὶ οτπδϑῖιϑ δε ἀα οἶδ δπΐαι 8618 ἔοπαϊοῦ δϑὲ. δὴ ἴθ βυϊεδϑ 
ποθ ΠΟΤ δδῖ ΓΌΓ τῆδγὲ ΟΠ ποίάϊτι5 εἰς, δοὰ ἀἰτεςὶΐ τπδαῖαϑ ἰᾷ ἐδοίυπε, 
4τιοϑ ἴαπι ρἰπτίπιοϑ ἵπτὴ δτηρ  ἰοϑίταο5 σοτηίηεξ. ἐτρὸ 11 ροῖαὶ ἰάο- 
Ὧ6α δρίδ58 εχ Ἰδπαϊςπια ϑαδγυτῃ ραττϊππι δδὲ, δϑαΐδα δια ρ οτῖθυ9 ἰπῖος- 
δὲ11115 Ἰπδυϊξ. δὰ πία ΡΌΓα5 οἱ δἰποογίπϑ οϑὲῦ ἔογγα εηῖσα 0} 4 ἴῃ δ 
Ῥετταδηεῖ, ΡῈ 800 ροπάοτγε ἀοίαρϑα ἰῃ ἰπῦπι δα δεϊάεῖ. αἰ δπτοος 
(αἰ εῖϑ υυϊδῖῃϑ οὔτα ἔεῦγα δϑὲ, {δα ξηϊεγυδηΐθηϑ δοῖξ υξ οἷο Ρεγῖατ- 
δεῖασ. 9. Οὐγ εγβδηϊε δχαῖίοπα τηᾶγε μογϑρεοϊαδ δίας ἰγδηδ- 
Ἰπεξάξτιο οἷ: ᾳπαῖη δυσῖγοῦ ἂπ χαΐα πῆλτα, οατα δογεπατ δϑὲ, οοϊογεσα 
ππΐετε 18] βϑοβθοίειῦ ποθεῖ οπίτα δἰ συ] ρίτητυξθ ἰὰ δσοσ βαϊϑο. ἔπ- 
ἀϊεΐαπι, χαοά ἀΐε τερίἀΐοτε οἱ εοϑατπα χαϊἀ ἄατο δεσοτηὶ υἱάδτησέ. ἜΓΡῸ 

τὸ Ἐγαα ΤΣ ]ο ἑαρίἀϊοτίατις τπατὶ σποοτ8 ἰδἴα δπὰ ἰοΥυ ξλτε ΡῈΥ͂ δατατπδ ββ1:- 
ἄπατ; φιοά δσυΐίϊοπε βειὶ πιΐππϑ μοῖοδὲ οδαϑ ἐπζογίϑ. εϑὲ δυΐειν 
δαῦα ἐπυλοεῖ ἴον 4παπὶ οἰδυπι: 14 δπῖπ οοἴοτε οβαμποίίαν. δάβα 
ψετο δπρογο οΟ]οΥὴ9 υἷι ομυΐα δρεγίϊογθιῃ 981 ργβεδῖαὶ δαερθοϊοπετι. 
10. Οὐκ ἀς Ἄδαϑδ αηϊΐ πιδτί 86 ἰδυδγίηξ, ος 8 τ ἐϑέσσθη τ, ἐπὶ ΠΊΕ 
Ἐτανυΐτϑ οἷς σύδπι Ἀσῦα ἀυ] εἶδ ἀπ χυΐδ στα σϑῖτ οἱ Ἰθγτοϑῖμϑ οὐ ἐτρὸ 
σατπει ῬΒΓΌπι ᾿πιπιοτίβ παρ εαῖ, τηοτίτο ϑἱοςατὶ ροξαϑῖ ςεοτῖαθ. 4ξ. ον 

δο βδαςῖοαπ τεπίστα ργδδ 86 Ὁτομδα ἔεγβηιῦ δὰ χαία ἤαῖιιδ (ατυτὶ ἰπἀΐοαϑ 
δαχτῖ Βαῖαν εηΐπι ἱπιρα 518 δξτῖβ εσῖ. δὴ χυΐδ υἷοα ργορ θῇ θη δισ- 
τοααοῖνα τΟΠοἰϑΌΠΕ ῥτορεῆις δαῖοπι βαῖης ποπάϊτα ςοπιπυυο 968 
Ἑκοτῖδηβ. Ῥυίπιιϑ ἱρξῖτον χαλϑὶ εἰσπιδτοο, τῶοχ ααΐετα Βαπο αἰτοῦ ρτο- 

Πῖε, Τασίαητιο δἴτοτα ἀδηδίξδῖο οἰδηρποδοῖϊ; πᾶτε συτα ος ργοραῖ- 
σονεν τατη δάεϑῖ, ρτοροῖΐοπϑ χαοχυς {ΠπΔ τοπῖσγαπι 6886 ραΐδτῃ βκξ: 
φασὶ δπΐπι [ὦ ἵρδυμο οπτὰ ἱποῖρ. 412. (ν Βαςῖηο απίθαυδιη Β6- 
4π εττεπιρίεῦ απ χαΐδ ποη εἰπνυὶ δαῖτα ἀεοϊσιῖς εἴ πιατε ἀπάλθαυπαπν 

9535 δεεἀπτατ, ϑε4 Ἰπατο ροϑίεδ οεβθαῖ. ἰάεο βεγὶ ροῖϊεϑῖ εἰ χαὶ πιονϑγῆ 
Σττεη δὶ δηία οοοἰ αὶ Ἧμπαι ϑεηϑεὶ Ὀλσνῖας δ᾽: ἴδαπα ποῖ βαοῖα 5ρῖ- 
τὰ τον 6ϑὲ, δε ἴ3:ε Ἰδῖεῖ, εἰς ρδῖδε. 8π ἤασταϑ ποι ἀπξχαε οἰπιὰὶ 
ἔτες, δεά γτίπιαπι ἢ 4δ Ἔχουῖοϑ τ: δἰπιοὶ δοξοπὶ δρὶγαῖ, δ πᾶ 
Ζ γτοχίπιππι δεῖϊδῖ, 75: ἐκίπτι βηΡίπάε ῥγοχίπιητη πιουεῖ; αὲ- 

πε τα Βετί ροΐεσι σὲ ποίας βαταπι ροϑεῖξ δηξεῖσθ. ποῖα ἐπῆν 1:9 
νο]οοῖοςε ἃ πραγ, ποπ ἃ Παῖα Ῥτιποὶρίαπι ἀπο ὀ 438. (ἿΓ ἴδ τρδιᾶ 

. 

455 

πμόϊίαο σπδια ἤπγὼο τιαίατο ρυϑετθμαρῦ δε ἱ 
δῆηῦδε δὐἀπίτεπάο βαδϊαιῦ ΣΈ ΛῚ δηΐετα βχτηΐῃι ἩΒΡΣ ῥα᾿ μαιὶ Τρμαρς ̓ φογρυϊεηάπο 651: δὲ δ’ πιδεὶπα ἤμπνῖα]} σογραϊοθθος οοὲι δγβϑρίοσ 
φαΐδι εἰ δὰ γοηϊβξειμάηση νυδἰϊαϊον, 44, ἡωῶκα ΟΡ «φαρδῃ ἀφπιθιεὶ 
ἴω πιᾶτα Ῥὲμδ ἑοταροτίς Ὑα]βαπὶ Ἰοίεγασο χπδσα ἰπ Βηνΐοῦ δὴ χοία ἤρ- 
τίς ἄαπεοτ ἐϑηθῖοσ ἢ φο οί βϑ ἰρίξατ οοριορίω οἰσωκαῖαι, 415, Ομσ 
τριγο ἀθατὶ ροϊεεὶ, δὰ ποι ροϊορεῦ δὴ εἰ ἀφ ἀδυείτυτ ἢ δϑὰ τρρῦὸ 
Βαισιῃ ἔρτιδτα Ἔχρίϊηβτιξ, φαοπέαπι ῥίηρτίσθ εβὲ, κρΐαν ταὶ ἱβάϊομρει 
οἷδεσι φιοά αχ 68]6 ἀθργοσμὶ ροίδρξ. αι: ρίδαπι χωφαῖαρ τηϑεὶϑ 20. 
ταΐτια 86 σοΠβτΏβΩς ἰρηὶ, θὲ 4αὶ «ταβιέοτϑβ δίῃ, δὲ δὸ παδεῖδ, βοΐ ερἰζ 
ταῖλο ποῖ ἀθϑϑῖ. αἰ ἰρτατ σπρά εἰσοῦτα δεῖ, ταΐπτς δχβθμρτιοτα φοθῃα 
παρά Βαπιίάππι ροϊεσῖ, ἐϊα οἰΐδι χαιοά καρ] ας δἰοσατα εεῖ, ἰάθη εχ 
ταῖσδ ἀγουτίτν οε88 ἀεὐ θὲ, δὲ δίτδιτισα τοδρὶϑ αἰτεγο : σὰ ἐγέτη βἷω- 
«ἦκα, 80 οαἰϊάϊα5 δεῖ; πααγὲ δμΐενα ἰδέμιβας δταβο ἴπθδδο ρί ουΐωρ ραΐρανι 
4. 16. και Οὗ οϑβδατι τπᾶτα βαγα ἔτέκιἀδ 16 τοδὶ ποτὶ δρίτῃ!, 
ὧς δυπιϊηλθυε δρίγαι ἢ απ χαοιίατα τπδγε ἰοοίφ ραιιϊὶθ δρδεϊοϑίδαβ 
ἀἰλειλίαε, ἤυπιΐπ αηριιοἀδαλπεὶθ σοποϊαἀπαίατ. δαγα ἐβί ταν χαατὶϑ Ρ6Τ 50 
τοῦτα ταδίδιιιθ δραϊίδ ἀἰσραϊαία τεάάέξατ ἱποθος!]]15, Η σπαιΐνιατα δηνεῖω 
ππν ατθα ἀχεμβοραίζετ: ἰδαπο δαυρὶὶα Ὑαϊεῖ, εἰ ἐγὶρ ἀἴπδςι]ᾳ καϑεὶ Ὁ 
Θοσύστοτγε ροϊδεῖ. 8 ξϑι38 πο ἰὼ ε0 δοῖ, δεὰ υἱ διαπιίος διὰ ηδῖσωἃ 
ζηϊριἀὰ δαπε, εἷσ πίῶγ ποο ἔπξίάυχα Ὡδχαθ οαἰϊάπχ θεῖ: δαγα δαΐδαι 
οἰβαίδᾷθ τεϑρίγβεο βύμβοσγε υεὶ ςαἰβδδοειδα τὸ] ἐτήξεεοεαῖς ἀχοτι 
δοἷοι. αἰττιι Θηΐτ Ἔχ ᾿9 ζποτγῖς, μαχαοσς δδγεδοϊξε πὸ αδγοδο θη 
φἔτ, 4αὶ ἔπαε οτίαϑ δβρέγαῖ, αὔγα δοὲ, «αὶ οἱ ἃ ἔστι κἱ 19 Ῥτοβοίβοϊαιτ, 
{τἰριὰπ5 ταεγῖϊο ἐρίταϊ: δ ἃ τϑ]ὰθ φδὶ άϊθ, οἰϊο τοίτίροσαῖασ. βανίαϑ 
ρβτυν ἔγιριάοι σοταροτίγο οἴθωθὲ ροδϑαχπαδ, πᾶ δηΐοιη ὩΦαῸΘ ἔτ᾽ Ὁ 
ξὐάππι πεχαθ οαἰλάππι να] 4 δι: ἰἰλφοδ πος ἔγρ! τα δ686 ξὰ ροϊεαξ, 
«τοῦ ἐα ε0 ταβρίγαὶ, σπιωὰ δοὶ  ἰςδὲ ππατα ἐσιρίἀασω ἐρεῖ Ὧ0κ δϊξ, πρὸ 
εἰϊο τεἰστιβογαίαγ, χυῖα οδίϊἀπτι τα]ὰς ποπ εεῖ. 11. αν ποῖ» 
«ἰιϊοτῖο μαϊβρὶ ἑαγάϊις ἀδαίδεδεϊ χαδχα Ὀγθυϊουίδῦ δὰ σαί τδα οτωπΐβ 
δετίυφ ΣΧ τβοίϊοπε σποϊτα σῶσε ρδαοᾶ γοχαϊοβοῖεῖ αϑδϑίαϑ δαβαση τα δεσιΐ 
Ῥεϊαξὶ διαρ οτ ζαβπὶ ρατνὶ δὲ; ετρὸ ΚΕ ἰοῖθογθ ΙΓ, δὲ ἑδγάϊπ3 τὸ 
φαυϊεϊκιατ. (8. (Ὡν αφδ δαὐδα ἐτίρίἀα δἱδὶ ϑοπ ροϊοδῖ, οαἰξᾶα 
τείηρετθίανε, ροδίαακια οδϊξαςία εξ, σρεἶδαϑ ροῖθεῖ} ἀπ ῥτορίοτβα 
4ποὰ ἀδ σοπίχατίο ἰῷ οοπίτασίατη σθὸ ἀαδοχας τηπίατὶ δοἰία ας. 
80Α δαΐετα δ ]δα ἀ υἱοὶ Ορροαὶϊδ θεὶς δἱ στπὶ οὐ! οϑοῖϊ, ρογίϊο δαὶϑὶ ἀ9.- 
σοχευϊζατ, σαξα γε βεγδξυτ, ἴὰ ἰσαστα ἀοθίογαις εἰ ξαθοιάεξ 19. 
ἀόαμε ροείμαθ ῥσορίεγ ταῶγθ ἀθ]οεϑ ταᾶβτα ἐπ ρατγῖθ, ὨΟΒ 381686 οὐτο- 
Ῥοτίδαιυτγῦ δὴ ααΐδ ρδγοο Ῥοΐαπὶ ἀρῆογεθ γοἀἀαπίυν ῦ ρϑγοο σι 
Φαϊεια ἰὰ πιεὶῖι5 ροξεϑὲ, χασά πιατί ρτορίπε εἰζαπι εξ. 20. Οἱκ : 
Θ40Ὲ 8158 ργοῆποιθ πεχαδδὲΐ δὰ χυὶδ δἰδο!]ρ, χαοά γτατϑ εδὲῦ δαῖδβα 
ϑουίΐεπι αηπὰ βγανυΐδ εδὲ͵ φαδρεορίδγ καἰάδϑ ἐδυϊμεπιποάρφ 9κΚ ϑ4]δῖ3 
Ρτοβθεγθ ροϑεαωξ: μαβεπῖ δηΐαι οἱ] Ἰανίκδίοτω, φπδὲ Ῥοπάτα βαἶδιν- 
ἰαΐδ δαραγωῖ: ζδιἸἀστη ὥδαχις ἰευΐα δῖ. διὐάδ χποὰ ασαβθα ργὸ- 
ἀϑηΐδὲ ῬῈΓ ἰεγγατα ρϑγοοϊαγί χαεῦηςξς. ἰΐδχιδ χυδδίατα οὐβδϑῖαβ δὲ 
ταν οδῖ, ἰὰ δδεϊάπια τοαρὶδ τοϑβίϑααϑ ἀοίουϊυν οἵ δαβείάλεῖ: 
ὅσαι ἰονῖτιϑ δίψα δἰποοτίαϑ, ἰὰ δεγοοβίυγ δὲ φυοῆαϊξ: ἀξ σπΐτα Ἐπ μκα 

γα, ἤὰ ἀμίοα ἰευὰ δῖ. αἴχυϑ ἰϊὰ εἰβοίιτιγ πὲ οἰπε ἀμ] 69 χθαθ ρτη- 
βυπι, ἤδες εβάθτο οὐῦδα δδὲὶ (ὯΓ δ4ια δδίδα, ἐππι τϑοΎ ΤΕΣ ΤοΠ8- 50 

ὕκταυο, ἀαἰεῖοτ Βαϊ: Ἰενίοτ δηΐτη ρ6γ τωοΐϊαπι αἴσηα, οἰποοτῖον τεδαϊ. 
ἴοσ. 24. Ουτ, εἰ χείε ἰπ Αἰχίρα ργορῖεγ γιᾶγε ἐπέ ογίϊ, δάπθρὶ 

Ἰποῖρίο ἀαΐσεπα, ροεξ βγανί βαϊϑαπι δαπάξτγα ξοζηροτὶ εξ, εῦτα οδιθτὲς 
Ἰοοῖδ πιΐνυε ἱὰ ευϑβίδτ ἢ δὴ Ῥείπια Ἰροὶ {Π|πὸ ἀχαα δοβεοσξα δ 

θιτα 6δὲ, 486 οατα ἀἰαϊναδ τυβηϑεῦξξ, ϑδί δου ἃ πιατὶ Ἰταησταῖθϑο οἱδ- 
οἶναν, πὶ 4888 παρ θ᾽ Ἑομϑξογίες οεἰοτία δυξοια Ἰοοὶφ απ τοδὶ Ὁαΐα 
οϑῖ, ταὶ ρἰυτίαι, ρας ἀῤμρυς βοῇ ποπμεει πεν ἕω ΠΡ ΕΝ ΕῚ 934 

τὶ ΟΟκι8 ΔΩΈ 8 πὶ ἀαἰεὶ ροφοῖτῖ δα εἰ χιναεῖ ὅβοτὶ αἰ 
᾿- πἰοὶ 0 Βστποτα ΡῈ ἐῆτηα βύθιον τρνρῖνι δὲ «Αγὶπῆὶ, [τ οἱ ᾿ἰχο- 
ἄππι 67 εἰΐσπαγε δθξενν πεστιοαπὶ, 4086 γε] φυρίτε οσιαίρο ποὺ 
Ῥοιδαπῖ, τοὶ ποθ ἰϊα δα ῦϑαηξ πὶ ἴδηφογθ βοστιθδηῖ. υἱχ 116 τότὸ οἷ! - 
αϑαπὶ 4686 ῥεοίϊς Ἰγαυενπεαπὶ: οονῖγα οοΐθισο ἀϊήκπατα 4888 ρῈτ 
υἷι 56 ἐπίγιιενῆ. ἐαθῖρα δαῖοπι πθατιοσιὲ ατ8θ δενρ]}8 ἀὐπιοδηπ. 
ῬΑΤΈΡα8 οοβδῖβηϊ, ἀπίρρα 4886 πιεαῖμδ γεὶ δυρουβάδε δκοθᾶδπ: 
᾿ἐσπίγα, {πᾶς πιϊπυείοτῖθαε σοπείδυϊ, ἐγαηϑοῦδε δἷπα ἐδοσος, αἰχοὶ 
πὶ ἀ0}οῖ8 ἀχβα ἐδητήοτσ, ἴα δαίδα Ἵσβοοΐου οϑξ. Ἔγβὸ δἰτογα δ8ὰ Ἰεουή- 
ιἴε [ἀπε Ῥεπεῖσαπο υἕχ Ἰέχβείαςξ, αἰἵεύα σα δίς χαίάετη, δε πιΐτπιϑ τὸ 
Ῥτορίετ ϑαδττπι ραττίατι ταδρτί τπἀίηοτα:: ἐπαυς οοζοῦς εἰ Ῥεγοΐμάθ 
αἰσγίσαστο οεἰοείβο ροῖι. 28. ΟἿ δα βυΐδι» δδλάεαϊ, σὶ πιο- 



. 
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γϑδίπγῦ πασᾶ τεῖ τολτῖο δεοῖα ἱπορίοἱ ροϊοδξ, ππᾶὰε Ἠοπιειτι “Βαῖα 
ἀεϊσαῖ ον Ἰαφαὶς “δὲ ἤδτα πἰβγεβοῖς ροηῖπα δοεπι" δὰ ἀπαθας ἀδ 
οδυδίοῦ τὰπὶ οἷ εχ ργορίῃο οοπίπειηιτ, οὔπδᾶ 6, 4αοα νἱεῖο πιδ- 
εἶδ ἰταυστοεαὶ ἀχυδ ππδτιϑηῖε {πᾶσα πηουθηῖε : εσὶ ρα πδηζιε ἴσδσθεῖ 
οὐπηΐδ ἀϊγεοῖαϑ, οὔπι ταογεῖυγ. οαπἀϊάατα δαίΐετω ἰὰ 66δὲ υἱἀεῖαγ, 
«ιοᾶ ρετορδεϊωτι δίφας ρεγϊποϊάαπι εἰ: ρεῖ απο ά επὶπι τῖδιδ ἴγβῶθ- 
ἴτο πεχαθδὲ, ἰὰ αἰταμπι ε886 αἴβυτηδηϊ. σπδοργοῖι δόγετα θη 6 

μο αἰρταπι Ἔα ἰοπρίπαιο, οαπάϊάππι ε ργορίπαο υἱάδσασυϑ: εἰ παδγῖβ Ὡξ 
φαιοὰ ρτορε δἀοϑβὶ, δι ἀϊηπι, [τὰ φῃοά ρτοουΐ, οΒοΓΆΪ απ εἰ πίρτασει. 
εεὰ οἱ ε ἰδαρίνος δρεοϊαϊατ, οδῆϑα εϑξ τηοΐῃ8 ασυΐάαπι, 4π0 88ρ6- 
Τὔϑ τηογθίοτ, οὔτι 86 δὰ εἰουρδίίοτα ἀεάυοϊξ. φυϊα εἰΐαπι οὔτι αι 
αϊεϑεῖξ, δϑρεοῖτϑ ηπἰνεγεαδ ἴῃ Ιασεπι τεβεοιταγ: 4αοὰ Βετῖ πεφαϊξ, 
σάτα ἴα ταουθαισ. 24. (τ ἢποῖπε ργβϑδαὶιὶ ρεϊαρὶ πϑᾳπεδηὶ δα- 
Ῥετίτηξί, φασπιαάπιοδαπι ρατνὶῦ δὰ φαοπίαπι αάπὰ ρᾶγυα ἀϊσιγαβὶ 
ΒΡ βᾶγδ τοδρίϑ ροϊεϑὲ χαδτα του ]τα, ργορίεγεα ρεγοῦοϑα [Δοἰ]ἰὰ9 ἴτδη- 
Εἴτατ. δίχαϊ ἱπὶ αἰτο πιλ]ῖα, ἱπ Ῥγευϊ ρϑθοα εδὲ, Ζαδε ἰῃ βαοῖαδ οοπι- 

το ΡΕ]]τατ. 25. (τ Ἰοοσὰ δαϑίττιπι γογϑα8 δρεοϊδῃιϊα 4688 οοηι- 
7 μπεῃῖ δαἰοἰοτεδῖ δι ργορίεγθα φαοὰ πιᾶγθ ἴπ ἰδσγατα δὰ} ἀῃδῖγο ἱπίετ- 

τατωρὶξ, ἀπΐοθδ οὔτ 8886 πιϊδοθῖασσ. 26. Οὔτ δᾳυα δαΐϑα τἷπο 
ἄπ]οὶ τπαρΐα φιιαπι δυδίεσο βαρεγπδίδεῦ αἴστιπι ηηοὰ ἀυΐςε ρἷτιδ ἴετ- 
τὰς οομποῖ, δίοπε ἀνὰ ραδϑαΐ δὴ {υΐα βτανίαϑ εἰ ἰϑπιΐτ8 ἀιιϊςε εϑ, 
ἰζαχαε τοΐϊμαϑ τιϊϑοοῖητ ἱπηπιϊβἴπσηατε γεδί δὲ δίαθε ἱπθδῖαί. 27. δεὰ 
σα οἸπηΐθο ροδϑὶξ ἱπηδίδγε, οὔπα ἴεγγθηδ δι: Ὡδησαε ἀεϊαιϊο Βυϊα8 

8 ἀξογϑαπι ε9ὲ. πέττιπι ὑγορίεν οβίογεπι πιο 0 88]18  Ἔχογεπιθπῖο πδῃ- 
{86 ΡεΓ δυχιπια Ἔγαπιρου , γα8 δἰ τα 8 6δὲ. δῃ ἃἰΐα Ἵοδυδα δ} 7 πᾶτη δἱ 
Ὡοη Ῥγορίεγεα ἰΐα Βεῖ, γεὶ ἀαἰοὶ ἱπααίαγαδ τοΐαυϑ Ἰρογεά!}1]6 ἐγῖϊ : οα- 
[ιάϊἰοδιπλαπι δαΐπι εβξ. 28. Οὐ βυοῖα ἀπῖα ἱπιογάσπτα υϑηϊΐδηξ 
απϑτι υϑαὶ ἢ ἀπ δὰ ἀθ οαυϑα 4πὰ εἰΐατη ροδῖεδα ἀεδϑίδιαηϊ ἢ ργίπια οὔ- 
φυΐπι Ἠαἴαϑ ρτῖα8 φηδϑὶ ἰδαρτιοδοῖξ φυᾶπὶ υοῖαϑ |Π16 ἱπιραϊδα8; ἀδνε- 
δ δαΐετα ἴῃ ἴδγταη ΠΟ δα πάρ 486 Ῥτίπια ἱπιροΐδα 6δὲ, δεὰ ἰάὰ 
τίὶοα ρασὶ δυρίπάἀε τωρ οἰ ταν, χαοά ρτγοχίπιαπι ἀδίηςερε ἐχοθρεσίξ. 

10 29. (ἕπτ ᾿ἰΐοτα Πυοιαοαδίοτα δο] 14 ϑᾶθρε οἰβοίαπτατ, αἄθο ὔξ ρδπε 
Ρανϊηοπία νἱἀδδηϊαῦ; εἰ πὶ δοϊίάα δαηὶ {πῶς ἰγεηοπιῖα Βαςϊπηπι 
ΘΟΒοδυοταηξ, [ἴα ρδγα τετηοϊΐοσ δοϊαῖα οἷὲ δἀιαοάπιη εἰ οεάθηδῦ δ 
Ῥτορίεγεα χποὰ βαυοῖα8 ἀγεπαπι ποῊ τα ἰἰδϑί πιάτα δε τρδἱπϑουϊδηι 
Ῥτοουὶ εἰϊοῖε, αἰ εἰ τααπὰς ποὺ φαοὰ πιϊπίπνατῃ δὲ, ἰά πιαχίπια ἰοηρα 
ἴδοεγε ροΐεεῖ, ἴππι εἴΐλιι οὐτὰ ρειπουϊϊα εἰ νατία ρῥγοπιίϑουα οοπ- 
ᾳαπιίδηϊαν νεγβεπίηγαιθ, ρᾶγϑ ἱπίπἰπιογοσι ἱπίετίβρεα δρίεδεϊ δἴαπε 
Τοοπβο ἰἀαἴ; τῶοχ βποῖαε τοδί δηξὶς πὶ οἷο ὩΣ 1] ργορίετεα ρτγοίγαἀϊξ, 
κεὰ ορριϊπιϊϊ ρανὶπιεπιδίχφια. εσροὸ ᾳαοὰ εχίξυα ῥγοουὶ ἐχϑϊῖγε ποα 
χαρπηὶ, ἱποιἀϊξ αἱ εχ ραγυι 8 πιοὶθϑ σοδρτηδηϊείατ, σπῶθ φαοπίατα 
τοῖα ἰγεφαθηῖ δρίδίυπι εδὲ, σοηπθα γεἀάϊϊατ, ἀγϑη δοι!οεὶ ἱπῖετ. 
ἴαροαηῖε ργδοίεππὶ, ἀππι οοπιράβε8 ςοπιεπιίοης ρογρεῖπα οοπεἰδιαῖ, 

0 οὔτι Ηποῖπ ΟἹ εἶπιο ρανϊπηδηϊδίωτ, δὲ ἤππιοῦ ἰεπίϊες δεπείπιααε ἱττο- 
τὰτ οοπρί[υϊϊπεῖ. δὲ ρᾶγϑ δαροϑίϊα ογδὲ αγίἀα ἀϊϑρτεφαῖωσ εἴ Ἀπάϊτατ: 
Ἰδρὶ}115 εἰΐαπι οοπϑίδξ πιαϊαϑοι]ΐϑ, τοϊηπσατε οοπιρἰδηδία εϑὲ. 80. (ας 
κξαροτίτϑ τοᾶγε δα δῖῃ8 εἰ (8118 δ᾽: χαᾶπὶ ἰηίδγιαθ; εἰ ραϊεῖϑ φασι 
Ῥοῖυ ἰάοπεῖθ ρᾶγϑ δαρετπα 9] 5οσ δἰξ 4πῶπι ἱπιαΐ φυδησηδηι 6886 6 
φοπίταγίο ἀερυῖ!: ρταυΐπς δηὶπι σαοά βαἰδαπι εδὲ. δὴ χυΐα 8ο] εἴ δδγ 
Ῥαγίεπι Βατηοττπι ἰενϊδϑοίπιδιη αϑϑιὰας ἀειγαδαηϊ; ἀα] οἰδϑίπιατα δαίειη, 
ᾳυοὰ ἰεν βϑἰπιηπι οϑὲ, ροι βοἰπιυπι]α 8 ἀς ῥσγορίογίιθαφ ἰοοῖε Ἀδατίθηξ. 

80 εἴ τπδτί5 ἰβίατ εἰ δατιαγαπι ἀπ] οἰυπι δύπιπνα υἱδ 80]15 Ἔχογςεῖ; ἰΐαχυθ 
δαϊοἷις ἰὰ 6486 Ὠδοθ886 δϑὲ, χυοὰ ἰδ τεϑίἀπαμη ἐχοῖδὲ πὰς πτηοῦ 
ἀυ]οῖο ἐχαοῖυδ εεῖ, φυμπι πηάδ πὶ] τοὶ πιΐϊπαϑ ας. ῥτορίεγεα οἂ- 
Ἰιάϊος φαοᾳαθ ραι8 εδάδπι ϑαρεγίοσ δδὲ: δαίδααι δηΐτα χαατα ἀαϊοα 
«Ἀ]άϊαε εδῖ. φυαρτορίετ φυϊρυδάαπι οχ {ϊ φαὶ ἃ αἰδοῖ ρ] πα Ἡ ετδολεὶ 
εαπῖ, ρἰδοεῖ αἱ ἀυϊοὶ εχ θα δἱοοδῖα σοπογείδααε ἰαρίἀε8 ἑδγτασιδ 
τ εηΐατ, τπᾶτς δαΐετω δὲ ππάς δοὶ Ἔχβδίαιίοπθ οἰ ἰοϊδ. 31. (ὺγ 
τοδτῖϑ ρβδτγδ ἴεῦγαε ργοχίπια ἀπίοῖοσ εϑὲ7 δὴ παῖδ (γεχαθηιῃδ τοουθ- 
τανῦ δα ]δὰε δυϊεπὶ Βυτηοτ, οὔπὶ πιογοίοσ, ἀαϊοἷον τοἀαϊτατ. δὰ φιο- 

355 υἰαπι δατδ ἴῃ ρτοίαῃ 0 δα ϑἷοσ εϑὲ ἢ τωΐπιιϑ δαΐδτα αἷΐα, φυδε ργοχίπιδ 
ἰδγγατη δϑὲ. υδιθορτεπι συδα διδιΐτι ἃ ἴεγγα ργδθοίριτ δἰ μι άϊπο 
ἀοροθηάϊε, δαϊδα δῖ, πος ἀαϊκελιπι ἰδηϊαπάετα γεάάδγα ροϊοϑὲ. ουΐοϑ 
τεῖ σδυϑα δὲ φυοὰ 48]28 δῃ0 ροπάεγε ἴῃ ἱπιατα ροῖας ἀεξεγαΐωτ. 
32. Οὐχ πιᾶγε δοίπσαι οτππίῃπι βαυδγοτη ἀδατὶ ροϊοδὲῦ πο δηΐπ ρ]α- 
τίλ, ἤὩο5 ἤπνἶδ]δ, ποθὴ αἰΐχια ροΐα ἰάοηεα. οἰγαπι χαΐα τποϊταπι οοῦ- 
Ἐπεῖ ἴοσταςε, φυοὰ 538118 ἀγρυτωθσιῖο ἱρδῖα8 οοπδίδε ΐ δὴ σαοπίαπι ρὶπ- 
καϊαρουϊατα οοε 7 φυοὰ οἴδῆπι ἀδχποιθέγαϊ, φαρὰ ἰπ δαΐε τεοπάφιατ. 

ΡΆΟΒΙΕΜΑΤΟΌΜ ΧΧΙΠΙ 

33. ΟἿν ἰδσὰθ δγεπϑτα Ὑεὶ ΠΏ ἶδτο ἔλοΐδὲ, ταὶ πΐπον πσατα ταδτα εἰ 
Βανῖαθ1 δ «αΐα φᾶχα ἴῃ τηδτὶ οοηϑίϑπιηξ, εἴ ἴοττα ἀδηϑίδ πα χίτηθ ἐπ, 
ἀτεμδ ϑυΐοτη δαχται ἦπ ρᾶγνα τηϊηἰσηδααθ ρετγέγασϊατῃ εεξ, ααοὰ ἰοῖὰ 
βαοῖααπι ἔγαηρίξοτγ. δὲ ἴα ἰαοὰ ϑᾶχα ποῦ δεζιε οουϑϊδίαπι ρώτα ἐἶν- 
οὐγαᾷας, πεααε ἔγδῃρὶ ᾿ἰἀθπι ροεφαηΐ, δο φηοα ἤποίπδ που ραγὶ τον 
δχοϊϊαπίατ, δεὰ ἴῃ βυνῖϊο οοπβςοὶ δγϑῦδαι ροϊίῃα ἀϊχογπι, σαοοίδιι 
ἴεγγαπι ἢἰ ἀεἰγαμηπὶ δάχαχαε ὁυ0 ἔγαοϊω ρογίγαηρπηξ. ἶὰ ΠῚ 
ΟΡ οδίδϑτα, στα ἰδοῦ τὰ ἀἰκυκιῖν τεὶ ἐχοϊςοδϊοϑ εδὶ, Γγασηδηίαπι 
ἐπ οῶπιρο δουῖαϑ ξα]α ἀεαχίτωγῦ αἴτιαι φηοὰ Βυπιος ἰδοῦ δἔγειω δὰ0 δὺ 
Ὑερότε ἱερείαοϊς, Ὡξ πΐπο8 δίᾳαε ἱπ θ ρ!  8 οοπρεϊαβοοῖ χαδπὶ Ἰοοἷα 
Ῥδἰπϑιγίθιδ εἰ οανΐθ. δὰ ἀδ ἴεγσγα, οἴ υαΐροὸ ἀϊοίτατ, {τρια ἱποϊρίαϊ δὲ 
δυθεαὶ δεπϑῖπι 2 ἰδοὺ ἰρίτας ἀρδαπιρῖο, {τίβιιδ ρὲὺ ἴθύσαβ δβραίϊδ δπν- 
Ῥίτοτα ρ᾽ επίαδ ανδάθπ εἶα ἱπετιϊηρὶς ἀδοτ αι 6 πα ρ]αΑ. Ἰοςΐδ δηΐοτα 
οανΐς αἴσῃ Ραἰϑεγιθυϑ ἔγίβογα ἀδ ἱπηὶβ βορίγδωϊ, φυοὰ εἰΐατι υα]ρὸ 
ογεάϊτατ; εἰ φαδηηθδπι ἴδγσα οαἶθαῖ ἴοαροτε Πΐθογπο, ἑδταθα φαὶδ 
Βαπιῖάα εδὲ, ΘΟ ρ6γ διιπασοα ἱποί θη τε γιρογαῖασ οἴ ρετῖξ. πος 
δῃὶπὶ πος δάδο ργοοαὶ δὲ αἱ τείγρεγατὶ ςα]οτὶδ ἰωϊοτίονίδ Βεποδο 39 
πεφηεδὶ, πες βάθο ρβαοῦδ αἱ πἰ81} τηλάοαῖ: τοαάοι εἴπ ἴογγα ἀθετ- 
εἶπ, Κὲ ἱρί τον 60 'ρδο οοπρεϊαδοθηΐα ἂὲ φαδεὶ δυρετ βδοίεπι εἰ δπ- 
Ῥαϊείαγ εἰ Βα ϊεῖστσ. 85. (Γ πιᾶγθ δἴπια] δα φάτω οἱ ἀυνᾶγημ εοὶΐ 
δὴ Ὀ]ηγεδ 6858εὲ ἴῃ πιδῦΐ δαρογει πἰμ1ϊ ρτοβίρεαῖ, φαὶρρα δῦσα ξεῦα 
δαἰδυτω ἀπιᾶγο σουϊπυρὶ 6όθ6 πε δἰπαὶ Ἰαιἰδδῖταε ραῖεα. 86. (ὡς 
ἰαρίἀεϑ εἰ ἰεδῖδε ἱπ πιδγὶ τοϊηπάδ τε ἰδηϊαγῦ δ φυΐα ἐχίγετοδ οοτο- 
Ῥδγῖ δβἀδπιρῖα οἰγουταίγαοία ἱπ τοϊπηάδπι δὲ οο Πἰψαπὶ ϑρϑοίστη ἢ ̓δος ὃ 
εαἷπὶ δο]Α δἰπι}}} εχέγειιο οἰδπάϊτων, πιᾶσὸ ἀπῖεπν φθοαθο Ὑδγοτϑ ξὶ- 
ἴαπάο ρατίτεγ οἰγουτππάϊᾳαε ἐταπρὶϊ αἴηα οδίαπα!. 37. Οαδπ- 
οϑγϑαι προππυπάσδηι, δὶ 4618 οἶτοδ πᾶτε ἱπίοαϊαι, ααυδ ἀπἰοἷδ ργϊποὶρίο 
ἐπιδηεῖ, ροδὲ γὙϑγὸ δα[98 εἰποίαϊωγ δὴ ργορέδσεα φυοὰ τηᾶσα ἰρθῦπε 
ἀμ οαπι {πὶ Βατθογεπι δὰ} ἔεγτα ἐγααδπετῖς ρεσοοϊαῖχας, πιργῖϊο 
Ρτὶποὶρίο ἀα]οὶδ εδὲἢ ἰδυΐοσ εἶπα ἀυ]οἷδ ᾳπδια "μὴ εδὶ; ἰΐαχιιε ῥτίοῦ 
οὐσραττίξ, εἴ τπᾶγε ἀυ]οίδ αἰ Βηπιογῖδ ἰα δὲ βαρεῖ, σαοὰ ἴειταθ 
Ραττηΐβζατη ἔδοϊ]τπ ἰηπιαΐατο βοῖεϑξ. φαίβαση σεῦο, 4πομπίαπι εἰ βτῶ- 
Υἱἷὰθ εἰ εἴ ἀρέϊαε δὰ δεοδυ πη, ἐπ ἱπιατι ἀεξετγίατ. οἶνε ἰρίταν ἴτε 10 
ἐδ, δἶνα ρδζ υβῆδβ 6χ ζοπίίπεηϊ ἴῃ πιάτα ἀΔαϊοῖα ργοῆυδι ματιος, 
ΟΣ ἱπατηθχίϊο ΡῈ τρᾶγίϑ δα Πιπια ἐχοίᾶγα μοβαῖξ, 48 86 οΌΠΏ 60 οΟὔ»- 
τοῖτταῖ. εὔρὸ πιεδῆμας ροδίεα ραϊοίλοιϊί5 Πυπιοῦ δαίδῃς ςορίδε δ 
ταϊΐοηε υἱποθιάο, 98 ϑιρίπε τοΐδιπ αἴβοϊὶ δημαπι. δοοίτ δυΐτα οἱ δὰ- 
Ρετῖβ οβδερε τωεβιϊθα8 ςοπβηνίαπι δαὶ Ἀππποτῖδ ἰξο αἰϊαὰ [αεῖαξ, 
οοπίγδαμε ραὶείδοτίε ἰοϊατη ἰδίμας ρεγίδγαϊατ, φυοπιοάο ἴῃ ξοτροσῖ 
γευΐβ βειΐ μονυΐπιυδ. 38. ΟἿ τηᾶγο, εὔπὶ βτανΐῃϑ ἄπδπι δη)8 ροῖα 
ἰάοποα εἷξ, οἰατία 9 αἴχψαα ἀδσρξεμῦς εεἰἴ πἴπιτα {πιὰ Ρἰηρτίυ δε 
δὶ δὶ οἰεαπι αἴΐαπδαπι εἤϊοειε ροϊεϑὶ αἰ ππεϊϊαα μὲσ δαπᾶπι ἰυροῦ- 
ὨεΓα 518, τη δυῖτο, οππὶ ἰρϑαπι Ἰηᾶτ ἰῃ 86 ρἰμβτίε Δ ααϊὰ Βαρεδῖ, ρθτ- δὸ 
ἐρεοῖϊαε εἰ ἀἰυοἰ ἀπ δὲ: ἡρδυπι επΐτα οἰδαπι μήκρ ον εϑὶ, φαδτη- 
υἱϑ ΠΟ; ρεγδρεοίο8. δὴ ΠΙΏΓΘ ΠΟῺ Ρεγερεοῖίπε δεῖ, δε δὲ ταί 
υἱάείατ 7. φαὶρρα ἐπι δήθ ἀυϊοίφ δαὶ ἰοπιῖδ ἀξ Βηταίηὶς οἷξ, ἔοτο 
ϑυδπὶ Β΄ ΏΔΠι 10}} δἰπα ἴαγγα δια ἑεξ, αἱ Ρυτίδεϊπια ε996 πεχιεδῖ, ὅα- 
ΤΘΏ ἴαπι ἴεγσγατα ἰθτῃ ἔβθοεια ἀείσαμδξ. οαυδὰ ἰξίϊας δες οἷϊ ςτ 
ἀυϊοΐε πιίπυιϑ ρεγαοϊἀα ἀρραγεα. 39. Ουκ ἀδ οδπϑ8, υὶ ποδεὶ 
μαϊαπϊ, τεπῖγε δα ἀρ τίδεσ εὐδουδηταγῖ Βαυὰ εηΐπι χαΐα Ἰαθογααὶ: πᾶ 
4αὶ οσαγγίοαϊΐο δαπῖ, να μαπιεπεϊαδ εἰαθογδηῖ, δο ἰδθθα πο ἰΐὰ Ἔτῶ- 30 
Ἄ“αδηΐατ. δὼ ποῦ οπιπΐϑ ἰάθοῦ ἰὰ ζβοῖδι, ξεὰ δοῖπϑ φαΐ ποϊϊδιο δὶ 
ἐδύδαπι ἐμ εδοεηαϊ ἱπιδϑιϊπογιπι τηλγὶ8 δαΐοιι τπότγὰ ταὶ οτηπίωο 
εὐἀαείοτεπι οἱ νϑωιγίβ ἱπδηϊδῖς ἀἀσοίοτγεπι Βοπιίποτα γε αἱ νἱάδιωσδ: 
681 οἰοπὶπι σᾶροσ τηλτὶβ οαἰἰάπ8 εἰ δἰοοῦδ. ἀ0. Οὔτ ἰδοῦ Ῥδειαᾶ, 
Φι Ροῖυ ἱἰοπϑαδ δδὲ, ἰαναὶ δἰπιαὶ οἱ ρυγκαϊ υδεϊίχαθηΐαῦ Βασηον επΐπα 
αἰοῖο ἰαναγε ροϊεϑὲ, ατωῦγυϑ ρυγβαγο αἴσαε δβββίθσρεγε; 4πλὸ φαϊδεια 

Βαβετὶ δίπναὶ ποη ροεϑαπε. δὴ Ὠα 18 ΒΌσιοτ υοϑιϊπο πᾶ δὰ. πβδγορα 
Ροϑοϊξ ρανραγε, “ἢ Ἰεπίογε ἰαπιυτωτοοοῦ φααπιοθτγετα ἐγααςοὶὶ, εξ 
᾿γκεύβ μον πιῦοοϑθ, Υἶπὰ ΔΒ εἰ ετροιΐαπι οΡυϊπεηξ. ἰξίτατ δὲ ἀταᾶσα, ἡτιῶς 985 
Θ τῖρε ἰδπίθδουηΐ, ρυγβαγε φπεαμῖ, ςοἴεγα Ὡσχαειηῖ. ἰπ δος ααΐδεα 
ἴδοα δοοίαϊε αἱ ηἰξγοβαα υἱγίαιῖ5 ἀπραγαχα ἐἑοΐατι ἀεαδίατι εἶτ, ρίω ας 
εἰ Ἰεπίαπι τεσωδηθδί. ἢος ἰρίτας δθείθγείς εἴ ραγβαῖ, ἰδναὶ ααΐδι σὰο 
ἀαϊοὶ Βαπιοτθ. 1. Ον πιεῖ ὑπάδρυηάϊ φυοά ἀδεΐφιϊξ, αἰροὶ 
φαοά ρχονοϊνῖδιτ, εἰβτίοδε δα φυΐα, φαοα ποίη οσαγοίπηα, εἰρη τά 
6ι8ε ΥἹάεῖα 7 πιΐπαϑ Δαΐεπι ςεγηίπομ9 χα τπονοίογ υαπι φαοὰ φαΐθ- 
δοἴξ. δὰ φιοηίαπι οδηἀεὶ φυοὰ ἐγεπορίοἰζατ, πἰφτεβοῖς φυοά αὐμεοῖχι 
Ῥεγυΐασα ποῦ δὲ} τοΐποδ δηΐειη 1ὰ ἐγαηδρίείίας φαοὰ χπογείως. 



ΒΌ Γδὼ 

Ὁ 50 γϑῦτη Ὑογϑὰ5 οἰϊογαίυν σο] ογιτογ. 

10 βαΐατ. 

ΡΒΟΒΙΕΜΑΥΌΝ ΧΧΙΥ, ΧΧΥ. 

., ΧΧΙ͂Ψ. ΟΥΔΕῈ ΑΡ Λοῦλβ Ολχῦλβ ῬΧΆΤΙΧΕΧΥ. 
Οἷτ᾽ δῃῦὰ ρει[πϑὲ οα]} 4 τηΐποϑ οαίογεσο ρεγοὶρίτηυ, οὔπὲ ρεῦ- 

πὶ οἷδο διυτηιςῦ δὴ Ῥγορῖεῦ ξογρογίβ ἰαθνυϊδίεπι ίαο]α δᾳθὰ αἱ 
Ὁυτ, χαϊπυδηπε ἱπηχπογαίγ αυδιπ αἱ σΑ]οτ δα Ρὶγα υαϊεα, 2. (αὺγ 
ΕΣ δήπδε ἰορίἀδε ἃ πιεγὶ ἀϊε δεϑίδῖε γε ἀαπίαγ δη ψαὶδ ἴὰπε 
τιφιἀϊϊαιε ὡἕγί9 ἴατι ϑαρεγαῖα οαΐογ ρίθπα ἱπυδίπεγιῦ δπῖε δυΐετα 
ἑφοτ σαΐοτε δοϊνιτγ δὲ οοϑϑδῖ, ποὺ δ ΐχῃ δίτηῺ] αἰΐοτ οεδβαῖ, αἰτεῖ 

29 ἑωναϊδδοῖϊ, δεὰ φρδιῖο ἱδπιροσίβ. 8. Ουγ ἀηυὰ ἱπιεγάμτ ζδοῖα 
ἙΔΙΙἀἶογ φαλπι ἤδπηπα, ᾿ἰμπα ἀθύτγογε ποαπθαῖ, ἤδιητηα χυεαῖ ὡπ 
4υΐα βαποπια ργαθϊεποϊβ θδὲ, ὁρ᾽σϊτυϑαι!ε εχ δὰ ἀρ ευαόρς Ραγῖθυς 
46 ηυϊδδίταῖ σΟυδιδῖ; 008 Ῥτοίδεϊο ογδδδοιυδουΐα εϑὶ, ἐϊδαπα δῃρῖγο 
Ὧοπ ροϊεδῖ. αἵ υθγὸ ἤδπιιπα οδγβοῃαροαυς ἱρηϊξοπιεπίασω δῦϑτι ΟΡ 
τοποϊαΐοτι ἔδοῖ]α δα θευηὶ αἴθε γοβοϊ πη. . Οὐγ δα ἔεγνεηδ 
Ἰιφαεΐδοογο ποαιεαῖ, σεμίεγ φαθαὶ ἢ ουἰγπι υδϑηϊτίδ σα] οσ ὅπ ἰεπυὶ- 
ἴδλῖα δι γα ροϊεδῖ, δὰ δυὰ ογδοδ τυ ἀΐπα πεαυϊε δὴ χαρά οεἴετα 
4ποᾳᾶς ᾿ἰφυεβεγὶ Παπιοῦ ρυοπθοῖ, πα}]ὰ δπὶπὶ γε δὲ 4πδὲ ἱπῖεσ 

30 δυχπόσγθτα 4113] δὲ ἱβθϑϑοθγο ροϑδϑὶξ. δὲ ἱπ σοπῖγα πτθοσο 'π υϑδὶ- 
αι δθοΐπδο δου]τα5 γεβοϊνθπαϊ δοσουϊγιζοτγ. 5. Οὐχ [ππάυ5 γ- 
δΟΥα πὶ ΠῸῚ ὶϊ, πᾶς δαιδπι ἔθ γυ Θη ἰϑδίπηαπι ΟΠ πο, δε ἀ ρ] τ ,αθ 
ἔωπάο διιιϊμδηϊες ἀδροτγίαηΐ, ἀφθὰ γεγο ἰρθ8 δχοτηρίδ Ὥγεγα ροϊεϑεῦ 
τὶ 60 φιοά εαΐον ἱπ Γι ἀυμ ναβὶ8 σοπίγδοίῃ5 Ἔχϑεϊηρεὶ δηυᾶ 

ἴοδῖ, πο Πὲ εἰΐαπι αὐ Εἰϊψυδνῖ τὸ5. πααιιραὶ, δἰ 4 ι 8 }}}15, δὲ φυϊά 
Ὡπιοτὶβ δ π αῖον., 6. (Ἷν δαῦὰ ποι ρετγίπάδ Βἴβεγπο ᾿επηρογα 

τὶ δοβρῖϊνο οἴϊεγυθαῖ, ποῦ βδοίαπη ρατγὶ ςοποιίαςϊα ἱρπὶ, δβεὰ εἰϊαπι 
Ρἰθπϊοτγῖ, εἰ ἰδπταπῖεπι οαΐθηδ, αἴσιιθ εἴΐαπι γε θιπεπ δῖ δη ῥτο- 

δ Ρίογοα αιοά ἀφυδο εἰζογν οπίϊα δαϊεξιὰ εἰαϊῖο εδἱὖ δαύα ἱρίτωγ 'ρθα 
ΠΟΙ πηΐπι5 μΐθπιθ υδᾶπι δοβίωϊς ςαἰοβοτγὶ ροϊθϑί, ποὰ δαϊω εἰςογτὶ 
{τρις ἀπιθ θη δδγὶ ργομιθεῖ: ἰϊδαυθ πιΐπογοβ ῥῬϑδυοίογοσαιθ ο0Ὲ- 
εἰδϊυηϊ : ἂὲ δοδίαϊς οοπῖγα οππηἷπο οοῖ. {116 δυϊοπὶ ρε  πυκὸικᾷ. Ὁ ἀθϑῖἴιι8 

40 ποηπϊδὶ ἔγοφαθη τα τπδρηϊ εἰ ϊηθ4αθ δρομπαθ Ὄχϑο] δῖ. Ἴ. Ουτγ 
σδἸϊάα ἀφυὰ τυρᾶτε ροϊοοῖ, ἰρυῖσ, φυΐ απ οδ] ἀτι5 651, πο Ῥοϊθδιῖ δα 
4υΐα ἐριῖ5 δριυττατ ἀρὶτ, οὐ ἰυμπείαςενε γαϊθαὶ: εἴγοῦπι οπὶπι οὐ 18 
οΡιοπάϊιον: τυρα δυΐθιη οὐ 8 Σοη γδοιϊ που ΐα 6ϑξ. 8. Ουτ [υπάϊ 
ψδβοτιπι, 4υἴδι9 οΑἸ Γαοἶτπι5. δάπᾶν, ἴα αἶα ςαἸ ἀΐοτγεϑ. δυμπΐ, ἀμπὶ 
αητὰ ἰρδα {ἰφἀἰαδοῦϊα οσὲῦ δὴ φυοπίαπι δαυὰ δάμας ἔτι ρίἀα οαϊοτ 
σοποϊα ἀαἴτγ οἰτοῦτ οὐ οἰσἑαϊαιυθ ἱπίμδ, οὔτ οἱ Ἔχῖτα οπιηὶβ ἄθπορο- 
ἴαγ. δὲ γϑγοὸ δάυᾶ οοποδίίαοϊα, φυοὰ πὲ} ργαείεγθα οαΐϊοσ ἃγοοϊογ, 
δε Ἰΐθεγ τοοριγοῖ αϊπιϊπυδίωγαιο, Γὠπδπ5 τρί ἀΐοτ το αν, ποη 

Ὸ 568 δὰ Βαϊηξαο: Πα5 δηΐμι Βίθπιθ υᾶπι δϑοίαϊο οαἰϊἀΐϊοτγος ἐχροτγὶ- 
τηῶγ, αυοηΐαμη οαἷογ μίθογπο ροῖϊι5 αυᾶπι δοϑῖϊνο ἴδπιρογα δδγὶ8 
αἀγουπίοπαοπιεῖα {ΐβοτο ἱπιογοϊ υἀϊατ. 9. Οὐ δαὺᾶ ἔογνθπθ ππη- 
αδπι ἐχραῆδι, ἔτοϑοπι οἴπμδ δίας ἰδπιϊουϊα 50 1146 ἐχραπαπιυγῦ 
ᾳυδπᾳύδιη ἰδ Ἰονίογ δφυᾶ οδῖ, Ἰενία5 δυΐοπὶ ργοςυὶ ρον [οἰ 8 
μοϊοδῖ. φαΐ οἴϊαπι ἀγρομίθπι, οὔτ ἀδοοαυίίητ, ἰάθπν ἢος (εὶς. 114- 
486 φυὶ ἴῃ οἴποίϊηϊα ἀγροπίαν ϊ8 ἀείαθοσπαι Γαπρυπίοτ οἴβεῖο, ἀγρθηιὶ 
τ Ἰ αυΐα8. ἙοἸ]ἰραπὶ Ἰαογο, ἂπ φυΐα ἐχραδαιϊϊοποιη οὐϊον αρὶξ ἐνᾶρο- 

ΕΝ οοροπάοσιιδ δὰ πᾶ δ0 ἀραϑ ον ἱπυροῖα ΟΡ δίδηϊ, δῆθὰ ἰβίτττ, 
υοπηίαπι ἰονὶ5 οἱ ργαδίοπιιβ δῖ, μἰμ}} ρὸγ υἷπι γοϊϊοῖν; ἰἰδηαα ΓΙ ΤΠ] 
«πῖον οοἸΠἰρὶ ποι ροϊοοὶ, δοὰ δηϊθαυδπι οοη γα βδίωτ, γερυϊτηῖ το Οπηηθ 
πίαὰς δχουείταν, φηοά διυ]ῖπάδ ἀςςοδοῖῖ. ἂξ γογοὸ 4πᾶο φογραϊεπίϊοτα 
στιν, οἱ ροϊοηΐα, οἱ ἀγροπῖιτι, μᾶθς αἱ ΡῈΓ δαὶ φογρουῖδ Βτγαν ἰϑῖοπι 
ατοοηῖ τὸν τηγηκοὰ ὕω ἴϊα υἱ ρὸν γσϑηϊχοτη δγαπιροηῖ, οἱ οὗἶοτν, αυὰ νἱ- 
σογῖς, οχϑιϊ αι υοϊνδιθθπϑ. ἔαςῖς δαΐπι σογριυϊδηῖῖίδο δρ β51 185 πὸ ἰγδῃ- 
εθαῖ, δεὰ ἀγοραῖον, ἄαπὶ ἰοῖα οα]οτὶς ϑυρεγἤμδηιῖ5 εχίγαθιιϑ οἷς δίαιιθ 
εἰαςαϊαϊαδ. ἢὲ ὄγρὸ ἰοῖϊυ5 ποῖ ἱπηρυΐδιδ, υἱροῖο οαπὶ οαΐον ἰῃζογιιιϑ 

10. Οὐυᾶ ἀε οδιβᾶ, 486 
ἈΓΌΠ ἰοπιροιῖὶς φαἸ το ἴπ πυθοτο πιαάπετο, ἰυπνδπῆ, 4ιδ6 πα απ, 
δὼ ΤΟ] Ραπίον εἰ ταραηῖῦ ἀπ ἡποπίαιη σαΐοτ υἱὲ ὁχ σοπογαῖὶδ Βὰ- 
τηόχοϑι οἰϊοὶς, ἴα εχ Ἀυπποτγε βρίγτονπ ογθαξ ἀδπραηθθ οππηΐα ἰαχαῖ. 
Ρυϊποῖριο ἰρίτας οοπογεῖα τοροίαοίοηδ Γαοῖε πυτηϊάϊοτα, οὔπι δρίγιταπι 
ὁχ Βιυνηϊάἀϊ5 ἀσοθης αἰ Γαπάϊε εἰ τυτηοἴαςϊς, συὐτηηπε ἀπ ρ ἴα 5 οἰ ας, 
Ῥδτίθιη δ. ΜΙ Τ8 1 εἰαχαῖ, αὐ γὰρογ πε τοορίγοῖς Βυιπογαθς ὀχβίςοῶ- 

ἴω 5. ἴδοϊξ αἱ 'ποΐθ5 οοποίδαξ, αυα οΟἸ αρβα οὐ ῖς οτο ματι διιπηπιᾶ Γῖι- 
0 δυΐοπι τηᾶρὶδ οοπἰγδοῖοπο ἱπαουλ! Παςςεβουπῖ, 60 σὰ- 

βοϑβϑα ΜΞ. μέγα, αϑρετγίαϊο εἰβοϊαπίωτ, 11. Οὖτ ἀχυΐβ οδ] 18 ρο- 
Ἰδπ5. χύδιη [εἰριἀϊο ἰαρίἀε5 οοποιεδοδμῖ αἴσπο ςοαρτηθπιθπίογ ἢ αἴγοιπ 
«αποᾷ Ιαρὶς ἀείεοϊα Πυπιοτῖς οοπείσεϊς, οαἴοτεσας ροιῖτβ θᾶ [γίροτγθ 
᾿μπενος ἀδεεῖς, οἱ Ἰαρίἀδοοῖξ οαΐοτε, αἴ δἰΐδτα Ετορεάοοϊε5, ἰαρίἀεδ, 

“ 

ἀ5] 

ἱπααϊϊ, εἰ δᾶχδ ἔδγυθ οτα δαθδγοπι ΟΡΟΓα οοηβοίξ δὴ πο δοΐστα 
καἷος εἰδρίάαι, δβεὰ ἔτίροτ εἰΐαπι πταόγεπι πίτεῖο χεῖα ἀρδασαθτὰο 
ἱπάπται ἰβεϊϊχιε Ἰαρίἀεπι. φαοα πἰπιίαπι ἔτίραϑ ἰϊα δρῖξ, δἰπιρ ἰοῖτον 
φυοαυε ἴδ δρὶ Ροδ8δε δοσγἴμσω εδὲ. 12. Ουτ, εἱ ἰηΐεγ δασῦδπὶ ρδ- 
εἴα αὶ ἰοποδὶ ςαἰϊάδτα, ρεὰθ φαΐεδοοπία ἀσαδιη" δι άπ βοηδῖ, 

τηουεπῖθ οδ] ἀϊογεσω ἢ ̓δη ἰάεμι χαρὰ γεὶ ἴῃ ἑοῖο ξογροσὲ βδοοϊδαιῦ 
δὶ χυΐα εἰΐτῦ σΌΥτΊ Ώ]ο ἴδ, δδγειῃ, σαὶ δυρίπάς ομυΐατι ἕαεγίξ, ϑοητῖξ 
τ ριάϊοτειι, εὐχὰς τηδρὶδ, 4πῸὸ σαγδιπι ἃρὶὶ ργο]χίογοθ. 4138. (Ἷν 
διηρίϊα ἰὰ 6016 τε Ἷδἄθε αύδτ ἴῃ Ὅταρτα γείγικεγδηϊατῦ αἴττισα 
4υΐα Ἰοΐποῦ οδἷοσ ἃ τοδϊοσὶ δδητηϊτηγ δὴ χαρά ἴῃ ὈχηδΓα {ποτ εἶτα 
οὐηΐσυἀεπδ οαΐογεπι ἱπιδγίογετι γεργῖπηῖξ πος εἴἥπεγε δἰπἰτ7 χυοὰ 
Ἰάοτι προσὶραμ δ αφα οἴΐαδα {τρί α ἀνε μῖι, φαῖρρε 4πᾶε οαϊογετα 
«οποϊαάαξ εἰ ἀτοθαῖ, πὸ ἔογαωδ δὲ ὑγοταδῖ. ἀεπίᾳμε ἡμᾶς χεϑένπο οἵῃ- 
Ὡΐραδ δοοίἀϊξ οϑ!ἀϊογεσα δτιᾶτὶ 6886 ρδτίεμι ἱπίθγίογεμ. δὲ ἴῃ 8016 
ΥἹ πΌ]]ὰ δγοεηὶε οαὶου εἰῆυϊξ αἴχας οοἷπδ ευδηεδοῖξ. 14. (υν 
δηῦα πιΐπτθ δ] αδτὶδ θαΐηθο δἷξ, ποτ 80] ἱθρείδοοτι: 7 πίτύσω χυΐα 
φογροσῖ 'βάμας ἱπείάεπο τείγιογαϊυν Βουγογοτοηθε τππουεῖ δη εϑὲ 
εἰϊατι ἰδιπἀ : Ὑϑγατηδιμθη οἵ δὶ {υ 8 Θὰ 5δ8ερὲε πἰδίῃτ, υδ᾽ εἴπαϊπὶ μδὶ 
ΤΡυοχία8. τε εὐΐτα οἰ οπιπῖπο υἱπὶ οοααθηαϊ δἰοςαπάϊᾳας οΡτ- 
πεῖ, [τιριἀ οοϊπρεδοεγε δίατθια οοῃῖγωμεγε ροϊεδί. ἴασις πΐσβαυθ 
Δ]ἰφυ!ὰ Ῥοπὶ αἴδετξ; χιδργορίοσ δηπὰ οἱ ἔγιρίάα οἵ οδί.δ οχ ἴβτιἊ 
ῬΑ πθῦτα ργβεδίαὶ σοπιπο θη.“ δὲ σπδὲ δ} δοΐε ἱδρθθγι!, ΟἹ ϑαϊ 
οὩ]οτῖθ ἐπι Ρεο ἸΣλδίετη ργβερετε Π]ογατι πεπῖγαπι μαρεῖ, δεὰ δυ- 
τοϊβοδὲ ἰδῃϊοσο ῥοπάς ἂς ἴππα. 15. Οὐ διὰ δοἷς οαἰίαςιδ 
ῬαΓαπι δἰ ρτίθ δἷἐἢ δὴ αυΐδ τίρογοτη δάνυεμϊς, υϑὶ σείγογαϊυπι 
εεἰΐ 16. Οὔτ δᾳῦδεὲ Μαρποδοίδε εἰ Ατῖδηβα ἔθγυϊάας δαὶ οἰπὶ 
οἵα Ἰἀοπεδαῖ δὴ αοπίατη δηπδ6 οσορία ἀπ]ςΐΘ δὰ ργοῆπεπξετη οἃ- 
1άα 8δε86 Ὡρρ]ϊοαῖ, δεο ἴππι τωοάο υἱ δαΐδπεο το δίων εἴ οὐ]οῦ εἀυ- 
τεῖ. 47. Οὐγ δαῦδε Ναριεβῖδε ἐεγυϊἐδο ἔεγνεγε αυϊάδι 8]}- 
απᾶπᾶο ἀεβίθγαπὶ, βαϊϑφαθ ἕδπιε ΠΣΝ}]0 ε846 ἀεδίογυπὶ ἡ δὴ χυοὰ 
δ48δε οορὶὰ ἔτ! ἀδς αἰϊαπάε ἔπδα 'π ἔοητε8 ἔεγυΐ οβ οδίογεπι οπηῃ θα 
εχοιϊηχὶξ. ἰΐλαπε ἴεστα ἑαπιαὶεῖ φα]δα ρετεϊδίετς ρβοίυϊε, οαἸϊάα ἴδτοεη 
εἴδε ρῥτορῖεσ δυδε δάϊπποῖδε οορίαπι ποη ροϊα!ξ. ρτγοχίπιυτα ἱρι τ 
ἰά δοοίαϊς ααυδε αδπὶ ρεῚ οἴπεγετα ἐγβηδεηίϑϑᾶση δοϊδηητιδ: ῃδ6ς μα 
γδηϑτοῖδϑα ρὲ ςαἰ ἀυσα οἴπογετ ες ἐρδᾶ διιῦτα ἔγίβογετω διηϊεϊ, οἱ 
εἰβεγετω ἔγιρίάπτη τεάαϊ: δαΐϑα ἰϑπη δ ΔΙΏΔΓΘΩΠΕ ΡῈ Οἰπέγεπι 69, 
δεὰ οὔτε δαῦυδ, 4υδε {τρία δοςεβϑεγαεῖ, αἰϊεπίβεηα εδδεῖ, οἷοι τογ- 
το Ώ 8 ἴεγτδα ἔγιρογεπι ἹΠ] στὰ ραδοίογεμι δυΐηςετγε υἷςε υασϑὰ ροιυϊῇ, 
διτες 18 ϑσα οαἴογεπι δηπαε γεοερεσιπῖ. 18. Ουγ δυδε ἴογἋ 
υἱάδε βαϊδαε τηδβπδ 6Χ ρατὶθ ργουθηίδπε δ υοὰ ρ᾽θγαθαῦξ οτομεδ 
ῬΕΙ͂ ἴετγδπι αἰυπιϊποδατι ρεγοοϊδηίογ; αποὰ οάογα εαγοτι οοηϑίαϊ: 
Ἐχυδίοσωπι δαΐοπι ΟΥΩΠΪππὶ οἰηἶβ 88 1508 δδὲ 58 ΠΏγααε τεὰοϊεῖ; 408- 
Ρτορίεν ἐεγυϊάα οπθηΐα τποᾶο ζαϊπιϊπὶδ ἀγαπὶ, εἰ αυϊάεπι ρίατα [α]- 
Σαΐπὶ8 ἰδοῖα οδ]ἀδ εἐχδι ξεστη, 19. ΟἿ οδἰϊάαε βαΐπεδα ββογϑδ 
Βεαβεδηίγῖ δὴ ῥγορίεγο χαρὰ δβαἰξητε αἴααε ζαϊυνῖπε, τερτω ἱπξε- 
τῦδ ὁδοτῖδ, ργουδηϊδηξ, 

ΧΧΥ͂. ΟΥΑἋΑ λὺ ΔΈΒΕΜ ΡΚΆΤΙΝΕΝΊ. 

Οὔτ παετηθγα οοτροσῖϑ ποϑὶτὶ ἴα πἰθα ορ θηΐδ ἰδεῖ ἀοἸεαπιῦ 
τἴπιπι ργορίεσ ῥγεβαγαιῃ βεγι δῖ αἱ δὩΐπὶ εχίγηδαοτδ ΠΈΓΘΣΩ Ργα- 
τοεηῖὶ δδγ ἢοη οεαϊὲ δε ὰ γορεὶ]ῖε, δὲς εἰΐαπι χαδς ἰδίῃ τε ΘΏΪΟΣ, βὅτ 
ςοπιρττοϊξ δἴσπε δϊοῖαϊ. δα ἐμαὶ Ρετ υΥἱπι δὃτ τε ἱῃεἴωσ δ ραϊαγαυε, 
ἴοταϑ γευδαδ δυδρίε παῖωγα τη άϊχιε ἱπιρείεπδ, οἰτιΐγοπι δὰ τὰ σοΥΡῸ8 
επἰταγ φυοὰ τοεάΐυτα ςοππεῖ. 2. Ουγ ραϊπάϊβαο ἰαχία βανΐοϑ 
Ροϑιἶα βετ βοἰδαπὶ 4υὶ Βοσππρὶ ἀρρεὶ!δηΐοσ, 4ποβ ᾿δάγοβ παμηΐηΐδ 
τεὶϊϊκίοθος ἔαβαϊαε πασγαπιῦ εδὲ ἰὰ δᾶ0ε ἔγετηϊτυ8 πιυρῖταϊ ἰδυσὶ δά δοὸ 
οἰσωϊλϊδ, αἱ αὶ τος δυάϊπηξ, ποη δεοῦδ αἰδοίην ππᾶπι δἰ ἰΔΌττιτα 
ϑεηδοιϊπὶ τηυρίεηΐετα, δῃ οὕτω βοΐ Πανὶ ἱπ ρα] υάε8 δὲ Γαπάπηξ, δαὶ 
Ραϊιάεϑ γεϑίαρηδοὶ εἴ γε] ἃ ταδὶ οἴξεηδαε γεϊογηπεπίατ τε] βδίστα 
Ὡπίνογϑαηι πη πὶ, ἴάτη ἔγεπιτοα 1] ἐχοϊϊαῖοτ. ολπβα γετο, φυο 
ἴοτυαθ οασογηδε ἱηξοάϊαπίοτ, ἴω 4π8 απ ἱπίεγγοπιρθηδ, 4πΟηΐδτα 
Βυρσίυϑ ἴῃ οἰποταοάϊ τεἀαπάατίοπε πιουεϊυτ, δἔγετα ρῈὲγ δηβιδιία8 εχ- 
ῬΕΙ πα, σε δἱ ψαῖδ ἴπ δτορβόγατα ἴθδπεπὶ δἰγοριϊατι ΡῈ οἐςαἸαπι πιο- 
σοτῖς, του ξίπιεηΐο δἰ! δοπαδ ἜΧϑα] Ρὶς: πιαρῖττιδ εἰδηΐτω ῬΟ θα 8 
ἐν ἰὰ ἰρϑῦτῃ βζαγαε ρθη ργοίεγιατ. το αἰταε δυιΐεπι τιΐγαβααε γοοε8 

ἰπέοτιπασο βξαγαβ αν θγτιδγαϊη ὙΑΥΪΔῈ ροϑϑα!ῖ: πᾶπι εἴ ΘΙΏΡἤΟτΔΘ 

[ἀπάτππι οἱ 4αὶδ ἀείγαοῖο ορεγουΐο υἱοιϑοῖτι σωοὰο ἰωϊαϑ δι σαμ οπε, 

τοοᾶο εχῖγα ἄθρει !οηθ ρεγίεγαῖ, ϑοῦπτο ῬῈῚ ἰωϊεγοδρεάίΐπεσι ἴδηι 
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ἑπρεπύσε τάδε πὶ Βοδπιος ρεγεδεοδοδηὶ δὲ ἐπρίαπί, σαοά ρόῖια- 
εἴοτωπι οὐεὶράδ5 ἀανοϊ πὶ σοπέαθνεθε. 3. (υγ δᾶς, ὄπα ἀθαιε 
ἼΔδηβῖ!, Ὅοπ ἀναπγαϑοίε ῦ 518}} δηΐπι [6 οεἰοτὰ εαΐ, ηαοὰ εἰ τεϊηκετᾶι, 
ἘΒατοδίμωι ποῦ τοδάἀδίαγ, δὴ ἰϊὰ δογασι Ἔχτίπθα οοεμηξ τιῖ δἰτητιὶ ϑῖπς 

40 ὉΪ10 ἑπτογοι το οἰπδ, ποὸ ρίαπο ἀπ οτοθ ἀϊδδηνθανίοτ. ἐρίπιγ οοέετα, 
πποηΐδαι βγανΐίοτα δαδῖ, δηρδίδηπι; ἰέβχυθ ᾿ἐπιιφίθαα δἰ δὲ δά πετίιξ. 
πᾶν, οἱ λενίου, πἴβμΣ]ο ἐπίεγσιθ υϑυρὶϊ ἥαδια δχιποπισιμς [ἰπϊτοῖ, δε ρης 
ετξο, φυΐα πε! ἱπεδυίαςοι; τούβωαθξ βχρεγδ ξιδτβοτῖβ, χαΐα ϑοθαρεῦ 
ϑαρες δηϊϑιὴ Θχϑιαὶ. . Οἷατ ποοῖς τηϑάϊα οἱ τβετέ δε ππᾶχὶ δια 
φαδοΐπα εὐἰεαὶ γα αι αἴ ὧπ χαὶλ υξηϊ ἐγλινφο δ ἴα δᾶτίδ βιαιϊο εἰ 
τοφοῖθθ δϑὲ, φυὶ ἴππι σοηδίδτς Ἰραχῖσια δοδοδεϊ, οὐτὰ δαὶ νἱησίς δαὶ 
σἰβοίϊτατ:: οἐεηῖοε σαδπὶ ἀἶτι ῬΏροδς, που δῖαν αἰαιο ἱηχαϊειλαςς. νἱη- 
οἷϊ ἀὐἴοτα πιαχίμεε ποοῖε αἀἰπολάϊαϊο, υἱποίτοτ τη αϊο: εἰ εὐ πα τηϑϊο 
ποοῖῖο 201] τετηοιϊϑείταα,, δὲς ταετδείϊς φτοχίσευς εδὲ. δὰ ωθς βδαιν 
ψοὶ οτῖπ 6015 τοὶ οδῆϊο ἱποῖρις: δϑϑδαὶ, φαὶ οτέβ ἐθερετίξ, οὐτὰ υἱς απ 

90 εϑὲ, φαὶ γέβρεγα, οἵσα ραγία υἱοξοτία ἀϑϑίπις. ἰΐασας ἂϊ αἱ Αἰτἰ παοτὶ- 
αἷς, δἰ ποσῶφ πιδάξο οϑϑδεῖή. ἔἑὅζ { (τ γτίπα ἰυοε εἰ ἵξπι τοῦδε 
ξεῖρυν οἷξ ἀπηρ] 9 ἀπάτα ποεξα, Ὁτιτα 80] αὶ ψφοδμὴ ῥτορίαβ δδεῖς ἢ ἂΒ 
4υσπίδηι, οὐπὶ ἀΐοδδ ἰπσῖαϊ, το σδάϊε αἴσιος ῥταΐηϑ, 4π4ς {5 Δα δπη}: 
ετρὸ ἐπϑρογϑῖβ ἰοοἷς ὁτοηῖμτδ ἐγίᾳίΘ απηοτς, τβετῖτο δονῖος τοὔγρα- 
ταῖθσ. ὄὅ. Οὐτ ἰῃ Ῥοηῖο ἐπιιϑηϑΐἷαο εἰ ᾿ἀσοίπϑ.6ἱ ἔτίροτα βαπὶῖ δ 
εὖτ γερὶοπὶς 1115 δπδ σταϑϑιτα ἀπο πος ἢέαπιθ θορθθοοτα ποὺ δϑϑῖδὲε 

ἃ τεξτι φοσατὶ ροϊεδβι ῦ ἀπὶ Ῥτόβῦου τϑγίασα 20}15 σατθορα τεσδάϊε οπῖτη 
εὐ ᾿ΐθτποιω, δοοϑὰϊε μὲγ βϑϑιδἕθπα. 1. Ουν ποοῦα ροϊίυϑ χυῶνα 

ληθογάτα βετΈπαπι σῇ ἂπ φαοὰ εἰ βαιϊυ9 πὶ ρεγιητϑαιίου 5 σδῦσα 
2019 υἱὲ οσῖ. ἰσῖμδες θηΐπι τποῖτι δοοῖΐο σα Θπυπίοτ. οδἷοσ 
ἡφίτατ σδΌρα δῖ: ΟΡ ἐδ] σέτῃ οὔτι 15 ϑὦοσι, χαϊ εϑσιπξ πτοία, σὲ 

ν0 δοΐθ δρδυρῖε πιο ῖθ στιὰπὶ τεηϊδοῖες εἴ ασποῦ ἀϊοὶ δοῖδς, 
πανΐρτιϑ ΕἸ θόσθο υστῖον ἀδὲ ἴεττὰ φεσαπάοϑ, 
ἴππο ταῦτα ἔδγὲ δαευϑϑ: οδἐὐϊ δεὰ πιετιϑῖθας δππὶ 

:- ἴοττα ἀπθ1ὶ ϑαθυοϑ, ροπὶϊΐ ἔθγεῖ ππᾶα δδευππάοσ. 
Βοὺ δἷδὲ υπἢς, χυοὰ δὲ πιδῖα9 χηαχίπηιϑ δεῖ, ἰδὲ τοἰηΐπιε φοϊεχυδεα 
γεῖ δεγυβγὶ υϑὶ ςοπϑδιετε ροῖοδι: δθαμδθ!} πδῆχαε οἴδίη νι θαδαπὸ 
ἐἰβοιοίοτί μια 8888 ἰά ἤεβεῖ, ᾿χποᾷ οοποϊδϊσηιητι ᾿σΟηδεγυδη ἀύσπηπὸ 
δἴς, πιστὸ δάϊοπι ὨΙΡάγαὶβ τοι ρου τδ, ἸΟττα δον! 8 βάουῖ ἰἐϊπ ΡᾺ 
πῃ τηουπι δο] ἴα οϑξ. 8. στοπι ΟΡ σδθϑαπι ΠγΔΟΥ ρ͵σπὸ οσπὸ 
τοπῖῃϑ ἰπ ἀο]ΐο, ἀἰΓπδὰβ τπ αἰτϑδ, πο σοί πῃ ̓σαγα ὉΠΊΡα5 τ Ερὶ ἃ 
ἐσάετα ἀοϊῖο ῥρόϑοϊϊ, δεὰ δἰἴδιπ ᾿ἰδεθτν τε πάτιθγε, 4πὸ εἴδη Ῥιό 
Βυπιοτὶθ ςαρίαϊατ ἢ δὴ αυσπίατη πᾶς ἰπ Βππιοῦε 1π6ϑῖ, πὶ ἄππὶ ἴῃ 
ἄο] 0 εεῖ, σχοετηὶ ρτορῖοτ ἀο [ἢ προ άπτοτι ποτ ροϊεοὶ 7 Αἰ οπΐπὶ 
πὶ εχρτίπιϊ ἀς ταδῖουὶ γε] δάιλοσ υοΐ δρί τσ ἀἰ ἢ ΟΣ 1 1π|9 0 οσπῖ:, {ιοπι- 

ὸ βἀπιοηγὴ δἰΐαπι ἄς ὁροηρίϊδ δια] οτὲρ 8 Ἰπίπτιβ ἐχρτοατ. δἱ οὔτα 
ἷπ π ἀϊρουίξιν, ἔχεγααὶ ἴασαι ἀς πιγέμτι9 ἐχρϑάϊηη9 ροῖεϑι, ἥἴδαιε 
δοΐϊπτη εἰ πἴγεβ εἴ δυπηούεπὶ οἰΐατη 'δἤτιπν οδρὶϊ. τηαρίϑαῃθ 'π ὙΒ0 
ἰδ ἀτοίαϊε, φαὶα γ]αϑ ἐπ υξῃο ἃ δτῆδ ππθέξ ι ἰπ δῃπα. δηΐς 'Ῥτοχὶ- 
πιπτι οἰπογῖ8 δὲ δαιῶθ ἰαπίπῃάθπι ΠΡ] γον ἰάδνι Ὀδρογα Ρο996, 
αυδπίσπι ρῥἰυγίπηαπι πἰσίυϑαια δθογδατι ἱπ[ιδὶ οδρίαξ, εἰποτὶδ δηΐπ 
Θοπηρίογα οατα δὲ ἱπαηία 6856 υἱάδαίωτ, πῖθιι9 84πᾶ 8686 ἰπδιητιδῖς 
τὶ {πᾶς ἰσπηϊοῦ δἷτ; οἱ σΟπϑέζραξ ὙΣΤῸ δρί99αἴ4π ἀτεϑοῖπες, φασηίδτι 

80 ῬΑΥΠου]ατἶπι σοπδεῖρδιϊο δρίϊτανρ. ἀεηϑβητατ ἐηΐπι αὐἀδεηεϊδητιτααα 
οταιίδ Ὁ] σηΐα9, Ἐπὶ Ῥδιυϊατίπι σΟΠΒραηἴηγ, χθστη οΌΥη ὈΠΙΥ ΓΒΕ 
4αοᾶ οτπὶ δα 'βαϊ, οἱπἰ9 ςο Πα θἴτατ' Εἴ Φα  οἱ Φεξ, σἴπεντ ἀπ ΠΌτιογθπὶ 
ἶπ 86 ρότ σαυότγηπι δποζιιτι Ὀρῥρούτυπίϊδτεπν ἀηπῖηἶς. δὲ εἰ εἰηῖ, αὶ 
ἴῃ δάσεπι ἱτυπα δ ϊατ, Ο84π Ἐπὶ, ἀατταπι ἀἰτίτϊε Ὑϑύ ιῖσαο ἴῃ δἔγετι. 
ἰᾶοπι {πὰ δροῖυν οεΐδιτι δὶ ρτίπιυ τι δπὰ ἱπ ιπάδιπσ, ῬῬοϑὲ οἰπίδ ἱτιϊϊ- 
οἷαϊατ; ποὰδ δπατπὶ οἴϊατι ἴρϑαπι ςἄνα χυδοήάδπι εἰ Ὠἰαπτα ἴθ 86 
οὐπέήπετγε μαίϊαυθγβ. 8 ῬῸΠπ δῆτα Οἴπεγεπι σἱΡὲ δἄπι πιεῖ, δεὰ εἰπΐϑ 
ΔΤαδα συοὰ επὶτι Ἰοηπιτ 8 Ἐὐξ, δα το 14 ρο556 ἙοπρΓατπὶ 688. Ὁ0Ὶ- 

9389 ὁταϊ ἴζετι ἐχρετίπιθηῖο: σατὰ Επΐιη ἐΐμὶ9 ἱπδρετρὶἔπτ, δοάεθμι τοὶ χα 
δοθ οοπδαϊι, στο ἴοοο ἐπορότγστήπ οϑξ. οαἴτϑ σοπεγαγίατ βεεϊ ΣᾺ 
Βαΐξ, οἱ αῆπα εἰπογίβ εββεὶ οαρῖθπβ. ὅτ δὶ Ὀτὶπϑ Δηπε ν83 ἐχ ἴοῖο 
δΌρ συνεὶς, δἰ ΜΝ] ρτδδίογοθ ςαρίθς, δοιὰ δά άττο φποῖβεῖ εὐζατιἀοιαν, 
φἴπ βαϊεπὶ πρὶ δεπιεὶ αἰϊχπὶ ἃ ἀσαδε ἵπξαϑαπι Ὁ5ὲ, οἰπῖϑ δεδοειή τῆ, 
ἴαπὶ ἴππος υοὰ ἀϊχὶ δυθηϊεὶ, χυΐγρε στπι οἷηΐα δἰϊ ἔρβο, ητιΐ καρετα 
Τα]δαῖ. μδες δαάξαι ταῖϊο δδὲ στ ἔονθϑθ τοιτατι Ἐχϑίηρίατη τδοίρδτδ 
ποφαθαηϊ. ἰοοπϑ δηῖπι ἃ} δέτε σοειρατὶ υἱδέτοτ; ἰϊασψε βετὶ ποὴ 

40 Ροδεὲ υἱ ἰαπιπηάσιι τδεϊβίδζαν. 9. Ὅτγ δότ, χαὶ ἴσσδ οὔγαξοῖου 
ἐπ, ἐοἿ1 48 ναἰδαὶ ρεγπθαγο, Ἰαχ ἵγτα ποῦ ταϊξαὶῦ δὴ φαΐα ἔχ ροτ 

ΣἈΆΟΒΙΕΜΑΥΠΓ ΧΧΥ. 

ἀϊτοοῖπηι ἐπατιπππνοιῖο ἐδύξαν, οὐ» ὀπω θὲ γὲῖα ὉουΐοΣ, 4αΐ τιδηερὶ- 
Ὅετε φῶς ταᾶτα ποῦ μοδεϑξ, υτἱ βὲτ ριιπιίοστι, Πηΐδ πρθϑϑα8 Βεωγιαπῆ, 

γιΐγατα ἕδος μοδεῖξ, ἡτῖα τβε δία ροε ὁ ἀἴτγοοθο σισηῖ, αὲ δός 
Ὑορ εϊπιεπο παιῖϊο 'ἀροείας, σασηΐδνη αι ἰγδησίς, ἰοτνΐετε Ἂ ἀἰγθεῖο 
Ὡοὴ δοϊοδξ. 40. Οαγ δᾶσ βὸὺ ϑῆσδθ ἱδοϊϊοῃοπι ἐσ βἰἀπὲ τε 
φοιοῖς, απ δὰ πφὰ φοβεῖ, εἰϊαπι οἱ ψαῖο 'π δβυσα υϑββοτοοπῖον ἰηβώ- 
ΤῊ, αἱ δεοῦις ἱτνάδ ταστεθῖπ' εἰ τπεάειιτ, Τρ ἀαπι ἀπέοτῃ τε αὶ 
εὐπσΐαϊι 9 συοᾶ, φοὶ εχ δϑσίε δϑρίτγαι, τίσι ξεγαι ἢ δὴ Τιϊρευο 6620 ἐδ- 
Ἰδάυθνε πιαίαγαβ διε παδίξταϊο ροῖθεῖ, τὶ τοὶ ἴβοῦα ἐπι ϑβδίοτ {ππλδὸ 90 
τοῦρες, ἃ ναι π δι86 ᾿ξοῖγοο πο} Ροϊεϑὶ, φυΐα ἑδσνίοτ δεῖ, βοῆδπε "τὴ 
δυοῖν σπσαδπι δυὰ ἰρϑὸ Ῥεῖϊ παίηγα, δε ά διπηροα θη ρ 6 Γ ΡἰδβΌνο- 
486 φιδειε, οἱ οἱ ἀξοζετηι ὁοραΐατ, ἈΏπιΟΥ φιοας ἔθγείπν Ἰοίοτῖσε, 
ἴα τὸ παπάπατη ἰπ ῥγοξιητιμα 8686 ἧγο ρατίδειγ. 11. Οατ οὖσ 
Ῥαδδε σσαϊεηθτο, ααὲ ἠθ ἵπιϊ9 δήτιδε ὡϑοοπάεπο, μαπὰ τῆι πιᾶτα ταβαν- 
"ὧαε ετπεγραῖῦ ἀπ αυΐα Ὠυτλοτ ποτ ἰβοϊάσι δεὰ αἰ δθίθοτ ; φοὶ ἴαπνεα 
ποπείηεὶ δε ϊα9, νεὶ τοὶ ΠΌΤ δ6ὲ ἡπιᾶτω τὲ μαπηδΐδςεγε ναϊεαῖ. 12, ὧσ 
ὲτ τηλάεγς ΤΟΝ Ῥοϑεῖῖ, βηνὰ δυΐοαι Ζαεαῖ, χυΐρρε ἀτθε εἰϊματι ἔγαπ5- 
ἰαΐα ἴῃ δέγοαι τοδάσαι ἢ ̓ὡπ εαθο οάπεα δἰϊ, {πα εἰ ἰδρὶδ τωι] ε }Ὲ ἸῸ 
πεαειεδὶ. δαυὰ ενίτι πυμάοτηδὶ οτηηἷδυ υἱς υἰαῖλ δεῖ, δειὶ ᾽ν ἐσπῖαν 
ἅπιδε Ἰεθία δαπῖ εἰ ἐππιάα, 13. Οπτ οἴτοϑ ἰπβαι! ναϊοδηὶ δυϊϊατοῦ 
δὸὼ ρτορίουσα ψυθα μὲγ ϑηγεῖπ οἴϊοτίοτῦ ὑἴτεϑ δηΐπι υἱ ἔπδποϑἄεον- 
στὰ ἴσταπτατ, δὶς πη δα σπργὰ Ἰάθο τοδί οπὶ χαοὰ ΑΡ αὖγο δυβ πε Ὡ- 
ἴατ, δορά οἱ δὲτ εἰστεῖ δἴσιιε ργτομθεαὶ 400 ταῖππδ ἀδοόγϑηπι ΓΟΥΑΊΟΥ, 
τα ἱ Πατὶ στανίοτοθ εἰβοϊαπιοτῦ οἱ φυὶ βοτὶ ροῖεσὲ ηξ οὕτῃ ξτανὶον 
χτὶ, ᾿οναϊηδαῖ, σαπὶ ἰουΐοσ, ἀοίεταϊςοτῦ 1ἡ. Οἷτ δἔτ ποὺ δΌΓΘΒΙΩ 
(εταιαγὶ πϑῆὶ δἱ εχ πιοῖα οβί οτὴβ ορί γῖζτιϑ Ἔχοϊτδεὶ ἀοβεαὶ, ᾿ρϑσαςε ὃ 
ψῈὈ]ἰπιΐα ᾿ρείετε παῖσδ δἷτ, δρὶ γί εοάειη συγγεγα ἀθθαϊξ, δἰ συ ἀσπι 
τοουθηι {πὰ σατϑαπι τ ῦϑοβ Πρ ἢ ΠῈ, φαοά σας νου δῖον, εοέξοτα ἐεττὰ 
Ἐρτιϑδιεντπι δδῖ. ΒΌΠΟ ἐπῆε ἐγατοῖξα ἐοττὶ ορ πο ἰδ βοῖπνο μδίοδ. 
15. Οὐτ δὔγοσα ἔγίρβιἴοῦ θατπ Ὑθθρετγα δοὶΐ 85 σιοπίμτω δ᾿ ΣᾺ 
φοοῖΐβ τπϑάϊο Ῥγορίοῦγ εδέ, δίζογα τηετί οὶ. δὲ ἀπΐδια πὲ ἀϊοί πι- 
ἴθι ἘΔ} ἀἸβοίταηπι, φαΐ δ οἱ ργοχίνππι δδὲ, δὶς 'βὸ οἵδ τωϑάϊητα ἔτ. 
Εἰαἰδδίπτατι, φαΐα τετι οὔ οίσηυτη. 16. (τ τοπεροτὰα ἔεγυ αἱ ποοῖαδ 
γνοοϊεδέϊογεδ σόα ἀΐεβ δυπὶῦ δὴ χαΐα ἰαϊυ5 οπιπδθ ἰῦπο Ἑςοηϑι16- 10 
Δοπηῖῦ αππηίνεγθαυὶὶ πβηχτς 1}}} οἵ ῥγβευῖ, πιπιτ8 ποοῖδ συδδ ἐβξον.- 
ἄϊα ὁρίγαπξ. Ἵ1. Οἷὺτ ἱποογγαρίδ ἀηγατα ροδπίπὶ, ψύδα αἴτίδι 
ςοπῆπεπῖατ ξηβδτῖβ ππὶ ναϑῖ9 μέτα Ὀρογεδ7 δὴ απίᾶ ραῖγεπξ οταπίας 
εἰπὶ πτουεπίητ: ἱππτηοίδαθβ οπιηΐα δὶ σπ|δ6 τίσι, μῖδδος ἀπίοξα 
Ῥίοπα. 18. Οταπι ὁ} οαιιβᾶπι δὲγε συήο δρογίοχπε [τκοβ ΕΣ 
βογίιι8 ΖῸΒΠὶ πη} 0, οπμα 9161186 δἷπὶ ΟΠ! ἀ8ε εἴ οδείστη ἢ δὴ χαῖα 
αἰ μἰΐ ταῦτ δῖ, ἀποά υἀρότγοπι αγοογ οοπ πεγεηῦδ νδἰοαῖ, δοᾶ αν 
ἴυπάδιηγ πεοῦθδα δβὲ, δὲ δεὶο πΌΡ1]ο δγοθίυγ. δὲ δαυΐθηὸ 

δυτὶ ΒΌδΕΓΟ, ἐδάστ 1} ἀ6 Ἵδτι88: δπιβῖεσ διΐτη ΠΌΡ 6δ ὡς ἰεῖς, ἀαεῖ 
ἀρεῖ! εἴ αυΐάοπι δφυίίσπα τηδρὶϑ φθατι δυδῖσο δυδρογαπὶ υἱάδ- ἄὺ 
σππ, εἴ Βίετηε μοϊίῃδ πδτν δεϑίδίθ, ἂπξ ῥτορῖοτ ἀἰϑαπα τὸ ἀζτηδευ, 
παὶ απία γδροτ πουηϊϑὶ γοίγιροταῖο Βππιϊὰο οαἱὰο ἀδργοιηὶ γροῖρβει. 
19. (ὐπτ πιίππβ ᾳπαπὶ βἢι9 δᾶτί8 οὐ! ἀϊτι9 οἷε, οὕπι δηραδία σπνσΐα 
πηι σΑ] ἴον ἢ δὴ χοία πιδρῖ8 πιονείηγ, σαὶ ρ᾽ ατὶδ οδὲ ἢ τη οἵην δαιθτα 
{πρότοτη βοοίεσε ροΐεοι; οὔΐυϑ ἱπ ιείπτο, αποὰ οα1148 οὕτη τοουθῖσε, 
τείτιρεγαπίστ. 20. Οὔτ δᾳῦα δὲ ἴεῦσα ρυϊγοδηῖ, δὲν εἴ ἐβτιῖβ ὩῸΒ 
Ῥυίγεσηεῖ ἀπ συονΐδτα οὐδε, ηποά Ῥαϊγεῖ, οα  ἀϊοδίσποτ δι πε θοθ8 
εδι7 ἰχσε δαΐεπι οδ] άϊῃ8 Ὁ181} δὲ. ατὶ φυὶα τείγιρετατὶ ργῖπϑ᾽ ὁροτιεῖ, 
4αοᾶ ρυϊγεάίπετα οσποορταιυχη δϑι} ἰρηΐδ απίετη (8 1 ἀἰδβίτιτος ϑετα- Ὁ 
ῬΘῪ δϑῖ, αθγ υδγὸ ἵρτιο τείεγίην ἐσ: ΠΙ ΒΗ δαΐοτη ραξγεῖ, οὐπι οαἰ στα 
ἘδῚ, δᾶ τε ρετειοσ δϑῖε οροτίεὶ ἥπατι Ῥυΐτεδι, δὲ δαπὰ εἰ τετγα 
σἱοϊδοιτι πιο ὰο Τα] ἀα πιοᾶο [τιρίάα οἴ οὶ ροδόθπ. Φ1Ι. (τ τδο- 
ἴπτα παρίϊπτω τερίἀΐπ9 οἷς παπὶ ρεῖίασι εἰ ρ]δοϊδυτα ἢ υΐτατο, τὦ 
γεῦεγοβ δυςίογεδ ἀϊχευατιῖ, χοῖα δἰ εἰ 'αὸ [εἰ ρμάδε εἰητῦ απ ἰὰ δσατάνπα 
δὐπιούτπι δεῖ, ἐεὰ {αἰ ᾿μθ 0 δΈΓΕΏΟ ταροσ δχιτπεὶ πιο ϊα5 ψοΊει. 
ἱπάϊοϊπτι, φηοὰ τεπίο ἀἰϊθηῖε τοϑ δὲ Ῥγαΐπα οὐποδίαη!. οὕνο ἱ 
δου δπατη οδϑξ, σαΐον αἰ βῆδτατ, απὸ Ἠππποτ᾽ ἐγαῖτιγ ἴσχυε εἰσίν. 
ἄπε δᾶὸγ τὰ δνῃ δι; χὰδ ἀξ σδῦδα ᾿υππόγ 8 οαἶστε Τὴν ἰέσταε: 
δδὶ σὔτα πη ἴδητε ἐπὶ, ἀγοθϊοτ δὲ ποισῖαϊ; 'σποςίγοδ δος τοϑη δῦ ὑυυῖοα 940 
οοπεγαῆὶ μοϊοδὲ, σπὴὰ πιδἰϊτππι δϑὲ. δγκὸ ἑδΐον δὰ τουτἂπι ΓΕΤΩΔΒΕῺΣ 
ἴδοῖξ αἱ ἱδροτ δτηρἢου 886 ροϑ9ῖξ, 22. Οπτ αἱ 5 δβεδναι Ἐδὲ 
4] εαὶ νεη ατὶ τεοργοῤαγίχιο, Ῥγαθδβατεϊπι ον ὕδηέρτις χὐϊοῖσμι ἩΈ 
αὐ ἀπο δὲγ Ῥυδείωχο ἡποάατη οοπίεχία οἱ Ἠΐδεη Ἰσπίο ἐπὶ ἘΥΡῸ 
ατὰ ἰο αχίγπδδςι ἱπίτοῖγο ἱβοθρετίς, οδαϊξ οἱ οοπεγαμέιας οδν 



φὴὶ πιῖῖκχαυι. 

ΡΒΟΒΕΕΜΑΤΟΜΝΜ ΧΧΎ. ΧΧΥ. 

φυσια. δοπιπο εονέπει; 400. 66 ]15ρ60 ὐἰδηοίοφοον, πιδηΐος τὸ ἀβέξαχ 
ἃ ἐοχΐβ εϑὲ, οἵ δρβἕα πραϊίο ἰαχίοσο εὐρεϑοῖΣ; χαδ ἴῃ δρδιδ ἀδγ 

Π ἐἰνοδρρήφῖν: τεϊοδέιον, ἰογίασχωο ἀχρεάϊιο εοάθμι, φμοηΐαπι εἰ 'ρ88 
μοβέεδὲ εξ παΐηγα ἰβαμὶϑ σθῃ}}} πϑησδος, ηῃοᾶ (το δον τπυΐία, οἰυδ 
ταρορεα ουθηΐεῖ, ργοχίτωι!α Βαπς δὲν δοςίαιας, δδαςιυϑ ργορο κου 8 
Βεμιβονίθ. ἴππὶ 69 ἰδγρε ἔοι) ἰδ ργοβαθωῖθ, ἰοῦ ἰμβεγηι ἰ8δπΐβ 
τοάάίμιν, εἰ γδεπὴδ εχίδεηυδ οϑϑῖγα τορ] δῖος δρίδοφερλίαμε; δς ἀεἰπὰρ 
ἧπ δοβὸ ῃβοαπι γεοίρσοςο ἔυχιι δομιδίας, 

ΧΧΥῚ. ΟΥΑΣ Αὖ ΥΥΝΤΟΒ ΡΕΆΑΤΙΧΕΝΊ. - 

Οὐτ τρηῖϊμϑ (λδοῖδε φ0108 εχ οτρῃΐαπι υὙεπίοχωπι Ὡσταοτο τπῖθ 8 
ἄκπεετε δὰ δε ροδοῖξ ἢ πἴγωσ χοῦ υϑβῖωδ δάνυεγεις γεῆδι ϑοάεκι ἴετω- 
βογεῖ δὰ φυοπιᾶμῃ ἀ6 Ἰοοία οπνϊπϑη ον 9 ἐρίγαι᾽ δατξ δηΐπλ ραγὶε 5 

30 ὅπ88 δὰ δοίην οτίθπέθπι υθγειηξ, δπϑπϑωίΐοταδ ᾳπᾶσι 4088 δὴ οςοα- 
δῦτα. ἰπάϊεϊηνο τρασὶς σοφοὶ τοδγοϊϊαάο ἕαςὶ: ες ἰδϊαάο. φυοὰ 
στη, ἀεϑορογ ἴὰ αἀνογέππ ϑρίγεϊ, ποᾶπη ἐπᾷ ἀοϊλίλομα ἰδῖα ᾿ογγατ 
τέσσαι οὐπνόχδῃι ἀκρίς, τορβοβαηνηιθ ἰηνδάομῃδ, εἰ αἶχὶ, οοοἰάυδπι, 
πορεθηας ρὲτ ᾿ίπορ δηδς ἤρυζδην οΟπίγαθπα, δὰ δὲ σ10 ἴθἀε τε- 
ἤασχα εδὲ γοςδὲ δίαμθ ἔπιρϑὶϊιξ, φποᾶ δο]η δὶς ῥτορίεγθα ἔδοϊς, φυΐα 
αεἰοτὶο ἰοοὰ νεἰ εἀπίοσα διπὶ νϑὶ διτοίδείογα, ᾧθαθ υργδαδ, Ὡξ δὺξ 
ἄο ἱπμο δυὶ ὁ. ἀἑξεοῖο, Βαῖο ἰδγαῖτιν ἄϑταχαδ, τοστῶσῃ υϑγδιϑ ὨΠΘΟ 9ϑητη 

29 οἷξ, 16 οἱ δὰ ροδίτοιβατι τοῆοχυϑ οἰβμοὶ πα ἰη2 ᾳαραῖ, δὸ φαοά ἤαϊπ8 
ΠΟῊ δἃ ἴεγσγδυη δα δ λίδτω οὔεὶθ ἀπερ ἰϊπιἀΐηὶ νοπι ργοϊγδμειάὶ [βοϊδῖ, 
τς τῇ) δᾶν οοκὶ ἰπ παρ 68 ροδϑὶξ. δυδεοΐαπῃβ δὰ οεϊογὶ χαϊπῃ ςανΐ, 
παοπίατα δτισιίἀϊ ποη δυπῖ, παΐκδο μος οορηπῆ: ᾿ἔδασο νοὶ πυ]ϊαῖθηῃδ 
πεῖ τοίη μὰ Ῥροῦτη ίδοογε μροϑανξ, 2. Ουν πφυϊομαβ δρπίνους 
ΒΑΓ ὕδαῖ, διιδὶγὶ βου ἤδπι ἴ δὰ δυϑὶτί ᾳποφος βοτὶ ροεδηπῖ, Δεά οου- 
διαὶ, φοΐα ἐπλίατν ἀαϑιτὶ ἰουβα α ποδὶ δβὲ, δαυϊοδὶς ἱπὶ υἱοΐμο εϑὶ, 
φφοῖρρε οβῆὶ δα δαιβίφη Βα ίξοιθοθ. ἴΐομα δαρίϊουεδ δηπὶνεγδασιὶ 

δ ἰτδ χυΐο δὔγε ορίγαμί, φαίρρο 4οΐ μὲν βδϑϑίδζεπι τωοτθτὶ δοΐθδυς: 
ἀειοῖτὶ υεγα ογιοηΐως, οπῆν ἀξτ ταΐπῦθ φαϊοφοῖς. δάο δια σφυρά 
πτισῖεῦ απ άτ οδὲ, παποῖνο δαΐδων κυ ρδγίογ ἰοὺ δ]εηῦβ; φυδπι- 
Οὕτεξα Βυϊπογθδ, σοὶ 60 ἴπ ἶοοὺ ςοπδισίαη!, οἶϊο γοϑοϊτηπίητ οἱ δνᾷ- 
πεϑοαπὶ: εἴ σοι ΒύκρΟΓΘΘ δγγδιϊοὶ να ζαραηαἴ4ι9 δἰβὲ, δοοφιϊ οἴ δὲς 
ζάοηις εοόφδῃ ἀσοδίανς, 480 Πυϊπογοβ ἰροῖ ναγίς ἀἰαρξβηίηγ, ααὶΐ 
αατὰ βοὴ ἴοοο δοάϑι δρίτοίωτ, εἰβοίϊας ρόγγο τυ βαῖι ἀΐτεγαὶ οτῖδῃ- 
ἴων: Ποῖα επίπι ποπεΐδὶ τους δόγί δϑεὶ, 3. Οὔτ βυϑῖες ροβῖ 
Ῥτοΐδαιο δρίγαγο δοϊοδὶῦ ὃ. μία ῥγοῖπα πίφὶ ἰβοία ἀδοοείίουε μβαπᾷ 

10 Ὀράπαηι οὐπδέδίογ ροϊθαῖ, τη πίδεῖο δαῖοπι ροδὲ ΘΟποοο θέσω ΡαΓ- 
ΕἈοποτοσαο βοτγὶ ἰθ σοὈϊγδγίησι δοὶεῖ. δαυι]οοϊ δμΐθια οοπίγαγιυϑ 
δυιδῖογ θοαὶ. ἤαδο δδάθτω οδῃ8Ά δδϑὲ οὔ ροδὶ βίνυθτε διιδὲοσ ἐρίγεϊ, οἵὰ- 
Ωἷπο επέπ δὲ πὶχ οἱ βτουῖο εἰ ἵπιροῦ οἱ οπιωηΐδ :ὰ ζϑηῦβ ρητξαῖῖο 
συποοοξομίς ἰῃ ἀϊοῖππι οὐῖ. πράς Αἰ οἰΐδτα αἰ ροεὶ ἱπαργω ςαἰδγαν 
ΜΞ εἰαδάδε ξεποτὶο τἸεπιροδέρδιθ βου ἀεδίοίδηϊ οἰ φΟΠδίΕΓΏΘΩΌΥ, 

. Ουἱὰ εδὲ χποά ἥδθιε πιονϑαὶ ἴγορωφθου, 14 δεξ 400: υϑγϑασίὶοβ δ} 
γϑούρυϑοοῦ δρρο απο ῦ δὰ δαάδια γοΐο ἐβὲ 1πᾶ εηγίρὶ χοδγὶ γεοῖργο- 
σεαιὲε δεϊἰαβέιτὶ πα δὲ πιᾶτς δὲ δὖγ ραΐοημϑ ἔδγίωσ, φαδῥεπα ῥγο- 
ἤαετε Ἰισεεῖ. ἀεϊπὰρ οαπε οδΐοθ ααδύρτῃ δι ρ 108 ργοξτασφαπὰϊ ᾿οοῃν 
ὧα οἷν ἰο κατ, οὶ ἴσττα ρογβτην, οὗ δδπι βοϊϊϊροξ τϑῖῃ απρα δπαθ 

τὸ Ἰποῆουϊθ ἀείαιδοπίραπε ργμβογάϊα ρατμῃ ΒΑΡ ρος ναἰλάς, ἕυκιο τρρὶν 
Ῥτοκλπίυν εἰ γθάδραπι ἍὍ. (νος ἐάθπι ἡ}}} τγορροὶ ἀ6 χαϑγὶ δρίγανφ 
“οἰοαηιΐ Ὀἴσατα αὐΐα μρϑῦς υἱρίπηγη οϑτῇ 88 απΐὰ ἰγορβθι8 δροββδθ, 
Σὰ κοι θκϊαὶ ἀθίογγανθο, ςοπέμογμι φοὲ. υϑιδαγίωβ8 δοῖπι ᾿δαθδμ χϑ- 
πουεῖο δριεισαπεὶ εοῖ, ααίρρε εὐτὰ θεοτραβεῶθ βαβο9 δχ ἰρῖτὰ ἰῷ 
τρῦσε ῃτοϊηειϑ οἷς, ευὲυδ τουρχοοβίῖο νϑσϑοσέρα οδὲ; ἰλφήτιθ ἀβ τβδτὰ 
ἜΔΥΤΩΤΩ ΝΘΥΖΙ8 ϑρόγαγθ βεδδθθοι δϑὰ. μὴ νϑηίΐγε ἱπὰε ραϊαπόημι, ΄πο- 
πΐατη πὲ φοϊἸδοῖσο ἴυ τηογὶ οδί, ηηΐ 110 βαχοτγαὶ. δε4 γαῦο οῃῃς ὸς 
ἔπ ἴοίσατα οοποίμἰαὶ, οἱ γοβεοίαϊωγ σπτη ργωβυϊῖ, φῃοά χιδγθ ἱᾳ οῶτνο 

ν»ο φεδ. δὲν δυΐεσῃη τοράρ δᾳῃδε δὰ ἰὰ Βυὶῃ χιοὰ οανἰδεπητα οαξ, ὁ, (αν 
Ῥτοσεῖϊβο, μος 688 υϑοῖὶ φεῖ ἀχσῃροὶ ποζων δοενὶμηὶ, ἵθρῆγα βορφε- 
περεοεο οοἶαα οοϑδδδι ἀπ χαοηΐδαα αρ Θχργοῦδα υϑηΐχεδ ΠΒΡλατα 
οοωριάεη, αὐδϑ βρῖωα οὐὐφο ρρὶ, 7. Ομ ποι ἰνάετη υρφῖϊ ἀμρθχοι 
Ὡϊρόψας αἴτογδῦ δ φεὶα ποῦ ἰἰάδθα δου ΡῸ5 ̓ρΐ4π6 οοοατγοδῖ, δοᾷ 
οἷδιο μαεῖες 6]ἴδς δρῶξζ ορίεοῖμο. Ὡαροθ δδὶπι ἐρὶ πιαρὶϑ σοπρίοξασ;, 
τοδλὶ νεοΐϊοδ υἱχ φωρδὶ ἰοοα διάπρ δυρογαὺφ ἀεραίίοσε ργδοίογεβ πθ- 
“αΐα: εταῖι δυΐδσο οοϑεοίοι, Ῥεοτουπίσγ, χηαρρηηΐαε, πρρτόπιηπα ἀθ- 

8. Ουαπι ὉΡ ἐδυεδη οδδίστρ ρύτυμι εἰ ρἰαρίἀπτα ρασθ- 
πισταὶ ἰμάζοαι, ἰσπαρο ὩαγθηἸεδέσχα ᾿Αἰειερῃι φχδοιμρμι ας δὴ φηρρίδ- 

459 
τϑα φῃοᾶ Βίοτια δᾶγα οομείκεμξα 
οι 80] εὐἱ θεῖε, ἀϊοςεγαῖς ΠΠ]υδέταῖαῃε δἔγετα " ςύχη ευϊποίξας, μηλέας 
οβίμδοαϊ δίᾳῃε. ἱβογαθϑαξ, φαοάοὶ οοποιίταϊϊᾳ, γαϊζάα, ἴδια οοχμὴ 
Ἰμοδ ῥυῖχμα εἰυχαρίς: δϑὰ οἱ ἱοβ οι! πΐος αἷς θδς ἰδτηεη δα το ΕΝ 
Ομ θεμδ, οοοΑβθΩ Ὑατθὰδ ἀδρε τὰν χαρά ορπδίδεϊξ, ἃς ἰδὲ τωδηρέ, 
ἐο φυοά οὲτ ἴεῖτθθ ὑγφχίπιυ Ἀἴεπια ἱμίδηϊε ογαβεῖβαίπρῃϑ, θοὶ, δὲ 
τΌΟΧ τεἰφαὰδ φαοφαθ οογιδίδεϊς, φιοηίβαὶ ἰμἰεΐατα Βιπμδτοεπίηταφμς 
οδιίμει δι} ἰδ. φιρὰ φηβοῖρεχρ δίᾳῃε ςΟ]]θοχα Ροϑϑῖξ φοδχΐῃχῃ 
διρίμάα δοραρτῖς, ᾿ς οαΐπι ἱπ αοῖθ ᾿φηνογβῳ ἴῃ ἔαματη, Ὧδὸ γοαΐῃ 
δἰδῃξε, οοὰοχὶ φυοαιβθθαου 99 ἴῃ οἰεζηης, οἷς ἀὐτία χαϊίοῃθ βοτὶ δολοῖ. 

ὌΣΣ εἰϊοιλῃγο τορδηῖθ ἱμέργάπτῃ δὲ τιξ ςαδίωχω ὨΌΡ χα γαά- 
δίοτ,, «ΠΜΌ, τρια δοζαβὰς ἐδὲ ρεχίασθαμαδ, οΘῃδελαἸομ 6 πη τοὐπΐξθ 

υἱοίθηι δέδφ ἃ δοΪδ ἀἴα ρυβμδοὶε Ἀχχωϊφῖχρε ἱπαϊοαίας; ἐΐσας ρὶνϑ 
ἁῦθσα Β456 ζοπδίβξεγε οοπβοιϊαμρυσῃ, εδὲ, δἰ φοϊᾷειη, ταΐηι8 τίσ φῃ- 
ἄσπι, σατλ μίθαια τδοβτφδᾷ ἀυᾶπν οαπι ροαῖ φαγεπυπὶ ἰὰ αροίαϊΐε, 
χαῖρρε ουχα 11 τὶ ε υἱοῦ γεϊξᾳαίος φυορἄαπι τεβίατγα ἃς ἰωμίτπι 
ςομβιδεεπάϊ οσίγὶ υἱάθαῖασ, 9. Οὐ ἀϊαὶ δαϊεὶ “Ἰογιία ἰὰχ ὩΒΏΠΠΣΗΩ 
πορζασηο βαπίϊοπς ἰδθοτδλῦ" 80, χαρά βαΐια δοριοπέγίουνίδ πη μοὶ] 
ΒΆΝ, οὔπὶ ποοῖδ ϑριγᾶγα ΔΩ ΡΆληξ. ἈΓρΡΏ ΘΟ. ἰΌΤ, ΘὨΐζη ΟῚ τορϊου 
δξτγὶδ 6886 ταοΐασῃ, ἀποά 60 ᾿επιβοζε δρίγαζα Ἔχογϑὰ εϑῖ, 4υο. οαἶο- 
τία εἐχίβτιρχο ἐεξ: οχίσαστα ϑϑη αι} ΘΑΙΟΓῊα οχίτωτο ἃ ὄγί πιουθξ, αἱαμὶ 
Βρῖτ πιϊηϊπιλ ὁσηπθδ ἱπίγα τγιαθμπι Βοϊυμλίητ: Ἔσο πος 8 ἀἰπξατωλος 
εὖ5ε ἀεβεῖ. 10. (αν δηνῖ]0 ςχερτῖυβ φυᾶπι διιδῖος ἐρίγαιῦ δὴ χαρ- 
πέτα Ἀ4Ώ ΣΟ Ῥατ οτρὶβ ἰδσταάγαπὶ μα ἱἰαΐδα γἱρίποϑ δὲ, ἰοοῖνςο ἰδῖθγε 
ποῦ ροϊφβξ. δίγωῃ] δηΐτο εχ φαΐ Ἰοπιροχὶϑ Ὀγθυ δῖα οἱ δρίγδϊ εξ βάβεδι: 
δὲ δυρίεσ, φυΐα αὶ ἰοηρίμαπο δὐχποάατη, πἰδὶ νυ θἈθσαθῃ αἰξ, ποτε ἤρα 
Βοίοθι, 11.. Οἷχ διιβῖοτ τοΐῃτϑ ΒΙθδγηΐδ ποοιΐρης αϑδτα ἀιερυκδρίται ἢ 
δΔη. δδὲ χυϊάδτῃ 80] παςῖῖ9 εἴϊδχι ἔοπιρθτε δηϑέγαὶέ γερίοηὶ Ῥτορίᾳφαυ, 
οἱ ποοῖες ἰδὲ ἀξ αϑαρι ἢ ααὸ ἄϊεν Ἀφῃλοσεσᾳ υογραθ; τἰδαπα δξτΐδ 
ταυϊτοπι τρουείωτ, δὲ πἰμίλο τοῖπῃ5 απθπὶ ἰρξογάΐο. βοὰ οαΐος ἀΐοζτιαι 
γεδβεσιεηῖῖοσς ὁσωπετα δρϑυσηθηάο Πυτρργθὰῃ δἴβοὶὶ πὶ τηϊπϑ ἐρίγοζαγ. 
12. Οὐ. δυεῖρυ οαρίραϊα οσΐθπὶθ τωουεδίαγ, ἰάσπε ἰεβο παίοταθ βρτὶ 
δἰ δαιῦ 8ι ῥγορίεζεα ἡμοί τερὶο ἱπέεσίοσ οὐδηΐδ 016 βοϊ Ἰϊοεξ γεταοῖα 
ταϊπηϑ οα]1λα εδῖ, ἰἴδηπ6 μενον ἰπάε ἴαγρε ετοίᾳταῖ; δ πιὰ [εἰ φυδιγὶ δρὶ- 
ταγφηῖ, πἰδὶ ἀἀγογβδγ Ρζο, 
Βὴ5 ἴπτῷ οοοϊἀδαιίθιι8 δᾶτ δοϊδαϊ σοσοπιπίρτί, βοὰ οᾶπα Ῥταροιραεῦ 
φιοὰ ᾳυϊάετι βαιθυς ἰδ βεῖπις σοηδέδξ, αὶ εἶπ οτξα εἰ ροϑὲ αγέμαι δ6- 
παπμίατ. χαρὰ οπτα αθδίηβ ἵπποὸ υἱφβαμὲ, φρίγίξαϑ ἐκ πηνώνα ΒΕΥ 
ἑάεαι τεπιρϑ οσίγὶ οοπρττιῃ πη δδὲ. Βῃφι ΕΣ δηΐετῃ οϑ  ἀυ4 δεῖ, δὶ σΠχὰ 6Χ 
Ομ ΓΆγιδ ἐπ σρηγαγίητα ταρχίσαβ φοταχηαἰδτὶ δοϊεαξ, οτιηπι 46 ραπΐβ 
Ῥτϑευι παθουραῖ ϑῃιθοράληϊ, φιμ δήθ ομθ 5821, ἸΏΘΓΙΟ μοδὲ δὔχῃ 
δυδίεν δρὶγδῖ, φπαρἀασχαυίϊάεχη ἀρβιβηβγι πβρθϑδς θεῖ, Ἰπρ ααδιτϑ Εοτὶ 
οτὴεπ να, ᾿μίς δαΐεμι τεῦβο, Ομ π΄ μβδϑηλγί ἀϊοίπιημ, δα ιθοία ποὸ- 
ο εεῖ, ἀἔγϑτω ἰωφι τίνας οαμηταπίᾳτί. δὲ φῃξᾷρται ταπξατὶ Παϊπυσω ομυπῖα 
βθπεγα ἰπ σεωΐος δὔνογθοδ δὰξ ἠδχισοι βο]θπὶ. χαρὰ φὔπι δααῖο 
ποῖ ἐταπδοαὶ ἱπ ἰφίης ἀεχίσμῃ, ταὶ φασι 698 πὸ τὰ φάνετγθατι, μος 
εϑὲ οἰ ἴα διεῖταχα ἐγβηβεαξ. σοὶ δἰϊαπι ἀΐες ῥβοδὶ Ἠστιτηδια ηηίπῖαφ- 
ἀροίπητν διαδίγατα ῥγδε 46 ἕατγί, ρο φμοὰ Βττιηιβ ἰαἰ ππη χαρά άδη ρον 
σοογδίωγαμε ἃ 4016 ἰδ ΡΟ ἰϑδίχοῦτα δὲν χοΐ Ὀγάῃβε γἱοῖμαι θδ1: φοΐοχῃ 
δυΐδι ἱπὰς δὰ δμφίσιαλα Ὑεγέδγ οοχίπσῃ δδὲ. πὶ ἰείτπσ οὔ οτέθηι 
Ρειτερίδι, βεῖυ9 Ἔχοίξαϊ δα ὑδοϊδῃος, ζϊᾳ οῦτω τμεγίἀλθια βάϊξ, ἀπδῖτοι 
δυοςαῖ, προ ἸΆΤΩΔΩ διδῆγα ἃ Ὀγύτοα ἰ4 [βοϊῖ, χαοιίκπι γεν  δδίτοαϑ 
απο δεὶξ αἰδιαπίβο: δορὰ φυϊηϊοαδοῖχλο, αμία ἔδωραε ἰὰ πηοάϊρε δα 
Βοθραῖ δά ργίφηδιω ἀἰβοθδϑτι δϑηδίομφηι. ἰοίππι ορΐζῃ ἰὰ ἐρρυ ρᾶγὰ 
οὐ ρίορῃ ει. 13. Οπκ 4ε οδπθᾷ Ογίοηΐθ θχογία 4}69 τορβχίαθ 
ταγίδωηξ Παϊοεχυς ἱτωρογίυηὶ τοογθδηυτῦ ἂπ ιοπίδτα ἰπ τουλδίομο 
σδιΐα Ἰηαχῖμιθ οτρηΐα ὁμηῖ, 4πη86 50} Ὅπο φοσίοαιῃβ ἔοσηροσα τηόλαγε 
ἀρφεοτιαπίατ, αἰαὶ ογήτῃσ Οτίοῃ ἱπθῦπῖα δπΐοτηηο, οοοὶαϊ λεἴοταθ. 
ετζο 4υΐα πο πῆρ ἰδγρροτγα οοποῖαι, βοᾷ δἰῖο ἱμποὶρίξ ἃ]10 οοϑβαξ, ᾳ- 
ἴπδ οἰλδτη ἀποοπεῖαη!θβ 6646 τιδοθδδ8 αδὲ, Ὠζρρὲρ εἴτα δος ςοπάϊ- 
εἶρηθ ργουδμῃίαμξ, 4πο6 δἰδὲ τευρμὲ αἰχιπᾷῳρ βογιξητη δῖ, οἕ φοϊ- 
ἄθιπ ἀμ οἰϊοχα 6265 Οτίοποσ εἰ οὶ οΥτοσ δἰ στα Οοοἰ 1, εΣ ἴδτη-, 

τὶ νωγοἰδῖθ γεςῖθ δίρστωρβηϊ. τΌσαἰθυίατο δηΐτω αἴφπε ἱπβεφηᾷ- 
ἤρα ε.)6 προφάδωσω ἐδὲ, 14. Ομτ δααῖο ποοῖθ φχοχρὰς ἀἷδ 
τογίδᾳ οοδϑρδιῖ ὈϊΓΌΠΙ φαΐα Χ βᾶγυο ἡπβῥομησαε ἴηϊο ρσοάϊεν τογ- 
ὅπ δλβοτω ἀἶεν ἀεξοτοζογίαδ οδῖ. δὴ φαοηΐδῃ Ὠπίν ΕγδῸδ τ2 060 ἐκχνεᾳ- 
φιῶν, Ἰὰ οδὲ ργοςοϊαγαπι δὲ προς ἐχουδβοστῶς βαΐπηση ξυη ἀἰτοτ, 
Ἰορῖγοο φοτρρδηάϊο οομδα. [ἠἿ5. ΟἿγ ρΡ]υτίπιὶ ἀαΌ)]οη 5 δρίγθηι δ 
: Μπιη 2 

Ἰθόγαμξ. ΔῈ Οσωπάρ5 δηδέγὶ9 ἑωτᾳ οτἰ εηϊὶ-, 

ερϊιοωβκηλεσοο ϑρτὶ ἐρλοιῖ ἐτρος 
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8ῃ αοπίατα ραγβ ογβίε ἔεττδε Ἠδθιἰαία δεριεπεγιοπῖραθ σα 18 ε5ὲ 
θ12 δταϊπρηϊοσ δἱ εχῖγα δο δ τατα ροδῖΐα εἴ πἰνἷδ ρ᾽επδ: 4πᾶε πἰχ τποη- 

ἘδῸΦ ποππα 8 πππχύδτα ἀδεϑξ. οὔπὶ ἱρί τς σομογοῖ Βαπιογεβ ἰᾶ- 
Βεβεῦπί, ἢδὶι8 ταᾶρτιὰ εχ ραγία ογἰπηῖατ: 19 δυϊοπὶ 848110 6ϑὲ, αὶ ἃ 
δεριοπιτοπῖθιι5 ταϊτεἰτατ. 16. Ουτ ἀποιτὶ Ἠΐετηα δἴαπθ ἱπϑαηΐα 
τέγα δἴαθθ δαϊθτημο οοϑϑδηξα δρίγαγε δο δαῃξ, απάδρυπάϊᾳιο δἰπὶ εἰ 
Ἄοοπίοτίποϑί, αἴσπα Αἰτίοδα ποῦ υαΐπυδ ἔγιρί αἱ χπᾶπὶ τερίοπὶ ποϑίγαιὶ 
ΒΖαΙομοϑῦ ἃπ ργορίεγει φιοά 5016 ργορίπαπο δρίπειπι τπουεγὶ 

10 πδοϑδϑὲ δϑῖ: δοὶ δυΐδθιο ΡΕΓ ᾿ἰδιπθτα αὐιδίγιιι ὙΘΓΒῸ5 Ργδοῖοι ἴατ, οἵ 

ἰαδαηῖε σεγὸ ἀδδίπδηΐεσας δαΐπταπο ἴαπὶ οαἰΐαοογο ἱποῖριτ : ἀοοίαῖα 
οοηΐγα βερϊεηίγοποϑ ρ6ΌΣ εἴ ἰοοδ γοἰμναχυΐε πιο ἀΐαπα, οαἰτά πα δυΐοπι 
τορίδγε βϑὲ, φυὶδ δρίγιἐσα δὲν Αἰτίοὺθ πιϊδοδίυγ, σαὶ οαἰϊάτις ἐδ: 

ἀθι οἴϊαπι ἴῃ τῆϑγ ΡΓΟΓΙρ6η8 ἰηροπίοα ὁχοῖται ἤποῖαβ, [αοίταπα 
βυδίγαϊοπι δϑϑίδϊοπι. 17. Οὔτ δαδῖεν ἰοειίἠϊ παἰϊτυς σαπϑα δι εῦ 
δ 4αοηίαπι μαπιΐάα εἰ οΔ11Δ6 σογροτγὰ γε αϊε, χαδα τηαχίπιο Ῥαῖγθ- 
ἴηι ορροτγίηπα δππξ. οὔτ ἀπδίογ ργοίεοϊαϑ δχ τηδγὶ οοπιπι 8 115 

80 δῖ φαογαπι 9 1γρεϑ ἴδγγα σοπεπεπίιγ ἢ πδπὶ οἱ Τ᾽ γί ἀσὶο σᾶτηρο ἴδγγδα 
Αιὐΐοαδς δαϑῖογ ἀδ τιδγὶ οοσαγτγιξ. δὴ συοηίαπι τεΐτιρογαῖα9 δοοοάϊεξ 
τῊΡρο δυῖοπι ρεῦ Βαιηόσγοτι οαἰϊάυτη ἰϊδηαπιαια σοπϑἰδίεγε 80] εἴ. 
18. "Οὔτ νεπὲπϑ Ἰπᾶρτιὰ εχ ρᾶγῖε δπίθ ἰαπδε ἀδζεοξιβ ὀχοϊζοϊυγ ἱπεῖο 
τοσοῦ, ουπὶ ἀείοοϊαϑβ ταοῆϊο ἱποὶρὶϊ ποοῖϑ; τηϑάϊο τέγο, οὔτη πιϑηα 
80 ιοπίαπι οδ]ογ ἰθπδε ργορίεγθα πεβεϊδίαγ, χαῖα οΌΓϑα5 ἰδ ρτο- 
χἰπιε δὲ, χαρά ἀεζεοϊαα ἐχϑοἑἰδξ. ταπιΐ880 ἰἴδπ6 οαΐοτγα, 400 τγεῖεπ- 
ἴπ8 ὅτ χῃϊθδοῖῖ, γύγθυτα ππουογὶ ἃς ϑρ γίτι8 γοὰαι ἱποῖρ. 19. Ουτ 

δΌ διιϑίαῦ ΠῸῚ πριμεεῖς δεὰ ἀεδίπθηϑ ππργεπι δἴϊογαι ἢ αἴταπι φυοὰ 
δἔτετῃ οορὶϊ 6 ἰοπρίηηιο, 400 οσοδοῖο δὰ ἐχρτγιπηϊταγῦ σορΙυΓ 
δαΐοπι ροϑίεδαυδιῃ σοορίαπι εϑὲ. ἂπ 4ποπίδπι ἰηοϊρίεπία οαἰϊὰπ8 δἀ- 
Βας δὲτγ δδῖ, φυίρρε αὶ ργοΐεοϊαϑ ἃ οα]140 511; ργοςδδδῃ δυῖεπι ἴετα- 
Ῥοιΐϑ τεΐγρεγαῖπδ ἴῃ δάπδπὶ τη 6] 5 σοπδίϑιογε ροίεβ.Ό 20. Οὕδτα 
ΟΡ οδυβδαπι ΟΠ ΠΛΪΏΟΥ δηϑίεῦ δϑῖ, ΠΡ 68 π} 185 ΘΒ άποϊξ, πιᾶῖοῦ πα- 
ῬΙ]ὰδ εἰ ἀϊαιϊατπίον εϑὲ7 παἴγαπι, αἱ χυϊάαπι δἰππῖ, ἰπ:ῸΣ οατι88 ἰτὰ δο- 
εἰάδιῦ πᾶπὶ 8ὶ ἐχ τυϊποτὶ ργοβοϊβοδηΐητ, ᾿ἰφυΐάπ5 δαάπεαχυδ 6ϑῖ, δἱ εχ 
διιρἰϊοτί, πα ΡΣ]π8 εἰ ογαβ8ῃ9. δπ αΐδ τηΐποῦ, οὔπιὶ ἱποῖριξ, δαὶ; ἰἴδαπα 

8 Ὧοῃ πιυ]ἴππὶ δἔγι8 σοτι ρα] ]δγα ροίεβι, δεὰ δα ροβίγειηυπι πὶ ΠΠ οατγὶ 
οοπϑαοτϊς. ππάε!Ἰυὰ ρτονεγθίαμι ἤοππι ςεδθδῖ Βογδδϑ, σαι 486 δυϑῖετ 
δίγρεσο σοορῖτ" 21. Ουγ τεπῖρογὰ Ἀΐθεγμο δἕυβ ρατίε υεπίαπε 
ἐχ οτγίϊνα, δοδνο οἼοϊάαδῦ δὰ πρὶ 80] δπιρ] 8 ποὴ ευϊποῖς, δὲν 11- 
Ῥέγε ργοῆυϊεῦ οσπὶ ἰεξίξατ ποθ οσοίἀϊξ, παθ 65 γεἰπαυΐξ, φαῖθπδ ἔδ- 
γοηΐϊΐ ργοάθηπι; συπαᾳαε ἰηςο 15 ἱαξετίοτὴβ Βοπιϊϑρμδογὶΐ οτίϊατ, βρὶ- 
ττπση 1116 ραγῖε Ἄδχογίνδ ργοάποῖξ: οοπῖγδ, Ἵππὶ. ραγι ἱπίεγιοτί οςοῖ- 

ἐο ἀϊτ, ἰαυουΐος 1115, δΌ Βδοϊδποϑ ποδὶβ οοπϑεοίαπεε δῦγε ἕδοῖϊϊ. παπᾶς δὶ 
αἱ, 5ἷ 4π6πὶ αἰ ἰτιπὶ γυαπέθπα οοοι ραν οτῆ, ἀηζοαῖ, ἐ0 δοἰἸοοῖ υοά που- 
81}}} δάϊπηχογίε, 22. Οὔτ δῇῆαεπιε ἰανυοπῖο σᾶπεβ υεϑερία πιϊπαϑ 
σαϊεὰπὶ οοπιρεγγεῦ δὴ φαία ρ]πγίσηππι ῃἰς νεπίαϑ σοπίππαϊξ, 4πο- 
αἴδτη Ὑεαϊογηπι Οτηπὶ πὶ σομ ἢ Θἢ ἰϑδίτηπβ δϑὲ ἸῃαΧίπιδαι! 6 ἴΕΓΓΒΙΙ 
δἰδηριῖ. 23. Οὕδπι ΟΡ οδυβᾶπι Ἅππὶ δῖε} 186 ρτγοβι ἰυ πῆ, γε πῈ ἰπ- 
ἀϊεοίατα ἀδιαγῦ δὰ ργορέειεα φυοᾶ ἃ δια Γεγυπίπτ, ρτίασααε ἰδὲ 
4πδπὶ ἀρυιὰ πο5 δίτι8 Ἔχουγγιῖ. 400 Βὲ εἰΐαπι αἴ, ππάε 316}|86 δγαπ- 

90 ἴαγ, πὰς Βαεῖαδ δοοδάδξ. 24. (τ παρ ε5 πιαχίπιαβ ἔβυοχιῖπδ δρὶςῦ 
δὴ φυΐα 6 8[10 ορίγαῖ, γτερίοπεαχας πιαγιἴπι παρ 5 ρὲγ δπιρία 5ϑραῖϊία 
οοΠ]πρῖς ἀπιρ!οτεβ. 25. Ουγ υεπιὶ δὰ ροφίγεπιπτα υϑἠοπιθη ἰθ8ϊπια 
ΠΝ ἂη 4υἷα, ΠΣ ππίνετϑὶ εἴαγαπῖ, σα οτί9 ρᾶτγαπι το  ηφαϊτατ. 

ὍΤ, δὲ εἶτοα δεφαϊποοιίππα αἰτίου δρίγανι, αψπα αὶ πδβοϑϑβ86 
οἷτῦ δπ, 480 ἰοοο οτγρῖς 80] ἔπετῖε, ἰπάε δοΐοαϊ ϑριγιτας οχοϊταγὶ; ἴτα- 
4πε ῥτο 80]18 ἀϊβοῦγοα υἱοϊβδίτα ἀο δρίγίϊυυτι ἀραξ. ααοά οὔπὶ δεᾳαῖ- 

80 ποοῖυπι ᾿ἰοπιΐδ δἴατιο δοδβίϑεϊδ σου πὶ ππὶ δἷξ, ἀτπὶ 501 ποθῖς ςοη5ρ6- 
οἴπτη δεαϊποοίίιπι δρὶξ δπὶ ἰαδίατι ἐγδηδβτεϑθδι Πἰπιΐτεπὶ τορίοηὶ 86 
ἀεάϊι Εἴβετπας, βοοί ἐξ πὶ νθπεὶ ραγιῖα {{ΠῚ1π8 νδγπαςα]ῖ βρίτεπε, 4πο- 
ΤῊΠΙ ΡΥΐπιπδ αἰτίου οδὲ παΐῃγα ἐπαίδί: εἰ οὔπὶ 8οὶ ραγίοπι οὐθὶβ 
ἴεγγαγοτη Πἰρογπαπι ρεγὶ πϑῖγαυ ἢαϊυϑαπε τερίοηΐβ εἰυβάετη πιονεῖ, 
ἐνθηΐξ αἰ Ἀἰεπιϑ διΐ5 Ταπραίῃτ πιαπετίρδαϑ; οαΐτδ Καπογίδ ἵπιβοσ δῖ, 
δὰ ᾿δδο, στη δεφαϊποοίζιπι, ἰδηφυᾶπι ραγῖρπδ δχδπιίπαιῖ8 υἱγὶ θα 
Ἠϊετνΐβ δἴσαθ πϑϑίαῖὶθ, σοτπϑιοθϊ, δἱ δἰτεγαιγιϑ φυΐξοαπαπιὶ δα ήϊτιπι δἷξ, 

913 οΡ᾿τπδ πιοιπϑυΐαπι ἐχδι παρὲξ σοπορίοπυπι, πὲ ἱπ ἀοι ΠΡ τῖο Ρομάπϑ 
Ἰαποὶ δἀϊα ποίμνη αἰξογὶ οἴδοίς. χιοά οππιὶ αἰτίου μἰδογηὶ ογάϊαϊϑ οἷς 
παῖαγδσιε Βιυιπιϊάτι5, δΔεφαϊποοιῖο δ εἔϊιι5 ᾿ΐαπνεπι ἱπθγεπιαπὸ τπογῖ το 
αἴϊετι : ππρογ δπΐπι Ἠΐδπι8 εδὲ ἤδεθαβ ζατο Πα τἐ δϑίπια, 217. Ουτ 
Δυσίογ ἃἴχθα διγτϑ, σατι ἤδιΡη8 δἰ Σ οδίθοι οα]ἀϊοτοϑ δἰπε, δ τοῦ 

δχαϊουο, Αἴτον ἕαυοπῖο, δαπδὲ (ογε ΐοτοϑ οἷπὶ, ἐμρυς μα {ῖξος εὖ. 
4πὶ Ἠυτηογοτι ἐχ δᾶγε ἀδδτοπιαῖ. μαηὰ δπὶπι ᾳποά δαυλὸ πυθεϑ. 
Βίης ρ6}11π| Ἰοοῖγοο ἀᾷαδ ποῃ Ῥγούβηϊξ. πῶτη εἰ ἰδυοπῖυβ εἴ δΌΓαΒ᾽ 
παρ ε8 Δρὶρὶς, Ζυΐρρε ὃχ δ᾽ίεσο ραγὶ τιοάο ργουθηϊδὲ, χαὶπ εἤδιο το 
οεἴετὶ οὔιηθ9, Ὁπ4ε αρίταπὶ, ἱπᾶς ἀθρείϊαπε, πἴγαπι φυΐὰ {προτὶ ἀπν- 
Ρ᾽ϊα8 ἱπίγογθυση οἰγουπιο Βθι δας, οὕσι οα]οσ ἐχίγογδαπι διηρ]ι8' γον 
δα οἴϊαπι τερὶο ἰδεῖς, ἀπὰς δρίγαηῖ, αἱ ϑαγρηὶ {Πμδίγεβαυε υεηϊδπὲ, 
ξατπια πᾶπαὰε εχ οτγῖι, ἰαυοπίυθ εχ οοοᾶθα δήναπίδι. αυΐη εἴδοι 
ταῖϊο δἷ:, φιοά δὲγ ργδθοδὶδοῖπϑ οϑϊογγῖπα 80 ρ]θηϊδεῖιπα γοΐπεγας- 
ἴατ, φαοπιοάο δἴϊαπι ἀχυὰ. ἱρίτατ δυγὶ δὸγ ἀδ ογῖυ οαϊϊἄυ8, δαιτὶ ἀ8 
τοογίἀϊα ζεγίατ; οαπιχις {τ  ἀἰϑοθπαπι Ἰοσατι βάΐογε, οοπρθηάὶο 
σοπογεϑοιηξ αἴθε ἱπ δαπᾶτα οοπϑἰβἰαπε, τπδρίθ]πε δυγαβ δαυᾶπι δρίξ, 
ἀποπίδτι δἔγεπι ἄς βοΐ ραγὶς πὲς τηΐπδ οαἰίάτιπι ἀμ οἶ!. δασίοῦ ἐο 
ἀ΄αδπι τη εξ, οπτα οαϑ98ὲ, φαοπίαπι δἰἕγ, 4πὶ ργτουϑ ΟΧ πιᾶγὶ Δοσ Θά ,, 
{τιρίἀυ5. ε8ξ, π]ἔπιτι δὐΐεπὶ τρί ἀπ εχ ἴουτὰ οσοιγγίξ, δὴ θο ἰὰ 
δοΪυπι οαυϑὰ δἷξ, ὁδεἃ εἴϊαπι φαοἀ δ ροϑίγειπατηι δυδῖογ Ἴγεϑοὶξ, ὑπὰδ 
ΜΠ ρτονεγθίτιη οππιαπε δυσίοτ βῦγρεγα οοθρὶ!." δἰααὶ ἔτ᾽ ριἀΐογοα, 
4υἱ νϑμεπιθηδηϑ δρίγαης: ἰριτατ τηετῖἴο ἱπ πάρες δἄγοιῃ ροβῖθα οορίδ. 
ἂπ 6ἃ ἴρέδ ταῖίο δῖ οὺγ ροϑῖ αυᾶπι ρτἰποιρίο ἔδγεϊίοτ ἀααδε οοοαν- 
ταῖ. 28. Οτγ υδηϊὶ διοοδπῖ, οὐπὶ {ιὶριἀϊ δἰπὶ ἡ ἃπ ποπίδτα, αυΐ 
{τιρὶ ἀἰϑοῖπυΐ βαπξ, σδρόγετα οἰ οῖπης. δεὰ οὰτ Δπιρ] 188 δἰσοοπὶ αδσα 
εοἷἢ ἂπ αΐδ σδρογεπὶ ποῃ δοΐπιπ ενὐοζαηῖ, γϑγπτα εἴΐαπι ἀρἀυοπηῖς 39 
80} δυΐοπι γο]ϊηχυϊς. ἰΐδαιια αἰ πιαρὶ8 ἈΠ ππιϊβοῦς, δα τοΐῃ 8 85διςοα,. 
29. Οὔτ ὑπὺ5 νεπίογιτη οδθοῖαβ ΠῸΡΕ8 δὰ 86 γοοαῖῦ αποά δ ᾿ 
Ρτονεγθίιτν {Ππὰ ἀδοϊαγαι ἴαϊ σαδοῖδα πα 68, δίς 1116 Ἰγβῃϊὶ ορϑδ" 
᾿σεἴοτί πδῆηαθ, ὑπὰδ βρίγδηξ, ἱπὰς ταπίαπιτηοάο Ἔχρ οὶ απε. αἴτται 
νεπίαϑβ δάγογθπϑ δοάθπὶ ἴῃ ἰθβοτγα βρίγαηϑ ἰά ἔδοῖξ. δπ δὶ μος δεῖ, 
μαπὰ ἀπαύδιη ἰαΐεγε ροϊυϊδδεῖ ἡ εἰδηΐπι βρίγίτυ πἰς δααρῖε παϊαγα 
ἰτου!αηῖ ἢ 
γεγδαϑβ δῦδε ἤπεδα Ἵδυυσῃ δγῖβεπδ, ΠΟῸῚ δὰ ἰδγτῶπι τοϑαρίηδη8, δαλτῃ 
οτἦρίποτα τερβῆϊ; ἴ8ηπ86 πηΡ68 [δεῖς δὰ 96 ἀποῖ. 30. Οπᾶπι ΟΡ. 
οτϑδτῃ τηῶπὸ δῦγα ἔτιρίἀᾳ ἀθ πιδγὶ ποη δρίγαϊ, ἀε Βατπιϊηΐδυμ ὁρίγαι 
8 φυοπίᾶπι πᾶτε ἰοςΐβ ρδῖα 19 δραϊϊοδίδαιε ἀξαἰαΐατ, Επτιῖθα δηβ» 
διϊ58:1π18 σοποϊπάἀυπτατ. δατα ἰρί τ Ἰπαγὶς ρῈγ πιπ] τὰ γαδίδαπα ἐρδῖδα 
ἀϊδρᾳ!αῖα τε άἰτατ ἐπι θ6ς }}}19, Πππιΐπυτα δαϊεσα ὑηΐνοτβα Ἐχϑιϊηρτηξηγς 

ἴπδα δσίασ: δγρὸ οδϊεγὶ βεσ ἴεσταπι υαρϑηΐητ, πἰς σδεϊατη ὃ 

ἰϊᾶφας διιρ]π 8 ναΐδὲ δὲ {τρί ἀϊιβοῦ!α ᾿πεγῖϊο οσοιγγεγε ροῖθϑὲ. ἂὰ τὸ 
οᾶυϑ8 ποῦ ἰπ 60 εβδὲ, δε αἱ ἤυπιῖπα 8 παίωγα {γίρί ἀκ διιπῖ, δὶς τϑᾶγβ᾽ 
πες πριἀατα πεαια οδίϊάππι οϑὶ; δῆτα δαΐεπι οτηπίβηπο γεϑρίγαϊί 
Ἠθοογα ταὶ ολ᾽εδοοπὶς τεὶ γί ξεθοθαῖθ ἜχοπῈ βοὶοεῖ, πἴγωτα ΘὨΪπ ΕΣ “ 
Ηἰς ἔιεγίξ, ΒΌπιοτ δὄγεδοϊξ, 480 δἔγοδοθηῖα δᾶγ, {τὶ ἰηὰδ οτῖῃβ ὁρ γαῖ, 
δῖγα δϑὶ; αὶ δὶ 8 ἔγιριαῖ8 ργοβοίϑοϊ τ, ἔγιρίἀπι8 τρογῖϊο βρὶγαϊ, δὶ ἃ 
γαὶϊὰθ οα]ἱ 8, οἷϊο τγείτιρεγαϊατ. βυνίοβ ἰξίτατ ἔτίριὰοβ οοτηρογῖτα 
ΟἸαπΕ8 ΡΟδδΠιπΏδ, ΠΊᾶΓΕ δυΐετη π 6616 ἔτι ρίἀυτα πα 46 οαἰϊδυπν να] λα 
εδῖς ἴίδαθε πες ἔπι πὶ 6586 ἰὰ ροῖεδὲ αποά εχ 60 τοιρίγαϊ, σπὶπ 
δοι ΠἸςεξ πιᾶτα ἔγίρί ται ἱρδαπι πο εἰ, πθὸ οἷτο γεΐγιρεγαϊον, Δ οἂ- 0 
Ἰτάππι ναϊὰθ πὸπ εϑ.0 31. Ουγ ἰανοπίῃϑβ βεγοπαδ ἃς ἰπουηἀιϑϑπια 
γεπίογαπι οπιπίαπι δὲ εἰ αιαΐοπὶ Εοπιεττι5 ἤλτα ρὲ οαπιρο Ε]γτ΄ς 
εἷοϑ σαττιΐπα {10 ἀϊχις ἥδε σθρῃγτί διδίάπς 6ρίγαις δαγαεαας εδ]ὰ- 
Βγεβ" δὴ ῥτίπιπιῃ, ηυοά δὄγίβ ἰεπιροτίοεπι ρίαπε οδεπεῖ: ἜΡΟΝ 
επἰπι οδἰ Ὁ. δδὲ, αἱ αὶ ἂς τηιετί ἀΐο οτίπαθ δρίγαπί, πεαπα ἔτ ρί ἀσα, 
αἴ 481 ἀε δερ επιγίοπῖθπδ ουδπίππε, δεὰ πιεάϊαπι ἔτι βίἀοτπατι εἰ οαἱδοο 
ἀοταπι βαΐαππι ἰεπδξ. σπορὰ οπτὰ παἰτίυβ4ηε ἴῃ υἱοῖπο 818, ραγίςθρε " 
αἰγδττισααπα Υἱσγίασι ουδάϊι; ἰΐαχτα τδτρ γα θδίπιαβ δοΐ οἵ γεγο τδ- 
χἰπια δβρίγαῖ. δὰ ἤδεο ἤαδίυϑ οπιπεδ ἰγαηϑῖγε γεἷ ἱπ εἰμὶ δάνοσθοθ ταῦ " 
'π ἀεχίγοβ οοπϑῃδυδγηηῖ; ἰἴϑ4πε οπτῃ ροδὲ ἀχαϊοπετῃ ἰανοηΐω ἐρὲ- 88 
τεὶ (ἀεχίθγ θηΐπι ῃἷς 6), εἴβοῖϊατ δάσο ἰδηηπαπι πὶ τἰ9 ἃ ἰπιπιΐξοπι. 
εἴ δἴπιι], τθὶ ἀεϑεῖτις Ἀΐαπι8, βογεπΌτω τηᾶρτια εχ ραγῖς δ ϑεχαὶ δοΐει 
αἰχαὶ Παῖυ8 μΐβεγπας δ4}]ο εδὲ. ἐπ ρβοϊδηαβ, παπιτὶα ἐπίετ οὐ]ὰσε 
εἰ {πειάον δἰξα5, πιΐπτιβ 4αδ τ αϊἷρ δοττιπὶ ραγέςερα ει: εἷς εβίτῃ 
σαπι ἐρίγαὶ, ἢδίπθ νογβεηῖεα δὰ δαδίγυπι πιοιϊἐδὲ πίεται {ἰσῖπασ 
επίῖπι τε δηβζετι), σεὰ πιίεσογί ἴπιθα οὐπὶ ᾿ΐδ πιξηΐτπα ραιταγ. δὲ σετὸ ὺ 

ἑανοηΐας εἴ που ΔΡ δυδίγο, οἱ 'ρϑε, οὔτι δρίγαϊ, πιουεὶ ἀχυϊϊο- 9 
πεπὶ: ἢπς δπίπι πϑη86 ρτοργθάϊθηϑ υἱοϊϑδ τα ἀο ἐρί τί τιῦτα ἤπετα ἑκα τὲ 
εἰγοαϊξιδ ἔδέϊξ. χαοὰ οὔπι ἑανοπίῃ δἰίοτί 5 ἄπει, οἰδεγία ἰδίας ᾿ 
ϑεοῦτῃ ΒΑθοδῖ, Ππιρτ 0 δθδυίοσ δὲ δ οἱ 6886 υἱάδίωγ, 33. (αν εῷ 
ἕαυοηΐῃς μοτὶ9 Ροδιπιειἀϊδηΐα δρίγαξ, πο πιδῃς ἢ δὴ χῃοὰ 50] τβδίτιδ 
6ΧΣ Ραγῖε γεὶ οτγίδῃβ γε] οοοίάεπϑ, δποῖον 8ρἰτίταυπι δοὶ᾽ αιοῖίει οπΐπι: 
βἄγετα πιυπιίάυπ ἑερεΐδοίεμ ἀο ρεγοοᾳαΐϊ δίαπο ἀϊφοοτοΐε,η ἐρί ἰξασα 



380 ΟΡ πορίϊογο νἱάεπίωσ. 

245 Βηετα επὶπι ἰεεϊαδ, πἰ 1} ργαβίθγεα, δοπάπιθθ. 40. 

ΡΒΕΟΒΙΕΜΑΤΥΟΜΝΜ ΧΧΥῚΙ. 

απ ἐχίοπαδι. χαοάοὶ ἰαπεδρεῦ δοοϊδετίξ τὲ δὲς δορί γαηεϊτιδοῦ 9 εἴξ, 
ταὶ τιρρίραυε ἃ 8016 υεγίδιογ ἱπ ϑρίγίιυτω. 4ποῦο8 ἰρίταγ δοὶ ἴῃ 
σκοτία 6δϑὲ, ὑγοςιὶ ἃ ἑδλυοπὶο ἀρεδξ: ᾿ΐς δυξηι αὖ οοοαδα δε Ἀτοπιϊξ. 
ΕἾ οὔτι ἴδῃ οοοίάετγα ργοχίπουδ δῖ, δὲγ οσθῃῖπο εχίθπυδει ἀἴδοτο- 
μχας Πυΐ!. δἱ ἀππὶ σοπέδοϊο πιαγίἀϊε ρεγρδὲ οἷ ροδεπετγί ἀϊδαυτα, 
ταδεδρεν δὰ δόγοπι ἑορείαοϊοπηπι ἀἰνοογρεπάστη πο το ἀϊοε δάχηο-. 

ξο ἄυτι μαρεῖ. δα ρβοϊδηπ9 χαοαπς ΟΡ ει σότη πᾶπδ δρίγαγα ἱδείρ τ: 
βἄτοτα δηΐαι, αὶ ΦΏρτΑ ἔδγταπι 48} }1π|15 ἱππρεπάδῃ ποςῖς πυπιοίδοῦαε 
δοΐο δυΐ ροπάετίε σωξίοπθ βρργορίπααανίξ, δοὶ τβρβϑὴθ ἀΐβοθγιεηδ ῥγο- 
χίτησπι 910ἱ ἐχοϊξοι ρείτυππι; Ζυ: δαΐεπι δα 8016 οὐδ βρίγαῖ, 88}- 
δοἰδπὺϑ ᾿ἷο ἀρρεϊ]αϊυϑ εἰ. δά. (τ βο]ε δὲ δ επῖε ὀρ γίϊαϑ δὲ 

 διαγῃιδῖαγ δὲ δυρεοηϊαγῖ δὴ χαΐα δρίτίξαα γεἰ δόγίβ υεἱ γϑάπηἀδυ 
Βητπουίδ οουητηοῖϊο δϑῖ; {πε αἱ οαπὶ ρᾶγτὰ οὶ, οοπιροπάϊο ἃ οἷς 
Ἄοοπφυταίϊαι, ἀίδαας Ὁ} }}π δρί για ἱπὰδ οχδίδεϊε, ἐΐα οὐπὶ τπαρτ ἐδ, 

30 90118. ὁχοσῖα διιρ ον γοἀήϊζογ: 801 πῖπτε δἀποῖοτ, εἴ ραγϑθῃδ τβοίπωτη 
δεῖ. 35. Οἷγ [δνοπΐπς ποσὶ ροϑιπιθυ ἀϊαηΐδ δριγαῖΐ δὴ χαρὰ 
ερὶ γος οπίτεδ δοὶς Βυπιόγοι αἰ υπάεπῖα ῥτουξυϊμπεῖ ΒθτηοΣ 
σπΐτα πὶ δπίθηδο σοποτγεθοθθαῖ, 1 οϑοὶϊξ, οπτα υἱἷς ςδ]ογίδ ἰπ ῥτο- 
Ρίμπηθο εδὶ. ᾿ϊδααθο Ἂρίτίϊατα ταουεῖ. δἴχας ἑδυοπίῖας ἀ6 οοοϑϑὰ δρὶ- 
ταῖ. τϑοῖς ἰρίτωγ ροδιπιογιἡϊδηΐδ οχουϊογ: ἴᾳπο δηΐαι 8οὶ εἰυ8 δά 
Ἰοσῦπι δεοφάϊ. Οὖν δαᾳυΐΐο εἰ διδίογ ἐδερίθδίτε ϑρίγαπι ἢ δὴ 
φαΐα ςοπιγαγιαπι ἃ διὸ οοπίγαγιο Ἢ ἀϊγεοῖο δὶ οεξ ορραρηδίατη τοΐ- 
Ττάμιθ εἀθτγατε ροϊοεὶ, δε εχ ἰαῖϑγε ροῖϊϊπς δάνυογθαση υἱπι ἰο]εσδῖ: 

ὦ ἀπδῖεγ υθγὸ εἴ δαυῖΐο εχ συγβηϑ βοΐ ἰβξθγὶ 08 δρίγαπε, οεἰετὶ δἀνεγοὶ 
Ροιίας οὐοςαττωπῖ. 86. ύτιτα ἐρίττα5 ἔοπια φαοάδτι εταεγρβῖ, 
παεπιδάπιοάηπι απ, δαργα χιιεῖι (οπίετη εἴεγτὶ πεστεδὲ, δὴ ποῖ 
δὲ πἴγιπι ὍΠῸ εχ ρυποῖο, ἀη ἐσ ἰοοο ρῥγοϑπαῖ δπιρ]οτ ἢ δυπῖ οετίθ 
πΟΠΠΌΪΪὰ ἰπ αὖτε ἥπδε γεὶ ἷπ ααπδ δοοίάεγε ρδγὶ γδαοπε υλάδτητδ, 
ἀαΐρρε οὔπὶ ἀζὰδ ρὲγ ῥσοπᾷ οαῖῃ9 βπαξ φυλτα ὅταν ἴα ρἰαπίβ δἴφυθ 

40 δεχυιι θυ δίαρπαϊ: μος εδηΐτα εἰ σρίτπς ἑαοίαπι. παπὶ ἰοοὶς εὐ! 
αἴχμπε ἐχοεΐσίβ δὲ δδο ἀπ τπουθίαγ, οαυνΐβ 6 σοῃἴγδυῖο δε ρε φαϊεδοὶξ 
εἰ οοπδίϊοδοῖξ. δὰ ἤδεὸ δῦρεν ἐχοοϊδίδδίτωος τηοπῖθϑ δρι μα πῸ}]} 
Θχοϊδηῖατ, αἴ βαρεῖ ΑἸμοΩ δ τεϊ!χαοα βεηετίδ εἰπδάστη. ἐπάϊοῤοτι, 
αοὰ 4666 τεἰποτίπε, συΐ ἀπθο βαροιίοτί δδου βοδγοπε, ροβιθγιουὰ 
ἱποογττιρία σοτπρατίγε δἰβγπιαηῖ. οοπϑίδὲ ἰρίτοτ ἐρί τας φαοχαθ Ρτο- 
ἰδιίοπεπι τοἰαι! ἐπ οπῖε χφαοίδτι ἀϑιϊ αὶ, δα ρθε" χαδτα πὶ 1} ργδδ- 
τοτεὰ εἴϊεττε δὲ ροϊδεῖ. ὑπάε δὲ αἱ ἰοεὶς ἐχοεἰδῖθ, φαοά ταοάο ἀϊχί- 
ταῦ, δοοϊάαϊ. 4ποά ἰάεπι ἀαΐαπι εἰΐδτα ἀχπδς ραϊαγδτίιῃ: πος δαΐτα 

Ὁ ἀαύδπι γεμβοπιθπίετα πεὸ δρί τἰϊατι γαρίἀαπι ἴοο18 ἐχςο εἶδ βετὶ πουὶ- 
Τατι8. 81. Οὐ δαβῖτο ἐρίγδπϊε οδεγιδατι τπᾶτα βαῖ, ἀαυϊοπο 
Τδούτίηδ αἰγίπδααθί δὴ ργορίογεα σποά δχυΐΐο πιϊποδ τῆαγε ρετ- 
ἘπγΡαῖῦ οπιπο δαΐοπι χαρὰ ἰγαπαα ες δοῖ, δἰγατη ε8ε υἱάεϊαγ. 
38. Οὐδ οὐ οαὐδᾶπι ἀπδῖγὶ, οὔτ ἰδηϊ εν δρίγαπὶ, Ὡδηαεπῃὶ ποθ ὲ- 
ἴδτε, οὔπὶ ἰπϊεπίθ, φασππξῆ ἂπ αυοηΐδαι, οὔτα ἰεπίξες, ἔγεσαεπιΐδσω 
πορίατα ἀροτε Ὡδαυδαηῖ. ἰξαπθ γεν ἂλϊ φυοὰ οράαπςϊ περίθου 

ἧς. δὲ υδγο ὑϑὶ ὄχογευθγονῖ, τπυϊῖδ8 ἀθρε πεῖ; ἰδααε απιρίἑω 
89. (τ ἀᾳυῖϊο πὶ πιδξταϑ ἱποῖρ!ς, ἴα ραγ- 

τῦδ ἀεοίδίαϊ : αὐσῖογ οοπῖγα, αἴ ράσντς ἱποὶρὶς, ἰτα ταδρτι8 οΟάδΆΓΘ 
δοϊϑαϊῦ δὴ ψαυΐδ ποδὶ δαιῖϊο ἐπ υἱοῖπο εϑδὲ, απϑῖεγ ἰοησα αθοδὲ. αἰϊεσ 
Ἰράτατ ὉΒὶ ργίπιιπι ἐχογίαβ ἐδὶ, πο ὁςςαραῖ: δἰῖεγ δᾷο ἀΐδβρεγβο μὰ 
οἱρῖο πιροῖς ἀϊῃ ρεγίγδοιο εσϊρατϑ δι ᾽05 ρτίπιτ ἀευεηῖξ. δὲ ἤπετα 
αἰτοτῖμο δεηϊτναδ, δἰϊογίης πιϊηίπιες ἰΐδατς τρογὴο δἰ το τ θ ΘΟ Ι πιϑ, 
σὔπι οοϑδαῖ, ἐδὲ (οπιπίπτῃ παπαυε Βαὶδ πη θ6 01} 8 651), αἰτοῦ τδϊϊάμϑ: 

(Οἷς νογραγι, 
{πᾶ τῆλγὸ εἰποδῖασς, γεῆδγα εοεαπῖ: 4 ροττθοῖα ρβηδδφος τϑατία 
δετιῖ, τεῆάαγε ποῦ ροιοίηξῖ δὲ αυοηίατα ἤδιυδβ ἴῃ διπαπι ἱπ οΓΓΌΣΩ» 

8. 1811 ἀἰειτ δ μίζατ, ἱπιοὸ ταᾶρηα ραγὶα ππίνεγειβ ρεγίογιαγί αἱ ἴῃ 
Ῥδί οἷδε ροττεοίίδαας δριδσταιεῖ; εἰ ργοι πο τραρί5 ἀἰδιγαβαπίωτ, 

δὲ ᾿μῖογ ργοἤαθηάπτι μδὸ δδάθιι τα μαϊϊθπιογ, φαοπίδτα πἰ 81} οΒοὶ- 
αἰὶξ χύυο πιίππιδ πνυϊϊῶς ἰπ ραγίεβ ργοττιαπί. σϑγεβᾶσγίῃδ εἷπὶ ποπηΐοὶ 
τεῖχος ἀριοτταηεπδ οο. 41. ἀκ ἄϊεϊ δοϊοὶ “ςαπι οεδδδξ Βογϑδδ, 
τη το δυδίδι δγβογε ΟΟΘρΙ ἦ" 8π αποπίατα Βογθδβ, 4ποά ποϑ εἰ 

ἐὸ ΦΌΡ ἀἰεἰ δυπιὰ8 ρδγοόχιιε μαθιξαία ξϑῖτας νογρὶς δὰ βερίεηϊσίοπεδ, ἐπ- 
τδηῖαα ργοϊποδ δοοιάϊε, φοῖρρε ααὶ δίαδϊτϊιτω, οὔπα οτῖαδ εδξ, δάϑδὶ: 
δυσῖετ χυοὰ οχ ἰοηρίπαπο δά ποβ ἀδυθηΐῖ, ἢοὰ ργϊσηυτα ρεὰ ροδῖ ἰη- 
τεηῖῖοσ εδῖ. 2. (ὧν ἐρίγαπῖθαϑ δαδιτ μοταπϑε ρταυΐογεδ ἰηνα- 
11ἀϊοτοιαας 6686 τοἀἀαπίυγῦ ὃἃπ ργορίεγεα χυοά Βαππου οοτροτίῖα, 
ἤδιαρ εἰυ9 οὐἱοσε ᾿δρεϑοδῆβ, τοῦ]τυα οχ ῥδῦςο τϑἀππάεδϊ, κἴαις 
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ΒαπιοΥ ψτανΐο ἰουΐ ἐσ ὀρίγιξα σοπδίδεῖξ: σααθ ΟΡ τοὶ υἶγον Βοτηίηΐο 
ἀεΡ ΠΣ αγ πδοεϑϑα ἐδῖ. 43. (τ δερίγαπέρας δα! ]ομῖμαν οἷδὲ 
δυϊάϊογοδ δατηυθ ἐγ ἁὐιδιγίϑ᾽ ἀπ ργορίεγεα χυοὰ δαπίϊουοο ἔτι ρὶ- 
ἀΐογθε δυπεῦ . (Ἷχ διδίεσ οτίβ Ἰδσσζωθ Αδργρῖὶ ποῦ αἰῆδε, Ὡδὸ 90 
ἰπίεγίος ἰϊετ ἀξεὶ δ Ὡοςεῖδβ: δαρεγ Νέειρΐτη τεγοὸ σεὶ ἱτοῦ ἀϊεὶ παρ 
πος ἱπρθηπας ἐρῖται; ὥὩϑο ὙἜΓῸ Οσοδδατη Ὑϑγδῃ8 ἰϊετ ἀαυτα ἀΐεττιπι 
τοὔδεπιαας ποςθοπι δάϊι, εσογἴυσω δαΐετη υέσϑιϑ δίτιοἱ ἱποϊἰδοϊοσῦ 
δ) αοπίοπι ἰεγτὰ Αεβγρίαδ ςαγα δεουπάθπι ρασῖεβ δυδϑ ἱπίοηΐογεθ 
εδῖ, δαρετίογεβ βδεποογεϑατα δπιϊπϑπτοτ ἢ Πίης οπΐτα δῖε πὶ οατα 
ἱπίαςῖα δαρογρτεὰϊ, εἰς ἐχοὶρὶ δ} διπιϊπεποσῖρο ροῖοσ, 45. (αν 
δυδῖογ ἡ ῶρῳ ογίζωσ, ἸΏΔΡΤΏΒ ἀεοδιδῦξ, ἀφα1]0 οοπίταῦ ππᾶθ ῥγουθυ- 
Ῥίαπι ] πὰ δεοπηάδε πανυφαθοηϊ ἀεδ]εραίαπι εοϊ, οαπι οεϑϑαῖ Βογοδδ, 
οὕτηας δυδίοῦ ϑγβογε οοορὶϊ" ἅτ αποὰ δά δεριοπίτίοποϑθ ρο δ 530 
ἄπατα δὰ πιετί ἀΐδπὶ ροδΐτὶ δυπιαδ, δα θ1]0 δαΐδπι εχ βεριεηι τὶ οπί μι 
δρίγαῖ, δαιδίου εχ πιδγιἀΐδ, τπογὶῖο αἰτον δίδιϊπι, οαπι οτίμβ ϑϑῖ, υεῖθ- 
τλετιβ ργοχίπια δἷρί ἰοοὰ ἱαυλάϊι, ροϑὲ ἀεϊπᾶὰς δάασῃ υϑμετηεπῆδπι ἴα 
Ἰοοα ἱταπείετι τετωοϊίοσα; δίτεγ 6 οουίγαγίο ποπιΐηθα πιογίαϊοὶ ἰηοο-- 
1δϑ ἱπῖετ ἱπὶα πγρεῖ, ροδβῖ, δὶ ργαδίογιτ, ἱπροππβ δά πο8 γεὶξ 
ἀ6. Οὔτ ἀϊεὶ δοϊϑαὶ "αἰ είαςδ]15 Ὠίεπια, Βογεᾶπι δἱ ἀπχογὶϊ δαδιογῦ 
δ. 49 δυϑίεν 1818 δδὲ αἴ πῦρ 68 ἰαγβε δὲ βαιδπι Ἷο]]έραϊ. οὔτ ᾿ρὶ- 
ἴας δογαδδδ 18]1 τεπιρουΐδ οοπἀϊεϊοηὶ δαροτγυθοΐ,, κου ἱπάυγαϊ δ16- 2 
ταεησας εἴβεῖ:. ἀπὰς οΟἸεργο ᾿Π]ὰὰ εδὲ “οἤϊεπάεπις ἰπἰᾶπι Βοτεδ, 
ἸΆΟΧ ἴεγτα βεϊδοοὶξ." [πἴὰπι δπὶπι οἴ οπιπίηο βαθαπι Ὁ δυδῖγο τὸ] 
τολχίπνα σαὶ δδερί δδῖτπα βδγὶ ρϑίδτω δβξ. 47. (τ ροδῖ δυβίσισα 
αἰϊο «φυΐΐο βρίγαϊ, ροϑὲ δφαϊΐοπετη ποῦ οἷϊο δυϑίεγῖ δὴ χαοῃίδιῃ 
Δ εγὶ εχ ῥτορίπχιο, δίϊοτὶ οχ ἰοηρίωηψαο υϑηϊδηάπτα εδὲ, φπὶρῃθ 
οὕ δε Ὡοδίσα δυο Π Ἐπὶ ὙἘΓΘΏΒ ροδίϊα δἷξ. 48. (ὔγ βαῦχβ 
Γηρα υδηϊπηξ, ςαπὶ οαἰοτὶβ ςοταπιοίοηθ οτδηϊυγῦ δὴ Ἰηο Ἰοπ τ 8 
μὰ ὅδ Ῥτοίδοϊαπι οδἰάατι 6886 πεοεδδῦτῃ ΠΟῺ δἷξ, πἰδὶ τηοάο 4υ0- 10 
ἄαπι ρῥτοάϊογιξῖ πδπὶ εἰ πιπΐτογθα ἱπεθτττιταρὶξ, οδ ἑάδ ἐδὲ: δ ῬῈΓ δ1»- 
βαεῖππι, μδυϊδῦπι ἐχδιϊπ κυ αν, πος ρϑα οδ|148 Ρτουβηϊξ; εἰ δὲτ φιὶ 
ἐπᾶάε οοτηιποῖῃδ δὲ, ἰαίδια εἰβοὶϊ τιοΐπτι 4αα]ΐο ᾿ρ86 Ῥγδοίμεσι, φυο- 
τὴ060 εἴίδται εοάειῃ ἀδ ΟΟΥρογε τηο 40 οδἰιάμτα πιο άο ἐγιριἀυπι Ρ 0880 
δρίγαγὶ ἱπααίπεξ, 86 14 γεγοπι πεχαδατδιη ἐδῖ: δοιηρετ ἐπί, απο 
εχῖξ, ΑΤῈ ὅδὴ εδῖ. ουΐπβ ἱπάϊοίαπι, φαοά 1416 ρῥγορίϑ ἀἀπιουεηῖ 

τοὶρίτατ. φεὰ ἱπίεγεϑδὲ σῃο ρῥτοάϊοσιξ τοοάο. Ὥδσῃ δὶ τοῦ] ῥοαὶ ἡ 
ἰδυῖα οτα δια δἰ πιτ8, ὅθεν μα Ἰοοίτοο νἱἀδεον φαοηίατι δοπῖϊγε ἰᾷ 

Ῥοεδυμηαδ: θεὰ δὶ ρεὲῖ δηβιδῖιτι οχιγηάδτητς, οδιἀΐπ οχίγιοἴθσα φῸ 
δὄτγετη εἰδὶ ργοχίταηπι ἱπιρο]]ξ, αἴφας 1116 ἰδὲ ςοπεπηστα. βοὰ χιοάᾶ 
δὲν {τἰφίτιθ εδὲ, σα οῦο χφαοσπε εἶπε ἔγίρίἀα ργοῆοϊξ. παυηφοϊά ἱρίτατ 
ἔῃ βαΐπττα φαοηπο τλϊζομο πος ἰάστη ἱπνυεθηϊδῖ, δἰϊψπθ μῈγ δυξτδζαχω 
Ῥυίσαδ ξογαπι τπιοῖϊο, στη δᾶτε ἡϑόοτε ργοϊδϊο βυρίμάε αἱΐπϑ εἰῆπδεῦ 
Φαδργορίεν Ἠΐετας ἔτι ριαϊ, δε ϑ ἕξ οδ]ὰϊ οὐἱαπίατγ, εὸ δοϊςεξ φαοῖ 
1016 δογτδε ἐετΩρΟΓΏΙα δᾶγ ργϑεεεῖ: πὸ δηΐπὶ ἃ 86 ἴρ80 δὅγετι τῶο- 
γετὶ πεᾳὰς ἃ οδίοτε οοῃνϊοἴυτη 60 πιοῖπ ῥγοξεγτὶ οομδίδξ, Ὡ0η 80- 
Ἰσπι φαοα οαἷοτε απιρ]ϊοτὶ ςοηέθηὶο βρί γα 8 ςα]Δοΐαπι, τεγοπι σαοᾶ 
δυγοῦτη εἴδη εἰϊεγοηίασ. ἱκπΐε επὶπι πδῖιγα Βαϊ παςοιμοὐϊ δεῖ: ἐστ ρὶ- 90 
ἄππι ςοπῖτα ἀδοζϑχῃ ἔεγτὶ δρ ἰϑϑίπηαπι δδϑὲ. ὀρί γί[α8 δαξετι ππεγῖϊο τα 
Ἰδῖυδ δὲ νεσίαπε. οὔτι δηϊτ δἰτεγυπι ϑυγβατα ἃἰεγατη ἀδογδυτα γὙ6ν- 
δι πἰϊδίατ, εἴ πϑαΐγασι δἰτοτγτιτι δαρετγεῖ, πες βετὶ Ροδοῖξ τ τιδπδαλ, 
οΒ]ψτιο ρεγξεττὶ πεοεββα δῖ. ἀ9. (ὰγ διιβιτὶ [γι ριὰϊ ἴῃ Αἰγίοα εἶπε, 
τἰ δραὰ ποι αχαϊϊοπεεῖ ῥγίπνοτ χαΐδ, οἰ πορὶβ δαϊοπστι οτίβο, 
εἰς Αἰγίοδθ δὈριγογοτα ργορίοσ δϑξ. πϑιὰ δἷ, οἱ ἀἰςίαπι 6δὲ, δῖα ΡοΣ 

δἴατη ὀχιγαάϊ δοἰοδπΐ, ργορίοσῖθος [τὶρ! ἀϊοτθδ ὁοοαστθηὶ ργορῖοῦ 
γε ιοιαεπἕδιη δαὶ τηοία, σαδτι αἰ ππάϊ πεδεϊαγι ας πθο6886 εδῖ, ΟῸΠὶ 946 
86 ἰοπρίαδ ργοιγαμὶῃ; 4πὰ ἀθ σᾶτα ἀααΐΐοπεε {τὶ βἰἀἱ ἀρῃὰ ποϑ βαηΐ: 
ςΟἸπιτ Ἔστι ρτορῖὶπι, ἱπιο ἰαχία ἱρβοα δερι πίστη θδ. 560. (ας 
δυδισὶ δἱοοὶ εἴ βᾷῃδθ οτηπῖπο Ἴχρετῖθδ ἔεργοβ οοπιγαμαπὶΐ δα αυο- 
πίδια Βαπιογε οαἰϊδυπν δἰΐοπατα ἰῃ οογροσῖβθαθ ογεαηῖ, σαΐρρα φαΐ 
πδαγα Ἀθη ἱ εἰ οαἰϊ αἱ δἰπε; χαδε χυίάεπι 4αδ)ιϊαῖο8 (ἐργίδοδα δπηξ: 
[ἐθτὴδ επὶπὶ δαγαπι οοποίδιξ Ἔχβωρογδηία. ααοίΐες ἰρίϊατ ρεγ 80 [1 
δτάοτγοιι οταπὶ υἱάσδιὶ Ἀυπιογα δρίγαπε, βδριῖα ρίδπε βυϊπδοιτηοεῖ 
δπηϊ. δ οὔτι ὑπ νοπίαπι οὔπιὶ δὴῆπα, τείγιβεσγατὶ δαθδθ Ῥεπεβοὶο 
Ροδεῦσῖ. 64. (υν Βεῖτο δοπίγεγοδγί οοάθπι ἰειαροτα δία πιο 
αἴῆδηϊ δετηρεγῖ εἰ οογ ἀεοϊπεπὶς ἀϊς ἀεδίποπὲ, ποοῖπαας ποῖ δρὶ- τὸ 
Ταπεΐ δὴ ἰά σαϊάεπι ἔρδασω, φαοπίδιη πὶχ ᾿ἰφηθβεγὶ οδδϑαϊ ἃ 80 [6, 
οατὰ τεθρογαροῖξ, ἰοϊδιπαας ποοῖεπι τηδηεὶ ἱπάἀ οι; οππΐηο δαΐετῃ 
δρίταχιὰϊ ἰδιαρθ ἴασις φϑοὶ, οὔτι δοἱ υἵποετα βίχαο γεροΐνοσε βἰδοίετῃ 



4 
εὖ ἀπρελοισάν ρφοἰτόχο ἴοι ὁκαὶ ἱε εν ἐποὶρὶτ; ρέκονῶ δρρδβοῖ 
αρόκαπὶ, ἐππὰ ᾿ιλαριξιίορο: τοδο δι δδῖ, δηυϑύϑαγὶα. 52. Οπδέ 
Τπτοῦϊπο τϑπϊουτμα οτοοΐαθα ἰεπίϑοίκητία οἱ ἔγιρ εὐ λονέπναδ οοὲ, ἀδοθτίο 
4ο τοπυβοτὶρι9 τοοχσνο ϑρέγαε, Ὑ6γῸ 80 διιυμέδπο, οππισὰο γεδροσά: 
αὐδέ; νοι καίτενναι χτθ ξεγείμια. δειπρὶο 8 ἰεαΐδ) 4υΐα δὰ πιατὶ οὐπορὲρ- 

20 πὸ Ῥἱἀειξεσιιτν δρίτοι; ἐεὶρ τθ, ἴαπεϑὶϑὶ ποίητο αἰαῖ δ 4π|}0, εδξ, 480- 
ἐπα δῆτα ἰδβεία, πον πἶνε δρὶτϑὲ: οεΐενί5 ἔδιανθα ἔγίριάϊος δϑὰ, ἃ δ᾽ 
ψοὶ Ροϑὲ Βἴεσαστς δοΐδ δάεο θροεῖ τευϊρεαῖα, γε αὐϊυστιῃφ, ον δοὶ 
«αὐρὶϊοι σα τἱκεῖ; ἐρέγαγε ἱβεϊρία, υἱοίπιαϑ μἴο πρακόπιε ἰεττδς δέβαι, 

ε ἀϊτεοῖο πιο !αὰο ἀἀνεογθαθῖς υἱ ὁπ ποαγὶ ἀὰ ἤδστατα ἱγαβοῖϊι. 
Βεααΐ σπίτε πὶ ῥέεν ἰετγαίπ τηδιεστία ὀροιθίθωμε δεοεῖασ, δεὰ ἤθεσξα 
φυσχαο τεγϑὺ8 ταβόϊατ, «πσπίδτη Βπππόγοτα ρεγτερίδε, εἰ δέ ΔΡ 

ἀποόστοα ας εδάδμο ἀθ δαπὸδ ρεοβυδδ πὸ οἰβῖσα ἐπ πιοτ- 
δια, πεαθ πὲνϑ μὲσ Υἷτα Ἰδβεθοθηῦδε, δεἀ ἰδπάαδσι ῥὲν δάςεϑ ὁχ- 
φ»οάιε γτοίαδπ ἀπυσ: ρᾶγο αιῆρρε δὰ καἰ ρρβειρθν δὶ αὐ δυείσυσι γεν: 

9 Τα τῖοϑα 6ϑὲ: οοοδδθπι τόγϑτδ πη ΐ 5 τοτϑ, ἡ ἢδ ἴδετα οοὶ, οοἀ 

ταῖν Αἰξαηεΐσατ δροιαίοτ: ἰσψας εἴβοξξατ τὸ ἴετταα τοχῆθμο δἴστιο 
4:0 οἷδὶ βεφυαὶιὸ ρειπτβδπεῖ. δρίτας; εππὶ υεῖβογα ὑτΌρο οϑὶ, ἰοοὲ ἐρϑῖβϑ 

ταϊϊοπε: ἴστις δήΐτα 80} Ῥγοχῖπε δα ἰοοπὴς δεόϑαϊέ υὐνάδ ἰάνου να 
αὐἶξις, ποοῦι χαϊοδοῖξ, φασαπίατα τὰπο 80}1}8 τιοο ἀδεο. 463. (ὰτ 
αὐτὸ ἐρίτεπίε ὀυσηΐδ πιδῖογα τ εαπηθδετῦ δὴ σποπίαπὶ δὸ βαῖπ πᾶσ 
αἰδεξασιοτ᾽ ἐδ] τρίτο οἱδεϊσπιοόηδο τεθάαετ: δὅἀ4. ΟἿγ  είροτο ΐ 
Βεσῆο βαῖτε ἀς στα ϑρίγαγε τπῶπα, δεϑινο 46 σοεδϑα ροδὲ τοετία᾽ 
ἀΐοτα εὐττιετ δὰ ρτορίετεα χυσά βδὲμδ, ψαὶ προδ!β δεϑίἵνο υδ- 
τάσαε, Ηἴθοσηο Βὲβ δρίγαπὶ ψχυΐ ορροδιίαμε ἴστταθ Ἠεπδιρ μδετίηδε 
Ὅπποπε; πολὶς δαΐεπν ΒΊθΕτΤΟ τηδδὲ δίηθε ἂς ογῖη δριτιταϑ υεηϊππέρ 

δ ἡποἀ ρτγαθξιυπιϊ τυ πσοεῖδ βὲτ ἀϊϑεουτήτας πισνεῖπγαπε πιᾶπε ἃ ὅ9]δ, 
δἔἴαε ἰο ρτίπιτιν, ἀπὶ μτοχίπιε δοίδτι εϑὶ; φασὰ εὔαπι ἁαὲδ ἐβπτη ἐχ- 
ατγέιαι 601 δρετε ρσίεδῃ δὰ: 00 δῦγδε δρίσεσα 500 σαΐῃπ αθῖα 8018 
σκοτῖατα δοϊεθε. ἐτθο σΌπι 80] Βππιοτες δά δὲ δείσδ δὴ τηουεαϊχπθ 
ἀιλὲ δυποῖ οτέσπι δᾶγα, σαὶ ρεῦ Ηἰεπιεπι ματι ἀπὸ ἰχώρ 6ϑῖ, οὐπ- 
εἰαὶ τεὶ δὰ ἐδ ῥΡ9556 αἴξγδμετγα, οὔπε ἐπ εέϊπ ἔποπα σ᾽ Βαϑυμεδε ᾿πϑρΊ οὐ ἢ 
ἱάχαά μοθὲ τποτὶ ἀΐεπι ἰδὲ εἴβεοσγθ, αποὰ τεπυρῆθ ποθὶθ δυδεϊπεάπασα 
δ: χαδαν ΟΡ τότα δοοῖηϊξ πὶ δότγ 40] ἀπίς οτιπίπ ᾿ἶπς ἃ εοἐδ δέτε: 
Βίεσν, ϑανοπῖπα ἱπέβγις εἴς, βερίγεύσεια Βοτίδ ρϑϑιπιβτίὶ ἀὐαπίθ, "δα 
Βαῖαβ Ἠϊουπὶβ ποσῖσας εχουνίϊνυν ποδί8, ροοϊπρογξάζαπυθ 11}}9 δδὶ: δὲ 
παρῖγας ποοιδτὶν ποῦΐ8 Ῥοδεπιεγλάϊαποο, 185 ἀχοτάναε δέτε τε δϑρῦαϑ 
αὐάτα Ν 1108 δδλ, οππὶ δρυὰ πθ8 ϑριι8) ποδίγατπιαυδ ροσπποιϑάϊο- 
τπστὰ ἐϊ πὸ δητε ποπῆστη εἰ, αὰο 1188 διιγα9 ἐχοτεντδα, πορϑὶϑ ἰανοπίον 
ἐφρίτατε μταεάϊοια Ἔτεπῖ ταϊομα. πἰμὶὶ ἐς οτῖα ῥμετ' πθοϊδίεση ϑρὶ- 
τᾶτε δσϊεῖ, ἐσ χιοὰ 50] δὰ βἔγα ἐδεὰϊ ὑδεῖγαβ εἰςείοσεπι δχογ γι 
Ῥεστιδὶ επίπι ἱετοροτίς δΡἤιὶε, [ατφμὶ Ροεῖ πιδι ἀΐθπι παὶ]ὲ ραν πἰδ-. 
ταῦτα ἀϑρίγδης, αποά ἐχογινὶ δοάεῖα ἱεδιρογε πῊ}}} ἱπίε ποτὶ μεποὲ- 

Ἠμειο θατε ΟΡ δβπι παι τισάο αἀἰχί πιο οαβϑατη ρούϑαηξ: δοὲ δπϊϊα 
τὸ πππιότοδ ἱπ 48 δὰ 66 δείγαξιβὴδ πος ἑβυοπίοϑ ργαεείαι!.Ό ὅζ ἧζ{ ις (υς 

δπνουῖαι ἢ! αϑιεῖ8 ϑετέπαι αἴχυδ βταξιβοίσαυβ Ὑδηύθγατο ὁπιπΐπτα δϑὲῦ 
αὖ χυϊά τηβάϊαπι σδἀσγαπι εἰ τκιάοτατ ἤδίσατι ἐεπεὴ υἱείπυρη πο 
ἅ11. οτῖενϑ Ῥασοορε πα] ποτε κεποτγῖς πεγίυδατιε ευδάϊδ, τε ρετδα 
ππχῦο ρτσίπάε δοξεάιξ. βαρ ϑοί δηπβ, σααπιν8 ἰπΐεῦ ξοεάετη ροσιτδθ 
εἶν, ταῖς ἴδτθει σΟταπιππθῖη 66 Ἐχμῖθεῖ: ἢἰς δηΐπι πιοτεὶ ααΐάετο, 

- σάνι ὁρίτάι βειὰθ 4οὶ δαδίσττν τοτῦτ5 δρεοίδι: δ Ὡβηαε ἰγαβοῖγα 
οὐϊτας Εεὶ, σε νοϊϑοετὶ ᾿ὴσ Ὡθϑυῖς. δὲ νεγο ἕανοηΐτδ οἵ πισυδῖιτ 8Ὁ 
αὐνιτῖϑ, εἰ οῤίγαρθ ρθε αρὶ ταὶ δαὶ] ὁ 66: ἰδῖῃπο ἐπίτη ᾿ἰ εἰταῦϑ αρὶ τά αΐ 

30 οἰγοοϊτα ἀαοίτατι ὑπᾶὰς οἴππ Ἰάδτι ἱπ 96 δἰϊθγογανα ἅπϑην αἰτεγογασα 
τοϊϊατὴ εσπτθδῖ, ἰατϑ βτδεϊειγὰναϑ οἱ οὐ εἴ 8996 υἱάείησ. 66. (αν 
ψφέμϑε ἀἴτ Ἰοτίδ αἰπς πηθγετα αἴξεγαητῖ υεερὶ σαυεα με οϑροπίῖδε ἰογ- 
τας Αἰὐζϊεδε ἱπσθ54πε υἱοῖιίθ, δυο εἰ εδροπῖο δἴψπθ Ογτεπὰο, 
ποὐῖεν Βεῖθο. δὴ πρὶ ἔγεχιεηῆα πυρίυπν, ϑϑὶ Ἰποτοα Ὀρυετήγε ἢ6- 
ὅεϑδο δὐτῦ ἰδὲ ἐπῖα ἐτεφυθπίζ εορίζατ, πρὶ δϑοίάεγε θπθ 66 δοοοτοῖ: 

942 ηὲ οὑξ. ἰἴαφὰξ ϑοηῖθυΝ τα κίϑ αθδπν ῥἰδπὶς ρ]αἷξ. ετρο ἀρὰ Η εἰϊε- 
δρουιϊαδι δυο πιαϊθα ἀειπρες παρε σοι ρόΉ. χφαοή ἰάεμι ἀπὶ- 
σἂτπι ἰπεηξαβαυς υἱοῖπαν Η οἰ ἰοερουτίδθ, φαδεὶ ἰδπὶ σου ἀϊίατη πδοῖωθ 
τααϊευΐανν, εἰς ἢ, χαῖρ ρθ σαπα οσορίδ ἰανζὰ οοῃρεθῖδ ἃ} βιχαίϊϊΐοπο οἱβ. 
Τρειδὸ οατὰϑ ἴσας δυσῖεγ πΌμοο δέίατιυν εχ διό δἀἀπσαμϊ. αἴχαε πὶ 
Ἱπάνο Ἰπτουα γε] ἀς σεῖεγς σορίίατε μὰν εε. 451. (αν ἀξεὶ νοΐδβ 

ν᾿ δᾶυῖδαι μἰθεγῆο υοπῖου ἀπὶ ἔεγτα δβοσυπάοα, 
ἴπης τιᾶτὰ ἔογε “46 08: ΤΒΗϊ δ. τυσβεῖρυν ἀππὲ 
ἴδττα ἀδθὴ ὁἄενοῦ, ῬοΒὰ ἕεγεϊ ππᾶη ὁσοβκ ἀοοῦ 
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κὸὰ αὐδηίασέι τοῖχο ψὲε Ἀἰδρνθδ). ἐκ Ηδτεκ᾽ οἱ; ἥφψμο εὐ φιλῇ ἴξ οἰδιον 
ὁσηϑες, ἰαλῖο εορδιιῦδεα υδιάϊοτὶ οογίτηων δδὶ: ὕδπρ δἱ ἰῃ γα δότε 
εεϑαὲν ἔδλοῖϊε τατὶ ἰδβόγο δρεπζωεσοίδε. δ[. μὲ" βεϑδαδειει Ὀ"δφο ἐτῆμ.. 
ἅπαν εοὶ, δρέγί ϑαϑάτιθ τοδε)ἐπιΐ ΟἸπιτνεδ ἔχὴ ἰοττα, ε οομάσαειο ἔαπνν 
εδὐλὰπ 6.1) ψιατο εἱ φοξὰ οχ Ἰόττα ἴππο ἕεγωιγ, Ὠγποοτάϊο ἃ οοαδῖ»- 
τ παρ βοτ, πϑαὸ εὖ εχίψιιτη ἐπὶ οο στα δοϑοῖ, ἔδολϊο φοϊνούδασ 
εἰ σγειοιοστεῦ; 48. (ον ἀρπὰ Ατοιάίανι, 4οἰ ἴοεμθ ἐχοοῖδαρ οσῖς, 
βωιχια πλλν]ο ἐγιρλἀϊοτον {ιαπὶ οοἰοτῖς ἰοεὶς δοηξίαννπασο εἴ φπμα βδδιδ, 
δἰϊεὰ οσεϊ πα πτιδέϊοσι ἐπὶ, [γίροτ ρεγίπο αἴχας ἴα μ᾿ Νδοὶρ μφὲι- 
διχλνασ οΥδῖτισ δὰ χα Αγοαάΐα ποῦ αἰδοϊμεϊ, ραϊωδίγι νος δα: 
ἀἰφαυκῦτα επΐδε ΟΟΒβαδη δὲ ὩΏ1108 ἐπ τηᾶγε Ἵχῖξηδ ηπορτο-- 
Ῥίον ἔλποοο μἰδεαϑήτιο βεδεοῤρέϊαι δα ἴῃ Ῥοστὰ ΠΌΠΙΘΣΟ δορὶ ϊοτὶ οὐπῷ. 20 
οτάεν ἰριύας γεβέμδ δρίγαῖ, ὙΔρόσεπα ΟΥΤΩΣ ΕΣ ἴσγτα {γρλφατα ἀνοσεξ' 
εἰ γολϊοΐς. βαίχια διυΐετι ἱρδὶ ἐγ βιἀϊ ργορίογθα οδθο πϑαῦδώχι, φαὶν. 
ΘᾺ περτὸ ἀευεπίπος. Ὄρίγλδα ἰαπιθ δι ϑεοοπΐον ταρῸῦ ἐὴ δα εἰν» 
βλιαπίο ἘθεσΘ δδοεηαϊὶ δίσυθ τοΐρεγαι. 49. (ὔτ, 43 υεπῖῃ5 σοδῃ 
ἱποεροτῖξῖ, βάασαγθ δυθρ δ βοϑεῖς ἢ δὰ χδοιμέδαι δοὶ8 ογ δὲ ἱπορσία 
δὲ υδβδιηεπδϑίχητιϑ, ἐςοῖσοο ργοίχ δὶ Ἰοπρίας ροῖοοῖϊ. πάτον, φοοὰ 
οσποι πο ἔαςεα ργδϑυα] δ εϑῖ. 60. ὕπτν ἀφυῖο ἱοιεγάΐα δρίσγαξ 
ἐκ ἀμον γι δοοῖα ἀεοοίι ἢ δὴ φαοὰ ἱπεῦτο μεροϊαις ςοπρβεϊδῖο, οὐπα 
805 ζεῖοτε γοερίγωνάππι οδὲΐ εσβο δίεγηϊτασ ποςῖτπ, χεία δοὶ οδοεῖ,. "9 
φαὶ εριομάϊ ςδΔΌδα εοὶ. 61, (ὑῶν ἤδιωϑ [υματὶ ἰη ἀιοίυπο ἀρίαν, 
στ ῥὰτ δὅγοια τοῦ ϊΐδε (ἘΥΌ τ ὠϑθεδεῖ υἱγά συοὰ δτγδδ θα ὅδὸ 
σαρμας ορεγε, οππε εβοΐατν δεζευδε εδὲ: [στιιηΐῃ δειξε δα, 48ο- 
εἶπαι τείγιβογαίωθ δᾶγ ἱπ ἰοσταῖ οοτταὶς; γείγρεγωῦδο υϑγὸ μδοπμᾶν, 
Ῥυπεφτάϊαμ, εσὶ, ἰδ ἱπάείπτη δὲ 16 ἀγαυδδιιμη ρει δῦο. δὴ 
χιοά μοσὲ τηρτεθ δίᾳυθ Βίδπιεθ βγάπεδα πυϊνοτοῖδι ἰογαοῖας: ορῖθ 
είτε δωτιτθ ΔΙΔΩΘΏ [80 ΦΧδΘΠΏ ΕΣ, οὔΐη ΟΔΘΙ ππὶ δ ΒΏ Πα οϑὲ, δὲ 
οοοσπέξι 86 ἱπιρείίεης (προτία, ἐστὶ Ἠἱετν υτρεὶ, ἰγαοίοοηιε ἃ ἤδαι πὸ ὃ 
τοίυτα δἰτηὶ αἰστο; Ροοϑὶ τορεεπι δυΐεπι ἤδέπε πϑδρθα ρατίο οτίεὶ δ0- 
ϊεὸ 62. (ιν Ἰοεῖρ ἔτι ρας ἀφο ρα Βίδιβειβ τεβοταθμδ δρὸ- 
ταὶ εἰ πὸ ργοχίδαϑ πυβιϊῃδ, δἷο ἐγδῃδυογθα ἰϊφιιξάι5 (εγίαν δι 
1Παοῖταἴ δὴ ταϊΐοπε ηπὰ ἔτ ίάν8 δῖ, εὐμζετη εἴδατα τϑπεπνδῶς διδΐ 
4ποὰ ἰππκεη 6 ρῥσορίη4ῃο [τί ἀϊος θδὲ, ὁοσρδῃ, ρώμοφης 65 ρεὶπ 
ἱπάτιταξ ηπαπὶ τεροΐϊδέ) 4π88 ἱβάυταίδο ροπάεγε ὁπὸ οβεϊδιαπε δὲ 
ταβπθηΐ, ἐξαβϑυοσδιιπι δπέδιη τεβεμπεξα συ Ῥοίδαν 4 8πὶ ἔείβθομα 
δρῖξ 

ΧΧΥΠΙ. οὔυλκ δῦ ΣΤΟΝ, ΕἸ ῬΟΆΤΙΤΌΡΙΚΕΙ ΡΕΒΤΥΝΕΧΈ. 0 
(ἂν τἸγοτῶπηι, φοὶ ταστααπιῦ ἀη ργορίεῦ τεϊτιρεγαιίομει ἢ ἀεῶ» 

οἷς ϑηΐσῃ οαἰθτ δίχιια οοπέγαλέίατ: ἐχ 4πὲ αἶταθ ἥποᾳπε ρ]ετίοηα 
Ὁ δδιοτσοι οἴζαπάϊ 80] 19 εδὶ, 2. Οὐ ταειπεηίεθ ποῦπϑ 
δἰπσην, πὶ σαὶ δἐπηὶ ἰουπεεπία δα ϊτωγιῦ οὔτε επέσω ρὲ τπθόζαιι τείχ- 
δετεπιοτ, δεϊέγε τοϊπίπις ἀθθϑαηξ, δὴ ποὺ δοάει ἴοοο τοί βογεηξες 
δὲ οεἴδαπη νεὰ τε βεγεηίηγ ρεῦ δαπιτηδ σογροτίν, πραε ςοἷοτ ἀλοοο- 

. δἰ, «αἰεδπὶ ρὲγ ἱπᾶσθα, εα]οτὶς δοϊϊοεῖ ἰοιγογδαμ οομῖταοι εἰδεϊοδῶδη 
σαὶπε τοὶ ἱπαϊοίαν αἰνὶ χαοφαε δοϊυϊίο ζδοῖς. δια δυΐετα ρασῖ 418- 29 
ἄδπι ἱπιοτίοτγο δίοςῖβ δοῖοὶ δοοϊ στε; πες αἰϊξοσ δεὶ υἱάἀδίαγ ἀθδτα ἴω 
[δ ἥποο ορίεἶα εκόγεεῖ, φαὶ δίωιοὶ οἱ ἔγτάψδωι οἵ δἰεπιας. ηες εὐ τα δ] 
Ῥᾶτε ἐδάεπι φογροσῖφ ἐπα ροοςῖ εἰ οοποαϊοϑοὶ. 3. (ον Βοιυΐτον οσς 
ὁποιπἀβοουπὶ, οδογο ἱπέγσογθατη ςο]]εςῖο, ἔαγνϊὰϊ ἔπτέθυπάξητο τϑώ- 
ἀυπίαν, οὔπὶ πεϑιασηῖ, οοπῖσα εἰβοίαπίπ δὴ ποὰ εὐπάετα ἰὰ ἰρσῦτα 
σαὶον φεὲ οοἰϊίρδν, δε ἃ διοπηϊδὶ ἱγωροὺπεὶ οοῦ οϑϊοτο οἰγειπιίαφατωο οἴον- 
νεῖ, εχ 400 βαϊρπηάι συδὶ συμ άπν ἐριταρυπάυ εἰβοίξατ, οπτα οὐἷοῖ 
δτευπι τεγεα: εἴΐοταξς πεεξαοηιὶ δδαροὶδ εἴ σὩ]Ὸτ ἴῃ ὅσβῶτα ρετέαριοπι, 
υαὰε Αι οἰΐακα οἱ αἶνον [ἀπ οίμγ. τᾶδὲ οἱ ςοτεΐε ςοπτρυΐεῖο 5οὴ αἰπάϊι 5ὸ 
δριτυτ, σεὰ πιεϊκεηιὰ πτεροῖς εχ εαἰοτίο ἱβορία, [γεαδον δἊ ἔοτίοιι 
εδῇ, ἐγαδςεηι! 6 οοπίγαγίο, πᾶροϊε σὔπι οἷον οοὐδεοῖπδ εἷς οομρῥοιῥοδ, 
φιαΐῃ Οὗ τεπι εἰζουτθϑοοτο δϑτοο, ἐποδδεὶ, ρεγιπξρατί, οεἴοταφια ἰὰ 
ξεῦβα νοερὰ ποὺ ἱπορῖς δεὰ δεςσοαιπιοάεϊο  πξλθσνας Ὡθηχοίά ἐραιν 
δἰδ εα ἀδ οδυδὰ οὐὔυεμίαι ἵἴ πρὶ εἰ δίσσῦτα ἐχορῦεσε εἰ ἰδπβίδμι 
Βαογεσὸ δὲ τε φουα Βυΐῃο ἐρίτιϊτοσ οαϊίο ως! εἰ δαπρτΐδ. οἰεῖπν 480» 
{πε οχοαίεθεειδ ςόΎροτο παδοὶ οευζαπι δεῖ: δε  φαεεβαιηοάσῃ ρα 
οεάεεε οοτροσ, 4π εἰτ ἕας εδεῖϊ, τοὶ οοασὶ πἰτίαπε τρουποπ εἰ πῶ» 
δοευδ φοθος ποίμνη οπίαι οἰ ἔπε βοδὲ αἰΐοττο οοτοίδὶ τοϊϊ τίσι αι. 9ης 
ξυταεηῖο, φαὶ ἐπ ροταῖὶ ἔσροαι ταρπεεῖθει παβστιδπι δπέτη ἔδτη βτανάξδε 
διἰαραπάοι 66ρα ἔοΐδϑα ἑαϊουϊογ. εἰ νογο πὶ ἴῃ ἀϊσομ ο οοπίασ δ» 
ἴαγ, δεῖ τομοπιθηθες σφωσπεγοσθοῖ; ἐδηθα εἰσοπὶ δὲ βοηθεῖ 



Ν 
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ἐπϑοοτδεπῖ, πὶ Ῥατταοηθα δι εἰτῖο ἔπείξ. δὴ ἐνκοθσο εϑιεϊασ δῖος φοῖ 
ἷλδ εεἃ οἱεοϊίαν μαδδθο ἐαηρπίαο ἰοβοαὶ πῶς εἰδοτα δοεί δδὲ πὶ φαὶ. 
ἰεθοδωξς. ἱπάϊαίοτη σνετο, ψοϑά βόε πταίσῃ αὐόδεκηξ, δεὰ ὦ Ώ 
ἀσεογδαίοθα ἀαπίαα ταῖρ πὶ. αἱ στή 86 ἐξ ἔωβαπι τεγϑαιλιπὲ, ἰαθ6» 
ταῦῖ; ἔϊλαε δἰτίατηι. εἰ χαϊνπϑ Ἰοιπναπὸα ἱποίανε, ισα στο, ἀρὰ οὐδ» 
δα ϊ ταιῖο εδὲ. Ὅς ταῖγατα ᾿γσχακτη ῥά οί: ΕΣ εΐαε ἰπ τὲ δ οἰδδε 
τὸ ποθ οὔτ υἱτὶ ἐσεῖεα δα σεγοηςὶ, τοῦὶ σέγςῖα δοῖο οαῖδα σαπὶ 
ρεθπιτγί, οὐϊπεπιοῦσς, ποσὶ ρετέεεται, φεὰ διώσεθοες 4πὶ εἴοαι σ88 

Ὁ Ὅτροτα υστροτατε ἰαία ἤδτυξα δαὶ 5πΐδ προηΐρ:δ δρϑο δος, δὲ τινα 
πογεῦσα ψαχὶ ταϊοτο πνΐεσυθαπῖ: ηαί τοι κμόπ ἐπϑε αι ἃς ἐπτραῖ- 
τοῦτα τοοΐαι ἰῃ Θοτγάδη οοιφοείδιθ ΡῈΓ διύσιδῃ δἰ πἰσιάδπο ᾿τπηρ6- 
ἔπαι καἰοτίς οτἶτί ἔδττας δηϊμθδἠνεσύθασ. ἀ. Οὐ Ποιμηίπεβ ἔοτῦεθ 
παρα ΟΧ Ῥατίο υἱποσὶ συπιΐ δὴ σοία ἔοτίδε ςαἰϊδάϊ δοπὶῦ Ἄδίορ 
παΐετα ἷὰ Ῥετίοτε κοι δὲ. ἐδίκέ στο. επᾶπι τοεῖυπι χοάς υοέτὶ 
ξοταιίουης αιράδπι οἴβεὶ πουίτωθα, ὧὲ οδΥ (ογθυ8 καἰοτὴο οορία ξαὶ» 
ἴδῃ ρετγοϊδίας, ται ἀἰ5 τεῖτρεγαῖονα ἱποίξας. ετξο ὅπὶ ἃ ἀπ 
Βαβοπὲ ραξηεοποιη, οὐἰϊάπτα ἔδας οάο νἱϑοδεοίοτγαι κεῖπς, ἰτὰ αΣ 
ταὶ δένευρϑα ὁτιϑρίοῖομα τοίτιβοτατὶ πον 'χιεθας, οἱ φῃὶ Ἠβ δὲ ἐκαίγοως, 

τὸ »᾽βεπαϊ ανξὰϊ ἐθϑὲ σοπσωσνεταπι: πᾶτα εἰ δ ομνάϊ το ρἑαήξαθ τῷ σε μεὶ 
αἴπες εαϊοτε οτίτατ, υξ αἶτα5 ἀϊσίπτο οσῖ; εἰ τρί ἀδδο ἐρεα που δὲ τεὶ 
Κρ πόρεν ΕΣ ἀδεῃϑαίὸν δῊ δεῖ νἵημπι ἀπίοτλ σδὲ 'βαξῦτα 

ὑπ δε, “τα ἔλπνοῦ ἀπορπρ και ἀσφα Ὄχεῖξιρπετε μουεδῖ, 
τοῦσπαθσοο ἰὰ ζϑῆπδ Βοπήήπατη ; φατε ΟΡ ὀλπκδαι, ἀἱοίατο αἴταϑ ἐξ, 
ἐκ 40 εἰ αὶ ερίγαπάϊ ἀπξουϊ πιο Ἰαβογαπὶ αὶ ἰπθααΐδ νεχαηΐυτ, 
τίηστν δἀπιοάντι σαρίτπιξ, σπαηχαβπι οἰτστὶ ἐχ ἑμεϊτςθομε, αἰξετὶἊ 
ἐπ φετιπεβαοιϊξοπο μοΐπο ἐἤεγυαδῖ. συπι ἐρίέτιτ' τιϑετι Οχ ρατο ξιο- 
ταῖη δὲ ̓ δοϑύδνῃ εἰἰἰναποι ἃς (οτῖθδ δεϑὸ οδυθαϊδε, υἱοὶ δὐυξεαι ας, 
«αὶ πϑαυπὰϊ, τοϊοσαας ξεσθιπιε, πανατος τὐεϊθεῖδε ἱπίοτ 986 Ξοαιεοϊεὲ 

30 πεθεδ86 6δὲ; τατὰθ ἔξ δἴαπι αἱ νἱ πο] ἐπ Ώ, σαδτπι βοτὰ ἐογοπϑο οἰπῇ. 
5. (ὧν ἐογειϊπαϊποτι πιαχίπιο ἔσποτα ἐτῴμρι ατεῦ τοὶ [1 ᾿ϑθηραύσᾷ, 
Ππδ6 ἔδηιθη υἱτξαϊτοπι Ῥγαξοίρτια πὸ δοῖτ δὴ (υΐα δειπρεγ υὙοὶ ἡ 
Βοϊυτα αἰϊίε ἱπίεταπί, ες ἀμ αἱϊω εἴθ ἰἰϊαῦπαα ἐωαμανάαι: Ἰμὼς εἶ ιο 
σψιγῖτεα Ῥότη 5 πἴτασαδ ἴῃ Ῥατῖστι δὲ. ᾿οπογατιξ Ὑϑτϑ στ 4089 
ορῦτοδ εὐπὶ, δε πὲ Ὀρείσια εἰρὶ επί σε πη. 6. ἀπε ποοε᾿ εἰ 
τρδηῖρην εἰ ἸαὈγῸ ἱπέδείοσι ᾿γεταδπὲ, 4υὶ ταεϊσα πε Βη φαοπίαπι δὲ6 
αἰίδεναθ οαϊοτὶα ἀοίεςιίο δχ ἰοςὶβ ᾿ἐπρετίοτίθπδ εσὶ, ἐσ 20Ὸ πὶ,ραὶ- 
Ιϑατπιὶ δοεϊαϊ:. χποὰ ἰρίτατ οἶον Ῥαοῖα ἀδογῖς, τὸκ σδίγειβίι: ἑὰ 
οπίπι τείτί ροταίστ, ηποἃ υϑσθπι τι ΟΥ δ Ὲ. σὲ γπᾶπτι ἥοῦμε μα τὰ- 

Σ τέο σπηΐ, δδἃ σπδς ορίπηα, ττροῖα {π86 εχ Ῥειῖογε βοπάδαπι. ἱβ- 
ἐστῖαβ ἕλτθεν, πὸ διιρετίαϑ ἰαρβθτη φασῆτατ, φυΐα ἐσροτίαν 60 ρ68- 
ἄεϊ χυὸ «παρῖδ παῖπγα υδγρὶξ, ἰπίετιειο σατϑατω ϑαϊοτίθ ἐνεπεθοὶο οἱα- 
ἸΜΙταν κἴστε χοϊθρεῖς; πὸ βιμαῖο ἱπαὶ ροδεῖξ εἰ ἐπειεῆξ. εἴ υερο ὅ8 
οκεασἀενοοπάο ππώτη ἰαργοτα οαύοτα 6 οδῦβα ἰαχάδατ δἰ μενάεῖξ. 
4ἀοι ἰαὶε ἰπ ραενῖς ραϊεῖ: οαἷογ οἰοεπίηι ἰὰ οοταΐδ ὁοάεηι σοπίεττο 
δ)ὲ σοπσαονῖι. Ἵ. Οἷτ Βοχοῖδεϑ πιοϊυ πῆδθ ἴτε, τπαχ ο 8 
ψόϑστω οἵ πιδηπϑ δὲ ἔπτοτι ἰΔὈγΌπε ἡ ἀπ Ὑόςεσα, {αΐα σαΐοτ μος ἀεβ»- 
οἷς, 'χὰο ἰπ θ.Ὁ Ὑὸχ μοσα οὐἵ; ἰδυοπι σετὸ οἱ τπαᾶπτθδ, φαοπίαμι 

το βατίοι ἰπἴδο ποθ  ἰοτοϑ ὅπη νὰ πἰτηδηπο δαπριϊποίουαε. μϑφι ηπο- 
45 ἴξάστα ἀεπείηπε, οἰ Ἰεθσηϊου τουσαμπης ἀεδβοίτητι, χαία σαὶοτ 
δϑοσπῆεη8 αἰ ἴαπαϊε εἰ πασίαςϊξ; σοπίταειπι, ψαία τοσῖτιϑ ἐπυεοίαθ 

οκιγίθιβεου οὶ, πὸ ἵπρδηι ἴπ πάνυετσοτα δρὶ ορογίεα. 8. δ δο- 
καῖτι δα ταξίϑοπίοθ εἰ εἰσδηξ οἱ σεν, {σας αυϊάοπι αἴεοϊίρπδε δά- 
ψεύνας ἰδοῦ 26 5 ΠῈὖ ὃ αἷροπὶ τοίτ ρογαῖῖ, δ δηϊ ἘΔ ΟΕ ἢ σα]οῦ 
δαΐπα ἴῃ πιεϊσοη ἀο πιιροτέοτα ἀθϑετὶε ἰοεα, χαρά ἔδοῖε δἴνοζεε οου- 
ϑιδὶ: ᾿ἴαεὶέβ πηἰπι Ῥαϊϊθῖ, αἰντς ἰητετάπτα ἐστ ϊταγ. ἐγρὸ φαοᾶ καϊον 
1οςεῖὶθ παροιϊονί τις ἀοῆοῖε, αἰρον οὐἴτογ: απο πύπιος ἀεβοῖξ, οἰεὶσ 

ξΞὸ ποι ῖαῖϊ. 9, Οὐδπὶ δὲν εὔυξατη, σαπὶ οἵ πνεῖ δὲ ἀοξοτ χαδεάανα 
οἷς δορειυδο, φοῖ ἀοΐδιξ, εἰατιαπε, φαΐ τα στατηξ, οἰ επεῦ δὰ φαΐ ἀο- 

᾿ϑυξ, σεῦ τοῖποπῖ εοἰγιἔπτο ἢ ἰασυθ ἴδ ππίνϑγδτι 5 ΦΥΒΤΣΡΘΈΉ ΟἸΡΆ 

εἰμπιογε δι τασ. Ὑπδῖπ ΠΕ 05 ἙΟΥΡῸ5 τὸ γίρογαῖοσ εεἰοτχας ἐπ ΤῊ 
ρέϊε, ψαὶ σρίτἕξυνη τοουδε. χαο ἰρίτατ᾽ εἶσ σὲ οοπιυούε, δίδει δρῖ- 
ττισον Ῥδηεδίπνιι ὀχ δῖε: ἀπαρτόρῖον γοπῖδν δότατα ααΐ τϑοίπεπξ 
ὁΡενυεραγε οί δῖ. γῸχ δὐτοόπι 5 γῖτα δ σύγσαπη γουστς οἰαῖω δϑῖ, ματ- 
ἄριαο χουίδιοιππι Ὑϑεῖ ἱποισταπιοπεῖς ἐοπβοῖεπδας εαθεσϊνοιδοησχαα. 
σαῦσα Ὑύτο οὐὖ πουπῖπ 65 ἀοἴσπξες συιατα τε πδαπε δ 0 δἴπιδι, ὁ 

οτήτιϑυ τη ἀϊ εἰς ἃ τιαΐσγα πο δὲδ ρτυπθοὶ ἀϊῖ5, αἰΐχαο ἀειγέσαθηῖο ἃ ε 
20 ὄπα τὐἰΐα εοριΔθσπο πὔτηηγ, πὶ εἰίαπι "σε οσαο Ὅτημθ8 αὐΐπτααῖεε: 

«εἴξαα “πιασιχτιε οοταίδαν, αἰἰοα ἀδοιδαθς, δῇς πρριύδαϑ τεραξβεπὶ 

δεορχαα ἀοίεννάπν!, δἰητί δ ἀοϊοθοι ν εἰ οτθβεα ν εἰ ρ᾽ οσίπηου ορὶος 
δἀϊυχαι; 4σμι ἐδ ἀϑροὶ “τῷ ἀθατα φοὐδλλοέ ἀρίστω ε εἰ ὑρρῖρ θέαι 
ἀοϊοεῖς. δγαεὶ σύ α]δ, οολίσδεῖο ἐπροοσϑηθ ἡδίογ ρος δρέτέίαχο, δὐαῃρ 
ἐχοοφηῖς.Ό 10, (γ πρεέυθαῦθαε αἰνὶ ἔμ ἀσοίαν ἐδιάοχας πσΐηαρ 
ἰδοοδδβεῖ (δπὶ ψμεῖα οδϊογ ὑδαῖτμδ ποδὶ σγαραὶ αβάπιλην οαὲῦ Ηρ φὴρρ 
ται αδιιουη 86 Πἰαεπετίε, ἐοἴσριι; φιοΐ καπὶ ἐχάτέβϑοςαν μεαὶ ορ» 
τασδϑομι ὑπσα τεϊαγρεκιπι παείμοι ἀΐ βου ότι δϑέϊο ἑπυφβδίωσ, δίαῃῷ 
τι ἔσο ἀδ συρεεὶς ἀεῦπαι, ρὲ ε δυκασοῖο δὰ ἡρξφια δεϑα ραπρίγοϊ, εξ 
οὗνωτ οἱ οὐνὲ τορίολσακε ἱππάμοϊογ ἐδείϊδοφυς τεΔάκηίῶν. Ὡβκο οἱ 929 
δροῖμαιτα τοὶ δραστ δέτιτα, οἱ σαδεσπωζεο ατίσθτ τοονϑϑδξ, δ ἄθτα θαν- 
Ἰράα.ε86 τοδοϊροῖτσι δεῖ. φεὶα οὐΐδυι τὰ ἀλοιτοσοίδ αἶτο δοοουυβο- 
ἀκὶα οἱοτίβοα διεϑὲ ποιάπιπβ, δὲ φαζίσωη εοττιὶ χῦδε δοϊταπάϊ νὴ 
᾿δπμετα ἐραστάς: ἐπῆν τὶ ναὶ κατὰ ἡπρβθερησὸν παραὶ ἣν αἱ δἰϊμος 
μεῖπαο τὰ εοἴ, ἤρο ἡρίϊον ἰώδθτι, 8 ὁρόδ, τ 
αἴδοετε ροϑεδὶ, φοὶ ἀε Φαπιδοΐδ ἐη ἔνπεε γρθθρη ναρυν θαι εἰ εέδι μια ἐπὶ 
14. (πε ποδιῖπδ τοειβοοῦεο απο ξερίοαϊοΣ ον σα αυ οοηίχαυμαμ 
συάπα, "οἱ τετοϊ δηΐων εξ ἀϊδεσθληι, αὐπιρτοῦν ἀἰχατῖο, ἐπ κα]ος ὅθ᾽ τ0 
Ἐποηάζιτα δαὶ ἰοσυΓα δὲ οοἰϊ καὶ, 5 ἀποεθεαθεδ οππ68 ἔξεο δἰβι- 
]εβ ἐσιρθαξῖος οἴμξ, σατο ἀράθαν ς8]0τ εὔσατοα εουροτήδ ἀδδευτῖξ, νον 
τραδιεπάτπιπε εὐ, πτιρτὰ ΟΡ ποσὰ νεηισὶβ αποψκο πιῦνισατ οἰτρέτο, κῆρ 
Ἕπιος 'τοἰβειθθη9 ἀοιδεὶ. οτέστα ᾿ἀἐξεβίζασω 'δατασεβιι νεδθν 
στὰς οοπίχαδέ, πέροξε στο οαἷον ἰπάς ἀαεεθεεσι: οτοοΐδ, απ 4πὸ Φ0}- 
δοᾷπὶ Βοῖτοῦ οουσαενίξ. φοσοῦπαι ἜΓΡῸ σασθαπι ςοπγε ἐππτ, δέφῶθ 4Ὸ 
οϑηΐζαςἐο υὯᾶ ἐεοιϊου ! οοηϊταϊνπίατ; πο τρεϊν ἰα οοἱα Ὑ Ἔπδῦθθ 
Ῥαυσὲ. ταοῖστ ᾿δεΐσα δχοεενήξ, τα υἰίδηπο εφαδοτναιδο δὰΐ Ῥοεῆρσιμῖν 
δευϊθαγϑο ὑπουϑμες φγοδβηνίαεα. 

ΧΧΥ1. οὐκ λὺ ΤΈΗΡΣΕΒΑΝΤΙΛΗ, ΣΤ ἸΝΤΣΜΡΕΙΆΚΤΙΔΝ, 
ἜΤ ΟΟΝΤΑΝΕΝΤΙΑΜ ΧΤ ἸΚΩΟΝΤΙΆΚΝΥΧΑΜ ῬΕΆΤΙΧΣΝΧ. 

Ὅὰαγ αἰξπαὶ κερτούεηϊ, υδὶ νἕξδαι Ἰαποτνίοθαμι υὐνατο δου ΟἿ ἀ; 6:9 
Ἰαχυτῖοθα ςεβεασυμεῖ ὧἱ ΠΊΟῚΥ δ.π|8 ἐγταπητιο, αποά ἴῃ υσϑϊδ σθ66 ὉὉ- 
δϑϑϑῖοπα ΔΙ σαδπϊαπι ἰεπιρογίδ ἃ Ῥοῖα 40 }}10 ἀδδελει, ἴ8 06 ῥγοῖπι 
Ἰαβοτανίξ απ σουδποίπάο γεὰ τῆδρπα σαΐαα οἷ: 7 ἔστη δπΐτ ἴῃ πιϑὯ,» 
σα βοβέϊτοπι ἔειπε δρεοξνϊεας. ἐγρῸ πὶ ριροεϑ ἑαθες ἀἔσειη δαὶ μοῖπο 
ἣ5 δφαα. ἀθβοπε σηαἷθ μαρϑαὶ Ὥδεθδθε δεῖ, ἐΐξα 4υΐ πιθξεαι ποιδασίωξ 30 
δοϊϊετο, δοῦχο αἰχως τοο]εεῖθ ἐπ ςουσπεῖίε ἀἰδοοάσαϊ, δὲ οοάσαι τ6- 
αἰίαεε εἰδὶ δξαϊοἰροτσίπιηπι ᾿μαϑ ει, ρον ας φϑαοὶ δὰ δῖιδα πδῖυτο σα» 
ὕππι τεϊοσιαί. ἰαθϑροδης Μετὰ αἰϊπιειμθο οατομέθθ, 6410 δηιοῆδα 
οοβέονϑο εσβόναρ νῶν ὅθε πὶ δ. ἐθαπῖ, σαοα σπίτιν οἷρο εοὶπο ποι γϑ- 
δου ΒΌΙΣ, "Ῥουίπᾶς αἰβοϊαπεατ δε οἱ παϊΐπαπι ρεηϊταϑ ἐρίαπι. χαΐπ εὐ- 
παι ταρϊοτί οχογεδοθωβ κἴηπε ἱπβΉ} 18 τιϊρθα οὔπι δἰὐναοπίδο οορῖα 
Ἰμεδεϊεϑεῖς δχο] θβοϊφωθ, ὑβονηόσια απίδιω ἴρϑα Ἰππδθαῖ, ἐογζυγατο τῷ 
Φοιΐοο αὐξ ἰπ ὑυμηόπετα. ᾿φαδργορῖοτ εἶ ἀεῖνάθ ἱπροδῖο 8019 
ἰοπνβοταῦαν, ἀϊξιθαας οἱ Τηποχία το άϊτογ. τεϑοπάκε ργδεῖογοα γα- ὃ 
απο ὁ} 6 ἐραξουΐα Ἡ οπιϊηὶ τπιπιοήεγοῖϊε Ἰηκυτίοδοσχιο υϊνϑδιὶ, ουδὲ 1α- 
πατιανΐ. αἰϊχτιαπτίδροτ ἀεοῖίε, ἐὸ χιιοά τα απι ἷπ 86 τραϊετίδυν οοῦν» 
ἴοι ἐπα ρϑδίατη, υἱῖας δαὶ! ἶοοξ δα ρετοτίβ οπβογίστα, στιὰ δα βεϑοσ πὸ 
σαϊονο βονπῆτιο 6ὸ ὑπείτηο οἴβοίδας τἰ δαξηνα ὑδνετιθ, νΈ 9 Ὲ φορὰ 
εἰνὶο ᾿ἰηπσξαεῖα, ππϑυθδυῖθσ. δ. Οἷκ δΌΤΩΣΩα ᾿δαϊπτοτποο 66.» 
Ἔῖαπα ταῦστιο ἑϊοτοΐποα Το βπεηῖεθ νοσδυθοβ, ἰὰ τοὶ Ἰαοῖαθ, ΦΈ ξὉ- 
εἴαοῦ “ΔΗ Ῥτορίογ νοϊαριταῖεα, {παρ Ῥαιύϊου ποδῖς ἂς σεδεέϊο απξηνάπο 
απο σέπαιρτιθ ρὲγ ἤοϑοθ ΘΘΌδη8 αὐ τοἐηἰ ϑεγαα ον 7 ἀπο ᾿ρΐδαν οότο- 
πιΌπθὲ 668 παι Ῥοεῖδα Ἠδθεῖπαμ, δρετατάηθ, οἱ πο 16 Οτὐοπἴστα ᾿δῈ 
πιδεμτε Ὑπὸ Ῥγοθγοχας ἀδττιφ. ἰἴΐδαπο μοταΐποτη ὁἷ6 δ ἀϊοτπη Ὑῖ- τὸ 
Ἐαρογδθυδι εἴ 'ἱποουΉποηΐεπι αἴθε ἱηϑεταροσδήζειι ἘρΡΟ] σταϑ, 
αουίαι ἃ ᾿εϊεντίπιο Ὑσξωρίαϊατο ρέπετο ἀποαῖασ.Ό 8. Οἷς ἢο- 
πιΐτιε8 ὑβοουιεπυεηϊεν τϑίοπε Ἰδπίονα σαρὶ ἀ Δ͵π ἀϊστθαβ, τπτὰ δ υΝ 
ἴπ ἐγδθσουκὶϑ ἱποοπεπ με 6:7 ὧη χαῖα ἱποουεποηθ οὶ, αὶ οοπῖζα 
ταϊουθαι ἐπειίὰ ἀρῖς, εἰ ἐποοπελπετεα ἐσὲ δὐποσξαο ταξ οι οολεσα- 
τῇδ. δθη: δϑδετα εἰ  ἀἴδαζεε ἔδγα Ἵτποϑ (οπίγα συϑήουετω, ἴτας γθ το 
δοῖω γΑΟΥο, ΤΘῈ ἤδη 6. ἴδα ΟἿ ται 6 τὶ ταῦ ἱπθεδὶ, δοα ἴητϑ. 
ομψσα ᾿σοπτον πα  ἴαπι σδτβαπενε σἰρδοδ. ῴἔὅ, ὕαγ οοπππεπεδμι εἴ 80 
σι μόγαῖηδτ ἤη ἱανεπίοθ ἴσας ἀΙΗΡῈ 8 πιαχῖαια τδοδηβόσητιδ, ἴα δ 
ἔναι τετῸ 5 Ῥπηρεγὶ 97 ἀπ χα ΐα, εἱ φαΐ τὸ δϑεπεϊ σα παααῖδυθ 
πινᾶλεοι, ἰδ ἀαθ ἰοτ ἐσὲ σααπι δἰ 6 οοπέσαγίο. ῬδΌρον Ἰῤττατ ἴδουθαν 
Ὅδαε ἰηδηρεῖ, ἱπνοτῆβ εἴ αἴνει ἰτυϊποπς. ὅ. (χ ταΐπυϑ ὑτϑα 
{παπι ἔδτη τι τοΐετγαγε ροϑαόϊχηι δῦ αἴγαπι σαΐὰ 915 τεϑ τοαρὶ9 ατσῖα, 
εδῖ, συ πιδ ἐπίπαν, ηαοα δαλνίαβ εἰτεπῖεϑ ὈΙδήτουϑ χαατα οδατίεαῦο 
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εὐταεδίτηπδ, ἐξειίαϑ καΐοτα, φαοᾶ δαδυίοτὶ δἄνεγθαπι δῖ. ὃπ χαὶδ 

30 σαΐοτ, σιὸ τἰνίπιτβ, Ἀππιδαπι πιδρίϑ φαδαι δἴσουπι ἀεαίάοταϊ. δὰ 

ᾳαΐα εἰτῖ8 γεγωπι ἀπαγωπι Ἰ:ρίάο εδὲ, ροβοπὶβ ἱπᾷαδσα δὲ οἱδὶ, ἔδτδθι 

πηΐην εἰδὶ ἰαπτοταπιοάο ες ὀ ὀδ6. (τ πιΐπϑ δ[1ἰπὶ χπδπὶ ἔβτα ἐπα 

Ραιϊατρατῦ δὲ φαΐ οἰεἰ απιρ]ἰαϑ οοπιγίδίαπιας φαθτι βτσε: οαἷπε Ἰηἀϊ- 

ὕππι γοϊαρίαϑ ἔδοῖς, φααπι ἱπίετ δἰ επάστα οαρίπιαϑ γε οπιεπίοτγεπι. 

ταπι εἰΐαπι, αὶ αἰεἰϊ, το ἀπθ8 ἀεί εταῖ, εἴδατα αἴσαο τείτιβθσϑοηοπι: 

ἐθῖμαθς δαΐπι δῦθο Ροϊο ἐχμίρεῖ. ἂὲ ααὶ ϑδατγῖς, αἰξετῖμβ ἰαπΐαπι 

πρρεΐεης εἴ. 7. Οαγ ἱποοπεϊῃεπίεθ ε08 δρρε]ϊαγε δοΐεπια8, φαυὶ 

τοϊαρίαιὶ εοπἰτεοίαπαϊ ἀπὲ ραδίδη Δ ἘΧΌΒΕγαγαπεῖ πατα απὶ ἵἴταπιο- 

9250 ἀϊεο τὰ αἴαπίας  εηθγεα, εἰ 4αὶ ἰαχα ἀεἰοοϊδηϊον οἰρογαπι, ἱποοι- 

ἀποηΐοϑ υοοδπιπϑ. οἰ Βογοπι ἰδταδη Ποη οδάειῃ γϑέο δὲ, δε ραγιίστι 

Ἰΐηραδπι ρατγιϊπι φαϊαπι 8π8 τη ουθηξ δυδυϊϊαῖε. Ὡπ ΟΡ ΒΙ]οχεῦτϑ βττιὶο 
οαλίατι ἃ ἀϊλε ἱπιπιοτία! θα δ: δὶ ἀδτὶ ορίαβαι. δὲ σεγο φυὶ ἴῃ υἱάδσπὰο 
καάϊεμάονο τποάπτη ἐχοθάπηξ, πο εοάδπι υοσᾶΡα]ο οἰ βηϊβοαπιπβ. δῷ 
«αουΐδτα γοϊαρίαϊε5 δεηδῖθαδ Εἶδα ε δοσοτατηο ἀδξδϑ οοπετοαμ 68 οΌτα 66- 
τοτίς αηἰτηδηϊῖραδ μα διατϑ7 ἜγξῸ υΣ ΘΟἸατη 68 δρΕΣτ  ΠηΌ8, ΤΠ Οἴδιμαϑ, 
εοΐαϑας οὐιηΐππι δαὶ τηαχίπι ῬτΟρτο ἀδτηδ; ἰΐαηπιε Βοταΐπετα [ἰ8 
ἀοάϊτοπι τεργεμεπάϊπιαδ, εἰ ἱποοππϑηΐεια ἱπιειπρεγθηΐϊθιαααε δρ- 
Ῥϑ!Ἰαπιαβ, φαοά υἱοῖπβ ἃ ἐεϊογείπιο υοϊπρίδίαπι βεπεῖδε ἀποίϊατ. δεὰ 

10 σπσὰ δοπεςηδὶ ξεηεγα 4ηΐηαας δἰπὶ, ςοἴογα δηϊτη δία ἀυο ρα ἰλπῖοτα, 

46 πιοὰο ἀϊχὶ, νοϊαρίαἴετα οἷ ὶ δοεσυίταπε, σεἰετγῖφ γ εἰ μι 81} οπιηῖῃο 
ἘΑΡΑΩΝΗΝ γε] ρεγ δοοίάθηϑ ἰΐὰ αἰποίθεϊασ φαοα δηἷπὶ υἱάδὶ δὰξ 
αἰΐαοῖε, ἰδυξῖδρεν γαπάεῖ, φαοδά βτιδῖπδ ἰδοεϊπϑαθε οἴβοῖο ἰγυϊδοδίαν. 
σάτα ξοπαϑ ἰὰ ἔρθαπι οοπουρίδοευαι! εχρί ενΐξ, Π]Πογαάπι φαοαα6 ϑπανΐ- 
125 ἀφοίίτ: αἱ εἴϊαπι πο Ρὶ8 β}]ϑαταεπεὶ οάοτ, οὔπὶ ἱπάϊροπιιδ, δα νὶϑ 
ἐπὶ, δὶ ϑαϊίαϊ τερ  θηπα ϑάμητιδ, διηρ] 8 βπδυΐδ ΤῸ δδῖ. τΌβ886 
παΐετα ΟὝΟΥ δΕΙΠΡΟΥ ϑπαυῖδ δϑὲ. 8. ΟἿ πιΐπαε τίδαπι τεϊϊπετα 

οἰ πιαϑ, ΟΌπι ἀταΐςο8 ποδῖγοϑ ἤδη  άγεβααθ υἱζοσηυϑῦ ὅπ το] ὶ- 
ἴπσ, φυοά εἰμεπϑ δἴφαα διθρθηῃεῖῃϑ δἷξ. δἰχαὶ βϑιμδευο θητί ἔθγιπθ 

Βιυϊπετιοάϊ δες. δγξο πιϑτΐο ἴπηο δὰ συγ ἀϑηάπηι πιουθτραγ. 

10 ΧΧΙΧ. ΟὔὐλὲῪ ΑὉ ΕὐϑτιτΙλη ῬΕΆΤΙΝΕΝΤ. 

Οὐλπι ΟΡ σδπξδια σὔτα πιδῖοσ ἰηϊαγία οἷς οἴδηδα 4π86 πιαΐτι ἴὰ 
Βοππτι δοοερίδ εϑῖ, Βοπογάπα τηδῖτϑ εἷϊ Βοπαπι, πιδίογ ἰηἰϊιτία Ρ6- 
σαπΐας βαϑἐπιεῖας Ζιδπὶ μοπογίδ, δὲ Βοπιΐπεβ ἱπίπϑεὶ ροῖπ5 ἰπ τὸ 
Ῥεςυσίατία 6868ε υἱἀεδηϊωγῖ δὴ 4αΐα πιρ εἰϊπάϊηΐ ρεουπῖδε Βοποτὲ 
αοϊοροπαπέτς, οπιυ 406 ΟΟΠιτησπε8 ταρχίσηε Βαρεηΐϊαγ: ΒΟΠΟΓ 
τατῖοπι ρϑαοΐθ τάγοηπ Ὧδῃ οοπεϊηρὶ. 2. Οὐ ἀεροοίξαπι ἀεπεραγα 
ἰμλφαῖπϑ οἷξ 4αδι τουϊασταῦ 8 4ποὰ δταΐοο ἐπί πγίατη ἔδοστθ ἵπτρα 

80 εδῖ. ἀεροδίξιπι ἱρί τον απὶ περϑῖ, δπιΐοο ἰπἰατίαπι ἔδοϊς : πη]}ι8 ἐπίτα 
ααΐϊοσααμι ἀεροηϊὶ πἰδὶ ογεάδης οοηβάδηϑαιε. δὲ ἰδ οαἱ ἀεβεῖητ, 
διαϊοῦϑ ποὴ δϑῖ: ποῦ εηἰπὶ τηπῖπαὶ, δ6εἀ ἀαὶ, φαὶ αιαΐοτιδ εϑὲ. δὴ φυΐδ 
ταδῖοτ ἱπίαγία σοτηταϊ τιτῦ ῥργαθῖοσ ἀδιῆπυπι απίπ βἀ65 ηερ]ἰρίξατ: 
οὐἴπϑ ξταῖα, φαδπινῖς πὶ} αἰϊπὰ οοραῖ, ἀρδιἰπεπάσπι ἂν ἰπίαγία 6δξ. 
πὰ ἴδεο ποῖι βὰγ ραγὶ γεάάεγε υἱεϊο ἀδίωγ: Βὶς ρίξαν τετα ϑδβα οσϑ- 
ἀἰϊάτε τληφααπι ἀτηῖοο, 1116 ἀδπεραὶ ἔδηφάδιη ἑηϊπιΐοο. δὲ φαΐ τηπἰθανϊῇ, 
ποῖ ἀδάϊξ αἰ ἀπιῖςο. ἰΐεπι πὶ ἀδροιπίς, σποῖοἀϊεπάϊ τεἀἀοηάϊαο 
βταῦα ἀεάϊι: φαὶ πιαϊπανῖς, ἔγαςῖαθ εἰΐϑαν δὰϊ ταί ἀεάϊξ: τηῖϊῃαϑ 

δ δυΐεπι δερτε ἰεγίπη δ ἰδοΐαταπι, δὶ φυιβεδίαμ οι οἱ ατη στα στα ΠΟ δὲ 
Ρεύπιην, οἱ Ρἰδοδίογει ἐδοΐδτα ἰαοϊαγατα γϑιϊαπι ἀθ4θο δηίιηο ξεγιηῖ: 
Ῥετίουϊυπι εἰμι ἐχρ]οσαΐαπι δἰ 1 μα ρεθαηὶ. δἦάο εἴαπι φαοά, φαΐ 
ἔπαπὶ ἀεροπαπέ, πουιΐπατ υἱἑαπίθβ ρεγῇ ἀΐδπν ἑοσζαπδαε ἰδ ρογδηΐεβ 
πάνετδα ρογαηηαε ἰὰ ἔδοϊσηϊ: 4αἰ γϑγοὸ πισϊπδηῖ, ρεουη δ ἀρθαηάδηξ 
ξοσταπαΐεχαε ἀερτηι. ἱπίσαΐαι δαΐεπι εδὲ ἰπἰατίδια Ποτηϊαὶ ἱπέογία- 
τδῖο 408π) ἔογίππαδίο ἱπια 686. 8. Οὐὔὐδπι ΟΡ τότα ἴῃ [οτῖβ ποῦν 
Ὠ0]}}116 [απ ]18ς ροῖα8 ἀπάτα ἰοδἰδιπεπ γαομο δεηϊεηξία ἐεγίασ 8ῃ 
Ῥτορίογεδ καρ ἢ ἀο αταϊϊϊα ἐπιθπ γί ποῦ Ἰςεῖ, δεὰ συϑγὰ ἕαϊογὶ π6- 
σεῦδε δϑὲ, ἰεϑίδτηθηΐα δαΐεπα τὰ ἴαπι ἔαδα 6686 τεάδγροΐ ροϊπειπιηξ. 

40 ἀ. (ας ἐρῶν δρυὰ ποπιΐπεθ Βοποϑ ροίΐμε 6486 4θᾶπι ἀρπε ργὰ- 
δῖ: Υοδ, 80 8η, 4πΐα οταηὶθα5 οἀΐο Βαβεῖας αἰφας ἐχρεὶ αν, δὰ 

τοθοϑ ρεγίαρίξ, ταῖδ τηαχίπιθ δρυά δοὲβ δαϊπέειαι ρϑιτοδποπάϊατιο 
Οὐοῦπαι 86 Ρο886 ἃβδεχαϊ ε ςομΓατΊο, δὶ δὰ ργαυοϑ υθπογίξ, πα παθδπι 
808 ἔοτγζυηδ ἰϑῖα ἔογε οοπίεπῖοϑ, δεὰ γε] ζισίδ τε] ἰαϊγοοίηϊα δἀϊξυγοοῖ 
φῦΐρυϑ γεβθύϑ ἔαϊαγαπι τ 'ρϑα ἀπιρ]ϊος ἀραὰ [1106 πιδῦογε πϑασθαξ. 
δι φαΐα Ἀοπιΐπ68 ργοθο8 ορετηε δα πβῆγοϑ Ἔχἰϑατοδι, πδς δἰδὶ μϑία- 
Ἰδπίος οοπϊαπιεϊϊοδοαας αιρρίαπι ἕδοϊαγοβ. ἰΐδαπε τξ Ὡο8 ρεσαηία- 
ἕω ἀοροοίίδ ἴημ8 Βοτηΐηϊθοθ Βοιΐδ ογεάίκηπα, οἷς οἴβαι μδϑο σἱδὲ 

ἀϊερεπϑαῖ εἰ δἴαϊοϊξ, δι ΠΡΘπίετ 86 δὰ υἱτοϑ ορῆπιοβ οοπΐεγε, σαῖς 
[εταῖπα εϑὲ ἱπόρδσια φγοίϊπάα εἴ υἱγίαπι εἰ σοπδΙ]Σ,, ἂς ἀἰριειοῦὶ ὅος Ξ9Ὸ 
τοϊοϊθαν σοτηπιεπἀδίαπι 860 6886 ἹΠΆΡΤΟρΡΕΓΟ Ὑεδὶϊξ ἴστε ἀεοίἀεγεῖ, 
80), αΐα Ἰπδῖα εδῖ, ΠΌΠΖαδμι δα. πιδ]ϊδ ἰππξεγο νε]ῖξ. Ὥδτα δὲ ἰϊὰ τοὸ- 
Ἰποτῖξ, οσππίπο σπαΐππι ἱγτετο  ἀῖδὉ1}6 ἴρϑα γεἀάεοτ. 58. Οὔγποῦ, 
4αεπιδάπιοάαπι δ ἰβοδηίατ ἱπίατῖδα ἱπ Ρεουπιθ, (Δ οοἴετὶς εἴζαπα 
ἴῃ τέρα ναϊεαπὶ ἀπρετὶ  υεγθϑὶ οδῦδα, 40] ἰετε αἰϊφυϊά ἀὐχεγὶῖ, πὰ 
τορίεγε τὸτ 4ᾳοααε τοιϊϊςεπάδτη ἀρεγίοεϊς πεχὰθ 4πὶ ἀπῦτι ρΡτῸ- 
ἜΗΝ γεὶ τοῖδπι τεπὶ ΡῈ] ΐοαπι ὑτοάεγα ργορίεγεα σε]ϊι, δἰσαὶ φαΐ 
ὁΒοΐπαι δϑδιαϊογῖξ, εἰΐδτα ἰδ] δηττπι δαΐεσεϊ δὴ αυΐὰ δαπὶ χπᾶς Ρμδ»- 
οἷδ φαίάεπι ρεὲῖ ἱπιροιθηιίαπι, δεὰ νυοϊπηϊδῖα δαὶ Ἴϊαν ἱπίψιια σουατολν- 
ταυΐατ. . Οὐν ἀεροϑίταμι οἴρπι ραγτυπι ἀειεβαγα ἰὑτρίπδ δεξ 
4π6πὶ ἀεδίτυτα πιδβτιτση ἢ ἀπ, φαὶ ἀεροϑίτητη περδὲ, μουηίπετη ἔγϑη δ 30 
δ {0 Βοπῃϑ ἶρβε εχ ϑιἐπιδίπιϑ εϑξ. δὴ ἡποηίδιη, χυΐ μος ἔαεῖξ, {πᾷ 
εἰΐαπι ἔδοογε το. 7. (αν Βοπιο, φαὶ δάθο εγυάϊομε ργϑεάϊεπο 
δδὲ, διϊτηδηϊαπι ομληΐατα ἰηἰυϑιἰϑεπιιφ διε 7 δὴ χαὶα ἱπρεπῖο οορίϊω»- 
ἄοπεχαε ρ]ατίπιητα ταὶθὶ. υοϊαρίαίεθ ἰράϊαγ δὲ (δἰ οἰ Αϊοτι τἰπιᾶῖαο 
τοδχίπιε δίστι ρεγρεπϑαῖ, 4π86 ῃἷἶεΐ στη ἱπίτιγία πιο ἀϑ564αὶ ροϊοεῖ. 
8. (αν ἀἰνιδε σβᾶρπα εχ ραγῖε δ Βοπιϊπίαϑ ὑγανΐφ ροῖϊῃ8 φίρται 
Ῥοπίδ μαβεδαίυτῖ δη, χυΐα ἔοτῖαπα οαθοᾶ εϑὲ, ἀἰϑοθιτιεγα 51:0] δῖσα 
8 ]ΐρετε φαοὰ πιεὶϊαϑ ποὴ ροῖεδι, 9. Ουτγ ἐπεί μαρίϊτατα εοὲ Πο- 551 
τοΐηῖθα8 υἱῖα ἔπιποῖῖδ ρει ἔδγτε χυδπὶ Υἱν 87 δὴ φυΐα Ὑἱγ] ρτβειἀϊο 
6436 ρῬοϑϑιπὲ, 11} ἀδίπποιξ πὲ} ργδδίεσοα ροϑϑαηὶ. 10. Οὐδ 
ΟΡ οδῦδδπι, 4εΐ πιογατι οππὶ Βουηΐῃθ βᾶπο ἵγαχογίξ, πὶ ἢ}10 τε αϊ ἴὩ- 
τερτίογϊ σογροόγθ ροϑϑῖῖ; πεᾷὰς τ οὔπι τοΡαϑϊοτὶ δαξ ρῃ]ομτίοτὴ 
γεγϑᾶῖοσ, φαϊοσυδπι ἱπ εἰυϑιποάϊ Παρὶτυ8 ρτοβοίδι: ἰυϑῖο δαΐεπι οἱ 
ῥμς θέν εἴ Ὦοπο 4αΐ 8ὲ ἱπηχοῦῖ!, τι δἰ ον ἴῃ ἷ5 ἱρϑῖ6 Βοιΐδ διΐποὶ 
οὐδάδιῖ δὴ χαοπίδιι ΡΌπϑ σΟγροτδ δηΐτηο ἰμηϊξαγὶ ΠΟῺ ΡΟδΦαΙΙΌΣ, 
Βοπα δυΐμηὶ ροδδβιιηιϑ: 6ϑὲ δυΐδιῃ 4υΐδαι 8 Βοπα8 υἱγῖοῖα ἀπμπξ, 8:18 
υἰγιαῖε σογροτῖβ. δϑϑιθϑοῖξ ἰρίτατ Ἔχεταρίο πιο]ϊογίθ, γεοῖα τηοάο Ἶδ6- 
ἴχτὶ τποάο σοαυίτίδιατὶ; χυοά 15 ἀδϑῆδϑοογα παι, αὶ οὔτε 6800 δε: 
Βαπὰ επΐπε 4αϊϑαπαπι δαπὺδ ἴῃ 60 δῖ, πὶ ἰδεΐδιτις ψαίθηβ τέρμ ἴ20- 
Ὁϊαάππι, ἐγίδεοεῖατ φαΐθυδ ἰγίδίδη ἀππι δἷτ: π1 Ἀ}] ἐπῖπι εχ Ἠΐδ δα ἐδἔεῶς 10 
στγεδγε ροϊεεῖ. 11. Οὧυζ πιυϊΐογοπι ἱπιογίθοϊβεε ἰπἰ ατιαϑ 8 πδτα 
Υἶγοτηἵ πυδπισαδπι τιϑίμγαθ ΓΑΙ Π6 τη88 ἔδπηῖπα ργϑεδίδπηοῦ 6δὲ. 
δῃ 4αυΐα πιῦϊΐοτ ἐπι Βα  οσ εϑὲ πυΐππϑαπθα ρῥχοϊπὰς ἕδοεγε ἱπίαγίδϑη 
οἰεδξ. ἰΐεπι δὶ δάνεγρα ἰὰ χαοά ἰοηξα ἱπΑττηΐαϑ δϑὶ, Ὡἰμιὶ νἱτῖς, 

ἴΩ0 δίο]ἀαπι ἴσας ἰαϊατϊεοίπηθτι ἐδ. 412. Οὐδῖα ΟὉ ςδίΞδτα τὸ 
ἀοχίετ δρυὰ ἱπάϊοοτ ἰοοῦ9 ἀδταγῦ δὰ αἱ τατῖο οοπιρ επϑαηάϊ αῦθω- 
ταῦῦ οὔτὰ ἰφί ταν τε8 ἔδοῖδς δος ιϑαίοδεδσα ϑιιροτίογεπι γθο, δίαϊα 9 οὐδσ 
οεάϊτας πηεϊϊοσ, αἰ.866 δάἀτνεγβαγῖο ροϑϑίϊ δεσύδαγε. ἰῶτα εἰϊδ τοῦ 
τπδρτιὰ εχ ραγίϑ ὀδυθῦα σοηϑηϑΥ; ποι ταεἰΐπα ἔωσογε ἴϊὰ Ροϑϑῖξ, οἱ 
Ἰοσῦπι ἀεχίπιτα οδεϊπεαῖ. 41,3. (τ, οἱ ϑα[ταρία ραγὶ παθαθγο δο- 30 
σπδδίουξ οὲ τὸ ἔμεγίπε, τεῦπὶ γίποοσε δϑαθοίϊατη δδὶ ἢ δὴ 4αἷδ, οὕτα 
ορίτατ οαπδα, ἕαπο Ρτίπτατη δὰ ἀπά! γθα9, δἴασπε τοδροπάοτε ἰδδῖεδ- 
48ε δὐἀμίθεγε ἀδθεῖ, δαὶ αἰϊφυϊὰ ἔδεογε δἰἰυἀ ππᾶθ δὶ ρτδειλάϊατα 
Θγη δι Ροϑεῖξ. ἔβοϊ! ες δπτθτ ποιαϊηΐ ο8ὲ ἀϊνίπατα, 4086 οἷδὶ ργδειοῦ- 
Ἰομάδ ργδερδαγδαπάδημε δἰπε, αἱ ἑθδῖες δυὶ δἰφθαπι δι αἰϊαμα, ψυᾶ 
δε ἱπποςδῃΐδιῃ οδίεπάεγε υδ]θαῖ, δἱ γεγο δοοιυϑαῖοσ, εἰ δυϊδαῦδι ἰ8 
ἰπάϊοίαπι τοσοῖ, γέτα ἀΐδροηθγε δἰᾳαθ δἰδίπεγε ροϊοδὶ, ρσγοαὲ δἰ 
Τρίξατι εϑῖ, εἰ οὔτι ἴαπι δοοοτγεινίι, βοιῖ5 νοτὶ φαϊδυεάαπι οἰπραΣ 
δξεγεῖ φΌΡα5 τεραϑ, οὔπι ἰεξαπι δυοῖογ ταΐποὶ Ρατγῖοϑ τοὶ νἱδεγεῖ, 3Ὸ 
ἔανεη ἀθτα οοπϑηΐὶ εἷ, φποίίε8 δοηξοπεῖδο ᾿μαΐσυχα ραγο ἰπίοσ δὲ βδαι, 
4αυΐη εἴὔδιῃ μος ἴῃ ἴϊδ τααχίπνο ἱπῖς ἰοτ Ἰἰοθῖ, 4πο8 ποία ἰετταφΩΣ. 
τη} 18 ἐπίπι ἱθὲ ργδοϊεγιοϊξιαπὲ, 4πᾶε γεὶ ἀϊοϊα τοὶ ἑδοὶα δὶ πεοε- 
ϑᾶτὶα διδϊπεγηπῖ. αἰαυὶ γϑῦδ βευΐοα]ο ἘοΠΙΡΟΣ ἔεγα αἰϊτπιρ ρταυϊοτα, 
τπἰ δἰηρ]ἶπ τη οἴτιαϊ: ΘΓβῸ 6δἱ δὰ ργϑειθγπιοτα οορλϊοτ χαῖρ ροράξ 
δυῶπι δύβετε ἀεζεπϑίοποπι, ἀυθίυσα πο ϊϊαπὶ εδὲ χαΐμ, πἰδὶ ρτγδεῖερ- 
αητογεὶ, νἱθσεγε δἀνθγδασίθπι ροϑδεῖ, φαδηὰο {1118 ρτβείοσιη δαὶ ρο- 
ξαὶξ Ἰαταθη δυΐ ἰατίδ ρτγαειὶἀΐο δεηαίραγαγε. αὖ Ἀδες ποδίσυτα πθῶθ- 
χαΐεχαο ποοραΐεπι ροϊΐαε γεἰϊ ᾿Ιθογαγα φαδτι ἱπποσεηΐεπι ὀρ ἀοπθ- ὃ 
Ὡδτα; αἱ οἱ ἀθ δρδογίοπε ᾿ἰβογιδιϊδ αυἱ μοχαιοι αἰ ἀρίτατ, γοῦστο 1δό- 
τᾶγο ροῖϊίῃε Ὑε]ϊπιπδ ποοεῃΐετα αθδτα οοπάδιηπατε ἱπποοθοϊεωι, οἴθαι 
εὐΐπὶ 418 δια δὶρὶξ, ΘΥΓογετω δηδβείρεγε ἀδθοὶ ἰουίΐογεμν, Ὡδχα εἰν ἱηΐν- 
σαυπι εἰΐαπι εϑὲ ᾿Ι εσαπι δοϑαγαῖθϑ8ε χυΐ ϑετνυιϑ δοῖ, ἰοῦ ρα Ἰδιδὴ ἰρῖς- 
φαῖΐτε δεγυθτα ϑαηχίδδα ααΐ ΠἰΡὲτ δὶ. ἱξεπι απειηδαπιοάυχη δὶ 4 ἷν - 
τεβῖς ογίπιεα, ο ᾿ἰπραῖ, ποη ῥγοϊϊπαθ γατὰ οτιταϊπδητὶ τοδξηδι δα τὸ 
σεπϑδημῶν, 864 μορἀεη Ἰοπεπίζασι ἄοηες ἱπάϊοδίηχη οἶς, ἰϊὰ εὔθρα 
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ὧδ ῬΙατθος μὰς 6886 ραϊατηας, σππὶ δοοοῖ ἰὰ ἀΐοτιπι δοβεσοπείσπι 
ἰοϊατίατη εἴ ποβδπϊίπτη ρΆγθξα ὨὩΠΙΠΕΤΌτα 6886 σουϑίαϊ. πὶ επΐτα ἴῃ 
Ρτϊπεὶρίο, οὔτ Αἰ ἕθὺ ογπαϊπδίαγ αἰ το ἱπβαϑ ἵξ, Ἰεβτπι δποίογθπι 
ΠΟῺ οΥἰπλΐπδηι ἕαυθγε, βεά γεῖιπὶ ἵπθεγα ἀοταίπατι σαὶ 6886 ἐδη 806 Ὁ 
ἀδθεσ ἀυστα δοουθαῖοῦ ϑηρογεὶ, ορογίεγε οχἰ ϑιϊπιδταπ, πίάδτι οὔτω 
Ῥαγὶ δυϊγδρίοσατη ἰὰ ἀϊοδίογ Ἔχδιπίηβ, γοῦπι δι οσαπα ΟΟἸαροΐδτη 6886 
φδμϑεπι 8, οππὶ 86 6 η {118 ρτίϊνι.9 Ὡ181] Ἔχϑιρ ογαπτῖδα ἰδρτσα δποῖοῦ 
τοουϑαϊοτί το] ἰφαγίξ. τα ρτὶϑ ἰΐθτι ἀ 6] ϊς 18. τααρτια δαρρ ιοΐα δἰδίαϊα 

10 ὅπ. ἰϊάχιε δὶ ᾿πα ῖοο8 ἱπϊπαδία δεπιθυϊία Βοπηΐπεπὶ οδριϊα ἀδτηπαγοξ, 
Ῥοσὶ αὐ δυππι δΥΤότγοῖν σλθπ άαγα απαδηῖ, πα] δτὰ ἰδ ροτὶς ἐδουϊ- 
ἴεπα παποίβοεδηϊογ: δα δἱ τιϊποδ ἱπίερτα [ΠΡ ογαγπῆ, δὶ πος ἰΐὰ οδαῖα 
ἰυΐοφπε δοθγῖπι αὐ Μ1}}}} ργδθίογεα ἀθϊπαᾳπετε 116 υε]εῖ, φυϊά, 
680. δγγδυεγὶπὶ ἰμάῖοεβ, φαοᾶ Πογαΐπετα πθαπα 680 δηιεῃἀαΐατα 

ρδγασίπιῖ βεὰ δὶ ροϑβίμδο εἰΐδια ἀδ]οἴατα ἰάδτῃ σοπιιπίβογὶϊ, τηοσὶθ 
ἴατα αἰγίπϑατιε ἀ 6] 1ς1] οαπϑα πια]ἰαμάνηη 16χ ργδεοῖρις. ἱξοπι Ποιηίπίδ 
ε5ὶ Ἰηϊφυϊοτὶς δὰ οοτωτηϊζίοτα, 4088 οτί πὶ ἀϑϑίρπαγὶ ἰπίᾳπα τηϊπῺϑ 
φοηδοηϊδαδατῃ δῖ. ἱπίαγια οπῖτα ΡῈ ἶγαπι, Ρεσ πηϑίρι, μετ "θ᾽ ἀϊθ απ 
τοὶ Ῥεῖ τρυ]τα5 1188 Ειιϊυϑηιοάϊ οαυ885 δάνυθιὶ ροῖϊδϑι, ποῖ τδπίμτα- 

39 μύδο ΕΣ σοηθΌ ἴο: οτίπηδπ δπΐθτη εχ σοηϑη]10 τπᾶρηᾶ δα ραγῖδ ἱπίυ- 
δἰε ΟΡ ιϊοϊϊατ. 4υᾶπι ΟἹ Τὸπὰ οὐτῃ δεηϊδῃϊίαθ δοουδδίογοτη ἱπὶυδῖθ 
δξεγα ρατίϊετ εἴ γσεῦπι ἀεἰϊαυΐδβ6 αἴβιτηδηὶ, ἱπιρτορυβχας ΠΡ 1105 δἰξ 
φαὶ ἰηϊαδῖο δοουβαῖ, υἱοϊοτίδτα ἰοχ ἴαγα ορίίπιο τεὸ ἱπιρδγιῖϊξ. ἰΐθια 
π08 οἴΐδπι ἱρ5ὶ ποϑῖγ!8 οὕτα [Ἀτα ΠἸαγί θυ 1ἴὰ ἀφίπιι8, αἴ οὐπὶ 608. ἀε- 
Ἰφαΐδδε δἰ!φυϊὰ δα ϑρίοδπιην δὲ ἴάτπαθη πἰμ}} σογε Βα θτιθ9, 8εὰ ρατὶ- 
ἴΥ ουΐρὰ τᾶσδτα εχ βιϊπηδτηιδ, ποι Ργοϊίπυϑ δὰ ρ]δοϊεπήμτη νθηΐδ- 

952 ταῦθ; δἴηπε δὶ Ὠΐ 8110 τεπὶ δυνρ] 8 ραγοσπβαγα Ῥοδϑίπιαβ, οαΐρ8 608. 
οἸβπΐηο ΔΡβοΪ νἱιπα8. ἰΐοτῃ ργαυϊογθίη ᾿ΐς ἔαοὶξ ἱπϊαγίδτω, τὶ ἐσ οοπ- 
δυο, φυτὰ αὶ ποι εχ οοπϑΌ]10 ἱπίατίαϊατ. δἴχοϊ ρἰδπαϑ δίᾳια οἂ- 
Ἰυτηπΐδπ8 δεροῦ ΕΧ ΤΟΠΒΏΪΊΟ ἰδοεδϑιῖ: φαΐ δυΐαπι ἱηἰπδῖα αἰϊατα 
ἔοεϊϊ, δὰξ ρὲῦ πϑορϑοιἰδίοπι δαϊ ρδσ ἱπιργυιἀδπείδια δαὶ ργοῦῖ δἰϊτοῦ 
δοῖϑ ἴᾳ]οπὶ ἀεἰϊπαυῖϊ; σατηααα ρᾶνεδ βεηϊθηξίδα βίηϊ, δοουϑαῖου ἴᾶτα 
δα οοπδΌ]:0 ἰμϊατιάτῃ ἔδοθσα αἰἰππίἀϊο ἰπ ἀϊςαῖηγ βοηϊοπεᾳγαιη, ταῦτα 
βυΐεπι ἴδοογε αυΐάεπι ἰηἰαγίατη το! 4 πὸ δθηϊθπίασττα ἀϊπηϊἀἴο 8886 γῖ- 
ἴατ, δεά ἔδοεγε ἰδτιθα εχ ςοηβυϊο ποὴ ςοπδίαϊ: Ἔγρὸ οθη βταυϊοσγειη 
δοουϑδῖου 4πᾶπὶ τοὺ ἔδςογθ ἱπίυσίαπι ἱπα ϊἰςεἴατ, τα διῖτο ἰορτιτα δαςῖοῦ 

10 Θῦτα υΐποεσο οθηϑαὶ 4πὶ ἱπίατίαπι ἔδοὶς ᾿ουΐογεια. δάάο εἴπη χυοά 
δορατ ἰηἰυδίίοτ δϑὲ χυΐ 8ὲ ἰδῖεγε Ὡοπ ρυίϊδὶ εἴ ἰδβθη ἔδοϊξ ἱπϊατίδπι, 
πύαπι ααὶ ἐε ἰαἴετο ροββε Ὄχἰβδιεϊπιαῖ. δἵ συΐ ᾿πίπϑῖε ογίπηθη οὔϊααδτη 
ΟΡ οἱξ, δαπι 4αϊάοπι ἔρβιπι, 4 Θ ΩΣ 8018 τεχδὶ οδἰ ππιη115, μδμὰ ππ- 
Ζυδαι ἰδίεγε 868 ροϑ86 ἀγβρίγδῖαγ. ςοίογὶ φυὶ ἰπίαγίδην ἔδοϊυνξ, ἰαῖοτα 
8686 Ρ᾽ετίᾳιε οπιπαϑ δππὶ δχίσξιπδηξ, ἱπ ποῖαι ἱπίατίατα ἀπιιπϑάυθγ- 
ἕογυηῖ. ΟΓρὸ ἱπάϊοαγὶ ἱπίπϑθογεβ δοουβαΐογθε ἀθεβθης 4πᾶπὶ τεῖ. 
1Δ. Οὐδπι ΟΡ οἄπδααι, φαΐ εχ Ραϊηεὶβ [ωγβῖι5 δϑὶ δαῖ εχ ραϊβεβίγα 
δαὶ εχ ἔοτο δαϊ αἴχαο εἰπϑπιοὰϊ ἰοοο, τηοσγὶε πιπ] δῖ, αι δυΐετα 

20 6χ ἄοπιο ρτίγδϊδ, ἰαγιΐ ργείίστι ἀπρίιπι οχϑοϊν εἴ δὴ φαΐα ἴὰ ἀοταὶ- 
δὰ9 τειη ουδιοάϊις πιδὶ 8 Ροδϑητηδῦ πᾶτι οἰ ρᾶτῖο8 ἥττης εἰ οἷανὶδ 
οδῖ, εἰ ἔτι !ϊαγῖθυδ το ἀοπγθϑιϊοαθ οῆγαθ οὐρα δαηῖ, Ὀἱ ἴαϊ0 δοΓ- 
τεπίωτ. δὲ ἰὰ βαϊπεὶδ ςοϊεγίϑφης ρα] οἰ5 Ἰοςἷϑ (ας 6 επΐχας ἔδοϊηο- 
τίϑ, ρεγρειγαιίο δῖ: ηἷ] δηλα δὰ οπβίοήϊδηι βαι15, τ δι ροεπεγίξ, 
Βαρεῖ ῥργδοῖογ οοιὶοδ. ἰΐδφαα δοπὶιδ8 ἀδίυγ ἔαγδῃαϊ, εἰίαπι δἱ δβρε- 
αἴανο Ρϑαϊΐσρεν ἀϊνεγιετῖῖ. αυδπὴ ΟΡ τεπν ἰδβοπι δίςῖοσ γαῖπϑ διιᾶ 
ἴρ8ο8 ουϑίοάϊτγο 58115 ποπ ροδδ6, ἰεβεηι ΔΙ Βαϊ τπϊπἰξδηΐοπι δοθγτῖπια, 

30 φϊδιῃ ζυϊαγαπι πειπίν! φαΐ Γαγίαπι ρΌΡ]οῖς Ἰοοἷα. σοπιπιϊβαυῖς, ἰἴοτα 
ἴπ ἄοπιο ρεπθ8 ἀοτηίπαμι ἰρβατο εϑὲ, 4υ δι υδ]ϊξ γϑοίρετγε, εἴ οἱ πιΐ- 
τιὰϑ οτεάοι, οανεγα. δἱ οἱ 4υϊ ἰπ βαἰποὶϑ φοϊοφηδηι ροβυλὶ, Ῥτοβίθεγε 
πιϑτωΐη πὶ ̓ἰςεῖ πες ἱηρτοάϊ, πεο ἱπργ ϑβΌπη γϑβῖθπι δύιδτα ἰδὲ ἀδρόπετγε, 
πη ἄς δυττερίοτιι δἰϊ, βεὰ ργοαὶ ᾿ἰ δίτυτα εδὲ, δοάθπι ἰπ ἰοςο βῆσγε- 
Ῥῖυτ! εἴ διαίϊββαγὶ δπιϊσ]α ρτοταίβοευς ἰδοςπῖ. φυδργορίεγ ἰεβαπι 
δυοῖοτ Βοχιίοῖθ γορα8, φυὶ δὴ δροηΐδ ἔαγοπι δυδηη ἰπ ἀοτηῦτη ἐχοε- 

ν Ῥετὶξ δἱβίψαε δὐτυδτῖϊ, πὸπ τηδρτὶς βάπιουπι ἐπρρ]] οἱ ςαπβαὶξ οοπ- 
δοϊεπ ἄστη: ἰδ σογοὸ 4υϊ σοπηηθποτη Ρα]ηδατγοπὶ δάϊϊαπι οοπυθγβαῖῖο- 
ποῖαι Βαροαπὶ πεοεβ88 εδῖ, δυρρ)ιοΐυπι [υτιὶ ταν 5βίτηα τα ργϑεδί 10 
οἰδιίαλς. ἰἰσια αὶ Ἰοοὶα φαογατι ἃ ἀπ οταπίραδ ραῖδὶ ζαγίωτη οοτα- 
τοϊιταπξ, οὐ θὺ9 ραΐεπξ 60 δηΐπο 6286, υἱ εἴ γ|86 δβεγυδῖξ η6 δυὶ 

ἑάστα σομηπιοάϊ βταῖϊϊα ῥτοθὶ 6866 ἀπιφαατι υἱάοτῖ υοἰτηϊ, πτροῖς 
πὶ ἔγιυιῖγα 66 ργοροβ δρυὰ δὸϑ δῃιθηϊϊδηϊωσ 4υΐ γοτὶ ποτυηῖ. ἰδτὴ 
δῖξοὸ Ῥαΐδτι δυᾶπι πεσυϊτατα ῥγδυϊἰδίθμαθα δχθτοογε ἱποὶρίεπί. δὲ 

10 «αὶ τιμᾶ ἰδπίοχω ρδδτὶ ἔπογίπι, ἀϊσδυδάεγε γεἰ ρεοπηδ γε τε αἰΐχυα 

ΠΟΠΔΗΪΏΡ, πὲ ἔβοίηαϑ ραϊείαοϊαϊ: φαοσοίγοβ πὸπ ἰοὶδ υἱέα Ηΐ Ῥτανὶ 
Ῥετγβευεγεπί. ἰἴΐααπε ἱερπαι ςομάΐτου ἀάπηπα Ηἷδ Ἰδυΐοτα ρογβοσιρεὶι. 
ἁΐετα δὰ ροϊϑδίπιππι ἀεἰϊοια ἀδάξοιϑ τοὶ ρυ]ῖσαα αἰΐεγαμι, φυδα ἴῃ 
ἙΟαΥ ΠΕΡ 6 (ΟΠ οἰ ἴδιο ΡῈ] οἶδ σοτατοϊταπίατ, αἰ 6 οοπίγαγίο Βο- 
ὭΟΓΘΙ ΠΟΠΙρᾶγαμΐ δα λτπΌτη δἃ ἸΠΆΧΙΠ]6 4086 ἰηΐερτα ΡΌΡ]}οα ἀρπη- 
ἴηγ. ἰΐα επίπα Αἰ αἰ οἶγε8 εἰ δἰ δὶ εἰ οεἰθγιβ ςοπδρίςαὶ δίηξ υἱγίπίθτω 
ῬΓδΔε 86 ἔεγγε οἵ οοΐϊδγθ. δἴχαὶ εἰπβιηοάϊ Γαγὶϊβ ποη δοϊητη Ῥτἰναϊΐτ, 
4υὶ δῆ πὶ διηΐοῖς, ἀεἰτέπαπῖο αἰβοϊϊαν, Ὑθιῶτη δἰΐαι τοία τοϑ ρῃΒ]ῖοα 
οοηγ οἰ ἰαςεϑδίσωγ δὲ ταδί εἀϊοιῖδ. ἰξίταν ἀαπιηΐδ ταθσίτο ρταυϊοτῖθαβ 
ἴδ Ῥαπίϊογ χυὶ Ἰοοῖς ΡΒ Β]1οῖ5 φθδτη 4αὶ ρτίνδιεὶθ ἴω ἀϑάϊθα5 ἰαγτΌτα σο 
δξλς. ἰϊοτὰ σαὶ ἐχ ἄοπιο ῥτίναϊα γϑῖὶ ϑιυιῶπι δτηϊβουῖς, δἰ! 6 αἷ8 οου- 
ταπιε]ϊοθ88 αἰϊδοϊίοπε ἀοπιὶ τοᾶπεπ5 δαστα ρετγίεγαϊ οδδπι. δἱ αὶ ἰῃ 
Ραϊπεῖϑ δαὶ αἰΐο ἰὰ ρεπυϑ ἴοθο διπίϑεσθ, δδθξγε ἰπὰς ππὰὶ ἀϊβοεάαπε, 
εἰ Ρἰοτῖφας οταπεβ ἱγγίἀεπίαγ; αυοὰ Ἰοπρα ταο] δϑιϊυϑ φθδμι ταὶ ἴὰ- 
οἴυτα 6ϑῖ. κῃ ἂς οαπβα ἰερυπιίδιογ ἄτοπα δ δἰδιοὶϊ ρτανίογα. 
φαΐῃ εἰΐατη αἰΐα φοπιρίωγα δἰῃπὶ}} ταιΐοηε ἰεβεβ ργαθοὶρί πὶ, δαπι χαὶ 
Βοχοιίπὶ ταδρίοἰγαῖα ῥριαβάϊτο τιδ]εἠϊχεγιε, ργανιῖον τνα]ταγὶ, φαΐ ρτί- 
γαῖο, βΏ}1ο αἴβοὶ ἀειγίπαεπῖο. εξ γθοῖο φαϊήθη: δὶς δηΐπὶ πὸπ ἐδη- 30 
ἴππτι ἐπ πιαρὶϑιγαϊατη ἀ6]4αΐ586, φυ} τα δα ϊχίς, ἰπἀϊοαϊαν, δοὰ ἐπ σοτο 
ῬΌΡ]ίοδων οἰΐαπι εοβιὐπὰ εἰξόνς ερῖ586. Ραιὶ δᾶπε γαϊΐοπε εἰ ααὶ ἴῃ 
Ῥοτῖα ζαταῖπβ δδὲ, ποῦ βοίυτα γι νδιίηι οἶα ἀϊσδε σογαπι οἰΐδτω ταὶ 
ΦΌΒΙίοΔ6 ἀδάδουθ δἀνοχίϑδε ρυϊαῖατ. δες οδάθπιὶ σοὶ 'ἰπ οεἴογβ 
τοάδεπάα γαῖο εδὲ, υδὶ δ] :πίβ οἷξ ρα] ουβ ᾿οηγεπίαβ εἰ οοτηρίϊαπι. 
15. Ουτ δὶ ἰυάίρατα δεπιδπίϊαθ ρᾶγοδ δάνεγθδτι5 ἤδπὲ, γοῦτη Ὑἱποθτα 
δοϊδίαπι 651} δὴ φαοὰ τεῦ ἘΜΠΟ δὖ δἀγνεογβασίο ἀειγίτη επῖο δέϊοϊαθ 953 
οἰϊ, δεὰ βυ[γαριϊ5 ραγίβυϑ υἱοίου ενδβεγῖῖ.0 16. (γ βηρεγ ἔαγσίο 
ἀδπιπυπι οαρί(Α]6 διαϊαϊαπι εϑὶ; ϑΌροΥ φοπίιπο]ϊα, 4π86 σταυΐου ἰα- 
οἴαγα εδὲ, δαδιϊταδίυσ ααϊά ῥρδιὶ δῃο σοόγρογα δαξ χυδηῃπι δοίυθγα 
ἄεβεαξ υὶ ἀεἸ φαογῖεῦ δὴ ρτορίογεα φυοὰ δρεσα σςοπίππιεοβα μὰ- 
τθδηᾶ αυδεάδτῃ δίζεοιϊο εδὲ, οσαπεβθθ ἢοπιῖπϑδ ρἰαδ ταϊπαδΥνε εἶπϑ 
Ῥοιιϊοῖρε5 βυπασδ: δἱ ἔαγαγὶ π0}}ὰ πεοδβδιίδις μαπιᾶπα οοβίταυτ, 
δάάλε φυοὰ φαΐ ἔαγίαμι οοπιταϊβετίς, ἰάθη δβογε πος τπαἰποτῖς 
ςοπἴθπη]ϊοδα. 

ΧΧΧ, ΟΥΔῈ Αὐ ΡΑΆΟΘΕΝΤΙΑΜ ΕΥ ΜΈΝΤΕΜ 10 
ΣΤ ΒΑΡΙΕΝΤΙΔΛΜ ΡῬΧΆΤΙΝΕΝΤ. 

Οὐ Βοπιῖπεϑ, {πὶ ἱπροπῖο οἰαγαεγαηξ γδ] ἴῃ βιυἀϊ8 ρἈ]]080- 
Ἠΐδο ταὶ ἴῃ τὰ ρῃρ οι δατιϊπιϑέγβη ἀὰ υ6] ἰπ οατταΐηε ρδηκθηάο γε] 

ἴῃ γέ ἐχογοοπάϊς, πιεϊδηομο] 08 οπιπαβ ἔιΐεες τἰἀεατηπβῦ δὲ 
ἃ1168 1ἴ6 πἰ εἴδατα υἱ15 δῖγαθ Ἀ1116 Σπ[οϑιδγοπίασ, οδὰ ἱπίοσ Ἀδγοδ ἀ6 
Ηδτγοιϊε ἔδγίασ: Εἰς δηΐπι θὰ ἴρβα ηΐδ8ε παίωγα ραΐδϊατ, εἴ πιοσθτω 
ςοταἑ ἴα 6 πὶ βδοσαπι 8} 1110 εἰ Ἡδγουδατη ρτίβοὶ ποπιίπανεγα. ρα6- 
τοσατη φυοατε τηοῖΐο πιεπῖϊ ἰάοπι μος οχρ]οαῖ, εἴ ἐγηριῖο αἰ ςαγαπι, 

δε πιοτίϑιῃ ἱπίεγάπχη ἀπίεςεά!: 14 οπὶπι ρ]ετῖϑαπε αἴγα Ρ11]6 ο0Π- 20 
δι εἱ 1,γεᾶπάτο 1, δοεἀαεπιοπίο ργοχίπιε δηῖς οδίϊαση μεθα ἰὰ 
τιἰςεγυπι ἐππδγαῖξ. δάάε Αἴδοαπ εἰ ΒΟ γοροηΐοτω, φαογααι αἰἴεν 
Ῥεπίϊας δὰ ἰηϑδηΐδιι ργοστιρὶϊ, αἰτοῦ ἰοοδ ρδγβεχπθραῖασς ἀδβεγίδ. 
τἀπάε {Πυὰ Ηοπιετὶ, 

δοὶ ἢΐς φυδηὰο εἰΐαπι ἐταυΐοσ ἀϊϊ8 ὁσωπίβης ἐσταὶ 
ἷπ ᾿δπιροϑ βου ἰαῖοϑ ᾿ἱπ4μ ἃνΐδ ΓΏΓΒ, 
ἰρβὲ βαιπι οοσ δάθηϑβ, μοιπίπατῃ υϑβε βία υἱϊδῃ8, 

φαΐῃ οἴἶϊαπι ρἰεγοβᾷιθ αἰῖο5 ἐχ Βεγοῦιη ογάϊηθ τῆογρθο δοάετι ἰ8Ρο- 
Γῶ886 Ποτηρογίατη δῖ. δηπὶβ υεγοὸ ροϑβιογίοσθα9 Ἐπιρεάοοίεηι 50- 
ογαῖεπι Ῥ]διοπϑιι δὲ δ] 108 οοπηρ τα 5 νἶγοϑ ἱπϑῖζτ 65 Ποο ξαΐεδ6 ΠΑΡ ϊα 
πουΐπητς, δἴσυε δἰΐδτη ρδγίεπι ογάϊηϊ5 ροείδγωπι διμρ] ἰού θαι. πβηὶ εἴ 30 
τοῦ ϊτο ἰά ξεηαβ Ἀοταϊπατα τποτθὶ ΟὉ εἰπθπιοάὶ μδρίταπι ςογροσί 
ἐχεγοεπῖ, εἰ αἰϊφοὶ βυβρίδ παῖογα ἴῃ 608 ἴρβοβ δἰζεοϊαϑ ρεγβρίοπε 
σαγραπῖ: οἴηπδδ ἰάπιοπ ἔεγε, πἰ ἀϊοΐαπι ἰδπι εϑὲ, πίαγα πυϊαδηιοαϊ 
ἐχϑίεσθ. Ἔγρο οαυδβαιπ ρχϊπιῦτη δχεπιρ]ο Βαπὰ 88πὲ ἱποοιωπιοάο 
τἱπὶ οαρίεπιηϑ. σίπαπι ἐπέ ἱπηπιοάίςοτα [8169 πιαχίτηε ἢ οταῖπο τοὰ- 
ἄετε νιάἀείυτ, 488165 τη δίαπο μο]ςο8 6886 δίβιγιιδπητιδ, τη οσεδσαα γὰ- 
τῖοϑ ἰᾷ σοπάϊι, οὔπι δ ἰθίϊαγ, αἰ ἱγδοῦπάος απ δηοϑ τιϊδεγιοογᾶδσ 
ἁπάδςε8, 4φυογῶπι πὶ ἢ}}} τπῦεὲὶ δαὶ δᾷπα δαὶ ἰὰς δυὶ εἰωδηπιοάϊὶ αἰ αυϊά 
εἴβοετε ροϊεδε. ἱπ:θ]]1ρὶ ρίαπα 4παπὶ νατῖος τε ἀαὶ Ἠοταΐπθ ἰἰοοῖ, ὁ 
δὶ χαΐδ ̓ κοσεύμα ἸΡδῆπι δηϊμπιδἀγνεγιοῖ, οἱ ἐταάαϊίτα ονδτγῖαϊ. ὑθὲ επὶπὶ 
υἰποτν Βοταίπεια {τ ξεπίθιη ἰβοϊϊασατηαθ ἃ δβοβγιϑίαϊε δοςερὶξ, 
Ῥβυὶϊο Ἡρεγα]ϊογὶ ροςῦΐο τεΐουες Ἡδαυτα Κὲ δὰ γεγρδ: ἴῦτη ἰαγριοτὶ 
Ῥοῖα γεγροόσττι ρεγεῖι εἰοφαεδαίετι βάεπίεταχαο γα άϊι; ροδῖμας 
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ὅτι ροΐδπάϊ διιρὶ οτὶ ἀπάδοοπι Ῥγορεβέαπιχιθ ἔδοῖξ δὰ αρδῃ- 

ἀυχη; ἀοϊπὰς Ρ᾽δπίαβ διμρ Ἰβοδίο ἰπ οομθεχροἰίατα οἱ Ρεϊαϊοπξίατα 

τετγᾶξ; τποχ δά ἱπϑαπίαπι ρτορετβοάππι δοσθιάϊι; ροθίσθπιο πἰπεὶο 

ἐκ Ῥοῖα τϑβϑοὶνἱξ δἰυ]ταπιαυθ δεῖς, ἵπ πιοάαπι εογαπι φαΐ ἃ ρυετῖδ 

γροῦδο ἰαδογδηῖ οοτολ αὶ, δαὶ οώαπι δογῶιπ αὶ υἱεϊθ αἴσδε Β1 

πιλίοτοτω ἴῃ τιοάπτα οοπεϊποπίατ. ἰρίϊαγ πὲ μόπῖο ἰάεπι ἱπέετ δίρ6π- 

ἄστι ταοτίθαδ ἱπιτααἴδιίον ταγϊϑ, τἱ μια τπιθπδατα χηδάδτα ἰάεπὶ ογδ- 

Βτὸ ἃ δὲ ἀϊϑογεραῖ, ἐϊα 'ϑαπὶ αὶ δἰηραὶί5 πιογαῖω γοπεγίδιβ δἦθο ἱπα 

10 γαϊπογίηξ αἰ αἰϊογοατο ποααθαηξ οοπιτπαϊατί. 488}15 δηΐπι υἱθο Ἔπῖτιϑ8 

Ηἷο οϑὲ, [116 φαϊσφαδαι αἰϊπθ ἔδοξα ἃ πδίωγα εβὲ, δ. Πςεὲ δἰῖαθ ἰοψποχ, 

αἰδπϑ υηθηΐθ οοτηπιοῖπδ, αἰϊαϑ ἰδογ πα ραπάαϑ: πδπὶ 8]68 υἱπῦτα 4αο- 

πὸ ἱπίοτχιαϊ. χ 4υο 1|αὰ Ηοπιετὶ ἵπιε υἱοῖαπι Βαςοῆο ἰδογίπιδϑ 
ὀῇαπάοτε ἀϊοππε" χαΐρρε πιϊδετίοογάεϑ ἱπιεγάυτα σεἀάἀαπζατ, εἴ αἰϊα5 
οἴζετὶ, αἰϊα9 ξαοϊϊατηι. ὁππὶ δπίηι 40] τιρθὰ ἰαςεδηῖ, εἰ πιᾶχίτπε ααὶ 
ἐπ ποῖα ο] οἶδ ππϑπῖθ ἔογτιθ δυτωταοὶδ οΟρΙΔΡαπα ἢ 6896 60] 6πῖ. 
ᾳυΐα οἰΐαπι δὰ διπδπάυπι Ῥγορδηβίογεϑ υἱπαιη ἕδςεγε ἰάοπθαπι δϑὲς 
ἱπάϊοίαπι, φαοὰ δαερε αὶ ροϊδῖ, νεἰ οϑοπἰαγὶ εοϑ δἀἀυοίπιτ ἅθιοε 
πόπιοὸ δον τα ἐᾶτε κονία γοἰϊε, γε] φηΐα ἀοἔοττηο δπαὶ τοὶ φηὶδ 
δείδια ργουθοῖξ: υἱπατω ἴδπιθῃ ποη ἸΙοηρο πδες δηροὶ ἰεπιροτα, δεά 

20 Ὀτουΐ. παῖυγα δδ)6, ἄπηι τἱΐα εἀιτοῖ, αδϑι ἀαἷδ ποτε θητ8 δι  ἐβοδέ. 
Δἰτ πᾶπιαπ δυάδοοϑ δἰ ἐπι ΘΓ τΊ:, 811} ταοἰταγηὶ, [1] με ον εῦ, δἰτὶ 
τσοϊάϊ ρεῖ παῖπγαπι εἰ ἰμδιτιαπῖαγ δὲ ἀπροηϊοτ; 4088 ΟΡ Γε8 δδινάετα: 
6456 Ἑσβ,ϑᾶπι ςοπδίδϊ, 4 γε] υἱπαπι γαἰ πδίταγα τποσαϑ οἰΐχαα ἰπδ6- 
τοΐπασο Ῥοϑϑδῖξ δὲ δίρεγθ. οογῇοὶ πδῆχας ἰπ ἀΐε8 νὲ οαἱοτὶ5 οπιπὶδ 
φοἰοπῖ. Παρίταὶ ἰρίτογ ἠαϊαγδεαυδ ἴτας Ὀ1]}15 ἥδίτδ οεἶετε ἀδίππι εδῖ. 
ἀαοοῖγοα ὑἱἱΐα σογροτῖϑ χιδε βδίαπι ρ δε 86 ἔδγτιπὲ, {ἰϊπιπιατις ἀο]ο- 
τε δἴγας δ} πιβάϊοὶ ἐπιδαππι, δὲ τἱπῦτι τεγα Πδῖαϑ πιοόύογε πίπιϊ- 
ττιπὶ ροϊεϑῖ: 4π8πι ΟΡ τεπὶ 9: πι|]ϑπὶ ἀταθο ἰϑέπιδος ὁοτγεϊαπειγ πδίαγδπι, 
αἴτα ὈΙ11ς εἴ υἱπυπι. οοπδίαϊ υἱπατα ϑᾶτα μδίσεγα υἱὲ 6 ϑρᾷπια Ζυδπι 

30 Θχοίξδι. οἰδπτι δηΐτ, φαδτηνΐδ οδἰἰάπαι, αἴ Β1} δραπιαῖ: υἱπῶπι ἰαγρα, 
διορ ἰπδαπε πἰΡΤΌπι 4αδπι αἴδυπι, 4πΐα οΔ] ἀϊα8. δὲ σογρο ὁ πτ8 6δῖ. 
πηάς δὲ αἱ εὐρίἀϊαῖεπι Ψεπετγίδ δοοοπάθγε τἰπαπι ροϑεὶϊ. χῦδγε 
ποῦ ἱπερίθ ψόπεγεπι ἰπποίαπι ΒδΟΟΝΟ δαϊαπιαπὶ, εἴ τηϑἰδπομο] οἱ 
4θοηῃδ πιαρπᾶ ἐχ ραγίο ᾿ἰ δἰ ἡϊπε δα οπια8 σοποἰϊξαπεατ. οοπουδίταϑ 
ἐπίπι Παῖαδ οορία ἀρίτητ; οαΐπ8 ἱπάϊοϊοπι, φιοΐ ροηΐ8 οχ ρᾶγυο οἶ8- 
δἶπιε 'π τα οἷ οπὶ δα ροβοῖὶ ἰπϑῖρηδτῃ: Ὠϊδὶ ἐπὶπι ἤδέῃϑ, ποη ἰΐαὰ Ἔχίηπη68- 
σατο Ροϊοδξ. δἴχπθ δεϊαιπ ρυϊαϑαῦδπι ἴοπιραδ Ργοιη δ αϊ δειηΐηἷθ δῖ, 
γοϊαρίδ8 φυδεάοπι ρεδιΐεη8 ριιοτί8 δάμης οτίξοτ, σαι ἰδπὶ ρηΡὶ ργο- 
ἥξει τοϑτίοα οι ρον ἰἰδἱἀϊπεπι ρττιτίαπε: φαοά ΟΡ ἰά ἴρϑαπι Αἴ, φαΐα 

95) Βαῖτϑ ροῖ τηϑαῖυϑ ἱγαηϑὶξ, 4πἃ ροβῖθα ἤππιοῦ ρογίεσίασ. εἰ δαπιϊα 8 
4θοχαο ἴῃ σΟπουπιρεπάο ρῥτο[ιδίοποπι εἰ εοϊϊοποπια6 ἃ δρίγη ἱτα- 
Ρεἰϊθαῖς βοτὶ ρεγορίςαπιῃ 6δὲ. ἰρίταν γδὶ 'π ὀϑοαϊεπίογαπι ροία!εη- 
τογπαπε οτγάϊπε πιδετῖῖο δα Ἰιοίδταοιι πιουθηῖ, 486 ἰοσῦπι ρεηϊϊδ- 
Ἰεπὶ Βαῖα ἱπιρίοπε. εχ Ζπὸ Αἰ δεαπι πὶ τἰπιυι αἰγὶ οο]ογὶϑ ἴα επὶ 
Βοχαΐποπι σεά αὶ, 40 8}18 τηδ]δηο μο θυ βαια]επίπβ εδὲ. χαρά ἰδἴε 
ἴπ ποηπ} 15 ραϊοϑεϊξ: ὁππὶ δηΐπὶ πιδρηᾶ ἐχ ρᾶτῖε ἀυτὶ νϑηΐϑαιιε ἴὰ- 

10 τοῖἀϊ, χαὶθαδ δἴγα Ὁ1}1}5 τεδυπάδι. οὐΐῃδ οᾶπ88 δϑὲ ποῃ β8δηρτιίη!8 Ξε 
βαῖα8 σορὶΔ. δεὰ οὺγ ποὴ οπηηίθιιϑ πιϑἰδπο ἢ 1οἷ8 δαϊ [α8ο18. οο]οτα 
ἰηνθοῖδ ἀαυῖϊαϑ οἷς, 861} 118 ἐδπίττη φαῖριι5 υἱ πὶ δτα 18 ἱπυδι μογὶῖ, 
αἰΐϊα ταῖὶο εδῖ. πᾶπς ἀε εο φυοά ρτίποϊρίο εχρίϊςαγε πιαὶ αἰπιῸϑ, 
δβοιάσπι 6ϑῖ. Πυπιοτῖϑ ἰὰ ρεπα8 φαπι δῖγαπι δέ] οτα σόσαπηια, ρτγοιῖ- 
ὯῸ8 8686 σοηϑίαηςϊ86 παίπγαθαμο πηϊγδγϑὶ οογροτῖδ ἰπξετππίδοθξ οοῦ- 
ἔαπάϊιαιε. τοτηρεγαπιθηξυπι δπἷπι οὐππα σδ αὶ οἱ ἔγιριὰϊ δϑῖ, φαῖρρα 
οὔπὶ εχ δἰ9 ἀπορπδ παῖηγα οἱ δευυ δῖα οἱ οοπϑῖεϊ; ἥπᾶτα ΟΡ τὸπι δίῖγα 
οἴαπι Β1115 οἵ Τα] ἀἰοϑἰπια δὲ {τιρ  ἀϊδδῖπια τε άϊ ροϊθοῖ. ῥδιὶ πᾶπιψπα 
ἰδῖδιθος δῦρο δδίάθπι δριϊδϑίπια δϑπαρίε παϊυγα δὶ; τιξ δἰϊαπιὶ δᾶ, 
ταπιειεὶ {τρί δ εϑῖ, ἱαπίθη δὶ δα 115 οοποδὶ [δοῖα εϑὲ, γεἶπὶ χιιδα [εγυεῖ, 

50 οΑἰΙἀῖοτ 4παᾶτι ἤαπυπιᾶ 'ρθ8 ϑεηι τὰ, οἱ ἰαρὶ8 χῃοχας δἰ ἔδγιαπι ἰρτῖϊα 
λτροπα οαἰϊάϊογα ἐυδάτιπε, φηδε φαϊάθμι παΐατα ἔτι ρβί ἀδ 6586 παΐ]ηπι 
ἀαβίαπι 6: δε ἀε Ἀἷς ἀϊοτυπι ρἰαπὶπβ 68ὲ, αϑί ἀδ ἰρτιῖβ παῖπτα οἱ 
Ορετγα ἀοουίϊπιῃ8. δἴγα διιΐετω ὈΪ118 ποῦ βῈγ ϑύτηταδ, φεὰ παΐτιγβ ρε- 
πιῖα5 {τρία οπιπίπο ἴα 86 Βαβεῖ, υἱ ἀϊοϊατη ἰαπὶ δϑξ. δὶ ταοάθτω 
ἐχοδάϊι, μοπιίποιη ἰδοὶξ αἴτοηίτυτη ἀπὶ οΡιογαιθηΐετη δαξ δηχίαπι 
δὺυϊ [ογταϊ ἀοϊοβιιπι: 864 ε' δἀπιοάππι ἱησδί δβοὶς, δϑουγίξαιεπι δηΐπηὶ 
ὉΔΠΈΪ ΘΠ δβαη6 ρατγίϊ οἰ πιθηιῖ9 δἰ ἰδπδιίοποπι εἴ πἰσαγαπι οττιριοποπὶ 
εἰ ΑἸ ρἰεγαχαβ ρεηθγὶ8 εἰπϑάθιι. ραγὶΐ ἰρίϊατ μοτπίπαπι τηαχίπιαα 
υἱεῖα φυοιίἀΐαπο τεἀυπάδηβ πιογε8 πἰμῖϊο ἱπιιπαῖαϊ, 864 πιογρῦπι 

30 τιϑίδπο οί ἰοττι ἰαπθτπηπιοάο οὐεαῖ, δὲ φαΐθυ5 Παρῖτα παίαγα ἰδὲ 

ΡΑΟΒΙΕΜΑΤΌΜ ΧΧΧ. 

εοπϑεξοτίς, πιοχ ᾿ἰ8 ταπΐέα δὲ ττῖα πλότττι βοπεγὰ Ἄχουϊαπῖθν, ὕζτοῦς 
εἰϊπθ αἰΐδτι μαρέϊαϑ ἱπιοεβροτίειη δογετα8 δϑῖ. δχβϑῃρ] ρταῖίδ, ἰδ 
φαΐδιδ παῖ δὲ ἔτι ρίἀα Ὀ}15. δϑὲ αἴγα, εἰ διο ὰϊ διατὶ δὲ ἱριδυὶ: ἴῃ 
4αΐδυδ ρεγπιαὶϊτα δὲ οδ]ϊάα, ἢ ρϑτοῖε εἰ ἰηρθινοϑῖ, ἀπιαϑῖϊ, ργορϑηδ 
δὰ οπιηεπι ἐχοδηἀθβοθηϊίδτη εἰ ουρί ἀϊϊαῖοπι; πομη}}} οὔδιω Ἰοχαα- 
εἴοτεβ. τραϊε οἰΐαπι ρτορίετοα αυοά {116 οαϊος βεϊπιεπτς ἴῃ σἱοῖπο 
6δὶ, γβοσρὶβ υεϑαπίδε ἱπιρ ἰοαπίατγ, δὺς ἱποιμποῖα ἱγτηρηδῆοο ἱπέεγ- 
γεβουπῖ, εχ πο δίθ γε εἰβείαπῖατ εἰ Βδοοῖδα οἴ οβιπθβ χυΐ ἀϊ- 
υἷπο ϑρίγδουϊο ἱπϑειξατὶ ογεἀαπίαγ, ἐππὶ ἰά ποπ πιοῦρὸ 56 παίαταϊ 
ἐβιειρετίε δοοίἀϊε. Μδγασαϑ οἰνῖδ ϑυγδουϑδητιθ ροεῖα δὔδπι ὑτβε- 
δἰδπίίος εγαῖ, ἀπγα πιθηῖε αἰϊεηαγεῖαγ. δἱ αυὶϊθαϑ ταΐπηϑ 116 ςαὶοῦ 
τδυηΐδϑιιδ δα τιεἀϊοοτιταῖοπι 81ῖ, ἴἱΐ ρτότϑιιβ τα ϑἰδς ο]εἱ φαϊάειι, 
ϑεὰ Ἰοπρε ρτπάεπιίογεθς δὲ φιυδηχααπι δἰΐαυα ἐπ ρᾶτγῖδ ταΐϊποβ 6Χοδ. 
ἀκπε, πιδ] εἶδ ἔδσνεπ ἴπ τΘΡα5 σεδξετὶϑ δαπὶ Ομ ηρα5 ργδοδίδπιίοτεδ, δ]}} 
τι δ᾽ιαάίϊ5 Πἰτϑγαστιπι, δἰ τὶ ἱπ δυτίθ 9, δἰτὶ ἰπ τὸ ρα σα, τα βτττα εἰΐαπι 
δὰ δυβεῦπάα ρετγίουϊα ἀἰϑοτίπιοη εἰς μαρίταβ αἰζογὶ, φυῖρρε οπτὰ ταῦ] 
ταδῖι υδγὶε τηουθαπίῃτγ, σποά ἰἴὰ ἃ δὲ ἱρεὶ ἀἰΓ[οττιηῖ, ἴλῶν ἱποίάϊξ αἵ 
υἱἷοθϑ δἷτι5 μδθίϊαβ ρογογοιῇ. ἢ τα8 δπὶπὶ τη ϑἰδπο οἰ οαϑ τῇ τηογθο8 10 
γαγίοϑ Ἵγϑδῖ, ἰξδ δὲ 'ρβε ᾿πδθαῃδὈ!}}5 εϑῖ, φυῖρρε αὶ 4]165 ἔγίρί4π8 ἴῃ 
ταοάπιν α]αδα, αἰ ϊὰ8 οαἰἰὰπα δἷξ. ἀπδὶπ Οὗ ταὶ οαπε Γοττοϊἀο]οδαπὶ 
χαϊοφιαπι ἀεπαπίϊαϊατι εδὲ, οἱ μιαρίειϑ ἰασῖο ἔγιρίἀΐοτ δἱτ, ἰπυίαπὶ 
τεάάει. ἴᾶπι οπίπι πιεϊυΐ δάϊταπι ραϊοἴαοϊξ, εἴ ταοῖαϑ 'ρ86 τεξρεγα, 
πὶ 6χ ἰΐβ οοπείδϊ αὶ πιοῖα ρεγου οὶ οἰ γθπηϊσουπι. δεὰ ἱ διιρ]α 
οαἶδαῖ, πιδῖυδ ἰην δοῖαϑ δὰ πιεήϊοοτγίταἴοπι ταις δῖ, τοι ρεγαθῖς, ἱπῖγε- 
᾿᾿ἀρερρυαν Ῥτοϊπάς ποπιΐποπι ϑογυδθῖϊ. παΐῃ δείαπι οαπι δρουῖθ ταο- 
εϑ:118 απίπιτ3 ἰδ σββϑοῖ[, φυοὰ ἔγεαθδπίδγ υ88 δου θη, γαῖϊο ρογχίδπι 

εἰτηῖ}15 εϑὲ. Δὲ οπὶπι δᾶ ρθπατηθτο πὲ Ἀπράμηητ οἱ δηΐμη0 δθοοῦτορα- 
τπιϑ: δοὰ οὔτ ἴΐα, ΠΏ} }8π| τεάάογε οδῦϑαπι παρ οτσπϑ: ἃ]185 οοπχα αἴ 
δεουτίϊαια δηΐιπὶ ξοϑίατηυβ, 86 4ιᾶτα Οὗ σοπι, τοϊπίιπε οοπϑιδῖ, δ- 
[εοῖαϑ ἰρίτατ ταπὶ ἰδεῖ φαατα ΕΠ} ϑυροτία 5 Ἔχρ] οδιΐ ῥραυ σρεῦ αιϊδετα 29 
οοπϑίϑίογε ἷπ οτπαΐδα8 δοϊεπί. οπππδα επἰπι δἰίφυϊὰ {115 πιδίεγίϑο 
[αουϊταϊίσχιε εἰδὶ ἰητογταίϊϑίτιηι ργοςοαὶ ἀυδῖο οοπηποηιϊ: 864 φαΐροι 
Αἰτε διρί εγχαα σςοπϑαξεγιπε, 11 ἴδτὰ ταόττιπὶ απ δῖε χαδάδπι πό- 
τεϑοῦπὶ οἱ ποπιϊπαπίυς. τὲ δπΐπι δρθοὶε ἱπίεγ 86 ἀϊδίδωξ ποη ααΐα 
ἰδεΐειι ΒαΡεπὶ, 864 φηΐα ἴδοίετα ταί δπι, ἰὰ 681 δ! ρα] ἢ γαπὶ 811 τὰ γ- 
Ρέπι, εἴ φαΐ πἴ 1] ϑιρεγνυδσαὶ ροττιπῖ, ἴἰ δἰδίδ βαπὶ ἔογπια, δίς δἰΐδτο 
αἱ Ἰετίτεν βαρῖτα 10 σοπϑῖαπε, ἢ πιεάϊατα τεπεπῖ, φπὶ ρί ἐπε, ἰὶ ἰᾶτα 
δ νεἰκοῖου του ἰταάίπὶ ἐναάαπε. πᾶπὶ δὶ οταπίηο πιθῖτια δ] δἴγδο 
Βαθ τα8 δἴξ, τα εἴδη ο οο8 δἀπιοάυπι 6886 παδουϑϑυτα δδῖ: δίῃ δυΐεπι 
ἀπο ἀδπιὶ ἰπ πιοάτπι τετηρογεῖατ, ἐρτορὶϊ δἰπρυϊαγοϑαπο ἰηφι πα. 
ἘΣ ἰάτπιθπ δὶ ρδγηπι 8ὅπ86 ταϊεϊπάϊπὶ οοπβαϊαηῖ, ἔβοῖϊς τ τα Ἐ:Ὲ9 
αἴταὶ ἰδραπῖυτ, δϊϊ ραγὶε 8116 δὶ σογροτῖβ: αἰτὶ παπστθ ἰὴ πιογρπι 39 
εοπι ταί ει ἱποϊά πε, τὶ αἰτοπῖεὶ Απηξ, δἰ υϑοπη θη εἰεϑῖσιε δηχῖ δαὶ 
ζοττηϊἀοϊοϑὶ τεάππιασ, δ} πιδίογοτα ἵπ πιοάππι σἷδὶ οοπβάππὶ εἴ 
δρεγδηῖ; φυοά οἴΐαπι Αγομεῖδο τερὶ Μαοθάοηϊβα ὑϑὰ ευεοῖδθα δοοδ- 
ἵπηηϑ. οδΌϑαΠι, ὙΕΓῸ ἰΔΠὶ ὙΑγίδ6 ροιδϑεδι 8 ἴρ8ε ΒαΡίτα9 ἀδῖ, ῥγοαῦῖ 
τρία οδϊάυδτε οοπϑεϊτετίξ. πᾶτὶ δὲ υἱἔγα ταοάππι ἔτ ριτι9 δῖ, προς 

Ἰεδεῖας δηχίθιδίοϑφυο ϑροηΐε δὶπε αἰΐα ταϊοπθ πδϑοσοῖθγ, εχ 400 
τοοτίοπι ἰάαιιθο δἱρὶ σοπδοϊβοππῆ, τπαχίτη 6 Τυϊ τα ἰπιΐορεβ, ἰῖς 
᾿λπιεη εἴ δοπίογαϑ. πρι τὶ δἰΐαπι νἱποὶοπξε 5686 ἱπιετίπιππξ. ποππα ! 
ΓΟ 6χ πιθίδποδο οἶ8, αὶ ἀραπάς ροίδγιπι, ἀο]θηξ εἴ δηΐτοο τδ- 
Ἀεπιεπέογ δασοσαιθαηι. οαΐοτ εἴοπὶπι παιγα 8 ἃ οϑ]οσε τἱπὶ σχϑτπ- 
ξπΐτατ. οα]στ διῖθπι, αὶ δαπὶ σοπιίποξ δοήθπι συᾶ σρεγδσαμϑ εἰ 88- 965 
πον [λοῖϊ αἱ δξζυγο δπίπιο δἰπιθϑ; πα ἀδ οαυϑᾶ οπιπθ8 δὰ υἷβο- 
οητίδπι ἀπὸ ρτγοτηρίο δηΐηο ΒΡ ̓ πιαϑ. οτηῃ 68 δηΐτ δρ6 ΒΟ Υἱὲ 
οορῖία αἴξοῖξ, φαεπιδάπιοάατα ἱανθηῖαδ Δ 40] 6ϑοθητυ]ο8. δαπϑοῖιΣ εὨδ0 
Ρϑγῦπι ϑρέταγε ροϊεϑῖ, ἱπυβηϊυ8 8ρ6ὲ ρἴεπα εϑὲ. πον ἀεδαπὶ 4009 
δηροῦ ἱπῖεγ ροϊαπάστα δδάδπι 1116 ἀδ σδιιϑα σοσ ργεεμἀαῖ, σα οΌδι 
Ροϑὲ ροΐαπι ποπΏπ]]ο οοστπιραῖ. φΌΡῸ ἰρίίαν οαοτα παῦνο εἴθασ- 
οαϑοεηῖο οτίτατ δερτίἐπάο, ἰΐ 5 ὲ ἰαχαστπι ροῖϊπϑ ρεϊαπὶ; σαᾶγε ἴδ- 
γεπεδ ροῖΐπ8 χαδπι 86π68 ἰάσιιεο 86 ἱπίογίπναηξ διἐοτγῖϑ θτα σΑΪΟΥ 
ἐγ δοϊαϊοιη πιδγοθϑοῖξδ, σῃοα παΐυγᾶς ἀξίαν ογάϊιδ, αἰβοτῖβ ρὲ υἷπε τὸ 

ἰρϑῖα5 αἴεοῖιβ, φποὰ οοπῖγα παϊωγωπι δϑὲ, φυΐθϑ δαΐθτη οαΪοῦ 6Χ- 
διϊποἴαϑ δα 10 οδὲ, 11 τορθηῖα 86 ἱπιθγβοίπηξ, πἴ ουθπδϑ πιϊγθο απ Ὁ 
4αοά πυ]]απιὶ ἱπἀϊοίππι ργδβουδϑαγίξ. σππὶ ἐρὶ ταῦ αἴτα Β1}}8 ρετέγι ξεῖν 
πὶ ἀϊοίαπι 68ὲ, νγίδβ δηΐπιὶ πιο  οϑιίαϑ δηχἰεϊδίοδατ εἰρτιϊξ. " 
ἀϊοτ δαΐετι οὔπι οδὲ, δαουγίϊδίοι εἰ ἰδ λτι ργαθϑῖδι. χαοοῖτοδ 
Ῥαοτὶ Ἰαοἔοτγθδ, βοῃ 68 ἐτιδιϊοσοϑ 6886 ςοπεαδυθσζωσῖ: αἰ εσὶ επΐως σα δ, 



3! 

ΡΒΟΒΙΡΕΜΑΤΟΌΝ ΧΧΧ, 

ετί αἰεῖαι δαπί, φαῖρρε εὔπτη πορπδὶ τείτίκογαιο χπθδ άαμα εἰ ῆβεα 
20 δεμεοῖαδ. δος αἷς υθγὸ τὰ οδὶογ ϑυΡρίϊο οδαδὶβ φθοσηε οχιθστὴςξ ἐχ- 

[- 

δὐμριαῖαν, ππεταδάτηοαπι 4π86 ρσβείεν δῦϑτι πδίαγαπι οἀῃάεπῖ, 
οδὰ σαγθομεϑ πᾶ ἀρ νέυϑψα δχϑιξυσοίατ; απάς βὲ οἰϊάτα οἱ ε6- 
ἀκῖα εὐγιεϊλῖα ποπποὶδ δα ἱρδο8 ἐπεοεπέ οδίου δηΐτν δὰ Υἱδο δάΐθ- 
οἴπα εϑὲ, 1πὸ δχϑιποῖο πόῖὶ υϑηΐς {Π|ὰ ρογηϊοῖοθα δίΐδοϊϊο. οἱ βοϑὲ 
οοἰἴατι φαοψας Ὑεπετθασα δπῖσαο ῥ᾽ ογίαιδ οὔθπ68 δασοσοτωραῆὶ τεά- 
ἀποϊαγαυε τγίοίογεβ. φυὶ ἰδαιϑε σορίϑση Ἔχ ογθτι θη 510 οατη δοχηΐπΘ 
εἴμάεγιης, 1 ἰβδτ ο τον Μέλδι εοντον ἐτδάππὶ, φυῖρρε φυὶ εἰς ἐχογθ- 
πηεπῖο οἱ Παΐα δἴχις οαΐογο πἰμοῖο ἰευεπῖαγ. οδῦοτο ᾿ΠΙΒΏΟΓΟα ἀ6- 
τυ ἰβδίογαθαπ6 δᾶερα  δππ8 τε] συϊϊ, εο ᾳποά ραγῖΐ πδοθδϑᾶγίδε δἰΐφθο 
δυδιγαοῖο τείπιρεταπίογ; χαοᾶ παπνοτῖβ εἴτι ρϑιιεϊξαιϊς, αὶ εἴδαχεγὶν 
Ῥαϊεξ. δαπιπιδτη ἰρίἰαγ σα σοπανῃ ΠΟ] ἰφδταυδ. Βοτπιος5 πὶ οἰ πο Βο] Ἰοὺ 

ἿΝ τηοάο ηποάδπι δοφυίγαιατ ἰπῖεβτο, μαδίϊαϑααδ τεδροπάογο ἐα]}- 

ΒΔΙΠΓΩΓΩ 

να ἦοϑ 

“9 9. 6..:}.9 

σα μα 4ιοαα ἴρϑα ἱπῖου 88 Πρεδηὶ: υἱοϊδδίση τι: χαδτη ᾿πείγιτιθηὶδ 
ἔπ ΌΔΥ 66) οαπάοπι 118’ φιιογῶπι «τιπῖ ἱπβίγατηδηϊα. τπατιϑ ἰρλῖατ θὰ ἀ6 

461 
οδαθα ΠΟΡῚ5 ϑεμέοσῖδαϑ ροῖτε ςοπδηρτξ: ἀϊδοίπιπϑ ἀτπιίστα οοἶπε ἰανΐο- 
γεϑ, 4υΐδ τεπὸ ἔδιτηα Βα ΪΑπὶ ᾿επετθαβ. οπσῃ δηϊην γοϑ ρίογαρχας δοὶ- 
1πῦι8, ΠΟὼ δέτε ργβαίεγεά ἄρεσθ ἃ} 185 ροϑϑστησε: φαοπιοᾷο οἴέδπι 
τρεμαϊηΐ886 τη ἶτι5 δα υδίεπιιϑ ατ|86 τῦβη8 Ῥτίτυτπι ροτοὶρέιπτια, ἀδ- 
ἴπάδ ργοοδάεπεε ἄϊε πιετνογία μορ δίαπνηγ, φποηΐδιη τρα δα ἰατα ρθγ- 
Υ ἔπιῃ9. 6. (αν Βοτηΐαΐ ροιΐπ9 φωδια οὔἰχυδτὰ εχ οδϊοσὶβ 
δαϊβυδδιῖδυϑ ογελεπάμπι δὶ ἢ πἴτοπι αἱ ΡΊοῖο Νεος τεερουάϊε, χηΐα 
Βοτηο 80 π8 οτοιίατη ἀπὶ πηδηιΐυπι ποΥΐξ διμάππεγαγθ. δὰ ηπία ϑοϊαδ 
ἄεοδ νεβογδίασ εἰ οο]". δὴ χοΐα οτδυίΐυση τπαχπηο υἱπ οδτίποὶ παιϊ- 
ταβάϊ: Ηἴης επὶπι ἀΐϑοοτα ἴδπὶ τοῦδ εἰ ταγία ροῖδεῖ. 7. ΟἿὟ πἰμὶ 
ἴπ 60 ἀεἸεείαπιατ, φαοὰ ἐγίαπρβτίπτα ἀσοθτς γϑοῖίδ ρατοδ δηβτ]ο8 ἱῃ-- 
ἴεσῃοθ ταὶ βαΐνετε δρεοΐατητιβ υεὶ μδΡ Γυγῶπι ΘρΕΥΆΠΠΙδὶ πεᾷας ἱπ 
πὶ χα βεποτίϑ εἰαεάεση, πίοι Γογῖδ ἣν ϑρθουϊαοπε ἴρρα ἀοϊοοϊαυ ἀπσς 
δι δος ἴδγυθη δεαπὸ πιοάο ἱποῦηάα δἷϊ, εἴλατη δἱ {πιρτιϑ γϑοϊθ αὶ 
εὔπιι ρ᾽ ατὶραβ ρᾶγεβ δυφυΐος μαρεαδῖ: δε πίποίγιτας ἴαπο ἀε]εοιατῖ 

το 

688, σατο δαὶ ἰυάϊε ΟἸγπερίαε ποϑ τἱοῖβθθ πρετηϊπίτηαβ, ἀπὶ ἀραιὰ 88- 20 
Ἰαταῖτα πδυδὶΐ 
τοῦδ, ΠῸΠ οὔπὶ ἢἰδ ἱρεὶβ σΟπ γατ δ βροείδγοτϑ. δὴ ΠΔ ΤΡ Ὲ5 ἰδ  πειποάὲ 
ἀεϊοεϊεπιητ, φαοά ταὶ [πεταπὶ το] δαπὶ σομ81}10 ποδῖγο, δβξ οπι πὶ 
Βαππδπο, εἰ ορεγα 4686 δυίετε πδίαγα ἰοβ6 ἱποοτασι πρὶ [τὰ 6856 
τοΐπεταῖ, βδθο δῦδ6 ἰδηίπτητηοο γδιϊουΐα ςομ ΘΟ Ρἰδῖτι πο 5 αἰδοίην 
εἰ οδ᾽εοῖδηξ, δεὰ οὔτε τεγατη βεδίηγοπι ρογπᾶπι δάγοτδα σαῖΐο δἷξ, 
εἴβοίξατ ροῖτὸ πὶ φυαε ἱπάς ρῥτοίεοϊδ διἰπῖ, ἴῃ ραγὶς ἰδεϊδθια, ἴῃ 
Ῥαγῖε ἐγ ϑεῖα τεπίαπε. οὐεὴδ διξετη ἰδοιϊεας τ 5 Εἰ σευ γαϊΐοης δαξ 
τἰζαστοις δὶ ρεγδεχοίϊπιαγ. 8. (αν πιδάϊοτιδ δὰ ϑαπιϊταϊοπι πθααθ 
τδηξατητοο ἀο διιᾶπι Ορδγϑσῃ ργαβδιβὶ ἢ ργί πιυτῃ ϑηΐτῃ ΠΟΓΡῸ5 εχϊθπαδξ, 
ἀεμῖης δἰοοδῖ, ἔὰπι ϑπτήβδίετι ππάποιξ, ροδῖηβο πὶ] πτευῖυσ ἀρξξ. 

, πῦπαπ χαρά βετὶ βοῇ ροῖϊεδὲ ὑξ εχ δβηϊϊαίθ δ! αὰ χαϊσχαοιη εἴβοΐδ- 
ἴατ. δῃι οἱ χυξὰ βετὶ ρο98Π, δὰ δἰ 'σπὶ ϑρδοῖεϊ ϑεϊθηϊτίδπι, δίζεγτίση 
Ῥτβεῖεγοα εχ δδβηϊϊαϊθ δἰ χπὶὰ ᾿ἰσθρὶῦ, εγῖο σἵ οπιὶδ βετὶ υεὶ δα 
ςοπίγαγιϑ τεὶ ἐπ πιθάϊι δοϊεδπξ, ςοπεῖδι πὶ Ϊπά δερτοιῖοῖ, φαοά γε 
δἰςοίαε τοὶ ᾿παπιΐάϊτδ τ6ὶ ἴ816 δβχτπιοά εδὲ. ἰρτασ εχ πἰτηΐ {γιρίὰσ 
ἰπ πιίπεα {γφιίάσαι, εἴ ροϑίγετπο ἴῃ ἱπείατα υἱσδτη οδέοτὶ γε] διοοπματίν 
σοὶ μαπιοείβ τπεάϊοιιδ δά αςοῖξ, ἰγαπείεγεηϑ 8686 σχ σοηίγαυὶδ δα τη 8- 
ἀϊ15, ἄππι δά διπὶ ἀευδηΐαὶ μαθίτιπι, φαΐ δαπῖτδιὶ ἀποοτίτο ἀδῖπα δὲς; 
σχ 7αυο φυϊάειι πὲ 6686 βαίησα ἔδγε πίϑὶ χαϊὰ τηεδναι. εὐροὸ δῇ- 
μα ἐν Ρτβεῖεγεα ἴδοοτε ροϊοβῖ. πὲ θῃξι» δαίεπῃβ υδηΐὶ, οἷο τοῖο σΌμο᾽ 
ΔΡῖτε ροίεϑξ. δεά δγβ ποὴ ἰδίδπιο ργοβιεϊον : ϑετρετ δηϊτ χυοά πιό- 
Ππϑ οδὲ, ἰὰ ατοὴδ τδιῖῖο δὲ δρθοξβὲ εἰ [ποῖξ. ἰβκβθ πες βὲϊα δἱΐὰ πδό 
ἦρϑα τηεάεπὰϊ ταϊο ἀε βεηϊεδῖς υὐρης μα αἴλυὰ ἰαεϊεῖ, οἴαὴ το δέν! 
εἴδιοὶ ἤδοϑδδα εἷϊ, υεὶ σεῖ ἀδϑι πη δ σοπγατίυτο, πάοφχαϊ ἄδην 
δδάδεηι δὲ εοἰ επξδ οοπιίγογιοτημι. ἰίδχαθ γεὶ ἵπ δοάἀϊβοδηάϊ γαϊοτα 
ὩΠᾺ} εδὲ φιοά οσοπιγατίατη ἔδοῖδς. πες γεγο δἷϊα δγβ ἃ]18 δὶ 7886 ἐσ 
Βοο αυΐοσααπι ἔποϊαϊ, πἰοὶ υεἰπιῖ ἐπ ῥρατῖθ, φαεπιδάπιοάητα δαθπαϊ 
ταῖϊο εχ ργοβςΐ890 οδίςευτη γολάϊξ. βογὶ παδυα δηατίαπι δἰ ψυϊὰ εχ 
αἰΐᾳαο ἰϊὰ ροϊεδὶ, τξ γνεὶ οὔτα ἱΠΠπὰ ςὈπιβοπιῖαγ, νοὶ ουπὶ μος ἀδ8. 
εἴγοίϊαν, οομπδιδῖδ. 9. Οὐν Βοπιΐποιη ΡΒ Οδορἤοτα ἀἰβήεττς δὉ 
οταῖογε ρυϊδτνηδὴ δὴ 4υΐδ Ρ᾿Ποδορμυε ἴῃ γοτττι δρθο παϊαί δὴ8 ρὲ» 
τυ ἀΐο ἐχαηπίγεπάϊδαας δαῦτα σἴτιἀϊπι ροϑθϊξ, οὐαῖου Ἀἷθ ἐπ τεθδν 
ΤΕγϑαῖασ {π86 ξοτιβογῖθβ 1Π]ογοπὶ ϑροοϊπιίητπη 8ηηϊ. γὙευθὶ οαπϑΑ α]- 
ἴεν φοϊὰ ᾿πιπδιεἶα δὲ πουϊδ, το γ χαΐδ ἱπίασῖτιδ δἷζ; δὲ αἰῖον χυκὶ 
ἴδπογ ἱγγαπηΐὰϊς δἷὲ οορηίζαπι μαδοῖ, δἰτεν πλ] ἐσ 'ρ86 Ἰγγαπηυϑ 8}. 
10. (τ κοπαδ ἰὰ ποτηΐπαπι χαο5 Ὠίοπγεΐδοοϑ ᾿εοπἰτ85, Ἰὰ 6δῖ ατ- 
βοεα Βαοομιδπαὶθϑ δαὶ Ἠϊοισίοποδ Ὡρρο᾽ ]αύπα8, ἱπηργο δῖδ 6986 τποσῖρτϑ 
Ἱπᾶρπδ εχ ραγίς οοῃδαδυθγοηϊ δὴ αϊὰ τοἰπίπηδ 8866 δἱπαο 8αρίεη- 
δε ἀεάσηϊ, εο χφυαοά ἴῃ αὐεῖδαδ πδοθδϑατῆδ τπδρηαπὶ δεῖδτδ δυδὲ 
Ῥδγίεπι ςοπδπιπαπί, Ὑἴδιπα 86 ̓ῥαύτρα τγαάποπης ἱποοπηδηλετι, 
Ῥαγεῖπι οἴΐδτο ἐπτη ἱπορία, φυοά φαυϊάεπι αἴταπχας υἱτϊα οἱ βὶρυϊξ εἱ 
δυρεῖ. 11. (ιν νοῖογεβ ργδδτηΐδ σθγιδυλ πὶ πϑ ΘΟΥΡΌΤΤΙΒΣ ΡΟδτιδ. 
ταπῖ, δαρίδπξῖδε πη]]υ5 φαϊςφαδπι διδϊμ γιοῦ ἂπ φαΐα ἱπάϊςεθ, φαοά 
δὰ ἱπροπίπτη αὐηεῖ, νοὶ ργϑεϑιδππογεβ υο] μι μῖϊο ἀεξεγίογεθ 6858 115 
ἀεθεπι φαΐ ἱπίεγ 8686 οογίδηῖ, φυοάϑὶ Βοτηῖποϑ δαρίθηϊα ἐχς εἰ ϊεην- 
ἴογοα ςογίωγε ἀβθεγεπὶ ργοροπεγοίογαυας ργαοτηΐαπι, ΔΥΡ τὶ δἰ δὶ 
ξαγεγεμξ. δὲ Ὑ6γὸ ἰπ οογίαπιϊπῖραδ βγυμπὶοὶς πῆ 800 ἰαπίστη 
δϑροοῖα ἱπάϊοατε ἱπίερτε ροϊεδξ. ἰΐετω δοοῖογ 11 ρτδετηίογεπι ἰδ] 
5τῖ5 Ἠοπαϊπίθας φετίαταειι ργορόμεγο ποϊαῖξ, πδᾶάς ἱπίπιϊ οἶδε 96ἀϊ- 
ἄοπεδχαε πιαχίπιδθ Ἔχ τ γηοΓ. Ἠοτηΐηοῦ οπΐσα οατα ἴῃ ΤῈ 801 ΓΟΥ- 
Ροτῖβ αἰΐχαδ ἱπιργορβηῖογ, ποῺ πιο εδὲα ουμηΐηο ἔδστιηῖ, πε ας 119 

Νπη2 

ῥυξηα Βοδῖεβ δαρεγβββε, αιιὶ ἰ4]6 χφαϊὰ [ιΐπγατν σρετγα-, 

3 

ὁ 



ἀ68 ᾿ 

ἱπίεϑεϊ τεἀἀπυξατ φαὶ ἰζα ἰαἀϊοατίηϊ: δὲ δἱ διοϊ ἀΐογθβ ἱπάϊοδε σαπε, 
ἰαάιοὶρας δὐἀπιοάππι ἐρεῖβ ϑαξοαπδεπὶ, βεξγαάαθ υϑπεπιθη ϑείπιο ἔε- 

30 τυπ!τ; 4π8ε απΐάετη τε δεἀϊίοϑα εἰ διοἰἀα ει. δὰ μδβς ργδουπίττα 

, δῖίατο υἱάδιατ, 
957 τίοπε ἰπ ἴγαπφα 

Ρτδδδίδπειι 6856 880 οαγίδηιίπε ἀεοεῖ. ἰΐαστια οεγίδπιΐπιιτα ργτηπὶ- 
ΟΟτΌμΙ ργδαπιίππι ορίαια8 εἰ ῥγϑεϑέδη 8 Ζυδπι ἰρ5α οοποογίδιϊο 
ε9:. ργιάεπεδ γεγο φαοάπαγῃ ργαθπιίτπι ργδθβίδητ9 6886 ροεδίὶ ἢ 
12. (ἷν Βοπιο πιαχίπιε διὰ πε] αὶ αἰϊπὰ ἕδοϊαι ̓  δὴ απΐα σοη- 
τγδυίόγαπι οδάεπι δοϊοπτία οδὲ ἢ δη φαΐδ τηοηι8 οἴβοίυπι ρίυγα οοπ- 
πκιῖ, ἀρροιἶταδ ἰπ ππαπι ἱαπιυπιπιοὰο ργοβαϊῦ διχυΐ μοπιὸ τπθαῖδ 
τλᾶβτιδ 6χ ρδγὶδ υἱνὶὶ εἰ ταϊίους, θδϑιϊδε δρρειξυ ἱγα σαρὶἀϊταῖεαπο 
ἀποππίατ. 13. (πὶ ποόπμα ὶ ρεουπὶδ5 δοφαίγεγθ, ποη ἱπιραπάδγα 
σοπδασυδγαηξῖ αἴταπι αποά δαΐς Ἰποτῖραϑ νιντιπὲ, ἃη ΟΡ] δοϊαταΐπα, 
4αοά ἴπ δρε ροϑίϊτιιπι 688, ΔἸ ΠἸοἰαπεατῖ 14. Οὔδπι ΟΡ οδαξαπι χαὶ 

σῖτον δἰ δυδν  δϑῖπια ἀοτταΐαπε, Ὡ1 81} δοτππίαπερ δὴ φαΐ οἱ βεπϑι85 δὲ 
ἀπε Πρ οι τῖα Ποπιΐπὶδ ἴαης 8πὸ ἐπηρὶ οἴξοῖο ροϊεδὶ, ςὔπι δηΐπιαϑ ἴγϑα- 
φυϊ]αῖητ εἰ ταχυΐεδοῖι; φιὰ φαϊάειη γεφαΐθ υοἱ ρα βεϊδηάὶ γαϊῖο οου- 

ψιΐρρε 4ιδε δηίπιαπι δἰ διαὶ δἴαιια δχ τειπθυδγι αρίτᾶ- 
ΔΠΠταῖοπν δά ἀποδξ. οἰ Θπΐπι αἀπίπιὰδ τηου εἴιγ γαραίητ- 

ὅν βετὶ ποπ ροϊεϑὲ αἱ αἰϊχυίά νεἰ δεηείαϊαγ ναὶ ἱπεθ!]ραϊαγ. ἐσ ιιὸ 
ὃ εἰΐαπι αἴ δηιθηῖθδ δἰπὶ ρπογὶ δὲ ἐρτίϊ δὲ ἰηϑδηΐ. ἔδεϊξ δἰ δηΐτη ΠΩΣ 

αὶ πἰπιΐαδ π Ηἷδ εδῖ, αἰ ταοῖα ρἰυτίπιο υϑῃδιμθπείϑϑίπιοφια ἰηχυΐδ- 
ἐεπίαγ; 480 τποὶὰ ἀδοἰδίδαϊα ργιιἀἐπίογοβ 6986 ἱποϊρίπηϊ, οὐπὶ δηΐπὶ 
υἱο {1 ἐπι! ρθη αϊ δεάδια εδὶ, ἔδοι  τ8 οἰδεϊςατ γογαπιασ' ταιϊουττι5 
δάρίϑιϊς. εἴ φαΐάαπι φαΐ ἰπῖδγ ἀοττηΐθπάυπι δοπιηϊδπὶ, ποῦ δ]ΐα ἦ8 
οὔυϑα υἱάεγε δἱδὶ 1118 υἱάθηϊηγ φυᾶπι ἱπιο Πρ οπιῖα ςοπϑίδηϊο Γεφαΐθδ- 
οδαΐεαε; φαοά υϊάεπι δοπιπο οοπίϊπρις ἰονίοεϊ. ἰδοϊδιμγ δηἰπι διϊ- 

10 τῶι}δ ΠΟΘΙΟΓ πηᾶχίπι ἰπ δοιῃηΐ8, οδίογα δος δὲ, φαΐ υὑπάϊψφαε ἴῃ ρᾶτγ- 
ἴδπὶ 86 οοἰ Πρ ἱπιεγίογεπι; δίψα ᾿ϊα εἰβείξιγ αἱ ῥ᾽ αιΐπια γϑποιθη- 
Ἐροίτπαψις 1114 ομϑέδηϊε ἰδοϊδιϊοπα πα! ]ὰπὶ ἰπιδγυθιῖγο ϑοπιπίυπι 
Ῥοϑϑῖξι πεὸ ρυϊδηάαπι δηΐπιυπι ἴυτι σοπαυΐδϑοεγο εἰ ΡῸΓ 86 Ἱπαχίπιθ 
6886, οὕμη πυ ἢ πὶ δοπηπίαπι ἰγδμΐτατ, πὶ ταῦ εἰτπἀἰπὶ5 ορίπὶο ε8ι. δε 
οοπῖγα οπιηΐηο ἱποϊ τε, πὶ αὶ ἰπ πιο ρ]αγίπιο δὲ πδὸ ραν ϑροῦ 
χαϊεεεῖς, Ηὶς ἰη τε! Προτα ποααθαξ. ῥ᾽ ατίπιισ διΐοπι πιοῖυδ, οὐ διιᾶ- 
Υἱεϑίτης 45 ΟΡ ἀοττηϊδοῖξ, πιϑγο ργορίδγοα δοῖ φυοά ἴμης τπαχίτηθ 
ἴαγξα οα]οτῖβ οορία 'π ραγίδθπι ςοπίγα μέ λογ ἱπιογίογεια. δπϊπιαπι γΈγῸ 
οοποϊξδίπτα ποῦ δοίατι ἱπῖεγ υἱμίίαπἀαπι δε πα ρϑγ φηϊεῖοπι φαϊάδπὶι 
ἐπιε]]ρεγε ρο586, ἀγεαπιθηΐπιῃ Πα εἰΐαπι δδὲ, φαοά ἴῃ δοπηεΐϑ, 41:08 

30 εἶθο ἱπρδϑῖο ργίπιοβ αξίπιιϑ, πυὶΐα [δου] ϊὰ5 υἱάθπαΐ δοπιοὶ ἀδίατ, 

3 

Ό: 

οὔπι τηαχίπιο δοοὶϊε αἰ δηΐπια5 ργορῖογ οἰθυπι ἰαρξεδέαπι οςοποίτοϊαγ: 
δοπηπίπτη Ὑ6ΓῸ ἴρβηπὶ οὐουγτῖξ, σα πὶ σορί ἀπεῖθιι9 πορὶδ δὲ δηΐε οσυ- 
ἴοβ τοπὶ ροτπθηῖθυ8 δοπιπιδ δοοθαϊξ. φηδργορίον δὰ ππᾶχίπιθ δομι- 
πίαπιιι8, 4π86 δρίπηαδ δὲ δοϊυγὶ δυπιθδ ἂπὶ υοϊαπηπδ: ἀς Ἦΐ8 δηΐπη 
τηλχῖπιε οορίταϊΐοπ 68 ἱπιαρίπαιϊοπεϑαπα ορυθπίαπί. οἱ φυὶΐ ἱπϑίγαοι 
υαἰγιαεῖθα9 δαπὶ, πιο ΐογα δοπηπία υἱάεπι, φυοά εἰΐαπι υἱκιϊαπῖθϑ πιδ- 
Ἰίογᾶ διηϊπιδἀνεγιθοϊ: 4αὶ ἀεϊογὶι8 γδὶ δηΐαιο νεἰ ογροι δαηΐ δἵ- 
[εςτὶ, ἀοιογίοτα οοποὶριυπῆ, φαΐρρα οἴιπὶ οἴΐαπι αἰζδοιϊίο ςογροτγὶ» ἔα- 
εἷαϊ δὰ δοπιηΐ νἱβίοπθιθ. Ποπιΐη!δ επὶπι πιοῦθο ἰδθογαπϊδ ργοροδὶτα 

Οα86 δπῖμαὶ υἱιοδὰ δηπῖ, ἀἰαας εἰΐαπι ργορῖεγ οογροτγῖβ ρογίαγθα- 
Ὀοη πὶ δηΐππ 4ιΐεϑοθγα πδαυϊξ. πιϑἰδηομοϊϊεὶ ἰσοῖγοο ἴῃ βοτπηὶδ 
Ἔγορτο ἐχοίϊαγὶ σοηϑαδυθγιιηῖ, φαοα οαἸογα ἰδγρίογα πγροπῖα δηϊπιὰϑ 
τλουθγὶ ΔΕ400 διπρίϊι8 οοξίϊαγ; χαρὰ οαπι τποῖϊ8 γϑμθπιδπίίου. εἷξ, 
τοοτῖϊο ἀοττηίγα παϊηῖπιθ ροδϑιπ. 

ΧΧΧΙ. οὔὐλῪδὲ λὺ οοὔϊοβ ΡΕΚΤΙΧΝΕΝΤ. 

Ουγ οοαΐο ρετγίγιςαϊο διδγτιξαγε οθϑϑαπιπδῦ δ ΟΡ δᾶπὶ Γδπὶ 
Βυπιοτῖς γεδρίγαιιο πιουφαίαγ. ἰδογίπιδπη δηΐτῃ ΟοΌΪη5 ρετγίγιςαϊυδ 
δπνε|: διογπυϊπιδηϊαπι μαπιοτγὶ5 οορία Ἔχοϊϊαϊαγ. δὴ χυΐα ρ]υϑ οᾶ- 
Ἰοτὶα πεΐητι5 οογστηνρῖς δρϑυπιίξαιθ. οουΐαα δαϊεπι ρογίγι σδίπα ρ]τ5 
οἱογίε δἰ δὶ δςφαϊγιξ φδιη πᾶγας οουεπδαπι; χυᾶιι ΟὉ γαπὶ δἰΐαπὶ οἱ 
416 πάδιπι ρογίγιοιοτίξ, ἔρδαιπ δἰ εγηυῖδηη θη απι ἀδϑἰδιοδῖ. 2. Οαγ 
ὯΠῸ ὁσα]0 οχαηίδἰτἰωδ σατγιΐτιγ ἀύᾶτι ἀᾳ θ᾽ ἂπ φαΐα ρίτγεδ πιοῖπδ 
ἄποραϑ χυᾶπὶ ὑπὸ ἐχοίϊαπξυτ, φυδπιαἀπιοάατη ἈΑΝ Ν Ρογυδγϑὶν ταν ]- 
Ἠρ  ρεπι δρίτατί πιοίιπῃ φεγῖιιπι οϑὲ. ΘΥΡῸ ἀπογῶτη πατι9 Ἰποῖῃ8 ΠΟῚ 
εδὶ, υηΐα5 ππὰ8 εἰ οἰιηρίεχ εϑὲ. ἰΐδητιο εἴβοίτατ αἱ ὀχ χιίδιεα5 απὸ 
αᾶπι ἀπορπδ σογπαὶαγ. 3. Οὐ Βοπιΐπα8 ἰγαιϊΐ οοπ 8 τπαχίτας 

10 Θγιιβοδοῦηϊ, ραάείαςι δυγρηδῦ δη φιοπίαπι οὐαὶ τοί σθγαηΐαγ 
ἐογυτη 4πο8 ρπάαϊ!᾽ ραάοτ δαΐπι ἰπ οοι δ εδὲς πες γεβρίςεγα υαϊθηξ 
ὅποι ραάοτ ἰθπδῖ. εἰ {ποῦ φαοηας τείτίρεγαιϊο ἰοοὶ εἰωδεπι οϑὲ, 

ΡΒΟΒΙΕΜΑΤΟΝ ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. 

οαἷον δαῖΐεδπι ἱπ Ῥαγίετῃ ἰγϑηϑὲ δάτνθγεδπι, στιδῈ ροδίοσίου δδἔ: δᾶγες 
γεγο δαϊὶς ἐκ δάυβγϑθο ροδίἰδα δαῃὶ; ἰΐδαπ ρυάογε πιαχίπια διτιδει- 
οὔπξ, γαῖ ροτγο ργδεοδίἀϊαπι πὰ δᾶπι πὲ ἱδηχπᾶπι νυἱοϊδίδηι 
ἀΓαπϑπν τοτ, 4πῶ6 δὲ φαπδῃ εἰ τιοῖυ ἔδοι ἰοῦ δδῖ: πδαὶ οἱ ἰπ ταδίῃ- 
ἐπάο Ἵαϊογ επι ἰρϑᾶπι τηαχίπια ἀθϑετῖς, ἀἌ4. Οὔτ δἰΐεγο οουΐο ἂρ- 
Ῥτεβθηϑο δἰΐεγ ςοπϑίαπτίαϑ οεγπδὶ ἢ ἀπ φυΐα οσυ]ογαπι ἱπάλϊα εχ ἐοάδιῃ 
ἀερεπάδοηϊ. οππὶ ἰριταγ αἰϊεγ πιουδῖτγ, οοτηπιᾶπα ΄θοαας 1]υ πιο- θὸ 
σου ἱπιξαπι, 4πὸ τιουθηῖα ἰοῦ δἰΐαπι οουΐὰ8 πιονθαῖαγ πϑοϑεδα 
εϑῖ; 4πᾶπη ΟΡ γαπὶ δἰΐθγο δρργεβειϑο υἱϑ {|| σοτηπμασί ἰοΐδ ἃ]1- 
τῦπι τι ουθθῖῖ: ἰἴδχα ρἰεπὶπ8 οοπίοπάδγε ῥένεπιε 5. (υᾶπι Ὁ 
οδύϑαπι χυΐ σαεοὶ Δ οτῖτι πδίπγαα δυπῖ, οαἶνί παπαθδπι εἰβοϊκαταγῦ 
8η σαΐα Βαπιοτ, οὔπὶ γοάιιπάδι ἴπ οαρίτε, οςμ]058 γϑβδιπεηῖογ ἱπίο- 
εἰαϊ ἢ χαὰ ἀδ οἄι58 ηπἰθης Παχίοποι οου]ο8 ὑγροηξ, ὙΘη89 [ΕΠ ΡΟΥΌΠΙ 
ζἴετγο οαπάδηϊ τηδαϊοὶ ἰαπρυπῖ, φαο μυπιοτγίς ἰογαιηΐπα οσσδδοαποΓ 
δἴαπε δρ᾽58θδοδηῖ, οἰ οδρυϊ φαοῆηπε ἠϊϑδεοῖδ οπὶα οὐϑοδίμογα ςοῦ- 
δθνεγθ. οὔπι ἐφ τΓ ΠΏΠΙΟΥ Ἔχοιαδοθηβ υϑοδηδαιθ ἰπ οαρίϊα Οου] 
ἀειτγίπιοηϊο δἷξ, βογὶ ροϊεϑὲ πὸ πιπυδ μμμπογὶ8 ἴῃ οαἰναγία ΟὉ ἰά 
ἰρϑαπι οοποὶίδῖδι, φαΐα πιρβτδ ραγία Ἰδρδῖδ ἷπ οουΐος εδὲ; εἰ οὔπι ἐχ- 
ογοπαθηιὶδ παπιοτγιιπιὶ πιαϊοιίδαυθ ἱπαῖ]} οαρὶ ϊι9 ργονυεηΐδὲ (4υδε 
υΐάδπι ἰὰ οσαρίτα σδθοογαπι ΔὉ ογῖι παίαγαε ἴαγβε γεἀυπάδη!), τε- 
τῖϊο παηφαδπι ἰ51 οαἰνὶ εἰβοία πέαγ, 6. (τ ποπιῖποβ 4αϊ ῥτο- 
τοϊποη τ δαδ δαπὶ οου 18, πιαρὶα ἃ ἔμπιο ἱπξεϑιδηταγξ δι αυλὰ [ἄχαι8 
οἰξἰδδῖπιε οςα] 15 ργοϊοπθπηθυς οσουγϑαῖ, 7. Οὐδιὰ οὉ οἀυϑᾶπι 
υἱγαπηπα δϑρεοῖαπι δθαὶ ἀϊνογίαγε ἀθχῖγο δἰπίδίγοφῃε συϑγβηδ, εἴ 
δὰ παγεδ ἀδηιίτιεγε ἴφια οἰΐδπι δἰζεγαπι ἀεχίγουβιβ δἰ δίγογϑαβηαε 
ἀοάυςοτα ροδεῖπιαθ, αἰγιπααδ γαγοὸ βθοῦδαιῃ, δἰξεγιιπὶ δίῃ δι γοῦϑαϑ 
αἰϊογιπι ἀοχίγογδυβ, δίπιαὶ ἀϊϑέγαμογα ππηφπᾶπι Ροδϑυτημβ: 4αΐπ 
δἴΐαπι ἀδογδιτι δαγδαιχυς μδυἀαυααδιη ἴνὰ ςουνογίογο ἰἰςεῖ, απδα- 
Ὑἱβ [δου 188 εἰιποὶ ἀἰπιϊζτοη αἱ ἴῃ Ἰάοπι ἀδίατ, αἱ ἀϊοϊαπι 69 ἢ δὴ ρτο- 
Ρῖετοα χποά, φυβπυᾶπι ἀπρίεχ δδρεοῖπϑ δἰϊ, εχ ἐδάετα ἔπι8} Οτὶ- 969 
Εἶπε ἄξᾷπο πιοάο πεχιι8 δρίυϑᾳιες ἀδρεηάδι. ὑδὶ διΐεμι ἐδ δϑ, 
φαοιῖεδ δἰζογτπι Ἔχίγοιπτι πιουθίιτ, γε φάττα οουϑοφυδίηγ δοάθπὶ 
Ὥδοα4886 δἷῖ: δἰίογίαϑ δυΐην ὀχίγειῃϊ ργίποϊρίτπι δχτγοιπαπι γε φαστι 
εϑξ. φυοάϑἱ τε 8 ̓πᾶ δἰπιαὶ ἃς εοάθιῃι ἴῃ ἴεπῆρογε παηάυδιη ἰῃ ραγίεα 
δάτνεοτγϑαϑ ταουογὶ φυθαῖ, πες δϑρθοῖυϑ τὰ τηουϑτὶ ροϊογιξ, Ζαΐρρα οππε 
ἦϊα σοταπιϊτιδίατ αἱ Ἔχιγότπα ἴῃ ρᾶγῖδδ που απ δάγθγβαδ, ἰχυΐάεπι 
Αἰτοῦ δανϑυμῃ Αἰ τ Γ ἀδογϑιτῃ πον θρίτατ, ἰπἰ εἰ απο δε φαΐ αἰτασπαπ δ 
Ὠερα886 δἰϊ, χαρὰ ἱιηροσδιθῖ]6 δδὲ. οουϊοτθμη Ὑογὸ ᾿ϊαϊϊα, δυθηὶῖ, 
αυΐα εἰοδί σουκίπαεπίαν ργίποὶρίο, 40 δὲ δυυδυατι εἴ ἀδογδϑαιῃ εἰ ἰΔ- 
ἴεγα υδγϑα8 ἰπργίοο 8686 νϑυΐογα ροδοῖηξ, οἵπὶ ἰρίϊηγ ἐϊὰ ροδια σαὶ 
αἱ δἷτα ἴῃ υἵσεπι δἰ παῖ] ταδροπάθαπε αἴχπε πιοάϊπηι τεπδαυῖ Ἱπουθπάϊ 
8636 διιγδαπι ἀδογϑαπι ἰαἰι841:6 γθγϑυϑ, δοάδιπαπα ἰπ ρυποῖο δἰδὶ ρα- 
{Παπὶ βαβδᾶπξ, ἵπῆς δἰτα ἱπτερογγίπιο οοπδίδμξ ργαθοίραθ4με το δὲ- 
ἰω εἰγουτπδριπίυτ. δὲ φαΐ εοάσπι ἴῃ ρᾳποῖο ραρ!] 5 οοπείποηϊ, Πἰπιὶ 
χυϊάδιη ποπ δυηΐ. ἀϊδογαρᾶγο ἥξόσος ἱπίογ 86 ροδϑυιῖ, εἴ αἰτι ραγῖε 
αἰἶθα γεϊγαοϊα πίργαθ ποηηίῃὶὶ οςοα ταν, τποάο δογιιῃ φαΐ διεγηυῖα- 
τατὶ δπηΐ, Αἰτἷδ ἴῃ δηρτίσπι οχτογίογοπι πἰργα οοην δ] αγ, πὶ [υτιοοὶ; 
αἰϊϑ ἵπ ἱμιθυΐογα πᾶγαβ υθῦδυδ ἱποηπιθιῖ, οἱ ἱγαρίοἷς ἰαγνῖ5 ποιηϊπὶ- 
Βύβᾳῃς δεοογρί βενογίδαιια: δυηὶ δηΐπὶ οοπίαίτα ργατὶ ςορ ΔΡυπάο- 
486. φαοῖίεδ γεγο ϑἰξυ αἰδδί πη: ΕἸ οἱ ροϑῖ δππὶ, δοὰ ραποῖο δοάεα 
γαᾶϊι ῥγοδιυθπξ, δυὶ οἰταϑ δίιῃ}}}5 δδὶ, δε ραποῖυπι ποη ἰάδηι, ἰἰτοῖα 
οοὐ]ίδ Ἀοπιΐπεια 6886 ἤδοδθ86 δϑὲ. ἰΐδαιε ἢὶς δυϑρίεἰξ εἴ οουΐοϑ οοα- 
ἘΔΗΐΪτ: σίοθατπν δαΐπι δαηάδπι ἴῃ μαριΐαπι σο]]οσαγα οοπδίατ, δίσαθ 
δἰτογαιπ βττηπια οοπείη οὶ, αἰϊεγαπι δρίιαί. ᾿ιδιὰ δηΐιπ βογὶ μοϊεεὶ 
4αϊΐο Ἰΐπιυ δἷξ, φαΐ ποῦ δόάεπι ἀ6 ριιμποῖο ταἀϊος ἀερτγοπιδῖ, φυΐρρο 
φιυΐ ἀϊπιοῖυπι οσοπιπεπάϊ ρείποὶρίπτι μά θ θαι, ρετίπάς ὃς 1116 ςΪ τεϑ 
Ὧπᾶ βεδιηἰπαγὶ οοῦϊΐο δπρρΓα580 υἱάδθειγ. δγβοὸ δὶ οοιΐυδ δυγϑάτη ἀϊ- 
τηοῖῃδ εϑὲ, ἑθγταΐπυδ ἰαϑρίο ἐπ ἀϊ ἀδογδαιη οϑι: δὰ δἱ οοαϊυϑ ἰδρδὺβ 
ἀδογϑαπι δδὲ, ἰοστηΐπυδ δαγδατι μαυαῖαγ. οοϊο ἰάπιθα πη0 8.1 860 
ἀϊπιοῖο πιοτογὶ φυΐἄθι γϑδ υἶϑα ϑηγϑιπ ἀδογδυανα ΟΡ ἰὰ ἰρδατα υὶ- 
ἀεῖατ, φαΐα ραρί Πα ἐΐα 586 πιονδῖ: δεά ροιπίπαγὶ Βαπὰ πηηπᾶπι νἱήετ 
οἱοδὲ, πίϑὶ ἀηρίεχ σοηϑρεδοῖα5 δἷξ ρεγυογίαμιγαυθθ γαῖο υἱάεπάϊ. 

τὰ αι αἱ δἰγαοπίρυ8 γο8 οδάεπι βειπίπαγὶ υἱἀδαίασ, οδύδϑις δἰϊαϑ 
Βαθεῖ, δο βοϊ]!οοῖ φαοά οσυϊα5 ποη 800 πιϑᾶϊο πεχιϑ ἰοςδίασφαα εξ. 
8. Οὐιαπι ΟΡ γεπὶ φεὶ οορποπιθη ἰυδοϊοεὶ ΒαΡιυδγαπῖ, [ἰτογὰς ταὶ παῖδς 
δογίθθγα σοπϑαδνεγηπεῦ χεΐγασῃ ΘΠ ἀξ, πὶ οδιαδῖδ δαθῖ ΟΟΌΪ 5, τΟΒΣ 
[κοΐδος φηδηι δογτπὶ ἕδοδγε ἱπιεγοβξ, απὶ δουπιῖιε υαἰεαπε ὁςυ]ο σώση. 
ὈϊΓΌπι αυΐα ργοχέτηε ροσίξα τπᾶβπδ 6886 υἱἀθπίογ {Π| ἀπίετα ος] 
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τοχῖπια δὐπιοῖε βοτίβοτα δβοίεπε, δὴ χυΐδ οοπίγδοξ8 ραὶ ρεβτίδ δογὲ- 
δΌδοϊ. βὲ δηΐπὶ ρδὺ ἱπιβϑο ἰπαῖοιι αἱ, δἱ ἰαχαιῖ5 ἀϊἀποιίϑααδ οοα]}18 
δοτίθαπι, δϑρεοῖας ἀϊδεγαοῖας ραϑδυδαπο Περεϊοϑοαϊ: δὶ δά ἀπο οἷ 
σοπηϊνεπεθαβ, ἀπίγογϑῖπ) ἀδργοιδρία8 δουξίυ8 νἱ ἀθδξ. ᾿ς ἰδύβθῃ 
δηρυΐαπι ἰβέογτιπαϊ εχίριηπι, εἴβοῖς πϑοθδδατίο εἰ οχίρπδε [ἴϊτογδο δογὶ- 
Ῥαμῖυσ. 9. (αγ ποπῆμ]] ροδὲ ᾿ρριπἀΐποιι ἀοαϊυ5 νἱἀεδηῖῦ δὰ 
φυΐα ραγβοαῖί οοὨ}} 9πηϊ. Αἰ επίιη ὅδερθ οἱ δχίογίοτ ἀθηϑιῖδ8 ρα- 
ΡΙΠ ας δοίθπι ἀγεθαῖ, {πδα ἰδοσίπια δι ΐβ5α ἰαχαίωγ αἴχπε γεδοϊ υϊϊαγ. 
4πλπι οὉ γτεπὶ ργοϑπηὶ ἱπέθγάσπι χιδα πιογάεπὶ ἰδογίπιδτηστθ ἐνο- 
σδοῖ, αἱ σερε: ομδαπὶ 486 ἰδπίατητιοάο δϑδοοδηξ, πὶ ΟΥ̓ ΡαΠΌτΩ. 
10. (τ ὑπο νἱάεγθ οἌουϊο ἱπιραι ἐπα ο17 δὴ φαΐα πιῖπα9 ἀπῖπηο, 

το, Τοὶ ἰϊα οεγπὶ!, αἰδοῖ τατ 2 πο Ε ;ζ πιΐπιιδ αἰϊεοϊοηΐθ ςοπιγδμδίοσ. 
11. Οὐγ ἀϊδιγαοϊα σοπδρβοῖππμη ϑοοἰεἴαϊε τεδ πᾶ βεπιϊπατὶ υἱἀδαϊαγῦ 
ἃσι Ῥτορίεγεα 4αοά οοαἱἱ αἰτίυϑηης ταάΐπ8 ποῦ δὲ ριυποῖαπι ἰάεπὶ 
ἀενεηίεῦ ὄτρὸ ποῖ Ρὲ8 ποϑῖδν δηΐπιπϑ ἱπϑρεχίξ, ἰη ἄς ξοϑηιίπαπι 86 
ἴῃ δρεχίβϑϑε εχἰδιϊιπαῖ, ργοχίπιὰπὶ δυθηΐξ, συτη ἀἰρίτοϑ τηνξαι 8 γί οἰ 9 
ἱπαρ]ἰοαπιαδ, ἰϊδχαα Αἰϊαυΐὰ ταπρίιπαϑ: ἀπο παπααε δεπίϊιπαδ, 60 φαοὰ 
Ὁπᾶπι Ἀἷδ ᾿δηρίπηπϑ. 12. Οαγ 8επβ8 ἀδχίτγὶ πίμῖ]ο δἰ πὶ ϑιγβ ργαθ- 
δἰδηϊοτγοϑ δἰηξ, οαπὶ ἴῃ σοἰογὶ οαιπίθι5 ἀοχίγα οἰπίδιγὶδ οοτωτποαίογα 
ΒΑΡ οδπιι 87. υΐγαπι εχ οοπδηθευ ἀπο [14 βαὲ7 διδιϊπι δηλ, οαπὶ δὶ 
δατη 8, ΠΙΓΙΠΗ͂Ι16 δΕΠΘΌΠῚ ΘΧΘΓΟΘΓΙΕ ἕῃοὶρίπιη8. ρᾶτϑ δυΐεῖπ ἡ εχῖγα 
Θχετγοίταιίϊομε ἰπδιιθϑοεγα ἱπηπὸ ἔγυρετι δυδάδγε τπδἰϊογει νἱἀεῖατ: 

0 οἴβεὶ ἘΑῚγ55 υἰγίπαπο ἀεχιγὶ ροτ σοηϑτθιιϊποτι ροθϑαπί. ἂη χαίδ 
ϑαΠγα αἴποὶ εξ. γδγϑ δυΐεια ἀθχῖγα ὑγαθβίδπτου ῥγορίεγεα εϑξ, 
αυοά εἰβοαδοίοτ εἰ αἴβοὶ ρογνίοβοίοῦ 4αδιη δἰπἰδῖγα εϑξ. 18, Ουγ 
ἴῃ οεἰθσγίϑ ἀδχίγα δηΐ5 δἰ ηἰϑιγί8 ργαδδίαπῆοτγα βδιπξ, ϑεη885 πῃ] ἀοχ- 
[ΕΓ 800 εἰπίϑῖγο ἰμίεγεϑὶ δὴ απία ραγίε βδεπιϊεπαϊ πἴγαχτϑ ραγῖϊοῦ 
αἱλ ἃ ῥτῖπιο παιδὶ ἀϊθ οοπϑιδβοίπιι8. δ 46 ἴδτρθ χηοά γαῖϊο δ6ῃ- 
Ἐεπάϊ αἰζεοιο, φααοάαπι δεῖ: ἀεχίγαγαπι ἀπίεπι ρδγθππι ἀἰ ογεπιΐα 
ἷα οἰβοίεπάο, ποπ ραῖίθπαο δῖ εξ. 44, Οὔτ εχογοίεδιῖο οοσρο- 
τῖβ ἱποοπιτηοάα οσιοταπι δουιπιΐῃὶ 6817 δὰ ηπία Ἔχογοϊταϊϊο δαηροῖ- 

30 Ὧδπὶ εἴβοίϊαὶ οἱοσοίοτετι, δίοαι διΐαιπ τε] χαστη οοτριιδ. δίοοϊταβ δαΐθπι 
ἐοίδπι ουἴετν ἱπάσγαϊ: Ἔγρὸ γε] δδιῃ 48 ρῃρὶ]ἶα ἱπιερίτατ. ησαρτο- 
Ρῖον Βοπιΐηδθδ παῖαι ἴαπι βγαπάθβ ορ᾽ δίῃ υἱάθηϊ, οοῦἱ πδῆχας 96- 
παλπ ἴυπίοα ἀθγα δἰπιιΐ σε ττροϑα ἱερτποίαγ; ἰΐδαιε νἱβ [116 σοπϑρῖ- 
οἷοπάϊ οοορεγίταγ εἰ ἀοἰϊοδοῖ, ἠ5. Οὖγ Βοπιῖπδ ἰυϑοϊϊ οοξπο- 
χοϊηδιῖ, φαὶ οδίσβε νἱάθης, [ἰξεγα8 δοσίβεγε ππα ἰϑεῖπια5 ροϑδίηϊ, οὐτα 
τόσω ταϊπυΐδηι ρογϑρίοογε {ΠΠ1| να]εαηὶ πὶ δοαιπίδε οὐϊίοττπι ρσαθ- 
διδηιῖ δη, {αΐα σοπορεοῖπ δαπὶ ἱπηρθοῖ 1, ρα] ρε δας οοπίγαμαπῖ ἴῃ 
δηρβαδίυιῃ 7 οὔπὶ επὶπι γδάϊῃς ρσοβηίς ππίνθγβυϑ, δοπεϊαϑ Ἔχρίογαγθ 
οἴεϑῖ: σοπίγα ἰᾶχο ἀϊἀποῖοηπε οοαΐο ἀπ ἀατ, ΟΡ εἄππαπὸ γὰπὶ 

ἐοβοίονε, ἐγβο ἱπιθ 6 ο 1145 (οἷξ αἱ ραΐρερτγαθ οοπέγα μδηῖ ἰπ δηρε- 
969 δἴτιτω ; σῃοά οὐπ εχ δηρτιδῖο ἰηϑρὶοἰαπε, αχίριδηι τααρηϊ τα ἀΐπεπι νἱ- 

ἄεαπῖ, φυλπίαηαο νἱάεπι, ἰαπία ρογϑογῖρδηξ πεοθ886 οδϑὲ. 416. δεά 
σὺν ἄθην 11 οοπιιδοῦδ ρα]ρε τὶ υἱάσαηιῦ δὴ ῥσορίδγ δῃϊ1 Ἵοοῦ- 
δρεοῖπϑ πα Ρεοἰ Π ται θπὶ Τ᾽ τις δηΐπι πιᾶπιιπι γα η8 86 Ρ οϑιε18 δἀπιονεπῖ, 
δἷο ραίρεργαβ ἰυχία ροϑὶτἱϑ ρεγίπάς χαδϑὲ πιᾶριτα δάϊϊοἰαπι. χαρά 
δοϊπηῖ, αἱ γα ἀἰα8. ρὲγ ἰοσιπι 5656 ἀδρτγοῖπεπϑ δπρυϑῆογει οοηβϑϑῖῖοῦ 
τοβυδῖ, πε ργοϊπυϑ εχ ραΐυ]ο ργοἤοϊδς ει ἀϊδεναβαίατγ, τυἱάεῖ δαΐδων 

. ἢ δουξίιμ, φαὶ ἰγεχηθπίον οοἸ] δοίζογχαα ρτγοάϊεγίιξ. 417. (αγ ποῦ 
10 τοβ πὲ ρετηϊηαγί νυἱ ἀθῖησ, οππὶ ἱπ ἰδῖα5 Οουΐατω γογιἐπιποῦ 85 χαίΐα 

σοπϑδρί εἰθπάϊ ργιπιογάϊωτι δά επι ἰΐθιη ἴῃ ᾿μνθᾶ δίϊταπι δὲ ἴππς δηίΐπι 
ταϑ βιοταϊπαγὶ υἱάεῖατ, οππὶ {ἃ τὸ πἰδίπιι ϑάγϑασι ἀθοτϑαπινα δδὲ. ἴῃ 
Ἰαϊο5 Ὑεϑγο πὶ] τεΐογξ, υἱδὶ 88 ϑιίατ διιγδαιη τηουθδὲ, οΌγ ἰριγ ἰπ τὰ- 
τἄοπε υἱάεδπαϊ ταπίνιι βοτγί ροδοὶξ αἱ τοδ πὰ ρβαπηϊπαγὶ υνἱ ἀθαΐην, δὶ 4ιο- 
ἄσπι τηοάο ἰπ τνΐοθπι οου} ἰοσδπῖυτ; ἰπ οοἰογί9 δαπιϊθπαΐ ροπεσιθηϑ 
δετὶ ἰάεπι πεχαδαὶῦ δὴ εἰίαπι ἔπ γαϊίοτ ἰαπρϑῦάί, οὔπι ἀϊριτοδ τηστᾶ- 
118 νἱοῖρο8 ἱπιρ Ἰσανίπιιϑ, κ᾿ τι το πᾶ ἄμε 5επτδιατῦ ἴῃ οεἰογὶϑ πος 
ἑάστα βοτὶ πϑαυΐὶ, φπία οοίεγα πιθι γα 4πίθ 5 βϑηϑίο δἀπιϊπίδιγαιογ, 
σπιθαις ἴογδϑ γδγϑι8 ἀἰδάποία, πδάης Ὀἷπα ἰδπι ἱπίογ 86 αρία ςο] ἶκα- 
ἔλχας δῦο [ιπρυηπίον οἴβοῖο. δὲ 1ϊ8 ἱπ ταίϊοπε τἱάἀεαάὶ εδάοπι ἀἊ 
οδῦϑα πὲ ἰπ ἰδηρεῦο ρεγρ οχίϑ, αἱ ἀϊοιυπι 68, ἀἰρίπ8. τοῖα οπὶπὶ 

20 σίδασι βειπυϊδιογ δἱ δα ηΐτιγ. 18. (αν ὀσυΐαε διπίϑεογ πῖ8110 ἰτὰ- 
Βδοθ ον δοὶ, δε δαᾷυο τϑοᾶο0 δίᾳῃθ ἀξεχίογ υἱάθγ ροϊεβὶ, οὔπι γθ- 
1 ηπδς ςογροτίς ραγῖθϑ οπιπθδ δἰηἰϑῖγαα ἰηγναἰἑἀΐοτεδ χαᾶπι ἀεχῖγαθ 

. δοἴαιττ δὴ αιΐα ραγ8 ἀεχίγα ἰη δὸ ἀϊδογεραὶ ἃ δἰ πἰϑῖγα, φυοὰ εἰβοβοῖου 
εοῖ, τιοῦ ἰῃ 60 φιοὰ αἰδοῖ δρεῖοτ. νἱάβπάϊ δυΐεπι νἶγε ποη οἱ δίῃ- 
εοτοηξ, 864 οἱ εἰβοογειϊοτ, οοταραγαίδο ἃ παίαγα δυπξ. 19. Οὔδπι 
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ΟἿ οϑηβαπι, οὔτῃ οεξεγδ8 ἰῃϊΏΕΤΩΏΓ ΓΕΔ, οοπδροοῖθϑ ποδέογ ἔδεϊδοϊξ δἷ- 
48ε ἀεοίεγίοτ γεἀάϊξατ, σππὶ δὰ υἱγίἀθϑ δὲ μϑγβδδβοθπῖβα ἱπϑριοἰτατδ, 
τὶ οἴδτα ςεΐεγασαα Ἀϊς δἰμιι δ, τδογθαῖαγ τπθοσησθ ουδά 7 δὴ οοη- 
φρεοίατο ἴῃ δ'βα πίβταυε ἱπέδη τε ποϊπῖπιε ροβδατηιϑ, ργορίογοα ηποὰ 
πἰγτησηε ἑά ρεπαδ οοἰογῖδ νυἱάθηαϊὶ υἱγίραδ οἴβοϊς, ἐλ ἐιάδι δυΐοτα 
1} φαῖθαε οου ἱ δοχυϊεδουπε, τπεάΐατπ ἰδὲ πίρτῖνα οδείπθηξ ἰΐαχοαα 
ἈΒΡεΟμΙ8 οὔτα ταεαϊοοτγὶ ἰδοΐφια ομυΐο δἰβοίαϊαγ, Ὡ1}}} ἀεθι ταΐητ, 
ἧππο γεγο ζοσγοβοσγαίαγ δίφυβ τεβοϊξασ. εἰ ἔοτδαπ ἡπθιπδάιποάαπι 30 
ΟὈπΊ ΠΟΓΡΟΓΒ ποδῖγα ψϑβϑιπθηΐοσ ἰδρογθηῖ, ἀοίοτίαα παρεηΐξ, οππὰ 
τρθαϊοογίϊοτ, ορείπια αἰβοίαπίυτ, ἰξα εἴΐατη οοα]ΐ, στη δὰ τθϑ δοϊ  ἀβϑ 
σοπἰεπάμηξ, ἰαρογδπὶ Ἰαδϑαηίυγαυθ, οὔτι δὰ Ἠυτηϊ δ προ ]Θ6 αι, 
4υοὰ πὶϊ δὲ ομδίαϊ, ραϑοῖπι ορδγγαπὶ εἰ ᾿ἰσθπιία ρεγ φαδϑοιπῖς 
οαπὶ δὰ νἱγίάθβ, ηποά ἰϑῖδε τἰ δοἰϊϊἄαβ ταϑαϊοογίξεγ δυπὲ, ἐΐα 8818 
Μαυμπποτγὶθ οοπείποηϊ, πα4ιε αἷϊο ἀειγπιοηῖο αἰβοϊαπτοτ εἰ δὰ ἱτηπιος 
ταηππὶ ἴῃ ῖϑο6 πιρίϊι5 ἱππίτυπίατ, 60 ᾳποὰ οοἱοτίδ Βαϊυσπιοάϊ 
Βαρίταθ πιοήϊοβ δὲ οοηϑρθοῖυὶ οἴϊετγί. 20. Ουγ οεἴογα πιο ἰῃϑ 
πἰγοῆπα οοιΐο οετπΐπιιιϑ, γθοίδιη γεγϑαθπηι ΥἹγρτιίαπι πιὶ Πἰτογὶ5 δάταο- 
γεηῖε8 ἱπορίοἶπιις εχ χαϊϑιεἶα87 δὴ χαΐα τϑάϊὶ οοα]ἱ πἰγίυϑ4πα ποη δ 
δἷπα ρεγίαγρβείοπα ἴῃ τάειη σοποϊἀυπὶ, υξ δυςίοτεϑ ταϊΐοπαπι οοπϑρί- 
εἰεπάϊ αἴδιππδης. ἴα χαδ οἴπὶ απ0 ἰῃϑριοἰπια8, δά τδοϊαπι οοπϑρεοϊατῃ 
τδηάυδπι τγεβαΐδαι, τηε]ΐπ8 φυοα τϑοΐυτο δὲ ἀθργεμεπάογε ἰπάίοαγα- 
4π6 Ἀδβεπηιθ, 21. Ουγ [ππιὺδ οοαΐοϑ ροΐϊι ἰηοδίδε ἡ δη χαῖα 
ἰπβυτοίβϑιμηὶ δατξ. ἰπβγτηΐβοϊϊπια παι ]αθ οἰπηΐα απδε οοτροχὶ ἱπῖθγς 
δετία ὁσουπηῖυγ, ἱπάϊοίπτη, ποά δοεδιιπι δὲ χαοάαηε δογα οΥΠ Θὰ 
ποη δχιεγίογεπι δεὰ ἱπιεγίογεπι ἀθηογάδι. δὴ χαΐδ Ἰαχίογϑ γοίο- 
ὕσχιεδ πρεδιῖθυϑ δαηι7 οοπϑρεοῖυβ δηΐα ΡῈΓ 4ποδάδπι πηθαῖα8 ργο- 10 
πυάδυπίατ εἰ ἐχοϊάππι. ἰΐαψαε χαοά Ηἷδ τιογάἀδοίδοίτησπι εδὲ, οοἰεγὶϑ 
ξοιγίοην ΡτΈΡαδ ΟΡ Υΐυτι δα δῖγε ἀδπσίοτα ἤθη ροϊεϑῖ, δεἀ ρεττορίδὲ 
εἰ ἀεοϊάϊε, αἱ σερθ εἰ φυδεοῦπφυς ἰα]ΐα οου]ο8 πιογάεηξ. οἰδατα 
οπιπίπτι τπαχίτηα Βυπαογαηπι ἰὰ (αοἰϊ, χυΐα τοηυἱδδίπιιπὶ 6ϑὲ ΟΡ δαπι- 
486 τεπὶ τβθϑ 8 86 ἐχρθϑάϊιε ἱποίπυδϊ, δοοίσια τεϊϊατθ ΡΑΓΕΡῸϑ 
σογΡοσῖδ ῥτὸ τβθαϊοδπιθηῖο οϑῖ. 22. Οὔ οουΐυς 5ο]08 οπιπίτιπα 
Ὑδατηρτοσαηι πο τίβεαὶ, οὔπὶ ἱπβγπιϊϑϑί πιο δἰ: δὴ αηΐα ορίπιῃϑ εϑῖ, 
πες σδγιΐβ φαίςυθπι 'π δὲ σοππεϊ. φιοα φὐΐετη ἰαΐδ δῖ, δε οῦγηπι 
ΤΠΆΏΘΓΘ ἃ (Πρβοτα ροϊεβῖ. Βαπὰ δηΐπι δυάίεπὰϊ δαηὶ 11 φυΐ ρτορίογεα 
ν 5: οομϊοϑ περαπξ, φαΐα νἱἷῖδ 1116 οοπδρίοἰθηάὶ ἱᾳπὶα εϑὲ : πο δηΐπὶ 

ὶς ἴα σουΐϊο ἱραΐδ δὲ αἱ οαἰίαδςογε ναϊθαῖ. 23. Οὐχ ἰδοτίπιβθ, 20 
483 τοδέγεπο δτηϊ ἰϊπιι9, οα] Ιἀα6 βππε, 4πα8 οου]15 ἰΔΡογδπάο, [τγὶ- 
Εἰάμεῖ ἀπ χαΐα ἔγίρίἀυπι, φαοὰ ἱποσοῖαιπ ογαἀαπιχας εξ, οαἸϊάηπι,. 
4ποα οοποοοῖίαπ 7 ἰδαρποτεπι δαϊειῃ Οπηπ τα Ἔχ ογυ ταῖα ῥτο βδοϊβοῖ 

τ ποῖ ἀπρίππι εδξ. φαοά οὔπι ἰδογίπια οσιάα δοιπιπι 811 φηὶ γα] εἴα ἀἷπ8 
οουΐοταμι ἰαθογαηξ, Ὡοη ἱπιπιοσιῖο {τιρίάα δοῖ. Βίας τηϑάϊοὶ ϑηάοτοσα 
ἔτὶφιάαπι ἀτραυβδηῖυσα ργανΐδ 6886 ππογρὶ Ἔχἰοεϊπιδαῖ, οἰ άπτι οοπτα 
ἀεοτγεϊοτγίαπι 6886 εἴ δα Δ ΓΟπΊ. οἴ δηΐπὶ υϑοδη8 τιδῖοτῖα πη 18 68, 
δαϊδ ἃ οδίογε ἰηϊεγίουϊ σοῃοοφαὶ ποη ροῖεϑὲ: ἰΐδαυε ἔτ ρίἀἀπὴ 6888 
παοθ686 6ϑῖ. ΟἿπ) Ραῦοδ Εϑϊ, ρΡ6Π6 8 οδίογε υἱοΐδ οοποοχαίογ. πιοῦ- 
Βοδ δαΐεπι οορία υδοδπῆϑ ταδίθυία οοηβοὶ οοσίυπι εδῖ. 24. Οὔαγα 30 
οὕτα ρᾶγίεϑ σογροτὶδ ποσβιγὶ ἀδχῖγαα τη οθ ]Πογο 8 δἰπὲ, οου τα δἰαἰϑῖος 
εχρϑαϊεῖυθ απᾶτὰ ἀοχίογ σοπἰγαμιϊυγῦ δη ργορίεγεα χυοά οπρηΐα 
δἰ πιϑῖγα ἀεχίτγὶδ πυπιϊἀΐοτα δαπὲ, μυπιίἀΐοτα δαΐεπι οοπίγϑεὶ ρθη 5 
ΕΣ δη ἀεχίοτ αἀπιρἰϊπ9 εἴβοενα ροϑϑῖτ: δἰπἰδίεσ γοὶ εχ 86, ὡξ 
ἀπηϊάΐοτ, ΟΡδεφυθπῖοτ οἵ, 25. Οὐδτι ΟΡ οαυδαπ), οὔτῃ οἱ ΒΘΏΘΧΣ 

εἰ Ἰαδοὶπϑ μετ᾿ ἱπι οἰ]: αἴθσα Ῥαγαπι οοα]18 γαἰεατξ, αἰτοῦ ργοχῖπι8 
δἀπιονεῖ, δ: υϊἃ ἱπορίοεγα νυ]Ὲ, ἰοῦ ργοου δράυοϊ! 7 δὴ φαΐα ἀϊ5- 
δἰ τας δογαια ΠΉΡ ΘΟ 45 δϑῖ. δεποχ δηΐπὶ χυΐα υἱάθγε πο ροίθδῖ 960 
ὩΡὶ πιΐμπι γδάϊὶ σοθαπὲ, τοὶ νἱἀδπάδται 6ο δράυςϊϊ δὶ Υἱδυτγπϑ πιᾶ- 
χΐπε δῖ: ῥγοουὶ δαΐπι οοἶγο γα]! 80] θη. ἰαϑοΐοδυδ 1}}6 υἱάθγε χαΐ- 
ἄδτι γϑπν ἰδι μὲς ροῖαδὶ, δεὰ φαδδῦδτα γεΐ οοπϑρθοίδθ οδγὰ πὶ σθδευα 
ἐχοοάδηξ, ἀΐδοδύμθγθ ποααίξ; ἰΐαχπα ἴῃ ᾿ἷ8 ἔα] Π τὰ - σαν υΐρρε εἴ 
δχοδάεπθα δρίαπάογε ἀϊβοοττιὶ πραχίπιε ροβϑπηῖ; πεπὶ Ζποησατω ρτῸ- 
οα] ρεγοίρεγα φυετιδάτηοάμαι τεὶ ορυΐδα ἱπρτιαὶ πεαιιθαπῖ, ργοχίπηδ 
δὐάμποιης. 26. Ουτ Βοπιο δοΐπδ δαὲϊ Ἷουΐβ πιαχὶπιθ δηλ ἰαση, 
οτνηϊαπι οου 8 ἀερτγανεῖιν ρ6γ ᾿ἰπιαῖεπι ἢ δη ηαία τεῖ δοὶτϑ Ὑδ] 10 
ΤΑδΧΙπ.6 ΟΟΤΩ Εἰ τπογθο ἴπ ἴδπθσγα δεϊδῖε ἰδρογαῖ, οὔτα ἀεργαυασὶ 
οπιαΐθι5 βοοϊά!, 27. (τ τπὶ δηἰπιαπιϊππι μοπηίαὶ ἱγαπονογιὶ ἀ6- 
γανδγίφια ρὲτ ἰἰποϊἰδέεπα οοα]1 ροεοῖπι ἢ πέταται απο οουΐοϑ ταϊπίπιο 

Ἰηιογϑιο ἀϊϑογεῖος 6 ἀϊγεοίοψαε ροϑίῖοβ βοτπο Ἀδρεῖ, ρεγθρίοὶ ἴο- 
εἶτοο τπιθπὰδ ἰῃ 60 τηαχίηλθ ροϑϑὶῖξ. δὴ χυΐᾷ οδίθσογαπι δαί πηϑ ΠΌΤ 



961 ταὶλ οοπροϊϊἀατὶ χάδπι ἀεχῖτα ροίϊθθιῦ παοοίγοα πια]ΐογοδ 
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δου: πηΐοοϊστοε πιαχίτηθ σοὶ} πος ἀερταναιο ἐεφιετοῖττ, δἱ ὉΠ 
4αο δεῖ οοἴοτε ῥτδεάΐιιθ οουΐας θόϑεῖ. δὲ ἴα 8015 αχ οτρηΐπτῃ 
ΔΕϊταδηϊίατο βομεγα τπόῦθο οοναλ αὶ! ταριτυγ ’ χαρὰ φεπὰς πιογϑὶ 
υϑβεγοσίεγο οουϊον δἱοπὶ οεἴογα εἴἦδτα τρετηδγα ροῖδϑξ. πουβα 

20 ἵκιιθ8, Ὡἱ θ6τῸ 60 ΤΠΟΓΡΟ ὙΘΧΑΙῚ ἱποόρεγα, δὶς ἰατηῖβῶ ϑεγοὸ ἀδρσδν 
γαψίατγ. 938. Οὐαὶ ΟΡ οδυβαπὶ πβδππ ργΆ6 ἰθςετπα δὶ 8016 ΟὉ- 
ἵδοῦι πιθ}αβ ξασρίοεγα ροδϑαππυϑ7 δὴ αοΐα ἰποογηθο δοϊϊσνα αχ π6- 
εἴτὶε οοοπττοον ἰπτηϊίρυϑ το αϊξ ϑπδπὶ ΟΡ πἰπιϊθίδιεϊω ἱπβυτδίογα, 
ἀυὶρρθ {πδὲ τόσα δἴϊδτω δἱρὲ Ἵορτιαίαπι ἱπίογίτηεγα Ῥγὰε δῶ ροϑϑὶξ 
ἐχοτιροταηῖία: δὲ υεγο τῆϑητὶ ἴα ἀγοθπῖδ πες ἰππιΐπαπι δοῖθδ οἵ ἢ οἱ 
Ῥοϊεδι, εἰ τοῦ υἱδωὶ οβυΐα πἰβῖ]ο τοίην πὶ πος ρΡοδίίδ δδὲ; υπάδ ἂὲ 
ἂϊ εἴ δοῖεβ ρἰεπίπϑ ὡραΐ εἴ τε ἱπϑβρεοϊδπάδ π|Ή 110 τηΐπη8 υἱάεαῖηγ. 

30 39. Οὔτ πιδπυ9 ἀοχίγω εἰ ρεϑ ἀεχίος ἃ 318 δἰ πί διγτί8 αἱ [τ ΒῈ, οὐπ- 
]πὸ εἰ διιάϊα5 πΆ}}0 ἀϊδετγίτηϊης ἀἰβιαπῖῦ δὴ φοΐα ἱγαταϊδια δηοθγδαπα 
εἰετηθηία ὁπθαύις ἀδχαε δυτΐ. ἀἰβογπιθῃ Ὑ6ΓῸ δἰτττη ἴῃ Ηἷβ5 εδὲ 486 
εἰεπιδμῖογηπ οοἶτα σοπϑίδηξ. δηπὶ δαΐετι 86 808 ἰδ 6 δὲπεογίο 1ἢ9 
Ἰτηραὶ σιίδατιο, υἶστιϑ εχ ἔβπθ, δι ϊτυ9 ἐσ δῦγε. 

ΧΧΧΙ οὐδὲ Δὸ ΑΥΔῈ5 ΡΧΆΤΙΧΕΝΤ. 

(τ ἀυγεβ, {186 οπιπίαπι πιαχίπιθ ραγίίωπι ποδῖγδα [βοϊεἶ εχσ 
δϑαιξτιθα διτοῖ, ττιθογα τηαβὶ5 αἰβοϊαητητ, πϑὶ πο5 ριον δρργεβεπήθ- 
τ αἴταπι φυσὰ ρεγερτίπαδ Ἀυτθοτ ραγίειη δἶτα ἰπαηθιν ἀρίπ8 τ 8- 
ἴα ε917 ἴασις οὔκι οαΐογεα ρεὺ ραάοτγεπι οτῖο γϑϑοϊ υΐϊαγ, δίαιλπι 86 

ὃ ἂν δγεδ ΜΕΝ ΔῊ ΄υΐα ἱδπιροῦΡοδ ἀρροϑῖδε δϑαπί, 4πο γϑγϑιϑ 
τοαχίπιθ δυπιοῦ οολβω. οἴπὶ δπίπι Βουιίπεπι ρυάθδι, σα] ον δὲ ἴῃ 
ξαεῖεπι τεορίς, ἴαχπς ττρόγθη; δἀάπεῖ. δῦτεδ γεγο τηϊπίπνο ἱβ δ 
᾿ὐλλθι, σὴ ἐχϑῖδηξ, πδῖσγδητις ΓΑ]! ἀϊπδίππαθ δυπξ εἴ οοϊογαῖβθ, πἶθὲ 

προ ἔτίοτῖ τίρογε οδίογραθγιπι. ἰάθεο μᾶδς ρατιϊοηϊα οὔιηῖυτο 
μοϊοἱ ραγεϊςηϊατγοπι οοἱοτβ δδὲ οριϊπι!. 4πδπὶ ΟΡ γϑδη ρϑ3ϑ05 ἀἴδρετ- 
δυδηηε οαἶοτ, ποεῖ ρ6Γ δΌπεπιδ γα ἰδπεῖ, γι δίοπη ἀο8 γεάάετα ροϊεδξ, 
Φ. Οὐτ υτίπαπεβαδ διιγε8, ἀαπι ἱπῖτα πιᾶγο 95ηϊ, γπυρὶ δο0[δαπὴῖ 

10 αἴγοτη χυΐα τεϊεπέπϑ δρίγιττ8 ἱπιρεῖτι ςορὶς γθἢ επνεπ τί. δὴ δἱ οδδ- 
τἀπὶ ἢος Βαδετγεῖ, ἕάθτι γεἰ πὶ αὖτε Πετὶ ροβδεῖ. δὴ ποὰ ποι Τα ξ, 
ἀϊοταπιρὶ οοἶιι5 ροίεϑὲ, δἰ ἃ ἀυτίοτί φαδπὶ ποἩϊοτὶ βαο ἴα. 4φυοά 
δδααο Ἰηἤαξαπι δϑξ, ταϊπαϑ οο τ: δῖιγθϑ νδγο, πὶ ἀϊοῖτπι ἰαπὶ εδὲ, δρὶ- 
εἶτα τοϊοηῖο ἱπβαπῖατ; ἴαχας 8Ρ δατια, ψζιδο αὖγε ἀβυίου δδῖ, οδίια.- 
ἀσπιαγ οἴΐεπθδε αἰφας τυπιρυη τυ. 3. Ουν πεϊπᾶπῖοβ ὁροπρῖδα 
Αἰξατε δασῖθο8 ᾿οηϑθδυεγε  8Π ΠΕ ΠΊΔΓΘ ΡῈΓ Υἱπῇ ΟΟΟΏΓΓΘΙ8 ΔΠΓΘΘ 
τυμροιΐ Βαπὰ επΐπι ἰϊὰ διΐραῖδε ἱπιρίογὶ, υὲ ἱπᾶποδ ἐχεμιρῆδ ϑροἢ- 
εἰϊο, Ροβϑαπί. Οὐγ τογάδ8 αὐτίττη δπιαᾶγαθ 7 δὴ αυΐα ρυϊγι 8π- 

20 ἄοτε οοπίγδμαπταν, {αὶ βαῖϑαβ ὁτηαγιδσας ἐδ. κὅ. (τν δροπρίατιξ 
δι ὰ9 ἀἰδεδοδπὶ δυγε εἴ πατεδ᾽ ἂπ πὶ δρίτίτυπὶ οοτθτπ οὐ ϊαα ΠΑ μοι 
Βαες Θδηΐπι 6996 ϑρίγαπὰϊ ᾿ἴπεγὰ τἰἀεοΐητ. ἰαθότγαγε απῖρρε ἀἩΒου]- 
μαῖα δρίγαπαϊ δο8 δίβγτηδηῖ, ἄστη ἔογαϑ δπηϊτἕογα δηιτηδτη ΠῸΝ Ροδ- 
ϑαπῖ, βεναγίχψυς οὔπὶ ργορθὶἸθηΐεβ επτιτεδυπι. τοΐγατν ἰδσέσιι 8: ΓΘ 
δρίγαπϊ ἀϑϑαααὶΐ [Δοο]Ἰατειπ τοίγιρογαιϊοπἱβ ςγαῖῖα πεφαθδηῖ, δε 6886 
ΕῚ ΘΟ ϑαγϊυηι τη δ 19 Ὑἱάδαίηγ. 8η ΤῊ ΘΥΙΡῸ 15 ἔπ γοῖ!ηθη 40 ἰΔοτὶϑ 

30 δἷξ, σαπι οοτρτιϑ δχταπιθαϊ ἀἸδιετ ἠδτιγχας 7 δρὶγὶ 8 τεγο [ὉΤΆ8 δροπῆθ 
εἴζεττὶ ροβϑ8ε υἱάδιυγ. ἂπ ἱπία 8 εἰΐοπι ἴσπάδτγε ἰΐα ροϑεϊξ, ςορὶἐδπάαπι. 
Εἷετίσας γεγο ἰενεῖθ ἀδιηνί880 τεδρίγαῃἀϊ υἵαπι ΓΙ πδιουί Ρη8 προ] ἰσπ- 

τ: Βᾶπα δηΐπι δάυδα [668 ἱτπιρίοἴωγ, δε δὄγα δειναὶ δά ἀδτμογϑυτα 
Βοπιΐποτη πϑιδ, φαῖρρε φπΐ Ἔγθοϊθβ ρεγ υἱπι ἀθπιϊταῖηγ, πὶ απάϊαοα 
Δεχυαὶ! παῖα ἀσδοοπήαϊ: πᾶτὰ δὲ. φαδιξηπι ᾿ἐΡ 6: ἐπεὶ πανΐξ, Ἀτποτο 
Ῥτοῖπα8 ἱπίεγγστοραπίο ἱπιρίοαίαγ πδοθδ86 δ. 6. Οὔτ ποηπὶξ, 
σπτα 8η89 ἰηδορ!ρυπὶ δπγοδ, ἰυδδίαπεῦ δὴ υΐα 86ηδι:8 δα ἀἰεπα! ἔοτα- 
τῶδη οὔπι ΡΌΪπΊΟΠ6 οΑΠΑΙΐ4π6 δαρετιπἀΐπα ςορποτηίπαῖο δογεϊατῦ 
Σπάίςϊαπι, φυο5. ἰδ ἱροΐὶδ τρί οἷδ ορδεράσας Βοπιο δογάεβοῖς. Βα- 
πιοσῖβ ἰἴδχυε δἰ χα 6 τιοϊϊοπε ἰδὲ δυγίτπι ᾿ἰ4π6ϑοῖξ, δἴψαα ἱπ ςἀπῷ- 
ἔξπι, φαεπὶ πιοάο ἀἰχίπναϑ, μετ ΓὈσγαπιθη {ΠΡ τατ, φαοά ταϑδὶην ταο- 
γεγο ροῖεϑῖ. 7. Οὐγ εἰπίδιγα δυγὶβ οοΐιϑ πιδρτια δχ ραγῖε ρετίο- 

ἴογατῃ 

τράγοι γοσδηῖ, ΔΙ γαπὶ ἰετηΐπδπι. 80 φαΐα ραγίεδ οἴπὶϑῖγδε Βτπηϊ ϊο- 
το δ ἀἰογεθχιας δἰπὶ: σΖαδε δπῖοιῃ παριῖπ Βυϊπβοεπποάΐ δαπί, οοπ- 
δΟ  ἀαδτὶ ροϑϑῖπε ἴδε: !νι8.. ἀπά ἴῃ ῥ᾽ δπεῖ5 εἰΐδπι τ η6}}18 αἴτια τἰγί ϊ- 
Ῥπε εοἰϊπδ ξοποογρογαπῆτχυς ὑπὶοὸ ἴδοι πὸ αρίτυτ. δὲ στο πἰσοτα 
᾿ππΐογοτι ργοπιρϊας σΟπιραρί πα πΙῸΓ πυδπιὶ δεπίοσαμι. δγρτιπι ΘΠ ἔτη 
Ῥαγῖδδ δἰηἰδίγωϑ θϑὲ ματι ἀΐογθ, χαρὰ πιο ]]ΐοτοϑ δαπὶ αἴαπε εἴζοταϊ- 
ποϊϊοσεα 8. Οὐλτα ΟΡ οαθδδιη ρυἀο[ας 8 ΔΌτεΒ δατησιδε το εϑοδηῖ, 

ΡΑΟΒΙΈΕΈΜΑΤΟΜ ΧΥΧΙ. ΧΧΧΙΙ, ΧΧΧΙΠΙ. 

ἡσεῆο οὐ} 6π φαΐα ρυᾶον ἱπ οου]}ε τοίτρεταῖο ἄλπι σατα ἄς τὸ 
ΤΔΟΓΕ δδὲ; ἔδαθ οαἶοσ ἴθτε οουΐοϑ ἄεεογιῖ: αυοὰ συπα ἱπάε δδοδ- 
ἀεηάσαι εἰϊ, Ἰοσυπι διΐ οαρδοίδοίτατη ροίαϊ πθοδϑ86 δδὲ, απαῖθ8 ςοτῖο 
ταραῶΔε δυμὶ ΒΌΓΕΘ. Θεῖογδα ΠΔΏΕ6 Ῥατίδα ἰοηβ86 οεοῖρ: οὕπθθδ 
εοταρβοῖδε δαπὶ, ἰγδεφ σομίγα οαἶοῦ ἴῃ οου]οα Ἰοϊδπιαπο ἔλοίεσα τὸ 
γοςαΐατ, δεὰ ἐοηδροςῖου ἱπ Ο00}19 65, υἱ 6] 1ς εἴ ἀἰδὲ δογαπι ςοἱοτφ 
ταῦομε. 9. Οἷγ δυγίπηι ϑοπίϊω δοοῖϊο δἰγερίτα οοϑϑεῖξ ἀπ σοΐφ 
ταϊπογοτω δἰγερὶϊαϑ Ἀπιρ ον Ρ 61} εἰ αὶ. 410. Ουγ, δἱ αφμὰ ἰαρεα 
ἐπ δυγοπὶ δἱξ, οἰ δάτη, 4πὸ ΒΌμΙΟΥ εἰβααῖ, ᾿πο:ἰδατοτδῦ ἠπἾ10 υδοσας 
Βατθογο 110 εἴβπεγο ροξοϑὶ. πἴταπι πὲ, φαοπίαπι οἰ δαπι ΡῈ. δυτοτδ 20 
ἀαδε ἱππαᾶῖδι εἶχζὰς δ4πᾶ ργδδ ἰδηϊ δῖα δάμδοσγεὶ, Ἂἤίαθηῖο οἷδο 
δᾳπὰ εἰ ἡ γαι εἴδυδι. δὴ ηἴ ρὲγ ᾿υρτίοαπι δυγειω ἰδ μὲπ8 δηθὰ ἐχ- 
ουσταῖῦ οἰφΏπι δπΐτη, υἱροῖς ἰονς, ἰδοϊς υἱ ργοόρογε ἰαβδέςειε ροϑεῖξ. 
41. Οὐχ τοῖππϑ δθγεδ γί ὺπαποθυδ γαπιραπίατγ, δὲ οἰδαπι δἰ δὲ ᾽πδι11}» 
Ἐπὴ ἨΔθευϊοθ ἴῃ ππᾶγα ἱγγαπηιραθ ἢ 8Π Ταϊϊο ΟἿΓ Τυβιρὶ δᾶγεος 
Ῥοϑαϊπξ δηΐε ἐχροδίϊα δδὲ, οἰθυπι Ὑθτὸ ἴῃ δᾶγεθ ᾿π8 ἢ δξατα ἔδοξε πὶ 
ΣΩΔΓΟ δΠρΟΓΥΘΠἾ6Π8 τοδθὶ [ας] 5 ροδοϊξ, χαοτοοάο ἴῃ ραγῖς οςοτρουὶδ 
ἐχιοσίου! ροπιηςῖδ βετὶ πουϊπηαϑ. ἰδ θῃ8 δαΐθϑτηῃ ἰσξτη ρατγὶϊ ἱπίετο 
βογία πΌ ΠΙαπὶ ἱπυε ῖς, ἰἰάφὰς ἀξοταπιρεγε θὰ ροῖοθ. 12. Οπδ "0 
ΦὉ οαπθδπὰ δΏτα8, οὔτ ἜΧβϑηξτι65 8460 δηΐ, ρῃθοτὰ ογαβοεζα Ρο- 
δἰθτῦ δὴ τα συδοχαε [ειτὶ ἴῃ δαπε 80] εαΐ Ἰοσυτη, {τιΐ στιῖ υδοῦπδ ΦΘαῖ. 
Οὔ ΟΓΖΟ δαηβιι!8 οἴϊεγγιὶ διγδητι σα ἀι8 νἱἀεαίογ, δαγεα πιδχλτοδ 
δγίεπηαυα ἱπδη θδίπιᾷπὶ δα ϊτ; δαπὸ τυ θογὸ ᾿δὲ αἴβοῖ!. φαοὰ ἰάετα 

Χπτο  ]χοπάυμι ἀδ έδιο. 446 φοοί τεπαϊδοίτπα οὐδ, αυδς ἀϊδιδαϊα 
εδὲ. ἰϊὰ δὲ οὐ ταροΥ ρογοίρὶ ἰὼ Δαν Ραϑ9 ρταεοῖραα ροδϑ. 13. Ουτ 
ΠΘΤΊΟ Οϑοίΐξαι δ ΔΌΓΘΙΩΙ ᾿Π9ΟΔΙρ6Γα δάρτη δποαι" ἂἃπ σαΐδ τπετπρσαῦδ 
ἐἴαπι, ρεΓ 4πᾶτη δα ϊται8, ἐπβαΐωτ, οβιη οδοϊξασηα δὲ τη ἰοίππν, φαο 
διά ϊεννάϊ (δου τα8 το ἰτατ, ευπὶ οδοϊἑϑιπμ5. δρίγι τας δηΐπα αἰ ἴῃ ὁ, 
6 δἰΐδτα ἰπ δΌΓΘδ ἸΥΤΏΤΙ Ρ ΘΠ8. τ ΘΙ Ὀγϑηβιη ΘΧρΟΪ ἢ, ἃς ῥτγοβιθεῖ ὁ 
4πο πιΐηι8 ϑοπεδ πηβτοαϊδῖαγ. φυοά οὔπὶ Τὰ 911, δὶ δεάοπι δυάϊεινὰϊ, 
οὔμα Οϑο ἰαπη88, δυγίβοδὶρῖο ει ἐρβονίπιαθ, Ρ᾽ αὐἴπησιπ τροτα γαῦδαε Ἶδθ- 
ἀστηυδ. ἰοῖς οπἷπὶ δὰ οὐἰϊοίαπθπι γοπιϊοπίθπιαπε δρίγιτυπι, πο δὰ 
οεβάἀοπίετι ἱπίεσεϊασ, οἵ τευ σᾶηδπι ἀρὶιποῖδπι 501 18 6856 ἙΟΤΕΤΕΝ 
δεῖ; ασαγα ἀοἷοι 1ϊ8 τπονετὶ γαϊπυϑφυο οχοὶρί ἴδοις ροϊεσῖ. 

ΧΧΧΠΙ. οΟὐλχ λῦ ΝΑΒῈΒ ΡΕΆΤΙΝΕΝΤ. 

Οἷτ δἰηρι!τα8 διοεγηιϊαπιθπίῖο δαεἀατγὶ φυδοῖ, γαῖα Ὡθχαθαὶ} δῇ τὸ 
4υὶα ποθὴ ραγῖϊδ εἰασάθιθ πἴγααπε ἰδῖα αἰΐεςιο δκῖ, δεὰ τπιοῖῃ υδηϊτὶ- 
οὐἰὶ, οἰησυϊα8 αν τείγιξειδιο οσὰ ἀϊίαβχαο φρί γτο5 δέψτιε Βυχποτὶς 
Ρυϊπιοπὶ σοπίαυο φϑίπιὶ 681: δ6 468 δαΐειη οδγα 1 Τότ οὔτι ΡΌΪθΟΏΘ 
ΦΟΠΙΣΔΌΏΕΤΕ βοΓιἰᾺ εϑὲ. αποὰ φαίάθτη ταϊϊοῃς σοπϑῖαϊ ἀπισῖστο: ἱπιογ- 
ἄσπι εαἰπι δυγάϊιδε ἀςοί ἀ1:, δἰμι] οἴ πόγροδ 'ρ86 δατίυπι ἰπ ρηΐπο- 
πῖ5 σἰτίυπι ἰγωηϑὶῖ, οἱ που Π0}118 τπι5518 δίδιιπι ππουδῖυτ 8π85 δοδίρεηϊ- 
Βὺ8 δῆσγεβ. ἰϑοῦτι δαΐδηῃ διεγηπίαπαϊ γοπὶ 6886 πεῖρα στα ρυΐ- 
ἸΟΠΟ ΟΟΣΙΏΤΌΒΕΤΩ ΓΕδρΙγαο ἀοςεῖ, 4υδα οοτηπιπηὶδ απ δϑῖ. οἴει- 
Βαΐπιι8 ἰγαθ ἰο00 60 ἴρ80 οα]ΐαςῖο. οδίογειῃ δυΐετα οἷα ἰοουδ ϑεπ- 
ἐξ ἱπίδγϊοτ, οαϊαϑ δἰπβοΐτιδ δϑὲ, οϑ]οσῦ υθτοὸ υῆπ οδεπεϊ εἴ οομοθ- Ἢ 
φιεηάϊ. φαδε ΟΡ τοῖν δοείο εἴΐδμι γεϊοπηοποαῃδ ϑρίγιτα βηΐτὶ εἴπ 
ρεῇ Ἰενυΐίοσ ροϊδδὲ: δρί γα δπΐπι γεϊ επῖα δα118 οοποαὶαοῖξ. ὑπάε 
ἢ εἴἴδπι ἱπῖεγ διεστιπξωσῃπὶ αἱ ϑρίγαπάϊ γεϊοπῆο ἰάδαν οσααςῖα εἴβ- 

εἶδξ. δὲ ςοπυθπίθπῖεγ φυοηε ἐχϑρίγαπθα σαροτιοτὶ ἀς ἴοοο εἀπεοίτατ, 
φαΐρρβ οὐπὶ βοτὶ ἤδήμεμε αἱ φηΐα 5ἰογηπῖεῖ, πἰϑὶ οχορίγοῖ: ἱποροῖτ 
ἐϊδηπε δρίγίϊατη ἱπίεγο  υδαπι τατορὶξ ἀϊδρε]]ἰτχτιο, φαὶ δίῃ τι! ἕπτ οἷθγα 
Ροῖεϑι. 2. Οὺζ εἰ φαΐς διδγηπίωαγα οοΌ]ηπι ρεγπἸοδυοσίξ, τΐβον 
διεγπαϊειῖ δὴ ργορίεγεδ χαρά δἱδγβαίαπιδηΐυπι ἃ ηποάδπι ἀχοϊιδῖτς 
οαἴοσα, ἔγιοδεῖο ἀπίθπι οδ]ογθῖα οἱ δγα Ροίεει; αὶ ελἰοτ, χαοπίοτο 1ο- 
οὔς 700 δἰεγηαίξπια9 ΟΟΌΝδ8 ἴῃ ῥτορίπφιο εϑβῖ, αἰϊεγατα 9ιαστιτθπἀϊ κο 
οδίονθτι ἰο  ἴξ, φπειβδιποάθνη παΐποτ ἰρτιῖβ Δ δνορ] ἰοτὶ εὐπαγοθβοῖς 
βίαια δοδαδιίίυσ. 3. Οὖζ Ρἷδ δίδγππεγε πηᾶρτια ὃχ ραγῖδ βοΐειβθε, 
ΠΟῊ 865:6] αυΐ δδερίπϑ7 δὴ ἡνία δἰπὶδι πδυῖθυϑ δηπλῃδ7 ρες αἰταυηας 
ἀϊαψαθ πᾶγεπὶ ψεθ υἷα ραγία “ἰβοηγτὶξ, 4πὰ 8ρίγίτα: δοἸεἰ ρεσθαμασγα. 
ἁ. Οπαπι ΟΡ οδαβαπι, {ὶ δοἷετι δδρθχοεὶπε, διε πέδγα ταῦ κί σοι55 
διιουοτιμξῖ ἂπ φαΐ δοὶ οαἰίαςίεπε ππουεὶ ροτὶπάς δἴφας χαΐ πδροϑ 
Ῥεηπα δ  ᾿οἰϊπηξ. ἰάδιν οπὶπὶ πἰτίψθε ἀρππξ, χαίρρε ζαὶ ρδσ ποῖσε 
εαἰίασϊεπῖδθ οοἴπθ βρί γϊωπι ἐσ Βύπιοτε οἰ εἰδπε, οαἷπα Ἔχουγεῖο ορὶτῇ- 
ἴῺ8 σἰδτπαΐαο 6σ. 4. (ἿΓ ϑἰηρΏ 165 ὁἰογηαξαπη απο ΒΙῸΣ οἱ το- 36 
ἰεποτε δρί τη εἰ δοοῖο  ἂπ διεγηαϊδιποτῖο, αία δρέγίτοα σοδίμ6- 
τοῦ ἰὨΐογοτ δῦψαθ οἰγουτι ο δες; σιδπιδάπιοάαπι τπηράϊοῖθα. ρατ 
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“ροτίοτὶ βἀβἰ δια αἶντιβ 93επεῖξ ἃς ἱπιτασιοίοτ, ορί τέετιβ τοῖθθομα ἐρ- 
συΐοτλδβ το] απίητ δἰπρυϊυθ, εο 4ποά εχίκυπε δρίγβηϊ ἱταρεῖηδ, οἱ 
Ρδυϊίορεν τϑεϊπαίΐπιιϑ, πὲ ἴῃ ἰαδοὶ ἀφο σεῖς, δὶς εὔδτα ἴπ δἰπβαϊι τορτὶ- 
πιϊτατ, σορίτυτ, δίγαπρυϊδέοτ. δοοῖο ἰοεῖγοο ϑεάδίωτ, φαῖα ἤυτποτ ςἷς- 

10 συπϑίδηϑ ἃς ΡΟ ίΡ πῃ ἐγαοίδπαϊ ᾿ἐοεπεϊδπι ἴῃ φρὶγίϊατα ρεγ νἷβα δοειξ 
οδΙδοϊογίατι οχτοπαδῖαγ, Αἰ οπὶπι γαςία8, οαπὶ σεπίτι Ὁ} ἤπσοοτ γὸ- 
φα]6ϑοθϑ ἱπῆαδϊαγ αἴστβ ςοποοσπίίητ: 5 προ [ἴπ|8γόγο, φαοίῖεδ δρί γξτιϑ 
Ὑδοδῃ8 ΔΌ Βυμῆογα ἴῃ ἰοοο ϑρίτιταΐ ἀδρυϊδῖο γετιπείαγ. Βίῃς εὩῖπὶ 
ἄσπι επἰἰϊατ πος ἐγαπιρεσε ροίοεϊ, ἀἰοιοτίοπατι ἱπάαςῖε, ὌΝ ἀϊ- 
σῖεπο ἀρρεϊ]αἴα δἰη ρα! 8 εδῖ, ἱπάς δὲ πὲ εἰπροϊτοο, Ὁ ὶ ἱπαϊ κοίτηων, 
οτίαϊτατ. ἔτίφυβ επὶπε μαπιογεμι δρ τυ οδάἀποίαπι σοδηρίξ, δρὶ γίταδ 
αἰγουπνεπῖῃϑ 6χϑὶ ϊ, ουΐπ5 ΘΟτητ ΟἿο ποηηἱδὶ δἰ τὰ φοῖ. 6. Οὔτ 
Βι4Ζαδπι ποηηΏ 116 ἔτι κί ἀἀπὶ ἴῃ αοίετα ζω πάϊπεαδ, οὔτι 6 ἢαγῖθαϑ ἐδηροΐς 
εἴδυϊιῦ δὴ ἰϊα οὐἴοτ ἱπῖας 86 οἱ ὶς αἴαπο οἰγοατεοθοίδιῖς, 461 88::- 

20 δεαΐπεπι δυτηπηυσι το άϊε ᾿ἰσαίάϊοτετι. 7. Ουγ εἰοτιαξειπεηϊθτ 
Ῥτὸ πηταὶπε ΒΒ εἴΏΓ, ποὺ ἐπιδϑὶ8 πααπα βταυθὰο δὴ γαΐβ ἀδ σαρὶξθ 
τϑειηργογυπι ργαδοῖρτιε οτηπίυτη ἀϊτῖπο, πᾶς ςορίϊακιο εϑὶ, δὅτιμς 
ἄαπεοῖϊς ρυἱποίρίαπι. δὴ φιΐα οαἰοτί 1} αὐΐεοῖτιϑ γαοῃ πιοτθὶ δυθηΐαπε, 
ΒΝίο δϑοῦβ Ἴἐχϑυϊοῖ. 8. (τγ οουΐο ροτίποδϊο εἰθγηπίαπιθηϊα ἀθοὶν 
δῖαππιῖ δὴ χυΐδ πῦπηοσ εἰς γεδρίγαι 7 ἰδογίπιατι φαῖρρα οςαἰπο ρονϑὲ 
τγιοὔοπετα ἐπι τς, διοστιαϊδυθπζατι δυΐοτη μυτηογίϑ σορίδ ἐχοξιδίησ, 
8τι αυΐα πιΐποῦ συ] ο τ σοττὶρὶ ΔΡ διιρ]ϊογὶ ςοπδοπιααε ροίεϑὲ. οςαϊω 
δπίοπη ρογίγιοδῖαδ ρ]π9 οδ]ουἕβ δι δοχαϊγιῖ, ύθδτα δι 4ποπι παϑτ 

30 οοτηρ᾽ δοϊίατ. Ὠΐης σὔδπι Αὶ πξὶ δὲ παϑῶπη χπΐδ δ ἀρ τες, ἤγεσπι δῖε. 
Ὡπίδιηθηἴητη ἀδδἰδιδξ. 9. Ουν ετυριῖο οδίοτογατα, οἰ Βαῖαα, υὲ 
τυοίαϑ, δδογα μβαυσάχηχααῦι Βα εϊοτ, δἰδγπαϊδιπ θαι ϑδοτα μρθῖα οδὲ 
πἰτῦμι χαοπίαπι, οαπι ἴγε8 ραγῖθϑ ργποὶρθϑ δἷηξ βοϑιγὶ σογροτίθ, οδραξ 
τδογὰχ εἴ αἶντδ, ἤδλίαβχας αἰνὶ Ἔχδρίγαῖιο δἷξ, ττιοῖπβ υεηϊγίς αὶ, σίθτ- 
Ὡπδημοποτη ΟΔρ 8, συδε ρδγδ δᾶςγα ργαθοῖρῃβ δῖ, δρί γἰϊα πε μη 
Ἔχοϑυηΐοιη ἢἰ δδογατα ὙΘΠΘΓΔΙΠΏΥ δἰ ΔἀΟΓΆΤΙμ3. δη (πα δρί γίτπϑ οὐ πἶθ 
ἐτυρίῖο ραγίεθ, 4πῶ5 πιοάο ἀἰχὶ, πιο] 8 8686 ἤυθεγα δἰζείβοαῖ. οῦτα 
δὐΐπι πιῖπυϑ δίδγημεγε απεπηξ, δρί γιϊας ογασηροηθ ἰουδὶ δὸ πιεῖ, 

δ Ἔτρὸ 5ἰεγππξαπιθιταπι ηποῆις ΒῈπ6 οδραὶ ναΐεγα ροεβεφας οοποο- 
ἄπετθο ἱπάϊοϊο εϑὲ. οὔπε δπἰπὶ ςδρί 8 οα]οῦ Βυπιογθεα βρι γἰϊατη τ 
φοπνίποῖϊ, ἴπης τπουογὶ δι δγιοϊδιηεητοτη δοϊϊοπι εϑὲ., ΦΌδΙΏΟΡγοτα 
τηοτίδυπάοο ἱπϊεγάησα δἰογππἰδίογίο δχοϊδιπϑ, ἰαπχιδαι, οἱ πος αἵ 
βεῖ πρφυθδηξ, δρ68 πη ]ὰ ρδ]αἱϊο οἷς, ρετίπα ἰρίτατ φιδϑὶ βοπδθ ἱπάϊ- 
εἴππι ναϊειπἀϊπις ρατγιΐδ οριϊποαα αἴθε βαςεττῖπιδο, διθγπαϊαπιθηταπι 
δάοταπὶ βεῦεχας δυξυτγαδηΐατ. 10. Οὔτ Βοῖηο οπιηΐππι τπαχίπιθ 
δηϊπηδηϊίωπι δι ογηπίδγο 80] 1η8 εδὲῦ δὴ 4αὶα ἰογδζηΐπα δὶ ςογρουῖ 

10 ΟΡεποὶ Ἰἰαϊίοτα, ρὲτ χυδθ δρὶ γίτηδ κἰδλυε δὲ τρω πο μΐα δηΐπι δρὶ- 
σῖτα ἱπιρ[εἰί5 ὁἰογπαἴπιπβ. ἰδιίογα δῆξεπι 6886 ἱπάϊοἰπην, φαοὰ οπηπί τα 
τηΐπίπηε δηϊιαδπιϊατν ἤότοο οἰ δοῖα γαἱεῖ: ἔογαπιῖπα φαῖρρε ἐεηαΐογα 
βου ϊταπὶ Ἔχατ οῖτῖαδ. χηοάοὶ Ἰδιϊοτεθ πιεαῖος ρ] πὸ πυπιοτὶδ ἃς δα ρἷπ8 
διρεαῖ πϑοδϑϑα δϑῖ, 480 ἰπβαῖῃα διθγηηἰπιοπίυτω τηου τὶ 80]6ὲ, ἜΡΙΝ 
4π|6 Βομπο πιδχΐπια δηϊπιδπταπι Ἀαθδῖ, Ἰηοτῖϊο δαθρίβεῖπιε διεγηυίαξ, 
Ῥτδοβογπι αυΐ παγῖθηδ Ὀγου βοπιῖς ἐδ. δὶο δεΐπι ἤυτηογ ςοηοα]αοῖπ 
ςα]ετῖπϑ οἴδυογε σςοπτογθῃβ ἰῃ δρίγιξωτι ροἰϊθδὲ. οαἰθτίδ τεγὸ Ργδ 
Ἰοπείτυ ἀϊπε παιίαπι δηῖο γείγιξογαϊαγ 4βδιη εἴπαι. 11. (ατ δἴει- 
Ὡμαπιοπία, 4186 ἀθ τηεϊο ποτὶϊβ δά πιογί ἀϊθπι Ὡϑ4Ὸ6 πιουθαπίιγ, 

0 ἀαπιπεῖππα, φαδε ἂς πιεγιἀϊς δὰ ποοῖΐδ πιεάίῃπι, δρργοβεταιεῖ δα 
αυΐδ, σαν τοῖῃ δἰϊψαδῖι ὀχογάϊπιατ, ἴσης δἰετπαϊαπιεπΐαπι ροῖϊϊηδ οὉ- 
δετυαδηήυπι οδἰϊ, ἰϊδάπς οῦτη τατὶ δρεγε Ῥογρίπιιδ στ ἱπῖογ ἱπία 
αἴετηοἶθδε Δοοϊἀοτίξ, Δι: ΟΥ ΘΠ ΓΟΤΠ4Ππ6 Ἰησορίδπι ρτοδαχαὶ ἴεσηρε- 
τῶν ἀτπὶ σοηδοῖπυβ. ἤϊε ἰρί τον οἱ διιγοια δὲ ἀ6 τηϑΐο Ὠδαιθ ποςῖῖϑ 
υδοὶ ᾿οϊεῖπηι φαοάήηαπι 661: ἰἴδαθθ οὐνίποδῦτη ἰδηεδρεῦ διετναϊα- 
Ταθπἴππι 6466 ραϊδπγαβ, ᾿ ΤΠ ΡΟΓΘΙΒΏΓΟΗΌΘ δίεγποῖογα, ΠῈ ῬΟΥΕΠίοΙ 

ϑτηρίδτη δά δροπήπε γευοςειηπ8: ροεὶ πιεγίἀΐεπι υογο αἄππε τοε- 
πάτα πϑιδ ποοῖὶϑ Ἀπὶ5 γοἰ αἱ χαξάδτα εδὲ, ἰετωρυθαηφ 1}}ϊ ςσπίτγαγίνη ἃ 
ἔϊαχας σοηκα ἴυης οἱ εχ ηδῖιγ εἴ αρῖητ. 12. (τ δεποϑ ἰδρο- 
τίσδειο δἰεγπυίαπε πγστα χυοά ἰδ ἰοταπεῖπδ, ρὲγ {ᾳδ8 δρί γι ρετν 

30 ππδβᾶγο δοϊεῖ, δἀάποῖα δῖχιια οοπίππιοῖδ σαηϊ. 85 416 86868 ἔδοῖϊθ 
εἰθτδγο ποχηθηηῖ, ρεῈΓ Υἱπὶ ἀεπεϊταπὶ δἴψπα οοπαυδοθαδ. 13. (ἘΣ 
εἷ δρ᾽ ὐϊαπι αηὶβ γεϊϊπαδξ, δἰ κυ ἐι5 ἀεδὶβίαι7 δὴ φυΐα γεῖγιβεγαῖίο δοῖ 

86 εἰπραηπι ἱπάσποδε “απ ΟΡ τϑτο δἱ αὶ ἐπιεηὶ εἴ 4πὶ αἰρεηῖ, 
ΓΟ τ τόρνιο ΥοτῸ τεΐεπῖαϑ βαδγίεμι οογρουίβ δ ΐαοξ ᾿πΐο- 
τίοτδθ. ἠ[11ἀἅ. Οὐ Βοπιίπδε δυτὰϊ ε παυῖβαβ Ρασῖς Ἰοᾳαὶ 
φΟτισιογειτιηϊ 7 8η ατΐδ ραΐπιο δοσύτω υἱδδϊδ εὐδὲὖ δαγαϊδὲ οπτο 

ἀεί τίκο επίωπε ρυϊπιοπὶς εδ, τοὶ ἐΐϊααθα ἔεττὶ ἐχρθάϊξ ποὺ ροῖϑοῖ: 
ἐεἀ φαεπιδάπιοάσπι φαὶ δρίγαμὰϊ Ἰαογδπὶ ἀϊεουβαιο, 3 Ἡνηὶνϑς ποΐ- 
Ὑεγσοα βειϑαὶ ΘΡ ἴτῃ δες! Π ταΐοτα τοάἀάυηϊ, δὶς γοσοπὶ {1 δανττπηξ, 
τλμιπίασ ἴδια παγῖρα εἰΐατοη ἀυπι ἰοφαπαίατ, 4ὰ8 τὸχ ργοϊγαθαβ 
διε δ0ΠῸ ῥδτ αἰξϊγίϊ τα σδποίἀο 110 ὑσοίδγϊωσ. δὲ εαἰτρ τιὸὶ υεγρᾶ 963 
ἘΣ Ὥᾶγοδ Ἀ[ΓΟΥΙβθμἰΏτ, σαπὶ ΡΔΓ5 Ὠδϑὶ δΏΡΕΓΟΥ, 4π ρθγ ραϊβίασᾳ 
ΤΈΒΝΒ8 ῥδίδηϊ, οδυ8ἃ 6ϑῖ: σοδοπδηξ δἰ πὶ παυύπυλβυξ ἰπδίασ, ὉὉ 

οἰδιασδισὶ ἱαίογιοτὶθ δηραδξίανι. 15. Ο(γ διδγῃπίατηθδιωσα δο]υτα ὑ 
Ὡοτ ἀοττβί δηιῖραδ, δε, ργορε ἀϊχεσίπι, δεῖπιρεγ υἱβι απ οὐ βαι7 δὰ 
αΐα βετὶ οἰδεγπυϊασβ πίστη ποτὶ ροϊεδὶ πἰδὶ ἃ οδΐογθ, χυΐ ραγΐθτι εχ 
οοπεϊποτθαὶ {πῶ εἰβοὶ δο]εῖ; εχ χαο ἔδοϊετα 8011 ὁ ϊοπιτδ, οὔπα δζδτα 
Ὥπετο ρἰδοεῖ. ἀοτγταίθηῖθα8 δαΐοτα οαϊοσ πα οἰγουπιο  ϑἰδεῖξ, φαδαι 10 
ΟΡ τρῖ ἔπηδε ἀοστωϊεπίϊωτη ρατίοϑ οα]!ἀΐοτε τεἀαπίατ, ὁρίγιυρααθ 
αὐρδηάδι; 4πδε ααίϊάθτη τα8 οδύδατῃ ἢαρεῖ σὰγ βεηϊξατα 1π δοπηπὶδ 
Ρτδο ἰἰθ᾽ ἀϊπε ργοῆυδι. τπϑῆϊο ἱφίτας ἀοττωϊεηϊοβ πο δἰεγηπιδπθοβ, 
οασῃ επΐωὶ οαἶοτ δϑοθ δὲ οαρ 9, ψαὶ αἷπις ραγεὶθ Ἀπταογετα πϑῖτω τηον 
Ταῦ δρίαδ εδῖ, 400 ἰῃ δὔγϑ δχϊθηῃδίῖο διεγποίατηθηϊοτι δχδυϊϊαῖ, αἵ 
ἰδοιίοπεπι οοπδθααεηΐθπι {Π|8πὶ ορυδηΐγο ποῦ ροδϑε οοπϑδοϊδηθατῃ 
εοῖ. φετεῤίϊαϑ ἰδιηεῦ ἱπίδγιυϑ συσίπδαπε δοροτία ἀοτταίθηξεδ πιδβῖ8 
ἀβάτα υἱριίδηϊθα εχιγϊμεηθ. ἡποά επὶὴπι Ὑεηῖοσ ἰηβατὶ ἱπ δοιηὩΐ 
δια ρα δοϊθὲ, δοοϊἀϊξ οἱ οἷπδ ἰηβαιὶ μαπιογεδ Ἰοολ δἰδὶ ργοχίτθα δὦν 
εδηϊ: δὸ πδῆσαθ γεὶ ἃ δρίγι[τπι ρϑῦ χοϊείθιο εχοῖϊϊο σοτρ εἰ] πηΐασ, 20 
τοὔπεγθο δοΐτα ροϊζηϑ σθδτε διαί εσα ροϊεϑὶ, χαΐ δορὶϊα8 εδὲ: ἜΝΙ 
ἰοῖαε ςαἴογετη σομίγαἢη. αἱ χαὶ δρίτϊατο τοϊϊπεῖ, ἀβογδαπι ἵτηρθ 
ἈΘΟαΔ66 εεΐ, εὖ οὔτι ἵπαῶσῃ ἀεζογτὶ δρίγίξασο ρσδαῖεγ βδτω ἡδίτ. 
γῶσω αἷς. τιηάθ δὲ δἴδπι οἱ ρετγάϊβοῖ]ε δἷξ δρί γιατὶ γεϊζηεσ αυΐῃ 
οἴλαπι ςΌΓ ἀοττοίαπιης, ἕδος δαάθϑη τοῖο εδῖ: στὰ δὐΐτῃ φάρα] ποῖα 
εἷς φαὶ ταότηθτα δεπιϊοηαὶ οἴβοῖο δοςοιιχαοάδια τηδρὶρ οππὶ ΥἹβλ] απο 
Ἔπεγοαῖ, οοποίαξ δοπιπαπι ρο0686 δορεάεγα, στὰ δαάδην {116 τοσαῦθ τα 
φαυϊεδοπθξ. ςὭτη γεγο τὶς ἰρηθα οἱὲ ΤΌΕΣΘΡτα οογροτῖα ποσὶ 
ΓΌΟΙΣ ἀϊ, εἰ δος ἱπῖαϑ 86 μ ρητὸν εἰτοπποίεἰαῖχαα, ἰῃ δϑοσαδΐθ 80 
οδραὶ τεϊϊπαπθπβ, φυοὰ δεπδυδ τεϊϊποὶ οπηπαβ, ἴπτο τη χῖπι 8 δε ΔΌΒΤΩ 
ϑεὰ 65 χηϊεθοογε ροϑίηι; 4πδὲ αΐάεπὶ γεὲ οδυδδπι δἴτεγαι ἀοττοϊ ευαϊ, 
16. υλπι ΟΡ οδδαπι, υδὶ διεσπαϊανίπαως δαὶ τοὶ ηχίτηυδ, τη εῖπ Ὁ σα ΠΟ. 
δῖγα ἱπμογγθδοεγα ϑοϊοπὲῦ δὴ 4αἷδ πἰγδαῃθ τὸ 118 υϑῦδε δτίθ ἴδῃ θϑ 
τοἀἀσηϊζατ, χπεπὶ οδιϊάνπι ἀπῖς οουϊεθαπε. ἱπδῆοα δὲσ Ἔχισ ποθ οΌἢ 
αἰνος δυρῖς 1ο (τρί ἀϊοτ, φαὶ δπϊε ἰὰ υϑηΐδ ἕαογαὶ φαδπι διεγημίδτθυ 
μαὺς δαϊ τοϊηβογειωιδ. χαρὰ οὔτι ἰαἸΐε δα εδὶ δὲν, πηδγίϊο ἔδοῖξ ἊΣ 
τ ΕΌΡτα ἰὩΒουτοδοαπί 17. ΟἿ δίη ρα ἐπα σεαγμαϊδιηθηΐο ἀθεΐδῖογθ 
Ροϊεοὶῖ δὴ ργορίδγεδ φῃοά οἱμφυίιας ποπ φαετηδάτηο ἀππὶ τοοῖα 8 
τεπίγο, φαΐ οἰδὲ σοποθριδουϊητα εδὶ, δεὰ ἃ ρεΐπιοπε ργοδοϊδουπἭαγ, ὃ 
ηαοὰ τοιχίπιο τοίτ κεγαῦουο δαὶ τίβογο δαὶ ἀοϊογε δαὶ ταεἀἰοδιίοαθ 
ϑυρεγίοτε δοοίάογε φβοϊεῖ. χποὰ επὶπι σβααιθγῖα 1ὰ οαἰἑάτια σὰ Ὧ8» 
ἴαγα ε51, σαοῖῖοε τείγιρεγαζητ δἷϊ, Ἰοϊατη δι πιΐ ἔδοτε δρίγι τυτ πο ἢ ροϊοσἢ 
δεὰ Βυϊϊδο χαοάεπι πιοάο Ὄχοῖϊδι; 4αδηα ΟΡ τεπὶ γοϊεπῖο εἴδπι σρὰς 
τῖτα δἰ ρηπο Βηϊϊατ. δἷς επὲπὶ ρδγϑ ἰδία γεοδίβδϑοοσο ἱποῖρὶξ δὲ δοϑίο 
ποσῦθ ᾿ιδυδίο ἀφ ϑεϊξ, ᾳποηΐδτηι υἱδ δοοιΐ οδ δοϊογία εδὲ, οὔ ἰϊα- 
4πε οαἰίάατα χαοάχψαε ςοποαϊξαοϊαπι τε ἀδῖοτ, δεάθϑααθ οοτεδσὶ ἴο- 
ταπιϊπί τι ρεγνΐα ρυλιπουὶ τεδρουάσαϊ, εἴβοϊξον ᾽ξ τοϊομεῖο δρίγηιϑ, 
4π86 5ϊεγβοϊδιοηὶ ἀπιϑοαδϑὶξ, Γεργδϑοθχας ἀεδαρεν Ξ]δίτδ αἰΐεςιΐο» 
Βδῖη ἰδέδτν ραϊπσοπὶδ τη δι τὶ ἐαπᾶὶ δρίξογο ναῖε. 18. Οὐτ Βο- 10 
Ὡϑΐ 62 μα Ὰ οτδρο εἴ ἰογᾺ]} ππδρτια εχ ρατὶε γεδίπαίογεθ δίοτ δῷ 
δὶ οτἰδρίαο οἰἴκ 'π ογδδοίταἀϊπα δϑὲ, εἴ ογαδοίξα ὰο ποῦ δωθ ἀαγνία 
φομεὶδξ, εἰ ἀπγαδ δαηρηὶδ οΔ]  ἀΐοτ 6ϑῖ, εἰ σαὶος ταδϊουΐδη ΘΧ γοϑοθΘ 
ἱβαῖῦοπι τοῖϊπδ ρα τατ, εἴ ο8 εχ γδοδηῖδ πιαϊεγία οομδί δες, δἱ οατιξ. 
ἦδξο ποπηϊοὲ ο8 εϑδὲ, τρογο ἀεπιίπαϊίο παϑὲ οοπδοσυαῖατ. ἱπάοίπτη 
δεῖοϑ δἀμῆρεϊ ρον: φὰπε οοΐπι ραστὶ οὕβπεϑ Ώ880 τεϑιβδῖο. 

ΧΧΧΙΥ. ΟΥΔΕ Δὺ οὐ ΧΤ Δ ξὰ ΟΔΕ ΙΝ ΧΟ 507 ΡΕΆΤΙΧΕΚΤ, 

Ουν Βοπιῖπεβ σοὶ ταγῖ ἀεηϊρος βυδῖ, υἱΐδια ἀΐπ δίετθ Ὡ6- 
ἀδεοδηςῖ δὴ ηὐΐα ἐν «ηἰκιδηα υἱνυμηῖ, σπαθ ἀεπευτα ογάθβθ 
Ρ'δοάπα δυαης πυοστηεγοδίοῦθ, πὶ τηδγεϑ 4πδτη ζεπιϊπδε ἀϊυυο: τῇὴσὶ 20 
πδοχασ ἀϊπίϊηδ ἡπαπὶ τηα]ΐεγθβ. αἴας ἴπ ρεοπάττα βεηογθ δοῖδο- 
τατνητε δηἰ πιάτο ρετορίοὶ ᾿Δεπείάετα ᾿ἰοεῖ, αὶ ἰϊδαπο ταῖς ἀδπιὶ- 
Βα δηπῆ, ΚΆΡετε χυδϑὶ ρβπείογεθ ἱπάϊοδηϊα, 2. (υν ἀδηῖοβ, χυὶ 
σε βοϊἀΐογεο ψθατι οατὸ σαί, ἔγίβυϑ δ ρ "8 δα ίδηι 4βαπε φαγοῦ 
ΔῊ Φυΐα τροδίραο πἰϊαίον ἱπῆχὶ τεπαΐροι, φϑοστπι ἐχὶ οὐἷοσ 
ἐϑἰουίιοσ ἃ ἔτίβοσα τἰβοίαις τδουοῖφαο ἀοίογειθ. , 9. ΟἿΣ ἄδηροθ 
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εἰ ει ἀαπι απο] ἴπ9 απδπι οδἸ ἄστα δεπ ἴδοξ, σατο Ἢ οοπέγατῖο  πἴγαπι 

Ρτορίεγεα φυοά τηδαϊοοτί ἰεπιρεγαῖοσθ 8 μαρία εδῖ, ἀδιιῖοβ υθσο 

Ρεγί τ ριὰϊ δαπῖ, ἰΐϊδαθ 6 γετα [πρίδατι βεπεῖγε Ῥεπίαθ Ῥοδϑειπῖ. 88 

30 φαουΐατηι ταεαιϊρτια ςοπεποπῖαγ ἐεποῖρα5, φαΐρυ οδ]ογ ἱπάϊτα ἐχί- 

ξαυϑ εεἴ; ἰϊααθο τὸ δάνεγθα Ροῖϊϊας ῬΑΒαΒΙΙς ξῶτο φυΐα οαἰϊάα εεἴ, 

πὶ εἰμι} αἴδεὶ ἃ [Πρίάο ροξεϑῖ, [ἴα οδἀ;πι σοπιρεπάϊο ϑ86πεξ. ἱβπὶς 

δυΐπι φαδεὶ ἰρηὶ αὐποίνας. ἀ. (γ Ἰΐπρια τϑγιπι ἱπάεχ μ᾽ ατίατι 

6888 ροϊεϑ:7 πδπὶ οἱ {θθτῖβ ἀτἀθηιίοτίς εἴ σταπάϊπαπι, 8ἱ φιϑε ᾿πϑππῖ: 

εἰ Ρϑοοτὶδ νεγϑίςοϊοσίβ Ὑαγίβ εδὲ. δὴ αυϊα Παπιοτῖβ σαρίεαδ ἐδ, εἴ 

δΌΡοΓ Ρυϊπηοης ροδὶϊα, πὰς [εργίτπν ρτιποὶρίαπι ἀποίϊηγ. σὙετγοῖσο- 

Ἰοταπι δυΐοπι γαῦο τοίεγτὶ δὰ Βαπιοττιπι ναι εἰδῖαπι ἀεθεῖ. ἰῃβοιτοτ 
φπῖεη ἰά ρτίπιαπι, ρεὲγ φαοὰ Βῦταοτ ρτἰπιαπι πιὰπαξ οοἰδίατατο, ΤῊ 

κοηοτῖϑ ἰἰπξαα εθὲ. φτδηάϊαο8 ὙΈΓῸ Ππρτια ργορίεγεα ςοπίγδϊξ, χυοά 

γηδηΐδ δροπρίονδῃε 6ϑῖ, φυῖρρε σὔπι βταπάο νεἰαἱ! ραηΐδ ἱποοποοοῖα 

966 ἐταάαϑαυς ρατὶε ἱπίεγίογε οογροτῖβ περὶ δοϊξαξ. 5. Ουγ Ἰΐπραδ 

δῖῶδσα 889 οἱ δοῖάδα βεογὶ ροϊοδὲ, ἀυ]οῖθ που ροϊειτῦ δὴ φυοά παῖα- 
σα οοἸτυρίίοποδ ἰϑῖμδος ϑῃπί. οοπδίδυξίαπι γεγο ἰρβαπὶ παῖαγϑιθαῦ 

δεπῖγε πεαυδαυδτ βετγὶ ροϊεϑὲ, 6. Ουτγ τοιϊάεπι οο]οτῖθυδ ἰπ- 
ἔπα ενατῖαϊ χυοῖ οατῖ8᾽ 7 πἴταπι φαοὰ δὰ φθοηαε ἴῃ τη θπΡΓΟΓώσΩ πα- 
ΤΏΘΤΟ δχίεγι στα τγοοϊρί τ, ιδησχιᾶπι ἴὰ ὁτὲ ἃράϊτα εξ. υέστιτῃ 
ζαία ργδοϊοπαὶ οαὶε ἱπέερίτατ, γ6] τηϊπίπιδ ἰπ δὰ υδγίεἰαβ ἀεργεμεῃαϊ 
οἴοδι. δὴ φαοὰ αάυδε ταῖϊο εδὶ, 4π8ὲ [δεῖς αἱ οσοοτεϑ ταϊεη ἰοῦ: 

40 ΤαθαβΝ δυΐοπι αἰεὶ εχ ροϊϊομα ταᾶχιπια ροϊεϑῖ. 7. Οτ δΒαϊϊζοπι 
δχ οἵἊ ἴππὶ οαἰϊάαπι ἰατα τι ἑατη τοάάδτε ροϑϑητηθεῖ αυΐρρε φυὶ 
[γιρλάττα εἴ οπιιδ, οοἰἀαπι γεγο ἐχἤαἰεπιαδ. ἱπάϊοίῃπι αποά τὰ ϑ 
οτὶ δἀπιοῖα Ἄχμαϊαυι οδβοσὶ ροῖθδὶ. δὴ αἴἰγοαπε τηοάο δὲγ οοτὰ- 
ταοῖϊοϑ οδιὦπϑ οδῖ. δεὰ σαυοπίδιη αυΐ εἴθαϊ, ποῦ παϊνεγδυτι δἔγα 

τοουοῖ, δεὰ ογδ δηριδίογι δχϑίτηρι, ρασοῦια Ἔχϑρίγαι, φαοὰ τοα]- 
ταπὶ Ἔχίδγηὶ δὗγὶ5 οχοίϊαϊ. ἰΐαψπε σοῖο ογὲ ρτοίβοϊαβ, ρβϑδ8 ἷπ 60 
δυδτα ΟΡ εχὶ ρηϊτδίοτω ἀεἰτεδοῖξ. δὲ φαὶ Ἔχ δίδει, απ νδγβατα ΟΡ εᾶπι- 
πο τοπι οαἰϊἠΐοτετι ἐχορίγαϊ. δϑὲ επἰπι εἴβαιῖο δρί γταϑ δἰγιοιϊτα ῥτο- 
Ἐζαδαδ, οχἐιαϊδιϊο υεγοὸ δρίγίϊαδ απἱνογϑῖτ ῥτσοίαϑαδ. 8. Οὔτ, δὲ 

20 ὙΘΗΘΙΩΘηἴοσ ππἰνεγοίπιφυε Ἔχερίγαγίτπαδ, ἰξεγτα Ἔχϑρίγαγε ποι 8- 
ταυδὶ παρὰ ἰάοπι ἴῃ τοιρενηθο εἰϊατα δοοίἀϊξ: Βἷδ δπὶπι εχ ογάϊπθ 
14 ἔδοεγε πεχυίΐπιτιδι δὴ φαοπίδτι δἰΐεγαπι ἀϊ!αἰδεϊο αἰλογατα σοῃ- 
“τδοῖο ἰοοΐ εοῖἴ, ἰςοῖτοο ηπδάαπίεπῃβ, πὸπ πϑαπεαυδηας ροδϑαπξ. 
φοποιαὶ ἰρίτατ δῶρο υἱοϊβϑῖπι βοτγὶ πδοδϑϑιπι: Ὀὶ9 σαγὸ εχ ογάϊῃο 
Βο886 Ὡδηΐγιπι, 9. Οὔὕδπι ΟΡ οαυδᾶπι, οὕτω αἰϊυδ Ἰοου9 δἰϊ 4πι8 
εἷθαδ ροΐπεχαα τγαπεευπῖ, 8]108 4 δρίγαπιαδ, πρὶ ργανάϊογεπι Βαο- 
φεἰἸατα ἀδνογανίπιαδ, δίγα ρα! δπθηγ δὴ πἰμ1} ἀρ ϑαγάπη ἰὰ 657 πο 
ταοᾶο δηΐπι δἱ αἰϊςαΐαδ ἱπϊεγυθηῖπ ἰοςτδ δρίγδπαϊ δἰ ράϊυ οἷϊ, υεγῶμ 
οἰϑἱ δἀἀποῖπε εἷϊ οχίσίηδεοιϑ, δεπα, ἱπιὸ πιδρὶς ἀρδιγαπριίδιιγ. ἰεῖ- 

80 δες Ὑ6͵Ὸ ῥσζοχίπια ἱπίεῦ 6686 ροεΐξα δαπὶ, 4πὸ οἰθαπι ἐχοϊρίτηυ εἰ 
ἄπο ερίγαπιαδ: 4θαγα τιθὶ ἰαϑὲο διαρ ϊα5 ἔγαδίαπι ἱποίάϊε, Ἰοστπι ἐρὶ- 
ταπὰϊ ργοχίπιαπι δἀάποϊξ ἱποιγίηρίιαας, αἱ νἷα ἐρί ταὶ οταπὶ» ἀθπε-᾿ 
βεῖαγτ. 710. Ουγ ποπιίῃδδ, φιὶ νἱυρυΐατι δυᾶς ραϊπιδε ἀποίαπι ρεγ 
τοῖαπι Ἰαϊκαάϊπεπι ΒΡ επὶ, υἱΐας Ἰοπρίδϑίπιαε 6886 ροϑεππὶΐ δη χαΐδ 
Βγευΐθ δείδεῖδ ᾿πιρ ες Ἰδατα δυπε, 4υδα ἀγίυυπι Βδπθβοϊο οαγθηξ. 
ἐπα οο ]τται16 ἱπαϊοὶππι αϑίαβ ργίτθα αἴσπιε ἰοπεγγιπιὰ αἰεί; υἱῖδε 
αοΐετα Ὀτγευΐ ἰεδιϊπηοπίαπι ἀδξ ρεπ8 οπιπα ἀααδιῖθ. χπ86 οππὶ ᾿ΐα 
αἷηϊ, οοαγίδιδ οοτηρδοίδαπε οπαπία οοπῖγα 8686 ἰδθεγε ᾿ἰψαϊάο δϑξ. 
460 ἴῃ ξόπεγε ἰ|]1ὰ δἴΐαπι δαπῖ, χαδα οππὶ Οχ πδίαγα ἀγίαθυσ τηαχίπιθ 
᾿Ατεδηῖ, δγιϊσυ τὶ ἰδπιθὴ σοπ εἰ κοσῖῖ: ραίπιαθ δαΐθαι ρατγίοτῃ ἱπιθτῖο- 
τοῶι ρευϊϊπε οδγογα δγίϊςϊο οογίαπι δῖ. 11. Οὕδπι ΟΡ οδῦθδπι, 

5 ἄσπι Ἰοπξο δρίγαπιτθ, Ὑεπίεσ Ἰγδμεπέρυς δά ἠποίϊτοτ, γεἀἀεπιθαε ἀϊ- 
ἀπεοϊας δἴᾳαε τερ εἰσ ναγὶ θηΐπι διπιῖϊε ἀϊχεγὶβ 6896 πὶ οοηῖγα 
Ὑξηΐδι. δή χηΐα, οὰπι ταϑρί γατητδ, Ὑθεηῖογ δά υςτθ οοϑε186 ἐπ ἱπιαστω 
οοταρτίμοἰταγ: ἰςοῖγοο ἀἰδῖοπἀϊ ἴμ δι ρ]ογοῖι χη θαι ζοἸἑἴππι ἰυϑίαωτ 
Δρρᾶγϑαι. 12. Οὐδῆι ΟΡ οδπβαπι δρίγαγε πεοθϑϑε μαρδδαπιιθῖ 
δὴ απεπιδαπιοάυτι Πυπιον ἀϊβδοὶ νῖ ἴῃ 9ρίγίξαπι ροῖεδὲ, οἷς δρίὶ γί τὰ 
τρδπϑῖγο ροϊεδὲ ἴῃ ἰρτεπι. ςαϊοτ ἰζαηας μδίατα!!θ ἈΡ] Ροηδπι ὀρ γιξα 
δον ΠῚ ἰφπετα οοπνογιῖξ, ἀοίοτοιη δἀτπογεῖ, αἰηπα οἰΐαπι ποθι 
Πάπα οἷξ εἰ δι ρ ταὶ. ἡπαπι ΟΡ γεπὶ ἱβπιαπὶ οτπὸ δρίγιτα ἐχρεί]εγε οο- 

0 βίτουτ; 4ιῖραε εχῖγτιϑιδ πιοαῖως Το γδἢυπίογ αἰφπε Κα ἐϑηρβῥμεανα 
ἤδαπε ἀοίοτ ἰΐεγτιπι ἐδπῖδε. ταγθασῃ ἰρίτταις δὄγεπι ἐγδ ποι, δἴατιθ 
ὍΡῚ Ροδίβας ὀρίγαπαϊ πιδαῖαρ ραϊείδοϊπηυα νοοδπιατε τε αϊάϊπητϑ, 
ἵν ἴογαπι οτήϊαγ, δἴααθ ἰΐογατα ργῶθ ἀοϊοσε δρίγεῖαπι τε άἀίπιτιδ: 

φὰο υἱοϊδοίπΏ οταϊπο ραγρεῖπο ἀρίταυβ, δἱοαιὶ δἰΐδιι ραὶρεθγαω 

ΡΆΟΒΙΕΜΑΤΟΜΝΜ ΧΧΧΙΥ. ΧΧΧΥ͂. ΧΧΧΥΙ. 

ξίϊατο δοΐδτοσδ, αἱ οογραβ οοπίοττιπι τοίγίβεγείατ δϑοϊοοείπγααθ. οἱ 
σϑγο οαπὶ πα ΐαπιπδ, ἰηζταβδαϊ ποϑίγο διτεπάϊιπα, δο  ἰοεῖ δχ οτ- 
ἀΐπε ξυρεγηδπαϊ αἰαὶ τορεηάΐ, χαθτῃ τἱδ ποδῖγα ἐπι} ρεη ἀἱ Ῥετ- 
εοτατηοῖδε δϑῖγτιξ. ἤπης δγρὸ ἰπ τιοάσπι βρίγαπαάϊ ΄συοηθε τιϑὰπι 6Χ-͵ 
δοαυϊιμοτ: ἱπρεπίο ψαῖρρε ἰγαμβοπὰϊ δδγῖδ γεδάϊπιμ8, δἴχυ 1Π]ἴο0 ττιτ. 
80 τι δι ΓΔ πιΌ 8. 

ΧΧΧΥ. -Οὐλεε 45 ΤΑΟΤΌΜ ΡῬΕΆΤΙΝΕΝΤ. 20 

Οὔτ ἱπβοσγεβοογα παρ ρὶϑ 80 σπιὰδ, στὰ Αἰΐπ8 πιοὰο αοἄδτο π08 
ἀδηρὶῖ, Ζυδπν σΌτα ὯῸ8 ρ9] ἰδῃράτιαδ᾽ ἂη φυΐα ἰαηρεῃάϊ δα άε8 γειὰ 
ΡΙεπῖυα Θχίογηδτι ααδιη διιὰπὶ δοητ} αποά διΐμι πδιϊναπι αἴχας ἰῃ- 
οἰτοπι δϑί, ἰά φεῆϑαπι οἴζαριε. φυΐα διίαπι φιοὰ εἰαηςαὶο αἴχαα δα διὸ 
Βὲ, τοττίΒ!Π1π5 σαγῖε οσοαττιξ. πιδῖι8 δαΐθπι τοι ρογαιῖο αυδεάκτα 
δεἴ: αἱ γεγο ἱδοῖαϑ δχίγαηδιϑ ργδδ δὺο υαἰγτιηαπε ἰά ΒαΡρεῖ. ἀεπῖχαθ 
αἴθεϊ ἀππταφαοάᾳαε ΔΡ αἰϊο νεἱ ἱδπιυπάδμι υο] ταδρῖϑ ἀρίππι παῖυγα 
εοἰ; χαρά οἰίαπι ἴῃ {Π|ᾶπᾶο σουβίαϊ δοοίάδτε. ὥ. Οὐὖχγ ἴῃ δ]16 εἴ 39 
Ρδάπαι νεϑιριῖ8 ἘΠ] Δπιαγ 7 ἂπ Ῥσορίετ οαϊί8 τοπυϊτδῖεπι ἢ ὃ αυΐδ 
Ἰδοῖαδ ξαγατι ραγίϊαιη ἰη8οἴθη5 δδὲ, οἴ εἰΐατι δατίδῖ 3. ΟἿγ ποῦ 
οἰϑάοτν ἴῃ γεθὰ8 ἱπΠΟσΓΘθοαγα οταπθ8 80] Εαπι 87 δὰ φπετηδἀπιοάυπι 
πες ἴω εἰβϑάθιη οσοπϑὸ ἀδἰθοϊαπιοσ πδο ἴῃ οἰδάθπι δηρίπιηγ οταμεϑ, ἐϊ8 
πες ἰπ εἰϑάδιῃ οτηπδα Βογτεϑοϊπιῃδ. συδδάδπῃ εαἷπι τείγ ρεγαῖῖο δεχυᾶ 
οταπὶθαδ γαϊοπε ἱμυθιϊζασ δ6ά δἰϊὶ ἴάθθδπ οὰπι Ὑεϑιΐδ γαπιρί το Σ 
ἱπδογγθβθοῦπε, δἰ στα ϑαστα ταὶ δουϊταν νδ] ἰγϑἰϊυγ, 811ἰ οὐτὰ ρὰ- 
τπὲχ δεοδίατ, δἰ τ οππὶ ἰαρ 11} 8 πιοΐα ροτγίγαπρι τ. ἀ, Οὐυκπι ον 
οδυδαπι, στη δεδὶα8 οδ]άα, Ἰιΐοπιδ ἔγὶρὶ ἀϊδοίτπδ 911, ογρόγα ἱδοῖα {τ- 965 
Εἰάϊοτα ρὲγ δεδίδίετω δίῃ τ φυδπὶ ρὲ Ἀϊθιηοπιΐ αἴγαπι αποπίδηι ἃ δ0- 
ἄοτε τοίγι εγαγὶ οογρογὰ ροδϑίηξ, χαΐ, αἱ βεγί ρδσ δεϑιδίθηι δο]εὶ, 
οἷο δ ᾿ἰδιῶε δἰἰδηαδ 68. δὰ χυΐα ἴῃ ςοπίγαγίνσα ἐθπιροτγὶ ταπι ἔτ βο ῦ 
ἴυτπι οαἶοτ οἰγουτηοΒεἰδεϊς, ἰϑ! αδηπς Ρ6Γ δεϑίδιοπι οαἷοτ τεΐαριι; 18- 
πε ὁπάογεσῃ ροὶεϑὲ δχργίπιδαγε: ρεσ ἤίθπιετι ὙΈγῸ υἱϑ ἔγίβοτῖβ ἂὺ- 
εδῖ, δὲ σογρὰδ ρεγίαἀε απδϑὶ ἴθι ενᾶρογα.0Ό ἋὍ. Οὐδβδϑηδηῖ οδῦδδ 
Οἷδο5 ἱπβοτγγοδβοογε ἔδοιαϊ ἢ δὰ πιεγο οὔΐα οοπίγδοϊα ἐχϑυγρδηῖ, 
4πῶ6 σΟΒΙΓΔΝΙ ἴσπι ἃ ἔγίβοτε ἰθπι ἃ Ποπαις Δἰ115. δες ὁ! ΡῈ 8 τὸ 
Ῥοῖεδ. 6. (υγ πεπιο δὲ ἴρϑυπη νδΐθαξ {π|||ᾶγθ ἢ δὰ πε ἋΡ ]1ο 
4αϊάεπι {{Π||δῖατ, οἱ γαῖα ργαθβεηξῖς, γδὶ ροιαϑ δἱ ἔρϑατ υἱάθαι {8}- 
Ἰδαΐετα ̓  ατρὸ ταϊηίπια {{||γὶ ααΐβ ροδϑὶδ, δὶ φιὰς ἱδοϊίο αδἰΐεγίαν 
ποη ἰαϊοδῖ. δι υεγο Ἰᾶρδαδ ηυΐάδιη εἰ [τουἀεο εο, χθα οὔτα 
ἷπ δεάβ ργαεοογάϊογαστῃ 4υΐ γδγρογαίωσ, τἰάθῖ. μαπὰ Ἰοσῦβ φαὶὶἢ- 
Βεὶ εδὲ 4φ8ο τγίἀδτιινθ, οἰαπάδδιϊουτα ἀπίοτη οπιπε ἰγαυἀ αεπίαπι ε5ῖ. 
41:8 ἀε οδιδα αὶ υἱ {{ἰὰ δαάδιμ γϑϑ εἰ πιουδδὶ τἰδυτῃ οἴ ποὺ του θᾶξ. 
7. Οὐ Ἰαδτῖθ τααχίτωα ἐπι} ]απιατῦ ὧπ φαΐα πιο ταπι φαοά {18]- 
Ἰαγΐ ροϑϑίξ, ποη ἰοπξβθ ἃ δεάε ροιϑδίπγατα δαηϊϊενὰΐ ἀρ δε ἀεβεῖ: 
ἴαργα δυΐθπη δὸ τηδχίπι ἱπ 'οςὸ ροϑὶϊδ δυπὶ, δεά οταπί τ πιᾶχίπηε 80 
Ἰοοοτηπι οαρίτε ρτγορίεγθα εἰ] ]δηῖαγ, χαοὰ οἄγπα εχ ἰοῖο ἐοῦ- 
δἰδηϊὶ {πᾶγα ΤΩ ΟὨΣ ἰοϑίτοα 6886 Ῥοδδιῖ. 8. ατ, εἰ φαίο Ἰοςδπ; 
ποϑίγαστιπι δἰδγοπι πιονθαῖ, ἴῃ τίδαχη σοπζίπαο ἰαΡτητισ, δὶ 
αἰΐδτη πιουεαὶ ραγίθπι, πα τὰ ροϑδὶξ τί ἀοπὰϊ οαυϑαπι αἴξεττε ἢ εἴ 
4ιδδιιδπι Γαιΐο δϑὶ οὔγ πᾶγδῸ8 ροηπᾶ ἐεηϊδι 5 διεγπυΐδηι ἴηι τπο- 
Ὑεδιογ τ δἢ 5 Ἰοςα φυδεάδπι νϑηυΐαγυσι ἈΔΡδπιτϑ, φαΐθτι8 γο] σὲ- 
{τἰρεγαιίδ υοἱ οοπέγα αἰζος 8 υϑπαϊτα ἰρ888 ἂπὶ Βυτηεοϊαπίιγ δὰ ἰῃ 
ἐρ  γἰϊυτι εχ ἤππποτα ἀἰβδοϊ συπίοτ, φυδπιδάἀπιοάππι οἱ υϑπδ3 σογυὶςῖς 
ἀοττοῖθπεὶ χαΐδ ρτειπδξ. ἰδοιῖία ἰΐααας κεοϑιΐθηϑ οοποαϊίαςϊίο 4αλ6- 
ἄδπι εϑὲ: δρίγίϊυτη δυξοπι, οὔπὶ ὑδάπηάαγιὶ, ἔογαδ τη τέττιδ ΠΟΙΟῚ. 30 
δύ. διεγηατατιθηῖϊ ἀποαιε γαῖο 11 θδάθπι εϑξ: οπὰ δηΐπη ρεππᾶ 
που θιηδ δὶ]ηρ ἴδρεΐδοιπαδ πᾶγθδ, ἨΌΠΙΟΣ ἱπ δριεϊτατα 50 υἱ μα, 
4υδπι τποχ τεἀυπάδηϊεπι ἐχρεἰ [ἰπιαδ. 9. Οἷε δαθροπύϊποσο σα 
γεπὶξ υἱ ἰηφοδίο οἶθο ἱπμογγθδοαπια87 δη αοά οἶβαε [τρί ἀϊαδοιϊ αν 
δαταΐδδιι τἱποῖς ρτίποὶρίο τηδρὶδ παϊογαϊθτα σαϊογαπὶ απᾶπὶ υἱοί τα. 
10. Οπᾶπι ΟΡ οατιϑᾶπι, φαοὰ ἀἰίεἰδ τἷσα πιπίαῖα ἱπιριεοδδ οἰτοῦι- 
δρὶταγ, ἄπο ε88ὲ υἱάθαϊηγ δὴ αυηίΐα ἀπρίϊοἱ δεπι θη ϊ μαζί δἰδηρ- 
τὰ. πῃ σπᾶπι εὩΐτ βοτὶ ροϊθϑοὶ αἱ ἰδϊεγίθυε ἀἰφίτοττση ἐχιθυ ας 
αἰτίδατε Ἰάθτῃ σοτηρ] οἰβιηοτ δἱ ἃρίϊεπιυθ, ἀππὶ τπδηυδ οτάϊποτη δΌπτΩ 
ὉΡορΕ παϊαγα οι. 

ΧΧΧΥ͂Ι. ΟΥΑΣ ΑΡ ῬΑΟΙῈΜ ῬΕΆΤΙΝΕΧΝΤ. 2 

, Οαγ ἔδοίεαν εἰβρίαγε οοπβπθυογηηεῦ πέττιπ ποῖ, φοδίθιπδι 
εἰτλαϑ, εα ἷρϑα οογροτίδ ρατίς ἐπ|6}]ρὶ ροιϑῖς ̓  δα χαρὰ δα ργδοςῖρας, 
4αὶ εἶπαι, δριοδοὶ ροΐεεῖ. 2. ΟἿγ ζδοίε σαδχίμπιε ευάδγο δοϊεϊηῃδ, 



ΡΑΟΒΙΕΜΑΤΟΌΜ ΧΧΧΥΙ. ΧΧΧΥΙΙ. ΧΧΧΎΠΙΠ]. 

κασηΐδ οἸμηἶπο ἜΧροτ ἀἴστιο βτδς 16 εὐ δὴ φορά δΆ ργορεῃς- 
δίοτα δυπὶ δά ὁπάογε, 426 Ἀμηϊάα ἰαχαας δαηΐ. ἐδραΐ βυΐετα 
αἷς εοῖ, φαῖρρε φυοά Βυπιοτδιι δυῦτ ρἰυτίμναυ μδΡεδὶ, φύει γδ- 
πδὲ Ἰεμάδηίεδ ἱπᾶς ἀδοϊοτγδοῖ, εἰ ἀεδε]Ἰαϊίοπει σαδα ἃ οδρίδο υδηΐγο 
δοἴεηξ, Ἑογεργομ ἰΐεπι μαπιΐάπτα δὲ, εἰ ἔοταταΐπα οδρὶ εἶθ ρδττοαϊεα, 

10 ἙΆΡ1ΠῚ: ἐογαπιίη απ πα δἰ ταάίποιι ἔογας ποῦς ργοάυοίδι ἰδιϊδοῖμνα 
ἰηαϊςαπῆ, δαάοτ ἱξίϊοτ βοῃ εχ ραγῖβ ἱπίεγιογε δεὰ εχ εδρίϊε οὔϊατς 
ἀύλιη ΟὉ τεπὶ ἔγοπβ ῥγίιθδ εἰ τιαχίρβε δυἀαϊ, ῥγίπιδ δῖ δοβίεςία 
γεγο ἐδ. Βαπιοῦ δπΐθη ἀδογθῦστα, ποῦ δύγϑαιη ἔξ, 3. Οὐ ῃ 
ἔλοϊε τααχίτας ἸΌΒΡεγοαϊδ οὶ δο]επῖ, 4808 γαγοϑ υοσατατϑ δὴ χαΐδ 
Ἰοουϑ ἰδῖε τατὰ αἴχῃθ Ἠαπιὶάπ9 εδὲ. ἱπάαϊοίππν ρίϊογαπι ἐγαρῦο εἰ 
δεπιϊοπαϊ ροϊοπια ἰδοῖαπι. τὰρογομ]ογοτι δαΐαπι ραπῦδ ἰά νοϊαῖ 
Ῥοϑῖα]δ ταϊπαϊαδαμα δρϑοθδϑυδ οσαἰαϑάδπι ἱποοποοοῖ παταοσῖδ δὲ, 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ΟΥΑὲ αν Τοτὺμ σολρῦβ ΡΕΆΤΙΝΕΝΤ. 

τ Οὕαπι ΟΡ οβαδϑπι, οὔ τη ςουρῦ8 δδοίδυς ἔπει ἀεῆσχιλχιε δὉ 
Θχογεπιθπεῖδ ργοβοϊδορίατ, ἰεναγὶ ποι ροῖαδὶ πἰοὶ δχϑηάοι 7 ἂμ αυΐα 
πο δαξ9 δεοεγηὶ δὶς ροϊοδὲ, ἀϊαϊίυδ ταπιθρ δεσεγηϊζατ. σου τὶ δηΐπ 
εχ Βύχιογε πιαϊδϊηγ ἱπ αἶγα, ρίπα οὐἶτασ εχ ταϊποτί. ρ] 8 πᾶπαθ 

οἀ εεοογηϊϊονγ οἴ; 4υαγα ἰθίμρογε διιρἰοσὶ 96οογηὶ Βδθθθθ6 δὲ. 
. ϑεά οὖν ἴϊὰ βαι7 δὴ χυΐα Γογωγαϊαϊ Βα Ἰοῦξε δηρτδιίογιρας εἤαΐε, 

Ῥδτ5 επὶπι Ἠυπιογῖδ ἰεπία εἰ αἰποδδηπο αἱ ἐχοδγηὶ ρογεοὶϑοα οὐτ ],- 
αἰάα ροϊεϑὶ, [Δ οὔπι δρίεἴΐα πεχαϊξς; 4086 αυϊάεπι τε8 πιάχίπιθ ἰΏ- 

9ὸ ἰεϑῖαι πηδργορίεγ στοσϑῖτιι8 τηρξίδ 4Ώδπι δηάογεδ ἴδυδαγε φαθαηῖ, 
ἀαοιΐεπι 1 ραγίοπα 1||ὰπὶ Ἰοπίδπι δεοῦπι εἀυοσπηΐ, οἱ φαΐ οταϑδίογοϑ 
Φοτρυϊεοιίογεδηπα εἰπῇ. δὴ εἴδη φυοά ]οσῦϑ, αιὶ ραγῖθι παπποσίς 
ἰεπίδπι εἰ αϊποθαπεχας οονεἶπεῖ, δεπιοῖαϑ ἃ σαγΠς αϑὲ, Ὑδηϊγὶ δαΐθτο 
ἴλ ῬΓΟΡΙΠΏΟ πιδηαῖ, δαϊ δπίπν ἰπ 60 δαῖ ἴῃ υἱοῖβο ἰδπῖστῃ 1Πυἀ 
φρπίγαβίϊαῦ; ἀπάθ δὲ αἱ αἰΐτεγ εἀιοὶ νἱχ ροϑεῖ. 8. Οὐδπι οὉ 
οδυϑαιι ἔτγὶ οἰ οπ 68 οαγηδὶπ δυρθδξῖ ὧη 401 Υἱπὶ ργαεοίραδτα ορῖ- 
πεηξ δυβεπαϊ δα πὲ ποϑῖγο ἱπ σογρογα οαἰΐα μαρϑιθθῖ πιοΐετα 
ἀαΐάεπι δάϊρίβοϊτογ δια ρ!ογαπι, ποι ἀδοάπ6 ἱρϑυμι ἴῃ πιοῖα δϑὲ ϑιτ- 

966 δϑατπαμε εἤεγίηγ εἰ ἴῃ ὀρ ϊοτα Βαπιογεδ Ἔχϊθπυδὶ ἱπιεδίϊηοβ, 4886 
εετῖς βετί ἰὰ ρεγίγιοδαπείο υἱάθπιπθ. φῦδγε ὑδὶ πϑὰδ ἀείωϊξ ρετίτὶ- 
ἐδηαϊ, οογρὺς ἀεοτγοδοῖϊ δίχυς ταϊπυϊϊιγ. δὴ ἰϊὰ βοτγὶ ροδδῖξ πὶ τεὶ 
ἐσ αἰϊποεπίατη δυοίΐογ οᾶγο χεἀἀαιυγῦ σοποδ [αοΐεπαάϊ δο Πἰς δὲ Βα πο- 

ξκῖο, οἰ άππι δπίπν οπηπς Βυϊποτία ἀεϊγαμβεη δϑὲ: δἰ ἱπιεπίαπι δαΐοτη 
4πηοὰ ἴπ ᾿αγπεπὶ ἀϊβετίτατ, Ἰιππιΐ ἀτιτο 6οῖ. ρὶυα ἀποηαε δἰ ϊπηαπεῖ σατο 
ἐχ ἰαχίταϊο δἰ δὶ δἀπιῖτῖς, φυΐρρε φυδε ἰαχῖογ ςορίοδιιιδ οᾶρεγα ἱποίαν 
δροη βίδα ροβοῖξ, ἔτγίοΐο βυΐθπι οδγηθπι οἰαχαὶ οἱ δρί γι τεαϊξ 
ΡΡοτϊππίογειι, εἰ ργοβίμεϊ χῃο πιϊθα5 ἱπυ 1168 οοἰτίοπεϑ ἴῃ οογροτγα 
ςοπἰγϑβδηίογ: 4π08ε οἱ δρϑυπῖ, 68 υἷα οοπδαααίΐυγ, υἱτοϑαχα 

"0 οηἷπι 1] ἰεϊιιπιαπι σοτροτίβ δὲ ἴμ68 παδοὶ δχ πιαϊεγὶδ δοϊεῖ, φιδθ 
ἐπι] 15 οοπροδία δοῖ. χιοάϑὶ φᾶγο ὁρἰγαϊΐοτ ἰαχίοτ αἴφεις δεφαδθιῖοῦ 
αἷϊ, τω οἱθτα οαρίδϊ δπιρ!ϊογεῖθ οοπϑεπίδπευπι δῖ. πᾶπὶ εἰ δἰ ἱπηδηὶὶ 
ςδρδοῖογ εἰ δχογειπδηϊογυμι ϑϑοδγπεηίίογ γεζάϊυγ. ἰἰδααα οογραϑ 
πὶ ϑθευπάδηι ςοποὶ απ να] εἰ ἀϊπεπι, ποὸπ ἀεπϑαπι 864 γαγῶτι γε ὰ- 
ἀεθπμπ εθ8 παπὶ αἴ τθο ἰοοῦο4ῃε φυϊςαπααε δ] υΡγῖ8 εδὶ, φυὶ ρία- 
εἰάε αδρίγαϊατγ, φαδργορίογ δὲ Ἰπᾶγε δαϊαργα δϑὶ, ἴα οἴδαπὶ ἙογρῸ8 
υοά δΘρίγδιίι5 6ϑῖ, δῷ 1811 ορροτγίυϊα5 ςοποῖαξ, ἀπὲ επὶτα πα] απὶ 
τ ογοιηθπίυπι ἐχσϊδιοῖ, δὺΐ φυοὰ ἐχϑεϊτετγὶξ, 4θδια ργ πνΏπι ἜΧΟΘΓΠΘΙΙΣ 
ἀδλια ορεῖὰ δοἴ; σογρηθανε δὲ ει ρΕΓ ἰϊὰ τερεπάυπι αἱ οἰτῃ μαῖα ς 

20 Ἔχογοτηεπίιη δάπιδίῖ, μαῦσαὶ ΄πὰ ρᾶγὶδ "Ππὼ ἐχοοδιτιαῖ, δίψα τπὸ- 
τοὶ ἀεάϊίυπι, ποι ηυΐειϊ, φαοά επΐπὶ τηδπεῖ, ραΐγεδοϊ: προάο δῴῃδθ 
ἀχαποίδε, ρυΐγεβοδδ Ύ6ΓῸ τπουθππῃ οοπητα εἶς: δὲ φιοὰ δχοεγηιατ, 
δηϊδαυδτ υἱποῖογ, ἀδοοᾶις. μος ᾿ρϊογ πὶ σογροτγα ἄθπδὸ πυπαθὰπι 
ςοπεϊπρῖς (ἄς εὐΐπι ργορα υἱ ἴπν : Β.1 16 ἰογδπιῖπα οἰδυάαπίατ), δὶς 

- χᾶτο δοϊυϊοχις δοοβάαϊ πϑοαδθ8 δϑῖ. φυδηοθγθι ἴῃ 8016 πθάο οοτ- 
ρῬοτε σαϊπῖπια ἀπ θυ ϊαπάιϊιπι 6ϑῖ: δριϑϑαϊοτ δἰθπῖπι οατῸ εἰ σοποα δεῖς, 
ξοτρυθημε ραγῖε ἱπιδτίογε μυτηϊἀϊι9 γεδάϊιαγ: χααπίαπι ἐπίηι πα- 
ξτροτὶβ γεϑιἠθὲ, δροϊδίυσγ, φυαπίππι ἱπιδϑιπαπι 68ὲ, ταᾶπεῖ ἸοἸδοίαση. 
4σπα ταῖϊϊοπε οἄγπεϑ 855886 [ἰχῖ9 μυιπί ἀϊοτθϑ ϑιπί. πὸ ρεοΐογε φαΐάειη 

βΟ Ὡυο απιρυϊαπάππι 661: [τὰ δπΐμη ἷβ 50115 ςογροτὶς ορίπιπας ραγιϊ 
ςοπάιϊας δάϊπιεῖ, χυδθ πα]]ὰ Ἔρεαὶ ἀειηρίίοπο, 6εἀ ἱπίεγυα ρο- 
ἰἷὰ 5 ἐξα ἀδοϊοεγαπι. ἱπάδ ἰρῆαγ τξ 6 τετηοῖο ποππὶϑὶ οὐπὶ ἰάθογα 
δυᾶοτ εὐἀαοίϊατ, πἷπς δοῖ]δ ΟΡ ἰοςΐ ορροτιυπιϊαίεπι ἀϊροτὶ ροϊεδῖ. 
ἅ. Οὖὔὐδπι ὁ} οδὔυβαπὶ τιδὶ βετίτιουίπευ, δοάοπι ἃ ςαἰογε νϑβοιηαπ- 
εἴας Ὡτίταας δίαυς ἀοίθπιισ ἢ αἴτιπι χφυοά ςᾶγο ϑιι8 ἀεποίϊαϊα ςϑ]ογεπι 
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ἱγτυπηρεπίοτα οοογοοῖ; απθγο ῥἰαπηβυτο οὐ] άϊυς χαβαὶ ἴδπα εδέ. 
δὴ 418 οἱογία ἐγασιδίεἶο ρὲ υἷπι αρίζωγ, φυοπίαπι οογρὰε εἰσ οἴαπι ἃ 
ζήβοτε οοποῖδξ, ὁ. Οὐγ εἴοοδε ἐποιίίοπεβ φαγηϊδ 80] :ἀἰϊδίοχα Ὁ 
προ δοϊογῦ δὴ ααΐδ οἄσο ρετγίγιοϊϊοπε γθοαϊ θεὶς, βάσηοσ σοηδυταῖ- 
ἴατ, δάάβ χυοά οἄγὸ ρετίτίοδια ἀβπϑαίαγ. ᾳῆδο δοΐεπι ἔγοιϊοπετω 
αἰἰγδιπιαπα ρ]δηΐογεμι ἐχρασίαμίωτ, οπηηΐα τραίογετι ἴῃ πιοάυχα 
ἀεπϑαγὶ γεάάιᾳοθ δ] 48 ςοποαθνογαδῖ; χαρά ται] ἴῃ το ραϑ ρίαδμα 
ἀμεε ρὶ ροϊεεῖ, Ὥδῖα εἰ ἔαγιπα δὲ ἴδγτα εἰ τε φυα ρεβεγίβ οἰυάεσω 
δὶ δηπά ἰπίαδα ἔγαμδν, δυτα!ἀὰ εἰ αθαραπὶ οἱ ἤυϊάα: δβὰ οἱ ρ]εηΐῃπα 
δἰξθγαδ Ἰοπξίογείοας ἰσϑοϊδιίοπεπι δ ἢ Β6δδ, δρ᾿δδεδουηΐ δοϊἀδδουαξ 
Ἰεπιϊεοοαπίᾳις οοἰογίξεσ. 6. Οὔτ δαιριϊαθ ἔγίςεϊο φαδμ οαγθαδ 10 
οογρὰθ ἱπρίεγε ροϊεθεῖ δὴ φυΐὰ σύγδθυδ σάγπετα γοίγβεγοϊ πδς ἃ]}- 
τηθητὶ τεάλάϊι οαρδείογεια, δε ρᾶγϑ ἴῃ ἱπθῦμι ςοπυθγιξητ, ρᾶτὸ ἃ Ὡ8- 
ἴαγα!! σαΐογε ρεπίϊως εχίεπιδίδ ἱγαπεῖῖ ἰπ δρίγϊατ : δὲ ππᾶπὰδ οἂγ- 
ποῖα ρϑιπηυϊοεῖ, ἰαχαῖ, σαρασετη δἰϊπιοηΐας ἰαοϊξ, οἱ υεγο δχίογίιου 
ἱμεῖα ἱπιδηξίο ργεπιδηΐδο εἰϊραπάοφαε τείγιπρὶξ ἱπιθγίογοιω ἐτηροῖατο, 
οβδίσίδιδαπε ἀγιϊας οοπίϊηαῖ, οἴ σδγηδῖῃ δἰΤΟἾ Σξ, 
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Οὔτ οἷευαι εἰ οετα δοϊΐ σαΐογε οδμήεβαπι, οδτὸ πίβτοϑεῖς δὴ 
ἢΠ4 80] ργορίεγεα οαπάείαρετα ροϑεῖς, φηοὰ ᾿αχιογεπι πἰτηΐαιν ἐχὶ- 
ταῖϊ: πἰατίοδὶ δηΐπι ρὲγ πδίαγαπι 4αοἀ ρῥγβεδυταϊθαι εὐ, ρῥτορίοτ 
Βιυχιοτίδ ἰογγεηΐ ταϊβεϊοπθῖη. οδγωθῖω υόγο, 4υοἀ πυ] δι ἱπάς πη- 
τοοτὶδ οορὶᾶπι ἀεἰγαμῖς, δάυτὶξ αἴτοσιο αβεὶξ οοἰοτε. 2. θύει 
ΟΡ οδυϑβπι ρἱβοδίογεδ εἴ ρυγραγαγι, οἱ ουιηἶΐμοὸ υΐ γοῖὰ Ἔχογοθωῖ 
ταλυῖπδτα, γοΐο δαπὲ οἴωποϑ οοἴογα ́  οἰγοπι ασυοά τπδτὰ δὺδ δαϊσαρίπα 
οαἸϊάατι εἰ δαπα  ἀππεὶ εξ: ἴα 6 δαΐεπι φποάᾳαε ριΐοα οοπῆςετγε ττιοϑ 
οἴεδῖ, αἱ ᾿ἰχινία, αἱ δυτὶρὶ κπιδηΐαπι, δὴ ρᾶγίε Ἴχίογίοσε οδἱἀΐογοι, 

Ἰαϊεγίογε {τί ριἀίογοβ γεδάβπίαγ, 6δο 4φποά δατηπια οοτροτὶς υἱοϊ δοῖπη 30 
τοοάο πιδάεβαπε τθοάο «ἃ δοὶε ταδί ςοδπίογ, ἰάηαο ρετγρεῖθο δρίτον. 
ΐαφυς ΡἱΔ1 δϑοϊοοδεὶ ἐχιεπαδηϊαγ δἱ γοι]απίυγ; εἴ οἴππεα ἰποοΐδο 
Ρἶδξαε δεριεπιγίουὶὶβ γοΐο δαπε ρὶΐο εἰ ἰϑηυ. ἅ83. Ουα ἀ6 οατϑα 
οΌγϑπδ 4υ6τὰ ἱηά αι ἀρίπιι, εἰ οἷ δὶ δ} γεδῖθπι ρεγώποῖο ρϑ!]ἀα]ον 
γελάει δὴ ρτορίεγεα 4φυοά, αἱ δρίγαϊϊο οοπιπιοὰδ βταῖσπι αἴΐοσξ 
οοἴογεπι, δὶς οβδερίΐο εἰ διγαπρηϊαιο ςοπῖγα δἰβοίαὶ βεοβδθα δϑῖ. 
Ἡποὰ ἰϊάψας Βατηου ραϑδὰδ ρὲγ δυτηπια σογρογὶδ, οὐχ ἱποδ  αδτγὶξ, γος 
τί ογαγὶ ποῦ φαΐξ, ρδι]!ογθῖι ἴδοι δ ἐγαδῖς. χαρά ἰάδτι αἰγηπσυε 80» 
ἄοτ εἰ οἰδαπι 80} διωϊοίοπη οοτωολ: οΑΙοσ δηΐπὶ ἱπιγοςϊυ αἰ τον 967 
αἴθε ἀγοείαγ. σΌΓδαΦ Ὑ6γῸ 4Όεπι πα 0 ΠΟΓΡΟΥΘ εβίπιμε, ςΟἸογοα 
Ῥταεϑίαϊ διποδυΐοτγετο, δ. ]ΠἸοεἰ ταϊΐομς οοπίγατια, ἀε] απιεπία χαΐρρε 
ἐχογειποπίοῖδ, 4ι8ε δυ δ οἰδιαπι, δᾶγ τοίγιβεγαῖ, οοσρυδαὺς ἰϊὰ ἀἰβαὲ 
ἐνδρογαΐυγαια οοπιτηοϊυ5. δὰ Παες οἰδυπη οὐπὶ ἴεπας δῖφαε δα- 
τηϊάυνπ οἰξ, δΌΡιογ ρογυποίατη τηδαίυϑαθε σΟΓΡΟΓΙ8 ἱπίεγϑαρί δι π6- 
406 Βαιιογετι ἃς δρί τξαπι 6 ΟοΓρογα ργοῆυογα αἰπίξ, πεααε δρίγίταπι 
δχιεγίογεπι δάμη! ραϊτυγ. αυδρτγορῖογ πιαϊογία υδοῶπϑ ἢ σΟΥΡΟΓΘ 
Βυπιϊάα ρηϊγεδοδῃ9 ρα] ογεπ ἱπάποεγε ροϊεϑξ. 4. Οὐὰ ἀξ ει 
δρίγαϊϊο Ἵοοπιπιοάα οοἰοτγαπι ραγὶξ ἀπμοδηίογεπι ̓  δΔῺ φηϊα ρα] θοῦ ρα- 
ττοῆο απδεάδιη ρὲῖ δῃπηπιὰ σογρογίβ εϑὶ ἢ οὐτ ἰίδαας ΠΌπιοΙ δάτω- 
ταῦτ ΟΡ ποαδ ΘοΥΡαϑ εαἰϊάυ8 εδῖ, αἱ ρδι] δαὶ δορί ἀϊὲ, υἱδὶ γείσίξεγε- 10 
ταν ἀϊΠοῖατααε. 5. Οπαγὸ φυὶ πιεαϊοοτγίτογ ἱπδυ ἀ αγὶπὶ, διαϊπι ΔὉ 
ἐχϑγοίξιο τοῖοι Εἰαγαπῖαγ ἀππόεπο, δι !εἴδε υαγὸ ρα] ὰΐ Ἰοῦβε 
ενωήυμ!ῦ δὴ αυΐα ἰδθοῦ πιδάϊοογίβ ςοἴογειω ἰουϊτογ ργουοοαῖ οἱ δᾶ 
σοτρουΐβ δατασηα ἰηυϊίαϊ, πἰπιΐαθ υθτὸ οατῃ δυάοτε εἰ 8ρ τίϊα Ἔχίγω- 
ἀϊτ, οὑπὶ φογραδ ἱπίεγ ἰαβογαιάυτα γαγρϑοῖξ δἴφις ἰαχαίυγΐ οαπε ἱρὶ- 
ἴα οαΐοῦ ρὲγ βδαπιπια γεϑὶἀεῖ ςογροτί8, οοΐογ ἴ}}ς ἐχϑυϊτδῖ, φαεπιλά- 
πιοήῆυνη οαἰ [δοῖς αὐἱ ρπάείαςιε ἐυεηΐγα δοϊϊἴαπι 6. πϑὶ υεγοὸ ἱμάς 
εναπυΐε, ρα! ]οτ οοιίαυο 8πςοςεαϊ!. οεἴετί ἰίαψαε υπθαϊοοσγίεσ 86 ἐα- 
ἐτςεηξ, δἰ] εῖαθ ργογβυδ υεβεπηεηῖε ἰδβοταπῖ. 6. ύδπι οΡ 20 
οδυδᾶπι 4υὶ 86 Ἔχϑγοθηξ, δπιρ 8 ἃ δος πγωπίογ οὔτ δεάεπὶ συᾶπα 
οὑπὶ ᾿Ἱπουθηΐμγῦ δη οὐτῇ ἴῃ τηοία δαπΐ, δὄτα δρίἰαπὶ; τἀ χὰδ δρὶγιϊα 
4ααοὶ νϑπε!] απ 7 φάνη γεγο ϑθἀεηῖ, 4υΐα δᾶγ ἰπππιοίυ5 651, υἷπη 8015 
δεγίοτγετη ἐχρογιῃ πῖηγ. 7. Ουτ εο᾽ϊ6 οαἱογ ϑιιπιπαπι Δάθγετα 
Ῥοίεϑ8ὲ, Ἰξηὶδ πο Ροϊεδιῖ τι υΐα 50] ἱεπιΐοτ δϑὲ, ΘΓΏΘΤΩ ΓΤ ΤΙΧῚ 
διαρ ϊυ9 ροΐεδι7 ἱρπίδ γεγο εἰΐαπι δὶ διἰαγαῖ, ρ6γ δυταπιθ ἰϑηλιπι ο0- 
Ἰογαπὶ ἱπάτιοϊξ πίρτιιπν, 4ιια5 ρΗοϑάδ8 ποτηϊπαηῖ: ἱπίεγία 9 δυξεπι 50} - 
ἶγδ ποη ροϊοοῖ. 8. (αγ ἰρεΐς Βοπιΐπεπι πίφταμι ποη τελαϊε, μς 116 ὃ 
τεάάϊι: 50] ςοπίγα μοπιΐπειι πίβγογα δἴβοεγε ροϊεβῖ, βς1}} 6 ποῦ 
Ροϊεοιῦ δὴ βο εαήξαι πΐθγφαα ταϊΐοπα δρὶε δεὰ 8ο] δἀυγεπάο 

Οοο 
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πἰξτιῃαι, ἰσηῖο᾽ πεῆϊο τόρ θὲ ὁδοί εψιδ δα ρῖδο, ασαο Τα ΠΠα Ῥταο- 
τοπαῖ, ἀυτπι ταύθοπδς ἐγαπροήτων βιπηαὶ ὁ Παρ τανε, ἐσλιγά ήταν, μ6- 

᾿ χρϊπδτη νοτγο πίργονα 5οὶ γοά διε, ἐρηῖς νηϊπΐτιο, αυοπῆδπι 5015. παΐον 
Ἰδδϊς τι Π τιθ ον δὲ ργαδ 988 τοδαΐθετε δῆ ξάτα ἰρϑανν ον τεσ ῬῈν 
εὐὔπυνπα αὐὐαγῖς. αποπίδπν ἔξασαδ ἐατέον πὴ ἀἰϊάτιρας, ἀο τότε πύ!- 

10 ἴαπι ρμδιοοὶ ἐπἢιροῦδὶ ἀασοίαιι αράϊ, πἰκτοτοδὶ ἱπνυθμῖς, ἱρηῖδ νὸϊ πῖ- 
ΜΠ] τὰυρῖε το} ἐπεγό ἔγγυπνρίε: τίατον᾽ ἀὐδυιέξα φαοῆτο Ἰρηῖ αἴτα τοδάση- 
ταῦ. νδγοῖη ἴδ ἥση δαϊόπιδ᾽ ἐαοιτηταῖο Ὁ ὉΥ̓ΤΕ, ἀὔατοπυς δοΐοτ'᾽ ἀϊδῦ 
δὲ Ῥϑηαϊι δὲ ἀπρεῖ. 9. Ουΐ Πσιηϊνόδ, δπν δόν ὁσειταῖ, πιο 65 
τδδδαπῖαν᾽ ἀπ ααΐα τὸς σπηησα, σχοο ἴθ οἴτα, εἰπττοῦδε, ἐἴππ Ῥήξγο- 
βόυνῖν, ὀναδανε: σδπο δια Δ άξοιι ᾿ποπηϊδὶ φαδοάανν ρυϊγο δ᾽ Θα Ὁ αἱ 
χες, ᾿συΐη δαηρειο οἰ σςοϑοθηΣ ὙΠξτοτ γοῦϑὶ δό]οαϊ, πποΥιο 9Ἐπδ5 ὁαπὶ 

Ἴσον" ἱ ᾿ 

965 

ΡΆΟΒΙΕΜΑΥΤΟΝ ΧΧΧΥΊΤΙΙ. 

Υϊδτϊοτ δ δ: ϑαηρεῖ "εϊομῖπι δοὲ σοὶ ποϑῖγα οοΥρότα' σούς ἤππροτε 
γαΐδαι ἩΔΙΌΓΔΗ,. 10. Οὐ Ῥεοτύνε σοιδγοτυσησαδ' οἴδοῖο ἕν. 
Βονπεσπι Γροτα δυσξατῖο, “χοΐ πογθῦπι ἀξεγοείανι, ἐπι σο ἢ ἜΠεα δεπὲ 30 
εἴ δε ΠΑ σπΐσος ἴὸ ἔδεε, αὶ αὐ όσον ἐγ τοι, ὀστροτε σθ ῬΘα 
Βαδίτοῦ ἀπ αποῦ Γαδϊ ας ἐγ  τἰσηπν ἐοπσοααὶ ἥσᾶτι μογᾶδατη ΡΟ τοθΈ, 
ἀἴητιο πὰ τὸ ἀο δ αταδηδα ἴδε τναπεπεία Ἐ55Ὲ ἔα Πἴοτὰ τιοόδασε οὐ 
11. Οὐδ ὉΡ οδαθανη οἴδιτη 5οὲ δα δ αοίε, ὀπτδτν πῖρτι ποῦ Ἐπ 
αυῖα οἵδ Ῥευγεπαῖνι Ἐχιταὶς Ῥαῦτοτν, τήνε πξεροτὶς ταδ5α' οὐ, ἃἹ ΘΕ Πα 
γἱ ποτ βογιὶς τα οπδ ἔούγεπαδ ἀϊέτυτα δά δαΥτίθυα Ὑετο πἰζταιή 
Ῥτόρξογοα γοα!, «ασπίαπι ἀσίες τευγεποσι πάϊῃ αιδ' οχηίαξ ἐπρι ατῖ- 
ταν, αἰρτααι ἘΓΗ Εἱ 50 πξάπι 6ϑξ. ι ; 

«θεν εἰ.» " ΠῚ δὲ ον δέ 

παν πρπὼὶ τπῶ....υ..-.--- 

ΠῈ ἸΝΘΕΟΛΒΙΠ ΙΒ 5 ΤΠ]ΝΕΙΒ 
0.10 ΜΔΆΤΙΑΝΟ. ΘΤᾺ ἸΝΤΕΆΡΆΕΤΕ, 

έ͵ 

ΜΝ 

Νωρα ὉΠ δ ὑδρδιϊαήτον Ἰποαδ αῦδο ἐδέατί ἡδαηδαπν: εἴ ϊ ἵπ 
ἀπ  νὀγοανη γδὰ Ἰδτα μον γα ἔδει, οὐτὴδ ἴῃ οὐαπὶ χυαηεταξα, οἰσαὶ ποη- 
τα ΠῈ ἐτάξατε, ἀἸ χη ἃ δαλρης ραγ δ υ57 δῇ οδηβιδηδυτη δός Ἰηδας 

᾽ ΟΝ ποθ. Ἷ πιὰ οἱ τὶ Ῥδασαπι, ἐΐο δὲ βᾶγνμιη δαὶ αἰϊ- 
ὙΣ 

0 δδδδ: παΐα σούτῥίαϊ ᾿ᾶδαιη ουνπίαίι, ἀδ ἀαϊδὰς αὐτο μρτο “ἀττὶν 
ἀπὲ, ἥύαγα αἰν᾽  ιιὰ 

ἐπ ΉΗ οορίἰαξοιοπι ἰππηϊία πηϊπ6- 

Αἰΐχινανα ΒΡ ΡονΕ ραγίθα δηῖτο Ἰοὶϊ σοτηπδησαγαθῖ]6ς5 δυπὲ ἐϊα, τὲ 
Ῥαγιῖς ρογῖῖο, φυδο ἀϊιπιἀϊα [αδγαξ, οὐποίαταν ἀαρία. φαοπίαπι νογο 

πος δ τιοαυῖε, ἐπα ν ΘΙ ΡΠ] 15 σδκο πηδηβηγα ἀοῖνεξ. δοἄετα Ἰοοῦο εἰ 
ἄσπδο βειπδὶ οἷν ἴρσα ταδῆσαγα 50} ποηαγαῖαο, 5ἴουξ Ἵπίπαδ' εχ τη δῃ- 
διγα ὁοτηροθίίαο ἤποασ, δχ Ἱπαϊνὶ ἀπῖς οοτπ ρσοτητον. ἔδδπν ἐἰΐλαι 
δοππροι ἰη ἤρυτῖς ρἐππῖδ: πᾶτη οι ἐπίοτ 56 βαπὶ α σσηρίταῖς 
ἵπιοῖς ργοσγϑαῖαδ σου πη δΗσ ΤΆ δἰ ἰοπῚ ἥπατα ἔροῦγαπι ἀποσαθ πιδη- 
δγα ἵποϊνίἅπα ὄτγῖξ. δοζδσισ δὲ ααΐβ τα δηδόγαπι ἀἰνϊάοι, οὐποιταϊαπι 
αυαηθανι δὲ ἀδιοτμιίπαΐαπι ἰϊπδαισ, πότ ὅτῖϊ ἀπιρ 8 πϑια σοπδῦ- 
ἔστα ποαπδ ἱγγαιομα! ῖς Ἰπδσα, προ αἰΐαταπι πὰ ἀδ χαῖρυδ τοοὰο 
ἀϊοτοπι δεῖ, νεαϊ σαν ἀποτομὴν γοοῦηὲ ὅχ ἀαοίις ποπιπῖρτς σοσα- 
ἌΣ Ὑτπὶ πδήῃν 5δοιπηαπι 55 αἰϊηπαπὶ ἀσἤηίαπι παϊογαση πα- 
ὀδαηξ, δεῖ σο]]αῖαο εἴδὶ ἱροῖς οἱ σοηδετηζαο ΕἸ ἰγγαϊοηαῖος δγαπξ 

ὁτηπδα, δὼ ρυῖπο χαϊδδιν πὸπ ὁρούίοι ἰᾷ παοᾶ ἰϑβυΐταΣ πλρεῖ τ: 
υἱκίοηδδ, ποτὶ 6556 ραγνπτη ἀπὲ ραπόσπη, πάτο ἰοῦ, Ἰἰπεϑον, δα ροτ- 
βεῖδπι, δὲ βυνεησαεϊν οταπο δοπεϊπσιη, Ῥᾶγυσπι ἀἰοίπια9, οἱ 'π φαΐς 
Μὲς οὐπύδηΐξ Ῥαυζητη δίΐανο, ἡδὸ οἷν 14 ἴάπιδὰ ἱππεῖ ἀνιοϊοσίνο 
ἴρρα σάγογὸ αὐπειθαπιθβ, ἀοίπδο οἱ παῖς εἶδος ἱπδἰνιά υἷα, πὰς ταδξ 
ἴη σουηροοῖτο δα Πποῖς, Ῥαγνοπι Μἰϊοίτοτ, πἴσοθ ἴρεῖθ ραποῖδ ἱπεσηΐ 969 
ἱππηΐτα, Παῖψαο ἀϊνϊοῖο που τπι ραποίο, εἴ ἵπ ψαϊΒπδνῖς ρπαοῖς 
αοαπαϊτον, μοτογῖε Ἰπππῖτας κοοιίουννδα αδεῖροτο σπηπΐ9 Πϊπθα, πὶ σπδδ 
πὸν 518 ̓ ποδοιθ Πα, δὲ απαδύατα ἰρέαγαπι ἴῃ μᾶγνα δϑοαῦῖ; οττιπι αθ 
ἴυπηΐα ραποτὶ ραπσα, Βατὶ γατο ῬΟΥΘΒΣ πὲ οπιηῖς πόη ἐπαϊ νιν Ἰἴηθα 
ταῖρι. κοϊναταν ἀἰνίεἴουίνον ααΐδας οσοριδηϊαϊα ποτε. ἔθγάο εἷ 
τὴ αρητπι ΘΧ γᾶγνῖο πκάατη σοπηροπίτας, ἀπξ τοαρπιπι ἢ 1Έ1} ετῆξ, 
ἀπὲ ἀποῦ Ποίταν παροεῖ αἰ νίδίοννεκ ποῦ δεῖς ππδβίνατα. πᾶτα ἸΟΙΌΙΣ 
ἀυαϊεουπαθ ἔπεγίε, ταῆρηὶ κδοιοποι αἀμηϊεῖε. ΘΑ ἀὐῖαπι ργόβδβὶϊδ 
εἴ ραᾶγνσπι ἤΠηΐζακ δὲ τοῦρποπι ἱπππΐτας παδοτο αἰνηΐοπει, δἴοψας {Π] 
οἴδαπι αὐθίτεαητογ, σπᾶγδ πιδη σεῖοτι ἐν θαἷε ποθὴ μᾶς ταϊΐοπο ρᾶτ- 
Ὑὐπι ἀπ} τπαπρπονο παι παπι ἄϊοῖ, αεΐα ἢ οἴτας ἀξ ἰο βηΐτας πεοίζοσιθδ 
αὐνήτάξ. συοάεὶ σηϊερίατη ργογρίδγεα αποὰ ἴῃ πθπίειῖς μασοαπι ἀε- 
Βηῖτας ἐδοιίοπες αν οι, ἤπ Ἰτπεῖς σπου ρύτει Πηϊτοὶ ράγνππι μαρδγε, 
δἴοι δσπι σο ργοῦϊε δὸ ποι ποιοογος 6 τοδδς ραγίϊοπη ἘΧρεγ ΡαΒ 
Ῥτουγδηίοσ δ ἂν ἰηῖο σαούαπι εοποιίταϊο οτί εἴ παπι δυτηΐξ. δα 
οὐππῖς παπσγας, τποΐο ἴπἢπίτος ποῦ εἶτ, ππίτας ἠἠνίδίοτιος Βαθέϊ, 
τοακηϊτα ἀἶπδα αι 6 πη τα} ταιϊοπο ποῖ σοπλίκῖσπε, παὶ νόγο [ἰη εἰς ἴπ- 
αϊντἀυῖς ᾿ἄδαπι σοπρεταππε, τοΐπισ ἐὐθ Πα [οτῖαςε6. ἀεςεγηπηξ 
αθατ ργαδδοπα αἴπιτη θὲ ορίπϊο, αθᾶδ πᾶπο ἵπ αἰκοσρταῖίοπεῖη νυ δαϊΐξ. 
πῆπὶ ἔϊπεαγαπν ἰἤδαπι Γασίοπο ἥποᾶαπι τποῦο [δα5 το] πὲ, φαῖρπα 
ἀοισοηπίγαγο αποὰ ἱπεῖαξ το σηπία, ἧπο οηΐπι γαϊίοπο ἀδοῖγαπηῖας 
ἰάδαρ, ταγκαδ ἀποῦπο δα! τι 65ὲ ἀγδίτγαγὶ οἰ σπιεπξα σογροτδὰ ρᾶτ- 
ὕΠρε5. οἄτογα. παπὶ οἰκί σοϊδαμι οἷο αὐῆεμιαινε, ἴαγβθη ἡτιαπίππι δὰ 
Ῥταρσδηῖσπι συποκίοπδιη δειῖηδξ, οεϊοἴρίασν ροίαπε, δὲ χυδηῖο ππῶ- 
Βῖ8 φυοὰ ρτοβαμπάτιπι δὲ ἀβϑυπιογο ἀδιωπαι ἴαπτο ρἷυ5 ἀϊνί δα δπι 
δό56 ἰοπβιτα εἶπα Πποατ, Ἰαϊ σαΐπα ἐαρογβοῖδιν, αἰ τυἀΐπθ σογρας 

Ὀἰο Ζρα Ὀγ 
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, Ζειουΐδ. διαΐοζο γαϊδο, δἷἴδὶ ἔζδὴ πϑὸ σοϊμομδὶ, ςππὶ ποὺ εἰσ. 
ψο ποοράο υεἰϊ: βηΐίο ἴῃ ἰδροσθ ἔθ τοοίαιο ἴδῆβογο ἰπβαὶϊα. δρ-. 

ὁ ἰοκορκς οἱ [ἔπεα εἶμαι! προ ο Απὲϊᾳ οἱ ἰω βοΐ ἀϊουνίαε, δὸ τοῖν. 
υἴγαφας ἀἰϊνίρίοπδε δυϑεὶρέμεις; ΒΟΘΌΘ. ἩΙΡ ΕΓ δὲ δίπρεΐδα ἴ8»-. 

{αἰ μεγιϊοῦ]αθ αϑέπιΐ οορίδατίοπα ἴδοροτα,, εἰΐοαν. δὲ, 4πὶ5 ἐξ ποϑ. οο-. 
Εἰδιίονε οἰαρι α ἰπβηλιὶ ρηποα ἰδορατε ἐϑποϑάδις, φορὰ ηίάοπιἴοτ-. 

5» 88.8 βοεὶ Ὡθῃ Ῥφϑίϑοὶ, ποι ἴῃ. σβρυϑιοοωεμπὶο οὶ αδοίγαιὶο οορΉ8-- 
, ἄρμλο τποῖυυδ εοιϑἰδιῖς, οἰδεῖ εαστιαν 4ὺ86 ἐεγαπῆμν κεγῶπν, δε δὲ φεὶδ. 

διρλμιὶ. σορὶ Ἰδιοικθα δὲς εἰΐδια τυόνογὶ οοηδειίδί, γον εὶς ἰδ υϑοζηϑι 
τωνδὶ ΟΣ : ὨΒΣΠΘΓΔΤΡ δηΐπὶ Βοπηδὲ ᾿θ δ ρο δ 4υϊθο Αρθοϊνίμασ, προ. 
τῶδα δροιγήίμωπι εοὶ. (οτίϑοδα πυοτηρίαπε. μταῶδ' ἱβπανΐο Φρφο δ ΡΟ ΣΘ,, 
Ριορίδχκεδ. φυοὰ πο. δενάϑος. οβαίδθ' αγρωινεπίδιίοπ. ἀφοίνογε,. 
44:6 εἷς ἱπβῦθοὶ ΠΠδεαι ὁπ δια. οτενὰο ργανέογθνι ἰαριμοτ ἔα ἰδοὶϊδ, 
ιε. ἀοείρετε. φαοὰ νέγὸ 6 ςατωτο ηθαγα θη ἰϊπεῖδ ρορίκοτοο ἀν- 
τοὶ, Οπιμοθ' πα ἡποόεια- οἱ δδ θην πρεμβδογα, οροσβοῦς τυρηϑανβαὶ, 
ἔλλνμι εοἱ: κὐνεούστι οἱ παβδήυδιο τραϊ μαπιαιοθυω δωρροδιϊοηΐ- 
ἴμοδι δοπρογάφι. πο επἰπὶ ἴΐα. δρροπβν. ξεουβοῖγωε, πῆμ υ{||6΄ 

ν “0 ἐροὶρ ἰοϊοἀ [οτοὶ, διπιο: ρφέϊτθ δἀναογεαγειωγ, Ἰπεδδ᾿ οπηη 68 “ΟἸξοθε»- 
δαταβόλον Ἔ426, εἰ οὐ πα πη ἙΟπιβ ΠΟ ΓΘΒ] ἰατν ἰμπϑαγῃ τα απ ΩΝ, 
ποοκιϑογαδο οὐτδί ππατο. “πδιβοῦγει τισι! στ εϑὲ εὰ5, 4πὶ ἀἰσιπὲ δα. 
ἀατοοπαίξαξο ὁπ δοιπδίγαει ἀεοτοῖίφ. εἴ, ἀχ, φαΐθτιδ: πηδι μοτπαϊζεὶ. 
ἀοεοπ, ἐπ: οοοϊεδιοεᾶπι ραγιῖεγ δἴψιβ [δ] ]δεθιπ: ἀνοσίου ἀγβιτδῃς. 
Ὡρδόλοννεσιν, Ῥγϑρϑεσίδην. ἔδα ἱπυδιἀδιη: πὰ πιη 8 νροάΐ 5 ἵπα ΘΟ Β] 8. 
δαὶ! εὐώφηιο ἀὐ νράξο, οἱ χφιονὶδι πιρκδο βοοῖὶ ευὐϑῆασο, Π8' διὰ ἱπμοίδδια, 
ἄλεετγε δὶ ἀγροὶ τέήδεθπιτ.. ρραθῦδγοδ δὐδοῦμμε ἔογϑὲ, δὲ αιΐα ἃ Ζ6- 
τοσπόσ. σα σηο αἰϊγω σηαῖπ. ραε. δἷδ: ρεχϑμϑ]ογοῖμ ἐηελ8. ᾿πλϊν παν 
οσπεεάοτγο; ΤΉΒΙΟΝ τοοροπίίορα πορριδὶ, οὐ γοσῖδο τεκὸ ἴποδ τοὸ-᾿ 

20 ἔμ 18, ϑετηγοίγοιέυσα εἰν πα, Δοη. ἐτεάεσε, φθατα πϑεθθθο εσὶ ἴα 
ταξῖιπαι τα ἀϊνχάοεο ὑὲ μηβηΐ!αε εἰγουποίεξευ ὕπο εἰ ̓ οἴετνυ δ ϊα ὑοείάεαι, 
ἐμπεοιυθπῆδενξ. ΓΓθῺΦ (μιουθ [δείϊε: ρετϑηδθοιὲ μϑὶεδὶ εχ: ποῖ εἰς. 
ου]οσθαν. δε φααίϊταν, πὰτα πη ἰθμὶθ δόγαπι τιϑυθοίως, οροτίεὶ ρϑσ 
τϑοΐαϑ κοτοϊοὶϊτοπὶ τη" δον οτὶ, εἴ φιιδοοθηηπδ αὐϊα οἰσοιοάϊ εοποι παῖ 
“νξηξ. ἀα ἤποῖδ, μεσὶ ποις ροϑβὲ τὲ ἐ8]18 τὸΐ τ πϑῖιϑ ρογδαδίωτγ,; συ 
Ρσΐπα οπβρῖϊμν εἰ" εἰπρπί 5 οϊετοειϊδ ϑεσῦγσαξ: αἰησυς ἤμεα ποδὶ ο- 
τδρςοΓΏπι 9. ἐπ᾿ τη 89 ταδὶ δὖν οσβηΐμυδ δοποδαθα ϑοηΐ σάλι ἰϑῖο» 
τιον ἀϊοῖα. ἀπδυσνὶν δριῖεπι 6κ σοπίμιαι 5 πο ροα ταιροπέδνιδιδρρατεαῖ,, 
ὯΔ. Ὠξαπ8 δος ϑδδσίοι πΠεοῆθ6 βτο νἰνέ!ε δὲς, δῶ: πἰϊον ἐπ ἀυν! π89. 
οαπδῖοπο, ἰβδερ ἐὰ ἮΘ,οδπη. χεδα ὁδί ησεφε στο οηροαι τη] ὶο. τῷ βῆ. 

λ0 μεεδρίςπυμν ἐνδάεε. εἰ ρτῖπιο ψαδάδπν μὲγ δὰ Ζῃδϑ᾽ ϑδινατηδεοὶ 46-. 
- τϑοπιβεγαπὶ δϑέχπο δ ϊσοεπάα ρεοροααοι, {τιῶὲ ποιθασο βοὺ ἀδοεὶ, 
τιῶδδ. ργοβολάδοπεθ γαώφινὲν ᾿βδϑαπεασι τιδσα. πεαθ᾽ ἰππεαϑ πρῦθα. 
τοῖα ἤπεωθ ἰοῆπόδὲο εἰρα. ἱπρδου ϊε Ἰαδα, ξοπϑειθεῖδ, πὶ. Ππ06 Π60 
ἱπάετ. ἄν. ρυπεῖλ ἐπίβηβα. ἐξ, μας! πυεάζοπι. υὴἶκιτα Πονεα,. ἀπ. 8 

φτὺ σαονκεσ. ἤπθδοι οαπισα οὐδυγα νδο ὁκυωϊ: ἡδτα ἀτοηεθ. δὶ» θαυ ἀαίθ. 
ἰμοῦδ ἀϊτποιϊεπόμγ, 4παεηδο ἰοπρειαϊθ ἡποοαυδ' ροξεητία δαπὶ 
σΌστπα δΏ5η γα. 685 ἐρηϊνιδνλὲ δυάραν.ἸἸἰπεῶς οἰδὶ γρ 5:6. ζΟανμΒ ΘΠ 9ΏΤΌ- 
Ἰδδα εὐπὶ, ἰοπαίἐπἴηο,, σα ἐμίο δὲ δἱπξι οεριαἶδοι. φπαγο βο δεθδα.. 
4αοίμιο. σαοιϊλὶ ἰθϑὸ εοὲ, ἀτνέἀμπτο οτῖὶ φυράιδίαια. ἐεγίϊο, σῶμα, 
Ἰπει ᾿γουὶονῦ τα οτὶ οορηξανα ἰαῖπω ὀίκδεν). ἕαείας, σὲ. δατβαρῖτο 
θαυοῖθε ρογθουεϑ. ΔΡ' πρθἐνλώνα οἵ. ἃ μεάαϊὶ ἔπιδα; βαημολαίδατια οοε-. 
ἰατραοσεῖαε, ΤαΐποΓ. Ἰοι ιν ώκιο κι᾿ Ἰοιἰἰνί πα [αοῖδ φιαπ γαϊίαπα, 
ταῖπου. εὐῖε αι ο 486 δῷ ἰπεϊ νϊάτα ργουθαδω φααιῦδ, οἱ οχ μϑδιτα 
ἄπιϊο τοις ἰτίαιροὶπε οοπαφοα οτ, ὁχ ἔσῖϊναο 4Ζποη 56 [ἐπ αἱ ἱτεντ ἀμ. 

10 φοπνΡ οειὶ ροιεγν: ἱβ ουρονί ϑαιθεθ Δο οἰ αέδεο ρεπρει ἀμ υξκεῖε ἐπ πι-- 
ἄϊατε Βαεῖτα ἱροαϊ ἠϊες 4π8»6 εἰ πἀνεύδατο ἱπάξειάπαςε ἀνάξει, φαῖοο, οἷ᾽ 
ηυδάταϊθιη εχ ημπαίίαοτ ἰπϑεοα ἢ θι5 1πεὶ8 σοηϑἰδῖδ!, ἀϊατιεῖγο ρτγο- 
τγαοῖα οἱ ρεγροπαϊοηϊανὶ ἀποῖα, αιϑάται! ςοδία ροϊοηϊα ρογρεπάϊου- 
ἰαγοπι ἀϊαπνεϊγοιπηπο ἐϊιπί ἀἴη δοιαὶ. {παγα πο δὶ τηϊπίμηδ, πα- 

6 ἀαπρίπαι οτγὶξ φραϊπι ἃ ἀϊαπιθῖγο σοπδγροπβ {Π1π8: φιοὰ 'δ}ν ἱπ- 
ἱνί το ῃγοογοδῖυγ: πᾷπὶ δθηπ8]}} Δ] δῖο χοἰ χασπα ἐσιξ ἱπῖπας ἴῃ ἀϊ- 

νἱἤμσο. παπὶ εἱ δϑχυδὶ!β ἀἰδπιδῖοῦ φυδάττιρίπμι ἀδδογίβεγοι, μδες αἷ- 
πὸ Βηϊιυιδπιοαϊ σοπιρίωγα ςοἰ ρα φαϊδρίαπι ροϑδεῖ, εὺ 4ποά οπιηϊ- 

Ἀυδ, ῸὯἱ ᾿ἴὰ ἀϊχοτίιη, δἀνεγθαπίωγ, 4υδε ἃ γπϑιοιπδιϊοῖδ γα υπίητ, 
οὐῦτῃ ποηπη θα ἀητὸ δυρποοίδια. θογαπι φη8ε ματι μι8 ξαγοηΐ, 

20 Ὁππ9 6886 (οηίγαείηϑ ροϊαδξ. δ Ἰΐπθα ἤτοβ μαθεῖ: πᾶτ Ἰοῖα ἰοἴδιτ εἴ 
χιγεπιῖα αἰγίθ4ιε βπίρας ἰδηρίς. ἀεὶ μος ρᾶςῖο ππὰ ]ἰηοα αἰτογὶ 
δορεΐαϊα ποη εἰπεεγεῖ εχ υἱτίδη|ια σοπίμηοίαπι παῖδ, ἰοςἶγοο χαΐα 
Ῥασερυδ οἄγεπεῖδ δὲθὶ ἐρ818 δάϊυπεῖα σαδὶπθ ποη ἰδοϊαηξ. Ροδίθα Ὡ1 81] 
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εραῦποπτα ἃ ἀποβῶς εἴβοῖμοτ, 7π89 ῃδγῖθα ποὺ μαβοδηξ, ὑτορίοσθα. 
4μοά οπιια οοβάπυτμι ρἰαγεβ ραγίθβ οομεϊπει: οἰπηΐς δμέθια ᾿ἰπθὰ 

ΠΝ ἱπάϊκίἀαδπι. δδὲ σοπείμαια:; ααιοοΡγεκα ἰΐπθα ποῃ ετὶϊ 4020 
ἱμάϊχαϊάμα. διογῖΣ. φὐπρίϊαφ. οἱ φιιενίδ, Ἰμιθα, ργαβίεν ἰωβεο τη, ἴω 

ὃς αἀἰνίἄϊ, ροϊεεῖ, τοπι, ἀθφυδ δα ἰσπι.ἰπαεχυαίοα, δεὶπἀδίην ἔμθα, 
ἴῃ ἔτῖα ἔγυφίδ.. 4μ88 ποι ἐζ ἰγιβ. ἵπϑϑοδ ε ΡῈ δὲ υπίνϑυβαιος ἐπ: 
ἸΡΠΡΝΕ Ὀλνθεῖ, ἀλνόάνα, οι, ἰοδοκδ 9 ̓ΐπϑα, δίκη Πἰτθτ δυΐαηι δὶ ω 
το ἀινίἀαύμς, ἰδννθα; ψῖος οχ ἱπορογίδυδ,ορποίϑς, αμοάρὶ Βἰ(ατίαπι 30 
φυλήθιμποπ᾿ οκευ 5. ἰζωφα Βα ἰλατ, δοιὰ. δ. δοίαμν. εχ βαρ οοδρ. 
τοδαῖδια. ἔθεῆς, δὲ ἰδιη, ἴω ἀπας. ρατάφα ἀἰνίκα ἐν φιβοοιοςειρ ἀνα 
Ῥοϊοος αἀἰν! ἀεγοϑίωγ, δὶς φθοαμε ἱπφροίϊμ Ἰπεὰ ἀἰν δίων, φμοσπάο ἐκ 
Ῥαγίβων. ςοποροαί!α. μὲ ἱπϑοφηδὶβ, δοίη ἀθίωγ. ταγραϑ δὲ πο δι16 60) 
τρῖμπν ἐρδιϊμχο 088 βοτὰ τηονεία, μοξθα ἀἰϊκολάϊο ρδγ πυϑαϊοιαίθαι ὁ 
δρϑῖι τυϑυθϑδίξων, εἰ ἰο τοῖδθτί ἰϑίπρογα μὲ τοῖῃ:δ δρδιζυτη ἀυᾶχη αἷς. 
τρράλολθα ογξρ' οἱημβίοτη κα ἱπιραυάνυς, ἱνάλνϊ ας δι ἰ 
οονβηρωβίδις, γα άς ἱπεροδλέμχο ἴῃ πιοάξαϊαϊος αἰνἰδῖο, δἰ αηΐ ἀθτη το 6-- 
ἀΐα Βογα τηδάΐωγα δρδιϊητη πρό ριὶο ρδγίγασμῖς: δίτοιλι δ ερῖνο τοπυραμι 
οἱ Ἰΐωαϑι δος ένα, αβογα δὲ βολίδα, ορφαροϑΗ  ἰλμοίς ἀἰνί δίηγ ἴῃ. 
ἀρααδίϊα εἰ ἱβαθαυαίδθ, προ} δίευεὶ ἐδηρι δελ ἀφτιτ, πο Ἔγινηὶ ἰῸγ 
ἀϊνιάσδο ᾿ἰπφαρ.. εϑὲ δοΐδειν. εἰμδάρχῃ σαι ὶϑϑθ, δος ἀϊοίπτῃ εδὶ, ΘΧΣ. 
τανε μλφ' οπιηία, ναὶ αἰβκιμβογθ νοὶ, πορβχρι οὐ βᾶξο οπιρίϑδ. ἰἰπεᾶλ 10 
τοοάο ἤθη αἱἷϊ ἴηβηΐᾳ, ἀα985 βῃ 68 αθεῖ, δἰ φρίδτι ἰΐπθα μἴϑοα Ἰαγωρὶς 
παίαγ. ὧἱ ἱπθινί ἀνα ̓ ΐπεα πορ δὲ, ἰϑβιώία, μεθ ἰφίτογ Βαβεθίξ, 
ἄμδγα ἀϊνίάμᾳ οεΐτ: βηΐβ οπὶπι αἰϊπὰ ροῖςς ποὴ ἡΠΠυἃ ουΐι; φδὶ βηΐδι 
βανξ ἐχϑίαθὶξ αἰλανα. ἰΐθα βγαδίθτ ἰδίαας. 4 πῶ 6 ἤθᾷμο βηΐία δῖ ὈΘΩΠΘ, 
᾿πβηΐτϑις, ἐρϑιρεγ πὸ εὐἷς ἴπ φηδγὲφ ας ρει μοίοθε Βὸῃ επί ἴῃ ἐποῖ 
ἀλνίἀμα, παρα οἱ Ὀππριραποίνφ ἱποὶῖ, ἴρ58, μι παα ἢ δοία οπ, δΆ 
ἱρᾷο ραωςῖυθ; δ'π μίογθ ἰϑεγοη, ἀἰνίάυα βοὲς ογίο δὶ ραμοίχμ ῃ-. 
ἀδντάωδρ Ἰίβεαθ μυἱΐυα ἱϑοδὶ, πράτ βγϑύφωδ ἱπϑεὶὶ ᾿ίπϑας, οὔτι, τον. 
ψᾳδδ. ἐκ ἐπνάϊνὶ ἐδ. ἰδεῖ ἀἰσαμὲ, οὐδ ποιὴπει. ροϑίθα υαὶ πἰ Εἰ] δαῖοσ, 
ἄμο ραποῖα υεὶ [ἴπϑὰ οτγίξ. χωθώφί ᾿ἴωθβ, οὔτα ἴῃ οπιηίθει' ἰἠποὴϑισο 

δὲδ ἰποβὲ, ποη εὶς ̓ Πδεο 1 πἰ]ὰ ᾿ΐωεα., δπιρ] ἰθθ ποη 6846: οὨτ' 
᾿ῳαγὲθ ἐϊπεῶθ φυφάζαίιπι : παν εδὶν ἀρήτανανν, μϑεμς ἕν εἰ ἰαϊμυ φύει, 
αἴφπρ ἰοςίγοο ἀϊνί θη! α δγίς, οὔπε [ἴ6 φιλάαια αἰΐᾳμιὰ, μδος διίεμι 
αἰδηαἱὰ, αἰϊαὰ, αιομλαὶ «κιδκοϊτνι ἀἰνίἤημαν εδὲ,. εἰ Ἰίοφα πη, μτὰ- 
ἐγβαῖμς {ιν ἄστεα ετὶὰ. ργδοίουρα βηΐδ ἰϑθαε ρπηείμϑ εδὶ δὲ ρας ἰΐμθα: 
Βοὶφ Φοὶπι ἐχίγομιθαβ δεῖ, δχιγεινιτη. χοτὸ ἰράϊνί ἀντ. ὑρίτατ οἷ, 
ποῖπϑ᾽ οδὶ Αθὲο, ἰπάϊνί ἀϊιαφ ἰΐποδα ρᾶγϑ δὴ ριιποῖαδ, αἰαὴο [δδ υπλϑὶ 

τρϑῖοῦ εγὶὶ δίίεγα ρυπαῖο. δἷκ ὑμάϊνί ἀωαε ̓ 'βαδ ρωβεῖην ἰωεεῖ, 
φυΐα βοὶς ἰάεχα οἱὲ ςοπὐποδίαγαμι ἰἰκ δδετιτα, ἀαδίεαι Απὶρ τοὶ ἐαγοπεϑ: 
Ρατιεῖμτι. εἰ ἀσπνοια οϊά! ἃ. ᾿ἰπεα ραρεῖμο ἀἰδίαἰνε, οαπι ῥτορείοπι. 
τάξι δι μάλαγα, δἷὲ ̓Ἰμάϊνέδαα ἰπϑα ἃ Ββοοίο. ργαδῖου. βαυνεπῦ δάξες 30 
εἰΐατα, τοὶ. ἔδμημεα, οἐς εἰ δορεγβοὶερ εἰ εόγβαρ ΕΥ̓ ἱπιρδυιθι!ε:. 9. 
φοῦρρο ἱπάξν: ἄρο εἐχδίρεοιδε οδίεγῃ φποῆπε οοηφεφαβηῖαν, ἰσοίτορ, 
ᾳεάδ ὑπὺπν δὰ διμιὰ ἀἰνὶ ἀξξαγ. δὲ ὀοῦρυ ἱμαλένίοτιπν που Ἔξ, ουτα ἰμ 97. 
8ὲ ἰαιἱπάϊπειν εἰ αἰ λα ϊ πέτα ιοοεβίπεοι. χῦδτε πες [ΐηδὰ ροῦεδὶ εἼ20 
ἱπάϊννάυδ, σογρκιδ οὐ φαδάεηε ᾽8 ῥα ρετβςεϊ 65, δαρεκβοὶοθ ἰω ᾿ἰπϑαδ 20]- 
νέξατ. συοπέδιε τ όγὸ γαομεο, 4 πε θη9 ἰδὲὲ οἰλα πίων δαπίδοιλδωι 98:6 π| 
Ῥονεμδάοτε, ἀεῖ]6θ. ϑαπὲ οἱ [αἶοδε, δάνεγεθε δόξεσε ΟΡ  πἰοηΐδ οἸβῆδδ 
Ῥἰ ϑουϊάιππα: ναϊεβὲ δὰ βάεαι ἰακέδη πο, ὑπο πίαπ6 ἰσυογε ἴωσι ἀγθὶ- 
ἴγος φιδιρα ἀπιοάαιη πῸ 18 ηθρδὶ ε986 ἰἴπο8. 4086 ἀὐνιαϊ πο ροϑεϊϊ.. 
σχ ἰδ δμΐῖοπι 4846. ΦΌ οεπίυτ, τοδημεοίπτη. εὐδϊε πὲ ἃ ρηπηςιε 
φαϑάει ςοπιροηὶ ἰἰπϑᾶπι ρόθεα φΏλπι. ἱπϑεεβὈ 1 ]6πὶ αἰβγιπαπῖ; δά. 
4ποὰ ρτοβαηάσιω ᾿]Ἰασππεῖ ρεης φοδάγαρπηξ ἀγρυτηθαΐδ, δὶ ῥ᾽ ττῖπιδ' 
δαϊξεπι. οροεῖεὶ δηΐπι ῥπηοίπσα ἀὐν! αἱ, ἡπεανάο ἰΐνεα υδἰ δὰ ἱπιρατὶ- 
ΜΒ. 'π δεσιαίία ϑεςδῖῃσ υεἰ δχ ραιάλτωδ. 'π' ΠοῸ Φοαηϑὶα δοϊ πο τῶ, 
ἰϊοπὶ ᾿πεαα ρᾶγίοπι πο 6586 ᾿ἰπεᾶῃι, πθὸ δαρεγβοὶεὶ δυρεγβοίεπι, οἱ 
ΤΌγϑυς ᾿ἰηθαπι Ῥθηῃςίο τηδίογετῃ 6886 ἰΐπθᾶ: εχ 4αΐβυβ επίπι ὕπαπα- 
ηυαοάησε εοϊπροηίϊητ, ᾿ἰ5 οἰἴΐαπι χιοάν!δ αἰἰαὰ οχοεάϊε, δἰ φυὶ πὰ 
Ἰπὺπι δϑῖ ΘοΓΏτ 4π86 ΠΠΪΪῸ τηοάο ποεῖ φαδθηΐ, οἱ ρει θᾶ 4086 τηᾶ- 
τβεπιβιϊοὶ ἀοσεπὶ ἀρογῖα (αἰϑαπι, ἰπδῦρεγ φαοαυε σοπεηριὶ ρυποίοτο 
ε886 "πὴ αιιοά ἱπ ἱεταροτγα [εγίῃτ, πο ο πιαῖογ ἴῃ ἰοπείοτί, δα χα] 
ἴπ δααιδὶῖ ἰεπιρογα πιοίτι5 δὶ Ἔχε θϑδυϑαι8 ἴδ ρ0}}8 Τοπη ρι9 611. δοὰ 
[οτίαϑϑθ ἴδιηρτβ ποῦθε γεπὶ 4υδπάδπι 6586 δΧ ἱπϑέδπ 8 ςοπιρο- 
δίτατη, δαπίηι!ε ὈϊΓΒαῸ6 ἴθτηρη8 οἱ ἰἴΠ68 6χ 5118 συδοαπε ἱπαν151}}}}- 
Βῃ8 σοπηροϑίϊα, ἀἰςεὶ Αἰ φυΐδ. δὲ δὶ λιζωὶς οϑὲ μγιπεὶρίυπι τθιηροτίβ οἱ 
βηΐς, πδαιχπα ᾿ἰπεδθ ρυπεῖμδ, πεσε 9181 σοηἰμηςία διιηϊ ρεἰποὶρίπαι 
εἰ βηΐδ δε ἴπ πιθϊο δϑωρεγ δἰϊχαίὰ μαβεπὶ, πεχιδ )) 121) ὨΘ468 20 
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Ραποῖα δἱἷ δὲ οοπξητια 6886 ροΐεγαπξ. Δτηρ]1π8 οἱ ̓ ΐπδα τπδρπϊξα ἀϊπετα 
αἰΐφααπι Βαρεῖ, ρυποίογαπι δαῖεπι ἱπποίατα πιρρτϊτπἀΐπεπι πα] απ 
εἴπεῖς, ἰοοῖγοο φαΐα τιαΐοτετα ἰοσπιπ πο οςοαραπὶ (δαπὶ εἰ φααπάὰο 
ἤποα ᾿ΐπθας ϑαροτγιπιροπίϊατ εἶχαα οουϊαηρίίατ, ποῖα ρτονεπὶξ ἱπὰδ 
ταδῖον Ἰαϊτα 40), πε δαΐοπὶ ἴῃ ἰΐπδα ρυῦς ααΐ πες ἱρδὶ πιδίογεπε 
Ἰοοῦπι οοσυραγο φαεαηξ, ργοσαὶ ἀπρίο ϑεαπεῖαγ αἱ ποπ ροϑβϑεἰπὶ ἰου- 
εἰπιάϊπεπι εοπίαποιΐ ἴδοεγο. ργβοῖεγεδ δὶ τεϑ οπιηΐς γεπὶ παση!θεῖ 
αἰΐαπι ἰδηρίε, νεἰ τοῖα τοῖδπι νεὶ ρᾶγβ ραγίετι νεὶ τοῖα ραγίθηι ἐδηρίε: 
ληρεῖ οἱ ρηποῖπϑ ὅπ ἱπάϊν ἀπο ραποῖσπι αἰΐαπι ἱπάιν ἀυαπι ἐοῖτιδ 
τοΐππι. δὲ πβοβθϑ86 δϑῖ, οὔππ ἰοῖτδ ἵδηρὶὶ τοΐαπι, συπι 'ρ80 ἀπτῖπὶ βοΓΙ: 
πᾶπι εἰ φαϊά γεπιαπεὶ 4φαοά αἰξογί ποὺ οοπίυπβαῖωτ, πο ἰειρῖς τοῖα 
τοΐαπι. δὲ πῖδι} γειπαποὶ οἱ δίπια! δαηϊ Βαος ἄπο ἱπάϊνίάυα ρΡαποῖα, 
δὐπάεπι ἱπιρί εὶς ἰοσῦτα ἰᾷ φαοά ρίπτα ππης εϑὲ εἰ ργῖαϑ ὕπιπὶ [αἷξ, 

ὁ ἄποβιι9 οπίπι ἱπ πῆπῶν σοΟΘΌΠΕΡυδ, χαδα παϊΐα ἐχ δὲ μαρεαπὶ Ἔχίθη- 
εἴοηοηι, ἰάεπι ἰοςτς δηΐβοϊξ, αἴσιιθ ρατγίιιδ οατοητία οχιεπδίοποτα 
ποπ Βαρεηῖ, φποοίγοα πες 6χ ἱπαϊνί ἀτΐδ Ἀ}1α οοπα ρα πδθί ταν πιδρηῖ- 
ἴαάο: ἰξί αν πο4πε α ραποῦδ ᾿ἴποα πάπα δχ ἱπδίαπηραβ Ἰοαραϑ 
ςοπιροποῖαγ. ἱπδΌρογ δὶ 488 ἐσ ρεηςιῖ5 σοπιροηίϊητ ᾿ΐποα, ρυποῖυϑ 
ληρεῖ ρυπεῖαπι. ἰρὶἴατ δἱ εχ αὶ δίξπο ργοίγαςϊα (πετὶϊ ὦ ὦ εἱ αὶ ἄ, 
ηρεηὶ 86 ρτίπνιπι δὲ ραποῖαδ ααΐ εδὲ ἴα 4 ἄ, εἴ ρυποῖπα φιὶ 681 ἱπ 
ἀ α. 4θάγε εἴ ἀΐνετθα ραγῖθ ἴδπκεῖ: πᾶπὶ γε 788 Ραγῖθυ ςαγεοῖ, 

τηξὶϊ τοπὶ ραγιθησ οἀγθαῖοπι ἰοῖα τοΐδτη. Ἔτξοὸ δαπήεπι ἰοοῦτα Ρο8- 
οἱάεθυπὶ 4πεν α ραπεοῖυδ οδτίπεϊ, δὲ 8686 ραποῖΐ σοπίαηροπε ἱπ 

40 εοάεπι ἰοοο. φποάδι ἐπ εοάειῃ ἱπηςῖΐ Γοτῖπε ]οςο, δα δἰϊδιτι ἰαπροπὶ: 
4πδε επὶπι ἴῃ δοάεπι δαπὶ ἰοοο, ργῖπιο δὲ ἰαηρηπὶ ορογίεϊ. ἀειπάδ 
ἢος ρϑοῖο τεοῖα τϑοῖδπι ἀποραδ ραποιΐα Ἰαπρεῖ: ρυποῖυ5 εηἷπι πη ὦ 
ἃ εἰ ρῥπαοῖαϑ ἐπ ἀ καὶ δἰξεγειπι δἰΐαπι ἰδπεξὶς ρηποϊαπι; χπᾶγα ἰΐδεα ἐπ 
8 4 ρ]αγίβυς ἱαπρίὶ ρυποιίδ. δδάθπι ταιῖο [μογὶξ οἰϊδιη οἱ ποτ 86 ἱπ 
σΐσθηι, δοὲ ἥυον! εἷο τηοάο ἰἰπεαπι ἐδιϊρογῖι. ααΐπ εἰΐαπι οτῖθ 
εἰγοιπιίει δπῖια γοοῖδαν ᾿ἴΐπθϑιη Ρ] αγίμαδ ἰαπροῖ ραποῖϊδ: ραπεῖυδ οπίπν 
Ἄοοπίδοῖαϑ, φυΐφας εδὲ ἐπ οἰγοι]ο φαίατιε ἱπ γεοῖδι ςοπείϑεϊς, 6656 πππῖαο 
ἐκηρύπι. χυοάϑὶ μος βετγί ποπ ροΐεδε, πεᾷπὲ ρυποῖτιϑ ρπποῖυπι ἴὰπ- 

20 βεγε να]εῖ, φυοίϑἱ 86 ἴδπβογα πεφαβαπε, πεάαε ἰΐποα ραποιῖδ οοπδιᾶτο 
Ροϊεϑὲ: πᾶπὶ πεᾷπιε ραποίωπι ἴδηβεγε πϑοδβϑαγίατα δὲ. ροϑῖεα 400- 
πῶπι ρδοῖο τεοῖα π]Ϊὰ δδὲ Ἰΐπθαᾶ οἱ οἰγοπίατῖθ, φυδπάο πι81] ἀϊογαξ 
Ἄοοαϊδεϊαδ ρηποῖογυπι ἴα τροίδ δὲ εἰγοῦ δὶ ἢ παπὶ Γαδ 4ιιδ8 ραγιθαθ 
οδγοαῖ, γεπὶ 4086 ρμαγίεϑ ΠΟ Βαβεαὶ τοῖδ ἰοΐδπι ςοπίδηρίξ, πεσπθ 
Ρτογϑυβ 60 τποάο δϑὶ ἔδπρετδ. δὶ δαπὶ ἜΡξο {ἴπεδὲ φυϊάεπι ἀϊ ετθη- 
166, οοπίδοῖα 8 δυΐοιι ἐπα! εγεπῖεθ, πο πεῖ Ἔχ ρυποίοτγιπι οοπίδοῖα 
Ἰΐπεα εἰγουϊαγί8 εἰ τεοῖα; 4πεγε πεθ6 6 ρηποῖδ οοηδίβῖξ. ἱπϑαροῦ 
πδοδδϑε δϑὲ ραποῖδ γε] 8686 τιπίθο ἰαπρδηὶ νοὶ ποι δε ἴῃ υΐςεπι ἰδπ- 
ξαπι. εἰ ἰρίταγ ἰά φποά ἀείποερθ ες ἰδηβαὶ οροτῖεϊ, δδαάδιι γε δὶς 
ταῦος δ'π ςοπιϊηριΣ φαοά ἀεΐποερβ οδὲ ποὸπ ἴδιιρθγε, πο οτὶ ᾿ΐποϑ 
οοπεπαιν: πἈ}] δαϊϊα αἰϊαά οοπδηπαπι ἀϊοίπιηδ φααπὶ χαρά εεὶ εχ 
4ε ἰδηξοπεθπ8 σοπιροεΐϊπιη. 4ίδγα οροτγῖερῖϊ εἴ πος πποᾶο νεὶ ραπεῖα 

972 8686 τηυΐθο ἴδπρεγε, τνεὶ ᾿ϊπθᾶπι σοπείϊηπαπι 6586. δπιρ πο οἱ ἀρ 8ιτ- 
ἄαπι εδὲ ραπεῖο ρυποίππι. δῃρετίπιροπεγα ῦ0 Βαϊ [ἰἰπεϑ, οἱ ᾿ίπθδϑ 
Ἰΐπϑαπι δάϊυπρεγε 4πὸ βαῖ διιροτβεϊει, ἐπρο δε Ρ.}ὰ ὁππὶ χπδ6 ἃ} εἰφ 
ἀϊεῖα ἰαεγαηϊ. δῖνα οηἷπα ἀοίποερα ρυποῖα, ἀϊνἑ εἴον ᾿ΐπθα ρὲὺ πϑῦ- 
ἔγοιπ ἰρϑόγησι, δεἀ μοῦ ἰὰ ὡμ Ἶ ἱπτογοεάϊι: δῖνα 86 ἰδηβαηῖ, ᾿ἰπεα 
τὶς ὑπῖδ ρμυποιὶ δραξίυτι. ἔιος δυΐεπι δε86 ἤοῃ ροίεδὶ. ροδίζεϊηο 
οπιηΐα ἠἰνι Δ δγεπίαγ εἰ γεδοϊ υθγθηϊαγ ἴῃ ρηποῖα, ΘΟΓΡΟΤΒ486 Ῥϑτδ 
Ραυποῖμα 6δβεῖ, δἰ φαϊἀεπὶ σογριιδ 6 διρεγβοίθ δ, δαροτγῆοϊεδ 6 ᾿ϊπεῖβ 

10 οομιδίδιαϊ. δἱ γεγο {116 6χ 4η:θα5 ργίπιΐβ ἐπα ιμεδοιέραα δἴηραϊα οοπ- 
ἴδηι, εἰεπιοαῖα διπηῖ, Ρα ποῖ σογροττπι εἰ επιθηία 6866 ροϊεγηηῖ. 4ύδγο 
τππΐνοοα σον Ρογυτα δὲ ἰϊβθδγτα δ]εσιθηῖα ρυποῖ ὀγαηξ, ποη ϑρεδοίθ 

ν 

ὍΕῈ ΙΝΘΕΟΘΛΒΙΠΙΒΌΒ ΨΠΝΕΤ5. 

ἄϊνεγθα, δρραγεὶ ἱξαχαδ δΧ αἰ ἐἷθ ποπ δ98 ᾿ΐπεδπι ὁ Ῥυποῖΐε, ἢθαδο 
ΑὉ ἐα ρυποίωτι δυίεττί ροϑδα: πᾶτη δἱ οοπεπριὲ ρυποίαπη δαζειτὶ, 
Ἄοοπίϊηρι οἱ ἀβροηῖ; 4πορΐδτα δαΐοτα βρροϑῆο {πὰ οἰ δάϊπποῦια 
δεῖ τιδῖτιε ευδάϊὶ χαδπι ρτῖιϑ ἔπεταξ, οἱ ἑα]α εἰξ ἀρροϑίϊατι, φααὶο φαοὰ 
ἐὐδοϊρὶξ ογαῖ. ᾳῃδγ εχ διάβοριϑ ππππὶ τοῖαπι ίδσετο ᾿ἰςοδὶξ, εἰ ἐγ 
ππὰ ἰἰπεδὰ πιδίον αἰΐα ραποῖο; ἰά γαοὰ βογὶ πεφυδηαπι ροϊεθξ. νυδ- 
ττιπὶ ρὲγ δὲ χυϊάθτη ποὴ ροϊδϑὲ ἃ ἰϊπθᾶ ρυποῖας δυ}ὶ!!, ρὲ δοοίδοπθ 
δυΐεπι ρμοϊεϑξ εο φυοά δ αστα ̓ϊπεᾶδι ϑεφυοίογ: οὔπὶ οπὶτο ἐοΐατα 90 
δυίετγίαγ, ἰοϊπϑ δὲ ργϊμεϊρίυπι δὲ βηΐδ δαίεγαΐατ οροτῖεῖϊ: εἰ ᾿ΐποδϑ 
Ῥυϊβοὶρίαπι οἱ βπίθ ρηποῖμβ ογαῖ, ᾿ἰσϑὶ ἰϊασιθ ραγίετη ἀο ἰΐποα ἀθ- 
Ἰεγα; 4πᾶτα εἰ ρυποίσπι βαίεγγε. 664 68 μὲσ δοοίάδηδ οεπροδιας 
ΔΡἰαιῖο. δἱ υεγο βαυΐδ ἰδηρὶξ "Πα οαΐας εδὲ ἥπὶβ, νοὶ ἰρϑῦπε νεὶ α)}- 
4αδπι εἶπα ραγίετι, εξ ρῃποῖα9 φπαίθηυϑ βπὶ ἰΐαθαπι ἰδληρὶὶ, ἐεηπεῖα; 
υἱ Βδες φυϊάεηι ᾿πεα ῥπθοῖο τηδίου δἰΐα δἷξ, ἤδεος δυΐϑιω δχ ραποῖδθ 
πἴ8}} ἴπ πηϑάϊο φοταργεβθηθβεῖραβ. εαάθτῃ γαιΐο δὶ εἰ ἱκ ἀϊνιείοπες 
πᾶτα δἱ ἀϊνίϑιο ρεγ ραποῖαπι δεῖ, δὲ ἀἰνίεῖο ἰαπεὶϊ δἰ ψαξὰ ἰδπὶ ἴῃ .6-: 
1άο φατε ει ρετβςϊα. εἰ! ἢ τετ οοἷπι εἰ δοϊ άππε 6 συ ρετγβοίεραε εἴ 50 
εὐροτγῆοϊεα 6 ἐϊπεὰ σοηβοίζυγ, ποῖ οδὲ πίοι υδγασα ἀΐσετε μὲν 
Ραποῖππιν Βεγὶ ἀϊνίοοπειι, πδπε ραγυϊδδέππιαπι αἰΐφαδπι ἰέεαξα ἴ 
ταϊπίπηαπι, αποά ἰπδὶς, ἀϊνίαϊ ; παϊπίππαπι φπΐρρα παΐπαβ. ἐσὲ αἴαπι 
ἐογῶτν ΦΌΟΓΩΣΩ τηϊηίπητιτα ἀϊοϊϊγ: αἱ Ἰΐθεδθ μι δὶ αἰϊπ ἃ χδια ρυδ- ὃ 
εὔιδ ἰποϑὲ, οἱ ᾿ΐπθα αἴψῃβ ᾿ΐἴποδθ. Ἰΐπθα υετὸ ραποῖο τωδῖου ποῦ ει 
πᾶπι πα406 δυρογῇςίοδ δϑὲ ᾿ΐπδα σταδίου; χθδγε ραποῖμθ ποῦ οτίϊ ἐ 
Ἰΐπβα πιϊπίπιιπι. δὶ σατο ᾿πεδα οοπίπποῖαο δϑοὲ ρυποῖαδ, δὲ τϊπότοτιδο 
εϑὲ φυοὰ α ἰγῖρας ξαείερπο (Βος δεῖ ἃ ᾿ἰπῖθα μβαγίρ8) ἀεβοὶξ, ποῖ 
εξ ρυποῖπδ εοταπι απδ6 ᾿ΐηθδο ἰοφαπὲ τηϊπίπιμτη : ἤδτι εἱ δἰΐα 4πδο- 
ἄδτη ᾿ἰπϑαπὶ ἰοπρίτπήϊπὶ ργδεῖογ ραποῖα δὲ ᾿ἰβδδὲ: που επΐτο εχ ρυῦ- 
οἱϊδ Ἰοπρίτπἀο οοπεϊδιῖξ. δἱ σόγὸ ἰὰ φαοά εβὲ ἕω ἰοςο ρυποῖαι εὑ, 
Ἰοπρίτυάο φαΐρρο,. δαρεγβεῖεε εἴ δοἰϊάυπι, φμαεάδπι ἐσ ἰΐδ οοταροονὸ- 
ἴδε τε δαπΐ, εἰΐὰ δἰφαίάοτη εχ φαΐδια οοπϑίαϊ ἰΐπεα, δαπὶ ἐπ ἴοοο τὸ 
(διεδηΐπι εἰ Ἰΐπεα δϑὲ ἰὴ ἰ0ς0), δὸ πεᾷαὰ οογρὺϑ ὕδᾷθο δωρεγῆςδεε πθ- 
4πὸ εχ ᾿ἰδ φυϊρρίαπι ἱκ [ἴθ θ8 δαπε, ποῦ αἰϊπὰ ροβίμη9 ἴῃ ἰοπρίιπάπο 
ταδῖθγ ρῃποῖδ εἰ ᾿ἰποδθ. δπιρ]π8 εἶ τὸϑ {θα τηλοῦ ἀϊοϊ αν εὐναὶ, 

ἵπ Ιοοο εδὲ, νδ] ἰοηρίταἀο γεὶ δωρεγβοῖδς υδὶ οογραβ, εδὲ δοΐδτα 
Ῥαποῖιν ἐπ ἰοοο, οἰ] φαο Ἰοηρίταϊηϊ ῥγαεάϊοϊδγιμν τόγατο ἐποῖξ 
Ῥγδεῖοῦ ραπεῖα εἰ ᾿ΐῃδδδ, δὶς φθθ4π πο ογὶξ ρυποῖα γεγαπι ἰποχὺ- 
διδηξίειπι ποϊηϊπηττα. ργδείεγεα οἱ γδὸ δ φυοὰ δογαϑῦι σπδε ἱπ ἀοτπο 
διπὶ ταϊπίπευ πη Δρρε]]δίαγ, πὸ ἀοπιαὶ δοπειραταίπει ἐεὰ ρετ ες ἴρεῦτα 
εοπδίἀοταΐωτα, ἰφαιιο δὲ ἰ αἰδὶο Ἰοφαϑπάϊ πιοάτν δεγνυδτ δοϊεϊ, οἰμι 
δοτῶτα 4πᾶε φαπὶ ἰπ ᾿ἰπεὰ πιϊπέπνυπι ογὶϊ δά ᾿ἰθεᾶτα οοτηραγαίωτης 0 
4πᾶτ ρυποίο πο οουγεπὶεξ τηϊηἰπιΐ ΔρρεἰἸαιῖο. φαουΐαπι γετὸ χυοὰ 
ποῦ δδὲ ἴῃ ἄοτηο τὐπίπιατα ἐδεε πὸπ ροΐεεὶ ξοχῦτῃ 4886 ἷπ ἄοζοο 
διαΐ, ἴϊὰ εἴ ἰπ ςεἴετί εδὲ ἱπάἀϊοδηάττω, οοοεἰπρῖς δαΐεπι ἰποοπι ἰροαπα 
Ῥεν 6 ἴρβατι ἐϑέε, πο οὐ ἀε ρηποῖο τέγαπι ἀΐοεγθ, φποὰ ποίμνας 
δἷϊ ἐογτιη φαδε ἰῃ ᾿ΐπϑα ϑαπξ. βοφίγεπιο πιοη δὲ εἰΐδβιαι ρῃπεῖυν ἀγἢ- 
ςα]π8 ἱπάϊνιἀποε: πδπὶ ἀγιλοα]ΐ βοσνρον ἀπόγααι ἰετπιΐηὶ ἐαπί, ραποῖοθ 
δυΐειι εἰ υπΐπϑ Ἰΐπεαθ ᾿εσπηηαδ θεῖ. ἱπδυρος ραποῖμε πο; δες οο 
ἀϊνϊεἷο ροιία δὲ. δάδις δἱ ᾿Ἰΐπδαπι δἰαϊπδπιας αγιϊοαϊου, σαρετβείοσια 
4υοηπο δυιΐσι!οϑ οοποθάδπιαρ οροτίεϊ, ἰοςῖγοο φαΐα ργορογξουιδδε 
ἰπῖον 88 δογναπξ. ριδείεγθα διξουϊαθ συοἀαπιπιοῦο ἀϊ[εγοπιία δεῖ, 
4πδιθοβγεπι Ετῃρεάοοϊε5 ἔπ δαὶ ςαγιβίίραδ ἰωχοῖξ “ἀγα! φεπαρεξ 90 
οοπδίαξ ἰαποῦγα ἀποβραδ." ραποῖας δαΐετω εἴϊδην ἱπίοτ ἐσθ δε! α 
οΟἰ]οοαῖαγ. ροεῖδα υϑσὸ πα]ΐπς μαρεὶ ἱπβοΐτοϑ δγεϊοεΐον ἴῃ οογροτα 
γεὶ ἴπ πιᾶπα, δὲ ρηποῖα Ἀδθοὲ, οἱ ἀδαῖφυς ἰδρίἀϊε δγεϊςϊης θεοὶ παὶ- 
Ἰὰ8, πε δᾶχητα δγιϊου!οα αἰϊος Βαθεῖ, ρτιποῖδ σοσο Βδθδξ. 
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σῖν ΥΕΝΤΟΒῸΌΜΝ Β5110Ὸ5 ΕΤ ΑΡΡΕῚ ΓΑΤΙΟΝΕΘ 
ἘΧ ΑΒΔΙΘΤΟΤΕΙΙΒ Π|868Ἀ0 ὉῈ Β816Ν18. 

ΠΗ͂ΒΕΕ δησϊο. ᾿πὶς ἱπ Οἰϊεοῖαο Νῖδ]]ο Ῥαξτοον ἀϊοίϊατ: δὲ πδι- 
486 ἃ τικρηΐβ εἴ ροβάὉ]}16 γαρίμυν δὸ τθοηΐ ἀρ] οὶ, φαΐ στα δἰτεν 
Ῥτορο δἰϊδγατι εἰἴυε εἷς, Ῥαρτίοϊ πποπίδο δρρεϊϊδπιυσ. Οδυπὶ Μεβε 
ποταηϊπδίαγ: ἱπ Ἀμοάο Οδπηίΐδα, φυοηίαπι ἃ (δῦπο δρίταὶ, ρογίωτω 
δοτττι Αὐδαΐαπε ἱπέεεϊδπθ. ΟἸΡίαα ργορεὲ Μγραίατηι Ῥαπιρῆγίϊαο 
Οδύτοῦς ἀϊεϊξατ, φαίδ δὲ Δ ἱπεαΐδ σαὶ ποπιθὴ Οδυτ,. Οαεοίας. 

ὁ δὶς ἰὰ δεβο ΤΒόραπῶθ υοοδϊατ: δῖ ποιισυθ ὁ Τἤεθεθ Ἴδορο 
σίρτα Μγεῖδο σίθατα Εἰδεαιίσαπι το; ἰηζεειδῖχας Μ.Ε]επαεογαπι 
Ῥοτῖαπα, πιαχῖπθθ υετὸ Μδἰοδηξεωη. δρῃὰ ΑἊς Οδυπίδο ἀϊοίξατ, 
{πιδτὰ δὲν! Βογεϑῶτ δοϑ6 ραϊλπι; ἱπῖετ 4πο8 εἴ ᾿υγτπαιίεμθεθ ργορα 
ῬἈδροϊ ει. Ἃρείϊφίες, ϑαυθεοίδηοβ. δὶς ἴῃ Ρἢοεπίοίδθ Τιροὶ 
Ῥοίδαιεια νοοσἰϊεϊητ, βαῖχιθ ἃ ολπιρο φαΐ δὰ εἴτ: τυ ἀϊποτα τπαρβτδδ 
ὅτοδο δΙ ἰβαπο εἰ ΒΟρΥτΟ τϑοηῖο οἰηκίατ; 4υδπιο γε εἰ Ροϊδιηευῦα 
υοοϊιλίαγ. ἱπέοσιδε δυΐοιη ἰπιὲγ δἰ εἰ Ροφιἀοπίατω. ἱπ ᾿βδῖοο δίπα 
αἔ εἶτοι Βοινττη ποπιϊπδξιγ ϑγγίδπάμε: δι πδπιαπο ἃ 5 γτὶϊ9 ρογιΐδ, 

Ὑδύγαπι εἰ Βυροῖοθ τποπῖθϑ ἀϊορεδοιπι. ἱπ ὙΠρΟΪΠΐοο δὶπα 
30 ποιηϊπδίαγ, ἃ Νίατεο υἷςοο. ἱπ Ῥγοοοῦποιο 7εὸ ὑτγεῖδ 

Ἐσθοεα εἰ Ογτεπο ἀϊείϊαν ΗεἰἸδερουῖίαε, φαοπίδτι Δ ΕἸ οἰ]εβρουῖο 
σρίγοϊ. πιαχίτηϑ υετο ἰηζεεῖδὶ Ἐπροθδο Οδρβδγοῦπι εἰ Ογγθηδεῦπι 
Ροτῖκιο, ποιοῖ Ἀροϊϊουΐδιι. ἀραιὰ δίῃορευδε υοοδῖυγ Βεγεογτ 
δα, φιοπίδπι ἃ ΡΗγγεῖδο Ἰοεὶθ ἔβοιοογη ὁ τροηῖθ) δρίγαϊ, ἱπ δὶ- 

ὃ εὐλα Ἐαμοπίμαιι (φεα Ρογιβπιΐδδ) δρρεἰ]αϊογ, φαοπίαπι ἃ ἔγεϊο 
86 δηκυεῖο δἰουϊὶ παγίς ἐγαίδοϊα δρίγαξ. αηϊάδπι ουτα Οδοοΐδτ 6886 
Ῥπΐδηι, δὸ Τβεβδοδ δρρεϊϊπδο, Φωρ᾽ Ὑαϊαιτηαν. Ἀἰς δραὰ 

Αεκαθ ϑγτίδο υοοαῖασ ϑοορεΐευδ, ἃ Ἠοδοΐοτηπι δοοραῖο. ἔγεῖαν 
Οαγθδ5 ποπιϊβαϊωγ, ἃ ΝΣ τῇ Ῥμοεηϊεϊαδο: μὴρνδκῖῳ τας εἰ Ῥδοεηΐ- 
εἶδο ἃ φαϊδβυδάδιν πυπουραῖατ. δαηὶ φυὶΐ εἰ Αρεϊϊοϊοιι στιν οδδδ ἃσ- 
Βιγδοῖασ. Ογμίλοποίμς, τϑοῖυδ ἃς εέσπινηον Νοῖὰν (υἱδὲ ἔοτξεδ 19- 
ξευάπη Επτγουοῖθθ). μυης Αἰ} Εαγαπι, δἰ ἢ Απιπεῦπι δρρε]!ἰίσπ!, 
Νοίιις, Ατρίοτγ, εοάδτ δριὰ ουβῆεθ υοσδῖας ποιοΐῃθ. ποῦ θη δα ε,Ω 
ἴταχῖς εχ εὸ φυοὰ Βυνιϊάμϑ εἰϊ δς ρἰεγαυψας ἐπι ρεῖθυ πιδάθη οἵ 
πίγοφις Ββοιηΐηθ ππογροθῦδ. ζεμοοποίωμς, ΑΙθας ποῖαι, εχ οἴϊεοϊα 10 
βοτώθη δοσγίϊειδ, συ ἀϊδοῦ 880 παρίαπι ἴγογο οοοὶαπι δεγεηδξ, ζωδε, 
Αἰποαε. δὲ ᾿ὶο ὁ είῖθγα ποιβϑη δογιτ8, φυΐρρε ΔΌ εἃ ἐρίγαδιιϑ. Ζ6- 
Ράγπις, Ἑδνυοπῖαδ. μαὶς χῃοηὰθ ποιιδη δα δὸ ἱτπηροϑίτατηι, φαοιίδης 
4» Ηεερεγίδ ρίδζα δρίγαϊ. υεϑρογα υϑγοὸ ἀϊασγηδε ᾿υοἷθ βπετα ἔδγοπδ, 
Δ 1016 οσοδθὰ ἱηοσταρῖς. ΖαργΣ. Ἡϊς Ταγευῖ δογίειϊΐοιο ἀϊςίξτν, 8 
Ἰοοο: δεγίδοϊπηδ εἶγοα Ποιγίδιατα ῬἨτγείαθ. ἃ φοϊθαδάλμι Βασαν» 
Εἶϊεο ἀρρεὶ]οῖασ, φαοπίατπι ὁ σοητα}]6 ἀαδάαπι δὰ Ρερξδϑυτὰ οἷα δρῖ- 
Ταξ. δ τοῦτ Ατρεοῖθο ποπιϊθαϊατ. ΤΑγασίας ἴῃ ὙὨγδοῖα χυϊάδη 
ϑεσγτβοπίθο νοοϊδιγ, ααὶρρο 4ἱ ἃ διγγτωοὴθ ἤσνῖο ρῖγαῖ: ζω 
Μεραγίοο ἱγαοῖα ϑοίγου ἀϊοιϊοτ ἃ δείγοπιδ δαχὶβ. ἐπ [τὰ οἱ δὶ. 20 
οἶδα Οἴγοδν (6επ Ογτεὶδ) δρρεὶϊδϊοτ, φαοπίαπι ἃ Οἴγοδδθο ϑρῖγαξ. ἴῃ 
ΕΌΡοεα δὲ ἕεθθοὸ πουοϊπαῖας ΟἸγταρίδι, α Ῥίοτίοο Οἴγταρο ἱγαοῖο 
συόοαθοῖο. ἱπίοοιδι δυΐοπι Ῥγγγῆδοοθ. ἀοἰπεανΐ ρότγο ὑΝ εἴ εἰἴϊπα 
φογαπι, ῥγουῖ εἰεἶ φῃπε εἰ βρίγαπε, ἀοϑοσίριο ἑογραχτιτα οΥΡο, ηξ εΥῖ- 
ἀεδαῖες θὲ ΟΡ οσαΐον ροηθσγθϑϊογ. 

Ἢ ΠῈ ΧΕΝΟΡΗΛΑΝΕ ΖΕΝΟΝΕ ΕΤ ΘΟΒΟΙΑ 
ΙΟΑΝΝΕῈ ΒΕΚΝΑΚΌΟ ΒΕΙΙΟΙΆΝΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

ΌὈΆᾺ ΧΕΧΟΡΒΛΑΝΣ. 

Ἀδτώ δι ἱπχοϊξ, φαϊοχαϊά δεῖ, οἱ φαϊάετο βετὶ ποῦ ροῖεϑὲ πὲ 
Ἐπ Ϊ ΗΠ 110 φαϊρρίαπι οχείδιδε, οἶνο επὶπι ουνηΐα ἴδοὶα οἰπὶ οἶνε ποῦ 
οἸμπαΐα, πίγοηος πιοάο εἰβοίεϊαν αἱ εχ εἰ μίϊο βεγὶ ἐρδα οοποδεάεπάσυι 
οἷξ. τπιῶῖα οἱ οπιπίδ βαηῖ, ἰδ} ργαθεχείοίεγο: δἱ δείθγῃο αἱϊςαἱ δἰΐα 
δοοοάδηξ, ἀπιρ δ εἰ πιαΐαϑ Ὡπῦτα ἱρϑυτὴ εἰϊδοϊατι ἰγὶ δϑϑογ:. χυοά 
ϑαῖοτα δαιρίϊις οἱ ταδὶ ἔξ, ἰὰ εχ πίμέϊο εἰΐδπι ργοςὺὶ ἀμρίο εἜχεὶ- 
δἴοτε, φαῖρρο οὔτ πεῆτο ἰπ ραυοΐογε διηρ ϊαϑ ΠΘΦΌΘ ἴῃ Ὡνίθογα 6886 
σωδῖτϑ ροϑεϊϊ, χφαοά γεγο εδὶ βεϊδυπῦπι, ἱπβηϊϊοτο 6886, στη ΠΟσῸΘ 

το Ρτὶποῖρίηπι, ἀπά Ἔχει ογὶξ, Βεαρεδῖ, ποῦς ἤηεπι, ἴῃ 4ηοπὶ ΒΕΓ] αἱ - 
δηο ἀδφείογιε. δὲ ἰπβηΐξεπι δοδ6 ππΌπι. δἷ οπὶπι διπὶ ἀθο δὶ ρἰογα, 
68 ΣΆ Ε880 ἰηΐοῖ 86 ἃς 6666 ἸπΌϊιο ἰογτοΐπαγα. δ6ά Ὁππι δἰ πη116 οἱ δὲ 

ππάεχηδχας επ86, ἐὺ 4006, εἱ ἀἰδοί πιὰ ρἰπγα εβϑεπῖ, ποῦ ἰδτὰ εϑϑεὶ 
πῆτε δεά πιοΐϊϊα. Ὡσπτπι δυΐετα ἰρϑαια οὔτι δεϊογπΌτΩ 818 εἴ ἱτοτηθη- 
φασι εἰ δἰ δ᾽ ππάοαυδααο εἰπιὶ]ε, ἱποτο δ] 6 εἴΐατη 6286. ΠΟπ δπΐπὶ 180“ 
γετὶ ροϑοῖς, πἰδὶ ἐχοδεδεγίξ, φυοά δυΐετα Ἔχοδάϊε, πεοθθθο δϑὲ αξ υεἰ 
τι νἱδπασηο τυεἰ ἰῃ υδοῦητη ἐχοδβάδι; ααόττιπι δἰίδστιμι, Βος 6εῖ ρἷο- 
Ὠτπτα, δήτεϊτογο πα 110 τοοάο ροϑοῖξ, δἰξοστιπι, φαοά εδὲ γδοῦπι, ΔΒ} 
εἷξ. οεα δὲ τεῦ ἰϊκ δὲ δδθεαλὶ, ἀοϊοτί φῃοχοο εἰ δερτί τυ ἀϊπί5 εἰ τοοτϑὶ 

εὖ ἐχρετο 6δε6, δίᾳῃο οἱσεπιοάϊ οἱ πεάπο εἷται ἔγαποροῦὶ πεᾷπὸ ἔοστηα 
ἀϊτοτοϊβοδιὶ πεχαο δἰξεγὶ ροδοῖξ σοτατϊδοογί, δὸ σαοά δα οπιηὶρο8 
125, τλ δὲ Ὀππηι ποῖα δὲ, οἱ φαοά ποῖ εϑὶ ργοογεεαιν, εἰ αυοά 
φοῖ ἰοϊοζοδῖ, πεοειϑασίο οἰβοίδιαγ; φαδο βεσὲ πΌ]}]ὸ πιοάο ροβδῃμδ, 

εἰεπῖπι οἱ πῆττα φαηὶά πιϊχῖοτι ἐπ ῥ᾽ ατῖδυν ἀϊσκῖον, εἰσ τοῦ Δ0 
τεθ 4086 ἷπ 46 τρῦῖθο τηουθαπίωγ, οἱ ταϊχῖῖο Ὑοὶ Ἰλπαύδην ἴα πὴο 
Ρἰατίαπι οοτηροοίεἷο νεὶ γεοθϑοίου χυδοῖ τυϊχτογυτα δυρεταά ἀϊεο οἷδ, 
εἰδοεγείηγ ὑξ ἴΠ|0 πιοάο δογττι 4086 ἃ 8686 τρυϊτιο ΘΕΡΑΓΔΙΘΌΪΟΣ 
πιϊχῖα οὐϑεπὶ, ἢ, δἱ δυρεγδά ἀϊἴο δεδεῖ, ἱπ νδγείοῃς αἱπκοΐδ, 4188 ἢ 
δ 8ὲ ᾿νοϊῃο ροϑί!δ Ἔχ πιϊχεβ συ, ἀεϊγαςτίε ργίποΐδ φεαειξξεείλτοι»» 
ἴατ. 4αογαπι πουΐγατα Ἔυεηΐ, πο δοΐεια πιοὰο δεκαι πθοΐδα ϑβδετῆ, 
πες πορὶϑ ἱαπιαπτηοο 6886 υἱάεγθδίωγ. φηοοῖσοδ χυλδ τε 8 660 1:8 
ποχαΐξ, πεφοε βετὶ ροϊεϑξ πὲ πιο τὰ εἶπὶ δα αυδς δυπῖ, δδὰ ποῦ τοῦδ 
6826 εδ υἱάεδπίαγ, φυαπἀοσαίάετπι τρυϊτα δἰῖαπι αἴΐα δεῆστι οτοηὶ 
Ρδγεηὶ ταϊΐοπο πεᾷὺς δαάεπι βίβπὶ, πεφις ἑὰ ᾳποά φεὲ τρια φεᾶ 
δεϊεγποτι εἰ ἱπβπίϊαπι εἰ οἶδ ππδεσφυδααδ αἶπι!!]ο δεῖ, οουυϊηοετθ 
ἴδιτοδῖ. ποπαοὶά ἰφίτοτ ρσίτηστα ποῦ οτηηί ϑιιπιρῖδ ορίπίοῃα, πεσα 
οτνοΐ 4φαοά ἀρραγεῖ, ἱποϊρίεπάιπ εϑὲ, δοὰ βδεῖωρεῖ εὸ χῃοά πιαχίπιε εὉ 
εἰἰ ππσπι ἃς δίδΡ 116. φῦδγα δἱ οσβηΐδ πὲ ἔπ ορίπίουεπι υδυϊππηῇ 
δὲ ἀρραγεηῖ, ποὺ γϑοῖβ Ἂχ βἰἱπιδπίατ, πῖμ1] (ογῖλϑβε οοπνυθαὶξ πὶ Βαὶσ 
εἴδιπ ορί πίοηϊ εἰ ἀοξιμαῖ δεχφοϊεθοῦπιαδ, αοά εἰ ι]} εχ πἴμ1]ο Βοτὶ 
εἰλϊαῖς, φυΐρρε οὑπὶ ὑπὸ εἰΐαπι φαδεάδια εχ ποπ γεοῖϊΐ μαθο ορίηϊο 
εἷς, φααπι εχ ϑεηϊεπάο ποάκπι τοοάο, οὔτι ἴῃ πιῦϊες εδϑετπτα, εχὶς 
δπηανίτοηβ. δἷπ δοϊεπι ΠΟῚ οτασιὶδ αἰδα δῃπε 4086 ποΡὶϑ ἃ ἐδαύξμῳ 
τοὰ αἰίᾳφυα εἰΐδηι μογίτα τοοῖδϑ εχἰ δϊσιδιίοηεθ μα βεπίαγ, νεὶ εχ ἀδ- 
το οηϑιγαοπθ 4086 τραχΐπιε τοοῖδε 6686 Υἱ ἀδαπῖως δοτοΐ ἀορεηΐ, 
ἰἸδομίίἀδια σειοταδ 6286 Ὡθοθδδ6 6δὲ, γεὶ {686 εχ ἱδίδετιτα γα μι υϑ 
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τὸ ἀοταοποίγαπᾶαο βαπὶ. 9ἱ. επίπα δἷμὲ ἄμε ἱπῖογ 86 ςοπίγατίδε ορίπίο- 

368, φαειπαάπιοάυπι, εἰ πιιΐτα ἔκοια [αἴδ88 ἀϊςαι φαϊερίαιπ, περέ888 

6886 πὶ εχ 115 ᾳυδε πο δυπὶ οχϑιειογιηῖϊ: δὶ γεγο ἰὰ 6856 ποῦ ροϊοϑῖ, 

68 4886 50πὶ πηι] ἃ πιϊπίπιε 6886: εἰβεογείων. εἰΐδπι αἰ 6π8 ψιοάευη- 

ηπε εδῖ, ἱηβηΐϊυπι εδϑεῖ, αἴας ἰοοῖγοο οἰΐαπὶ ὑποπ. ΕΧ πῖτσ48ε [9 

ὅδη6 γϑῖϊο οοποίυϑα οἱ δἰ}! τιοὰο ργο ΒΑ Ὀ 115 68ὲ, αἰ Β110 πηᾶρὶϑ ππαπι 

6938 4πᾶπι ποτα ἀεπιοπδίγαι. δὲ οἱ αἰϊογα δι! οῦ οδὶ ἂς σογίϊοσ, 

ἤσαε εχ δὰ ςο]]εοῖδ [ιδγίηξ πνᾶρία ἔαΐδ8ε ἀεπιοπϑίγαπ οοπβεπάστα 

ὅδε, χιδὲ ηαϊάετο δὲ ὅτι δῦπι ἱποίάαπι 4οΐ πἴταφαπο. μα ορίπίοτιϑι. 

Βαβδπενῖε, ἤσδθὲ εὰ 4088 80πὶ δὐΐις ταονθαπίοτ, Ῥτοβδθμιοῦ ἰαπηδει. 

Ἠδες εϑὲ, εἰσυσαπο Βεης αυδαὶ ἱΠξ5τα ἰσῶθεν. οσμιε8 δἀτοϊίοπε, 

975 χπογαπι εἰΐατι οἱ ἐνεπίαδι Ὀἱ ςοπίγαγίαθ διπὶ θβιρη δι ῖοη θα, εξ Ἰῶιρο- 

χρΌΪίδ6 τὰ οἴρέ, ἃ δ6 τπυῖπο πῶδο φοηνϊπεαππισ, αἰ πιλρὶσ ἴα ταῖν 

δὲ ἈΆΡεΓΕ δϑϑεγοτ δῖ! 4 ϑρίϑμι ἦ βεάθθ ϑηΐεν υδὶ ἀεπιοησίγαν! τεςῖλαν 

εἰ 5886 ορίπίονεπι, ἃ 408 ἱποὶρίες. πϑάτεθ Ἰπδβῖα οςογίαπι 4υδπ ἀε πᾶ 

ἀεπιοπεῖγαι ϑυπιδπεῖο αἰ βδογιης, τπορὶϑ 98ὲ αυίθπι ϑυπιῖλος τοί οἰ πεῖϊο 

ὅ93ε πὶ ἐχ εὸ φυοά ποη εοὶ αἰϊχυϊά βλξ; ἀτπαιῃ πὲ ἈῸπ προ ]τα αἰαὶ. εα 

4αδε δῃπΐ. πᾶπὶ ἀε ἱρεῖ5 μἰβ ἀἀπιοάτπι ἀϊρίτατ, εἰ βετὶ εα 4ι8ε ποὸῃ 
δάπι, εἴ ποὸπ πιαΐτ ἰδοῖα [αΐδεε εχ ἰἰδ Φιι8δ' ποη δυηΐ. δίσαε ποι 

10 δες 6 σοϊξο φυϊῆρεῖ, δεὰ εχ ἰ1δ' ποππιὶὴ ἀϑϑεσυθντην 4πὺ δορί σθξεϑ. 

σἄδπι ΠδΌἱ 1 ϑοης. ἰαπὶ νετο Ηδεϊοάπο “ργίπιπην δπὲδ οποπα αἰ μ᾿ 
ἱπαηῖν “ὍΠιδο5 Ὄχϑίες, πὰ 6 ραδοπε ρεοΐοτε οπποίστιν δεΐε8 βνιαΐ9- 
εἶπα το } 5, δἰινα διπογ. 8 ον τῖ9 ρθε δ ἴ᾿ νποττα! θυ! δνλοῖι," 6χ 
φαΐθας αἴϊα ψεηΐτα Γἀΐ5δ56, ἴρθ8 δαίοτα Πάθο ἐπ ἰδ: 10. ἡπο]ι} ρεαθβἷγεα 

᾿ ΔΗ͂Ϊ 6886 πἰμὶϊ, σα ἃ βετὲ στηνῖδ' ἀϑδοταπε, ΕΝ 19 4580 νον διυῖ Ἵπριίδ,. 
4ιαε βυπὶ εχϑίϑιεγε αἰ γπιαπίθϑ. τ ποτ. }}}8. νμβοσί, δεαπι σα, ἰΐῳ 
ἄυδε ποῦ 8ππὶ ρἰρπὶ οπιπία {π86 βαπὶ; ρεγϑρίσατννι ἕωπι οἷς. 

2. Αἱ νϑγο Βογίπε ροϑοὶπὶ ἤεεπα 68 4ιι86 ἀΐεις, οιηϊ ἰοπάυπα' 
τὸ υἱάεῖατ. 9εὰ "πὰ ςοποϊἀοναπάππι, αἴτοπα ΟΧ ἢ15. 41.246 δυτιϊξ ἰά οθη- 

Βεϊαϊωγ, δα πῖμὶ! νϑῖοϊ φαο πιῖπιι8 αἰὶο πποάο κ6θ6. βαῦ στα Γάδ. 4αδαῖ, 
104 ϑᾶπε εϑὲ φῃοὰ ρτιπυπι δυτηὶ, βου εχ 60 φιοά ποπ οβὲ Ὡ1 8] 
Ῥοδ96. πυπαυϊὰ ἰρίταγ οἰπηΐα 6856 ἱπραπίϊα πεοῦθ8ε δὲ δῃ πὶμι] 
ΡΓΟΙμεὶ χυΐη αἰΐα εχ αἰτία ὀχϑίσιαηῖ, δἴχας ἰὰ ἰμ ἰηβιίταιπ ργοόρτγε- 
ἀἰδιατῦ δὴ δἰΐαμι τοῆδχὶο ἰπ ογοπὶ πὶ, πὶ δἰϊαγυπι δχ δἰίεγσ ριὸ- 
οτϑδῖωγ, ἀυιπ δεπιρεγ ἰϊὰ αἰ ἰφυϊὰ δϑὶ, δὲ ἱπβιΐεδ οχ 5656 ἱπυΐμο οἷη- 
δυϊα εἰρπυπίατ. πὶδ}} ργοίεοϊο ομϑίαι φιΐπ οπιπία βενίϊα δἰπῖν δταιη 
δἱ πὶ} εχ δε φιῃοά ποῦ 68, Πεγὶ ςοποθάδίαγ; πα πυιαμε οχΣ ποπιὶ- 

30 ἰδ 4086 ὑπιῖπ σΟΠΒΕαΙπ ΠΥ, Ρτο ήροὶ φπ ἱπῆπμα εἴδαπῳ εὰ 
86 ϑιιηῖ δριὰ ἴρδυπι ἀρρϑί[ειπυβ, ργορίεγθα συοὰ {Π|6 πο ἰη- 

ἔπιο αἰτεϊ σα αὶ οὐνπία οἱ οἷῖ οἱ ἀϊσαλαν ἡλδ} ἔξολι νδῖας, δἰϊαχπδὲ 
ἰπβοϊιδ ποη δἰπῖ, 400 πιΐπι9 π᾿ ογθθτὴ βοπϑιατίο δοτυπὶ οἰγουπιν}": 
σαοῖυγ. δάάς φυοά, δὶ οὐππὶα ρίβηυπίγ οἱ δϑὶ π1Β 1}, ὧἱ ποηηαὶ} ἀϊ- 
ουπῖ, 4Ζὰ0 ρϑεοῖο ὑπῆπὶ δοῖογτιπι δεῖς ἢ πᾶὶπ ἦδ υπῸ αιιοάδπι φιοά 
δἷϊ, 4ιδοὶ δι: δὲ οοποδάαϊων, τὰ ἀἰδραϊαῖ, δὶ οπῖη, ἰῃοϊῖ, ρΘπιαπι 
τοη δϑῖ, ,δτιΐ δϑίε γα, 4085] 6556 1} 4πι ΓΟ ντϑ ΓΛ 6826 ἤθεα 856 δἰϊ. ὑγεθ- 
ἴογοα εἰΐδιπ 5ἱ φιιϑπὶ πιεχῆπο ποτὶ ποφαδαῖ.ὶ νοὶ πο δϑὲ ἐαςέντα 
οἷ, δαὶ φυοὰ 6δὲ ᾿πίογίουῖξ, φυδά ἱπερεάϊε ἴαπνθὴ αιΐῃ αἰτα ρεπίϊα δἰπὶ 

Ὁ αἷϊὰ δεῖδστια, ψιδιηδαπιοάυπν δἴιαπι ΕἸπροάοοϊοβ ἰθφυ ἢ πᾶπν οὔπι 
οπιπία οἴϊδπὶ ἰἰΐ6 οαἶοπι οσοπεοδβϑογὶξ, δ αιϊσαιϑηα 6886 ἱπιροϑϑὶ 116 
δχ πο επῖς Ἵγεαγὶ, “συοήσης δεῖ ἀϊδνητορὶ, εἰ σοπδαηήέητ, κιϊοτίτα- 
ΤαϊΠ: 86 ΠΊΡΘΓ επίηι δῖ Ρ1}ὲ ναἰχίαπι, φυοεαπαιο [ογθῖπγ" ἐκ ἰϊ5 ἴ8-- 
γπΘῸ 4086 δ} ηξ, ΄συδοίδτη δοΐδιτιϑ 6886 ᾿παβῖξ, Ἰρηθτι θα μ δ τὴ Ἰουγῶτα 
εἰ δὔγεαι, γοϊϊφια εχ 18 εἰ ρϑηῖϊα 6986 οἱ ρίρηϊ. πυΐΐα εϑὶπε αἰνὰ 118 
486 διπῖ, υἱ οχίδτῖπηαῖ, σοι Θ γα ΠΟ δδὲ, τοῖχο 564 ἰδιυΐανη εἴ νεϊχῖο- 
Τὰπι Θρϑιγαοῖῖο, ουΐι8 γΥἱ5 ῃδες παίμγα 8 του] ρτδ Δρρ 6] τιν. ρ6- 

10 πεγαιϊοπδιη δυΐοπι δϑῖθγπὶ5 ΠΟῺ ἴγ6956, πε δα ρεπεγαδγὶ ἀϊοῖξ, σποά 
ἐπιροϑϑιθῖ16 ἰὰ ργοτϑι8 511. ἤπὰθ ἱπατλῖ: απΐ δὲ δηΐπι ὠπίνεγδο δ8- 
δεπῖῖα, εἰ πηὰθ ρῥτοίθοϊα δε δ6α ἀυπι ἱξπιβ εἴ σεἴεγα τηϊδοετῖηγ εἴ 
φοιπροπαπίατ, τπρ] τὰ ἤαδς ροπεγατγῖ, ἀσιῃ δε ργθρηογ οἱ δ ϑίταμυη- 
ἴωγ, ΘΟΤΓΙ ΡΣ ἀβϑογις, τϑγατηϊατθεη τοϊχιϊοηθ οἰ δοβτερβδεοη δ το τα 
6886: Ὠδίιτνα διΐδτη σΙΔΙΓΙΟΓ ΔΡ864:8 οδυ515, γε] πηησπη: τοὶ δῖ οἴξαπι 

ἴηπηα δἰατίην ὀχϑετεγιπὶ μος, ἐχ φυΐδηδ σοπιροοὶεῖα ρἰρτιππίατ, 86- 
ξτοραῖί5 σογγοιηριειγ σοῖεγα. υ δπιδἀπιοάυπι Απαχϑρογατι σθοσαδ 
δἴβτιδγε πόπηη}} ἀϊοιηῖ, οχ 115 Ζυα 6 ΒΕΤΏρΡΕΤ᾽ δϑϑϑιξ οἱ ἰηβηνῖδ ρα- 
πογαγί θὰ χιιδὺ βογοηῖ. αιοάϑὶ τὰ 6986ῖ, πθαιᾶχυδπι δείετιᾶ οπππὶᾷ 

10 δυδεπὶ σοποοάοπία, βδ ποππιι!]!α δἴίδιῃ 4π8ε εἰ ριρηογαπειγ δἰ ρα- 
πῖδ εχ ἰζδ αὔδα δὺηὲ ζιδδοσῖ, ΠΟΘΠΟΣ ἢπ δα ρδίδῃ 5 φυλδάδηι αἰ ϊδς 

Δ18116 6886 υἱ εἱ ἔδεῖαπα εἰϊ χυϊρρίαπι ἐχι ἐο αυοα ποῃ. εξ, δὲ ποι. 

ΠΕ ΧΕΝΟΡΒΑΝΕ. 

ςοττιπιρογεπίατ, δοροϊε χοᾶ πἰ8}]} γεῖϊδϊ χυΐη ππὰ φυδεάαπι 805- 
δἰδωϊία εἰ ἔριτηα Ὀπίνθγθαι δἰξ, δος δὲ Απαχίπιδθ δῦ οἱ ἀπαχίπι- 
π65 ἰπαπίαπε, ΑἰΠΟΓ 4υδιπ 6856 ΠῚ Υ ΟΓδτι, ΑΠΑΧίμ 6 πε βϑόγειῃ ἃ586- 
τεῃϑ, οἵ συϊουπαῃε Αἰἰ ἴα υπίνδιϑῃπι 6686 ΠΌΤ σοηϑηογαπί ἰᾷ 
ἐπῆν εἴ" ἐλ εἰ πιὰ ται θα εἴ ραμυοϊαιῖρθαδ, εἰ ἀππι γαγαπι δἔ 
ἀεπδυπι ενδάϊε, τ]ὰ δἰ ἱηβηϊία δὰ 086 οἱ δἰπὶ οἱ ριζπαπίαγ οἴβοϊς, 
οὔπὶ ταγο Πλεπιοοτίϊῃϑ 4ποχῃθ δάπαπι εἰ δἔγεπι, εἴ πποιηηοήσας 
4υοά εχ την 5 Πἰ8 δϑὲ, Βυχίοπε αἰ[εστ δοβεγαῖ, χυϊὰ ργολβίϊσοξ 
δίδοιν ἴῶ τουδα αἱ οδὶγὶ εἰ ἰμϊε κε, ἀἴμν πιθσα ἀχ δήθ ἰπ 688. 886-30 
ἀϊοῖῖο ἀϊ[ετοβιῖ δετηρος ποξδίηγ, δὲ βίμ110 ἴδηθει δὺϊ δια ϊθδ μὲ 
τοΐϊθοΣ. ἰοίθια. ἴρϑυτν εἰβοίϊας. φιά. ἰξεπι τοδὶ φυΐῃ, ἱπιογάσμα ἐπ 
εὐῶδ. οοτροσγὰ εἰ βίρηδηϊαγ οἵ 6 οοπίγαχίο σοτυτπη ραπίαγ  9ὲ δόξαις. 
οἰξατι ἤδες παΐϊθρίῶτα οοποϑόδεσίξ, δίψα αἰϊφωϊά ἱμρεινάέτν,. φορά. 
τοδρῖϑ ἰὰ ᾿πβυϊδοπι ε666 ἀεπιοπδιεαίογ ἡ [ιαδδίυνα δηλτν ε8δ6 ἱβαιξ, 
οἱ οἷς αυϊάδιι αἰαὶ, κειὸ ψεπάξαπι ᾿Απνδη υλϊαῖπια ἔμ Πὶ, φαὶρφρο οὐπε: 
εἴ βεπεζδιιοπίς ργιποὶρίαπι, εἰ βτΐ8 ἰογεδέπὶ ἐπιϑ ἰδέ. δὲ εαἶγο ητιὶ 
οβϑῖαῖ, ἰά φυοὰ ἱπχεπιΐθιν οϑὲ, ες δούθάξοιὶ5 ἥπετα Βαανα, πῶπε αὖ. 
δουϊτατη δδὲ χαϊρρίαπι, [Δ πάρ ογα. ρεϊποὶρίαπι μιὰ οεβδεὶ, πὰ εα. 
4πῶε ρἱρπαμπίαν Ἔχϑίϑιηϊ, δεὰ φαϊὰ νεΐαξ, 4αδεδβο, φυὶπ εἰΐδιο δὲ 6 - 976 
τλλια. βοὴ πεν. φας πιᾶπι, ρεϊπορίυπν, ποῖ Ἐπ’ 400 ρει. οἱξ, 
δεὰ αἰϊειαπι παροδὲΐ δίς δα 8686 του τῶο. ἰογΓβ δ ΠΠΔ ἐπ 48 Ει. 
δείοσπα απ αοϊὰ ργαδίογεα παρϑά τ᾽ 4υο ναϊπυδ'τοίμαα ᾿πρετιίτραι, 
δ11.εἱ ἴῃ βπλίηση, εα σθγὸ μδὲ ἐπι ἴμ80 δ᾽ βηΏθ αν δἐπὶ τεττοίπαι, ον: 
οὲ ρεϊβορίσια ρεπεγδιίίοις δὲ ἥπδηι. μδῦϑωπιΐ ροττο δέν, δίουδ: 
Βαγσιεηίάθα ἰθααΐς, πἰμ} ρεοπῖρδὲ πιόνδγϑαπν 6986 πππτ εἰ ἰηβειὶν 
ἴα, εἰ ἰδιμδει 6654 ἰοταρξβαίετοι, “γι καΐατγε, υἱ αἷς, “αἰοίνοδδο Ῥεν-. 
οἰκο θ τανάΐαταθ πθο], ἃ οὐΐπ8 πιϑάδο ὀραίξα ἱα σπαροβιβηθε ἔε γαίας, 
Ῥαγῖοθ δέψυδ, υἱ ἢὩϑς πιαΐθϑ πος Ἀγηιὶυδ. οὐϊαα." οὐπα Θπίιη ἰκαλνεαὰ: 
τρδάϊαπι εἰ ἐαλγειθα, ἔποῖν παρ οξ, αιαηντίβ ἱπροιξηπι διε: πῶπὸ οὐκαι 10 
εἷ, πὶ ἰβ86 ἰπαυϊῖ, πηῖπαν δἷῖ, αἴσῃ ἰὰ σογρυα, αἰΐαδ ἴδηι δαὶ μαγῖεὲ 
Μαρϑῖ, φυδς δίνπὶϊθϑ ἱβίετ 86 διῇ, δίσμλ!α δβίμε 1ϊ8 ἀἱοῖξ απϊνετειιν 
6886 Ὡοη ἰϊετὶ αἰϊοτὺ, χαοά ἰϑγιπίβδιπαν 6ϑ80 δεχηΐ!, πδηὶ εἰ ἐπι» 
ἴαπι 6ϑὲ δίτωι!θ, δὲ δἰ πι]θ δ] τοτὶ δϑὲ δἰνπῖϊα, ἄπο ἰρίτηγ υδὶ ρίυγα πεῖ 
δυυῖ, ἢ ο π΄ ἀπασπ ὩΘ΄υ6 ἱπβπευϊη. 864 ἰογῖα8856 αἰμπῖ} 6 510] 6886 δίπιὶδ 
ἀϊεῖε, πρσυπιιια ἱπφοῖ! δίπηϊα 6856 ππίγογθηπι, 60 4υοά εἰπν δια 
Ρδγιθυ9 οοπδιθι, ουπὶ δὶξ ναὶ δ4ιιὰ ἀπίνθγδαι το] ἴσγγα γε] χπίρ- 
Ρἰᾶπι δἰϊυὰ Βυϊιδπιοάί. οοποίας δηΐπ μῆς σδηδέγθ ἀπατα 6696 
υπυϊιπαυοάσιε, 4υοὰ ἀμρ]οῖθιι5. ραγίθυδ οοπριεῖ εἴ σοτρὰ8 δἱῖ, 
4ποά δὰπὲ ἴῃ βπίτοπι ποίαι πα δϑῖ, πᾶπὶ ἀπίγδγριπὶ ἔρϑυια δὶ ἰπβιϊ- 
ἴσπι. υάγε ἤδδο ἰϊτεῖ ἱπροηῖξα δίμϊ, δὰ 9686 πηπίμο ἰδγπιίπαπὶ. δὰ 20 
Μιδες δὲ δείεγπυπι δὲ ἱπβηϊϊπιη 911, 4ποὸ ρϑοῖο 6556 ὕπῦπι οΟΥρα8 ρο- 
1ε5:7 παπὶ οἱ δἷζ ἀἴϑϑπη  πυ ρδγειμι, Ἔὐππξ τππα τα, εἰ ἦρβ6 ΄υοααδ 
ἴϊα οχιϑι πὶ, 91π δυΐθπι τοῖα δ4υᾶ γα] τοῖα ἴδει ἃ νο] συ] δεῖ αἰπὰ 
πηι ἰά δἱξ, πε 188 ργος ἢ] ἐυθῖο ρατὶθα Παρ οθιῖ: φαδιηδἀπιοάηπι Ζεπο 
εἰϊδιῃ ὁη5 6886 ξοπδίυγ ἀεπιοιδῖγαγα ἰὰ φιοά ἰϊὰ ἅπυπὶ δῖ. δγηαὶ ἰσίμας 
εἴϊδιπ ρἰαγεϑ οἷα ρατῖο5 ραποίοτίδυσς οἱ πιϊποτί 5, οἱ ἀΐνεγρδε ρτον- 
δῖιδ, δὶ Μἐ8 παι }10 πεηϊιθ βεσεθεπῖο ποὺς γεοδάθηϊε σορογε αἰϊογαρῖῖς. 
δἷξ. αἱ δὶ πεζιιδ εουρβυδ 51ῖ, πε ἰαιταῤίης πεχας ἰοπαιεναΐπε αἰΐα. 
Ῥτδβάϊια, φαοεβοάο δε86 ᾿Ἰμβηΐιπι ροξεσι7 αὐ ἃ Τροίαι φαὶπ τοδεα. Ὁ 
οἵ παι πη δγωθ ἰΐα παϊυ ἐπι οὶ δἰπε 7 φοΐὰ ργοδίθεῖ εἰΐδτν ἀήν τ με μῖπεν 
ὯΠῸ 586 ἐϊεδατον, ἱπᾶ νὴ ῖδ' ἔατι στὰ τα ρτπαΐης δἰπεῦ δἰταὶ Χεπορίμα- 
πεδιφυῶφανε ἴρϑε ἰη βοίϊαππι εδε6 ἴεντὰθ ργοξιπ ἀπ δέοι εἰ δξείθ δοϑετῖ 
Ἰὰ χιοὰ αἰΐαῃο Ἐπιρεάοο! ες ἀδοϊαγαῖ, οὐ; φυοϑάδι τεργεϊεο ει, 
401 δα παλὶο πιοάο ε886 ροϑδββ' ἀἰςεβδηὶ, σἵιπι ἐδπιθη το ἰΐὰ 6866 τ 6- 
τεῖωτ, “φυαπάοαη! 6πν,, ἱπφοῖ, “δεῖ ἐπιβηἶτο ἴεττα ἰρϑ8 ρτοίαπάο, ὩΦο- 
ΠΟῺ δπιρίααπε εἰ ἱπατηπτ98 ὁρϑιϊο δε μοτὶς δἰ τὶ, ναπέοσῃο χοὶ μοκαΐ 
πΏτα πεειξξοχαπι δξξη ἀὐααιν οτ δ, παξαγασπ πηϊνεσοὶ ρος ςοπορὶς δι», 
ὕυμα. ὨἸΒΙ ἀδδαγὰϊ ᾿πϑατρεσ δδὲ, δ' σ!Π πῆππὶ 511, ΠΟῸ υϑαοφύλχαε 
δἰπιῖδς Γἀετγὶξ. 9ἱ διυΐπα οἷὰ ἀφτα ποΐγεγεηπι το] ἰρηΐδ νεὶ φαοήσυπηοθδ 
δἰλινὰ 1616, πἰ κι] νεἰδι φυΐπ ρ]υγα φοαη, πχρῦκτι οαα εεδε ἀπε, απϑα- 
ἀοφαϊάεην ἀπατιχαοάηιε ΠῸΠ ΡΓΟΥ 8γ9 δ᾽ πι}}6 δἰ δὲ ἐρεὶ οϑὲ, οὕτα ραγώαα 
ΓΑΓΙ; ρδτγὰλπι ἀδη δε δῖ, δἰΐαηη. δὲ ἱῃ τῶγο Ὑβοιίστη ποη παῖς. περι ὃ 
ἴδιποη. ὁμοῖα χαΐπ ἰπ γάγο δεραγαῖὴπι δἰϊχυΐραϑ 'π ραγε θα δεςγοῦσων 
νοῦσπι ἱπδὶϊ. Ζυδγθ δὶ ἰοίπαι ραγιϊπο ἀοπδπηι ραγεϊπι γόγαπι εἴ, δὲ 
οἴη! πιοάο ρ]επαμι ὑπήταγθηπι, Γαγα ῥρᾶγῳ πιΐδιιϑ ρίδπα δγὶὶ σσχα 
4π8ε ἄεηθα εεἰ. χιυάϑὶ εἰΐαπι ἐπρεηίξαπι αἷς, ας ργορίεγθα βθ86 χαο- 
486 ἱπβηίζηπι ςαποεάαϊατ, αἱ πεᾷπθ αἰϊηι αἴψαυ αἰ ἃ 6666 ἐπι τνια 
Ροϑϑῖξ, πδᾷυς ἰϊα σσπεπηρ πατῶν ετίξ ἀρρο]]απάπιη. 4πὸ ρδοῖο εοΐτα 
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(ρ ᾿Πβ πξιπε ταδάτα γὸϊ υδτῦστη πότ τοξατη 8556 ππεπτα: οἰ δέ: δὲ σετὸ 
ἀλη π θεῖα δἴαιπι 655 ἰηχυΐς, Ξἰσιήάοίη Ὑδου τι πΌπ δσὶ. Οὐήηπῖδ᾽ δῆ 
"ἄυιπι Ἰπιίαττ Ἰσεῦτο, πιουδηΐατ. σοῦ γί πηὴπ Ἦσο ὩσῚ οτατ θη Ῥτο- 
Ῥαῖπτ, βε Ἐπ Ὑδοπῦπι αποϊξάλπι αἴαπὶ, "ποῦ ᾿ταπτοη τοηρι9 ΠΟῺ 
“ἶϊ, χιοπιδδιποδηπι ἔεοῖοτβ χποησε ἴπ ξεπεγαιίοπε Ῥγιθατη βπῖδ 
Ὅτηπα δἰἰμὰ Ομ δοβ ποιήϊ Ἔαβι πίσσα. συοὰ φύκεὶ δοὰε5 σαδεύδαν Ἐη- 
ἅιι5 δυβοϊογπεγοίατ. ᾿ταἶε απ ἐξαπι νασαυπι αυδ81 τα5 χηοάδάαγτά 
ἂς τεοορίδοιβοιη, χοοῦ πιάτα ἱητετοεῆδε, τεαπιγίπιπβ. ᾿Δεῖπά δ 
ἜΠαπι 9] Ὑδόπατηι πιΐζνπι 511, πο πὸ Πα χαῖρρίαπι ἔοτίαββε ποτὶ τοο- 
Ὑεγρῖητ. πϑτη ἈΠΑΧΕΡΌΓΑΒ αΠΟΜ 116 Οτπὶ ἧος ἅπἴδ6 ᾿ρθαπι Ἰγδοίδγ!ς, δἹ 

Ὁ ποτὶ δο πὶ ᾿ἐ᾿Πϑ δἷδ᾽] 6586ῖ 1} Ῥγοπαπῖαβθα, Ὑποιιῦτη πε ἔ856, ΠΟΥ ἐμ 
ὍΔΠΙΘα δἃ 4π86 δυδὶ ἱπητἰϊ, δἰϊα παι 81 ὙδοιΠῈ ΠΟῺ 5[ϊ, δἰ τη 1}} πιὸ ἀὸ 
ἐϊαπι Ἐπιρεάοοϊεβ τηονογὶ χυΐάθπι δοιηρογ ἱπχηὶς δὰ 4π86 ϑίαγαὶ 
“ΕΤαρτ8 ἴῃ ΟἸΠΘ Ἱπουθπῖαγ ἀϑοί 6, ΠΙΒῚ 6888 π΄ πηΐνουθο ὙΔΟΠῸ δὴ 
ΔΓΥπιδπθ, πηὴδ ϑιρογυ πίοηβ ἔπογίς χηϊοχαδπι: δὴ ᾿σαπι ἱπ ΠΑ τ 
Ὑοτπιαιη σΟΠοΓουθι, πητιπὶ πῈ ἴᾶπι οἷς 4υϊοαυδτη, πεηῦε φιοά τνὰ- 
καπαι πεν χποὰ πιρογείβηδι, ἜΠ]ππὶ 6856 ἱπ αἷτ. φυϊά ϑηῖπι ὕτὸ- 
Τήβμει αυῖι πὶ σ658 ὑπτῖτο Γεγαηῖηγ δὲ ἀεν οἰ σαπῖιγ οἰπηΐδ, ᾿ἀτπ ᾿ Ἀος 
ἄπ ΔΗπα δἴχιδ αἴτια ἴπ αἰϊα ἃ δίμυϑ ἴἴα ἀοίποθρ8 5 πιρογ τἸγϑηϑεα- 
ἴστ, συοδά διἱ ῥγίιπηπι υἱτἴπιαπι τά οὶ εἴ αυΐη διΐαη ἤοσπια γὸὶ, 1 ςἘξ 
ἴπ δοάοπι ἴοςο ρογιπαποαῖ, ταπἰδιϊοηθτη ναὶ δἰ θγαιομθῖν οαπὶ Ὁ] 1, 

80 ἴῃπι ἴρ86 1116 αϑϑϑιΐϊ; οἱ οχ 115 οἰΐαπι 4υδε δΌ 'ρ80 ἀϊειπειτ, πῖδἢ 
δ ΟΡ ἴ6Ὶ Ὧπὸ ταΐππϑ τα8, ἀπ οχ αἷθο πίργιην γ6] δχ διπᾶτο ἀυϊοε Βὲ, 

ἸΠΟΎΘΔΠΕΙΓ, ΠΔῚΠ δίγε ποῦ 6486 νδουιη σοποθἄδπνδ, δν α ρίθπυπι 
φάπιϊζίογε πἰμῆ Ῥοβ8ε, Δ πη ΠῚ ππρδάϊμνεπῖο ε8ὲ φαΐ αἰτεγαῖο εἴα- 
οἰαῖπτ. πδιησθγεπι πάσα οὐπηΐδ δοίθγμα π6 46 ππυπι ΠΟ4υ6 ἰηῇ- 
ὙΠ πὶ 6886 Ὠσο6586 68: 86 πεαι ἱπβηΐϊα ταυ]α πΘ 406 υπιπη δἰπι! 8 
τ δῆι6 ἵπηλη 6116, δνθ ὉπΌτο 811 οἷν παῖ φαδθάδπι. Ἠΐ5 δυζεπι 118 
Ὀσπσεἰτητῖα, εἰμ} οπκ 115. φυδθ 4} 1110 ἀϊοΐα βυπῖ, δ ἰγαπϑροηΐ οἱ αἶτ6- 
ΤΏΓΙ γα υδίαϊ, οαιη οἰϑὶ ὉπΌτη 811 ἀπίνθγϑδιη, πιοῖϊο δχϑιϑίαϊ, ἄυτι εἴ 
ταῦ τη ἀϊηα οἱ ραποϊαῖο ἀπ Πδγὲ οἱ αἰτθγαΐαγ, πω 18 γὸ ἃ]ΐα δεσεᾶεοπίε: 

977 τιδτὶ δ υϑοο αιϊοφαδιη ἰὰ δδὲ φιιοᾷ δοοθηϊξ, οοῦρυϑ πὸπ εθϊ; δὲ 4] 
γα] τὰ οἷπῖ, ἀτπη δὰ ἰοῦ δὲ δἰπιν σον πε ϑο ΠΕ Γ δὲ δοοθγππηΏΓ, 
τοϊχ ἰοπϑῦη ὁπίῃ π 6418 80 ογδά ἡ ἰἰοπετο εἰπιϑπιοῦϊ 6556, π 6406 σοιη- 

οϑἰείοπεοιπ, φιδΐθιη, ἵπαπιῖ, Ὑϑγίϑυμ 8 οϑὶ, αἱ ν6] διαξίπι δεραγδῖα 
ἸΠΊΘΥ 88 δίνεϊ, γ6] ἴπ ἀν θγϑῖοῃθ ἤπιτη αἰΐα 1115 διιρ οὐ οςμΓΓαπῖ, 8 8688 
«πυΐιο δεογϑθι Γδγαμηγ: 86 δὰ αιδο τηϊχία ϑυπὶ, ἰϊὰ 6586 σοπηρο- 
υἷα οἵ ἡπαε] θὲ ρᾶγα οὐτὰ Ππ8] 106 ὲ σοηζιιδα ἦτα 811, αἴ ποη σοηρο- 
δἷτα ϑεὰ τοϊχια 6586 υἱάδαίυτγ, ἤθ4ι}6 ἀεργομοπαί, φιιαίθϑπαπι ρᾶγῖεϑ 
δοττιπι ὁπιῖ, ροδ511, αηΐα δηΐπὶ ποῦ δϑὶ σογριι5 δἰἰᾳποά φιιοὰ τπϊηὶ- 
ται δῖ, ὑπαχυδεαιδ ΡαΓ8 δ᾽ παῖ} τπηοάο 86 Ἰοΐπμ οοππιϊχία ἐδ. 

40 ὍΣ ΣΈΝΟΥΣ. 

38. ΕἸΘΙΙ πὸπ ρο886 ἴπαιῖ τ 81 πὰ 68, [ἃ ἵαεῖππι Γιογῖὶ, πος 
ἂε ἄδο 3686γθιδ, σιΐρρα ουπὶ πο 6858 δἷξ πἰ φποᾷ [δεΐυτη Πιοτῖς, ἰὰ 
σοὶ Ἐκ θη ιι5. γε οχ αἰ ϑϑ τη 18 ὀχ οι του, φιονιπι βοΐ τπδαϊγανη 
ηπεβαῖ. πόαια δηΐνη δἰ πη] τηδρὶα οοπνθηῖγα αἵ ἃ δἰ μη} }} ρυογθεῖῃΥ 
ἥυατη αἵ δἰιηῖ]6 ργουγθοῖ, 60 αυοὰ δου ρυ5 τ οἱ οἴη! 1 π5. οπιηία 
ξἙαᾶἄεπι ὀγρὰ 8686 ᾿πιῖη0 ἱπδὶπῖς 6 π6 εἰἰβδίπη! 6 οα ἀϊδ5:1π1}}1 ρο886 
οχοίστογο, πᾶπῃ δὶνε δχ πη 6.  ΠΠἰοτὶ το υϑιϊι5 δ ϊ Ἔχ γπίμογα τπδὶαϑ 

20 Δῃξ 6Χχ ροΐογε πιο] ἷπ8, δῖνα 6 σοπῖταγίο ργδθδίδπιίογα οχ ἀοιθγϊογί θη 8 
οΓΕΙΗ͂, εχ ποῦ οηἴς απὶρρίατη οἰ βοδγοίοτ; ἴά φυο 6856 πυϊΐο ρδοῖο 
οἴδαῖ. βοίδγηισι ἰρίτπι ἤδο ἀθ οατδα 6556 ἄδητῃ αἰ γπιδξ, δὶ δυιΐϑη 

ἅἄειι8 οὐ 1 φυοά ρτγαθϑβῖδῃ ἰβϑϑί πηι ΟΠ πἰμπ δῖ, ππιῃ ἀθθγα 6896 
Ρστιτν ἱπααῖς, τιὰπὶ δἱ ἀυο δαξ ρίηγεϑ εἰἴαπι δϑ8θεῖ, ργδθβῖδπί δῖ τι πτη 
Ἐπ ορτϊπιαπι οπιπΐπιπ ἰροιμη 6586. πἡΠ|10 τποάο [ἰσαγθῖ, φυΐρρα οὐ 
πη τα υδυε δχ ται] 8 ἀθη5 δἰ πιι}}5 ἴφια ἰσοῖγοο 15 ἔογεϊ. ἄδιιτη 
δηΐτν δὲ ἀεἰ Ῥοϊοπείαπι οἰυσπιο! 6516 αἱ ργϑθϑίἀθαξ δὲ ἀοτηϊποϑίητ, 
ποῖ δηβιϊοἰδιαγ, πὶ ἴπ δὸ φιοά ποη δϑὶ Ῥτδϑϑιαπιου, ἄθυβ ποη δἷῖ. 
ἀὶ Ἰμῖῖαιτ ῬΙαγος οαλῃ βἰηῖ, ραγιϊπὶ δἰηξ 6686 ἡπυῖι10 ρΓαΘϑιδπτογο 8 ρᾶγ- 

ἄτὰ ἰηογίογεβ, ἄἀθος πλ]]0 Ἱποάο ἴογα, οὔη ἀθι5 ἴω Γδυου 6886 οἷ 
30 ΒΏΡΊΤΟΙ Ὠαϊαγα ΠῸῚ ροϑοὶ!, 51 δ δι δέ χιδ] 65, ποη ἴογε δὰ παίτινα ἄδητη 

[ΤΊ φυϑοϑιδπιί ἐϑἰπνῦστη οὐηηΐαπι 8[Ὁ, ρτορίογε φιοὰ δεᾳῦδ]8 πε486 πιδ- 
Ἰΐπιθ πδήσε ραίῃα ΔΕ} }} 5:8 πϑοθιϑ8 6δϑῖ, σπδργορίεγ οἷ δϑὲ οἱ 18]15 
πὶ ἀον8, ἀπιπὶ ἰρϑιιπὶ 80 [ ππὶ 6586. ΠΟΖῈ6 δηΐων 16 Γ ΟἸηπία ροϑεαῖ 
ηπαδούπηϊο υϑ] δἰ, χυΐρρα οππι, δἱ οϑϑδπὶ ρίτγθϑ, ποϊηΐιπ8 ἴρ58 6556 
δοἴτι8 Ῥοβϑεῖ. οππὶ ΥὙ6͵Ὸ ὈΠι8 81}, 5: πιῖ]επὸ Ζιο πα ἴρϑατῃ δἷδὶ ππᾶδ- 
ἥυδηπδ ε98εὲ αἰξ, φυδηΐατι δά υἱβιιαι εἴ δι ἀἰταπι το]! 4υ 5466 οπιπ 68 

ϑεπϑα8 δρεῦδαξ: δῆσαν! «τήπι ἐδηθδβγθειν τὸ πόα ργαδοίδετεπε εἴ ἀο- 
τοϊπιαγέπῖαγ, δε οἱ μὲ πεῦθιο ἀεὶ ψαῦῖδε ψο ὲϊςετευῖογ; ἰά ᾳαοά δοτὴ 
ΗΟ Ῥβέϊο' ρόξεβε. "δἱ βαῦετι ταν ἀασβαε δ εἰπεῖ, εἰοἐνοϑαχι 450- 
{πὲ Ἐ58ε: ποτ΄ εηἷπι ραυτῖπι ε986 ραγιΐηι πο ε89ὲ, 866 ππάεηυρηπθ 
ἔ685 δυίπσαιοὰϊ ἀκίθοτγα ϑπθετε, οηπε ἐϊδαθε δἷρ δϑίθττιμδ δἰ τσὶ δὲ ὁ 
Εἰοσδιια, πδαινβ ἐππηϊξατη πέστε βημυπι 6686 Ἰρθῦνα σεηδοῖ, δ φυοὰ 
ἡπ βἰἔϑπι πο ἢ ἐπ οἷς, ποὰ ποχαδ τηεάξαπι πέτα Ῥτϊποὶρίπιπι πϑαος 
βπεῖα πόηπε αἰτεια φυλπιρζανν ραγΐότα πανεαϊ, οἰνϑιποῦϊ τοβηδυτα 
ἐ556 ἱπημιο: 65 πο [516 6586, παῖδ᾽ ἐδ πϑὴ δηβ, ρροοῦ! ἀαθὶο 
ΠῸΝ ΡΟ586. δ] οἶπτα σάτα οἷπιξ, 66 8686 πιπῖιο ἱεττηίπατθ. δοὰ υητπὶ 
ἜΘΑΊΕ ΠΟΥ͂ 'Θ ΠΕ Το σῸ 6 τη! ἰδ δ᾽ τ} }6 Ἐ586 ἀεδογθ. πότ θη ίτῃ πἰ ἰδ 
Βαρεῖ δὴ ἡδοὰ τειτηϊματί χαεαῖ. ἰὰ Ῥγβείετοδ χαοὰ ᾿ιυὐμοτποάὶ εδὲ 
πυτη, πέτα ἀφῦνη 6986 αἰβιυιπαι, πεχιτά τπουθγὶ πεαὺδ ᾿θτη θὲ ]8 
ἔ658 ἱπσυτξ, χαΐρρθ ουπὶ ἡπιιποδῆς {Ππ| οἷς φποὰ πον 6σὲ (πᾶπι πὸ- 
4πε δῇπά ἔν Ἰρϑῆνη, πρῆδε ἔρβαιη ρεγίγατιϑῖγο ἴῃ αἰϊαὰ ροϑεϑι), τος 
ὙΕΔΠΙΌΓ δαΐεπι δα 086 θΪ1|8 ὑπὸ διιπί. δἰστιηι ἀπίτπ ἱπ αἰθετυτα 10 
“πουδαῖογ πίξοαϑϑε δῖ. ἀποάιοϊ ΗΑ] αιιοἀ ποὴ τοὶ πὸ πιουοτὶ χαίάθτω 
Ῥσϊεσι, ἐὰπὶ Δ αυσὰ ποῖ δϑὶ ΠΌΘ ΒΥ δἷϊ, ᾿ααδὲ τότο ἴῃ 86 πιυπῷ 
Ἴγβηστη πἰδηταγ, ρ τα πο ϑθμῖ, ργορίουεα 88πε ε[βεὶ αἷϊ αὶ ἀσο, νοὶ 
ὅδε ρ᾽πτὰ ἼΠο ϑθ1, ΤΠ ΟὟ Ἔδητεγ, συζεσσαὶ Ἀπίοαν εἰ χαοὰ ἱπατηο- 
Β1ΠῈ δεῖ; ὑποπὶ ὙἜΓΟ πδαπὸ υΐεβοδὲ πες τηουδξαῖαν, σπιὶ πθαθ8 
εἰ φυοά ποη εβὲ πεάιιὲ πιπὶ εἶα δἰμεῖ!δ δἷξ. ἣπ οπυπὶδυδ ἀπίονι 18 δ688 
ἤάθετε ἀἄδυπι ἱπχυϊΐξ, πὶ δοῖογπιβ οὲ ἀππϑ ἐξ 5ἰτηϊ 5 εἰ ρίοδοδαα συτα 
εἷϊ, πεχας ἰπ Ἀν τη 6856 ἤθηαα Ἀπίταπι, Πα ια χαϊεδοδῦα πΕα86 580» 
γετὶ θαι δϑϑεγδαῖ. 

ὦ, Ἂς ργλιπατα χυΐάδτη θἰϊαπι ἰδῖθ, ΠῚ βδεῦτϑ ἂς [οἰ 6δπθ, 81. 50 
τὶς ΙΔ αποὰ Μὲ, εχ δὸ ηποά εϑὶ εἰρπὶ, δὲ εηἷπῦρ χυϊὰ οββῖαὶ φαὶπ 
πεῦῆας ἐχ' π}}}} πεαπα οχ αἰδϑέμη!!}} [4 φιοὰ δ, δε εχ ποη επῖε εχ - 
δἰϑιδε αὐάε φαοᾶ πἰμι]ο παρὶς οἰβοϊδιαγ αἱ ἀδτϑ δἷι πτσεηΐτεθ, απατα 
πὶ τεϊ πα δἴϊατι οτηηΐα, φιαπάοφιΐάεπι οπιπΐδ εχ δἰ πὶ} τ εἰ ἀϊοδίτα!ὲ 
ἙοηϑΠἸετυπῖ; αποὰ Βεγῖ πὸ ροϊοδξ. ἥπᾶγα τὶ πἰῖδὶ} οτὶϊ ῥγασῖθσ 
ἄξυπι, γεὶ τε] φοα εἰΐδτα οτηπία Ἐγαπὶ δεῖεγπα. ργβείεγθα ργαθδϑίδῃ- 
εἰδοίπηπτη 5656 ἀδυπι δαπεΐξ, ροτοη δα πιοπι αἴσπα ορείπιηπι ἴδ ἀρρεἰν 
ἴαπδ. ἰὰ απίθιη δὰ ἰεβὲ πιϊπῖνθα υἱάδιαγ, 5εὰ ἴπ πιυ εἷς ρταοσδδπεῖο- 
Γ68 8686 Τηυΐιο 6886 αἷΐ ἀϊσππίητ. πὸ ἰρίτατ ἐκ δὸ αοά νἱάεῖαν 
Βαπς ἀε ἀδο σοπβϑηδίοπειπ δυπηρϑὶῖ, δοοοάϊι φησ ἀδατη 6686 ργάθ- 
ἰδπεἰδοίπιυ τι ΠΟ 60 56ῃηδὺ ἀϊοίτιγ, τ Ἔγρα τπυά φυϊρρίαπι ππΐπδ- 30 
ταοῆϊ δἷὲ ἀεὶ παῖαγα, δεὰ χαδπῖππι ἱληϊατητποῖο δὰ δηδπι ἐρϑϊπ8 Ἁ 
ἐεοιϊοπδιη διιπεῖ: πᾶπὶ εἱ δὰ δἰΐδττιπι βρβοίθπιηϑ, ᾳηϊὰ ργομιθετοῖ 
ἄδυτα ποι δ18 Ἰροῖη8 δεχηΐϊίαῖς οἱ ογττπ ἀπο, 9864 6χ δἰϊογῶτο ἵπηθ6- 
ΟΠ παῖε ἐχοοϊϊογεῦ αἱ ἄδηπι ἐϊα Ἐ586 ργαεβίαπεἰβϑϑέπιιπι ἱητο  ἰμᾶξ 
Ὧεπιο, 8εὰ φυΐα ἴρ5ε αύδτι ορϊπλε βετγὶ ροϊοϑὶ αἴξεοϊαϑβ εϑὲ, μὲ ΠΠ ’σπ8 
εἴ, φυο ταΐπαδ θέμα εἰ γθοῖα 8686 μαρδδῖ, ἀβεδῖ, χυΐρρε οὐαὶ ἴα 8688 
ἈΔΡεπε δἰπνοὶ Πα ἀ εἴῖδιτι ουθυΐγα πδο 6886 οἷς, ἰϊὰ Ὑ6γῸ ε886 αἴϊεεϊοι 
εἴαιπ οἱ ρ]αταβ ᾿ρ8ὶ πῆ, 181} νοῖαι, πὰ οπηποα φύᾶπὶ ορεῖπιε 'Βετ 
Ῥοιϊοβὶ αἰΐεοι δὲ ργαθϑβϑίδηι δὶ πη ογρὰ ἃ]108, πο δύξβ 88 δίῃ! : 588} 
δθπὶ ῬΥοΟῺΪ ἀπο εἴϊατη αἰΐα. οππὶ δηΐπὶ ργβθϑιβη  βϑίτηαπι ἄετδα 978 
Ἐ586 αἰοαῖ, ἰά ΔἸ φποτγιπι 6886 Ὥδοθ886 δϑῖ: δὲ υεγο πππᾶῃ πηάεαπδ- 
πε νἱάετε δὲ ἀπάϊγε πῖδ 1} οοπυθηΐξ: θθαπθ δηΐιπ, δὲ πον οἰΐαπι μας 
Ῥαγίδ νἱάδῖ, ποΐοπδ νἱ ἀεὶ, βεὴ δὰ ραγὶβ ποῃ υἱάεϊ. ει} ζοτίδ886 οὔσῃ 
ἴπφαὶξ ἀπάδεφηδαθε ἴρδυπι δεπενγε, [τὰ δὶ δὶ σα]τ αὲ ἴρϑηπι ΟΡ παο ὅ18 
ἈΓ(Θεῖαπι 6858 δἰ ψηί βοοῖ, 9] 5ἰτη 1118 ἡπάεαπαχπε δἷξ. αἵ 8ἰ οἷς ἰαἰϊα, οαζ 
εἰοθοδυς ρμοῖϊα5. χυδπὶ δἰΐψια δἰΐα ἴουιπα θ556 ρτγδβᾶϊ 8 ἀδθεῖ, χυΐα 
πἀηδεσιάσιιε δυάίε δὲ ππάεχυδαυε ἀοιπϊπαιιγῦ φυσανδατηοάππι δα τὰ 
ὈΏπὶ σα ιιϑδᾶπι τῇ ἀεχιασηα 6886 ἴθαιη ἠϊεΐτητι8, πἴ 81] αἰ εἰρξπιβ- 
Ὁ8ΤΈ χηᾶτη ἴπ οπιηὶθυ5 οἷυ85 ρατιῖδιι αἰ Βεἀΐποπι 6686 ἰπϑίϊδπι υοἶας 10 
ταπ8, αυϊᾷ ἱπρεάϊπιοπῖο εϑὲ 480 πιΐπαδ ἰϊα {Π|π φιοφιιο ὑπ ἀεχαααπὰ 
σἰάογε δὲ ἀπ άϊγε εἰ ἀοιπίηαγι ἀϊοαϊυτ, αἱ φυδιποιπαια εἰ 5 ραγίθσῃ 
αυϊδρίαιη 5 ρσογιῖ, 60 Ἱποᾶο 6586 αἴεοίδπι ἰριο ἠρατουο δαὶ 
ἰξίτωτ πεφυε σαγυ 5880), ἢ ποαι8 ἰδτιπιὶ ας ἀξ οδιι88 βίο οϑτίτη 6598 
πδοῦ886 658. βοῦτῸ πε 4πὸ ἱππηϊτηνη 6 4}6 βηϊϊυπι 6588, ΘΟΥρα8 ΘΌΤΩ 
εἷς πιδρηϊ τυ ἀϊπ ει ια μαθεαῖ, συΐ ποτὶ ροϊεοῖῦ ργαββεγιϊπη ουῖπ ἱπΆ- 
χἰζατ 1 51 φηοά βι18 σαρὰχ ἤπεπὶ ποὸπ μαβεδῖ. βπὶβ δυΐδθτῃ εἴ ἴεγ- 
ταΐπη8 ἱπ πιδρηϊιυ ἡϊπα δὲ ταὶ εἰτινάϊπε δὲ ἱπ οὐππὶ ἀδταππι φυδηιδῖδ 
ἱπεϑῖ. φυοοῖγτοα φυοά βπειη βοη Βα εῖ, χιδρτίταἀο ουπι 511, ἱπαπίταπι 
εδὲ. δά δε φποὰ οὐπὶ εἱῖ ρίοθοδβινβ, ἄπδπὶ συοφὰε μπαρθεαὶ πθοα886 68: 
ἐχίγοπια οπὶπὶ Πα οῖ, οἰφυΐάοπι μαθδὲ πιβάϊυνη, ἃ πὸ ρἰατίπιατα 8Ρ- 40 
εδῖ: μβαδεῖ δυΐδιη τπεάϊυπι, οὔπὶ φἰοΒοσυτι 5[ϊ. ἃ ππβάϊο υετὸ Ἵχίσεπιδ 



480 ΡῈ ΖΕΝΟΝΕ. 
ἐφαῖε εἰγσαπιετιηῖ: εαξεεισθαι ϑαΐπι φοΓΡῸν δη βαθδ βάβετο Ἐἱ81] τὸς 
ἔετι. πεηπδ ργβδοίεγεα, οἱ Ὡο; δῃϑ δδὶ Ἰηβηιζατα, ἰοοῖγοο ἐπ ἴδῃ» 
ἴσπι ποῦ εὐἰϊ. αυϊὰ επῖπι οβοῖαὶ ἐπῶν ποππα ]α εἶπι, 4086 εδάετα 
Ὧχπι ἂς επίς ἀπδτν ἀθ ὯὩοῃ ἐπῖε ἀϊοὶ φυδδαῖ πόπιο δἰ φυίάεπι εἰ 
πὶ βοὴ εῃδ ῦπο ϑεμίαϊ: ϑεά εῃ5 4ιηο4ὰθ ποπ δεπίϊγε πππς 4υὶ- 
δρίαπι ροϊεθῖ; 4υδε πίταααε εἰ ἀϊοὶ οἱ οοπρίἀδγαν δᾶπε ροεβαπῖ, 
πῶσ ΙΒ απ ἰΐοτα ποῖ 6πὸ δὲ: πυπηῦίὰ ἱξίτογ ργορίεγεδ οπιιίδ 4080 
σαπὶ εε8ε αἷμα ἀϊσεπάηπι εγῖξ, π φαὶρρίδπι ἰάεπι ἀς ἐπε οὶ ἀ6 Ὡοῃ 
επῖε εἰξπίβοοπιαοῦ δὴ πἰἈ}} ἱπιραάϊεϊ 4υΐῃ εχ ἰΐ διίαπι 4ιιδὲ δαὶ 

80 δἰ χαίά ΔΙ βαπι ποῦ οἰ οπιίεῖο φαοὰ ἴξα αἰΐεταπι σαοααε πεξαιϊοπετι 
δἀτοϊτογεῖ ἰηβαϊατη, πἰοὶ Ἰὰ φυοά δαΐδα ἀϊεϊωμι δὶ, πιδρὶε εχ εὸ 
ᾳυοὰ μερεὶ υεἰ βοὴ Βεαβεῖ, ἀπυτηψποάᾳηε εεϑε εϑὲ εχἰεἰπιδηάατα. 

οἴϊαπι ἐπ υεἰ ἱπβηίϊζαπι ετὶϊ γεὶ ἄπϑτῃ μα ερῖς, (ογῖδεβε εἰΐαπι 
Βοὰ επιὶ ἱπδηϊδίθι διϊγίρα γε δρϑυγάαπι ἐδ. ποῖ επὶπν ἀποιηᾳαοά- 
4πε φαοά βπεπι ποι Βαθεὶ ἱπβπίταν ἀἰϊοίπιτε, δοπξ πεφαε ἱπαθφθαὶο 
ἰᾷ φαοά που εεἴ. δοςεάϊι φαοὰ ἀδὰ5 ὑππδ ουτα οἷϊ, βπϑαι, φυδηῖπτ 
αὰ ΑἸϊοτι ἀδῦπι δρεοϊδι, ποὴ Βαρεῖ. δὲ γεγο ὑπῦπι Λαπίατι φεὶ ἄεαι, 
υπῦπὶ εἴΐαπι ἰδπίαπι ραγῖεβ ἱροὶῃ ἀεἰ ἐγῃωξ, πιῶπὶ 1]αὰ 4ποάπε ΔΡ- 
φυτὰυτα ἐδ, οἷ [6 4αδε ἡϑῸ Δ δαπὶ δοοίαϊς τς δὰ δεδα πιπῖιο δἰπῆ 
Βηΐία δἊ ἰοιποϊηδία, ργορίεγεα ϑεφοΐ τιξ ὑπῦσι ἤπεπὶ πο Ἠδθεαῖ, 

δ τοῦτα εἰφυίάετα ϑαπι 4πδε εἴ τηυ]εἰδ εἰ ὑπὶ δαήδπι ἱποῖηξ: πϑτς εἰΐατι 
6ιδὲ ἱρεῦτω οοϊαπιθης αἰΓίυϑ4πὸ 68ῖ. δρουγήμπι ἱϊαψαὰ [οτγίαββε ε686ζ, 
δὶ ρτορίετγεα ποῦ 6586 ἄδην δϑ3εγογειηαδ, 4 πη]! δαηΐ, πὲ ἰῃ μος 
εἶπον 6886 ἱροῖϑ νἱἀεγειογ. δὰ μδες φαϊὰ ρυοβῖρεὶ ἀδῦπι, δἰΐβπι δἱ 
Βης εἷϊ, ππίϊατπι 6886 εἴ ἅπε ἤδβεγεῖ χυειηδὐπιοάπυι οἰϊᾶπὶ Ῥασ- 
τοδηΐάθε Ὁπῦπι ε886 ἐρδοπν ἱπαιῖτ: “ογρίσαϊαγε ρβίοθοδας ρεγεὶπιῖϊθ 
πιάϊᾳαα πιοὶ!, ἃ ουἱυ8 Ἰηδΐο φραιΐδ ἰῃ φυδοσθησια ἔδγαηίυγ ρατῖθδ 
δεχιδ." ἰοττηοΐππτι επὶπὶ οἱ βηεπι δἰϊουΐηδ φυίΐάοπι 6886 ἤϑοθ586 δϑῖ, 
Βοη ἰδπιθη δὦ δἰ αυϊᾷ, ποι δηΐπι πεοθθθε δὲ ὧὐ φορὰ Παρεὶ ἤπεπι 
δὰ αἸϊφυϊά «ἸἸὰ ἃ βπεπὶ ΒαΡεαὶ, ἰδπφαατν βαίΐϊηπι δὰ ἰὰ τείεγαιασ αυοὰ 

10 ἀοίποερε 5πΡβε πο ἰηβπίϊππι. δεὰ βηπίϊτυπι 6886 η18}} αἰϊπὰ εϑὲ 
ἀύδηι εἐχίγεπια μάρογο. 4υοά δυῖΐεπι εχίγειθα μαρεῖ, αἱ δὰ αἰϊᾳυϊὰ 
ἐδ μδθεαῖ πεοεβδϑα πο εϑἰ: δἰ φυΐθυϑ5 ἐπῖπι ποῦ δοοϊἀϊτ αὲ Βυΐϊα δὰ 
8626 πιηΐτθο δἰπὶ. φῥγαοίεγεδ ηυοά ἱπφυΐξ ἀθ δεὸ 4υοά ἱπιπιοθὶε εεξ 
οὶ τπιουϑίωγ, δίνη] τηοάο υἱὲ ϑΌρετίογᾶς ἀρδυγάυπι ἐοτίδδϑο οδῖ. πὸ- 
4αε ἰάεπι 6856 ἤοῇ ᾿πονογὶ δὲ πρθοθῖϊε εδοο ἐχίδιϊπιαγε αυΐερίδτα 
Ῥοβδεῖ, δδὰ ποῦ Ἱπουεγὶ εθ66 πεβδιοπειπ, 4πετηα ἀπιοήαπι εἰίαπη ΠΟΏ 
δεφυαὶε, φαοὰ ἀε ποη επῖε εἰϊδιπ υέγυιη δσὶ: ᾿τμη θ1}6 γεγο ἀε εο 
ἦδπι ἀϊοὶ ᾳφηοά ᾳαοάαπι τποάο δε8ε Βα)εῖ, ποῦ ϑεοῦβ ἃς ἱπδθφαδίε, 
δἰσοϊ εἰΐαπι φαΐεροογε, οπὶ πιουεγὶ οοηϊγαγίυπι οὶ. πᾶπι πεξαιίοῃ 68 

80 4πδε ἃ ρτίπιο δχδίδιυηξ, 4 σοπεγαγὶϊδ εἴϊδπι ἔδεε ἀϊσυπίαγ. τοη Ὧιο- 
γετσὶ ἰρίίπτ ἀθ ἤοπ δὶ εἰΐατι υεῖτιπὶ εδὲ, απίθδοογα δυΐεπὶ Ὡοη δηϊ 
Ὡοπ ἵπεδὲ. δι π}1 πο ὁ δυΐετι πεαιιδ ἱπποῦιϊς 6586 ἰάδπι δἰρπίβοδξ, 
δἱ ἰδὲς ἱπιτῦο 1] ε886 ΡΤῸ 4υΐεϑξειε δαπιΐῖ, εἰ Ἰά φυοά ποι εἰ φαϊ- 
δέρογε ἰηφυΐῖ, φαΐα ἱγδηϑιἴοπεπι ποὸη μαρεξ. ϑεὰ οἷοπε ϑυρεγίιδ δὺς 
ἴατα αἰχίπιυϑ, ἃ διιγάτη ἔογια886 δϑὲ, δὶ, φυΐα ἰϊφυ! ἃ ποῦ δπιὶ δἰϊγὶ- 
Βυίπιας, ἰά ἀδ επὶδ ΠοῸ 6386 Ὑδγυμι αἰ ΧΘΓΙΠ.18, ΡΓβεβεγιίπν δὶ ποραῖο 
Γπεσῖς, ουϊαϑηιοϊ δδὲ ἤθη πιονεγὶ εἴ ΟΠ ἐγδηδῖγα. τραϊτα ἐπὶπι, ἂξ 
εἰΐαπι ἀἰςῖυπι δϑὲ, ἀφ δπιδαδ δίτ! πιοάο ἀϊοαπίατγ: αἰϊοαυὶ γδγὰπῃ 

9 ὨΟῺ δοϑεῖ, δὶ τπῸΪἴ8 6686 ΠῸῚ ὉΠῸ ἀϊοδγδιπῃϑ, 60 φιδὰ ΠΟῚ δηϑ 
σάοφαε πο ππυπὶ δῖ. ἰη φυΐϊδυιϑήδη) γεγο Ἴσοηϊγαγία υἱάδπῖοσ σοη- 
εηΐγο, απ Ἔχ πορδιϊοπίθυ τηϊπίπηα ἰοαυϊινατ, πδοθθ86 δἰ αυϊάδτα 
δεῖ ἀεαύαίε γε] ἱπδεαιιαῖα 6696 χαϊοφυΐά μνο τα ἀἶπε εἰ πιορηῖτα ἀϊης 
δοηϑῖαϊ; ρᾶΓ ἰΐδπὶ νεὶ ἔπ ρᾶγ, δὶ πυπιθγὰϑ δἰῖ; εοάδιῃν τηοάο ᾿πουοσὶ 
Υεὶ φυΐεϑοεγδ, δὶ δἱξ σογριϑ. ργαδίθγει δὶ εἰΐδιτι δὰ εἶδ οδιϑῷ πο 
τηουδίυγ ἀδὰϑ εἴ ὑπιπι, 4ιΐ8 δα 4π8ε πιυϊΐα δυπὶ Ἰπουθπίωσ, ἀπο 
ἦι δέδε πιθΐπο ἰγαπβειπῖ, ημἱά νεϊδὶ 40 ᾿ιπϊπος ἀδασ 4ποᾳιε ἢ 
ΑἸϊπ ἃ πιονδωϊαγῦ αἱ δινΐειῃ ἰρ86 ποῦ τπονεῖυγ αυΐϊά γνεϊαϊ Ρατῖες 
ἱροΐυϑ οπιπία διηδίεπιΐα ἀεὶ ἱπ 6686 πιυῖπο πηουογὶῦ 4φυΐρρε οὑπὶ ὑπῦπι, 

9 αυοὰ Ζεπο ἱπαηΐξ, πιοϊῖα παίαγα δ686 υἱἀδαϊαγ. σοΓβι5 ἐπὶπῦ ἄδυτα 
6386 5δἴαϊτη, εἶνε απἰνετριιῃ ΠοΟ, θῖνα φιοάουπααε αἰϊυὰ ἰϊα Δρρεϊ!ες. 
8δπιὶ δἱ ε3δδῖ ἰπεογρογεὺσ ἄδιϑ, φοβοδβυν 6986 4 ροδ8εῖ ἢ 116 φυϊάοπι 
8Ά}:.6, ΟὨπὶ ΠυΒαΌΔΙ) Θ58οῖ, ΠΟΩΠΏ ἸΠΟΥ̓ΘΓΟΙΏΓ πέφιε αιϊοβοεγεῖ, δὲ 
φατ αἰ! σογρι5, 4ιΐπ πιουδαῖων, δίουϊ ἀϊσίαπι 6ϑι, ὩΣ] Ργομίρεξ. 

θῈ ΠΟΒΟΙΆ. -᾿ 
δ. Νοπ 6956 χηϊρρίαπν ἱπαυῖι; εἰ οἱ δἷ!, ςοβποϑοὶ ποπ ρο856:; εἔ 

δὲ ΘΟΚΏΟδΟΣ Ροϑοιῖ, 6486 ἰδπεμ δἰμϑταοάϊ οἱ πεαυραξ χηϑηϊξοδίωτί, 

ΒΡῈ ΘσΟΞΚΒΟΙΑ. 

Ῥτβεῖετϑ δὲ πεαπδαταπι χθκε δὴ δἰ Γαετίης ἀϊοῖα σοτιροθυΐονε, χαΐ το 
46 τέρα} ἀϊεραίαπίει σοπῖγατία, αὲ υἱάδηΐας, ἱπίοσ δὲ διδὶ ἐρεῖ ρτο- 
πυπίδηξ, ἀπτι δἰἑΐ ἀπαπι δὲ ποη τιαϊῖα, δἰ ς σοπίγαγίο τπαἰΐα εἴ πο 
Ὁπτα 4υϊ  άδπι, ᾿προηϊτα, πομηῈ}}} ξϑαΐξα εἼθε οπιπία ἀειποπείσαμβ. 
ἷρεε δαῖπι δάγνεγριβ πἴγοδσυς τα οοϊπαδιος ἴῃ Βπης τωοάπτα. Ὡδοειθῷ, 
ἰπφαῖξς, εδὲ πξ, οἱ φαίὰ εἷϊ πεφὰθ ὕπῦδι πεέφὰδ ταῦτα, βεηπε ἱπρευτα 
πεῆας βεπῖϊα, ἰὰ πἰΒ}} δὲ. τιδῦὶ δἱ φαίεφιδσα ἤοότοπι ὩΟῺ οἷξ, δἰἴετῷ 
Με ορροοΐξα ῥσοςυὶ ἀπδίο Ἔσιῶξ: μος ςεξ, ἢδας ὑπῦτι πδῆθς πραϊτα, 
πεᾷῦε ἱπρεηξὶδ ἤδθ΄ὰε βεα δ πο δγαπί. δίας δες ραγίω αἱ Μ6- 
Ἰϊδεαθ ραγιϊπι εξ Ζεμο ὀρρτεάϊιατ ἀειποπδίγαγα ροϑὲ ργίποδια ρτὸ- 
Ῥτίδτι διιᾶτι ἀἜπιοπθι δι θη, ἴθ αυδ ὩὨδάης εὐ8ε Βοῆπε ΒΟ εὐδῷ Δ 
παϊβρίδηι ἱπφαΐϊ, δἷ εὐΐπι Ὧοπ 6886 δεῖ βοῖ 6886, ΒοῺ δὴ Ὠἱμ 10 τοῖ- 
πὰ εγῖϊ θᾶπι δη8, 4υῖρρε οὔτι ποῸ ἐπ δἰϊ πὸπ δὩ εἴ 6:2 δἷξ ἐδ. 
ἥπαγε πἰμιῖο τπρρῖρ εθὲ Γαδ δ336 4διΏ ΠΟῺ 6486. αἱ οἷ δίμω] το, 
ἰαφαῖς, δἰσιϊ ποι εἼ86, εϑὲ ε2δ6, ορροδίίατη πὰ δεὶξ. Ὡδτω δὲ Ὡ0Β 
ξε86ὲ εεὶ εἬ8ε6, 6486 γαὶ ΒΟ δἴδα ςοῃυδηΐ. σπδγε πὩδαυδαδδπι ἰϊα, ἐ᾿- 
4αϊξ, φαϊρρίαπι εὐῖϊ, υἱοὶ 6686 δὲ πο δηϑὲ ἑάξιω εἱϊ. δὲ δυΐοσα ἰάθη, 
δἴααο ἐΐα πἰμ1} φυϊοφυδιη δοξ, Ὡδῖν ὩΟῺ δη8 πο δοξ, εἴ δῃ8 δὐϊηπρ, 
ηυδηδοφυΐάδιι ἑάετα εδὲ φαοὰ ποι εὔϑ. δἷηιιε Βδες φαίάδιε ἱρϑα 
καῖϊο 1Ἰἰτ6 6. 

6. δεὰ εχ ἴὁ 4υδε ἀϊοῖς πη] τοῖο οἴδοίτατ αἱ πἰ ΜΙ] εἷς. οὕπα 
επΐπι ἱπαοϊξ, δὶ ποπ ἐπὸ 6δῖ, ΠΟῚ δη8, δὲ 68 εδὲ δη8, δί πα} ταοὰο οὲ 
τοῦ δ εἰ 68 δδὶ, ρεσϊηάε ἃς οἷ δεῖ δρδοϊυϊδ ἃς δ ρ]ϊοίϊεν δαπιδ- 
ἴον: ἰὰ ἢεφὰε δρραγεῖ πεᾷπε ποδί δὲ. δεὰ οἷςαὶ ἀε ἀθοθαι, ὁπῖδ 
εἰ ποῦ δηΐε, αἰξεγΏπε 6886 δἰἴοτττι πο 6986 ἀϊοϊϊατ, 4υδρτορῖεσ βοβ 
πὲ 6686 Ὑέγαπι ὨΟῚ δδῖ. 4υΐὰ ἰρίταΓ πο εδἴ, που δεφυϊίητ αἴ πε484 
ε886 Ὠδ4ὰς ποῦ 6886 αἰγιηαῦς ὩΘ4η6 δίζογαπι πο δἰξ. δὲ ἡἷμι} οί, 
ἰπαυϊξ, δὲ ποῃ 688ὲ εἰ 6586 δι πὶ το γ δυπέ, φαδπὰοχουίΐάοτη οτῖς αἰ φαϊὰ 
εἰἰδπὶ βοη 688ε. δεὰ πεπιο εξ 4αΐ το 6986 εἴϑ8 Ὀγογεθδ ἀϊςαῖ. πῃ ὃ 
οἰ Ὧοπ δ δεῖ Ποῦ δῆδ, Ὠθἢ ΗΜ μημε εἴβοείϊινην αἱ δ τα τποάο, ἀξ 
δΏ8, ΠΟΏ 6π6 δἰξ, φυΐρρε εὐπὶ "Πα οἱξ ποπ δη8, 6π8 δυΐδηι δἷϊ. δ ὰδ 
4ποά, αἱ εἰἰαπι Δυβοϊωϊε δς δι πυρ] οῖ!εγ υεγοτι εὐθεῖ, οὐπὶ ἀἰοῖταιρ 
ὩΟῺ ἐπ8 6486, τηΐγυτι 4υΐάεπι ρῥτγοΐδοϊο ἰὰ τἱἀογεῖυγ: δεὰ οἱ δωσε. 
ἦια εὐδεῖ, υἱγῖιπιὶ ἐχ δὸ τλυρὶδ εὙὐθηῖγεξ Ὡξ οπιηὶδ οδεοηὶ παλτὰ ὯὨῸΒ 
εϑεηξῖ ἴα εηΐμν οοπιγᾶνίατν γος] ἀπρίο εἴβοεγείωγ. δὶ Ἔτσ δὲ 
ποῦ δῃ8 δδὶ εἰ επ8 6ϑἴ, ὁπιμίδ δι πῖ, σππὶ εἴ δὰ 4υδδ δαηΐ δἰ δὰ 4πδ6 
ὩΟΏ δαπὲ δἰπη! πιοο δἰμῖ. ἤοπ εἰδαῖπι δδὲ πθοϑιϑδ, δἱ ποὺ δῇ δεῖ, 
αἱ εἴἴδυι ἐπ8 πο οἰϊ, υεγυπιΐωπνθη οἱ ἴϊ8 διϊαπο αυϊερίατα οοπς εερετίξ, 
τἱ εἴ ὨΟἢ 6ἢ8 δἷϊ εἰ δῃδ ΠοῺ δἰϊ, Ὠ1Β 110 τοΐπτ οἰπηΐδ εϑδοηῖ, δῸ ᾳυοᾶ 9 
ἐδ ἅδε ποῦ ϑυηΐ, εχ {Π Πϊπ γαϊΐοθε ὑγοου! ἀυμίο εὐϑεπῖ. ργδείεγεδ 
«ἷ ἰάειπι εἰίδιη δἷξ εἰ ει8εὲ εἰ ποὴ 6886, Πδ4ὰδ ἰϊὰ πα ξὶθ αἱ Ὡοη δἷβ 
4αδην υἱ οἷϊ σοπβοϊεϊυτ, ἢᾶπι 4οειπδἀπιοάυτ 1116 ἱπαυὶ, δὶ ποῸ 6π 
εἴ ἐπε ἑάεπι εαἴ, πο δῃ8 δθλοτι ποῦ δρῖ, εἰϊδιω ἐπ8 Ὡοη ἘΠῚ, φα255- 
ΟΡ τεπι ὨἰΒ] δτῖῖ, ἰϊα φυοφιε υἷοε υειμβὰ ἀΐσεγε οτοπῖδ δθ36 Ὧο3 Ρο3- 
δυτητιδ. δὶ δ}ἷπὶ ΠΟῺ 6Π8 δϑῖ οἱ δῃ8 εξ, οὕπηΐα δγιηῖ. Ροϑὶ ᾿δης τῷ» 
ὕὌσοπεινα δαὶ σπρίϊ, δὶ οἱῖ δἰ αι, εεὶ νυ δὶ ἱπρεπίτυσι νεἰ κεηϊζατι εὯ86. 
δἰ γεγο ἱηροηέϊυπι, ἱπβηίζυπν ἰά ἴοτε οχ ΜΙ ϊϑοὶ δπυπιλδιὶδ δαποϊξ. 
Ἰυβημαν δυΐδαν ΠΏ] ]0 τποάο δε86, εὔπι Πεαπα ἰῃ δὲ δἷϊ πεῆθε 18 59 
ἀ]1ο: ἄυο δπΐμι ἰϊὰ γεἰ ρ]υγα δδϑϑῖ, ἔρϑυτ Ὡπυ)ἢ ᾳυοὰ εεῖ, εἰ Π]οὰ 
π πὸ δὐϑεῖ. πυρσηδπ) δυΐεπι οΌπ 51, πέάυς 6886 ρΓοτϑὰδ εχ Ζ2- 
ποηῖβ γαϊΐοης ἀς δεάβ δεβοιϊϊυγ ἤδς ἐξ Ἵδῦϑα ἰρίτυγ Ἰπρεηϊξασι ΟΣ 
δι56 δἴβιχιαι. φυΐῃ εἰϊαπὶ πεφαε ρεπίίυπι, δο φυοά πἰδ}} πεᾷῦε εχ 
ἐο φυοά εδὶ πεῆπε εχ δὸ φυοὰ ποῦ δ ἐϊειὶ 4πεαὶ δὶ δσηΐῃ εἴ, 
ἰπαυῖε, ἰγαῃϑηπιιδῖωτ, ΠΡΜ ΟΜ 6π8 δπιρίϊυδ οὐας, βδἰσυξ δὲ ὩΟῚ ΕαΦ 
δ᾽ Βηεγείατ, ὩῸπ 68 δηνρἰϊι5 πΠΟῸ δϑσεῖ, δεὰ Ὠθῆπε δὰ βοῇ επῖδ ζ6- 
Ὠἰϊαπὶ ει. δἱ διΐπι ΠΟἢ 68 ΠῸΠ δϑὲ, ροπίτππι π1 81} εχ πἰ Β11ο φαρϑέ. 
δι5 ϑΌΪΕΙΩ εδὲ ΠΟΠ 68, 48 πεῆμε 6χ δηΐα φαϊςᾳιδι κἰκηίτατ, ἴο- 
ΟἸΓΟΟ Πράπα δὰ πὸ δπῖδ. αποοίγοι δὶ πθοδθ886 δδὲ υἱ, δὶ φυϊςᾳύδχ 30 
εδῖ, ἰά νεἰ ἱπιϑιίταιη δῖ νοὶ] σοπίτυπι, πᾶθο δυΐθιῃ βοτὶ πεφυεαηϊ, υΣ 
ηϊοφυᾶπι εἰ Βεγὶ δἰΐαπι πο ]ο ποὰο ροϊεεῖ. Ρτδεῖδγδα δὶ αυἰοαῦσπα 
εβῖ, ἱπφαῖε, ἰὰ ππαπὶ εδὲ γεὶ ρίωτγα, οἱ δυιζεῖπι ποάιια Ὡπαπι πδαυς πρὶ 
Ὠ1Π1] δδξ. δἱ δπΐπι ὈΠΌτΩ δδαδὶ, ἱποογρογδίμῃ ἰά 6886ῖ, δίσυϊ τη Ζεβο- 
τῖβ ταϊΐοπε ἀϊοίιπι εϑῖ, οἱ Ὑδγο ἀπυπὶ 811, πὶ} 6586. 4υΐϊπ ποφας 
εἰϊαπι τηΐτα, δἱ δηΐη σοὶ Ὀπιπὶ οδδοῖ νοὶ πη] 1, ποάὰ6 Ἰου θεῖ ασ 
φυΐάεπι χυϊρρίαιπ, ἱπαπῖς, οἱ επίπι Ἱπουδγθίισ, γϑὶ] ποῦ ππαπι διω- 
Ρἰϊὰ8 δβδεῖ, ναὶ ποπ δἰπη!! τηοάο 5686 Βαβογοῖ: βοὰ Ραγιϊπι ποῦ δεϑϑῖ, 
᾿ἀρῤόδε ΠΟ ἐπ βειϊΐτπι 65πεῖ. 581 ἰξδηι πιουεῖωγ, ἱγαπδίδγιγ, δὲ ἔγϑϑ. 980 
ἐγίωγ, Ὡο σομἰϊηυιη ἐπ ἀἰνίδαπι ἐδὶ, πθῆαα αυϊοφυδαι μὰς ραγὶς 
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εδι. 4πᾶτο οἱ ππάδααασαε ταονεδίῃγ, πιπάδηπασαθ δἴδπι ἤϊνίδητα εξ. 
πρᾶάεαπασαε ἰρίταγ δἰίδπν ποπ ἐδ, ἀεβοῖ( επῖπι δε ρδγῖβ, ἱπαυϊξ, 4πὰ 
ἀϊνίδαπι ἃν επί εϑῖ, ἀἰνίβαπι ἴοοο υδουῦὶ ἀρρο] δηδ, φιυθιπδάπιοάιπι 
ἱπ Πιοπεῖρρὶ το ομίραϑ, φαδ6 νοσβπίωσ, δογιρτοπι δῖ. δὶ ἰρίγ ὩἸἈΙ], 
δε ἀειποηϑιγδίίομθϑ οοηβείδηξς οπιηΐα 6856. ορογίδϊ δηΐπι αἱ 4υ80 
φορί απο εἰπὲ, δὲ ποὴ 6η8, δ! 6τα ποὴ δῖ, πα οοβίτατὶ φυίϊάεπι 
Ροϑεῖι. φαοάεὶ ἰΐα δἷϊ, πα Ιυπὶ 6686 ταθη ἀδοϊυτι ἰπφαϊξ, πεχαθ 91 ἴῃ 
πιλτὶ σὔγγιδ ἀδοογίαγο ααυϊδρίαπι ἀϊχοτγίς, 60 φῃοὰ 68 Οὔμ818 εἴτι 

40 δἰπξ. ἤϑιν 4.86 ν᾽ ἀδπεπδ φθοαπε οἴ δα άἀπημϑ δἰηρηΐδ, ργορίεγεα Ξπηὶ 
φαΐα οορίἰδοίατ. δἱ δαΐπι ποι ῥγορέεγεδ, συγ, δίσυξ ε8 {π86 υἱάεπιιϑ 
ϑυηῖ, ἰἴᾶ ταδρί8 δὰ 4π86 υἱάθπιῃδ 6886 ἀϊςεπάσπι εϑὲ 4υϑιη 4πᾶ6 οο- 
Ἰαταυδὴ ααΐρρε οὔπι, σίσαὶ 1}]ῖς τα οδάειι ροβδεηὶ υἱάδγο, ἰΐα 
ἴο πα ]ιὶ οορίίατε οδήεπι ροϑδοιδῃδ. 80 4086 4ηΐάθπι ςοριδπέιτ, 

αϊα δας. δεὰ φυδθιδ ὅπιξ Ὑθγα, ἱποογίυ!η οδϑὲ. δἰβοϊτιν ἐσρὸ οἱ 
εἰἴϊατα οἱ φαϊρρίαπι δἰξ, ςοβτιοδβοὶ ἃ ποὶ8 γεδ τπϊηϊπιε 4πεϑηῖ. δὶ υεγο, 
ἰαχαὶί, ςορποϑοὶ οὔατα ροβϑαηξ, 480 ρδοῖο πιδηϊζεβίαγε 688 χαϊδρίδηι 
δἰτεγὶ ροιϊοπεῦ αποά δηὶμπλ υἱάϊε χυϊορίαπι, ἰά χὰ πιοάο οταίϊοπε 
δἰτειῖ Ἔχρ]οαδῖε νοὶ φποπιοάο ἰά αἰξοσὶ δαάϊεη! εἰ ποι νυἱάεπε 
Ῥοξεσῖϊ πιρηϊεϑίαγὶ τ πδῖπ σἰοαὶ νἱϑι8 δοπο8 ποῦ ρετγοίρίϊ, ἰϊα ποθ 

ὁ ἀὐαϊτυ5 ἀπάϊγε οςοἴοτεβ ροϊεϑῖ, δε δοποι ἰδπϊατητηοάο. δὲ ἀϊοὶϊ φαῖ- 
ἄετα 1116 φαὶ Ἰοχαΐϊαν, δεὰ πο σοϊογεπι ἤΈ πα γθαὶ ἀΐοῖξ. 400 τηοάο 
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ἰείξατ τοτὶ παϊορίατι ΔΡ ΔἸΈθγο υ8] υδυβίθ γε] δἴζπο αἰΐατιο. 8]10 δἰ δὲ 
ἐχρουΐ ρεῖίξ, φυᾶπὶ 1|6 οοποίάθγαυ!ῦ αυΐ δπίμ σοϊοσεπι ἰηζαίτοϑ 
ποῃ δϑὲ δδά οταϊοηθπι δυάενιξ, ἱξπογαῖ σοϊογεπι εἰ ογαιοηϑτη Ρὲν- 
εἶριε: φαΐ γϑγο ε οοπέγασίιο οοΐογεπι ἱπβρεχῖξ ογαϊίοπε δυάξυ τηϊηΐτιθ 
Ρέγοερῖδ, ποη ἐο]ογαπι δεά ογαϊΐοπεπι ἱρπογαῖ. υδγα οορίτατὶ πεχῃθ 
φοἷοτ, δὲ(ἰ ντἀεγὶ, ἤθ4θε ϑοηϊ8, 864 δυάὲγὶ ἰαπτυιπτηοάο Ροῖΐεϑι. 86ἃ 
οἷ εἴδτο οορίϊατί ροϊεϑῖ, εἰ εορποϑοῖξ φαϊάειῃ ἃς γεοορποϑοὶξ 116 φιὶ 
ἀϊοῖξ, φοὶ διιάϊε ἰᾶσθαι 4ὰ0 Ρδεῖο ἰάδιη οορίδθιεῦ ἤοπ οοΐπι Βοτὶ 
Ροῖεϑε υἱ ᾿άδιπ ἴθ ΡΙυτγίριιδ δὲ ϑεογϑαπι οοἰϊοςαιῖς 511. τπιηαπι δηΐτα 
ἄπο ε88εῖ. γϑγηπι 81 δἴδπι ἰάεπι, ἰπφυϊ, ἔπ ρ]ατίθυ8 δἷξ, αἰ μ1} ομϑῖαξ 
φαίη ἰά ποη ἰπι:]ς ἀϊνεγθῖς βρραγθαῖ, φαΐ ποῃ ργογϑιι8β δίταῖϊθα ἱπίου 
8ὲ δαπὲ. αυΐῃ εἴΐεπι ἱπ εοάδηι, φυδτηνἷδ ἅπαπὶ οἴ ἢοτι ἀπο δἰηξ, ἰάϑτα 
ΠΟἢ ργογβὺ8 δίῃ} 6 ἰπεϑῖ, 4υΐρρε οὔπι Π4ὰ6 ἰάθπι ἴρ86 δίπη!α ἐπ 
ἐοάεπι οἰΐδια ἔθπιροτε δεπῖϊγε υἱάθαϊωσ, 56ἀ αἰϊα δυιάϊτα, υἱϑὰ 8118, 
εἴ ιἀπῖδα εἴ πῆηρ ἀΐνεγθο τηοάο ρετγοϊρίαῖ, αὐ ἀϊβευ]τοτ δάιποάυτα 
οτηηία βαάθιῃ 4πὰ8 δἰίεγ ϑεπεγε φυϊδρίατη 4υεαὶ. ἰ8 Αἱ υἱ εἴΐατη ἷ 
οοβιοϑβοὶ τε6 ροϑϑιξ, δᾶπι ζει Ἔχρ]ΐσατα αι ϑρίατη ροΞϑὶϊ, ργορίετεα 
φυοά εἰ τε8 ἴρδαε δχρ]ςαθ: 65 υογθὶβ ποὺ ϑααῖ, οἱ ἰάδτη ῥγούϑῦθ 
4υοά αἰϊεγ οορίίατε ροϊδϑὶ πεπιο. δοξ οπιῆθβ φυΐάθιη εοἰΐδιη 89 
γεϊεγον δἰϊογαπι ἀυ οι διίοπε5 δυπξ. φαοοῖγοα μᾶθο σῆοηαε ρεγρβη- 
ἀφηάὰ δἴφῃε ἐχουϊεηάα ἰῃ ἀϊδροϊδιίοηε ἀδ {{|16 υἱἀδβοῖατ. 

ΜΕΤΑΡΗΥΘΙΟΘΟᾺΛ 
ΒΕΒΘΘΑΆΙΟΝΕ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

Ο... Βοπιΐηεδ Ὠδῖττα ϑοῖγε ἀδδί ογαπὶ. δἰ ξτπτη δαΐετη οδὲ 86 }- 
φῶτα ἡἰδοῖο: πδπὶ δὲ ἀρ94.6 πϑὰ ργορίετ 86 'ρ808 διηδηῆϊηγ. ργδδ 
φοἰογὶς δοΐθπι, 4α] ρὲγ οου]ο8 ϊ: ἤθη δηΐπι αἱ ἀρδιηῃ8 δοίαπι, γὙϑγιτα 
εἴϊατα η1] δοϊαγῖ, ἰρϑτη υἱάθγθ ργαβ οπιηϊ μι 8 1118, πὶ ἴϊα ἀΐσαπι, ε]}- 
βἴπνιθ. οατϑα δηΐθπι εϑὲ αιοἀ δεπδημπι ᾿ἰς γα] ππαχὶπιε π08 οορπο- 
ϑ06Γ6 αιυϊοαπᾶτη ἴδοϊϊ, πιυ δααε αἰζ(εγθη 88 τηδηϊεδῖαδι. πδίηγα 1ϊ6- 
486 δηϊπι] ἃ δεηδυιη Βαρεπιὶα βυπὶ: ἃ ϑεπδῃ σατο 4αϊ θυ ϑάδπι Θοταπὶ 
πΟΝ ἐπ ΠΔΒΟΣ Τα πιοιποτγία, φηϊ αϑάδηι γεγο ἱππαβοϊγ. εἴ ΟΡ δος αἰΐῃ 
Ρτυἀειῖα, αἰΐα ἀϊδοἰ ρ]μαγατα οδρδοίοτγα ϑυπξ πάτα ἰ18 488 ππεπιο- 
ΓΑΓΟ ποῦ ροϑδυπί. ρῥγυάοπεῖα φαιάοιι, ἀρ 84πε εο 4τποά ἀϊδοϑβϑηῖ, φιδε- 
σαχηδ8 80 ]]1σεὶ δὰ ἀϊγα δ0η 08 ΠΟ Ροϑϑιιηΐ, υἱ ρ68, εἴ δ' φυοὰ δηΐ- 
ταδὶ υτν ρα ΠῺ8 δ.π|}}16 εϑὲ. ἀϊδοππὶὲ δυΐεσα 4ηῃθΕΟ 46 πᾶ ΟΌπὶ 
τασταοτία σης 4ποαηα δειϑαῃ αρεπϊ. οεδῖθγα ἰρί των ρ ἢ δηδ8118 80 
τϑιπ ον 8 υἱναπῖ, ἐαρογίαπιϊα Ὑ6γὸ ραγώσχῃ ρϑγιϊοὶραπὶ, Ἀυιπιδηιπὶ 
δυϊδιω ξοηπ8 ἀγῖε οἰΐθιη ἃς Γαιϊοοἰ πα ΠΟΏΙΡα8. ἤξ δυΐεπὶ οχ πιοπιογίᾶ 
ἐχρετί θη Βοιπίπίρα5: πιαϊῖδο εἴεπῖπι εἰυϑάθπι γεὶ πηεπμοσῖδθ πηϊὰ8 
ἐχρετιθηϊίδε νη οἰβοίειπι, αυᾶγε θχρογίεητία ρεης δἰπιῖὶα φυϊὰ 
ϑοϊδηϊίαο ἃς ἀγιϊ 6686 υἱάδιισ. ρὲ ἐχρεγιθητίαμι δαξοτῃ ἃγϑ εἰ βεϊθῆ- 
ἴα Ποτοίπιρυδ εἴβείςαγ: ἐχρειιοπηα δηΐπι, αἱ τοοῖε αἷς Ῥ οἶπϑ, αγίεπι 
εἴβοῖξ, ἱππρετγιιϊα νόγοὸ οαϑιῃ. βὲ δῃϊοπι ἃγδγρ ΟΌΤ 6 πηῸ 118 ἐχροτὶ- 
ταδυταλθυδ ποιϊοηΐθηβ ὑπὰ ἀδ δἰ πα! 8 Ὀπίν οΥβ8 118 εχὶσιϊπηδῖϊο βαΐ, 
ἐπὶ δυϊτοαγε οἰοπίπι, φαοα (|Π186 μος πιοῦρο ἰαβογαπιὶ ποὺ οοπάπ- 
χὶϊ, δἰ τε! τετ δοογαῖῖ ἃς 5100. εῖπ| 411158 πιο ἶτῖ8, Θχροτγιθπεδα: φυοὰ 
αὐῖετα οταηῖθι5 Βη]δοοπιοεϊ βδουπάμτα ὑπᾶπὶ δροοίειῃ ἀεϊογτηϊ δἱῖδ 
Βος τῆόοτρο ἰΔΡοτγαπῆρτι οοπάυχίξ, πῖροϊς Ρμἰερτηδῖιοῖθ δο Ἐμο] οτὶ- 
οἷα δὐξ ἴεργε δγάεηϊε ἰδβογαπεῖρυϑ, ἥτος ΔΓ ργορτγίαπι δὲ. δά 
ὡρξενππι ἰἴδαιε πὶ] υνἹάεῖωγ ὀχρεγίθπεα ἀἰζίεγτα ΔΡ αγῖε; φαὶπ ἵτηο 
σἱάσιμτ:ϑ ἐχροσίοδ πηδρὶϑ 14 χφιοά ἱπέεπάμης σοηδεφοὶ, 4ααμι ἱἰ|ο8 
4αἱ ταϊζομεπι αρϑααε δαρετϊθητία ἰοπεηξ, οδυϑᾶ Ὑ6γῸ εδὲ φαοΐ εχ- 
Ῥετίεπεξα οἰπρα]αγίιπι, ἀγα δαΐετα πη νεγϑαίἑυτη ΘΟ ρη1110 εϑὲ, δοιϊοηεδ 
δυΐστω δο βΕΠΘΓΔΙΙΟΠ68 ΟΠΊΠ68 ΟἶΓΟΒ δἰπροΐαγα δαηΐ: ΠΟῚ επΐπι Ποιηϊ- 
Ὡδτω, τιϊδὶ [βρ δοοϊάδηϑ, δαπδῖ χιὶ πιεάδιαγ, δεὰ (8|}1πὶ δὶ ϑοογα- 
τοῖο δὶ αἰΐαπι ααεπιρίατα δοσγητὰ αὶ δὶς ᾿ἀἸοσαπταγ, ουἱ δοοίἀϊε Βο- 
σχΐτ Θ686. δἱ χυΐν ἰἴδαιιο σαϊξοπεπι ἄβατα δχροσγιθρ τα ἰθηθαῖ, εἴ 

ῃ 

παΐϊνογδαϊς φυϊάεπι οομποδοαῖ, χαοᾶ ἀπίεπι δὰ δὸ ραγιϊοαΐαγε οϑὲ 
ἱξπογϑὲ, ϑδερεπυπιαγο δγγαρὶξ ἃ ϑᾶπδθάο: ἰὰ δηΐπι Ἰηδρὶ8 58} 8118 
εδὲ φυοά δἰπρυίατα δϑῖ, πὲβῖ]ο τηΐϊδαδ δοῖγε εἴ σοβῆοϑοοσε παδρὶ8 ἀγα 
4ιιᾶπι ἐχρεγίθηιίδα γθἰἐγδηνασ ἱπεδϑα; 86 605 4πὶ ἃτγίθτι ἰθποπῆς 
4ιιᾶπι 605 αηΐ ἐχρευϊθηιμ τη Παρ οηΐ, δαρ᾽ εητογε8 6686 ρῃϊαπηῃδ, 60 
4ιοά βαρὶεπία ργορίογ δοϊενεἶδηι πα ρὶ8 ΟἸΏ 68 δ6]αΐτιγ, ΠΟ δυΐεπι, 
ιιοηΐδται {1 φαλάοπι δοίειπὶ οδάδατα, μὲ Ὑ6γῸ τιϊπῖπιε : Ἔαρ γε δἰθηΐτα 
δοῖυπὶ φυϊάοπι φιοά εϑὶ, ργορίεγ φαϊὰ δυΐθπι πϑϑοίππε; 1}}} υθγὸ 
ῬΓΟΡίεγ φυϊά εἰ σδυδαιῃ ςορποβοιηῖ, 4υᾶτα δὲ 608 4υὶϊ 1) φυδαᾷθ 
ΤῈ δγοβίϊεοιϊ δυπῆ, Βοπογθιογαβ οεὲ ἀοοίίογεβ ἃς οἷ8 φηὶ πιδηΐ θυ 
ΟΡογαμτοΣ δαρι ελίογεϑ Ρυϊδιμ 8, φαοπίαπι σϑυ 8 ἙξΟΓΌΣΩ 4186 Βυηῖ» 

δοϊυπε: {ΠῚ} γοιὸ, δου εἴ φιδα ἱπϑηϊπιαῖα, δοΐαπξ φυϊάθτι, δε η6- 
δεϊεητία ἴδει πὶ εα φῦδο ἰαοϊυηὶ, πὶ ἰρηὶδ σοι Ρυτὶ τ; 864 ἱπαηὶπιδὶδ 
παῖπγα φυδάαπι Πογαιῃ δἴπροΐα ἔδοϊππε, τηϑηῖθυ8 ΙΔ Βογδηῖεδ ργορῖοσ 
οοπϑαοίυ ἀΐη οι, δπ]ηᾶπι δαρὶ θηἴίογαϑ δἰπὶ ΠΟἢ ργουῦϊ ΔοΕν δυη, 864 
Ρτουῖ ταϊοηθιῃ μαροπῖ οαιιϑᾶϑαπο ςορποδουηῖ. εἰ ργογϑυϑ δἰ βηππι 
δοϊδη 8 εϑὲ ρο886ὲ ἄορεγθ. φυδιηοργεηι πιϑρῖ8 ἀγῖθιη 4θθτι ΘΧρΘ- 
τὶ απ ϊατη δοϊθηϊδτι 6886 ρυϊᾶπιηϑ. {111 επί ροϑϑαμ, εἰ Ὑ6ΓῸ παϊππη 8 
Ροβδιπὶ ἀοοογα. ργϑθίθγαα δθηϑιτι πυ] τὰ ρα ϊδμιυ5 δα ρ ΙΕ ἰδ: 6886: 
τδτη ἴδ δἰηροξαγίαπι μδ6 τηαχίπια ρτορτίδε σορη !οῃ 68 δαπὲ, ἀε πυ}]οὸ 
ττηθη ἀϊοπηϊ ργορίοτ φυϊά, τὸ ρτορῖεσ φυϊὰ ᾿ς] 488 ἱρηΐδ, 8ε4 5οῃτ 
4ποά οαἰτάυ5, ῥγϊπινπι θηβέ οὐϊυϑουτηαπε δι 118 δ ρτγὰ ΘΟ πα πΐ 
δ6η80}8 ᾿πγοηἴογοπι, ΠΟ 50 απὶ φυοπίδιη αἴ} 6 ε58εῖ φιιοα ᾿ηνοπίυτα 
εγαῖ, σεγυνῃ οἰΐαπι πὶ δαρίεπίοπι εἴ οεἰογὶβ ργαθϑϊδηΐετα, υἱ γϑτὶϑὶν 
ται ϊ]α οϑὲ, Βουηίηθϑ δάπη γα ραπῖαγ. οὐ δυΐθπι ρ]υΓα8 δτῖ68 ἱπυθηΐν 
τοῦτ, φυδγατη 4|186 δὰ πεςδϑϑατία αἰΐδας δά ἀδβρθηάυιη δο86ηϊ, ϑαῖὰ- 
Ρεγ ἴδὶεβ βαρἰεπιίοταβ 11}18. ρπίαπιιδ, ασποα δογιπι δοἰ θα ποῦ δά 20 
ὨΠ]ἀῖθην εδϑευξ. πο Αἴ υἱ ἐμεϊδδω αι ἴδτη οτηπὶραϑ μ18:1τ:15 1186 
δα ρ᾽ απτίαγιτη, απᾶε πεαπε δὰ ἀορέπάιϊπ γοϊαρίατίθ π 6486 δά πεοδϑ- 
ϑαγῖία ςοηἀιοιπὲ, ἰπυθηῖδα βἰηὶ, δὲ ἰῃ 1115 Ἰοοΐδ ρσῖιπο αὶ υϑοδρδηῖ; 
4υδτθ οἶγοα Αδργρίσπι παιδὶ μαπιβέοαθ αγίαϑ οοηβιοἱδο δυηῖϊ: 1}σ 

- ἐπὶ πὶ βὲπ8 δαοογάοϊιπι υβοᾶγε ρδστηΐϑϑ8 δῖ. ἤϊοῖιτι δυΐετη ἴῃ Νῖο- 
γαλῖθαθ εδὲ φαδοηδιι 511 ἃτιϊ5 οἱ δοιθηι 86 αἰ γεπτία, ἃς σοί ΓογΏτῃ 
4.86 εἰπεάοση βϑηθσὶβ δθῃϊ. οὐἱῃ8 δυΐεπι γαῖα Ὠππο δε ΟΠ ΦΤῃ 

ῬρΡρ 
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ξαεῖταπϑ, {ΠΠπ4 εθὲ, φῃοά Δρρεο]]δίατη ἀρ εἰίαπι ὥρα Ρτίπιθϑ οαυδαδ 

εἴ ρτἰπεῖρία οἵαπθϑ διθ γαηξαγ ὙεγϑδτΊ. ἌΜΕ: υἱ ἀϊοΐαπο εϑὲ ργῖυδ, 

δχροτγίιδ φυϊάειπ δϑεηδαιπ απθιποπαθ8 Παρ θπιϊθι8 δαρίθπιϊου 6688 
992 γνἱἀδίατ, γιοχ σογο ὀχρεγιΐβ, δγο ιϊθοῖπϑ εἰΐαπι πιδηΐθι8 ἸαΡογαπίδ, 

ϑρδουϊδῖϊν! δυΐεπὶ [δοιἑνὶδ. φιιοὰ ἰρίτυγ δαρίεπεα εἶγοα ἰατπδε οᾶπιδ8ϑ 
εἴ ρῥυποὶρία 8ο᾽ επεῆα 518, ραιθῖ. ᾿ 

2. Οὐυοπίδαι απΐειπ ἤᾶπο βοἰδπεθπι φαδετγίπιαϑ, μος πίϊφαα 
ξαοτγῖς οοπϑἀεγαπάαπι, οἶτοδ {πα ῖ68 οαυ888 οἱ παῖδ ργίποὶρὶδ 8οῖθη- 
[δ ϑαρίεπεῖα οἷς. δἱ ἔϊδψυθ γαρεῖδε φυίϑαιδπι αιὰ58 ἀξ ϑϑρίεμϊς ορὶ- 
πίοπμεβ Βαβειπηβ, [οτίαϑοῖδ εχ δος τηϑρῖ5 Δρρᾶγεαῖ. ρῥτίπιο ἱρι[Γ 
ορίπδτηατ βαρίθπἭοπι πιαχίπις οπιηΐα, τὶ ΡΟ δ81}16 δὶ, δοῖγε, "05 Β8- 

1ο Βδοΐδον 510} τί τὲ γ Ἔογατε δοϊ ευλίατα. ἀδὶπάε {{ΠΠππ|πὶ φηὶ ἀπ οἰ] οτα 
πααῦς 8οῖτα ἔδοΣ]ἶα Βοπηῖπὶ οοβπόβϑοθγο ροϑδῖξ, δαρίοπίειη εχ βεϊπιδ- 
πιαϑ: ϑδηϊα δηἰπὶ οπιηῖρο8 οοπιπιιηθ δϑῖ: ΠηΔΙΒΟΡγοπι ἴδοις εἴ 
ποοιϊασαπι βαρίθηϑ δῖ. ἰΐεπὶ ΠΠ]Ππὶ 4ηΐ οογίογ ἃς πιϑρὶ8 ἄοςεγα νᾶ- 
Ἰεὴϑ ἑδηφας τά αϊ, δαρίδυϊεπι ἴπ οπιηὶ δοιθητΐα 6586. δοϊοπιϊαγΓΏτα 

͵ο{πε ἰἰϊαπι 4υδα ργαιϊΐα δ8ὶ ἱρϑιι8 δὲ ργορίδγ ἰρϑιπι 8οῖγα, συδιῃ 
ἔα 4086 δἰϊοττμῃ ρταιΐα δἰροπάδ 518, Ἰπορὶβ δαρίοπιίδιη 68556..ἕὄ δὲ 
Ρτἰπ δι ρδ]ογθπὶ αυδιη οἱ ϑΌΡιηἸπἰδιγαπῖεπι ροιπ8 ϑαρίεπεΐθπι 6856. 
ποτ εηἰπὶ αἱ 8 ρ εὐ τὶ ρτδθοὶρίαἴην, 86} αἱ 116 ργαοοίριαι, πος πὶ 1Π}6 
ΔΡ δἰϊεγο, 864 αἱ ἃΡ δὸ τηΐηπϑ δαρίδπε βιπάδδίυτγ ἀδοεῖ. ορίπίοῃςϑ 

20 ἰϊδχυδ ἴαΐες ἃς ἰοῖ 46 δαρίοπεία δἱ δαρίοιτθι3. Παρ πιιδ. ἰογυτα 
δοίδιω μος χηΐάδαν, οπιιΐα ἰπφαδιη 5οἷτο, {Π| φυΐ τπδχίππα πηΐνοσϑα- 
ἴοι δοϊθιαπι ἤαρεαὶ πεςθ586 δϑὶ ἴπο880: ᾿ΐς οπίη ηποήζαιηποάο 
οτπηΐα δα ιοοῖα βοἰξ, ἔδγε δαῖοπι εἰ ἀϊπο. Πα Βοπηίμῖθι5. σορπίτα 
ϑΌπὶ δὰ σζιᾶα τηᾶχῖπο πηΐϊνογϑα ία ὅπη, δ᾽ φυιίάοπι γοιῃ οι δειπιᾶ δυμὲ ἃ 
δδη1}π4. δοϊδητίαγωτα αὐΐοπι 1146 σον ἴοτο8 θηπΐ Ζιᾶδ Ἰπαχίπιο ργὶ- 
πλογπι δΏΠ|, ΔΙ 4πδὲ ϑιπξ 6χ ρϑιιςιογίθιι8, ΘΟ  ΠΟΓΘ8 118 ϑιπὶ αιιδ6 
ἐς δἀάϊποιο ἰσπηατ, αἱ αὐἰτ μη εἰΐοα φυδιη ροοτηεῖτία. δὲ γόγο εἰὰ 
τηδρὶ5 ἀοοοῖ, συαθ σαν888 5ρδΟΌΪΑ ΙΓ: 1ἱ απὲπὶ ἠοοδηξ αὶ σδιιδαϑ δἰι- 
ξαϊοτιιπι ἀΐσαπι, ἱπι Πρεγα ατΐοπι δὲ δοῖγα θογαπη ἰρϑουιην ργαῖα 
ἯΠ ργδθοῖραθ 9εϊοιἶαθ ἱποϑῖ, υδ6 εἷὰ5 δϑὲ χιιοά πιᾶχίιπο δ. ῖ]6 65. 

ὁ αυὶ Θηΐπι 8εἶτα οἶτι8 ἱροίῃι8 ρταϊϊα εἰϊρὶϊ, ἐπὶ φυδς πιᾶχῖπα δοϊθηϊία 
δεῖ ργδεοῖρας δἱΐροῖ. [419 διυΐθπι δεῖ οἷὰβ χιιοὰ πιαχίθηε 80 1} }]6, 
Ἱδαχίπιο δΌϊο πὶ δ Ια 5ιπὶῖρ 3 ρτί πιὰ οἱ οϑιι886: ργορῖεν μᾶθο δηΐπι 
δὲ εχ 15 σεἴεγα οοξτιοδουπίωτ, 88 πὸη μᾶες ρ6Γ δυβίοσοϊα. ῥτίηςὶ- 
Ρδἰϊροῖποδ δαΐειη δοϊερτάγιπι οἴ ρ γί ποῖ ΡΔΙΪΟΓ σι Ριηἰπἰβέγαπιε δῖ, 4τιᾶ6 
ςορποβοαῖ ἴὰ ὉΡ ποι αποάφυθ δρεπάυπι 511. ἢος διιΐοπι οϑὲ Βομτπη 
φπΐυϑηπ6, οἵ ὈΠΣΤΟΓΒΑΣἴογ αοά ἰη οπηὶ πϑἴτγα ορ᾿Ππμπι οδῖ. οΧ 
οαπηῖδης ἴαηπε αἶοε8 ἴω δαπάθπι 8ς θη δ πὶ οδαἰ 1, χιιο αιδογι τοῦ 
Ὠοτάρη. οροτγῖοξ δἔαπίμη ργίπιογαπὶ ᾿γἰποὶρίογιπι δὲ σϑυδαγτ πὶ ΘΘΤη 

10 δρϑουϊδάναπι 4856. πδιη δὲ θοηιμη, δὲ οὐπ15 γαῖα, τπᾶ ἀδ οδιιδὶβ 

ἐδ. αιοι αὐϑοῖπ ποι ἔδοϊϊνα, εἴϊατη δχ για Ρ ΒΙ]Οβορμμεἶθιι5 
Ἰλῶρ ΡΓΟΡΤΟΓ αὐπιϊγαϊίοποτν δηΐπι δὲ πὰπο δὲ Ῥγιπο ἱποδρογαηῖ 
οτοῖπ 5 Ρ ΔΙ] οϑορ μαγὶ, ἃ ργιποῖρίο φηϊάοπι δήπηίγαπο δὰ ητδθ ἐδ 

ἀαβικιο ἀν ἰδοϊογα δγαπὲ, εἶπάς ραυϊαῖιη οἰτοιΐα8. ργοςοάοηϊόδ, 
οἴϊωια ἀε τοϑϊογιθυ9 ἀυθιϊαπο, οἱ 6 ραβδίοηί δι ἰΏπδθ οἵ δογαπὶ 
4πδε εἶγοα 501]6πὶ δὲ δι6}]9 ἤππὲ, δὸ ἄθ βϑηδγδαιοπε ὑπίνογϑὶ. αυὶ 
γεγο ἀυβίϊαι εἰ ἀἀπιϊγαίιγ, ραϊδὶ 86 Ἰβπογᾶγε. πᾶσα ἈΠ] ΒΟΡΙ8 
ἀτρλῖοῦ ΓἈΡαἰδγοπι φιοήαταπιοάο δῖ, 60 χιοὰ [ὉΒΡ0]8 οχ πιΐγαπαϊδ8 

20 οοῃδῖαι. σπᾶγα 8ἱ ργορίεγ ἤιραπὶ ἱρπογαπιΐα 8 ρ ἢ] οδορἈδεΐ δον, ρᾶ- 
ἰδ φαοά οσαπ88 ςοφποϑοθηαϊ, δὲ πα} Ἐπ τι}5 Γαῖα, Τρ δι πὶ δεῖ ΓΘ Ρτγο- 

ϑδαυδρδλΐηγ. ἰορίδτγ δαΐοπι [ὦ ἰρϑπι αυοά σοπερε: ἴδγε επὶπι 
οὔθ. 5 ἰπνθη 5 αυδα δὶ ποοοβδαγία δὲ [ας Παίεπι ἃς δά οροπάπτι 
εὐπάμποδης, Βοίϊυϑποι; μγαάδοπεα αυμθγὶ οοθρία εϑὲ. ραϊοὶ δας 

οἄ οἱ» αἰϊατι πο δια πΈ ΠΠταῖο πὶ φηαδεΐηπδ, 864 φαδπιδιποήπτα 
Ἰοΐτππι5 ἴδ γ ἤόπιο ἀδ δοὸ αη διυιὶ ἰρβῖπ5 δὲ ποῖ δἰ ογίυ5 ργαϊία εϑὲ, 

ἴα οἵ ἤδος βοὶα βεϊεπιϊαγηπι ΠΡ εγὰ δϑὲ, οἰ φπί θη δοΐα ἤδθς 3πὶ ἱρϑια8 
βταῖία 6ϑξ. 5 τ τ ΠῸΠ ἨΌΠΊΔΠΔ Οἰτ|5 ρο 856 5810 ρυἐαθ ταν: πα- 
ἴαγα εἴν πίτα μοπιΐπατα ἰη ρ] ετίβηπε βογυὰ δὲ. υαρτορίθγ δδοιπ πὶ 
δἰπιοηίοπι ἦδπϑ πεῖχαε δοῖπ5 θδης Βαβεὶ ἀϊρτϊτδίοιη: ἐκμίποι ΥΈΓΟ 
ἰαάίρτιαπι ποῦ απδργοτγα Π|ὰπη 4π6 οἰρὶ σοπνϑηῖὶ βοϊβηξῖδτη. 4υο οὶ 

983 φυϊὰ ροδῖδε ἐΐσαπε, οἵ παυγα ςοτοραγδίαπι δοὶ πὶ ἀἰνίπἰῖαϑ ἰηνιἀθ δῦ, 
πῃ μος τολχὶπιθ [ νγίλπιι δ θϑὴ σομεηκοτγο, οἵ ἰη 0] ςε8 οὐπῃε8 6556 
αὶ αἰξίοτα 86. φηδογπηῖ. οὰ πὸς ἠϊνίπαπι παίηγαπι ἰην  ἠἈπὶ 6586 
σοπν θη, ρΡοδίαοηαε, ϑοςαπάθτη ργουθγθίππ, τη 8 πιο Πα πταγ. π6Ὸ 
αἰϊαπι παι δε υϑοθπιοῖὶ ἄδοθὲ Ποπογαθι ογαπι ρα ΐαγα: 4886 δπῖτα 
εἰν τοϊαδιπα, δαιοῖη δα Βοποναυ ςϑίτηα δοῖ, ἰαἰλο νογο δ᾽ [ἀτίδι 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΘΙΘΟΟΑΚΟΌΜΊΙ. 

ἀυτηϊαχαὶ υἴΐχας ἔποτῖς. πὴ εἰ 116 χοαπὶ πιαχίπια ἀθπθ μαβεδὲ, 
ἀϊνῖπα 5οἰ δηιἰδγώτῃ οϑὲ, αἱ δὶ 08 δϑὲ, 4π86 ἀϊνίπογαι 511. μδθο δυϊοις 
8οἷα υἱγττιηαπδ σοηδαουλα αϑὶ. ἀδι8 οἰθηΐπι ταπὶ οΔΌ 58 οπιπὶ θη 6486 
νυἱάεῖατ, τσοὶ αποήάαπι ρτποὶρίητα, εἴ τά] δππι δηΐ δοΐῃδ δυὶ ργαθοῖραδ 10 
ἄδυδ μαθδῖ. οδϑίεγαδ ᾿ϊδφθ6 ἽΤΏμ 68 τπϑβὶ8 68 πεοϑββαγίαε βθπε, ἢ] 
γεγο πιϑ]ῖογ. ορογῖεϊ δυΐοπὶ φιοάδτουποεο οἰη8 ογάϊπετη ἴῃ σοπῖγα- 
τίυιπ ποθὶδ ἐπ αυϊϑἰἰοπαπι, 4π86 ἃ ρτίποῖρῖο ἤθραπῆ, ςοπϑαϊηὶ, ἱποὶ- 
Ρίυπι δἰθηῖπι οτὴπθϑ, αἱ ἀϊχιπιαθ, 4}. δάἀπιϊγαϊίοπα, δ δὶς 8ὲ βαβθαῖς 
δἱουϊ ἀξ ργδδδιϊίοϑίβ, 4ι186 ΡῈ 86 ἴρδα τπουεπῖατ, {ΠῚ φαΐ ποπάθτα 
ϑρ θοῦ ϊαιΐ δυιπὶ οδάδδτη, αὐϊ ἀδ 50]5:}118, δὺϊ ἀε ἀΐατιοἴτὶ Ἰποοπηπιοσν- 
φυγ Δ Σ]ταῖα. δἀϊηϊγαθίῖθ επῖπι οὐπηΐθι8. νυἱάδτωσ, δὶ φυϊά, οὰπε ποῃ 
δἷξ ταϊηϊπιατη, ΠΟη τοθηϑαγοίηγ. ἀδοοῖ δαΐοτη ἰπ οοηϊγδγίαπι δὲ πῃ 
τπϑ]ϊι5 δεσππηπι ργονθιθίυπι σομϑηπιπιατα: συσπιδήτιοάμαιν ἱπ ᾿15 
βῖ, εαπὶ ἀΐδεαπε, πὶὶ Ἔπῖπι τπηαρὶδ νἱγ βθοπιθιτὶ συ 8ἀπη γι γ υᾶπι 9ἷ 20 
ἀϊατιεῖει: οοπιπιοΠ5ΏΓΑ ΒῚ} 18 ἤοτοῖ. σηδοηδπι ἰρήϊτγ πδίαγα οἷπϑ κοίδη- 
εἶδε φυδ8 φιδογίζγ, δὲ φιδθ ἱπσπῖῖο παῖ ἀεδεῖ ααϑεϑιῖο οἱ ἰοῖαθ 
ἰγδοίδτιι5 οουδαχαὶ, ἀϊσίνπι οδῖ. 

8. Οὐπε δυιζϑιη τηδηϊ οϑίητη Ὁ φιοά ρτίνπαττιτι οδηϑαττιπὶ ΟρΟν- 
τοῖ δοϊεπεαπι δεςῖρογα (ἴὰπο οπίπι 8εῖγα ἀποπιχπούαηε ἀϊοῖπιηα, σπτα 
ῬΓίμπδτη σδηδᾶπιὶ ΠῸ8 Πυ556 ΒΓΒΙ ΓΆΠη1Γ), οϑῆθᾶδ τ γῸ αιϑάτγιαγιατε 
ἀϊεαπῆιγ, φιάγαπι ἀπᾶπὶ φυϊάο πὶ οϑηϑᾶπι ἀἰοῖπιῃ5 6856 5: Βδιδητιατα, 
οἵ φιοι! ηὐϊᾷ δγαὲ 6556: ἤδη ἴρδαπι αιᾶτο ρυΐπιιπι, τοίου δά τα- 
τίοποπι ἢ πατπι, οαπβα δυΐοπὶ οἱ ρτὶποὶρίαπι, ἐρϑιῖτα φυᾶσα ρτίσνατη : 
ὉπδΩ ὙΕΙῸ πιαϊογίδπι οἴ δ δ᾽ ϑοίητη ; τογ ἴδιαν ἀιιῖθτη ὑ)46 ᾿τγῖπο ρατ 30 
ἱποῖμϑ:; Πυδιταπὶ ν6ΓῸ Ορροϑίίϑτη οἱ οδυιϑᾶπι, δὲ οτΐα5 ρταῖϊα, εἴ Ρο- 
πιπη. ἧος δηΐῃ βι15 ἰοῖτι9 τηοῖπ8 δὲ ροπογαιίοηβ δοῖ. ἀ6 ἢ΄5 δῃΐοτῃ ὃ 
οὐμμΐθυ9. εἰϑὶ μαϊῖ8 τ ἀδ πδίηγα ἢ π8 ἐροσιϊαΐατα. δἱξ, 1 1110 τοὶθαϑ 
τάτα θη 1105 φιοαηα 4ΐ ἀπῖα πο8 διΪ δηϊυπι ρεγδογυϊδιίοπεπι τθηδ- 
ταηὶ οἵ ἀδ τοιυϊίαϊο ρ Ἰ]οϑορ Βαῖὶ σιιπῖ, δάδοϊδοδποιδ. ραῖθὲ δπίπε χαρά 
{1 εὐἕατα ρυϊπ εἰρη αἰΐφια εἰ οδπ885 ἀΐσιιπε, ργοάοτίι ϑ4πε ρτγοίδειο 
Ἰνυῖς ττδοτατοΐ, πιῖης δὲ 114 Ὀγουϊίογ γθρδίθτητϑ: δὲ Θπἷπι δἰ ἃ οδα- 
886 βοΠι8 ἱπυθη δ ηνη5, 80 οογία ταρὶδ 1118 ογθάδινιβ 486 πᾶῃς 
ἀϊεῖαθ δαπῖ. ρ] υνίνηὶ ἰρίτατ σόγηστα αι ρτγίπνιο ΡΗ  Οδορ ΔῈ] δππξ, 80- 
185 1118 οχὶδιλενδι πὶ οχπαΐασα 6586. ΡΥ ἱποἰ ρα 4ιδ6 ἦι) ταδίογίαθ δρ θςὶδ 
δπηῖ. 6Χ 4ποὸ διΐτν οπιπΐα Θη ἶἷα διιπ}ῃ, δὲ δα πὸ ῥτίπιο ἤτπὲ, οἱ δά 
φιυοά αἱ ἰπυῖῖπι σογγαπ ρα πἴατ, δι ϑιαπ δ αι!άθπι ρεπηδηδηῖθ, τοῖς 0 
ἰδῖδ γθῦὸ ρϑϑϑίοπίρηθ, ἤος δἰ επιθπίοπι εἴ πος οποίον δηίαπι 6858 
Ρτἰποῖρίνπι δἴυπες εξ ΟΡ μος π|8}] βοτγί πεπὲ οοτταπιρὶ ορ᾽ πδιΐωτ, 
τη χιάπι Βυϊαδοετηοαϊ παῖυτα δοηρ 6 Γ σοηεογνυδῖδ, συθτοδάτηοήττα 
πδ4ι8 ϑοοτγαίθιῃ, φιιδπάο (οτιπ 55 διι τοπϑίοιϑ οἰβοῖταΓ, οἰ παρ Ἰοἴ ΠῈΣ 
βετὶ ἠϊοίπιδ, πθ4π6 οαπη ἰδῖοϑ ΒΩ τυ5 δτα 81, οοτττπιρῖ, 60 φποὰ 
δι δἰ οεἴυτη ἰρδυνν, ϑοογαῖθα ρουτηδηεῖ: ἰϊὰ δὲ σεῖθγογαση πὲ 1}. οροῦ- 
τοῖ δπΐπη αἰΐχυαπι πδιΏΓΒΙἢ δι ΒΠ8πὶ δὺϊ ρ]ητ 88 6586, ὃ σα Ρυ5 ςοίογ 
βαπε, {ΠΠπ σοηδογναῖα. ρ αγα Π αίατη τΆπιθη εἰ σρδοίοπι ἢ υἱο8 ρτίποῖ- 
τ ποῖ δαηἤολη οπιῃδ5 ἀϊσιηῖ, 8ε4 Ἅ 4168 ηυϊάοπι, μαϊαϑπνοάϊ ρἢἱ- 20 

ἱπιορβῶε ΡΓίποορϑ, ἃ4πδπὶ αἷξ 6586. 4πῶγα ἰοιτατη Ππο7π6 δΌΡΟΓ 
δ4τιανη Ἀ55θιΌΡαῖ 6886. [οτί α8ὶ5 ἢδπς ΒΔ πὶς ορίπίοπετα, πΐδ ποῖϊτὶ- 
τηθπίυτη οἰπηΐμ Πατηὶ ππὶ 6886 υἱάεραῖ, ᾿ρθαπι συοηθς οαἰϊηια 
δχ δο [δοΐτπι, δο4ιη8 δηΐπιαὶ σίνογθ. δχ 410 δαΐοπι δἰφυϊὰ δι, ἰά 
6886 ρτπεῖρίππι οτηνίσαης ᾿γορίθγ πος ἰρίτιγ μᾶπς ΠδΡηϊ: ορίπιο- 
πθπὶ, εἴ φιοπίδπι σπποίοτγιπι δοιπἷπᾶ παίαγατη Ἀπιπί ἀδπη δογηϊα ἐππὶ, 
δῆτ ν6γὸ παϊωγαθ ρτινοὶρίππι Βύτη 418 698. δππὶ δηΐοιη φαϊάδην χαὶ 
εἴϊαπι δ τα" σδίπιοϑ 1Π|05 δὲ πἰτλὶθ 8 Ὀγδθβοη ροΟπογαιοπδ ταπιοῖοβ 
εἴ ργίπιοβ Ἰμοϊορίζαηϊοθ οἷς δγθ γαπίαγ ἀ6 παίυγα δοηδῖ888. ΟςθΆ- τὸ 
ὨππΊ ΠδΠ]η6 οἵ ΤΟΙ πη ρουεγδιοηὶβ ραγεηῖοδ σαδα σσοίπογαηξ, ἴθ 5- 
ἱπγαπήππι σθοος ἤδοτγῆπι Ἀ64 181} 6886, ΘΊΥροπι ὉΡ ᾿ρεἶδ ροξιι5 8Ὁ- 
Ρο]Ϊαΐαπι : Βοπονα ἰδδιποπν δηΐπι 4υοα ἀπε σηϊ δεῖ πητπι δὲ, ἰυϑίπτα"- 
ἄντ αὐΐοιη Ποπογα ἰ5δίπηυτι δος. δἱ ἰρίτιγ πη συ ἰδία δἵ υοῖῃ βία 938 
ἐδ πδίτιγα ορίπιο δὲ, [ογίαβϑϑε πο δϑὶ πιδπι(βϑίιιπι: Τα] 68 ἴαπαθῶ 
δπης πη πιοάτππι ἦε ρτγίπια σαῖι88 ἀἰςῖττιγ 8586 τι ΐ586. Η!ρροποῖι δὲ- 
επΐπὶ ποιὸ αἰ ρτιδ θέτο οητὶ 5:8 σοπηπτίθγαγθ, ργορίογ 1π| 6] οοῖας 
εἴτις οἰπιρ] οι δῖοιθ. Απεχίπηθῃ θα δυΐθπι οἱ Ὠοροηδ5 δόγετη ὑγΓΟΓεα 
δ4πᾶ εἴ Ἰπαχῖπα 5 πιρ] εἴυιπ σογροόττπι ᾿τἰποὶρίππι διαϊωυπι. ΗῚρ- 
Ρϑευ5 διτοπὶ ΜοϊωροπίίπυΝ δὲ Ε γα ο ἵν ΕΡΗΘβῖπα ἵγπόπι. Ετορο- 
ἀοοῖο5 δυῖοτη φιδιϊποτ, ὕπα οἴτη ρτϑε ας 5 δι ρογδά ]δη5 εἴτι ἴοτ- 
ταπι, Πυδγίητη. ἤᾶδο ΕΠΙΠῚ 8ΕΠΊΡΟΓ ρογπίβπδγα, πες βετὶ πἰδὶ ρίαγθ- εθ 
᾿ἰϊαῖθ δὲ ρδυοίϊδῖε οσοηπἰπποῖα δὲ ἀἰδιυποῖδ ἴῃ Ὀπητω δὲ ὁχ υπὸ. Ἀπ. 
Χᾶβοτδε δυΐετα (Ἰδζοτη πίῃς, βοαῖς αοϊήοπι᾽ 110 δυρεγῖοτ, ορεῖθω» 
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ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΑΒΟΜ 1. 

γέτο ἰβίογίοσ, ἰηβηΐϊα ἀἰοὶς δδδὲ ρτὶποίρίβ. ὕἕδγθ δηΐτα ὁσοηΐδ 4888 
φοπρίτα τι ρατιϊατα δυμῖ, αἰ Δαιᾶτῃ γεἶ ἴρῆθιι, ἰϊὰ βοτγὶ οἱ σοσγιμηρὶ 
εἷς, οοπϊαποῦοπε οἱ ἀἰϑίμποίοπςε δοίσπι: δἰϊογ υθγοὸ πος βογὶ ῃδς 
δοττυπιρί, 864 ρεγρεῖπα ρϑιτθδπεγα. εχ 8 [δι βοΐθπι χυΐβ οδπ- 
δια {Π|δπὰ, 4026 ἴῃ χπαίογίαθ δρεοῖθ ἀϊοίταγ, ρυΐαθῖ, μος δυΐοαι 
τπιοάο ῥγοςβάθηεθιβ, ἰρ88 τθ8 608 ἀυχὶϊ οἱ σοερῖϊ αἰϊεγίας φπδάγεγα. 

40 τιδῖη δἰδὶ 48 τη τηδχίπι8 ΟΠηἷ8 ΘΟΥΤΌΡΙΟ εἰ ρεπεγαῖϊο ἐχ αἰΐχψυο αἰ 
ΕΧ ὑπὸ δαὶ εχ ρἰυγι θυ 8:8, ΟΌΓ ἢιος δοοίεϊε, οἵ φιδα οδυδα εδὶ 7 ΠΟΏ 
επΐπι ἰρϑανῃ 80 ̓ εοἴαπι 8686 τπιίαγὶ Ταοὶξ, ἀϊοο φιοά πεῖς ἰΐρηυτη 
ὭΔΩΠΕ 8656 οϑηδᾶ οδδὶ τ υἱγηϊηαα ΘΟΓΌΤΩ τηϊ δῖηγ. ΠΕ4ῸΕ ᾿κουπῃ 

ἰάοτη ἰδοΐατν, ἃ65 ὑδγοὸ βἰδίπαπι ᾿ἴδοὶϊ, 864 δἰμιμὶ χυςρ ρίατι πααίδ- 
ΕΝ οδυβὰ αἴ. μος διυΐεπι χπᾶθγαγθ, δἰτὰ ρτίποιρίθν σθθογογε 
δῖ, ρογίμε αἴχιε ἃ φῃοή πο8 ὑπάθ ρτϊπεϊρίυπι τποῖῃ8 ἀϊοίτηπδ. 
4υὶ εἴταν οὐιπῖπο ἃ ρτιποίριο ἰϑἔδιπ υΐδιπ δι ραγτπὶ πο πι4θ 8 6886 
δηθίδοϊιπι ἀϑϑθγαογτπῖ, η1] ἀΙΓΠ ομ 18115 δὲ δ᾽ [0815 τα Ἰσπαγυπε: γϑγῦτα 

80 χυΐάαπι δου Ὅη 4πὶ ππυϊπ σοπϑιϊθγαπὶ, 4πᾶδι ἀθυϊοῖ 8} μᾶς 48δε- 
διΐοπα, ἱρδιιπὶ ἅπαπὶ ππιπο 1} 6 ἀϊοαπς 6586, παϊῃγαπιᾳαθ ἐοΐδηη ΠΟΙ 
δοΪυπι ὁδουηάτη ξεπορδίϊοποτα δὲ οογγαρίίοπθιι (μος δηΐπι υδίηϑ 

δ εοῖ, εἴ ουἱ οὔπιθ8 σΟὨδΕΏΘΘΓΏΠ1) δε ἔα δεουηάυιη γο !υδπη οτη- 
πϑπὶ ἰγδηδιηηἰαϊϊοησιη. οἱ μος θοττιην δϑὲ ργοργίιτ. ἰΠ]ογυτη ἰρί τσ 
ηηΐ -ππῆτα δοίηπι ὁ88ε ἀϊχογιπὶ ἰρϑητπι πηΙν γϑανα, ππ}}1 σοπεπρὶς 
ἰδίεπι ἱπϑρίοαγε σδυβατη, πἰϑὶ ἰογίϑϑίς Ρδυιθ θαι; οἱ μαϊο δδίθπαϑ, 
4αδίθπιϑ ποη 8ο]ιπ ἀπϑιῃ ὙΘΓΌΙΙ οἰΐαπι ἀτ858 συ ἀδπιὶ πο άο ροπὶϊ 
οϑυ988 6856, 1115 γϑγοὸ αὶ ρίυγα ἰδοϊῃπι, πιαρῖ8 δοοίαϊε ἀΐσογα, υεἱ 
Ῥυΐα 1118 φυΐ οδ] άπιπ δὺϊ {γιρι ἀυτι, δινὲ ᾿ρπθπὶ δὲ ἴθγταπι: αἱωπιίοΓ 
δπὶπι ἴσπα ἰδηυδιη τηοἴϊναπι ᾿μανθηῖε παίμγαπ), 841ἃ Ὑ6ΓῸ δὲ ἴθγγᾷ 
εἴ πυϊυβοδιποάϊ 6 σοπιγαγο. ροϑὶ Πο8 δυΐοτη οἱ Βυϊαδιμοάϊ ρῥτίποὶ- 
Ρἷδ, ἰᾶπαύαπι ποι δ ΓΠοἰδ μα αὐ πη τ παῖιγαπι σοηΘγαγθηξ, Γι Γϑι:8 

40 8Ρ ἴρ8ὰ γεγἤαϊε, αἱ αἀϊχίπηα8, σοδοῖὶ ΠΠἸυὰ χιοά ἐοαυϊυγ ηπδοδῖνε- 
ταπὶ ρυἰποϊρίαπη. οἱ Θηΐπι δπιία Βδπὼ 86 ρᾶγῖϊπι μαΡδδηὶ ρᾶγιϊπη 
Βανῖ, πδο ἰρηδπὶ ἰογίαϑϑίϑ δ ο ἔογγατῃ πας ἃ ἃ Βυϊαϑο οι αι αυΐςο- 
ἤπαπὶ νει διπιῖὶς εϑὲ σδυβαμη 6886, πες 1105 νδγίϑί πιο εϑὲ ἀγρ ἰγαγὶ; 
Τδς ΤΓΒῺΔ οδϑιι οἱ ἐογίιιπδα ἰδηΐδπι δι γι μι Θγα σοῖη ῥΓΟΒΟ δὲ ᾿ιαθαξ, 
ἥυδτγε φυὶ τὶ διἰπιδ!ὶθα5, ἰϊὰ ἵπ παΐωγα μι 6] ]δοῖαπι ἴῃ 6886. οδυ881 
ταῦ] ἰοιϊυβαιιο ογάϊι!5 ἀϊχογαϊ, φιδϑὶ δου 8, σοτηραγαῖνβ δὰ δηξὶ- 
ηπίογεβϑ συ ἀϊςεπῖδϑ, ἀρράγυϊι. 1885. αὐΐεπη γαξοπθα αὶ ραίδτη 

40 διΠρι}, Απαχαρόγατη [556 δοΐτπιι5, αἰίατνθη ΕΓ οι πιοιἑπιι5 (ΟἸ]αζοτῖπε- 
τη ἀἰοίτοτ οαιιδᾶπι ᾿γίι8 εἰἰχί866. φυὶ ἰρίταγ [τὰ γί ἔγαι! δυπε, ρῥτίπ- 
εἰρίππι οχϊβεοαιίυιπ ροδυδγαπὶ δἰπιαΐ ἔδιη οαυδαπι ἰρδῖι8. Β6π 6 4μδτη 
{Π|ᾶτπὶ τθ πιοῖυδ Ἔχϑι δε εινεῖθτιϑ ἴπαδὲ, ὦ, δαθρίοαγαίιγ δυΐεπὶ ΑἸ: πΐ8 
Ἡεποάυπι ρῥγίπνμη μος χυδεϑίν᾽ 886, εἴ 81 4ιΐ8 δἰἴὰ8 δπιογεπι δαὶ 
ἀεϑειοτίαπι ἰπ οχίϑεοπεθα8 οὶ Ρτϊποίρίτπιπι ροβυιὶ, δίοιἰ Ῥαγπιε πὶ 68. 
εἰεπίπν ἰδ, υπἰνεγϑὶ ρεπδγαιίοποπι Ἰποηδίγαηάο, “Ῥγίπιιτη φυϊάοπι ἰη- 
ἴετ οπῖπδβ ἦξοϑ δπιογοπι" ἷῖ “ργοάηχίς," Ποριοπ5 γεγο ἀπῖε οιμπὶδ 
{1866 οἴδοβ, ἀείπάθ ἴεγγαπε δραϊϊοϑαπμ), δἴψιιθ ἀπιογοπι, ααΐ ἱπίογ 

80 Οὔ π68 ἰπηπιογία δ δἰυςοὶ: ἰδηαιδϑιπ ορροτίιματη ἰδ τὶ ἰπ Ἔχἰδιοπῖ- 
Βὴ8 δἰίψιβ οϑυϑα ἰπ51}, 4π86 γ68 ἰρ888 πηουδδὶ δίψῃ: σοηἰτιηραῖ. Πο5 
απῖθτς σιοπιοάο ογήϊπαγε ορογῖθαξ, πὶϑ 80 ]Ἰςδῖ δογὰπι ργιπνὰδ δὶ, 
Ἰσ αὶ ροβίοστυδ ἰι ἀϊοδγθ. οπ δυΐθπι ΠοΠίγαια 4 4Π6 ΒΟΠΐ8 ἴη 6886 

885 παῖυγδε δρρδγδγεπῖ, πθο 8ο]υτη οὐάο δὲ ρῃ]οῃγαιη, νϑγηπὶ δἰΐαπη ἴη- 
οταἀϊπδιῖο δἱ ἵπγρε, ρἰυγαφιι τη πάτα ἤοπα δὲ ἰπιγρὶα σηδιη ρα]- 
εἶτα, ἰάεο δ]᾽ὰ8 φιίάαπι διπί οἰ εἴδπι Ἱπιγοάυχὶς εἴ σοπιίδπιοπθτη, υἵ- 
Γατηαυ6 υἴγίι540}6 Πόγηπι οϑιϑᾶπι. 81 4ῃ18 δηΐπὶ 86 ιδίιγ οἱ δεοπ- 
ἄπιπ δθπιοπίδιη δοοίρίαῖ, ποη δεουπάμπι δα 4ι8ε Βαἰρυϊίοπ Επερε- 
ἄοοϊεος ἀϊοῖϊ, ἱπυϑηῖος. δπιοἰαπν χυϊάεπι Βοποτγιιπὶ ςδυϑῶπη 6886, 
εοηΐδηΠοποπὶ ὙΤῸ ἸΌΔΙΟγηπι. ΠΏΔΓΘ δὶ 4ιιϊΐ5 ἀϊοαὶ χιοάδτῃ τηοάο 
ἀϊεεγε, εἰ ργίπιστη Ἐπιρβάοοϊδιη ἀΐοεγε ᾿παίπτα εἰ Βοπυπὶ 6886 ρτίπ- 

10 οἱρία, [οτίλ588 Βεπὸ ἰπφυϊεῖ, οἰσυΐάοιπ Βοθοτιπι οπινίμτπ σα πδ8 ἰρϑττο 
Βοπαιπ ἃς ππϑίογον ἰρϑιπὶ ππαΐττν δϑῖ. εἰ φηΐάεπι, υἱ ἀἰϊχίηπα5, εἰ 
πο ὑϑῆπε ἀπᾶ8 οσᾶπϑ85, 41188 Πο8 ἴῃ ἀ6 παίιγα θ 5 ἀδιθγτηϊπδυ πηι, 
αἰθρετγαν, πιδιθγῖαπι οἱ ὑπάθ τηοῖμβ, ΟΡ βοῦτα ἴᾶπιθῃ δὲ ποῃ οἶδγε, 
864 ποιηδάιποάπηι ᾿πεχογοῖδεὶ ἱπ ργδθὶῖο [δοίμηι. εἰαπῖπι 1}}} οἷγ- 
σππιδυπίθϑ δεγαρίδθ ρ]θγαπι4υδ ρἰᾶραϑ ᾿πβιίρυπι: 864 πες {1 6χ δοὶ- 
οπίῖα, πος ἰδ} νἱάρηίογ δοῖγε αι! ἀϊοαπί, ἔδγε εἰθηῖπη πα 110 πιοάο 
υἱάδπίηγ ἷϑ αἱ, πἶϑὶ ρδαϊαπι χά ἀπε. παᾶπὶ εἰ ἀπαχαρογδϑ άπ 48 ΠῚ 
ταδοίπα ππτοτ ἱπτο δου δὰ τηυηαϊ βεπεγαϊίοπειι: δὲ οὰπὶ ἀυθίϊαὶ 

20 Ῥγορῖδν 4ι8πὶ ςαυ)ϑᾶπι πϑοθβϑαγίο δϑῖ, ἰῶπο δαϊη δἰ ἴγα εἶ, πὶ σεἴογίδ 
ὙΕΙῸ τρρβὶδ σοῖο οτηπία 4πᾶπ| ἱπι 6] Ἰἰθοϊπιῃ οδύϑαπι δοταπι 4686 

488 

Βυπὲ ροπίε, εἰ Ἐπιρεάοοῖοϑ ρίας φυϊάδτα ἱδὲο οδοδὶβ ᾿ξϊξατ, πΘ ΖΘ. 
δυϊβοϊεπίθγ ἰΆπιδπ, ὨΕ4 06 ἴῃ ἢῖβ τερϑγίὶ φαοά δοαιίίοτ. ἡπι εἰς δμίσα 
ἰπ Ἰοοΐς ἁρπὰ δππὶ δπιϊοϊ εἶα χαΐάεπι ἀϊδίυπρίξ, σοη οπιῖο νεγοὸ οϑῆ- 
ἱπηρῖξ, σαπὶ οπὶπι ἴῃ δἰ θπιευΐα ΡῈῚ ΠΟΘ ΠΕ δτὴ αμὶν υϑαπι ἀΐ580}- 
σἰϊυτ, ἴππο ἰξπῖσ ἴῃ ἀπῦτη σΟΑἰ οβοῖϊ, δὲ σδίογογιμπ δἰθιηοηίογαα 
υἀπυηαυοάαι6. οὐπὶ δυΐεπιὶ ΓΏΓΒΙΘ ΡΟΓ δπηϊοἰ ἰἴατι ἴῃ πηὰϊπ οοπΥθ- 
ὨΪαΠ, πϑοθϑ58 δϑὲ ἰΐδγυι ραγιϊοι ας ὑπ υδουΐαδαια δερᾶγαι!. Εἰη- 
Ρεάοο!ο9 ᾿άχιιο ργϑδίεγ δἰ!ο8 απιϊψαίογεθ ρυΐμμυ8 ἰνᾶτῖς οδυβαπὶ ἀἰ- 
σνἱάθηϑβ ᾿πἰγοάαχες, πο πατη πιοῖπβ Ρτἰποίρίανη 86 ἠΐϊνεῖδα Γεοῖς οἱ 
οοπέγαγία. εἴ ἱπδιραῦ δἰ πιδηΐα, 4υ88 ἴῃ τηδϊογίδα δρβοῖθ ἀϊσυμίωγ, 
υδίξαοτ 6886 ῬΓΙΠῸ8 ΘΡΡΘΓΌΪ: ΠῸΠ ἔδηιθπ εἷθ αὐ αυδῖζαοι αἰ ατ, 
864 ἰαπηυᾶπι πο 6βϑεπὶ βοΐβ, ἴρτιε χυΐάθπι ρδῖ 86 ἴρβιιπι, ορροϑίεἰβ 
γεγο, ἴοττα δὅτε εἰ δ4πὰ ἰδηαι1η Πη8 παΐηγα. ΠΟΤ ργ θη άαὶ δαϊθιῃ 
ππεροΝ ἰὰ ἔρδιιπι εχ εἰπβ οδγπηίηῖθυια σοπίθμρἶδη8. ἴ8 ἰείτατ, αἱ 
ἰχΐνπιι8, ἰ8. εἴ τοῦ ρτμοῖρία ἀββεγυῖξ, ᾿ρθυςῖρρυ8 γεγο ἃς εἶν8 ἔδιπὶ- 

Ἰιαγῖα 1) ειποογίειιϑ δἰδιιθηία φυΐάθπι ῥ᾽ οπὰπ δἰ νϑουιπι 6656 δἰτιπξ, 
ἀϊοεπῖδα μος φοϊάεπι 6η8, μος γεγο ὯῸπ 6η8, δἷ ΓΌγ οι 65 αυΐάδπι 
Ρἰδυυπι εἰ 50] ἄμ πη, ποη ἐπα δῃΐθπε νδουῃτῃ δὲ τάγιμη. 4υᾶγα ὨΠ]1110 
τοδβὶ5 ἰρϑδατη 6ἢ8 4υᾶπι ἰβδαμι ΠΟῚ ΕὩ8 6886 δἰπιῃῖ, αιΐα ποαθ γἃ- 
ουυπι 418ΠῈ ΠΟΓΡι8. δες ἀπῖαπι οϑυβϑᾶ8 Ἔχιϑ Θη λυ πὶ τ ἸηἸΟΥΑΠὶ 
6586. οἵ φαεπιδάιπο πη 4ι1 ππαιῃ ἰδοϊαπε δυϊϊδοἴδπι δου βοἰδη ίατα, 
οεἴεγα ρδϑϑίοηῖθι5 οἷτ8 σθηογϑαῖ, γάύτη οἴ ἀβῃθΏτη, Ραϑβϑιοπαπι δ[δ- 
ταδηΐε8 ργπεἰρία, δἴτηι! πιοάο κὶ φυοαης αΠΠ}δγθη ϊα8 οαπ888 οοἴθ- 
τοττῖη ἃιιμξ 6886. 1.88 δυΐεπι ἴγθ8 ἀϊουπὶ, βρογαπι ογάϊποπι οἱ δἰϊωτα. 
ἀἰζεγγε εἰοπὶπι 6π8 δίυιπὶ ἀυπίαχδε γγσπιο ἀἰαιΠιἶρα εἴ ἔΓορα: φυογυσῃ 
τγϑπιῃ8 αυϊάειῃ ἤρατα, ἀἰαι ἢἶξα σθγο ογἄο, ἴγορε διιΐοπι δἰτιιδ βϑῖ. 
ἀἰςἊεγὶ δυΐθπι ἃ Ὁ Ν ἤρῦγα, ΑΝ νεγὸ ἃ ΝᾺ ογάϊπε, 2 διιΐθια 8Ὁ Ν 
δῖα. ἄθ ποῖα τϑγὸ, ππῆς νεὶ χυοπιοάο δχἰϑιοπιὶ ας ἐπειῖ, οἵ Ἀὶ 
Ραεΐπάδ αἴφῃε δ]11 ρεγ πρὶ ἰξεπιίδτν οπιίβοεγηπι, Βδοίθπηςβ ἰἰασαο 48 
ἀυα)νῖι8 οδυδί8, αἱ ἀϊςεναπηιδ, υἱἀθιγ φαδοδδίξατη ἃ ρεϊογίθαϑ [αἶ888. 

5. [πἴογ Βοϑ8 νογο, εἰ ἂπὲε ἰδὲρϑ, φυὶ ρρε]]ιὶ Ῥγιβμαροτίοἱ ρυϊμωὶ 
πιδιβεσηδιϊοῖβ ορεγαπι ἀδάεγαπι, {18 ργδεροπεβαπξ, δὲ ἰπ οἷα πηιγὶ 
ἐογαιῃ ρτίποὶρία δπίλυπη ΠΟ 4π6 ουποίοτιπι 6886 ρηΐαττπὶ ρτὶποὶρία. 
οὐπὶ δαΐοια ἈΒΙΠΕῊ ΘΗΘΓΡΕ μὴ παίαγα δἷπε, ἵπ' πυιπογίδ Ὑ6ΓῸ Ρ]Πγδ8 
δἰτα τὰ ἀϊπε 5. τπιὶ δα εχ δι επεῖα ταιπ δά δα δα Πυπῖ, πᾶν ἵπ ἱρπα 
ἴθ ἴεγγὰ εἱ ἰπ δᾳυὰ ἰπ6886 νἱἀθγεπὶ (1418 δἰ θπΐμη, αὶ ρυΐδ ϑΠπ ΘΓΟ τα 
Ῥαβϑῖο, ἰδεῖ, 18]15. γεγο διΐσπα δἱ ἱπιθ! !βοῖτβ, δὰ υθγοὸ ἐθτωραθ, 
οεἰεγαγττη 4ιιοσαε, αἱ ἰϊα ἀΐοαπι, ππαφυδεοδ 8ἰτη}{16γ), ἔλοτπὶ οὐχα 
Βαττηοπίδγιπι ἴπ Πυτη ογῖ8 ἰηϑρίσογθηξ ρα 88:0Π68 ἃς ΓΔΊΪΟΠ 8, -- Οὔτα 
ἰϊάφηθ οδίεγα συϊζειπ υἱἀθγθη τοῦ ἰπ οπιπὶθα8. νυηογὶ8 δ88ἰπι ] τὶ, 
Ὠμταοτὶ γεγο ἰοῖϊι5 παῖατας ργί πὶ, πα πιθγογυη οἰ οτο θη δ ΘΠ νπὶ 400 - 985 
4π6 σπποίογυνῃ οἰ οπλδι τα 6556 ρυϊαγαηξ, ἰοϊανη πε οδϑίυιω Βᾶγπιο- 
πίϑιπ οἱ ΠυπιΘΓΌτη 6886. οἱ 1|1ἃ φαϊάοπι χαδε ἀθ ῃυϊηειῖβ οἱ Βαττπο- 
πἰϊβ οοπϑεπίαπϑα ρβϑι οὶ θα8. οἵ ραγεριυβ οδο] ἃς ππίνογεὶ ἀϊβροϑὶ- 
τίοπὶ τποηδίγαγε μοϊεγαπῖ, ΘΟ Π ἰβοπῖεϑ δρρ]ϊοαραηι. ηποάϑὶ φαϊὰ αἰ} 
οὐ ἀεογαῖ, δι ρρίεραπε, οἵ ἰοία9 οἶτι5 ἐγαοϊδῖα 5 ΠΟΠβθ ΔΘ 6886ξ. 
ἀϊοο δυΐεπι, νεἰιΐ, φυοηΐδπι ἀδπαγίυ5 ρογίδοϊυ 6886 νἱ ἠθαῖωγ ἴοὸ- 
Ἰάτη]ιιδ ΠΠΙΠΘΓΟΓΌΤΙ ΠαἰΏΓΘΠΙ σοτηριεμεπάσγε, ἰάθο δὲ δα 4086 ἴῃ 
εαϑΐο δγαμίμγ ἤδοθπι 6586 δἰυ πὶ. στη ὑ6ΓῸ πονϑῖ 8ο0]υτητηοάο 
δἰπὶ φίλο τηδηϊίεϑῖε ἀρραγεηῖ, ἀδοίπιατη ορροδίϊδηι. ἴεγγαπι ἐδοϊοπε. 
ἀεϊογπιϊπδίυιπ δυΐεπι δϑὶ ἃ πορὶδβ δἱϊρὶ ἀς ᾿ϊδ τωδρὶδ Ἴχυϊβίϊε, 864 
οὐἷι5 ργαιία ῃδὲς γερεϊιπυβ, ἤδες δὶ, ἂϊ εἰ ἃ}ν Ἀἰ5 δος ρίαπιαβ 086 
Ροπαπὶ 6886 ργίηςῖρια, εἰ φθουηοῆο ἱπ ἀϊςῖα8 σϑι885 ἱπεϊάδπί, ἀρρῶ- 
τεπῖ οἱοηΐπι δἰΐαπι ἰδι1 τπιατηογαπι ἐα ϑεϊπιαγε ρσὶποὶρίητι 6886 Ὡΐ τηῶ- 
τεγίδιη δαὶ δι θῃ}}})08 δὲ ὉΣ μι ϑ8ῖοπθϑ ἃς Παρ ϊα8, πυπηετγὶ δαΐθτα 6ἷθ- 
τρδπὶα ΡῈΓ οἱ ἱπιραγ: πογυτη δἰϊθσαπι βηξζιν, δἰΐθστπι ἱπβηϊζυτη. 
ἘΠῸΙΠ ΥΘΓῸ 6Χ δΙΏΡΟΒΡυ5 ἢἰβ 6886: ΡΒΓ εἰδηΐπι δἷ ἰππῆραγ 6886. ΠΌΤΙΘ- 
τυπι δυΐοπὶ ΟΧ ῃΠ0. ΠΌΠΊΘΓΟΒ Ὑογο, πὶ ἀϊοϊαπι δϑὲ, ἰοϊυτα οδοΐυτα. 

Βοτυπι δυΐθπι 8}}} ἀθοθαι δἰππὶ ἱπίογ 86 σοοταϊπαῖα 6886 ῥγιῃοὶρίδ, 
Βηϊίητα - ἱπβηΐταπι, ἱπιραγ - ρδγ, ὑπῦπὶι - ρίηγα, ἀδχίγωσῃ - διῃϊ- 
δἴστιτη, τηϑϑοθ! παπὶ - [ει πίποιπ, ααΐθδοθηϑ - τηοίῃτα, τϑοῖθιτι - 
σηγστιπ, ἰυπιδη - ἴθπεργαβ, ΒΟπητι - τηδἰτπι, συδάτγαϊυτῃ - ἰσηρίαδ 
αἰΐεγο ἰδίεγθ. ηηδιρδάτσποιιπι εἰΐδηι ΑἸοτιαθο (γοϊοπίαϊοθ ραίαϑια 
υἱάεῖυτ; εἴ δαὶ ἰδῖθ 8} 1118 δὰξ {1 ἂν ἰϑῖο μδπς πιατααῖ σππὶ ορί- 
πίοπεπα. ζυϊξ εἰεπὶπι δεῖαϊα ΑἸοπιδθο Ργίμαζογδαε ἰᾶπιὶ βαπίοτγίδ, ἃ8- 
δετγυὶξ δυΐοιι ἰδὲς δἰ πη} τογὶ ἴπ ἀθο παπιηπθ ρἰδειπιιιθ Βυμηδπῶ ΓΕ 8 
εἷς ἀϊδιῖηροί, οοπιγατγίοἰδίθ ἀΐσεμϑ, που διηθη, υἱ 111, ἀἰδεϊποῖδδ, δεὰ 
ἀυδβοῦπααςε, εἴ ρυΐα ΔΙΡΌια εἰ πἰρταπι, ἀυ]ςε ἀπιδγαπ, ΒΟποσα ππδίυχῃ, 
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ὁ Ράγταπι τιᾶρπυπι. ἴδ ἴααπς ἰη ἰδ ποῖαπι ἀε τε] χυΐβ εἰζα ἀξ δεττο- 
Ὥστ. Ργιπαροτγὶοὶ γεγο, φαοῖ δἰΐαιπ εἰ 4ι86 9:πὶ σοπίγατ  εἰδίεβ, 88- 
δογασγιπηῖ. ἐχ ἀπιβόοΡιϑ ἰρίϊατ ᾿ἷ5 ἰαπίυ πη δοοίροτα εϑῖ, σαπρὰ οοη- 
σσατῖα ρυϊποῖρία ἐπείπτη 5πηὲ. φαοῖ ἀπέοπι οἕ φιδε {8 δίηϊ, εχ σεῖεγ 5 
εοἴαπι. νδιπη φαοπηοᾶο 11 δὰ ἀϊςΐδ8 οἂιιϑ85 ἀρρ]ϊοεπίογ, οἶᾶγα 
φοίάεπι Ὁ εἰϑ ποῦ εϑὲ ἀεϊογπιϊπαϊηπι, υἱἀοπίαγ ἴαπιεη αἱ ἰῃ πιᾶῖε- 
εἶδα ϑρεεῖβ ροῦῆθγα οδἰοπιθηΐα: ὃχ Ηἰϑ δηΐπ ἴάπφιιᾶπι ἱπιγηϑεςὶβ οοα- 
δἴδγε ἃς Βηρὶ 5:0 8:δητίαπι δἰαπῆ. νυϑίογαπι Ἰψς ἃς ΡΪυγα δἰεπιθηΐα 

0 παῖαγαθ ἀϊοεπιίαπι πιδηΐοπι οχ ΗΪ8 8415 ϑρθουΐατι ἰἰσοὶ. διιπὶ διιξθ πὶ 
φυὶ ἀδ πηΐνεγϑο, ᾿δηφιιϑιη 81 ἅπὰ πδίωγα εϑϑεῖ, [τὰ ἀϑϑογαθγιηῖ; ΠῚ 
δπιθη πιοάο βοήεπι οπιηθ8, ΠΟ οἷπ5 φιοά Β6πε πα εἰὺ9 φιοὰ 
δϑοῦῃ ἀντὶ παϊώγδτη δϑῖ, ἴῃ ργαθδθηῖί [86 οαπιϑάτγιπι οοηδὶ ἀογαϊϊοπα 
πΌ]}]ο πιοάο σοπτνθηϊξ βοτηιοὸ ἀδ εἶδ. ποη δπὶπι αἱ ΄συϊάαπι ρἈγδίοο- 
ΤΠ, ΠΠΠῸΣ θΘΌρΡροΟπ ἢ 68 ἡωνα 6η5, αἰ 8110 πεῖητι9 Ἔχ πὸ ᾿αηαιιδιη 
δκ πιαϊογῖα σϑηθγδηῖ, 66 αἰϊο πιοάο Ἀἱ ἄἀϊεπης, 11 δυυΐμπ συϊη ραπ- 
τοῦῖϊ πηϊνογδασπι, δά ππξ τάπηδη τποΐυπι, ΕΣ γοτὸ ππηποθιῖο 6858 αἰπηξ. 
δἴίατπθη δἰ συαΐῖοπα8 ργϑοβϑθητ ρεγεργαϊδιίοηϊ ργοριίυιη 68ῖ. Ραγιηθ- 

κῸὸ ηἰάεϑ οἴδπῖπι ππύτῃ βϑοιηΔαπι γαῖ ΟΠ τι διιὶσ866 νἱἄοῖον, ΝΘ! 15808 
γεγο δδουμ πὶ ταδί θιῖδπι: 4πᾶγα ἰὰ οἱ {ΠῚ 6 χυϊάοιῃ Καίξαπι, εἰς γεγο 
τιβηϊαπι αἷξ 6856. Χοπορβᾶπθ5 δυΐθτῃ, Ζιη Ζάτῃ ρυῖοσ 15, ἀθατη 
Ῥοδασγαῖ (ηάπὶ Ῥαγπιθπὶ ἀε8 οἷα ἀπάϊξου. [ιΐ886 ἀϊοῖῖπτ), π18}} ἴαπιδη 
οἰδγηπι αἰχίε, δὲ πουϊνῖιι5 Βοτῆσα πδίαγαιη δἰ ρῖ5886 νἱάἀθίαγ, δὰ δά 
τοῖαπι οδαίττα ταϑρίοἰθη8 ᾿ρϑαπι ππιπὶ αἷς 6586 ἄθατῃ. Ὧϊ ἰρίταγ, τὲ 
ἀϊχίπνηϑ, 46 ργαθϑοπιὶ χιδοδιϊοπο οπαϊτἰθῃ αὶ, ἀπο φαΐϊάεπι οἱ ροπίξιϑ 
ἴδησυδῖι ρασξαξηπι ρτοδίϊογθϑ, Χοηορβδμθας δἴσυς Δ16]155π8: Ρᾶτγ- 
τοθηϊἀθ8 γεγο ᾿πᾶρὶ8 νἱ]ῖ856 συδο αἰχὶξ υἱήοιῖπι. ηποή δπὶπι δϑὲ 
Ῥγδδῖθυ ἰρϑυιη 6η8, ἰρϑιππ ΠΟ 6η8 π|8ὲ} ἰπ ἀΐσαπ5 6886, πϑβοοϑϑαγίο 

80 ἀπαπὶ ρυΐαὶ ἱρϑθιῃ 6118 6856, εἴ πἰ δι} δἰ; ἀ6 φιο οἰατίας ἴῃ 48 πᾶ- 
ὌιγΑ θα 5 ἀϊχίππιις. σοδοῖας γεγο {ΠΠ|Π 4παα ἀρρᾶτεπὲ δαχυὶ, οἴ πυπὶ 
ταῖίοη δ, ρ]υγᾶ γθγοὸ βεοπηάητη 86ηϑιπι ρυᾶΠ5 6886, ἀπὰ8 οδτ1488 ταΓ- 
ϑατη ἃς ἄυο ρῥτποιρία ροηϊϊ, οδ᾽ίάαπι δὲ ἔρί τι, νοἰαξ ἴξπεπὶ δὲ 

257 ἴοτταπιὶ ἀἰσοπβ. Βογιμη ἀπίθτῃ αἰΐογιπι, οαἰτάτιπι 5 ΠἸοδῖ, ουνη δηΐθ, 
δἰτοτυπι γ6γῸ οὐτπ πο δηΐα οοἰϊοςαῖ. 6χ ἀἰοιῖ8 ἴδια ἂς ἂν {115 
αὶ ταϊϊοηὶ ἱπουιιθγυηξ ϑαρὶ οπεῖθιι8 ἰϑῖδ δοσορίηπιι5, ἃ ρεἰιπὶ8 φαϊάθπι 
εἰ σογρογαίο ργίποϊρίπι (αηπα παπαὺς οἱ ἰριῖ8. δὲ δἰ πηι α οογροτᾶ 
πη), οἱ Βογιπὶ ἃ ηὶθιιβάδιῃ ἀπιιπ, ἃ συ υαϑήίαν ρίατα σον ρογα]ία 
Ῥηποίρίδ, υἱνίϑχιια ἰανπθὴ ἰδία πὲ ἴῃ πιαϊογίασ ϑροοῖθ ροπαπερυϑ; ο6- 
τογῖ8 νθῦὸ οἱ απο οδιιϑϑιπ, δἵ σαιη δῖα, δἰῖδιπ ὑπ6 τηοῖτι8, δ᾽δίπδπ- 

ὁ ὥρβηδ; δὲ Βαπς ἃ αηϊβυβάδιι ὑπᾶιπ, ἃ 4αϊδιιδάαπι ἀϊιδ5. ἀϑ4πο δὰ 
Πα] ῖοο5 ἐρίτατ, δὲ δρϑαθ 1115, πιά ϊοοτῖν8 σεἰογὶ 46 οἷα ἀϊχογαπῖ, πἰϑὶ 
4ῃοά, αἱ ἠϊχίπιπθ, ἀπαρὰ8 οδαϑ15 αὶ δυπῖ; δὲ πάγιπι δἰ θγαση, ὑπά δ 
τποῖυ5, χυϊήατη ὑπᾶπὶ αι ΐάαπι ἄτας ἑχοῖυπε. Ῥγιπαρονίοἱ γεγο ἄσο 
αϊάεπι δοάοπι τηοάο ἀϊχοττιπὶ ρτίποὶρία, ἑάπειπι διιῖθαν Δ ἀϊἀδγαηξ, 
4ιοΐ ρτορτήνπι δοῖτιπὶ εσῖ, φιοά βηϊταπι δὲ ἱπβπίταπι δὲ ἀπαπὶ πη 
Ραΐατγιπε 1188 Αἰϊα8 6880 παίιιγαϑ, αὲ ραϊα ἰρπθιῃ δυΐ ἴθγγδτη δαὶ ἰϊιὰ 
δίνη], 564 1ρϑιπὶ ἰη Πηϊατα δὲ ἐρϑιπ πη υ τη 81: δἰαπίαιη Βογθηι 6856 
ἄς φιυῖρας ρταθήϊοδηϊατ; 4υᾶγα οἴ πυσπθταιῃ οἱ δι σἰδπείαπι ΟἸπηΐ πη 

τὸ 6886. ἰπ ἢιιπὸ ἰΐδηπδ ταοάτιπι δὲ ἀς ῖ8 δϑϑεγαειτιηξ, οἱ ἀθ ἴρ80 φηϊὰ 
εδὲ ἱποορογαπί φυϊάοπι ἀΐοεγε οἱ ἀεβηῖγο, δε νδ]άθ δι η ρ Ἰεί το τ ἔγὰ- 
οἴάταηϊ. ἀεβηΐεραπὲ παπιπα ραογἔαποιοιϊο; δὲ οἱ ρεΐπιο ἀϊοῖα ἀ6- 
Βηϊῆο ἰπδ88ρῖ, μος 6886 8 5ἴδιιίδιπ τοὶ με ϊαταπε, Ῥοτμ δ ἃς 5ἷ φυϊΐϑ5 
Ρπίαγει ἰάθπι 6586 ἀπρίαιη εἴ ἀπαϊϊταῖεπι, χιιοηΐαιη Ρυμπυτη ἀυδ! τταιῖ 
ἀαρίππι ἴπε81. δεὰ πο δϑὶ ἰἥειῃ ζογιαδβὶ ἀυρίο δὲ ἀυαϊϊξαιὶ, 6586: 
φποάοῖ ποη, ἰρϑιῃ ὑπαπὶ τὶς ἡπαϊτα, χιος {ΠΠ1Δ8 φυοαηθ δοοϊ ἀθθαὶ. 
ἃ Ρυουῖθι8 φαίάδαι δὲ οδἴογ8 ἤδθς ἀθππιη ἰΐσθὶ δοοίρογθ, 

: 6. Ῥοϑὶ ἀϊεῖα5 νδγο ρμϊϊοκορ ας ἀϊδοὶρ! πα Ῥ αϊοιΐβ ϑαρετυθ- 
πἰξ, ἴα ρἰοτίϑφας φυϊάθδιη ἰδὲο5 δϑοιῖα, φιαθάδιη δυζθιη δἰΐδιῃ ργορτῖα 
εἰτγα [1] !Ἰσοτιπη ΒάΡῈπ5 ΡΒ] οϑορΐαπι. οἴππ ταῖν] πδπιαυα οχ 
τοοθπῖὶ σοπγεογεαῖπ8, εἴ Ηδτδοῖὶ ορίπιοπία8 δϑϑαθὶμ8, ἰδηιαπᾶπι 
οπιηϊδιι5 86 δι Ρ1 105 δοιροτ ἀθἨπθηιθα8 εἰ 46 οἷ ποπ δχϑίϑιοπίς 

5 8οἰεπιία, Βᾶες χηϊζοπι οἴδπι ροδίθα ἰϊα γι ϊγαϊιι8 δδὲ. οὰπὶ Ὑ6ΓῸ 
ϑοογαῖος ἀε πιογαϊῖθιι8 φυΐάοτι ἐγδοϊαγθῖ, 46 τοῖα σϑῦὸ παῖυγα πἰμι}, 
ἧπι ἰδ τάπιθὴ πηΐνογβαϊθ αιιαθγογεὶ οἱ ρυϊπιπϑ πηϑθηῖοπι δὰ ἀεβπίτο- 
Ὧ68 Βρρ] οαγοῖ, ἢΠΠππὶ ΟΡ ἢας ἰδυδῃ5 ριυιΐ αν! 48 4}115 δὲ ποῦ ἀε αἷϊ- 
4πο 5365: Π}Ππῶ μος βοτί: πήραν δὲ δπίιη ἀφβηϊίοαπδπι σοπηπιι- 
ποπὶ οπἰπϑρίδιπ 86 51 0} Ἰπτὴ 6886, 488 86 Γ ταυἰδπίττ. οἱ δἰς ἰδἰΐὰ 
δηϊίππι ἰ4οα9 ἀρρειϊανῖς, δεπϑὶ δία σοτὸ ργαθῖθυ μας οπιπία ἀϊοὶ: 
5δοθ Ἵπτη ραγΕοΙραιηοι παπισιια ἤδος τηἰΐα ἀπίνοσογιπι 6886 
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δρδείεθαβ δεχπίνοοα. ραγε εἰ ρδέοπετι υότο δεοππάπτι ποόππεπ 80- 
Ἰὰπι πιαϊανῖτ: ΡγἘΠδροτῖοὶ εἰθηΐπι ἐπι: δίίοπα παπιεγογατη δίατιξ αἰῶ 
6886, ΡΙαῖο υδγὸ ποπιθῆ τηυϊαπάο, ραγιοἰραιίοπθ. ρατιϊοραοηδει 
σεγο δυξ ἱπιιϊδιίοπϑτι ϑρθοϊθεῦτα, 4θδ δ Πδπὶ 811, ΘΟΤα ΤΙ ΠΠἾ 6 Γ ΠΌΔΟΓΕΓΟ 
οπιϊβεγαπῖ, ἰτεπὶ ργβθῖογ δοηϑίρῖϊα εἰ βροοΐεβ πιδι μι δηναιϊοδδ γ 5 αἱξ 
τοεήϊα8θ 6856, ἃ 865: 10 π8 χαϊάδπι αἰ 6γοπῖοα εο φαοά ρογροῖαδα 
εἴ ᾿πππι δ! }69 δαπῖ, ἃ δρϑοίθθιϑ γεγο δ χιοὰ 1186 φυΐάεπι ἡπ Δ 9 
φιαεάδπι 8ἰπιὶϊε8 βαπϊ, 8ρ 6οἰθ8 γθιῸ 1ρ88 σπασυάοημε δοΐα, δἰ 4πὸ- 
Ὠἶδπὰ εἰὐτλιν οϑᾶβαε οεϊογίδ, {{Π᾿ᾶγηπὶ δἰ δπιδπῖα οταπίτιη ραίανς 6Ὡ - 
ἄππι οἰοπιθπία ο886; εἴ αὐ πιδἔογιδια απίἀοπι Πιϑρηὴπι δὲ ρᾶγνττο 50 
6886 ρτίποιρία, ἰδῆ ιδτη ὑθγὸ δι ϑιδητίαπη ἱρδαιπ ἀπῦπι: εχ 1}}1 
δπΐη ρτγι εἰ ραιίοπο ἰρϑυ5 απὶα8 δραοΐδϑ ΠΌΠΙΟΓΟϑ 6886. ρϑᾶτῃ ἐδ- 
τπθ ὨΠῸΠι 80 δίδητ πὶ 6586 δ᾽ ὭΟΩ δἰϊψαία αἰϊμ ἃ ἀϊοΐ πααπι εξ, 
φιδιπαδῃιηοάσιη Ργιδροτγίοὶ ἀἰοοραῖ. παπιθγος 4πο4πὸ οδαδα5 οεἰδ- 
τῖϑ δι σιδινιῖαα 6856, δι πα {6 γ᾽ δίας 11. 8εἀ ργὸ ἰπβπὲῖο Ἰδπφθδτα 
ὯηοῸ ἀιιαἰταῖεπι ἔδσετα, ἰαΠηἰ ταῦτα υογὸ δΧ πιᾶρηο δὲ ρᾶγγτο, δος εἶα 
Ρτορτίιπι δδῖ. ἴΐθιη 18 φαϊἀδιπ Πππηθγοϑ ὑγαθῖογ 86 η9}} 1118, 1}}} γεγο 
ΠΌΠΊΟΓΟΝ ᾿ρ885 Γ6δ 6886 δἴπηῖ, δἷ τπδιμοπιδιϊσα ἰη πιθήϊο Βογατη ποῦ 
Ῥοπδραπε, ἔρϑιπι ἰρίτατ ἀπαπὶ δὲ ΠΌΤΙΘΓΟΘ ρτγϑθῖο γα ἔδοθγε, εἴ ΠΟῸ 30 
οἱ Ργιδαροτγιοῖ, δὲ ἱπιγοδαοιῖο βρεοίϊδγαμη ργορῖεῦ δαπὶ 4688 ἴῃ οτῶ- 
ποπῖθυς τς ρετγδογαϊδιίοποτα, δυθηΐς: ρυΐογοϑ δπὶπι ἀἰα οϊίοδο 6χ- 
Ρδιῖοα [πεγαπε. ἀυαἰϊϊαῖεπι νογ ἔδοογο δἰΐογαπι παϊαγαπι, ργορίεγθα 
4υοὰ πιπιϑεΐ ρυϑθῖου ρτίπιοϑ εχ δὰ δριϊϑϑῖπιθ σοὶ οχ συδάδηι ε[Β- 988 
δῖε ρεπογαπίηγ. δαὶ δοοι αἷς ε οοπῖσα. πὸῃ δηΐπὶ νϑγίϑί πη! θ δὲ 
ἴϊα Βετί. παης εἰθηΐπι ἐχ τηδίοτία πια]ια [οί απ, δρεοῖοα υθτο δοιμεὶ 
ξεπεγαῖ δοίυιη. ΔρΡρᾶγεὶ δαΐθηι 6Χ τπἃ παιδίου ϊᾶ ὨΠ8 ΤΠ 6η98: 4πὶ Ψ6ΓῸ 

δρεοΐοπι ἱπάποῖῖ, απᾶ6 ππᾶ δϑὲ, πιὰ τα5 ζαοῖς. δἰ πηι τοῦ δαῖοτι δὲ τοϑ- 
ϑουΐυ5 δα [δγιϊπᾶιῃα 86 ἢαρεῖ: δος δἴθηὶπν Ἔχ θη0 σοπρτοεϑα δαἰπι- 
Ῥἰδἴθτ, ᾿πᾶδοι] 8 γθτοὸ παρ 88 ἱπιρὶοῖ. δὲ ἰϑῖα ὑπιἐδεῖοποβ {ΠΠογαπν 
Ρτἰποϊρίογαπι 5πηξ, Ρ]αῖο ἀφίϊατ 6 ργοροδιτῖ8 ιιδϑδιϊοπὶρα τα ἀθ- 
τογπιπαν τ, ραῖδὶ ἀπίθιι εχ ἀϊοιϊδ ᾳποά ἀπᾶβιι8 οδεϑ18 πεξωγ δοΐαπι, 
68 ἥιιδθ ἰρϑιπ8 αυϊά 6δϑῖ, εἰ δὰ 4086 ϑδοππάμπι τηδοτίαστα. ϑρθοὶδδ τὸ 
δπίιπ οοἰογί8 ἰρϑῖι5 πὰ δὲ σαυϑᾶε ϑθηϊ, ϑρεοίεθα8 γεγο ἰρϑππὶ 
Ὀπαπι, δὲ 4186 8 θίεοῖα πηδίοιῖα, ἀθ 418 δρθοῖθϑ. ἴΠἰὰ χηαΐάοτα ἀθ 
868: 1110, {ΠΔ σαγοὸ ἴῃ ϑρθοῖθθα5 πἀπαπὶ ἀϊοϊξατ, φοΐα ἀπ] 15 
Βδᾶδο δϑὲ, πηᾶρτιπὶ δὲ ραγνύστη. ἰξοπὶ ἰρϑαϑ θ6η6 ἰρϑίαϑαῃα πιδἰ8 οδ- 
δάση δἰ δι θπιὶ8 δἰςγιθαΐε πἰγίδφαθ υττιιη4ι6. ααοὰ εἰΐδαι ργίπι ογΏμ, 
4υοδάδιη ΡΒἰοσορ ότι Ἐπιρεάοοϊεπι εἰ ἀπαχαρβούδιι ταϑρὶα ἀϊεῖ- 
τοῖι8 4υδαοϑιν 586. 

εἰ ἦ, Βγενίξον ἰρίξαγ οἱ δυιταπααἴίπι ρογοπισίιπηδ, φαΐπαιι εἴ φυο- 
πιοάο Ἰοοσεῖ δι 46 ῥγίποὶρὶϊ5 δὲ 'ρϑα νϑτγίἴδῖθ, ἴαπίιπι θπΐτὶ εχ οἷα φὸ 
Βαρεπιαβ, φαοά δογαπι 4υϊ ἀδ ργίηεϊρίο δὲ οδαβα ἀϊχεγαπὶ ποῖιο 
4υϊοφιατι ρταρίογ δὰ 4π86 ἰῃ 46 παιῃγα! θα5 ἀοιογπη δῖα δαπὶ ἀἶχδ- 
τίς : 861 οἴππεβ οββοῦγε ηΐῆεπι, 118 ἴάπηθη δἰ χπαῖθηαϑβ νἱδὶ συπὲ δὺ- 
τἔπρεγθ. φυίϊάαπι οπίτῃ αἱ πιαιοτίαπν ργιηοὶρλντη ροπαμῖ, εἶν υμᾶπι 
δῖνα ρίατοβ δι ρροπδηῖ, δ δῖσθ Θοῦρὰϑ βίνθ ἱποοτροόγοδπι ροπδηΐ, ἂἱ 
ῬΙαῖο πιδσιηπὶ δὲ ρᾶγυῦπι ἀἴσθη5, ἔα ἰοὶ ἰμβπτῖαπι, Επιροάοοϊοα 
ἰφηοτι δὲ ἴαγγαπὶ δὲ δηγϑπι οἱ δὄγοη, Ἀπαχᾶρογαβ γδγὸ ᾿υΠπηϊδίθαι 
δι "ΠῚ Πα πα ρατγίϊοπι. Ἀΐ ἰρίταγ οὐλαθ5 ἴαίθιη σδύϑαᾶτι ρογϑι τ πχογηηῖ, εὲ 
δἱ Βᾶδθο φυϊοπηάιθ δὄγοπὶ δὺξ 'ρηθπι δῃξ δηπδπι δὺξ ἰρῃθ συϊάθτι 30 
ἀφηδίυ8 δᾶγο γυϑγο ἰθπαίαβ: δἰδπὶπι ἴ8]6 χυϊάδτι ἀϊχοταηὶ ρα ατα 
6]επιθπῆιπι 6886, Αἱ ἰρί αν Βᾶπο δἰ ρογυπε οαυιϑᾶπι δοίδτη. 8[Πϊ τθγὸ 
φηϊάαπι πινάς ρῥτίποϊριαπι πηοῖτϊ8, φαϊσππηαθ δοϊ]οθὲ δπιϊοϊἴατν οἔ 
οοπιεητοπειη, ἱπεθ Ἰδοῖπιη δαϊ ἀπιοόγοπὶ ρεϊποὶρίαπι Δοΐαπι. ἰρϑατα 
τετο 4υοά ᾳαϊὰ οτγαὶ δα66 δὲ 8: }08ιδητίατι οἷἶαγα φηΐάθπι πα} }π8 49- 
δἰσπανϊε, παχίνηθ σάγὸ ἀἰσαπὲ 4ιὶ δρθοῖθα ροπυπ: πθ0 δηὶπι οξ πι8- ὃ 
τογίατι 86 9} 08 ϑραοίθ8 οἱ δὰ 4086 ἢὶ δρθοίθρυβ ϑιιπξ, πεᾶάᾷβ 
τδιχιαιπ {ΠΠ|πς ρτίποῖ ρίπια ἡποῖτι5 βαγοῖ, ρπΐδηξ. ἱπηηο ΒΕ ΠΠ1α119. οπῖτα 
οδη88 οἱ αι δια τηϑρὶ5 οἷβ 6886 δἰιηῖ: 864 φιοὰ χυϊὰ ογαὶ 6856 απὶ- 
ουΐχαα ςεἴθγογατῃ δρθοῖθα δἰ βανπε, ϑροοίεδυ5 δαΐοπι ᾿ρβαπι ΠΠΠΠ. 
ἰρϑιπὶ γεγο οπΐυϑ ργαϊία δοϊίοπ 685 τη αἸδιίοπεϑ δὲ πηοῖα8, φιοἀδτατηοάο 
φυϊάοπι ἀϊοππξ σαυδαπι, ὩῸΠ δαΐετα ἰξὰ αἀἰσυπὶ αἱ ἀρίατῃ 6886 πασχα 
68ῖ.- φαὶ οπίπν ἱπιθ! δοῖαϊπα δὺυϊ ἀπιϊοἰ ἴδηι ἀϊσυπι, [ἀπ απδιη δοπῦτα 
ηποάάδπι δες ροπαπῆ, ποη Ἰάπιθη Ἰδηχιᾶτη Πούιπι οδα8ἃ 4αϊουᾶπι 10 
δα  διδπεα πη ἂπὶ δὲξ διιὶ ἄχτι, σε ἃ ἔάπαπαπι οχ ᾿ἴ5 ἱποῖπϑ ΘΟΓΌτα 6ϑϑθηξ, 
ἴϊα ἀΐουπε. δτηη τον εὲ σαὶ ἅπὰπν νοὶ 6π8 6586 μᾶης πδίαγδτῃ δἰ, 
δ ϑἰαπείδο φυϊάθιη σϑυϑᾶπι 6886 ἀϊσαπί, ποῚ ἴδπιδπ Βυΐῃ5 οδηθ δαϊ 
6886 δὶ βογὶ. 4πᾶγὲ σοπμηρὶξ οἷθ φιοάδια τοοάο ἄϊεεγα οἱ ποβασγο 
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Βοπῆπι 6886 ἴδ]θ. ὯῸΠ δΠἰπΊ διηρ]Ἰοἶτογ δε ἃ δεουπάππι δοοίάθη ἀΐ- 
τ: αποά ἰρίίατ ἀδ οδιιδῖβ, εἴ φποῖ δἰ 4υδῖδς δἰπε, τεοῖβ ἀειδγιηὶ- 
τιδϊπτη οἷϊ, τοϑίαγὶ ποδῖϑ οἰΐαπι ἰδ: οπῦπδ8 υνἱἀδπίαγ, οατα ποη βοδδίηϊ 
δἰίαπι αἰξίπρογα οδυϑατι; οἱ δὰ ἢδες ᾳποά ρτίηπεϊρία δυὶ "6 οταπία 

0 δυϊ Βοτπι βἰΐφυο πιοάο φυδοιεηάα σἱμΐ, ραϊθῖ. 4πὸ τεγὸ ρδοῖο 
Βογὰπι χυΐδαιε ἀϊχογίς, εἰ φιομοάο ἀξ ρτγίποίριῖ8. δὲ γε βαρ δδξ, 
ἀαλιϊαιοπεα, 4πδε σουϊηξεγε ροδδαηΐ ἀς ἷδβ ἰρεῖ8, ἀδίποερα ρεγ- 
ΟὨΓΓΔΊΠ115. ᾿ 

8. Ουΐσπηχας ἰρίτατ ἀπίνεύϑαπι πῆππὶ εἴ πῃ απδηἄδπη 6886 
παῖπγαπι αἴ τηλίεγίατι ροπηπί, εὑ ἤδης σοΓρογβίβιη εἴ πιαρηϊτπάϊπετη 
Βαβρϑηΐθαν, ραῖδι χυοὰ τπο]ἰρ]Ἰοὐταετ δγταηῖ. σογρογαπι επηὶπι εἷε- 
πιερΐδ ϑοἰπτπ Ροπππὶ, ἱποογρόγεογιι Τ6ΓῸ τηϊπίπιθ, οπαν δἰΐδϑη ἴη- 
ΘΟΓΡΟΓΘΑ 5'ηξ. σαπιήπο ἀς βοπογδαίομδ δὲ σοττηρίίομο οδπ888 ἤΐσεγα 
οοπαγοηΐαν οἱ ἀθ πδίυγα οἵπῃίηιη γαϊίοηθϑα γοάζογθ, τηοῖπϑ οδιιβᾶγα 
Ρεγπηαοῖ. ἰΐεσι διιθδὲαηιίδιπ πΠ]]}|8. οαυϑατη ροπαπάο, πες ἰρϑαπι 

30 αυϊά ε8ῖ, εἰ δά Βαθο [8ο1]6 ϑἰπιρ!οἴυπι σογροταπι φποήάσπηαε ρτὶμ- 
οἱρίοπι 6856 (ἴ6γγα Ἔχοθρί). Ποῖ! οοῃδιἀδγδηΐαβ, πππίαδπι ἱπίοῦ δὰ 
βεπεγαϊϊοποπν 4ποηπὸ πιοάο ροπιηὶ. ἀΐσο δαΐεπι ἱρπεπὶ ἔθγτγᾶτη 
ἀαίδπι εἰ δὄγεπι. σηϑοάδιῃ δηΐπι σοπἰπποῖϊΐοπο, απαρήδπι γεγο ἀϊ8- 
ἱπποιίοης ἴῃ νἱσοπι ἤππε. μος ψογὸ δὰ μος πὲ ρεῖτ5 εἴ ροδίεγίπϑ δἷξ, 
ταῦ ξαπι αἰ εγι. ἰά δἰθηΐπι Ἀρράγεγα ροδοῖξ τηαχίτπθ οπιπίαπι 6[6- 

ΦῸΘ ταθηα]θ, εχ 400 ῥτίιπο οοπίυποιϊίοπε ἤππι, ἴαἰε σογὸ {Ππὰ {πετὶςξ 
Ῥτοζεοῖο, χιοιὶ ραγίαπι πιΐητι ἰϑ8: πα γυτη δὰ ΒΕ]: δϑἰτηππι4ῃ8 οοτροόττσι 
δἷϊ. αυϊουπ4ιδ ἰρῆθπὶ ργϊποὶρίπαι δίδϊαυπε, τπαχΐπα σοηνθηϊθπῖογ 
Βαῖο ταιϊϊοηὶ ἀΐσεπι. ἴαΐας δαΐδιῃ οθϊθγογαπι φυοά αυίΐθαπε [αϊεϊυγ 
εἰοπνθαϊωπι ΘΟΓρΟγπιη 6886. 4πδγα ὩΘΠΊΟ ροβίογ γα, αὶ ὑπαπι 
Ροπερδηΐ, ἴογτᾶπι δἰοπιθηϊαπι δαί δα πηιαναγαῖ, δο ἰσθῖ ργορίεγ ραγ- 
ὕαιπ τηδριπάϊπεπι. ἰσΐππι στὸ φποάσυμχια οἰδιπθηΐογααι μαρυΐξ 
δηποίογεπι δἰϊχιιειῃ: αυϊάδτι επῖπι ἴρηθπι, φαϊάαπι ἀφυδπι, χαϊᾶπι 
δὄγθπι μος δἰυπὶ 6886. δὲ ΟΌΓ ποη ἄϊοπηϊ δὲ ἴογγαπι, πὶ σααΪἰ ἰιοπιΐ- 

“0 πῸπι ἢ οπαπία δἰεαῖπι ἔογτᾶπι 6886 ἀϊοπηϊ. Ἠθδϊοάι9 φιοφὰς ργίπϑτι 
ΦΟΓΡΟΓΏπηΙ ἴεγγδιη αἰϊ 6886: ἴᾶπὶ γ]ράγθπι δἰ ρΏΒ]ΠἸοδιῃ μα Βαπο 
ορίπίοπειν 6588. βεοπηάμπι ἤδης ἰΐδαυε ταϊΐοπεπι, δὶ φαΐβ δὰξ φαΐο- 
4υδπὶ Ποτγιπι ἐχοερίο ἱβτιε ἀϊοαῖ, δυϊ ἀὄτε φηίεπι ἀδηϑίυ8 ἀφ ψεγὸ 
ταν πὶ ᾿ος ροπαῖ, ποη γθοῖθ ργοίβοϊο ἰπαιΐοὶ. χαοάϑί ἰά ξεποτβ- 
τίοπϑ ροβίθγια, πδίαγα μγία8 δῖ, φποὰ γεγο ἀϊβοδίυπι εἴ οοπϊπποῖοπα 
ξεπετγαιίοπε ροϑβίδγιιϑ 811, οοπιγαγίατη ἢ5 6886εῖ υἰαυδ, αι φαϊάοτι 
κᾶτγθ ργίογ, ἴθγγὰ σθγὸ ἴδο ἴρ88 84π8. ἀξ ἢΐϑ ἱρίταν 4οὶ Ὡπᾶπι, 4πᾶ- 

80 ἰεπὶ αἰχίμηαβ, σαυβατπῃ ροπυπῇ, πδδς ἀἰςῖα δἶπι, ἰά ἰρϑυνῃ δυΐοπὶ εἰ δἷ 
4υΐ5. Βαθο ρίμγα ρουὶῖ, πὲ ΕἸπρβάοοϊεβ φπδίξζυου οογρογα αἷϊ 6586 
ταδιθγίδπι: εἴ μυὶς δηΐπι ραγεϊπι δα άθπι ραγίϊπι ργοργία ἤξοθϑϑ8 εξ 
Δοοίάθγα. πὰ εἰ φιοά ἰπ νίοθπι βυηὶ τἱάθιπα8, ἰδηαυδτη πο 86τὰ- 
Ῥδγ ἶξηε εἱ ἔδγγᾶ ᾿παπθπῖθ δοάθτα οογρογα. ἀϊοίπιη δυΐθπι 46 εἷδ ἷἱπ 
ἀ6 παῖογα ῖδιι5 εϑὲ, ἀθααο οδι.88 πιονδηξίατη, ἀπτπὶ δα ἀπο ροπεπάα 
δἷπ!, πεαιο γϑοῖθ πθαῖα ἰγγαι παι θυ οπιηΐπο ἀγθ γα στα δεῖ 
ἀϊεῖυτι {ιῖ856.. δ διπρ]ἰοἰτετ δἰ τογαϊίοποπι δυΐεγαηξ πεςα88ὸ ϑϑὲ αὶ 
ἴτὰ ἀϊεπιπι, ποη δηΐπὶ ἐπ οδἰϊὰο ἔτι ρίήμπι πος ὁχ {τρί ἀο σαἰιάιιπε 
δγῖι - χυϊάθαιη δπὶπι 1088 σομπ γαγιᾶ ραιϊδηΐηγ, εἰ 4υδε δι πᾶ πϑίπγα 

30 δῖ, χυδο ἱρηΐα οἵ δαῖα ἤδι} χυοα 1{16 πἰπῖπα ἱπαφαϊ. ᾿Απαχαρογᾶπι 
γέ γο οἱ χυΐβ ριϊαῖ ἀπο ἐϊςεγθ οἰοπιθπίδ, πηαχίπιθ δοοπηἀυτη γι π ΘΙ 
δι Βἰ γαέξαγ, χιαπι {16 φᾷ θπὶ ἴρ86 ποτ ἀϊροϑ5ῖι: πεοοϑβαγίο ἰδιῃ 
δεχπεγοῖηγ δὸ8 4υἱ δᾶτα ἱπίεγγεπι, φυδηάἀοχυΐοπι αἰϊτογ ἀρ ϑαγάωπι 

δ οἷ ἀΐξσοτγε ἃ ργίποιρίο οπιηΐα πιϊϑὶϑ 6886, ἔπι 4ιοπίδπι δοοίϊξ ἐπιιαΐ-- 
ϑδὶδ οροσίεγε δηΐθᾶ 6886, ἴπ}} 4ιιοπίδιτ ΠῸΠ 6δὲ παῖυγα δρίυτῃ 4υοά- 

απ αθε οὐϊςυπην πιΐϑοογὶ, δὲ αὐ ἤδθο φυοηίαπι ρδϑϑοι!α8 οἵ δοοῖ- 
ἀδπῖϊα ϑερδγαγθηζηγ ἃ 8.918 π|118: δογιπάθιη δπῖπ 68ὲ πιϊϑεῖο οἴ 86- 
Ρϑιαιΐο. δἱ χυΐβ ταπιθιι ϑ6ηδίηγ ἀϊρογαϑ ππϑ ουτη 60 αυοὰ ἀΐξεγα 
νἷι, ἐοτιβϑδὶα υἱάεδιυγ απδεάδπι ποτὰ ἀΐςεγθ. φιθπάο δεΐπὶ πὶ} δγαὶ 
δερατγϑῖτιπι, ραϊοὶ φηοα πὶ] δγαὶ υογὰ ἀδ {Π|4 δι ββίαπεδ ἀϊοεπάππι. 
ἄϊςο δπέδπι πο πρᾷπὲ αἰβιπι πϑάπα πίρταπι δαὶ ζαβοῖηῃ, δαὶ αἰϊα τα 
εοἴοτειμ, 864 αυοΐ οσοἷοτο νδοδπϑ8 πϑοδϑϑαγίο 6ϑ86ὲ, δἰίοχιὶ πϑιπαιθ 

.0 δἰίΐφιδτα Βογυπι σοϊογαπι μαρογεῖ. δίτα ἢ δ οἰΐατη δῖ δᾶρογθ. δᾶ- 
ἄδπι ταϊΐοπ πρὸ αἰϊιὰ χυϊοχαδιπ 5:π|]ΐπτα. Ὡθο δηΐπι 4παῖε πιά 
Ροϑϑίθι]6 εεἰ {Πυἀ 6856, πεφὰθ χαδηίαπι, πϑπο αμΐά. δρεοίεγαπι 
δπΐπι 486 ἷπ ραγίθ ἀἰϊοιπίυν, δίαυας εἰ δᾶπα ἰπϑϑϑθηϊ. ἧος Ὑ8γῸ 
᾿ωΡΟ531} 116, 5ἱ ταϊσῖα διυϊ ὁτηηΐα: 6ϑ8επὶ οηΐπι ἴαιῃ δερᾶγαῖδ, αἷξ αυΐεπ 
οττ δ 6886 νηἰϑίδ, ἱπι 6] δοῖα Ἔἐχοθρῖο : ἤπιος ν ογο δοΐαιπ ἱππρογπιϊβξιι 
εἴ ρασθα. εχ Ηΐϑυθγο δρῦς ργηοἰρία ἀΐςεσα οἱ ἴρβααι ἀπὰπ (μο0 

δπὶπι δἰπιρίεχ οἱ ἱπερεττηΐβῖππι), οἱ δἰ τοστιτη ἰδηχθδτη 68; Ζαδτο ἰπ- 
ἀοτογταϊπαϊοιπ Ροπίιωυ9 διιξζοχιδπι ἀεδιεγγαϊποίογ εἴ αἰΐχιια Ραγεεὶροὲ 
Ἔρεςῖ6. φάγε ἀἰϊοἰϊπτ φαίάθτα πϑαπθ γϑοῖε πθῆπε οἴαγθ, νὰἷξ δυΐθτα 
δἴμι}}8 φυϊἀάἀπι εἰ [15 φιδε Ροδίδγιῃς ἀϊοπηὶ οἱ 118 4θδε ἤῆπο πιαρίϑ 90 
ἈΡΡαγεηῖ. νέγωτα 86 χυΐάθπι {ΠΠἀγυτα, 4πα6 οἶγοδ ρεπεγαϊΐοπθπι δὲ 
σογτυρίιοηθπι δὲ τπηοϊυπὶ δὰπί, τα οπυτη ργοργίδε ϑυπὲ δοίππι: ἔδρῷ 
επἰπὶ ἄς 14}} δα βϑίαπεα εἰ ρτγίποὶρία εἰ οᾶυιδα3 ἱηνερραηϊ δοϊατῃ. 
4αιοθηαυς γεγο ἦἠ6 ςαποῖὶδ ααίάθπι ἐπεῖθας δραοαϊδηξι, δαϊϊαχτῃ 
δαΐετα ΄υδοάδηι δεηβ } 1} φαδεδπν πὰ δεηβί δα Ρομπαῖ, τηδηϊίθ- 
δἴπτη εδὲ 4ιοὰ ἀξ πἰτγίβαιια σεηεγὶθυ8 ρεγϑοσγαϊδπειγ. ἄπαγε τηϑρῖ 
᾿παπιογείαγ αι ϑρίαιι, 46 18 χυϊὰ Βὲπα χυίάγε ποῦ Βδπδ ἀϊοδηϊ, βὴ 
ἐογττα 4886 πορὶ5 ργοροϑβίία δππὶ ἰπαυϊϑιοπεπι. ααὶ ἰίδψπ Ῥγίμα- 
ξοτϊοὶ Ἀγβεπαπθη ΡΙποὶρι8. φυΐάεπι εἰ δἰειπεπίι8 δἰ Ιθηϊοτῖ τη ο 30 
4υᾶπι Ρἢγδἰοἱορὶ πιυπίωτ. οαυδα γΈγὸ δδῖ, φαοηΐδτα δὰ ΠΟῚ Εχ δῖ 
δι δι 8 δοοαρθγαης, δπευτα δπἰπι 4α88 πηι μδιηδῦοα δυῦϊ, δίῃ 
ταοῖα δ Πΐ, ΡΓδθίεγ 118 4πδα οἶγοα δβιγοϊορίαπι δππὶ. ἀϊδριΐδηξ ἴᾶ- 
τη θη εἴ ἰγδοίδηξ οἸηῃϊὰ ἀθ πδίυγα, δἰθηΐπι ρεπογδηξ σδοίμπι, οἱ οἶγοᾶ 900 
Θ118 ΡΆ5810Π68 ρᾶγί85 εἴ Ορθγᾶ οὐδογνδηὶ φυοί δοαιυίζητ, εἰ ρτϊποὶρία 
εἰ οδυδᾶ5 1 615 Ποῃδυτηυ, ἰδῆ άδπι οαξογὶ8 Ρἢ γϑιοἷδ οομυ δηΐθηξοδ, 
ᾳαοά ΣἸπὰ εβὲ 6δη8, 4ιοάφαῃε εεἰ, φαοάἀουηᾳιε 86 818}16 δϑῖ, οἵ φυοᾶ 
«οπίίηει ἰά ἢμσι γορςαίαγ οδεϊαπι. οϑυϑὰϑ γΈγὸ οἱ ρτίποίρία, 5βίοπξ 
αἰχίπιαβ, δυξοίοηθα, αὐ ἀϊουηι, δἴδπι 8406 δὰ δῃροτίογα δὨἰ τῳ 
τγδηδοθηάεγα, δὲ πιδρὶβ υδπι ἀδ παῖωγα γα οηΐθ8 οοπνυθηϊθπῆδ. εχ 
480 γεγο πιοάο τποῖι8 γί! βηϊτο δὲ ἰπβηϊίο εἰ ρατὶ εἴ ἱπιραγὶ βοπιτα 
δΌΡΡΟδἰεἶ8,, ὩΪΒ}] αἴπηξ, δὺῖ φαοπιοάο ροβϑίρηϊε εδὲ βἰπα παοῖα οἷ 10 
του ϊδίϊοπε ρεπεγδίϊομειη εἰ σοΙΤιριϊοπεπι 6886, δὰϊ δοϊϊοῃδδ δογαζα 
4886 ἰῃ οδεἶο ἐεγαπιγῦ ἰΐδσω ϑἴνε᾽ αηΐϑ εἷ8 οοποδάαι εχ Ηἰ5 τηδρτ αν 
ἀϊπεπι 6886, οἶτα τηοηϑίγειαγ μος, φμοϊηοάο ἰάπιθῃ φαδθάδτη οοτρο- 
σατῃ ἰενῖα, ςπδοάδπι ργανϊταΐεπι ᾿δρ θη τα Ἔγαηι ἢ 6 φυΐθιι επΐτῃ δὰ 
Ροπυπΐ εἰ δἰππὶ, ηἰϊ τηδρὶ8 φυδπὶ ἀξ πιδι μβεγηδιϊοῖδ οογροτίθυϑ δαὶ 
86.811] 08 ἀΐοαπι. ἀυᾶγο ἀδ ἴριιθ δάυδ δὺς ἀθ Βυϊυβπιοάϊ οοἰδσὶδ 
ςογρογῖβαδ ΠΙᾺ} ἀϊκοναπε, ἰάπύατη πὶ! ἀς 56 πϑί Πα 5 ρτοργίσσα 
ἀϊοεπίεδβ. ἴΐθια φαοπιοάο ρϑϑϑίομεβ αηϊάθτα πιμποτί εἴ ἱρδαπι παπιθ- 
ταπ Ρυϊληἀυπι οαι585 ΘΟΤΌΤΩ 6886, 486 ϑυηὶ ἃ ρείποῖρίο ἃς ἀθ ΠΟΥῸ 80 
ἵπ σᾶε]ο ἤυπὶ, πιιπιδῖτιπι σϑγο δἰἴατη μγδδῖογ πῆς παπιθγατα, ὁΧ 80 
τπυ ἀι5 σομδίαϊ, πα] ] πὶ 6586} οὐπὶ Θηΐπι ἱπ μᾶς υΐάοπι ρατίθ ορὲ- 
πἶο εἷδ εἴ ἰεϊπρῃϑ 81, Ῥδαϊα!απι γεγο ἀδϑυγϑαπ δὲ ἀδογϑῖπ ἱπίυτία 
ἐὲ ἀϊοϊαποιίο δὺς πιϊδεῖο, ργοδαιίοπθιθ δυΐθπι αἤίἝεγαπε σηοὰ Βογῦτα 
υΐάετα ππιηφιοάχαα πυπιθγα8 6βῖ, οοπεϊηρὶς δυΐθτα τὰ μυπὰ Ιοοῦχα 
χλαἰεἴξα ἀἴπστω ἴᾶπι οοπϑιϊταϊατιιπν παδρηϊτυ ἀΐνναπι 6886, 60 χαρὰ ρ885- 
δἰοῃ 68 δεφυιπίυγ δίπριϊα ἰοο, υαἴγυπι ἰϑῖ6. 6ϑὲ ἰάθη παπιεσαβ ααὶ ἴα 
οδεῖο, 4πεπὶ οροιῖεῖ ἀροίρεγθ, 4ποα Βογὰπι ππυπιηποάσαθ εϑὶ, 81 
Ρταβίδγ ἰδίαι δέει ἢ Ῥ]δῖο δἰδπὶπι δἰΐαπι 6888 αἷϊ, δὲ {60 χυόαπα 30 
Πυτηογο8 Ρυϊδὶ εἰ {|| 6886 εἰ Βογυτα οαυδᾶϑ, 864 ἰπ:ε 1} 10 1}69 φαϊάεπι 
οδυ885, 085 γϑγὸ δϑηδίι} 68. 

9. θὲ Ῥγιβαροτγίοῖϑ ἴἰδψπιε ργαθϊεγτηϊ ϑπηπ8 πιοάο : βεαξοϊξ 
φηΐτῃ ἐπ ἰδηϊυη 606 αἰιἰρί586. “αὶ γθγὸ ροπαπὶ ἰάδδϑ, ρτίπηηπι χαὶ- ὃ 
ἄετι, σατα αυδογογοιΐ Πογυτι δαί βιθπιπι οαθ888 ΒΡ ΘΓΘ, οοΐογα 
δεᾳυδ]ϊα 5 πιιιεγῸ αἰξα]δγυπὶ, γϑὶυϊ 81 4υῖβ παπιογαγε το θη 8, ΘΌΤΩ 
φυϊάθιη ρϑαείοτα δαί βίδηῖ, γ  ἐγθῖτιγ ποπ ροδ86, ρ]υΓα γθγὸ δὰ ἕδοΐαβ 
εἴ ἴξὰ πυπιεγεῖ, ἔδγα δἴθημη δρεοῖθβ δε 4θδῖο δπὲ ποὴ ραποίογεδ ἰὰς 
δυπῖ, Ἔχ φυΐριι8, ἀυπὶ ἀε εἷβ οδυιδᾶδ 4ιιϑογογθηξ, δὰ {188 ργο δδϑοστιπὲ, 
Ὡδπὶ 86 οπηυπι Ὠπυπιφυοάηθε δεαφυίϊνοουπι αυϊὰ ε68ϊ, οἵ ργϑεῖεν 8" 
δῖ πιϊαα σθίθγογιῃ σΖυαοαι6 ἱπ πιὰ 5 δϑὲ ὑπαπιὶ, δὲ ἐμ μἷδ δὲ ἴῃ δθση- 
Ρἰτεγηΐδ. ἰΐετη φυΐθιιδ πο ΐδ οδιεπάαϊος φαοά δρεοῖεδ δἷπὶ, ϑδδουπάυτα 
πο ϊἰαπὶ δονῖπὶ ἀρρᾶγθι. 6 φυϊδυδάαπι πᾶπιαι8 πῃ δδὲ πεοῦϑθ8 ΒΕΣΙ 10 
81] ορίσιπιπι ; 6 φπί θυ άδην γεγο, εἰΐαπὶ φαογυιπ πο Ρυϊδιηυ8, ΒοσΌτα 
βροοῖεβ βυμπῇ. δβοιιπάυπι Πατα 46 γαϊΐοπεα 4086 6Χχ 80θπδε, δρθοῖθϑ 
ἐτγὺπὶ οἠηπίμπ 4υοτιη 8οἰεπίια δπηξ: δεουῃάπιη γ6ΓῸ πηυα ἴῃ σοὶ 
ἰδ εἰ ποραϊίοιοπι. δὲ δεοπηάνπι χυοα ἱπιε! Πἰρίτατ φαὶρρίατα, 60 οοτ- 
ταρῖο, εἰΐδιπ σογγαρε νη ξσνα, δ φηϊάδπι φαΐ 4πδπι οδὲ ποταπι ρῥῃ8» 
ἰδϑπιᾶ. ἰῃϑΌ ρει ται! οπιμι 4086 πιαρ18 οογίδε δηηξΐ, Παδεάδπι φυϊ ἀετὰ 
ἐοτγυπι 4186 8ἀ δἰ χυΐὰ ϑὰπὶ ἰά688 ἰδοϊαπε, 4πογάσα ποι ἀϊοίτατ8 6858 
Ρέτγ 86 βόπυδ; φύϑοαδαπι γδγο τθγιπι ποππῖπαπὶ ἀϊουηξ, εἷ δίπα ρ ἰὸΣ- 
ἴεγ ἴδε ἀδ βρβοίθβιιο γαιοπθϑ 11] ρεγίπιιιπξ, φῃδε πρδρὶβ 6586 ΝΗ 
ἰρ885 ἰάθα8 6586 γοΐυνὶ φυὶ ἀΐοπηξ βρεοῖεβ. δοοιάϊξ εηῖστο πο ἀπα]1- 90 
ταΐθση 6886 ρτὶπιᾶπι, βεὰ πυτπατηπι εἰ φαοα δὰ αἰϊᾳπίὰ, εο φυοά Ἰὼ 
46 εδῖ, εἴ οὔῃρῖα 4πδοουμαᾶθ οὔτ Ζαυϊάδιι δεαπθγοπίαν ἀξ ᾿ἠες 
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ορὶ πίοπβϑβ, δάνϑυββεῖ ρτῖποῖ ρα σαπξ, ἴζετα ϑεοῦπ ἄστη εχ εἰπιδέοπεπι, 
δεουπππι χάδι 6886 ἀϊοίπια ἰάδαδ, πο 80] πὶ δα βἰδπίίδγυτο δοᾶ 
τοῦ] ογαπι εἴΐδτη δ᾽ίοσαπι σροοῖεβ Ἔγαηΐῖ. εἰθπὶπι τιηι5 σοηςερῖαϑ ΠΟΙ 
φοΐαᾳπι ὧδ δι βϑίδη 8 864 ἀδ οοῖογὶβ δἴατῃ οδῖ; οἱ δοίη τδθ ΠῸΠ 80- 
Ἰατη δυβϑίαπιίδε 86 εἴίαπι δἰ οσταπα δυθπῖ; οἱ σοῖογα Πυϊιϑοθπηοάϊ 
βοοίδαπι ἱπβηΐϊϊα. δεοππάτππι σατο πδοδϑϑϊῖθπι εἴ ορὶπίοπεβ ἠ6 εἶδ, 
εἶ δρεοῖεϑ ρατγιιοραθί! 69 δαπῖ, πθοθββε δβὲ δ βίδῃ ἤδγτπὶ βοΐ πτη 896 

80 ἰάδαβ. ποῖ δπίπι' δδοῦπυπι δοοίάθηβ ραγιϊοϊραιϊίο δαγιιπὶ δὶ, 864 
δαῖδπαϑ ορουίοῖ πηϊπβουίυϑηθθ ρανίϊοίρετι 6886, αδίοπα8 ἀϊοϊ τιν 
τοῦ ἀ6 δυδἱεοῖο. ἀϊοο δπΐεηι, αἱ δἱ υϊὰ ἴρ80 ἀπρῖο ραγοϊραιϊ, μος 
εἰΐαπι αοΐοσπο ραγιϊοἰραὶ, 58ε4 δεουπάμπι βοοϊἄθπϑ: δος ἀϊξ δεὶπι ἄπ- 
Ῥἷο δεῖεστιο 6886. Ζαᾶγε ϑρβοῖββ δ }δίαπιία Ἔγηπὶ. μὰς δυΐεπι Ἠΐς 

ΔῈ εἴ 101 βαδιαπείατη οἰρηϊβοδηξ. δὴ χαϊοχηπδτα οὐξ ἀϊςενα 6886 δἰϊ χὰ 
Ῥταθίδγ ἢδϑ, ππῦτη ἴῃ τυ 157 δὲ 81 δδάδιῃ ϑρβοῖθβα δϑὲ ἰάδαγωπι εἰ 
δτιϊοἰραπείαπι, ἐγῖξ δἰ χυϊά σοπιτηπηθ. σατ Θηΐπὶ πηδρὶβ ἱπ οοτταρί- 
πὴ ἀπιαϊτῖῖθα8, εἰ Ρ]υτῖθυ5 χηίάοτα 864 δρϑξεγτιβ, ἀυαὶταΐοπη 
6886 ὉπΌτῃ εἴ ἰάεπι 51ἴ, υδπὶ ἴῃ Πᾶς δἰ φιδάδπι ἢ εἴ 5] Ποη 6ϑῖ εδήεπι 
ἐρθοῖθδ, δουϊυοοδῖίο οτὶξ ῥτοίθοϊο, δὲ δἰιη]8 δο δὶ φιιβ δὲ (δ]]}ἴαπὶ 
εἴ ᾿ΐξπαπι Πουπΐποπι ἀρρεἸαγὶξ, σιογθτα πλ] } τα ἱπορὶοῖξ οοπιπιαηὶ- 
οδθοποτη. ΡΟ ἰδ πιῆτη γθγὸ ἀυΡ Δ Ρὶϊ αἰ’ φυΐ5 χη ἀπᾶπὶ δρεοῖθ5 σοη- 

40 ἔεγαπξ δϑιπρ ΣΈ Γτῖ8 86 51} 1] πὶ, δαὶ 1115 απδο ππὶ δὲ σογτιπιραπίατγ, 
πὲς 6πίπι τηοΐῃϑ π6ς Δ] ουἶτι8. ἘΓΒΏϑΙΩ πιδ:ΙΟἢἶθ δἷα8 οαῦ886 8πηῖ. δ 
πος δὰ 8οἰοητίαπι δ] οσυπι ρσγοσηπὶ (πδς δπὶπὶ μογσι 1186 80 5ϊδηιῖα 
συπῖ: ἴῃ Ἠ18 δἰ θηΐπη 6580Π|) π6ς δἀ 6886, οὔπι Ποη ἱπϑὶπὶ ρατγιϊοἰρδη- 
Ἄρπο. τὰ εἰθηΐτη ογιϑ8515 οδιιδαθ ρυ δα πίαγ 6886 οἱ ΔἸ ΒΌ τη τ ἰϑῖατῃ 
αἷθο. 86ὰἃ ἰ5ΐα γϑῖϊο ἔδοι 6 γϑάαγρι; ροϊοδῖ, σπδπὰὶ Απαχαρογαβ ῥγίυϑ, 
Ἑπυάοχαβ τετο ροβῖογίῃ8 δὲ χυϊάοπι δ]ὲ ἀϊχογαηι: [ας !]α οπίπι δὶ 
τοῦ τὰ οἱ ἱπιρ 95:81 δα μᾶπς Ορ᾿ πίοποπιὶ ΘΟ ρδγογθ, δἵ πες 6Χ δρ6- 

20 οἴορα8 οσοἴεγα βδιπὲ δεοππάπηι αἰϊππὶ ΠΠΠογῶπι τηοάοττιπν 41 ἀϊοϊ 80- 
ἰεπὶ. ἀΐσαγε σεγο δχοπιρίαγῖα δ 6286 δὲ οοίεγα εἷδ ραγιϊοίραγο, 
«τη ]ουΐα εἰ τρϑῖαρμοτγαβ ροεῖίςα8 ἀΐσογα οδϑὲ. ααυϊὰ ἐπῶν δδὲ φυοά 
ἀεὶ δά ἰά688 ἱπϑρίοἰθπϑῦ ροβϑίθιϊ6 δηΐπι σὲ οἱ 6886 εἰ βοτὶ αχιοά- 
σαπαας 8[πη}}6, εἴϊοτη πὸπ δὰ {ΠΠ{π8 ὑπιδρίπειι. ῦᾶτ εἕ δχἰβδιοθπίε 
ϑοογαῖε οἵ ποῃ οχίσίαπῖα βεὶ υἱἱάυα 4πα]15 ϑοογαῖθα οβὲ, δἰ αι  ΠΠτ6 
δαϊεπι οἰΐαπι 8ἱ δοογαῖοϑ δε ρὶ το Γο 8 68561, δὲ εἰπβάδτη δγιπὶ ρ] γα 
Θχοπιρίατία: Ἔγρο εἰΐατη 566 665, νϑ]ηλὶ Βοπεπὶς δηϊπηαὶ οἱ Β1ρ68, 5ῖ- 
τοὶ διιΐοτι εἰ 116 4}18 Ἀοτηο. ἰΐθπὶ ΠῸπ 80] πὶ 86 5: Β.]Πἰυ τὶ Ἔχθτηρ]α- 
τα ϑρθοΐθβ δγῖπῆ, τθιιτα δ ἤαπὶ ἰρβᾶγατη, πὲρηῖα ρ6πι8 ἰδ παυδπὶ ρ6- 

δ πῦϑ8, βροοίοττιτη. υᾶγα ἰάοπι ἐγιξ ὀχοπιρίαγ οἱ ἱππιαρο. ἰΐεπι υἱάθτὶ 
Ροϑϑὶξ ἱπιροϑδὶ 116 6886 δεραγαϊαπι 80 υ5δητίδηη, οἴ οἰἶι:8. 6δὶ δὰ βϑἴατι- 
δ. πᾶτε φποπιοάο ἰάδδε, οἵϊπὶ γεγαπι 8: οἰαπιῖαα ἰπξ, δοραγδῖδθ 
ἐπετιπεῦ ἴῃ ῬΗδεάοπε ἰΐα ἀϊοϊατ, φποά ἔππι ἐρβῖν8 6586 ἴῃπη ᾿ρϑῖῃ8 
Βετὶ βρθοῖθβ σϑιλδὰε ϑῃπῖ, φΖυδηφίδιη Θρεδοΐοθιιϑ Ἔχὶδίθποθυβ πο ἴδ- 
τῶθὰ ραγιοραηῖα βηαπῇ, δὶ ποῦ δἷϊ αποά πηουοαῖ, αἱ πνυϊΐα α]ϊὰ βιιπὶ, 
σοῖσι ἀοταυϑ δαὶ δηπ]υ8, φαοττιῆι ποη ἀΐοίπηυδ 6986 ϑρθοῖς8. 4θᾶγα 
Ραϊθῖ ροβ86 οοπιίπρεγα οοἴεγα 4υο4πε δὲ 6888 δὲ βετί, δἴϊαπι ργορῖεσ 
ταῖε8 οαυϑὰ9 40.868 δογῆτῃ 4π86 πᾶῃς ἀϊοῖα δαπε, ἴΐεπε 81 ϑρεοΐθϑ 

40 πυπιεγῖ δῃπῇ, 4ιοτποάο ἐγυπὶ οαυβααῦ πἴγαιπ φαοπίαπι ἰρ88 δπτὶδ 
συπὶ ἀϊνογδὶ πυπιογῖ, πξρπία ῃἰς φυΐάθτη πυιπεγὰς Βοπιο, Ηἰς σετο 
ϑοοτγαῖθ, ἷο δαΐεπι (Δ ]}188 Ὁ ουτ ἰρίτυγ 11: Η9 οαηϑας δππ|ῦ εἴθηΐπι 
4: Ἀἱ χαϊάετι δαῖεστί, εἰ σογο ποπ, αἰ Β}} ἀπ ἀγὲ, απο οὶ χαοπίαπι 
Ῥτοροτγίίοπ δβ βῃησιθγοττιτη ἤδθο, υἱ σοπβοηδηῖα, ραῖϊεῖ φηοὰ ὑπῦτη 
φυϊάάαπι ἐγῖϊ, φποττιτη ρτορογθίομ 8 ϑπηῖ, 91 ἰρίϊατ ος τηαϊοτία δϑῖ, 
τοδηϊξεδῖατι εδὲ χυοάᾶ ἱρ8ὶ εἴϊαδιπ παπιοτὶ ργορογζομ θα οαϊυϑαθδπι 
Αἰτογῖηδ δά αἰξογατη δγυηῖ. ἄϊοὸ δυῖΐθπι, αἱ δἱ (8]}185 ρτορογίο δδὲ 
ἔπ ππιβοτὶϑ ἰρηΐδ ἴοτγαθ ἅυδε εἰ δὄτί8, οἱ 'ρ86 ΠοτιΟ Δ]: οττιτι αἰ ϊο- 
τῦτι δι᾽ οοἴοταπι οτιῖ; εἴ 1άδα πατηοστι8, 80 εἰΐδπὶ ᾽ρ56 14 64}15 Ποπιο, 

[Ὁ δἷτε 8]14υ}8 ὨΠΤΊΘΥΤϑ 812 δῖ 716 ΠΟ, δὐὶξ ἴδιπαπ Ῥγοροτεο ἴῃ Πυπιδγῖ8 
αἰϊχιοττιτα εἴ ποῦ παπιθττιϑ; οἵ ὑγορίεγεδ π0}}1π9 οὐίξ πυσηθγιιβ, ᾿ΐθπι 
6 τηῦ ἴδ πηππεγί8 Ὡπτ8 ΠΌΠΊΟΓΙΒ ἢΐ: εχ Φρδοίεθηϑ γεγο χαοπιοάο 
σρεϑοίεδ πθαῦ χαοάοὶ πες εχ ἶ8 8ε4 δχ παπιεγαθι! ρα, αἱ ἐχ ἄδοθπι 
το ΠΡ ας, φαοπιοάο 8ὲ μαροπε ππἰϊαϊοϑῦ δἶνα δαΐπι εἰαβάθιῃ ϑρεοϊεὶ 
συπῖ, τη τὰ ἱποοινθηϊθη τα δε χπθηῖοτ: δῖτε ποῖ εἰ αϑάοπὶ δρεοΐεὶ, πθς 
ἐδεοπι ἴῃ υἱσθτη, πος οθίθγαθ οἵηπθβ Οτπηίραϑ, ἰῃ 4υο αἰ εγεπξ, 
ξαπι ἱπιρα881 8168 δἰπεῖ μαθο δπὶπὶ πες γα Ομ Βα δαπὶ πες ἱπτ6}16- 
σἴλοπὶ σοπβεπίδποθα. ᾿ἴθπὶ πο 6886 δβὲ διὰ υϊάατη πατπετὶ γοπῦϑ 
Ρόποζγο, οἶτοα χποά Αγ" πιεῖῖοα δὲ οπιπὶα {πο τηθϊα ἀϊοιπαγ ἃ 
φαϊβδυϑάδπι; 4.86 4ποπιοᾶο δπὶ εχ φαΐθυϑ5 ῥγίποὶρὶϊβ δαμεῦ ἀαΐ ΟὔΥ 
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ἰδία δαπὶ, {π88 τπεᾶϊα ΠΠ]οτττα οἱ μοταπι ἐγαηι ἢ ἰΐοπι πηϊδίθδ, σῦδα 
ἴῃ ἀυαϊτξαῖε δαπῖ, πἴγαψαβ 6χ δἰ σαδ ρτίογε ἀν] ἰαῖθ. δὲ ἢος ἱπαρου- 392 
δἰ δῖ} 6 δὲ. ἴξθπὶ σαΓ ἀπΌτη 681 πυπιογα9 οΟ] δοῖτι ᾿ἴδπὶ δὰ πᾶθς ἄπδὲ 
ἀϊεῖα ἐπηὶ, δὲ υηξδῖοβ ἀἰεγεπῖοθ δυηΐ, ὁροιτοῖ ἰϊα ἀΐσοτα, δίοπε φαῖ- 
οὐησαε αυδίθοῦ δὺϊ ἦπο ἀϊοαπὶ εἰθπνεμῖδ. εἴθηῖπι Ἀογηιι δἰπρῃῖ 
ποη ἀϊουπὶ εἰοπιθηΐαπι συοά σοπηπιηηε δϑῖ, πρηίᾶ σΟΓΡΏ 58, 864 ἴρπεπι 
δὲ Ἰεγγϑτι, δῖν8 οοτηπιθπα αυϊά 5:8 ΘΟΥρῸ8 δῖνο ποτ: πῆῆς ἀπίοτα 
ἀϊοϊϊυτ ἃς δὲ ππῦπὶ ἐϊὰ 6856ὲ, τ ἱξπὶς δῃξ δάυδ, δια ΠΏ τ ρᾶγιίππ,. 
4υοάεὶ ἴἴα δἰῖ, ΠΌΤΩΘΓΙ πὸπ οὐτιπὶ 80 ϑἴδηδς. δοα δἰ ἴρϑῦτη πηῦπε 
δἰίᾳπὶ ἃ εϑὲ εἰ μος ριϊποὶρίαπι εδὲ, ρᾶῖεξ συοά ππαπι τη ἰρ] οἰτες 
ἀϊοϊτατ: 116 Γ παπηχπα ἱπιρ 3510 116 69. νοΐθηεοα δαίοπι ϑυβοιανίδαν τὸ 
τείεγγε δὴ ργποὶρία, Ἰοπριτπάϊπεα σπΐάοπι ὁχ ἰοπρο οἱ Ὀσγενὶ ροποηξ 
εχ χιοάδπι ρᾶγγτο εἴ πιᾶρῃο, ρ]απιπὶ Ὕ6ΓΟ δχ ἰδῖο ε βἔγιεἴο, ςογριϑ 
δαΐεπη εχ δἰῖο οἱ μυπ}ϊ. δὲ φιοπιοῖο δὲ ρ᾽απυπι ΠάΡ θὲς ᾿Ἰπαᾶπι, 
δαὶ δο] ἄστη ᾿ἰηθᾶπι αυϊ ῥ]δτιατη ἢ δ] 10: ἃ πδιπηπδ ροπὺβ Ἰαῖυιῃ οἱ 5ἰτὸ- 
οἴαπι, Αἰἴππι οἵ ᾿υνηΐΐο. ποτα ἀπιοάινπι ἸρὶτιΓ ΠΕ. π6 ΠΏΠΙ ΘΝ δδὲ 
ἴῃ εἶβ, ὁο φυοὰ τιυϊτυπι εἴ ραποῦπι 4} ἢ158 απ δδὲ, ἰϊᾶ τηδηϊ [ϑίατα 
εδὶ αὐοά πες αἰϊπὰ αυΐϊοφααπι ϑδπροτγίοσαπι ἱπίδυιοσὶ θα5. ἱπογῖς, δὲ 
σογο πες ἰδἴμπι βαπτι9 811} δοῖ: δἴδηϊπι σοΎρυς ϑό8δῖ ρἰαπυπι φαϊά. 
ἀϊεπι ρπηοῖδ εχ τὸ ἱπδαπεῦ δὲ Βογθπὶ ροποιὶ δἀνυθγοδρδῖηγ Ρ[δο 20 
Ἰδησαδτη δα ϑέθ ἢ ἀορτηδῇ ρεοταείγιοο : 8ε4 ποτηίπαραῖ ρῥγίποϊρίατο 
᾿ΐπεϑε, μος νϑγο ϑδθρίυ8 ροπεθαὶ ἔποδϑ ἱπα ιν .8181165. δἴχυϊ πϑοθθθα 
εϑὲ παγαπι δἰ ᾳυεπι 6856 Ἰογτηΐ πα πὶ. 4ηδγ 6Χ 418 γαϊϊοηε ᾿ἰη δα δεῖ, 
Ρηποΐπτη χαοαιε 68ῖ. οἱ δι ρ] οἷ Το Γ᾽ οΠπὶ δαρίοπείδα δἷξ ἀδ τη δη [ἐδ 
οᾶπϑᾶπι Πάδογογα, δῆς 4υΐάεπι ργδθῖθγιπ ϑἰ πηι: 181] δηΐπι ἀθ οαπεᾶ 
ἀϊείπει5, ἀπὰς ρυϊποῖριαπι ἔγαπδιππίδιϊοπίδ: βυιδίδηταπι γ 6 ΓῸ δογατῃ 
ἄϊοετε ριΐαπῖθ8, 4148 δι δίδη τα 6886 ἀϊοίπηη5. χιοπιοάο σατο ἐΝ|δὲ 
Βοταπι δ θεϊαπιῖδο, ἱποᾶϑδπιη ἀϊοίπηιδ: ραγιςίραγα πδιπῆπο, υἱ ργυ5 
ἀϊχίπιαϑ, π1}}] 6δδῖ. περ Π]ἰδιῃ οἰΐαπι απᾶπι 801 ο η118 6886. σϑη68η) τὴς Ὁ 
ἀοπιαδ:; ργορίογ 4888 οπιηΐβ ἐπιθ]] δοῖπα οἱ οπηδὶβ πδῖαγα δεῖ. πες 
Ὁ]1απὶ οαπϑαπι Πηᾶπὶ Ὀηδ ἀδ ργίποὶρ᾽ϊ8 6856 ἀϊοίπηπ8, ἴρϑ86 ϑροοὶεβα 
αἰτίπρτιηῖ, 8ε φυὶΐ Πᾶς δεῖαϊε βαπὲ, 1158 τηδιμοππαῖα δ οῖα 8πηὶ ΡΒ 1ο- 
δορ ἷα, φυδπινὶδ ἀϊοαπὶ δ)ϊογατ σταϊϊα δα ὁρουύίογε ἱγαοῖαγθ ἱΐετα ὃ 
80 δἰ δοἴδτη δ ϑἐδητῖδπι, αἱ πιδίογίαπι πηδρ 15 πιαὶ ποτηαϊίοαπι, 4πῖ5 ργο- 
ἔεοῖο ρυϊανετῖξ εἰ τηδρὶα ρῥγδεάϊςαγὶ, οἱ εἰ δου εῖδτη 9 Βεἰα πα 6 δὲ 
πιδῖεγιδε 6866, Ὑϑ]α!} πιᾶρηππὶ δἰ ραγναῆι, δίοπε αἷππὲ Ρ᾿γοίοϊορῖ 
ταγητπ οἱ ἀσπϑθηι, ᾿γίπιδδ δΌΡίΘοῖ! ἀϊοαπῖθβ 85 ἀΠΠ]}6γαπιῖδ8 6856. 
Βδες εἰθηὶπι θχοθβ808 αυϊάδτη οἱ ἀοίδοϊῃϑ δπηπῖ. ἀδ τποῖυ δαῖτα, δἱ 
μας φηΐάσδπι τηοῖτι8 ογπηξ, ραϊοεῖ φιοα δρδοῖθα πιουθρυπῖαγ. χποάεὶ 
πὸπ, ὑπᾶς δνθηϊεῦ ἰοῖα οἰδηῖμα (6 παΐυγα οοπειογαῖϊο ρετιῖ. οἱ 
φιοά ἔαοϊϊα φγοόβᾶγε υἱάθιογ 4ποά οπιπία πηῦτη ποη τ: οχροϑβίἴοπο εὐ 
οἴδηῖμι πο ἤυπὲ οὐνυΐα ππαπι, 86 α ᾿ρϑιιπὶ πα, 5[ 4018. ςοπορᾶδε 
οτηπῖα. πᾶς μος 4υϊάδπι, πἰδὶ 4ιυϊΐδ ὑπίνογϑαὶα οοποθήδι 6556 βϑπε. 
μος δυΐόπι πῃ φαυϊθηβάδπι ἸΠΡΟ 5515 116. ὨΠ|]Απὶ δαΐοπι ταϊοηοπὶ μῶ- 
Ῥοηῖ ποο {Π|46 4υᾶ6 ροβὲ πυπίεγοϑ Ἰοπρὶ μια ἴπ65 ρἰδπδ οἱ δο] 146 βαπξ, 
τὸς 4ποϊποάο δππὲ δυὶ [αἴυτα δυι, πδο δὶ 4πᾶπὶ νὴπ μαροπῖ: δὸς 
δηΐπι ΠδῸ δρθοὶθϑ ροϑϑίθι]α οϑὲ 2888 (πΠοῸη δηΐπι δ ΠῈ ΠΩΤΠΘΓΙ) Πδς 
τποαϊα (ἀμ εαδια δηΐὰ 116 50 π1) πες σοτταρι 1}, δε γαγϑοΣ 
χυδτγῖαπι δἰϊμ ὰ σποάάδπι ἰτος βοπιϑ ἀρραγαῖ. εἰ δι ρ ]1Οἴ το τ αἰ οτβ απιᾶ 
πᾶογεγε δπίϊυπι πο ἀϊν!ἀεπάο, οτπὶ πηι εἰ ρ] οἰξοτ ἀἰοδηιον, ἱπο- 
οϑϑί 116 δὲ ἱπυθπῖγθ, ργδθβδογεπι ουπι μος τηοᾶο πδογαπέ, εχ χαὶ- 0 
ἔω εἰ επιθτεῖδ 658. ἐχ 4πίρα8 δπὶπὶ ἐρϑῦπι ἄραγα δὺὲ ἰρϑηπι γδοίῃταν 
πο δδὲ δοοίρεγε. χιοίδὶ δϑὲ, δι} πη αγατα δοίππι 6586 ροῖεκ. 
4ύαγα δῖ 4ύβεγεγα δυΐ ρπίᾶγο μάρογα οὐηπίυπι οχιϑιθπ στ 6ἰδ- 
τη δπῖα, ΠῚ 681 γθιτῖη. ιοπιοὰο νοτῸ δ] αιΐ8 σπποΐοστιτι οἰοτηομίῶ 
ἀϊδοοιῦ πιαηιεβῖαπι αἴ δπὶπι φαοἀ ποη δϑὲ ροδϑίθι]ς συϊοχαδι εατα 
Πορποθοογα ρῥτγὶπδ. πηπεπιδάπιοήητη απὶπὶ αἰϊππὶ 40} φεοχαοιγίαχα 
ἀϊδοῖξ, αἴτια φαΐάετι ργαθϑοῖγε οοπῃηρίε, φποτγαπι σατο {18 βοῖ πδ 
δὲ εἴ φῃδε Δοσεηάιι5 6δϑὲ, η1}}} ρσαθϑοῖῖ, ἰἴὰ οἱ ἴπ σεῖογίβ. χαῶγε δὲ 
488 οπποῖοτιπι 65 δοϊθπεϊα, αἱ φυϊάδπι δἰπηξ, 181} ρτοίδοϊο ἴς ρτδδ- Ὁ 
σΟρΡΠοβοογα ροϑϑεῖ. δῖ χαὶ οπιηΐς ἀἰδοὶ ρ] πα ρὲ ργδθςορηῖα δαϊ οσα- 
τῖϑ δαὶ αἰΐψυδ 6ϑὲ, εἰ δυῖ ρὸν ἀεπιοῃϑιγαιοποιι δαϊ ροΓ ἀδβηϊομπει. 
εχ φαυΐρυδ δαΐπι ἀεβηἶο εδὲ, ΠΠ|ὰ ργαθοοβτόβοεγε οροτίεξ ἃς ποῖ 
6886. 5.16 εἴ 4086 ρὲτ ἱπάποιοηοπι, αἱ δὶ ἱπηδῖα ποδὶ δὲ, ταὶ- ΦΏ 
ΤΙ οϑὲ υοιποᾶο η08 πρὶ ορεπιᾶπι βοϊοπίϊαγτη μαροπῖεβ. ἵἕετα 
40ο ρεοῖο φιιῖς σορποβοοῖ εχ φπίραϑ 6ϑὲ, εἰ φιοπιοάο πιαπὶ [εδῖαπα 
εγῖτῦ εἰοπῖπι Ἀος μαροῖ ἀιππδιρυξδῖεπι. ἀυθιαρὶς δηΐπι χαϊερίαπα, 
δἰσαι εἰ ἀε χφαϊβυδάδτα 6γ ]θΐδ: χυϊάδπι δαῖτ δα θαπὶ ὅπια εχ 5 
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εἰ πὶ οἵ α αἰππὶ 6586, Τυϊάαπι Ὑ6ΓῸ δἰΐππι δόπττα 6886 ἀϊςαηξ, εἴ πα]- 
ἴπιπ εχ ποιϊ8. ἰἴδπὶ 4ιοσῦτι ΦΘΠ5Ώ8 6δὲ, 6ἃ 4ποίποάο 4υὶς ποϑοεῖ 
ϑδηϑῶπι πὸπ ΒαΡθοπϑῦ δἰχηὶ οροτίεξ, δἰχυϊάετη ἐδάδπι ἐπαοίοτγατα 

40 οἰδπιβηῖα 8στιπῖ, ἐχ φυΐρπα, δσατὶ σοιπροδίίδα υοσδϑ, εχ ργορσῖϊδ δυπὶ 

δ 

4.0 

{1} 

“Ὁ 

εἰεπιθπεῖβ. φυοά ἰρίζηγ 1188, πα ἱπ ἀθ πδίμγα!θα8 ἀϊοῖδε δαπξ, 
οδι888 οὐποῖϊ φπᾶδγαγε υἱἀεαπίιγ, δὲ ργαθῖεγ {Π145 πα! ]Ὅτα αἰΐαπι ἀϊ- 
σόα μδβεβάπιϑ, οχ εἰ 8 χυδε ἀϊοία δὰπὲὶ ργίυϑ ραϊ εἴ. δε δα8 ὁθδοῦγα 
ἀϊπεοιαπῖ. χαοήδιν πποάο δηΐπι οπιπεβ ἀϊςῖδε δαηξ ρτία8, φαοάδπι 
ταοᾶο τοϊηῖπιθ. Βα Βυϊοπεῖ επίπι δϑϑιιπαϊδία [αὶς ργίπια ΡΒ] οϑορ μα 
ἀδ οπιπίβυϑ, ἰδηαπδῖ ἐπ ῥτίποῖρὶϊδ πον οχίϑῖεμβ. πᾶπὶ εἰ Ετηρε- 
ἄοοϊοβ ο8 αἱϊ 6856 ταίϊϊοπε. μος δυΐεπι εδὲ, φυοά φυϊὰ εγαῖ ὅ88ε, εἰ 
τεὶ δι δίδιικία. δἱ ὑὙ6γὸ ϑιται Π6γ πθοα886 6δὲ δζϊατη σάττιῖδ οοἰΘΓοσπτὰ- 
486 58ἰπρα!οτιπι 6886 γα οπθπι, απ πὲ 81} 6886. ργορίεγ μος δΐι δὲ 
ΠΆΓΟ εἴ ο5 σοἴθγογοιηαιθ ὑπυππαιοάσοδ εϑῖ; δὲ ποη Ῥσορίει πιᾶῖθ- 

τίατω, φυδιπ 1116 ἴρτιθπι ἔθυταπι 84:81 εἴ δόγεπι αἷξ. δεὰ μδϑο δ]ῖθγο 
ἀϊοεπία πεοοβέδγίο σοπϑθηϑιβδϑεὶ ργοίβθοϊο, οἷα ἔδπιθη πο ἀϊχὶ!, ἀ6 
Ἠΐδ ἰρίτοτ οἵ ̓ ἀπῖδϑ ταδηϊζδϑῖιπι 691. φποάουτηφια δυΐειη ἐδ ᾿ἷδ χαΐ8- 
Ρΐδϑιι ἀπριτανοτὶξ, γγδιι5 ταρϑίαπιτϑ: ἰογι 8818 εἴθηίτῃ εχ εἷβ δ] χυϊά 
[ας α]ταιῖ8 Βα ορίπιαϑ δά [αἰυτα5 ἀπθιϊαιίοπεϑ. 

1 μινοῖ.-. 

δρεοαϊαιῖο ἠδ νεγίϊαϊθ ραγιϊπι ἀ [ἢ 1}15 ρατγεῖπι ἴδοι] 688. διρπῦτα 
δυΐεπι, 4ποὶ πε 406 δδἴϊ8. δϑιὰ δ] 48 οοηϑααηί αν, πεαθε ἀΡογγαὰῖ 
οὐπ 65 Ὁ δα, 864 αυΐςαιια δἰ φυ!ὰ ἀ6 παίαγα αἰςϊε, εἰ δίπρτὶὶ φιίάοτα 
πἰ] δὰϊ ρᾶτγαπι οἱ δ άπυξ, 6χ οπιίθαϑ γογο σο]]οοἴ8 αἰΐααα πιδροὶ- 
ταάο ἅτ. ἡυᾶγο οἱ ἰϊα 86 τ ἀδθίασ μάρδγα, υἱ ἐπ ργουθγθίο ἀϊοϊιηαϑ, 
4αΐδ Δρδγγαθῖϊ ἃ ἰαππαῦ ἤος τηοάο ῥγοίθοϊο ἴδοι ]8 δϑδεῖ. ἰοΐππι 
δαϊδπι εἴ ρεγίαπι βάρ θ γα ποῦ ροϑ886, πος οἰι5 ἀπ βουϊίαῖοπι οϑίθη αι. 
οατα τογὸ ἀἰ που] τα 5 ἀθοθ8 8ϊϊ πιοάϊδ, [οτἰ 8515 οδυ 58 οἷῃϑ ποῃ του 8 
ϑεἃ πο)}"15 1ρ5815 ἰπδϑῖ. αποιηδάπιοάιυι οαΐτι τ εϑρογὶΠοΠ πη οςα]ὶ δὰ 
Ἰάτηθη εἰ 86 παροπξ, ἔα οἱ ἱπιϑ! οοῖπϑ δηΐπιδθ ποοῖγαθ δά δὰ 4086 
το δη  [Ἐϑιἰβοῖπια οπιηΐππι βπί. ταγαπι πῸη ϑοίτπι {ΠΠ|Φ ἀσοπάδε δππὲὶ 
δταιίαθ φιοιτιπι ορίμϊοπίθιι5 4αΐθ δοαυϊοϑοοὶ, 864 1Π}}8 χυΐ σηρεγβοῖβ 
ἴεπῦϑ8 ἀϊχϑγαπί. οοηίδγιπι οπὶπι δἰ ἰφαϊὰ οεΐαπι ἰδι: : ΒαΡιτυπι πᾶπιι8 
ποϑίγιτη θχογουθγοηῖ. 81 δηῖπι Τ πιοῖ δὰδ ποη [υΐδδοξ, τη] τὰ τὶ τη 6- 
Ιοάϊαᾳε πεχπαφηατα Βα θυ 58επια8: δὶ ἴοτπαη ᾿γγηΐβ ποῖ ἐχϑι ἰβϑοῖ, 
πὸ Τιιποίδους αυΐάοιπ. δἴπη}ῖ τποὰο δὲ ἀ6 118 εδὲ φαὶ ἀθ νεγίἰδῖε 
Φϑϑϑγπογιηῖ. ἃ αυϊδιι9ἀαπὶ οηΐπι 4] 1488 δοσερίπιπϑ ορὶπίοποθ; ααὶ- 
ἄδπι νεγο, πὶ πὶ βεγεπε, οδῦϑα Πιογαπι. γαςῖα δαΐθτῃ 86 μδροῖ ρῃϊ- 
ἸοβορἨίδπι βοἰβηϊἶαπι νοι ἰατὶ5 ἀρρθ ]αγα. ϑρεου]αιίναθ αἴθηὶπι βηΐϑ 
σνοτῖϊαθ, ρυδοῖοδα διίθτη ορα8. εἰεηΐπι δὶ 4ποῸ τηοάο 86 Βαρεπὲ οοῃ- 
δἰ οταηῖ, ΠῸΠ οδυϑαπὶ ΡῈΓ 86 864 84 αἰϊχιί εἰ δο ἴῃ τδωροτγε ρτὰ- 
οἰϊοὶ «ρδοιίδη ταν. ὨΘδοιιππ5 δυοῖν ψθγηιη ἀρ 8416 οαυϑα: ππυπιστοά- 
πιὸ νότγο ἰά ἔρόππι τπηχίπιθ ἃ]ϊογαπι 6ϑ8ξ, ϑϑοιπάθτη 4πο ἃ Δ] 18 ἀπῖνο- 
ξΣαἴϊο ἰπϑϑὲ, ας μαῖα ἱρη 18. οΑ}}ἀ 85ϊπηυπι: δἴθηΐπι οσεἴογίϑ Ηἰς δβῖ οα]- 
ἀἰταιῖὶ8 οαλ88. ἀθάγα νου δϑπαπι οἰϊδιη δὲ ἰά φιοά ροπιογιοσίθιιϑ, 
:ΐ τεγὰ δῖ, οᾶμκα Θοῖ. ῥγορίοῦ φηοά ῥτἰποὶϊρία δεῖ ρδγ Ὄχι βιθπεϊαπι 
ὭΘΟΘ856 6δϊ νου δα η8 6880, ΠΕῸ δηΐη ΘΙ χυδπήο συογᾶ, πος {18 τς 
δἰπὶ αἰϊαπία αἰϊι οατ58 δὲ, 864 {14 σαἴθεῖδ. 4πᾶγρ πὶ δε ἀαπη 6886 
πποτηηιοίαηε 85. βαθεῖ, [18 οτίαπι ϑδεοπηήπτη νοτιταῖθπι. 

2. Αἴ νεγο ᾳποὰ δδβῖ ρτὶπεὶρίυπι δἰ ποή, πεχῃς δαπὶ ἰη βπίϊαθ 
δὨλίτπὶ οϑυιϑῶθ, ΠΈ4ι6 ἴῃ τεοῖαπι ΠΕΩπῈ ϑθοππάππὶ δροοΐεπι, ραϊδ. 
Ὧ6ο διοἷπὶ τὶ εχ πιδιοιΐα, πος εχ πος ροϊοϑι 6866 ἰῃβηίζατη, οἵ σΔΓ- 
ὭΘΙΣ ΟΧ ἴογιῷ, ἰδγγαπιὶ 6Χ δᾶγε, δὄγθμι δχ ἴδῃ, εἴ μος πῃ δίαγθ. 
πϑὸ ππῆξ ρτϊμοῖρίππι τηρῖτια, νϑἰμεὶ Βοπιΐνοπι φαίάοτη ΔΡ δὄγε τπὸ- 
σοτὶ, ἢππς νθγο ἃ βοΐδ, βοίθαι δαΐθπι ἃ σοπι δξοπο, οἱ μαὶπ5 αὉ]Ἰυτα 
6888 ἤπετη. δἰ πηλοῦ πθο οἰτ8 οατδ8 ἰπ ἱπαπίϊτυπι ργορτγθάϊ ροϊεεῖ, υἱ 
ἀεαπιρθαϊαϊίοποϑιη ηυ θη 88 η 18:18 οαπ88, {Π|ᾶπὶ γγο [εἰ οἰϊδεῖβ, [61 1- 
οἰϊδῖοιτι γεγο δἰ τογῖτδ, δὲ [18 ϑθρεγ αἰϊυά δἰξατίπδ ργαϊία 6886. δἰπηῖΐ- 
εν δηΐεπι οἱ ἀθ δο χαρά αᾳηϊὰ οτδὲ 6886. τη εάϊοττιῃ 88Π6, ΦΠΟΓΏΤΩ 
ἐκχῖγα δἰϊχψηϊά αἰ τἴπιαπι δὲ ρτίπηπτα δοῖ, πϑοε888 δϑὲ, αποά ρυίαϑ δϑῖ, 
οϑΏδατη 6586 ΘΟΓΌΪΠ 486 ροϑὲ {πὰ 5ππΐ. 581 δηΐμη ἀἄϊσθγθ πο8 ορογ- 
ποτ ηοίά ἔγίυμη οδι88 6ϑῖ, ργίπιτῆν ἀΐσεταπ8. ποη εὐἰπὶ α] ἰτητη 
(πυμ!πϑ επὲπι, φπο 4 πἰτἰπιὰπι 681), πο χτθ πιδάϊππι: πηΐα8 επἷπα: πὶ} 
εοὶπὶ αἰ Γετὲ ὑπππι δη ρίυτα δἰπ, πὲς ἰπ βηΐξα δὴ βηΐ8.. ἱπβπίϊοσοατα 
σαϊήριη μου πιοήο εἰ 8:1ηρ] 1 οἱ τετ ἱπ μη ἢ ὁπιθεο ραγῖοδ πιθαΐδε ϑυηὶ 8ϊ- 
ταὶ πον μας ἀδάιδ, ΖπδΓΕ βὶ βγίτηστη 11] δϑὲ, οτρηΐηο παΐΐα οαπδᾶ δῖ, 

Ὁ δἴ παῦε ἀδογϑθω ροϑοι}}16 6δὲ ἰὰ ἱπβηίτατα ἀροοθηάεγε, οὕτα ἰά φαοά 

481 

δΌτετιτη υεγβαβ ρυἰποιρίησα μαβεῖ; ;ὲ εχ ἴρτιε φαϊάθτι φαδιν, εχ ἢ 86 
ὙΕΓῸ ἴεγγαμη, δὲ ἰϊὰ ϑειρογ δἰίυὰ χαοάάδηη ρεπὰ βογι. ἀυρ]ϊοΐτεΣ 
επἰπὶ μος εχ μος βξ, ποῦ αἴ ροδὲ μος ἀϊεϊϊυγ, υξ εχ 151} π|118 [πᾶΐν 
ΟἸγυπρίδοὶ, δε αὐ δυΐ 6χ ῬΏΘΓΟ τηυΐαῖο υἱγ, δὺξ οἱ εχ 84πῶ βὄξ. 
ὙΘΓΏΤΩ ΘΠΙΤΙΥΕΓΟ Ὠΐ Ἔχ ΡΌΘΓΟ 4υΐίεπι νἴγασῃ βεγὶ ἀϊοίπιη8, τα Ζάδτω 
εχ εὸ φυοά βεραὶ ἰὰ φιοὰ [δοΐυπι εϑὲ, δαὶ σαοά ρεγίδεϊαπι εϑὲ ες 
ἐο φυοά ρεγβοίεβαϊαγ: δεῖηρεγ εἰθηΐπὶ εϑδὲ αἰϊχαϊά πιβάϊατ, ἂς ἴαῖεσ 
6588 εἴ ὩΟΏ 6886 βεπεγδίο; [ἴ8 ΄υοὰ βὲ, πίε οχδίδιδεπϑ εἴ ῶ0π 6χ- 
δἰδιεπδ 4πὶ δυΐθπι ἀϊβοῖξ, Αἰ βοῖθπϑ. εἴ πος εβὲ χσποά ἀϊοϊτατ, χαοῖ 
Βὲ εχ ἀϊβοδετῖε δοίεπθ. τὲ ἀπίεπι ἰδπῆθᾶτπι δχ δᾶγε πᾶ, οογγορὶο 
αἰϊεγο. φυᾶγε 111 φυϊάεπι ποι γεβεδοϊαπίαγ τπαίπο, πος βὲ ρθε ὃχ 
Υἶγο. ὕοπ εηΐπι Πί οχ ρεπεγδαίίοπε αποὰ βὲ, 5864 ροϑὲ σειεγαϊίοπετα ὃ 
ε8ῖ. δὶς δπὶπι ἀϊθ8 εχ ἀϊϊασα]ο, φιοηίαπι ροϑὲ μος εϑῖ; πᾶγα ἤδς 
ἀλ]υσαϊυπι εχ ἀἰθ: οεἴεγα νϑτο τεβεοϊαπυγ. πίγοφοε ἰᾶτηδη ταοᾶο 
ἱπιροϑϑῖθ116 688 ἴῃ ἱπβηϊυτῃ ργορταάϊ. {ΠΠοστατη δπῖπι οατα πιεάία δἰπῆν, 
παορ888 6δὲ ἤῆθτι 6686. ἤδ60 δπΐδιη ἰῃ νίσθπι γε εοϊαπίαγ: δἰ για 
δηΐτη ΘΟΓΓΏΡΙΟ δἰζουῖιϑ8 ξεπεγαῖίο δῖ, ϑδίσηἢ] δυΐθτη ἔτη ροϑ51} 116 οδὲ 
Ῥυπιππι σοττυχταρὶ, ουπὶ δεπιρίξογτππι δἰ1. σππι Θπἰπὶ ροΠΟγαῖϊο τ, 
δἷξ ἴῃ βοΐ τπὶ δα Γϑυτ ὙΘΓΒῺ8, ΠΘΟ 6666 δδὲ ΠΟῚ 6886 δορί ξογητα ἐπα, 
ὅπ Ρτῖπιο σογΓυρῖο χυϊοαπάτη βοΐητι δῖ. ἰΐδιπ ἵρδᾶσι οὐϊα8 οδΏδα 40 
πἶϑ, ἴδἰ6 δαΐεπὶ οὶ, φῃοά ποῃ εϑὶ δἰζεγίιιϑ σταῖϊα, δεά εἶπ οδπϑ8 

οεἴεγα. 4υᾶγα 8ἰ ἴα]6 δύὶξ υ] Εἰπιυτα, ποῦ εγὶξ ἰπ βπίϊαπι, απο ἀδὶ πἰ μὰ} 
αἷς, ποῦ δτῖξ ἴρϑιτι οὐἰπ5 οᾶπδᾶ. δ64 ααπὶ [δοϊαπε πβηίταπι, ἰαϊτεῖ 605 
4ποά Βοπὶ παίαγαπι δυίεγαπε. δὲ πα] ΐυϑ ἱποίρογεῖ ἀρογε φαΐςαπατα, 
δὶ ὨΟΏ 688εῖ βογτυθπίῃγιϑ δα βηδια, πες 6δϑδεῖ πιο ]δοῖαδ ἴῃ μυΐαδοθ» 
τποῦϊ. δἰϊοπίη 8 δαΐπι οαυϑα δρὶϊ, φαϊοαπιατε ἰπιθ]]δοῖατα μαθεὶ, μος 
παπαῖ ᾿οττηΐπτιδ οδὲ, βηΐδ ὙΈΓῸ ἴρδ6 ἰεττπίπηδ. δὲ Ὑ6γὸ πεὸ υοΩ 
αυϊὰ ογαὶ 6886 σεάυοὶ δὰ αἰΐατη ἀθβπιοποπι ταοπε δρυπἀαπίοια 
σΟπΕπριξ. δΕΠΊΡΟΓ εἴδηΐπι ὈΓΙ͂ΟΓ πιϑρίϑ 6δὲ, ροδίθυϊουῦ ὙῈΓῸ ὩΟῊ 68, 
ουΐαϑ δυιϊαπὶ ρτίπηατη πὸπ 6δὶ,) πες 4ποά δεχθϊγ εϑὲ. ἱΐθτι ἰρϑῦσα 30 
δεῖγα ρδγηπυπῆ, αὶ ἰΐα ἀϊουπῆ, ὩῸπ δοΐπι ροδϑρῖ]6 δδὲ δοῖγα δπῖθ- 
ἥπαπι δὰ ἱπάϊνί μα ἀενεπίαϊατ, δὲ ᾿ρϑιπὶ σΟβηοδοθγα ΠΟ δϑῖ. 4886 
επὶπι ἰΐὰ ἱπαπὶΐ δαπὲ, φποτιοάο ἱπιο!]ἶροεγα σοπεϊηριεῦ πες οπΐτη δὃ- 
τοῖα ἀδ ᾿ἰπεᾶ δϑῖ, 886 δοουπάπτῃ ἀἰνίδιοπε8 σα! θτη ποη δίαϊ. ἰηῖεὶ» 
Ἰΐξθγε σθγο ποῃ ροϊεδὲ, ηἰδὶ δἰδίαὶ φθασε πὸ πατρογθὶς αἰγὶ ϑίομθδ, 
4 ἱπβηϊϊατη ΠΕΡΒΕΜΕ δε( εἰϊατα τηδῖογίϑπι πεςθ886 εδὲ ἰπ 60 αποά 
σπουθίυγ ἱπιοὶ ἰΐζεγθ. δὲ πῈ}}} εδὲ 6886 ἱπβηΐτο: χῃοάϑὶ ποῦ, ποῦ ἴῶν 
βηΐϊηση εδὲ ἱπβῃῖο 6686. 4ποά εἴἴαπι 81 δρβοῖεδ Ἵβυβάγαπι ἰηβη 88 
ται ἰτυἀϊῃ!α οϑϑεηξ, πος ἢοο ταοᾶο εϑδεῖ ἰρϑατι σοβπόβοεγο. ἵπὴο 
δπὶπὶ δοῖγα Ῥηΐαπιτϑ, οαπὶ οδυιϑὰ8 σΟβΤΟϑοἰπιδ. ἱπβηΐαπι ὙΕ͵Ὸ 88» 
οὐπάσπι δά ἀἰοπετι πο εδὲ ἴῃ τεπιρογα Ἀπὸ Ῥεγιγαηβίγο. 

8. Αυδουϊιατίοπεα δαΐθπι ϑεουπάυτη οοπδπδία ἀϊῃ68. δοοϊάπηλ, 
4αεπιαάπιοάυτῃ επίπι σοῃϑαονυίπιηβ, ἐϊὰ ἱπάϊοᾶτηπδ ἀϊοὶ ἀεθοτο; 61 985 
4π8ε ργδεῖογ δϑο, πο ἃρραγεηὲ δἰταὶ]ἶα, δε χυιΐα πα οοπδπουϊπιϑ, 
Ἰρποιϊίογα εἰ :πδρὶ5 ρεγερτίπα: οοπϑιιθξωτῃ οἰθηΐτ ποῦ 6δῖ. σαϑῃ- 
ἴθι Ὑ6ΓῸ υἱπὶ οοπδιεῖθάο Βαρεδὶ, ἰερε8 ἀδοϊαγαπὲ, ἰῃ φυὶρῃ8 ἔδυ. 
ἰοβᾶ ἃς ρπεσγὶ[ΐὰ ρ᾽9 ροϑϑιιπὲ ργορῖεγ σοπϑπεϊῃἀϊπϑιν σπδτ δἱ οορπο» 
ϑοδγθτηυϑ 68. δἰ φυὶ ἰδιζαγ πἰσὶ πιδι μϑιηδῖοθ Ἰοφαδαΐοιι δο πῃ κἀπιῖ» 
ταπῖ, χυϊίατι ν ογὸ πομηΐἶϑὶ Ἔχ θα ρἘ8 υἵϊεπίοπι: χηϊάδη δηΐθι ἀρ ασχα 
ἀπουπξ οἱ τεδιὶθ ργοάποδιυγ δἰ φυΐα ροδία. εἰ φυϊάδην οεἴογα οπβπῖα 
νοϊαπι. φηοδάδπι νθγοὸ ἰδεάεϊ φεγιταϊπῖ8, δαξ ρτορίεγεα φποὰ ὨΟΏ 
Ῥοδϑηηξ δα αι, δαὶ ργορῖογ οατίοδιίϑέοπι, Βα εῖ επὶπὶ οεγεϊϊπάο τι 
αἰϊφπίά ; φπᾶγε πὶ ἴῃ σοπ ἐγ Ρη8, [ἴδ οἱ ἔπ οὐδε οπῖμαδ 11} γαὶθ ϑοθα 
φοϊβυδάδιπ ἀρρᾶγοῖ. φυδρτγορῖεγ οροτγῖδξ ἱπδετοϊοπι 6886, φθοπιοᾶο 
δἰπρυα δάἀπιϊ επί δἰπὲ, φαουΐαπι Δρϑογάαπι ϑὲ δπηι] δοϊοπεδπι εἰ 
τηοάτιπι δοϊδιξίδα φυδογεγθ. πϑυΐτγοπι δοΐοτη ἔδοϊϊε δοοῖρετα εβϑῖ. οδν- 
αϊαάίπεπι σεγο πιδε]ιειπδιΐσατι ποῦ οροτίεξ ἱπ ουποῦδ ΄θδετεσθ, δεὰ 
ἰπ 18. Ζθδε ποῆ Βαρβηξ τπαϊογίδιῃ. θᾶγα ποῖ 6δὲ πδαιγα] ἰδ τοάτδι 
τοῖα δηῖπὶ πδίαγα ἰοτία μα εὲ πιδζογίατι. πηι ο τοῖα σοηϑιἀετδινἄστω 
δδὲ ργίπηπτν χυϊάπαπι πδῖατα εἰς. δὶς επὶπι εἰ ἀ8δ 480 Ὡδίυγα ἰδ ϑοῖοτ» 
ὅδ εδῖ, ἱπδηϊδδίπι ογιϊ, εἴ πἰγαπι ἀπΐῃ8 80 ὨἶΔο 88 οἰ μχδησα οδὲ 
ολῦδαδ εἴ Ρυηοἰρία ϑρεου]ατγί. 

1. 
Αὰ ἤΐδτα 4παθ φηδογίϊας ϑοϊδη ἤδπι πεοαϑθε οϑὲ ἐπ ργάππιβ Ὡ09 

ῬοΓοΌττοτα ἐδ χαΐριι8 Ῥτίπιο ἀπρίϊδηαπι 688. ἴδϑο δαϊεῖς δαωΐ οἱ 
υδεοῦπιατε ἀ6 εἰ5 αἰϊες χφυϊάαπι ὀχἰΞτησταπε, εἰ οἱ αυἱά αἶγα πδθὸ 
Ρτδεϊεσχαϊδδησω εἰς. ἐδὲ δαΐετη ορδγδθ ργείζατη βἰϊᾳαϊὰ ἐδουι δῶν 
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80 δοτΌμΣ εδὲ 4π8ε δηῖε ἀαλίταϊα ἔαπεγυπξ. δοΐνεγε διϊετα ΠῸῚ δϑῖ, οπτα 

ποᾶον ἱξποτείαγ: δεἀ ἰμιθ!]δοῖα8 Βαεδίϊαο πιαηϊξεδβίατα ἤος ἀ8 γα 

ξαοῖς. παδίοποβ επίτι ἀαρὶταῖ, εαἴθπαδ δἰπιῖϊε αοϊά άαπι Ἰἰραιῖ5 ρα.1- 
Ὧπ᾽: πΐγοχαθ παπιηαε ταοάο ἱπιροϑδ 116 δδὲ δά υἰϊεγίογα ργοσβάεδγε. 
ἄσατγε οπῖπϑὲ ρτίπιο ἀϊ βου] αῖες δρεοαϊατὶ ρᾶτ δβῖ, εἴ Βογὰπι εταῖία, 
εἰ φγορίεγεα χαρά {}}1} φυὶ φαδογαπὶ, πἰδὶ ριῖπαο ἀπθί!επε, διμπηῖ]ε8 

1116 δππὶ χαὶ φυοπᾶτα ἔτε οροτίδαϊ ἱρῃοτγαηῖ; εἴ δὰ μδες πεᾷμε πίγιπι 

δ ἰηνοπευπὶ φαοὰ αυδετγίτοτ δὰ πο, Θοβπόϑοαγα μοβϑυπὶ. βπὶϑ εἰεπὲπὶ 
Ἀἴ6 φυΐάοπη πο εϑὲ ταδηϊ[δσῖπ8, 111 δυΐοτα χαΐ απῖεα ἀθδιδνοτιῖ ρᾶ- 

κοδοῖϊ. ἱξοπὶ ταϑ 8 δὸ ΒΡ ΓΘ πδοαββα δϑὲ ἰΠυπὶ δὰ ἰπἀϊοαπάππι, φαὶ 

τδύσχαδπι δάνεγδαγι οϑ, ΟΠ πῈ 9 πιτίπαπα γαϊῖοπθβ ὁρροϑιϊ85 διάϊαξ. ε8ὲ 

δαΐοπι ρυΐπια ἀρ ϊΔο ἀε 1ϊδ 4πιδε 'π ργοοεπιῖο 4ποᾷπε ἀπδἰτανΐπηπε, 
αἀὔστιπι ππΐπ8 δ πι]δγυτα δε πτίδγαιη δ: οΘΌ 888 δρεου]αγῖ. εἴ υἰγατα 
Ῥτίπια δυβοίδαπθδε ργϊποὶρία βοϊαπι μαΐπ5 εἷϊ βοίδπδθ οοπείάθγαγε, πὶ 
εἴδτι ἀς ρῥυϊποὶρ 8, ἐσ φυΐθυβ ομιπεβ ἀειποπδίτδαϊ; αἱ ρυϊᾶ αἰγαπι 

ιο οοπεπρίξ ππαπι εἴ ἰάδπε δἰπηι] δἰβιπιμανα εἰ πορᾶγε, ἃη ποτ, εἰ ἀδ 
οεἴογίϑ μυϊησπιοάξ. χφυοῆοὶ οἶτοα δυβοϊαπιίατα 681, πίστιπι πὰ 8η ρ]α- 
τε οἶγοα οτωπαδ δἰπῖ; εἴ δὶ ρίυγεϑθ, ὨΣΓαπι Οἴππ68 ἱπίοῦ 86 δβμεϑ, Δ 
αἰϊααδο δαττιπὶ δαρί θαἰ88, ποππῸ 88 δἰ αὶ ὰ αἰϊυά Ὡρρε!]απάτπα δῖ. 
δ τε οἴδτα ἰρδαπι περεβϑαγίηπι εϑὶ, αἱ 4παθγαδιοσ τἴγαπι 86 πϑ1 81} 68 
το οἰαπιίδα 6996 ἀυϊπίαχαῖ ἀἰςαπ πὶ δἰϊ, ἂπ ργαδῖογ μδ8 εἰϊϑια δ]188. 
οἱ αἰττη πησῖπ ἀη Ρατγα δ ϑιδπείδττιπι ρεπογα δίηξ, σϑἰυϊὶ 4υΐ 8ρε- 
οὧε5. χφυΐψιες τηδὶ μεπιδίϊοα ἤαγαπι δὲ δεπὶ δι ίιπι τπιεάϊα ζαοϊαξ. εξ 
ἂθ ἴδ ἰφίταγ, αὐ ἀϊοῖπιαθ, οσοπϑίἀεγαη απ εϑὲ, δὲ αἴγαπι οἶγοα 50} 

40 δἰαπίϊαβ βοϊυσα δρεου δίϊο δἱϊ, δη οἰΐαπι εἶγοα δὰ 4088 ρογ 86 80 8ϊδι- 
16 δοοϊάππε. οἱ δὰ δες ἀε βοάεπι εἰ ἀΐνογεο, διπ} } εἰ ἀἰδϑι πη 1, οἱ 
φοπιταγιεϊδῖα, εἰ ἀθ ῥυίοτί εἰ ροϑιοτίοτί δὲ οεϊογίβ οαμοι5 Βηΐα866- 
τοοάϊ, ἀς ηαΐθα9 ἀϊαϊεςιϊοὶ σοποίάοταγε οοπδαϊαν, εχ ργορδθι ρα. 
ΦΌΪατι ρεγδογυϊδηϊεδ, οπίῃϑ δδὶ 46 μἴ5 οταπίριϑ δρεζαϊατὶ. ἴΐετη χαδα- 
σπῦᾳα ρεὲτ 86 εἰβάεπι ἱρϑῖ58 δοοίδηπἭ, εἱ ποῦ δοίαπι φαϊὰ Βοτγυπι 
Ὀπυπηφαοάσυε οδὲ, δε εἴΐαπι ἀγάπα ἀπῦτ υπὶ εοπίγαγίητη. οἷ αἰγώτη 
ἦρθα βέπεγα εἰπὶ ρυϊπεϊρία εἰ εἰ επιεπῖα, ἂπ 1118 ἐπ πᾶς ἀϊνι ἀαπῖοτ, 
ἄπαε ἱπϑπηΐ βἰπρυϊα. οἷ δἱ ἴρϑα ρεπογα, πἴγαπι φυδε αἰτίπια ἀε ἱπάϊ- 

10 Ὑἱἀυἱθ ρῥταεάἀϊοαηίοτ, δὰ Ρτίοτα, ἀξ ραῖα υἵτιτη δηΐιπαὶ νυ εἱ Βοππο ριΐη- 
ρίατα, εἴ ταδρὶβ Ππδπὶ δι προ αγία δὲς. ῥοὐϊδδίππα πὶ σαγο αδεγεπάυπι 
οἱ ᾿γαοϊαπάπτα εδὲ, αἴγυπι δὲ: δἰ φυδ ργαδῖεγ πιδιογίαπι οϑυδα ρΕΓ 86 
δὼ ποι; εἰ Βδδθς βεραγαῖδ, ἃἢ ποῃ; εἴ υἰγαπι ὨΠ8 8 Π Ρἶπτϑθ ὨΌΙΠΘΓΟ :; 

εἰ αἴτηπι 981ῖ αἰϊφαϊὰ ργϑεῖεσ ουποίππι (ἀΐεο δυΐοτι ςπποίῃπι, οὐπὶ 
φυίοχυδτα ἀδ πιαϊογία ργδβάϊςαῖιγ), ἂη φαογαπάδπι φυΐάεπι οἷϊ, φιο- 

296 τυπάδπι υεγὸ πο; εἴ φυδεπᾶτη δπίίϊαπη ἴα ]1ὰ δἰπῖ. ἰΐθπὶ ρτίποιρὶα 
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πἴγτιπι ΠΌΪΠΕΓΟ 8Π δρβοὶα ἀεβηΐ δἰπί. εἰ 4086 ἷἰπ τοπίρυβ, εἰ 
4886 ἰῃ δυθίεοῖο, οἱ πἴγασι σοτγαρεὶ δ] Ἰυ τα δἰ ἱποοσγαρ ἘΠ ]Πἰ απὸ δα επὶ 
8 ἀΐνεγδβα. οἷ υἵγαπι ἱποογγορη 1Π᾿ὰ οὐνηΐα, ἀπ σΟΥΤΈ ΡΒ Παπὶ οοτ- 
τΌΡ.ΡΙ 4. ἴταπι, φαοά οἰππίαιη ἀϊ[ἢ οἰ ΠΠἸ πιὰ πὶ 691 εἰ τιαχίπιατη 8πὶ- 
Βιφυϊδῖεπι μαθεῖ, πἴγατα ἀπά εἴ ἐπδ, αἱ Ργιπαροτίοί εἰ Ρ]αῖο ἀϊ- 
Πδθαπέ, ποη δὶς αἰϊπὰ φαϊςφααπι, βεὰ επεϊυπι 5) ϑἰδητία, δη ποπ, δεά 
αἰϊὰἀ απ δυρίεοἴαπι, υἱ Επιρεάοο]ε8 ἀπιϊοϊ ἰαπι διῖ, αἰΐα8 σθνὸ φυὶ- 
ἄαπι ἴρηεπι, εἰΐδπι δἰΐυδ δαυδτη δι δὄγεπι. δὲ υἴγυιη ργποὶρίδ εηϊ- 
τοΓβ8 118 οἷπὶ δὼ ἰδπαπδτη διπριίαγῖα γεγαπι, εἴ ροϊοαϊΐα 8 δοῖα. τἴθτα 
πἰγῶτα δἰ ἴεγ δὼ δϑεουθηάπιῃ πιοΐυπι. εἰ ἤᾶθς δπίνα τπιἰἴαπὶ ἀηθ118- 
οποπι ργϑαθαγα φυδαπί. οἱ δά δος υἵἴγυιη παπιοτὶ, ἰοπρὶ τ ἀΐπαδ, 
Βχατγαε εἰ ρυποῖα δι: σξδπιϊδε αιδαά δι ϑἰηξ, 8η ποης; εἰ 8 ϑι}8ἴδη- 
ἴδε, αἴτιαι δεραγαῖδα ἃ δ6}}8᾽ 1} 105 δα ἰπ οἶδ, ἀε Εἰδ επὶτι οτπηὶθαδ 
πο πιοάο ἱπυεπῖγα υϑγι δίθπι ἀἰβο116, σδιητα πους Βεῦα ταῖϊοπθ 
ἀσβίϊατε ἔδοϊϊε εϑὲ. 

2. Ῥηπισπι ἰἴδαηε ἀθ φαΐρηδ ργίτο ἀϊχίτηαδ, πἰγαπι τπιαΐῃ8 δῃ 
Ρ᾽ατίαπι δοϊδπιίαγαπι δἰ ὃ οπιπΐα οδυϑαΓατη δδηεγα δρθουϊαγὶ : ππὶμδ 
δηΐτα δοϊοπίϊαε συοπιοάο 698εῖ ργιπεὶρία, οὔτη ποη 8ἰπὶ σοπίγαγια, 
σοβποσοογεῖ ἱζεπὶ τι 19 δπ ἤητα, πη Οπππίρδ οπνηΐα ᾿πϑηϊ. 480 
ὨδΙα]Ὸ6 τηοάο ροδδίδιϊα οϑὲ τηοῖι ῥτὶ ποῖρίυτα ἱπ ἱπιπι οὈ. ΠΡ Ὸ 8 6888 
δαὶ Ροπὶ πδίῃγατα ̓  δὶ φαϊάθιῃ οππε φαοάουϊηχαα ρΡῈγ 86 δὲ ργορῖεγ 
ϑιδτα Ἰροῖπ: πδίυγαπι Βοπαπὶ δἰ, βπῖ8 δῖ, εἰ ἰϊα οδῦϑα, φαοπίατῃ ἡ} 1π8 
Βταϊία σοἴογα δἱ βυπὶ δὲ ϑιηῖ; ἢπὶ5 δυΐθια, εἴ ουΐαδ οδυθᾶ, ΔοΌοὨἑδ 
ουϊπϑήάαπι βηΐδ δἰτ: οἸππδ 8 δᾶπ6 δοίϊουιβδ στ τοῖα. ΠΌΔΓα ἴῃ ἱπταρ- 
ΒΠΙΒῸ5 ποη οοπίϊπροετε φαθᾶϊ μος ῥτίποϊριυπι 6886: ποὴ δηϊοπὶ 6886 
οοπάηραϊ ΄αϊοφθδαι ΡεΓ 86 Βοπυπι. Ὁπάδ ἰπ πιδι επιδίιοῖϑ αἰμι} ρὲ 
απο οασϑαιῃ ργοβρδϊογ, πες εϑὲ αἰΐψαδ ἀδιπομδίγαῦο. πάλγε εἰτ8 

. 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΟΆΌΟΌΜ ἢ. 

οἄ τιεϊῖσα ἀπὲ ρεῖυα, δ οππηΐπο δἰ ἐστί (ΑἸ Όπι, πεῖ τα ϑηἤοπετα 
δοῖξ. χυαρτορῖος αυϊάδτῃ Βορ ἰβίαγατ, αἰ Ατίδεῖρρα5, ϑρεγπεθαῖ δῶν. 
ἴπ 6119 δηΐπι δγεΐδτιθ, ἃς ἱρϑῖϑ οὔἴδαιν {ΠῚ} γα ἱθ 08, οἱ ἰπ ἔα δτι!} εἰ οο- 
τῖατῖα, ᾿Ὡφαϊεθαῖ, σΌΓ ποδία δαϊ ρεΐυϑ, ἀ6 οὐπῃῖραϑ8 ἀἰοῖ, πιδι ἢ ετπα- 
ἴΐοδδ βαῖοπι πΌ]]δπὶ ἀε Βοπίϑ εἴ πα ]}18 γα όποιω ἤδοεγε. δο δὶ ρίιτεδ δ 
δυηΐ οαυβαγῶτα 80 6 πίϊδα, οἱ δἰ δἰἴπδ ργιποὶριὶ, φπατα εαγατπ ἀἸςεπ- 
ἄπιπι εατα 6886 4υδὲ χηδετίτυτγῇ δυῖ Ζαὶδ ἢ ογυτη 4υΐ ε88 Βα οπξ, τέτα 
4π8ε πδουίϊηγ ππαχίπι δοῖθι ἢ οοπιϊπρὶϊ επὶπι εἰάδι ὁτοῃεβ τηοάοδ 
οδυδατυτα ἴπεδ886, αἰραΐα ἀοταης, ὑπὰδ αιυΐάεπι πιοῖμδ, ἅγδ εἱ ἔδβετ, 
ουΐπϑ γεγο οδηδα, Ορῃ8; πιδϊεγία δῃΐεπὶ ἰοΓτα εἰ ἰαρί 66, σρεοῖει γεγο 
ἀεβαϊιῖο. εχ 16 ἤάψιθ αυδθ 80 δηϊχυίβ ἀειθιτηϊπαῖα δαπῖ, αυδ6 
δοϊοπείαστιτη ἀρρε] απ δὶξ ϑαρίεπεα, τϑὶοπδθῖϊς υἱάεαϊυγ πηδτῖα- 
χαδτπααπα ἰϊ8 Δρρε απ άδπι 6586. υδττπὶ 4αδίεπῃβ Ρ͵ΠΟΙρ Αἰ ἰδδίταα εἰ 
Βοπουδθι  ϑϑπια, εἴ ουἱ οοἴεγωθ δοϊθπίίαδ ἔπ άπδπι ἃπ01}}88 ποι ςο:»- 
τραάϊοογο ἀεοεῖ, {14 εδὲ ἱρϑῖπϑ Ἀπὶδ εἰ Βοπῖ: Βυΐπ8 ἐπὶπι οδαδᾶ σεἴεγθ. 
αδίεπτδ γδγῸ ρτἰπιδγατη οδηϑάγωτη, οἱ εἷα8 ΄υοά τηαχίπιε δ. δῖ, 
ἀεβαυϊτα εδὲ 6886, 'ρϑα Ὀἰφιδ δυθδιαπεῖδα ἐμοῖς. οὐπὶ επὶπα τα] ρ] 
εἰϊεγ οἷξ ἄθτῃ βοῖγε, τιδρὶβ8 φυΐάοτη Πἰ]υπιὶ δοῖγε ἀϊοἰπιῃ8 αὶ τοπὶ χα - 
Πδπὶ δἱϊ ἴρ80 6886 οοβποϑοῦῖ, 4υιαπὶ ἢΠΠὰπὶ 4υΐ ἱρ80 πὸπ 6886. ἰδιογυχῳ 
δυΐεπι ἱρβογαπι δἰ τεγατι δἰ ίοΓΟ πιδρῖδ, εἴ πιαχΐπιε ἰΠυπὶ χυὶ χαϊὰ εδῖς 
ποη ὑϑτο ἱἰϊαπι φυΐ φυαπίαπι δὰϊ φυαὶε δὺὶ χυϊὰ ἀρετγα δἷνο φυϊὰ ραιὶ 
πᾶῖητα δρίατα εϑὲ. ἰΐεπι εἴ ἴῃ σεἴογιδ ἴὰπο δοῖγα Ὀπατηαοά τε εοτάχῃ 
εἴὔδι φυοτγατα ἀεπιοπϑίγαιου 8 ϑυπηΐ ἀΓΡΙ ἰΓδιποτ, οὰπὶ αι 68 δοϊῶ- 
γποϑ; οἷ ρυΐα ηαϊὰ εδὲ τεϊγαροπίϑπιι δῦ 4φποά ἱπυθπῖο πιεάϊαθ. διπαὶ- 
1ὸγ εἰ ἀε οεἴεγίδ. οἶγοδ ρϑιθγαιοσ δι δυΐθτη ἐξ δι οΠ68 ἰοϊλτθαξδ 
ἀΓδαδτααςδι οποῖι, οατη β8οἰαπηῃ8 πιοῖαϑ ργιποὶρίοτα : μος δυΐεοπι ἁϊα 
οἱ βηὶ ορροδίϊατη ε8ῖ. {πᾶτε δἰϊεγίῃ8 6886 δοϊθπεῖδε υἱάοδίατ μαγυτο 
οδυδαγιι ἀπδιπ]αδτι46 δρεουϊατὶ. δὲ νδτὸ ἀδ ρῥτὶποῖριῖα ἀεπιοη- 
οἰγαδνῖδ, πἴγωτα ποΐαϑ 8οαΠ δα δὴ ρἰυγίαπι δαπε, δπὶδίβαυπι οδξ. 
ἄϊοο δαΐοπι ἀετηοπϑίγαϊνα ορίπίομεϑ σοπητηπη68, 6χ 4πῖΡ8 Οπιπδδ 
ἀδτηοπδίγδηϊ, υἵ ρυϊδ ᾳποὰ πϑοεβ8ὲ 6ϑὲ οἵππε δαῖ δἰβιτμαγε δαϊ παὸ- 
ξᾶτε, εἴ φποά ἱπηροϑ81}116 εϑὲ βἰπνιϊ 6886 εἴ ποῃ 6888, εἰ Πυβθοτη ΖΏΣ τὸ 
αἰΐα6 δἴτιι δα ῬΓΡΡΟΠΕΘΕΕΣ δαπῖ, Ὀϊγαπι πη ἰδίαγαμι δ 8η θϑ 18 ΠΊ186 
δοἰοπιία δεῖ, δὴ ἀϊνετϑαῦ ποδὶ ποὸπ ππᾶ, υἵγὰ ἀϊοεπάα δὲ {Π|4 6656 
4π8ε πυπς υδογίτοτ ῦ υπίῃ8 ἰΐδαυθ ποῦ εδὲ γδιϊοπαθὶ!ε εθ56: σα ἢ 
επΐπὶ ρεοπηεῖγιδε τπαρὶδ Ζιιδιη οαϊυϑοσίπηθα ρτορτίῃπι οἷς 4ς ἰδ 8ρ6- 
οὐἰατὶ ἡ δἱ ἐϊδατια δααιδιΐξοτ οὐϑουμπαι6 δοῖ, ἀ6 οἵαπῖθα9 γεγὸ ὩΟΏ 
οοπεϊπρίε, οἴουτ πες οεθγαγηπὶ, ἰϊὰ ποο {{{π||8 ιδα οοροοϑβεῖϊ δ Ὁ- 59 
δἰδηϊτίαδ ργορτίατη εϑὶ ἦε οἷβ οοβποϑοθγα. εἱ δὰ μαβο, φαοταοάο 
δογυπὶ δοίη οί τ χυϊά επὶπι Ἀούοπι φυοάφυε δῖ, παπὰς πους 
οορποδοίπιιϑ. αἰππίῃγ Πα 4ῸΕ6 δἷβ οαΐεγδο δἴίαπι ἄγε ἰδῃπᾶτα οο- 
βηϊι8. χυοάδὶ ἀεπποηϑιγαϊϊνα ἀ6 δἷδ οδὲ, ορογίερις δἰϊᾳποά βεππϑ 
δα ϊεοἴῃτα 6886, εἰ Δἰἰ4ῃ85 ραδδῖοπα8 οἱ δ]'4υ85 δογυνῃ ἀἱρβηιδῖε9 6546. 
ἀξ οἰπηΐραϑ δυὶπι ἀοπιοπδίγαιοποπὶ 6888 ἱπιρο3810116 δδὶ, δἰ ψαϊλειῶ 
πδορ886 68ξ εχ φυϊηδάαπι εἰ οἶτοδ χαϊρρίαπι εἴ φμοτιπάαμι ἀεπιοιν 
ϑιγδιοθθπι 6886. πᾶτε δοοίαϊι οσπποίογαπι, φιᾶς ἀδιῃοπδιγαπιοῦ, 
ἀπυπὶ αιοάάαπι ρα πῦ8 6886: ΟΠ 68 δηΐπὶ ἐδιμοποίγαϊνδα υἱαθίϊησ τὸ 
ἀϊφοϊδιθαν. δὲ τθγὸ δὶ δίταγα δε ἀδ βδυββίδηιδ, δὲ 118 φυδε ἂς 
18, αἴτα εαγαπι ῥυίμοὶ ρα] ον δἰ ῥυΐοτ δὶ ὃ πηϊνθγϑα ἰτοτ οπὶπι εἴ τα» 
χίπιε ρτίηςἰ ρία οπιπίητι ἀϊρηί!αἴεϑ δαπέ, εἴ δὶ ποῃ δϑὲ ΡἈΙοϑορ Νὰ, 
οὐἴῃ8 δἰξοτίιδ δγὶϊ ἀθ οἷδ νϑγυπι δἵ ζαίϑῃπι 8ρεου ατὶ ἢ δὲ οπιπίθο 
αἰγθλα ὍΠ Οταμΐιπι δα θδιδη ΔΓΌΙη 8 ρίητεδ βοϊδηιίας δαηὶ ἢ σὲ ἱξὰ- 
ἴπγ πο πᾶ, οπϊαβ δα δίδητίδα ἤδες βοίθπιδ οτῖς ροποπάσῦ ἀὐδτο 
δυϊετη οὔ πὶ 6586 ΠΟῺ δϑὲ γι] οπδ 116. οἴδηΐη ἀδιηοπϑίγαῦνα υπἃ 
ἀε ονηπὶρῃ8 δοοϊ ἀθπιθαβ εββεῖ, βἰφυϊάθπι οὐπιβ ἡ επιοπδιγω να δὰ 
4ῦδε ρεγ 86 οἶτοῦ αἰφῃοὰ δυβίδοϊατι δοοίδυης ϑρδουϊαῖοῦ εχ οὐπα- δ᾽ 
ΣΘΌΙθ.8 ορὶπἰοπίθηδ. εἶτοα ἰἴδαπε ἰάθπι ρεπῦδ ρῸγ δὲ δοοί επεῖδ 
εἰυϑάεπι εϑὶ δρεου]ατγὶ οχ εἰδϑάθιι ορί πίοι ῖθη8. οἶτοδ ἐπῖτα φπηοά δαὶ 
τπὶὰς εἴ οχ 4ΌΣΡῸ5 ππΐα8, δῖνθ δἰυϑάδτ δἶνα αἰξοτῖίμα, ὑπάθ εἰ δος» 
ἀεπεῖα δαὶ μδα βρθουδρυπίογ δὔΐ εχ ᾿ἷ5 ὅπ. ἰΐεπι υἴγττα οἶγοα 
ΘΒ διδητιδ8 δοϊυση δρθου]αϊίο οδῖ, ἂη δἄδιηῃ οἶτοα ἀοοϊἀοπιῖα οἱο᾽ ἀϊοο 
δηΐεπι, προ δὶ δο ᾿ἀωπι φαδεάδτη δ θϑιαπε οϑὲ ἃς ᾿ῖποδε οἱ ρίδι, 
πἰγοπι εἰαϑάετιη δοεπίίδα δδὶ ἰδία σορηοβοοτε, εἴ 4886. οἶγοδ ὑποδο- 
αυοάφυε ξεῦπθ δοοίάμπε, ἀε φαΐ τϑδἰ Βειπαίϊοδα ἀθιποπϑίγαπε, ἅσὶ 30 
αἰϊείυδ. δὶ επίτα δἰυδάετα, ἀεπιοπδίγαι να συδθάδηι εὶς διΐδῃ Πα) α 
δΌΡοἰαπίῖδε: Ὡοῃ υἱάεϊυγ δυΐδθαι ἱρδῖῃ9 χυϊὰ ἐσὲ ἀθινοπδίγδιο ε888. 
ἡποδν Δἰτεγῖηδ, Ζθδε εγίϊ 4086 δρβουϊδῖωγ εἶγοα δηβδϊδηιαθ δοςῖ- 
βοΐ μοο δηΐα αἰ ἈΟΙΠἸἰπηοτα γθάάδγε δὶ. ἰΐθτ αἴγζαχο δοιεὶθιϊθα 



ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΑΚΟΜ  ΙΙ. : 

δοΐπτη ϑυμδιαπίϊας 6886 ἀϊσεπάυπι οϑὲ, δὴ Ὀγδδῖεσ 1985 οἰΐδι) αἰΐδεῦ 
δ δὲ αἴγωπι Ὡπαμὶ 8η ρἰ τὰ δα ϑέβπίΐαγτπι βεπεγα διυιηῖ, αἱ 11 φαΐ ἀΐοππὶ 
δρδοῖθ5 οἱ τηβϊΐα, οἶγοα 488 τηδι ποπιαιϊοαδ δἰπηξ δοϊ θη ῶδ δϑϑοῦ 
φαοπιοάο ἰρίταν ἀϊσανηα5 δρεοῖθα οδυϑ85 οἱ 0 δίῃ ἰδ ρδγ 86 'μ888 
8886, ἰῃ δ ογογίΒ8 δειπθοπθα8 ἀϊοΐαπι εξ. οατῃ γ6ΓῸ τη} Πρ] Θπὸ 
ἀϊβουιδίεια Βαροδηῖ, ποῖ παϊπα8 6δὲ ἱποοπυδηΐθῃδ ἀΐοσογε φαϊοπα 
6446 ηπαϑάδηι παῖῃγαβ ργϑεῖεγ 688 4686 ἴῃ σδ 610 βαπὲ, 1128 γεγο 688- 
ἄξειν ᾳιὰδ εἰ 86 η 8:8 1168 ρόηθγα, πἰϑὶ φυοά 1118 φηΐάεπι βεπιρίϊοττια, 
Βαθο ὑυδγο οοσταριη]α. 14βα]οπὶ πατάφαθ ποιαίπεπι δὲ ᾿άθαὶ 6τη 

10 ἐαπαχη οἱ δ88ηἼ ἴδεν δἰππὶ, δἰ πἰ μι} αἰἑυ ," δἰπι:]6 χφυΐά 1118 ἰδοϊεπῖα8 
4αὶ ἀϊοιιπὶ χυϊάδιπ 6686 608, δεὰ ἔοιτηδε εἰπι1}18 Βοσαϊπίθυβ. πες 
διϑΐιη ἰδὲ} δἰ ἴδοι βδηὶ πἰδὶ Ποπιῖ 68 δε ριιογη 8, ηδο 1}}} βρθοῖθδ 
πἰϑὶ 86: 01} φεπιρίϊογπα. ἰἴδθιπ δὲ σαΐδ ργϑθῖοῦ βρεοῖθβ εἰ δεηϑ8: 1118 
Ροιυδῖ πιραϊΐα, τη] 85 ἀμ ϊαξϊοπε8 δαθοδίς. ραῖοὶ δἰδηΐπ χυοὰ δ8ἰ- 
τολ τως εἰ ᾿ἰἴπθᾶθ ργδεῖεγ δἰΐαπι ἰρ888 8681} 1165 δγιιηξ, εἰ δϊογαιῃ 
ἘπετΝα δ'ηρ]α. ἀπδᾶγα ουϊη δϑιγοϊορία ὑη8 δαγιπι οἷϊ, δγίς εἴ οδϑ- 
πτῇ δἰίχυοά ρτγαεδῖδι 8681116 οδϑίυπα, εἴ 80] εἴ ἰυπα εἴ οεΐεγα βἰπιὶ- 
ΠΣ 1: ἵπ οδαἷο 5πηξ. ἂἱ φαοπιοάο ογθάθηάατι δϑὲ ἐδ ΡῈ 8 ἢ παπὶ 

20 ἐπητη οὗ]6 ποη δϑὲ γϑ οπ 8116 6856, τ οὈ 1} 6 δαΐοτι οἵ οπιηΐηο δϑὲ ἐπι- 
Ροβδίθιῖ. δἰπαι το οἱ 46 φηίθυδ ρογϑρθοῖνα ἱγαοῖαξ, εἴ 4ιδ6 ἴῃ πιδ- 
τι οπιδιϊοὶ Βαγπιοπίοα: δὲ ἤδες δίῃ ἱπι ροϑοῖθιἰα δϑὲ ργδθῖογ δεπ8ὶ- 
ἘΠ 6886 Ῥγορίεγ 811Πη}168 ου 888. δὲ εϑὶπιὶ δθηϑι 1118 δαπὶ πιεάϊα εἰ 
86 80}.9, ρᾶϊεὶ αιιοά αιὐἰπιαἰία οἰΐαπι Ἔγαοΐ δογῆτῃ πιθάϊογαιπ, οἱ φυΐ- 
ἄδτα σοττηριι ἴππι. ἀμθ ταν θγὶὶ δαΐαπι αἰ 4:8 φααα ἐπῖϊα οροτγιεδὶ 
Βὼ8 δοϊθηιτδδ 4υδεγεγα. δὶ επίπι ἰπ μος αἰ Ἔεγγοὶ 5ο]απι ἃ βοοπιείγία 
βεοάδοοῖα, φαοά μαβς ηυίάεπι δογαπι δδὶ 4086 βεινίπη5, {11 γ 6 γῸ 
ἘῸΝ δεηϑ  Β᾽Π᾿ππὶ δδὶ, ραϊεῖ φαοα ργαεῖδγ πιθάϊοίπαπι ογὶξ δ αυδ βοΐθη- 

»0 δ, εἰ ργδοῖθγ φιδιποῦηηπο αἰΐαγιιπα, ἱπῖοτ ἴρϑϑιη ᾿πδάϊοίπαπι οἱ μδης 
τῶ 6 ἀἸοίπαπι. δὲ σῃοιποάο ροδϑίρ1]6 δι᾽ δἰθηΐιπ δἰϊδπι δα] υρ γα 4παθ- 
ἄδην ἐβϑοπὶ ργδείεγ δ6ηϑ 1} οἱ ἴρϑαπη δα] αρ γα. οἷτηη] δυΐεπι πὲς 
Ἀοο συδϑγηπι εϑὲ, συ οά κοοἀαδδία 86 081: ] πὶ δἰ σογγαρ ΕΒ. Π πτε πιαρτιὶ- 
το ἀϊηππι δῖ: σοτγτγυταρεογοῖυγ οπίπι {1 5 σογττιριῖ8. δὲ πθάυδ δεηβὶθῖ- 
᾿ΐπτπι πιδρηΐτη ἀΐπ απ πατιδ. εἶγοα μος οδδίππι αϑιγοϊορία εδδεῖ. πος 

Φ08 δηΐτι 86 δ: 1168 ᾿ἰποαα ἴᾳ]68 ϑαηὶ 4π8]68 ρεοπιεῖγα ἀϊοὶξ. πὶ 81} δηὶπὶ 
66 η 81 δ Ππτ ἰτα γεοίαιη ἴφια γοϊπηάυπι: ἰδηρίς δρΐπη οἰγου]αδ γορυ- 
ἴατὶ πο δεουπάμπη ραποίῃπι, δβεὰ δὶς υἱ Βγοϊδροτδβ ἀϊςεραὶ, γοίαγ- 
ἰγοὴςς βεοπιεῖγαβ. ΠῈς πιοῖαβ πϑὸ γϑυοἠιιΐοπαϑ οδαὶΐ δἰ τη} |69, ἀε αηὶ- 

Ὁ8 δϑιγοϊορία γϑιϊοηδϑ ἔδοῖξ, πθαθς ρυποῖδ δαπάδπι πδίαγαπι ηιιᾶπὶ 
διειΐας μαρεπῖ. δαπὶ δυῖοπι φαίάδπι ἀϊοθπῖεϑ 6586 ΄υΐ εν μᾶθς, 4086 
δρεοΐδγυπι δὲ δ ϑι Σ᾽ ἰππὶ τοϑάϊα ἀϊοιπίηγ, ποπ ἴδιμεπ ἃ 86 πϑὶ δἰ ΠΡ. 

ι0 βοραγϑῖα, βεὰ ἴῃ εἶδ: 4808 4η86 ἱπῃροϑϑί 1 8 ϑεφαθπίυτ, οπιηΐα ητὶ- 
ἄεαι Θπαπιέγαγα ἰοπβὶ δεστηοτὶδ δϑϑδὲ, δυίβοἱς διΐοπι ἴα ]1ὰ δρθοι]αγί, 
ὩΟ δῃἷπι ἀς ᾿ἰδ δοίαπι, αἰ ἰϊα 86 μαρεδηῖ, γαιϊο παρ} }6 δϑὲ, δεὰ ραϊοὶ 
4υοά εἰΐαπι ϑρεοὶδα σοῃἰίπβαγεξ ἴῃ 86η 9: 106 6586. εἰαϑάοπι δηΐπι 
τοίου δ πἴγταθς δες δαηξ. ἴξεπῦ ἀπο 5ο]14α 'η εοάδπι ἰοοο πδοδϑδα 
οδϑοδῖ δϑ8ε:; εἴ ποῇ 6886 ἱπητη δ ϊϊα, ἴῃ δΘ αἰ δ1ΠΡῈ5 οχίδιθπιΐα πιο ΐβ. 
δἰ οπιρΐηο οὐΐυ8 οὗσδα 4υἷς ροπεῖ φυΐάεπι 6886 6, 6586, ἰπηπδπη, ἴῃ 
δοη 51} ΠΡ 7 δα δια δηΐπὰ, 4π86 ρτδεάϊοϊα δαηῖ, ρϑαγάα δεαπθπίοῦ : 
δεῖς πϑπῖχα δ]ϊπἀ φιοάάαπι οἀοΐαπι ργϑδίθγ Ἵδοίυιη, πἰδὶ φαοὰ ποὰ 
δερᾶγαἴιπὶ δε ἱπ δοάεπι ἰοςο; χποά ἱπιροι  ] 9. 681. 

Γ . Μδρηδ "δ4υε ἴδῃ ἀδ ᾿ϊ6 ἀΌΡἤβι1ο δὲ, φυουδια τηοάο ρο- 
πδπᾶο νογ δίθπι σΟηδΟΔΙΠΌΓ, απᾶτὶ ἀδ ρυποὶρ 115, αἴγαπι ορογίεδι 
ξοποτζᾶ εχἰβεϊπιασε δἰ οπιεπῖδ δὲ ρεϊποὶρία, ἀπ 111 υνᾶρὶ5 6χ φυϊραϑ ἴη- 
εἴτἰ5 φαϊοαυδιπ ργίποασι δοῖ, πὶ υοοὶβ δἰδιηθπία εἰ ργὶποὶρία υἱἀθηϊαγ 
εα εὖϑὲ εχ συὶρηϑ ρτὶπιο οτππθδ γος68 ΘΟπιροϑι1Δ6 δηηϊ, 5664 ΠΟΠ γῸΧ 
ἵπ σοπιπιθπι. δὲ ἤρβηγαγυτη εα ἀϊοίπιπϑ εἰειπεπῖα σαόγοιπ ἀςπιοη- 
δἰγαῖϊῖίοπεβ ἰπ δἰϊαγαπι δαὶ οπιπίππι δαξ ῥ᾽ ατίυπι ἀεπιομδίγαι οι θα 8 
ἰπδαπε, ἰΐεπι οἴΐαπι σογρογηῶ, εἰ αὶ ρίαγα ἤϊσαπε οἰ θπιεηΐδ 6586 οἱ 
401 ἀπαιο, ἐχ 4υΐρυ8 σοιπροπαηίυγ εἰ Θχ πῖθη8 οοπβίαπι, ρτὶποὶρία 

30 6886 εἰπηῖ; εἴ Ετηροάοο]65 ἰρῆθτα οἱ δηυδηι οἱ 4186 οπτπη οἷϑ διιπὶ 
εἰεπιθηΐδ αἷϊ εδ86, εχ πὶραϑ ἱπϑιτἰ8 εχἰδιρηιία βαπε: δεἀ ποη δὰ υἱ 

ᾧ ξεπεγα ἐπαπι ροηὶϊ. εἰ δά Βᾶεο, οἱ φηΐβ οοἴεγογιηι χποαῖα πδῖα- 
τατα γε] οοποίάογαγο, τΐατὶ ᾿θοῖυπι ἐχ φουΐθαβ ραγεθαδ δἰ φιιοτηοάο 
ςοπιροβίϊαβ δἰῖ, ἴπο οἷα παίαγατα σορβποδοῖξ. ἐχ Ηἰϑ ἰίαχψυε ταιοηὶ- 
Ῥπ8 Ὡοη δὐϑοοῖ ργιποὶρία βθπογα οπιϊαπι. οὔσῃ δαῖΐοπι δἰπριϊα οορτο- 
δοδσντιδ ρῈΓ “εβπιεοπαϑ, ργϊπεὶρία νογὸ ἀθβπιποπυμι βοηθτγα 5ἰπὶ, π6- 
οαδβδ6 οεὶ ἀεδηϊογαχι εἰΐαπι ργιηςῖρία βοπογα 6886. δὲ δὶ δηϊασι πᾶ- 
Ρετς δοϊεπίίαση εδὲ ἰρϑαμῃ βάρδγα δρεοίοστιτα ϑοϊεπίϊαμπι, δεοπμά τω 
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485 οἰΐατη ἀἰοτπίαν, δρθοΐδγατη ρτποῖρία ἴρβα βϑῆθγα διιηϊ, νἱάδθη- 
ἴωυτ δηΐετη αυϊάαμι εἰΐατι δΟγΌ τη 4υὶ Ἀκαε σα επίϊαπι ᾿ρδαπι ἈΠ ΏτΩ 10 
δαΐ 6Π8 δυῖΐ ΠιΒρη πῃ δαὶ Ραγνυπὶ ἀϊοπηῖ, ἐδπαυδιῃ βοπογιθα9 δἷδ αἰ. 
αἴ ὙΕΓῸ ποὸπ ροϑϑίθ1]6 δὶ τἴγοηια πιοάο ργιπεὶρία ἀΐςεγθ. γϑϊΐο 
Πδιη 4016 50 θδἰδηιίδθ τπα: ἀΐνογβα ναγο εἰἶϊ, 486 Ηϊ ρὲὲ ρεπεέγα, ἀθ- 
Ἀπίιῖο, εἰ φυδα ἀϊεῖξ εχ φυῖβθ ἐπδὶε8,. δὲ ἢ Βδδο, δὲ δὶ {π8π) τρᾶ- 
ΧΙπηΕ 1ρδ8 βΈΠΕΓα ΡΓΙΠΟΙρΡΙ8 δι πῖ, τπξγιπι ΡΥ τη ρα πογᾶ δγθ ἔγαῃ ἀητῃ 
δἰξ ε588 ργίποῖρίδ, δὲ αἰείηα, 4ιιδε ἀε ἱπάἰνι ἀνεὶς Ρταβαϊοδηταν ἢ οἰ θηΐπα 
μος ἀυπδιϊαϊατ. 8ὶ δηΐτῦ φυσι ΐαπι πηΐν ου 58], Ὡϊᾶρὶ8 ρτποὶρία δαηξ, 
Ρᾶϊεὶ φποά δυπλιπθ βεπεγαπι (Πιδος δπΐπι ἀθ οἰπηΐθι8 ἀϊουπίατ) τοὶ 
8816 ΡΓιποΙρια [ΠΡ ἐγαηῖ, σιοὶ Ριΐπιᾶ βέπεγαπι δπηὶ. σαθγα εἴ 50 
ῬῊΝ 68 δἱ ἱρβυιη πὰ ργιοίρία εἰ ϑυθ5ιαπιϊδα δγυης: πᾶθο δυΐπὶ 
6 οπιηΐθυϑ τηᾶχῖπα δο θὺ5 ἀϊσυνίαγ. ΠΟῚ ΘϑἿ δυΐδτη ΡοϑϑΡ 16 πὸ- 

486 ἰρϑαιπ ππὺπὶ δηϊίαπι 6856 β61}}8 πα 6 ἔρϑαπι 6π5, πϑοδδδα δἷ- 
δπΐτη δδὲ απἰῃδουίυ8η4πε βεμοτῖδ αἰ {εν θη [15 δἰ 6886 δὲ ὑπαπιαδτη αι 
Ὁπατὴ 6286. ἱπιροϑϑιθιΐε τογοὸ οϑὲ δαὶ βρβοῖθϑ βειευὶ ἀδ ΡΙορτγιῖδ ΠΝ 
ξεγεπεῖῖ8 ᾿ὐιε νεὸς δμξ βθηι}8 6886 Ἀθ54116 80}18 Θρξοθθυϑ, 4υᾶγα δὶ 
πη ναὶ 6η8 βθπιι5 δϑῖ, πὰ !α αἰονεη τα δος ἀπιμ πδς 68 δγὶξ, 
αἱ δ ΠῸΠ βοπογᾶ, πθῸ Ρτίποὶρία δγιηῖ, δίαυίἀεπι ρόπογα ργίηοϊρία 
δι πὲ, ἰζόπι δἰΐϑιη πιθάϊα οαπὶ αἰ [ΓἜγαπ 8 οο]] δοα Ἔγυπξ βθῃδγα τιϑάτι 
δῇ ᾿πάϊνιϊάπα. πίῦς δυΐοτη χπαθήδηι νυ] επίτιν, 4ιδοίαπη γεγο ΠΟῚ 
τ δεπίυγ. εἰ δὰ μᾶες αἰ [Γογομεῖαα πιδρὶ5 ρεϊποὶρία φυᾶπι ρϑῆθγα, δὲ 
τρῖδιτ ἰδῖβα δεἴατα Ρτἰπεϊρία, ἰπβηῖῖα, αἱ ἰϊα ἀϊοαπι, ρτυϊηοὶρία πη, εἴ 
τολχίπιε δὶ 4116 ργιιηυση βαπι8 ρυποὶρίυπι ροπαῖ. δὲ νδιὸ οἱ δὶ ργῃ- 999 
εἶραἰϊβ δρεοῖεβ, πιαρὶβ ἴρβυῖπ ἀμαπα 681 (υπιπὶ δαΐεπι δὲ φυοά τπᾶϊ- 
Υἱδίρι!ε δδὲ; οἵἴωπε ὑεγοὸ αἰνιίθηῖϊθ ἀὰΐ δεοππάπτη 4υδηζιπι δαὶ 86- 
οαηάαπι δρεοΐεπι; ρυὴαδ δυΐεπ), αποὰ βδουμάῃτῃ δρεοίεπι οδῖ, βθηογα 
δυΐοτα πη8ρ18 αἰνὶ 8. 81} 1ἃ ἴῃ δρθοΐε5), πῆαπιὶ ἐπὶ ργοίεςϊο φιοί υἰἥπιο 
γδεάϊοδιυγ. ποη δπὶιῃ δϑὲ ἤόπιο ζθημ8 δἰ προ! αγίστη ποτηΐπαπι, ἰΐθαι 

ἴῃ φθυ8 ρυϊοβ ἐξ ρμοδίεγία 5 68!|, ποη δδὲὶ πηροϑαιδιῖα χαρά ἀε Ηἰδ 
ἀϊοϊϊατ, αἰϊφυϊά ργδθίθγ δος 6886. υἱ ρυΐδ 8ὶ ἀυαἰ τα5 παχαθγογηστῃ 
εδῖ ρτίτηθ, ποπ ετὶξ δἰ αύϊ πυπιεγὰ8 ργαδῖθγ ϑρθοῖδδ πριπθγογππν. δὶ- 
το τοῦ πδάυδ βριγδα ργαθῖαγ δρβοῖθϑ βρυγάγατη. 40.481 Πο ΒΟΥ ΏτΩ, (0 
πιο ταΐπηϑ Δἰἑονπῖπ δὐθπὶ Κεπεια ργϑεῖαγ δρεϑοῖθδ. Βογαιῃ δηΐπι 
τοᾶχίμιε Ὑἱἀθπίιγ βθῆθγα 6686. ὧν ἱπα ἐν! ἀυΐ8 Ὑ6γὸ ποῖ εϑὲ μος ηαὶ- 
ἄετν ρτίαϑ, μοο υέγο ροβίδγιι8, ἐξεπὶ αδίοππαπε ἢὸς αιΐάθπι τρ8- 
Ἰἴα8, πος υειὸ ἀείεγία8 δϑξφ δεῦρ ρτίῃβ δϑὲ χῃοὰ πιϑὶΐῃ εϑὲ; φαδσγε 
πἰ 1} μόγητι ροι8 δϑ86ῖ, δχ μὶ5 ἴἔδᾳπο πιδρίβ ἀρραιεηῖ 486 ἀδ ἰῃ- 
ἀϊνίἀα!θ ρνδοάιςαπίωγ, χιδιπ ρβαπαγα, 6586 ρεϊποὶρίδ. Γαγϑυβ ἐδιθ θη 
υοπιοάο ορογίεαὶ ἰδία οχίδιμπαγα ργίποὶ ρα, ΠΟ δβὲ δος ἀϊοῖα. 
Ρτὶπεὶρίαπι διΐπι δὲ οαυδᾶπι 6686 Ορογίδῖ μγδϑῖθγ γθ8, πᾶγαπι ρτῆνν- 
εἰρίαπι εϑὶ, εἰ ροϑδ8 ε888 ϑερωγαδίιιπι δὴ εἶβ. ἴαΐα χαϊά δυΐδϑτη 6888 
ΡΓΘΘίογ δἰ μρυΐαγα ΘΓ 4ιϊδαυδτι Ορὶ παγεϊγ, πἰδὶ φσποπίδπι απίν δ γθ8}}- 20 
ἴον δὲ 46 οἰπῃίβυδ ργβεάίοδιυγῦ δἱ δἱ ργορίθγ μος, 4086 πιδρίδ υηῖ- 
γΥ88116 δαπὶ, πιδρὶδ ροπεηεδβ ρῥυϊποῖρια διπῖ; 4υδγα ργῖτηα ζεπογα 
πῆσαε ρτὶποῖ ρα δἰπξ, . 

. Εδὶ δυΐειπ ςοηβο4ηθη8 ἢἰ8 εἰ δά δρεουϊαπάτπι, οπιπίυπι αἰ - 
ΒοΙ νη Ἰπαχίνθηδ πϑορϑϑαγία ἀυ δ ταῖϊο, ἀ6 4 ργϑθβθῃδ βὲ ϑθῦτηο. 

οἷ δπΐπι ΠΟΙ 6δὲ φυϊοααδπι ργαθῖογ διπριίαγὶα, δἰπρυϊαγία νυ ογο ἱη δ αἰϊα 
δυπῖ, φιοπηοῖο ροϑβδι 0116 εδὲ ἴῃ βηξιογιπι Βαθ γα δοϊοπείαπιϊ απαῖο- 
πὺς δη)ἷπὶ ἀπὰπὶ πὰ εἰ ᾿άοτι, δὲ φαδίοπῃϑ πηΐνογϑαὶ πὰ δὲ, οαῖο- 
πῖι8. Οτπία οΟρτοδβείμιμβ. δὲ δὶ ἢος πεςθ886 δϑὲ, εἴ οροτϊεὶ αἰϊψαϊά 30 
ῬΓγδϑῖθγ δὶ ηρη γα 6886, πθοθ886 δγὶϊ πὶ ραπϑγα δῖ ὉΠ πια δηϊ ρτῖπια 
δἰηϊ ργδβϑίεγ δἰ πρι ]αγία. ἔτος δαίεπι φαοὰ ἱπιροϑ8:}116 δἷ:, ρᾶυ]ο διῖθ 
ἀυβίτανίπια8. ἰΐοπλ δὲ 4πδηι πιαχίπηθ δ] αυϊὰ εδὶ ργδϑῖθγ σαποιϊοτη, 
οὑπὶ αιϊσχπαπι ἀς πιαϊοτία ρεδαἀϊςδιωτγ, πἴγιπι, δἱ ϑ8ρ 6.65 δϑὲ, ὑγδθῖεσ 
Οπιηΐα 6086 δἰϊᾳυϊά ορογίεδι, ἂπ ργδεῖεγ δ]ίαπα 6886 οἱ ργβϑῖεγ ἃ]}- 
πᾶ πο 6888, 8Π ργδοῖθγ ὩΒ] τη δἱ ἱρίτατ πἰ Β1} ργαδίογ δἰ πραγ δ 
δὲ, μἰ Β1] ἐπι} Πρ. 8116 δίς, δοὰ οπιπία 86 π8: 1118, δὲ βεϊθπῖα πα]]ῃ8 
τὶς, πἰϑὶ φαΐδ βεπϑὰπι ἀϊοδὶ δοϊθητίαπι 6886. ἴξετι δἰ 1} 6θ8εῖ δεπιρὶ- 
ἴδγπητα πας ἱπιπιοθῖ]6: 96 η8.}11}18 δπίπι οτηηΐα σοτγαπαρυπν δὲ ἰῃ 
ταοία δοπί. δἱ δἰ μἰῖϊ δδὲ δεπιρί ογηισι, ΠΘπ6 ρα παι δι πθτη 6888 
ΡΟΘϑθ116 εϑὲ. πεοα8886 εδὲ επίμι δἰ συϊά 6686 14 φιοά Αἰ εἴ ἐχ χυο 
Βι, εἴ υἱείπιστι Ἠμογοπι ἱπροηίξαπι 6886, δἰ 6 π| διαὶ οἱ εχ ποὴ θη 
Βετγὶ ἱσωροϑῖθι!]α εδὲ, ἐΐεπι ξεπογβίϊοπς εἰ πιοῖϊ ροδἰκῖδ πεοο888 δὲ 
υἱ Ἀπὶδ οἰΐαπι δἰξ: παο δηΐτῃ ᾿πβπίτυδ εδὲ δἰ χαΐθ πηοῖυϑ, 864 οαἰαδαπα 10 
εδὶ Βηΐδ, εἰ βετῖ ποὴ δδὲ ροββδίβι]δ, [βοϊαπι 6966 αοά ἱπιροϑῖθι]6 
δἰι. φαοὰ αὐΐεπι ἕδοίασα δδὲ, πεςϑεδα δβὲ αἱ δἷ1, οὔπι ρσῖσαο βοϊωτη 
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68. ἰΐθτη δὲ ταυΐοτία οϑὲ Ῥγορίεγθ στοὰ ἱπρεπίϊα ἐϑὲ, τβο το ταϑρὶβ 
Τδϊοθα 116 εϑὲ ἴρϑοπι Δα δοἔδηϊτίαπι 6886, οἴιπὶ 118 Ἔχίδιδὲ, τὲ μδδο δῖ. 
δ εὐἷπε πθο Βδδο ογῖξ πϑὸ 1118, πἰμὶϊ τὶς οπιπῖπο. χυοάεὶ μος ἱπι- 
ῬΟΘΘΙΒ11]6 εϑὲ, πϑοαβϑ8ε εϑὶ αἰ ἔογπια εἰ δρεοῖεϑβ δ] χυϊὰ ργαεῖογ ουπ- 
οἴαπι δἰτ. δἱ δυΐαπι ττιγβαδ πος Αἰ χαΐϊδ ροπεῖ, ἀπρίιπι εδὲ ἀθ φυΐβη8 
δος ροπδὶ εἴ ἀε αθηβ ποη. χηοὰ επίπι ἀθ οπππὶθπ8 Βοῃ δῖ ρο8- 
δἰΒ116, ραῖθι: ποπ δπὲπι ροηθτηιϑ αἰΐψπαπι 6556 ἀοτπππι ρτγβοῖοσ ἀο- 

20 Τ08 διπριίατεϑ. εἰ δά μδες πέγαστπ ππᾶ ετὶξ οτηπίηπι δι ϑιαπῖϊα, αἴ- 
Ῥηΐα Βοπιΐηπτη ἢ δε δυβαγάμει δϑῖ: ΠῸ᾿ δηΐπὶ Ὡππτη δβϑθηΐϊ οτηπίβ, 
Φαοτιπι δα ϑίβηια ππὰ, δεὰ πιο] σας ἤΐνεγϑα, δε μος δἴδπι ἱπ- 
σοπγθιΐθηδ δϑῖ. δ πῸΪ δὐΐοπι σποπιοάο τηδίθγία πππιιηποήσιβ Πο- 
τππι εδὲ, εἴ εδὲ οαποίπτη μδδο διηθοῦ ἰΐοπι 46 ρυϊποῖρί!5 μος οἰΐαπι 
ΑἸϊχαΐο ἀπο τα Ρὶα : πᾶτη 51 βρθοῖδ ϑπε ππυπι, πἰ Β1} δὐτξ Πυπιθγο τπτπι, 
πες Ἰρϑῦτη Ὡπητω οἵ ἵρϑτη 6Π8. ἰρϑαπιητ δοῖΓ “ποτα οο οτίς, δὶ 
8οη δἰ'φυοά τνσι πὶ οταπῖθα8 τεῦ δὲ ΥΘΓῸ 8[ ΠΏτπΕΓΟ τπῆπτη, εἴ 

30 Πποάᾳπε ρτίποὶρίοτιτ απῦτα, εἴ ποη, τὲ ἰπ 86 πὲ 1015, α]1α αἰϊοταπι: 
ατροΐα Βυϊῃ8 5γ} 14 086, οὔτι ϑρεοῖε εἰ: δα άδθιη, δἰΐαπι ρυϊποὶρία δρθοῖθ 
εαάδαι δαπξ. εξοπὶπι πᾶδο Πημη6ΓΟ αἰϊᾶ δπηῖ. φυοάϑι ποι ἴϊα, 584 ρτίη- 
οἱρία Ἔπεπτη ΠθτμοΓΟ δῃπε ΠΠῸΠΊ, ΠῸΠ οτῖξ ργδεῖογ δ] οπιθπῖδ δἰ αὶ 

τοῦθ 4] π ἃ. παιπεγο δπὶπὶ Ὡπηπη ἀΐςοτγα δαὶ 5 πριΐίαγο πἰ μι] ΟἰΓΓογε. τἴα οηΐτα 
δἰηραίδτε ἀϊοῖππ8, φαο ἀπππὶ ΠΏΠΙΕΓΌ δϑὲ, ππίψεγϑαί υετο, απο ἴῃ 
Ἠΐ5, φαεπιδάπιοάαπι οἱ υοςΐϑ εἰ επιθπία δο 4αοι ππππὶ πππετο οὶ ἀ6- 
Δοττηϊηδίῶ δβϑοπὶ, πΠΘο6886 δϑὶ ἴοῖ Οτππ68 Τ᾿ 6 ΓΆ9 6886 φιοῖ εἰδπιθπῖδ, 

σαπι ΠΟ δϑϑοηὶ ἦπ0 δυῖ ρίῃτα εδάεπι. πίμι]ο ἀτιῖοπι ταῖποῦ ἀτ ἰτδτίο 
εἰ ροϑίετίοτί θη οἱ ῥυίογι 8 ργϑθίεγπι 558 οϑὲ, πἴγαπι δα λοπὶ οοττα- 
ΡΕδΙΠππὶ οἱ βμβ βύβλῳ αὶ μα ϑεή ῬυποΙρία εἰπῆ, ἀπ ἀΐνογϑα. 81 δπὶπὶ δἃ- 
ἅδπὶ δαπῖ, φαοπιοίο ἢδος Ζυϊάοπι ἱποογττρ. 111, πος γογὸ σοττυρ- 
δ] δαπὲ, εἰ ργορίδγ φθδτῃ οδυϑᾶπη ἢ πὶ ορῃ4πὸ ἰρὶἴατ εἶτοα ἰδτηρογᾶ 

10 Ἠδεῖοάϊ [αογππῖ, εἰ σαποῖ ἸΒοο]ορί, δοαπι ηποά 5[δὲ ρογϑιιδήδγοπι 
οαγαθ ἈΒΡυοτγιπέ, πο8 δηϊοτῃ σοπίδτηρβογιπῖ. ΟὨπι ΘΠ ρτὶποὶρὶα 
ἀθο58 Τδοοτοπὶ εἴ εχ ἀ118 [πἴ588 ἀϊσογοπέ, σπασοῦπστια ποῦ ρηδίαταπε 
ὩΘΟΙ͂ΔΥ οἴ διῃ γοδβίδηῃ, τιογίδ!α ἀϊοππὶ {π|886. πιδηϊθϑί τη δυΐθπῃ οδὲ 
φυοὰ ὁδὶ ἱρεοῖὶδ πᾶθς ποταΐηα οορηῖα ἀϊσςοπιέσ5, ἰδ] εοηθο αἰζεγθηῖεϑ 
οδῆβαθ, φιρτα τἶγθϑ Ὡσβϑῖγαβ ἀἴχεγιπῆ. πᾶτὶ 81 τορι! ἷ6 ρταῖῖα δα 
αἰτίξεττιπῖ, ποφααφθατα δππὶ ἰρβϑ08 6586 Ἵδῆϑα Πδοίαγ δὲ διπῃγοϑίδ. 
φιοάεὶ Ἰρδῖτι8 6586 ρταῖϊα, στιοπιοίο οϑβθηὶ 8οπιρἰτογηΐ, ςατα δἰϊπιοπῖο 
ἱπάϊρετθηιῦ 8ε ἀο [18 φιδὲ [αβυΐοβε δὲ δορ ἰδιϊςθ ἀϊσιιπίωγ, ποη 

40 6ϑδὲ ἀΐκέδια δοοηγαῖα σοπδίἀογαγθ. Δ} 1118 υθῦο πὶ ρὸὺ ἀεπιοπβῖγα- 
ὕἄοποπι ἀϊοππὶ ρείεγε ορογϊεϊ, δὸ ἱπίοσγορατο στ, ΟΠ πὶ 6Χ αἰβϑάτι 
δἷπι, δες φηίάθηι δηϊππι 5θτωρίἴογτα ἡδίμγα δπη:, ἧδος γ6τῸ τοτ- 
ταπιρηηίαγῦ οῦτα ἀπίοπι πέτα ἀἰζαηὶ οδυδαπι, πρηῖ6 ταϊϊοπϑδῖϊο 
εἷς ἴα 86 βδβεγθ, ραϊεϊ πο ποη ϑαπὶ δογιιπὶ δϑίϊοπὶ ρτὶποῖρὶα πὸ- 
486 οδῦϑα6. Ἐτηρεάοοεα πᾶπιστιε, Ζῃεπὶ αιιΐ5 πιαχίπιθ δἰ δὲ ἱρϑὶ ραι- 
ἰδυοτίς ςοπϑοηδ ἀΐσογα, 5 ἀθοσαα ἰάθπι Ῥ888ι8 οοῖ. ΡΟπΐΣ Θηἰπὶ 
χαοάάδπι ρτποϊρίαπι οοτττριϊοηΐθ σαπδᾶπι, σοπίθπιοπθηι. πΐΒ1]Ὸ 
ταϊμῈ5 ἴάτηθη εἴ ἤδες υἱἀδαϊυγ βαπογαγα ργαθῖογ ἰρϑῦτα ππππὶ. φαη- 
οἴα δηΐπι δ] εχ μᾶς διιπὲ, ργδεῖογ ἄθιπι. ἀϊοὶξ δηΐτι ὸχ φιΐδυϑ 
οτηηΐα ΄ηπᾶθ ογαηὶ, συδε δηπὶ ᾳηδοατπο ἴῃ Ροδῖογητη δγππῆ, οτία βυπῖ, 

80 ἌγΡοτγεϑ εἱ Υἱγὶ ἃς πιῃ ΐεγεϑ, ἴεγαθ δἰ θσπε εἴ ρίδοο8 ἴη ἀπ πε- 
δ τι, ἃς ἀϊΐ Ἰοηραονῖ," δὲ δἰἴατω δθϑᾳπε Ηἰ5 ραϊοῖ. πᾶπὶ δὶ ποῃ ἰπ68- 
δοῖ ἰπ γεβθῃϑ σοῃίθητῖο, ὩΠΏτα οτηπία, αἷ αἰΐ, 6586 ηῖ, οὔπὶ οπίπι οοῦ- 
σϑηϊδηῖ, ἔιης ἜΧΕ ϊπιδ δια τη αν σοπίοπιῖο. ππάε δὲ δςοίαϊε εἰ [6] 1οἷ8- 
δἴταθτα ἀθητα τηΐπδ δαρίεπίοηι ςεξοσῖς 6956: ποῦ δηΐπι σορποϑοῖξ 
οπιηΐδα δειη επί. Τοπίοπίοποπι παπιαπα ποη Βαβεῖ, σορπίτο δυῖοπι 
οἴπι! 18. δἰτα!!!, “Ἴογτα θηΐπι" δἷὲ “Ἴθσγατη ἱπορίἶπιπϑ, 4 πιᾶπὶ γεγο ἃ, 
ΔΕΙΒογα ὑδγὸ δοίβεγοπι ἀϊνίπιιπι, ἰτοπιῆπα ἴρηνα ἰρπεπὶ οπιπὶα δρϑτι- 
ταθηῖοπι, 86 Ἀπηὶο {8 τη οἴ ἶαπι, εἰ ςοπξοπιίοπεπι σοπίοπίΐοπε ρεγηῖ- 
εἶοϑ8." 964 τπἰπὴϊθ ϑογπιὸ ἀἴρτγοσθιβ οϑῖ, πος εϑὲ πιαπί [οϑζοπι, φιοὰ 

10 δοοϊαὶς εἰ ςοπξεπέοπεπι ΠῸΉ πιᾶρῖ8 σογτηρ ϊοπὶ5 φα8πὶ ᾿ροῖτ8 οδῃ58Πὶ 
6856. 81] 116 τ΄ πο διηϊο ἴδπὶ ἰροῖαϑ 6586: οὕτη επὶπὶ σοπριοροῖ ἴῃ 
ἀπᾶπι, σοτγαπιρὶξ οοἴεγα. αἵ διπ|Ὲ] ἰρϑῖ1ι8 ἐγαηϑπιαϊδίϊοπἑ 8 τ] διη 
οδῦδαπι ἀϊοἰξ, ποῖ ατιοὰ ἴὰ παΐηγα δρίππι 688. οππὶ επί δἷξ “πιᾶρτιᾶ 
οοηϊεπῖϊο ἴῃ τποπιθν19 ππίγῖϊα {ἰτ, ἃς δὰ Ποποτοϑ δϑοθηξιῖ Ἰοιηροτα 
Ῥετίεοῖο; ηποά εἷ5 “ππὶ δἰ τογπαπι ἔξ, ἀπιρΊπτη ργαθοδϑβοὶὶ ἰπιϑίπιταπάτιπι,ἢ 
ἰδηχηᾶπι παοθ886 9818 αυϊάθπι ἐγ βπιηζαγῖ, οδΏβδτη ἴδτη πὶ πϑοθϑϑδγὶο 
πῸ Ἰδπε πιδυϊ [οϑ181. ταηῖτιτη ἕαπιοτι δ᾽ ἰρϑὶ σοηϑεπίδπθο ἀΐοῖ!, χυοά 
ποῦ [δοϊξ μδος φαϊδεπι επιϊππι σογγαρι Πα, μαος σδγο ἱποογτιιριί- 

30 ΒΠ]Π1Δ, δεἃ οπιοΐα σΟΥτΆρΡΈΡΙ Πα ργαθῖοτ εἰεπιθηΐα, πᾶ δαΐθπι ἀϊοϊ τ 
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πῦης ἀπθιἐβῆο, εξ, στισ δὶ ὁταπῖα δχ εἰδάθπι δβιηὶ, μδθο χπϊάδτι βαηῇ, 
Ἀδθο γ6γῸ πο ἢ αποά ἱξίταγ πὸη δἷπὲ δαάθια ρτίμεὶ ρα, Βᾶθο ἀθτπῦτα 
ἀϊοῖδ οἶπε. χαοάσι ἀΐνογβθα ρτίποὶρὶδ σπηΐ, ππὰ φιίάεπι ἀπ᾽ 80 εξ, 
ὈϊΓΌΙΙ ἱποοτγτηρΈθι α οἴϊατη ἰϑδῖδ οἰπῖ, δη σΟΥΓΌΡΕ ΡΠ 8. δὶ δηΐμα 
Ἐοττπρι 1}, ραῖθὲ χυοά πεοε886 δὶ δὰ Πποσθαα εχ δἰ ἐχηΐρη8 ε856. 
ὈτΠΠΙΑ οπΐτι ἴῃ ᾿ἶἶα δα φυΐθυ8 ὁππὶ σογγηιπραπίατ. 4πᾶγα δοοῖ τ 
Ῥυϊποὶρίοτασπι δἰΐα 6556 ρυϊποὶρία ρτίοτα. ἤος δαϊθηιν ἐπηροδοίθιϊθ, 
ϑῖγξ δῖαν δἶνα ἱπ ΓΒ ατη ρτγοργθαϊτατ. ἴἴδιη δὶ ργποὶρία βάϊπηθη- 
τατ, σοτταρη ἃ φαοπιοῆο δττιητ τ χαοὐοὶ ἀϑδοξδ ἀλλ τὴ μὰ δυιηῖ, (ὩΣ 
εχ δὶ5 χυϊάοπι, οὔπὸ ἱποοτγα ΕΒ Πα πὲ, σοτγηρ τ. ἰα οτπιηῖ, ἐχ αἷ- 
τογῖβ υδγο ἱποοσταρηρ Ὁ ἤος επΐτπι πὸ 6ϑὲ γί οηΡ 116, ϑοὰ δὰξ 
ἱπηροϑϑιθὴ!8 δϑὲ δυξ τηυ {18 ἱπηϊρεῖ τδϊοπῖραδ, τοπὶ ποῖπο οοπϑῖπβ 
εϑὶ δία οβίοπάεγε, δε δαΐδθπι οιππίαπι ργίποῖρια ἀϊοαπῦ; οἵ φαοάτοο! 
Ριΐπιο ἀυδιϊαῖπαι δϑῖ, ἐδηαύδπὶ ράγυυπὶ φηϊδάατα ρυϊαπῖδθ ρσδὸ- 
τογεπηΐ. οπιπίητ δυΐοπὶ οἱ δ δρδουϊδπάστη Αἰ ΓΒ] πνησα εἰ δα οο- 
δποϑοδπᾶδμῃ υδγίξαϊεπι πιαχὶπὶς παςοοϑϑαγίαπι δὲ, υἱττιπι ἰρϑῆτη δτ8 
δὲ ᾿ρϑ8τη πηδτη 80 δαπῖαα δητίαιη οἰπε, οἴ τ οη Αἰ φυά αἰϊπὰ πὲγατα- 
πε δοτῖιπι δἷ;, δεὰ ἢος ππατη, ἰἰπᾷ τότοὸ ὁπ 918, ἂπ οροτγῖδαϊ χηϊά- 
ταπι 811 ᾿ἰρϑῦτα 6η8 δὲ ἰρβίιπι ππῦι ΠΌΒΕΤΕΓΕ, ἐβη υ81η ΔἸ ογα παῖαυα 
δ σοῖα. 4α᾽4απι οπίπι 1110, φυϊάατη Ὑθγοὸ μος πιοάο ραΐαπὶ παῖπ- 
ταπι μαρεγα. Ῥ]αῖο παῦε δο Ργιμαρβοτίοὶ ποῦ 6886 αἰϊπὰ χηϊᾷ το 
ἐρϑῖιπι δη8 Ππ6Ὸ ἴρϑιιη τπυπὶ διε ραπῖ, δεα Βος δοτῖπὶ παῖπγδτω 6896. 

ἰάπαυδιῃ 80 σταυεῖα ἰάθτα τπρυπὶ δὲ 6η9 οϑϑεῖ. αυὶ ἀπέοτῃ ὧδ πδίωτα 
ἐγδοῖασαπι, ἡ Ἐπιρθάος]6β, ἰδπαηαπι ἰπῃ πιᾶρῖ8 οορτίητη γδάτςεπϑ, 
ἀϊοῖς αιιοᾷ ππυπὶ εϑὲ 6π8: τἱ ἀοτὶ παπιηη8 ροδϑῖὲ ἀϊσεγε ἢος ἀτοίτὶ εἶδαν 
6886. οδη88 δηϊπὶ ἤδδο οτηπὶραϑ δϑὲ οἴ ΠΠΠτᾺ διηῖ. Αἰ} νοτὸ ἵβπε 
εἴ Αἰ1 δἔγετπ αἰνπὲ ᾿ροῦτη Ππιτπι δὲ ᾿ρθΌΠΊ 6Π8 6886, 6Χ 400 6518 εἴ 
6886 εἴ [αεῖα 6886. δ΄π. "6 Γ οἴ αὶ Ῥ]Ώγα δ] οπιθηΐα Ῥοπθηϊ: Ἰνϑοϑῦθα 
δηΐτῃ οἵ Ηἷδ8 οδὲ τοὶ 6886 ἀἴσεγε ἰρϑῦπι 68 δἱ 'ρϑηπὶ πηυπι, αυοῖ οἰππὶ 
Ρτποὶρία 6856. δος ἀϊξ δῆτθπι, δὶ 4υΐϑ πο ροπδξ 6886 αὐ νοὸς 50 - Σὸ 
δ δητῖϑτι ἰρϑιιπν ἀπάτα εἴ ἰρθππὶ δη8, πΠδο Δἰϊογώτα ὑπ ν ουϑδἤτιπι χοῖς- 
ιιῶπι 6586: δος δπΐπι Ὠπίγθγδα ἴα τπᾶχῖπια Οτπηΐηπὶ δαμῇ. 680 Διὶ 
ποη δῖ δἰϊχυίὰ ἰρϑαπι δι} εἴ ἰρϑῦτη ππππὶ, τπη]10 τηΐπη8 ΠΟΙ 4 παπὶ 
Δ]ογατη δἷξ ρυδοῖθυ δᾶ 4886 βἰπριίατία ἀἰςυηταν. ἰΐειη 91 ρϑῦπι τῆτιπι 
ΠΟη δἷϊ 8005 δηια, ραῖθὶ πο πὲς πύτηοσγιϑ εσὶῖ, ἱδπσθδπν πϑίογα 
ΑἸΐα δορᾶγαῖϑ 80 δητθη8: πρπιθγι8 δηΐτο πηΐδῖρδ, πη ἐ88 Ὑ6ΓῸ ὑπ πὶ 
φυϊά 68. χυοάϑι φυϊά 6δὲ ἱρβῆπι πἰπῶπὶ εἴ ἰρϑὺπι Θη8, ΠΘΟ6886 δδὶ 
δοταπὶ 81 518ι τα 6986 ὩΠιτη δ δι8: ΠΟ δηΐπι αἰϊανϊὰ αἰϊπνὰ ἀτὰ- 
τογϑα τοῦ ργαοάϊοδίηγ, 864 δ άοπι ἰρϑα.. δὶ γεγο δὶ υϊὰ ετὶϊ ἴρϑτιπι 5 
πη οἱ ἰρβαπι πππὶ, τπᾶρτιὰ πθ το δ5ὲ Ππ ΟΠ δτα καν α αἰϊχαϊὰ αἰϊαὰ 
Ρταοῖογ μδθς δἷϊ [αἰθγοπι. “1.0 δπίοπι αποιποᾶο επεϊα οἴπὶ (ταῦτα 
ἐπ ὕπο. 4ῃοά επὶπι δἰτιιὰ Δ Ὁ ἐπιδ εδὶ, ποὴ οϑὶ. {πϑτε ϑεσυπάιμ 
ττποηὶ ἀϊ8 Γαι οπ θη Πδοθ886 δϑὲ δοοϊεγε οπιρία δα 6856 Ὥπτδι, 

οἵ μος 6886 6η8. υἵτοσπο ἃπῖοπι τηοὰο αἰ ΠςἾ 6 6ϑὲ: τ δπῖτ ἐπϑ 
ὈΠΙΙΠῚ ΠΟΙ δ: δι δἴδῃι1α, δίνθ ἱρϑῃπι ἀπῆτη 511, ΠΏΡΟδοΒ116 δϑὶ πῦ- 
ΤΠΕΓΌΤΩ 6886 851 ητδτι. εἰ 4ηᾶγα φηϊάεπι 8] ΠῸη οἷξ, ἀϊοίυτα δαὶ 
Ρτΐυ8. 8ἰ δαυῖεπὶ 811, δδιΐεπὶ ἂς δ δηῖθ ἀυ δτῖο ὁδὶ ὃχ 4π0 δτάα 
εἴ Ρυδοῖδγ ἰρϑῦπι τππππὶ δγὶϊ αἰἑπ ὰ ἀπυτη ἢ πδοθϑϑε Ὁγοίεοϊο δϑὲ πίμι]} 
Ε880. οτητία ν6ΓῸ δη ΐα ΔῸΣ τη πὶ δυξ ρ΄υγα, ααοττπι ὑποπησυο σης 
ἀπαπιὶ δϑῖ, ἰΐεσα δ ἰρϑιυπὶ πππση ἱπά ν᾽ 61 }0}1}6, δοοππάττι φυϊάθιν Ζ6- 
ποτΐβ ροϑι οπεπὶ μ18}} ταις [πογξ. χιοὰ δπίπι πεαὰς δα άϊτητ 
πεαῦς ἀεπιρῖαπι [ας ἰίαυ!α ταάϊιι8, [ἃ ποὺ 6886 οητίαπι δἰτπί, ἵπη- 10 
4ιδτα 68 πίδρττα 4ο 811. οἷ 8] πιορτιι πο, ςογΡοτγα]}15. μδος πάτασιε 
Οπιηηηδαπε 6η8: ςεῖετα γ61Ὸ αποάφαπιθοῦο ηυΐάστη δα ἴα [ἀοΐεδὶ 
τηδῖν8, {πο δπιπιοάο πἰ ἢ], τη δα ρετγῇοϊεϑ οἱ ᾿ϊπθὰ ἰδοίεπε, ραηςίδῃι 
ταΓΟ εἰ πηϊ48 τηϊηΐπιθ, δε οὔτι ἴρδε τποΐθεῖθ δρβουϊείατ δο τοη- 
τἰπραὶ δἰ ἰφαΐ ἱπηϊνἰδέρ}6 6586, οἷς δὰ ἢ ππὶ Πα οῖωτ αἰΐχπα τεδροῦ- 
δἷο: Βυϊπδοοπιοὴϊ πδτπαπὸ δά ἤϊτινπὶ ποτὶ πλαΐτι5, ϑεὦ Ρ]π9 εἴβεῖς: οεὰ 
4ποπιοάο ἐχ Ὧπο [δ]ΐ βαὲ Ρ]πτῖθιι9 τιαρηϊ πο ἐγετεῦ οἰπιέξο πατηαυς 
ἐϑὶ ἃς 8ἱ ἀϊοαῖυν εχ ραηποῖῖδ ᾿πιδατη 6856. ηοασὶ 4υῖ5 δ , τῇ τ 
φιιεπιαἀπιοηπι χηϊάαπι ἀΐσαπι, ἐχ ἷρδοὸ ὑπὸ εἰ εἶο φυοάδηι νοῦ 
ὯΠῸ ΠαϊηΘΓΩ5 ἤδξ, πἰ 8110 τηῖπτιϑ ἴδπιθη αυδεγαπ τη εδὲ εὐτ εἰ 450- 
τηοἄο ηπαπάοᾳῃε πηπιεῖτι 4πδη ἄοηαε τηρτήϊπῆο [πἰύταν δ ααοά 
Βιὲ, 9 ἰρϑῦπι ποη Ὠπιιπὶ ἱπδε αι] ξα8 ἃς δα ἀθπὶ πδίυτα οταῖ. πες δπΐδι 
ΔρΡᾶγοῖ πὸ ρϑοῖο εχ ὅῃο εἰ ἰβῖα, ποῦθε πὸ ρϑοῖο εχ δἰἴίφαο πὸ- 
πιϑτὸ οἵ ἰδῖα, πηδρηϊξι πη 68 β γὶ φπϑαπῇ. - 

5. {Π|5 δαΐεπι σοηβεηθηθ ἀπ ἐιαιίο 69ὲ, πῖττιπι ποσιοτὶ δὲ τοτ- 
Ῥοτᾶ εἰ ἐηρογβοίεθ εἰ ρυποῖδ δἰίφυαθ ϑπροίδηϊίας δἰηΐ, δπ ποτὶ. οὲ 
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διΐπι ποὰ δυπῖ, [υρίε ποι φοξάπατα ἱρβπ) ἐπ δὲ 4889 δηζίτπι δ} 
80 διλῃιίδ δἰηϊ. ραβδίοῃμθθ θδπμη δἵ πιοῖτϑ, οἵ 4υδς δὰ αἱ φιὶὰ δυῖ, 

ἰρέρδεσχιες ἀϊδροδίἰοπεδ ἃς ργορογίίοποι, πυ] 18 φο θοἰφηιίϑτη δἰρπὶβ- 
ξἄγο υἱάδηΐωγ: οπηςία οἱοπίπι ἀ8 δἰΐφυο δυρίϑοῖο ἀϊουπίαγ, πἰ μι παρ 
Βόγαι ἰρεῶπι δῖ. 4:86 ν6ΓῸ τϑαχίπιε ὁπ δίδηιίατι νυἱἀδδηϊωγ εἰζο,- 

1002 βοῦτγθ, δυπὶ δᾷθὰ ἰεγγα οἱ ἰρηΐδ, ἂχ φυΐβηδ οοιπροδίἑδ ςογροόγᾷ ὁθη- 
οἰδίαμε Βογώτι, οΔ] ἀἐναῖοθ υϊάοπι οἱ [τρί ἀϊταῖθε δὲ Βυυδοδιη αὶ 
Ῥαδϑίοπεϑ, πο 8 δίδηιδα δυηξ: ΘΟΓρα8 γεγο δοίαμα, φιοὰ δες ρᾶ- 
ταν, Ῥϑγιβαπεὶ ἰδπαιδαι αἰϊφαοά 6Π8 εἰ δίψῃ οχἰδθηδ δυβδίδηειδ. 
δι γεγο σογριι8 πιΐπῃδ δδὲ δ} ϑδηια αυθτα δαρογᾷοίθδ, οἱ δι ρϑγβοῖθϑ 
ἀδῖη ᾿ΐπδα, δὲ ᾿ΐπιθα αυδιι Ὀηΐϊδ8 εἰ ρυποίαπι. Αἰ δπῖτν σοΓρι 46- 

ἔπμον οἱ δεθὸ αιίάεπι νἰἀδηΐπγ ρο586 δὶπε σόγρογὲ 6886, οογρῃ8 
γεγο ἄθόηυε ἷδ ἱπιροϑ9ι}116 6288. φοᾶγε ρίιγοθ 4φαϊάθπι οἱ δηιϊᾳυΐο- 

10 ΤΕ δ δἰαηϊίδπι απιάδπι οἱ δπ8 ρυϊδθαπὶ 6846 οογριδ, σεἴεσγα γεγῸ 
Βιαϊα8. Ῥαδείοπεδ, αἱ εἴ ρτγιποϊρίᾳ ξογροόγησι ὀπξητα Θεδεπὶ ρτὶ περὶ, 
οδίοτίογθϑ γϑγὸ εἰ 1}}15 ὁδρὶ οῃἰίογος Βαϊ πατιθογοϑ. φηδιπδόπιοάαπι 

τἴδηπε ἀἰϊχίπηηδ, δὶ δες ποη δαπὶ δυβεὶδηιίδα, μ0}}Δ δυβδίδμεια πδὸ 
αἰϊφαοά 6ηδ οπιπίπο δεῖ. 408ε δπίμ εἰς δοοϊἀυπὲ, ποῦ ορανρηὶῖ οπιϊα 
ποιμιΐπαγθ. δὲ δὶ Βος ἰάεπι οοποεάϊξαγ, φορὰ Ἰοπρίτπάἀΐπρε δὲ ραποῖα 
τοδβ ἰδ υδπι σογρογὰ διιβϑίδμταα δἰαϊ, αἱ φιδἰῖα σογρογα Βαᾶθς δἰπέ, 
πο ν᾽ ἀοπιὰϑ (ἴῃ 86 η 5: 1 ΠΠ}0 68 πδιοι8 ἱπιροϑϑιε]ς εδὶ 6496), ποὴ εγὶϊ 
Ῥτοίφοϊο υ11ὰ δι βδιδηια, ἰΐθμν υἱάθηϊαν μᾶς ομπβία ἀἰπιδῃδίομθο 

40 φογρογίβ ε886, μος φυϊάειη κε ἰδιτυἀίπεπι, πος νεγοὸ δά ργοίιναϊ- 
ἰαἴεγα, {04 γεγο διὶ Ἰοπρίευ ἀΐποπι. εἰ δὰ ἤωδς φἰην ποῦ ᾿πθϑὶ ἴῃ 
8011 40 φαδεούῦηᾳῃε ἤρηγα. 4υᾶγα δἱ πες ἰῃ Ἰἰαρίἀε Μεγουγίοβ μὲς ἱπ 
ΤΒΡο ἀϊπιϊάϊναν οὐλθὶ, δὶς ὧὐ ἀϊδεογτηϊπδίαμ, αγζο πὲς δηρδγβοίεϑ. 
ὩΆΙΙ δὶ φυδεοῦηᾳυα, εἰ δὰ ργοξεοϊο δὲ χυὰς ἀπϊ ἀπ ἀἰδιεττηϊπαὶ. 
δαάετα δαΐθωι γαῖϊο οἵ ἀθ Ἰἰπθα ρυποῖο εἱ ἀπλϊϑιβ δαῖ. 4ῦδγα δὶ οοῦ- 
ῬῸδ τολχΐρος δ δἰδωϊα δϑὶ, ἰνδθς δυζετα σογρογε πιδρὶϑ, ἤδες υεγοὸ 
πο δἰπὶ, πεθδ δι) δἰδηϊας φυδεάϑιη δἰηϊ, [υ κιθὲ πος ργοίΐδοϊο φυϊά- 
ῬδτΩ δὶς εη8, 4θδανε δπίΐυπι δι Ροίαπτία δἷϊ. δά ἤδες εαὶπι χυδε αἰοῖδ 
δθαϊ, οἰΐαπι 4026 οἶγοα βεπεγαίίοπθ οἱ ςογγιριίοπθι δος πὶ ἰη- 

30 σρῃνοηϊορτία, υἱήδιαγ επίτω δ θϑίδυ 8, ὁπ ἀπῖε ποῦ δἰϊ, παηο δὲ, 
πὲ οὔτι δηῖθα εἷϊ, ροβῖεα ποῃ, δες ραϊΐ, βεγὶ δ. [ἰοεὶ αἴφαε οοτ- 
τωϊορί. αἱ ρυποία ἰιπθᾶ8 εἴ δυρεγβοϊδα πειὸ βεγὶ πεῆμα Θογγωῃ ρὲ 
ερβιληρὶϊ, ἐὔπὶ φυδπάοαῃο εἰηξ φυαπάοαπε γεγο πο δὶπι. στ δηΐπὶ 

ὁ ᾿Ἰαμβϑδὶ δυὶ αἰγὶ ἰαπιογ οογρογα, φιδαοφας ὑπα, οπηὶ δίμνοἱ ἰδηρυηῖ, 
πδοάοιεε ἄπλε, οἰπὶ ἀϊν!ἀυπίωγ, αν. ἄπαγε παῦε ἰπν οοηρο- 

διιλδ φϑηΐ, δεὰ οογγηρίδε δπὶ, οἱ ἀϊνδῖ5 δα, οὨϊῃ ἀπίθα πο εδδοηῖ. 
Ραποίοτο πδιιηος πα ἰν 181 0116 πὸ π οδὲ ἀϊνίϑοτα ἴῃ ἄἀυο. οεἴεγαπι δὲ 
δα θτῶηίογ εἰ φΟΓΙΩΤαρυπίωγ, εχ αἰΐφθο δυπέ. διδι τοῦ δυΐεπι 86 

οἴ εἰ εἶτοα πᾶπο αποά δεῖ ἰπ ἰεἴηρογε: πες πος οπὶπι οοπίπρι 
δειογατὶ εἰ οοτττιμρὶ, δοά ἰϑιθδῃ αἰἰαἃ δα88 ϑεπιρεγ υἱλεῖαγ, οὔατα 
ὯΟΒ διλθϑιδηϊία δἰΐαπα δἱϊ. ραϊοὶ δαϊθω φιοά δἰίατι εἶγοα ρηποῖδ ]}- 

10 Ὡθ85 οἷ δῃρογβοῖαα δἰ πη] τογ 66 μδροῖ: δαάδθη δπΐτα γαῖὶο εϑὲ. Ἵπηςίδ 
πδῖμ τα διση Πτεγ οὶ ὥπ68 διὶ ἀἰνιδίοπες δαπξ 

6. Οπνηῖπο δυΐθην δἰἰφυΐδ ἀνθ"! αδὴ: “παγα οροτίδαϊ Αἰΐα χτδε- 
ἄδνο ῥτδεῖεγ δθηδι 8 εἰ ἡπεάϊα φπδογαγο, υϊρυΐᾶ δὰ8 4π|88 ροη ηπ 
ϑρθεοῖοϑ. δὶ δηἶτα ργορίθγεδ 4υοα πιδι]ιοτααίϊοα φυϊάεπι Δ 115 4ιια8 
δὶς δα δἰἴο σποάμπι ἀἰ{{ογβηῖ, ἴπ οῸ 58η6 ᾳποή ρίηγα εἰυδάεπι 8ρ6- 
εἰεὶ δαπῖ, πἰμ}} ἀἰΓδτανε; εἰ ἰάθο ἤθη Ἔγυπὶ δογῆπι ργιποὶρία ποθ εγο 
ἀοιοττοίϊμδια, δίοαϊ εἰΐαπι ΐς ἰἰϊογαιυτι πάτθθγο χυΐάθπι πὸ ϑιπὶ 
οσαπἑττ μεἰποὶρία ἀδιογηνπαῖα, δε δρεοὶα, πὲδὲ φαὶς πυΐυδ 4γ}] ρας 

20 οἱ μιαΐπε υοοὶδ δοοὶρίαι : Βάγαιπ οηΐπὶ ποπιοσο εἰααι ἀειοττηϊπαία 
της. δἰ] ογ οἰϊαπι ἀς πιρήϊδ: ᾿μβηϊτα δἰδοῖπι οἰΐαπι 1}|Δς συπὶ, 
4πῶε εἰπδάθπι δρθοῖεῖ δβῃηϊ. 4πᾶγα δὶ ργδδῖεγ 86 πὶ "118 εἰ τοί βοσο- 
το8 ΠΟῊ δἰηὶ δἰϊα φαδεάδηι, ἡπα]ῖα ἀϊοθηὶ φηπίάαπε δρεοῖθδ 6586, ΠῸῚ 
ΦΙΣ Ὅπδ ΠΌΙΒΕΓΟ εἰ δρεοΐθ δυβδίδηιία: ἢθο δηϊλατ ργλαςἰρία αἰϊφοα 
ΠΌΤΘΓΟ ἃ] αυοῖ, δοὰ δρβοίε δγῃηῖ δἱ ἐϊδαθε μος πϑοϑβϑαγίυτ αὶ, εἱ 
φρϑοῖεε ργορίεγθα ἤβοθάβε δδὶ 6886. δἴεπιη σαβησύδπι ΠΟ Ρ6π6 

Ἰαγθηῖ φαΐ μδος ἀΐεπαῖ, μος ἰδπιεν οὶ φαοά λίμες: εἴ πεϑοθβϑβ68 
οδὶ εἶθ μος ἀΐξογε, σιοά δρθοίθγιτα ππα]ύδεηπο δα οἰδητα αικεάδη, 

0 δἱῖ, 'δἵ πυϊΐα δεουμβωσῃ δοοϊάθπδ. αἵ νϑγο δἱ Ροποίμως ϑρθοῖθϑ 6286 εἱ 
Ῥτίποὶρία ππὰπὶ ΠΌΣΙΟΓΟ ὯῸΠ Ἔρθολα 6βθ6, ἀἰχίπιῃβ 4086 ἱπιμοδϑ Ὀ ]ἰὰ 
πθοθδδε δϑὶ δοοίβογε. [αἷ8 δαῖοπι ργορε εδὶ ἀυδίϊαγ πἴγατι ροϊθηιία 
δῃ ἃἸΐο φυοάδπι πιοάο εἰεπιθπῖα δἰπε. 5 πίων δἰΐο αποάδιι πιοάο, 

10αϑοτῖξ αἰϊφυιὰ δἰϊυά ρτιποὶριΐδ ργίαδ: ροϊεη τα πατηχυο ργῖον {|| εδῦδα 
Θεξ. τοῦ οδὶ δαΐθηι βεοθδδε υἱ οτοῃα, 4φποἀ ροΐδημα δὲ, ἐϊο τηοὰο 

ἀ4ἀ9ι 

8ὲ Βαβθαδὶ. τοδι Εἰρφτβεηία ρμοϊεοιϊία βαπξ, οομαπρίε ὨἰΒ}} ερεΐσχη 
66:6. ΡΟϑεῖ δῖε δπΐτη ἐδὲ Ἔθεε δἴΐδιῃ φῃο ποπάυπι δδῖ. Ἀὲ ἐπίαν φιοὰ 
80} 8ξ: 86 π81}} δογαπι βὶ, 4086 6588 ἱπιραϑαὶ νι] α φαΐ. εχ Ἀἰδ 
ἰδαθε ἀα ρῥτίροὶριϊδ ἀυ δ τδυοπίδις. πϑοθββα εοὶ ἀυβίϊαγθ, δἱ υξιπιτὰ 
ἀπίγεγϑα ἰδ δἰωξ, δῃ, αἱ ἀἰοίπιτι, 5ἰπρο!αγίᾳ. δἱ δπίπη απίνθγβα!α, Ὠοπ 
Θγααὶ ϑυ δίβπιϊαθ. 1} διΐτὰ σοτωπνιπίμιη, φυοά φιϊά, δεὰ φῃ8]6 
φαϊὰ, οἰξοϊῆοαι: δεὰ διιβϑιϑηιία, φιοὰ φαϊά. 4υοάεὶ φῃοὰ οοπιπαηϊ- 
ἴογ ργϑεάϊοαϊατ, φαοὰ φυϊὰ δἰὶ εἰ ἐχροηὶ ραϑρῖξ, τπαΐτα απίπιδ  ἰα δγτπξ 10 
ἷρθβ δοογαῖθβ οἱ ἤόπιο εἰ διιΐιπα], δἱ δίῃρῃα φυΐάεπν φαοά φαϊά εἰ 
ὨΠΌΙΩ δἰ μη βοδηΐ. δὲ ἰξί μα Γ Ῥτίηορια ππίνδγθα ῖα δυης, δος δοοϊἀμπξ, 
4αοάοϊ ποῦ υπὶν ογϑαϊΐα δἷπ!, δε αἱ 'μ88 δἰπρυϊατίδ, ποη δγωμῖ δος ΒΡ ἰᾶ: 
ἱρδίῃφ δρΐμη Ὠμΐν δ βα} 18. ὁχηπἴυτῃ δεϊδηιί 6. διμι, - απᾶγα ογυπὶ αἰϊα 
Ργϊποὶρία ρείονα ἀθ ργίποϊριϊρ μηϊνδγρα τος ριβοάϊοια, οἱ δἷξ φυϊάοαι 
Ἔογάχα ἔμέιγα δοίθηιια. 

ΠΙ. 20 
Ἐπὶ φαδεάβῃι δοϊεητία {πα δρθοῦϊμπιγ 6π8, Ῥγουῦϊ 6δπ8 δὶ, εἰ 

{δε εἰ ρὲγ 86 ἰπβιιηῖ. Βᾶθς δυΐδθωι π|}}}} βαγυῶι φιιᾶθ ἰπ ρῃιε ἀϊοα- 
ἴον δα θπι 68: π} 1186 πᾶπιαυδ οεἰεγᾶγαηι απίυθγϑα Σοῦ ἀο ὀνῖεν, Ρτουὶ 
6π8 6ϑῖ, οοπδί ει ϑηΐ, δοὰ εἰΐδην δ᾽ ᾳυδπι ράγιεπι αρβοϊαδηίε8, φαοά 
εἰ δοοίαἰξ, ϑρθοιιαπῆιγ, αὶ ᾿πδι μοι βδῖυ δε δοϊδυ τα. ουνα δυΐθι ργίῃς 
εἰρία εἰ δυιρτεπιαδ οΒΌ885 4υβεγαχηυδ, ραϊεὶ φιιοὰ δἰϊουΐιδ παίαγδε ρδγ 
86 Ὠδ(6386 68ῖ 685 ε886. 581 ἰρδίαγ || εἰΐατω φαΐ δι ζίαιπ δἰ ειπεηῖα χαδε- 
τυπῖ, ἰδία ρτγὶποὶρμία φιδουθθδηὶ, πδοδ886 6δὶ δἰϊᾶνη δἰ οσηθηῖα δα 118 ποτ 30 
δεσυπάυιη δοιϊάεη 6886, δε ργουΐϊ ἐπε ϑιιπὶ. αι ποδὶδ 449 
δπϊὰδ, ργουϊ δπιΐδ, ργίπηα8 οαυ985 δοοὶριοπάυιη 681. 

2. Ἐπὸ δυΐειπ πι ἰρ ϊοίξεγ φαϊάειη ἀϊοϊτατ, τόσα δὰ ποτα 
Ὁθδίηφδ 4υδπάαδτῃ ἠδίαγαπ), οἱ ποη δεφυΐνοςε, δεἀ αποπιδἀπιοάυτα 
ΟἸπθ 8διειπὶ 81 δαπἰϊδῖεη, φυοάάδῃῃ εο φμοὰ οοπδεγναῖ, συοάάαπι 
ἐο 4ποΐ ἰαεϊ!, αποάάδιν 6δο αιοά δίβπυπι δϑηΐαι5, φαοάάδῃν γεγο 
οδρᾶχ εἷυ5 ε5ῖ, εἰ τπηϑἀϊοίπαϊε δι] πιοάϊοίρατι. φηοάάδπι εὐἷτι 60 απο ὁ 
Βαρεῖ πιοἀϊοίπαπι, τε ἀϊοἰπαὶς ἀϊοίταγ ; φυοάάατν ργορίεγεα φυοά πᾶ- 
ἴαγα ϑρίοτη δὰ εᾶπὶ οἷϊ; φυοῆήάαπι ργορίθγεα φιοὰ ορυϑ Ἰπεάϊοίπαθ 
δἷϊ. εοήειι πιοάο οεῖεγα ψιοφυε δοοὶριειπιβ. [ἴα εἰ δη5 παρ] εἰ ρ! εἰ- 
ἴεγ φιΐάεπι ἀϊοίταν, 684 τοΐυπη δὰ υποχα ρεἰποὶρίυτν. φυδεάαπι επΐιων 
φυοπίαιη δι Βδίδη ἀδε, επιὶα ἀϊουπίυγ; 4υδεοάαπι, αοπίαπι ραϑϑ!0ῃ 68 
φυθοϊδηιϊίδε ; φπδεάαπι, συοῃίδη υἱὰ δά δῃι )οἰαητίανῃ, δοὺξ σοΥΓ Ομ 68 
δυὶ ρηναϊϊοῃεδ δυΐ φυαίιξαϊε5, αυἱ αἰΐεοϊίΐνα ἂὺὶ ρεπογαίῖνα δυβϑιδῃ- 
ἰἶδε δἶνε εὐγὼπι 4086 δα δυμδξαπιίδτι ἀϊοιπίυτ, αυἱ δὰ αἰέᾳῃ οτοπ εχ 
ἷς περαϊίομες διὶ δ βϑἰδητίδα. υᾶγα οἱ ἴρϑαιῃ ΟῚ 68 6586 ΠΟ 6ηδ 10 
ἀϊοίπιμδ. φιειπαάιιο απ ἰρ᾽τυγΓ ϑαπογαπ οἸηπίυτη ἀπ βοἰαπιία εϑὲ, 
ἶϊα εἰ ἀε οσεἰεγὶβ δεῖ. ποῦ Ἔπὶπι δοίαπι δογυπι 4086 ϑεσυπάυμι ὈΏυτῃ 
ἀϊευπῖυτ, γεγο εἰΐδια εογοπι 4π86 δὰ πηδπὶ παίιγαπι ἀϊοοπίατ, ππΐαδ 
δοϊεπιῖδε οδὶ φρεουϊαγί. εἰεπίσα μδες οἰϊᾶπὶ φυοδιωπνοο δεουπάυτα 
πποπὶ ἀϊουηΐαγ. ράίοι δας ππΐμ5 6686 εἰ εηἴΐὰ ργοαὶ δηϊΐα ϑρεοῦ- 
Ἰαγὶ. ἀρίφυε δυΐειη ργορτία ργίιηΐ, εἰ εχ 400 φείθγα ρεπάεδηϊ, δὲ 
Ρτορῖον φιοά ἀϊοηπίυτ, δοϊοπέια. αιιοάδὶ που δυρ5ιαπίϊα εϑῖ, οροτγίεϊ 
Ργοΐδοϊο υἱ δυθδιαηϊίαγυτα ρτίποῖρια εἰ ςαρ888 ΡἈΙ]Οδορμτ5 παραὶ. 
οσηΐδ δυΐοπὶ Κα πογὶ5 οἱ δε δ5 Ὠπτ8 υπἷὰς αἱ δείθπία, συ εἰμὶ ργϑαγ- 20 
πιδῖῖοδ ὑπ Θχίβεεπϑ ΟΥΉΏ 68 γο068 δραοπίαϊιγ, αηᾶγα οηϊὶδ συοαὰθ 
4υοῖ δρεοὶεβ ϑδῃηϊ οἱ δρεοῖδβ δρδοίεγωτα δρεουϊαγὶ ῃπὶμδ δοϊοπίιαθ ψ6- 
ΒΕΓΕ δὲ. 581 βδφιδ δῃ5 εἴ ἀδοϊῃ ἰήξαι ἃς ὑπᾶ παίογα δα", ργορίεγθα 
4υοά 56 ἰῃ νἱςεπι δεαππῃΐαγ, 4πδυνδάἀτηοάυπι ρτγίποὶρίυπι εἴ σϑη88, 
ὯΟΩ 4υοά υὑπὲ γδϊΐομε δἰβτιιβοαπίων, πιμ}} φοϊάθαι γείεγι, δὶ δἴϊατῃ 
δἰται ἀϊογ ρυταδίπιπ8, φαΐπ ἱπιο πιαρὶδ ργοάετῖι. ἱάδπι δπΐη πη μοῖπο 
οἱ θι5 ποῖθο δἂο ποῖος εἴ ποῖ ἀδείβοιι ἀϊνεγδοπι αἰ φυϊὰ σδδουπάστα 
ἀϊοιίοπετο γερδίϊασω, ἰὰ δὲ ποῖβο εἰ μοῖῃο εἴ ὑπ βοπιο. ραῖεῖ 
δηΐθιη φαρὰ ποῦ δεραγαϊῃγ ἐηδ πᾶς ἷπ ββπθγβίίομα πὲς ἷπ ζοττῦ- 30 
ΕΣ δἰ πη το εἰ 46 ἀπο. ἄλγε τηδπὶ εσίππι εοὶ πο αἀάϊηο ἴῃ 
ἰς ἸΙάδχηῃ δἰριμβοαῖ, εἴ φυοά υπππὶ π1 81} αἰνιτὰ εϑὶ ργαθίθγ εη8. ἰἴΐθτα 

ουΐυϑααε δα βδἰαπίδα ππυπν.6ϑῖ, ποῦ δεουπάστι δοοίἀθηϑ; δἰ παι ον οἱ 
ἱρδῦτῃ δπδ φιοάνίβ. φυᾶγα φυοῖ ποΐπ8 δρεοίε5, ἰοϊἀθπι εἰ ἐπιϊδ δῃπξ, 
ἧς φυϊδαϑ ρϑυτι μος δεῖ δρεουϊατὶ, οἰαδάθτη ξϑθεγα δοϊθμῇδε δῖ, 
ἄϊοο δυΐϑιπ, πίρπία ἀε δοάοτη εἰ δἰνηι!ϊ ςεἰοτγίδαιια μυϊπϑπιοήϊ, ἔδγα 
δυϊετῃ οἰμπία οοπίγαγία δα μος ργίποὶρίωνπ γοιοηπίωγ, οοπδί ογαῖα (00 
δαπὶ δυΐειῃ μδες ἃ ποθῖς ἰπ εἰθοϊΐοηε σοπίγασίογυνι: ἰοΐφιιε ΡΗΐ]ο- 
δορίδα ραγίεβ ϑυπὶ φῃοῖ βυβεἰδηιίδθ. υᾶγε πξοβββε εἰ εἰ ]!4πᾶ 
ΘΑΓΏΣΩ ρττηδ δὲ 8[ῖὰ δεαπεῃϑ οἷξ. δῃηΐ δυΐεπι δηρίηἀε μαρεπῖδ β6- 
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ΕΓ Ἰρθστι ππῦτῃ εἴ δη9. ΠΠατε εἰΐαπὶ δοϊοπεῖθο δοαθηίοτ ἰδία. Ῥἢΐ- 
Ἰορορῆπβ παπίψυδ δὲ αἵ {16 χηΐ πιδι βοπιδιῖςυ9 ἀϊοῖταγ. εἴ μδες επὲπι 
μαρεῖ ραγῖεϑ. ἃς ρτίπια συδοάδπι εἴ δεουπῆδθ βοίθμα αἰ, οδίθγϑθ 
αοφυε ςοπϑεφυθηϊὸγ ἴῃ Ἰπϑ 1 ἢ ΕἸπ ΠΡΌ Θ᾽ σοίεγιηι ἀπία8 οδὲ ορροϑβἰϊᾶ 

10 δρεουϊατῖ, τὑῦΐὶ γεγο ὁρροπίϊαγ ρἰηγα ἴα5 : ποραιϊοπαπι γθτὸ δἷ ργῖνδ- 
Ὥοποπι αὐΐι5 6ϑὲ δρθουϊατγὶ, ργορίογεα ψφυοὰ αἴγουε πιοο ππαπὶ 
Φρδουϊαῖατ ἰὰ οαἰα8 δϑὲ πϑρϑῖϊο ὅπ ρτγίνδειο, οἶνε 4888 δὲῃπρ] οὶ τα Γ 
ἀκα, ηαοά ποη ἰπϑδὲ 1}]}, εἶν δἰΐςιϊ ροποτὶ, 1θὲ δ᾽ φυΐάθιι απὶ ἀϊ[- 
[εταπιῖδ δϑὲ, ργδεῖογ Π]υὰ χαρά ἰπ παραϊίοπθ. πορᾶῖῖο παπῖχια ἃὈ- 
δουῖία {15 681. ἴῃ ργίνδποηα υϑγοὸ εἴ δι ίθοῖα χιδθίδπι παΐητα Αϊ, 
ἂς 408 ρτίναιϊο ἀϊοϊτυτ. ὑπὶ δαΐδτι ρἰαγα 88 ορροπίϊιγ. ἀυῦτα 
οἴαπι ργαθάϊοιϊ8 ορροϑίϊα, ἀϊν ογϑυστα ἀἰδϑίτα]α οἱ ἰπδθαηδὶς, οἱ φπδα- 
οὐπᾷαε Α]18, ηιᾶ6 δυῖ 8δοιπάιπ δαίΐδπι ἀϊςυπίατγ δυῖ ϑοοαη τη ρ]α- 

20 ταἰἰαῖθπὶ εἰ πηϊϊαῖεπι, οορβπόϑοογα ἀϊοῖδα βϑοϊοπίϊδα δϑῖ, εχ 4618 
ἀπηπὶ 4υϊάδιη δϑϊ, 8. σοὶ ςοπίγαγιεῖδθ. σοπίγαγίοῖδα δηΐα ἀϊ6- 
τοπτία φαδοήαπι, ἀἰΓἜγθητία υογοὸ ἀϊνογϑιῖαθ. 4αᾶγα οππ ἀπανῃ πιὶ- 
Ερ οίτοτ ἀϊσαῖατ, μδος φαοαυς παι  εἰρ οἴτογ φυΐά θῖν ἀϊο πῖπτε, πηΐι9 
ἴδπιδη 6ϑὲ οἰποῖδ σΟρτΟβΟ6Γα. πῸπ οπίπι δἱ τη ρ]]Ἰοἰτατ, ἰά6ο αἰτα- 
τῖαϑ. δεἀ οἱ πεπδ δοοιπάσπι ππυϊπ πεχαθ δα πρτπ γαϊϊοπδϑ γοάιι- 
ουπίατ, πο αἰξογίυϑ. οὐπὶ δαΐεπι δὰ ργιιηυπι οτιηςῖδ γε μοππῖηγ, 
πἰραῖα φποϊσυπαας ἀπο ἀϊοιιπίυτ, δὰ ῥτίπιτμη ἀπαπι, διιμ  τον ἐδ 
δοάεπι οἱ ἀΐνεγβθο εἰ οοπίγαι 9 ἀϊσθηάππι 88 ΠΡ θγθ. συδργορίογ 
ἀϊνϊάοπάο, αοιίεϑ δίηρια ἀϊοιπίατ, οἷς δειγὶ αθπάιιπι 6ϑὲ δα ρυϊπηαπὶ 

30 ἴπ ἀποσύοηπε ργαθἀϊοαπιεηῖο, χιοτηοάο αὐ ᾿Π]υ ἀϊοϊτατ, ιαοάδπι 
60 4ποὰ Βαβνεπε ἰΠΠ ἃ, φιδεάαπι δὸ φιοά ἔδεϊαπι; φιδθάαπι δεσοπη- 
ἄυπι αἰΐο5 μυϊαβοοπηοάϊ πιοάοβ ἀϊςεπίηγ. πιαπιζεϑιιπι ἰϊαφιιθ φποὰ 
ἴπ ἀπθί ται οπῖθα 5 ἀϊοῖιπι δδῖ, ἀπίυ8. 6586 ἰᾶπι ἀς 8 φυᾶπι ἀδ δ0}- 
δἰδητία ταϊϊοπειη ἤάθογθ. πος διΐδτι ἀπῆσα γαῖ δογιθῖ 4186 ἴῃ ἀτι- 

5 Βἰταιοπῖθυ 5 ἀϊχίνηιι5. εἰ ῥΒΙ]Ορορΐ εϑὲ ἀδ οπιμίθαϑ ρο886 δρβου)]αγὶ, 
οἱ επῖπι ποῦ ΡἈ]ΟΒΟΡὮΪ, φιυΐϑ γί: φαΐ οοπδιἀδγεῖ, οἱ ἰάεπι δ) οογαῖοϑ 
εἰ ϑοογαῖθϑ δε ἀοηϑ δαϊ 31 ἀπαπι υπὶ σον γαγίηπι ἢ δαὶ 44 511 ςοπ- 
τγαγίαπι, αἰ χαοιϊο5 ἀϊοαϊατῦ 511π| {πὸ ἀδ οοἰογῖν αποηια Βαΐτδοα- 
πιοάϊ. οὔπὶ ἰϊᾶηιιε ππιὰ8 ρτουξ ππίι8, οἱ δπτῖ8 ὑγοαὶ δπεῖβ, ᾿δ6 ΡῈΓ 
δὲ ῥΡᾶ581 0068 δἰἴ, εἴ ποπ ῥγοπὶ πυιπογὶ δαὶ ᾿ἰποᾶθ δὰ ἱρπίβ, ραϊοῖ 
χαοὰ {ΠΠἰπ8 δοἰεπεῖαο εοὲ δὲ συ δοῖ σοβποϑοογα, δὲ δοοϊἀθπιΐα οἶδ. 
εἴ πο ἴῃ πος δγγαπὶ, φαΐ ἀθ 5 σοποιἀθγδαΐ, ἴαπαιαπι ποπ ΡΒ ΐϊο- 
δρρβαπῖεβ, δεά φποπίαπι δι διαπιῖα, ἄς χυὰ πὶ 81] δοίαπε, ρτῖον 6. 
πδῖπ χαεπιαατιοάμιη οἵ πυιπογὶ, ργου! Παιπογιιδ δϑῖ, Ῥγορτῖδθ ρᾷ8- 
δ'οῃδϑβ δπαῖ, τιὶ ἱπιραγίιᾶ8 ραγί[88, οοπιπιθηϑιγαῖο δε ηΠδ 85, Ἔχ οδο- 
8: ἀείεοϊυ5, εἰ δες ἴππὶ ΔΡ οἰ πιῖβ ἴὰπι πιιῖυο τοί δεῖ8 ̓ πϑαπ|ὶ πυπιο- 
τίδ, διτα πο δο 1 ἀο οἱ ἱπιπι δὲ! εἴ τη εἰ δὲ Ἰενΐ εἴ ργανὶ δἰίψπα ργο- 
Ῥτία ϑιπῖ, ἰΐὰ δἱ δηϊὶ, ργοαϊ δῃ8 δϑῖ, φυδβάδπι ργοριΐδ διιηῖ. δὲ ἤδθς 
ϑαπὲ ἀε απίριις νεγἰδῖοπι σοπϑίάθγωγα ρ ἢ ]Οϑορὶ 6ϑῖ, δίρινατη δυΐθπι 
εϑ8ῖ, φυοά ἀϊα]εςιῖοῖ εἴ ϑορ ἰδῖαθ εδπάθπι συΐί οπι φυδιη ΡΠ ΟΡ ἢιι8 
δΌΒΡεαπεὶ βρηγαπ: βορμϊϑιῖοα επῖπι Ἀρράγαπδ δοίτιη βαρίθπίία δϑὲ. 

20 ἀϊαἰεοιοἱ φαοαπα ἄς οπιηῖα5 ἀἰδρηΐαιξ: δπ8 γεγο οοπιπιαπε οπιηὶ- 
Ῥυϑ 651. ἀϊδραϊδηϊ δαϊεπι 6 1:15 δε σοῖς, ἐοὸ χιοά μᾶες ρτορτία ρῆί- 
Ἰοδορἶδε δυπῆ. οἶγοα ἰά 6 πὶ ἐπὶπὶ ρθπο8 βορῃϊδβιϊοα δὲ ἀϊαϊδοῖῖοα σϑτ- 
ϑᾶτοΓ οτπὶ ΡΠ] οβορἢΐα, νόγππὶ ΡἢΙ]οϑορ μα ἂρ μὰς υΐΐεπι πιοάο 
Ῥοϊοϑίδιϊδ, 0 111 νδγο δἰδοϊίοπα νυἱϊδο ἀϊ[ογῖ, ἀϊαϊοοτῖσα δαΐθαι δδῖ 
τοπίδεῖνα, ἀς υΐβιις ρ ἈΠ] Οδορ ἷα εϑὲ σορπίτῖνα; δορῃϊϑεῖςα γδγὸ ἂρ- 
ῬΑΓεπδ, Ἔχ ϑῖαπ8 ν6γὸ τυϊπίπιθ. ἴταπὶ σΟΠ γαγίοτηπὶ αἰξογα οοογάϊηδ- 
Ὧο ρηναιίο δῖ, δὲ οἵιποῖα δ δη8 εἴ ποῃ δῃϑ εἴ ἀπαπι οἱ ρ] γα τα- 
ἴεπι γϑαποπηϊιτγ; αἰραϊδ δἴαξιι5 φυϊἤδπι ππῖι:5 δϑῖ, ποῖα γθγὸ Ρίαγα- 

10 [δ 9.. ὁπεῖα υεγο οἱ δ ϑἰαπείδιπ. ἴθγα οιποιΐ σοπσδάαπξι ἐκ οοπῖγα- 
τῖϊδ οοπιροϑίίδπι 6856. οἴπποα οἴοηῖπι οἰ ποῖρία δἰυμ πὶ 6886 εοπίγαγία, 
φαΐϊάσπι ρᾶγ εἰ ἱπιραγ, φηϊάδτι οἰ ήἤτπι εἰ {εκ ἀπιη, χυΐάδπι Άπαπι εἰ 
Ἰηβπίϊαπι, φοΐἀαπι ἀποϊοἰτἴαπι δὲ ςοπτοινοηεπι. σοῖογα ἀποῆπδ οπιπία 

τοοδυϊ ἀθηῖαν γθάιιοῖα δα ἀπυπὶ εἰ ρ]ιγα! αῖοπι. δοοὶμίδίοτ δαΐοτη τθάα- 
οἴο ἃ πορίϑ, ἰπ ρτίνηϊς ρτίποὶρία, δὲ οπηπίπο εἱ 4086 ΔΡ Αἰ ϊϊ5, ἰῃ μδθς 
ἰλπαθδπὶ τη βέπεγα οδπηξϊ. πιδηϊ[εϑίαπι ἰἔΔ7π6 ἐλ Ἠΐ5 δἰΐαπι εϑὲ σθοὰ 
πηΐῃ8 δοϊεπδ6 δϑὲ θη5, ργουξ 6η8 εϑβῖ, βρεουϊατὶ, σπηοῖδ εἰοπίπι δὰξ 
Ἑομίγασιδ δαϊ εχ σοπίγαγί!8, ρτίποὶρία ὑθγο οοπγαγι ογαπι πηητη οἱ 
Ῥ᾽ Ἀγα]τϊα5. ἤδδς διξδιπ ἀπῖα5 βοϊδηξίαθ, εἶν δδοουπάαπη ἀππτὰ ἡ ΐσδη- 
ἴαγ δῖν ὕοπ, βἰοιὶ [οτγίαϑϑὶ5 εἴ νογιϊαβ 86 μαβοῖ, εἱ ΦπδπυΥ 8 ΠΏ ΠῚ 
τ] Πρ] Ἰοῖτοτ ἀΐοατατ, δὰ ρτίιπονη ἰάπιθπ οεΐδγα τεἀυσεπίαγ; δὲ οοπ- 
τυαγία δἰ! ποτ. δὸ ργορίδγεα δἰϑὶ δη8 δαϊ ππαπὶ πομ οϑὲ απίγεγδαί 8 

το εἴ ἰάδπι ἱπ οτππίθαδ, δυὶ δεραιδἴιπι, δίς πὶ [ο γίδϑδὶϑ ΠΟ εϑ5ῖ, Βδοο πὶ- 

ο 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΑΝΟΌΜ  ΊΠΙ. 

ΗΪ]Ὸ πιΐππϑ δὰ ππαπι, [1164 τογοὸ οοπδεφαθηῖογ. εἰ ργορίεγεδ ποῖ δα 
ξεοοπιεῖγαα, φαϊὰ οσοπίγαγίπιπ δαῖ ρεγίδοϊαπι, δῃξ πηὰπι ἂπὲ 6π8, δυὶ 

᾿Ἰάεπι δυῖ ἀϊνδγϑητα δξ, δρδουϊατὶ, πἰοὶ εχ δαρροϑίϊο. φυοά ἰρῖτατ ποΐτϑ 
δοϊεη τας οδδὲ εη8, ῬΡγουϊ 68 δδῖ, οἱ 4086 οἱ ὑγοῦξ 6πιΐ ἰπϑαπῖ, δρθοῦ- 
]ατί, πιαη[δϑυτι 6οῖ; εἴ σῃοά ποὴ ἐν ἐπε δ ϑιδητἊάγαι, τογητη οἰΐασα 
εογυπι 4π86 δΌΡδίδη 5 ἰπϑυηξ, εδάθπι δρδουϊαιῖτα δϑὲ, ἃς {Π|ογατο 
4π8ε ἀϊοῖα δαπὶ, οἱ ἀθ ρτίοτγὶ εἵ ροϑβιδοτίογί, οἵ βεῆδγε δἱ δρεεοίβ, δὲ 
τοῖο εἴ ρατῖε, σοἴογίθφια μαϊυδοοπιοίϊ. 

3. Ῥιςοπάσπι δηΐοπι δϑὲ, αἴγαπι πηΐαβ ἂπ δἰτοτία 5 ϑοϊθαϊδο δ 
ἀδ ᾿ΐ5 φυδδ ἴῃ πιϑι ειπδίθυς ἀἰριίταῖοϑ ποπιίπδιτατ δὲ ἀ6 δυ ϑίδῃξδ 20 
δρεουϊαιὶ. ραϊεὶ αἴίχφιια φιοὰ τιΐπ9 εδὲ, εἴ οἷαδ 486 ΡΒ: δορὶ εεῖ, 
ςοπϑιάεγαιῖῖο. οπιπίθυϑ δοΐτι δπεθαδ ἰαϑαπὶ, δε πο δ᾽ οὶ ψοβοτ 
ϑεραγαι ἐπι ἃ} ἰ1}8. δξ οσπῃεβ συϊάεπι αἰαπίοτ, ΄αΐα ἐπιῖ8 ῥγοῦϊ δῖ 
δαπΐ, απιππαποάχιρ δαΐθπὶ β6ηπ8 68. αἱ δαΐδητδ αἰπη τ, Ππδίο ΠῈ8 
εἶα δα115. 681. πος δυΐδτα δϑὲ, φαδηΐωπι {ΠΠπὰ οοπιίπεϊ ραπα8 ἀε ηῦὰὸ 
ἀεπιοηοίγαιίοπεοδ αἰεγαπε, συᾶτγα οατῃ ραῖεδι φαοΐ, ργοῦξ δυῖία δαηΐ, 
εἷ8 ἱπδαπὶ (ἢος παιηαιια δἷ8 σοτησηπη6 651), {ΠΠπ1ππὸ ἀθ ἢΐ5 δρδουϊδο 
εϑῖ, ουἱπθ οδὲ ἀθ επῖβ, ΕΡΌΕΣ ἐπα δδῖ, ςορποόβοθγα. φγορῖογ φιοά 
πεῖπο δογαπι αὶ ρατιϊουϊανίϊοτ ςοηϑιἀδγαπί, σοπαῖογ δἰ! φαϊὰ ἀδ εἰς, "Ὸ 
εἶνε ΄υδίθηιϑ Υ6γᾷ ϑῖυθ ποῃ, ἀΐσεζα. πδς δηίπι ρδοπιοῖτα ποὸ δτίτῃ- 
τποιίουδ, δεἀ παατγαίϊητῃ αιυίάαπι, πιογῖτο πος ἰδοίδητοῦ: 5011 πατῖσχαα 
Ρυΐαρδοὶ εἰ ἀς ἰοῖα παίατα εἴ ἀθ επί οοπβίἀθγαγε, οὐπὶ δυῖςμ ἃ]}- 
4υΐϊ5 δδυς δαρογίοσ παίαγαὶ! δἷῖ (παΐυγα παπιχιιδ ππιπὶ αρθοάήπαι 
επεϊα ξεπι8 6δῖ), {ΠΠ1π8 πηΐνθγβα 5 οἱ οἶγοα ργίπιδιη δὰ θδίδπιδπι δρ6- 
οαἰαῖῖν! ρτοίδοϊο [μδγῖξ ἀ6 Ηἶ8 διΐδπι οοπϑι δγαῖῖο δὶ δαΐθια ρῇγ- 
δἰςἃ δαριδηϊϊα φυδεήδπι, δε ὑοπ ρῥτίπιᾶ. αυδθοι πα τ γὸ σηϊάδπι 
δοτγηπὶ φυὶ ἀς νεγίϊαϊα ἀϊσαπῇ, σαοπαπι πιοάο οροτγίθαϊ δάἀπι μὰ, ἀ)- 
σεῖα οοπαπῖαγ, ργορίογ ἱρπογαπίδπι δ] γτσοτιπι πος (δοίη. οροτ- 
τεῖ δπίπι δοσδάδγε ἤδες δἀοοΐυπι, δεὰ ποαπαφῆφπι, ἀσπν δα ἀϊαπῖ, 
ἀυδεγεγε. χαρά ἰΐαηπε ΡἩΠοβορὶ, εἰ εἶπ αιΐ ἀδ τοῖδ δηβϑίιδῃῦδ, 
ηποδὰ πείυγα ἔεγι, δρεουϊδίυγ, δἰΐαπι ἀθ ῥτίης  ρι5 ὁγ]]οεἰσιϊεῖς εἰ 
οοπϑίάεταγε, πιδηιϊζεϑίυτα δῖ. ἀδοεῖ δυΐοιη ἢ πτπ 4 πναχῖπης οἶγοῶ 
αυοάηπε βεπι8 σορποβοδῖ, αἱ ἀΐξεγε μαρϑαὶ οογιδϑίτηδ τοὶ ργθοὶρία; 19 
4πᾶγε εἰ {ΠΠ πὶ φαΐ ἀξ Ἔποθη5 ργοῦξ Θπεῖθιι8, οπιπίαιη οεγίδοπα: ἶς 
αυϊειη 6δὲ ρ ἈΠ Οδορ Πα 5. οπιηΐππι δηΐαπι οοτϑδίπναπι ρτίποὶρίαπι 6δῖ, 
εἶγου απο ἱππροϑϑ:Ρ 116 δδὲ πη διξῖνῖ, ποι βϑπνιια δἰδηΐα αἱ Βαϊ ποτα οάϊ 
δἷξ περα586 δδῖ: εἶγοα ἀδιηαιδ {ΠΠὰ συ86 πὸπ σορποϑουηί, ἀδοϊριαοϊατ 
οἰππ 68. δἵ ποὴ δχ βιιρροϑί[ίοπε: ηποᾷ εἐπίπι πο 886 691 ἰἴϊυτω μαροτΦ 
ιυΐ φιυοάνὶ5 επιίατα ἰητε}] ἴα, ἤος ποτ δὲ δηρροοῖο. χποὰ παΐοτα 
σοβύοϑοθγα {ΠΠππη πδοε886 δϑὶ φαΐ δἰϊαυΐὰ σορποβοδῖ, πεοθῦϑα δὲ πῇ 
γψεηΐαὶ Βαρθπϑ {Ππ΄.. χαρὰ ἱρίτητ 1416 ρτἰποὶρίιπι οπιπίαπι οοτεϑε)- 
ΤΏ ΠῚ δῖ, ραϊοὶ. ἀαὶιξ δυΐοπι 1] 5:1, ἀείποερϑβ ἀἰοαπναδ. ᾿άοπι επΐτ 
δἴνηι! ἴπ6 556 οἴ ποη ἴποδ86 δἰάεπὶ εἰ ϑεοιιπΐυνη ἰάδπι ἱπιροϑ8: Βῖ}6 οσῖ. Ὁ 
εἴ φυδδοππααε αἰΐα ἃπποϊαγθπιαϑ, δἱπὶ βά Ἰορίοαδ ἀἰ Πα ταῖε 8 ἀδθ0- 
ἰαἴα. μος δαΐοπι οτππίιπι δδὲ ργιποὶρίογυπι ον βδηπανα: ἨαΡεῖ εἴς 
οπίπι ἀϊοίαπι ἀπποιδιϊοποπι. ἱπιρ 5 115 παι δῖ ααθπιρίατη ἰἄδτα 
Ρυΐαγε 6586 οἴ "Ὸ ἢ 6886, αιιοπιδἀτηοεέίαπι αυΐάδτι Ηδγαο]τυμι ἀΐςογα 
ΔΥΡεγαραηίασ. πο} δηΐπὶ πθοθϑϑ6 οδῖ, αυδοοῦηαθα 4υἱ8 ἀϊοαὶ, ε8 
δἔϊδτι ρυΐαγο, χποίοὶ ποπ σοπῆπρὶς ἰπ6596 εἰάθπι σοπίγατῆα (8ηδο- 
ἰδητυγ δαΐοτη ἃ ποῖ δδιθ υὶς ρτοροδίξοπι ςοπϑηεῖδ), σοπΈγασιὰ 
γεγο ορίπίο ἈΘλο εϑῖ 4π8ε ᾿οπιγβαϊοιοπὶδ δὲ, ραῖοῖ φποά ἱπιρον- 
δὶ 116 εϑὶ δυμηὶ δυπήθπι ἰάθπι ἀγριϊγανὶ 6886 δὲ ΠΟ 6886: βἰπηαὶ εἷς 39 
ἐπα Βαρεγεῖ ορίπίοπεϑ ςοπίγαγίαϑ, φιΐ ἀ6 δὰ τὸ Ἀδρεγθῖιγ πιευάδχ. 
ἄπαγε οπιπδ8 ἀεπιοηδίγαιίοιιδβ δὰ ἤὰπο υἱτίιπαπιὶ ορπιϊουειη τοὰμ- 
οαπί, παίωγθ εἰεπίπι μδὸς οεἰεγαγαπι αθόχια ἀἰρηιτδίπτ οταπίαι 
Ῥτιποιριοπι 681. ᾿ 

ἄς ϑαπὶ δυῖεπι χυϊάαπι φιιΐ, πὶ ἀϊχίπιπϑ, ἱρεῖ φαοας ἀΐσαπξ 
οοπίϊηρετε ἰάθτη 6886 δἵ ΠΟ 6886, οἵ ἴξᾳ δ γαγὶ. υἱαπίοτ δαῦεπε ίοῦ6 
μᾶς ογαιίοπο πιο ἰ φποαπε δογιιη πὶ ἀδ παῖατα ἱγβοίδπε. πα δαΐετα 
Ὅππο δορδρίπιιϑ, ἰδηαδπι ἱπιροϑϑ}1}}6 οἷς ἂς δοάθηι βἰπιαὶ 6866 εἴ 
ποῦ 6886, εἰ ρει Πος πιοπδβιγαηυίπιις ηοά οογδϑίτηηπι ἢος οπηοῖο- 
ττιπὶ ρτίποίρίπήν δβῖ. σοπδαῖπτ δπίεπὶ αηϊάαπι πος ηπο4πς ργόθαγα 
Ῥτορῖεγ ἱρπογαηϊίαπι. εδὶ εἰδηΐπι ἱρπογβητὶα πα 6δοῖγα απόττηι οροτγδοϑδὲ 

δέγεγε ἀδηιοπϑιγαιίοποπι οἱ φπογιτι Π0Π: δἰδηΐπι οπιπίπο ποροῦ- 
816 116 δϑὲ οπιπίατη ε886 ἀδπιοηϑιγαϊίοπην, ἰπ ἱπβυϊ μι πδίηχας Ρτὸ- 

᾿Ετεάογοίυγ; σαᾶγα πε ἢος πιοάο δϑβεὶ ἀδτηοβεβιγαιίο. οἱ ααἴδπι αἱἷξ- 19 
γαοτγαπι ἤθη οροτίεϊ ἡπδόγεγα ἀδιηοπειγαοπεπι, χαοὰ παδρὶ ρτβ- 
εἰρί τι 688ε 1δ]6 ἰαάίςαγθης, ἀΐσετε ποῦ Βάθεγοπε. δδὲ δαΐϊοσω εἴλδξω 



ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΟΒΟΚΜ ΙΠ. 

ἄε Ἠος ἀοπιοποίτατε, γοἀαγροεηο στοὰ ἱπιροδϑὶθῖ]6 οϑὲ, ἀπτοπιοὰο 

αἰϊ τὰ ἀΐοαι φιὶ ἀπδίιαι. φυοἀϑὶ πῖδ]], τ ἀϊσπίπαπα εδὲ χπδογεγε γὰ- 
ἴΐδοποια δὰ δυτὰ χαὶ πα] 5 μαθεῖ γϑιίοπθπι, φαδίθητϑ π}]}14πὶ μα εὶ 
ταϊοπεπι: δίμῃ}]}18 ἤδη σα Ρἰαπῖθα ἐΑ] 18 δῖ, ργουῖ ἐφ 8 εδὲ, ἀδπιοτ- 
δίγβγε γῈ ΤῸ ἐοὰρ πὐξη δα ἄϊοο ἀϊεττε ἃ ἀεπιοηϑιγδιίομε, 4αΐα 4αὶ 
ἀεπιοπϑίγαγεῖ, νἱἀδγθῖπσ 4πδεγεγε ποά ἃ ρτίποὶρίο, Ἵππὶ δῖον μα- 
ἴαδεθ οδαϑ8 5ἷξ γεἀδγρυξο εἴ ποι ἀδπιοηδίγαῃο : ργϊποὶρίοπι γεγο δά 

0 Βδες οπιπία ποῦ ρείεγαδ, πὶ δπξ 6886 αἰϊχψαϊὰ δας ποῃ εββε ἀϊΐςαὶ (μος 
διῖπι ἕοτιαϑ915 Δ]14πἰ5 6956 ρηἰατεῖ, χαρά ἃ ρτϊπείρίο ρείεγε), ϑεή αἱϊ- 

ἰὰ οἱρπίβοιτε οἱ οἷ ὲ ἱρδὶ οἱ δἰτοτῖ. μοο δπΐπι ἤθοοθ88 δαὶ, δἰφηϊά δπὶ 
αἰϊχαϊὰ ἀϊοαι, χφαοάεὶ ποη, 1411 ποι δδδεῖ βεῖπῃηο, πεὺ δἱὶ δὰ 86 ἰρϑαπι 
πος δὰ αἰΐυπι. 8] δυΐθτα αἰ φιΐδ πος σοποεάεῖ, ἐγῖς ἀθτὴ ομβεγϑτο : ἰαπι 
επἶπι οὐὴξ αἰϊφοϊά ἀειεττοϊπδίαπι. δἴίδτηθπ ποη (οὶ ἀοπιοπϑιγαῖ, δε ὰ 
4αὶΐ διδιϊποῖ, οᾶσϑα δϑξ. το] θη οπίπα ογαϊϊομοπι 8ηϑιἰπεὶ οὐδ ΟΉ 6 π. 
Ῥτῖπιο ἰξίδυγ τηαηἰ  οϑίαπι «δαὶ ἤος ἴρϑινπι Ὑδγοπι 6986, ἡποὰ ποῖπεῃ 

80 6986 δος δπξ ΠΟῚ 6986 δρηβοδί. ἀθαγα ΠΟ πεαπα οπιπα ἰδ οἴ θα 
ἦϊα 86 μαβεῖ. ἰΐϑπι ἱ ἤόπιο ἤπῆτα δἰ ρηϊβοδῖ, δἷξ ἀπέεπι μος δπὶπιαὶ 
ΒΙΡ695 (ἀϊοο φαξοετα πππτν δἰρηίβοαγε πος, 91 μος εδὲ Βοπιο), δὶ φαίὰ 
Βοσηο δἰϊ, ποπιῖο δδὲ μοπηΐδὶ 6886. πὲρ ἢ] δηΐοπι ΔΗ ογὶ εἰίδπι δὶ ρίιγα 

5 χαῖϑ οἰξηίβοαγα ἀϊοαῖ, δοϊαπι οἷπε ἀοτεγιιϊπαϊδ: ἱπιροπεγεῖωγ εἰεηὶπι 
σΌΛΙ δεῖ οτγαϊϊοιΐ αἰϊπὰ ηόπιεπ. ἀΐοο δαΐεπι υριΐα 8ἱ ποι ἀΐοαὶ Βο- 
τοϊηδῖι ππηπὶ οἰ γηίβοαγο, 864 τα α]τα, χυογιπι ὑπ|η8 ΄υΐάοεπι τπιπᾶ οτγὰ- 
Ὅο, διΐπιαὶ Βίρϑβ, οἷπὶ δαΐεπι οδἴεγαε χιοηαδ ρίμγεϑ, ἀειεττηίπδίβα 
σαῦο πητηεγο: ἱπιροπογεῖαγ δἴδηῖπι ργοργΐππι ποπιθη ϑεοθηήυτω 

Ἀπιαὰε ογδοπθμι. αποάϑθὶ πο ροπεγεῖωγ, 864 ἱπβηϊϊα δι ρτΐβοαγα 
Ἰοδῖ, πυνδπὶ [δϑῖηπι εδὲ 4ποά ἤθη δϑδεῖ ογβῖϊο. ποῖ Ὀπππὶ δηΐτπ δίρηῖ- 

Βοαγα πἰ ὶὶ δὲ δἱξπίβοαγθ. ποιηϊπίρθυϑ γεγο πο 91: ΒΟ ΠΕΡ π8 ρεγίξ 
10 ἦρβα τα γεγὰ ἀϊδρυϊδεο οἱ δά ἴῃ υἴοεπι εἴ δὰ δὲ ἰρδβιιπὶ: πί 1] επὶπι 

ἰη το ]Π ἔχετε σοπεπρὶς ΜΙ ΒΜ] ἀπυπὶ πε Πρ οπῖθα. αποάοὶ σοπεϊπρίε, ἱπι- 
Ροπεῖαγ ποπιεη Βηὶς γεὶ ππυπι. ποπιδῃ ἰΐαχαο, πἴ ἃ ργἱπο]ρίο ἀϊοῖππι 
εδὶ, δἷξ δἰἰφυϊά οἰρηϊ πςδη8 δὲ πηῦπι οἰ ρηϊβοδπδ. ποῦ ροῖδδὲ ἰρίταγ Βο- 
ταϊηΐ 6886 δἰρηίβοσγε ἰὰ φῃοὰ ποπ 6586 Βοιπίηὶ, 8ῖἱ βοπιο φπίἀδπὶ ποῃ 
ϑοϊαπι ἀθβ ὑπο 8εἀ οἰΐαπι ἀπάτα δἰ ροϊβοδῖ. πῸΠπ δπίπι ἢος ἀϊοίπιτιδ 
ὈΠΌτΩ δἰ βηίβοαγα, σιοή ἀδ ἀπο. μος δπὲη πηοο τηπδίουτα εἰΐδπι εἰ 
ΑἸρυπι εἰ Βοπῖο ὈπῺπὶ δἰ βρη βοαγθηῖ; 4υδγα ἀπππὶ οτηπία δγτπῆ: πηὶ- 

80 σοσα παπισαα; εἰ ὍΟΠ ογξ 6886 δἱ ποὸπ 6886 ἰάεπι, ηἰδὶ δεοιπάππι 
δοχαϊνοοδειοποιω, δἰοπτὶ 8', σπθπὶ πο 8 Ποπηΐῃμοπι ποπιπαπιπδ, 8]1} ΠΟ α 
Βοταΐπεπι υοοᾶγεηξ, 4ιοά ἀπίετη ἀπθί αἴπτ, ἢοπ 6ϑὲ μος, δὶ οοπείπρίς 
δἰπυοὶ ἰάοπι 6686 εἰ ΠΟ 6886 Βοπιΐπεπι μποϊηΐπθ, δ64 γ. δὶ δαϊθμι 
ποῦ αἰτογυτῃ δἱρηίβοαδὶ ποπῖο δἵ μὸπ ἤόπιο, ραῖεῖ φποΐ ποο ΠῸ ἢ 6886 
Ἠοποϊπὶ Δ δὸ ᾳιοά οϑὲ ε88ε Βοπιΐηί. ψύαγε Ἠοπιῖὶπὶ 6886 δτὶξ πῸπ 
Βουεῖπὶ 6886: ππιτὰ ΠδΙΠ4Ὲ6 ογϊ. ἢοο δπὶπι δίρηϊβοαϊ πηπὶ 6886, 
δἰ ταπῖοδ εἰ τ δϑεΐϑθ, δἱ γϑτῖο ὅπᾶ, δἱ ἀπῖοπι δῦ ξ ἀπαπ), ὈΠῸπι σἱρϊ- 
βεαῖ ποπιϊπὶ 6886 εἴ πο Βοπιῖηϊ. τ δγοπι πιοηϑίγαταπι εδῖ, απο αἰϊπὰ 
οἰκοϊβοαῖ: πϑοδδθ8 δϑὲ ἰρίτασ, δὶ χυΐϊὰ εδὲ υεγὰπι ἀΐσεγα φυοά Ἀοπιο 

30 δἰ, δπίπιδὶ δο86ὲ δίρεβ : μος δπὶπι Ἔγαὶ συοά δβηϊβοαραὶ μοπιο : δὶ 
δαΐετη πϑοθ8886 δδῖ, ποπὶ ροῖεδὲ ἰάθπι πο 6886 δηϊπιδὶ θῖρεβ. ἤοὺ 
πϑτίπ6 εἰρη βοδς ἰρϑαπι πθοαδϑὲ 6886, απο ἱτροϑϑίθι]6 δδὲ ΠΟΙ 6586 
Βουηΐπεπι. ποη οοπεϊηριῖ Ἔγρὸ δίπιαὶ νϑγται 6886, ἰάεπι ἀΐσαγα Βοπιὶ- 

(Οὐ7ηθῖι 6986 δὲ ΠΟῚ 6986 Βοιπίποπι. δδάδθ γαῖῖο δδὲ οὲ δ ΠΟΙ 6886 
Βμοτωΐπειῃ. ᾿οπιϊηΐ πη 4Ὲ6 6856 δὲ ΠῸῚ 6886 Βοπιπὶ, ἀϊυδγβοτη δἱριὶ- 
βεαδῖ, οἰφαίδεπι εἰ δἰ βαπι 6886 εἰ Ἠοπιίπεπι 6886 ἀΐνδγθηπι, πιῦ το 
δτΐταν τηδρὶϑ {πὰ ορροπίϊαγ; φπαγα ἀΐνδγθηπι οἰρτπίβοαξ. 5ὶ δπίρπι αἱ- 
Βῦπι αἰ φαΐθ ἀΐοςαὶ ὑπαπὶ δὲ ἰάθπι δίρηίβοῦγα, τπγϑὰα ἰἄδπῃ αἀἰςοπιη 
αυοά εἰ ἀπίεα ἀϊξίππι εἴ, φυοά οπιπία ἀπυπὶ βῃπὶ, δὲ ποη 80 ππι 
ΤΡρρουοϊϊα. αποάεϊ μος ποπ ἐουπρϊ, δοοίἀϊ φαοά ἀἰοστιπι δϑὲ, δὶ δά 
ἱπιογγορδίαπι τεϑροπάθδι. 8ϊ Ὑ6ΓῸ δἰ ταρ] οἰϊεγ ἱπϊεγγορδηῖε δάήδι 

0 οἴδατε περαϊϊοπαδ, ποθὴ τοϑροπάεϊ δὰ ἱπιεγγοραίτιπι. πἰ δ} ἐπῖπι ργο- 
ΒΙΡ δὲ ἰάδπι εἰ ἢιοπιΐποιι δὲ δἰραπι εἰ αἰΐα ἴῃ βπἶϊα πηι] πάϊπ6 6886. 
δἰΐδυεη ἱπίογτοραηι υϑγθπα δἷὲ ἀΐσεγε ἢος Βουαΐπδιπ 6886 ἃΠ ΠΟΠ, 
ἰὰά τοδροπάδπάμῃπι εδὲ φυοα ππππὶ οἰβτιί μοδῖ, εἴ ποη δά δπάμμ φποὰ 
δε δΙρυπι δὲ πιδρηπτω. Ἱπιρο 8181} 6 παηηπε δϑὲ δοοίἀεπεδ, οὐπὶ ἱπῆ- 
πῖΐα δἰηῖ, ρογοίγγογε. δὰξ ἰριϊαγ οταπία ρογοῦγταῖ δαξ ποἰΐππι. δἰπιΐ- 
᾿ππὸτ εἱ οἱ ἱπβ πὶ το ἰάθη εὐδοὲ Βοπιὸ δὲ πο μοπιο, ἰηϊοστοβαῖῃ9 ἢ 
Βοσθὸ εἷῖ, ἤἢοπ ἀεθϑὲ τπᾶ οὔπι 60 φυοά δἰπιπὶ εἴϊαπι ἢοῖ Πότ δὲ 
τοδροπάοσο, πἰδὶ οδίδγα φαοσαθ φυβοοῦπαιε δοςίἀππὲ, φυθοοῦπαπα 

φὸὺ ἤοτοο δδὲ δπξ πὸ εϑῖ, γεϑροῃπάδθαϊ. αυοά δαΐεπι δὲ ποτὶ [εςογίξ, ποι 
αἰσραῖας. εἰ φαΐ ποὺ ἀϊοπηξ, οταπίπο Ρογίτοπης δα βοϊαεϊίδτη, εἰ φαοά 
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ἐγδῖ 6886: Πδύδδ8Ὲ δϑὲ πϑιη 8 εἷβ ἀΐσογε οπηπῖα δοοίάογα, δὲ ᾿ρϑατα 
Βοιπίπὶ ε88ε δαξ δηΐπιδὶ 6588 πο 6886. 8ἰ δηΐπι 4αΙΟαθδτα ΘΓ ἔρϑατα 
Βοοπηΐηὶ 6896, ἤος ποῃ δγὶξ ποὺ Ποπιΐπὶ 6866 δαϊ πο 6886 Βοταίηῇ, 
ἰδπρεῖδὶ δἂδ βδ:πΐ εἶν)5 περαβοπδθ: ὉΠΌΠ) Ὡδηαπε ογαὶ χυοὰ δἱρηΐβ- 
ἐδραῖ, εἰ Ποὺ δγαδὶ δ] ἰουι5 δι βϑίδπεῖα, 9 ϑιδπίϊατι τσ εγο δ᾽ βρη μσατθ 
δὲ φυοά ποῃ εϑὲ οἱ 6886 δἰϊπά αιὶρρίαπι, δὶ δθΐθηι ἴρϑιτα Βοπιϊπὶ 
6886 εϑὲ εἶ ἴρϑιυπὶ Ποῃ Βοπηϊηὶ 6886 δῖ ΠῸῚ 6886 Βομΐπὶ, αἰϊπὰ οὔ. 
4θδγα πϑοθδϑε εϑῖ εἰ ἀΐσογα συοά υὐ]] 15 16}185 ταῦο ογίῖ, δδὰ οπιηΐδ 30 
δεουπάμπι δοοίάθηδ: μος δπίπι 5} 5ϊδη τα οἱ δοοϊἀθη5 ἀἰΠογιηϊ. αἷ- 
Βε4ο οἰδθηΐτω Βοιιϊηὶ δοςϊἀϊξ, φυοπίαπι δϑὲ χυϊάεπι αἰ θαϑ, δε ποῖ δϑὲ 
ἰρβα αἰβεάο. 8ὶ δυΐδπη οπιπία ϑεοπιηάηπι δοοίάθηβ ἀϊοππίαγ, ἰδ} 
ἐπὶ ρτίπιατη πηΐνθγϑαίβ. δὶ ἀπίθπι δοοϊ 6 η8 δοῦρογ ἀδ δἰΐφυο 88}- 
ἰεοῖο δἰρηϊβοϑὲ ργδεάϊ δίϊοπεια, πθοθ886 εϑὲ ἰπ ᾿ηβηϊζατα ρτγορτοάϊ. ὁ 
864 ἱπιροϑ9. 8116 6β8ὲ: ρίυγτα δηΐπι αυδτα ἀπο ποὸῃ σοπνδηΐιηξ. δοοῖ- 
ἄεπδ επὶπι πὸη εϑὲ δοοίάδῃι δοοϊάθῃϑ, πίϑὶ χφυΐα αἰταπιαυε δἴά οπι δο- 
οἰάϊι, ἀΐϊοο δυξεπὶ σδἰπαὶ αἰ σατα εϑὲ τηπβίοππι, εἰ πος ΔΙΡαπι, χαο- 
πΐᾶπὶ Ὀϊγυπιαπα Ποτηΐπὶ δοοί 1: δεὰ ποὴ ἰΐα ϑοογαίθδ τηυδίουβ, 4πο- 
πῖδπι αἰΓΆπι4η6 8] 1οο Αἰ τα Υ δοοίαϊξ. οὰπὶ δας σπδαάδπι [ἃ απδο- 
ἄδτα αἰϊξος δοοϊἀδπεδ ἀϊοδηΐατγ, συδθοπηηθα 18 ἀϊσαπίαγ αἰ ἀἰραχα 
ϑοογδαῖ, ποι ροϑϑαπξ ἱπβπίϊα δυνϑαγα Ὑγϑιιϑ 6886, πὶ ϑοογαῖ αἰθῸ 
Δἰτογαπι αἰϊσαοά φυοαπα δοοίάθπϑβ, ποη επῖπι αἰ ὑπυτα, χαρὰ 6Χ 410 
οταπίθυ5, πος δἰθο αἰϊᾳυϊά αἰϊα ἃ δοοϊάδπ9 ογῖξ, αἰραΐα ταπδίσαπι. ὩΟῺ 
δπὶπὶ πλαρὶς μος {1 φυδπὶ {πὰ Βαὶς δοοίάϊε. εἰ δὰ Βδες ἀϊδάπεϊαμ, 
φαοά ᾳυδεάδπι ἰϊὰ δοοϊδαπι, 4πδεήδπι υἱ τηπδίουτα ϑοογαῖ, ααοῖ- 
ουπαυε σατο Βοο πιοάο, ποὸη ἀροοϊ θη δοοιαϊξ δοοίλεπβ, δεὰ χαοῖ- 
σὔπααε ᾿ἰἰο πποάο. 4ιιᾶγα πὸπ οπιπίδ δεουπάθπ, δοοϊάδηϑ ἀϊοππίακ. 
εὐἱξ ἐγρο αἰϊψυϊὰ ἰδπῆπατι δα ϑιδητίαπι δἰρηϊβοαπϑ. χαοάϑὶ εϑὲ, τηοῦ- 
διγαϊωτη εδὲ υοά ἱπιροϑ81}0 116 εδὲ δίπιαὶ οοπίγαάϊσοποδ ργαθαϊοαγί. 
ἰΐεπι δἱ ςοπέγαηιοἰϊοπεβ δτηαὶ υετᾶθ ἂς δοάδιω οτῆπεϑ, ραῖεξ χυοᾶ 
οταηΐα δγαπὲ ὑηθτη: οσὶξ εἴδηΐπι ἰάεπι εἰ ἐτίγεπιΐβ δὲ ραγῖθδ εἰ ἤότηο, 20 
δὶ ἀε ονππὶ οοπεαρίὶε φυίΐςαυδπι δἴβττααγε δὰϊ πϑρᾶσα, δίοπε 1119 ηθ- 
οα886 συὶ Ργοΐαρογαε ορὶπίοπδιη βεφαπηίογ. δὶ επΐπὶ ουΐχαδπι υἱάθα- 
ἸᾺΓ Βοπιο ποῇ 6886 ἔγίγεπαίβ, ραϊεξ χαοὰ ποὺ οτὶξ ἐγγεταΐβ: δϑὰ δϑὲ, 
δὶ οοπέγαάϊοιϊο ΄υϊάετα γθγὰ δϑὲ, εἰ οεγίβ ἢξ χσυοὰ Απαχδρογαθ δἷθ- 
Βαῖ, δἰπιαὶ οπιπε8 Γ68 6886, ἰξα τῇ 1} 1} σογα ἀπῦτη διῖ. ἰπἀδβηϊξίατα 
ἰϊδφῃθ νἱάεπίων ἀΐσεγθ, δὲ ρυίαπῖεδ ἀθ δηΐα ἰγδοῖλγε, ἀθ ποὺ εὐῖβ 
ἄϊευπε, φαοά δπὶτη ροξϊεπέϊα εἴ το δοῖὰ δῖ, {]πὰ εδὲ ἱπάἀεβηίταπι, 
αἴ γεγο ἀϊοθηάδ δὲ εἰ8 ἀ6 οπιπὶ δαὶ αδἰβγπιαιϊο δῃξ περαῖίο. ἱποοῦ- 30 
νϑπίθῃϑ Πδιηηθε 681) δὶ ουἱ δπ8 ΄αϊάδτῃ ποραῖϊο ἱπογὶξ, δ ξογὶαϑ υογος 
ηυοά ποη ἱπδδὲ εἶ, πὸπ ἱπογίξ. αἷοο δαΐθπῃ, περυΐα δὶ σεγασω δὲ ἀἷ- 
ξεγα ἀδ Βοπιΐπε φυοά ποπ εϑὶ μοπιο, τηδηϊεϑῖαπη οοὲ φῃοὰ οἴδτω 
ΠΟῊ ἰγίγομπηῖδ εϑξ, δὶ δἰ ιπδῖο ἐρῖτπιγ, ἤθοθ886 δϑὲ διϊδπι ὩΘβδΈ ΟΠ ΤΣ 
πε 886. αυοάοὶ αἰβιτηαὶϊο ποὴ ἱπεδὲ, πϑρϑίϊο ἴδπλθπ ἱπεσὶξ, ταϑρὶβ (008 
{άδπι 4086 ἱρδίμι8 δδὲ. δὶ ἱρίτηγ δὲ 1114 ἰμθϑὲ, ἱποσίξ {τί γοτηΐδ παρ ο ; 
εἴ δὶ ἤδθο, δἰΐαπι δἴβγπιδίῖο. ἢδες ἐφίτηγ εἷδ δοοϊϊπηϊ φαὶ μδης οτα- 
ἤἄοπεπι ἀϊοαπὶ, εἰ ἡποὰ ποῃ δδὶ πεεθ888 πὲ δίβγπιδγε πὲ πεβᾶγβθ. 
πᾶτη δἱ γεγῃπι οδὲ σποά μοπιὸ εἰ ποῃ μοτῆο, ραϊεὶ φῃο δος ἤοπιο 
πὲς ποῃ βοτηο ογὶξ, ἀπογαμι δηΐμ ἀσδθ περϑῦομπεβ. χαοάδὶ {16 ἐς 
αἰγίϑφαε ὑπᾶ, εἴ ᾶδο ὯΠ8 ργοίδοϊο ορροϑίϊα δϑϑεὲ, ἰξϑθιῃ δαξ ἴῃ οχῃ- 
πίρυδ ᾿ἴὰ 66 παροῖ, εἴ οδὲ δίδυπι εἴ ποῃ αἰβαπι, οεἱ δ δὲ ΠΟῚ δῃδι 
εἰ οἶγοᾶ οοίδγαϑ δἰβγιμδίϊοπαθ εἰ ΠΘρΡΘΠ ΟΠ 68 δἰμῃ}}} τηοάο, δὰξ πο, 40 
δεὰ εἶγοα αἰϊψιδϑ, οἶγοδ τὑϑτοὸ δἰΐᾳιδβ ποι. δὲ δὶ ποιΐ οἶγοθ οἴμηθϑὺ 
ἰδέα ὉΠ απ οογίδα δὐδοηΐ. Πυθα 81 οἶγοα ΟἸηηε8, Γιιγδ8 ἂηξ ἀθ ααϊ- 
Βυϑοῦπαπα εδὲ αἰβγπιδγθ, δἴϊατη περᾶγε δϑὶ, δὲ ἀθ φαϊρυβοῦπααα πθ- 
ξδτα, δἰϊδπι αἴβγπιᾶγθ; δὲ ἀθ χαΐριϑ φαίάθπι εδὲ δἴβγπιαγα, εἴϊβδιη 
πεβᾶγε εβῖ, ἀθ φαϊδυδοιηιιε γαῦο ὕθξᾶγα, πΠὸπ ἀδ οπιηίθυϑ 68 αἴβτ- 
τῆδγθ. οἷ δὶ ἰΐᾳ δϑδεῖ, βὐδεῖ αἰϊψαϊὰ ὑπ ρτὸ σοῖο ποὴ ἐπδ; οἵ ἤδθς 
Ἀγπιᾶ ορίεϊο., φιοάδὶ ἰρϑῆτη ποῦ εδ88 οδγίασῃ αυϊὰ εἴ ποῖαπι οδῖ, 
ποῖον οτὶξ ορροδίϊα δἰβιτηδῖῖο. φυοάδὶ φιοάσππηπα εδὲ πδξᾶγα, δὲ" 
ταλξοῦ οἰΐαπι αἴβγιηδγε ἤθοθ886 δὲῖ, ΔὨξ Ὑ γῸπ εδὲ ἀϊγἰἀδηάο ἀΐοθγα, 20 
πἰροῖδ δἰρυπι δὲ τυγδαδ 4φυοὰ πο αἰ ρπτα, δαξ ποη. οἱ δὶ πο εϑὲ 
σεγπτ ἀϊνάεπάο ἀΐοογα, πεαὰς ἀϊοὶξ μδθο, ᾿ἰβίϊααε ργοτϑὰδ δαπὶ, 
116 δᾶ ψιυδδ ποῦ δαπὶ, φποπιοάο ἰοᾳφυραῖογ δυὲ δι ραϊδρπηι εἰ, 
πὲ οἰϊαπι δπῖθα ἀϊοϊττν εἐδὲ, οὐμηΐα πευτὶ γαῖ: δὲ ἤότοο, ἀδαδ, ἐτὶ- 
Γοπηΐδ, δ. δοτιῃ οοπεγϑαϊοϊοτγδ, ἑάθπη ογαπὶ. αποάοὶ ἀ6 φαοουπαπα 
δἰ παι 6, πΙ 81] δἰἰυ ἃ 80 8]1ο ἀϊεγει. πϑπὶ οἱ ἀϊεγοῖ, μος υϑγασω δὲ 
Ρτορτίανη δίς. οἰπα ίξεν δαξϑτω δὲ δἱ αἰ νϊ ἀβαΐεπι τϑγα ἀΐοογα οοηϊζα- 
εἰξ, φιοά ἀϊοϊαπι εδῖ, ἀοοίαϊτ; εἰ δά παες, φποά οπιπεδ τογὰ ἀἰοθγεπὶ 
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10 οἸβηθδαια τα γα ΐατ, ἰρθ6π8 86 ἔρθη ταδη τὶ οοπεξεΓεξ, ϑἰδιοὶ 
ποῖΐοτω τωδιϊξορίυτη εδὲ φαοὰ ἀδ παϊΐο οδὲ δ θαπα οοηῃοίἀδτγδεο : ἡἰ μὲ] 
φαΐπ. ἀἰϊοῖξ. πόας οπὶπι [18 ποάαθ ποῖ ἰΐα αἰϊ, δειὰ [ἃ ἐξ πο ἰδ. εἵ 
ΤαΓδαΔ ᾿ς ἀΏΡοΡυ9 ποραὔοπομ, χαοὰ πε [δ πϑαθ6 ποῦ ἰϊᾶ, πδπὶ 
δὲ ποῦ, δὐδεῖ δἰϊαυϊά πείᾳυς ἀεδιφττπϊπδίτμι. ἰἕϑια δἷ ουτα δίΆτιηδεῖο 
ἐγαγα δἷξ, ὡορδῖῖο ἴλ188, δὲ οαπι ᾿δδὸ ὙθΓὰ εἱῖ, αἴβγτηῖῖο ἔαϊβα δὲ, ποῦ 

δ εἷς εἴται! ἴάδτι αἴβυτηατε δἰ πόραγθ υεγα. δαὰ αἰςεπὶ ἰοτυμδαιβ μος 
6586, φαοὰ 8 ρυηπέϊρίο ροείϊυπι δεξ. ἰΐοτα πΐγαπι 116 χαίάοπι, 4αὶ 
δα γεῖω δαῖ Δίαπ0 πιοάο 86 ἤβθεγα Ὄχι ϑεϊπιαῖ δαϊ πο 86 ἢδ- 

ἐϑραι ταθηϊαιγ, αἰ ὙΦΓῸ ἅπὴθο, γϑγαμ αἰολτ ἢ πδπρ δὶ σδγατῃ ἀἰοϊῦ, 
ᾳηίά αἰϊαά, φαοά ἀϊοίϊατ, 68ὲ, εἰδὶ χαοά ἰδ] παῖαγα δηϊαπι δὶ 

οὐδοῖ ποι ἰβῖς, βδὰ 11}16 πιαρὶ9 ἀἰοῖξ σδγππι αὶ 110 τπηοάο ἐχίδεπιδε, 
ἴσασι δἰίχαο πιοάο βε μαβεγδηὶ Ὄχϊδιθηια: δὲ μος σεῦμπι δρδβοῖ, εἴ 
τιὸπ εἴτετιὶ εἴΐατι ποι σοστιπι. 4ποἀ8ὲ οαποῖ δι πη ]ξοτ δὲ τπεπεϊα πίον 
δὲ τεγαμ ἀϊοππξ, πεο ἰοχπὶ πες ἠΐσογ αυΐοχυδιη τα}: Ποπιὶηὶ Ρο45,- 

410 Βὲϊε ε8ὲ: δίπαιἹ δηΐπι δδάθι δἰ πὸυ οδάθιι ἀϊοϊξ. φαοάδὶ π|}}} οχὶ- 
εὔὐταδὶ, 8ε δἰνηλϊτοτ ἀτριϊχαῖαγ εἰ ποῖ ἀγροὶ ἔγδῖτσ, απ άπδω ἀϊεγαὶ 
ἃ νἰδηϊδῖ ὑπάε εξ τιαχίπηε τπδηϊ οϑίυτ δὲ αυοά πειὸ, πες ὀεῖεγο- 
τατλ 60 δούππὶ αὶ μδῦς ογδιϊοηειη ἀΐουηι, ἰδ αἰεοϊαβ δδὲ. ταγ 
οαἷπι νίοραγα ταὰις, οἱ ποι αηϊοϑοὶς ἴσα ραΐδυϑ᾽ Β6ς τηοχ ἃ ἀϊϊποῦϊο 
δὰ ραΐοαπι δαὶ δα ργδθοὶρὶταπι αἰϊφηοὰ ρετρῖι ἢ δεὰ υἱάετον υουῖηϑ, 
ταυχύδτα ποῦ οἰπιϊμξϑγ ποῦ Ροηατα εἴ οπατα 6886 ραΐδη8 οδήετγε ἴῃ 
1114. Ῥαῖοῖ ἰϊδφιε φαοά μος φαϊάοπι πιδὶῖτ6 6886 ραΐδι, 1Παἀ τετοὸ 
τοϊπίπιθ. δἷ δυΐδπι μος, πθοθ886 δδὲ αἰ εἰ μος φηίάεπι Ποιπίπετα, 
{πὰ νοτὸ ποη Βοτιΐπειη, οἱ ος φυϊάθι ἀαὶςα, "ξυὰ γεγο ποῦ ἀπὶςα 

τοῖ, δοη δπΐτη δ θα ἰἴδτ οσηπΐα φαδεγὶϊ οἱ ραϊδι, στῖτα πιοἰ πα 6586 
ὁγα δαυάᾶτῃ δαὶ Βοιπιίηεπι υἱδιἑαγα δυϑὶ ἐγεῖτιτ, ἀθῖνάς χαδεοταῖ θα: 

δἰζατιδη Ορογιεθαῖ, δἱ δι παι οαάθτα εβϑοπὶ ἤόπιο εἴ ποῦ Βοῖβο. 
ἐδ, αἱ ἀϊοζυπι εϑὲ, πεπιοὸ εϑὲ αὶ ποὸη υἱἀθδίαν αἰΐφυα υδγίϊαϑ, αἰϊχαᾶ 
ποπ. 4πδγε νἱάφεῖατ, φαοὰ οπηηὸδ ἀγ τταπίαγ, δἰ πυρ οὐ 8 τὰ ἤΆΡαγο, 
εἴοὶ ποῦ οἶτοθ οταπία, δαἰζεπιὶ εἶγοα υηϑἰῖυ οἱ ἀδέδεϊαβ. χυοάδὶ βοἢ 
ϑοϊθηϊεβ δεὰ ορίπαηῖθϑ, νϑυΐίο πιαρὶθ ουταπάπτη 6β8εῖ ἀς νοτιἰαῖα, 

10 δου εἴ ἱπῆττηο εχιδιοπιὶ χυαπι δᾶπὸ 46 βαπίίαῖε. ορίπδηθ βᾶιῃ 8 
δὰ δοϊεπίθσω, πη δᾶπε δὰ νεσίϊδίετι ἀϊδροδίταδ εδὲ. ἴἴεαὶ εἰοὶ αυᾶπι 
τολχίπια οταηΐα ἰϊὰ εἴ ποη ἰΐδ 86 μββΔνοδηῖ, διϊαπιθη ἴρϑιπὶ πιδβῖ8 εἴ 
ταῖποϑ ἰπϑδὶ οπιϊατπι πδἴιταα. ΠῸΠ Επῖπτι δἰ αν] το ραγὶα ε88εὲ ἀπο δ 
ττἴα ἀϊοεπιαβ; πδε εοάθδαηι τποὰο ταευϊι ἐσὲ, φυΐ φαδίλζιιοτ 6666 Ρῃ- 
τες φαίπφαε, δαὶ αιιΐ γαῖ] 6. δἱ ἰϊαψαθ ΠΟ δἰ πη πεετ, ραϊεῖ χαοα ὡἴτεγ 

τοὐθαινῖπιιδ, αδγα ᾿παρὶ8 σεγαπὶ ἀἰοῖ!. δἱ Ἰρίτατ, φποὰ τραρὶδ εϑὲ, ργορίπ. 
ἀαΐα8 68ῖ, ργοίβοϊο ογίς εἰϊφαίά σδγυπι, οἱ ριορίηφυϊαι εδὲ φαοὰ 
τοῦρί8 γογαπὶ οδῖ. χθοάεί ποῃ δϑὶ, ἃ ἰάτη βαϊ[οπὶ αἰ ψυϊά 6βὲ οεγιϊα 9 
ςἰ νογῖαϑ. δἱ ἐξα δ ἡ}16 ἱπιεβιρογαὶα ογαϊίοπε γοτηοῖὶ δγζπσβ, 4888 
Ρτοδίρβεὶ φαίσαμδην τπεηϊα ἀεϊογινίπδιθ. 

5. Ἐχ εδάδπι γεγο ορπιίους Ὀγοίδρογας. ποῖα Ὀγαϊίο οϑὶ. 
εἴ δἰταϊ τον ἐϑὲ πδοδδδα ἴρ888 ΔΙ 88 αὐ! 686 παϊ ὨΟΏ 6886. δὶ ΘηΪΠη 
οπιηΐα, ἀε πῖρι5 ορίπδηΐυσ χιδαιθ ἀρραγεηῖ, γεγὰ δἰπὶ, πϑοα 886 

Ι0 εδῖὶ οτηπὶδ δ π|Ὲ}]} σϑγα αἱ ἔαἰ58 6886, δσἰσπία πὶ ποιὰ τοπιζαγία ἴῃ υἱ- 
δδῖι ΟΡ ΠαπΌγ, ἃς 698, 4οὶ πο ορίπδιξανς δάοπι πᾶ ἐραὶ, πιεηατὶ 
Ραΐδηι. 4πᾶγ πϑοθϑδε εϑὲ ἰάειῃ 6596 εἰ ΠΟῊ 6886. 4ιοάϑί δϑὶ, 26- 
(6886 δϑὲ οπιηΐδ, ἀθ φυίρτιβ ορίπεηϊοσ, τοῦδ 6586. ὀρροϑβιία παπιῆθε 
ορίπαπίασς φι τη απ οἱ αὶ νόγάτῃ ἀϊοαπξ. δὶ ἱριταγ δὰ 4086 
δαπὶ ἰΐαὰ 88 Παρ οπί, υθγυπι οπιπο8 ἀἰοιιπῦ, αποὰ ἰϊδαυε ἀπλρ8ε ογα- 
Ὀοπθϑ εχ δδάάδπι τπηϑηῖα δἰπί, ραϊδϊ. ΠΟῊ δὲ δηξεπὶ ὑϊδετα Ὁἵἴωηθδ οοπ- 
υϑηϊσπάϊ τηοάπ8. απΐάαπι οπὶπι ρογβηβδίοπθ, 4πϊάαπι Ὑογοὸ υἱ ἱπάϊ- 
ἔξ «αϊουτπαπε Ἡδτυπα ρτορίεγεα αποά ἀαρίϊοπι ἰξα ἐχισιϊπιατιταῖ, 

80 οταπι ἱβποτγαπία 568} 1115 εϑὲ : ποη δρὶπη δα 86 ὙΒΟΉΘΤΩ δε δά πηεη- 
ἴοτα δοτοπι ορυΐαϊίο εδὲ. απίσυπαια Ὑ6γο βδεγθλοϑὶδ ργαῖα ἀϊσυηΐ, 
Βοοταπι ἐδηδιῖο γεἀδγρτιίο εδὲ, οἱ εἶπϑ δοττηοπὶβ χαὶ ἰῃ τόσες εἴ αἴτια 
φαΐ ἴπ ποιηϊπῖριδ. δάνθηϊξ δαΐεπι 1115 φαὶ ἀσριϊαπὶ μδθς ορίαἷο ἃ 
ΦΘ: ΔΒ. ΠΡ π8. 1114 χφαίάεπι, φαᾶ ἀϊοτοτ δἴπιαὶ ςοπῖγ ἀϊοϊοτία εἰ οοπῖτα- 
τίδ 6686, υνἱάσπαρηβ ἐχ δοάοπι σοῃίταγία βεγί. δἱ πρίξασ ποὴ δδὲ ροδ- 
δ. 8116, φυαοὰ πο θεῖ, βοτὶ, ργαβεχετς δι πηι τοῦ ἀλτιττεχας 68, δίσοξ 
Απιαχαροτδα οπιπα ἰῃ οπιπὶ πιϊβοουῖὶ δἱξϊ, δῖαπθ Πειβοοτγίϊυβ. δίθηπῃ 
πος φαοαπο υδοῦυπὶ εὲ ρ᾽ ματι 8: Πα] Γ ἴῃ ἀαδοῦπαμε ραγὲθ 6886: 

1οὸ δῖφαι Βοστπι πος ηπϊάεπι 6πθ6, μος γετῸ ΠΟΙ 68 6866. δὰ 1105 ἰϊά- 
486 υϊ εχ 5 [18 ἀγρ ἐγαπίπγ, ἀϊσετθαθ αποά φυοήδηι πιοάο χφαΐάδτα 
στοὰ ἀϊσυπῖ, φαοάδτα πεοάο τέγοὸ ἱρῃοσαηῖ. 8π8 πατοῦσα ἀπρίϊοιτοῦ 
αἀἰοϊξατ. χιδγα αἰΐσθο πιοάο - φυϊάδιι μοϑϑὶθὲ]θ οϑὲ αἰϊφαϊὰ εχ πος 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΘΙΟΘΟΌΒΟΜ 11], 

οηϊο Βετῖ, δίσπο Ὑἔτο τοοῶδ βου δδὲ; οἰπιαῖψυε ἰάδσα ἐπ οἴ πο δα 
6886, 86 Π0Β δϑοπῃάπιι ἰάδω ομδ. ροϊθβεῖα πδιοφπς οοηηρίς οἰπιηΐ 
ἰάδπι οοοίγαγία 6696, δοῖῃ υθγο τοἰηῖπιθ. ἰΐεα 68 δἰ ἢ δριτρίδουν 
δἰίαπι φαοχας σα δἑαη απ δηξίοπι εχὶ μέτααγε, εἰ παζαα πβοῖαϑ πο- 
486 σοτγυρῖϊο πεάπθ ονμπὶπο βεπθγαῖῖο ἰποὶξ. δίμηι μετ δυΐθτβ υϑτὺ- ὁ 
[ῶ5 ἔπ 18 φθοφας 4π86 ἀρραγδηῖ, φαϊ δυυϑάδιι Θχ δϑη δ μι ΠΡ 6 δἀνθηὶξ 
αἱ δπὶπὶ θυ τι ΠΟῸ πίατ ίηαις Βεζιιδ ρϑυοϊϊαϊα ἐπ ἀϊοδγῖ σθῆδογα ἀθ- 
Βεπῖ, ἰΐθπι βυΐοπι φυϊυδάδηι βιδιδηι ρα ἀι]ςε, φοϊΒαδάατα ἀἴοάγααι 
6886 Υἱάοῖατ. 4αδγθ δὶ οὔϊηεϑ δεργοίαγαηϊ δαξ οἴβδϑδ ἰπδατήγεηϊ, ἄθο 
γεγο Ὑε] ἔγβα δϑηΐ δαὶ τηδδι οοαροῖεδ δὐϑθπῦ, Ἀἱ αἴας νἱετὶ ροθ- 
δεηΐ δερτοίδγα ἃς ἰῃβϑηΐγο, οδίθγὶ υθτὸ τηϊηΐπιθ. ἰΐοπὶ πα} εἰ5 αἰ οσπτω 
δηἱπιδ ἴα πὰ οοη δ ατία ἀρραγεγθπὶ χαδτα ἠδὲ; δὲ ποδέγυτῃ οπίδθ ΠῸ 8 
εαάδπι δὰ φ8 ἱρδαπὶ δβθιῃρεγ δδοπῃάιιμα ϑθῆθη δι δρραγεπί αυαϊίῃ ἱρὸ- 
ἴᾳτ ποταπὶ γϑγὰ σοὶ ἔαϊϑα, πο δϑὲ τυϑηΐζθοίασα, πὲ ἢ 1] ταϊπαϑ πίε 10 
ταδβὶθ δος φαδαι {114 γϑγὰ βαπὶ, δεὰ δε ψαθίοῦ; ρτορίες φυϑὰ ἢ)6- 
πιοουξίηφ δαϊ π| 81} 6866 Ὑθγατα δπξ Ὡο δὶ ἱξποίμιπῃ 6686 αδἱὲ. εἰ δὲμα. 
Ρ᾽είτετ ργορίδγεα φιοά δαιϑῦιι απ ἀεπι ργμάθῃ οι ραίδηϊ, δαῦς 
γεγο αἰτεγαϊοπθηι ε886, απο ϑϑοδπάσπτῃ δεῦδιπι δρραγεῖ, πϑοϑδραῶθ 
Ὑδγαπὶ αἰαπί, εχ Ηἰδ δπΐμ οἱ Ἐπιρθάοοο8 εἰ Πεπηοογίαϑ, οοἴ δ) 
4υοααα δἰρα!ὶ, ἰδ] θὰ ορὶπίοιίθα ἰγγθῖεὶ βὰπε. Ἐπιρεάοοϊεο εἰεπίδα 
Βαρῖδιι πιαϊαῖο ρτιιἀοπεῖαπη αποῆσς Ὡτατατὶ αἷς: “δά ργδθδεῖν παπις 
Ῥταάεπεία Βοιηϊπίθυδ δπροῖατ." ἴῃ αἱ 5 φαοφα ἀϊοὶξ “σαοὰ φυαίδῃπ 30 
αἰϊογαῖαι, εδίεπαιθ δειηροῦ δξίατη δἰΐογα δᾶρεγο οἷ αἴδε!" Ῥαχιβοιὶ- 
ἀεδ χιοχὰε δοάεπε βοϑέγίξ πιοάϑ, “αἰ εϑέπη οαΐχιιϑ σοτορ]οχὶο τοοτη- 
Ῥτογαιῃ βοχὶ δια πν 86 μαρεξ, ἐδ ἱπεδὶ ἰοοῖι οτιεδδ δᾷδοι. ἰάοαυ 
πδίηαι6 εδὶ σιοά δαρὶξ πῃειηγογατα παίηγα ᾿οσταϊπέρ σα, εἰ οτιοίδαι 
δὲ οπιηὶ, αποὰ εηΐπν ρἰυ8 φαὶ, ᾿π:6}}Ἰξοπα οδὲ." Απαάχαροταο δυΐδις 
δϑυϊεπιϊα Σρ8ὰ Πποημᾳ ἃ ᾳυοήδιη διιοιπιπι ΘΟΘΘΒΔΙΟΓΘΙῺ ΤΌΘΉΒΟΤΙΔΟ 
τρδάτια εδῖ, φαοά αἰΐα εἶδ επτῖα ἐγαπε, 4 8]α δὰ ε996 Ῥαυίατιης. Ἠο- 
πρεγοπι εἰΐαπε ἰδ δαὶ δαὶ ορίδίοηεπι μαρατα υἱήἠετί, χαῖρρε αοὶ ἔα- 
εἶδε Εδοξογεπι, σα ἃ γαΐπεγε ἰπϑδδὲν εἴ, ἰδοογε αἰϊι α δαρίεηξοια, ἔδα- 30 
4ύδπὶ εἰ ἰηδαηίη.65 δϑερειϑηΐ ΄αϊάεηι, δεὰ ποῦ οδάδτπι. ραϊεῖ ἥδαυε 
4ποά, οἱ αἴγαᾶσπο ρτιτιάϑηϊία ε88, δα(ΐα φασι δίτοαὶ ἰϊὰ εἰ βοὴ ὑΐδ δὲ 
Βαρδαξ. φὰβ δχ γα ἀϊ [οὶ ΠΠνηπι φαοὰ δεηαΐιϑν 6δὲ, αἱ δοίπι φυΐ πβδ-- 
χῖμος ροϑϑίθιϊε σϑγιητν τἱάθπὲ (εἶ δαίθη δαπὶ 4αὶ πιχόπθο ΕἸ βιαῦ 
ττιπὶ εἰ ἀπιϑιῖ), ἰδ ἴδ 165 ορίοίοοα μαθεηὶ οἱ Ἰδ] ἐπὶ ἦς νοτίξδις δαα.- 
τεπιίαν ἔδτιπῖ, Φαοτιοο ποη ϑοοογάϊα {1]16 οἷς αὶ ρῃἰ]οβορίκατὶ οο- 
παπέθγ πδτν 4ιθογεγ Ὑογιδίοπι πον 6888ὲ πίϑὶ υοίπογεθ ροιβοσηὶ 1010 
ελυϑα γεγο Βυΐῃ ορίπίοπίὁ Ηἶδ {π|ξ, χυΐα νεπϊαϊοδα αυϊάεμι ἂε επὼ- 
Ἀπ σοπϑί εν αραπῖ, εβιΐα τειὸ βοὶα δγϑἰἐγδιὶ δπηΐϊ δοηδι δια 658ε. ἐπ 
Βὲ5 δπΐεπι πναρτιὰ ἱπἀδτεγπιίπαι παίττα ἰωθδῖ, εἰ οἷα χαοί ἕϊα ἐπὸ δὲ 
πὲ ργϑεάϊχίσηι8. θδγε υεγί δἰ πα τας φαίά τα, δεὰ πο σδγὸ ἤϊοασυ!. 
ἵνδ ενΐτα ταδρὶδ οοηγεὶ ἀΐοεγε αυᾶτ αἱ Ερίοβαστηιδ ἴω Χεπαρὰδ- 
πρῶι. ᾿ΐοτα ΟΣ ΒδΠς Οτηῖνοτα ποίηγαπι την οὶ νἱάογεπῖ, ἄς 60 δυΐεηι 
4αοά τρείδεττ π1 ἢ} νου βοδτὶ, οἶγοα {114 φποὰ οπιπίῃο πιπίδιοτ ἷ- 
ἈΠ τνογιβοαιὶ ροβϑϑς ρυίδθδηϊ. οχ ἔς δὔϊηι ὀχἰϑεπιδίϊοπε φοπιμα ’᾿ 
1116 εογηπι ορὶπῖο ρυϊϊαϊανῖς αὶ ἐς όταν βοαπὶ αἰβιπαβαπὶς 
4υδίεμι εἰ Οτγαϊγίυβ Βαρεραῖ, φυὶ Ἰδπάεπι ΐ 1] ρυΐδραὶ ἀΐσετε οροῖ- 
ἴογο, βεὰ δοΐϊυυη ἀϊρίθατι ποουθραῖ, εἰ Η εγδοϊδεαπι, χυοὰ δὶ: ἀϊκίοϑες 
ἱπ εππάεπι βανίατα ποῦ εϑρὲ ἐβέγαγο, γορυθμεπάοδδε: ρθε δηΐμι οπὲ- 
δἴϊππδθαὶ πὸ δεπιεὶ συΐάθπι. πο αβῖϑει δὰ μδης οἴδδι γαϊοπο ἀδ- 
ει, φαοή ἰὰ 4ποά τπαξρῖητ, στα ππιξαΐατ, παρ οὲ δἰϊψπατο υεείξ}- 
ἴδηι, ποῦ 6888 ρτιίδγε, δἱ ἢοο δἰΐδπι δπιθίρτιαμι οδϑὲ. δι οῖθηδ φαᾶπα 
Βαρεῖ αἰϊφαϊὰ οἴὰϑ σηοΐ ἀρ δος, ἂς πδοθθϑ6 δεὶ αἰϊσυϊά εἰΐαχα εἶδε, 
ποά δὲ, 6886. εἰ δἰπιρ τοἰτες, δὲ οογροτωρί αν, ετῖϊ αἰ φαϊὰ 6π6, εἰ αἱ 30 
Ἢ ΠδΟα886 εϑὲ εδε6᾽ εχ 480 ἢϊ σ᾽ Δ 400 φεπογδίπν, οἵ ἢθο ΠΟ δϑϑα 
ἰπ ἰπβηϊυτῃ, εοὰ 5 οὐθιβϑὲϑ [116 ἀϊοιτηασ, χσαοὰ 5οὺ δεῖ ἰάδιη δ6- 
ουμήστη αυαηπίδίετη δὲ δδοπποπι χυα[ταΐετη ἐγαπετραϊατί. ἀενως 
ἰωχαθ πόῃ ρεπηᾶπετε ϑεοσπάπη φαδηϊ ναίει : ᾿ϑεΐδπεη δεοηάσπε 
δρεοίετι οἰπϑία οοβηῃοθοίπιαθ. ἥἴοπι ἀἰρηπι οϑὲ τεργομδοάεγε ςῸ 6 
αὶ ὑϊα ἀγθιἐγαπῖογ, φαοηΐατι συπα εἰ ἰρβογοιῃ μονα εὐθρα βαυείοτα 
ΒτΩΘΓΟ ἰϊ8 8ὲ μάθογε νἱάδγοπι, ἀ6 ἴοῖο ᾿δπῖεη ς 6610 δα! ἴεν ϑεῶ- 
οεγαηῖ. ἔς δηδη (αὶ οἶτοα πῸ8 εδὲ βοΐ ππι δειϑι δέ τὰ ἰοςσα, ἰῃ οοΣ- 
τορίΐοπε οἵ ξεπεγδοπε ἐσὲ, αυΐ πηΐΐα, οἱ ἴα ἀΐοδπι, απϊτεγεὶ Ρᾶτε 3ὸ 
εἴ, πῆς ἰπδεϊπε [οἰδδεὶ ργορέθ 3418 ἱφὲδ εἰδδιμα ἀρ ϑοϊ υἱϑες, {βαπι 
Ρέετν ἰδίδ 11 σου ἀεπηπαϑεο. ἔθ πιδηϊ αδέπτα οὶ χοᾶ εἰ δά πῖος 
ἐδάδαιν ἀϊσειοαβ πᾶ οἰΐπὶ ἀϊοῖα δβυπὶ. ἅποά δπίπι δεῖ πμορῆιν 
ᾳυδεάδηι παῖαγα, οδιεπάδη στα δἰ ρεγθιδάθησπι εδὲ εἶδ. ἂς δοοεϊε 
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οἷς χαὶ οἰππαὶ ἀϊσαβὲ 6866 εἴ 86 6888. τηδρὶ6 ἀΐοογε χυίθθοετα οϑβοῖδ 
ἄθδτα τδουεγί. Ὡοη εηΐμῃ δϑὶ ἴῃ 00 αυξοφηδρα σουεγείωγ: πϑμι οσπν 

ὁ ᾿ἶα οἸπηῖραδ ἱπδππί. ἀὲ γϑγίζδίε υεσο, φαοά ποὺ οἵωπε 4ποὰ ἀρρᾶ- 
γεὶ υδγῦτι δἷξ, ρτίπιο φαϊάθιν πϑάπε δεῖδσια ργορυὶὶ [αἰΐοπ οδὲ. βεβά 
Ῥβαπίαθῖα ποὺ οοὶ ἰάδπι φηρά δϑωββ. ἀείσάε βάπιλδείοπβ ἀἰρτιυω 
δαὶ, οἱ Βος ἀυδίϊαηξ, αἴγατη ἰδηῖδα δἰπξ τηαρτϊτα ἀπε 5 ἑαίοδχας οοἷο- 
Γο8, 4π6}65 διΐπυϑ ἂπ χααὶεδ οοπιίπιδ δρρδιθῃξ; δὲ πέγωτῃ φυαϊία ἐἃ - 
βίο δὴ χποίϊα δερτοίϊδαϊτιθυθι οἱ βγανίογδ αἰχῦσῃ χαδία Δ 6] ΡΣ δὰ 
πα] τοβυδεῖος εἰ σεγὰ αὔστιπι ἐμια]ῖὰ ἀοττηϊεπιίδαν δη φααϊΐα νἱρὶ- 

10 ἰδπάραδ. φποά δπΐπι βοη δι γαπίαγ, ραΐεῖς ἤδῖρο δἱεπίπι εἰ ποοῖπι 
δκιδιτοεϊ δὲ ΑἸ μοπὶβ 6886, οὔτ ἰὼ 10 γα δἰϊ, δά Απιοραζχαπι υδαϊξ. 
ἱξε ἀδ ἰπΐυτο, πὶ Ρίαϊο φαοφαε αἷξ, ποη οϑὲ ργοίδβοϊο δἰ πη ον οογία 
ταθαϊοὶ δὲ ἱρηαγί ορὶπίο, υἱραία ἀδ ἔξυτο βαπὸ δαὶ ποη ἔμέπγο. ἱξεια 

δτπεῖ ϑϑμϑίθυδ, ΠῸΠ εδὲ δἰ μον ςοτία8 φαὶ Αἰ δὶ εϑὲ οἱ χφυΐ ρτος- 
φτῖϊ; ποὸ {Π1πωὸ 4αϊ ργορε ει: δεὰ ἀε οοἶοσε φηίΐάεπι νυἱδιιδ, βοὴ ρτι- 
δῖτιϑ, ἀ6 βᾶροτα ρβιιδίῃ8 δὲ πο Υἱδῦδ, 4πογισα πο] μ8 πμαθδι οἱξ 
βοάετα ἴθπιρογε εἶγοα ἰάφηῃ δυμτὶ ἰΐὰ εἴ ποὺ ἀϊα 86 βαθεγθ. ἂὲ Ὡθὸ 

60 ἐπι αἰΐο τεταροτε οἶγοα ραδείοηετα ἀπ τατος, δε ὰ οἶτοὶ 1Π]πᾷ οαὶ ρωδ- 
οἷο δοοῖάϊ. ἀἄϊοο ἀπέεπι, νεϊπὰ ἰάδαι φυϊάεπι νἴπατι δαὶ ἰρϑαμα τηῦ- 
φλίξιωι, δξ σογροτα πναϊδῖο, υμάεγ ροϑ8ιὲ φυαπάοᾳπε ἀπἶςα φυδηάο- 
8606 ποὺ ἀηϊςεα, δ8εὰ ποὴ ἵρϑυχ ἀπὶςθ, οὐπὶ χηαὶε οϑὲ δἷξ, πχθῶτα 
σαπϊδθιπι οδὲ, δεὰ δεπηρετ νογϊβοαϊυς ἀ8 εο; εἰ φυοά ἑαΐαγωτα δὶ 
ἄαϊοοδ, πεςεδϑατίο ἰ8]6 δϑὲ, δἰδδιωθθῃ οἵπϑδ 1186 οτγαϊίουμεβ μος ρετ- 
ἑπιπδῖ; οἱ αυεταδάτιοάππι δυϊνδίδιξίατη ποπ 6866 Ὁ] ἴπ8, ἴα πδς φυΐο- 
ἥπιαπι ΠΘΟΟ38Αγ0 6586: ὨΘΟαδδδτγίτπιὶ δηἷπα ΠΟῚ οοπεηρίς Δἰέτοτ οἱ αἰϊ- 

30 ἴεγ δὲ βάβεγε. ιᾶγο δὶ χά πϑοθϑβαγίο δὲ, ἤθη ἐΐὰ εἰ ποὺ ἰΐα μὁ- 
Βερῖς, εἰ δἰπιρὶ ἰοΐϊον, οἱ δϑηϑ 116 ϑοϊαμα δοσϑὲ, πἰξη] δϑϑεὶ ργοίεςϊο, 
τΌνα ἀπίπηδία ΠΟΤῚ αδδθηΐῖ. 8ΕΠ8:}8 ΠδΙΏΦΕΘ ΠΟ δϑδεῖ. πεᾷπε δϑηβὶθὶ- 
Ἔα ἴἴδαπα πε4Ὲ6 86 ηϑίοπε8 6886 [ογιαμδ᾽8 ὙΘΓαπι δδοῖ: 86 Π 6 ηἘ18 δηΐτη 
ἄχαρο ραδϑῖο δὶ. δὲ ἴρβα δαβίθοϊα, χαδε βοῆδῃπὶ ἔδοϊπηῖ, ΠΟ ε8δ8 
εἴδατα ἀθϑι6 8εῆδῃ, ἤος ἐπιροβδίῃ}]6 6φὲ: δϑηφιϑ βδιωητς ΒΟῊ ἴρδα 
εϑῖ δυὶ ἱρείιδ, 864 681 δἰἰφυΐϊὰ αἱ οἕῖατι ργδεῖθγ δαπϑυχο, 4ποὰ π6- 

1011ς 6886 εδὲ ργίμϑ δϑῆϑῃ 6896. ΤΟΥ 8 Φηΐτι πδῖτισα ρΥΏ8.6δὲ ταοῖο : δὲ δὶ 
δὰ 56 ἴη υἱοοπ ἀϊουπῖατ, ἰρ88 δάση πἰμιὶ ταϊμοδ. 

6. δαπὶ δὐἴετα 4ηίΐάαπι δογαπι απίβθαδ ἀ6 Εἷς ρεγβαδϑαπι δϑὲ, 
χαυῖψιε μα9 ογαξΐίοπεϑ δοίυπι ἀΐσυπε, φαὶ δα ριϊαπι. χαδεγαπὲ δἰεηῖαι, 
4αΐδ οὐπὰ αυὶ δᾶππ8 6δὶ, δὲ οπιηῖπο 4] εἶγοι δἰηροΐα γαςῖα ἐπάϊοατίϊ, 
ὁιχασηϊπεῖ. 1868 δυΐετα ἀυδέϊδιϊοιθα δἰπιῖ!οβ ϑατιῖ ἃς οἱ 4πἷδ ἀυβίϊατεὶ 
τπἰγητα ἀοτπιίατητθ πὰπο δὼ υἱβήετηδ. [8168 πδιῖηπε ςξυποῖδς ἀπ ὶ- 
τ οη65 ἰάοπι ροϑϑαπῆ, (ἴδ οτηπίδυϑ δἴθωῖπι κἰ ἀϊρηυπι ἀποιαῖ ταῖο- 

40 Ὥδπι 6886. ρῥγποῖρ᾽ῃπὶ πάτθαῦς, εἴ μοο Ῥ6γ Φειποπδιγαίζοπθη, δοοὶ- 
Ῥετε φαδεγηηΐ. πο δπίθίη 59 φδὶ οἷδ ροσγστιαδυπι, ΕΧ ΘΟΓΌΚΩ ΔΟΙΙο- 
ὨΪ 8 τηδηϊίοαῖα ἀρρατγαϑῖ: δε, οἱ ἀϊχίμνοσ, ἰϑῖ6 δογῶωι αἰζεοϊα5 οδξ. 
ΤΑΙ ΟΠ Θτε παπΊ 406 δοτῦτι πδειτιτξ, ποτα ὨΟῚ 6δὲ Γαϊΐο: ἀεπιοη- 
οἴγαϊτι οἶδ οπίπι ργιποῖρίυπι ποι 6δὲ ἀδπιοπδίγαῖῖο. ἢΐϊ6 χυλάεδι ἱρὶτατ 
ἕλοις μος ρονυϑηδάεβλιατγ: πολ οπΐμι οϑὲ ἀπἢςἰϊα ρεγοερῖα. φοΐ γεγο 
ἴπ οτγαϊϊοπε δοίππι τἷπι ἡπιδοτιπῆ, ἱπιρολϑίθι!6 φυρογαηϊ. οοπίγαγὶα 
ποισατθ ἀΐοεγε ἀΐρτιιτα σεηϑοηξ, τοχ οοπίγαγια ἠϊοαπίθβ. δὲ δυΐετο 
ποὸπ δαπῖὶ οτπηΐα δα αἰΐαιμα, 86] φαρεάδπι ἱρδα ρὲγ 86 ἷρεδ διπί, ΠΟῚ 
ετῖϊς πιῖχυε νέγαα οσῆηα αποά ἀρραγοῖ. δρρᾶγειιϑ δῃΐῃ αἰϊοπὶ δδὶ 

0 ρΡΡραγεηϑ. {ιάαγα αιηήὶ ἀἰοὶξ οἰππῖα σεια 4086 δρρᾶγεπὶ 6886, οπιηΐᾶ 
δηξῖα [μος δα αἰαϊά, απαγο οὔεεγνυδηάμτα δϑὲ ἰδ χαὶ νἱπὶ ἴῃ ογαζίοῃ 8 
ἀπδεγαηξ, δἰ πη χα γοάάογε αγϑίϊοθαιη ἀΐφππτα ἀποτιηῖ, φιοὰ ποη 
ἡπιοά δρρατεῖ εδῖ, δεὰ φᾳποά ἐρραϑτγεῖ, ουἱ δρρατεῖ, εἰ απαπάο ἀρρϑτεῖ, 
εἴ παΐεδπιυ9, εἴ συοπιοάο. ηιοάοὶ τοἀάδπι φυϊάοτῃ ογδιίοπθαν, πῸη 
Ἔατα δ 116 τε ἀήθης, δοοίὰ ες οἶδ φιάτη ργἰπιαπι σοπίγαγια ἀΐςεγθ, ροῖθϑὲ 
«ἴση ΐτι εἰζετα ᾿ϑεοιυπάππι τἴϑαπι απο πιθ] ὡρρῶγοτε, βυϑέα δυΐοτα 
ποῆς δῇ οσὔπι ΟΟὉ]} ἀπο δἰπὲ, δἰ δίας ἀϊϑβιπιῖθβ, ποῦ δαάθια εἰτῖψαθ 
σἱδυΐ, σείογτπα δα 608 πὶ ργορῖογ οἷϊπι ἀϊςῖδδ σαπδ88, φαοὰ ἀρρατοῖ, 

30 τοστετι δδὲ ἀϊσαικνέ, εἰ Οὐ ἤος οπιηία δίτνξιξεσ 6626 ἴαἶϑα εἰ σογὰ, ἢδς 
δάτιθ οὐμδῖθπϑ δαἦθπι ἀρράγεγθ, πδο δἰλθσῃ δϑιρεῦ δϑάδτη, 5εα ρὲεἊ- 
ταπμις τοηίγαγία, εἰίαπι εοάεπν ἴδιυροτε: Ἰδοῖπϑ οἰϑϑὶπι ἄθ0 ὅαι 

«ἄτι ἀτρίνθττιαι γατίδοηε, υἷϑιιϑ αϑίεπι πρῦτι. δὰ Ἰϑάμεα εοάθηι βαηδῖι 
δ εἴ δεσπθάδη ἰάεπι εἰ εοάεπι πιοήο δὲ ἐπ δοίειῃ ᾿οπιρογο; φθδτα ἢοο 

εϑϑεῖ Ὑδτο ῥγοίδοϊο. 864 ΟΡ μος [ογιαϑδῖδ 118 φῃΐ ποι ργορίεν ἀα- 
Βεταῖῖθυ εἴα δεὰ οταιίοηΐβ στα ἀϊομηξ, ἤθοθϑο εδὲ ἀΐςεγε, σαοα πος 
ποῖ δἷῖ σοι, δε παῖς σόγαπι, οἴ, εἴ δηῦδα ἀϊοϊατη δϑὲ, Ὡθοδδ86 δδὲ 
δα δἰιχυϊά εἰ δὰ ορίπίοποια οἱ δὰ βεῃϑῶτῃ οἰπηΐα ἴδοεγε; 4πᾶῦθ πᾶς 

495 

[ροῖμαν δεὲ πο οτὶξ χυϊοχαδβτη, δἱ ἤθῖηο ρυῖπϑ ορίπαίπδ δἷξ. χαοᾶεὶ 
ἔβοίσχο ἔυἷξ ἀπὲ ἐγ, ραῖει φαοὰ ποι δὰ οριπίοπετα οταπία δαπξ. τομαὶ 
δ᾽ Ὀδῃπι, δα ἀπῆσα δὲ δα ἀοιδγιπί παΐυτω. οἱ δἱ ἰάδστι δϑὶ οἱ ἀἰτηὶ ἀλητα 
δὲ δεαῦδ]6, ποὺ ἴδῖωθη δὰ ἀπρίαπι, χιοά δεσαδὶε εϑὲ. δὰ ορίηἰοποτα 10 
ἰδηιε δἱ ἰάδιι ἐδ βοῖηο δὲ φῃοά ορίπϑίατα δεῖ, ποη δϑὲ ἤοταο αὐυοᾶ 
ορίμδίηγ, δεὰ αποὰ ορίπαΐωται δὲ. φυοάϑὶ υπυπιφιοάφας δά ΠΠπᾶ 
ετὴξ φμοὰ ορίυδίωτ, ἱπβοΐϊα φρεοὶς φιοά ορί παίων οὐἶξ. χποά ἰρίτας 
ομλαὶυσι οδγιλβδίτηθ ορίμ!ο εϑὲ, ΠΟῚ 6858 δίτωα] νθγαϑ Ορροϑιῖδδ ἀϊοῖῖο- 
ἢ68, εξ φαϊά 1118 φαὶ δὶς ἀϊσιιπὶ ἀροϊ αὶ, εἰ ουτ τὰ ἀϊολπὲ, μδθο ἀδίστση 

. ἀλοῖα φἴαϊ. οὔπὶ γδγὸ ἐπρρ οφθῖϊε δἷὲ οοπτγβαϊοιίοποσα δίπηη] ἀθ δοάθσα 
γετγιβοατῖ, ραῖει φαοὰ παι φοπίγαγα ϑἰπιὰϊ δἰ άθιν ἔπθϑϑ8 οομεπρὶξ. 
φοπίγαγίυν δπὶπὶ δἰ τθγαση πΟΠ ταὶ: Ὀτίναιίο δϑῖ: θη θδίδπεῖδε γεγο 
φυίναιίο ποραῖϊο ἃ χαοάδπι ἀεἰδγπιίπαῖο ροῦδγε δδί. δὶ ἱπῃροϑϑι 116 20 
ἰαφιε δὲ δηὶ αἴβιιμανα εἱ περᾶσε, γ ει ἱπρ οϑδίθι!ε δϑὲ εἴδη οοΠ- 
Ἐγασγία δίπιτὶ ἱπθδ86, δϑὰ δυὶ πιο δεοαπάυτμ αἰ χοϊά, πὶ δἰ τε γατω 
δεουπάυαι αἰϊ οὶ, δἰτογυμι δἰπιρ!!οἰξετ. ᾿ 

Ἴ. Δι νεγοὸ πεὸ ἱπῖδεγ οομέγααϊοξίοπεπι ροϑϑῖ 9116 εϑὲ φυϊοφαδαι 
τρθάϊῃιῃ 6856, δε πϑοοῖδε αἴ ἀΐοεγ δῃΐ πδρΆγα πηῃησυαοάαῃθ 4 
8π0: χηδηϊζδεια δυΐθηι δὶ ργίπιο χυϊάεπι ἀεποϊοπεδαδ, φιϊὰ νϑγυτα 
φυϊάνε ἔαἰδυπι 811. ἀΐοοσα πϑψαε δἢ8 ποῖ 6886 δαὶ Βος 6886, [αἰδαπι: 
δμ8 δαϊεπι 6886 εἴ ΠΟ 688 ὨΟΠ 6886, ψεγηωι δϑῖ. σίᾶγα εἰ αὶ αἰοἱὲ 
6886 διυιὶ ποη 6686, γϑγωμι ἀϊοαῖ δαὶ πισηϊϊοῖασ. 86 ἀ πδὸ δῃ5 ἀϊοϊζατ 
ἈΟΠ 6886 δυϊ 6886, Ὧ60 ΠΟ 68. ἰδδπι πιδάϊαμι ᾿ηΐοι σοὨ τ αἰ ΠΟ π δ πὶ 30 
δυὶ ετὶξ φυεπιδάπηοάμπηι ἔσδοῦπι ἱπῖετ δἰραπι οἱ πἰβγατ, ατιὶ χηετ- 
δαἀπιοάππι πευΐγαπι ἱπίες Βοπιΐμειη εἴ δφασπι. δὶ ἰἔδια {ϊ8 681, πο 
ταπίδθιϊητ ῥγοίεοϊο. εχ ποῦ θόπο πᾶπιαιε ἰπ Βοπυτι πη ϊβίαγ, δαὶ 
εχ ἢος ἱπ ποη Βοπυμη. ππῆς ΨΕΓῸ δΕΠΡΕΓ ρρᾶγεῖ: ποῃ δπίπι εδὲ 
τουϊαῖίο οἱδὲ δα ορροϑὶϊα οἰ τηεἀϊα. χυοάϑὶ εϑὲ τηράΐατα, οἰζδηι δὶο 
αἰΐψυα ογὶξ ἱπ δἰδατπι ποη ἐχ πο αἷβὸ ρεηεγαῖίο: πᾶπς δυΐοτα ΟῚ [012 
τἱά δι. ἴζεικι οταπα ἱπιεὶἸδοῖπα]α δαὲ ἱπι6 } Πρ ὶ 0116 πνθηδ δαὶ αἰβττηαὲ 
δὺξ Ὠεραῖ. πος τογοὸ εχ ἀδβυϊείοηε ραιεῖ, οαπι σόγοτα ἀἰοδὶ δαῖ τπεη- 
ἰαξαγ. οὔτι δπΐπι δὶς σοπηροιιθη8 ἤϊοαϊ δυΐ περοῖ, υεγυσα ἡϊοἷξ, οιιπιὶ 
ψοτο δὲς, πιρη τας. ἰξαπὶ ἰῃ οπιπίρας οοπίγαιιοοπὶθα9 6686 οροτίεῖ, 
ἰδὶ οτγδιοηὶβ βτγαῖα ἀϊοαῖατ. ἀυδγε πεῆπὸ γεγίπη ἀϊοαὶ αἰ ψαΐδ π6- 
4π6 ποῃ γδγαπι, δὲ ργϑεῖεγ δῃ8 δἰ θῸπ 6ῃ8. ἐπκὰν οἴἶαπι ργϑεῖεν 
ξεπεγαιίοπεπι δὲ σΟγτ ρ οὔ θτΩ ἐγδηδιαυϊδῆο αἰΐψια ογίξ. ᾿ἴδπὶ ἴῃ 
φυϊρηδουπαθε βΈποτΒι8 πϑραδῖο σοηϊγαγίαπι ἱπάποϊϊ, ἴῃ ᾿ΐ8 Ἔἴδτ) 10 
ετῖς, πιρηΐθ ἱπ Ὠθταατὶ8 ἤδς ἱππρῶγΓ πα ΠΟ ἱπηρῶγ ΠΌΠΙΘΤΏ8, 864 ἴτω- 
Ροδϑίθι]ε εδὲ: εχ ἀεβηϊξίοπε δαΐεπι δδὲ πιδηϊθϑῖαχῃ. ἰΐθτα ἴῃ ἰηβηι- 
ἴατῃι ρῥγοοεάεί, εἰ διεῖα ποπ 8ο]υπ δοσαφυίαἰξεγα 56 δἴΐατι ρίαγα δγυηΐ. 
Ττιγδδ Πα ηπΠ6 μος Ποράγα ογὶς δὰ ἐν Ξαήρεὐμμδι δὲ περαϊίοπεπι; οἵ 
μος αϊοφαδπε οτίϊ: δα δδίδη λα πδτυ ὰρ οἷπδ εδὲ αἰΐα φαδθάαπι. ἱΐδτο 
οὕτω δἰίαπο ἰδζεγγοραηΐξε ἀπ αἰθαπι δἷΐ, ἀϊοαξ φαοά ποῦ, πὶ}}} αἰϊαὴ 
πορανῖς πἰδὶ ἱρϑυτα 6886: ἱρβῃπὶ Ὑ6ΓῸ ΠΟ 6686 περαίίο οἱ. δάνθαϊ, 
αὐΐοωι 4υϊδυϑήδιηι Ορίηΐο ἰδία, δίου!Σ σεῖογαο φαοὺδ ῥγασίεγ οοτα- 
τοθμδῖ ορίπίοπεπιὶ δα πῇ. σαπι Θμΐπὶ πο ροδϑδὶπὶ ἀγρατηθηΐα σοηίθη- 
τἶοϑα βεοΐνεγε, οδσάππει ογαϊϊοπὶ, δϑϑθηι απ αορ σεσῶμι 6886 αυοὰ 4}1- 50 
Ἰορίδαιαι εϑὲ. φιάδτῃ ἐΐδαα οὐ ἑαίοπι οδῦδοτι ἀϊσαπε: φαϊάδτη γ6ΓῸ 
Ρτορίοιοα σιοά οπιπϊιτη οϑιδαπὶ φιδογαπέ, ρτίποὶρίυπι τεγοὸ δὰ 208 
οἴητεϑ ἐσ ἀεβηιιίοπο. βὲ δυΐεπὶ ἀεβηϊεῖο εχ εο φποὰ περαββαγίττω 
8δὲ αἰϊψυϊά 608 φἰζηίβοαχα. ταῖῖο δηΐπι, ουΐηδ δἰρπατα δεῖ ποιηθῃ, 46- 
βυϊῖο δὲ. νἱάεϊατ δυῖεπὶ Ἡεγαοϊ φυϊάθια ορίηΐο, οπαπὶα 6586 εἴ 
ΠΟΤῚ 6856 ἀΐοθπβ, γαγα οἵηῃία ἴδοεγα: Αβδβχωρογδα Ὑ6.Ὸ 6896 βἰϊσαοή 
ςοπιτγδαϊοιοπὶβ τπϑάϊυπι; ἥθᾶτα οὐπηΐα ἔαἰδα. οὐπι δπΐτ τη ϑοθπζοχ, 
ἤδπθ θοπυπι πθῆπα πῸπ Βοπῦχῃ δϑὶ {Π|μὰ πιϊϑίμμι. χυῶτε πὶ δὶ} δαὶ 
ἀΐξεγε νϑγηπι. 

8. Ηἰἶδ δὐΐοτῃ ἀεξογγαί πα ῖϑ, τοδηϊ δία τι 6δὲ σαοᾷ 114 χαοαθα 
4026 πη0 πιοάο εἰ ἀς οὐμαῖθα ἀϊουπίοτγ, ἱπροϑδὶθ}}6 εδὲ 6886, υἱ 30 
'φυϊάαπι αἰαπὲ, φαϊάατι φοΐάδτη ποϊϊυτη ἀϊοδηῖαθ γθγῶπι 66δε (η.Ἀ}} 
ταί ῥτο θεν ἰξα σπποία 6866 δίῃπί, υἱὶ ἀἰδπνθέττιπι σοπι μι ΠδΌχῶ- 
Βήεπε 6686), φαϊάδπι τσογοὸ οπμηΐαᾶ γθγα. ἔοθγε δαδμ γδίίουνθδ ἘΟΥΊΤΩ 
δδεάειτι ΄υδὲ εἱ ΕΠ δγϑοϊ ϑυπὶ. ααὶ δηΐμα ἀοὶξ φῃοά οἰβπΐα υογὰ δὲ 
Οὐνΐα ἕαϊτα, οἰΐδπι δεραγδιϊπι πἰγαπιαας μάγθτα οταϑοπαμα ἀἰοϊξ. ὁ 
ὅπαγο εἱ ἤδϑο προ βϑιμε]δα δαηὲ, 114 ποχαε ἱπιροδβὶ δι ἴα 6866 π6- 
οε886 δβὲ. ἰξθπὶ ραιδὲ φιοά οοηιγβαϊοἰΐομεϑ δῃμῖ, 4826 ποπ ΡΟ θ᾽ 0116 
εεὶ δἰπιαὶ υθγαϑ Ἔβεα, Ὠ670)6 ζαἶδδα, εἰδὶ ἰὰ νἱάδγὶ ροϑβϑῖξ πιδρὶδ οοβπ- 
ξθτα εχ ἰατῃ αἰοιίδ. δὰ Βδ8 ἔλπιδη οἴη γδίοπθϑ ρείεγο οροσίεῖ, 
υἱ ἰπ ϑαρεγίοείθη9 ϑοπβομίθηδ ἀϊοΐατη δδῖ, πο δὲ δἰ αἰϊψυίὰ δυξ ἤθη 
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εἷκ, “εἃ εἱ οἰ σαὶ ἃ εἰρη βοεῖ, σπᾶτα ἐχ ἀεβηϊίοπε ἀἰβραΐαυ ἄππι εδξ, 
δοοίρίπθα8 φαϊὰ γόγὰπι απϊάνε ἔδἸβαπι οἰρτιίβοες. 91 δαίετα πὶ μι] 
ΚΑῚ δὲ ἥπδπὶ ποά νϑγῦσπι εϑῖ, αἰβγιχαύε, δυὶ 4υοὰ Ὥεράγεα, ἔα σάτα 

410 εδῖ, ἱπιρο88:8116 εϑὲ οτηπιία [Α]58 6886, τιθοθϑ86 εξ δηΐπὶ δ᾽ ἔεγατι οοτι- 
παάϊοιοπῖβ ραγΐεπη σϑγὰπὶ 6886. ἰΐθπι 81 οὔῖπε δῖ αἴβγπιαγε δὺϊ 

πδξαγα τιδοθϑ8ε 68, ἴτὰ οϑ518 116 ε8ὲ αἴγαφυα ἔα]βα 6886: δἰτεγα θηΐπι 
οουιτδαϊοουΐθ ρᾶτς [αἶσα 6ϑῖ. δοοι ἀΐξ δπΐθαι, χαοὰ εἰΐαπη ρυ δ] 1.6 
ξεχῖατ, ἴθ οπιηιθαφ ογαιοπί θα 8, ε88 86 ἰρβ85 ραγίιμεγα. 4086 δπΐπα 
οσαηΐα σάγὰ ἀἰοϊξ, οοπίγαγίαπι σαοαια δἰ δὲ ογδίϊοπθτι σδγᾶπι ἔδοιε; 
ἄπαγε βἄδπι ἰρβίῃβ. ποῦ σεγϑπι: σοπίγαγία πϑιθ]α ἀϊοὶς δαπὶ πΟΏ 
6486 τεγᾶτῃ. αῦδε Υ6͵Ὸ οπιηΐα ίαἶβα, πες εἴ 86 ἰρβᾶπι. χυοάει 6χοῖ- 
Ῥίδηι 116 χαϊάεπι σοπίγατίδπι, φποὰ 8018 ποι γεγα δϑῖ, ἤδες ὙΈτῸ 886 

60 ἴρϑαγα, φαοὰ δβοἷδ ποη ἴαϊϑα, πἰ μι] τηΐπτϑ ἵπβηϊτα8 δορὶ ἀϊξ εἰ8 ρεῖθγε 
ογδίου δ γεγαϑ εἰ [αἶ848. αι! δπῖπι ἀϊοῖ: ναγαια οταϊίοποια 6886 ν8- 
τάχη, σοηδοηπἶξ παῖς φαοὰ γογὰ δϑὲ: πος υϑγοὸ ἴῃ ἱπβπίταιπ ργοςεάεξ. 
αἷαγαπι δαΐεια δὲ χαρὰ ποὸ {Π] φπὶ οπιπία φαΐεδοθγα ἀϊσαπὶ νεγατι 
ἄϊοππε, πες φυὶ οπιπΐα πιουογί. δἰθηΐπιὶ δἱ οπαπία χυίετ φυϊοϑοῦηξ, 
ϑεαρετ εδάετι γεγὰ εἰ ἔαἰϑα Ἔεγυπῆ: δρραγοῖ διιΐοπι πος ἱγαηβπιυϊατῖ, 
αὶ οπἷπι μος ἀϊοῖϊε, Αἰϊφιαηάο 'ρ86 πὸπ δγδῖ, δὲ ΓΌΓδιιϑ ὩῸΠ δῦ. δὶ 
σεῖο οπιηΐα Ἱηουεπίασ, Ὠἰ 8} οτὶξ υθγαπι: ουποῖα ἐγρὸ ἴαϊβα, δεὰ ἀ6- 
τποηδίγαϊπτι οδὲ μος ἱπιροϑβὶδι]ε 6856. ἰΐαπι πθοθ888 δϑὲὶ 6Π8 ἔγαῃ8- 
πιοῖαγι: 6χ δἰΐφιιο παίαθα δὰ αδἰϊχυϊὰ ἱγαηϑπειαῖο. δὲ υθγοὸ πεὸ 

30 οὐπηΐα χαυϊθδουπ, δαὶ που απίῃτγ αἰϊχυαπάο, δοηρες τοῖο πὶ]. 68ὲ 
δαΐτι φυίάάατα 4ιοὰ ξαπιρογ τπουοῖ δὰ 4186 τπουδηΐαγ; δὲ ργίματιη 
Ἱπουδπ8 ᾿ρϑΌπι ἱπιη 5116 68. 

Ιν. 
Ῥηπεϊρίατι μος χαϊάδπι ἀϊοίϊτατ {{Ππὼ τοὶ, ἃ πὸ φαὶβ ργίπιυπι 

του εἴατ, περοῖδ πιδρη τυ ἀἸ πΐ8 οἱ υἷδε: Ὠϊπο φυϊάειπ πος ρτποιρίαπι 
1ο43ε86:. εχ ορροϑίίο γϑγοὸ αἰϊπὰ ργίποϊρίυνη δὲ {14 ἀπὰς φυοάχαε 

ορἵπιε αὶ, οἱ ἠἀοοίγίπδο: πο ἃ ργίιπο ἂς τεὶ ρτίποὶρὶο αἰ σαδηὰο 
ἰδομβοδπάπῃ δϑῖ, δ8ε6ὰ πηᾶδ 4υΐ85 ἔδοϊϊϊτς5 ἀϊϑοαϊ. αἰϊυι ἃ δαΐθηι, ἃ πὸ 
Ρτίπιο ἱπϑίτο βὲ, πὶ πανΐβ οαγίπᾶ εἰ ἀοτῃυδ [πη ἀᾶπιδπῖιπι ; ἀπὶ πη δ! ππα 
Ζαοφας αηΐάαπι οοτ, φυΐάαπι σογεθγαπι, χυϊίαιη φυοάουπαυς ἴδε 
σοπεϊηρίξ, ρηΐδηϊ. δἰϊυ  υεγοὸ ἃ αυο ρεΐπιο ἢοπ ἰπϑίτο ἤὶ; δἱ ἃ 4πὸ 
ΡῬτίπιο παῖυγα δρῖπι8 δϑὲ πιοῖῃ8 οἵ ἰγαπϑπιηὶδεῖο ἴῃς Βοατγὶ, οἱ ργο 68 

10 ἐσ ραῖγε δ πιδῖγε εἴ Βϑίϊυτι δχ οοπειμη θα. δι! ροόγγο ἰᾷ δὰ 
οαἱπς εἰεοξοπειη τηουθηϊογ 486 τπονυθηίμγ, εἰ τααϊδη τι 4πᾶ6 πι- 
τδηῖασ, φασπιδάπηοαυπι οἰνιϊαϊοτη ρυϊποῖραῖαβ, ροϊδιεἶαθ, γερηᾶ οἱ 
ἵγταππῖὰεβ ργϊποὶρία ἀϊοιιηΐατγ; οεΐαπι ἀγιθϑ, εἴ ὁχ Ηἷ8 τηάχῖπο ἀγοῃῖ- 
τεοϊοπῖοδθ. ἰΐοπὶ ἀπὰς ρτίιπυπι γα8 οορηῖία δϑὲ, Π}π φυοφυε ρῥτίη- 
αἰρίππι τοὶ ἀϊοῖζατ, πΐρυϊα ἀοπιοπϑιγαιἰουνυιπ δι ρ ροϑιοπο8. τοΐα8 
δυΐεπι οδθδδε 4υοααε ἀϊοπηΐαγ: Οπῖπθ8 πϑιη αι οδιιδαθ ρυἰοὶρίδ. 
οχαηΐθαϑβ ἰφίϊατ ῥυϊῃοἱριῖ8 σοιηπιαπε δὲ 6586 ργίπιιπὶ ἅπάς δαὶ 68 
δαϊ Εἱ δαϊ οορποδοίϊαγ. Ποτὰπι στὸ φυδοάδτῃ ἱπιγίπϑ6ςοπ8, φυδοάδπι 

20 Εχιτίηϑθοι8 δῃηξ. 4υθΓα πδίιγα 4ιι 0406 ρεϊποὶρίατῃ 68ὲ, εἰ δἰ Ἔπιθη- 
ἴση, ταθῃ 8 οἰϊαπι εἰ οἰδοῖῖο, δὲ ϑιιθϑἴδηια, οἱ ᾳφποὰ ουΐα8 οδυδᾶ. 
ταῦ Εἴ9 εἰοπὶπι εἰ σορηϊονιῖβ δὲ πιοῖα5 ρτϊβοῖρίιυπι ἰρϑαπι ΡοπΏτ εἴ 
ταδίθπι. 

2. Οδτιδα Ὑδγὸ ππὸ πιοάο ἀϊοϊξατ, ἐχ πᾶ ἱπϑιῖα δἰ φπϊὰ αὶ, αὐ 
δὲ8 δἰδῖπδε εἰ δγβθηϊιπι ραΐογαθ, εἰ ἤογατῃ ροπογα. δ[1ο Ὑ61Ὸ δρε- 
οἷεδ εἰ ἐχεπιρίαγ. μαβο δυϊεπὶ δϑὲ γϑῖϊο δἷιι8 φιιοα χαϊὰ δγαῖ 6886, δ 
Βογῶπι βαπεγα, πὶ ἰρϑῖα8 ἀἰαραδοη ἄπο δὰ ὑπιπὶ, εἰ δἰπιρ]ϊοϊτεσ πὰ- 

30 ΤΩΘΓΏΒ οἵ ραγῖθ8, π8ε ἰῃ γαϊΐοπα βυπῆ. ἴἴετη ἀπάε ργποὶρίατη πιυΐα- 
ἰοπὶθ ρῥτίπιυμι, δαϊ χυϊοῖ5, αἱ φαὶ σοπδα ας οατι8α, εἴ ρδῖογ ῥγο δ: 
δἰτορ ἰοίϊοτ ἰδοῖθπ8 δἷιι58 φαοα [δοΐιτη 6ϑξ, εἴ ἐγαπϑηηυϊδεν πὶ ἔγδῃδ8- 
ταηΐδ. ἴΐοτι πὲ βηΐδ: ἢᾶθς δαΐοπι 68ὲ οαἰυδ οδπ88, αἱ ἀι Βυϊδηἀἱ 58- 
πἰϊαϑθ. ργορίεγ φυϊά επἷπι διριυ]αῖῖ ἀϊοὶπιαϑ αἱ δαπεῖι. εἰ οὐπὶ ἴϊα 
ἀϊοάπιθθ, ραΐαπιηδ σδυδδπι τα  ἀἸἀϊ886. δὲ φπδθοῦπημα ἱπίθγ {Π᾿πὰ 

ὁ τῶουεπδ εἴ ἤπεπὶ πιοΐα ἤπηξ, τὲ δδη  δι15 αἰζεπυδεῖο, ρυτραῖίο, πιε- 
ἀϊοαπιεπῖα δαὶ ἰμδιγωπιθηῖα: οηηΐα εἰθπὶπι ἤδθς βηΐ8 βγαῖία δαηξ, 
ἀἰπεταπε γεγο δ ἰηνίσθπι εο φαοὰ Βδες χιΐάοπι ἱποιτηπιθηία, 111ἃ 
ὝΟΓΟ αἰ ΟΡΟΓΆ διιηῖΐ. οδθδε ἰΐδαιια ἴεσε ἰοίϊ8 ἀϊουπίησ. δὲ σαπὶ 
ται ἰατίαιπ οαῦθδε ἀϊοαπίατ, δος ἀϊξ πια]ῖα8 φαοχυς εἰιϑάθπι ποα 
ϑεοσυηάτπι δοοιάθη5 οδιιεα8 6886, αἱ δἰδῖπδε εἰ ἃγδ διαϊιαγία εἰ ἱρβαπι 
868, ποπ φεσπηάπτῃ αἰϊα φαϊρρίαπι, δεὰ ῥγουὶ δἰδῖπα δοῖ: ποῦ ἰδίωθη 
εοάφπι τηοάο, δεὰ ἢος φαίάεπι πὲ πιαϊογία, [10 τϑγο πὲ ὑπήε πηοῖτιϑ. 

10 εἴ ἷπ νυἱοθπι οδασδδ θϑ86, αἱ ἰαάβοτγαγα βοπδς μδριϊταάϊηϊθ, ἢδθο υθσὸ 

ῖ ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΑΒΟΝΜΝ  ΙΠ. ΤΥ. 

ἸΔΡογδῃαϊ : ποῦ ἔδσθεῃ δοάδπι μιοᾶο, δβεὰ δες χαΐἄεπι πὶ Πηΐδ, "πὰ 
γεγο ῥγίποϊρίατα ταοίαϑ. ἰξθε ἰάεπι αἰϊψααπο σοπεγαι οτῶπι ὁδηεὰ 
εδὲ. χαοά δηΐπι οὐπὶ δάϑιξ, αἰ Ἰοπλυν οδαδα δϑῖ, ἰάθη σὰπιὶ δ᾿ 5ὶῖ, ἐδὺ- 
δᾶτῃ σοπ ΤΑ ΓΙ ποηππηήπδπι ἀἰοἰπ5, πξ ἀρ ϑαηϊίατα ρα εγπδιοσγίϑ πδα- 
[τϑρὶϊ, οαΐαβ ργδβϑειιῖα δα] ε18 οᾶπδα εγαξ. δῖαρδε δυΐετη, εἰ ργϑ}ϑθῦ- 
ΐὰ εἰ ρτίνδιϊο, Ἰδηαηαπὶ πιουαπίεβ οᾶυ886 δπηΐ. ΟἸΠΠ68 διιΐθπι πῦδς 
ἀϊοῖαε σαηϑ888 ἱπ χπδῖζαοτῦ ἱποϊἀππὶ πιδη [δ 8:1581π|08 πιοοϑ8: 6] ομα Ἔπΐὰ 
εἰθηΐπι 5.01} Ράγιιπι, δὲ τπδῖδγίθ ἰδοΐογιπι, θὲ ἱρηΐδ εἰ ἔοστα, δὲ οσμηὶ 
Ἀυϊαϑοεπιοάϊ σογροότυπι, ρᾶσῖθ8 φαοααε ἰοῖϊπδ οἴ δαρροδίείοπδθ φο- 90 
οἰπδίοπῖδθ, οαυϑ8ε δαπῇ αἴ εχ 480. Βᾶταμι τότ δὲς φηίάεπι ἰδηχθειι 
δι᾽ εοΐαπι, ὡΣ ραιίθα; μᾶδς υετὸ ἰᾶπάιδχη ιοά ηαϊὰ εταῖ 6586, πὶ 
τοῖππι εἴ οοταροϑίο δὲ βρδοῖβδ. ϑελθῃ Ὑ6ΓῸ οἱ τηϑάΐουϑ εἴ σοπεν 
Ἰαῖοτ, ἐξ δι παρ οῖξοτ οἴβοῖθηβ, οὐπαΐα ἀπὰς ἰγαηϑπιυϊδιϊοπίθ δος διδιο» 
Ῥεϊποὶρίυπα. οδίεγα υετοὸ ἰδάζιδπι βπΐδ δὲ θοπππὶ αἰϊοτατα:: χαρὰ 
επίπι ουΐπ8 οδπβα, ορίϊπιῦπι, εἴ βπΐδ δ οτοτι ναϊὶ 6686: πὶϊ ατιίοα 
ἀϊξεγαι, θοπππι ᾿ὰ δπ ἀρραγεπβ Βοπαπι ἀϊοαῖυτ. Μαθ ἰἴδχπθ οατιϑδδ, 
ἃς ἰοὶ δρεοὶε διπΐ, τηοαϊ δυϊεῖα οδηϑαγιτι ὩυπΈγο αυϊάδτα τααὶ αὶ 
δι πξ, ἰπ ρα ΠοΙοΥ 65 δυΐετι τεἀυσαπίυτγ. ἤϊοιηῖογ εἰθηΐπι οδαϑ86 Θἐίδτ 
ἐδταπι 4186 εἰπϑίζετη ὁραοϊεὶ δυπὲ, ται εἰ ρ Ποἴτοτ, ρτῖυ5 υἱάεἰϊςοῖ οἱ 
Ροϑίδγιις αἰΐα φυᾶτι αἰΐα, αἰ δδηϊτατὶ8 πιθΐουα εἰ ἀτεοχ, εἰ ἱρεῖπ 
ἀϊαραβοη ἀυρίππι, εἰ παπιογηδ, δὲ 116 δεπιρογ 4η8ε οοπεϊπεπὶ ααοά- 
οὐπάιιε ραγιουϊατίιιπ. ἰδ ἀξ ἰρθηπι δοοίἤδηυς εἰ δογῶπι δ πογα, 
τὶ 5βἰδίπδε αἰϊξεγ Ῥοϊγοϊδιμβ εἴ δἰ τοῦ διδϊααιῖῃ5 φαΐα δορί ἀἰξ δὲα τα δγίο 1019 
Ῥοϊγουϊεῖο 6886. οἱ δὰ 4υδὲ οσοπιϊπεπὶ δοοϊάεηθ, αἴ πόπιο σϑυδα 812- 
ἴαδε, δὲ δἰ παρ] οἴ το γ ἀπὶιπαὶ, Σ ἐμδσαΝ Ῥοϊγοεΐοιι5 ἤοπιο, ἢοπιο δαΐεια 
δηΐιηαὶ εϑὲ. δϑὲ δυΐδθπι δοοϊἀθηϊπιι 4ύοαιε αἰϊααὰ 4]10 σοι οῖϊαϑ οἱ 
ῬΓοβιπαυῖδαι αἰροΐα 981 Αἰρ5 οἵ τηυβίουϑ ἀἰοδπίυγ διδῖπας οδαβ8, εἴ 
ποη βοίαπι Ροϊγοϊδῖιδ δαξ πόπηο. ρῥγαδίεγ οἰππ69 δῃΐειπ 4686 ΡΓγὺ- 
Ῥτῖδε ἀϊσυπίαγ φυᾶους βεοαπήππι δοοϊἀεπδ, αἰ δα πὶ ροϊεπεῖα ἀϊουπ- 
ἴωτ, δἰ1δ6 οἱ ἀροηῖθϑ, αἴ δε ας οχτγαθπαι δοάϊβοαῖου δαϊ δεάϊβολπ 
δείβοαῖοτγ. δι τος δυΐθιη Πὰς φυοαια ἀϊοαμίατ ἀδ [ΐ8 χαογαπι τὸ 
οι διιηξ, πὶ Βυϊ8 δἰδίπδα δυῖ 51 πιρ Ἰοἰτετ ἱπιδρίπῖ4, δαὶ ππΐὰ5 δετίς 
δυΐ δεγίδ δαὶ 5 πιρ οἰ τε γ πιαϊογῖδα; δὲ 46 δος ἀθπῖθηδ δἰ πη ταν. πο πὶ 
μας εἰ 1116 οοινίπηοίαε ἀϊοοπίιγ, αἴραϊα ποη ΡοΪγεἰεῖας πδο διδίπἃ- 
τί, δεὰ Ῥοϊγο[ϊοταϑ δἰαϊαατίι8. δίϊδτηθη ἢδα οσαπ θα πιὰ ἐπ ἀΐπδ φῖ- 
ἄεπι 86χ δαμῖ, ἀϊουπίογ δυΐεια ἀυρ ϊοϊξοτ: ἀηξ δπὶπι αἵ δίηραίατε δαξ 
πὶ ρει οἷαδ; δὺὶ οἱ δοοίάθαῃδ δαὶ αἱ βοημ8 δοοίΔεπι5; δὰϊ αἱ οοῦ- 
ἰῃποῖδθ δὺὶ δ πη ρ]ιοίτοτ ἀϊοῖαθ, ᾿ἴοπι άπ πδτα δρθηῖει δαὶ δεουπάστη Ὁ 
Ροϊοηϊίατα. ἀἰΠογαπε δυϊεπι 60 φυοὰ δρϑπῖεϑ φυϊάρτα εἰ οἰ πρτίαγες 
δἰτηα! δυηξ δὲ ΠῸΠ δπηῖ, ἰᾶτῃ ἰρϑ86 υδτῃ 1{6 4αοτγατη οἀπδᾶς 888, 
σϑϊοιὶ εἰς πιεάϊοαπϑ μαὶς ἐρεὶ ἀἰφηενν ἢ εἰ ᾿ἷς δεάϊβοιῖον Βαῖς φποΐ 
δεἀϊποδῖατ. χαρά γεγο βδεουπάπνα ροϊεπείαπι. ὨΟΘῊ δε ΠΊΡΟΓ: σΟΓΓΌΙ- 
Ῥίτατ επΐπι πο δίπνοΐ ἀοτηα5 οἴ δϑαϊβοδῖοσ. 

8. ἘΠεπιθηΐαπι ἀϊοίτατ, εχ 40 οοπιρουίζατ ῥγίπιο ἴῃ εχ ϑίοδς 
Ἰπάἰν δὲ θ1}} Φροοῖα ἰπ ἃἰῖαπι δρβοίθπες ὩΣ νοοΐϑ οἰδειπεπῖα δα φαρυ5 
οοτηροπίμιγ νοχ, εἴ ἴμ 4θδ6 υἱεπι ἀϊν!ἀϊτατγ. 111 σατο λοπ δορί θα3 
ἴῃ αἰΐαβ υόσαϑ Ὁ ἱρδὶδ βρθοὶβ ἀΐγεγδβαβ: 86 εἰ δἱ ἀἰν:ἀδπίηγ, ραγῖδ- Ὁ 
οὐϊας ἴδιπεπ δοτατῃ οἰυδάσιι δρεοίεί διηῖ, αἰ ἀαυᾶς ραγἤοηϊα δησδ: 
δοὰ ποὴ δ. !]ραθ. δἰπα τοῦ δἰίαπι οογρογώσι. οἰδιηδμία ἀϊοθηξ, εἃ 
ἀϊοοηῖος οἱ εἶπια, ἱπ φαδα ςογροτα ἀἰϊνί ἀαπίοτ: 118 νατο ποη ἁταρίΐα: 
ἰπ αἰϊα βρεοὶε ἀἰῇἝογεπιῖα οογροσγα. δὲ ϑἶνε ὑπαπι δῖτα ρίαγα πυΐτιροο- 
τηοάϊ δἱπῖ, μδος εἰ επιεηῖα αἰαὶ. δἰπηι τοτ δυῖοπι Βρυγαϊϊοπαπι 460- 
4π6 εἰδιπδηΐδ ἀἰοππέωτ, ἃς 5: πὰρ] οὐ τοτ ἀδπηοπβιγαιοπατα. ρτίπιδε 
δπὲπὶ ἀεδπιοηϑιγαϊίομ δ, χυᾶθ ἴῃ Ρ]ΌΓΙΡη 8 ἀδπιοπβιγαι θη Ἱπραπε, » 
Βα εἰεπιθηὶδ ἀδιηουδίγαοπαπι ἀϊσυηίατ, δηπΐ δαυΐετα ἴ8168 ρυῖμδὶ 
εχ ἰγίθηδ ρὲσγ ἀπῆπὶ τι δάϊαμ 9} ]]ορίϑπι, Ἠΐπς δυΐοτα πη εἴδρβοτῖος 
ἀρρε!ἰαπε δἰίατα δἰ ειποπέιπι, φαοὰ ἀππιη οἵ ράγνηπι οχίϑιεηδ δὰ ματα 
τες δι. ἐν εἴ ράγνυπι εἰ δἰπιρεχ οἱ ἰμ νι: 0 1}6 δἰ επιθηῖθ ἄ»- 
οἶϊατ. ἀπάς εἰ εὐξηϊϊ, φιιὰε δὲ τηδχίιηα υπῖυθι δα] α δπὶ, δἰ ετβειῖδ 
6886, θποπίδπι οππὶ Ὠπυπηποάπῃς δΟΤιπὰ ὨΠῸτι οἰ. δι πι ρ]6χ σξ, ἴὰ 
τα ὩΪΕἶ8 ΔῸΣ οπιηΐρα8 δοϊ φαδια ρῥἰατίπιϊδ ἱπεϑὶ. οἴ ὕπῦτι εἴ ρῃρςοῖπα 
Ῥεϊποὶρὶδ 6886 υἱάθπίαγ. οὐπὶ ἰΐάαπα 118 φθδθ ζαπεγα τοςϑηΐαζ, Ὁ Τὸ 
γεγϑδίϊα εἴ ἱπαἀἰν δι θ1 116 ϑἰπε (απ απίπι δϑὲ ἱρδογάτα σγαῖϊο), ξεθεσε 
φυΐάδτα ἀϊσπηϊ οἰ επιθπῖβ, εἰ πιϑρὶδ φιιαᾶτα αἰ ΠΓΕγοπὕδπι, φποτίδπ ΚοΌτ 
παδβῖ8 υηΐνογραὶθ δδὲ. οπϊςαπαθα δηΐτὶ αἰ [(Ἔγεπιϊα ἱπαοῖ, ξεπαθ 4ηο- 
48ε δεφαίξις {Ππ4: ουἱ νϑγὸ βεπαδ, πο} αἰΐᾳφυε ΑἰΠογει δ, οσποῖδα» 
γ6ΓῸ οομηπῖθηα εδὲ ἐμὰ ουΐπθαας 6466 εἰθιμεπίπηι, φαοὰ ρτίσπιαν 
οὔἶχιε ἱμοεῖ. 



ΜΕΤΑΡΗΥΘΙΟΘΟΟΒῸΟΝ ΥΥ͂. 

ἁς Ναῖατα τεγὸ ἠϊοατ πὸ ααϊάθπι πιοὰο Ὡβδοθπίητη ξθθεγα- 
ἴο, πὶ οἱ χυΐδ ργοάυςια τοῦε ἀϊοαὶ ν. αἰΐο γϑῦο, εχ 480 ῥγίπιο ἰπ- 
οχἰδίθηϊο βεηθγαίαγ φαοί βἰροίξατ. ἰἴεπε ππἀ8 ργίπιυϑ πιοῖαδ ἴῃ ἀπο- 

20 υοφῃε δογαπι 4παε βαΐωγα δα ηΐ, ἴῃ δὸ δεουπάμπι χαρά ἰρδϑῦπι δέ, 
παδοὶ δαΐειη ἀἰοδηαϊοτ, φυδεσῦηφαε ἱμογεπηθηΐαπι ΡῈ αἰθὰ Βαρεὺῖ 
ἰληβεπάο εἰ σοππαβοθπῆο δαὶ δἀσβεοθυάο, δἰοιξὶ ἐπα θτγοπεδ, ἀἰϊ- 
[τὶ δαΐϊοπα σοππαβοδμέῖα ἃ Ἰδοῖα: ᾿ΐς θΐπα ηἰ 1] αἰτυ ἃ ρτβεῖογ Ἰδοϊαπι 
πεοθδ88 6ϑὲ οὐδ, ἴῃ σοῃπαϑοοπεθιδ τεγοὸ δὲ αὐἰδάατη ὑπαπι ἴῃ δπὶ- 
Ῥοβὰς ἰάοπι, φαοὰ ῥτορῖογ ἰά χυοά 86ε οοπεϊηραηῖ, (δοὶξ αἰ σοηπᾶ- 
δοδηΐιγ, οἱ ππῦπὶ δοουπάστω ςοπεϊπυδίοπαπι δἰ χαδηβίαϊεπι, ΠΟῺ 
δεουπά τῇ ΠυΑ] αΐοτα δίας, τἴοτ παίυγα ἀϊοϊξιγ, εχ 480 ῥτίπιο ἱποῦ- 
ἀϊπαῖο εχἰδίδαιε εἴ ππιθο Β 1} εχ δὰ ροϊοηιία δυξ δὲ δαὶ Βὲ αἰϊχυϊά 

30 δογαπι 4086 παίοτα δυπῖ, αἱ δίδϊυδε νϑϑογηπιηπ6 δθηδοσιη 868 πᾶ- 
θγα ἀϊσιίατ, ᾿σπθογαϊω γαγο ἰἰρπανα; δίῃ  ατ8γ δαΐθτα εἰ ἀδ οδἔθι β, 
δχ ᾿εἰς δηΐπι ὑπυπηαυοάσαδ οδῖ, Ρῥτὶιηδ τηδίογία δαῖτα. ἤὸς δαΐτα 
ταοᾶο οἷ δογμπα 4086 Ὠδίῃγα δι πὶ δἰοπιεηῖα ἀΐοιπξ 6886 πδίῃγαπι, 
ἱάδια ἰρπεπι, φυάδπι ἴδιταμι, φαΐ πα ὅγε, φαϊαπη δαιᾶτα, φαὶ- 
Ὧπ ἰἰφυϊὰ αἰ ἃ ἰ616 ἀϊοδυϊεδ, εἰ χυΐάατη αἰΐψθα μοτγυμι, φαϊάατῃ 

τογο δὲς οἰπηΐᾷ. 4]10 ἰΐεπι πηοάο παίαγα ἀϊοίτυγ 50 θδίαπεϊα δόγυπα 

497 

6: ὕπιιπι ἀϊεῖτατ τπὸ τοοάο δδουσπάσπι δοοίάθηϑ, αἰΐθγο Ρετ 86. 
δεουπάυπι δος θη χιΐάει (ογίβοι5 εἴ τππδίοῃια εἰ σοήδουρ τημεὶ- 
ε8. ἰάδπι δια εδὲ ἀἴςεγε (ογίδοιδ δ τηυδίσυπι δὲ (οτίδοιιδ τηπεὶ- 
οὔδ; εἴ τηπδίουπι δὲ ἰπϑιαχη, δὲ πυπϑίςιϑ ἰυϑῖα8 (οτίδοιδ. οὔποῖα δἷ- 30 
επί μᾶς ἀπῦτα ἀϊσπηίης ϑεουπάππι δος ἀεπ8, ἐμπδίυπι φυϊάεπι εἴ 
τηυδίουπι, Φιυπίαπι υπΐ δι "διαπιϊας δοοίἀνιπε, τηυδίοιτ γόγοὸ οἱ (ο- 
Τιϑοῦ9, φαοπίθτη δἰ ἴδγατα δἰτεγὶ δος ϊξ, δι πι Πἰτογ δἴίδια σαοάδτη πιοῦο 
το δου (οτγίϑοιδ οὕτῃ (οτίβοο πππτα 6ϑῖ, φυοπίαπη αἰϊοια ραγευτι 
Εδγαιῃ 4υ86 ἰῃ τγαϊΐοηε δι αἰτογὶ δοςιἤϊξ, αἰροϊα πιπδίουτα ἔοττιδο, 
οἴ πιπϑίομδ (ὐοτίϑου ἰπδίο (οτίδοο, φυουΐαιπ αἰτίυ5απε Ῥᾶτβ πῦᾷ 
εἰάδι ὑπὶ δοοίἀϊξ. ἡ} 81] δαῖτα αἰ δτὲ δῖ (ὐοτίδοο τι δίουτα δοςίάδγο 
δὶ ἰδὲϊ μος. δἰται ἰξει' δυΐειπι ἴδπι οἱ ἀ6 βεπαγο υδιη δὶ ἀβ αἰΐψιιο 
υπὶνδγααἰἑυπὶ ἢ οταΐπυπὶ δοοίἀθι9 ἠϊσδίων, υἱρυϊα αποά ἰἄδτπ Ποπιο 30 
εἰ ιηυδίουϑ Ποῖπο. δυὶ δηΐμη Βονηίηΐ, αι αιιὰ 6δὲ δα θ5,δη εἶα, πὶ υδίομτα 
δοοϊάϊε, δὺὶ ιιοιιίαιῃ ἀπῖθο αἰϊοπὶ δἰ προϊδγίατα δοοίάππε, νδὶυτ (ο- 
τίδοο, βοῃ ἴδιπδῃ δοάδιι πιοάο ἅπιθο ἱπϑυπε, ϑεά μος 4αϊάεπι εἴ ρο- 
πὸ5 [ογίαβϑίδ εἰ οἱ ἴὰ δα θϑιδηιία, {Ππ4 γεγο οἱ Βαθίϊαβ δὴΐ ῥραϑϑῖο 
δ οἰαπῖϊαθ. φυϑεοῦπαιε ἰἴΐααια ϑθοιπυπι δοοίάδη5 πηυϊη συ πίηγ, 
μος πιοάο ἀϊοππίυγ, {ΠΠογαπι σατο π86 ΡῸΓ 86 ὕπαπι ἠϊσππίοτ, ἢμες 

86 Ὠδίμαγα δι, 80 }}} φαΐ ἀϊσαπὶ πδῖαγαπι 6586 ῬΎΠηδτη ΟΟΙηΡ οϑὶ- 
ἰοισοπεπι ; δῖ δου! ΕἸπρεάοςο 65 ἀἰοῖς, φιοὰ πὰ] ΐπ ἐπιΐαπι παΐωγα εϑῖ, 

“δεἀ τηϊδεϊο δοΐστη εἰ νηἰδῖογατη ραγτπαδι]ο εϑῖ: ηδϊοτα γεγο ἂρ μο- 
χαϊηΐ θυ ποταϊπδίμν. ἢ 4υδγα εἴ φιδοοῦηαθςα παίηγα δυπὶ δυϊ Βυπὶ, 

. ἰαπι εχίϑίδηϊα 6χ 400 δρίππι εἐδὲ βοτὶ δυὶ 6886, ποπάπι ἀἰοίτπι5 πᾶ- 

υίάετα ἀϊσυυΐιγ εὸ φαοά σουτίπυδ διπὶ, αἱ [αϑοῖδ υἱπουΐο οἱ ἰΐρπα 1016 
νίϑοο. ᾿ΐπθα υοχυα οἴϊατι δὶ ουγν δἷξ δρὰ οοηιίπηδ, ππὰ ἀϊοίζητ, 
ΠΝ γί πὸ δἰίανη ὑπαφυδαῆια, ογιθ δὲ Ὀγαοβίιπι. οχ ᾿ἰ8 δηΐοτη 
ἱρδῖδ τηδρὶ8 ὑπὺπὶ διπὶ 4186 παίιγα 4υδτι πᾶς ἃγία οοπίϊπυδ 

τγατι ἤάθ γα, 8] ξθείεια εἰ ἰογιπδὶπ ποι Βαρεαπξ. Ὡδῖιγα ἰρί τα, 
ηυοά δα διπροβθυϑ9 }ι15 6δὲ, υἱ δηλη8] 1 εἰ ραγῖοα δογθπι. δίμγα γε ΓῸ 
Βδδς ρτίπια πιαϊογία, οἱ Ββᾶθς ἀμρ ἰοοτ, δῖ ΄υδθ δά ἰρϑαπι ρτίπιδ, 
δοῖ δἰταρίἸεἰτογ ργίιπα, αἱραϊα Ορογῶπι δοπϑοσγύμι δά 'ρ88 4υϊάδπι 869 

10 ΡΓϊιπαια, δἰ πρὶ! τ αὐ ΐθπὰ ἃ αι [ογίασϑίβ, δὶ οσπηΐα σαϊάειῃ ᾿ἰφυδ)- 
ἴα δ4πᾶ. ἤδθς ϑρβοὶθϑ εἱ δυθδϑίδηϊία, μαθς δυΐθιπ δεῖ ρβεπδγαιϊοπὶδ 

βηΐδ. πτιϑιθρίνογίοα ναγο Οπιιΐπο ομηηΐ8 δα οίδηια παίανα ᾿γορῖεγ 
Βδης ἀἰοίτατ, φιοιΐαιῃ οἱ πίυσα οδὲ αἰΐχιια δυρϑίαπ τα. οχ ἤϊοιὶ5 ἰϊτᾶ- 
4ὲ ῥγπιδ, οἱ 4ι8εὲ ργορτγίε ἀϊοίϊογ πδίωγα, δϑὶ δι βεῖδηια δογυση 
ἤ8ε ἰπ 86 ἰρεῖϑ, αἱ ἱρδὰ δα, ταοῖαϑ ρυϊποὶρίωπι Βα οπῖ. υπδιογία 
οηΐπι 60 φυοά Βιιίσθ 6ϑὲ ϑυϑοεριϊνα, αἰεῖπιγ παίοντα; βθηθγαιϊοπθϑ 
απῖδτη, 80 ᾿ρϑῆπι πϑϑοΐ, 60 4ῃοα δὴ Πᾶς Ἰποῖτ9 διιηϊ. ρτίποὶρι πε χιο- 
πὸ τηοῖπϑ δολυ 4π86 πδίῃγα δι, ἤδδς δϑὲ, ἰπδὶϊα φυοάδτι πιοίίο, 
δυῖ ροϊεμεϊᾶ δἰ δεῖνι. 

5. Νεοθεϑδιοπι ἀϊοϊϊατ, δἷυ α Ζαο ποπ σοπεϊπρὶς νυἵνοτα, ἴδ ηδπι 
οοποϑῦϑα, υἱ τοϑρίγαγα οἱ αἰϊπιθπίυιπ δηΐτπαὶ! πϑοθϑβαγίυτα δϑὲ: ἴα- 
Ροϑϑ18116 δπίπι δϑὲ ἀρβαας Ἠΐδ απΐπι] 6586. εἴ σἷπθ αι 8 Βοπυιω 
ΠΟΙ σοπίϊπρίϊ ἀυϊ 6856 δυὶ βοτὶ, δῖτε δἰφυϊὰ τοδὶ γθροιϊθγε, δὺΐ 60 
Ρηναγξ, οἱ Ὀίρεγε ροιϊοπειι πιοάϊοαῖαπν πϑοδδαγίατη Ἔϑὲ, αὶ ΠΟῚ 
δϑβτγοῖφι, οἵ 'ἰπ Αδρίπαι παυΐραγε, αἱ ρεοιπίδιη γοοϊρίαϊ, ἰΐθτι υἱο- 
ἰεπίοπα εἴ νἱ5: ποὺ δυΐθπι δϑῖ, φῃοά ργαεῖογ ργοροδβίϊιηπ εἰ εἰεοῖῖο- 
πότ ΟΡ δίδι εἴ ργο θεῖ, υἱοϊδηζωπι δινΐπι πϑο θδϑϑιίυπι ἀϊοίϊϊυγ; αθδτα 
οἰΐατι τγίστο, αἱ Εποπυδ ἀθοαπε αἷξ “οππηΐδ πδιηατι6 παοθόϑαγί γα 

50 ἐΓϊδ 118. 6δὶ." εἴ τἱβ ποοϑϑϑιιδ9 απδϑάδπι δῖ, φῃθιηδταοάοτα δοόρθο- 
εἷο5 ἀϊοῖϊ “διΐδιη νἱβ οορῖς Βαες ίδοετγθ" εἰ τοῖα πεοεϑϑῖδϑ υἱἀδίυγ 
ἰηονἑταρις φυϊ άαπι 6886: σοηἰγαγίαιη επὶπι υϑ] ππίδγὶο εἴ δεουπάυσῃ 
οορλτατίου ἐπι πιοῖυΐ εἴ. ἰΐδαν φαοά ποη φοπεπρὶι Αἰ Πα γ 8ὲ ΒΡ Έγα, 
πθοθ586 ἀϊοίπιιϑ [ἴα 86 ΒαΡοτγο: οἴ δδουπάμπι πος πδιδδϑαγίαμι ςαἴογα 
ηὔοφας οπιηΐα ἀϊουπίηγ αποήδιηπιοάο πθοθοϑαγῖα, Ὡδπὶ δἱ ἰρϑ0 τη 

» ἈΘοοϑδαγιπι δυϊ ἀρογα δὺὶ ραϊὶ ἵππος ἀϊοϊϊατ, οὔπὶ ποῦ οουιιπραὶ, 
γορῖεν {ΠΠπ4 φαοά νἱπι ἱπίεγι, δεσηάυπι ργοροϑίτινμ βετὶ, ἰδπαιϑηι 

16 εαἰσιθπίθ ποοθϑδιϊαϊθ, ργορίθσ 4ιᾶϊη ποῃ Τοπεπριὶ δἰπεγ; δὲ ἴῃ 
εἰ8 408ε οοποᾶπδαθ υἱνθηεΐ δὲ μοπὶ δππὲ δι παι ξογ. οατη εὐΐπὶ ΠΟη 
αοπετίηραὶ πος φυϊάοπι ᾿ἴρϑαπι Βοπαπι, Ηἰς ὑεγο ἰρϑῦπι τίνογε εἰ 6888 
δἷπϑ αυϊρυβϑάαδιπ, μδδς πεοθδβδιία, οἵ ἤδεθο Ἵοαυϑδ ποοεδοιῖϊα5 αυδεάδιη 
ε8ῖ. τἴθπι ἀεπιοηϑίγαιίο πδοθϑϑαγίογυπι δϑῖ, φυοπίδτη ποι οοπιϊπρὶς 
αἰτῖθν 86 ἤάθότγο, εἰ δἰ πα! ποτ ἀδτη οαϑιγαῖαπι οσῖ. παΐιδ νθτο οαιϑ86 
ἦρϑα ρτίπνα, 81 ἱπιροδϑίβιϊε δδὲ δἰἴογ δὲ βδβθετε, εχ υΐδυϑ δὲ 8}}1ο- 

10 κίϑαιιϑ. σπογθη ἄδπι ἰἰααε 8 6εϑδὲ σαυδὰ οἱ πεοεϑϑατία ἰηὶ; ηπο- 
ταπάδτῃ νέγο πὶ], βεἀ ργορίεγ ἤδες δ]ϊα πϑοθϑϑατῖο διιπῖ. χυᾶγε 
Ῥτίτευπι εἰ ργορτγία πεςδδϑαγιπι 6δὲ, ηποά δἰπιρίεχ εϑὲ: μος δηΐπη 
ποῖ ροῖοϑὲ ππυ ἰρ]1οἴϊοτ δὲ Βαρεγες 4πδρτγορῖεγ πο δἰῖτογ εἴ αἰϊξεσ: 
εἴεηΐτη τυ εἰ ρ]ἰοῖ τον 86 μαθοτοξ. δὲ ᾿ριτυν δἰίᾳθα ρεγρεῖθα δὲ ἱποταο- 
Ἀ1]ιΑ δαπῆ, πἰ 81} 'π εἶδ τἱοϊδαΐατα δὲ ργδεοῖογ παϊαγαμι δῖ. 

ϑαηϊ. οοηϊϊηηιπι γάσγο ἀϊοίτητ, οἶα 5 ἀπ 8 ΡΕΤ 86 πιοῖπϑ, εἴ 0 Ρο- 
τεδὲ Αἰϊξεγ 6886: Ὡπ8 γϑγο, 4υὶ ἱπά ιν! Β 118: ἴῃ ἀἐν 81} }}18 δητεων 86- 
ουπάυπι ἴδιθρηϑ. ϑεουπαυμι δὲ δαΐριη σουίπθα, ΠπδθουπηΠ6 ΟῚ 
ἰδοῖπ ππαιῃ διπὶ, δὶ δπΐπι ρΟΏΕ8 ἴπ Υἱοαπὶ 86 ἰδπρεπιία Ἰΐρηα, πο 
ἀϊςε8 εἃ ὑπονν Ὡδ4πὸ ἰἰβθυπν Ὡδ 4:6 σοτγρι5 πδο δἰ φυΐά σοπ ποσχη 
ε886. ἰρίταγ οἱ 118 φυδεοῦπαμε οἰππίπο σοπίϊππδ δυπὶ, πθμτη ἀϊοαπ- 10 
ἴτ, εἰΐδιι δὶ βαρ βαηὶ Πεχίοιιδπι; οἱ δάδμιις πιδρὶ8 4π88 ποὴ Ἠδρϑῃξ, 
αἰ ἘἰΡῖα δαὶ δπιυγ φυᾶτη ογὰ8, φιοπίαπι οοπιϊηρὶς ἀπππι ΠΟῺ 6886 
τηοΐαπι οΓυγὶβ. εἴ γεοῖδ πιδρὶ5 φυδιὰ οσυγνᾶ Ὀπημι 6ϑῖ. σΌΓΥν ΘΙ Ὑ6ΓῸ 
οὐ Δηρβα]απι Βαβρεηΐειι οἱ ὑπᾶιη οἴ πο ππῶτα ἀϊοίπηαδ, φοονίαπι ος0Π- 
αἰπρῖξ εἴ ποῦ 5ἴχμ] εἶπ! ταοῖιτ δὲ δίπηι] 6886. γεοῖθ Ὑ6ΓῸ βΕΠΊΡΟΓ 
δἰαπ], πι]]λθ 6 ραγίϊουϊα πιδρηϊτιἀΐπετα μάΡεϑ, μαες υΐάθπι αηΐθ- 
δεὶξ, ῃδες σεζοὸ ταουδίασγ, σαθιπδἀπιοάμπι ογνϑθ. αἷΐο ἰΐθῃμ, πιοδο 
ππὰῖ ἀἰοϊ τ, οὐπὶ δαί θοίῃηη δἷὲ ϑρεοῖς ἱπάϊ ογθηδ. ᾿αδδβοτεο 
δαΐετι, 4 γα πι ϑρεοθ5 ἰη ἀὲν 5: Β 1115 δεοαπάνπι 86 ηϑιη δῖ. δυρΐδ- 
οἴωτα γΈγὸ δαϊ ρτιπαπι δινξ αἰ ἰπιιτι δὰ βηθτα. οἴδημα υἱπα πὶ ὩπθτΩ Φ0 
εἰ δή ὅπᾶ εἰϊοίξυτ, φυδίεπι5 ἐμ ἀν 81 }}18 δεοθη ἀπηπ δρεοίθτη θεῖ. 
Ἰίφπογεσφιθ οπηπθ8, ε οἰσανη νἰπαῖπ οἱ ᾿ἰφυδ ἐ]ϊα, πιπυπι ἀϊοιπίατ, 
φυοπίαπι οπιπίϊ πὶ Ὁ εἰ πηυτα δα Ρ᾽θοῖιπι ἰάεπι δδὲ. θα πηι οἱ 
δᾶ βαες οἰπηΐα ϑυπῖ, ἀϊοππίυν δα ΐθιπ πῶπι εἰ Ζαοτγινῃ Ὡπυτα Κ6 ΒΔ 
ἀϊζετεπα ορροϑίει8 αἰ ΠΓεγοπιῖῖδ. δὲ οποία μδας ὕπεστι ἀϊοιμἴατ, 4ο- 
αἴδτι ὩΠαπι 691 β6 ΠῺ8 δα ᾽δοίωτα αἰ [ΓΘγθο 8, αὐ ἤοιπο δ4ππ8 οδηΐδ 
ὉπῸπῈ 4161, φυοηίδτι οπιπία δηἰη δ] α, οἰ αιοάδπι δἰπι!ϊ πα ὁ δου 
τηδίογία τπᾶ. Βδας δυίεπι απαπάοαιπα αυϊάεπι [8 πηὰπὶ ἀϊοιιποτ, 
υάπάοφῃε γϑγοὸ διιρϑιΐογε βέπετθ. ἡποὰ ἐΐθπὶ ἀϊοϊτοτ, δἱ ἡ] εἰπιαθ 30 
ξοπογ5 δρθοὶθϑ διιπξ, 114. δαϊοαι δηροιίογα ἱρδὶδ, αροτα ἐγ δηρτηα 
ἀσογυιη δοαηδίϊωπι ἰαΐθγιιπι πᾶ οἱ βαάεπι βρῦτα οὐπὶ ἰγίαπριο ἐγίπτ 
δααυδίϊυπι ἰαῖογυνα εδὲ: ἀπο εἰδηίΐτη ἐγίδηρδ, δε ἢοη ἰϊάδτα ἐγίδη- 
8.1}. ἰδεῖπ ὕπαπι θα ἀϊοποΐητ, 4ιογιπὶ ταῖϊο, αποά χὰ εγαὶ εδ8ὲ 
ἀϊςθιϑ, ἱπάἰν δ: 1}15 δὰ αἰΐαπι δϑὶ, χυϊᾷ δγαξ 686 ταὶ δἱρηϊ βοδηΐδπι: 
ἵρϑ8 εὔἰπι ρ6Γ 8ὲ ᾿ρϑϑιη ΟὨγπΐδ ται ἀν 81} 118. δὶς δπῖπι εἰ ἀποίαπι 
εἰ ἀειπίπυϊιπι ὑποπι 6ϑὲ, αυοπίδπι ταῖΐο ἅπ8, φαεπιδάιποδιτη 1" 81- 
ἐγβοὶθθυ8 εδὲ ρδίῃδ δρθοϊεὶ Ὡπᾶ. οἱ οἵπῃίπο σπογυπιοιπηπῃε ἐπι ]- ὁ 
εοἴο, ηγψᾶς φυοὰ ΡῈ τὶ εγαὶ 6886 1πι6 Ἰρῖς, ἱπάΣν 1} 1115. 6δὲ, πεχας 
ϑερᾶγαγε ροϊδδὶ πες ἔειπρογε πδς ἰοοὸ πδς τγαϊϊοπε, ἤδδο τηᾶχίπιθ 
ἀπυτὰ δι, οἱ Βογυτι αααεουπαμε δυ ϑίαπιδε ϑαηΐῖ. ΠΤ ΕΙδΑΙ ἢ 16 Γ 
πᾶπιῆπε 4ιοίϊσιπαυς ποὺ Βα εηξ ἀἰνίδίοπεπι, χυδῖθπιδ πὸπ Παθδῖ, 
εαἰεηπϑ Ὁπυπῃ ἀϊσαηοητ, αἰρηΐᾶ δῖ ργτοῦῖ Βοῖπο ποη Βδρεὶ ἀἰνίδίοηετα, 
ππῖι5 δὲ Βοπο; χιοά 5ἱ ρτουῖ ἀπίπιδὶ, ππῦτα απἰπιαὶ; 400 ἀδὶ ργουξ 
ταδρηΐϊαιο, παπᾶ τπδρηϊαάο. ῥ᾽ ατῖηνα ἰδααα ἀπππὶ ἀἰοππίαγ ἐο χαρά 
Αἰϊφηϊά ἀπυτὰ δαὶ ἃρυρὲ δὰϊ ραπππίογ δὶ ἤδρεπὶ δαὶ δα αἰϊψηϊα 
ὨπΌτΩ δηπῖ, 4π86 ὙΕΓΟ ῥγῖπιο πηρτῃ ἀϊοππῖαγ, 114 δαπὶ αποτττω 
90 θ8:δπτῖα ππᾶ: ὯΠ8 Ὑ6γῸ δαΐ οοππυδῆοπε δαὶ ἐρθοἷθ δαὶ γαϊίοπϑ. 
ὨΌΠΙΘΓΑΠΊΠδ δἰ θη ΐπι ἴδηχυᾶπι ρΐτιγα, αὶ 4086 ποη σοπίϊηπ σαπὲ, δαϊ 10 
4αογαχῃ δρθοὶεϑ ὩΟΏ 6ϑὲ Ὧπϑ, ἀπὲ ἡαπογθτη Γαῖϊο ποῸ δϑὲ ὑπᾶ, ἱξετα 

τε 
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εϑὲ χαϊάετα αἱ χποἄοῦππααε ἀϊοαπιπο σοπείπαϊίαῖε ππτπι 6556, πποὰο 
4αδηῖΐυπι εἴ οοπεϊπαυπι 81}. δοὲ δαΐεπι αἱ ποη, δὶ ποῃ δὰ αἰϊφαϊά το- 
ἴαπι οἰϊ: πος δαΐδαι, δὶ ποη ἢδρδδηὶ φρεοίειῃ ὕπδιι. ποῖ ομΐπι ἀἶσο- 
πι8 δἰ πε] τοῦ ππαϊη οππὶ υἱάογίπιαα ᾿ατῖοα οαἰσδαπιοπτὶ σαοπιοάο- 
οὔμας οοπιροοί!δϑ, ργορίεγ σοπεϊποϊ αἴθοπι, 8εα δἱ ἴϊὰ τξ σαϊσδαπιθη- 
ἴθπι δἷξ ἂο παι ἄδπν ὁρδοίαπι παβδαῖ, ἴὰπο ἀπῦμι. ἡπᾶγθ πα χῖπηο 
Ἰιμοαττιαι οἰγοι ἰΐπθα ππᾶ δϑῖ, φποπίαπι τοὶδ οἱ ρεγίεοσϊα εσὶ: ἀπὶ 
διΐοτς 6886 ρτίπορίαπι 681 αἰϊουΐ παπιθγο 8886. ργίιπᾶ ἐπὶ πὶ τα ΘΠ5ΌΓ 
Ρτποὶρίππι ει. 4πο πᾶπιφαε ρχίπιο σορτιοϑβοί πη, [δος ρτίιπα οαΐι8- 

50 πε φοποιῖβ τιδπϑῆγα. ρτίποίριαπι ἰϊαιια δοῖ Β115 οἴγοα ἀπαπιφιοάηα8 
ἰρδυπν ππατι. πο 6ϑὲ δαΐεπι ἰάδπι ἰπ σαποῖῖδ ρεμογίθα8. ἀππιη, 568 
ΐο φαΐάοπι ἀϊε6ῖ5, αἷς σογο υοςα]ΐθ αὔὶ πιαΐᾶ, βγαυ δεῖ8 δαΐεπι αἰϊθά 
εἴ ταοῖτϑ Αἰϊα]. ἀΡΊφαδ διΐοσι ἰρϑυπε ὑπὰπὶ δηΐϊ απαπιδίε δυΐ 8ρε- 
᾿οἷς ἱπάϊνιϑθι 6. 114 ἰρίταγ ααοά δοουπάυιη αιδπίαπι εἰ ργοῦὶ 
4ααπίαπι ἱπάϊν 9: 01}6 6οξ, φιοά φυϊάεπι οπηπῖὶπο εἰ δἷπε ροσίτοπε δϑῖ, 
ἀϊοϊϊτατ υϑἱταπ; φαοα γεγο οπιπίθπο εἰ ροϑιϊοποπι πδθ6η8, ρῃποίϊοτ ς 
4αοά δυΐοπι δεουιάππι ἀπαπι, ἔπεα; χαρά νεγο βεσιπάσιπ ἄτο, 8ι- 
Ρεγίοϊεβ; χιοά δαΐεπι οτηπίπο δὲ ἰπ ἐγία δεοππάϊιπι ηπαπέππι ἀϊ ν᾽ 51- 
δ116, σογραϑ. οἱ αὶ ὉοπΎοτθο ἰπ ἀπο φαϊάεπι αἀἰν δ: 116 θιρεγῆοϊεϑ 
οϑῖ; φυοά νδγὸ ἔτ ἀπῦπι, ᾿ἰπθὰ; φαοὼ δαΐειη ποαπασιιᾶπι 8θοιπάυπε 

30 φυδπΕϊδῖοπι ἀϊν δ! 116 δϑῖ, ραπείπιη δὲ τπι189 δσῖ, 4π86 χαίϊάετη δἷὺπα 
Ροδίξοιιδ, ἀπὶίλϑ, φαοὰ νϑγοὸ μαρεῖ ροϑιϊοπεοιν, ριιποῖππι. ἰξοπὶ δα 
ΠΌΤΠΙΘΤΟ, αἰΐα ρεπθτο, αἰΐα βρεοῖθ, αἰϊα ἀναϊορίοα ὑπαᾶὶη δα πῆ. ππΠΊΟΓΟ 
χαΐάεπι, 4ιιογιιπι πιδιογία πα; ϑρεοῖθ γεγο, Ζυογαπι γαϊΐο ππᾶ; ξ-: 
ὭδΓα δαΐοτη, 4Πογιπὶ εϑιΐδν ργαθάϊ διϊοπὶ5 ἤσιγα; δου άιτιπι δηδἷο- 
ξἰαπι γεγο φυδδοιμῆπα 586 Βαροπὲ τι αἰἐιὰ δὰ αἰμιά. δεπιρεγ διυιΐθπι 
Ῥοϑίοσίονα ϑεαπυπίαγ ργαθοθάσδπιϊα, αἰραΐα 4πδεοῦπάπε πητηεγο, 
δρθοῖδ φυοαπα ὑπαϊῃ ϑιπῖ; ΦιιΔΕσοΌΠΠΩΠ6 ΥΕΓΟ ϑδρδοῖα, Πποπ εἰΐατι πὰ- 

ἰοἰπιοτο, 866 βϑπογο οιηοῖα ὉΠ 5ππῖ, σπδοοΌπα4Πε οἰΐδπὶ ϑροοὶε; 4ι186- 
ΘΌπαπο δηΐθιπ βΌΠΕΓα, πὸπ οπεπία Θρδοῖθ, 864 βεοῃπάπιῃ δπαϊορίδιῃ: 
4αβοοῦΠ4Ππ8 Υγοὸ βπαϊορία ὑπῦπι, ΠῸΠ οπιπία βόπεγθ. πιϑη Γεβῖιπι 
δηΐοιη οἴϊαπι 681, ποιὶ πιυϊΐα φποαιιε πὶ ορροπίϊα ἀΐεππίμν. 4υδο- 
ἄδπι επὶπι εῸ μὴν Ὡοη 58ϊπ| σοπιΐπυδ, σπαδάδπι γεγο δοὸ ηιρά ἀϊνὶ- 
δι δι! θτν δρθοΐθιη δεσπηάιιπι τπδίοτίδιη μα θθδηξ, δυιξ ργπϑιη δι αἰτ- 
πϑτα ; σπδαίδιι δπίοτι 60 χηοά τγαϊΐοποϑβ, φιοά μπξο ἢ ἰδὲ 6886 ἀϊσθη- 
168, ἶμι 685 οἰπ|. ἔ 

π8 ἀϊοίτατ αἰλιιὰ δεοιιπάτππι δορί οπ8, αἰϊπὰ ρϑγ 806. βϑδουῃ- 
ἄππι δοοϊεπ8 ηαίάοπι, αἱ ἰδίαι τη υϑίσηπι 6886 ἀἰοίπιι5 εἴ Ποιπίποπὶ 

109 πρπϑοῦτη, 86 πιηϑίοιιτπ Ποταϊποῖπ 5 τι ΠΡ ἀϊσοπῖος. τ σαπὶ ἀϊοῖπια 5 
ΤΑΙ δ᾽ ΟΌ ΤΩ Δεάϊβοατε, χιυῖα δοοίάἀϊι δοῆαϊβοδίογι πιτπϑῖςο 6556 δινῖ τιτιϑῖσο 
δεὐιβεδιοιί. ἤος εἰεπίπι ος 6886 ἠΐξεγα, ϑίρη σαι ἕος Βυῖς ἀςοῖ- 
ἄετγθ. ἰΐδ ἰριτατγ 6 116 ἀϊοῖα 8ιπὶ, ἐππὶ Πποπιΐίποπν ἀϊοίπιπ8. πηπδίοιιπι 
8486 οἱ ᾿ππϑίουπι Ποιπίποπι, ἀπὶ Αἰ μαπι ταιιδίσιιπ, δῖα πθσηῆς αἰθαιϊῃ, 
μος 4φυίἾεπι, φιιοπίαπι ἀπθὸ εἰάοπι δοςϊάιπε, ἡ πιὰ γεγο, σποπίατα 
πὶ δοοίάϊι, μος δαΐεια, πηποίουιπ Ποταΐποτα 6886, αποπίδπι μυὶς τπ- 
ϑἰσηπι δοοίάϊε, ἰἴὰ δἴΐδιη ἀϊοίτιτ δἰθιπι 6686, ποπίαιη οαΐ ἀοοίαϊῃ, 

10 {Ππὼ 681, φιδθ ἐφ᾽τηγ δεοππάτπι δοοῖἀθπ8 8886 ἀϊοππίιτ, [τὰ ἀϊσπηξτγ, 
δαὶ χαοπίδπι οἰεἰοπὶ δπίϊ ἄτη θ0 ἰπϑαπῖ, δαὶ ΠΠ| ἐπεὶ ἱποϑῖ; ἀπὲ φποπίδπι 
ἯΩΝ ἰπδδῖ, οαἱ ἰποϑῖ, ἀε 4η0 ἰρϑῆπι ργδοαϊςαίῃγ. Νῷ 86 γεΙῸ 6886 
Ἰοππίητ, 4ααοοιπαπα οἰρπίβοαπε ρτδεαϊοαιίοπὶβ ἤρτιταβ. πποί!θ8 

δπὲϊη ἀϊουπίυτ, τοῖῖθ5 ἰρϑίτι 6886 δἰρηϊβοαπί. οὔπι ἜΓρΡῸ δογιπιὶ αιι86 
Ρταθάϊοδηῖττ, πε απ ἐμ χαϊά 68: εἰρηϊβοοπῖ, σαδεάδιη αυδῖο, 
χπαράδηι αιδπίαπι, 4πϑοάδπι δά α]ϊαιϊά, χιδϑάαιη ἔδοοια ἅπὶ δῖ, 
φπαδάδιη υδὲ, απαεάαπι 4παπάο, Ποτιιπὶ οαΐχπα ᾿άοπὶ ἰρϑιπὶ 6856 8ἰ- 
δυϊῆσαι. πἰ}}} ἐπίπι ἀἰΠεγι, ἄοπιο σοπνυδίοβοθπϑ 681, δὰξ πόπιῖοὸ οοη- 

30 να δϑοῖϊ: δὲ Βοπο δπιριυΐίαπε νοὶ ἱποθάθηῃδ οϑὲῖ, ἂπὶ ἤόπιο ἀπιθιυΐδὶ 
τὰ] ἱποοῆϊε. οἰπαη] ἴθ γ ἱπ 8}115 φηόστδ. ἰἴθπὶ ἱρδαπι 6886 οἴ ἰρϑιπι δϑὲ 
οἰκηϊίβοῦὶ συοα νϑγηη δϑῖ: ἰβϑιπὶ γὙΟΓῸ ΠῸΠ 6556, πιο ποη ὙΘΓῸΤῚ 
39εἰ} (αἰϑυπι, 5ἰπι το τ ἴᾶπι ἴῃ αἴβαπαιίομα παι ἴπ ποραϊίοπα, τπἰραϊα 

οἀ ϑοογαῖεβ πιπβίοπϑ δβῖ, φυοηίδπι νϑγύτη μος 681; δαϊ ΄υοπίδπι 
οοτγαῖεδ ποῦ αἰρηβ, χαοπίαπι υδγυτῃ. αποὰ αἰΐοπι ἀἰαπιθῖθγ ποῖ 

ὃ δἷϊ ἱποοτιπι ΠΘΌΓΑΒΙ 8, χποπίαπι [αἰδιιπι εϑὲ, ἰΐετι ἴρϑῆπι 6886 οἱ 
Ἰρϑᾶτα επϑ, 4ῃοάάαπι δοτιπὶ 86 ἀϊςῖα δῃπὶ ροξεπιία ἀϊεὶ ρο586 8ϊ- . 
κυ βοαϊ, φαοάάδτιη ἀεῖα. νἱάθηϑ οἴδπίπι ἀϊοίιατιϑ 6186, 4ποά ροϊοηιία, 
αἰ ἀἰοϊτατ, υἱῆδε, οἱ χιοά δοῖπ. ἰρβαπι 4ῃοχιιο 8ςθῃ8 δἰ ταὶ ἰϊοτ, οἱ 
αποΐ ροϊεβῖ πτὶ βοἰεπιία, οἱ ᾳποά ἴαπι αἰτατ. ἃς εἰΐαπι φυΐοβο θη 8 
τππὶ ἢΠ{πὰ οὐ ἴαπι ἱπεδβὲ αυΐδ8, ἔπι χαοα χοΐεβοετο ροϊοβῖ, δἰτηλπξετ 
δυΐεπι ἱπ ΦηΡοἰαπεῖ 8, αἰδπῖπι Νογουγίτπι ἴῃ ἰαρί4ς ἀϊοίπιι5. 6886, εἴ 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΒΟΜ ΤΥ͂. 
Ἰΐπεδε τοϑάϊοϊδέοση, ἂς ἐγ οτιπι, σαοὰ ποπάπει πιδίηγατη εἴ. χαδπάο 
στο ροϑϑίθι! 6 οἵ χαδηο ποη, ἴῃ δἰξὶβ ἀθιεγπιίμβπα;πι δὲ. 

8. δυββίαπια ἀϊσυπῖαγ εἰ δἰπιρ ἰοῖα σοτρόγα, αἱ ἴεττδ ἱξπῖς 
ἀ4π8 εἰ 4.86 ἴα]ῖα δϑιηϊ, εἰ ππίνει διϊτεγ σογρογα, εἰ πὲ ἐσ [ἴδ 
ξοποίδιαπί βυΐιπα!ία οἱ ἀδοτιοπίδ, ἃς δογυπὶ ᾿ραγι δας. ἤδες γοτὸ 
οἰπηΐα ἀϊσαπίπτ δυο θδιαπιῖα, χποπίαπι πο ἀϊοιπίηγ ἀ6 δυριοοῖο 864 
ἀε εἰς οσοἴετα, «ἰΐο γεγο πιοᾶο χιοάδουπαυο ἔποτὶ οαρθΆ εχϊδιοηδο, 
16 1 υ84ιε ἱπεχίδιεπα αυδα ποῦ ἀϊσπηῖαγ ἀδ δηθίθοῖοι υἱ ἀπίπμδ δηὶς- 
ταδὶ. ἴΐοπὶ απαοοιπααδ ραγοπ]δα ἐπϑιῖαα δἰηξ ἴῃ τ 1065, ἀεβπίεπῖος 
εἰ φυοά φυιά ΕἸεβ "θυτὰ χυΐδαις ρεγεπιριῖϊδ τοΐσπι ρορβμηϊϊατ, ὩΣ 
δαρετγῇοῖα σογραϑ8, πἰ 4αϊάαπι δἰτν, εἰ ᾿ἰμ δὰ δυροτῆς!ε8. δὲ υπίνετ- 
88 ]1Π16Γ πηπιοττιβ τἱἀδίαγ χυϊρηαβάαπι [6118 6586 (60 εἰδυϊπ ρεγειαρῖο 
1 Ὧ}] 6886) οἵ οπηπία ἰδτιπίπατγα. ἰΐετι χυοά αυϊὰ ἐγαῖ ε886, σι τα- 
ἴσο ἀεβυϊιῖο 6θῖ, δὲ ἤοο υπἰπδουϊιδαια δ βοιδπτα ἀϊοίατ. δοςὶ 
ἱρίτατ ἄυοθα5 πιοήϊ58 δυμϑἰαπείαπι ἀἰεῖ, δὲ ἔρϑηπι Ὁ] πιππὶ δυρ᾽οοίαπα, 
αυοά ποη ἀϊεϊϊατ ἀε αἰΐο, εἰ Ἰὰ χαρά ςιη φαοά ααίὰ εἰϊ, εἴϊατα δ6- 
ΡᾶγΔΒ1]6 [ἀοτίε: τα16 νεγοὸ ουϊυθαιε [ογιπα εἴ δρθοίεϑ. 

9. Ἑδάεπι νεγο χυδοήδπι δεουπάιπι δοοϊἀδῃ8 ἀϊοεππῖατγ, οἰ 4]. 
Ῥυνπ οἵ τπαβίσιπι ἰᾷοπι, φιοηίαπι οἰἄθτῃ δουϊἀππε, δὸ οτος εἰ πιυδὶ- 
οὕπῃ, φυοπίαπι αἰΐεγααι αἰτεγὶ δορὶ αἴ: : ταυϑῖου8 νοτο Βοιηο, φαοπίᾶτῳ 
τπικῖστπι Ἀοπιΐηὶ αοοϊ τ: αἰτίφιιε γεγο μος, δἵ παῖς πἴτππαια 111ο- 
τῖιπ : οἴοπῖπι ᾿ουνίηὶ τατπϑῖοο οἵ ἤοῖπο. οἷ πιυϑίοαπι ἐάοπι ἀτοϊϊατ, εἰ 
Ηἰς ΠΠππ4. χιατα οἰππία πάρ πηϊνογθα ἰοῦ ποι ἀϊσαπίαγ. ποῖ επΐπε 
6ϑὲ γδύυνῃ ἀΐθθια χυοά οπιπίβ Ἰιοιθο ἰάεπι οἴ πιαϑίουμα, Ὀπίνογεα α 
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πίη ΡῈΓ δ6 δχἰβίαμι, δοοίἀοπιϊα γεγο ποῆ ΡῈΓ 86 δεὰ ἀδ ϑἴπρι- (0.5 
ἰδυῖθη8 δἰ περ! !οἴτογ ἀϊοιπιαν. ἰάθη ἐπίπι υἱάειαγ ϑοογαίε εἰ 5 οογὰ- 
165 πιιίσι!8 6586. ϑοογαῖεβ δηΐπ πον ἐδ ταῦ 8. αύᾶγε πο ἀἰοίτας 
οὐαπὶς ϑοογαῖδϑ, δἰσυιὶ οὐμπὶβ ἢοιπο. ααδδάδπι ἱξίταγ ἰτὰ ἀϊσιπίαν 
εδάεπι, συδεάδιη γαΓῸ ρετ 86, δου οἕ ἅπᾶπι. δἴδπὶ πὶ ἀυοττιτη τπῶ- 
τοτία δὺξ δρθοῖς δπυΐξ Παπιθγο ἀπ, δδάεπι ἀϊουπίπτ: εἴ φαογατα 8}- 
ϑἰδηια ὑπ. πάτα ραϊοὶ φυοά μἰεπεϊδ8 ππὶῖδ9 φηδεήδαι δοβευ δε 
εϑὲ, δὺΐ ρίπτίατι, δοΐ σὰπὶ αἱ ρΙυγίθυϑ. υἱδῖατ, πιραϊα οππὶ ἀΐοαῖ 
ἐββῶν δἰ δ᾽ ἱροὶ ἰάεπι: αἱ ἀποθῦθ δπὰπ 'ρ80 υὔατ. ἀΐνοτθα ν6ΓῸ 
ἰσππίυτ, υοτιπι δὰϊ 5ρ6οῖθ8 ρ᾽ογοϑ δὺξ πιαϊετία δυὶ γιὸ δυθοίδη- 

τἶδο; δὲ οπαπῖπο ἀϊνεγδυπι (Ἰοἰτατ ορροϑῖτε δὰ ἰά χυοά Ἰάειη ἀϊείίαν. 
ἀϊἊεγουτῖα γεγο ἀϊσαπτιγ, φυδδουπαηα, ἀΐνεγϑα δπηῖ, οὐμα ἰάδτ υϊα 
δἷνιὶ, τηοἄο ποη 8ϊπὶ ἰάδπι πῦπιογο, 864 δυῖ ϑρδεὶε ἀπὶ ρϑῦθγε δαϊ 
Ρτοροτιίοπα. ἰΐθπι φιιογαπι ἀϊνογϑητα ρθηι8, οἴ ςοπιγατῖδ, εἰ αθδε- 
σαπααε αἰνογϑίϊαϊθπι ἴπ 8: 8ϊδητα μαροης. 51π|}Π1ὰ ἀἰσπηΐοτ εἴ αθᾶς 
ἰάδιη ρᾶ888 δι, εἴ χῦδβε ρίηγα δαδιῃ 4υδιπ ἀΐνεσσα ρᾶ888 δυπῖ, εἴ 
4πογηπι πα] ἴα πᾶ. ἃς δεοιπήάσπι 4αβοοιπῆμ σοπίγαγίοτττη αἷ- 
τογαγὶ οοπεπρὶε, ἰὰ φυοὰ ρἷατα Πΐδ δι πιαρί5 ᾿γορτία μδρεῖ, δί τη δ 
1}}1 δὲ. ορροϑίξε υϑτο ϑἰπι}}}})8 (1581 πη} 16 ἀἰσαπίυτ, 

10. Ορροϑίτα ἀϊσαπίητ σοπιγαήϊςιίο οοπίγαιία, δά 4]! αυϊὰ, ρτῇ- 3 
συδῖο, οἱ βαδίτυ, οἱ δὰ εχ χιυῖδαηϑ οἵ ἴῃ φυδθ υἱτπνα, αἱ ροπεγαου 3 
εἰ σογγριίοηθβ. δἰ 4υδδουπῆϊδ 8πϑΟ ρῖνο διῃδοτιπὶ ποῦ οοπιϊηρὶς 
εἶτα δή ο586, δες ὁρροπὶ ἠϊοιπίπγ δὲ ἴρβα δὺϊ ἐχ 4υϊθὺ8 βθδξ, 
[υβοῦπι παπιαιθ οἱ αἰ δπι 5ϊτπ|] εἴάδπὶ ποπ ἰπϑιηῖ: υδΓ6 δᾶ οχ ααὶ- 
Ρῃ5 δυηὶ ὁρροπιιηῖιγ ᾿ρ818. σοηϊγαγία ἀϊοιπῖαγ αυ86 ποῦ ροϑϑπηῖ 
δἰ πιο] οἰάεπὶ δάδ586, οππὶ βουτιπὶ δὶπὶ 4186 δϑοοππήμιῃ ραπα8 ἀἰξἴε- 
ἔππῖ; εἴ συδε ρἰυγίπιιιπ αἰ Παγαπὶ, σαππ ἰπ σοάοπι βοηοτα εἶδες 
ἄαδενε ρ]ανΐπηιιη αἰ Γίεγπηῖ, σηπὶ ἰη οοάδιη δυβοαρῖῖϊτο δἰπι; ἃς εἰδαα 
4086 ῥ]ατίιπιην αἰ όττιπε, σατπ σοτηπι δἰπὶ 4π80 80} εαἄειῃ ροιειῖα 
δα; οἱ σιογομι αἰ ΓΓογοπτίδ ππαχῖπιδ, δὰ ϑιτη ρ οἴ τα γ δὺϊ δεουπάυτα 
ξεπη5 δπὶ ϑεοππάθπι βροοΐοια. οεΐοτα Ὑ6ΓῸ σοπίγαγία ἀϊουπίητ, απ86- 
ἄσπι δὸ χυοΐ ἰαϊϊα Βαβεπὶ; χυδοάατα δὸ χυοά δβικεεριϊνα ταὶ 
διηῖ; ιαοήίαπι 6ο φποῦ δοῖνα δυὶ ραϑϑῖνα 1] ἴππὶ 9ιπ|, δὺς ἀροπῦα 
δυὶ ραἰτοπίϊα, δυΐ ἀρϊεοϊίοπος δαξ 8: πρτοπο8, δὺϊ ἢδοἰ τα δι ρτῖνα- 
τοῦδ ϑ8η8 Βογιπι ἃς ταἰΐαπι. σὔπι δηΐθπι Ὀπαιη οἱ 68 τπῸ Πρ [ἰοἰξετ 
ἀϊοαπῖωτ, ἤθ 6586 6ϑὲ τᾶ οεΐογα 4π068πε, σιδϑοῦη χα ϑεοσπάμτη ἢδθς 
ἀϊοιπῖιγ, ϑοχπδηϊογ. 4ύᾶτγα εἰ ἰάδιη οἱ ἐν εανα εἴ οοπιγαπῦτα, πῆ 
δδουπάηῃπι πυπισυοάσαε ρτγαθάϊοδιπδπίητη αἀἰνογϑατη δῖ. ἀΐνγε θα 
γὙΘΓῸ ϑρδοίε ἀϊοιιηατ, χπαθουπααο οἴπὶ δἰ πκάθπι δἰπὶ ρθη οτῖδ, ὩΟΒ 
διιηξ 88 αἰ ἴοττια; οἱ φηδδοπηχυδ οὑπὶ ἷπ δοάδιῃ βέποτγα 981π|, ἰἤξε- 
τεητίαπι Βαρ δι; οἱ φυδεοθηαοθ 'π φο δίδητία σοπιταγιεἴδι απ παροσ. 
οοπίγατία αποῆιδ ἀΐνογϑα ϑρθοῖθ ἴῃ υἱσεπὶ 5πηϊ, δι οτηπία, δηὶ φτμμθ 
Ρτίπιο ἀϊεσηῖπι, δὲ φιοττιηπ ἴῃ αἰτιπα ροπογῖβ σροοῖα γαϊίοηθθ ἄϊνεγ- 
8586, αἴ ἤοτηο εδἱ ἐχαι5 ἱπαϊνίάυα ρέπεγε, ταϊίομεϑ γεγο δοόγτα ἀ1- 

Ε] 

ν' 



ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΒΟΌΝ 

ποῦβδδ: δὲ σπδθοπηηπα Ἴπτὰ ἰῃ δα ἄδπ) δ ϑ᾽δηλία δἰπε, ἀἰΠΓἜγεπ δι 
δρεπι, εαάθαι γεγο βρθοὶθ δυπῖ, φῃδθοποαα εἰ8 ορροϑῖτε ἀϊοππῖατ. 

11. Ῥγίογα οἱ ροβιογίογα ἀϊσυπίυῦ ἀπὸ φυϊάοτη πποάο ἰαπαύδιῃ 
10 4ίαπο ρτίπιο εἰ ρτίποῖρῖο ἴπ φιοαπθ βέπογα Ἔχίϑθπῖε, φυοά ρῥτορία- 

4αΐπϑ εοἱ ρῥεηϊπεῖριο οὐάαπι ἀειοτγιπίπαῖο, δὲ δ ρ]Ἰοἰτετ δὲ παίαγα 
δυΐ ἂά Αἰϊφυϊη αὐ πρὶ δαϊ ἂΡ δἰφυθαδ; ατρυῖα φαδεάδπι δεοππάαπι 
Ἰοσυπι, 60 4ιοά ρτορίπααϊογᾶ διπὶ αἰϊουϊ ἰοοο πδίαγα ἀδιεγπιϊπαῖο, 
τπθάϊο νἱάο]ιοθῖ δυῖ αἱειπο δαὶ δὰ χιοάουηααο; φυοὰ γεγο σεϑιθο- 
«ἴη8, 688 ροδίογίαϑ. αυδεάαπι δεοιπάνιη ἴοτηρυθ: αἰϊφαδ δηΐπὶ δῸ 
ηυοά τοπιοίϊογα ἃ παης δηηῖ; πὶ ἀδ εἷ8 4086 ἔδοῖα διπῆ: 4886 Θηὶπὶ 
δὰ Τ τγοίδιη Πιθγπιῖ, ργίογα 88ῃϊῖ 115 ἐμπῇ ἴῃ Β6}115 Ρετγϑὶςῖβ ἔδοία δαῃῖ, 
φαιοπίαπι τοπιοῖϊι5 ἃ πῦπο ἀϊδίδι!, δἰαιια υθγο 60 φαοά ργορίπφυΐοτα 
ἱρδὶ πᾶπο διπῆ, αὐ ἀ6 ζυϊτιτγίδ. ῥσῖα5. δηῖπὶ ἰδϑίαπι φυοὰ ἀρυὰ Νε- 
τα θαᾶτα ζυξατωιῃ δδῖ, 4ιϑιη χαρά δρυὰ Ὠείρθον, φιιουΐαιη ργορίπαυΐαδ 

20 ἱρδὶ πῦυπο δϑῖ, οξ ργίποιρίο δὲ ρτίπρο 'ρ80 παης ροϑβιἴο. 4υδβεάδιπ 86- 
οὐπάπτη πιοίπην: αιοά δπῖπι ργορίπαυΐϊαδ ργίππο τηουθῃῖα δϑὲ, ρτὶα 9 
δὲ, πὶ ρθεογ υἷγο. εἰθηΐη φυοάάδπι δὲ πος 5::πρ]]οῖτοι ργὶποῖρίατα 
φϑῖ. παδοάδπι δεουι ἀπ Ἡρμοίον 4ποά δηΐπι δχςοὶ εξ ροϊεπιία 
δὶ [οτιϊι8 δὲ, ρυΐαϑ δϑί, ἴα]6 υϑγὸ δῖ, οαἱῃϑ δ] δος οπεῖῃ υἱ δἰΐεγατα, 
οἱ φαοά ροϑιειῖπδ δδῖ, ϑεαιιδῖιτ πθς 6886 δῖ, [ἴἰὰ ἢ πο πιονϑῖα 1110 
ποη τπονϑᾶϊῃγ εἰ τπουδια τηουθδίωγ: δ]θοδο δπίπι ργῃοὶρίαη 6ϑῖ. 
πυποάδπι δϑοιπάιιπι οτάϊμθαι : μδθς Ὑ6γὸ δαπε, 4ιϑεουπαθδ ΔΡ δἰί4θο 
πὸ ἀεϊειπηϊηδῖο ργοροτιοπαϊϊτοτ ἀϊϑίδεϊ, αἵ ἰπ τρια ἀ᾽15 αὶ δεουπ- 
ἄσππι Ἰοσῦτη οΡἄπεὶ, ργίογ ϑδὲ δὸ 4αϊ ἰδγέπη ἰεπεῖ, εἴ ραγαηεῖε 
ἀύδιι πεῖο: {ΠΠἰς δπΐπε ἐγὶρα αἱ ἀποίοτ, εἰς σαγοὸ παθάϊα ρυϊποῖρίαπι 

30 6ϑὲ. Βᾶος ἰΐδφιο μος ταοὰο ρῥτίογα ἀϊοπηῖπν. δῖο υθγο ταοάο, φαοὰ 
οορηϊοης ῥγίιϑ, ἰδη4πᾶπι εἰ δἰ ρ οἴ το ρτῖπϑ. Ἀογῆτα δυῖθτΣ δἰ ΟΣ 
ἐξα 4886 δεουθπάυιϊη γαϊίομιθτι δἴψθαθ δὰ 4086 δεοιπάυτι 8εηϑυιη. 86- 
συ πάυπι διΐπι ταιϊϊομδιη ἀπ νογβα 8 ̓γίογα, ϑδουπάυτη ὙΘΓΟ 86 Πϑθτη᾿ 
δ᾽ πριϊατία ; δἰ δαουπάιπι ται οπεπι δος δπ5 τοῖο ῥεῖα δ, αἰ πιπϑίσατῃ 
ἢιοπῖμε τηπδῖςο. ποῖ δπἰπὶ ἐξ γαιϊο ἴοῖδ δυφαπα ρᾶγῖθ, ἰδιπϑῖδὶ πο 
«οπεηρὶξ πημϑέοιπι 6886, δἱ Π0Ὶ δῖ δἰ φηΐβ τπυιϑίσαϑ. ἰΐδπι ργίοτγα ἀΐ- 
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τροᾶο ἀϊςεῖατ, ποά πιοξῃς δαϊ ἐγϑιϑιπαϊδιοηΐδ ῥτίποὶρίανα μαθοῖ. 
εἰδηΐια ϑεἀαιϊνυνο ροΐοαδ αυϊὰ εδὶ ἴῃ αἰΐθιο, δὰξ ργουῖ αἰϊδσυτι οϑὲ, 
Δἰΐο τεγο, δὶ φυϊὰ εἶυϑ5 δ]τυνὰ τα ]θιη ροϊοητίδιη μαβεῖ, ]ἴο νϑζο, δὶ 
4φυϊά αὐ φαοάσυπααε ἱγαπδιπυτοίατ, δῖνα ἰῃ ρβίῃϑ δἶνβ ἴῃ πιϑὶἷσβ, Ρο- 
τειαπι μαρθὰξ. οἰθηΐα φυοὰ ΠοΥΤαπρ ἴα, υἱἀθῖαγ ροδδὶ 116 6888 
ξοτιτιτηρὶ: ΑἰΠαγ ΠῚ ΠΟΥΓιτηροτγοίοτ, δἰ ἱπιροϑϑὶ!]6 οϑϑϑῖ. πὰς 
δαΐετι Παρ εὲ φυδπάδπι ἀϊδροϑίιον οι, οααϑατῃ οἰ Ρτὶμοῖρίαπι Ὠαΐυ8- 
οοποάϊ ρϑβοιοιί8. ἸΡΜ ΊΘΗΝΕ δηΐμι ργορίεγθα φυοὰ Πρ εῖ, φιαπάο- 
416 Ρτγορίογρα χυοα ρτγίνδξαν, ἴ8}6 υἱάβίαγ 6556. χυοάεὶ ρυῖνδῦο Μδ- 
Βίξα5 φυοάμι ᾿ποδο εδὲ, οπιμία ργορίεσει φιοά [ιαρδιξ ργοΐδοῖο 
Αἰϊφυϊὰ δγοωξ, αϑαοΐνοοα δαΐοτι ἀἰοῖπιπϑ ἔμδυτα δὴ; απᾶγα Ρτορίο- 
τᾶ φιοά Βωρδὶ μαρίξαπι φυεμἤδτι εἰ Ρτἰποϊρίανῃ, ροϑδὶ 116 οϑῖ, οὲ 
Ῥτορῖίογβ φυοά μαρεῖ μυῖϊα5 ρηϊνδιϊοη δι, 9] Βοϑϑ1 0116 δδὲ ρυλνδο- 
βειῃ μάβεγε. δἰΐο δυΐεμι τποάο ργορίεγθα ΄αοὰ ποι ΒδΡεῖ οἷυϑ ρο- 
τεμεῖαπι δαὶ ργίποὶρίαπι ἴμ αἰΐενο, δαϊ ῥγουξ αἰϊεγονη, ςοτγαριίγϑιῃ. 
ἴξεπι δεο οπηπΐα απξ 60 4φαοὰ δοίυτῃ σοπιϊηραιν παθο ποτὶ δὰξ ὩΘα 
βοτὶ, αὰξ ἐο φιοά βοῃδ. εἰθηίνη ἰπδηϊηδιῖ5 δἰΐδτη 1818. ροϊοπεῖα ἰη- 

ὃ 

εδῖ, αἱ ᾿πϑίγαιπ οι 8. δἰ αθαιῃ επὶπι ροβϑε δοῆδια ἰγγάτῃ αἰθοΐ, α]ϊ-ος 
δα τηϊηῖπιε, δὶ ποῦ θῈπ6 δοπάπϑ εϑὲ. ἱιπροίεπεϊα νθγο ροϊθητδα 
Ρυϊναιῖο εβὲ, εἰ φπδθάδπι 16}}8 ρυζιςῖρὶϊ ΡΒ διο φπαὶς ἀϊχίπιιδ, δὺὶ 
οπιπΐπο, δαὶ Ὁ δοὸ 4πὶ παΐαγα ἃρίι8 οδὲ ἤάβεγε, διιὲ δὲ οὔπι πδίαγα 
ἀρίῃϑ δἰϊ ἰαπιὶ ΒάΡρεγθ. πο} δπίμι διπη 8 ἀϊςεῖ ᾿προϑ81 0116 6880 
ὈΘΓΏΤη ξοΏεγαγε εἰ υἱγατη δαπυσθαμι. ἰζϑι αἰτίαις ροϊοηιίδε δϑὲ 

Ἰπηροἴδηία ορροϑβίϊα, οἵ εἰ φιιδε δοΪιιπὶ τηοἰϊνα δῖ, οἱ οἱ φυδα βδπ 
παοῖνα εἴ. προβιὰ φυραὰθ 4υδεάδπι 'δεοσμάση μδης ἴπιρο- 
τεπιίδπι ἀϊσασίατ, 4πδεάδπι ἃ[10 πποάο, τὲ Ροδδί ἰϊς εἰ ἰπυροβδι1]6. 
πηροϑϑῖριῖε χαΐάδτι, ουΐαο σοπίγαγίτ δ οεδϑϑαγίο υδγιτῃ δῖ, υ δ] αι 
ἀϊανηπεῖγατα σοταπη ΘΩϑΌΓΑΡΊ δι 6856 ἰ ρο951}116 δδὲ, φαοπίδει ΓΑἸδυτ, 
Βιϊπϑοοιηοάϊ εδῖ, δὲ ουΐαϑ σοι γαγίθτη πο δο᾽ .πὶ Ὑϑγατ 864 πδοθϑ- 
φασί υτι ΠΟ 486 δδὲ, τ ΠΟΘ ΠΙ ἢ ΘΠ ϑΆΓΘΡΙ 15 δἰξ, σοταιη Θ δα να Ρ116 ἰρίταγ 
ποπ βοΐαπι ζαϊϑιπι, 58εἰ παοβοϑαγίο δἰΐαια ζαἰβαπ εδί. ἰρϑαπι τ6ΓῸ 
Ροϑδῖβ:]ο παῖς σοη γαγίαπι, οὐιπὶ ΟΠ δἰῖ πες δϑϑαγίυι οοηξγασίσση [4]- 
ΌΤΙ 6886, τι δεήεγε Ποιηΐπεπιὶ ροϑϑίθι]α δϑὲ: ποὰ δηίμη προ ϑϑδγῖο 30 
ποη δεάεγε ζδίδηπι εϑἱ. ροδδί δι [6 ̓ΐααιδ υπὸ χιήίάεπι πμοάο εἰρπίβοαι, 
αἱ ἀϊοῖιπι ε8ὲ, αοά ποι πε Θ858110 ἐαἰδιιπὶ δϑὲ: ἃ]10 υδγο ἰρϑῦτῃ γ8- 
ταϊῃ 6886, ἃἰΐο δαΐθιπ οοπε 68 Ὑδγτι 6586, Ἰποἰ:ρ)οτῖςε δαΐθιη, 
4πας ἴῃ ρεοιπεῖτια ροϊθηιία ἀϊοίτυτ. μαθο ἰξί τσ Ρ δὶ ΒΠΠἴὰ πιοπ 86- 
φαπάστα ροϊοπίϊαπι. 4πᾶε δυΐειι ἀϊουπίωγ, οσηπίδ δά ρτίμπδτι ἀπαπιί020 
ἀϊουπίογ: μδες δυΐοπι 681 ρεϊοἰρίμτα ἔγδηδιη αἰδιϊοινο ἰπ ἃἰΐογο, ργοας 
δἰϊεγυι ἐδξι οδίεγα παπιαιι6 ΡΟ δ|Π1 ἀἰσαπίατ, φυδοάδιῃ οο ᾳυοὰ 
δοιτ δἰ ἰφιίὰ ἰαϊοιη ροϊεπιίδπι Παρ δὲ, φιαθάατη εο φυοά ποῃ δᾶ- 
Ῥεπῖ, φιδεάδιι οὸ αυοὰ δὶς μαββηϊ. διιπι Πτετ εἰΐαπι ἱωρο δὶ 1118, 
αύᾶτο ῥγοριΐδ ργίπιδε ροϊειεαο ἀεἤμ!ο ῥσοίεοϊο οὐἱξ ργϊποὶρίῃση 
Ἰγαπδπιη δ ϊν πη 'π δἰΐεσο, ργοαῖ αἰΐεγαπι 691. 

«18. Οὐδηϊαμ ἀϊοιίατ, φυοὰ ἴῃ ἰμοἰια ἀἰν 5101} 6, φαογτπι υἰτυτο- 
48ε δυὶ δἰπιβαΐα ἀπῦπι φυΐὰ εἰ φυοά αιϊὰ ἀρ διπὶ 6586. σπιυλταὰο 
Ἰφί την φυδηΐππι φυϊά, δὶ πυιπηθγα}}}5 681, γηδρι τα 0 Ὑ6ΓῸ, δὲ Ἰη6ηδῈ- 
τα 1115, ἀϊοίίατ δαΐοθτα ᾿πα]ἰϊαάο φυΐάετ), 4πδο ροϊοπηξία ἀϊν 181} 1118 
δδῖ ἱπ ποῦ οσοιεπαδ, ἱπαρηϊϊαἦο υθγο, φῦδ6 ἐῃ σοτίπς. τυϑρπἰϊααὶ- 
πἷϑ δὐΐεπι, 4686 φυϊάθπι δά ἀπάτη σοπίϊπυᾶ 68ὲ, Ἰοπρὶιμἀο, φαδε γεγο 
δὰ ἀυο, Ἰαϊιἀο, φαᾶς δυΐοπι δά ἰγῖα, ργοίωπαια8 ει. μόγαῖη δοΐθτῃ 
ταὶ ὰο ααϊάοπὶ ἱπβπὶϊα πιπιεγηϑ, ἰοηρίτάο γεγο ᾿ΐπθα, Ἰαϊπο 
δυίειπ δυρειβςῖαθ, ργοίαπαϊα8 Ὑεγὸ σογρηδ 6ε8ῖ. Σΐεπ) δἰΐα ρξγ δὲ 
4υδηΐα φιδείδιη ἀϊοπηίατ, αἰϊα βεουπάμιη δος 68, αἰρυῖα Ἰἴπεα φαὶ- 
ἄξια ηυδπίυτῃ απ άαπι ρ6Γ 26 δϑῖ, πιρρδίοσπι Ὑ6γὸ ϑδουηηπι δοςὶ- 
ἄξδηδ. δουιπι ὙΕΓῸ 4ῦ86 ΡῈ6Γ 86 διηῖ, σιαοάδηι δβδοιπάπτη δι βϑῖδη- 
«ἴανα δαπι, οἱ πε φυδπίαη φυϊάάδην (Ἰὴ ἀδῆνἐίοπα ἤδιηφυς 4υοά 
φυϊὰ εεἰ ἀϊςδηι ηυδπίππι φυϊάάδπι ἴπ68ι)}, φαδεάδπι ρϑϑοπθα εἰ 
Βαρίϊαϑ Ἰναϊπδεοπιοάϊ δι δδιαπιΐαα δαηῖ, πὶ πιο ϊπτι εἰ ρᾶποῦπι,. ]οΠ- 40 
βαπι εἴ Ῥγένο, Ἰαΐπι εἰ ϑἰυϊοίαπι, ργοίαπάμμι δὲ Βυνηῖὶς, βγᾶνε εἰ 
Ἶενε, εἴ σείογα φιόφηε μαυϊιβοδπιο ἀν. δαπξ ἀυξεῖπι τπϑβπυτα εἰΐαση εἰ 
Ρᾶγυιπη, γδῖι5. δὲ τηϊηΠ8, ἴδτα ϑεουπάμτι 86 4πᾶπὶ οἀ 86 ἴῃ Υἱοθπι 
ἀϊεῖα, φυδνῖ ΡῈγ 86 ραϑϑίοπε. ἰγδηϑίεγιπειγ δυΐοπὶ εἰ δὰ ]ϊὰ ἰδία 
ποπιΐπα. δογὰπι δπίεια 4πᾶὲ δεοσπάμπι δοοίάεπς ἀϊουμτιγ αυδηῖδ, 
φιοάάαπι ἰϊα ἀϊοίτητ αὐ ργαθάϊοΐστη εϑὲ φυοά τηνδίοπι θὲ αἰβᾶπι 
υδηΐαπι εδὶ, ἐ0 ηαοά {Ππὰ οἰ ἱπαπὶ φαδπίωνη απὶὰ εδι. φιαδάδτα 
τὶ τηοῖαβ εἰ ἱδῃιριιβ: δὲ ἤδες επίπι αυδηία αιδεάδτη δὲ σοπαπα 30 
ἀϊοιπίαν ἐο χποὰ 111 ἀϊνιαἰΒΣ] 8 δππὶ, φαοστια ἤδες δαπξ ΡΔδϑ 068. 

Ἀτσ2 

1019 οὐ πῖηγ ραβδῖοπεϑ ργίογιπι, τὶ γεοιμἄο Ἰενϊξαῖ: ἰστα ἀ δπὶπὶ ἰπθδα 
Ρέτ 868 ραβϑῖο, ἤος υϑγοὸ ϑιρογβεῖεὶ. φυδθάδιῃ ἱρίϊαγ ἰΐα ρτίοτα εἴ 
Ροδίιοσγίοτα ἀϊοαπίητ, ᾳπαθάδιη υθγο 8δουπάσνη πδίαγαπι οἱ δι ϑίδη- 
ἔδυ, φυδοούπαια ςοππησιπὶ ἀΡϑ4π6 8115 6886, ἰδίδ υδγὸ ϑπὲ {1119 
χηλπίπλε; 4πὰ αἰνϊοίοτα τδι8 6οῖ Ῥ]αϊο. σαι δυΐδθιῃ ἴρϑαπι 6886 πιι}]- 
Ἐρ]Ἰοϊτετ ἀἰοαίατ, ᾿τῖπιο φιΐάθτα δι δἰ θοῖπι δϑὶ ργίοϑ, ργορίεγ φυαοά 
δ Βδίδηιία ρτῖου, ἀοίπαο ἰοῦ χιιαθ δεουπάϊηπ ροϊεπιϊαιη εἴ 4τιδα 
ϑεουηάυπι δοίσιη. χυδοάδπι επΐπι ϑοουηάμπι ροϊοπίϊαπι ργίογα ϑυν, 
σιιὰθἄδτα υοτὸ δδουπάπτι δεῖται, νδἰυιϊ ϑεοιπάπιπ ροξοπέϊθπι αυΐά πη 
αἰϊτοϊάϊα χπᾶπι ἰοῖα, δὲ ραγιΐςα] χυδιη ἐοΐθμι, δὲ τπαϊδγία 4υᾶτῃ δὰ }- 

10 ϑιΑπίϊα ; δεουμ άπ δοῖααα γογο ροϑίθιϊογ: ἀϊ58ο] ἴο δἰ επὶπι δεοππάπιη 
δοῖτιπι οτὶϊ. αι άαιη τποάο ἰρίτιτ οὐππὶα φιδεοηπααα ρεὶπ8 εἴ ροβίθ- 
τῖοα ἀϊσεηῖπγ, ϑδοιινάϊπι ἤδες ἀϊουπίαηγτ. ααυδοάδιι δπίη δϑοὰμάιτα 
δοποιδιϊοματη σον}: 546 [115 6586, αὐ ἰοῖαπι ραγΈθα8. 4π8ε- 
ἄαιτι τ ΘΙῸ δεουπάτπι σογτιρίϊοιοπι, αξ ρᾶγϑ ἰοῖο. δίχα ἐϊε οἰϊαπε 
εδῖοτγᾶ. 

12. Ῥοϊοπιία ἀἰεϊτογ ᾳπαοάδπι φυϊάοια ρεϊποὶρίτπι ποῖα 5. ἀὰξ 
ἘΓΘπ στα αἰ ἰἰ0η15 ἢ: αἰξογο, δι ρτοπὶ αἰϊδγαιη δϑὲ, αἰ αοάϊβοαῖνα ρο- 
τεπιΐα δϑῖ, 4088 ποι ἰπϑδὲ ἐ δοάϊβοδιο: δεὰ δϑ τηδάδθπάϊ, οὐπὶ οἷϊ 
Ροϊεπιεῖα, ἱποτίι ἰάπιοη ἵπ 60 41 ϑαπδίῃγ, δεὰ Ποὴ ῥγοιὶ 938η8[ὉΓ, 
4υδοάδπι ἰρίτιγ οὐπεΐπο ρτϊποὶρίυτη ἐγαπϑηναϊδιϊο πὶ δῃξ Ἰποίπ5 ἀἰοἰ- 

50 ἴτ᾽ ροϊεπιία ἰη αἰΐογο, δὰϊ ργουΐ δἰϊεγασα εϑὲ, φιδεάαπι γεγο δ} αἷ- 
ἴετος δὶ ῥγοαῦῖ αἰ τογατη δϑὲ; δδοομπάπιῃ αιὰπιὶ ρτοίεςεϊο, φυοὰ ραϊίατ, 
ΑἸ! φαϊή ραϊιν. απαπάοαφυο ἰρίϊατ, δἱ ηϊά φποάςσυπαπο ραϊὶ ροβεὶ- 
ἈΣ16 δδῖ, ἀϊείνηιδ {Ππ4 βο986 ρϑῖϊ; φοδπάοφιε νϑσο ποῦ ϑεουάσιῃ 
οταπετη Ῥαβϑϊοπεπι, δε δὶ δά τηϑ] 5. ἰἴδαι 4πᾶ οἷτιδ φυοά Βεπε χιὶρ- 
Ῥίαπι Ἢ οἰδίπτ, ἂπὶ δεουπάπιῃ δἰ σοοηθπι. δἰ φιιαπο επΐπι 608 φαὶ 
ϑοϊατη ἀταβυϊαγοηξ δπὶ ἠϊχεγαπῖ, ποη δαΐειῃ Βὲπα πες αἱ ρτγοροϑιε- 
τὲ, ποῦ ἀἰείπιπβ ρο886 ἀΐοογε δαῖ διπραΐαγθ. δἰπη τοῦ φυσι ἂς 
Ρϑιι. ἴἴδπὶ φυΐϊοπηφαθ μαθίτπδ, δεοιιπάνιπ 4υοδ ἰτη ρ4 85:0 1}18 οτηιῖνο 
δὰξ ἐπι πι τ ἴα διπϊ, δὺς ποῦ ἔδοῖ!ε δὰ ἠδίθιϊα 5 τπονοαπίυτ, ροϊεη- 
εἶδος ἀϊοππίυτ. ἔγαπριυπίπγ πᾶῖθπὸ οἵ σοπίδστιηιγ δὲ βϑοϊαπίαγ εἰ 

90 ΟΤἸΩ ΠΟ ΘΟΓΓΙΠΊΡ ΠΌΤ ΠΟΤ τρῷς ΡΟ886, 861 ῬΓΟρΡΙΟΓ ΠΟῚ Ρο886 
οἱ ἴπ δἰΐσυο ἀεβοεγε. ἱπιραβδιθι} 8 ν ΓΟ ἃ ἴ8}1}π8 δυπῖ, φιδε ργορίεγ 
ῬΡοϊεπεΐατω οἵ ρορβε εἰ δἰ φυαίειμι8 86 μάβεγε υἱχ δἱ ραγαπι ραιϊυπίωτ. 
οὕτα δῖοι ροΐδητία τοὶ τπο 415 ἀϊξαῖαγ, ροΐδηδ φαοᾳας ὑπὸ αυϊάοτῃ 
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ἄϊοο δηΐθηι ποῆ φιοὰ τιογεῖτγ, δεὰ χποὰ τιοΐππι εδὲ. οἰεηῖτα 4πο- 
πἶδπι ἐἰυ ἃ φυδπίυτα 68ὶ, οἱ πιοῖϊο εϑὲ φυδηῖδ: ἴειιρτδ δαΐεπι ργορίε 
Π1απι. 

4ἀ. Ουαὶε ἀϊοίϊατ ἀπὸ πιοὰο ἀϊεγεπεδ δα ϑιδηεῖδο, πἰραῖα 
4π8}8 ἀπίπιδὶ μοπιο, φυοπίαπι Βὲρ65, ἐφπας γεγο ιδάγιρε; εἰ εἶγ- 
ουΐπϑ 408}15 φιδεάδπι βριγα, φυομπίαπι Αθ54πὸ δπρα ἷ6 εϑὲ, ἰπαᾶπι 
ἀἰἼεγεπιία, φθδε δεοππάωπι δα δπεϊθπι 4παὶϊα5 οἰϊ. πηοὸ ἰΐδαπα 
πιοᾶὰο 4ια ϊτα58 ἠϊοῖτατ φο ϑιδυίίαε ἀϊ[Γδγεπεῖα. δ πὶ ἰπυπι θ ]ἰ εἰ 
ταδὶ μεπιδῖῖοα, υϑἰαεἱ παπιογὶ 4π8}868 συϊάδτηι ϑππε, πὶ φαὶ ςοπηροϑιεὶ; 
εἴ ποη βοΐαπι εἰ δὴ τιπὰπι δυπὶ, ϑγά 11 φαοταπι ἰνηϊ δίϊο ϑυρογβοίεϑ 
εἴ δοϊϊάππι. δλ δὐυΐοπὶ δῃηπὲ 4] 4υοίί68 ιδητί, δαὶ φαοῖῖεβ φυδητὶ 
χαοιίε5, δὲ οπιπίπο χηοά ἰπ δυθβίδπιία ργαεῖογ φηβηΐαπι δχϑίϑεϊξ. 
δυβϑίδηϊα πᾶπηηθ οὐ 84π6 6ϑῖ, {πο δειπ6ὶ, πὲρτοίδ ἰρβοιτιτι δὲ χ 
ποῖ 4ηΐ Ὀἷδ νοὶ ἴεσ, δεά αὶ ϑοιποὶ: δοχ δηΐπι δοιπεὶ δοχ ὁπηὶ. ἰΐθιῃ 
σαδεοῦπαίια δι θ5ἰΔπιίϊδγαπι 4086 του θηϊογ ραϑϑίοῃθδ, αἱ οαἸ 165 εἰ 
{γι ρίἀϊτα9, Ιθεάο εἰ πίρτβάο, ργαυΐι85 εἰ Ἰθυΐταϑ, εἰ σπδθοῦησαδ δἰ πιὶ- 
Ἰΐα, δεουπάμπι {086 ἀιουμῖαγ αἰξθγαγὶ σογρογα ἱρ618 τηυϊαῖ8. ἰΐαπὶ 
δοοιηάιτ υἱγιυζοι δὲ τη τἴαπι, οἱ οπιπίπο οπαπι εἴ πιδΐππη. ἴδσγα 
ἰϊδφιθ δεούπάυπι ἀιο8 πιοάοϑ ἀϊοὶ ροϑδῖξ ἰρβϑαπι 4πδὶο, εἰ Ἀογαπὶ 
ἀπππὶ πιαχίπια ρτορτίππι. ρῥτίπια οἱδηίπι χυδὶ ἴὰ8 δα Βϑϊαπίίδα ἀἰ[[6-- 
τεπεία δϑῖ: ἰιπὶυ8 δυΐεπι ρᾶγβ δἰ 4186 ἴῃ πυπιογὶϑ 40 Δ 1:88 68ῖ. δἴθηση 
ἀϊετγευϊτία χυαθάδπι 5 ϑϊδητίαγιπη δσὶ, δε πο δυὶῖ δογυιη 4086 
τοουθπογ, δυϊ ὕ0π ῥγουῦΐ τηουθηΐηγ: μδδο διιΐεπι ρβϑϑὁΠ 68 ΘΟΓΏΠΙ 
4πδ6 πιογϑηΐυν, ργοῦὲ Ἱπουθὴϊαιν, δυηξ, εἴ πποΐυατα ἀἰ[Γογθηιίαθ. νἱγ- 
ἴὰ5 δὈϊειπ δἰ τη] }{|8 ραϑϑοπαιη φηδείαιῃ ραγίεϑ δηπὶ, ἀϊερεπἶὰ5 
δπΐπι τποῖπϑ εἰ δεϊίοπίθ παϑάδπὶ πιδηϊ [ϑῖδιξ, βδεουπάυπι 4088 ΒΘ ΠΏ 
το] πιαὶε δραπὲ αὐ ραϊιπίυγ δὰ φυδα ἰπ ποῖα 5ππῖ. φυοά δπῖπι μος 
πποάο ροϊεξδι πιουδγὶ ἂπὶ ἄῤθγα, θοπῆπι; αιοὰ γοτοὸ 1ἰὸ πιοάο εἰ 
φοπίγαωσίο, πιϑίιπι. πιᾶχίπι δυΐθπὶ θομαπι οἱ τηαΐαιῃ δἱρηϊβοδηξ 
φααϊιξαῖοπι τι 11115 χυδο δηἰιπαία δαηῖ, εἰ 1}}15 πιαχίπιε 4ιδῈ παρ θπὶ 
εἰεςιίοποπι. ς 

15. Αὰ αἰϊαυίὰ ἀϊοππῖτ χφυδοάαπι, πὸ ἀπρίανη αἢ ἠϊπιϊάϊητη εἰ 
τπρίαπι δὰ τογιίαπι ραγίθαι, βἰπιρ  ἰοἰτοτ πιὰ ρα δή πὰ ἰρ οεὶ 
Ρδγῖοπι, εἰ εχοεάοῃβ δά δχοδέδιιπι. αιδθήίδηι οἱ οαἰοίαοιίνιπι δά 
(βίοις εἰ δεοϊϊναπι δὰ βϑεςαθίϊε, εἰ ϑἰτη ρ Ἰοἰτοῦ δοιίνιῃ δα ρα5- 
δἴναπι. φυδοάδλιῃ εἰ πιοπϑαγαθι]6 δ τα θηϑίγατα δὲ δοί δῖ] δά βεἴθη- 
τίαπι εἰ 86 ηϑίρη]ο δὰ δεῆϑυιη, ἀϊοαπίαγ δυΐεπὶ ρεΐπια φυΐάειη δεουπ- 
ἄπ πυτπόγππι, δὺΐ δι ρ]οἴξοτ, δαὶ ἀδιογταίπαϊο δά θοϑ, δαὶ δἃ ἅπππὶ, 
παἰραΐα ἀαρίαιη φυίΐάεπι δ ἅπὰπι παπιθγι8 ἀδιετταίπαῖιβ, πια!ἰρὶ εκ 
γογῸ δεοῦπ πὶ πππιθγπιη δά ππτπι, ποη ἴᾶπιθη ἀδιογπιϊπαίππα, πὶ 

102 ππς γδὶ πυπος ϑεβφαϊα ογιτι γεγο δὰ βεϑααίδἰτογιπι βθοιιπάμτι πὸ- 
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τππϑγαπὶ 84 πππηθγιπὶ ἀεἰεγπιΐπαίμπι; θυ ρογραγίίεπς δυΐειπ δά 38 ρ- 
ραγιϊοπῖθιη ϑεουπάτιτη ἱπά οἰογηϊπαίμαιη, ἱοιὶ τ ΠΡ] χ δὰ ἀπιεπς 
ἐχοθάβιϑ δυΐειῃ δα -δχοθϑϑππὶ οτηπῖπο ἱπήοϊογτηϊ παῖμπι 8θοιπιππὶ 
ΠΠΙΠΘΓΏΙΠ. ΠΏ ΘΓΙ8 ΘΠὶπὶ σΟΙΙΠΙΘὨΘΌΓΑΡΙΪ 5; δοοσαπήάηπι σϑγο ἱποοπι- 
ἸΠΘΠδΉΓΑΒΙ 6 πὶ πιπιθγαι ἀϊεϊϊατ. ϑχοθάθηδ οηΐη δὴ δχοθϑβϑυπὶ ἴδπ- 
ἴαπὶ εοἴ δὲ αἰῖγα: μος σϑγο ἱπάἀδιογπιϊπαίωτη εδὲ, χαοάοιπαπο οπίϊπ 
οουπρίς, 65ὲ δῖ ἀθαιαὶα δαὶ πῸῚ δθφυδὶθ. ἤδες ἔϊααιε δά αἰϊφυϊὰ 
οταπία ϑοοππάσπι Ὠππιοταπι ἀϊςυπίητ, οἵ ππτηθγὶ Ραϑβίοπεϑ δῃηῖ. οἱ 
δάδπας δοηπαίε, δἰπιῖ!ε εἰ ἰάεπι δθοῦηάτπι αἰΐπτα πιοάαπι, δδοιπάτιτι 
πὑπια τα οἰθηὶπι οπιηΐα ἀἰσαπῆιγ, οδάθαι δηΐπι δαπὶ αποταιη δ ϑἰαπιϊα 
ἀτια, δἰ ταὶ ΐα ΥΈγῸ 4υογατα᾽ 4. 88 ἀπ, δθαιδία δαΐοια απογαπι 
ηδπιαδ ὕη8. ἸρδΠΊ ΨΕΓῸ Ὁπαπιὶ Πιπιογὶ ρτὶπεϊρίαπι οἴ τηθηϑαγᾶ. 
ππάδ μαᾶδς οπιηΐα δα αἰϊψυϊὰ ἀϊουπίιν δεοιιπάυπι πυπιδττιπι φυΐάεπι, 
ῃ0ῃ ἰᾶπιεη δοήξιῃ πιοάο. δοῖϊνα νογο εἰ ραϑϑῖνα δδουπάμπι δοϊϊναηι 
εἱ ραδεΐναπι ροϊϑηξίδιπ, οἵ ροϊβηιϊίαγαπι δοϊοπθθ, υϊραῖα οαἰοἰδοιναπι 
βή οαἰ οἰδοιθ!]6, φποπίδπι ροσϑαπ, δὲ γηγϑι8 οδἱοίδοίθηβ δὰ ἰὰ 4ᾳποά 
οδἰεβε, εἰ ἐδοαπδ δή ἰά χποά βοραῖατ, υἱ ἀρεπιῖα. δοίη δυΐθιῃ 4πᾶε 
δεουπάατα παπιθιτπην θη, ΠΟ δηπὶ δοίοπ65, πἰϑὶ φαθιπαἀτηοάπτι ἴπ 
αἰτῖ6 ἀἰςσίυτα 6δὲ. δοὰ βεουπάυπ πιοίππι δοϊΐοπδβ ἤθη δχἰδίμ πα δοτατα 
γἜγῸ 4688 δεουπάππι ροϊεπεϊαπι, δἰΐαπι δεουπάαπι ἴδπιροτα ἴατω ἀϊ- 
ουηΐπτ δά αἹϊφυϊά, νεἶπεὶ φαοὰ [εοῖς αἡ ἰὰ φηοά [δοίαπι 6θ1; οἱ ἰὰ 
φιοά [δοἴαγαπι εδὲ, δά ἰά ηοά [αοϊεηήπτη εδῖ. δἷς δπίπα Ραῖεγ 4ῦο- 
7αὰ ΑἰΔ ραῖεγ ἀϊοῖταγ: μος δαῖτα [δοῖς, ἂὲ ]υὰ ρδβδητα φαϊά εξ. 
ἴδετε φαροάδπι ϑϑουπάϊηῃ ρτίνδιίοπειη ροξεπιῖαο, αἱ πππροβοιδίϊες οἱ 
φιρεσπηαυε "8 ἀϊοσαπίυτ, πὲ Ἰην 81 8116. φυδδοῦπααε ἰρίτοτ δδουπ ἀπτα 
πηπιθττιτὶ εἰ ροϊοπιίαιη δά δἰϊαυΐά ἠϊουπίοτγ, σπποῖα δαπὶ δά αἰϊχείὰ 
ε0 φιοά ἴρϑηπι χυοὰ εδὶ αἰϊετίπα, ἀϊαίτατ ἴρδῦτη χαρά 6δὲ, δεά ποι 
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60 ᾳυοᾶ εἰϊαὰ δἀ "Ἰπ΄. τιϑηδατα δ᾽ [6 εἰ δοῖθῖϊε εἰ Ἰη06 11 ρῖ τὶς ἐὸ 
φυοά αἰϊυά δὰ "πὰ ἀϊοίτιγ. πᾶπὶ ἐπι Πρ Ρῖ 16. εἰριϊασαὶ φαοά εἴπ» 
εϑὲ ἱπιει!εοῖθϑ, ποῦ εϑὲ δαΐθαι ἐπι! δοῖαδ αἀ {Π|πά ουΐπϑ ἱπις οοῖα 
δὲ: ἰάοπι δπίπι ργοίεοϊο μὲϑ ἀϊοϊππι δϑβεξ. δία! τον εἴ υἱεὰς ουΐπ.- 
ἄδπι οϑὲ νἴδιιδ, πο οὐΐυ8 6δῖ Υἱδῦβ, εἰϑὶ σθδγοωι δαὶ μος ἀΐοσετο, δε 
δὰ οοἴογεπι ἂπὶ δἰϊφιυϊὰ αἰϊπ ἃ ἰαἶθ. 111ὁ νογο τπποάο δἷ8 άδπι ἀϊοο- 
τοῖος, φυοὰ νἱδῆς εδὲ ςυυδ ἐδὶ υἶδαδ, ΘΟΓΏΤΙ ἰρίταΓ 4π86 ρὲΓ δ6 βὰ 
δἰϊφυϊά ἀϊεπηΐυτ, φααεάδπι 1 ἀϊοπηΐατ, χηδεάδπι 8ἷἱ ρθῆογα δόσθι 
16] 16 ὁππῖ: πιραία πιειίθηἀϊ ἀγα δογανῃ δϑὲ {πδ6 δή δἰ φυϊὰ δππῖ, φαο- 
πίαπι βαπι8 δἰα8 δοϊοπεὶα υἱ θα δοῦτπι 6886 4π86 δὴ δ] χαϊὰ βδυπί. 
ἰΐοπι δδοουπάμπτι 4πι8ὲ δά αἰϊᾳιϊὰ ἀϊοιπίοτ δὰ χαδο {Π|ὰ μαβεπὶ, οἱ 
δ6 4] τα8, αποπίαπι ἴρϑυπι δοααδὶθ, δὲ δἰτι πο, φποπίδτα εἴ ἴρβαπι 
δἰπηΐθ, δἰίφυα νϑγοὸ ϑϑσαπάμιῃ δοοίάθηβ ἀϊοιιπίασ, αἰ πόπιο δὰ αἰϊ- 
φαϊά, φαοηίαπι δοοϊήϊξ οἱ ἀτιρίο 6686, μος δπίετι δογῦπι 6δὲ απ|8ὲ δά τὸ 
αἰϊψυϊά δαπὶ. δὺξ δἰ βαπι, οἱ εἰάδπι δοοίἀϊε ἀπ ρῖο δὲ δἱβὸ 6886. 

16. Ῥετγίεοϊαπι ἀϊοίξυτ ἀπὸ χαϊάδπι πιοάο εχίτα σαοὰ ποι εἰ 
ἰδ δοοίρογε ραγιϊουΐατι, ἀἴρτῖα τδιπροδ ἴρϑαπι πηϊυδουΐαϑατια ρετ- 
ζεςϊαπι 6δὲ, εχῖγα φυοά ὑοθη 6ϑ8ὲ αἰυπὶ δοοίροτγε ἴδπιρπδ, φαοά ρὲ 
δυΐυ9 τεπιροτίϑβ δῖ. οἱ φῃοά 8ϑεουπάμππι υἱγίυϊοιι, εἰ απο 68ῖ οἷα» 
χυοά Βεπθ, ποῦ βαβεπδ Ἔχοθϑϑιιπὶ δὰ βδητ9, αἱ ρεγίθοϊτιβ τηαβῖςαν 
εἴ ρββῆον τἰοίσεπ, οὰπὶ δοουπάμπι ρτορτίαθ υἱγίπιῖθ δρϑοῖθαι ἰῃ 
παΐ]ο ἀεβοίδης, ἰΐα οἴαπι ἴπ 1πὰ} 18. ἡπεϊδρμογίοθ ἀϊοίνητια οἰ απππίο- 
ἴογδπὶ ροιεεϊοπι οἵ ἔατεπι ροτγίδοϊαμι, φιοηΐαπι οἰϊαπι θΟΠ 085. δὸς 
ΔΡΡΟΙ]απι9, υϊραΐα ἔατθιη Ροπατε δὲ οδἰ απιηίδίογουν Βοπαπι). Ὑἰτίῃϑ 20 
4ιυοαιθ φυδοάδιη ρογίεοιϊίο εἴ: ὑπυπισαοάαπε πᾶτηπαα ἴσης ρογίε- 
εἴαπι 688, οπποίδιο δι ϑίαπα ἵππος ρογίθοϊα, οὐτπὶ ϑθοπηἀητῃ ᾿Ξ 
εἷεπι ργορτγίδε σἰγίπ!δ πι}}ὰ ἀδοῖ: ραγιϊοα]α πιὰρπί μα ϊηἶθ παδιηγα δ. 
ἴζθιη φυΐθα8 Απί8 σιυάϊοσιδ 6ϑὶ, δᾶ ρογίδοιᾳ ἀϊοιπίυτ: οἱ δπῖτη δϑοπῆ- 
ἄυιη χυοά ΠαΡεπὶ ἤπειη, ρογίδοϊ ἠϊουπῖατ. 4υῶσα οὔπὶ Βη8 υἰέ- 
τπόγηπὶ αυϊρρίαπι 681, δὰ ργαυα σποαῃα ἰγαηϑίογθηξεϑ ἀἰοῖπνι 5 Ῥ6Γ- 
ἴδοϊε ἰυϊεγεπιρίαπι 6886 δὲ ρενίεοϊα σοτταρῖαπι 6886, οὐπὶ πἰϊ οοττα- 
Ρ ἰοπὶβ ἀπὶ πιαὶὶ ἀδδὶξ, δε ἐπ υ]εἶπιο ο. ρτγορῖοσ χαρὰ εἴ πιοῦϑ πδ- 
τὰρμοτῖίοε ἀϊοίιιγ βπΐ8, φιιοπίαιπ αἰείπια. βαΐ8 ἀίδια, δὲ φποὰ οαΐπε 30 
βιαιῖα, αἰιππῖπ. φιδαουπαια ἰρίτιγ ρος 88 ρογίδοϊα ἀϊσυπίαν, ἴο εἼ68 
ἀϊουπίατ, συδοήαπι 60 φποῆ δεουπάππηι Β6 πὸ ἴθ πα]ΐο ἀεβοίαπι, πες 
Βαρεηΐ ἴῃ δἰΐφυο ξεπθγα δχρθβϑαμι, πδς δδὲ φυΐϊοφαλαι οχῖγα, οεἴογα 02. 
ΦΌΓΟ ἰᾶπι δεουπάμπι ἴρθα, ἐο χποά δαΐ αἰϊχυϊὰ τ|6 Γκεϊατς δαὶ ᾿κὰ- 
Βεπὲ δι σοηγνεπίαπ δι [Α}} αὐ αἰΐψιο δ]ο πιοάο δὰ δὰ 4πδς ρῥτῖτο 
ἀϊοῖα διιμῖ, ρεγίθοϊα ἀϊσπηΐατ. 

17. Ὑ οεταίπαδ ἀἰοτοτ φαοεὶ οἰ εἰπιαπι οπίπϑατια δϑὶ, εχῖγα φυοὰ 
πἷμ}} εδὲ δοοίρεγα ρτγίπιαιη, δὲ ἱπῖγα φυοά οἰπηΐα ῥγίπιπτα, εἴ σαοά 
πιαρπὶτυ ἀἰπὶ8 δρεοῖθϑ αὶ παδρη τυ ἀΐποπι Παρ οπα8, εἴ οσαΐηδῆσο Βηΐε. 
1816 γϑγοὸ οδὲ, ἃ] φῃοά πιοῖτιβ δἱ δοῖμϑ, εἴ ποὴ ἃ ιο. χσυδυάοπχηῃρ 
δυΐθτι ἅΡο, εἴ ἃ 400 εἰ δὰ ηποά, εἴ ουΐπθ οδυθα, οἴ δηΒΞἰλη 
πηϊπϑουίυδαια εἴ συοὴ φαϊὰ δγαΐ 6886 υπὶοπίφυθ. Ἄοοροί οἶα οοὶπι 
μος ἰδειηίπιιϑ δὲ: φαοάϑὶ οσορηίτἰοηΐδ, τοὶ ποθ δδί. {ιᾶγε Ραϊεῖ ον 
αιοά φυοῖίεδ ἀϊείτιν Ρτἰποὶρίωπι, τοῖΐδ8 δἰΐδτι τδττπὶπα8, δὲ διπρ Ἰΐηα. 
Ρτιποἰρίααν παιηχιο ἰογηιπο9 φαϊάδιη, 864 ποὺ οπμηΐβ τοὶ πῶ 
γυγϊποιρίαπι. 

18. δοουπάυιη φαοά, πια Πρ] ἰοῖτον ἀϊοίεατ, ἀπὸ ταοάο δρεοῖεν 
εἰ 80 5ἰδι"ιῖα σπίαθαιε τοὶ, αἱ δδουπάππι σαβῆβ Βοπη5, ἔρϑατα θοππαι. 
Δἰϊο, ἰπ πὸ ργίπιο βογὶ ἀρίιπι δϑῖ, αἱ οοἷοτ ἢ δυρογῆοῖε. φηοᾷ ἱρὶ- 
ἴγ ῥτίιπο ἀϊςίαπι εδὲ δϑοουπάππι φυοά, ἱρφα ϑρδοὶεβ εἴ: δεουθάο 
γογο, ἴαπαπᾶπι ουϊα8αν6 πιαϊοτγία δὲ ργίπιθπτι οπίπϑαις δαί θοῖπτα, εἰ 
οταπίμο ἐρδαπι ϑδουπάυπι αιοά, ἐοίιε8 ἀϊοῖππι ογὶϊ χυοῖϊοα ἀϊοίτοτ Ὁ 
οαπϑῶ. δεοππάθπι αυοά επὶιῃ γϑηὶξ, ἂπὶ η08 οδαδα νϑιΐτ, ἀϊοϊτατ: εἴ 
ϑεραπάτιπι φυοά ραγαϊορίΣαίυτα δἶνε δὺ]]ορίξαϊιπι δῖ, εἴ συδε 4γ]1ο- 
Εἰϑταὶ δἰνε ρδγδοβίβϑτωὶ οδηϑα δϑὶ, ἰζεπὶ βεουπάππηι χυοῦ ἀϊοίξυτ, φοδὰ 
βεουπῆτπι ροσίτίοποιη οδῖ, δεομπάππι χυοά δἰειτ δαὶ δδοππάπτ φαοὰ 
τδάϊι: εἰεπίπι ἤδας οπιπία ροβἰἴοπεπι εἰ ἰοουπι εἰρτίβοδπε. χολτε 
εἴ ϑεοππάππηι δὲ ταῦ ἰρ Ἰοϊτος αἴ αἀἰοαῖαγ πϑοθβ88 6ϑῖ. ἴπῸ 
πιοᾶο δεουπάυτῃ 86 οβὲ φυοὰ ογαὶ 6986 σα μοι, αἱ (Δ}] 1.8, εἰ 
υϊά ἐγαὶ 6586 (δ! ]ϊαπι. αἱΐα νογο, φυδθουπααε ἰπ εο χυοά αϊὰ δε 
᾿πδιιπῖ, πῖραϊα Ου 8 δεοιιη τη 86 ἀπίπιαὶ θϑῖ: ἵπ σαϊίοπα επὶδα δαὶ- 
πααὶ ἱπεδὶ: (δ] Πα5 επἰπι χαοἀάδτα δπίπιαὶ δοὶ. ἱΐδ οἱ ἐπ δὲ ἴρδο 19 
Ρτίπιο βυϑοθρίϊ ἀὰξ ἱπ αἰΐφαο δαΐ, πὲρυϊα διρεγῆοίθβ αἰβὰ δδουνμάμπα 
56, οἱ Βοπιο δεουπήυπι 86 Υἱυθηδ: δῃΐπια παιδὶ ρᾶγ ααδεάσεα Βο- 
ταΐπὶν δϑῖ, ἴω 4π ργίπια ἵρδιιτὰ τῖνεγε εϑξ, ἔΐθαι οαϊαϑ ποῦ ἐδὲ χα 
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αἰἷϊὰ οαπθᾶ. Βοταϊηΐδ πδίμ 4α 6 τηθ δε οδῦϑας δππξ, δηΐτηαὶ Βὲρθδ: δ- 
[ἴΔπιδη δδοππάσπι δ6ὲ μόπιο δϑὲ μοπιο. ἰΐθπὶ φαδϑοῦπατο δ0Ϊι, ργοαῦὶ 
8011 ἱπδαπί. 4θατο 4αοά δεραγὰϊῃπι δϑὲ, δεοιιη ἀππι 26 6ϑῖ. ᾿ 

δ 49. Ὀϊδροϑὶθο ἀϊοίτατ οτάο ραγῖεβ μαρβδηξῖβ, δὰϊ δεοππάππ ἰο- 
στα πὶ δεςαπάθτη ροίδηϊίαια δαΐ ϑεουπάσπι δρδοίεπι. ροϑίποπεια 
δπἷτπι χυδη άπ 6896 οροτίοϊ, δἰοαξ ἱρδατα εἰϊαπι ἀϊδροϑι πὶ ποτθεα 
αἰκιῆσδι. 

20. Ἡαρίϊαϑ δαΐετι αἰοϊϊητ ἀπὸ τποάο, ἰαηθδπι φαυϊάαπι Βὰ- 
Μετ οἱ μαθιεΐ ἀςῖπϑ8, δίου δοιΐο χφαδθάδπι δὰϊ τηοῖα8. Ὡᾶπι ΟΌπι 
Βος χαυϊάεπι εἴβοῖς, Π]πἀ γεγο μὲς, εδὲ πιεάΐᾳ εἴζεοιϊο. Μὰ οἱ δα επι 8 
υδδῖεπι οἵ υθϑι5 μαῖα εδὲ ταβἀϊωβ Παρῖττι5. πυῆο ἰἴδαπε Βαβίξατῃ 
4υοα πο οοπεηρίε μᾶθετγο, τοαπί ἔδϑξατη εδὲ: ἰπ ἱπβηϊτοτ) δηΐτη ρτο- 

10 Κτεάφγοίαυγ, δὶ μωθὶι εϑ8εῖ μαρίτατα μάθετε, 8]10 προάο Πα) τι ἀϊ- 
οἰϊπιτ ἀϊεροκίτῖο, δεοππά στα φπᾶπι Βεπδ γε] ταὶ ἀϊϑροπίϊατ ἀϊδροεῖ- 
ἴατ, οἱ δα δοοασπήππι 86 δαὶ δά αἰϊθά, αἰ δδη 1185 χπίάαπὰ Παρ τυ 
,68ῖ: ἀϊδροδίιο οἰδηΐπι ἴα 118 οδὲ. ἰΐδτῦ Παριϊαδ ἀϊοϊτατ, οἱ ραγίουϊα 
ταῖϊο ἀἰδροδιιοπίδ δἷξ. χύυδγα ραγιίϊυπι αιοαι6 Υἱγίαδ φυϊάδῃη Βαδὶ- 
19 651. 

21. Ῥαβοῖο ἀϊοῖϊαις ππὸ φαίάεπι πο άο 488 1185, δδοπηυπι χυδτῃ 
δἰϊογαγί οοπεπρὶῖ, αἱ δἰθυση εἰ Ἡἰατυῖοι ἄἀαϊςε οἱ ἀπιᾶττιη, κτγαυ 85 οἱ 
Ιενΐϊαδ, οἱ φαδεοῦπχας δα διπιιϊΐα. αἰΐο τοοάο Βογωπι δοιΐομεβ οἱ 
ἴδια δἰτοιαϊϊοπθβ, ἰΐθπὶ ᾿ιᾶγαπι τπαρί8 φυδὰ ποχίδε δἰδγαιϊΐομθβ εἱ 

2ο πιοΐῃϑ, εἴ τιαχίτηα 4086 ἰγδίεδ εἴ ποχίδθ δι ηξϊ, ἴΐδπὶ οδ]απιϊ δἴυση εἰ 
ταϊδεϊ τη πιαρτίτυ ἀἴπ 68 ραϑϑίοπεδ ἀϊουπίογ. 

22. Ῥτίναιϊο ἀϊοϊϊατ ππὸ πιοάο, δὶ ποῦ μαβεβαὶ αἱ ψαίὰ δοσηπὶ: 
4π86 δρίδ 5πηὶ μαβροσὶ, οἴϊαπι δὶ ὑρϑπι ποὴ δἷξ παίτιγα δρίπτα ΒΆθδσα, 
υξ ρίαπια ἀϊοίϊοτ οοι] 18 ργίναγι. δ[ο ταοάο, δὶ οὰπι δὺὲ ἵρδυπι δπξ 
θην εἷυι9 ἀρίστη ΒΆΡοΓα 8:ἴ, ποὺ παροαῖ, οἴραϊα δἰ τεῦ σδθοῦ8 ἤοτπο 
Υἷδιι ργίναϊθσ δὲ δἰ ταν ἴαΐρα, μαθς φαϊάθπι δεοππάθιη ραπαϑ, 116 
σοτο δεουπάυτη 86. ἰΐοση δὶ ουτπ αρίπτη δ[ξ, οἴ χιᾶπάᾶο δὶ αρίαπι μδ- 
Βεγα, ποῦ μδβϑαῖ. Ἵοδϑοϊζαϑ πδιραια ρυ δ ο αιδεάδπι 6ϑὲ, οβθουϑ 
ϑαῖΐεπι ὩΟἢ) ϑοο απ άτπιην οπηποπὶ δεϊδίεπι, 864 5ὲ, ἴπ 4πῶ δρῖῃ5 εδὲ μα- 

30 Β6γδ, πὸη Βδρεξ. δἰ πη τε οἱ ἵπ 480 δὲ ϑεοππάυτ 4υοά, εἰ δ χαοά, 
εἰ φυειπδήιποάπτα πίττα ἀρῖυϑ διῖ, ποπ αθδδξ. ἴΐεπὶ υἱο πα οπὶπ8- 
4π6 δβἰδιῖο ρτίνδιίο ἀϊεϊταγ, οἵ φαοῖῖεβ περδίϊομβϑ δΡ ὅγὲ γεὶ δ τη} 
Ὡεραϊίοπε ἱποὶρίθηϊεβ ἀϊουιοίυγ, ἰοιΐδ8. διατι ργίνδείοπεβ ἀϊουπίαγ. 
ἰωδεαηδὶς πδηπε ἀϊοίτπτ εὸ ιιοά πο μαβεαὶ δοιαὶ ἱδῖθην, ἀρίυτη 
εαϊδίθηϑ ἤαθογα. ἰην δι] 6 σεγοὸ ἐο φαοὰ ποη Βαβεδὶ οπιπίπο οοἱο- 
τὸπι, εἴ συοά εχίβηε: δὲ ἱπιρε8 60 ποά εἰ ποπ Βαβρεδὶ ρϑέεδ εἰ 

1023 υοά ἀεθί[δ 8. ̓ἴοια οὐπὶ ράγαπι φαὶὰ Παρ ϑδῖ, πὶ οῦπε ἀϊοίπιιδ οἸνατ 
Θχοδϑοτη, μος δηΐδιη οϑὲ 60 χιοά εχίϊα φαϊάαπι μαρεὶ. ἰΐθπὶ ουτα 
ποι δοῖϊα δοΐ ποῦ θ6ῃ6, πὶ ἰμβεσβῦ}]α ποη βοΐιπι 6ο φυοὰ ποη 56- 
οϑίτγισ, δοα οἰϊδπι 60 φορὰ ποῃ ἔδοϊϊε πθὸ Βεηθ. ἰἴδπὶ οὰπὶ ΟἸμπὶπο 
ποη Βαροαὶ. οδδοὺδ παπιαθα ἀϊοϊϊαΓ πὸπ αι ἀποου]υ8 68ῖ, δεἀ χαὶ 
υϊγί ὕδζαα οου]ΐ νἷδὰ οαταὶ. {παγα πὸπ οἱηηἷα Βοπαδ γεὶ ταᾶϊυδ δαὶ 
ἰμδὲ 8 γεἰ ἰπἰαςἴπδ, 864 οἰΐδπι ἱπἰοτιποάϊηπι δ, 

28. ΕἸαθεγα ται ὶρ οίϊετ ἀἰοϊϊητ. Ὅπὸ πιοάο, οὰπε ααϊά 56- 
10 ζΌπ ἄππὶ δι 8πὶ παίπγαγι ἂπὶ δθυμη ἱπιρεῖαιῃ ἀρᾶῖ, 4ιᾶγε ἀϊοίτῃτ φαοά 

[ορτίβ ποπιίπεπι μα εῖ, εἰ γγαππηὶ οἰν ἰδῖθ8, δἕ ἱπάυϊὶ υϑβέθι. δἰΐὸ 
ταοάθ, ἰπ 4πὸ 4πἰα ἰαιφυαπι δυδοδριϊγο εχϑίϑιϊξ, πὶ 865 Παρ δὲ δίδιπδα 
ϑρεοίθιη δὲ οογρυϑ δερυπτυἀίπεπι. αἰΐο το 40, αἰ σοπίίποηβ δα 4ι8ε 
σο;ΐειδ σαηῖ: ἰῃ 400 πδίηαπε οσοπίεπίπτῃ αυϊάἀαπι κϑῖ, ΠΑΡ ἃ 
δὼ ἀϊείξουν, αἱ νὰ μάρεγα μυτηίππι αἰςϊπηα5, εἰ στρ οι μοτιΐποβ, οἱ 
πᾶνοτη πδυΐαϑ; δἷο εἰ Ἰοίιτι ραγίεδ μρδῖ. ἰΐεπι συοά ρῥσοβίβεὶ 4]1- 
αυϊά δεουπάππι δπαπι ἱπηρεῖΐαιπ τηοΥογὶ δἂθΐ ἄρογα, μάρεγε ἀϊοί την 

320 Βοος ἴρβῦπι, αἱ οἱ σοϊαπιπδς ἱπιροδίϊα οπογᾶ, εἰ αἰ ροεῖδα Ατίαπξεπι 
. βοϊπηϊ οδοίαπη μάρεγε, ἰβπαυᾶπὶ πἰϑὶ ἴρ86 ἰαπεγαῖ, σαϑυγοση δΌΡΟΥ 

ζατγατη, οἱ φαίάαῃι ρἈγοϊοϊοροττιτη δὶς ἰγαάυμπὶ. μος δυΐοτο τηοᾶο 
εἰ οοπιίπεπε ἀϊοίϊαν 4θδ6 οοπεϊπεῖ μαΡεγα, ἰδηυαπι 8ε ραγαγεῖαγ 86- 
ςαπάϊιπι δυῦπι ἱπιρεῖπη πυτπασαοάσιθ. ἴῃ ΘΙ χα εἰΐδισι 6886 δἱπηὶ- 
Ἰΐιδν εἴ σοπϑεθεπίεγ οἷσι μαθεγε ἀϊοίπιτ. 

24. Ἐχ αἰΐψυαο 6586 Ὧπὸ τοοᾶο ἀϊοίξυγ, εχ 410 τξ εχ πιδιετῖδ 
Φεῖ. εἰ Βος ἀαρ]ϊοϊξετ, ἀξ δδοῦπάυπι ρτίπουτι ρεπυ8, ἀπὲ δεουπάμπι 
ὉΠυπιαπι δρεοίετα; αἰραϊα οπηπίδ ᾿ἰ συ Ὀ 1114 φαοάδπι το χαϊάεπι ἐκ 
δ 4μὰ δυπὶ, φαοάδηι τποο ΤοτῸ δχ δεῖ διαϊπα δϑῖ. ὑΠῸ τηοίο ἀϊοϊ τας 

50 ΟΧ ῥγίπο τηουεπῖε ρτίποὶρίος υἱ ἐχ 400 ρηρπαῦ Ἔχ σοηυϊοῖο, φαΐα μος 
ΡΌξηδΕ ρῥτίπεϊρίατα. πὸ πιοάο εχ οοτπροδίϊο, εχ τπδίετία εἴ ἰογπιᾶ, 
ἰσαιὶ εχ τοῖο ρατγίεθ, δὲ υϑῦδβι8 ἐχ [Πἰά6, οἱ ἰωρί 68 εχ ἀοπιο. βηπὶβ 
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ὈΔΤΉΖΠ6 οδὲ ἔουτηᾶ, βετίεοϊππι γεγο, χαοά Βαρθεῖ ἤπεῖη. αιδοαπι 
γΕΓΟ ἴδηι ]υδτη 6Χ ρᾶ: 6 δροοΐθβ, ὑὐ ΠομπΟ ἐχ μίρβάε οἷ ὁ. Ϊαβα εχ 
εἰεπιεπῖο. αἰΐΐοτ πατοααθ μος αἰαθε δίαϊπα εχ δεγθ: δχ δβϑῃβ δι! ὶ 
πίη τηδιεεΐα σοΙπροδίξα δα θοἰαητία 68ξ. ϑρδοίεβ φποηθα εχ δρϑ- 
οἰεὶ τπδιεγῖα. φαβοάδτι ἰΐασιυιε ἰϊὰ ἀϊουπίατ. παδεάδπι, ἷ οῖϑ Ποσατα 
ταοάοττπι δεςαπάιιπι αἰΐαπαπὶ ραγίεπι 811, πὶ εχ ρδῖγα εἴ τοδῖζα Ρτο- 
169, δὲ εχ ἰξττα ρίδηξηε, φυὶδ εχ αἰΐψαθ δογαπι ραγίβ. ὑπὸ πιοάο 
μοι υοὰ 1ΘΏΡΟΓΕ, τὸ 6 Χ ἄϊα ποχ οἱ δχ ϑ6γϑθῆο ἴδτηῃ 658ἴ88, χαοπίδχ 
ος ρΡοϑὲ {Ππὰ. Βοτγιη δαΐεπι χπδεάατη ἐοὸ χαρά ἢαβεπὶ τοπίπαῃ 

ἀγἀη δι δἰ π πὶ ἰϊα ἀϊςαπίατ, δἰουτὶ εἴ 4πᾶ8 πῦπο ἀϊοῖα δαηῖ; 4086- 
ἄδπι εο υοά Ξο]Ὲπι δεοπηάππι ἴοπιρι8 οοπϑεφυππίητ, αἱ ὁχ δϑααὶ- 
ποοῖϊο (δοῖα εδὲ παυΐϊραϊϊο, ποηπίατι ροδὲ δεαπίποοίτη ἔδοία δδὲ, οἱ τὸ 
εχ Π)ἱοπγ 18 Τρ], σαΐα ροδὶ ΠὨἰοηγπῖδ. 

25. Ῥαγβ ἀλοίτηγ τἴπὸ φυϊάεπι πιοάο, ἱπ 4πο4 χαοαθο τποάο 
φαυδηΐαπι ἀἰν! ἀϊ ροϊεϑξ. 5εῖιρογ ἐπὶπὸ πο ἀ ἃ φυδηῖο, ργουὶ χφαδηΐαιη, 
δαζεγίωτ, ρᾶν5 {Π 18 ἀϊοίτατ, αὐ ἀπο ρᾶγδ ἔγίατα μπρὲ βδὰ Ἰηοάο ἀϊοὶ- 
ἴπτ, 810 πιοάο ἐχ᾿ [8 δὰ ἀππίαχδι, αυδ6 πιϑεϊππίαγ; φυᾶγα ἀπο αθ0- 
ἄπο τηοάο χηπίάεπι ϑπὶ ρᾶγδ ἰσίατπι, χιιοάδπι πιοάο γερὸ βοη. ᾿ἱἴδπὶ 
πῃ 4υαε ϑρεοῖθ8 δβρϑ4πε 4υαπῖο ἀϊνϊἀϊ ροῖοδε, δὲς χῃοάαθ ρϑτῖεϑ 
εἷτι8 ἀϊουπίαγ; {πᾶτε ϑρεοῖοβ ραπογὶβ αἷἰππὶ ρᾶγιθ8 6886. ἰΐδιω ἰῺ Ζαδ 
αἰϊφαϊά ἀϊνίἀἰτατ, δὺς εχ αυῖρπϑ τοΐππι σοπιροπίϊατ, δὰξ 'ρδὰ δρεςΐεδ, 
δυϊ ᾳποά ἐνθως Βαθεῖ, πιὸ ϑρθβδεγαθ ὅθπθδδ εἰ δεπεὶ σαὶ οἱ ἴρϑῦτα 
Ὧ65 Ρᾶγδ. ἤος δυΐδθτι δϑὲ τηδιεγία ἴθ {ι8 ϑρθοῖθβ δὲ δῃρτι] 9 ῥᾶτϑ. 
ἰϊεῖῃ φυθδ ἴῃ Βαϊοηα πα αυοήυς 5, ᾳπιὶβοαπῖθ δυπὶ, ἤδθο χαοχὰς 

. ΡᾶΓ8 Ἰοῖϊα8 δαπὲ; αυᾶγε βοπαδ ρᾶγδ οἴϊαπι ϑρφοϊεὶ ἀϊοίϊαγ. ἰ τον γθ τὸ 
δρΘοῖε8 ξεπογὶβ ρᾶγβ δϑῖ, 

26. Τοῖοτη ἀϊοϊϊπτ, οαἶπδ ΠΏ] ῥρᾶτα δογαπι αρεδὲ οχ φηϊβαδ 
τοῖιπι πϑέιγα ἀϊοϊτυτ, εἰ φαοά οοπεπει σοπίεπία, αἰ ἀσυτ φαϊὰ {18 
δἷἰηῖ. μος δπξεπι ἀπ ρ] οἰτατ. δαξ επὶπὶ αὐ ἀπυτααποάφας ὑπαπι, δὰϊ 
εχ μἷ5 {ΠΠπ4 ἀπαπι. ἰρϑαϊῃ δπὶπι ππίνθγδαϊε, εἰ σαοά οπηΐπο πὲ ἴ0- 
ἱπιη φιυϊρρίαπι 65 ἀϊοίτοτ, δὶς δδὲ ἀπίνυθγβαὶα αἰ πο τα οοπεπδηδ, πος 
ε0 φιοά ἀε δίηρτ 8 ργδεάϊςαταγ δὲ ἀπάτη οπιπὶδ 9ππξὲ δἰηριϊα, τὲ 
Βοπιο, δ4υὰδ, ἀειδ, 4ποπίαπι οἰπηΐα απίτπδ]ἶα. οδίοστιπι σοπιϊπαῦτα 
οἵ βηΐϊππι, οὰπὶ 6 Ρ]αγίθυ8 ᾿πϑ: 88. ἀπᾶτῃ χυὰ δἷξ, πιαχίπια φυϊάθπ 
Ροϊεπεῖθ, ποῃ δοῖπ, Ποττι δυΐθτι ᾿ρβοτγηπι τηδξὶ8 4086 παϊοτδ Ζαδπι 
ἃγῖθ ἴδια ϑυπὶ, δίουὶ δὲ ἀθβ ὑπὸ ἀϊείπιυϑ, ΤἸαπῆπαπὶ τοῖα! ας ἀπὲϊῶϑ 
φαδεήδπι 811. 1ἴθπι στη 4παπίατη μαρεδὶ ἘΠΡΘΡΙΝΙ τπδάϊατι εἰ Ὁ1- 1024 

ϊ ἔπηατη, φαοτιπιοῦπαπο ροϑὶτῖο πο ἴδοῖὶ αἰ ΠΓδγαπείδπι, οπιηα ἀϊοϊϊατ, 
φαοττιτοοῦη αι γεγο ἴδοϊὶ, ἰοΐπια : 4υδ6 δυΐθτη δῶθο ἴδοεγα οοπξϊη- 
Βϊ, εἰ οἴππο εἰ ἰοϊῃπι. δαπὲ δυΐετη ἤδθο, φαοταπι παίηγα χαϊάθηι 
δδάδοπι πιδπαὶ ἱῃ ἔγαπϑροϑιοη 6, ἔοττηδ νγοὸ ταἰπίπιθ, πὶ σογα εἰ γ6- 
δι18. οἴεπίπι ἰοῖππι δὲ οἵππο ἀϊσαπίογ: δῖῖθὸ πδιπηπο μαρθηΐξ. δηῦᾶ 
γεγο, εἰ ζυδδοῦπαπε δυτηϊα, ἂς πατπεττιβ, οσπα απίάδτα ἀϊςπηΐαν: 
τοῖα γεγο πυίπεγηϑ ἰοίδαπε δᾷθα ποὸπ ἀϊσυηΐαν ηἶδὶ τπϑϊδρμοτῖςα. 
οτηπὶδ υογοὸ αϊουπίατ, ἀς 4υϊ 8 οτῆπα ἰδπαυδιῃ ἀ6 πη, ἀ6 δ οτα- 
πἷα υἱ ἄς ἀἰϊνιδῖ5, οὐα 5 ἶσος ὨΘπΊΘΓα5, Ομ δ5 Πδ6 πηϊϊαῖοδ. 

21. Μοιίαπι ἐϊοίτατ φαδηίοτγαπι πο φιοάσυπααε, δεᾷ αἰ αἰνὶ- 
δ:0}16 δὲ τοῖυπι {Ππ|ῶΔ δ: οροτγῖεξ. ἀπο δἰθηΐπι ποὴ δυηὶ ται ϊα, α]- 
ἴεγο δ αῖο τπὸ: ποη οηΐπι δεαδίε τη τι λαπιθη δὲ το ]υυτα Ὀπαπᾶτη 
δῖ. πὲς οτηπίπο πυπθγι5 Ὁ}108: δῸ σ᾽ Πεΐδττι πϑ τι 486 τη 6 ΓῈ ΟρΟΥ- 
ἴοι. δὲ οαἰίχ ταυιῖ]υ5, δάδας οροτίοϊ 6866 οαἰϊοθῖα. πυμηθῦτδ ὙΘΙῸ 
πῸῚ δτηρ[λι5 ἰάεπι. εἰ δά μαδο βἴδηι οἱ ραγζίατη αἰ 58: πη] γίατη δἰπῆ, 
πο ἢδδο οπιπῖα: ΠυϊηθΓι8 δἔἴθηῖπι δδὲ οἰ οἰΐδιπ ἀἰἸδδίτα το Βαροαὶ 
Ρᾶιῖθϑ, υἱραΐα Ὀἰπατγίοπι δἰ ταγηδγίατη. οδίθγαπι ἢ Ἀ}} οσητὶπο δόστσῃ 
4ηοτγοῖπ ροπιτῖο αἰ Ἔγεπιΐδτη πὸπ ἕδοϊξ, ἡππι] τα δδὶ, αἴ δαπα νοὶ 
Ἰρηΐδ: 864 οροτγίει ἰα]18 6886, φαδε δεουπάσιη δ ϑἰβηϊίδτα ροϑι: ΠἸΟη Θτα 
Βδβεηῖ. ἰΐδιη οουεῖπαα: μαιτποηΐα παπὰς εἴ δχ ραγιίριιϑ ἀἰδδίτα α- 
τίθιυ.5 δὲ οἱ ροβιτοποτη μαθεῖ, πα 1118 ἀπίεπι ποῦ ἅξ. εἴ δὰ ἔδδς πες 
ψ 486 τοίᾷ διπέ, οσυϊαδοση σας ρατιϊοπϊδε ργὶ ναι ταπῖϊα ἐπηῖ: 
πδη οπίπι ορογῖοϊ πὲς πῶ ργίποι ρα δϑ ἱρβίῃῃ8 δι Βϑίδπεβε, πὲς πδὶ- 
ουηηπε οχϑίϑέθηξεα; πὶ ἐϊ ρογίογειωτ οὐχ, ποτὶ πιθ]π8, δεὰ δἱ διϑα 
δυὶ Ἔχίτοτοιπι αἰΐσαοά. Βοπιο 4θοας ποη δὶ οαγηθπι δαὶ τ γάκοσν 
δεἀ εἰ εχίγευὶϊδίθτη, εἰ βδης ποτ οτοπαπι, δε4 ΄αδε ἰοὶὰ ἀρ ἰαῖα θῸπ 
Βαβεβαὶ ρεπεγαϊϊοπθιη. “ιαγα οαἰνὶ ποη παρ]. 

28. Οετπα ἀἰοίϊατ μος φαΐάεπι, δὶ γεηβθγβῖο δούτιπὶ 4086 δρ6- 
εἶεπι δδηάθιη Βαρβηὶ οοπξηιια δἷς: πἰραῖΐα ἀϊοίταγ, Παουθαθ6 κεητϑ 
Βοτηϊποπι 88, Ζυΐα ἀοπες δοτατῃ ρβεπογθῆο οοπἰπῃδ 9“. ΠΟῸ ὙΤῸ, 
ι 40 δἰηξ ργίτυο δὰ 6886 τηουθπίθ. ἰΐδ δηΐπι Οταδοῖ κοπεγα, αἰ 
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γεγο [οπεϑ ἀϊοιπίοωτ, δο φαοά 11 φαϊάεπι ἃ Ὄφοο, Ἢ ὙογῸ ΓΝ ἴομϑ 

τῖταο ζοπεγδηῖο δϑημξ. εἰ ταδβὶδ αυἱ ἃ ζεπογαιῖα υαπι αὶ δ τηρίοτία: 

ἰοπηῖον δι οπὶπι ἃ οπεῖηα βεπογε, Ὀΐ 8 Ῥγετβα. ἴΐαπι αἱ ϑΌρεΓβοῖεθ 

» ἄφατάτωιπι ϑαρετγῇοίδἰίαπν ρεπαι εἰ 8ο]ϊάππι “δοϊ!ἄαττπι. 4πδεατο 

στὶπι ακατγαγοτα μδες ηϊάεπι βιρετβοῖεε ἰδ ]ῖ8, {16 γθγο 50 Ἰάαπιὶ ἰαϊε: 

Βος δαΐεπι, φυοά δυβίεοίατα ἀϊ{{Ἔγεπι 8 δὲ. ἰΐεπι πὲ ἴῃ ταιϊϊοπῖθιιϑ 

οἄ ρτήπιπαι ἱπεϑῖ, φαοὰ ἀϊοϊτοτ 'π εο φιιοά ᾳυΐά, Βος ξεημ5, συΐαϑ 

ἀϊπετένιίμο ἀϊςαπίατ φααὶιταῖεθ. ξοπὰβ ἴδαυε ἰοῖε8 ἀϊοϊτητ, μος 

αυϊάετι δεουπάυπι ξαπογαιίοπεπι οοπεϊπιαπι οἰπβάεπι βρεοίεῖ, μος 

γεγο βϑοιπάμτη ρτιμηῦπι πῖον δ π 8 εἰυϑάεπι δροοϊεὶ, μος δαΐοιῃ οἱ τᾶς 

τοτία: οαἶαδ δυΐπι ἀἰογεπεῖα δὲ απ ἐταδ εϑῖ, πος ἐδὲ δα ἰ δοΐιπι, φαοά 

10 ἀϊείπιηδ τηδϊοτίωπ. ἀΐνογθα δυΐθον βεπέγα, ποτισα ργὶπιαπι 80} 16- 

οἴυχα ἀϊτοτγϑαπι οϑὶ, δὲ ποὴ τοϑοἰ νἰταγ αἰΐεγασα ἴῃ δ᾽! Ἔτυτη, πεο δ θο 

ἴῃ ἰάοτα, πἰραΐα δρεοῖδθ οἱ τηδέογίδ ἀΐνεγδα βεπεγα. εἰ φυδεοῦπαῃα 
βδοοιπάυπι ἀΐνογθαια βρπγαιη ργαειϊοκιιουΐα Ἔπεῖϑ ἀϊσαπίυτ : φυδεἄδιι 
εὐΐπι ἐπἴωπι χαϊὰ δδὲ δἰρπιβοῦηι, τ ψρμόπος δυΐοπι 4π8]6 φυϊά, φυδε- 
ἄδπι αἱ ρτίῃβ ἀϊνίδαπι: πϑο δυΐπι πδες τθϑοϊταπῖαγ ἴα ἰηνίοθια, πες 

ἴπ ἀθῦπὶ συϊΔάδπι. 
29. Ἑαΐδατα ἀϊοϊίατ ἀπὸ τοῖο οἱ το ἴα᾽δα, εἰ μυίας πος φευὶ- 

ἄστη 60 φυοά ποη οοτηροιίϊατ, δαὶ φιοά ἱπιροδεὶθιϊε οἷξ οοιπροπῖ, 
10 φαοπιαἀπιοάηπι ἀἰοίτατ ἀἰδπνεῖγιπι 6586 ςοτπσα  ϑηγαθι θα, δαὶ ἴ6 

δοάογθ. ποθ δηΐπι ἡ] φυϊάεπι δέπηραγ, μος γοτο αἰΐφυδιο (α]- 
ϑτι οδἰ: δῖ5 Θπΐτ πο οηἰϊΐα ἤδες. αἱϊα υόγο, φυδθουπαιδ δυπὶ φυὶ- 
ἄεπι δηϊία, αρία ἴδπιθὴ πδίωγα δαπὶ ἄρρβγεγε δαὶ πθἣ απ α δπηὶ 
δαὶ 7πᾶε ποῦ ϑ0π, αἴ ππιρτὰ ρἰοίαγας δὲ ἰπδοταηΐδ. Βδος δυΐπὶ ϑπὶ 
φαϊάεπι αἰϊχυϊά, δε ποὺ δυηΐὶ δὰ 4αογυτῃ ζαοϊιιηῖ ρῃδηϊαβίαπι. τὸ 8 
ἰΐαχιιε ἔαἰβαθ δὶς ἀϊουπαίωτ, δὰϊ 60 ηηοᾶ ποη 8πηΐ, δυιὶ 60 φτιοά ρῃδη- 
τλρῖα Ὁ εἷς ἕαοϊδ ποῖ δητὶ5 6δῖ. ταῖο υεγοὸ (αϊδδα, ργουὶ ἔδὶϑα οϑβὶ, 
4086 ποη δηἰϊαπη δϑὲ. ὑπάδ οπηπὶδ ταῖϊο ἰαἶδα αἰξογίυ9 δδὲ φυδι 61 Π5 
Ἐπίυϑ εϑὲ σεγα, τραΐα, 4686 εἰγοαϊὶ, (αἶσα τγίδηρη!!, οἰ μδ4α δ νΟΓῸ 
τδῖῖο φαοάδπι πιοάο φαϊάοπι πὰ, 4πδε 6δῖ οἰυδ φιοά αυϊά οτγαῖ 6686, 

30 4υοάδῃ; πιοάο γϑγὸ τυ 86, φαοπίδιη ἰάθτν αιιο ἀατῃ πιὸ 40 681 ᾿ρϑΌ 
εἴ ἴρδαπι ρϑβϑπι, πὶ δοοιδῖθϑ ἱπαϑίςαϑ. ζα]88 γεγο γϑιϊο πη] 1υ5 δϑὲ 
δἰ τι ρ ἰοἰτογ ταῖο. φυῦγα Απεἰσίμεπθϑ ἱπδεῖτα ριαραῖ, πθ1} ἀυςεπ8 
ἀϊξοσπι ἀΐοὶ τἰδὶ ργορτία γαιϊΐοι δ ἀηῖπὶ 46 γὸϑ ὅπὰ: εχ 4αΐυι8 δοοὶ- 
ἄεναι ποτ 6856 σοπιγαάΐοογο, ἴσα δαΐθιπ πδηῦ πηθιἰγὶ. δϑὲ δα! οπὶ 
ππαπιφυοάφυε ἀΐοοτγε ποη βοΐαπι σὰ ταϊΐομε, δε οἰϊαγη 68 4086 α]- 
τοτῖα9 εδὶ, εἰ ἔα]δε φυϊάεπι οπιιίπο, 4υοάδιῃ υΐενι Ἰθοὰο δἰϊδηη 

Ἰθὕτογε: φαειπαάπιοάυτη οςοἴο ἀμ ρ]Α δι τἰΐοπα ἀν} 8118. ἀαδοάϑτι 
ἀρίτυτ [16 [15 ἀϊσυπθιτ. Βοῖπο σατο []588, φυὶ ργοπιρῖπϑ ἴδ]68 6] ϊ- 
Εὶϊ οταϊϊοπθϑ, ποὺ ῥγορίεσ δἰ φυϊά δἰϊυὰ 86 ργορῖειν ἰὰ ἴρϑιπι, οἱ 
φιῖ αἰτῖ5 τα]ϊυπι οὐ δέοπαπι οδιδα, φυ εμιδάππο ιν τε 8 ἔα]888 6886 ἀἰ- 
οἰπιθ, {π86 ἔβίϑαπι ρμδυϊαϑίαπι ἰδεϊαμῖ. ὑπάς ογδιῖο 4086 ἀρυά 
Ηἰρρίαπι 681, δορῃ!δῖῖοα εϑὲ, φυοεὶ ἰάδιῃ δῖ πιεπάδαχ οἱ υσόγαχ. δὔπὶ 

ἢ ΘΙΠ486 4 ροϊεσξ πιδηίγὶ, δοοὶρὶϊ ΠΊ πιοπάδοοπι: Πὶς Ὑ6γῸ δαρί 8 
εἴ ρῥτπιάθπϑ δὲ. ἰΐοτα ὁπ 4πὶ δροιυῖα ριᾶυτιδ 6δῖ, πη δἰ ον δπὶ αἷϊ, μος 

10 δυΐοτη [α]9Ὲπι ρ6Γ ἱπάποιονοιη δοοὶρὶϊ (4ιΐ δπῖιπ δροπῖο οἱαιιἀϊοαῖ, 
τπϑῖοῦ δϑὲ δὸ χυὶ ᾿μνιϊη5), οἰαυάίοαγο ἀΐσοπς ργὸ ἱποϊξατὶ. ἤᾶπι 5] 
οἰαιιάυδ βρομῖε, δϑϑεὶ ρεῖογ ζογίαδβοίβ: χιδιπδάπιοάυπι ἴῃ πιοτίραδ, 
ἴἴὰ οἱ ἵπ ἕος εϑ86ῖ. ὴ 

30. Αφοϊάφης ἀϊοϊϊυτ, φαοὰ ἱπεδὶ δ] σι, οἱ φῃο νϑγατη οδὲ ἀϊ- 
οδγα, ποη ἰβπιθῃ ΠΘΠῸ6 ποοθϑδατίο πδς τὶ ρ] τ πάπα, υϊραΐδ 81 4αΐδ 
Ρτο ρίαπία ζοάϊοηδ ἔοβϑατα ἱπυεπὶϊ ᾿μοδδαγαπι, Πος ἰἴδαπε ἃοοὶἀδπ8 
ἕαϊι ἰοἀϊοπε ἔοξδαπι, ᾿Πποϑδύγαπι ἰμνεπίγα: πος δπὶπ προθϑϑδιῖο πος 
ἐχ μος δυὶ ροϑῖ μος; πεὸ οἵ ρ]υτίπιιπι, δὶ χῃΐα ρἰαπῖοι, τ οδδυγυπι 

40 ἰανθηῖξ. τηιιϑίου 8 σποαιι μους αυϊδρίαπι αἰρθυ8: 5σδὰ σπιη πες πε- 
οεϑϑαγίο ηδς αἱ ρἰπτίπιαιη ἤος βαῖ, δοοίάδιδ ἰρδινπι ἀϊοίπ5, στη 
ἐξιτογ δἱς Ἔχείδίθηδ δ αυϊά δὲ δἰϊουΐ, οἱ Βόγητα χαδοάδπι δἰϊδια αἰ σα δὶ 
εἴ φπιδπάοχῃε, 4αοά πΐεῦπαυε εχείϑεῖς φυϊάδιη 864 πο ργορῖεν ὅν 
πος δαξ πᾶης δπὶ μὶς δοοϊδῃ8 δῖ; πες υἱϊ6 οαπθα ἀειεγπιϊπδία ἂο- 
οἰδοπεῖϑ εϑῖ, δε σπδεοῦπηῦα οοπίϊιρίι. Πδθο δαΐεπι ἰηἀδἰογτηϊπαία: 
τς ἀδῖγε π᾿ Αερίπαπι δοοϊϊτ, δἱ πο ργορίδγ ᾿ιος δυθηΐξ οἱ ἐΐας, 
ἵγθῖ, δ6ὰ ἃ τεπιρεδίαϊε Ρυΐδυδ δῃϊ ἃ ἰϑιγοπιριιβ σαρίιιδ, ζαΐξ ἰρί ταν 
οἱ δϑὲ ἰρδὺπι δοοιάθηβ, 864 ϑεουππάυμι 86, πὸη δοοπηάιπι αἰϊο- 

τεπυρεϑίαβ επὶπὶ σαυδᾶ τ ἰγοὶ 400 ποη πανῖραραῖ; Βος 
δυΐεπι δγαΐ Αδρίπα. ἐϊοϊϊγ εἴαπι δἰϊίος δοοίάθπδ, αἰ φααδοῦη- 
4πεὲ εχοιϑίππὶ ἴῃ ὑποφαοσὰθ δδοιπάϊππι 56, ΠῸη εχϑίϑδιθπεα ἰῃ 
δι θφἰαυτία, οὐ {τϊαπροΐο δι ταοῖοϑ ᾿δβθεγε. εἰ μᾶδὸ φυϊάθῃι 

ΜΕΤΑΡΕΥΒΙΟΘΟΒΟΝΜ ἪΥ͂. Υ. " 
͵ 

οοπδηρὶϊ δετορίϊοττια δϑ86, Σ]ἸΟσΌπα τέγὸ πἰ 1}. ταῖῖο δυΐετα Βοΐον 
πὶ αἰϊμ. 

Υ. } 

Ῥεϊηοιρίδ εἰ οδυβδε δηϊαπι φηδεογιπίοτ, εἰ ρδῖθξ σποά ρῥτουῖ 
δηϊΐα δυυῖ: δδῖ εἰδηΐπι δἰΐαιια σδη 8118 Βοπαο φὰς ΠΑΡ τ ἀ1π18 οδθεα, 
ταβι Βοπιδίϊοοτιπι 4ἀποαπε ρτίμποῖρία δ] ἐπι θηΐδ εἰ οδυδ86 δι ηΐ, εἱ δῖπι- 
Ρἰϊοίϊοτ οπιπὶϑ ἐπιθ ]δοϊα αἶα δοίεπιία, δῖνε δἰΐσπο πιοάο ἱἐπιεϊ]εεῖα 
Ῥατγιϊοῖραπθ, οἶγοθ οδῦδαϑ οἱ ρυιμοϊρία δὺϊ σευ τογδ δὲ δι παρ  οίοτα 
εδὶ, διίδιι θη ἤδ6 ὁπιῃδ5 οἶγοδ ὑπππὶ 4πηϊἀ, οἴ αποάήδπι ροπηϑ, εἶτ- 
ΟὨμΩδοΓΒαπῖοδ, ἀδ 6ο ἰγδοίβηϊ, 86 πο ἀθ πίε 3[πηρ}1οἴτ6γ., πες 
ἔπτη 6ἢ8 65ῖ, δ απα ἫΝ υϊά εϑὲ π|]δπὶ γαϊοποπι (δοϊα ηῦ: δο ΕΣ 10 
ος φυδεάαπι δδηϑῃ {ΠΠι4 πιδηϊεϑίυπι [δοϊεπῖε8, φαδοάδεη δαρροεῖ- 

ἴΐοπα ἰρϑαπι φυϊά εδὲ δοοὶρίεπίεϑ, ΘΟ βου ηίοΓ δὰ 086 Ρ6Γ 88 ξε- 
μετὶ ἐπδαπὶ οἶτοα χυοά δππῖ, δαὶ πιρρὶ8 ποοοδϑαγιο δὶ ἀθι]1π9 ἀε- 
ταοπϑίγδηϊ, ΠΌΔΓΕ πιαηϊ δϑίθιη δὲ πὸ 6886 ἀδιῃοηδίγαι ΟΠ Ἐπὶ σ0Ὁ- 
δἰδηϊας ἱρδίπθυε αυϊά εδὲ εχ ἴρθα ἱπάποοπε, βεὰ αἰϊιιτη δἰ πε 
ταδπ [δ διδ!οηΐδ τποάμαι. δι πη 6 αὐῖοπι πος δἰ δδὲ δῃϊ πὸ δϑὲ ψεὲ- 
παϑ, οἰγτοα φυοὰ ἰγαεΐαη!, φηϊςφαδτι ἀϊσηηῖ, 60 4ποᾶ εἰυ5άοτη ἱπτε]- 
ἀξεπανε εδὲ εἴ ἐρϑυυπ φαϊὰ δεὶ τοδηϊ[εϑῖαγα, εἴ δὶ εδὲ βος. σαπι δυιΐοπι 
Ρ ιγϑίοα οἰΐαπι οἶγοα φποάάδνῃ δῃ15 βθπῦ8 βοϊθηϊία δὶξ (εἰ δηΐτα εἶγαὶ } 
18] εν δη δἰαηιίαι δϑῖ, ἴῃ φυὰ ργίποὶρίοπι δὲ τοῖῃϑ οἱ δἴδίι χα ἰπ 
εδ εδῖ), ραϊεὶ φιοά πος δοῖϊνα ποὺ βοῖτα δϑὲ. [ας νδνατα δἴεηιτι ἰη 
[αεϊοηῖθ ρτὶποὶ ρίαπι δϑὲ δαὶ ἱπ|6]]θοῖυ8. δι ἀγ8 ἀπὲ 8] 14π8 ροϊεπίία, 
ΔΟΙΙ ΔΥΌ Ὑ6ΓῸ ἴῃ δρθηῖθ οἰ σοῖῖο. ἰάδπι δηΐπὶ δρίρ!]6 εἰ 6] ρῖριο. 
πᾶτε δἱ οτηηΐβ ἱπι ἰθοῖυ5 δὐϊ δοῖλνηϑ δαὶ (δον 8. δυϊ 80 δουϊαιίτα; 
6581, Ρἢγϑίςδ βρεςαυΐαιίνα φιαδάδπι ργοίεεϊο οϑὶ, δεὰ ερδοι]αῖτα εἶγοῖ 
1816 ἐπ φυοα ροδϑιθ1]6 πιουετὶ, δὲ οἶγοα διβοίαπιίδπι δος Ὡπάσπι τἢ- 
ἄσπετα πὶ ῥ᾽ υτίννιπι ἰπϑαρδι ΑΒ. 16 πὶ, ϑοίυμα οϑὲ. οροτίδξ δαΐδτ αἱ 
πο Ἰαῖοαϊ, φῃοπιοάο ἰρϑιτι σαὶ ογαὶ 6586 δἷ γδῆο δἷϊ, Ὡδτι δΡθ]υο 
Πος φύδεγεγα πἰ μὲ} εδὲ ἔδουγθ. δ6α ἀδβηϊζογτιπι ἰδίτατ, εἰ Ἰβϑογιτο 30 
4υϊ4 εδῖ, φυδεάδπι 45 εὶ ἴϊὰ δυηῖ οἴ ἱρδυῖη ὁπαπι, αυπεάππι αἱ 
ἐρβαῦι οοποᾶναπι. αἰΐεστιπὶ δαῖοπι μαθο, φιοπίαπι δίπνηπι φυΐάειι 
υπὰ δοσαρῖθια δῖ οὕ Ἰηδειῖδ: 6ϑὲ δηΐπὶ δίτηειτ ΘΟΠοᾶτι8 ΒΆσῦς, σοπ- 
οανἰα5 γ6γῸ δὔκαπα ᾿παιθιῖα ϑε πη]. 91 σπποῖδ ἰριϊαγ ρ᾿γοίοὰ ΗΔ 
πὶ δἰπιτπι ἀϊουπίατ, αὶ παδ5, οσπ]τ, [δοῖοβ, οᾶΓο,, 05 οἱ οπιηίμο 801-102 
πιδὶ, (ο]ΐοπι, ταάϊχ, σονίεχ, οπιπῖπο ῥ᾽ πα (με 5 οπὶπι εοταῖι τὰ- 
το 8846 ποῖ, δεὰ βεπιρεγ μαι δδὶ Ἱπαϊδγίδην), πιδηϊ ϑοῖητα ὁδὶ θ0- 
τποάο ἱπ ρἐιγεῖοῖδ ὁροτίοθαι ἰρθππι υϊὰ οδὲ αυᾶρτογα οἱ ἀδβηῖγο, εἴ 
σαγ οἰΐαιι ἀδ φιδιαπι ἀηϊτηα ἐρίμ μη Ῥ ΠΥ σοὶ ἰδ, φιιδεσθπαῃς ΠΟ 
δἷπε πιδῖοιΐα. χυοή ἰρί των Ρ]ιγϑίςα δρεοι]δεῖτα οδὲ, οχ }ι18 ραϊοῖ. εοὰ 
εἰ ταδί βεπιβίϊςα ἐροοι]αίἑτα 6δῖ. υθῦττη οἱ ἱπηπι ο  ]Π ππὶ οἴ δ ραγα)- 
᾿ΐππι, δάπιας ποη 68ῖ τοαπιοοῖαπι: σιιοά δπΐοιι αἰΐσυδ πηδιεπιδιϊο, 
Ρτοιι ἱπιπιο δ: ] 1 οἱ ργοῦς δθραγβ να εαπὶ, δρθοῃ!αιαγ, ἀἰϊποὶἀππι τ 
δεῖ. 4ποάδὶ φαϊρρίατη δδὲ Σιπιθο θ}]ς δὲ ρεγρθίθθιη δὲ ϑαρδγθῖδο, 
Ραϊεοὶ φυοή δρεςαυ]αϊϊνδα 6οῖ σορβῃοδοεγα: δὲ ποῦ Ῥ γϑίοαα (46 πιο- 
ΒΙΠΠνυδ. παπίαιθ φηϊπβάδηι ρἩγοΐοα 661} πο τηδὶ βοινδιῖοδο, ἐοὰ 
Ρυΐουθ δπρᾶρηδ. ρΗγδβίςα οἰθηΐπι αἶγοα ᾿πϑοραγα  ἶα χοίδετο, 5σοὰ 
ποη ἐπι" ]1α, τπαι]ειναιοαδ σαγο ποηπμ}} δυπὶ οἶτοα ἐπ ου  ἰὰ 
χαΐάεπι, ποη ἰᾶτηθη δοραγαθ!ΐα [οτίδθ5ε, 56 υἱ τηδιογῖα : ̓Υἶπι τθτὸ 
εἰΐδιη οἰγοὰ δε ράγδ ]α δἰ ἱπηπι οὈ 1118. πϑσα586 δαϊοπι δϑὲ οὐ 68 απὶ- 
ἄδηι ςαιιϑᾶ5 ρεγροῖιιαβ 6886, ἸπαΧχίπιδ γ6γῸ ᾿ᾶ5: Πᾶς οἰδινῖτν οαυ588 
τηδη [65:15 ἀἰνίπογηπὶ δυπῖ. ἥπάτγα ἴγθ8 Πρ 6 ἀγαηξ δ Θρ:ϊαῖτδο 
Ρἰ]οϑορμΐαε, πιαῖ απιαιῖςα, ΡΒ γϑῖσδ, τῃθοϊ]ορὶοδ." πιαπιζοϑατι εὐ 
δηΐπὶ φυοά οἰςαθὶ ἀϊνίποιπ οΧϑίδιι, ἴῃ 44}} παῖιγα Ὄχϑδιῖ. δὲ Ποπο- ὃ) 
τα ΕΠ δϑτηδιῃ οροτίεἰ εἶγοα ΒΟΠΟΓΑ] ἰ5δίηπτπ ζοπι5 6956. δρεοηἶδ- 
εἶνδα ἰΐαημο [118 801 δ πε 8 ργαθροπεη δε δυπῖ, ᾿δθο γ6τῸ δρθου δατὶς. 
ἀυλιανθνῖι δἴθυΐπ αἰ᾿απὶδ πἰταπι ρτῖπι ΡΒ] οϑορ μία πἀπὶν 6γ88}}» οἷ, 
ἃπι εἶγοᾶ αἰϊφχαοά ξοητ8 οἱ Ὡπᾶπὶ πϑίιγαπι. ποὴ δπὶπι ἰάδτα πιοάυς 
681 δίψῃ ἐμ τηαὶ μεπιδιϊςῖ8. δε σεοοτπειτία απίάθπι οἰ δϑιγο]ορία οἶγοῖ 
ᾳυδηάεπι πδίαγαπι δαπῆ, {ΠΠ4 ὙΘΓῸ πηἰν γα Γ᾽ Οπηπὶ θα 5 ΘΟΥπτα πη! 
ἐδ. 8ἷ ἰρί τ ποη εϑὶ δἰΐψιια [ἴα δα ϑίαπιϊδ ργϑβθίθγ 688 4:26 Ὡαϊῃγα 
ξοποίδιαπι, ρἢγεῖςα ρτοίδοϊο ρυἶπια. δοϊθητία δσὲ. φηοάδι δὲ δἱίᾳπὰ 
δ) δἰαπιΐα ἱπηιπο 8, Βαθς ῥγίου δὲ ρἰ ἡ] οξορ ΐα ρτιπιᾶ, δὲ τη ϊγοσβα- Ὁ 
1ἰ5 οἷς, φιοά ρυίπιδ; εἰ ἀθ δπῖϑ, ῥτοιι δπ8 δϑῖ, ἃς φυϊὰ οδῖ, εἰ δε 
εἰ ἱπϑπηῖ, ργουῦϊ 6δῃ8 δοῖ, δρθοιαῦ! Ἠπίμ5 δϑῖ, 

2. δεὰ οὔπὶ ἐπ 1]π4, φιοά δἰπιρ] εἴ τοῦ ἀἰοἰτατ, προ] ρ]  οἶτετ 
ἀϊοαίατ, φαοστισα ὑπῸπι φαίάδτῃ ογαὶ φαοὰ δεσππάσχι δοορίλ οι, αἰαὶ 



ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΆΔΟΌΜ ΥΓΥ. ΥἹἱ. 

λ 1.) φυοά τὶ νογΌτο, δὲ ΠΟῊ δῃδ ἢ ζαϊδυτα; Ῥγβεῖον ἢδϑο δυΐοτη 

“πη ργαδαϊοαϊοπίδ βραγαε, αἵ φυϊά, 4πα]6, φαδηίιπι, αρὶ, φαδπάο, 

Ὁ αἱ εἱ χυϊά αἰπιά Βοο χαοάο οἰρείβοιι. τἴἴεπι ΕΣ Βδθς οταηΐᾶ, 

οἥ ροϊεπτία οἱ δοῖαι. οὔπι ἐξδαῃθ Ἔἢ8 σαπ ]ρ ἰοἰτοτ ἀϊοαῖατ, ρτίπιο 
ἄς ἐο φιοά βεουπ στο δοοίἀθῃδ δεῖ, ἀἰοεπάυπι χαοά παϊΐα εἰτοι {Ππὰ 
δρεουϊδο δδὲ. ϑἴβηιαπι δαΐεπι, φαοά Π6}}1 δοϊ δηξῖδε Ἴῶγαβ εδὲ Ἰ]αὰ, 
πεῆαθ δοϊνας βδαῃε ἰδοϊῖϊνδε πεάπε δρεουϊδέϊναβ. πε ἐπέ αὶ ἔδοίςξ 
ἀοπιαπι, ἴδοϊξ οἰπθαὶ αιδε δοοίάνηϊ ἀοπιαὶ ἔδοιϊδε: ἱπβοϊία παιαχαε 
δππῖ. φαϊρυδάδπι ἐπίπι ἀο]εοιαθ 6πι, φυϊαδάδαπι ποχίαπι, φαϊθυιβάδπι 
ὉΒ]6πὶ ἢἾ8}} ρτομιρεῖ [δοΐδπὶ φ656, εἴ αἱ τα ἀΐςανη, ΟΝ δἂ8 τεδ οἵωηῃ 6 

10 6986 Δ]ΐαπι, φυγάσι πΌ}]1π8 δεῖνα εδὲ αεἀϊβοαιίνα. δἰπιν!! το ὰο πες 
ξεοπιαίτία εα 4παὲ ἰΐὰ ἤρτιτίδ ἀοοϊλυπὶ δρεοαϊαῖαν, πες δὶ ἀΐγεγϑοϑ 
ἀτϊαπραΐπδ. οἱ ἐγίαπρυϊα8 ἄμο5 τθοῖοϑ μάθθαδ. εἰ μος τ! ϊοπαθ τον 
φομππρὶϊ: πδπὶ φααϑὶ ποιοίη δοίατα ᾿ρϑαπι δοοίἀεπ δδῖ, φᾶτε Ρ]δῖο 
ποπ πιο χαοάδπι τιοάο οἶγοδ δοριἰδεΐοδπι ἱρϑτ ποῦ δΠ}8 Δρρ]Ἴςαἶῃ. 
δορμἰδίασαπι εἴθπίπι γαϊοηε8 εἶγοα δεοίάδη9, αἱ ἐϊα ἀΐολτη, ᾿παχίτηθ 
οταπίατη δυπῖ, υἴγαπι ἀϊγεγοατη 8η ἰάστι πιυδίοι δἰ ξΥδητη δε οατΩ, 
δὲ πιροϑίοι9 (ὐοτίϑουβ ἃς (ὐογίδουβ; εἴ δὶ ὁσιπα φυοά δϑοὲ, ποῦ δαΐθπι 
Ἑοταροτ, ἰδοΐπτῃ εϑῖ, ιιαΓα δὶ πιυϑίου δ ἐχϑίϑιθῃ8 βταιητηδιςαϑ ἔροῖϊα9 

40 δδὶ, οἵ χταπιταδι οι 8 εχϑίϑι θη τηπϑίοθϑ; εἴ φυδεοῦηαῃε αἰϊδε ογαδῖϊο- 
ὕπτα ἰδΐοϑ δίηξ, υἱάδταγ εἰθαΐπι δοοὶάδπ8 ργορίπαθαμ χαϊἀ δι 6886 
πο δηϊ. δὸς δεΐϊαπι εχ ἰδ δἰίδιη ογδουΐθας πιδοϊξεδίατη εϑῖ. 
ξογώτη εἴεπὶπι 4086 4]10 πιοάο 86 Βδρθαϊ, εδὲ ξεαθγαῦο εἰ οοτταρίϊο 
δογῶπι δβηΐεμι 4πδ6 ϑεοππάππι δοςίἀειδ, ποὺ δῖ. δἰϊδια ἀϊεθηάαπι 
δϑῖ δι: ρ]υ8 ἀ6 δοοίἀεπίε, χῃοαά. Ῥῦβις εϑὲ, φιιδθῆδιῃ εἰὰϑ παϊῃγα 
οἷς, εἴ ΟΡ 4πᾶπι οδῦβαπι 811. δίποαὶ ἀπέεπ ραῖθθὶῖ εἰ οογ εἰπ8 δοϊεπίδα 
ποῖ δἰ. οὐπὶ ἰρίϊοτ ἰπ ΘΠΌΡαΦ δἰπὶ φυδεάδαι δειωρεν διπι] τεῦ 88 
μαβραπιία οἱ ὁχ ποεϑϑιαῖθ, ποῃ δὰ 4π86 δεουπάθτ υἱπὶ ἀϊοϊτοτ, δεὰ 

30 7Ζ08πὶ ἀϊοίπιαϑ εο χποὰ ποῦ οοπεϊπρὶς δἰ ἴοῖ, φαδεάδηι εχ πεςεϑϑίταὶθ 
4υϊάδιυ ποπ ϑππξὲ πες δεπιρεγ, ϑεὰ αἰ ρ]υτίσαια, μος ρτίποὶρίατ εἰ 
Ἠυΐπ8 ἐδαδα οδὲ υἱ δοοίάεπο δῖ, ποάςηπηπεα δηἰπὶ ΠΟ δΕΩρΟΓ πεὲ- 
΄π6 υἱ ρἰαγίπουτα 6δὲ, Ποὺ ἀϊοίπιιϑ δοοϊἀΘῃ5 6856: αἴραίὰ δἰ δὰ} ἂπε 
τεπιρεοῖαϑ εἰ [τίραα (Δοῖαπι [ποτῖ!, μοο ἀϊοίπιιϑ ἀςοἰάϊδδα, ποη δὶ ἀδϑῖῃϑ 
δὔξ οδίοτ, φαοαίαπι μος φυΐάοπι δεπιρεγ δαΐ αἰ ρἰατίπιατα, 1] γατὸ 
ποι. Βοπιίποιη φυοαὰς αδἰρηπι 6886 δοοίἀϊξ: ἢδο δπΐπὶ δεπιροῦ πδῸ 
πὲ ρῥἰαγίπιθτν, δαϊπηαὶ γογὸ πο ϑεοιηάπτῃ δοςοίάεπδ. εἰ ἔαρ γιπι 8ὲ- 

1Ο2Τηϊλιαΐϊοπι [φοἶθ86 δοςίἀθη8 εδὲ, φῃοπίαι ποῦ δδὲ δρίτιβ δὰ δαπί[δίθτι 
ζαοϊου άαπν ἔαθετ, δεὰ πιδάϊουδ: τογατα δοοίαἰτ ΓΑ ΡγΏτΩ 6886 τηεάϊςατο. 
σοοσυδ εἰΐαπι τοϊηρίδιὶ ἱπίθπτι9 ἔλοὶς φαϊοχαδπι δαίη γε, δε πο 8ε- 
οππήσππι ρα]ιπεπιλγίατη ; ὑπάς ἀἰοίπιιια αυοὰ δοοίάϊ!. εἰ αοάκπι 
ταοῖο φυΐάεηι [αοἰξ, δἰπιρ] οἰ τεσ σατο παϊπίπιθ. {Π]Πογαπι εἰδαΐπι αἰΐαθ 
ἀαριάοᾳαε ἰδοϊϊνας ροϊεπίίαα διπὲ, Ποστιπν γεγο πηϊΐα ἀγα πα] ααθ- 
Ροϊεπῖϊα ἀειοτιπίπαϊα εθῖ. δογαπι Ἔπὶπ 7086 δεοιπάθπ δορά απ δαξ 
διιξ διιῖ βυπὶ, οαῦϑα Ππο486 δεοπηάυπι δοοίάθμδ δῖ, 4πᾶγα οὐτα 

40 ἢοἢ οτιπία οχ Ὠθοοϑδιϊδῖα εἰ δοπιρεγ δαὶ δἰπὶ δαϊ βαπὶ, δεά πιυ]ὶα αἱ 
Ρἰπτίτατη, πθο6856 δϑ 6886 ᾳποά δεουπάμμ δοοίάοῃ9 δοῖ, αἴραϊα ποῦ 
ϑοιηρον πεὸ οἱ Ρἰατίιπαπι αἰραδ πιπείοι8 δῖ, στα δαΐειι αἰϊχαδπάο 
δι, δεοππάϊι δοοίἀδηϑ οὐϊ: φαοιζδὶ ποη, οὐποὶα εχ περδϑοι δια 
Ἔτοπῖ. 4παγα πιαῖογια τὶς σᾶυϑα ςοη ηροπ8 εἴμ8 φαοὰ Αδἰϊτον δοοίαϊὶ 
ἀᾶτα ἀἰϊπὰ αιοά αἱ ρ]ατίμνυπι 6δὲ. ρυϊποὶρίαπι δυίειπ μος δαπιεῃ- 

ἈΒΡΗ δεῖ: αἴτοπι πὴ] δῖ, ηποά πες 8εῖηρογ πϑὸ ἂζ ρ]ητίπιππι, δῃ 
Βος ἐμπνροϑθι]εῦ ργαθῖοσ παθὸ ἐρίτασ δ] 4υϊ  δϑὲ φυοά πίοαπᾷαα 
οοπεπεῖς εἴ δεουπάστα δοοίάεπε: 864 πίγαπι χαρά υἱ ρ] υγίτηαπι 
ηποᾶνε β8οπιρασ π0}}} ἱποοῖ, δῃ δἰΐψῃα δίηϊ δοιηρίϊεττια, ἄς ἰδ δδι}6 

ἐο Ροδιετὶμϑ οοποϊεγαπάστα εϑὲ. πο δηΐετα πο εϑὶ δοοϊ ἀεπιὶ8 δεῖθη- 
κα, μαῖϊοι. οπιηὶϑ δηΐπι δοϊθπεϊα αἷυ8 εξ φαοά δι 8επηρεγ δαὶ ρ]ατῖ- 
πὶ 6δι. 4υομηοάο δηίΐπι ἀἰβοεῖ δαξ αἰΐαπι ἀοο Ἂμ ἢ οροτιεὶ δοΐπι 
αἰ ἀεξειταϊποίασ δοὺξ ρὲγ δαρεγ δαὶ ρεγ αἴ ρ᾽ατίπιππι, αἴραῖα [ἐθ π- 
οἴτατῖῖ Ῥγοβοιναπι πιο ϊογδίαπι οδὲ αἰ ρ] ατίπααπι. 4ποά γὙ6γῸ ργϑοῖογ 
δος 6δῖς ποῃ Παρ θὶς ἀΐςεγε φυδηάο ποη, αἱ ἴῃ που! πηϊο : μᾶτη δἴϊαπι 

ἴπ ὩΟΥΣ]απῖο δυῖ δεροῦ δὺϊ αἱ ρἰητγίπιαπι: δοοίἀθηϑ γεγο ργαβθίογ 
Βδες εδἰ. αηϊὰ ἰϊαχυθ δοοϊἀθῃδ δἰῖ, εἴ ΟΡ φῇδπι Ἵδῆϑατα, εἰ φῃοὰ 

ποῦ 518 εἰπϑβ δοϊδη δ, ἀϊοϊαπι 65ξ. 
8. Οὐοά δαΐετα δἷπὶ ργιποὶρία εἰ οατιϑᾷθ ξΌΠΟΓΒ1168 οἱ ςοΥ- 

"Ὃ ΓΙΡΌΒΙΙεθ αρϑᾷιθ εὸ χυοά ξεπεγεπίηγ εἴ οοσγητηραπίαγ, πιᾶηϊίε- 
εἴα οϑξ. οἰδηΐπη δὶ ποῦ Ποο, οχ παςδεβίζαϊο οτωπία δυτηϊ, δὶ δἰ Ὁ 8 
ποὰ ρμεπεγδῖασ εἴ οουττιτηρ Γ, ποῖ δεουπάμτι δοοίἀθπϑ Ἵδηβαπι 

αἸΐφαδτι ΠιΘΟ6686 δὲ8 6886. πἰΓΏ δηΐῃ οὐξ πος δὴ ποη δὶ μου, Βεῖ: 
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“ἴῃ ὙἜΓΟ ΠΟη, ταϊηΐπιθ: ἢο6 νέγο, οἱ αἰϊαᾷ, οἵ ἢοο πιράο υἱὰεἰϊοοξ, 
ἴδιῃμρογε 8επῖρον ἀδπηρίο ἃ ἰεπιρογε βηΐϊο, ἀδυδθηΐεθ υ8486 δὰ παπα. 
{3}: δίς πηοτίθιογ δερτιτυάϊπε δαὶ Υἱ, δἱ Ἔεχϊυεγι, ποὺ δαΐδια, δὶ 

πὰ. εἰ εἰς ἀενευΐει δά ἰά φαοὰ πππὸ εϑὲ, δυϊ δἰϊψαϊά δογηις 4ι88 
ἔλοϊα ἐπηῖ; πἰραϊα δἱ δἰεἰνογε: πος τάγο, εἰ ςοπιδά θυ δας μος 
Υετο δαὶ εϑὲ Δϊ ΠΟη. 4Πᾶγ6 πεο}βϑδγιο τηοτγίοϊῃγ δαξ ΠΟῚ πιουϊοῖασ. 
δίνη τον οἰ δὲ 4πῖ8 δά ἴᾶπὶ ἔδοϊα δϑοθηάοτῖξ, θαάθη γαῖίο δϑῖ: ἴδτὴ 
δαῖτα μος ἰπ δἰίαθο δῖ. ἀΐςο δυΐεπι φαρὰ [δοΐαπι εδῖ. δχ ἡδβοβϑϑῖ- 
ἰδ ἐγξοὸ δγτιηξ οτηπῖδ [πίαγα, υἱ τηοτὶ υἱνθηΐθπι. ἴᾶτη δηΐπι αἰϊσυϊὰ 
ἔβοϊυπι εἴ, πϊρυΐα σοπίναγία ἴῃ δοάδιῃ σογροτγε: δε οἱ Ἰεκαίος 
δυϊ τὶ, ποπάυπι, δ6ἀ δὶ μος [δοΐππι ἔπογῖξ, Ραῖοι ἰρίτωγ φαοά ὑδααα 
δὰ αἰίᾳποά ναὐϊϊ ργἰποὶρίπτα : μος γόγο ποὴ δπιρὶϊπ8 δὰ αἰϊπά, ετὶϊ 
ἰξίϊατ πος εἶπ φιοά υἱουπαπε σοηεϊπρίξ, οαῦϑααπε κεπεγαιϊοηβ εἰ 
ἈΠ]14. δεὰ ἱπ ψιυδὶδ ργίπείρίηπι δὲ φυδί θαι οδαϑαπι [8}18 γευοιίο 51}, 
αἴττιτα πὸ δά πιδίογίαπι, δὴ οἱ ἀἀ ουΐπ8 ρταῖῖα, δὴ τὶ δὴ πιουεπϑ, πιᾶ- 
χίπιε ςοπδιἀδγαπ τι εϑὲ. ἀθ 6δὸ ἰΐϊδαιια φαοά δεουπάμπτῃ δοοίἀθπϑ 
οδὲ, ἀϊπιιιταῖαγ: ἀδιογτηϊπαῖαπι επὶπι δηβοϊεπῖοσ δῖ. αυοὰ δηΐοπι 
ἰδηαθδπι σϑγτιπι, 6Π8 δἰ ποῦ 6π8, αἰ ἔα 8πι, φποπίαπι οἶγοᾶ σοτπρο- 
διιϊοπεαι εἰ ἀἰνιβίοπεπι εϑῖ, οἱ οἰπηΐπο εἶτα ρατγι ἰοποιὰ οοπεγααϊὶ- 
οἰουΐθ. σεγαπι εἴθηῖπι αἰ γιπδιίοπεπι ἰῃ σοιηροδίίο Βαρεῖ, περβῖϊο- 
Ὥδπι γΈγὸ ἴῃ ἀἰνίδο, ἐαϊϑυπι σατο Βαϊΐαϑ ραγετιοπ5 οοπιγδαϊ ἤοποτ. 
4ιο δαΐεπι πιοάο χυοὰ εἰπιαὶ δαξ χποά 8εραγαϊϊ πη εδὲ, πε] ραγα 
δοοίάαϊ, α]ϊα ταϊΐο δοῖ. ἀΐσο δπΐεση χιιοά εἰπιυ], εἰ φπαοὰ δεραγαῖϊτι, 
αἴ ποῦ σοπϑοφαδηΐογ, δε τὶ πθυτ 4αϊά δι, ποπ δπίπι δϑὲ (αἰ διτι 
εἰ γόγττα ἴῃ Γεθ (αἱ φαοά Βοπηπι, νδγιιπν, φποὰ γεσο τοδϑίππι, ζ6]- 
8π|} δεὰ ἴῃ πιθπῖθ: 4η86 γεγο οἶγοα δἰ πη ρ] οἷα εἴ οἶγοα δὰ χπδε φυϊὰ 
ϑαπῖ, πο ααίάεπι δυΐ ἴῃ πιεπῖθ. φυδεοῦηααε ἰρίτατ ϑρεουϊατὶ οροτ- 
τεὶ εἶγοα ἰά ποά ἰΐα ἐπ8 εἰ ΠῸπ ὃπὸ δῖ, ροδβίεγίιβ ρεγϑογαϊδῃ ἀθτα 
εϑῖ. οππὶ δυϊεπὶ ςοπιροϑιεἶο εἰ ἀἰνίϑῖο ἴῃ ππθηΐε ποη ἱπ γεθπϑ δὲξ, 
4ποά ρῥτοίεοϊο ἰϊὰ εϑὲ, ἀϊνεγβιιτ ἃ ργοργίε ἀϊοὶΐ8 δῃϑ δδὲ. δαὶ δηΐτα 
4υοΐ φαυϊά ε8ὲ, δὰξ φαοὰ φααὶα, αὶ ποά χααπίσαι, δαὶ εἰ φιϊά αἰϊπὰ, 
οοραΐδὲ δαὶ ἀἰνίἀϊε πιεῦ9. φαοά δυΐεπιὶ ἴαπαιδπι δος ἀεπ8 ρὲ πὶ νθ- 
τπιῃ 6η8, ΟἸπἰἰαπάσπι δὲ. Ἵδῦϑα δηΐπι {{Π1π8 χυΐάοπι ἀεϊεγιπίηδια, 

ὁ 

390 

30 

Ἀπὶαϑ σεῖο πϑητ5 δἰΐψαα ραϑδῖο: δἴ δπῖθο εἶγοα γεϊφαπτα θη 9 βεπ091025 
εἴ πὸπ εχίγα οδιθπάιπὶ 6886 δ] παπι δηξῖδ πδίαταμι.- ργορίεν φαοὰ 
Βαὸς φαϊάειη ργϑεϊεγεδηΐαγ, ςοποίἀεγαπάδε δηΐετω δαπὶ ἱρδῖτιϑ θη τὶϑ 
οὔπϑδε οἱ ρυϊποῖρία, ργοὺϊ 6π8 δδὲ. τηδηϊἜϑῖθτ βπΐθαι 6ϑὲ ἵπ 5 4 δε 
ἀοιοττηϊπανί πιῆ ἀθ δο, ἡποῖίεϑ ππηπιφυοάσας ἀἰοίτοτ, φιοὰ ἐπϑ 
τοῦ Πρ τοῖτεν ἀϊοίτυτ. 

ΥἹ. 
Ἐπ πιυϊρ] οἶτον ἀἰοϊτατ, ᾳαοπιαάτηοάηπι πῃ [8 χιᾶς ἀ6 4τιο- 

Ὅεϑ ὑτίι ἀἰνιθίπιαβ. δἰ ξηίβοδὶ δηΐπι αἰϊηὰ αυΐάοπι χυϊά 681, εξ φαοὰ 
φαϊά: αἰϊαὰ τεῦο, φαοά 4πα]6 δυὶ φπαπίαμι, δὲ δίπρα]α δἰϊοστιπι ατιαα 
ἴτα ργαθάϊοαπίωγ. οὔτι δηξεπι 6ῃ8 τοῖϊο8 ἀϊσαίητ, ραϊεὶ ρτίπιαπαι Βο- 
τῦιπι 6Π8 6886 ἱρδυτι ηΐὰ 68ὲ, σιοάχαε δα θϑῖαπείδμι ϑἰςτίβοδῖ, ἐτιτὶ 
δηΐτν ἀἰοίπιπα8 παῖ φυϊρρίαπι πος, δαὶ Βοπαπι ἀϊοίπηηθ δαὲ πια πε, 
δε ποη τ ηθιτατ δυὶ ἐν απηλίοι. οὐτα δυΐετα φηϊά δϑὲ, ποῦ δἰραπι 
πος οδἰϊ ητα πος ἐγ σαἰτοπι, δεὰ Βοπιηδαι δῖ ἀθαπι. οαἴογα Ὑ6ΓῸ 
εἐπεία ἀϊσυμπῖαν 60 φαοά δηεδ ργορτία ἀϊοιὶ φυκοάδπν δϑηηϊ φαδπηϊα- 
168, φυαοάαπὶ φιαϊ  ἰαῖ65, φπαεάαπι ραϑϑίομεϑ, φυδαήδπι αἰϊαηϊὰ αἰϊαὰ 
1α16. ππάε ἀυβίτανογίὶ δἰ ἐφαΐδ αἴγαπι ἰρϑατα διωθυΐαγε εἰ ϑαπαπι 6888 
ἃς δεάογο, εἴ ππυπιφοάφιε Ποττπι, ΕΠ8 Δ ΠΟῚ 6Π8 δὲ}; δι πΔ 116 Ὁ δὲ 
ἀε φιοσῦπαπο δι πη ππι. τ 81} δηλ ογαπι δϑὲ ῥεῖ 86 Πδίυγα ἀρίῃπι, 
Ὠδῆυε ροϑϑῖθεϊα ἃ δαβϑιαπίϊα δεραγαγὶ: 86 πιδρῖβ, δ᾽ φαϊάδπὶ διαθα- 
Ἰαπ8 δπιΐαν αἰϊφιά δὲ δεάθῃβ εἰ δάπατι. ἤαθο δαξθπι πιαρὶ8 δητἃ 
Δρραγδηΐ, χποπίδπι δι᾽ εοίηπι εἰ8. ἀοϊοττοϊπαίππι εἴ: ΒΟΟ δαῖθπι 
δι δὲανιεῖα οἱ βἰπροίαγα εϑὲ, φποὰ ἴῃ 14}} ργδεάϊοδτίοπε ἀρραγεῖ. Βο- 
πατῃ δπίπι δυῖ δοάθπα ἀρβαπθ ἢος πο ἀϊοίτας. ραῖεῖ ἰρίϊαν φυοά 
Ρτορῖεγ μβῆς ἸΠ]Πογῆπι 4ποάιια δἰπροΐα δαπί. πᾶτε φποά ργίπιο εξ 
6π8, εἴ ποη αδἰϊψυοά ἐπ βεἀ δἰπιρ! οιτοτ 6Π8, δι δίδηῖϊα, στρ ἶεῖθ χαϊ- 
ἄδπι πιοάϊδ ᾿τίπναπν ἀϊείξατ, διΐαπιθη δι ϑιδηϊία οἱ ταϊϊοπε εἰ οορβοΐ- 
τίοπε εἰ τοιπρογεα δὲ πξαγα οπιπίαπι ργίπιαπι 681. δίογαπι ἐπῖπι οἃ- 
ἐεφογεσιαῖππι πα] τπι εϑὲ ϑεραγαριῖο, 5εἀ πδος δοΐα. γαδοπε φυοηᾶς 
Βος Ρτίπιαπι: πδρθββ8 οδὲ Ἔπὶπι ἱπ ουΐηϑαπε ταϊΐοπε ἴπ6888 γβομ θα 
δα ϑἰαητῖαα. δοῖγε εἰἴΐατα ἴππο ραΐαπιυ8 πποτηυοάᾳαδ ταϑβῖ8, οὔγα 
φιυϊὰ 5': Βοπιο δα ᾿ρπΐβ δείδια, χαδπὶ {π416 δηΐ φηδπῖυπι δαϊ ὉΒΣ. 
πδῖι δὲ Βογτιτῃ ἰρϑογττι ἴθπς ἀπαιπαποάχαε δοἰπιὰ 8, ομτα φαϊὰ ε8ὲ 
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ἴρεταν {παῖς δαὶ ἴρεππι φααπίαπι ϑοϊαπναϑ. 4αοὰ φαοζαε ἐκπι οἰ ἵπι 

ἄμδαι Ὡππς εἴ δετηρεγ 4ηδαγίτιγ, δε ρε Γαι ἀαπριταἴητ, χαϊάπανα 

ἴρϑατα δπϑ δἷξ, μος εδὲ φυδϑῦδιι δηιρϑίϑαιϊα: μος επὶπι ααϊάαπι ἀπῦτα 

αἰπηὶ 6856, φαϊάαπι ρίατα 4πδπὶ ππαιῃ; εἰ φυΐάαιη βπίτα, φυϊάαιῃ 

γετο ἱπβηϊϊδ. ἡπᾶγα ποθίβ φυοπε τοαχίπιε εἰ ργϊπιαιη δἰ βοϊαπι, υἱ 

ἴϊα ἀΐοαπι, ἀς επῖα μος ραοῖο, χαϊάπαιη δἰξ, δρεουϊαπάμπι εο:. . 

2. Μιάοϊαγ δοΐοπι σα βϑίδηϊία ἐχϑίϑιεγα πιδηὶΓοϑεϊσϑπις 4αίάθπὶ 

10 ἴῃ οογρουρυθ. πθαγα δπίπιδ ἷα εἰ ρδηίας δἰ δοτῦτι ρατίεβ δηρϑίδα- 

ὧδο 6886 ἀϊείϊπιυδ, ἂς παϊαγαὶΐα σογρογα, υἱ ἱβπεπὶ ἀάπδι εἴ ἰεῦγαπι, 

οδίδγοττιπι Ζθοφαε δἰπρυΐδ, εἰ φιδεουπαια δὰξ Ἀογαπὶ ρᾶτίε8 δῖ εχ 

Ηΐδ ϑαπὶ, ααὶ ραγιίθας δαὶ οπιπίρπϑ, υἱὲ οαοἰαπι οἱ εἰὰ5 ραγίβϑ, βἰάεγα, 

Ἰυπα οἱ 30]. υἱγίαν δυξοτῃ ᾿ιὰ8 δοΐδα δι θεἰαπιίαα 5ἰπὶ, ἀῃ εἴϊαπι Αἰΐαο, 

δῃ. μᾶττπὶ φαίάεπι πε]]ὰ δεὰ αἰΐψιδο αἰϊδθ, οοποίἀδγαπάιϊιπι εξ. υἱ- 

ἀεῖαγ δὐΐοτα αυϊβαδάαπι σογροτὶβ Ἰεγτηΐμο8, αὐ δυρεγβοίεπι ᾿ἰπεαπι 
πων εἴ πηϊϊαίοτα, 8 6ἴδη 85 6886, δἱ πιδρὶ8 αινᾶπι σοΓρα8 εἰ 80- 
ἰάππι. ἰΐδπι ργϑεῖθν δϑῦβιβ 8 φαίάαπι ποῖ ρυαπῖ αἸϊφυϊ 6886 ἴαἰδ: 

τ 40 χαϊάαιη ρίατα, εἰ ἄπδε τοδρὶ8 δετηρίζοττια δὶπξ, δῖοι! }]αῖο εἰ 1ρ888 
δρεοίεϑ οἵ πιδι μπεπιβῦσα ἀπ85 διιρϑιαπιίαα, ἰϑγιϊαπὶ γΈΓῸ 8651 Β1]ταπὶ 
Θοτρογαπι δι 5ἰαηίαπι. 5 ρει δίρριϑ γθτὸ οἰΐαπι ρίυγθα βαρ σιδηιίαϑ, 
ΔΡ ὕπο ἱποῖρίεπϑ, εἰ ρυϊμοῖρία ουΐμϑηπ δυβϑιαπιίαο, δἰϊυά πιππθιο- 
ταπι, αἰϊαά πιαρηἰπάϊπατα, ἀείπάἀς διήιπδο; εἰ μος πιοάο εχίθνῖὶ 
ϑαβεϊαπεῖαδ. αι ίάαπι ἀπίεπι Θρδοῖεδ αι άειπ εἴ πιιπεῦοβ δαηάοτῃ Βά- 
Βδγδ παίαγαπι αἰπηῖ, οοεἴεγα νθγοὸ δοααθηῖία, ᾿ἰπθᾶ8 εἴ διιρεγβοὶεϑ, υ8: 
4πε αἀ οαε]ϊ δυβδιαπιϊαπι δὲ 86:5: 1]. ἀφ Ηΐ8. ἰρίταγ φηϊᾷ Βεπα 
φιυϊάνε ποῦ Βεπὲ ἀϊοσαΐηγ, εἰ 4πᾶ6 δυθβἰαπίϊαα βἰπῖ, δὲ υἵτππι αἱ! - 

39 πδε ργβϑεῖδν 86πδι 1165 δἰπὶ ἤθοπα, δἱ μδε 4ῃοιποίο δἰμ, οἱ υἴγυπι 
εἷϊ αἰίαπα δεραγαῖα δπὑ βίδα, δὲ οἰγ, εἰ φαοιποάο, 8ὲ πα] ργαθ- 
τοῦ 86:9: 1169, ρεγβογαϊδη τιπι οὶ, ἀδβογίρια ρτίπιο βυθδιδαιία, αυϊά- 
ἩδΙΏ δἷῖ. 

8. ὨΙοίτης δπίθμι δα θδίδηι δ, δὲ ποῦ ρ]υτῖθα5, δαἰταπι φαδιίιοῦ 
ταοάϊδ. πιαχίπις εἰδηΐπι φῃοὰ δαὶ 6886, εἴ ππίνεγϑα!β, εἰ σε ηη8, 8}- 
βἰοηα ουἰσθαθε 6666 υἱάθίιγ, δὲ αιιδγίτιαι δι θιθοΐανι, δι δ εοἴαιῃ 
δπΐοπι δὲ, ἀδ 400 οεἴεγα ἀϊοππίωτ, {Ππ| σϑγο ποῦ ἀπιρ]ἶιι5 ἐ6 αἸῖο. 

ΟΖ φάγε ργῖπιο ἀδ εὸ ἀεϊεσιηϊπϑηάαιη εδῖ. τηαχίπι πᾶιηπ δι 5᾽αν τα 
δου οοϊαπι ργίπιστι ε886 υἱάεῖηγ. ἰδ]6 υθῖο χυοάδπι ᾿ποάο φιίάθτ 
ταδίογία ἀϊοῖϊατ, φαοάδπι πιοάο τοτοὸ [οσιπας ἰδτεϊοση γεγο, φυοά 6χ 
μἷδ εϑὲ. ἀΐοο δυΐοπι πιαϊδγίδιῃ 4υΐάθπη, αἱ 868, [ογιιδιη δαΐειη ἤρα- 
τατ ἰάδαο; χυοὰ γεγο εχ ᾿ΐδ εϑὲ, ἰοίΐδπι δίδιιδτμ. ἀπ δὶ ϑρβοῖεϑ 
Ρῥτίογ πιαϊουία εϑὲ οἱ πιᾶρὶβ 68, {πὰ φυοαιε χιοᾷ δχ ἀπροθι8 δὲ 
Ῥγΐαϑ δγίξ, ΟΡ δἰ πη !θπι γαϊϊοη δια. πῦπς ἰίδαια χυϊάπανη δα διδηιία 
δἷι χαδοὶ ἱπ ἤριγα ἀϊοίππι εϑὲ, φυοά ποὴ ἀδ βϑιρίβοῖο, 564 ἀξ 40 

10 οεἴογα. οροτϊεὶ διιΐδιπ πο ἰϊὰ δοίιιπι : Ὡοπ επὶπρ ϑυίβοϊδπ8 δὲ. δὲ 
Βος πδιιαῦᾶς ἴρϑυπι πο δβὲ πηδηϊ [εϑϊυϊη. δὲ ἰΐεπι τωδϊογία δυδιδηίία 
6. πδῃι δὶ βάθος ποῃ εδὲ ϑιιβϑιαπιία, χαδα αἰΐα ββϑ8εῖ, Πιβεγεῖ πο 8. 
ἃοταρτίς οἰεπίτη οοιογὶδ πὶ ἢ} αἰ ἃ γεπιαπογα νυἱάδίυγ: σοῖο παπι4η8 
ἔδομοι οοΥροτῦπι οἱ οἴϊεοιοπεβ οἕ ροϊεπεῖδα διιηξ, ἰοπρια 0 νθγὸ 
αἰϊϊαάο εἰ ργοίαπαϊ 5. φαδιιϊαῖο5. χιιαοάδπι, 864 ποῦ δυρϑιδπεῖδο 
δαηὶ. 4αδπιῖταϑ οἰθηΐμν πο δϑὲ δυ ϑίδπεῖα, δβεὰ πιᾶρὶβ οαἱ ἤδεο ἱρδᾶ 
Ρτῖπιο Ἰπϑαπῖ, 1Πυἀ δδὲ δυϊδίαπιῖα. δυΐανεγο δ δῖα ἰοπριτυάϊηο ἰὰ- 
τασΐπε οἱ ργοίυπαϊιδιθ αἰ μι} υἱάθπιυ5 γοϊσαυπι, πἰδὶ δ) φαίὰ δὶ 
4υοά Δ} εἷδ ἀεϊεγτηϊμεῖωγ, αἰ ἰτα σον ]ογαηιθυδ τπιδϊδγίαπι δοίαπι 

20 Περ6886 δῖ Δρράγεγε δ: διδιη τίμα. ἀΐοο διιΐθπι πιδιογίαπα, 4α8ς ρ6Γ 
46 ἴρδαπι ποθ φυϊά πεηθς φαδηΐππι πες αἰΐφυϊά αἰϊηἀ φιυὶρρίδῃι 
ἀϊοϊϊατγ, φαΐρυ8 ἐπ ἀδιογιηίπαῖιγ, δδὶ δπίμι χιϊὰ, ἀθ 480 δἰπρυΐα 
Βοτγαπα ργδθαϊςδηϊογ; ουἱ 6856 δο ουΐι6 ργαδάϊςαϊίοπιπι ἀϊνοιδυτη 
68ξ:. οεἴθγᾷ μϑίησιβ ἀδ βυβϑίδηϊα ργδϑάϊοδιυγ, πδες σθγὸ ἀ8 πιᾶ- 
τετία. ἀῦπᾶγε αυοὰ υἰτἰπιαιη οὶ ρδγ 86, βεῆπα φυϊὰ πεῆπε χυδηΐιπι 
πὸς δἰϊᾳυϊά αἰϊυὰ 68ὲ, παῦε δἴϊαπι περαιΐοπεβ. εἰεηΐπι ἤδα φυοαὰ8 
ϑεσὈπασπι αοοϊάθηϑ δγπιῖ. εχ [ῖ5 ἰϊααιι ϑρθου πιὰ ἀροίαϊι 80}- 
οἰληϊίαπι 6886 πιδίοιίδιν, δἱ ἱπιροϑϑίθηϊε δδὲ: εἰεπὶπι δεράγαθιϊε, εἰ 
4ποἀ χαϊὰ ε586, νἱἀξπταγ πιαχίπια 'πο886 ϑιθοίδπίίδο; ρτορίεγ φυοάὰ 

30 ϑρεοῖοϑ, εἴ φαοἀ εχ ΔιιβοΡα5, υἱάδιιγ 6886 δι βδιαπία πιὰρὶ8 4η8πὶ 
ταδιογία. αἱ 1116 ϑα βοιδηϊτία 4πᾶὲ οχ διαβοβυ5, ἀϊεο δαυΐδθιω 408ε εχ 
ταδίεγὶδ εἰ [ογτια δδὶ, οὐηπἴθπάα οϑὶ: ροϑίεγίογ δπίτπ δὲ τοαπὶ Γοϑία 
δῖ. πιαηί[εϑίδ σθγοὸ υοάκπι πποὰο εἰϊαπι ἰρ88 "παϊεγῖα. αἱ ἀς ἰεγιϊᾶ 
οοποϊἀεγαπάυπι εἰ: ἧδες δηΐπ ππᾶχίιπε ἀμθ καθ 18. σοποδάϊτηγ 
δπΐθιη συαβάδπι 6586 δα βεἰαπιϊη5 δαποὶ δ᾽ ἤππι; φαᾶτε ἰπ Ηἷδ ργίπιαιῃ 
χυδογοηάυπ εϑῖ, 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΟΆΑΟΌΜ ΥΙ. 

ἀἁς ὕαπι ααΐεπι ἴα ῥυϊηςιρίο ἀϊνίδετίπιηϑ ποῖ τηοΐδ δυβεῖδβ- ὁ 
ἔϊαπι ἀετεγπιίποπιιδ, ας Βογοτ ἀπᾶπὶ φυϊἀάασμι εδ8ε υἱήδδαιγ φιοὰ 
4υϊά γαῖ εδδε, ἀε δοὸ οοπδεγαπάμτα εοξ. ργοάήοδὶ εἰεπῖπι ἰγδηβοθα- 
ἄετε δὰ ποῖϊπϑ: ἰΐὰ πᾶπιχας ἀϊϑοϊρίπα βὲ οπιπὶραθ, ρθγ τοΐπτθ ποῖ 
πδίηγα δα τηαρὶ5 ποΐδ. εἰ ῃος Ορτδ δδῖ, ωξ ἰη δοῖραβ εχ εἰ8 σῦδε 
οὐἶ4πο ϑαπὶ Ροπδ ἔδβοογε, 4π86 δι τ ρ ἰοἰξεῦ Ρομᾶ ϑηηῖ, δἰπὶ συ4αξ 
Βοῃα, ΐὰ δχ 5:8ὲ ποϊστί θα, φιδε παίωγα ποῖδ διηΐ, 5:01 ἔδοετε ποῖδ. 
αυδε δαΐεπι δ᾽ 4 η}15 ποίδ εἰ ΡΓγΐπιδ, 986 Εθ ΠΊΕΤΟ ραῖτιπι ποὶδ δπυξ, 

δἱ ρδγαπι δαὶ ἢ 81} ἐπε 9 ραγιοῖραπξ. αἰΐδταθη ἐχ δἷδ 4πᾶὲ ρϑστι 
ποῖδ, 818] διε ποῖδ 8πὲ, οοπαπάμτῃ εϑὲ σογηοϑοδγε 4086 δἰ} }}- 
εἰἴογ ποία δπῃῖ, βῈσ βᾶθο 1ρ68, αἱ ἀϊοίπτα εδὲ, ἰταπδοθπάεπεραδ. δὲ 
Ρτΐαιο φαδοάδπι ἀὁ εο ἰορίεε ἀΐσεπιυ8, φαοά {Π|πὰ ε8ῖ, φῃοὰ φυὰ 
εταὶ 6886 ὑπιπαυοάσιε, 4ποά δεουπάςπι 96 ἀϊοϊϊατ. εἰδπὶπι θὲ 
6886 ΠΟῚ δϑὶ πιῃϑίοο 6886. ὨΟῺ Θηἰπὶ βεουπάππι ἐδ ἴρότιπι παρα εῖςτιδ 
ε8. φποὰ ετξο δεοππάπμῃ ἴδ ἰρϑῦση ; πδο ἴδμ θη ἢοο ἰοΐππι. πὲς δπΐσα 
1Ππὰ φαοά ἴξὰ φαοπιηήπηι δὲ δὶ, πὲ δι ρογβοῖεθ αἷρα, χυοηΐατα δαρεῖ- 
βοίεὶ 6686 ποῃ δδὲ αἷβοὸ 6βϑε6. δ ὑεγο π80 αιοά δχ διβοβῃ οδδὶ, 
δυρεγβοϊεῖ αἰραθ 6886. ᾳπαᾶγεΐ χυοπίαπι Βαθο ἱπϑϑῖ, ἐπ 408 δῖρῸ γὰ- 
τἴοπα ἰρϑῦτη ἀϊσθηῖα ποῦ ἱπογῖξ ἰρβυτα, μδθο τϑῦο οἷὰϑ χυοά χά 
εταῖ 6686 οὐΐαι6. πᾶτε δὶ ϑαρεγβοίοὶ αἰραδ 6866 εϑὶ δῃρεγβοϊοὶ ἰδευῖΐ 
6886, ΑἰΡὸ δἱ ἰδευὶ 6886 ἀμὰπὶ εἴ ἰάσπι εϑῖ. οὔπὶ δαΐδπν δροι απα 
οεἴετα χυοαας ργαθάϊοαπιεπία οοπιροδίἑα εἰηὶ (δὲ δυΐα αἰϊχαοὰ 
δυρ᾽δοΐαπι οσαΐχια, οἱ φυάἰτϊδι] εἰ 4υδηιεδι! εἰ φυδπάο οἱ δὶ οἱ πιο- 
ταῖ), ρεγϑοσαϊδυάμιη δβὲ πἴγυαπι οϑὲ γοὶϊο εἰθ5 αποὰ ααϊὰ ἐταϊ ειϑε 
ουΐφας Ποτπι, οἱ αἴγαπι ἱποδὶ οἴλαπι ἢ ἴρεαπῃ ααοὰ 4υϊὰ δγαῖ, πὲ 
Βοπιϊπὶ αἰθο, φυϊᾷ γαῖ δἷμο μοπιΐηὶ. δὶ αὐΐθιη ποιβεὴ εἷῃ 8 να. 
υϊά εδὲ νϑϑιὶ 656} αἱ σόγο Ὧδὸ δογῦγῃ δϑὶ αιιὰδ δεσπηάυπι δὲ ἀΐ- 
οαπῖατ. δὴ μος ποη δαουπάϊπι δὲ ἀμρίἰεῖϊον ἀἰοϊτατῦ δὲ μαΐθ8 εξ 
Βος ᾳαυΐϊάεπι εχ δάἀάϊιίοπε, ἰδίθὰ νοῦο που. ἤος δεΐπὶ ἀϊοίτατΓ 6ὸ 
ποὰ ἰρβαπι, φῃαοά ἀεδβπίϊητ, δἰϊογὶ δαϊϊοίτασ, υἱραϊα δὶ αἰθὸ δββε, 

ἀεπηιεῖς ἀϊοῖϊ αἰρὶ ποπιῖπὶσ γα θαι: Ἰδεμα σατο 60 φυοὰ αδἰϊπὰ ἱρ δὶ, 
πὶ δὶ σϑϑιῖβ αἰ Βοταΐποπι δἱρηϊβοαὶ, 116 γεγο ἀεβαΐαὶ υϑϑίθαν αἱ 
αἰθυπι. ποά δαΐεπι 6δὲ αἰηϑ ἤόπιο, δϑὲ δἰ βπτῃ χαϊάεπι, ποη ἵδπηθπ 1030 
φαηϊά εγαὶ 6886 αἰρο μοπιΐηΐ, δεὰ νϑϑιὶ εϑ86. υἱγατι αυοά φαΐ ογαὲ 
6886, 6δὲ φιϊά, ιν δἰτωρ ἰοί τοῦ, δῃ πο ἢ ̓ρϑαϊη δπῖπι φαοά φυΐὰ εγβὲ 
6886, εἴ ἰρδυπι φαϊὰ ετγαὶ 6886. οἵπὶ τὸ αἰϊιὰ ἀδ δ] ἀϊεοῖογ, ποπ 
ἐ81 ἰρϑυῖῃ φιοά αηϊά, αἱ Βοιπο ]Ρὲ15 ποὺ δϑὶ ψυοὰ χαϊά, δἱ ἱρβατα 
φαΐάειπ 4ιοά 4φυϊὰ δι δἰδι εἰ 80115 ᾿πϑϑῖ; φυᾶγα ἡποὰ αυϊὰ εταὶ εἴ86, 
Πόσαι εϑὲ σμογαπμοῦη4π8 ταϊῖο οϑὲ ἀδβιτο. ἀεβαίτιο δαΐοτα δὶ 
ΠΟ δὶ ποιπεη ἰάδιη φιιοά οτγαῖϊο εἱβηίβεθς (οταπος εἰεηΐπι δαγιθοῦςξα 
ἀοίιπίκίοπε εβϑεπῖ: οὐδ παππάαθ ποιῦθῃ ἰάδπι ουϊουπαπς δοτιπουὶ, 
4παγε δἱ {5 ἀδβηΐτο δῦ), δε ἃ δἱ ρυῖτνὶ αἰϊουΐπθ δἷ:. 18]14 σεγὸ 
δυπί, φυδεοσηῆιιε ἀϊσαηηγ ποη 60 αυοά αἰαά (ὁ αἰϊο ἀϊοαῖωτ. ποῦ 
εγξο ἘΠῚ δοπππὶ 4υῶθ βοῃ ὁππὶ δρϑοῖε9 βεποσίν, ἱπογὶὶ φυοά φοά 
εγαὶ 6886, δ6ἀ Ηἰδ δοϊαπι: Βδεο δηΐπι υνἱἀδηϊαγ ποη ϑδοπηάμτ ραρ εῖ- 
Ραϊΐοπεπι εἰ ραϑδίοπετι, ἢδ. οἱ ποοίάδῃδ ἀϊοὶ. δεὰ οτγαῖῖο αυλάεια 
οαἰιιϑαινε οἰΐδιῃ ἰϊογυπι ογῖϊ, οἱ αυϊὰ οἰψοϊ οαῖ, οἱ ποπιδη 41, φοοὰ 
μος Βυΐὶς ἱπεϑῖς δὺϊ Ῥγὸ δίπιρὶ οὶ ογαϊϊοπα οὐγίίογ. ἀεβημίο τϑτὸ 
ΠΟΙ εἰ}, βααπ6 φυοά αὐἱὰ δγαὶ 6846. δὴ ἀεβπίο 4ιοᾳύς, πὶ εἰ 
ἰρϑιπ φαυϊὰ εϑὲ, πια Πρ Ἰοἰτογ ἀϊοί ταν ἢ δἴδηΐιη ἰρδηπι ααἰά εοῖ, αὔο 
φυϊάεπι πιοάο ϑαβοίδηιίαπι οἱ φαοά απἰὰ εἰρηϊβοδῖ, αἰο υεγο δὲπ- 
Βαΐα δούυπὶ αυδθ ργϑεάϊοδπίαγ, φαδηι ἰδίαι, φυδὶ δία, εἰ 4υ86- 
οππ4π8 οεἴεγα ἰδ] δπηϊ. φασπιδἀπιοάαπι οπίπι εἰ ἴροαπι σσέ ἰποδὲ 
χυϊάδαι οπιπίριι8, ΠΟ π Ἰάπλθη δ γα τεγ, δε πυΐς ΒΑΤῸ μῶν Ρτίπαο, {Πὼ 
ὙΕΓΟ οοπϑεαπρηΐεγ, ἰἰὰ εἴ φιοὰ ααϊά δεῖ δἰ πιρ ἰοίτοτ ϑαυδιδπίίας, οἐ- 
τετγὶβ γθγοὸ 4αοάβηι. πιοάά. εἰθπίτο ἱπίθγγοβαγθ ροδϑίπη5 φαὶὰ τοὶ 
ἐρϑαι χφιαᾶΐα. αυᾶγε δἰ ἰρδιιπὶ φαδὶα δὲ δοζῖπι φυόγατα οβϊ πὴ φεῖ: 
Ὡοη ἰδιπδη διιηρ οἰ [θτ, δεὰ βίους ἀδ ποι ἐπ Ἰοβῖοθ χαΐάετα δπιαὲ 
6886 ἱρδυυη ποῖα 6Θη8, ΠΟῊ δἰ πιρ]ϊοἰϊοτ, δε πΠΟῊ 6πᾶ, 1 εἴ ἰρϑᾶϊω φυδέε. 
ορογῖοι ἱρίταν εἰ οοπδιάεγατα συοπιοάο ἂς αυοοῦπαπε ἀΐςετε ἄς- 
οδαῖ, ποῦ ἴδῃ τηϑρὶ σαᾶπι φυοιποάο 86 μαθεαὶ. ἡθδγε παως 48π0- 
4πε σὔτπ πιδηϊ[εδίτιπι, φιοα ἀϊοί!ατ, ᾿ρδαια εἰΐαπι φαοά χα οταὲ δαδε, 
δἰ πα] το ἱπογὶξ ργίπιο φυΐάεπι οἰ δι πιρ ἰοἰ το δυθδιαπιίδε, ἀεϊηἀς οο- 
τευ, δίουξ εἴ ἱρδαια χυϊὰ 6δὲ, θη δἰπιρ ἰοίϊογ φαϊὰ εγαὶ εδθ6, δεὰ 
αι] νατὶ δαὶ φαδοιιαι χαϊὰ ἐγαὶ ἐθθ6. οροσιεῖ εἰθηίπιβοὶ δοψυίτοςς 
ἰδία 6886, δαϊ ουπὶ δἀάϊμοηε ταὶ δ ]ατίουε δίοπιὶ εἰ σαοὰ ποῦ δεῖδᾶλο 
80 8116. πᾶπι γεοϊϊαϑ δῖ πϑᾷμε δεαηΐνος ἀΐςεγε πεαπε δοάεχ σβοάο, 
εεἀ φηοιμαἀπιοάπτῃ τπεάϊςίμαϊς δ φποὰ δὰ ἰάετι φαίάειι εἰ ππᾶκο, δ 
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δὴ δαΐοσι ἰἄοτω οἵ ὑπ, ΠΟῚ ἴαπηθη οξἶδτη δοαπίνοςθ. πΌ]]υπὶ οἷ- 
επΐτα τα οὐϊοίυα! 6 οογριδ Ορηδ εἴ γᾶ5 ἀϊοίζηγ ἀοαυῖνοοα, πεΖυε δεοιιπ- 

. ἄππι ἀπῦπι, δε δὰ ππυπι. 86ἃ πδες φυίΐάεπι φυοπιοάοεσιπαιε ἠϊ- 
σεγα φυΐς νεἰτε, μι 81} αἰεγε. 18 ἃ δαῖοπι πιαπί  δοϊαπι εδῖ, φποὰ 4086 
Ρηϊπο εἰ οἰπιρ οἴτοτ ἀεβηἰἶο, εἰ πο αυϊά ογαὶ εβ86, δι ϑιδπιίαγωιη 
68: ἂὲ οδἴδγογῃπι 416 51:11} 6 Ὁ δϑὲ, ΠΟη ἔδιν θη ΡΓΐπιΟ. ὨΟῚ ΘΏΣΤΩ 
δϑὲ ἤδοθϑδ6, δὶ Βοος ροπαπια8, μεΐα8 ἀεβηίίοπεπι 6596 φαοάςαπᾳῃς 
ογδάοπε ἰ σὰ δἰφηίβοαδι, δε φηοά αἰΐφῃα ογαϊΐοπθ, ἤος δυΐδηι 58 
Ὡπΐπδ 511, πο σοῃιϊπιιδιίοπα, δου τὶ Π1185, δὺϊ φυδδοῦη4ηθ σοπίυι- 

10 οἴἴοπϑ, ϑδ6ή δἱ φαοῖϊθϑ ἰοῦ ππππι. Ὠπυπ δυΐαπὶ ἀἰοἰ Γ δίον οἱ 
6π8, 6π8 διιΐειη υιοάήδιη, Ἰρϑαπι 4ιο ψ φυοάάαπι φυδηΐαμι, 
ὑβούθαι ἐμῶν φυΐά δἰρπϊῆοαι, 4πᾶγα εἰ αἱθὲὶ μοιηϊπίδ ογὶξ ογαϊίο οἱ 
οδητῖῖο, αἰϊο νόγὸ ποῖ εἰ δἱθὲ οἱ δι ββἰδηιδο. 

5. Ηδρεῖ δυΐοιπι ἀυβιτδιίοπ τι, 81 φαΐ ποι ἀϊοαῖ ἀοβηϊίοπ δια 
6886 δδπι 486 εχ αὐάϊίοηε δὲ ογαϊοπειη: οὐΐυϑ ογὶς ἀοβηλο ποὴ 
αἰ ρ τοἴατῃ δεὰ σοραϊδίογυπι ἢ εχ δάάαἰϊίοπε επὶπι πθοα586 δδῖ πηᾶ- 
πἰίδδίαγο. ἀΐοο δῃξοπι, πἰρυΐα, 68ὲ πᾶϑιι8ϑ δἱ οοποαᾶν ϊα5, δὲ ὁϊπι} 88, 
ᾳῃοὰ εχ διῦροραβ ἀϊοϊπιγ, ὁ0 αοά μος ἱπ Βοος, δὲ ποῦ δεοσηάυπι 
δοορίάθηϑ8: πα4ις σοποᾶνιδ5 Πα 4116 δἰπἰἴ88 ραϑ8δ10 πϑϑὶ, δε ϑεοπη τ 

Ὧ0 86: πες υἱ δἰδαια ΟΠ] 86 διὶ Βονιϊηΐ, αιιοπίαμα (α {1185 ἀἰΡαδ, οπὶ 
δοοϊάϊε Βοπιίπὶ 6856, 864 υἱ πιδϑου! πὶ δηϊ πα! εἰ ἀθαιαία ηυδπῖο, δὲ 
συροὶα 4086 Ρ6Γ 86 6886 ἀϊσαπίιγ. Πᾶδο δηπῖ, ἴπ φπίρυϑ ἰπεϑὲ δηὲ 
ταϊο δαὶ᾿ ποίηθι δἷα8 οαΐυ8 Βᾶ6ο ραβϑῖ0 δϑῖ; δἵ βοὴ ἐοπεϊηρὶϊ δδρᾶ- 
γϑῖιαι οδίοπάεγα, δίοι ἀἰρθυτι ἀρδηθα Βοιαΐὶπα σοπίμριι, 561 ποη 
{οφιπ!ηἴθαπι ΔΡ54η6 δηΐιη αὶ! χύδγα ἰϑίογαπι, συο φυϊά δγαὶ 6886, οἱ 
ἀεβοϊθο αὐλ μα Πἴπ6 65}, δυῖ δὶ 65], αἰΐτθγ δϑὲ χθδιπ φιειπδάιποάηστη 
ἀϊχίπνιδ. εδὲ ἀπίεπι αἸΐα χυόαιε ἀ6 65 ἀπθιτατῖο. εἰ δπΐπι Ἰάθπε 5ἰγπα 5 

30 παϑ885 οἱ σοποαναϑ πᾶδι!8, ᾿ θη ογῖξ δίτριπι οἱ σοποάυυπι: 400 ἠ5ὲ ποι, 
Ρτορίεγοα φιοᾶ ἱϊπροδ5: 0116 6ϑὲ ἀΐσογε ϑἰθναπι ἀρ ϑ4ια 'ρθα γα οὐϊα8 
Ροτ δὲ ραββῖο δϑῖ, εἴ δἰπιαπι ογῖξ οοπεανῖαδ 1ἢ Π830, πᾶϑα)η δἰπιατ δ 
ΠΟῺ δϑὲ ἀΐσοΓγα, δπὶ Ἀἷ5 ἐδιη τὶς ἀϊοϊυν, πιᾶϑιι5 πᾶ8ι5 σαησδτυι8: Πᾶ- 
δι18 ΠΆΠΊΩΙ6 51Π|1|8 ΠΆδ5 Πᾶ5118 ΘΟΠΟΔΥΙΙ5 6ΥΙϊ. Ῥγορῖθγ φῃοά ἱποοῦ- 
υϑηΐθηϑ δδὲ τα ἴρ 8 ἴπ6586, ηποά φαϊὰ ετγαὶ 6586: 4ποϑὶ ποτ, ἰπ ἰπΆ- 

τοϑπἴτατα ρτοργοάϊεϊατ: παᾶϑὸ παπιηε πᾶ90 δίιπο αἰϊιὰ ἱυδγῖε, ραϊοῖ 
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Ὁ 

ἰρίϊατ φυοά δο] πα δα διδητίας ἀδῆπίτίο δϑὶ. δ δηΐη σδίογογατ 400- 
4π6 ργαβάϊοαπιθπογτιπι, πθοθδ86 δχ δι]άϊοπε 6886, αἱ δ! 4115 οἱ 
ἱμαραγία: ΠΟΠ Επὶπὶ 8π6 ππηπογο; πος ᾿ΐν8 ποά 65ὶ [οπιϊνίπυπη, δ'πε 
ἀπάτπα]ϊ. οχ δἀάϊἴοπε δαϊοπι ἀΐσο, ἴπ υΐθαϑ ἀρ οὶ] δῖα ἰδ ἀϊοεγα, 
δῖοι ἴῃ ἰδεῖ, φαοάε, μος γδγιμε δϑὲ, πΈ4ι6 σορυ]αἴογασ δὐἰξ, αἴρυϊα 
πτθϑσὶ ἱπηραγὶδ. δοά Ἰἰδῖοὶ φαοὶ πῆς ποῖ δοουγαῖθ ἀϊσαμνίωγ οὐᾶ- 
ἰίοποϑ. δὶ διυῖοπὶ οἱ ἰδφογιιπ βαπὶ ἀεβηϊτίοιο5, αὐ αἰϊο ᾿ποάὸ ϑιυηῖΐ, 
δυΐξ, δἰουῖ! ἀἰοῖππι εδῖ, πη} Εἰ ρ] οἰτοτ 68ὲ ἀϊοθπάυιη, ἀεβηϊἴοποπι, οἱ 
ὩΟΔ 4] εγαὶ 6886. 4ύδγε συοάδπι πιοο χυΐϊάδπι πη] Ἐ{π|8 ογῖς ἀς- 

ἐπιεῖο, ΜΠ Πἰφυς ἱποσίς, φαοά ᾳαίά εγαξ 6586, πισὶ δι δδίδη 15, φηοάδιῃ 
τοοάο νέτο οὔἶϊ. φυοὰ ριον ἀδβηὶτο οϑὲ ἱρϑίι8 φιϊά δγαὲ 6896 ογᾶ- 
τἴο, δὲ χποά χυϊὰ δγαὶ 6556, δῃξ 85} 518ηιἀγαπι δοίυπι 681 δι ππαχίπιθ 
ρεΐινο δε οἰ] οἴτατ, πιδη δϑϊανῃ 688. 

6. ιγαπι διΐοπι ἰάεπι εϑὲ ἂπ αἰϊαά ἴρϑιιπι 4π|4 εγαὶ 6886, εἴ 
Ὀπυτηαυοάηαο, ρογϑογιϊδυάιτη. ρνοάεγίς δἴθπῖιπ αἰϊφαϊὰ δά σοηϑὶ- 
ἀδταῦοπεπι ἀδ δυβοϊαπεία: παὶπ οἱ ἡπηπιαιοάσια πὸπ νἹάδιαγ αἰϊυά 
4586 ἃ ὅ8πὲ ϑι}5:απια; δἱ ἰρβῦτῃη ηπ|ι] δγαὶ 6886, ἀϊοϊϊαγ 6586 υπίυ8- 
ουϊυβαιο δαΡυίαμ τα. ἀς Ηἰϑ ἐφὶτπι ἥιι86 δϑοιπἀῃτη δοοϊἀ6η3 ἀϊἸουπίηγ, 
νἱ ἀεί Ροϑϑῖς δ] πὰ 6856, πῖραϊα αἰθιδ ᾿νόπιο δἰϊαή εδὲ εἴ αἰρο ῃστπίηὶ 
6886. δῖ δηΐτη ἰάθαι μοταΐοι! 6856, δὲ αἷρο Βοιηῖπὶ ἰάθπι: ἰάθπι πᾶπι- 
ητπὲ Βοτπο εἴ αἰρηδ Βοπιο, υἱ δἰυπι; φιδγα εἴ Α]Ρ0 Ποπιϊηϊ δἱ μοιπίμὶ. 
ΔΠ ΠΟῸΠ Πδρδδδε δϑδὲ σπδροῦπαῃο βεουπάσπιη δος 6π8 δϑίἰοπὶ 6586 ἢ 
ποῖ δηΐτη οχίγειμα δἰτη! ἰοῦ ϑδάθπι ἄυπι, 85εἰ [ογιαϑ815 11] ν᾽ ἀδαῖαγ 
δοοίάοτο, εἐχίγεμπι εδήειπ δδουππτη αροϊάθης βεγὶ, αἴρατα αἰ ε88ὲ 
οἱ τωτιϑάσο 6886. υἹάείηγ διιΐθπι τοἰπίπιθ. ἀδ Π15 δΐοιη 4086 ΡῈΓ δὲ 
ἀιοιυξοτ, δοῆιρεγ ἀθοθδ86 δὲ δδίθπιὶ 6886; υἱ 58] 4186 5:0 514π|186 
δατξ, αΐρη5 ἀΐνεγθαε 50 δίαπεῖδε ΠΟῺ δππῖ, πες δἰϊδε παῖτιγαε ργίο- 
τοϑ; 4υαῖε δἴπηι αἰ ϊψαὶ 6868ε ἰάδαβ. δἱ επἷπι δγῖς δα ἵρδυτα Βονναπὶ 
δἰ βοπὸο 6886, οἱ δηἰπιαὶ δὲ δηΐιπ]ὶ 6886, δὲ δητὶ οἱ ᾿ἰρϑαπι 6η3, Ἔγυηὶ 
εἰ δἰΐβϑ ϑδυβϑβιαητίδα οἱ παῖπιγαθ δὸ ἰάθβε ργαδῖεγ 688 δὲ ἀϊοποιϊογι 
εἰ :]αθ ρτίογοδ δυρϑίαπιϊδε, δὶ ἰρϑιπτη αποά φυϊὰ εγαῖ 6886 30}518)}- 
δα οδὲ. εἰ δἱ δ) »δοϊυῖϊαθ 80 86 ἱῃ σνΐσοτι, μάγαπὶ απ οπὶ ποπ οτὶς 
ϑοξδιῖία, ᾿ἰΠ|86 υεγὸ πὸπ ὀγπῆξ ἐπιῖϊ8. ἀΐοο δυῖοπι δῃδβοϊνὶ, δὶ πες ἱρϑὶ 
Βοπο 6δὲ ε88ὲ βοῃο, πεέὸ Ἀπὶς δ8δ6 Ῥοπῆπι. δοϊ θα πᾶπιαι οὨΐῃδ- 

4πὸ δες εϑὶ, φαοὰ φυΐὰ εταὶ 11 δι86. εἱ ἄδ βοπο εἱ ἀδ οοϊδγίβ δἷ- 
προς δὲ μαθεῖ. ὑὰθ 8ἱ πεῆδδ ἰρεὶ βόῦο 6896 βοπῆτῃ, πδὸ ἰρϑὶ 10 
ἐπτὶ ἐπϑ, πὲς ἰρϑ8: πιηὶ πῶσ, δμη  Γ δηξθιπ οτηπία συπῆ, σογῖθ ἈΠ τη 
εδὶ ᾳποά αι εγαὶ 6886; 4ῃᾶτγε δὶ πδὸ 1ρ8: δῃ δπ8, πες δϊογηπι α]ϊ- 
οὐΐ, ἰξδῖα ουΐ ποη ἱπεϑὲ βΌΠῸ 6888, ΠΟ Ὀοπιπ Ἐδξ: πθοδ888 δδὲ ἐριῦ 
Ὡπιπι 6886 Βοπεῖπ δὲ Βοπο 6856, οἱ βοπδοΐυτῃ εἴ Βοπεβῖο 6886, 408 6- 
᾿απ48ε ποη ρὲγ δἰϊπὰ ἀϊουηίητ, δε ρτίπια εἰ ροῖ 86. δἴδηΐιη μος δηῖς- 
Βοῖεπϑβ δὲ, δὲ εχοί διε, εἰϊαταϑὶ πο δἰ πὶ δρεοῖθϑδ: [ογίδϑϑῖϑ δῃΐθτη πιδρίβ, 
δὶ Φρεοῖδθϑ δἰπξ. δθη} δυΐεπὶ ραῖοῖ εἰΐαπι 4ιο ἃ, δἱ ἐάθαδ δἰ 40 8}68 688 
φυϊάδπι δἰαπὶ, φαοὰ εἰΐαπι ποη ἐγίϊ δι δοΐθπ δα ϑϑιαηιία, Ἅες εηὶπι 
ϑυθδίβηϊα8 φυβάθη, πειέδδα δδὲ 6886, ἀϊοὶ σεγοὸ ἦε δα δἱδοῖο ποη πθ- 
(6886: Θόδ0ηὶ δπὴπ ϑεομμτη ρνιοἰραϊϊοπεπι. δχ Ηἷδ ἰΐδαιια γαϊο- 
μὲθὰβ ὑμυτα εἰ ἰάθπι εβἴ πο δεουηάιη ἀροϊάθη8 ἰρϑαπι ππυτπαποάααρ, 30 
εἴ ηποά αῃἰὰ εγαὶ 6526; οἱ αποά δεῖγε θηυπαυοάσπε μος εϑὶ, ἰρβιππ 
αιϊὰ εγαὶ 6586 δοῖγε; 4πᾶνθ βϑοῦπυτη ἐχροϑιίοπει πδοα886 δδὶ 
ἀμετη αουϊἀάαπι ἀπ Ρο ἐ886. χιιοά δυΐδιπ βεοσπάιπι δοεϊ θη ἀϊοίτυΓ, 
αἱ ᾿παδίουπι δτξ αἰθυπι, ργορίογεα φποά ἀυρίεχ δἰριβοαῖ, Ὠοπ δϑὲ 
γεγοπι ἀΐσεγα χαρὰ Ἰάεπι δἰῖ, φῃοὰ χυϊά ογαΐ 6886 δὲ ἰρβῆπι. εἰδηΐπι 
οὐ δεοοιάϊε ἀἰριπι, εἰ αοοίάεηϑ. ηύᾶγα χυοάδπι ᾿ποὰο χηΐάεπὶ οδῖ, 
4υοάαιπ Ἰποὰο νϑῖὸ τοι] δδὲ ἰάδθιη, φιοά φιυΐὰ ογδὶ 6586 οἱ ἰρϑιτι: 
Βοιπίῃϊ παᾶπιᾳιδ δὲ δἷρο μουπὶπὶ ποπ δϑὲ ἰδπι, ραϑείοπα γοῦο ἰάοπι. 
Δἰδηγάτιτη δαΐετι δρραγεὶ εἰ δὶ 415 πηϊουϊηθθ ἱρβοόγηπὶ αυϊὰ δγαὶ 
6856, ΠΟΙΒΘη προῦαϊ, ογὶτ παπιηι δἰΐατι ργδθῖθι {πὰ αἰϊπά φιοά 530 
4υϊά ἐγαὶ οβϑὲ δβαῃο. δ νεγο 4} ργοβίδεϊ ππῆς χποφυθ ε ταϑιϊρίο 
6886 Πυδεάδηι ηϊά εγαὶ 6886, δὶ δ ϑὲαπιία 4υϊάειι δϑὲ, φιοά αυϊά 
δγδᾶὶ 6886 δηϊυ Ἔ ΓΟ ΠῸη δοίτπι ὑπιιπὶ, δοὶ γαῖῖο οἰΐδπι δου δδάδπι, 03} 
τὶ εχ ἀϊοιῖ5 ραϊδῖ. ποῦ δηΐπ ϑεουπήστῃ δουϊθηδ ὑπππὶ ππὶ 6886 οἱ 
ἰρϑαιπ ἀπαιῃ. ἰΐοπὶ δἱ δἰἰμὰ δγίς, ἰπ ἱπβηϊιυπ ργοςθάεξ. εἰδηίπι μος 
παι ογῖϊ, 4φυϊ4 ογαὶ 6886 ππὶ 6866; ᾿Π]Πυὰ γεγο ἀπᾶπι. αύᾶγε ἀθ 
1116. χποφια δαάεπι γαῖῖο δγῖϊ. χαοὰ ἰρίτγ ἀδ ρτίπηϊβ, οἵ 4886 Π6Γ 
8ὲ ἀϊοσυπίυτ, υπϊοιίααθ 6886 εἴ υπυπισυούαυο ἰάθπι δὲ ππιη 6ϑὶ, ρᾶ- 
τοξ, δορ᾿ ἰδιϊσαθ δαΐοιι δὰ ἤδης ροδιιίουειι γθάἀαγριίοπθα υηδυϊίο- 
ϑἴυη εδὲ 4ποά δδάειῃ δοϊυϊΐοπα ϑοϊνηπίιν: οἱ 81 ἰάστῃ ϑοογαῖθ οἱ 
δοοτγαῖὶ 886. μἱ 81] επίπι ἀϊ(ἐγῖ, πες εχ φοὶβρπϑ δἰϊ ιν ῖβ ἱπιεγγοραν- 
τὶς, Ὧος εχ 4αὶϊθα5 δοΐυθηϑ ορεϊπαδγι. 4υο ἰρίτπι πιοάο ἰάδπν οπί4π6 10 
δὶ, φαοά φυϊά ετγαῖ 6886, εἰ φποιποήο ποπ ἰάεπι, ἀϊοϊαγη δϑὲ. 

7. Ἑοτγιπὶ δυΐοιν 4ιδε βπηΐϊ, χαδδάδιπ παῖαγα, φηδθάδυῃ δγία, 
4υδοίαπι ἃ οαϑ βυηϊ: οταπία υθγοὸ αι86 ἤπηϊ, δὲ ἃ αἰΐψιιο εἰ εχ 
αἰΐψυο ἃς αἰϊφυϊά ἤυπε, αἰϊψαϊά γϑγο εἶθ δεουπάσπι φποάπιιε ρτγαε- 
ἀϊοαι δπίσι : δαξ οαἰιη Ποο δι φυδπίυχι δυϊ 4υ8]6 δυὲ υθὶ. Κα πογᾶ- 
ἰίοιμεβϑ υϑιῸ πίαγαὶ 8 φυίΐίψεπι ᾿δα δογυτῃ δηπὶ 4ιογθη βαπογαῖϊο εχ 
πδῖηγα εϑὲ. εχ 400 διΐεπὶ ϊ, οἂ δὲ φυδπι πιδιϑγίδι ἀἰοίπι: ἃ 480 
ΥΈγῸ αϊρρίαιη, δογιπὶ εϑὲ 4ιι86 πβίῃγα δαπῖ. ἰρϑαιῃ δυξεπι μετα 
Βοπῖο δαὶ ρίδηϊα δὲ φηαίϊοφηδιη δἰ τι δἰ μα  ἰανη, φυδς τπαχίπιο ἀϊοὶ- 
τππῃ8 8: )5ϊδη 188 6886. ᾿συποῖΐα ΥΘΓῸ 4186 8ὺϊ παίῃγα διυὶ ἁγία Ἀυπΐ, 20 
μια επὶ τυδίθιΐωτα. μοϑϑὶθὶ]α οπῖπι δδὲ 6586 δἰ ὩΟἢ 6886 δογυπὶ ππυπ- 
φιοΐχια. μος δυΐειπ οαΐπα ταδίογία. ἀπὶνθγβα Πδγ υεγο εἰ 1 οχ 
400 παῖμνϑ, εἰ ἰἰἰυἀ ρὲ φαοε παῖυγα. φαοά δπῖπὶ βῖ, μαροὶ πδῖυ- 
ταῖῃ, αἱ ρ᾽απία δὺΐ δηΐπιαὶ. δἱ ἃ υο, πδίαγα 4.86 δϑοιπάιιπι δρ οὶ δΊη 
ἀϊοίϊατ, 4ιδο οἰαδ6πὶ δρεοὶοὶ δῖ. πᾶθὸ δηΐεπὶ ἰπ αἰΐο εϑδὲ: Βοῖπο 
πᾶπιπ6 ᾿οταΐμαπι βαπαγδῖ. δὶς ἱρίτογ ἤσπὶ 4π86 ΟΡ πδίωγοιπ πυπῖ, 
οοἴδιαθ γθιῸ βεπογαϊίοπθϑ ἀϊουπίατ οἴϊεοϊίοπεβ. οπιηοδ δαῖΐοπι εἰ- 
[δοἰΐοπεϑ δυὶ δὴ ἀγα δαὶ ἃ ροϊθδῖδξε δαὶ δῷ ἐμ! ]εοϊα. Βαγατη δπῖοπι 
ηηδοάδπι οἴϊδιπ ἃ οᾶϑι πυπὶ εἰ ἃ ἰογτίπηδ, ροτίπὰβ δίπε ἰμ 118 4086 
ἃ παῖμγα βυπι: χαδείδπι επΐμα εἴ {Πἰς θδάθπι οἱ εχ δοιπῖπο οἱ ἃ}08- 
486 5ειαἷπα βαμξ. 46 Ηἰς ἰϊδφπε ροδβῖθα οοπϑιιἑεγαπηπι δῖ. Δ} ἃγίθ 
δυΐειη ᾿ππὶ, φαοιτιπι δροοῖαϑα ἰῃ δηϊπιᾶ. δρθοΐθπι δυΐθτα ἀἶοο ἰρϑαχα 
4υ11 οτγαξ 6586 ποϊιδοιπηθαπα εἴ ρτίπιαμιν δα ρϑιδπτίαιη. δἰθηΐπι οοπ- 
τρατίογαπι φυοάδιη τποάο δδήεπι δρϑοὶεβ δδὲ. ρτίνϑιίοπδ Πατη 486 
δι δἰδπῖία ορροοίία 5: 5ιαπεία, αἱ δαη1188 ἀοργτνἀϊπί5. {]1ν8 ἐπίῃ 
ἀθδεπιία οδιοπάϊϊαγ δεργϊτυἀο. δδη188 6 γῸ δϑὲ γαῖϊο, 4η86 ἴῃ δυιῖπᾶ 
εἰ ἰπ δεϊεπεῖα οδὲ. Αἰ ἰΐϊδφαα δαπαπι ἰΐα ἱπιο Πρ πῖθ. ουτῃ μος 88πἰ1α8 
δὲϊ, πεοθβ886 δϑῖ, δὶ δα πἰϊα3 σε, μος βογὶ, υἱρυΐα δε χαδι ἰαΐοτα : φασὶ 
Ἠοο, οδἰτἀϊταῖοτα. δὲ [18 βεπιρθγ ἱπιοὶ]ρις, ἀοπες γραῖαι ἰὼ {Πυἀὰ 
ποὰ ἴρ5ε ροϊεδὶ εἰεἰπιυχα ἤδοογε: ἀθινάθ πηοῖαδ ψαὶ ἴδπι ροϑὶ δες 10 
ἢ, οἴεοῖίο δὰ βαπίϊδϊθηι δρρεϊϊαῖας. χθαγε φαοάδπι πιοήο δὰ 58ηϊ- 

ταῖε δαπιϊδίθτα δοοὶίς βετὶ, εἰ ἀοπιαπι εχ ἄοτηο, 4τι8ε δἷπ6 χη δίογίϑ, 
δῶϊῃ φαὰε ἨδΡεὶ τοδίεγίαπι. ἃγδ δηΐπι τπεὰεπάϊ εἰ δϑάϊβοδηαί ἐϑὶ 
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ἐρεοὶδϑ ἐδοϊξεϊο ἐξ ἀοπιαδ. ἀΐοο δαΐοπι δα βϑἰδηϊἴαπι δΡϑπε πιαϊοτίαν, 
4ιοά φυϊὰ ἐγαὶ 6886. ρεπεγδέοπασι δυΐεαι εἰ πιοϊποπι Βδὲς ααϊάετα 
ἐπι !οοῖο, πδεο υογο εἴζεςιίο υοοδίυγ: 4π8ὲ συΐϊάοτα ἃ ρτἰποὶρὶο εἴ 
“ρεοΐε, ἱμ 6]]εςιῖο, φυδα νατὸ δὴ αἰείπιο, ἰρϑῖι5 τπι 6] ςτοηΐς εἴϊεςιῖο. 
ΦέπαΣ τεσ δαΐεπι εἰ ἐπ οοἴεσι5 τη δα ἷ8 ππαπιφυοήφαε ϊ, ἀϊοο δυΐεπι, 
υϊρυῖα, οἱ ςοπναἰθβοεῖ, οροτιεἰ δἀδοφιατί. απίὰ Ἰρίίυτ δοὲ δἀδεφυατιΐ 

0 ἢος δαῖοπι εγίϊ, δἱ οαἰδβεῖ. ἢος δυΐοπι ηυἱὰ εδἰΐ πος φαϊάεπι. μος 
δυΐεπι ροϊεδίαϊα ἰῃοϑῖ, πος Ὑθγὸ ἰδπὶ ἰῃ ἴρ80 6ϑὶ. ἰδοΐθπϑ ἱρίϊατ, εἰ 
πἀηάε σοηναί δος ῃα] πιοΐὰϑ ἱποὶρὶξ, δὶ ἃ γί, δρεοῖθϑ δδὲ ἰτ δπίπηδ. 
φαοάοἱ οἅ8ι, ΔΡ εο φυοὰ ε5ῖ ἰδοϊεπάϊ ρτἰποῖρίυπι 1111 υΐ δὉ ἀγῖθ ἴα- 
οἷϊ, οἵοις (ογίαβδῖ5 δἕ ἴῃ ταϑάθπαο ρῥτιποϊρίυτη ἃ οαἰ δἴδειεπάο ἅς. πος 
δαΐετι ἴαοϊτ {τοδιίοπθ. Ἴοαὶοῦ ἰἴδαμθ ἰξ σογροῦα δαΐ ρϑγ8 δαπι ἐδ, 
παὶ 86 αι ιΓ ΘὩπι δἰϊηυϊὰ τα]6 φαοεὶ δὲ ρϑγβ βϑαπίϊαι8, πὶ ῥἰαγα. 
μος δαΐθπι Ὁ πἰππηπι ἰδοΐίθηϑ, εἴ φιοά ἴξα ρᾶγβ δϑῖ βαπ  ἰδ:ῖ8 εἰ ἄοπιιϑ 
εἴ αἰΐοιτιπ, τὶ ἰαρίάεδ. χυᾶγε, φυδπιδἀπιοάππι ἀϊοίξυτ, ἱπιροϑϑῖ θη} 6 
εϑὶ βετῖ, οἱ πῖ81] ργαθοχίϑιδι, φυοὰ 8816 ρα:5 δχ πδοθϑϑιϊαϊε δχίϑιδς, 

τοβδραιϊεϊ: τηδίθγια πϑπιαιι8 ραγϑὶ ἱπθϑὶ οἰΐδιη μδοο, εἰ Κϊ. δειῖ υἱγυπὶ 
δογατι οἰΐαπι δὲ 4υδὲ ἰπ γαϊΐοπεῖ αἰτοαιε φαϊάδπι πιοῖο ἐἰείπιιι8 
τπλλ]ῖο 8. οἰγουϊος Ζυϊἀπαπὶ οἰπὲ, δὲ πδιθεῖδιη ἀϊοθηῖθϑ, φιιοὰ 868, οἱ 
ϑρεοίθηι, φιοά μἷω βξιηγαὶ δὲ μος δϑδὲ ρεπὰϑ ἴῃ 400 ργίπιο μουϊζγε: 
δεῃθηδ ΔΌΣΘΙ οἴγοι!ι8 ΒΑΡ 6ς ἐπ ἰρ88 γα τοπα τπαἰογίϑμι.. εχ 400 Υ6 ΓΟ, 
᾿ληπαδπι τπδῖογία, ἤπαϊ δἰΐφαα, ἡϊοϊτα τ, σα ὲ ποι {ΠΠπἃ 564 {]18-- 
ποῖ, αἕ δἰδῖθα ποι ἰαρὶ δεὰ Ἰαρίάδα. ἤοιηο δυΐοπι σοηνα δβοθηϑ 
πον ἀἰοϊϊαγ {Ππ|ὶ 6χ φιο. οδυϑα γ8γὸ δϑὲ, φυΐα βδγὶ σου τίηρὶϊ εχ 

(0 ρυϊναῆοπα δὲ βαθιθοῖο, φιοά ἀϊοίπτιιδ πιαϊουΐδτα, ἀξραῖα οἱ μοιθο οἱ 
δεβτγοῖι5 ᾿ξ 98ηι18. πιΔρὶ8 ἰδτηθη ἀϊείυγ ἐχ ργιναίίοης βοιῖ, νυϑ]ατὶ 
ΕΧ δορτοῖο 88πι8, δι 6χ ποιηΐπθ. 4ῦδγε β8ᾶπι8 δερτοῖῃϑ αυϊάδιη 
ποῦ ἀϊοϊϊυτ, 864 Βοιπο δὲ ἤόπιο ϑᾶπιι8. 4πογῶπι γθγοὸ ρτίναιϊο ἰα- 
οογίᾶ δὲ ἱπποιπίπαία δϑὲ, αἰ ἴῃ δογὸ οαϊαϑοπησιε ἤραηγδα δυξ ἰπ ἰδὲρ- 
τἰβιδ δἰ ὑχοΐϑ ἀοπτυ, εχ Ηἰδ ποι ἀϊοϑηιαν βουὶ, δἱοατὶ {Π|ς ἐχ δοροοῖο. 
ἼᾶΓΘ δίοπε πθο ἰδ εχ 4πο, μος ποπ ἀϊοίπιγ {Ππ44, πος Βὶς δἴδιιια 

Ἰιρπηπι: δσϑὰ ἀετγίναιϊνο ἀϊοίυτ ᾿ἰρπδα, πον ἰἰσιιαπι, οἵ ἀθῦθα, Ποῃ 
868, εἰ ἰαρὶἀεα, ποπ ἰαρὶ9, εἰ ἀοτημμδ ἰαϊογιῖα, δε ποι ἰαΐογοσ, οαπα 

20 Πδ4π6 ἰδηθδπ ἐχ ἰΐρπο βὲ ϑἰδίαβ διιὶ δχ ἰδἰογίθιι9 ἀοπιιϑ, 91 415 
δοσυγαῖθ ἱπϑρεχογίι, ρῥγοίβοϊο δἰπιρ!ἰοἰϊογ ἀϊςοι, ρτορίογθα φυοὰ 
οροτίεαξ ἔδιὶ, πιαϊδῖο εχ 410, 864 ποὴ ραοιιπαπθηῖθ. ργορῖογ μοο 
ἰφίϊαν δὶς ἀϊοίτητ. 

8. Οὔτα αὐΐοπι εἴ ἃ δἰίηπο βαὶ φυοά ὲ (μος παΐοπι ἀΐεο 
ππάς ξεπεγαιϊοπίβ ργιποἰρίαπι 661) δἰ οχ αἰΐψιο, 918 δυυΐεπη μος ποπ 
ἔπε 8εἀ πιαϊοτίδ (ἴλπρ δηΐτι ἀδιοιτπί παίιπι δϑὲ χποιπδάιποάσπι 
τος ἀϊοδιπι8), εἰ φαοὰ βὲ, μος δυΐεπὶ δὲ ἀπὶ ϑρῆδογα διΐ οἰγοῦ 5 
δὺϊ φυοάοιπαιια οοἰθγογωσι οὐθηϊ, δίουεἶ παααο δυθιοοίηπι ἕδοῖς 

30 ἴρδαχῃ 868, ἰΐα π64ι:6 ϑρίδθγαπι ηἶδὶ φεοαπήππι δοοίἠεπϑ, αιιϊΐα ἀθηθα 
βρίδογα δρῆδθγα δδῖ : {{Π2π| ατιΐοπὶ πο [αοῖξ. ἢος Αἰ ϊιηὶ οπΐιπ ἔα - 
οεγο, Εχ οπιπίπο ϑῃθίθοῖο πος ἴδλοογ εϑὲ. ἀϊίο δαΐθιῃ φιοά 865 ἔα- 
οοτὰ τοϊυπάυτι πὸπ δὲ ἔρϑυπε γοϊππιζυτι ἀπὲ κρμαθγαπι ἔδοογε, δοὰ 

ὁ αἰϊᾳφαϊα αἰϊαά, αἰρυΐδ δρεοίειη μαης ἰπ 4110. οἱ Ἔπίιι [βοὶξ, ἐχ αἰΐψαο 
Αἰῖο ργοΐδοϊο ἔδοῖς. ἤος οπίπι δυρροποθδίαγ, υϊρυΐᾳ ἔδοθγα δθη θΑΠὶ 
ΔΡβδθγατη. ἤος δηΐθσῃ 8, αυΐα εχ 6 ιιοά 869, μος ἔδοϊξ ᾳποὰ 
δΡΆϑδογᾶ θοξ. δὲ ἱφίτηγ δ μος ἔρϑιπι ἔαεῖς, Ραϊεὶ φαοά 5: 16γ ἔδεϊοῖ, 
εἴ βοπεγαιοιαδα ἴα ἱη πηΐζατα ργοοεάδηι. τηδηϊδϑιμτη ἰρίτυγ δὲ φυοῖ 
πεαῦδ δρϑοῖεϑβ ἅϊ, δὺϊ φιοάσιυπαια ποιηΐπαιε ορογῖεϊ ζυγπιδπν {ι88 
ἴπ 86 πδῖ δι]; πες δὲ εἰὰς γεπδγαῖῖο, πδὸ δὲ μᾶδς ἰρβαπι χά ογαῖ 
8886. ἤος δηΐπι 6δῖ αποὰ ἴπ αἰΐο ἢξ, δὲ Ὁ αὐ ἀπὶ ἃ παίῃγα δυξ 
Ροϊεηῖα: δϑῦδδιη Ὑδγὸ δρἤβδεγαπι 6886 ζαοϊξ. [δοὶϊ πᾶτη αι οχ δδτὸ 

10 οἴ ϑρῆδοτγα: ἵπ ἢοο επίὶπι μᾶπο ϑρθοῖεπι ἔδοϊτ: εἰ μος δϑὲ δρβαθγα 
δέπθδ, πος δυΐοπι σρἤδαγδε 6886. οἴῃ Ὑθγὸ υοὰ οϑὲ ϑρβθεδγδε 6886, 
Οπαπίπο δἱ βεπαγδίϊο εϑὶ, εχ δἰΐφιιο δἰ  χυΐὶ οτίς. ορογεεθὶξ παπααα 
ἡἀἰν δι θ 116 δεπιρογ 6686, φαοί ι, εἰ ε586 μος φαϊάεπι μος, {ΠΠπὰ γεγο 
μος. ἀΐοο δαΐετι αποά ἦιοο φηξήάοιπ πιαιεσίατη, 1] ἃ νϑγο ϑρβοΐθπι. 
δἰ ἰϊαψας δρΉδεγδ εϑὲ βρῃγα 4.186 8 πιϑάϊο δβι μια 15 δϑὲ, μαΐαα μος ααϊ- 
ἄσπι εϑὲ, ἴπ χθο οτὶς φαοά ἔαεῖς, ΠΠπὰ δαΐειπ ἱπ {Π|0. τοῖαπι γοτοὸ 
4 ἰαςξιιπι δῖ, ῖραῖα 'ρθα Δ6η 68 δρβδεγα. τιβηί[δϑίαπι ἰρὶ ταν εχ 
Ἰςτ9 εδὲ φυοά {Πι| φαϊάεπι χποά αἰ δρεοίεβ δαὶ δι βϑἰαπίία ἀϊοίξατ, 

ποη βξ, οορηίαιίο γϑγὸ 4πᾶε δεοππήππ ἤδης ἀϊοίϊπτ, 1; εἰ φιοά ἰπ 
οτηπὶ αποά βὲ τπδιειΐα ἱποδῖ, δὲ εϑὲ ος σαίάεπι Βοος, {Ππὰ γεγο που. 

30 αἴτηπι ἰβι το 6δὲ αἰΐφυα δρῆβεγα ργϑθίθγ ὅδβ, δὴ ἀοπιῃϑ ργδεῖογ ἰδίθ- 
τοϑῖ δὴ πες [δοίυαι Γαϊεεεῖ Ὀπηπδτα, εἰ ἰϊὰ δββεῖ φαοὰ φυϊά, δε4 φαο- 
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πΐαπι ἰαἶε οἰρτι βολεῖ μος παξεπὶ εἰ ἰδττοϊποῖππι ποη εδϊ: δοὰ ἔδαᾷβξξ εὲ 
δεπεγαὶ εχ δοο ἴδἰδ; οἵ σπιπ βοπεγαίυπι δ8ῖ, εδὲ πος ἴαἶθ, τοῖσβο 
δαΐεπι πος ΟΔ]Πα8 δπξ ϑοογαῖεδ εϑὶ, δἰοπεῖ δρῆδογα δηθὰ ἢδεο, 
μόπιο συετο δὲ δηΐπιαὶ οἱσαϊὶ ϑρβδεγα δϑπθᾶ δίτρὶϊοϊξεγ, ραῖεξ ετζοὸ 
4υοά δρεοϊεγαπι οδαβδ6, φιεπιδάπποίυτι συΐάαπι ἀΐσξεγε δοίσπὶ σρὲ- 
οἷα, δὶ αἰΐφαδε δαπε ργδοῖδγ δἰπροϊαγία, δὰ βοπογαδίϊοιιθ οἵ δ βϑίδυ- 
τία5. πἰ 1} ργῳδππῖς πδὸ ϑῦπί ργορίογ [88 δυβδείδπιιας δεουπάστα 96. 
ἴῃ Μλουκίδι εἰδπίνη εἰϊαπι ᾿παπιζεδίαιπ δεῖ φυοά βεοΐβαης ἰα]ς εδὲ 8ὲ 
ηυαὶα ηφαοὰ ρεπογαῖμν: πὸη ἴδπιθπ ἰάθιπ ἤδς ἀπππὶ παπιεγο, δὰ 
ἀπηιῃ ϑραοῖα, αἱ ἰπ πϑιιιγα]ῖραα: ἤοπιο πδπαπε Βοπιΐπεπὶ Κοπογδξ, 
πἰοὶ φαϊὰ ργαθῖθγ παυγαπι βαὶῖ, πὶ δ4ππ8 τοιΐππη. εἰ ἤδδὸ αποσηδ 
δια} ἴογ. ᾳποά επίπι 68 σΟπηπιθ 6 Θ4Π0Ὸ δὲ δῖπο, ΠῸΠ δδὲ ποιπζοδ- 10} 
ἔπι ργορί πη  οϑίπεπι ρθηπϑ: ἐποτὶπε δα θπὶ ἀπῖδο ἔοτίδϑϑια, ατὲ τηῦ- 
Ια8. χυαγα τὐὰ 4ιοά πο οροτῖοϊ ἴδπῆπδπι δχθμιρίασ ϑρθοΐεια 
Ροπεγα: ἱπ ἢ8 δἰδιῖπι πιαχῖπι αιδογεγθηῖις. ἤδθ δηΐπι τϑαχῖροθ 
δΌΒδίαπιίαθ δηλ. δ6ἀ σθῃθγαπα δυΐβοϊεπϑ δϑῖ, αἱ ἰαοϊαϊ οἱ Ἵδαδδ εἰς 
δρεεΐδὶ 6886 ἰπ Ἰπδίδγί: ᾿οῖα υδγὸ ἰδπὶ [815 ϑρθοῖδ, ἱῃ [εἶθ οαττήρες 
εἴ οδϑῖθα5, (411185 εἰ ϑοογαῖθ. οἱ ἀΐνογϑα φυϊάθπι ργορίδγ τϑδίθυ απὸ 
(ἀΐνεγϑα δἴϑηΐμη}), ἰάθπη δαΐθπι ϑρβοΐθ: ἱπάϊν δι 1116 παῖ φας 8ρ6- 
εἶθϑ 681. 

9. Ῥαρβίϊανεγῖι δαΐοπι δἰ ἐπὶ οὰγ χυδοάδπι εἴ ἀγίδ εἴ δ ἅπαξ, κ᾿ 
αἱ δοπἰτᾶ8, ατιιαοάδπι δπῖαπὶ τηΐμΐηπ, τ ἀοπηυϑι οαπδ8 υοτὸ δε φυοὰ 
Βογαπι μέλ" μεὶ τησίεγία, 4086 ργιποὶρίαπι Κοπδγαϊϊοπὶβ δαὶ, τα ἰ8- 
οἶδπϑ 81, οἵ ζαοϊαιῃ δἰ ίφυϊὰ δογαϊη 486 Ὁ ἀγῖε δι, ἰπ 4πὰ δὲ 8- 
4υα ρᾶτα γαῖ, φιιαδάαπι 1415 εξ ἃ 8ὲ ἴρδ8 πιουθαίηγ, φῃδεάδπι ποὺς 
εἴ Βυῖι8 φηδδάδιπ 81:5 ρΡο551}1}1}8. δβ8ὲ, φιαθάδτι ἱπιροϑ5: 1115: τοῦδ 
πᾶπηῆιιθ Ροϑϑ, 1118 φαΐ 6πι ἃ 86 ἰρϑ8 πιουδτγὶ, 564 ποι οἷς, περαῖα δ}. 
ἴᾶγο. φιογοπιοιηααε ἰΐαχιο [8}15 πιδιθγία θϑὶ, οἱ ἰδρίἀ68, ἱπιρονεδι]8 
ε5ὶ 5:9 πιογδγί, πἰϑὶ Ὁ αἷϊο: δὶς ἴδιπθπ σογὲ δϑέ οἱ ἱφπὶ8, ρτόρϊιετεα 
ηυδεήδπι ποῦ διπιηὶ ἀρϑαῦς 60 φαΐ μαρεὶ δῖε, φπδεάατα Φσαπῖ. δῸ 
1ῖ9 δηΐπὶ πιουθθυπίατ 486 πο ἤδθοηῖϊ αυϊάδιη ἀγίοπι, που οσῖ τοτῸ 20 
Ροϑϑηπὶ ἰρϑαπιδὶ ἃν 8Ὁ [115 ποὺ μδροπιῖρπθ δγίοπι δαὶ εχ ρατῖδ. 
᾿πδηϊΓοϑίιπι δυΐῖοπὶ αϑὲ 6χ 118 φᾶς ἀϊοία 8ιπὶ, οἵ φαοιὶ φαοάατι ταοὰο 
οπριΐα βππὶ εχ ππίνοςο, αποπιαἀπιοάαπι αυδς παίυγα δαπῆ, δαξ ἐσ 
Ρᾶτῖα απΐνοοϑ, μξ ἀοπιαβ εχ ἀοπῖο, δι δῇ ᾿η:οἰ  δοῖν: δγϑ ϑαΐπε δρε- 
οἷοϑ δδῖ, δὺξ εχ ραγίβ, δῃὶ Βαθθηιο Δ] στάνη ραγίειη, οἱ ποα ϑδοῦηατῃ 
ἀςοΐάοι9 βαϊ. οδιιϑὰ δπΐα [δοίθπαϊ ργίπια ϑεοππάυπι 85 ρᾶτο: οαἶοῦ 
δηΐπι ἰπ ᾿τποὶπ οδίογοπὶ ἰπ σογρογα ἰβεΐν, μἰς υθγο δαὶ ϑαυϊϊαϑ δὶ δὰξ 
Ρᾶγϑ, δπὶ 86 αϊΓ ὅπιπ αἰΐφηδ δαηἰται5 ράγ5 δυῖ 'ρϑα 98 πἴϊα8. ἀθλτα 
οἱ ἀϊοίιεγ ίδοογθ, φυΐα "Ππἃ ποιὰ ϑθαπηπτ οἱ οἱ δοοίἠϊε ςαἴοτ, 88- 3 
πἰταῖοπι οἴβο!. ἡπᾶγο δίοαι ἵπ 8. }1ορίσπιῖ5 οπιηΐαπιὶ ργίποϊρίστα τὰ8- 
δἰαπιΐα 6ϑὲ (ἐχ ἰρ8ο οπίπι φηΐὶ οϑὲ δυ]]ορίσπιΐ 9:51), ᾿ἰς δἰΐατα ζοπδ- 
ταϊΐοπ δ. διτ  εγ 586 Βαθεπὶ εἰ ἥθδε παῖπγα οοποϊπιῖα δι ηῖ. δ6ΙΠΕΏ 
πᾶπιηας [ἀοἰϊ δίοπὲ δὰ 41:86 Ὁ δγίθ ϑαπί. Βαβεῖ οἴδπίιν ροϊδεϊδῖο ὁ 
ϑρθοίειπ, οἱ ἃ 4110 ϑεπιοῃ δϑῖ, αποιῖΐαπι πποάο πηϊνοουπι (π0} ξϑίδε 
οταπία ἰϊὰ ορογιεϊ Πηδογογα δἰο οχ μοπιῖπε ἤόπιο : εἴθηΐπι πρρϊετ 
εχ νἵγο; υπὰδ πιυΐὰϑ ποὸπ ἐχ πιι]0), 86 δὶ ποπ ἰδδϑιγα ἔπογῖξ, 4856- 
σΌΠ4Ι6 γαγοὸ 4ποτιπιὶ πιϑιογία ροὶθϑὶ οἱ ἃ δὲ ἦρθα πιουεσὶ δο' Ἰβοῖθ 
πο 8ϑῖ ποι τονε, ἃ 6888, δἰοαὶ ἔθ] ἄτπε: σαόγαπι δαΐδτν μῆρκ᾽ τας 
ἢ ΡΟ 581 1114 δυμνῖ ΔΙ γ βοτὶ ἡπᾶπι οχ ἰρδῖβ. ποῖ δαΐοθιῃ ἀκα φάμε 
τα ϑοαπι οϑθητ ταϊῖο ποη βογὶ ἐρδοῖθπι, δὰ ἀε οὐνηϊδυΐ ΚΕ 
δἰ τα! ΠἸτοτ σοιπ πθι 8 ταῖϊο δϑὲ, ατραΐα φυαπε δῖε χυα] παῖς οἱ ΑἹ ἢ δ μτδο- 
ἀϊσαπνθηι 8. ΑἹ δπΐπ αἰραϊᾶ ἀθπθα ϑρμδθίδ, 8εἀ ποῦ ϑρῆδεγδ βες 
δε8: εἰ ἰπ ἃδγε ϊ. ϑθπιρεγ πάπα οροτῖοὶ ργαθοχίϑιογα πιδιοσίσαι 
εἰ δροοΐθπι, {ΐα εἰ 6 ᾳπίή οδῖ δὲ ἀδ φυαϊἰἰδῖς οἵ ψφιδηι δῖα οἕ δ 
ΡΓδε ἀϊςαπιθηεἶβ δἰ πη] 6 γ. πὸπ ἐπῖπὸ Αξ ηπα 188, 864 φιαὶς ἔκηπια; 
πδο αδηιϊαθ, 56 απαπῆιπι ᾿ἰρηπιπ δι δηΐπιαὶ. οϑίογιπη ἐπ πὶ ῥτο- 
ΡΓΠιπὶ δι σία δε δοείρεγα δϑὲ, αυοὰ πορῦϑ88 δϑὲ ργδοοχδίδιετε δε:8- 
ΡΕΓ αἰΐαπι 8 ϑιδηξίατη δοῖυ δχδίϑιοπίοτη, χαδο ἔδοϊϊ, πἰρπι ἀπὶραὶ, 
81 δηϊπιαὶ ἄξ. 4παϊα υθγο πὶ “παπίμπι, ποη 681 πθοϑϑϑα πἰδὶ ροϊεμΐθ 
δοΐτπι. 

10. Ουπιὶ δαΐεπι ἀεβηπῖεῖο οτγδιίο δ[ξ, ὁπιπῖϑ δαϊθπι σατο Ῥατδεθ δ 
Βαθεαῖ, ἃς δἰσαι! ογαϊίο δὰ γοῖπ, δἰ τα Πτογ οἱ ρᾶγϑ οτδιοπῖβ δὰ ραεθεαι 
ταὶ 86 μβαβϑδῖ, ἀιθὶἑδῖαγ αἴγαπι ορογῖθξ ραν τοπν ογαοποπε ἔιθδθθθ 
ἐπ ογαϊίοιια ἰοἰΐπϑ, δἃπ ποη. ἱπ πὶ δηϑζαιπ οπῖτη υἱάθηῖογ ἴωθῦθα, ἐπ 
4υϊθαβάαπι γθγο ποη. εἰἶγοα ϊ δοΐπὶ γαϊο πὸ Βδρθοῖ γδοπενε ἧπεῦ- 
δἰοπαπι, γαϊο ὕδγο 30114886 μαρεῖ τγαϊϊοποπι οἰ θαι θηϊογοπ. οἰσοῖ 
αὐγουϊῃθ ἀϊνίἀἰταγ ἰῃ ἱποἰδίοπαβ, δίς ὁγ θὰ ἴπ οἰεπιθαῖα, ἔξδαο 
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80 πίοι οὲ ρατῖες μγίογεϑ δἱηΐ ἰοῖο, τοοῖϊΐ δπίοπι ΔΏρῸ]} δουῖπε εδὶ ρᾶτβ 
εἰ ἀϊρὶϊαθ ἀπινηαΐμ, ῥτίογ ετὴς δοπίαθ γθοῖο εἰ ἀϊφιῖυς Βοπιῖμε. υἱ- 
ἀδιυϊον ἰαπιθη ἰδία 6826 ργίογα: γαϊΐοπα πᾶπιηπα ἀϊσυσίγ εχ ἰβεῖδ; εἰ 
60 φυοά εἰπὶ Δβϑᾷιια ἰπ υΐςθπι, ργίογα δῃ πε. ἂπ πα] 5 πο 5 ἐϊοϊτυτ 
Ρατεῖ ηποτιπν ὑπ05 ταοάπ8 δεσυπἀθτα φυδηῖαπι πε πβυγαηϑ. δε μδες 
4υϊάσπι ρτγαδι γι τδίυγ. ἐσ αυΐθὰδ γεγο βυβϑίδηιϊα ἰδπαυδτι εχ 

(Ολς ραγραδ οϑὲ, μος οοποίἀδγανάθτα εδέ. δὶ ἰξίτυγ μος φαΐάοιι πιαϊεγία 
δδῖ, ος υδγὸ βρβοΐβδ, μος τεγο εχ Ηἷδ, δὲ δῃβϑιδηιϊα εδὲ τηδιετία εἰ 
δρϑοῖεϑ οἱ φυοὰ εχ ἰδ, φυοάδπι πιοάο φαϊάδπι τιαἰετία εἰΐαπι ρᾶγϑ 61- 
οηΐπε ἀϊοϊϊατ, φποάατηπνοάο γεγο ποτ, 4φυιδπάἀοφυϊάθιι εχ φΌ θυ γαῖϊο 
δρεοϊεὶ, αἱρυΐϊὰ οοποανιϊαιϊδ, ποτ δϑὲ ρα οᾶγο: ἤδες 6πὶπι πιδξογία, 'π 
48 Βὲ, διιηϊιδεῖδ δυΐεδιη ρᾶΓγδ Δ]14)8 δδὶ; εἰ ἰοἰϊυ8 φαΐ 46πὶ δίαμηδθ ρᾶγϑ 
8.68, εἶα Δυΐεπι 4ποά οἱ δρεοῖεδ ἀϊοϊτυτ δὲαδῖπδθ, πιϊηΐπηε : ἀϊσαπη τα 
δυΐπι 5Ρ δοἰθ, εἰ φυαΐθημ8 δρεοίειι μαρεῖ, ππυτασυοάφαε, πιδιοσίαὶα 
ΨΘΓΟ πὸ Παῦδπι δϑεουαπάυτη 86 ἀϊοεηάιτα. 4πᾶγο οἰγοῦ]! αυϊάδπι ταῖϊο 

10 ποη Βαρεοῖ εἂπιὶ 4086 ἱποϊδί οΠΏτα γαῖϊο οδὲ, δε δὺ]]ηδ6 εαπὶ φῇδε οἷε- 
ταεπϊογπι δδὶ, αυΐα οἰθσηεπία ται οπὶδ ραγῖε8 δῃπὶ βρεοὶοὶ εἴ 05 
ταδϊοσῖα, ἰποϊϑοη 68 ταγῸ ἰόσγημι δἷο ραγίθβ ἰδηηηδιη πηδίοτγία, ἰη ααὶ- 
Βὺ5 δἀνεπίιπι: ρῥγορίηφηίογεδ ἔδσηθ δρεοῖδὶ 4υδᾶπι 865, οππὶ ἴπ 6 ΓΕ 
τοϊπυαιῖδ5 βαι, ᾳποάδπι τηοἀο νϑτοὸ πο δ]διπθηΐδ σπποία ἴῃ ταῖϊο 6 
47} }8}086 ἱπδιιπῖ, υἱραῖα μᾶος οογθᾶ, δὶ 4086 ἰπ δᾶτε ϑυπῖ. ἴδῃ 
δηΐ εἴα ἢ δος Πρ μὰ Ρᾶτδ ϑῃπῖ, ἰδησῆδπι τηδίεσία 86 ῃ51}115. 
εἰθηΐμ ἰΐηθα ποι δὶ ἀϊνῖϑα ἰη τπεάϊείαῖθδ, σοστυιηρ τ, υἱ ἤοπηο ἴῃ 

420 Οδδῷ οἱ Πεγυοϑβ δὲ ἄγῃ 68. ῬΓΟΡΙεγ δος εἰ ἴα οχ δἰ δυπὶ ἰδ φῦδαι 

ἐχ ἰδ ᾳυδε δῃπὶ ραγίθβ 5 ϑἰδηϊδθ, υεγαμι δηηιδτῃ 6χ τηδίογία:; εἰ 
ἰοιϊϊαδ φυίάοπι δαηξ ρᾶγὶ68, δρθοίδὶ νϑγο, εἴ ουΐῃϑ γϑιῖο, ταϊπίπι ας ργο- 
Ρῖογ μος πες 1 γαϊϊοηίθυδι απογηπάδπι ἤᾶχηε ἐπογὶξ τα] ἴυτη ρᾶτ- 
πιπὶ τγαιΐο, φιογαπάδπι ν ο ποῦ οροτγίοϊ ἴῃ 6656, πἰδὲ 51η1 δ πη] διιπη- 
Ῥιϊ. ρῥτγορῖοσγ μος επί ποιπ] 86 δχ εἶδ ἰδηαιᾶτι ῥγἰΠΟΣρ 15 δα ηϊ, ἷπ 
25 ΘΟΓΓΙΠΙΡΌΠΙΌΓ, 4ηθοάδπη ὙΟΤῸ ΠΟῸ 81, αυδοοῦπ]ι8 ἰρηῸΣ 

δἰτηῺ δυτηρίᾶ δρδοῖδδ αἱ πιδίογία δῃπῆ, υἱ δίπνητη αὐ ΔΘ ηΘῸ5 οἴγου]8, 
1116 δαπε ἰπ μαθο σουιπιηρυμἴυτ, φααθουηηῖι ποη βμπιὶ ομπι Ἰπαίογία 
δυταυπῖωτ, δοὴ δθσχια τηδίογία, οἷ γϑιοη 68 δρθοῖεἰ δοϊυπι, μᾶθς ργοΐο- 

30 Οἷο ΠΟΙ ΠΟΥΓΙΙΠΡ πίυτ, ἃυ ροεΐταδ δῖ πεφυδηυδαι [18. ηιιᾶτα ᾿]Πογατη 
αϊάετι ρτὶποῖρια δὲ ραγῖεδ Ζυδα ἴῃ οἷβ δῃχῖ, δρθοΐθδ Ὑ6ΓῸ ὨΕ΄Ὲ6 ρϑιῖο8 
βέφαε ῥτίαοὶρια Βαϊασπιοάϊ; εἴ ργορίογεα ἰυΐδα βίαια ἰῃ Ἰυϊυπὶ οοτγ- 
τυπιρίϊυτ, εἴ δρῆδεγα ἴῃ 865, εἴ (δ᾽ ἰϊαϑ ἴν οᾶτπεπι εἰ οϑϑῶ, ἰΐθτη δὲ οἷτ- 

Φ φυἱαϑ8η ἱποίϑίομθϑ. δδὲ δηΐτι ἃ] φα! φυοά οὐπὶ τηαἰετῖα δηχηϊτι", δεχυῖ- 
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γόσα πᾶτηαῃε ἀἰοἰ ΩΤ οἰγουΐεδ, δὲ 781 δἰ πυρὶ Ἰοἴτοτ ἀἰοῖτυτ δὲ δίῃ βηϊὶ, ργο- 
Ρίδγαδ φηοὰ δἰῃρυ ἰ5 βοὴ δἷὲ ργορυΐαπν πότμον. ἀἰςῖα ἰΐδφπε πιης 4ο- 
48ε νει 188 6δὶ, δήμως ἰάτηδη αἰ οἱ ἀπ ἀἸ δηλ γερἘϊοπ165. φμδϑουῃ- 
4.6 επΐνη γαϊϊουΐδ ραγίοδ, οἱ ἱπ 4088 ἀν᾽ ἀπ τ ταῖῖο, μδ6 ργίογθβ, δῖ 
οὐαποδ δἃυὶ αἰϊψαδε: γαϊΐο σθγὸ γϑοῖϊ ποὴ αἰνἰ ἀϊταγ ἱπ δου ται ϊοηθιη, 
δεὰ δοιῖὶ ἴῃ τθοϊθτῃ: αἰ ττ παίπαπε τεεῖο, φυΐ ἀ6βηϊ: δου ίαπι: πηΐιοῦ 
δἰοπὶπι γοοῖο δουῖαϑ. δι τη] 16 διἴθπι οἰγοη] 5 δἰ δατπὶ οἰ ΓΟ] ι5 5686 Πᾶ- 
]1»ϑπὶ - ϑ6πιϊοϊγου 5 πδπιαιε οἰγοῦϊο ἀσβπίϊυγ, εἰ ἀϊρίτυ5 τοῖο: (4}16 
δηΐτ ἢ ΟΣ Πἷ8 ρδΓ8 αὐρὶϊη6. απᾶγα Πυλδοιπαῖθ 4! ον ρατῖθ5 ἢὶ πιᾶ- 
τοῖα, εἰ ἴῃ 4πῶ5 ἀἰνὶ ἀἰττ πὲ ἴῃ πιαϊθιϊαπι, ροϑβιογίογεδ: υδθοιη αι 
τετο υἱ ταποιῖϑ, οἴ δδουπάτπι ται ονθιν 50} δἴδτπ 46, ρτίογοϑ, δυὲ οτα- 
π65 δυϊ δἰΐᾳυδο. ιοηΐαπι ὙΘΓΟ δηἸ πη  ἰτππ ἀηἶπιδ (μος οπίτη δι θ91᾽ πιϊα 
ϑυτϑ1}) δοοῦπ πὶ γαῖ οπθ δὲ δροοίοτι δα ρδιδηϊία, οἱ φιοά απὶὰ 
ογαὶ 6586 ἴΔ}} σοτροτὶ (τὐϊυδηυ δ ὨώΠ4ῺΡ ρᾶγδ, δὲ ριΌΡε ἀοβπίδιατ, 
ποῖ 31π6 60 ὀρεγδ ἰοβηϊοίον, με δίμο δθΠδπ ΠῸΠ Θχδίσι οὶ), δᾶ Π6 
Ῥατγῖδϑ οἶς Ῥοτες, Ὁ οἴππδ5 δηξ δἰίχιδο, ἰοῖο ἀπὲιμ]} 1: δὲ ἀθ ππο- 

20 4φιοάστιε δἰμα ογ: ΘΟγραβ γ6γῸ εἰ οἷν ρδγίθδ ροδιεγίογες μας δ5}}- 
δῖαν τια; εἰ ἀἰν! ἀοίῃγ ἵπ δδδ, τὶ ἴπ τπδῖθγιϑηη, ΠῸμ ἴρϑἃ δι βοίαπιία βοιὶ 
τοίατα. ἴοῖο ἰἴδηπα φαοάδτῃ πιοάὸ αυΐάδην ριίογεν δαπὶ πα, 4υο- 
ἄδλπι ταοὰο σέγο ποῦ, φυαπάοαιυϊάεπι πθὸ 6886 ροϑϑιμπὶ δερδγείδα. 
πιο δπῖη ααΐ φαοιποάοοιμαπο δὲ Βα)νεὶ ἀϊριτι8, δηλπ8}18. οδὶ, σϑὰ 
δαχαίνοουδ αυὶ τπογίῃι8 6δὲ. ᾳυδθάδιῃ γ6ΓῸ δἰπιι], φυδθοσπαπο ργίη- 
οὖραϊθθ, εἰ ἴῃ 4πῶ ργίτπα γαϊϊο δὲ ϑ ρϑ᾽δη τα, υἰρυΐᾶ δἱ πᾶθς οογ διυὶ 
ὩΘΣΕΡ τσ 661: δὲ 81} δυΐιη ἀἰἴζοτε, αἴγα 18}15 εἰῖ. Ποῖπο γεγο οἷ δήῃνδ, 
ἐξ {πᾶ8 1ἴὰ 66 μαβεπὶ, ἰπ δίῃηρηϊαγι 5 δπηῖ. ἀπίγθγϑαὶθ σθιῸ δ} 5ἴδη- 

50 τα πο ε5ῖ, δοα τοίμιη αοϊἠάδιη οχ μᾶς γαϊΐοινε οἱ μᾶς τπδῖθγία ἴάπ- 
ἡύατω υμΐνογϑαὶ!: δ πρυΐαγα γεγο ἐχ Οἱ πιὰ πιδίθγί ἰδ ϑουγαῖοα δϑὶς; 
εἰ 46 εεἰοετὶδ στα Ἰἴοτ. ρᾶγϑ ἤϑαπὸ οἰδατε ἐρθοϊαὶ δδὶ (δρεοΐοπι διιίθιη 
ἄϊοο φιοὰ αυϊά οταὶ 6856) εἰ ἱροίυδ Ἰοῖϊυ8, φῃοά εχ δρϑεὶς εἰ ἴρϑ8 
σααῖθτίδ δῖ: 56 γϑιοηΐδ ρατγίθ8, 40:88 δροοίεὶ ξοϊυτη δαπῖ; ταῖο Ὑ86γῸ 
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δεῖ ἱροῖπδ Ὀπίνεγβα 8, οἰγοῦϊο πδπι σα. 6686 οἱ οἰγοι]ηδ, δὲ απΐπηδδ οἱ (030 
δηΐπια, ἰάθπι δὲ. Ἰοϊίυδ γεγο, πὶ οἰγοο!! Βαΐτ5, δ δἰ ηρη αγί τη αἰ ἰουϊαϑ 
8εη δὲ Ρ1]158 δυὶ ἱπέεὶ Πρ 1 0}}15 (ἀϊςο δαΐοπι ἰπτο Πρ 18 1}65 φαίάοπι αἱ πιδ- 
τι επιδιῖοοϑ, 868} 1185 γεσὸ πὶ δεπθοϑ εἰ Ἰΐρποοβ), ποσύτη, ἱπαθάτη, 
ὭΟΠ δ5ὲ ἀδβα,ἶο, δοὰ ἱπτεϊ!εοϊίοπα ἀὺϊ βεηδι ςορποϑοππέαγ. δτη 
ὙεΓῸ δρεδῃὶ ΔΒ ἀοῖιν, ποι δδὲ χηδυϊίοδιυσι τΐγυτηῃ διαὶ δἰ συαπάο 8ῃ 
πη δἰπῆ: ἰδπμεῖ ϑΕΠΊροΓ ἀἸουπῖηγ δἰ ΘΟ ποσοππίηγ ἘΡΙΘΠΝΙ ταϊϊοπο, 
ταδιειΐα γΈγΓῸ ΡῈΓ 86 ἴρϑ8τῃ Ἰῃσορηῖ8. παδίογία γα ΤῸ αυδοάδῃ δεη8)- 
Β1115, φυδεάδιῃ 1μ16}}}}1}1115, 8651} 115. φυΐάδι αἱ 865 οἱ ἰϊξηστη οἵ 10 
4αδεοίπαιε 1Π0}}}}18 τπαϊογία, ἴ1. 1] 1 1} 1}15 νογο, φαδα ἵπ δοηϑι ΒΕ Π ιια 
ἐχϑὶδισι, ποῖ Ργουξ δεπϑὶ δ, πέριια ἴρθα πιδι μδιπαῖςα. ἀδ ἴοῖο ἱγν- 
ἴωτ εἰ ραγίε, 8ς ῥγίοι  εἱ ροϑἱδιΐογθ, Πυοιηοο 56 ἰιαρεαπξ, ἀϊοϊανα 
εδὶ, δὰ ἱπιθγγορβϑίίοηθπι ΤΈΓῸ πσσθῖδ6 ἐδὲ ΟΟΟΌΓΓΟΓΘ, ΟΠ 4ι}5. ἴη- 
ἰεττορβάγεῖ πέγιπι γϑοϊῃ5 δὲ εἰγου]ις οἱ δηϊπιαὶ ργίογα, 8 ἵπ 4ϊμαϑ 
ἀἰϊνϊἀυπτυτ εἰ εχ 4υϊθα5 δυπῖ, ραγίες, φιιοὰ ποὴ βἰπηρ οἱ τδγ. πατῃ 
εἰΐαπι δὲ δηΐπι δηΐηι8] 6δὲ δι δηἰπια! απη, δὰϊ υπυτπαθοάαιυε ἀμὶ πηΐι8- 
οὐϊη8ημε, οἱ οἰγουΐτδ οἴγου]ο 6886, εἴ γοοίῃ9 τοῖο 6586, δ} 5 δηῖια 4υο- 
4. τεοῖϊ, Αἰ 'φυϊά φιΐάεπι οἱ δἰΐψιιο ροβίθιϊιδ ἀϊςδυ ιιη δδῖ, αἰ ρυΐά [5 20 
4π86 ἰπ ταϊΐοπο εἰ ΡΠ ῊΣ τϑεῖο: οἴδηΐπὶ 4υὶ οὐπῃ Ἰπᾶίοτία Δ ΘΠ ΘΠδ 
Γεοίμϑ, εἰ 401 ἱπ δἰπροΐαγίθιις Ἰλοῖδ: αὶ γεγο ἀρδιδ ἡπαϊοτία, ἰδ 
φαΐ ετη φιαα ἴῃ ταίΐοπθ δυπὶ ροδίθιϊου, Ρδιθι8 Ὑο’Ὸ 4086 1} 51}}- 
δαϊατὶ δπὶ Ρυΐου δδὲ. διιπρ] οἴτοτ ἀυΐοπι ἤθη οϑὲ ἀϊσομάμπι. οἱ δἱ 
ἄἀϊνοιϑα δϑὶ, εἴ πὸ δδὶ δηΐιπα δηΐιπαὶ, εἰς εἰΐατῃ φυδϑάδηι ἀϊσεπάυπα, 
4αδϑάδπι ποη ἀϊσεπάυπι, υἱ ἀϊοῖιπι 6δῖ, 

11. ΜΙετῖῖο δυΐειη ἀυ) ἰαἴηγ εἰΐαπι 4πβοπᾶπι δρεοϊ εἰ οἱπὶ ραγῦδδ, 
4πᾶ6 γ6γῸ ποῃ, δ6ἀ εἰϊτι5 φυοὰ 5ἴπη} διυυτηιτογ, οπτὰ δὲ ος πῸῚ Οχϑὶ- 
δῖεηϊα τηδηϊθϑίο ἤοη δἰῖ ἀεβηΐγε ὑπατηφαοάσαθδ. ππίνθγβα 58 δἰ θπὶπὶ 
εἰ ϑβρεοϊοὶ ἀεβοϊτῖο δεῖ. φῆδθ ἐρίτηγ ραγιϊηπι οἱ τπδί γα δαῃξ, οἱ 4π8δ 
ΠΟΥ͂, 8' ΠΟΠ δἰπὶ πνᾶιΓοϑῖ86, μας ταῖϊο ταὶ τηδηϊ δία ἐγὶξ. φυδεουπ- 30 
41τ|6 ἰϑη!ιν ἀρράγοπὶ διἰνοπιθιεῖα ἔῃ ἀἰνονθὶβ ϑροςῖθ, αὐ οἰγου]ὰ5 ἴπ 
δεγ6 ᾿ΐρπο οἱ ἰαρίάε, ἤδθς χιυΐάθιτι πιαπί[οδία 6586 τ ἀοηΐηγ, φποηΐδιπ 
ἩΪ81]| δυβϑιαηιῖδε οἰγοιϊ Ὧ65 ποιὸ Ἰαρὶ5 δὶ, ρτορίογεδ 4ιοά δ} εἰθ 
δΕΡΔΥΟΙΌΓ. 4η86 γΟΓΟ ΠῸῊ ν᾽ ἀθηιιγ δοραγαγὶ, ὩΠ81 αυΐάοπι ρτο θαι 
δἰ πη] ον ἷ8 566 μάρογο, ἡποπιϑάϊηο άυχτῃ αἱ οἰγοῦ]δ οπλπ δα ὙΣἀοΓθΠ ῺΓ ὁ 
δεπεὶ : πὲ μ110 ἐπὶ πὶ τμΐπι8 ΔΕ 8 ΠΟῊ οἷϊ ἱρδίι5 δρεοϊεὶ. αἰ 116 Ἰαπηεὴ 
ἐϑὶ μος πρεηῖε δυΐοττος πἰρθῖα ορθοὶος Ἠοτηϊηΐδ δα Πρ Γ ἵπ ςᾶγπὶθ:δ 
εἰ οδϑὶβῃ5 εἰ τα! 5 ραγέθυϑ ἀρρατγεοῖ. υἴγησα ἱρί τ δἰπι ἤδδς ραγίθϑ 
δρθοϊεὶ εἰ σαιϊοννβ, ἀπ ποῊς δε πιδίθγία ἢ νεγυπι αποπίδηι ποῖ δάνθ- 
πλπὶ οἰϊΐατα π᾿ ΑἸ 1ϊκ, ποῖ ροβετποτις δαράγαγθ. οαπὶ δυΐοπι ἢος νἱΔοᾶ- 
ἴμγ φυϊάδιη σοπίμρετγο, φυᾶπάο γοτο, ποι δδὶ πιαπὶ[θδίυτη, αυϊάδπι 
εἰἴανι ἀς οἴτουΐο εἰ ἐγίδσυϊο ἀυ θ᾽ απ, ἰδιναπαπν ποι σοπτδηϊαὶ ἐϊπ οἶδ τὸ 
οἵ σοπίίπυο ἀοίνϊἶ!: 86εὴ ἤδὲς οπιηΐα δι τὸν ἠϊεῖ, δίουιϊ! σᾶγτιθ5 δὺϊ 
οδδ8 ᾿Βοπηϊιἷ5, εἰ 865 εἴ ἰαρὶ5 οἰγοιῖς οἵ σπποῖδ τοίεγαμν: δῇ Ἡπχηθγοϑ 
εἰ ᾿ΐπεδε γαιϊοποπι, δϑιη 416 ἀμπογιτι 6586 ἀϊοπηξ. δογιπι εἰΐδην οὶ 
ἰάδα5 ἀϊουπὶ, ᾳπίάλπι ᾿ρϑᾶπι ᾿ΐποαπι ἀτια] δῖ απι, χπίδπν ἰΐπθαθ δρ6- 
οἴειν: αιιαεάδιν εἰεμΐπὴ εαάοτη 6886 ϑρβοϊ θη δἱ οὐπδ δρθοῖθδ, ὨΓΡυΐΆ 
ἀπα]τειὶς οὐ ἀπ! τατὶς δρ οοίειη : ἰῃ ᾿ΐμδα τ ΈΓῸ ποὴ δϑῖ. ϑοοῖἀϊὶ ἰδαπα 
εἴ ὕπᾶπὶ ποι] ογυτη 8ρεοἶθ πὶ 6656, Φποσττα δροςΐδ5 υἱάδίυγ ἀΐνοιδα: 
4ποὰ εἰἰαπι γι Παροιίεῖβ δοοίἀορθαι: εἰ σοπεπρηῖ ππᾶτπ οτπμΐητα [δ- 
σαγο ἰρδᾶμι βρεοῖθπὶ, οδῖθγα γεγο ΠῸῚ ϑρθοὶθδ. δὶ ἴος πιο υῆυπι 20 
οὐπηΐα Ἔτη. αιοά ἰΐδφια μαρθηϊ δἰΐψυδυι ἀπ θιϊαιἴοπ πὶ θα ητᾶ6 
ἄγοι ἀεβηλίοπεϑ ϑυπῖ, εἰ σθᾶπι ΟΡ σαηδαπι, ἀϊοϊοπι εδὲ, σααγε ἐπῃς 
εἷδ ἰϊα γεάμςεγε, οἱ δι ξεγγε πιδίεγίδιη, δ ρογυδοδηοππὶ εδῖ. 4πδεάὰπὶ 
πᾶηηιε [οτῖδ656 μος ἴῃ μος δηηΐ, δυϊ δὶς πδθο Παρθηῖᾶ. οἱ οοιηρᾶς- 
ταϊϊο ἀε απίταδὶϊ, φυδτα ἰυπῖογ 8 οογαῖος ἤϊσεγα δοὶερθαξ, ποι ΒΕ Πα δ 
Βαλεῖ: δἰνάυοῖς οπὶπι ἃ υθγο, εἱ ορίπαγὶ ἴδοϊξ ἰάπαυδιη σον προτγεῖ 
Ποιπίπεπι δὶπο μϑυθῸ8 6856, αῃοπιδήπιοίημι δ αι δα οἰγοιί πη. 
Βος δυΐειῃ ποῃ δδῖ δἰπιιῖΐθ. δίθηϊτη 8εηδθιῖθ φυϊἀήδπι Γοτγῖθϑαὶθ δηὶ- 
τπδὶ δῖ, εἴ ἀβδαιε πιοῖῃ ἀεβηΐγα πὸπὶ δϑῖ. ἡπᾶτγα ΠΘ4Π6 δἰπα με γι] 118. 50 
ἀιοάδιπ πιοήο 56 μβδβεπίϊθιυιν: πο οπὶπι οἰπηΐο ρμῶτγβ Ποχπϊηΐδ δδὲ 
γπᾶτι,5, 564 11 φι8ε ροίδϑδὶ ορπϑρειβοογο; φυᾶγε δηἰπιδία 6Χ 5116 Π8: 
πὴ δηἰπιδῖα νΘΓῸ ΠΟῚ δϑὶ ρᾶγβ. οἶγοα τηδι μειπαίϊοα ὑεγο, οογ σαῖϊο- 
πὲδ ΠῸΠ 880} ρᾶγίθδ γαϊϊοητιη ἢ τὶ οἶγοη] δοιπὶ οὐγόυδ, δός οπὶπὶ 
ΠΟῊ διιπὶ 86 πὶ 1114. ὅπ ΠΙ81] τοίογι ἢ γ παπίαιῖιθ αυοτγιιπάδιι οἴχῃ 
ΠοῚ 50 πϑι ἔπτη τπϑίετῖα, εἰ οτηπὶβ φῃοά πο 6ϑὲ χυϊα δγαῖ 6556. οἶτ- 1037 
οἰ ̓  πη υπίϊνετθαὶ 5 φηϊάσοτα πὸπ ἐγωπὶ, δἰηρυϊατίυ τθγοὸ ὀγυπὶ 
[ι86 ραγῖϑα, πὶ ρτίιιδ ἀϊοϊητα 6δὲ, οδὲ εἰδηΐπι τπαίθιϊα αυδαάδιι δεμδὶ- 
Β1115, φαδεάαπι 1: ο ]δοἰ 8115. πιδηϊεϑίωπη δαΐεη εδὲ 4ποὰ δηΐπια 
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χαΐδεπι ευρϑέδηϊία ρτίπια, οοτραϑ Ὑεγὸ ταδῖεγια, ἤοῖηο Ὑ6ΓῸ νεὶ δι ΐ- 
πιαῖ, φαοὰ εχ ἀηβοΡυ8 αἰ ππίνεγδαϊθ. δοογαίεβ γεγο εἰ (ὐουίβουβ, 
οἷ δηΐπια φαϊάειη, ἄπ ρίοχ. Ηΐ οπὶπι τ δπἰπιάτη ἀϊσοπὲ, 111 διιΐθπι τπξ 
ἴρβαπι ἰοΐατι. πο ἀεὶ 5 πιρ] οἱτεγ ἀπῖπια μδες, εἰ Βος σογρα8, απετα- 

"0 δἀπιοάαππι πηΐνογϑαϊε, εἰΐατι οἴ δἰπριίαγα. πἴγοπι δαΐοπι ργαθῖογ τιᾶ- 
τογίαπι μαϊϑοοιποάϊ δυβϑίδη ἤδγοπι 81} δἰ ’χυα α]ΐα, εἰ οροιθαὶ 4αδε- 
γογα δυμϑιαηιίαπι δογαπι δἰ ΐ]αδπὶ δ]ΐαιη, τπτριῖα πατηθγοϑ δὲ αἰαὶ 
ταῖε, ροδιεγίαϑ σοποϊἀογαπάσιη εϑὲ. Βυΐα8 δηΐη ργαῖῖα εἰ ἀξ δεηϑιθὶ- 
Ἰίδιις βυδεῖδπεῖῖ ἀοβηῖγε τοπίδπια, φιαπάοφπίἀοπι φποάδπι τποὰὸ 
ΡἨγδίοδε δἱ δεοππᾶδα ρἈ}]οβορΐδ8 οριιδ 6βὲ δὰ 4:86 οἶγοα 86 5181 165 
δι δϑίαπτϊαδ δρθον]αιϊο εϑὲ. ποῦ δηΐη βοίαπι ἂς πιαΐθγίδ βἢγϑίοαπι 
φορποδοαγε οροτῖοῖ, 86ὰ εοἰΐαπι ἀ6 δὰ 4πῆ8 ϑεοπηάυπι γαϊιοποπι, οἵ 
ταδεῖβ. ἱπ ἀδβιοπίθαθ σεῖο, 4πὸ Ἱποάο ράᾶγίες φυδε ἴῃ γαΐΐοπθ 
σιπὶ, εἴ οΓ πὰ ταῖϊο ἀδβπιῖίο (ραῖοϊ εἴδηιπι αυοά τ68 π8): Γεϑ 

30 δαϊεπὶ σποπιοᾶο τιπᾶ ραγίεα μ6Ρ6Ππ8, ρμοβῖβα σοπβι ἀθγαπάυπι δῖ. χυϊά 
ἰξϊτατ δὲ φιοά χηὶά δγαὶ 6886, εἴ φποιποήο ἔρϑππὶ ρῈγ 86 ἰρϑαπι, αι ϊ- 
νογβαϊ τον ἀθ οπιπὶ ἀϊοΐαπι δβϑῖ; εἴ οὖγ χιογυπάδιη γαϊῖο 1ρ81:85 φυϊά 
εγαὶ 6886, μα! οἱ ἀσβη τ ρατίεϑ, φυοττπάδπι ἤθη ; εἰ φποά ἴῃ γαϊϊοπα 
φυΐάεπι δι θδιαπῖδθ, 4186 ἐϊα ρᾶγίθβ ϑυπξ ηἴ πιαϊαγία, ποῦ ἱπεγιπῖ: 
ποη 6πῖπι διιηξ 1ΠΠ1π8 δα θϑἴδπιϊας ρατίο8, 864 τοῖϊι8. Βυΐιδ γεγο οδὶ 
φυοάδιπ τποάο γαϊΐο, εἴ ποη εξ. οὔπι πιδιεγία πϑιηιιθ πο αβὲ (1π- 
ἀεβπίϊανη εἴθηΐπι), ϑεουπάππι ρτίπιαπι ἀπίαπι δι Βἰδηιΐαπι 6βϑὲ, αἱ ]ο- 
γαϊηΐδ δυΐμι6 τγαῖϊο. δι ϑίαπια δηΐπι δὲ ϑρβοὶθβ σηᾶο ἰπθ8ῖ, εχ 4πᾶ 

30 οἱ πιδίεγία ἰοῖα ἀἰοἰτπτ 8:0 διαπεῖα, αἴ σοποανίξαϑ: οχ ᾿δο δη πῃ οἵ πᾶ80 
δἰπιῖι8 Πᾶ5118 δὲ δ: 1185 δῖ. 8 πδτη 4:16 ἴῃ ἢῚ5 ᾿ποΥῖΣ πᾶδιι8. 1 ἴοῖα 
Υ6ΓῸ διβείαηα, αἴ πᾶ80 δίπιο δυὶ (αἰ ϊΐα, ἱπεϑὶ εἰΐδτπι πηαϊθγὶα. εἱ 

" ηυοά φᾳιίά εγαῖ 6886, εἴ τπιθπαπισποάαυς ἵπ αυυϑάαπι αι δι ἰἄθιη 
δῖ, τ πὶ θέαι 8 5 Β51 4 ηΕ115, πξραΐα οἰγνίτα5 δὲ συν ταὶ 6556, 81 ΣΝ 
εδὶ. ἀΐοο δυΐεπι ργίπιᾶπι, 4186 πὸ ἀϊοϊταγ 6 αιοῖ αἰτινὰ ἴῃ αἰΐο 9ξ 
εἰ βαθίεοῖο τὸ πιδίοιϊα, αιδθοιιῃ 46 6 ΓῸ τξ ἡπαϊοτία νοὶ οἱ 8ἴ πηι] 
οὕπι πιδιόγία δυπιρίδ ϑιπῖ, ποὸη ἰάοπι, παι δεουπάμπι δοοίἰοπ8 
πῦϊῃ, αἰ ϑοογαῖθϑ εἴ τηυβίουμα: ἤᾶθς δα ϑαουπάητῃ δοοάθηβ 
οβάειῃ 8. 

12. Ναῃς δαΐετη ρτίπιο ἀἰσανθαϑ, φπαίθπαϑ ἴῃ Αμδ]γ εἰς ἀς ἀ6- 
ιο Ἀπίοπε πο δὲ ἀϊοΐαπι: ἀπ ἰταιῖο επὶπι ιιας ἰπ 1118 ἀϊοῖα 6δὶ, ργο- 

ἀετγῖς γαδιϊοπῖθυϑ ἀδ δα θϑἰαπιῖη. ἄϊσο δαΐοιι ἤδηο ἀπ τ! ΟΠ οτη, φιιᾶτα 
ἀπ πτῃ δὲ ἀσβηϊδηπι, ουἷπϑ ταϊϊοη θη ἀεῇπίτοιθπι 6886 ἀϊοίμιπϑ, αἱ 
Βοπιϊπίδ διιϊπιδὶ Ὀῖραδ: δ: παπίχυδ εἶτι8 γαῖο. συγ ἰρίτπγ μος ἀμαπὶ 
δβῖ, ποῦ δηΐοιι πηα]ΐα, ἀπῖπιαὶ οἱ ᾿ἷροδῇ μόπιο οπὶπι οἱ ἰδυῖα τποϊτα 
φυϊάθτῃ δαπε, σαπὲ πο ἰπϑὶπε Αἰ ἴογαπι αἰ τοδί. ταιπιη νογο, οὰπὶ ἱπδι με, 
εἰ δυδίδοῖππι, αἱ Ποπιο, δἰ φιϊά ραιίατιτ. ἴμπο δηΐπι αἰ ι5. Πότιο 
ἀπῦτῃ Πὶ οἱ 6δὲ: ἢΐς νϑγοὸ ποῃ δϑὲ δἰΐδγιπι δἰ τοί ραγιΐσθρϑ. βεπὰϑ 
εἴδη πὸη νἱάρῖαγ ρατιϊοθρβ 6886 αἰ([Ἔγθπείαγαιπ. διπαΐ παπαα 

30 οοπίταοσαπι ἰάεπι ρατγιϊεϊραγοῖ. ἀἰ[(εγθπιίδα παπιαθθ οοπίγασιδθ, 
ΤῸΝ ἔθη ἀἰεγι. φιοάϑὶ δἰΐαπι ραυιὶοῖραϊ, δαάοπι γαϊΐο οϑὲ, 8] 
{εγευξίαθ φαΐ οπι ρ πγαϑ διιπῖ, πὶ ργαϑοΐνιπι, Βῖρ68, ἱπιρ]τπηθ. ΟἵΙΓ 

δπὶπὶ ὑπππὶ 864 πῸΠ πιὰ δαπὶ ἤδοοΐ ΠῸΠ δπῖη αυΐα ἱπδαπὶ (5ις 
δηΐϊπ οχ οπιπίβιι8 δγιξ ἀπ πι), 864 φηΐα οροτὶαῖ ατπὶ 6886, 4πᾶβοπῃ- 
48ε ἰπ ἀεβωϊτίοπε δαπῖ, ἀθβηϊῖο πᾶπιαπο γαϊΐο απαθάδπι ἀπ δὲ 
80 Βδἰαηιῖα δῖ: αυδᾶγα ππὶῃ8 ουϊυδρίατῃη ορονξεῖ ᾿ρ88πὶ 6856 γί οποτω. 
εἰοηΐπι 8 8:απιϊα πππὶ χυϊἠάαπι οἱ φυο φυϊά, αἰ ἀϊείτπα8, δἰ ρπί δῖ. 
οροτίοϊ δαΐθπι ρτίπηο σοπϑίθγαγε ἀ6 18 Ζιδθ ϑδοππάιιπι ἀϊνίϑίοπα 8 
δαπὶ ἀεβηἰ ἄοπίρα8. 81] επίπι αἰϊπά ἰπ ἀεβηϊίοτι δϑὲ πἰδὶ (φυοά 

10 Ρτίπσηπι ἀἰοῖταγ) ραπα8 οἱ αἰ [ογοπιῖϑθ. οθῖεγα νθγὸ ρθπαγᾶ βυπῖ, εἰ 
ἸΡϑῸπι ργίπηιηπι, δὲ ροϑὲ μος, 86 σοπιργεμεπάπηξιγ ἀἰογοπεῖδο: 
υἱραΐα ᾿ρδιπι ργίπιππι δὲ δηΐπια], ΘΟ Πδ6 Ζι161}8 γ6ΓῸ δηΐπιαὶ ᾿ἷρ68, οἵ 

1038 γαγϑι8 δαϊπηδὶ ὑΐρα8 ἱτηρ]απιθ. διιπ τ τ οἰΐϑιν δὲ ρον ρίαγα ἀϊοαῖατ: 
εἴ οπιπῖπο πἰ 81} ἀἰογῖ, ρθγ πῆὰ]ξα ἂπ ρὲγ ρᾶσοα ἀϊοαΐατγ; πααιιδ πτὶ- 
406 μεγ ρϑποίογα 4πᾶπὶ ἄτι. ἀπογιι γθγὸ μος αυΐάεπι ρεπτ8, πος 
γεγο ἀἰΠογοπεῖα, πὲραϊα Ἀπίυ8 “απίπιαὶ θὴρεθ᾽ δηΐπιδὶ φυϊάδπι ραπιϑ, 
ἀἰ[ίογθπεῖα νδγὸ αἰΐοτετι. δἰ ἱξίεπν βθπ8 δἰ πιρ! οἰ ογ ποῖ δ8ὲ ργαθῖογ 
668 4π86 υἱ ρεπεγί5 δρεοῖθβ δῃπί, διῖ δὶ εδὲ φυίάθιῃ, δε4 ἰάπαυδπι 
τηδίεγία εϑὲ (ΥοΧχ παπι]ιε βεπιι8 οἱ πιδίθιϊβ, αἰ ΠΤ δγθητίδε ἀπίοπι 8ρ6- 
οἷδ8: πδπὶ οἰεπιεπὶα 4ιοαιθ εχ μᾶς (δοίπηι), πιδυϊεϑῖππι εδὲ αυοά 
ἀεβπὶιϊο δὲ οχ Πἰβἴδγοπει5 γαιῖο. δὲ σογὸ οροτίεϊ εἰΐατι ἡἰνιἀϊ ἀἰ- 

10 [ἐγεπιία ἀἰ (δον ἶαπι, πξριΐα ἀπίπια! 5 ἀϊἔΓεγεπεῖα δὲ οἱ Ρεάε μα- 
βδδξ. τιιγϑα8 ἀηίιπ8}}8 ρεήεβ ἨΔ θθητ8 αἰ Πεγαπιίδπε βεῖγε οροτῖεξ, 
Ρτουΐ ρϑάεβ μαινεῖ. 4υδγε ποη εϑὲ ἀϊοεπάυτη ρϑάθβ μαβεπιὶδ αἰϊαὴ 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΑΚΟΌΜ ΡΥ]. 

Ἰαπιϊίεγαπι αἰϊαὰ ἸΡΙΣμδ, δἱ Βεπε ἀϊσαῖατ {γεττιπὶ χαΐὰ ποπ 
Ἄνα Π00), 8ε4 εἰ αἰϊιὰ βδθο5 αἰϊαὰ ποῦ 8608 ρεάεβ μαβδηϑ: δ89 
δαἷπι ρεαϊ6 ἀπ εγεηδε δυπί. 3910 πδτι]πθ ρεάυπι δ]ηπα ρεάϊδβ 
εδῖ. εἵ 8ῖς δε πΊρεσ ργοοϑϊ γα], ἄοπες δά το κτετεηθα ἀεονεπιδας. 
ἴαπι δαΐοπι τοὶ ρ6 419 δρεοῖθβ δγυηῖ φυοὶ ἡ δγοπιῖδθ, εἰ ρεὰθβ α- 
Βοαῖῖα απἰπιαϊία δοααδὶία ἀπ }6γαπεῖῖθ. 981 ἰφξίτωγ δος ἐξα δὲ μαβεδιῖ, 
τηδηϊ[δϑίυ πὶ δεῖ ααοὰ αἰ εἴπια ἀἰἜγοπδ γαὶ δηρδιαπεα ετὶς εἰ ἀεᾶ- 90 
ἨϊΠ10. 60 88π8ὸ οροχίθι σγεργο δδάειῃ ἔπ ἀθβημοπίραδ ἄΐοεγε: δὰ- 
ἔξ θα παῖπαπε δϑῖ. δοοίϊτ δπῖθπι πος. οατπε δπΐπι δηΐπιδὶ ρος 9 
406 π5 θ1ρ65 ἀϊοδῖ, π|}1} δἰ᾽αὰ ἀϊχὶς πἰϑὶ απῖπιαὶ ρεά δ ἤαΐβεπδ, ἄπο 
665 Βαβεπβ. εἰ δὶ ποὺ ργοργία ἀϊνίβϑίοπα ἀἰνί δὲ, οτεῦγο οἱ δεχιᾶ- 
ἴθ γ ἃς εἰ ογεπιαβ ἀϊοθξ δἱ ἰρξίτυσ ἀἰςδγαπεῖδς ἀἰΓἜγθαια δῖ, θα, 
{πε αἱεπια δῖ, εὐξ δρθοὶθδ δἱ δυ βϑίδη!ϊα. δὶ δυΐδιι δοουπάσεν δοοὺν 
6ῃ8, υἱ οἱ ἀϊνίἀαϊ μαρδηι ρα 68 δἰϊαὰ δἰβιαπι δἰϊπὰ πίργατα, τοῖ 

φιοῖ βππὶ δεοϊΐομεβ. 4ῦάγα πιαπὶ [οϑίπσῃ δϑὲ φυοα ἀθἤηϊο εδὲ γδῖῖο 
4146 εχ αἰξ[δγθπεῖϊα εοῖ, δὲ ὁχ μαγιῖπ αἰ εἶπα δοοαπάυπι γεοΐυτα. ρῶ- 9 
τοὶ δπΐοιη Ποο, δὲ {υῖϑ ᾿γαπϑροπαῖ ἰα]ο8 ἀδβηϊίοιδα, υἴρυῖα Ποποϊπῖδ, 
ἀϊοεπϑ δηΐταὶ Βῖρεβ Βα δπ8 ροἤδ8: δυρογῆμπηπι δηΐπι δδὶ ΒΡ ρε- 
(65, ἀϊεῖο εἰδή, ογάο νεῖοὸ ποῦ δϑδὲ ἴῃ δυ)θοίδηιϊία: 480 παταστιδ 
πιοάο ἱμεο ]ραγε οροτγίεῖ ἢος χιΐάοτη ρείμ8, {Ππ4 νϑγὸ ροϑβιθηαϑῇ 
ἀε Ηἷδ ἰξίταγ ἀεβηϊίοπίδι5 χιᾶθ δεουμάππ ἀἰνίδίομε5 ἤποξ, φυαΐει 
χιδεάαπι βαπὶ, μδοίοπιιβ ἀἰοὶδ δἰπξ. 

18. Οὔ δπΐοπὶ ἀθ ϑυδϑίαδπια σοπϑοιἰογῖο δ᾽ῖ, ττιγβαδ τοάδα- ἢ 
πλαϑ. αἰοϊϊαΓ δαϊθιη δου! δι δοίιια δα δίαπιία 6886, δὲ συποά χαϊὰ 
εἰαῖ 6556, οἵ αιοΐ οχ ἢΐβ, εἴ υμένογϑαϊθ. ἀθ ἀθοθυϑ ἴλης ἀϊοίαπε 
εθῖ: οἰδηΐπι ἀδ φυϊά δγαὶ 6880, οἱ ἀθ δυβίρρῖο, φποὰ ἀπρ ϊοῖτεῦ δαδῖ- 
οἴϊητ, ἂὺξ φαοά χιϊὰ οχἰβίθπδ, αἱ δηΐιη αὶ Ραδϑιοηῖθπδ, ἀξ τὶ ππδίοτὶδ 
δοῖιὶ. τἰ ἀδῖαν δυΐθπι δἰΐαια ααΐνεγϑαΐθ οαῖ88 αυϊυϑάαπι 6986 ποᾶ- 
ΧΙπιΘ, ἃς 6556 ρεϊηοὶρίυπι ἰρϑῦτη ππίνογϑαϊθ απᾶγο ἦἄδ πος οἴδαι 
ἐγδοίθιηιιϑ. υἱάϊαγ παιη χη ἱπιρ 851} 1}6 δ Βϑἰδπεδηι 6646 αποάοσυῃ- 
416 δογιπι θ86 αηϊνθγβα ἴθὺ ἀἰοαηῖαγ. ρῥτίθνπ δηΐπὰ δι δϑιδημα το 
πηΐϊαϑουϊαθ4ι8, φυ86 ργορτγία ουϊα5 4:6 δϑὲ, 4ιι86 ἰδὲ ποη ἱποϑὲ: πηὶ- 
σϑυβαὶθ γθγο οοιηπηῃμα. Βοος επίπι ἀϊοίτυγ υηΐν  γϑα]6, φυοα ρἰπΡυ9 
πδίαγα ἀρτιιπὶ 681 'π6886. ουΐπα ἐρίϊαν μοο εὐὶξ δ ϑιδηξα ἢ ἀπὲ δπίχει 
οἰπηΐοπι ἀπὲ πα }]ἴπ|8.. οταπϊατη Υογὸ ποῖ δεῖ ροϑ8ι} 116. πἀπίαϑ ἀπέεπα 
δὶ δτὶξ, οδῖθνἃ φυοφυθ ἢοὸς δγαηξ. αιοττιπι δυΐιπ δπ ϑίαπ δα πηϑ, δ 
ἐῶε 411 ἐγαὶ ο856 ἀτππ, ἰρ8ἃ 4ιο 46 ππαπὶ δυμΐ, ἰΐεαι δα οιλυῦα 
Ἰοϊϊατ, φιοὰ ποη ἀδ ϑιδίδοϊο : υμίνογϑαϊθ σατο ἧς βυθδὶεςῖο αἰϊηθο 

ἀϊοϊίαν δθιωρθγ, 864 πἴνγοι [18 φιΐάδπι ποι οοημἐπρὶ! πὶ φυοὰ χαλᾷ 
ἐγαῖ δεδαῦ ἰπ 1μ80 διιζεπι ἱποϑῖ, υἱμυΐᾶ δηΐπιδαὶ ἱπ ποπιΐπε εἰ εαῦο. 
Ραῖεῖ ἰρίτυτ φιοά δεῖς δἰΐχιια εἰτις γαῖῖο. ἀϊοτε ἀιίοπι πἰ με, δὲ ποὺ 
οπιπήσιπ γαῖϊο δθὲ δουιηπ 4π86 ἴῃ δ ϑϊαπιῖα δαηϊ. εἰδηΐπν ΠΙΒ 10 ποῦς 10 
πὰ5 μος εἰὐἷϊ 5υθ5᾽απιία δἰτουίι5, ατ Ἰιοιαο Βοτηϊπίδ, ἴπ φιιο οχβιεῖῖς 
4ιᾶγθ ἰϊογαιῃ [ἀδι δοοίἀϊτ, δσὶξ ἐπῖπι δα ρϑιδητῖα ἢ Π1π8 δα οἴληιδα, ἂΣ 
διΐπιαὶ ὁρεοϊοὶ, ἴῃ 4πα αἂὐ ργοργίιιπι Ἔχϑίβεϊξ ἰζδτῦ πη ροσαίμὰ]6 ὡς 
ἱποοηνθυΐθηϑ 6δὲ ἔρφιπι 4] δὲ δι ϑταπιίαπι 6686, οἱ δχ αἰζοιραι, 
ΠΟῚ ΕΧ δι} οϊδη 5, πες εχ εὸ ιοά απίὰ δδῖ, δδὰ οχ {δ}. ῥεῖα 
ὨδιΠΩπ6 ΠΟῚ δι: θϑἰαπιία εἰ αυα]6 δγὶϊ χιιααι δ Ραιλπιίδ οἱ συοὰ φαλάς 
φιοά ἱπιροβεῖθῖϊο ὁοὲ. πδο γϑοπθ δμΐπὶ Πδς ἰσρογα πος ξόΠδΓ8- 
ἴίοπϑ ροϑβϑθι!ο οδὲ ραϑβϑίοπαϑ ργίογεϑ δι δϑιαπιδ 6886: 6586 ηὶ πδιβῆθε 
δΕρανΆ 1165. ἰΐεπὶ δοοιαῖὶ 8 5ιδιίαο ἱπαυῖὶ δι θειδηια, αυῶτς ἀπο- Μ᾽ 
Βιι5 οτὶϊ δυβοίδητία: δὲ οπηηΐπο δὶ Βοπιο, οἷ χιδοουηηδε δὰ ἀἰοππῖας, 
80 05ϊ18υ1ὰ 6δὲ, δοο 11 π|Β}} δοσππ 4πδ6 ἰπ τββοπθ ϑυπὶ αἰϊουΐαθ φὉ- 
διαηιϊαπι 6586, Π6Ο δίπο ἰρβ8ι8 δχϑίδῖθγα, πδς ἴῃ δἱῖο. ἀΐοο δυΐθπς, δὲ- 
ΡῬυϊα ποῦ 6856 Αἰϊφιά ἀπίιπαὶ ρυδοῖογ δἰίᾳπα, πεαπε αἰΐππι αἰδοὰ 
Θογιιη 4υ86 ἷπ ΓᾶΙΊΟΠ διηῖ, δχ ἷβ ἰἴδαπε οοηδίἠθγαπι θηδ 
ΪΆ1] δου 4π86 πηΐνεγβα "τε γ ἐχοϊδίππι δα οἰ ίαπν 6886, π ] φαειὺν 
εουιπὶ Ζιιᾶ6 σΟἸΠΠΙ ΠΠΙ6Γ ργαθϊοδπίογ, ἡποά φαϊά, 864 ἴδ]ε εἰφψαὶ- 
βοῦγθ. ηχυοάδὶ ποπ, εἰ ἰδ] πιὰ] δοοϊἀαπί, ἃς τοτεϊα9 ἤοτπο. ἔξοσε 
δῖς φποζιιθ ραῖει: ἱπιροϑδιδιϊθ δηΐπ δὲ δ δ οδηϊίατι εχ ϑυδφεαμὶρ 
6886, {πᾶς δὶς ἰπϑῃπὶ αἰ ἀςῖῃ, 4ιιὰθ δαΐπὶ ἄμ δῖς δοῖυ δπὶ, παθδξα 
Ὁπιη δαῖτ δηπί. 864 8ἱ ροΐϊθημα ἀπο δπηΐ, Ἔγαπε ππαπὶ, αἰ ἀπρίωω 
ἐχ ἀποβις αἰ! 18 ροϊοπιῖα: δοῖυδ πδτηάθε βϑορᾶγαῖ. 4υᾶγο δὲ δαδ»- 
δἰαπτὶα ππππι, ποῖ οεϊξ οχ δι: δϑιαπε 8 ἱποχϑισιοπιῖθια, οἵ δδεουιαδ 
μυπο Ἰποππι αποπὶ γθοῖα Πυπιοοτγίτυ8 ἀΐοῖς. ἱπιροϑοίῖ!ς δὐΐπι οἷξ 
6880 δχ ποθι Ὡπιπὶ 8ΠῈ 6Χ ππὸ ἄπο βαγὶ: ππδρπίει ποθ ὨΘΙΝΙΒΘ τ19 
ἐπάν δῖ δ1}68 δ Βδιαπιῖδα δοϊξ. ραῖδὲ ἰρίταγ χιοά εἰμ ῦδν εἰ ἀφ πα- 
ἸΏΕΓΟ 86 ΒαΡΡ ς, οἱ πππιθγαβ φιΐάθπι σοπιροσιτῖο πη ἐδίαπι δὲ, πξ ἃ 
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χαϊδυδάαπι ἀϊοίτατ. δὰξ εὐἷπι ποη δϑὲ πππτη ἀπα 129, ἀπξ ποῦ ἱπεϑὲ 
ἴῃ δὰ παΐϊλ5 ἃςῖα. Περεὶ δυῖθπι φυοὰ δοοίἀϊε ἀυβὶ δεϊοπετη. δὶ θπὶπι 
πδΟ 6Χχ ππΐνογθα! θυ ρο5518}1ς δὲ υ]}6π| δι Βδιδπεῖδπι 6886, ργορίεγθα 

οὐ ταῖδ εἰ ποῦ φυαοὰ ηπίὰ εἰρη! οδπῖ, πες ἐσ δα ββδηἘ!8 δοῖα οοπ- 
ππρὶς ὉΠ πὶ ϑυθεϊμη ϊαπι 6596 οοτηροδίξατη, ΄αϊςσιάπι Ἰποοτηροοίζητα 
δεῖς ργοίβοϊο οπιηΐϑ δ δίαπεα; χηδγα πθ4πε γῖο ὉΠΠ1π8 δα Βδίαπεδα 

10 ογἰϊ. δ ουποιῖς υἱάοίητγ, οἱ ἴδῃ ἀϊοτητα 6δὲ, δυΐ δο ᾽π8 δ ϑίδπῆδο 
δαὶ τοχίτηα ἀεβηϊ ἰοπθτι 6586. πῦπο τθγὸ μας δυΐαδ: πΌ}}1π8 ἐρίτας 
ἀεβηίπο ετῖξ δὴ φυοάδιπ πιοάο φαΐάδπι εγῖξ, φποάδιη τηοάο τετὸ 
ποηῦ πιαηπϊ[δϑῖαπι δυΐεπι, αποὰ ἀϊοιζητ, παρα Ἔτγιξ οχ ροβιοετίογίδαβ. 

«ἡ, Ἐχ ἰδ ἀπεπι ἰρθῖ5 ἰὰ δἰΐαιη ραϊεὶ, χαοά δοοίεϊε 1115 φαὶ 
ἰάοδα ρατγίτεν δ βοἴδπιῖα8 εἰ δϑεραγεῖδϑ 6886 ἀϊοππί, εἰ ραγιϊοῦ δχ β6- 
πεῖ οἵ αἰ ενεηεῖθ Γαοϊπαϊ δρεοῖοπι. δὲ δαἰπι δρδοῖεδ εἴ δηΐπηαὶ ἴῃ 
Βοπιΐπο πὶ δυὶ ἐχαο, δαξ πηῦπι εἰ ἰάθπι πυτη το δαπὶ, δαϊ αἰτογαπι. 
τϑῖϊοπθ πδηηπ6 ραϊεϊ φιιοα ππαπι: δαπήδπι δὶπὶ Ἔχ ΒΡ εΡτξ γαϊίοπ τι 

10 4αἱ ἀἰοικ ἴπ αἴτοχυθ. 8] ἰΐδαπε αἰϊψηῖϑ πότθο δδὶ ἰρϑαπι ρεγ δὲ αποὰ 
4αϊά, εἰ δορατγαῖαπι, πθοθθ8ε εξ πὶ εἴδη {Π|ὰ δχ χυΐϊθας (βἰοπι δπὶ- 
τοδ] εἰ Ρῖρε8) φιοά ααϊὰ εἰρξηίβεθηξ, δὲ ϑεραγαῖα ἃς δυββίαπεϊδε οἰαῖ:; 
4ῆδτοε εἰ Ἰρϑία δηἰιπαὶ. δὶ ἐρίταγ εἴ ππὰπὶ σαί ἀαπι οτῖαπι πὶ βαυο, 

δ ἴσαι ΕΡῚ 1ῤροῖ, φαοπιοάο ἴῃ δερᾶγαῖϊπι Ὄχϑιϑιειἶῖθαβ ἰάδια ογῖεΐ εἰ 
ἐπτ ποὸπ ἴδῃ αὔϑατα 86 ἷρ8οὸ εγὶξ δπἰ πιαὶ μος ἀεῖπάε 8ἰ ρατγεεῖρα- 
Βὲϊ φυϊάεπι μίροάε δὲ ταπ]εραδάε, ἱπιροβϑΒῖ]6 φαϊ ἀαπι δοοϊάϊ: οοη- 
τ γα πᾶπιαιε δἰιπη] ἱπογππε ἰρϑὶ ππὶ, δὲ μαὶς φαϊάεπι επιϊ. δἷη πιὶπυ8, 
φυΐϑ πιο τι9 6ϑὲ οὔπι αἰϊηπὶς ἀϊοαϊ ἀπὶπιαὶ εἰ δὲρ68 δὺξ ργορτγοβϑϑίντιτη 
ε68εῖ 864 [ογίαϑϑ18 σοι ροπαπίητγ εἰ ἱδηρτιπξ, ἃ τηϊϑοθηϊογ, δὲ ουη- 
οἷα ἱποοηνεπὶθπιία δαπὶ. 86εἀ ἀϊνογθαπι ἱπ πποφαοααα 6βξ. ἱπβπὶϊα 
ἐρίτατ, πὶ ἰτὰ ἀΐοαπι, δγτιπε, φθοτγτιπι δ βἰαπίϊα ἘΣ καὶ: ποη δηΐπι 
δεοπαάτππι δοοίάδηβ εχ βἑπιαὶὶ ποπιο 68ῖ. ἰΐδια πηαϊέα ογὶς ἰρϑαπι 

10 ἀπίπια], παπὶ εἰ δα Βοἰδηεία δηΐπιαὶ 681, φῃοα 'π πποηπραπα δϑὲ: πὸπ 
δηΐπὶ δεουπάσπι δἰϊυὰ ἀϊοίτατ. χαοάοὶ πο, ἐχ 1110 ογῖς μόνο, εἴ ρε- 
ππϑ εἶπ8 {Πἰπὰ. δο ἰϊδθιω οπιπία ἐσ φηῖραις ἤοπιο, ἰάθαθ. ποη ἰϑίτυτ 
Αἰτεγὶπθ φυΐάεπι [άθα δτῖν, αἰτεγίαβ ναγο δα ϑιδηεῖα: ἱπηροβ8: 116 πᾶπι- 
486ὲ 688. ἰρϑῦνη Ἔῦρὸ δπίπιαὶ εγὶϊ ππυτηαποάσχαε δογαπι 4υμ6 'π δπὶ- 
ταὶ θα δῖ, ἰὸπν οχ δἰΐᾳιιο ἤος 'ρ80 δγΐϊ, δὲ φαοταοάο εϑϊ εχ 'ρ8ο 
δηίπια ἱῦ δαὶ συοπιοίο εϑὲ ροϑϑι δῖ 6886 απίπιαὶ, φαοὰ μος ἴρβππι 
δα οίαπιία 6δ᾽, ργϑθῖεγ ἰρϑυπι δηϊπιαὶ ἢ ἰξθπ ἴῃ δε η5 1 ΒΡ 8 εἰ ἤδες 
ποοϊδαπι εἰ ᾿5 ἀρϑηγήϊοτα. ποιοὶ! ἱμιροϑοθῖ]6 εοὲ ἰξὰ 86. Βδρεγε, 
Ῥαῖεϊ χποά ποπ οϑὲ δογὰπι ἰάθα ἰϊὰ υἕ φαϊάαιη αἰππῖ. 

ὅο 15. Οὐπι δαΐοπι δα οἰαπεῖα ἃ] τογα δῖ, ἰρϑαπι δο ἰσθὶ τοῖατι εἴ 
ταῖῖο (ἀϊοο δπῖεπι, φιοά 1114 φαΐάεπι ἰϊὰ βαθϑιαπεῖα 6ϑὲ οὐτὶ τηδίογία 
δἴτν] δοσδρίᾶ γαῖῖο, ἤδθς τΘγῸ ταῖϊο δἰμιρ ἰοἰϊετγ), φαδοοῦπατα ἰρίτυν 
1110 πιοίο ἀϊοπηίατγ, δοστπὶ αιΐάεπι εϑὲ φογγαρἕο (παι οἱ βεπογαῖὶο), 
γαϊϊοπὶδ διιΐοαι ποη δὲ 1ϊὰ αἱ ςογτατηραῖυγ (πες δηΐπὶ φθηθγαῖίο δ: 
ποπ ἐπίμῃ βὲ ἀοπιιΐ 6566, δεά Βαὶς ἀοταιαί), δεὰ ἄρβϑυδ ρεπεγαῖίοης 
δὲ οοτγαρίϊοπε δῃπὶ δὲ ἢοὸπ βππῖ. οβἔθηϑαπι δϑὲ δηὶπι Ζαρα πα] [18 
ἤδδο βεπεγαὶ πεάυδ [δοῖξ, ργορίογεα δἰΐδιι δ ϑὲαπείαγαπι δϑη δ ὲ- 
᾿ἴττα δἰ προ αγίωπι πο απ ἀοξηϊμο ποαῦπθ ἀεπηοπϑίγατίο δὲ, δὸ 4φυοά 

30 Βαβδινῖ πιαϊδγίδνυη, ουῖπ8 παίατα 16 }}8 δϑὲ αἱ 6986 οἴ ΠΟῚ 6886 ΠΟπῖιπραῖς 
σαγα οοτγηρι "8 δαπὶ οἰππὶα δἰ πρπίαγία δαγαπι. δὶ ἰριταγ ἀθπιοι- 
οἴγαιῖῖο οἱ ἀδίϊη ἴο 8οἰοπεῆοα ἡδοθϑδαγίογιιπι δὲ, οἴ ἤθη οοπιϊπρίς, 
αἴστιτὶ ποαίε δοϊοπείατη φθδπάοαιε δβοϊεπιϊαιῃ φαδηήοφιε ἱβπογαπίϊατι 
6586, 8ε4 αποά ἰαἷς εδὲ, ορὶπίο 6ϑὶ, ἐξ πεαῖια ἀδπιοιϑιγαιίοπεπι π6- 

100 46 ἀεβηϊϊίοποπι, δὰ ορίπίο 6δϑὲ εἴπ φαοᾶ οοπιϊπρῖς εἰ αἰ Ἰτεγ 86 Πὰ- 
Ῥογθ, ραϊοὶ φιοΐ παι ἀεπιοηδίγαιῖο πεηῦς ἀφβηϊο δογητη εϑῖ. 
σΟΥταρ 1} παπιηπε ποὸπ δαπὶ τηδπίεϑία 118. φυὶ δοϊοπτδπὶ Παρεπε, 
Οταὶ ἃ 86ηϑι) δρδοοϑβϑογίηξ: εἴ το πὶ 5 οἰϑάδτα ἴῃ δηΐπιο δαἷνῖ8, πὸπ 
ἐσεῖς ἀπιρ!ϊπϑ πεαπὸ ἀθβηϊ το ποαὰς ἀδιποπείγαιϊϊο. ηθᾶγα οαπι 4αϊς 
δοταπι 4.86 δὶ ἀεβπίτίοποπι φαϊοφιδπι δίηρι ἀγίυτα ἀεβηίαι, οροτῖεϊ 
ποῦ ἰξπογαγα 4ηοα δαπραῦ ρογιπεπήϊπι δϑῖ. ΠῸΠ δπὶπὶ οοπιίπρίς 
ἀεπβηῖτε. πὸς ὉΠΠ|8πὶ ἰάδαιπ εϑὲ ἀοβηῖγε: οἰπριίατίαπι δηΐτα, αἰ δἰπης, 

40 ἰάοδ δϑὶ, οἱ ϑβϑδεραγαῖδ. προβϑβαγαπιὶ δπΐοπ χ ποιηϊηὶ 8 γα ΟΠ 6πὶ 
6886. ποιῃδῃ γυθτοὸ ποὴ ἰβεϊεϊ, φαὶ ἀεβηῖῖ: ἱξποἴππι ἐπὶπι ἐγῖξ. χαδς 
γὙδγὸ Ῥοβίϊα δηπῖ, οπιπῖρα8 σοπιπιιπία 8ππί. ἤδοδ886 δδὲ ἱριτοτ οἴ 6118 
ΤΑ 11δ ἴπθδδε, οἱ δἱ 4πἷ8 ἴε ἀεβπίαι, αηϊπιαὶ ἀϊοθὶ γγαοῖϊε δαὶ αἴβαπι 
δαὶ δἰ σοϊα δἰτπα, φποά δὲ ἐπ ἃ]ῖο εξ, χποάεὶ χαὶΐδ ἀϊςαὶ πι 8} ρτοὶ- 
Βότα δεραγαῖϊπι αυϊάθπι οπιπὶα πη εἶδ, δίπια! σεροὸ ἢαῖς 801} Ἰη68856,᾿ 
τίντα φαυΐξίοπι, φιοὰ οἴἶαπὶ ἀπιροΡυδ, πὲ Δηΐππαὶ Ὀἶρθ8 απὶπιδὶΐ εἰ 

ξίρεας εἴ Βοο ἰαᾳ δευρὶ τογηὶθ αυλάοτῃ δἰίατα ἤθοεδ86 δδὲ 6286, οὔτι 
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ξϑὴν εχοϊϑἰαπὲ, εἰ ραγἕεβ σοπιροϑι. ἀξ γόγὸ δἰΐαπι βἐβαγθίδα, οἱ 
ος φαυϊάεπι, φαοάιΒοιηο, δερδγδαθὶϊθ. πδῖη δὰξ πη] υτα δὰϊ ἀπιρο. οἷ 20 

ἰριϊατ πα ]απὶ, ποῦ ὁτὶξ βοπαβ ργρθῖεν βρεοῖθβ. γαοάϑὶ ετῖξ, ετϊ δἴαπι 
ἀϊεγεπιία. ἀεῖπάε φαοπίαπι ργίογα ἴρ80 6886: ἤδεο δᾶπε πο τὶοϑ- 
δἷτα Ῥατιηππῖιγ, ἀεἶπάε οἱ οχ ἰἀεἶβ ἰάδδε, ταῖππϑ ργοίεοϊο οοπιροϑῖξα 
ϑαπὶ εχ φυΐθαβ. ἴταπι ἀδ πιὰ}}}8 ὁροτιεθῖς εἰαπι 111 ργαθάϊοαγὶ ὃς 
χαῖδας ἰάδα, αἰ δηἰπιαὶ εἰ μίρεβ. φηοάδϊ ποῃ, φαοπιοάο βοϊδιατῦ δγῖξ 
πᾶπιααε αἰΐα ἰάεα, φαδτη ἱπιροβεῖθ:}6 δδὲ ἀδ ρ] αγίρυϑ ργδβάϊοαγὶ ψιᾶση 
ἂἄε ππο. ποπ νυἱάδϊυγ διιέθιπ: 86 οπιηὶς ἰάθα υἱἀθῖιγ 6886 ρατγιϊςὶρα- 
Β.119. φαιεπιδάιποάυπι ἰρίτατ ἀϊοίατη 68ὲ, ἰαῖοῖ χαρά ἱππροϑ81}116 εϑὲ 
ἴα ρεγρεϊαὶβ ἀεβηΐγο, τιαχῖπιθ υεγο ἡπδδουηααε ππῖρα 8πηϊ, αἴ δοὶ 
δοὶ ἰυ πα. ποη δοίτπν απὶπι ἰη ἢος μεοοδηξ, ηαοά ἰδἶτα αὐἰἀππε, φαῖθαδ 30 
Δ αι6 Δάμπς εγῖξ 80}, πιραῖϊα φαοά εἰγουϊξ ἴδγγαπι, ἀξ φυοα ποοῖθ 
ΔΡβοοπάϊιγ: 8ὶ δπὶπὶ δίεϊεγιξ δὺΐ ἀρραγαογίι, ποῦ οτὶϊ δπιρ] π8 50]. 
864 ἱποοπγεπίθῃϑ εἴ, δἱ ποῦ. 80] δπῖτῃ δὺ δ ϑἴδινεἶδπι 4 8η ἀ8πιὶ εἰρηὶ- 
βοδξ. ἰΐοπ) φπδδουπααα ἴῃ αἰΐο σοπιϊπρυπε, τϑὶατὶ οἱ αἰτογ αξ ἰδ], 
Ραϊεὶ φιοὰ εγὶξ 80]. σοπιπιππῖβ ἜΓρῸ γαϊϊο. δὲ 80] δἱπριιϊαγίαμα γαῖ, δ 
βἰσις ΟἸεοη πὶ ϑοογαῖεβ. σδῖθγαπη ΘΓ ΠοῖμΟ δογῶπι ἀεβπιοποπι 
Ρτγοίεγι ἰάεαεῖ βεὶῖ δπὶπι ργοίδοιϊο τηδηϊ δοῖαπι ἐθπιδη θα, γόσπτα 
6656 φιοΐ πιης ἀϊοῖιπη 688. 

16. Μαηϊ(δβειπι δαΐοπι εϑὲ ποῖ εἰΐδιν δογαπὶ 4π86 τ θην 
6688 δυβοιδηιϊδα, ρ]τΓθ8 ροϊεπεαθ εἰ ραᾶτίθϑ απίτηδι απ δυηξ: δἰ 8} 
δπιπὶ ΘΟΓῸ πὶ δα ραγαῖητα 68ῖ. σαπὶ διῖοπὶ ΒΕ ρΑΓΑΓΘΏΏΓ, ται οἰίδτη πὲ 

ταδιογία οπηηΐδ, ἴεγγα ἱρπὶβ οἱ δᾶγ. πὶμι] δῆῖπὶ δογαπι ἀηθπι οϑὲ, 868 
4αδϑὶ συτηη]α8, ἀπίεηθαπι ἀϊρεγαηῖιγ οἱ εχ εἶθ ππυτῃ αξ. πιαχίπιθ 10 
δυΐεπι δἰ ἰ αι ἀπίπηδίογιπι ραγῖθβ ραϊανογὶξ εἴ δηΐπιδθ ργορίπφαδα 
Δπιρ 88 βετὶ, αἱ δἷπὶ οἱ δοῖα εἰ ροϊεπιϊα, εο χυοὰ ρτίποὶρία πηοῖπδ 8Ὁ 
ἰΐφαο ἱπ ἰαποίυτίϑ Βαροηϊ. φίδγα 4πδθάατι δηΐπια!ϊα ἀϊνίβα νυἱναηῖ: 
8εἃ τάπιδη ροϊεπεῖα οπιπΐα δγαπί, οὐπὶ Ὡπῶπι εἰ οοπίϊπιιαιη ἰαογὶξ 
παῖωγα, δεἀ ποῃ Υἱ δαὶ σορυϊαἴίοπα: [816 παπιᾳπα ἰδθδὶο δϑῖ. οὔπὶ 
δαΐοτῃ ἀπυπὶ ἀϊσαῖυτ ἴσου οἱ δη5, εἴ δι εἰδπιῖα πηΐτδ ἀπα, οἴ φαογατῃ 
Ὡϊ8 ΠΙΠΙΘΓΟ ὉΠῸΠε ΠΠΠΊΘΓΟ, πιδηϊοοῖαπι ααοὰ πεάπὲ ὑπυτὰ πεαᾺ8 
δπ8 οοπιεϊηρὶς δα οἰαητίαπι 6586 σγεγαπι, δίου πθαπθ οἰθπιθηῖο 6886 
δαὶ ρτίποὶρίο. 5εἀ φυδοτίτνιϑ, φυϊὰ ἐγρὸ ρτγίποίρίατι ἢ αἱ δὰ ποίοτα 20 
τείογαπιι5. πιδρὶβ ἰρίτας μἰς δυθδιαπιία εδὲ δὰ εἴ ἀπὰπὶ χαδπὶ ρτίπ- 
εἰρίαπιν δὲ δἰ οπηθηΐαιπ οἱ οασϑα. 861 πεοάπιη ἰδία, δὶ πε δτυὰ φαιάθτι 
οοππταιπε ἉΠαπὶ σα ϑἰδητία 6ϑῖ. πῈ}Π} ἐπὶπα ἱπδϑὶ δ ϑίαητία πιοὶ δ: 0] 
ἱρϑὶ εἰ παρ οπ δδιπ, οὐΐπ5 δ θϑιαπιῖα δεῖ. ἔΐεπι ἔρδιιτο ἀπαπὶ ἴῃ ρἷα- 
τα 8 ποῖ δγὶξ δ πηι]: σοτηπειπ ταγοὸ δἰπιηὶ ἴθ οἰ αγῖρθα8 εδῖ. ἀπδγα 
Ραϊεὶ φηοὰ πἰΒ}] πὶ νδγϑαϊ ἰανη ϑερατγαϊίπι ργδδῖογ βἰπρτίατία εϑὲ. 86 ὰ 
4πὶ δρεοῖε8 ἀΐσαπε, ρατγιπι τβοῖ ἀϊσυπὶ δεραγαπῖθϑ 688, δὶ δῃ ρΡϑἰδηιίδα 
ἐρνπδαῃ ϑυπῖ, ρᾶγίϊπι ποῦ γαςῖθ, φιοηίαπι ἀπᾶπῃ ἴπ τα} 1158 δρεοΐοπι 30 
Ἰσαπε. οᾶμβα Υ6ΓῸ εβῖ, φθορά ποῦ μαβεπὶ τεάάεγε ψιδεπᾶπι ἰαΐεϑ 

ἱποοτγαρίδα δαβϑιαπιϊαθ ργδοῖεγ δἰπραίαγεϑ δἰ δεπϑιθὶ]ε βίης, ἰδοϊπαϊ 
ἰεκίϊατ δαϑάεπι βρεοὶβ 18 φυδα δαπί σοτγυριθῖ! 65 (Π 88 επὶπι οοβποδοὶ- 
ταῦ8), ἰρδῦπι μουιΐπαπι οἵ ἰρϑαπι Θθιπι, δά ἀεπῖδ5 γοσαρυΐυνῃ ἰρϑασι 
δοη δι ΒΗ ΠΙ Βα. διαπηθη δἰΐαιπ δὶ πο υἱάθγοιηπδ δϑῖγα, πἰ 110 ποῖπυϑ, πΈ 104 
Ραΐο, εβϑθηΐ 80} 5᾽δηιίδο ρεγρείιαθ ργδοῖοῦ 68 4088 Π08 ϑΟίγΓθτμ 8. 
ὭδΓΟ πυπο 4Π0686 δὶ ποη ΒΑΡ Θαπιιβ 4 ΔΕΠΔΠΙ δἰηΐ, πες 6886 ἴδυηοπ 

ἐνοῖι [οτγῖδϑϑὶ5 οἰ σλμι 6686. ῃυοά ἰρἰτατ πεο δογῶτα απ σααθαι 4888 
Ὠπίνεγβα! ἰα ἀἰσαπίυγ θα δίαπιία ἰδ, πὸ 118 δἷξ ϑυβοιδηία εχ δὰ- 
δίαπιι8, ραϊεῖ. 

17. Ουἱϊά τετο εἰ παῖε χαϊὰ βυβροιδηϊίαπι ἀΐσεγε ορογίεδ, 
Γαγδαβ δἰϊυἀ 4αδϑὶ ἘΡΑΉΡΕ [ἀεϊοπῖθς ἀϊσατηπβ. [ογίδϑδίϑ δΐπὶ Ἔχ 
Ἀΐ5. ετὶξ πιδηϊϑδίαπη ἀο 1] πους δ ϑιδηι 4αὰς 6δὲ βθραγαῖδ ἃ 
865: ΒΊΠΠΡ5 δι Βοῖαπι118.. στη ἰριτην δα ϑἰδηῖία ρτιποὶρίαπι εἴ οδαδα 10 
4παράδπι 811, Εἷπο εὲ ργοσεάεπάππι. παῤ τ ΓΟ ρϑιπ| ῥτορίογ 
αυϊά βεπιρεγ δἷς: ργορῖεν φυϊὰ δἰτιὰ δἰτὶ αἰϊονὶ ἱπϑϑὲ ἢ ἀυδογεγα πᾶτα- 
46 ῥτορῖογ φυϊΐὰ πονιϑῖςαδ ἤοπιο 6ϑὲ, οογὲε 4υδθγεγε εϑὲ φιοά ἅν. 
οἴππι 6ϑι, ργοφίοτ πὶ ἤότθο τηιϑίου8 δϑὲ, δυῖ αἰϊηὰ. φαδδγεγα 'ρ- 
ἴὰγ Ρτορῖογ φαϊὰ ἵρδηπι δδὲ ἰρβαπι, πίμ1} εδὲ φαδεγεγα. ορογῖθι εη ΠΏ 
ἰρϑππὶ χηοά, οἱ ἴρϑυπι 6586, εχϑίϑιεγε χηδηί ζει επί. αἶοο δαΐεσι, 
υἱρπία φυοά ἴππα ραϊϊυτ ες] ρϑῖπι. ἱρϑίυδ δαῖδπι, φαοά 1Δ ᾿ρβιχτὼ 
ποπηϊδὶ ἅπ γαϊϊο ἀπααπὲ οᾶπθ8 ἰπ οπηπίρας (ργορίεγ φαΐ Πομβιο δδΐ 
Βοχιο, δαὶ πιπϑίουδ τη ϑῖς 08), πἰοὶ φηΐδ ἀϊοςαὶ φυοά ὑπυπιφυσάαπο εὰ 
868 ἔρβαπι ἱπάϊν δ δὴ] 6 δδὲ: ἴος δυΐθπὶ εγϑὲ ἀπαπὶ 6896. 86ἃ Ἦοο εἴ 40 
δοτατηαπε ἀθ οπηΐμαθ εἰ ᾿γενε δὲ. φίδβεγαὶ δαΐεπι δἰ 4αΐδ, ργορίθτ 

4αυϊᾷ Βοπιο δηἰπιαὶ ἰδΐα χιοάάαπι εδι. μος ἰβι τ ταδηϊϑῖηχα δδ, 
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χυοᾶ ποη φαβετῖξ ργορίεγ χυϊᾷ ἰδ, ἸΩ ἐϑὲ βοτθο, βότθο δὲ. αἰϊφυϊὰ 
ἐτξο ἀε αἰΐφιιο φυβετίϊ, ργορίογ ψαϊὰ ἱπεϑὲ. φυσᾷ δυῖθπι ἱποδῖ, οροτ- 
ἐδὲ τηδηϊεδἔαπι 6586. δὶ επὶπι ποῦ ἴΐβ, πἰἢ 1] φαδογξ, πἰραϊα ργορίες 
φουϊὰ τοπαῖῦ φαΐα δοπὺϑ ἴῃ παρῖθυ8 βι. ἴϊᾳ παπιφαε αἰϊπὰ ἀθς 8[1ο 6δ6ῖ, 

οἀ φαδετίίατ. δὲ ργορίεγ φαϊὰ μδθο, αἰραΐδ ἰδίεγεθ εἰ ἰδρι6ϑ, 
ἡ Ανναν ϑαηὶῦ παρηϊζεδίωπι ἰίδασα οδὲ φῃοα οϑιιδᾶπι ἡπδογῖς. μᾶεο 
παϊετη εδὶ, φῃοὰ φυϊὰ εΓαὶ 6886, αἱ Ἰορίςεε ἀΐοαπα. χαδε ἰη φαϊρυϑάδηι 

30 ααϊάετι εδἱ ουἷπα σταϊϊα, ατραΐϊδ [ογύλβϑὶβ ἴῃ ἀοιπο εἰ ἰδοίο, 1 χαὶθα8- 
φὰ σϑγο φυοά ρῥΓπιατα τηονϊξ: οϑηδα πᾶ 6 Θἰδπι μος. β6ἀ τδ]1 
φαϊάεαι οδυθα χαδογίϊατγ, ἀππὶ φυϊρρίατα αὶ ταὶ σοιτοταρ τογ: αἸξεγα 
ΤΕ͵Ο εἴδη ἀππὶ εδὲ. ἰδϊεὶ δυΐεπι ργϑεοῖραθ, φυοά ᾳιδογίἑατ, ἴῃ 18 

6 ποῃ ἀ6 αἰϊϊ5 ἀϊσαπίαγ, πῖραϊα ΄υδετιυγ Ἀοπιο 414 6δὲ, δ. φαοὰ 
«παρ ϊοῖτεν ἀϊοίτατ, πες ἀδεεγταϊπδῖογ φαοά μδεὸ γε] μος. οροτῖεϊ 
ἀξίας τεοῖε ἀϊδροπεπῖεβ 4ύδεγεγα. λυ Ὁ ὭΡΑ σοιπηθπα δὲ οἷυδ 
φαοὰ 5:81} εϑὲ φίδεγεγα, εἰ εἰυ8 χποά δἰ᾽χυϊὰ φαδοόγεγα. οὑπὶ δαΐατη 
ΘΈ ΒΌΡετα οἱ εχδίβῖογε ἱρδαπι 6886 οροτίδδϊ, τηδηϊοϑίττη εδὲ φαοά 
γτορῖογ χηϊά εϑῖ, ἔρβθᾶπο πιαϊεγίαπη φαδετίς; αἴρυϊα πδες δμηξΐ ἀοιπα8: 
τορῖεγ χυϊαϊ φηία μβεὸ ἐχδίδιαπι, ηθοά ετγαὶ ἀοϊπαὶ ε886. εἴ Ποπιο 

ἕως δαϊ σογραδ μος ἰἀ]6 Παρεηθ. 4ύδγα Ἵϑῇδα πηδίθιϊδα φΏδου ῸΓ: 
Ἀδβεὸ δαΐθπι εδὲ δρεοΐθϑ Ζιὼ δ]: αυἃ δδὲ ; Πδδο δαΐοπι δὶ δ ϑιδηι!δ. 

40 ρμαϊεὶ ἰἴδψας ποθὴ ἀε δἰμιρ οὶ θα 5 ποῖ δδὶ δἰ χαδοδίϊο πεηπε ἀο- 
οἰτίηα, δεα 4]15 ἰδ τοτη ᾳαδεειϊοπὶβ τποα9. οὔτ γεγο, φιοὰ εχ 8]}- 
4πο οοπιροδίϊαπι, Στὰ Σ ἀπΌπι τοῖιπι δἰϊ, Ποη δδὲ οἱ σπιηα]υ5, δε υξ 
4120; δ} Π θὰ υαγοὸ πο εϑδὲ 'ρθ8 εἰεπιθηῖα, πες ἰάεπι ὦ εἴ α; πες 
«ΆΓΟ ἰρηΐθ οἱ ἴεστα. ἀϊδδοί αἴΐ8 παηχυθ ἤδες χαίϊάοπι δπιρ 08 ποπ 
δυπῖ, αἱ οᾶτο οἱ 6γίϊαα, δ] επβεπῖα νΈγο, ΜΠ! οἱ ἴεγγα, δηπΐ. δσρὸ 
4110 αἰϊφυϊὰ, πο δοϊαπι δἰ ετηεπῖδ, Ὑοοδὶῖδ οἱ πηυΐα, 864 εἰΐδπι }- 

1Ἰά αἰϊηά. εἰ σᾶγο ποη δοίην ἱψηΐδ εἰ ἴεγτα, δυὶ οδἰἰάππι οἱ ἔγιρὶ- 
ἐὐμᾷ δεὰ εἰίδτα αἰϊχιϊά δἰ, οἱ Ἰρίτατ πεοθδθε δϑὶ {ΠΠπὰ χυοαας δὺς 

80 εἰδπιεηϊαπι δὰϊ ἐσ εἰεπιεηιὶϊδ 6886, δὶ εἰεπιθηΐητη αυϊά θην, ΓΌΓδΙδ 
σεάσπι ταῖο οτϊ: ἐσ μος δηΐτῃ εἴ ἴβηε εἰ ἴεγγὰ δγίξ οᾶγο, οἷ ἰΐειη 
ἷϊο; χυᾶγα ἴῃ ἰδ βπίτυπι ργορτεάϊεϊατ. δὶ υεγο ἐχ οἰοππμεπίο, ραϊεὶ 
τ ΠΟῚ 6Χ πο, δ6ἀ εχ ρ᾽ υὐἹΡὰ6 σπδᾶη ἰὴ ἴρδυτπι οτὶ τ; φθδγα ἰϊε γῆ 

Βοο δδυάεπι γϑϊϊοπεπι ἀἰσθποτα αυᾶπὶ ἦ6 οῶγπα δὶ (6 8}}18}08. 
τὶ ἀδαῖαγ δαΐεπι 6866 δἰϊψοϊὰ ἰ416, εἰ ἤθη εἰ επισπίυπι ἃς οδυβατῃ, δε 
Βοος οφάγπθαι, Ἀος ὙεΈγὸ 80} θᾶπι 6886: δἰ πηι τεῦ οἵ ἠο σεἰετίθ. δὰ} - 
αἰδηῖϊα γεγο ουϊθσχια σοϊάεια μος: μος πδιθια ρτῆτηδ ἱρϑίῃδ 6886 
οδαδα δδῖ. οὔμ δυϊεπι σηδεάδ ΠΟῚ δι 5ἰδηῖ 86 ΓΟΓΏτα διηῖ, δε ὰ 

δοῦηᾳας δυβοιδηϊίαε δεουπάσιπ παίωγαπι οἱ παίτιγα σοηδιϊξαϊδα 
δἰοϊ, υἱάεγὶ ροϑϑῖῖ ργοίεοιο δἰ!χυΐθυδ βαες φυοηυε πδίυνα δι διδηϊία 
δι8ε, 4086 ποη εἰεπιεπίυτα δεὰ ρτίποὶρίαπι δῖ. δἰ επιδηξιη δαϊοπι 
οἱ ἐρ ὅποα ἐχδίδιεμϑ ἀἰνϊ ἀϊτατ αἱ ππαιογίασ, αἰρυΐα Δγ}]ΑΡ86 ἰρϑῦπι 
α εἰ ὃ. ΄ : 

ΝΙΙ. 

Ἐχ 9 ἱρίταυτ 4ιας ἀἰοῖα δπηῖ, οοΠ]ρεγε οροτίθϊ, ἃς σοπβτερδηάο 
φυτοτιδίίπι βπεπὶ ἱπιρόπεγα. ἀϊοϊατα δαΐεπι εδὶ φυοά 80 5: δηι!αγυχΩ 
οκαδαε ρτἰποὶρία εἰ δἸεπιεπίδ αυβεγπιῖιγ. 80] δῖδι} 186 γ6γὸ φυδαάδπι 
δὖ' οπιθιρα9 οοηοθθ486 δαηΐ, (6 χοϊβυδάδπι δεραγαιίπι Ἔπππεδν εὐτιπὶ 
φαϊλάατν. οοποεθϑαα 4υΐάοπι 4π8ε πδίωγαϊ 65 διινῖ, νεῖ ἰρηΐα ἴεγγα δῆσα 

10 δὲ οεἴεγδ δἰπιρ]ϊοῖα σογροτγα; ἠεἰπάς ρῥ]απίδα. εἰ ραγίθϑ δάγισι, δαΐ- 
ταλϊα εἴ ρατίοϑ δογῦπι, δὲ ἰᾷη ἐπὶ οδοϊυτη εἰ ρατίεϑ ς86]}. δοραγαιϊτι 
καΐετη δ δοίη δ8 ΄υϊ ἀλη 6886 ἀἰςαυϊ δρεοῖεδ εἰ πιδι μβοπιαιϊο. οἰϊαδ 
γεγο δοοίαϊξ εχ ογαιϊομίθυϑ δι Ρδιαητίας 6656, φυοα χηϊά εταὶ 6886, εἴ 
δυβϊεσΐασα. ἰΐδπι αἰ δῦ βεῦιδ τραρὶβ αιᾶπὶ δρεοῖε8 εἰ πίνεγϑαἑϊθ αιιῶπη 
ἐορτϊαγία. ππίΐγθγθα!ὶ τεγοὸ οἱ βεποτὶ ἰάεαε χηοχια σοροΪδηΐυγ: 

εβάδθπι πϑτρηαε Γαϊΐοπθ δι δίδηϊίδε νἱἀθπίιγ 6586. συμ δυίετῃ ποὰ 
ᾳυϊὰ ἐγαῖ δδδε δυβδίδπα, μυΐυϑ δαΐοπι γαιῖϊο ἀδβηϊίο, Ιάοο ἀε ἀεῆ- 
τάθοπε εἴ ἀε δεουπάυπι 86 ἀεϊογταϊπδίυτ οϑί. χαοπίαπι υογὸ ἀθῇ- 

80 ὩΪΠΟ Ογδῖϊον ογδίϊο δυίεπι ρατίεα μαβεῖ, ῃϑοεϑϑθ θαάυε ἀξ ρατγίθ 
ταὶ υἱάδγα, 4υϑεπᾶτι δα βἰβηιδε ρατίεβ εἰ 4θδε ποι; εἰ 8 μ89 ἀ6- 
Βηΐοι!δ φηοατθ 6886 οροσίεϊ. ἔΐετα εἴϊαπι πες ἀπίνεγβαϊ δυβοιδηϊία 
οδὲ ἢεφθε βϑῆυδ. ἀε 1Δ6ἷ9 γβεῦὸ εἰ πιδεῃθιπαιϊοὶθ ροβιεγίωϑ σοπδί 6- 
ταπάῃπι εδὲ. εἰθηΐπι ρσβείθγ δεηβίθ: 168 δα διαπτίαα μδ8 αηϊίδπι 6986 
ἀϊεπηϊξ. προ γεγο ἀβ σοῃςεθϑὶδ δ οίδῃ 9 ἰγβοίθτυβ. δὲ δυΐοπι 
δον 4086 8651} }}66 δυπὶ, δθηβίθι] 65 γεγο οπποῖδα ϑαθδιδι δα τοὰ- 
δετίδιη Ἀδρθηξ. δὲ δυϊεπι δι Ρϑίβπεία [Δ ἐρδῶτα φυοὰ δ ἰοατ, αἱϊ- 
ἴες φαϊάθτι τηδιοτίβ, δὲ δἰλξεγ γαῖϊο. πιαϊδγίατν δυΐθσα ἀϊοο, "86 Ὡοα, 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΆΑΟΌΜ ΥἹ. ΥἹΙ. 
.-. 

οὐ ᾳηϊὰᾷ ἀοῖα εἷξ, ροϊεπία οδὲ φιοὰ ηηϊᾷ, ΑἸῆετ δηΐθτο τϑῆο εἰ 
ὍΥτΩδ; αποὰ οαπὶ δἱϊ φαοὰ φαϊά, ταϊϊομα δεραγωρι]ε εὐ. τετγίδασ 

γεγο, φυοά εχ ἰδ δϑῖ, ουὐἱὰ ξϑπογδίῖο 80] 188 εἰ σοσταριο δὶ, εἴ δ6δ- 90 
Ἡμδὰ τ δἰ τα ἰοΐτοτ. δαγοτι Θηἶχα δα θδίδη ἄατατη 4086 δεουπάτπι τῷ- 
Βοπεπα, φαδθάδπι δαπὶ δεργαθῖ θα, φαδεάδπι γεγο βορ. χαρὰ δυίεσω 
τιϑίεσία Πυοαιε δα ϑίαπίία εσῖ, ραϊθξ. ἴὰ οπποῖδ Ὡϑαηας ορροιὶαΣ 
ἐγαπδεθ ἰδ Ομ Ρα5 δδὶ αἰφαοα ἐγδηδπιαϊδιϊοηΐδ δι δἰ δοῖατα, ἱρπῖδ 66- 
οὐπάσππι ἰοουπι, φαοά παπο Ηἷς, γαγϑη ἰδὲς εἴ δεουπάθπι δαρτοεν- 
ταὔομπειη, φαοά πιης ἰδυΐυχη, ΓΆΓδΌΦ τΐπδ δαϊ Ἰηϑία8: δἱ δεομβη δα 
εἰϊογαϊΐοποπι, φαοά πῆς δϑητπη, ΓΆΓΔΙ5 ΘΟΡΤΓαΤη ; δἰ πα 1 Ὁ δηΐοτη δὲ δ 
δεουθάυχῃ δα δίδηϊδτα, φαοα πο πὶ ρΘηδγδιοΌ 6, στιγϑαδ ἴῃ οοῦστι- 
Ρέίομθ. δὲ πῦπο χυΐάεπι δαρϊ βου, υἱ φῃοά αὐϊὰ; ταγδὺδ ΔαϊΕΏΣ 
δἰ δοίοχηῃ, υἱ δεοππάνπι ρενδιίομεπι. εἰ δε]υπηῖαγ Βδηο εἰΐδη αἰϊδε 
ἐταπϑ: ὨΪΔΌ ΟΣ 68: σΘἰΘΓΑΓΙΠι Ὑ6ΓΟῸ δὺϊ παῖπ δαΐ ἀμδα δες ποὺ 40- 
φαϊϊαγ. ποη δπΐπὶ δϑὶ πθοθδϑα, δὶ ααϊά τοαϊθιΐατη Βαλεξ οσαίο;α, μος 
ξΕΠΈγΆΡΊ]οτ εἴατη οἱ ηρμμμάριἰν δα ἨΔΡεγο. σὑϑτππὶ αυδὲ ἱπίοσ 
δι παρ Ἰοἰεγ βογὶ εἴ Ὡοπ δἰπιρ ἰοἰϊεν αἰ Γ6γαη δ δἰῖ, ἴῃ Ρἐγερω ἂν- 
οἴσπι 65ῖ. 

2. Ουπι δβυΐεπι φαδοάδπι τς δι οοῖα εἴ υἱ πιαϊετία οοποοάδιογ 
δ Ρο᾽αηιία, ἤδεὸ δυΐθτη εδὲ ἥπὰθ ροϊοηιία δὲ, γαϑίδὶ ἐΠ8πὶ ἡπῶ6 αἱ .0 

. βοῖαϑ ϑΡ5ἰαπιία 8651} {π| οἴ, ηδοπδιη αἷϊ ἀϊσογο. Βοιποοτμ 
ἰριϊαγ ἴγοδ αἰ [(Ἔγοηα8 6886 νἱάδιιγ ὀχ διϊπιδγθ. δυρίεοῖπηι δηΐπιὶ 
σογρῃ8 πιδίετίδπι, υππαπν εἰ ἰάεπι, ἀπ Ἔγγα αὐΐοπι δυῖ τΆγϑιηο, χοοΐ 
εδὶ βξαγα, δὺς ἴγσοραθ, φιοά δϑὲ εἴτα 8, διιῖ 1] ρ6, φαοί δδὶ ογάρ. 
υἱάδηυγ δαΐδι τηυϊῖαα αἰ γεπιῖϊδα ὁ8δε: αἴρυΐία φυδεάαπι σοτηροα» 
ἰἴοηε ἀϊοσυπίυγ τηαἰεγῖδο, δοατὶ φυδεοπμᾳιυο τηϊρίυγα, φυετορἀπιοάυτῃ 
τη ε]ογαίαπι; αυδοάδπι οἷανο, οἱ ἀτοα; ηπαϑήδπ Ἰἰροτιΐπα, οἱ [αεοίδ: 
4υδεάδπι βἰυτἷπε, οἱ ΠΡ τ; φυδοάδην ῥ᾽ ανῖθα5 οἐχ ιλθς συδεάδι ρο- 
δἰϊΐοπα, πὶ ᾿ἰπιθὴ οἷ δυ ρεγὶἰπιΐπαγα {ες δηδῃ 60 ἀπο ταοάρ 4υο- 30 
ἄδπι δἷϊα δίης αἰ} γα πὶ); φιαεδτα ἰσηροτε, οἴ σοπᾶ εἴ ργηάιοτα; 
4υδεήαπι ἰοοσο, οἱ νεπεῖ; φιαεήδπι δ μι δἰ ἑυτι ραρδιοπίνυδ, αἱ ἀαχ,»- 
116 οἱ τ οἱ] ἶο, οὲ ἀδπείζαϊο εἰ ται δῖο, εἴ οἱοςοϊϊαί 6 οἱ Ἀππι διε; δὲ 
αηδεάδτα φυυδάδπι ἐχ ᾿ἴ8, φηδεάατῃ οπιπίδιιδ ἰδ, δἱ δίῃ] οῖμοσ 
χυδεάδιη τεἀιηβδηια, φῃδοάδπι ἀοἴεοϊυ. υδτε ραϊοὶ φηοά οἱ ἔρευια 
ὁδί τοιϊϊεδ ἀϊοιτοτ. Ἰΐποὰ θηΐτι δϑῖ, φυοηίΐδηι ἰϊὰ δἔϊπιη οδῖ; δὲ σοὺ 
δὶς ἰρδῆπι ροπὶ διρηϊβοδ, εἰ ρ]αοίοπι ε88ὲ εἰς ἀδηδαγὶ, φιογαπάδτι 
ὙΕΓΟ 6886 εἱ ἷδ οπιπίβυ5 ἠοβηϊεῖυτ, 60 φιοὰ φυδεήδιι τοϊβοθηΐανν, 
φολεάμοι ἰεπιρεταπίωγ, φυδοάκηι ᾿ἰραπίυτ, αιιδοίανη ἀθηρδοίοτ, απαθ- κὸ 

τὶ οοἰοτὶδ Αἰ Γογομεἰἷδ αϊαπίοτ, δι σ τθϑπῃ5 δαϊ ρο8. δοοϊριοπὰδ 
ἰριτοτ ρεπεγα ἀἰ[δγοπιίαγυπι: δας οηΐμη ρεϊποὶρία Ἔχίϑιθη δα ἐγομῖν 
αἰ αυδε ἴῃ τηδρὶθ εἰ τηΐμυϑ8, δὶ ἄθπδὸ οἱ γᾶγο εἰ δι οσὶ ἰδξθι. 
οπποῖδ εἰεπίπι πᾶθς γοἀυπήδηϊξα εἰ ἀοίεοϊυ5 δαπι, ηηοάδὶ φαμὶ 
βριγα δὺξ ἰαδυϊιαῖα δαὶ δδρδγίϊδεε, πενία γεοῖο εἴ οῆγτο: ᾿ΐθ σετὸ 
6866 εσὶϊ τηϊδοογὶ; ορροϑίϊο δαξοπι- πη 0 πὸπ 6856. γπδη δδλυτι ἱμν 104} 
ἴυγ εχ Ἀΐ εδὲ φυοά, δὶ δυ)δἰαπίΐα οδυδα δϑὶ πὶ Ὀπυτησυοάφαε δ, ἰ 
Ἠΐδ φυδεγεπάυμι εδὶ, αυδαηδμι οἱ ΠΟΓΏπι δἰ πρεία δἰ οδυδᾶ 811. δ} 
διαπῖα ᾿ἴδαπε πὶ μ}]} Ποιητ οϑὲ, πιο οοτη δἰ πδίμτι: δἰΐϑιη ἐπ ργορον- 
ὕοπδϊο ἰπ ὑποφαοααε; δὲ φηεπιδάϊποάιιπι ἴῃ δι) 5ιδ πη δ φαοά ἂς τρἢ.- 
τεγία ρσγϑεάϊοαϊυτ, 'ρ66 δοίῃδ δδὲ, δὲ ἴῃ ἰδ ἀεβηλι ον τραχῖκεοι, 
αἱροΐα δὲ Ἰἰπιεη ορογίθθη ἀθβηῖνα, ᾿ΐζητιτι δηὶ ἰαρίἀοπι δἷς ροδιστο 
ἀϊςαπιιδ; εἰ ἀοταππι ἰαῖεγεδ δυξ ἰἰρη δὶς ροϑίϊα (8 δ απ ουΐον εῶπκα 
ἴῃ φιυϊυδάδπι εδι7): σἱ Ὑϑγοὸ ρἰδοίδιῃ, δηπᾶπι οοηρεϊδίδτη δαὶ εἰς 
ἀεηδδῖδτη. σοηδοηδη τα γεγο δὲ δουιὶ οἱ ργαυΐδ ταΐϊδιιο [α}15. Φοάεπα τὸ 
δηΐεπι Ἰη 060 εἰ ἰῃ οοἰοτί5. πηϑηϊδδζτπι ἰἰά]ια εχ ᾿15 εδὶ φαοά δοῖῃϑ 
ἰδ δἰ τογὶδ τπηδιογίδθ οἱ γαϊῖο: φυογπηάδτῃ δηΐπι οοτηροιῖῖο, ηπο- 
ταπατη τηϊϑιϊο, 4υοτιπάατι δ] ἰχιϊὰ αἰϊα ἀ δοττιπὶ φαας ἀϊεῖα δυμῖ, 
ἄθδᾶγε βογῶστα αὶ ἀοβηϊιηῖ, Εἰ χυϊάοπι 4οὶ ἀϊοαπι, φοϊά 6δὲ ἀοτοα, 
4υοά ἰαρίἀε65 Ἰαἴειιε5 Ἰΐρῃα, ροϊθιια ἀοτηῦτη ἀΐοηπε: τϑαϊοσία οϑὲπα 
ἤδες δυμῇ. 4ιὶ γΈγῸ νᾶ8 σοηδογνυαιίνππι ΓΕΓΩΠΙ δὲ οι ρογωπα, ὅδξ 
αἰϊψαϊα αἰΐπὰ τα]6 δ άδηιθθ, δοίυιη ἀΐουπε, 4ι ρόστο ἧμες δβο 
σοπῃροπαυπῖ, ἰογιῖαπι, εἰ συδα εχ Ἀἱδ 65, δι »5ἰαπδτῃ : τ ἀοίοτ εἴφβὲπο 
68 υϊήετῃ 4ιδε εχ ἀἰ[(ογεμι 8 γαιῖο ἄς, δρβοϊοὶ δὲ δοῖῃϑ ϑδδ, {880 30 
γεγο οχ Ἀΐβ φυὰδ ἰηδαπ, ᾿Ἰπαιδεϊδα σπῶρὶδ. πη 6 οἱ 4085 Ατ γα 
ΔΡΡτοβδὶ ἀεεηδισινν: εἴεπίηι δίπημ! οἰγία5]θα δυπὶ. ἰρυΐα 4 
εδῖ ϑεγεηἰϊαϑ 468 ἱπ τυ] υἀἶπα αδγῖ5. τηδίεγία χαίάεπι δὄτ, δείαθ 
ὙΕΓΟ ἐὲ δι βδίαπιϊα φαΐθθ. χυϊὰ δδὲ ἰγϑηαη! 88} ταατίδ ρἰοτίαε. 
δαλϊεςῖππι ααΐἀεπι, αἴ χμαῖεγιθ, πιᾶγε, αοὶι9 νϑὺ εἰ ἔογιοδ ρἰανπῖθα, 
ταδηϊξεδίατα ἰίδατιε ἐσ ἀἰοιϊ8 δδὲ 4υδθηδπι 8691} 1115 φαδιαηξία δὲ 



ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΘΟΘΟΆΒΟΌΜ Τῇ]. 

χαοπιοᾶο εἶξ: οἰοπίπι ᾿δ66 φαΐᾷοπι πὶ ταδτεγία, μα 6ο ἀπῆϑτω αὲ ἔοτταα, 
φαοπίδιν δεῖυσς ἰοτγιϊα γογὸ δα Ηἰΐϑ. 

3. Οροτῖοι δυΐεπι ποη ἱζποτγατὸ χαρά αἰϊαπαπάο ἰδῖεξ, αἴγτιτα 
[0 ποιθδπ οοτηροδίίδπι δα δἰαπῆδτη εἰβτβοεῖ, ἀπ δοῖστι εἴ ἔοτταδπι, πῦ- 

τ ἀοπιδβ πίγηπι δὲ δἰζηυτα σοτητπππΐβ, αθοα ορου πη θηϊΏτα εϑὲ 6Χ 
ἰνρίδινου εὲ ἰλιεγίβα5 δἷο ροδίμϑ, δη δεῖπϑ εἰ ϑρεεἰεῖ, φηοὰ εϑὲ ορε- 
τἰπιεηΐατα ; εἴ ᾿ΐπδα Ὀἴττιτι ἀπα] ταῖς ἴῃ ἰοηρίταάῖπο, δη φυοὰ ἀπαίϊταϑ 
δὲ διὐΐπια! πἴττιπι δηΐτοα 'π΄ ΠΟΤΡΟΓΟ, δὴ δπίπιά. Βδθὸ δηΐτῃ δα σίβηϊία 
εἰ δοῖπε αἰϊςυΐαα οοτροτίβ. δτξ δαΐδιυ πίϊφαα ἴῃ πεγίσχιε απίπιαὶ, 
Ὡοπ αἴ ὑπὰ γαΐοπα ἀϊοίατη, δεὰ πὶ δὰ ὑπῦτα. δεὰ ἤδθὸ δά αἰϊπὰ 

δ χαΐάεπι αἰ χυϊὰ ςοπίεγαπηι, δὰ χαδθϑιίοηθπι δαΐεπι 8 θϑίδηεῖδα δοπϑὶ- 
ἘΠ Ὡἰ μι}. οἴδηίτα φαοά φυΐὰ ετγαὶ 6886, ϑρεβοίεὶ εἰ δεῖϊαὶ εδὲ. απίπια 
πιδο]αα εἰ ἀπίτηδς 6886 ἰάετηῃ εοῖ, Ποταΐηΐ υθγὸ δὲ ἤόπιο Ὡ00 ἰάδτα, 
πιϊοὶ εἰ δηΐπια ἤόπιὸ ἀϊοδίατ. δἰς δαΐοτη δίοαϊ φυΐάδτα, δἰΐουὶ υθγὸ 
τοτ. ποὴ υἱάδίηγ ἰϊαὰ φυδογθβεέρυθ χποὰ 87 }|4Ρ εχ εἰεπιεπιβ εἰ 
Φοταροεϊίοης 5ἷξ, πεαπε ἀοπιμϑ ἰδίεγεβ δὲ οοτηροϑίεῖο. οἴ μος γεοῖδ. 
φοταροϑίεϊο δπΐπε δὲ ταϊδιῖο πΟῚ ΕΣ ἐδ αποταπι 6ϑξ οοτοροδίιο δαῖ 
τηΐϑο. δἰ πι 8 πιδὸ δἰΐογτιπι αἰ ΐ στη, πίραϊα ᾿ἰπηαπ ροϑἰϊϊοπς, πο Ἔχ 

"0 ᾿ϊπυῖια ροδίο, ὁεἀ πιαρὶς ἰδϊμα εχ 1||ὰ, πδς οταο δϑὲ ἔρβαπι δηϊπιαὶ 
εἰ Ρῖρεβ: δεὰ διίψαϊά 6586 οὁροιίδει χυοά ργδεῖεγ βδδϑο δϑὲ, δὲ πᾶθο 
τοδῖοσία δαπι. δεὰ πδοὸ δἱδιπεηΐπιῃ πες εχ δἰ οπιθηῖδ, δεὰ δ βἰδυῖα, 
φιοά ποδιετίαπι δυξεγεπῖθ ἀΐσαπε. εἰ ἐΐϊαψας πος ἰρϑἰπ9 6556 οϑῆϑα 
εἰ Ποο 8ηθεἰδητία, ἱρδᾶπι δ θδίδητῖαπι παἰῖφια πὸπ ἀΐσεγαπξ. πεοαϑ8δ 

. ἀπίεπι εϑὲ δαὶ δεπιρί δττιδίη ἤδπο 6886 δαξ ΠΟΓ ΠΡ οπὶ ΔΡΘαα δ ἐ0 
ηποά οοτγτεατηραῖατ, εἰ ἔδοῖπιη 6686 δρϑ4υ6 60 χφῃοὰ ἢδὲ. οδίεπϑοπι 
δτιΐοτα δϑὶ οἱ ἀεοἰσγαΐππι ἴῃ δἰ "8, φποά δρεοΐετη πη ]}π8 δος, πεχας 
ξεπεγαῖατ δοὰ οἰβοίϊηγ: πος ἐξ δυῖεπι χυοὰ εχ [8. δὶ υδγὸ οοῦ- 
τιρ ππὶ δα διαπῖαε βαπΐὶ δεραγαῖαθ, ποπάμτι δϑὶ τηδπί δβϑῖπτο; 

ἘῸ υἱοὶ χαοὰ χαογαπήδιπ ποη οοπιαρὶς ραϊεῖ, πὲ δὰ Ζπ86 ποη ροϑϑπῃηὲ 
Ῥγδεῖεγ ραγίἰσα]αγία 6856, πὸ ἀοπιαπι δαξ υα8. ἔογίδβοὶβ πδο βυρδῖδη- 
δ6 δαπὶ Βαθο ἴρϑα, πδὸ δ᾽οττιπι χιίςαδπι, φααδοῦπαπα ποη παῖαγα 
«οπϑίδίππξ. πδίαγαπι δἰεηΐπι 80] πὶ ργοίξοϊο 4οΐ8 ροπεὲ δΆτὰ 4 186 
ἐπ σοτττρε δ ΠΡ π8. δϑὲ, δ ρδιαπείαπι. χαάᾶγα ἀαΒίξδεϊο 4υα Απεβϑῖμο- 
πἰεΐ εἴ μος ρϑοῖο ραγίξεγ ἱπάοοϊὶ Δ δ ΑΡαπε, μαθεὶ αἰϊψυϊὰ τειηροτῖϑ, 
τὡξ δοἰναίατ σποὰ ποη δοῖ ἴρβιιπι αυἰὰ εε; ἀδβηῖτε (ἀεί ἕοποτα δπὶπὶ 
᾿Ἰοῃρβαπι 6888 δογπιοηθπ)) 864 χιδίς χαϊὰ 65ὲ. σοπιίπρίε εἰϊαπι ἀοοθγο, 
φαεπιδάπιοάυπι δγροπίπτα υϊὰ δὲ ποη, φποά δπίεπι φιδὶα ϑιδθπαπι. 
Ὅδ ἸΔλ6 ΒΒ δἰαπεῖδε, εδὲ χυΐάοπὶ οατι5 οοπεἰηρὶς ἀςἈπϊξίοπεπι εἴ γὰ- 

ΜῈ τίοπεπι 6886, πρηῖα σοτηροϑίῖδα δὲν δα ηδὶ 1118 εἶνε ἱπι6]θοῖπ Δ 19. οΧ 
ἴθι δαῖεπι ἤος ῥτίπιΐθ, ποη δϑὲ, δἰ φηϊάθπι αἰϊχυϊά ἀδ δίψπο δἰρεὶ- 

«δῇ ταιὶο ἀεβα να, εἰ οροτῖδι πος χυϊάοπι τς πιδετίαπι, 1πὰ τόγὸ 
ἔοττωδπι 6556. τηδη  οϑέππι δαϊοτπ μος οἰΐδπι ει, φιοά δἰ αἰΐψαο ταοάο 
διι δϑἴδη εἶδα ππτπατὶ βιιπε, 18 8ιιπῆ, δὲ ποῦ αιιειπδάτηοάαπι ηαίάαπι ἀϊ- 
οππῆ, τπηϊξαῖηπι. πᾶπὶ οἱ ἀδβῆπίεἶῖο πύτποτοβ απίάαπι εδὲ: ἀἰνί8:}}}18 
οἰοπῖτη, οἴ ἴπ ἱπά νυ 5:1} 1: πὸπ οηΐτπν ἱπβπιῖδθ ταοτθβ. παπιεττϑ 
τοῖο ἴδ]ο φηΐά 688. δὲ φαοτηδἀπιοηπι ἀδ παπιεγο δρὶαῖο δὺὶ δή ἀϊο 
εἰΐχαο, ἐσ 4υθη8 ποιποτηϑ οϑ, ΠΟῚ δεῖ διπρ]ἰπ5 ἰάδπι παππθτιϑ 56 

ἐμ ἀΐνοτγϑαϑ, οἴΐδπι δὶ πιϊπίπιατι διιξεγαΐηγ ἀπὶ δα ἀδίητγ, ἰϊα ποο ἀθβπιῖῖο, 
Ὅδς ἰρϑαπι απὶά ετἰξ 6886, Ἔγδξ δια ρ π8 δρἰδῖο δἰΐαπο δαὶ δά ἀϊἴο. εἰ 
πατηθττιπὶ οροτίεϊ δἰϊχυϊ 6886, Ζῃο πηῦ9, χαο πῦης ποὸη Βαρεπὶ 
ἀΐοσετο 400 πη8, δὲ Ὡπτι8 δϑῖ. ὅτ δηΐπιὶ ποῦ δϑὲ, δεὰ χηδϑὶ ςοπρετγί δῦ 
δὶ οἱ εοἴ, ἀϊσεπάππι οδὲ χαϊάπιατ {πὰ οἷξ φῃοά ππῆπι οχ τοῦ 8 
ἔαςῖϊξ, οἱ ἀεβηιεῖο ππᾶ δϑῇ. δἰ πη τ δυΐθτη πὸ δῆς ἄϊοογε παροπῆς 
εἰ ἢος τηοτο δοςϊϊξ. εἰαδάθιη δηΐπι γαϊοπὶβ δὲ 5 δίδητδ δὶ, υἱ 
πηῆτα, ποη, αἰ χυϊάδπι αἰπηξ, πὸ πηϊϊ85 φαδεάαπι οχίϑιεμπε δηὶ ρυη- 
οἴππι, δ6α δοῖπβ εἴ παίωτα συδϑάδπι ππδησδθηϊιθ; δὲ φυσπιδάπιοάυπι 

10 Ὡ60 παπιεταβ μαρεῖ τοαρὶβ εἴ ταΐπη8, ἰἴΐδ πα4α6 ϑιθδίαπιϊα, χα δ6- 
οτπἄπτη δρδοίοτα δδὲ. δεὰ οἱ δὲ φαϊάδιῃ, δὰ δὲ 4π86 δεοῦπάῃτι πιᾶἃ- 
τεγίωπι δδῖ. ἀδ ραπογαϊϊοπα ἰρίϊτατ ἃς ᾿οοτττιρῖίίοπε ἀϊοίαττιπι δι δϑῖδη- 
Ἄδγειτο, αποπθοάο δοοὶἀϊξ χαοας τηοῆο ἱπιρορ8: 119 δῖ, ἀδεᾳπε τε- 

- Δαοδοπε δἀ ποπιδγηπν, μαςϊθπη9 ἀοιδυτηϊπαΐἴμωτω δἷξ. 
ἀ, Ῥὲε πιδιδυίδ! γεγο βυδδιδηδ ορογῖθῖ ποη ἰαΐοτο, φαοά εἰοὶ 

εκ εοσάεπι οπιηῖΐα ργίπιο δηξ εἰδάδτη ἰαπααδπι ρτίπιΐδ, εἴ οδήθπι δἰξ 
εὖ ταδιοτῖα αἱ ρτὶποῖρίαπι {115 χαδα ἄυπὶ, οϑὲ ἰάθη χαβεάδαι οαἰθδαπ8 

Ῥτορτγῖβ. δερτπαῖς ρυῖπια πιδίογία 'ρϑα ἀπἰοία δαὶ ρἱηρηία, ομοΐογαα 
ὝΘΓΟ ὉΙΏΔΓΑ δὲ αἰϊχυδ δίϊο. [οτίαϑειβ δαΐετη ἤος δχ δεοάεπι. βαπῖ 
αὐΐετω Ρἶπγεβ πιδίογίας εἰπβάθπι, συπι αἰτατίαβ δίτογα δῖ; πὲρηϊδ 
Βεβπαα δα ρῥίηρηϊ οἱ ἀπἰοῖ, οἱ ρίημτια οχ ἀπϊοῖ; εχ ἐβοίογα υατῸ 6890 
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ὉΡ τεβϑοϊαϊϊομιεια Ἵμοΐσσαθ ἴῃ ῥτίπιατα τηροϊοτίαπι. ἀπρ οἱέον δηΐστω 
Βος εχ μοῦ, δι φαοῃίατι δχ 60 ᾳῃοά ρτββοδάδε, δαυὲ χαοπίδηι ἐχ 
80 φυο! τεδοϊπίαπι αδγῖξ ἴα ρτὶπεϊρίππι. οοπεϊπρίξ δπΐθτα, ἀπ οχὸν- 
δἰεπὶε τρδιεγία, ἀΐνεγθα βου ργορίεγ τπουδῃίδτω οδιβδτη, πὲ εχ Ἰΐβτιο 
βὲ ὅγζὰ εἰ ἰεοῖυδ. φιογιπάαπι δπίοτι ἀΐνογθδ τπδίετία πϑοδϑδασῖο, 
ἀϊνεγεὶς εχἰδίθπεραδ, αἰροϊα δεῦτα πηπάθδπι βαὶ οχ ᾿ἴξτο, Ὡδο 6δὲ 
Βος πὶ οδδα τπουεηΐε: ποη επίπι [βεϊδὶ βεύταπι 6χ ἴδιι δαΐ ᾿ϊζπο. 
δἰ δυΐεωι ᾿άθτα οοηιπρίς εχ δἰία πιδιεγία ἕδςεγε, ραῖεὶ φυοά ργϊποὶ- 30 
Ῥίαπι εἰ ἃΓ8, 708ε εϑὲ υἱ τπουθη8, εδάθτῃ δϑξ. δἰδηὶπι δὶ τωδιογία ἀΐ- 
γεγβϑᾶ, εἰ Ἰπούεπϑ οἷ ἰρϑυπι αυοὰ ἔποϊατπι δδὲ. οὐτὰ ἰϊδχαθ χυΐεσαδπι 
φυδθηδαι δῖ οδυδ88 αιδογαῖ,  βέῤνκρυ: ταῦ Εἰ ρ] οἰ τοτ οαυδας ἀϊσαπῖπε, 
Οτοπεδ ἙΟΠ μα 8 οϑηδ8 ἀΐςξεγε οροσίεξ. πϊραῖϊδ Βοπιϊηΐδ 4πδθ 
οδῦϑ8 τἰ πιαεγία ̓  πομπῆς “ηοπρίγωδῖ ΄υδε γογὸ αἰ τιουθηδῖ πἔττιχα 
δρεγιιαῖ 4πδ8ὲ υδτὸ υἱ δρεοϊεοῖ πυρά φαϊὰ εγαὶ 6666. φυᾶε δαϊωῃ 
πὶ Βυΐυδ οαπϑα ἢ βηΐδ. ἔογιββδὶν δαΐδτι ἢδ6 ἀπιραα βάθια δππξ. Οροσ- ὃ 
ἴοῖ δαΐθπι ργοχίσιδϑ Ἵϑπβῶ8 ἀΐςεγθ. 7 πιαίουίαῦ ποὺ ἴρπιθτα τοὶ 
ἰεγγαπι, 86 ργοργίασα. ἴπ πδίογα! θα8 ἰρίϊος εἴ ξαπαυδθί ΠΡ 8 808- 
δἰδι 18 πθοδθ86 6δὲ ἰϊα ργοοδβάδγε, δἱ χυὶβ γεοῖς ργοςβάεϊ, δἰχαϊά στη 
Βιῶ6 Ἰοψαθ οδῆβϑᾶς δαπῆ, εἰ ορογίεϊ οδπβϑδϑ ςοβποδοεγθ, ἀβ πδίασαὶδ. 
Βὰς δῃίθτη δὸ Ῥεγραῖι)"8 δι βίη ει18 αἰϊα γαϊΐο εϑὲ. [ογίδδοίϑ εἴδη ᾶχι 
χυδεάδπι ποη παρεπῖ τηδιογίαπι, δαὶ ποη ἰδίαπι, δὰ δοίαπι πα δ0- 
οαπάσιη Ἰοσαπι πιο 1} 18 εδὲ. πὲς συβεοῦπαας παῖαγα χαϊάδτη, ΠΟῺ 
δυΐοτη δαῃΐ 8} δἰδυῖίδα, Ηἷδ πιδίθγια δϑῖ, δε χυοὰ 8011 οὐϊατ, 6} 
δἰληῖία. οἰρυΐα 4αλε οϑῦθα δο]ρϑῖβ, χυδδ. πηδξετία ὩῸΠ Θηΐπ 6δὲ, 10 
δεἀ ἰυπα εϑῖ, Ζῦδε ρϑδίξαγ. χαδε οδιιδα πὲ ΠΟΥ 6:8 δἴα πα ΘΟΥΤΌΙΩΡ δΏ8 
ἰππιεηῦ ἴοττα. ουΐυδ Ὑ6ΓῸ οδηδᾶ, ἔογϑδ ΟῚ 6δῖ. 4086 γ6ΓῸ Ἐξ δρθ- 
οἰθδῖ ἀεβηίο. δεὰ ποῦ πιδηϊξεβία ἀθβηΐτῖο, πἰδὶ οππι ἴρ88 οδυβα εἷξ. 
πἰραΐϊα χαϊα εοἰϊρείδῖ ρυνδεο [απεϊπῖβ. δἱ σεσο δάάαϊιγ, ἃ ἴθγγα ἕω 
ταϑάϊο ἱπιεγροϑὶϊα, μδθς δϑὲ σὰπὶ ἰρθα οδπδα ἀεβηϊῆο. ἀδ ϑοΐππο 
ὝΕΓΟ Ποῦ δϑὲ τοδυϊξοδίθτη χοϊὰ εϑὲ ρτίπιπτη απο ραϊοτ: δε πῃ» 
παυϊὰ δηΐπια] ἢ ἴτα. διΐαπιθη ἤος δεουπάμπι αἰϊψαϊά, εἰ φαϊὰ ρτίταπτι 
ΤΟγ, 8 αἰϊψαϊὰ αἰϊπὰ ἢ ἀεὶπὰε ἃ χηοῦ ἀεὶπάδ φυδε ρβδϑῖο, χῆδε 1Π πὸ 
εἴ ποη ἰοϊπδὴ φυΐα 1Α}19 ἔπιπι οἰ ΠΠτα δῇ ἐτα. φεὰ μαϑο δὸ γυοὰ εἰἐχαὶ 
Ῥαϊϊαϊυγ ἵρϑαπι ῥσίπνηπι. 

᾿ς 5: ἠπὶ βυΐοτυ χαδεάαπι δρϑᾷθς βεπεγδῆοηθ δὲ ΘΟΥΥΙΡΟΏ8 
δἰπὶ οἴ ποπ δἱπῖ, αἰραΐδ ρῃποῖδ, 8ἰ δὶπὶ χυΐάδιι, δἰ οτηππο δρθοὶοϑ δὲ 
ἔοτιπιδθ (ποτι δπὶπὶ δἰ βεάο ἔξ, βεὰ Ἰΐρπῃτν δίβαπι, οἱ ἐσ αἰΐψῃο εἰ αἱϊ- 
4φυϊά δι οπιπε φυοά Κι), ρτοΐδοϊο ποὴ οτηηΐα ςοπιγατία βππὲ υἱοἰδοῖτα, 
8εὰ δἰ τοῦ δἰρβυβ ἤοτωο δχ πἷρτο μοπιΐπο εἴ δἰ βεὰο εχ πἰργεάϊπε; πὸ 
οπιπίαπι τοϑιθγία δϑῖ, σεά φῃογωπιοῦπῆθε ροπογαέῖο εἰ ᾿γαμετθα λΈο 
ἴῃ Ὑἱοατὰ διιπῆ: αυδθοππηθδ γθγὸ δθδαμθε 6ὸ ποά ἐγαηστησιοπῖας 
ϑαπῖ, δα ϊ Πο0Π, Ποτυπὶ τηδϊοσία πο δῖ. μαρεῖ δηΐοπιὶ ἀα  Δθοποπι, 
αοπαπὶ πῆοο δά ςοπίγατίδ ουΐπϑαῃα ταδί ετία 8ὲ μαρεδὶ. πίρπῆᾶ δὲ 30 
οοΥρπ8 ροϊοπιὶ ϑάπῦπι, σΟΠίγαγιτη ὑαγὸ δαπίϊδιὶ ἱπτταϊϊαϑ, Ὀΐστισα 
δῖῖρο Ροϊεηπιϊαῦ οἵ δαὰδ ροϊεπιΐα υἱποπι εἰ δοθῖυπιῦ δὴ μηΐα8 σαΐ 
ἄεπι δεουπάυπι μαρίτιτα δὲ δεουπήθτη δρεοίεια τηδίετία δϑὲ, 1} 
γετο βδοιπάμπι σογτιροποτι δἰ ργγδιϊίοποτα ργϑεῖευ πδιηγαση  αΣ 
4υδοάαπι ἀπ ϊαϊῖο εϑὲ ουτ υἱποπι ποῦ δἷξ πιδίογια δοϑῦ πεάπὸ ροϊεῶ- 
δ δοδίαπι, ἰϑπηεἰδὶ βαῖ εχ δὸ δοδἴυτα; οἱ νίνυεπϑ ροΐθπεδ τοογίατϑη 
δ πο, βδεὰ βδεοπηάιιπι δοοϊἄθηβ οοτττιρίξοη δ. ἰρϑᾶ ὙδγῸ αηἰτη]ῖθ 
ταδϊοτῖα βδεοαππιη οοττηρίίοποπι τποτίαὶ ροΐοηια εἰ τααϊοτῖδ, δααδή0 5 
4αοηπε δοεῖ εϑὲ: βαπὶ εἰδηΐπι οχ 1118, φαοπιδάπιοάππι ἐσ ἀ186 πο χ. 
εἴ φαδοοῦπααε ἰΐὰ ἴῃ υΐσοπι ἐγδηθτηἰδπῖοτ, δὰ τηδῖογιδτα οροτίθξ 
τεάϊγε, υϊραΐα δὶ δχ ᾿πογῖπο δπίπιαὶ, ρσίπιμτα δὰ πηατετίδσο, ἀεἰτιὰθ 
δηϊπιαὶ; δὲ ἀοοῖαπι δά δ΄υδπι, ἀεὶπάε νἱπυπι. 

6. ᾿ς ἀυθίταϊϊοπα δαΐοιη ἀϊοῖδ εἰ εἶγοα ἀοβηΐξοποδ εἴ εἶττα 
ΠΌΠΔΕΓΟΒ, ἅπ88 οδῦϑα 68ἴ πὶ πηστη δἰ πὶ Οταπῖτιπὶ πϑυηαθ σαδεσπε- 
4π6 ρἴαγες ρατῖεβ Ββαβεηξ, εἴ ποῦ εβὲ τοΐῃτῃ φυβδὶ οοβοεγυδῖο, 86 {0 
ἰρϑῦτα ἰοΐηπη οϑὲ δἰἰχυϊὰ δἰΐπὰ ργαεῖεγ ραγῖθβ, εϑὲ δἰ'χῃϑ οᾶπβα. πῶσ 
εἴ ἴῃ σογρογῖθαβ χυϊρυϑάδπι ἰδοῖυϑ 6δὲ οᾶῦϑα πῇ ὑπῦτα δἰπῖ; χαΐδηϑ- 
ἄαπι γεγο υἱβοοδὲϊδϑ δὲ αἰΐψαβ αἰΐα 18}15 ρϑβδῖο. ἀδεβηίῆο σϑγὸ οσδ- 
το εϑξ πῆϑ, ποη σοπίυποιίοπε, πὲ Π]ἴα8, δεὰ εο φαοὰ πηΐτι δεῖ. φαΐ 
εδὲ ἰρίτοτ πο Βοταΐποιῃ ἔδεϊξ ἀπῦπι, δὲ σΓ ππῦτη οἵ πο. τρϑἱ δ 
δΌΠϊ ανιϊπιαὶ οἵ μΐρεβ, ΡΓδεβεγεπι δὶ, φῃσπιδάτηο στα φαϊάκτπ ἀϊουπῆ, 
εἷξ χαϊὰ ἰρϑαπι δπιπιαὶ δὲ ἰρβαπι Ὀἷρεϑῦ συγ οπὶπὶ πο ἐϊΐ ΒότηΟ εβῖ, 
εἴ εἴπιαὶ δεοππάαπι ρατοἰραιίοπεπι μοπιίπεβ, πο μοπιίπὶθ πηῖτι φεᾶ 
ἄσποττπη, δηίΐπιδ δ εἰ μέρει εἰ οπιπῖιο ῥγοΐδοϊο Βοῖηθο 800 ετἶξ τὸ 
πδττα, δε ρίατγα, ἀππηαὶ οἰ μῖρεφ. τπδπϊθδίστη ἐἰϊδφαο εδὲ φαοὰ ἐδ 
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ἀαοϊάετα ἐαοϊδη ρα, οἱ δοίεη! ἀέξηϊτά εἰ ἀϊοούον ποι 68 ΓΟ 

ἐξάδοτε ταὔομοτη εἰ δοΐγεγε ἀρ δἤοπεια. ααοάοὶ, φαετηἀπιοάυτα 

ἀϊοίτηπι, ἕος χαίάεπι τοαϊεγία μος γϑγο ἔοτταα εδῖ, οἵ μος αϊάετῃ 

Ροϊοηῖῖα ἢος γϑτὸ δεῖ, Ρτοίδοϊο πο υἱάδίυγ παρ] ἰη. ἀυβιιλῦο 

686 χαρὰ παθεϊίτατ. εἰεπῖτι ἀπρίιαῦο εδὲ εαάδτι ἃς δἱ ἀεβαιῖο 

γορῖῖς οοϑεὶ 8658 τοϊππάστι. δϑϑοῖ οἴθηιτα Βοος ποπῖθῃ γαιϊοπὶϑ βἰρττπι. 

ἄθατε ποά χυδετίϊατ, δϑὲ, 4πθδθηϑτα οϑυϑᾶ οἷς αἱ τοϊππάυτη εἴ 869 

ἄπαπι δἰπι. δαρ Πα γθγὸ πο ἀρραγεῖ ἀυβίϊατίο, φαοπίατα μος αυὶ- 

30 ἄεπε ταδίοσία, πὰ νϑτο ἔοτιπα δῖ. ῆδε ἰβι τ Βυΐπο οδυδὰ εϑὲ αἴ, 

οἄ ροϊεπεα εδὲ, δοῖτι δἱϊ ἵπ φυϊβαθοῦπαια βεπεγαο εϑΐ, ΡΓΔΘΙΟΓ 

ἡϊπαὰ φαοά Γεοἰϊῦ πη]1α οπῖπι 4]18 οαυβᾶ 6ϑὲ αἱ δεῖῃ ϑΡἈβεγὰ ϑϊϊ, φῃδ8 

Ῥοϊεπια δρῆδεγα εγαῖ: βεἃ Βοος εγαδῖ ἴρϑυπι φυϊά δγαὶ 6856 υἱγίᾳθε. 

δοὶ δαΐετα πιαίογία απαεάδπι ἱπιε!]θοϊπαι 5 αιιαθάδπι 86 πβἷ} 1118; εἰ 

δαπιρεῖ γϑιϊουΐβ ος 4αίάθπι ταδίογὶα μος γΈΓῸ δρῖπϑ δῖ, αἱ οἰγοαϊαδ 

τὰ ρἷαπα. φιδεοῦπαθα γεγο πε488 ἱπεθ!] δοϊιδ] πὶ ποι 86η51- 

5 Βήἤδιι τπδιογίαπι παρ οπῖ, εἰδίϊπι ἀπυπὶ αι άδπι 6886 Ὡπυπιαποάαια 

εβῖ, φυοπιβάπιοάδαπι ᾿ρϑιπι 69, μος φηϊάεπι μοο, 4πά16, φιαπίατα: 

ἄπδτε ποὴ ἱπϑϑῖ ἴπ ἀδβπὶ βοηῖθα 8 πες ἐπδ πεὸ Ὀπυπῃ. εἰ ᾿ρϑαπη φυϊά 

εγαὶ 6886, δἰδιϊπι ἀπύτῃ φαΐ άδπ 6ϑὲ, φαειπαήιποῆαπι εἴ 8π8 φυϊάάατα. 

Ρτορίεγεα ποὴ αἰΐᾳυᾶ αἰΐα οδυ8α 0}}1 ἰδίογωπι, αὐ παπὶ δἰμξ, πθς αἱ 

ΘΏ8 χυϊάἄαπι εἰπὶ: διατίπι οἰεηΐπι Ὀπυπιαποάσοο 6δὲ 6π8 4υϊἀάατη, εἰ 

ππῦπι ΄υϊἀάαπι ποὸπ αἱ ἱπ βεπεγα ἱπ επῖε εἴ απο, πες ἴδῃααᾶπι διηϊ 

βαραγαῖα ργϑϑῖεν ραγβϊουϊαγῖα. ον μᾶπο δαϊοπι ἀιθιξδτίοπειπ φυϊάαπι 

Ρατιϊεἰραἰϊοπεπι αἰαπ, εἰ οαυβαπι φυδηήανῇ ραγίϊο ρα! οπίσ, εἴ γυϊά- 

40 πιδῖῃ δἷὲ {Ππὰ ρατεϊςΐρατε ἀυθίϊαης. ααϊάατι σοραΪαπι ἀπίπιδε, δου 

Τιγοοργου αἷϊ, δοϊδιν δι 6686 ᾿ρδὶῃ5 δοῖγε εἰ ἀπίπιδε. ᾿φυϊάαιη οοπα- 

Ρϑοϊθίοποπι δὺς οουϊπποιοπεπι ἀπίπιδε οὰπὶ ΘΟΥΡΟΓΘ ἱρϑηπὶ ὙΣΎΈΓΕ. 

αἰΐασπθη οδάθιη ἀθ οπιπίθινδ γαϊΐο ετὶξ. δἰθηΐπι ἱρϑθμι δαητιτα 6886 

δαὶ οοραΐα αὐὶξ οοπιροσίεῖο δὺς οοπίπμοιο δπίπιαθ εἰ δαπ ἐδ :18 ετῖξ, 

εἴ δοδ 6686 ἰγίαπριίπι σοπηροσἑτο δογὶς δἰ ἐγίαηρη]!, οἱ αἴ ρυιη 6558 

᾿οπιροϑίτίο ϑαρεγβείεὶ εἰ ΑἸ ρεάϊπι5. οαῦδα ὙἜγῸ ἐδὲ, φῃοπίᾶπὶ ροΐθη- 

Ὧδε οἵ δοῖι ταὶ ὥζπεπι φαδοτοηὶ ἀπἰεπίθπι εἴ ἀἰϊςογοπτῖαπι. οϑὲ δαΐοπι, 

'αξ ἀιοῖαπι 6ϑὲ, Ὁ] πια ταδιογία, οἱ ἤος ροϊοπίϊα, ᾿ος φιδάεπι δοῖτ. 

40 χαδγα δἰπη]ς δὲ χυϑθγεγε χυϊάπαπι υπίῃ8 οδυ88 8ἴ1, δὲ αἱ ἅπαπι δίς, 
ἀπατι δαΐπι απ ἀἄαπι πποπιχιοάηπε: εἰ 4ποά ροϊεπῖϊα οἱ 4ιοἀ δοῖα, 
Ὁπῦτη ηυοήαπι πιοὰθ εδῖ. 4ύυθγ πΏ ]8 δἰΐα οϑιιδα δϑῖ, πιϑὶ οἱ υϊὰ 
ζυἷδ Ἰληφύαπι ἐχ ροϊθηιῖα ἴῃ δοῖαπι που 68. 4υδεοιπαπε Υ86ΓῸ ΠΟΙ 
Βαρϑηὶ τοδϊογίατω, ουποῖᾶ διιῃ ἰοἰ λοι δπτῖα δαπε ἰρϑαπι φυϊά. 

ἥ ΜΉΤ, 
Δ ῥτῖπιο ἰΐδφιβ δπῖε, εἰ δὰ φυοὰ ςεβίθγαθ οπιηθδ θητὶδ ργαθαϊ- 

οδείομθϑ σοίδιαπίυγ, μος οδὲ ἀδ ϑυβδίαπιία, ἀϊοίπιη 68ῖ. πᾶπὶ δθουπ- 
320 ἄσπι δυθϑιαηιίαθ γϑίοπαπι οεἴεγα ἀἰσαπίῃγ δπτα, αυδηΐθπι οἱ 40.816 

ας οοἴεγα 4086 ἰΐὰ ἀϊοαπίῃγ, οὐποῖα οἰδηὶπι ΒΑΡ Βοπξ δ θυϊαπιῖδα 
ταϊομοπι, αἱ ἴῃ ρίπιῖϑ δογτοηΐθιι5 ἀἰδδογαίπηιδ. οατπ δαΐαπι 6η8 ἀϊ- 
δῖα πος φαίάοπι φαϊά δυὺὶ φυαηιτᾶδ ἀπὶ χαα  ἴα8, πος γεγο δοουῃ- 
ἄππι ροϊοπεῖαπι δὲ θηιθ θο ἰαπὶ δὸ δοῖιπι, ἀοιοτταίῃθπνι δἰΐατι ἀ8 
Ῥοξεπεϊα εἰ θη:  θοΐα. δὲ ρτίπιο ἀθ ροϊομῃιία, εα φυΐάοπι φυᾶε ἀϊοὶ- 

θδῖαγ τααχίπιθ ργορτίο, Πο᾿ 88η6 δαὶ {115 ΑἿὮ αποὰ πιπο νοϊυιπηδς: 
Ῥοϊδηϊθᾳ παπιαια οἱ δοῖαϑ8 ἰδίϊαϑ ραίθηξ χιιαπὶ 111 δε δεοιιη ει 
τοοῖαπι δοϊατῃ ἀϊοπηῖαγ. δ6ἀ οὔπὶ ἀξ δὰ ἀϊχϑυπιαϑ ἰη ἀδιθτιπὶπϑιῖο- 
ὩΪΡῸ8 ἀδ δεῖ, οεἰθηάθτομϑ εἴϊαπι ἀε 4119. ποῦ ἰρίτωγ τα} 0 1οῖτοΓ 
Ροϊειϊία εἰ ρο986 ἠϊοαϊατ, ἀδιοτιπὶπαίτπι δϑὲ ἃ ποΐ5 ἵπ 6] 115. Βᾶτγμπι 
ὙΈΓῸ 4αδδοῦπηπα αυίάεπι δεαυΐγοοο ἀϊσπηίητ ροϊθηἶδα, ῥτγδοῖθγ- 
ταϊτἰδπῖατ. χυδοάδπι οἰθηΐπι δι η Πππἀΐη 6. φυδάδπι ἀϊουπίατγ, τὶ πα 
βεοταειγία δὲ ροδϑι θα ἃς ἱπιροϑϑιΒι1Π18 ἀἰοίτηα8 60 χποά χυοάδπι 
ταοᾶο εἰπὶ ἂἃπὶ ποὴ βἰπῖ, σαδεσυῃηπε ὑθγὸ δὰ εαπάεπι δρεοίετη, 

10 Θπιποι δ]απα ρῥτίποὶρία δυῃξ, εἰ δή ὑπᾶπι Ῥγίπιαπὶ ἀϊοππίατ, υδ6 εϑὲ 
Ρτἰποῖρίατα ἰγαποταπιβτοηΐβ ἴῃ δἰῖο, Ῥτουὶ αἰϊπὰ δῖ. δἰΐᾳιιϑ δῃΐπι οδὲ 
Ῥαϊίοπι! ροϊοπῖα, σαδθ ἰῃ ἶρ80 μαϊιθηΐα Επ δδὲ ᾿γαπϑυπαϊα- 
Ὠσηϊδ ραδδῖτδε δὴ αἷϊο, ρτοιυῖ δἰϊυὰ δϑῖ. αἰΐφυα υϑγο Βαρῖϊυβ ἱπιρδδ- 
ἰδ Πταῖϊῖα, χαδε ἐπ ἀδιδγίαδ δὲ, δὲ οογγυριϊοπίθ, {πε δϑὲ δΡ αἰϊο 
δὼ αἰϊπὰ εδὲ, ρτίποίρίο ἱγαπϑινυ βεῖνο. ἱπ ἰδ δηΐπὶ οπιπὶρθαϑ ἀ6- 

ἸΏοηΒα5 ἰπεδὲ ρτίπιϑο ροϊθητδα γαϊϊο. τυγϑθαϑ δυξοτα μᾶς ροΐθη- 
ἰίας ἀἰσιπίητ δαὶ Ἰρδῖπδ ἰδοϊοηὴϊ δοΐυπι, δαὶ ραῖεη ἠϊ, δαὶ ἱρϑα5 Βεπ 6. 
ἄθπαγα ἱπ Βάτυπι ἀπθοηυθ ταϊϊοπίθυθ χαοάαπι πποάο ἰπϑηηξ ᾿γἹΟΓΏτΩ 
Ροϊεπίϊαγαπι τϑομθδ. ταδηϊςεβίαπι ἰρίτυν δὲ φαοά αιοάβηιτιοάο 

20 αϊάεπι τπὰ εδὶ ἰρδῖῃβ ἕδοογε εἰ ρα1] ροϊεπιῖα (ροΐεπϑ θηΐτα εδὶ οἱ 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΑΆΟΌΜ ΝΙΙ. ΥΙ1Ι. 

80 φιοᾶ ἴρεπι Ἠαρϑδὶ ραϊίθβαϊ ροϊομέδῃ, εἰ 60 φυοᾷ αἰϊῃ ἃ δ᾽ εο}, 
ποάδπηπιοάο γεγο αἰῖᾶ. δες δβπίτα ἴῃ ρϑιϊθμί δῖ. ργορίογοδ ἐπὲσω 

4υοά Βαρεὶ εἰϊᾳιοά ρτϊποὶρίατα, εἰ φιοά τηαϊετῖα δἰ φαοά ρτἐποὶρίσχα 
δδῖ, ρβίϊωγ φυοά ραιτατ, εἰ αἰϊνὰ ἐξ αἰϊο. ρΡίπρῃα πβθάθθ σοΡυ- 
40 116 δδῖ, οοἄδηβ Ὑ6γῸ 810 ρσεβθι]α; δὲ δι πη τοῦ ἀ6 οοιογίβ. δδος 
γεγο ἴῃ [βοϊεπῖθ, υἱραΐα οαἰτήάπτα δὲ δεάιβοδῖνα, μου φαΐ δι ἔῃ οὦ- 
Ἰείαοξῖνο, μᾶθο συεσγο ἱπ δοἀιβοδλίνο. ῥτγορίεσγ ψαοά πεΐϊηπι ρῥγουξ 
οοηπδίαγαϊα ζδοῖαπη, ᾿ρϑατα ἃ 86 ἵρδο ραδιϊοτ: ἀπαπι εἴεηΐπι οἱ ποῖα 
αἰϊπά εϑὲ. δὲ ἱπιροϊθιξια φαοαια δὲ μηροΐεπδ, δἰ4π8 4886 ἰδ} ροΐεη- 10 
ας σοπίγαγίᾶ δϑῖ, ρτῖνδθο δῖ. σύγε εἰυδάεπι ροϊθπιϊα ἱπιροϊοηϊλο- 
4πε οταπὶϑ. ῥγίγϑειο δαΐοπι τηαἰἰζαιίαπι ἀϊοϊγ. αἰδοῖα χαοὰ ΒΟΏ 
βαρεῖ, οἱ φαοά παῖυγα δρίτιπι δϑὲ, δὶ οη Ἠβθθῖ, δυὶ οπιῃΐπο, δοὺξ 
σαπὶ παίογα ἀρίαπι δἰξ, δυῖ δῖ0, αἰραϊα οτθαἶπο Δ φαοιηοἀοοθηαπδ. 

. ἰδ φυϊδαδάδτη δαΐειι, δὶ ἢδίαγα αρία μάθει τὶ ποῦ Βαροϑδηξ, ρεῖναγε. 
ἃ ἀϊοϊτηαδ, . 

2. Οὐτὴ δηΐοπὶ φηδεάδπι ἱπαπίπηδι 8 ἰα]ΐα ῥτίποὶρία ἱπϑῖπε, φαδδ- 
ἄδηι γ6γῸ ἴῃ δι λπδιῖ8 δὲ ἴῃ δηΐπια εἴ ἱπ δηϊπιδθ δὰ ρασγίδ 486 γα "]0- ὃ 
ποῖα μαρεῖ, ραῖεὶ φυοάὰ ροϊεπίϊαταπι ΄υοαια φιυβράδτια ἰγγαιοπαΐο, 
χιαεάδπι ουτα Γαϊΐοπο δγαπὶ. 4ΠᾶΓῈ ΟἸηη68 ἅγίεϑ δὲ ἔδοιϊνας δείεω- 
τίαε ροϊεπεδα δαπέ. ρτὶποίρία θη λιπ ἐγαυδπνο ιν ἐμ ἃἰῖο, ρσγοαῦι αἰϊαὰ 
ε8ῖ. εἴ φυδ6 φαϊάεπι στη γαϊϊοα, Ομ πο δαθάδθπ σου Γαι ΟΓΌτΩ δαηῖ: 
ἱγταϊϊοπαὶθθ γεγο ὑπᾶ ὑπία8, αἱ οαἰϊάνπι ἱροῖα5 οαἰείαοί θα ἀὶ δο αν, 
ταϑιϊοαη νογοὸ ροϊοηϊία ἰπβτιηιτα 118. δὲ 56 π 4118. οσᾶπθα ὙΦΙῸ δῖ, 
χυΐα δοϊοηιία γαῖῖο. γαῖϊο διιΐθπὶ δα άθπι πιϑιΓθδιαὲ δὲ γεπ οἱ ρτγινῶ- 
τίομεπι, πἰδὶ φποὰ ποῦ 53 π]]1τ6γ; δὲ χυοαπι τοῖο φαϊᾷοπι απ ροτττα 
εϑῖ, φυοάδιῃ πηοήο γ6γὸ εἶτα ταὰρὶ5 φιο οχδίϑιῖξ, χαδγο Ὡδοοδδ8 δϑὶ 10 
1168 εἰΐαπι δοϊθηϊα5 6556 αυϊάᾷθιη ςΟπιγαγίογηπι; 6886 γΈγῸ δυΐα8 
φυϊάειῃ ρδῦ δὲ ἴρϑ8δβ, {ΠΠΠπ5 υθτο πῸΠ β6γ 86 'ρ885: οἴεπὶπι γαῖϊο μπῶ 
αυϊάειπ δοουπάπιπ 86 ᾿ρϑαπι, [5 γον σαοάληι τηοάο δοοπῃάυπι ἃςι 
εἰάεπ8. περϑιοπα εηΐπι εἰ δι! δ] ατίοπα τη ϑοϊοσῖαὶ σοπῖγααπι. ῥτῖτδ8 
πηι αὰθ ρτίναιο οοπίγαιϊαια 6ϑὶ, μδθο δαΐειπ δἰιοσί 8 ἄδιηριο δϑῖ. 
δε φποπίατα σον ἰγαγία ποη 5απὶ ἰπ σοάειη, δοϊαπία νογὸ ροϊδηιἷδ ἐῸὸ 
ᾳποά Βεθδὶ γδϊίοπθπι, ἀπίπια 46 "015 ρτϊποϊρίηπι Βαμεὶ (βδἰη- 
Ὁγα αυϊάφιπ 96ηἰϊαῖοπι δοϊαπι ας, εἰ ςα]οἰαοιίνοπι ςἀ]  ἀϊδίοσα, οὲ 
[εἰρείαοινυιη {ει ρ ἀιϊαῖθπι, δεῖ δῃ8 διιΐθηι διθθο: γαῖϊο πίοι σι ύγαπι 26 
αιυϊάοιη εϑῖ, ποη ἰδ 6 διμη ΠῚ δ, οἱ ἴῃ ἀηΐπηα, 486 πηοίαϑ ρείπεὶρίποι 
Πα μ6 1) διῆβο ρτγοίεοϊο εχ δοάβιπ ἱπουεθὶὶ ρτποὶρίο δά ἰάεπι οοα- 
ἱπηρθηδ. ἀπάτα 4π86 δεοαπάμπι γαϊίοιιθπι μοί δπεῖα δπηὶ, οοπίτατιδ 
16. (αοϊαπξ δα ἀθϑ4ιε γαϊίοπθ ροϊδθηϊία δῖ: ππαπν πϑπνανδ ῃτὶπ- 
εἰρίαμι οοπεϊπδίαγ γαϊίοπθ. τ οϑτθιη δυΐθια 6οὲ φαοά εἰ ἱρεῖπϑ 
θεν Ροϊεπείανη δοφυϊιγ 5ο 5 [λοἰοπαϊ δὰξ ραιοπαϊ ροϊεηεα, μᾶπς 
σογο 11ἃ ποῦ βϑῖιροσι 4υϊ δηΐπὶ Βὲμ6 ἰδοϊαϊ, ἤδοθδεα δεῖ οἱ εἴασα 
[αἰαὶ : φαὶ γϑγο δοΐυπι [δοϊξ, πο Πεοεδδαγίο οἵ "δῆ {δὲϊξ. 

8. δυπξ δαΐδπι χηϊάδπι, αἱ ΜΙερανεὶ, πὶ ἀΐοπηὶ ταπο δοΐοπι 
ΡΟδ856 οὔπὶ ἀρϑὶ; Οὐπὶ ὙΕΓῸ ΠΟῺ ἃραΐ, πΠοῃ Ροδδα; πἰραῖα δὨϊ αὶ Ὁ 
ποη δοάϊοδι, δεάϊβοατγα ποι ροβδε; δε 8 δϑιβοδυΐθηι, οὰπὶ δράϊβοαῖς 
δἰ τα 16 φιοαας εἴ ἀδ σοἰεγί8. φυθα8 4πα6 ἰηοοπν δπίεπέΐα δοοι απ, 
πο εδὲ ἀἰἤ 0116 υἱάθγθ ρδίεῖ παῦχαθ αιοά πος δεήϊβοδῖοτν εξ, δὲ 
ποπ ἀϑάιβοαῖ: δε βοαϊογὶ επὶτῃ 6556 ρδιπ ρΡο886 δράϊβοαῦγε δαί" δὲ- 
πλοῦ δυΐοπὶ οἱ ἀ6 4] 118 ἀγίθ8. 81 ἱρίτσ ἐπι ροϑϑὶ 0116 εδὲ πυΐηνοφα 
τηοάϊ ἀγῖθδ Βάθ γε, ηἷδὶ φῃδινίοααε ἀΐδοαξ εἰ δοοὶρίδι, οἴ ποῦ βαθόσγο, 
τἶδὶ ἀπιτταὶ αἰᾳααπίο (ὰξ Ἔπΐνα οὈ]νίοπο δὺὶ χυδάδπι ρϑ89ῖοπε δὲ θ6: 
Ἰδιῆρογε: ΠΟ Θηΐπ γα οογσαρίᾶ: ΟΊ ΡΘΥ ΠδΙΒΩθ6 681), οτη οϑεδῆ- 
γογῖξ, πο μα ρ 1 δγίεπι: γυγϑα8 δαϊοπ διδἴιπ δο βολθὶα, φαοταοο 
δροϊρίοηδ. οἱ ἱπϑυηιπαῖα οἰΐδιῃ 5: πη} ἴτοῦ : πος δηΐπι ἔφίἀαπι ποθ 
τὐπάθαι ἤδ4ι6 ἄη]ςα πδο οπιαϊπο παἰϊυπι δθη δὶ 81}}6 ογίξ πον δεπθ» 
ἄβθιυδ, χιαγα Ρτγοίδροταθ ορὶπίοπεπι δοοίἀθι εἷς ἀΐοογθ. αἰφηὶ 866: 
δοηδαιῃ δἰϊχυϊά Βα εθὶξ, δὶ ποῦ δεηϊδὶ δὰξ ορογεῖαγ. δἱ ἰβίτατ ὁ86- 
οὐπη 68ῖ, ιοὰ ποη μαβεδὶ νίβαπι, Ὠδίατα ἰδσιθὺ δρίυπι, οἱ φρο 
ἀρίππι, οἱ ἰΐδϑιῃ ῥσοιιῖξ παῖυγα ἂρίαπι δϑὲ βάθδγθ, Ἰἰίάθτα δδερῖα 89 
δοάδιῃ ἀΐε οδθοὶ δὲ βηγάϊ δγυαηῖ. ἴξαπὶ δὶ ἱπιροδϑίδιϊ ἰὰ ̓6δὲ φυοΐ " 
Ῥτίναϊωγ ροϊοπίῖα, φαοά ποῖ Αϊ, ὑπροββίβι]ε δὶ βεσὶ; ψαοὰ νϑεϑ 
ἹπΙρ δι 116 δϑὲ βεσὶ, φυὶ ἀϊοῖξ 6886 δὺξ ἔαϊταγαπι 6886, τηθητ δία: ἴδον 
ΡοϑϑῖΒ11ε δαἷπα μος δἰρηίβοαραι. ππήαιϊίας οταϊϊοηθδ εἰ τποῖρα εξ 
ξεπογαιϊϊοποπι ρογτηθηξ, δεπῖροῖ εἰεπῆτι δὲ 4ῦο ἃ δαὶ οἰαδῖς, οἱ φεφί 
δεάεὶ δεάθθὶς. οἱ επἷπὶ δεάδι, ποὴ ϑατραὶ: ἱπιροφροῖδι]θ παπησθθ οαῦξ. 
δϑΌΓβΕΓΟ, φαοὰ πο εδὲ ροβϑίθιϊδ δυτροτα. ηποάεϊ ποὺ οδὲ ροοηα. 
ἰδιδ ἀΐςετα, πιδηϊξεδίατα οδὲ 4ποὰ ροϊδημία δἰ δοῖτα αἰϊαὰ οἱ αἰδᾷ 



ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΑΒΟΌΜ ΧΙ. 

20 688: {186 σϑγὸ οσβέοηρ ἰάθπι ἐαοϊππε ροξοπιίατι εἰ δοῖπιπι: ργορῖου 
φιοὰ Ὡοὴ ράτττα πη άδπι χαδογαπὶ ρογίπιδγθ. {πᾶ σοπτϊπρὶξ ρο8- 
δι 0116 φαϊάετι 6586 φαϊἀάαπι, πΌῺ 6896 δυΐθπι, οἵ ροδϑῖθὶ]ε ποῦ 68δ6, 
8286 τϑῦο. διηῖ οτ ἰπ οαἰογὶς σποαπὸ ργδεαϊοδνρθπεῖθ, συϊοαίδπι 

οδϑῖ 116 ἀτθυΐαγο, ποη δια ΐαγα, δὲ ροδεῖθιϊα πὸπ διπθυίαγθ, δτ- 
ξϊμε: Πος ἀπίθπι ΡΟ: 0116 6ϑὲ, οαϊ, 81 ΠΠ1π8 ἰη δῖ δοῖαβ οαϊαδ ροῖοπ- 
Ἔδτη μάρεγα ἀϊοϊϊατ, πΙ81] ἱπὴροδϑι 0116 ογῖξ, ἀΐοο δπΐθμν, οἱ δὶ ροϑεἰ- 
Βι1ε ϑεάδγε εϑὲ, εὲ βεάδγε οοῃείηρις, μαῖς, οἱ Ἔχβτοτῇ ρθῶ δεάετε, 
ΠΣ ἱπιροϑδιϊα οτίτ: οἵ ἱ πιουογὶ χυϊοπδι δυϊ που θγα, δῖ δίδγο 

80 δαὶ 5181}, αυΐ 6586 ἂπὶ βοτὶ, δῃξ ποὴ 6886 δαϊ πο βετὶ, οἰ πα! Πἴαγ. πο- 
ΤἸΏΘ ΥΘΤῸ δοῖῃ8 αἱ δα Θη 6] ἢ απ δηπεϑοιϊίας, δάἀνθηϊξ εἴδπὶ ἴῃ 
δἰ ϊῖ5, τηαχίπηε δχ πιοῖῖθαϑ: υἱάθτοτ οἴδπίπι πιᾶχίπιθ τηοῖῃβ ἃς 6886. 
4υᾶτα πὸπ δπεὶθαϑ ποη δἰ αππξ ἰρϑῦπι ππουογὶ, δε αἰΐα8 ᾳπαβάδτα 
Ρτδεάϊοδιίοπδϑ, πῖραϊα ἰθ 16 }}1ρ 1 Ὀ}} 16 εἰ ἀθοί θυ 1} 6886 'ρβαᾶ πὸπ 
δπίῖα, ποῦ δαΐοπι τοῖα: ἢος δηΐθτη, 4υΐδ, οὔτι ποῦ δἰπὶ δοῖπ, ἐγαπὲ 

ὁ δοῖπ. ποὴ δηϊίαπι οπὶπι απαδδάδπι ροϊδηϊτία δυθῖ: ὩΟῺ δαῖΐεπι δαπηξ, 
ιοπίδπι δ το] οἷα πὸ δημξ, 

ἁἅ, δὶ ἀπέδιη ροϑϑ1 8116 δὲ φποὰ ἀϊοῖαπι 6δὲ, φαδίθηυϑ ϑεφαϊ ταν, 
πιατ  [ἐϑίαπι οϑὲ φῃοὰ πορη ροῖϊοδὶ γθγωπι 6886 ἀΐοεγεα, φποᾶ ροϑϑιθ 1] 6 
ααϊάοιη δδὲ πος, ἤοη ἴάπηθ γί: Δ] οὶ χααδηδτω ἐπ ροδδι ΕΠ σἰπὲ, 
Βοος τποάο ἰπρίυπε πο8. ἀΐσο δαΐεπι τὶ 5] ιν ἀϊοαῖ ρο586 ἀϊαιτιοίγιπι 
ΟΟτατ Θηϑηγαγὶ, ΟΠ ἔδιμθη ΠΟΠΠΘηϑΌΓΘὈΣαΓ, πο οορίϊαη8 απιάπαι 
ὑπ ρ Οδ5 1 0116 δῖ; φαΐα π|8}} ργοόμίροι αἰχμα ροδϑίθιϊα οχίϑῖθηδ δεῖ 
6586 δϊ βεΓῖ, ΠΟΠ 6886 Ππ66 [υϊαγιτη 6586. Αἰ ΠΊΘΏ 6Χ [158 4πΔ6 ρο- 

10 δἰϊα ϑαπὲ, {ΠππΔ πϑοδδϑατῖο δοφαίϊατ, ααΐα δὶ ϑῃρροπαπιῃϑ 6886 δὺξ 
ἔλοϊαπι 6886, φποά ποη φηϊάδπι ἐδὲ, ροδϑίθ1]6 δυΐδτη δϑὲ, πἰ μι] ἰπιρο8- 
δὲθ1}6 ετὶς, δὲ δοοϊάεξ φυϊάοπι: σοπιπλθηϑηγαγί θῖν ἱπι ρΟ391} 116 69, 
δηϊτατογο ποη οϑὲ ἰάδπι αἰδαπι οἵ ἱπιροϑϑιθ1} 6. ὃθ πδίπαπθ πᾶπο 
δίατε [δἰϑαπι χαίϊάεπι, 864 πο ἱῃροϑ61 0116 δϑὲ. δίπηοὶ δπίθιν πιαπὶ- 
ζεδῖυτα δϑὲ σηοί ἱ ὦ δχοίδιοπεθ πθοθϑδε δϑὶ ὁ ε886, ἰϊ8 δἰΐασωη ὦ οχ- 
δἰδίεπὲθ ροβ91116 6686, Πθοβϑ86 δϑὲ ὦ σΖοφαθ ροδϑιθὶ]ς 6556. πᾶπι δὲ 
ΟΝ εἰ ροδ51} 0116 6886, πὶ 81} ργοβίροὶ πὸπ 6588 ροδϑίθηϊα 6886. οἱϊ 
λῖδψῃς ὦ ροϑεϊθῖϊ6. ουπὶ ἰρίτατ καθ, π 1} ἐπεροϑ910116 6586, δὶ ροπεῖυσ 

20 ἰρϑύνι ας ὨΪΗ1] ἱπιροϑϑ}116 6586 δοοὶ ἴδ. δὲ ἔπὶπ ἱρϑαιη ὦ ἤδοθβ886 δϑὲ 
6886: αἰϊδπηδη ἐϊπροδϑρῖϊς γαῖ. οἷς ἰρίτητ τππροϑϑι 0116. χυοἀϑὶ ἰτω- 
ῬΟΘΘΙΡ116, ἤθοδ886 σὲ ὦ 6886, π6οε886 δϑὲ δυΐθπι ὁ 6886. δε εγαῖ 
Ῥοπϑὶθιϊς: ογρὸ οἰΐαπι ὁ. δἱ ἰρίμιγ ὦ ροϑϑῖ8116 δἷε, ὦ δἰΐαπι ροϑοί δι 8 
Ἔτῖξ, δἱ ἱξὰ χαϊάεπι 86 μαρεβαπὶ αἰ ὦ ἐχεϊβδιθηιθ πθοα886 δῖ δἰΐατη ὁ 
6356. δἱ ἰϊδάῃε οἷς 86 Ἀδρϑηῖθυθ ὦ ὦ ποῃ ἰΐα ροϑβίδι]δ δἷῖ ὁ, πϑὸ 
ἀρϑυσω ὦ 86 Ββαρεθὶξ πὶ ροδίϊατη δοὺς εἰ οἱ ὦ ροϑϑι8}}1 ἐχϑδίδιεπῖε πὲ- 
(6886 εβἴ ὁ ροδϑίθ!!ε 6866, 8ἱ ἃ δϑῖ, Ὡβοθβϑ88 δϑὲ ὦ οἰΐϑιη 6886. ροϑϑὶ- 
Β116 παταστα 6886, πθοθδϑαγο ὦ 6886, 81] ὦ ροδοϊθί! 6, μου οἰκπιβοαί, οἱ 
αὶ οἷϊ εἰ 4φυᾶπάο εἰ δου! δγὰϊ ροϑϑθ1]ε 6586, 1]πὰ χαοαᾳπε ἴυης εἰ 

30 Δ προεδ86 βϑὲ 6886. 
5. ὔΟὐπι δυΐθια οτηπίυτη ροϊοπιίδγηπι φηδοάδπι παῖυτα πο ὶ8 

ΣΏϑΙ 146 ϑ᾽πΐ, πὲ ϑεηδιῦτη, 4φιδοάδιη σοπϑαδιμπαϊηο, οἱ Εἰ 15 σαποηάϊ, 
φιαράδαν ἀοοίγίπδ, υἱ ἀγϊυνα, πὰ8 χυϊάθτη πθοθ886 εϑὲ 608 4αΐ ρτῖπιο 
ορεγαῖϊ δυηξ μάθετε, φαδεουπαια δε Ἰἰσεὲ σοπδαεϊπαϊηδ οἱ γαϊοπ: 
ηπδαουπαθα γεγο ποη ἴαἶο8 βεα ρα θπαϊ ροϊοηξίδα ϑαπὲ, ποη δϑὲ 

1τ0ήϑηθ 6886. αποπίαπι γεγο ηποά ροϊεϑῖ, Α΄!4υἱά ροϊεβὶ δὲ αἰϊφυδπάο οὲ 
δ᾽ΐψιο τηοάο, δἰ φυδεοππῆπε αἰΐὰ πεοϑϑδε δὲ ἃ46886 ἰδ ἀεβηϊίοπε, 
εἰ χυπδεάδπι φυϊάθπι ταϊϊοπε ροβδιηὶ τιουθγα, εἴ ροϊθηταθ θοττπι 
εὔπ γαῖϊϊοπο, φιβοάδπι Ὑαγοὸ ἰγγαϊϊοπαϊία οἱ ροϊθπιῖαθ ἱγγαιοηαὶθϑ, δὲ 
1115 ηυίάεπι πβοθϑ86' δδὲ ἴῃ βημπιαῖο 6886, [89 Ὑ6ΓῸ ἴῃ διμΡΟΡΏ8, 
Ἠυϊαϑοδιηοάΐ φυϊάοπι ρόϊεπεῖαϑ πθορθθ58 δϑδὲ πὶ, οὔπι 4ποδά ροβοῖπξ 
δοιϊίνωτη δὲ ραδϑίνυπι ἀρρτοχίπιθηῖ, ἤος φουϊάοπι ἔδεϊδι, Ἰποὰ Υ ΓΟ 
Ῥαιίαῖωτν: 1148 Ὑθγὸ ὩΟΏ δϑὲ Ὠδοβᾶδδ: Β86 δπὶϊα οἵπῃδ5 ὨΠᾶ τιηΐπδ 
ξασιϊτα, 1186 τεγο οοπίσαγίογαπι. πᾶτε 8ϊπ|π] ἰδοῖδὶ σοπίγαγία, πος 

10 γ6γὸ ἱπνροϑϑίθι]8 δῇ. ἤθοεβ88 εδὲ ἰρίτωγ δἰἰυὰ φυϊάάαπι 6686 χαρὰ 
ἀοπειϊπείιγ. ἀΐςο δαΐετι δῖνε δρροιταπη δἶτα δἰ θοϊίομθηα. χαοάςσαπ- 
πὸ αἰΐαπι ἀρροιαῖ, ρτἠποὶρα!ίϊε μος ἔδοϊεῖ, οατὶ φιοδὰ ροϑ8ῖϊ, ρτο- 
χίαιοῖ Ῥϑϑεῖνο. σατο οὐππα δεοιπάσθτῃ γαϊϊοπετη ροΐθηϑ παοδδ88 δϑὲ 
πἴ, σάτα ἀρρεοίαι Ἰὰ οπΐαε ροϊοπιίαπι Παρεῖ, δὲ αἱἱ ἵμαβει, Βοο ἔδείαϊ. 
Ῥδρεῖ αὐΐοπι ρᾶδοῖνο ργϑαδεμπῖο οἱ δὶς δὲ παμδηὶδ ἴμοθγε: 8.1 τηϊπ8, 
ἔρςετα ποὴ ροϊογῖ, ἤδη {Π πώ, πολλὰ εχίγίηϑθουϑ ΡτολίΡεπῖθ, Ὡἰ 81} 
ΟΡ εϑὲ δάϊοοτε: ροϊοπίϊαπι δαϊπ μαθαὲ αἰ οἷν 4ποἀ ε68ὶ ροϊοδίδιθ 
ἔδοϊοπᾶϊ. αἱ ποῦ φυοιποήοοῃπηπε, δεὰ δἰΐαμο πιοάὰο 86 μδαρδπέβας, 

90 ἃ φοίριδ δερδγαδηαπίηγ εἰίδπι Ἔχίσίηϑεοιϑ ργομιρεηα. τγεπιουεηίας 

518 

εὐΐτα μ06 Θογτιτη απαθάδπι πα ἴῃ ἀοβηϊείοπε δάδαπξ. χύαγε πϑς 
δὶ δἰπιοὶ τοὶ δὺς ἀδδίάογεὶ ἀπὸ δοὺξ σοηίγατία ἴδοογε, ἰδοϊοῖ : ποη 
εηΐπι ἴϊα ροϊεμιΐαπι δοΓΏτι δίπαιϊ μδΡοῖ, πος 68ὲ ροϊεπῖία δἰππαὶ ἴα- 
εἰεπάϊ : δὲ φυογατη δὲ, ἰδα ἔβοϊθῖ. 
6. (πὶ δυΐεπι ἀε ροϊεπέία, 4086 δϑουπήμπι τποΐπτα ἀϊοίξατ, 

ἀϊοϊαπι δῖ, ἀδ δοιὰ ἀδτογιπίηειηιϑ, φυϊάπαπι δοῖα δὲ πα ]8 φυϊά εξ. 
εἴεπῖπι ροϑ8: 0116 σασααδ ϑἴμηη] τηαπιίεδίπηι οτῆϊ, δἱ ἀν δϑυϊπνηα, φιοά 
ποη δοίυτῃ μος ἀϊοίμηιιδ Ροϑ8 0116, φυοά πδίυτγα δρξαπι δὶς αἰϊιὰ χπο- 
γέγα δαϊ πηοΥ δ ΔΡ δ]ἴο, δοὶ δἰ πιρ ἰοιῖογ δαὶ υοάδπι πηο4ο, 666 δἰΐδτη 
αἰΐτογ. ργορῖον φαοά οὔπι ἰηχυηΐγασιπϑ, ἀδ Ηἰ5 εἰΐαπι τρδοϊα δίπηι8. δδῖ 
δυΐδηι δοῖι γεπὶ Ἔχ ϑίδίεγα, ποη ἰϊὰ φυοτηδάποάαμηι ἀϊοίμνιδ ροϊεδίαξο. 
ἀἰοὶπιαϑ δαΐεπι ροϊεδίδξο, αἱ ἴῃ ᾿ΐξπο Νίδγουγίυη εἴ ἰπ τοῖα αἰππί ἀΐδτη, 
ἐο φυοά δυίεττι ροϑεῖϊ; εἴ δοϊεπίοπι οἰΐδπι {ΠΠυπὶ αὶ ποὴ δρεςυ]αίοτ, 
ταοῆο βρεου]αγὶ ροϑδιξ. δδὲ δυΐθτα μος δεοῖα ΠΝΑΑῚ βόμ δυΐεπι φιοά 
ἀΐϊςεγε υοἰαπιπϑ, ρεσ ἱπάποιοπετη ἴῃ δἰ ει! τί α8, εἰ πὸ οροτῖεῖ 
οτρυΐαπι ἀοβηἰ οπεπι 4ύβογογα, βὰ δἰϊαπι χαοά ργοροτγίίοπαδὶε οϑὲ 
σοηϑρίοογε), φυοπίαπι οΣ δοάϊ ἤσαη8 δὰ ϑα ταῖν πὰ εἴ ν᾽! ]δη8 δὴ 
ἀοτπιΐεπϑ δὲ υἱάθπβ δὰ οοπηΐνεπϑ, μαρδπϑ ἑάπιθη νἴδιιπι, εἴ δεξγερᾶ- 
ἴππι ἃ τιδίοτία δὰ τηδιδγίδιη, εἰ δἰδθογαίππι δὰ ἰδοϊαβογαΐωυπι: ᾿υΐτδ 
δαίειῃ ἀἰ[εγεηιῖδα ἰτογὶ ρᾶγιὶ δοίας ἀρρίϊοαῖυϑ 518, δἰ ογὶ νθῖὸ ρο8- 
810116. ἀϊσαμτυγ δυΐθπι δοῖῃ πὸπ οπηπὶα 8.1} Ἰτετ, ϑοὰ ργοροτιίοπᾶ- 
Ἰἰξοτ, αἂὸ μος ἴῃ μος δαξ δά μος, [6 Π|πἃ ἱπ {Π|ο. δαὶ δὰ {πᾶ ἴῃ 1110, 
δαῖ δὰ {ΠυὰΔ. χαδράδμη δπίη οἱ τπποῖυ9 δά ροϊευξίαηι, φαδείίδηι οἱ 
δηθδίδηϊτία δά δἰ ψιιατω ππδίθγίαπι, δἰ ἰ 6 γ δυΐοπι ἰν βπί ἴασαι δὲ νδοπυπι, 
εἰ φυδοοῦπαια Παυϊπδοθαιοάϊ, σαδπὶ ρἰθγαχοα δπιϊαπι ροϊοπιία εἰ 
δοῖη ἀϊοαπίωγ, υἱ 4ιαπὶ υἱὰθηϑ Ἐὰν" Ὲ Ἰεὸν οἵ υἱδῦτῃ. δἰοηΐπι ἤδος 
φυϊάδην οοπιίηρπης εἰ ϑἰπηρ]ϊοϊιετ εἴ ᾿ασαθπάοφαδ συογα 6866. υἱβιτη 
δπῖτν πος φυϊάσδτῃ, φαοπίαπι νἱἀειατ, πος γεγο, φηοπίδιῃ νυἱάδγὶ ροϑ- 
810116 δδὲ, ἰαβηΐζυτα γθγοὸ ἤοη ἰΐὰ ροϊεηπιία δὲ αἱ δεῖυ [αἴηταπι 86- 
ἀμάνλνμν 864 οορπιείοπα. δἰθηΐπι ροϊθιϊα 6886 ἤυπο ἀσίαπι αἰγὶ- 
ἀσηΐ ἀἰνίδοπῖ, πα ἀδβοῖδι, ποῦ αἰ δυΐειη ϑεραγθῖαγ. [ουπι ὙθιῸ 

παλ]α δατιτ δοϊϊοπυσα 4πάγιπι εδὶ αἰἰχαοά οχίγοιηυμη βη18 811, 86 
εχ δογυπὶ βαπεῖα 4π8ε οἴγοα ἤθποπι γϑγϑδηῖαγ, υδἰαὶ δπιδοϊαπαϊ ἴρ86 
Βαυΐβ εδὲ δπιδοίδιϊο :: 'ρδᾶ γεγο οὔπῃ δυμδοίδηϊ, [8 δα ἰη πιοῖπι, απῖρρ6 
4086 πο δἰπῖ δ υοιτιπι ρταῖΐα τηοῖι8 τ: μδδο ποη ϑαπὶ δοῖϊο, δυϊ 
οοτῖα πη ρεγίδοϊδ. Ὧδο δπὶπι δὰ βπὶς δϑὶ, 864 ἴῃ {ἰἶΐὰ ἱπθδὶ βπὶβ δὲ 
δοῖο; σὑϑίυν νἱάδῖ, δβεὰ εἰ δαρὶϊ, δὲ ἱπι} ]Πρὶς ἴφια ἱπιθι εχῖς, 9εὰ 
ποη ἀϊκοὶξ εἰ ἀἰάϊοϊϊ, πεφὰς βαπαῖωγ εἰ ϑαπαίῃβ εϑὲ. Βδηὲ υἱνὶϊ εἰ 
Βεπα υἱχίῖ, δεὰ εἰ βεβαῖδ τἰνὶξ δἱ ββαῖβ υἱχῖϊ. 8[η πιϊπαϑ, ορογίογοϊ 
Δἰϊᾳφυδηὰο οδϑβαγθ, δἰοιεὶ οαπι διμδοίδῖ. πᾶῃς Ὑ6γῸ ποη, δοα νἱνὶξ 
εἴ νἱχῖξ. Βαγαπι ἰρίϊυτ φυδεάδιη τηοῖϊδ ἀϊςοπάδε, απαβάδπι δοῖι8. 
οπιηΐβ δπΐμπὶ πιοὶπϑ ἱπηρογίεοϊι ἐδ, επιϑοίδιϊο, ἀἰϑοὶρ πα, δα Βα ]δ το, 
δεάϊδοδιῖο. πδα υεγο δυπὶ πιοϊυ8, εἰ φυίάεπι ἱπιρεγίδοι!. ποῦ ἐπίῃ 
δἰμιοὶ δ ΡυΪαξ εἰ δια θυΐαυῖ, πεφιθ δοάϊβοδὲ οἱ δεάϊβοανῖ, ποφιε βὲ 
εἱ ἰᾳοϊῃ8 68:, διιξ τωουδίῃγ δὲ ποῖα δϑὶ, δε δἰϊη εἰ πιουεῖ οἱ πιὸ- 
σϑίυγ: δὲ διίπηοὶ ἰάθη δὲ σἱαϊξ δὲ τἱάδθὲ, δὲ ἱπιθ!]ρὶς εἴ Ἰπι6]]εχῖξ, 
τῶ] οιη ἰρίξωγ δοϊϊοπθια δοῖυνη ἀϊοο, {Π|8πν γεγο τποτοπι.} αυϊάπᾶπι 
ἱξίτυτ οἴ φυ8]6 αυϊὰ δῖ, φυοά δοῖυ 681, δὲ πὶ εἰ Βαϊυδπιοαϊ πιαπὶίδ- 
δίἴῃτῃ ΠΟΡ18 51. 

7. Οὔδπάο δαΐοπι ροϊεπῖϊα πηυτηφποίᾳης εϑὲ εἴ 4πᾶπο ποπ, 

30 

- 

20 

ἀδιογπιΐπδη πὶ 6δὲ. βοὴ δαἰπι φαθηἀοσθθᾳαο; πὲραΐδ, ἵέγγαπο ἤότηο {049 
εϑὲ ροϊεπεῖα, διξ ποτ, δε πιδρὶ8 οππὶ ἰᾶται [υογὶξ δρεττπαῦ πες μος 
δάμες [ογίδϑδίβ, φαοτιδήτηοάυπι Π60 ἃ πιδαϊοῖπα φαοάοπηαπε τ] 488 
δαπδιογ, δος ἃ ἰοτγίωυπα, 56 δἰϊφυϊὰ δδὲ φῃοά ροπϑ: 116 δδὲ; εἰ μος 
Ροϊοηϊα βᾶπαπι. ἀειδγιηϊῃδῖῖο υθγὸ εἶτι8 φιιοά ροϊεπῆα 6η6 εϑ, οῦσα 
ἃ πιεπὶα δοῖα βὲ, εϑὲ, φθδπάο φαοὰ νε]ὶ βαῖ, πη]ο εοτγαπι 4086 6χ- 
τγίιδϑουβ δυηΐ τοι Ρεηῖα. ἰδὲ δυΐδι ἴὰ εὸ 4υὶϊ 9ϑ8παῖαγ δῖ, σὩ πὶ 
πῖ8}} δοτύτη αυδὲ ἰπ δο ϑαπὲ ργολίβϑαξ. δι πη τον δαΐετα δὲ ἀοπιπϑ 
οἴαπεῖα, 81 πἰ 1} ἐόστιπν 4παὸ ἰῃ δὰ τὰ δἱ ἰπ πιδῖδγία δαπῖ, υἱ ἀοπιδ 
αι Ρτοβθεαὶ, πες εβὶ φυοὰ δυὶ δἀἀαΐηγ δαὶ το! ] δῖον δαξ τηυτοῖιτ, 
Βοος 6βὲ ροϊεπεια ἀοιπα5. δἰ πη τοῦ δυΐεπι ἀθ οοίδγὶδ, αποττπι ὁχ- 
ἀγίῃδοοτ ρεπαγαιϊοπὶ9 Ρτίη οἰ ρίαπι, εἰ φαοτγαπι ἵπ μδθεηῖε 'ἴρδο, 4π86- 
σὕπαπε πῃ}10 εχιογίοτὶ ργο μι θεπῖε ρϑγ 86 ἴρϑ8 ἐγτυηῖ; 4π816 δρεγπια 
πομάμτη αβὲ» οροτγίεϊ παῆαυε ἴῃ αἰΐο 6886 δὲ ἔγαηδγηπΐαγὶ. οἰνπὶ 
δυΐθπι ᾿ἴᾶπὶ Ρ6Γ ϑπππε ργίποὶρίατη ἴα16 ἐμετίξ, μος ἴδιαι ροϊεπία δδὲ, 
ἡ] σοτοὸ αἴτογο ρτϊπεὶρίο ἱπάϊρει. φαδιηβάτηο ἀππὶ ἴοῦγα ποπά τα 
εδὶ ροίϊεπεῖα οἰδίθδ: γαπϑδιναίδία παπιαιε δὲ εχξ. υἱάεῖογ δυΐετα 
ε886, ηποὰ ἀϊεϊγηιδ, ποῦ μος εοὰ ΠΙϊπδπνοάϊ, πξ ἀγοᾶ ποι ᾿ἰξπαπι δε 

τις 



δ14 

80 Ἰίρτιεα, πδ΄αθ ἰἰρππτ ἔεγτα 8εὰ ἔδγγεστα. ΓΌΓδτιδ ἴογγα, δὶ δἰο,ρ ΠΟῚ 
αἰϊπὰ, ὁεἀ χυοὰ {ΠΠἸυδπιο ἀϊ, ἔρδαπι 8επρεῦ ροϊεπιῖα, δἰταρ] εἰτοτ ρο- 
διεγία 6ϑῖ, αἱ ἄγοᾶ πεᾷπ8 ἴδγτεδ πϑᾷπο ἴεγγβ, 864 ἰἴρτιθα: μος επὶτὶ 
Ροϊεπτία ατοδ, δἕ πιδίογια ἄγος δθο, δι ταρ Ἰοϊτεγ φαϊάοπι εἴας φαοὰ 
εἴτα ἰοϊ τον 65ῖ, μὰ 8 ἀπίοπῃ μος ᾿ρηαπι. ἀπο ἀ5ϊ ε81 δἰ ̓ υϊὰ ᾿ γπιυτη, 
φαοὰ ποι δεουηάστα αἰϊαὰ ἀϊοϊτατ {Πα δτποάϊ, μος ρτίπια πιαϊεγία: 
αἰραΐδ 91 ἰοττὰ βὔγεϑ, δ υετὸ ποι ἱβεΐϑ 8εἀ Ἰρπδυ8, ρτίπια τηδίοτία 
6δῖ, ἰδ αυᾶπι φαοὰ αυϊὰ εἰ ϑυοϊδηιϊία. Πος ἐπὶπι παΐνθγβαί εἴ 8}- 
Ἰεοίατα αἀἰἤζετε δὸ φυοά εδῖ, φποά 4οϊὰ 6856 δυὶ πο 6886; υἱραΐα 

99 Τιοά 50} 1οἶτατ' ραϑϑιοπίθαδ, ἤόοτπο, οογρὺς εἰ δπίπια, ραϑϑῖο Ὑ6γῸ 
τοπδίουτῃ εἰ δἰθαπα. ἀϊοϊττ δυΐεπι πιπεῖςα δἀνδαϊεηῖο 1184 ποη πιὰ- 
εἶοα 864 τηυϑίουπι, εἴ ποπιὸ ποη αἰθεάο δεὰ δἰβιπη; πϑὸ διιθυ]αίΐο 
πεαᾶς πιοία8, δεὰ αι Ὲ]418 δοὺξ πηοΐωπα. δὶς φυοά {ΠΠἸυϑτιοάϊ. 4πδε- 
σύπαιε ᾿ρίταγ ἴα, αἰεί πιατα δα δἰδηῖα εδὲ: φυδδοῦπααε δυΐεπὶ ΠΟῸ 
1ἴα, 864 ὁρεοΐδϑ αἰΐψια, εἴ 4-οὰ υϊὰ εοἰ, φποα ρταεαϊοαδίοτ, αἰτἰπιῦπ 

» τοδιογία δἰ διββίδηϊι τηδίθγια 5 οϑὲ. εἰ τϑοῖθ δᾶπὲ δοςίαϊι, {11ὰ8- 
τοοάϊ ἀϊςὶ δεοῦπάῃτα ταδίοσίδτη οἱ ρϑϑϑομθϑ: ἃῦθῸ επίπι ἰυάεῖογ- 
τηϊπαῖα δῦπε, αφυᾶπάο ἰρίταγ ἀϊοεπάπτη εδὲ ροϊθμιία εἴ φαδπο πο, 
ἀϊοῖστι δι. 

7. Οπαοηΐατα δαΐεπι χυοὶ παοάϊ8 ἤϊοαϊοτ ῥγία 9 ἀδίθσταϊ πίστη 
δῖ, πιδιιδϑίυτο δὲ συθοά ἃςῖυ8 ρτίθβ ροϊεπίία οδῖ, ἀϊοο δαΐεπι ποῺ 
δοϊπια {16 ροϊομεῖα ἅρπην 4τι8ε ἀϊοϊτυτ ρηπεὶρίυπι ἰγαπδυιὺ- 
ἰαϊοτγίαπι ἱπ Αἰἴο, ῥγοῦϊ αἰϊπά εϑὲ, βεὰ ργοτϑὺ5 οπιηΐ τιοῖϊνο οἷ δσἵδ- 
τοτῖο ργίποὶρίο. εἴδπίπι πδῖαγα ἰπ δοάθηι Άϊ. ἰὰ δοάδπι δηξιπ βθπεγθ 

10 οὔτι ἰρβα ροϊεηϊία. ῥτϊποὶρίαπι δηΐπὶ ππιοιϊνατη, πῸπ ἴᾶπιθη ἴῃ ἃ]ϊο, 
δοὰ ἴπ ἰρ90 ῥτγουῦΐ ἴρϑυπι. οἵπηὶ ᾿ΐϑαπα ἰα]ΐ ρτίογ δϑὲ δοῖυδ, οἱ γαιϊοπα 
εἰ διιβδιδηϊία: ἴθπιρογα γεγο φαοἀδτητποῖο χαΐάεπι 6ϑὲ, ηυοάαπι- 
τηοάο γεγο δοῃ. 4ιοά δπίεπι γαϊίομα ῥτίογ, ραϊθὶ: ροῖθῃβ θηὶμῃ εϑξ, 
4πυοά ριΐπιο ροϊδδβῖ, ργορίεγεα φποά Ἵοοπεϊηρι ορογατὶ, πἰρυϊα δεαὶ- 
Ββοαλϊίνηπι, φυοά ροϊεδὶ δεάϊβοατε, οἱ υἱδίνειπι, φυοὰ ροϊδϑὶ υἱάδγε, 
δὲ υἱ5:8116, φυοά ροΐοϑὲ νἱἀεγί. δαδέπι διΐθτ ἀθ Ἷδῖθγι5 φιιοάὰε γὰ- 
το εϑῖ: φῦαγα πδοδϑδα αἱ γαῖϊο ργδδοθήαϊι, εἴ ποίει ποιιῖαπι. ἴθπι- 
Ροτγα δυΐεπι ργίπβ δὶο, συῃοά ἰάδπι δρεοῖθ αρὶξ ρτγὶῃ8, πυπιῈγο ὑ6ΓῸ 

τὸ ποῦ. ἴσο δυΐοτη μος, αποά 60 φηΐάοτη βοπιῖπα, οὶ αοῖῃ ἴδπι αδϑὲ, 
εἴ (τυπιθηῖο εἰ υνἱάδπῖε ρυῖου Ἰθπιρογα πιδίεγια εἴ δρθύτηδ εἴ υἰδίνατι 
εδῖ, 4086 ᾿ἠμοήνμ φυΐάεπι Βότηο οἱ (γυπιθπίυπι οἴ υἱὰοπ8 δαπξ, δοῖα 
γεγο ποπάυπι. δεἀ ἢΐ5 δἰ ἴα ἱετωροτγε ρυίογα δεῖν Ἔχἰϑιοπεῖα, α φυϊρ ὰ8 
᾿δας ἴδοία [μεγαηξ. δεπιρογ δἴθηὶπὶ εἰ δ0 φηοά ροϊεπιϊα 681, μὲ δοιὰ 
68 Ὁ δοῖτπι Ἔχἰσἱθηῖθ, αἴ Βοπιο εχ βουηΐηα, πιαδὶςι8 δα πιιϑβῖςο, 8ετη- 
ΡΕΓ αἰΐᾳψπο ργίπιο πιουθῃΐε : ΤΩοΟΎ θη δυΐδθιη δοῖῃ ἰθτ δῖ. ἡἸοἰτυσ 
δηΐδπι ἰπ ϑοστηοπὶθα5 ἀδ δα θϑιαπιία μα (15, φαοά οπιηε, φαοά πὶ εχ 
αἰΐᾳπο, αἰϊφαϊά οἱ ἃ αἰΐᾳπο ἄιϊ; οἱ μος βρεοὶε ἰάσπι. χυᾶγε νἱἀδίυγ 

10 ἱπυροδδιθι] 6 ε886 δε βοδίογεπι, χιὶ πἰ δ} δράϊ βοανετγὶς, δὰξ οἰ Βαγοο- 
ἄππι, αὶ Ἀ1811 οἰ πατζανογίς. φαΐ δηΐπι ἀϊδοὶξ οἰ ματίζατε, εἰς ματὶ- 
Σαπάο ἀϊδοῖϊ οἰ ματίσαγα. διπν ετγ εἰΐατα Αἰ}. ἀπᾶς δγραπιθπιδτϊο 
οτἱεθαῖαγ, ᾳποά αἰϊχαὶδ πο μαθ6π8 δοϊεπείατι ἕδεϊεϊ ἰὰ οὐΐπ8 δεῖθη- 
τα. φὶ πδίῆη]πε ἡἰδοϊϊ, ποῦ μαρεῖ, δθἀ χποπίδτω εἰυ8 ηποά ἢὲ αἱϊ- 
χυὶϊά ἑδεΐηπι δδῖ, εἴ εἶα χαρά αἰΐφυο πιοῆο πιονεῖῃτγ αἰϊψαϊὰ πιοίϊατη 

10δ068ῖ (μος δαΐεπι ἰῃ ἀδ πιοῖπ πιδπιζεδιιιπ 651), ἀἰδοεπίθπι φυοαπα π6- 
(6886 [οτἴδϑβε εδὲ αἰἱχαϊὰ δοὶεπιῖδα μάρενα. δἱ εχ δος χυοπαε ρειεὶ 
4ᾳποά δεῖπϑ ρυίοῦ ροϊθηιτία εἰ ψοπογδεοπε οἱ ἴθπηροτα εδὲ. ἂὲ γοτῸ 
δαρ5ιαπϊα οἴϊαπι, ρτίπιο απίάδπι φυΐα φῖιαα ρεπογαίΐοπε ροβιεγίογα, 
"05 εἰ δι θ5ϊδηϊϊα ῥγίογα διιπῖ, αἰ υἱγ βπθγο εἴ ἤόπιο ϑρεγπιδῖθ. 
{Ππὰ εὐῖπι ἰαπὶ Βαθεῖ ϑρδοίεπι, μος γεγο ποῃ. εξ φαοπίαπι οπιπα 
χυοά βὶ δὰ ρτἰποὶρίαπι οἰ ἤπεπὶ Ρτορτεάϊατ: εἴεπὶπι οαϊι8 ᾿ατιδᾶ, 
Ρυϊποεὶρίατα εϑὶ; βθπογαῖο τσογοὸ ἢπὶς ζγδίία; {ἰπ|8 υθγὸ δοίαβ; εἴ Βυΐῃ5 

40 ρταιία ροϊεπεα ϑυπιϊξοτ. ΠῸΠ Θηΐπι υἱ νἱδιη ΒΑΡ θαηῖ, δηϊπηαϊϊα υἱ- 
ἄεπε, δεὰ αἱ νἱάδαπε, τἴδυτη μαΡεπξ, δἰ! τοῦ οἰΐαπι δοάὶ βοαιΐνατη, 
τι δεάϊβοεπε, εἰ βρεςυ]αξίναπι, πὶ δρδουξεπίαγ; πες υἱ βρεςηἸαιίναπι 
Βδρδαπὲ, δρεςπἰδηϊατ, πἰϑὶ αὶ Ἔχογοϊζδηζιτγ. Ηἷ γαγῸ ποῃ δραουδηΐῃτ, 
δεἀ δυὶ δἷο, δαϊ συΐα πο ἱπάϊροηὶ δρεουϊατὶ. ἰΐεπι πιδιετία οϑὲ ροΐεη- 
Ὅλ, φυΐα {ποδι Ἶ Ροϊεϑεῖ δὰ δρεοίεπι: οαπι νθγὸ δοῖα, ἱπης ἷπ ϑρεοῖα 
ἐθῖ. δἰ πιϊΠ1ὸτ εἰϊαπη ἂς ςεξοτῖϑ, εἴ χποττιπὶ τποῖϊο βπῖ8. πᾶγε χθεπι- 
δὐἀπιοάππι ἀοοοηΐεβ, σὰπὶ ἀἰδοϊρα]πιη οβἰεπαπὶ ορεγαπίρμν, Ῥυΐαπὶ 

0 ἱπηροϑηΐ886 ἤπαπι, δἰ πὶ ποτ εἰΐαπὶ παίηγα. δὶ δηΐση ποη ἰἰα ὲ, ετὶξ 
Μεγουγιης Βθδιββοι δ. ΠΟῚ δπίιη ογὶξ τηδηϊοϑῖανῃ δη ἱπῖγα τοὶ εχῖγα 
δἰ δοίθπεα, χπεπιδἀπιοἀαπι οἰΐαπι 116. ὀρ επὶπι βηῖ8, ορογαῖῖο 
ΤΕΓΟ Οραβ8. πηθ ποπιθπ Ορογαῖῖο ἠϊεϊϊπτ ΔΡ οδϑετε, δὲ ἴεπάϊι δὰ 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΒΟΌΜ ΡΠ. 

Ρεγίεοϊομοπι. οὔπὶ δπῖοπι χπότγαι ἄατι σαΐάεπι αἰ εἰπιππι οἷῖ πδπβ, τξ 
υἱδὺβ υἱδὶο, δἱ πῖ}}} ργδεῖετ ἤδης δἰ πὰ ἃ υἱδὰ βαὶ οραϑ, ἃ φυΐρυ2- 
ἄλπι σεγο Βαὶ αδἰϊυὰ, αἱ ἃ δεάιβορεῖνα ἀοπιιϑ ργδεῖετ δεάϊβεδῦο- 
Ὠδπὶ, ΙΠΙΪΟ πιΐπαι9 ἴδπηεπ 1]ἰς φωυΐϊάετη βηΐ9, Ηἰς σατο τπῶρί8 Βπδα 
Ροϊεπίϊαα δι. δεάϊβοδιῖο πδιῆαπθ ἱπ δοάϊβεαῖο δίταὶ δὲ ἄξ εἰ εδὲ 
οὐτὰ ἄοπιο. φυογπιποῦησιε ἰϊδαθα αἰἰπά φυϊἀήδπι ργαρίει πϑΏτ δδὲ 30 
ἰὰ φιυοὰ Β1, Βοττπι δοῖπϑ ἰπ εο φυοὰ Αἱ 6δὶ, αἱ ἀεἀίβοιίίο ἱπ δ. φαοὰ 
δεἀιβοαδίυτ, εἰ ςοπίεχηο ἴπ εο 4φυοὰ οοπίεχϊξατ. 5ἰτα ον εἰ ἀε αἰϊῖα, 
εἴ οπηηῖηο πιοζιιδ ἰὰ πιοῖο. φυοτηπι ὙΕΓῸ ΠΟῊ οὶ αἰϊπᾷ σποάάδεη 
Ρα9 ἔπιεν ΔΟΙΙΟΙ 6πὶ, ἴῃ ἱρδίδτη δὲ δοιϊο εδὲ, ;ξ υἱδῖο ἴῃ υἱάεηϊε εἰ 
δροοιΐατίο ἴῃ δρεσυϊαπῖε εἰ νἱῖα πῃ δπίπια. χηᾶγα εἰ οἰ δΆ δἰϊατα : υἱῖα ὁ 
πϑηαιε αιδεάδπι εδέ. ππῆε ραϊεὶ φιοά δυθδιαπία εἰ δρεοίεδ δοῖχβ 
681. δὲ δεουπήάυπη ἤδης ἰρΓ τατοη πὶ τηδηϊδδίιτη θὲ φαοὰ ρτίος 
δΌΡ5ἰδπιία δοῖι5 4υδπὶ ροϊεπιϊδ, οἱ φπδιιδάτηοάατῃ ἀϊχίτουε, ἔεπα- 
ΡοΓα 8επιραγ ργδαςεάϊε δεῖμα, δἰϊῃ8 δηῖε αἰΐιπι, 846 δὴ εἴσῃ χεΐ 
οδὲ ρτίπιο του θη 18: νογιτη θη 6 η Εἴϊαπι πηδρὶϑ ρυϊ ποῖ ραλξοτ. δαίογαα 
δμΐμα ῥτίογα οογτΌρ.ΒΙ]1}}58 δυθβϑιαπιίδ δαπε: εἰν γεγο ροξεπῖδ 

᾿δεϊογηυπι εδῖ. ταῖϊο δαΐθιῃ ἢδες οτηπὶς ροϊεηιία δἰπι] οοπιγαάϊοιο- 
τ ε81. αυοά δὨΪπὶ ΠῸΠ δὲ ροσδιῖ]ο 6886, πο ἱπεγῖὶ δἰ ϊουϊ. οἴακα 
Ὑ6͵ΓῸ Ροββῖθ1]16 σοπεηρὶς πο ἀροτγο. φυοα ἰρίτατ δδὲ ροϑϑίρῖ!α δεδα, 
σοπιϊηρίς 6886 εἴ ΠΟῃ 6886: 40ἀ γογὸ εδὲ μοϑϑ 16 ποτὶ ο886, ςοῦ- 
δηριῖ ποπ 6886; αθοα δηΐεπὶ ΘΟ πρὶ ΠΟῚ 6886, ΘΟΥΓΌΡ 1116 εδῖ, ΔῸΣ 
δἰ οἰ ἰοῦ, δὺς μος ἰρϑυπι, φυοα ἀϊοϊτυν, σομεηροτα πο 6856, δἶνϑ 
δοουπάυπι ἰοσππι, δῖνθ δεουηάυπι ηπδπίωπι, δῖνα δοοππάθτι ΄αδὶδς: 
δἰτη ρ ἰοἰἴογ νϑγο, υοα 5θουπάμιῃ δι διδητίατη. π18}} ἰρίτιτ οὐ ρὶὲ- 
εἴϊετ ἱποογγαρε ] αην δἰτ οἰ ἴογ ροϊεπεία δδῖ: δεουπάυτ αἰ ϊᾳηξά 
δαΐετῃ πἰ μι] ρτομίθεῖ, δαὶ χααϊα, δὰϊ ὑθ]. δοΐπῃ εσξὸ οτθμία ἢ πεα 
δοτῦπι 4186 πεορϑϑαγιο β80πῖ, Ἰἰσοὲ μαθς ῥγίπια. δὶ δπῖπι 'ρ88 ΠῸΒ 
δδϑδηῖ, πἰμὲ] εδδεῖ ργοΐδοϊο. πες δὶ φυὶδ πιοῖϊῃ8 δϑίθγῃη8 δα εἰ χαδά 530 
δείθγπυπῃ τοοϊα πὶ δϑῖ, δϑὲ δδεουπάαιῃ ροϊδηϊίατο πὶοῖναι, πἰδὶ πιμὲδ 
410: Βυΐῃα δαΐετη τηδιθυίαπι π11}}} ργο μοὶ 6586. φιᾶγα δετῶροῦ ἁρὴξ 
80] εἰ 5161146 Ἰοϊαπηαιιε σδαἰιπι; πεαπὸ {ἰπιθπάτπι π6 Ποῶπάο εἰεῖ, 
ηυοά πιείυπηϊ απίάδμι ΒΡ γσδῖοῖ. ποῦ δηΐπ αεἰραυζοτ, οὐτὰ μος ἴα- 
οἷυπῖ, εο φαοὰ πιοῖυβ8 εἰς ποῃ δδὲ οἶγοα σοπίγδαϊς!οηΐδ ροϊδηίλαπα, 
φιρδιπδάιποάθπι σοΥττρ 1} 15, τὰ τι ἸΔθοτίοβα εἷδ οἷς πιοῖτϑ οοὩ- 
ππιαῖϊο. δου δίαπια παπιφαδ τοδίοτὶα εἰ ροϊθητὶα ἐχίδίομ, πομ δεῖς 
Βυΐα8. οἄηδα δδῖ. πηι απῖιγ δυΐθπὶ ἱποογταρ Βι ὰ 1Π|ὰ ἐπ σαδθ 
τγαηδιιυαπίτ, οἱ ἴειτα εἰ ἰκπῖ8: δἴθηἶπι ϑοῖιραγ μδες ἀρποϊ: δεοιῃ- 30 
ἄυπι 56 επὶπι οἱ ἱπ 86 ἱρδὶ8 μαρεηὶ τηοΐππι. οεῖθγαδ υετο Ὁτάμπεθ 
Ροϊεπῆδθ, τ ἀδιογιπίπαῖοπι εϑ81, σοπιγδάϊοιτοηΐδ δαπὶ (φοοὰ ΓΤ Ἢ 
Ροϊεϑὶ δὶς τῆουεγο, ροϊοϑὶ εἰΐαπιὶ ποι δὶς), φυδδουπηθε δεἰ]οεῖ δεςῦι- 
ἀππι γαιϊοπθτα. ἰγιδιομαὶοδ ὙΈγο, 60 ἰρ80 υοὰ δάδιπὶ εἴ Διδυδῖ, 
ςοπιγδάϊοιοπὶβ οταπὶ δαδάοπ. εἰ ἱρίτυτ δἰίφυδο παϊηγας δῖνε δα ϑίδχ- 
[ἴδε ἴ8165 δαπὶ 4υαΐθ8 ἀϊσαπὶ ἰη δεγπιοπίθιιϑ ἰάδα8, πιοΐιο πιαρὶδ δοῖεβο 
Αἰ φιϊὰ οτὶς ΤΣ 1ρ88 δοϊδητῖα, δὲ πιοΐμτη αυδπὶ προ πα: 116 δυσπαιῦδι 
τολξὶ8 δοίπδ, ἰδὲ ὑεγὸ Βοτγῶη Ροϊεπῆδθ. ποὰ ἱφίτυν δεῖτις Ἀτ ἴογ εἰ 
Ροϊεπιῖα εἰ οπιπὶ ᾿γαπδπια ιν ο ρΥΙποὶρὶο 6δὲ, ραϊεξ, 

9. Ουοὰ διειῖεπι πιε]ίογ ἃς ρτγϑεδίδηιου ἥπδπ ἴρεα Ῥο πα Ροξει- 
τα δοίπδ δῖ, οχ μὶ5 ρδῖθῖξ, φιδδοῦπαμθε επὶπι δεου πο τπι Ροδ56 δξ- 
οὐπίοτ, Ἰάδπι εδὲ ροΐδηδ σοῃίγαγίας τὸ φποα ἀϊοῖτιγ Ρο 566 δᾶπητο 
6886, ἰίοπι δεὶ εἰϊανῃ δορτοῖδῃβ, οἵ δίπηιὶ δα δι ροίει!ια δοὲ δαπππς 
εἰ δεργοϊστη 6886, εἰ χπίθδοθγα οἱ πιουδγὶ, εἰ Ἵχϑίστετε εἰ ἀεδίτασεα, 9 
ἐχϑιγυὶ εἰ ἀδεῖγωϊ. ρμοδ86 ᾿ἰδαπε ςοηίγαγία δἰ πιμὶ εϑῖ. οοπίγαγία τεξο 
δἰτηοὶ ο886 ᾿ππροϑϑῖθη!α δϑὲ, ὃ ϑάπιπι οἱ δοβγοίπιη 6686. 4ηᾶτε 56- 
᾿6886 65 ὈΠΌΠι ΘΟΓΏΤΩ ὈΟΠΠΤΙ δ586, ἱρδῆτι δυο ρο456 υὐγατοφθα 

δ[᾽ πὶ] δῃξ ποΌ ΓΙ : δοῖα8 ἱρίτγΓ πιε]ΐοτ. πϑοαδθα δαΐοθμι οδὲ οεἴλδε ἣν 
πΆ 186. ἤπεπὶ εξ δοίαπι ἀειογίογθπι ροϊθηϊ 6886. δἰδηλη ροΐοπ8 οδὲ 
ἰάδπιν, ἀπιθοὸ ςοπίγαγία. ρϑϊοϊ ἱρίϊηγ φῃοὰ τηδΐαπι πὸπ οδὲ ργωεῖες 
τα8: τπδί παι πδιπ 6 Πδειγα ροδίογίυ8 ροϊεπια 6ϑῖ. πο ἐρίτως φαλο- 
4υδπὶ ἴῃ ἰϊ8 φυδα ἃ ργίποίρίο εἴ χιιδε ρογρεῖπα δαπῆ, πιαΐατα ἐα πε- Ὁ 
πε οοτγγηρίατη. εἰθπὶπι οοττιρίϊο ἀξ τι8]}15 εοἱ. βφαγαθ φαρῆδσε 
δοῖπ ἱπυεηϊαπίογ: ἀϊνίἀεπῖθα πατηχιε ἱηταπίυπι. αποάεὶ ἀλγδαι 66- 
86, πιδηϊοϑῖαα δϑϑϑηΐ: πῦης Δαΐοπι ἱπεῖπὶ μοϊοητία, ςὩγ ἰσέδοξο- 
ἴὰπι ἀπο τες αιῖα 4αϊ οἶγοα ὑπππῆ ραποίατη δυραϊὶ, ἀυοθαρ τε ξῖν 
Θε4ηαῖθ δαπί. δὶ ἱρβιπτ 4υϊ οἶγοα ἰδξι5 δεῖ εἀποεγεῖωγ, υἱάδαξὶ τποχ 
εὐϑεῖ τηϑηίΓδϑῖτιτι. ΘΓ ἐπ 56εἰ γοῦϊο Ὀπίγθγβα ον τοῦ παῖα δὲ 
ἴγεϑ δϑᾳφύαΐεδ, εἴ τὶ μ615 εδὶ, ἀπο, οἱ φαὶ δχ πιθάϊο δῆργα εἰδί γε - 
εἴπδ, νυἱάθμεὶ τηδηϊεβέωτι αγὶξ οἱ φαὶ ἐϊἸαἀ οοἶδῖ αύᾶγε ρΡαϊεξ φυοα 
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30 4π86 ροϊοπίϊα δαπὲ, τεάδοϊα ἴῃ δοῖιπι ἱπυθηϊπηζαγ. οϑυϑᾶ δυΐετη αϑὲ, 
ἀαία ἰμιεἸ]εοιῖο 6δὲ δοῖαϑ; υατε δχ δοῖα ροϊεπίία. εἴ ΟΡ μος δβεπὰο 
οορποδουηξ. Ροδίθγοῦ ϑϑίη4θ6 βαπεγαιομθ εϑὲ, αὶ ϑεουπάυπι πα- 
ΣΩΘΓΏΤΩ δοῖιτι8 6δῖ. 

10. (πὶ ἀπίδπι ἐη8 εἴ ποῃ δῃ8 ἀϊοδίατ σπολάλιπι αυϊάετι 86- 
οαπάυμι ἔρογαθ ργδθϊοαυπεπίογιση, φυο ἀἀἀπὶ ἀπίεπι δεοσπάπη ρο- 

δ τοπίαμι δὺϊ δοῖθσα Βοτγιπὶ δι οοπίγατία, φποάαπιν τεγοὸ τπᾶχιτηα 
Ρτορτίε δη8 νϑγαση δαϊ ἴβ]βυπι, Βοος δαΐεων ἰῃ γεραϑ εδὲ σοτηροδιουθ 
τὲ] ἀἰνίδοπθ; 4πδπιοθγοτα γογὰπὶ ἀἰοῖξ, φιὶ ἀἰτίσαπι ἀϊνί ἀϊ εἰ οοτα- 
οδἰταπι σοπηροηὶ ραϊδῖ, [αίδατι δπΐεπι, 41 σοπίγα αι γαϑ 86 Βδ- 
ἀρὰς λα φαδηεἴο ϑθηΐ δαὶ ποη 8ππΐῖ. {πᾶτε ηποὰ γεγτπιὶ πὲ ἰαἰδηπι 
ἀϊοῖίατ, χαϊὰ ρτοίδοϊο ἄος ἀϊοίναα, οομϑἀογαπ τη δῖ, ποῦ επὶτ 
Ῥγορίδγει ᾳποὰ πο8 ἰ6 σϑγα ραϊδτηαβ ἃἰθαπι 6886, ἴὰ αἰρυδ ε8: δεὰ 
Ρτορίεγεα χιοὰ ἰὰ δἰβαβ 68, ποϑ, σαὶ ἀἰοίπιυ9, νδγωπι ἀἰοίπιαδ. δὲ 

40 απαράδπι ἰϊλαθα δεπιρογ σοπιροδίτα οἱ ἱπιροϑει θ1 Πα αἰγὶ ἀϊ, φπαεάαπι 
ΤΕΓΟ δΕΙΠΡΟΓ ἀἰνίϑα οἴ ᾿τροδϑι ι]α οοπιροπὶ δππῖ, χυδεήατῃ υογοὸ 
φοηθπρὶς σοπέγαγια 6856 (6886 χαϊάοτα εϑὲ σοροπὶ δἰ ὉΠΕΠῚ 6886, 
ὨΟῺ 6586 γΈγὸ πο ουϊπροηὶ, δε ρίαγα 6886), ἜΓΡῸ οἶγοδ σοπείηρεη- 
[δὰ χυϊάοπι δδά6πὶ αὶ ἀξ εἰ τεγὰ ορίηῖο, οἱ δαάθπι ογδῆο :--εἰ οοῃ- 
ὕπρη φαδηάοφιιε νϑγάτη 4υδπάοσυδ ἔα]ϑαπι 6886, οἶγοδ γθγὸ ἐπιροῦς- 
ἰΡ 1116 ΑἸ ἰἴογ 86 μάΡδγα ποὴ ϊ φυδπάοψαε γϑγαπι φπαπήοαυε ἴαἰδυπι, 
δεὰ Βαξο ϑθωρεγ νεγὰ δ αϊδα δαηξ. οἶγοα ἱποοπιροϑίίδ σεγὸ αυϊὰ 
6886 δπϊ ΠΟ 6686, εἰ γγιπὶ οἱ [αίϑηση ἢ ποπ 6πὶπὶ 6ϑὲ σοτηρο δια πη, 

(Ὁ αἰ οἷξ χαϊάετη δὶ οοτηροπβῖυγ, ποῦ 911 δυΐεπι 91 ἀϊνίδαπι δ'ξ, διοθ!ὶ αἱ- 
θπι ἤπυτῃ δὶ ἀϊαπιοίγαπι ἱποοτητα ΘΠΞΌΓΑΒΙ 6 τὶ 6886, πα ς γ γῆ οἴ 
ξαϊ σατο δἰ τ ] τοι δἰίατα ἱπ 115 Ἔγῖξ. δὴ φυσπιαἀπιοάυτα πεαα νϑγαπι 
6δὶ ἰάοπι ἱπ Ηἷϑ, ἰϊὰ πεο ἴρϑατη 6886} οϑγῖδ {Πηὰ απίἀθπι σθαι, μος 
ΤετΟ αϊδυπι δϑῖ. δἰϊηρογε πη δο ἀΐσεγε σϑγὰπὶ δϑῖ: πὸη δηΐπὶ 
εϑὶ ἰάοπι αἰβγπιαιῖο εἰ ἀϊοϊῖο. ποῦ αἰτἴπραγε υθγὸ εϑὲ ᾿βτογασθ. ποι 
εϑὲ ἀδοἰρὶ οἶγοα φυοά 4υϊά 698, πἰϑὶ ϑεουπάππι δοοίθπβ. δὲπι τογ 
Θυΐεια 681 οἶγοᾶ ποη σοπιροϑίϊαθ δυβδιαηιαδ: πο δπὶπὶ οδὲ ἀδοἰρὶ. 
οἱ ουμποῖδα 8πηΐ δοῖι, πη Ροϊεητία, ξεπογαγαητογ δἴθηΐπι 80 “0Γ- 

30 ἰξοπ ̓ ὐδθν πᾶῃς δυΐϊεπι ᾿ρϑῆπι 68 ποῃ βὲ 64πῈ ΘΟΓΓΏΤΩΡΙ [ΌΓ. 
Εχ διι4ῦο δπῖπὶ ὩΠ4Π6 βοπογαγοίαγ. συδθοῦπαῃας εἰδΔαθε δυπὶ τ γῸ 
ἰρϑάπι 6886 αυϊὰ εἴ δεῖα, οἶγοα δες ποὺ εδὶ ἀδβοίρὶ, 86 δαὶ ἱπ:6}}}- 
ξετα δὺυῖ ποη, σϑγτπὶ 4ποὰ 4υϊά 6581, ἀ6 εἷβ ψπδογιϊαγ, 8] 1δ]ΐα. δ πὶ 
ΔΝ ΠΟῚ : 6886 Τ6ΓῸ οἰ γΟΓΌτι αϑὲ, οἱ ΠΟΠ 6586 αἱ [αἰβαπι, ππυπὶ 4πὲ- 
ἄξει δὶ οοπιροηϊξηγ, υθγαπι, 81 Ὑ6γῸ ἢ0ῃ σοπιροπίϊυτ, [αἸθατι. ππυτα 

τ0δῶγθτο, δὶ δϑὲ φυϊάθπι 6η9, 8ἷς δδῖ: 918 ΤΈΓῸ ποῃ ἰΐα, πο δϑὲ. ψθυῃ τα 
δυΐεπαι ἱπ16]]ρογα μδος : ἔα]ϑαπι γοτὸ ποῖ οδὲ ἀδοεριο 8δεά ἱρβογδυ- 
ἃ, ποῦ 406}15 σμοοἰτλ8 65. δἰεπίτα οαδοὶί88 αηίάοπὶ δίουτὶ 51 οπιαϊπο 
Ἀθη άΡετεὶ δἰ φηΐδ ἐπε Πἰξοπαάϊ ροϊοπίζατη. πιδπὶ Γεϑῖτιπι δαΐθαι εδὲ 
αποᾶ πεαὰδ 4 ἱπιπιοδί θυ» ἀδοορίϊο δδὲ δεουπάππι 4αδπο, δἱ 4υἷδ 
ἴτήτα ΟΡ  ἰὰ ραϊεῖ: περυῖα δὶ ἰτἰαδιιραΐαπι ποὺ Ραϊοὶ πιυϊατῖ, ποι ορῖ- 
παρίτυγ πιο ἄμπος γϑοῖοϑ ΒΆΡογα πιοάο ποῦ: τηθϊαγοίηγ δἰθηῖτα. 
σόγῖι αἰϊσαϊὰ φυϊάεπι, αἸϊααϊἃ γεγο ποη, υξρυΐα ράγεπι πυταθστιτι 
Ῥεΐπατν ὨπΠΠῸπὶ 6886, ἃπΐ φυοϑάμιη αυΐϊάεπν, αποδάδτη γεγο ποῃ. 

19 φαοδά παπιοῖτιπὶ ἀσΐεπι οἶγοα ππιπὶ πος μοο: πὸπ ἀπιρίξαδ δπίιῃ 
ἐν βαύνν χυϊάοτα, φπδοάδηη γθγοὸ πο Ραϊαθὶῖ, δε υόσυτῃ ἀϊοεῖ δὺὶ 
αἴϑατηῃ, ἴαπαπδῖα ἴα δοιροῦ 86 μδρϑδῖ. 

ΙΧ. 

Ουοὰ πηππὶ τπυἰεῖα ἀϊοσαῖοτ τη οηΐβ, ἐπ ἀἰϊνίβίοης ἀε φαοῖῖεδ ἀϊ- 
οἴστη εδὲ ργίαθ. οὔτι δυΐοπὶ πηι ἰ ρ] οἰϊογ ἀϊοδῖατ, ρῥτϊπιογαπι, δὲ 
δοταῦν 4θμ6 δαουυῃἀππι 86, Π0Π 8εουπάππι δοοϊάθπϑ ἀϊουπίυγ ἀπάτη, 
αυαίίθοι ἴῃ δαπιηα τποάϊ δυαξ. δὲ ᾿ρϑῶπι παπιαι:6 σοπίϊπποτπ δαὶ 

20 δῖ ρ] οἶτον δῖ τοαχίπε, σαοὰ παίαγα εἴ ποη ἰδεῖῃ παχὺ ᾿ραϊϊοπε: 
εἰ Ποτοπι {ΠΠ|Ππὰ πιαρῖδ ἀπάτη εἴ ργίμϑ, οὐἷπ8 πιοῖαδ ἰρλνιοἰΡιΠον εἰ 
ταϑεὶϑ δἰπιρίεχ δεῖ. ἰἴδπι ἴαἴε δἰϊαπὶ τοδρὶβ εδὶ, φυοά ἰοΐππι 6ϑὲ δἱϊ- 
{πᾶπι4π6 [ογταδτ οἱ δρεοίεπι μα 6η8, δὲ τοαχίπια φαοάςαπαηπο ποΐυγᾶ 
ῖ6]ε δἷξ, εἴ ποὴ Υἷ, φποιπδάτηοάῃπι 4παδοῦπσαε δὶ ρἰπιϊπε δυΐ οἷανο 
δὺῖ οοπίαποίοπε: δὲ μαρεδΐ ἴῃ δὲ χυοὰ οδυβὰ εἰ 811 τιὶ σοπιϊππτπη 
εἷϊ : τε σεγὸ εϑὲ, φαὶδ ἅπαδ τποίπδ ἰΙθ00 εἴ ἴδεῖηρογε ἰθαϊνὶ δι 115 εξ, 

ΓΘ τρληϊΓεδίατη εθὶ 4αοά, δὶ φυϊᾷά παΐῃγα τηοθοπίδ ργίπιαθ ρτὶποῖ- 
Ῥίτπι μαθεῖ ρτίτημιη (100 δηΐοπι ἰδιϊοπῖδ εἰγουϊαιίοπεπι), [Δ ρτίπια 

30 ὕπρηϊϊπο υπᾶ, φιδεάδπι δαΐετη που ππα γαῖο εϑῖ. ἰαϊΐα υεγο, 
ἡπιογαπι ἱπιο! Ἰθοῖο παπᾶ: ἰαἰΐα δυΐαπι, χαογαπι ἐπα ῖν 818} 115, ἰη ἀϊν!ϑὶ- 
Β.1]16 γεγο εἰμ δϑῖ, σπορὰ δῃξ δρεςῖὶα δαὶ παπιετγο ἐπι ἀξ γ!δῖ 0116 οϑὲ: πὰ- 
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ταθτῸ ἰρίτατ ἱπάϊνἰϑ! 5116 68ὲ δἰῃραϊατγθ, δρεοῖε σετὸ οορῃοϑοϊ θεῖ οἕ 
βοίεππδ. χθᾶγε Ὁπῦτη ὑἰ 4.6 ετῖξ ρτίπηηπι, χαοά 9 Βϑέαπεῖδ τὶ ππύτῃ 
διπὶ οδυδα Θδῖ. ἰοῖϊε8 ἱρίταγ ἀϊοίϊαγ ἀπῦτα, χαοὰ παίυγα οοπέπαπτη 
εδὶ, τοῖππι, δἰπραΐαγε εἰ ππίνγβαϊε: δος δυΐθτη οτηηΐα ποῦτη θπηῖ, 
ἐο ηυοἀ φαοττιπάδῃι ἱπεο!Ἰδοῖῖο δὺς ταιῖο ἱπάϊν οἱ 1118 δϑὲ. οροτιεῖ ὁ 
δαΐεπι οοπδίἀογαγε φιοὰ ποῖ δδὲ δεοάεπι τποάο δοοϊριθηάππι, οὐπὶ 
ἀϊοαϊατγ, σῦδε ἀπαπὶ ἀϊοπαΐατ, εἰ φαϊά δδὲ τπιπὶ 6856, 4υδανο γαϊΐο εἴα 
εδῖ. ὩπῸπὶ οἰοπὶπι ἰοῖΐοα ἀϊοίτατ: οἱ ππιππαηοάσαυδ εοστιτι οἱ αἰ ϊχαΐ 
Βογαπι πηοάογωτα ἰπδῖξ, ἀπάτη οτὶξ, 6886 υπὶ δυΐοτι αυδπάοααα χαΐς- 
ἄετα αἰϊοαὶ Βογαπ οτῖξ, φαδμάοααε σϑσο αἰϊετὶς φαοα εἰ πιαρὶβ ρσο- 
Ρίπφασπι ποπρἱηὶ δδὲ: ]ὰ νεγο ροϊεπεῖδ, χαετπδάηιοάαπι δὶ ἀδ εἶθ- 
τππιεπίο εἴ οὔπϑ8 οροτίθαϊ ἀΐξεγα, εἰ ἀδ ἱρ5819 τερδ ἀεϊοττηίηδπάο εἰ 
ποταϊπῖϑ ἀεβηϊίοπεπι γοάάθπάο. ἰρηΐδ δἰθηΐπι φαοἀαπιτηοὰο ἀήσαι 1: 
εδὲ εἰδιπεπῖυπι ({υγἐβϑδῖ5 γεγο ϑεοππάτπι 6 δἰδτι ἴρϑατα ἰπδηίϊητη 
δαὶ αἰϊυϊὰ αἰϊα τα16), φαοάατηπιοάο γεγο παϊηίπιθ δϑῖ. ποὺ δηΐτῃ 
εϑὲ ἰάδτω ἱξπΐ δὲ εἰ θπιθηῖο 6886, 86ἀ ἰᾶηαπαπι τα 8 φαδαάδπι εἰ πδυγα 
ἰκπὶθ δ] πη θβίππι εξ. Ποπιθῃ δυξθσα ϑἱρηϊῆοαὶ χαρά Ποο εἱ οσοταρεῖδξ, 
4υοὰ εχ 60 ἰαπηθδιῃ δχ ργίπιο ἱπεχοϊδίαπιο αἰϊχυΐά οἷς. ἴϊα εἰ ἀθ 
οδυϑὰ εἰ πθ0 εἰ ουποιὶς Ἀπ πϑοοτποάϊ. ρῥγορίεγ φυοὰ ὑπαπὶ 6886 εϑὲ 
ἰρα ἐν δι θ 1} 6 εβ8ὲ ἱβδατα τα ὑθγα 6ηϑ, δὲ ἱπββραγαθια ἃυΐ ἰοοο δαὶ 8ρ6- 
εἶδ δῃξ πιεπίθ δυὲ ἰοῖο αἰχῃς ἀδξογιηϊπαίο. τπαχίπιθ δαΐετι τηδηθα- 
ΤΆΤΑ 6886 ουΐπϑαι6 βεηεγί9 ρτίπειπι, εἰ τιρχίπιε ργοργία φααηετατίδ. 
Βίης εἰδηΐια δά αἰϊὰ δάνεηϊξ: τηδηδαγα δηΐπὶ ἰὰ δεῖ 4.0 φυδηῖυπι ο0- 20 
ξυοδοΐταν. οσορποϑοϊϊατ δυΐεπι φυδηΐατηι, ργοπὶ απαηϊαϊη, δαξ ὑπὸ δαξ 
ὨΌΤΔΕΙΟ Σ ΟΤΏΠῚδ ὙΘΓῸ ὨΠΙΙΘΓΏΒ ΠΟ. πᾶΓα ΟΠ 4υδηΐθτο, ργουῦξ 
ηπαπίυτα, ὩηῸ οορτιοδοίϊαγ: εἴ 40 ῥτίπιο Βὸὺς σοβηοϑοϊξγ, ἔρδασῃ 
Ὀπαπι; Ργορίεγ φυοὰ ὑπαπὶ ρτϊποϊρίθτα δϑὲ παπιδτὶ, ργοῦϊ ὨυχΩ ΘΓ 
εδῖ. Πίης δηΐεπι εἴ ἴπ 4119 1ὰ ἀϊοϊϊπτ τποηϑηγα, πὸ ρῥτίπνο πηῦμα- 
φιοάχῃε σορποθοίξιτ: εἰ ουϊθδατο τπδηϑαγα ππυτὰ οϑὲ, ἱπ Ἰοπρλτυάϊπε, 
ἴα ἰδπει ἀπε, ἱπ ῥγοίαπαϊιαϊο, ἱπ ργανιταῖθ, ἐπ οεἰδγιιαῖα. ξγαυ δ 
εαἷτα εἰ ςο]ογί τα 8 οοτηπιππὶα εδὲ πα φοπίγασιῖ8. ἀαρ εχ δαΐπ εἴ πηππι- 
ηυοάφαε Βοτυιη εδὲ, αἱ ργαυϊίαθ εἰ 4ῃδεὲ φαδπίαταουπηπε ροηᾷετῖ 
Βαρεῖ, εἰ φυδδ Ἴχοθᾶϊε ρουάεγε; εἰ οδἰδιίιαβ, φυδα φαδπέπππουπησθε 30 
ταοΐατη μαρεῖ, εἰ 4παε Ἔχοεαϊξ ἰῃ τηοῖι. εἰεηΐπι δϑὲ αἰΐχυα ταγὰϊ οδ- 
Ἰεγίϊαβ δὲ Ἰενίς ργανϊῖδδβ. ἴῃ Ηἷδ ἰϊδαθα οπππῖθπϑ ππδηδαγα εἰ ρτγίηοὶ- 
Ρἴαπι ππαπι φυϊζάαπι δὲ ἱπάϊν!ϑιῖϊα δϑὲ, παν δὲ ἴῃ Πἰπεὶδ υἰαπεαῦ 
Ρεάαϊξ ἰάπαπαπι ἱπάϊν 5111}. ἀρῖψαθ δἰδαῖτν πὶ δπϑάγαπη ὑπητα αυϊά- 
ἄδτν εἰ ἱπαϊτ δῖ θ}} 6 πδαγαηξ, ες δαΐετη δ᾽ πιρίαχ δαὶ 4π8}} δαὶ 
ἐγ υϑὶ ἰίαφπε νυἱάθίπγ ποῦ 6896 δαξ δαξεγοπάῃπι δαὶ δἀάεπάπτη, 
Ἰὰ σογὶδ τπυβηϑῆγα δὶ; 4παγα παϊποτί οετιϊϑϑίτηα εϑὲ. απίϊδίοτη εἴ- 1053 

επἷπὶ ρομαπῆ, 4π86 οπιπὶπο ᾿παΐν181:}118 6ϑὲ: ἴῃ οαἴογίδ σθτο ἱσαϊίδη- 
ἴἰᾳτ Βυϊαβοοπηοαϊ, εχ διδάϊο πϑιπαπε εἰ ἰδ επῖο ἃς δείπροτ ἃ τηδίογθ 
τπαρὶς ἰεϊερὶ: εἰ δάάϊταπι αἰϊφυϊά εἰ ἀφτιρίατη ἀθαπιὶ εχ πιϊμογε. 
ἄπαγε ἃ 400 ρτγίιπο βεουπάμτα δεηδυπη ΒῸπ σοπεπρίς, ΠΟ οτημα8 
το  Πϑαγδτ δὲ Πυπιϊάοττιπι οἱ δἰ σςΟΓΏπι οἱ ρταυΐ οἱ ἰενὶδ (δοϊπηϊ; οἱ 
ἴππς ρυΐαπὲ σοβποϑοεγε απαπίυπι, στη ΡῈΓ ἤδπο πιδηδηγδιῃ δοϊαπῖ. 
8ἃο εἰϊδπι πιοΐυτη δἰταμ]οὶ εἰ νϑἰοοἰδδίταο τηοῖα : τηϊπὴπηὺπι οπὶπι ἔετη- 
Ρπδ ΐο μαρδῖ. φυδργορίογ ἰπ ασιτοϊορία ἴδὶθ τπιπυτι ρυϊπεὶρίατα εἰ 10 
χαδηϑΌγα 6δί. πιοίπτΩ δπίπι δου θαι δὲ νϑἰοοἰϑϑίτηητα ο86]} δι ρρο- 
ππηῖ: δὰ χποπι οσαἴεγοβ ἰυἀϊοαηξ. εἰ ἴῃ τηπδῖοα ἀϊεδῖδ, χαΐα ταϊπίσαυτη. 
δὲ ἰπ υοςε οἰοπιεπῖασα. εἴ ἤδας οτηπὶδ ἰΐα ἀπῦτι ηπἀάδπι, πο αξ 
οοτηπιαπε χοϊ άδπι ππύτη, 864 αἱ ργαεάϊοϊστη δϑῖ, ΠΟ δαΙΏΡΕΓ δυΐοσα 
ΠΥΘΉϑΟΓΆ ΠΏΤΠΘΓΟ ΠΠαπὶ δϑὲ, ΤΘΓΏΤΩ δἰϊαυαπῆο ρίαγα, πϊραΐϊδ ἀΐ6 8669 
ἄυδε, 4π86 ποῦ δεουπήαπι δπάϊξατη δα ἴῃ γαϊϊοπῖρυϑ δαπὶ. οἴ υοθδδ 
Ρίατεδ φηΐθηϑ πιοπϑηγαπιῃσ: εἴ ἀϊατπιείεν ἀπο ταθηϑαταῖοτ, εἰ Ἶὰ- 
ἴα8, δὲ οἴῃ 68 τηδρη Ὁ ΔἸ η 68. δὶς ᾿ρ [ῸΤ τ ΕΠ Π8ΏΤΒ ΟΠΊΠΙΠτῃ ὉΠΏτη δϑῖν 
4αΐα οορποϑοίπη8 εχ 4αὶΡη8 δυθδιαπίϊα δϑῖ, δὰξ δοουπάτπι πη 20 
δαῖ τ θηῳ αϊνίἠεηῖθ8. εἰ Ρτορίεγθα ὩθΏσ ἱπάϊν 1116 εϑῖ, αιΐὰ 
διηρυΐοτοπι Ζυοτασβοθη πε ἱπα ἑν} 116 οδῖ. ΠΟῚ ἴδπηθη ΟἸΔΩΪΆ δἰ ταὶς 
ἴἰτον ἱπάτν ϑ: 111 δαπε, αἰ ρ68. οἴ πιπλῖϑβ, δεὰά μος χυϊάδπν οπιπὶπο, 
Π]υὰ γογο στὰϊὲ δά ἐπα ινἐδι δ1 11 δοοππάππι δεηϑαπι, τὶ ἰαπὶ ἀἰοἴυπι 6 δὲ. 
[οτιδ5818 εἰδεηὶπὶ Ἅὁτῶπα οοπίϊππππη ἀν β θ116 δϑῖ, δειαροΓ δυΐετι πιθῃ- 
δᾶτα σοπρθηδα δϑῖ. πηδβιπἀϊπηπι πάτη 06 πιδρηϊτηάο; εἴ δεουπάυνῃ 
ππυτπσυοάσας Ἰοπρὶπάϊπῖ5 Ἰοηρίτπἀο,, ἰαιτιἀϊη:58 ἰατ τυ 40, νοοῦσα 
τοχ, ρτανι αι ρτανεῖαϑ, ἀπὶϊα8 πηϊϊδίαπι. Σϊ8 δπὶπὶ δοςίρεγα οροτίεϊ, 
εἰ ποῃ φυοά πυπιεγογῦσω πηπιθστιδ, δὲ ορογίεγοεῖ, δὶ 8: πη} {τ τ. πὸπ 
ἴλπιθη δι ον οεηϑαῖ, δοα δο δἱ ππὶϊαῖϊατη ππἰϊαῖθδ εἰ ποὸπ ππἰέδίθηη 30 
οδπβοσεῖ 6885 ΤΠ ΘὨϑΏΓΣΔΙΩ. ΠΌΙΩΘΤϑ δηΐπὶ πηϊτϊδιατα δδὲ το ἰπιάο. οἱ 
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δοἰεηξῖαπι φαοάτιε εἴ ϑ9δῆϑηπι τη οπδαγαπι Γοσττα ἀἰςίπιι8 ε886, ῥτο- 
Ρίεγεα φηῖβ μὲσ εὰ αἰϊφυϊὰ σορποϑοίπιαβ. ἴσα τρεπδαγαηίωγ πιϑρὶδ 
ἥμδπι πιϑηϑιγθηῖ. δϑὰ δου ἀϊξ ποδὶβ δὸ δὶ δΐο ποδ πιεηϑυγδηΐδ οο- 
Βποϑοδγθταιδ Πυδπεϊη 8.) δΏταη8, Ε0 4ιοά τοῖϊε8 πορὶβ σηΡ ἐΑ]186 πιθη- 
ϑυτὰ δάἀιηοίδ 6ϑϊ. Ῥτοΐδρογαθ δυΐθπὶ ἨοΙλη 6 πὶ αἷξ πηι ϑογδιη 6686 

» σπυοίοταπι, ροτῖπάθ ἃς δἱ ϑεϊθηΐθπι δαξ δεηεπῖοπι ἀΐσοετγεῖ. ἰβῖοδ 
δυΐειη, 4αΐα Παρ θπὶ 1116 χφυΐϊάοπι δοϊοπίϊαπι, μἰς γεγο 86 ηϑῦτι, 486 
ἀϊοῖπιιιθ οΒ᾽ δοἰοιτιτι πιβηϑαγαϑ 6886. πΒ 1} ἰϊᾶαι 6 ἀΐοοπῖθβ δα ρεγἤϊπιαπι 
αἰϊφυϊᾷ ἀΐςετε τἰἀθπίαγ. χυοὰ ἰΐδφῃα υπὶ 6856, πιαχίπιβ δεοηπάιτῃ 
ποιλθὴ 4υοα ἀεϊετπίααπι, πιδηϑῶγα χαδεάδιη ἐϑῖ, τηαχίπιε ρσορτὶε 
φιαπε ται, ἀοίπἀθ φηβ ἰϊαιῖ5, πιδηϊΓεδίαπι 68. ἴδ]6 διΐδηι εγῖξ, 8] 
Βος χιυϊάεπι βεοππάμπι ηπαηιἰταΐειη, μος γε το δεουπάτιπι 4υ Δ] δἴθπι 
ἱμάτν!ῖρ1}6 911. φπᾶγθ ἀθὰπὶ δυΐ δἰ μι ροἰζοτ, δὰξ ρῥτοαῖ 6ϑὲ αὐυτα, ἰπ- 
ἀϊν 51:0} 6 6ϑ8:. 

10 2. δεουπάστῃ δι θδιαηἤδτη δοΐεπι εἴ παῖηγαπι ηοπαπὶ πιο ὰὸ 
8ὲ ἰιαδεαῖ, φυδογεμάυτη δδῖ, φιασπιδάπιοάππι ἱπ ἀυ δι δι! οπὲΡας ἴτα- 
οἰανίπιιϑ 4υΣάπᾶπὶ ὑπῶτῃ δῖ δὲ φποπιοάο ἀς δὸ ορίπαιϊ οροτγίβαϊ, 
αἴγαα αὐ ᾿ρδιπὶ ππαιῃ δ ιΔπεδ 811, φαειηδάπιοάυιη ΡγιΠαροτίοὶ 
ἀϊχογυμῖ ργα8 εἰ Ρ]δῖο ροδβίονϊαδ; δὴ πιαρὶ5 δἰίᾳυδ 81εἰ τιν παίητα, 
εἰ φιοπιοάο οροτγίεαϊ ποῖα ἀἷοϊ, εἴ δὴ ππϑρὶθ 5ιοπι ΡΗγ οὶ, 1110- 
ταηι ἐπίπι ααϊάδπι δπιϊοἰ πδη ἰρϑιπι ὕπὰπι δῖ 6586, αυϊάδιη δἔγοιη, 
αὐΐάαιη ἰηβηίταπι. δὲ δαΐθιη πἰμ}} ὑμῖν δγϑαί απο ροϑ81}}116. ἐδ 80}- 
διδυ ϊίαπι 6886, πειπδαάτηοάιτπι ἴῃ ϑθγτηοπίθαα ἄς ϑυδδίαητία εἴ ἀς 
δηΐο ΒΑΡ 5 ἀϊξίυνη εϑῖ, πες μος ἔρϑυπν αξ ἀπαπὶ ααϊὰ ρτγδαῖθγ ποτα 

40 δι θοϊδυι δια 6586 ροϑϑιρη]α 6δὲ (ςοταπυπε ἐρπσθξοι 564 υἱ ρταδάϊοα- 
τίο δοίαπι, ραῖοὶ φυοὰ πες ἰρβᾷπι ἅπυπι. 6ῃ8 δπὶπι εἴ ἀπ οἱ ἀηϊ- 
ὙΟΓϑα ἴθτ πιαχίπιθ 6 οπηπὶθ9 ργαθάϊοδῖατ. πάτα πθ4π6 βέπεγα 
υϑῖιν δα 4ιδθάδπι εἰ θυ 5ἰαπεῖδο ἃ οοίογὶϑ 8 ραγα θ᾽ 68 ϑαπηῖ; πες ἔρϑιιτα 
ππιηπ φ6ηα8 οοπεπρὶξ 6586; ἤ 6 απ δ 5ἰαπεϊαπι, ζγορίεγ δαβάοπι οαυ- 
885 ρτορίογ 4η85 πθς 6η9. δάξδαις διυιίζεπι δἰ τα ἴθ 'π οπαπῖθιι5 πο α886 
εϑὶ 85 ἤᾶΡόγα, ἀϊσιμειτγ δυΐθιη δ αια 6 Γ 65 εἴ ππιπη, Δ ΠΑΓΕ ΟΊ} 
ἐπ φυδὶ τι θη5. 911 αἰϊχαϊὰ ἰρδυπι ἀπῆπὶ οἰ ἰϊφυδ παῖυγα, δἰ τη τον 
δαῖΐεπι εἰ ἴῃ ΖιλπΕ δε θα5, ἱπδηἰΓοδίαπι ἐδ φυοα οπιοῖπο απαοτοηάυπι 
δϑὲ φυϊάπαιη ἀπαιη 911, δίσαϊ χυϊὰ 6π5, ἴαπαυδπι ποη ϑιΓβοΐδι5. δἱϊ 
ποι μος ἰρϑύμῃ οἷυδ παΐαγα δἷξ. δὲ σετο ἱπ φοϊουῖθιδ 688 τπῈ}8 ΘΟ] ΟΓ, 

30 πραϊα ἸΡιπι; ἀοίπάε ]} εχ μος εἰ πἶρτο βεγὶ υἱάδπειγ. πίρτγαιι 
διιϊοπὶ ργίναϊιο αἰδὶ Ἵϑὶ, δίσπτὶ ἰαπεῦγαο Ἰαςῖδ: μᾶρ δαΐθιη ἐιοὶδ ρτὶ- 
γϑιῖο δυηΐ, αύδγα δὶ δπτία οοΐοτγεϑ δϑϑοπὶ, δ] αι 8 ργοΐδοϊο παπιθυτιϑ 
Θητία δόϑεπὲ. 867 φυοτατ ̓  ραῖεξ φαοὰ οοἴονυιη ; εἰ ἰρδιῖπι πυτα 68- 
ϑεῖ υἱΐφαε αἰϊφυϊά ἀπππι, αἱρπῖα αἴρυνπ. 9ἰπη τον δἱ δπια πιά ε]ὰ- 
ἰίοπες εβδεηῖ, παιπογα8 δϑ86ηΐ, αἰϊαπιου ἀΐεβεοϑ; εἴ πο εϑϑεῖ πη- 
ἸΙΘΓῸ9 δ ϑιδητα, εἴ δογαπι ΠῸΠ ἰρϑυμη ππητι δὐδεῖ δ] 4αϊ, ουΐας 

1055 δίαπιϊα ποὴ ἰρϑίῦη Ὡπηπὶ 86 ἀἰδ515. διιη  ογ δυΐεπι οἰ ἴῃ 801}}8 
εἰεπιδπῖίοττιπι δϑ8θηξ δμϊία πατπϑγιϑ, οἴ ᾿ρϑθιπ τππητα δἰ ομθηΐιπι νο- 
οαἰ6. εἰ 81 ἄρυγαθ ᾿ἰπδάγαπι γεοΐδγυπι, ἀραγαττιπι Ὠυπιδσιι5 οϑϑϑηῖ, εἰ 
ἰρϑαπὶ αηὰπι τγίαπριϊιπι. δϑάθπι γεγο ταῖο οἵ ἐῃ οαἰογὶ5 ροπεγίθιιϑ 
681. ῦδΓα δὶ οὐπὶ ἐπι ρα 98: πὶ 5 φυά]διῖθυ5 απ δι θ.9 86 ἐπ πιοῖα 
ἩμΠοτὶ δίπε, εἴ ἀπυιη φυοάάδιη ἴπ οἸπηῖθυδ, δὲ 1ρ86 πυππογῃϑ ἰίᾳυο- 
τῖιπι δἷξ, εἴ ἰρϑυτη ἀπὰπὶ αἰ φαϊὰ ἀπαπι, ποπ ατῖθπι μος ἴρϑυτι 80}- 
διαπίία οἷυϑ δὶξ, πο}θδ86 δϑὲ τιὶ δἰϊδιη ἰπ δι ΐνϑῖαπ}5 δ'ς 86 Παρϑαῖ. 5ὶ- 

10 ΤΑΣ ΘΓ πᾶτη 406 ἰπ ΟἸπηθιδ 56 μαρεῖ. αποά ἰρίτιγ ἴθ οπιπὶ ξθπθγα 
ἰρϑαπε πηυτῃ δἰ χυα παίπγα θϑὲ, εἴ χαοά πα] ]ἴπ8 μος ἰρδυπι παἴωτα 682, 
Ραῖεϊῖ. φυεπιδάμποάυπι ἐπῖτη ἧη οοἰογιϊ8. ἰρϑίαι ἀππὶ ὩΠῸ8. σΟΪΟΓ 
αυδλοτγϑη τι 65, ἰἰα ἴῃ δυ ϑέαπιϊα πᾶ δι θ5ιδη τα ̓ρϑαπι τιθαπι, αιοά 
δυΐοπν ἰάθη πο άδπι πιοάο δἰρηΐβοαὶ ππὰπὶ εἰ δῃ8, ραῖοὶ εἴἶαπι εχ 
80 φυοά δοαυδ]ῖτον δεφαϊϊυς ργαοαϊοαπιεαῖα εἰ ἴθ πὰ} }Ὸ εξ, πες ἷπ 
υϊά εϑ8ὲ πδο ἴῃ 408]6, 66 ἃ δἰπιὶ! ἴοτ 56 μαθδὲ δίσυιἱ 6π8, οἱ ἐχ οο φῃοά 
ἴῃ ργδεάϊοαϊοπο “ἀπυϑ Βοπιοῦ πο δάάϊξ αἰϊφυϊά δ] υἀ φυδπι μόοταο, 
δίους πεὸ 'ρβάπι 6886 ργβϑίεγ φυϊὰ εϑὶ, δῃξ ηπαὶε, δὺξ φυδηΐαπι: δἰ 
ὍΠῚ 6888 68[ ὈΠΙΟΌΠΙΖΠ6 6856. 

το 3. Ορροπαπίυγ δυΐετι ὑπῶπι δὲ τη αἶτα τι εἰ8 πιο 5; χυοταπι 
ὯΠῸ ὑπαπὶ εἰ πιο] ἰτὰ ἀο, αἱ ἱπα ἐν ἰ518}16 εἰ ἀϊν ϑίμη!ε: φυοά οπΐπι δαὶ 
αἰνίφειπι δας ἀϊνί5: 8116 εδῖ, ταῦτα δο φυαεάδιπ ἀϊοίυτ, φαοα τετοὸ 
ἱπάϊν 8116 δαξ ποη ἀἰϊνίδιπι, ππαϊῃ. οΌπε δυΐεπι ορροϑιτίοηε8 σαδῖ- 
ποῖ 9ἰπὶ ᾿ποᾶὶβ, εἰ μογαπι αἰΐῃ5 δεουπάυιη ρῥτινδιίοηθπι ἀϊοδίοτ, 
οομἴταγδ ἐγαπὶ ργοίθοϊο, οἱ ποαὰδ υἱ σοπιγαάίοιίο πες πὲ εα 4υ8ὲ 
δ αἰϊᾳυ!ά ἀϊοιπῖυν, ἀϊοϊί τ διιΐειη ἐχ σοπίγαγῖο ἰρϑαπι ἀπαπι, εξ δὶ- 
βαϊβιοαῖυν εχ αἰ νι Οἱ] ἐπάϊ νι υ1] 6, ἐο χαοὰ τρὶς πιαϊπάο εἰ ἀϊ- 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΟΑΛΥΟΝ, ΙΧ. 

ψίϑῖθ 116 ΘΕ π 8116 εοῖ, χπᾶγο ταυϊπίαο γδοπα ρτίοτ χύατα ἱρά ινιεῖ- 
16 ργορῖεγ δϑῆβῃμ δϑξ. ἰἴΐθπι πνΐα5 ΄υϊάδτη εσῖ, φσιδιπαάτηοάητη εἶ }0 
ἴῃ ἀινίδίοπε οομίγατίουτιπι ἀδδοτ ρϑιπιη5, 146πὶ ϑιπιῖ6 δὲ δεαύδὶο: 
του ἰπ ἀϊπ8 γεγο ἀϊνδγϑανα ἀϊβδίτα}]8 οἱ ἰπδθαῦδὶε εβῖ. οὐπὶ ἀπΐεια 
ἰάδται παι! ρ]Ἰοἴτετ ἀϊοδίατ, απὸ φιίάδιπ τηοο δεουμπάιη παιπεγατα, 
4ιοὰ υδπάοφαηε ἀϊοίπιν5 ἰρϑῦγα: μος ν8γὸ δὶ γαϊίΐοπε εἴ πυπιθτο 
ὨΠΌΠΙ δὲῖν αἰραξα τὰ ἘΡὶ ἱρϑὶ εἴ δρεοῖα εἴ πιδίεγια ππατα. ἱΐεπὶ δἱ ρτῖ- ὁ 
πιᾶε 8:1} 5ϊαπτίδα τϑιῖο ππᾶ 811, ὩΣ δδανϑὶες ᾿ἰίπεδα γειῖδε δδεάδσ, εἴ 
δοαπαῖϊα εἰ Θα]πδ᾽απι δηραϊοσιπι φαϑάταϊδ, ἴαπιεἰϑὶ ρίαγα οἰπτ: δοαα- 
[165 ἰᾶπηδη ἴῃ οἷϑ δϑὲ πη 88. διιη} 8 νΓῸ δὶ, οὔτη ποη 8ἰπὶ δδύάδτῃ 
δἰπι ρμοἴθτ, πες δεςιιπάυπι δι ται απ δὰ δ᾽ δοΐδαι ἰη αι δγοπια, φα- 
οὐπάαπι ϑρβοῖοπι εαάδτι βἰπὶ, φυσπιδάπιοάητα πιδΐα 8 αυδάγαϊητη τοῖ- 
ποτὶ ϑἰτηῖϊα δὶ εἰ Ἰπααθ ἱπδθῆπα]6δ. μᾶ6 δηΐπι βἰ παῖ ]05. φυΐ]εια, νδ- 
ταμι ΠΟῺ δᾶδάεπι 5: πηρ] εἴτε δαπί. αιαράσπι γεγο, 8ἱ ουτπ δαπάθτῃ 
ϑρεοίεσω μδθδδηξ, ἴπ χυΐθυ8 πιδρὶδ οἱ τηῖπτϑ Αΐ, πεαπε πιῶρὶ9 πε 
πλΐπδ δ'ξ. αυδοάδπι δπίθιη 81 δϑάριη εἴ πὰ ϑρδοῖο ραϑδῖο 911, αἴ 10 
γδ]ὰ6 αἰθαπι δἰ τπΐτιι5 δι δα 6956 αἰυπῖ, 4υΐα ἅπἃ 5ρεοῖο85 δουτπι 658, 
4υδεάδνα γετο δὶ μαγα Βαβοῖ οδάδιπ φυᾶπι ἀΐνογϑα, δυῖ δια ρὶἰοίϊτατ, 
διυΐ ΄υδα ἷῃ Ῥτοπιρίυ δυῖ, υἱ δἰᾶπηῖη ἀγρεπῖο αυδὺϊ ἃ0}}.0, ΘΌΓΕΣΙ 

γεγο ἱξηὶ, ργουΐϊ ἤδνηϑ εἴ συΐης εϑῖ. χῦδγα τη δηϊδέτια δοῖ ηυοὰ ἀι- 
Ὑογϑτπι εἰ ἀἰδ55ιπι1}6 τη η} ἰρ]1οἱταν Φσαπίητ, δυάας οἱ ἰάθα ορρο- 
8116. ὑπάδ οτῆπε δὰ οπῖπα αὐ ἰάδπι δυξ δἰ ἐϑῖ, μος νϑγο, Ὡἰδὶ δἷξ 
οἱ πιαίεγία οἵ γαῖϊο ππᾶ: φύαγε ἴῃ οἵ ρτορίπηυνϑ ἀϊτογδητα. δε ασα 
δαΐεμι ϑἱοατὶ 111ὰ πᾶς 'π Ἰηδι μϑιπαίιοῖδ δυηϊ. ἀϊνογδανη ἰρίϊατ δαὶ 
ἰάδμι ἰάεο οπππο δ ουππὸ ἀϊείτυτ, φαοὰ αααδαθς ἀπιια εἰ 6η8 ἀϊ- 
ουπίυγ: ΠΟῊ δδὲ δπΐμι σοη γϑάϊεἰϊο ἱρ5ῖι5 οἰαϑάθπι, ἀπᾶγ ποὺ ἀϊοῖ- 20 
ἴὰγ ἀθ ἤθη οπιῖθιϑ (αῖ ποπ ἰάεηι ἀϊοίτατ), δε ἀθ ουπηῖθηδ δπθαϑ. 
δὰϊ δηΐπὶ ὩΠαπι δῖ ΠπῸπ ὩΠμ πὶ πϑιΌΓΑ ἂρίαπι 6η8 δὲ ὑπαη 6886. ἀ- 

γέγϑατα ἰρίτωγ οἱ ἰάεπι [ἴα Ορροπιπῖιτγ: ἀἰΓαγομτία νογο οἱ ἀϊνεγεδ 
ΔἸϊυ ἃ ε8ι. ἀϊνδγδατη παιπᾳαε οἵ {Π]ὰ ἃ αι ἀἴνδγϑημν, ποῦ 6βῖ πϑ- 
(6688 ΔἸίφυο 6586 ἀϊνευϑιιπ. οἵἴππα δἔθηῖπι φιοάςιιμαι8 511 6η5, δαξ 
ἰάεπι δαὶ ἀΐνεγδθιμι θϑῖ. αἰ δγεηϑ γεγο ἃ} αἰίφιο αἰΐχψυο ἀἰϊεγεας 
δδῖ. 4πᾶγα πθοθ886 εϑὶ δ] φαϊὰ ἰάεπι 6586, 400 ΟΠ ΠΓ6γημῖ: μος τθτο 
ἰάεπι δαξ ρει δαὶ δρδοῖεϑ δδῖ. οἴηπε πάππε αἰ Έογϑης ουῖ βόβεγδ 
δυῖ ϑρεοῖε ἀϊί(εγι. ροπθγθ, φιόγατη ποΠ δὐξ σογηππππίς πιδέθγίᾳ πδ- 
486 ταπίθα βεπϑιαἴΐο, πίραΐα υογαπι ἃ] ρνδοαἰοαἰ οἷ» ἤρατα εδῖς 30 
βρθοΐε νέγο, φαόγαιῃ Ἰἀοπὶ ρθιι8. ἀϊοῖταν δυΐοιῃ ρεππβ ὅπ0 ἀπῖθο 
ἰῆτῳ ἀϊἊεγυπὶ ϑεοιπάπτη δι βοιαπείαπι ἰάοιη ἀϊουπίωγ, οοηιτατῆα γεγο, 
{{{ἐτομεῖα, δὲ σοπιγαγιθίας αυδθάδπι αἰ δὐθμῖία οδὲ. ηποὰ ἀὐΐετω 

τεοῖα δυρροηίπιῃ8, εχ ἰη ἀποτίουα ραῖοῖ. ουποία δπΐτῃ ἀἰἤϊοττα νλάθι- 
ἴατ, εἴ ποη δοίη ἀΐϊνεσϑα 6586, 56 ασπδοάδπι δοοπηάυπι ροηῸ5 ἀϊ- 
γετϑᾶ, 4υδαάδιη ἰπ οδάθιπ ριδειἰοαιϊοπὶς οοογαϊπαιίοπαθ. πᾶσα δἰ! 
4π86 δϑίϊεπι δβρεοῖο, ἰπ δοάβδιη βϑῆθγε δαηῖ. ἀδιειτοϊπδίαπι δυΐειῃ ἰπ 
Δἰ1ἰ5 εϑῖ, Ζυδε οαάδπι δυὶ ἀΐνθγθα βθῆθγα δι. 

ἀ. ΠΝ δυΐεπι σοπιηραὶ ἴῃ τίςοπι αἰ ΠΠ6τγρ, φῶδο αἰ ογωπὶ, εξ 

Ρἰα8 εἰ πιΐπυιδ, δδῖ δἰϊδτω φυδϑάσαι πιαχίτηα αἰ Πδγθπτῖο; εἱ μὰπς ἀϊοο 
ςοπίγαγιεἰδίεμῃ. χυοα δαϊδιη τπαχίιηδ ἀϊἐγοπίϊα δϑῖ, πιαπ ἜδιΌση δδὲ 
εχ ἱπάποϊίοπε. 4τδ6 δΐπὶ ξέπεγα ἀϊἊδγυπί, πο Βαρεπὶ 84 86 ταϑ- 
ἴιο νἱᾶπι, δε ρ].}8 ἀϊείαηξ εἴ ποη σοπνεαίιπ: {ΠΠ1|6 νεγοὸ 86 ἐρεςὶδ 
ἀϊξἝετυπε, βεπεγαίομεβ εχ οοπιγαγί ἰαπῆυδηι οχ υἱεἰπιῖδ ϑηηῖ. ἀἶ- 
δἰδπίία υ6γῸ Ὀἰἰππογαπι τυαχίπια δϑῖ; 4τιαγθ δἰϊαπη οοπγασιογατα. «δ- Ψ' 
αὶ φιοά πιαχίπιιιπι δϑὲ ἱπ χιοῆπα βδπεγα, ρεσίθοϊπιη δῖ. εἴεπξαα 
πιαχίπιαπὶ δδῖ, σα ΠΟἢ 6ϑὲ Ἔχοθβϑι5. ρεγίεοϊμι γδγο, εχίγα φαο 
Βοπ 6ϑὲ ροϑβῖθιϊε δἰψαϊὰ μάρεγε. βπαπι παπιαδ Βαρεῖ ρεγίες; ἀπ- 
[εγεπτία, φυσπιδάϊπο ἀθγῃ οδἴεγα ρεογίδοϊα ἀἰσππίυγ εοὸ ᾳποὰ Βαρεαπξ 
Βποπι. δχῖγα ἤπθηὶ διΐθτα πὶ} ὁδὲ: ᾿ἰ πἰπιαπὶ οπΐτῦ ἴῃ τα οπλοΐ Ἐδᾶ, 
εἰ σοπῖϊπεῖ. φααγα 1 8}} εχῖγα βηθιη ὅσ, πδὸ ἱπάϊρει δἰίφῃο, φαοὰ 
᾿ἀὐθόνθῳ εδὶ. χυοά ἱρίτιτ ςοπιγαγί εἴας δϑὶ ἀϊδγοπιία ρογίεσϊα, ας 
δ Ραῖδθι. οππὶ δαϊοπι τπιἱἰρ]οἴτογ ἀἰοδηῖογ οοπιγαγία, κα Ὁ 

οἴηπι δευϊίαΓ, δίοπεὶ εἷ8 ἱπθοὶ 6866 σοπιγαγι8. Ηἷ8 δαΐοιῃ οχαϊφιεδὶ- 
Βα ραῖεϊ φαοά ποῦ οοπᾶπρίς απὶ ρίηγα σοπίγασία 6686. πὸ επῖδο δὲ 
αἰτίμιο αἰ το γα αἰϊψαϊά ογίῖ, μας ππία8 ἀϊδίαπεας Ρ]ηγα φυᾶτα ἅπο 
ἈΪτῖπα. οἱ οπιπῖπο δἱ οοπεγαγιεῖας αἰ εγεπιία ει, ἀἰ[ογοπῖα υατῷ 
ἀυποταπι εδὶ, ἜγρῸ δὲ ἱρβα ρεγίεςϊα. πεςεβ88 δυΐθτηι αἰ ἰδ5 οοπίτατίοπαπα 
ἀεβηϊίοπεβ τεγαϑ8 6856. εἰθηΐπι ρἰυγίπιυπῃ αἰ[(εγὲ ρεγέεςία ἀἰϊίρογεαν. 
τᾶ. παιθαθε ποῦ ε556 δ]ϊηυϊᾷ δῃτηδη άππι οχῖγα 68 αθδε εἰ βεβοια 
ἀϊἝεγαπε εἴ δρεοῖε οβίθηϑαπι εδῖ, 4υΐα δὰ δὰ 40δε οχίτα βϑηῦε εαπξ 
δοη εδὲ ἀἰετεπεδ. πογαπι ἀπίοπι Πδθο πιαχίτια εδὶ. εἴ 4086 ἐπ 

Φ 



ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΆΑΒΟΌΝ ΙΧ. 

εοάετι ξοπεγα ρἰατίπηππι ἀϊξξεγαπε, σοπέγασία δπηϊ: πηδχίτηϑ θηΐτα 
Βογυπὶ ἠϊ[γθηϊία εβὲ, 4π166 ρεγίβοϊδ 6. οἵ 4π8ε ἴῃ βδοάεπι δυ8.ε- 

"- ρμιῖϊνο Ρἰατίπιατα ἀϊςεγυηῖ, σομϊγαγία δαηξ: τί δγία οηΐπι οδάθιη οοῦ- 
ἐγαγῖθ. οἵ φῆαθ 80} δαάδπι ροϊεπεϊα, ρ]αγιτουπι ἀἰϊίεγαης. δἰεπὶπι 
δεϊοηιϊία εἶγοα που δογυϊῃ βαμαδ, πᾶ, ἴῃ φι ρα ρεγίεςία ἀϊΠ}εγεπιία 
πραχίμια 6δῖ. ρτίτηα γεγο οοηγαγίειαϑ μαθιϊα5 εἰ ργίναιϊϊο εϑἰ: πο 
ἴασαεπ οαηὶσ ργίνδιϊο {πι0}ρ]]οἰτετγ εαἷπι ργίνδιῖο ἠϊοϊτηγλ, 8εά φαδε- 
οαηαπα ρεγίεοϊα 81. οαδΐθγϑ νϑγο σοπίγαγα δοοση ἄστη πᾶθο ἀϊςεπίαγ: 
αὐδεάαπι εο 4φυοὰ Βαρδδμηξ, φαδεάδτιη εο φυοά ἔκοίδπϊ δυὶ (βοῖίνα 
δὶπι, συδεάατι εο χυοά δεοϊρίαπὶ εἰ ἀρ ϊϊςϊδπὶ Μᾶες δαὶ αἰΐα σοπίγαγίδ. 

5 ϑὶ ορροπιπῖαγ ἰἴδαυα οοπίγααϊςτῖο ργίναιϊο ςοπίγατγιεἰ85 εἰ δά δ] φυϊά, 
Βοτυπι δυΐεπι ρυϊπιιπι οοπγδαϊοιίο, οομἰγαάοιϊοπὶα γεγο πἰἈ}] τη ὲ- 
ϊαιπ δὲ, οουϊγαγίογατα δαΐεπε οοπιίϊπρὶῖ, ραῖεϊ χφυοά ποη ἰάεπι 6δὲ 
ς οπεγδαϊοῖῖο οἱ σοπίγαγα. Ὀυίναιϊο γαγοὸ φααθάδπι σοπεγαάϊοϊϊο 65. 
δαὶ δα φαοά οἰπαΐῃο ἱπιροϑ8: 116 6δὲ μάθεγε, δῃξ φποὰ οὔπὶ πϑῖυγα 
αρίαπι ᾿ΆΡ6Γα 811, ποὺ μαροαῖ, ργιναϊαπι δῖ, δυῖ τοιϊδιἰτοσ, ααὶταοάο 
ᾳαοάδαπι ἀειετιαίπαίατα. τα]  ἰρ] οἰτογ επὶπι μος, αἱ ἴῃ 8]115 ἀἰνίδαπῃ 
ἃ ποβῖϑ ἐδ, ἀϊοίτηθ. ἀπᾶγα ργίνδιο αιϑϑάδιῃ σοπιγαιοιο δδὲ ἀπὶ 
πῶ ρ οβϑὶ δ {{ι45 ἀεεογιπί μαῖα, οἷν α δίπνα! δοσερῖα ομπὶ ϑυδοεριίνο. ἰά60 . 
οοπιίγαἀίοιϊοηΐβ φυΐάδτι ποπ 68ὲ πιϑῆϊαπι, 564 ρτἰναιοπίϑ δἰἰουΐασ 68ὲ. 

10 οπῖῃθ δηΐτα διιὲ δε τηδιε δαΐ πο Δδάμαϊε: δεαυδὶα ν6ΓῸ δπὶ ἰπϑδαιαὶα 
ποὸπ οἴππδ, εἰσὶ δοΐαπι ἴῃ ϑυϑοαρίϊνο Δοαυδιτδι15. δὶ ἐϊδπα ρεπαγᾶ- 
ἰἴομδδ ἰρϑὶ πιαϊοσίαθ εχ σοπ Αγ} 18, βαπὶ δηΐοιῃ δπὶ ἐχ ϑρεοῖδ εἰ μ8- 
Βὲϊτα δρδοίεὶ δὰ οχ αἰΐψηα ργιναϊΐοπε βρεείεὶ εἰ ἔογπιδθ, ραϊεὶ φυοὰ 
Οὐαὶ φυϊάεπι οσοπίναιίοιαβ ργίναιϊο δϑὲ, ργίναιίο υθγοὸ ποπ οπιηΐϑδ 
ξοτίασδα ςοπγατεἰδ8 εδῖ. οαυδα γθγὸ δεῖ, αυΐα τη} ρ ϊοἴτοτ ρτίνδτγὶ 
οοπεπρῖῖ, φυοὰ ρτγιναἴαπι 681. ἃ φαΐθαϑ δπὐια αἰ εἰπιΐ8 ἐγαπϑτην βίο π 68, 
1ιαθο οσοπίγαγία δυπῖ. μος δυΐθτι οἱ ρδὲγ ἰπἀυοιϊοποτῃ τηδπὶίεδίαπι οϑῖ. 
οἴη! 5 πδιθ 406 σοπίγαγί οι παρ εῖ δἰ τευμα σοπίγαγίοτιπι ργὶν ἴοι 6 ΠῚ, 

Ζ0 ὙδΓΌΠΙ ΠῸΠ ΟἸπηϊΐὰ δι 1πἰ 1 6τ. πα απ 88 εαλιη 86 πα} 1115, ἀἰδ81πι}}1- 
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τιαᾶο νϑγὸ δἰ πηι τ ἀἸπ|8, ν᾿ τπ πὶ ἀαίοια νἱγιαι, ἀἰετγι δυΐεσα, αἱ ἀϊ- 
οἴσπα 6δὲ, εἰθηΐπι μος φαΐάεπι, οἱ δοϊπται ργιναῖαπι οἷς; μοο σεγο, δὶ 
δἷῖ δἰ'ᾳπαπάο δὰϊ ἱπ δἰΐαιιο, αἴρπία ἱπ ἰίαπα δείδια δαὶ ἰπ ργιποιραὶ, 
απὲ οπιπίηο. ἰάδθο ἤόγυπὶ απίάθπι δϑὲ αἰϊψαϊὰ πιεάϊυπι, εἰ δδὲ πδὸ 
Βοιυδ Ποπιο ποο τοᾶὶι8: ΠΠογατα υ ΓῸ ποὴ δϑὲ, 86ὲ4 ἤθοθβ886 οδὲ 6886 
Ῥάτεπι νεἶ ἱπιρᾶιδπι. ργδοῖθγθα φυδθάδπι μδβεηὶ βαβίθοίππι ἠδίετ- 
τοϊπδίαιω, φυδο πὶ ποπ. 4πᾶγε πιᾶπί[οϑίυπι εδὲ χυοα κοιηρεσ αἰϊα- 
τῶπι οοπέγαιϊογαπι δδοππάϊπι ρῥτίναϊίοποπι ἀϊεϊταν. δαζβεὶϊς υθγὸ 
διίατα δἱ ργίτπα οἵ βρθῆθγα οοπιγαγίοστπι, υϊρπῖα ἀπαπὶ δὲ πια]ῖα: οα- 
ἴθγα επὶπ δὶ μᾶθο γεἀποιπειγ, 

5. παι δαΐεπι ππιπὶ πὶ οοπἰγαγίαπι 911, ἀπ ἰϊαν τὶς φυϊδρίαπι 
αποπϑῖι πιοίο ἀπυπὶ οἱ πιὰ ὁρροπυπίυτ, οἴ δααπαὶα πᾶρηο εἰ 
Ῥᾶττο. ἰρϑιπὶ οπὶπι μέ γε δα ΠΊρα τ ἰὰ ορροσίκίοπο αἰοίπιτδ, πιρπία 
ὨΐΓΩ ΕἸ ρα ἂπ πίρτιπι, αἰγυση ΔΙ Ραπι αὰϊ πομ ΔΙ Ραπι: πἴγηπι Ὑ6ΓῸ 
Βόπῖοὸ δὰ ἀἰρυπι, ποη ἀϊοίπια8 πἰϑὶ εχ δυρροδί[ίοπε εἰ φαδεγοπῖθϑ, 
αἴρπία πἰγπι ΟἸεου υεπὶὶϊ δὴ ϑοογαῖθα. ϑοὰ μος ἵπ Κα ἔδπεγε 
ΠΘΟ6886 6δῖ. νϑσγιπὶ πος φυοαὺυε {|| δάνοηϊξ, 8016 παπιφιθ ορρο- 

- δῖα ποὴ οοπεπρηῃὶ 51πῸ} 6956, Ζυ0 δἱ ῃΐς αὐϊῖαγ ἰπ 60 φυοά 6δὲ εἴδγ 
τοδαυθηΐς. πᾶπι 81 δυπῃὶ σοπιϊηροτεῖ, τι ἀϊςυΐα 6861 ἱπϊογγορϑῖῖο. πο άϑὶ 
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οἰίατα ἴα, δἰ 6 δἰΐαπι 'π ορροδίκοποπι οδάϊξ, αά ὑπ πὶ δι τυ ]τα, 
πἰραῖα υἴτυπι ἅπιθὸ γοπογαωϊ 8η Δἰῖεγ. 51 δᾶπε ἱρδίιῃιβ. αἴγυπη, 4π86- 
διΐο δοιῃρογ ἰπ ορροδὶι15 Ἀι, ἀϊοϊῖαγ ἀαϊοτι υἴγαπι πιϑῖυ8 8ῃ ταΐπυδ 8 
δϑαπαΐθ, φαδεπᾶμι 86 408}15 δά ἤδες ορροβίιἰο εϑ1} πεὸ δἱτογὶ 5011 
ςοπίγδσγίυτη πος δΏΒΟΡυδ δϑὲ: ΘΓ Θπὶτη πη ρ5 πιδιοσί σπᾶπὶ τηϊποτὶ ἢ 
Ρτδεῖοτγαα ἱπαθῦμ!ῖ δεαυα]ε οοπίγαγίαπι, ππᾶγα ἴῃ δἰμεῖμοι αλῃ 
ὉΠ0Ὸ εεὶϊ, χυοάδὶ ἱπαθαααία ἰάθπι ἀπιροθπ5 δἰπια] δἰρηιβοδι, οσὶξ φιυὶ- 
ἄστη Ἀτιρορυ8 ορροβίϊππι; οἱ ἀνθ ιαιῖο ἰαναι 1106 φαΐ ἀϊοηπὶ ᾿π86- 

αἷς δΔααϊτιαΐεπι 6956. νΘγΌπι δος ἀϊϊ ἀπύσὰ ἀθοθα9 ςουξγαγία πὶ 6386, 
αυοά ἱχροϑϑῖθ116 δι. ἐΐεπι δαηαὶα φυΐάεπι πιεάϊαπι πιδξτιὶ εἰ ραγνὶ 
νἱάφιατ, οοπῖγαγοἴδδ υγοὸ πθ πε τηδάϊα υἹάδίαγ, που εχ ἀδβηϊοπα 

88 1}0116 δϑῖ. ον δηΐπι δϑϑεῖ ρεγίεςίδ, δἰ δἰἰςπίῃ9 πιεάΐα 6ϑ8εὶ. δεὰ 
Ἰοδρὶ5 δΕΙΉΡΟΓ Αἰ υϊὰ δαΐ ἱροῖαδ πιεάίαπι μαθεῖ, γεϑῖαϊ [ἴφια δε ὡὲ 
πορδιϊίοπειη ορροπὶ δαὶ αἱ μτ νδίϊομεπι. αἰτοτίηϑ ἰρίτατ ποη σοπϊορὶς: 
ατιγ Θυἷσε πι8ρ15 πιᾶρηΐ 4Πδ1η ρᾶτυΐ ἢ ΔηΡ οτιιπι ἐγρο ρτγίναϊϊνα περαϑῖϊο. 
ἰᾶεο ὑρϑῆπι Ὀΐγιιπι δὴ δθο, ποῃ δὰ δἰίογαπι βδοΐαπι ἀϊοϊτοτ, αἴρυϊα 
πῆχασα πιϑὶῃ8 ἃη δε αυαὶα, γαἰ υὐγατα δθαμ6}6 ἂπ χηΐπιια; δϑὰ γα 86πὶ- 
εἰ. ποῦ δυΐδιη ργίναιίο: πϑοθϑϑαγίο δἰεπίπι ΠΟ οσηπα, σιοα ποπ 

τοδίαϑ δυῖ πιϊπδ, 6404 [6 δεῖ, 864 ἴπ φυῖθτια δρία πδίαγα δυιηὶ 111 6886, 
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εδὲ ἱξὶτατ ϑοαπα]θ, πο οὔπι ἢθο ΤΑΒΡΌ ΤΩ Π6Ο ρΔΓντιΣΩ δἱἔ, ἡδέτισα ἴα - 
πεῖ ἃρίμπ ε8ὲ Ὀγάβιηιπὶ δαϊ ρᾶγυατη ε586; εἰ Δι ροΡυ5 ἰδηαπᾶσα ρτὶ- 
γαῖϊνα πεβϑῖ!ο ὁρροηίϊαγ, ἰάδο εἰ τπεάϊατη δϑῖ, εἴ φῃοὰ πος Βοματω 
πο τρϑ] πὶ εϑὲ, δος ορροπίϊυτ, γεγαπὶ ἱπποτηϊπίτση δὲ. τη - 
Ρ ἰοϊτατ πάτη αε αἰττιπας ἀϊοϊξατ, εἰ διιϑῥαρεϊναπι πο 6ϑὲ ππῦπι: 8ε4 
τηλρὶδ, αῃοἀ πες δἰβῆπι πϑᾷπθ πίργαμηι. πεῆὰε ἴδε πος ἀϊοίτας 
ἀπυχα. 8εἀ ἀεϊεγιμΐπαι χαοάδτ πο 60 ςο]ογαβ δαπὶ, ἀδ 40 1Ὀη5 ρτῖνα- 
τε πᾶβο περβῖῖο ἀϊοίϊατ, ἤθοθδσ86 δϑὲ δπίπι δαὶ [πβοῦση δαὶ ρα] ἀππὶ 30 
δυΐ Πυϊποοειιοῦὶ δ] φαϊὰ αἰϊα ἃ ἀειογπιϊπαϊαπι ε866. χυᾶγα ποῦ γαῖα 
τεργεβεμάυμς χυὶΐ δἰπι ταῦ ραίδπὶ οππηΐα ἀϊοὶ, αὲ οα]οοὶ εἰ τηᾶπαϑ 
πιεάϊαπι οἷ: φυοά ποις οαἰσεπς πε486 ᾿πᾶπιι8 δεῖ, φῃδηἀοχαΐάετη εἰς 
φιοά πες Βοῦππι πες πιδίυτη εδὲ Βοπὶ οἱ πηδὶ!, ἂς δὶ οτηπίατι δϑϑεῖ 
αἰϊφαοά πιοάϊυπι. γάγυπὶ πο εἰ πθοθϑ88 αἰ μος δοοίάαϊ. εἰδηΐπι 
μδὲς περϑιίο βἰπιιϊ ορροβίϊογαπι εβῖ, εἰ χιοτατα αἰ ψαοὰ πιεάΐαπι 
8ς αἰΐφυᾶ ἀϊδιαπιία πδίαγα ἀρῶ εδὲ ε966: {ΠΠογωπι δαΐειπ ποῦ οϑὲ ἀἰξ- ὁ 
ξεγεηῖῖα, ἴῃ δἰΐο δῃὶπ βεπαγα δὰ ϑππΐ, φαογατα δἰπιαὶ ἐγθης περϑῖῖο- 
168. 4ύδγε αιοα βυ δ ϊοϊτατ, ΠΟ π δδὲ ἀπαπι. 

6. διιπηητεγ δηΐθαι ἀε ἀπῸ οἱ πιυ]εῖ8 χυϊδϑρίαπι ἀπθίϊαγο ροΞοί. 
εἰδιΐπι δὶ τπὰ] 18 απὶ δ: ρ]Ἰοἴτεῦ ορροπυπίηγ, δροίδυπι φαδεάδτι ἱπι- 
Ροϑϑ 0114. παπι εἰθαΐπι ραυοαπι δὰϊ ραυοα οτὶϊ: ται]τᾶ οἰεπίπι ρᾶτ- 
οἷδ ορροπυιΐαγ. ργαείεγεα ἄπο δυσὶ πιι]τᾶ, οἰφυϊάειπ ἀυρ]εχ πια ἷ- 
ΡΙεχ: ἀϊοϊξατ δαΐετη ἀὰρίπι ἃ ἀυοθυ8. φηδγε ἰρϑατη ὑπππὶ ρϑιοαχτι 
επὶϊ. δά αι επὶιπ 'ρ88 ἄυο ἀϊςεγεπίαγ πιαϊία, ηἰδὶ δὰ ππαπὶ εἰ ρᾶα- 
ὁπ ἢ ὨΪΜ1] οᾶπιαα8 δὲ πιΐπαβ, ργαθίεγθα οἱ πὶ ἰπ ἰοπρίτπϊπε Ἰο 1 
βυτι εἰ Ὀγθυθ, ἰΐα ἴπ ταῦ εἰϊυ ἀϊπο τηαϊτατα δὲ ραῦπουπι, εἴ φαοάσαπηυς 
δἷϊ πια]ίαπι εἰ ταα]τα; εἴ γαγϑπα 4π86 του τα, δἔϊλτι τα α]ταπι, πἰεῖ ἔοτὸα 
ἷπ ςοπἔπυο ξας!]ε ἐογπμῖπαθ}}} αἰ Τεγαὶ φαοὰ ραυοῦτα 68ῖ, φαδεάδπι 
παι εἰτα ἀο εγῖς. χαᾶγε ᾿ρϑαπι ἀπυσὰ τα εἶτα ὰο χαδεάαπι 691, δἰφαίάεται 
εἰ ρϑᾶυσαπι: ἢος νεγῸ ἤδοθ8886 681, δἱ ἰρδᾶ ἀπο τηῦΐία δαπῖ, νϑγυσα 
ξοτγιαδϑ5 ταῦ τα ἀϊσαπῖαν φαϊάεπι, δου ἢ δὲ πια]ταπι, 864 αἱ αἰ [ΓΘ το 
(νεἴαι! ἃ4α8) παυϊίαπι, χπα]ξα συ εγο ταϊηΐπιθ, σθὰ φυδδοῦπαας ἠϊν]οὶ- 
Β1114 ϑαπὶ, ἴῃ Ἀ18 ἀϊοππίωσ, ἅμ αιλάεπι πιοᾶο, οἷ φυὰ χιυϊτηάο οἷ 
ἐχοθϑβυπι δαὶ 511] Ἰοἴτεγ δὺΐ δὰ δἰϊχαϊὰ μαρεηδ; ραποιχηααδ δἰτηὶῖ- 
τὸς τα τυάο λείδειατη ΒαΡαπϑθ, μοὺ ὑδγοὸ αὐ παπιθγιιϑ, αὶ δοΐατα 
πὶ ορροπίταγ. ἴτὰ Ἔπίιη ἀἰοίπνι5 ππὰπὶ δὺξ ταυϊῖα, φαετπδἀπιοάατα 20 
δὶ φυὶβ ἀΐσαὶ ἀπαμι εἰ 'ρϑα πηᾶ, δπξ ΔΙ βιπι εἰ 'ρδϑᾶ αἰ βα, οἵ πιδεηδηγαίδ 
δὰ πιρηδαγαση δὲ πιθηϑυγαίιμι. δὶς εἰ σπῃ]ἰρίἰοία ἀϊοπηῖαγ σα]: 
ταῦϊ τα πδιιααε ἀπηϑ4ἰ8 416 ἈΠῸ ΠαπιΘΤΌ8, 4πΐα τρμ]α απο, οἱ ααΐα 
υπυῤυΐδ4ι 8 τη ΘΟ Ὠ8ΌΓΩΡ 18; εἰ ἰδπηᾶπι ἀπὶ, ποπ ρᾶσοο ορροϑίϊαϑ. 
Βος ΐαφυε πιοάο τηυϊία ϑυπὶ οἱ ἔρδα ἄπο : ἴᾶπφιᾶπιὶ γθγὸ του πιὰο 
δαὶ Δλὰ ΔΙ φυϊὰ δαὶ δἰ ρ]ἰοἴ τοῦ ἐχοαδδπι ΒαΡ 68, ποη δαπί, δεὰ ρτίπιῶ, 
δἰ πη ρ Ἰοἰϊογ γ6γὸ δαπὶ ρϑυρα ἴρθα ἄἀτο : πιυϊάτι ἀο παίπια δῖ ρτάταα 
ἀείεοϊαπι μαΡεπ8. πᾶγε ποῦ γβϑεῖε ἔπογὶϊ ἀΐςθηϑ ἀπάχδρογαβ, χυοᾶ 
δἰπιαὶ σπποῖδα γε8 δγαπὲ, τα αἰ ἰτὰ ἀπο εἴ ραγυϊαῖα ἱπβηΐταθ. ἀθοεθδῖ 30 
ὨδΙηΠ06 ῥτὸ Θέ γαγνίίαίε ἄϊςξετε δἰ ραμοίίαίε, ποτ δπίμπα ἰαβηΐ δ, 
οὔτι ρϑτουπι, ΠΟ Ργορίογ πηῦτῃ, υἱ φαϊδπι δἰυπι, 8εἀ ρτγορῖεγ ἀπο. 
Τρροπυπίυγ δυῖΐδπι ἀπυτῃ εἴ τη ]ϊα, 4086 ἐπ παπιογί8, οἰ τη οηϑαγα 
τηθηϑυγαῖο; δες τοτὸ υἱ 68 ΄π886 δὰ αἰϊψυϊά, φυδεοῦσπααα δογαιπ 
4086 δὰ αἰϊψφαϊά ποπ δοουπάμιηῃ 86 ἀϊοηπίυγ (ἀϊδιϊ ποίηση ἀπίοτα ἃ ἢ0- 
Β16 ἴπ 8|1|5 6ϑὲ, φιοὰ δὰ χπδε δή δἰ φαϊὰ, ἀπρ| οἰτογ ἀϊουπίυτγ), φαδα- 
ἄτα αἰ σοπῖγαγιβ, φυδεάδαι αἱ δοϊοπια δὰ 80 }}}}6, ἐο φυοά αἰιχαϊᾷ 
αἰνὰ ἀϊοαίατ δὰ ἰρϑυπι. τιηατα γθγοὸ δἰΐφαο πιΐπηϑ 6686, αἰραῖα ἀπο-105] 
Βυϑ8, Β1}}} ρτομίθϑῖ, ποι Ἔπίῃν 81 ταΐπαϑ δϑὲ, οἴϊδτη ρϑθσππι 681: τα Ϊ- 
ὕϊαάο δαΐδια 4ιδϑὶ ξεπαϑ πυπηοτὶ εϑῖ. πησηθγαδ εἴ θηὶπι 6ϑὲ τι] ἰτπο 
ΠΟ πηδπϑιγαΡ 18. οἱ ᾳφηοάδπι τηοο ὑπηπι οἱ πηπιθγ8 ΟρΡρΟΠΏΠΙΣ, 
ποη υἱ ςοπίνατγ!, δε, φαοτπδἀτηοάικιπι ἀἰοῖηπι εϑὶ, αἱ φαδεάδπι Θοστσα 
4086 δὰ αἰϊχιϊὰ. φααΐεπαδ εαἷπι μος φυϊάετη πιθπϑυγα {πὰ γεγο 
τα θηϑγΑΡΙΪ6, οαίθηπ5 ορροπαπίαζ. ἰά6ο0 ποῦ οπιπε 4αοή ππῆπὶ 8) 
παπιεγι8 εϑὲ, αἰρυΐα δ᾽ φυϊὰ ἰηάϊνίϑ: 0116 518. οππὶ δυΐθτη δἰ 16 
ἀϊοαῖατ ϑεϊδηϊία δὰ δοῖθι]8, ποι δἰπιΣ τοῦ δϑαϊρτπιδῖοτ, υἱάογὶ παι σθδ 
Ροϑϑῖϊ δοϊοπεῖα φυϊάθιπ τηδηδιιγα 6886, 50 01}}]6 γϑγὸ χποά τῃεπϑυγαδίογ. 40 
δοοϊἀϊξ δυΐεπι οὔσποπι ααίάεπι δοὶ θμΕἸ8π) 501}}}6 6886, 50 0116 πο 
Οπῖπα δβοϊδη!ίατα ε856, 60 αυοὰ πηοάο πυοάδπι δοϊοπίία 8018}}} τπθα- 
δαγαῖωτ. ται] εἰϊαἀο ἀπίεπι πεῆπε ρᾶθποο οοπέγαγία δὶ, δεά μαυὶο πια]- 
ἴαπι ἰδηχύατη ἐχοθάεπδ τυ πο ἐχοθόδαε τπμ] ἰϊπαϊπὶ; πϑοὸ απὶ 
οταηίηο, 56 μος φυΐάεπι, πὶ ἀϊοΐπτη 68ξ, φυοὰ ἀϊν 5:}116, μος ἰπάϊ- 
ἰδ 116, τα φῦδτα δὰ αἰϊφυϊὰ, φαστηδαἀτηοάιιπι δοϊεπ δ δ Ὁ}, οἱ ἕπετιξ 
ΠΏΤΩΕΓΙΘ: ὩΠΌΤΗ ὙΕΓΟ ΤΠ ΘΉΒΏΓΑ Εδῖ. 
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ἤ. Οὐπὶ γογο οοηϊγαγίοσγαχη οοπεπραϊ ΕἸ χαϊὰ πιεάΐατα 6886 δὲ 
10 σποτχαηάατα 811, Ὠδοθθ86 6Χ σοΟπίγαγιῖ8 τηϑΐδ 6886 ΟἹΏΠπΙ8 δπΐπι πιθ6- 

ἴα, εἰ 11 χαοτιμι πιεάϊα δπηΐ, ἴῃ δοάθιι ξοπογα δαπε. τπθαΐδ πδτὰ- 
4π6 111 ἀΐειπιπδ, ἰῃ κιρῷ πθοθ888 6ϑὲ ρτίπιο ἰγβποπιηίαγί φαοὰ ἴτδῃ8- 
τααϊδϊατ: υἱραῖὰ 8:.82 Ὁ Ἀγραῖε ἰπ πεῖεῃ ΡΠ] αἰΐπι ρετίγαπϑεαϊ, ρτγὶὰ5 
δὰ πιοιῖοϑ δοποῖ νεπὶεῖ. εἴ ἴὰ οοϊογρυδ, 81 δχ ἃἶρὸ δὰ πίξγαπι νε- 
πίαϊ, Ῥεῖ δά ρυπίσθαπι εἰ [ὑϑοῦτη Πα δὰ πίρττιπι σεπὶεῖ. δίσα!!- 
τὸς δαΐοπι εἴ ἴῃ 1115. ᾿γαπϑταιίαγὶ Ὑ6ΓῸ δχ ἃ]10 βεπετζε ἴῃ δἰ ρϑεητϑ 
δοῖι οδὲ πἰϑὶ ϑδοῦυσπάσπι δοοϊάθπϑ, αἴ εχ οοΐογα ἱπ ἤραγαπι. πεοδ888 
ἵξιταν αἱ πιεάΐα εἰ δἰ δὲ ἴῃ υΐοαπι, εἰ ααοτγαπι παθάϊα δυπὶ, ἱπ ἐοάεπι 

80 ἔθετο δἷπί. δὲ σϑγο οπιπίδ δ φυογασω ορροδίϊοτωυπι δαπῇῖ: 6χ Ἀΐ8 
δατοχαα 8015 ρῈγ 86 ᾿ἰγϑυδπιοίαγὶ 6δὲ. ᾶδγε ἱπιροϑεῖ θεῖα δϑὲ πιεάϊα 
6386 ὯῸπ Ορροϑίξοταπι: εθδεῖ πδιῦχας ἐγαπϑιποϊδίϊο εἰΐαπι Εχ ΠΟῸΠ 
σρροϑίεῖδ. ορροϑίϊοτιπιη γθγο οοπιγααϊοοπίδ απϊάοπι πα] ]απὶ εϑὲ 
ταοάϊαμπι. Βοος επἰτπ 6δὲ οοπίγαάϊοῖίο, ορροϑίτῖο οὐ, οαπὶ ηἴ8}} μὰ- 
θεαὶ τπιεάϊπιπα, σαἰοσπηᾳπε αἰΐογα ρᾶγ8 δά εϑῖ: οεϊδθγοτττα γ6γὸ ἀαδεάδτι 
δὰ αἱϊᾳηϊά, φυδϑάδπι ργίνδιῖο, φπαθάδπι σοπίγαγια δυπί, δοταπὶ γ ἜΓῸ 

86 δα αἸϊφυϊά, φααδοιηχῃθ Ποἢ δαπὶ οοπίγατία, πο ΒΑΡ επὶ πιὲ- 
ἀνα. ςδῦϑα γοτο, 4υΐα ποπ 'π εοάδπι ρεπθγε 8δῃπί. 4ηϊ4 πδῖπαπα 

δ βοϊθητίαα εξ 8.1 118 τὸ δάἀϊυιη ἦ γθύττι τπαρηΐ εἰ ραγνὶ 6εϑῖ. χυοάϑὶ τὰ 6- 
ἀϊα ἱπ δοάοπι ρϑῆδθγδ δαηΐ, αἱ οδδηϑαπι εϑῖ, εὲ οοπιτγαγίοττιην ἱποάϊα, 
πθοα886 6ϑὲ δᾶ εχ [Ϊ8 οοπίγαγι 8 ςοπιροπὶ, ἂπὶ ϑηΐπι οτὶϊ αἰ φιοὰ ρε- 
πα8 δοσιπι, δαὶ πα πὶ, οἱ δὶ ρεπτϑ φυϊάοπι ἴξα δγὶξ αἱ αἰϊχυϊα ρτία 5 
οοπίγαγιϊδ δἷῖ, αἰ Πεγαπῖαθ ργίογαα ςοπιγαγίαα δγαπὲ, 4πδὸ [δοϊιπὶ 
φομγασῖδϑ δρεοΐεϑ, ἰπαπδπὶ ρεπαγί8. ἐχ βεπεγα πᾶπιᾷπε εἰ ἀϊ[[ε- 
τϑηϊία δρϑοῖθα δυπῖ: αἰριῖᾶ δὲ Αἰθυπι δὲ πίρτιιπι σοπέγαγια ὁπηΐ, δϑὲ 
δαΐεπι ΜΗ ϑεργεραίάντιβ οοΐογ, μος σεγοὸ οοπρτγεραῖίνιι, μᾶς ἀἰ[{6- 

10 τϑαϊϊδο, οοπρτεραϊίίγαπι εἰ ϑερτοραίίναιη, ργίογεβ; φθδγα ῥγίογα ἴῃ σἱ- 
ὁθπὶ οοπίγατία ϑαπῖ. δἴ γ6γῸ 4η86 οοηἰγαγία αἰ [}δγαπια 8πηξ, τιὰρὶϑ 
οοπέγαγία 8πηΐϊ. οεῖεγα ἀθογμε εἴ πιεάΐα εχ βθῦῆθγε εἰ ἀϊ[[ἐγ ἐπε 
δταπῖ: ἀτρυΐϊὰ αϊσιιπηπε οοἴογεβ πιϑαϊὶ ἱπῖθγ αἰθαπι εἰ πἰρταπι δαηῖ, 
ἘΣ οροτῖεϊ αἱ εἴ εχ ρθπεῖδ ἀϊσαπίατ (68: δαῖοπι ζεπα8 οοἷοτ) εἰ ἐχ 
φαϊδυεάαπι ἀἰ Γγθη 15: ἤδε γεγο πὸ ὁγαπε ργίπια ςοπεγατία, απο άϑὶ 
5δοῖι8, παι χαοάαα δαξ ΔΙΡαπὶ δαξ πίργαπι δγὶξ. Ἔγρὸ ἃ]ῖαβ. πιεάϊβθ 
ἰξίτατ ρτϊπιογιπι σοπεγαγίογαπι μ86 δγιπῆ, ργίπιδα γϑτγο αἀἰβεγθηιίδο 
δεβτεραῖϊίναπι οἰ οοηρτγεραϊίντιπι. 4ιιᾶγα ἤος Ρτίπνιπι ιιδδγθπάητι 

40 εδὲ, φυδεοππαθε οοπίγαγία ΠΟΙ ἴῃ βΈΠΕΓΕ, οΧ 410 τρει]ΐα εογαπὶ ἢ 4αθ 6 
οτὴπι ἰῃ εοάδπι ρβΈπΠΕΓα διιηΐ, ΠΘΟΘ886 68 αἰ δυὶ εχ ἱποοταροϑι{18 ρ6- 
πΘΓῈ σομπροπδηζογ δοϊ ἱποοτπηροϑὶ(α δἰπὲ. εἴ φυΐάοπι σοπίγατγία ἰὰ σῖ- 
οοτὰ ἱποοιπροδίία, ργορίογεα 4ηο( ρῥτίποὶρια ϑπηῖ. πιεάϊα γεγο δαξ 
οὐμδηῖα δαὶ πα] ] πὶ. 6Χ σοπίγατι 8 Ὑ6ΓῸ δἰϊφυϊὰ μὲ. 4υᾶγα δὶς ἱπ μοσ 
᾿πδηδτααϊδῆο ἀπίδαηαπι ἴῃ {Πα : αἰγοααθ δηΐπι οἱ πιαρὶϑ5 δὲ τα εὐτὰϊ: 
ταράϊππι ἰσίίατ οοπιγαγίοταπι ἤοσ εἰϊαπι ογίξ. δγρὸ οδΐθγα φιοαα 
τποαΐα σοταροϑίϊα δαηξ. ἰά διΐπι χποή ὑπὸ πιΐπα8, ἀἰξετο πιδρὶ8 εϑὲ, 
οοπιροδίτααι εχ 11118 φιιοάαπι οὶὸ δῖ, φπογιιπι τη0 πιῆ. Ια γο 
τπαριϑ ἀϊοῖτυτ 6886. σαπὶ γ6γῸ σοηἰγαγίογυπι 818 ργίογα οἰαϑάθηιν ξ6- 

90 ὩΘΓῚ8 ΠΟΙ δἰπῖ, οπιηία τη άϊα ργοίδβοϊο οχ σομγαγιῖ8 θτπιπξ, Ζπᾶγα οἱ 
οὐηπία ἰη εγίογα, ἴασαι οοηἴγατία ἴαπι τι 618, εχ ργμπἰ8 σοπέγαι 15 δγιιηξ. 
δὲ φαϊάοτῃ αυοὰ οπποὶα πιραϊα ἴῃ δοάδπι ρόπογα οἱ σοπινγίογαπι 
ταραϊΐα δἰπὶ, 8. εχ σοπίγαγι 5 σοτπροηδηΐιτ, ραϊδῖ. 

8. Τύνογδατα δαΐετα δρϑοὶε δ} αἰΐφαο ἀΐνεγθυπι αἰϊχαϊὰ 688. δὲ 
ἢσο ἀπιροβαϑ ἴπε886 οροτγῖδε; τὲ δὶ πὶ πιαὶ! δρθοὶς ἀΐνεγϑθατα, ἀῶ θῸ 
αν πιὰ 18. πο 6886 6ϑὲ ἱἰρίξυγ 'π δοάθπι ββῆθγα 6686, 4886 8ραοίε ἀἰ- 
γεγϑα δασξ. ἨπΙυδΟΘΤΩ Δ  Θηΐπὶ ΔρΡΡΟ]Ϊο ξαπαϑ, 40 ἀπαπὶ δὲ ἰάθτι 

(ὔβατηθο ἀϊοπηξογ, ποὺ 8εοπηππι δοοίἀοπ8 ἀἰξεγθηίαπι μα Ρ6Π8, οἷν 
αἱ τρδϊογία Ἵχϑίδίθηϑ δἰνε αἱ δἰἰζοσ. οἰδηΐπι ποη δοίαπι σοΟπιπιπηθ 
οροτῖοϊ Ὄχϑίϑξοτγε, τιξ ἀπ θὸ δπἰπιδὶΐα, υθγῶπι οἴϊαπι αἰγίᾳπα ἀϊν Ἔγδαπι 
Βοος ἴρϑυπι δηΐπιαὶ, αἱ πος φαϊάοπι φασπι, μος γθτὸ μοπιΐπϑαι. 4πᾶγα 
Βοος σοπιπιθπε, ἀΐνθγδασι βρβοῖθ υἱοΐδϑὶπὶ δὲ. οτγίϊ ἰἴδααθ ϑεοαηάατ 
86 ἢος απίάεπι ἰα]6 φηϊά δηϊπιαὶ, μος σϑγοὸ ἴαἶδ απίὰ, υἱ μος φυϊάεπι 
δᾳυπδ, ποὺ σεγοὸ μοπιο. ἤδοθ888 ἰροτγ δῆς αἰ ογεπείδπι ρεποσὶβ 
αἰνετγοίϊαιετι 6986. ἀΐσο παιθσα αἰ δγοπαπι ρθπογὶ8 ἀἰνθγϑδέθπι, 
4π86 ἀἴναγειαι πος ἴρδαπι ἔδοῖξ. οσοπίτγατγίοίαϑ ἰρίταγ δες εγὶξ. ραῖεὶ 

10 δυΐεπι εχ ἱπάποϊξίοηδ. οὐ ποῖα παπιαα ορροϑιῖ8 ἀϊν:ἀυπίυτ. οἱ αποὰ 
οοηίγατία ἱπ δοάδπι βθπογα δὶπε, οϑἔθηδυμι δῖ. σοπιγαγιοῖδα Ἂπίτη 
Ῥεγίδοιϊα αἰϊίεγεηῆα δγαῖ. οπίπὶθ γεγο δρβοῖθ αἰ θγαπεῖδ 8} αἰΐσχιο 
Αἰϊααϊά; φιᾶγε ἢος εἰ ἰάεπι εἰ ρϑῆαϑ 'π ἀπιροΡυδ. ἰάεο ἴῃ εδάοπι 
οοοτάϊπδιοπο ργαθαϊοβιομὶς δαπξ οπιμία σοῃῖγασίβ, σηδεοπηχαθ ποα 

ΜΕΤΑΡΒΗΥΘΒΘΙΟΟΒΌΟΌΝ ΙΧ. 

Βέπεγ ἀϊετγαπι, δὲ ἐπ σνΐσεπι τηρχίπιο ἀϊνοτθα. ροτίβοῖα πατχὺθ 
αἰ [ἐγειεῖα, δὲ δἰπιῃ] ἐπ νίσοπι ποι βαπί. αἰ εγειτία ἐγροὸ οοπεέγασιε- 
ἰλ5 εδξ. ἤοο δηΐπι εδὲ ἀΐνεγθα δρθοῖθ 6886, φποά οἰπὶ ἰδ δοάεξιῃ ρ8- 
ΒΘΤ6 δἰπὲ, σοῃ γα οξαΐοτα Ἀαθεπὶ ἱπαϊνίἀμα οχοιδιοπιία, δα άθπι δυΐετα 
δρδεῖε, φυᾶδοῦηαπε σοπίγαγίθιδίοτη πο ΒΑΡ οπὶ ἱπαϊνίάιϊα οχοίδιεο τα. 
ἴῃ ἀϊνιδίοπα παπιᾳὰε εἰ ἴπ ταθϊϊ5 βαπε σου γαγδἰαϊεβ ἀπίεφθατα δὰ 29 
ἱπάϊνϊ ἀπά ἀενθηϊαϊασ. φαδγα πιδηϊξεβιιπι οἴ 4φαοά δὰ ἰὰ φυοὰ νο- 
οαἴυτ βοππ8, πες εϑάοπι πθμε ἀΐνεγϑα δρβοῖε υἷα, απδε τὸ βεπετῖ 
δρεοῖεϑ οοπυθῃϊμπῖ, πιδίογια ποι πορϑίίοιιε οὐἰδοάϊίοτ: ροπτθ 
ὙΘΓῸ τρδίεσία εἰπϑ δδὲ σαΐα5 ροπαϑ8 ἀἰοἰτατ, πὸπ αἰ χαοὰ Πεγας]ἀω»- 
ταπι, δεὰ υἱ αποά εδῖ ἴῃ παίυγα. πες δὴ δὰ 4π88 ποῦ ἴῃ εοάθπι κὁ- 
πεγε δαπὶ, 564 ΔΌ 1118 ρεπεγε αἰ θγθιξ, δρεοὶε γεγο Ὁ [8 φιδὲ ἴϑ 
δοάειπ ρέπετα δαπί. εἴθηΐπι ἀἰΠογεητίαπι ἤδοδβ56 εοὲ 6856 σοηϊτω- 
τἰεἴαΐεθτη δἷα8 8 480 δρβοῖς αἰ εγὲ. μᾶθς δαΐθπι [8 80 118 ἱπεϑδῖ χαδαὲ 
ἴῃ δοάεπι βεπεγε δηηῖ. 

9. Ὀυβιιαθῖςξ δαϊοπι απίδρίαπι σον πιυ]ϊεγ ἃ τῖγτο ποῦ φρεοῖς 
αἰζεγαϊ, οὔπι πιᾶ8 δἱ ἔεπιὶμα σοπίγαγία οχίδίαμι, αἰ ογοπιία τοτο Ὁ 
οοπεγαγιδίβα δἰϊ. πεαὰε ἀϊνογοπτα δρεοῖθ δηϊπιᾶὶ πιαϑου ματα εἴ ἔα- 
ταϊηϊπυτη, ουτα ἴάπθη μᾶες αἰ εγεηεία ρῈγ 86 δηΐπι8}19 δἷς ;ἢ εἴ βοῖ 
αὐ αἰρεάο οἱ πίριεάο, δεὰ φυδίδηυϑβ δηϊπιαὶ δἰ πιδϑοῦ ἱπῦτα εἰ ξεταὶ- 
Ὠΐπτῖθ ἰηϑῖπῖ. ἤδδο δαΐοεπι ἀθδίϊαιϊο ἔογα δαάθπ οδὲ, εξ οὔγ Βᾶες 
φυίΐάεπι οσοπιτγαγίεϊας ἀΐνειϑα βρβοῖδ ἰαςϊδι, ἤδες υϑγο ποι, αἵ ξγεδϑῦ- 
Βι16 δὲ νοΐϊπογα, αἰβεάο γεγο εἰ πίργεάο ποῃ. δὴ φαοιίδτω ἰἰΐὰ χψαΐ- 
ἄεπι ργορτίαε ραϑβϑϑῖοπεβ βεηεγί8 ϑηηῖ, δες σεγφ πηϊηίπιο ἢ δὲ ουτα 
{Ππὰ4 φυίάειπ ταῖο ἤος τόσο πιαΐοτία 81, χιφδουπααδ ἰπ γϑΐοπς ὁ 
οοηϊιαγιεἴαῖεα βηηὶ, δρεοὶα αἰ ΓΓαγεπιϊαπι [δοίαπι, φαδδουθᾳαθ σεσὸ 
ἰπ σοαδϑππιρῖο πιϑίθεϊδα, τα πἰπι [δοὶπαιξ. ἀπᾶγα Βοταὶπί8 αἰρ6ο τὶ 
πἰργεὰο ποη ἔδοϊς, πες μοπιϊπὶ5 δἷδὶ δὰ μιοπιίποπι πἰργατα ϑεσηπάπαν 
δρεοΐοπι ἀἰ[ςογθιῖῖα 6ϑὲ, οἰϊαπαδὶ ἀματη ποιπδη ροπδῖαγ. Βότο δία- 
4.6 πὶ πιαϊεγία εδὲ, πιδίδγία υθγὸ ποὴ ἔδοϊξ αἰ [ον οπτίατπ. Ὡοπ δηΐτα 
Βοπιϊαΐδ 5ρβοῖθϑ δυπὲ μοπιΐηθ8. ἄπαγε εἴ δὶ οᾶσιιθϑ εἰ ο858, δχ ἡπίμ:8 
Βϊς εὲ Ηὶς 6δὲ, ἀΐνετγϑδα δἰηξ, δἰίδτα δ τοῖατι ἀνε γϑαπι αυΐάεπι, βρδθεῖδ 
ταγο ποὸη εϑἰ ἀϊΐϊνεγϑαπι, φιοπίαπι ἰῃ ναοπα πο δοῖ οοπιγαγιοΐαδ, 
Βοος δυΐειη δδῖ πἰτσπαπι ἱπἀϊνίἀαπσν. ΟΠ} 88 γθτοὸ ταῖο σαπι πραΐῖδ- 20 
τία 6ϑι} εἰ αἱβα5 ἤοσιο, ιιοιίαπι (4118 δ]θιι8. ρὲγ δοοίάεπβ ἰρίτας 
Βοῖποὸ εϑὲ δἰβιιβ. πδὸ δδϑιοῖις δὲ ἰΐρῃθυϑ οἴγοπ]υα, δἶνο ἐπδηριίο 
δθηθη8 δὲ οἴγοαα8 Ἰΐβποῦϑ ΟΡ πιδίδγίαιη δρεοὶε ἀϊζεταπι, δβεὰ αιιο - 
πίδπι ἰῃ γαίΐοπε οοηϊγαγίθιαβ ἰηθϑῖ, αἴγαιπ δαΐοπι τπαϊεγῖα τοῖν [αοῖαξ 
ἀϊνογθα βρβοΐθ, ουτλ φυοάαπι πηοὰο ἀϊνεγϑα δἰῖ, ἂῃ αἰΐσπο πιοᾶο (ῶ- 
εἰκῇ σὰν δοΐπι Ηἰς δαιιϑ ἃ" μος ᾿ιοιπίπο ἀΐνδγϑῃϑ ϑρεοῖθ, οὔτι γῶ- 
ἴΐοπδβ δογὰπι οηπὶ πιαϊογία 8.1} ἂπ αι οηΐαπι ἴῃ ταϊΐοπα ςοπιγατι οῖδϑ 
ἱπεϑῖῦ εἴθηΐπι μοιηϊπὶς αἰρὶ δὲ δαιὶ πίρτὶ βρεοῖθ ἀϊνεγοῖϊδα οϑῖ, ΠοΏ Ὁ 
τδιθθη ῥγοαῖ Ηἰς 4υϊά δι 419, μϊο γθγο πίροτ, δἰ φιΐᾷοπι εἴ δὶ ατῦθὸ 
Αἰδὶ δϑϑθηὶ, πἰμιὶ πιὶπαα ϑρθοὶα ἀϊνεγοὶ θϑϑϑηῖ. πιϑϑου πατι δὲ ἔδαι- 
πίπαπι ρτορτγίδε χιϊᾷοπι δηϊπι! 8 ρδβϑοπδ8 δυπῖ, δὰ ποη 8εςαπῆαπε 
8 5ἰαπείδιη, σϑύιιτα ἰῃ τππαῖογια δὲ σουροόγθ, πᾶγα ἰάθπι δροιπηᾶ δἷν- 
4πᾶπι ρϑϑϑίοπαιι ρᾶβθαπι δαξ [Ἔπιΐπᾶ δι πιᾶ8 ΗΓ. φαΐ ἱφίτατ βρεῖς 
ἀϊνογθαιη 6886, δὲ στ φαβεάδπι δρεοὶς ἀϊξξεγαπξ φυαεάδπι που, ἀν- 
οἴππι 66, 

10, ὐυπι γεγο σοηίγαγία δρϑοΐε ἀΐνεγδα δἰπῖ, σου ΡΈΒ116 αὐϑετα 
οἱ ἱποογγαρεῖθ:}6 σοπεταγία δἱπξ {ργίναιὶο παπιχαθ ἀδτογιϊπαῖα ἵσυρο- 
τεπτῖα), πϑοθ886 δδὲ ἀϊνδιβῃπι βθῆθγα 6886 ΘΟΓΓΌΡΙΡΙΪΕ εἰ ἴποονῦ- 
Τρ 116. παποὸ ἰρίτυς 46 8 Ὀπίνθγβα θΡα5. ποταίπιρας ἀἰχύπεε. "9 
σἰἀδαιοῦ δυΐθπὶ ἀῸΠ 6586 πδοθδ86, φαοάσθπααε σοΥγιρηθιλ δὲ ἰα- 
οοττορτιΐο, ἀΐνοιϑα ϑρθοῖὶς 6886, σα οπιδάτηοἀμπτι πος Αἰράτα εἰ πὸ- 

ἐξταπι. ἰθπὶ επὶπι σοπείπρίξ δὲ δἰπιαὶ 6586, τωοὰο υπἰγεγβαϊϊατα δὲ, 
διοθτὶ Πόπιο ῥγοίθοϊο 6886 ροϑϑῖξ εἴ δἱβυ8 δὲ ηἰρεγ; δὲ δἰηρυίατῥατε: 
ἔποτίς δϑᾶη 8 ἐἶοαι (ποη του) οἱ αἰδιι5 δὲ πίρογ, ἰϑπιθῖδὶ δβαπι πῖχο 
οοπεγατγίμιη δἷζ. νϑγαπὶ σον ατίοστιη απαρῆδπι 8εοππήί πηι δοεξοας 
ἐπρηρραρης ἰπϑτιηὲ, πῇ εα φῦλ πιῆς ἀϊοῖα 5πηΐ, ἃς δἰΐα τι] τὰ; 

ἃπι ἱπιρο8618116 δὲ, φαογαπι δϑὲ σογγπρθι]8 εἰ ἱποοσττραθῖῖθ. ας ρα 
ἘΪ εηΐπι δεοπιπάμτι δοοίἀθηδ σογγιριθιε ε8ὲ. αοοἀθη5 παπίχαδ ςοπ- 
{ἰπρὶξ ποτὶ 6886. σΟΓΓΌΡΈΒΙ]6 υαγοὸ δογπτα δὲ 4π88 πεξαϑϑασίο ἔπισηπῦ 
18 φαῖβαϑ ἰυϑαπε: δαξ ἀπαπὶ δἱ [Δεπὶ σοΥγαρ θί18 εἰ ἱποοττρ δεδο 
ετὶϊ, δἱ σομπεϊπρὶς ποὴ ἱπροδ οἷ σοτιτρ!!}}}}6. δὺὶ δα οίαπείατα ἰρίνητ 
δαΐ ἴῃ 5πθδἴδηξια σαί ΠΟΓΓΌΡΉΒΙΠἢπὶ πϑοδδδα δϑὲ ςοττιρ δὲς δολϑ. 
ἐϑίεπι δαΐεπι γαῖΐο δὲ ἀθ ἱποογγρΈβι}} δϑξ. δοτττι δαΐπι ἄτα δο σα, 
4πδε πρδοβϑϑδυίο ἰηδαπξ, ῥγοαὶ ἰβίτας οἴ δεουπάσσι χαρὰ ρτίπισμ πος 
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το φαϊάοτα οοτταρ διε, Πα γεγο ἱποοσσαριβι]α, ορροϑίδοπεπι μαΡεαὶ; 
ἄπαγε ἤδοβδβε ἐϑὶ βόπεγε ἀΐναγβθα 6886. πιᾶπί[δόῖυπι ἰΐδφαθε ε8ὲ φαοὰ 
πο οοπεϊπρίς 18168 δρεοίδϑ 6886 486 68 χαϊάατῃ δίαπε. ετῖξ πᾶπιὰς 
εἰ Ηἰς φυΐάδπι σοστιρ! Β ]18, 1116 νᾶτὸ ἸΌΠΟΤΓΌΡ. ΒΕ, φααπινὶ: ϑρεοῖεϑ 
δδθάεαι ϑρεοῖθ οὔπι ραγιϊςαἰδιῖμη8 668ε ἀϊοδηΐατ, δὲ ὩοῚ βεαΐνοοδε: 
4π8ε τεσο ζεηεγα ἀΐνοσϑα δαπὶ, ρ᾽η8 ἀἰοίδπὶ σαδπι υδε δρεοῖδ. 

Χ. 
Ουοά ἑϊαχοιο ϑαρίεπεα βοϊεπιία φαδοάκπι Εἶγοα ργίποὶρί εϑξς 

το ραϊεῖ εχ ρτίπιϊδ, ἰπ φυϊθὺ8 δὰ δὰ φῦδα ἃ αἹϊδ 46 ργίποὶριιδ ἀϊοΐα 
πθγπηΐ ἀυβίϊαῖαπι ε8ξ. ἀπιρίραϊ διιΐεπι χυΐδρίάτη Ὀΐγτιαι ᾿ρϑᾶτη δὰ- 
Ρἰετιατι ρὰτ δἷῖ Ὅπδιι 6986 δοἰδη απ, ἂἃπ οαγεδ. δὶ επίπι πηᾶξη, ὉΠὰ 
ξοτῖθ ϑαεερεγ οοηίγαγίοστιπι 6ϑὲ. δὲ ῥτίποὶρί ςουϊγαγία ποῦ δυῃῖ. 
χαοἀδὶ ποὴ ππαᾶπι, 40α]εε μ89 ρόπογε οροτίεϊ᾽ ἱΐεπιὶ ἀειποπϑιγαῖῖνα 
ῬΟΤΣΡΙΑ δρεουϊατὶ ἴσια ἀπΐπ8 δϑὲ δ Ρἰατίυτι Ὁ πδπὶ 8ὶ ππἷπ8, ΟΌΓ 
αἰ τιδ χραρὶθ αυᾶτα ουϊπδοῦυηααδῦ αυοάδί ρἰυτίπμι, 4α8]65. μᾶ8 ρο- 

πετθ οροτίει ἢ ρταφίογεα αἴγυπι οπιπίασι δι ϑέρηξίαγιπι ἂπ πο ἢ 
Ὡδπ δὲ θη οπηπῖαπι, ΔἸ ΓΕ 6116 εἰς φαΒΙἰυτηηδπι δἰς γοάάοτε. δὶ δαΐετα 
οπιαίιιπι ὑπᾶ, ἱποδγίθ 6ϑὲ Ζυοπδηι πιο άο οοπῆπραϊ Ρἰυτίαπι δδηάθπι 

30 ϑοϊδαιίδιῃ 6856. Ῥγαοίεγεα υἱγατα οἶγοδ δι ϑὲδη 188 80] πὶ ἂπ εἴϊδτα 
εἶτοα δοοϊἀοπῆαῦ δἱ οηΐῃ εἶτοα δοοίἀεπεα ἀδπιοηϑίγαι!ο δῖ, εἰγοα 
δι δίδητϊαβ πὸμ 6ϑῖ. φαοάοὶ ΔΙίαγα, 4ιδεπαπὶ πέγαμ8 οἱ πἴγα δ ρίεῃ- 
ἴα εἰϊ, ἀεπιοηδίγαῖῖνα φυϊάθπι 9αρὶ επί, αυδ8 οἶτοῖ δοοίἀεπεῖδ εϑ, 
τι Ὑ6ΓῸ 4086 οἶγοι 'ρδᾷ ρτίταδ, 4686 5 5ιαπίϊαγαπι 681} δο πες οἶγοα 
ςδαδὰ8 ζαδς ἰῃ παιογα! ἰθπ8 αἀϊοῖλε δαπῆ, φυᾶπὶ 4υδογπια8, δοιεη ἃ 
ρΡοπαπάα εϑὲ: ἤδάπα θηΐπι οἶγοα ἴρϑαπι οαΐα8 οαπδϑα. ἴδ16 δηΐιῃ δδὶ 
Βοπῦμι. ἤος σϑτὸ ἴῃ ἀρεηάὶς εἰ ἰ4 φαδε δαπε ἴῃ τηοῖα εχίβιϊξ. οἱ 
Βος ρῥτίπιητα πιουεῖ: ἰδΐθ παπὰς βοΐ εϑὲ. ἱπ ἱπιηο θὺ8 γεγο 
Ῥτίσαππι τπόυεηθ ΠΟη εϑῖ. εἰ οἵαπίπο ἀπθι διίοπεια μαρεὶ τιἴττιπι 

δ οἶγοα 986 ποθ 1θ5 δι δϑιαπιίαβ οἷῖ, {πὲ ππο αδεσιϊοτ, 80: εη λα, Δ 
ποῦ, 864 οἶγοι αἰϊα8 αιιαδάαπι. δἱδθπὶηι 9ὲ οἶγοδ 8188, δαΐ οἶτοᾶ 8ρ6- 
οἷδ8 Ἔξ δοϊ οἶτοα ορδή ψενῦν μ 1 4αοὰ δαΐεπι δρεδεῖεδ ποη δἰπὲ, πιᾶ- 
πἰζαϑίαμι. δϑὲ. δἰΐδπηεπ εἰίατ δὶ 48 εὰ8 ροπαῖ εδ86, ἀπιρἐϊϑ οῦοτα 
ἨαΒοῖ οὐτ πο ΐὰ δὲ μαβεῖ ἀδ Ἵδϊδγῖ8, φαοστιπι ϑρεοῖεβ 5ππξ, 4πεπι- 
δἀπιοάυπι ἀ6 πιαλιμεπιδι οἶδ. ἀΐσο δυΐθπι φυοά πιδιμεπιδῖιοα φαϊἀεπιὶ 
ταραϊα ροπααὶ δρεοίεγατα εἰ 86 ηδι δι Ἰυσα 6996, 4πδδὶ τεγιϊα φυβθάδη 
Ῥταδῖδγ δρβοῖδεϑ εἰ δὰ φῃδὲ Ηἰο διηῖ: δὲ [δγίληϑ ΒΟ ποὸπ δϑἴ, πεὺ 
ἐπῃῃ8, ργαεῖου ἰρϑπιη εἰ ραγιουΐαγεθ. φαοάδὶ, ὉΣ αἰθηῖν ΠῸΠ δαπξ, 

10 οἶτοα 4υδιϊα ροπθῃάυτα δϑὶ χαρά πιδι βευμδίίουδ ἱνδοῖεῖῦ ποη ἐπὶπι 
εἶγοα δὰ 4πδὲ Ηἰς 80υπῆ. ΠΙΒῚ] δηΐπι Βόγατα ἴά16 εδὲ φιδ]6 πιδίμοπια- 
σας ϑοϊεπιῖδθ σαδογαπῖ. δὲ ὙεγῸ π6ο οἶγοα πιδὶ βεπιδίϊςα δδὲ, φαδθ 
ΠΌΝΟ ΔΟΔΟΙ ΤΟΥ δοίεπιϊα: πἰ}}} εὐὶπὶ ποτάμι δαραγαϊαση 6δῖ. υεγατῃ 
πδο δϑηϑὶ ἰ ππὶ δ 5ιαπεδγηπι : σοττα ΡΈ1] 65 πδίπααθ δυπῖ. εἰ οπι- 
πῖηο ἀυβίϊαγο αἰΐψαϊδ ροϑϑῖς φαλὶϊϑπατι δοϊεπίϊδο δῖ ἀ6 πιδίῃ εταλτ- 
σογώτη ταδίογία ἀπ ἰζαγε. πες δπέπι πϑιΌγα 8, ἐ0 φυοά εἶτοδ ε8 4ι186 
ἴῃ 86 δύνα τηοίυδ εἴ υϊεῖῖδ Βαρεπί, οπιπὶδ πδίμ γα] 5 ἱπιθηιῖο 

1ὸ 688. πϑὸ 1ΠΠΠπ|8 46 ἦ6 ἀδιποηϑίγαϊοπε εἴ β8οϊθηϊα ἰγαοὶαϊ:: οἶτοα 
πδτῆααθ 1 ἰρδῖιπὶ σοπιϑ σοποίἀετγδιίίοπεμι [ἀοἰξ. τεϑιαϊ ἰδααα ΡΒ ῖ]ο- 
κορ]ΐδτν Ῥτοροϑίϊαπι ἀε ῖδοβ γεθη8 ἱγδοῖαγθ, ἀπθίϊαν τὶς δηΐοπι 
χαϊδρίδτι, 8 ᾶθο, 486 συδεγίτοτ, δεῖ θη νὰβάρίις δἷϊ εἶγοα ῥτγίηςϊ- 
Ρἷα χε ἃ φυϊριιδάδτη εἰευνεπῖδ γοσδηΐογ: ἤᾶθο δυΐεπι ΟἸΠΠ 68 ἰΠ 6586 
σοπιροϑιεδ ροπιιπῖ. δὲ πιδρὶ8 υἱάθαϊασ παϊτθγϑαἰ τι εαπὶ οροτγίεγο 
6686, η.88 4υδετιίην δοϊθπεϊβ. Οὐ πῖ8 δαΐπι ταίϊο, οπιη 8 δοϊδητία υηὶ- 
στ σϑαἝτιπι, ΠῸΠ Οἱ ἰπιοτΌτι εἴ: ΠΌΔΓΘ 810 δίς υἱΐφυ 6 ρυἰπιογυπι ρ6- 
πΟΤΏΠι. Βδος δυΐθπὶ [ποτὶπὶ δηθ οἵ πηυπι, Πᾶθς επὶπὶ πηαχίμιο ριι- 
ταθυιαξαγ σαποῖα ἐπτία σοπεπογα οἱ πιαχίπια ργίποὶρὶΐ8 ἃϑϑἰ πη γί, 60 

ιο ηηοὰ πείυτγα ρτίπια οἰπξ. σΟτγΓαρ τα παπιαιε οἷς δἰπιαὶ σαῖεγα 4υοαια 
Θγθτε: Οἴππὸ δηΐπὶ 6ηδ δἰ ππῦτπι. αυδίθημ8 δυΐεπι ΠΕ06886 6δὲ οἰ 

ἀπξεγεπιδθ ραγηοίροπε Ἀΐ8, 81 φαΐβ Βαὲς βεπογὰ ροῃδῖ, π|}]8 νθγὸ 
αϊξζετατνιία ραγεϊοίρος ρόπεγα, μος ρϑοῖο ποπ υἱάδδῖυγ δὰ βϑπεγα 
Ῥοῦοσα πεαπε ρτἰποῖρία. ἰΐδτα 81 πιϑρίδ ρυποἰρίαπι εϑὲ, χυο ἃ 5ἰπιρὶϊ- 
οἷκιβ ηθδπι χυοά πιΐπῃ5 ἴ4]6 δἰξ, Ὁ] επιδ γ6ΓῸ ΘΟΓΏ πὶ 4086 εχ βΈπογα 
δοτιὶ δι πα ΡΠ οΙογα σθαι βόπεγα δ (μδες επὶπι ἱπάϊν πα 8απῖ, ρεηεγα 
σοσγο ἰπ Ῥίυτοϑ ϑρθεἶ65 εἱ αἰ ,ετεηῖεδ ἀϊνιἀπητοτ), πιδρ18 ϑρθοῖε3 4υδπι 

ξεπεγα νἱἀθαπίοτγ ργιποὶ ρίυ τι 6886 : ψπδίοπυδ γογὸ δρεοὶθο δίπιαὶ οἰιπὶ 
(Οδοσοπθτῖρ 5 ρεγθαηΐ, ξΈπεγα πλαρὶ8 αϑδἰ πη! δ ηξτιν ρτίῃοἰρ᾽ 8. ̓γίη εἰρίππι 

πᾶ ηπ6 δεῖ χαρά οοἰπίογια. δας ἀπχαε εἰ παϊπδοοιηοαϊ αἰΐα δυπὶ 
4αδε ἀπβίϊλπομεπι Βαρ επί. 
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2. Τξοπι πΐγητη ροπθπάσπι δδξ συϊοχααπι ρτβεῖεσ ρα οΌΪοΥῖϑς 
8ῃ ποῦ, ϑεά Βογθτῃ 6βῖ, απᾶθ σπδογιταν, βοϊδηιϊα, ὡὧὲ ἢδες ἱπβηῖϊα 
δυηξ. 4π8ε Ὑδτὸ ῥγϑεῖδσ διπριϊασία ϑαπί, δῶΐ βεπεγα δὶ δρδοῖθϑ 
δαυϊ: ποπίσα 5 δαΐεια Βοστπι, 4π86 φαδαγίταγ, δοϊθπεῖα οδξ, ΟΌΓ Θηΐτα 
Βοος ἱπῃροϑϑῖὈ}16 δῖ, ἀϊσῖαπι 6δξ. εἰθηΐτη οτππῖηο μδβοὶϊαϊομ πὶ μαβϑῖ, 
πΐτττα Δγδ ἰγαπάυτη 81ξ δ! χυδπι δεραγαῖδπι 50 5᾽δηξτίατη ργδεῖοσ δϑΏ- 
δ. 811658 δα βϑίδηιδϑ εἴ μᾶ9 χιδϑὲ Ηἷς βαπξ, δη ποπ, δϑὰ {118 εϑ8ὲ δπϊβ, 
εἴ οἶτοᾶ 116 ϑαρίεπίίατη γεγδατὶ. χύβδγεγε πδίθαιε νἱἀοιηητ δ] ἴαπὶ 10 
φυδπάδπι, εἴ μος εδὲ ποῦὶ8 ργοροϑίϊαπι. ἀΐςο δαΐεπι υἱάεγα 58ἱ χαϊᾷ 
ΡῈΓ 86 8ερβγβθὶῖδ δἷἱξ εἴ 'π π0}}0 86 ῃ8: 1] πὶ εχἰβῖθηϑ. ἴτοπὶ 88 ρτδθ- 
ἴδ δει 8: 0118 δ ββἰαπιῖαβ δϑὲ δἰίᾳπα δ]ῖα βυββιδπίϊα, ργαθῖεσ 4θβ] 68 
δε πϑὶ 1] ἐὰ ροπεπάβ οϑϑαῖ. ΟἿΓ ΘηΪΠΊ πιϑρὶ8 ᾿γϑϑῖογ ἰποιῖποι 4θδπι 
ΡΓδεῖθγ δε4υο8 δαξ αἰϊ δηϊπιδὶ ἴα δὰϊ οτηπῖπο δἰΐδπι ἱπαπίπιαῖα ρὸ- 
πεπάᾶ δἰνῇ δὲ μἰβ βεῃϑιΒ.]1Ρπ8 οἱ σοτταρἘ Β.] 15 δι θοιαπεῖίδ 6]1α8 86 πι- 
Ρἰϊεγπδ5 δε4θ4168 ροπεγε ἐχῖγα γαοπεμι οδάετε υἱάδγεῖασ. χαοάεξ 
ἰά φαοά πῦπο φαδετίξατ ρχϊποϊρίατη, ποη εβἴ ἃ φογρογὶ 98 ϑερασαβῖϊδ, 
ποά αἰϊυά πιαρὶ5 φιᾶπὶ πιαϊογίαπι 4τῖ5 ροπεὶ: αἱ Βαθο δοὶπ χυϊάεπι 80 
ΠΟῚ εϑῖ, ροϊεπῖϊα γιὸ εϑὲ. τπδρὶϑ ἴδια ἃς ρτϊποὶρα!α8 δὰ υἱάεαϊαν 
8586 ῥτἰποὶρίαπι δρεοΐθ8 εἴ (οττωᾶ. Ὑδγαπι μδες φιοααθ οοστιρημὶν 
[18 6δῖ. ἡπᾶγε οπιπῖπο ποῃ εϑὲ ρεγρεῖυα 5 δϑιαπιία οἵ ρετ 8ὲ δερᾶ- 
τΆΡ1116. δεὰ μος ἱποοῃυθηίεῃϑ αϑὲ. υἱάδίωγ παιπῆαθ 6986, ἃς 8} ἱρϑῖϑ 
τραχίπια βΓαϊϊα ργϑθἀ118 χαδεγίτατ, ᾿δπατιᾶπι δἷξ ἴα]ς ργίποίρίατα ἃς 
1Δ118 δα δἰαπεἶα, 400 παπνθε ρδοῖο ογο οτίϊ, ποι δχίϑέθηζε αἰΐσαθο 
Ρεγρεῖπο δεραγαῖο δο ρογτηαπεηίθῖ ἰΐθιη 8] δϑὲ αἰϊχιδ βίδα εξ 
Ρυϊποϊρίαπα παῖαγα ἴδ] φααὶα παης χαδογίπιιϑ, οἵ μος οπιπίθα8 ἀπΌχα 
εἰ ἰάοπι ρεγρδῖυϊδ αἴσυθ σογγα "19, ἀαθίταϊοπεπι μαθεξ οΌΓ, 80 
οὔτε ἰάοπὶ ρτγίποὶρίαπι οἷς, φυδθάδαν ψθαα δὴ} 10 ρτίποϊρίο δαπξ 
δεΐεγηα δυπξ, φαδεάδπι ποη. εἰ μος επίτῃ ἱποοηυθηΐθῃϑ δῖ, δὶ αἰϊαὰᾶ 
ᾳυϊάεπι σογταρ ΕΒ] ατη ῥτἰποὶρίππι, δἰϊυ δϑιθυποταπι εϑὲ. εἱ εὔδαι) 
ΦΟΓΓΌΡΕ ΒΙ] πὶ δείδγπαπι δϑὲ, δι τα !ξον ἀπ δἰ τα θέπνιϑ: σαν δπΐτα ῥτῖπ- 
οἰρὶο δεΐεγπο εχίβδιαπῖε ποὺ δἰπὶ δείθτπα απδθ δὰ} δοίεγπο δπηὶ 
ΘΟΓΓΌΡΕΡΙΙ γόγοὸ οχίϑεεπίθ, δἰταά ἀὐοάνεν ππτον Ργἰποϊρίατη δῖ, οξ 
111π8 αἰϊπά, εἰ Βοο ἰπ ἱπβαΐζατα ργοοθάες. φυοάεῖ φαΐϑ τιιγϑαδ, 88 
τααχίπλε υἱἀθατατ ἱπιτα Ὀ]Πἰ ᾿τίποὶρία 6586, 68 εἴ πποτη ροπᾶῖ, ρτίταα 
αυΐάεπι, πἰοὶ φποά απίά εἰ ϑυβδίαπείθτι υἱγταπναπα δογατα οἱρηὶ βοδῖ, δ 
4υοϊποάο 56 ρδγαθι]α εἰ ΡῬῈῚ 86 ἴρβα Ἔεγῃπὶῦ ἰαΐὰ παηαυς Ρῥτίπια εἰ 
δβοίθγῃδ Ρεϊποϊρὶα 4ηδουῖηι5. αυοάεὶ σι θδίαπαπι οἱ φυοά φυϊὰ 

τἰγισῖπς δογυπι δἰρηϊποοῖ, οπιπία δηϊῖα δι 8 πδ 6 δαπὲ, στ ἂρ 
οὐαί. Θἢ8 Ρτδούϊοίατ, ὧδ φουϊνυδάαπι γοσοὸ οἰΐαπι ποτα: οὐποῖῶ 

γεγο δυτία δα ρϑἱδιντίαιτι 6556 Γαΐ κει δοῖ. ἰτοτι 1115 φαΐ ρτίπνααι ῥτῖπ- 
οἱρίαπι ἴρϑαμε Ὁπύτὴ αἰθπῖ, οἱ ἤος δα εἴα πΙΣδ πὶ 6886, ΕΧ 000 γΕΤῸ Εἔ 

τηδιεγία ρτίπι ο ποι Ἔγαπι βεπογαηῖ, εἰ απο δα ϑιαπείαπι 6886 ἀϊουπξ, 
φῃοπιοάο οοπιίηρὶξ γεγῶτα 6986 φορά ἀϊΐοϊτατῦ ἀυαἰἐϊαῖοπι πάτα ας 10 
εἴ οσθἴεγογιπι σΟΠΙ ΡΟ ϑ:οττπὶ ΠΟΤ ΕΓΟ στιὰ ὩΠΏΤΙ Πα ετη 486 “ΟΠ ΔΤΩ 

πιοάο ἀπὺπὶ ἱπίο! ]Πρεγε οροτίει᾽ ἀξ μος επίπι πες ἀϊουηξ αἰ χαϊᾷ, 
πες υἱ ἀϊσδυξ (αοῖϊα 68ῖ. δὶ 4ηὶ υδγοὸ ᾿ἰπθὰϑ δῃξ 08 δ88 ϑ6 4 ΠΣ 
(ἀϊοο δαϊεπι ργάπιδ8 βροτοί 65) ρτὶποὶρία 6656 ροπϑξ, μαεὸ ποι δαῃξ 
80  είΔηι186 86 ρᾶγα θ1}68, γ δογαπι ἀδοίΐδιοπ68 εἰ ἀἰν ϑοπεβ, 1186 αηϊάοτα 
δα ρετγβοίεγημι, Βῶ6 γεγο σογροσῖπι: ρυποῖα γεγο ᾿ἰπεαγατι δππὶ, 6 
εἴϊατπι δαγηπάεπι ἑοττηϊηϊ: πᾶος δυΐοπι οτηηΐα ἴῃ [118 απ, οἱ ΠΝ 
πρὶ ἡσάρα τὲ εϑὶ. ἰΐθπι φαοπδηι τηοάο δε  ἰγαπάσται δῖ ἀπίῃ εἴ ρυποῖ 
δα διδηίαπι 6886 7 οτἵηπὶβ παπιαθ 5 5:δη 86 βεΠμ γα δὲ, ΡΟ 
ὙΕΓῸ ταϊπίπιε: ραποῖαπι οπίιη ἀϊνίδῖο οϑῖ. ργϑερεῖ απῖθεπι ἀυβιϊδῆο- 20 
ποῖρ μος εἴΐαπι, φιοά οπιηὶβ απίάθπν δεϊεπιία ππίνδγϑαὶϊτπι εδὶ εἰ 
οἷπ5 φυοά ἴΔ]6 εϑὲ; ϑηβρδίαπιειαπη σεγο ποὺ 6886 πηϊνεγδαϊϊατη, 80 
τρϑρὶ8 ἰρδαπὶ χαρὰ φυΐά, εἰ δε ραγαθῖ]θ. απᾶγε δὶ δοϊθβηξῖα εἶγοα ργίῃ- 
οἰρία οδὲ, χυοπᾶπὶ πιοάο δγβθιϊγαπάιιπι 81: ρυἠποῖρίυτα δ 9 δητίδτω 
εδ5ε3 ἰΐδῖπ πΐγατη δδὶ δ] χυσὰ Ῥγδεῖο εὐποίυπι (ἀΐςο δαΐεπι πιαῖθ- 
τῖατι εἰ χιοά ουτη δὰ 681) ἃπ πο ἢ Πᾶπὶ δὶ Ποῃ δϑὲ, Ππδ6 ἵπ τπδίθσῖῃ 
δαῃηὶ, οἸηπὶα ἐὐνὴ φαύνν βηηξ. 4ιοίδὶ οϑὲ δ], δρεοθδ εἴ ἔοσγτπῷ 
ῬεοΙβεία [πενῖϊ. Βος ἰΐᾶφπε 'π χυΐρθη8 δδὲ ἴῃ φυίρασνα ποη δὲ, αἰ 
οἷς ἀοιεγπιίπαγα δϑὲ. ἱπ χαυϊβυδάδτῃ επὶπι πιϑηὶ [εϑζαπι οδὲ ΠΟῚ 

6886 ϑρεοίδιτι ϑ6ρδγβῖ]οπι, υἱραῖα ἄοπιο. ἴΐθιη ῥτὶποὶρὶα αἴττιαι 
δρδοῖθ 80 Ὠυπιοτο δϑθπι δἰηξ. 81 ΘὩΪΠῚ ὨΠΌΤΠΘΓΟ ὉΏΌπ), οτααἷα Ἔταπξ 30 
δδάεπι. . 

8. (πὶ δαΐεπι ΡἨΗΟδΟΡῊΙ δοίεπτα οἷς ἐπῈ8, ργοῦϊ 6π8, τὶν 
γοτδα τεῦ οἱ ΠῸΠ δε ΠΔΏγ8 ρατῖθπι, 6Π8 Ὑ6γῸ τη] Πρ Ἰοῖτεγ οἱ ΠΟ 
ϑεουπάσιῃ ἀπῦπι τποάπτι ἀϊςαῖωτ, δἱ δεχαΐνοος δ ποῦ ϑ8θοτιπάυτω 
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ἈΠ αὶ 4 οοτιπναπε ἀϊοίξατ, πὸὰ δὲ δῺΡ τπὰ βοίςπ: ἰδιΐατι επίπι 
ποῦ δϑὲ πππτι ρεῦπδ. 4ποάϑὶ ϑεουπάππι δ] χιοὰ οοτητηῦπε, ογὶξ πὲ- 

Ε 80} πὰ 5οἰθηξία. υἱάεϊογ δυΐετα ργαβάϊοϊο ταοάο ἀϊοϊ, φυειη- 
δάταοάυτο τιεαϊοαίίνοτι οἴ ϑαπθγα. δἰθαΐτα αἰγατηαιιε ΒΟΓΌτα πιπ]- 

(οι ἰρ]οἴτος ἀϊοίξατ. ἀϊοίξατ παιαφαα μος πιοάο ππαπιφαοάφιαε εογαπι 
60 φυοὰ πος φυΐάεπι δὰ πιεάϊοδπάϊ δοἰεπεϊατα χαο δια πιοάο τγοίε- 
τδίασ, πος σεγοὸ δά βϑαπιϊαϊοπι, ἤος σϑτοὸ δἰϊΐεγ, πηππιχιοάψαε ΥΈΓΟ 
δὰ ἰάοτα. τρεαϊοαῖῖνης παπιαπ6 δεγπιο εἴ ο] 16 1108 ἀϊοιτατ, δο φαοά 
116 φυΐδοπι ἃ ταεἀϊοδηαϊ βοϊεπίϊα, πἰὶς γδγοὸ δἱ π11}18. 5 ππ| Ποῦ δὲ 88- 
ἴπργε: πος δηΐπα, φυΐα βαπὶξαι!5 8: σπ: ποαἴναπι, πος γθγο, χποηΐαπη 
ζδοῦτιιπι. ἰάδτα δυΐοπι πιοάπδ εἰ ἀ6 σεἴογὶς δῖ. δοάεπι δυΐεπι το 
εἰ οπιπα δη5 ἀϊοϊτιγ. εὸ πᾶπῖαε αποά δηξῖ8, ργουῦῖ εἴ8 εβ5ῖ, ραϑβϑϑὶο 

40 δηξ Παρ 9 δὺΐ ἀἰβροβίιϊο δὰϊ ταοΐυ8 δυῖ αἰϊχψυϊά Πυϊυβοοπιοάὶ οἰ, 
ἀϊεϊϊατ ἐπ ἀπαπιφποάφθε δογαπι. οὔπι δυϊεπι οπιῃὶβ5 δπτὶ98 δὰ τπυπὶ 
χαϊά εἰ σοπιηῶπε γεάἀαοῖο Αδὶ, σοπεγαγίοἰδῖαπι φυοφαε 5ἰηραϊδε δά 
Ρτίπιαϑ ἀἰεγοπεῖαα οἱ οοπίγαγίθιαϊθβ οπεῖβ γθάἀποαπίωγ, βῖνα πὶ] τἰ- 
ἴπάο εἰ ἀπυπὶ, δῖγα δι ΗΠ] ἀο οἱ ἀἰσϑι ται] το ρτίιαδα δυπὶ δα ἀϊ- 
ζετγοπῖίαο, εἶνε δἰίψαδο δἰΐαθ: βἰπξ δαΐθιη μδθ ϑροου]διίοπε ρεγοορίδα. 
ἘΠ δοΐετα ἰηϊογεϑὶ, δὴ δη5 γεὶ δὰ ππῦπι επῖὶδ γεἀποιϊίοποπι βοσὶ. 
οἰδαμῃ δὶ πὸπ ἰάεπι 8εὰ δὰ οἱξ, δἰίδπηεπ οοπυθγῆϊαγ. εἰ ἰρϑυπι 
Θηἷπὶ ὩΠῸ πὶ 4ποάδπ) τηοάο δπδ, δἴ ᾿ρϑ:πὶ 68 ὉΠΌΤΩ δδῖ, οὐπὶ ΠΕ Πὶ 

20 τοϊοδ εἰ εἰπϑάδπι 5οϊ θη εΐδα δῖ οπποῖα σοπίγαγια δρθοιϊαγὶ, ππατηαοά- 
ὁ δαῖΐεπι ΒΟΓαΠπι βεουπ πὶ ρτίνδιίίουεπι ἀϊοδίυτ (ΠἸοεὲ ἀς φαρυ8- 

πὶ, αυοτγυπι αἰϊαπϊὰ ἱπτεγπιθάϊῃπι 6ϑὲ, φπδιπδάτποάυιη ἰα5ι1 δὲ ἰη- 
ἴαδιὶ, ἀυρίταγεξ αιιϊδρίαπι φιόπδτη τηοῆο 8θοιηάυπι ργίναϊίοποπι ἀϊ- 
οδηϊατ), οἶγοα μαθο οπιπία 5δ8π6 ρτίναιίο ροπαπα ποη τοϊίυ5 γαιοπὶϑ 
δεὰ ἈΪΕπιδα βρθοῖθ; πἴροϊα 51 ἰπϑξυ8 εϑὲ ϑδοππάπιῃ Βαθίτηπι φιυθπάδπι 
Ἰερῖθ5. ομτοπιρογαπϑ, ᾿πἰυιϑῖυ5 ΠΟῚ δγιξ οπηπῖηο ἰοῖδ γαϊίοπα ργίνα- 
ἴπϑ, οἶγοα τοτγὸ ορεηϊεπεϊαπι Ἰριπι ἀοἤοίθιϑ αἰΐχιο ραοῖο, δὲ οὉ ποὺ 
εἰ ρυνδεῖο ἱπεγῖξ. δοάδπι δαξεπι πιοάο εἰ ἀξ αἰτϊ8. χυσπιδάτπο ἀῃπὶ 

30 Ἰ δι Βεπιαέοιιδ οἶτοα ἀρϑίγδοίδ δρθουϊδίυτ (1ο] ὁπάο πδιη4ας οἵηπία 
86 ῃ δι 116 ἰτὰ Θρεοι]αῖτιγ, υἱραΐα ρτανεϊαῖοπι εἰ Ἰονϊταῖεπι, ἀυτγίπίοτα δὲ 
οοπίγαγίππι, ἰξδπὶ δυΐθτα οδἰ ἀἰτδῖεπι εἰ {τρί ἀϊταῖοπι οἱ οθῖεγαβ ϑθ6ηϑὶ- 
Β11ε5. σου γαγιθιαῖθβ), δοΐππι υθγὸ ἀἰιη! τε: χιιαπίαπι δὲ σομεϊηαπα, 
Βοτγῶτι απἰάοτα δά πῆυτη, μογῦπι σϑτοὸ δὴ ἄπο, μογυπι διιΐθπι δὰ 
πα, εἰ ραϑϑίοπθο δοττιπὶ ργοιυΐξ φυαπῖα δἰ σοπίϊηα ϑιπὲ, πον; ρτουξ 
Διί φυϊά αἰϊαά, δρθοπίδτυτ, εἰ Βογαπι φυϊάδπι δτα8 δὰ ἰηυίοθπι οοῃδὶ- 

ὃ ἀοταῖ, οἴ δὰ δε οἷβ ἰῃδιιπί, Ἠογυπὶ Ὑ6ΓΟ ΟΟΠΙ πιο ΠϑΏΓΔΙΙΟΠ 68 δ ἰπ- 
οοπετπδηϑυΓαϊίοιε8, ΠΟΓΌτη δυιξαπὶ γαϊϊοπδδ: δἴζαπιθη ἰῃ ὉπᾶΠὶ ΟἸΩ ΠΕ ΠῚ 
εἰ δαπάεπι δοϊδυ απι ροηδιηα8 ρα οπιοέγίαπι : Θοάεπι πιο άο δἰίαιη εἶγοα 
δΏ8 8ὲ μαΡεὶ. φῦλα δηἰπι οἷ, ὑγουΐ 6η9 εϑῖ, δοοίάυηϊ, εἴ οἰυ5, ργουῖ 
ἐπ8, οοπίγαγίδἰαῖθθ, ὩῸη δδὲ δἰ τουῖπ8 ϑοϊοπιδα αθᾶπι ΡΒ] οϑορΐαα 
ϑρεουϊατί. Ρἢγϑίοδθ πᾶπιᾳῃε δρεοη]δίϊοποπι ἀδ εἰ8 πὸπ ργουῖϊ δηξὶδ, 
φεὰ ῥγουῦὶ πιοϊὰ ρατγίϊεἰραπῖ, δεῖ ογα χυθαὶ φαίδρίϑιη. ἀϊαϊθοιίοα 
γΈΓῸ οἷ δορἢἰδιϊοα ἀδ 115 4παε δοοϊἀππι φαϊάθπι ἐπέρα δαπὶ, τ ϑγαπι 

19 δοὴ; ργοπὶ δ} ϑυπὶ, ὯὩξο οἶγοῦ ἴρβυτα 6η8 ργουΐ 65 δῖ. ὑπ τε- 
δἴαϊ ΡἈΠΟσορἤππι 6858 οἶγοα ργδθάϊςϊα δρβοτι διναπι, ργοὺϊ δπῖϊα 
δυπῖ. οὔπι Ὑ6ΓῸ οἴ ΟΠΊη6 68 δδοιη ἀυπα ὑπτπὶ αιιά οἱ οοιησῖθπε ἀϊ- 
δῖαν πιὰ] ρ] οἶτον ἀϊοῖαπι, οοηῖγαγία φυοαιθ εοάεπι ταοῆο (44 ρτῖ- 
πιϑ8 πᾶτα]αε ςουϊγαγιοἰδτθϑ οἵ αἰ [γαπιῖδά ἐπιὶϑ γαἀπουπίατ), μυΐιδοα- 
πιοὰϊ γογοὸ ροϑϑι}116 91ῖ 8Ὼ} πῆᾶ δοϊθητία 6586, δοϊίυιηγ ἀρ ϊδῖῖο ἃ 
Ῥτὶηοὶρίο ἀΐοῖα, ἀϊςο δαΐετα ἱπ χυὰ ἀπθἰἐδῖογ αιιοηδπι παιοο τρ]- 
ἴοταιη εἰ βέπεογε αἰ ογεπαπι ἀπ χιδοάδπι δοϊθπία τι, 
νι ἄς Οὐοπίαπι γδγὸ τηδι μαπιδῖῖοπϑ 18 στιϑὲ σοπιπιηηΐδ διηΐ 810] 
᾿δέοοσιταο (6115 ἀνὰ ἐρφηκη [οὔθ υἱἵπιγ, πογτη χφιοχας ργϊποὶρὶα 

30 δροοηϊατγὶ ρτῖτηδο ρ ἰοδορμ ας ετῖϊ. φαοὰ ἐπῖπ ΔΡ δου 9 ἀθπι- 
᾿ΡἂΚ δεχυδιθ8 δου] δθηξ χιιδε γοϑίδπε, οοιητηαπε ΄υϊάστω ἱπ οπι- 
πὲθα8 ἀπδπῆσ οδὲ. πιϑι ἢ οπιδιΐοα υ6ΓῸ δοοίρὶθη8 οἶγοα 4αδηάδιπ διε 
ταδῖογίαε ραγίθπι δρϑουϊαίοτ, αἱ οἶγοα ᾿ἴπ688 δος ἀπρτιϊοϑ διιξ πυτπεγοϑ 
δὐϊ αἰϊφαϊὰ ςεἰατοζαπι φαδπίογυτα; ποτ ἴαπιδη Ργοιὶ οηξία, δοὰ ργοῦς 
ππυτασαοάσαο Πογαπι δὰ ἀπᾶπὶ ταὶ ἀπο τεΐ ἰγία οοπεϊπαηστα δεῖ. 
ῬΑ οσορ δα γεγο ἀδ ραγιϊουϊαγίρης φαυΐάοπι, ργουὶ ππϊουῖχαε πογαπι 
Αἰϊχυϊὰ ἀοοϊάϊε, ποτ οοποίἀογαξ: οἶγοδ Ὑ6ΓῸ 6π8 ργουῦϊ 6δη8, πυπιααοά- 
4πε Ποιπιτῃ ἘΠ δοάεπι δαϊετι πιοᾶὰο οἴΐαπι οἶγοα παϊυγαίθτη 
τοἰεπίϊαπι 56 παρεὲ 400 πιδι βοπιδίίςα, β γϑίοα πδῆχθς δοοι ἀθηϊία, 

30 οἱ ργϊποῖρία Ἔπίϊαπι, ῥσουῦξ πιουθπίογ, δὲ ποη ῥγοῦὶ δπτία διηϊ, 5ρ6- 
ουἸδῖαγ. ῥτίπιδηο Ὑ6ΓῸ ϑοϊθηϊίαπι Ἠοιτπὶ αἰχίπιυϑ 6886, ργοῦϊ ἴρδα 
δι δίδοῖα οί δαπῖ, εἴ ποῦ ῥγοῦὶ δἰ φυϊά δ]ϊυ 4, ῥσορίδγ βαρ εἰ 
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1Π|ὰτὰ εἰ ταδὶ οπιδίδςαπι δοϊδιίίαπι δβαριεηξίδε ρατίρθ 6686 Ροπθδ- 
ἄτα εδῖ. : 

5. Ἐδὶ δαΐετα δἰϊσαοά πὶ ἐπεθυϑ ῥτϊποίρίαπι, εἶγοα φαοὰ ἀΐςοτε 
[αἰδυπι πὸπ οσὶξ, δεά πδοῦδδα δδὲ βδεΙΌΡΟΥ σοπίγασίητῃ ἴδοεγο, ἀϊτο 
δαΐεπι γΘγαπι ἀΐοεγε; ἰρυΐα φαοὰ ποὺ σοπεηρὶς ἰάετα δεουπάασπε 
ππυπὶ εἰ ἰάεπι τε πη ρα8 6886 δἰ ποὺ 6886, εἴ οεἴεγα εοάδθπηι δας μδοο δ 
ταοᾶο ορροβῖϊα. εἰ ἀ6 Πὶϑ 1 ΠΡ δἰπιρ] ἰοῖτοτ χυΐᾷεπι ἀ οπιοηϑίγαῦο 
ποη εϑῖ, δά δἰἴχυοπὶ δαΐθτι δῖ. ΟΠ δὲ δπῖπι ὁχ οεγίίογε ρυϊποῖριο 
8 }]ορί5πιντο ἐρϑαϑ᾽ εἰαβά πὶ ἴδοεγα, φποά 6886 οροτίεῖ, 91 δα ρ ἰεἰξοῦ 
ἀενποπβῖναγε θϑβϑαῖ. δὴ {ἰΐὰπὶ νεγὸ αυΐ΄ ἀϊοῖς Ἰοσποπες ορροδίαι, 
δοοϊρίεπάππι δϑὶ Δ} δὸ φυὶ υιοπδίγαὶ ἢος ξαΐβηπι 6886 αἰΐψυ!ά ταῖς, 
4ποά ἰάεπι ἐγίξ φυϊάεπι οἱ φῃοά ποη οοπεπρξ δϑοιηάπτη ἀποστὰ οἵ 
Ἰάεπι ἔδιῃρπϑ ἰάεπι 6886 εἴ ΟῚ 6586, Ποὴ δυΐοτη δρραγοαῖ άστη 6546. 
εἷς δηΐπὶ δοϊυταπιοάο ἀοηπουδιίγεῖογ δά δαπι, αὶ αἸςαὶ ορροαίίας ἰο- "Ὁ 
ομϊίοπας ἀε εοάοπι υοιϊβοασὶ, ααΐ δυϊεπι δογ ΟΠ 6 πὶ ἴῃ Ὑἱοθτ σΟσω- 
τοπηϊοδίαγί δαπΐ, οροτίεϊ οἱ Αἰ φυδίδῃῃδ ἵπ νίσετι ἰη τ ξαπὶ: μος 
ἐπῖμ ποη ἕαοῖο φυοπιοάο εοσὶξ εἰβ ἴῃ νυἴςεπὶ δουτηουδ οοπιαπιίςδηοῦ 
οροτῖεξ ἰριτυτ ποτιίπαπι τιπατηαποάσιια ποῖῃπι 6886 εἴ αἰϊαπίὰ εἰκτι- 
βσατα, πϑο ᾿π]ῖὰ δεὰ ὑπῦπ. χυοάδὶ ρίυγα δἰκαλβοεῖ, πιαπιίδειατε δὰ 
4υοά δοτγαπι ποπῖθη ἔεγι. αυὶ Ἰρίτατ ἀἰοὶς 6856 θα εἴ ποὺ δδϑς, δος 
Ἰρϑαπι 4ποά οπιιΐηο 6856 ἀϊοῖ!, πη ἀϊοῖϊ: φᾶτε ἰὰ φυαοά ποπδη 8[- 
ξπϊβοαῖ, ἰὰ 'ρβαπὶ ποη δἱρπίβοασγε ἀϊοῖϊ. ἤος ἀπΐδπι ἱπροϑϑ 1} 6 δὲ. 
ππάε 5ἰ φιΐάεπι δἰξηιβοαὶ δ᾽ φαϊὰ, μος δος οὶ 6556 μος, ἱπιρ ον θ1}6 
εδὶ σοπίγααιοϊοπεπι ἀ6 εοάδπι νεγίβοατι, ἴΐθπὶ 81 πόσλθπ αἰ χυϊα εἰ- 29 
δηϊβοαὶ εἰ πος νογιβοδίαγ, οροτῖεϊ ἤος πϑοδδϑαγὶο 6986. σῃοα σοσὸ 
παοδδϑαγιο δϑὲ, ποῦ οοη ἤηφὶξ ἴὰπο ΠΟῺ 6886. Ορροδίϊδα ἜῦβῸ ποῦ εδὲ 
Ροϑ5:8 116 Ἰοοιτίοπος ἀ6 δοάδθπι υϑσϊ ῃςαγὶ. ἰΐθπὶ δὶ πίμι} ταδρὶς α(ᾶγ- 
ταϑῖϊο φυδπὶ ποξδῖϊο νου βοαῖυγ, φυὶ ἀϊοῖς Βοπιΐίποπι σοὶ ποῦ Ἀοπεὶ- 
ποῖα, πἰ δῖ} πιαρῖσ νότιτα ἀϊςεῖ. δἰταπιοπ υἱάογὶ ροϊοϑὲ, δἱ μοιείβεπι 
ΠΟΏ Θ4θσιη 6986 ἡἰοδῖ, απὶ πιδρὶδ δὰξ ΠΟ ταΐπιιδ νοτῃ ἀΐςογε φαᾶπα 
δὶ ποῦ Βοπιηθτη. ὑπάδ εἰίαπι δὶ ευπάδηι ἀἰοῖξ Θαυντα 6686, τεγαῦε 
ἀϊοοῖ: ορροϑίϊα5 επίτι δι ποτ οτὶξ υθγαβ 6686. δ οὶ ἰρίτατ απ άφια 
εἰ Βοπιΐποπι δὲ Ἔφιππι 6886, ἃπξ οσαἴθγογτιπι δηϊ πη] πὶ αἰϊσαοι. Β6- Ἰὸ 
ΓαΠΙ 886 πιὰ εϑὶ ϑιιπρ Ἰοἰτετ ἀθπιοηδέγαιίο : υ γάτα δά δα 4σὶ ἧδδο 
ἔπ ἀοπιοηδίγαιο δῖ, ἔβοιϊθ διῖοπι οἵ ἰρϑαπι ΕἸ ογβοϊ νη φυϊαρίαια 
ος πιοάο ἱπιογγορᾶπϑ οοποθῆδθγα οορογαὶ πιπηπᾶμπ ροεδίδ 8 6896 

ορροϑῖϊα8 ἰοουϊίοπο5 ἀδ εοάδειν γεγ βοαγὶ, πυπς γθγο οππι 86 ἴρϑῦτα, 
φαϊάπαπι ἀΐοονοῖ, ὕθη ἱπεο]]ρογθῖ, δῆς ορὶπίομοιν δναῖν, εἰτορὶῖ- 
οἴξοσ δυΐεπι δὶ ἤος, φποὰ δΡ δὸ ἠϊοϊϊητ, υθγατη δῖ, ἢθο Ἦος ἰρϑῆπι 2 
τογατῃ οτγὶξ, 5] ἰοϑῖ (ἸΠ4παπι) φιοα οοπεπφίς ἰά6πι δοοπάτισπ πρατω 
εἰ ἰάδπι ᾿θπηρυ8 6586 οἵ ποῖ 6886: 4ιιοπημδηπηοῆτπι δηἰπὶ εὲ ἱρ6ῖ9 ἀϊ- 
υἱοὶβ ΠΗ τααρὶθ αἴβγτηδῖῖο φάατη πδραιϊΐο νογιβοδίοτγ, οοάεπι τηοάο 
δἰταθ! αἰγοααθ δὸ οομρίαχο, ἂς δὶ υὰ αυδούδη δἰβιπιδιῖο δϑεεῖ, 
ἘΣ} πιαρὶ8 ποραῖϊο ιιᾶπι τοῖαπι ἰαηαίαπι ἱη αἰγπναϊίοθα μοβέϊατα 
γεγὶβοαριταγ. ἰΐοπι δἱ πί}] δδὲ υϑγα 856 γεγα, 14 δἰΐατη ἰρδετι ἰαΐσαπα 
ετὶξ ἀΐσον δ, ἀϑβου!οηθιπ πυΐ τα νογαῖι 6886. αποάδὶ Αἰ! φυϊὰ 811, δοὶ- 
υϑῖογ αιοά 4} {1Π|1 ἀϊοίατ, φπὶ δὰ μυϊμδοθπιοάὶ ἰπϑέαπϊ οἰ φοὶ Ἰοῖῶ- τ᾽ 
᾿ϊξοτ ἔρϑαπι ἀϊδραΐαγα ρεγίπιυπξ. 

ἐξ, δίπλα δυΐοπι ἀϊοῖϊ8 ὁδὲ οἱ φυοά ἃ Ῥτοίΐδρογα ἀϊοΐπσα ε: 
εἴ "16 παπθατα οπιηΐιτι ΓΘΓΌΤΙ τι δΊΓαπὶ Ποτιΐποπὶ αἰθραὶ δέ86, πὃ- 
ἮΙ αἰϊυὰ ἀΐοοη9 ηἰδὶ ἰᾷ χφῃοά πηϊουίφας ἀρρατεῖ, πος εἴΐαπν ἱπἀωδέ- 
ἰαῖο 6686. πος δυΐεπι ροδίϊο ἰάθτα δος αἷς 6686 εἰ ποῦ 6686, οἴ παδῖκαι 
εἰ θοπῦπι 6886, εἰ φοἴθγα {π86 δεοαπήππι ορροϑίϊαα ἰοουϊοπαι ἀϊ- 
οὐπἴογ, ργορίογοα φυοὰ οἰ πννλος μ18 φυίάοπι ἢοο Δρρατγεῖ, ἰδ 
ὙΘΓῸ ΟΟΠ ΓΑγίατη 6886 Ῥοπαῖη; πιΘηϑαγθηη δυΐεπι 6886 ασποἀ απἰςαΐφας 
ἀρρᾶγεαϊ. δοἰνεϊυγ δυΐθηι ἤδθο ἀπθίξαῖο υἱδὸ ὑπ 48 Πα ΐαϑ ορίπιοδῶς ἃ 
Ῥτίποϊρίυνῃ υοπὶϊ. νυἱάδιυγ εἴεπίιπ φαϊρυδάδιη χυίάδτ οἐχ Ρἢ γοίοοξαιι 
ορίπίοπα ϑαπιρβὶδ8ε ργιποίρηιιη, αι θυϑάαπι ν8γὸ εχ δὺο πο ὕσᾶ 
οπιηε8 εδάρστα ἀδ εἰδάδιῃ οορηοϑεβιῖ, δεὰ χαϊρβαβάδιη μος ἀρρδεζα 
ἀεἰδοῖα 1 ]6, φαϊρυβάαμη σοπεγαγίηπι. πὲ} οπὶπη χα ποῦ δπὲα βιεεῖ, 
ΟΠΠΕ ὙἜΓΟ 6Χ δπῖθ, ἴογε οπιηΐμιη ῬἨγδίοογππι εδὲ ὅοβσαα, σίτῃ ἱψὸ- 
ΤῸΓ πὸπ αἰβῆπι εχ ρογίδοϊε αἷθὸ Βαὶ δὲ πιϊηΐπιε οχ ποῖ φρο, σὰς 
γθγῸ ἰδοϊαπι ποπ δἰρτη δἱ βογεὶ ἐσ ποῃ δπές δἷβο, ᾳφυοὰ δὲ ποι δὲ- 
Βα βεγεῖ ργοίδοϊο δα ὕοη δπὶε δεουκάσπι [ἰο8, δὶ τπιου δσὰξ ἑᾷσπα "9 
Αἰραπι εἴ ποπ αἰρυπι. ποὴ 68ὲ δυΐετι ἀἰβοι]6 ἤδηὴς ἀιπριϊαιλοιονα 
δοίνογο. ἀϊοΐππι εδὲ ϑηΐῃ ἴῃ Ναιυτα! θυ, αμουποάο εχ ποῦ δῶξς δὲ 
4υοπιοάο εχ δηῖε βδπὶ ηπδς ἤμπει. δὲ δἰ πη} τ γ υἱτίδαπα ορίαλοκᾶ- 
Ῥὺ 80 ῥΒδηϊδδὶϊδ δοσγθτω, χαὶ δἰδὶ εχ δάνετγθο ἀἀὐδαβίϊδηξ, αἰἰοοσο 
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δἰο στα 6ϑὲ. σηαπἰ [εϑίππι εδὲ επῖπιὶ χαοα δἰἴετος δογατῃ πδοθϑϑα εϑὲ 
[αἸδοπ ἀΐοοτγα. μος εἴαπι εχ 1}}18 ραϊεὶ χπαε σϑοππάθτη δεηϑατα βυηῖ: 

Ἰοδϑϑπαπαθδτα επὶτο ἰάετα φαϊβυδάαπι ἀυ]οε φυϊμαϑάβτα οοπίταγίυτα ἂρ- 
Ρᾶτεῖ, ποῦ οοτταρεῖθ οἱ Ἰαθϑὶϑ αἰϊογὶ8 ογββπο 88 εἰ ἱπάϊοαῖτο 
ταεἀϊοϊογαπι δᾶροτθσι. μος δαΐετῃ ἰΐοπι τὰ 86 ΒΒ ῃβε δἰίεγοϑ φαΐ- 

οΝεὰ Ραϊκηάσπι πὰ δπδαγαπη 6886, ΔΙ ΕΓΟΘ ὙΘΤῸ τηΐπἶπηα. δί στ 6 δα ϊ δῖα 
εἰ ἀδ θοπο δὲ πιαΐο δὲ τυτρὶ εἰ δἰ 8 μυϊηϑοεταοαὶ ἀϊοο. πᾶπὶ ποῦ 
Ῥόπαογα 6686 ηἶδὶ δὰ 4π86 Ὡρραγθηῖ, Π'}}} ἀἰτογὲ δ 115. φυὶ ἀϊρίἑπτα 
τσοὶ θαρροπεηίεδ δΧχ ππ0 ἄπο ἄρρᾶγεγε [δοϊπαϊ δ ἀϊιο 6886 Ρυϊδηῖ, 

το ῥγορίεγοα φαοᾶ τοὶ ἀρραγεπῖ, εἰ γτασϑαβ ὕπητηῃ: {1115 πᾶπιαπε αὶ υἷ- 
δΌΠ. ὩΟΠ τηοΥδηῖ, ὈΠΏΤΩ ἀρραγεὶ απο ὑπητ δϑὶ. δἰ τι Ἰοιῖεγ δαΐεπι 
ἱαοοηνδηΐθπα δὲ 6Χ ε0 αυοὰ ργδεδοηῖα υἱάθπίαγ ποτα} 1] εἴ ππη- 
ἄδκτα ἴῃ εἰδά ἐπὶ ροτιηδπθηῖία, εχ μος ἀδ νογίίδιε ἰπάἀΐοαγα. οροτζίεξ 
εἰδοῖχτει ἐχ εἷδ 4186 δΕΊΠΡΕΓ δἰ τα ΠΠπ Υ 86 ἤδθαπὶ πα ]απιαας παπίδιϊο- 
πεέπὶ ἔβοϊαπι, νοτϊταῖοπι υεηαγὶ, ἰα ἶα υθγοὸ δππὲ 4086 ρεγ τηθη ἀππι: 
Βοος δηΐπὶ ποῦ φαδηάοαῃς χυΐάοτ ἰαἰΐα, τυγϑαδ δυΐοπι αἰΐα ἀρραγθηξ, 
τογαπι 96ΏρΡ6Γ οδάδπι, πῈ}}1π8 πιπιαιϊοηΐδ ραγαοἰραπιδ. ργδεΐεγθα 
σὶ τιοῖπ δὲ δἰ σαϊὰ πιοΐαπι δδῖ, οτῦῃε Ὑδγὸ 6χ δἰΐψῃο ἰῃ δϊφυοά ταὸ- 
τοῖπτ, οροτῖοὶ ρίαν, χαρὰ πιονδῖμγ, 6686 ἰῃ 60 ἐχ 400 τιουθῖῃγ εἰ 

4Ὁ ΠΟ 6886 ἰῇ 60, δὲ δά μος πιογογὶ ἃς 6586 ἷπ 60 δπξ ςοῃ᾽γδάϊ  ΠΟΏΘτΩ 
ποι Ὑεγβολγὶ δεσππηπι 608. δἵ δὶ βεοῃπάσπι φαδδῖυπι ργδεϑθηῖϊα 
Βαπηλ εἰ ταονθηΐατ, δὲ ος δἰψυϊδ ροπδῖ, φπαπυυΐδ υθγαπὶ πο 91, 
οὖν δεοιπάητῃ 4π416 ποη τηδπθηιΐ νἱάἀθμΐαν δαξθπὶ ἤδη ποϊπίπιο δᾶ 
(δε δεουππάσππι οοπιγαάϊςοπεϑ δαπξ, ἀ6 εοάεπι ργδεάίοαγε, εχ 60 
4αοὰ ραΐδεϊ φηδηΐυτη ἴῃ σογρογῖθα8 ποῦ τπᾶπεγα, ργορίογεα χποὰ 
ἑάοια οἱ Ἧπεος Τα οταιῃ δϑὲ εἰ ἤθη δὲ; δυβνδιδητῖα υεγο δεοῦπ- 
ἄσπι παῖε: μος επΐπι ἀεϊοττοϊπαῖδο παϊαγαθ, χααπίατη υϑγο ἱπάδίεγ- 

30 τηϊραῖδς 68ξ. ἰΐεπὰ σα οὕτα ἤθης οἴδυτο ργαθοὶρίαϊ τηεἀϊοι8, δυταυπὲῦ 
ἰᾷ παπιχὺε πιδρὶα Βοος ραπὶδ φυῶτι πο Ρϑηΐβ8 5117 ηᾶγε η1}}]} αἰ 

ἐτῖ οογηδάογε γεΐ πο οοτηδάεγε πῆς γεγῸ ἰδηᾳπαπι ὑεγωπὶ ἀϊ- 
οθηΐδ εἶγοα 1ὰ ἴρϑαπι, εἴ ἰος οἶδο ἐχϑίδίθπεθ φαΐ ργαδοθρῖαυϑ ζαϊς, δὰ- 
τατὴξ {Πππ. δὲ ὑοῦ οροτίεθαξ, οὔσῃ πυϊα παίαγα ἴῃ δεπβὶ δι Π δι 
Δγταΐτετ τηᾶποδὶ, 9864 οπιπδϑ δορεῦ βυδπὶ ἃς πιογεδπίαγ. ἰΐεπα δἱ 
ΔΕΙΟΡΟΓ φυΐάοτι Δἰϊεγειθον οἵ παπαθδηι ἰἰάδτ ρεγιπαπϑδτηθβ, φυϊὰ 
τοϊγοτι δὲ ππηχηδῖν ποδΐ8 δαάεπι Ἀρραᾶγεπῖ, φυοπιβάιποάαπι εἴϊδτη 

ὃ δεβτοῖϊεῦ εἰδηΐπι ᾿ἷδ 60 χυοὰ πο δἰ πίτον ἀϊεροδὶταα ΒαΡἐϊαδ Ἔεογατα 
εἷς αἰ σαπὶ δδηΐ ετβηΐ, ποῦ 68 Ἀρρδγεηξ δἰ πι:]ΐα φαδε δοουπάππι δεῦ- 
48, ΟῸπι ἴρδα αυίϊάεπι δθηϑ 1 }18 πη] δ πὰ πατιϊδιοπθτα ῥγορίογ μος 
Ῥαυποῖρεπῖ, ἀΐνογβαβ ἔαπιθη δαργοῖβ εἴ ποη δαϑάθιι βεπβαιϊοηθϑ ἔα- 
εἴαπε δοάθα ἰρίξυτ πηοάο ἔοτίδθδε ἤεοεβ8ε εδὶ 86 μάρϑγα, δἱ ἀϊοίδ 
τουΐαιἰο β1. φυοάοὶ πΠοη ππαϊδιηογ 566 ἰἰάστα ροττπδπείπυϑ, οἷϊ αἰἰφυϊὰ 

521 

68 8.  Ὀ:]ὰ δπιπξ, ῥτίποῖρία χαδθδση εἰ οδσβας φυδετὶξ, ὑξ τηεἀϊοαῖνδ 
εἰ ἐχεγοι δεῖνα ὃς δίπροϊαο εἰδοιϊϊ ναγαπι γ6ὶ ταδί εταδδοδσυτη. μδ- 106 
τῦπι εἰδηΐπι ππᾶχυδθαιθ οἶγοα 4ιο ἀάδμι οἰγοιπαϑογιρίατα ξοπαϑ, ἴδτι- 
σπάσῃ ἐχϑιδίεῃϑ δὲ ἐπ8, ΠΟῚ ἴδπιθη ῃγουῖ 6ηδ 6δβῖ, ἰγδοῖδξ. ϑεὰ Βαες 

αἰϊα φιαεάδμι δοϊδηϊία ργδεῖεσ 1188 ϑοϊθπεῖαα οϑὲ. ἀϊοϊδσγωτ συγ 
δοϊεπθδγοσι ππδαθδεααε δροὶρίεν8 αἰΐφαο τηοὰο ἰρϑᾶτι ααϊά εϑὲ ἴῃ 
ὉποΟφαΟααΕ ρβέπεγα, οεΐεγα τοὶ ἀεθ ]ἴυ8 γε} Ἔχϑοίιυδ σοπδίωγ οϑέθῃ- 
ἄετθ. δοοὶρίαδὲ δαΐετα ἰρβυπὶ φυϊὰ εδὲ φυδεάαπι ρὲγ ϑεπϑᾶπι, ηπ86- 
ἄδτη δυρροπεηῖεδ. ὑπάθ εχ πᾶς ἱπάπεοιΐοπα ραϊοὶ ϑὁηρδιαπιϊδο, δὲ 
Ἰρδῖαϑ 4υ1ὰ δδὲ, ἀεπιοη ει ϑοπεπι ΠΟΏ 6866. οὔτη δηΐοτῃ δὶς δἰίχαα 10 
Ὃ παῖῃγα δοϊθπῖϊα, ραῖθϊ φυοά δἰ ἃ ργαοῖοδ εἰ 8ΔΡ εἰξεοιϊνα ἀΐνεγϑα 

ετῖς. εἴεοι νας παπιαας ἐμ [αοϊεπῖα, ποπ ἰἢ δο φαοά Ηὲ, τηοϊῃϑ ῥτίη- 
Ρίαπι δδὶ; εἴ μος δπὶ ἂγϑ ἀαδβάδιη δπὶ δῖα υἱβ δδὲ. δίχη ἰοῦ οἴ ρτ- 
οἴϊοδθ ποι ἰπ δ φῃοά δρίξηγ, δβεὰ ταδρὶθ ἴῃ δεθηιθα8 τηοῖυδ οδὲ: 
Ρ ιγϑθίςα γεγο δοϊεπιϊα οἶγοα 68 4ῃ86 ἰῃ δὲ ἱρβὶδ βαβεπὶ τποῖτβ ῥὑγίποὶ- 
Ρίυπι ε51. φυοά ἰΐϊδφπα πεάτε ργδοϊϊοατη πθαῃε εἰεοϊίναπι δεὰ δρ6- 
ουἰαϊίίναπι 6686 Ὠδίυγαϊοπι δοϊθηϊίατι πθοθδδθ δἱϊ, εχ ᾿ΐδ ραϊεῖ: ἴῃ 
ππαπὶ πᾶπιάαα Ἠογαιπ ρ6Π08 δᾶτὰ οδάεγε πϑοεϑδ8 δϑὶ. ΟΌΠὶ ὙΈΓῸ 
πιπἰ σα! 4α6 βοϊ θῃ ίαγιτα τες 6886 δἰξ δἰΐστιο τποάο ἔρϑητα αηϊὰ δδὲ δοῖγα 20 
εἴ μος αἱ ρτιποὶρῖο αἰ, οροτῖοξ ποῦ Ἰβάξαι 4αοπδπ; τηοάο ἀεβηϊοη- 
ἄππι ρἢιγϑῖοο δῖ, φᾷουε πιοάο δυβϑιαπίϊαε γαϊΐο βῆταεπάα 5ἷξ, πἴγατα 
τπ| δἰυλονη 8 ταϑρὶϑ αἰ σοηοδύητα. ἤογατα δηΐτη δίπιΐ χυϊάδτι γαὶϊο 
πηᾶ οὐπὶ τηδίεγία γοὶ (ἰἰοϊτατ, οοποανὶ υδγὸ ἈΡ948π6 τρδίδγία: δἰ πιῶ 
πδισαπε ἱπ π890 ὲ, εἴ ἰά60 ταῖϊο φῃοᾳπε εἶπ σῆι 60 ἀϊοϊττγ. δἰ πρῦτα 
δηἰπὶ εδὲ πΠᾶ808 σΟποδγαδ. τηδηϊξεδίατα οϑὲ ἰρίτατ οἰϊαπι σαττιΐδ οἱ οου]ὲ 
οεἴεγαγησηαι Ραγίϊαπι γαϊο ποτα οππὶ ταδίοσὶδ γε ἤθη ἄδην 6986. οπππὰ 
δηΐετα φαδαάδη οἰξ οπτὶθ ϑοϊοηιΐα ργοηξ δα δὲ δβρᾶγωδι]ε δδὲ, οοῃηϑὶ- 
ἀετγαπάυπι εϑὲ αἰγοσα εδῃ ἀθτὴ οαπὶ ρ]Ιγδῖοα ροπδυάαπι δἰϊ δὴ πιδρὶδ 30 
αἰΐατι. Ρἢιγοίοα σᾶπε οἶγοᾶ δᾶ εδὲ 4ῆδε τηοῖαδ ρεἰποὶρίθιη πῃ 86 ἐρϑὶδ 
Βαρδηῖ. πρδι οπιδῖϊοα Ὑθγὸ βρεουϊαιίνα φπϊάεπι δὲ; οἱ μβθθο 48δ6- 
ἄδπα οἶγοα πιδηεπῖϊα, πΟμ ἸΆπΊδπ δΕραγαδε]α. οἶγοα δερδγαρὶϊς Ἰρίτατ 
ἐπ δὲ πωπιο θὶ]6 αἰΐα ργαεῖδγ 88 απιρδβ βοϊεη τα εδῖ, δὶ αἰίχαα φυϊάοιι 
1Α 16 8 δδίδη τα εϑῖ, ἀϊςο δαΐετα βερδγαθὶ 9 δὲ ἱτηπι οδ ἢ 8, φυοὰ ἔρως 
ΔΒ τπῸ8 οδἔεπάεγε. εἴ δὶ πα ἰδἰ15 ἴῃ δας θα παῖαγα δἷϊ, {1Π1ς ρτοΐεοϊο 
ἀϊνϊηϊϊα ογῖς, οἷ μος δγὶξ ρυϊπιυσα εἰ ρυϊποῖρα!ε ργϊηςϊρίαμι. ραῖδξ δ 
ἰρίτατ ττῖᾶ ξεπεγα ϑρεου δἴϊναγιτη 6886 δοϊδηϊίδτυτ, ρ ἢ γδίοδση, πιϑ- 

επϊαἰίοδιη, τμεοϊορίαπι, οριϊπιατῦ ἱξίτοτ δρβοπ]αιίναστσα χαϊάθια 
δοϊεπεαγατι ξεπαδ, ματγτιτὶ ὑεγῸ ἱρδαγαπιὶ δὰ 4πδ6 αἰ πἶπιο ἀϊοία εεξ: 
εἶγοδ πᾶτηυθ ΒΟΠΟΓΑΡ  Πἰϑοταα πη δπιϊατι δδὲ. Ὀπφαυδεαιδ γ6ΓῸ τὴδ- 
Ἰίογ δὰξ ἀεϊογίογ ἀϊοϊϊυτ δεουπάυτα ῥγοργίαπι βοὶθ1 16. ἀπθίϊαν ογὶξ 
δυΐετῃ φαϊδρίαπα πἰγτιιη ἐπ 8, ΒΝ 6Ὼ8 Θδὲ, δοϊδητίαπι πηϊγοσδα τον 
Ρόπεγε οροτίεδι δῃ ποῖ. πλϑὶἢ πὶ ἰϊοασττα εἴεπὶπι πα απδε πε οἶτοδ 
πσῦτῃ αποιϊάαπι ἀεϊεγπιϊηδῖυτα ρ6Π0}8 68ὲ, πηΐυ 6 γδα 19 6 ΓῸ οοταπηθηΐ 
ἂε οπιηῖραδ εβῖ, οἱ [ἴδια παίυγαϊεα δι θοιαπιίδα ρτίπιδε δἱπὲ Ἔη ΠΌπη, 40 
ἴρδα φῃοηπα παῖπγα 8 βοϊεπιία ρτίπια δοϊθπεδγαπι Ἂς. χυοάοὶ «118 
πδίαγα αἴχφυθ δι ϑέδπιϊα 86 ρων "}}18 δὲ ἱππση 1118 οϑῖ, πδοθδδα δϑὲ πξ 
δοϊεπιία ηποφχας εἰυ9 8]ϊᾶ διὲ εἰ παίιγα! ! ῥυΐοτ εἴ ππίυθγδαὶὶ ργῖοσ. 

8. Οὐμι βδαΐεπι οἰ πιρ!ϊοἰξοτ δ 8 δίκη βῶα 6886 τηραϊδ ἀϊοδίατ, 
πογυ ὑπτδ δδὲ φυΐ δεουπάυτῃ δοοϊήεη8 ἀϊοϊτγ 6886, ργίπιο ἀ6 δηῖδ 
μος μαοῖο οοπϑιἀεγαπάμπι εδὲ. χυοὰ ἰρίϊητ πῈ}] δοϊθητίαττιπι χπ80 
τιδάϊιδε δαῃξ οἶτοα δοοίάεῃς τδσβοίασ, ραϊθῖ. ἥδο δηΐτα ρδγϑ 86α!ᾷ- 
οαἰοτὶα, φυϊάπαπι {118 χτιΐ ἀϑαγὶ δηξ ἄοιπο δοοϊάεδϊ, οοπδίἀεσγαῖ, πῦ- 20 
Ραΐα δἰ δηχὶς τεἰ ε σοῃῖγασιο παρ δθαηῖ; ποαῦς ᾿οχίητα, ποῦς 80- 
ἴαγα. 4ιιοά γϑγοὸ ργοργίῃπι οἰδὲ ἱρδὶ εϑὲ, δοϊῃπα πυδαυδεχαε ἰδίασττῃ 
δοϊδηἰδγοτη σοπϑίἠογαϊ. μοο δαΐθπι βηΐδ ργοργίαδ δδῖ, Ὠθ4π σχυδ- 
Ἰδηιδ πηυδίςυτη εἴ βγαπιπιδιίσυπι, πες φαοὰ 5 φαΐ ταρδῖσῃ8 6δὲ, [α- 
οἴαα βγαπησπατῖςτϑ δέ μη] ἀτῸ είς, στη ρσίαδ ποῦ εϑδεῖ. πο δαΐδια 
Οὔ πὶ ΠΟΤῚ δΕΙΠΡῈΓ δ8ϑεῖ εδὲ, ἕος βεραϑῖ; φυᾶγε βίπια] τηυϑΐουδ εἰ βτατα- 
τηδίςυϑ βεραὶῖ. ἤος αὐΐεπι πῸ}]ὰ δατοπι πᾶ οογίδα δοϊεμεϊδο δηηξ 
φαδετῖξ, ργδεῖετ τ ἩρτἈόρονς Βαδς επίπι δοΐα οἶγοα δοοίάδης υεγϑᾶ- 
ἴῆτ. ύδγε πο τηδΐε Ρ]αῖο αἷξ, οὔπι ἀϊχὶξ δορἰδέϊσδτω οἰγοᾶ ΠΟῺ δ 30 
ἱπιπιογασὶ. χφυοά δαΐθπι πε δἰξ 5: δος δητ18 δοϊοπεϊδεη 6886, 
τπδη ΓἜϑθιη Θγ ἢ, δὶ σἱάθγα οοπαρίπιαγ φαίάπαπι δοοϊάθπε δἷξ, ὁσηπα 
ἰΐαφυς ἀϊοϊπια φυοάάδπι φυΐάετα δεπιρεῦ εἰ εχ φεοθβαϊίαί 666 (εχ 
περεδοϊϊαϊε δυΐξεπη ΠΟ δὰ ἀΐοο υδε βδεοηπάσπ υἱοϊδηξίατα ἠϊοϊϊοτ, 
δεἀ 48 'π ἀεπιοηδίγα οπίΡ8 ππταητ), φαοάαπι σεγο πὸ ρ]αγπιτη, 
φαυοάάαπι δαΐετα πεο αἱ ρ᾽ατίπηπτα πεὸ δε ροΓ εἴ δχ πεοϑδοίδίε, βεὰ 
πὲ οοπηρς; υἱραῖα δι} ςδπα βδὲ ἔγίξυβ, δεὰ Ἦοο πὲς πὶ ϑεῖιρογ εχ 

. ὕπαυ 

ΕΞ Ρετταᾶπθπβ. δα δο9 ἘΝῚ 4π| ἐχ ογδίοης ργαεάϊοϊαδ ἀυ- 
ἰϊαουϑα μαρ εξ, ποὺ 6ϑὲ ἴδοϊϊε ἀϊδϑοίνετε, δὶ πῖΒ1} ροπδὺϊ πες μα- 

90 ἴω8 ΟΓΒΕΟΠετΩ παθετγαηΐ. ἤος επὶπὶ τποὰο οτωπὶβ ογαῖϊο οτωπίβαπα 
ἀετποπϑἔγαιο Αξ. δἱ επὶπι πἰ μ}] ροπαπῖ, ἰρϑαπι ἀϊερπίαγε δὲ οπιπίῃο 
στγατίοπ ει ρετίπιηπι. φυῶγο δὰ δοβ ᾳηΐάδπι ποη εδὲ δαῦτο. δὰ {|109 
τοτο 4πὶ Παοϑϊαηί, (εῆο εϑὲ εχ ἴδπι γωάίεἰ ἀπ τα τ ΟΠ θα ΟὈνίαγε, 
δὰ εὰ αἀἰεοοίνεγε 4086 ἔλοϊππὶ ἴῃ οἷ ἀπ᾽ ἰδ οπετη, πὶ εχ ργαθήϊοιὶς 
Ῥαϊεῖ. αυᾶγε πηδηϊ [δϑτιπι 6δὲ ἐσ ᾿ἰ5 φαοα ποη εϑὲ ἱπιροϑλθιϊα Ἰοσα- 
Ὥοποϑ ορροσίίδ5 ἀς εοάθπι Ὡπὸ εἰ εοάδτῃ ἴδπιροτγε υεγιβοατὶ ; πδὸ 
ἦρϑ88 ςοπίγαγία, οἴπὶ οπιπὶδ οοηἰγαγοῖαβ δϑοῦπάυπι Ρυναϊίοπει ἀϊςα- 
ἕωτ. [ὸς δαυΐεπι ρδιεθίξ τεβονεητθα8 δὰ ρτίποὶρίωπι τγαϊίουεβ οοη- 

20 ἘΓΒΙΙΟΤΏΤΩ. διμν 6 Γ πος τηφάϊοττιπι φαϊοαθδιι ροϑδῖΡ 116 εϑὲ ἀδ' ὑπὸ 
δὲ εοάδστη ρῥταβαϊοαγὶ. οἱ δπὶπι δἰ δῆτ οἷξ ἀμμεία δῃ θ᾽ οοἴθπι, ἀἰοσοηϊο8 
ΠΙαὰ πες πίξταπι πες δἰθαπι [αϊδυτ ἀϊσεπιαδ: ἀοοϊάεξϊ δημη ΠΠΠπὰ αἱ- 
τι 6886 οἵ ΠῸῃ 6686: 8] ἴδγππι επὶπι Θοταρ  ἐχοῖτιπὶ ἀξ 60 υερίβοα- 
Βέϊατ, πος δηΐεπι δϑὲ αἰδὶ εοπιίγαάϊοϊο. πϑαπε ἰρίτατ δδοππ πη Ηδ- 
ταοϊπαπι ἀϊοοπῦμαε γεγὰ ἄΐσετε ροβϑθι]ε εβῖ, πεχαε δεοσπάαπι ἀπὰ- 

τάπ. δἰϊϊετ ἀοοίἀεϊ σοπίταγια 48 εοάεπι ργαςάϊςαγῖ, ουπὶ δπίῃ 
ἴπ οὐπηὶ τὸ ἀἴοαξ οπιηΐδ γεὶ ραγίετη 8886, ὩΟῺ πηϑρί5 ἀϊοϊξ 6896 ἀμ] 66 
4πδυῖι δυλῶττι ἀπΐ συ πιςθη 6 σεΐογαττιαι σοηἰγαγί εἰδίῃτω, δὶ οἰππα 

»ο χαΐάστι το 50] Ώτη Ἰῃ οἴπηΐ ροϊθηἴία γεγο οἰΐαπι αοἴα οἱ βεἰπαοῖίτη 
᾿πιϑωτῖ. δἰμπη εγ δαΐοτη πες οπιπεϑ Ἰοοπίϊοποδ ἔαϊβα8 πθο υδγαβ ῃο8- 
δ10116 εϑὲ 6996, ἴὩπι ργορίδγ 8188 πιο αν αἰ που] ταξε5, 4πᾶα ΟΡ πᾶπὸ 
Ῥοοίετοσεσα ευὐθηϊγεπῖ, ἴστῃ εἴϊδτι ηοηίαπι 981 ςυποῖαο [8]886 δἰ, πος 
εοὔτα Βος ἰρδῦπι αἰϊψαῖς ἀϊοδῖ, σϑγτα ἀϊοδῖ. εἰ δοΐδτη υϑγᾶδ, οὔτω 
Ττατθϑ ἴαΐδδε αἀἰοσεῖ, ποη ἴασαι ἀϊοεῖ. 

τ 7. Ὁ πιηῖο δυΐει δεϊοπίὶα οἶτοα παυοαποάσας δοσγώτι χαδς δα Ὁ 
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ιοοδποοοεεϊίκξο πδο πῇ ρἰ πτίπιθοι Αἰ, φιοη ἄοσαα λήθη δος ἀΐϊι. δοοϊάθηϑ 
ὄτξο οδὲ χοά βὲ ιϊάδπι, ποῊ δϑιθρεγ ἰϑπεθῃ πες εχ πδοθδδϊαϊε π66 
πὲ ρἰατίπιυπι, απ] 4 ἰϊαφιια δος ἄθης δἱὲ, ἀϊοζυσι δδὲ. οὔτ Ὑ8ΓῸ πὸπ 
εἰς ἐποϊανουνά σαι δοϊεπίία, ραϊει: οὐδ μᾶπιαπε δοϊθηξα οἷα δὲ φαοὰ 
ΔΕπΙ ΡῈ δυξ ρ]τγπθηπι 681, δε οἱ ἀδπδ νοτοὸ ἰπ ποπῖγο Βογαπὶ εϑὲ. φυοά 
καϊειη δπι5 δες Ὅπν βοοίάξη5 ποῦ δίηξ οαμδ86 οἱ ρτίηςρία ἰαἰία 
αὶ ρεγ 86 επιῖ8, πιδβιίεσῖηπι δῖ. εδϑεπὶ δπΐτν οπθηὶδ εχ πεοοδδὶ- 

10 ἰδῖθ. πᾶπι δὶ ῃος δχδϑιδίεηϊε μος οὐξ δὲ μος, δίᾳιθ ἰᾷ ποη πὶ σου- 
δηρὶς ὁεἀ εχ πεςαϑβδιϊδῖε, {πὰ φυοφιε εχ παεορδίἐδὲθ ογὶϊ, σπῖας μος 
εδῦδα ογαὶ, πϑῆπε δὰ υἱδδμηιπ ἀἰοίατη οδυϑαίιτα. ἤος ὙΘΓῸ β8θοῦμ- 
ἄτπι δοοῖάθπ8 Ἔγαῖ: ψοῦσε ἐὰ πεδοβϑιλαῖδ' οτππία ογηδὲ; εἴ ἀθ ἐπῦθος 
δυΐετοῖηγ ἰπιη αυοά κα υἴγυ! θεῖ δὲ μαθθὲ, ἰωπι ἐρϑῦτῃ σοπίδιξογα 
εἰ βεσὶ εἴ ποῦ ἐδ, αἱ εἴ οἱ σαυδα πο. υἱ 658, δεά οὐ δα μὰς δὲ 
φυρροπαίασ, ἐδάετῃ δοοιάθοϊ. οὔβὴθ βδιωῃς οχ πεοδδϑαὶε βεῖ. 
εἰδηΐτι ογϑδιϊπα ες] μοὶ κοι, οἱ μος δαὶ, Βοὺ γέτο, δὶ αἰϊπὰ φυϊφάδην, 
εἰ πος, δἷ αἰϊαά. δὲ ψᾷ ἴαχε πιοάο, δὶ ἂν εὸ ἰδῆιροόγε ἥπιῖο φοοά 
ἃ πυῆς δεῖ ὑϑαις ὁγδὲ ἠετωδίογ ἱεέωρῃ5, ἀονθηίεὶ αἰϊαυθπο δά εχοὶ- 

10 δἴεπιδ. ἥπᾶγα οὐπὶ ποὺ Εϊ, οὐποὶδ σπᾶρ δοαυθηῖην εχ πϑοοϑδίϊδῖθ 
Ῥτοΐεοιο βεηὶ; ὑπάβ 6χ πεοϑιδιίαϊε οὐβηΐα βοπὶ. χυοάάδιη δυΐετα 
8: νεσ οἴ ποη δεοιιπάππι δοοίἀθη8 δδὲ 6η9, 4 δὲ ἴῃ τηϑηιὶσ 
εσπυρίεχίοβε, δὲ ρϑβδῖο ἰπ δα: ἀυαρθ εἶγοα {πιὰ φορά [ἴα εϑὶ 68, 
8Ὸη αυδεγηηίηγ ῥτιπεὶρῖα, σογαπι οἶττα ᾿ὰ αυοά οχίγα οἱ δεραγαϑὶλο 
ἐπ οϑὲ. χυοάάεατη σϑσο βοὴ πε ϑϑαυίαμι δε ἱρβηιίπι; ἐΐοθ. απ θεν 
4υοά εεουθάσπι δεοϊοθπδ δοῖ, μαΐυδ υθῦοὸ ἱπογάϊπαῖδα δὲ ἱπβαϊῖδα 

 Οὕπθ86 δηπῆ. ᾿ρϑῦπι γὙΈΓῸ δἰϊουμδ βτδεϊα ἴῃ εἶθ ἐδὲ 4086 ἃ πϑίυγα ουῦ 
ἃ ταρηῖο βπηϊ. (οεγίππα γερο εϑὶ, οὐδε δἰ ψαϊὰ ἰνογανα βεουπάῃτν βο- 
εἰάεπϑ βας. φυδπιαήηιοάηπι ϑυΐμ εἰ επ5 φυοθάδιη ρεὲτ δὲ χυοήάδπι 

20 δεοσιάίστηι δοοϊάδης εεῖ, ἴα οἴ οϑυθα. ἔογδημα υετοὸ δεεπηάν δεοὶ- 
ἄεπε οἂυεα εἴ ᾿μ εἰ8 ηπδθ δεοῦπάτμε οἰεςοβϑτιν δἰϊοιήυ9 αγαῖῖα βππξ. 
ἥδατε οἶγεα ἰάειη Γοτῖππ εἴ τυθηθ: δἰθοῖῖο πατθάια οὐ δεπὲς ταθιξα 
ΟΠ δῖ. οδυϑ88 ψεγὸ συ δ βαπὶ 408 ἃ ἔοτίυπδ δππΐ, ἱπάθῖου- 
ποϊπαίδθ κυπῖ; σατο βασδοαε οορβδθοπὶ ἱποογίαα δυπὶ: δὴ οδιϑα 
ῬΘΡ δοοϊἀβπϑ εδξ, εἰταρ! οτος σοτὸ ἢ ἰυ8. Ῥοπα νότο (οτίμπα εἰ 

δ πιδὶα ἀἰεϊτατ, οπτ Ἰοπθμ δἰἰφυοά δὶ τοϑῆμτν Ἔυεηθγὶ: ἔοτο ἔογίαπα 
ὑΎεγο εἰ ἱπίοτιπρϊαπι οἶτοα ταδρτήϊπἰπ88 Ποττιτα. οππὶ αἀπίεπι πἰἈ1] 
ϑεςτπιηάττη δοοϊ 6π8 ρει 118 δἷξ 4υϑὲ βου πάαπι 86 δυπὶ, τὸς ἱρίττις 
σδυεαθ, δἱ ἱΐασαθ ἕοσέτιμα δπὲ σαβῦιβ 996]1 οαῦδα δϑῖ, ῥγίοτ τιϑβ εἴ 
πδῖαγα οϑεδλ οτὶξ, 

9. Ἐδὶ δυΐοτη μος απίάοτα δοῖα φοΐοτπ, {Ππυἶ γετὸ ροϊεπιῖα, πος 
δαῖετα ροϊεοπα εἰ ἀςία, Ἀος φυϊάδτα εη9, {ἰἸπὰ υθγὸ φυδπίυπι, ποο 
ποΐετο ςεἰΘΤΟΤΌτ δἰ χα. Ὡοπ εδὲ δαΐεπι τροϊω ργαθίθ γε: τϑαϊδ- 
“πιτ εηἷπι δεῖ ρεῦ δεσοπωτη ϑη 8 ̓γϑθαϊοοιϊίοπθα. σοιπτηῦπε δαΐεσα 
ἈΪΗΪΙ μα ἷθ ἂν αἰδα ρναϑάϊοβεθθθ. ὑβοτωφαοάχῃο σεγὸ ἀυρ] οί 6 

40 ουλυλδνοο πιεδῖ, τεἰαὶ οο. πϑθ Βος υἱ ίογιπα, πος υδγοὸ πὶ ρτίνδιϊο: 
πο δεουπχπι φυδ] ϊαΐοπη πος αἰξγαπι 1Π1πὰ πίρτηπι, δεοιάσπι ηαη- 
Ὀιῖδαι κος μεγίεστοη ἐἰϊινὰ ἐπυρετέδοιοπι. δϑάεπι στο εἰ δεουη- 
ἄυτω ἰαϊίονενα : πᾶτὸ Βος ούγσααιν {ΠΠπῶ ἀρόγδει, δαὶ ἴευε δὶ βίαν. 
ἄπαγε τλοῦα5 οἱ τβαζαϊϊοηἱϑ τοὶ δυνγὶ δρεοίος ποῖ δοϊ9. οἵπὶ δα! οῖπ 
παυτηδαοώφιο ξοη08 πὰ δοίππι οἱ ροϊενίϊοπι εὐνδάαιυτ, δοϊοτη εἷπϑ 
4ποὰ ροϑοηιία εϑὲ, ργοϑί ἴ8]6 δδὶ, ἀΐοο θβ56ὲ τποίυτῃ. 4ποά δῃΐοπι 
τνονὰ οἰ οῖαναο, Ἀἴης οοηδίδε : ςτα οπΐπι δε ἀἐβοδθῖΐο, ργοῦὶ ἴ8}6, ἰρϑαπι 

- ἀβοίποιϑ εϑ8ὲ δοῖὰ χποῖσπυν δϑαϊδοαῖιτ, δὲ ἣος 6ϑὲ δϑάϊβοδιο ; δἰπρξ- 
80 ἰἔνετ συπι το, ςαταϊῖο, το]υξαῖῖο, ἡπι θυ αιθ, δα μαῖο, δεποδοθηϊὶα ἃς 

ἱποτθροε μια. αοοϊϊε ἀπῆετν τον ετῖ, ςτμι ἀεῖυδ ἴρ86 [ιϑτίς, οἱ πες 
Ῥτῖαν πεφᾶο μοδῖεγίιδ: δοῖυδ δυΐθιη εἰα5 χυοί δοὶ ροϊεπίϊα, οὔτε δοῖα 
ἐϑε ἃξαῖ, πὸ ΡγΓουξ ρϑατο, δε ρτοτιτπορῖθ, ποῖ οδὲ. ἀΐοο αἰΐετι 
Ῥεουῖ, οἷο - βδῖῃ δε βοξζεπίδ δὲ νἱαίτια, ποι ἰαθπεη δοὶυϑ δεγῖ5, ργουὶ 
888, Τρ οῖτ Θδῖ: ΠΟῚ δῆτα ἴδια εσὶ δεγὶ 6886 εἴ δος; ροξεπεδε. 
4ασάεϊ Ἰώετα εὐβεῖ εἰτπριἰοϊτοτ ἂς Θθευπάσπι ταϊϊομθπι, εββοὶ δογὶϑ 
δεῖον ποθ χαξατο : δὲ πον δϑὲ ἰάθην; χυοά δὲ ἔπ σοπίγαγιἰθ ραϊοῖ, 
εἰ ζαϊάετι ρο 886 δβαπαγὶ ρουδϑῃε δϑρτοϊδγε Ὡ8} δϑὲ ἰάθπι: αἰϊοαυΐ οἱ 

80 5858 7}Υ1 τᾷ ἀρρτοίαγα ἰάετῃ ἔογοξ. δαδίβοζιιμν υθο, συοά δϑθθθ1}6 δαὶ 
πορτοίαμῆε εδὶ, δοἶνα ᾿νῦτηον ἴγο' δαηρτιΐϑ, πη Ότη ἐπ ραισαν ε8ἴ. οπππ 
ποῦ δὲ ἰφίταν ἰάστα, αἰσαξ πες οοἷοτ ἃς νἱϑρηο ἰἤθπι οθῖ, οοποῖδὶ πιο- 
ἴσπε 6896 δοΐπτη ταὶ ροββι Ηΐδ, ργοπὲ ροδβϑὶθι 6 εϑῖ. χυοά ἰρίτατ 'ρ86 
εεῖ, εἴ φιιοά ἴπης οοπτίπρη πιονεγῖ οΒπε δοῖπδ ἴρδε οἷ, εἴ φυοά πες 

ἦσαι 4}- 
φιαπάο' αυνζετιν ΟΡ ογαεὶ, αἰ ἐψαδηο ταϊηΐπιε; νεΐαὶ δεἀϊβοιθάϊς, ρτοῦὶ 
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ΔΕ βαρ 6; εξ δε β οα 1115, ῥτοτξ δὰ! ας δ ΡΒ: 6, αοῖα8 δ ἀν οδιῖο οσξ. 
δεῖ ετήτω πος δεάϊβοδιίο ἰπ δά βοαθὶ  δεῖαδ, ἀπὸ ἀοτοσθ. δὲ δὲ 
ἀοιναδ εἷς, πο υἱῖγα δϑάϊβοβθι16 ογῖς. δεάϊβοδῖο γεγο εἶπ οϑὲ φασάὰ 
δε βοαΡῖ 6 εοξ. πεςθδ88 [806 δο αἰ βοδοπετη δοίῃπι 6596. δά. 
οδεῖο υεγοὸ πιοὴμ8 φαϊάατα εϑ. δδάδιμστιθ ἴπ ςεἴογῖβ τοῦ. τῦϑ 
δῖ. φιοὰ γεγο ἤβεο δαΐ σϑοῖς ἀϊοῖβ, εχ μἷβ σαοχιε Ἵσπϑίδὲ 
81: ἀδ ἴρδο γείδσππις ἴπσῃ εχ 60 φιοὰ ποῃ ἔδεε εἰ ἴρϑατη 
ἀεβηῖγθ. πες Ἂπίμ ᾿ἰἰςθ δὶς ουἱηπαπι ἴῃ αἰϊο ζότνεγα δῆπὶ σΟΙ]οσαγσ. κ᾿ 
εἴ Ῥαῖϑι ὃχ ἰϊ5 εἰϊδιπι 4υδ8 δἰ ̓ἱὶ ργοϊιίδγτηξ. αυϊάωπι ετπη αἰξετῖμα.- 
ἴεπι, ἱπδθῃα] ϑίοτη, δὲ ᾿ρϑππι ΠΟ 6ῃ5, 4ύοτγτιπη πΌΪ τα τ δοδ866 εὐ 
τρουεσὶ. αἴ πέπε σιαϊδῖϊο ἰπ πδες, ποι δχ δὲς ροῦυδ χφύδαι δκ 
ΟΡροϑίτίδ οϑὲ. σϑῆϑα γθτὸ ργορίεσ αὔδα ἰπ ἰδ τηοϊστα οἰδεπεττβὲ, 
εὰ (δὲ φυοά ἱπάοβιομ χοϊ άαπι νἱἀδῖατ 6686. πιοῖτα, δἰ ἔογῖαδ τατὸ 
εοογάϊπαιϊοπὲδ ργὶποὶρία, πἰροῖε ρτίναξνα, ἱπάεβηίία δηπξ. πᾶτε πθὸ 
ἀποά ᾳυΐέ, πϑς ἔαο, πες δἰΐοτγιπι ργδδάίοδτο οηξοστιαν Μἰἰυτη ἔρφοσαπε 
εδῖ. ααοά νϑγὸ τιοΐῃϑ ἱπάεβηίξια ε8.6 υἱάδαίατ, δα εδὲ σδυβα, φερᾷΐ 
ΒΟ] ἴπθεγ δὰ 4π8ε δι μοϊθηιϊΐα οπιῖᾶ, πθο 4τπδ86 ϑεσυπάστη δείσασα, 
Ρόπεγα ἴρδυτα δῖ. πδς Ἔπίπι χιοά ροῖεβὶ φηδπέωτη 6886, τιον ετὶ ϑο- 
᾿ασϑαγ πὶ δϑξ, Ὧος δεῖτι συδπίμυιπ. αἵ τηοὶῃ8 δεῖ ΄αϊάεπὶ 6558 νδδ- 90 
ἴδτ, 4πδησηδτη ἱπιρογίεοϊι8: οαπι88 τ τὸ 6ϑῖ, αποὰ πηρετγέφοϊαπε δὲ 
Ῥοϑ5 116, οαἷπε ἀρῖι5 οδῖ. αδίπορτοπι αἰ βοεῖο ᾿ρθτιπι οοπιρτεῖσε- 
ἄεγθ φυϊάπατη οἰξ. πῶτη δὲ ἱπ ργιναϊϊοπεπι ϑεοδϑβαυῖο γεβομ ει, 
δυὶ ἰῃ ροϊεπὕδων, δαὶ ἴῃ δοίμτα δἰπιρ ϊςδπι: Βοττιηι δυῖΐοπι παὐξασνα νὸν 
ἀοῖυν οοπίϊηρετε ρο886. διρεογεϑὲ ἰρίτος ποιὰ ἀϊοίιτη Θϑὲ, 6986. εξ 
δοϊῃιη εἴ ΠΟῸΒ δοῖιπν, τινὲ ἀἰοϊυ5 6δσὶ; 4υΐ εἰ δὶ ἀμ ςο]ς εορπέεπ αἱ, 
ἴδῖεθη οομεϊη μὲς 6556. δἰπιὶ οἱ {Ππ 4 ρεγερίσθαπι οὶ, παοΐατη 6096 δα. 
τοοῖο: 8βεοῖυ5 δαἷπι εἶτι8 βοὶ ἃ τποῖϊνο. πεαῦδ δἰ π8 εϑὲ πιοῖθι δεῦπο: 
οροτιεῖ εὐὶπν οἰιάπιδαιια δαίυτ 6886, βαχὶ ΟΝ απ οὶ 60 συο ροο- Ἀ 
δὶϊ, τη ον ἐδ γετο εο χαρά ορετγεῖῃς. σοταπὶ δοϊϊταπι 65ὲ ἐροϊαϑ πιο- 
1118. δοάεπι δας τποήο πηα8 υἱγίπδατπο δοίπϑ, χυειηδάπιοάττο 
εδάεπι ἀἰοιδοιδ᾽ αὐ ἀυο ππῖτι εἴ δά πηῦση ἀθοτυτα, ἀϑοθν σὺ σαοῆοθ 
ἃς ἀφβοοηδαδ: αἵ 6826 ΠΟῺ δδῖ ὈΏυτΩ, [8 δἴϊαπα ἴω τβονεπίε φὲ ἵν 
τηοῖο. 

10, Ππβοϊϊηπι γθγοὸ εϑὲ δι φαρὰ ἱπιροσϑεῖβθιῖς ἐπὶ ρετίγαπαῖν, 
60 ἀιοά ποῦ οἱὲξ δρίθπι ρειππθαγὶ, φυεπιδαπιοάνι γοχ ἱπυϊε δέος 
δαϊ υοά τταπαϊτυπι ΒΡ εἰ ἱποοπδυπιηβθίίετο, ἀπὶ χαρά τς, κπὶ σαοὰ 
πδίωγα ρίατη δϑὲ ΠΆΡ6γθ, πϑαιδαύδτη ἴδηπθη ὑγασϑιιπτο αὰὶ ὥππεμα ὃ 
Βαθει. ἴΐεπι ϑεοππέσν ἀρροϑθιοπετη ἅπὲ ΔΡ]δὔοπει, δαὶ ἀτονο. 
ϑερδγδίοπι 58:6 ἰρϑύτῃ Φυϊοαπϑιῃ 6566 ἐπροδϑίθ}] 6 θὲ. πᾶσα δὲ ἢδε 
ποθ ρηϊτἀο πϑο τιον! δο 6δϊ, το ἰπβηξίπτι δαροίβητια εἶσ δεῖ τὲ 
Ἐοὴ δοοίάθμε, ἰηάἰν 111} 6 οτὶξ, δἰ φιήάδτω ἀν }5181}6 ἃς ταρτάξα ἀο δπξ 
σου] αὰο εδῖ. φοραὶ 6δὲ ἱπάϊν δὶ} 1 }6, πθοπ δδὲ ἱπΑνιϊζατα αἰνὰ χοετο- 
αὐτιοάὩπι τοχ ἰπνΐδι 8 1}18 εϑῖ, Ὑδγτπν ΠΘς δἷο ἀἰπιτξ, ΠΕ 808 δὶς 4ι86- 
αἰσπυϑ, δε ἰαπηπδιι ἱπιροττβθαβίϊς. ργδείοσοα σύσμθατα το ο ο08- 
δηροῖ 6656 ρδτ 56 ἰρϑυπὶ ἱπβυΐτητν, δ πο. πιοπιεγυδ πος τἸϑαρτξαδο 
οἷς, πογαπι ᾿πβηϊτινα ῥαβαῖο δδὶ ἢ ργδδίθσγε δὶ δρεισμίασι βοςξξει», 
ΠΟ 6586ῖ 5886 νδγτπ δἰ πη θπίθτα, ργοι ᾿ηβηϊττπι ραδϑὶο 688, δἰεῖμεν τὸ 
πϑο ἰηνὶ81:}}}}195 Ἰοσποηΐδ, ἰαιποῖδὶ γοχ ἱπυ δ᾽ }}}8 εεῖ. χοοὰ δοξα 
᾿υβηϊτοπι ΠΟ Ροϊδοὶ 668ε δοῖῃ, μαίεῖ: οὐδ παπιαὰς συδεάιε 
εἷῃ5 ἱπβηΐα, 4ηιᾶ6 δοοῖρηγ, πᾶπὶ ἰπβπῆο 6696 δἴχῃε ἰϑπιπσα ἢ 
οἱ ψνά ον ἰῸ Βηΐτατο φϑυμσέδοϊΐα οἵ ποῖ ἐς δυβίθοϊο δῖ. δοὺξ ἰρίτυν ἣ-- 
ἀλν δι θῖ] 6 δὰξ ρας πιβηῖϊα ἀἰν  ἰδιϊθ, οἱ ραγίβι]ς εσῖ. σογατα τοῦδε 
ἱπῆηιτδ ἰάοπι 6586 ἱπῃροϑϑ1} 116 δδῖ. αποπιδήτποάαπι δαῖτ ότι δὲγ 
Ῥᾶτο, ἰϊα οἱ ἱπβηθυπι ταβηί, δὶ σε δϑιβηιία εἴ ῥτϊθειρίητα αἰ. πωμῶτ. 
ὉΡ1|6 ἰρίιατ εἰ ἱπάϊ νι ριδθ δδῖ. σουττα ποὺ ἱπιροδβαὶθῖϊα, δοῦω ποθ 
6πδ ἱπβηΐίαπι. πες οϑδατΊ πὶ οτΐτα ἡσαπθπι 6556: ϑεοπηάητη δοοφι 
ἰριτον ἐχϑίδεϊς, δὲ Βος πιοάο ἀϊοϊυτι δβϑὲ ποθ ρο886 ρτὶπεῖρτσνε σαθε, ᾿ 
σετγτη ἰὰ ροιίοϑ οἰ δος ἀϊϊ, ποπιδγυπι νοὶ ρὰτ 6826. δοὰ ὅδες ὅοσ- 
ἴαϑδο ἱπαοϊδίεἴο πη ουϑα ἢ οϑὲ, ηυοί τετο ἴῃ 56 πϑὶ δ δ π9 ποῖ ενξ, 
πο σοηϑίαϊ: πᾶτῃ δὶ δϑὲ οὐτρογίδ γαξϊο μος, 6826 σηρετγᾷςσίς ἀεῖν». 
ἴππι, ΠΟΙ δδπ6 [πετὶϊ ἱππηἰτωπι σοτρα8, π6ο ἱπιΡ ΒΡ. Ὲ πος δοτιοδοδε, 
σδἴθυμτη Ὡ6 0 ΠΏΠΙΘΓΙδ 118 δὲ, ἰαπαπᾶπι δοραγδῖπε δίχο ἱπίσαξξων: 
4υΐρρε οππὶ πυπιεγαβ, βαὶ φπραὰ Βαρδαῖ πσηογιπη, ποτβεγαδὲϊο αἷς. 
φποάοϊ ρΗγδβῖοε βοῖνιδ ςοπίεπηρίειπῶγ, δα ἢιἷβ ραῖει: πεαῶς διαξεο 
σοτηροϑίζοτηι πΠ64π6 δίπηρ]εχ ροξοτγὶξ 6886. ουϊηροσίίππι παθ απ Ἐπ ΦΒ 
ετὶξ σογραϑ, δἱ Ἀπίϊα φυΐάθπι δυπὲ προ τὰ ἀπο οἰεπιεπῖα. οροτεεῖ 
πάη 4}6 σοη Γαγία ἀθαιδνῖ, πος 6856 πη ΦΟΤΌΤ ἱπβτήϊατα. πᾶτα δ 

δὶ φυϑΒίαπννεα ἐπ οτίαγ 511 δἰϊεείυ8 σοτρουίβ νἱτίωδ, οοττυπεροῖος δ σ- 55 
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Ὅσα ΒΡ ἐωδοΐο; ες Ῥοϑεδ᾽]ο εδὲ ὑπαιοσυοάσαο 6εθὲ πεβυΐ ματα, δἱ 
οοτρὰε υίϊάοτε.ετὲ σιοὰ ἀπάεοαπημε ἐϊοβοὲ ἀϊπνοπιδίουνοιι, ἰηβιηΐίαπα 
σογὸ αυοα ἰηδηίϊε ἀϊσέαι: πάτο ἴῃ βηξίθπι οογρὰ ὑβάβουπηῃα ἰωᾶ- 
οἰὔπτ οπὐϊς πο γεγο ἀπ δἰ δπαρὶοχ οοβδιμρι Ἰαβηίδιπι 6886 σΟΓ- 
ψαι; πε, πὶ φυϊάαπι αἰθπῖ, ρτδεῖεγ οἱθισαπία, ὑπ ὰδ ἤδες βΈπΕΓΆΠ,, 

πρπνα.0 ΠΟΤΕ Ῥγαθίεγ δἰειηειία ΒΟῊ δεΐ, πδπν οΌ ποῖα, ΕΧ 40Σ- 
᾿θό7άνοι 5παὶ, ἰω δὰ εἰΐαπι γεδοϊ υϑΐυγ. μος Ὑ6γῸ πὸ σἱἀθῖιγ ργδδῖθγ 

οἰπιρ οἷα σοτρογα, πδαιδ ἱξτεῖθ ποῦς αἰνὰ αἰ] εἰεπιεπίογμμι: εἴ- 
“φαὶκι Δρσηιε εο φυοὰ αἰξχασὰ Ποτυιῃ ἐπ βπίίππι, ἱπιροφϑὶθε!ε δϑὶ ππὶ- 
ψειϑῦπι, εἰ εἷ ππίτατι 511, δΔαξ 6856 δὶ βΒετὶ δἰ'ίφῃοά δοταπι βρῦσι, τι 
ἀξετοοὶδιιε ἀϊεῖϊ οταπία πδληποδης ἴρπαπι βετὶ. οδάδη γαϊΐο εἴ ἀθ 
8ΏΟ εϑῖ, φυοά [αοϊπηξ ρταρίον δἰθιηθηῖα ργϑίοῖ. οπιπα δἸἶπι ἜΣ οο- 
ἐκωτὶο ἴπ οοβέγαγαιπι, υϑὶαϊ εχ δ᾽ ἄο ἴπ ἔγιι οπι ἱγαησς. ἰδεῖν σοΥ- 
5.60 δοπλῖθὶ!ς αἰϊοι δὶ εδὶ, ἰδοτηφαο ρετγιὶς ἃς τοῦδαϑ ἐοςαϑ, γδὶ οἱ ἰεγγωεὶ 

Ὁ “πατο εἱ παὶϊίογπια δἰ, δαὶ ἱπιπιοριΐα οτὶξ δὶ δεπιρεγ Ὁ δ] ]εἴογ. Βοο 
ΛΆΘΥΦ ἀπιροδδῖθη]6 δεῖ. 4η!α επὶπὶ ἀβογϑαμι ροϊϊῃ8 ἥπδτα δΌΓδιτη δαὶ 
΄ποζοιτιΐ νοΐαὶ οἱ αἰ ερα αἷϊ, φπο πιουθβέϊαγ, δαὶ αθὶ τοδπε ρθε ῦ Ἰοοαδ 
“Φηΐπι σα κοθβεὶ ςοσρογίϑ ἐπ Σπβπΐτιιϑ εδὲ: ἐπ θθὶς ἰρίευγ τοϊαχ 
ἄροττο ; δἱ φῃοπιοάο χῃδο, ἱφίτυγ τοδηϑῖο τηοϊαδαπ εἶπα 8π ὉΡίσαθ 
φϑαιο θεοῦ πῸῊ πιουθθιϊαγ εὔρο. δὴ ἀθίαπα ϑουθβηϊηγ ΠῸΣ ἀζο Οἱ 
φιοίοϊ ποένογοατη αἰδεῖται θ δἷξ, ἰοςἃ 4υαο ας ἀἰδϑίπιι]α οτιηξ. ἂς ρτὶ- 
ξύτιπα 'απἰάοπι ποῦ ὕδαπι πίν ογϑὶ σογρηθ πἰϑὶ ἴαςῖτι. ἀοί πὰς καὶ βηπὰ 
ταηῖ ὅδος δαὶ ̓ πβηϊία δρεοῖθ. βπλῖα φαϊδπὶ ἵτ ροβοῖ θ116: πᾶπὶ 4π88- 

80 ἤδεη ἐπ πίϊα ογηπῖ, φηδθάμυν τοϊππια, δι ἴοΐα τα τηξηίνανα εἷϊ, γνδὶει ἰρηΐ 
“Φοῖδασα. οἱ βοο οτῖ οοητατιιϑ οοτταριίο. χαοάϑὶ ἐν Απἰτα ἃς δἰ τ τοί, 
δου χφαοφυειηβηπα εἰ εἰ επιοοῖδ ἢ βηϊϊ8 Ἔγαπὶ. ηο ἀϑὶ 651 ἱπροϑοῖ τς 
ἀοοδαις δἰηῖ, ἰοῖποι ᾿ἴθτη πϑοϑϑοατίο βαϊζητη οτὲξ. οἱ οπτηΐπο ἱπι- 
μαρϑ τὰ ἀοξηϊτακο 6556 φοτραϑ οἱ ἰοοῦπι σοτροείρυν, οἱ ὁδπεπε αιΐδεπὶ 
«ΟοΙρυθ δεπδῖρε 8 δαὶ φγανιτδζοτη Βαρεῖ δυῖ ᾿ου δῖα. καὶ επΐπι δή πιδ- 
ἴεπε αἰ σατοσιι το ϑν οἰδεογ. ὙεγΌτη ἱπιρ 88 δ 1}6 ἐπ πἰζατη δαὶ ἐοϊαπι 
“παϊ τα ἀξυτα δοὶ ρόθ θᾶμα Ραδϑατηα 6886. 480 Θηἷπα τη 060 ἀἰνιά οι, 
“αὶ 40 φασῖο ἰπβηὶε μος φηϊάοτα ϑύυτθοαι ἐθογιῖ ἣρο νεγὸ ἀδοεδβυτα, 
-ααὶ ταϊροησαπι οξ πιθἀσητ ἢ Ὁσπ πο Θἢ ππ ΘΟΓραδ 86:31}. 16 ἐπ ]οοο, ἰοοὶ 

ΒΟ ἌἜΘΓΩ δρεοΐθϑ δεχ: 40 ΠΌγρόγε υεσο ἱπῆπῖδο ἔνβε 6266 Ποὼ ροϑϑηπί. δὲ 
ποἰπαρ οἶϊος, εἰ ῥαϊθ νοὶ δα δαὶ Ἰοοίπη 1 βενωτη 'δοθ6, 'ὉΟΓΡῸδ 6τοηπ6 
εὐμαρῸ δ 10 116 δεῖ. (φαφη δηΐπι ἰπ ἰοοο οϑὶ, ἑὰ δἱϊουὲ δοῖ. μος νϑγὸ δαξ 
πασϑατα δοὶ ἀδοτδαπι ἀτή δἰ σαί οείετογυτη δἰ ρα οαὶ, σηθτηπι Ὡπύτα- 

οὔπιε ξενίων αοϊἄαπι εσῖ. ἰπβηπυτη νεγοὸ σνοη ἰάσπι ἱπ τριρπὶ- 
"ἀἰκδ προῖυ εἰ δεπέροτθ, ἐδπηπᾶπι πᾶ 4ιμεάδιβ παΐτγα, δὰ ἱρδῦο 
Ἰθονεσ Παρ χα υπήμμι τία ἀἰοίϊως, νϑὶαὶ ἱποῖυ8 ϑαεπθᾶατη πιορηίτα- 

ἴπιετα, δοφοΓ ἥπικδι δξ τποῖπϑ.8ὰὶ αἰδεγαῖίο δαὶ δηριηδηϊδεο, ἰθιπροδ 
“φατο φεορδες πνοίοτα. 

᾿ 14, Ῥοιταμιαιυν γεεϑ, χωϑα φμεττηκιίδίωγ, ἣος χυϊάοιη ἐθοῦυ- 
ἄυμι δἼοϊάδη8, ναὶ συμ ἀἰοίμη 5 τη υ δέσει ᾿ἀταϊναΐδγο; ἢἰἰυ ἃ τόσο 
50 γχιοὰ εἰπν χυϊρρίαπι πιηϊεῖατ, δἰ πιρ ἰοΐθεγ ἀϊοῖιαν τουϊδγῖ, οἱ 4088 
«ϑεσπινάνπη ραγξεπι ἀϊοπηιοτ, "δὲ δῦ γ᾽ πὰ Βη4 Ὁ 6 ΠΟΥΡΌΒ, φπομπίαπι οςυ- 
μα. εοἰ ρεδεῖαγεα πο ρϑγιδα ριυίσβασω τοουϑῖογ, εἴ ΠΟσ' δϑὲ Ρ6Γ δὲ 
παορὶϊε. εϑῖ ἐΐσην. ὧς τπούϑηῖς ἥβη εούετη προίο : Ἰηον δὲ πλεσαα 
᾿4ποάάδιι ρὸν δες κίθπβ, σηοάάδιι βεφιιπίλιτα ρϑεῖειπ, φηοάάδπι μῈΣ 
-846.. εοἷἱ στιγστια δφυϊὰ φηοά φτῆπο πιουάῖ; οἱ εσὶ αἰ φαϊά φαοᾷ πιο- 
“φαῦαν. ἴἴοπι ἴδπιρης ἴῃ 400, ἃς ργαβίεγρεδ δα το; ἄδην οἰ δὰ 

"οψμιοά. ᾿δροείεβ γετὸ ρϑϑεϊοῃθβαῦε ἃς ἰοσῦν, δὰ 408 Ἱπουθημθτγ- διοἵ δ, 
196 ἱπαυκθῖα οσπῖ, τεϊαιὶ δείθπεια εἰ Ἷαΐογ. δαὶ τοῦ τηοῖαϑ. πο ἐδὶ- 
πδέθαε δε. οπἱοίδοιίο. πιιιβδεῖο δῦΐσπι ποῖ ρ6Γ. δοολώεηϑ μδαάσιαφιδαι 
ἧπ πδὸ τιέϊνει σοὶ, δε ἰη σοπέγατιϊδ ὃς πιο ἀξ, Φέατε εἰΐατη ἰὰ σοπίγα- 
αἰσῆοπο. αὐἱπ8 τοὶ δι ἀδ5 ἰὼ ὑβάποιϊοτια οδὲ. τροῖδξιγ δαῖοπι, 400 
“ααπιϊαϊαν, αὐ οκ δυδίεοϊο ἴῃ δ δ δοίστη, πὶ ΟΧ ΠῸΠ δι ϑέβοὶο ἐπ ποτὶ 
:δδοϊδοϊίπη, θοαὶ ἐκ δπδιθοὶο ἐπ ποὴ δ δἱεοίπτω, δυὶ ὁχ πϑη ϑῃδίθοιο 
ἤπ' δΌ ἰ δεῖπιτη. δἷο δειίΐθαι δι δοίυπι, φαοά αἴττηδίσας ἐχρίδηδῖωτ, 
“ϑαγα τιξοθεϑα ἐδὶ ἘΓθ8. ποι! δδίοθο 6846. 1118 δηΐπι 4:86 εχ πὸ ΣΌΒ- 

 ἰδεῖο ἐπ πο δ ἐδοίαϊα, πο δοῖ τουϊδῦο: πος δηΐδη ςΟπίΓασί ποαῦ6 
φοπιγδέοῖῖϊο ἐοῖ, χαία πϑατε Ορροβῖῖο. τροβδτο ἰρὶταγ Ἔχ ποι δ0}- 
ἑεοῖο ἐπ δυδίεεῖπτα δεσαι ἀππὶ οοπίγϑαϊοἰίοινειι ρεμεγαϊϊο εδὶ: 7886 
40 δἰμαρ ἰολέϑτ, οἰπιρίεχ, φᾶς γθγο οὐἰαβάαπι, χαδεάαπι. δὲ 4π8ὸ 

δι βίθοϊο ἱπ βοὴ ϑυριθοίπτ, οογταρίϊο : φαδα διπρ ἰοἴξετ, οἰπιρίεχ, 
ἥτιδε οὐϊιϑάδη), ααδεάδπι. 98ἱ ἰδ] ποῃ ἐπ 8 ἐπαὶ ἀϊαιῖοτε ἀϊοιτητ, εἰ 
πες χοοά βεου πάσηι ςΟἸΩΡ δἰ Ἰοπ δὴ δυῖ ἀἰνίδιοπετα ἀϊοϊίατ, πιοτοτῖ 
οοπῆξερὶι, ποο έϑε Πποἀ δεοπηάυτω ροϊεπίίαπι, 4φαοὰ ορροείϊατα εοὲ 

οἱ φυϊάεαι ΕἸΚΗ͂ οἰ ἰούξεγ οδὲ: βΟᾺ δἰ νυ) επῖτη ἃτπὸ ποῦ ΒΟΠΌΡ 
οοηπρὶξ πίη 10 ποίας φεςπηάυϊθ δοοίδεως τπονετὶ: 6886. παπισια 
Βοπβο ροϊεοῖ ποῦ δἱραπὶ: ιοὰ γε δἰ ἰεἰξοῦ πο μος, ἰὰ πεχι- 
4υδπι. πᾶτη ἱτιροδαὶβιϊε δϑὲ ποη ἐπ τϑονδτὶ. δὲ ἐρίτον ἤος, οἱ ξε- 
ΒΕΓ ΟΠ επὶ βοΐ πὶ 6866: Αἰ δὐΐπι ΟΠ ΘΏδ. ΠΒΙΠ οἰδὶ τηδχίτῃς δϑοπ- 
ἄστη δοοίάθιιϑ βξ, διΐαπιεη υδγωπι δαὶ ἀΐσεγο ἀθ δὸ αποὰ δἰ ωρ! ἰοῖτΣ 
Βδι, φυοὰ ε8θὲ Βοι επ9. δοάϑπι προᾶο ἰρίξιγ εἰ χυΐοϑεεγε. δδες {ϊ8- 
4πε οπιϑίδ δοοίἀκιοῖ δὐδαγάα, δὶ φιϊοφοϊα ἡπουδίμγ, ἰπ ἰΙοοο δδὶ: ΠΟ 
8Π8 Υδῦοὸ ἰΐ ἰοοο ποὰ φῖ: δοϑοὶ δηΐ υδηάδιη. ῃδὺ σογγιρῖο ἱρίτην 

ὡ-» 

ποῖ, δίαπί εν πιοῖιὲ σηοῖμδ δαὶ 468 σοὨγδυίαπι δὲ, ΘΟΓΤΌΡΕΟΙΟΘβ 
στεσο ξεπθγαμοπί θϑὶ οοϑίγατία. δὲ οὑπὶ οὐριῖδ πιοῖαϑ τηηξλτο φμιοθ- 
ἄδιῃ διὲ, τωυδίολιθθ υετο ἔγεβ, 4π8ὲ ἐϊοῖδε δῃμῖ, μδετιπὶ Ὑ8γῸ 4π86 
δεςυπ μα βεπεγαδοθοη εἰ σογτοριίθπενι τοϊηίταθ δἰπξ τυοῖοϑ (ϑπηΐ 
δοΐοπι ἷδς δοσππμ σοηἰγϑἀϊοιοπθ τ), πδοθβδα ἐχ δ ἰδοῖο 8 888- 
ἐεοίατα σαιϊδιοβενη ϑοΐονα πηοΐυιπ 6686. δυδίδοία τογο δὶ οοπίγασίδ 
δβυὶ πιϑάϊδ : ποτα εἰ ργίνδιϊο οοπεγαγίαπι 6596 ροηδίογ, φυδηάδοαυϊάθια 
οἱ δἴβυτηδίίο ἀδοϊδγδεαγ, υδῖυς πμάμνη ὁδοοιιπι δὲ πἰβιῶπι. 

42. δὶ ἰρίιος ρυδεάϊοαπιοπίδ δι βδίδηδα, φιλὶ τδῖο, Ἰοοο, ἔδοοπα, 
Ῥ5ῇ, δὴ αἰίφιδά, εἰ φαδηιίίαια ἀἐνιἀδηίαγ, ἔγσὲ9. 6886 ποίῃϑ πδοβθδδθ 10 
εϑὶ, 4υδ}ϊ8, φαρηὶῖ, δὲ ἰοοῖ : δοουβάμιπ Ὑογὸ δα ϑιδη ἴαπι τη ϊηῖμαδ, 
Ῥτορίεγε απο δ βδίβπιϊαθ μὲλ}] οοπίγασγί νι δϑι, πθο οἷα φυοὰ δά 
δἰϊφα!ά. εἰεηΐπι αἰἴογο ἱπυϊδῖο υευέβοιῖαγ αἰ ἔογιιν πο διθυδ πνηΐας 
ἴππι; απᾶγε δδουπάωμι δοοϊάθπε Βοτγτπι ταοὶαϑ δυῖϊ, πεὸ μγαυίδσγρα 
δρθητ πὶ ραιξεπῖΐδ, πδαὰθ οὕπΐνο τοοῖΐ δὸ πῃουθη ῖϑ, σαση πῸ} δῖ 
ταλοιϊοπὶβ Ἰποῖῃϑ πες βεπεγαδίουε ρεπογῖίο, πες ἀθηΐας τηυδοηΐδ 
τουϊδιῖο. Ὀἰξαγίαπι δηἰπι οοπεηρὶ! πιοιϊοπῖθ πιοίαπι 6856. πϑπὴ δὺϊ 
1δηφαδπι 9π ἰδοῖ, πὶ ἤόπιο ππουϑέμν, φαΐα ἐσ αἷρθο ἴῃ πἰχίτιπι τῦονε- 
Ἐυτ. 4παγα δὲς εἰμσὰ πιοῖτια δαξ οδἱϑβὶ δῖ {τἰξεῆι δαὶ ᾿οοο ἐσαῃοίογ- 
ἴον δῃξ ὁγδροῖς. Ἰὰ νϑγὸ ρομίθ δ 6 δδὲ, συ υποῖοδ βοὴ οἱϊ αἰϊᾳοῥα 20 
᾿ϑυδ οοἰοτπι. δηΐ εὸ 4ποὰ αἰνὰ φηοθάριι διιδἱεοΐαπι ἐχ παιδίοις. 
ἐπ αἰἴδιπ δρδοῖθμι τηυξοίαγ, αἱ Βότπο 6Χ τθοσρο ἱπ βαμϊίδῖεα. δὲ πος 
ἢιος ροδϑέθ!!ε, ρταοίδγᾳμδιη ΡῈ δοοίφειϑ: οπθηΐβ ποιηῆπα σηοῖοϑ ἴα 
αἰϊκὰ εχ δἰϊο υϑηϊδῆο δῖ; οἵ βϑηοτγαῖῖο ἰΐϑπι ὃς οογτυριϊο δοάεμ 
τοθᾶο: νυδυατηι δηγθη 4π86 6χ ὉΡροϑ [6 οἷς δηὲ οἷον ΠΟ ὅπηΐ ποῖ: 
ΑἸϊοσιὶ δἱανοὶ ἐκ δραιθαιε ἐπ τοοςμτσει πιμίδίογ, δίφπθ εχ δὰ ἐρδα τῃ- 
Δδιίοπε ἴῃ δἰίομι. οοποίδι ἤδ4ηθ 4υοά, οὔπι δερτοίδυετσίς, ἰῃ φυβια δ 
βαπίδίυϑ εὐῖτ: οοηϊμπροὶ ὁπμ ΠΔΊΈΒΟΘγα. 80 ῥγϑοίεγεδ ΠῚ ΒΕΊΏΡΘΥ 
πι απαπιοῦπαμε, οἱ Μἶὰ φθοφιε ἐχ δἰΐψιιο ἴῃ δἰἐι:α φιϊἀάδεν θείς, 30 
“ἄδδνε ὀρροϑιδ. εὶς οοπνδϊοβοθηιθ. τϑγηη οχ δεοἰ θηιϊ,, πὲ εχ τὸ - 
᾿πὐἰδοφηιίδ ἰπ ΟΡ] ν᾽ οηθτβ ππυϊεῖογ, υἷα ἰὰ «μἱ ἱποϑὲ φικηάοαπα ἴῃ 
δοὐθη πεν φυδβόοηαε ἐπ δαπξοίετη ποπίδίγ. ἰὰ ἱπβηϊίατη ργδεΐθγοα- 
Ῥτοοεδεϊ, δὶ πνοϊοϊϊοηΐδ βιαίωτο οἱ ξϑπεγαιοηὶδ σοπογαῖιο ἰαοτίξ. 
Ὥδοεδδ6 ἰρίτατ οἵ ρέϊογεπι ἔογϑ, δὲ ροβιεγίον [πϑεῖξς πὶ οἱ δίπρὶαχ δἱἡ- 
'ἀσππάο Βεραὶ ρεβοζδιῖον ἩΪαὰ φβοφαε 450 βοβδὶ, δἰ πιρὶἰοξεν 86- ὁ 
Βαϊ: 4θᾶγε ποιάηπι ἐγαὶ ἡκοὰ διβοφὶϊείιες δεῦρ εὶ, ἐεὰ φοοί δὲ αἰ φοϊὰ 
“ὐϊ φηοῖϊ δπὶ Βεραῖ. δἱ ἐξήογ Βοὺ οἰΐαση αἰδφαδη ἀο βθραῖ, τ Ὡοπ- 
ἄστα εἐγαῖ, φυο πος δεωιῖ ομτν νεσὸ ἐδ ἀπξιηΐῶδ ποι οἷϊ αἰ φιΐὰ 

᾿Ρυίπλδτα, πῸῈ θεῖ ρυΐμραια, 4υδαδοῦγετθ "6406 σὐπϑοαπεπ8 ογὐξ. πδῸ 
οτὶ ἰρίιατ θὲς πποροῦὶ π8ς πραίαξὶ. φ ΟΘΠ δα ροϑσὶ ὲ]ς οδῖ, οἰαδάοια 

«βτβείθσεδ πιοῖηϑ οοβίγατγίοϑ δίαυς 4υΐδα ροιβεγαιίϑ4ι}8 δ φογγωρίϊο. 
κατε ηποὐ ΆΚιὲ, εοπι ζαοίαπι πετὶξ στοά δι, ἴσης ἐοτγιιπιρίξιις. πο 
εηίπι δίδιπι, οτπὶ βαῖ, πεὸ βοϑί. πδιη θέ86ὲ ορῇϑ ἐδὶ 4υοα σοττιαρὶ- 10 
ταν. ἰδδί ἤδοῦϑϑα πυδέογιαδ ΘΏΡΟΔΡ6 εἱ αῃοά Αἰ οἱ σπυξδῖογς 4υδα 
δ8π6 εὐ υεΐοὶ ἀἰξθταθῖϊε φυξΔάδιν, δοϊ σογροθ αἷὲ απίπια, ἰϊὰ φμὶάν 
ἄδπι εἴϊδαι εἰαβ φυοε βὲ, δῃὶ τησίπδ δοὶ ξεπθγδίο: εἰ αἰϊφοὶὰ πεαι 
δά πος πιουδίῃγ. πβᾶπι ορῃδ ϑεὲ δἰἰφυϊὰ πυΐως ὁχ μος ἐπ Βος, ηυοὰ 
πιοῖῃ8 ποη εϑὶ, 6866 Τροίῃ. 4ΌΟΠΒΙΒ ἰρίίης τοάοῖ ποη ογὶϊ ἀο- 
εἴγπια Ποοισηδα, 408γῈ πεῆβε βεπεγδιὶο καπογδαομίβ οὑπὶ ὙΘΓῸ 
πέφις 80}5ιαπιῖδε πες δὰ αἰϊφυϊά παῖ (δωφηάὶ δὸ ρδιϊδιμδϊ, δαρετγ- 
εϑὶ δοουπάμιεῃ 4ααὶο εἰ φυδηΐωτι οἱ ὶ τηοΐη ἀυηϊδχαὶ ε496, ΄ΠΔὺ- 
ἀοφυΐάετι ἱπ Βοτγατη δἰβ|ο ἷο εοπίγαγίωϑ ἐσὲ. φιδίς δηΐεπι ἀϊοο ποη 
πυοὰ ἰπ δηδοϊδπιία (εἰχαίάεπι ἀϊ[{εἐγεπίϊα φιαὶε 651) νογυμ ρδϑϑί υυτα 
4πα]ς, φαο ἀξείτιγ γεϑ δαὶ ρδιὶ δαὶ πρδρϑ8}}19 6586. ἱπι μη θα δοΐατα 20 
δεὶ εἱ φαοὰ οἵδ ἷπο ἐπηροϑϑίριϊς δδὲ τπουογὶ, οἱ ψιοή ἰπ τηυΐτο ἔεβυ- 
Ῥοτε υἱχ τηουδίῃγ, δαὶ ποά ἰδράε ἱωεΐριτ; οἱ φποὰ ηδίοσ 'φυϊάεπι 
6δὲ πηογογί, ποῃ ροϑϑὶϊ δυΐθτη, φπδῦ ὁ πδίυμι, εεἰ εἰ θὲ εἰ φποιηοάο. 
4υοὰ δ6:6 ἱπίεσ ᾿πιβο εἰ δοΪυπὶ τ960 φοΐεδοογε: οομῆγδιλα θα ΐδι 
4μῖε8 πιοίυϊ. {ῦπᾶγε ρείνδο ετϊὶ διϑοοράνὶ. 

τα 



ῳϑ 

524 ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΘΟΟΑΒΟΜΝ ΣΧ. ΧΙ. 

43. δίπιοὶ δεοπάππι Ἰοοῦπει 6686 ἀϊοππεαν, σπδὲ ἵπ πὸ ἶοσο 
Ῥτῖπιο βυπὶ, εἴ δεραταῖδ, 4π8ε ἴῃ ἀΐνεγβο. ἰδπρὶ δυΐεπι, φπογαπι δχ- 
ἔτεπια δυηὶ δἰπια]. ταεάϊππι, ἴῃ χαρά παῖαπι αϑὶ ρῥτγίι5 υεηΐῖγο, φυοὰ 
πιρίδῖοτ, φυὰπι δὰ απο αἱ εἰπιτπι πιυϊαῖατ, δοουπάππι παΐαγαπι οοη- 

. 3ῶ ἤπαε τασίδίππα. οοπίγδαγίππι δεσυπάππηι ἰοοπη, φποά δεουπάυτη τὰ- 
οὐταάϊποπι ῥ᾽ ατίπιαπι ἀϊδιδῖ, σοπδοθθηϑ 6ϑῖ, οὐ8 ρηἠποὶρίατι 86- 
4αεηῖίε, δαϊ 8010 δἰτιι δαὶ δβρεοίβ δαὶ ἃ]ῖο χυοάδαι τηοάο ἀεβηϊίο, 
δἴχας {ΠΠ1πὸ ουΐαδ εϑὲ οοπβεαθδηϑ, Ὠ181} εδὲ πιεήϊυπι εογυπι 4ηδε ἱπ 
δοάδτα ρεπεγε δαπὲ, υϑἰηϊ ᾿ἰπεᾶ ἰἴπδᾶς δπξ ποΐία8 πὶ αἰ 18᾽ ἀπξ ἀοπιαϑ 
ἐροΐας ἀοπιαθ: αἰϊπὰ σεγοὸ πιεάϊππι 6886 πὶ δὶ} ργοιῖθεῖ. οοπδεφαδηϑ 
πῶσ 4π6 αἰϊοαϊα9 ςοπϑοθδη8 ἃς φποάαπι ροϑίεγία8 οί. ποὸη επὶιῃ 

τΟόϑαπαπι ςΟηβεαυεη9 ἀποταπι, πεαης που  ππίμπι οοπϑεαθεπϑ δεουπάδε, 
δἰξραπτι τογο, 4φυοά ςΟΠβΕ4Ό6η8 ἰδηρίς. οοίθγητι οὐ ΟἸΠ15 πλυῖδᾶ- 

ο ἵπ Ορροϑβὶῖ5 δἷε, δες σϑγο οοῃίγαγια δ οοπίγαάϊοϊο, οοπιγαήϊ- 
αἴοηΐβ γεγο πιρὶὶ τπιδήϊυπι 68ὲ, σοποῖαξ 4φποά πιράϊαπι ἴῃ ΠΟΠΓΑΓΙ Ϊ8 
δεῖ. οοπίϊπυσπι φαοάάαπι δἰἰἰραυπι δὺϊ ἰαπροπϑ δὶ. ἀϊοϊϊπτ υεγο 
οοπείπυυπι, οαπὶ ἰάειη βπηξ δἰ4αθ πηῖ8 αἰγίιβαπε ἰδγτηϊηΐ, φαῖθυδ 
Ὥληρξαης οἱ δὲ οοπιπηδπξ. πᾶγα ραῖδϊ ἱπ ἢἾ8 6886 σΟΠ  ΠθΏΤΩ, εχ 
χαΐδυθ ππηπὶ φαϊάάαπι παίαπι 6δβξ δεοιιπάμιπ σοπίδοίητη βετὶ. φυοά 

10 ΘΟὨΒΘ4ΌΘΠ8 ῥτΙπιαπι δἰξ, σοπδίδί. σοπϑθ4υθπ8 ΠΔΙΠ4Β ποπ ἰδηρίῖ: 
Ὦος Ὑεγὸ ομβθαπεη8 εδϑὲ, εἴ δὶ σοῃεϊπιιηπι 68ϊ, ἰδηρὶς. φαοάϑὶ ἰδηρὶϊ, 
ποπάτπι ςοπιϊπαυπι εϑὲ. ἴπ φαΐρβ Ὑ6γὸ πο ἐδὶ ἰδοῖαβ, ἴπ 8 ΠΟῚ 
δδὶ ςο ιδεγεπιῖα. χθδγα πο δδὲ ραποίυτι ᾿άδπι ὑπίϊαι!. παπὶ Δ] ογη 
δὶ ἰαςῖϊο, Βατττι Ὑ6γὸ τιϊπίπιε: 864 οοπβοαπεηίεγ; δὲ ᾿Ἰόσγυπι ἀαὶ- 
ἄξεπι εεἱ αἰϊψυϊὰ ἱπιοττη ἀϊαπι, μαγυτα γεγο ταϊηὶπιθ. 

ΧΙ. 
ϑρδου αἰο ποδὶ ἀθ βιιβδιαπιία εδὲ, διφαίἀθπὶ δι βϑἰδηξίδγωπε 

Ρυϊποῖρια δὲ οδῦϑαε υδειτιπῖογ, οἰθηΐπι δῖνα αἴ ἰοΐυπι δἰἰχυϊὰ τιπῖ- 
20 Τογϑαπι οϑῖ, δι ϑιδπίϊα ρτίπια ρᾶγϑ δϑὶ: εἰγε εχ οοῃβεχιδηϊ, Ποο 

4αοηπε πιοάο ρτίπιυπι εϑὲ δυ βϑιαπιῖα, ἀεῖπάθ χῃδὶε ροβίεα φυδπίαπι. 
αἱ εἶπιι, πὶ ἰἴὰ ἀΐοθπι, πο δπίΐα δυπὶ ἰϑῖα διπιρ ἰοἴτογ, υθγαπι φαδὶΐ- 
ταῖεδ εἰ πιοῖαϑ, φαθπιδάτηοάυπι ποθὴ δἰ ΡΌπι δὲ ποῦ γϑοῖμπη. ἀἰοῖίπιαϑ 
Ὠᾶτηαπε ἤδος ΠθΟ4πε 6886, γοἰυί, εδὲ ποη αἰδηπι. ργδδίεγεα οαῖθ- 
Τοτγῶπι πΌΪ πὶ Φεράγαδίϊα εϑὲ. δὲ μος ἰάδιη γ ἴρϑα 1θϑίδηϊιγ δηϊὶ- 
χαίοτεθ, φυΐρρα 4αυΐ ρτίποίρία εἰθπιεπῖα εἴ οδυιϑ88 βῃ ϑδιδπεῖαθ 41.86- 
τορδηξ. τεοθηίίοτοθ γΈΓῸ υπίγθγβδὶα πιαρὶβ Ροπαηϊ 6886 ΒΌ 5.88, 
βειογα πᾶτηαιι ὑπίνθγβα]α δαπὲ, Ζαδε ϑϑογιηξ πιδρὶ8 ῥτίποὶρία δἷ- 
486 δ δϑἴδητῖδ8 6686, ρτορίογοα φαρά ἰορίοε φυδογιιπῖ: δπιϊφαίοτοϑ 
γεγο δἰπρτ]αγία, πὶ ἱβπεπὶ δἰ ἴΈΓγᾶτΩ, ΠΟ δαϊθτη ΘΟΓΡῸ 8 ΘΟΠΊΠΙΠΠ6, 

80 ὙΕΓῸΠΙ δ δίῃ 86 ἘΓ68 διηΐ: πα 8681} 1115, οαΐα8 χφυλδάδτη δετηρὶ- 
ἴετηδ, φαδεάδπι ςΟΥΤΏΡΕ 1118, σιιαπι οσππ ε8 οοποεάαηξ, γεϊαϊΐ ρ᾽αηῖδα 
εἰ δηἰπια!ία. δοπιρίζεγπα σετο ωώω εἰεπιθηῖα, δῖν 6 ππητῃ δἷνε τη] τα 
αἰπὶ, δοοίρεγθ πϑοθϑβὲ 681) δἰ ἴα ἱπισαο Ὀ118, φαδπι δἰ φαΐ δθραγαθί]θπι 
αἰπηξ 6666, φαίάαπι ἰὰ ἀυο ἀἰν ἀδηῖοδ, χυΐάαπι ἰπ ὑπᾶπι ροποπῖεδ πᾶ- 
Ὄιγαπι ἴδπη δρεςΐθ5 4πᾶπὶ τηδὶ βεπιαίϊοα; χαϊάδπι εχ ἷ8 πηι μοπιδῖῖοα 

5 ϑΘοίαπι. 111ὰε ἰϊαφαε ΡἈἢ]Οϑορ ἶδε παιοτγα !!ς : οπτὸ τηοῖι Παπη 486 δαπῖ. 
ἐδῖδ δυϊοπι δἰϊετὶι 8 δβῖ, δὶ πΌ ]]πὶ οἷ8 ςοπιπιπ ρτίποί ρίατη 6δὶ. δ6- 
ΑἰΡ 1} 19 στο δι θϑιδηξία πηα Ὁ }} 18 6δὲ. δὶ ἰᾶατθ ἐσ ὁρροϑι[ἰδ δὰξ πηδ- 
ἀϊ19 πναϊαιῖο δἱξ, ορροδίτίο ὙΦΓῸ Ποῦ οτπηΐδηδ (αἰ Ρυπι ποη οχ υο06), 
ΨοΓΌμΙ εχ σοῃίγϑγιο, πδοθθδε δὲ δἰ'φυϊὰ διιθ68ε6, φαοά ἴῃ οοπίγατίο- 
ἰαΐοπι πιοϊεῖογ: ποὸπ δπὶπι σοηίγατγία ἐγαηϑτηυϊαπίυγ. 

2. Ῥγβεῖεγε μος απίἀεπι ρεγιπδη δῖ, ςοπίγαγίαπι γεγο ποη ροῦ- 
Βιαπεῖ. δῖ ἰρίτΓ δἰ χαϊὰ τογϊαπι ργδδῖαγ οοπίγαγία, ἰρ88 τυδῖογία. 
εἰ ἰίαχψαε ἔταπδπιαἰδείοπ 68 δαπὶ 4πδίθσοτ, δὶ δεοππάππι ἰρϑηπὶ φηϊά, 

10 δΔαῖ δεουπάυπι 4π4]6, δαξ φυδπίυπι, δῖ δὶ; ἃς ζεπεγαῖίο δἰπιρίεχ δὲ 
σοττγυρίίο, εὐπὰ δεουπάσπι αυοά αυϊὰ βὲ, διιρπιεπίαι!ο δὲ ἀδπιίπυῖῖο, 
4πδ8ε δεοππάθτι φαδηΐπιη, αἰτοταῖϊο, φυδα δεουπάτπι ρϑϑϑίοπαπι, ἰαἴῖο 
Υ το, 4886 δεοππάστ ἰοουπι, ργοίεοϊο ἰὰ ςοπεγατιεἴδίθϑ ἴπ πθοαῦο- 
4πε τουϊδέιουνϑ δθπι. πεοθϑ86 6ϑὲ ἐφ τι προ ϊαῦὶ τηδίογίαπι, 7186 ἀπ ΡῸ 
οδϑὶξ. οὔσηι δαΐεπι ἀΌρ]Εχ δἷξ ἐπϑ, ομππα τησ βίο χ ροϊεπεϊδ οπῖα 

ἴῃ δοῖα 6ῃ8, πὲ εχ ροϊδπέϊα δἷβο ἱπ δοῖα αἰβυτο. δοάδτα δηΐοπι τποάσ 
εξ ἀε δυρπιεπιμιίοπε εἰ ἀεπιϊπιπΐοπε. φθαγα ποθὴ 80] πὶ ρῈΓ δοοϊἤδηϑ 
ἐχ ποῦ δῃΐθ βετὶ οοπείωρίε, 8εἀ οἰΐατη δχ εὶς οπιηΐα βαπε, νδγῦτη 

40 Ῥοξεπῆα χυϊάοπι εὐξς, δοίῃ γυδγὸ ἐπ᾿ ποῦ δπῖδ. εἴ μος ε9ὲ ἀπᾶχαρο- 
ΣῈ ὉΠΌΤΩ. ΤΩ Ὲ] 19 Ὡατη]ῸΘ 4π6πὶ οἰποῖα δἰπιηὶ δὲ αηάτα πιϊϑῖιγα 
Ἐπιρεάοοϊίδ δο Ἀπαχἰπιαπάγὶ; δὲ αἱ Πετηοογίτυϑ φυοᾷπε αἷξ, δίπιν] 
οπιπΐα ροϊεπίϊα ἐγαπῖ, αὐῖα Ὑ6Γ0 τοϊηΐπιθ: αθαγο τηδίθτίἂπι ἰδ ΚΟ Γι, 

σὐπςοῖα γετῸ φπδεοπΏσῃθ τηπίδηΐξητ, τοδίετίαμι ΒΔΡοπξ, ὁοὰ ἀὔνετεκαι : 
πδαὶ εἴ ἱρδογῦτη δετηρὶ εγπογα 4αδοοῦηηπε πο δαπὶ βεθοτα δ 
θεἀ ἰδιϊοπε τποθίϊϊα ; διϊαπιει ποη βεπεγαθίίειω, δεὰ πὰς χαο. ἀπ- 
Βίξαγε γεγο φυϊδβρίατα ροϑδῖξ, εχ 400 πὸπ επῖβ ξεπογαῖίο βαὶ: ἰγιρὶϊ. 
οἰϊδγ επὶπὶ ποῦ ἐπ ἀϊοϊϊατ. εἰ ἰρίϊαγ φυϊρρίαπι οδὲ ροϊεπῖα, γετιβο- 
ἸΏ ΠΟῚ ΕΧ ἡϑούπηανε; εεἀ οὔπὶ αἰζδετη ἐχ δἰίαγο. πὸ ἰὰ δαΐ- 
Βεῖξ, φιοά δἰπια! οπιπθα γε ἐγᾶπε, φαΐ αἰ[ξογοπι τραϊογίδ, σἂν ἐπα 30 
ἰηβηῖα ἔδοϊα ζυΐδδεπξ οἵ ποῦ ππαπι, οαπι ἴηι 6]] εἴπ πποδ δἰἐ ἢ υατα 
δὶ τπαϊετία ἀπα, ΠΠ]ἀ δοῖα ἔπίδβεὶ [δοῖττα, ἐπὶ 8 πιαϊοτία ροϊενία ἐταξ. 
ἔγϑς ἰΐαψιθ οαυ886 οἱ ἐγὶα ρτίποὶρία, ἀπο χιίάετα ἴρβα οοπέγασίθῖβα, 
οαἷπδ μου φυίάετα ταῖϊο εἰ δρεοῖοδ, μοο σϑγὸ ργίνδιιο, ἰοσίζιτη σετὸ 
ταδίογί. 

3. Ῥοδὶ Βδες οϑιεηάἀεπάπτη εδὲ ᾳποά πό4αθ τηδίετία ξ ποφῆρ 
δρθοῖεβ. ἄϊοο δυῖθπὶ ἐχίγεπια. οτῃπα επἷπὶ αποά ἱγαπεπιυϊαϊατ, ΔΒ- 
φυϊὰ ε5ῖ, οἱ ἃ αἰΐχαο ἱπ αἰϊφυοά ἐγαπεπιπίωῖαγ. δΡ αἰΐχθο φυλάει! 
Ρτΐπο ππογεηῖθ; ἴθ 400 σεγο, τιδίογία; ἰπ φαοά δυΐεπι, δρεοίοτα. Σ8 
Ἱπβηὶϊαπι ἰἰαησαθ ργοσεάεὶ, 81 ποθ δοίυπι 8ε8 γοϊπηἤμῃης Βαῖ, τετίπα 
ἰρϑυπι ἐρσιι υἱᾶ αὐΐ 8685: 4Πυ8Γ6 πεοαδδ6 εδὲ δίδγο. ἀεϊπὴὶς ψυοὰ αἷν. 
φαϊὰ 68ὲ, φαδει θεῖ ϑυθϑίδητία οδὲ, ζδθ δῷ ππίνοοο ἢϊ. χακεάδιι 
δπὶπι παΐυγα δ: θδἰδηιϊας δαπξ, ασπδεάδπι δυΐοπι αἰΐα, δοὶ οηἷτα πδίασα 
δὰΐ ἀτῖε δαὶ [οτίαπα δπὶ οαϑὰ παπξ, δοὰ δτὸ χυΐάεπι ργὶπεὶρίατα ἴῃ 
αἰΐο, παῖμγα υετο ῥγιποὶρίατα ἰῃ ἱρ8ὸ : βοπὸ πδιπαῃς Βοταίποωι ζ8- 
Ὠεγαῖ. οδίθγαθ οδῦϑαθ ρυίνδιίομε Βοτθτα εὔηΐ. δ εἰδη δα ὙετῸ Ὁ 
ἴγθδ : φηδϑάδπι πιαϊεγίδ, φαδὲ φπηοά χαϊά εδὶ 60 ἴρεο φῃοὰ δρραγεῖ. 
4ιδεοῦπααα δηΐπὶ ἰδοῖα πὸπ σορἀμαετοπίία δαπ, πιδίογία εἰ δαρὶε- 
εἴσῃ δαπῖ, αδεάδπι γθγὸ πδίωγω, συοά χυϊά, εἰ φπΐάκτη Ἀδθπτα δὰ 
φαοπι. ἰετεῖα ἴΐοτα, 4π86 εχ ἐΐ8, 4π88 εἰπρο]ατίς εδὲ, πὶ δοοτγαῖξε ἂπ 
(Δ ]]88. ἴῃ φηῖθαβ Ἰρίϊυγ φαοά αιϊὰ ποῦ δδὲ ργδεῖεσ οοπιροείξδιβ 
8 θ8ϊαπιίαπι, αἰ ἀοπιῃδ ἔοτπηα ποπηΐϑὶ Δ} ἰρβὰ ἀγῖδ, πεὸ ἐσὶ ξεπεσαῦο 
δαϊ ΠΟΥΓΏρΙΪΟ δοταπι, ὙΕΓΌΤΩ 110 τηοὰο δυῃΐ δὲ Ὡοἢ φϑηξ, ἴατα ἀο- 
ταιδ, 4π86 ΔΡ8406 τρδίθγίδ, ἴππὶ δαηϊΐαα, εἰ οπιπε πο φεςπάοσα 
ἀτίθπι εξ. δβαὰ ᾧ συΐάεπι δαπὲ, ἴὰ 118 φαπίὶ φααε πδίῃγα ἤθμξ, ῥτὸ- 
Ῥῖεγ ποά που πιαΐς Ρ[αϊο ἀϊχὶξ 4:68 ἐρθοῖδθε δογῦπι δῃπι 4886 π8- 
ἴατα δπηξ, δ φυϊάεπι δρϑοῖββ δῃπὶ δἰϊδα δῷ ᾿ἴ8, πὲ δυπὶ ἱψεΐε, οαγο, οῶ- δὸ 
Ῥαϊ. ουποῖα πδιιαη6 πιαῖεγία δυηὶ, εἴ τηρχίταο εἶπα δα δείαπίλδο στιϑϑ 
ἐδ ὉΠ πιὰ, οδῦϑαε ἰὩ48ε πιουθηῖθϑ ἔβη σαι δαῖθα ογίδο Ἔχε ίαβες 
4πᾶ6 τϑγὸ αἱ γδιΐο, δίπιαὶ δαπι: οαπι ΘὨΐπν δὰ πα 8 δῖ ἤοχπο, ἴαῃς εἴλαπαι 
δΆΠΙ 186 εδὲ, οἱ ἴοσπια δεῆθδα βρβδεγας δἰπιιϊ δἴψας δεῦεα ερἤδεζα. 
οἷ δυΐεπι δ φαΐ ῥοδίοτγίις Ρἀγιηβηθῖ, οοπαἀεγαη στ εξ. ἴα φυϊΐουν- 
ἄδπι επῖτ πιἢ1] ργοίθοῖ, νεἰπεὶ δὶ δαΐπια ἴαΐθ εἷξ, ποῦ οβιοὶθ δοὰ 
ἐπεεὶ!εοῖαθ: οπιθεπὶ πϑηι4η6 [ογίδϑαῖβ ἱτηροϑϑῖθ1 16 εεῖ, τοδηϊςεῖαπὲ 
ἰΐαφυε εἰ φυοὰ ρταρῖοῦ δὲς ποὺ οροτίεϊ ἰάδαρ 6886. ἤοτοο Βϑεραῦθ 
Βοπιΐποπι βεπεγαῖ, οἰπρη]αγὶδ αἰΐχπομι. εἰσι μον εἴϊδτα ἰὼ ἀσιῖραθ: 
τοθάεθπῆϊ δηΐπι ἃγα Γαὶϊο δδηιαεἷδ εϑὲ. - 

ἦς (λπϑαε νϑγο βἴψυβ ργιποὶρίδ φαοάβπι φαΐάετι πιοάο αἷϊ8 
δἰϊοντπη δυπξ, 4 ἀδπη ὑεγὸ τοὰο ποῃ, δἷ χυῖδ πηϊνεγρδίϊεν ἀϊοαὶ, 
εἴ δεουπάυτῃ ἃπαίοβίδτη οπιπίπτι εαεπι. ἀυδίϊατε πδῆῦααε 4Ὠῖσρίδιο 
Ῥοϑδῖξ υἱιτιπι αἰαὶ δῇ εδάθπι ργίποὶρία εὲ εἰεπιοπία δυδοιδοίδδγν 
εἷἰπὶ εἴ δοτυπὶ 4086 δὰ δ] χαϊὰ “απ; εἴ εοάεμι πιοάο ἴῃ 4θο ΠΡ ἢ 
Ῥτβθάϊοαπιεπῖο. δὲ δρδαγάυπι δϑῖ, δὶ οσωπίησ ἐδάεπι δαῖ: Ἐχ οἷθ- 
ἄδπι δηἷπι Ἵὐὶξ δὰ αἰϊφυϊὰ εἰ δυμειβηϊῖα. αυϊά ἐρίϊατ μος ἐγ εἶ ῥσῶθ- 
τεῦ δυἷπι δ δϑἰδηίίαπι, οἱ αἰΐα φυδὲ ργδεάϊοαπίυγ, Ὠἰ ἰΪ ςοπιτβῦμςε ἐδ. 
ΡῬτίας δαΐοτη δἰ δπμεαϊαπι εϑὲ Ζιδπὶ δὰ υογττι δδὲ εἰετωεηΐωμα. δὲ 
σεῖο πθο δῃβδίαηιΐα δοττιπι σαδα δὰ αἰϊψαίὰ ῃπὲ οἰεωνεηΐωσ δῖ, θεὰ 
ἰϊᾳυϊά Ποττιπι δι δδιβη δα. ἰΐεπὶ χυοιδοάο σοπῆηρεϊ οπιηΐαμ ἐδάεσα 
6886 αἰεπηδηῖα ἢ πα ἴασαι επὶπι εἰευπθηΐοτττα ἰάδαι "" ε:96 εἰ φαοὰ 
δχ εἰεπιθηὶδ οοπιροπίτγ, νεἰυτὶ ἐροὶ δα ἱρβαπι ὅ εἰ ἵρσῖτι ὦ. 5ε- 
486 δᾶπε αἰΐυπι ἱπι εἰ εςἰπδἰίιπι, πὲ ἀπαπι γ 8} ἐπ, οἰ διπ πίω δσὲ: 
μδες επΐπὲ ἀπίοαϊφαε οοταροϑίξοτγιπι ἰπϑαηξ. πη ]ΐππι ἰρίταγ ούτε 
ΠΘ4Ὸ6 δι ρειδητία πες δὰ αἰιχυϊὰ οτὶξ, δὲ πδοθεβαγίῃπι δϑὲ: ὩῸΒ δαξιξ 
ἼἜγρο ογηπίαπι εδάδσα εἰεπηθηῖα. δη, πὶ αἰχίπηα, φαοάδτητθο ο χαῶ- 1 
ἄεπι δυηὶ, φαοάἀαπηπιοάο γεγο ἤθη ̓ σαί! [οτἰδϑοὶβ οογρόγατα 861» 
ΦΙ ΒΙΠ τα οδἰ άπτε ἰαπιδαι δρθοῖθα, εἰ αἰϊο πιοάο ἐτίρί ἀ;πι, Τὸ μος 
το. πιαϊεγία τϑῦο, χαρά ρτίπιο ρεγ 86 ροΐθηδα ἤδες εγαῖ; 
τας σεγο ἴσα ἤδθο, ἔππὶ δα εχ 1 4φαοττιπὶ δες ρῥεἰποίρία δυπε. δαὶ 
δἷ φυΐά εχ {τἰρίάο δὲ οαἱίάο ἤξ ὑπυπι, τ οᾶγο δαὲ οϑ, ἤθοθδεβ ασὲ 
Αἰτιὰ Ὁ Ηΐδ 6θ96 {ΠἸυἀ φαοά [δοΐατα εδι. Βόττιπὶ ἰἴασπο εαάφε ε16- 
ταϑηΐδ δίαυθ ρῥτίμοϊ ρία δι, αἰαὶ υεγο αἰΐοσιπι. οσαμίαπι τογο ἐξ 
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χυίάσπι ἀΐοοτα ποη εϑξ, δεὰ πβαϊορίςθβ. χαετραἀπιοάστω δἱ φυΐδ ἀϊοδὲ 
80 4υοά ρῥτἰπείρία σιπὲ ἰτῖα, ϑρεςΐεθ ρτίναιίο οἱ τιδιετία : ψέστπι ππῦση- 

οὔφος Βοιπιτ εἶγοα Βπυτηααοάχαε κοῦ δια εϑὲ, πὶ ἴῃ ΘΟ] γα 
τπὶ, πἰξταπι, δι ρεγᾷςῖθδ; ἰππιθη, ἴπθῦγαα, δᾶ, εχ ᾿ἰδ υεγο ἀΐεϑ 

. δὲ ΒοχΧ. οὔπ γογοὸ ἐϊΐδθ βοὴ δοίυπι, σπδ6 ᾿πδυπί, οδιδδε δἰηξ, υθγυτη 
᾿δἰαπι εχ ἰδ χηδε εχίτίμϑεοα δαπε, {πὰ χυοά τηονεῖ, ραΐϊεὶ αποά 
αἰϊπὰ οοὲ ρτὶποὶρίπτα δἱἰαὰ δ εστηπῖπθπι, δ’ῸΡῸ ὙΈΓῸ οδιιδᾶε δυπὶ; εἴ 
Ρτὶπεὶρίστα ἰπ Παες ἀἰνϊἀϊατ. χαοᾶ δαίεπα αἱ τπουεπδ γεΐ ϑἰδῖθηδ 
δεῖ, ρεϊποῖρίπων φαοάἀαπι οἱ δι ρϑἰαπεῖα δῖ. φθᾶγα αἰ επιθηὶδ χυΐάετη 
διυδϊοξίοα ἐτία, οαπδδθ υεγο δί{πθε ργίπεὶρία φυδίϊθογ: αἰϊπὰ υεγο ἴῃ 
δἰΐο, οἱ ργίπνα οτιβα, οἱ τιουθῃϑ, ἰπ 8110 αἰΐα, βαπὶἴδϑ, τπόγθα8, ΟΓΡαΒ; 
τρουεπϑ ἅγα τηδάἀεπαϊ; δραδοῖοδ ἱπογάϊμμεῖο ἰ8|18. ἰαΐεγεδ; τηουδηδ, 

30 Δοὰϊβοιῖνας εἰ πἰτηίττιτη ἰπ μδες αἰ] ἀϊτὰγ ρτϊποῖρίυτα. ουτα δυΐεπι 
τηουθηδ ἴῃ μαϊογα ΠΡ χυϊάοτ Βότηο, ἴῃ 116 Ὑ6τὸ 4086 ἃ πιεπῖε βυηΐ 
ἦρδα δρεοΐβθε υοἱ οοπίσαγίυπι δῖ, τυοάο ἀποάαπι ἴγεβ οδαβδε δστιπῖ, 

ἴο γέτοὸ το ο ηπαϊϊπογ. 88 π188 πως χυοΐαδπι πιοάο εϑὲ ἃτϑ 
τοοαοπαϊ, εἰ δΔεἀιβοιαίῖνα δροςΐεβ ἀοτοῃδ; εἰ ποῖπο Βοπιίποπι βεπεγαῖ: 
Ῥυδοῖοσ δος ἰΐθπα οπηςῖδ τιον θα, ἰδη4αδπὶ οτηπίσπι ργίταμσῃ. 

ὅ. πη δῃΐεπι χυβδάδτα ϑεραγδαθ!)α χυδοάδϑπι ἱπϑαραγα 8 
(074 εἶπε, 1116 δαπὲ δα οϊδηπδε; ργορίοσ χαρά [δες οἵππίατη οδδδδ διιηῖ, 

εἰαυϊάδηι Δρδᾷθθ φυ ϑἰαπῆ!8 ραδδίομθδ εἴ τηοῖπϑ ποὸῃ δαὶ. ἀεϊμ 8 
Βαδο ἐγαπὶ δηίΐπια ἔοτίδϑϑῖ8 εἴ σογραϑ, δηὶ ἱπιθ] ]δοῖαδ ἀρρειτυϑ εἴ 
Φοκραδ. ἴΐθυ Α]10 τηοο ὡῃδίορίοβ ρτίποίρία δῃπὲ δαάθπι, αἱ δοῖῃϑ 
οἱ ροϊεπεε: νοῦτδὶ ᾶδς εἴϊαπι ἴῃ 4112 δία οἱ α]ο ταοάο διῃηξ. ἱπ 
ηπϊθυθάαδπι οπὶπὶ ἰάοπι χαδπάοχαα δοῖα φυδπάοσας ροϊεπεα 6δὲ, πὲ 
Ψίμυτη δυὲξ οδγὸ δὺϊ πόῶο (αἱ Βᾶδο ἰπ ῥγαραϊοἰδβ οαυϑα8 οδάἀυηῖϊ: 
δοῖτι πτησας εδὲ δρδοῖΐεϑ, 81] δερδυβθὶ 8 511), ἰΐετὴ φῃοά εχ ἀρ οθυδ. 

40 Ῥτίνδιϊο εἰΐαην, αἰ ἴθπεργας δυϊ δερτοῖδληϑ. ροϊεπτϊα δυΐοπὶ ταδιοτία: 
ος παπιαπε εδὲ φυοα ἀπῖρὸ βογί ροῖεδεϊ. δἰ τον δυΐετι δοῖι ροϊεπ- 

ὕλαις ἀἰεγαπε, σαογαπι ποη θα θτῃ πιδίθτδ οδὲ, φῃοσοτα πὸπ δϑάθτῃ 
φρεοὶεδ δεὰ ἀΐνεγο εοἴ; υϑἰῇ Ἠουνϊπὶ5 οαυϑα εἰ επιεηῖα, ἱρπΐδ εἴ ἴεστᾶ, 
πὶ προιετία εἰ ρτγορτίαᾳ δρβοῖβδ; -εἰ δἱ φυϊά Δἰ[υὰ οχιγιηϑεους δεῖ, αἱ 
Ῥαϊεῖ; εἰ ργδεῖεσ ἢδες 80] δὲ οβ] πα οἰγοῦϊιδ, χθδ6 πεδς πιδίεσὶα 
πες δρεοῖθθ πδο ρτίνδεο, πϑὸ εἰαβάεσω δρεςίεῖ δαπξ, νεγαπι τοουεη- 
τα. ῥτδεῖεγοα υἱάεγε οροτῖεϊ φιοὰ φυδεάδιη δὲ πηϊνθγθα τεσ ἀϊ- 
οδγα, φιυκεάδτ πηΐηϊπιθ. οταπίυτη ἰίδααε ρτίπια ργίποιρία, φαοῖ δοῖα 

30 Ῥτίπαυπι, οἱ δἰ, χυοὰ ροϊεπεία. δὲ 1Π|1ὰ χαδὲ υπΐνθγϑα]ία ἀϊ οἰ, 
πο δυηὶ. εἰοξυΐδγο παιπαας ῥτιποῖρίαπι δογαωη εδὶ 4α86 δἰπρυίατγία 
δωξ. Ποῖθο δπΐτι Ποπιίπὶδ ππίνυθγδδ ἰδ Ὡα 8 οὶ, σϑγῶσα Ῥεΐθαϑ 
ΛΟΚΙΝ», τοί δαίοτη ρδῖθγ. εἰ μος φυΐάεπι εἷς ὁ ἱροίιο δα, εἴ ἴρδυτα 
δ᾽ οταπῖπο ἱρεὶμ5 δα εἰπιρ!Ἰοἰετ. ἀοῖπι δ δρθοῖοθ εδθ 7αδδ ϑηθϑῖδῃ- 
δδγααι σαπὲ. σεγτιπὶ δ] ΟΓΌπι δἰἰαα οδθδδε δὲ οἰοπιθηΐα, αἱ ἀϊοΐυτα 
εοῖ: ψεγιηΐδιηθη ΘΟΓΌΤΙ 4ι86 ποη ἴῃ δοάδιη βεπογα δϑαπῖί, οοἸοσττω, 
δούοταση, δα μεϊαπίϊαγηια, φαθη ἰδ ἴ8, ἐο χαρά ἀπαΐοροι : δοταπι 480- 

6 588ε ἰπ εβάδιν δρεοῖς δῃπὶ ἀΐνεγβα, ποη δρεοῖε, δεὰ χαοπίαπι 
δττζΪατγίντο αἰϊαὰ, εἰ ἴπδ τηδϊοτί, εἰ δρεοῖθβ, εἴ φυοὰ τηονϊξ, εἴ 8ρ6- 

80 οἶεδ, δὸ τηδᾶ πιδίειϊα : ἀπίυθγϑα! Ὑ6γὸ σγϑϊϊοπο δαάδτα, πῃ δθβῖο Ἰρὶ- 
ἴα χύδοβδπι ῥγποῖρία δἷνς εἰθεηθοῖδ δηρδιδηϊίαγατι δά δἰ φυϊὰ δὲ 

δΙ1τδίππι δἷμε, δὲ πΐγασῃ εδάεπι δὴ ἀΐνογβα, ραϊοὶ φαοὰ, οὔτα τι ]- 
Ἐἰρ]Ἰ οἶτον ἀϊσαπίοτ, ππἰυϑοσϊηθφας δαηϊ: δὲ εἷ ἀἰν᾽ἀδηζοτ, Βοπ δα άπ 
δεἃ ἀϊνετθα, πἰεὶ 400 ἃ αἸΐχπο πιοάο δαάδπι. δπδὶορίοα παπιαπθ δδάδτη, 
αὶα τηδιοτίδ, δρεςῖδι, ρυῖνδιο, ππούθηδ. δὸ 110 πιοάο βυβδίαπιία- 
ΤΏτα σδῦδδς 4188ϊ Οτρυϊυπι οδῦδδε δηπῖ, φαΐα ρΡοτγεπιρῖϊα ρογπιαηϊογ. 
Ῥτδεῖεσει απο ρῥτίμνητη, αςῖτι εδὲ: 110 υϑγο ταοὰο ]ῖα ρτγίπια, 4888 - 

δ σαμαμε οοπίγατία, Ζαδε πες υἱ βεπεγὰ πάτα ται ἱπρ Ἰοἶτετ ἀϊοαπῖοτ:; 
ἔξει εἰ πιδιεγίδθ. πὲ ἰΐδαθια δε πϑὶ δ  απὶ ρτίποιρία βαπὶ εἰ χυοῖ, 
ἥπονε τοοῦο εβδάεπι σὲ ἀΐνεγρ, ἀϊςϊαται εϑὲ. 

6. Ουπι γεγο ἴγεδ δἷπὶ δῃβεϊδπεδα, ἀπας αυΐάοπι παῖηγαΐ θα, αἰΐα 
παῖστη ἴσηπιο 1118, ἀ6 μὰς δϑὲ ἀϊσεπάσην, φθορά πδοε5886 δὲ ρεγρεΐπδτι 
αἰϊσααπι εἰ ἱπιπι ΟὈ  δππὶ δ Βδἰδπ δι 6886. εἰδηΐπι δα Βδίδημδα ρυΐπιαθ 
δοϊιασει δυπῖ; εἴ οἷ στιποῖβα ςοττπριθι 68, οταπῖα σογγαριθ ϊμα δαπξ, 
αὲ ἱππροιῖθι!ς εδὲ δαὶ ξοπεγατὶ τηοίῃπι δαὶ οοτττιπιρὶ: ΠΒΤ ΒΘΙΌΡΕΣ 
ἐγαῖ. πεῆῦθ ἴεπιραν, οαπὶ ποῃ δῖ ῥοδείθι!δ ῥτῖνιδ δὲ ροδιθγίιϑ 6586 
ἔοτρογα ΠῸ} δχιβίεηϊε. εἰ ποῖ 88πὲ ἰζα σοπε πη εδὲ, δας δὲ 

“0 ἴετορπδ. δῃξ ϑπίπν ἰάθηι, διιὶ απδεάδπι ἱρϑίτδ πιοῖτϑ ρβδϑῖο εδὲ. τὴο- 
ἴπα ὙἜΓῸ Ὧ08 εϑὲ οοπίϊπυτδ ργδαῖεσ πππο αὶ δεουπάππ ἰοοῦτη, εἴ 
πῆς φαὶ εἰγουϊατίο δϑὲ. δὶ υὙ8γὸ δἰ τηοστιτη δαὶ εἰἴϊεοϊϊζυ τη δϑὲ, ἤθη 
δαΐοτα ορέτδην εἰϊφοϊἁ, πὸπ εθὲ πιοῖϊπβ. ροϑεὶδ1]6 ἤδῦσας εϑὲ ΠῸῚ 

ὁρεγαγί, φῃοά ροϊεπεέϊδτα Βαρϑαξ. πο ]ΐα ἰξί Ὧν αἰ Π|τὰ6 ετῖξ, πθ φαϊἄοτω 
δὶ ρεγρεϊῃδδ δυβρϑίαπιϊαδ ἰαοίαπιι8, φυσπιδάτποάυτι αουὶ (δοίπηξ 8Ρ8- 
εἶε5, πἰϑὶ δαποά ρηποίρίαπι ἱπεὶξ φαοά τπαΐαγε ροϑοὶξ. ποῦ ἰβιϊατ 
δυΐβεῖαι [1 φυϊάθτηα, ἢες δ]ΐα ϑυβδβίαπιϊα Ρτγδοίεγ ϑρδοῖθδ. πᾶπὶ δὲ 
ποῦ Ορεγαθίϊην, τπιοῖας ποῦ ετὶξ, πες ἰΐϑιῃ δὶ ὁρδγη ιν χφυϊάδτω, 
δυβδιδηα υεγοὸ εἰπδ ροϊθηιία 9611: ποῦ δπίστη ατὶξ ρουροίμπϑ τηοίῃβ. 
4ποά επῖπὶ ροϊεπιία δδῖ, σοπτπρὶξ ποη 6886. ἜΡΟΠΕΙ ἰφιϑτ 6586 ἴ8}6 00 
Ρτϊπεϊρίαπι, οἱ δι εϊδπιία δοῖα8 5811, ἰΐδθιη δδ8 ορογίεὶ 6886 80}- 
δἴαπτίαθ Δρδαπα τηδίεσία: δορί τογπδβ δηΐῃ 6856 ὁρογῖοι, δὶ δἰ χυϊὰ 
ᾳιΐάεδιμ δεϊθγηιπι δὲ. δου ἰρίϊατ δπηϊ. δἰχηὶ ἀιιδίητι 688: τιᾶτα 
οἴπῃθ 4υϊ επὶ ἀρθπ8 Ρο886 ΄υοαὰθ υἱάειησ, ροῖθηϑ γεγο ΠῚ ΟἸΏΠΒ 
ἄρεγες φυᾶγε ροϊεπίϊα δγὶϊ ργίογ. Ὑδγυση δὲ μος ἰΐὰ δἰϊ, πὲ ἢ1] δπιϊπτα 
ετῖῖ, οοπείπρὶξ επῖσαη ρο886 φυΐάεπι 6886, ποῃι ἀυτη ὙΈΓῸ 6856. δἷ δὲ 
αὐ ᾿πεοϊορὶ, αὶ εχ ποεῖθ οὐποία ροπεγδηϊ, δἶνα, υἱ ρΗγοὶοὶ ἀϊσυηξ, 
Ὁπιηδδ Γεδ δίιη} Ἔγϑιξ, ἰάθη ἱτηροδϑῖθ1]6 οτὶϊ. 4πὸ πϑιηααὸ τηοάο 
τοονεβυπίητ, δὲ πῸ}]8 δεὶξ δοίὰ οδυθαῦ ΠῸῚ ἐπὶπι ἰρ88 πιδίογί 86 
ρβᾶτι που εΡ , Ὑθυθτ Ορ εχ υἱγίαϑ; πεῖ τπδηδῖγυϑ, Πδὰ6 ἰογγᾶν 
Ὑθγατη δετηΐπα δία Βυϊπαπυπὶ δεῖηθπ. ρτορίογ φιοά αυΐϊάδλτῃ ἰδοϊαπὲ 
δΕΙΠΡΕΓ δοῖαπι, νϑ]αὶ μευςῖρρῃ5 εἰ Ῥ]αΐο, οὔπι δεπιρεῦ 6886 τποῖ τα 
ἀϊεαπὶ: σΓ γ6γοὸ συ] φυδῖπ, ποπ δία, πος ον δῖος, μ6ς οασδᾶπη. πὶ- 
ἈΠῸ επὶπι ϑῆδφυε ἀξητε τπονείαγ, δεῖ ορουῖοϊ υἱ δεῖπρεγ αἰϊχυϊά 
γαθοχίϑιδὲ, δίοαιὶ ποπς παίαγα χυϊάθτη πος πιοῆο, Υἱ δαξθι δὰ Ὁ 

1η6]]δοῖι ἀπὸ Ὁ αἰΐψαο αἰΐο μος τποάο. ἀεῖπἀε αυΐβπδιπ ῃσὶ πλῦβ 
δἰ: : ἀἰετε επίτα φααπι τπαχίπιθ. δὲ πεααε Ῥ]αϊοπὶ ροσβϑίβι]ε οϑὲ ἀϊ- 1072 
ξεγε ἰὰ φαοὰ φυδπάοφιε ραϊαὶ ρτἰποὶριαπι 4886, φυοά 8ὲ ἴρϑυπι πιο- 
νεῖ: ροδῖογίου δηΐπη ρϑυῖτοσ οδοΐο δδὶ δπίπιδ, αἱ διξ, δγρὶἐγατὶ Πᾶαιιθ 
Ροϊεπίϊοπι δοὶα Ριηογετη χυοάδπι τποάο φυΐάεπι Ρεπε εϑὲ, αποάδμι 
τοοάο γεγο πιΐπηπε. ἀϊοϊαιη δαϊετη δδὲ 4ποὸ πιοάο. αυορὰ δυΐοια 
δοῖι8 δἰ: ῥτίοτ, ἀπαχάρογδδ ταδί γ (ιοξιοειαν πᾶπιαι6 δεῖα 651), 
εἴ Ἐπιρεάοοϊεβ απιϊοἰἰαπὶ εἰ οοπιθητϊοποῖη ροπθηδ οἱ 40} δΕΠΊ ΡῈ 
6886 τποΐπτη αἰπηΐ, υἱ ᾿ευςίρρυδ. υᾶτα πὸπ ὁγαὶ τεπρογα ἱπβη Ὁ 
ὁδο8 δῃϊ ποχ, υϑγὰπι 8επιρεγ δδάδτω οἰγουϊξίοπε δαῖ 16, 8ἱ δοῖαϑ 
φαίάεπι πἰλὰ Ροϊεπιϊα. δὶ υεσο δεῖηρεγ ἰάθπι οἰγοϊοπα, ορονῖος 
Ὸἱ αἰϊφυϊά δεπιρετ ϑἰτα τοῦ ορογαπὰο ρειτηδποαῖ. χποάδὶ (αἴατα εϑὲ 
ξεπογαῖίο εἰ οογγωρτῖο, ἈΠΝῚ ΟρΡόγδη8 δἰ ϊϊοτ εἰ ΑἸϊετ 6886 οροτίαξ. 
πδοοδδε ἱρί τως εδὲ πος αυΐάοπι πιοάο {Ππὰ δεουπάστι 96 ορογαγῖ, μοῦ 
γεγο δεουπάυτ δ]ϊυ ἃ, δυὶ ἱρί τ δδοπάσπι ἀϊναγϑυπι δυΐ δεουμ ἄτα 
Ρτίπιαπι. πδοδ886 δυΐοι δοὶ οἱ ϑεςυπέυπι πος: πος παπιαῸ6 ΓΌΓΣΒΩΒ 
εἰ δἰδὲ δὲ 111 σἄπβα εδὶ. ἀΐβηΐπϑ Ἔγξοὸ εϑὲ, ηῃοὰ ρτίπιυπι εδἴ: πος 
ΠΑΠΙαι6, αἱ δΕΠΊρατ ϑἰτη τον δὲ μαρθαὶ, οαπσα δγαῖ: αἱ γεγο Αἰ το, 
δἰϊαὰ : τὐ δυῖΐεπι δε ραΓ δἰ ἰἴογ, ἀπῖθο 8ο ]ςεῖ, ραῖδι ἰρίτατ ααοά πιο- 
ἴπϑ φαοφαε ἴϊ 86 μαβρϑηξ. οὔ ἰρῖτιγ α]ΐα φίδεγεγε ορογιεὶ Ρτὶποῖρία ῦ 

7. (ὐπὶ γεγο εἴ ἰϊὰ οοπίϊηαϊ (εἴ δὲ ποῃ δἷο, εχ ποοίβ εἴ δ1η}]} 
Οταπίθιδ εἰ εχ πὸπ εὔἰδ ἐγαπῖ), ἤδες ῥγοίεοϊο δοϊνεπίηγ; εἴ δ] πὰ, 
πυρὰ δαπιρθτ 'πο}ϑ88 011 πιοῖιι ππονοίαγ: ᾿ἷς γϑγο οἰγοι]αγίϑ οϑὲ. εἰ 
Βος ποῦ δοίαπι γαϊίοθ, υθγιὰπ εἰΐαπὶ ορεγε ρϑιοῖ. 4ῦδγα δοίη σα 
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δὲ ῥγοίεοϊο ῥγίτυυτι οδεΐππι; δοῖαιις αἰϊσηὰ ααοὰ πιονεῖ. εὔπι.. 
σετο ἰά φυοὰ πιονείυγ εἰ πονεῖ πιεάϊιπι διξ, εδὲ εἰΐαπι δἰαυϊά φιοά 
8Βοπ πποϊππι τπουοῖ, φαοά δοίθγημιη εἰ δα θδίαπίϊα οἱ δοῖαϑ οδὲ. 1π0- 
σαὶ δαΐεπι ἤππης ἱπ ἱποήυτη. ποά Δρρειθι1ε εϑὲ εἴ φαοά 68: ἱπῖε]- 
110 116, τὰ τπουδῖ οἱ ἴρϑυτι πο τηουδδίαγ. Πογαπι ρεΐπια οδάθπι: 
μᾶπηαιια Ἔχροιθ1]ε ἰὰ 681 φυοά ρῃ]ομγαπι ἀρρᾶτγεῖ. φυοὰ δαΐεπι γο- 
Ἰαπίαϊα ἐχρειῖθι]α ργίπιπαι, 14 δδὲ φῃοά οπιαῖπο ρῃ] Ἀγαπι: οχρεῖδ- 
ττὰ8 δα ΐοῖπ ταδβὶ8, 4υΐα υἱάδταν, σαᾶπὶ υἱάθαϊυτ, 4υΐα ἐχρειϊπιαδ. 
Ρτϊποὶρίαπι δηἰπι ἱπιε]] εοῖϊο : ἱπεοϊϊεοῖα5. δυΐοπι Δ ἐπιο! Πρ ΗΝ οεἷἶθ- 
ἴατ, δὲ ἱπ|0 11} 1116 δουίοπι ρὲ 86 ργορτίαμι εἴβεῖξ, δἴχιια μαΐα 8πΡ- 
διαπεῖα ρτῖπια, εἰυδαηε 116 4υδ6 δἰ τι ἰοἰ τεῦ εοποῖδῖ εἴ δοῖμ. δῖ γεγο 
Ὁπαπὶ εἴ δηρὶεχ πο ἰ δπὶ: πδπὶ ὩΠΌΠΙ ΤΠ ΘΠ δΊΓΑΣΩ δἰρηϊ βοαῖ, δἰ τυρὶ εχ 
γεγο μαθιτυἀίπεπι φααηπάαπι ταὶ ἰρϑὶιϑ. δὲ υετγοὸ αιιοὰ ρυϊομγθι δὲ 
φυοΐ ρεγ 8ε ὀχρειῖρι, ἰπ εαάεπι βεγῖε; εἴ δδὶ ορείπιυπι ϑεσηρετ, γεΐ 
Ρτοροττίοπο, ἰά φιοὰ ρτίϊιπιιπι. δϑὲ γ6γὸ ἱπ ἱπιπηοίῖδ ἰὰ ουΐῃ8 σϑῦδδ, 
δίφιε μος ἀϊνϊίείο ἀεοΐαγαῖ: δϑὲ επῖτῃ ἰὰ φῃοά ουϊο8 οαυδᾶ, 4ΠΟΙΌΣΩ 
ΔΙϊετστιπι ἐδ, δἰ εγιπὶ ποῦ δδῖ. τοουδῖ δηΐθτα ἐθὰ ἰά αυοΐ δἀπιαίῃγ: 
4υοὰ γεγο πιουείῃγ, δἰΐα ταου δῖ. αἵ δἱ φυϊὰ πιουεἴηγ, οοπιϊπρὶϊ εἴίατα 
ΔΠΠΕΓ 86 μάρεγθ. χύδγε δἰ ἰδῖῖο ρτίπια οἰΐδαπι δοῖπϑ ϑϑὲ, 480 πιου ἰοῦ, 
ἢος πιοᾶο οσοπίϊιριξ ΔἸ ἰἴεγ 86 ΠΑ ϑμὴ δεουηάητη ἰοσπμι, 4υδπινῖ5 ΠῸΒ 
δεουπάυπι διιβἰαπίίδτ. οππὶ δπΐεπι αἰϊφαϊὰ δἱξ πιουθηϑ, ἴρϑαπι ἰτα- 
τΈΌ ΡΣ ε οχίβίθηδ, δοῖα ἐπ8, πος ΠΏ 10 τοοάο οοπιηρὶϊ ΔΠτογ 8ὲ Βαθετο. 
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ἵν: παπιχας ῥτῖπια τασϊδξοητισι ει} Βοΐπϑ αὐτέπι χαδε οἰγουϊατὴβ 
10 δεῖ; πδῆς δυΐεπι ἐδ πνουοῖ. εχ πϑσοϑοξϊαῖα ἰἴϊδαῦα εϑὲ ΘΠ 8; δἰ ΡΓΟΒΙ 

ἀδοδϑϑιῖδδ, ΒεπῈ δὲ. εἰ οἷο ῬΓΪΒοΙρίατα πδοθϑϑαγίυτα:: πδιβας ἰοῖ8δ 
ἀϊοϊτητ, φαοάδάκπ; Υἱ, φυῖα Ῥγδείεζ ὑποϊἐποτίοποτι; φαοάάδτη δἷπε 4πὸ 
ποῦ Β6π8 οϑϑοῖ; φαυοάδάδπι 4ποὰ ν»οῃ αἰἶξοτ σοπεπριξ δε πάρετε, δεά 
τι ρἨοΐτογ ε5:: ἃ 141} ἐγρὸ ρτίποὶρίο ἴαπι οβείαπι ἴππι τιδίυτα ἀερεα- 
ἄει. ἀερεπτία τϑγο, 4παὶ18 ποθῖ5 ρᾶποο ἴεπιροτδ, ορτπια Υ]}1 εϑὲ, δἷ- 
χυίάεπι ἴτὰ δεπιρον {πὰ δϑῖ. ποῦῖβ δυΐθτι τὰ ἱπυροϑϑῖ 116 εδξ, πο- 
πΐδηι εἴ ἀεἰεοῖδο δεῖῃϑ μυΐπ8 εδξ. εἴ ΟΡ ἔιος τρί αἰῖο, δβεπθα9, 'π- 
τε]]Ἰδοἰδο πιδχίτας ἀδξθοῖα 116 δδῖ; 8ρ66 δυϊθιῃ δὲ πδαοτίδο ργορίεσ 
ἢαοσ. ἴρβὰ ὑδγοὸ ἱπιθιθοῦῖο δθουπάμπι 86 οἷπ8 δὲ χποά ϑεουπάταπ 

το΄86 ΟΡ πΙαπι δβῖ; οἱ ἅτε τπχίπιε οϑὲ, εἷπ8 4ποά τρᾶχῆπε εϑὲ. δὲ 
ἔρϑατα γϑτγοὸ ἐπι] ]δοῖπ5 ἐπι Πἰρῖϊ αϑδπταριίοας ἱπι8}} 16 15.118. ἱππ6]Π1ρὶ- 
ΝΠ παῆχας δὲ αὔίπρθηθ οἰ ἱπ|6] ἢ ζοπα, 118 τὶ ἰάεται ἐπι] ]θοῖπ εἰ 
ἔτ δ ρ δὲ 6 δἷξ. δαδοερῆνηιν δπΐπι 1π16}116101}19 δὲ δα Βαϊδηξιαθ ἱπ|8]- 
Ἰδοῖαϑ 6ϑξ, ὁρεγαῖογ δαΐετῃη ἤαθαπβ. “Πθαγε ἰϑπῶ ταδρὶβ φυᾶπὶ {πιὰ 
"δὲ :ὰ ἀἰνίπαυπι φυοα ἱπιεϊϊδοῖας νἱάοῖατ μαθόγεὶ εἰ δρϑοπϊβιῖο ορ- 
“πῦπὶ εἴ πιδχίταα ἀθ]θοιδθῖ]6 δϑὶ. δὶ ἱρβατγ ἴα Βαμα 86 μαρεῖ, ἀθῦθ 
ΒΕΤΩΡΕΥ, ;ξ πο5 αἰϊσπαπάο, δἀπιῖγαθι]α δσὶ: 4ποάϑι τηδρῖϑ, δάμαες δά- 
ταὐτὰ 8 δϑῖ. δὲ 1ἴὰ 86 μδβεῖ. οεΐδγατα υἱδ ποῆπε ργοΐδοϊο ἰῃ- 
ααϊδεῖι, οἰ φαϊ ει ἱπεο ]οοῖπ8 ορογαιίο υἱξα αϑὲ, 116 υεῦο δδὲ δοῖαϑ, 
'δοῖπδ υδτοὸ μεσ 86 {ἔπ υἱΐα ορίδαβ εἰ ρευρεῖπα οοῖ, ἀϊοίπηυβ ἴααδ 
ἄδιπι 9επηρίςογπαπι Οριπηπτηστε Ὑἱν 68 6986, ἥθδγε υἱΐα εἴ δευτιδι 

80 σοπἔπποπι, εἴ δεϊθγποτι ἦδο τηδϑῖ: πος δηΐπι οδὲ ἀθα8. χαϊουυια 
γετο, αἱ Ῥγιμαροτῖοὶ εἰ διροαθῖρραβ ραϊαπῖ, ορτϊπιαπι εἴ μη] ο ἢ εττὶ- 
Ἱπῦτα ΠΟ 6888 ἴὰ ρηποίρίο, 60 4ιο( ραπίαγαι φυοίαε ἃς δυἱπια- 
ἤδνατα ῥτἰποὶρία οαυϑ86 απιάοπι δαπί, Βοπαπὶ γογοὸ οἵ ρεγίθοϊαπι ἰπ ἰΐ 
6386 {π868 εχ Ηΐδ δαπί, ποῦ τϑοῖς ραϊβηι. βροῦταἃ πδιηχας εχ αἰζίν 

τὰ ̓ὐελσυτι Ρετίδοξί εδὲ, πδᾷῦθ δρθῦπηα Ὀγίπιυπι ει, 8δεὰ φαοὰ ρετ- 
δοῖθτα 688; σδἰυνὶ ποταίποια ἀΐσογα 4αίϑρίαπι Ροϑϑὶῖ ρΓΟΓΘΙη ϑρ6Ὺ- 

τοῖα 6886, ποῦ {ϊΐππι σαὶ εο ζεπογαίασ, δε ἈΠυτὰ ἐκ 480 ἱρδῆτα 
δροτῖοᾶ εδι. υοά ἰΐβ4αα ἐδὲ γπδεάδηι ααίθγθα ἐσιμ οἱ ϑαυ 6 90Ὁ- 
δἴλητια οἵ ἃ 86 πϑι ΠΡ α 5 δεραταῖα, οοηίαξ οχ ἀἰοῖῖ5. οκἰθπβαιῃ ἄπει 
δ:δὲ χαρά πες αἰΐαπι πραρτιϊ τα ὀΐποτι ρΟβοὶ δῖ [6 ὁσὲ ἤπόπο 8 διαπεαην 
Δθογο, υοτγαπι ἱπιραγιιθ}} 5. ἐπα νἐ οἰ δι αι δϑὲ. πον ἱπβηῖο τοπι- 
Ῥοτε πιονεῖ: πὶ] σεγοὸ ἐπίτοτν ἵπβ πξαται. ῥοτοπεῖαπι παθθὲ οὐπὶ 
ψΕΥῸ οπιηΐβ πιαρηἰταο δὲ ἱππηΐτα ἀξ ἤπίτα εἷς, Πυΐμαπι φαΐάετα 

το Ῥτορίογ ἤος ποῦ Βαβεγεὶ τπαρηϊιπαϊ ποῖα, ἰμποΐταιν γέντο, χαοηίΐαπα 
πιπίπο π}]8 εϑὲ ἰηβηῖτα πιαρπίτιἀο. δὲ υϑγὸ εἰ φαοπίδτη φιΐὰ ἵπη- 
ῬΑ5510116 οἱ ἱπιπιαταθῖ!ς εϑὲ: ὁπῦπθϑ παδῖχτα τοὶ χυὶ τοῖα βοϑίετῖο- 
ἴτε8 60 δυπὶ ηυὶ ϑεσθπηάσπι ἰοσαπι 681. οἱ φαϊἀδιη ἢδές, ριορῖεγ χυϊά 
Ἦοο 86 πδθοδηῖ πιοάο, ἀϊ]αοίάα δυηξ. 

8. ὕττῦπι δαΐεπι ἀπ οἷ᾽ ροπεινῶδ 18}}8 σι σϊδπτία αη ρίατγαβ, ἐξ 
'ἅποϊ, ποπ ὁροτῖεϊ ποϑ ἰδίεγε, δεὰ πιεηιίπῖ888 Ζθο τε δ] ογπια 86μ- 
τεπιῖδ8, χαοα ἀδ ρ]υτα (τοῖα αἰ μι] φαοά ἀϊοῖα δρτορίαμι 81: ἀἰπογηδξ. 
ὧς 1Δἀοἰδ παπιάὰς ορί πο πο αιῃ δοςοοπιηιοάἀαίδαι σοπϑιἀδγαιουοτα 
Βαροῖ. παπιδγοβ πᾶπιας ἀΐοσαιὶ ἰάφα5, φαΐ ἠϊσυπὶ ἰά688 6646: ἀδ8 

20 πυταοῦῖθ υετὸ συδπάοαπε οἱ 46 ἐπβπι|118 δἰυπὲ, {παι ήἤσηπα ἰᾶπάυτα 
τιϑπε δὰ ἀεπατίαπι ἀδίεγιηίπαιβ; χα γεγο ἀδ οδυϑὰ ἴαπῖδ ππαᾶιθγο- 
ττιτα Ρ] γα] τᾶ δἰξ, πὶ μ1] οἵπὶ ἀκα πεα ἀσπιοπβεγαι να ἀϊοϊταγ. ποὶ8 
ὝΕΓΟ 6Χ ΡῥΓΒΕΒΌΡΡΟΒΙ8 δἰφας ἀειογταίπδιί8 ἀϊσοηαπι ἐδῖ. φῥτιποὶ- 
ἰπρα ἐπίπι ἃς ρτίπισπι δπίϊαπι ἴππὶ ρῈΓ 86 ἔστι ρεΓ δοοί ἀθη8 ἱπιπ|ο- 

116 δβῖ, πιουθη8 Δυξετα ὈΓΙΠΙΟ 8ΕΙΏΡΙΪΟΓΠΝΟ οἴ ἀπὸ ἱποῖπ. οὐπὶ ΤΕ Ὸ 
ααοά τηονοῖοῦ πδο6886 δἰϊ δὺ δἰΐχτιο τηούοσὶ, ργιπια πη! 6 ΠΟΥ ΘΗ 8 
ποι οθὴ]Ὲ ΡΣ 86 6886, ἃς ὑποῖυτη δοίθγπαπι ἈΡ δεῖθγπο τπουεγὶ δὲ 
Ὄπατα ΔΡ ὑπο; νἱἀοπιϑαε ργαοῖογ δίπιρί!σθτη ἰδιϊοποια τοϊίη8, 4Ζηππὶ 

30᾽ ἀϊοίπιι 5. ῥτίπιαπι δι ϑιδπεῖδιπ εἰ ἱπιπιο δ᾿] 6 πὶ ταόυεγθ, οαΐεγαβ δἰϊαπι 
Ἰαϊΐίοπεϑ, Ζαδα δγταπξιιπι ϑααξ, δετη ρ ἔοτπδ5 6866 (ϑετηρίτεγπα πὶ πᾶτη- 
φ᾿ οἵ ἰγγεααὶεδοῖ 116 οἰγοαίαγε οογρὰϑ8 δϑὲ; πιοπδίγδιιπι ἀπίδτι δϑὲ 

᾿ ἀε δ ἴὰ ῬΗγεὶςῖ8), πεςε886 εϑὲ βασὰπι φαοηαα ἰμεϊοπατη Ὁπαια χαδμ- 
48 8 ΡῈΤ 86 ἱπιπι δ! οἱ δαϑῖογπα δα ϑἰδπτῖδ πηουογὶ. πᾶπὶ οἱ 816}18- 
ττπα παῖαγᾶ ρεγρεῖπα δι ϑίαπεῖα χαδεάαστῃ οχίϑίεπ; οἱ φαοά τιονεῖ, 
Ῥετγρεῖαππῃ εἰ ῥτίυβ 6δ8ὲ πιοῖο; εἴ σποΐ ργῖ5 Φ: Βσταπίία εθ1, δα 5ΐδη- 
Ὧδ εἰϊ πϑοεβ886 εϑῖ, Ἵοιιϑίδϊ ἰϊᾶ4πε ἤδοθ886 6898 τοῖ δι: 5ἰδηϊίαϑ 6888 

ὁ παῖυγα μογρϑῖιδθ εἴ ρῈ6γ 86 ᾿μπιτηοθίϊ68, δο Δ ϑάπιθ πιδρηῖτα ἀϊ6, ΟὉ 
σδῦδδπι Ὀτῖξδ8 ἀϊοίατα. χαοὰ ἰρίξατ δ ϑἰδπίϊδα βιπε, εἴ Βαγαπι 4πδ6- 
Ὅδπι ρῥτῖπιϑ συδενα δεσπάδ, δδοππαπι δαπι οτάϊποπι 4υδα εἴ ἰδο- 
6 διάθτγατα μαρβαῖ, ρβέεξ. ρἰαγδτδίθτ υοτοὸ ἰδιϊοπιπι ἐσ ρεοπίϊα- 
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τἱδοίταα ῬΒΠΟΔΟΡ Βα ἐβδεβοιθα βολσοτα βοὶ θπιίδγατη, υἱἀεἰϊοθὶ εχ ἀρῆγο- 
Ἰοξῖα, οοποίδεγαβ ἄπυη εοῖ: μδος δοῖτι ἀδ ϑιβοῖδητία 5 δ 1} ᾳπὶσια 
δὲ δειυρί[ετπδ ϑρθουϊαϊατγ, οεΐετας υοτὸ ἐὲ Ἠπξΐα χυϊάετα δυνεταθεῖα, 
γψεϊυτὶ 4θδο οἶτγοῦ πη 6,08 δἴσαε 4π86 ΟἿ δ βεοπιβίγίατη. εἰ φυδάδαι 
ἀποά ρίαγεβ δἷβὲ δότημὶ 7588 ἰδττιπῖας ἰβθοποθ, τιθηϑέδδξοιη οἴου τὸ 
65: ἢ8 41 ρᾶγαδι δὲϊρογιηῖ: Ρἰ υγθυθ Θπίπι, σπαπὶ ὑτι8, στταβεῖσπα 
αδίγοττιπι ποιμσυοάχπε ἵεγίησ. ποῖ σϑγὸ Πᾶδ δἰπί, πητς αυΐδσια 
ποβ 68 7886 ἰλρανα τα ΒΒ ΘΠ ΔΕ ΟΟΤΌτΩ αἰαῖ ἱπιοξϊ βοπάϊ ρα ἀϊοὺ- 
τλῦϑ, εἴ τὸ διίψπανῃ ἀδεογπη παίσαντα ταδηῦε Ρἰαγαϊἔρδτοσι ροτοὶ ρίατσαβ. 
ἀεΐποορ5 φυδοάδτι φυϊάεπι ποῦ ἰρ8095 φπδεγετὸ ἀδσεῖ, ααδεδηι δοϑεῖα 
ἃ {ππἸ8Ὲ ΠῚ Ρπ8 δοϊδοίτατὶ, δὲ χαϊᾷ ργαθῖοσ 68 ἅσδθ Ὡυπο ἀϊοῖα δανῖ 
118 νἱάἀεαίῃγ {αὶ οἶτοα ἤδεὸ νογϑαπίαγ: ἀἠίρεγε αυάεπι ᾿αἰτοσμαα, 
Δἀδβδεγοτα τοῦτο οετιοτίναδ. Ἐπάοχιβ ἱρίιγ βοξὶδ εἴ ἔσπιδα αἴττθο- 
Ζαε Ἰαι᾿Ὀπεπὶ τη ἐγ α5 ροϑηΐξ θρ μδογὶβ θβδδὶ χιδύτπι ρυέπιστη ἡ αλδα 
δαπὶ 6886 4πᾶ6 πὴ ἘΓΓβηϊίυτη β: 6  Ιαγττα, δες ππάατη γἘτῸ δοῦσα στα 
ἰά φαοὰ μετ πιοάϊππι Ζοάϊδουύαι, τεγιίαπι ρόῦτο βεοῦπαπτα αὐτὶ «ώ 99 
ἵπ ἰαιϊπἀϊπα ποιοὶ ΘΒ] φαπῖαγ: ἴῃ τπαϊοι δυΐθαι ἰδιθε άπενε οὐ. 
φηδτὶ δεπι δαουπἀαπὶ ἀπ θῖῃ ἐππᾶ ζεγίητ, 40 8π| βεσπτνάπτηι ἡπέτα βοὶ. 
ἐγγαη απι γογὸ 916 ]ἀγὰπι Ὀπἰπδουΐα8486 ἐπ ηπαῖίποῦ δρέταδτὶα: 4πὲ- 
τττὶ ῥτίπιθτη συΐϊάετι εἴ βοσαπβάδιη δαπίϊοτα {}1 Ἐ986. εἰδπίτη 06. 
ΤΠΟῚ Θττατηϊαπι οδὶ, Β8ᾺᾺ {ΠΠα1Ὲ 6ὅ86 “πᾶς ΟΠ 65 {Ἐτξ. ἂἱ σϑιω ὅσος 
ΒῸΡ ἰρδα οτάϊπαϊα 6δϑὲ ας ἄπδ8 βϑοιιπάπτη Ζοίδουπι ἰατίοτθιαι μαἰναῖ͵ 
ΠΟΙ ΠΕ ΓΉ ΘΗ ΟἹ ΠΡ 6558. ἔσυδα τθγὸ οταπέναη 0168 ὯΔ 6ὺ 'χυοῖ 
Ῥδγ πυδύζηπι σοάϊασιπα 6686. παγίδα αὐἴοπι ἱπποπθιπ ὁσουπάσα 
δᾶ απ ΟΡ χα τιν δα πιθάξαπι οἰπ8 εϑὲ. 6888 Ψ ΓΟ ἴογΠ.8 πρξαυναξ "0 
φῬοΐοβ δ᾽ίατππη ἀσίάεπι ργογρτίσδβ, νϑπδγὶβ δυῖθτη οἱ Μεγεαγὶὶ δορ- 
ἐἰεπι. αἵ Οαἰ]ρρὰ5 δἴτθπι ψαὶ ἀδπ φρηδοπαγαπι οαπᾶσνι Ἐπήσηο Ῥο- 
γενος, μου Ἐδξ ἀἰσιαπξξαγητη ογάϊπον : Ῥ᾿ ἰγαϊ πΐεῖο βύατη δεῖξε χι- 
ἄδπι Ἰουΐβ ἂς ϑδεαγηὶ οαπάδίη {1 διὐπσποραῖ, 2ΟΙ͂Σ νεῦὸ σὲ ἰσθθὲ 
ἀπας αὔπας ραϊαραὶ δρίδοταβ αἀήοπάδ8 6886, σἱ 'πὶϑ δοτντῃ σα 
δοΉΡΙΕΡΟΥ ΔΡΡΑΤΕΠπῚ οΔΌ988 ἀδοίρηατα ἀθυθεδξ. σδῖοτὶβ τοτῸ δύσιν. 
εἴαπι ποϊσαϊ4π πηᾶπι. πδοῦθ86 ΨΕΙῸ 6886, δὶ ἀδῦσπὶ οπιπεϑ αἰαὶ 
Ῥοϑῖμιδ, ἡπᾶὲ πρράτεπὶ, τεάάεγα, δβεοῦῃ ἄσιη ὉΠ κι ἡτιάττ π 6 δυτῖαν. 102} 
τίαπι αἰτοτιβ δρήβεταθ Ὡπὰ μδποίοτδ8 6586, {π|δὲ γδυοίτασξ, δὲ μὰ 
ἰδεπι Ῥοϑηίθηβ ϑϑῖιραν ῥυΐπιαμα εἶμι5 δϑξτὶ δρμασγαπι, φασά ἑπέεεία 
οταϊπαίπαι δῖ, οοπσίππαπε: ἢὸς επῖπι πιοο δὐξσια οσθέα ι 
Εἶππι κι ϊοπνεπι οτηνία ἔβοθγα. αι ἰρί τον ἐπ χπξθυς ἴροα χυῶσαι ν- 
ταῦϊαγ δρμδθγί9, ἔβὲ χυϊάβπι οὐἴο, ἢ88Ὲ ὙδγῸ τἱριυὔφοινηαςε ναὶ 
ἘθτΏΕ ἴω: 80185 ποη οροτῖεϊ τουοϊνὶ, ἢ αῖρα 9 ἔεγέην στιοῦ Ἰοῖποε 
οταϊπδζαπι εο1) 4π86 4ιπάδπι ἀυάγστα Ὀτίιπαγεπι ϑρθαδταα τουοΐνιιδ, 
δεχ εὐπηῖ, ἥπῶε Ὑδγὸ ροϑεευϊ σύστη ιδίξσον, δ οσίτες σσπσμαπαδι τὸ 
ὙΠῸ πύδογαϑ, ἔπτι οαταπι 4π88 [δι ππὶ, ἵπτὰ '4πλε τονυσίτυνε ἐσ, 
οἴη χαδρίπία ηπίηφαδ. χιοάσί ἐπηδο οἵ ΒΟ 'πον δά ἀδὶ εἰ σοῖε χϑσι 
ἱπίτημαθ γα ῖιβ, οἵππθ δρίχδογδε ὀγαπὶ δαρίο οἱ αηδαταρίμεα. ρὲο- 

τα σι λχπα ϑρηβετΆγπηι ἰαπὶδ δἰϊ. χθᾶγε υροασια, σησφας δἱ 
ϑὐβαρι 'ἴσπι ἱπηποῦ τα ὕππι δε πο ὰ τοὶ γδοπαδι τον δυρέισα- 
Ὅτ δὲ Ἔ996: 4π 4 επίπι πβοδϑϑαγίατηι δῖ, γε ἱπναιϊοειρουσηδονάδναι 

ἀϊοοηάαπι. ᾳποήϑὶ ἡ  δπὰ ἰδῆ οηοπι ρο δ 5116 ἐπὶ θρεε ἅπαο 9 ον. 
ἀϊποῖαν δά Ἰαξίοτιεπι σι δἰ ϊαβ, ὁπήνετα ἰἰθπι μαῖσγδηι οὐβηοιοος σα». 
βιδηξίαι ᾿ηιραϑ, θΉ] τ εἴ ρὲτ δε ἀγϑεϊγαγὶ ορογίοϊ ορίμτανη δοτίλδοιο ᾿ 
Ἄπεπι 6558, πη] Ῥτοίδοϊο 'ρταϑίευ ἢδϑ. δα πϑᾶϊγα ουτὲ, δεά ἤππὸ πὸ- 
τ εὐ46 δϑὲ' ΠΒΙΒΘΓΒΙΗ “δ Ὀϑ᾽δηδαταπι 6696, δὶ εἴτα πε δαὶ, οὔψαε 
ταογεἶναπε, οὐπὶ ᾿αοθίβ Ἀμΐ8 εἶπε. τε εθ86ε δῇβα ἱπιου δὲ 'ϑτασθες 
ἀἰεῖαβ ἐπιροοϑίβεϊε δϑῖ: ἤος ἀπξοια δχ [ἴδ φυθο΄ οταίατ ταύσασεῦ διε 
δϑὶ δούρεια. ᾿δἱ ϑηΐσι οτον ηποὰ ζεγῖ, εἶτι9 ὑτδῖῖα χοῦ ἔογῖατ σασῖμαε 
παῖηγα οϑὲ, οἰμπίϑαις ἰδιῖο δἰἰοὐϊαα χαοὰ ἑευῖατ εσὲ, πμδδα ἐπε. ταῦ 
ταῖΐα οτὶξ, πος αἰτουῖαβ Ἰδϊοηΐβ, νειπηδὶ διεξξάγεπι ὁδυσδῦ 
ζδο ἰαιϊοπῖθ οαπσα οτῖξ, Π|ὰτὰ σας οροτγιοδίς ᾿ 
ὭΔΓΘ ΟἿΤΌ ΠΟΙ δὲ ῬῬτοσΟ8808 γα ἰπἤπιῖππι, βοΐ οὗ 
Ἴ ξυπτς φοτρογητα αἰϊχυοά, χδο.ἷπ οδ610 ἤετα 
Ἐδοίητα δῖ ϑηστα, πιδηἰ  δϑῖπτπ δϑὲ: δὶ ἐπ ΐπη ρἾσγεϑ βούυ 
τηΐπδδ, ῥτἰποξρίππι πη αὐσαίαοααα ἐπῖξ Ἐρεεῖε᾽ υνωνι, ποπιεντο πούδι. 
αἱ ηυιδϑοῦπααθ τρη] τᾶ ̓ἠθαιοτο, ᾿βδῖσιῖδπι ἨΔΒατ: ὅπα αἴδηίσα σὲ 
εϑάδηι πιπξιογατα ταῖο 6ϑῖ, νεἰπνε ποίδίηϊβ. ϑοογαῖεβ τετὸ ὑπθῖθ. 
ἰρϑᾶπι γδτὸ 4π|4 εγαῖ δ886 ρτίμιθτα Ὡ0η ΠαΡεῖ πιαϊετίαπι, οὐτὰ δον 
811. ΠΌΤΩΙ ΘΥΡΟ ἴππι| Υδίϊοπ6 ἔτη ΠΌΤΙΘΤΟ ὈΓΙπτη πὶ ον θῆο ἱταπσοὶνδδν 
δπϑ 6βῖ: 14 εἴδεα ἐρίτατ, φποά δδιιρεῦ οομπππποσχαθ τογεῖαυ: εδὲ 
Ἔτξο ᾿δηΐῃπι σϑϑΐητα εὐῖ, ἰσατξδ δαΐειη δύπὶ χαλδάσμα ἃ τβαϊοχῆνι ὃ 
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προίτ εἰ βἀροφάδβαι δβεφοία, 8ς ἷα [αβαΐδει ἄρίτα ῬοοϊεγίουΒος τὸ- 
ἰβοία, ᾳφποά δὲ Αἰ δἰπι ππίνϑυδαιναας πδίαγατι ἀϊνίβοσα οοπδπεβδξ. 

φείθτα γεγο ἰαβυΐοδα δά πυρὶ τα πιο ρογϑαδοίοηθπι εἰ δὰ ἰορτπι, δὸ 

οἷυφ φποά οουξεται, ορροτγιπεϊιδῖθμα ἴδπι {Π]δῖδ δυπξ, Ποιηϊηηέοστο θα 
τη ψμ8 ἃς δἰίογανι δίπι δἰ ἰΌπη ὩΟΒΒΒ 15 δἰταλ 8 608 ἀϊουπ, ἃς αἰ 

ςοπδθαυοαίία εἴ οἰσμῖ]α ἐλ ΄αας ἀΐοῖα βαπὶ; σιοσγαπι οἱ φαΐδ ἰρβῶσβ 
δοίαιη ρτίπιπαι δαρασαπάο δοοὶρίδι, πο ἀθο8 δε ἐταραηΐαγ ῥτίπια 

(0 διβοίδαιῖδ5 6456, ἀϊ πίε ἀἰοίασα Ρυΐϊρδὶϊ; δὲ, τὰ νον! εϑὶ, δααρίσς 
ἄμδχυς αγῖε εἰ ρΒΙΙΟΡΟρΐα, χαοαὰ ροιϑίμι!6 ἔαϊε, ἰατεπβα οοτταρία- 
ἅσε τυγϑῦε, μα "ογΏπι ορίπΐομ5 φυαδὶ φπδφάδηι το]! χυλαθ παπς υ8- 
4πὸ δαϊναιαϑ 6846. βδίδγβδ [2486 δὸ ρυϊογασω ορίῃϊο ἱι Ἰδπίπδι πθ- 
1μἠδ ταδὶ [δδῖα εξ, 

9. Ἐὰ γνϑῖοὸ 4πᾶ8ε οἶγοα πιεπίετῃ βυῃξ, χαδδάδσα ἀυϊοϊξα ἑοῦ εϑ 
Βδβϑὺς. υἱάειασ επὶτα δογττα 4δὲ δρρᾶϑγεμέξ, ἐκ ἀϊν᾽τὐϑοίπιπαι 
626. ἤ8Ὸ σεῖο τιοὰο 8ὲ Ἀδβεῶδ ἐδ[18 αγὶς, ἀϊξαουδιαξε9 χυλθάαπι 
Βοάνεῖ, εἶνα δηΐπι εἰμ 1} ἰϑεε!]ΐραι, ὁοἀ ἐξα 56εὲ μββεδξ πὲ ἀαγιβίεῃ, 
ἀυϊάμαπι ργδθοε!]θπα οὐὶεῦ δἶνϑ ἐπι}! Πα, απ γεγο δἰτπὰ εὲξ ῥρσίη- 

20 οἷραϊο (ποπ επίπι ἰὰ χυοά εδὲ εἶμ δαβροιδηῖία, αὶ εἰ] εοιο ετὶς, δοά 
Ῥοϊοῃεῖα), Ὡο τὶς οριίπιδ δυβδϑιαπεϊα, οἰφαίάετι εο φορά ἱπμε!]Ἰἐρῖξ, 
δὲ Βοπογαιϊδμοα ἰπεδὲ, ργδείεγεα δἰ 16 πβθῃβ δίγε ἱπεειἰδοιίο εἴτ 
δ οἰπηιία 811, φαϊὰ ἐπι πριεν δπξ εὐ ἰρϑ8 86 ἴρβδϑῃ, δαὶ δ υϊὰ 
αἰϊιἀ. ᾳηοήαὶ Ἀ ἈΡῚ δαὶ ἰάοπι δεσαρεγ δὲ αἰϊπὰ. εαἴγττα απο ἀϊᾷ. 
ἔδτι αἰϊᾳυϊὰ δὰ Ὡἰ 81}, Ἰ 16] ζεγε Βοῦπμι τοὶ ροῦν πθὖ 85 ὙοΓῸ 
46 φυϊδυϑάδια ἰρδυπι εἴὔδμι οοριίαγα ἀρδηγάσπ δεῖΐ πιδηϊδεδίστα 
ἰϊδφαε εἰ φυοὰ ἰυὰ χαρά ἱπνεὶ ἰρῖς, αἰ νἰηϊδοίτιστο Βοιοσα ἢ 98,- 
τομιοσαε δῖ, βφαπ6 τπσίδίαγ: ἰπ ἀθίθγίι8 πδπιχας ταπἰδιῖο βεγεῖ, δὸ 
τοοίῃ9, σαοὰ Βυϊλιδτοοάϊ ἰᾶται εἐδεῖ, ῥγίϑιο ἰξὶ ται δῖ π0η εϑὲ ἱπῈ6] ἐς 0 
8841 ροϊομέλα, ται οηδθὶϊς εδὲ ἰαθοτίονδν εἰ οου δαιθδίοπεηι ἱη16}}1- 

30 ϑηήϊ εδε: ἀείαάε ἀϊ]υςίζατα χποὰ αἰ; αϊὰ αἰλυὰ Βομογθθ πα εδδθξ 
4ύδαι πιθπ9, ἰὰ δοϊ σοὶ φαοὰ ἱμεο]]ἰρίξατ. δὲ ἱπιο!]ἔρογε ρῥτοίθοϊο ας 
ἀπο οςῖῖο, εἰ φαοάὰ ῥοεϑίπιππι ἰαιαϊϊεσιι ἑπατῖϊ; φῦδγε ἔπρίεπάμτα 
Βῶς 611, οἰρηΐα φαδεάδτι προἰϊα εϑὲ ποη υἱάεγα υδηὶ υἱάεγε: ἃ]ϊο- 
πὶ που ἔσετίε, φαοιΐ ορείπιατα, ἱπ!ε]]δοῖῖο. 80 ἴρϑαπι θγρο ἱπε ]ἰρίε, 
δὶ οϑὲ αίάομι φαοὰ ορμπαυχο οϑῖ; δὲ εδὲ ᾿πτε!]εοῖῖο ἐπι} θοποπία ἴα- 
τολιφοῖο. δὲ υἱάδια δαπιροῦ δἰϊοτίῃ9 666 ἴπτὶ δοίθπεδ ἔππα δαΏστιϑ 
δὰ ομίπίο ἃς πρϑῶϑ: δῃ υεγο ἰρϑίπϑ, ργαοῖει. βεοδδαϊξαΐεπι. δἱ αἰϊπὰ 
Ῥσαρίεγεθ ἱμιεἰ]ξογα, αἰϊαὰ ἱπι} Πἰχὶ δἰ, δεουπάππι φποὰ Βοττιπι ἱα- 
68. εἰ θφῦδ θεδ6, χυδηιοφαίάετι που εοἰ ἰάοτο πιο ]εστϊοπϊ 6696 εξ 

(ογδίαμαλίοςῖοῦ δὴ ἱπ φαϊδυάαπι δοϊοπεια εϑὲ 'ρ88 τεϑὴ ἴα εἴξεοιν!8 φαί- 
ἄρῃκ αθλέσῃθ υαϊθιβ δυδεϊαημδ εἰ ἰρδῦτι οί ογαὶ 6986, τι ἐρεοπίδ- 
Ενῖθ γε γὸ γαῖ! γϑϑ δὲ ἰπιεἰ θεοῖο. οὔπα ἰρίταγ ποα οἱὲ ἀἰνογουτη ἃΡ 
δ φιοά ἱπεεϊ]ρίϊαν ἰδέ] δοῖαθ, φαδβοθσσας ποὺ Ἠαρειξ πιδλογίδπι, 
ἴάεπι Ἔγπαῶϊ, δο ἱπιο! ]θοῖα ὑπα δἰπ8 φυοὰ ἱπ|6  Πἰρίξατ. ἱξετι σγεϑίαξ 
ἀἄμρίμδιίο, αἱτῶπι ἐοιπροθδίξται οἷϊ ποῦ ἱπιοϊ μίξις. παπεαγεῖτν εἰ- 
δμῖπα ἴθ ραγθα5 ἰοϊπϑ. ἂπ οἴλαθ ἤοα Πα μΘἢ8 συδίογίδην ἴῃ ἀἐν 5181} 6 
οδιῖ ᾳαδιπδάιηοίυ; Ποχδαπδ ἰμτεϊοςῖα8. δὴ οοπιροβίοττιτα δὲ ἴω 
δ)ίφπο ἱεηρογε μαρεῖ ἢ πδπὶ που Β6Π6 6886 δβεξ ἰη ΒοΟ δπὶ ἴὰ μου, 
τϑτῶτῃ μὴ ἴοῖο φυοάδαι, φεοὰ οριπιατα δϑῖ, δἰἰπά 20 εὸ οδχίβξβηϑ. 

10 βίᾳ Δαΐεις ἱρθᾶ διΐ ᾿ρϑίμδ ἱπι6}]}εςο ραγ Ἰοξαπι δαεῖθγπιπι δὲ Βαθεῖ. 
10. Ῥεοτγβθογαιδιάπτα διιΐοπ οἰϊατα μος, φυοπᾶπι ταοᾶο πδῖωτγα 

τϊνοτφὶ βαθεαὶ ἴρϑανη Βοηδπι οἵ ᾿ρϑαπι ορἕχβαπι, ΕἰΓΌτα βερδγδίπτα 
χυϊάάδιι εἰ ἱρδαπι μεῖς 86, πὶ 'ρ80 οταϊΐπε, ἂπ πἴτοιε πιοάο, χσαεπι- 
φδάἀτλοάυκι Θχογοὶτμδ: οἴδπὶπι Β6Ππ6 6886 εἶτα ἴῃ οτγάϊπε; εἰ ἄπχ ἰρδ6 
Φρῖ, δ. πτραρὶ ἰθ56: ΠΟ δπὶγα ρ8ὲ ργορῖίεσ οτάϊποια, υδσωτι ογάο 
Ῥεορῖετ ἰρϑιμῃ εϑὲ. εὐηρία δυίετῃ οοοτγαπαία χποάδην πιοὰο δηηῖ, 
νδγοῦι ποὺ δἰπι]ϊοτ δὲ παϊαηα δὲ το] δὲ ρἰαπῖδα; πες ἴϊὰ 86 
Βαρθοΐ ὧἱ δἷξ Οἰϊηπι αἰϊογὶ δὰ δἰΐθγια, δβεὰ δαπὶ δὰ χαὶρρίαπι: δὰ 
ὉπχΩ Ππδη|π6 σοογάϊηδία δυπξ οποία. στεῦαπι χαεπιδἀτηοήαπι ἐπ 

το ἄοτοο ᾿μθογὶς υϊάοτα ταϊπίπιθ ᾿ἰσεξ φαοάοππααο ἕδοοτγα, 564 οδ οτωπία 
δὶ ρἰυγίπια χυδε ογάϊπαμα δυπῖ, πηδηοριἰθ γυγο εἰ Βεδεϊθ ρᾶταπι 

ἃ μὰ «ονήπιμῃθ οοπίεγαϊ, δδὰ αἱ ρ]γίταητα. φαοάσινηθθ σοπθα- 
εἰς (ἴα16 πρῖα φιιδ ῥυϊποϊμίοται ουἴυϑαα δοτασι πδέηγα 698), ἀἴοο δυξεπι 

ἱξογιλίιογ 4ποα πβοϑβ88 εϑὲ οτπηΐα ἴῃ ἀϊβοτίπιθῃ υθηῖγε; εἰ αἰ 
τὰ ὁμωῖ, φιΐδυν ομμλίᾳ ςογηταππίοδπὶ δὰ πηϊνθγθαπι Ἄοοτηρ οπάππι. 

ὮΠ4ῸΘ γεγο ἱπιροϑδι θη} α δἶνε δρϑιγάα αἰϊδοτ ἀϊς θη θη ἀςοὶ- 
ἢ φύδενε ἐϊοπηϊ ργδεϊοδίυδ ἀϊοοηξοϑ, ἃς ἐπ φαὶθαϑ σηϊπίτνα ἀπϑί- 

ταιλοσιεδ δυπὶ, Ὠοπ ἀξοεδῖ μὸ8 ἰβδίθγθ: ΟἾβ 868 ΠΑΣΏΠ 86 ΟΧ ΠΟ ΓΑΓΙ 8 
οτηπία [δοϊαοϊ. δ που γϑοῖδ ἰά οτηπῖα, πεᾳπε ἰὰ δχ σοπίγασίϊδ. χαὶ- 

58] 

8 δπΐοαι σοδίγατία ἰπϑαηξ, ΠΖΘΈΔΡ χορ ο 6χ οοβέγασι5 ΘσΌμπξ, ΠΟΣῚ 30 
ἀϊεππὶ, φαδπάοφοίάεπι σοπέγατία ἱπιρθϑὶ δ] δαπὶ ἃ} 80 ἴῃ υΐοεσῃ, 
ἃ ποβθὶδ ϑυξεπι σους σοηϑεηΐδμθα μοο δοἰ υἱτογ, οὐπὶ ΔΙ φαϊὰ τατυσα 
δι. φυνίδιι γεγο αἰϊειαμι σοπίγαγίογαμπι πιδίθγίδιω [δοϊπηξ, φπεταδά- 
τηοάμτῃ πὲ ἱπαομαὶθ δεχιδὶὶ δοὺξ ταὶ τιΐτα. δοϊνι ταν δυΐοτι εἴδχῃ 
μος εοάεμι : Πᾶνα ταβίεγία Ὅπα ΠΌΠῚ σοπίτγατγίπτη ϑδῖ, ἴΐθι 
οποία μασῖὶ ἢ τραἷο, ργϑεῖογ ᾿ρϑᾶπι ππῃτῃ: δἰἰθγῶτη πϑτη τ 
οἰεταθοϊογτη ἔρϑατη ταδίππι εδὶ. δὲ δ] πδᾷαε ριϊηςὶ ρία Βοημτα ρὲ 
ταϑίαπα, αυδραυδμη ἴῃ οἸηηὶΒη8 σβδχίτια ἔρϑιαμ ρῥγποὶρίυπι ἰρϑυχῃ 
Βομεπι δἷξ, φαϊάκπι ἀπίατα μος φαίάετι γϑοῖθ, ψαοὰ ρτιποὶρίβτα: 
480 σϑόγο Ἰοϑάο ἰβϑᾶπι Βοῦμαι ργιμοϊρίθχι δἷξ, αἴγιιπι αἰ βῃἷ8 δὰ ὩΣ δ 
ΤΛΟΥΘΠΒ 8εὶ αἰ δρθοῖθδ, ποῦ ἀϊοαπῖ. Επιρεάοςοϊε9 ψιοᾳθς δρϑαγάβ,. 
δδιϊοἰ δπι δοῖς Βοπππι, σαπι ᾿δας ρυὶβοίριθπι δἰὲ, δὲ τξ τπούδηβ, δὲς 
φαϊάθπι σοπηρτεξαῖ, δὲ πὶ πιδίογία: πᾶπι τοΐδι! ρᾷγβ ϑϑί. δὲ δὶ εἴϊαπι 
εἰάετη ποοϊἀαϊ εἰ τὸ τρδιοτῖδε ρυποὶρίο 6886 οἱ αἱ του θμὩ, ἱρβῦπῃ 
ἴδθεη 6948 πὸη ἰάαπι εδὲ. δεοαπάπι φαοὰ ἰρίτας Πογῶπι δτηίοϊξια 
δοῖΐ ἱποοπυθῃίθηϑ ἱζεπι δῖ ςοπίθπηοπδτη ἰῃοοΥτρ ΐθτα 6886, ΟΠΙ 
Βιδϑς ἴρϑα τδὶὶ παῦιγα δῖ, Απαχαβογαβ δαΐειι Βοπαπι Ροηϊξ ργϊποὶ- 
Ῥέατω αἱ ἸΠΟΥΘΏ8: τπδη8 δπΐ ταουδξ, ὙδγΏτη δ] ςπΐηδ βτα ἰα του; 
ΠθαΓα δἰζευτισ, βὐσὶ δῖ, πὶ πο ἀϊοίππυ: δτὸ δπὶπι τηεάθῃ δὶ φαοίαπι 10 
τηοάο δβυΐξαθ εἴ, ἱποουνυεπέθῃϑ οἴϊατ οδὲ φυοά ποι ἰοοοτίξ δἰϊαυϊὰ 
Βοπο τοϑπεαη οομήγατίατα. ρόοῦγϑ πολδλὶ δογάγα ααὶ ροπαπὶ οοπίγας 
τὴβ, αἰαπίοτ οοπέγατίϊδ, δὶ ἥπόπε ἰῃ χυέτετο ποι ρἰβεδῖ; εἴ ουγ 4υδθ- 
ἄλπι ςοτταρ δι ἴβ, φυδεάδτῃ Ἰβοογγρ θὲ δ, πεῖοο ἀϊοῖτ: οπιπῖα πᾶτα- 
4ιε δβίζα εχ εἰδάδπι ρυϊποὶρὶἰδ ἰδοιππῖ, ῥγδείογοα χφυλάδπι εχ ποῃ 
δηΐε ἔβοίπϑι ἐπῆα; χηΐϊάατι, αἰ πος ποῦ οορδηίας, ἀπαπι οπποία ἔδ- 
οἰππῖ, οας ἰΐετα δϑῖαρϑῖ βεηθγαδίίο ἐστὶ, φαϊάχας βεηεγαϊοπὶθ οαυδδ 
εἷς, ἀϊοῖξ ποπιο. δὲ ἔπε 1116 χαὰ ἀπο Ρτλῃοὶ μία [αοϊαπι, αἰϊπὰ ρῥτίηοὺ- 
Βαϊΐπϑ ργϊποὶρίατα πϑοθεβα δϑὲ δϑϑὶ ἴαγω 11}: φεὶ δρθοῖε5, φαΐ εἰϊοὰ 
Ρυϊποῖραλαβ ῥτιποξρίυπε δϑῖ, σας εὐΐτο ραγιοιρανῖς οὐξ ραγιοἰραὶ 7 20 
εἴ αἰτὴδδ φαϊάειι πϑοϑῦϑα δϑὲ δδρί εβὯδθ ἂς πὐ τ βεόσενῃι δοϊεπῆδο αἰδ- 
χαίὰ ςοπεγαγίππι Ροπεῦα ε886, ΠΟΐ8 Τεγὸ πιϊηΐταθ. πἰΗἰϊ επΐμα ἐσὲ 

ἴταο οοπίσατίαι, φαβπλοχαϊάεια οπαοῖα ςοπίζασία το διογίατ μα- 
δῃξ εἰ ρΡοϊεπίϊα δες δαπε. οοπέγαγία υετὸ ἱβποζδηῖία δὰ ςουΐτα- 

Ττίασι: ῥγΐτηο δαΐονι αἰ διΐ σοπέγατίαπι δδὲ, Ῥγδοίθγε δἱ ποὺ δπιῶξ 
αἰϊα μγβεῖες ϑ6ποὶ δἰ ΐα, ποῖ οτὶε ρεϊπεὶ ρίπτα, οτάο, ροπογαῖίο, ἰρδα 
οδοϊ εοίϊα, δε δείωρεν ρυϊποὶριϊ ρτϊποὶρίητ, ηξ ἐλεοὶοβὶο ΡΒ γδίοἰδααθ 
οὈποῖ8. δἱ δαξειη Οὐπηΐ σρθοῖδθ δὸϊ παμοῦ, πυ ἢ ἶμ8 οδῦβϑας ὀσπηξ. 
δἷ γεγο, Ὥοη δίϊοπι ἱρϑῖθσ πιοῖθδτ 4πὸ πᾶηάαδ ἰΐδια τθοὰο 6Χ ποῺ 
ΩΡ ΘΠ ΒῸ8 Ἱπϑραϊσυ ἀϊπετα πιαρηίτα ἀο ςοΒ παῦσε ας ογτἴ πυσλθσοδ 
πδιη]υ6 ποη ἰβοϊεϊ οοπέππηπι, πεῆας πὶ τπουεϑ πεπς τ δροεῖεϑ. 30 
οοέδγαπι πξῃἷ] οοπιγαγίογιτα οτὶξ ἱροῦ οἱ ἰδοναστα οἱ τη οῦνπῃι: 
δξοχαϊ σοπαβετε 8886 ϑοϑδὶξ Ποῦ εἴ86. Γαι μα ΓΟ οἷ δς 8 
Ροϑίοστίυϑ σύδσι ροϊεθξίδ δὲ, επτῖδ ἜΓΡῸ ποῦ δγπηὶ δετηριτογηδ: δὲν 
Ἰωταθη ϑυπέ, ἱπτετίποδυ ἄσπι ἰρίσας δἰυχυϊὰ Βογται εδὲ : μοὸ δυΐειι αἱ2ν 
{πὸ ραοῖο ἀϊοϊππι εϑι. ἴδετι φποπηοὰο παπιοτὶ δαπὶ ὑπῦχα, πὶ απίτηϑ 
εἰ σογραϑ, εἰ ομιπὶπο δρεξζεῳ εἰ νεβ, πεῖηο δι φαϊὰ ἀϊοῖξ, πες ἀΐςοτα 
Ῥοϑοῖξ, πίον τὸ ποῦ ἀϊοαῖ, φυσὰ πὶ τπουθπ8 ἔδοϊδῖ. φυΐ γεγο ἀϊοπβξ. 
ταοτβοταβιϊοσοπι πϑτηδγηπι ργιαπι εἰ ἰξΔ δεταροτ δἰἴδαι διτἰραδτι δῸΒ- 4076 
δὐκηλίδαι δα 18 οὐἰσθαπε ῥτποὶρία, πποοπϑρίγδηΐετα πηΐγεγϑὶ ΦῸὉ- 
οἰαοϊίανα ἔδειπξ (Οὐ 1} οπίτα δίτεγα αἰσοτὶ οοαἔετε, εἶτα δἱϊ οἷν πὸπ 
δ) εἵ ρυϊποιρία πιπ]α: δὲ οπθῆδ ποϊπηξ τηδΐὶο βιβευτασὶ, πο εδὲ 
Βοπαδ υαυξίοττεπι ῥγὶποὶραῖπδ: ππτ8 δοῖο ρείποερϑβ. 

ΧΙ. 
6 δεῃει δι ναπι ἰΐδατ δ δυβοίδαισα, φαδοπαπι οἵδ, ἀϊσῖατι θεῖ, ἴῃ 

«ταἀϊαπε φαϊάετα παισταϊζανα ἀδ πιαξετία, μοφιθείῃϑ Ὑθγὸ ἂς δοῖῃ. 10 
οὩπι δαΐεπι δες ςοπδίἀετγαῖϊο 911 πἴσατη ρμγαοίεσ δϑηδὶθῖ]ε9 δυρβίστι- 
εἰαα αἰΐψινα αἷὲ ἱππτπο δὶς σὶ δεΐειπα πεσῃα, εἰ δἱ δὲξ, φααθηᾶδι εἷξ, 
ἤπδε ἃ} δἰῖα ἀἰεπηΐπτ, ρῥτῆδιο δρδοπίβπάυπι εδῖ, αἰ ἴθι, οἱ χαϊά ποῦ 
τεςῖε ἀϊσαπε, ποῖα δἰ1βα8 αἰϑῴοτ οοτδοῖί, ἴα δὶ φῃοά πορῖδ εἰ {1} 
σοαιπιθῦδ ἄρτια εἰξ, Βος. δεραγδιϊει ποὺ σΟμΕγΒ ΠῸ8 βταυΐτετ ἔογα- 
ταῦϑ. διυξβοίεηϑ. οππι οὐῆ, οἱ χυΐδ ηπδαάδμο χρεϊϊτ ἀἰοαδὶ, χυλεάατα 
ποῦ ἀειοταδ. ἄυδε αὐΐοτη ἀε [ἰδ ορίπίοποϑ ϑυπί. χαϊάδη εἰσ 
ἱρβα πυϑι μβευηαῦοα δα θϑίαεταδ 6586 δἷππε, πὶ πατηθγοϑ, ᾿ἰπεᾶ8 εἰ 4.80 
Τὴσ εἰμϑάοτι ξεποτὶϑ ϑπι, εἴ τασϑὰσ ἰάδαδ. οὔτε δαΐεπι χυϊάδαι ἰά6 68 90 
ΤΌΤΙΘΓΟϑ΄π6 τη βετηδςοϑ ἀπὸ ρποσα ἰβοίαπι, χυξάδτη ὕπθπὶ ἃτα- 
Βοζάπι πδϊιγακι, φαϊάδηι δαΐεπι δὲπ ταδιμοιβδιίοδι ἰαπίστη δα ρϑίδη- 



5.8 

ἄδθ 886 ἀΐϊοαπὶ, Ῥτΐπιαπι χυϊάθαι ἀξ πιϑεπεταατοἷα εοπεϊδοταπατα 

δοῖ, πυϊίδιπ δἰ ϊαπὶ εἰϑ δἀάοηάο παῖωτγαπι, τϑϊῖ ἴτω ἰάδδε δἰπὶ 

πϑοηθ, εἴ παἴγαπι ῥγίποὶρία βυθβιαπίίδεααε εἐπιϊαπι δὴ ποπ, γετατα 

ξαηϊαπι αἱ ἀδ τιϑι μεπηαιϊοἶδ, πέγατι δ1π| 8 ΠΟῊ δίηϊ, εἴ 91 διπῖ, φῇο- 

πϑῖα ταοάο 9ϊ1π|. ἀεῖπάθ ροβῖεα δεογϑῶπι ἀ6 ἰρδῖβ ἰάἀ ἰδ δἰ ρ]]οΊξατὺ 

οἱ δἰ ἰφυππίυ τι Ἰορίδ αταῖϊα: ἀἰναίξαῖα παπιστε ἢ Ἡμὸ οἴΐαπι ἴῃ 

δχιουοσίθαδ ταιϊοπῖθα9. ρῥταδῖογθα δὰ 1}}8π| οοπϑδὶ ἴοπθι Οροῦ- 

80 ἰεῖ πιαίοτειαι δου οΠ18 ραγίοπι δἰζοπάεσγε, οὔτε ἀ6 Ἀἰς ςοποιεγαιοπὶ- 

Βα5, οἴττπι δυβϑιαπεῖδε ργίποὶρίαφαε ἐπύτυπι ποππεσὶ ἃς ἰάδαα 8ἷπὲ: 

Ῥοοὲ οηἰπι ἰάεα8 ἤδες ἰδυτα σοπρϊἀεγαῖϊο γαϑίαϊ. παοθ886 ϑπΐομη, Δὲ 
πιδι βοπιδιῖςα δαπῆ, διιὲ ἐπ δε δ! ΠΡ .5 δὰ 6886, Πθεπιδἀπηοάπτη αἰαὶ 
ἄϊοππι, δαὶ ἃ 96 πϑὶ ΒΙΠΡτι9 ϑεραγαῖα (εἰ μος εἰϊαπι πιοάο φαίάαπι αἰππι): 
καὶ δὶ πευῖγο τιοάο, δὰϊ ποπ δαπὶ δαξ δἰΐο τιοάο φῃπε. φθᾶγε ἀπθὶ- 
τοῖο ποῦδὶ8 ποι ἀξ ἴρϑ0 6886 δσὶξ, υϑγιπι ἀ8 τηοάο. Γ 

2. Ἐπ φυΐδεπι φαοὰ ἱπ 96 πη] α9. δὰ 6886 ἱπιροββίβι!ε εϑῖ, 
δ υοάφιε δἰπια! Βοιίοἷα ταιῖο οϑὲ, ἀϊςίππι δ8πε ἱπ ἀπβ ϊαιοπῖθα9 δδῖ, 
4υοὰ 5ἴτπα] ἀπο 5014 6886 ἱπιροφδίθη!6 εϑι; ἴΐεπι ΄αοα εἰπϑάεπι γὰ- 
Ὠονὶθ δϑῖ, οεἴειαϑ σθοααα ροϊδηξίαϑ εἰ παΐωτγαβ 'π δεπϑι ι Πἰθ 9 6886, 
ἃς πη]1ἀπὶ δοραγαίαπι, μδες ας Ρτίῃϑ ἀϊοῖα δαπξ. νδγυπὶ δὰ δες 
οἴεται σοπδίαι χαοὰ ἱπιροϑοβιῖα εϑϑεξ ηποάοθπααε οογρυ8 ἀϊνίαϊ. 
ἀϊνὶ ἀετριον οπίπι δεοππάσπτα βαρετγβοίεπι, εἰ πδες δεοῦπάιιπι Ἰΐποαπι, 
εἰ ἰδῖα δοσαπάσππι ρυποίπμι. 4Παγθ δἷ ριιποῖαπι ἱπιροϑιθι! 6 εδὶ ἀϊνὶ- 
ἄετε, εἴζαπι Ἰίπδαπι; χαοάδὶ μδῆς, οεἴθγα φθοαπε. φυΐά ἰρίταν ἀἰ{ετεὲ 

10 δαϊ Ἦδ8 6686 ἴα]68 πδῖογδβ, δπΐὶ πὸπ 6886 υΐάεπι, δε 6986 ἰπ οἶδ ἰδ] 68 
παῖαγαοῦ Ἰάεπι παιπαπε δοοϊἀεῖ: ἀἰνὶδι5 επὶπι δεηϑι 1 ΠΡ Ὲ5 ἀϊνϊ ἀθπίηγι 
δυὶ πὲς ἴρε86 96 πϑι δ 169. δὲ πεὸ δερᾶγαῖηὩ 6886 ἴ8|68 πιδίῃγββ ροϑϑὶ- 
16 δϑῖ, πᾶπὶ εἱ Ἔγαηὶ ργϑεῖεγ δεηϑί θα 801148 ϑεραγαία δὺ 15 ἀϊ- 
γοῦϑα ρτγίογαφιια φομἰβἰἤβαν, Ραῖεὶ φιοά εοἴϊαπι ργϑεῖεγ δΌρεγβοῖε9 

αἰϊα9 πδοθϑδο δϑὶ 6888 δῃρειβοῖοθ ϑεραγαδαῖδϑ, ραᾳποῖδ 4πο48ε εἰ ᾿ΐποδδ, 
διιἀοχοίάεπι δδάεδπι τδῖϊο εϑὲ. αοάϑὶ Βδεο, γαγϑιϑ ργϑεῖεσ πιᾶ- 

ἐδιοπιαῖιοὶ 5 ἀϊ δι ρεγβοῖθθ ᾿ἰπθδ5 δὲ ρυποῖα αἰΐα εὐ των βἰφαϊάειη᾿ 
ἱποοπιροσῖτα ῥτίογα σοπιροϑί εἶδ ὁππῖ. εἰ 8ἱ δϑηϑί δια θη8 ργΐογα δαπὶ 

20 Θογρογα ποῃ 8615: 8.118, δα άθπι γαϊΐοπε βῃρογβοίεραβ δἴϊαπι, ιδε ἴῃ 
20.118 ἱπιπη ο ΠΡ 8 δαπὶ, ῥτίοτες δι πὶ εδ8 4" Ρδτ 8ὲ 1ρ885 εχἰβιπηΐ. 
πᾶτε αἱΐδε ϑιπὶ ἢ ἔπιτι ϑαρογβοῖεϑ ἕπτ ἰΐπεαθ, ΔΒ [8 4πῶε 5ἰπιαΐ 
σαπι ϑεραγαῖῖθ 80 1115 διιπὲ: ἢδὸ παπιααε δἰπνὰ! ουτη ταϑεμ οπιδι οἷ 8 
οἰ 5, 1126 νεγοὸ εἷδ ῥγίογθθ δυπῖ. ττιγϑι5 ΠΠἸαγυτα δηρεγβοϊεγοπι 
Ἰιδαθ δγαπὶ, φυΐθηθ ρυΐογοβ δ)ῖδδ ὁρογιθθὶξ δαάεπι ταῖοπε ᾿ἰπεαρ 
Ῥαμποίδαας 6856: εἴ εοταπι σαδε ἷπ ρτίοτίθαϑ [1πεῖδ, Αἰϊα ρπποῖδ ρτίογα, 
αἴθ ποη δἰ Ὡπὶ δπιρίϊυ8 δἰῖα ργίογα. δὲ δρϑιιγάδ 8816 σοδοθγυϑίϊο 

30 ἪΝ δοοίαϊς παπιαιε 80}146 χυϊάεπι πηΐοα ργδεῖοσ 86 η9:} 111 ε886, δὺ- 
Ῥεγβοῖθβ υθγο τι ΐςο8 ργδεῖθγ δεη5181}66: Πἰας δο ΠἸσδὶ ργαδῖεσ δθῃ-, 
Φ1Ρ 1165, πᾶθ ἴπ τηδι μειηδιϊοἱδ δαπὶ 8011415, ἀπδεαπα ργαδῖευ 688 4186 
ἴῃ ιἷα διπῖ. ᾿ἰπρδθ δυῖοπι φυδάγιρ !ς68, ραποῖα δυΐοπὶ χαϊπτορία. 
4πατο εἶγοα 4ια]α μογυτῃ πιρι πεπιαῖίςδε δοίθπιῖδα δγαμεΐ ποη εἰ- 
διΐτι εἶτοδ δι ρει οῖεθ ᾿ἰπθα8 εἰ ραῃοῖα, 4888 ἰπ ἱπηηοΒ}}} 8011Δ0 
δυπὶ, φυδηήοσχυϊάοπι δε ρογ δοϊθηϊα οὐγοᾶ ρτίογα εϑῖ. ϑδάδθῃ γϑῖϊο 
ἂς παιϊρεγῖ σποηυδ: ῥγϑδῖεγ θπὶπὶ φυδει θεῖ ραποῖα δἰϊδε ππιϊαῖθα 
ἐγὰπὶ, δὸ ριδοῖθι φυδθιθδὶ ει δθηϑ: 8 }}18, ἀοῖπάς ῥγαδῖογ ἐμ 16 }]1- 
εἰμι; ηᾶγα πυπιδγογαπι πηϑι ἢ οπιδι!σοτῶτη ἱπβπλϊᾶ γόποτγα δγυπῖ. 

1ΟΥ7ίλοτα φαοπαπι πιοάο, 4086 ἐπ ἀυδιἑωτοπὶ 8 ἐπυπιθγαυ θα, δον θγο 
Ροϑουπιῦ εἰθπίιπ δᾶ οἰγοᾶ 4π86 δϑιγοϊορία δϑξ, δὶπι}} το ρτγαθῖογ 
86 η8, 2111 δππὶ ἃς εἶγοᾶ 4186 βεοχπείεῖα. 6886 γθγὸ οδοίατῃ εἰ ραγ- 
165 εἰπ5 σαοιδϑιπ πιοάο ρο35: 0116 οδῖ, δῃϊ αἰνὰ φαοάσθηααε πιοῖυπι 
ΒαΡδπβῦ δἰ πη! εν δυῖθοπὶ ρογδβρθοιίνϑα εἰ παττηοηίςδα οδἱεοῖα: ετὶξ 
ΠδΠΊ]ΠΟ ὙΟῸΧ δὲ υἱβὺ8 ργδεῖου 568 Β᾽]Ἰὰ εἴ ραγιϊοα αγῖα. αθαγε ραϊεῖ 
φαοιὶ 4111 φαπϑὰϑ οἰϊητι δἰίαψιια δεηδὶ 1118 δαπε: σατ επὶπὶ τηαρὶ8 1118 
ηπδιη ἰοιαῖ ποδὶ μδθο διιπῖ, δπἰπιδίΐα φυοηας οταπὶ, δίψαϊάθμι δὲ 

10 δεη8ῦ5. ἰΐδπὶ φυδεάμπι ἃ τηϑι μι οπιδιϊοῖδ ὈπΙν δγϑα Πεγ ρταθῖοσ [8 
δι ἰαπεία9 δογι απίυτ: τὶς ἰρίτατ ἤδεο φαοηπε αἰΐα φπαοήδτ δὉ- 
δἰαπιΐα δερδγαῖα, ἂς πυϑάϊα ἱπῖεγ 1468 ἃς τηδάΐα, 4188 πες ὨΌΤΙΘΓΏΒ 
πϑὸ ραποῖα, πο τιδρηϊτα ἀο πες ἴεπιρι8 δἷϊ. χαοάϑὶ πος ἱπιροδδίβιϊε 
εδὶ, οοποὶδί φθοηυς 111ὰ ἐπ ροδϑὶ116 ε886 ἃ δϑηδι δι 18 δεραγαῖα. εἴ 
Οπιπίηο οοπίγαγίνηι ἴὰπὶ Ὑαγο, ἴωτι οἱ φυοάὰ οχἰβεππδγὶ βο απ εδὲ, 
δοοίἀϊξ. εἰ φαΐϑ 18 6486 τπδί πβοτηδίίςα ροπαὶ πὶ φυρϑάδπι πδίιγθϑ δ6- 
Ρατγαῖδδ, πδοδδβδβε δῖ, ργορίθγθ αιϊΐάδηι συοά [8 86 βαβϑαπί, ρτίοτε 
δε: δἰ ΡΣ ΠΡ 05 τβαρπιυ ἀϊπΐ θυ 6686, δεσππάυπι δοίοπι γατἰδεοπὶ ροδῖθ- 
τίογϑα, δἰ χυϊάεπι ἱπορατγίδοϊα τθαβηυἀο ξοπετγαιΐουο ργίοτ, δα ρϑιδειῖίδ 

ΜΕΤΑΡΗΥΘΒΘΙΟΟΙΒΟΌΝ ΣΧΣΗἧ. 

Ῥοδίετῖοτ δῖ, πὲ ᾿ηαπϊτηδίηπι δηΐπιδῖο. ἰΐοπὶ 400 εἴ σακηδο τιδριὲ- "ὸ 
ταάίη 68 ταδὶ μεπιδίϊοαε ὕπαπι δγαηῖ, 4886 αυΐάδτα ἱπίογάμπι διΐσηδα 
δαὶ ραγὶϊ απίπιδε, δὺϊ δἰϊουὶ ἅπδ8ε ραγίΐεδρο δεῖ σδϊοιίθ, ἱπϑαηῖς 
χαοάεδῖ που, πιο τα δττιὩξ ἃς ἀϊ5δοϊυθοίηγ. τω γετο, σαπὶ ἠἰ τὶ δὲ 1169 
φααπίδεσαε δἰαῖ, φυϊάπαπι οδῦδϑδθ δδὶ αἴξ ππππὶ δἰπὶ ςοδίπποῖδι 
τλϑπαϑηςῦ ἰἴεμι ᾿ρ886 οἰΐδιι ροπογαιϊίομθα μος τοβηϊεοίδηι, 
χαϊάοηῃ φυοά ρτίπιππι οὶ, δὰ Ἰοηκίυἀΐπειν, ἀεἰπάε δὰ ᾿διἰτυληςτι, 
εἰ ἰδπάεπι δὰ ῥγοίπυἀἰϊδίεπι ἢϊ, ἃς βπεπὶ πδοῖτισι δϑξ. δἱ ἴϑ4θ6 δι- 
δἰδπῖα ῥγίῃϑ, φποά ρεπεγδίζοπε ρορίογίῃβ εδῖ, φογρδ ργοίςοϊο ἴσα 
δαρετβοῖε ἴαπι ἰοπρίτπάϊπα ῥγίαϑ εγὶς; εἰ μας ταξομο ρδγίδοιπιαι τβϑν- 
εΕἰδ αἴφῃε Ἰοίππι, φυΐα δὲ δπιπιδίαπι. ἔπε υθγο δῖυε ϑῃρεγβεῖοθ χοο- 
πᾶτπῃ πιο 40 δηΐπιδὶα οὐ εἶ δρτα πδιηαπε ποδίῖγοβ ϑεηϑὺ8 Βδες ςδσῖς Ὁ 
Ῥοδιαϊαῖίο ετγῖς. ἰΐεπι σογραθ αυΐάεπι δυθδιαπα φυαθάδι οἷξ, ζαῖρρε 
χυοὰ ἴαπι ρεγίεοϊίἨοποιι αποάδπι τηοὰο ἀροῦε ἀμέρι γ 0 σθοπδδε 
τηοάο δυθδίαπιίαε Θγαπεΐ πες επίπι οἱ δρεοῖδο εἴ ἔογπια φυδεεξαπε, 
γεϊοιὶ δὶ δπίπια οἷξ φαοά ἰδ] δϑὲ, πες πὶ τηδίοσίδ, υ δε οοσραδ. αν 
ΜΠ επὶπι εχ ᾿ἰποῖϑ ποαᾳπὸ ἐχ ϑυρεγβοίοθυδ ἤεαας ῥπῆςῖ νυἱάεῖας 
εοοποίδξεγε ρο886, ἃἰφυΐ δὶ 4 τηδίθσ δἰ δ Ροϊα με δδθεῖ, μος ῬδὮ 
Ῥο596 υἱάεγείοσ. γαϊϊοιιε ἰΐδαπε ρχίου δῖξ. Ὡθπ ἰάθη οτοπδ χαδο- ) 
εὐπᾷυε τγαϊϊουα ρῥτίογα, δ βϑἰδῃιδ φοαια ῥγίογα δαῃξ. φδυβοϊδη 
παπιῆπε ῥτίοτα, αυδεοῦπημῃα δεραγαῖα Ἔχοθάμππι οεβθηϊδ, σϑῖζοβε 
γΈΓῸ 18 φιιοταπι γαῖίοπαβ δχ σαι οηΐδυδ: μδδο δυΐδπν ποα δηη1 δἰτοοὶ. 
δὶ επὶπι ραδϑίοπδδ ΠΟῚ δὶπὶ ργδεῖεσ δι: }08:δη 1188, υ δἰ φυοάάανω χο- 
ἰππὶ ναὶ αἰραπι, ποπιΐπε δἰδο δεουπάυπι γαϊίοπθηι δἰ θδάο ῥτίοσ δεῖ, 
ποπ δδουπάυπι δα βἰαπίίατη. πο δπὶπιὶ ροϊεβῖ δεραγαία δδδε, υεγαμε 
δΕΙΏΡΕΓ ὯΠπᾶ οὔτπ τοῖο δῖ: ἀΐσο δυΐεπι τοίσπι Βοιπήπετ ἰθάπα. 
4υδγα πιαηἰ εδίυπι δδὲ πεια ῥγίπϑ 6886, 4υοά εχ δρίδίϊοπε οἼῖ, ποι 
4υς ροδίοιϊαι, 18 εχ δρροδίξίοῃς ε5ὲ: εχ Δρροδίμομε ἤβτρζιε ἴρα 
δἰβεάϊπα δἰβαϑ βοτιο ἀϊειϊατ. φιοά ἰρίϊατ πες φυβδίδηϊας ο᾽πὶ τος 
Εἶἰδ συδτν σΟΓρΟγα, πδς 6856 ΠΈΔ δε η8: ΡΣ ΠΡ ῥχίογα δἰπὶ υέγαμι φοὶδ 
τϑίίοπο, πες υϑαθδιῃ 6886 δερδγαῖδ ροϑ8: 8116 6986, δα δ ἀϊεϊαμα ἐσὲ, 

8. Οὔπι νϑγὸ μδς ἴῃ 86 δι: 0.5 σὰ 686 σομῃεηραῖ, πρδοϊ [εεῖπαι 
ἐδῖ φυοὰ δαὶ οπιπῖπο ποη ϑιπὶ δαὶϊ τηοάο σαοάδῃι ὁπηϊ, εἰ ον Βος 
ὯΟΠ δἰ πιρ] Ἰοἰϊογ δαπξ, ταπ  ἰρὶϊἰοίξοτ πάπα ἰρϑάπι εδρε ἀἰοίπουι, 
φαεπιαάπιοάυπι επὶπι πηϊ γοσϑα]ΐα ἴῃ ππδι πευηδιῖςῖ ἤθη φαπξ ἐς 5ερο- 
ταῖϊδ, εἰγοα πιδρτιϊ τ ἀϊπ 68 παπιογοϑχαδ, γθγισι ἀδ ᾿ΐα, απαπχαδιι ΠΟ 
υδίεπυϑ ἰαἰΐα αὐ ταδρηίτυ ἀΐπεπι μαρδαπὶ δαὶ ἀλνίδι μια εἰσι, φαϊεϊ 10 
4υοά εἰϊαπι ἀδ τπαρηϊ τ ἀϊπ: 9 86 ηϑ: ΒΡ: 8 σαϊοηθϑ εἰ ἀσπιοπεῖγο- 
τίοπαϑ δ πῆ, σεγασι ποή ῥγοῦὶ 86 ηδι 168 δεἀ ρῥτγουῖ ἕλε σῃβι. χεδο- 
δάἀιποάυπι εηἷπι, ργοῦϊ τποῖδ δοϊυιπ, τι α ἔδει δίδομεν ϑιπῖ, ροας δ 
4ποά φιιά 818 υπιιπιχποάφῃε δοταπι ἃς εἶδ δοο ἀδπίαιη ςοπεϊἀςτεῖος, 
εἴ ποῃ δϑὲ πϑοδῖϑε ργορίογε ἰάδθπι δἰ χπίὰ πιοΐαιη ἃ δε θεϊιθυο ο6- 
Ῥαγαῖωμη 6886 υδὶ ἴῃ εἷδ δίφυδπι πδίυγατα δεβτεξαίδπι ερ96, 12 ἀξ 
τη 8 δἰϊαια δατιπὶ ΓΑΠΟΠ65 δίῃ δοίθηςίβε, ὩῸΠ ἴδιβοη 4υδίΈΠΩΘ 
ταοῖᾶ, Ὑδγτπὶ 4υδίθηαϑβ ςοΥρόσα ἱδηΐθση, εἰ γωγϑαϑ ὑγοῦϊ ϑηρεγβοῦθα 
Ἰδπίσπι, εἴ ργοῦς Ἰοπριϊπάϊπεν ἰαπίπμη, εἰ φαδίεπυν ἀἰνι:Ὀ 1114 εἰ χαδ- Ν 
ἴεπηα ἰπάϊν "1118 οἰταπι Ἠαλεητα, οὲ Ῥγοηὶ ἱπάϊν 3: 1} 18 ἐδαῖαμι. 
4υδτγα οὕπα δἰπιρ Ἰοἰ το υδγιιπὶ οἷς ἀΐσογε ποῦ δοίαπι δορδσδρ δ ϑοὰ 
εἴ ποῃ δερδγαθι!α 6886, υδὶεἱΐ ἡποῖα δὲ Ἱβαϊεπιδιίοα," φυΐα (εἴλευα 
4ι ἴα ἀϊουπηΐ) νεγΌμαι δϑὶ δἰ τι ρ] οἰ τοῦ ἀΐσογο δὲ ἰδ] δϑδε; εἱ χῃειν- 
δαιποιϊυπι οεἴθγαϑ δ. 6Π 1188 5 τη ρ ἰο 6 Γ τεγαπι οϑὲ ἀΐσογο Βαΐτβ ϑοϑαν 
ΟΠ εἷπ5 αιιοὰ εἰ δοοϊ ἀξ, νυ αἰθί, δὶ ϑαϊα γε δίθυση δῖ, τοσῶμο 
Ρτουΐ 5ἰτθτε εϑῖ, ας 1ΠΠ1π6 ςἶα8 ἀπααυδοαα φοῖ, εἰ ϑα] τί δα ες θῇ 
δὶ γ6γῸ Βοτηϊπὶς ὑγοῦξ ἤόπιο οϑὲ, ἰΐᾷ εἱ βθοπιειτίαῃῃ: ποῇ 9] δοοῖμδε 
δ6η91}}}}1ἃ 6896 φιιοτιπι δϑῖ, ΠΟ δδὲ δι ΐεπι οσυτα ργουὶ δειεέξα 
δυπῖ, Ποη ἜΥιπξ 56 Π 9: 0] στα τηϑι ποιπαῖοδς βοϊθπεῖδο. ποῦ ἐζοΐθεῖο.. 
Ῥτορῖον δες αἰΐογυπι δεραγδιογωσω ὀγυπί. σαμ]ἐδ υοτῸ Ῥετ 86 τοθα 
δες! ἀππί, ῥγοηξ ὑπιβαποάφῃο ἰαἸΐιπι εδῖ, φαοπίδαι εἴ απαίεπο ἔφ. 
τη πίππτι δηΐιπα] εἰ φαδίδπτδ Ἰπαθοαϊϊιτι ργορτίδο δὲ μαϑοῖοανδά,. 
εἴ δἱ ποῦ θδὲ φυϊοχιδπι [ειαϊπίπυπι πδηπα ἸπΆ 80 Ὠ]ἑπατ ΘΟΡ ΒΥΘΔΙΟΓῊΣΒ 
δηϊϊπδ] πὶ. αύδτγθ δἰΐαπι ργουΐ ᾿ουρί τυ ἀΐπθ5 δοίαπι οἰ ῥγοῦς ϑορον- 
Βεΐδε; οἱ φῃδηΐο ἀδ ῥγίογιβευϑβ γαϊομπθ ἄο οἰπιρ ϊοϊοτίϊναα, απο πραρῖο 00 
ἰὰ οοτεμἀΐποπι Βαραδ. Βος δυΐοπι οἰπερίοχ ἐσὲ; ἀηᾶνα αρέψας τα» 
επϊτα ἀϊη 6. πιαρὶ9 4θαπε σαπὶ τοδρηἰταεῖτνο, οἱ υπαχῦπιδ βοσφος παρέ 
χαοάδί μδθ εἰ πιοῖιπι, ρτίπιττεν πιαχύμιε, διφυξάδιι ἰνὲδ δ πο ρ οὐδεν απ. 
εεῖ, εἰ μαϊα5 4υὶ γεβυϊατί 6δδὲ. εαάεπι γαῖο ἀθ βδιπποηῖο εἴ ρεῖ- 
δρεςῖϊνα εϑῖ: πϑαῖγω- πδηῖχαα, ργοιῇ υἷδπε γε] ργουΐ τοχ, ἐρεςῃ δεα, 
γογαπὶ ργουῦὶ ᾿ἰπόδα οἵ πιπετί. αἱ μδες ῥτοργίδο {Π]ογαπι ῥδρσίοιβεο 
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ὁπῃῖ. τηδοδιαπίοα χαοηπα δι ες. χηᾶτε δὶ φαὶδ δΔΡ δοοί θπεραϑ 
δεραγεῖ, ἂς ἀε εἶδ αἰϊᾳοϊ, φααίεπιι; ἴα] δαπὲ, σοποίἀετγαῖ, παϊπίπις 

20 ργορῖοσ μος πιεπιϊδίαγ, φιιεπιαἠπιοάηπι πεο οὔπι ἴῃ ἴαγγα ἀθδοτγίραῖ, 
ἃς δᾶτη 4π86 ρεάαϊϊ9 Ὠοῃ ε8ῖ ρεάκ!ετι ἀϊςαῖ. ποι επίπε 'π ργοροϑιο- 
πἰραε [αἰ οῖιδϑ ἰπεϑὲ, οριίπιε υεγο [8 ππυπιχποάσαε σομβἰ ἀδγαθ των, 
εἰ φαὶς Ξεράγαῃϑ ρουαὶ φυοὰ ποῦ εεἰ βεραγαϊῃπι; αποά δΥΣΠπι οἴου 
ξεοτηθίγαψιε ἰδοῖξ. ἀπᾶπι οηΐπι εἴ ἱπάϊνιδιπι εϑὲ Βοιῃο, ργουϊ Ποτπο: 
{16 υδῦο ροδυὶξ ἀπαπὶ ἱπάϊνίσασι, ἀεἶπάε ϑρεου]δξυδ εϑῖ, οἱ φυϊὰ Βο- 
ταϊηΐ, ργουϊ ἱπά νἹδι5 δϑῖ, δοοίάϊε. αἱ ξοοπιεῖγα πθὸ ἤγουῖξ Ποπηο πε 
τοῦς ἱπαϊ νίδαβ, υϑττιτι ργουῖ 801144. 4υ86 οεγῖς (εθαπι ἰαπιοῖσὶ πυ]- 
ἰν ταὶ ἱπάϊνί 59) ἱποσδηὶ οἱ, ραϊοϊ φυοά εἰδιῃ ἀΡ548πὸε }ι5 οοπεπρὶὶ 
εἰ ροῦϑε 'πε886. 4θδγα ργορίον μος ποὴ πιὰΐα ββοτμεῖγαε ἀϊουπῖ, εἰ 

39 (ὁ δμῖθην ἀϊδογυπὲ, οἱ οηϊία ϑαπι. ἀυρὶοχ ἐπὶπι εδὲ εη8, μος 4αϊ- 
ἄεπι ἀςῖα, πος γεγο πιβιθγία. οὔχη βαϊθτῃ Βοπῦπι δὲ ρα] ςμγαπι αἴ{- 
ζεταπῖ, οἰφυϊάστα 118 δεταρεῖ ἱπ ορεγαϊοπο, ρου] οἤγαπι γεγο θἰϊατα 
ἴπ ἱπυπη οΡΊ θπ8 δϑὲ, φαὶ ἀϊσιηξ τοα τ ϑταδίλοθβ δοϊθπεῖαβ πἰ8}} ἀθ ΒοπῸ 
γεὶ ΡῬη οκτο ἀΐςετγε, ἕαίφυτ ἀΐοαις. ἀϊσπαπὶ εἰεηίπι, εἰ πιαχίπιε οϑέεπ- 
ἄππι. πὰπὶ εἰδὶ ποπ ποιαϊπδβέ, οὔτῃ ἴδπιεη Ορεγα εἰ ταϊϊομεδ οϑίεη- 

ὁ ἄππϊ, ποῆπε ἀϊοπηὶ ἀε εἰδ᾽ Ῥη]ογὶ πδπιᾷυς πιᾶχίτθα ϑρθοὶθα δππὲ 
οτᾶο οοπιπιδπδηγαίίο εἰ ἀεβηίϊαπ), χπδ6 τηαχΐπνε οδιεπάμηι πιαῖμ6- 
ταδίοας δοϊεητίαθ. οἵ οππὴ δέ ταν] τογαπι οᾶπϑᾶς 6886 ἀρραγεὰπὲ 
(ἀΐεο δαΐεπι υεἰθεῖ ογὰο εὲ ἀθβηπίϊαμι), ραῖοὶ χυοά εοἴΐαπι δἰτιι ἐπι 
οδυϑατη, 4πὰ6 αἱ Βοπῦπὶ οδῦβα 6βϊ, ηφαοάδηι τηοάο ἀΐοαηξ. τιᾶρὶδ 
δαΐοτα δρεγία ἰῃ Αἰ ϊ9 ἀΐσοτθαϑ. ἀδ τοδὶ βεπιδιὶοῖς ἱριίατ, εἰ φαοά δη- 
ὍὯα ϑαηϊ εἰ 4υοιποάο ἐπα, σαοάπα πιοάο ρῥτγίογα εἰ φῃοπιοάο ἤοἢ 
Ρτΐογα, ἴοῖ ἀἰεία δπξ. 

.ο ἀ. 6 ἰἀεῖδ δαΐεπι, ργίπιο 'ρϑᾶπι 4πδ6 ἀε ἰάδα εϑὲ ορίπἰοι πὶ 
εοποϊἀοταπάσπι, δὰ παπιεέγοστιπὶ πδιῃγαπι Ὡἰ ἢ} σοπδοσεῖ! παρ θηΐετα, 
ϑεἀ αυεπιδἀπιοάαπι ορίπαιϊ! ϑαπὶ ἃ ργίποίριο φαΐ ρτίπν ᾿άδδϑ θδβε 
ἀϊχετγα. αοοίαϊι τεγο ἀς ἰάεῖδ ορίπϊο 111}9 αὶ ἀϊχεσγαπε, ργορίετγοα 
ηαοὰ ἀ6 νετίϊαϊς δἀμιαεδεγαπὶ Ἡθγαο ἢ ται οπῖρθα8, ἴδηαι οτηῃία 
δε. 111 δεῖαρεῦ ἤσαπὶ, αδγα δἱ 4ιιὰ οἰ πδρίαπι δοίεπῖα ργιάεπεῖα- 
4πο οτῖςϊ, ορογιεὶ α]ϊαϑ χιιϑϑάμπι παϊαγαβ ρεγιπαπεηῖεϑ 6888 ργϑεῖετ 
Δοηϑὶθ1 168: ποῦ Ἔπὶπα βυδπείμτ ε886 δοίθπεδπι. οππὶ γΕγῸ δοογαῖοϑ 
εἶτοι πιογδῖος υἱσίαϊθα υδοδγεῖ, εἰ ἀε Β18 απ υθγραὶίτεγ ἀεβοϊγε ρτί- 

10 τῦῦδ φπδεγεγεῖ (παἴωγα α επῖπι ραγππιρεν Ππιοογίτυϑ τεϊίξεγαῖ 50- 
ἴσο, οἱ δᾳπαϊεπις οδιδατα εἱ ἔτγιρίἀττη ἀεβπίετγαι; ΡῬγιμαροσίοῖ., 
δἴαπί ργῖαϑ ἀε ἀυϊβυδάκπι Ῥϑιοῖθ, φαοταπι ταιϊίομεβ δὰ παπιεγοϑ γα- 
ἀποερδηῖ, υεἰπιὶ πὰ εδὲ τοπιρα5 δυὶ ἰαβῖιαι δοϊ πυρια6),, 1116 δαῃς 
ταιϊοπδθιϊος φαρογεθαῖ ἰρϑὰπι χαϊὰ 681: δ] ορίζαγα δπΐτα 4πδεγε- 
Ῥαῖ, 6.)]}ορίδπογαπι σεγοὸ ρείποϊρίαπι εοὲ ἰρϑαπι χαϊὰ 65ῖ, ποηάυπι 
δπΐπι ἔστι δαὶ υἱϑ ἀἰδϊεοῖϊοα, πθὰς εἰ ροθεθηὶ ΔΡϑημ6 εο ἷρδο αυϊὰ 
οδὶ Ἵεοπξεαγία ςοπϑὶάογαγο, πἴσγτιι σοηἰγαγίογητα δαάδῃ βοϊθηϊία ἐδδοῖ. 
ἄπο πϑπῖᾳυς δπηὶ φυδς δοογαῖὶ ἰαγο ῥγορτῖο αἰϊώρυδι χυϊθρίδπν, ᾿τε- 
ἀυςεῖνα5 ογαϊΐϊοηεβ εἰ ἀθβπίοπεπι ὑπίνεϑα δ: ἤθε δπὶπη πρὸ 

30 ὥὔτοα Ῥυϊδοὶρίαπι δοϊεπῖδε βπηΐὶ. δἱ δοογαῖδβ φηϊήδῃ ἀπἰνεγϑα]α πΠοη 
Ροόπερας βϑεραγαῖα, πεὸ ἀεβηϊϊίοποο: ἄθοεν ὙΕΙῸ δαβργαγιηξ, 80 
δ]τὰ επεΐυτι ἰάθαθ ἀρρεϊ]αγαπῖ. πᾶτε ἔεγε δοοϊἀθρθαϊ εἰ εαάεπι σὰ- 
ὥσοῃςα οπνπίαπι 4π86 πηϊνογϑα το ἀϊσπηῖον ἰάθῶ9 6886, δὶ ϑἴπη]α δδὶ 
δἱστεῖ οἱ αυΐδ πυπιδζαιε υοΐθηβ, οὔπὶ υϊάδια ρδυοίοτγα Ἵχδιϑίδηξ, ἂγ- 
Ῥιϊγεῖασ πο ροδ86, οἴχῃ γεγο ρίυγα ἑδοϊες, μαπιογεῖ. Ρίυτε5 δἴδπίπ), 

Ἰοῦζθπε ἰτα ἀξσατι, δρεοῖεδ δϑαπὶ αδιη 8608: }}}18 ρατιϊου δια, ἀ6 φαΐ 
οὔτ οδτιδᾶ9 ΠΔεΓογαηξ, εχ δὶ6 δὰ 11189 ργοοθδβογηηῖ, πϑηὶ οἱ δδοῦη- 
ἄστεα πηπτοχιοίφαε εἰσϑάεπι ποιπϊηΐδ διηὶ εἴ ργϑθίοσ βαρ εἴβηιίδο: 
εδἴοσοσωτη ἀθοατε ἴῃ πλὶ εῖϑ δδὲ ἀηπτα, οἱ ἴῃ ἨΪδ αἱ δοιπρίϊθγηΐβ. σα - 
κοττισι 4αΐθυδ τηοάϊε οϑἰοπάϊτονς ηποά δρεοῖεδ δαμὶ, βεουπάυτι πι]- 
ἴημι Βοτῶπι δρραγεῖ. ε φυυβάδηι πδίπς πὸπ δὲ Ὠδοθβϑθ βδγὶ 
4Υ]1οεἰδτηοπι: ε φοϊραϑάαπι γεγο εἴίαπι φαογαπι ποι ρυΐδηΐ, Βογατα 
ϑρεοῖεα Βυπε. δεοππάῃτι παπι 06 Γδίϊοπ68 ἡπδθ. ἐχ 56 εὐ, ϑρδοῖει 
Ἔταηξ οταῦ ϊαπι ἀἤογτιπι δοίη ἴδε δαπῖὶ; δεουπήππι γδγῸ ἀπηπὶ ἴῃ πιαΪ- 

0 εἶ οἰἴατα πεξοϊϊοπατα:; οἱ δεοηηάυτα φυοά ἱπιο ! ίπιπα αἰ χὶά εἷπὸ 
ααοὰ οσοττορίηπι εδὶ, εἴϊατ σοτταρι ΐπζη, οἰφαίάοπι Ἠογαπι αἰΐᾳαα 
σουςερῖδο δῖ. ἱπβῦρο χυδδάδπι ταϊϊίοπαπι δογὰπι εἰϊδτὶ 4088 δὰ 
ἀπααία διατῖ, αυΐρρε οὔπὶ ἐχϑοιιδδῖτπδθ 8ἰπῖ, ἰΙάεαβ [δοϊπαϊ, 4ποτγιτι 
τοῦ διδέτη 5 ἐ886 μετ 8ὲ βεπθδ: ηπαδάδπι δἰϊατη ἰεγιίυπὶ ἢ οππίπετα 
ἄϊεπωης. εἰ δἰπιρὶ ἰοιῖετ μ86 ἄς ὁ μάχες ταϊϊοπεϑ {ΠΠ4 ρεσίπιπηΐ 4088 
ται κὶδ ἡθατε ἰρδῶ8 ἰ4ε89 6886 γοϊπηϊ, φηὶ δρεοῖεϑ ἀϊσππξ. δοοίαϊϊ επὶπι 
ὭΟ; 6846 Ρείας ἀπαϊιδῖεπι, δε πυπιεγῦχη, εἰ εο υοά ε5ὶ αἰϊᾳυίά 

εἴΐδπι ἰά φποά Ρὲγ 88 δδὲ: εἴ ουποὶδ φαβεοῦῃαῃε οὕτα 4 υιβἄδπι 
δεαπεγεπίυγ ἀ8 ἰὰ εἰς ομἱπίοπεδ, δήνδγδα ἔξοβγα ργίποὶριῖσ. ἰἕθπὶ 86- 
ουηάιιπὶ οχὶ βεἰπιδιξοπθῖι δεοσπάυπι 4υδαι ἀϊοπιξ ἰάδα5 6856, πο ἢ 80- 
᾿ὰπι 3υ)ϑιαπείατιπι υδγιπι δεϑτι τη] ]Ποτοτπα ἀἰογαπι ϑρθοῖθϑ ὀγυπῖς 
εἴοπῖπι Ὡπ8 σοποερίυϑ ποη δοίαπι ἀδ δα ρϑιδῃι δ, δε ἀθ πο 83:0- 
διδπε 5 οἰΐαπὶ δῖ, οἱ δοϊσηἴδθ ποπ δοϊυτη δ ϑἰδηϊδθ δγυπὶ; οἱ αἰΐα 
Ἰὰ φεππ8 δοοϊἀυπὶ ἱππηΐϊα. δεοππάυιη γεγο πεοθδδίϊδϊθαι οἵ ορίηϊο- 
ὯἨὯ68 ἀς εἷ5, 8ἱ δρβεῖεβ ραγιίο ρα! ]ε8 δυμῖ, πθο 6986 δὲ 8: 518 πιίδιτιτη 
80 ᾽υπι 6886 14ε85. ποη δηΐμι δϑοιπάιπι δοοί 6 η8 ραγιϊοὶ ραιῖο δαττην 
εϑῖ, 884 εαἴεπυϑ πηδηθδαθε ρᾶτγξϊεἰρατα 6ϑὲ, φυδίοηυδ ἀϊεἰίπτ που ἂδ 
δυΡίεοῖο. ἀΐεο δαΐειη, τῷ δὶ φυϊὰ 'ρ8ο ἀπρίο ραγεοῖραῖ, μος Θίδτα 
δεΐεγηο ραγιϊεϊραϊ, δεὰ βεουπάνιπ δοοίἀεπϑ. δοοιἀϊ οπίπι ἀιιρ]ο 
δοίεγηιπ 6886: 4ΌΔΓε ϑραοὶαϑ 80} »5δη τι δγιιῖ. δας ἀπίετη ἢϊς οἕ 
δὶ δυ βϑιαπταπα δι βρη βοδηξ. ἂῃ αἰϊφηϊὰ τὶς ἀΐσεγε 6686 ργϑδεῖθυ Βδᾶθς, 
ἴρϑῦσι φυϊὰ πππτη 1π τι 87 εἰ δὶ δαΔεπὶ φυϊάοπι ϑρεοῖοδ δδὶ ἰάοα- 
Γαπ), εἰ ραγιϊοϊρϑηϊτίπιη οὐῖϊ δἰ φαΐ σοτηποιηθ. ΟἿ Ἔπὶιη πιαρὶ8 ἠδ 
ΦοΓΓΌΡ.ΡΙΙΒα6 ἀν] αι! θὰ, εἰ ῬΙΌΓΙΡι5 φυΐάδπι βεὰ δειθγηΐβ, ἀπαἰὶ- 
188 ἀπππ οἱ ἰάεπι δῖ, 45δπ ἀδ ἤδς εἴ αἰΐαια ἢ φῃο 5] ποι δϑὶ θα οπὶ 
ϑρδοῖοθ, δεφυΐνοςα δγὶϊ ργοίεοϊο, εἰ βίτηιϊ ἃς 81 4πὶδ (δἰ απ εἰ 
Ἰΐξππτα Ποπιΐῃθ8 ἀρρεὶἸαγὶϊ, πα ]ὰπὶ ἱπϑρίοἰδπα σΟΙητα πὶ οαϊοπεπι 
ἐογημα, δὶ δυΐεπι Τζείογα αιϊάεπι, σοπαπηθπεδ νἱἀο]οεἴ, ϑρθοῖο)}»η9 
εοπνεπίῖγα Ροπειηυδ, σνοἰυὰ δά ἰρδιπι οἰγου!ατα Ακατγαπι ρίαπαπι, εἰ 
εδἴογϑβ σαϊοπΐβ ρᾶγίθδ, οἱ φυοά εἰ ουΐπδ εδὶ ἀρροπαίητ, οοπείάθγαπ- 
ἄππι εἴ πὸ ὁπηηῖηο ὑδῆππὶ ΠΟς 811, οὔΐϊ Πϑη4υε ἀρροποίηγῦ τηρηϊος, 
δῃ ρίαπο, ἂπ ουποιῖῖδ οπηπία δηἷπὶ 4086 ἴῃ δα ϑιδιία δυπὶ, ἰάθδα 
δυαπῖ, Ὡἰ δηΐπιδὶ εἰ Ὀῖρ6δ. ἰΐεπὶ ραϊοῖ φαοὰ ἴρδππι φσυοῆυς πεοθδβα 
εϑῖ φηϊά 6566, σϑίυϊ ει μορῆν πϑῖαγαπι φαδπάδπι, 4π86 Οὐΐρι5 58ρ6- 
οἷεθῦδ αἱ ξεππβ ἱποσίξ. 

ὅ. Ῥοιϑειπιυπι γεγο φυϊσρίατα ΦυΡ ΠΑΡ 1: φαϊπᾶτα ϑρθεῖοϑ οοπ- 
[εταπὶ δαὶ δε ρ ἰεγη δ δ: δ πιπι, δας 1115 φᾶς βαμξ δἱ σογγηπι- 
Ῥηηίαγ: πεὸ δηΐτι πιοῖμϑ π6ο δου Π8 ἰΓαπϑπιυϊατοη ἰδ εἰδ ἱρεῖ8 σϑΏλδ6 
διπῖ, ἂϊ πδο δά βοϊεπιϊδιω αἰΐογα πὶ ργοδαπῆ: πος δπὶπι μόγιῖπ {||66 
ϑυβεἰαηιίας διυπὶ: ἱπ Ἀ18 αδἰεπίπι θϑϑθηῖ, πεὸ δὰ 6546, φυΐρρε οππὶ 
ποῦ ἱπϑὶπὶ ρατι οὶ ρα. ἰΐα ϑηΐπι [ογιαϑϑῖϑ Ἴδθϑας ῥπίδρ πη 
6886 οἴ ἀἰρυπι ποϊϑῖυπι αἷρο. δεὰ ἰδὶα γδιΐο ἤαο!]α γεάαγρι! ροϊθϑῖη 
4πᾶπι Απαχαρογαβ ρτίοτ, Επάοχυϑ υεγοὸ ροδίθυϊου ἀυ] ξαη9, εἰ [ἢ 
φυϊάδται ἀϊχοτιπι: ἔας!]6 επΐπι δὶ ται τα οἵ πῃ ροϑδὶ Β1Π|ὰ δὰ Πδης ορί- 
πϊοποῖπ σΟΉβΈΓΘΓΘ. δὲ Ὡδο ρχ δρεοίθριϑ, σεῖθγα ϑυπὶ βϑεσιμράθπι πἰ- 
Ἰπιη ΠΠ]οσγάτη πιοήοστιπι χυὶ ἀϊοΐ δοΐεπε, ἀΐσθγε σθγὸ ϑχεπιρί γι Θὰ 9 
ε886 οἱ σεἴθγαϑ εἷδ ραγλοίρβτε, γδηᾷ εἰ Πριπεηΐα ροεῖϊοα εδὶ ἀΐσετα. 
φαυϊᾷ ουΐπι εδὶ φποὰ δρὶξ δὰ ἰάξδαϑ ἱπδρίοϊεπβῦ Ροϑ81}116 δηΐτη εδὶ οἱ 
ε886 οἱ βεσὶ φυοήοσππαθε εἴΐαπι ποῦ οχ ἱππιαρῖὶπθ. Ζυδᾶγε εἰ. ἐπ βιθηῖα 
δοογαῖε εἴ ποπ εχἰδίεπιθ βεὶ αἴφπα 4υαὶς δοογαῖθα εδῖ. δι πιΣ ϊατ 
εἴϊατη ἀϊυοϊάπ φυοά, δὶ δοοτγαῖες δε ρίϊγηπδ δοϑεῖ, δὲ οἱυδήειῃ 
ἐτγαπὶ ρίαγα ἐχετζορίανλα; φθαγα εἰ δρβοῖθβ, αἰραΐα οπιΐ πα δηἰπιαὶ οἱ 
Βὲρε8, 5ἰπιηὶ δαΐϊθτῃ εἱ ἰά θα δ Βοπιο. ἰΐδπι ποὸμ δονπι 56 ηϑ, δ ἴα τα 
δχεσιρίαγια δροοῖθδ ἐσυηὲ, νθγοτη εἰϊδπι ἱρδάγῃσ, υἴρυΐδ ρ6η119 8ρ6- 
εἴδγυπι, 4υδε πὶ κεπεεὶδ δαωῖ; 4θᾶγο ἰάεπι εγὶϊ ἐχεπιρίαγ εἰ ἱππδρο. 
ἰΐοπι υἱάἀδγεῖασ ἐπ ροεϑι 1} 6 6866 ϑεραγδῖδιπι δ θδίαπιδπ) εἰ ἰὰ οαϊῃϑ 

ὸ 

δυβείδαϊία. φυλπιοθγεῖη σποπιοάο ἰάδαθ, οππὶ τογυπὶ δι ϑὲαπ δε 1080 
δἷπξ, Φοραγαῖδθ δγμηιΐ ἱπ Ρμαδθάοπε υεγὸ Βοὺ τποᾶο ἀϊεϊϊητ, φαοά 

“τυτα ᾿ρ818 6886 ἴᾷπι ἐρεῖ βογὶ δρβοῖεβ οδῦθδε διιπῖ. δἰϊαση 6 η 4ΌΔΠῚ- 
υἱβ δρεοῖδβϑβ δχϑβδιδηϊ, πο βαπῖ, 81 πο ςἷξ αὶ τηονεαὶ: οἱ πιὰ αἸΐα 
Βαρὲ, πὲ ἀοπιιδ εἰ δπυΐαδ, φποῖπιπὶ ἤθη ἀϊσπηῖ δρεοῖεβ 6886. 4υΔΓΟ 
Ῥαϊεὶ ςεἴεγα φαοφαξ, φυογαπι δἰπηὶ Ἰάδθαϑ 6886, βο686 εἰ ε556 εἴ βετὶ 
Ῥτγορέετ 1168 οδυβαδ, 4ιαῖ68 δουτιτι δῃῃξ ηπδὲ πῦῃο ἀϊεὶα 9πηῖ, εξ 
ποῦ ρῥγορῖες δρεοῖε. 864 ἀε ἰάεἰ5 φυίάοπν εἴ μος πιοάο, εἰ ρει" [188 
ἴυπι τοι ἀἰδί εςτῖοαϑ ἰΌπη οογίίογαθ τγδιου θα, μαἶδ8 ἰδπι σοπδί ετα- 
ὯΔ διτη ἴδ σοηρτεραγὶ ροδϑθηξ. ἀνὰ 

6. Οὑπι δαΐοα ἀθς ἢἰθ ἀειδυτηϊπδῖαπι οἷϊ, ἄεςεῖ τῆγπϑ, απδς 
ὔτοα πυπιδγοῦ 1}}186 δοοίἀτηιξ φαΐ Ἐο8 δι βοῖαπεδο ϑοράτγαϊδ8 ἠϊευπῖ ἃς 
επίϊυπι οδυδῶ5 ρτίπιαδ, δρεουϊατγὶ. πδοδδδ6 γεγο δϑὲ, δὶ ΠΌΣΏ Εττιδ Πα 8Εν. 
ἄδτι παῖυτγα δὲ, πες δϑὲ δἰΐα φαδεάδπι εἶυβ βιι βδίδπεα δεὰ ἢος ἰροτπ, 
αἰ φοϊάδην δἰαπῖ, δαὶ φαοάάκπι εἶπε ρτίπιαπι 6686, φποάάοτη οοὔϑε- 
4πεη9, 4004 εἰϊ εξαμάθων, φαοίᾳαε ϑρεοῖα ἀΐνογδβαπι. εἰ Βος δαϊ 
ἴα ππίτρτῖθη9 σοηζεδειι ἐχϑίδαξ, εἰ εϑὲ φαδδοῦπαπε ππΐῖδ8 ςπἰηπε ππὶ- 
1811 ἰπσοπιράγα ἴδ: δαϊ ϑαηΐ σοηζεοῖϊπν σοπϑεαδηῖεν οπιη65, εἴ ΄Π086- 
οῃη4υ 4 θαδοππαιθ σοΙμΡΙ ΠΑΡ 1165 ( 4αδὶοτα δἰππὶ τηδι βετηδιϊοαπι 
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παηετῦπι 886: ἰη ταδί μοπιρῖσο οπίτα πη ]]α τιπταβ. αἷϊα δ αἴϊα ἀϊ- 
[ογῦ), δπὶ ᾳπαράδπι οοπιβί πα 1} 68, φιιαϑάαπι ποτ, νδ]ιηὶ δἱ ροϑὲ υτπα 
δδῖ ργῖιπα ἀμαϊίιαθ, ἀεῖπάς ττἰπἰϊαβ, δὲ δὶς δἰΐαβ πυπίθγαδ. ϑαπὶ δαΐετα 
αἰἰταϊοδ ἴῃ Ὡποφθοααδ πάπεθγο, υ θα φυδα ἱπ ρτίπιϑ ἀπα! δῖε δππὶ, 
ἴῃ τὶςθια σοιπ πα 1}68, οἵ 4π8ε ἴῃ ρτγῖπια ἔγιυϊϊαῖε δαπῖ, ἐπ υἱοθπι; εἴ 
ἰδ ἰπ οεἴοτίϑ πιιπιοτῖβ. υ86 γεγο ἴῃ ἴρ88 ἀπα! αἴε, ἱποοταραγαθί 68 

50 Εἶ8 4086 ἧτπ ἴρθ8 ττγιπἰϊαῖο δυπῆ: οἱ δἰ πηι τεῦ ἀθ αἰ ΐα οοπδεπεπῖθο8 
πηταογίδ. ἰἄδο πιδι επιδίίουβ φαϊάθπι πιπιεταίυτ ροδὲ ἀπὰπὶ ἄτιο, 
οὔπι δηϊογίογὶ τιπὸ δἰϊυεἶ τπιπὶ; τα φυοαας οὐπὶ ἢἰδ ἀυοβυβ αἰϊυὰ 
ἀσυτα ; εἰ τε] ππη8 φαίά δια δἰ τ  ἰτοτ, ἰδῖδ υθγο ροϑὲ ἀπαπιὶ ἀπο αδ]ΐα 
Δ054416 ρτίιπο ὑπο, εἴ ἐλ πἰῖα8 ἈΡ84ιια ἀπα] ἴαῖθ. δἰ πὶ τεῦ δαϊεπι εἴ 
τοῖϊφυι8 πυιθθγαδ. ἀὐξ ἰρίτον φιθπδπι πιίπεζογυπι 6288 οροτῖίεϊ 
48}15 ρσίιπιι5 ἀϊοῖα8 δεῖ, χασπάδπι δυΐθπὶ αδίεπι Ἰπδιμειπδῃοὶ ἀΐ- 
σαηΐ, ἰδτίϊπιην τοῦοὸ 4πα 18 εἰ ἰπιὸ (Ἰοῖι8 681. ἐΐεπι ἰϑῖο8 πιιπεγοβ δὶ 

ὁ δερδιδῖοβ ἃ γθθπϑ8 6886 Βπὲ οι! δαρᾶγαῖοδ, 86ἀ ἰπ ἰρϑ18 δεπβι Β} ΠΡ 05, 
δοα δυΐδει ἰἰά υἱ ρτῖιϑ οοηϑι ἀογαρδιηι, δε ἀ αἱ οχ παπιογὶ5 ἱπαχϑὶ- 
διεπιρι8 ἰρ515 86 Π518 1088, ἀὰὶ φιδηδιπ Θοταπι 6886, 46 πάδπι Ποη, 
δαὶϊ οπιπδ8 6886. ἸΠ04] φυϊάοπι, ϑδεσαπάππι 4πο08 σοπίίηρὶε 608 6886, 
Ἀὶ δαπὶ πϑοθββϑγίο 501. δἱ ἢἰ δἴδπι φυὶ ἀΐσυπε ᾿ρϑαπι πποπι μτίπεΐ- 
Ρἴστη δι θϑιδπείαιν ἂς εἰοπιοπίθιη οπιπίυπι 6886, εἰ δχ πος εἴ αἰΐο 
4αοεζαιπ παπιογυπι 6886, αγα δίπροϊ ποτυπι δἰΐίφυθπι πιοάοτγαπι ἀϊ- 
Χεογαπί, ργαεϊεγαυδπι 4υοα οἴππ68 ππἰϊαϊες ἱποοπιβθίπαθῖ! 68 δίς. εἰ 

10 τῖποπδ  ἰιοτ δοοία!: πὸπ δπΐιῃ σοπεϊηρίς αἰλεῖπ τποάυπι 6886 ργδεῖογ 
804 αηὶ ἀϊοιὶ δαπε. αι ΐήάαπι ἰϊᾶφια ἀπιρο 8 τλιπιεγος 6586 δἰαπξ, {ΠΠυῖπ 
φαΐάοπι, φαΐ ρτίηϑ δὲ ροϑίεγίαβ μαεῖ, ἰάδαβ, πιαι βειπιδιϊςαιπ ὙῈΓῸ 
Ῥταεῖογ ἰἰἰθας οἱ 86 πϑι θυ ϊα, 80 δπιθ08 ἃ 86 }81:}}1}1Ρι18 ϑεραγϑῖοβ. 4αΐ- 
δεν παι μαπιδιίσαπι δο τἰπὶ παι πη ογιπὶ 6886 ρτί πλιιπ Θηἰα πὶ ἃς ἃ 56ῃ- 
δἰ 1115 δεράγαῖιπι. Ργιμαροτγίοὶ φιιοπα ὑππιθ ἴρϑαπὶ ἡμδι μοπιδῖῖ- 
ςὮπι, ὙΘΓΏΠΙ ΠΟῚ ϑεραγαίμιη, δβεὰ ἐχ 60 δεηϑβι δ [65 διιβϑαπιῖαβ σοπ- 
δῖατε ἀϊσιπξ ἰοΐαπι ἐπίῃ οαδί πὶ 6χ πππιεγί5 οοπϑίγιπηξ ργδοίεγ ἰά 

320 4υοἡ ποη εχ πιοπδάϊοἰ5: 861 πιηΐταῖο5 οχίϑιϊναπε πάθογα πιαρηϊτη-. 
ἴπεπι, {το δυιΐοιῃ πιοὰο ρτίπηιτη πποπὶ σΟπδί δε Ἰπαρπι 4! ποι μα- 

Βεπβ, ἀυβίϊατε νἱἀδπίυγ. αἰΐα8. δαϊειπ αυΐάδπι γί πιαπν πιιπιεγαιη 
ἦρϑυπι δρθοίεγυπι Ὡπιιπὶ 6586: ]1ϊ Ὑεγὸ ἴρϑυν πιδι μοπιδίϊϊσππι μὰπο 
δα ἄεπι 6596. δἰ πῈΠ} πιοᾶο οἴΐαπι οἶτοα ἰοηρί τ ϊπ68 εξ ρίαπα οἱ 50 - 
᾿ϊά4α: χυϊάανη διΐπ αἰΐα οδ86 ταδιποπιδίϊςα, οἱ αἰΐα 486 ροϑβὲ ἰάοαϑ. 
δὐτὰπι γογὸ αυΐ δἰἴτογ ἀΐοιπε, χυϊάανη πιδι μι επνδεοα δ τηδι μειπαιῖςθ 
ἄϊευηϊ, φαϊσπηαια (665 πο αοϊτπξ πιπιθγοδ, πθο 6886 ἰζδαβ δἰυηῖ; 
«αΐάδιπ πιδινι οπιδεῖοα, ὕὸπ πηι μαπιδῖῖοα.:: ποτ δἴθηῖπι 86 ΑΓὶ ΟἸΏΠΕΠπὶ 

30 πηδκπίτυ ἀΐπεπι ἴῃ πιαρτι  παΐπος, πα 4η 6 φυδϑουπαια ἡπίταί 5 ἀν} 1: α- 
[6 πὶ 6856. τροπδιϊΐς 8 Δη ἴΘΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΟ8 6886 Ροπυπὶ οππα8, Ργδεῖου 

Ῥγιμαροτίοοϑ, φυΐσαπαπα ὑπηπι 6] επί επῖιπι δέχινε ρτίποῖρίτπι δπεϊπιη 
δἰσπὶ 6586: ΠῚ απίιῦ παροπεὶα πιϑρηϊ τ ἀϊπούη αἰυηῖ, αἱ ρτὶπ5. ἀἰσῖυπι 
δδῖ. ποῖ ἰρίτιις ᾿ποάἷ58 οοπεπραι ἀε οἷβ ἀἴοι, φυοάφια οπιπεϑ πιοάϊ 
ἀϊοῦ εἰπε, εχ ἰδ ᾿παηϊζοϑαπι εϑῖ. ϑιπὶ δυΐθπὶ σαηοῖα αυΐάεπι ἵπι- 
Ροδϑ ΡΒ 11, τηαρῖ8 γεγο [ογἴασϑὶς δίτεγα αἰτοτγίδ. 

7. Ῥῆπιο ἰΐπαιιθ ςοπϑι δγαπάινιπι δδὲ πίγιπι οοτη ἰ πα }}168 δὶπξ 
ιοϑιπηϊταῖο 8 η ἱποοπι πα 1} 68. χηράοὶ ᾿ποοπι πα 65, σιιοπδῖι ᾿ποάο, 

αἴ ἀἰνί οἴπιιδ: εϑὲ δπὶπι φαδπιοιιπχπα σπίοπη χα πη ῖῖδι ἱπο τη δ᾽ παρ ὶ- 
ἴετι εδ88: δϑὲ διι:8 πὶ 688 4π86 ἰῃ ἴρ88 ἀπα!ἰταῖε διιπξ, δὰ εα8 πᾶε ἱπ 
ἴρδα τἰπίϊαϊε: εἰ οἷς δᾶ5 4πᾶ6 ἴῃ ΠΠΟΙΠΟΙ ΠΙΠΉΕΓΟ ΡῥΓΪπιο 8 ηἴν 
ἱποοπιθ πα 1} 65 πὶ υΐσθτν 6886. 81 οπίταβ ἰρίξιιγ υπἰ δῖο5 Ἱποοταθίπᾶ- 
ΒΙ168 οἵ ἱπ αι Γ[οροπῖοβ δἰπε, ται μεπηδοπ5 παπιοτϑ αἰ οἴ ἀπε δοίπ5: 
πδ4πὸ οοπιϊηρὶϊ ἰάοᾶδ πυπιθτοβ 6586. 4ηδ᾽}8 πδιη ας πιιποτιϑ [6818 
Βοπῖο διιξ απίπιδὶ διὰ αἰ {πῶ [18 ϑροοϊοτγίων οι ἰάθα πᾶπισπε ὑπᾶ 

10 ππἰ αϑοτίηδαι, ν δ] υτὶ [μι 8115 νοπιὶπῖ8 ἢπᾶ οἱ ἱρδα5 απὶ πα] 18 αἰΐα τπ: 
ὲ τεγο οἰπιῖΐες δὲ ἐπε [(ογοπιθϑ ἱπάθβη πὶ. πάτα 181} πιαρὶ5 παος 
τιῖπιταϑ 'ρ86 ἰάεα! α πουεῦ ἐγ: πᾶπὶ φυδαοπηαιδ. αιοάοὶ ἰἀδδ6 πον 
δὐπὶ υυπιοτγὶ, πες οπιπὶπο ΡΟϑ810116 οϑῖ 688 6856: εχ 4 θπ8 παπι4π6 
Ρυϊποὶρῦῶε ἰάδδο διυπε' πάτποττις δηΐπι Ἔχ πὸ οἱ ἀυδἰαῖο ἱπάεῖογ- 
ταϊπδῖα ει; ἃς ῥγίηοιρία δἰ 6] οπιδπία ἱρϑίπα ππιπετὶ ἀϊσαπῖατ, πευ 6 
δὰ εοπεηρίε δὰξ μγίογα ἂπὲ ροϑίογίογα πιιπιογίϑ ογάϊπογθ. δὶ ὑδγῸ 
τπϊξαῖος ᾿ποοτη ίπα  } 68 δηπξ, δὲ ἰτα ἱποοταίπαθι 65. πὶ φαδοοππαπα 
οὈϊσαπηπ6, πεὸ πιδιμειπαῖοπιη ἔπποὸ σομεπρῖς 6886 πυπίογππὶ {δ:ἃ- 

10 Ἐποπιϑίϊοιι5 παπιηιο οχ ἱπα [δ γθηεθι5 θοὶ; εἴ χαδε ἠδ 60 οβιδπάπη- 
ἴστ᾽ Ἰδπ]αδπι ἴῃ ἴ4}1 ςοπνεπίιπ:) πες ἤπης 6586 βροο! ΓΠ: ΠῸΝ ΘΠ πὶ 
ετὶς ἀσαῖιιαι Ρτίπια ἐχ ππὸ οἱ ἱπάοιϊοιτηίπαῖα ἀμ! ἰατ6. ἀείπάς οου- 
Ξεσποηῖο παπιοτῖ, ας ἀϊοίτητ, ἀπ} 88, ἰγίηταϑ, ηυδίεγιϊταϑ: δἰπιῃὶ 

ΜΈΤΑΡΗΥΒΙΘΟΟΑΝΟΌΜΝ ΧΙ]. : 

εἰδαῖπι πε δπηΐ ἴῃ ρτίπια ἀπ] τδΐε ππίτα!ο5 ροπογαπίστ, εἶνε, ασι- 
δἀπιοάπιι φαΐ ργίυ8 ἀϊχῖξ, εχ ἰσδεχυαί! θυ ([ἀοἰΐ5 παπισαα δοσαα- 
ἢϊθπ5 βοβδπι) ϑινε διίτογ. ἀείπάδ δἱ αδἰϊογα Ὡπὶδ9 Ῥῆΐοῦ δίτογα δεῖς, 
ἀπμαβαια εἰϑπι, φὰς εχ ᾿ἷβ δὲ, ργίοτ ετίξ, οὐπὶ δηΐπι αἰϊαϊά εἰξ 
ηποάάδπι ρεῖτϑ, χαοάάκπι ροσίοτῖα, εἰ ηποά οχ Ηΐβ, Βοος αυΐάδετα 
Ρείαβ, ἅΠ|Π0 νεγο ροδιογῖῃιϑ δοὲ. ἰΐθπι οαπὶ ρτίπιαπι ηυΐάστα ἱρϑῦπε 
Ὀπυῖπ οἷς, ἀεῖπἀθ σοϊογουοπι δἰ φυοὰ ππυτι, σοουπάτπι γογὸ ροβῖ Ὁ 
{Πὰ, δὲ γιγϑι8 τογεϊατι, φαοά δεοππάππι 6δὲ ροβῖ δοσυνάπην, ᾿ογἀυτα 
οτῖξ Ροϑὲ ῥτίπιτμι ππαϊπ. ἀαδγα Ριΐογοβ ῥγοίοοίο διτιηὲ τιηϊταῖοϑ 
4ιᾶπὶ πιππογὶ, αὶ δὰ5 οοπιρίδοϊαπίμιγ, υϑἰ τ ἱπ ἀσα! ταῖο δεῖς τοττῖδ 
τπ τας δηϊεφυδπὶ ἐγία δἷπὶ, εἰ ἐπ τἰηΐταῖο φιαγία, εἰ φυϊπία ἀπτοφυαπι 
μὲ πυιπογὶ δἰπξ. δὲ πδπῖο δογῖητι ἤος πιοᾶο ἀϊχῖς πηϊξατοσ ἱποοταθὶ- 
πΆΡ 1166: γϑγυτι δοσππᾶωπι χυϊάοπι Ῥυϊπεὶρία δογαπι ἐϊα 6586 σαϊϊοπδ- 
μ116 δδῖ, δδουυπάδεπι δυΐοπι υογί ἰδ πὶ ἱππροϑϑῖ δῖ! α Θϑξ. οἰθπῖπι ππῖϊα- 
ἴθ5 Ρτίογθϑ δἰ ροβίογιογοβ ὅ556 γδεϊοπαθιδ οϑὶ, οἱ οἱ φηϑοάαπι χυϊάεπι » 
Ῥτίπιδ ὉΝ 1185 6δὲ Ὡπα πη] τ6 τίη πε; οἱ ἀν αἰ αι 65 οἰ πα! ΐτοτ, ὁ] οἴ ργέπια 
αυΐϊάδιν ἀπα τας ἐστ: ροδὲ πᾶτπιθ ργίπιπι ταϊοπαδῖϊο δὲ πιθοθβϑᾶ- 
τἴαιη δϑὲ δδουηαπι φαΐ ἀάδπι 6556; οἵ δἱ βοοππάππι, τογεϊαπι; δὲ ἢ 
οοἴδγα οοπδεσουδηΐογ, δίπιαὶ γογὸ αὐγάπιχας ἀΐοογο, πηϊίδῖοπυψαδ 
Ρτιπιᾶνα Ροδὲ πητη 6586, αἰαπθ δεοιπήδηι, οἱ ρτίπιαπι αἰ ἐξαΐειι, 
ἡπη ροσϑἰθι}6 6δὲ. ᾿ἰ γεγο πηϊίδίοπι χυϊάοιι οἵ ππαπὶ ρτίπνοπι [αὶ απ, 
δεουπάσμι γϑγὸ δἰ ἰδγιϊτν πεαυδαθδπι; ἂς ἐπα! ταῖεπι ρτίπιαπι, 56- τ 
οαπάδπη γϑῖὸ δὲ ἰογεϊαιαι πηϊπίπιθ. δοπβίαϊ δυΐΐοπι ἡποὴ, δὶ σπηπδν 
τἀηϊναϊοδ ἱποουη πα 1 }6 8. δαπὲ, ποὸπ οοπιϊηρίτ ἀπαϊ ταΐδια ᾿ρϑαπε 6856 
80 {τ πἰαϊειπ δὲ δἷς σοῖθγος Παπιθγοδὶ οἶα πατηηο 5ἰπξ υπίϊδῖθς ἰπ- 
ἀἰΠίδγθηιοϑ, οἶνος αἰ ΓΓογθηῖδβ δἰπροίδθ ἃ σπου δ, ποθ οσα δαοῖ πειπνθττπι 
ποπογαγὶ ρογ δἀαἰτοποιη, νυ ϑἰ αν Βἱπαυγίτνη δά ἀπιπη ππο ἀἰῖο δἀάϊτο, 
τεγπαγίαπν Ζιοαπο αἰϊο ἅπὸ δὰ ἄπο ἀρροοῖτο, εἰ σἰπη! τποὰο 4αά- 
ἰογπάγίαπι. αυδθ οαπὶ ἴϊα 91πξ, ἱπυροϑϑιθι! 6 δϑὲ παυπιογογατη 6586 Κ8- 
πογδιϊοποπι, φιοπιδάμποάιπι εχ ἀπαϊταϊο εἰ απίταϊο ροπογαηξ. Βὲπα- 
τῖιιδ Πδιη 116 ΡᾶΓ5 ἰογπατγὶϊ ἢ, εἰ "εὶς φιαϊογπατῖϊ. εοθπι δυΐειι πιοάο 90 
εἴ ἰπ φοπδοφιδπεῖθιισ δοοίἀϊε. δὲ οχ ρτγίπιο δἱπατῖο ἱπάδιοστοϊπαίοαης 
Μἰπαγῖο ἤοθαὲ φιδιθγινατίιιβ, ἀπο Βἰπαγῖὶϊ ργαοῖογ ἴρϑδαπι δἰπαγίαπι, 
ηυοάδὶ πο ρᾶγβ ογίξ 'ρδ6 δἰπαγίιβ, αἰϊογ υογὸ δάδας εὔΐξ ὕπασ Βὲπα- 
τίαϑ, οἵ Βἰπατγίας δγὶς εχ ἴρ80 το δὲ αἰϊο ὑπο. χιοάβὶ δξ, ποὺ δῖ 
Ροϑϑίθι 6 αἰΐογασι δἰ σπιθηΐανη 6656 ἱπιϊοϊογτνϊ παϊαπὶ δίπαγίαπα. ὕσδπι 
οπἷπι πηϊϊαϊοιι βοπογαπὶ, δε ποη ἀοϊοτιηίναϊάπι οἱπασίατα. ἵζετο 
Ργαθῖθι. ἰρδίνη ἰδγηαγίαπι ἰρβοπιιθ' Νἱπαγίαπι χποιποὰο ἐτοπξ αἰϊὶ 
Ἰογπαγὶΐ εἰ δἰ παγὶϊ ἢ φηονο πιοάο εχ ργϊοτίδιυι δὲ ροϑιετ ον θα ποὶ- 
ταῖῖθπ5 σοπιροπαπίαν ἢ ἤδδο ἐπὶπι οπιηΐα οἱ βοιϊοῖα 5ππὶ, εἰ ἱπιροϑοῖ- 30 
ὴ}6 δδϑθὲ δύ86 ρεϊπιοια Βἰπαγίαπι, ἀοῖπάθ ἴρδιπι τογπατίαπι. αἵ πε- 
6556 65ϊ, ροδίψηδπι τπητπὶ αυϊάοπι οἴ ἰη ἀοϊογπιϊπαῖας Βἰπαύῆτ εἶδ- 
τηδηΐδ οεὰπὲ: αυοάδὶ αιδο δοοίἀιιπξ, ἵπιρ 55: Ὁ 1} 18 δαπὶ, παος χαοφαδ 
Ρτποῖρία ἱπιροσϑιμῖϊο δδὲ δθ56. δἱ ἰϊαψιιδ τιπίτατοβ φυδοοῦπαθε ἃ φαῖ- 
θυδοῦπααο εἰἊογαης, ἤδος οἱ αἰϊα παϊπβουπιοάϊ ποοθϑδατγῖο δοοϊδαπε. 
οἷ δῦξϊοπι δος υϊάθιῃ ἵπ αἰΐο ἀϊΓογοπῖοβ δαπῖ, πὰς νόγο ἱπ δοάεπι 
ὨθνΘΓῸ ἐπα ΠΓουοπ 68 ἰπ υἱοοίπ 8ο[αθ, ποπ ραιείοτα ἀϊἈςοϊταῖεπε ἴα- 
βοτοπεῖα μος υοηιο πιοάο δοοϊἀαπε, σοἱυιὶ ἱπ 'ρεο δοπατγῖο δοοσπαῖθαν 
Ὀπ τα 5 δινξ, σοιπροηίζαγ αὐΐοι ἀσπατίας ἔστη εχ μἶδ ἴση δα ἀδο- 
θιι5 φαγὶ δ, οὐτῃ Ὑ6ΥῸ ἴρ56 ἀοπαγίις ἤθη οἱΐ φυϊευπχησ παπνεται, 
πδὸ δχ φυϊθαδοσπαπα σαϊπατγϊ5᾽ σοπιροπαῖαγ, δἱοαεϊ πϑο᾿ απἰταῖῖνας, 
πδοδό56 65 πηϊϊαῖος, ηπᾶε ἱπ ἤοο ἀοπατῖο δηππὶ, ἀϊίοτγο. πᾶπα κἱ ποῖ 
αἰ ΓΓογαπῖ, πδς φυϊπαγὶ! ἀἰογοπε, οχ φυΐθηςβ ἀσπατίαβ δῖ. εὔτα γόγο 
αἰπἊογαπε, ἀπίϊαϊος σασαιο αἰ ἔεγοπε, οδἱ Ἰρίταν ἀἰξίδγαπε, πἴγιπα ποῖ 
δύῶπὶ ααϊπαγὶϊ αἰϊὶ, σοὶ Ἠἰ ἄσσ ἰαπέατι, ὅπ δγαπὶῦ εἶνδ ἰρίξην δὰ 
τα, πον πο ηδ δῖ: δἶν δ Θγαπὶ, ψυαῖ!ς ΟΧ εἷς ἀοπαγίας ουῖε ποῖ τὸ 

δδὲ δυΐπη ἴπ ἀοπατγῖο αἰϊπ9 ἄδηατίης ργαδίδτ ἰροῦπι. ἂὲ γδγο δεῖίδεν 
πϑοδδ86 δϑῖ πἴ ποῦ ὃχ 4 ασνῖς ΒΙματγιῖ9. φααϊουπατίης οοιπροπαξας. 
ἱποϊτογπιϊπαίυς παπυζιο ἰπαγίαβ, πὸ αἴπηξ, ἀδιούπιϊραίατε αδείβέεσα 
Βἱπατίοπι ἀπο5 Βἱπαγιοβ οἴζοοϊς : οὸ δηΐπν χασα οσδρῖε, δπατίι ἔστε εἴ. 
Βοΐδηβ. ἰξεπὶ φαοπαιπ πιο οςοπεϊπρῖς Βἰπαγίαπι ργαδῖεν ὅσας πἴϊ- 
[65 ἃς ἰδγπαγίατη Ργδϑῖοσ ἴγδϑ8 τπΐταῖο5 Αἰΐχυδπν 6556 υαῖσγωτοῦ ἀοξ 

δεΐτν αἰ ξογωτη αἰτουο ραγιϊεῖραδῖς (φασπιπάπιοδοπι αἴας πόσῦτο ρΌδξ- 
ἴοτ ἀἰβηπι δὲ ποιπΐποιη : ἢὶς δἴοπτην μαγιϊεἶραι), ὧσὲ τ τ 
ηπαοάδιη αἰτογία5 εἰἰΓΓοσθιεῖα οἱξ, αποπιδἀπιοάαπι ποπιο Ὡπὶ- : 
πιῶ δὲ Βῖρεβ. ἴΐδπὶ φυαοαπη ἐδοῖα, φααούαπι ταϊδίοπε, συασάδηι 
Ροκίοπο δυπὲ πππι: ἀαόγατα πἰ 8 }} πη ταῖῖθυ, δχ παΐδνας δίπατίαν 

. ἃἴαφυσ τογπαγία 5 Πί, ἐοπιρθῖῖτ: δοὰ αποπιατηοάππι ἀπο πουῖπες τιῦτε 
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ὁπηξ ππῦα) φαϊὰ ρταδεῖοσ αἰγαμοσας, ἐΐα ἀο πηϊ δίδει 4θοαα πδοθα88 
δὲ. οἵ ποη, υοπίαπα ἱπάϊνιϑ! Ρ116, ἰοοῖγοο ἀϊεγεπι: εἰεπὶπι ρυποῖᾶ 
4αοπαθ ἱπάϊνιο! Β 1116 δυπὲ, νυ ον πιΐδήμεῃ ἀυαϊτα5 ἐογυπι δῖ] αἰϊπὰ 
δδὶ ργδοῖεγ ἀπο. δὲ ψΈγο πες μος ἰδἴεγε ἀεςεῖ, 4υοά δροίἀϊξ, ρτῖο- 
τοϑ Ῥοϊοηίογεδαιο ἀυκίἐιαιεν 6886. ϑἰπιι τεσ δΌΣοτω εἰ Δἰΐοδ παπιεγοϑ. 
Βἰπᾶτιϊ οπΐπι χαὶ ἴν φααιοτπιαγῖο δαηῖ, δἰπε ἴα Ὑίςομα δἰ, δε ἱροὶ 118 

10 4αὶ οεἰοπατίο ἰδιπὶ ῥτίοτα δυμ, εἰ ξεππεγαδῖ, 4πεπιδἀπποάνη Ὀὶ- 
πατίυβ ἰρδοδ, ἱρδὶ υδιογηαγίοϑ, 4αΐ ἴπ ἱρδὸ οοίοπδτὶο βυπΐ. {πάτα αἱ 
εἰ ργίπιταϑ Ὀἰπαγι9 Ἰάβα, μἰ φιοφὰε αυδεάδτη ἰάδδε δγπηῖ. δδάειη 
ταῦο ἀθ πηι ιδτρθα9 εἰΐδιι οὶ: αὔδα δηΐιῃ ἰὼ ῥγίπθα ἀσα δῖε ἐπὶ, 
απϊϊαῖοβ φεπογαηὶ αδίϊθοτ, 4886 ἴ 4υδίεταγιο ϑυηῖ. 4 δ: 6 ΟΠ. 68 
παϊϊοῖος ἰάδας δυπὶ, εἰ οοπιροβεῖαγ ἰάθα εχ ἰά εἶδ. φαδιπόθτοιν ραϊεὶ 
χυοά εἰΐδιι ἰ11ὰ, φυοταπι μά δυπὶ ἰάθαε, εοτηροείϊα εξιιπι; υϑὶμιὶ δὶ 

δ 4αΐϑ δπίαηδ!ϊα ἀΐοαὶ εχ δα θδιῖθι8 οομαροπί, δὲ Βόγιιπι ἰάεδα δυπί, εχ 
Δηϊπιδὶ ρου ἰάδαα ογιμξ. εἰ οπιΐπο ἔδοεγα ππἰίδῖθβ φυοιποἀοσιῃᾳ88 
ἀϊετοπῖοα ἀρϑυγάυσι εἰ βοιϊεἴαπι εοἴ, ἀΐοο δυῖεπι βειοἰυπι, φυοὰ 
δὰ ϑυρροϑιιλοπεῖ σοδοίαπι εδὶ. πθο δηΐπι. ϑεουπάυτα 4υδιῖπι π6Ὸ 
εβουπάσχη παῖδ υἱάειηυβ ἀϊζεγτε υπἰϊδῖεστι Δ απίϊαῖα ; πϑοθαδθαπα 
δεῖ δῃϊ δεφυλίετη δὶ ἱπδεαυδίεπι ε88ε οἴθπεπι 4υϊάδτα παπιεταπι, 
δβεὰ ρταεοίρυθ Ἱηομδάϊοιπι. 4αδγαε δἷ πδο πιδῖου πεαὺ8 πιΐῃποτ, ἃε4υᾶ- 
1: ἀὐμβαι τὰ τεγο δὲ οἱβιΐπο ἐπα οτγοπιῖα δδάδι ρυϊδπιῃ8 6886 ἴῃ 
πυπιογί. ποδὶ ποη ἴΐᾶ δἰξ, πος ἀυδ! ϊαῖοθ, φυδθ ἴῃ δος ἀεπαγῖο 

40 δι, ἱπα  [ἀγεηῖοσ ἐγυπῖ, ουτὶ δοφυαΐεδ δἰπξ. 4ύδπι εἰ οδυϑᾶτη ἀἷ- 
οἴαγυδ δδῖ, φυὶ ἀϊοῖς ἱρά ΠΓεγθπίθϑ 6586 7 ἰΐθπὶ δὶ οπηῃΐδ Ὀπ ἴᾶ5 οἱ υμ]- 
125 ἃἸΐα ἀυο (αοϊαπε, απίϊα8, φαα8 εχ ἶρ8ο Ὀἰπατίο εἰ 4υδ8. εχ. 'ρ80 
ξογπδγῖο, ουἷζ δἰμδγίαδ οἱ ἐχ ἱπά {6 γοπιθυ9. οἱ αἴγαπι ἱεγπαγίο Ῥγίοῦ 
Δ Ῥοδίοιϊοτῦ πιᾶρὶ9 πᾶιο406 νυἱάεϊατ πες ϑϑαγίπιῃ ρυίογοια 6866: δες 
πάχη 406 πηϊϊαίτπι δἰπναϊ ἰοτπιαγίο, 111 σατο δίσπαΐ ἀμ! ται, οἰ ποὲ 
ἀυϊάειν οἸππίπο ρυΐαπνιϑ ἀππὶπ δἰ Ὡπυπι, οἰγα ΔΘ 408 18 δῖνε ἱπδε- 
4υλ]ϊα εἶλι, ἄϊο 6586, Ὑ 6 υἱἱ Βοπυπι οἱ τααἱτπι, οἰ Βοιπήπειῃ δὲ ἐφθθιῃ : 

Ὁ 401 γεγο ἰΐα ἀϊουνὲ, ποο ἰρβα5 ὑπίϊδῖσϑ. δίυβ δοΐειη ΠῸῚ δὲ τιᾶϊος 
πυσαθτα ἱρεῖθϑ ἰΘγηδΓὶ 4υδπὶ ἀμα] ιαιϊ5, πιΐγαση δϑὲ: δῖνε δοὶ πιδίογ, 
οοπϑῖαξ φυοὰ Δ648818 εἴδη ἀπα] ναιῖ ἱπεδὶ; αύαγε ἴρθε ἱμβάϊ[εγεῦδ 
Δ ἱρδα ἀυδ[ἰδῖ6. γὙθγΏσα ποῦ Ομ ϊπρὶϊ, 81 ρεΐπιυϑ δἰ Ἰ 4 πυελοσοα 
δϑὶ εἴ ϑεουπάπϑ. πες δγιπὶ ἰάθαε γυμμετὶ: ἤος οπίτα ἰρϑιπὶ γεοῖα 
αἰαηῖ, 4αΐ υπίξαϊο8 ἀἰενεπιεα ἀεθογα 6886 δι ιϊγααΐυγ. δἱ φυΐάετα 
ἐσῦπι ἴἰδδς, οἱ Ρτς ἀϊοΐανη δαὶ, πὰ ογὶὶ βρεοΐθ8. δὶ ὙΟΤΟ πηϊαίε8 

παι Πογεπῖρο, ἀυα!ϊταϊος φυοααο ἃς ἰεγηδεὶϊ ἐπα ΓΓΘγέπῖθϑ ἐσοιῖ; φυᾶγα 
Ὡδοοδδα δϑὲ οἷς εἶσολο ἴτὰ ποπιογαπείπι 6686, ΠΠΌΤα, ἀΠ0, ΠῸΠ δΌρετ- 

30 Δ΄ άϊῖο ἰᾶπι ρτασοχοιοῖδοιϊ. πὸς δπὶπι βοηογαιϊο εχ ἱπδεϊογιπιπαῖα 
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ἀιιαϊϊταῖο οὐὶς, πθο ᾿ δατπι 6556 οοπενρίς, ἱποεῖς πα φαε δἰίθγα ἰάθα 
ἴῃ δἷϊεγα, ουποίδοσηθ δρθοῖο5 τηΐτ}5 Ραγῖθβ, αυδγο Ἰδοῦ άυτλ ϑῦρΡρο- 

διομετα αι ϊάδμι γοοῖς ἀϊουτῖ, πη ρ ἰοῖ τον υοτο ὯῸπ τθοῖθ: τπυ τὰ 
Ὠδιηαπ6 ροτίπιηετ. Οὔ δυῖεπι βοὸς ἱρόαπ μαρεγε αυδηάδπι ἀϊραπὶ 
ἀυδιϊαϊζοπεπι, αἴντιαι οὑπὶ ποπιεσγοθρι οἱ ἀϊσαπιηδ ποπὶ ἀπο τγὶᾶ, 
δοϑιυϊηθπῖθας πυχβογασιδ, 88 δεοπηάυπι ρδγὶαδ, ἀπ Ὀΐγοχυς πιοάο [α- 
οἰκαιῦ φαυλρτγορίον τ ἀϊοοϊυπι εοἱ ἤδῆς δὰ ἰδιυΐαπι δ} ϑίδηιδο ἀϊ{ε- 
τροϊδδηι γεάυςσεγε. 

8. Απῖδ διιΐειῃ οτηπὶδ ρσορε δὲ μωβεῖ ἀεϊεγιαίπαγε φπδθηϑτα 
πη δτγὶ δὲ πηπ 16 αἰ δγεπ δ εδὶ, οἱ δῖ. Ὡδφοδθε δυΐοσηι δδὶ δυῖ δ6- 
σὐμμπν απδηΐθτη δὺϊ δϑουπάντι υαὶς ἀϊίεγγαε. πεῦυΐγωπι δαϊοπι 
Ποστιῖ υἱάδιον ρο658 6866: τογυπ ργρυὲ Ὠπίπδττ, ϑεςοιιάυπι 40δη- 
τσ, δἱ ἰἴδηπδ δίδω τ παῖδ φυθπι δῖα αἰ εγγεπῖ, ἤπύθθτγη σπου 
ι΄ παπογο οἰ }ογγοῖ, φαὶ δο απ }15 εδὶ, ῥ᾽ θηξιάϊπε ππλιαῖάπι. ἰἴδιπ 
αἰτόμι θμο ᾿Ἰμϑίοι 65 ἃ1} ΠΏ ΠΟΓΟδ, εἰ ροδίθ ογθϑοῦῶπὶ ἂἃπ 6 “0ῃ- 
γογβοῦ ἥδος δῖα οἰππίᾷ ἀυδυγήάᾳ δαπὲ, δὲ νγϑγοὸ πες ϑεσῃῃάϊπι αυῶ- 
ταῖσιν οἰ ογγο οοπεϊηρὶϊ : πη] ]δτὸ δπΐηι 'πεβ886 ρϑεϑίοπθπι βοφοϊδηϊς 
δοῖ. οἰθηΐπι πππροσὶδ σθσαας ρΡοϑιοτίοσ δίυμι 'ποθ56 φιαὶ ἰδίονη 4ινδμι 

ε φαρηιαΐοιυ, ἱΐρῆν πος Δ ππὸ Βοος ἰμθας ραιϊεπίωτ, πος ἃ ἀνα ἴαϊο. 
ἤος Θηΐπη πὸ δὲ υαΐθ, ἐἶὰ γεγο φυδπίυιῃ 4ναῖθ. πᾶμὶ υἱ ἐπα 
τριαἶτα δἷοϊ, πος πδίυγῳ οδηϑα δϑὶ. 81 ἰρίίυγ δἰ ἰἴος φυοαυο πιοάο 86 
Βαθεῖ, ἀϊορηοπι Βοο᾽ πιαχίπια ἴῃ ρεϊποὶρὶο α8ῖ, εἰ ἀε ἀϊ[ίεγειιϊα 
πηλξαιὶς ἀοτογπιίπαηἀυπε πιχίπια αιΐάεπι οἱ ργορίεσ πὰ πεοεβ8ε 
εϑὲ ἐχείδιεγο. χυοΐδὶ τιοπ, 4 8πὶ ἀϊοπηῦ οἱ φυάειπ οἱ ἰάεας παιπετὶ 
δυπῖ, ἀϊυσάυπι εεῖ φαοά πεπῖγο τηοάοτγηπι σοῃιἰμρὶϊ, πες σοπιθίπα- 

40 Όϊϊδρ οὐυποίδ8 υπἰϊδῖοϑ 6586, πος ἴῃ υἱσθιῃ ἱποοιηρἐπαθ [6 5. δὶ πος υἱ 
8111 αυϊάαπι ἀδ πυπιογὶς ἀϊευασῖ, τεοῖθ ἀϊοίιπτ: δηπὲ δαΐοπι ᾿ὶ φαϊσοη- 
48ε ἑάεαι φαϊάδκα 6286 ποὺ μι ϊδπῖ, δος δἰ ΠΏ Ρ]Ἰοϊϊεγ πες αἱ πυπιδγοῦ 

οοδάατα εχϊ εἰεηΐεδ, τηαὶ Βετα δεῖς υ6 τὸ 6886, δἴ πῃπιετοῦ δη ἰυΩ ρῥιὶ- 
τῶοδ, Δ. δογατη ῥτἰποὶρίϊιη 6886 ἐρϑαια ππυιῃ. δ δυνἀτιη ποιή 6δὲ 
Ὡπῦτι αυϊάειπ 6586 χφαϊὰ ργτηυτη ἀπόγαπι, αἱ {ΠΠ| δἴωπε, ἀμ! ταί πὶ 
γετῸ πο 6886 ἀπαϊϊϊαίαιι, πδφυε ἰογηάγισπ τογπδγίοσγαση : οἰαϑά θαι 
ἐπΐτα ται πὶ8 οχπηΐα διιπξ. 981 ἰρι τὰ ἰζδ 86 Βαρδαπὶ χιᾶς εἶτοα πυταθ- 
τὰπι ϑυηί, εἴ Φοίπι τνδ}} 6 τη δι ουτη 4αἷβ 6886 ροπαῖ, ἱρβαπι τππ]π ΠΟῚ 
δεῖ ρτἰποὶρίαιη. πεοϑϑδα επὶπὶ δοϑεῖ υἱ ἰδ 6 Ὀπύτα ἄπιττοι Ὁ 41118 30 
ἀμ διῖρα8. ηυοάεὶ Βοος, ἀπα]ἰταῖειπ φὔοαπα ρτίπηατι ἃ ἀπ Πα θη. 
δἰτη τοῦ δυΐεπι σεἴεγο φυσι σομϑεαυδπῖδα ΠΠΠΟΓΟϑ. δὶ δαΐετῃ 
ἰρϑυπι ἀπητη δδὶ ργὶ ποῖ ρίμπηι, ΠΘο 6586 χπᾶρὶ5 6ϑϊ, 486 οἰγοᾶ ΠΌΣΔΕΓΟϑ 
Ἄτυπὶ, 866 ἤάΡεγε οἱ Ραϊο ἱεραὶ, ἃς 6496 ἀυδ᾽ ταΐθπι ργίπαιι εἴ ἴετ- 
πδιίαπι, π6ς 6886 ΠΌΠΙΕΓΟϑ δἀ δε ἴῃ υἵσειη σοτ δἰ μΡ 68. δὶ φαὶδ ὑ6γῸ 
Τυγοιδ ἤδες ροπαῖ, ἀϊοϊῃπι 6ϑὲ φυοά τηυϊὶᾶ ἱπιροϑ8: }1 δοοϊππε. ἂὲ 
πδοδ886 6δὲ Δυϊ πος δαὶ 1|}0 πιοάο 96 Βαβεγε. φῆᾶγε δὶ Ὡδυῖγο τοοάο, 
πΟῚ εϑὲ ῬοδϑιδΙΪς πνπιθγυτα 6856 δϑερδγαίῃση. Ἴοπδίδὶ δυϊοιη ἐχ Ἠἰδ ὁ 
φυσᾷ τογεϊα8 πιοάυϑ ρεδεῖιηε ἀϊοϊτητ, Ἔπηάεπι υἱάδ]ϊςεῖ 6986 τααῖμο- 
χαδιϊοατι εἰ δραοίεσιτι χτυΠΟΓΌΣΙ. πΘοοδδα δϑὲ δηΐπι ἧπ Πηδιη ΟρίΠ]0- 
παῶὶ ἀἄποδ δγγογεθ σοπυοπῖγα πο ΘΔ ἸΠΔ1ἢ ΘΠ ΔΊ ΟΙ πὶ ὩΝΙΠΘΓΏΤΩ 
οοπεϊηρὶε μος πιοάο 6δε6, δεὰ Ρτορτγίδβ ϑυρροϑἰοπεβ διρρομεπίδτῃ 
Ὠέρδςδε εδὲ ῥχοϊχυσῃ 6886, οἱ ᾿πδυροῦ φυδοουπαμα δοοίάυπι εἷς 4αΐ 
οἱ δροοὶδ ποιπογῶσα ἀϊσιιηι, ᾿δες εἰΐαπι πεοθδ86 δοὶ ἀΐσεγα. πιοάυδ 
σέγὸ Ρυγιπδροτίοοττιπν ραγιήμα μδαςίογεβ μωροὶ ἀϊποη]ιαῖθα παπ 
Ρτίαθ ἀϊοῖδε δαπέ, ραγίϊμι 8]189 ργορτῖδϑ. πᾶπν ΠΟ δεραγδῖυμι ἔάςεγε 10 
Βυτηογῶπι δυΐεγὶ προ τα ἱπιροσϑοι θη ἴα. σΟΓρΟγα ὙΕΓῸ δ Χ ΠΌΠΙΟΓΙ8 6886 
οοπιροοῖϊα, εἰ πππο πυπιεγιπι πιδὶ μι οπαδιϊοππι 6586, ἱπυροϑϑὶ δὶ! δϑῖ: 
πες επὲπι ἐπ ἀντ ἀτι8 γπηδρτιϊτπἀπε8 ἀΐσογθ υεγιπι θὲ. ἀεῖπάς πὶ 
Βοος πιοάο τπρχίπι 8εὲ Βαρεπῖ, υπἰιαῖθϑ γυθγο ποη δΒα]επὶ ταδριϊτυ ἀϊ- 
ὭΕΊΩ, ταϑρη υ ἀἰποτα γαγὸ ὃχ ἱπάϊν δ. ΠΡ 5. σοπιροπὶ φαοηδπι τὴὸ- 
ἀο ροδϑιθί]ς εδιῦ δὲ υβεγο πῦμβοτιϑ δι! μπηειϊουδ Ἰποπδάϊουθ δὶ: 
11: γεγο πυσηαραπι πα ἀϊουν. δρφοπἸαϊίοποβ δηΐμι δάδρίαπι οογ- 
Ῥοτὶραδ ἰδπαηῶπι δχίδιεπιὶθη9 δα ᾿ρβ8 πυπιεγὶδ. δὲ ἰριΠΓ πθοε886 30 

ἰάδτυ εδὲ πογῶμε δἰἰφῃο ἀϊεϊογαπι ταοάοτυηι 6886, πυπιεγαδ φυὶ- 
δπὶ Ἀἰϊφαϊὰ ρδτ δὲ επιϊοτα ὁδὶ, παξῖο δυΐετα Πότηπι 6886 σοπηράῇ, 

οοποίαϊ βοὴ 6886 δ᾽ αιιατη ἰδίθπι πασχηθγὶ ἡδίαγαπι, 4υδίεπι δοδεγαπὶ 
4υἱ εὕχα δεραγδίυηι ἰδοϊπαξ. ἰϊόια υἵτυση ὑπδαπδεαῦε ὑπὶῖδα εχ σοθ- 
πο εἰ ρᾶγνο δάἀβεαῃαῖίβ δἱϊ, αυἱ δος φυϊάθπι ε ραᾶγνο, ἴ{ὰ υϑσὸ 
εχ τρᾶρηοΐ δὲ ἰΐδφυε δῖ, πες εχ οπιωΐρῃ εἰεπιθη δ ππυτπηποάσδα 
εδῖ, πές υμἱταῖου διμὲ ἱπα Π}δγεπῖθδ, ἵπ μὰς φαίάοπι ταδρπυπη, ἴθ Πδο 
γ6ΓῸ ρᾶγνιιπι ἰδεδὶ, δαδρῖε πϑδίαγα οοπίγαγμιπι οχίϑίονιϑ. ἰΐέπι 4586 
ἴπ ἰρδο ἴεγπανΐο, φυοπϑιν 0 ἀ0 δαπῖΐ Ὧπὰ επὶπὶ συρογῆυδ ει. βοὰ 
Ῥτορίεγθα [ογίδεϑὶβ ἐρδινπν ἦτ ἱραγε πιεάϊυνα [δοϊπης. «Ἰοάοϊ υἱγα- 30 
4πὲ ππἰϊαῖηπι εχ δηρορυς εοἰ δἀδοαυδίΐβ, φΖῃοπδπὶ πο ὰο ἀπαὶ δα 
ὑπὰ αυδεάδιῃ οχίδιεη8 πδί γα δχ τπῶρπὸ εἴ ρᾶγυο δὶ δυὶ φυϊὰ δ» 
ππϊϊαϊο ἀἰεγει ἰΐοπν ππὶϊας ργῖον ἀπδι δῖα: ρεγοπνρία πδπῖαῃς ρεγ- 
ἱπεῖῖατ ἀυα 68. Ἰάδατη Ἰρίτητ Ἰάθδα ὥδοθϑϑε δϑὲ δῶ ΠῚ 6886, ΠῚ ΓΙΟΥ͂ 
ἰάεδ δῖ, ἂς ρτίογεπι ζαοῖδπι [υΐδ56. εχ αἰΐψυο ἰφίϊαγ. ἐπ εϊδστηιηδα 
εηΐπι ἐπα "185 ἀνα  τα115 οἴ οἴεη5 Ἔγαξ. ἰΐθτ δαὶ δυΐταπι δος ἐπ δ ηἰ Όπὶ 
ἩΘΟ6888 δϑὶ ΠΕΠΠΟΓΌΙΩ ΘδΦΕ: ΠυπιεΓΌπΙ ΕἸ πὶ δερδιδίητη ἰδοϊυν: 4ύδτε 1084 
ΠΟΙ δὲ ροϑϑί ῖ]α ποῦ 6δἐξε Βοτγὰπι ἃἰίογωσα. εἰ φυϊάεμι φηοά ἱπβηΐ- 
ἰαπὶ 6556 Π0}} ςοῃεπρὶϊ, ραϊεῖ, ἱπῆπὲϊα5 οπὴπὶ πες ΡδΓ πες ἐπηρᾶγ δεῖ, 
βεποσϑιϊο υθγὸ παπιθγογαπι δοῖ ᾿πηρδγὶδ παπιογὶ δαϊ ρδγὶ8 δετηρετ 
δὲ. οὐτὴ δηΐτη ἀπαμπὰ πος ποι οαάδι ἴπ ρδγεῖο, ἰἰιωρᾶτ εἴβοϊϊατ. οὔπὶ 
γεγο Βοος πποάο ἀπε! ϊδ5 ἱποϊήδι ἴῃ οὐπὶ πὶ ΔὉ πη ἀυρ ἰσαῖητ, οἷξ 
φαΐδεπι ἱμρατγίωση δἰἴη5 ρᾶσγ. ἰΐθτῃ δὶ οπιπὶδ ἰάθα δ᾽ ἰσυΐυδ εϑῖ, ἡυηι σὴ 
γέγο ἰάοδο βππὶ, ἱπβηΐτις 4ηοαθς παπιεγοδ εγὶϊ αἰϊοοΐπο τεἰ δου θῖν 
Ἰΐονπ γεἰ αἰϊουῖος αἰογίαθ ᾿άεα, φπαπινΐβ πεὸ δεουπάυτι Ροϑίοηεια 
ἤΕηΝε βϑεουπήντη γϑιίοθοτα οοπιϊηρῖξ, [τὰ ἰάπιδη οτἀϊπαπὶ Ἰάδασ. φποά- 10 
8ἱ Βυϊΐίωδ, υδηποαποῦ μος επίτα ἀϊοὶ ορονϊεῖ, ποι δοίατη ιοά εεῖ, 
γενυπι εἴίαπι ργορίεγ αυϊά εϑὲ. δὲ υϑσο δὶ πυιηθτυϑ δὰ ἀδπαγίῃιση πε- 
4πε, υἱ φυϊάαπι δίθν, ργιπο φαϊάεπι οἷο ἀεβείεπξ ἐρδοῖεδ. ραῖα δἱ 
τεγπατῖτιδ δϑὲ ἰνόπιο (68 }18, ιιῖα πυτηθετις ογὶὶ ἰ468}} ἐφυπα᾽ δἰεπίπ 
δὰ ἀεπατγίμπι ὑδ4ιι6 ΠΠπιδτιδ ε81 [46 8]16: ἰάθο πεζδϑϑε εδὲ χαοθάβιω 
δΟΓΌΠΙ πυπηθτογῶπὶ ἴῃ εἷδ 6586. [νι δηΐϊῃ δηρϑίδηιϑε ἰάεδοηηε δαπῖ. 
πἰἴλνηοι ἀθβοϊεπῖ, δἱ βρεεῖεα φιϊάοπι δηΐπμα] ἐχοθάεηξ. δίπιη] ἀπίδηι 
εοπδῖδϊ 4φποά, 581 πος τιοάο ἰογπδεῖυ8 1ἀ68}15 μόοπιο δἷϊ, εἰ ςεἴετὶ 4πο- 
ΤΩΝ τεγηδγὶϊ, ςπππὶ δἰποΐϊες οἶπὶ χυΐ ἰὼ εἰδή επν πατοετὶβ δθπῖ. 4ιῶγο ἴῃ- 20 
ἰτὶ μοιπΐπει ἐγυπὶ, δαξ ππυθαυΐδαθε ἰάοα] 18 Βοπιο, δὶ Ὀππδηπίρσος 

ἐογιδσίας 468 εδῖ, δι οἱ που, βαϊϊει ποπιΐθθδ. εἰ δὶ τηΐποῦ ρᾶσδ δἷὶ 
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τααϊοτῖβ, αὶ εχ [8 σοπιβίπα 18 ποξ δ θα ἐδ, απδε ἱπ εοεπι δππξ 
Ὡθτηθγο. δίῃ δἰίοαϊυϑ ἰά6ὰ δῖ 'ρ5ε φυδιεγπαγίιβ, γϑαἱϊ εαυὶ δυὶ δἰ δί, 
Ἀοσπο εγῖϊ ρᾶγϑ δαηΐ, οἱ μοπιο ἀπά} 85 δἰϊ. δρβυγάτιπι ἴδιαι εϑὶ ἄεπα- 
τὶϊ φυΐάοτι ἰάδαπι ε586, μ απαγὶϊ δυΐεπι ποτ, πεήῖιε δοφαεπῆυτα πὰ- 
πιδγοσιπι. ἰἴδιῃ δὲ διηξ εἴ Βα ηὐδοάδπι, 4ποτγιπι θρεοῖεϑ ΠΟῚ δαπῖ: 
ὑπᾶε 4υα ἀε οἰυϑᾶ ποπ ϑαπὶ Π]οταπι δρεοῖεϑ ἢ ΠΟ ϑιηὶ ΕΓ ΡῸ ϑρεοῖεβ 

30 σδ586. ἔϊδιῃ ἰπξοπνδη 68 6ϑῖ, δὶ ΠΌΠΕΓΉ8 9606 δ ἀδπδιίθηι τπαρὶ8 

-- 

30 

30 

φαϊὰ δῃδ εἰ ἰρϑα5 ἀδιαγὶϊ δρδοῖεϑ, Ἰατινοῖοὶ μαϊὰ8 χαϊάδτη μποη οἱ ρ6- 
πογαϊῖο ἰαπχιᾶτα ἀπῖὰ8, {Π18 ἴάπιδπ 81:1, τοπίδπξ δυΐεπι ἰαπαυδιη δὶ 
ἐ5 φιΐ δὰ ἀεπαιίυνη ὑϑ4π6 6ϑῖ, μεν οἴτ8 Πα πη ΘΓ 811: σεη δ δὶ ΡΟΥΓῸ 
4056 ϑεφαπηίαγ, γϑἰηξὶ σαουσσι, ρτοροτγοπειη, ἀθιμνάδη8 οεϊετααυα 
Βυϊυδοοπιοάϊ. ἱπέτα ἀδπατίαπι φπαοάδιη αυΐάδιη ρτιποὶρ 18 αἰτειθαυπῖ, 
Ρυῖδ τποῖιμη, 5ἰαϊϊοπεπι, Βοπιπι, πιαίυτῃ, 4}1ὰ γαγοὸ πυμπειῖθ, Ἰάδο 
ππαπι ΠΠΡΑΓ δδῖ: δἱ δηΐπὶ ἴῃ ἰδιμπατῖο, αποπιοάο αυϊπαιΐα8 ἱπιραγῇ 
πιαρι 1 π 65 ἰΐθπι, οἱ φπδθοιηαιια δι} }16, φυοπθαυε φιαπίδῦ νοὶ 
Ρῥτίπια ᾿ἴποα ᾿πἀἰνἰ811}15, ἀοῖπ 6 ἀυδ]τα5, ἀεἰνάθ ἤδες εἰϊδηι δ] ἀδ- 
ΒΑΓΙΌτΝ Π5 116. 16 πὶ 81 ᾿ππι θυ δεραγαῖῃ8 δϑῖ, ἀυ τὰν ογῖϊ φιυϊδρίαϊη 
αἴγαῃ πθατπὶ ΡΧίυ δ δι ἴοτταγίιι8 δὲ δ᾽ παγῖιδ. φυαῖθπ8 Θμἑπ ΠΠΙ Γ δ 
σοταροδίιι5 68ξ, ἀπῦμι 6δῖ, ιιδίθηιϑ γΟΓῸ ππὶν εγδα δ εἰ ϑροοίαϑ ρυΐοτς 
ΠΠΙπεγὰ5 δϑῖ. ὑπαφυδοηὰθ επίπι πὶ ἰαἴαταη ρᾶγα πηπιογὶ αἱ πιδίοτία 
εϑῖ, 116 γεγο πὶ ϑρβθοῖεβϑ. ἃς αυοάδπι 4φυϊάειπ τηοὰο γεοῖι8 ῥγῖοῦ 
δουΐο, 4υΐα οἱ ἴῃ ταϊΐοπε ἀεβπιθηῖα ροδιῖαδ 651; φυοάαπι γεγο πὸ άο 
δοιΐυδ, αυΐα ρᾶγϑ εδὲ ἃς 'ἰπ πυης ἀἰν!ἀϊτγ. τη αψιᾶνη Ἰρίογ τηδιεγῖα, 
δουϊι5 δἰδιαθυϊαιη οἱ ππὶξαδ ργίυϑ: αἱ γόγο ϑοουπάυπι δρεδοίεια, οἵ 
ἐδπὶ 4ιὰ6 δε πάθῃ Γδιομθι δδὶ δ 5ἰαμ τη, τϑοῖα8 ἂς ἰοϊμτη, 
4υοὰ εχ πιαϊεγία εἵ δρευῖθ. φιοά διῖιη διπρο δϑῖ, ριορίπαυϊιϑ δϑὲ 
δρεεῖο, δἱ δὲ ουΐι5 γιὸ δϑὲ, ροπεγαίίοπε νειῸ ροδίθγιιϑ. απο ἰριτιν 
τηοάο ἰρδιτῆ ἀπ πὶ Ῥτἰιοϊρίνπ 6517 χυΐα ποι εϑὲ ἀϊν 3116, δἰυπξ, 
δεὰ ἱῃαιν δ 116, τανη υπΐνογϑαϊ ἔαπι ραγίϊου]αγα οἱ δἰεπιεπίυπι, ν6- 
τπ αἰῖο πιοάο, 1] φυΐάοιν ϑϑουη αι γαϊϊοπδιῃ, μος ν6γὸ ϑξοιη- 
ἄυχη τεπιρὰϑ. αἷἴτο ἰΐδιια ᾿ποἀο ἴρϑυπι ἀπο εϑὲ ρυϊποίρίμιπ ἢ τὲ 
δαΐμι ἀϊοίυμι δῖ, δὲ γϑοῖυϑ δουῖο οἱ ἰδῖθ {10 ῥγίοσ 6886 νἱἀείωγ, εἰ 
αἴεγᾷας ἀππ8. αἴτοφας ἰρίϊατ τποᾶο ἰρϑυπι ἅπτπὶ ἰδεία πε ρτίμιοἰ ρέμμα. 
δῖ ἱπιροϑδῖθι!ε: μος δπὶπὶ υἱἱ δροοῖδα δἰ δι δἰαπιῖα, οο νεγο᾽ αἱ ρᾶγδ 
εἰ πιαϊοτῖα. δϑὲ πᾶπίχας φαοίδιῃ πιοο τππιπὶ πέγπινυθ, ϑεουπήτιη 
γογιϊδίο φουϊάεπι ΕΝ 8ῖ φυϊάδιν ἀθαπῃ ΠΝ εϑὲ πυτηοταϑ οἷ 
πΟῚ δοῦγναϑ, 868 αἰτιὰ οχ δἰ ἷσ, αἱ δἴυπε, αἰ δθυ8: δοῖα δᾶπθ ποπ 
εϑὲ ᾿ϊγᾶαιια ᾿πὶϊ88. οᾶιϑα ὙΘΓῸ ΕΓΓΟΙ8, αὶ δοοὶάϊι, φαΐα δἰπιι] εχ 
ταδὶ μειπδιϊοῖβ δὲ ὑπίνθγϑα ας γαϊϊομίι5 Ὑθηαθαηΐιγ, τὰ αἰ εχ {Π19 
ᾳυϊάειη ἰδηηιιατα ραποῖιπι ροϑυουῖπὶ ἰρϑαπι ἀπαϊα δὲ ρυϊποϊρίαπν. 
πμ τᾶ5 δπΐπν ραποΐωη δἷπα ροϑιίίομῃα 6δὲ. φιιεπιδἀιποάυια ἰρίτωτ αεὶ- 
ἄσπι εχ τπἰπίπιο ἐπα σοι ροϑασγιηῖ, [ὰ οἱ ἰδἐϊ, 4ιάγα πὶ ἰὰ5 οἴμοὶ- 
ἴὰΓ πιπογουη ᾿παῖογία, διπ φὰς ἀια!ϊταῖς ρῥτίοτγ. τυσϑύϑαυε ροϑίθ- 
τίου ἴδῃ αίαπι ἀπε] ταῖα αχίϑίθιια ἰοῖο φαοάδαι εἰ πὸ εἴ ϑρθοῖε. εχ 
ἔο γέγο 4υοἀ πηΐνογβαϊε πδθγείνᾶνε ργαθϊςαίιπι πναιπ, εἰ ἰξΐα οἱ 
Ῥᾶτγίεπι ἀϊχαγαῦὶ. δὲ πὰ} δες οἰάθιπ μ16586 προ β8: 0116 δοῖ. φιοά- 
δὶ ἔρδυιι ἀπττη 80] 1 δ[η6 Ροϑιϊΐοι 6586 ορογῖδι (1π πα]ϊο δηΐων ἀἰ- 
ἔετῖ πἰδὶ φαοὰ ρτἰποὶρίαια 681, εἴ ἀμ 1145 φυΐά δια ἀἰνν 1115, απ ἴ88 νΘγῸ 
ποπὸν διπηλ! ον δεῖς ἱρϑὶ ἀπὶξδ8, δἱ δυιῖθπὶ τα, ἐἰϊαἰφὰ6 ἀπιϊδιῖ φυδιη 
ἀυαϊται!, ἐὰ φυοαια ἀδ τὰ πίγαααδ υπΐϊᾶϑ ρτίοτ ἀιια! ταῖε ετιϊ. αἴ ποπ 

1085 ἀϊσυπι: δοιιογδηῖ δ8ᾶπε ἀδπαγίιπι ᾿τίπιο. [Ἐπὶ δὶ ἄτι }} 185 ἴρβα πππιπ 
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το 

φυϊά ε5ῖ, ἃς 'ρδα ἰγἰπιῖα8, ἀπὶρο ἀτια 185: 6χ φυο ἰρίταν μδες ἀυδ] δα 7 
9. Ἰλιυλιϊαβρῖς δαϊοπι αιιϊδρίαι., φιοᾷ σπιπ ἰαοῖα5 φαϊάοπι ἴῃ πα- 

τη δτὶβ τη ληΐῖπ 6 δἷξ, σΟπϑαΌ ΘΠΕθι5 φυΐά πὶ 115, 4ιδγοιποῦπηϊι8. Ποη 
εϑὲ Δἰϊαιιϊὰ πιεάϊυπι αὐξίδιῖθεσ, ν δ] υεὶ 115 φυδε ἴῃ ἀυδ] ἰαϊα τογπαγίον 8 
δαπῖ, αἴταπι σοΟΠϑο4αθηΐε8 δἰπὶ ἱρδὶ τ δ. ποπς δὲ υἴγιπι ἀιι4 1188 
Ρτΐος εβὶ ἐϊβ σιδθ οοπδεφυμυηοῦ, ἂη 4υδοῦπααδ οπἰϊδίαιπ, 9.111 
Ἱποὰο δὲ αἀἰϊξβοι!ταῖοσ ἀ6 ροβίδγιογί δι δἰΐαπι ποιπεγο ξεπεγθϑ, 
᾿ΐπεα ρίαπο εἰ οογροτε, δοοϊδυπε. αιιίάαπι δηΐπι εχ ἱπᾶρπὶ εἰ ραγνὶ 
σρεοίεθυς [ἀοϊυμῖ, ν δἰυεὶ εχ ἰοηρο φυϊάεπι εἰ Ὀτγενὶ Ἰοπριτυμάϊπευ, εχ 
Ἰδῖο νετὸ εἰ βἰγίςϊο ρίαπα, εχ ργοίυπάο δυΐεπὶ εἰ Ἀσπι] πιο]65. ἤδ6 
δυΐειη τηᾶρπὶ εἴ ραγυὶΐ δρεοῖθϑ διπί, ρυϊποὶρίιηη νϑγο, ᾳποά βεοῦη- 
ἄλιπὶ ἰρδυνῃ ἀπιιπὶ 681. αἰτἱ δὰ 4πᾶθ δουιιη δυηΐ Αἰΐξογ ροδυθγαηξ. δὲ 
οἴΐαπι ἴῃ Ηἰ5 ἰπβηΐϊα νυ ἀθπίηγ ἱπιρο σαὶ 1 Πα εἰ βΒειϊοία δὲ οἰππΐθυϑ τὰ- 
τἰοπαθρ8 οοπεγαγία : αρβολαΐα πᾶπιχιθ ΡΒ ἱπυΐςεπι ἀςοϊεϊ δα ε888, 
81 ρυϊποῖρία οἰΐδιπ πον σοπβεχυμπίαγ, αἱ δἷξ ἰδῖππι εἰ διυίοϊαπι, ἰοπ- 
βυιῃ εἰ Ὀγενε. δὲ δἱ πος δεῖξ, ρβίδπυπι οὐἵξ ᾿ἴΐηδα, εἰ δοϊ  ἀθπι ρἰαπαπι. 
ΔΠΡΏΪ ἰΐθτη οἰ βρατγδα δἱ πυϊυβτηοάϊ σαοπᾶπι τηοὰο δβείρπαραπίατ 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΘΟΟΑΆΟΝ ΧΙ. 

ἰάοτηαπε δοοίἀϊε φηοά εἷς {π8εὲ οἶγοδ πατπδγῦτα. ᾽δε δαίαης ταδρτιῖ- 
τὰ ἀϊπ15 δυπὶ ραβϑίοπεϑ, ποη δχ ἢἰ8 τπδρηϊπάο, χαεπνατηοάπη πϑς 
ΕΧ τβεῖο δἵ οὔγνὸ ἰοπρήπάο, πθοὸ εχ ἰδονΐ δἱ ἄσρδγο 8011. εἶς δὰ- 
ἴεια οπιηὶθ8 σοιπίαπο, αυοά ἱπ δρεοίεραδ, Ἧσπδε δαπὶ αἱ ρεπεατῖδ, 
ἀυρίτατε δοοἀϊξ, σαπι 4υΐδ πηϊνεγβαὶα ροπαῖ, πἴγαπι δηΐτααὶ ἱρδατα 
ἴπι δηΐπιδ]ὶ, δη δἰ ἔοστιτο δ ἱρβο δηΐιπαὶῖ. ἢος πᾶτυααε εἰ δἱξ ποτὶ ϑερδ- 
ταῖυπι, π]Π]άτη ἀυβιταἰϊίοποαι δοῖεξ. δὶ νθγο δῖ, φαεπιδάπποάειπι αὶ 
Βαες ἀϊοηπὶ, δεραγαίυπι ΔΡ τπο οἱ πιιηθγίδ, ΟῚ 6δὲ ἔδοῖϊε δοἴνυεσοῦ 
εἰ πο ἔδςϊϊε ἀΐοετε οροτῖεξ, φαοά ἱπιροβοθι]6 δδὲ. στα δπὶτὸ ὑπῦῖα 39 
4υΐϑ ἴιν ἀνα] ταῖε ἐπε ρας εἰ οτηπῖπο 1Π ποπιεγο, υἴταπι ἰρόπια φαϊὰᾷ 
8 ἃἰϊυ ἃ ἱπτε! ρηιῦ φαϊάδπι ᾿βαθ οχ ἴαἰΐ παι εγία πιαρπϊ τυ ἀϊπε5 σ6- 
πεγαηξ, ΄συϊάδπι δχ ρυποῖο (ρυποῖμππι δυΐοπι οἷα ποη τππηππ, 86 πα] 
ἀπαπι 6886 ΥἹἀ δια γ) εἰ ΔΙ ιογα πιδιοιΐα, 48 }15 οδὲ πιυϊϊπάο, δε ποῖ 
ρα τυ ἀϊπα, ἀθ αυΐδιιδ αἰ} } πιΐπαϑ δδάθπι δοοίἀϊε ἀπθίμαγα. πᾶπὶ εἰ 
τηδίογία ὑπὰ εϑῖ, ἰάθπι ᾿ΐποα ρἰαπαπι εἴ δοϊϊἀαπν δυπῆ: ἐσ εἰράσεξα 
ἐπίμν ἀπηπε οἱ ἰάθπι ετγῖϊ. ποην τπαϊεντῖδα ρίαγεϑ, εἰ αἰϊετα χαϊάεπε ὃ 
Ἰΐπθδο, δἰϊενα ρίαηὶ, δἰΐδια δοϊἀΐ, δαΐ δεφυυπίοσ ἴῃ υΐοεια δπὶ ποῦς 
4υᾶγε μος εἰΐαπι πιοΐᾷο εδάεπι δοοϊἀθηϊ. ρίδμιιπι δἴδμῖτα δαὶ πὸπ 
ΠΑΡ δὶ ᾿ἔπϑαμν δξ ἴποὰ δεῖς. ἰΐθπὶ 4πὸ αυϊάειη πιοδο οοπίηρ ἐα 
πο εἰ πμἰεἰ τυ ἀΐπα πιιπιθγησι 6886, ΠἰΜῚ] ἀΐσογα οοπδηΐυγ: φποπῖο- 
ἀοοσπηφιια αὐΐοπὶ ἀΐοαηξ, δδθάθπι ἀπ που ἰαῖε8 δοοϊάυπι πᾶς 1 Ὲπὸ 
πους 4υὶ εχ ὑπὸ εἰ ἱπάειτεοστηϊπαῖα ἀπα διε, ἀϊσεθαπς. χαϊάκια 
ΠΔΠΙ416 εχ 60 4:04 πη ϊνογϑα εν ργαδάϊοδῖαν εἰ ἢ0}1ὰ πππϊ ἀραῖος 
πιπποιιπη ρρπεγαῖ; αυϊίαπι εχ αἰϊψπα του] ἰταἀΐπα, ρτίπμα ἐδππεα: 
ἀπαϊϊταῖοπι παῖπαιθ ρτγίπνδιη τπα ἰτ ἀπδπι 6556. 4αδτγα, οἱ ἰϊα ἀΐςαμο, 19 
πΐδ 1} ἀϊςἀγαπὶ, ϑεἀ δαθάθπ; ἀυθ  ἰδίϊοπθϑ δεφυπμίωσ, δἷνα σηλεῖδο δἷξ 
διι ροδιεἶο δι ξοπιραγωπιεπέσιη δυὶ βοπεγαῖίο, εἰ φυδεοῦσαιο βλα 
δἰιη 1118. Ἰπαχΐίηπ 8 διιξοτη αἰ φυΐς ἰπφαϊγαῖ, δὲ τιπὰ δἱξ 4ιδεχηα ππΐξδε, ἐχ 
υοπδπι εδ ἢ ποῦ εὐΐπὶ εὐὶξ ἀπα]θδεηθε ἰρϑῦτη ἀηππι. πδοῦϑϑ6 δα- 
ἴεπὶ εϑὲ δῃῃ!ξ 6χ ἴρ80 ὑπὸ εἷ πια]εἰϊυ Δία 6886, ἀξ Ἔχ ραγὲδ τα. 
ἀϊιιῖδ. αἴφινε πιι τυ ἀΐπ δαὶ ἀΐςεγα αὐϊϊαῖοπα 6586 ἱπηροδεῖθῖϊα δαὶ, ἐπα 
ἐπάϊν δι 1115 οἷτ, φαοα ἀὐΐθαι ἐπ ρᾶγῖδ αἱξ, αἰϊαϑ ἤδρεὶ πρῦδο ἀπδ- 
οὐ]ϊαῖεδ: ἀπαπιφυαπιάιιθ δπΐπα Ραγιϊαπν δας ἱπ δεν Β αν ἀπὲ προ - 
τὐάτηθιι πθοθθδ6 6δϑὲ 6886, ἂς πηϊϊαίοτη ἀἰν ἐδ. ]Θην, οἱ ἔρεῦχα ἘπΌμΩ 
ἃς για] εἰ πάη επι ποι; 6886 εἰ επι οπίστω, φυαηάἀοσαϊ μη 
ππίϊα8 νιοη εδὲ πια τι ϊ6 ἂο ὑπο. ἰἕοτα αὶ μος ἐπα, αἰ δεῖ αἰνὰ 
4υδῖη αἰϊυτν πιιπδγατ ἴδοίτ: πη] εἶτα ἀϊπα παπυχυο ἐπάν δέϊξαπα πα- 
τλϑττ δϑὶ. ἰϊδιη αυδειπάθιη εἰΐαπι ΔΡ εἰ φαὶ δἷς ἀΐταπι, πίτανα τπ- 
πιϑιτιϑ ἰπ βπίτιισ δὴ Βηΐτα5 δἷξ: οὐδὲ παπιηαδ, αἰ δρραγεῖ, τουϊπαδο 
φυοφαὲ να, εχ πὰ δ τιπὸ δαηὶ υπἰΐαϊοδ βηῖϊαο; δϑάφαθ οξ 
ἴρδα σπα εἶτ ἀο πν]ἰταάοααε ἱπβπίϊα: 418116 αχας ποαϊατιάσ δὲ 
ἀπηπὶ εδὲ εἰδιπθηΐυτ ἵ δἰπη εν δαΐεπι ἀς Ῥαποῖο φαοφαο αἰδρας 
πδεγαγοὶ ἃς εἰειπδηῖο, εχ 400 ἔδοίιιπι τοὰρηϊτοάξφοδα,. ποῦ δαϊπο. 
πἀπύτη 80 [ατα ρυποίιπι πος 688: εχ 480 παπίχιε αδαπισαοάᾳαε αἶδο- "9 
ταῦτα Ῥηποίογυπι ̓  Ποῖ δὐΐη 6Χ φυδάδπι ἀϊπιεποῖομε ἴρεοφας ρωβοῖο. 
δἴνογο πε ραυῖεϑ ἀἰν 818 1}ε8 6586 σρητί πρὶ! ραγίδδ ἀϊτηενοϊοιὶθ, ηθοδαε" 
δἀπιοάτπι τηυϊ τ ἀἰπ8, εχ φαθὰδ ππίαῖθβ: παηοττα πδαναας ΕΣ 
ἱπά τιν 5 1110 115 ςοπιροπίϊωγ, πιαρη τυ ἴπεδ νογο ταϊπίπιθ. δες ἴαφας 
οπιπία σρίεγδαπῃα 581Π}}}18 πιδηϊεϑίδηξϊ φποά ἱπιροϑϑιθὶϊς οἷξ πατηετπαα 
ἃς πηϑρηἰ τἀ ἷπε8 ϑεραγαῖαϑ 6886. ργδεϊεγεᾶ φυοά ἱρδὶ ρτίτοϊ ἀε πι- 
πιειῖς εἰἰδοοτγάδηϊ, διρτιιπι 688 ᾿ρ8885 γ68, οὔπὶ ΠΟῚ δυξ τρχδδιλιλοῦ 
Ρτϑερετγα οοπξδιοποιη. φαίάδιπ οπίπι, φαΐ τπαϊβοσηδείςι ἔμ 
εἶππε ργδοῖθγ δου 1118, οὐπν νἱάεγεηι ἀἰβοιήταῖοτα διααρ δ 
εἶτοα δρδοῖθϑ, ἀδδιϊογιηῖ ἃ πάπαδγο ἰάθαϊὶ ἃς πιλι βοταδῆ 
ταπί. φυϊίαιπ νότον, οὔπι δρεοίοδ δἰππη! οἵ ᾿πππιδγοβ ἔβοει ΚΎΕΙ, 
πεαυδ νἱάεγεπξ φιόπαπι πο άο, δὶ 418 Βᾶθο ρῥτίποίρία ροπαὶ, ταὐτδεο: 
πιδῖϊου5 πυϊη Θγοσ ργαθῖεγ ἰάθαί μι εθϑεῖ, εαπάειι πράτ ὃς ταδῖϊκθ. 
ταδῖίσιι!π πυσπόταπ [εσογαπὶ γαϊΐοπθ. αυΐα δυΐθπν ορεγ 5] ἴον εδὲ 18 
τλαὶ πεπιδίίουδ, ρτορεῖδδ εἴ πῸὴ τοδὶ ἢ ἐπιαϊῖοοϑ δυρροδίίοιεδ ἀϊοαμξ, 
4πὶ νεγοὸ ργίπιιδ δβρβοῖΐεβ εἴ ΠΌΠΙΘΓΟΒ 6886 ροδαϊῖ, ἐρεδοῖοα οἵ ππϑῖδ -. 
τηϑίϊοα 6866 Γι ομΑθ: 6. δορᾶγαν!ξ. υᾶτα δοοίἀϊι οπιπεα δεοσηά παρα 
φιΐὰ τεοῖε ἀΐοεγα, οπιπῖπο γθγὸ πὸπ γδοῖθ. ας ἐρδὶ εἴὔδπι ἰδιδαΐασ. 
ποη βαάεπι δβεά οοπίγανία ἀϊςοπίθβ. ουθᾶ γότο 6ϑὲ φαοὰ δυρροεϊῖο- ᾿ 
μ68 δἰ4ι8 ργίποὶρία ἴαἶϑα ϑδιιπς. ἀϊξῆοα δὐΐοπὶ δος, πὶ αἷξ Ἐρίοασ. - 
Ἰπῦ8, ΕΧ ΠΟ Βὲπὸ βγαδδιιρροδίεα θοπδ ἀἴσογο, σατη ρτνπατω επὲδα. 
Αἰϊχπιὰ ἀϊοϊταν, σου οδῖπη ἀρρᾶγεῖ ποῖ θὲπθ ἀϊοΐαπι, βδὰ ἀδ παπεοτῖα 
χυΐϊάεπι δηΐβοίδπε 4π86 ἀυβιϊαία εἰ ᾳαδε ἀεϊογτηϊηδῖδ δαμῖ: σαἰσας- 
4:16 ΠαΙΉ416 ροτδυ ἈΘΌΣΩ 6δὲ, τηαβὶδ 6; 6χ ρ] ατίθη5 ρεζδυδειπα ἔαοσὶξ: 59 
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ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΑΚΟΌΜ ΧΙ. ΧΙΠ]. 

υξ καΐξε 1} ροτεσδάδείτις οαΐ ποπ ἐϑὲ ρεγϑιδρῦτα, πἰΜ 110 πιαρὶε. ἀδ 
Ῥτίποϊβ σεσγὸ ργίποὶρὶ 8 ργπηΐσαιι οδοϑῖ8 οἴ δἰ δηθμδ, συδαοαπααθ 

ἰάοτι ἀϊοπηξ, 4αὶ ἀδ 8014 86η8:8}}} ϑυ ϑίδηξία ἀεϊεσιιϊηαπὶ, χαδε- 
πὶ ἰπ πδίαγα 4 ἀϊοῖα δαηϊ, ηυαεάδη πο βππὲ ᾿γϑεβεπῆ8 δοίδη- 

δε. φιδοοῦπαῃε γεγο δἰαπε, φυὶ ἀϊσαηξ ργϑθῖοῦ 86 η51 1168 6888 8168 
δυδοϊδυϊϊαϑ, Που56 4Ό6η8 651 ἀἸς [158 Θροδοῦϊαγ,. συτα ἰρί τον χυΐάαπι ἰάοἃ8 
δὸ ππίπδγοϑ ἰ 168 6886 ἀϊοδηξ, δἰδιπεπίασαθ δοττιπὶ δἰθτηθηΐα ρεποὶ- 
ἴαψαε δηξίυτη 6886, οοποίἀογαιάμτ ἄς Αἰ8, χυϊᾷ οἴ φποπᾶπι τηοὰο 

30 ἀπά Ὑεγατω αὶ πατηθγος ἰαπίυτα εἰ ἢ08 τπαϊδιοτηδίϊοος ἑδοϊπηξ, 
Ῥοδίεγίπϑ Ἔχαπιίηδηαὶ δαηϊ. δοτατη δαΐοτη 4οΐ ροπῦοὶ ἰάεαβ, δἰτηοὶ 
φυιϊϑρίαπι εἰ τποάτπι υἱάεγιξ εἰ ἀπ ϊαοποτα, αυ86 ἀξ οἷ ἄς: δῖπια] 
βατιχυς πηΐνθγδα ε8 δα ρδίδπεῖδϑ ἰδοϊππιὶ 146 89, εἴ τυγϑυβ πὶ βερᾶγαῖδ8 
εἰ εἰηρυϊατγίστη ; ἤδες γετο 4αοα ποῦ οοηιραπί, ἀπθίϊαϊατα δὲ 
ΡΤ αδ. οδυδα ὙΕΓῸ εἷδ ζαὶ υπίνεγβαϊθα ἰάβαϑ ἀϊουπὶ, αἱ εα8 'π ἑάθπὶ 
οοπίπηραπξ, ζοΐξ, φυΐα 66 π9: 0 118 ποη ἰαςϊεραπὶ δαϑάεπὶ δ 5ἰδηιῖδδ. 

δ οἰπρι!ατία εἰθηΐμι, 4υδε ἴπ 86 π9: 1} 1 5, ἤποτε ρυϊαρδπῖ, πες αἰ σαϊὰ 
βοτγθι τοδυθγο; ππίνθγβαϊα δυΐθπὶ ργδθῖαγ μδδο ἴθτῃ 6886 ἴθτηῃ αἰλυιὰ 
ᾳοϊά ε586. μος δυΐειπ, υἱ ἀπε ἀἰςθθαπηαθ, τηονῖξ αΐάεπι ϑοοτγαῖεϑ 
Ῥτορῖετ ἀεβιίοποϑθ, πὸη ἴδιηδη ἃ δι ρη αγῖΡα5 δϑερᾶγαυϊῃ; εἰ μου 
τεοῖθ ἱηι6}]οχὶϊ, πο δορᾶγδηβ. οοπϑίαϊ δαΐετη εχ Ορεγῖραδ: δἰδηΐτη 
Δρδχίιθ πλΐνϑυϑα) 9 φυϊάεπι ποὺ 6δὲ δοοίρετγε 88 ρ16η18π|. δε βᾶγαγο 
δαΐετι οδιι8α ἀϊβου ταίυπι, 4υδο εἶγοα 4685 δοοϊάππξ, ε8ῖ, χυϊάδτα 
σεσο, ἴδπαηδπι ἢ ΘΟ βϑασίαπι δ1ῖ, δὶ ϑ0 δ5ἰδηῖϊδα αυδεάμιπ ργϑεῖογ δ6ῃ- 
401169 οἱ Πυδαῖοα Ἔτη, δαρᾶγαῖαβ δδδ6, (4 ]18 απίἀδιπ ποὴ μδθ6- 

4 Βδητ) δδ8 δᾶπε 4086 πηίνεγϑαἑοϑ ἀϊσαπίον δἰταϊεσιιηῖς οἱ ἴετα δοοῖλαξ 
ἐβεάετα πδῖυγθϑ Ὀπίνθσϑαὶεδ 86 ρδγιϊο Αγ δ ρ686. δὲ βδθς ἱρδᾶ ρὲῦ 
86 ᾿ρϑαπι ετὶὶ αἰ βου] τα8 δοταπι ἀε φυΐρυδ ἀϊοῖπτα δαὶ. : 
10. Ουοὰά νετο εἰ ἐ5 φαὶ ἀΐοππι Ἰάδαθ, οἷ 18. φυὶ ποπ ἀϊοῦεξ, 

᾿ αἴλχαδη ἀπθἰϊαϊοπεπὶ μαΡεξ, φιοὰ οἱ ἃ ργίποἰρίο ἴῃ ἀαβ ται οπὶθαϑ 
ἀϊςἴαπι ε5ὶ ργία8, πιοὰο ἀϊςατηυ8. ἨὭδτι δ] 4υ8 50 81απῆϊδα ποῦ ροπαὶ 
6686 δερδγαῖδβ, εἴ ἢος πιοὰο δίοιὶ δπεϊατη δ πρπ]αγία ἀϊοππίαγ, ρ6- 
τἰπιθὶ δι θϑιδηιίατν, φυθπιδάταοππι ἀΐςοτγο υο]ασηπδ. φποάδὶ χαΐδ 88 }- 

ο αἴδῃιϊα8 ὁεραταῖαθ ρϑηδῖ, σθοταοάο ρτίποὶρία εαγυτα εἰ δἰ επιεπῖα ρο- 
ποιῦ δὶ δἰπρηίατε πδπιαπα οἱ ππίνεγθαϊθ, τοῖ εἰτιηΐ δηϊα χαοὶ 66- . 
τη επῖᾶ, πε486 50 1114 οἰθπιεπῖα. δἰης εἰθηΐμ) δ. Παρ 6 απίἀθπι, 486 
ἵπ γοοα δυνὶ δυ 5ἰδηϊίαε, εἰθπηευϊα γὙθγὸ δαᾶγοια δἰ θπιθ πα δηῃβεϊαη- 
Ὀαγαι; πδοαδθ8ε δυΐδπι δϑὲ ὁ α οἱ ππδιπαυδτηῈ6 81] άτατο Ὁπᾶπὶ 
65386, δὶ πὸὴὶ Ὀπίνουβα τοῦ σου οιι οἵ σρεοῖο εαθ δι, δεὰ ἅπᾶ πατηθγο 
Ὡπδαπδβθαιθ, οἵ συοΐ αοϊά, πὸ ποηπίνοσῦτα, ἰξδπὶ ἔρδυτη 4φυοὰ οδῖ 

παι αυοιϊητιδ., ποτα ροποη: 4ποάϑὶ δγ Ἰαδδε,, ἴϊδ 11 ποῦς εχ 
αϊδὺδ 5801: ποὸὴ ὀγαπε ἰρίτον Ῥ]υγα α φυδπν ππαπι, πες δἰΐοσιτα 6]6- 

20 τπιθηἴΐοσγπηι εἴπη δε συη ον δαπᾶθιι γϑεϊοῃ δῖα βϑοπη ἀμ τη 4πᾶπὶ πεὸ 
ΔΙ᾿ άστιτε 8. ἰα άγοπι ἐαίίεσ αἰίοτα εἰ αἰΐθγα. δὲ υϑγο δὶ μος, μσβοῖεσ 
οἰθινθῖδ ποὺ Ἔσυηξ δ᾽ δπιία, 86 ἃ ϑοΐππι οἰθτη οπίδ: πος ἰΐεπι οτπιπὶ 
δοῖ 111 οἰαπιοεπῖα,, οὔπη ΠΟΙᾺ δἰπξ ππίνθγβα ία, δοϊεπεῖα γεγο υπίνετϑα- 
Ἰΐαται 511. σοπϑίαξ γεγο εχ ἀδπιοπϑιγαϊ οπίθυϑ ἃς ἀεβπίτοπίθαδ: ποῖ 
εὐἷπι βὲ 6Υ]]ορίδπιη5 φαοή Βὶς ἰτίαπρυ]ι5 ἀποθηδ γϑοιῖδ, πἰοὶ χυοά 
οτηηῖδ ἄπο τεοῖϊ; πες 4ποῖ Ηἷο Βοπιο δηΐπιαὶ, πἰ51 φῃοά οτηπὲδ ἢοηῸ 

4057 ατΐπια]. δἵ γεγο δἱ ρεϊπεὶρία ππίνθγβα ἰδ δαπῖ, δαὶ δἰΐαιπ σα δῖαπιϊδα 
ἥτε ἐχ ᾿ἰ5 βαπὶ υὑπίνθτϑθα!εβ συηϊ, εγὶξ ποῖ δι θδίδῃεῖα ρυΐοῦ δ0- 
δἰδηιία. πηίνθγβαϊθβ παπαῖ ΠῸΠ δ8ϑὲ δι δϑ:δηῖία, δἰ επιεπίατη υϑγὸ εἴ 
το οἰρίατ πηΐϑεγθα!ε δϑὲ. 658 δαϊετι εἰ εια οπίυπι εἰ ρτίπεϊρίοτη ῥρτίῃϑ 

115 φιΐδεια ρτἰ ποίρίητα δὲ εἰαπιθπίστα δδὲ. ἤδες ἰίδαπε οπιπίδ ταῖΐο- 
ΒΔΑ ἴον δεοϊάιπι, τυ} σὰπι ἐχ δἰ διποπδ ἰάθαϑ ἰδοὶπηξ, ἔπι σαπὶ 
Ῥταδῖογ δὰ8 ἰάοας δυβδίαπιϊδδβημιθ, 4π8εὲ βεδηάθπι δρϑοίεπι Ἠαβεπὶ, 
πηττι ἥπἰὰ περαγαΐατι 6688 σθηδεμξ. 4ιοί δὶ ΠῚ} ρτο θεῖ, φαεπιδά- 
τοοάαπε ἰπ νοεῖς 6] επιεπιῖβ πα] ὦ τα] δαπε ὁ 6856, πἰ μι! ]αυὸ ργαε- 

το ἔδυ πη ]εα ἰρεα α ἰρδᾶηαςε ὦ 6986, ετιπὶ ΟΡ ἢος ἱπβπίϊας εἰτηι]ε8 67]- 
Ιαβαθ. ηποά δαΐθιη οπιπίϑ δρίοπιϊα πὶν Ἔγσδιίαπι δἰ, φυδυιογθῖτ π6- 
ςεο86 81: ἴπ|π ὀπίζυση ρτίποὶρία ππένϑγϑα α 6586, τα ΠῸπ 6886 δερᾶ- 
γαῖδδ δ ϑ᾽αηιϊδθ, μος ρίυ8 4ιᾶπὶι αἸϊα ρσαβάϊςϊα τηαχίιπε ἀαβίϊαιῖο- 

᾿ δὼ Βαρεῖ δὲ ηποάλπι χυϊάσπι πποάο υϑγὰπὶ φαοάὰ ἀϊοϊίατ δεῖ, 
Ἢ αὐοάδπι δαΐοτα πιοά0 πὸπ ὑϑιππι, δοϊθηεϊα παπιαιιε, βίςαξ δὲ ἱρδηπι 

᾿ φοῖτε, ἀαρ]εχ ε6ἴ; φαοταπι δἰ ἃ ροϊεπιία, δἰϊπὰ ἀοῖπ εϑῖ. ροϊεπίῖα 
ἐρίταν, σατ [1 Ἰδπάυδτα πηδξογία ἐρβίὰ5 τιαΐν εγβδ] 8 ὃς ἰα ἀεβπίια, τιπὶ- 
γεγδαὶῖς ἱπήεβηϊίχιε εδῖ; δοίυς γεγο ἀδιθγιηϊπϑίυδ εἴ ἀεϊοτγτηϊπαῖὶ, 
δὔτα υοά αὐἰά Βυϊμπδαθε δἸϊουΐασ δῖ: υδττιπὶ μὲσ δοοϊἀδηϑ υἱάεϊ υἱ- 

10 δῶσ ςοἴοταπι παϊνετβαίθαι, 60 αυοα Ηἰς οοΪοτ, ἄπεπτα νἱάεξ, οοΪογ εδῖ; 
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4αοά εἰ ρταπιπιδξουβ ἤος ὦ δρεουϊαΐτιτ, ΔΙρῇα 6δὲ. παπὶ οἷ πϑοῦϑδο 
ἐεὶ ρτίποιρία ππίψεγβα]ία 6886, πθοθδδα δϑὶ {Π4 σαοφυς ὃχ Ηΐθ πηὶ- 
τετ8Ά}12 6586, φαεπιδάτηοάθτη ἴῃ ἀ επί Ομ γ Ἰοπίθα8 δϑῖ; χιοὰ ααϊ- 
ἄεπι δἰ ἰϊὰ δϑῖ, Β1 81] δίς ϑαραγαΐαστο, με δ ϑίβηξία συΐάοπι. δεὰ οοη- 
διαὶ φυοά χφυοάαλτηπιοάο χυϊάεπι δοϊομϊία αὐ τεταῖν εδὲ, φποάδηι- 
ΤΟ ὧἀο Ὑ6ΓῸ τοϊηΐπλα. 

ΧΙ. 

Ὁ Βας ἴξαχτα δα βοίαπεα τοὶ ἀϊεΐα δἶπξ, οτηπβδ γθγο, απεοπιδᾶ- 30 
ταοᾶστῃ ἴῃ παῖπγα! θα 8, δἰπιλ τετ δἐϊαπι οἶγοα ἐπασηοθ1165 δι Βοϊδητῖδϑ 
Ρυϊπεὶρία οοπίγαγία ἕβοίιιπε. δὲ δαΐοπι πα ὶ]18 ῥτίαςὶρὶϊδ ροϑϑῖῖ: ρτίπα 
Δἰϊαπϊ 6886, ἱπιροϑβϑῖβθι]ς ογῖξ ῥτιποιρίαπι αἰϊφαϊὰ αἰϊαὰ εχίδίθης 
Ῥυϊπεὶρίππι ε886. σϑἰυτὶ δὶ χυΐδ ἀΐσαὶ δἰβυπι 6886 ρσίποϊρίατα, ποπ 
Ῥτοαῦϊ αἰϊυά δεὰ δ: ΔΙΒπι, 6886 ἴβπιθη ἀθ ϑηθίθοῖο, εἰ αἰϊφυϊά 
δίυἀ εχϊβῖθηβ δἰ δαπι 6886. {πὰ βᾶπε ῥτίυϑ ετὶξ, αἴ γεσο οπποῖα εχ 
οοπίγαγι!8 βπηξ, ἰαπαύδτα οαἰυϑάδπι δ δοἴϊ. πες α888 Ἔτρὸ δϑὲ τααχὶ- 
τὴϑ Βοο φοπίγαγι!9 ἔπ 6988. ϑετροΥ ἰρί τὰ οσυποία οοπίτατία 6 δυρίεςῖο ὃ 
δαπῖ, εἴ πο] ] τη εδὲ δερασαθῖ 8. οείεγαπι,, 4φαεπιδάἀπιοάυπι ἀρραγεξ 
ταιϊϊοχυς ἐδϑιδίατ, ἩΝΙ δ δἰδηϊίδε σοπίγαγίυπι δδὲ: 0] υτὴ ἜΥΡῸ 
οοπίγατίοσώτω οπιπίατηι ργορτὶς ρτἰποιρίππι δὲ, δεὰ δἰ ξασθαι. φυϊάδτα 
σογοὸ δἰτοιπιπι σοπίγατγίοττιπι τπδιθγίαπι ἰδοίμης, χαϊάαπι απὶ δος οὲ 
δόγμα: ἱπδεθδὶα, 4φαδϑὶ μος παῖασα το εἰϊπάϊπὶδ οἷς; αυϊάαπι τοὶ 
χαπὶ τυ άίπειι. βεπεγαπίωγ επἰπὶ ππτηθσὶ ἃ χαϊρυϑάαπι εχ ἀμαἰϊταὶθ 
᾿πϑεχῃα]ϊθ, τῆᾶρτο ἃς ρᾶγγο, ἃ χυοάδια εχ χρυ ἰτυἀϊπε : Διο Ραα 
ἴδπιδη Δ δυβδιδη τί πηΐυ8. εἴδηΐπι αὶ ἰπαθααὶα οἴ ἀπατη ἀϊοῖξ 616- 10 
ταθηῖδ, ἰπδεαυαϊα υεσο δχ πιᾶρῃο εἰ Ρᾶγνο ἀυα]ϊιδίεπι, ἰδπαδπι 
ὩπΌτη δ'ηῖ, ἱπδθαῦα!ε οἱ πιαρτητω δὲ ρᾶγναπι ἀϊοῖξ, πθς ἀοτεστοίμδξ 
ααοὰ ταϊΐοπε, πυπιθτο υεσο πιϊπίπιθ. ἂἱ γεγο ρσίποὶρία βἰΐδπι, απιὰ8 
εἰεπιεπῖα νοοδηῖ, πο θ6πε δϑϑίρπαπί, στη 4υϊάαπι πηᾶρποπι δὲ ρδγ- 
Ὑὔπὶ ΡαγϊεΓ στη τιπὸ, Βδδς γα πασηεύοττιπι εἰ οπιθηῖα ἀΐουπι, ἀθ0 
ἀυϊάεπι πηαϊογίαπι, ππυτα ὑόγο ἔογιπδτι; αυϊάατι γεγο τπρϊτοτο δὲ 
Ῥδῦουπι, 4πὶδ τρδβποιη εξ ράγντιπὶ τοδρτϊ τ τηὶ τρί δεσηπάυτῃ πᾶ- 
ἴώγαπι ῥοῦ] ατία δαπε; δ]1} δαΐεπι, χυοά τοδὶ ἀπίνεγϑαϊα ἴῃ Ηἷδ, 

- 

᾿ ὁχοεάδθηβ εἴ Ἔχοαϑϑῃπι. δὲ πα] ]ππὶ ἰδίογυπι αἰϊχαϊά ἀϊἐτὲ, ταλ ἰΐα 
ἀϊςαπι, φαοαὰ φυδεάαπι απδε δοεϊἀαπε, εἰδὶ δὰ Ἰορίοδϑ ταπωτῃ αἰ 8- 50 
οὐἰϊαῖο5, ἃ φαΐθηδ οανεπὶ ργορίογοα ηυοά αἰϊ φυοααε ἰορίςα8 αἴζε- 
ταπὶ ἀεπηοηβιγαδιϊοη β. εἰπδάθι ἰδτηθῃ γαϊϊοπὶδ οδὶ ἐχοθάθῃδ εἴ ἐχ- 
ςεϑϑτΩ, ἃἴ ΠΟῚ τηϑρπῦπι δὲ ρᾶγυαπι ῥγίποὶρία 6δ8εὲ, δ ΠΌΤ ΕΓ 
ἀαπαϊϊαῖε ρτίογοτη εχ δἰ θπιθηεθ ρόπαγα: ἀπιρο πϑπαπα τηδβὶ ππΐ- 
Ὑετϑα]ϊα ϑαπέ, δὲ 1|πὰ φυϊάετα ἀϊοςαπξ, μος γεγο πιϊπῖπιθ. φυΐάδχα 
γεγο δἰϊογτισι εἰ αἰϊιιὰ δά ἀπαπι ορροπαηῖ, δἰ τὶ δαΐεπν τα] τα ἀϊπετα 
εἴ ππῦπι. δἱ ᾿ριϊατ δητία, αἰ υοϊυπὲ, εχ οοῃίγαγιδ δα, πηΐ νΈΓῸ δὺξ 
ὩΪΔ1] ςοπίγαγιαπι, δυὲ δὶ δϑὲ, πιυ εἰτιἀο 65, οἱ ἱπαθεαααὶα δεχυβὶὶ εἰ 
Αἰτοτηπι εἰάεπι, οἰἴΐαπι αἰϊα ἃ εἰάθπι. τηαχῖπια φαΐάθπι πὶ πὺπι Ορ- 30 
Ῥοπαπὶ πιρ ἰτα ἀϊηὶ, αἰΐαπα ορίπίοπε πιϊπηΐτγ: πες Βὲ ἴάπιθη δυ[ῆ- 
εἰδηῖεσ, ἀπαπὶ οἰεῃΐπιὶ οὐϊξ ρϑσαπι, 4υδηάοχυΐάεπι σπαϊεἰϊταἀο ρδα- 
οἰταιῖ, τη] ἔπι γεγο ρϑῦοο Ορροηῃϊυτ. ππΠῚΠ γεγο ἡποα πηΘηΘΌΓΒΙΩ 
δἰρτυιβοεῖ, πιδηϊξεϑίαπι εδῖ. δὸ ἰῃ ουποιῖδ δδὲ δ ποῖα Αἰϊαὰ ϑαρροϑῖ- 
ἴατα, νδἰυὶ ἴῃ ἰναγτηοπῖα αἀἰθϑὶβ, ἰὰ τηδρτ πάπα αἀἰρῖτιδ δυΐ Ρ65 δὰξ 
Δἰϊᾳυϊὰ δἰνπι]ο, οἱ ἐπ τα γηλιαῖ5 ρταάαϑ δαὶ 8γ} 188: δι παι] ἴον ἴῃ ρτανὶ- 
ἰδῖε ροπάθδ δ᾽ᾳποὰ ἀεἰεγπιϊπαίοτ εδῖ, ἃς εοάεπι τηοάο ἀδ οπιπίραμα, 088 
ἐπ χαδὶτλῖῖθη5 φαα]θ φηΐά, ἴπ φυδπεδεῖθυδ φπαπίατε ααϊά. τιθηϑαγα 
επὶπὰ ἱπάϊν δῖ 116, φυδεάαπι δεοππάππ δρεείοιη, χαιοίζαπι δεοππάθτα 
86 Πδητη, ἰ8 Πα ΠΆΤΩ ὉΠ ΌΤΩ ΠΟ δἷϊ δἰΐᾳια ρῈΓ δὲ δ βδϊδηϊϊ. εἰ μος τᾶ- 
τἰοπαθ ποτ : ἀπὺπι πΑπιιο δίρηϊβοαὶ φαοὰ τπθηδατβ ουϊαϑάδπι πιῈ]- 
Ὀϊπάϊπῖϑ εδὲ; δς παπιθγὰ5 το] τπᾶο πιοπϑυγαῖα, εἴ τυ ἰτὰ 40 τηθῆστι- 
τάτυπι. 4παγε γα] πα Ρ 8 γ ὑπαπι πὸπ εδὲ ΠΌππεγαδ: ΠΘΩᾺ 6 Θηΐπα 
πιδηϑαγα ΤῊ ΘΠϑΠΓΆΘ. ὙΘΓΏΠΙ ἰδ π| ἸΠΘΗΒΌΓΒ ΠΠΆΠῚ πΠῸπ| ΡΓΙΠΟΙρίαΣΩ 
εϑὲ. οροτῖεξ διιΐεπὶ υἱ τηεπϑαγα ΒΕΙΉΡΕΓ ἰάδση συτα ΟἸπη ρα δὲξ ; γ6- 
Ἰυτὶ οἱ Ἔ4θι8 τη ηϑηγα, 6δααΐ8, εἰ δἱ Βοπιο, Βοταΐπίραβ. φαοάϑὶ Βοπιο (0 
ΘΒ ει δὸ ἀδπδ δπίτηαὶ, παπιθγαβ 4θΟ4Π6 Θοττιπι ζοτίδϑϑϊ8 δηΐπιδ ϊα 
οτῖϊ. δἱ δυΐεια ἤοπιοὸ δὲ δἰβαπι ἃς δι ΐδη8, τηϊπὲπιθ ΄υΐάδπι Ποστισῃ 
ΠΌΤΉΘΓι5 οϑὲ, δ0 φυοί εἰάδπι πηΐφαα δδοῦηατα Ὠπτηογαπι οτηηΐα ἰπ- 
δυηῖ: δἴζαπη θη πατηθγι8 Βογαπι χοπαττπι οσίξ, δαϊ δἰ ἰσυΐπ8 δἰ τετίπϑ 
δἰ τη ἢ 5 Δρρε] αι οἶδ. φαΐ τογοὸ ἐπδϑθαὶα αἰ ἀπῦπὶ χυϊά, ἀπα]ϊαῖοπι 
δαΐοτα ἱπαοιεγτηϊπαῖδηη δχ ΠΙΆρΤΟ ραγυοηῦδ ἕβοίθπι, Ὑθ ἢ θπιθπῖοῦ 
ἴοηρδ ἴυπι 80 δρρϑγθηθριβ ξτα ἃ ροδϑίθη!ρα8 ἀϊοτιπί. ρϑεδίοποα 
πϑπιαπε πιϑρὶϑ ἢδες εἰ δοοἱἀθηῖΐα ψπδιὰ δι θίεοῖα Ὠυχαοτῖδ εἴ τηϑροὶ- 
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καάϊηϊριυ8 σαπξ. ταπἰταπι παπιφαθ εἴ Ῥδποῦπι ποτρεγὶ, ας τηδρτπτη εἴ 
40 Ῥασυυπι πιδρηϊτα ἀϊπ 9, δἱοτι! ρᾶγ εἴ ἱπιρᾶγ, ἰδαευδ εἰ Ἀϑρέγαπι, γεοϊτω 

εἰ σύτνυπι. ρτβείεγεα δὰ ἤππο φαοῆδε Ἔγγογεπι, δἴϊδτι ἤθοθϑθς εξ 
πιρτατα εἴ ράγνασι, οἴ φαδεοῦηαπε δἰπη]ϊα, δὰ αἰϊᾳαϊὰ 6986. δά δ]: 
'χαϊά γεγο τηϊπίπιθ ργβεάϊοαπη επίογατη οππηΐαπι παῖιγα 4υα6 ἀ8π| δὺϊ 
δυβίαπιϊα εϑὲ; ἂς ροϑίετϊοτ ἴππι 4608}1} ἴθι αυδηῖο, εἰ φυδεβὰπι 
4αληῖὶ ρϑϑ8ῖο, οἱ Ἰοϊαπι εϑῖ, δεὰ ποπ τπδιδτίδ, δαϊ δἰϊφαιὰ δἰ πὰ, 

τὰ ΟἸιπἷπο οοτητηῦπε δὰ αἰϊφυϊὰ, ραγάραβαια εἶν εἰ βρεοίεθιυ8. 
ὩΪ81] οαΐτι εϑὲ πὲς τηϑβτοπι πος ραγυατη, πος τη πὶ πεο ρδθουπι, 
Ὡες οπιπὶπο δὰ αἰϊφυϊά, χαοά ποῃ αἰϊᾳαίά αἰϊπὰ εχΐδιεμϑ πιυϊτοπε 
δαὶ ρᾶποῦτι δαὶ πιδρπηπι ἃαὶ ράγντιτι, δαὶ Παρὰ δὰ αἰϊυϊὰ 68. φαάὰ, 

30 βυΐοαι δὰ δἰ᾿απϊ ἃ ταϊπῖπιε δἰίφαδ δα ϑιδηϊτία δπϊ δη5 δἰϊφαοά δἷξ, δὶ- 
ἔλυτι εθ1, φορά εἶπβ δοϊαπι ποη εϑὲ ξεπεγαῖῖο πεῖ σογττριῖο πα- 
4πὸ πιοῖτϑ, σαοπιδάτποάππι ϑεουπάυπι φυαπίππι ἀπριπευίαιίο εἴ ἀ6- 
ταϊπαῖο, δροππάυτι φααῖε αἰϊογαῖῖο, ϑεοππάμηι ἰοοῦπι ἰαἴῖο, ϑεουπ- 
ἄσπι 5υθϑιδυϊίαπι δἰπιρὶεχ ρεπεγαῆο εἰ οοτττιρίίο. δὲ ϑεοππάυτη δᾷ 
ΔΙ φυϊὰ ταϊηΐπιθ. ἄρϑαπα δαΐπὶ αιοὰ πιογεαίυγ, φαδυάοαιε τρδῖας 
παδηάοᾳαε τιΐπυ8 δαξ δεφυαῖο οτῖϊ, αἰξεγο δεουπάππι φοπίππι τοῖο. 

δ᾽ Ὠδοα886 6 πῈ δὲ ουΐπθαπε πιαϊεσίδπι 6886, 4ποὰ ροϊεπῖϊα ἴδε εϑὶς 
ἄπαγε οἴΐδτι δα ρεἰαπιϊδε οϑὲ. δὰ αἰϊφυὶὰ σεγοὸ πε ροϊεπιϊα πεᾷαςα 
δοῖα δα εϊδητία εδὲ. ἱποοηνεπίθηδ ζΐδχης εϑξ, ἱπιπιο ἱσαροδδι 8116, 8}- 
διδηῖδε εἰεπιεμῖαπι ἴδετε πὸπ δοδϊαπζίαπι 86 ῥτίαδ. ροϑίεγίοτα 
πδπισας οτηηΐα ργαθἀϊςαπιεηῖα δαιῖ. ἰΐεια εἰεπιθηΐδ ποὺ ργαεάϊοδη- 
τας ἀε ἰΐδ φαοτῶπι 6] διπθηΐα δαπξ., τα] τοπὶ σέγο εἰ ᾿ἀριώρων , δεοῦ- 
δύπι εἴ δἰπιο! ργαθάϊοδῖτιγ ἀθ πομιεγο, ἃς ἰοηβτιπι εἰ Ὀγεν ἀἊ ἰΐπϑᾶ, 
Ρἰδυυπιαπε ἰαἴηπι εἰ δἐγοῖππι εϑὲ. χαοάδὶ 4 πὰ πάο εδὲ σπΐυσ 
δεταροΓ ἴρϑυπι ρϑποῦπι δἰϊ, αἰ ἀπ} 1:85 (πᾶτη ἱ εἶπα τα ταπὶ δἰϊ, ππαπα 

10 Ῥαποῦπι ετἰτ), οἱ οἱ πηι ]ίατω δἰπιρ]ἰοϊξαγ,, πἰπιΐγατα ετῖς υοϊατὶ ἀεπα- 
τὶαϑ τοῦ τπτὰν εἰ οἱ μος ῥδοῖο Ὡοπ εδῖ, ρὶπβ αυδπὶ ἀθπᾶ τη], 400 
ἰρίτατ πποάο ἢὰ οχ ρᾶῃοο πιαϊξοφῃε πππιεγιδ οτὶ! ἢ δα δπὶπὶ ἈπῖΡῸ 
Ρταράϊοατὶ οροτίεδαῖ, δΐξ Ὡδαΐϊπιτο: πᾶπὸ σψεγοὸ δἰξεγατη ἰδηϊοπι 
Ῥτδεάϊοδίαν. ᾿ 

2. Οοποϊδεγαπαπι δπίαπὶ δδὲ δἰ πη ρ ἰοῖ τοῦ αἴγοπι Ροβϑῖθῖ! 6 οἱξ 
δοίεγμα εχ δ] πιεῖ οοτπροηὶ: πιδιογίδτι πδίη|ιιθ Ἀδρερυπε. οπὶπα 
παπιαας απο εχ δἰ επιεπίι δοῖ, οοιπροδίττιπι ε8ι. δἱ ἰἴδφθα πεοθῦδα 
δι, εχ χυο χηϊά δβὲ, δἶνβ βδοιρεῦ δὶξ ἶνες [αοίηπι δἷϊ, εχ εὸ βεσγῖ, 
οἵπῦε σέγο βαῖ εχ εο 4ιποὰ ροϊεπα εδὲ ἰά φυοὰ Αἰ (πες επὶπι 6χ 
ἱπιροβϑὶθι!! Γαοϊατο [αἴδϑεὲ πες εδ86), 4ῃ04 γεγο ρο δεῖ }1ε εδὶ, Ἑοη- 

ὁ ἔππρὶϊ αἱ εἰ φυΐδ ἀραὶ εἴ ποπ, πυϊπεγοπι φυοαθε, εἰϑὶ 4πᾶπι πιαχίτιε 
δεΙΡΕΓ οἶδ, δυῖ χσαοάσιπαπε αἰϊυἀ ππδιογίαπι βάρ επϑ, οοπίηραὶ ρῥγο- 

- ἔδοῖο ποῦ 6886; διὰ δεοὺδβ εἴ φυοά ὕπιπὶ ἀΐετη ἢδΡεῖ, εἰ φιοά δη- 
ποῖ φαοϊομπαπδ: δἷ γεγο βἷς, οἱ ἴεπιρτδ, σὔπι ἰδπίππι δἰ: αἱ συΐπα 
ΟῚ δϑὲ [οΓΤΗΪΠΏ9. ΠΟῺ δὁτα πὶ ΘΥΡΟ δεῖογηδ, ϑφυϊάοπι φορά οοπεηρίς 
πο 6886, ποὺ 6ϑὶ δείεγπῃιη, φυδιηδἀτηοάιπι ἰπ 4}116 ἐγαοϊαίππι εξ, 

οὐδὶ νοταπιὶ ἀπίνθγϑα ἰοῦ εδὲ φσαοὰ πυης ἀϊοίϊατ, πυ]]1δπ δι δίδη- 
ὕλλιη δοῖθγηδπι 6886, δὲ π0η δἰῖ δοῖυ, εἰδσπιδιῖα νεΐο πιδιϑγια 50 5:δη- 
ας οἶπῖ, π]] 8 ρτοίεοϊο δεΐειπιδς δι θδιδηιῖδθ 6] επιοπία ἐγυηΐ, δχ 
αυΐδυε ἱπεχίσεεπεῖθηδ ΒΕ. δηπὶ δυῖεπι φυϊάδπι φαΐ ἀπ! δῆε πὶ χηίἄεπι 
ἱηἀεοἰοτιπί μαϊατη πᾶ ουτα ἅπῸ ἰδοϊππὶ εἰεπμεηῖανν, ἱπαεχαδὶθ γεγο 

30 παυὰ Ὁ τὸ δρεγπιπὶ ργορίεν ἱπιροβδβὶϊα σαας δοοϊάππι, ἃ φηῖθαϑ 
τοῖ δοΐπιπι ἀς ἀϊβου]τδί θυ ἀἀεπιρίδε δπηῖ, φῃοῖοσπαπε πεοεϑ8ε θεῖ 
1115 δοοίάογε φαὶ ἱπδεφηαὶε εἰ δὰ αἱ αυϊὰ ξαοίαπε εἰεππεπῖοπι. φυοῖ- 
ἐαΠΩΠ6 Ὑθγὸ ῥγδεῖογ δῆς ορίπίοπειῃ βυπί, [885 1}}15 φᾷοᾳπε πεοεββα 
εϑὶ δοοίάογο, δἷνα ἰάδα! πὶ πυιπιδγηπι δἶγα τπδὶ πετηδίϊςτη οχ εἶδ ἴἃ- 

40ϑϑοἶδηξ. ταῦ] δε ἰρλξοῦ οαυθαα δαπὶ αυδγο 'π Β89 ὁδιιδὰβ ἰδρδὶ διπῖ; 
ΤΔΑΧΙΤΉ 6 Ὑ6ΤῸ δᾶ 4086 ΟΡ ἀπιϊχαϊτδἴοτι ἀπ ἴδιο εδὲ. νἱθρδῖαγ πᾶπι- 
πε εἶδ οπιπία επι|ῖδ ίογε ὑπηπι, δοιΠἸςεὶ ἔρϑιπα δα8. πὶϑὶ ατὶβ δο]ναῖ, 
οοπδεπίαποε εἰΐατπι Ῥδιταθπί ἀϊ8 τδίϊοπὶ ἱποθάδὲ ορογιδι: παπαθδηι 
δοΐπ που, 110 πιοάο, 8686 ΠΟ 6ῃ8. ψεσαπιὶ πϑοδϑ86 8886 Οδίθπάογο 
ἱμὰς ΠΟ 6Ὧ8 δῖ: δος πδίηῆπα τηοᾶο εχ ες εὲ δἰΐψτο αἰϊο εὐἰὰ 
Οτα, δ ται] τα ϑηπῖ. Ῥτοίδοϊο ἴῃ ρτγίπηϊδ φαΐ άεπι, δὶ δπι8 τω εἰ ρ] οἰ τόν 
ἀϊοαῖατ. χυοάἀαπι θπιπὶ, φυΐα δι ϑιαπιίδπι δἰ ηϊμοαῖ; φαοάάαπι, φαΐα 
4π8]ε; χαοάάδηι, φυΐα φααυΐυπο; εἰ γεϊΐατια φαοψπθ ργαϑάϊςαπιευΐα, 

40 4παῖθ ἰρίϊατ ἀπυπὶ οπιπίδ ἐπι οταπὶ, δὶ πο δγὶξ ποῖ δηϑ᾽ ὈΐΓαπι 
δι διαπτῖδα δὴ ραδββίοπεϑβ, εἴ δ᾽ δ συ δἰ πη} ἴτ, δὴ ουπέϊαῖ εἰ εεὶξ 
παππὶ μος εἰ ἴ8]ε εἰ ἰδηϊοην, εἰ α͵ϊα φαδοοῦπῆπα ἀπυπὶ αυ!ὰ οὐρηίβ- 
ἐδηξῦ αἱ ἱποοπυεηΐοπϑ δδὲ, ἰτοπιο γεγο Ἱπιρο 881 }1}6, ἀπιᾶπι δἰΐ χυατη πα- 

ἴαγατι δοῖλπι σδύθδιῃ ; οἵ Βυΐπ βπϊΐ εἰ εἰπδάθπι δπεϑ δἰξ φυοάάδηι 

- 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΘΟΟΑΒΟΌΝ ΣΙΗΠ. 

ἢοο, φυαοδάαπι ἰαἶο, φαοδάδπι ταπίππι, χποὰἀαπι γεγο υὐὶ. ἀεϊπὰε 
εχ 4υδδὶ ποπ- δηΐθ ἃ επίε Ἔπιϊδ᾽ πιο ρ ἰοῖ τοῦ δηΐη εἰ φυοὰ ποη 
68, δἱουϊὶ οἰϊατι 6π8. δἰειΐπι φιοά πο μουηΐποπι δἰρηϊβοαῖ, τοῦ 6556 
Βοος; 4φυοᾶ ποη τγϑβοϊῃπι ϑοΐειν, ΠΟ 6856 ἰδῖε; τοδὶ ποη τι οαθίτατα 
ὝΕΓΟ, ΠΟΙ 6886 ἐδηΐππι. εχ 4ῃδὶὶ ἰξίτατ Ἔἐπῖθ δὲ ποῦ δπίθ πιυϊτα ἐπε 
ἐγαπὶ ἢ νῸΪ ἰϊαφαε [αίβυπι εἰ ἤαπο παίῃγαπι ΠῚ 6π8 ἀΐςογθ, εχ 
εἴ επθ πιὰ οπιϊα, αυὰ ἀδ τὰ ἀϊσεθαὶ ψαοὰ οροτίε!αὶ βλυβσὴ ΧῊ 
διπι δρΡροπογθ, Ζυθπιϑάπιοἀυζϊπι ροοπιθίγαθ ρϑάσϊεπι 6556, 4086 ποῖ 
δἷϊ ρεάαὶϊβ. δὲ ἱπιροβδίθὴ!α δοὶ δες ἴϊα δὲ παᾶθϑγθ. ποῖ δηΐπε 560- 
πιδῖγαθ ὨΪ απὶ δ ρροποπξ [αϊβαπι: πὸπ πῖπτε ἰὰ ἴπ δυ]]ορίστηο ῥτο- 
Ροσίτο᾽ εθξ. πεαια δηϊία απὶ εχ ἐϊ8 ποὴ θπὶθ, ἤδαπ6 σΟΥΓυΤΩ ρα ΩΓ: 
γεγυπι 4αοπίδιη πὸπ 6π8, φυοά δϑουμάσμν οᾶδις ἀϊοίτυτ, ἀεηυε ἃς 
Ῥγϑοαϊςαπιοπία ἀϊοίτατ, ργαθίθγ μᾶθοὸ δυῖΐοπι πο δη8 ἀϊείϊατγ, φυοὰ 
Ὡἰ ἕαἰδυτι, ἂς ἰά ᾳυοὰ δεουπάυιι ροϊεπίϊαπι, εχ μος βοπογαῖο βῆ, 
ΕΧ ποη Βοπιῖπθ, ροϊεπίϊα νεγὸ ποινίηθ, ἤόπιο, οἱ εχ πὸπ αἰθο, ρο- 
τοῖα γεγὸ αἰμο, δἰ βναπι. δἰ πη  τοτ, δῖν αὶ ὕπαπι φυϊὰ δἶνα πιο τα Βδηξ, 
υἱάδιυγ δυΐεπι αιδοϑιῖο, αυοπηοᾶο 6π58, φυοά δεουπάτπι δι θοιδητῖδ5 
ἀϊοϊτατ, πνοϊτα δῖ, οαπι παπιογὶ ἰοπρι ἐμ ἀϊπο5 δὲ σογρογα δὰ οἰπὶ χῃϑα 
Βεπογδηΐωγ. ἱποοπυθηῖθηβ ἰΐδαμα δδῖ, φποπιοάο φυϊάεπι 6η5, φυοά 
φυϊά 65, τπυ]τὰ δἰῖ, φύβογεγα, πὸπ δυΐθιῃ αυοιποίο δυΐ ατδ]18 δὺξ 
4πδπῖδ. πο δπίπι ἱπἀδἰογππαία ἀπ 185, πὲς τηδρποπι οἱ ραγυττα, 
οϑι88 θὲ οἱ ἀπο δἰμα δαὶ πη ςοΪοτεβ απο δαρογοβ δαὶ ἤρωτδεα 5ἰηξ. 
πυιποτὶ πϑιηηθα μᾶθο οἰϊαπι δγαηΐ, δ. υπἰαῖοσ. δὶ υθγὸ δὶ ἤδες εοὩ- 
βἰἀογαβδθηῖ, υἱἀϊδδεηὶ χυϊά οἰΐαπι ἱπ οἷβ οαιιδαθ δεῖ: δαΐθιι δηΐπα δὲ 
Ῥτορογεο πα 8 οασδα 6δὲ. ἴρϑα δπΐπι ἵγαηιδοθηδίο Ἴδα; εἱ ἰὰ συοᾶ 
4υδογορδι οπιὶϊ εἰ αὶ ορροδίζαπι, εἰ εχ 400 εἰ [εἶα ἐπα ἑδοσγεπέ, 
οᾶτι58 ζοϊτ οἱ δὰ αἰϊαυϊᾷ εἰ ἱπδεφυαῖα δαρροπετεπῖ, φυοὰ πεηπο σοα- 
ἰγαυίαπι ποσας περϑιῖο ᾿ΠἸογυπι δδὲ, δὰ Ὡπᾶ παίαγα δπτΐτπι, {με 
πιοάυπι 4υϊὰ εἰ υαϊο. ορογίεμαϊ ἰρίϊαν μος εἰΐαπι φπᾶογογο, 4υο- 
πδΠε τἸηοο δὰ Αἰϊαυϊά ποι! τα ἐ5ϑδθὶ εἰ πον ππτη. πῦτς τ Ἔγὸ ηπ0 4αϊ- 
ἄδιπ πιοάο πιυΐῖδα υπϊϊαῖοθε ΡΓδοῖθγ ργίπνιπν ππυπι, φυδογί ταν, ἄπο- 
τποάο γεγο πιρϊΐα ἱπαθαυβὶϊα, πιϊπίπιθ. φυᾶπινὶδ οἱ ποτ, δὲ ἀϊοῦηξ 
τηϑρπιη Ράγυππι, τη] τ πὶ ραποῦπι, δχ ΠηΙΡῸ5 πιθοῦ; ἰοηρτπι, Βγθ- 
γε, εχ φυΐρθυ8 ἰοπρίτυάο: ἰαΐυπι, διγιοϊαπι, οχ φυῖρη5 ρίδπαπι; ργο- 
[Γυπάπμ, Βαπιῖϊθ, εχ φυΐθαδ πι0}68. διΐαπι δάδεις ρἰογες ἐρθοίδς δὗμα 
ἀϊουπι φιοά δά αἰϊφυϊά 651. φυϊὰ ἰρίτητ Ηἰδ οδυισαθ 65 πὲ τππΐτα δε 
Πδοθ886 ἰΐϊδαθα δϑῖ, φυσπιδάπιοάοπι εϊοίππυ5, υὐἰοοίααδ ΒΌρροπατα 
Ροϊεπεῖα δἐπ8. πᾶπι δἱ 1|}6 φυὶ πδθς ἀϊχογαῖ, μος ἥσοηὺς οοτωραοτι- 
δίγανϊε, φιοά αἰϊφυϊά ροϊθπεῖα οἷὲ θπ8, μοοαθ δυοιαπιϊα, τιον ἐπα 
δυϊθηι ΡῸΓ 86 ἴρδιπι, υἱάδἰϊςεὶ φαΐα δὰ αἰϊᾳυϊά, αὐ εἱ ἀϊεετεῖ ἰαΐα 
4υοὰ πεφιθ ροϊοηεῖα δδὲ ππὰπι δυΐ 6η8, πθαιδ τρΐτ5 851 δηϊτῖα ποβα- 
το εδῖ, νϑγαπι ππῶπι αυϊὰ δπιϊμτη δϑξ. αἵ πιοΐτο πιῶρία, πὲ ἀϊοζοτο δεξ, 
δἱ φυαοδίνισδοὶ φαοηδιη τποάο δπῖϊα χμεΐτα δυιπῖ, ποῖ αῦδε ἴα εοθεια 
Ρτγδεάϊςαπιοηῖο, φποπιοάο πιο δε δι οἰδηϊίας ποξ τοαΐτα φυαὶϊα χηδα- 
τϑηάο, γϑγαπη" Πποπποο τη θα οπίϊα. απαοάδπι πᾶτηηθδ βυ σξαπεδε, 
αυδοάδαηη ρϑδδίομθα, φυδοάδπι δὰ αἰϊαυϊὰ δυπί. ἴῃ αἰϊῖ5 ἐριγ ργδο- 
αἰσατη σης Παρ εῖ δἰίαπι δἰΐδπε βεῖπων ὑσῶ ςοπδιἀοταϊϊοποιη, φυοπᾶπα 
πιοᾶὰο πετᾶ οἰπί. εἰθπὶπι ργορίεγοι χιοᾶ ποῖ δαὶ δεραγαθί ϊα, ἐὸ 
φιοά δι θ᾽εοΐαμη πνυϊα κὰ εἰ δδὶ, φυλ!ϊα φαοαια τα δυιηὶ δὲ ατιδῖν 
ἴδ; εἴ ᾳπαπινὶβ οροτγίοι τπϊουΐσυθ βοποεὶ αἰΐᾳυαπη 6856 πηδίογίδι, 
δΕρδγαθι ἐπὶ ἐδΠΊΘ ἢ ἃ 51:51 5115 ἐπιροϑδι δὴ] 6 δϑὲ. ἴῃ 115 δῃΐετη 4δδ 
φυοὰ αιυϊά δυηΐ, παρεὶ ψυδινάαπι τγαϊϊοποπι αποτιοδο τπυϊῖὰ ἰροαπα 
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υϊά 5ππὲ, εἷ ποῦ φαΐ δυπηξ, οἱ φαοά ᾳαυϊά, οἱ υδοάδην 18}15 πδίωγα, "Ὁ 
᾿δθὸ υϑγὸ ἀαδίϊδεῖο {Ππἶπὸ πιδρὶθ δϑῖ, φαοπιοάο τποϊτλϑ δεῖται δου ροῖδπ- 
τἴδα οἱ ποπ ὕη8. δὲ νθγο δἱ ποὴ ἰάδιη δἱὲ ἢος εἴ φυδπίωπι, ποῖ ἀϊοῦ- 
ἴὰτ φιοπηοῖῆο δὲ σὰ δητΐα περὶ τι δυπί, δδ αποπιοϑάο εἴ 4πᾶτα τοῖα 
υαπία. οπιπὶς πϑτηΠῸ 6 ΠΌΠΙΘΓΙδ ΄υδηΐοπι ηυϊὰ εἰρη βοαδι. εἰ υτΐτας 
ΠῸΝ δδὲ πἰδὶ πιοηβιιγα, 4υἶὰ εὰ δοὶ ατδ6 δδουπόθτ αυαπίηπι ἱπἐνἐδῶν 
ΒΠ16 εοῖ. οἱ ἰρίτοτ φααπίαπι, εἰ συοὰ ηϊὰ 65ϊ, αἰ τοτοτη, πον ἀϊοίϊατ, 
χυοά ᾳυϊά 6δῖ, εχ 4πο, παι φποῃνοδο ππθΐτα, οἱ δυΐδιι ἰάεπι, ταὶ 2086 
τῶ διιδῖϊηοι σοπιγααϊοιίοπαβ, αὶ πες ἀϊοῖξ. σαρρέτγεγε ἀπέθπν χαΐδὸ 
Ρἴαπι ἀδ πιυιπιθγὶβ οἰΐδπι οοποιογδιϊοποτη ροβοὶῖ, Ὡπάθπδπι κἷὲ δορῦτην 
Ρίεπάα ἢάες φυοὰ δἰπξ. δρυιὰ δῖπὶ παπιηπδ αυΐ ροηὶὶ ἰάδας, ργαθβοτξ 
αυδηάαπν δπῖθι5 οδυδαπι, δἰ αυϊ 6 πὶ ππιιδηυίδαια ποπιεγοόγαμ ἰθεα 
αυδεάδηι δεῖ: ἰδα ϑᾶπε οδίεγί9, οἱ δἰηϊ, φυοιποἀοοσυπαιε Ἑδυδῶ δ5ξ, 
δ: επὶπη ἤος εἰβ σπρροβίίυπι. {ΠΠ| γϑγὸ φυὶ ος ηυΐάεπι τυοάο ποῖ 
Ραϊεῖ, ργορίεγθα χιοὰ νἱάεαι αἰ βου! δῖος χδε εἶτοα θα οπὶ δέσει, 
"4 οἱ ργορίεν ἤδεὸ δῶ ποὴ ἕβοϊδὶ πυπιεγος, ἕδοϊδὶ γθο ποιοῖ 
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10 πτιμβοτοδένοπτα, απᾶς ἐτεάεπάστα εεξ φαοὰ ΑἸ παταοτω εἷξ, δο φυοὰ 
χαϊοφαλια οεἰοτίδ π]Π19 ἢ πάλ πῖτιε πιαπιᾳαα μεο ἐἰϊ6 δἱὶ φαΐ ἀϊοὶξ εαπε 
ξεδα, γεγηῖ αἱ ἀπδδάδπι ἰρϑδπι μῈγ 86 δχϊβίεηζεμι Ὡδίαγαπι 6886 ἀϊ- 

εἷξ, πες δρραγεῖ δ σδαδδπι ε886, παηἀοφαϊάεπι οτομὶδ δε τπυιεῖὶ- 

ξοότγατα ἱμεογοπιαῖδ οἰΐαπι ἀς δεηδ ας, αξ ἀϊοίατη εδῖ, εταηῖ. 
, 3. Οἱἱ ἰξίτας ροπαπὲ ἰάθδϑ εθθε ἃς πῦμηεγοϑ 688 6886, ἀἴσεγθ 

τοπίαπὶ φαοπιοάο οἱ ψπὰ ἀε οδπβδ οἷἰπΐῖ, 69 ᾳυοά δεοπαάπη ἐχροδὶ- 
ΐοποτι ουΐπρααθ ὑπῦπι 4] ῥγδαῖεγ ββα]τα δοοὶρίαπὶ ππατηφποάφαε. 

[Ὁ δὶ γεγο φποπίατη δε πεᾷπθ πεζεϑβατία πδᾷπε ΡΟ 98, 1]1ὰ δυπὶ, π6- 
4πε πυτηείτπη ῥγορίετ ἤδεο 688 ε βαδθγεαοτι ἐδῖ. Ργιβεροιοὶ γετὸ 
δοὸ 4υοά πιρ]ϊλθ παηυβεσογηπι Ραϑδίομοϑ δε ηϑι ΡΠ ΠΡ ἴπε886 σογροτἕ. 
ΒΒ υἱάεβαπί, παπιεσοδ φαίάθαι 6886 ὁπ ἔδοθττιπῖ, ποῦ ἴϑπηθι δ66- 
Ῥαγαῖοδ, Ὑεγῶτα εχ πυϊηογί8 δηξῖβ. σΌΓ δαΐοτα ἢ φαοπΐαϑα ΠΏΒΙΕΓΟΓΏΕΩ 
Ῥαφοίομες ἴπ μαγιαουΐα βυπξ, δὲ ἰπ σββὶο ςεἴετίϑαπε του εἶδ. 1115 σεγο 
τἰ ταδὶ ποιπαιϊοιτι δοϊυτο πυτπογττι 6866 ἀϊοαηί, πἰ 81} ἰὼ] 6 δεοῦπ- 
τι ϑαρροιιϊοποα ἀΐσεγα οοπιϊηρίς, γεγατα φαοὰ ποῖ ἐγαπὶ ἀε εἶδ 

εοἰεπιίας ἀϊςεθαίαγ. ποι δυΐεπι ἀϊοίταυ δ 6686 απεπιδάτποάπτ αἀἰχπητς 
., 30 ῥτῖυϑ. εἴ ραίεξ φαοά τοδὶ μετοαιϊοα ποι δαπὶ δεραγαῖδ. δἱ επἰπιὶ βερα- 

ταῖδ εϑϑεηΐ, ΠΟῚ ἱπεβδθηὶ σουρογίθαϑ ραϑϑίοποα δογαμι. Ργιδπαρογίοῖ, 
ἀκίτον ἐεουπάπιη ἴα πὰ ἴα οαἰραβ 66 εχἰδίππε. δ δεουπάσπι φυοὰ 
πδῖοτα δ σογρογὰ εχ πυπιογίς ἰδοϊαμί, οχ ποι μαβεπιίθυϑ ρτανϊι- 
δῖ νεῖ Ἰονιαῖθιπ ραν δίοτα εἴ ἰονϊδίεπι μαθεπῖδ, υἱάδηϊος 8 
Δἰἴο Ἵβεὶο φογρουθυδας δἰϊϊδ, ποὺ δυΐετα ἀδ δεηβι δι ΠΡ ἢ5 ἠϊσετε, 

ὦ τεγο δοίης δεραγαϊίπι, εο φαοὰ ἀἰηϊταῖοεϑ ποῦ δαπὶ πῃ δεηεὶθῖ- 
Ἰμ8, φιοάφυε τετὰ δὰπϑὶ πδὲ ἀϊουηίατ εἴ δηίμιδθ δά δδυαϊοπίαγ, 

δ εἰ ε846 οχἰοιϊτηδηὶ εἰ δεραγδίδ 6886: δι] 16 Γ ἀπ 0406 εἰ πιαρηϊ πῃ ἀϊπει 
τοι μβετηδιϊοαβ. δἱ ἀἰ!αςϊάππι εδὲ φαοά οτγαῖῖο φυοαδ οοπίγατία ἀϊςεὶ 
εοπίγατία; εἴ φαοά ἴδιη ἀμί ταίαπι οοὶ, οἸ υἱξαγ Δ 11 πὸ μος Ρδεῖο δοἰδοὶ- 
ταπεῖρυδ, φαδαι Οὗ οδάϑαπι, δ πα ]αἴεπα8 δὰ δε μι Ρ ΠΡ 8 10 811, Ρδδίοπεδ 
ἐοτασι ἴῃ ἰρδἷ8. δειϑἰ ΠΡ π8 δἰπε. δπηϊ δυΐετη φαϊάδπι φαῖεχ δοο φαοὰ 
τογπιϊπὶ Ἵχιγεπιδααο δαηί, ραποίπτῃ ἰΐπεᾶα, μδθο διρετγβοϊοὶ, ἰδῖα δ0- 
Ἰ:άϊ, ραδαης ἀεθεγε ἕαϊεβ πλίτιγαϑ εχ πεςθιβδϊδιε 6686. ορογιεῖ ἰξίϊατ' 
δισβδης ταϊοποτη οοπϑίάδγαγε, ποῦπα πἰαιίατα ἀε 1 δἷξ, πϑο δηΐα 

10 δαβοϊαητίδα δαπὶ οχίγειαδ, ἴτπηο οτηπὶα πδες τε γσηϊπὶ. οὐπὶ εἴ δι ΒΡῈ ]6- 
ουΐδ εἰ οὐγυίπο πιοῖπα δἰαυΐθ ἱοτιπὶπαϑ δἷξ, ἰδπε ἰφίτας εϑὲ φηοὰ 
χαϊὰ, εἰ ᾿υροιαπτία φυδοάλαπιῦ δὲ ἀρδυγάμπι ε9ὲ. δ υεγο εἰϑὲ βυτξ, 
66 μηδ᾽ Β1}16 δᾶπ6 οπιηΐα δγαηξ: ἱπ Ηἰ8 παπιαας 688ε ταῖίο ἀἰϊχῖξ. πε: 
ἴπγ δεραγαῖα Ἔγαηιῦ ἰϊοῖς ἰηφαίΐγεϊ φαϊδριαα), φαΐ που δάιποάιτω 
οἰ 5 δὲ δὰ ογεάεπάππι, ἀθ οιἴθπὶ ψαίδοιν παίθεσγο δἰ τηδιβοτοαιίοῖθ 
δος ἴρβαιβ, φαοὰ πίμιϊ οοπίεγαηι ἴῃ υἱοθι ῥγίογα ροδιογίουθαβ. 
πάτα αἴ ΠΌΤΟΘΓΟ ποῦ Ἔχίϑιδπτα πίμι]ο ταΐπτϑ τηδρτιϊταἀϊπ δα ἐγαης 1118 
4αὶ πιδιβευιδίϊοα δοίαπι 6686 αἰπαῖς εἰ μ8 Ὥοῃ εχιϑι θη θη δηΐποᾶ οἱ 
Φογροόγα δεϑϑὶ δι α. εχ ἰδ υθγὸ 4088 δρραγοηῖ, πο υἱάδϊωγ πᾶϊατγα 

20 ἱπεοιβοχα, χαπεπηατηοήθπι υἱτίοδα Ἰγαροεάϊα, φαΐ γογο ροπῦπὶ ἰάεδδ, 
μος ααϊάετα 60ε [υρὶξ. εχ τωρϊεγία δή εἰ πΌπιογο ἔβοίαπὶ τηδρηὶ- 
ταὰϊη δι, εχ Ὀἰπατγῖο φαϊάεπι Ἰοπρὶτπάΐηε9, εχ ἰογηδγίο υδγοὸ ζογιαϑ818 
Ῥίδηδ, ἐχ φυαϊεγπαγῖο 80 148, δὰξ εχ ἃ} 8 πατμθγίϑ : πἰ ΚῚΣ εαΐπὶ ἱπίεσ- 
δεῖ. δεἀ αἰταπὶ ἤδες ἐγπηξάθδεῦ δαὶ 4υΐδ τηοάπ8 δαγαπι δὲ, συϊάνα 
οοπέεγωπι ἐπιὶναϑ ἢ π1}}} ρτυΐεοῖο, φαετηκάπιοάυτα ποααοτηδίδετοα- 
ἄσα, πδο ἰεῖαο σοηΐεγαπε. αἴ σθσοὸ πϑὸ αἰΐυπι ᾿μδογεῖη ἀ6 οἷδ δδῖ, 
πἱοὶ φαΐδ υδἱϊς πιδι βοιρδῖῖοα πιοίαπι οἴβοογε δὸ ργοργίδαδ φαδϑάδπι 

30 ορὶπἴοσιεδ ἴασεγο. ὕοῃ 68ὲ δαΐεπι αἰ ἢ οἰ 6 608 4πὶ φαδβδοῦπαθς ἐς 
Ροδίκίοποϑ δυτηπηῖ, ργοϊἑχππὶ φηϊρρίαπι ἔδεθγε δίψῃ σοβπεοῖεγα. δὶ 
υΐάοπι μος πιοάο τπδιποιηδίιοων [ἀεἶ8 δηηεοϊερῖεβ ρεοοδηξ. ργὶιπὶ 
δοΐδτη ἦ05 ὨπΊποτοΙ ἰαοϊεηῖοδ, ἔωτὰ ἰάδαϊθτ τα πηι βασηαϊιουτω, 
προς πιοίο ἰχεγτηῖ, πος ἀΐοοτε Βαρδαηξ, 4αοπιοάο να] εξ 4ῦο 
γταδι μι πιδῖίουϑ οεἱϊ: ἰδοϊσηϊ δηΐπι δατη τηϑαϊαπι Ἰπῖογ ἰἀδαΐθτα οἱ δθη- 

1091 Ὀ. θτα. δὶ δηΐτη δχ θη; δὲ ραζυο, μίεπι ογὶς 1|6 χαὶ ἰάδαγοπι" ἐδ. 
σεγαπι ἐκ δἰϊο χιιοάδπι σπᾶζηο οἱ ρᾶγυο τηρροϊ τι ἀϊποι δᾶηε ἔδοὶς. οἱ 
δωΐαοτη δἰ φυαοάάκπι ἀϊοεῖ, ρίαγα οἰεσρθηῖα ἀϊοξὲ. οἱ δἱ ργίποὶ ρίαπι 
τἰσίαοᾶθα υπυπι αυϊά 68ὲ,, οοταπιθπε 4ηϊὰ ἱπ 5 1 ἀπῦπι οτῖξ. δὲ 

Ἔγοηάσπι οϑὲ σαοπιοο μαθς τουλδίδ ὕπυπὰ εδἰηξ. δὲ δίγτωυϊ δεοῦπ- 
{π δΌτπη δἰ ἰϊογ 4ύδιη εχ ππο οἱ ἰπἀδξεστηϊπαϊα ἀηδ)ταῖε παταθγοτω 
Βετῖ ἱπιροϑϑῖθι]6 εεὶ. μδας ἰΐδφπα οπιπία ἰγστδιϊομαθίϊϊα δοηξ, ὡς ἴρϑα 
εἰμὶ ἱρϑῖδ εἰ Ῥ8πὸ τϊϊοῃς πἴοηεῖθα8 σοτηραρπαπε. υἱι δῖα ἴῃ εἶσ 6586 
ἴον ξι5 δίσπομι αἴθ δεγητο. πὶ παπιᾳηε ἰοπβυδ δοῖτθο, φαεταϑάδιοοάππι 

40 ἦδ φυΐ δεγνυοσιπι δῖ, ο Ὡ1811 ῥαηατπι ἀϊοαπι. ἴρδὰ φυοααε εἰθπιεπία 
τοδζηττα Εἴ ΡΑΓΥΏΙ νἱαεπίωγ οοπησποτὶ, χαρὰ εχίγαβπηΐωγ; ποπ 

Ῥοιατὶ επἰπι ὉΪ10 πιο ξοπότατα πασιθττπι, πεῖ εὔτω χαΐ αὮ ὑπὸ 
ἀυρ ϊοδίαγ. ἱποοπνδηίεῃς δἴλδπι δϑὲ, ἵτηπιο ἱπιροίθιθ, κοπεγδοα οπι 
ἐνεν μὲ εοτπιπι ἔβοεγε, οππὶ ρεγρεϊαὶ δἰηϊ. αἵγτιπ δηΐθια Ργίμαρο- 
τῖοὶ ἑδοίαπὶ δὴ πὸπ [αοϊδηϊ ξεπεγβ οι θη, πὲ 1} ἀπθίϊδπ βτη δϑξ. τηᾶ- 
πἰξεϑῖε πδοφαε ἀΐουπ! χαρὰ ὑπὸ οοπϑιίϊαϊο εἶνε 6χ ρ]δηΐϑ εἶνε εχ 
οοἴοτο γε εχ δεπιΐπα, δίνε δχ {ῃΐρηϑ εζεπὶ ἀΐξογε, οοπίδεπι ἱπΆ- 
Βϊϊο ΡῬγορίπιυϊδοίτηαπι ἐγ με μαῖα τεττηϊπααίιγααθ ἃ τοστηΐπο. υ6- 
ταπι φποπίαπι ἂς τηππαϊ ζδοίυγα ἃς παϊαγα το μαες ἀΐοεγε νοϊυπξ, 
ἄδοεπο εγαὶ δἰ ᾳυϊὰ εο8 ἀδ ῃδῖτιγα ἰαυεείραγε, ἃ ργβεβεηῖὶ Ὑδτο υἱᾶ 20 
ἀϊδοθάεγα. φαδειίπιις πᾶτη αι ρτἰποὶρία, πᾶς ἴῃ παπιοὈ ΠΡ α8 ϑααξ. 
4παγὸ ἰδἰταπὶ ππτβεγογαπι βἜπεγατίοπετω οοπϑίἀεγαγε οροτίοῖ. 

. ἀν Ἱπιραγῖδ ἰϊαφας κοπεγαθοπθιι ποι ἀΐοαπξ, απαϑὶ νυἱάο]ϊοεὲ 
Ρδιίβ ξειδγαιῖο δἰξ. ρβγεπὶ γέγο ρτίτωο δχ ἱπδδαυαιῖθυδ πιᾶβτιο εἴ 
βᾶτνο δεφιαὶῖ8 φαϊάδπι ςοποιϊξυπηϊ. πϑοθδδα ἰΐδαπε δϑὲ ρείπϑ 6986 
1ροῖ5 ἱπδεηυδι ξαΐοπι ἥθατι ἴρδατπι δὐδεσυατί, δὲ δῃΐετι βοπῖρες δᾶ- 
δεφαδία [υΐδϑεπξ, ποῦ ἰυΐδδεπὶ πδρμτρ ἐα Ρυῖαδ. ἦρθο επίτι ϑεπιρετ 
πἰβι} εθῖ ρτίαβ. φθαγε ραΐεξ φαοὰ ποῦ ςοπίεπιρίαηὰϊ ρταιία ἰαοίαπὶ 
ξεπεγαίϊοπεπι πὐπηθγογυσῃ. μαρεὶ ἀπμἰϊδιίδηοπι, εἰ ἃ Βοπε ἀπβίταπία 30 
τε ρτβεπδίοπομι, αοῦδπι. ποῖ δὰ Βουατι δίφυς ρυϊοβγηπι εἶδ- 
τηεπίὰ ρτὶποὶρίαφυε 8ὲ μδθθηξ,, ἀυδιιαϊίοπεπι χαϊάεπι μδπς, πΓΌΣΩ 
Δἰἱφαοὰ ἱδιοταπι αἰ ε δἷξ φπα]ε νοϊαπιαϑ ἔρϑαπι 1άδαϊα βοπαπι εἰ ορ- 
ὐπγατω ἀΐςεγε, ἂπ ποη, φοὰ ροϑίετιϑ ξοηϊία δίας. ἃ φαϊβηδάαπι δαΐτη 
τεςεπιϊογίθυδ {πεοϊορία οοποθϑϑατη 6888 νἱἀεῖαγ, 70] ποη δἰυπὲ πἰδὶ 
4αοὰ επιΐαπη παῖτγα ργοοεάθηϊε βοπῆπι σπου βο ραίομττιπι δρ- 
ἀγξξ. ἤος δαΐετα ἔδοιαηῖ, υϑγαπὶ γεγίτὶ αἰ" Ἐς αἰ] τοἴεπι, 4αδε ἀοοίηςς 
Ἰοομθυ8 4πεπιδἀτηοάυτα χαϊάδπι ᾿ρϑαπι Ὡπῆσα, ργίποὶρίατα. ἀϊἢ- 5 

ΟὔΪτα8 δαϊοτι εοἴ ποὺ αποηίδτη ρῥτὶῃοϊρίο Βοσασα ἰδπαιδτα ἐπαϊτοτα 
δι βαεζυηῖ, νεγατῃ ργορίεγεβ φυοά ἰρβῦπι ροδαεγαηΐ ρτὶποὶρίανα, 
εἰ ργιποίρίαπι αὐ εἰοπιεπῖαπι, πυϊπεττιπι ποθ 6 εχ ππο. ροδῖδθ 
Τογο απιϊφαὶ δια τος 480 τοοάο γεξπᾶγε, 60 εἰ ρτὶπεὶρία 6886 δἰαπξ: 
ποῖ δπὶπὸ ρεΐπιοϑ, υοἰπιὶ ποοίεϊη δὲ Ἵδοίαπι δὺϊ ομδο8, δαὶ εἰϊαπτ᾽ 
Οὐ εβπηπο, ϑεὰ [ονεπί. δἱ γεγο ᾿ἷ5 φυΐάεπι, εο φαοε ταυξαπὶ ἐπΐατο 
Ῥτὶπσίρεθ, ἴα }ϊα ἀΐςογε δοοίἀϊε, φαὶα ἴϊ φαϊάετα δογαπι φαὶ ταϊϑ ἔαθ- 
τος περ οπαπία ἔαρ οϑε ἀϊομπὶ, πὶ ῬΒεγθογάεϑ οἵ αἰϊὶ φαίάαπι, ρτί- 10 
ΤΠΌΤΩ ξΈΠΕΓΔΠ8 Ορίϊτηστῃ ροηπηξ, ας οἴνοπι Ναρὶ, εἰ ροδιθγίογηπι 
ποααε εαρίεπίαπι, αἱ Επιρδάοοϊεα εἰ ἀπαχαρογαβ, φυτὰ Εἰς φαίάειι 
ἀπιϊοϊτίατη οἰ ετηεπῖυπι, 1116 σθγο ἱπιθ!!δοῖππι ρεϊποὶρίαια ἔεοθτς. εο- 
ΤΌΤ ὙΕ͵Ὸ 4υὶ ἱπιπιο δὶ ]εϑ δα ρδίωπεδς ἀϊοαηϊ, χπίάδτν ἔρδυτα ἀπάτη: 
ἴρδατῃ Βοδυπι 6886 αἰππῖ: δα δ ϑιδηϊίαηι ἰατα θη εἷως ἴρϑατπ ππαπι τπαχὶ- 
τῶθ ΡαϊαΡδηὶ 6886. ἀδθίϊδιϊο φαϊάεπη δες δϑὲ, υἵγὸ πιοάο ἀΐεθα- 
ἄππι εδῖ. τοῖγδθ]ε δαΐετ εϑὶ δὶ ργίπιο εἴ ρεγρεῖυο δς βἱδὶ ἱρεὶ δηΐ- 
Βοϊεπιδοίπηο πος ἰρϑαπι ρυίμηπαι, ρ6 86 αββοίδηιϊα εἴ οαἶαθ, ὕοὸπ 
δἷϊ ̓ ἰδυσυδπι Βοπαπι. δπίπιγεγο ρσορίεγ πίμιϊ αἰϊηὰ ἱποοτγιπιρεῖθε!α 
γεὶ δἷδε δι ποίεη εϑὲ, πίϑὶ φαοπίαπι θὲπε δὲ βαβαῖ. 4πᾶγθ ἀἴοεγθ 
χαϊάδτα ρτποὶρίατα ἴδ] 6 6686, γαϊϊοπὶ ςοπϑεπίδπεῦμ δϑὶ ὙΘΓΌσΩ 6886: 20. 
Βος συϑγο 6886 ἰρβῦτα πηυπι, 8αῖ δὶ ποῃ πος, οἰδημεπῖατα εἴ παπιδ- 
τοῖτιτ δ] ετηθηϊημη 6886 ἵπιρο 9016 εϑὲ, δοοῖἀϊε δηΐπὸ πιϊτα ἀϊ[8- 
οατα8, 4παᾶπὶ οὔτι αυϊάδπι ἔπρογοπξ, φυΐ ππυῖπ φαϊάεπι [αἰ εβδητς 
Ῥτίπιητη ρτὶποὶρί τη 6886 ἃς εἰοπιεηϊαια,, ἰροῖπϑ ἴδιαι τα! μοιαδἠοἱ 
πατρὶ μοπεράγππε. σὐποῖδα πᾶπιαπς πηϊϊαϊε8 γα υϑσὰ βαπὶ αἰϊφυοὰ 
Βοπᾶπι, εἰ πιᾶρπὰ Βοπογῶπι ογὶξ ἀρυαπάδηιία. ἐΐαπὶ 81 δρεοῖδθ πὰ- 
ταοτὶ, οπιπδδ δρθοῖθδ ᾿ρϑιτὰ Βοηπτη αἰϊασαοά. δὲ σϑγοὸ οπϊπδοῦπααδ 
γεὶτξ, ροπαῖ αηΐβ ᾿ήδδε ε586. δ'φαίδοπὶ Βοπογῶπι δοίππι, ἰάθδθ 05 
ετυπὲ δυθϑίδπδθ. αιοάεδὶ εἴἴαπι δυβϑιδπιίδυασα,, σαηοῖα απίπιδιία δὲ 
Ρἰδπίαθ βοπᾶ ϑυπῆ, δὲ εἰΐατα ραγιϊοἰραπεῖα. μδδς ἰΐαφαε ἰποοπυεηΐθη- 30 
τίὰ δοοίάυπι. εἴ δὰ δες ᾿οπίγαγίιπι δἰοιπεηΐππι (9να τοῦ πο 
δἶνε ἱπαθαῦδὶθ οἴ τηᾶρηατ εἰ ράγγατη 611) ἰρϑαπι ταΐατι ογὶϊ. ΧπΆΓΘ 
φυϊάατα ἔπεὶρ ας Βομυπὶ παὶ σορυϊαγε, ἴἰδηχιαπι ἤθο6886 δἷξ, οὔτ 
Βοπαγαῖίο 81: εχ Ἵςοηίγαγι ἰδ, παίυσατη πα εἰἐπαϊπὶδ ταὶ απ 6886: 4αϊ- 
ἄατα ἰυαδεφαδὶς πιαὶΐ παίαγαπι ἀϊοαρι. δοοίἀΐξ ἐριϊαγ οτππΐα δαῖτ, 
ΡΓαδῖοσ υυυπι φησά εϑῖ ἔρϑαπι ὕπύτῃ, τηαἷο ραγιϊοϊραγα, δὲ πππιθσοῦ 
δ0 πιδρὶϑ ρΏγο ραγίϊοϊρατε χυδπὶ πηαρτ τα πο8; οἱ τηαϊαπι Ἰοοππι [092 
ε886 Βοπὶ, ἃς ραγιϊοίραγε εξ δρρεῖεγο οογτιρἔντιι. οοηϊγαγί τι 
πᾶτηααςε οοττγορἔϊντιπι σοπέγαζι! εϑῖ. δὲ δὶ φαετιδάιποάππι ἀΐοοθα- 
τῶῦδ αποᾷ πιδϊετία εϑἱ ἰά φυοὰ ροξεπιία ππατηστοάφῃς, νϑὲυιὶ ἱροῖαα 
δεῖα ἱριΐδ, φυοά ε8ὲ ροϊοηϊία ἰρπΐ8, πιᾶἝτιτο τ ᾿ρϑυπι ροϊεπε Βο- 
ΒΏπ.. ἤδδς τρίἰτ οτηπία δοοίάυπι, φαοάάενη φυϊάοπι, «πἷα οτπα 
Ρτἰποίρίυπι ἔδείπηξ, εἰοπιθηΐατη ; φιοάάδτι, φαΐα σοηΐγαγιδ ρτιποῖρίας 
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χαοάδαπι, φαΐ ἴρέττι ππαπὶ Ρτὶποὶρίαπι: ᾳυοάάεπι, φαΐα ππτηετοϑ 
Ρτίχοδϑ δα οἰαπιῖαθ, δεραγδβίϊεε, δὸ ϑρθοῖε.. ἜΤ ᾿ 

40 5. δὶ ἰξίτατ ἴαπι ποῦ Ῥόπεγθ Ῥοπῦπι ἱπίογ ῥτϊποὶρία, ἴαπι ἱΐα 
Ῥόπετγε ἱπιροιϑὶδίϊα ε8ὲ, οοπδίδὶ φποὰ ποη τεοίε αϑεϊρτιϑηπίαν ρτίποῖ- 
Ῥία, Ὠδφὰς Ῥτίσαδα δυ ϑιδηῖΐδα. δἱ εἴασα πες 18 τεοῖε Ρυΐϊδξ, 401 πηι- 

γοτϑὶ ργιποιρία δηίπδἰἑππὶ ρἰαπίδττιπι4α 6 ρτὶποὶρὶο Δϑϑί πὶ], φυΐα εχ 
ἱπἀεϊειπηίϊπαῖϑ ἂς ἱπιρογίθοϊί9 ϑεπιρογ ρεγίθοιϊοτγα; εἰ ἰάεο εἴϊδτα ἰξπ 
ΡῬυϊπιῖδ ἰϊᾶ 86 βββεγα δἰπιπὲ, εἴ πδὸ ἐπδ δἰ φαοὰ δῖ ἴρϑατει ὑπαπι. τε- 
ταπι δἴδιῃ Ηἷς ρειΐεοϊα ρτπεὶρία δβαπὶ, εχ φυΐθηϑ δες δυπί. μοπιοὸ 
εὐἷπι ποτιΐμοτα ρεπεγαῖ, Ὡς δραγτηδ ῥυίμπππι εβὲ. ρβαγάσπι ἰζοτα 
εδὲ ἰοοῦτα δε" οὔτ 40 1415 τηδι ποτα οἶς ἴαοαγθ. ἰοοιιδ παπιαι8 

20 δἰηρείατί τω ἘΓΟΡΗΣ 4παγε ἰἴοθο βεραγββι]ϊα δαπί. ταϑιῃ ἐπιαίϊοα 
γ το ποι δαπὶ Δ] οὶ, αἱ ἰπϑαρετ ἤΐοαγα φυϊάοπι φορὰ αἰϊοαθὶ ἐγηπὲ, 

ἰά γεγο ἰοοῦϑ δἷξ, ποῦ, αδουγάππι εὲ. ἀδοεθαὶ γεγο δῸ9 αιὶ δαϊίω 
ἀἰοεμαηι ε886 6χ εἰοζπθηι ριϊπιδαπα δῃατα ππιεγος, ἀϊνίάεγε 4π8- 
᾿ἴϊον διά εχ αἰϊο οἷϊ, οἱ ἴξα ἀΐςεγα φαουδιπ τηοάο παπιεγυϑ εχ ργίῃ- 
εἰρίϊα αι. πἴγαπι παϊϑιίοης ἢ αἱ ποπ 6ϑὲ οπιπα τηΐβς 1 }1}6, φιοά εἰ Βι: 
δἰζεγτπι ποὺ τὶς δε ράγαθὶϊβ, ἅπαπι ἰρϑαπι, πεο αἰΐϊεγα πδίαγα; Ὠ64 6 
νοϊαηξ, δὲ οοτιροοϊίοπε, ἀΐςεπεξ, υἱ ὁγ}}Ρᾶνη. δεὰ διϊαπι πθοθ886 
οἰ εὯ86; οἵ φιυὶ τηϊ6 ΠἸρὶτ, δδουδάτα ἱπιθ Πρ δὲ ἀπυπὶ εἴ τὰ ἰτα ἀἴπετα. 
Βοος ἰκίϊτατ παπηεγοδ ετιῖ, πηΐϊΐας δἵ τα] ἰτὰ ἀο, δαξ ἀπαπιὶ εἰ ἱπαδφυαΐε. 

30 εἰ οὔπὶ ἰὰ ᾳποά ε6δὶ εχ δἰ φαΐραϑ 6686, εδὲ φυϊάδπι οἰ εχ ἰΐ8 486 ἱπ- 
ευπῖ, οδἴ υϑγὸ αἵ ποῃ, πἴγοπαπι τηοο παπιδγυϑ δϑὲ ἢ δὶς δηΐῃ ἢ Ἔχ 
1 πδε ἱπδημξΐ, πὸ ϑαπὶ εἰϑὶ δὰ οτγτπι βαπαγαῖίο δ. ϑ8εὰ ἴβη- 
4αδτι ἃ δροττηδῖα ογῖξ. αἱ Ὡοπ ροϑϑίριϊς ΔΡ ἰῃἀ νυ δι Β1}} αἰϊαι 1ά αϑῖγε. 
γειπιπὶ [ογίαϑ818 ἸΔπΠ4ΌΔη: αἰ εχ σοηϊγαγὶο ΠΟῚ ραττηδηθηὶδἢ δὲ 4ι.86- 
οὔπααα ἴΐὰ δαπὶ, ἐχ δἰΐο 4ποὰε φαοάδπι ρεγπιδπεπὶα ϑαπί. οὔπὶ 

δ δυΐεπι ὑπῦτι αυϊάαπι φυίΐάεπι αἰ σοαίτγαγίαπι παρ εἰτπἀϊπὶ, φυΐδαπι 
σέο ἰδοῦ ροπαῖ, ἅπὸ αἰ δεααὶὶ ἀἴδη8, ἰάπαιιδιπ δχ σοπίγαγιϊα 
τὶς παπηεγι ργοίδοϊο. δϑὲ ἰξίίηγ φαϊρρίαπι αἰϊαὰ, ὁχ 40 ρεγπια- 

«ἀεπῖς εἴ αἰΐετο δδὲ δαὶ ἔδεϊαβ εϑἱ. ργδεΐθγεα οὔγ οεΐεγα αυϊάδιι 
φαδδοῦππε 6χ σαπ γαγὶϑ δυηΐ, δαϊ δὰ 4υΐθα9 οοπιίγαγία δυπί, οοτ- 
Ταχηραηῖατ, ΠΌΤ ΘΓΏϑ Υ6ΓΟ, οἶϑὶ δχ οτηηὶ δὶῖ, ταϊηΐπι ἢ ἀ6 μος δῃΐπε 
ΤῊ] ἀϊοϊταν, φυαπηνὶδ οσοπίγαγίπτι ἴδαὶ απο ἱπεδῖ 4φααπι χαοά ποπ 
ἰπεδὲ οογττασιραϊ, αἰ σοπίθητο πιϊδίαταπι. αἰΐδπιεη ποὴ οροτίεθαϊ: 
ποῦ δπΐπὶ δϑὲ 111} σοπίγαγί. πΐ 1} δαΐεπι ἀειἰετταϊπαῖαπι εϑὲ, φυα] τος 
Ὠππιοτὶ δα θϑίαηιίατιπι εἰ οαϊδιθητίδα οδιϑῶθ διιηΐϊ, αἴγυσα οἱ ξατταϊηὶ 

10 γνεϊυϊ ρηποῖδ τπδρτιϊτιάϊπιπι, δὲ πὶ Επγγῖαα οτάϊπαραι μαθο, παπρε- 
τας Βυϊπ5: μαῖα, πἰς φαϊάεπι μοπιίπ8, μἰς γδγοὸ δαὶ; φυθπιὰἀπιοάτπι 
11: φαΐ παπιογοϑ δὰ βρηταβ, ἐγίδπρυϊατα οἰ φαδάταίϊιπι, τεάιπσαπς, ἴα 
Ρ᾿δπίαττσι ογποαϑ δυρραιδιίοηυπι οαἰου 15 αβοἰπιιϊαπ8. δὴ φαογΐδπι 
ταῖῖο οἵ δυπρμοηΐδ Ὠπιθγογαπι, βἰτα ποτ δείδω μόπιο δὲ αἰϊογυπι 
πδοιηηυοάφηεϊ δὲ ραϑδίομβϑ 408} }1εγ δαπὶ πυπιετὶ, αἰραπι ἀμυΐςο εἰ 
οὐἰϊάππι ἢ φαοάνε παπιοτὶ νεγὶ ποῦ δἰπὶ δ ϑδίδπῶδ πεχιε οδῦθδε ἴοτ- 
τλ86, ραϊεϊ. δηθδίδη τα παπὰς γϑῖϊο εδὶ, Πα μιθγιβ Ὑ6ΓῸ πιαϊειίᾶ: 

τ φοίαξ οαγτὶα δηϊ οϑ816 ΠΌπιδττι5 8 θδἰδηἰία, δὶς ἐγία ἱρϑὶῃϑ ἰρτιὶδ. ἴδγ- 
0 τε Ὑεγὸ ἄπο; εἴ ϑδεπιρδῦ πηϊπεγι 4υϊοαπηῃα ἔμϑεϊῖ, δἰ φαοτγητι εϑῖ, 

τεὶ ἴβπεπδ ναὶ ἰθύζθπαϑ γεὶ τποπδάϊουϑ : γδγοπὶ δα ἴδητε ἰαπίατα δὰ 
τδαΐϊτππι 6886 δοουηάατη τηϊϑιϊοηοπι. πος δᾶπὸ ὩΟΩ δϑὲ ποτηθγαυ, δεὰ 
ταῖῖο πιϊϑιϊουἶδ παπι ΓΟΓΌτα Τοτρογαϊατη δὰϊ «πιογοπισθη4θ6. π6Ὸ 
ἰρίϊας ἐο φαοὰ [μεἰδξ, οαιιδα παιπογαδ δὲ, 60 Οπιηΐῆ0 παπδοττι8 τη0- 
πδάϊςηϑ, δαϊ ταδίεγία, δαὶ γαιῖὶο δὲ δβρθοῖθβ γζεγαιῃ δϑῖ: δδά πὸ υἱ ἰὰ 
φυϊάεπι κῶς «αἴ οαπ88. 

6. Ῥθαριϊανετὶς δαΐεπι δἰϊφυΐθ χαϊάπαπι δἷὲ Πα μεπε, φυοά ἃ 
πατρδγὶδ, δἱ τηϊϑιϊο ἱπ πυιηεγο γϑηϊοπαὶΐ δας ἱπιραγὶ δἰξ. ἤππς δἰθηΐπι 
Ἐ1Β1] 68] αρτίτιβ, ρϑῖ ἴδ ἔγῖδ' δὲ πι δἰ ἰογαῦηπι 811 πιϊβἴιη ; 564 πιαρία ργο- 

30 ἀετῖξ Γοτιαβδ5ϊ5, δὶ ἰὴ πὶ ΐὰ ργορογίίοπε 8)1, οἱ δαῃοδῦπι, δῖ δὲ ἴῃ ἢυ- 
τΔ6ΓΟ 818 ρηγαιπ. ἰϊθπὶ γαίϊοπ δα πϊϑιϊ οὔατα ἴῃ δά ἀἸτἶοπα πυτιθγογαπι, 
ποπ ἱπ ὨπτηοΥΐδ δαηῖ, υϑ]υ τὶ {γα δά ἄπο, Ὡο ἴοσ ἀπο: ἰάδθιι επίπι 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΟΆΑΒΟΌΝ  ΧΠΕΠ-. 

βθῃπ8 ε896 οροτίεξ ἴῃ τμ 1] ο δ οπΐθαθ. ἀπᾶγὰ ἵρδο ἃ πβευδαγασε 
οροτῖεϊ ογάϊπετα ἴω 4πὸ ὦ ὁ β, εἰ ἴρϑο αἱ εῦχω ἰπ 4ιο 6 Σ. φαδγε 
εοάεπι οπηπία. εγὶξ ἐβ᾽ογ ἰρϑιηϑ ἴξτ ὁ 6 βὶ Σ, εἴ δ4υδὲ παπβδγος ἐδ 208) 
τα. εἰ δηΐεπὶ πδοεϑδα εϑῖ οἸημηὶα ΠΌΤΔΘΓΟ ρατγιοἶρατα, πεςθδδςὲ δοῖ 
τλῦ τα εαάδγα δοοίάετε, εἰ πηπιεῦαπι δαπῆδπι μαὶς εἰ 1 6686. πέττει 
ἀρίτης μος δὲ οδῦϑα, εἴ ργορίδγ μος γε εδῖ, δὴ ἰὰ ἱτωπιβηϊ ρϑξασω ἢ 
γοϊ οι εοξ φυϊάαπι 8016 ἃς ταγϑαδ ἰθπᾶς ἰατϊοπαπι παπηθγηδ, εἰ τἱϊδο 
ππἰυδοηΐυδαπο δηϊπια]ίυται, φυϊὰ ἱξίταγ ρῥτομίθεὶ φαοράατα δογαδε 
φυαάγαϊοδ 6886, 4ποϑάαπι σαθο8, εἰ δϑᾷηαΐεθ, α]ΐο ἀπρ]οιῦ πἴ81} 
εἰἰπι ῥγο θεῖ: δεὰ πβοδδδε δϑὶ ἴῃ μοδ δοηυδγιὶ, δὶ οπιπίδ Ὡπσθοσο 
Ῥατγιϊοιραθατξ, οἱ χῦδς ἀϊίεγωπε, σοπείηξεθαπὶ δ} δαπάδπι Ὠαταθ- 19 
Ταπι οδάεγα. 4ηᾶγε δὶ φυϊθυράδπι ἰάδτα δοοίάθπ δοοϊἀογὶς, δδά ει ἴα 
υἱςετα [6 δγαπὲ, εαπάθω μαθεπίία παπιετὶ βρεοίειπ, μυῖα ἐοὶ εἰ ἱπῃα 
εδάειη. δεὰ δ νεῇ φιϊὰ σαυδᾶε δβαθάδν  δερίεπι ηυϊάδπὶ υοοδῖθδ, 
ἐερίετη δυΐεπὶ οἰογάδε δὰϊ Βαιπηοπίδα, δερίειι υεγὸ Ῥ[εἰδάθ, ἕὰ 
δερῖίεπι δαϊετῃ φυδεάδηι δππϊηπε ἀδηῖαϑ, 4υδεάδτι γεγῸ ΠΩ; δερίεε 
δἴϊδιπ 4φαὶ δὰ Τ Βεθα8. πίγαπη ἰρίτατ φυοπίαπι [Δ118 φυΐάαπι πυχαοταν 
διδρῖθ πδίῃγα δρίπϑ εϑῖ, ἰάεο δαὶ {ΠῚ [Ἀδγυπὶ δερίεπι δαὶ Ρ]εῖδε 56- 
Ρ᾽δπατγυπι 516] γατε 6917 δὴ ΗἙ χαϊάθπι ργορίοῦ ρογίδε Τμεθαγατα 
δηὶ δἰΐαπι φυδηάδπὶ οδαϑανῃ ἱἰΠαπὶ τεξοξος ἰϊὰ ΒΌτη ΓΔΙΣΏΔ, τ ΓΕΙΩ 
δαΐετι ἀποάεοῖπι. απίἀαπι αὐΐεπι ρ᾽ αγεδ: δῖ Ε Ψ ζ Ἐγια Ρμοπίδϑ αἰδιῖ 9 
6886. εἴ, φυοπΐαπι {|86 ἔγεδ, βδες φαοᾳφαε ἱπ: φαοὰ δαΐοτα ταὶ! 
τα]ΐα οἰαξ, πεῖπο σαταῖ. ἰρϑαπι επίτο γ οἕ ρ 6856 ροϑ8ϊῖ Ὀπιτι δίζηαδε, 
δἰ δυξεπι 4υοηΐαπι ἀπρμα αἰϊογῶπι ὀβιδροννν μαι αἰϊα ἃ υϑτὸ πεν 
εἶπα, οδυϑα υϊάεπι εδῖ, φαΐα οαπὶ ἔγία ἰοοα δίαξ, ἅπτιπὶ ἴπ ποχαοος 
ἱπίεγίαν ἱρϑὶ σ, ργορίεν δα ἱγία ἰδπῖαπι δια, 86 ποη φαουίΐδιηι ςοα- 
δοπϑπιϊαε ἴγθϑ: πᾶπὶ ρίαγες σοηϑοπαπίϊδα δυπῖ, Εἷς ὙεγῸ ΠΟ διιρὶΐων 
Ροϑδαηξ. 5.1|168 γεγο Ἀΐ φυαοᾷπα δαηὶ δηισυΐδ Ποπιεγὶοῖς, φοὶ ρας- 
γας δἰ τα] τα ἀϊπε5 νἱάδπὲ, πιαρβπαϑ γαγο πο υἱάθηϊ. ἀϊσαπι δοῖεπι φαὶ- 
ἄδπη χυοά πηι τα τα] ἴα δαπὶ, υϑὶαιῖ ἵρδδα πιεάΐαθ, φαδοάδιν πουεπε, 
4πδεάλπι οοἴο; εἰ οᾶγτηειι ἀδοθπι δὲ δαρίθια [ἰδ 6386 δοφῦδὶε πὸ- 
ΔΕΓΟ. ἀδοθπάϊι δαΐοπι ἱπ ἀεχίγο φηϊάδπι πονυεπὶ 8} {4}018, ἰπ οἰπἰδῖσο ὃ 
Υεγο Οεῖο. εἰ φαοὰ δε4π8]15 ἀἰδίαπιία ἴαπι ἴα Πἰτεοτὶς δ ἃ δὰ ὦ φυδῶ 
ἵπ δ ϊδ ἃ φγανιδοῖπιο ΒοΡο δὰ ἀριιἰδϑιπδ πείθῃ, οὔΐπι πυιβογῶ 
δεαπα ϊια5 ἐδὲ οπαπίπιοάδε οδο]! τπο]οάΐαδ. υἱάετὶ δπίθιι ἤθη ἐδοθὲ ἐδ- 
1ἴ6 (πᾶιπ ΠΏ ]1ὰ5 ἀπθίϊατει), πεψας ἀΐοογε πεὸ ἱηυθηΐγε ἔπ βεγρεταίο, 
φύκαα εἰ π Θογγαρ ΙΒ δα: υδγηχη 4888 ἐπ πυπιεγίς παῖαγδε ἰδὰ- 
δἴδε, οἱ χαδε ἰδ σοηίγατγία, ἃς ουιπὶπο 4ιαε ἴῃ παιδὶ μεταδάμαι, υἱ 
αἰάαπι ἀϊοππῆ, εἰ οδαδα8 παΐαγαα [αοίυπι, τἀ δηῖτοσ μος τποᾶὰο ςοῦ- 10 

διάεγαηῖθϑ ίαβεγα. ϑεουμάτπι ΠΌΪ πὶ ἐπίπι πποάπαι εογαπι χαὶ οἶτοῖ 
τἰποἰρία ἀειετχαϊπαι δαης, 11 δοτγασπι οαπθα δῖ. τΐ ἔδπιδῃ στοδὶ- 
ἐϑῖαηι ἰμοίῃπι αιιοὰ ἴρδανα Β6η6 εϑὲ, εἰ φαοά ἀε οοογαϊηδέοις ἐρεῖω 
Βοπὶ 6ϑὶ ἵπιραῦ γϑοΐαπη δεφαδὶθ, 4παε φπογθηάδπι παπιεγοτγῶται δοηῖ 
Ροϊεηῖαε (δἰπιοΐ παπιχας ἀπηΐ ἴθῦρογα οἱ 18]15 ππτα ΕΓ) εἰ οεῖετα 
4υκεοππάμιε οΟἰΠἰριπξ, ἐχ Ἐπ δογοταδεῖραδ ταδί διε δεοἶθ Βᾶπς ροῖεα- 
ἀἴαπὶ οπιμΐα ἈΔΡεπι. φαδγα αἰ πη δπίην ὁδοὶ! θὰ ἀοροϊΔοεπεθτις. δαὶ 
επὶπι ἀςοϊ επίία φιυίΐάεπι, δδὰ οοπυεπίεπεῖα ἴῃ τίοαπι οὐμηΐδ: παι 
δυΐοπι, φυοά ργοροτγιίοπαϊβ εξ. ἴῃ ππαφθδῆπε δοΐῃι εν ργαθάϊοϑ: » 
ἄοπε εδὲ φαοά ρτορογίίοπαϊε εδὲ, υἱ γεοΐαπι ἴῃ ἰοπρίξπάϊης, ἰδ 'α 
ἰατιτο ἀϊπε δεθαΐε, ἴθ πάτμεγο Ὑϑγο ἔογίδοϑὶς ἱπηραγ, ἰπ οοΐοτα δαΐθα 
αἰδυπι. ργαδῖεγθα παγπηιοπϊςογῶπι δἰ 4με ϑἴπ ἴα τα ὨΟῺ δαηξ οδαρα κα- 
ταετῖ, 401 ἴῃ Φρδοίερτδ, δαηξ. 1111 βαύπαπε δοιυα]δ5 Δ ἰηυΐσεπι φροοίο 

., ἀιεγοπι: εἰφηΐπι ἴρβαθ 4φαοήμα ππίϊαϊδι; ἀπᾶγα ργορίεγ μδὸς βοθ 
διυιπὶ ἐδ ϑρεοιθϑ. 4886 ἱξίϊαῃ, αοοϊάππξ, Βδες εἴ δἰΐα εἴδαμε δ 
Ῥίωτα, αἱ οοἸΠΠρογθηϊατ, υἹάεῖυγ ἰπ 1ἤΠΠἸοῖο 6886 ταυϊεῖϑ τααΐς αἴδοΐ εὐστα 
βεπεγδξοπειι δογαπι, δὲ πη] ΐο πιοὰο ροβ8ε ςοππεοῖϊ, εο φαοᾷ π- 
τμοπιδτοα πο δἷπὲ ἃ δβηδι ΠΠσὰ8, αἱ φοϊάατα ἀΐσαδι, ῥερατγδία, Ὡος 
'ρδᾶ φαυϊάοτι δἰπὶ ρεϊμοίρία. 
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ΕΤΗΙΟΑΝΙΟΘΟΟΜΑΘΟΗΒΕᾺΑ 
ΘΙΟΝΎΒΘΙΟ ΓΠΑΜΒΙΝΟ ἹΝΤΕΆΡΒΈΕΤΕ. 

Ἀ 

ΘΟ... δτὸ οἰπηΐθσπε ἀοοοηαι υἷα δίχιε ἱπδιπαιῖο, ἰϊετοσαα δοῖο 
εἰ ςοπιδἰ ΠἸυτη, Βοπιππι αἰ φυοὰ ἀρρεΐετε νἱάλεῖπτ. ἱοοίγοο ΡαΪς τε υ8- 
(εγεβ ἰὰ 6886 Βοπυϊα ργοποπιδγαπί, φιοά οπριΐα ἀρρεϊυηξ. 8βεὰ υἱ- 
ἀδηῖα τ βπ68 ἱπίο 86 ἀϊδογεραγθ. δἰϊὶ οπὶπι διιπὶ πιπποτὴδ Γα ποι] ἢ 68, 
Αἰ ριγδοῖογ δᾶ5 ὁρϑγα χυδεάδπι. ψιᾶστιπ ἃαΐεπι ΓΕγθτη ργϑαῖεγ ϑοῖϊο- 
π68. ἃ] ἰᾳφαΐ δαηΐ πε8, ἱπ ᾿ἰ8 Ορϑὺδ ϑθηὲ δοϊϊοηΐ 8 πιϑἰΐογα παίωγα. 
σῦτα ὙἜγοὸ ταμ]ῖδα δἰπὶ δοιοπε8 ἃγῖεϑ δἕ δοίθπιῖδθ, ἔππὶ πη} εἰ φαοαυ8 
βπεϑ οχιϊτογαπε πᾶ πιοάϊείηδθ βηΐ5 δῖ Βοπᾶ υαἰεϊπάο, ἀγιϊς δεάὶ- 
Βεδηὰ ἀγύτω παυΐυπι πᾶνΐ8, δὶ 158. ἱπιρογαϊοσίδε νυἱοϊογια, ταῖϊοπἹβ εἷὰ8 

40 4086 ἀπ τὰ ζδηι ϊατὶ ἰθεπάα γὙδγϑαῖυν ἀἰν τῖαθ. φαδεςθηαιθ δαΐετῃ 
δτῖεδ ἨΌΐΠ5 ρομογὶβ πηὶ δἰϊοιὶ ἴδοι 4:1 δα Ρ  δοῖδα δαπῖ, πὶ ἐπ εδίγὶ δα 
488ε ἰπ γαβθπίϑ σοῃβοίθη 18 οςοπρδία δδὶ, οεἴθγαεαηα οἵπηε8 δὰ ἰη- 
εἰτυγθηΐα δηπδδῖγια οοτηραγαίδθ, δἴαιθ μᾶθο 'ρ8α Θαπαϑιγὶ8 οπππὶβ- 
4πὸ δοιΐο γηπταγίϑ ἀγοὶ ἀπρδγδτογῖδθ, ᾿ξοτῦ4αε δἰῖδα 81Π8, ἴῃ 115 ἀθονὶ- 
Βὺθ ἤμπθβ δαγυτη 4υ86 μυιοίρεπι ἰοοῦπι ΟΡ Ϊπδθηΐ, Θαγαιῃ ἢ δ: εἶδ 

ἱ 

΄ητδὲ ϑεχυδίυγ οἱ εχρεῖαϊ, οὔπι δοϊθητία φυδοάδπι οἰν]] 8 51ῖ. ἰῃ δὰ 
δυΐετπιν τγαειϊδυ ἦα πη }}] ἀοοἰἀογαγὶ ἀθθοδῖ, 5ἱ ρτὸ τεῖ δυβίδοῖδε παϊῃσα 
ἐαρὶϊοεῖθτ. ΠῸΠ οηΐπι ἱπ οἰπηὶ ἀϊθραϊδιίομ δ δ. δοΓΤΏΟἶδ6 ρΘΠΘΓΘ 

ΤΆΘΩΌ6 δοουγαῖα δ 1{π|48 γεχαϊγεπάδ εδῖ, απειπδάπιοθπι πᾶς ἰὰ 

ἴῃ ὉΠΟ]πο4α6 ρέπεγε 5.1] 1 δῖοπι ἀεοίδογαγε, χαδηίδπι γοὶ ἱρβἰα8 ηᾶ- 
ἴατα τεοῖρὶξ ΠῚ] δηΐτῃ υἱάθιυτ ἱπίθγθϑδα ὈΐΓΌτα τηδὶ Πδιη δ. οατη γᾶ- 
ομῖθυϑ δὰ ρογϑυβάεηἀυπι ἀςοοπιτηο ἀδεῖβ υϊοπίοιῃ ἴδγα8, ἀη δ οτα- 
ἴοτγε ἀειποηδιγδίϊοποϑ ροδί]εθ. ἀ6 ἰΐδ δυΐοπι 486 μαθεὶ ρεγερθοία 
εἰ σορηῖῖα, Βεμ 6 φυΐϊδαθα ἱῃ ἀϊςαῖ, εἰ μοτιιτ Βοπυβ δὲ ἰμάδχ. ἀδ εἴη- 1095 
ΕὉ]15 εγξὸ γεθυϑ τεοῖδ μια ἰςαθῖς 15 4υὶ δἰηρ0}}5 ἴῃ τε θτι8 εδὲ γα ἀϊταα; 
ΔΡδοϊυΐε γεγο εἴ υπΐνογθα ἀθ οπιηϊθ8 Βότηο ἱπ οπηπὶ ἀοοιπδε ρε- 
ΠΕΓΘ ναγδαϊαβ, αιιοοῖγοβ ἱπυεηΐβ δὰ ον] επὶ ϑοἰοπεϊαιπ ΠῸἢ δὲ 80- 
οοπηιπιοάδἴῃ8 δὰ ἀϊϊογ. εδὲ δπὲπι δοϊϊοπυπι 4πᾶ6 πη δος Υἱϊα Ὑθγϑαμ 
ἱπιρεγίτυϑ: δὲ εχ Ἠἰβ οοποιαὶ δὲ ἀε μἷ9 μαρείυσ δὲς ἀϊδρυϊαῖῖο. 
ΡΓδεῖεγεα ΥΈγῸὸ οὕτῃ αἰϊεςιθ}5 απίταὶ βεγνυϊαξ οἱ οδἱετηρογεῖ, πᾶ" ΕἸ 
δίψυς ἱπα τ] 6 πὶ ορόγατι ἴῃ δι ἀἰθμο δυπιεῖ, αυαηάοαυϊάετ Βηΐ8 ρτα- 
ἀεπιίαθ εἰν} 19 ἴῃ δοϊΐοπε, ποη ἴῃ σορηπίοπο οοπβίδι ἢ. δοίαϊα δαξθτη 
δἷζ ἰανβπῖβ, 80 πιουῖθυ8 Ππον8 δ γπάϊ5, 181] γοίογι: πο ε8Ρ δηΐπι 
οὔἶρα ἴῃ ἰδηρογε, β8ε ἴπ δὸ ᾳποὰ ρογιπγθαϊίοπὶ σοηνθηϊθηῖο δὲ 

8δῃ ςοπῖγα. ἱπὶἰππι ὀπὶπὶ Ὁ 115 τοθ8 4πη86 ποῖδθ δπηὶ δυγι θη ἀυτη 
δϑῖ. [δα δυΐδιῃ ἀϊουπίασ ἀθοθαδ Ἰηοᾶϊδ: δἰΐδθ δηὶπὶ ΠΟ Ρ]5 ποῖδα, 
ΑἸἴδε ρεὺ 86 εἴ δυβοϊυϊε ποῖδε δῃηξ. ἰοτγίδϑϑα ἰρί τοῦ ΠΟΡὶ5 ἰπέἰπτι Ὁ 
115 τεθαϑ διιμθηάυϊῃ δϑὲ 488 δηηΐ πορὶδ ποῖδα. φυοοίγοα αὶ ἀξ 

δορί θοῖδο δῃπὶ βαΐδυ5 δαηξ Ορ᾿δθΙ]Πογεδ. πατη ἤόγαπι οαυδὰ ΝΠ 4πο- υἰνδὶ δὲ υὑπιπηαυΐϊήπα ρεγεεαυαίαγ. βαἰπϑπηοάϊ δηΐτ Ποτηϊπἰ θ5 10 
4πὲ ἐπροϊαμίατ. πἰ 81} ροτγο ἱπίθγοδὲ πἴγαπι ἱπποιΐοποϑ 'ρδδθ θπθθ- ἱπ1}8 οορηἑ το 6ϑὲ, αἱ εἰ ἱποοπ πη δ α5. 118 γαγὸ φαΐ ται ΐοπα 8182 
Γὶ5 ἈοΙΟπΌτη οἷπὶ ἤπε8, ἂπ ργδϑῖεγ ἢδ8 δἰϊπὰ χυϊρρίαμι, φαειιδάπιο- ἀρρειτιίοιεα οἱ δοϊΐοπβδ ἀϊγίρυης, Γγιςίατν Ὁ ΟΥΓίππτη ἔογγε ροϊοϑῇ. 
ἄμππι ἀρραγεὶ ἰπ ἰϊ8 δοίθπε5 4π88 δαρτα ἀἰχίτπηῃθ. ἱ 4115 ἱριυγ εδὲ ἂς ἀδ διάϊϊοτε χυϊάειπ, 4π8}15 6886 ἀεθεαῖ, φῦοχιε πιοάο δοοϊρίθη- 
τογατῃ 4686 ἰπ δοίΐζοποτη οδάπηϊ βηἷ8, 4πεπὶ ργορίογ δὲ υϑἰΐπιυβ, Θ-Ἢ ἀδπι φυϊάσυο δἰξ, εἰ «αἰ ποθ 85 δὰ ἀϊςεπάυιπ 811 ργοροδίττιηι, μᾶθς 

80 ἰδγα διιΐοπὶ ργορίεσγ ππο, πες οτημΐα ργορίογ αἰϊπὰ οἰ ξίπιυθ (ϑἰς ρτοοεπῖῖ ἴοοο ἀϊεῖϊα οἰπε, 
δυΐπι γε ργορτεάϊθίην ἴἰπ ἱπβπίτυπι, ἴα ἊΣ ποδῖογ συπηὶβ ἀρ αθόευ5 2. ἴανῃ γεγο γϑρθὶ 5 [19 4πᾶ8 ϑρτα ἀϊχίπιιδ, σαοπίαπι ΟἸμηΐϑ- 
ἰῃδιιῖ5 εἴ ἰσεῖ 8. δἷξ Γυϊατυ8), ρεγδρίσυυϊη εϑὲ πος ἰαϊυγαπι συμ πα πι ΘΟρτ το οπιπθαια δάδο ςοηϑἰ απ Βοπιπι αἰϊφθοά ἐχροιτ, ἀΐσαπιπδ ἡ 
βοπατ δίᾳιιε δάεο Βοποτιιπι οριϊπιαιη. μυΐπ8 ᾿ρίϊτατ οορπίτῖο πιᾶρπαπι φυϊάπαπι {Π]πὰ οἷϊ φαοά ροῃίπηνϑ ἃ εἰν}! δοϊθι τα ἐχροῖ,, οἕ φυοὰ εξ 
εἰἴαπι δὰ υἱΐαπι ἀδοροηάδπι παρ εὶ πηοιπεπίυπι; εἰ οἷρπο αἰΐᾳπο πο Ρ᾽9 οτηπίππι Γου πὶ 4086 ἴῃ 8ΟΙΪΟ ΠΕ ὙΘΓΡΑΠΤΌΥ διπιπιτη Βοηυται. ἀδ Π0- 
ἰαπήπδνη 986 {{671}5 ρυοροοῖίο, ἰὰ προς ἐχρβϑῖογε 808 ορογίοὶ ἔδοϊ 8 τσοΐπε φαϊάοπι ἰριτας ἱπίεγ ρ]αγίπιοδ ἔεγα οοὴν θηΐξ. Ῥθδπτι αἰ ποτα 
οΟΠϑΘΠθεπλητ. αυοαεὶ ἰτα δὲ, ἀδηἀ δδὲ ορεσγὰ υἱ εἴυ8 ἔογπιδηη δάυπι- επίπ δὲ πιὰ ἰϊυάο οἱ δγυ τ ροϊίφυς Ἀοπιΐμε5. ἀρ ]απι. Ῥ6η6 
Βγεπνιϑ, αἴφθε πὶ φυϊά εἰϊ, εἰ σαϊΐα5 δοϊθηϊίδε δαὶ {δον 8115 οἷ: ἤπἷθ, δαΐοπι υἴνεγε δὲ ΡῈΠ6 γὸπὶ βΈγαγα ἘρῊ 4φυιοὰ Βεδῖυτι 6886 οχἰδιῖ- 20 
οϑδιεπάβινυϑ. εἴ τογοὸ υἱάοτὶ ροβϑὶϊ βπὶ8 6586 βοϊεπιϊαα γοϊᾳυᾶγυπι τηδηΐ. δεὰ ηη86 γαϑ δἷῖ Βεδιιτάο, ἀθ δὰ γῈ σεγὸ οὐηηΐβ ΘΟΠΙ ΤΟΥ γϑ8 

. δουϊαΐανη Ἰοπρο ρτὶποὶρίϑ ας ἀοιπίπαθ, οοἴθγίεαι πιαχίπιθ ργϑθοῦθ- δεῖ; πϑῆιθ σιΐρι8 δὲ δαρίεπιθα δίμι ἰτοτ εαπὶ ἀεο]αγαηΐξ, Α]11 δηΐπῃ 
αἷδ αἴχιδ ἱπιρεγαη 5. τα]}15 ἐρίτογ δἰαπι οἰν 1] υἱἀδῖυγ. πᾶπὶ εἴ απὰ δἰϊαιιϊὰ θογιπη 4π86 δππὶ ἰῃ ργοτηρὶα εἰ 4πᾶε τοδηϊεδῖα δυτὶ 6888 

» ἷῃ εἰν τδίθιι9 δοϊοπιίαβ 6856 οροτίοβῖ, εἰ 4π88 ΄υΐβαμπε ἀΐδοογα ἀερεαῖ, υοϊυμὶ, υἱ νοϊιρίαἴοιη δυΐ ἀἰϊν᾽τ185 αὶ Ἠοπόγεπι, δἰ ΐφιιο αἰϊαά. 886- 
εἴ ἡυδῖθμηδ δε ὕδαιε δά 4ποὰ ἰεπιραϑ, δᾶ διαϊηϊξ ἃς ργδεβοθίϊ. ἘΠΌΠΘΓΟ δυΐεπι εἴΐατη ὑπὺ8 οἱ ἰάθη αἰϊυὰ: Δ ρῈΓ δηη ΡΟπᾶτῃ τὰ- 
[δευ τδξδ8 δπΐεπι εἴϊαπι 688 4Ζπ|86 διτπιπο ἰῃ ΠΟΠΟΓΘ 8ππῖ, υἱ ἀγίετπι ιϑάτρρια, ῬΘΌΡεΓ ἀϊνίε188. οαπι δυΐεπι δὶ δὶ ἰρδὶδ ἵρτιογδηεῖδα ςοτδοῖῖ 
ἱπιρεγαζογίϑιπ εἰ ται οπθη) τυσπάδε τοὶ [απ ϊαγὶ8 δὲ θθηα ἀϊςεπάΐ δἰπί, 605 δἀπνί γαῖαν 4υὶ τῆᾶϑπα φυδεάδτῃ οἱ ᾿ρβϑογυπὶ [δου]ξαὶε δῃ- 
ζασιυϊαῖοπι, μπΐς 6856 δηϊεοῖδ νἱάδυνῃ8. χῃοάϑὶ δες γϑ 4 πῖ5 οσα-ὀ ρεοτίογα ἰοφπυπίωγ. 4υϊάδπι γθγὸ ργαδῖοῦ ἔδες οοτηρίαγα Βομᾶ αἰϊαά 
αἰθη8 ἀγώθυς 4π86 ἴῃ δοιΐομδ υθγϑαπῖυγ αἰϊτατ, ἰορίΡασ4ας ἰαϊ18 αοὶϊὰ αποάάδπι ρεγ 86ὲ Ῥοῆυπι 686 ρυΐδθδηΐ, φυοὰ εἰ Ηἰδ οπιηΐθη8 οὔτ 
τξεπάυνη εἰ ἃ φυὶρυ5 Δρϑιϊπθηυπι οἷῖ ργδαβουὶ ᾽Ἐ, εἰ ἤπα ἐξει ὑρῇ Βομὰ δἱπὶ οπδὰ αϑὲ. δῖαῃξε οπιιθ8 φυϊάοτῃ Ορίπίομεϑ δχρεπάθγο 
τίη δττίαπι ἤπεδ οοπεϊποτὶ νἱάδδηϊατ. ἰἴδχας μος δγὶξ δυτητοιπι ο-.͵ ἰογίδ886 Ορογατ ἱπϑηθτι δύπη ΕΓ ἔμθγὶς: 88 118 δηΐθτι ογὶϊ, 91 δᾶ8 ρο- 
τϊηΐθ ΒΟομπηπι. Πδπὶ οἵ δὶ ἰάθπι ππίπ8 Ποπιηἰ8 δὲ οἰν ϊδεῖϑ Βουιτι δ᾽, 198 ππὶ, 4086 διιηὶ [π5ἰρηΐογε 8 Πῦδονα 8] 14π8 γαϊϊοπα πὶ υἱάθηΐητ, 30 
ον ϊαιὶ5 ἴδιπθη Βοπαπι δὲ σοπϑοαυὶ οἱ σομδαγυασα τηδὶῖπ8 φαϊἀδπιὶ ἰπ πιεάίιπι ρτοίογατητιϑ. δε ἢος ἱρπογαγὸ πὸη ἀδβειπα8, ἱηίθγεϑδ8 
6886 εἰ ροτγίεοιϊίυ5 νἱἀεῖιγ. δῃΐϊμηυθγο Ῥγαθοΐαγα πο ϑοῦτι ἀραῖιγ, δὲ ΙΠΙῸΓ 688 Υἱδ8 Ζυ86 ἃ Τί ΠΟΙ ρ 15 ρΓΟβοϊϑοπητογ εἰ 688 4υδε δὰ ργη- 

"0 ἰὰ χιοά τεῖ πηὶ 9011 δἷϊ α1}16 τερογῖγα ροϑβίπιῃϑ: δε Ἰοηξε ργοίεοϊο οἷρία [δστπιηῖ. τϑοῖα δπὶπὶ δἰϊπι Ρ]αϊο ἀε μος ἀυ θη Αθαῖ, εἴ φαδβεσγε- 
εοὶ 1ἃ ρα]ο για ἂς ἀϊνίηἶαδ φαοὰ βοπεθα8 εἰ οἰν ται ᾿ϑὰϊ1 6δῖ. βδὲ υἱγῦπη υἷα ἃ ριποὶρὶ δ δὰ Ἀπεὶβ δὴ ἃ βηΐριϑ δὰ ρτὶπεὶρία ἄποε- 
Βηΐο ἰριϊπτ ἀγῖς οἵ υἷα δυϑεθρίαθ ἱπϑι!θοηὶ μος δαπὶ ργοροϑῖῖα, τεῖ, γϑἰυϊ ἴῃ δίδαϊο, πἴγατο ΔΒ 115 φαΐ ργδοτηΐα ργορομπααξ δὰ οαΐοθηι, δ 

τορυβ Βοπρϑίΐδ δὲ ᾿πϑιῖβ, δὲ οἱ δοπιθὶ ἀΐσατι, ἀδ οἰν άπ θυ Ἐ. ΠΟΥ ἀπά ϊ- 
1Ὀγ8 εδῖ, εὔπὶ Ορογῖεὶ ε8586 βεπε δἀυοδίατα Βεπθαη6 Ἱπογϑίωχη. 
Ρτἰπεὶρίαπι 69ὲ δηὶπὶ δοῖγα γεῖῃ ἐξα 6886. αυοὰ δὶ 511 δ8118 ΡΟΥΒΡΙ ΟΌΤη, 
ΠΥ ἰἴδ 9811 ΟῚ τηᾶρτορογα ἀεί ἀθγαθίϊασ. Βόσπῆο δαΐεπι δἰαϑπιο αὶ 
δαὶ ἴατι ἰθπδῖ ρεϊποὶρία, δὶ δα [δοῖϊ6 ρεγεΐρεγε ἃς ἴθβπεγα ρρϑδϑὶξ. 
ουἱ γεγο πϑιΐγωτη μόγυϊπ δπρροε, δυάϊαι Η οδἱοάϊ σϑγϑυδ. 

ἐν νὰν εδὲ 5656 4πὶ ποΥυϊξ οποία τᾶ δῖγο, . 
δὰ ἤπεπι πϑ46 νἱάθῃβ 4086 δειρεῦ δῃηὶ τη] όσα. 
εϑὶ Βοπαδ 1116 δἰϊαπι, φαΐ ραγοξ γεοῖα τη ἘΠ. 
οἱ 4ηὶ πιεπτὶδ ἱπορ8 δ]ϊογυτη δυάϊγε τεουσαξ 
φομ 8111, Ηἰς πιαἰπ5 6δὲ, 16] τί πὰ] 6 ροτάπ5, 

Υ͵ 

Ὀμουῖρη δ πιδποζαοιβ. διαιΐ ἴῃ 1 τοραϑ ᾳπᾶε Ἠοπεϑίδε φαβεᾷπα 
ἰπδῖας διιηῖ, 4π88 οἷν"! }5 δοϊθπεἶδ σοπδί ογαῖ, ἰαπῖα 6δὲ ἀϊβδθυϑὶο ἴϑτ- 
ἴδλαυρ πῃ οἶδ Ὑθυβαου δγσγαῖϊο, αἱ ἰερε ἱαπίατωτηοάο, που παΐαγα σ0η- 
δἴατε νἱἀεαπίηγ. βδδάεμηαας ἀδ Βοπίβ σαοαπα ᾿σοπίτουθσδῖδ εϑὶ δξ 
ἴδετα στοῦ Ἵχίμἶς, ργορίογεα χαρὰ οχ Ηἰδ πῃ εἰ ἀειγιπιεπῖα οαρίδηῖ: 
δἰ115 επΐτπε ἴα ἀἰνίλιδε, αἰἰϊς Τογϊαἀο σογροτίβ Ἔχίεἶο Τὰς. εγρο 86- 

αὸ 115 οτὶτ, 51 οὕτῃ ἀδ σεθϑ οἱ οχ "ῈΡῈ3 οἰαϑπιο ἀἱ τοῦθ [δοϊπιῃϑ, συ θη 
ηαδηᾶδπι γογὶ ἰουταλτι δι Ργοσηῃδ, εἰ οὔ ἀδ τερ5 4π88 ρἰυτὴ- 
χαστα ουδηίπαϊ δἴχῃο οχ [Δ] 08 ἀἸδρυϊδιίοπεπι ἰπϑε1τπΐπιτι8, ἰαἸϊα 4πο- 
πὸ σοποϊμάαπιιθ. δοάδπιᾷτα τηο 0 4πδδοῦηαπε ΔΡ δἰΐο ἀϊςπηίατ, 
ἃοοῖρὶ Ῥτοβατίψυε ἀθβεηῖ. εδὶ δῃϊαὶ Βοτπὶηἶ8 ργοθ ἱμϑι τ! ἰαπίατα 
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3. δεὰ ποϑ δο ππᾶδ ἀορτγδβοὶ ϑιταπ8 ΟΥΑΙ ΟΠ οτπὶ ΓΟΥΘΟΘΙΠἢ8. 
πᾶπι δυϊπιθαιῃ Βοπῦτῃ οἰ Ρεβειταάίπεση ποη δἷπα γαϊϊομθ εχ Ὑδγὶῖ8 
αἰϊαα ροπογίριυ8, εχ σείπιαγα υἱάδθπειγ, συ]ρα9 αυϊάοτι οἵ ἱπερεϊδδἰπιὶ 
διο  ἀἰϑ5ἰναίχυε Βοπιῖπ68 6886 γοϊυριαῖεπι. ἰΐδαιε εαπὶ δἰϊαπιὶ υἱξαπι 
διηρίβοϊππιαγ, 4υδ6 ἰοῖδ ἱπ ρεγίγαθπαϊθ υο]ιρίδειθυι8. σοπϑυϊπίτατ. 
ἀτῖα διΐπι διιπὲ ὙἹδ6 ροῆογα, 4886 πιαχίπιθ δητθο πὲ, ἀπὰπὶ φυοά 
τηοάο αἰχίννιδ, αἰταγινηι οἶνῖ!6, Ἰογιίητα 14 χυοὰ ἴῃ σοπιοιιρ δέϊοπο 
οἷ οορηϊίουδ τογαιη υδγβδίογ. ἂς τα] τυ χυΐάεπι τπαηοϊρι οΓΌτι 
δἰτα πα δῖ, οὐ 486 Ρασσάπιηῃ υἱΐδιι σεἰογί δπίθροπαῖ: 5βεα ργο- 
ΒΔΡῚΙ ταϊίοπο, οὰγ [8 δοπεῖδε, πἰε ταν, δοαθ ραιίεπίοτ δα άίξιιτ, ᾳποά 
ΠΟΠΊρΡ]υγδδ δοτῦπὶ απὶ ροϊοαίαϊα εἰ ἀποϊογίαϊο ργαθαϊεϊ δηπξ, δια] - 
Β8 αἴφυε δαγάδπαραίι δηΐπιΐ αὐζεοιίδιι8 δογνίπηξ, ροἱ υθγὸ μο- 
ταΐη 68, δὲ 1 φυΐ δ ἀροπάπηι 86 οοπια]θγυπε, Βαβι αῖποπι ἰπ Ἀοπογα 
Ῥοβίϊανῃη 6586 ραΐδηϊ, ἔδγα δηΐμη υἱΐδα ον] Ηἷς ργοροϑίτα8 Ηπ|8 6δέ. 
δὰ νἱεῖπι 60 4ιθπὶ φιδοτγίπιι9 ἱπβιτηῖοῦ παϊμιιδαθ 8 δῖα 1119. 6886. 
δϑὲ δπῖτι ἈΟΠΟΓ δἰ ἴῃ 5 ἰπ 118 ροίΐα5. πὶ Βόπόγεπὶ ἀδίδγιηξ, φυδπὶ ἴῃ 
60 4πὶ πΠομοτα αἰβοϊίητ. δὲ ϑυπιπιαπι Βοπαπι ργοργιπ φαϊάαπι, εἰ 
εἰαδηιοαίΐ φιοά Βαιὰ ἴδοι! ογὶρὶ ροϑοὶξ, 6586 διιρυγαπιγ, ργδδίθγεα 
γαγο Βοποῦοπὶ 60 ρεγβθααὶ τἱάθπίυτ, οἱ ογεάδηϊ 86 'ρδος ΒΟΠΟΒ 6886. 
ἰζδαιια οοἷ! 86 δίᾳπθ πόπογα αἴβοὶ ἃ ργαάεοηιίθθ, οἰ Ὁ 115. χαιεϑ 
ΒΟΙΙ δαμῖ, εἰ υἱγτι! 8 πουγπΐπα σοϊυπῖ. ραγθερίουιιπι ἱριτυγ 6δὲ Βογαπι 

30 φυϊάετῃ ἱιἀϊοῖο τἰγιαϊοπι μόποτγα πιεἰ πῃ φοϊδπι 6856. δἴφυῃθ μᾶς 
Οἵἶπ8 [ογίδ586 δἰ 4018 υἱΐδθ οἰν 8 6586 ἥπειη βἰαϊμογιε. δε ἤδες 

1ρ88 ΄ιοαιι ἱπιρετίεοία εἴ πιάποὰ φποάαπηποὰο νἱἀεἰῃγ ε88ε. φοη- 
ὕπροτγα θηΐπι ρο886 υἱάθιιγ οἱ αὶ νἱγίαϊα 981: ργαθ ϊτπ8, ἂπὶ ἀοτιπῖαὶ 

(οϑόδδε ἐν ἴοία υἱτὰ πὶ 1] ἀραὶ, δὲ ργϑβίεγεα πιαχίιπὶβ ἱπ πιᾶ]15 δὲ οδίαπιῖ- 
ταῖθυβ νεγϑοῖογ. δαὰπὶ δυΐθπι αὶ ἴα νῖναι, πδῖπο ἴῃ 68:18 παιηθγα- 
γεγῖξ, πἰδὶ αϊ ργοροϑίτηπι αήπιΐγα}]ε δὲ Δ όγγεηβ ἃ σοπιηθηθηδ 
Ἐοπιΐπιιη δοπϑίδαϑ ποτὶ νοὶ, ἃς ἀδ εἶθ αιιϊϊάρην δαιῖδ: πϑῖη ἄς οἷϑ 
δρυπᾶδ εἰΐαπι ἴῃ Ἐπογο 18. ἀϊοϊαπι 688, ἰογίϊαηι νἱῖδθ ρεπαϑ δὲ χυοὰ 
ἴπ ῬΕΓΏπι σοΟΠ δι ρ᾽αιοπ 6. ΟΟρπἰἰομἜ 486 φοπϑυπιϊταγ, 40 ἃ ροϑέεγίτϑ 
οοπδὶ Πεγαθίπνιιϑ. αιᾶς δυΐεπι υἱΐα ἰπ ρεοπηΐδε ααδεγοπάδθ βἰυνάϊο 
γεγδδίωγ, δα ἰδβογίοϑα δδὲ το ῖπιθ 86 Ὑἱῖα δ; δὲ ργοίδοϊο ἴῃ ἀϊν "115 
ποῦ δδὲ [ἢ Βομὰπι φιοὰ φυιδοτίπιαϑ ροϑίταπι. {1116 οηΐπι α11168. δπηὶ 
ἀυπιίαχδῖ εἴ ριορίον εἰμ ἐχρεϊθπάδα. φηαδργορίεγ 608 ροίϊι8 {ιιο8 
δῆρια οχροϑιιίπιαδ, ἤπο8 6886 πιϑυῖτο 4πὶς δχιϑιϊπιαυθγιξ: Ὀγορίθγ 
86 επίπι διἰδιπδηϊαγ, γυϑγππίδπιθη πθ {Π]} φυΐάοπι Βοπογθτη ν᾿ θπειγ 

10 6886 ἤπ68. δἴαπὶ πιυ]ῖδα γαϊΐοπθα δά δὰ οϑιεπάθπάλα ἃς ργοραπάα 
διπῖ Δ]. 8εὰ δὲς πιΐϑϑα [αοίαπιαϑ8. 

ἀς ὑὐηϊνευσιπι δυΐοπι Βοπαπι οοηϑίἀδγαγα, Ζιοᾳπε πιοᾶο ἀϊοα- 
ἴὰΓ ἀύδογογο, ζογίδοδθ ργδβϑι ογίς, ἑδτηθῖδὶ πο 18. 811 ἤδθο χπδθϑιϊο 
Ἰωθτίοα δᾶπθ δίψα "τὰ [ὑἴυτὰ, ῥτορίογθα φποά Ἠοπιΐπθα δπιϊοῖ 
ἰάραε ἱπιγοήηχογαμξ, ἐογίαϑδα ἀπίθπι ργδθδίασγε δἴχιε δάδο ὁρουΐεγθ 
υἱά δαῖτ υθγ ταις τἰϑπἄδθ οδτι8α ναὶ ποϑίγα ἰρϑογυσ ἀδογεὶα δυου- 
ἴδγθ, ῥγαθϑθι ἐπὶ οππὶ οἰΐαπι πο8 ρἈΙοδορ]ιὶ δίπηαδ. πᾶτὶ οηπὶ υἷτα- 
406 σᾶγᾷ δι, ἔὰπα ρίμπι 6ϑὲ δπηὶς!8 ἀπιϊχυΐογοπι ΠΆΡογο νου αΐθηι. 
αοΐ ροτγὸ μᾶης ορίπίοποπι δἰτη]δγαπὶ, ποπ ἔδοΐεθαπὶ θαγαπι γογαπι 
Ἰάθας ἴῃ αυΐθαϑ ρυῖαδ δὲ ροβίογία5 δἰϊφυϊὰ 6886 ἀϊσογαπὶ. ἰΐδαπθ πὸ 

40 παπιεγογαιη αυϊάεπι ᾿Ἰάδαπι σοπϑ 6 θαι τ. αἱ Βοπππι οἵ ἴῃ δ δῖδη- 
[4 ἀϊείϊατ, δὲ ἴῃ χηδὶϊξαϊθ, δὲ ἱπ εὸ φαοά δὰ αἰϊαυλὶ τοζεγίωσ. ἰὰ 
δπῖοπι αυοὰ ρετ 86 εϑβὲ, οἱ δυ βϑίδηιμἷα, εο χυοὰ δὰ αἰϊαᾳιϊὰ τοΐεσευγ 
Ρυϊα8 681 πδίτιγα, ποὺ δηΐπιὶ ἀγβογὶ8 ρα ΐο, εἶπα τοὶ {πδὲ εἰ ᾳποὰ 
εϑὲ δοοίάϊε, οἰιη116 688. ἰΐαχαθ πες ροϑϑῖξ ἴπ Ηἷ8 εθ66 ἰἦδα αἰΐψαα οοπι- 
ταπηἶβ. ῥγπεῖογεδ φαοπίατη δοπυπὶ τοι θη πιοάϊθ ἀεὶ τις φυοΐ ἰὰ 

οὐ εϑὲ (πᾶπι δὲ ἰῃ 5}: αηια ἀἰοίτιγ, αὐ ἀθυ5 δὲ πιθηβ, οἱ τῇ χπᾶ- 
Ἰυξαῖδ, αἱ νἰγίαϊεδ, εἴ ἴη φυδηῖο, αἰ πιειἰοοτῖϊα5, οἵ ἰῃ 118 φῆδε δὰ αδ]ὲ- 
{π τοίδγυπίατ, πξ 148, οἱ ἱπ ἔοιηροτα, τὶ οοοδϑῖο, δξ ἰπ ἰοςο, πὲ 
οὐη οἰ Ἰυτη 86 ἀἰνεγθογίαπι δὲ αἰϊα Βυΐπβ ξοπογὶ8), ρογϑρίοπιπι δὲ 

οοιητηθπε αἰϊσυοα εἰ Ὡηπ πὶ ΒΟΠΏπα πΠί γΘγϑιπ) 6886 ΠΟΥ͂ Ρ0886. ΠΟῚῺ 
επῖτα ἱπ ἀπίπίμνον οαϊοροτιϊβ, δε ἴῃ ὕυηᾶ δοΐᾳ ἀἰϊσδεγεῖῃγ. ργδοίεγεδ 

30 Φποπίδτηι θογαπι οπιπίαμθι 4υ86 ὑπ ἰάεα σοπιϊπεπίπτ, ἀπὰ Θἰίατη δεὶ- 
δηλ δοὶ, Ποοθ886 ιοφῦο βϑδαεῖ θοπὰ οπιπία ππᾶ ϑοϊθηϊία οοτήρτα- 
Βεπάϊ. ὑπο ιιέθιπ βοϊθπίϊαθ ρίηγθϑ δὲ εἰΐατη δογὰπὶ 4π8ε πὶ 
οαἰερογίαθ δι βίοςι βιπ, πξ οσςαϑιοηΐβ ἱπ Β611]ο ἀγα ἱπιρεταϊογία, ἰῃ 
τῶοῦθο πιράίεῖνα: εἰ το! τ δεῖ5 ἰῃ υἱοῖα πιϑάϊοῖπα, πὶ ἰαΡογῖθι 5 
818 δ ατ|86 δ δχογοϊδϊοπεπι σοτροτὶ5 ρεγιϊποι, βδεὰ φαδογαῖ αἰΐ- 
4αΐ5, φυϊ} οἱδὲ νοἱἵε ἀρὰ 1Π05 ἴρϑαπι φυϊάχιε φποά ἀρρε ]δηϊ, ουπὶ 

ὁ εἴ ἰπ ἴρϑαιῃ μομήμοιη δὲ ἐπ Βοιπίνετα ἀπ δαζετηχαθ χυαδάγες μοπιῖ- 

ο 

ἘΤΗΙΟΟΚΌΜΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΆΛΟΝ 1. 

υἷα ἀεβηϊῖο. πάτα χαα ἤόταο εἷξ ρθε Βοπιο, πἰμιϊ ἀϊεγεῦξ. φασὰ εἱ 
ἰϊα εδὲ, πεὸ 4πῶ Βομετα δἰξ. παι υθγὸ 60 ηποὰ δεπηριζεγητητι δἰ, 
ταδρίδ ετῖξ Βοπυπι, οἰχπίάθια παάια Γο8 σαπάϊάα ἀϊιϊιγπα οδπάϊάϊοῦ 
δὲ δὰ 4086 πίη ἀΐειη οαπάϊάα 651. τ 81} γεγο ργοβωδι αι ἀθ6 δὸ 
Ῥγιβαροτγεῖ ἰοχυὶ νἱ επίαγ, 4αὶ ὑπὺπι ἰπ Βοπογῆπι οτγῆϊπο ἰοοδηῖς 
4006 οἱ δρευδίρραϑ νἱἀδίμγ 6686 δεουῖα8. δοἀ ἀ8 μἰ8 χυϊάετα Ὡοα 
δδὶ Ηἷς ρσορτγία5 ἀϊοθπαὶ ἰοσυ8. ἀδ [18 δυΐεπι 486 ἀϊοία δαπε, ἀμθὶ- 
ἰδῖῖο φυδοίδπι 9 ογιτωσ, ργορίογδα φαΐα πο ἀθ6 οτηηὶ θοϑο ἰοοκὶλ 
Υἱἀδαπιὰν, οὐπὶ ἀϊσαῖωτ ἀπαγη ραῖτδ ΣΟΓῸπὶ 4Π86 ΡῈΓ 86 Ἔχρεϊαπίης 
εἴ δινδηίατ, Βογωτι Ὑ6γῸ απὶ οἰβοίοιτία δυξ ἀπο τιοάο σοπδεγνυδη- 
«ἴα, δαξ οσοπίγαγίοσαχῃ ργοἰΡοπάοτυτα Υἱπι ἩδΡρθημα, ργορῖος μδδαν, 
οἱ 4]ΐα ταϊΐοπθ, Βοπὰ δρρϑιἰεπῖηγ. ρεγϑρίσυππι ἰψί τ οϑὲ Βομὰ ἀδο- 
Βα πιοιλδ ἀϊεΐ ροϑ8θ, πῦο τποᾶο δὰ 4ιιᾶδ ρϑγ 86 Βοῦδ δπῃὲ, δἰ ϊοεο 
δἃ 4π8ὲ ρσορίεγ δες. δοἰιιποὶ8 ἱβγ 18 συ ΡῈΓ δὲ βοῶδ δῦβν 
Ὁ τ ΠΡ 8, ᾿ϊγατα 116 πὰ ἰάδα σους ποδηῖαγ Ὥθοπο, υἱάφαδσωνμ. 
δ6ἀ χυδεπᾶτι μὲσ 86 Βοπα μαϊνεμάδ δυπὶῦ δ φυδεοιαας νοὶ δοὶ 
εἴ ἃ οοἴοτία ἀεβεγία δοαπίπναν, 4ιι81ε δϑὶ ϑᾶρδσβ εἰ υἱάθγε εἰ που παὶ- 
ἶδε υο]υρίδίοϑβϑθὶ μβοποιϑοῦ μδθο δαΐιη δἷδι ργορίοσ αἰϊαὰ φυὶρρέδια 
ϑοαυΐπον, ἔδτθ θη ἰπ Βοηΐδ ρῈΓ 56 [ογίαβ86 πυτπεγαπὰδ σαπί. δὴ βἰδιὶ 
αἰλυιὰ δγίς ρὲγ δὲ Βοῃυπι ργαθίογ ἰάδατηῦ οτίξ ἱφίταγ ἰβδπὶθ ἴάξα. 39 
φαοιδὶ μᾶες 4ῃοφι ἴῃ ἰϊ8 4886 Ρ6Γ 8ὲ Βοπᾶ δυπὶ πυπιογατὶ Δ μοῖ, 
Βομὴμιἰοπυϊεϊοποηι οαπήδθηι ἤδοθδ86 ογὶϊ ἴῃ οἷθ οτηπίρυδ οἷαςοαγε, οἱ 
ἰπ ἕνα εἰ σογυ 888 ἐδηάουΐ8. δἱ Βοποσίδ εἴ ρτιιζεπίδε οδἱ τοϊαριαιὰ 
ἀϊδϑδιπι: 68 ἂς ἀἴδρδιεθ ϑιπὶ ἀδβηϊίοποδ, συ Ροπὰ ϑπηΐ. ποῦ δδὲ ἰφὲ- 
τ δαπη πε Ομ πὶ σΟλπηππ6 αυϊἀάφπι, φυοὰ ὑπ ἰάδα ςοπεὶεξ. 
ποπᾶπὶ ἰρίτυτ πιοάο ἀϊοϊτοτ ἢ ποι δηΐηι δίτηϊϊα εδὲ ἰΐ φοοσασχα ἔοτ- 
ταϊϊο ποβθη δῖ σουιπι6. 8ὴ 40ἷ8 αὖ 60 πο ῥτοβοϊϑοιπῖας ομ8- 
πίαῦ δὴ φαοά πῃ πηὺπὶ οπιπΐα ἀδϑιμμπεΐ δὰ ροιϊία ργοροτιίοῃο, δοὲ- 
Ἰΐσεῖ υἱ ἴῃ οογροτγα υἱάδηἀὶ δαπϑυϑ, πιθῃ8 ἴῃ δηΐτηο οἱ δἰαὰ ἴῃ δῖοῦ 
δεάξθμες (οτίαδδε ἰπ ᾿γαθβθηι σππὶ οπι ἴδ η 6: ὕᾶτα δὰ ἀϊοραϊλυ πα Ὁ 
Δα ἘΠ δ Ρ.] 15 αἰΐα ῥμΠ]οϑορΐα δοσοπιπιοάδιεου 6896 σ᾽ οδίπγ. εὃ- 
ταὶ τετ εὔδπι ἀθ ἰάθα. πδπὶ οἷοί αἰἱασποὰ εδὲ πῆπτα Βοδῦτη, φαοὰ 
σοτπμηπηίϊου ἀς τηπ]τἰ58 ἀἰοαϊατ, δαὶ φποὰ 11 ἃ} δἱ1!5 δεϊπθποῖπν εἰ 
ἱρδαπι ρεγ 86, ἰὰ πἰποΐγυπι πο 'π δοίοπεπι μππιδηῶπι ἐαάθγα μεσ δ 
Βοπιῖπε οοτηραγαγὶ ροϊθϑῖ, πῆς δηΐεπὶ ἰαἰ6 δἰ χυξά φαδεγίζωσγ. δοὰ 
ἴοτιβδϑα ϑ8ι1π8 6586 ἀυχαγῖξ υϊδρίατη ἰά οορπιίαπ 
Ροπα, {886 ροΞϑἰἀοτὶ φαδεηθε δρὶ ροδϑαπί, σοιπράτῶθάα. πᾶτὰ οὔτω 
ἰρϑαπι ἰδη4αδπι ἜΧΕ πιρΙδΓ ποΡὶδ ργοροδίϊτιπι Βα Ρερίαιοι, [ας εἃ 
ποι φυᾶς πο δ Ροπᾶ δυπὶ, εἴ σορῃοδοθιηῦϑ δὲ οοβιίνδ οορϑεηαθ- 
ταργ, δἴαυϊ ργο δ κεν απίάεπι μδες ἀϊοππίατ, δεὰ δ δοϊεωιε δὲν 
4πεὲ ἀγεῖραι ῥ᾽ υτίπιαπι υἱἀθπῖον ἀΐδογερατα. πᾶπὶ οὔτα αἰϊφαοὰ Βο- 
ὨΠτ ΟἸΉΠ68 εχροϊδηϊ, εἴ ἰά σαοὰ ἀεεδὶ τεχυϊγαπὶ, εἶαϑ ἴδεπεσι ςοξπὶ- 
ἄοποπι ρῥγαθιεσπιϊαπὶ, δίφαϊ πὸπ 6δὲ νευδί τοῖα δαὶ οουδεπέδεευῖε 
ατιϊβοδ8 οτιπεϑ ταπῖπτν δαϊιιπιεηίμηπι ζαΐδϑε ἱρποταίαγοι, ἃς π6 γεφεῖ- 
δἰϊητοϑ ᾳηϊάθπι. {Ἰπὰ φποχθθ ππαχίθ ἀπ ρίπτν εξ ρθπε ἰδοχρίϊο;- 
Βὲ]ε οδῖ, φηΐᾷ ὩὩΠΠπατῖ8 δὰ ἀτῖθαν δθαπι ἰεχίοσ δὺϊ ἴδ θεῦ δὰ τροῖμ 
δατππιὶ Βοπὶ οορηίείοπα οοηδεραϊυττιϑ δὲς, δηξ 4ποὸ ἴδηάθαν ταοὰο νεῖ εν 
δὰ τηρὰεδυάυπι ταὶ δὰ Ἄχογοι πὶ ἀποθπάππι ριον εἷξ ἕαϊοττι τς τὸ 
Ἰάδαπι ἱρφαπι οοπιοτηρίαῖαδ ἔμογ!. υἱάθαιγ οηΐπν εἀϊςϑ 6 
ταάϊποπι φυξάεπι μος τηοάο ἱπϑρίοογα, δεὰ μοταϊηίσ, ἱπυσιο ἔογθδδθ 
Ἠυΐα5 Πμοπιϊηΐθ ροϊία8: δἰπρη]ἷδ ϑυΐπι Ἠοτοϊυ θα πιεάϊοίηοῦι δ δδεξ. 
ἀε Πὶς ἐρίταγ πδοΐδθηπϑ ἀϊοΐαπη δἷξ. 

5. Νπῆς δυΐδθιῃ δὰ ἰὰ βοπυπι φῃοὰ φαδογῖτις τουογίασαοσ, εἴ 
φηϊᾷ {Ππ4 δἷξ Ἰαπάεπι υἱἄάδβαπιπιδ. αἰ επἰπι 'π αἰΐα δοὔομθ δὲ δεῖ 
Υἱά θῖν 6686, δὶ χοϊ δὶ πα δδὲ ἰπ τε άἰοπα, αἰλαὰ ἱπ ἀγὶθ ἔπερεσθ.. 
τοτγῖα, εἴ ἰπ τοὶ φπὶα ἄγρα 9 δοἄδθαν ποάο. ιοάπαπι ἰρίταν σΌλεθ 
δοιϊοπὶ για θοπῦπι εδὲ ἢ ποῦμε ἰά οπἰπα οὐτεδ δραοΐος 
Βοος δαΐεπι ἴῃ τηϑαϊοῖπα μοπα ναϊθιθάο δδὶ, ἱπ ἀγῖε ἱπηρογαζοτία ψὲς 89 
εἰοτία, ἴῃ ατί δϑϊβοδπάϊ ἀοπνηδ, δἰἰπά χα ἰπ δ α, ἴῃ οπιαὲ ἀμίρα 
δοϊίοπε οεὲ οοηβί]ο βηΐβ, φπαπάοστοίάεπι ᾿εΐπ8 οδυβα οΏθ ἃβμαὶ 
τεϊίψαι. φψιοοίτοι δἱ φυΐδ δδὲ οπιηματι ΓΕΓΌΠΙ 4π86 'π δΟΊΣΟΝΘ. γαῖ- 
ϑΔ ΙΓ ἤηϊ8, μος δγὶξ Βοπππὶ 4ποά ἴῃ δοιϊΐοποπι οδαϊξς οἷα 
Ἦδεο δπιοὶ Βοῦα. δεὰ ἄσπι μας εἰ ἔπος ναβραίαγ οταῖο, οι το. 
υοϊυϊα εδὲ, σϑγιπὶ ἀαπῆα πορὶβ ὀρεγα εδῖ ηἰ μος ρἰαπέος 
γγ8. 4ποηίδπι ἰρίξυτ ρίπτεϑ Ὑἱάθπίωγ 6866 ἤπεδ, αἴψπε δα 
4809 ῥτορίεγ αἰϊοα ἐχροιίπυδ, ὩΣ ἀἰνίαι ΕΡκ8 δὲ Ὧπὸ ποπεῖπε ἴω- 
δἰτυτηδηίδ, Ρεγδρίσππι δδὲ ΟῚ ΟΤημ68 6666 ρετγίδοϊοβ. δαδηδε 
κυϊεῖα Ρουστῃ ρεγίεοϊαμι φαϊἀάλτῃ νἱ ἀδείας εἰ χαΐδ ἐγκο ὑπ πανὸβ- 

ὦ εα(067 



ἙἘΤΗΙΘΟΟΒΑΌΝ ΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΑΔΟΜΙ. 

30 ὅσε Ρετγίοοῖτιο οἷξ, Βοο δεῖ: Βοπηπι ἀποά 4αδεγίπιπϑ: ὁπ ραγει, μο- 
ταπι Δβοἰ υεἰϑοϊπιαπι, αἰφιὶ 4υοἃ Ῥτορίεγ δ δβχρϑίθηάμι δϑῖ, 60 
ἡποὰ ρτορῖεν αἰϊυὰ δχρ ει, ρογίδοιξπθ 6886 αἰοίμμυθ; δὲ ᾳφηοὰ 
παπατᾶπι ργορῖεγ δἰϊα, [ἰδ φαδα οἴ ργορῖδγ δὲ οἱ ργορῖεγ αἰϊυὰ εἰϊ- 
ξαπῖαγ; ἀεπίψαε δββϑοΐηξε ργοίβοίυπι ϑϑὲ ἰὰ αυοὰ ργορῖεγ 88 ϑειρεσ 
δαπιϊτην αἰααθ οἰϊειϊπτ, παπαπαπθαὰς Ῥγορίεγ δἰ. ἴ8}18 Ἂεπὶπι υἱ- 

ὃ ἀριαγ 6688 ἴπ ᾿γίμνϊδ Βεδϑεϊάο. ἤπαπο επΐπν ργορίεῦ 86 ϑειρεν εἴ 
παπηῦδηι ργορίεγ αἰϊηα ορίαπιιβ. δὶ γεγο βοπογεῖῃ εἴ υοϊαρίαϊεπι 
δὶ πιδηίοπι ὅδηδηι ἃς υϑροίδιη εἰ οπηηεπὶ υἱἱτυΐοτι, σαπῃ Ῥγορῖεγ 88 
{1188 φαϊάετι ϑεχαίπιατ (πᾶπι εἰϊαπιϑὶ πα] ]υπὶ εχ [18 ἐγηοῖυπι ρεγοορ τι 
ΘΞϑετητδ, ἰατη Ἔη ἐογαπι Πυτη αϊ ἀ4θ 6 οΟρίδλγετην8) ἔθη γθγοὸ Ροδιτα- 
ἀξϊηΐθ οδυ8α Ἔχρεϊπιηα, φυσά οὶ βεπηοπιοδ πο5 πὲς δἀϊαπιοη 5 ἰγεῖοϑ 
δἴχαε ἱποϊγιςϊοδ Βεδῖοβ ἑυϊηγοβ. δὲ Βδιἰσάϊποιη ποσῖο πδαθ6 Β6- 
τῦνα π6αῈ6 Ἀ]1ὰς ΟἸμπίηο τγεὶ οδῦϑα Ἔχρεῖϊξ. ἰάθη ρόστο δἴδατῃ εχ 
δὰ οορία, 418 ῥεῖ 86 ἦρϑᾶ Βοπιο σοῃίεπἴυϑ υἱνῖς, οεἴβεὶ υἱάδίυγ. ἰά 
δπὶπι δοπαπι φποά ἀπάϊχπο ρεγίοοϊιπι 68ὲ, ἰρϑαπι ΡῈΓ 86 δβ8}}5 6886 
πα] απ ηπᾶς γοπὶ Ἔχίθγμδπι ἀδδίάογαγε υἱἀεϊογ, δαὶ}δ 6586 δυῖεπι ἴρδυτα 
ΡΈΓ 86 1ἃ ἀϊοίπνυϑ ποπ φαοὰ ἱρεὶ 801 υἱἴαπι 80 ἱναρατν εἰ 801} γίαπι 

"0 ροηῖὶ, δεὦ φυοά εἴ ραγοπιῖθηδ οἱ ΠΡ οτῖβ εἴ σοπίυρί, εἴ πὶ δεπιεὶ ἀΐ- 
ΤΆΤ, διηίοἱβ εἰ οἰ τι 88118 651, φυαπάοσυϊάεπι Ποπιο δὰ υἱΐδπι 80- 
αἰδξαϊεπυχιο οἰτη οπι παῖι8 ε8ῖ, Ὑεγαπίδπθη Βοτγαπι σογίι5 φαϊαπὶ 
ςοποαδηάηθ πὶ δϑῖ, πᾶπῃ 81 ρογιΐϊρθηιπ δὰ ραγθηΐεβ, δὰ ροϑβῖδ- 
ΓΟ ΘΠΠΙΟΓΌ ΜΙ ἤτ6 διμΐοοδ, ΔΡΙΡΙΣ Γ68 πὶ ἰηβπἰϊυπι. δϑά ἀε Βοος 4αῖ- 
ἄεπι Δ]ἴο ἰοδο ροδβῖθα υἱδεβρίιππϑ, οορίαπν δαΐετη ρῈγ 86 ἴρϑαπι 8Β- 
πηᾶὰς Βοπίβ οπηπῖθυ 5 σαν πἰαἴδιπ ροπιπιι8 δαπι, 4π86 Δ δἰ 15 Βοηΐϑ 
ἀεϑεγῖα υἱϊδπι δ οἷϊ ορίδθι!οπν πα αι ταὶ ἱπάϊρεπίεια. ταὶς 
ἀπῖοπι φυϊάἀαπν Βοδιταἀϊπεπι 6986 Δγργαπιασ, δἴᾳπε δάδο τραχὶπια 
οσππίαπι ορίαηδιη, οἴϊδιπϑὶ οὔτα δἰ ΐο ΡΟ πῸ πὸπ δορ!μπραῖοτ. οὶ 
σαπη Αἰ φῦο τοὶ πιϊπίπιο ΒΌΩΟ σοπίβηραῖιγ, οὐῖξ Πἰμπίγυπι ΟΡ ΘΙ οΓ 
πιαρίδααθ δπιποηεία. 1ᾳ δυΐπιὶ 4π04 δοσδάϊε, Βοπογια χοροὶ ]οπτίαπι 

20 εἰξηὶξ δίᾳφιιο εἴβοῖξ. δὲ 460 Βοιιῦπι διὰ τραΐαϑ δϑῖ, 60 πιδρῖθ δε π}- 
Ρότ ορίδηάιμη. Βος ἱρέϊοτγ ρεγερίσθδπι 6ϑῖ, θθδα τυ ἀΐοια ρετγίεοιατα 
φαϊάεἶαπι 6896 οἱ δὲ ἱρ80 οοπϊοπίαπι Βονίϑ4π6 οπιηΐθυ8 βὲΓ 86 οΒ- 
τα α] δίνην, οὐπα γαγίπῃ οπνηίωτῃ 4086 ἰῃ ΒΟ ΟΠ ροϑιϊδε δπηὲὶ οἱξ εχ- 
ὩΓΘΒιθη. 

6. ϑεᾷ [οτίαϑ8ε ἀϊςεὶ δἰ ψιΐϑ ᾿Ῥεδι πε ϊΐπεπν δἷηθ σοη!γουθγοὶα 
δυτηρη θην ΒΟΠΌΙΗ 6986, γοταπι υἱ ρἰαπίυ5 4υϊὰ δα 811 οδίειι ἀδινϑ, 
ἀενϊ ἀογαγὶ. μος ἰρίτογ ἔδοῖϊα δϑϑα αι θπιγ, δ' Οριδ ἃς ἡπΆπι8 Ποιηἰηἰ8 
δανηρίηπι [σονὶτ, ἢ δηΐιπ ΕΒ  οἷπὶ οἱ διδιναυηων βοϊογὶ οπιπίφιε δάθο 
αττίθ οὶ, οἱ οτηπῖπο [8 φυὶΐ Ορα8 αἰϊχιοά εἴβοίυπι δοϊοπεπεαμε αἱ:- 
4δᾶτη οἱνεπμξ δἴχοε δχει θη, ἰπ Ορογα 'ρϑο Ροπῦμ εἴ ρεγίεςιϊο 
σομοίδῖετε νἱάδίην, δἷς δὲ ᾿ουμίηὶ, δὲ φποά εϑὲ οἷπα ορῃϑ δὲ ππππῶρ, 
ἴπ δὸ 'ρ80 βονεπὶ εἰπδ εἴ βθπε νἴνυεγε ροϑίπι 6586 υἱάδδίογ. Ἔγβὸ 
ἕαυ τι εἰ 5πιοτϑ αἰΐχθδ δυπὲ ὀρεγα δὲ αἰϊσιιδα μοϊοπδθϑ: Πουδὶπἷδ ογὶξ 

30 πυΐϊυπι, αἴηηο δὰ ἀβοϊϊδπι ἐπουγιίαπιᾳυα παῖαδ γορεγϊοιαγῦ δὴ ροίϊεδ, 
Ὡΐϊ δον} 1 πναριι9 ροα]5 ϑἰρτιίαγηπιαιε δάθοὸ ραγιϊαπι δάτηπ οαϊπθη] 88 
ΟΡιι5 ἂὸ πηῦπε8 68ὶ, δὶς Ποιηὶπὴθ απόσιιε ργϑείογ δας οἰπηΐα Ὁριιϑ 
αἰϊχαοἀ 6856 διδϊπετηῃϑὴ σαοάπϑτα ἰρίτατ ἢος ταπάοτη ογὶτῦ πδπὶ υἱἷ- 
γετα φυϊάδηι οὐ διἰγρίυ8 δὲ ρἰδηι εἰ υἱάθἴηγ 6586 σοτητηθπθ. δὲ 

τοθϑ ργόορτιαπι ᾿ϑπιὶπὶδ ορὰδ φιδογίαγ, ἰἴδαπα υἱΐα δἰ δὶ δηρεπάϊᾳῃς 
Υἱ ἃς ἰδοηῃαῖο ργδράϊια γεπιουθηάα ἐϑῖ. 4υδα δυΐεμη ργοχίπιε δεαυῖ- 
πτι ἰπ 68 τίβ φπδδάδιῃ δαπιθη αὶ υἱάδίωγ 6986 ροδῖϊα. δἱ εἰξδιη ἤδδὸ 
στῆτε δ ΠΟ ΡἿ8. εδὲ οὔπὶ 64πὸ εἴ μονα δὲ δῃϊπιαπῖθα8 στην θη8. 
τεἰϊπαιϊξαγ οῦρο νᾶ φιλεήάδεπ χπδὲ δὴ δοίζοπεπι δρῖδ δἱξ, εἴπ ργο- 
γτία αυοά γυϊοης ργαθαϊζανη δῖ. Ἠπΐα5 δπίδια ρᾶγβ Ὡπᾶ δϑὶ 4086 
ταῦϊουι οριεπιρογαῖ, ᾿ρ8α γαῖίου» "δ ὄάρϑγθ, δἰΐϊαγα 786 γϑῦοπε ργϑε- 
ἄϊια εϑὶ σοφία ἀϊχαθ πιπετα ἐπηρθγ. δε οπὶ οἰϊαπι μδες υἱῖδ 
ταιϊΐοπα ἱπδιττιοῖα ἀυορδ τποάὶ8 ἀϊεαϊην, βαπὶ στδε ἰη Πιποίίοπο πιπ- 
πογὶα οσουραῖδ εδὲ ροπεγα ἀθθεπιιϑ: ἢδες ἐπὶπε τα ρὲϑ Ῥτορτίβ ἀϊος 
νἱἰ ἀοίατ. ορῆς ἐρίτατ Ἀοποϊπἶθ ἐσ ἐππςἴϊο τιπογὶς δηϊναΐ γαϊιοηΐ οο- 
δοηἴϑηεβ τὶ οατγὶθ γαῖο0Π 6 ΠΟΣῚ ΟαΓεῖι8, ἰάθηι πίοι βέπεγα ορυϑ 
Ἠαΐη8 6586 ἀϊείπιιδ, εἰ Ἠπΐπδ υἱγιαῖο ργβεαι, φαοτιδαπιοάππι ἀϊδο. 

τὸ τοϑὰϊ δὲ βοπὶ οἰϊδβαγοθάϊ, οἵ δρβοίαξε ἕος ἴδ δϑὶ 'ἴπ οὐπηΐρυϑ, δὶ 
δοοοάδι δὰ ορυδ δχοϑἰέπεῖα θα 4υδε ε υἱγίαῖϊο εδὶ, οἰ μαγοϑάϊ δπΐπὶ 
εϑὶ οἴ μαγὰ σᾶπογε, Βοηὶ Βθμ οαπεγα. φῃοά εἱ ἰϊὰ εδὲ, Βοπιϊηΐ5 ψαὶ- 
ἄεπι ορῃδϑ ἃς τιῦπυϑ υἱΐᾶπι απᾶπάδπι δαπιστα ζιποϊίοπ οπὶ ἀπὶπι; δὲ 
δοϊϊοποι οσὔπὶ Γαϊΐοπδ οοπὶπεῖδπ), Βοηὶ δοΐδτη υἱῦὶ 6 πὸ οἵ Ῥγδδ- 
οἷἶατε ᾿ος τωῦπετγα ἑυηρὶ, ρόπετα ἀερετησδ. δὲ δὺ8 χυϊάχπο σιγιαῖα 
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Βεπθ ρεγβοίξαγ φυοᾶ οἱ ἴα 8ὲ βδθεῖ, μοιπϊηΐδ βοπαπι δγὶς [αποιῖο 
ταθπεγίδ δηϊπιὶ υἱγίω!8 αἀἰγθοία; ἂς δὶ ρίυγδβ υἱγῖωϊθϑθ δἰπε, υἱγιαιδ 
ορἔϊπια ἃς ρεγίδοι 5ἴπια; εἴ ργαθίεγθα ἴῃ υἱϊα ρογίδοϊδ. υἱ θη θη τὴ 
Βιγυπάο τε ποῦ εἰβοῖϊ, πες ἀἴδ8 ἅπαδ, δἷο πεααο ἀΐε5 πητ8 παι 
οχίξαστη ἰεπιριι8 εἴβοῖξ (οἰ ΐσοτω ἂς Βοαΐοπι. 

71. Ηος ἰρῖίταν τοοάο ἀεβογὶρίαπι δἷξ ϑατοινατη Βοπατα. ρτίπισπι 
ἐπὶτπ (αἱῖ δάἀυπιργαπάαπι δία ἰηξοττηδιάππι; ἀοίπ ας Ῥοβῖθα ϑδυΪ8 
ἐοἰοσῖραθ ἀδρίπροπάιπι αἴφηθ 1Π]πδιγαη ἀππι οτγίῖ. ουϊαθνὶθ δαϊοπὶ 
Μιοπιϊπίϑ 658ὲ υἱάθαϊηγ δὰ αυδα βεηε δηΐδ ἤπδϑιβ θη 8 ἀεϑοτιρία εἴ 
οοηζοτπιδία 8ππὶ, ἀἰϊδίαγα βυΐϑαυα συ δἰαεὶ τα θπι δ τίϑ δὲ τίου 5 ἀἰδιϊη- 
ἔπεγε; δῖφυε εἰαϑτποαΐ γδγοῖῃ ἱητδηῖοῦ δαῖ σοιίε δάϊωαϊοῦ 6886 ἴθτης- 
Ῥαδ. πηάξ δγίε8 'ρβδδ 8ἰς ἀπιρ]!βοαῖδα οἴ ργοραραῖδε δϑυπῖ: οαἰιϑ δ οὲ 
εἰἷπι Βοπιίηὶδ εϑὲ, ἰὰ φῃοά ἤεεδι, δάάογθ. υϑγῆτι οἵ δὰ πιδπιίηΐ888 
πο8 οροτῖεῖϊ 4π88 ϑῦρτα ἡἰςῖα βηπὲ, εἰ ϑῈ ΒΕ ΠἸταῖετη 11 1δπὶ δι οἰ δαίατα 
ὩΟΠ βογθεα06 ἴῃ οτηηΐβα 6886 τεχαϊτεπάδιη, δεὰ 'π ππαφυδιδ γὸ 
ΡΤῸ πιδιεγίας δηβίθοῖδε γαϊϊουὲδ, εἰ φυοα ἀοοεπάϊ υἱᾷ ἃς γαϊῖο ρὰ- 
Ὠϊυτ. ᾿πδὲῃ ἔλρεγ εἰ βεοπιεῖγα ποη δοάειπ πιοάο γοοίιηπ ἀπρυΐππὶ 
δχχυϊτωηῖ, δεὰ {{Π6 φαίάεπὶ φαρίδημϑ ορεεὶ εἰϑαὶ 681, Ηἷς δυΐεηι φυϊά- 
τᾶπι 811 εἴ 4π}15 ἰῃφαίγις: πδὶη 'π γεγο σοπίειπρίδηἀο γοιϑϑίηγ. 
δοάοιη ἰρίτυν πιοο ἕαοϊθη ἄντα δεῖ δὲ ἴῃ ςοϊοιῖβ οἰημῖθαδ, Ὧ6 ΟΡογττη 
βοοειδίοπεϑ εἰ ογμϑιηθηΐα οχϑίδιανΐ ορειῖδα8 ἰροῖβ ἰοηρίοτα. πϑθδ 
ΥΕγΟ ἐπ οππηὶρῃ8 διε οδη88 Παδρίϊαμα 681, βεὰ δα1}8 6686 ἀθββεῖ ἴῃ 
φυϊραδίαπι, οἱ θεπο ἀθιποηϑίγαϊμ δἱϊ ἴτα 6886, χιθαιαδιπούιπι οἵ ἰη 
Ῥτίποὶρ ϊδ. τθπὶ ἰϊὰ 6986 δι ΐεπὶ ρσίμαπι οἵ ργίπεὶρίτπι εϑῖ. ργίποῖ- 
Ρίοττιπι ρόγγο αἰΐα ἱπνάποιϊοπο ρεοτγοϊριιπϊυγ εἴ σορποβουπίατ, αἰ 
δΕΠδῶ, αἰϊα οοπϑυειυἀϊπα, αἰΐα δἰ ποῦ, δα δαῖεπὶ δίηρια ρογβεχυὶ 
οροτῖεῖ, φαδπιδάπιοάιπ οὔΐιϑαπα παΐαγα ραϊτυτ, ἀδπήδιε ορδγὰ 
δῖ υἱ Ρὲπε ἀεβηίαπιυγ: πιαρηστα επΐι τηοπιθπίαμι δὰ δὰ αυδ6 δὲ- 
φαυηΐυγ αἰίεσιιπι. 

8. Ρεϊμοὶρίμμ ἰρίταν ῥ].5. φίδι αἰ ἀἴοπι τοῖϊα8. υἱάθῖπγ 6596, 
το] Ά4ὰ6 ἴῃ φαπεβιίοπε ροδίϊα εὸ οορηῖίο ἀροϊαγαγὶ. οὐξο 46 Βεαὰ- 
αὐτοῖο νἱἀεπάππι εϑὲ ποη εχ οοποϊυϑίοπε βοΐ απ ἴδια φυΐθπ8 γαῖῖο 
οοπϑίαξ, 864 εχ 118 εἰΐδπι 4ιιδε ἀδ δὰ ἔδγιιπιηγ: Πᾶπὶ οππὶ Ὑ6ΓῸ 60 η- 
βταπηῖ οπιπία 4086 ἱπ τε ἱπβῃοϊ, ἃ [αἶβο δαΐειη εἰϊο υδγιμῃ (Ἰβϑἀεἴ 
ἃς ἀἴδογοραῖ, ουωι ἰρὶϊπτ ΒΟπὰ ἔγδϑ ἴῃ ραγῖδϑβ ϑίμιϊ ἀἰδιγίδυιτα, δἰασας 
ἐχίεγηα, δία απ πη, αἰΐα οογροτγῖς ἀϊσαπιυγ, δηΐιπὶ βοτὰ ἴπ ρτίπεΐϑ δὲ 
σπδχὶπια ργορτῖε Βοπὰ ἀϊοίπιπβ. δοϊίοθεθ δυΐθιη εἴ [ῃποῖϊοπθϑ πηπ- 
πδΥῖ8 Ἀπίπιΐ ἴῃ ἈΠΉ ΠΟ ΓΟἰ]οςαπια8. ἤδφυε οὐπὶ ἐχ δος δεηϊοπία εἴ 
νεῖογε εἰ ἃ ρ οδορ εἶδ ἀπὸ ογε οοπιργορβαῖα γεοῖς ἣος ἃ πορῖβ ἀϊ- 
εἴταν, ἴῦτα γοτὸ ργορίδιοα χαρά δοϊϊοιιςϑ εἴ (μοιϊοποϑ πυιποτῖϑ ποα- 
ΦΏ]1Δ6 ἰρϑίις Βηΐ σαϊϊοπθπι υἱοαπηφας οδιϊπεϑηϊ δἷο επίπι εἰβοι ων 
υἱὐ Βεδυϊπάο ἴπ ἀπίτηὶ Βοπΐδ, ποῖ ἰπ δχίογπὶβ πυιπδγοῖαγ. οὰπὶ δος 
ταϊϊους οουρτγυϊ δἰ Πυὰ, Βδπς τίνογα οἱ θ6π6 γοπὶ βΈΓΘΙ6 ΥΙΓΗΠῚ 
Βεδίιιη : πᾶιπ ργορετιοάῃπι Βεδίϊαο νυἱία φαδθάδπι ὕοπε δοῖδ εἰ 
Βοπα δοῖϊο ἀϊεὶδ εἰ. 

9. Υἱάειπατ δἴαπν 'π ἐὸ φποά ἃ πορὶβ ἀϊοίαπι 68:1, εὰ οιππῖα 
ἐβῆς ἴῃ Βεδει ἀπε τααοϊ σηῖογ ἴῃ 6856. δ]! δηΐπ Υἱγιαΐοτα, αἰ ρττι- 
δπίδιη, δ᾽} ϑαρίδυτίαπν χυαηἄδπι Ὀεατ τυ ἀίπεπι 6886 οχἰβιπηᾶπῆ. 

πομπ} μδες ἰρθοα δὰϊ Βοταπι δἰϊχυϊὰ σαπὶ νοϊπρίαϊς σουίξοπε 
δα! ἃ νοϊυρίιαίε δεἰαηρὶ πο] απὶ, δἰϊ εἰίαπι [ε] οἰ ταΐοτο οχίθυιτιαπι ἐοτα- 
Ρἰδοϊοπίαγ. αἴᾳπε Βοτγῆπι δἰϊα τηηἱ εἰ δὸ νεΐεγεϑ, ἰδ ρϑποὶ εἴ οἰμεὶ 
τἰγὶ Ἰοφπππῖαγ; φπογμτι ππεαῖγοβ ργοθδθῖ] 6 εϑ οτπηΐ εχ ραγῖβ Ἔγγαγα, 
δια ἰδ ππο αἰΐᾳπο βαἰτειπ δυὶ ἱπ᾿ ῥ᾽ πγιπνὶθ γεοῖθ 86πιΐϊγθ. 8δὸ ομιπ [5 
4υϊάεπι 4ηὶ νἱϊατα ]νδϑέδιη 6886 ἀϊσῃπὶ οπιηεαι δαὶ Δ᾽ ἰχθδπὶ υἱ γι οπι, 
ποϑίγα σοπργυΐξ ογδιίο: ἰοποῖο δηΐπη πηπποτὶδ υἱγίυϊθ ρεγίθοϊα ἃς 
ἀϊγοεῖα υἱγίωτδ οδῖ, δϑὰ πιαϊταπι ζοτγῖδθβα ἱπεεγεδὲ, δηιηπναπι ᾿᾽οπτιτη 
ἐπ Ροδϑεββίοπε δ8ῃ ἴῃ υ8π ροδίζατι 6886 ρυξθπιϑ, ἰη ΒΔ τα δὴ ἴπ ἔπη- 

ΌὉ 

οἴϊοπε πιρπθιΐβ. δοοίάθγε δηΐτα ροϊεδὲ πὶ Βδρ ϊα8, φυΐ ἰπϑὶῖ, π 1] [099 
Μβοιὶ εἴξβεῖδι, πὲ 'ἴπ δὸ φιυΐ ἀοτταῖξ, δὺξ χαὶ αἰϊο αἰΐψπο τποάο οἰΐοβυϑ 
ἃς [οιϊδῖα8 6δῖ, ἀδ ἔπηοίοπα δαΐθπι τηθηδγῖδ ἰάθη ἀἰοὶ πὸπ ροξεϑῖ: 
δβεῖ δηΐπι πεοθϑϑαιῖο, εἰ γεοὶθ δρϑῖ. φαδτθδαπποάυιη δυΐδπι ἴῃ ᾿ἰπ618 
ΟἸγυιρὶεἰδ πο μη] μογγίπιτδ δαϊ νδἰ θη ἰϑϑῖπιπ8 φυΐβηπθ οογοῦᾶ ἦο- 
πδίασ, 8βεἀ φυὶ σατίαπε (εχ ᾿ΐ5 δαΐπὶ νυἱποππὶ δἰΐαι), βἷς εἰ δὰ 4δεὲ 
δυπῖ ἴπ υἰϊα ῃοπϑϑὶα δὲ Βοῦδ, δδϑεαυππίηγ δἱ οδιποπὶ ἢ φυὶ τοοῖο 
ζαοϊανι. δϑὲ φαυΐπ εἴἕδτῃ δογαπι υἱΐᾶ ρ6Γ δὲ ἱποῦπάδ, ρὲγ δ6ῆπε ἠ6]6- 
εἴδῖ. ἀεϊεοϊατγί θαΐπι ἴῃ ΘΟΓΌΠΙ ΠΏΠΙΘΙΟ ΡΟΠΙΩΓ 4π86 δ ΔΗ ΠῸ ΠῚ 
Ῥεγιίπεπι. οὔΐπϑ δυΐοτῃ χυΐδαπο ταὶ ποιπΐπθ 80 γϑιΐοπα δπιὰπα Ὡρ- 
ῬεἰἸδίας, εὰ ἀεἰεοιαϊατ, αἱ ἐαο ἐδ φαΐ διδὲ ε4ποϑ, δρϑοίδοιο ἐρε- 
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εἴαου 5 ἀοάϊτα9. δἰπιτοτ φποηπε τε ρα8 ἰπδὶὲῖδ Ἰδείαϊυτ 6 φαΐ ἱπδεὶ- 
ἴὰπι ἀπιογε οοπιρί δοιίτατ; εἰ οἰππῖπο γορὰβ οπιπῖθυϑ 4086 οὰπὶ γὶτ- 
ξαῖε οοπϑεπιίαπι, ἰ5. ουἱ νἰγῖαϑ οἂτϑ εδξ. δἱ χιΐάεπι αδ8 γοϑ πιὰ - 
τπάϊπξ ἱπουπάδε ϑιηῖ, εἂθ ρυρηᾶπὶ ἴμίογ 86, ργορίεγεα 4φιο ποὴ 
ϑαπὶ ρὲγ 86 ἴ4168, 115 δυΐοπι Ἀοπαϊαῖθιι8 4ὺΐ δι ἀϊοβὶ δαπὶ Ἀοπθϑίδιῖδ, 
δᾶ ϑπῖ ἱαρυπῆἄα 4η846 παίωγα ἰυσυηἀα βϑυηῖ. 400 ἴπ βέπδγθ ϑιπὶ 686 
4886 υἱγίπιὶ σοπρταυπε δοιίοπεβ. ἰΐδφαα οἱ Ἀΐδ8 ϑαπὲ ᾿Ἰασυπάδε δὲ ρ6γ 
86 ἰασυμάδο. νοἰιριαῖα δαΐθιπ 181] δρεὶ δογαιπ Υἱΐα ἴδπφυδιη δρ- 
Ρουάῖοο φπαάδιη, δε μαροῖ ἴῃ 86 ἱποϊαϑαπι νοἰ ρίδξοπι. ἤδη ργϑοῖθγ 
δα 4π86 ἐϊοῖα πῆ, ποπ δϑὲ ἰ5 υἱγ δοῖας φαΐ Ποιεϑ8ι18 δοιοπιθιι8 ποῖὶ 
ἀε]εοϊαϊατ. πδαιθ δηΐ αι σαπδιη αἰ ἐπϑιιπι ἀἰχογιῖ δὰπα φαΐ ποῖ 4 ᾿ 4 4 ᾿ 
εχ ἰαϑίε ἰαςεῖ5 σδρίαϊ νοϊυριαἴοιπ, δαϊ ᾿ἰρϑγαίθιπ, φυὶ ΠΣ θογα  θ α9 

20 δοιἰὁπίραδ πο ἀεἰεοϊεϊοτ; Ἰἀειπαιε ἀ6 οοἰογίϑ υἱγῖθθπ8. 8θιτθη- 
ἄππι. αιοά οἱ ἰϊὰ εδὲ, ςοπβιδπάυιι δϑὲ ρϑγ 86 ἰῃουμ 8 6886 υἱγίυτὶ 
οοπϑοηΐδπθαβ δοϊίοπθϑ. δα σατο οἰΐδπι Βοπδὸ οἱ μοποβῖδε; εἰ πο- 
ταπι ἀπυιπαιίάαπα πιαχΐιπα, οἰ σαίάεπὶ ἀθ ἰϊ8 γογὸ ἰμαίοαι Υἱγ Βοπιιϑ, 
τυάίοαϊ δαΐειη, φαοιπδάπιοάιπη ἀἰϊχίπιι5. 6δῖ ἰρ τ φαϊά ἀᾶπὶ ΟΡ ϊπιιπι 
ΟΡαἰοΒογγίπειιπι οἴ ἱποππα ἰδϑίπιυτι Ροατπἀο. πόφαθ νογὸ ἤδες ἐϊὰ 
ἀἰδυποῖα δαπὶ φυδιπδάμποάαι ἀϊδίηραϊ Π οἰϊασιπι δρὶργδιητηᾶ, 

ἰυδιηα 6ϑὲ ἔογιποϑα, ναϊθίυαο ορίϊπα γθ8 ϑϑῖ; 
ἄυ]οε ἔγυϊ, ουΐαδ φιθπάια ραδιιτγὶξ Ἀπιοτ. 

30 ἰαϑηπῖ δηἶπι δος οἰπηΐα ἴῃ ορεϊιπὶ8 πιο τὶϑ Γυπποιοηθα9. ἨΔ8 ἀαΐοπι, 
δυὶ Πδγινη ὕπδηι ορίϊνατα, δοατιτἀΐποπι 6896 ἀἰχίμιαθ. 864 ἰδπιοῃ 
Βοπὶς φιοαπε ἐχίδγιϊθ ορογε νἱάδίατ, αἱ ἀϊχίπιιϑ. ποίας δϑὲ δηΐιῃ, 
δαϊ οεγῖο ΤᾺ δισῃ οὐ πο] ϊδθ δυρροίπος [ασυ!α!ο8, γὸ8. ἄρθγο 

δ Ῥταβοίαγαθ. ρδγπι!α επΐπὶ βογππίαγ πἶνε ἱπϑεγιπϑηεῖϑ φυϊ δυιϑάδτη, 
ΒΙμΙΟΟΥΏτη ΟΡΕΓὰ οἵ ἀἰν!5 εἴ ροϊεμτῖα οἰνε!ς οἱ φυδεάδπι γα8 δυμῖ, 
4αΐβθυϑ οἱ οἀγοδηὶ Ἰιοιπίπδθ, [δ] οἰ 48 δρ᾿δηήάοτγοπι οΡδουγδηῖ αἴσῃ 
ἰηφαϊπαηΐ, αἰ ποθ᾿ α5 σοπονῖς, ργοϑρογα ἐπβοτοναια 80Β 168, ρι ]ς τὶ- 
πάρ. πεφαθ επὶπι δάιποάυμη ἰδοὶϊα δὲ εἱ υἱϊαπι Βαλίαπι σοπβεαιιΐ, 
ηὶ ἱποιφηίιεγ ἀοίογτι9 δαὶ Ο) ϑοανβδίπιο ἰοςῸ πδῖμ8 δυΐ 50} {τᾶι108 
οἱ οτγθιϑ δῖ. ἃς πιμ]ῖο δἴΐαπι πεὶπηϑ8 Γογίδϑδο, δἱ οαἱ δἰπὶ ΠΡ εγὶ οἱππὶ 
υἱθπογαπι ξθπογα οοορετίῖ;. νοὶ τοὶ ἀπιϊοῖ, φυΐ ὁδϑεπὶ υἱγὶ Βοπὶ, ἐχ- 
οεϑϑετὶπι 6 νἷϊα. ἰδ θαι ᾿ρανγ ρτοσροιϊταϊοπι, αἱ ἀἰχίτηπδ, νἱϊα Ββαία 
ἀεδϊάοτατε νυἱάοῖαγ. εχ 4υο βὲ αἴ ποηπη}}} δοάεπι πιπεξοὸ εἴ ἰός 
Βραϊιιάϊαοιπ μα θδαπε ἴηι ϑθουπιᾶπι [ογίαμδπι, ποπμι}}} νἱν Ἰατοπι, 

10 10. ὕπ 46 δἰζαπι παβοίτωτ φιδοδιῖο, υἴγαπι νεὶ ἀοοϊγίπα ραγαγὶ 
γεὶ οοπδυδιυ πε ηιαογί ν6ὶ δἰ φπδάδιπ ἐχοιοϊζαϊϊουι ας οοπιρᾶναγὶ 
Ῥοδοῖῖ, 8ἃπ ροζίι5. ἀϊνὶπἰταθ, δ εἰΐαιπ ζοτίυϊο ορνεπίαξ. δἰ γογο 8ἱ 
ᾳαοὰ αἰτυά ἃ ἀϊϊ5 πιεῖ 6δὲ Βοπιϊηίθα5. ἀδίυπι, ργοίεοϊο οοηϑοηῖα- 
πϑῦπὶ εδὲ Βοδιϊ τυ ἀϊηοπι φθοαις ἃ ἀϊῖ5 ἱπιπιογία!θ9 ἀοηδτί, εοχιθ 
σηαχίσαθ 4006] γεγπι Ἰνυπαπαγαπι οϑὲ ορίϊιπα. δε ἢος Τογίββϑε Ὁ 
60 4ποᾷ οοηϑρίἀεγατα ἰπδιϊτυΐιπιι9, ἰίθπαπι εδῖ, ποι Πυῖτι5 ἀἰδραϊα- 
ἰοηῖθ ργορτίαπι. {Π᾿πὰ απιάειη ρατγϑρίουαπι ἐδὲ, οἰϊαπιδὶ πο δὶς ἃ 
ἀϊὶς ἱπιπιογίδ!θιι8. ἀομο πιΐ888, 864 νυἱγίηἐε δς ἀοοϊγιπα αἰΐψυα διιξ 
ἐπετγοϊ δἰίοπο ραγίατιτγ, ἰῃ τα αἀἶν ἐπί ϑϑ:πιῖ8 ἔδιπ πὶ 6586 Πυπιθγαη ἦδπι. 
Υἱγια 8 δπὶπι ρτϑοπιῖιηπ εἰ πί5 οριἱπιὰ 4ιαϑίζαιη γα8 6556 δὲ αἰνῖπα 
εἰ Βεδῖα νἱάδίατ. οδήεπι δἰϊαπι ἴῃ πιεάϊο δτὶϊ ροϑίϊα, αὐ συν πηι 19 
Ἄσοπιππππίςεἴαγ: ροΐεϑὲ δπὶπὶ οσοπιίΐηροτα γοὶ ἀοοῖτινα νοὶ δίπϊο 8]1- 
480 [15 οπιηΐθα8 φαΐ πο δυπὲ παίαγαθ δυῖ Γογίυπαο υἱἴο δὰ νυἱγία θπι 

20 ἱπερίϊ, φυαϑὶ πιᾶποὶ ἃς ἀθρ1ε8. φυοάϑὶ 9ἷς ργδϑϑίδι φυβιὴ ἔουίμπδθ 
ἰοπιογι ἐδῖθ Βϑϑίιπι 6856, σαγίθ ἰἰὰ 6586 ργοβαθὶ!ς δοῖ, διφυΐάθιη τὸ ϑ 
πδῖυταϊοϑ εἴ Ῥυ]ςοΒογγίπιδο 6538 ρΡοϑϑδιηῖ, ἴα ἃ παϊυγα Ρτγοογθαῖδε δυπὶ; 

ἰάοτπηχαβ ἀδ τἰ5 φιιδθ ΔΒ ἃγῖε εἴ οἰπηὶ αἱΐα οδῦδα ρει βοϊαπίωτ, ἱμαϊ- 
οατὶ ἀεβεῖ, πιιι!τοχυς πιαχπα 4πα8 ἃ ρτδοϑίδῃ ἰϑϑίπια. τὰ πὶ βοῦγο 
οτληϊαπὶ τηαχίπιᾶπι εἴ ΡΟ Θγγίιπατη δγθιἐγίο ἑοτίππδε ρεγπί το 
ταῖς πείατγίαπι οοπίππιθἰϊοβυπι ἃς αρὶτἰοσαπι ἐπογῖξ. δίψα εἴϊαπι 
εχ ἀεβηϊοηε Βοαι τα! πὶ ἰά φαοὰ φυδετγίπιιδ ρεγθριοπατη 6886. ρο- 
ἴοδῖ. αἰϊχίπιυς. δπίπ οαπὶ 6886 οι δἀδτηπιοάϊ εχ τνἰγίαϊα πιιηθγὶϑ 
δηΐπηὶ [αποϊίοπεπι. ςαἴογα δπΐθιη Βοπὰ αἰϊὰ ργαδβῖο ε88ε πθοεβ8ε 6δϑῖ, 
αἰϊα δάϊιναπὶ εἴ οσοῃάποιυπι παῖαγα, ᾿πϑῖγαπηθπίογασα ἰμδίαγ. δῖα 
Βδθο εἴϊαπι οὐπ 1ἰδ φαδα ἰπίτο ἀϊχίπιπα οοποοπεσηϊ. οἶν "18. Ἔπίπι 

30 δοϊεη 86 βπεπὶ ορ ϊπαπὶ 6588 δίδίμθθάπιμθ: πᾶ ππαρπϑι ἀπ] ]ρθη- 
τἰαπι ἀἀίρεὶ αἱ εἶνοβ σδιῖο φποάδπι τποὰο αἴζεοςϊοβ Βοποῖψιε εξ δὰ 
Τεδ Βοπεοίδϑ δρεπάας Ἰάοπεος γεάάαδι. πνογίτο ἰρίτιγ πϑαιθ Βόνεῖα 
πιοααθ Ἔ4ιηπιὶ πΕ416 4]: ἃ δηίπιαὶ α]]ππὶ θδαῖητι ἀϊοίπιι : πΏ}]} δαῖτα 

(ϑδοτασι 6886 μοῖθδὲ 18]15 αι ποιίοπβ ςοπιπιαμπίϊαδ, δἴαῃθ ΟΡ μαῆς οἂα- 
δᾶπι Π6 ρὰεγ φηιίάεπι 6δδὲ Βεαΐις: ποπάσπι δπίπι ρὲγ δοιδΐθσα δὰ ἰδ]ΐα 

ἜΤΗΙΘΟΛΟΌΝ ΝΙΟΘΟΟΜΑΘΗΒΟΆΥΟΜ 1. 

δρεηα δε18 ἀρίπϑ εδἰ. φιὶΐ αυΐξοπι Βεαϊὶ ἀϊσυηῖατ, ργορίογ Ἔρεῖω 
ἐπανε ἂς 1ἴ8 Βαϑεπὶ Βοπηΐπαδ, 8168 ργδεἀϊοδηΐαγ. ορυϑ δὶ δηΐπα, Ὡξ 
ἰχίπιπδ, οἵἵτι δδοίαϊα νἱγίοϊα ἰὰπι υἱἱδ ἱπίερτα οἱ ρεγίβοϊδ. σπαϊῖδα 

επῖπὶ ἱπ Υἱϊα γέγαπὶ οοτηπιηϊαίϊοπε8 γάγίαας οαϑπ8 ἱπιεγτοπίατις 
βετγίφαβ ροϊδϑὲ τξ σαι τε8 Βοάϊ6 δϊπὶ γαϊὰθ δεοαπάδα, 15 σπαχῖσωϊδ 
ἰπ δϑεπϑοϊαῖα οἰ πιϊ δι θυ5 αἰβοϊδίατ, φηρπιδἀπιοήίππι ἴῃ Βοτοῖςῖ8 ἀα 
Ρτίδπιο ζαβιιϊδπῖατ ρορδίαθ. ρόγγο φιιὶΐ 4165 οᾶδιυ8 [ποτὶξ Ἔχρογῖας χαὶ- 
δεγθαιε ἀε ἢδς νυἱῖα ἀδοθϑϑεγιξ, δῆτ ργοίεςϊο παπῖο ποεῖ Ρεδίστα. 

11. Νεπιοπα ἰρίϊωτ αἰΐῃ8. πιοῦιδίαπι, φπᾶπάϊα πιᾶποὲ ἱπ νἱ, 
δαῖτ. εδὲ ᾿υἀϊοάπάι5, 8ε4 ϑοϊοπίθ δεπτεπα ϑρεοϊαπάυπι ἔθη ΡῈ 
δείαιϊ5 Ἔχιγοιπυιπ ἢ οἴ 81 μος ἴα 6586 ἰαἰδιπηγ, οἴϊδταης Βεδῖαδ δϑ 
ὅππὶ οππὶ Ἔχοθϑϑεσὶϊ 6 υἱϊαῦ δὴ μος χυϊάθπι ργογϑθὰϑ ἀρβαγάστι δϑὲ, 
ΟΡίς ργαθβογιϊπι φαΐ Βεδιϊτπἀΐαοπι ἕαποιίοποπι 4πδηάδπι τη ΘΓ. 
ε886 ἀιοϊιπυϑ᾽ αυοάδὶ πες πο8 οἵη δᾶξιπι ἀϊοίπιυδ φαΐ πιογίπυϑ 68, 
πὸς δος γαῖ ϑοῖοπ, δ6 ἴὰπὶ ἀδπίᾳῃε Ποπιΐμοπι γυεγὸ ἃς τπίο Βεᾶ- 
ται Ρτγαοάϊοασὶ ρο586 ἴδηφυδηῃ ἴδπι Ἔχίγα οτηηίμ τη ταδί ογησω δἰ ατια 
ἱπίοτγιαπίογαπι ἀϊδογίπιθι ροϑίτιιπι, πα ἢος φυΐδεια ἀιθίταϊοπε νἃ- 
(δῇ. πᾶτῃ δἱ εἰϊαπὶ οἱ φυΐ νἱνῖξ πεαὰδ 86 πΕ}, δἰΐχφυϊά πιαίαπι οὲ Βοθστα 
6ϑῖ, Αἰἰφυΐα νἱἀθῖαν 6586 εἴ ταογίυο, υἱ Βομογοϑ οἵ ἱρπομηί μίας δὲ 12- οὺ 
Βδγογυῖῃ οἴ οπιῃΐνο ροδίογογμιπ γθ5 δεοππάδε εἰ δάνεγβδαθ. ἀἰ- 
οαἰταϊοπὶ δῖοι ἤδες αυοααε αἰΐεγαηϊ. βοτὶ δπΐπι ροίεϑὲ υΣ, 4θεια 
Υἱτα Ββαῖα υὑϑᾷαθ δά βεποοῖϊπξεπι ργοδβθοῦία δἷϊ, δὲ φυΐ ϑαργοτθαμι υἷ- 
ἴδ6 ἀΐοπι σοηνοπί πίοι ἀοῖδα ἴαπὶ δοίδιὶ οὈἰδγίῖγ δαπι πιη]ῖᾶα ἴῃ ρο- 
5ἴει!8 την διΐονθ8 ἃς ναγίοϊδῖεα Ἔχοϊρίαπὶ, πὲ δογπι ἰδ Ροπὶ δἰπὲ 
ξααι νἱτα αιαιπ πιθγθηῖιγ ροιϊδηΐαγν ἰδ οοπῖγα. δίφῃε Βοο μδτγ- 
ϑρίουππι δϑῖ, δεϊδιη πιᾶρπο ϑραϊϊο ἱπιογίοςῖο τηδρπαπι ἴῃ εἷς τούτη 
ἃς [οτίαπδε αἰθ5:π:Πτ ἀΐποπι ἂς ναγίοϊαΐθπι, 91 οὔπὶ ραγουιθα8 οοη- 
[ἐγαπίωγ, δνεηΐγθ ρο856. δρϑυγάυπι ἰρίἰυγ ἔαεσὶῖ, δὲ ἀπὰ οὐπῃ εἰϑ 
τηοῦΐαυδ ΠΟ 416 σοτημηπ δ ἴιΓ, βαῖφιυς πῦπς Ὀοαίΐαϑ, πὰπο σοπίγα πιΐ- 

86. -Δρϑυγάυιπ γεγο εἰΐαπι ἢ] ἃ δϑδεῖ,. γθ8 ροδίογογαπι Π1}1], πὸ δὰ 
ὨΪἸυπὶ φαϊάσιη ἀϑ4πε ἰειηρα8, δά ραγεηΐε8 ΡογΓΏμεγο, δεὰ γοδοθῃ- 19 
ἄυπι εϑ8ὲ δά Ιὰ φυοὰ οχ ρτίογε ἴοςο ἀπθίϊαταμι οϑὲ: ἰοτίαϑϑῖ δηΐωη 
ἐχ 1|1ο ἰά φαοᾳας φιοά ροϑίογίυϑ φυδογεραπιν ἴθ 16] οἴπιτ, δὲ ἐρὶ- 
ἴογ δαρτειπαϑ Υἱἱδ8 ἀΐε5 εχρϑοίδηαιιϑ 6ϑὲ, εἰ τὰπι φυίσαια Βδωξαϑ οχὶ- 
δἰὐναπάυδ᾽ 6δὲ οὐτῃ δππὶ ἀΐοπὶ ΟΡ οεἶτ, ποπ φαοὰ πππς Βοαξας δἰ, 
δεά φιοή ἀπῖρα ἔμοιῖῖ, ποῆπθ δρϑιγάμπι εδῖ, οὐπὰ φαΐς Βοδίας δεῖ, 
ἴατα 1ἀ φυοά ἰπ δο ἰπδϑὲ, 6 ἴρϑο ποῖ υδγα ἀϊοΐαιη ἰγὶ, ον δῆς οβα- 
881πη φιοά τἷνοβ Βεαῖοβ ργαδάϊοαγε ποϊϊπαυ8 ργορῖεγ τεγαπι σοτωτοῦ- ὃ 
ταιίοπεβ οαϑαπιη αι ναίθἰδιοθ, δὲ φυΐα Βεδευ ἀΐπεπι φυλάθπι αττοστα 
φυϊδάδιπ εἰ ργορτγία ἱπιπιυῖαθιὶα 6666 οχἰ οἰπιθπιι8, ἰογμιπὰ δαΐεις 
δᾶθρα 5686 ἰάἀοπμάεπι οοπυθγίαπ δίας ἴῃ οτρεπὶ νοΐνεῃβ βοϑάεῖ 
Βοιπίπε5 [εγίαϊ ̓  ρεγϑρίουπι δϑὲ βαΐπι, οἱ ἑογίμηδε οἂϑῃϑ' ΔΕ ΠΌΔΕΣ, 
πο8 δυπάοπι ππης Βϑδίωηπι πππο ςΟπίγα πιΐϑογηπὶ δϑερα 6846 ἀοῖα- 
τοϑ, ομβαυπιδοϊεοπίεπι που άδπι εἰ ράγτπι 818} }}} πᾶς οοἸ]οοοῖαα 
γον Βοδίιηπ ῃοδέγα ογαϊϊομα ηρθυῖεβ. δὴ ροῖϊῃς Ἰμδίξαντι αἴσθα 
ἰπίφαιπι δϑοὶ Γογτίῃπαα νατγιδϊδίθπι δὲ πιοϑι αΐθια δοααὶ ἡ ΒΟῺ ΘΏΣΑ 
Βεπρ σὲ ᾿πᾶ]6 τἰνθπαϊ γϑιῖο ἴῃ μᾶς ροβὶϊα δβοῖ, δε ἰογίαπδε βοῃδ 
αἰ δαάϊαπιεπίδ φυδεάδιπ Ἰιαιπδη νἱΐδ ἀδοίἀοταῖ, φαστιδήπιοάυτη ἀϊχί- 
τῆι. δοίίΐοηθ65 δυΐοπι νἰγίὶ οοπδοηΐδηθδθ Βοαιὶ μι ἀϊηΐ9 ἀοιιίπδς δαὶ, 10 
πιϊδογίαγαπι γθτοὸ οοπίγαγίαθ. δίφιθ δὶς γαϊοηὶ τοϑιμπουΐο δδὲ 
ἴρϑαπι ἀδ 4υὸ Βχίῃιϑ ἀμ ἑαΐαπι 688. πα] δπίιπ ἴθ τὸ Βυτοάμα λαμ 
ἰπεϑὲ βγιπίϊαἀο, φιᾶπία ἰτν 115 δοιϊοπίθυς φιδθ ουτε νἱγταὶα ϑαροα- 
εἰπεῖ: πᾶπὶ μα6 ναὶ βοϊθη τα ἱρδῖδ δια! ογοϑ ας ἀϊαταγοτίθα ρ629 
υὙἱἀθμίογ. δίψα Βαγὰπι ἰρϑάγατι αὐ 4παθαας ρ]γῖταΐ ἐδ, 18 ἀϊῤῥ. 
8ἰπιε ρεγπιδμοῖ, ργορίεγεα χαρὰ ἰῃ εἶ8 πιαχίπιο οἱ δδδείἀπο δοιδ δῖ 
δρππὶ Βεαϊϊ; 4πᾶ6 νἱἀεϊυγ ε886 οδῦδα σαγ π}}6 θηαύδιῃ ΟΡ] νοοθ 
ἀεϊεαπίατ. ἱπογιϊ ἐγρὸ ἱπ- βθαῖο ἰὰ χαρά ᾳφυδεγίπιυϑ, τα] θαι ἴῃ Ὑπ8 
(υἴωγιις δδὲ, Ὡδπὶ Ὑ6] δερογ υὙδὶ οπιηϊθπι πιᾶχίιπο δὰ εἱ δβεῖ εἴ 
δυΐπιο σεγπαῖ, 4πδὸ συ νἱγίοϊε σοπίαποίβ βηπῆ, ἰογίπηδα ζαε οδμῆδ 30 
ἐπε μεισεις οπηηΐχας εχ ραᾶιθ δὲ ρίδῃβ ςοποίπηδ ἰδεῖ, τξ τογα τὴν 
οπι5 δὲ δἷπ υἰϊωροζαίοπε χυδάγαϊυϑ. δεὰ οὑπὶ ταῦ] ἰοτγαλι 

δνθηὶδηῖ, ββαιε πιαρηϊταἀϊπε εἴ ραγνίϊαῖο ἀϊογαϊ, ροτερίσααπι δεῖ 
δὰ ἴογιιπδε μοπϑ, ἰϊθιηαια οοπίγαγία, Ζαδ6 ρᾶγτα δἰπὶ, πἰ 1} δὰ γὲ- 
ἴλτα τηοπιθπιὶ ΠΆΡ γα, τιᾶρτὰ δαΐθπι [ογίαμδε Βεπεβοίβ εἴ συ ]ᾶ υἦ- 
ἴδτι θδδιογθιῃ 6586 οἰϊεοϊαγα. πᾶπὶ οἱ θᾶ ΟΥΠαπιθπῖο δυδρις πᾶν 
ἴῃγα δο επί 6886, εἴ 155 Θογαπι ραΐς ογ οἱ Βοποδ εἰβοίτην : σοηεγασία 
ὙεγῸ νὲϊαπι Βεδίδπι ἱπ δηρυδέϊας ταίραπι δὲ ςοττυταροηϊ: δοβτὶ σιν 
ἀϊπεβ δηΐμη δηΐπιΐδ ἱπίογαπι, δὲ πα] ϊοταπι σασηότγαμι πηοοτοϑ Μα- 20 



ΕΥ̓ΒΙΘΟΟΚΆΚΌΜΝΙἊΙΟΟΜΑΘΟΗΒΕΟΑΥΟΌΜΊῚ. 

Ρεάϊππί. τογαπίδπνεπ διΐατα ἱπ μἰ5 βρίεπάεξ δἴαπο εἰπςεξ ἴρϑατη μο- 
πιδϑίμση,, ἔθ πι πιχίη6 οὔτπ αοΐβ πιὰ] ϊα8 δὲ τππᾶρπᾶ8 οαἰαπιϊδὲε8 [οτὶ 
Ἰεαίτον οἱ ρίδοϊἀθ, ποῦ ψαοά ἀοϊοτὶα ϑθῆστι οαγθαῖ, δεὰ χαοὰ βεπε- 
τοδὶ πιδρηιαθε οἷξ απίπιὶ. ἰΐαχπθ ἱ νυἱΐδο ἀοπιϊπαΐππι τὐῤθυμνν γα 
δάοο ροϊεϑιαϊεπι οδιπεπὲ ταυπεγὶβ ἐπποιίοπος, αἰ ἀϊχίπιθ8, πυ]ϊι8 
Βοαῖμ8 110 ρϑοῖο πιίϑεγ 6886 ροὶεβϑὲ. παπααδπι οπὶπι ατιίσηπᾶπι ἀρεῖ 

(6, οἀϊο ἀΐρπυπι δὰξ ἱπιργοόθτιπι. πᾶτε ααὶΐ νογ βοπὰδ οἱ Βὲπ 88π88 
Ἱπο 8 δϑῖ, δπὶ Ρυϊαπια8 ΟΠΙΠ65 ἰογίπηδα οδϑα8 ἀξδοεπίεγ εἰ εχ 
Ῥόγβοπδα 8086 ἀϊρηϊταἴα ἔεγτα, εἰδῃ τιν νὴ εχ [18 4π86 βηρρεῖιπὲ ΓΕ8 
ΡαΪΟΒογτίπιδ8 ἀρδγο, σποπιοάο ε δοπῦπι ἱταρογαίογεπι 60 Ἔχεγοῖϊα 
4πὶ ρυδοσῖο αϑὲ 8οπιρϑγ πὶ Βεἰ]Ἰοοϑἰβ8ιιπα, εἴ δαϊοτετη εχ 115. ρ6}}}- 
Βα5 4086 δὰ δηπὶ ἀεἰαἴδε διιπὶ οδ] σθῦπι ρῃ]οΒογτίπιαπι οοπῆςεγε, 6ο- 
ἄεπιχαε πιοάό οεἴεγοβ ἀγα οπιπθβ. φυοά 8ἰ ἴϊα 681, ργοίεοϊο υἱγ 
Βεαδῖϊηῃα πυηπύατα πιΐϑογ 16 φηΐάεπι ζαΐατιβ εϑὲ; μβαπά [δοῖ]6 ἰάσπθὴ 
Βεοαῖα ἀϊοὶ ροϊεγίῖ, 81 ἱπ Ῥυίαιπὶ οδ] απιϊταϊεϑ ἱποιάθγῖξ, παι υ6γὸ 

10 νδτίῃϑ δἵ πιπι 1115. πᾶσι πὶ πεαπο δεῖ ἀθ Ἀϑαῖα υἱῖα ροϊεγῖϊ ἀε- 
τπιουεγὶ, παηῦθ ἃ 4υϊ Ρπϑ} Ρ6ῖ ταρι8 δάνογϑίβ, δ ἃ πιϑρῃ!8 δὲ πηι 115, 
δὶς πδαᾷβ ἰδ ρ5 [ογίαπα οδϑὶίρϑ αἴβιοϊθ5 σαγθ9 Ὀγατὶ [εηρογα 
Βετὶ ροϊετγὶς βεδῖπϑ: βϑά εἱ βεξ, ἰοῦρο εἐ ἰυβῖο τδπιροτβ ἰηζεγυδ!]ο 
Βεῖ, οὔτι ἡπασπάγιτη εἴ Βοπ δία πὶ Γαγοιῃ ἱπίογθα σοπιροϑ ἔπογὶς 
εἴεςιπ5. φηϊά ῥτομίθεῖ Ἰρίτπτ φαοιπίηπϑ δαπι ἠϊοαπιη8 Βαδίῃτα, φαὶ 
ϑα83 δοϊϊοποϑ ρογίεςία νἱγίαϊα αἰτγίφις Βοπίϑαμθα δχιογηίβ πιεαϊοοτὶ- 
ἴδν ἰηϑγης τι 6β8:, ποη δὴ ψυοά θεῖ ἰδταρῃβ, δεα ρεγ υἱΐδτη ρογίεο- 
ἴδῃ ἢ δὴ δοάεπι δἴϊαπι δάάεγε ἀθββδπιυδ, 4αϊ δἱἷξ τὰ νἱοΐατγαϑ οἱ ταοῦ- 
ἔστα οἱ υἱῖδα οοπυεπίθηϊογ οραγαδὴ χυδπάοαᾳπίἀοπι το8 (υἴαγας πο- 
Ἀ18 5βππὶ οδϑεῦυγαθ, θαι πιάϊποπι δυΐοπὶ Βα πὶ 6886 εἴ φιϊήδπι ργοτ- 
8118 οἱ οπιπὶ δχ ραγῖε ρογίδοϊππι ροπίπιπβ. σαδθ οὔπὶ ἰἴὰ δαὶ, Βεαῖοϑ 

20 εχ υἱνὶθ ἀἴσαπιῃ8 608 1πΠ 4υϊθῃ8 68 ἱπδπαὶ εἴ ἱπογηπΐ, 4686 ἃ ποθὶ8 
ϑαρτᾶ ἀἰοῖα δαπὶ; Βεδῖοβ δαΐοπι τι Βοπιῖπθδ. δίαιια ἴδε: φιΐάεπι 
μαςΐοπαϑ. [οτίππαπι δυΐεπὶ δεοπηάβτα οἰ δάνεγβδιη ροβίθγοτωμ εἴ 
δτηΐϊοογαπι οπιπῖυπα Ὡἰ ἢ] Βδατοπι νἱγυπι διϊίπραγα ἀΐςθγα, οτπὶ γα] 46 
ΔΡ δπιϊοί εἶα δἰ ἰθπιιπι 6886, Ἰατα ἃ οοταπιππῖρπ8 Βοταΐπαπι ορί πἰοηί θα 
ΡΒ οτγεγα υἱάεῖιγ. 86 οαπι ταυἱία φηοιίἀΐε ενθηΐα δχίϑιαπὶ, εο- 
ττιπι απὸ τπᾶρπᾶ δἰϊ νδιϊοῖδθ, σαπιητια 4]18 πιαρὶϑ αἰΐα πιῖϊπιϑ δὰ ποβ 

γιϊπεαπὶ, δα αυϊοπὶ 9: Πρ: ]ΠΠατἷπὶ ὀχρ ΐσαγε αἴθ ἱπ ραγίεβ ἀϊϑιγ- 
ποτα ἰοηξηπι δίαιιθ ἱπβπίϊππι νἱἀθιαγ, πηΐνθγδε δηΐοπὶ οϑίθπάθγε 

ἃς σϑ]οιὶ γπάϊ ἱπιαρὶπα δἀατιθγαγα [ογίαθϑϑα δα115 (αθγῖς. οἱ ἰρίτυτ, τι 
τοϑ δἄάνογθαε 4π86 οπίψαθ δοοίῃηι, δἰΐαθ ροπάμς αἰϊαυιοὰ εἴ πιοτηθη- 

30 ἴατη Βαβεπὶ δὰ υἱἴαπι, δἰΐαβ δυπὶ Ἰθυΐογαβ, οἷο δᾶ δἴϊδιῃ 4π86 δυαϊοὶβ 
οπιπίθιι8.. οἰδὶ πα] τα ἱπίθτοδὲ, αἴγιπι τιπαϑα 94 6 οα8Π8 ΒΟΘΓΒῚ8 
νἱνῖϑ 8ῃ πιοιίυἷθ δοοϊίαϊ; οἱ ἰοπρα χυΐάοτι πιαρὶβ ἱπίεγεσξ απϑῶι 
πΐγαχα ἰδοίποτα ἱπίπϑια εἰ δίγοςϊα δ]ογηπι, οἶγοα φῦδο ἱγαροθάϊα σϑγ- 
δαῖατ, ἰαπὶ οἰ τη ρεγρεῖγαϊα δἰπί, ἃὰ πῦπο ργίπιαπὶ ρογροιγοπταγ. οο]- 
Ἰΐξεπάα μος διἰαπι ποάο οτίς αἰ Πεγεπίία. ἱππῖπο νογοὸ ἄ8 μος 4886- 

δ τοπάσιη ἃς ἀμ διἰαπάππι 66ῖ, πἴγαπι Ἰηογίηὶ Βοηὶ αἰϊσυϊα8 δὰξ τιαὶὶ 
αἴης ραγιϊςεϊρε8θ πευπθ. δρρδιεῖ οπίπι εχ Ηΐ8, δἰΐαπι 8ἱ 4υ]4 δὰ δοϑ 
δγιϊη δῖ, φποήοιπαπε διῖ 11πάᾶ, εἶνε βόππτα δἷνα πα πιπ, ΡΟγαυδΙη 

Ἰά Ιενε αἴψαβ δχίξιυπι νοὶ δ ϑοϊυῖε γε] 1118 6886. δίῃ δἰ τεσ, αἱ σογῖα 
τΑΠΕ ]Πυπὶ δο ἴα16, τὸ πο4ι8 608 αὶ ποη ϑππὶ Βεδῖοβ οἴβοϊαϊ, πε 4π6 
Βδδῖϊτε ἀΐποπι ἰἰ8 φαΐ εαπὶ δ δρὶ ϑπμὲ δάϊτηαϊ, νἱάεπτον ἰρίταγ Γαδ διηῖ- 
οογτω ἴππὶ ϑθοππάδε ἰὰπὶ αἰνέῆδο πουπῖῃ}]} δὰ πιοτίαοδ ρογιίποτα, 
δε ἴἴα εἰ ἴαπῖυτι, υἱ πεαπα θδαῖοϑ ἤοῦ Βεδῖοϑβ εἴδοϊδηϊ πεαπὸ φυΐο- 
ύδτα Αἰϊια ἰαἰδ. 5 : 

12. Ηΐδ δυΐεπι ἀϊδιΐπς ἶ8 τοϑῖαξ πὶ ἀθ Βραϊτυάϊπ υἱᾶρθαπιπϑ, 
πἰγοπι μα 6πάδ δὶς ἴπ πΌπιεσο γεγαπι ἰδ πἀδ θα πὶ, δῃ ἵπ Θαγῶτα ρο- 
τις φυδ8 Βοῦοτο ἀΐζπδο βδππξ, εβὲ επὶπι Ρδγβρί σα πὶ Θδπὶ ὩῸἢ Ὡπτη6- 
ταῦὶ ἴπ ροϊεβίατρυ8. υἱάδταγ ἰρῖθιν ἰά οππε φαοὰ ἰαπάαΡ 116 εϑῖ, ΟΡ 
δαπὶ οαῦβᾶπι ἰδυάατὶ, 4π86 δἷϊ σπἰυϑἀδτητποάϊ δξ δὰ αἰϊφαϊᾷ αποάδπι-᾿ 
χηοῖο γεξαγαϊιτ. πᾶπὶ ἰαϑῖππι, ἔοτίθπι, δὲ οπιπίπο υἱγαπι θοπῆση δα 
υἱγίαϊετι ῥργορίογ ἰδοϊα εἴ δοίϊοπθ ἰαπάδπιθδ. γοβαβθῖατα, δὲ δα πὶ 
πὶ δα οσυγδηιι δρίῃ5 6ϑῖ, εἴ ππαπιαπδῖηαιε δἰϊογαπι ργορίογθα ἰδα- 
τῦπ9, 4ποα ἃ παῖαγα 811 οοπιρᾶγαῖτιβ ᾳποάαπιπιοάο εἰ δὰ αἰϊφαοᾶ 

Βοπαπι δὲ ργδδβιδηϊϊαπι δ] χυᾶπι αἰζεοϊαβ. χαοὰ εἰΐατι ἀδοϊαταηὶ 
Ὧὸ ἄξογπχα ἰαπάδϑ: γἰ Διο ΐδθ δηΐμαι υἱάθηϊογ οὰπὶ δὰ ποὸβ τοΐδγιπιηγ. 

δῖαπε ἢοο Ρτορίθγεα δοοἀϊξ φαοά Ἰαπάε5, φαδπιδάτηοάμπι ἀϊκίπιι9, 
σοπιρδγαῖομα εἰ γϑ᾽ δίϊοπιε χυβάδπι ᾿οπϑιαπξ. 4αοάϑὶ ἰδπ9 τα! θὰ9 
σϑθιι8 τγιρ τ τατ, πἰιπίγαπι ρεγϑρίσατπι οδὲ γαγασα ργϑεσίϑῃἰ 5δ πηδ τι τα 
ποη 6886 ἰδπάεξπι, δεά φαϊΔάδτι ἰδ 6 πιαῖπ5 εἰ τοεϊϊα5, χαετηδάτηο- 

᾿5841 

ἄσπι εἴ ἀρραγεξ. πᾶπι δὲ ἄθοβ Βεβδῖοβ 86 [εἶϊς85 Ὀϑατραίηε, εξ Υἶτοα 
πιδχίπηε αἰνίποβ νἱΐαπι ᾿ϑαῖαπι ἀδβαγε ἀϊείτηπαβ. ἰτειπ χα δα Βοπᾶ 
4ύδε ἀἰνί πἰϑϑῖπιδ δας, Ββαῖα ργαθάϊοαπηπϑ. μϑαϊυάίπεπι απῖπι πεῖπο 
απ! θα5 εἴζετε αξ ἰαϑιϊδιη, δε πἰ αἀἰνίπίηα οἵ πιεϊϊαϑ φαϊδάδτη δ09- 
Ρἱεῖξ δὲ ἐπ᾿ γόγιπι ΒΡ Θδι δι πιᾶγτιπι πλπιογο οΟ]]οοδὶ. υἱάδίογ δαΐετω 
εἰερδαῖεγ οἰϊατπι Επάοχυβ οδύϑᾶπι νο]αρίαι 8 ερίῖϑ86, ουπὶ ΓΙ πιαΒ 
Ραγῖεϑβ ργιποὶρειπθς Ἰἰοοιπι ἀϊρηίτι}5 δἱ ἔΓΊΡπθγο συ δ ] δῖ. πᾶπὶ ααοά, 
ΟΝ δἰὲ ἰρ858 ἴπ ΠιΙΠΊΘΓΟ γογάτι Ὀοπάγατη, ποὸπ ἰαπάδιαυτ, 60 ἀρείατατὶ 
πίδραὶ δᾶπὶ γεθαβ ἴϊ5, ζῃδο δϑϑεπὶ ἰδ ἀδριΐθ8, 6586 Ἱποίοταπὶ; ἴ8- 
ἊΝ δυΐθοπι 6586 ἄδιιμι δ δαιπτη πὶ Βοπαπι: δά ΠΒδοὰ δηἷπὶ οαΐογα 
4αοφυο ταΐεγγι. πδπὶ υἱγίυ τι χυϊάθτῃ ἰδ8 ργορτὶθ ἔγί βου τ: Ὁ μᾶς 
επὶπι δὰ τεβ μοπεϑίαβ δρεπάδε ἰάοπεὶ εἰβοίπαγ. Ἂεποοπιίᾶ ἀπίθτι 
[δοϊογαπι σαπὶ ροῦπ8, εἴ δογαιῃ 81π||}Π16 Γ Ζυ 86 σογρογῖθ, δὲ δογῃπὶ 
π6 δπὶπιὶ υἱγίρυ8 ΟΡειπίατ. σε 46 ἷβ φαϊάεπι 8015 ἂς Ἰἰπᾶ- 

ἨῸ5 ἀἰϑραΐαγα δογαπι δὶ τπαρὶβ, 4 ἱπ Θποοτη 8 5ογ ΡῈ πα 18 οσουραί 
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δϑιηῖ. πορὶβ8 δυΐθπι εχ 158 4ιιαθ ἀϊεϊα βιιπὲ, ρογϑρὶοιιππὶ δὲ ἴῃ ΒοηΙ8 1102 
119 4πᾶθ Βοποτγε ἤϊρπα εἰ ρεγίεοϊα βαπὶ, υἱΐαπι ᾿εδῖαπι 6686 πιιπια- 
ταπδπι. αἴαπο ἰἰὰ υἱάδιγ 6586 εἴΐδπι ργορίεγ μᾶπς οδυδαπὶ, αποά 
Ρτὶποὶρίπαι δϑὲ. Βαΐτϑ δπὶπὶ ργαῖία οὐπῃθδ γοἰΐαιια οὐμμϊᾶ Δριπ08. 
ΡΙπεϊρίοπι ἀπίθπι οδυβαπιαπῈ οπγ σαΐεγα θομᾶ δἰοϊ, μόπογα ἀϊρνηπι 
εἰ ἀϊνίπυτη φυϊάἄδιη 6886 ἀιοῖπιιι. 

18. δεά ᾳαοπίαπι Βεδιυάο ἔπποῖο ααδεάδπι πιυπογί8 δηαὶ 
εϑὲ, υἱγίατὶ ππάϊχυς ἀρϑοϊαἴδα σοηργπδηβ, 46 νἱγίυῖϊα υνἱάἀδηάππι 681: 
δὶς πίη [οτίδ986 οἱ 45 Βϑαι τά ϊπα πιϑὶτιι5 ἀϊδρίςεγα ροϊθγπη8. δἷ- 
4πὸ ἰ56 φυΐάεπι φυὶ δὰ γϑπὶ ρῃθ]οᾶπι δάἀπιϊπὶδἰγαπάδπι σθγα Ἰάοπαθὺδ, 
ἴῃ Ῥιυΐπ8 δἐιἴο ππαχίπια Ἔχθγοϊδῖι8 6856 νἱἀδῖαγ. πὰς Θπὶτι 86 ρᾶγαξ 
ἘΠΕ Βος διπάεδι, αὐ εἶνθβ 8π05 νἷγοβ βοποβ εἰ ἰερίθιβ8 οβεάϊεπιεϑβ 
εἴποίαι. χιιατύτη γογυπὶ Ἔχοταρίιη ποῖ δαρρεοήϊίαπι Οτγεϊθηϑίππι 
εἴ ᾿μδοοἀεπιοπίογαπι ἰδριπὶ ἰδίογθβϑ, δὲ δὶ αυΐ αἰϊὶ ἴα] 65 πιο γπηῖ. 
χαοάϑὶ παεο οἰἶν 18 δοϊαπιῖαθ ργορτία ἀἰδρπίαιίο δϑὲ, πἰπιίγαπι δά ἰᾷ 
ςοπδι πη δίαπαα ἱπδιϊ αἰαπι, αυοά ΔΡ ἱπιτο 5 ϑοθρὶιπυ8» ᾿εμβρμι 
δος οτὶϊ δεοοπιπιοἤαῖα. ἀδ υἱγία τα δυΐοτι νἱἀθηήππι δῖ, υπιᾶπα 
δοι ἰοδῖ, πϑτὶ οπτα ϑατηιπυτι Βογηϊπὶς Βοπατη, ἴαπι Βοδ υἀΐποπι μπα- 
τπιϑηᾶπι 4υΔΟΓΘΡατπι8. νἰγίαϊοιπ ρόγγο Ὠπιπᾶπαπιὶ Δρρε ]διπῦϑ ποη 
σοτροτῖβ δα δπΐπιὶ νυἱγίπτειι. οἰ επὶπι Βοαιἀἰποῖι ἐπ ποο ποτὰ τηὰ- 
πιογὶβ απίτηὶ ἀϊσεθαπηπβ. χιιοάϑὶ μαες ἰϊὰ 586 Ἀδθεπῖ, πἰπιϊγοπι αὶ ΘΌτα 
υΐ οοι]ο8 δὲ ἰοῖτιπι σογρὰ8 οὨγΓαΐτῃ 8 68ῖ, οι] ογππι ἐδλδε μὲ ςοΥ- 
Ροτίς πδίηγδιπ οροτῖδθι Βαρδιε ρεγϑρθοίαπι, δὶς δπὶ αυΐ δὰ ρβῃθογ- 
πδουΐα γϑὶ μι] 86 ἀρῖϊ8 [πώγηδ δϑῖ, θα 486 δ δηίπιαπι ρογιϊπ θη, 
4ποάαπιπιοάο 8οἰθπεῖα σοιπργεῖ θη ἀΐ586: ἀπε 60 αυϊάθπι πιδρὶ8, 40}0 
τπδίογε ποποχθ ἀΐρπα χυᾶπὶ τπϑάϊοϊπα ϑοϊθπῖία οἷν 18. 6ϑῖ, δὲ Ὑ6Ὸ 
ταθάϊοὶ χὰΐ δυπὶ ρο] ἰογοβ, τηπ]ταπι δι δἴαπα ορεγδα ἴθ οορῃὶ- 
ἄοπα σογρογίϑ ρόπεγε οοπεπουθγηπί. Ἔγρὸ οἱ ποῖ 4υΐ οἰ ται 
τεξοπάδε ρογίξι8 Γυἴαγιιβ δϑὲ, ἴῃ δπίπιΐ οορπίτἰο ποῖ οΌΓα ΔΙ 406 ΟραΓᾶ 
ταΐτα οοπίεγεπάα εϑὲ, σοπίεγεπἀα ἱπχυδπι μαγαπι γεγππὶ ρταῖΐα, σὲ 
φυδίοπυϑ δι 118 δἷῖ δὰ δὰ 4π8ε χαδεδγιπιι8. πδῆ]Ὲ6 ΔοοτΓΑἰῃ9 οἷα 
Ὑίπι ἱπχυίγογο δἴαιια δχρίϊοαγα πιαϊογίς ἔοστία886 προτὶ οἱϊ σαᾶπι δᾶ 
ἴρ94 φῇδε πο)]νῖ5 ργοροβὶϊα δϑηπῖ. ἀθ αι δἴϊατῃ ἰη Εχοίογιοιβ ἀἴδρα- 
(δἴϊοπιρθιι8 5118 σορίοβα ἀϊουπῖπγ ποππη]]α, αἴσῃ οἷ8 αἰοπάθπι εἰς 
ἘΧοπΊΡ]; σαῦϑα, Ὡπᾶτη 6886 δι πὶ ρᾶτγίθπι γαϊϊοπὶα ἐχρογίοπι, ρατγῖ- 
οἶρϑῖι δἰδγαπι. πὲ υἵντιιη ἀἰσηποῖδα οἰπὶ αποπιδάπιοάαπη σοτρο- 
τὴβ ρᾶγίθϑ δὲ ᾳπίοχιϊά ἵν ραγῖθβ δεςαγὶ ροϊθϑὶ, δὴ γαϊϊοπθ ἄυδε 8)πῖ, 
δαδρια δἰϊοαυὶ παίπγα ἱπάινίϑαθ, πὸ ἰπ γοϊππᾶδ ἄρπγα δὰ ρᾶῦδ ]ῦδ6 
ξοῆνοχα δὲ θα 4086 εοποᾶνα ἀϊοίϊατ, δὰ ἰὰ χοᾶ πππο δρίπιυϑ πἰ Β}] 
τοίεγι. δἰυ8 ἀπίεπι ραγιΐ8 4ιιᾶδ γαϊοπῖβ ὄχρεγϑ εδὲ, ἄυδε 8]188 ραγῖδϑ 
ἐπι !]ρυπτογ; φυατγαπι δἰΐογα εἶπα θᾶ οπιπίαπη οΟτητπθη δ αϑὲ, δ 
4π8ε 51Ἰγρίθιυιβ ργοριῖΐθ οοηυθπίξ, 581π||}15 δὲ : δαπὶ ἀϊςο φαδε δ] επαϊΐ 
διιρεπάϊψια σογροΥΐθ οαυ88 6πξ. ἰαίεπι δπῖπὶ ΔηΪΠΣ Υἶπι οτὰ ἴῃ δϊ8 
Οπιηῖρθαδ 486 αἰππῖπτ, βίχπα δῆξο ἴῃ [δ Έ ΒΡ 8 ἱπιπιδίαγιδ αἴας ἱπι- 
ετγίδοξιβ ρόπετα Ἰἰςθῖ, ἴμπι δἴΐατα ἴπ ροτίδοιϊα δηϊπιαπεῖθηϑ: ργοβδθὶ- 
ἴω εϑὲ δηΐπι ἤ8πο ϑαπάθπι 6886 απᾶϊη δἰ ϊαπι δἰ ααδπι. Βαὶπ8 ἱρὶ- 
ἴαγ υἱγῖα8 οπιπίαπι σΟπιτηΠπῖ8, οἱ Αἰχὶ, πο Βοπιΐπ!8 ργορτία 6δξ, 
αυΐρρα οὔπι ἱπ βοπιηΐϊβ δες ραγίϊςυϊα δἰατια μᾶθο υἷϑ 800 ἸΒΌΠΕΓΒΘ 
τπαχὶπιθ ἔμπρδῖιγ. ἂὲ Βοπα8 ΔΒ ᾿πργοθο ἐπ δοτῖπο ἡπἰηἰπιυ τι ἀἰδοεῦ- 
πῆατ, Βῖπο {Ππ4 δὲ φυοᾷ αἰαπὶ, ἱπῖεγ Βεαῖοϑ ἂς τπΐϑδεγοβ ἀἰπιϊἀΐδπὶ 
τἴῖδ6 ρατίαπι πἰΒ}} ἱπίθγθϑβθ. εἴπϑαπε τοὶ τϑῖϊο Ῥγοβδβὶ 9, συγ 1ϊα 
δοοίάδε, αἴϊεγγὶ ροϊδϑδξ. ϑοσῆπῃδ δπὶπὶ δαΐπιΐ δδὲ οθϑϑδῖ10 υδοδίϊοαυα 
ΔΡ Ὄρδσγθ, 4πᾶ 15 Βοππδ ἀϊοϊξυτ οἵ τρδ]ηϑ, τἰϑὶ 81 τηοῖπι8 φυϊἄδτη ρετ- 

ν 
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10 γϑηϊππὶ ἃς Ῥεππαπαυῖ δά α]ϊσθαπι εἶπϑ ρατέεπι ; δῖψτιθ Β8ο ταῖϊοπα 
Βοπογτιπιὶ χπᾶτι φαογαπη θεὲ αἰϊογαπι νἶϑα δυηὶ τπο]ίογα. δεὰ ἀς Εῖ8 
αυϊάεπι δαῖιδ; αἴαπε αἰεηὰϊ νἱβ ργαβίδστηϊἰεπάδ δϑὲ, χυδπάἀοχαϊάετα 
αἰτία παπιδπδα Ἔσρεγα εϑὶ δὰ παίατα. υἱάοῖητ δαΐεπι εἰΐδμι αἰΐογα 
δὐἰπιὶ υἱὲ τδϊοηΐβ φυίάεαι Εχρετβ 6886, 4086 ἴβπιεπι δἰῖαθο πιοὰο 
δἷπϑ ἐδ: ραγίϊσθρβ. πϑὶ εἴ οοπίϊπεπεϑ εἰ ἱποοηιπεηιϊδ γαϊζοποτα, 
πχιϊπιϊαιε ραγῖεπι δῶτη 4086 ταϊΐοπδ ργδβάϊϊα εξ, ἰδπάδτηιδ. τεοῖα 
φηΐπι 114 σὲ, εἰ δά ορἔπια ἔκοῖα Πογίδτπγ δἴασυε ἐχοϊϊαῖ. δρραγεῖ 
δαΐεπι ἰπ εἶ εἰΐαπι αἰϊα φαδεάδπι ρᾶγϑ ἃ τϑῖϊΐοπ δυεγϑᾶ πδίῃγα, 4υ8ὲ 
ταϊοπὶ τερυρηδὲ δο τγοϊαοϊατατγ. ρίαπα δπὶπὶ οἱ τοϑοϊαῖδε οοτροτὶα 

20 Ῥατῖεϑ, οαπι εα8 ἀεχίγογθαϑ του τα απίπηαπι ἱπάμ πη, ἰὰ οοπ γαγίδται 
Ῥαᾶτγίθτη δἰ πἰϑίγογδθαπι ρθύψεγθα δΓαπίογ, δἷς οἱ ἱπ δηΐπιο δυθηῖ: 
ἀρεῦπηϊ επὶπι ἴῃ σοηγαγια8 ραγὶε8 ἱποομεποηϊττι ρρειοπο8. 8εἀ 
ἐπ οοτροτίθιϑ Ἰά φαοὰ ρεγυεῦϑ τπονεΐασγ, οου 18 σεγπιπιαϑ, ἐπ Δηΐ 0 
ΒΟ σογηΐτησϑ: πἰπι]ο τοῖπαϑ δαΐοπι [οτῖαϑδε εχ ἰβεϊπιαγα ἀθ πηι ἴθ 
δηΐπιο σαοατε αἰϊχαϊὰ ἰπ6586 φαοά ἃ ταϊΐοπε οἷξ ἀθυΐηπι εἰφιε δά- 
τετϑοῖατ ἃς γαρυρπεῖ, ηαοὰ φαοπιοΐο ἃ ταβίοπε εἷϊ αἰϊαὰ ἂς ἀΐνεγ- 
διπι, πἰμ1} τεΐεγε. τϑοπῖβ αὐΐοπι μος φποαὰς υἱάδτυγ 6856 ρᾶγιϊ- 
ξερ8, αἱ ἀἰϊχίπιιϑ: ρατεῖ δηΐπὶ γαϊοπὶ ἴθ σοπεπεηῖα. δὲ Υ8ΓῸ ἴῃ Υἶγο 
Τοτῦ ἂς ἐξθθετμαῖς τηηἶτο δάδαης πιαρὶΞ ΟὈίαπιροτγαγε υἱάδίαν: οπι- 
πία δπΐτα πὶ ᾿ἰδ ππᾶ ρεπα ἀΐοαπι γοσα οὔτι ταϊΐομ οοπϑεπίϊαηϊ. ἃρ- 
Ῥᾶγες αγρὸ υἱἷτι φαοχια σταίη οχρεγίεπι 6886 ἀιρ]ΐσεην. πᾶπι 

50 σΖαδε δὰ δϊγρεβθ ργορτίε ρεγίϊπθξ, παΐϊδ οχ ρατξε γϑιϊοπἶβ δὲ ρατγὶὶ- 
2608: 68 δΒυΐοτω 4π86 δὰ σοπουρίδοεπάσπι οἱ οταηΐπο δὰ δρρεϊεπάππε 
ἰπρ 6 }}1, αἰΐχυα ἐχ ραγῖα ταϊΐουε ργαθάϊιᾳ δὲ, πεπιρε αιιᾶ εἰ ραγεῖ 
δἴχας οδιεπιρεγαῖ. δἷο ἰρίτυγ ἀΐσθγε ϑοΐθπνιθ πο8 ραϊγὶβ δἰ βπιῖοο- 
ταπι ταίϊοπεπι ἤδθογα, ποὸη σαοτποᾶὰο ταγππὶ πιρὶ πο πη δι ϊσαγιπι. Γᾶ- 
ἄοπὶ δαΐεπι φαοάαπιπποο ράγογα δηϊπιὶ ραγίεπι γαϊϊοπὶ5 εχρεγίεαι 

«103οαπι ργδδοθρίο ἃς πιοηϊτῖο, ἴὰπι οπιηΐς ταργθθασῖο δίαιια ἐχβογίδ- 
τῖο ἱπάϊςαι. φαοάϑὶ [αἴεπ πὶ εδὲ δεΐαπν ἤδης υἱἷπὶ σαιϊϊοπο 6456 Ῥγϑε- 
ἀϊϊατα, οτὶξ δὲ υἱβ8 δηΐτηὶ ἀπρ]εχ γαϊϊοηΐδ ρας ρ8, αἰζογα ργορτὶβ δὲ 
αἰ μάθοη8 ϑᾶπι ἱπ δὲ 'ρ88., δἰἴεγα υδὶατὶ Β[1υ.5 σαὶ ρατεπεῖβ ἀϊοῖο δα- 
ἀϊεπ8 εδὲ. δἴᾳιιε εχ μᾶς δπὶπιΐ ἀἰνίϑίοπε δς ἀϊίεγεπιϊα νυἱγιμτῖ9 φαο- 
16 ἀϊδεϊποιῖϊο ραγι οι παϑοῖξαγ. αἰΐδ8 δπῖπη υἱνεπιοϑ ἐν οορίτα- 

Ὅοπε δο γαϊϊοπα ροϑιϊαϑ 6886 ἀϊοίπιτϑ, 8]185 δ ποῦδβ ρεγτίπεγε, 4085 
ταοτα 168 ἀρ ρ6] απιιϑ. ἰπ γαϊϊοπθ ροϑίϊα διιπὶ βαρίεπτῖα, ἱπτο]]ρεηῖία, 

ἀεπιία, ἴῃ πουῖθαϑ ἩΡ γα ἴα8, ἔα πιρ εγδηξῖα. ἤᾶτα οτπὶ ἀδ τηοτὶ- 
ἢ Β]ἰουΐαϑ Ἰοχαΐπηαγ,, ποῦν ΠΠ]Ὸπὶ ϑαρίοπίαπι δὺς ᾿πἰ 6 ]ραπίοπι ἀϊοῖ- 

τπδ, 864 οἰειπεμΐστα ἃς [θπαπὶ δαὶ ἐδιπρεγαηΐθιη. δα απιη8 δαῖθαι 
Φαρίδηΐδτη 4μο4πε εχ Βαρίϊα:: δὲ μδοίϊα8 δο8 4υὶ 8ιπὶ ἰδ αρῖϊεϑ, 

40 Υἱγζαζατι ποτα! θὺ8 ΠυπΟΏρατηαϑ. 

1. 
Οὐπι δἷπὶ δπξοπι ἄπο υἱγιπέτπει βεηογα, τιππτη δᾶττιπὶ {πᾶς Ὁ 

ταιϊοηο εἰ οσορίαἴοπα ῥτὸ βεϊδοππίαγ, δἰτογωπι δαγαπι 4088 Τρ ο 869 
8 τποτῖβθη8 Δρρεϊϊαπιαϑ, 1|86 φαϊἀεπὶ χιαα ἱπ γαϊΐοπε ροδὶϊδε δῃηξ, 
ΤαΔΡΏΔΙΩ ρᾶγίεπὶ ἃ ἀοοῖγπα οτππι δἰ Ἰπογθπι δ πτΏτΩ Ναΐβεπε: ΠΡΉΣ 
στιτα ἀϑππὶ ἐππὶ δραίϊπτα ἰεπιραδαας ἀεδίἀδγαπῖ. πιογάᾶϊεβ διΐοπ, 
ἵξ ἴϑους, ἰᾷ 681 6Χ ἴπογβ, σοπιραγαπίαγ, ἃ 4πὸ ποπῖθῃ Πα 486 ἴγαχε-. 
τοηῖ, φαοὰ ράτττι δἀπιοάυτα ἀπὸ τοῦ ἔϑους, ἰά ε8ὲ ἃ πιοτο, ἀοβεοιῖε. 
ἜΣ 400 εἰϊαπι ρΡεγδρίουσπι δὲ ποϊϊδπι υἰγιαϊθτα Ἰπογϑί πὶ ἰηϑἰΐανη πο- 

0 18 6586 ἃ παῖιγα, 518} ρηΐπι θοόγυπὶ 4686 παῖγα σοπϑίδηϊ, αἰϊξετ 
αἴαπε παῖππι θεῖ αὐϑαθβετὶ ροϊεϑὲ, αἰ ἰαρίδ, φυὶ ἀδούδυτα ἔδγίογ πα- 
ἴατα, πηΐ]ὰ ταϊίοπα αϑϑπεβοσγὶ ροϑϑοὶξ αὶ δυγϑαπι πιονϑαῖοτ, πὲ δὶ ἀε- 
οἶεϑ πιλ]168 φηΐάετα ατΐβ δππὶ δυΓϑατα ἰδοίθηδ δϑαείασεγε σοποῖαγ; 
πόσα ᾿ρτΐβ ἀπ χαδπι ἀδογϑαπι ζεγαΐωγ; πα αα κἰμνι τον αἰ δογασα 
{δε ΑἸτεγ ἃ παΐαγα οοπιρδγαῖα δαπξ, δ] 6 δϑϑαθβουὶ ροϑϑιῖ. δγξο.: 
ΠΘ4ῸΠ6 πϑίηγα πΠο4ὰ6 ῥγδθῖεγ πίισγωπ ΠΟΡὶδ ἱπρδπδγαπίατ υἱγίαϊθθ, 
δεὰ οἷο αἴϊεοιϊ5 αὶ διὰ δαβ 9ηϑοὶρίεπαδϑ δριεΐ βίτωτιβ παίαγα, ρεγβοία- 
ταῦτ δαΐδτη ρεγρο]ϊδταῦγαπε ποτα εἰ ςοηδαδεπάϊπε. ργϑεΐεγεα 4υδθ- 
σαθαα ΠΟΡῚδ ἃ παίαγα ορυβηϊπηϊ, δογαπι ροϊεϑίαῖεδ ῥγίῃϑ δοοὶρὶ- 
ταῃϑ, ροϑίεγία8 ἔπποίομεβ τωθθογὶβ οΡἰπιυϑ; φαοὰ ἧπ 8επδῖθαϑ ρετ- 
δριοἱ ροϊεβί. πεάὰθ επῖπὶ εχ δὸ ηποὰ δαὶ δδερε βδερεχίτπιπϑ δπΐ 

30 δᾶξεΡε δυάϊνίτηιϑ, 8680} δάερ δητηπθ; δε οοπῖγα, σθαι ϑεηδ88 Πα- 
Βεγετητδ, εἰ αϑὶ δαπια5, Ποη Ζαΐδ τοὶ δαπιπβ, ΒΑΡ αΐπιπδ. δὲ υἱγίαιεϑ 
ΤΟπϑΘαΠΣ ΠΌΤ ῥτῖαδ υἰγίυ 8 τπππετίραϑ [υποῖΐ ; αοπιοῖῆο εἰ ἰῃ ςεἴοτὶϑ 
δὲ αγῖθαβ. πᾶν 4υ86 πο8 οροτγῖδξ ροβίδαχμπατα ἀϊάϊςοτίπιπς εἴβοογο, 
δὰ σὔπι οἴβοίμηυδ ἀϊδοϊπιι9, γοϊαῖϊ δεάϊβοαηάο βαπὶ αοάΐπτι δοάϊ- 
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εαϑἄαττα ἀτβοεϑ εἰ βάϊθοδ σαπομᾶο Αἀοῖηεθ. ἔϊειπσαε ἰαρεῖα δο- ὁ 
οοῖμαν ἐχεγοθπάϊδ ἰαδῖῖ, ἔετα ρογαπεῖρο8 Ἰοπιροτγαηξεθ, ἑογάρπο ἔοτν- 
τες εἰβοίπιατ. ἴφια εἰΐδτα ἢοο ἰρϑθνα ἰδϑιαπίογ ἐὰ πᾶς ἰπ οἰντϊδῶ- 
Βα ἔδοϊιταγῇ δο]δπε. ἰδρτιπι ἰαῖοτθϑ δπίπι οἰνῖθαθ δὴ νἱγιπίειη δοθθα- 
ἰαοϊεπἷθ ἐο08 Βουοδ εἴδοίυπι. δίᾳπε δες χαϊάόπι εἰ οπιπίθτη Ζα 
ἰεζδδβ ἔεγυηξ πιθῃδ οἱ σοϊππίως. αποῖαθοι δαϊεπι τοῖπιιϑ γτθοῖο δδδπ- 
[δοϊαπξ, γοῖο δῖ ἔγυδινιδηπῖαγ. δίφαε ἤος πὸ τοὶ ρυβ]οδε δάταϊοὶ- 
διτάπάδε ἴογπια δΐογσα δ} αἰΐεγα ἀϊεγι, βοπᾶ ἃ υῖοϑα, ργδεῖεγειι 
εχ ϑάεπι γεθαδ υἱἰγῖαβ οπιηΐβ πϑϑοϊ τ, ρὲ 4πᾶ5 ἴωϊετίξ ; εἰ πτοτ ἐξ 
γα. πᾶπι εχ 60 χυοΐ βάϊδηε οδπυηϊ, εἴ Βοπὶ εἴ τοδὶ βἀϊεῖποϑ ετα-- 
ἄσπει; δαάεπιχιδ ταϊίοπε δεἀϊβοδηὰϊΐ ἀγάβοα οἱ τεϊϊψαὶ ορίβοςϑ οἵα- ΜΚ 

. ἢ68. πᾶπι 6Χ 60 ψιοά Βεπὸ δεάϊβοαπὶ, βοπὶ δαπὶ δεάιβοαηάὶι ατὶς- 
βο65 ζαϊητί, εχ 60 χιοά πιαὶς, πιὰ], χαοήπδὶ ἰϊα 86 τοϑ μαβεγεῖ, πος 
ταδξίϑιγο 4ἱ ἀοοοτγοῖ ορυβ διβεῖ, εἱ οἵἴθπεϑ Ῥοπὶ δαὶ τιδὶ; αγίδοες 
παϑοεγοπίωυγ, δαάεπι ἰρῖττιγ οἱ υἱἰγίαϊαπι γαϊΐο οδῖ. ρθη οπῖσ ἣφ 
τερθ 4πδε 8ΔΌ Ποτηΐηὶθα8 ἱπίοτ ἴρ898 σοπιγδῆὶ ϑοϊθηξ, δἰ ἰυϑεϊ Δ} 
τηϊπ811 οἴβοϊπιητ. δὲ οαπὶ θὰ {86 ἴῃ γέρας πουγγί Β. 1068 ἃς ρετίσαϊο- 
68 ἈΔΡΘΗΙΌΓ δρίπιτϑ ἃς 81: πη π8, ἃ55Ππ6 80: ΠΙΠ8406 δᾶ ἃυὶ ἔἴππογε δυξ 
Ῥτδαβοπιὶ δηΐπιο ἕεγτγε, 81188 ἔοτιθβ α]188 εἰπιϊ ϊ ε να ἀΐπιπϑ. δἰ τι }}15 ἐσὲ 
οαρτάϊτατινη ἰγαγαπιαιια ταῖϊο : δἰ επὶπι τεπιραγδηῖθϑ δὲ [6 π68, 8ῈΣ 
ἱπίειπιρεγαπίοβ εἴ ἱγασιπάϊΐ οἰβοϊπηϊατ, Ἀἱ φυΐα οἷς, Π| χηῖδ αἰετ ἴῃ ἡ 
νϊ8 γεγδαπῖαγ. δἴψιῃθ τὶ ὑπὸ υϑγρὸ ἀϊοαπι, δχ δ απι θ5 τπισπογαδε 
ξιποϊζοπὶθα9 αἴας δοϊϊοηιθυδ 81π|}168 μδρί τυ οὐαπίατγ. ἐΐϊδηπε ἀδπᾷα 
ΟΡεγὰ δ8ὲ αἴ δοῦοη68 ποϑιιὰϑ οογῖο χυοάϑυι τἸηοὰο οσοπέοττοδιαθ: 
Βαττιπὶ οπΐπι αἰ ΠΓἜγαπελα8 Βα θὴτπ5 ἀἰεγθπιε8 ἃς ἀΐβραγεβ σοπβεχαπο- 
ἴατ. ποι ἰρίταγ ράγαπι τοίογι, 86 ρογπιαϊ πὶ, αἰγιπὶ δὶς δὴ δὶς ἃ 
Ῥαοτίβ δεξυθϑοάπιιδ. ἱπητιο ὑάγο τοΐππι ἴθ 60 ροϑβίπτῃ δϑξ. 

2. Οποπίδιη ἰρίταν περοῖίατη πο 6ἐξ ἱβ τιον, ποῦ οοκπὶ- 
τἰουὶβ οατι88 διϑεορίπιη δὲ αἱ αἰΐα (πο δπὶπι φαϊὰ δἷῖ υἱγῖας φπδοῦ- 
τη 8 αἴ σοξποϑοδπηι8, δε αἱ Βοπὶ εἰβοίαπιατγ: δἰίοχυϊ πἰ 81} δὰ Βοδῦ- 
ταάϊαειι οοπίεγτα), φαεπιδάτηο ἀαπι δοϊΐοποθ ΟΡ ΘΌπ ἄδε εἰ ἘΧΟΤΌΦΒ- 30 
ἄδε εἷπι σοποιφεγαηάππι 68ξ. ἐπ Ἠΐσ, ουὲπι δἰτιιη δοῖ, αυδτπδάιηο σκι 
ἀϊχίπιυϑ, αὐ Βαθιτυθ οἷς τοὶ 9. οοπίογτιθηϊυτ. αἴψπε μος φηΐάετῃ 
οοιαιπαπθ οἰπυΐνπὶ δοῖ, εἴ ροδιῖππι δῖ, τϑοῖαβ ταϊουὶ οοπνυεηΐθηξεῦ 
ἀβετθ Ὀρογίογο; 4πὰ ἀβ γ ροϑβίδσὶ8 ἀϊςδιιιϑ: ἴασαι δέϊαι φηία δἱξ 
τοῖα γαϊῖο, εἰ σαοιποίῖο δὰ το] αια8 υἱγίυ 8 αἰ[εςὶα οἱξ σχροποῖπαα. 
1] ἀ δαῖεπι ργῖαϑ οοπνθπίας δὲ σοηΐζεϑϑιιπι 9ἷξ, οἴπεαι πὰς ἀε τε- 1104 
Βιι5 ἱπ δρεηάο ροβὶτἷς Βαβοῖαγ ογδιίίομεπι γπάϊογο χβαατα ἴοτπν εἴ 
δάἀπιηθτγαῖα, ποὰ ἐχαιΐοϊϊα ἤθαν6 δοοπγαῖϊῃ8 εχ ργοϑϑα ςοηδδτα Οροῦ- 
ἴεγε. αἱ δὲ πὶ εἶο ἀϊχιιμυ5, φιοά δογιβοπθβ πιδίοτῆδο θ᾽ εοῖδε ς08- 
Ὑδηϊθηΐοϑ εἰπὲ ροϑιπδηάϊ. αἴσυὶϊ χυδα ἢ δοϊϊοπὶ 8 γουβϑπῖογ αῦθδ- 
4π6 δἀ αἰϊᾳυϊά σοπάπουῃϊ, ΜΝ στη ἰδ τῖδ πῸ]]απηχαα σετέονα σοᾶοαι 
ΒαΡεπῖ, φαετλδ ποτα πεαῈ 6 γΓα8 δαϊαργθϑ. οὐπὶ δῖ αὔΐετα εἰπέμθς- 
ἀὶ εᾶ φῃδε δὰ ρεπιι5 Ὠπίγεγδιιπι ρογίίηθι ογαῖῖο, ἵἔππὶ πηι ΐτο 
τοδοϊταζε δ ΡΠ ὡς ᾿ἰτμαῖα οαγεὶ 18 φυὶ 46 γε θῸ3 διηρτϊ δῖναι - 
ταν δεππο. ἈδῈ δηλπ πδηὰ6 80} ἀγίθτι πεαῦς 90} ργαθοθρΈοθ δα 
αἰίανα οαἀυπῖ, δε 608 4πὶ ἴῃ γεθῸ8 δρϑη δ Ὑουβαυ το ΒΟΤΩ 
ἴεὶ οοοδδίοποιῃ ἰηϊποτὶ δίααθ ορϑογναγα, φυεπιαάπιοάσπι ἰπ δεῖ ἐδθ- 
ἀεπάϊ εἰ ραθεγνδαὰϊ βογι υἱάθτητπθ. υὙδγωπίδιπεη εἰϊατασὶ ἐαδὲρ οἷξ τὸ 
δες ζπδὰν ἱπϑαϊαίτηαϑ ογαῖίο, ἀδπὰ ἴαπιεπ ορετα εδῖ υἱ Νεῆς ὃδ- 
οοταπιοᾶάο δ δυεπίβιηυϑ, μος ἐρίξητ ἴῃ ργίπιϊ8 δπϊπιδ τ σι μήν θῈ 
ϑοϊεπάυπι εδὶ, Βδεο ἰα]ΐα ἃ} δ φιοὰ ραγῆτα εἴ ἃΡ εο φυοᾶ μὐμιζαε 
εϑὲ σοτγηπιρὶ ἃς ροτίπιϊ βοίογε παξᾶγα, φιεπιδάτπιοάυπι ἴῃ νῆα 
οοτροτῖθ δὲ υδἱοτυϊπο βατὶ υἱάεπιπβ. οἱαγίδ δπΐπ εἴ ρεγοβίουα 
ἐχετορ 5 δὰ οα 486 ὁπὶ Οὕδοιγα ἀδοϊαγαπάα, ἰθσεϊπιοιϊ! ἴοεο ψ0.}» 
ἄυπι εδὲ. παᾶπὶ οἵ ἐπιπιοάθγαϊδε εἰ ρᾷποίογεϑ δπὶ γϑυιβϑίογοθ φαδθῖ 
Ῥᾶγ δἷξ εχογοϊϊαἰϊΐοπεϑ υἱγεϑ ταϊπαπηϊ εἰ ουγτηπιρηηῖ, ἰΐδπα 
οαἰεηίᾶ εἰ οϑοηἸεπία δϑῆὰε οορίοβίογα ἃς ρατεΐοτα νυδἱ εἰ πδισαα 
ἄππὶ ἃς ροτάππε: δὲ σετο τηοάεγαὶδ εἰβοίαπὶ δυρεπὶ ἃς ἸΒΕΘ, 
ἐοάεπι ἰριϊγ πιοάο 86 γε8 βαρεῖ ἰη ἰειηρογαηϊία πα εἰ ἔσεεαν:- 
ἄϊπϑ αἰ ἴσας υἱγιαεῖθτδ. παπὶ πξ φαΐ [αρὶ! εἰ ἐχεπιεβοῖξ Ἵτποῖα ὠὐβᾶδ.: 
4πὸὲ δι: ἂς ρεγίεγι, 19 Ππιϊάυ8 εἴβοίξατ, δὶς φήϊ ἃ πα }]οῸ μόκν εἰ τὰ 
Ροτίουϊο ἀεϊοττείων δε δά οπιπία γαϊϊ, δπάατ; ἰϊειιχας εἰ φαὶ ὁθάξ 
βεῦετε υοϊαριαεῖθ ρεγίγοωϊ τα Ὠυ] Δ 4.6 8686 αὐϑῆποι, ἱπιστιρερμμάς, 
εἴ φαὶ ΔΡ' οἸμπῖριϑ γεΐαρί!, φαεπιδάπιοάαπι δοϊεπὶ Βοτπίη δα ἕως 
ἴε γοἰατ δῖρες φυϊάδιη δὲ δδεπϑηὴδ ὄἌἔχρϑγβ δυδαϊξ πᾶπὶ τὶ ἔεῖα 
[δπι εἰ [οτξαάίπεπι ροτήπιϊε πἰπνΐαπι 6Σ ραταπι, εἷς ϑεγτϑξ 
οτῖνας, βεαθ υεγὸ δοΐπαι οσῖα8 δὲ ἱπογειπθηία εἰ ἱπίοσ αν 
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χ ᾿ἰδάδτα δὲ αν ἰϊδάδωι ργοβοϊφουπίαν, φεεα εἰΐαπι πιπποσίδ ἕαποῖο- 
30 πδϑ ἰδ δάδηι γογρασί τθροσθμίαγ. ΠΆπὶ ἰπ 4]1}5 σοι πε τοδηῖ- 

ζεβιίογα δαπὶ, ἰΐα υϑὰ νϑηῖγε σομπδαθυϊε; υδἰαι ἐπ υὰΠΡα8 ςοτροτῖθ. 
τξ δηΐπι εχ 60 παϑοππίογ χαρά ααΐδ πιυϊτυπι οἰ ρπτι οαρίδὲ τϑαϊτοθ- 
πὸ ἴδβόγεβ ἜἼχοὶρίδὲ δὸ ρεγίεγαξ, εἰς Ποο πίγαπηαπε πναχίπις ροϊεδῖ 
ἴα οἴδοοτε χυὶ τιθαδ οοτροτίς ρο ει. ἰάεπι δυΐεπι ἀδ υἱγιαθαδ 
βεπιἰεπάσπι. παᾶιὰ φαοπιδάἀπηοάυπι ργδειεστωϊεἰεμἀΐθ εἰ [πρὶ επα 6 γο- 
Ἰπρεδεθυθ τοπιρογδωῖεϑ εἰβοίμηατ, δίς ἰαπιρεγδηῖεσ εἴζε Εἰ γοϊαρίαῖεδ 

δ τιαχίτπε ροδβατηιϑ ἀόρεγπαγὶ. δίμα ἰ8 εἰ ἰοτ πα ϊπὶα ταῦ 68: πϑπὶ 
οἷ δοδπεθοθθάο δὰ φαὰς [ΕΓ Β ] 18 δαπὶ ργὸ πἰμιϊο ραϊᾶγε, εαθὰε δαΐ- 
ἔδετε ἂς ρεγρεῖϊ, οτίεβ ευδάϊπια ; εἰ ἑογιϊτυἀϊη ἐπὶ οοπδϑοῦῖὶ τοδχὶ- 
πὶ Ροϊεγιπιαϑ εα φῃδε ἰδιτόγετα δέεγαπι δυΡῖτε δο ρεγίεγτε. φηδὶεα 
δαΐεπι δἷαὲ μαΡ το θθ] ριδε φααε ἰαοῖα δι βδεχυΐίατ, ας ἀοίοτ, ἴπ- 
ἀϊοῖο 6986 ἀδθεῖ. πᾶπι φυὶ 986 ἃ φογροτίβ νοἰπρίδιε θυ αρϑεπει μος- 
416 ἴρδο ἀεἰδοϊεῖατ, ἰδ ἐδτηρεταυς, χαὶ πιο εδιϊα εχ εο αἰβοίϊασγ, ἰβ 
ὁ8ξ: ἰπϊεπιρδγθο. εἰ φαΐ τοῦ ὅτανεϑ εἰ δοαγθδ8 ρετίετε ἐχ δοαπε Ϊδε- 
δέδοται οαρὶϊ ἀὺξ σαγῖθ πη] τα ] δια αἰβοίίατ, ἰοτιϊα, αὶ πιο]εφια 
᾿αὔδοίτατ, εἱπιϊάτι5 Παθαπά5 δϑῖ. υἱγίαδ δηΐπι ταογα }]8 οπιπΐδ ἴῃ ἀοἷο- 

10 τἰρας ἂς γοϊυρίδθυϑ γεγδδίαγ. πᾶπι δὲ υοἱαρίαιϊ9 1] ες τῖϑ δὰ τὰτ- 
Ῥ65 οἴχῃ ἱπιργοθας δοϊϊοῃβϑ ἰηνϊξατηατγ, εἰ ἀο]οτίβ δου εἶθ ΔΡ μοπε- 
δἰ.8δ ὡυοοδιουγ ἃς ἀδίεγγεπηαγ. ἰΐδαπα δἰδεπι ἃ ρπογίϑ, αἰ αἱξ Ρ]αἴο, 
ἴϊα πὸ οροτίεὶ φηοάαιιπιοάο 6886 ἀποδίοσ εἰ ἱπϑεξηϊοδ, αἱ φυΐδαϑ 
τορυδ ὁροτίδξ, 18 ταβυδ δἱ ἰδδιεπιοσ εἰ ἀοίδαπηπϑ: Βαες εϑὲ δηἰπὶ 
τεοῖα ἱπδιϊταο. ρῥτγαθίθγοδ οἱ ἰὰ δοιϊοηῖθαδ εἴ ρεγίαγραιοαίραϑ νἱγ- 
ταϊαϑ θαυ οσοπραῖδθ, οταποπὶ δυΐεπι ρεγίαι διοποπι οἸπηεῖασαε ἃς- 
ἤσοπεπι ἀοἷοτ δεψαῖϊζατ οἱ υοϊυρίδϑ, ΟΡ βᾶπὸ 4ιοφαα οδυδᾶπι Υἱγἕαϑ 
ἐῃ υοἱυριδιναϑ οἱ ἀο]οσῖβηϑ νθγβαβίτασ. αἴας μος εἰΐδτι Ξρ ] οἷα 
ἱπάξοδης, χυδὲ ἀο]ογίδπδ ἰδέεγθη ἀϊ σοπσιλοπαποτ ἴὰ πιαίεβοοβ: ου- 
ταῦοπϑϑ θηἰπὶ φυδεάδπ βπηξ, δὲ ουταϊίοπεθ δβχ οοπίγαγι!8 γερηϑ δά- 
ΒΒ οεί δοΐοπὶ παΐαγα. ργδβῖεγθα, φιθιδάμποάυπι δρτα ἀϊχίμνπϑ, χφαϊ- 

φοὸ Βα γοδπϑ οπιηΐδ δηΐαιὶ μαρίξι8 ἀδιοτῖοσ 8δὸ ταεϊϊοσ κὲ παΐτιγα, δά δα9 
[68 εἷπϑ παῖπγα ρογιϊπεὶ οἵ ἴῃ 1ζ8 υθσδαῖπσ, δἱ ργορῖεσ υοϊαρίδιεϑβ δς 
ἀοΐοτοϑ υἱειοϑὶ μαθίϊη 5 ἰὼ πορῖδ ἱππιαϑουππίαγ, φαΐ δὲ 1[|168 οοπϑεοία- 
τοῖν εὐ Πο5 [υρίπνπ5, πὶ 4πᾷ9 εἴ 4πο8 ποῃ οροτίεϊ, δυῖ 4φπδηάο δηΐ 
φαοπηοᾶο ποὰ οροτίεϊ, δῃξ 4αοῖ πιοάἷδ αἰτἰ9 ἰαϊΐᾷ ἃ γαϊίοπε ἀϊοιὶπ- 
ξυπηῖατγ, ἰἴδφαε εἰ ἀεβπίαπε ποππι}!ῖ υἱγίατε υαουϊϊαῖεδ φακβάδπι 
Ῥετεατ)διϊοπαπι ἀπίεπογαπιας δἰαϊαϑ αηϊεῖοϑ ἃς ρ[δοαῖοϑ. υθγαπία- 
τοερ ἰΔ 60 ποῖπιϑ γεοῖθ, χαρὰ δἰπιρίϊοϊξετ εἰ δθϑοίαϊς ἀΐουαξ, πες 
δὐϊαηραπι φαοπιοάο εἰ 400 ἰεῦιροτγα οροτῖεξ, εἰ οεἴετα πε δἀάϊΐ 
οοποπδνεγαπῖ. ᾿οο Ἔγρὸ ἰάπάθδτι ςοποδϑϑηπὶ ροαϊϊατ, ἴαίετη υἰγία- 
ἤθε, ἀπὰς ἰα νοϊαριαιίδαϑ ἂς ἀοϊοτγία9 νεγβαῖαῦ, δὰ γεϑ οριϊπαα 
ρθη δε ἰἀοῦεαπι 6686, νἱτίαπι ἀπίδπι οοπῖγα. δῖχπθ ἴδοὸς δδάδιῃ πο- 

30 ἰδ ε886ὲ ροϊεγῃηϊ εἰΐαπι εχ ἰδ πε ἴδηι ἀϊοεπιαϑ ραπΐοτα. πδῖῃ 
ςὔπι τὰ οἷπὶ 4π8ε δεααὶ εἰ Ἔχρεῖεσγε δοΐδθιιαβ, μοπϑϑίαπι ὑἘ116 ἴὰ- 
οὔτι ἄτιτα,, ἔγία οοπίγαγια, απ88 ἔαρίτααα, ἴαγρε ἱπα:}]6 πιο] εβέμππι, ἴῃ 
μὰ χαϊάεια οπιηΐθτι νἱγ Βοπα γεοῖο [δςεϊξ, ἱπιργοθαδ οἱ νυἱεοϑας οἵ- 
ἕδη ἀϊτ ἃς ἰαθί ταν, πιαχίπιθ υθγο 'π υοϊαρίδεραθ. οπιπίαπι δπΐπι δηΐ- 
σωδπεϊμπι σοπιπιαπὶδ εδὲ υο]αρία5, δογαπιχια οπιηΐατι 4086 δαἢ εἰεο- 

Πυδοποια γνεπίμν δϑοιάαδ οοταεδ εϑὲ: πᾶπὶ απίςφαίὰ Βοπεοϑίαπι, 4αϊο- 
4εϊά 1116 εξ, ἰᾷ οπιπε ἰυσαπάπηι υἱἀδίαγ. ργδδίθγθα υεγο ἃ ἔθη εγίϑ 
Ὡπ οὶ Ὁ] 8 πὰ πορίϑουπι ἐἀποδῖα δῖ, δἴφως ἰοοῖγοο μππο αἴϊεςσίατα 
δπίαϊὶ, 4πὸ νἱῖᾶ ποϑρῖγα ἰἰποῖα εἴ ρϑηϊϊαϑ ἱπιθαΐα δεϑὲ, εἴπεγα οἴᾳπε 
δϑοζεγβὸτο ἀἰ[Βς]ε εϑὲ. ἴδττι υετὸ ποδῖγβϑ δοϊΐοπε υοϊρίδι8 ἃς ἀο- 
Ιοεὶδ τεξαὶα αἰγὶ ρίπιιιδ, δἰ}: τηδρῖβ 8111 πιΐπαϑ, ἰἴϊδψαιθ πϑοθβδα δδὲ ἴο- 
ἴατα ποῦ 4ποά ἃ πορίδ φαδοερῖαπι 6δδὲ περοῖϊηπι ἴπ μΐ8 γερῦδ νεῖ- 
φαγὶ. το δπἰπὶ ρᾶττιπὶ χποπηδοϊὶ δὰ ἀοίου 68 αἴζεγξ, γεοῖε δὶ ρεγρε- 
ταῖι ᾿ἰδοῖδγι γε] ἀοΐεγα. ργδεδῖεγθα αἰ πο 8 εϑὲ, αἱ αἱ Ἡετγαοϊϊτυδ, 
νοϊπρίιεῖι 4πᾶπιὶ ἱγαουπῆάϊας οὐ ϑιβδέεγε. αἱ πὶ φυϊάφυς αἰ ΒΟ} ΠΠπιατι 

.ο 6δῖ, τέ ἵπι 60 τηαχίπιε ἂγϑ δὲ υἱγτξῃϑ οοοπραῖία οδὲ: ἱπ πος δηΠπΏ πιδ- 
Ἰος εδὲ Ῥοηϊϊα εἰξεςιουϊδ Ἐἰ δοιϊοπίβ. ἰΐδαπθ εἴδαι ργορῖεσ πδπὸ 
οδῦραπι περοϊϊππι οπιηα αἀϊδραίϊατίοπίθ πιογδ] 9 ῥστιἀεηίδεχαθ οἷ- 
Ὑἱ115 ἴω ἀο]οτῖρθαδ αο υοϊαριδεραβ οἰαρογαῖογ: πῶπη χαὶ ἴῃ ἰδ τεοῖθ 
86 μετῖξ, ἴθ τἷγ Ῥοπαβ, φαὶ δ6οπϑ, ἱπιργορυβ ζυϊατοθ δδῖ. υἱγέπιεια 
ἱείτατ ἴπ ψο]αρίαι!θα5 ἂς ἀοϊουῖθηϑ οσουραῖαπι εὍ8ε; εἰ φαΐρη8 εχ 
τορες εἰκηίξογ, 80 εἰβϑάθτι δαπὶ δἰϊαπι δυρεγὶ, εἵ οὔτ δοάοια 
τηοᾶο ποῦ εἰβοιηπίατ, ρετίπιϊ: ἃ φυὶθῦβ ἀδπίφαε τέρα οτῖππι 
Βαροϊε, ἴπ εἰν χυαοπα δο πηῦπεγα ἔυπρί, [ἰὰ δἱξ ἃ ποβὶβ εχ- 
Ρ᾽ἰοδζαση. 
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8. δεᾶ χαδεταῖ αἰϊχεΐδ, χυΐὰ εἶδ υεἰϊε ἢος χποᾷ ἀϊοίπηπϑ, ἴπ.- 
διἰἴ86 πιππεγίθαδ ἔππροπάϊς ᾿πδῖοβ, ἱεπιρεγαπεῖδε τεπιρεγαπῖο οἴδβοὶ 
Τρογΐεγθ. δἱ επίπι ἰπϑῖα8 δοϊΐομιββ οβδῦπε, ἴδια δαπὶ ἱπϑιὶ, δἱ ἰοπιρ6- 20 
ταῖδδ, ἰεπιρεγαηίεϑθς τὶ δὶ 68 7086 δτδτητη δι σοΙτ πὶ τη δι ΟΥΠΠΙ͂Πθ 
δῃηῖ ὑτγορτγια οἴβοία ἐχρίεπξ, ξταγηπιαιῖοὶ δὲ πνυϑίοὶ δἰπὲ ἤθς 6886 δϑὲ. 
δι. 6 ἴῃ αγιραδ χυϊάεπι ἰΐὰ 6δι7 βεγὶ επίπι ροΐεϑὲ αἱ φυϊδρίαπι α]}- 
φηϊὰ ξγαπιπιδιϊουτι εἰβοῖαϊ εἰ Γογιυϊτο εἰ δἰΐεγο ργαθεῦηξε ἃς ϑυξξθ- 
τϑιΐθ. Ἔγροὸ ἰΐὰ ἀεπίᾳπε βγδιππιδιϊουδ εξ, δὶ δὲ σταπιπιδιϊοϊ πιαπτϑ 
Αἰϊφαοά οὐϊετῖς, εἰ δταπιπιδίϊοα, ἤος εδἴ εχ ἀγίβ βταπιπιαῖῖςα χα 
Ρτδεάϊϊαυδ εϑὲ. ργαθίεγεα πθ αγίϊατη φυϊάθπι δο υἱγιαϊαπι δἰπιὶ}18 τὰν 
ἴΐο εϑῖ. πᾶπι 4υδθ ἃΡ δγίϊβαϑ ρὶβπππίωγ, δγιϊβ ρεγίδοιοπετα ἴῃ 88 
ἡ ἱποίαδαπι παρεπὲὶ: 88:18 εδὲ ἰρβιἰωγ θὰ σατο χαοάδπι πιοάο οοα- 
οὐτιδῖα εἴβοῖ, δὲ 4ιδε εχ υἱγῖαϊϊθιιδ δριιπίασ, ποι δἱ δὰ ουϊαϑάδπι- 
παοὰϊ δίηϊ, ἰπϑὶε δπξ ἰετηρογαηΐεγ ἀροπίωγ, 88 οἱ ἰδ σποαὺς 4αϊΐ ἀρῖξ 90 
αοάαπιπιοάο ςοπίοχπιδϊαϑ δραῖ, ἃς ρτίπιατῃ φυϊάετη δὶ δοῖθηβ, ἀεἰπάθ 
δὶ φομηδὶ]ο σαρίο, οἱ σοηϑιϊΐο ργορῖεσ δὰ ἰρϑᾶ οἂρῖο, ροβίγεπιο δἱ ἂγ- 
τῶϑ ρΡεγρεῖυα εἰ οοποίδπιὶ υοϊυπίαϊα ἀραῖ. μαθς δυΐθπὶ ἱπ ἀγα θα 8 ὃ 
φαίάειη δοφηΐγεπ 8 ποὰ ορὰβ «ἀμ θεγὶ, δεὰ βοῖγε ϑαϊ8 εδὲ. δ υἱν- 
ἰαἴεϑ γ6γὸ οοπιρᾶγαμ ἀδ5 οὔπὶ δοϊθπϊα ρᾶγατα δαὶ πἰ 81] ναἱθαὶ, ταῦτα 
φείεγα ποη ρᾶγυδπι υἱϊῃ μαρεηΐ, 864 πηηΐῖο πιαχίπιαπι δἴαπα δάθο 
ΟἸθπετ ; 4π86 Ταυΐάεπι εχ ἰξογαιῖδ ἀἴχιιθ ἰἀδπιϊάθια τερ οἰπεὶα ἰπ8:18 δὸ 
τεπιρεγαῖὶα δοίϊοπιρα» φαδογαπίατ. Γ68 ἱρι ὍΣ ἰπδίδ8 ἃς ἐδπνρασγαίϑθ 
ἀλουπῖττ, οὔπὶ 18165 δυπξ 4π4168 γἷς ἰυβιαϑ ἂς ξετυρογαπε δρεγὶξ. ἰὰ- 
δῖα δαΐετι δἔ Ἰθτιρογϑηϑ δϑὲ ποῦ 4αὶ 888 γϑδ βεσίϊ ἰδυιΐπτη, δε φυΐ 
ἴτα ρεγὶξ αἱ ἴαϑ:1 εξ τοπιρογδυῖοθ μοτηΐπθϑ δοϊθαξ. τεοῖθ ἰρίίυν ἀἰοῖταν 
ἰπδίι8 δὸ ᾿απιρογαῖῖ5 δοιοηἶθτιδ ἰπϑῖ09 δὸ ἔοι ρεγαηῖαϑ εἰλοὶ, Βἷ5 δ- 10 
ἴοπὶ περ! δοῖ 8 πατλΐποῖι ἀπαπᾶτω υἵστιτη Βοπῦπι ξυίαγαπι. 864 γ] τὴς 
4πε οπιθθϑ ουτα ἤδες ἄρεσε ποῃ ουτεαῖ, δά γεγρα οοπίαρίοπίεδ ΡΒἷ- 
Ἰοϑορματὶ 8ὲ δγϑιϊγαυίαγ, ἰΐϊδαπθ δρεγαπὶ [αἴασαπι αἱ Βοπὶ δἰπὶ, πῸπ 
ταῦ απ Ὁ δερτῖδ αἰ Π}δγαπῖεθ, χαὶ τα εἀϊςοϑ διαπάϊοδα 1}}} χαϊάοτα δὸ 
ἀπ ροπίεγ δπάϊαπι, ϑεὰ πἰ μὲ εογῶπι απαα δΡ ἐἰϊϊ ῥγαδοὶριππῖυτ ἔῶ- 
οεγα νοϊαπί. αᾳπεππαάἀπιοάαπι ἰφί τον ἧι παπηπατ οοτρας ετὶϊ Βεηθ 
οοποιϊξαΐαπι, ἀστὶ ἴϊα οςαταπίατ, οἷς πες μἰ5 δυίμχα, ἄππι μος ταοὰο 
ΡΒιϊοδορβαπίαγ. 

., δεαπίϊατ ἴατι ἀείποαρβ αξ φαϊὰ οἷς υἱτῖπϑ νἱάδαπιηβ. ααο- 
πΐαπι ἰρίταγ φυδα ἴῃ διΐπιο ἰρθαογβηίαγ, ἰσία δυπξ, ρετγίαγ αἴ ϑ 00 
Ροϊεβίαιε μαϑίτι8, περδδϑαγίο δα ἔγίδι58 ἀπατῃ αἰϊφαοά οεἰξ υἱγίαβ. 
εγτυγ αϊίοπεϑβ δπΐοτ ἀΐοο οαρίἀϊἑαΐετι, ἴγαπι, τἰπιογεαι, δὰ ἀδοΐδπις 

τηυϊἀδατίαπι, ραπάϊητη, διμϊοἰ διὰ, οἀΐατη, ἀφο ἀογίαπι, δουιυ]αῖῖο- 
πο, ταϊϑετοογάΐδπι, δὲ οὐπηΐπο δα οὐπαΐδ 4πδε δε χαΐτιν υοἰαρῖδβ 
δηξ ἀο]ογ. ροϊεϑέαϊεϑ δπΐεπι, φυΐρα9 δὰ ᾿δ5 ρϑυτγρδίομθϑ ργορθηϑὶ 
ἀϊοίπιατ, αἰ πάγττα ἱπιραΐθα γε] δά ἰγαβοθηἀθπι νεἱ δὰ ἀοϊεηάστῃ 
γεὶ δὰ πιϊβεγεπάυπι ρτος γε 8 δαπηιβ. Πα ἰτα8 Ὑ6γῸ δαπξ, φαΐθπ8 δὺξ 
Βεπε δαὶ τᾶς δάνεγθῃβ ρεγιαγραϊΐομ δ δἴζεοι δηπια8; υεΐαιϊὶ δὶ 1ξα 
αἴζεοι δἰπιας αἰ νϑμβοπιθ πῆι δὺξ Γοπιϊβ81.8 ἰΓΑϑο ΠΏ, ταδ]6 αἰο 
δυταιϑ, δἱ αἱ ἱπίγα πιοάππι, Βεμδ, ἐξθιῃααα ἴῃ οεἰοτῖδ. πα4αε ἰδίαν 
υἱγϊαῖεδ πεαπὸ υἱῆδ ρεγιαγρδιοπδδ ϑηηξ, ρτγίπηυπι συΐα εχ ΡεΓΌΣ- 30 
Ραϊουΐϊρυδ πο Βοπὶ πεὸ πιδὶὶ ἀϊοίπιατ, αχ υἱγίπεθαβ δυΐοτι δυϊ υἱ- 
Όϊ6 ἀϊοίπιατ. ἀεϊπήε φαοπίαπι ρεγιοτραϊξομ 8 πορὶθ πεὸ ἰδα αὶ ἄδῃ- 
ἴαγ πϑὸ νἱ το: πεχας δπίπι χυΐ Ἐπιοὶ ἰαπἀαϊατ, ποχαε αὶ ἰγαϑοϊ τα ἢ 
πεάῦς 4υὶ δι ρ] Ἰοῖξοῦ ἰγαβο ας υἱταρογαῖαγ, δε χαὶ σαγῖο τοοάο. 4206 
Ρτορίεγ υἱγιαϊεβ υϑγο εἴ υἱῖῖα ἰδυιάδτηαγ δαξ υἱϊαρεογαπιυτ. ἀεὶπθ 
ἱγαϑοϊπιαγ εἴ τἰπηετηπϑ ἱποοι βάτο : αἵ νἰγίπιοϑ δῸΣ σοι ἴα φπαοάδτι 
δαπξ δαὶ Ὡ0η δίῃε οοπϑιἶο. μοβίγοῖπο ρευτογ αἰ οηΐραδ πιονεσὶ ἀἢ- 
οἶπιητ, υἰγαιθη5 δὲ υἱτῖδ πο τπουετὶ, δε χαοάδπιπιοάο οοηΐον- 
τοδτὶ. Ῥγορῖδγ ἢδ8 ροστὸ οδυϑ88 πε ϑυυῃξ ροϊδϑίδεβ. π64π6 δηΐχα 6Ὸ 

οἀ ραϊεπάϊ ροϊεδῖαϊε ργϑβάϊει δαπιπ5 οἰπιρ!οἰτοτγ, Βοπΐ γε] ταὶ 
οἰπιατ, πεᾷαε ἰδ ἀππιαγ δαξ υἱταρογατοῦγ. ργϑθίογθα ροϊεδιαῖοϑ ἴῃ. 

δαπί ἴῃ ΠΟ 8 παῖῃγα, Βοῃΐ δυΐθιῃ υδὶ ἱπιργοθῖ ποῦ δηπιυ8 πδξαγας 10 
418 ἀε τε ϑυρτα ἀϊχμηυδ. χποάϑ! νἱγίαϊεθ πδς ρεγιαγραϊομδδ δππξ 
πες ροϊεδίδἔεϑ, γε πφαϊζαγ αἰ οἰπὶ ἈδΡτπ8. φηϊὰ ἰξίτατ δἷξ υὴσίπδ ξ8- 
ὭστΟ, ἀϊχίπιαϑ. 

5. δεά πο 8815 δοὶ ἰΐα ἀΐςετε, υἱσίαζοπι ΒδΡ απ 6886, σΈστιση 
εἰΐωπι οδίοπάθπάηῃπι ψπδὶϊβ δἷξ μαθῖταϑ. ἀϊσεπάτπι ἰρίτατ 688 τἰγεθξεπ 
οπίπεπι εἰ ἰά ουΐπ8 'ρθα Υἱγίαϑ εδὲ Βὲπε αἰζεοϊυτα γεάδεγρ, δὲ ορῃϑ 
Εἶπ8 ΟΓΔΓΘ 8. ρεγροῖῖγε; δχδιηρὶ]! ἐταῖία υἱγίας οοα]ἱ οὔπὶ οσαΐατι 
ἔρϑαπι ρτοραπι εἴβοὶϊξ, ἴππὸ ρίαν ἀρῶ πισπαϑ ἐχρίθη τη : γὴγ- 
ἴαῖα δαΐπι οοΌ}} ΒῈπα οεγωΐμηιϑ. ἰΐοιαπα υἱγαιθ 6δααὶ οὔτ Θ4ΌυΙΩ 



ΕΠ 

320 θοπαῦτα εἴδεῖδι, ἐστι δὰ εὐγτοπάππι εαοϊξετηατιε υθβεπάσπι δὲ Βο- 
δἴ68 ἐχδρεοϊαπάο5 ἐχρεάιϊαπι 8ς ραγαίαπι. Παοί οἱ [ἴὰ 6ϑὲ ἰῃ οτηηῖ- 
Ῥ5, Βοπιϊπἰθ ργοίεοϊο υἱγῖυδ Βδθ τυ οσὶῖ, 4πο ποῖπο εἰ Βοπυβ βδὲ 
εἴ 38πὸ πιῦπογε Βαμα ἰαηραῖαγ. δἴαφυθ μος αυϊᾷοπι φιοπαὶῦ πιοᾶος 
[αἴαγαπι 811, στα ἰδιη δηΐοα ἀϊχαγίπιαϑ, ἴαπι εἴϊαπι ἸΠ3ρ158 ρεγϑρίουαπι 

ἴα 6886 ροϊετγίξ, οἱ 40.815 δὶ: υἱγιαιϊῖ8 παΐαγα οοπϑιἀεραθίμιιϑ. Ἰίςθὲ 

ἰξλτατ ἴῃ οπιηὶ τα οοπιϊπεπία ἃς ἀϊνϊάυα εἴ Ρ]5 εἴ τηϊπιϑ εἴ δεαι8}8 
δσπεγο; δᾶηιε γε] εχ ἴρβᾶ τὰ ἰυϊοαπίαγ υεὶ δὰ πο8 τείεγαμιαν. 
δεαῦδ]ε βυΐθιῃ φυϊἀάδηι τηεάίυτα εϑὲ ἰπῖθ πιιπίαπι εἴ ράτιπι. ἰᾶτα 
τεὶ πιϑάϊαπι ἀρ 06 }10, φιοά δεαπαι ταῦ αραϑὲ 80 πἴγοηια δχίγθιηος 
υοά φυϊᾶοπι ἀπατῃ οἱ ἰάδι δὲ οἸμηῖρυ8. τπηϑάϊυπι ροιτο ἀἢ πο8 ἰά 
4υοὰ πες ϑυρεοιδῖ πες ἀοβογὶι ἰά φυοά οροτιίεῖ δ658ε. μου διιΐεπι 
ἢδς ἀπ οπιπίθυϑ πες ἰἄειπ εϑὲ. δχειπρὶϊ οαῦϑα, οἱ ἄδοθτι τηιἰτᾶ, 
ἄπο ρϑυξᾶ δυπὶ, 86χ τοὶ "πεαΐα ϑυπίεγε οοηδιθυθδγπηῖς Δοφυλ] το τ 
πίῃ ϑιραγδιξ δὲ ϑιιρογαπίαγ, δαὰ8 πος πιρίμηπ δὲ Ῥγοροτίίοπα 
ΔΙ πιδῖϊοα. δὲ φυοὰ ποὶ8 πιδαϊιμη δϑὲ, ποπ ἐϊᾶ διυπιθπάτπι δϑῖ. 

5 πο δηΐμῃ δὲ ἀδοθμι ᾿ἰἰγὰθ σΟΙΏ 6556 πἰτηΐαμη δι1,) ἀπᾶ8 ρᾶγαΠ, 86 Χ 
Ἰργαθ᾽ αἰἱρῖα ρυδεϑογθει. δϑοῖ επὶπι μος 4υοαηα [ογίαϑϑα πριϊτυπὶ 
γεὶ ρᾶγαπι οἱ φαΐ οἷξ οἴδυιπι οσδρίατιδ: ΔΜΠΙΟΝΐ δηΐπι ράγαπι, εἰ 4αὶ 
πτιῆς Ρῥτίπιαπι ἱποὶρις Ἔχαγοθγί, πναϊζαιπ. δἰ πη] τόσας ἄε ουγϑὰ εἴ 
Ἰαοῖα δεπεοπάυπι. ᾿ἰἰδααε δοΐθηϑ οἵπη δ πἰπηίτιπι εἴ ράγαπὶ παρ! ς, τη ε- 
αἰοογίιατεπι ἐχαυΐτίς δίψα πδπὸ οχορίαϊ, πιβάϊοοτιἴοπι ἱπυϑτα 
ποη τεῖ, δεὰ δᾶπι 4186 πο Ρ]8 δϑὲ πιβάϊοοι ἰ88. φιυοάϑὶ βεϊεπιία οππὶσ 
ἴτα ἀοπηιπι Β6Π6 δυιιαν Ἰπππιιϑ οχρὶεὶ δὲ δρϑοϊνίς, 81 πιϑἀϊοογιταΐοτε 
δ δὲ ΟΡ οουΐοβ ργοροπαῖ δά δϑιῆαιε διὰ ὀργᾷ γευοςεὶ ἂς αἰγὶραὶ 

10 (εχ 400 ε8 ορεγᾶ 4ι,86 δοῖϊε εἴ δῇϊαθρτγε βοϊδ διιπὲ, μᾶς δι] εχιγοιπιμῃ 
οτγαιϊίομα σοπιτηθπάδγε βοϊθπὲ, πὲς εἰς αηϊςιθπὶ ἀειγμὶ πες δάάϊ 
Ῥοϑ886, 4ααδὶ πἰιηὶππι δὲ ρᾶττπι Οπιπθαι ρογίδοι οπθὶῃ δγὶ18 σΟγγτη- 
Ραὶ εἰ ροτίιμαϊ, οοηϑεγυεῖ τπηεαϊοοχιῖαϑ; ἴὰπὶ οἰΐαπι μουὶ ἀγάβοαϑ, αἱ 
φυϊάεπι ἀϊοῖπιπϑ, ἱπ δι}ι18 Ορουῖθα οεἴβοϊοπάϊ5 ἤδης ἱπιποπίωγ οἱ 8ρ6- 
οἰδηῖ), υἱγῖαβ δυΐθπι οπιπὶ γί [πιπαῖϊοῦ ἂς πιϑ]ίον δϑὶ, φιειπδάπιος- 
ἄυπι εἰ παίυγα, δὰ ργοίδοϊο πιθάίΐατη υδἰμεὶ οο Ππϑαπάο Ρεἰδὶ εἰ ἀε- 
δἰϊπεῖ ἤθοαϑ58 δοῖ. ἀδ δὰ δυΐεπι σἰγίαϊε ἰουογ πὰ δὰ Ἰπογο8 ρεγ- 
ἔπει. δες δπῖιη ἰπ ρογιυγθδιϊοπίθ 8 ΜΗΠ5 δοιϊοπίθι5. νδγϑδίηγ, ἰα 
ρας εδὲ εἴ πιιπίυπι οἱ βάγαπι οἱ ᾿πϑάϊοογιιαϑ, οὐ {ἰππᾶγα, βάστα, 
σοποῦρίϑοογα, οὐὐἶ856 δίαιια δϑρδγπδγὶ, ᾿γαϑοὶ, πιϊδαγαγὶς δὲ εὖ ϑ61η 6] 

40 ἀΐοδπι, ραυάεγε εἰ ἀοϊογε ροῖϊεϑι αφιιίϑηηε πἰπιίιιπ οἵ ρϑγιπῃ, βῖφυ δ 
πἰγάπααα ΠΟ γθοῖθ. δ ὙΈγὸ 400 ἰειΏροτγε εἰ ργορίεγ Ζυδιπ οδιισᾶπε 
εἰ αὐυΐδυβ οἱ σαΐῃ5 γεὶ ξγαϊία εἰ φαοπιοάο ορδγϊεϊ 15. αὔίβοιρι5 
οοταιπον τὶ, ἰὰ θαι εἰ πιβάϊαπι δδὲ δὲ ορενηαπι; φποά ἰη υἱγίιῖο 8ἰ- 
ἴαιη δῖ. δοίειπ φιοααθ πιοίϊο 'π δοιϊοπίθι5 πἰπιΐανα ράγοπι πο ϊηπη 
Γερουϊυτ, υἱγῖιϑ δαΐεπι 'π Ρογιαγρ δ οπΙ θὰ δὲ δοιοπίδιυι5 γαγϑαῖιγ; 
ἴῃ φυΐρθαϑ ηἰπηῖιιπὶ εἴ ραγυπὶ εἰ ρβϑοςϑία δυηξ δἵ υἱϊυρδγαπίωγ, τπδ- 
ἀϊοοτήϊα5 οἱ ἰαπὰϊ ἀδῖιγ δὲ γθοῖθ ἰδοϊῃπι εδῖ. αἱ ἤδες ἅπιροὸ ϑ8ιπὶ 
σἰγιθεῖθ. δὲ Ἔγρὸ Υἱγία9 πιβίοου 5 φιαδάδπι, οἵπὶ πιά ἰοοτγἰ τδΐθιη 
δἰ αὶ δίρυιαπι φυοάάαπι διδὶ ργοροδβίϊαπι ρεϊδὶ ἃς ἀδϑιϊμθί. ργδεῖθ- 

30 Γδᾶ ρδοσᾶγα πηι} 18 τη 418 ροδϑιιπηὰ5 (πιαί πὶ οπίπι, αὐ Ῥγιπαροτγεοὶ 
ἐοπίεοῖαγα φιϑάαπι σΟΠΘΘαΆΘΡαμΐιγ, δδὲ ἱπβηη αἴσαθ ἱπιθγιηιμδτὶ, 
Βοπαιῖπ βηϊι εἰ ταγτηΐπαιὶ), δὲ γεοῖε ίδοθγο τπὸ πποᾶο. ἰΐδαε εἴΐϊατη 
μος ἀϊβο:]6 δοὲ, {Ππ4 γογο ἔὰς δ: ἃ ϑοορο 80} 1σδὲ ἀθεγγαγε ἴδοϊϊα 
δϑῖν δοόρῆπι ἰετῖγε ἀἰβςῖ 6. ΟΡ [85 ἱρὰ οδι885 πἰπιΐππι δἰ ρᾶγῖιτα 
δα νἱϊίυυ ρεγιίηθης, πιο ϊοογῖϊα8. δὰ υἰγιιτθαν. “ἀπο πᾶπιφαδ Βοπὶ, 
οὐποξπιοάιδααε πιδϊ," αἱ ἱπαιῖς 1116. 

6. Ἐπεὶ ἰρίττ νἱγίῃ5. μαρίτα8 δά οοπϑι]απι ἀροπάϊ οαρίεπάπτῃ 
{07 αρῖπϑ οἱ ἐχρεάϊειθ, ἰπ δὰ πιθιοογίιαῖθ ροϑιϊυ5 488 δά πο5 ςοπιρᾶ- 

Γαΐαγ, φθδθ θα γαϊϊοπα δὲ ἀθβουϊΐα, δὲ αἱ ργυάδη ἀεβπίγεῖ. ταϑαΐο- 
οτἱίαϑ δαΐοπι 868 τπηθάϊιητι δὶ ἀποταπι νἱπογαπι, ππὶυ8 φποά εχ πἰ- 
τοῖο, δἰτοτῖ8 συοὰ εχ 6δο φιοὰ ρᾶγυπὶ δϑὲ παϑοϊϊῃγ. δίῃ εἰϊαπὶ ἷο- 
Εἶτοο πιεαϊοοτι 88 θϑὲ, φιοά αἰΐα υἱτἰα ἀββεγαπὶ ἰΊά φηοά βετὶ ἀθθεῖ, 
ἴππι ἴῃ ΡεγΌγ δ οπῖθα5 ἴατα ἰπ δοιϊοπία8, αἰϊα ϑαρεγαηξ; υἱγίῃϑ 
δυΐεπι πη άϊιιπι οἴ ἰηνθηϊξ οἱ δαφιϊαγ. αυοοῖγοα Υἱγία8 6Χ ϑι8 68- 
δεηϊΐα οἱ ταϊῖοπα, 4186 φυϊά οἷῖ τε8 ἀβοϊαιαὶ, πιβάϊηπι δοὺ πιβάϊεϊαβ 
ε5ῖ; εχ ργα ϑίβπηα δυΐδιῃ εἴ ραγίδοϊοπθ δι πιπιῦτι. ὙΘΙΤΙΠῚ ΠΟ ΟΤα- 
τῖἶϑ 8010 Π6Ὸ οπηηΐδ ρειξαγθαῖτο υνϑἀϊοοτγιταΐοπι γεοῖρὶῖ. ϑᾶπε δπΐτη 
αηλεάαπι φυοτιη πουπὶπίθι5 βἰδιίιπ νἡαπι δὲ ππρ]οδίπη, αἴ ταᾶ- 
Ἰενοϊεπεῖα ἴδοῖαπϑ αἴϊεπο πια]ο, ἱπιρι οπῖῖα, ἱπυϊἀοπεῖα, οἱ ἐπ δοῖο- 
πῖθιια δά] τοτίατα, Γαγῖιπι, οαθἄσθ. Βαθο θπίπι οὐππΐα, οἱ σπδὲ βππξ 
Βαΐτπ5 ρεπεγίϑ, δὶς ΔρΡ 6᾽]απέατ, φυρά ἱρδα πιαία δἰπί, ποὴ δοστιτ ἱπι- 

30 

ο 
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ταοἀεταϊίοποδ ἃπὶ ραποίϊαϊδδ. ἡπηαλτηῃ ἰρίτας ἤοτγὶ ροϊοϑὲ ᾽ξ ἴα δ 
τεοῖε βαῖ, δεὰ δεπιρεσ ρεοοδίηγ; πεῆπα ἔῃ 1] θὰ τϑοῖθ δαὶ ποὺ τε- 
εἷε ζλοϊεηαὶ νυἱβ ἰῷ δὸ ροϑῖϊα δϑὲ, υἱ οὔτι {πᾶ εἴ 480 τεταρογα εἰ 
τιοάο δἀα]τετίαπι ἴδοεγε οροτῖθαϊ δηϊπηδανεγίδιιγ, δε δἰπιρ ἰσλιετ 
εἴ ἈΡβοϊαῖε χφυϊάν᾽8 Βογαπι δάἀπιϊεγε ρεοοᾶγε εδὲ. φυδιθοθγεμι σβα- 
ἀϊοοτιξαϊεπι βεὰ τπεάϊαπι ἷπ ἢ ϊ5 ροβίυϊαγα δἰπιῖ!α διὲς, ἃς δἱ ψπΐδ ἴῃ 
ἰηΐατῖα ἴδοίεπάἀα εἴ ἱπ υἱτα ἴζπᾶνδ οἷ ἰπϊεπιρεγαῖα πιδάϊοογίξδίεια τὶς 
τοΐατα εἴ ραγυτι 4αθογαῖ. ἤϑῖὰ πᾶς ααΐάεπι γαϊίοπα εϑ8εὶ ὩΐτοϊΣ, εἴ 10 
εἰμ φυοά ρᾶτγῖιπι δϑῖ, το μ9 ἂς τι ϑάἀϊοοτγῖῖαϑ, εἰ πἰτο πἰπλίαπα, "εἰ 
εἶυ5 φυοά ραγίτη δ8ῖ, δἰϊαυϊά ράγτμα. 964 χιοπιοάο ἰεπιρεγαιξῖδὲ 
ἃς [οτγιϊτυ ἀϊηΐ8 πᾶς πἰπιΐαμα εϑὲ πες ρᾶγθπι, ργοράθγεᾶ φυοΐ ταϑάζπιο 
αυοἀδτηπιοάο εδῖ δυϊηπηῖπι, 815 π6 ΠΠ]ογατι 4υϊάοπι πιεάιοοτίναδ εἰ 
πες πἰπιΐπ πες ραγίμη, δε αἱ ααἰάχμυε δἀπιϊοῆθβη [πα ετῖς, ἰϊα ρεοει- 
ἴυτα δεῖ. ΟἸΏΪΠΟ Θμΐπὶ πδο ὨΣπηϊ πες εἶὰ8 ΄αοά 6δὲ ρᾶστπ τηδξο- 
οὐδ δ56 ροϊδδῖ, πες τηβάϊοογίτδιἴδ πἰπιΐυτα οἴ ράστιπι. 

Ἴ. Νὸονν δοίῃπι δυΐοτπα μος ὑπίγογϑα ἀϊσθηάῃπι δεῖ, δε εξ 
δα ϑηρη]α5 Υἱνταϊοδ δοσοτητηοἀδηθτη. δογιποηδδ δηΐμι 4αὶ 
ἴπγ ἀα δοιξοηῖθαβ, 1 φυὶ δὰ βαηαϑ υπίσϑγϑιπι ραγπϑηϊ, Δ ααδῖο 
διπε ἰπδιίονεϑ, 4ι1 6 ΓῸ ρᾶτίδδ δἰ γθϑ ϑίηρυϊαν 65 Ἔχρ Ἰοδπε, γϑοσεα 
ἴπ τε. οπίτι δἰηροϊαγιθα8 σοπϑίϑιαπε δοϊϊοηθδ, οὐαὶ δ ἀὐῖεαι 
οροτέεϊ ογδίϊοπετα σοπργιγε. ἤδος ἰρίϊυγ 6χ ἀ βου ριοη6 βασαστια 
"εἰ ἱπιδ] Προ πάα σαπξ, ἃς (ογϊτυἀο αηϊάεπι πιειϊοοτιιαθ εϑὲ ἐπ τβεὶς 
εἰ εοπβἀεμιὶα οοουραΐῖα, δοταϊΩ δαΐοτα 4υΐ τηοάυτῃ διιρογωηῖ, 5 χα} 
Ἀπιογὶϑ νδουϊϊαῖα δαρεγδῖ, οατεὶ ποτηΐῃ (δπὶ δαΐετι τη] τὰ 4086 πὸ- 
ταῖπε σαγθηϊ), φυὶ τόσο πάθπῆο τποάυπν δῃρεγαῖ, αὐάαχ Δρρεο)Ἰδίατ; 
4αὶ δυΐειη πιεϊμθπάο υἱῖγα πιοάππι ρτορτεάϊτυτ, Βάδπάο ποοάατε ἀδ- 
δεγῖξ, ἰρπᾶναϑ. ἰδὶπ Υ6ΓῸ ἰῃ γοϊαριδιρυϑ εἴ πιο] 6δτ19, ΠΟ ΟἸαθαλ, 
δεἃ ἱπ 118 4π8ε δ4 οογρυ8 ρεγπεπε, αἰφας μᾶγαπὶ ἴῃ οἷϑ πιδχίτω 4πδε 
ἵπ Ἰδοῖα γδγϑδηΐαγ, ταῖαι8 δυΐθτι ἴπ ἀο]οΥὶ θα 8 απατη ἰπ νο]υριδεθαΣ, 
ταϑἀϊοοτίϊαϑ ἰοιπρεγδητία εδὲ, πἰπιΐατη ἱπιθπιρδγαηῖα, ἱπ τοϊαρικῦ- 
Βὺϑ ροτγὸ αυὶ 60 ρεοοοπξ φῃοά 688 ραγαπιὶ εχροϊδηΐ, ΓᾶγΟ γαρ6- 
τἰυπίατ. [τὰ πῈ ποπιδη ααίάεπι οοπδδοῦ διηϊ: 861 ρρε]]επΌΓ ὁδηδ 
86 8118 ΘΧρετί68. ἐῃ ἀοπδηαϊ8 δυΐθτη εἴ δοςὶρ᾽ ἐπα ϊ8 ροοτπηὶΐα τπδάϊο- 
οτἰϊαϑ φυϊάοπι δὲ δὰ 4υᾶδ ΠΡ γα τα ἀϊοϊ τ, πἰπιΐατη ἀπέετα δὲ ρα- 10 
τύτῃ οἰ[αϑίο οἱ {1} 6γα!ά8. δὰβ δαΐθπι αιιὰν ἀϊχὶ πιράϊοςτξαίοϑ σου- 
ἐγαγίϑ ἱπίεν 88 ταϊϊοπα υἱεοϑὶ μοπηΐπ 8 δὲ ϑηρογαπὶ δὲ ἀδϑογαπέ. Ῥχο- 
ἀΐξας οπἰπι ἰα ρτοίαπάεπἀα ρβοπηΐα αἶγα πποάσδι φγοάϊι, ἰα δςῶ- 
Ρἱοινάα πιοάαπι ἀεδοτῖϊ : {ΠΠ] 56 γ8}19. ἵπ δοοὶρίεπάα ἱπιπιοὰεταιιβ οὶ 
ἣν ῥγοίαπάοπαἀα ραγοῖογ ἂς τεϑιγιοἰϊογσ. ἤᾶες ἰρίτιγ ππῆς πᾶσαι 
γε]υτί δάυτη θγάτηι8 δυπιτηδιϊπιιδ ρεγϑιγί ηρίπιμδ, ἱπ ὈΤΘΘΒΕΗΙΣ 
ἶρθο οὐπίθηι!: ροϑίογίαθ δαΐοπι δπποϊθαιίαϑ δο ϑυ δε πα 6 ἀϊοῖιν- 
δυευῦιαϑ. ἱπ ρεουη!δ δυΐοπι δ] ἰδ6 φασι Ὑθυϑαπίαγ ὡπὶπιὶ δἰἴοιον 
Ὧ.68, 4υθΓὰπι τη Ἔαϊο εἶα τηαρηϊβοδηίία ποταϊηδίατ. πηλβτῆςαβ εαῖδι 
60 ἀϊετγι ἃ ᾿!ρεναὶ!, φυοά 116 ἰῃ πιαρηῖδ, Ηἷς ἴῃ 6 γογϑεῖωσ. 
αἰπιίατι ἀπειροκαλία, ἰά εδὲ εἰ εξαηιῖαε ἰηϑοϊεπιῖα, εἰ βαναυσία, ἰὰ εεὶ 
ορεγαγία φαδοάδπι ἴῃ δαπιρῖα ἰαοίεπαο ἱπδοϊδπτία: ρατοτι μιπροπρό- Ὁ 
πεια, ἰὰ δδὲ ἰπάεοογα ἴῃ δυπιρῖα ἰδοίθπο ρατγοϊπιοηΐα: αἰ εσεπιῖφοε 
δε 8} ἰΐ8 χιιδε δὰ {1} Ἔγαϊϊταῖθπι ρογπθηϊ. αηὶὰ ἀἰϊ[εγαπὶ αυξονο, Ρο- 
δἴεγία 8 ἀϊσατητιβ. ἰδπὶ ὙΘΓῸ δὰ 41:86 ἰπ Βόμοτα εἰ ἰηΐδηνῖα υουβῆαε 
πιεάἰοοτιῖασ, ἀηπιὶ πιαρπίτνο παπποῦ ρδίατ : πἰπιΐαπι χαυνότης ἃ Οτῶ- 
οἷϑ ΔρΡρΕΙ]δΐατ, ἃ ποβί8 εἰδιΐο δηΐπεὶ δυῖ δαρετγθίβ ἴῃ δηἰπιΐ εχιολίδο- 
ἀϊδ πουνϊπείαγ: ραγαπὶ Πα πη} 18 δὲ ἀδπιϑδὰ9 δηξγυϑ. ΤΏϑεαΝ αθῆριδ 
οοπιραγδίϊοηεπι πάρ ογα ἀἰςεθάπιαϑ σατο πιᾶρτιί βοεπίῖα ἢ Ρεγαϊ δῖναι, 
ἐο ἀϊςεγθπῖοπι φαοὰ ἴῃ ραγυὶβ νδϑγβοῖασ, δαπάθτι μαθεὲ οὔπι διυδμιὰ 
τοαρηϊτα εἶπ 6, φαδε ἰπ τπᾶρπο μόπογα τεγηϊξατ, υἱγῖαϑ απδϑάατη αδδύξα, 
4π8ε ἰπ ρᾶγγο εδὲ οοοπραῖα. εὐδηΐγε θηἷπιὶ ροϊοεῖ αἱ χηΐϑ εἴ ΡΓῸ 6 
δ 8815 δὲ, Ἀοπογεπὶ ὀχρεῖδϊ, οἵ αἱ πἰπιΐῃπι δὲ ράττπι ὀχροῖδε. " φιὰ 
δυΐεπι μοποτίβ οὐρί ἀϊίαϊε πιοηπι δυρεζγαῖ, δι οσυα, φοὶ ἃ 
ςοπξειπρίογ Βοπουῖβ δρρεϊ]δίωγ: τηϑάϊι9 ποπιΐηθ οἄτοῖ; δἴχηθ δεδμι 30 
αἰεοιομεϑ ἴρδαα σαγεηξ ποταΐπηθ, ργδδΐεγαθδτα δι ἰοεῖ, σαΐαϑ φἦ- 
τιοϑίταϑ δπι Ὀ᾽10 ποπιϊπδίαγ. Ἀΐης οχίγετηὶ 46 πιδάϊο ἰοσο θύμον 
ες ἰ᾿ῆραπί. αἴχιια δάβθο η08 ᾿ἰρϑὶ δυπι φηὶ πιεάίῃ8 οδὲ, παῆς αιοδιϑόν. 115 
ϑύτη πῦης ΠΟΠΟτΊ8 Θοπίοηηρίογοπι Δρροἰἰδπιηϑ; εἴ ΑἸ σαδπὰο 

, δύτα, Αἰ χαδπἄο Βοποτῖ9 σοπιεπιρίογειη ἰδαάβπιιβ. φποά 
[αοἴαπιτιϑ, 'π [18 υδ6 ἠείποαρϑ δοιιθηῖογ Θχρ  ἰοδ ίπιαθ. τπσθο Ψ,δο 
Ε0 480 οοερίπιιϑ τηοᾶάο ἀξ οεἰεγῖβ ἀϊςατησβ. εϑὶ δαΐετη εἰΐαπε ἔα γα 
πἰπισῦτη, ρϑγυτη, πιρἀϊοοτῖϊδδ: δο οπτὰ δὰ ἴδγε ποιαΐπα τδεδὲ, τρῖρ. 
ἀϊππι οἹεπιεπέθια ἃς ἰθπατα, τη εὐϊοοτγ δῖε οἰ θαι ἐπῆδχα δὸ δα. 
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ποτ πδρἰπηα8: Οχ γοτη στ πὶ Ὑ6γῸ 9 σοΐ πιοάυτ βαρογαξ, ἰγαοῦῃ ἄα8, 
υἰδατοσας ἰγασυπάϊα ἀϊσαῖυτ, απὶ ἀδδοτῖξ, ἰθπῖαα φαϊάδπα, δὲ υἱδίατα 
Ἰεπιϊαο Δρρε!]είπτ. ἴαπι υϑγὸ ϑδαπὲ δὲ ἔγεϑ αἰΐδε πιθάϊοοσιἰδίεϑ, 

10 7αδε ἰαπιϑίδὶ δι πηι τα ϊπθ φαράδπι ἱπίετ 86 σοπνδηίαπε, αἰ οτπιας 
ζδτηθη. ΟἸΠΠ68 Θηΐπὶ ἰὰ δαγιποπεπι οἱ δοϊϊοπυτα σοτιπτηπηϊδίε στο- 
δαῃῖατ, δεὰ μος ἀϊεγτπι, αποὰ τπὰ ἱπ τεγίϊαϊθ εὰ 4πδ8 ἰπ εἶδ ἐρ518 
τοῦπ5 ἱπδοὶ υϑγιϊϊαν, δ]ας ἄμα ἴῃ δαγυτῃ ἱποπη δῖα Ροϑιῖαα διηξ. 
αἰφαδ Βυῖις φυίδεπι ᾿Ἰμοαπαἰια115 αἰϊογα ρᾶτϑ ἴῃ ἴοςο, αἰΐεγα ἴῃ 1ϊ8 
οτηηὶραϑ απῶ8 ἰη ἴδς τῖία φῃοιϊἀΐϊαπα αϑὲ γεπῖγε ϑοίεης οογηΐϊηγ. 
4θδηιοθτγοπι ἀδ ἢὶ8 4ποαῦ6 ποθῖ9 ρᾶποαᾶ ἀΐϊσεπάδ δυηξ, πὶ 'π οπιπὶ- 
Βὰ5 τεθὺδ πιεἀϊοογαἴεπι 6586 ἰδιιάδπ απ), ἐχίγονμα δυΐοπι Π6αΠ6 
τεοῖα πϑααε ἰδ ἀδπάδ, ἱπιπιο υϑγοὸ υἱϊαρενδηάα, ρἰδηΐπϑ ᾿πὲς ]ἐζάτηι8. 
ἴανη οἴϑὶ ἰρίτητ ρεγπι τα δὲπὲ εχ Πὶ5 αδε οαγθαηὶ ποπιῖπδ, ἀληάα τὰ- 
τῆδ πὶ Ορεγὰ εϑῖ αἱ εοτατι, φηοιηδήπιοάυπι εἰ δἰ ἰογαπι, ποταὶπα βηρα- 
ταῦ ϑ, ἴαπι ρογϑρὶ ου 8115 ργαῖῖα, ἴὰπὶ αἱ ἀρίονῦ δο δοϊἶογ δἱξ δὰ σοη- 

20 ϑεαυθηάαπι 8εγίεϑ ογαϊοπίβ. ἴῃ υουϊαῖα ᾿ρίταγ 15. φαΐ πιεάϊοοτί ταῖοπι 
τυοῖυγ ἂς τεῦϊποῖ, γοσὰχ αυϊάδιη, εἴ πιοαϊοοτίξαα υεγὶιάβ ἀρρϑ]δίαῦ; 
δἰτη οἰ Δῃ0 ἀπΐοπι, 4π86 γοπὶ δυρεῖ οἱ πιδίογοιῃ ἔδοὶξ, ἀιτορϑπῖα, εἰ 
4πὶ δὰ αἰίζαδοϊπδ δϑὲ, διτοββῃ8: δὰ τεγὸ 4086 46 86 ἀείγδῃηϊξ γεῖψπα 
γετγιδίεπι οχϊοππδῖ, ἀἰφοίπιυ]αῖῖο, οἵ αὶ δα 1] ϑοϊδὶ, ἀἸδϑιπναϊαῖου 
νοσείητν. ἴῃ ἱπουνάϊταῖθ ροττὸ θὰ σαδ8 ἴῃ ἴοοο οογηϊξητ, 18. σαὶ πιθ- 
ἀϊοοτγιιαῖοπι οἱ πιοάνιπι δογνδὶ, ἰαοοῖπϑ δὰξ ὈΓΡΆΠαϑ, εἴ δίζοοϊϊο ὑγ- 
Ῥδηΐία5 ποπιϊποϊατ; πὶ πιΐππι δουγτ! 5 ἀἰοδοῖα8, οἱ αὶ δὰ ἴϊεοϊαδ δϑὲ, 
δεῦγτα; αυΐ πιοάυπι ἀεδεσιξ, γπϑιϊο δ εαρα 86 ἀρτοδϑιῖ9 δῖαῃε ἰπ- 
δ 508, εἰ Παρ ίτι5 τυϑιϊοῖ!α5 αἴαια ἱπδι ϑ1ῖδ8. ἱπ αἰτεγα δυΐδτω ἱποῦμ- 
ἀϊτϊαῖο εα χιιδὲ ἴῃ υἱΐαα οοπιτιππίοησίοοππι μα εῖ, ἰ5 φυΐ 86 [16 ἱποπ- 
ἄυπι ργδοϑιαϊ υἱ ἀθθεῖ, ἀπιΐοιϑ, εἴ πιοαάϊοογέϊαδ δίῃ !ο 8 ποπιϊποϊατγ, 
ὅπ ̓ποάυνῃ ϑυρεγαῖ, δὶ ΠΏ] διιο ςοιππηοάο δά αοῖῃ5, ρΙαοοη αἱ δὲπ- 
ἴοϑαϑ δε δίαπάῃϑ, ϑἷπ διιδθ ἢ] τα 118 οαυ98, αϑϑεηίοϊοῦ: αὶ ἀεδεγὶξ 

30 866 680 οἸπηΐθη8 ἴῃ τερὺ5 ἰπϑαθνθπὶ δα 6 δοεγθυνα ργαερεῖ, 19 ρὰ- 
βμαχ αυϊάδια ἴῃ σου!επεοπίθηϑ αἰ βοἰ δαπε ποιπίπεῖατ. δἴχυθ δἰϊαπι 
ὅπ Ρεσίαγβαιοπίδιι5 ἰίσαιιο τανυα 4π86 δὰ ρογιαγθαϊίϊοπεβ ρετιϊπθαὶ 
τα αϊοοτίιαϊεα ἰπδηξ. νυδγθουπάϊα οπὶπι ποπ εϑὲ {|| συΐάθπι τἰγιπδ, 
νεται ἴαπιθη ἰδ ἀλίων εἰΐαπι ἴ5 φαὶ νογθουπάυ8 688. Ηἰδ δηἰπι ἱπ τε - 
Ῥα αἰΐτιδ ἀϊοἰταγ πιεάῖι9, ἰδ απεπὶ πιοάο ἀἰχίπιτϑ, α]ΐιι8 αυΐ τποάτιπι 
δηροταῖ, ἰαπαῦδπι ομϑιυρείδοϊιϑ οἱ ρῃάογε ςοπδιογηδῖιϑ, 4 πα] α 
ἴπ τὸ πὸπ νεγεουπάδιαγ: 4πὶ δυΐεπι Ἰηοάτπιπι ἀδϑεγὶξ φπαπιαῃε ἩΠ8] 
οπιῖπο ραδοῖ, ππρπήεπα; πιθάϊη9 δαῖοπι 116 ρα ἀδηϑ ἃς στογϑοπη 9, 

Ὁ ἀνάϊ κτιαῖο νότο πιδαϊοογῖιαϑ δϑὲ ἱπίογ ἰηνὶ ἀθηλίαπι εἴ πιαϊουο] οπιϊαπὶ 
,, 108}15 αἰϊεηΐς Ἰδοίαπίετ ἱπίευίθοῖα. υϑγδαηϊον δαΐετη ἴῃ προ! οδεϊ5 ἃς 
το τρται 8 ΟΡ δ ἑοπιποάα ϑυ5οορεῖβ, πε δἰ τογὶ οὈτρεγωπι. παπὶ 
4αυὶ δᾷ ἱπάϊρταπάτπι ργορδῦδιβ οϑὲ, ἰ5 ἀοἱδῖ δογῶπῃ τεβυϑ δεουπαϊ8 
4αὶ εἰδ ἱπάϊρπὶ ϑιιηϊ, ἱπυ!Ἂπ5 μυης Ἢ θρβα τε οτηηίατη δεοιῃ δ ́ 
σοπιαβοϑοῖςξ. δὲ ταδί νοὶ αβ δ] 6 πἰβ πηαἰ 8 ἰδεῖαηῃϑ ἐχ ἱποοτηπιο 415 8]10- 
ταιη ποῦ πιοῆο Ἰπολοϑῆα ἃς ἄοΐοτα ποι αἰβοϊζιτγ, υθγηῖι εἰΐδτη τὸ- 
ἰαρίδιε ρεγίηπαάϊυγ, 864 4ε Ὠἰβ φαίάεπι δἰ} δῃο ἰοοο δο ἴδια ροτγε 
ἀϊσεπναβ. ἀς ἰηδι εἶα δυΐδιη, φαοπίδιπ πῸΠ 8: οὐ εΓ πεο ἀπὸ τηοάο 
ἀϊεΐτατ, ἀείποερ8 ἀἰνιοοηα οἰπ5 ἰῃ ἀτ)8 ρατῖεϑ ἔδοῖα, φυοπιδάπιοῃτα 
ΔΙΏΡ 86 8'πὶ τηδαϊοοτί[αϊοα οϑιθηἀθηνιδ; ἰϊεπχαθ ἀ6 υἱγίπεθαβ 18 

“0 ηπ88 ταιϊϊοπθιῃ δι ηριηὶ ἀἰββετγοπιιϑ. ; 
8. ὔὑπι δἰπὶ δαΐθπι αἰδοϊίομεα ἴγεδ, πεπιρε ἀμο νἱτἶα, χιιοττιτι 

αἰϊετυπι πιοήπηι ϑαρογαῖ, ἀσδεγὶὶ δἰτογαιη, Ὁπᾶ τἰτίαϑ, φᾶς τηεάϊὶο- 
οὐἰῖα8 σϑῖ, οπιπ 68 ἰηϊογ 86 σῃοήδιησηοάο ραβπδηὶ. πᾶπι Ἔχίγειηδ δὲ 
ὑπ σα εῆϊᾳ οἱ ἰμ 6 Γ 86 ραρηδηΐ, εἴ οὐπι οχίγοταΐς πιθάΐα. χυειηδά- 
ταοήανη ἐπὶ, δὶ 4 συοά δεφηαα εϑὲ ὁππὶ 60 ποά τοΐπυϑ δβὶ σοτη- 
Ρατεῖητ, προῖτι8 δϑῖ, 81 οἵπη τπδίογα, ταΐπηϑ, δῖος τηεάιὶ ΒΔ τπ8, 81 οἵπὶ 
15. αὶ "ποάυτὰ ἀεϑογημὶ σοπιραγθηζαγ, ϑυρεγαηΐ, δὶ στη 118 φυὶ 80- 
Ῥόγδαηςξ, Δεβαγυῖ, ἔπηπ ἴῃ ρετιαγθαϊοηΐθαϑ ἴαπ ἴῃ δοϊοπίθυδ. ἔοτεῖθ 

50 Θοΐπι δα ἱβῃανῃπι διιάαχ, δὰ δυάδοδη ἱβπαναϑ δς {ἰπιϊάτ5 νἱήεϊοτ. 
δἰνα ετααῦε ἱεπηρει απ δα ετιτν ἀπεῖη 88 η885 Ἔχρεγῖοπὶ αἰχίπιῃϑ ἰπ- 
τοπρεγϑηδ, δὰ τηϊειηρογδηΐοπι δεηδϑὺ8 Ἔχρεῦβ μδρεῖυσ. ἰ{θ γα 8 
δαΐειι δὲ οὐαὶ ἐΠΠΒΈτα] οοπίογαϊατ, ργοάϊξιδ, δὶ οαπὶ ρτοάϊρο, 1118 6- 
ταὶς εχ ϑιμπαιυγ, ἰοοῖτοο δὲ πιράϊαπι πΐογάαα εχιγεπιογυπι Δεν δὰ 
αἰϊογωτι ρτοριδαῖ, ἰογίοεπιυα ἔπιϊάυϑ ἀπμάδοσδπι, δι αχ τπηϊάππὶ πο- 
ταϊπαῖ; ϑὲ ἢ δεαυδ ργορογίίοπα 88 γθ8 μα)δῖ ἴῃ αἰ}}8. οὐπὰ μᾶθς 
φαΐθηρ [8 ρΡυρπεπὶ ἱπῖοῦ 86, ἐππὶ πιδῖογ Ὄχι γθιβογαμ ἱπίεγ δὲ ΠΠΆΣΩ 
ςοπν τη αϊο ρυρηᾶ εϑῖ, φυαπαοφυΐίεπι ἰοτρίαδ ἀρ εϑὲ αἰξογτιτη δὴ αἱ- 
ἴεγο ἀυδτῃ υἱταπιαιο ἃ Ἰπθἀϊο, φπεπιδίτηο ἀυτη τπαρηῦτῃ ἃ ρᾶγγο εἱ 
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Ῥάτυθτι ἃ ταᾶβτιο Ἰοπρὶπϑ τοπηοΐαπι δὲ πϑσι αἰταγηστια ΔΡ ΔΕ ΠΑ]: 30 
ταεΐογθ υϑγὸ σαϊρυδάδηι δχίγεμιϊδ ουτα τη δαἷο 5: τη] πο φυδεάατα 

τπϊοτοδάεγε νἱἀδίασ, αἴ δα άἀαοῖαθ οὐπὶ ζογιϊ τἀ ἶπα, ῥτοίποϊοηϊ οατῃ 
ΠΡ γαϊιαῖθ, Ἔχίγοπιβ δαϊοπι πιαχίπηα 6886 ἰπῖοτ 86 ἀἰδδιτα  πἀο. δὲ 
δὰ 40:26 ῥ᾽ υτήπιαπι ἀϊδίαπι ἱπῖεῦ 86, ἀθβηϊππτογ 6886 σοπίγαγία, ἷϊδ- 
4πε εἰϊατι τιδρὶ8 σοπίγατὶα δυηξ, 48 ἰοηρίτα ἱπιὸγ δὲ αἰδοῖ δηπξ, 
οὐπὶ τη ϑάἀΐο δαΐθπι ραγοιη ἵπ ΠΟΠΠΝ}}18 τα ρὶθ ρπρτιάϊ, ἰπ χυϊδυϑάδιι {09 

. πἰπΐαπι, αὲ Γοτεῖτα ἀϊπὶ ποη δα ἀδοῖα, φαδε τποάτπι δαρεταῖ, 5ε4 ἴρηα- 
Υἱϑ, 4φῦδε ἀεϑετὶὶ, πιαχΐπιε δάνεγδατιγ. δὲ οὰτι τειπρδγαπῖϊα ΠοῚ ἐπι- 
τηδπϊϊας 118 ἴπ υοϊαριαιίθιι9 αβρδττιδη ἀϊθ8 δεπβιβ ἐχρεῦβ, 4π86 πιὸ- 
ἄσπι ἀεϑετῖ, ὁεὰ ἱπτεπιρογαπιία, 4ιι86 δι ρεγαι, τπαχὶπνε ρυρπαῖ. φαοά 
φυΐάεπι ἀπαραϑ ἀθ σαπδῖ5 δος", φαᾶγαπι αἰΐεγα ὃχ ἴρβα τὸ ἀποϊϊαγ: 
πᾶτῃ σαΐα Ῥγορίῃβ δνϑϑϑὲ δἰ ἔθσγυτα ἐχῖγετμ τω ἃ πιεάϊο εἴθε δἰ πὶ! 18 
εδῖ, ἰοοῖγοο ποῦ Βοος, δεὰ οοπίγαγίυση ροῖίι5 {|| ορροπίπιῃβ; υεγθὶ 
ἔτδιϊα χαοῃίδπι (οτιϊτααϊηὶ δἰ πηι !οτ δὲ ργορίου ε886ε υἱδεῖον δπάδοϊα, 
ἀἰδϑιται ον ἱβπιανῖα, ρτορίοθγεα ἤδης ροῖυ5 χυδιη {ἰΐαπὶ οἱ ορροπίπιτϑ. 10 
4παε οηΐπι ἰοπρίο9 δρϑυηὶ ἃ τηεάϊο, υἱάθπιογ 6886 χηδρὶδ σοπέγασ,δ, 
αἴχιο ἤδεο φυϊάειῃ οδῆϑα ὁχ ἰρδ8 τὰ ἰγδβίίατ. δἰΐθεγα εδὶ δε ἃ πὸ- 
Ὀὲδ ἱροὶδ ἀποίϊατ. πᾶπὶ δὰ 4π8ε νἱτία ργοοϊνίοτθθ δαπηιβ παίαγα, δα 
τλθάϊο πηαρὶβ8 σομίγατγία υἱἀθπίηγ 6686; υἱ αυΐα πος διὶ νοϊυρῖαιε8 πᾶ- 
ἴαγα Βηχὶϊ ρτοπίογεϑ, ἰσεῖγοο δὰ ἱπιθπιρογανείαπι ἕαοἰ ἶπ8 αυδτη δά 
τεπυρεγαπίϊδιη ἱπιρε!]ἰπιατγ ἂς ρῥγοϊαθίιπυγ. χααργορῖετ ἢδθς τοδρίθ 
οοπίγαγία ἀϊσαπίωτ, δὰ χυδα ργοβγθοβδὶο τηϑρὶβ βετγὶ ϑοἰεὶ, δίχιιβ ἰάθο 
ἱπιθιηρογαητία, 4πδε πἰπιῖα5 Βαρίτα8 εϑϊ, ἰδ ρεγαηῖαα σοπϊγατία πιὰ- 
εἰ5 εϑὲ 4πᾶπὶ δἰἴοσγιπὶ ἐχίγεπιῦπι. 

9. Νιγίυΐοπι ἰβίξυτ δᾶπὶ τα τρογα] 9 ἀρ ρ δἰ ἰδίαν, πιεάϊατη δεῖ 20 
τοεαϊοογ αϊοπι 6856, εἴ σαοπηοάο 911 πιεϊοοτιῖδδ, ὃς ἀποτγῆμ υἱτο- 
ΤΌπι 6996 πιϑαϊοογιδίοπι, τι86 δυπὶ ηἰπιΐη τη δὲ ρᾶγηπι, ἰδΐθα ἀεδηὶ- 
4πε 60 688εὲ συο( δαπν πιεάϊοοτξαϊοπι, 4πᾶθ ἐπ ραγταγ δ οπ θ8 οὖς 
4" δοιϊουῖθιδ ἱπδδὲ, δὶ δὲ ργοροϑίίδπι μαρεδῖ ἔδπχαδπι οἰρηαπι, δαεῖδ 
Θπιοηϑίγαϊιιπι 6586 Δγδιῖγοτ. 4υοςῖγοα εἴϊαπι αἰ [οἶα δἴαυε ορετγο- 

δῦτη εϑὲ υἱγίυ!α 6586 ργδϑάϊζῃτη. πηϑριΐ δηΐπι παρ οῖ δὲ ἢ ὑπαχηᾶ- 
486 τὰ τρεάήϊιπι ςοηβοαυΐ, αἱ οἶγου]! ραποῖοπι τηϑήϊηπι γορεσῖγα ΠΟῺ 
οαἰμϑμ θεῖ βεὰ ϑοἰεπεῖν δἴχαε ἱπι6]] ροινεῖδ Βοποϊπὶδ δὲ, Πείη χα ἴγα- 
δεὶ εἰ ρεουπίαπι ἀοηῃᾶτγε εἰ δαπιρίηπι ἴβοογε οαΣπδ! θεῖ Βοτηϊηΐδ οδὲ 
εἰ ίφοι]ο: ἰγαϑοὶ σεγοὸ εἰ ρεουῃίδτυ ἄομπᾶγε, οαἱ εἰ φπδπῖηπι εἰ 400 
τοῶροτα δὲ οπίαδ τοὶ οαυϑα εἰ συαοπιοάο ἰγαδοαπάταπι ἃς ἀοπαπάυτα 
δῖ, ποᾷὺδ φυΐπϑ θεῖ Ποπιῖπὶθ πδάυα ἔαςα ε8|. χπδ χηϊάεπι 6δὲ 
οαΐυϑαια γεὶ δρβοϊαϊο δὲ ρογίεοϊίο, εδηπ8 γῶγα ἃς ἰαυ δ} 1118 δδῖ: 
οὔθ δυΐαπὶ ΓΑΓΏΤα ἃς ἰδτι 6 }1}}6 ργϑθοίδγητη δἴχας μοπθοίαμι δδέ. 30 
οροτῖεϊ ἰφίϊατ οὐπὶ αι τπεαάΐππι συ θυ}! οἰ πεαπάο ῥεῖ, ρτίπιστα 
οτπηΐπη 86 Ὁ 60 4ιοά ᾿τπδρὶ8 οοπίγαγιιτα εδὲ ἰοηρίςδιπια ἀπιουοζα, 
ᾳπεπιδάπιοάυπ εἰ δυδάεθαι (αἰγρεο, “ἴὰ ῥγοοὺ! ἃ ἕωπιο οἱ βυςοῖα 
Ῥτοβιβεῖο οαγίπαπι." εχιγειηογεπι θηΐιη δἰ δγοπι πιδῖπ9 ρδοσδίηπι ἐδ, 
Αἰϊεγαπι τηΐμ5.. φαοπίαπι ἰβιτπτ τ δἀΐῃτι αϑϑθ αὶ ϑυιηπηᾶς αἰ βου ταῖς 
εϑῖ, βεοππάα, υἱ διαπέ, πανυϊζαϊϊοῃθ πιϊηίτπα ἀ6 πη] δ. μος δυΐετι δος ὃ 
τϑιίομε οοπεηρεϊ ταχίπηα, 4πᾶπι οϑέεῃ ἀεραπιῦϑ. υἱάθπάππι εϑὲ ἀπίετα 
δὰ αιιδα υἱεῖα δἰ πιὰ 8 δἰΐαπι ἱρϑὶ ργοπίογεϑδ: δἰ θηΐπι δὰ αἱΐα ρτος]ὶ- 
Ὑἱογαϑ δυτπι8 παΐαγα, αποά χυϊάδηι εχ δα τοϊαρίαϊο εἰ δὰ βερτὶϊα- 
ἀΐπε, φπὰ αἰβοίπνητ, ἴδοις οορποδοῖ ροϊετῖξ, δοὰ πο 8 'ρ808 8} δὰ ἴῃ 
οοπίγαγίδπι ρᾶγίεπι οροσῖεϊ δυδίγβμεγα: πᾶπὶ σὰπὶ ἰοπρίδϑίπιε ΠῸ8 8 
Ρεεοδῖο τεπιουδσίπιυϑ, δὰ ἰὰ φποὰ πιεάϊῃπι εδὲ υδπίεουϑ, ααοά 
88πὲ αοϊυπι 1 4αὶ Ἰΐρτια ἀϊδιογῖα ἀϊγίρππξ. ἱπ οπππὶ δαῖεπι περοῖϊο 
χυϊοφυϊά βἀπιτὸν μπὲ εϑῖ, ἱρδδιιααθ δάθο γἶνν ἡἐγτάθα ϑΌΣΩΣΩΟ 9:πά10 
Υἱΐαγε οροτῖοϊ: δἷῃϑβ επίπι Ποη ἱποογγοριὶ ἱπάϊοθϑ δπιπη8. φυοοῖγοι 
φυεπιδάπιοάιπι εγβᾶ Ἠείεπαπι δεπθα ἐπι (πϑγωπὶ δηϊιηδῖὶ, δὲς εἰ Ὡ08 10 
ὁρογῖοι ἴῃ υοϊαρίδϊεπι δαϊπιδῖοδ 6686, τεραθχις οτηπίθυβ ΠΠ]οτπτα 
σόσεπὶ 50 ΐσογε: πϑτὰ στη δᾶση ἰϊὰ ἀπηδη δ ἰτιι πιϑϑαπιχῃς ἔδοῖο- 
τομϑ, ἰενΐῃϑ ροοοα)νΐπιπϑ. Βἷ9. ἰρίϊυτ (αοϊεηἀΐα, αὶ Ἔοτοτι ας ἀϊχὶ 
ϑατητηδτω αοϊδπι, πη ϊοοτιϊδῖθτι ἴαο  ΠΠἴπια ἀ98θαθεπιῦγ. δϑὲ ἐβπηθη ἐς 
Βδες ταῖΐο ἐογίαϑϑβε ἡἰβς 15 εἰ ἰαθοτίοϑβα, ργδοβογεπι ἴῃ τερὺς δίῃ - 
ξυϊαγίθυϑ. πϑαπα επὶπι ἔαςϊ!α εδὲ ἀϊϑεϊηριετγα φυοπᾶπι πιοάο, φυϊμαδ 
Βοπιπίθαδ, φυιθπ8 ἀδ οδιιδί5 εἴ φθδπι ἀΐα δ᾽ ᾿γαβϑοθηάιυηι. π08 δηΐτα 
ἱπιεγάυτι 6δο5 Βοπιΐπε8 φαΐ ρᾶγῃπι ἰγαϑοῦπίυγ ἰδυάαπιιδ εἰ ἰεΏ 68 ἃρ- 
ῬεἸϊαπιυϑ, ἱπτογάϊιπι 606 σαὶ βγδυῖετ δισοθηβθηΐ, απἰπιοααε υὐτ] ΠῸ 5 
ε886 ἀἰϊοίπιυϑ. αἱ φαΐ Ῥδυ πὶ ἃ ρεγίδοοπε ἠδ εεθε, εἶνε πιοιίϊπαι 
δἰϊᾳπαπταϊυπι δαρεγεῖ δἷνε. αἰ φηδπίθϊσπ ἀεϑεγαῖ, ποῖ υἰτιρεγαῖηνν 40 
δεᾷ 15 Ἰδεΐωστη χυΐ Ἰοηρίειθ φαδπι ρᾶγ 91 ἈΡ δὸ ἀϊβοεάίι: μὲς δηΐπι 
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05 ἱξπογδῖαγ πδαᾶθ Οὔϑοιγιϑ 6δῖ. αυδῖοτιιδ δαΐεπι οἵ αιβηϊθαι 
ἱγαδοδῖας 18 χαὶ υἱξαρεγαθ!}ῖς εδὲ, ποι εδὲ ἴαςῖ]6 ογαϊίοῃς ἀεδηῖγα, αἱ 
πάπα δἰϊαὰ φυϊοφπαπι εογυπι. α86 δαπδίριιδ δῃθιθοῖα δυπξ ηπδ8 
δυαπΐ δυΐοηα ᾿αϊαϑηνοάί, ἱπ γεθιι9 δ προ ϊαγῖθα5 ροδίτα διπὶ, ας ἀθ ἰϊ8 
ἑαάϊοαξ δεηδα8. πος ἰβιαγ φαοὰ Παοίθποβ ἃ ποῦ ὶδ ἀἰοΐπτι δβὲ, οδίεῃ- 
ἀϊξ ἃς ἀδοϊαγαϊ πιεάϊοογεα μαβεαπι ἴῃ οπνϑίρυδ εὅδα ἰαπάδθιίοτω. 
ἀεοϊπαπππι εδὲ ἀπιοπι παπο δὰ πἰπιΐίαπι, παης μα 1ά φῃοά εεἰ ρᾶ- 
τῦτα; δἷς δπίπι ἰὰ χαρά πιραϊυπι εἴ ρογίθοϊααι δες, ἔρο τη. οοπ-ἢ 
ΒΕΧΕΘΠΙΌΓ. 

ΠΙ. 
50 (πὶ ἱρίϊαν υἱγῖτιβ ἱπ βϑσταταϊοηΐθαθ οἵ δοοπίρ πα υοεθείθτ, 

οὔτησπα ἴῃ 119 τε ραϑ 4069 δροπίδ δαδοϊρίιητδ ἰδυάὰθδ εἰ υυρογαῆο- 
τιδϑ ἰοοπῖα μαβοϑδηΐ, [18 δυΐοπὶ 4089 ἰπυ! ἔδοίπιιδ γεπῖα δίχα εἴϊδιη 
τοϊογάυπι τιϊδουσογάϊα ᾿τἸἰδυδίητ, πεαοδϑὲ δϑὲ ἔογίθθϑε 1195 4πὶ ν᾽ γε 
τὴπὶ Ὠδιυγδτηστιε φηδϑιοῖ, [ἃ ποιὰ βροπὶβ εἰ ἰὰ φυοὰ τηνε δὲ 
ἀεβπῖγε δὸ ἀἰδπβιθγθ. αἴχπθ ἤδεο οταῖίο ἰαϊογίαδ ἰθξθμι χαο- 
πε ἴαπι δὰ Βοποζεθ βεπὸ πιρυϊῆθ ἀθ τὸ ρυβὶϊοα ἀδαδιτιθη άοβ, ἔππε 
δῇ δαρρίϊοϊα 'π ἐϊπργοθοβ σοπϑιπεπάδ πἰ1}}8 δδὲ ἔμίσιγα. δα ἱριῖασ 

11{0ϑαδοίρεγε ἀἰοϊπιον ᾿ηνἱεῖ, 4φπᾶε δυῖ υἱ οοδοῖὶ δυϊ ρ6γ ἰπϑοϊ δηϊατα ἀροτ- 
ἴπγ. οδὲ δαΐθι ἰὰ νἱοϊδηΐιπι, ουΐα5 ρεϊπεὶρίυιπ οχῖγα εϑῖ, δῖψας εἰπ8- 
ταοὰϊ οἰ πἰ 1} δἀταταθπε αἰΐεγαι ἰδ φαΐ ααὶξ αὰξ πὶ ραϊϊτατ, υἱὲ δὶ φιιο 
γοπῖαδ ἀδιθ στε, δαὶ ᾿ξ Ποπιΐπος φπόσττα σὺ ροὐδϑιδιθ βσιδ, 4π86- 
σΌσααΘ τόγοὸ τηλίοιτιηι πιαίϊογηπι πιδῖθ σεὶ ποπϑοῖὶ δἰϊοαῖπβ οδῦδα 
δραπῖιγ (τοδὶ ρταῖῖα δἰ φυΐβ Ἰγγαηπυ8, οπὶπϑ 'π πιῶπ ρδγαπίιπι εἴ 
᾿Ἰἰθδγογαπι υἱϊα ροϑίϊα δἱξ, δἰἰοαὶ πὲ ἴατρο φιήρρίαιη [δοϊαὶ ἱπιροτοῖ, ἰϊα 
ἀὡἴ ΠῚ, δἱ δραῖ, δαϊνὶ δας, δἱ ποὴ αραῖ, πιογιαηζατ), αἴστιπι πᾶθο ρϑοῖα 
δι: ἰανῖξε βαπί, ἀπιρίρί ροϊθδί. εδάθπιηυς ἀδ ἱδοίηγίβ, φῃδε ἴδπιρα- 
οἰδὶς ἱπ τοαγὶ σοοτῖα βετὶ ϑοϊ πὲ, σοπιγονουδίδ 6886 ροϊδδί. δἰπιρὶ!- 

10 οἶδοτ δεηἷπὶ οἱ δρβοϊαϊε πδπιο 888 ϑροπὶθ γϑιτιτι δΏΔΓΙπΙ ἰδΟΙΌΓΩΤΩ 
[δοὶϊ, δεά ϑῦδε ἃς ςοἰδγογιπι δἰ ετἷ8 σδαϑα οἸμη 68 δοϊππὲ, αὶ τα θά0 
δΆπι86 πιδπὶὶδ δἰηξ. τηῖχῖδα ἰρίταγ δαηϊ 18}68 δοίΐομθϑβ. 86 ἴδηβθη εἷϑ 
4886 δροπῖδ δρμηίατ, δια Ἰογ 8 6586 υἱάθηϊογ. δατΐ δηΐμι ορίαΡΙ 68 
εἴ εἰξοπάδε ἔπτα οὔπι ἀραπίατ. δοϊίοπὶδ απῖϑια βηΐδ δδεοσπθτι οΡ- 
Ῥοτίυπίιαϊοτι τοπιροτίβ δϑῖ. ϑροῦῖα χυΐα δἔαπι ἀρὶ αἰϊχαϊὰ᾽ τοὶ ἱπνϊτς 
ἀϊοοπάππι 6ϑὲ ἴατι οὐτὴ αρίττιγ. δὲ ϑροπίδε αρίξ. ἰπ εο επίπι δϑὶ ρᾶτ- 
τἰοτα πηουθη ἀάγαπι, δαγαπὶ 4086 ἱποίγατη εὐΐοστπι ἰοσῦπν ΟΡ επεπὶ ἴῃ 
Μαϊποπιοάὲ δοιϊοπῖθαθ, ρῥγίαεἰ ρίαπι: φπαγατα δυΐδτι γογῦτα ἴῃ 8] 1400 
Ρυϊποίρία ἰαϑαπς, δαγισα φαοηπε ἀρεπάδγυτα τοὶ βοὴ δροηάδγτπι ρ6- 
πεϑ δῦτα ροϊεδίαδ 68ῖ. ἤδεο ἱρίτυτ Αἰ] α δροπῖα δρτιδίδυ, δἰπιρ ἰο τοῦ 
δοϊετη ἐοτγιδδδ15 ἱπυΐθ: ΠΘΙΟ σηΐτι χαίεααδπι ἰδΐθ ἰρϑαπι ργορῖεγ 86 

40 ορίαγετῖξ. ἰδπὶ νϑτο ἱπ ταϊἐθαδ δοϊ οι πα πουιΐῃθ8 ἱπίεγάππι ἰδαήϊ- 
Βα5 οἴϊετυπίοτ, οὔπιὶ ταδρτδττιτι δἴφαα ἢ οποδίδγαπι γοστιτη οδπϑ88 ἴαΓ-. 
Ῥἰταάίποπι δαϊ πιο] δϑξαπι αἰϊφυδτι 9 ογίπὶ ἃς ρογίαϊογιπι: χιοάοὶ 
αἰϊίον ἰδοϊδηϊ, τἱταρογαπίαγ. πᾶπὶ γα8 ἱπγρίδϑίπηὰδ πῈ]] 18 Βοποδίαθ 
ταὶ δαὶ τπιθήϊοοτγίδ ργαξία δι [(6γγα ἱπιργοθὶ ἡγίρλιτα δὲ. δαὶ ἀεἰυάς 
χυδοάδπι 4]18, ργορῖδι. 4πα6 Ϊἰαπ8 φαίάθπι πα] ττὶ Ραΐξατ, δοὰ υεπία 
ἀαϊοτ ἀυπίαχαῖ, οὔπὶ δα 4υΐ8 ἐρϑξ 4.86 πο ϑἰπὶ δρεπάδ, 18 γε ϑ 
οοιαρτίδιδ φθας Παπιδηδπι παΐπσϑιπ δι ρετβε “ιθθαι8 ὨΘΠΊΟ ρδΓ- 
ἴεττε ααθαᾶξ, δηηΐ δῃΐεμπι [ογίαϑ86 ἘΡΕΟ αἰπιϑηῖο ἀϊ αξ ππ]6 τὶ δὶς 
πδοοϑϑιϊαῖα οοϑοῖϊ δὰ ἄραγα ἀθρδδπιπδ, ροίϊιϑατια πο ἶδ' πιοτϑ 911 ορ- 
μεῖεπάδ ρταυϊδϑιπηῖψαα ογαςϊαϊηϑ ρογίεγεπαϊ. εἰοπήγπ γι ἀΐςα]α νἱάθη.- 
ας 6εἃ 4π86 ΑἸοπιδεοηοπι Εν ρἰ 5, αἰ τηδῖτεπι ἱπτεγβοεδγεῖ, ἱπιραϊθ- 

30 ταπξ. αἰ Άς116 6δὲ αυΐδπι ἱπτογάππι, φαϊὰ οςαὶ ἀπτεροπεπάσπι 511, φαϊά- 
ΠΩ ΤᾺ 4πο ρΡεοτγίεγεπάστη, ἰαήίοατγο: ἀϊβ οἰ 5 τόγὸ οἴαπι δὶ ἢ 60 
ᾳυοά ἀεογοῖστα δῖ ρεγϑίασε 80 ρθύβευδγαγθ. ἔδγε δπὶπι δᾶ χιϊάθαι 
4πδε ἐχρδοϊδηϊατ πιο᾿ δϑῖδ δυπὶ, δὰ δυΐθηι δὰ 4πη86 ἱπιροὶϊυπῖυς ἢο- 
ταῖπε8 τυγρία, ἢἷπο ἰαπάε5 εἴ τἱϊιρεγαιίοποδ 608 φαΐ δά δροπάυπι 

ἡ πεοθϑδιιδίθ Ἴοδοῖξ ζμδσιηξ σοπϑοαυππίαγ ὃδπὲ ποὸη σουϑεσαπῃῖαγ, 
4αδοπᾶπι ρίας τἱοϊοπῖδ δαμὶ ἀἰςεπάδῦ δὴ εἰτιρ οἰ οτ εἴ ρτορτίε, 
οαπι οἄπϑᾶ ἴῃ εἶδ εδὲ 788 διαὶ εχίγα, εἴ ἰδ φυΐ δρὶξ πἰπι} ορογαὸ δὰ 
δοϊΐοπεπι σοπίεγι ̓  χαδ8 δυΐθτι ρ6γ 86 φυΐάεπι ἰηνῖξθ δαϑοθρίδ δηπῖ, 
δε Βος ἰεπιρογα δἔ ἱπ πογῦπι [οςαπι ορίδθ ϊία, φαογιπι ἀδπῖχαθ 
Ῥυϊῃορίσθιπ δδὲ ἴπ 60 φαὶ ἀρὶξ, δὰ ρέὲτ 86 φυϊάδῃηι ἰηυϊια ϑυϑοθρὲα δαπῖ, 
τεγὰπὶ πος ρπποίο ἰοπηροτδ εἰ ἰπ Ποτττ ἰοοππὶ δροπῖα δυϑοερία; 
᾿ϊ8 ἰᾶπιθπ χιᾶθ ϑροηῖδ δηϑοϊρίαπίατ, δαπε οἰ πα! ογα. πᾶπὶ ἷπ γα 
δἰησοϊαγ θα γογεδηΐητ δοιίοπεδ: αἱ σθϑ δίῃβαίατεθ δροπίε ἀβαπίιγ. 
4ιιλ8 ἀπίεπι φηϊθαδ οριδθ ]ΐογα δἰπε, τιον δὲ ἔδςῖ]ε σεγθὶθ οϑδεμάεσε: 
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του 86 φαΐπι δαπξ ἰπ γϑρυ8 δίπρο αγίθυ9 αἰ εγθπιαθ ααοάεὶ χαὶς 
ἄϊοδι οὰ 4φῃδε ἱπουηάα βιιπὶ 6886 σἱοἰπῖα (ςοβθι 8 δπὶπι, συτα δσίτα τ 
δἰη1), μᾶς ταϊίοπε Ἔεταπὶ οπιηΐα νἱοϊεπῖα: μογηπὶ δηΐπὶ ρταῖ δ ἀραδὲ 
ομηδεό οχηπῖα. οἱ χὶ Υἱ δίψα οοδοιῖΐ δἴψαθ ἱπυὶ ἀρπηῖ, τοοϊδεῖ 
ζεγαηῖ; φαΐ δὐΐοπι ἰασαπο δὰ ἀροπάππι ἱπνιϊαπίπτ, οὕτα νοϊπρίδια 
εἴ ἰυσαπάε δραηῖϊ. τἱὰϊουΐαπ Ἰρίτας ἔδυ εα φθδ οχῖγα δυθὶ δοοῦ- 
δῶτε, ΒΟῚ 86 ἱρδῃπι μοϊϊπθ, φαΐ ἃ []ΠΡῸ8 γοθ8 ἴωοὶ]ς οἀρίδτυν; δὲ 
τοῦῦτα αυϊά εἰν Πομϑοζαγοτη ἴῃ 86 ἴρϑαπι, τγρίυπι 'π ἰπουπάδ οδυβᾶσε 
οοπίοτγα, τἰοϊ επίπτη ἰρίϊατ [ἃ 6886 νἱἀδῖατ οὔΐπ8 ῥγίποὶρίαπι ἐχέστα 
δδὲ, οὐαι ἰὰ ουἱ νἷΘ αἴἴοστον ποϊΐαπα ορεγαπι οοπίεγαῖ. 

2. Οποὰ δαΐεπι Εἰ ρὲγ ἱπδοϊεπίίδτα, αἰ οπῖπο Π᾿πὰ φυϊάδτα ποῖ 
ϑροηῦδ. ἰηνέϊο δοῖθτ ἰὰ δᾶπε βετὶ ἀϊσθηάυσα, 4ᾳποά 50 σε χυῖτν ἀο- 
Ιοτ, οαΐυϑαιε δατα οὶ ορὶϊ ραςπῖεῖ, πᾶτὰ 4υΐ ρ6Γ ἱπβοίοπεδτα φυξ- Ὁ 
Ἰδὲ δροσιὶ πϑαὺδ εχ δὰ δοῦοβε ἀοίογε αἰβοϊδαίοσ, ϑροπῖς 1116 φοὶ- 
ἄετπ ποῦ ερὶϊ, πἰροῖο φαοὰ πεδοίθθαϊ, πε γιιγϑαπι ἱπυϊτ8, συρρα 
41 ἀοίονδ ποῦ αἰδβοίαϊηγ. δοταπι ἰρίϊυτ 401 ρεὺ ἰπϑοιθπιίαπι ἀρητε, 
ἰ αειη ἕδοῖν ρδοπιϊοὶ ἰηντα8 ορίδε6 νἱάδζωυῦ, 46 πὶ γ6ΓῸ ΠῸΒ ρϑδῶΣ- 
᾿εῖ, φαοπίαπι 8118 οϑὲ δῷ 1110, δρίϑ86 ποῦ δροπῖδ ἀϊςαῖαγ. δϑῖϊπ εαὶ 
δπΐτα στο, φαδπάοχοΐάετι ἀϊετε Ὁ αἰΐογο, ποπῖθη ργορηπεν μὰ- 
Βετθ. αἰϊιιὰ δδὲ δυΐετι ρδὺ ἱπϑοϊθηϊαπι ἀρεγε 4πδιῃ ἰπϑοϊξηξεαι, 
ἐδυΐυϑ δτὶπὶ δαὶ ἰταῖπϑ δρδγ ρὲγ ἰπβοίεπίϊαπι ποη τὶ ἀδίτισ, 86 ργοὸ- 
Ρΐετ δφαϊὰ δογῦπι φαδε ἀϊοῖα βιμτ; πος δοίθπϑ σαγοὸ δε ἰῃϑοίθηϑ 
δἰᾳῃς ἱριογωηδ. ἱβπογαῖ ἰρίδιν ϑᾶπ ἱπιρτοῖτϑ οἰππὶ8 χβαθηδιι εἰπὲ 
ἀρέπαα εἴ ἃ 4υΐβθυ 51: αϑδιδβιεπάυτι ; ργορίεγχαθ πὸς δήθο ρμεοοδίπτ 
Βοιπῖποδ οἴδοϊαπίατ ἐπι οἱ, πὶ δοπιοὶ ἀΐοαπι, πιαὶϊ. δοίθτη ἀβίθτς "Ὁ 
ἂν ᾿ανίϊο ἀϊεὶ ἀεθϑὲ ποῖ 91 φιΐβ φιοὰ ἐχρϑαϊξ πϑϑοῖαϊ. Ὥϑη ἐπί 
88 ἰβϑοϊθιία φυᾶς ἰπ σΟΠ ΔΕ 10 ναγδαϊοτ, οδυϑᾶ οδὲ οπν ἰὰ 4φηοα δοίην 
δοίαπι 6886 ἰηυῖα ἀϊςαίητ, δε ἡπργο) ἴδεῖδ; πο 6 τογτα πηΐνεγφα- 
τπι ἰπδοϊθιξῖα, φιιοπίδτη πδος Ὑπὸ ἀδίατ, 86 τογυτα δι ροϊασίθπν, 
ἴθ φυϊθαδ οπαπὶδ ἀοῖῖο νογϑαῖαγ. ἰπ ἷδ οπὶπὶ υθηΐα δὲ τοϊϑογοογάϊδ 1] 
ἰοουιι παροπῖ; οἱ φαὶ θδγηπὶ αἰΐφιδπι ἱρπογαῖ, ἰγίτα 5 ἀρ. ποῦ ἐπὶ 
Ἰφίκυτ ἰοιταδ85 ἱποοπιπιοίανα, 4υ8ο οἵ ᾳποῖὶ δῶδ εἷπὶ ἀϊϑιϊηξτογα. 
δπὶ Ἔγρο ἢδς, 4πῖϑ εἰ φυϊὰ ἀρεῖ, εἴ ἴπ φιιὰ τε υδγϑοῖαγ δὰ ἰηδὶὶ δοῖῖο. 
ἱπιογάνιτα υδῖὸ δἱ 4πὸ υδἰπιὶ ἱπϑιγαπιθηῖο ; οἱ ουϊα5 τοὶ οὐπδα, νογδὶ 
Βταϊΐα δα] υιἷδ; οἰ φυοπιοῖο, πὶ ἰοηΐξοτ δὴ νεἰειπεηΐοσ. ἤφθο ἰξῖτησ 
οπεπΐδ ΠΘΠιῸ ἱρπιογαυ εν, οἱ τοῖο πον ἰπιϑανίωϊ, ρετορίοπιναι Ὑ6ΓῸ 
δδὲ πεῆπθ δι ηηΐ δρὶϊ οἱ ἱξηοΐυπι ἴοτγο : φαὶ διυΐπι δε ἰρϑπι ἱρποτεῖν 
ϑεὰ δοοίάετε ροίδϑι υἱ αυΐ8 ηϊά ἀραὶ ἱρποτεῖ, πε ἰΐ φυὶ αἰϊχοϊὰ ἀτοαπὶ 
δ εαηξ, δαὶ δὲδὲ οχ οσὐα δχοὶ 1886, διϊ 956 ὨΘϑΟΙυ 856 γδ8 6886 ἴἂ- 
οοπάα8 ἃς τϑοοῃαῖαδ, αἱ Λοϑοιγ]αϑ ταγϑίατία; δυϊ οὔτα οϑίοπᾶετγε τὸ 
γο]]εῖ χφουϊδρίαπι, ἀ6 πυϑηΐδα5 δταΐ δῖ, οἱ 5 φυιὶ ςαἰδρπ]ίαπι. βοτγὶ δαϊεα 
Ῥοϊε8ὲ τξ αἰϊᾳαὶα Εἰ ΐπττι μοδίθπι ε886 εχ δαπιεῖ, αἰ Μετορες εἰ Βασίατα 
δρίδεγαθ ἴῃ πιοάππι 6866 Οδίηδατι, ας πηποτοπδπὶ Βα οαῖ δουϊπ; 
εὐἱ Ἰαρίἀοτι 6966 ρυπιΐοσοτη:; δἱ αἱ ἱπτογβοῖαι, φαΐ 9ϑα]αιἷθ οἄπβα τεῖ- 
Βεογαδαῖ; εἴ αἱ βάμι ἦ6 πὶ οδἴεπάδγα δὰὶ ἔδηρεγο υοϊεθδῖ, αἱ ρυ- 
Β11658 φαὶ δϑιπιπιῖ5 πιδοΐ να ἀἰπιίοαπξ. οὔτα ἰη ΠΙ5 ᾿ρίτητ οπιπῖθυϑ ἴπ- 
δεϊοηῦα νϑυϑεΐωγ, ἰῃ φηῖδοδ δοῖο σομ 1511, 5 χαὶ δογιπι αἰ φαϊὰ ἱξμο- 
τανὶϊ ᾿πυ τι δοῖδδα υἱάθτιγ; δὸ πιαΐῖο φαϊάοπι πιαχίπιθ ἰὴ ᾿ϊ8 απδὲ 
Ρτϊπείροπι ἰοοῦπι οδείποπξ. δὰ δπίθπι ρυπείροιη ἰοουπὶ υἱάεηϊαῦ 
οΡἤποτγε, ἱπ φαῖρθϑ δὲ δοιϊο οοπϑίϑειι οἱ 1ὰ οπίῃ8 ργαιτίδ δςο συρεὶ- 6 
Ρἱταγ, οὔπ ἱρίτογ ἐχ ἰαἰδ ᾿πϑοίθηιϊα ἱπυῖξε δοῖταπι ποπηϊβοίατ, πρὶ 
Ῥγδϑῖθγθα δοῦοπεπι πιοξοδίαπι 6286 οροτγίεδϊ, δἰυϑαας ἰἰἰητα αὶ δεῖς 
Ῥβεπίθεσε. 

3. Οὐοηπίδπι δαΐετο ἰὰ ἰηνῖτα ἰδοῖαπι ἀϊοϊ τ, αποὰ δὶ νγλοΐδω- 
ἴππι δὲ φιοά ρεγῦ ἰβϑοϊθητίαπι 8 ἀπιϊϑϑπηη δϑὲ, ϑροπῖδ ἕδοῖαπι Ἔπ86 τὲ- 
ἀοτὶ ροβ8ῖ: ἰὰ οαἰαϑ ρτἠποὶρίαπι οϑὲ ἰη 60 απὶ αρὶϊ, τθϑ δἰπρτιίαγεβ δῶ 
ἵπ φαῖθαδ δοο οοηϑίδες πο ἱρπογβπῖθ. ἔογίβ88ε βηΐα ΠΟ γϑοῖδ 
111αἀ ἀϊοϊτατ, δὰ 6896 ἰηνῖτο ἰδοῖα 4ααο νοΐ ἴγα τϑ] οπρὶάϊκῖα ᾿φε- 
ἰδηΐε βαπξ. πιᾶπὶ ῥείπηπηι, δὲ μοο ἰΐδ ετὶϊ, πΏ}} βγβοίοσεα 
δηϊιπαπίϊατ ϑροπίθ δρθηξ, ἃς πὸ ρπετὶ φυϊάεαι. δεῖπαάε εἰ δ μη ἐὸ 
4πῶς ἵγὰ γε] συρί ἀϊϊαῖο ἱποί αι! ἀρίπιιδ, ϑροηϊς δρίπιῃϑῦ δ τεῖο 
πεδία δϑρουῖα, ἰαγρία ἱπυῖῦ δὴ πος τἱ ἀϊσαϊ ππὶ οϑὲ, οατ 
Ὡπᾶ 58 αἰτογυπιηπα οδυδαῦ ἀρϑαγἀθτη σογοὸ ἰογίαθδα δἴτατα 
ἰανίτο ἔδοϊα ἀΐςετα, 488 βαπὶ ἀρρεϊοπάδ. αἰφυὶ εἴ οὗ αἰΐχαδα οἱ 
ἰγαϑοθηάππι 6ϑὲ, οἱ απδοάδαι δαηῃξ οσαρίοπάα, αἱ Ρομα νδϊεξοο 
ἀοοιτί πα. ἴαπι σδῦὸ ᾷδε ἰηυϊῖδ Βαπξ, πιοϊεδείατη, {π|88 εχ οςαρ ἤτεπῖ» 
γεγο, νοϊαρίαϊθηι υἱάεηίαγ δἴϊεγτθ. ργδεΐεγθα 4πδιη Ργοῖ δα Ρ6Ὸ- 
οϑῖα 4υδ6 ἱγᾶ ΟΟἸμπηϊδ88 δαηΐ, ΔΡ ἰϊδ φυδε τα οτβ ρβϑοοδηΐαν, 60 ἀϊ- 
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ὃ ἔοταηξ χαοὰ ἴηνϊξο ἴδε διπὲῦ πἴγααπε επῖαι δαὶ ἰπρίεπ 8. πδᾶπε 
σϑτο ρει τυγραιίοπος γαιίοπὶς οχρογξεϑ ταῖπαϑ πππηθηβε υἱά θοῦ 6886, 
βοϊϊζοῃδϑ δυΐδτη Ἠοπλΐπὶβ ἴατα ΔὉ ἴσα ἴση ἃ τ ὑνηυ πβδουπίαγ. 88- 
δυγάστα ἰρίτις ἕαογίς ἤδϑς ἴῃ 118 αυδε ἱπυϊε βππηξ πυπβεγᾶγεα, 

ἀς ϊοιϊαοεῖα ἱρί ταν 115 4086 ϑρουῖα εἰ φααε ἰηνΐε βπαὶ, δεχαὶ- 
τὰν πἰ ἀδ σοηϑι!ο ἰσδπηη5. πᾶπὶ εἰ υἱγίυ οοπέθηοι δδίτθδ τὸ8 εϑῖ, 
οἴ ΔΡ 6ὸ τπδρὶ5 4πᾶπι| δ δεϊοπιρπϑ τρογθβ ἀἰαάϊςαγὶ νυἱἀεπίατ. δς 
σἰάοιυν δᾶπα σοπδιϊξαπι 6596 αυἰάδτι ορϑηῖε δυδοορέμμῃ, πο ἔα πνε 
εϑὲ ἰάεπι, δεὰ ἰὰά φῃοά ϑροπῖε ΒΕ: ἰαἰΐο5 ραϊεῖ. εἶδ δῃΐπι φαοὰ δροπῖε 
Βι, εἰ ΡῬαδτὶ δυπὶ ραγιϊοῖρα5 οἱ γοϊίφθα ἀπιιθαῆβ, δοὰ δου οοπϑηϊ, 

10 ἴατα τερϑπεπα δροπίθ φυϊάδπα ποβίγα ϑυϑοῖρὶ ἀϊουπίατ, σοαϑ]το 
δυαϊοτα πεφηῶάηδπι. 40ἱ δυΐεπι ἀἰοππὶ οοποιλητι 6896 ουρί ἀἰταίετη 
δαϊ ᾿ἰτῶτ ἃὰΐ νο]υπίδίοπι δΐϊ ορὶπίοποθαι διϊφθαπι, πῸὸπ 8888 τϑοῖα 
«ἄΐσετε υἱάδπιυγ σοπδιϊΐτπι δπὶπὶ ΠΟ δδὲ δογαπιὶ σοτηπυπε ΄π86 
δπηξ ταϊοπίδ Ἔχρογιία, οαρίἀϊξα5 δοΐοπι εἰ ἧγα τηρχίσιθ. ργϑεῖεγεδ 
ἱποοπιίπδης ἃ σαρίἠ δῖε φηϊήδια ἱπιρα 5:5 αρὶς, δε πορ ΘΟ }1ο οα- 
Ῥῖο: σοπεπεπϑ σοπίγα σου δ ο οαρίο, ποη οαρίἀϊξοῖε ἱπηρηΐδα8. εἰ 
σομδὶο οοηθγατία δδὲ οαρίἤϊτα5, ουρίἀϊταὶξ δοΐεπι σαρ ἀϊξα5 πεχαα- 
'ἄαδαι. ἴθι σπρίἀϊϊα5 οἱ ἱπουπὰϊ δϑὲ οἱ οππὶ τῷ οἰ εϑέζα οοπίπποξα, 
Ἑομϑαπὶ ἤθ4πὸ ἴωσαπάΐ πεφυθ οὐπὶ παοἰοϑΐα οσοπϊαποῖππι. το 
δὐυΐδτη πιϊι9 ἰνα 6δὲ: πϑχη 4086 ρῈΓ ἴγατη ἔπ πὲ, οοπϑεϊο ποϊπίπιε οσπ- 

20 δΔΟὨΔΏ68 6886 νἱἀθηγαγ, ΠΘΩΠῈ γεγο υοϊποῖβε εϑῇ, ϑιϊδπι δὶ οἱ βπέτὲ- 
ταῦτ 6696 ν᾽ ἀδαίαγ. σοπϑι αι ἐπδα ποῖ εϑὲ δογοπι {πε βογὶ ποι 
Ῥοαδππῖ; εἰ δὶ 4815 ἀΐοδὲ 86 Ἰαίϊαπι τεγαπε ἀρθηάαττπι σοπδ  απὶ ο6- 
Ῥίδθ6, διυϊζος 6886 υἱάθαϊωτ. υοϊπαῖλβ βαῖεπι ἐὔδαι Θογαπι εδὲ (088 
οπἴίπρογα ἡοηπῆΐ ροϑοιπὶ, Ὑ ΘΓ Ὁ] στδεῖα ἐπ ογι δ8. ρτασῖδυθα 
τοϊππίθ5 οἰἶδπ δά δὰ ρεγιπεὶ φυδθ πτὶϊο τθοάο ἴδ αὶ τὰ ρ6γ 88 
ἀρόγα Ρροϑεῖὶ, μὲ δὶ φυΐ5 ν ]}Ὲ δι ϑετίοπεπι 1Π|ϑὰν τ 6] δἰ] δἰαπι δρ οτῖο- 
βέτι ἀϊδοδᾶοτα. δὲ ϑϑιπο ἰαϊΐππι τὸ πτιτα ̓σο ποι ται οδρΙϊ, δδὰ ϑαγυτε 
ἀππίαχαὶ ακῶ5 φότ 8ὲ εἴβοὶ ροδϑδε με βεγαΐαγ. ῥγαθίεγθα υοἠ πηῖδββ ϑϑὲ 
πἰεῖτονὶ ἃς Βηξα, ̓ οσπϑϊϊαπν δοΐθπι δοῦτπὶ 4086 δὰ βποῖη οοπίδγαμξ. 
ὙΕΥΌῚ ρταῖϊα 'νοβα ναΐθγα υοἱπιηϑ, οοπδελξ απὶ δυῖθτι σα ρὶπιτ8 689 ΓῸ5 
Ὡαπίθθνε σοϊίνα 9 Βθηθ γαϊδωπυυβ. οἵ βϑδὲὶ 6586 Ὑϑ᾽ ππηαϑ, ε Βος 
πο τ ῖ]6 ἄμεσα: δεὰ ᾿σοηῃοὶϊκιτι πορὶδ σαρέππι 6986 τὲ Βαδίὶ δ πῦτ9, 

30 δ6αῃ6 ἀϊαϊηπας πεῆῦς σοπγοπὶξ δα ἰοχαὶ. οτθοΐπο δηΐπι σοπϑ πη 
δα δῶ τεῦ ρογέμοεξ φιλο δπηὶ ἰὴ ποεῖγᾶ ροδοδίαθε. Ὡθῆ8ε ὙθιῸ δες 
ορίπῖο. μά ϑββηΐα δεΐπι ρογέϊπογε υἱήοθαγ ορὶ πέρ, πεὸ πυϊηοϑ δὰ δὰ 
486 δεϊθγΏδ ϑέιῶξ απαθῆαε ἃ βοὺἷ8 βογὶ πον ροβϑυπὶ, σάλα 'ᾳυδε πὶ 
ΟΡ ὶς δ᾽18 δαπξ. ῥτϑδίθγεα γεγο οἱ ἴδ δο ἀἰνίζιμηγας αἰ: προϊοτ, πον 
Βότνο ἃς τηαἷο: δἱ οοπϑαπὶ Εἷς Ροιῖπδ χαδι 1}}18. ἰάοαι ἰρίτας φαοά 

{Π2πηΐνετγβατα οί πηοῦθμι 6886 οοτϑεξτιτο, ἰογίδδς πε ἀΐσεγε απίάθια 
φαϊδααα ςοπαθίτιτ. δἱ πες ἰάϑια φασὰ ΄φαδιάδπι ορίαϊοισπι. 
δῖ 60 αποά σοηϑιϊΐαται πο 8 εἀρίατω δὲ ἂὲ θοπα νεὶ τροδδ βεσυδ- 
τατν, ὈὨΣαϑἀδιαπηοαϊ δυταυδ: σεὰ εὸ συοὰ οφένεππατ, ποῦ ἱξεπι. εἰ 
ΟΥ οἱ ἴωτα οδρίτηπϑ υο] δαϊρίβοεηαϊ τοὶ {πρλθεπαὰϊ σοὶ ἑαΐθ ᾳπίἀ άδτα 
ἐδοϊοπά, ορίπαπνογ δαΐοατι απϊά οδἷξ δαὶ σαὶ οοπάποαῖ δαὶ φαετοδά- 
ταοππι: Μἢ Ρἰβοῖ ςογῖε δαὶ ίπρετγε ποτ δάτοφόσπι ρρίπᾶγευτ. οἱ οου- 
οἰλττιτα 6Ὸ ἰδ ἀαιογ φαοά εἶπε σοὶ εἰξ πιᾶε ιϑρεη δ δὶ, υεἰ χυοὰ τε- 
οἷα σου αιπι οαρίοπι δὲξ : δὲ ορίπίο, φαοά νότγε 4619 ορίπεῖαγ. ργβο- 
ἴοσϑα σου ΒΠἸαπὶ οαρίπειβ δατοτα γεγατα ἀροη ἀδτοτε ἡπ85 τράχίηα 
Ἐχρίὶοναῖσυπι παρόσπι!δ 668ε Βοηας: 864 (δα Ορίοδτηαγ χπδὲ πο δά- 
πιο Ὸπι πολὶς ποῖα πες ὀχρίογαῖα δ:πἪ. ροδξἔγθηιο ἤθη ἰξάδτη υἱάθη- 

410 ἔωτ ἀ6 τοβας ορεπιϊδ Θομ δι πτθ σᾶρογε δέαπε ορινατὶ, δεὰ πομη] 
πιοὶΐα 8 αυϊάσια ορίπατί, νευαπι δηΐπὶ ὙἼ]0 τοτγγαρ δὰ πείρδε β6συὶ 
πεδ δμθαγε 4πδ6 δε4πὶ δὸ διιπιέτε οροτίεϊ. πὐγῦτα νετὸ ορί πο 
ΠΟΈ 5Σ] απ δηϊδοθδάαϊ πὶ σι Ρδεαιαῖπτ, π1Ὰ}} τοίοσε: πον σοΐπιὶ ποὐὴβ 
Ῥυοροϑίξηπι εϑὲ ἤος οοτιδίδετατγε, 5εα πἰτιπη ἰάσγη εἱξ φυο δίχα ορὶ- 
πο. ηδεπατη ἰρίμιγ δαξ 406 }19 τϑα εϑὲ, ἡπαπάοηπϊάδην πιδ1] δεὶ 
εοτῶτΩ ἐμῷ ϑΌρτα ἀἰοία δηπὶΐ εἰ ὁ8πε νἱἠδεως φαϊάάαπι 6886, ασποὰ 
ϑροπῖαδ δι. νεγυτῃ πο χυϊοαπία σροπῆε δέ, ἀς το ποῃϑἰξϊατα ςαρίπτα 
εδὶ. δοά ἰὰ υὔσοε ἀθ χ8ὸ ψτίιι8 σοπϑυϊδέυια εϑὲ: σοΠ δι 'ατα εηΐπ 
οἴει γαῦοπε εἰ τορηίοηθ οοτϊπποῖαμ ἐδ. χυσὰ φαϊάεπι ποπῆπε 
ἦρϑο 5ἰρηηιοδξυτ: προαιρετὸν επίπι ἀϊοΐξατ, ἰδπφαμπι Ῥγας ςαϊατῖα ορὶὰ- 
Βε1ε εἴ σατηατ ἀπτη. 

5. δὰ αἴττπη τοουσπἰίαηξ ἀδ οπιηῖθαϑ τορῶς Βοιιΐπο5 οπιηΐα- 
΄πὸ ἱπ οοπδυϊαΐοποπι οδάιπξ, πὶ ἀε φυϊδαδάαπι οοπϑαϊξαγὶ ποὸη ἀδ- 

820 Βειν δὸ ἔοτίαδϑε Ἰά χυϊάοτω ἴῃ σοπου δίθπεπι τεηῖγα ἀϊοεπάτπι δὶ, 
πο ὧδ 400 δι ο ἀπο αἰϊχαίδ δος ἰαϑαπτϑ9 σομβο αν οτῖς, δεὰ ἀς {πο 19 
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ταν ταθηι9 δδὶ σοπιροϑ. ἀ6 γϑρπδ βοξθγηϊδ δα ἴθ πὴ σΟΠϑΌ] δὲ πδτηο, ἂξ 
τηπηᾶο δὰξ ἀξ ἀϊαπιδῖγο οἱ ἰδῖογε, φποπίδσα μμ}1α ἀϊπί οπβοίοπο ἱπίος 

86 ζοπυϑηῖγα ῥοδϑαπί. πεαῦο Ὑ6γῸὸ ἀε ἰΐ8 Ζᾷ86 οὔτη ρεγρεῖσο πιο- 
νεδῃἴητ, δοάεπι δε ρεΓ τποάο βυπῖ, εἶνε πεοθαϑιϊαϊε βίνε πδίυγα ϑῖν8 
Ῥτορῖεγ αἰϊφυατα οδῦσατη, οἱ ἀξ δο] 5 οοπυθγοιοπίριιϑ δἴσπε ογέθαδ. 
ες ἀε ἰἰ5 πε Α]129 δ] ἰἴοτ βιιπὶ, πὸ ἀδ δἰοσοἰτα! Βα 5 εἴ πα ργῖθαδ. Ὡσφυδ 
ἂε 115 χιδε ἰοτίαἴξο σνδηίαπε, υἱ ἀδ ἐμ αϑδυτὶ ἱπυθπιίοπθ. ἱπατηο πὸ ἀ6 
οπηπίρυς φοίδεια γερας ᾿υπιαηΐδ; γογθὶ ργϑίῖα φυετηδάτηοάαπι 5.7- 
να ορεπιε δυϑῖι τοῖπ ρα δ] ἰσᾶπι δάιπὶ πἰδίγατα ροϑοίηξ, πεῖ 1,866- 
ἀδεπιοπίοττιπι οοπϑιϊξαῖ. πἰμι] δηΐπι ἨΟΓΌτη ρῈγ πο9 εἴβεοὶ χαδαξ, δὲ 30 
ἀε 1ἰ5 σοπουϊξατηη5 φυδο ουτὰ 80} δοίϊοπθιπ οδάδηξ, απὸ ἴῃ ποϑῖγα 
Ροϊεϑβίαϊα δυηΐ. ἤδες δυΐθιπ δἰΐδιπ δυπὲ ταί ίαπα. εἰδηίτα γογοπη οτα- 
πΐθτι οδῦδαο υἱάθηϊαγ 6586 ἡδῖαγδ, προϑϑϑι188, ἰοτίαπα: δά ὰθ Ρτδεῖο- 
τεῦ ταϑηΐοπὶ δἰ φαϊοχι!ὰ ρὲγ Βοπηΐπαπι δρίς. δίαρη! δυΐδηι Βομπΐη 68 
ἀε ἴδ οουδυϊίαπε ἂς ἀδ! θογαπὲ φαδα ἂν ἱρϑὶδ δρί ροϑϑυηξ. Ὡθῆπα 
θΕΓΟ ἐπ ϑοιθηῖδβ δα αηΐ δὶ ἰ9 ϑυδαθθ Υἱ σϑητοπεῖδ οοπϑπ]ἰαἰϊοπὶ Ἰοσὺδ ὁ 
εδῖ. σεγὺὶ ἐγαϊία ἀε Εἰτιδγίδ πὸπ σοπβ] ᾶτηαδ: πο οπίτη αποπιοὰο 
δογ βεπάυμ δἰϊ διιριριπαβ. δεὰ ἀς ἰϊς 4ῆδα, ἰατηδῖδὶ οροῦα ποδίσα 
Βαπὶ, Ὡοη ἔϑηπθη ΒΟ ΡΟΓ ϑοάθτῃ τηοάο ἔιπὶ, πὲ ἀδ [ΐ6 4πδε δὰ τπὲ- 
ἀϊοίπδις εἰ δά ἀγίθτῃ ρεουπίδε φιυδογεπάδε ρογιϊποπῆς δὲ ἴπ αγῖδ ρα- 
θγηδηάδστιπι πᾶνλιπὶ ροῖμιδ ιαπν ἱπ ταϊίονεα σούρογημι δχαγοθη- 
ἄοτγαπι ἀνθλῖατα δοϊθπγυ5, 4υῶπῖο τοὶπα8 {Π| φπβϑιη αθς δπυοὶραῖία 
εἰ ἐχηαίοἱτἰβ ῥγωθοδθρεομιθεβ δρβοϊυϊα εδῖ; εἰ ργδεῖδγεα ἱξειη ἂς τε- 
ἐιφαίβ. πιαρὶδ ϑυΐεπε ἴῃ γεν ἥθδπὶ ἰῃ δοίη 15 σο; ἰδ ἰϊοπὶ Ἰοςα9 
εεῖ: ἰπ εἶδ δῃἷπὶ 8δερῖτδ ιιρέρετε δοΐθπνῃδ. οοπϑυλέίδῃ ἀϊ διυιΐεπι γαῖῖο 
ἰπ [16 Ἰοούτῃ Βαθεῖ, φᾷδε ρ]δγτηπααθ 80 νϑηξιπῆ, σΌπι Θογαπι Ἔχὶ τα 
ἀποουῖῃ5 δἰῖ, οἵ ἴῃ χυρὺϑ πἰδὶὶ οδὲ ἀδβηῖί. ἐΐαφῃς δὰ γεὰ5 τιϑρτδδ 10 
εοπβίἀεγαπάδς δ]ῖοϑ ἰῃ οοπϑιϊσατη ΔΙ Ρεπιαα, πο ἱδ ἱρδὶδ αἰ ἢ ἀδηῖοα 
[δεῖ πιΐνα δ δεδ8 ἀἰϑριοϊεκαίαϑ ὡς ἀἰν ἀεπάδ8 ἰἀοη εἶδ. σΟπβα  ἑαπιῃϑ 
δαΐεπι ποη ἀ6 βεΐδυε, δο ἄθ τ3 φυδε δὰ πε ρϑγϊϊπεηξ. πδαῦς 
δπΐτι πὶ τη δάσο δῃ δα ἸΌΤ 8 δἱἑ σοηϑυ δῖ, ἂπὶ ΟΥΘΙῸΓ ἃπ ρεῖϑυᾶ- 
ϑιτα, δαΐ Υἱγ᾿ δὰ γεπὶ ρῃθἤοαπι δἀνηϊηϊδέτδη ἄαπι ἀρῖι5 δπ Ῥοπὶδ Ἰερῖ- 
Ῥυϑ οἰνἐξαῖοτη ἐεπιρογδξοσιβ, πα αι 8}}} ἀθηΐφας ἀγίβοε ἄς πη ἀε- 
᾿Ρεγαπξ, δε4 Ὀτππαβ ργοροβίϊο βιθὶ δογῖο ἀφο ἅπθ, φπειηδάτοο- 
ἄπτο εἰ φαῖριι5 τορα5 δῆτα ροϑοὶπὲ δϑϑθαυὶ, σορέαπι. ἃς δἰ ρἰυτίδαε 
πιοαϊδ δο γαϊϊοιμέραϑ [ἡ αμοά τγοίππε σου οὶ ροεδα υἱάεαῖογ, 408 ἔα- 
οἰϊιέπια δὲ ορείπιε σοηῆοὶ μοϑβϑῖς ἐπδριοϊαπξ. 81:5 δαΐθτι πῆ σαο 8 
οοτηπιοάβ ροϑεῖξ αββοὶνὶ, σα σνἷδ δὰ ᾿Πατπὶ ρεγυθηίαης εἰ 4πὰ δὰ 
δῆς, 60 υϑαὰς ἀπτε δὰ ρτίπιαπι οαηϑαπὶ ρου οποεὶπΐ, 4086 Ἰηγθη- 
τος δδὲ υἱπια. φαΐ σοπβοϊ δὲ εηΐπι, ἱπαυίτετα ἃς τοΐοχογε σϑὶπιΐ 20 
ἀεεοτὶριίοπετα αιδηάδτα τραιξνεπιαιέοδαι νέΦρῖυν, φαεαιδάτηοάυτα ἀϊ- 
οἴππι δὲ. δεά ἐϊπὰ σετῖθ δρρᾶγϑὶ, ποῦ ϑπνοεπὶ απαδϑίίομεπι 6886 
οοηϑοβειοπονη, αἱ ϑ8πί απαρϑιίοπει τη κεσιαιϊςδα, σΟΠδΌ] δ το π δι 
γότο οἴδπεισι 6586 4πδεϑιίοηεπι. Πἰυνὰ δὔαπι ρἰδηαπι εϑὲ͵ φποά δεῖ 
τεϊοχοηῖὶ ροϑίγοππιπι, 4 6586 δροηὶὶ ργποη. αποάδὶ τὶ χαὶ δβοῖιγὶ 
δϑυπῖ, ἱβ αἰἰφαϊὰ πιοϊἀοτὴπε φυοὰ βοτὶ πεητιοαῖ, ἴαπιὶ Ὁ 6 ἀεδδἰδιπηϊ, 
γϑμτὶ οἱ ρεσυπία δὲὲ Ὀρῆβ, οἰυϑαὰε εχρθοήϊειἦδα ππ]] γβεῖο ἱπυεπίτί 
Θ6ΗῈ δἰῃ δαῖεπι δἰἰσυνε ϑιρρεάϊιωτι ρο8566 υἱἀβαϊυτ, ἔπι δα ὦρεη- 

᾿τῇ δρρτοϊππΐατ. βοτῖ δυΐοι ρο886 ἀϊοποϊυγ 68 συδὲ ποϑῖγα ορεγᾶ 
εἴδεϊ ροδβαῦξ. πδῖ πᾶ ἀπηϊςσοτοπι οἱπάϊο οἱ Ορδῖγα ἰγδηϑιβηηἴαγ, 
ποοῖγα Ορϑγα φυοάδηιπιοο Βοτὶ νἱδεπίαγ: ρτίποὶρίαπε ἐπὶτα 0 Ὁ ὲϑ 
68ι. παβογαίυῦ δηΐθπι αἰϊαυατιάρ ἰπϑέγτιπιθηῖδ, δἰἰαπᾶπ 49 δουγηπὶ 
τιϑαϑ; ᾿σπιητε ἰη σεἰἰηηῖς ἰπίδράτιπι οαΐπϑ Ὁρόγα, αἰ φαδπάο φαοπιοίο 30 
δυϊ 4υῶ νἱᾶ γεβ βαρ οαγὶ ροϑϑὶῖ. δο υἱάθιῃγ δαη8 ἤόοσπο, ποιδά- 
ταοάππι ἀἰοίπτη εϑῖ, δοιοπυπι 6586 ργιποὶρίστα. σοηβ0] δι 0 δοϊομι 
δὶ ἰϊ8 ἀ6 τεῦτβ 4πὰεῈ ἃ ἡποῆτα δρὶ ροβϑιιπὲ. δὲ δοϊίομεϑ δίδγυπι 
τογομα οδτϑα ϑαβοίριιπίωγ. ἀδ πε ἰρίτυγ οοπϑυϊταγὶ ποὴ ροιεϑι, ϑε 
ἂε 1ϊ8 απο δά ἅιπεβ ρετγιίπεπι. πεαὺς ἀθ τϑραϑ ϑἱπροϊαγί θη, γετϑὶ {3 
ει δι δἰϊπε ἴος ραᾳπὶβ, δαὶ δἰἵπε ἴδ ρίδίυδ πὲ οροτίει, ἄδδς επίδι 
8εῦϑε ἴι ἀϊοαπίητ. χαοάδί δοπυρογ σοπου]ϊανεγίς, δοιθὶξ ἴα ἱπβαίξηπι. 
Ιὰ αἰἴοιν ἀδ χυο σοπδυϊταῖιτ οἱ ἰὰ ἀδ6 41ὸ σοπϑι απ οαρίαπι εϑρ 
εδάδαι 5πηξ ἰπέοτ 8ὲ, πἰσἱ σποά ἀεβηίξυιν ᾽πὶ ἃς ἀξοίϑηπι οϑὲ Ιὰ ἀε 
4πο οοηδτοπι οαρίτατ. υοά επὶπε σοποιηαϊομα δἀμιδῖϊα γεϊ αὶ 
Ῥγδορορίταπι εδϊ, 1Ἰὰ εδὲ ἀε 480 οοπδὶϊἴππι οαρίαπι εἴ. πᾶπὶ 4πδπι- 
δὐπιοάσπι εἷϊ χυΐϑηπε δοϊῃγηϑ, ἰὰπὶ φιδεγεπάϊ ἤπετα ἔδοϊξ, οππε ργίη- 
εἰρίαπι δά 88 ἔρϑυπι, εἰ δὰ δᾶτη διιΐ ρϑγίετηι 4π8ε ργαεδδὶ βἴχυς ἷπι- 
Ρεταὶ, τευοςαγι: ἤβεο επῖπι δϑὲ {πιδε ςοπϑιΐαπι οαρὶ!. ηαποά εχ τὲ- 
τομπθ φαοααε τεὶ ρυβ]οδα δἀπιϊπἰδέγωπ δε ἔοττοὶβ, 4088 Ἡοτμεγον 
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ἱπαϊϑραϊατ, ρετγδρίοὶ ροῖεδὲ: πιαπὶ φαΐρα5 ἀθ σβρτϑ στερεβ δοπβιϊϊυτα 
10 σερογϑηῖ, εα8 ροριΐο γθηιπιίδραπί, φαοπίδιῃ δυΐετα Ἰά ἀε 4πο οου- 

ϑἰἰτυτα οαρίτιτ, δὰ} ἀεἰΒογαϊϊοθεπι εἰ ἀρροοπει οδάϊξ, οατα δὶς 
ἜΧ Πυπιογο δᾶγυῃ γουῖηῆ 4π80 ἴῃ ΠΟΡῚ8 81186 ϑιιηξ, σοπδι πτὰ οτὶϊ 
δαγΏπι γθγαπι, 4πᾶε ἴπ ποϑίγα ροϊοϑίαϊε δαπῖ, ἀρρεῖεϊο 6χ οοπδυ]ῖα- 
ἴίοπε ῥγουδιίθηϑ. πᾶτὶ ροβίεδαιᾶπι σοπϑυ]ἰαίουε δ Ἀ  ἱια τι ἀϊοαά- 
Υἰππαϑ, απ οἱ σοπϑι! διϊο πὶ σοπνυ επί θπῖεγ ἀρροίίϊαιηϑ. ἂς ΠςΟΠβὶ ἰατα 
χαϊάοπι φυϊά δῖ φιθυθααθ ' γέμβας νεγϑεῖαι, δαγιπὶ ἀθπίαπα γεγατα 
6886 4πᾶ6 δὰ βπε8 ρεγιπθπῖ, δἷς ἃ ποῦ ὶβ8 υδἰυἱὶ δἀππιργαπάο ἐχρο- 
9ἰϊαπι οδἷϊ, 

6. υἱυληϊ δαΐειι δε βπὶ8 6886 γοϊηπίαϊθιι ἀϊοΐατι 6ϑ8ῖ: βεὰ δἱτὶ 
εἶμ 658εὲ υοά βοπαπι 6ϑῖ, 4]1} οἷα 8 χποά νἱἀδιογ Βοπυπι, οχἰβιϊταδηξ, 
δἴαυϊ δογυϊι γαϊΐοπθ, αὶ ἰά φυοὰ 80} νο]υπίδϊετπι οδάϊὲ ἀϊσαπὶ 6586 
γεγασι Βοόπαπι, δνθμὶ ὡξ ἰὰ, φυοά γα]ὲ 18 φυΐ ταΐπιι8 γθοῖε δἰ ἐρῖξ, πὸπ 
οδάδι δὺ} νοϊπηίδιοπι. πᾶπὶ δὶ 80} νοϊαπίδίοια οαάϊϊ, ογὶξ εἰ Ροπηπι: 

40 αἱ ογαϊ, οἱ οᾶϑι8 ἴΐὰ τὰ]11, πιαϊαπι. δογηστῃ δαΐεπι ϑθηϊεπῖα, φαΐ τὰ 
4υοά δὰ} νοϊυπιδίειπ οδάϊξ βρεεΐς ἀυπίαχαι Βοπηπι 6586 ἀϊοππί, εἱ- 
ἈΠ ογῖς, φιοὰ 30} τοϊμηϊδῖοπι οαάαϊ, παΐυγα, δεά φυοά ουΐᾳφηε νἱάε- 
Βέϊαγ. αδἰἴφο! αἰτυὰ 41} υἱάείατ, δὲ 81 οδδὰβ ἰϊὰ τυ] δγιξ, οἰΐδιπ σου γανῖδ. 
αποάϑϊὶ δες πιΐπιιϑ ργοθαιάα δαπὲ, ἀϊσεπάυτηπε εϑὲ δρβοϊαϊα οἵ τὰ 
γεγᾶ 80} υοἱΪυπίαϊειι οαογα σειττὰὶ Ρομαιη, 8εὰ 80} ουϊ5 406 γο- 
Ἰαπίδιοτα ἐδάεγε ἰὰ φιοὰ βρεοίεπι Βοπὶ μαεαιῦ υἷγοὸ Βόπο ἰρίιωγ ἰὰ 
6886 γοϊαπῖδιϊ ορία}]6, φαοὰ τὸ υεγὰ βουυπι εϑὲ, υἱἷοϑο δυΐετα, 
φιυϊοφαϊαὰ ἴοτγϑ ον τι] ον ἢ υἱ εἴ σογρουθαβ Βοπο φυΐϊάδιι ςοηϑε 8 
ΦΑΪαΡγία δυπὶ εα 086 γα γεγὰ ἴδ]18 διιπῖ, πιοι βοϑδὶβ δυΐθσῃ εἴ δδρι 8 
αἰϊα; ἰξεπιψα δ διπᾶγα, ἀιιϊ οἶα, οα] 6, στανῖα εἰ σείεγογιπ ἀππτηχια- 

30 416. παῖῃ εἴ νεγα ἀξ 3:5 0]1}5 τερυδ ἰαἀΐοαὶ νἱν Βοῦμδ, εἰ οἱ βἴαϊϊπι 
αποά 'π ᾳπαῆμε τὰ υετγὶ εϑὲ δἰιισαῖ, εχ πποάυοααδ δπὶϊη μαρίτυ ρτο- 
τᾶ αἰδὶ φυΐίδαιια ποπεϑῖα εἴ ἰπσυμα βηρίῖ. δἴχψιιθ δὸ 'ρ80 [ογίδ886 
οπξε ργδδϑίαι γα] φυΐβ υἱγ θόπαβ, φαοὰ δἰπρα 5 ἴῃ γε Ὑθγιπὴ ροτ- 
δρίολι, φιαϑὶ δαγαπὶ Πουιπα 511 ἃς ππθηϑυγα. ταῦ εἰ πάϊπὶ αὐΐεπι [πουτα 

δ ἴασονε νυἱἀεῖυγ νο]ιρίδ8, φυΐρρε 486 οσὰπιὶ Βοηαπὶ ποῃ δῖ, Βοπὶ βρὲ- 
οἰδιῃ ργδε δ8 ἔεγαϊ. ἰἴδ4ιδ Σπουπάσπι δεαυΐξαγ υἱ Βοπατα, ἀοϊογεῖα 
δηΐϊοτλ (υρὶς αἱ τηδ] την. 

7. Ουοπίαιη ἰεξίταγ βηΐ5 δὴ} γνο]υπίδίεπι οδάϊξ, ἀθ 115. διυῖθπι 
4086 δὰ ἤμεπι ρειϊίπεις εἴ σουδβυ]ταγὶ εἴ σοπδιϊαπι οἀρὶ ροιεϑβὲ, 
σΟπϑοαπδη8 εδὲ υἵ, 4ηδο ἴμ Εἷς σειϊηπίωγ δοίϊομαϑ, εἴ σου δι ο οοη- 
δεῃΐδηθδα δὶπὶ δὲ δροπίε οβεδηΐωγ. αἱ ζυποϊΐομδϑ οἱ πιθμεγα υἱγία- 
τΏπὶ ἷπ πἴ8 νοτταπίογ. ἰΐδιια υἱγὲῃϑ ἐπ ποϑῖγα δϑὶ ροϊεοίαιε. δι πηι τοῦ 
εἴ υἱευπι. 4ιιὰ8. δι πὶ ΓῈ5 ἀρθγα ἰπ πο 15 βἰἴι πὶ δῖ, βαϑάδιῃ ΠΟΠ ἅβθγα 
Οϑϑαιηθθ: εἰ 4:88 ΠΟΙ ΔΡΘΓΕ ἰῃ ΠΟΡΪ8 δὰ πὶ 68ῖ, ΘΓΏΠ ἀδτὴ ἀροι- 
ΔΓΏΠΙ ροίεϑῖδ8 ποϑίγα δῖ. ἰίδαυ δἱ υϊὰ ἄρεγα φιοὰ ᾿ομπδβῖιπι 

δῖ ἴῃ ποθ 5 δ τππι δϑῖ, πο ὥβεγα 4θοηιε ουπὶ ἰά ποη ἄρεγο ἴθ γρε 51, 
40 ἴῃ πορθὶ5 οὐὶξ δίτυπι; δἱ δὶ ποῃ ἄρεγα 4υοὰ ποι ἄρεγε μοηῃεβίατη 8ἷῖ, 

ἴπ Ὠοϑίγα ροϊεδίαϊε οϑῖ, ἄβογα ἀποαυδ χιοά δοῖα ἴηγρε δἰξ, ἴῃ ΠΟ 8 
τὶ δίαπι. φυοάοὶ Ποπεβῖα δὲ ἰαγρία ἄρθγα ποϑίγὶ γι} οϑὲ, οἰ πιῖ- 
Ἰπουφαβ πο ἄρογα (πος διΐοτη εγαὶ Βοποβ εἰ πιαΐοβ 6856), ποϑιγὶ 
πδθῆθε ἀγΡ πὶ! ετὶξ ργοίδοϊο αἰ ὑγοδὶ δὲ ἤπργοθὶ βἴπιιϑ. ἰδιπ γε Ὸ 
αυοά ἀϊεϊτατ “ϑροπῖα ἱπιργορυϑ ποταο, πες ἱπνὶϊα5 Βεδῖοβ Ὁ] 5 65ι,ἢ 
Ῥαγίϊπε (αἰδαιπ ραγιϊπι Ὑθγατα 6886 υἱάδιαγ., πᾶπὶ ἰηνὶτα5 Ὀεαῖυ8 εϑὲ 
ΠοῖλΟ, Υἱ ἰοϑ: 188 δυΐετι Θροπῖα ποϑῖγα ΘΟ Γι: δἰϊοχυῖΐι δα 4088 
ἴδτι πᾶης ἀϊΐεῖα δυπὲ, εὐὰπὶ ἱπ ἀπβθίαπι εἰ οοπίγονυθγϑθίαπι γοοᾶπάα, 
Ὠερπάσιπαιε ογίξ Ἀοσηΐπαπὶ 6586 ρτὶ πο ρὶππι ἃς ραγεπίεπι δοϊοπαπι, 
ταιαπαπὶ εἴ ᾿Πθόγογιπι. φυοά οὶ μᾶθς πορὶ8 ργοβαπίυγ εἴ γεγὰ υἱάβη- 

40 ἴπγ, πε4ι:6 δᾶ8 ροϑϑύτηυϑ δὰ αἱΐα ργίποϊρία οδρίϊαιςε ργαβίθγαυδμι 
ἢ εὰ 4τιΔε ἷπ πορῖ5 ἰμιϑυπὶ γενόσᾶγα, ργοίδοϊο φυᾶγαπι γέγαπι ργίη- 
εἰρία ἱπ πο οἷα ἰπϑιιπε, δὰ 8 γα8 φιοαια ἴπ ΠΟΡ5 δἴδ86 δὶ ποδίγααιιθ 
δροπῖε δαϑοϊρίαπίατ. ἐδαιπποιῖο δυπὲ Ηἷ8 σὰπὶ εἃ πδε ρτίναϊπι ἃ 

« ϑηρα 15, τὰπι δα φυδε ρα] ε ἃ ἰαϊογίθυβ ἰερυμι βετὶ δοϊθηϊ. 609 
επἷπι 4υΐ τε5 Παρὶ εἰοθ85 ἴφια ἱπιργοθαβ ἀπιϊεῖππε, οαϑιραπί ϑυρρ] - 
οἷοαπα αἰβοίιπι, δὶ ἱποῖο ποῦ ρὲγ υἱπὶ δὺυξ ρεὺ ἱπβοίβπιίαπι, 4086 
Ἰρβογιπι οα]ρα σου αοῖα ποη 5811, ἃ πιπἰϑογῖπε: ἐ05 δυΐοπι 4υὶ τε8 Βο- 
Ὠεδίδϑ εἴ ργββοίαγαβ ρογππὶ, μοπουΐθι8 εἰ ρεθειπίῖ5 ογηδπί, 4πα5ὶ πο 5 
δχοϊϊαϊωτγι, 1105 ἃ πραϊεβεῖο ἀεϊενγίτατὶ, ἴῃς αἀ 685 δοιΐοπεϑ οχεϊϊαὶ 
πέπιο, 4186 πΠεαῖ ἷἰη πορὶβ ροβῖϊδθ σπὶ πεαὰδ βροπῖε ποβῖγα ορεῦη- 
ἴατ, ρετγίπά 8 4δ5ϊ πἰ 1] ργοζαϊπγαιη δἷὲ ραυϑπᾶδιπι πο ἷ8 6686 αἴ Π6 
γε] οδἰεαιπὰδ γε] ἀο]εάπιις γεὶ εδιιγίαιπιϑ υεἱ δίφυϊα αἰϊαὰ ταϊε: 

30 ΠΙΒ110 ἐπὶπι τοϊποδ δὰ Ραγίογιτηα5. πᾶσα δἴΐατν Ρτορίετγθα φαοά φυΐρ- 

ἘἙἘΤΗΙΟΟΆΑΌΜ ΝΙΟΟΜΛΟΗΕΟΆΚΝΌΝΜ 111. 

ἴατα ἱρτιογδίαπι δἷξ, οαϑέρδηξ ἰαΐογες ἰοξαπι, οἱ χοΐϑ 5:δὲ ἴρβδ φῶδε 
Ἱπβοϊθπεδα οδυδα 6486 Υυἱάθαῖαγ. υεγθὶ ρταῖίδ ἴῃ δ γίος ἀαρίοχ ροεπὰ 
σοπδιηα 688: ρτιποιρίπι δπΐπὶ ἰπ ἐρϑ15 δὲ. πϑὴι δίϊατι ἴπ οἷ εταῖ 
π ἐρτιὶ βεγεπῖ, ἐρτίεϊαβ δαΐθτα οϑῦθα ἱπδοίθπιδα δῖ. ῥγαοίεγεα ἴῃ 
608 4υὶ αἰϊψαϊά ἱρπογαηξ δογαπι ααδα ἰερίριυ8 βαποῖϊᾶ βιιηῖ, αυδὲ εἴ 
δοϊεπάθ πεφιε οορηίτυ ἀἰΓβο 1 α δινῖ, ἀπιδάνογίαπε, ἰἴδπιαπο Βὲ ἰα{{| 
οεἴεγίβ 4υδ6 περ] !ρεπτία δα υἱἀδπῖαν ἱβπόγαγα, εππὶ Πἰσεδὶ ᾿ρδῖδ ποὴ 
ἵξπογᾶγε: ροΐογωπὶ επὶπὶ δ: 51 αἱ αἰ ξεπιίατο δά γεαὶ ἱπιρδγαγε. 
δεὰ εἰπεπιοάϊ εϑἱ δἰϊαυΐα ἔογίαδβε υἱ ἀἰπραπιίαιη Δ ἀἨ 6 γα ποι ρορῆξ, 
σϑγυιῃ οὐγ (168 εχεεγῖπι, οαῦϑανη ἰρ8ὶ δυϑιϊπεπῖ, αυΐρρε φηὶ περὶϊ- 
'ξευῖεν ἃς ἀϊϑοοϊπιε υἴνδης; οἱ σοὺ ἰμϊυδιϊ δἴπα ἰμεεπιρεγδηίδα δἰπί, 
οδυδα ἰπ ᾿ρ58 σοῃϑιϑε, πἰροῖα φαοτίηπ Αἰ το τὶ ἴῃ σπα] εβοἶξ 8, ΑἸ ἴῃ 
οοπηροϊδιοπ Βα εἰ ἰὰ ρ6πο8 που 8 αεϊδιομι σοπδαπιδηΐ. πᾶτῃ αὰ- 
68 ϑαπὶ ἴπ πᾶμε τὰ ςοἰ]οςαῖαε δοϊΐοπθϑ, ἰαἴθ5 δο5 οὶ ἀρυπὶ εἴ. 
εἴυμῖ, φυοά εχ 118 ρογδρίου τη 6588 Ροϊεδε, αυΐ 56 ἰπ φυουῖς ςετία- 
τλῖπε δαὶ δοϊΐοπε δχογοαπῖ: απαπδιῃ ΘὨϊη οὐτίαγο δίαῃ δ ἄκοτα ἴη- 
τοττοϊτταπι. ἰρπόγατα ἰρίταγ 6 δια 5 εἴ δοιοπῖθι5 ἐπ αυδήηδ τὰ ρο- τ 
δ1115. μαθίια 5 εἰρηὶ, Ἀοτοΐπῖδ εδὲ δϑηϑα ἔεγα σαν εη ἶ5, ρταθίογοι δος 
ἰρϑυπι ἃ γδιϊοηε δἰἰδηατι δϑὲ, δατα ααΐ ἰμΐιοῖο. αἰτογαπι ἰαδδαῖ, ἰη- 
ἰαδίατη, δὲ φαὶ ἱπιεπιρεγαπίεγ νἶναῖ, ἱηϊεταρογαπίοθι οἰδεῖ ποῖϊε, οἷ 
4πὶ8 Ἰριταγ δοίθπδ δᾶ8 γὲβ δρδὶ 4υΐρπδ δυδίίαὶ ἰπἰ ποία, σροῦῖθ συ 
Ργοΐίεοιο οἰβοίϊαϊυγ ἰωϊαϑίαδ. Ὡδ4πε δὶ υδ]ϊῖ ταπιδο, 6556. ἀοοίπαϊ ἰπ- 
Ἰαδίι5 οἱ ἰυδίι5 811. πδιῃ 6 ΔΕΡΟΥ ἀαϊάοπι βαητι5 ας γαἰ τἀ τὶς οἷτ, οῦπη 
σο]ιεγῖς, ἴδηι οἱ ογῖε δϑροῃῖε πᾶ δερτοῖοί, αυΐρρδ φαΐ εἰ ἱπορηίῇ- 
Ὡδηΐεν Υἶναῖ εἰ παθαϊοοτγιπι ργαεοθρίατα σου] ἰυπνᾳ 6 δι ρ τηδίητ. 
ἴᾳης ἰρίταγ εἰ ἱπίθρτοτη δγαὶ ἴῃ πον Βυτα πο ἰποί ἰδτὸ: ἂὲ Ρ οσιδασαδιι 
8686 εἴμ αἱ! ἃς ῥτγοϊδοῖξ, ἰά τὴ ἀδϑι1: 6588 ἱπίορτοπι. φαδπναδπηοάυτα 
πες ἷ5 αὶ Ἰαρί ἐπὶ τηΐϑίξ, γείγαἰιεγα εὐπὶ ἴδμεν ροΐϊοσῖ: δταΐ ἕάπιοι ἴδ 
εἶα ροϊεοϊαϊο Ἰᾶρίάθπὶ ἴῃ τηϑπατα δα πΊΘ γα ἃς ἰάσεγο: ργϊποἰρίαπι ἐὐἶδι 
ἴῃ ἴΡ80 ε8ῖ. δὶς δὲ ἱπίῃδῖο δἴφιβ ἱπῖαπιρθγαηιὶ ᾿οπιηὶ ἢν ἱπίο ἰἴΐοδν ὃν 
δὲ τ] υι9 ποι 6886; ἰοοῖγοο 8πὰ γο]υπίδιδ ἴαΐος σπηῖ: ροσίδασηπι 
γεγο ἴδ [68 [βοιΐ δυπῆ, ποη ροϑϑδαπί ΠΟῊ 6886. ποι βοίανῃ ἀπίδαι ἀηϊτεὶ 
Υἱτα δσροπῖς οομιγαβυηῖιγ, δεὰ ἔπ ποπμ}]} 15. οἰΐαπι σογροτῖο; 4πὸ5 
εὔδτα γερυεμθπάδγε δοξϑιηθθ. πᾶ αηΐ δηοὶ ἀοἴονγπιος παίαγᾶ, "δῸ 
τεργθμεμάϊι πθπῖο, δεά δο8 ἀδσθστῃ 4αὶ ρτορίογοι ποῦ δχογοί!α- 
ἰίοπεβ σογρογὶβ ργδοιδγια ταπὶ εἰ γαϊοιυἀϊποιι ποῖ σαγαηξ, ἐᾷ τρα]ΐ 
οοπίγαχογαπῇ. δ᾽πη}} 15 οδὲ ἐπι 6. ΠΠ118118. ἀδ ἴον εἰ τατῖσ δὲ ἀθ  Πτπεῖν τὰ- 
το. πέπιο εηΐπι οδεοϊ᾿ἴεσηι εἰ φὰὶ γεὶ πδΐαγα ὑοἱ ταοτῖο γυεἶ ἴεῖα αἷϊ- 
4πο ὁδδοὺδ εἷϊ, ργοθγὶ ἰοοὸ οὐ ίϊοϊαι; ααΐπ εἴας πϊδδιθοῖας ροϊϊον: 
864 4υΐϊ ἐχ ερτϊοοίϊαῖε δυϊ αἰΐψυδ δἰία ἱπίεπιρογαπεΐα οαδοϊϊαξεπι οὐπ- 
ἐγαχεγῖξ, οὰπι πόπιο δϑὲ φαΐ ποὴ γεργεμθιϑῖοπο εἀἰΐρτττι ἀαχοτῖξ, αῦδὲ 
εγξο υἱτία ςογροτίβ ἰπ ποβῖγα ροϊεδίαϊε δυπί, ἐὰ γοργθ θυ ποῖον, απ 
Ὅοπ 8ππΐ, ποῖ γοργεμβεμἀππῖαγ, χιοά δἱ τὰ οϑῖ, ἴπ ςοτοτῖς αυσασε τ᾽ 
τερα8 οπιηῖβυς δὰ υδα γθργθβεπαπηίωγ υἱτΐα ἴθ ποσῖγα ροϊδοίαῖο 
Ε886 γϑρογϊεπίαν, αυοάδὶ 4αΐθ ἀϊχετὶξ ἰὰ αυουψυο ἐχρεῖεγε αυσὰ 
δἰδὶ νἱἀδαίυτ θοπαση, νϑγαπη ποῖ 'π οὐἰθδαυδ Ροϊεβίαιο υἱδιοπεπὶ 
6586 58114π|, δεὰ 40.615 φαΐδαι}6 511, ἴδ ει οἱ ἄποπὶ υἱεῖς ἴταπιο τετο ὁ 
δὶ 5:0] φυΐϊδαινα ἱπρεποσαπάι μδρὶϊα8 χαοδατπιιηοῦο οαυσα δϑξ, ετῖξ εἴ 
Υἱβίουἱδ ργοΐεοϊο δὲ ρβε χυοάαιπτηοάο σαῦδα. 5ἷπ ἀαξοπι Παρεὶ 
δάπηϊτεευ αἱ δὲ δ᾽ οαυδα εδὲ πιο, δε ἱρπουδοπθ Πηὶς ἴθ Παρίεῖο αυῖν- 
486 γνεγϑαΐαγ, εχἰδεϊμιαπα ἤος βοηδια νἱΐαθ 56 πιαχίπιο θοῦ Ροϊὶ- 
ἴαγαιη; εἴ δὶ δρρειοηοπι βπὶβ πεῖρὸ δίθὲ συ αὐϑίτγαξα αὐορίατε 
του ϑεὰ Σἴδ παῖιι5 φυΐδαιια 5: οροτγιοι τὰ χιιαδὶ δοῖοπι τα δεν Βὸ- 

βδΐ, 408 οἱ τεοῖβ ἰιάϊοαγε εἰ ἰά ιοὰ νι 6 Ῥόπιπα δϑὲ σασπογα ἀἴησε 
ορῖδνα Ροεαῖς; οἔ 58 18 δ θθηδ ἱπίοτγιπαϊι8 ἃ παΐυγα, οαἱ πος πδῖπγαδ 
Βεπεβοῖο θεπε οοπϑιϊταϊατα δ: (γεὶπ δηΐπι παδχίπιατο δὲ ρα ϊοοτείπνατα, 
φυδιπῆμθε δ αἰΐο πδᾷμε σοπδθαιὶ πεφυδ ἀΐδοογα ροϑεῖι, δοὰ φυβᾶρι οὶ 
οὕπαιε ἃ παξυγα [δεῖ δῖ, ἰαΐδπι ΟΡ πο οἱα: δατισαο Βθ πα δὲ 
ἃ παῖιγα [αοίατη οἱ σοιηροϑίίδιη ε886, δὰ ἀθπιῦτη Ρεγίδοϊα εἰ νεὲ 
ἔποτῖς παῖαγαθ Βομ 45), 81 ἰρίτατ μδδς υϑγὰ δαπῖ, αυδτηο γα τα 
παρ αυᾶπὶ Ὑἱπατι ποϑῖγα δροπίε ἃς γοϊππῖαϊε δαϑοὶρίδιατῦ, ἀπρρυτς 
δηΐπι, οἱ υἶγο Βόπο εἰ ἱπῆργορο Ποπιϊηὶ, γοἷ παίαγα τὶ φαοῖξμει: 
τπποάο, βηΐ8 εἰ υἱάδιογ εἰ ροδίττδ εοἴ: γα] αυᾶ γεγο οὐππίὰ δᾶ Βυδὲ 
τοίεγεπίεα ἀριηΐ, ἀιοῆσθο τποῦο ἀρᾶπί. δῖνθ ἐρίταγ πα, φυαλδόοποφιε 
116 δῖ, ποι υἱάειαγ ἀπίοαΐφια παῖωγα, δεὰ αἰϊφυϊὰ δἰΐατη οσξ.: 
εἴπὶ 40} ἀρὶϊ; δῖνε, αἱ βη15 παίωγα]α δῖ, εο ἔδιθθῆ απο νὴ ᾿λρεῖν 
τε ψηδβ γαα 888 δροιῖα βεγιῖ, υἰγῖαδ δροπῖδ ϑυδοὶρηατ, πλμῖϊο ποῖπα 
Ρτοίδοϊο υἱείππι φυοφιε δροπῖα οοπίγαμεῖαγ, δεαια δηΐω ἴῃ νοδεῖβε Ὁ 
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πιλΐο αἵ ἱπ Βοδο υἶγο ἱποϑὲ Ἦοο, πὲ ρεὺ 86 ββεσε ροδβϑῖξ, εἰΐδτηδὶ ταῖ- 
πὰ ἰδοὶξ αἰ ἄποπι Ρ6Γ 86 νἱάθγβ ροβϑὶξ, δὶ δαΐθση, φυεπιδάτηοήζοτα 
ἀϊοίπιαδ, νἱγίαϊε8 δροαῖα ποβῖγα εοτηραγδηῖαῦ (εἰεπῖτα Βα ϊπαπι οαπ- 
885 ἰρδὶ δἀϊαναπιυϑ, εχ ἐοχῃς χαρὰ εἷς γεὶ βἰς αἰζεοῖϊ ϑύσηπβ, ἰδίθσα 
πορὶβ ἅπετα ργομοπήπιαϑ), ργοξεοῖο υἱτῖα φθοαμιε βροπῖα ποβῖγα οου- 
ἩΓΑΒαπίατ: 8: π||}18 δηλτα πίΓογθτο απ ΓΘΙΙΟ 681. 

8. Ας ἀδ νἱγιαιῖθας φυϊάοτι ππίνεγβ ἃ ποϑὶβ ἀϊοΐαπι εδὲ, 
δαγυτααα6 βόπιι8 τα ηπδάδιη ἱπιαρίας ἱπίογεπαϊατη ἴαπθ δάῃπι- 
Ῥγαϊθτι δϑῖ, πἰπηϊγαση, 6886 πηβαϊοοτγίἰαίε9 εἴ ΠΑΡ ϊμ8; δὲ ἃ φυΐθυδ τα- 
Ῥὺ5 αἰξαπηίατ ἢ μαρξαθ, δἕατι δὰ 688 γεβ δρεπάδβ υαΐδγε ἰάψαβ 
Ρὲγ 86; εἴ 6886 ἱπ ποθὶϑβ δἰϊοϑ, οἱ ποϑῖγθ δροῃΐε δαϑοἰρὶ, εἰ ἴα αἱ γεοῖα 

30 ταῖίο ργϑδβογ ρβοτίς. δεὰ αἰΐϊες δοίϊοπεϑβ ποϑῖγα υο]ππίδιε βυϑοὶρὶ ἀϊ- 
οὐπῖυτ, δἰϊογ μαρίταϑ. δειϊϊοπαπι δπὶπὶ ἃ ρῥτίποὶρίο δά δχίγεπιῃπι 
ἀοτειϊηὶ δυτηιϑ, οὔτι τεγτπι δἰ πρα]αγίαπι οοκη ἴοποαι μΔθΘπιι8: Βᾶ- 

{{δδιταυτι σόγὸ ῥγίποὶρίαπι ἀππίαχαὶ ἴῃ ἢ οϑίγα ροϊεβῖδιε εδὲ. δὲ γεγιπὶ 
δἰπκυϊατίαπι δοσθϑϑῖο ποῖᾶ ποη δῖ, πὲ 'π πιοσθὶϑ ευθπηΐξ: σεγατι φυΐα 
εἷς αἰϊξεγυς ἰγβοίαγο γε8 βίἰηραίατες ποδὶ ᾿ἰσθραῖ, ἰοςῖγοο Παθιϊαϑ 
ποϑῆτα βροηῖα ϑῃπ8ςἰρὶ ἀϊσυμίυτ. Ὁ ᾿ 

9. Ὧε 5ἰωρα] ᾿ρίτατ υἰγιαιῖθυ8 ἀἰδραϊδιίϊοποαι ἃ οαρὶϊε τερεῖῖ- 
ἴδπὶ ογάϊαπιοτ, 4086 δἰηξ, εἴ 4081 68 ἰπ γεβθυδ υεγβεπίυγ, εἴ 4φιο- 
πιοᾶο εἷπὶ υἱγτίυϊοθ. εοάοτη γεγο ποροῖΐο, φυοὶ 8᾽πὶ πυτηεγο υἱγιμ 68, 
Ρίδπττα βεῖ. δὸ ρείπιαπι 46 [ογ τυ άἀῖπε ἀϊοαπια8. Γογιϊευ ἀϊπειι ἰρὶ- 
ἴατ 6886 πιεάϊοογαίοπι 4ι8ε ἰπ [οιταϊάϊπε δὲ βάποῖα νογιλιατ, ἴϑπὶ 
δηϊοα ἀἰχίπιιιϑ. εἰπιθῖητδ δαΐδπι πἰπιίγιτι δὰ Οπηπὶα δε ἐχίεττθηΐ, 
ἄπδε ὅπὸ νεγθο τπᾶΐα δαπὶ. ἰΐδχῃε εἴ πιεΐπιη ἀοβηΐποϊ τια]! εχ- 

10 ϑρεοϊαιίοπεπι, δα ἰρίαγ ταθιαϊπηι9 οτηπία 4αδα πιαΐα 8ππῖ, πὲ ἰηία- 
τοΐατθ, ραυρετγίαΐοπι, τιογθαπι, 80 Πτπἀίποπα υἱϊαπιφας δἰπε ἀπηϊοῖβ, 
σποτΐθιῃ. ποὸπ ἴᾶπηθη υἱάδίυν ἴῃ ᾿ΐϑ οπηπίρυϑ υἱγ [ογεῖβ τ δγϑαγὶ. αἱ! - 
πα επὶπι δαπὲ ρου ἰπιεδοεπάα, θδημδ εἰ ρεγίπιεϑοεγε Ἀοπεϑίυπι εἴ 
σοπιεπιπαγὸ ἴὰγρ6 εδῖ, εἰ ἰηΐατηίατη. ἤᾶτὶ πὶ εαπὶ πιείυϊξ, ἰ5 οἴ ρὑτο- 
Ρὺ5 εϑὶ εἰ ραάδῃ8, χυΐ νδγοὸ πο ππετιΐξ, Ἱπιραάεπ8. δεἃ ἰ8 ἃ ποῃ- 
8Ό}1156 ἰογιῖὶθ. ἀρρε]]δίωτγ ἐκ φυδήδπι ἱγαπϑδιίοπα δεγπμοπίδ, ᾿ἀφῴμης 
ᾳοϊάἀδπὶ μαθεὶ ἰοτιΐ δἰ πηι! : Δ οπδιὶ οπὶπὸ πηθῖι ΠΡ ες εἰ δοϊαϊαϑ δοὲ 
εἴΐαιη νἱγ ἔογιῖϑ. ραιιρογίδϊοτι σέγο ρεγιϊπιθϑοογὸ ἰογίβθ8ο ΠῸ᾿ ΟρΡΟΥ- 
τεῖ, πιϑαπα πιογραπι, παάὰς 68 οπηπία, υἱ δεπιεῖ ἀΐοαπι, 4θ86 πε ἃ 
γὙἱτο πδϑοιιπίυγ ποαθθ σαΪρα ποϑῖγα οοπιγαμαπίογ. δεὰ πεαπε ἰ5 φυὶ 
ἧπ ἰδ 86 ἃ πιθίῃΈ υδοῦντη ργδβϑεϊϊεγις, ἰογιῖ8 εδὲ ἀϊςεπάυβ. ζογίεπι 

20 ἴατππθῃ μῦπο υοῆπε εχ δἰ παι τ άϊπε ἀϊοίιπα5. ποηπι}}} δηΐπι, ουτα 
ἰπ ἈΕῚ ρεγίσθ]θ τἰτϊἱ δ᾽ηξ αἴχας ἱρπανΐ, ΠΡ γα δ ϑυαὶ ἰδταδη, εἰ ἴῃ 
Ῥεουπῖα διηϊεϊενάα βάεπιΐ ἃς ργϑθβεη ϑυπὶ δπῖτηο. πα4πε Ὑ6τῸ 8δἷ 
αἷϑ σοπίππιο]ίατῃ ἴῃ ΠΡ γος εἴ ἀχόγεπὶ οχιϊπηεϑοὶς γε] ἰηνί ἀϊαπι νοὶ 

αἰϊᾳφαϊά εἰυβ ρεπεγὶϑ, ἐἰπιϊἀυδ εϑὲς πεαις ἔοτγιὶδ φαΐ δπίπιο σρηβάϊξ 
ἴστω οὔπὶ 8ὲ Παρ }}18. νδγθθγαΐαπι ἱγὶ νἱάθαϊ, φιθ5 ἐγρὸ ἴθ τεθυ8 
ξογιηϊ ἀοϊοςὶς νἱγ Γογῖΐδ σεγηϊϊαγ ̓  ποῆπα ἴῃ τααχίπιὶδῦ πες δηΐπιὶ 4η18- 
ἥπατι γεὲ8 μογγίδῖ]ε5 εἴ δϑρεγας ραιϊεπεῖαβ το] γαῖ. οπιπίσμι δυΐοπὶ 
γϑύτα 9181} Βονι δι] 105 πιοτῖθ δϑῖ: πϑαὶ οπιπίαπι τεγαμι δὲ ὀχῖγα- 
σαατη, ὩΪΆΙΪ χα τγαϊίφυυπι 6586 πιοτίπο υἱάεῖαγ, πθαὰς Βοπατα πε 
τ] τα. δε ΠΟ ἴῃ οπιιὶ τηογὶϊβ ροπεγε υἱγ ἔοτι 5. σαι παν, οἱ δὲ 

18. εἴ ἴπ πιαγί πδυΐγαρίο ρεγεδὲ δὶ τποτθῖ5 σοπβοίϊδίατ. ἱπ φαοηδτπα 
ἱκίίανῦ᾽ Ὥοππο ἱπ δὸ φιοάή ριυΠοπευγίπιημι δὲ ἢ δὲ ἰδ] εϑὶ ἰά χαοὰ ἴῃ 

30 Β6|1ο ορρεϊϊειγ: ἴῃ τπαχῖπιο δπίια δἱ ρας μοτγίπιο ρεγίοςαϊο τπογϑ ορ- 
Ῥειζειν. τεδίδηϊηγ οἴ σοιηργοραπὶ ἤδες αῦθς ἀϊοίπιυ5 Βοπογες ἰΐ 
αυὶ εἱ ἴπ [ἰδ οεῖθ εἰν τα !ρα5 οἱ ἀρηὰ τεροδ εἶθ φυὶ ἰη Β6]1ο σεοϊά6- 
ττιπὶ ἀδοογηυαγ. ἀαοοῖγοα ἔογιῖϊθ ρτορτγίε ἀϊοὶ ροϑδῖξ 18 4πΐ πεὸ 
τηοτῖθ Ὠοπεεῖα, τες 118 πη ρϑπἀθηιῖθιϑ ἴῃ ἱπδίδηι 5 4π86 πιοῦ- 
ἴετ αὐζεγυηι, ρεγιθγγοῖαγ; συϊπϑηιο αϊ διιηξ δ τααχῖπια 4086 ἱπ Β6 110 

» κεοϊαπε. νογπηίαπιοπ ἴυτη ἰη πιᾶγὶ ἔπι ἴῃ τποῦθῖ5 Υἱς ἰογι 8 υδουπ5᾿ 
δδὲ 1116 χαϊάειη ἃ πιοῖα, δεὰ ποὴ αἱ πδυῖδα. [ογῖθβ δπίπι οὰπι ἀε 86- 
Ἰαῖδ δια αἰοσρεγαηῖ, ἴὰπὶ ραπὰς μος ππογίϊδ δορτα ζεγηηῖ: δι ῖδ5 τ|50}8 
εἴ επρετγίεηιϊία σοηβγπιανΐξ Βοπεαῦε φρεγᾶγε ἀοοαΐι. δἰπιυϊψας {}1 
ξοτῖθιι διἰπιιπι ργϑθϑέθηϊ ἰΐ5 ἴπ γερα5 ἴῃ Φυθασ5 δαὲ νἱτῖθυ5 ὁρα8 εεξ 
διὶ ἐχοεάετγε ἀδ Υἷτα δϑὲ ποπϑβῖαπι; φπογῶτα πδιῖγαπι ἰπ Ηἰ5 ρεποτὶ- 
ῬΡυδ ἱπεοσγῖτυς γορογίτατ, Βοτγα 116 δαϊειῃ πὸπ οταπίρθαδ ὕπυτα δὲ ἰά 6 πὶ 
δϑῖ; εοἴᾳῃε αἰϊᾳυϊή φυοά ΒΠοπιϊπὶ8 σοποιδηταπι δαροΓαῖ, φαοὰ οπιηῖ- 
Ρπ5 φηΐ δΆΠ86 πιδηϊΐβ δυπὶ ἴθγγοόγεια ἰηϊϊοϊ[, ηπᾶα δαΐετι Βοπιΐηϊ ἴο- 

849 
10. τς δαΐεπι ἔοτι!8. ἱπιροτιογτὶταϑ δῆχαθ ἱπιρανυΐάτπϑ εϑὲ, οἱ 

Βοπιο. ργοῖϊπάθ δες ἰαἰΐα φυοψαε ρεγιϊπιεϑοθξ, 5εά [τὰ υἱ οροτίοῖϊ, 
εἴ πὲ γαῖϊο μοβῖῃ]δῖ, δ Βίμ1: ἃς ρεγίδγει Ἰιοπθδιϊ οδυβ8: μἰς ἐπὲπὶ υἶγο 
ταιτῖ6 βηΐ8 6δι. βοτὶ δυΐθιι ροϊοϑὲ αἱ μᾶθς 48 εἰ τηδρὶϑ δὲ πιϊπῃϑ 
ηπάπι ἀεβεὶ Ἔχιϊπιθϑοδὶ, οἰ ργαείεγθα ἢ δε ποὴ δηπὶ [ογτηϊἀοΐοϑα, 
Ρετγῖπάε ἂς 8 ἰδ]ῖα, δίπε πιοϊμδϊῖ. ρεοςδῖα δυΐοιη σουαπιϊ ταπῖτγ δἰῖα, 
φυοή :ὰ ρίας φαοά ποῖ οροτίεϊ, 8]ΐ8, 4ιοά πο υἱ οροτγίϑξ, 4]18, 
400 ποῦ 400 ἴειπροτγε οροιϊεὶ, αι: αἰϊᾳυϊὰ μαϊμδιποάϊ. ἰάεπι εἰ 46 
[8 φιδε Βἀυοίαιη αἴίεττιπι σθηιθπάυτη, φαΐ ἰρίϊαγ δα ηΠθδο οροτϊοϊ, 
εἴ εὐαἷμ8 τεῖ οαπδᾶ οροτίεϊ, εἴ αἱ οροτίεϊ, ρεγίοσι εἴ πιείαἱϊ, [οι 
εδῖ, ἰϊοπιψαε εἴ φυὶ σοπβαΐξ, πᾶπὶ ρτὸ γεὶ ἀϊριϊ δῖα, δὲ ιιο ἰειηροσγα 
Ῥᾶγ δῖ, εἰ αἱ ταῖϊο ροδίυϊαι, ραϊταν οἱ δρὶϊ υἱγ ἔογιῖ8. οπιπὶβ δυΐθιμ 50 
δοίη Ἀπὶ8 δὲ ἰά αιοά παρίϊα} εοπνδηΐξ. δὲ νἶγο ἔοσιϊ (ογιίτα ἀο 
Βοπερίυπι φυϊάάατη δδῖ. 14]}5 ἰρίτιγ εδὶ εἰ βπὶδ: δὺο οπίπι φυάχαδ 
Βπε ἡἀεβηίϊατ ἂς τεγπιϊπδίαγ, ποηδβιὶ ἰρίταγ οαῦϑα νἱἷγ [οσεῖβ εἰ δι ΐς 
[ετὶ εἰ δρὶϊ οπιπΐα 4086 ζουε τυ άϊπὶ οοπϑουίδηδᾶ ϑιιπ|. 6Χ .)8 διυΐοπι 
4πὶ ταοάμηπ ϑαρεγαπὶ, 5 χιὶ Ἰπαίυϑ νϑουϊζαῖα βυρεγαῖ οᾶγεῖ ποιπίπο: 
6886 δυΐοτι τη φυΐθυ8 ἱπιρμοϑίία ποτοΐπα ΠῚ 6686Ππ|, διιργὰ {ἰχὶ- 
τοῦδ: 864 δρρε!]ατἱ ροϊοτγὶξ υεὶ ἱπβαπιβ αἰ ἄδι νοὶ (10].- 8. οπαπίϑ 
ἜΧΡρ γϑ, 58] 181} πιοῖυδϊ, μαι ἴδγγαδ πιοίαπι πες ριΌς 6 1185, φια- 
168 αἴπιις 6686 Ο4|105. αυὶ δυΐθπι ἰῃ δὸ πιοάππι ϑυρεγαὶ φιοι ἰπ 
τέθυϑ ἔοτιπ ἀοἱ οϑἱβ ργαθβάαϊ, διιάαχ βοῖ. δἴχψῃε διιάαχ εἰΐδιπ ἄγγο- 
ξπ8 6586 δίρίαυε [ογιϊτὰ ἀἰπ|5 ἰδυ άθπι δαπιθκα νἱἀοίαγ. ἱϊᾶφιθ 400 30 
1}16 απῖπιο δϑὲ 'π γσϑρυ8 [ογηίἀο]οϑῖ8, θοάοθιη σαϊὶ ἰεἰς υἱάσι: σαῖθιιδο 
οὔπαυε ἰρίϊατ γαθη5 ροϊεϑῖ, δῦτῃ Σιπιϊδῖαγ. ἴΐα Δι εἴϊαιπι πὶ πε ιο 
δογυια Ἐπηϊ  ξαῖοπι Ἰιαθδαπὶ οὰπὶ αιἀδοῖα σοπἱπηςίαπι. Πᾶτη συλ ἴῺ 
Βιῖ5. 86 ἰδοίεπὶ δυάδοίδιπαιιε οδἰδηϊεηξ, τα 5 [οσταϊ ἀο]οϑαα ἴᾶτη θη ΠῸπ 
Ρετίεγαμξ, αἱ φυΐ ππεϊμεπιίο τποάμηι ϑαρεγαῖ, ἰς ἰσῃᾶνπς {πη ἀπβ4ὰ8 
ποτηϊπδίθγ. πᾶπὶ εἰ ιι86 Ἰπδίθηἀδ ποὸπ σῃπὲ εἰ φυσπιαΔιποάυπι ποπ 
δυπῖ, τοθίυϊε, οπιπίααι6 αἰαδάδιῃ ροπαιΐ8 Θὰ πη οοτηϊ αιιϊῶγ. “ΟΏΒ-1116 
ἀεπάο φιοηια πιοάυπι ἀδϑειῖῖ. δε ουτε ἱπ ἀο]ου 8 ἂς το οὶ ε51}18 
πιοάιτιπι διιρεγαῖ, πιδρὶ8 8686 ἱπάϊοδὶ ἂς Ῥγοαϊῇ. 8} οπιηὶ ἰρίτατ ἴεγα 
806 ἀεογεϊϊοιι5 εδὶ ἱρπανυβ: οπιπία δηΐπὶ ρευμιηθοςῖ!. [οτιϊ8 γογο 
ξοαϊῖτα: Βοιπὶπὶ8 δοϑὲ επἰπὶ Βοπᾶ δρὸ ἔγεῖὶ ϑδῆδαπε βρεγαπεὶβ οοπᾷ- 
ἄδτα. ἵπ ἰἰδάθιῃ ἰρίτατ γορπα εἰπιϊὰυ9 δα ἀαχ εἰ [οτιϊθ νϑυδαπίαγ, δε 
ποῃ δβοἥειη πιοίο ἴῃ δᾶϑ αἰζεοϊὶ δυπτ. {ΠΠ1 επὶπι ταοάυτι ἰγαπϑοιπξ 
ἃς ἀεεεγυπῖ, Εἰς χπεαϊοοτίϊδιεπι δεγναῖ, 8εβεφυδ ἴῃ ᾿ἷδ ἴα αἱ ἀθθοῖ 
{επς δἴχιε διιάδοεββ ϑᾶπε ργϑεργορεγὶ δαπὶ δὺ ργδαοῖρὶϊεβ, ρογίςης- 
ἀτήσιια ἀπῖεηυδπι ἷπ ραγίςηϊο υθγβθηΐωγ δάϊΐγε νυ οἰππί, ἴῃ 1ρ50 δαΐοιη 
γί ϊο δυὺϊ ἰδγάϊογεϑ δὲ ἃ δοπιθιία ἀθδίδιαμ!, δὲ υἱτὶ οσῖοα ἷπ 
δοῖϊα ἱρ515 Δογδ8 δαπὶ δἱ οδΐδγεδ, δηΐϊα ἰδοία δυάδι οἱ χυϊεῖί. 

11. Ουειπαάπιοάυπι ἰρίειιγ ἀϊχίπιαδ, ζου εἴτ 40 πιεαϊοοιῖῖαδ δδὲ τὸ 
4π8ε γογϑαϊυγ οὐ ἴῃ οἷ ι8ε βάιιοία ςοπιρ]επὶ διΐπιοϑ, πηι ἰπ 115 
4086 Ἰογγοι ει αἰίεγυπε, ποι ΟΠληΐθΒθιι8 δϑα 118 4υδ6 διιργα ἀἰχίτουϑς 
ἐδατ6 βδυτηϊξ ἂς ρεγίεγι υδ8ὶ] αιΐδ ρϑυίογγα Ἰιοπδϑῖιπ, ν6] υΐα ποῃ 
Ρετίογγε ἴσγρθ δϑῖ. πιουὶ δυιΐθιι [απ ρου ΐεπι νοὶ Ρϑπυροτείδιεμι γε] διῆο- 

τόση γὑδὶ ἀδρυϊιαΐηεπι 8] ᾳυδτη ποη δϑὲ νἱτὶ ἔογιῖδ, 5864 Ἰρπιανὶ ροἴΐι8. 
τα 0}}15. δηΐῃ δηϊιπὶ δϑὲ 1Ὸ8 8Θυτ πη πο885 δἰ ἰαδογίοδαϑ [προγα: δἱ {116 
ποπ ΟΡ ἰὰ ᾳιοὰ Βοποϑίιπι δἷξ, δ8ε4 χυοά πναϊιπι ἴωροτγα διυ ἀ δῖ, Ἰποῦ- 
ἴεαι δ 11 ἃς ρεγίεγε. ἃς ξογιτιάο φυΐά ει τα }15 φυαθάαπι γαα εϑὲ. οἷα 8 
δαΐεπι εἰ Αἰϊὶ χυίπααε τηοάϊ Γδγαπίαγ. ἡποσγυτ ρυΐτπα8 δδὲ οἷυ8 4085 
εἶν}15 ἀρ ρε]ϊδίαγ: αα ἰἰΐατπι δνΐπν 486 τ αγα δὲ μγορεῖθ ἑουτ τυ ο εδῖ, 
ΕΣ νἱάἀδιηγ δοσείεγε. νἱἀθπῆιγ δπὶϊπ οἷν 88 ἔπος 5 ΓΟ οῦσα 
Θρὶτἰπιὶς ροοπὶα ἀἴαιηδ ἴδηι πιῖπὶῖα σοτα ρα ἰδὲ, ἴα πον ουῖδιι8 ἃς ᾿γδα- 

ταΣὶϑ ἰηντδεὶ. αἰχιθ ΟΡ Θανπ οδιιδαιπ ρπα 605 ταϑχίιπε νἱγὶ [ογιϊβϑίπιΐ 90 
τερεσγϊιυζοῦ, δρικὶ φυο8. οἱ ἰηίαπιϊα ποίαπίατ ἰριανΐ οἱ Βόποτγε αᾷ- 
οεἰσηῖαγ υἱγὶ ἰουῖθ8. δς ἴαΐοβ φαϊάειη ἕδος Ποπιογηϑ, νεγϑὶ ρταϊία 
Ὀίοπιδάειπ εἰ Ποοϊοτγεπι: 

Ρτίϊπιι ΡοΪγ ἀδιπα5 ταγρὶ πθ ἰαδα ποίδοὶξ. 
εξ ΠΙοτηδ 65, 

πᾶπαπε Πδοῖοτ Ττοΐδπα ἱπῖοτ δἷος δρτηῖμα ἀϊςθῖ, 
ὙΤγάϊ 65 ἃ πιθ. 

᾿βδες δηΐθιη βἰπι}} 18 υἱἀδιασγ οἱ 4φι88 ῥτῆτπο ἰοοὸ ἃ ποβὶβ ροδβίϊα δδβὲ, 
ηαοπίδια εἶτι5 εἴεοιγίχ νἰστῖυ5 δῖ: ΠΝ οηΐπι δὲ Βοπαϑεὶ Δρρϑιτο, 
νἱάεἸίοοὶ ποποτί5, οἱ ἀθάδοοτί5, φῃοά ἴατρα δὲ, ἔαβα, εἂπὶ οἰβεϊυπὶ, 
εὔπηάοπα διυΐεπι ἱπ πιιπηεγιδι γοίεγνε Ἰἰσεὶ θο5 ἀεὶ ΔΒ ἴΐ5, ποτίσῃ 81} 30 
ἱππρογίο διιπξ, ἔογίθϑ 6856 οοριιπίπγ. 8εὰ Ηΐ δο ϑιπὲ 118 ἀδεογίογεδ, 
4υοά ποη ραάοτε δἀάιυοῖὶ 58εἀ πιεῖὰ οοδςιί ἰά ἑδοϊπιϊ; πες εο φυοῆ 

το ἰεγαεϊἝα διπῖ, δα πιδρτηπάϊηε ἀϊίεγαπε, εοχυς φποά α]ΐα αἰ ϊἰ8 ετ- 
“ αριοτα δθηῖ, αἰΐα Ἰενίοσα θοάδιηχιιβ 8686 Ἠαθϑηξ πιοάο εὰ 4086 

πάαςίαπι αἴζοτγιης. 



1 

το 

550. 
τατριτπἀίποτα δεὰ φαοά ἀοϊοτεαι ἔπρίκηξ. σοραπὲ επΐπι ἢ ρεπεδ 4808 
εϑὲ ροϊεβῖαδ, αἱ Ἡ εοῖοτ, 

χπειῃ ῥγοσιΐ ἃ ρυρηα 5686 σι Βάἀθοεγα σθγηδπ, 
ποπ ἰᾶπιοη ἢΐο ανΐππι αἴψιιε οαππιπ ταΐππ8 Ἔδοὰ ἰδοθ δὶς. 

οοραπὲ δείατι ἢ φηΐ ἱπ ρτίιηο οτάϊπε ἰοσαπῖ, εἰ οἱ τεϊγοσβάδηι "1, 
νογρογαπί. ἰάθην ἰδοίαπὶ εἴ αὶ δηΐε ἔοϑϑβαβ δὲ αἰΐαβ μυΐπ8 ρεπεγὶ8 
πιση οι ο8 ἀϊβροπαπι. πᾶπιαι8 οὐῖπεθ Αἱ σορτπί, δθα ρὲγ εδὶ μο- 
ποϑῖο Ἔχοϊϊδῖαπι ἔοσιθπι 6886, ΠΟῚ Υἱ δὶ πδοδϑϑίϊαϊα οοδοΐυτη. δία 
διΐδιι τιϑὰ8. ἰπ ἀρ τῖοὲ τε ποπιδη δρὶ (ογετπἀϊηΐα σἰπΐοαι, εχ Ζιιο 
εἰ δοογαῖθβ (ογιταάίποιῃ δοϊθητίαπν 6886 ραΐαρδῖ. αἰαιθ Ὁϑ8τι ΡΟΓΙΕ 
εἴ αχογοίμαιὶ ἰδ χαϊάδιν βυηὶ 41118 'π γαθυδ, δα ἱπ δε οἶδ τα 68. 
πϑαὶ 1π|Ϊτἰ νἱἀοπίαγ 6986 86}}1 ἰθγγογαβ 'πϑιδθ8, 4.03 ἨΪ Ἔχρεγίθπάο 
ταλχίπιε ρεγθρβοῖοβ Παρεπὶ οἱ οορτῖοβ. φυοοῖγοα ἰοτίεϑ ἀρ νμοα 
μαβεπίατ, φαοά Δ|1} 4π8}68 δίπε ἔδγτογαβ 11 ποῖ ᾿ῃι ]]ραπι. ἀεῖπάς 
οππὶ δάνεγβαγίοβ ἀδτηπὶβ αἴμοεγε πο οι ἱρϑὶ ἀεἰτί πη οπῖο δἴῆοὶ α86 
εἴ σοπϑαεῖπάϊπε ταάχιης ροϑϑῖπξ, ἔυτα ἰοῖα8 Ὑἱΐαρ δὲ μοβῖθπι ἔεγῖγε 
ἰπ ρτἰπιὶϑ δοϊῃπῖ, χαπῖρρε 4φυὶ οἴ ἀγιιὶς ἐχρεα!ἰδβοῖπιε ροϑϑαπὶ πὶ, οἱ 
Βυϊαϑαιοάϊ ἀτπινῖϑ ᾿πδέγαοϊὶ δυηὶ φιας δὰ ἀαπιποπι Ποϑιΐ ἐνίεγεπάπαι 
εξ ἃ 86 Ῥγορυϊϑαπάυπι πιακίπιε ναϊεηξ. ᾳποοίτοα 5. πὶ οὐπὶ ἱπετταῖ- 
Βη98 ἀγιπδι, δἵ υἱ δι] οῖδθ οπιῃ ἰαοϊδαάϊ ἱπυρογιεῖ8, ἀδαοτίαηι : πᾶτ- 
406 εἴΐαπι ἰῃ 14} 10 π8 σεατγίδιπίπίὰ8 ποπ [οτγιϊβϑίπιαβ χυΐσααθ ραρηδοίδ- 
ϑίπιαδ οϑὲ, δεὰ αἱ ρ]ηγίπιαπι νἱγίθιι8 γαϊεὶ οογρόγεχαδ δϑὲ ργϑϑβῖδῃ- 
εἰδβίπιο. δὲ υεγοὸ τηλτδ5 τυπὶ ἱξπανὶ ἤτιπῖ, οἴτῖπ εἴ ρ θυ σΠ] πὶ τπδὶα8 
δὲ 4πᾶπὶ υἱ ροϑδιηξ ΟΡ δἰδίεγα, εἰ σορὶὶβ αἴησια Βρρᾶγαία δαπὶἱπἔεσιο- 
τοϑ: Ῥτμπὶ δηΐπι ἴαγρα υὙδγῖιπξ, οἷν !]6 5 διυΐθτη σορίϑθ ρΡαρταπίο οο- 
οἰἄππι; ἰὰ φυοά ἱπ ἤδογπιδθο οοπὶρί!. πᾶπὶ δὲ ἔιρα οἰν!θυ8 τυτρὶϑ 
οἵ τηογϑβ 16}} βαϊαξα ΟΡ] ου δϑί, ι γδνῸ ἴμ πο ραρπδο 8686 ροτὶ- 
οὐ]9 οἴξεταπε, ρεγίπαε ἃς 8ὶ τ ϊογεβ βίμε: δ οοζιῖο ροτγίοτήο δαξπ- 
ἴοπι ἔπρϑ ρεῖιπε, τηοτῖοι ῥεῖα ταγρίτπάϊΐπα Ῥεγιϊπιθβϑοθηῖδι. {8} 
δηΐεπιὶ Υἱγ ἰογ ἷδ 6886 ποῖ δοὶδί. ᾿ΟΥτῸ δπῖθπὶ ἴγαιπ 4ποαπα ἐοτεῖτι- 
ἀϊπὶ δἀϑογίβαπε, ἔουτα8 δπὶπι υἱἀοηϊογ 6886 οἰίατη 1 οὶ ἦγ οοῃοῖ ἰϑε 
᾿ληφυδπὶ Β6] 186 πὶ 608 ἐγγυπηξ πὶ να]πεγαγιπῖ, φαοπίαπι ἰογίθδ ϑιιπὶ 
εἴϊαπι ἰγαουηάϊ: τπαλίιθατα ἐπὶπι δὰ Ρετίουϊα βάδινπάδ οδΐςασ ἔγὰ βὰ- 
πιονθὶ. οχ πο εἴ Ἠοπιογηϑ “νἶτοϑβ δά ἀ ἀϊὶ γα," δἱ ἢ] θι]οπι οοποῖ- 
υἱὲ οἵ ἔγαπι," εἴ λογῖδ ρδΓ παγαβ δΏΡΒι1 ἴατοτ," εἴ τοῖο [εγνεραὶ σογρογα 
βαηρτ δ." δες δηΐπι οὐππία οεἰογίταἴειῃ δίαυε ἱπρραῖινπι δηϊηνὶ σοποἰταιῖ 
ϑἰρηϊβοαγο νἰάθηΐυτ, ἔογίθβ ἐρίτογ μοποδὶϊ οαῦδα Γ6 8 οπιπθ8 ΡΟΓΌΠΕ, 
δοδθε ἱτὰ δάϊατνδί, βεδιΐδε δυΐεπὶ ἀοίογε αἰΐεοϊδε. παᾶπὶ υεἱ αυοὰ 
ἰοῖδθ [αϑγπηῖ, νδὶ χιοα τποίυυπε: πάτα οἱ δὶπὲ ἰῃ δἰϊνα δπὲ ραϊπάθ, 
πεπιίποπι ρρτοἀϊπίυτ. ποη ἐριτπτ δὸ ἔοτιθα ἀϊοθπάδε δυπῖ, ᾳποὴ 
ἀοΐοτε δὲ ἰγᾷ ἱποϊιδῖδθ ρμεγίουϊιη δάδδηξ, δ] δοττιπὶ απας ρτανΐα 
εἰ ροτγίου]οδα δυπὶ ργονϊἀδηῦθδ. πϑπὶ ἰδῖο ατιλάδμῃ τηοάο δβῖποϑ ἴοτγ- 

4768. ἀΐοσδτα ᾿σθθῖς, οαπη δϑυτὶππὶ, χιοπίαπι ἢ 6 υϑγϑοτῖθυ9 φυΐάσπι ἃ 

- βοποϑῖθια, ποᾷιθ ἰΐὰ πὶ ταῖϊο τθοϑοῖ, 14 [αοἰππι, 86 ἃ ρογίοτγ 

ΣΟ 

Ρϑϑῖι ἀϊπιουφηίητ: εἰ δά] οτγὶ οπρί ἀπ δῖα ἐπβδηητηδεὶ πιπ] τᾶ ἰδοῖαπε 
δυάαοίαδ. ποῦ ἰρίναγ ἔοτιϊα ϑιιπΐ δα φᾶς ἀοΐογο υεὶ γα οἰδῖα 8686 
ἰη ἀιθοτίπιοπ οἴεγαπε. νυἱ ἄθειγ δυῖθιπ 68 Τογέπ 40 πιαχίπεθ πδῖυγδ ἢ 18 
8586, ιιᾶπι ἰγὰ Ἔχοϊἑανὶῃ; εἰ δἰ σοῃοὶ αιη, ἰάφυο οὐΐα8 σαπδὰ τα δέ, 
δόϑατῃ ρϑογῖξ, τόσ ζουιπάο ροϊουῖξ ἀρρεὶατὶ. ρυδεΐθγεα μοτηΐηθ8 
οὔπὶ ἰγαδουπίητ, ἀοΐοτεα, οὐπ ἱπἰυΐαπι δος ρίδπι πἰ οἰδοιιπῖυτ, νοὲα- 
Ρίδϊο αἰδοίππτυγ. δὲ χυὶ Ἀὲς σατϑὲ5 ππριϊδὲ ρογίου πὶ δἤεππε, ρα- 
Βαδοοδ 1}]}} φυϊάφηι 8εἀ ποπ [οτῖεϑ δρρεὶϊαπάϊ σιιπὲ. ποῦ θπὶπὶ μα Νϑ 

δἰϑοῃθ 
σοποίταξι : σϑγαπι ϑίπη16 χυϊἀἄαπι ἤάρεπιὶ, 8θὰ πδὸ ἴΐ 4πὶ Βοπᾶ 5606 
{τεἰὶ δππεὶ, [οτῖθ9 ς νι Ββωροπήϊ. πᾶπι ργορίογρα χαρά οἱ βαθρίιδ οἱ 
παρ ἶτο8. σἰσθιπιτιξ, ἴα Ῥϑτίς 8 βἄπηξ. δὸ δηΐαπι ϑυπὶ δἰτηιθ5, συσὰ 
αἰτίχπο Βάποϊα ρταθαϊεϊ διιης. νογαπίατη θη [ογίοα ργορῖον 688 σδθδᾶϑ 
ηπ85 ἀϊχίπιιι5 βάππι, ᾿ἰ, απΐα δηίΐπιτπν ἰπ πχϑιιπὶ 86. Ὑἰνρα8 ο066 
οτηπίιμη ργαθϑιδης  85ϊ:πο8, πἰ χα 8 ἱμοοπιμοάϊ υἱοΐβϑιπ δοσορίυνοϑ. 
ἃς ἰαἶο αυϊἀάδιπ ἕαοὶπηὶ δἴϊαιαι ἴΐ φοΐ ΘΡγὶ [αςτὶ δυηῖ: πᾶπὶ Βομα 806 
τι αηῖαγ. οππὶ ὙθιῸ αἰΐα ἥπαϊῃ βρεγανοστπὶ εἷ8 Ἔυοπογιης, αἴξ α- 
ξίαν!, ογαΐ αὐΐοπὶ τἱγὶ ζοτιϊδ, 4π86 ζογπιἀοίοϑα Βοπιϊπὶ εἴ δυμ οἵ 
Υἱάδπίἴυτ, θα ΟΡ δϑὴν οαικατῃ Ῥδγζοιτα, 4ηΐδ εἴ ροιΐεγι μοπδβίητη 
οἰ οἵ ἤοπ γρογίογγε ἴῦγρο. ἰΐαχιια σὙἱγὶ ζουτοτ5 6886 υἱάδιαγ ᾿π 
τορ Θπεϊπι8. ἐοτροσ 9 8686 ἱπιρθϑυτογγί πὶ ταϊπί πιο θα ροσιαγθδῖαπι 
ΡδΘΡογα 4ιαπὶ ἱπ ρτουϊϑίν, τοὶ απία μδθς διπιὶ σοπϑίβπεα πιαρὶ8 
ὯΡ δηΐτηῖ παθῆω ργοβοιϊδοϊτοτ, νεὶ οἴἴαπι φαΐα τοΐπι8 ρυδοραγβιοπίδ 
Βδροῖ. πᾶπὶ 4086 πιαϊο ἀπῖα ργοδρεοῖα 5πηΐ, ἰῃ 115. χυιῖνὶ5 δαΐτηὶ ἀρὶ- 
ταϊίοιυα δὲ ταῖϊοπθ σοῃϑι ΐππι σεροτῖξ: αἵ ἰπ τερθηιυ5 μα τα, ἰοτίεϑ 

ἘΤΗΙΟΟΑΝΟΌΝ ΝΙΟΟΜΑΘΟΒΕΟΆΒΟΜ ΙΠ1Ι. 

Ροττὸ νἱάθηδιγ ᾿ξ σαοπαε 4α] ρετϊουϊππι ἐρπόγδης; πες ἴοπρε αὔσαβι 
8} ᾿ΐ5 χαὶ Βοπᾶ 8ρε 8ά δπδοπάσπι ρτουεμαπίηγ. Βος χαίδοτα σεγῖε 
βατ ἀείϊετίογεβ, σαοὰ π|ἢ}] δρίεπάοτὶς πἰ μας ἀϊρηίταιὶς ἴα πὸ εἶα- 
ςεῖ, ἴπ {116 νετὸ ρἰαγίπιτα. ἴδαθ 11} δἰἐψυδηζαίαιαι τοπιροτὴβ ρεῖ- 
ταδηθηὶ ἴπ ἱποερῖο: Βὶ δπίοπι ἀβοεριὶ εἰ ἰῃ δτότετα ἱπάποϊ δἰδε, 
αἱ ΔἸἰυὰ 6886 4ιαπὶ ραϊανοσίωξ οορπονδσγηπὶ, [αρίσπῖ; ηποάᾶ Ατρίνιν 
δοοϊαϊε, πὶ ἴῃ ᾿μδοεάἀδοταοηΐοδ ῥτὸ ϑδιογοηπῖ ἱποϊἀστιηξ, ἃς τεῖε 
ἴοτ!εβ φαϊζεπι, εἰ 1ἱ αμιὶ δι ιτο ἀΐποι ἰοτγέσσι ξόγαης, ζμαὶδο δἰπὲ 
αἰϊχϊπιυ5. 

12. δεὰ οὔπὶ ἴα Βάτποεϊδ τ οἴπαθπο νογβοῦιγ ἰογίπᾶο, ὩΟῺ ἴαπθδ 
Ρδτάδαπε ἴῃ ἀξγοαπε, 9864 ἰπ γεθ 8 ἐοτταϊοἱοδῖδ τπαρὶς οογηΐτατ. πᾶσα 
4αἱ ἱπ ἰδ οπιπὶ δοϊσταὶ πιοῖα δο Ῥοσιαγθοϊίομθ υδοαῖ, χηίΐητια ἐπ εἰς 
ἴα αἰζεσιϊι8 δϑὲ δηΐτηο οἰ ἀρεῖ, ἐ5 ἰογξίοτ δὸ οδὲ ααὶ ἰδ ἐδ τοδα»; 
4π86 βάποϊαπι εἴϊεγιμι ςοπϑιδηΐαπι τεϊϊπεί. αχ δὸ ἐριτον ἴοτξεβ ἂρ- 
ΡεἰἸαπίατ, πὶ δαρτα ἃ πο Ρῖ8 ἀϊοϊαπι εδὲ, χαρά τεὲ8 πιοϊεϑῖα8 δῖχθε 
Βϑρεγαβ ἴοι μογ ἰοραπὶ. ἰΐδαπε ἴσα ἀοϊοεῖς εἰ πιοἰδοιῖδα ρ]επα τες 
δδὶ [οτεϊτα ἀο, δια ἴῃσε ἰδυἀδῖηγ. ἀκ 0}}1π8 δηΐων οϑὲ γὸθ σθολοδιδὲ 
τοϊδιδπίθγ ρϑιϊ 4ιιαπι 8686 ἃ ἱποπηάὶδ δοϑηνοτθ. υοτυπίσταθτι ἔξοχ ὁ 
τι 85. βπὶ8 ροβαῖῖ ννῆογὶ ἱπουπάδ, δε Ὁ 12 τεβθυϑ 4υδο οἰγουτ- 
δἰδηΐ Ομ βοηγαγὶ δὸ ρὲπε ἀοϊογὶ; οαἴαϑτηο ἀϊ χαϊἀάδχ ἐπ ἰα ἀϊ8 ἐγυεὸ- 
εἶδ ἀροϊάϊε. ραρη δ π5 οπὲπι Βπΐ8 ἴρ86, οὔ μι8 οδῦθ8 ἀδοογίαιϊ, ἰαδυ- 
ἀι5 6δῖ, αἱ οοτοπὰ εἰ ποηοταϑ: δὲ ρίαραε εἰ τοσθοσὰ, οπιηὶ επῖζος 
ἴαβοτ, οὔγι δα οᾶτηδ οουϑίεηξ, ἀοΐοτε πιοἰεβϑέδαπε δο9 αἴδοῖξ: 400- 
εἷδιῃ δυῖθπὶ τη 18 δαηΐ ἰαοτίοϑα εἰ πιοϊ δῖα, βπίδ, φυΐ ϑεμεὶς οὲ ἐχὲ- 
ξιπ5 οδὲ, πἰ81} ἱπουπαἰταῖ5 ἴη δ6 ἐποίύυσιπα μαροτο υἱδεῖατ. χαφήα 
18}15. σποχῖα οϑὲ ἠογιπὰἀϊπ|8 τοῖο οἱ παῖῶγα, τποῦδ οἵ συΐμοσα ΤΟΓΉ 
τσῖγο πηοϊ δδεϊαπι δἴΐατπι ἱπυϊῖο δπωΐ δἰ ]δίτιτα: δὰ ξατβεπ ὁπιπὶδ σαξη θέ 
ἂς ροτίεγεϊ, χυΐα εἰ Ῥετίεγστε μοπεϑαῖαπι δὲ στοῦ Ῥογίεγτα ἴτβε οοξ. 
αἴχπο ᾿ἤδτη χιὸ υἰτευε δτι5 οταν δας ἱπειγυςεῖοτ [ποτῖτ σὲ 400 Βοαος, 
ἔο ταοϊθϑῖτι8 πτογίοπι ἕεγαι. πᾶσι στα ὙἹΓ 1}18 νἱδδ εἰξ αἰ ηϊδεῖσπα:, 
ἴπτη 8616:8 'δὸ Ῥγθάδηδ τῇ σχόμηϊς Βοπί8 5ρο ἰδἴωγ. δ μος σβολεδίσσι. 
πἰϊνο τηῖπτθ ἵπτπ θη 8686 νἔγηπι ξογίεπι ργϑοβϑίαῖ; δίψῃ δὸ ἔογίδαϑε 
ταδξῖδ, χυοί 1113. οπιπῖρ ἰὰ φυϑὰ ἴπ Βεῖῖο παποδίαπι 6δὶ απεξεροι. 
δ τάγοὸ Βοο ἱπ οἰπαΐθυ8 νἱγιτιδνο8 ἱποϑὲ, ὡξ δῶτιπῃ ππποτόδας 
Ἰίοθαὶ πιουτᾶθ ρογίπηρι, πἰδὶ φαοαὰ βποπὶ αἰεπρππέε τίν σπιξοπα 
Ῥτο θεῖ ἕογιαβδα πῆπαϑ ρυδοδίαπιθϑ 6588 μι 1168 608 σαὶ τδτρ ἔϑτξοδ 
ἈτᾺ τὶο (Ὁ α πλύνῃ [οτὶ88 δαπὶ οἱ πὶ] δυὰ Βοπὶ Βδδϑηῖ: μὲ δοΐσα 
διὶ ρϑγίοπὶα ϑα θαπάδ ραγαῖϊ διπὲ, υἱϊαπιαηα οὔπὶ ρᾶτνο ααδησῖα μ8- 
δι μι τν: εἰ ἐμρύαποα ὃς ἀε (ουιευαϊμο βατε υαρίδδς ναι ῥυπε 
οἷς δαΐεπι, πὸπ δϑὲ ἀτῆπο1]6 δα ᾽18 χῖδς ἀϊοῖδ διαῖ, ταὰϊ φιαάατο ἔστεβα 
ἀοβονὶρια αἴᾳπο βάστα γαῖα σορτόϑοογδ. 

18. δεχηϊ τον ἴὰπὴ οἱ ἀ6 ἐοτπιρετγαπεα ἀἰσδογατηηδ: μλ πδορδε 
νιτίαϊοθ δᾶττιηι ατππὶ ραγίϊαιει υἱ ἀθτν 6656 4θ8ε δαπὶ γδοηῖς εαρες- 
168, ἰαπιρογαηίίαηι ἐριεθγ τηθαἀϊοο τ αίοπι 6686 σπδα γεγϑδῖσ πρ,»6- 
Ἰαριαιῖνοϑ, ἴαπὶ ἃ πορὶβ ἀϊεϊυτν δϑὲ, πιϊθ 8 δσηΐαν Ὁδς δοάστα 
ἴῃ ἀο!οτῖθιβ υϑυβαῖαγ. 1π μἰθ δαΐειπ ἱπιοπυρεγαθῆα σαοααε υδεῶθαε. 
πῆς ἐρίταγ φαΐθυδ ἐπ τοὶερτατΡτιϑ νογβοῖωσ, ἕδοϊα βαγαν ἀἰϊοδοςῦσωε 
ἐχρἔσοτητθ ἂὸ Ῥειηθτα οοηϑταδδαγ ἤδος νοϊαρίαἴππι ραγεδεῖο, αἱ 
1186 δίητ δηίπιϊ ἰδ σογροσῖβ. αἱ πποποτῖϑ οαρίἀϊία5 εἰ ἀβοσοιδ μῶ»- 
ἀϊυμα : πξογχθ δηῖπν Βοττνι 69 ἀεϊοοίαϊασ ουΐπδ ἀοῦε δὲ ϑμμδο '» 
τοπεῖστ, Ὅθηπ σογραδ ΝΒ] αὐβοία μεν, εθὰ νἱ5 οοφίξαπαϊ Ῥοῦκα.᾿ ψὰ 
δυΐοιη Ἀοϊαδτηου νο]πριδι δα ἀοἀ1ι} δυπνῖ, νος τεπιρογδοῖεϑβ πὸς ἄο- 
τοπιρογανῖεδ ποτηξαπξιτ. ἰοῦ ]]6 πεᾷπα ἰϊ αὶ ἴῃ αἰτία. Ἵ 
διατὶ, 4ιι86 Βἀ σοτρπϑ ποῦ ροτγίϊιδαξ, ἢδπὶ φαΐ ἔξ 6] ἴδγτιαι ποτ: σὰ 
διπθϊο αι γεγο ϑάγγδη ἄάγυτα ἀποππίοτ, οὲ χαὶ ἴῃ τορτι8 σπ88 δι 
οΡεαϊογῖς ἰοῖοδ ἀΐόδ σοπίογιπὶ, 608 Ἰοχιβοθς δὲ παβᾶσθϑ, δϑὲ ἄβκσ 
Ἰοιπρδγδηῖεϑ ἀΐοοτα δο]οπιαδ. η6 δὸϑ ηπίἀθτα ηηὶ εχ ρεςισιδονοαιις 
ἰδοίατα ν6] βυπίσογαπι οΡῖτα τποΐοσθι ἀοΐοτεαν οαρίαπί. Σὰ ςσεθε 
απίοπι νοϊαριαῖθαϑ ἱπιετηροταπίία σογίαιαγ πδοθδια οξ: βρὲ φ 8 
Ηὲ8. χυρᾶεπι οπνηΐθπς. πᾶπι ηηὶ ἀοἰοοϊαπτον 115 γοθα5 ἡπῶϑ 
δεβιϊπωξαγ, οἱ ςΟἰ ον θη8 βρηγὶδ ρίοῖατγα, πες ἔδτη ρογβῃῖθ8 δΡ τ 
πος ἱπιοπιρθγαηῖθβ δἴχιΐ βϑγὶ ρο886 υιὐδίιγ πὶ εἰίαπι μὲν τεῦ. 
ἴϊα τ οροτίοξ, δ δῆρτα δἰχίι ἱπίγα τηϑάμῃ Δα δοϊετπατ, ἱάδιών 
ἀε τ'5 φιβε δὴ δπάϊίηπι ρογιίποης βεπιθπάηπ. ποσος οὐ 
4πᾶπι 605 4εΐ διιρτά πιοάυπι σαπι] δ η5 γ6] Ηἰδιγίοππαι κοδίη 
ἴιτ, ἰπτεπιρογαπῖθβ, δῖ ε08 4πὶ ᾿ἱπῖγβ Ἱποάμπι, ἰοτο ρογαπὲθα 
πὸς 608 4 118 τεθι8 4ῦδε 5} οὐἀοτγοίυπι εδάππὶ ἀοἰοοϊδοι 
εχ δνεηΐα. ποῦ δπὲϊπ 608 4ϊΐ πιδ᾽ουθπι δπὶ γοϑαγὰπι δαξ 
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τοτατν σἀρίπηξατ οἀοτίρυβ, ἱπέθπιρογαηξεϑ ἀϊοίπιαε, δε 608 ροξίαϑ 
αὶ πηρυεπίογυτα εξ ΟΡδοπίογωτα. Ἀΐ8 δηΐπι βαπ ἀεπὶ ἱπίοταραγδηξεϑ, 
γορίεγεδ απο εἶ8. μαθς ᾿ρ88 Θβγῶτα Ττοστιπὶ 4π88 ςοποιρίβοογα 90- 
δηξ ἱποπιογίαπι γοΐγίοδιιξ. σϑγηεγε δαΐθιῃ ἰἰσ οὶ εἰίδπι αἰ ἴοϑ, οαπὶ 688- 
τίππι, ἐχ οἰβογιπι οἄοτα οἄρεγα υοἱαρίδίεπι. ἴδιθα9 δυΐδια γε Ὁ δ 
ἀεϊοοιαγὶ Βοπιΐπια εϑὲ ἱπίεπιρογαπεβ: πᾶπι ἰπἰθιηρογαμ8 ἤδες σοποη- 
Ρίδεογε ϑο1εῖ. ἰαΐπ γθγοὸ ἷ8 ἐρεὶδ ϑεηϑίδαβ πθ ςείεγα φυίάθι δηΐ- 
τοῦϊϊα ρεγοίρίης νοϊαριαἴεπι, πἰϑὶ οχ δτεηῖΐα. πϑπὶ πεάὰθ ἰθρογητα 
οἄοτε ἀεϊδοϊαπίατ οαηε5, 884 οἶνο: δϑῆβατι ρογγὸ οἷοι σοτπηπιονξ 

20 αἴχαε εἐχοϊϊανϊξ, πϑαὰθ ἰθὸ Βονὶϑ γοσθ, 86 6808: 6Σ νοςδ διΐειῃ 
απ Ργορί πη 6686 86η8ι1; 400 Αἱ αἰ Βας ἀεἰθοϊαγὶ υἱάθαϊαγ. εἰ- 
παλτὸν δυΐετι πᾶς σΕΓσΟ τἶϑο οβργεᾶνα γαρογία ἰδεϊδιυτ, 86 αιΐδ 58 
πδοῖτπι 6886 νυἱάεῖ απο οἀδί. νεγιππίον ἰξίτωτ Τοπυρεγαπεὶα εἰ ἰη- 
ἐοπηρθγαητία ἰπ Βυϊιδαιοάϊξ νοϊαριλεθας οτβηΐρθυθ, φαδε πορὶβ διπξ 
οἰἴϊδιαν σαπι γε αι δ δἰ ηῖὶμπ8 σΟπητηαΠ685; εχ 4Π0 8ΕΓΎ]68 688 εἴ 
Βοϊαΐπας 6856 ἱπάϊοαγε ᾿ἰςεῖ. ἢδα Ὠπίοιη δτπε ἑδοῖα8 οἱ ριίαϊαδ γὸ- 
Ἰαριαΐε8. ἃς νἱἀδῃίογ 88πεὲ απ ραβδία ράγιη δάπιοπτι δαὶ ργοῦ- 
888 τὶ Ὴ] ἱπίει ρογαηῖδδ τπιῖὶ. ἀ6 δδρουῖρυδ Ἔπῆα ρτορτγίθ ϑποσιδ ἰαγα 
ξυβιαῖα ἰμάϊοοῖ; φυοά [αοϊπηξ 11 χὺὶ υἱνιδ θαχρίογδαπὶ δὲ οβϑουία οοπ- 
ἄππιπξ. ποι δάἀπιοάαπι δυΐεπι δαὶ ἰδὲ ρίαπα δαροτῖρπδ ἀεἰδείαπίαῦ 

30 ἰπιοιαρεγδηῖοϑ, 864 ἰρδὰ ρεγοεριίοπε αἰϊπιοπ; παπὶ ρυοἴεοῖο τοΐδον 
τδοῖαϑ εἰποῖϊ, σαντα ἔπ 6ϑου]εηἢ}8 εἴ ροσα]εμεῖ5, τὰπι ἱπ “86 τε πϑ 4086 
Ψθπεγθαθ ΔρρεἸἸαπίαγ. φιυθργορίοσ δὲ οοἰξαιπ 810] φυϊάωπ, ορβορίο- 
ταῦτα βΌγρεβ αἴψια Ἀδΐθο, ργαΐβ 60110 ἰοηρίαδ ορίανϊε, πὲ φυὶ ἰαςοὶπ’ 

ὁ ππαχίτοδτη οαρίεραΐ σο]ριδῖθπι. οπιμῖτπι Ἰρεζτγ δοηδιπτ πραχίιπδ 
σοτριμεπὶθ οϑὲ 18 56 18Π8 ἰῃ 410 διἴα ἱπὲοιρογαηιῖα δϑὲς τϑϑγίοαπθ τ 
ἴατρὶ8 εἴ βαρίο58 τη εάϊοιΐ ἰοοο οδοἰδηα νἱάἀδαῖαγ, ργορίεγθα 

ἷα ἰπϑϑὲ ἐπ πΠοΡῚ5 πο 4ι8 Ποπιῖπδϑ δε ἀ αι δηξιπαϊίπ ϑαπιπ5. ἢ ὲ8 
Ἰφίτατ᾽ τ] 105 ἀεἰ οοτανῖ δα αι νυ δ πὶ θπεῖιι8 ἀπναγο δἰ μϑγιπι δὲ. ΠΆΤΙΥ 
σχοδρίδθ δ8ι6 ϑπί Οπιπιμ 4π86 ἴδοῖα ρεγοϊρίπηῖαν  Ἔτα (5 πιὰ 
νοϊαρέα!ε8, συϊπ5πιοάϊ δυηΐ θα6 486 ἰῃ ργπηπασιῖθ [σδοης δὲ οα]θ- 
ἐδοῖλοηδ ρὶρπαπίιν. ποη επὶπι πηθι ροτγδητῖ5 Ποπιίηἷα ἰαοῖι8 ρ6Γ ἴο- 
ἰῶτα σογριϑ ρεγιϊπεῖ, 86εἀ φαϊυιβάδπι ραγηθπ9 οἰγοπιπδοτγι δίταγ. οἷι- 
Ρ᾽ἀταΐανη ἀηΐεπι αἰΐα6 ΠΟΙ πιππ6 5 6886 Υἱάδπίθγ, 8]186 ὑγορυΐαθ δὲ 

0 ἀϑοῖϊδε; πὶ οἶδὶ οπρίἀϊτα8. παίπιγα]ῖς δδῖ, οππαϑ οπῖπι, οὐπι ἱπε]ροπῖ, 
ΑἸ ἰπνθπίατι νεἱ δἱοοῦπι νοὶ] Βυπηίάτιπι ἀρρείπηξ, αἰ ἰφπαπδο αἴγυπαηα, 
ἰδοἴαπιαπηε ἰαραϊ 6πι, αἱ αἷς Ηοιπογαα, αἀοἰδϑοθηϑ εἰ αὶ βοτεὶ βεϊδῖο. 
αἱ ποὺ νὰ] ᾿Ἰυὰ ΑἸϊπιοεπίατα ποὺ ἰαπὶ οἰπηεϑ, πΠΕ4Π6 δϑἀεπὶ Ομ 8 
ἀεϑίάοταηι. ἰΐδαφας μος ργορτῖε ποβίγηπι υἱάθίυγ 6556. νϑγπηϊδιπ δ 
Βιαρεὶ χαϊάάμπι εἴαπι ἃ παῖαγα ἱπδίτωτη : δἰϊὶ δηϊιη [118 ἀο]οςϊαπίητ, 
δὲ φιοϑήδτι ἐπ 115 4π86 οἰζετιιπῖπ σπθϑάδπι πιαρὶ5 ἀεϊεςίαης. ἰπ 
παῖαν δ! 5. ἰρὶπτ οὐρὶ  ἰταιῖῖ θα οἴϊοπάμοι εἴ ἰεραυταν ρϑαοὶ, δἴ4η8 
ἧπ Ὅπο, Βεῖηρα 'π 60 ποῖ πὶπιϊαιη εϑῖ. πϑτὰ 6586 διιὲ δίθεγθ 488 
[ογ8 οΒτοϊετίτ, φαοδά ῥ]εηΐον 518 4τιαπὶ ἡδίηγαα πθοθϑϑίϊαδ ροδιαϊαὶ, 
ἘΠ} αἰτπὰ εδὶ φπδπὶ πιοήίτπι πδίαγαθ σοπυθηϊθηΐοτα σορία δι ρΕΓΆΓΕ: 
παῖαγα ἴθ επὶπὶ σαρί ἀϊϊα5 δὲ ἰὰ φιοὰ ἀδεδὶ ἐχρίει 6 συ 6116. ἐϊαιιε 
ρρϑιϊδπῖηγ Ηἱ γαστρίμαργοι, ἰά εβῖ τεπετὶ ἢϑῆπε δὰ ᾿πϑαπίαπι ἴα ]- 

φο βοπίοϑ, ἴδπηιδπι δαπὶ ΡΓαθῖεγ τποππτ ἱπρίθηῖοσ, ἃς ἴδ165 υϊίοπι 
ἐνωάυπῖ ἴἱ χυὶ δεγυη]δ δἀπιοάππι ἱηροαῦΐο ργαθάϊε δυμῖ, δὲ υδγο ἱπ 

ΟΡ ΓΙ. νοἸαριαιθαδ σοταρίηγαϑ δἰ τα] 19 πιοάῖϑ ρδοσδηξ. πϑτὰ οπιῃ 
ἔοῖδι τὶ 11|π8 γαῖ διπαπῖθβ 60 ἀϊςαπξυν, γε ᾳποά τἴ8 γερα5 ἀεϊεςίοη- 
αν, ναὶ υοι τα αἱ νυΐξηθ, τοὶ πο ποι ἴα τἰ οροτιοῖ, νοὶ φιοά 
ποῦ 40ῪῈ8 ραγία οροτίεξ, ἱπίετηρογαπίεα οπιτῖθαβ ἰπ ταυ8 πιοάτιπὶ 
ϑαρεταπξ: παᾶπὶ εἰ 4υΐρα5 γεθυδ ποη ορογίεϊ, 4παο 8. ]ϊς οἰ οὐΐο ἀϊ- 

εἰ ϑυπῖ, ἀε]οοϊδηϊαγ; εἰ δ πιαχίπια σπ Βακάδπι τ }Π10Ὸ5 γα ρπ8 46- 
εεἴατί οροτίοδὶ, πιαρὶ8 ἰαπιθὴ 4πᾶπὶ οροτῖεῖ, εἴ ἧϊὰ αὲ τπαἰταάο, 

ἀεϊεςιατιίατ. ἰά ὄγξὸ πίπιίππ αυοά ἰπ γνο]ιριαιθη5 νϑγίτατ, 6888 
ἱπεθαιρ ογαπέῖαπι, ΟΡ δᾶτπηιια οδυβΆπι 6856 Ὑἱ ΓΙ ρΘΓΑΡΙΪ6, ρογδρίουπετα 
εοι. ἴπ ἀοϊοτίθαθ δυῖοπι ποπ, υἱ Υἷγ [οτὶϊδ, εἷς ἔδταιρθγαηβ, 60 φηοά 
ΔΊ ΣΟΚΊΡΟΤΙΕΙΜΕ πες ἱπἴδπιρεγῆηδ, 60 αυ0α ποπ ρετίεγαϊ, δρρε!]- 

60 ἱπίθιηρογαπϑ ἀϊοϊτατ, ὑποὰ δορτία5 ἅπαηὶ ἀεδρεὶ ἔεγαϊ 
ΠΌΪ απ δὲ σογροτῖβ ρεγοίρεγε τοϊυρίσϊεπι. οἴ νθγο οἱ Δοΐογεπι δἰζεγι 
νοϊπαρῖαϑ. ἴεπιρεγδπϑ δαϊεπὶ ἀϊοϊίυτ οαπὶ οὐ» ἰά φαοά 86 σᾶγεγα γο- 
Ἰυριαῦβρβαϑ9 τοι το  δϑῖδ [εγαῖ, τππὶ 4ποα ἀορεγπεῖογ οἱ φγϑοιδγι αὶ 
ὰ ηποά ἱπευπάητῃ 681. 

Δ, 1Ἰπιεπιρογδηθ ἱἰρίξατ οπνηΐα χυδο ἱπουπάα δππὲ ςοπουρίϑεϊξ, 
αὐτὶ οεγίο 466 ἰυουπάϊδοϊιηα; δἴαπθ ἃ ουρίἀϊίαία ἰγαμίτατ, αἱ ᾿δα 
εεξοτῖα μαροδὶ ροϊΐζοτγα. αυδρτορίεν ἀοΐοτε ἃπρίτυτ εἰ οὔτ νοϊιρία- 

ΕΥ̓. 551] 

ἘΡϑ ροιἱτὶ ποη ροϊοϑὲ εἴ οὔπι 688 οοπουρίϑοϊξ: δοίορεῦ δαΐτι Οὐ 
ἀοίοτε ουρίαἀϊίαα σοπίαποξα θ81, ἰδπιεῖεὶ ἀρ ειιγάαπι νἱἀξαῖυγ ργορτοῦ 
γοϊυρίαἴεπι ἀοίογε αἴβοὶ. ἴδιηι φυΐ ἴθ Ἔχροϊθηαῖϑ γοϊαρίβ δας πιο- 
ἄυπι ἀεεεγαπξ τπίπυδαπε 4πϑιπ οροτίοι ἴϊ8 ὁ] εοϊθητατ, γᾶγο οχὶϑιπηῖ: 
ὯΟΠ εδὲ εὐἶπι μυπιᾶπι5 ΠυΣαδπιοαὶ δίπιροτ, οπιηΐ ρθη6 86 δὰ ΠΟτηΪ 61} 
ϑ8ρΡΌΪΔπ8. πϑῖῃ σαῖθγα σι πε απίπυϑ ἴα ρα ρα πὶ ἃ ράρυϊο ἀϊδοδιτιθπαῖ, 
Ἀίϑᾳυς ἀεϊεδοϊαπειγ, 1118 ποσὶ ἱτεπι. χυοάδὶ σαὶ, πἰΒ}] 918 ἱπουπάτιη 
πΣΒεϊφια ἱπίογ μος δὲ {ΠΠπὰ ἱπιδγϑίξ, ἰ5 ρτοίδοϊο ἃ μυπιαπίταϊς [πογῖξ 10 
τεπιο Πϑδίπιυ8. αοπίθιῃ ἱρίταγ φαΐ 1418 δὲ ποτ δάἀπιοάμσι γερεγίτυν, 
δΌΟ ὩοτηΪπΕ ΠΟὶὶ δϑὲ δρρεὶ δἕα8. ἱειπρ γδπδ ἀπίθπι ἱπ 18 τε θα5 ταδ- 
ἀϊοοιίτος εἴ τυοάδγαϊε αἰζεοϊιδ εδὲ. παπὶ παι [18 ἀδ]δοιαϊογ φαρη9 
ἹπαΧ πΟρδια ἱπξεσαροιαπβ, 864 οἴει ἀϊπτ ροἴυ9:; ΠδΖι6. ΟΠΙΪΠΟ, 
φαϊΐρυς εχ σεθας οἀρίεμπήα νο]αρίδδ στιοη 681, δα 115 οδρὶϊ τοϊπρία- 
ἴαπὶ; πεαιια 114 τὸ ἴ8}} νεβειβδπῖον ἀεἰδόϊξαιυγ, πεαῃθ δἱ 686 γ68 
ΔΡοϊηῖ, πλνοτροίατας, πΕ46 688 σφοποιρίϑοῖς, δαξ σεγῖε τποάδγαϊε,. 
Ὡθῆπ6 ὑπαρὶ8 απ8πὶ (δ οῖ, Ἰδ4ι6 {πὸ ἰδιῆρογθ πὸῃ ἀε)εῖ, πεᾷῖιθ 
Οὐποϊηο αυϊοφιδτη ἰαΐθ. ΄ιδθουπημα δυΐοτν 18 ἰυσππάδ βυπῖ οἱ 
οπάεπι δὰ βοπᾶπι να] εἰιάϊπειπ νοὶ ορεπηαιη σον ροεῖϑ μα ἴαπι ρεγ- 
αεαπὶ, δα πιοάϊοα δὲ υξ ἀδθεῖ οοῃουρίβοϊξ, ςεἴδγδχιθ φιδα Ηἰθ πο 
δαπῖ ἱπρεάϊπιδηίο, δυὶ 4886 80 μοπδβῖο πο δρ]ογγεηῖ, δαΐ φπὶρα5 
τε8 ἔπη ϊαγὶ8 Ὡοη δα ιδυγίταγ. πᾶπὶ αυΐ ἰἴὰ δηϊπιο αἴξεοϊαϑ εϑὶ, ἴδ 
γεμϑιβεπῆυ9 ΠυΒτ, ΡῈΥ δἰ: ἰπ]68 υο]υρίδι δ ἀπιρὶ δοϊϊτατγ: δὲ ἴδη- 
ΡδΓδϑηϑ 1Ὁ}18 πο εϑί, δε γεοίδβ ταϊϊοπὶ ραγεῖ αἰφὰς οδιθτηρεγαῖ. 

15. ΝΙάἀεῖπγ δυΐθνῃ ἐξ ρογαπεα τπᾶρῖ5 Ζιθπι ἐππι ἀ1 88 Θροηίδ 920 
ἃς το]ιπέδι ϑυβοῖρί. δ] δπὶτη ργορέετ το]αριαῖαπι, μδες ργορίον 
ἀοίογεμη; φυογαπι δἰξθγινη Ορ 8116 δδὲ, αἰξθιτιπὶ ζυρίεπάυπι, ἃς ἀο- 
Ἰογ φυίάθτη πδίπταπι εἶπ5 41) δηρί τσ 4 δι δίδίιι ἀββασραὲ εἰ ἱπῖο- 
τἰπιῖῖ, νου ρῖδ5 δὐυδδπν πἰΐη] 416 ἔδοῖ!. ἃ νοϊιπῖαδα ἰξίτγ τααρὶθ ρεη- 
ἀεὶ, εᾶφιθ ῥγορίεγ ργοργοβίογ ἃς Παριἰοϑῖοῦγ δϑὲ. πᾶπὰ οἱ δου 
δὲ γοτΌιη ἱπουμάδγαπε τη ἀϊοογί διὶ δογν αηάδο αϑϑα 6 οτὶ (τη τα οπὶπὶ 
Βυϊποπιοάϊ ἴῃ υἶΐα φιιοι ἀΐαπα οσςυγτγιπι), εἴ ϑϑδαθδοοπαϊ ἐχδγοϊ αιϊο 
ἂς πιοάϊιατίο ρετγίοιι]ο νδοαῖ, ἱπ τερτ5 διιῦδπὶ ἰοστηϊ ἀο] οἷ οοπῖγα 
ἐνεηΐς, βδε αἰϊεθγ εἰπιξττᾶδ ϑροηῖο σοπιγδ εἰ ωγ, ἰξτοσ τοδ ϑἰπρααγεα 
ϑροπίε ποβῖγα δχιππδϑοίιπα5. {116 δπὶπι ἐχρετβ ἀο]οτίϑ εξ, μὲ ἀο- 
Ἰογὶβ πιαρηϊτυἀΐη α μοτηΐποα οχτειτοπί, οἱ πὸ εἰπε ἐρϑὶ δρῃὰ 86 εἰποεϊυπῖ, 
δάδο πὶ δγῖπα ἀρ ίϊοίαπὶ δία πε 8π66 ρϑῦϑοπδδ ἱπάεοογα ἔβοίδη!. [ἴ8-- 30 
4π6 νυἱάεπίπι 6886 υἱοϊθπῖβθ. Ἵσοηΐῖγα ἢϊΐ ἷπ ἱπεθιηρογδαηῖθ. γαϑ θοἷπὶ 
δἰπρι]αγεδ δροπίθ ἃΡ εὸ ϑιβεἰρίαπίας ποιῖρα σοπουρίϑοομῖα αἴαπ6 
δρρεΐεπῖβ, υπίνθγδηπι γΕΓῸ β6ηι5 πηΐπι8: ἐπξειαρογαπϑ Θπΐπ 6886 
οὐρῖξ παπῖο. ποιρδη δυϊοπὶ ἱπίθιη ραγϑητῖδθ εἴΐαπι δὰ ἐγγαῖα ρα οὶ 8 
τγαπϑίεγιπαϑ: ἱπδδὲ δηΐμι ἰπ 58 χιδεάδπι οἰ πη ίπάο. πἴταπι δαΐετα 
ΔῸ υἴγο 81: ἀρρεὶ δια, δα ἱπδακαϊαπι ποδέστπι εἰμὶ] τοίοσι, ροτϑρὶ- 
Ἔαπιῃ 1 ἃ χυϊάδτη 688 ἃ ρτίογθ ροεϊογίι5 6568 ποτηϊπαῖαπι. π6Ὸ γη8]6 
886 ἰγϑηϑίδιϊο υἹάείαγ 6556 [αοῖα: ἰὰ δηΐπι σαϑιβαπάππι οἵ σοογοθη- 
ἄυπι εδὲ, φιοᾶ ἯΣΡΒ οοποιρίδοϊξ εἰ φαοὰ ἱπερπηϊταῖο αν  βοατοΓ 
εἴ Ρῥτογοζϑίογ, χπαὶθϑ δυπὶ τοαχίπθα ουρίἀϊτ89 εἰ ρθεγ. πᾶπὶ εἰΐδτα 
Ῥπεγὶ ουριἠϊζαξεπι ἰδῆ χθαπι νἱϊδε 8886 δεφιππίυγ ἄσςεπι, τυδχῖπιθ- 
4πε᾽ ἰπ δι8 γεγὰπὶ ἱπουπήαγπιπ ἀρρεῦτο ἀοπιϊπαίατ, "απ δὶ ποῃ 
Ῥδγερίς γαϊϊοπὶ πεηπεὲ 80} εἶτι5 Ἔτι ἐπιρεγῖο, ϑεγρεῖ οἵ ϑηδθὶὶ ἰαἰία 5. 
Πᾶπὶ Οἴτῃ 88 ἱπεχρὶ θὲ} 18 γόγτιπὶ ἱπουπάδετιτν ἀρρυῖϊο, πιαχϊπιοχαα 
ἴπ δία δ δὲ ἀπιθπῖθ, ἔππὶ Παρ  ἀϊται1δ ᾿δπ8 νἶγεα εἴπ φαοά οορηδίθπι 
εδὶ ἀπρ βοαῖ, δάθο πὲ δὶ πιαβτιαθ δἱπὶ εἰ υθβθιπθπῖθβ πρὶ ἀϊταῖθϑ, 10 
ταδῃΐεπι δ γδιίίοποτα 6 διὰ δεάβ ἀείγιάεγε ἃς ἀεϊαγθαγθ ροϑδῖπξ. 
ἀαπα ἰσίταγ ορογα εϑὲ αἰ πιεάϊοογαϑβ δἰαὶ δ τποάΐοαθ, Ὠδαι8 χαΐο- 
4ματη γαῖθηὶ δἀνογδεηϊωγ. δἴᾳθθ μοο ἱρδαιῃ οδὲ φαοΐ οβρεάϊεπϑ εἰ 
οδϑεραίατι ἀϊοίπιηδ. οὐ οπὶπὶ ῬΠῈΓ 6 οπδίοαϊϑ δὲ πιδρίϑεγὶ ργαθδογῖ- 
Ῥοπο νἵνϑσο, δὶς δὲ υἱδ ςοπουρίϑοοπαϊ ονίθπιρογαγα γαϊϊοηὶ ἀθμεῖ. 
αοοῖγοα ἀθθεδὲ ἴῃ τῖγο ἰεπιρεγδβηῖθ οὔσα ταϊϊομα οοποίπογα 68 ΡΆΓβ 
δηϊπιΐ 488 δά σοποπρίδοουάυπι ναΐθὶ. πἰτίαπα επΐπι ργοροϑζαῃ 
Βοοιιοδῖυη οδὲ, δρρϑξϊψαβ ἰδιιρογδιδ υ86 οροττοὶ οπηπίδ, εἰ 4πετα- 
δάἀιποΐυπι εἴ απὸ τεῖπρογα οροτιδι; 4π86 χαϊάεπι εϑὲ εἴίδπι τιϊοηὶϑ 
ἰεχ δἰᾳφαβ ἱπϑιταιο. ἂς 46 τοπιρογαηίία φαϊάοπι Ἠδοΐθππδ. 

Ιν. 
Ποἴποαρ9 ἀδ ᾿ΙΒ γα αῖε ἀϊοαταπδβ. σἱάθξοσ βοῖετὶ 6586 τηθάϊο- 20 

οτἰῖαθ 'ἴπ ρεοπηϊδ οσουραῖα. πᾶπὶ ἰαπἶεπι ἱπνεπὶς πότπο ΠΡ τα} 18 
πο ἦπ του Β6]Π1οἶ8, πααια ἰπ φηΐθπ8 Ἰδτωρ ογαηβ, 6486 ΤΌΓδαΘ ἴπ 
ἰαάϊοτῖδ, δε ἰη ἀοπαῖΐοπε εἰ δοοθρίίοπο ρεουπίδθ, νογμη Ὡ πη ἢ πιϑξῖβ 

-ν 
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π᾿ ἀοπαξίοπο. ρεοαπίας δπέθτη θρρβ]]ατὴπ8 οππηΐα ατπογῦτα δε βιϊπιᾶ- 
ἄοποαι πιϑϊυτ πυτομδ. ἴδ ὙΘΓῸ δϑοίϊα (Βοος οδὲ ρτοίυϑῖο δαΐ ἰυχα- 
τἰΔ) δἵ {ΠΡ γα! ἴδ5 ϑυμῖ ἵπ ρθουπία πἰπηΐαπι εἴ ράτυιῃ, ἴφια 1}1|06- 

30 τα] ἰἰδῖοπι φπίἀ6πὶ βθτῆροΓ 115 δ 8. δίπηι8 σιΐ ππιΐο Ρεοαπίδγαπι δὲι- 
ἄϊο τοποπίμαγ, δϑοίίδτη δαΐθτη δι ἰγὶ υΐπιι8 ἱπιογάμπι Ἰιοταϊ! 5 ἴη- 
τεπιρογαη θεῖ, Ργοδιβίοπεπι οὐ ᾿ἰδιαἴπα σοπίθχθηῖθβ. ἱποοπέπεης 
168 οηΐπι εἴ 6058 4πὶ ἱπ ΠΡ ᾽ἀϊπεπὶ δἰ σαθ ᾿πιθ πη ρογδη δ πὶ 5Ὸ ΠῚ ἴτι8 ἵπι-- 
ταθη808 [δοἰππί, ἀδοῖοβ (μος δεῖ ργοάϊροβ νεὶ ργοῖι5οϑβ νοὶ ἰαχυτῖος- 
805) Δρρε]]ᾶπιτι8. 4υᾶτε εἴ πηρτοθ βοῖπιὶ υἱἀθπίωγ 6886: πᾶπὶ τλῸ 15 
δἰπιαὶ νη8. σοορογιὶ δαπε. πο ἰρίϊαγ ργορτίο ποπιῖπβ δρρβὶ!δπξαγ. 

130 δϑοῖυβ επίπι ρυορτίε 8 υἱοῖς 6656 4ΐ πὸ υἱιῖο δἰζεοϊι5 εϑῖ, πὶ- 
νηΐγαπι ἐο ηυοὰ τεῖι ἔαπι]άγεπι ρεγάαὶ εἰ ςοπϑατηαὶ: παὶπ 40} θ6Γ 
86 ϑηᾶῆιια Ορογα ρεγὶϊ, 18 δϑὲ δϑοῖιυιϑ. υἱάδιωγ Ροττο οχϊιἴατη φιοά- 
ἄαπι 501 ἰρϑῖι}8 6586 δἰΐατα [δου] δίαιτα ἱπιθυῖῖο, 4ιδ5ὶ εχ λεὶς τοῖδ υἱ- 
γεπάϊ ταῖο ρεπάεδι. ργοίπεϊοπειπ ἰρίταγ μος πιο 0 δοοὶρίιππϑ. 4πᾶ- 
ταῦτα δαϊεπὶ ΓΕΓΠ τ Π8ι18 ΔΙ αι 5 688, 1195 εἴ γβοῖδ δἕ ρϑγρεγδιι Π|108- 
σαιπὶ δ. δοΙ πτιιπὶ δϑῖ, δἱ ἀϊνιτδθ ἐπ θοπῖδ ἀΌ ΠΡ 8 παι δγαπίηγ. ἰᾶτι 
απ ρτορτία ουϊιβαας ταὶ υἱγίυϊα Ργδεάϊιυ8 68ῖ, 18. δὰ Γὰ ορεπηθ υὔϊτατ. 
οριἶπιε ἰρίτυτ εἰ ἀτν "115. πξοῖυτ 8 φυὶ υἰγίσϊθαι οαιη, 4π 88 8 ρεουπΐα- 
Γυτω υϑῦτα ρογι πεῖ, οοηϑεοιῖα8 δὶς. δίφυς ἢὶς ἐδὶ Ἰιδ δια] 18. σἱάδιυν 
Δηΐετη ΡΘΟαπίατιπι Π8118 6556 δππιρῖι5 εἴ ἀοηδίϊο. δοοορίϊο γεγο εἰ 

40 ουϑτοάία φηδογθηιῖθ 6δὶ ροἵϊυ5 αιιαπὶ υἱδη 8. ἰαας Ποιηΐπὶ5 ΠΡ οτα- 
115. δὲ τπαρί8, φυ θῈ8 Ἰαγριοηάυπι εϑῖ, ἰαγρίγι, φυᾶπι δὲ ἃ φηὶθυϑ δεοὶ- 
Ρἱοπάωυπι δῖ, δοοίρεγθ, δἱ ἃ φυΐβαβ δοοὶρίεπάσπι ποῸ δϑὲ, ποη δοοῖ- 
Ῥεγο. υἰγιαιῖ8 οπὶπι ργορυΐαπι Ἰηδρὶ8 δϑὲ Β6 Πρ τπηθτοεὶ υδιη θεπο- 
αἷππι δεοίρεγε, οἱ γθ8 μοπεϑὶᾶβ ἃς ργαθο αγαβ βΈγογθ τηαρὶ8 4υ8πὶ ἴπτ- 
Ρἱταίποπι ποῦ δάἀπιϊίοτθ, ποϊπῖπιε δῦϊτοπι Πἰσ φοϊάθπι ορϑουγαπι 
δυῖ ἀυδίατη δεῖ, 4υΐὶπ οἱ ἀοπαϊϊοποιη Βδποίιοϊαιπι σοπίθγγθ γαϑ4Π6 
Βοποδῖαβ ἅβδγε, δὲ δοοθρεοπεπ Ῥεποβοῖο αἴποὶ δὺϊ 86 ἃ ἰυγρίθυι8 
δοϊϊοπῖθυ8 ἀ᾿ϑέπεγθ οοπιϊἰοῖηγ. ργδδίεγθδ οἱ φυὶ ἀοπαὶ μαροῖυγ ργα- 
εἶα, ποῃ εἱ φυὶΐ ποη ἀροὶρὶι; ροϊίυϑηαςα ἰαπ5 {ΠΠ| φυαιπ Πυΐς {γι διπίυτ. 
ἀππὶ ἴδο ἴι18 εδὲ πο δοοίρεγα 4αδιη ἀδτο: ϑιιῖπὶ 6πὲιῃ 40 154116 πιπι8 
θεῖος ργοΐυπάθτγε τη]ξ φπᾶπὶ ποπ δοοίρεγε αἰϊεπυπι. ἀεὶπὰς 110 6- 

20 ταὴθϑβ ἀϊοππίωτ ᾿ὶ φιΐ ἰδιριαιατ: φαΐ Ποπ δοοϊρίυμηϊ δαΐοιῃ, πον Π186- 
ταὶ τατὶ9 δεὰ ἰυδι ας ροῖλι5 ποιπὶπε ἰδυνδαπίυν. δὲ αιιΐ δοοὶρίππι, 
ποι δἀπιοάυπι.88πη6 ἰδυιἀαπίατ. ἴαὶπ υότο οπιηΐτπι Ποπιΐπιιπ αὶ 
αἰγιατῖδ ποπηῖινα οατὶ δυπῆ, τηαχίπηα ἀἰ]ἰραπτον ᾿ρόγα] 68: πᾶπῃ ργοδυπξ 
αἴϊϊ5; μος διιΐθπν ἴῃ ἀοπαίϊοπο δἰ τυ δϑὶ. 

2. Αοἴϊοποϑ δυΐεπι εχ νἱγίυϊθ δὲ μοπεϑῖδα δυηὶ οἱ Βοποϑιὶ σγα- 
τἰα ϑαδεϊρίυπίυτ. ἀαθῖς ἐρίταν ΠΡ ογα 9 Ἠοποδεὶ οαιιβα, εἰ γεοὶς ἀδθῖξ, 
πηι οἱ αηὶρη8 ἀδηάεπι 68ὲ εἴ φηδηῖτιπὶ οἱ 4ιι0 τἐπιρυνα, εἰ σεῖογα 
οτηηΐα δι θέθιι φαδα γεοῖαπι ἀδηἀϊ γιϊου δι οοηϑαχαιθηϊογς δααῖιθ 
Ἰοπίοτ εἰ ἰυσυμθ ῥγϑοϑίαθὶϊ, δαὶ σεγίθ πο ξγαναὶθ. πᾶπὶ φυοά 
Ὑἰγία!! σοπυ θη οπῖεσ ρεγίϊυτ, δυὶ ἱπουπάυπι 6δὲ δαξ ἃ πιοϊδβιϊα τὰ- 
οὔσπι, πιο] οϑῖα πὶ δαΐθσα τηϊπῖπιθ. δὲ φυὶ ἀαὶ γ6] φυΐθδ ἀδηἀαπιὶ πὸπ 
δὲ, υδὶ πὸν Βοπεβιὶ ργαϊία δεὰ αἰΐχιια αἰΐα οᾶτϑα Σιπραΐβας, ῃἰς ποῦ 
δὲ ᾿Πθθγαὶ 5, 864 αἰΐψαο αἰϊο ποπιῖμθ δρρεὶ δ ἰταγ. αἴχυε δάεο Π6 18 

30 φαϊάειη 4ὰϊ βτανδῖε ἀαἱ: Εἰς επὶπι ρεουπίαιπ Ἠοηεβι18 δοιοπίρυσ δη- 
τοροπεῖ; αοὰ πιϊπίπιο οοπνθηΐὶ ΠΡ Θὰ. πϑὸ γεγο ππᾶὰξ ποπ ὁροτ- 
τεῖ, δοοϊρίοι ᾿θαγα δ: πατῃ ἤοο δοοῖρίεπαϊ ρθππθ ΠΟῺ δὲ αἷπϑ αειὶ 
ἐουπίαπι πἰἢ}}} δθϑίϊπιαὶ. πθὸ δγὶξ ἴῃ ροϑεθῆάο ργοζᾶχ: ποῖ θη] πὶ 
οπιΐπὶς δϑὲ δεπεβοὶ ας 6 Βοπθβοῖαπι δοςὶρ γε. δοεῖρίοὲ ἴαπιθη ἀπ 6 

δ ἀοθορῖς, νεγθὶ ργαῖϊα ἀδ6 δυΐς Ροπῖβ οἱ ἔγποῖῖθυδ, πον φαοα Ποποϑβίαπι 
ἷϊ, εεὰ σιοὰ πεοϑεϑαγίαπι, αἱ μαρθαὶ ἀδηεὶ ἰαου]ϊαῖοπη. πϑο ϑυδπι 
τοτὴ [απιὶ γον παρ  ρεῖ, φυῖρρα αὶ γο]ϊτ εχ ἤδς ἈΕῚ αὐὴρν ἐοπιπιο- 
ἄδγα, εἰϑ4ι ϑυρρεάϊίατγε υδς ἀεδίἀεγαπῖ, πθααε φαϊρυ!ῖθεὶ Ἰανεῖο- 
ἰπτ, υἱὲ δυρρεῖαϊ εἰ φυοά ἰαγρίτὶ ροϑεῖξ φαΐι5 οροτῖεῖ, δὲ φιο ἴετα- 
ογα, εἰ υδ1 Ἰιοποδίππι 68ῖ. ΤιΒβΏΟΡΟΓΘ δυΐεπὶ ργορτίττι δϑῖ Ποτηϊηΐδ 
Βδγα 5 ἴα ἰὰ ἀαπήο πιοάυπι βϑυρθγαᾶτε, αἱ 5:81] ραυοίοτα γο]ϊπχυδῖ: 

πϑιῖπ ϑ0ἱ τοῖο πὶ ποῦ ἤΘΡ γα 1 Β6.8}}8 6ϑὲ. ἴδτι υθσο εχ βου  ϑίϊθυ8 
εἴ ρεπάϊτατ δὲ δρρεἰ]ἰαῖογ "ΠΡ ἐγα ἰδ 8. ποη επῆτα ἱπ τια εἰτπἴμνε δοσυπι 
4086 ἀαπίυτ, δε ἴῃ Βαρίτυ οἷα 8 ἡ ἀαῖ, 8116 νἱϑ οδὲ ΠΒεγαϊιιαῖῖδ. Πῖο 

40 δαΐεπι ἀαὶ ρτοὸ δου δι Ρ 68. πἰ μὰ ἐτρὸ ῥγοβ θὲ δὺπο 6688 ΠΡ εγαϊῖο- 
ταῖθ οἰ ραποίοτα ἀοπεῖ, δὶ τπηοάο εχ ραιοίοιθυβ ἀοπεῖ. νἱἀθιαγ 
Ῥόττο ᾿ἰβδγαϊίοτεβ ε88ὲ απὶ ὅπ85 [δου]ίαῖθθ ποῦ ιδεδίγεγηηὶ, δεὰ ΔὉ 
ΑἸ115. ραγίαβ δοοβρεγαπῆ: εβεβίδεϊβ δηΐπι ἱποοιηπιοάμπι ποη δαὶ ἐα- 
Ῥειῖς ρτγϑείεγρα ὁ τς [χοᾶ δι ηΐ σαγίοτγα, οἱ Ρᾶγεπεῖραϑ εἰ ροῦ- 

τις. ἀϊβοῖϊε δδὲ δυΐδιῃ ΠΡ γαίθι ἀϊνιξομι εθ86, φυΐρρε φῃὶ πες δὰ 

ἘΤΗΙΟΟΆΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΟΗΕΒΟΆΑΛῸΟΌΝ ̓  ΤΥ. 

δοοϊρίεηδαπι εἷξ αἰξοπίθθ πος δὰ οὐεξοἀϊοπάστη ρεηϊϊηαχ, δε δὰ 
Ρτοΐυπάεπήστα ας! 15 δο ραταῖμϑ, δὲ ρϑουπίδπι ποη δ08 δεἀ Ῥοπεβοῖξ 
οοπέεγεηαϊ οδυιδα τοδρτὶ ἀϑϑιϊπιδη8. ἰσοῖγοο εἴ συΐρυβ οΥτοϊδβαγὶ ἔοτ 
ἴαπᾶτῃ δο]εὶ, απο ποϊπίπιαε οὐηπίσατα ἠϊν᾽ϊοϑ δαπὶ χαΐ ἀϊν!ϊδ δὲ οο- 
Ῥὶϊ6 τοὶ ἔδπμ]αγὶβ δι: ἀϊρτιίϑοιιπὶ. 66 μος ποῦ ἰδιπεγα οοηξοξίξ: 
ἨΕ4π6 επἰπι βοτγὶ ροϊεδὲ τὶ ρεοπηϊϊ8 ἀραπάεὶ ἴ8 χαὶ πα] τι ἀπ ροπ- 
ἴδια αἰ Ῥεοπηίοϑιυβ δὶς δάἀμιθεῖ, απϑυιδάπιοάυπι πεαε αυϊοχαατα 
ἰλιὰ δἷπε διυάϊο ἃς ἀἰΠροπιῖα οοπυρατγαῖατ. πο ἰδπδθη δὺξ σαῖρπϑ 5 
ποη ἀεβεῖ, δυῖ 480 ἱειηροτε ποπ ἀδρεὶῖ, δυὲ ςεϊετία Ἰὰ ρεπὰδ βοπε- 
δὶ ζογιια δ περ! δοὐῖ8 ἀδοῖξ. πὸπ δηΐπὶ ἰᾶπὶ ΠΣ Θτα 811 οοπυθπίδθηϊοτ 
δβετεῖ; εἰ 8] διππρῖαπι ἱῃ ἢδες δοοτγοῖ, ἀηάθ ἱπιρεπάδτγοῖ 'π δᾶ συδε 
δαπιρίυπι ἀεϑιἀδγαπὶ πὸπ Βαρογεῖ. δϑὶ διῖπι 158 ΠΡ Θὰ δ, αὲ ἀϊχίπιαα, 
4υὶ εἰ ργὸ ἔδου δι! θα8, εἰ 4085 ἰῃ τεβ οροτίεϊ, δυσηρίιτω δος: ααϊ 
δυΐεπι τπιοά απ ἘΓδη51:, ἃδοῖι8. ᾿ἴΐδηυδ γαξεδ δϑοῖοϑβ ἀΐσεγε ποῖ 80 
ΤῊῸ8: ΤΕΓΏΠῚ ΘΗΪΠ 4π88 ροϑδίἀοπὶ νἱπὶ οἱ οορίδιπ ποτ υἱάεῖῃγ δοδα 
ἴας!]6 ἀοπαιοπίθαδ εἰ δυτοριθαδ δα ρογαγθ. φυοπίαπ ἱξί την Προ σαϊ δ 
τηθάϊοογτα8 εϑῖ, 4πδ6 ἱπ ἀδηὰϊϑ εἰ δοοϊρίεηἀϊβ ρεουη!}8 νετάξην, ἰασ- 
Εἰοῖυτ εἴ ἱπιρειάδι ΠΡ γα ῖς ἴῃ θὰ τὲ 'π 88 ἄοθει, εἴ φυδηῖυσα 
ἀεϊγεῖ, ποι δἰτῖετ ἰη ραγυΐδ φυδαι 'π πιδρτιϑ; δἴφιε δος ζαοϊοὶ ΠΡ δα, Ν᾿ 
τοῦ οἱ ἱπουπάδ. ἀἠμβόβε ἀπάε εἰ φυδπίυπι βοοίρογα ἀβθεῖ, δοοὶρίδξ: 
πᾶπὶ οὐ] Υἰγῖυ8 πᾶες Ἱηεἀϊοοτίταϑ 811 δὰ πέγηπχιε ροτγιϊπθηβ, πίγαπ- 
4υε φυειηδάπιοάδιιη ἀερεὶ δἀπιϊηϊδιγαθῖς, Βόπδιη επίτπ ἀοπαιίοπεσα 
81 π|}}18 σοηϑεηαίςατ δοσδρίϊο: 4υδ8 δυΐδπη δἰ πη 1118 πὸπ εϑὲ, οοπίτσῦς 
681. 4ᾳδ8 ἰρίτυγ 86 πιυϊαο σΟπϑθαμππῖατ, πιὰ] ἱπ δοά θη ἴπ 6886 ρο5- 
80 ηξ: Θοπίγαγίαϑ ἐπ δοάεπι ἵἴπ6886 ΠΟῚ ρο586 ρεγβρίουθυτῃ 688, φυοάπ 2 
εἰ δυθποιῖξ υἱ Θοπίγα δῖαιια οροτίοαϊ, δῖ ργδδϑῖθι ποῃδϑίοιπ, δοιηρίυτα 
[Δεἰαῖ, ἀερτε ἔεγεὶ 116 αιΐάεπι, βεὰ πιοάϊςε δὲ φιειπϑάππουτα ἀενεξ. 
Υἰγίαϊδ εϑὲ επὶπὶ, εἴ χαϊδυϑ τερυ8 εἴ φῃοπηοίο ἰδέϊαπάυππ δὲ ἀοΐδη- 
ἄυπι εϑὲ, Ἰαεϊαγὶ ἃς ἀοίθγθ. ἴῃ δοοίεἰδῖε δυΐεπι τοὶ ροουπίατίδο δος 
Ἰεπὶ δ6 ἃς σοτηπιοάππι ργαθθοὶ ΠΡ γα 8. χυοηίαπι ἐρίτινς Ρδοαπίδτο 
Ομ θιπηϊῖ, δὰ δοοϊρίδηἀυιη ἰηϊατίατη Θχροϑιιυδ δαῖ. τηδρὶθ ἴῶσπεῃ 
διανδῖαγ δ6, ΘΌ1Π ΓΘδ Ῥοϑιυϊατγοῖ, δτα ἴυτ ΠΟ [οςἶ586, 4πᾶτα, εὐτὰ 

ἕδςετε πο ορογῖεϊ, {εοἶσ86 τιο θϑῖε ἔθυε; πθαθ8 εἶ ργοβδῖωσ δἴκβο- 
μὴ 468. 

ἃ, Ῥτοάϊξυδ ἀπέοπὶ εἰΐατα ἐπ ἷ5 οἴεπἀϊτ : πϑπὶ πόχια ραυάεῖ 
πεφυε ἀοϊεὶ φυΐδυδ καὶ φυοπιοάο ἀοθεῖ; φαοῆ ες 9 φῃδε ροϑϊετίυα 
ἀϊσεπιυτ ἃ ποὐἷ5, ρίαπυπι ἢεῖ. ἴφια μος φινάεπι ἴδαν ἀἰχίτνυβ, Ῥτο- 10 
[ἀδίοποτῃ οἱ {ΠΡ τ δῖαν εἰπιλιιπι 6556 δὲ ρϑγηπι, ἰάχαε πἰττινχαα 
ἴῃ ἀπορὰδ σοηϑίδίαγε, ἰπ ἀομᾶπαάο οἰ] οεῖ εἰ δοοϊρίεπνᾶο. πιῶτα οἱ 
δυπιρίμπι ἱπ ξΈ πέτα ἀοπδιίοιίδ ἰοσάπηυν, ΠΠ]υπιχας ἰνΐαϑ ποαῖπα το- 
Ἰυιπὰϑ8 οοπεϊπετὶ, δὸ ρτγοίμιβίο 4αϊάεπι ἀοπαπὰο δἰ πο δεεὶρίεωάο 
στηοάυπιὶ δι ρογαῖ, δοοιρίεπάο δυΐοτ ἀεδογίξ. {ΠΠ} 0 γα σετὸ ἀἄσ- 
πϑηἀο πιοάυιπ ἀδδογίξ, δοοϊρίεπάο βυρετγαῖ, ργδοϊειαθδαν ἴῃ ρακνῖδ. 
δὰ ἰρίτωγ φυδ ργοίωβιοπὶβ ργοργίδ δππῖ, ποὴ δάιποάππι ςορα 
Ὠεήά86 Ὧπ8 διιβοδοιπῖ. ὯΟΠ δαΐῃ ζαιῖϊα 6οὲ δαπι αἱ ἃ πετηΐθα ϑοὸ- 
Ῥίαῖ, οπαμῖθυ5 ἀοπᾶνθ: Ὡδπὶ σαἰογίϊεγ ἀθβοίαπε εο8 ἰδςωϊτδῖες, φαὶ 
οὐπὶ δἰπξ ρυνδῖὶ, οἶα δεημο ἰδιρίαπίητγ; αυὶ συϊάεπι οἱ δϑοῦ νἱάξω- 
ἴυγ 6886. ἀείπαε ἢϊο ἰδ]15 υἱάδιυσ ποῦ ἐμ Πα προ οσ ο89εὲ δναο: 
ας] επὶπι ροῖεϑι μα δαπιϊδίεπι γον δι, δὲ δειαι8 ταδτυγίϊαϊα ςοετω- 
οἴυδ οἱ ἱπορίᾶ οοδοῖυδ. ροίεϑὲ εἰΐϊαπὶ δὰ πιβάϊοογιιδῖετι ρετνασένε: 
ἴῃ 60 δπΐπὶ ἱπδυηῖϊ δὰ ομππία 4086 σοπυθῃϊαηὶ ἢν] 1. πατὰ οἱ ὅσασε 
εἴ ποη δοοίρίϊ, δεά πδαῖγυτι πεαὺθ υὲ ἀθθοὶ πϑᾷαε βεπα, Ἵ 
Βυῖο τεὶ δϑϑιθδοαῖ δαὶ δ᾽ αα αἰΐα γαῖϊοπα ἱπηπηπ δον, ἰδτ δἷξ ἐνοτω.- 
115. πᾶπὶ εἴ φυΐθυϑ οὐἷτ ἀδπάμπι, ἀδθὶῖ; πεφυς ὑπᾶς δεοίρεγε, ϑοδοσ 
ετῖϊ, δοοίριεῖ. ἰΐδασυεα πο πιδὶθ πιογαΐυϑ 9586 νἱάθίυσ: βοὴ δονἶδο ξμο- 
ἰβδέρη: πεαθε Βυτη] 6 δαὶ ἀδρεπειῖβ Ἠοπιϊηὶς 6ϑὲ, δεὰ δι} ρέμα, 
γξίθη 40 οἱ πὸ ἀροὶρίθη ὁ χηοάμπι δυραγαγθ, αυὶ ἰρίιανς δος πορᾶδο 
Ῥγοάίξεϑ δϑῖ, ἰδ ἄυᾶγο γη]10 μι ] ον υἱάθῖασ 6686, οΌχΩ Ῥτορμῖεε ὅπ 
«δυ888 4π89 ἀϊχίιπυσ, ἴππι ποι Ηἰς ἱπναῖ τυυϊῖος, 116 πειδικεμα, μῷ- ἢν 
ἐμῃ δάθο πε 86 ἴρδπτι αυϊάεπι. δε ρ]ογίφας ρὲέοάϊφὶ, ψασπορμῆμν.- 

τπὶ ἃ Π0δ]8 ἠϊοίυπι 6δὲ, εἴ ππάθ πο ἄεθεπὶ δοςὶρίσαξ, δὲ φΦο ἤραο 
δαὶ {ΠΡ εγαΐεθ. εἰ βοϊυπῖυν δυΐοπι δά δοοὶρίοπάππι ἕδςῖϊδς νοι έῃρα. 
ῬΠΗ ΡῬτορίεγεα 4υ04, οὐπὶ δησηρίαϑ ἔδοεγα υδ]ϊης, μος ΕἾ 
8.116 Ροιφυηῖ: πᾶπὶ οἷο ἀεβοίυπε 605 γεΐ ζδπι]ϊατῖν ρορῖδε. 

ἐξίϊαγ φίαπι ἀ6 800 ἰαγρίγὶ 1115 εἰ δηρροίίιαίε οορυπῖατ, εὲ 
ᾳυΐα πΌ}] τὰ Βοποδ ταϊϊοποῖα ἀποπηῖ, δἰπθ τεϊϊρίοπε απ. 
οὐἰπιῖπϑ ππάϊᾳφαε οοτταάυης. ἰαγρίοπάϊ δεΐπι ςπρ᾿ἀ δῖα Βαρτααξ: φάψῳ.-.- 
τροᾶο δυὶ ὑπάε Ἰαγρίαπίατ, φα54υε ἀεαιθ ΒΡ θυξ, χυᾶγε ες πηφεάδοα 
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φυϊοπι δππὲ δόττπὶ ἀοπαϊίοπο8, πᾶπὶ πθὸ Ἠοπεβίβε ϑυηξ, πε ἢο- 
πΘ6511 οαιισα βππὶ, πες υἱ μὰν 681: 864 ἰῃϊογάμῃπι 4008 Βοοτηΐπεϑ ὁροτ- 
τοᾶὲ 'π ρδυρεγίαϊα δεϊδίαπι ἄρόγθ, μ05 σο ]οουρ]δίδηι; εἴ ουῖπ 1158. φυὶ 
τεπιρειαιῖ8 οἴ ργορδιὶβ δἷπι τπογιθυς πἰἢ}} ἀοπϑηῖ, ἴῃ δϑβοπίδιογαα 
ΔἸ ἀγάπην νοϊαρίδίατη πιϊπίδιγοα χπη]ῖα ἰαγρῖες ἐΠυπάυπι. ἰΐααπε 
εἴ ρ]οτίᾳπε δούὰπι 9ππὲ ἱπιεπιρδγαηῖθ8. πδπὶ οὐπὶ (οἰ! ἱπιρεπάδηϊ, 
διἰΐδιη ἴῃ γεα ουβοθηδϑ εἴ 8Ρ ἱπιδιηρογαη τα πδῖδϑ δαπιριποϑὶ δυηΐ; οἱ 

40 αιΐα νἱξᾶπι δθδπι Βοποϑιὶ γθραϊα ποὺ αἰτίαν, δά νο]υρίαῖοα ργορϑη- 
ϑίοτοβ ουδάμπι. ρτγοίίριϑ ἰρίϊατγ, δὶ οπσίοᾶδθ οἱ πιδρίϑῖγο οαγθαῖ, ἴῃ 
Βαδς ἀοἰαθίϊατ: αἰϊουΐηα δαΐεπι οὐτα οἱ αἰ ροπεία πἰχτς δὰ πιοάϊο- 
οτἰταΐοιῃ εἰ δὰ [4 φιοά οροτῖδξ ρεγνυθηίας, {ΠῚ 0 Ἔν! ἰϊα5. δμΐεπι δέατια 
ανδγίτϊα ᾿πβαηα 115 688. υἱἀείηγ οπίτη δεπεοῖι8 δὲ οπιηΐδ πη 6  }ΠΠ|ᾶ5 
ΠΡ γα]ε5 εἴβοεγε δα 408 πιδρὶ8 ἐπ Βοινηῖθυ5 ᾿μπαϑοϊ[υΓ 4πᾶτῃ Ρτο- 
{αϑῖο: πδιη ρἰοτίφαε οἰππ685 ρϑοιηΐδο δι ἀΐο ἀποαπίατγ ροια58. ἥυδπὶ 
δι] Ἰαγρίοπάτιπι ργοπιρεῖ δυηϊ. ἴατῃ δἰΐδπι ἰδιϊδϑῖπιδ Ἰηδηᾶὶ εἰ εϑὲ πηι}- 
Πρ οχ. ταῦ]τα ἐπῖπη ραπαγα τπιἰεῖψπα τοὶ ἀναγί εἶδε υἱἀθηίογ 6886, 
οὕπη δηΐπι ἴῃ ἀυδθι9 γεθὺ8 νογιαίυγ, εἴ ἰὴ ἀαπάο ἱπίγα τπιοάυπι οἱ 
ἰπ διρτα τηοάιιπι ἀοροὶρίεμάο, μαπάφαδαπαπι ἱπίερτα ἱπδϑὲ ἰπ οι πὶ 8, 
964 ἱπιοτάυτι ἀϊν] τ δ δεϊαηρίίυτ, αἰΐφυα γερογυπίατ φαΐ δοοῖ- 
Ρἰεπάο πιοάυπν δηρθιδηῖ, δ] φυὶΐ ἀβπο ἀεβεναπι, πᾶπὶ ἴπ 4808 
χιαάτγαηϊ ἴα165 ἀρρεἰϊδιίοπεϑ, νϑγοὶ ργαῖία ραγοῖ, ἴθπϑοθα, δογάϊά!, 
οταπ68 Εἰ ἰη ἰαγρίονο πιοάυπι ἀεβεγιπῖ, 864 δἰΐεπα πες δρρεϊασς 
ες δοοίρετγε νοΐϊαπε, 4111 φυϊάδιπ δαφυϊίαϊε δὲ Βοηἰϊαϊθ φυδάβι γθ- 
τα π6 ταγρίαπι οἀνδηδγαπι δἰιαϊο δἀάυεῖϊ: νυἱάδαϊαγ δαΐπι ποη- 
πι}}1, δαὶ σογίθ ἀϊουπὶ 56 ἰσοῖγοο δὰ ϑεγνᾶγε 80 ἴεπθγα, αἱ πὲ αυϊά 
δἰϊχυδπάο ἴυγρο δάιηϊἴοεγε οοραπίμγ. Βοτγυπι 'π πμϊθεγο δὲ εἰ οὔ- 
ταὶπιβθοῖου δὲ χπίδαιβ 15 δϑὶ; 4] αχ 6ὸ ποπίδθη ἰγαχὶϊ 4ποἃ διιργα 
τηοάπνι ἃ ἀδηάο αὐδοτγγθαῖ. ἰδ δαΐθπι τηεῖυ ἀδίγγιεὶ 86. ἃ γτεθὺδ 
ΔἸ ετἶδ Δ ϑιϊποηῖ, ρογίηάθ φααϑὶ ποη 811 [δο 1] 6 διιπὶ 4υΐ δἰΐεπα το] ]δῖ, 
δια } 4] 115 ἱπίδοια γεϊϊπεγθ. ρἰδοεῖ ἰρίταν 6158 πθφὰθ 8} 8118 δος ρεγα 
πεῆϊιε 8]1}56 ἀαγθ. δἱϊ1 γυγειδ 'π δοοίρίθπάο ϑαπὶ πληϊΐ, φυΐα ὑπ ά! φὰθ 
δὲ φυ ά!ρδῖ δοοϊρίαπε; φι8]65 δαμὲ ἦι φιΐ ΠΡ Ἔλα] 68 ορογαϑ ργδθϑίδπε 
βοτἀϊάδοαιε ἁτγίες Ἔχογοθηῖ, εἰ ἰθποηθ8, οἱ οτῖπεδ Βυΐὰ8 ποία Πο- 
γηΐη 68, εἴ [επογαΐογθϑβ, εἰ 1 φυΐρθα5 Ἔχίρυυτη Ἰπσγυπι ππδρπᾶ τπεγοθθ 

ο 

1122 οοπμϑῖαϊ. Μΐ δηΐμη οπλπ68, ἃ 4υθη5 πο ἀδρεπῖ εἰ φιιαπῖιπι ποη ἀ6- 
Βεπῖ, δυίεγηπε. οοτηπιιπῖδ διιΐετῃ δογαπι νἱ ἀθιογ 6886 Ἰυοτὶ ἰητρὶ- 
ταᾶο. οἵηπῃδ8 ἐπὶπι ργορίογ φυδοϑίιπι, δυῖπ πε ἐχίραυπι, τὐγρι τι - 
πϑπὶ ἃς ἀεάξοῃϑ δηρουπε. πᾶπὶ αιυΐ πιᾶρπα, εἰ ἃ 4υΐρα8 εἰ 4ιι86 Ὡοπ 
ἄεθοπι, δυίεγαπε, φι8]08 δυπὶ ἐγνϑιηΐ, φαΐ ατΡ 68 εν δγῖυπὲ ἰεπιρίδυα 
ἐχρίϊδηῖ, 6085 ποῖ ἄνᾶγοϑ, 884 πῆργοθοϑ ροῖϊι8 εἴ ᾿ππρὶο5 οἱ ἱπίπϑῖοϑ 
ἀϊοῖπνιϑ. ἴᾶτα Ὁἰδδῖογ εἰ βγαδϑαΐοτ, 4 οϑυΐοβ 8ρο δῖ, εὲ ἰδῖγο ἴῃ 
πατηθγο ΣΡ Ἔγα]ἑιθ δαπὶ ΒδΡ θη αϊ. πᾶὶπ τυγροπι απδαϑῖυτι οοη86- 
οἴδιῖητ: αιδοϑῖῃϑ πὶ πὰ οαυδα ὉΠ Ί4Ὸ6 ἰῃ περοῖο υδγϑαπίυγ οἱ ἀ6- 

10 ἄεδοοτα ἱβποιηϊπίαβηι6 ρει εσπιπί. αἰχαὶ ἢὶ φυΐάεπι ἱπογὶ ργαῖϊα τπᾶ- 
χίποὶβ ἢ ρογίου δ Ὑαγϑδϊητγ: 1}}} ΔΡ ἀπιϊοὶθ, φυΐθιι ἀοπαᾶγε ἀρ εραπῖ, 
Ἰαστγατη [δεῖαπι. πιγίφαε ἰρί τ φιομίαιη 8 115 ἃ φυΐθυ5 ποῦ ἀερεπὶ 
᾿πουττη οδρίλπῖ, τὰγρὶ8 αἰιαοβἴυ8 δι ἀἸο 5] ἀϊσθηαϊ 5ϑπαϊ; οπηπθθ48ε ἴᾶ- 
166 δεοϊρίεπαὶϊ ται ἴδηθ8 οἱ νἷδθ δυπὶ ΠΠ]ΠΙθόγαΐθβ, ταδγίῖο δυΐθπν {}}}- 
Βεγωΐ 85 ΠΡ ογα ΠΑ οοπίγανϊα 6586 ἀϊοϊϊαγ: Ὥδτη οαπι τηϑίτπτ δὶῖ 
Ῥτο[ιβίοπε πιδίυ5, ἴὰπι [δο  ἰπ6 ἂς 58 δρῖιϑ ἱπ δ 4υᾶτη ἴῃ 1114 αιιᾶτη 
αἰϊκίπηι δ ργοίαϑίοπε Ποιηπεβ οἴϊεπάυπε. ἂο ἄθ ΠΡ να ταῖθ φυΐά επι, 
ἰδία νὴτδ 4π86 οατη εἃ ρηρπαπῖ, Πδοϊοπῃβ. 

ἄς ϑεᾳηίϊαγ αὐ ἀδ τπδρηϊβεθπιῖα ἀἴβδεγατητϑ. πίῃ δὰ ποθ 
20 νἱγῖτιϑ αυδεάδιη Υἱάθιογ 6566 ἴῃ ρδου δ Οςοπραῖα, νογτπὶ ποπ, οἴ 
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ταηξ ΠΟῊ τηδρηϊξυ ἀϊπ δυτηρ τι σπθτῃ ἰδοϊσηξ, δε χαρά ἴπ [15 τε θ Ὁ 
δρίἐπάογεπι οβιεπίαπε ἱπ φυΐβδεϑ εἴ αποτποάο ποη ὁρουίοῖ. ὐθγυτῃ ἀδ 
115. ροϑίογιι8 ἀϊςοπιι5. τηϑρηῖ οι 5 δ ἴοι Βοηε πὶ δοϊοη τ 5ιπι}}}5 688: δὲ 
ἀεξοτγαπι εἐπὶπι πὶ πιὸ σΟΙΉΘΓΕ Θὲ ἸΒΡΤΙΟ8 δηιηρίη8 σοπεῖππε ἴδοθγα 
Ῥοΐεβὲ. πᾶπιχαθ, αἱ ᾿πὶτῖο ἀϊχίιπυ8, οὐππῖ8 Βα  τι5 δοιϊοπῖμπϑ, ἰἰδατθ 
ταρα8 χυᾶγυῃ δδὲ ἈδΡ ϊπ5, τϑιταϊπαίυτγ, βηπιρῖθ8 ἀπξοιῃ υἱγὶ πιδρπιβοὶ 
τηδρηὶ δὺπὶ εἰ ἀεοοτί. ἰα]ϊα φιοαηε δυπὲ οἷυ8 οροτγᾶ: δίς επίπι δα ιη ρῖπα 
ΤΩΔΡΠῺ8 ΘΓ , 8ἱ δὰ ορυϑ δεοοτηπιοάδίυϑ ἃς ἀθοογὺδ Γπδυῖῖ, ἰΐὰ υξ οἱ 
0Ρ15 δϑυπιρῖυ ἀἰρποτη δἰξ δὲ ὀρογο βυπιρίῃ5, δυϊ ΘἸἴ8πὶ ϑιρογίογ. ἤδθς 

δἴϊδπι [8}18 Ὑἱγ πιαρηϊβοηϑ πη ροπάει μοπθϑιὶ ργαιϊα: πος ἐπ πῇ οπιηΐατῃ 
υἰγίωτοπι σΟπιτηνπε δῖ. οἵ ργϑείογοα ἱποππιὶδ ἃς ρτοΪῖχε : πᾶιε δὰ ΒΕ ]ἴτ8 
ταιϊϊοπεα δ άμοογε δὲ οἵη πἰδ δα ςδ]οιϊοτη τονούαγα ἢοσηϊηῖ5 δδὲ ραγϑῖς- 
πιοηίδπι ἰπ ἀδοογᾶπι σον βθοἰδηῖϊ5. δῖ4:}6 οἴΐδπι 4πὸ τηοάο οραϑ 418 πὶ 
ΡΟ Βουγίπιθπι αὐτὰς πιᾶχίηα ἀδουτγίηη ροῖΐτ8 Φαλινη συδπιὶ οἴ απ 
ταῖϊοπα πιϊηϊπιο εἴδοίαϊαγ σορι αὶ, πϑοθϑβαγίο φιοαιθ ΠΡ γα 5 δὶς 
Υἱγ πιαρηίϊβουδ. ἱπιρεπάεϊ δπῖῃ εἰαπι 1 Π γα δ οἵ σιᾶθ οροτίοϊ δὲ 
οἴ οροτῖεϊ: 864 ἴῃ Βὶ5 πλκανις τηᾶρηὶ δϑὶ, πιαρηῖβοὶ ργουτίιπι δὲ, 
γε]υτὶ ταδρηίτιάο ΠΡ γα τα 115 οἶγοα πᾶθς νεγϑαπιῖθ. 4υ]π δια ρατγὶ 
ἱπιρεπϑᾶ ὁρῃ8 εἰβοϊεϊ, φαοὰ πιαρπἰ ποεπῖϊα ργδϑϑῖει. ποη δπὶπι εδά θπι 
Ροϑϑοϑϑίοπιδ δἴαιια ορϑυῖα Υἱγ[}8 εϑὲ. Ὡᾶπὶ ροδβοβϑὶοπὶϑ νἱγίῃα δϑὲ αἱ 
811 ρἰατὶ πιὶ δϑϑειπιδη άα, ρτγειϊ δι ϑδίπηα οἰ σαγκδί πα, αἰ ΔΌΡΠΙΗ ; ΟΡ ΘΓ 
δυΐδτη αἱ τηδρτ τυ 116 ργϑαδῖεῖ δὲ ρα] γι πα Ἔχοο δῖ. οἱαϑ δηΐτῃ 
ορεγῖβ φυοά ἰαἶε εϑὲ ϑβρεοίαϊϊο δάιπίναϊίοπε βρβθοϊδίογος αἴβείϊ; σαοὰ 
δυιΐθπν πηϑρη βοῦπι εϑὲ, ἰά δάπιϊγαριϊθ δῖ. ορογίβ ἱἰρίἱπγ υἱγῖαϑ δ6 
Ῥτγαθϑιδυτα δϑὶ ταϑρηϊβοθηϊία 4πδε ἴῃ τπδρηϊτυἀϊινα οο ποἰϑεϊε, 

5. δαπιρίυϑ ἀπΐοτῃ φυΐϊάδτη δυπὲ 4005 διηρὶοβ εἴ Βοπογαῖοϑβ ἐἷ- 
εἶχηιιδ, ὙΕᾺῸῚ ργδῖῖα ἀοπᾶ χυδ6 βῃϑρεπάυηίαγ ἴῃ ἐδ πνρ] 15. ἀἸϑ4πε ἀϊ- 
οαπίατ, οἴ σοηϑγαοι οη 68 τοπιρ]ογιτη, δὲ 5δογιβοῖα: ᾿Σοα 4Π16 68 οἵη- 
πα, φυδς ἰη 14 φυοάοπηᾳιε ἀἰνἑποπι ἐδ ππρεηάππίυτι οἱ σααδου πὰ 
ἴῃ τοτη ΡῈ] ςαπὶ μοπαϑῖδθ ἰδ ἀϊ8 δι ΐο σοπίεγημῃἴνγ, αἱ δοα ̓ 405 
86 δρίεπάϊἀε ἴδεεγε, δυϊ τυϊγοτηϊατη ργδείεοεϊηγαπι ἀθ δὰ0 δάἀτπηϊηϊ- 
δίγαγα, δαϊ δριϊαπι ργϑεθογε οἷν ϊαιὶ ρυΐεπὶ οροτίογθ. ἵπ οἰπηΐ θα 8 
δαΐεπι, αἱ ἀϊοῖαπι εϑ8ῖ, εἶιι5 φαΐ αρὶς μαβαπάδ γϑιῖο 681, χιιὶ οἷ: εἴ 4π86 
οἷηξ εἷα5 [δου] αῖεθ.. δυϊπρίαϑ εηΐμι ἀϊρηὶ [αοο διΐριι8 ε58ε ἀεθθπξ, 
βδαπα ορπϑ ϑοΐπη) 86 ἡ εἰϊᾶπὶ δὰπὶ ηυΐ ἤδοῖϊς ἀδςογθ. χυοοΐγοα πϑιηο- 
Ράυρεγ πιδρῃίβοῦϑ 6886 4υεδῖ, 4ύϊα πο Βαβεῖ πιπᾶὲ βιιπιρίαϑ οοη- 
γεπιθηῖογ εἴ ἄθοογα ίασεγε ροβδιῖ; εἴ 4πὶ σομδίατ, δἰ} 1:5 δὶς ἤΔΡ ὁ π- 
ἀπ9, ᾳφποπίατη εἴ ργδϑῖεγ ἀϊρπηιδἴοπι, εἴ ργδεῖεν ἰά φυοὰ βοτγὶ οροῦ- 
ἰοαῖ, οοπείαγ. φυϊοχιϊά δυΐεθια γεοῖε Αἰ, [ὰ οπιπε οχ υἱγίπτε ἅϊ. 46- 
ςεὶ ροῖτο πιδρῃϊῆᾶςε ἔβοεγα ουτα 605 χυΐθια τὸ5 ἢυϊυϑπιοάϊ ν οἱ] 'ρ80- 
τῦπι ΙαΡότοὸ δὲ νυἱγίατε ραγίδε βδιπῖ, γε] ἃ τπδι ογθα5 δι [18 4 θ68- 
οὔτ δἰΐχφυα πεοεϑϑι αἠϊπε σοπίυποῖϊ δαπὲ τε]ϊοῖδα ; τὰτῃ Βοπαϑῖο ἰο 0 
πδῖοϑ ἴπι οἷᾶγοϑ υἱγοϑ: 608 ἀδπῖ|αθ οὶ 14}1 δἰίχυα ἰδ ἀε δηῖθοεὶ- 
Ἰαπῖ: ἱπεϑὲ δπὶπὶ πὶ Πῖδ ΟΠ ΠΙΡ.5 Διαρ 40 αηδοάδτη οἱ ἀϊρηῖ188. 
1215 ἰρίῖατ δοὲ πιαχὶπηα Υἱγ τηαρτήβοῦθ, οἱ ἵπ Πυΐυ8 ροιθγὶβ δῖτι ρτθτι8 
τοδρηϊβοδοῖία, υἱὲ ἀἰχτιηι9, δἰασεῖ: τπαχῖπιὶ ϑαηῖ Θπῖη δὲ Βόποτα ἀϊ- 
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ξυϊϑδὶπι!. ἴῃ ρσίναιβ δυΐοπι ϑπτηρεῖθιδ 1ϊ5 φυὶ δα πιοὶ βαπΙ, οἰϊατη 1ο- {423 
οητῃ Βαροῖ, 4π6}68 δὶ ππρίϊδο, εἴ δὶ χιΐϊά οἷυ5 ρθ πο γὶ8 δϑῖ; οἵ 8 αῦᾶ 
ἴῃ τὰ νεὶ] τοῖα οἰν "885 δι ἀ1ο86 οσουραῖα 68ὶ, γε] ἰἱ φηὶ ἀἰρτταῖα ργδθ- 
διδηῖ. ἴῃ γεοὶρί επάοστιπι φποαιε πσπρίϊζυτη οἱ ἀἰπιϊ οπάογωτη οἰ βοῖο, 
ἰπ ἀοπὶβ εἴ γϑιμυπεγα!οηῖθ5, ποῦ δπΐπὶ ἴπ 86 ᾿ρδΏπ δ! Πρί 08Π8 68 
υἷν πιαρηϊδου, 864 ἱπ ταπὶ σογασππηδῖη εἰ ρῸΡ]οατη: ἀοπα δαῖθηι 
ϑἴτη}}16 χυϊάάατη 118 τερυ8 παρϑηὶ 4π86 αἰ σοπϑθογαηῖιγ οἱ δηΐθ 
δογυτη δι]. ἃ ϑαθροπάππίυγ. εϑὲ δἰΐδπι υἱγὶ πιρηϊποὶ ἀοπιμπὶ 118 
ἐΧχαθάϊβοδγα τ εἰυ8 δρεοῖθβ αἰ }5 οοην οηΐαὶ (4  Ἰφυϊά δπΐπ ἐχ Βἃς ΠΡ γα ϊξαϑ, δὰ οἴππε8 ρεουπίατίδα οι οη68, 864 δὰ ϑητηριυδτγιδ5 ἀπη- 

αχαῖ ρετγίποε. ἴω 5. δυΐοπι ΠΡ γα ἰται θη βυβπδν ἐς τὰν δυρεοτγαῖ: 
πϑτὰ Ὡΐ ΠΟΙΠΘῚ ἰρϑιιπΊ 50 0106 1087, 80 ΠΙρ᾽υ}5 681 ἱπ ΓΈ Ρ8 δι ρ]}}5 οἷ τη8- 
Βτιὶβ ἄδοοτγιιϑ. πιαρηϊπάο δυΐθπι δά αἰϊφυϊὰ γεΐθγίαγ : πεάὰ8 εηϊπι 
ΘΌΤΩ τι 8. Ἰάεπὶ ἔγίθγαισμπτα ἠθοοῖ εἰ ϑροοϊδουϊοτιπι ργαοίβοϊυτα. ἀ6- 
σοτυτα ἰρίτιγ εἴ ρεύβοπδα 4π88 ἱπιρεηάϊε, εἴ τεῖ ἴῃ φίδτι ἜΡΡΕΝΠΙΝ εἰ 
Ρεδουπῖδα η086 ἱπιρεηαΐϊατ, φρεοϊδίατ. ααὶ δυΐαπι δυπιρίυ5 [Δ οἷξ ἴπ τα 5 
δγνδϑ να] πε ἀίσοΓγεϑ ργο δαγυτ γοττμ ἀἰρπίτδίε, ἰδ ποτ ἀἸο τ τη ρπὶ- 

ἔασι οἴ 4υὶ ἀϊσερδὶ “ππδπάϊοοφιι νᾶρο ἄδγε 88 ερε 80] εμβατῃ.ὔ βεὰ ἴ8 
ἄεινιμι 40] ἴῃ τεϑ πηᾶρη 85. ΠᾶΠὶ 40] τη ρ πίοι 681, ἰάθτη ἐδ ΠΡ γα 8: 

30 964 αιϊ ΠΡ γα 5 δϑὲ, πο οοπεϊπαο δϑὲ Ἰπαρηιβοῦϑ. ᾿υΐι8 δαΐδτη 1818 
μαριηϑ ἰἄ αιοά εδῖ ράγάτ, ἰπάεοογα ραγϑιπηοπία ἀρρεϊϊδίωτ, πἰπιΐτη 
οροτατῖα «λιδε δπι ἴῃ δυτηρῖυ [δς 1640 ᾿πδο] οπεϊα εἴ εἰθραπίϊαα ἱπϑεῖθπ- 
«ἴα, εἴ φιοίῖφαοι δυπὶ 18168 νἱπογιπι ἀρρε]]διϊοπ 5, συδα τηοάυτ διρε- 

ἥποαπε οἵπϑιπεπῖΐ σοταραζρίιγ), οἱ ἰπ δα ορϑγᾶ ροϊΐι8 ρεουπίαπι 
ἱπιρεπάσδγα 4π86 ἀϊυϊαγπα δαηὲ ἐπῖιγα (δαηΐ επὶπὶ πδθο ραΐς ευγίτηδ), 
εἴ ἷπ υποφίοαπε ἀξοογυπὶ δεσνᾶγθ ἤθη επὶπὶ δϑάθπι ἀἰΐ8 δίας 
Βοιπῖπιρυα σοπνθηϊοπῖ, πεαας δοάδτη δυπηρῖθ ἰλπυν οἱ δΟρΌ]οτγυτα 
δεάἀϊβοαπάυπι 68ῖ. ἃς βιιπιρίυ 5 φυϊάδηι δὰ αι ΐδαιε ἰπ βΈΠΟΓΟ πιδρτιῃ 8. 
εἴ οὑπὶ δἷῖ ΠἸυ ἃ πιαρτιὶ βοεπεἰϑδιπιοπι χιιοα ἴῃ πῆθρηο τπδρππτ δδῖ, 
ἀπτα ΠΙο δα πιρῖιι5 αὶ ἰη Πα ΓΕΡῸ 8 τδᾶρηιλ 6ϑὶ. ἱπίογαδῖ δηΐτῃ ἱπῖοτ ἰά 
ηυοά δεῖ ἱπ ὀρεγε ἱπϑρπτπ, εἰ ἰᾷ φυοὰ δὶ ἱπ δηιπιρῖι, πϑιη ρῖ]ὰ γε] 
τη ραἶ]ὰ μι] Πογγίπια ἀοπὶ ραθτὶ]ὶβ τηθρηὶ βοθπιίατη {14 χφυΐάστη οὉ- 
εἰπεῖ, 664 Βιυιΐη5 ργοϊίτπ ἐχίρασπι εἰ {ΠΡ 6 γα] 6 δϑῖ. ἰἸ8ηι6 τηϑρη οὶ 
Θϑῖ, εὐϊῃδοιη ι6 βεπογὶς οριβ οἰβοΐδι, τπαρπῖῆςε ἴδεοτα. παῖ πο ἰῆ 
ᾳποᾷ εἰ τ οἰπβιποαὶ [8.116 δυρογασὶ ροϊουιξ, δὲ δυτηρίμϑ τιδρηὶηἸπὶ 
τεβροπάεθ!ῖ. ἰ4}15 ἰρίτγ δὶ τἰἶγ ἱπορηιβοι. 

Αδδἃ 
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6. Ουἱ ἀπίεπι πιοάπτη ϑηροτγαῖ, οἱ 19 συ θτη τα θομαηΐσα ἱπ βυπὶ- 
30 Ρῖα [δείδπάο ἱπδοϊδηΐοπι ἀϊπἸπιαδ, 60 βιρογαὶ αοά 56οι8 ἃς ἀεβοῖ 

πηροπάϊτ. ἴῃ τα8 οπΐτα μάγγᾶϑ εἴ απ86 ρᾶγυπτ ϑυιπρίυιη ἀφο ἀογαπξ, 
του απὶ ροοπηΐδπι ἰηδτιπιῖξ, δρ] απ ἀογεπιαι ἃς πιαρτιϊ βοδηξίαπι οϑἴδ- 
τι ἱποοηῃείηπα δἴφιε ἱηυεηιβῖθ. Ἔχϑῖηρ!! ρταῖϊα πὰ ρΈ]8}} ἀρραγαῖα 
6058 δοοῖρῖϊ 4υἱ ὁγιπθοίδπι ἴῃ ἐοπὰ ἀεάεγυηϊ; εἴ σοτποοϊο ἀπχ ὁμουῖ 
Ῥτγδδροβίϊιβ δά ἍἽμοτὶ ἱηργεβϑαπι ἐχογηδυάητα ρυτράτγαπι σοηΐετγε, 
πυεσπιαἀπιοάιιπι ἔαοετε οοπϑαδυθγηηὶ Νεραγεβεβ. ἴα μυϊπδιιοῦὶ 
οτπηΐα ἔδοϊεξ πο Βοηδϑιὶ δεὰ οβιοπϊαπάδγιυτι ἀν᾽ αττιπι οαπδα, οἱ 
ηποά 66 Ηἷβ τεθὰς Βοπιΐπδδ δἀπιϊγαϊίοπε αἰζεοϊυγυπι δρογαῖ. εἴ 4888 
ἐπ τεβ πιυϊία ἱπιρθηάεγε ἀθβεῖ, ἴῃ 118 ϑυπιρίατη εχίρπυπι ἔβοϊεῖ: δὶ 
ἌΓΥᾺ ἱπηρθη88 ἠεριἀογδίυτ, ἰδὲ ἰαγζὺ5 εἰ ρτοζαϑα5 ογῖξ, Ποιηο δαϊοπι 

ταάδοοτα ρᾶτγοιϑ ἰῃ οπιηΐ τὸ τηοήυπι ἀεϑογεῖ, πιαχίιπααθε ρεοθηΐᾶ 
οοπϑυπιρία ἰῃ ρᾶγνα Ποπθδῖαπι οππης ρεγάεϊ δίψα δχίηρπεῖ; 4αϊο- 

30 4αυϊά [αοϊαγυϑ δδῖ, ργοογαϑιίπδηϑ οἵ σπυοϊδθαηάαϑ εἴξοϊεῖ, εἴ 48 γὰ- 
Ὅσα 4υδπὶ τηϊπίπιο δυτηρῖι ἰὰ σοηῆσοτθ ροϑϑὶῖ ςοηϑάογαθῖς, εἴ ἱπ 
Ἀΐδ Ἰαπιθητδθίταγ οἴ ἱπρεπηίϑοθῖ, οπηπία σης 86 οἴβοογε πιδίογα ατιϑια 
ΤΡογίϑδι δύ γα ατ. δαπὶ ἱξίτυτ Ηὶ ἐπ νῷ νἱῦδ: πΏ]]δτῃ ἰδῆ 
τατρίτυ τη! 5 δυξ ἀεάἀεοοτ8 ποῖδπι ἱποσαης, φυΐα πες αἰϊειΐ ἀαπιπαπι 
Ἰηζεγυπί πες δήάιποάυπι δππὶ ἀείοτπιεϑ. 

1. αρηίτυ ἀο δηϊτπὶ δαΐοπι τηϑρπὶϑ η τορα8, αἴ δ ποτηθῃ ἰρϑηῆπι 
ἀεοϊαταῖ, εἴασεγα νἱἀεῖασ. ἃς Ὀγίπποπι 88π6 4ι|4165 δἰπε πδ6 γθϑ ἱπ- 

δ τε]! ράπιιϑ. ΒΒ} ρόῦτο ἰπίογοδὲ, ἴγασα ἰρϑιιη δηΐπιὶ δ ϊαπι, δὰ 
δυπὶ 4υἱ 60 δῖ ργϑϑήϊξυ8, ςοῃϑιἀδγεπηυ8. τηᾶρη)0 δαΐδιπ ἃπίπιο Πᾶ- 
Βεπάπε νυἱάειαγ ἴ8 φαϊ πιδρπᾶ 8ὲ πιογογὶ Ἔχίϑεϊπιαῖ, [: 46 8110 ππϑτῖῖο - 
4υἱ επἷπι ργϑθῖθσ τη θυ πὶ ἃς αἀἰρπίξαξεπι 1ᾳ ἔδοϊξ, 8: ἸΔπ8 δδὲ, δὲ 
δογὰπι Ζαὶΐ νἰγίυϊοπι οοἰαηξ Παπιο δι. ᾽ἀυ.5 εἐϑὲ, παπιο τηθπῖθ οαρῖῃδ. 
δϑὲ ἰρίταγ τοᾶρτιο ἰ8 δπίπιο 4πεπὶ ἀδϑογί ρϑίιππδ. 4ιυϊ δηΐπὶ 86 ἰρϑαπι, 
οὔπιὶ ραγνΐδ γορι8 δἴψπθ μοπουῖραδ ἀΐρττϑ 8ῖ:, ρατυῖβ συοσαας ἀϊρηαιη 
τυαάϊοαι, Ηἷο πιοάαϑῖπϑ μαβ θη 08 6ϑ8ῖ, ποὴ πιδρηδηίτηα 8. δητΩὶ Θπὶπι 
τπδρπίίυ ἀο ἴῃ πιαρηϊτάϊπε δ[18 εδῖ, φαοπιαάτηῃ οάτπι εἴ ἱπ τπᾶρτιο οοτ- 
Ροότα ρυϊομγίξυἀο: Βτγθνῖβ αὐΐεπι οἰαῖαγαε Ἠοπιΐπε8 Ὑθηπϑεὶ ας ἰορίἀϊ 
ϑαπὶ αυϊάειπ 11} αὐ ταετα γογὰπὶ οοπυοηίοπίϊα εἰ ργορογιίοπθ 
Ρτδεαιι, δεὰ ρα] ἤθη ἰΐεπι, χαΐ ὙῈΓῸ τῆᾶρηδ 88 πιθοῦ απ ἔ886 
αἰαῖ, ἱπιτηδγιῖο ἰδίῃ, οἰ δέϊιβ ἃς διιρεγθαδ 68ῖ. 4υΐϑ4υ}δ δυΐοιι πιᾶ- 

ἴοτα 8181 ἀθρετγὶ φιαπι φαΡθι5 ἀΐρπι8 δ: δγδί γαῖα ποὰ οοηϊίπαο 
10 ϑαρεγριιϑ εδῖ, υδγυτι ΖαΪ 56 τι πογῖθυ8 ἀΐρτιαπι ἀιϑτα πιεγθαῖαγ εχὶ- 

δἰἱπιαῖ, 18 ἈΠ ρτιδῖο δἱ Βα πη}} δηΐπιο δδὲ, δῖν 6 τηδρτιΐβ δῖν 6 τι θἀίοου θα 8 
δῖγε ραγυΐβ ἀἰρημ8 δἰΐδιπι πιίποτγα 9151 ἔγὶ αὶ ρυδῖ ὁρογίθγθ. ππαχίπιθ 
Ὑ6τὸ 9ἱ αυὶ τηδρτιὶ9 ἄρτια 6δῖ, [8 δὲ ἱπάϊρπαπι ραϊεῖ: φυϊά δηΐτη εὐπὶ 
ἰαοϊυγυπι ραϊεπια8, δὶ ᾿ΐβοθ ποῦ δδϑοῖ ἀἰρπυδῦ τηδρταπίπιυϑ ἱρίτητ 
παρ τπάϊηε δδῖ 116 φαϊάδπι δυτητηυ8, δε 6δὸ χυοΐ ἰϊα αἱ οροτίοϊ 
ἂε δυΐ5 πιετὶτἰ8 ἰυάίςαῖ, τιεάϊι5. 118. δηἰπι 4πδε ἰρδίιι5 ἀϊρη ται! τη οτῖ- 
ἄδαυε τεβροπάεπε, 86 ἐρϑυπι ἀΐρπαπι ἱπῖςαῖ: ΔΗ τιοάππι δαυρεγαπξ 
εἰ ἀεδογαηῖ. δγρὸ ἰ 86 τηδριΐϑ 6866 ἀϊρπαπι πιογῖϊο εχιϑεϊπιδῖ, εἴ 
τπαχίπιρ, δὶ ᾿παχίιπ]8, ἐπ πᾶ Τὰ ΡΟ ἰ5ϑἰπηατα 88Π6 γϑγϑα ἴπγ. αυδ6- 
πᾶπὶ ἰριτυτ δῖ Βηϊυϑιηοάϊ τα8, εχ ἀϊρηϊταῖα ἱπιο Πραπιι 8. ἴᾶπὶ ἀϊρτιΐ- 
ἰδτῖδ ποιπθη δά ἐχΐειηα Βομᾶ γοζεγίογ. πος διυιΐετῃ τπαχ θυ πὰ ἰοσῶΓΘ 
ἄεβοάᾶπιι5, ηυοά οἱ (115 ἱπιπιοτία δ 8 ἐγ Βαΐπιι8, οἴ ἢ οπιηθδ αὶ ἴα 
εχ  ϑιΠπηϑίϊοπε πιᾶρηα μαροπίητ δχροϊαηι; φυοά 6οὲ ἀεπίαε τεγατα 

30 Ρα]ομεοττίπιε βεϑίδγαπι ργαθπιΐαπι. δὲ ποποϑ ἰδ] φυϊἀάδπι δεῖ : Βος 
δηΐπι δϑῖ Ἔχίθσπογαπι Βοπογαπι τηαχίπιθαι. ἱπ Ποηοτα ἰξίτηγ δὲ ἰη- 
[αυηΐα δἷς 86 ρεγίξ οἱ οροτίεϊ νῖγ πῃδρηὶ δηπὶπιΐ. πεαὰθ γεγο υεσθίδ 
ΔῸΣ ταίϊοπο ορῃϑ εϑὲ δ ἀοοεμάυπι, Ὑἶγος πηδξτδηῖτηο8 ἱῃ ΠΟΠΟΓΘ 
σογϑατγὶ: ΒοθοΓα δηΐπὶ τηαχίπι τηδϑρηὶ Υἱιἱ 86 ἀΐρτιοϑ 6596 δχἰδεἰπιδηῖ, 
ϑεὰ ῥῬγὸ 60 ἃς πιδγεηίυγ. δ 41 ἀοπηΐαφο εἰ Βα δηΐπο εϑὲ, 15 
τηοάτπι ἀδβοσγίξ, δἶνα ᾿ρϑῖπ8 ρογβοπδ δῖ γα τηϑρτιδηϊταὶ Ἔχιϑἐεϊτηδ 0 δρ6- 
οἴεϊωτ. δαρεγρὰ δυΐθπι, δῖ οἰυ8 ρογβοπδτι ϑραοῖθδ, ϑυρογαῖ: ΠΟῊ, δὲ 
δὔπε οὰπὶ τἶγο πιαρτᾶηΐπο σοηΐεγαβ. συοάβὶ τιδρτιδηϊαιαδ ταᾶχὶ ταΐϑ 
δῖ Ποπογίβθιϑ ἀΐξπαδ, 1116 ργοΐβοϊο δἱξ υἱγ ὁρειπιας ἃς ργϑεδίδη 85ϊ- 
Ἰπῦ8. Πδ 00 αυΐδαιε πηο] ἰοῦ δ8ὲ, 60 τηϑίοσγα ργϑεηο αἴφυθ πο- 
ποτε ἀΐρπυϑ εδῖ, οἵ συϊάεπι ορίϊπιιϑ ηΐδατια πιαχίπιο. υϑγα ἰρίτυτ 

30 πηᾶρηδηη0}5 νἱν ΒΟΠα5 811 ἤδοθ886 ἐσέ. δἴαυ οἰἴΐατη χτοά ἴῃ ἡπδ488 
υἰγίπεε τηϑρητιπὶ οἵ ἀπ ρ]τμι 68ῖ, νἱὉ τπαρπαθπίῃϊ 6886 υἱάοδίυτ, 86- 
4πεὲ σοῃνθηίαϊ πιᾶρπᾶπηη0 ἐἰϊιη 5515 πα πῖθ 8 ἔπρεγα, πααιιδ ἱπίατίαπι 
ουΐφυδπι ἴδοετγθ. αι 6ϑξ επὶπι οαγ ἴαΓρα δἰ ϊφυ!ὰ δάἀπιειδε, οαἱ πἰἈ1] 
δ: τηδρππι ἢ δἴχυε εἰ αυιΐάεπι υΐ το8 δἰ πρὶ αἱϊπι ἱπϑρὶοἰαξ, ρΓοΥσα8 
τ ἀϊσυ]α8 6886 νι ἀ δαῖτ τπρτβπίτητϑ8, δὲ Ποη 511 ἰά6πὶ σὴς Βοπτδ, φαΐῃ 

ΕἸΤΗΙΟΟΒΆΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΑΚΟΌΜΝ ΤἸἴὐ. 

πὸ Βοπότα αυϊάοπι ἀϊρττ5 ογῖξ, δἱ δῖ πιϑὶπϑ δὲ πεπδπι: ὑτϑοταῖτπο 
δῖα νἰγίι δ ἐσὲ Βοποϑ, οἱ τὶ αϊϊατ υἱγί8 Βοηΐβ. χαοεῖίτοα νἱάειαγ 2, 
δηΐπιΐ τηδρηΐμιάο πὶ φιοάάδπι υἱγιαΐππι. οταμΐυτη 6586 ΟΓΏΔπΙΘΕ- 
ἴυτη : πᾶπὶ εἴ τηϑίογεδ 685 διηρ]ἰογοδηπ6 δοϊξ, εἴ δῖη6 1119 οοπιδῖατε 
πΌ}]ο πιοάο ροϊεδδῖ. δίφῃβ οὐ ἤβδης οδυβᾶπι συὶΐ Γεδρδ8 τοῦβδο εἱϊ 
δηΐπιο, πο ἔϑοῖ]ς ταροτγίδϑ, φυΐρ ρα 4ῃϊ δἷπα ὀχ πᾶ Παδάδτα Βοηξιδίε 
ταῖς 6886 ΠΟῃ Ροϑδιξ. ἴῃ. Βοπογιρ8 ἱξίἰογ δἰ ἱσποπιΐη 5 Ὑἱγ πιδρτὶ 
Δηΐπὶ πιαχίπηα σδγηϊταγ, ἃς τηϑρηΐδ ΄αϊάδτι Βοποτῖρυϑ, οἱ 215 Ζὰ ἃ 
υἰγίβ Βοηΐβ ἀεζεγεπίασ, τιοάϊοα ἀδἰ δοιαθηΐητ, ἰδπαδπν δαοα εἰθῖχος 
δοοοτητηοάεῖοβ δαὶ οἴἶαπι δυὰ υἱγτίπϊ τηίπογοθ δἱ ἰῃζθγίογοϑ οοσβθ- 
οὐἴα8: Υἰγῖθε δηΐπι οπιηΐθυϑ δα ἷ8 πη ετϑ ρογζεοῖμε εἰ ΔΒ 80] ἴδ ποῦ 
ἔδολα ρᾶγ υἱϊὰς μποῦοβ τεροσίγὶ χαθαῖ. Ὑθγαθίδπιοπ 608 δδπο 
δΠἶπιο δοοῖρίεϊ νοὶ ΟΡ δῆς οδιιϑαιῃ, συοά 111} πο Ροϑβὶπὶ οἱ τ΄. 
Βύοτθ πιδῖογα. δῖιπὶ δαΐδπι Βοποτγεπὶ αυΐ οἴ ἃ φαϊδουνξει εἴ ΟΡ τοὶ 19 
Ρᾶτνδβ τὶ πδῖοτ, ργοτϑα8 πορὶϊρεῖ δίψα Ἀϑρογπδθιϊογ: 08 Ἔπῖπα πη 
τπαγοῖυγ. ἰϊθιπηθδ ἱρποτηίπίϑιη δἴαι ᾿ηίατηίδτι οοπιοιηπεῖ, φοΐδ ἴῃ 
δὺτα ἴᾳγα οδἄθγα πο ροϊογιηϊ. ταρχῖτπηθ ἰρί τ δἰ ρος βδίχουτο ἰα 
Βοποῦρθη8 νδγϑαῖιγ Υἱγ τηϑρτιδϑηϊπιαϑ8, Ὑδγυπίδπιθη ἴῃ αἰντϊ χαο- 
4πὸ εἰ ρτἰποὶραῖα, ἴῃ οπηπὶ ἀξ μὲ δεουπάα δἴσπο δάγνοσβα ἔοτίστιδ, 
φαϊοφα!α δεοϊἀοτῖῖ, ἱπ 60 86 τποάεγαΐωτπ ργϑεροδῖϊς πεαπα ἴπ τερον 
ϑεουηα 8 ἰδοι ἴα οἴζεγεῖασ, πεαὰθ ἴῃ δάνεγδιβ πβογοτα οου γα οῦισ. 
Ὠδπὶ Ὧ6 ἰπ Βοπόγοπι 4υϊάσπι δὶ0 δηϊμπδῖηδ εδξ, αὶ ἴδπλεπ σαδπι τοδ- 
Χίπια Γθ8 δϑῖ. ῥυϊηοίραῖϊαϑ δηἰπι οἱ ἀϊνι δε ργορίῖον Βοπογοῖι 8δϑὶ 
ΟΡ Ρ Ϊΐα : ἤδπὶ φαΐ ἕδος Ῥοπδ οοπϑοςιῖ 8ππῖ, Ηἰδ ἰρϑ18 ποποτο αἰδε 
σοϊπηξ. ουἱ ἱρίτυτ Βοποϑ ἴῃ γεραδ ραγτὶδ πυτηδγεΐωτ, μαΐο μ6 ςεἰετὰ 
χαΐάεπι τηδρπὰ εἰτιηξ. 

8. ΟΡ [ὰ ἴρϑῦπν γϑγοὸ τηδρηδηΐπιὶ διϊαπι δ] Οστοτη σΟ ποτα ρίογοι “9 
υἱἀδηϊατ ε656. υἱάεπίυγ δυΐεπι γα 5 ϑεοπη δε δά δηϊπιΐ τα ϑρη πάη ει 
οοπίδγγθ. πᾶπὶ εἴ ποῃδϑῖο δυπηοσας ἴοοο παι Βόποτα ἀϊριΐ ρὰ- 
ἰδηΐοτ, δὲ 11 φυΐ ρτἰποὶραϊαπι ΟΡ ἤὕπεηξ, δὰξ οραϊ θη, αποπέατ οεῖδ- 
τ΄8. δαϊθο οὶ! ]υπΐ. 4υ0 χυΐοφυς Εν πὸ Βοπο αἰΐᾳμο ταβρῖ ἐχος ῖ, 60 
Βοπογαῖϊυβ 681. ἰϊαφαθ οἰΐϊαπι ᾿ΐ8 Τα ΠΡ π8 Βουταΐπο5 δηϊπιΐ τοδί ογίϑ εἴς 
Βοεϊπηϊατ: ἃ ΟΠΏῸ 186. δπΐπι Ποηογθπι σομϑοσππηίογ, δ6ὰ δὲ γΟΓΌΙΕ 
ηυδοτίπιῃδ, δου υἱγ Βοπυβ αἰβεοίεπάῃβ ποθοτα εδξ. οπὶπα απίθτε 
αἰγίοιϊ σοηϊιποία ἰοτίιηδ οδῖ, 18 Βόπογα ἀϊρπίοτ ἀδρείαγ. φαΐδαδ 
γεγο 8ΐπθ υἱγίυϊα [8118 Ῥοπδ οοπάογυηϊ, μἰ πδᾷας 96 ρϑ909 τηαρτιὶς 
Βοποτίραϑ ἀΐρτοδ πιογῖϊο δαί δε πιδηῖ, πεαθ γθεῖς ταδρπδδπιῖ ἂρ εἶ- 
ἰαπῖατ: δες δπὶπὶ 5]ὴ6 υἱγίαϊα ἱπῖορτα δ πηάίηπο ρετίθοϊλ ςου- 
δίατα πΏ]]0 τπιοάο ροδϑπηῖ. δεὰ αἰίογιπι οοπἰεπιρίοτεθ ἃς σα ετὶ εξ 
ςοπευπιεϊϊοοὶ δνδάυπι ἰΐ φαΐ ἸΔ]ΣΡ 5 οορίϊδ οἰΓουΠΗσπης, ἀἐπςῖ}6 οδὲ 
δηΐπι δἷηα υἱγίυϊα γα δαουῃἀδ8 οοτηροϑίία οοποίπυοηπθο ἔετγθ. οὔσα 
ΟΥΤΟ ἔεγγε πο ροϑϑϊπὶ δεδθαῃθ οαἰοτὶβ ργαθδίδγα δαί δῖ δτιξ, ἴα ὁ 

1109 σοπίθταπιαξ, ἴητὰ ἰρϑὶ χηϊοφα!ὰ ἔοτα τα]ετῖϊ ἀρππξ. τίγατα ταδ- 
δτιδηϊπιῦτη δηΐτα ἱπιϊταποτ, οὐπὶ οἷπὶ οἱ ἀϊδοῖτα 68. φαῖθοϑ 
δυΐοπι ἰπ ΓΕΡῸ ροϑϑαπῖ, πος ἰδοίαπι. πες δὰ ἰρίϊαν χυβα υἱτωῦ 
ςοπϑεπίδποα δυπῇ Ἀρεγα δἰπάεπὶ, εἴ 8]108 ἴδπιθη [αι ἀΐοδε ἀδδρίοσαες. 
χπᾶρΉΒη 15 Δυΐοτα ὯῸῚ ἱπίαγία ἀδορίοἶς. ἀθ γέβαβ επὶτα συγ ορὲ- 
πδίυν δὲ ἰυάϊοαϊ. δὲ σαϊραϑ, φῃοπιοάοσαηαπο δοίῇ τυ] ετῖῖ, ορίπιμίασ. 
ἴδπι ὑεγῸ πεῆπε 8686 οἴΐεγὲ δὰ ςδδὺ8 ραγυόγησι μετ ουϊοιτιτα, 
Ρειΐου]! δἀδππάϊΐ συρί ἀπ ε8ὲ, αυοηΐαπι ρᾶῦςα δαπὶ Ταδς τπαροΐ ἴδοϑαξ. 
ταδρηΐδ δυῖεπι ροσίου 8 8686 ΟΡ ϊοἶτ; εἴ οὔπὶ πη ἀἰϑοτίπεῖθθ νεγδαῖεε, 
σἱΐαθ ποῦ ρᾶτγοῖξ, ρειΐπὰθ 4αδεὶ ψεθε ἱπαϊρηατα δἷξ δῦσα τ υἷξα 'πῷ- 
πδτδ. δὲ οὔπι 60 δῖ δηΐιπο οἱ ᾿ἰδαπῖοτ Ροποβοίυμι ἰῃ δἰῖοδ εοοἔεταξ, 
ἴαπι δὲ δοςὶρίαῖ, ΘΓ οϑοῖϊ: Π]υὰ δηΐπὶ ργαεσιδη 5 δὲ ὀχ οοῖφ δο- ,» 
τοὶηΐδ εϑὲ, δος ἰηΐενίοτϑ. ἰάθπι πο βοϊοτα τηδῖογα πιδη τι γα 
δοςερῖξ γεπιειίγὶ οοπϑαονῖῃ: δίο δηΐπι ἰδ τὶ ἄς 6εο δγίου Βδῆδ πραεῖ- 
ἴπϑ οδῖ, οἴδτι οἱ ἀθββεθίξ οἱ Βοποβοῖο ἀενίποῖαϑ ετιξ. ργϑεῖεσδα υἷ- 
ἀεηίηγ ταδρηδηΐπιὶ τι θπηΐπῖ886 4πὸ8 Βαπεβοῖο δἰδοεγιμεἑ, ἃ 
δαΐειπ δοςδρογίπε, δοὺ ἔΐεπι. εδὲ εηὶπὶ ἐδ φαΐ Βομοδοίοτ δοσδβᾶξ, Ὁ 
τἰ ἀφ ἱπίεσίογ: δὲ υὰὶξ τδρτιδηίσιυθ Ἔχ γα. 
ἀδὼ χη ᾿ἰδεπεἰδϑίπια ἃς ἱποῦη ἀἰδδίπιε, μβες βταναῖρ. ΒΑΘ 
ΤΗεις ἔονΐ δπὰ 'π εὰπὶ Βεπεβοία δοταπιριποτγαῖ, θη δαθδίοέφαν. 
εἶ ΑἸ ϑηϑῖθυ9, δε χπ86 δὴ 1116 δοσδρειτιπξ. δάξ εἴσασχα υῦρϑα. 
τἰπιΐ πεταΐπθπι δας τἱὶχ απϑιηηπᾶπι τορᾶγο, δὲ Πρθηξεῦ αἰτοτῖ ομιδύβαι 
ἄδλτε δίᾳπα ἱπδαεσνῖγε. δἴψαε ἴῃ δοβ8 σαίάθιν 4υ1 αἰΐγπα ἀνποδιιδν 
Ρτϑθάϊι δυπΐ φυοταπι]αε το να άδ δυπὲ δεουπάδα, τηδρπατα 96 δδφθ 
δχοοίϑυπι, ἰῃ 608 τεγοὸ ΄αοταπι τηεἀϊοοτίς ἰοτίαπᾶ εϑὲ, το εεῦππα δὸ δα 
ταοράογαϊατι ρσγάθρεγθ. {{15 επῖπι δηξθοθιϊογ ἀ 9116 εἰ απυρῖαα, 



ΕἸΤΗΙΟΟΚΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΙΚΟΝ 1Υβ. 

μἷϑ ἴαςϊϊε δὲ; εἴ ἱπίογ 1108 ρἰοτίατί ξεπεγοδὶ μοιιΐαΐβ εϑὲ, ἱπῖες δα- 
ταῖϊδβ δαΐοτη δὲ ἱπῆταοσ τἰἀϊσαϊυπι αἴθε ἱπερίαπι δδὲ, φαδταδάπιο- 
ἄμπι ἐπ ἱηθ 6.1 }105 νῖνεϑ δ88 Ἔχριότμεγε δία ἘΣΡΆΠΗ, σπξοῖ εἰυ8- 
ἄετι δὰ δα ποῦ ἵγα 4π8ε δῃπὶ Βοποιαῖα, δυΐ ἴπ φαΐδαϑ αὶ ρτϊποῖροτα 

, Ἰοοῦπι οδιϊποαὶ, ΡῬτδοίθγθ οϑϑδδίογεια εἴ οπμοϊαϊογοτι 6586, ἘΙῈΣ 

δὶ δαὶ πιδξοτθ Βόποῖ ρτοροπαῖῃγ δαὶ τηϑβτ τα8 δραϊῃγ. ἡἠεῖπὰε 
τ88 βέγογε ραῦφδϑ {1186 αυΐάεπι, δ6ἀ τιᾶξπδ8 εἰ οπιπίαπι ϑεύτπο πα [ἃ- 
τᾶδαυε ςΟἸουγαπάϑβ. ἴδὶπ ὙΈΓῸ δὲ δρεγιᾶδ εὔχῃ ἱππηὶο τ ξέγεγε εἴ 
δροσία διπῶγθ ἤδοῖβθ6 δδῖ: {ππεηξὶϑ εϑὲ επὐἷπι ἔγοπῖε οσοα]ίατα δεη- 
ἐξηξίδτ. ἀείπαα πιαίογεσα υϑυϊδεῖ5 πᾶτα ορίηἰοηΐθ ουγατη ΒαΡετσα. 
ἴα ἀρετίε εἰ ἀΐςεγα εἴ δρβγβ οπιηία. ἀρδγίῃβ δυΐπὶ δὲ ᾿ἴθ6ζ εδί, 
ἀυϊα οοπιεπερίοτ βἰϊοστίση. οοπίοπιρίΟΥ 688 δαΐειη αἰΐοστπι, αυΐα ΠΡ ες 

30 δὲ σδγίιδιϊβ διαάϊοδιιρ, πίδὶ δὶ ἀἰδδίτπαἰδηῖογ Ἰοφαϊϊατ. 68δὲ δυΐεπι 
ἀϊοοϊπιυϊδῖοτ ἴῃ ναϊραδ. εδὲ εἴ εἰυϑάεπι, δἰ τοτίαδ παῖα δἴσθε ἀρ γαῖα 

4{25νἴναγε πομ ροϑ86, πἰδὶ ἃπιϊοὶ: ϑεγνῖϊε δμΐτη 6ϑῖ. ἰἴΐδφῃε αἱ αϑϑετιίαῖο- 
το8 Οτλι65 τπδγοθηδγιΐ αυϊάατι δηπὲ, δὶς Βα πΆ1118 εἰ ἀεπιξοδὶ Ἠοποΐπεδ 
δοδεηίδϊογθθ. πεῆπα ἔαοίϊε δἀπιϊγαῖπγ: πἰμ1] δπΐπα εἰ πιδρτιαπι εϑῖ. 
Ὡδητε πιεπιΐηϊξ ἰαϊυνίη8: νἱγὶ θηΐμν τπϑρτιϑηΐπι ΠΟΠ δϑ: πρθιροταπι 
6888, Ργβδεθγεπι Ὑδγὸ τοδίογυιη, δεὰ δα ροϊϊι8 ργὸ πἰβι]ο ρυΐατα. 
Ὠδ406 ἀε Βοπιξοίμυϑ ἐοαυϊϊατ, φυΐρρε 4π| πες ἀξ δὲ πες ἀ6 οδίεγίβ 
Ῥτδϑάϊοδίησιδ εὐἴς: παιῃ πϑᾷαε αἱ ἰδυεοῖυν πιάφπορεγε δο οἰτυ5 εϑξ, 
πεαας αἱ 411] υἱϊαραγθηίαγ, πὸ γαγϑαϑ ἰδυ ἀαῖοτ εθῖ, εἰ ΟΡ εἀπάθπι 
οδάϑδτα πεῆπε χπδ]εάϊουδ, τς ἴα ἱπίπιϊοοδ αΐάεπι, ηἰδὶ οοπίαπνε]ϊα 
δοσρερία. ἰπ 18 δαίεμι τερηδ 4πᾶ6 δῃΐ Ὠδοαϑϑαγίδε δυῖΐ Ἔχὶρδ 6 δυπῖ, 

10 τοῖπῖρεε φαθρυπάπδ δϑΐ, πδαηε δυρρίεχ: εθὲ δπΐπι Ἡοπιΐπὶϑ πἰαπίαπι 
διααϊασπι πἰπιίαπι4πδ ουτᾶπ; ἴῃ γοδ πυπιᾶτδϑ ΟΟπίεγθη 15 δὶς αἰϊεοίατα 

᾿8896. δἴαπο οἴϊδπι ἰϊα οοτηρδγδῖυδ εϑὲ αἴ Γαδ Ἐνωυηϑον εἴ εἰεραηῖςϑ, 
ξαδάεπιηαθ διεγίϊεβ, ροϑϑίάεγε πα] φαδπι α ἐδ δὲ ἔγυοίαοδδδ: μος 
δπὲπε πιαῤῖ8 ῥτορτίαμι Βοπιϊπίϑ εδὲ δὲ ἴρϑο οοηίθμιὶ δὲ Βοπογυπι 
οὐ πίττι οΟρία ρῈΓ 86 οαπηιϊαιί. πιοίΐωπι δἰΐϑιτι Ἰπϑρηδηϊπιΐ Υἱγὶ ἴδτ- 
ἄσπι [πἰαταπη᾽ 6666 οτοάϊθ116 εδῖ, υοσθὶῃ τανε, ογϑίομ πὶ δίαὶ- 
ει δῷ δεάαδϊδιπ. Ὡδᾷὺδ δμΐπι ἰδθδιίπαγε δοὶεὶ ἰ5 φαΐ ραυςΐὶβ τεβὺϑ 
διαάει; πεᾷπε υεβεταθηῖενῦ οοπίεπάϊε, οἱ πἰΜ}Ϊ τηαρηαπι 688ὲ υἱάε- 
τ Ρτορῖεσ ᾿δ8 οαυδῶ8 δαίειῃ εἰ υὸχ δουΐϊᾶ εἰ εἶεν ἱπφγθϑ8Ὲ8 6886 
4οἷει. 

9. ᾿ς πιδρπδηΐπιαϑ χυϊάεσι 16]16 6δῖ. 4υΐ δυξοτι πιοάυπι ἀ686- 
εἶϊ, ἰδ ἀπριαῖο ρατυόηυε δνΐπιο ἀϊοίτατ, φαὶ δι ρογαῖ, οἰ δῖυα δὸ δαρετ- 
Ῥδ. 4αἱ 68:8 ταϊπίμιε 1π8}} υἱάθπίωσ 6856 (Π|8}} δαΐπὶ πιαϊεβοῖ ἱπ 
παρυήυδπι δαἀπητταπῖ), Ὑδγυπίαπιθη ραοοδηῖ. πᾶπὶ 4ηΐ ἀεπιῖ580 

30 Ρδγυοῆῦε δηΐμηο εϑῖ, οὔπι δἷῖ Βοηΐφ ἀΐβπυ, ἴρδε 88 [ἰδ ταπάδὶ 4086 
τπιδγεῖωσ, νἱἀοιυγααδ τπαϑὶὶ αυϊάάαπι ἐπ μος ἴπε886 6χ 60 φυοά δ686 
Ῥοπῖΐθ ἱμνάϊρποπι 6986 δγθ ἰγαίπγ: δἴαιια δάθο 86 ἴρϑυπι ἱβπόγαγε: πᾶπὶ 
τὶ ἰϊα δαϑεῖ, εὰ εχρεϊογοὶ φυΐθυϑ ἀἴρπῃδ εδὲ, οὐτι Ῥοπᾶ δἰηῖ. ἴδ δ 
ποιπίπ δ ἴδιπὲν δῖΌ Π| ποη Ὑἱἀθηιυγ 6686, δεά ρἱρτὶ ροϊϊο8 δὲ βεβι68. 
1216 ατιῖεπι ορίπἰο, ἡπαπι ἀθ 88 ἱρϑῖ8δ Βαρδηῖ, δἰϊδιν ἀείεγίογεβ δο8 
εἴᾷςετα νἱάδῖαγ. εὰ εὐἰπὶ 4υδ6 πιδγϑίυτ, φαΐϊδαυε ἐχροῖογε οοπϑυευὶξ: 
Ρτοϊπᾶδ δ μοπεβιίβ δοιϊουίθαδ δὲ δία ἀἰ18, αυδεὶ ἰη ἀἰρπὶ 5ἰπε, ἰἑεῦφυα 
ἃ Ῥοπίδ εοχιεγηΐ ἰοπρα τεΐαρίοπι, διρογθὶ δαΐεπι οπτη δία] δἱηῖ, 
ἴαιπι 86 ἶρ8ο5 ΄υοαυε ἱβπογδηὶ, πες ἰά οβδοῦγθ. πᾶσ ρεγίπὰθ 
πδϑὶ ἀϊξηὶϊ οἰπξ, τεδ δῃιρίαβ οἱ ποῃοιδίδβ οοπδπίυγ ἂς ϑυδεϊρίυηι: 

30 δεῖδας 8ὲ ἱρεὶ, 4παῖδα δὶπὲ, ἱπάϊοδπε, εἰ δ αἰδίδ οοαγξουπίαγ. ἴὰπὶ 
γεγο 6χ υδϑιϊϊα, εχ μαθιϊῃ ρεδίπαθα οογροτίβ εἰ οοπείπιὶ] 5 8115 
οταδῖωτη δἷδὶ φυδογαηῖ, δη83540 6 ΓΕ 8 δαςαηάδδ ΟἸΏΠΙΡη8 ποίδ3 εἴ ταᾶ- 
τἰξεδῖαϑ 6886 Ὑοἰυπὶ εἰ ἀ6 86 ἱρδὶ Ῥγδεάιοδηϊ, πὶ εχ ᾿ἰ8 Βοπογϑῖη 
ςοηδεουϊυτὶ, ταδρίϑ Δυΐετα ΔΏϊπιὶ τηαρηἰ τα ἀπ! δάἀνδγοαζογ ἐν πα 8 
οἱ ἀεπιιϑϑῖο δηΐπὶ χηδπὶ οἰδιΐο δὸ ΘΌΡΕΓΡΙΑ: πᾶπι ογερσίοσ εδὲ εἰ ἀ6- 
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εἰ Βοποτίϑ σοπβετηρξογειη ἑαπασδιη π εχ μοπϑβεθ χυΐάεπι σέβας 
Βομοτίς δάϊρίβοομαὶ φοπβιϊοτι οαρίοπέθσι. ἱπιθγάμτα δηΐθτι δτα ὶ- 
ἰἰοδατη φυΐάετα Ἰαμάδπιιβ αἱ νἰγιμη ογίοπ εἴ μοπεϑίαιῖα διυ ἀϊοδάτη, 
Ἠοποσὶϑ υεγο ςοπξειῃ Ρίογειῃ ἴδῃ υδτῃ τηοάεϑίοχη εἴ ἴθι δγαπίο, πὲ 
εἰΐδτῃ Ἂν ἘΠ ἀϊχίνπαα. Ρεγδρίουστν ἐδὶ δυΐθτα, οἄπι τρα 5 πιο 15 φαΐδ 
Βαΐπϑ γεὶ {Π1π8 τεὶ διβδηβ ἀϊςαῖατ, ποῦ γοϑρθοῖα δοάδηι δΕΙΏΡΕΓ φι- 
λοτίμου ποπίεπ εἰζεγτγὶ, δεὰ δἱ ἰδυάδιιυϑ, ἀθ6 δὸ 4υϊ διυάϊοβίοσ δὲ 
Βοποτὶθ ἀυᾶτι σα]ξτιϑ, 8ϊπ ὙΠΌρογθηιυϑ, ἀ6 6δὸ ηαὶ βἰυσίοϑῖοτ δἷὲ 
ἤει ορογίεδί. φιιοηΐδιη δυΐθιω χηεἠίοοτγίϊας ναραὶ ποιηΐπα, ᾿οοῖτοο 
ἃ πὶ εχίγεπια ἀε εἰ ροβϑϑεϑϑίοῃμβ φυδϑὶ ἀε ἰοθὺ ὑδοιο ἃς ἀθβογῖο 

τα ἰβᾶπὶ δἰ ςοποεγίεπξ. οοἴδγοπι υΐθυδ ἴῃ γε πἰποΐατη τεροτγίϊας 
εἴ ραγατη, ἴῃ 1ἷδ εἰΐαπι τ ἀϊοοτγίϊα8: δὲ Βοπόγθαι Βουΐπθδ δἱ πἰχηϊθστῃ 
ἐχροϊυμῇ εἴ ράγασι: αὐτὰ ἰξίτυτ ΡΝ μὴ εχρεΐεγε ἰϊοοὶ ἱπῖγα τηοάυπι 20 
εἴ αἱ οροτίει. Ἰἰδυάδιυτς ἴδιας Ηἷς Πα)ῖϊα8, αὶ πηεαϊοοτγίϊαα δδὲ ἴῃ 
Βοπογὰ ἐχρείθπάο οοουραῖα, ἢοὰ ποιπίπαϊια υἱάθίωγ δυΐθιη, δὶ οαπι 
δι β᾽οπε οοτηράγείηγ, Ποῃοσῖβ ςοπίθιηριῖο, δὲ οατη Πομουΐδ σοπίετα- 
Ρϊοπο, ἀμ θίτο : δεὰ σῦτα πἴγααπο οοιπραγαίᾶ υἱγίπσαμε ϑροοΐοιη 4πο- 
ἀατανηοάο ργᾶα δὲ [εγὶ. χαοὰ εἰΐατι 'π γα]! φυὶβ υἰγιυτθυ8 ἀρρᾶτγεῖ, 
Ρυβπᾶγε δηΐεια Ηἰς υἱἀθηῖατ ἱπίεσ δὲ δχίγεμηὶ, φυΐὰ οἱ φαΐ τηεάϊαϑ 6δὲ 
ὨΟΙΊΘΗ ἐπ ροϑυτα ὩΟα 65ῖ, 

11. 1,επὲῖα8 δαΐθμι τπϑαϊοογι 8 εϑὲ 4886 ἴῃ ἰτῖδ νογϑαϊασ. βοᾷ 
φαυΐα τηεάΐπ8 γδοδῖ ποιηΐῃθ, ἃς ἴδε δἰϊδιη οχίγεταὶ, πιοάϊο ἰθυϊϊαῖθτῃ 
Δάβοβίπυδ δὰ ἰὰ χαρά ἐδ ρᾶγυπι ργορθῃάεπίεπι, φαοὰ ἱρδτιῃ πος 
τηαΐῃα υδοδὶ. υἱπιίπτη δαΐεθπι ἰγαουηΐα ἀϊοὶ ροῖοοῖ. ρδυταγθδῖῖο θπΐπὶ 
γα δῖ, ουΐα 8 τη] δε εἰ υαγίδα οδυδδα δαπὶ οἰβοϊθηίεβ. αἴχυε ἴ5 φυΐ- 
ἄεπι φυΐ, 4υῖθὺ8 ἀς τεθυβ φυίΐθυδαπε Βοπιϊηί δι οροτῖες, ἱγαδοίίατ, 
ἔησεε γεγο εἴ απειηδἀπιοάυϊη, 480 ᾿ξ ροζε οἱ ᾳῃδηάίυ οροτίεϊ, 
ἀπάδιυγ. τηδηϑαδίυϑ ἱριταγ ἃς ἰ6πὶ9 Δρρεϊϊαγὶ ροϊετὶξ, δὶ τποάο ἰδηὶ- 
ἰᾶ8 ἰαπ ἀ4}}}}18 68ῖ. δὰ δπὶπι υἱάείυγ 6886 πιδηϑπεὶ οἰ ἰἸειΐ9 Βοιηϊηΐδ 
πδῖαγα, υὐ εἰ ΔΡ Οὐπηὶ δηΐμαὶ τυσηαϊτὺ δἷῖ ΠΡ ΘΓ ἃς δο]υΐϊαδ, ἢ6ς 56 8 
Ρεττυγραῦοπε ἰγδῆὶ ραιαῖαν, δὰ υὲ ταϊῖο ργϑθοθρεγίῖι, ἰἰὰ οἱ μῖ8 ἀδ 
οδυ515 εἰ ἰδηάϊα ἱγαβδοδίυγ εἴ δεργα (ει δῖ. ρϑοοᾶγα δηΐεπὶ υἱοί ἴῃ 1126 
εᾶτῃ Ῥαγίεπι 4886 68 Ἰηΐγα τηοάθπι. πο δηΐπι δὰ υἱοϊδοοπάυτη ἰτ- 
Ρ]οαῖπθ εοὲ Βοπιο Ἰεηἶθ, δεὰ ρους δὰ ἱρποδοθηάυπι ργορθυϑῃϑ. 
ΓΌτη Δυϊοτα, δῖνα ἰδπτϊ τυ ἀϊΐπδτα δῖνε 4π0Ὸ ἈΝ ποιηΐπε ρδοεῖ ἀρρεῖ- 
γα, Ὑἱτορδγαῖαγ. πιὰ οὐ ἢΐ 4υΐ ΠΟ δυςοδηδθηξ ΟΡ 688 οδυϑᾶ8 ΟΡ 

4υε8 δυσοθηϑεγα ἀδβρεηϊ, 510}: υἱἀδδηϊωγ, ἴασαι 1 φαΐ ποη 0 ἔῃ 040 
τδς 410 [επίροσγε μεῆὺυς 4υΐρ8 ἄεθεηξ. υἱάθίαγ δηΐτ Ηἷς Ῥγουθα8 
86 ηϑι. ΟΆΓΘΓΕ ὨΕ4Ὸ6 Ὀπαυδτ ΘΟ ἀΟ]6βο γα, ΟὨΠΙΩΠῸ6 ΠῸῚ ἰΓΑΒΟΔΙΌΓ, 
Ὡοὴ ας] δά ῥγορυϊπδιιάδιη ἰπἰυγίατη Ἔχοϊϊαγὶ. ἀδίη ἀθ υϑγο δογασα 
ἴπ 86 εἴ ἰῃ δῆοδ οοῃἴυηο] 15 ρεγρει ἃς Ὡθρ ρεγα τυδηοὶρίοταπι δῖ, 
πἰπιϊηιη δυΐετη ἴῃ Οπιηΐθιιθ 4υϊάθιη ρδοςδηαϊ τη 8 σοπίγα]ίϊασ: 
πᾶπῃ οἱ 4αϊθα8 οἱ ργορίεγ 4.85 οδι888 ᾿γᾶδοὶ ῃ0) ἀθβθδιηυδ, εἴ υθμδ- 
τοδη τυ 8 4υδπν ἀΕΒ οιπα8, εἴ οἰϊυ8 οἱ ἀϊοιϊασ ἀπάτη οροτγῖεϊ, ἱγαϑοίπιογ. 
ποῦ ἰδτῃθη δες ᾿π πη ᾿πδαπΐ οπιπΐα. βοτὶ δαΐπι ΠΟῚ ροϑοὶὶ ηξ ἴῃς 
δἰηξ: πᾶτὴ οὐ ταδίυπι ΟἸΔΠΕ ΡΕΓ 86 ρεγάδὶ αἴψπε ἱπιδγιπιδξ, ἴασαι δὲ 
ἱπίαργατα διῖ, πιο] θγα δῖε οἰβοογ. ὀργίλοι ἰριταγ δῖ 11 φυΐάοτι 
ἰγγι τα 1|68, οΘ] οὐ Ἔγαὰα ἰγαϑοῦπίατ, εἰ 4υΐθα8 οἱ ργορῖδθγ 4185 οδιϑῶδ 
Ὧοἢ οροτίεϊ, εἰ γϑἢ επιθη 8 φυδπὶ οροιίεῖ: δεὰ ἰάοπι ϑιης ρίαςα- 
1165, ἰγαδοδεηάϊαυς βπετα οἷο ἕβοϊπηϊ; αυοά αυΐάεπι 681 ἴῃ ἽΝ γε] 
ορὕτηυπι. δἰᾳπε μος εἶθ ργορίεσεθα δος ἀϊξ, φυῖα ἔγαπι ποη οοτηρτῖ- 
τὴθμΐ πΕαῸ6 ΘΟΒΙΒεπΐ, δε δἰαιπι ἰαἰατίατι δοοδρίδτι γείεγιης (εξ 
Βᾶς ταῖϊοπα ἰγᾶπι δθϑηι ργοάῃηὶ) Ῥγορίεν δηΐπαὶ ςοῃοϊτδεϊ ςα]εγίϊα- 
ἴοπι, ἀεῖπάς ἰγαϑοὶ ἀδβίπυης. ἀχρόχολοι δυΐθπι ϑαρτα τποάυνα δηπξ 
οαἴεγεδ, οἴ δὶ οτηπὶα δὲ οσπῃηῖθυδβ 46 οδπδ5 ἰγαο μαῖα ὀχαγάδδοπηῖς 
τὑπάς οἱ ποπιθῃ παίυτη εδῖ. δἱ πιχροὶ δῖνα ἀπιᾶγὶ ργοροιηο ϑ8τξ 
ἱπιρίας δ 168, ἀΐα πε ἱπ ἱγαουπΐα ρογσθνδγαιῖ. ἴγατη επὶπὶ οοπεϊποηξ 
εἰ σοτηρτίπιυπῖ; 4086 ἴππὶ 4οΐαϑβοὶξ, οὔτι ἱπιογαπὶ ἈΠῈ ἐαδτῖπτ: Ὁ] 0 
δπΐπὶ ἵγαμὶ ϑε δαὶ, ἀο]ογῖς ἰΙοοο υοΪ]αρίαίεπι αἰΐειεηϑ. φυοὰ 51 διϑαααΐ 
θη Ροϑϑιηξ, ρτανὶ ὁπετε Ῥγϑιῃπηϊοτ. ἴᾶτῃι 4πΐα Οὐτ8 ΘΟΓαπι ὨΟῊ δὲ 
Αἰτ9 ποῖαπι, πεπῖο εἶδ αἵ 566 ρα 8}}1168 ργδαβρεαπὶ ρεγϑυδάδι. δά ἴγβιι 
δυΐειη ἰπ 86 'ρ5ο ςοποοφιεμάδιηῃ ἰδπρογε οραϑ δϑοῖ. εδὲὶ απίπ δἰ ϊᾶτω 
Βοος Βοιπίπυτα ξεηπ8 οὐπὶ 5:8] ἱρδὶ τη 65 1185: γυλ ἴὰπα δπιὶ οἰ δαὶ πιΐϑ. 
χαλεποὺς δοΐειπ, μος εδὶ ϑαδυοϑ εἰ ΔόΡ6γοϑ, 605 δρρεθ]]απιηϑ φυΐ εἴ 
ῬΓΟΡίεγ 4088 οϑυιβᾶ8 ὩΟῃ ἀερεπηῖ, εἰ ργανίαβ δἱ ἀϊπιυ5 φδπι ἀδθ ϑι, 
Ἰγαδοτιηίυγ, οἴ 401 πυηφάδαι ρμἰδοδηΐατ, πἰδὲ ἱπίαγίασα ἢ δἰπῖ, νοὶ 
εἰΐαπι 605 φυΐϊδυ5 ἰγαῖ! σπηξ οἀϑεραγίπε. [δηϊίδιῖ δυΐειη πιαρὶδ ορρο- 
ὩΣ Ὁ ὩΣΠ τ ἀυδτῃ Ρδγυι. ἰγεχαθηίίυδ Θηπὶ δϑὲ, Πυδηἀοφυϊάοπι 30 

λδδδ2 

τοχῖτϑ ταϑδίαηι. 
10. Απἰπιὶ ἰρίτοτ ταβρηίτα 40 ἴῃ πῆᾶρηο ΠόποΓα υϑγϑαΐησ, Πθετα- 

δ αἀτηοᾶυση οδἰεπάϊινα8. ΥἹάοἴασ δυΐοπι οἴἶαπι ἰὰ μος αἰΐϊα φυδδάδσῃ 
αἰγίαϑ 6966 Οοουραῖα, αξ ἰῃ δαρειουρηδ ἠϊχίπιι8, 4886 ρᾶγειι δὰ 

δῃέπεΐ το δρπ Ὁ ἀἰηδιη ταϊϊοηθαι ἤδΡαγε υἱάδαϊογ δίᾳῃς δά τηδρηὶβ- 
εδηϊέδη; Πρετ 1168. πᾶπὶ σαπι δΏθδα Πᾶς υἱγίυϊαϑ ἃ τιϑβτιο γοιηοΐθα 
οἶπι, ἐστ ἴῃ τορὰς πηθἀϊοςΡῈ8 δἱ ραγυΐβ πο8 ἰϊδ᾿ οἱ ρὰγ εδὶ αἴποὶπηξ, 
τ ἴα αεούρίοη δ δυΐεπι εἰ ἀδηϊ5 ρεςαπὶίε ἰοουπι ΠΑΡ εαὶ τπιεάϊοοιῖ- 
τῶ8 ἰπλυπι εἴ ράγάτη, δῖο εἰΐαπι ἤοποῦ εἰ υβῃθταθηϊ5 εἰ τοΐβα8 
΄ηύδπι οροτίεϊ, εἰ Γυγοὺπι πηῆδξ εἰ ΄θο τηοᾶάο ἐχρείθπαιι εἰ, ἐχρεῖ: 

-Ροϊεϑξ, δῆ εἴ ἀπ δ᾽ οϑυπι Υἱϊυρογαπιὰ ἰάπαθαπὶ πἰπιΐα Βοποτίϑ 
10 ςυρτἀϊίαῖα ἰπβαπιπιαξαπι Βοπογεπιχιε απἀθ μοη ὁροσίεὶ ἀμουραπῖθμι, 
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πιοπηϊπίραβ. ποιίδίϊας δὲ βοϊδηπίῃ8. εϑὲ ἰθϊαγίαπι Ὁ]οἶ8ο,. ρτγαείθγεα 
ϑαδΥΐ οἵ ἅβρϑυΐ ᾿οιηΣη68 δά σοηνίοίαιη νἱΐδοαιε σομϑαοδιιάϊηοηι πιὶ- 
πὰ8 Δοοοιμμοιδαι σιηΐ, 86 χιοά εἰΐανν βυρτα ἀϊοίιπ εδῖ, ὁχ 18 
4αοφυδ 488 πιῖηο Ἰἰοῖποϑ ἱπτο ΠῚ ροϊδδῖ, πο 6686 [Δοἰΐε ογαιτίοπθ 
ἀϊδιϊπριεγε φαοπιοίο εἰ φαῖθιις μοιιίμι θα δὲ φαῖθ9 ἀ6 οδιι58. οἵ 
φυδπάϊυ 51 ἱνασοθπάιηπ, εἴ φαοιδαια ρὲ ἴῃ ἱγασιηάῖα ρογϑθνυ εγᾶῃ8 
σεοῖο [δοίαι ἃι} ρασοεῖ. 4υΐ δηΐων ρϑυϊίαπι φυϊάάαπι θῖν 6 'π πἰπιΐαπι 
8 ᾿πο6ο, εἶνε ἴῃ 14 φιοὰ εδὲ μάτυπι, ἀϊξγθάϊταν, πο νἰαροτγαῖυτ. 
ἱπτεγάππι ἐπίῃ ἐ08 4υὶ 'ποάυιπ ἀεβεγηηῖ, ἰδ άδιπιι8. τπηϑηδιιεῖο 8488 
ἃς ἰεπδ δρρε]ϊανπιϑς ἰηϊογήμιπ 608 4 ργανθγ ἰγαβοιπίην, 6588 
δυΐπιο νἱυ1} ἀϊοίιππθ, τάπιδιπ δὰ ἱτηρδιδπάτιπ ἰάοπθοϑ. ἀίδια θη 6 
ἱξιτοτ δἱ φιοιποῖο ἃ ποάο ἀοῇεοϊεη8 δἰ αιῖς δ1Ὁ ὙἹτιρουα θη} 18, ποῖ 
δδὶ [λοι] νεγθὶ5 ἀεβηῖγε: ἰμ τ θὰ δ ἐπ δι ρο]ανῖθι8 εἰ 8επδὰ ἐπ α}- 
οἷαια Βυΐπο τοὶ βἰζαιιν οδῖ. δοά {πῶ σοτῖα ρϑιβριοθυτη δϑῖ, τπεάϊυϊπ 
Βιαρίταιι 6586 ἰϑη 8 Ὁ 1] 6τα, ρδὺ αιιθπὶ οἴ φυρθ5 οἱ ργορίει 4ι88 οδὰ- 
985 οἱ φιοιποῖο οροτίεϊ ἰγδϑείπιιγ, σείθγασια [4 ρεπὰδ ομηϊᾶ; πὶ- 
πιΐθτη δι επὶ οἱ ρᾶγαπι Υἱϊυρογαθ ] 6, αιιδ8 δἱ ποὴ ἰοηρε δρϑυῃὶ ἃ 
τηεαΐο, Ἰονίϊεν, δὶ Ἰοιρίαϑ, ργανίϊθγ, δἱ ἰοπρίβδιπιθ, βυαν ϑϑῖπια δα μὲ 
Υἱϊυρεγαπάδ. ρεγβρίουιμη Ἰριγ 6δὲ ᾿ποάϊιπι δαδιιοπι ἀμΠΠραπῖθγ 
6586 τοιϊἱπορή πων, αἰφαα ἰὶ ἀπ! μα θὶτα8 οὶ ἴῃ τὰ υθγοαπίαγ, μδο- 
ἴδῃ π8 οἰπί ἃ πορὶβ Ἔχρ]ὶοδι. 

12. 1 σοπργαβθα δυϊθὶπ Βοιπίπυτη οἱ νῖϊδς φιοι αν σοη- 
δαεῖυάϊπα, ἀουΐαια ἰπ ϑογιποινπ ἃς (ἀοϊογιπη ςουιμν απ οδιίοιο, Αἰ 11 
Βδπάϊ δθὰ ρ]δοθηῆϊ δἰυοοὶ νι ἀθπιογ 6858; φαΐ αξ δἰηὶ νοϊωρίιαιὶ, 
Ἰαυάδιυ! οἵπιΐα πα ]άὰ8 ἴῃ τ δἀνογεαπίαγ, 861 μυίας 86 608 4αυϊ- 
Βυδοιμη χυοιἀϊα σομργοάϊαπταγ᾽ πα] ΐο τποὰο οἴου άεγε οροτγῖεγε. 
811 οοπίγα, φυΐ ἱπ ὁτηιὶ τα δἀνθγοαηΐωγ, ποι Ἰπᾶρπορεγε ἰδθογαπὲ 
π6 ἀἴιεπι οἴεπάδιϊ, ἀρ ρο!]αμτωτ ἱποτοϑὶ, δὲ ἴῃ οοπιοιιοηίθιϑ ραρηᾶ- 
668 80 ρογνίοδορϑ. Αἱ ἱροῦ 4005 ἠἀϊχίπιιϑ δῖπὶ Πδθῖϊα8. πμπί για 
διηὶ νὰ ρογα 169, Βοσσαιθ τπϑαΐυϑ ἰδιἀα}}}15: αυο Ὑἱν Βοπι5 δᾶ 
οἴπηΐα 486 ριόβαμάα δὲ εἴ ριοβαπήδ συμ ριοΡαρθίς, οἰξεηάδιων- 
αὺς σου Γαγίῖδ. ποιπδπ δαΐθιῃ δἱ πα] ]ατπ ἱπιροϑίτυνη δϑῖ, 56 δά δπιῖ- 
οἰκία α αἰαὶ "τα ἀἰποιη ργοχίιπθ υἱάθιυγ δοοθάθγθ: πὰρ 4ιΐ πος τπ8- 
ἀϊο δηΐμι Βαρῖτα ριδοάτιηα δϑὶῖ, εἰυϑιηοϊ Ἠοπιίπθιῃ οοπιοάιμη εἰ 
Ῥοπυπι αἰπϊοιμῃ 8:6 η:β απ 8, οἴπὶ αἰπαν αὶ αἰ δοϊυτη ἀ58ιπιρϑευϊξ. 60 
δυΐειη αἰγὶ θ᾽ διπίεἴτια, χιοά ἀπῖπιΐ ποῖα διμουΐσαιθ δἰζεςϊπ ἴῃ 
808 φιυϊδαδοιμη νδιϑαϊηγ οαγοῖ. ποὴ δπίπ 60 4ιοὰ ναὶ διπεὶ νοὶ 
οἀεγῖῖ, ὑπαιαιιά αι αὐ ορονῖαῖ ἀρργοβαῖ, 56 αιΐα 60 ἱπρειῖο δϑὲ 
ἰάφιο ἱπϑιϊμα ει ἀαθ νἱτδε σοπϑιϊαπι σαρὶϊ. ἀθαα ἐπὰπ μδπο ἴδο}1- 
αῖειτθι ογρᾶ "οῖοϑβ δίιιβ ἱβῃοῖοβ, 86 4:16 βαγρᾶ 608 Ζυογαπιὶ ςοηϑδυδία- 
ἄϊπε δῖαν αἰφὰθ 608 φυϊθαδουπι πα] 1α σοπϑυδῖυ πα οοπίαμοἴυ5 οδὲ 
Δ ΒΙΡολῖῖ, σὰ ἴα αἱ οσυΐφιε σοηνδηΐθι: ἤθη δηΐπι ἅδχαθ οοηνθηϊξ 
Βοπιῖποβ οοπϑαδιιἀϊπα εἰ ἰφιπι!Παγίϊαϊα οοπιαποῖοϑβ δἴᾳιδ αἰΐθποϑ γα- 
τοιὶ οἱ οθϑεγνᾶγε, πε4ῃ}6 γαγϑιβ οὔεπθγθ. ὑπίνθγβθ ἰρίταν ἰδιπ ἀϊ- 
οἴαππι δὶ εἰνπὶ οὐτα Ποπιΐπιθυ8 [ἴα αἱ ἀεθϑὲ υϑγϑαϊαγαπι οἱ σοππιπυμὶ- 
οδίαγαπι: δε ἀ ἰδιπθὴ δά Βοποϑίιαθ δὲ αἴ16 5088 δοίϊοιεβ γοίογεη8 
Βυης ἰδὲ δοοραιπ ριοροϑιϊοπι ΒαΒΟΡἱ δ, πὸ 4αειπ οἴζεπάδι, ἀπὲ αἱ 
ἀεϊοοῖεῖ ρυϊία5. ἴῃ [18 δπίπι νοἱαρίδιιθυ8 ἃς Ἰπο βδι 5 νδυϑαγὶ νἱά6- 
ἴθγ, 486 6Χ δθγιποπίρυϑ δὲ ςοθῖῖρυ58 μοπιΐμονι οαρίαπίαγ, φιδηείο 
δυΐειη ποππὶδὶ οὐ ἰυτριϊυάἀϊπὸ δὺὶ εἰΐαπι οὐαπ ἀάπιπὸ ἀεϊδοῖαγα 
Ε δδτπ οἰ δαουπηἀδιϊομαπὶ ἱπ ργοΒ 1 ἃς Γοδριϊεῖ, μι] τοι τπᾶ- 
οἰ οἴεμάειθ. φυοάοί φυϊὰ οὐἷς φιοὰ εἰ φιυὶ (αςϊαι ἀβάθοοῦὶ οἷς δαὶ 
ἄσιπηο ποὴ ρᾶτνο, δάνθγϑδαιἀο δυΐθπι ἰϑνΐ {Ππτπ| πιο] οδιΐα αἰ οἶαῖ, 
ἔδοῖπτπα ΠἸὰ τὰγρα δὺϊ ἀαιποβῦσα ποα Ρτοραβρῖϊ, δά ἱπιργορδθίξ 
Ροϊϊα5 ἃς πιοϊεδῖε ἔεγεῖ. δ] ΠῚ διῖαπι οαλπ 118 σΟὨμπ τ ΠΑΡ: δὲ 1ο- 
αυοίωτ αὶ ἀϊρηϊαῖα αἰΐχιια ργαθ άπ δαπῖ, ἀἰ ἴθι στη ἰμβπιὶδ εἴ ἰογῖα 

112] [οτῖυσια οὐ ας Βοιοὶθηδις αἰϊτθγ στὰ ποϊίογιθ 9, Αἰ ἰτοσ σαὶ τϊῃ 5 
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ποῖϊδ. δμθ  θύιια ἴῃ 4118. αἰ 85 θ᾽ τ ἀτμθι18. δυπι ουΐφῃθ ἔγιθαεῖ 
ἀεοογιπη. ἂς ἀδἰβοϊαϊίομδπι αυάθιῃ ροτ 56 βεφιδίυγ δῖα οἰ ἐρεῖ, 
οἴεπβίοιι θη νθιὸ υἱταθιι: [15 δαῖοπι 4088 ϑπὶ δνθηϊαγᾶ, δὶ Ἰπᾶίογα 
οἷπῇ, Δἀμαδγοβοοῖ, ποπϑοῖο ἰμχύατῃ οἵ απ, ἀδπῖφας πιᾶσπδθ ἴῃ ροϑὶθ- 
τυπὶ νοἰιρίαιἴ5 οαι5α ᾿δνῖον οὐοπ εξ. ταἰὶα ᾿ρίταν πϑάἴι5 6ϑῖ, 4ηᾶιη- 
νἱϑ βοὸπ ποιηϊμαῖη5. Θοτίπῃ δηΐθιη αυὶ ἀοἰθοίαμ!, 18. οὶ Π18}} αἰϊπὰ 
δ 1 Ῥγοροπίξ χιοά ἀββϑχιΐ γε φαλιῃ οἱ οἷξ που ἄτι5, Β]απήυ8 εξ 
Ρἰδοοπάιϊ διαάϊοοιια ἀρραἰϊϊδίαγι φυὶ νογο ἰὰ αςοῖς, τὲ δἰ συαμι εχ 60 
πε Πταϊθιπ οἀρίαϊ, φυδς ναὶ ἴῃ ρϑοιμία να] ἰῃ [18 Γθθ5 4π88 ρβοιηΐα 
ΔΘδΙΠΠπδΠΤῸΓ ροριΐα 51, ἀϑϑϑηϊδῖογ δὲ δυπὶ 4ιΐ οἰππῖρα8 οἰΐεπάϊ- 
ἴατ) πιοιΌϑαπὶ δὲ ἴῃ σομ δ ομθ8 ρυβιδοοπι ἀἰχίιηι5 ἃρρθ] ἀτὶ. 

ἘΤΗΙΟΟΚΔΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΟΒΕΟΑΚΟΌΝ ΤΥ. 

Ραρπαγε δυΐθτι ἰσοῖγοο ἱπέθγ 86 υἱάθηξων ἐχίτετηα, ψαία τηεάϊοοειϊδιι 
ΠΟΙΠ ΘΠ ΠΡ ΟΚ5Ι ΌΠπὶ ΠῸῚ 651. 

18. [αὶ ἰἰξάδπι διΐθαι ἔεγε ἀττοραπίδε φυόσαα τηεαϊοςτ [8 νογ- 
ἄτϊυτ. δες νϑγὸ δἰΐατα ποληῖπὸ νϑοᾶξ. ποὺ ογῖξ δηΐθιῃ ἱπσοιατποάατα 
8168 φαοφια μαδιϊὰ8 ρέγϑθαιΐ: πδιη οἵ ρίαπίῃ8 εα ἥδε “ἃ χαοτες 
Ῥοετποπὶ σορποδοθσηι8 δἰ ηρη 18 ἜΧρ]οαιῖ5: οἱ υἱγίαϊθ πιράϊοοστί- 
ἴοβ. 8586. πλᾶρ!5 εὐὶϊ ποΡὶβ ρογϑυδϑιῃ ἃς ργορδίμιῃ, ουπὶ ἰἰὰ 6966 ἱπ 
οτηηΐρυ9. ρειϑρεχογιιπαϑ. ἀ6 ἐἰδ ἱρτίαν φυΐϊ ἐπ σοηνϊοῖα νδοχαε 
ϑοοϊεῖδιθ νοἰιιριαϊεπι εἰ οὔεπβίοπειῃ δου φαϊθαδουνη νογδδοξασ 
δρθοϊδηϊ, ἀϊοῖιιπι 6ϑὲ. πᾶης ἦ8 115 φυὶ νϑυτταΐοιῃ οοἰυηὶ δὺϊ ταοηθπη- 
ἴα, Ιᾳ4θ6 νεγθὶθ ραγίϊει ἃς ἔδοιθ δἱ βἰπι]αίΐοπε, ρᾶυσα ἀϊξεθάα " 
δυμ. σἱάθιαν ἰρίτογ ρἰονίοϑιιβ 96) ἀγγοβϑῃϑ γδ8 δῖ] εἰπίος νυἱβὰι- 
σᾶγα δοΐεγα, 4088 ποι ἰπδπῖ, Ζιδοααδ δαπῖ [6 αι86 ᾿πϑιπὶ τρϑῖογοις 
ἀϊδοιυπυϊαῖον οοπῖγα ν6], δὰ 4ῆδε ἰυϑ πὶ ποραγα, νοὶ τπίπογα βωζεγα 
ἀἴχυο δχίθπιᾶγθ. πιοάϊο8 νθγοὸ ουτῃ δἰ ρα} 8 ἴῃ γερὸς δεΐ ἰΏτι8 δίψα 
ΡΟ δῖ, να εἴ οΥδίίοηα νογὰχ 6556: 4υϊ εα 4086 δεῖ ἴῃ 86 18- 
6586 σομβιθίητ, πο 46 εα σϑγρὶθ δυροὶ π6 46 Ἔχίθπυδιὶ. 181} ἀυῦοαα 
ΟΡ βίαι φυοιπῖπις 4018. μάδο δἰμρυϊα εἴ δ] ουϊυ5. οἱ πο] 5 ταὶ ςαυρα 
[αοϊαϊ. αι} 8 γθγο αυίΐϑ4αα εϑ1, 18} }5 δἰιιϑ δἵἱ δοίϊο οἵ ογαϊίο δὲ, 1α]15 
ἀδμίφυο οἱ νῖϊα, πἰδὶ τοὶ δἰϊουΐιϑ ἀραὶ οἱ Ἰοφιδῖαι ργαῖα. ρδ6Γ δε διδπα 
του ἀδοϊαιη αιΐάδιη πιαἰτπ οἱ ἐτοπΡ ΜΝ ΤΙᾺ δϑὶ, σου δυΐεπι ποδε- 
δἴωπι δἵ ἰαιάδ 6. ἰἰὰ οἱ νϑγωχ οὐ δἱῖ πιράϊῃσ, ἰδ} }}15 εδὲ: δὲ ") 
401 τηδηταπίυτ, ἅτηρο 8υπὶ 1ΠΠ| φαΐ θπν νἱτρογαπάϊ, 86 τηωρὶδ ἄστο- 
ξαπ8. ἀδ πἴτοαιθ δηΐοιη ἀϊοαπια8, ἃς ρτπυπὶ ἀθ υθγαοῖ, ὩΟῺ δπῖπι 
ἀς δο ἰοφυΐπογ φυὶ ἷπ οοη [α5818 οἱ πιδυ εδ118, πο4π6 ἀε δ φβὶ ἰὼ 
τορθη8 φυδ8 δῇ ἐπὶιιϑεϊ ἰατῃ ἰμδτ τἰᾶπινθ μογιϊποπὲ σϑγὰδ οϑὶ (α ἴα 5 δῆ "ἡ 
Βᾶδς δι ἐογίαβ856 υἱγίθ 18), 864 ἀδ δο φυΐ φυίΐρυϑ ἴπ γε 5 δἰ δ] γὸ- 
ετε αἴτομν 811 δἰυδπηο ἀλ πθοπθ, ἴυϊα 'π οΓαιίομδ ἴα ἴῃ νἱϊδ νογὶϊ- 
ἴειπ ΘΟ} οἱ ϑαφιυΐζηγ, 60 1ρ80 φυοά ἰα]1 δυμαΐ Ἀδλίϊα οἷξ ρταεάίζαε. 
14}15. δυΐδπι 41} εϑ1, σἱγ Βοιὰ5 ποι πατηογῖιο νυἱάθγί ροσαῖξ. πᾶσ σαὶ 
νου αϊθη ἀπιαΐ, σϑγάχις ἰοχυίζαγ φηῖρι8 ἰπ γοραϑ ἑά ἔαςογα χὐδὶ 
αἰτεῖ, ἴδ πιαΐτο τμᾶρὶ5 ἱπ 18 νϑγθ ἰοφιδίατ ἱπ 4ηΐθπ8 τπδρῆορογα 
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τοίεγεϊ: πιθπδοίειπι δαΐια πα ἴαγρα {πρίεὶ ἂς υἱ τα δη,, φιοά ἰαπι εἰλαπα 
ΡΕΓ 86 ϑυδρίθαιε παῖιιγα ζιρίθραὶ. αἱ 18]18 υἱγ ἰδιιαθ}}18 δὲ. δὰ 
δχιθιυδηάδπι δυΐϊθιη ΓΟ πὶ σου ἴθπι Ρτγορεπδίογ εοῖ: οοποίπείης 
δπΐαν πος 6566 νἱ ἀδίτγ, φαοπίδην οππβ πιηιίυ πὶ στᾶγε εἰ οἀϊοβαπι 61. 
4υὶ νεγοὸ τηδίοια δὶ φιαπὶ φιδᾶθ ἰηϑηπὶ γί] νυξ ἃς τἱπάΐοαὶ πα Π]ἴπ8 10 
τοὶ οι, 681 {Π|Π6 φυϊάθπι ἱπίργοθο βἰμαι 5 (πο επὶπι τιερἀαςῖο ἂς- 
Ἰεοϊαγεια τ), νϑγαπίαπιθ ἰδνΐ8 Βοιηϊοΐα ροιίαδ ἃς πυραϊοτῖ5. ἀθατω 
ὨΝΑ]1 δια τὰ ἀπο πὶ ρέγογα υἱάθιιγ, φαοάϑὶ αἰϊσυΐυ5 τεὶ ρταῖϊα [αρὶδὶ, 
ἰ6. φυὶ ρ]ογῖίδο υδἱ Ἠοπογίβ οπδα ζδοϊϊ, ποη δϑὲ ναὶ νι υραγδη δας 
αἱ ἀΥΓΟΚ8Πη8: δὲ 4υὶ ρβουμῖαε δαὶ αἰϊασιυιη γεγατι 4086 Ρεοα μας ᾿οοῸ 
δαηῖν Ἱππ]10 Τυγρίοτ δϑῖ. ποη δυΐθπι νἱ ἃς Ροϊεδιαῖα, δ64 οομβῖίο εἰ 
ἰπϑιϊ τοῖα ταϊίομα υἱΐαθ ἐπ|6]] ρίας ἀγγοραπδ: οχ μαθίϊα δηΐτω, δὲ δὸ 
4υΐα τα]15 δἰ, ἀγγοβᾶπϑβ οϑι. 4αοιποάο δὲ πιδμηάδχ: δἱίυβ δηΐπι σβε- 
ἀδοῖο ἰρθο ἀεϊεοίδιϊαν, αἰΐαϑ νεγοὸ ρίογίδε φυδεδίηϑνε οαπδᾶ δἱδὶ ρὲπε 
4υδι ρᾶγ δϑὶ δῃτηὶϊξ δίπ8 ἄγγοβαᾶϊ. δίψῃ 1ἱ φιΐάεπι φαΐ οπριἀνδιε 
Βἰοτγίαθ ἱποθπδὶ ἰδὲ ρὶυς δεᾷῆο {ἰρασῃ, δᾶ διθὶ υἱπνάτςῶης Ρτγορὶες 
4υδε Βοιιΐπε9 νοὶ ἰδυάαιϊ υϑὶ βεδιὶ ργαβάϊοαγὶ δοϊεμξ 48 δαΐειβ 
4υδεϑίυ8 οιιϑ8 ἃ λεία πε, δὰ 810] δυιπαπὶ φυδ6 δἰιὶδ ἐγαοίατη ἃς γοὸ- 
Ἰυρταῖοτν αἰΐδγαπι, δὲ ἴῃ φυΐθαδ ταμ ρ γα δἰ ἐς ἰἰοοὶ οὗἴαμάεγε, μα 5 
νἱάεγε ροϑδϊηξ δὐπ ΟΠ 6856 ἰάΐδτη δ] θπι 58 6856 ργοβιίθδιις, τεγδὶ 
δγδεῖα τηθάϊοιπι δὰξ ναΐθπι αυΐ δορῃϊβίαιπ. δἴσυθ ον απο οηαδῦπε 
ΘΟπΊρ]τιγα8. ἴα 1 ἴῃ 868 ἴπ6586 δἰπιιϊδηξ ἐφ] δας 8[0] ἀττοξδῖς δα εἰ 
δηΐμι 68 ΓθρουλιμαΓ Ζυ86 ἃ ποθ ἀϊοία δυηῖ. ἀἰδδἰπιυ]δοτον ϑαῖσεα, 
411 διὰ οπιπία υϑιρὶ8 εἰδυδηῖ, ππογῖβθυϑ νἱἀοπίυγ 11} χυΐάεια δρε 
ροἰ ουῖθυδ: ποπ θπίπν ᾿υογὶ οαπϑὰ ἴα ἰοφυΐ νἱἀδθηϊατ, δὰ φαοὰ εἶ2- 
ἀοπειη διΐπιΐ ἰδοϊδ οΠεπιααθ Πιρίαπέ τπαχίηνθ δπΐοπι εἰΐωπι ᾿ὶ αἷο- 
τίοϑαᾶ οπιηΐα ἀθ δὲ περᾶπῖ; φποά ἔδοίθραὶ οἱ ϑοςγαῖθβ. ααὶ γεξὸ σὲ 
Ρᾶγνϑδ οἱ ἷπ παρα Ροϑιῖα9 “185 πια]δηὶ, υογϑαῖὶ δοὺ ἀ εἰ οι νεῖ- 
ταῖογεϑ δρρβ]]δπίυγ; δυπίφυο Βὶ ἀρίθςτ οἵ ςοπιειπρεῖ Βοιηΐηθ8. αϑηπε 
δάεο ἱπιεγάυμῃ μος υἱκίατη ἀττοραπεῖδα δία! ταάίποια κεσῖξ, χαδθο 
εδὲ [,ςεἀδεπιοπίογυπι γϑδιϊα8. πδιη δὲ δὲ δὲ πἰπιῖπτη ἀδδαπεδεε εἢ 
Ρᾶγυπι δἀιποάυνη ἰγίδιιεγθ, ἀθ δεχίιιθ οπιπΐδ ἀδίγαβογς, αιτορασὶς 
ἐδ. συΐ γδγὸ ἱπῖγᾶ τποάυπι εἰἰδϑιπι]δῆοπα αἰππίατ, δϑαπθ ἀἰδεξομο- "Ὁ 
Ἰαπῖ φυδε ποὺ δἀπιοάτ ποῖδ πάτο ἴῃ ρσοτηρῖα βυπὶ ροϑίϊα, ἃ φο- 
1π| Βοιιΐπεϑ νἱἀδπίαγ. δυγορδηβ δηΐθπι ροίΐι9 πᾶσα ἀἰδαῖρι 
γογδοὶ υἱάείασ ορροπὶ: ἀδίογίοῦ οπὲπι δϑὲ. 
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44. δεᾷ συτ. οἷς ἱπ Ὑἱίδ ϑυπ8 εἰΐαπι γοαρίθῖ ἰοοπθ, δἴαπα ἰῃ 
μᾶς Ἰειαροιῖο αἰϊφαϊά σαπὶ ἰαάο εἰ ἴοοο ροόπετζο ἰἰοθαῖ, μἷς φυοχπε 

εἰ2ϑυϊἀεῖητ σοπνυδγβαῖῖο χσαδεάαπι ἀρίᾶ οἰ οοπείηηᾶ οομϑιϑίεγε, αἴ οΌτΩ 
τα]ϊα ἀϊςαπῖαν αυδὶα εἴ φυδιηδάτποάιιπι ἀϊοὶ ἀερθηῖ, ἴππῦ δἰίατα 

. δυάίδυταγ, ἱπίεγεγίς δυΐετι δείαπαι ἴπίεγ χαα]ε8 φυΐς Ἰοφυδίατ, 4πά- 
ἰοανε Ἰοφαδηῖθα δυιάϊαι, ἴδτη υθγὸ ρϑγδριουσαι 6ϑὶ ἴπ Πἰβ8 εἰ πἰπηϊοτα 
ε886 εἴ ΡδΓιπι; πογιτι πϊγιηαιΒ δρϑδὶ ἃ τιθάϊο. δίῃ 1 χυϊάεπι 
4αΐ τῖϑιι τιον πο α]ῖγὰ πποάσπι ργοάευπὲ, δοητγαα νἱάἀδηϊυγ 6886 οἱ 
σι ἀῖςο]; σουτδιηρεαας ποπιΐπ 68, αὶ τι ἀἰσυϊοταπι ϑἱπροϊατὶ οαρί ἀϊ δῖα 
εἰς ἀεϑιἀεγῖο αἰζεοι ϑαπῆ, πιδρίϑααα 8:81 ἤππο δοορῖπι ργοροδίατη 
Βαθδεὶ αὧἂὐ τίϑαιπ τπουεδηὶ 4αᾶπι τἰ Ποπεϑία ἃς ἀδοογα ἰοφυδηΐατγ, 
τὲς δἷιϑ ἰπ αιιριῃ 841856 ἀϊσυπὶ δηΐπηαιν οἴΐεπἠαπὶ, 4αὶ διεπη παο 
ἐρδὶ φυϊςᾳαδηι τἰἠϊουῖδ δαίβαψυς ἄΐοογα φαθαπὲ, δὲ 18 φαὶ ἀϊουπε ἴπ- 
επϑὶ δι, ἀρρθϑῖεβ δὲ ἰαδιι οὶ Βοτηῖπεϑ μα ρδηάϊΐ δαπὲ. αἵ 4] οοποίηπα 

(ο δἰ ἰερί1ο δα! !θὰ5 οἱ ἰοοῖβ πιαπίυγ, εὐτράπελοι, [ας οι: δὐξ ἀγρδηὶ πο- 
ταιϊηδαϊατ, φιᾶϑὶ εὔτροποι, εχ Ίθ δ ἂς νϑγβα! ἱπρεηῖο ργαθάϊε, ἴπ- 
δι δοΐμη δὲ Ἰβοόγηῖη [8165 ᾿ποῖτϑ Ὑἱάἀθηϊυγ 6586: φαδιηδάγηοάυτα 
δυΐεπι οοτροτὰ εχ πιοιθυδ ἰι ἀἰςαπίατ, ᾿ξ ἐξ πιογεϑ. ἴδπι γθτὸ οππὶ 
8868 οἱ τιάϊουϊα ἱπογθρθυθγίηϊ, σοιηρ]υγθθαπα ἰσοὶβ δὲ 86156 ἀἱοι8 
Ἰηδ 18 4υδιη ρᾶγ 811 ἀεἸεοίοπίαγ, κξ αἴ δοῦγγαρ [δα οὶ δρρβὶ] ποῦ 
ταηφαδτι πυπιδηϊαῖε ρο ἰ μοπιΐπεϑ, δε δχ 1ϊ89 4παε ἀΐχιπαϑ, τηα]- 
στα ἰΠΓΕΓ 608 ἰπίογθϑϑα ρϑγϑθρίοπαιπ εϑξ. τη θά ϊο δαῖθμι ματα οἰΐδπι 
δὰ απ86 ἀδχίογιιδθ δρρϑι]αίυτγ δοςοιηπιοάαῖα εἴ. ἀεχιγὶ ροῖτὸ 
Βουμηΐβ οδὲ δὰ οἱ ἀΐδια εἱ διιάϊγθ, 4ι86 νΐγο Βοῃο δο ἴρθγο Ἵοπ- 

20 σεηϊυηϊ, διυηὶ οπίαι σιδοάδιη 4086 ἰδ] απ νἴγιπι ἴοοο ἀεοδαῖ εἰ ἀϊ- 
σατο οἵ δυάινθ. τπᾶρπιπ ἀυ 486 ἱπίογ ἰπρθπὰο ἀἰξηαιη δὲ 8 γυΐ θη 
᾿οσυπι ἱπίογυδίυπι ἱπιογιθοίατω δϑὲ, ταασηυτη ἱπῖογ δγι ἀΠὶ Ἰοσῦτη δὲ 
Σπογαάιι. αποὰ φυϊάεπι οχ υϑῖθυθι5 δὲ ΠΟΥΪ8 οοπιο θα 15 οαϊν! ἴη- 
τε] ]ἴξατο ᾿ἰσϑῖ: 1118 απῖπι γί ἀϊου]α σθϑ εγαὶ υθγθογιπι ορϑοθηΐϊαϑ, μἰ5 
δϑιίοπιὶα ροῖϊα9 νογρῖϑ ἰθοῖα; ἱπίθγ πᾶδς δυίΐθηι δὰ δρδϑοῖεπι μη 6- 
δῖδπι ἃς ἀθοογαπι πιυ]έιπι ἰαϊαγθϑῖ. αἴγαιη ἱρίτυγ 18 Ζὰϊ 6 πα ἴῃ αἰξθ- 
τατα ἡϊοεῖα 56158 ἀἰοῖϊ, ἐχ εο ἀδβηίεπάυ 6ϑὲ, φιοά 6ὰ ἀϊοαὶ φιιαα 1186-, 
ταχη ἀδοθηι 3 8δη φιιοά δαπὶ φαΐ ἀπ ἀϊ ποη οὔοπαάαϊ, δαὶ εἴΐατῃ ἀοἸδοϊειἦ 
δὴ νέγο μος 4υοαῃα ἱποδγίατῃ ὕδς ἀδβπίϊαιπ δϑὲῦ αἰΐα δηΐτα δἰ τἰ8 
οἄϊοϑα δυπὶ οἱ ἱπουπάα, ἐαἰΐα ἀυξεπι οἰΐατη δα ἀϊθξ. πᾶπὶ 4886 4υΐ8- 
4.6 δεᾷιο δηίΐπιο δυέϊε, μδθο ἴδοθγε χυοφαβ υἱάἀδβῖαγ. ποι ἰβι το Γ 

30 φυϊάνὶ ὁ [λοῖοι. δα δε ἀϊοεῖατν δηΐπι συοάάατι πιἰ δά ϊοτὶ ξεηα8 68ὲ. δἱ 
Ἰαῖογθβ ἰδεραπι υδοάδτ τολϊ ὐϊοὶ ἰνὲσ οΒἰΐσογα υϑίαπεὶ, δοὰ ορογ- 
τερϑι δοϑάσπι ἰοτγιαθβα γεῖδγθ φῃοάυθ πὸ αυϊάνὶβ ἴῃ αἰξϑστιτι 8818 
ἄϊεοτε Ἰίσεγεῖ. ἤότῆο ἱρίταγ ρο 9. οἱ ἱπροπαῦϑ εἷς δγὶξ αἰβοϊα8 
Ῥετίηαε ἃς δὶ ἰρ86 81:0] ἰοχ δἱξ. δ τπδάϊυ8 χαϊάθια 1418. οδὲ, δῖνβ 
ἀεχίεν οἶνε ἰδοδίῃ8 οἶνθ ἀγράπυδ ἀρρεἰἰδπάα5 811, ϑοῦτγα διιῖθπι τί- 

δ ἀἴσα]ο πιοϊεναγὶ ποπ μοϊοϑῖ, συ π6ο δἰ δὲ πες 1115 ραγοαῖ, ἀστππιοάο 
τίδατα τοονθαῖ; οὐτὰ ἰαἰΐα ἀφηΐφας ἀϊοαῖ, χαδε Παπιαπίϊαῖθ ροϊϊξυϑ 
οῖθο πππααδπι ἀϊχεγὶὶ, ποπηπ]ΐα δαϊετα εἰΐδπι οἷα 8 ΔαΓα8 γεδρθεγπε. 
δριαϑιῖθ δυΐοτι {Π|16 δὲ γιιβιου5 δῖφαθ ἱπϑα]δι8 δὰ ἴ4168 ΘΟ; ρτ 88: 0η 69 
Γοῦϑὰ8 ἱπερίυϑ εἰ ἱπι 119 681: πᾶπὶ σαπι 'ρ86 π|8}} δά δα ὀρεγδὲ σοῦ- 
Κῶν ἴυπι οπιπῖθυ5 οζοπάϊ τ. νἱάδπῖυν δαῖοπι δά Ππουιΐηυπι νὶϊᾶπι 
τεαυΐδδ εἰ ἰοσῦ8 6886 πϑοδβϑαγίϑ. ἔγδϑ ἱρίξυγ δαὶ 1186 υδ6 ἀἰχί πιιϑ 
ἦπ νἱτα τηραϊοοτιαῖθϑ; 4086 οπιπα5 'π φυογυη ἀδπὶ ϑοττη πα οἱ δοῖϊο- 
πῦτα σοτηπιαπίϊδία υθγϑαπῖαγ. δοὰ δὸ ἀἰογαπὶ χαρά πᾶ ἴῃ νογιϊδῖα, 
τεϊίΐψυδο ἄυδε ἴῃ ἱποαπάϊταϊα δἰῖαθ δαπὲ. δἔχφυβ Παγυπι ᾿ρδαγττὴ 4186 
ὦ ᾿πσυηάϊϊδῖεπι ρογιίποπε, αἰτογα ἵπ ἰοοὶβ, δἰίθγα ἵπ σοπργθϑϑιομῖθϑ 
το]ϊφιιαθᾷαε υἱΐαα οοπιπα πὶ δι 8 γετγεϊατ, 

1:0 15. Ὁε νϑγβουπάϊα δυῖθπι, φυδϑὶ υἱγίτϑ δἷξ δἰ ἴχαδ, ποῃ διποὶ 
ἀϊεοτγε : ρεγιαγρδιοπὶ δππι χαδπὶ ἢδρίτυϊ 5 οτ δῖ, ἀδβηΐταγ ἀ- 
ἅτ ἰαἴαπιῖδε τηοῖυδ χιίΐάαπι. Θχίϑιϊξ δηΐθπι δι ται Ποῦ δΐαιιθ πιδῖιδ, 
αυὶ ἴῃ τάρὺϑ [ογιπἀο]οϑὶβ νεγϑαῖηγ: δγ Ρθβϑοῦηϊ δηΐπ ἰδ φαΐ ραάοτα 
αἴβοϊαπίατ, ρα]! Ἔδοιπὶ δυΐθια οὶ τπογίεπι εχ πηθϑουπί, ἀρραγεῖ ἱρὶ- 
κὰν πἴγαπααδ φιοίατηηοάο δα σογρα8 ροτίίπογο. χαρά αϊάδαι ρεγ- 
τατβαιίοπίδ ρου φαδηη ΒΑΡ τα 5 Ρτορτίαπι υἱάθίῃγ 6886. πο οἵαηὶ 
οττοὸ δεοιαιὶ, δεὰ δἀοϊδϑοθπιῖδα μδθς Ρόγυγθαιῖο οςοηυθηΐξ. πᾶπὶ φαΐ 
8δς ϑεϊδῖε δυπῖ, ρῃάεηϊεδ δὲ νβγθουπάοβ 6886 ραϊδτηι8 Οροτίογο, 

αυῖΐα οὐ ἐογίχα Υἱἱὰ ἃβϑ: ἀαἷ8 ΡΘγιυγθϑιοπῖδυ5 ἀριεἴατγ, πιμὶτα ρεο- 
ξεπῖ, ἃ 4αυϊρθυβ ρυάοτε τευοοβπῖυγ, ἱπυθπεδ ἴδια ἰδυάδπιια 608 

20 φαΐ δαμξ ρυηάεπίεϑ: δεπετπὶ γογο, 4ποά ζαοῖϊε ραάοτε αἰβοίδιυν, πεῖπο 
Ιδυνάανεγὶς. 8181} επίϊη δὰπὶ ἀγΡ ἐγάπιογ ἄρεγε ορογίθγε δοτυπιὶ ρΓο- 
Ρῖθγ αυδε ῬΌΔΟΥ εχίδιεγα δο δὶ. πδαὶ πθὸ υἱγὶ Βοπὶ δϑὲ ραάοτ, οἱ 

» 551 

χυϊάεπι ἐχ γεβα8 πναὶΐβ πδϑοϊταγ: γϑ ηΐπι Ἠτιπσπιοᾶϊ πὸ ἀρθπ δα 
οϊάθπι ϑαπΐ. π18}} γεγο γείεγε πΐγιπι δ] δίπξ γα ἱαγρίβ, δ]ΐα ορῖ- 
πίοπθ: πεαῖγα δηΐα ϑῃμι δρεπάδ. Ἔγρὸ ρπάογε αἴβοὶ ποῃ οροτγίοῖ. 
Ὀγδδίεγθα γεγο πηργοθῦ Ἠοταϊπὶ8 δϑὲ [αΐ ει 6888 αἱ [Γρα αἰ αϊή δραῖ. 
118 δυυΐθιπ δπἰϊπδίιτη 6556 δ] Ζι θπὶ αἱ οἱ αυΐὰ ἰΔ16 δάπιίϑεγιξ ρπάογθ 
αἴβοϊδιατ, δίφαε ον ἢᾶπο οδιιβᾶπι 86 υἴγατιη ΒΟΠαΠΙ 6886 ραϊᾶγα, 8}- 
ϑυγάσπι εδὶ. δογατη ΘΠ) 4π86 δροπίθ ποϑῖγα δρίτηι8, ΠῸ8 ρπάεῖ: δὲ 
σὶγ Βομα8 παηφιϑιη φυϊςαδπὶ τπὰ]} Θροηΐε διὰ δἀπιϊτοι. 86 ἃ ἴαπιεπ 30 
εχ σοπάϊείοπε ραάοτ ροϊεδὶ Βοπαπι νἱἀθγὶ. πᾶιπ 98 φιϊά ἴὰγρε δἄ- 
τοττῖαῖ, ριάογε αἰβοίαίιγ. 8εἀ πος ἤοη ἰποϑὲ ἱπ υἱγιαε!θη8., πϑαὰς 
γεγο δἷ ἱπιρι ἀδηΐεπι 6886 πὰ] αι ρυάοτγα ἃ ἰγρίθυ5 ἀο οὶ θα9 γ- 
γοσᾶγὶ τϑϑί πὶ εϑὲ, ἰοςῖγοο ταγρία ἀβθηΐειη ρυάογε αἴβοϊ Βοπυπι εἰ. 
ἴδπι Ὑ6ΓῸ π6 σοπιηδηῖία αιίάεται υἱγίις εϑὲ, δε4 φυίάάαπι νἱγται5 
Βαρεῖ δάπιϊχίυμι; ἀ8 4υὰ ροβίεγίυϑ ἀϊοθιμϑ. πθης δαΐοπι ἀδ ἰυϑιῖ- 
[ἴα ἀϊδδεγαμιπϑ, 

ν. 1129 

1)ὲ ἱποιϊεῖα δαΐθαι εἰ ἱπιυϑ εἶα μος νἱδεπάμπι δϑῖ, φηῖρα8 ἴπ 
δοίοηϊ 8 νογϑαπίαγ, αυδθηδπὶ τπηθάϊοοτῖ 88 οἰῖ ᾿αδεϊιϊα, φυᾶγοτα ἦ6- 
πΐχαθ τογαπὶ πιείιιπι 61Σ ἰᾳ8. φοΐρυ5 ἴῃ γερὰ5 δχφυίγεπαϊ5 εἴ οχρὶ- 
οδη ἀ18. δδάβθιη δἴφις ἴῃ διραγίογιθυϑ νἷὰ γαϊοπεαια αἱδπαγ. νἱάθ- 
ταῦβ Τρ ῸΓ εἰπὶ δηΐπιὶ Παρ ταπι, 4πὸ δά γαα ἱπδῖαβ ρεγεπάδϑ Βοιηῖ- 
πε8 εἰβοίαποιγ Ἰάοπεὶ, φαοαυδ γο8 ἰι 8185 δἱ ἀριιηὶ εἴ υοΪαπῖ, ἃ οτα- 
πἷθαϑ ἐποιεἴαπι ἱπὲ6 }]ρὶ ἀἴφαθ ἀρρεἰ]ατὶ δοΐθγε; δοάθπιαδ τηοάο ἱπ- 
᾿αϑεἴαπὶ μαθίτατη 6686, χὰ οἱ ἱπιοτίϑηι [ἀοἰαπὶ δὲ γο8 ἱπττιϑίαϑ υο]θηξ, 10 
ἴάφαθ μδδϑο ργίπιππι ποδὶ8 φυοφας νϑὶατὶ φυδάδπι ἱπιαρίπα δάητα- 
Ὀγαία ροϑίϊα 5ηὶ θὲ σοποδβϑθ8. Ὠδ4Ὸ6 δηλ ἰἰᾶ 86 γεϑ μαδεῖ ἴῃ δοίθη- 
119. δὲ [δου]ιαιθυϑ δοὰ ροϊοδίδιθυ5, αἱ ἱπ Πα ἢ 08. ἰαου]τασ Θηΐτὰ 
δεὰ Ροίϊοβίαϑ δὲ δοίθπτῖα δαίίθμι σοῃἰγαιϊογιτα υἱάθίι 6886, μαρὶ τυ 
δυϊΐοιη  οοπίγατίοταπι ΠΟ ἰάδτη δὲ, υϑγϑὶ ργαῖα ἃ θοπᾶ νδ]οϊα ἀἷπ8 
πορ δραπίυ σοηεγαγία, δοὰ δὰ 4.86 5ππηὶ βοπᾶθ ναϊδιυ πὶ ργορτία 
ἀπυίαχαὶ: ἀϊοίπιι 5 δηΐπι ΔἸ φυτὰ υϑ]θπῖθν δι θα Ϊαγθ, οὔπὶ ἰἰα ἀπ Ρα- 
Ἶδι αὐ ἰ5 φὰὶ ΒῈπθ σὑαὶθῖ. δᾶθρεηππιαγο ἰρίταγ ἐχ οοηϊγαγίο μαρίϊα 
Μιαθίτυϑ ἐπε! Πἰρίτατ οομεγαγίι8, δᾶ ρ6 6χ γερυ8 μαθί ταὶ 5 θ᾽ 6 18. ἤδπα 
δὶ Ῥοπᾶ οογροτὶ5 Βαρίϊπάἀο δὲ βγτηα σοπϑιϊυϊο ποία δἰῖ, ποῖ δτὶξ 20 
εἰΐαπι τπᾶίας δὲ οορηΐτ8 [6 χῃδε ἤγτπιδπι σογρογὶ8 οοπϑιυτοηοτα 
οἴβοϊπηϊ, ἄντπα φυοιε οοτροτίβ σοπϑιϊϊυϊίο ογὶξ σορπιία; δὲ γαγϑαδ 
εχ μᾶς 'ρ8α δὰ 4πᾶ6 θοπᾶτη σογροσῖβ Βαρίτυ ἀΐῃ θῃη αἰβεῖανι: 8ὲ επὶπι 
Βοπᾶ Τςογροτῖβ μβαδίϊυ ἀο 80111188 οαγηΐβ 6ϑὲ, πθοβϑ56 δϑὶ πιδδπι οογ- 
Ροτίβ μαθὶ τα ἀΐπεπὶ οαγηΐβ γαγϊαῖθπι 6886; δἱ ηαοὰ υἱπῖ Βαρεὶ οἴβ- 
οἰεπῖθπι ἤγμπιδθ οογρογὶ8 σοηϑιϊυτοη8, ἰὰ δή οαγηΐ8 80 1 Δ 1ταΐοτι ρῖ- 
ἔπεηάαπι πϑοθϑϑαγίο υδ] θρίξ. ρ] θγπῃ 486 δυΐεπι δαφυϊαγ αἱ, 51 ΑἸ τογα 
Ρἰυγῖθαδ πιοάϊς ἀϊσαπίαγ, δἰτθγογαπι χυοφηθ ταῦ ]εὶ 9[πὶ δ᾽ ρπιβοδη αὶ 
τροάϊ, νϑγθὶ βγαῖῖα δὶ τη δα δἰπξ ἰι 511 οἱ ρηϊβοδιίοι 68, δγαηὶ οἱ ἱπία- 
διϊ τυ ϊίδο. 

2. Μυϊεὶς ἀαξεπι πιο 5 ἰπ σε τία οἱ ἱπίυϑιΠα ἀϊοὶ τἱἀδηϊαγ. δοὰ 
4ηῖδ σα]ὰε οδὲ ργορίπαπα δαγῆπι ποπιίηῖβ οοταπιιπία8 οἱ δἰ τη τυ ο, 
ἰοοῖγοο ΟΡ ϑοηγίογ δϑὲ, βϑᾷιια ἰΐα τὶ ἰη 115 φυδὲ ἰοπρεα ἱπῖδι 86 ἀϊδίδης 
δρρᾶγεῖ. τιᾶρῃα δπΐτι αἰ [Γδγοπιϊα εϑὲ δὰ 4υ8ε 6Χ θρεβοΐδ εϑῖ. βχϑιρ]ὰ 
ξιδια οἰανΐβ αρυὰ ἄγαβοοβ ὑπὸ εἰ σοπημιαμΐ ποιηΐπα ϑρρθἰδἴυγ δὲ 30 
δἃ ρᾶγβϑ 4086 σογυϊοῖθυ5 δπἰιηδ ϊη σα 8ὲ, οἱ δὰ 4πᾶ οϑίϊα οεἰδι ἀυῃξ, 
Βοος ᾿φίτατ δυπιρίαπι 911, φυοὶ πιοάϊ8 μοπιο ἱπιυδῖι8 ἀἰσαίιγ. δὲ νθγο 
υἱάδιυγ ἰηϊαϑτυ8 6856 οἱ 15 φυῇ σοηῖγα ἰθρεπι σοτημλ 11, οἱ 18 φυὶ δὲ 
Ρἰας νυἱπάϊοαι φιδπὶ ρὰγ 811, υίφπα ἰηδεχυαὶ8 6δϑῖ. δχ 400 ρεγϑρὶ- 
οὔσπὶ οδὲ ᾿μϑἴιτη 4πογ9 Γαϊαγαπι δὲ θυιη χοὶ ἰορίθυ8 ραγθαῖ, οἱ δῖα 
χαΐ ἀδαυπϑ 86 Ἀθαυδὶἑ8 οἷς. ἴὰ5 ἱξίτατ δεῖς ἴυτα 1ὰ φαοά Ἰορὶθα8 88π- 
οἴτατ, φῃοά Ἰοριεπιιῖπ ἀρ ρα ̓ αι, ἴὰπα Δ φαοά δεφυυπὶ εϑῖ; εἰ σοα- 
ἴγα ἰηϊαγία ἴὰπὶ 14 φαοά ἣν Ιδροτα σον πη τυτ, τὰπὶ 14 φαοα ἰπΐχαυπι 
δῖ. φυοπίαπι δαΐθιι ἴῃ ἐπ ϑ11:8 οἰἴΐατι ρ] 08 Ῥοποστπι δι ρᾶΓ οἱξ οἱ δὲ 
ἀεροϑβεῖϊ ἃς νἱπάϊοαϊ, ἱπ Βοπίβ ογὶξ οσοιραίαθ, πον; πα 8, δε ἱπ 
15 ἀυπίαχας ἰη αιρὺδ δβοοιηάδ εἱ δάνεγβα ἰουΐυπα ἰοοῦπι παροῖ; 
4886 ϑιπὶ Βοπᾶ 8::πρ]1οἰἴεγ δὲ δρϑοϊπία φυΐάθιη 1118 8οπιρογ, δβεἀ Βαΐο 
γδὶ {11 ποῦ δϑῖιρεγ. Βουιὶπεϑ δαΐετη ἢᾶδς γοἱΐβ8 οπιπίρυν ἐχρεϊοῃῖ- 
486 δὸ Ρετγδεφυϊπίατ; φιυοί ἔδοεγε πο οροτιεϊ, β8εὰ ορίαγα δβᾶπὲ πᾶ 
4186 δἰιπρ ϊοίϊοτ Ῥοπα δαπὶ, δα ποθ φυοιε Βοπᾶ εἰμὶ, εἰΐρεγο 
δαϊεδιη 80 δυπιο γα 4186 πο 8 δῃπὶ Βοπᾶ. 56 ἀ ἱπἰπϑῖυδ ποὺ 8θιηρογ ἰὰ 
4υοά ρἷυ5 66 εἰ εῖϊ, νἜγαπι εξίαπι φαοα πιΐπαδ δδὶ, ἰπ ἰ18 αυδε 8080- 
Ἰαῖο πιὰ δπηϊ. δεά φαΐ υἱάθίυγ δἴζβτω πιϊπαϑ τπδίατι ἀπο ἀδταηοο 
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10 ἰοοῖγοο υἱάειυτ 1116 6586 δ. χυο 

240 ἰοχ φαὶ 

558 4. 

Ῥοπαπι ε886, σΌρΙ ἀἰἰ48 δαΐεπι εἰὰ 8 φ Ρἷτπδ 6ε8ὲ Βοηὶ ουρίἀἰτα8 δϑὲ, 
Ρἰπ8 εδὲ δρρεῖθῃϑβ εἰ ουρίάυε. 

Ροττο ἰηΐηαυδ εἰΐατι σοπῖγα ἰδρεπι ρμεοοαῖς πᾶπὶ πος ἰρδυπι αυοά 
δοοδίασα πὶ ἰερεπὶ ἀϊοίπναδ, οπιπ πὶ ἰῃϊ 8: δᾶπι σοπεϊπεξ οπιπίϑαα8 

τηϊαδε τας σοπηπιθῃα 6δὲ. 
38. Ουοπίδια δαΐεπι εὔπα φαΐ οοπίτα ἰδρθ 8 σοπιπϊεες, ἰηϊυδίΏτα 

6886 ἀϊχίτηι5, φαὶ γϑγο [6ρ68 δογυϑῖ, ἰαδίῃπι, ραγορίοπυτι εϑὲ δὰ οἵπηΐα 
4πδε ἰερί ἔπι δυπὲ, φποάατηπιοάο 6888 ἰυδῖ. Ὡᾶπι οαπι ε8 4086 ἃ 
δοϊεπίϊα ἰοραπι [ογοπάδγαπι ἀεδογὶρία οἱ ἀεβηϊδ συπῖ, Ἰερὶ ἔπι δυμῖ, 
ἴαπι ἀπαπιαποάηαε Βογίπι. ἰπ 8 6586 ἀϊοίτηῃδ. ἰεραβ δυΐοτι οὐμηῖθα8 
ἀδ τεβας ἰϊὰ Ἰοφαυπίατ, αἱ νοὶ οοπηπιπηεαι οπιπῖατι πε ξαῖεπι 5ρ6- 
οἰοηῖ, γδὶ ορεπιογῦπι, ταὶ δογαπι ρεπ 68 4Π05 βϑυπιηᾶ ΓΕΤΠτΊ Θδὶ Ρο- 
(ε8ἴδ8, εἴ τα δοουπάπῃ νυἱγιυΐθηι γοὶ δεοπηἤσπι αιιϑτη αἰΐατῃ πιουτι 
τἰαξεια. φυοοῖγοα ὅπο τποάο ἰῶτα ἢ πονρονα 6ἃ 4π88 Υἱΐᾶτι Βδαΐδιῃ 
εἴπδααε ἡ ρρῆρὸς εἶν! δοοίειαῖα σοποίϊαγε εἰ σοπϑθγνᾶγα ροσϑαηΐ. 80 

δὶ δὲ υἱγὶ [ογιῖβ τηπποιιθαβ ἑαηρὶ ᾿υδεῖ, αἱ Ἰοσῦπι δἴαυ 8 
οτάϊηδαι ἱπ δοῖθ ἴεσπεγθ ποὺ [ἄρογε ποαῸ6 ἄγπιᾶ δδίϊσογε, εἰ ἔεια- 
Ρεγδητῖς, αἴ ποπ δδυϊξεγαγῖ πεφαδ ουΐφαδπι διηργανη ἰηίεσγγε, εἰ Ἰεπὶβ 
ὃς πιδπβποῖϊ, αἴ ποπιΐποπὶ Ὑεγθεγαγα πϑαὰθ οπίααᾶπι πη εάϊοογα. 
ἰϊδῖπααε ἱπ οεἰογί8 υἰγιμεθα8. ἃς Ὑἱεϊ8, ραγιϊπι ἰᾳθ6πᾺ0 ραγιϊπι γε- 
ἰδιάο, τϑοῖς φυϊάοθπι δὰ ἰεχ 4886 σγεοῖα δὸ δαϊαἰαγίϊεγ, βεγρθγδπι 
δαῖεπι 4086 περ} οπῖεγ εἰ ἱποοποί ογαῖο ἰδ εβοῖ. μδες ἰφίταγ ἰα δια 
αὐγὰς. δσὲ 11 φαϊάεπι ρεγίεοϊα, πὸπ ἰᾶπιθη δίπιρ ἰοῖ τοῦ ποάυ8 ἀὉ50- 
[αῖε, δεὰ εἱ δά αἰϊεγιιπι γείεγαϊαγ. δἰφας Ὁ ἤδης σαυδβαπι δᾶερ6 ὁπι- 
πἰαπι ῥταδϑίδη ϊδονπα υἱγιαϊαπι υἱἀθιυγ 6556 ἰδεῖ α, πεαὰθ Ὑεθρεγ 
πὰς ἰποίξεγ ἰαπῖα Ἠοπιΐαος δἀιπἰταϊίοπα δἴβοαγα. ἴὰπὶ δο  οππϑ ΒοΟ 

20 ὈΠ ργουδγδίο “Ἰαϑεία ἀπὰ αἰΐαθ υἱγίαιθα οοπίϊηδι οπιπθ8.7 δο ρεγ- Ρ 
[δοἰιδϑίπια υἱγία8 εϑὲ, ψυΐα ρεγίεοϊαθ υἱγία 8 π5ὰ8 εβξ, ἰάδο δυΐεπὶ 
Ροτίεοια εδ5ϊ, φαΐ φαὶ δὰ ργδϑάϊευιδ δϑὲ, εἰϊαπι οππι 8}1158 εἰ ἐγρὰ αἰϊοϑ, 
ποῦ δϑοῦπι δοίυπι, υἱγίαϊοπι οοΐεγα ροϊεβὶ. ρ]ογίᾳας θηΐπὶ ἴῃ δα ΐϑ 
υϊάθαι τερα5 υἱὲ υἱγῖαῖα ροβδβαπῇ, ἴῃ 1156 ααϊεπι 4πᾶδ οὐτη δἰ ἴα ΓΟ ο0η- 

4130ἰγαχογαπὲ Ὡοὸπ ροδδαπξ. υοοῖγοα ργάβοϊαγε Βιαπιῖς 1Πυὰ νἱάδιυτ 
6886 ἀϊοϊιτι “Ὑπαρίοιγαϊα5 νἱγαπι ἀδοϊαγαθις:" πᾶπὶ χαὶ πιαρὶ δἰγαΐυσα 
ρετῖι, 16 ἰᾶπι συγ δἰΐεγο σγαϊΐοποια μαροὶ δἵ ἱπ οογητηιαπίοπα υἱΐδθ 
γεγδαῖασ. δἴφια ΟΡ ἤᾶπς εαπάεπι οδυδαπὶ δοία δα οὐπηῖθιιδ υἰγει θυ 
ἰποῖῖα αἰϊεπαπι υἱάδῖαγ 6686 Βοπαπι, ἐ ρας δὰ αἰϊεγοπι γείεσίυτ ἃς 
Ρετγίπεῖ: δἰϊοτωπι δαΐπν απ ΠἸϊαπ οο,δα τ, πεπιρα δὰϊ ῥτιμοἰρὶδ δαὶ 
τεῖ ρυθ]ίοαθ. ἀειογτίπιαϑ ἰρίτων 1116 φυϊάετι μαρεπάυ8 δεῖ χαὶ ἱπιρτο- 
Ῥίταϊς ἱπ δὲ υὐαγ δὲ ἰπ διηΐςοϑ, ορείπνυδ δυΐεπι πὸπ 4) δεοῦτη εἴ 
δἰῖ, δεά αυὶ ουτα 8]118 οἵ δγξα ἃ[108 υἱγίυξθμι οοἾ τ: μος ἐπὶπι ἀϊΓβο}} 6 
δἴᾳφπε ορδγοβαπι δϑῖ. εῦρὸ ἤδδς ἱποϑὶϊεα πο υἱγίαιϊ8 ρᾶγο εϑῖ, δεὰ 

40 σἰγίπδ ππίνογθα; πθααε εἱ οοῃίγδσγια ἐπι δι 18 ρᾶγ5 Ὑἱεἰΐ εδὲ, δδὰ υἱεϊατι 
ἱπιορταπι δἴφια παϊνογοαπι. 4αϊὰ ἱπίεγϑιὶ δυΐθτι ἰαΐογ υἱγίυΐεθτα εἴ 
Βᾶπς ἰαδείδιπ, 6χ 118 φαδε ἀϊχιπια8 ρεγδρίοπαπι δδὲ. δδὲ δπίπὶ δα δ πὶ 
1116 φυϊάοπι, 56 εἷμα δϑϑθητία ποὸπ εοὶ δαάδπι, υϑσττι 488 οὐτῃ ΑἰξογῸ 
Ταϊϊοπεια μαρεὶ, ᾿αϑι 6 681, 4ὰδ 1115 φυϊάαπι μαριῖα5 6δὲ, δῃβοϊυῖϊαε 
σἰγιυδ 6δῖ. 

ἀς [υρυ απι δαΐοπι φαδογῖπια8 δαπὶ σπδ8 μᾶζα υἱγια δ εϑὲ: δε 
δἷπι δἰΐᾳαα, αὐ ἀἰοίπιιδ. ᾿τοπιαὰ ἱπιυϑεπαπὶ εαπὶ χαδα ἰὰ ραγιθυϑ - 
ὙῈ1} παιηθγαίυν, αἰξαυδτι ροῦγο 6886 μαϊυϑπιοάϊ ἀγραπιεπῖο εθὶ, φαοὰ 

ἱ δρὶὶ αἰϊφαϊὰ δοτιτα 4ιι8ε δὰ οεἴδγα υἱξῖα ρεγιϊπϑηξ, δοὶὶ 1}16 χαὶ- 
6πὶ ἰηἱασῖα, 8101 ἰαπιεα ρ]υ5 Βοπὶ 4πᾶπὶ οροτίεϊ ποη δαπὶϊϊ δαὶ υἱη- 

ἄϊοαι, νϑγδὶ ργαιία φαὶ οἰ ρθῖπι δρίθοὶϊς ργορίος ἱρτανίαπι, δυῖ αὶ 
ταδ  δἀϊχις αἰϊογὶ τὰ ᾿ποθπδϑπδ, ἀπὲ 4υΐ ροοπηΐᾶ ποῦ εδὲ αἰϊςοὶ ορίτα- 

40 ἰαῖῃ8 ΟΡ {ΠΡ γδ  δἴθπι. οὐπὶ δαΐοπι δὲ] ρ᾽ὰ5 Βοπὶ βδυπιξ δὺὶ νἱὰ- 
ἀϊοαὶ φυᾶπι ορογῖεῖ, ϑᾶθρε παϊίο τα]ὶ νἱτῖο, οθγῖθ πο οταπῖραδ ρθ0- 
οἂῖ, εἴ τατηθῃ ρδοσαῖ: πᾶτῃ δἱ πῆς ἱπί ποι ἴδο ποπιης νἱταρετγαπιαδ. 
εὐἱ ἰρίτας αἰϊα χυδοάδτῃ ἱπια δε τα ἰαπαθαπι ἰπἰαδὲἰ 86 ρᾶτδ πα άδτῃ 
πηΐγϑγαδα; ἰϊειηαυς ἱπἰαδίαια αποάάδπι πὶ ἰοιΐα8 ρᾶγδ ἱπίπϑὶϊ, οἷαϑ 
4υοά οοπῖγα ἰορε8 οοτηταϊητ. ῥγδοίεγεα δὶ 48 φυδεϑῖαδ οῦδα 
Δαυἰτογίαπι σοπιπιίτϊαὶ ταογοοάἀδιηαιια δἰϊϑση ἔεγαῖ, 8]188 δαϊθπι οαρὶ- 
ἀϊαῖα ᾿ρΒαπιπιδῖυ5 Ἰάθπι ἰαοῖαϊ, ἀᾶπ8 δἴΐδπι δἰ ἐχαϊὰ ἀδ δι ἰδοϊοτατα- 
486 τεῖ διε ίδεϊεπ9, Ηἰς φυΐάεια ἱπξεπιρογαῃα ροὲΐι5 4υδπι Ρ]ὰ8 δἷδὶ 
δατηθῃϑ δὲ Υἱπάϊςατια 6666 νἱάδιῃτ, 116 δαΐοτω ᾿αϊαδὲυϑ, δε ποὺ ἰπ- 
τεπιραγατδ, ργορίογοα 80 σοὶ φαΐ φπδοδῖυα οαῦ8ὰ ἔδοϊαϊ. ργϑεῖθγεδ 
ἴα οεἴετδ φαΐάεπι οπιπίθυδ ἱπἰβὲ [αςιῖ5 οἱ φυϊά ρεοσεῖατ, ἰά δοπιρες 

30 δὰ αἰίφαοά βεπηδ ἐπι ργοβ δῖ τείεγιασ, υϑυθὶ οϑυβᾶ δὶ φυὶβ δά αἶΐε- 
τίαῃ οοπιιηϊδὶϊ, δὰ πιο πιρογδηθίδσα; δὶ δυτω αηὶ ἱπ δοὶθ ργοχίπιαδ 

ΕἘΤΗΙΟΟΒΚΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΟΗΒΕΟΒΌΜΥ. 

- Ἰοοαῖαϑ εγδὲ ἀεβεγαΐξ, δὰ εἰπε ἀἰξδίοτ; αἱ 4πεπι ρα ]ϑανῖξ, δὰ ἱγαςαη- 
ἀϊαπι. δεὰ οἱ φαδεδίυτα ἔεοϊς, δὰ πΌ πὶ αἰϊπὰ υἱϊϊαπι πἰδὶ δὰ Ἰοϊονό. 
πὶ τοίογιυγ. ρεγβρισπαπι ᾿ρὶ ταῦ οϑὲ ργϑθῖεσ ἘΠῚ γ Ἔγϑδπ ἰπἰπϑ δ δη) 
Δἰΐδτι φυδϑηάδηῃ 6886 δἷυ8 ρϑγίειη, ὯΠ0 δοάδπιατε ποπηΐῃα ἃρρεϊϊδ- 
ἴδτα, φυοπίδιι εοάειη φόηδγα αἰγίαβαη8 ἀδβπεῖο σοπεπαϑῖαγ, αἰτίῃ» 
4πε επἰπὶ υἱἷϑ ἰπ 60 ροδίϊα δὶ πὶ δὰ δίεσγυπι γεΐδγαϊισ. βεὰ Βδες 
αυϊάεπι ἴπ Βοποτα Ὑδγβδίογ δυῖ ρϑουπία δαὶ δαἰαϊε, δαὶ οἱ 400 τπὸ 
ποπιῖπε μδες οπιηΐα σοπηρ]θοι ροδδισπαδ:; δὲ ργορῖδσ υοϊηρίαιειι 
δι δΟΙ ρ Γαδ 4π|86 ε ἰποτο ῥσγοβοίδοϊϊατ: {14 δαΐθιη ἐπ 115 οπππῖθο 
ἴῃ φυῖρυδ νἷγ θοπυβ οοουρδξαϑ 6δξ. 

5. [πβειι185 ἐγρὸ ρίαγοθ 6886, δἰίατιια αδπ τι ργδδίευ υπὶ- 
γεγβϑτῃ Υἱγίαϊεμη 6686, ρογδρι στη 6δῖ. αυδ6 διῖ ροττοὸ δἱ 4πδ15, εεἱ 
ἱπτε  ΠΠρεπάστι. μάσο ἰρίταγ ἃ ποῦ ῖ8 ργοροδίτα 65ὶ ἱπϊ σίας ἀϊειποῦο, 
ππᾶπὶ 6846 4086 οομίγα ἰαρε8 ἰηΐεγίητ, δἰ τεγαπι 4086 ΔΡ δαηαυίξαϊε δε 
δοφυαί δῖα τοιποῖα δῖ; ἰϊθπιαπε ἰὰ8 6886 ἀπῆπὶ ἰορ᾿ πιυπη, δεηθεὶς 
Αἰϊεγαπι. δἰαίθ εχ δὰ χιΐάδιπ {πὰς σοπίγα ἰεξ65 ἱπίδγιοσ ἀπιυσίδ, κα. οὐ 
Ρογῖοσ ἰπἰπϑιιεῖα δὲ ογία δὲ δρρε]αῖα εϑῖ. υδγαπι φυοπίωπι ποιμοὶ 
Ἰάεπι ἱπίααθπι δε ἱπάθαπᾶῖα 56ὰ ΔΡ δεφυίϊαϊε γοπιοῖππι χαρὰ ρ[ωι, 
δεὰ αἰϊαὰ δὰ αἰϊαὰ τγεἰαΐαπι, αὶ ρᾶγα δά τοϊθτῃ (φυϊεφυΐά δαΐπι ρἷπὲ 
δῖ, ἰπίφαυπι δε ἱπαθαυᾶὶα δϑῖ, δεὰ ποὺ φυϊοαΐθ οϑὲ ἱπίᾳπαπι, Ρ]ὼ 
681), φυοπίαππααα ἰἰἰάσπι ἱπἰφαΐίαδ εἰ δὰ ἱπίυγία φυας ἢϊ οοηίτα ἰεξε: 
ὩοΩ δυπὶ ἰάεπι (πᾶπι φυϊεσαϊὰ ἰπἰ φθπι εδὲ, οομγα [6 ξ6 5 ςΟπιηι τίνας, 
δοὰ ποη φυϊοφυϊὰ σοπίγα ἸΑΑΝΝ οοιηταϊϊατ, οοπιϊπαο 688 ἱπί φησπι), 
εἴβεϊταν αἱ δες ἱπίατγία εἴ ᾿δες ἰηἰ πο εῖα ἤοη δἰπὶ ἐδεάθηιν δίᾳαε {δὲ͵ 
δε δὖ 1118 αἰ Πογαπὶ ραγιϊαπιαηε γαθοηοπι δὰ τοῖα οδηδαπς ἦδος 
δηλ ἱπια δια τοῖα 85 ἐπ  α5: 186 ρᾶΓ8 δῖ, ἰϊθηαα τοϊϊα5 δι 1186 μκες 
ἰαδιϊτα. ἰζαφυε οἰ ἀδ ἱπδιμῖα δὰ ἀϊοθπάυπι εδὶ σηδς ροπεγὶ ϑυθίοοίδ 
οϑῖ, εἰ ἀθ ἱπιιϑεϊια φυδς {15 Ἰηϊαδε ἴδε ρᾶτα δῖ; εοάθααυε τοοὰο 
ἀε ἴᾳτε δίφῃε ἱπίαγία. δαπὶ ἰριταγ ἰα δι εἴατα δδπι χα ἱπὶπ 511 8πι, φοδο 
ἴῃ δοάθῃ αἴᾳφπε υἱγίαβ πίνεσγδα υἱπαπιαια Ὠπίνθγοσπι ογάϊηε Ἰοςδίδδ 
δα πῖ, 4πάγαπι αἰΐεγα ἰοιϊας υἰγιατὶς διιόγα τοιίπϑ Υἱ εἱΐ πϑτιδ δδὲ ζῶ Ὁ 
ἰΐεγο, ρυδοϊδγτηϊ ξαπηδ. ἴῃ 8 φυοααα εἴ ἰαϊυγῖα 4υ86 δυπὲ ἢ ο08- 
δεῃΐδηθα, 4πόπατῃ πιοὰο ἀϊθεϊπριοηῆα εἰ ἀϊδοογηοινάα ἰηὶ, ποῦ δες 
οὗ δοῦγυπι. παπὶ ρίογααῃο ἔεγε ἱαγα ἰθρ πιὰ δὰ οἴβοία δυπὶ φυδὲ ἃ} 
πηΐνεγϑα υἱγίαϊα ργϑεδουπίωγ, ππϊουίααε δπΐϊη υἱγίπε σοηγοπίθη- 
ἴδγ υἵνεσγε ἰεχ πεῖ, εἴ ππαπιφαθοάᾳπα υἱξίαπι δερυὶ τε! οδυθ88 
δυΐειπ εἴβοίεηϊοα υἰγιαεῖθ ἀπίυεγοδο δυηΐ δὰ οπιηίᾶ ἰατα ἰερὶ ἅπιδ, 4π88 
Ἰερίθυς ἀθ ἀϊδοίρ πα δὰ γεπὶ ρυ σαι πΕ}}} ὀοπιρτεϊιεπια ἀεδοηρὶα 
δὲ οοπϑηταϊα διιπὲ. 86 ἄς ἀϊ5οἰρ] ἐπ φυΐάθπι οαίτδαιε ρτίγαϊτα, 768 
4υΐδ Δρδοϊαϊα υἱγ Βοπαβ δϑῖ, αἰγτα δῖ ργιἀεηιίαε ον] 15 δὴ δἰῖα5 
οὐ] δια ργαθοίρεγο, ροβιθγιβ τὶς ἀἰδραϊαη ἄτη. ποι δοὶ δαὶπι ἴοτ- 
188919 Ἰάοπι ὙἹΓΌΤΣ ΒΟΏΌπι 6886 εξ Ῥοπῦπι οἴνοση, ἰῃ αουΐδ δ μιϊπὶ- 
δἴγδ ἀδ ταὶ ρα ΐοαα ζθπθγθ, αἷμ δυΐοπι ἱπϑε 1:86 4υδὸ αἰ ρᾶγι δαδ- Ὁ 
ἰεοῖδ βεμεσὶ δϑῖ, Ἰαγίδαπα εἶπα σαοὰ δἱ σοῃμδεπίαπθαπι εδὶ, πὰ ἐρεὰει 
εδὶ, 4υδὲ ἴπ ἀϊϑιτὶ θα Ποη 6 νοὶ ποηογίβ νοὶ ρεευπίδε τοὶ αἰϊαγοσι τθ- 
ταπι, πε ἰπίεγ 605 ἀϊν! ἀὶ ροδδαηὶ χαὶ εἰαδάεαι γοὶ ρυθλοδα οοιαμιος 
πίοπο ἰηΐοῦ δ6 σοπὶ ποῖ δυπῆ, τογϑδίαγ: ἴῃ Ἦ15 δπΐτη οδὲ οἱ δἰ τεῖ οὐ 
Δἰΐετο δἱ δεηυππὶ δὲ ἱπίφπητη οουδεσυδίητ. αἰΐεγα, σαδς ἴῃ τερῃμ]}} 
φοΟπἐγδμβπάΐδ υἱτῦ οογτίρουαϊ αἴθε Ἔτη επάδπαϊ μαρεὶ. Βαΐα8 ροῖτο 
ἀπε δαὶ ραγίθδβ. οοπισαοϊθστι δπὶμ ἃ}1} ϑροπῖε ποϑῖχα, ἂἱϊὶ βοδῷ 
ἰηυ δ Βυπί, δροπὶς βπηὶ ὀχειηρ]ῖ οδπβα ἈΪ, υϑπάϊιο, θπιρίίο, πι8- 
ἴσαι, βάεἰπδδ1ο, οοτηπιο ἀδῖμπι, ἀδροδίταπι, Ἰοςαϊο δὲ εοπἀποῦο. 
ἀϊοπηίυνγ σεγὸ βροπὶε βετί, φυΐα Βογαπι οοπίγδοίπαση ρει θορέσα 
πορῖτα δροπῖς ἱπϑιαϊηγ, δογαπι δαΐεπι φαΐ ΠΟΡὶδ ἰην 118 Βυπὶ, οἰῶ 
δαπὶ οἰαηήοδιηϊ, αἰ ἔαγίατα, δἀη]τογίυτη, υϑπεβοίυ τα, Ἰθηοεἶπξαμι, 
δογυὶ δίεηὶ ἀδθοθρίδο δηὶ οοττυριῖο, οδεάθδ ἀοὶο οοτωχη 86, [εἶξαι 
τεδιϊπηοπίππι; Αἰ δαπε νἱο]οπι, αὐ τόγθεγα, σἱποῦΐα, πποσα, ταρίδθ, 
ἀερεταῖο σογροτῖϑ, πιὰ] εἀϊςεπεῖδ, σοὨλατη 6] 18. Π 

6. Οποπίαπι ἀπέοθπι εἰ ἱπἰ δῖα ἱπίχπῃϑ οἱ ἱπαγία ἐηϊ χαΐξαι οΉ, 
ἐεύκλαηαι εδὶ δἰϊχαοά 6886 εἰΐατο εἴυδ φαοὰ ἱπίχαθπε εδὶ σοθάδειι. 
ος δαΐετῃ 6δὲ δεήσῃ ϑοὰ δεαυαΐθ. ἴῃ φυδοπηηθθ δπΐδη δοῖξοδε 

Ρἶπδ ἐδὲ οἵ πιΐϊπῃβ, ἴπ δὰ δδαπῦτ 4 86 86 Δεθα]ε σοροείϊασ, εἱ 
ἐρέτας ἱπίατία δδὲ ἱπί αι δ5 668 ἱπβεαυαἝ τἴδ8, ἴα Ἔγῖξ δευδὶ τα. 
οὔδτα δὶ γϑῖϊο οὐγ ἐΐα δῖ ἤθη αἰϊεγαέαγ, [8 υἱάθιασ οσωῖθαθ, 480- 
πίϑπι δαϊεπι ἃδ πα] 6 πιεάίιπι δβῖ, ἰι8 φιο αι πιϑάϊυτη φαοβάαμε εἰἷϊ. 
αἴᾳπε δεχιαὶς αυϊάετα ἰπ ἄποραβ πιϊπίπιιπι τοροσίτυγ, σύδγθ 56: 
66886 δεῖ, ἰὰ γαοά εἴ πιδάϊυπι δῖ οἱ δεφαδὶε, οἱ δά αἰ χοϊὰ γεξεπὶ 
εἰ αυϊδυδάδπι ἴμ 6,96. ἃς απὰ τηεάϊσπι δεῖ, αἰἰσαογαση οὐαὶ, 4486 



4132 υογδαῖατν, δὲ {Ππὰ ᾳπίάεπι δεχααὶς 

ἘΤΗΙΟΟΒΆΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΒΕΟΆΒΟΌΝ Υ. 

χαϊάοπι 5ππξ ρ[π8 εἔ ταΐητιϑ; {πὰ πεχαδῖε, ἴῃ ἄποθιθ οοῃϑἰ δεῖ: 488 

60 ἰπ, Βχοῖμα8 ε8ἰ ἴμ8. ΠΘΟΘΘΘΑΣΊΟ 1δΙ[ῸΓ 108 1ῃ φαδίζθογ τοϊπιπιττα 

γεγδαῖηγ: πᾶτὰ εἰ χαΐρηθ πὶ οἶδ ἰπ5 δοοϊἀϊε, ἀπο βαπὶ; εἰ ἱπ φυῖθα8 

ἴα ἔρϑαπι δἰταπι 6δὲ, τε ἀπδδ. δῖᾷπε εδάεπι ετὶϊ Δεαυα ἴϊαο εἴ δοττιτα 

4υῖθα8 ἴτ8 τὐθυϊϊον, οἴ δαγατῃ γόγτπὶ ἴῃ ΠαΡτ8 ἴπ8 οοπδίϑεῖξ. πᾶτα 

πὶ τοθ {ΠπΠπὲ ἐπ φαΐϊδυδ ἐπι ροβϊϊαπι εδὲ 58ὲ παβεπί, δἷς δὲ 1}}} φυῖβθα8 
ἴσο αἰδαίϊατ. δὶ δπίτα δἷπὲ δθᾷαδίεβ, πο Βδρεραπὶ δεχαδὶΐα, δεὰ 
Βίης ργδθὶϊα φαετείδεχας εἰ ἐχροδιαϊαιίοιεδ, οὔτ δαὶ Βεαδ]ε8 ποῦ 
δοχυδα δαξ ποῦ δεπαίθδ Βεαυδῆα οοπδεαθππίος δἴαπε οΡιϊποιξ. 
Ῥτδείεγεα εχ 60 φαυοὰ ουἶφιε ΡγῸ 888 ἀϊρηιαῖε αἰραϊτατ, μος ρετ- 

δρίσποπι 6δὲ. πᾶπὶ ρα ἴπϑ ἴῃ ἀΐδια οπίραδ Ῥοοϊταπι ε8ὲ, ἰά [α- 

ἴφηῖις Ἵταπδα ῥτὸ οὐϊθθααα ἀϊξηξιδῖα 6686 οροτῖετε, σδττπι ἀϊρηϊτα- 

δπὶ πὸη δαπάθπι οτηπεδ ἀϊοαπὶ 6886, δεὰ 4πὶ ἔοττοδ τεῖ ρΒ]ἴςδε δὰ- 

τοϊπίδιγαπάδε ρορηϊαγὶ τἰαπίατ, ΠΡ ογίδιθπι; δόττιτα 401 ῥρϑαρογτιτα 
Ρτἰποῖραϊα, δῖ ἀϊνὶ εἴα, Αἰ πο δ ΠΠξαῖεπι ξεπειῖδ ἴὶ δυΐεπι δρυὰ 4808 

τεῖ ρα] οδα ργδεϑαὰὲ ορεϊπιδὲεϑ, υἱγίαϊοπι, ἴθ: τριτπς ργορογῆοπε εἰ 
80 οοτηραγαιϊίοπς φαδάδτῃ οοπδίαϊ. ποι επΐτὶ δο]ατη εἶδ παπιετῖ, Ζθ0 

αἰϊφυϊὰ πατιογβῆῆδας, Ρτορτίατ δὲ ργορογίοπε οοηϑίατε, δε δτῖαπι 
εἷπϑ αὶ ππίγεγδε εἴ ὁσθηΐπο πππιεττδ εϑξ. ῥΓΟρΟΥΤΟ επὶπὶ του] 
εδὶ ΒΕσΌ Δ τα8, 48 ἰπ χαίίπογ πιϊπίιπατα τε ρ ἐγ ατ, ἀϊοϊπποῖδπι ἱρῖ- 

ἴαγ ργοροτίίοπεπι ἱπ φαιδίζαον οοηδίδίεγε πὸπ ΟὈϑοῦττιπι εϑὲ, δἰ τη! ]1- 

ἔεγχαε οοπεϊπαυαῖααι δε οοπεϊπεπξοπι. Βᾶδο εὐἷπι ἴ0960 ἀθπογαπι ἅπὸ 

Ὁ αἰεῖατ, οἱ Ὀΐ5 ἁπῦτι δυτηεῖ: ἜΧΟΙ]  βταιΐδ, 4θδῈ ΡΓΟΡΟΥΙΟ εδὲ ρτὶ- 

τας ᾿ἴπθδε δὰ δοουπάδτα, δαάθτι δεοαπάδε δὰ ἴεγίϊαπι, δ ἷ8 ρίζης 

ϑεουηάδ ϑυτηρίᾶ εϑῖ. δα δἷ ἔπε δεοπα δ Ρΐ9 ροϑίϊα ἔπετῖς, φαδῖ- 

ποτ ἐγαπὶ ργοροτγέουε ἱπῖεῦ 86 οοτηραγαῖα, ἐδ δαϊεπὶ εἴ ἴι:9 τηῖπ!- 

γπῦτη ἴῃ πυδίίποτ, οδάθπισας εἰη8 ὑβέο εξ. ἀϊδίπποι δαπὶ Ἂπὶπὶ 

δἰ γα τον εἰ 1 4αϊδαϑ ἰπ8 εἰδαΐϊϊατ, οἱ 686 γθὸδ ζᾷδε ἀϊοιπρυσπίατ. 

ἴϊαχας χαδα οτὶϊ ἐχέγεπαὶ ὦ δὰ οχίγοτασπι ὁ ργοροτίίο, βαάδια εχ- 

ἐγεσαὶ ς δά οχίγευιυπι δ. δἰξεγηδ ἰρι ταῦ ταϊίοπα, πὶ ἐχιγοπιῦτη ὦ δὴ 

Ἔχίγεπιαπι ὦ, δἷς ὁ δὰ ἄ, εὔρὸ εἰ τοϊππι οὔπι ἴοῖο ΘΟτΠρΑγ ἰΌΓ; 

ἰάᾳχας ἀϊδιτίαϊτῖο οοραϊαῖ: δὲ γεγο οἱ ἴδε ἱπίθ δ6 ἑοχαροπδηίαγ, ἱπδίθ 
οορυϊαξ. ᾿ 

᾿; 1. Ἐχίνεπιὶ ἰρίεπτ ὦ σατα οχίγεπιο Ο εἴ εχίγεπιϊ ὅ στα Ὄχΐγεπιο 
ιο αἱ ξοπϊπραῦο ἱπε {4 εβξ, φῃοὰ ἰπ ἀϊδετ Ραϊΐοπο οοπϑίβείε; εἰ ἴα εϑὲ 

ἰοϊαγίας πιεάϊαπι, ἰὰ εδὲ εἴπ τοὶ φῃδε ἃ ργοροτίοπε γϑπιοῖα δἴψῃθ 
δυϑγδα εθῖ. πᾶπὶ Πυοὰ ρῥτορογουε οουϑίδὲ, ταεἀΐαπι 6δὲ: ἴπϑ δαΐδτι 
Ῥτοροτίζομε οοπδίαξ. ἀρρε!]απὶ ροττο ταδί θπιδεοὶ α]θπὶ ργοροτ- 
οπεσα βεοπιοίτίςβπι: ἴῃ φεοπιεϊτίοα δηΐπὶ ρσγορογίίουις δνεηὶξ τὶ 

οταοᾶο πΐγυπααε οὔπὶ πἴγοσαα, δὶς ἴοῖππι οὔπιὶ ἴοῖο σΟΥΠρΡΑΓΘΙΌΓ. 
ὩΟῺ δδὲ δαΐοετῃ οοπίϊηθη8 δες ργορογῖίο: πο δῃΐπι κι δχίγοπηατα 
Ὡμῦτα ΠθμΙΘΓΟ ἰδ ουἱ τΠΡηϊτωτ, εἴ τὸ δ σαδα ττἰθαϊϊαγ. εχ Ηἰἷδ ἰρίττ 
δδιὶϑ ἰηιε! ρίας μος ἰὰ8 ᾿τοροτέοπε οοπεῖαγε, ἱπίητίαπι δαΐοπι ἃ 
Ῥτορογίΐοπε αἰϊδηαπι ἴφια ἀὐθγϑαπὶ ε86, σῦο Αὶ πὶ αἰΐεγῃπι εξ 

ἴπι5, δἰϊοταπι τυΐπα8. ηυοά ᾳαΐάθπι εἰΐαπι ἱπ ἔαοιῖϑ ΓΕρογταγ, πᾶπὶ 
16 χαὶ ἰπἰητίαπι (δοῖξ, ρί8 Βοπὶ οἰδὶ δαπιροῖξ ἃς νἱπάϊσανϊε απᾶπὶ οροτ- 

8ο τοῖ: εἱ 4υὶ αἰβοίτοτ ἱπίατῖα, πιϊαα8 Βοπὶ αδιὶρὶξ. σοηῖτα μὲ ἴα πιαῖο: 
Βοηωξ δπὐΐπι ταϊΐοπεπὶ ορεἶποι Ἰουΐπδ τηδίπτη, δὶ σππὶ βῥταυΐογα τηα]οὸ 
δοτηρατγεῖασ. πϑιῃ ἰουϊαϑ πηδίατη οριαθὶ π8 ρταυΐογα οδὲ: δὲ φυοΐ 
ΡΤ εἰ οχρεϊεπάμπι δδῖ, ἰά Βοπατη δδὲ; οἱ 400 χαυϊάχαε ορίαθὶ- 

15 δοῖ, 60 πιαῖυ8 Βοπππι δϑξ. ἴσῃ μος 8806 ἸΌΓΙ8 ὈΠΌΤΙ βΈΠΠ8 68. 
τοὶ χύταπι δαΐοπι αἰΐογατ εδὶ ἰὰ φιοὰ δὰ οοττίβεπάππι εἰ δπιδπάδη- 
ἄστυ νδϊεῖ, υϑγϑδϊαγ]α ἰῃ τεθα8 εἴ δροπῖε εἰ ἰηνΐτε οοπίσαοιί8. Ἠπΐῃ8 
ααΐσιι ζοτὶβ ἔοτγτπα δἰΐα δὶ ἃ ρτίογθ. ἱπδ δηῖπι φυοά ἰπ ἀϊδιγ Βα πάϊ8 
ΣΟ Βη 8 σοπιπιαπίθαδ Ὑϑγεαγ, δοιροῦ δἃ 4πᾶπὶ ἀϊχὶ ΝΑ ολπαυς οοη- 

40 δῖαξ. πϑτη δὶ ρεουπίδε σοπιτηπη8 ἀἰ5: Ἴθι 0 βαξ, εδάθπι γαϊΐοπα πεθη- 
ἄσττι οτὶϊ, φαδπὶ Βαμϑαὶ ἰπΐες 86 γὸδ 686 4π86 8Ὁ πποφαοααδ ἴῃ τη6- 
ἄϊππι 4]}]δῖδθ δαπε. βαφπς ἱπίασγία 4π86 παῖς ἰατὶ ορροπίϊατ, 8 ῥτο- 
οτγίίοι α τεπιοῖα ἴχθε δυθϑα δὶ. 'π8 δυΐοπι φποί ἴπ σοπίγαος 9 

ἰάάαπι, εἰ ἱπίατγια ἱπβεσιδίο, 
σόγαῖι ποη ἰἸὰ ργορογβοτθ βεὰ δ μπιειῖςα. πἰἢ 1} δηΐπι τεΐοτξ 
πέσατα τἷξ Βοπαδ τη ατη Βοτηΐῃεπὶ γαυἀατίξ, ἃπ τααὶ α5 Βοτηο υἱγυτι 
Βούπατπι, Ὡ64πθ αἴγυπι νἷγ Βοπαδ 8ῃ ταδὶπβ Πόπιο δάἀπἰξογίατι ἔδοοτῖε: 
“δὰ ἀατιιτιὶ ἰδπῖαπι αἀἰ[Γεγθηεῖατπι ἱπτιεῖαγ ἰοχ, ἰἴδααε πετατ ἑδπαπᾶπι 
δα χαθ Ρι, [αοϊαϊπα Ἡὶς ἱπϊατίδηι, 1116 ἰπίατῖα αἰβοίϊδιαν, οἵ δη ἢΐς 
ἀαπιητιτι ἐπιαϊοτῖς, 116 ἀοοορετῖξ, ἰΐαψαθ ἤᾶπο ἱπἰατῖαπι 4π8ὲ ἷἱπαε- 

αἰϊέα8 δεῖ, ἰπάοεχ ἐχϑοχαᾶγα οοπδῖυγ. πᾶπὶ οὔτι ᾿ς Ργοῦ88:9 
τιεσῖτ, {16 Ῥογοπϑϑογιῖ, ἀπὲ οὔατα οοοϊἀετγῖϊ, Ἠΐο δαΐθπι τηοσίαῃϑ 
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δἰξ, Ῥεγρεββῖο δὲ δοῖϊο ἱπ ρατγέεβ ἰηβεστδῖοϑ ἄϊνῖφα δεῖ: βδοὰ ἄστημο 
εἰ πηι] δ σοπαίαγ ἰπάδχ ὄχδεφαᾶγε, ἀε ἰθογο ἀδίγαμβηβ, πϑῖρ αἱ 10 
δεπιεὶ εἰ δἰπιρ ἰοἰτεγ ἀΐοδτα, ἴπ [ΑἸ Βα 5, δἰϊαπι οἱ φαϊβυϑάδπι ποτπιθῃ 
ποὸπ οοπγυεηϊδι; ἱποταπι ἀρρεἰἸδίατ, γεγθὶ ρταῖϊα ἴπ δὸ αὶ ρετοῖιδ- 
δετῖϊ; ἱπ 60 χαΐ ἔεπυμεν [πεγῖξ ἀαπιπαιη. 86 οὰπι ρογΡ  ϑϑίοπθτα 
ταθῦϑι8 ἔπετῖξ ἱπάοχ, ἣος ἀδτηπῦτα, {πὰ Ἰποταπι ποτηϊπαῖησ. ἴἴᾶ- 
4τςε εοττιπὶ φυϊάεπι Ζπ8ε δαπὶ ρ]π8 εἰ τηϊπαϑ, δ6ῦα]6 εϑὲ πιεάϊττη. 
Ἰποτγαπι δαΐετῃ εἰ ἀσπηπαπι ᾿ΠἸπὰ χαϊάστη ρ]υ5 εδὲ, πος δαΐοπι ταῖππδ, 
οοπίγασίε: Βοπὶ ρἰπβ δὲ τηΐπτδ τηλ]! ἰπογωτα, οοπίγαγίαπι ἀαπιπῆτα ; 
4αοτιτι πηϑάϊαπι 6886 δααῦαὶα τηοάο ἀεδιηοπβίγαβατπυθ, ἰὰ σαοὰ [π8 
6886 ἀἰοϊπια5. εγῖὶ ἰρίξατ Ἰὰ ἴπ5 φαοὰ δὰ σοττίρεπάππι εἰ ΑΙ ἐπιθη- 
ἀκπάππι ναἰεῖ, ἀᾶπιπὶ εἰ Ἰπογὶ ταβάϊωπα. ἰἴδαπα δὲ ουπὶ αἰΐσθα ἀδ 
χε ἰπίεγ δὲ δαί ρπηῖ, δὰ ἰυάϊςοπι σοπ[ιρίαπε. δάϊγε δαΐθτα δὰ ἱπάϊ- 20 
οεῖα δάϊγε δὰ ἴπ9 εἴ: η1}}} επὶπι υἱάδιασ αἰϊυὰ 6686 ἰπάοχ χαδπι 
ἴπι8 δηϊπιδίατα. συδοττιπίαας ἱπάϊοοπι τπεάϊυτη; δὲ σοοᾶπὶ 6085 ποη- 
ΠΏ} μεσιδίους, 1ὰ δδὲ πιεάϊαπι ἀϊντάεηίεβ 868 τη δάϊαπι δἀϊαάϊοαπ- 
ἴεδ, Ρεγίπἀθ φαβοὶ ἔδοὶϊα ζαϊταγαπι δἷξ πὶ ἴα 5 ϑυιτι ΟΡ ποᾶπε, 91 πιὲ- 
ἀϊαπι σοπϑευδπίαγ. ἰπ8 ἐγρὸ πιεάΐαπι φυϊάδαπι εδὲ, εἴ φυϊάεπι 
εὔδαι ἰπάεχ τηεάϊῃϑ ε8ὲ. ἃς ἰυάθχ χαϊάεπι ἐχδθεαιαῖ, εἴ νϑ]αἱὶ ᾿ἴπϑὰ 
ἷπ ἀυδ5 ρατίεβ ἱπδεφυδ]θδ βεοῖα, 48 υηδῖοτ ραᾶτ8 ἀἰπιϊἀϊαπι ϑαρεταῖ, 
μος ἀθ 16 ἀεῖγαῖϊ δὲ δά ρατίεπι ταΐπογεπι δά άϊξ, ἴοῖο δπΐθπι ἴθ 
ἀπδ8 ρασίββ ἀβημαῖθβ ἡϊνῖϑο, ἱππι 56 ϑπαπι ἀϊοιπὶ ΟΡ Πδγθ, ουπῃ ρᾶτ- 
ἴεδ δεᾷθδίεβ δρβιυϊεγίπι. δὲ δαξετα δεαῦδὶα τηεάϊαπι τοὶ τηδϊογὶβ εἴ 
τοϊποτίβ, ργορογίίουε δγπιεῖῖοα; ργορίεγαας ἤδης δάδο οδϑατῃ 30 
ἰῃϑ Δ Θσαδεοῖβ δίκαιον Δρρε]Ἰδῖατ, φαῖα δίχα ἐστίν, ἱ. 6. ἱπ ἀπο δεία- 
116 ἀϊνίδαπι δϑῖ, ρευίπὰδ ἃς δὶ φυΐδ ἀϊχεγὶς δίχαιον; εἰ δικαστὴς πο- 
ταϊπαϊαϑ οϑὲ σαδϑὶ διχαστής, ηυ86 γοχ δυτη δἰ σηϊβοαῦγαῖ φαΐ τεῖν ἰπ 
ἀπαθ Ῥαγίδβ δθ4π8}68 ϑεοδξ. πδηὶ 8ἱ οὐπὶ ἀπδε τα8 δἰπὶ ἃδαῦδ εϑ, 1ὰ 
«υοά 8} τπᾶ ἔπεγὶς ἀδιγαοῖππι δἀ ἀαΐηγ αἰτοτῖ, δἷ9 ἀυοθαϑ δος 1Π|απὶ 
δΌΡΕΓΑΡΙ:. 81 δαἷπι ἀεϊταοίαπι φαϊάεπι πὶ ταὶ ζαϊβϑεῖ, πο δαΐεπι 
οἔδμι δἰτογὶ δά άϊίαπι, πὸ ἀππίαχαῖ δἰίεγα δἰτθγαπι δα ρδγαγαῖ. π|δ- ὃ 
ἀΐαπι ἰρίταγ εὰ γεϑ ουΐ δοσαβϑῖξ δἰϊψαϊὰ, ὑπὸ δαρεταῖ: εἴ πιεάΐβᾳ δᾶτη 
σαὶ φυϊρρίαπι ἀεϊγδοῖυτι δῖ, ὑπο. εχ ἢος ἰΐδψπα οοβῃοϑοθιηῦϑ δἕ 
φὶ εἰ αὶ ρ᾽α8 Βαβεῖ ἀειγαμβεπάυτι δἷξ, εἰ ψαϊὰ εἱ χαϊ τπϊππδ δα- 
ἐπάππι. πᾶπι 410 τεβ τιδάϊ τηίπογετι ϑαρεγαὶ, 1ὰ οἷ φᾷϑε τηΐπα8 

Βαρεὶ δάάδεπάππι 6ϑῖ; 4ποὸ πιεάϊβ βαρεγαῖαγ, ἰά πιαχΐπιε ἀείγαβθῃ- 
ἄππι. εἰπὶ ἔγεϑ ᾿ἴΐπεδθ, σα δὺ δος, Ἰηῖϊογ 88 δβαπαὶθβ. ᾿ἴπεδε ὧα ἀθ- 
ἰγβοῖδ δὲ ρᾶγβ 6, δἀδαϊυγχαδ δὲ ᾿ἰπθαπι σα, ϑιίφαε δᾶ ραγϑ σα. ἴϊὰ 
τοῖα ᾿ἷπεβ ἕο Ἰίπθαπι δα βαρεγαδὶς ᾿ἰπθα δαὶ εἴ ᾿ἰπθα ὡβ' οτρὸ εἰ 
Ἰμιδὰπι δύ Ἰΐπεα σά. Βοος δαΐεπι ἱπθϑὲ οἰΐαπι ἵπ 115 ἀγέθυδ. το 116- 10 
τεπῖογ οπίπι εἰ οοποίἀετεπὲ, πἰϑὶ φπαηίππι εἴ φααὶε ἰὰ χαοὰ εἴβεϊεπάϊ 
Υἱπὰ ΒαΡεῖ εἰβοῖς, ἱδπιαπήδηι δὲ ἰαὰϊῈ ρεγρεϊεγεῖυν ἰὰ φαοά ραιτητ. 
παῖα δαΐεπι οἴ ἰγαπϑ]αῖ δαπὶ δες ποπιΐπα, ἀαπιηατι οἴ ἰπογαπι, 85 
εο Θοπίτγδοϊα φαΐ δροπίδ ἱπιτατ. πδπὶ ρἷπ8 8ποὸ οδιϊπεγε ᾿πογαπι ἴὰ- 
ξεγα δρρε]δίωγ; ταῖππαϑ δαϊοπι θᾶπι φυοὰ ἱπτἶο ϑαρρεἴεθαι ΒΆΒεΓγα, 
ἄδπιηο αἴβοὶ, αἱ κὲ ἰπ του υϑπάθηἀὶς εἴ οι ϊβ ἃ ϑπο σοπίγδοι!- 
Ῥα9, ἴῃ φαϊβαβ ρεγ ἰθρβεπὶ ᾿ἰςδὲ ἱπιραπε δαΐβ ταϊϊοηῖ Βα σοπϑηϊετγα ἰπ- 
οττιπιαα8 ἴδοεγαε. 0] Ὑ6ΓῸ πδάια ρ]π5 ποας πιϊπαϑ ΒαΡεπῖ, ϑεὰ 
Ῥδτὶδ ραγῖρπϑ γεϑροπάδθπξ, ἴππο 86 διὰ ἀϊοππὶ Βάβογο, οἵ πε ἀδπι- 
πᾶπὶ δοσορί886 πεαπὸ φαΐοαααπὶ ᾿ποτὶ ἔδοΐθ56, ἰἴαχαα ἰμοτὶ οἰϊπϑάδπι 
εὲ ἀκτηηΐ, φυ8ε ποῦ δροπῖδ δεὰ ργδϑῖθι υο]απίδιοπι ορυεπογὶπῖ, πη6- 
ἀΐυπι ἰπ5 εδῖ, τξ ἱαπίαπάεπι πἴογαπθε δοτπαι 4αἱ σοπιταμαπὶ μαθοδὶ 20 
Ῥοδίοεσία δ, φαδηΐαπι ρτίαϑ ΒαΡαϊϊ. 

8. Ὑἱάεϊατ δαξοπι φαϊραδάαπι 6110 χαοχηο, ἰὰ 6ϑὲ γϑοΐργοοδ 
φαδείδπι ρεγρεβ8ῖο, ἰπ5 6586 δἰ πιρ] οἰ τεῖ δὲ ΔΡϑοϊπῖθ, χαεπιδάνπο πὶ 
Ῥγιμπαροτεί ἀϊκεγαπί. ἀββπίεραπε επίπι ἰὰ8 δ βοϊαῖε, ἰά φαοὰ απἷε ἃ 
8ὲ ἴαοῖππι υἱοἰδϑιη Δ} δἰτοτο ραϊδθγείην, ἰά δϑὲ τ] οπεπι δθὰ τηπὲπαπι 
Ῥεγρϑβδίοπεμι. ἰὰ5 ἰδ] ϊοπῖβ ρόττο πε δὰ ἰὰ ἷπ9 φαοὰ ἴῃ ἀϊϑιτῖθα- 
Ὥοποϑ Βοπογηπι υδγϑαΐωσ, πεαιε δά ἰὰ φαοΐ δὰ οπιεπἀδιίοποπι ἔδοῖο- 
ταπι συδἰοθῖ, δοσοοπιπιοάατγὶ Ροῖοδς. φαὶ οἴίατα ἴῃ Βα απιδηῖμὶ μος 
[υΐθϑδε υἱάεπίητ οἰρπίβοδγα, “οἱ χυΐϑ, χαρά ἔδοῖξ, ραιίαϊας, ἴὰ9 οτὶξ 
δεφαθπι." πηα]τῖ8 δηΐπι ]οοἷδ 8 ἴηγε ἀϊϑϑἀεῖ ἃς ἀΐδογεραῖ. σαι οἱ 
4πἰ5 πιαρίδιγαϊα πὶ βθγθῃ8 δἰΐχποπι ρα ἰϑανοτὶξ, ποη 6βὲ γοΐογίοπάπο: δὲ 
δὶ αυἷδ εὐττὸ αὶ πιδρ δ: Γαίατη ρογαῖ ρυ ϑανοτῖϊ, ποπ τποδο γεγθογαπάπϑ 30 
δεὰ οἴΐβπι οαϑιϊξαη τ 6ϑὲ. ργδαείθγεα άνιλαρν ἱπτογαϑὲ ἱπίεν ἰὰ 
ποά δροηΐα ποβῖγα οἱ ἰὰ ψαοὰ ἰηγῖξε ἐδοείπια5. δε ἰῇ οοτπηπιαπὶτα- 

ἘΒ65 τόγαπι σοπιγα ἢ ἐπ άἀδγαπι ἃς ροτγτηαΐαι ἀάτηπι δ8πη6 ἴΔ]ε ἰω.8, χαοά 
Τεοϊργοοδπι ρεγρϑδϑίομθπι δ6ὰ [Δ ΠΟ πο πὶ ποτοϊπδηῖ, ργορογίίομθ, ποι 
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δοσπδἰ!ξαέο οἰνί]επι βοοϊεἴαξεπι οοπεπει. [δοῖῖ5 οπΐπι ργορουιίοπε 
τεοϊρτοοὶβ πιᾶπϑὲ σοπίπηοιίο, οἰν ατῖδ,, δὰϊ Ἔπη τοδαπὶ δοσορίωπι 

{33Ξτθροόπεγε σοπαπίυγ (φιοά 5ἱ ποπ ᾿ἰςεϑξ, βθυυ 8 6556 νἱἤδῖατ, ἱπίπ- 
τῖαπι τοίεττο ποη ρο886), δι Εἰ 4πὶ Β6 πε πηογὶ ἐπ δῖ, γείεγγ ργατίασα 
γοϊυνῖ; φυοά εἰ ποη βαῖ, Ξαρίαια 6δὲ τογαπι σοπιπιμη!οδῖῖο εἰ οἴβεῖο- 
ταπι φααβὶ τηυϊηδῖϊο. δὲ γεγυπὶ ςοτητπππίοδίίοπ 6 οἴβοϊογαπιχιε παπ- 
τυδίοηε β8οοϊοίδϑ οἵ ςοπίπποιϊο οεἰνίαπι τπᾶπδῖ. ἴἴΐδαπε εἰ (ἀταϊϊαταμι 
τοι ρ πὶ ἱπ ρτοραῖαΐο υγθὶβ ἰοςο οοπδιϊτυϊτατ, πὲ 81: γετπαπθγαῖῖο. 
μος δηἰπὶ ργαίϊαα ργορτγίῃπι δῖ. πδπὶ εἱ ΄υὶ Βεπδβοίαπι ἀδάοτγὶξ, γε - 
ἔεγεηάθτη Βεποβοϊῃπι εϑὶ; εἰ 5 τυ Γϑα8 δἰτεγαπιὶ Βα πθοϊο ρτονοοᾶγο 
ἄορι. [δεῖς δαΐοιπ ταπισῃθγαιοπεπι ργορογίομ σοηϑίδηϊοπι δὰ 4086 
τοϑ 18 ἸΓδηϑυεΓβ15 ᾿ἰποῖ8 δὲ σοπίαραιο. ΘΧΟΠΙρΡΙ οαπ588 511 δε! βοῖο- 
τγατη ορίίεχ α, βαῖον ὦ, ἀοπιῖι8 ας, οαἰςθυδ εἰ, δεηϊβείογαιη ορίβοοῖι 

ιο ἐριττ οροτῖοῖ ἃ δαΐοτα ορι8 {{Π|π|8 ϑιιπιθγα εἴφιε νἱ οἰ 5ϑπι δι α1η ἷπι- 
Ροτῖϊεῖ, δγρὸ δὶ ργίπιυπι ΔΘ ι 1188 811 εὰ 4π86 ργορογίίομε Ἵεοπϑῖδξ, 
ἀεἰπάε τεοϊρτοοα ρεγροϑϑῖο 5εὰ ἰδ]ῖο βαὶ (1ἀ 6ϑὲ, ἰαπειπάεπι δοοὶρία- 
τὸγ χυδηΐαπι ἀδίτηι 811), εχταρὶς ἃ φαοά ἃ ποβὶ5 ἀϊοϊτατ. δ'π τη 8) 
ποᾷαθ οτὶξ δεαυδ! 88 οῆπ6 τηδπο δι 8οοἰεῖα5. ἢ 81] δηπὶ ργομῖθεῖ 
4πο τηΐπυ8 ππ1ὰ8 Ορ8 δἰ τογίτι5 Ορεγα 5ϊῖϊ ργϑεβιδθὶ 8. ἤδος ἰριπτ 
ἐχβεαυδία δἰαξ οροτίεϊ. φιοά ἰάοτη Αξ πη ἀ} 115. δγεϊθυ8. το! πῖον 
δπὶπι {ππαϊτυ8 εἴ οοποίἀδηξ, πἰδὶ εἰ φαδπίυπι εἴ φαα]6 ἰὰ ᾳποά ε[- 
οἷεηάϊ νἱπὶ Βαθοὶ εἴβοῖξ, ἰαπια πάθη οἱ ἴα] δοοίρίαὶ ἰά ᾳιϊοά ραιτ. 
ΠΟΠ Θηΐη οχ ἀπορυ5 πιϑάϊο!8 δοοϊεῖαβ σοηϑβίατε ροϊδδὶ, 86 δχ τπ8- 
ἄϊοο εἴ ἀρτίςοἶα, οἱ οπιηῖπο εχ ἀϊνεγοίβ εἰ 155: πη} ΠΡ π5 δἴχιε ἱπαθαα8- 
1ῖρυ5, φιοϑ ἰάπιθὴ οροιῖεὶ θχδεχυδγὶ. χυδργορίθγ χυδγιπι ταγάτῃ βὲ 
Ῥετγιναϊαῖῖο, 685 γ68 ορουῖοϊ 6886 Θἰ πιο! αἱ ποῦ 86 φιοάαπιπιοὰο 

20 Θοπιραγαγὶ ροϑδὶηῖ. δἰφιθ δὰ μδῆς γὲπὶ Ὠυτηπι8 Πυδοϑιἰα 5 οἴ οοπη- 
Ῥαᾶγαῖυ5 δδὲ, 4υΐ οἸππίαπι γτθγηπὶ 4θο ἀδηηπιο 40 δῖ πη ἀϊιι5 δεὺ τηθῃ- 
δῖιΓΔ. ΠΆΤΩ ΓΕ8 ΟἸΉΠΘ5 τη δἰ πγὶ ααάγα οἷ πἰπιΐα πὶ εἴ ρᾶγυτα ταριττ. 

(ποι ἰξίταγ σα] οἱ ἀοπιαὶ ν6] αἰϊπιθηῖο συπὲ ἀθαῦα]68. ορογίεϊ ογρο, 
4ιάπι ργοροτγιίοπετι εἴ σοτηρᾶγαϊίοπεπι ΠΡ εἰ δεἀϊ βοδηὰϊ ἀτγιϊίεχ δὰ 
δυΐϊοτοτα, ἰοῖ Πππιογο οαίοθοϑ οὔτι ἀοπιο δαὶ δἰτιπθπῖο σοππραγατῖ. 
πᾶπὶ 8ἱ μος ποῖὶ ἰΐα βοΐ, πεῖ ογὶϊ ρεγπιπίατίο ἢθ αι σΟμητη θυ" 188. 
ποῦ Ροίογυπὶ δαϊθπὶ σοπιραγαγὶ, πἰϑδὶ φαοάαιπτηοίο 5118 Δεααδ]ΐᾶ. 
ἐτοὸ φυεπιδάπιοάαπι σαργα ἀϊχὶ, πππτὶ χιϊάάδπι 6586 οροτίεϊ, φυοᾷ 
οοἴεγα οπιπία τηθιϊδῖασ. ἤος δυΐοπὶ τὰ χυΐάοπη γϑγὰ τι888 56 Ἰῃ ἀϊ- 
βοητία δῖ; 4υ88 οτππία σοητποπί. πᾶσα δὶ πὰ} 18 τὸ ερουθηΐ Ποπιΐπδϑ, 
δαὶ δὶ ΠΟΙ δἰ ΠΊ ΠΠῈΓ Ἔρογεπῆ, γὙ6] πᾺ}]ὰ γ 6] ποῦ δδάθπι εϑδδὲ ρεσσπα- 
ἰαῖῖο. 864 ἴπ ἱπάϊρεηεῖδε ἰοουπι εχ Ποπιϊπιιπὶ υδϑὶ οοπιρᾶοῖο εἴ 

30 σοπύθηῖο φιο(διπιῃοἽο ϑπςοοϑδὶϊ παπηπε5; δἴᾳπο ΟὉ ἤδηο οδυδᾶτηῃ 
νόμισμα νοςαῖιγ ἃ Οταροῖθ, ἀπὸ τοῦ νόμον, ἰὰ 65ῖ ἃ ἰΙοβα, αυΐα πο 
παῖῃγα 564 ]ερξε να]ραῖ, δϊᾳπε ἱπ ΠΟΡ]5 8 ἔπιπὶ δαπὶ ἱπιαἴαια ἐμ πεϊ- 
Ἰοπιψαε τεάάεγε. δγὶξ ἰρί τ ἴαπι ρεγραϑδῖο πηπίμδ εἴ γεοίργοςϑ, οατη 
τε8. ἔμουῖπε ὀχδθιδῖδθ. ἰΐαφας υδπὶ γαιϊϊοπετι ΟὈιϊποῖ δρτίςοὶα δά 
δυΐογετη, δαηάοιῃ γαϊϊοπ θη ἤάθογα ἀεθμρεῖ δηϊοτὶ8 ορτ8 δα Ορῃϑ βρτγὶ- 
οοἶδθ. ϑυπὲ διΐθπι ἵπτῃ ἴῃ βρογατῃ ργοροτγιοπίὶβ ἀεαπσεηάί, ουπὶ ροτ- 
σαυϊαϊοτί δα! 4ηοά 5ἱ ποη βεῖ, αἰτδϑγιπὶ ΘχΊγοτη πη αἴγαιη ας ΘΧϑα- 
δγδητίδιη παρ οοῖῖ. υθγαπίδπιθῃ ουῃ 83π85 τοδ Πα θηξ, ἰξα δυπὶ δε χια- 
" ἱπίεγ δε ἃς ϑοοῖϊ, φυΐα ῃδες θυ] τᾶ ἴῃ εἷβ εἴβοὶ ροίεδῖ. ἀριϊοοΐα 
αι ΑἸ πιδπίηπι Ὁ, 5πῖοτ ὁ, ορῃϑβ βυϊοτίβ εχαβαιδῖιπι ουπὶ Αἰἑπιαπῖο αἰ. 
4υοάϑὶ μος πιοο ποὴ ἰϊἰςεγεῖ, νἱοἰδδὶιπ βρεγρειὶ δε δοοίρεγα ποϊΐα 
δοςίοἴας εϑϑϑῖ, πα }]ὰ οοπιπιανῖα5. ἱπάϊροπῖϊα δαῖεπιὶ βοοϊοἰδΐθη Βο- 
ταϊηυτη σοπίϊποτί, ἰδ φαᾶπὶ ἅπ0 φαοάδπι φιιοα νυἱποπ]: ἱπδῖαγ οἰξ, εχ 60 
Ῥεγβρίοὶ ροϊοβῖ, φιοά Ρὶ δὰ ποιῖεγ ἐρεῖ τὸ αἰτετῖμ5 δαϊ ΑἸ τογ δοσυτα 
οη δρεῖ, ρεγιηυϊαιίο ἱπῖεν 605 Ἑομγα ἢ ποη 8016ξ, μη 6 πιάση ΔΏ τη 
οὔπιὶ εἰὰ8 απο χυΐς Παρεὶ αἰϊεγ ἱπάϊρεϊ, αἱ ρυΐάᾶ νἱπί, ἐχρουϊδηάϊ 

40 ἰγαπιοητὶ κὲ ροϊοδῖαβ. ἤος ἱρίτπτ οροτῖος ὀχδθαπδϊωτη 6866. ἰπ ρετ- 
πιαϊαϊϊοπεια Γαϊιγᾶπι δυΐοπι, δ ουῖθ τ δἰΐᾳαθ παπο ποῦ δββδγητϑ, 
ἴσης οἰ 9. πο} 9 [δοιιϊταῖοπι εἰ οσορίαπι ἔογε οὐπι ἐρεβίπιαϑ, νυ 
ΦΡΟΉΒΟΙ ΠΏΤΉΠΙΙ8 ἱπίογοθαϊ!, οροτίοϊ επἰπὶ τπιπίουϊφαςα δατῃ γοπὶ 408 
οξοαὶ δοοῖίρεγε ἰΐσαγα, Ὡδὲ πητηπιιπὶ δἰτυ οί! 864 τάθπὶ Ὠυϊπίηο 
ἀυσααε ἱπίεγάυμι δοοίἀϊξ: πο Θηΐπὶ 56 ρ ΕΣ δε συάίθτῃ νἷπι μαρεῖ. 
ΤΘΓΩΠΙΔΠΊΘΙ: ἱπιπι Δ ΊΠΟΥ 86 δίαΡΊ ΠΟΥ ρϑστθδπογε δοἰδὶ. ἰΐδααθ ἀ6- 
Ῥεπὶ 6856 γε8 οἴππες δθϑιππδῖδε: 50 ΘΠ ἐπ ΤΈΓΏμΙ ροΓΙΠΠΙΔΙΪΟ ΘΕ ΠΊΡΕΣ 
ζυϊυγα εἰ. χηοάδὶ δγίς ρεγτιυϊαίο, εὐ εἰ βοοϊοῖαθ. πυπιπιιδ ἱριἐυΣ 
Ροβίδαφπδπι νεἰπεὶ πθηϑαγα γα5 ἀρία ΄υδάδπι ςοπιροβί(ορ 6 δὲ οοη- 
τοηϊθηπα οοποογάθ5 ἱπῖογ 86 οἵ οοῃϑοπι!βηΐο5 γο αἰ αἰ, θα5 ὀχϑθαπαῖ, 
πᾶτρ ΠΕΩῸ6 δὲ ποη [υϊδϑεῖ ρεγιπαϊθίο, δοοίεῖαθ σοῃϑίᾶγα Ροιταυΐδδεῖ; 

- 
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ὩρΖαδ ϑῖπε βεαοδι ἑαξε Ῥοτιπ βῃοπηὶ ἰσοῦβ ἀπαπᾶπι ζαϊθ5εῖ, πεζαε 
δἰπε δρίδ 4υϑάδπι τεγῆτα σοπιροϑιἶοπα εἰ σοΥ ΟὨἰΘΠΊΪΒ Δϑαμα δῇ, 
ΤῸ8 Ἰδιατ πίε 86 ἴδτα ἀιδεμπῆου ἃς ἀΐϑρᾶγοδ, 51 ὑδῖτιπὶ πδοτίτωπι, 
Π0}18 ςοπηπιπὶ τα δηϑιγα ᾿πΙΟΓ 86 σΟΏν ΘΠΪΓΘ Π6Ο ΠΟΙΔΕΓΕΓΕ ροϑεσηι; Ὁ 
δεἀ φυοὰ δὰ αἰ]ἰϊαῖεπι πα ρεπιίαπι αι δείπαι, 5818 σοπιπιοᾶδ ροι- 
ϑυπῖ, ἀΌΔΓΕ ἀπᾶπὶ αἰ ἄτη οχίαγα πθοθ886 δϑὲ, [άπ Ἠοπιΐπηπι ἰῃ- 
δἰἰτυῖο εἴ εχ σου ἀϊοίοπε; Παδρτγορῖοτ νομισμὰ Δρρε]]απσ. πηπιπνοὶ 
επὶπὶ Γαδ ἰπῖετ δὲ ἀΐβραγεβ δρῖὰ ΄υδάδπι σοτι ΡΟδι[Οη 6 εἴ σοηγδπίβδ- 
ὰ σοποοτάεβ εἴβοὶϊῃ: π1}}} εδὶ δηΐπὶ ἀπο πο τπθιϊδ! ὉΓ παταπιπε. 
εἷϊ ἀοπιιδ αι, τηῖΐπδε ἀδοεδιη ὦ, Ἰϑοῖπβ 6. ἃ ἰρίτυτ ἀἰπιϊάϊαπι ὁ [πετὶς, 
δἷ ἀογιυδ χαίπφιδ τηϊηᾶγοιῃ 91}, δὰξ ἴδηι φυδηιῖ φυΐη4π6 ταΐπδο βυδῖ:; 
ΟΣ δαῖεπι ἰδοῖυ8 ἱρβίῃϑ ὁ ἀδοίγπα ρᾶγϑ8 ἐπερ πρνναν: Ῥόγθριουππι ἰρίϊητ 
6δὲ φυοῖ ἰεςιὶ ἀοπιιὶ δἰπὶ ἀβθα 88, Πεπηρα αυΐπαπ6. δὶο 8αιΓ6ΠῈ ΓΕΓΠΒΝ 
Ρετγιπαϊαϊϊοπεπι βεγὶ βο] ξαπὶ 6886 δηΐα Πυτππιΐ 5. ΠΟῺ δϑὲ οὐμεῃ- 
Γῶτη: ΒΗ] επὶπὶ ἱπίεγεϑε, πἴτιτη ἰδοιΐ χυΐπηθε, δη χαρά ἰδηᾷ ἐϊ 
φααπῖὶ ἰες αυΐπαια, ργο ἄοπιο ἀείωτ. 

9. Ουἱὰ ἱρίταγ 51 ἰπταγία, φυϊὰ ἴὰ5, δ φπᾶπι ταϊίοη δτα ἴα Π0 ἐδ 
τεοῖργοοα ρεγρϑϑϑῖο δὰ ἦν μανϑαῖ, δῆργα δχρ]ϊοδῖυπι 688. ἢἰς ἃυΐοιη καὶ 
ἀἰδαποιῖθ, Ρογθρίοπαπι δὲ ἰυδῖαπι δοίοῃθιη ἰηῖοτ (4 χὰ ἃ δϑὶ ἔδοετε 
εἴ δοοίρεγθ ἰῃϊαυίατ τηθάΐατη 6866. {πὰ επὶπὶ ρ]ι.58 ΟΡ ΐπογο εἰ, 
ἢος πιεϊπα8. ἰπδι τα Ρόττο τιράϊοογιδδ οδῖ, Ποἢ 4ποιηθάο υἱγῖαϊε 
ϑυρετίογεϑθ, δεὰ χυΐα πιεάϊϊ εδὲ, ἱπί αϑεϊεἶα δυΐθυ Ἔχίγοιποτατν. ργλθο ἢ 
ἴογθα ἰυϑεεα νἱγίαβ ἐδ πὰ ἤόπιο ἰυϑῖυ8 ἀρίπϑ ἀϊοἰτογ ἔειπὶ δά δρδη- 
ἄυπι οοπσα]ῖο ἰά φυοὰ ἱπδίαπι ε5ῖ, ἴση δὰ ἐπ ἐπὶ νεπάταπι εἰ δἰθὶ, ἃ 
οαπι δἰΐοσο οοῃίγαμαξ, οἱ δἰϊογὶ οῦπι δἰζοσο σοπίγα ἢ ηῖῖ, ποπ ἤΔ οἱ 
οἷδὶ ρὶα8. εἱῦ8 χυοὰ ορίαθη!ε δϑῖ, πιῖπα5 αἰτουΐ, εἴ ΘΟ! ΓΑ δἰδὶ τοῖπος 
ἀαπιηὶΐ, ρ]τι5 αἰτετγί, δε ὰ δἰ δὲ δἱ 8}}15 ἰά φυοά δβεαπαιῃ ῥτορογθοπε δὲ 
ἀγίρυαῖς ᾿ϊεισαθ ὄγρα αἰϊατη ορδεγν δὶ οὕτῃ ΑΝ οοτηρᾶγαταπι δῖτα 
ςοπιγαμδηΐοπι. σοηῖγα ἰμἰ με 18 ὙΙυτη 6δῖ, σαο δὰ ἰὰ χαοᾷ ἱπίαρίππι 
δϑὲ σοηβυ}10 ἀροπάσπι πορδ4θε οἱ 4]118 τὶ αδηάστα ἀρτὶ δητοαι, 
μος δυΐεπὶ δϑὲ πἰπιΐυτα εἴ ραγατη οοπιτιοαϊ δὶ ἱποοτωταοάϊ, ἃ ργο- 
Ῥογέοπε δἰϊδηυπι ἃς ἀἰδἰπποίδτη. ἰΐάχαα ἱπί δε! ἴα δδὲ αἰπιίππι εἰ 
Ῥᾶγιιπι, φιΐα εϑὲ εἴ εἰ8 χαρά πἰπιΐππὶ δὲ οἱ εἷπ8 χσυοὰ ραιππα, (ππὶ 
χαὶΐδ ἰῃ δὺ8 φοίάεπι οδαδα ηἰπιίαπι τοὶ δρδοίϊαϊα π|1]16 ἰδὲ ἐΠΡ αἱ, 10 
ἰμι 116. εἰ ἀαπιποβαθ ράγυπι, πη αἰΐογυπι δυιΐοτι Ὡρζο το βοπεγαϊ μον 
δὰ δυηῃάθηι τηοάυπι 56 ρετῖξ, δεὰ φῃοά δὰ ἱπίψαμιι χαρὰ ἃ ργοροτῖ- 
ὥοῃδ τεπιοῖαπι εδὶ δἰεπ δὲ, αἰγοσιῃ αι τποάο ςαθὰρ ἰυλοτῖι, ἰαϊατῖε 
[Δο ὦ δυΐθπι οὔτι ἄμμο βἰπὶ ἐχίγεπια, πιΐηα5 δχτγοπηασι ἱπιατίδτη δοςὶ- 
ῬθΙῈ δϑῖ, πιδῖῃ5 δυΐοτῃ ἰπίυϑῖα ἔδσαγα, ἀδ ἰαϑιϊεῖα ἰρίξατ εἰ ἱπιυσυτία, 
ἀπαθηδτα 811 αἰγίπδφαθ παῖανα, πος πιοάο ἀϊοίυμη δἷὲ; ἰϊειιαδ ἀδ 
ἰυδῖο εἰ ἱπτυδῖο πηϊνογϑίηι. 

10. δεά χυοῃίαπι βεγὶ ροϊδδὶ αἱ ἰ8. αυὶΐ ἱπϊυδῖ6 ἔαοῖξ ποπάπη 
ἰαπηθη οἷϊ ἱπϊαϑἴι:5, φο ΡΌσπδπι ἱπίαϑι6 ἔαςτ8 ᾿ᾶπὶ ἱπὶαδῖι8 εδὲ ἴῃ 805 
πους ἰπὶπσι δα βοπογεῦ δὴ τ [ὯΓ ἀπξ Δα] Γ δὶ ἰαῖτο ῦ 85 δἰς 
18} ἱπίθγοτιῦ πᾶς βογὶ ροϊοϑὶ αἱ φπΐβ στ αἰΐφαδ πιο τεπὶ 
Βαρεδῖ, διδὶ ποῖα χυΐάθτα 1118, νδγυπίδιηθη πη σοπϑυΐῖο, δδὰ ρετ- 
τατϑαϊίοπε εἰ ἰδ ̓ πε Ἰη Βαπιπιαῖυ8. ἰδοῖς ἰρτον Ηἰς ατιίά οι ἑηΐαθθε, 
δε Ὡοη ἰοοῖγοο ἰπίπδίυ8 6ϑὲ. χῃθιηδάἀπιοάυτη πὸς ἔυτ δὶ, εὐπά 
[αἀτϑῖυ8 δἰῖ, πος δάἀα]ξοτ, οἰϊατηϑὶ δ πἰ θυ πῆι οοτωταίδετγῖξ, ἐϊονεσοδ 5 
οοἰοτίδ, φαομπηοάο ἱρίταγ αἴΐθοῖα δῖ τεοΐρτοςα ρεγρεβεῖο δεὰ μι δὲ 
ἴι8, ἀἸοίητα εδὲ δῃῖθα. δεα ϑοϊθπάιση δϑὶ, ἰυ8 14 σῃποά πυδετίτρορ, εἰ 
δἰ ] οἰτετ ἰὰ5 6886 εἴ ἴμ8 οἶν!!6. δδῖ δυιΐθπὶ ἰηῖογ δο8 ηαἱ οοτρῖπμεν 
ἰδῖθ δὲ βϑοοϊοίαϊα υἱΐδθ ἰῃϊο 86 σορίπποι δυηῖ, ποσδίῃ δα ΠΡοτο εἰ 
δεχπαὶθ υεἶ ργοροτγίϊοπε νυδ] ἤππιετο, αἰ τόγατ δὰ νΐϊατα ἀεροβάνι 
πεοΘϑϑατϊαγοτη σΟρ ΐ5 ρῈΓ δὲ δδαπάθηϊ πἰ Β [πὸ [οτί8 ταχαίγωξ. ἴδ 
408 χυϊραθ ἢος ποη οδὲ, οἷβ ἰῃῖοσ 'ρ8ο8 80ῃ εϑὲ ἰπ5 οἶγ!ϊδ, δὰ ἴω 
αυοάδάδιι εἰ εχ 1ΠΠ|8. δἰ πα! τυ ἀἶπα οι. ἀρ εἰ ἰαῖππι. ςουασηυπὲ δὰ 9 
ἴαγε Ὀϊαπίπτ ἃ απίρυ8 οἱ ἰδχ ἱπέθν 'ρ5ο8 σοπιπηθηΐϑ εϑῖ, ἰεχ ἀϑιε 
δΟΓΏΤΩ ΟΟΤΩΠΙΠΠἾ5 δοῖ Πυοτγαπι εἰ ἱπ] 5 ἢ Π| δοῖ, ἰοἀἰςίατν Θπρδὰ Ἰοτῖα 
εἱ ἰηἰυτίας ἀἰδοερτατίο 65ξ. ἱπίθγ φιιοβ δαΐοτπη ἱπιυδδἶα ἰοςΏτα βεδεεὶ, 
ἰπῖεν ἴτοϑ εἰ ἱπίατίαθ ἔδοίεη 48ε ἰοςῦ8 6656 ροίεϑι. φοΐριαα διζειε με 
ἦρδο8 ἱπιυγίαθ ἔδοϊεπάδθ ἰοουϑβ εϑῖ, ΠῸΠ σοπίίθιο τ [8 οτατιῃν ἴ3- 
ἰυδέια γερο ογ. δδὲ δαΐετη ᾿ἰυγίαπι ἴδοογε δογύση 4088 
Βοπα βυπὶ οἰδὶ ρὶυβ τγίραετθ, τηϊπασφαα δογὰπι ΄υδ αρϑολοῖο πα. 
ἰᾶυς Ποποΐπεῖη ΠΟῚ δἰ πίτηι8 ἱπηρεταγθ, δε ἰδζοῖι ἀπε τωύσρει, 
αυΐα μος 16 δἰδὶ ἔδοογε σοπδπανυῖ βίφυθ ἰγιδηπυϑ. εδὲ δαξῖετο ἢ σφ} 
Ῥταβεβῖ ἴυγι8 οὐδῖοδ. φυοάδὶ ἰαγίβ, Ἔγρὸ εἴ δϑυδιδιῖα. ἴδσῃ γψετὸ 
φυοπίδπ), 81 4118 ἰαβῖι5 δἰξ, πΙ 110 Ρ]π5 δὰ δυπὶ βοιὶ φσπδχα δὰ οσξετοΣ 
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υἱἀοίατ ρετνθηίΐεθθ (ποη δαἰπὶ Θογαμι παρ ἀρϑοϊηϊθ Βοηᾷ φιπὶ ρἰμ8 
οἴδὶ φηᾶπι 4] 15 ἐγιβαΐξ, τοὶ εχ ργοροτιίοηα χυράδπι εἰ ἀβββαίατλ, 
ἱροίτοο αἰξοσὶ ἰδβογαῖ; οἱ οὐ ἤδπς Ἵδῦβϑαπι Βοπιπι αἰΐδπατα ἀϊομηξ 
6586 ἰπδεϊτἴατη, φιεπιδάπιοιιτα οἱ ἀπίδ ἀϊοίϊυιῃ εθῖ. ἀδῃάα ἰρίτυτ οἱ 
τῆδγοαϑ αἰΐσαα δἰἴ. πᾶθο δυΐδια δὲ ἤοποβ εἰ ἀδουδ. φυὶΐ γϑγο ἢ 
σοπῖδηξ ποὴ ϑυπῆ, εἰ βαπε ἰγγαπηΐ. 08 δυΐεπι γ6] ἀοιπίηϊ 'π 56 γτο 8 
ψεὶ ραϊγίβ ἴω Πθεγοθ ποῦ δϑὲ ἰάθπι αἴψιιε μᾶδο, δβεὰ ἴδιηεῃ δἴτη δ. 

τ Ὡθ4π6 δηΐπι ουΐφυδτι ἱπ 50 ἰπἰαφεϊαε Ἰοσα9 6588 ροΐεϑὶ δμβο]αξο. 
αἰχυΐ ροβεεϑοῖο βεῖι ἠναποίρίωπι δἱ Πβογὶ, πϑ4α8 6εο ἀυπι ραγνὶ οἷπὶ 
ἸΕηῸε ἃ μδῖγε δαίμποιϊ, ραγιῖδ ἰποῖαγ δυηΐ. 86 ἱρφυπ ΔαϊΕ ΠῚ ὩΘΠΊΟ 
ἄδτπο αἰξεῖς οοπϑιλῖο. ποὸπ δϑὲ ἰβίξαγ σα φαδαν ἱπ 86 ἔρϑυιη ἱπιαδι1- 
(ἴλ8 Ἰοοῦβ. εχ 4υὸ εἰβοί(ατ παι ἱπίαγίαθ πεφυα ἰατγί εἶν!!! ἸοοΏτα 
8686. ἰερε δηΐππ ἴθ οοηδίαγα, ἴῃ ἰἴϑ4ι6 ἰοσῦπι Βάθεγε δρυὰ 4πὸ8 
Ἰοζθτι 6886 σοιππιθηειη ρΑἰτυγ πϑίαγα, ἀἰσοθϑτημβ. 08 δυιΐζειη 6588 
ἀοσαυίΐπιυ9, φιΐμυ9. 688 ἱπίεγ ἱρβοβ ἱπιρεγαπαϊ δἱ ραγεηὰὶ δεααβὶἰαϑ, 
ἔϊαχυα ἱπίογ υἱτιπὶ εἴ Ὀχόγθτῃ πιαρὶς πᾶ ἱπέοτ ραΐγεπι δὲ ἰδ γοδ, 
ἀοταίπαπι δὲ δογνῦπι, ἰπτγ18 δδὲ σου ηὶῖδ5, μος Θηΐπὶ ἰ}8 δϑὲ δά 
τπδηάδαι γοπὶ ἔαιπ!!ἀγαπὶ ρεγιϊπθηϑ; φαοὰ αἰϊυ ἃ 6δὲ ἃ εἰν]. ἰὰ8 οἷ- 
σἱϊε δυΐετλ αἰτιὰ παίυγα!α δϑὲ δία Ἰοριπυατῃ. πίαγαὶα 4568 .}1- 

20 4πὸε ρεπἴπαι Ἰάεπν τα]οῖ, πο 4υΐα ἴα νὲ] ἀθρογεῖμῃι δὶς γεἰ ποὺ ἀθ- 
ογθίαση. Ἰερί εἰπιατη δυῖριπ, φυοα ἃ} ἰηϊτῖο, ος δὴ {10 τηοάο δῇ, 
πἰ δ} τοίδγε: ουτα σοηϑεϊταἴατῃ ζιοτγὶξ σεγο, ἔθῃς ἀδιδῦτη γεΐεγι; πα }6 
εδὲ {πὰ τοϊμα οἀριΐναπι γεάίπιογα, δυὲ 1114, οαρτάπι ἰουὶ ἱτπησαο αγθ, 
ὨΟῊ ΟΥ̓Θδ; ργϑδῖογθα ἰερθὲ οτοηεϑ 4085 ἀε γερι8 βἰπραϊατίθηδ εγαηῖ, 
αἱ Βταρίἀαρ δᾶογα ἴδοδγε, δὲ 4πϑεοῦηφυξ ἃ ρορυ]ὶδ δεῖϊα δὲ ἀεοεγεῖα 
δαπὶ, οχιϑηδηξ δαΐθπι ὩΟΏΠῺΠΕ ἴατα οὐμηΐῃ 6886 Πυϊαδιῃμοί!, ἰά εδὲ 
ἰεριπια, φαοηίδια ἰὰ φποά σοπϑίαϊ παίυγα ἔστη οθ116 αἴ ε ἰιππιαῖα- 
με ρϑὲ εἰ υρίφαε θαηάεπι νἱπὶ μδρεῖ, χφῃειπδάιποάυπι ἱρηΐδ εἰ Ηὶς 
βὲ δρυά Ῥετγδαβ υτγὶϊ: ἰαγα δυΐθπὶ αι ι 16 υἱάδπὲ ἱπηπιτιΐαγὶ. δε μος 
ἈΠ ἰϊὰ ε8ῖ οπιπὶ 4ηϊάθπι εχ ρατγῖε: δϑὲ οοτῖε 6Χ αἰϊαμα. εἴ δᾶηε δρυὰ 
ἥεοϑ [οτί4886 μαιιάφυδαθδιι ΑἸ Γ 8ὲ τα8 μαβεῖ: δεή δριιὰά Ὡο8 δδὲ 

30 ῥτοΐφοϊο φι!συϊὰ ϑιΐαπι παίαγαϊ τη π8}}]6, ποὺ ἰάπιθη οπῖπα. νϑγαης- 
ψϑτη δὴ πλμ1}0 ταΐηπϑ αἰϊι ἃ παίαγα συα]εῖ, δ᾽ ἐπεὶ ποι παίυγα, 864 φυρά- 
Ὡδῖα οἱ 404]6 οἰϊδπὶ δογτι 4086 416 Γ δνθηΐγε 4φυδεαυθ τηυϊᾶγὶ ρο8- 
δαμῖ, παΐωγα ναϊθαῖ, εἰ φῃοὰ ποπ παΐπγα σαὶ δὶ 86ὰ ἰεξβ εἰ σο;ϑθηδιι, 
δῖ χῃίάσιμι ἀπιθὸ ρϑγδθᾷιδ διηῖ τη" 111, οχ ἰ15 4πα6 αἴΐεγαπι σορπο- 
δοεγα ᾿ἰοερὶξ; ςοἰετίϑαφῃς τερμ8 δδάθῃ ἀϊδιίποιῖϊο ροΐετίξ δοοοπιηο- 
ἄατὶ. πρᾶπὰϑ επίπι ἀεχίγα νυ επιΐοσ δϑὲ διηἰδέγα ὩβζΏγα : δίφαϊ δυθηΐγα 
ροξοδὲ οἱ αἰϊφαὶ δἰοἴεῖτα ρετῖπάς αἰ ἀεχέγα υἱδηΐιγ, ἰᾶτη Ὑθγοὸ 48 

113δῖαγα εχ οουβεηδὰ δὲ πα] δῖα ἢ οσπιίμυπι ἤδίδ διιηξ, οἃ τη θη ϑυγί8 δι πὶ: τα 
ϑπξ. ὩΘ4Ὸ6 Θηΐτα ΟΥΘΏΪΡῸ ἴα ἰοοἷδ δυηὲ ἀ6 4868 νυἱηὶ ἔτι οι τ τηθη- 
ϑΈζαΘ, δεἀ δρυὰ 605 4ὶ οιηυηῇ, τραΐοτγθδ, ἀραιὰ 608 4πὶ γοηάπηξ, ταῖ- 
ποζοϑ. ἰϊοιηηαα ἰθγα πΟῚ πδϊαγαὶϊα δὰ Βητηαπα ὩΟἢ δυπὶ Ομ ηΐ θα 8 ἰῃ 
Ἰοοῖδ βλάβην. πᾶπὶ πὲ ταὶ ρᾳβ]οδα φηλάοπι τεροπάδα ἔοστηα ὑπα δὲ 
δδάεκα εϑὲ ἀρῃὰ οπιηδ8: δε πὰ ἀππηϊαχαὶ ὈΡΊ 416 οοπδεπίαπϑᾶ πᾶ- 
ἴπταο οϑῖ, ἐ8 4086 Ορξϊμια. ἴδπὶ ππαπισι απ ἰμ5 οἴ πυσηηποάσῃα 
Ἰερὶεἴπαπι δαποπι γαιΐοπηεπι μαΡθ οὶ δα Βοπιίπαπι δοίη 68 αυδτα ταβ 
ππῖνϑσδαθ δι δἰηβίαγαδ. πρπὶ 4086 ρθη στρα] τα δηπῖ, δοὰ ππυπι- 
ηποάσαε Π]οττιπι ἀπππὶ : ἐδ δηΐ ππὶυ ἜτβῺπε φυϊἠάαπι, ἀἰξετ ἀπέθμ 
δὲ ἂν ἱπίησία ἰηἰυϑῖθε ζαοΐητα, δἰ α ἰαγθ ἰσδίαμη οἶδοίηπι δοὺ ἰυδὲ6 ἴδ- 
οἴατα, 480 δ]ἴεσ ἰπ8 δθμτῃ ΟΡ τη εἰ ̓αϑέῃϑαμε 6χ ἰοἰαδῖο γε ἀϊατ. πᾶσα 
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δαπ6 δαπῃ ατπεπὶ ἱπίαγία δἴβοῖς ἱξπόγδηϑ, ἤπδ4πθ 400 χαδρὶ ἱπείγῃ- 
τποπῖο, πϑᾷπα οὐΐμ8 ταὶ ρτϑῆδ, υεγοΐ οδυϑα 4πεπὶ γεγβεγεῖ, Ππᾶγα 
γεγρεγεῖ, ουΐῃδ ἀδπίφια ταὶ οᾶπ88 νεγβεγρῖ; δἴψαθ "]]ογὰπι ὑπαπι 
φυϊήφυε αὶ πεημε εχ εὐεηΐα πθ488 νἱ, νεϊαϊὶ δὶ χαΐβ αἰϊοαΐαϑ τῆᾶπα 
ἀρργεβθηδα αἰϊεγητι Ὑεγθογοῖ. δὲ δροπῖε πο σνϑγβεγανίξ ἴ5 ουἱῃ5 688 
1Π8Π0.8: ΠΟῺ Εῃΐτη ἴῃ 60 διζαιη ζω. οοηιίηρογα δαΐθση Ροϊεδὶ υξ ρᾶ- 
ἸΟΓ 5[ 15 4ῸΣ ρυ]δαίυτ; 5 πὶ ρυ]ϑαξ γεγο, ἰἰπσα 6886 μοτηΐποπὶ ἀπη- 
ἰαχαῖ, ἀτιὶ ΘΟΓαιπ ΔἸ φμ πὶ αμὶ δι ἰϑαπῖ, δοίαξ, ρδίγοπι 6866 ἡββοῖδϊ. 8ἰ- 
τα 8 δυΐετα ἀἰφιϊποῖο 'π 60 σαΐι8 σαιϑα Γ68 δρίτυτ, Δα ! ̓τα δἷς, ἴῃ 
τοῖα ἀεπί4ιε διοϊϊοπθ. φιοά ἰρίτατ ἰρτιογαθαγ, δὰϊ ουπὶ παϊηΐπιο ἴρηο- 
τεῖαν, ἐδηηθη Ὑεὶ ἴῃ δἷτι8 φαὶ δρ|ῖ ροϊεβίδϊθ ποη εβῖ, υδὶ] αἱ νὶϑ αἴζετ- 
ἴμτ, 14 ἂν Ἰωνιῖο ἂρὶ ἀϊοίζαγ. πνᾶπὶ τπα]τα ϑ8ᾶη8 ἐογαπι φυδε πᾶῖυγα 
ὩοΡί5 αἴξεγε, βεϊβι εβ εἰ εβίπιιϑ δὲ ραξϊπιαγ; 4πογαπι ἈΠ] πϑο ϑροηῖα 
ποϑῖγα πο ΠΟΡῚς ἰην 5 βογὶ ἀϊσδηήυπι οδϑὶ, πξ δοπθϑοθγε δαϊ τποτί. 
ἷπ τε 8 ἰυϑε18. δυΐεπι 8646 δίαπε ἴῃ ἰυϊα8:18 Ἔυθηΐα ἰοσυπι ΔΒ ΘΗ. 
πιᾶτῃ οἱ 4ιιΐ8 ἀεροδίμιπι γε ϊάετι ἰανίτυ8 δὲ πιεῖα σοαοίῃϑ, 5 ΠΟ 6 
ἱπδίο οἴδποῖο ἔππρὶ πϑᾷιβ τγεπὶ ἰυδίατη ἀρδγα ἀϊοοπάπ8 ὁϑῖ, πἰϑὶ οχ 
δυθηῖι; ἰΐθπιχια φυΐ περεβϑιἰαὶα οοδβοῖα8 εἴ ἰπνίτη8 ἀσροϑίϊαιπ ποῃ 
τοάαϊε, ἰδ. εχ ἐνεπίῃ ἰηϊαιΐαπι ἴδοθγα γεβ4πὲ ἰηϊυδέδα ἀρεγα ἀϊοθηάι8 
ἐ5:. ΘΟΓΏμΙ δῃΐαιη 4π86 βϑροηΐα ἀρηπίωτ, ἃ] ΟΠ 51110 σαρίο ἀρίπια8, 
ΑἰϊΑ φΟμδ,]10 ποὺ σᾶρίο. ΠΟ 51]10 σαρῖο δρίτατιδ πᾶ γα Ὀτῖι9 ἀ6]}- 
Βεγδῖδ, ἤοῃ οᾶρῖο σοῃϑι 0, 486 τα πο δηὶε ἀεἰἱβογαῖα ἀρίπιιδ. ἰᾶται 
φυτὰ ἴῃ βοοἰεἰδῖε ξϑπετγὶβ μασηδηὶ ἐγία δἰπὶ ἀδπιποταπι ρβεπεγα, δᾶ αιιΐο 
ἄεπι οὔπὶ ἱπβοϊοπῆα οοηΐμποία δαπὶ δγγαῖᾶ, οπτὰ 418 ἀυϊ Πα πὶ ταῖς 
πἴιηε εχἰβεσηαν!: ρεγουθηάο, δὰξ φαοπιοάο ποη ραϊανῖξ, δι απὸ 
ἱπδιγαμηεηΐο ἢοπ ρυΐανϊξ, δῖ οαἷῃϑ ταὶ ταιία ποὴ ραΐϊανϊ!, ἰδὲς 6ρ6- 
τῆς. Ὡδτ δῃϊ 86 ΠΟ ρδγοπϑϑηγηση, δ ξ ΠΟῚ Πος ἰηδίΓυπιοηΐο, δπϊ ΠΟῚ 
Βυπς, δαὶ μου Βυΐυδ τοὶ οδιβ8ἃ, δγοἰϊγαῖπδ δϑῖ, υδγττη δοοίάϊ πο ἰά 
ουΐπε οφυϑᾷ 66 ἔδοεγε ὀχἰδεϊτηαυϊ, δε ἰοηρε αἰϊαᾷ : γεγθὶ ργαῖϊία ποῦ 
αἱ νηϊπεγαγεῖ, δοὰ οἱ ρυηβετγαῖ, Γεγγωπι δίγιη πὶ, δξ ΠΟ διυπὶ 4Ὸ 6 ΠῚ 
Ραϊανῖξ νυ]πογανὶε, δὰξ ποη σποπηοάο γοἱαϊξ, οαπι ἰρὶτπτ πδοορίπαῖο 
ἀδιηνηαπι εἰδίωτα ἰαοτίτ, ἰη οτευ απ ποπιϊπαῖαγ: οὔτῃ δυΐθιῃ ποπ πε ο- 
ορίπαϊο φαυϊάθτα μ]υὴ, φβὰ ζαπιθη ποη πα  ἶοβα, ουγαϊηπι 860 Ρεοοδ- 
ἴυτῃ Ρϑορδὶ δπὶπὶ ἔμπα 4υἰ84η6 οὔπὶ ἧπ 'ρ80 οϑι886 ρτγίπείριχι 
ἱπεδὶ ἢ ταϊοτι πηδίμδ δῖ, οππὶ ργποὶρίατη δχίγα δδῖ. Ὁ ΡῚ υέΈγο 4υ}8 
ϑοῖθῃϑ ἰφθϑὶὲ αἰΐβιυσι, δοά ἀδὶ βογϑιϊίοηα Ὡθη δηΐοργοδϑα, ἰπϊαϑία ἔα- 
οἴμπλ εϑῖ, ἜἘχθιιρ !; οδυϑα 4ηδεοηπηπε γε] Ὁ γα υεὶ 2} αἰϊϊ5 αἴεοιὶ- 
Βα, φαὶ οὐ δῃϊ ῃθοθϑϑαιῖὶ 5ἰηϊ διιξ παίτγα ] 68, Βουαίηΐθι5 δοοϊπηξ. 
πδαὶ 4αἱ Ηἷ5 ἱπιρι οὶ ἰλεάπηξ δἰίογτιπι εἰ φαΐ ἐπ Ηἷδ ρδοσδηΐ, ἱπἰυγίϑτη 
11} φαϊάοαι ἰδοϊπηξ, εἰ μδθο διαὶ ἰηἰαπῖα [αοῖα, πο ἀυπὶ ἰάπιεῃ ργο- 
ἴετ μδδς ἰηἰποὶλ 64 Ὸ 6 ἱππργοθὶ 5δυπὶ: ΠΟ ΘΠΙπὶ πιά] 1086 ἀδιπηατα 

ἀἰϊαῖτιτι εδὲ. σαπι δαϊθπι σΟπϑὶ]10 σἀρῖο εἰ ἀδ ἱπάυδιτία, τὰπη δὲ ἰπΐα- 
δἴῃβ8 δὲ ᾿πιργορυδ εϑὶ ἀϊςεπάμβ. ἀπδρτγορίετ τγεοῖθ. 4π86 Ρ6Γ ἴγδιχι 
Ἀυπΐ, ποὺ ἀε ἰηάῃϑιγία ἔδοῖδ᾽ ἱπαϊςαπῖαγ: ποῖ δηϊπὶ ρτγίογ ἰδ 6 ι]}} 15 
αἱ ἱγαῖπς ἔδει, δεὰ χαὶ ἰαςε55ϊνὴξ δἴχιε ἱγτιϊανϊξ, ργαδίθγοα ποη δϑὶ 
οοπἰγογεγοία ἀε ἕδοῖο δε ἠδ ἰωγα : ΟΡ ἰῃϊηδε ἴδε Θηὶτη 5ρ δ οῖθ πη ἀπ πιο 
οΒἰδοίαπι ἧγα σοπιπιουθίησ, ἤθάπε οηὶπὶ ᾿ΐο ἀς ἔδεῖο σοπίγονογαῖα 
δῖ, αἰ ἴῃ γεραδ σΟΠ ΓΔΒ ΘΉ 15 ἰπίογ 608 χαὶ σοπίγαχϑιτπὶ (φοτΏτα 
Ἡδοδδ86 εδὲ δἰΐθγτιτῦ 6886 ἱπργο ππῃ, ἢἰδὶ ΟΡ 14 ἰαοϊαη!), δοὰ ἠδ 
ἰδοῖο ὑπππὶ εἴ ἰάδπι δϑητοπίθα ἀθ ἴυγε ἀἰδθεπιϊπι δἴαπα ἀπ ΐβπηε, 
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οἱ φυὶ εορίαἴο ἰδεοὶῖ αἰΐθγτηπι, πο ἱρπιογαῖ. ἡκένᾷ 4υὶ Ὁ ἴγαῖο ἰδ6- 
δὰ4 εοῖ, ἱπίατίατη 86 δος θρί856 ρυ αι: 4πὶ ἰγαῖπ5 ἰδ 6581}, πῃ] πὶ κα [ε- {136 
οἶδδε ἱπίυ γα εχ διπιαι. απο δὶ 7818 σΟΠ 5.10 ἀδπιποπε ἰη γαῖ, ἰη- 
ἰασίαμι ἕδοϊς; εἰ φαΐ 5 Σπϊπτῖΐα ἰαξογθηἀϊς ἰηΐπτῖπϑ 688, Ἰπ| 81:18. 688, 
οὔτ γα] ἃ ργοροτγίίοπε νεὶ 8ΔΡ ἀρᾳυδὶ"!δῖδ ἀἰβοθϑϑογὶῖ. ἰοιπατιὸ Τα δἴιι8 
εοἴ ἴῦπι στη ΠΟΠΘΌΪ10 ἰπ816 δρὶ!. ἱπδῖο δρὶϊ διιξθιη, δὶ πιο άο βροπῖα 
εἰ νοϊυπίαϊε δυα ἀραῖ. δοῖπιπὶ δυΐοπὶ 4086 ἱπυῖξα βυπὶ, δ᾽ υβηΐα 
ἀἴξπα φυπξ, αἰΐα ποη Σἴο δεοππῆπο δηἷπὶ Ποπ 80] πη ἰπϑοϊοπθα, 
δεἀ εἰΐαπι ρῈγ ἰῃηβοϊεπείδπι ρθοοδηξ Ποπιΐπθϑ, 118 ἱρποβοθηάμτη δϑῖ: 
φυδεοῦῃηθθ Υ6γῸ ΠΟῚ ψά ολὰ Ἰαϑοϊδηϊαπι ρεοοδηῖ, δεἀ αυδπινὶ8 
ἰπϑοΐθηξοϑ, ἔαπηοπ ρογῖιγδιϊοπ θα πος πδιΌγα “ΠΡ Ὲ5 π66 [τ πη8}}}8 1η- 
εἰδῇ, ἷΦ ποη οϑὲ ἱρποδοθπάμτση. 

11. Ῥαρίϊαγα δαΐοπι ροδββεῖ δ] 'φαΐβ, δἱ πιοάο 881}5 ἀϊβδιϊποϊε [8 10 
δοοϊρίεπάδ εἰ δοίο πα ἱπίαγῖα ἃ ποῖβ ἀϊδρπίαϊντν δὲ, ρτίπηηπι χιΐ- 
ἄοπι πἴγιαι ἰϊ8 86 γθϑ μαρεαὶ υιξ ἀἰχὶξ Εὐυτιρίάς6, οσαἷπ9 δες δὰπὶ δ}- 
διΓάε 8ᾶπε ἀϊεΐᾳ: 

ἸΩΔΈΓΘΤΩ αἱ πιδᾶτῃ Πδοδυρτῖτ, ρ8Ὸς}5 Ἰοφυαύ, 
γοΐεπϑ νοϊεηΐοι, γεὶ τοΐϊεπίοπι πη νοΐθηϑ. 

ΒΡΒΡ 

10 ἑπϊηγλα νοὶ πδίυσα σοὶ οομυϑιτυϊοηβ ἱπιυγία οὶ. ἤαθς οαὔρτη οὔϊα 
111αἴὰ Γαβτγίξ, ταϊπδὲε ἰδοΐμτα δδὲ, ργϊηϑαυδμι {ἰδία δἱξ, ποπάυτῃ ἱπίπϑῖς 
ζαοῖαπι ε65ϊ, δεὰ ἰπϊασία. οαήοπιηια ἰμδὲὶ οἴβοεϊϊ Φδ ἰυδῖε ἕδοιϊ γδϑ 
δῖ. ἡποά σοπηηῦπε οϑὲ δυΐθη), ἰά πιαρῖ8 ργοργίο ποπιῖπο ἰαδῖα δοῖϊο 
ρει ϊαΐησ. ἰαδίηπι οἴβοίυπι δὐυΐδι 86 πὶ ἰμδὲθ ἰδοίθτω σογγεοῖίο εἰ 
δῆνδη ἀπτο ἱπίμϑῖο δοῖὶ δοὰ ἱπίυγῖδο δἰ τεσὶ "]αῖδθ δὲ. 4886 δἰηϊ δαϊαπὶ 
εοὐΐπδασε δογῆση βθηγα δἰ ρασγίεϑ, εἰ χυοὶ 8)πῖ, οἴ ἴῃ φαΐρυδ σϑεβεπ- 
ἴα, Ῥοδιογιῃ8 πο 8 δεῖς υἱάδηάυπι. ἴδπὶ σπτν ἰυϑέα δἰ ἰηϊαϑὲα δὰ αἷπξ 
παθ δυῃὶ ἃ βοΡῖ5 Ἔεχροδίίβ, ἴασαι οἱ [δοῖξ φαίϑφυε ἱπίπδιε εἰ ἰαϑὲε δρὶξ, 
εὔτη 68 ϑροηΐε δια δρὶῖ. οὔπιὶ γδγοὸ ἰηνίτα8, πθηυ6 ἱπἰαϑ8ῖ8 ἔδοῖξ ἢθηπὲ 

ἴαδῖα δρὶϊ, πίϑὶ οχ δυβηΐῃ: δᾷ δ ΐπὶ αρὶϊ φῃΐθυ8 ευεπὶξ πὶ ἰαδῖα ν δ] 
20 ἰηϊιιϑῖα δ[0ϊ, δὲ ἐπειδὲθ (δοΐαπι ᾿πδίαπιχια δοϊοπειῃ ἰά ηποά δροπῖε 

οἵ ἱπνῖξδ δείυπι εδὲ, ἀεβηιϊ ἃς τεγιπῖπδξ. πδπὶ οππὶ αηϊά δροηῖε Βῖ, 
ζατα εἰ νυἱπιροταῖωγ οἱ βἰπηη] ἱπὶπδῖα (βοϊῃπι οϑῖ. εὐἹξ Ἔγζο αἰϊοοϊὰ ἴῃ- 
ἐπεῖπποι, χποά ποηάυπι ογίς ᾿ηϊπδὶς ἰδοῖσπι, τοὶ ε0 ἀοοοϑϑογὶϊ πὶ δροπῖα 
Γασῖητ δὲ. βροῃὶδ δπίοπι βεγὶ ἄϊςο, φιιεπλδἀπιοάατα οἵ δαρτα ἃ πὸ- 
μα ἀϊοϊαχα εδῖ, ἰά ᾳποΐ «αυὶδ 'η δυᾶ ρο(ςεδίαϊβ ροβίταπι δεῖς δοῖθπϑ 
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φαδοτῖ δηἷπι ροΐεθξ Ὀἔττιπι ροϑϑῖξ χαϊθχααπι γεγε ἱπἰυγίατι δαὰ υοἰπη- 
ταῖς δοοίρεγα, πεοπε, 864 ροϊζα5 οἴππὶς ἱπνίτο βαὶϊ Ἰαϊυτία, φυξηιαά- 
παοάτππι οἱ αυΐϊβχυῖΐδ ἱπίαγίθιπ δεῖς, ὁροῦϊθ δοϊ:: μος δϑὲ, αἴγτιτα 
οτηηἶβ ἱπϊαγία δοοίρίαῖιγ γοὶ μος τὶ 110 πιοάο (φιεπιδάπιοάαπι εἴ 
ἰπϊυτγίαπι χυΐϑαιια 868 γοϊαπίαϊα ἴδοϊ!), δπ αἰΐψπα 1: χυδπὶ 4ι}8 818 
δροπῖθ δοοῖρὶξ, δἰΐχιια φυᾶιη ἰηνὶτα8. δίφυε μος ἰάδει ἀς ἰυτε ορίὶ- 
ποπᾶο χηδετὶ ροϊεσὶ: αι ϊδαηὶϑ δηΐ ἰυϑὲε αρὶξ, δροηΐα αρῖξ. ἰἰδαὺ8 

0 οοπϑϑηίδπουπι δϑὲ αἰγᾷααδ δ᾽ Π 1116 ἰπῖογ 86 ὁρροπῖ, ἰυϊυτίαπι δοοῖ- 
Ῥοτα οἷ ἰχ8 ϑτιτι: οθείπογα, αἴ αἴγπαᾳιθ νοὶ] δροπῖε ρογίδγαιυσ δίψα 
οΒεϊπδαῖοτ νοὶ ἰηυ 6, 86 ἃ ἀρϑυγάσπια νυἱάθγὶ ροϑδὶξ οἰϊδτι ἴπ 900 ἴατε 
οδιΐποπάο, οἱ οπιηΐδ υὶΐ ἴὰ 8 δαυη ΟΡ ποδὶ ϑμοηῖθ ορεπϑαι: ποπη]} 
ΘὨΐιπ ἴῃ 9 δπιπὶ ΟΡΕΪποηξ πο 8π8 γνοϊιηΐαῖε. ἴσπι γ6γὸ ἢος χυοάιθ 
ουἱρίατῃη ἀυθίυτι 6886 ρΡοϑϑὶξ, πἴγαπι 4ηΐ84αὶ8 αἰ χυξά ἱπίαϑιϊ ραγίυ!ς, 
ἱπίυτίατι δοσαρί886 ἀϊοεπάυ8 δἱϊ, δἂῃ υδγο, τὶ ἴῃ Ἀρθπάο, 81. 86 γε 8 
Βαρεαὶ οἴϊδιη ἴπ ρεγρεϊϊδηάο: οομέπρογε οπὶπι ροϊοϑὲ αἴ 4υΐδ εχ 
εναπία ἰπ πίγοαυδ τογυπὶ ἰπδίαγπτ δἰῖ ραγιϊςθρ8. Ποτὶ δυιΐεπι δἰπιὶ- 
Ἰίτογ ροβϑδ8 υἰ 4αυΐδ γϑιππι ἰυϑίαγαιπ δἰ: ραγιϊσαρ8, ρογριςαμῃ δδῖ: 
ποῦ δπΐπι ἰάθπι 68ὲ γθ8 ἱπίπβιαϑ βρεγα δίψυβ ἱπἰυγίαπι ἴδοθγα, πα ῃθ 
Γ68 ἱπιυδίας5 ρογίογτο δἴαιε ἱπιαγίἂια δοοῖρογθ. ἰάδιπαυθ ἀ6 τὸ ἰυδὲ8 
δρεπάδ εἴ ἂς ἴῃγε 8ι0 οδεϊπεπάο ϑϑηιεπάμπι. πᾶπὶ βογὶ ποὸπ ροῖϊοβὲ 

30 αἱ αυΐδηιιαπι ἰηἰιτίαπι δοοὶρίδξ, πἰδι δἰὲ χιὶ αοίαῖ; δαξ αἰ ἴῃ8 ϑυθτῃ 
οδεποαῖ, πἰδὶ δἱὲ αὶ ἰπϑὲ6 ἀραὶ ἰυϑίχας ἱπάϊοἰ8. πιυπδγα [ππραίυτ. 
4αοάϑ! ἱπιυγίδπι ἴδοθγε δἰπιριϊοϊογ δϑὲ αἰΐουὶ ϑροπὲθ διὰ πόςδγα, 
δροπῖα δυιίΐδθηιὶ Πορθγα δϑὲ δοϊδπέθιῃ αἵ δαὶ εἰ 400 οἱ 480 πιράο πο- 
ο689, ἱποοπ πε η8 δυΐεπι δροπῖα 808 δὶ 1ρ56 ποςεῖ, ΕΓρὸ βροπῖβ πᾶ 
ἰηϊατία αἰβοϊοιυτ, δὲ βεσὶ ροϊογὶξ υἱ 4015 86 'ρβε ἱπίαγία δἰβείαι. δὲ 

δ μος οἴϊαιπ ὑπὰπι οϑὲ δχ 18 4υ86 ἀπθιϊαπειγ οἱ φαδογιπίαγ, βαγῖπο 
Ῥοδοῖξ αὐ 48 δἰ δὶ ἧρβο ἱπίυγίανῃ ἔδοῖϊαι. ριδϑίεγθεα ροϊδεὶ αἰϊᾳηΐβ 
δροηΐα δῇ ργορῖδγ ἱποοῃεποπεῖδπι δυᾶπὶ 8 δἰΐεγο οἷν υοϊυπίαϊα 
ἄδιηπο αἴβεϊ. ται βεγὶ ροϊογιξ αἱ φυΐδ ϑροηῖε 808 ἱπίιγία αἴβοία- 
ἴατ. δὰϊ ποη δϑὶ τϑοῖδ ϑαροτίοσ, ἀεβηΐοῦ {Π]Πἰδαπθ υϑγθὶ8 “ποςογα 
δοϊδπίεπι δὲ ουἱ εἴ 4πὸ εἴ 4υοπιοάο πορεδϑ᾽ δήάεπάδ ϑυπὶ Πδες, 
ξοπίγα {Π|π8ὸ υο]υπιδιεπι ἢ ἀδιηπο ἰφίτυτ δῦδ δροηῖε αηίδρίαπι αἰδοῖ 
ΤΈ848Ὲ6 ἰηἰυ 5:88 ρετίεγγε δὲ ρεγρϑιὶ ροϊεϑ8ῖ: ἱπἰητίαπι δυϊοπὶ δυϑθιροηῖα 
ΔΟΟΙΡαγα πεπὶὸ ροϊεϑξ. Π6ΠῚῸ δμΐπι γα]ὲ ἱπίμγίαπι δοοίραγαὶ δὸ π6 
ἱποοπῦπεηβ φαϊίεπι, δδὰ ργδεῖεγ δαδπὶ υο]ιπίαϊθπι ἃρίῖ. πᾶπὰ πες 
συ] φυϊδαπαιῃ χαοὰ ποι δ γαίῃ 6886 βοπίμπ: δὲ ἱποουπεη8 1ά 
4ιοά ἀροηάυτι 6586 ποπ ριξαὶ ἀρὶῖ. πΕ΄τῈ υεγὸ αηὶΐ ἀαὲ δι, 4υδπι- 

10 δάἀπιοάυπι 9οτὶρῖ: Ηοπιογιδ ΟΪαυοσαπι Π)1οιηεάϊ ἀεάϊ686, 
(δαγοα ἀδὶ ργθῖίο δτρὰ ουδὲ δεφαδηξία σαπῆσπι: 
δόγϑὰ ἰδγὲ π’ Β]ο,αα που επὶ πιοϊΐογα ἰυυθη οἶδ) 

ἱπίατγία δἰβοίτατ, ἰπ εἷυ επὶπι ροιεϑίδιε ϑιδιπι οδὲ ἄγε δῖ πο ἄλγε: 
αἱ ἰηϊαγίατι ἀοοίρεγε πὸπ εδὲ ἴῃ οἷτ8 απὶ δοοίρὶξ ροϊεδίαϊα δίζαηι, δε 
δάοι: 5. οροτίοϊ φιὶ ἱπὶυτίαπι ἔδοϊδξ. ᾿Ἰηϊαγίαπι Ἰφίϊατ δοοίρεγα ποῦ 
6886 4ιΐρρίαπι φιοά ϑροηῖε 8ηδοἰρίαϊατ, εχ Π18 ἱπιε δὶ ροῖοϑῖ. 

12. δεά εχ ἰἰ8 φυδε ργοροϑυίτπιι8, ἀπο πορὶβ γεϑίαπε ἐχρὶϊ- 
οδπάα, “τἰἴγατα ἱπίατίαδιῃ ἴδοιαὶ ἰδὴ6 χιΐ ρ]π8 δἰίσπὶ ἰγίρπὶξ ργαθῖοῦ 
εἰτμ5 πιεγιϊαπι δὸ ἀἰροϊἰαεπι, δ ἰ8 φυΐ ρ'π5 σοπβεουῖηδ 6δϑῖ; δὲ βεσίηθ 
Ῥοϑδιῖ αἱ 4υῖ8 5:δὲ ᾿ροὶ ἱπιυγίαπι ἴδοι. δι δὲ σοπιπρογε ροῖοϑὶ ἰά 
αυοά ρῥτίοτγε ἰοοο Ἰξιως ἐδῖ, υἱ 15 αΐ ρ]υ8 ττῖρυϊε ΓΔοΐδξ τηϊατγίαπι, 
Βὸπ ἴδ 4ηΐ Ρ]ὺ8 οΒεϊηαΐξ, δαφαϊξογ τὲ δὶ 4αΐδ ρ]18 Αἰξογὶ φυδπιὶ 51} ὲ 

τὸ ἰγιρυδὶ δοῖθπϑ εἴ δα υοϊαπίαϊο, ἰ8 86 ἱρδ8ὲ ἰηϊυτία αβοῖαι, 14 φαοά 
τοοάεοῖὶ μοπιΐηθ8 ἔδοογα ςοπϑδιιθυθγαπῖ: πᾶπὶ Υἱγ ΒΟΠῸ8 ἀ6 800 ἴπΓ6 
ΠΠΡπῖοσ εἰ ίδο]α ἃ] 118 σοποβήογε δοϊεϊ. δὴ πθ μος φαϊήεπι βἰιηρὶεχ 
δϑιὖ πᾶπὶ ρἶτι5 δι δὲ δἰτογίαβϑ μοπὶ, 8ἷ οαβῃ8 1ἴὰ ἰὰ 1, νἱπάϊςανῖς, ναι 
Εἰοτίαθ δαῖ οἷυ5 4φποά δρδοίυϊε μοπεϑίυπι δὲ. ργδείεγοα εχ ἀεβηϊ- 
ὕοπε εἶπα φιοὰ 681 ἱπαγίαπι ἔδοεγα, μος αἰ 580] νἱϊατ, πι8}]} δπὶπι οἱ 
δεοϊάϊε ρτγαδίεσ ἱρβϑίυϑ υοϊιπιαΐεπι; μιυξβρου ἰεείγοο ἱπί γα αἴδοὶ- 
ἴοτ, δε, αἱ μος ἀδπιυ5, ἀᾶππηο ἴβείτυτ ἀιπίαχαξ. ΡΘγδρί συ υτη δυἕοπι 
οἰΐαπι {1 ἀ 688, ἐὰπιὶ φαϊάδτη αυΐ ῥ᾽ ἀἰϑιγ ΒΌ 1}, ἔαςοτϑ ἰαϊαγίαπι, δε 
δαπι 4αὶ ρἷι8 ΟΒεποῖ, ΠΟ ϑεπιραῦ. ΠΟῚ πίῃ ἰ5 ἴῃ 4πὸ ἰὰ ἱπεϑὲ 
4ηοά ἱπίαδέιπι 6ϑῖ, ἱπίωγίαπι [αοῖς, 564 8 ἰπ 4πο βροπῖε μος ἴδεετγε, 
ἢος εϑ ἃ 400 δοϊίοπὶδ ρτίποὶρίτπι ρτοοϊδοίτυγ; ποά δᾶπε δϑὲ ἴῃ δὸ 
αὶ ἀϊείσ Βαϊ, ποπ ἵπ εο φιΐ οαρίξ. ρταδίθγθα χιοηΐδιν ἕδοθγε πιο εἶ 

30 τποάϊ5 ἀϊοϊξιγ, δὲ πϑὴ υδηϊξ αξ ἱπαπίϊπα σηοαπε ἱπιογβοίαπε δὲ πιδητι8 
εἰ δεγνῺ8 ἀοπιϊηὶ ἴπ55:ι, πο φαΐάοπι ἰπίπγίαπι ἰδοίππι, δε ἰάπιεη το8 
ἱπἰπ8ἴ88 δοΐα πε. ργαδίθγεα 8ῖ αι 8 ἱβρπογᾷπϑ ἰπάϊσανΐξ, πεφαα ἕαςϊξ ἴπ- 
ἰατίαπι, φαοά δὰ ἴυ8 ἰορἐπιαπι δἰιϊαεῖ, πθαπα ἱπάϊοίαπι ἰηϊαδίατι εξ: 

ΕΤΗΙΟΟΑΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΒΚΟΌΜΎΥ. 

φεἀ 6εὲ γεἰαεῖ ἐπὶ πεῖππι: παπὶ πε ἰερί ἐτατα αἰϊαὰ δὲ δὉ Π1ο τίμιο. 
φηοάϑὶ δοΐεῃ8 ἰπίαδῖε ᾿πάϊοανῖς, ἰαπι ἔρ86 φαοχαα ρἷυδ οοπϑεςεῖαα Θοῖ, {} 
γε] ἱπ εὸ 4υοά ρταὔαπι ἱπὶϊξ ἃ} αἱΐετο, υο] ἴπ δὸ χηοὰ ἱπὶποϊοϊ τα 
δι) ὉΠ 8 δϑξ. απειιδατηοάμπι ἰρίτπς δὶ χφαὶϑ ἰηϊανίδα ἔδοῖδα δἷξ δο- 
εἶν ἂς πόα τῆ ἃ, δὶς οἰΐαπι ἴῃ 1111 16 φυϊ ργορῖογ μδες ἱπίπϑβις ἰπᾶϊ- 
οανΐξ, ῥα οδεπογο ἱπιο!]ρίττ. πᾶτὶ δὲ ἴπ {1116 φαὶ ἀρταπι αἰ ετὶ δά- 
Ἰαάϊοανῖ, 5 ποὸπ ἄρττιπι δε μδουπίδτῃ δοοαρῖξ 

13. Ἡοπιίΐπεβ δαΐθπὶ ἐπ δῦδ ροϊδείαϊα ροδίϊαπι 6486 ρυῖδηξ ἴω» 
Ἰαγίαπι ἔδοετα, δο4π6 6886 ἴΔο1}6 Ἰπδίαπι 6586. 86 ποῦ ἐϊὰ οδῖ. πᾶ 
εὕτα Υἱοἰπὶ ἄχότα σετὰ ἈαΡετα, δἰ δἰτοστπι υθγρθσαγα, εἴ τπᾶπα ρμοςα- 
πίαπι ἰαγρίγι, ἴατα ἕας!]α δδῖ, ἴὰπὶ ἴῃ δογαπι αἱ ἑαοίππϊ ροϊεδίαϊε ε)- 
ἴωτι δῖ, δά εἷς δἴζιοβ ἤδεο ἔβοεγε πε ἕαςϊἰ6 πθαπθ 'π ΘΟΓΏΣΩ 
Ροϊοδίαϊα δἰϊαπι δὶ. ἰζεπιααε ἰυϑῖα εἴ ἰπιυδία πο886 π}]1π8 σαρίοη- 1 
86 6986 ρυϊαπῖ, ψιῖα δὰ ἀδ φυΐραδ ἰοφυπηΐητ ἰες65 ἱπιο ἔρετγα ἀ- 
Βοῖ]6 ποπ εδὲ, σϑσηπι πᾶς ποῃ δαπὶ ἰπεί πἰδὶ εχ δυθηΐα;: δοὰ ᾿πσα 
οογίο φυοάδπι τηοάο εἰ ἀρῃπίυτ εἰ ἀϊϑιΠ θυππίατ, ἴαπὶ ἰδὲ δυπξ. 
Βος δυΐεπι πιᾶϊπῃ Ορῃδ δδὶ 40 δι Γαδ δαϊυ Γαδ σοβπόβοογθ, πᾶσ "Πὲς 
4ποφυθ πιοὶ, νἱπῖιπι, υδγαῖγυπι, πϑιίϊοπεπι εἰ δοοϊϊοπεῖι πο 886 ἕροῖο 
εβῖ: 8εὲ4 χφιοπιοάο δὲ οἱ οἵ ᾳυδηῆο δὰ δαπιϊδίοη δὰ ίρεπα εἰπε 
σΟβποβοογα ἴα τιᾶρηππὶ δὲ ορεγοϑππὶ οὶ αἰ πιδάϊοππι 6586. ᾿γορίες 
απο ἰρϑᾶπι οδυδδηι ποη ταϊπυδ ᾿ηϑ1 4πδπὶ ἰηἰαδιὶ Ποτιὶπῖ Ἔ58ε ρὰ- 
ἰδπὲ ἱπιαγίαπι ἴδοογε, υΐα ἰυδῖμ8 ΠΟῚ ταΐπτιδ αυδπι ἰαϊαϑἴυ8, ᾿δθῖπὸ 
ΥΈΓΟ πιδρὶ8, ππυμηιοάσυς ΠΒογτι ἀρεγα ροϑϑῖξ, πϑῖὰ δὲ μὰπς ςατα 38 
αἰΐθηα χογα γὸπὶ πάρεγα δ ἰθγατηυθ υογθεγαᾶγο, εἰ υἱγαπι ζοτίεσα 
εἰΐρουπι αθίΐςεγαε δὲ ἴεγβο ὑδγϑο ἴῃ πξγαιπνὶδ ρδγίοτα ΘΏΓΓΕγα ΡΟϑδΦ 
ἀϊοππς, αἰφυὶ ἱξπαντπι 6586 δὲ ἱπίυ γίατω ἴδοθγα ὩΟ δδξ μδθο ἔδοοζο, 
πἰδὶ ἐχ ὀνϑηῖα, δεά δὶς δἴϊεοϊαπι ἴδλοθγα, φπθπιδπιοάητῃ τηθὰ θῇ εξ 
ϑΆΠΑΓΘ ΠΟῚ εϑὲ ϑεοᾶγα δῖ ΠΟΙ ϑϑοᾶγα, τη ἀϊσαπηθηῖο ρυγβᾶγα δαὶ Ὠ0Β 
ξτέατο, 86ἃ εἰς αἰεοϊυτη δες ργαεδίαγα. ἱπ μα ἀπΐοθτῃ ἴπγὰ ἰοσῦπι 
ἀΡεπὲ, ἰπτον 4005 δογτυπι 4086 Δδοϊαίε θοπὰ βυπὶ οοπιπιπαΐδδς δεξ, 

εἰ φυΐρυ Βοτιῖπὶ πἰπιΐυπι δὲ ραγαπι 6486 ροϊεδί. 1115 δῃΐπε οἱ δὲ 
δογαπι ἡϊπηΐαπι, αὲ ἰοτγία888 ἀ115; 1115 Ὡι}}18 ργογθυϑ δογαχι ραγῆουϊα 
ἘἘ1]16 εϑὲ, πεπηρα Βοιηίυϊραα ἱπϑαηδθ 5 δὲ οηνηὶ υἱογαπι ρεπετα 
οοπίδηπί παιῖβ, δεὰ οπιπΐα ποσθηῖ; αἰϊΐ8 αἰ φαδίθπα αἰ] δαπξ. δὔψαδ 30 
Βος πάρυθα εϑῖ. ᾿ 

τά, δοαυΐξογ αἱ ἀξ δεφηϊξαϊε εἰ ἀθ δεᾷο βοῦο ἀΐοαπιμα, 
τι οποῖι δα αυϊα8 δα ἰυδιϊἴαπι, φαδπι δοχυυι Βοπῦσι δά Ὧν τες, 
πᾶπάι6 ῥργορίῃϑ ἱπίποημραδ πϑῆπα αἱ ἰάεπι οπιπίθο πεχαε πῖ οδοὰ 
ἔξπετα υἱάἀείαγ. αἰ ἱπιθγάυπι δεαθατη Βοπαπι ἰδαάδτοῦς, εὔτῶχθ 
Υἰγαπι φαὶ απ εἴ Βοπαϑ 6ϑὲ. φυΐῃ οἴϊαπι μος ποπιδῃ δὰ αἷϊα ἰδι- ὃ 
ἀδηάο ἰγαπβίεγιιποϑθ, ργὸ Βοπο τὸ ἐπιδικέστερον πϑατραπάο, τηρεῖτε 
δεϊ]ϊοεῖ χαίά εἰρη βοαηῖεδ. ἱηξογάνπι γα! οπ δῖ 5 Ζα ΘπΈΡα» δρδαγάαμε 
υἱἀεἴυτ δεφαμπ Βοπυπι, οαπὶ δὲξ ἅπὰπε ααϊάάαπι ἃ ἴστε ἀΐνοσεακι, 
6886 ἰδιιἀδρ 1] 6. πᾶπὶ γυεἰ ἰὰ5 ἤθη δϑὲ Βοπυπι, γεὶ δεαυστη Βομπῶτα πο 
εϑ8ῖ Βοπαπι, δὶ ἃ ἴατε αἰϊινὰ ἃς ἀϊνδγδῆπι δδὲ: γε] δἱ αἰγπηφας ῬΟΘΙΒ 
εϑῖ, ἰάεπι 68ῖ. τοῖα ἰρίυγ ἀ8 ἀεᾷὰο Βοπο χυδεδῖῖο ὁχ ᾿ἰ5 ρσορεπο- 
ἄστη οδησίβ παδοίϊαγ. δεά δες οπιιία φαοάαπιποάο Βεῶς μδβαβές 
πες ἀφυϊευαπι δοτιπὶ εϑὲ φαοὰ φεοῦτῃ ριζποῖ, πᾶτα Δεηπαπι όδαπκ 
ἴατα φυοάαπι τη] 1:8 ἴμι8 δδῖ; πϑῖθ ἐϊα 'υγε τηϑὲϊῃ δῖ τὶ εἰ αἰνὰ 

οάάαιπ ρβεῦυδ. ἰάθτη δγβὸ δδὲ ἴῃ8 δὲ δϑαίαπ ΟΠ απ; οσπαῖθα 
δίῃ δἰπῖ ῥομα, τε] εδὲ δε ζινπι βόποδε 9 Βῖης πδῖὰ ἀυδδπδο 
δεῖ, φηοά υδπινὶβ δεάῦππι Βοπυπι ἰπ εἰξ, θοπ δϑὲ ἰδίβε ἰπ ἴορθ 
σοῃδιπαΐυτη δὶ Ἰεριεἰπιιπι, δὰ ἰαγῖδ ᾿ορ πὶ οογγεοῦο. οὔξωε κεῖ 
Βδθο οδδᾶ δϑὲ, φαοά ἰεχ οπιηΐβ βεπθγα δ δὶ, ἀ6 φυϊβυεάδχα ααϊοθο 
τορυϑ ἀπίνεγϑε δὲ βθπ γα ἰἴογ γος ργαθοῖρὶ πὸη ροϊεβῖ. ἴδηδε φαῖ- 
Βα ἰπ γθρῃδ ἰορίδ υοσθπὶ ἀπίνθγδαμι ἃς ξεπογαίοτῃ 6586 Βδοθαθα εξ, 
ἰά δαϊεπι ποῦ 8:8 γοοῖθ βογὶ ροῖεϑε, ἰὰῃ οἷ Ἰὰ δηπιῖξ Ιὸχ φοοᾶ μὲ᾿ 
τύτη αι δοΪδῖ δυεπῖγα, χιδπννὶδ ἰὰ χιιοά ἴα μος ρδοοδῖαν δδιδο ἱπδοῖ» 
Ἰΐξαι. πϑο Ἰαπηθη ἰοοῖγοο τοΐῃνΦ γθοία δϑὲ. ποῦ δαΐπι σαἶρα ἰορὴν ἐδξ, 
πεατε εἶπϑ φηὶ Ιαρβοπὶ τυ], 56 παῖπιγαθ τογαπι: δαγῃτα δηΐδη ὈαΡΒα 
4π86 ἵπ δοϊϊοπεπι οδάππε, [2]19 τααϊετία εδξ. σὰπὶ ρίαν Ἰεξ φδῆρξα- αν 
πον Ἰοουῖα αἰϊφυϊὰ ενθηῖξ ροβϑέθα ργαδῖθγ βρεθῆς ἐἰΐαι 
ἴππο Ρᾶγ δϑῖ, 48 ργαθῖδγιηϊἷε δ] φυὰ ἰαῖου Ἰεεὶϑ εἰ μἤἶξςανὶ ἴᾳ τὸ 
4υοά Δρβοϊαῖε Ἰοςυῖα8 εβξ, δὰ φυοά ἀεεεὶ χφαοήφψιε οπαδεριεαε δὲ 
οοττίξοεγε; αυοὰ οἰΐατη ἰαῖον ἰεριδ, οἱ 11ἰς δὰ δοβεῖ, 1 εἷος 
εἴ ἀε φυο πὰ το ἰ586ῖ, δἱ ργαβϑοίν δεῖ. ἔϊδαας σάτα 

- ππε 1π5 δῖ, ἴῃπι φιοάφιη ἰαγε τηϑἰΐι8 ἐδῖ, ποῦ δὸ φυοὰ Δρδοϊειδο πο 
εεῖ, δεά εο ρεοοαῖο φαυρά εχ δἰ ρ]οὶ δὲ ξεπεγαὶὶ δεσιποῖς πδῖχσι δα. 



ἘΤΗΙΟΟΑΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΆΑῸΟΌΝ Υ, ΥἹἱ. 

ἀουῖϊφας δος δεᾳοὶΐ Βοηΐ υἷβ δὸ πδῖαγα εϑὲ τὶ ἰερὶϑ σοττεςίο δἷ:, συ 
αἰϊφαϊά εἰ ἀδεθὶ ργορίεγθα χποά ρβοπεγαϊϊες Ἰοφυΐογ. δες δηίπι. 
οδῦδα δδὲ σὰγ πο οἰπηΐᾶ [666 8[1: σοι ργοἤθηθα, ποά ἀς συϊρυ8- 
ἄσπι Ἰοχ ἰογτγὶ ποῦ ροϊεβὲ: ρῥἰθθίϑοῖϊο ἰξίϊατ οραϑβ εδὲ. τεῖ ἐπι πὸπ 

80 ἀεβηΐίδε ἰαπαϊία φυοαῦς τορτΐα οδὲ, τξ εἰ δἰγυοσίαγαθ [,εϑθΐαθ τερηὶα 
Ῥίπταρεα ε8ϊ. πᾶπὶ δὰ ἰαρί ἀ15 ἤξιγαπι τογαπθῖατ εἰ ᾿ἰπβεοιῖτατ, πεααθ 
τορβο]α εαάεπι πιαπδῖ. 9:5 δὲ ροριὶ δοϊξαπι δἀ το φαοιϊ ἀΐδπ88 δο- 
οοταιιοάατὶ οἱ ἱγδηδίεγτὶ δοϊοὶ. χαϊὰ οδἷῖ ᾿ρίτασ ἀδαυππι Βοπυτα, φιὰ 
ἴα9, φῃο ἀεπίαπα ἧπγα πιϑἰῸ8 8ἷξΣ δεχππτι θοπυιη, εχ ᾿ΐ85 ρεγδρί ματι 
εϑξ. εχ ἢος δυΐοπι δἰϊαπι δρρᾶγοὶ χαὶδ δῖ υἱγ δοῃῦβ δὲ Βοπα8, δῖ 
4αὶ ςοπϑι] απ Παϊπδιποά! σορῖξ αἱ δδος δοαιδίατ, 4πΐ,πε δὰ θὰ 'ρβα 

13ϑαζοηάα ἀρὶυ8 δϑδὲ, εἴ ηιιῖ ποη δϑὲ ἰῃγίβ ἰυΐεγργεϑ ἰπ ϑὺὰ οδυϑα ἀμ ΠΟΤ, 
πθ468 ἱπ ἀῤτεγίογεπι ραγίθτι ργορθη808 δἴᾳπθ ππρ οαἴαϑ, δεὰ ἀδ διὸ 
ἴατε οοποδάϊξ ροιίι8, οἰΐαπι 81 ἰθρὶδ διχι ο ΠΡῚ ροδδὶτ, 18. 688 δει8 
Βοπαῦδ, εἴ Ηἰς παρὶτα5 δεφιΐια5 ἀρρο!]δῖατ, 4αδε ᾿αϑεἰὰ φαπεάδτα εϑῖ, 
ποῦ 4] 1π9 χυϊίατη ἨΔΡίτυ5. 

15. Ἐχ ἰΐδ δυιΐεπι φιδς ἀϊοῖα δαπῆ, Ρεγϑρίοθπαπι δδὲ τιγαπι Βετὶ 
Ῥοϑοῖϊ αἱ φυΐα δἰ δὶ ἡμὴ [δοΐαϊ ἰπϊυνῖατα, πθοπθ. πδπὶ 4086 οπιηΐ υἱγ- 
ταὶ σοπργαδηεία ἃ ἰερε σοποιϊιαϊα δαπέ, θὰ ἴῃ ἰατὶ θα 8 δαπὶ ἨαΡεπήδ. 
Ἐποηιρὶ! ἐγαιϊία ποῦ ἰυθεὶ ἰθχ 86 ἱρδιιῃ ἱπίογυβοογο; εἰ 4886 ποῃ 
ἴμθεῖ ]εχ, δὰ υοῖϊαϊ, ργδδίθγοα οὔπὶ φηὶς οοπῖτγα ἰεβοὰ πορεῖ δἰ τοσῖ, 
ὩΌΠ]ΠῸ 0 6ο ἱποοιππιοάο δοςθρῖο, δϑροπῖθ ἴδοϊξ ἱπίαστῖαπι. δρουῦῖβ 
δαΐδαι [δ οἷξ, 4 δοῖθπ8 οαἱ δ φιοιποάο δοϊαϊ ἱπίατίαπι ἰαοὶ!. δὲ φυὶ 

10 γα ἱπηραΐδυ8 810] 'ρ86 τπογίθπι σοπϑοϊβοϊῖϊ, ἢος ϑροπῖθ ἔδεῖϊξ σοηῖγα 
τεοίδτα ἰερεπι, χιοά ἰοχ ποη ρϑγιαίτῖς, ἱπίαγίαπι ἰρίτατ ἴδοις. δεά 
σοὶ ποῆπα οἰνεαῖϊ, πο 81017 δροπῖε δηΐν σης οαϑὺπὶ ΘΒ ἃς 
Ροτίογι: δ ϑροπῖε δὰ πϑινο αἰξβοϊίαγ ἰπἰυγῖα. ἴδιας εἴ τυ ϊαῖ δὰπὶ 
αὐνίταδ οἱ ἱβποιπίηϊα δἴβοίϊ, φαΐ 86 'ρ86 δχμηίτνανῖς, αἱ φυὶ εἰν! ξαΐετῃ 
ἰηϊατία αἴβοίαι. ργδεῖεγοδ εχ 60 φυοά ἱπίυδὶπϑ εδὲ ἴδ 40] ἱπίπϑὲς ἔδοὶς 
Τλπῖαπι, εἴ ΠΟΠ ΡΓΟΓϑ18 ἱπιργοθηδ, Ποῖ ποη Ῥοϊεϑὶ τιὶ φαϊδηπδχη δι δὲ 
ἴρ56 ἱπμιγίαπν ἱπίογαι. πος δηΐπι αἰϊα εδὲ ἂρ ΣΟ. πᾶπὶ ἱπιπβῖα ἃ 
480 ἀδπιτιοῆο ππργοθδ 6δὲ αὐ ἱρπανυδ, ποη πὶ ἰ5 φαΐ οπιπὶ βέπεσγε 
ἀππρτοθίτδτ9 αἰϊεοῖμϑ εϑῖ. ἰἴδφυε πθ ἢδο ἱπιρτοβιιδίς φυΐά οι 918] ἰη- 
ἴπσιδπι ἕως: αἰϊοαπὶ ἰάεπὶ οἰάθπι ἀθοθάδγθ δἰπηαὶ εἴ δοςεάοσε ροϑϑεῖς: 

ΦὉ φυο ἃ βοτγί πὰ}]ο πιοάο ροϊοϑὲ, 8.4 δεπιρϑγ ἴῃ ρἰαγίδυϑ ἰὰ8 δὲ ἱπία.- 
Υἰδησ 6656 Πδοθ886 6ϑξ. ργδοίθγθα ἱπιαγίατι ἴδοασγε οπὶ ἃ γο]ππίδία 
εἰ σοηῃο!ῖο ργοβοίϊϑοϊϊατ, ἔπ εἰΐατα ἔθπιρογα ῥγίαδ εδῖ. πδπὶ 4αὶ 
τηᾶϊο δοοορῖο πιδίυτη γείογι, ἰεϊασίαπι ἤβοθγα ποὴ υἱάείηγ. δἱ φαΐ δὲ 
ἰηϊαδιρ Ἰδεάϊε, ἐδάδθτη 'ρ56 εἴ ραίϊτατ δίππηϊ δὲ ἰδοῖς. ἀεὶπάδ δοςῖρο- 
ταὶ αἰϊφαὶβ δροπῖε διὰ ἱπατίδμ. [15 δοοεάϊ χῃοῖ ποπῖο δἰπε δίπρα- 
Ἰαυῖρυς δὲ οογιϊδ ἰπἰααγπι ρεπουθας ἱπίπτιαπι [αοῖς. δ ἀχόγεαηι 
δίδπι ΠΕΙΠῸ δήάυϊτογαῖ, πϑιπὸ ρατίοἴεπι δπὴπι ρογίοαϊε, παπιο γαὶ δυδ8 
ζαγιατο σοπιπηλεἶϊ. Ρ οδἴτο πο ἵπ ϑυπιπηδ δἱδὶ χα επιχαᾶπι ἱπιπτγίδιι [α- 
στα, τε ον εχ 116 χη88 ἃ πο)ὶς ἀθοῖδα δυπὲ, φποά πεῖηο ροδεῖξ 
δροια βιὰ ἰπίυτίδπι ἀοοῖρογα. ἰδπὶ γθγοὸ πὸ ἰἰϊυἀ φηϊάδπι ΟΡ δοιγηπι 
εοῖ, υὐγπιαιιδ 6686 τηδίυν, δοςίρογα δ ἔδοεγε ἰηλειτ απ : ΑΙ Ἰθγιιπη οπὶ πὶ 

30 μὴ ΐπ 8, Δἰτογπιη ρἷῃ5 οδιίπογα πϑεϊο δϑῖ, αποά δἰπηῖϊοπὶ γα οπειῆ 
οβείποι δἴφας ἰῃ πιϑάϊεϊπα φυϊάοπι ἰά φυοά δὰ Βοπᾶπι να] εἰπάϊπεπι ἡ 
Ρατιϊπεῖ, ἴῃ ἀγα δυΐθιῃ σογρογαπι εχεγοεπάοττιπι ἰὰ 4π0 ἤγπια οοτ- 
Ῥοτγὶϑ σομϑητυϊο οοπιρατδίιτγ. νεγαπίδπιθη ἀεζοτίιδ ἰπἰαγίδιη ἔδοθγε 
εδῖ. πδηαυς πα γίδπι ἔάσογα οὔσῃ Υυἱτ0 σοπίαπεῖυπι εἴ υἱϊπρογαη ἀατα 
6386 ἀἰϊςεμδιπαδ; οἱ ουπὶ νἱϊῖο φυϊάεηι γοἱ ρεγίεοϊο δἴᾳπο ἰμἴθρτο, εἰ 
χιοά εἰηρ) εἰϊεν τα]6 εϑῖ, νοἷ εο ᾳφποά εἰ βηϊείπνυπι 658ῖ. πὸ δηΪπὶ 
αυϊσᾳυϊὰ δβροπῖε βὲ, σοπίυποίαπι οὐπὶ ἱπἰ αδιἰ1ὰ δοὶ: τον ἡρὸς ἰαΐατῖδπι 
δυΐεπι Υἱτῖο οἱ ᾿μυδι ἴα νδοδξ. ρῈΓ δὲ ἱἰρίταγ Ἰενῖυ5 πιδίτπι οδὲ δοοὶ- 

δ᾽ Ῥότδ ἰπλιτγίαιη, φαδτην 8 Εχ δυθπῖι ρτγανη8 6586 9181] ργοῃ!Ρ αὶ. σεά 
ἂεὲ ἴος ἃγὲ ποῖ ἰαβοτγαῖ: χυΐπ ἰδἰοτὶ8 ἀοίογεπι δεπιρεγ 6886 ἀἱοϊξ 
τη ογθαπι ροάϊθ οἴεπδίομα ργανΐοσοπι; οἱ ἴδιθθὴ ἐσ ενθηΐα ρεαϊϑ 
οὔϊοπϑο ἡποῦθὸ ἰδῖεγιδ πιδίιιδ πιδίυπι ροϊογίὶ 6886, αἱ δὲ ουἱ οἴΐθηδο 
646 ενϑπεγίϊ αἱ ργορίεγοα αυοά ςεοἰἀετξ, οαρίδίηγ 8 ποσέθυδ εἰ 

οοοἰδαϊατ. 6Χ ἐγαπϑ] δ Π 00} “Διο πὶ δαυηποπὶδ αἱ ϑἡ πη τα ἀπο φαδά πὶ 
Ῥοΐεγιῖ 6886 ποῦ ἱρβὶ δεςππῆι, δε 561 ρδγιϊππ ΑἸ φπι βὰς ἱπίθγ ἱρ888 
αυδεάαπι ἰανῖδ ςοπιπηαπὶ 188: ὙΘγα τ ΠΟ ΟἸπηΐδ ἰυγὶ8, δεὰ νῈ] εἰτ8 4ιιο 
ἀουνπῖπαδ ἱπ δεγυάσα, γεἰ εἶαϑ 4πὸ ρϑιθγίαπι δ πὶ [απ] ἴπι διῖιαπὶ εἰ 
δοῖεῖ. δϊδ ἐπίπ τα οπ! θῈ.8 δὰ ρᾶΓ8 ἀπίτηΐ 4086 ΓΒίΣΟπὶδ δὲ ρΑΓΊΊΟαρϑ, 

10 8Ρ δ8 ἀϊδῖαϊ φπδε σαϊϊοπθ υποδὶ. δά αιιδὲ 'ρβᾶ γοϑρίοἰαπῖ, οἱ μος γα- 
ϑρεεῖα νἱάεῖατ Ποπιῖπὶ πόας ἱπ 86 ᾿ρϑυπὶ ἱπί δ 86 ἰοςυδ 6886, 
«υἷα βετῖ ροϊεβς αἱ ἴπ [εἶδ Ραγίθυιδ αἰϊφυϊά ἃ δυῖ5 Δρρθιβοιῖθυς 
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Ὁ] Ἰαπτπι ἂς ἀΐνογθατω ρεγίεγαι. ᾿ΐδαπε εἰΐατα ἴῃ δηϊτοὶ ραυιῖθαδ ἱπίογ 
ἴρϑδ8, τἱὐ ἱπῖετ δαπι 4πὶ ργδοεϑὶ δ δὰπι σαὶ ραγεὶ τη ροτῖο, ἴῃ 8 αἰϊφιιοά 
ἱπιογοβάεγε υἱάεξιγ'" ἀδ ἰυϑειεία ἱρίτατ δἰ ίσφας υἱγιαῖθυς χαδο δά 
ΤΛΌΓ68 ΡΕγ πη, οὔτε μᾶς ἀἰδιϊποϊίοπα δὶς ἃ ποὶδ οχρ οδίυτα δὶς. 

ΥἹ,. 
Οποπίαπι δαΐεπι δῦρτα ἀἰχίπιπβ πιοάϊπτα 6686 ἀο ἱρθημάσπι, ποη 

τἰπὶοπη ΠΘαῸΘ ῥᾶτιπι, πιεάϊυπι δαΐεπι ἰΐα 6586 πὲ γϑοῖᾶ γδῖῖο Ρτγδε- 
δογίθιε, ἀς δος ἀϊδείποιπ6 ἀἰδδαγϑιητβ, ἐπ Οταηΐθιυ8 δηΐιη 4008 αἰχὶ 
Βαριθυ5, φαεπιαάπιοάτππι δὲ ἴῃ α]ϊί5 τεραδ, βοοριδ δἰ υΐα ἱπεδὲ, 
4ιαιη δρεοίδῃϑβ 18 40] ΤΑΙΟΠ15 δϑὲ ραᾶγίῖοθρϑ, ἱπιθπάϊε δ ψυϊὰ εἴ γε- 
ταῖττ; ἃς τεσιαΐητ Δ᾽ φα 8 δὲ πιεάϊοοΥ διατο, 488 ἱπῖογ αἰτοΐαπι οἱ 
Ραγαπι ἱποτίθοῖαβ 6586 ἀϊοίπιιδ, γθοίῳρ ταϊϊοηὶ οοπβοπίδθθαβ. χυοά 
οἴπὶ ἰϊὰ ἀϊοϊτογ, δδὲ 11 φαϊάθτη υόγηπι, ϑεὰ ποπ 8618 αρδγίιτη. 
ὩδΙῖθΕ ἱῃ σοἰεγίθ δι 115 δίψῃ ε Ἔχθγοὶ δι! οπὶ 8, ἴὰ φυΐθα8 δοϊεπια 
δἰίψυδ νεγϑϑίυσ, ᾿ἰσεὶ ἢος αηΐάεπι σϑγα ἄΐσθγα, πευα ρ]08 πες 
ταϊτυ8 ἰΔροτίβ δῃὲ ἀδβίἀϊδα φυᾶπι γεβ ροβίυ!δὶ δαβοὶρί ἐπάν 6888, 
δεὰ οπιηΐα τη βἀϊοοτγίϊοσ, δὲ οἱ τοῖα γαϊϊο ρυϑθβουθὶς, 6986 ἔδοίεπάδα. 
νέγητα 4υΐ μος ἰδηίμπ ρογοθρίυμα εἴ οορηΐδιπι μάΡ δῖ, ΠῚᾺ}} 6ὸ 
διηρ ]ἰ5 8εαϊ; ΘΧΘΙΙΡΙΣ; οαυδᾶ δὶ 4υἷ8 φυθεγεπε 4αλ]ΐα αἰθπάο οἱ οὐ- 
γαπὰο οοιροτὶ 81πὸ δὰ ρεπήδ, γεϑροπάδαϊ φυδε 8τ8 τηϑάθηαϊ ργᾶθ- 
εἰρίτ, εἴ αἰ ἰδ φυὶ δὰ ργβϑίιτυ8 εϑὲ ργϑεοὶρὶξ. φπδργορῖογ οἰϊδπι ἴῃ 
ΒΑΡ δηΐπὶ ποῦ δοϊυτι ἢος 6886 γότὸ ἠϊοῖηπι, 864 οἰΐαπι ἀϊδιϊη- 
οἴαπι δίαιιε ἐχρ]οαίμπι 6586 ορουιοῖ, 4086 δῖ τϑοῖϑ γιὸ φυθθαπεα 
Ἀυΐπ ἀεδηΐο. 

2. Αἰἴφπα δηϊπι φυϊάοπι υἱγίυϊθα τὰ ἀἐοιγ Βμἰπλπδ, τὸ 4]1185 τθὸ- 
ταπι δἰΐα5 ςορὶτατοπὶα 6986 ἀϊσαγεπιιθ, 688 ἰρίδις χῦδθ δὰ πιογεβ 1139 
Ρογίϊποπξ, ρεγϑθου! ϑυπιπδ: ἀ6 οοίογιδ ἃμΐθπι ἔὰπιὶ ἀἰδδογδιηηῖιϑ ΟΠΤΩ 
Ρᾶυσα μειιηπ8 ῥγίυ8 ἀ6 δηΐτηο ἰοουϊ. ἀϊοϊατι 688 διιργα ἀυ 8 6588 
δηϊπιὶ ραγῖθϑβ, αἰτδυάτη γαϊϊοπβ ρας ρατη, χρεῖαι αἰϊεγατι. πὰπς 
δυΐεπι οἷῃ 8 βδγι8 4π86 γδϊΐοπε ργββαϊα οϑὲ, ἰδοίθπαδ εοάο πιοο 
αἰνίδιο εϑι. αἴσαβ ἤοο ροβιίππὶ δὶῖ, ἀν85 6886 δηΐπηὶ ρᾶγίεδ γι 8 
Ἰλτρρμοι ὉΠ8Πὶ 41 Γαδ 688 φαγπίιπαϑ Παδγιπι ρΥΪπορὶα Αἰ 6 Τ 6686 
ὍΒΡεγα ποῦ ροϑϑυπῖ, δἰ ἴθγαπὶ αυὰ 688 4ηδε ἦος γεὶ 1]ἴο πιοάο ροϑ- 

δϑυπὶ ευεηΐγθ. δὰ δὰ διΐη 4υογη ποῃ δὲ ἰἀ 6 πὶ βθπυδ ἐπι 6 ]ἰροι δ, 
Ρϑγιϊανα ᾳποαπς δηΐπηΐ θϑὶη ἤπδε δή πἴγαπαιδ αρίδ δὶὲ πδίτιγα, οροῦ- 
θὲ ξεπογα αἰ ΐογτγο, δίφηϊάθμι εἷβ εχ δίνη τα ἀΐπα φαδάοπι δἴημε αἰβ- 
πἰϊδῖα σορξπηιτίο σοπιράγαῖατ, δρρδ]ϊαίυγ δυΐεπι μάγιιπ δ᾽ ἕογα ρδγϑ ἴῃ 
πα νἱΞ ἱπεϑὲ δοίθιει, δἰτθγα 486 δὰ γα! οοϊπαπάσπι τα]θῖ, πδπὶ οοπ- 
δυϊίατὸ εἰ τιϊοεϊμδτὶ ἰἄθτη δωπῖ, ἴδπι ὙΕΓῸ ΠΕπΙΟ ἀδ ἰδ σοπδη] δῇ 
4υδε Αἰϊῖεγ ουθπῖγα ποῦ ροϑϑιπὶ, ἰἴδαθα δὰ φᾷδε δὰ γαϊϊοοϊπαπάυπι 
γαϊθῖ, ὑπᾶ φυδθίδυη ρᾶγϑ εϑὶ εἷαϑ δηΐπνὶ ραγιϊ8 φιδε γδϊϊονα ργδθάϊμ 
δῖ. ἱπῖε Προ πάππι ᾿ρ τ 6δὲ αἰγίυδαπα Ἠαγυπὶ ραγίπι αυΐδ ορτίπιθδ 
δἷϊ μαθίϊαβ. Ἠΐς δνλῃ πἰγίυδηπο υἱτῖπϑ δοῖ. δἱ νἱγίυ8 δὰ δυιπ 488ε- 
41ὲ Ορῦ8. ἰτὶα διιΐετπι διιπὶ ἷπ δηΐταο 4086 δοίοηὶβ εἰ γεγίϊα!δ ἀο- 
τοὶϊπαΐππι οὐεἰπ θη, δοηβα8, τῆ 6 πδ, ἈρροΙα8, Παδηαηδτῃ ἐχ ᾿ἷδ τὶ 8 
δ6η8:85 π0}}}}}}8 δοιϊοπὶθ ρυἱπεὶρίππι 6δῖ. φυοά εχ 60 ρεγδρίςπτπι οϑῖ, 
4υοὰ ἰαπηεῖο! Βεϑιίαθ 8επ8η δίηὶ ργδθάϊιδα, δοϊϊοπὶϑ ἴθι θη σοτοπηα- 
πίοποπι πο Βαροπὶ ηποά εϑὲ δυῖεπι ἴῃ οορίἰαϊίοπα αἰβιτοδῖῖο εἰ 
ποραῖῖο, ἤος οϑῖ ἱπ δρρεοιίτυ ταὶ δου ῖπ9 ρογϑθουῖίο οἱ ἔαρα, ἄπαγε 
φποπίαμπι υἱγῖαδ {δὲ δά πιογϑδ ρεσγεποι, μαρίϊυ8 δϑὶ δὰ σοηϑ) 1 ηπὰ 
ταρίοπάυπι οχρϑηϊἝι, σοποι] τι δαΐοαι Δρρειυδ εϑὲ δά ςοηβη]ϊα- 
Ὠοποπι δοσοπιπιοάαϊπ5, ἰοοῖγοο, δὶ σοη δἰ τῆ Βοπα πὶ 6586 ὙΟἰ τη Π8, 
οροτίεϊ εἰ γδϊϊοπεπι 6886 σόγαῖῃ εἴ δρροιϊυμι γεοΐυτη, εαάετηαιε εἴ 
ΠἾὰπὶ αἰδττηαγε εἴ πυπς ρεγδεααίὶ. ἰδς ἰρίτωτ οορίϊαιῖο εἰ γογιϊαβ 
δὰ δροπάιιπι υα]οῖ. σορὶϊαϊοτπὶδ δὐΐοπι εἰῃϑ κω δα τϑ8 οομϊοπιρίδη- 
ἄδ5, ποη α ἀρεπήδϑ πεηϊε δὰ εἰβείεπάας ναϊοῖ, ργαθϑιδπιία εἰ υἹτῖαπι 
δϑὲ νϑγὰπι οἱ ἰαϊδυιηιν. οπιπὶβ θπὶπι δηϊπιΐ ραγίϊ8 8ὲπ ρμοϊεϑιβιῖδ δὴ σο- 
εἰϊαη ἀσπι ταἰεπεῖδ μος ρτορτίυταη ορὰ8 80 πιῦππδ εϑῖ, δἷτιδ δῃίθιη 
δυΐιπὶ ραγιϊδ χα δὰ αροπάτπι εἴ οορίἰδηάυπι να]εῖ, ορυϑ δϑὲ γθγὶ ἴα 
ςοπϑρίγαηϑ οἵ σοηβγιθηδ ουτῃ δρρεϊϊα τεοῖο. δοιοπῖδ ἐρί ποτ ῥτῷποὶ- 
Ρἶππι σοΠσ πὶ δοῖ, ρυϊποῖριππι ἱπαπδπι πηᾶδ ποῖα ργοβοιδο ΌΓ, 
ΟΣ οὔίαδ ρταῖΐα γεδ δρίταγ. σοπϑὶ] δυΐοπι οαρίοπαϊ ρτιῃοἰρίαπι εϑὲ 
ἀρρεῦξιϑβ εἰ γαϊϊο εὰ 488 ἤπεπι δ᾽ίαπθιι δὶ δῖ ργοροδίϊππι μδρεῖ, δὸ 
φυοῖ πεφιε δἷπε πίβηῖς δὲ οορίἰαἰΐοπο, πεπε δῖπα μβθιϊα εὸ φαΐ δὰ 
τοογεδ ρογίπδὲ, σοπϑι πὶ 6888 ροϑϑῖξ, ἢδπὶ ποάπε ΡῸπδ ρδγίεοι 84:6 
δοῖϊο, ποι εἰ οοηίγαγίϑ, δίῃηθε οοριϊδιίοας οἱ σπουῖραδ ςοπϑίαγο 
Ροϊεϑὲ οσορίϊατῖο δὐΐεπι ἴρδα ὩΪᾺ1] πιουδῖ, πἰδὶ εδ 488 δ]ϊουῖι5 γεὶ 
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δ ξταῖία οοτηραγαῖα εϑὲ, εἴ πᾶ δά δρεπάσιῃ εϑὲ ἰάομθα. ἤδδὸ δπῖπιὶ 

1 

οἴαπι εἰ χυᾶε δὰ εἰβεϊεπάππι γαῖ ργϑθδϑῖ. πᾶπὶ ηπίβαιβ δἰ ἰχυϊὰ 
εἴβοεῖς, αἰϊσπῖαβ τοὶ βἰπρη]ατίϑ οδυδα οἰβοῖῖ; ποφὰς δρϑοίυ!ε ἰὰ φιοὰ 
εἴβοίτατ βπὶθ οϑῖ, 564 δά αἰϊαυϊά τείδγιυσ οἱ δἰϊουϊαϑ οϑῖ. χφιοὰ Ἰάδια 
ἀε εο φυοά ἰπ δοιϊοπεῃ οδάϊε ἀϊοὶ ποη ροΐδϑε. δοῖϊοπίβ δηΐπι αἱεἰ- 
τπῦτῃ 6ϑὲ ρεγίεοϊα δοιῖο, ἰὰ εδὶ γθβ βθηε ροβία. δρρδιίεῖο διιξεια α]- 
αϊαΐ 68ὲ. σοηδί ἰντι ἰἴδιι6 δὺξ πιθηδ ο8ὲ δή ἀρρεϊθπἀοπι Ἔχ δ Π8 
δυΐ ἀρρεϊιτπα οορίϊαηὶ νι ΠΑΡ πϑ; ργίποὶρίαιπφυς ἴα]6 μόοπιο 6ϑῖ. 
πυλιῖα8. δυΐοπι τοὶ ἴδῃ ἰδοῖαθ οομϑ πὶ οαρὶ ροῖεϑὶ. ὑγροὶ ρταῖῖα 
Ὡδῖπο οοπϑιαπὶ οαρὶς Πίαπι δνθτγιῖθ86. πᾶπὶ ποις ἀξ τὰ ργαυϊεγια 
ἀεϊρθεγαὶ χυΐδφααπι, 864 ἧς, (πἰῦτα δἰ δὰ χιᾶθ βοιΐ ροϊοϑῖ, χυοὰ 
ἔδοῖαπι οδὲ δαΐθπι, αἱ 911 ὌΝ Βεγὶ ποη ροῖεδῖ, ἐἴδαπε γϑοῖθ 
Αρδῖμο, 5 

Βοος πᾶηχας ἀυπίαχαϊ ποραῖπιη οἰΐαπι ἀθο 6ϑὲ, 
4π86 ἴδοϊα 5πη1, Ἰηἴσοϊα ρο88 γθάάενα. 

φαοοῖτοδ ΔΒ δγαπν κηϊπιΐ ραγιΐα πη απδ6 δὶ ςορίταπάαπι γαἰοπί, οραδ 
ε8ὲ γϑῦ 88. υὶ ἰρίτυτ Βαρῖτι5 εὔϊοίαπξ αὐ αἴταχις ρᾶγϑ γεγιιαι Ἔθιη- 
ἄεῖ, Ἀΐ δαπῖ υὐτίαδαιο υἱγίυῖθβ. 

3. Ῥγιποὶρίο ἰρίταν Αἰ εἴα5 τρϑῖῖϊο (6 115 γυγδαπι ἀἰδϑογαπιθ8. 8 
εἶπι ϑ8π8 4αΐπααε πυπιογο, φηΐδι)8 Δηἑιπαια ν Θυτπὶ Θπιπεδὶ ν οἱ αἰεπὰο 
γεὶ πορᾶηάο, τ, δε ειία, ρτιμιϊοητῖα, ϑαρί Θη εἶδ, χη οι}9 δἷν 6 ἱπ:6 1 6η- 
τα. δίῃ οχίϑεπαιϊΐοπ οἱ ορί μου αἰ πιοπιίδιιν δηΐπιι8, δου επῖγα 
Ροϊεδξ. ἃς δοίδπηλ αιίάεπι αιΐα δἱῖν, εχ μος ρειδρίουνπι 6586 ροϊαδῖ, 
δὶ τοὶ υδγιϊαΐθιῃ δι} ΠΠΠπὸτ Ἔχαυΐγαυθ, πη 5: τι ϊπο6. σοπδεβοίαγὶ 

20 γοϊυπιι8, αποὰ Οαιπ65 οχἰ δι μη πιὰϑ ΘΥΘηἶ ΓΘ [0 Ρο886 υἱ [ἃ φυοα 
δοίπιυϑ Αἰ δε Γ 8688 ἀιαϊγθαϊῖ. αιιδθ διυιΐθπι 8686 δἰἰϊου μάρογα ροϑϑυηῖ, 
ΘᾺ οὔτ ἰοηρα ἃ σοηϑρδοῖι ταπιοῖα πη, δὶπξ ἤθοπα δἰπὲ ΟΡ δοπγυιι 
δῖ. 6ΓξῸ χιοά δοϊδπεία σοιηργεθηαϊ ροϊεδῖ, που θβϑανῖο δϑὲ. δχ 480 
εἰβοίιπγ πὶ ἀοϊογπυπι 9811: πᾶπὶ ἤπᾶ6 πϑοδϑϑαγίο διπὶ δι ρἰἸοἰτδτ, 68 
δυπὶ δοῖεγπα οπιπίᾶ. δδίθγπα δυΐθπιὶ 4η80 δηΐ, 6ἃ πεῆϊ6 Π4τ8πὶ 

οτίᾶ δαπὶ πέαπα ἱπίθγίγε ροϑϑιηῖ. ργδείεγθα βοίθη δ οἱππὶδ 5} 
ἀοοιγπατα οδάεγε νἱάδιαγ: εἴ φαίϊοαϊα 50} δοϊοπιίϊδιῃ οδ αἴ", ἀϊσοθπι]ο 
Ροετοὶρὶ ροϊαβῖ, ἴαπι γθγο δχ αι θηϑῆδπι ταριι8 ἀπο σορβπίτ5 οτμπὶϑ 
ἀοοῖγιηδ ρἰρηίτιγ, φιθπιαπιοάμπιν οἱ ἴηι ἄμα] οἰ ἀἰσεθαπηι5. αἰΐα 
δηΐαι ἱπἀυοτίοηα, αἰΐα γαϊοςϊδιΐοπα σοιηραιαίαγ, δἴψιυθ ἱπάποιϊο 
φηΐάθιη ῥτιποϊρίαπι δϑὲ εἴ υηἰνογοὶ δδὶ, ταιοοϊ παῖ δυΐθιπ εχ υ}}- 

30 γδγβὶδ οοπϑίαϊ. ὅπηξ δγρὸ ῥτιποὶρία αἰΐᾳυα, εχ φυΐθιι8 σομϑεϊταϊξιν 
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ται οοἰπδιῖο, ἐπή ϑϑὴ πΟη 68ὲ γαϊοοἰπαῖϊο. ϑϑὶ ᾿ρίτυσ εογαπι ἰπἀαςιϊο, 
δοϊοπίία ὄγροὸ παρίτυβ 68ῖ δά τοπὶ ἀδθιποπβι  ἄαπι Ἰοποῦσ, δὲ σϑίογα 
οὐνηΐα 408 ἰπ Απαϊγιϊοῖς δά ἀεξηϊίοπεοπι δα ἀίπιιδ. οὰπὶ επίπι 
τοῖα 18 6586 συοάδτηπιοάο ογεῆϊε αἰ φυΐδ, δὲ ποίδ δι1πὶ οἱ ργιποὶρίδ, 
ἴσπι δεῖτε ἀϊοϊϊωτ. πᾶπὶ δὲ πο δτπε σοποιβίοπε ποιίοτα, Θχ δυδηῖι 
Ρατγίαπι βοϊθπιίαπι μα ρθθὶς. ἂς ἀδ βεϊδημα χηΐάδπι τὰπὶ μᾶς ἀϊοίϊη- 
οἰΐοπο ἃ πορὶς ἀϊοϊαιῃ 911. 

ἄ, Ἑοτγιπι δυΐοπι ηηλ6 αἰϊΐετ ευθηΐγα ροβϑομῖ, Αἰἰὰἢ οἱ φαοὰ 
80} εἰοοϊίοπεπι νϑηΐξ, αἰϊιὰ χαοά δι} δοϊΐοποη. ἀϊέετε δαξοπι ἀὉ 
δοιΐοπα εἰζαοιίο (εχοϊογὶοῖς διιῖοπι δοσηιοηΐθιιϑ ᾶς οἰΐαπι ἴῃ γα ογα- 
ἀοπάϊι 651). ἰΐδψιις δὲ μαθίξη9 ουπῃ ταϊΐοηβ ςοπἰπποῖα8 δά ἀρεη- 
ἄστη ἰάοποιϑ Ὁ 6δοὸ ἀϊίεγι, φαΐ οὐτῃ δὰ οἤιοίθη ἄμπι να] δαὶ, οἰπὶ τὰ- 
τίοπα οοπίπποῖιϑ δϑῖ ; πϑαΐθγαιθ δΡ ἅ]ἴεγοὸ σου ποίογ : ἤδη Π66τ|6 
δοῖϊο εἰζδοιϊο πεᾳπε εἴζεοιίο δοῖϊο δϑῖ. φυοπίδπι δυΐοπι δε ϊβοδηὰὶ 
ἔαου τα8 5ειὶ ροϊδϑίαϑ ἃγβ χυδδάατα οϑὶ, δίχυς ἰὰ ἴρϑαπι φυοά Παβίϊαα 
χαϊάαπι οαπὶ ταϊτίοης σοπίμποῖι, δὰ οἴβοίεπάαπι ἰἀοπθιϑ, πεῆ 8. γα 
ὉΠ 681 χπδθ πο δἷϊ μαρίϊυ5 οἵππ ταϊίοπο οοπίπποίυϑ δά (ΔοϊΘη ἀμιῃ 
ἰάοπδηϑ, πεφαδ Ἀ}}88 1419 ἈΔΡρὶτα5 6ϑὲ αὶ ποη 918 ἀγϑ, ἰάδπι οὐαπε ἂγδ 
εἰ παρίϊτυ9 δἰ ἰαοϊοιἀοτπ ἰάοτιοπϑ οαπι γογαὰ γαϊοηο οοπίυποῖῃ8. ἃΓ8 
ϑαΐοπι οὐπηἷδ ἰῃ οτρίπε οἵ Ἰῃο] ἰοπα τοὶ οοουραία 651, ἰάψπο πο αν 
οἴ ἐχϑρεειαϊῖ, πὶ δἰίχυϊά δὲ δογαπι 4πδ6 6886 εἴ ΠΟΙ) 6388 ροβ8πηϊ, 
πῃοτυχιῆαθ ρτἰποῖρίατα ἰῃ δὸ αυὶ [δοϊξ, ποῦ ἷπ 60 φαοὰ Πὲ ροϑιλιπι 
ἐϑἴω, πᾶπιὶ ΠΟ΄ι6 ΘΟΤΌΠΙ 4π86 ΠΕΟΟδϑαγῖο γὙ6] δυπὲ νοὶ βυμηῖ ἂγ5 δϑῖ, 
πδαα δογὰ πὶ πᾶ ἠδίατα σοποίδηϊ: μδθο δἰΐπὶ ἰῃ 86 ᾿ρ518 ἱποίϊαϑθπι 
Βαρεπὲ ῥτίποίρίαπι, φαοηΐανη δαΐοτα οἰζθοιίο οἱ δοιῖο ἱπῖδν 86 ἀϊ- 
ΓΏΠΝ, ὨΘΟ66888 65ὲ ἀγῖδη οἰεοιοηΐδ 6586, πο βοιϊίοηΐδι ἴῃ ᾿ϑάθεχαο 
τορυϑ φποάδηηιποίο τὸ δὲ ἰογίμπα υϑγϑαπίαγ, συ θπιαἀπιοάυτω αἱϊ εἰ 
Δξαῖδο, 

ἰοτῖυπα αἱ ἀγίθτῃ, δἷο εἴ ἂγϑ ἰοστίπυδαι δππδῖ, 
20 ἃτδ ἱρίτατ, αἱ ἀϊοϊαηι 6δῖ, Βα Ρῖτα8 δδὲ φαϊάαχι οππὶ γϑγὰ γαϊίους οοπ- 

ἰυποῖυ5, δα εἰιοίεπάυπι Ἰάοπευϑ, ἱπογῖα σουῖγα Παθτϊι5 οὐπὶ γα 058 

ν 

ΕἘΤΗΙΟΟΑΌΜ ΝΙΟΟΜΛΟΠΒΕΟΆΑΌΟΌΝ, Τι. 

ἔαϊδα σοπίαποῖαϑ δὰ οἰβοίοπάπτ ἰάοηειιδ, ἰπ 60 χαρά αἰϊίογ δυδηὶγε 
Ῥοΐεδῖ οοουραίυ9. 

5. Ὠὲ βάρ δυΐδη δὲς Ορτϊπιθ οοξηοϑοοτηπδ, δὶ Π008 ὈτΤΏ- 
ἀεπῖεβ δρροϊ δι ρογοαρογίπηηβ. ὃς Ργαϊοητὶθ φιίάοτα υἱἀ δίων 6555 
ἶπ ἠδ 488 δὲ θόπα δἰ εχ υὑϑὰ δι πῆ, ποη δἰ πρὶ  αἰΐτν, τ εγθὶ ἐγβῖδ, 
αυθεπαπι δά Βοπδτν νδἱεϊπάϊποαι δηὶ δὰ νἶγοβ, δε4 υπΐνεγθα ηπ86 δὰ 
μεπε ββδίεφιβ υἱγεπάμπι οοπάἀποδηῖ, Βεη6 οοπϑυ]ίαγα ρο686. ουΐοθ 
τοὶ ἀγρυπιδηϊυι εδὲ, αποά ργυάδηίδ ἰῃ τὸ αἰΐφυδ ἀϊοίιπ 5 δοϑ, αὶ 39 
Βὲπε ταμοοίπαπο 4πὸ τποὰο αἀ Βοπεβίαπι ἤπθπι ρεγνεπίϑτι, δ586- 
φυμπῖαγ, ἴῃ 18 φυδε ἀτῖθ πὸπ οοπιπεπῖασ. αιοοίγοα 4υΐ δά οοῃοάϊ- 
ἰδπάυπι ἱηροηΐο να]εῖ, ἰς εἴ ργυάθηβ οπιπὶπο οἱ ππίνογθ ἰμογίξ. οοῖ- 
85 |18ὲ δυΐοπι 18 ἀ6 τεραϑ πϑῖμο, ἤπ8ε δἰΐζον 8686 βδθθγε φυᾶσνα ὩὉ 
ἵρδο δρὶ πὸπ ροβϑιιπξ. 4υδγὸ δἰ βοϊβπτα οαππὶδ ουνα ἀοπποπσιγϑεῖοηδ 
ζοπέιποῖα εϑῖ, οἵ δἷ φυότυπι ργϊποὶρια αἰϊτοῦ δ6δὲ ἤάθεγο ροιϑαπί, 
ΘΟΓΌΤΙ ΠῸΠ δϑὲ ἀβιποηδίγδιϊο (οπππίδ δπΐμι 8688 αἰ ἰδ αθοαης Βαθεγα 
Ροδδιη), οἱ ἀθεΐας ἀς 1ἰ5 φυδθ πϑοβββᾶσῖο βιπὶ οοπδα [Ὡγὶ ποπ ρο- ὁ 
τοδὶ, πεᾷὰα 8οϊοη τα ἄρατε δῖ δγὶξ ργιυιδεπεία, δείεπιία, φηΐδ χαοα 588 
Δοιίοπεπι Ὑθηΐϊ, 8686 ἰοῦ Βα αγο ροϊδδῖ, δγβ, πὶ αἰπιὰ δοοιίς 
δἰϊυὰ εἰζεοιοηΐθ εδὲ ξεπι5. τοϑίδε ἰρίτασ αἱ δὰ οἱ μαρὶτα9 οαπι τὰ- 
τίοπε υϑγὰ οοπίιποῖυ8, Δα ἀρεηάμτι ἰάοποιιδ, ἰῃ ἰδ οοουραῖυϑ 4υ δα 
Βοποϊηὶ Βοπᾶ εἰ τπα]ὰ δαπὶ. εἰζεοτοπὶδ οηΐπι ἰδ φυδτα εἰζεοιϊο βαὶσ 
ε8ῖ, δοιϊοπὶβ νεγὸ ἸῸῚ ϑΘΏΡΟΓ ΔἰΪὰ8 Δ} δοϊϊοῃα ἐπίο ε8ῖ: δϑὶ δῖα 
ρ98 τϑ Βὲπὸ βεϑῖδ 86 ρενϊεοία δοῖΐο δοιϊοπίβ Ἀπίδι ἃς ῥγορίες 
Βδιιο οδυδαπι Ῥεγίοϊειη οεἴεγοϑαιθ ἰδ68 γἱγοα ργῃ ἀδπῖθϑ 6886 ἀγρὶ- 
ἔγᾶιπυτ, αι 68 4886 8:6] μοπιϊπυπιαια Κοπογὶ Βοπὰ διηξ, ἀϊδρίσογδ 
Δ Ῥγουΐάδγε ροϑϑυπὶ; 41.416 6. 6586 ΡυϊδΏ 8 608 4αἱ τοὶ ἔβη ἰατὶ 10 
τποπάδα γεϊφῃο Ῥυθ]ςδε ̓ δαιπίἰδέταπάδα ρογίεἰ σπαϊ. ἐσ 4πὸ ποπνξη 
Ἰηνεπὶς σωφροσύνη, ἰλπχαδαι ρῥυπιἀδπῖαθ οοπϑεγναῖγιχ. 58 δῖε 
εχἰδιἱπιδιίοποιι τυεῖαγ δὲ σοπβειναῖ. πο δηΐη οπίπαπὶ δαί σε πηδθο- 
πιεπὶ φοτταπιραπῇ πεν ἀδργαυδοὶ ἠοίοτ εἰ υοϊαρίαα, ἜΧΕΙ ΡΣ οἀτιτ 
τίαπρι]υπι ἄποθιϑ τϑοῖα ρᾶγθα δηραΐοβ ΠΆΡότα δυῖ θα ἤδρεγε: δὰ 
688 ἀπιϊαχαὶ χηδε δα ἰά αι 58} δοϊίοποπι γθηὶξ ρογιπθηξ. δόστε 
επἰπὶ 08 ΠΡ δοϊϊοπεπι υεηϊαπε, ργιποῖρία δπηϊ ἐδὲ τοῦ φπδτητη γα- 
τοιπ ρταϊία δυϑοὶρὶ ποτ δὰ 4Π886 81} δοϊίοπεπι νδηϊσηί. φαΐ ἀπξετ 
γοϊυρίαϊε δῖ ἀοίοτε σογγηρίυδ δῖ, οἱ διδινη ρτπείρίϊ υἱάεη αἱ ἴω- 
οα]ια5 οτίρίτατ; ποαπθ ἰ5 δηΐπιο σδύπαγε ροξεϑὲ 86 δυΐῃϑ γεὶ σᾶμϑᾳ δξ 
Ρτορίογ ἤδης οδιυδᾶνωῃ οπιπίδ ορίδγε δῖα ἄρεγε ὁρογίεγε. τὔτοπι 
ἐπὶπὶ ρυϊποίρ! ἠδ επαϊ ἃς ρογίτηθηὰὶ υἷπι μα εῖ. ἀπαρτορίον πδεοδβ88 30 
ε88 ῥτιιάοπίδτι ΠΑΡ τμα 68586 οὑπὶ ταῖΐοπε υϑσα οοηἰπποῖπτα, δὰ ἀρ δη- 
ἄϊναν ἰδοπευπι, ἰπ Βοπὶβ μπιμηαπῖθ ὁσουρᾶίαπι. ἀτιὶβ ρόττο τἰγίῃς δεῖ, 
Ργιάεπιίαε δπίοπι ποι δῖ, εἴ αυΐ διὰ γοϊππίδίθ ἰπ ὅγῖθ πξτιδασῖς 
δἴψφυς οἶϊευϊεγίξ, οἱ δὲ δηϊθίοσεπάυβ χαὶ ἰηνίϊαδ: ἱπ ριπηδεπ 
οοπῖγα ἀδιεγιοσ οϑὲ ἰδ φαὶ ϑροηΐθ δῖα οἴξεπ δῖ, φπειπαάτηο άπ εἰ 
ἐπ νἱγία!θα8. ρεγορίοθπιπ ἰριτυγ εδὲ κατὰ υἰγίαϊθπι 6556 Πθδη ἄδπε, ὯῸὉ 
ατίθπι. οὔτι 8ἰηϊ δαΐειν ἀυδε ἀπίπιὶ ρατίθϑ γδιϊοτιῖβ ραγεεῖρεϑ, οἰας 
γλτῖῖθ χααε δα ορίπαηάυπι γαϊδὶ υἰγίαϑ δϑὲ ργιιἀοπεῖα. ἴῃ 1158 Ὄνῖπε 

, ἄυδα ἰδοῦ δε86ὲ ἤάρετθ ροϑϑυηῖ, οἱ ορίπίο δὲ ῥττιδεπεῖα υεγβαιατ. 
δε πὸ Βαθίϊα8 εδὲ οὔπι ταϊΐοπα οοπίῃποῖαϑ ἰδηῖπτι. ἰάχαεο δα δ 
Ῥετϑρίοϊ ροῖεδῖ, φαοά Βιυιϊαθοοπιοάξ μαρίϊον ἀδίεγο ροῖοσὲ ον ἀνίο, 
ποῦ ροῖεϑὲ ργπάοπιίαπι. 

6. Ουουΐαπι δαΐοη ϑοἱεη τα εχίβεἰπιατίο ἐσὲ ἄς γερυ8 υπϊνουῶα 
ἵἴδαας αυαὲ πεοδϑϑδασίο δαθῖ, χποπίδυι πα τογαπι σῦδθ δῸΡ ἀετβοῦ- 
οἰγαιίοπθπὶ οαἀπηϊ, οαιπίδαπε δάεο δοϊθηεδε δπηὶ αδἰΐχιιδ ρτίο εἰρξ 
(ουνη γαϊΐοπα δηΐπι οοηϊπηοία δοἰαπιία 681), σοπϑοπεδηθατη εϑὶ ρο- 
εἷρὶϊ ΘαΓαπι γογαπι χαδα δοϊθηϊία σοιῃρτοοπῆϊ ροδδπηῖ, πε σας 5είδ- 
τἰαπὶ 6686 Π6486 ἃτγίεπι πε4πε ρῥγιάεδπιδιη. πατπ φαοῦ δοϊδητίδ οοπ- 
Ρτεμεπάϊ ροϊεϑῖ, ἀεπιοποῖγαγί ροϊοβῖ: ἂγβ δαῖεπι εἴ ργαδεητί ἐπ ἤφΊΜΙ 
ταθιι8 γογδαπίυγ 4υη6 8656 αἰΐδγ ροϑϑυῦὶ μάβθεγθ. πα δορί θη εἶδ ηυΐ- 
ἄδιη Βαγυμη γογαιη 6886 ροϊθϑῖ. δαρί διε δηὶπὶ ὁδξ ΠΟΠΠΠδΓΌΩΙ γα- 
ττιπὶ ἀεπιοιδίγαιἰοη δια Ἔχροάϊγα ρόο886. 8ἱ ἰρίτηγ πὲ 1 ἐδ πὰο γοσεῖα 
ἐπαπεεπιιδ Βαπαιϊιάτηχια τη δηϊίαπιαγ, ἴαπὶ ἰῃ ἰΐδ το θπϑ “πᾶς ροϑεῖδεξ 
ποῦ αἰδῖον 8686 ἐὐγοα πη ἰπ 8 4υδ ροϑϑπηῖ, ργδοίοσ ϑοϊεῖας 
Ρτιιάθεείαπι δαρί επεαπι δἰ πηεπῖεπι 560 ἱπε6 Πρ 6 πιίατα, πΌ]] πὶ ἀπῦσαν 
εχ Ἀφ {ἰθὺ ργίποὶρίογην ε8686 ροῖεϑὲ (γα Ζίοο ρσγα ἀθῃξίατα δαρόρα- 
(ἰάπι δοϊοπείδιη), τ π φοίτα τιξ τη 6π8 δὲ ρυϊποὶρίογαπι. 

7. ϑαρίεπιίατη δπΐθπι ἰὰ γί [θα 5 ἐἰ8 ἀιδές αὶ οπΐποσιε 
ἀττΐθ δῃπὲ Ρ ΘΓ ἐἰδϑιτηΐ, πὲ ῬΗΙ ΐαπι δαριθηῖοπι Ἰαρίάαπι δουϊρίοτγει,, τὸ 
Ῥοϊγοϊεοῖυα δαρίεπἔεια δἰαϊαδγαμι βοϊοζετῃ ἀἰοίπιυα, αἱ δι] Ἡὶς αἰοὰ 



10 ἴατί ροῖοβὲ, υεγβαΐῃγ, 

ΕἸΒΙΟΟΑΌΝ ΝΙΟΟΜΑΘΒΕΟΑΟΝ ΥΙ. 

Ρὲτ ϑαρίοπτίδπη {ύδτη ἀγἂϑ υἰγίπξεπι δἰ  βοδπῖθε. ΒοπηΉ]]ο 8 δαϊετα 

Ὀπίτετσο θα θηῖε5 6386 διδὶγδτηογ, ΠΟ δἰ πρὶ Παἰῖτα, Π6406 4υΐοαυδπι 

αἰϊπὰ χαδπι δαρίεπῖεϑ, φιοπιβἀπηοάππι αἰξ Ἡοπιοτιι ἰὴ Μαγρῖϊε, 
Βἷς πϑᾷτε ἤοϑβϑϑογ δγᾶῖ Ὡ6 0 ἀγδῖογ Ἱπαπεσα ἀϊναπι, 
δες 8δρίεη8 018 ἴῃ τὰ αἰΐα. ΠΥ 

φαδρτορῖετ μοτδρίοπαπι εϑὲ δοϊθπεαγαπι οχηπίοτι ἰἰπιαι δϑίπιαπὶ δὲ 
Δ 50 0159 πᾶτη 6886 8αρίεπιίαπι. δαρίθηίθ ἰρίτοσ ορογίεϊ ποὺ δᾶ 
ϑοΐαπα ἐπι ]Ἰρεγα αιδα οχ ργίποὶ ρὴϊδ οοἰ Πραπίατ, 86 δἰΐατη ἰη ρτὶπ- 
εἰρῖϊδ τετϑαηΐοια ἀδ 118 γεγθ ἰοφυὶ γεγθαὰε δεπῆγα. ἰΐδθ βαρίβη- 
ἴαπι ἀΐςεγα ᾿ιςθθίς 6896. ἴῃπι πιθηΐδιῃ ἴα δοϊδητίαπι; ἃς 80 Εἰ 8 πὶ 

:0 σαί άετο ταγηπι Βοπσται 58ϊπιάταπι, αιιδϑὶ οδρ 5 ἰησῖατ οΡτἰπεπέδηι. 
αὐνϑυγάα 51: οπίτη οἷ δοηϊεπεῖα, 48] δοίθπεδτι οἰνί] τη τὶ ργαάθη- 
τία πο οπιαΐατι ορεϊπιαπι 6986 ρυῖεξ; πἰϑί Τογῖθ γογαχα οτηπίαπι, 4086 
ἰπ τπαπᾶο ϑππῖ, Βοπιο 9811 γ68 πηᾶ ργδϑϑὶη ϑϑίπιβ. απο 5] δα] υ τα 
δο Βοππι αἰ εϑὲ Βοπιϊπὶ 8 αἰλιὰ ρίδοὶ Βπ8, δίβαπι δαΐειη οἱ γεοϊαση 
ϑετροῦ οϑὲ ἰάεπι, ἰάθτη 4υοαι8 8απυραγ 6686 ἤΐοεπὲ οπιηθ8 ἰὰ ᾳποά 
οἷῖ δαρίοπιῖα ργαβαϊτατι, ργαὰ θη αἰϊαά εἰ ἀΐνδγεηπι. φυοὰ δεΐπι 981π- 
ξυ 18 ἴπ τευ ῥτὸ οαἰυ8ηπ τοὶ πᾶίαγα ργϑθδιπιΐδιῃ δεῖ Βοηἰϊαῖοπι 
δοτιοπὶθ ρεγϑρίοιι, ἰὰ ργπάεπϑ 6686 ἀἰϊχεγῖπε, εἰ δὰ5 τε8 μαϊς οοπαπιῖ- 
ϑεγίπῖ, ἰἴάχπθ εἴ Βεϑὲϊα9 χυδοήαπι ργυάεπῖοδ 6856 ἀϊοιηΐ, ΠΕΙΠΡ 6 δἂδ 
4086 τάγαμι δὰ υἱξᾶπι πϑοθϑβϑαυϊδγαπι ργονυϊ ἀθπάδγιπι [δου] ταῖθιπ μὰ- 
Βεγθ υἱάδηϊοσ. εἰν] ἀσΐθπν 9οΐ θη ἴδπὶ ΠῸΠ 6886 δἀπήρσηι δία 88- 

30 Ρ᾽ απ ϊδπι, ταϊπίπια ΟΡ δοιγαπι δϑῖ. ἩϑΤα 91 ϑαρί Ἔπεατι ἀϊοθηῖ 6986 δᾶ τη 
4086 ἴῃ ϑυΐ9 οπίφαε Θππο] τη θητἰ8 ςΟΙΠρΑγαπαϊβ δἷξ οοουραῖα, τι] τὰ 6 
τ ρ τιαπῖαν Βα ρ᾽ἐπῖ86 : ΠΟῚ Θηΐπ ἅπ8 681 4086 νΘΓΒΟΙΏΓ ἰῃ ΟΠ πα τα 
δηϊπιδαϊίππι Βουῦο, 9864 ἴῃ εἰπρη]}}9 αἰΐᾳ δἴηιια δ]ΐα, πἰϑὶ ἑογῖε ἀς οπιηὶ- 
ΒῸ5 η4π86 5πηΐ ἱῃ γογῖπι πϑίτιγα δἴϊαπι τα ἀἸοἶπα πηὰ 681. πϑάπδ ν6Γὸ 
αἰσαπᾶτα δά τόση δείποῖ, φαοᾷ Ποπιο γϑ] φχποτῶπι δηϊπιδ]ίοτῃ αυϊά- 

ω ἡ 811 4παπὶ ορίΐπιππι: ϑ6πὶ οηἷπὶ εἴ 4] 15 Ἠοπηῖπα πη] ἀϊν᾽ πίογα 
παῖαγα, υἱ 68 486 οπιηῖνιυ5 πιαχίπιδ ϑπηΐ ἴῃ) ςοηϑρθοῖα, ὁχ 4ῃ θη 8 
Βίας πιπηήπϑ οοπῆκδτυϑ οἵ ἐοαρπιθηϊαῖιδ 6δὲ. 6χ 115 ἱρεϊηγ φιᾶε ἀϊχὶ- 
ταῦ, ρδγβρίοπππι δϑὶ βδρίεπιδπι 6886 δϑγιτῃ ΓΟΓΌπι 4π86 δαπὶ Πο- 
ποτὰ ἡἸρηϊϑδίπιαθ παϊωγᾶ, οἱ 8οἰοπείαπι οἱ πηθηΐθτη ϑῖνα ἐπ 6} Πρ απιίαπι. 

ἀποοῖγοα Απαχδρογαπι Ἴ βαἰῖθπι σεϊθγοβαι ἴα 168 υἷγοβ ϑαρίοπίθϑ 
αυΐϊάεοιι 6556 ἀΐϊοππε, ρπιάθιϊο8 νογοὸ πεαπαρίιαπι, οτπὶ υἱάθαηϊ 608, 
ἅπδε ἰδὲ με] α δἰπε, ἱσπόγαγος δίσυβ 605 [αθπίυγ τθοοπήϊια ἀὲηπα 
οχὶπιία ἡπαράδτῃ εἰ δαἀπιϊγα δι] δὲ απ} 114 εἰ ἀϊνίθα ἴεμοτε, δοὰ 
Σα11}1α, φυΐα Βυιπιᾶπα Βοπᾶ πο πδογαπῖ. 

":ἴ59 δηΐτπ μος πιαχῖπιθ ῬγΟργ πὶ ΤὨΠΠ8 
6556 ἀἰϊείπιπβ, Β6ὴ6 0 γα. ἀβ 118. δυΐεπι σοπϑΌ] δὶ πετῖπο, ΠΠ86 
Αἰΐοτ 8686 ἈΆΡΕΓΘ πὸ ροςϑιπί, ποηη6 ἦ6 18 ἀπογαπι ποη δ8ῖ [πη 
Αἰ ααΐδ. παπῖρε Βοπαπὶ ηοι ἱπ δοιίΐοποπι νϑπῖδί. Βοπὶ8 δυΐοπι σοπ- 
Δ] ΔΊΟΥ 6ϑὲ Δρβο]υῖο, φηὶ 1ἃἀ ᾳποά Βοπιϊπὶ 681 δογηπι αδα ἴῃ δοίῖο- 
ποπὶ γεπίιπὶ ορίϊπιηνη, ταϊίοποπι σοηϑααιιΐ οἱ οχρ]οᾶγα Ροῖϊοδβί. πὸ- 
4πὸ τ ϑγο γϑγθπι πηἰνδυϑαγη τηοάο ρῥτιάοηξα δεῖ, δε ἀεθεπὶ δἰΐαπι 
οἱ 6896 ποῖδε γδϑ δίῃ ρτίαγοσ. δὰ ἀροπάσπι Θπῖν ἰἀοποᾶ δεῖ. ἴῃ το ρτ5 
οἰηραϊατί δα δυῖοπὶ οτηπὶβ ἃςῖὶο νϑγϑαίυτ. ἰϑυα οπὴ Ηὶσ ποηπαπὶ 

8. Ῥτγιάοηϊίδ νογο ὲ γαρη5 Βυπιληΐβ, [ἴδια ἀ6 4πὶθ5 σοπδη]- ᾿ 

565 

αἴχιθ δυΐμα ραγῈ δἰΐογα δὰ ςοπδυϊδπάστι ρογποι, δὰ ἱπαϊορηάστῃ 
αἰτετα. 

9. ἀεπαϑ ἐρίταῦ 
δι δίας 8114, νδίπιτα 
ἴὮΓ 8806 15 Πυὶ 8πᾶ, Ζυβαῆμε βὰ δὲ ρεγιίπεηϊ, μαρεὶ οορηϊᾶ εἴ ἴῃ 
εἷδ γεγδδίῃτ, ρταάθη8 6856: δὲ ἴΐ χυὶ 8ὲ δὰ τϑπὶ ραθ]ΐοαπι σοπίῃΐθ- 
τοπξ, τα] λγιτη δι οπαπι δι ἀἷο γογαιηυε 8] 6 πασυτῃ ουτα ἀἰδἤπετί. 
Ἰοοίγοο εἵ Επγιρι 69 

Ῥγπάεπῖοιη οπἷπι 48 τηα ραϊεϊ τηουία] πὶ, 
οὐ ϑαρρείεθαϊ ἀρ84π 110 περοῖϊο 
ἴῃ τοῖϊ8 [τα πυπηδγαῖο οχαγοὶ 8 
δογῖεπεη ρᾶγεπὶ ΟΕ ΠΕΓα δαρί απ ἰϑϑίπηο ἢ 
Ῥτδεδίδηϊίογεδ παπαὺς εἴ 608 αηὶ ρῥ᾽ατῖθαϑ 
86 Γεθ ἱπιρ]ἰοαπῇ, πα ]θ δάει Ἰῃ τοῦ, 

ᾳυδοταπῖ οπἷπι συ]ροὸ ἰὰ χιοά δἷδὶ βθόμο δδὲ, Ἰά4π6 ὑπαπι ἀβδτὲ 86 
ΙΒ γαπίογ οροτίεγα. ὃχ ἤδο ἰρίτατ ορίπίοπα μαϊῃτπ οϑὲ ἢ 8 6886 
Ρτυάεηῖεδ. ἘΠ: δυῦμι περοῖίιπι πο886 αἴχαδ ἃρ6Γγα εἶπε γεὶ [βιπὶ]ΐα- 
τὶβ τείφυβ ρυβίϊοαα οαγὰ [ογίθδα παπὶοὸ ροϑϑὶϊ. ῥῬγδδίεσεβ χυοσαοάο 
δαῦτη 4υΐδαθς ποροϊίυτη ξογεγα ἀρβθϑδῖ, ορβοῦσαπι δὲ, εἴ γθ ερεῖ 
οοπϑίἀεγδίιοπθ. ουἱϊθ8 τοὶ μοο ἀγρυπαπίυπι δὲ, φαοὰ ἴυγαπαϑ εἰ 
ξεοπιεῖγαα εἴ πιδὶ μοπιδίϊοὶ δὲ 1 }1}}0 9 ἀἰ8ο 1 ρ) ηΐ8. Ἔτι Βαπὶ, ῥτα- 
ἀδθηῖθδ ποὸπ βθη!. οαυϑα δες ε8ῖ, φῃοά οἴϊαπι 'π γε ρῈ8 δ πρΌ Ασῖθπ8 
ΡΓυδεπιία νδγιϊϊατ, φυάγυπι οο στ ἴο υϑὰ σοτηρδγαίηγ : δ] εδοθῃδ 
ἈΠίδαη ὈΘΌΤΩ ΓΘΓΌΤΩ ΠΟ Βαραῖ, φαῖΐρρα 4υεπὶ ἴδῃ ροτῖβ ἰοηρίηχαΐίδι 
δἷϊ αἰϊαῖαγα. (πδπὶ μος φποηὰε οοπϑιἀεγαῖῖοπα ἀΐξηυπι δδῖ, απ δα Ὁ- 
Γθππ ῬΌΘΓ Ἱπλι Πα πιαϊϊου9 εἴβοῖ ροϑ81ϊ, δαρῖδπ8 δαὶ ρἢγδῖοπια πο ρΡο8- 
δἷῖ. δὴ χιοά 111 ἃ πιαϊετγία ἀΐνιιϊϑα ἃς δεξγθραῖα δυπὶ, Βουαη ρῥτὶπ- 
εἰρία ἐχ πδὺ δὲ Ἔχρογίοπιϊα παϑουπίηγῦ εἰ αιιοα ᾿ἰ8 ΠΟΙ δδ8θη Ὀπ[ῸΓ 
πεάθε βάδπι Βαθεπὶ ἴπυθηθθ, δε δὰ ἀϊοαπξ ἰαπίαπι: αι δἷηξ {14 
δυϊοπι, ΠΟ δὲ Οἱ δουγῃπι). ργαθίθγθ φαϊοχαϊὰ ἱπ ςουδαϊαηάο Ρ6ο- 
οδἴατ, γε] δά γὲβ Ὠπίνεγβαθ ρεγείποι υοἱ δά δίπβυΐαγοθ: παῖ ναὶ Ἵτο- 
Ὧ65 Δ4 0895 ῥΥᾶγε8 6886 ἰηϑαϊηὍτοδ, ναὶ ἤδης 6886 ρταυεια, ῥσμάθητίδτα 
διΐοπὶ ΠΟῊ 6886 δβοίβηἰίδτη ρῬογδρίοπυτα 688: εχίγοπιϊ θηΐπὶ εϑὶ, πῇ 
ἀϊοϊωπε 688. ἴα] δπίπι δδὲ ἰὰ ψυοὰ δι} ἀοΐοπεπι νϑηΐϊ. σαεπτὶ ἱρίτατ 
86 ἱπιο! Πἰροπιίας ορροπίϊηγ. παθπδ δηΐπὶ δουγυτη στα ΠΟΓΌΤΩ δϑὲ 
4παγητη ταῖο ἀἰϊεγσίὶ ποτ ροῖδδξ, ργυάεπίϊα εχίγετηὶ, φιοὰ πο ϑοῖ- 
απτία 86ἃ δεῆβῃ ρμετοϊριϊατ, πὸ 110 οπὶ ρτορτίϑα δυπὶ διε αἴδο 
πα Πδῖοϑ, 45 ϑεπιαι, δε εὸ 4πὸ ϑεπῆτηπα μος δχίγεταστη ἰῃ πιδ- 

τἰλοπιατίοἶβ 6686 ἔγίδηρτ! τα. πᾶτη 1} ς φαοαιιε ἐπδῖδεῖ!. υεσπιπδμη θη 
Ρττπάδπεῖα δεπδπ8 δὲ ροϊΐϊυ8. 1Π1π8 δαΐετη αἰΐα ἔοστωδ δἰίδαῃβ πὸ- 
ἨῸ 91. 

10. Ουδογογε δυΐθπι δὲ σοπϑηϊίαγθ ἱπίοῦ 86 αἰ ογαηξ. παᾶπὶ 
ςΟπϑΌ]αγα δἰϊψαδα χιδεγογε οϑὲ, δϑὰ οἰΐαπι ἀθε βοπὰ οοπϑηδίίοπο, 
φιϊὰ εἴς, ἀἰϊφιϊποτίους ἀμ ἰρίϊα νἱἀθηάππι ἐσὲ, υἴτπτα δοίεπεδ αἰΐψια 
διῖ δπ ορίπῖο, δὴ βοπᾶ σομπίεοῖωγα, δὴ δἰἰϊαὰ φποάάδμῃ βαππε. ἃς ρη- 
ΠΠΠΤΩ δᾶΠ 6 ΠΟΙ 68ὲ δοίδηίϊα: πᾶπι ἀ6 118 4066 δοίπππιν συδοτὶ ΠΟΙ 80- 
δι. δ βοπα οοηϑαϊϊαιῖο οοπϑαϊταο 68: χυὶΐ δπίθπι αἰΐψυα ἀδ γῷ 
οοηϑυΐίαξ, φαδογίς εἴ γα Ποοϊπαίατ, ἰᾶτι Ὑ6ΓῸ π6ΩπῈ ΘΟ; ΘΟἴΏΓΆ 6886 

ψηθηονα σΟΡΌΣΠΙομἶθ 6886 υἱάθαϊῃγ δὰᾶ δεῖγα 
ε μος ἴρδ8ο τιᾶξῃδ δδὲ ςοηϊγονετγϑία. ἃς Υἱάε- 1142 

20 

30 

ὃ 

Ροΐεϑι. πᾶν οππὰ Βοπα σουΐεοΐατα δὶπ8 γαϊίοπο δὲ, ἴπτα οοΐογε φαϊά- 
᾿ἄδπι οϑῖ: ἵπ σοηϑ δ η ἀο ἀπξεῖαι πῃ] Ὅτ ἔδιπ ρου δ ΘΟΠΘΌΤΗΣ ΌΓ; διαηῖν 
{με ἰὰ ἀδ 4ποὸ οοπϑυ ανοτίδ οοϊθγίϊοτ 6586 ἀροπάτπι, δε 9ρ1586 ]οπ- 
ἴδφαε οοπϑη πάπα. ρτγαθῖθγοα δἰ πὰ δϑὲ δαρϑοίξαϑ, αἰἰηά θοσὰ οοῦ- 
δι] ατῖο : δαραοῖ 89 δυῖοπι Ῥοηδ οοῃίδοίαγα συδεάδτη οδὲ, ΠΕΩῸΘ Ὑ6ΓῸ 
ἈΠ Βοπα οοπϑαϊταιῖο ορί πο εδὲ, δεὰ χυοπίαπι φαὶ πιαΐα σοπϑοϊιαὶ 
ΡΘοςαῖ, φαὶ Β6π6, τοοῖε σοπϑα] δῖ, ρογορίοθατα δὲ βόπδτα ΘΟΏ80]}18- 
ἰἴΐοποιπ συοδάδπι γϑοῖαπι 6886. δεὰ Ὡθῆμπα δοἰθηϊίδα δπεῃ ΠΕ,ῸΘ 
ορίπιοηΐβ τϑυϊαπὶ 688: δοϊθαϊίας δηΐπι ϑυ] το δϑῖ τθοΐατι (πᾶπι πε. ῸῈ 6 
εἶαϑ 6δὲ αἰΐα ργανΐιαθ), ορπίοπίβ δὐυΐθτι γϑοίτιπι δϑὲ υθυ 8, δτη Ϊχαθ 
ἰά οπιπὲ οπΐπα δϑὲ ορίπὶο, ἀθοίϑαπι ἰδπὶ ἃς ᾿γαπϑϑοϊωπι εϑὲ. δεὰ πδ- 
486 51π6 ταίίοπθ Βοπδ οοπϑαϊτδιῖο 681. οοριίδείοηο ἰρίτατ 681 ἰπίετγίου: 
Βᾶθο δηΐπι ποπάππι δηπηζίαιίο οϑῖ. πδτὶ δὲ ορὶπῖο μοὴὶ φαδεβῖῖο, 8ε 
ηαδεάαπι ἰδπι δπαπιϊαῖῖο εϑῖ. δἱ χυὶ σοπϑη] αὶ, εἶνε μθπα ϑἶν σηδίθ 
οοπϑαϊτεῖ, 8 φαδετῖς αἰ ἰχαὰ οἴ τα Ποοἰπαίαγ. δοὰ ργοίθοϊο βοηδ οοῦ- 
δα ἰταῖῖο γεοίαπι φαοάάαπι σοπδη ἈΠ οηΐ8 δὲ, δαργορῖογ αὶ οἷῖ οοη- 
δύϊιδιϊο, φπδογοπάππι ρτίτηο δϑὲ, οἱ ἴῃ 480 Ὑδγϑεῖασγ. 864 συοπίδπι 
Τοοΐστη ταῦ εἶδ πο 8 ἀἰοἰτατ, πο οπῖπα γοοϊαπι Βοπδπὶ σοηδαϊαιϊο- 
Ἠδπὶ ε886 ρεγϑρίσαυτῃ εδῖ. ἱποοηςίπθη8 Ἔπίπι οἴ τπαῖαϑ ἤόπιο, φυοά 
διδὶ ργοροδυογίπε δά ἱπδρίοἰθπἀυπι, ταϊϊοοϊπδοπθ δοπϑοαιθηῖῃγ. 

Σπϑοῖϊ δαπὶ δὰ ἀροπάσπηι δοίοπεθι5 δρτίογοϑ δὲ σοπιροιίογοϑ, ἴατα ἴῃ 
1115 γεραϑ ἐϊ φυὶϊ δυηΐ πὰ ρογί τ, Ὡδτι 91 4υΐ8 δοῖαὶ οᾶγπϑυ [αν 68 6886 
δὰ ς«οποοσποπάμπι ἴδο 1168 οἱ δαί υθτοϑ, ἰδν 68 διιΐθια 4π86 οἰπὶ ἱρποτεῖ, 

40 Ῥοπᾶτα ταἰοϊπἀΐπεπι ποη εἰβοῖοῖ: δα ἰδ ροϊϊα5 οἴξιϊοι, φαΐ υΐττα 
οᾶττια8 δοῖϊ 6856 ἰανθϑ οἱ 98 πθγοδ. Ῥγαάεπῖα δυῖοπι ἐπ ρθη ο ροϑι 
εοδῖ. ἄδλπᾶα ἱρίην οροτα δϑὲ αἴ νοὶ αἰγαπιαδ οορπὶ!οπαπι μα]εῶπιαϑ, 
σοὶ ἤδης ροιίυ8 φιᾶτα ἰἸΐατα. δγὶξ ἀπίδεπι μἷο φιοαιθ ρῥτίποορϑ φαδ6- 
ἄαπι δὲ πηδϑὶ [ἀπ ]απὶ ἀποθη8 οορηϊῖο. οἶν! Πα δοϊθηιία αι ίθιπ οἵ 
Ῥταάοητία δυπὶ 1186 φαίάθπι ᾿άθτλ Βαρίτα8: δεὰ πδίηνα, 4π8 δητῖ, 
τάταθη εἰ δϑ8θηπἶα ποη δὶ οἷ8 θαάδπι, δἵχιιβ δἷι5 ϑοϊθιιεἶας χυδα δὰ 
εἰνϊεαδῖοτη Ῥεγιϊπεῖ, αἰτοῦ ρᾶγς δϑὲ ἰάπαυδτη ὑΓπο6ρ. οἵ ἀοτηΐπα ὑτα- 
ἀεπεῖα, πᾶς οδὲ ἰοραπι δογ δ οπἀατττα ταϊίο οἱ Γοο 88: Αἰἴογα φαδτα- 
δἄτηαο ἄττα 5ἰπρηϊατία, οοπιτααπΐ ποτηΐπο οἱ 8 Δρρ δἰ ]δίατ: ἐπα 8 οπιηῖδ 
ΟΡΕΤα ἷπ ἀβεπῆο εἰ οοπϑαϊαηο σοπϑυπιΐτπτ. ροραΐὶ δοϊ τιπ ἐπὶπὶ 
8} δοιϊΐοποπι γυεπὶϊ ἰδηίᾶπι ὀχίγαπιαπι. ἰἰάθα μο8 80105 γτεπὶ ρα- 
Β᾽ίσατα δαπιϊηϊδῖγατε ἀΐσιπι: Ἀἱ οπὶπι 80]1, ἂτ ὁρεγαγίὶ φηΐάαπι, ἴῃ 

10 τόρτιϑ βοσγεηάϊθ νεγϑαπίησ. δὰ δηΐεπὶ οἴΐαπι νἱἀδίυτ 6586 ργπάθηξίδ 
πιδχίτας, 4πὲ δἷδὶ φυίδᾳπο οἱ ππὶ ργοϑρίοἱξ; οἱ ἤδδο σοπιπαιπὶ ΠΟ Πλἷπ 6 
ΔρΡε!]αϊογ Ῥχαάεπεῖα. {Πα γαπι δαῖοτη αἰϊα γοὶ ἔα τα ταοπάδα 
εἰ Ῥγοουγδηδθ ταῖΐο, δἰία δοϊθηξία ἰθρῦτα ἔεγεηήδγυτα, 6] οἷν 18. 
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80 ἴαχε τϑοῖθ ςοπϑπ [8888 Ὑἱἀθραπίην, δε πιᾶρτιο τπαΐο δοςερίο. αἱ 
Βεπδ οοπϑυϊίᾶτα Βοπιπὶ αιοάάδπι υἱἀείυγ 6886. 1ά δηΐπι σοπϑα]α- 
Ποηΐδ τϑοῖαπι, φαοὰ δὰ Βοπὶ δάθριίοπεπι νεῖ, θοπᾶ ςομϑα] δ ῖο δϑῖ. 
δ6ὰ βοτὶ ροϊεϑὲ αἱ αυΐδ οἰΐαπι ταιοοϊπαιϊΐοπε [880 οποία Ῥοπυπι 
κάἀιρίϑοδτις, εἰ Δ αυϊάοπι 4ι}0 δοϊο οραδ δϑὶ οοπϑεαιδίαγ, ΠῸῈ 
δαΐεπι αυᾶ ταῖϊοπο οροτῖθαϊ, 864 πιϑάϊυδ γαιϊοοϊπαιϊου 8 τεγταΐιιδ [8]- 
δα οἷϊ. ἰἰδηια 56 δἃ αυίΐϊάοπι Ῥοπ8 ΘΟπϑΌ Δ [10 6δ5ῖ, αι σοπϑεσιίαΣ 
ααΐάειη αἰϊχυΐς φαοά οροτῖοῖ, 86 ποι 40ὰ γαϊΐοπε ορογίθρδὶ, ργϑθ- 
ἴδγϑα οοπιϊορογα ροῖδϑὲ οἱ αἰϊαδ ἀἰὺ ἰΐαα οο γιοῦ σοπου]ϊαπάο ἰάὰ 
φιοά ψυ]ῖ αϑϑεχυδίυγ, ποπάυιη ἐρίτατ πὸ 118 υΐάειι νοπα οοπϑι]18- 
Ὧο οδὲ. δεά ἰὰ οοπϑυϊιαϊϊοηΐδ γδοΐαπι οὐἰῖ, φυοὰ δά τπὩ]ταῖεθιη οἱ δὰ 
ἰά φιοὰ οροτῖοϊ ορεἱπεπάτπι, 480 πιοάο δὲ 4πὸ ἴδινρογε οἱ ἰμεσὶ 
ἀδθεῖ, δοοοιπτποιαίυτῃ 69ῖ. ῥγϑδίθιιδα Ἰἰσδθὲ εἴ δρϑδοίιιϊ βεὴδ οοη- 
δα ϊῖαγο, οἱ διἱ σογίιπι δίΐφυεπι βπεὶπ οοπϑυϊιαιίοπθιη γοίεγγε ἂς 

90 Βοπᾶ δᾶπε οοηῃδιίταῖϊο ἀρ 5ο]υῖ8 εἃ 6βῖ, υ86 ργοροϑίϊο δἰ δὲ δ βοϊηῖο 
οἱ τοῖϊαϑ υἱΐδε πυμπιϑιδα σοιπαναμὶ πὸ μ6πα, ργοσδὶῖ: ηϊιαεάδπι 
δυϊειῃ Βοπᾶ σοι] το δ5ῖ, φιιδ8 οαγίατῃ δἰ αιιθιι δὲ ργορτίτμι ἤποπι 
δρεοῖαι. φιοάδὶ θὲ πε ςοπϑαϊίαγα ρυυἀδηίϊαπη οϑὲ, Ῥὸπᾶ σομϑυ αιϊο 
τοοῖππι αυοάάδιι σοπϑυ ιαιϊοπίδ ετίξ,. δὰ αι πταΐοιῃ δοοοπιπιο ἀδῖτπι, 
δὰ αἰΐφποπι ἥπατα γεἰαλιιτη, οὐἶὰ8 1ρ88 ργιἀ ει ιία 681 γογὰ δαί ϑττηδιο. 

11. Σύνεσις διιῖαπι, που εϑὲ ἱπιθ ἰἰραπιία, οἱ ἀσυνεσία, μος ε8ὲ 
(λ3ϑτα πὰ εἶνε ταγάϊια9, εχ φαίθυϑ ἱπι6  ΠἸροηῖθ8 οἵ δῖ }εἰ πουπὶ απ, 

πδη06 ἰάοπι ργοῦϑι8 δὶ φαο( 8οἰδητία δὰ ορίμο (οἰπη θα δια ἐϑ5ειῖ 
ἱπιο Πρ πῖθϑ), ποαια πὰ Δἰίαπα εχ δοί θη !8 δι ρ Ὁ] γί θ8, αἴ τποάϊ- 
εὖπα (ἴπ σορπίτἴοπε δηΐπι γογηιη δ] ἀρ τίαπι αὐ ἴῃ ουταπάα ναἰοϊυάϊπὸ 
γεγϑαγεῖυγ) δηὶ ρϑοπιθίνϊα: πϑιῃ ἴπ Ἰπδραππυ ἀρ 8 εδϑεῖ οσουρᾶϊδ, 
πα δηΐπι ἰπ16} ρα πεῖα σᾶγωτα γαγαπι δδὲ αιιᾶ6 ϑΘΙΠΡ ΘΓ δυηῖ πιη- 

ἃτηαπ6 τηον ϑηϊογ, 6406 ὉΠ]1ὰ5 εαγυχη πὰ 6 οὐ υμίυτ, 864 Θαγιπι 
ἄς φυῖθυ5 ἀυ)ίϊαγὶ εἴ σοπϑυ]ταιὶ ροῖεδι. μα ρτορίογ πη ἰἰϑάθηι ϑᾶπῈ 
σεθὺδ ἴπ αΐη5 δὲ ργυάεπιῖα τεγβαίυν: 864 ἰάτπθη Ποη δδὲ ᾿ἰ΄θπὶ ἰη- 
τοὶ Πἰροπια αποὰ ρτυάεπεῖα. μαὶνεῖ οὐήτη νἶη αυδυ αι ργαδοὶρίεηαὶ 
δἴφιε ἱπιρογαηαΐ ργιἀοιτία (νᾶπι ργοροβίτι5 εἱ βιν5 651, φυϊά αρεη ἀμπι 

(0 εἷϊ δῃϊ ποπ δρειάπιπη), ἰμ16 Πρ πε δυΐεπι 1 ἀἰσαπάϊ βο]ιπι. ᾿άθπι δὶ 
δαἰπι ἱπεο]]Προπιὶα χυοά εὐσυνεσία, ἰὰ 651 δον ἱπτ6}]} ει τα. παι φαὶ 
δαπὶ ἱπιο Πἰραπιεα, ἐἰάθμι ἀυοηπ6 διμῃ ἰὲ πο ἱπῖο Π ροπῖεβ, ἴῃ 16 ]]Πρϑητῖα 
δυῖΐοπι διε μάρ γα ρει δηλ δὲ πεῆπα οουϑοημΐ, 864 αἱ 15, αὶ 
ἀϊϑεῖς, ταπὶ απ 6 ]Πρόγα ἀἰοῖταν σὰπι δεϊεαα πἰΐίατ, δῖς οἵ οὕ αι ορίῖ- 
πῖοπο υἱΐτατ, 410 αἰ αυοίτε, 84 ἰυάϊςαπάπηι ἐἰ8 ἀδ γϑὶνυϑ {δ φυῦὰϑ ρτὰ- 
ἀδητία ἱπάϊςαὶ, εἴ ργοθε ᾿πάϊσδηάιππ. θη εἰπι σΕ ργοθε ἰάθη διπῖ, 
αἴχψυς πἴης πδίιιν δὲ 16 }]Πραπιῖδε ποιμθη; 6Χ 408 ὲπὲ ἴμτ Π ροη- 
ἴοδ6 ΔρρεΕἸϊαπίυτ, ἐσ δα ϑυ σοὶ 4ηαὰθ 6δὲ ἰπ ἀἰβεευο ἱπ|6}]ΠἸροπιῖα: 
ΒΑΘΡΘΗΏΠΙΕΓΟ δηἷπὶ ἀἰϑοοπάϊ υϑυρθυπι ῥγὸ 60 ᾳποὰ εϑὲ ἰμποϊ Προ 
πϑαγραπιιϑ. δὰ δυΐθπι 4υ86 γνώμη, μος εεὶ ϑεπιοητῖα, ἀρροἰ]αϊοτ (εχ 
488 ηποράδπι εὐγνώμονας, ἰά 681 ἴὰ ϑοιϊοηίία δγεπάα ἱποάογαῖοϑ, πῸ- 

80 τηϊπδηΐ, οἱ γνώμην ἔχειν, πος 688 δεπομεἶδε ἀϊοαηδα [ϑοι]ϊδῖο ρτδδ- 
ἀϊϊο5 ἀϊοϊπιι8) δϑὶ νὐγὶ δον εἰ πιοζεγαιὶ γαοῖιπ ἰαἀἰοίαιπ, οὐδ ταὶ 
Βοος ἃγριιπιθπῖο δῖ, φιοά νυἵγαπι δϑάπιπι Βοπῦπι δ. πιοἀεγαίαπι δά 
ἐοπϑοητεπάμαι (1ἃ εϑ1 δ ἱριιοϑοθπάμιη) ργοιπρίαπι 86 ΡΥΟρδιβπι 
ἀϊεῖνηπϑι οἱ ἀδαύυα Βοταπι 6886, ἴθ ποππῸ} 18. ἀεἰϊς "18 δϑηϊοπεϊᾶτη 
δεῖ σοηβδηϑδιῃ δοσοπηποάανο, [ἃ δϑὲ ἱρπόβοαγα ἃς Ὑϑηΐαπὶ ἦδγα.᾿ 
δῖαυθ Ὠΐς σοηβθηϑι8 (14 εδὶ νοηΐα 4ὰ8ε ἀδίογ δγγαῖο) δϑυϊθμιία 6δὲ 
δὰ ἰυάϊοδη ἄιπι ἐχ ἀθαπο οἱ Βομπο ϑρία εἰ γϑοῖδ: γϑοῖα δαϊθπι 68 δὲ 
4086 Βοχηϊπίϑ νοσὶ 6ϑὲ, : 

12. Νογίιο δυΐοπι ᾿ΐ ομπθθ παρα δοάθη ρογιϊπθαῖ. πᾶν 
δοπιθηαπι, ἱπι οἰ ρθη δπὶ, ργυάδεηιίδιν, πιϑπθπι ϑᾶπδπι ἃς Ὑαβοίδτη 
ἰδάοιν διιγι θά επιοϑ, ϑεπιθηιαθ ἀϊσθπάδε [δου] ᾶῖα ργδθαἴοδ 6686 οἱ 
χαθηϊὶϑ ϑδηϊαῖς ργαδϑίαγο δὲ ργυάθηϊεϑ εἰ ἰπ16}]1ρ ιῖε8 ἀϊοιπιηϑ. οπι- 
8685 δπΐμη μδ6 δηΐπιΐ ροϊοϑίαϊεϑ δῃπὶ Ἔχιγθιπογαπὶ δὲ τόγαπὶ δἰηραϊα- 

80 τίαπι. αἴφῃβ ἵπ 60 αυϊάθπι φορὰ ἀρῖυ8 οἷϊ δὰ ἰυάίοδη ἄτιπι ἰϊ8 ἀδ τὰ- 
Βὺ8 46 φυΐδυς ἰυάῖοαι ργαάθηβ, δρεοϊδιαγ ΒΌπιο συνετὸς εἶνε ἴη16}]1- 
ξεπϑ, εἰ εὐγνώμων, ἴῃ ϑδηιοπῆα [εγεπάα πιοάογαϊαϑ, δαὶ συγγνώμων,᾿ 
δὰ οοηδεπιϊοπάμιῃ, κὶ οδὲ ἱζποβοοπάσπι, ας 18 οἱ ργοροπϑαϑ. δεηᾷ 
Βοδδ δηΐμα οὐηηϊθτη Υἰγογυπι ΒΟΠΟτηπὶ ΘΟπηπ!ηἷΔ ὁπ ηΐ ἰπ δὰ γα 4086 
σππα αἰΐεγο σοπίγο ίλιγ, ἴῃ δἰ προ δυο πὶ δυΐοπι δὲ ΧΙ ΓοοὍπν πὺ- 
ΤΩ ΓΟ ΒΑΡ οπάὰ ϑπὶ δα οἴη μα 4086 50} δοῖίοπθπὶ υθηϊιηϊ. 68 δπίϊῃ 
αἶτο ργυάοπι ποῖα 6586 ἀθθθηξ, πε ]ΠΠροπεῖα δαῖεαι εἰ δεπιθηια ἴῃ 
16. φυδθ 580. δοίϊοπεπι. γοηϊππὶ νὙδγδαπῖον, 4186 ϑηπὶ δχίγθιηδ.. εἴ 
τοθη8 Ἔχ γοτβογαιῃ 6δὲ ἐπ ὈΙΓΑπΙ 6 ρᾶγίοχῃ, ἐϑὲ δηΐπι πιὲπ8 δὲ ρτὶ- 

ΒΤ ΟΘΙ ΩΝ ΝΙΟΟΜΑΘΒΕΟΆΛΌΟΌΝ ΥἹ. 

οὐπῖπι [οττηϊ ΠΟΓΏτα, 1ἃ δδὲ ρτιποὶρί οταπι ἀπὶνεγϑααπι, εἰ οχίγεο. 
γαπι, ἰά δὲ δἰ πρυϊαγίαμι, ποπ χγαῖϊο : δ τηθηδ ααϊάθπι απὸ ἴῃ ἀδιωρα. ἢ 
δἰγαιἰοπῖρυι οοουρδία εδὲ, ἐπι πιο Β᾿Ἰΐανα δὲ ρτίπιογιιπι Ἐδιποϊπογηπι; 
αἰΐογα δυΐδθην, 4π86 ἴῃ δύ τ ρὺ8 δὰ ἀρεπάυπι ΕΠ ΣΡ δ νδγϑδίογ, οχίτοαὶ 
εἴ οἰυδ φυοά 6986 δἰ Ποῃ 6886 ροϊεδῖ, εἴ αἸΐα5 ργοπαπίϊαιῖ, Βαθο ουΐα 
Ρτοπαπηδίογατι ρόπεγα δἰ, ολὐα8 ρταῖία τα8 ἀρίτοτ, Ρτἰποὶρία ἐπὶ. 
πϑτῃ ΕΣ δἰ πρὶ ατι 8 ΟΥ ΠΙᾺ οἴ οοπϑίδπὶ ἀπ γογδᾶ. 81 Πρ ατίσ γ- 
ἴὰᾳτ δ6πδὰ ριβοάϊτυπι 6686 ορογῖοϊ. αἱ ᾿ΐο δθΏϑι8 τη 6Π8 εϑῖ, Θυρατοι 
υἱάἀεπίυν πᾶδο εἰἴίαπι ἃ πδῖαγα πορὶθ ἰτρυϊα; δὲ οὔπι ϑαρίδπϑ ἤβδο 
εἷϊ παῖαγα, ἰᾶπιθη δἱ δεπιθηϊίας ἀϊσοηθάδε δουϊαῖο ρταθάϊι δε, εἰ 
δϑδὶ ἰπ|6 ]}Πρ6π8, εἰ πιθηϊὶ8 δαηϊταῖς δἴαυς δουπιΐπα νδἰδῖ φυίρῃμε μὲν 
ἴαγᾶ. οὐΐι5 ταὶ ᾿νΌ 5 ἀγριτπθπίυτ οδῖ, φυοα ἢος ᾿να ἱτὐ8 αοίαϊυω νο- 
οἷοβ εἴ σοπιῖίεϑ εἴ υδἰαιὶ 8886 0145 6886 γα Ἰγδιπατ, ἰἴΐδαπο ἰοαὶ οὺ- 
Ἰεπνηδ, ἤδεο δοῖδ8 Ἰπϑηἴὶ8 δαιϊαϊα δίαπα δουϊηΐπε υβ] δῖ, οἱ δδμίδαϊδε 
ἀϊοθπάδο Του] αῖα ργαβάϊια οϑὲ, ρετίπάθ φυδεὶ μογαπι εἰξ εἰϊεοιὴς 
οἷ οδιιδὰ παίνα. εαιάθπι ἀποάπα ΟΡ οϑυδᾶπι πιθη8 ρυίποίρίαι εἰ ἡ 
Βηΐδ δὲ: εχ ἢἶβ δηΐιπ οοπδίδηϊ οἱ ἀδ ἢΐ8 ϑαπὶ ἀδπιοῃείγαϊοηει. ἰμν- 
46: δ Ροτϊογατη οἰ δδποιῃ δυὲ ρυπίεπίμιπι Ῥτοι πεῖ οἰφοὲ 
ορἱπὶοπῖθιυιϑ, φυδε ἀδθπηοπϑίγαγὶ ποὴ ροϑϑθι, ΠΟῚ τοΐπϑ αυληι ἀδ- 
τη οπϑ γα οη 100,8 αἰϊεπἀεηάυιη δία ε ΟΡ ει ρεγαπάπτα δσῖ. Ὡλιν 400’ 
πΐατα ἀϑὰ οοη]ιπι Ζαθηάδπι σοηϑθοιὶ σππὲ, ρτί οί ρία ἴαςοϊ]ε σοπιαπὶ. 
υϊὰ δἷς ἰρίτατ ϑαριεμα εἰ ρτιιἀοπῖϊα, δὲ ἰπ αυῖθα8 πἴγδασε νεγροίαη, 
οἵ υἱγᾶι δ ΠΟ 6686 οἰυϑάδιπ ἀηῖπιὶ ραγεὶς νἰγιαῖθι, ἀϊοίωτω εν 

18, δεά πυδεγαὶ δ᾽ ᾳτὶθ 4 παπὶ τ{1]}Ππ|άῖο πὶ αἴ εγδηι, βαρίθηια 
δηΐπὶ πὲ ἢ} δογυτῃ οοηϑίἀεγαϊ φαρῃ8 μοιηο Ἀεδῖυ5 διὲ [ιἴῦται, συλ Ὁ 
ΠΌ]]απι δὰ στοῖι 486 οτγίϑιυν 4πδον ἀραῖαγ υ11}}8 68. ριπιδεοια 
διυΐοιη μαῦεῖ μος 11} φυίάθπι, 56 χυϊὰ 68 ορπϑβ εϑιῦ οἱ φαϊάεπ ῥγ- 
ἀευῖα εὐὲ δὰ 086 ἐν γυδ ἰυϑιϊ6 οἱ Ποπεδῖῖ5 μοπιίπιυε Βοηὶδ δσθε 
αὐ! Πὺ8 οοσηραῖα 681, Βδ6 δι ῖθιη τθ8 διπὲ 4ιᾺ8 δάἀτηἑηἰϑέγατδ δίφ88 
ἀρεγα τἰγὶ Βοπὶ δδὲ ἢ πἰμ:]ο φιοηπθθ δά ἀρεπάστῃ ποε εἴβείει ἀρίϊογοε 
ὀάνπτη οορηϊτίο, δὶ φυΐάοπι νἱγζαῖεδ ΒΑΡ ἐπ δου, φαδτηβάπιοάοιι πὸ- 
416 δαγιππ γεγαπὶ 4186 84 ἰοπᾶτη υδ]ϑιυ ἀΐπεπὶ δηξ δὰ βόπβα οοΥ- 
Ροτγῖβ ςοπϑιϊτυϊτίοποπι ρεγτίπϑπὶ, φυδεοππαιδ ἰἰὰ ἀϊσηπίοτ οο5 φορά 
εἴβείειϊ νἱπὶ βαρθδαπὶ δεά χιοᾷ 4} Βαδίϊα ργοβειφοδπέατ: πιβ]ο 
επὶπιὶ δὰ βροῃάππι ἀρίϊογεϑ ϑιιπηα8, φυοί πιεάίοίπαηι 801 δγίεπὶ Ἔχετ- 
σε άἀοιηπι ςογρογυιῃ ἴδπδαᾶππιδ, αποάδὶ ποῦ ῥτορῖογ ΒᾺ9 οδπιὰ 
Ῥτυάδνϑ δίαιπθηάτιϑ εϑῖ, δὰ πὶ ργοδὶ εἰβοίατηαν, ςετῖς 8 φαὶ ἴατα 
ΡΓΟΡὶ βαπὶ πἰμῖ]} ρνοίαϊατα ργυἀθυτία δεῖ. ῥυδοῖοσεδ πος ὃν αοὶ Υἱγ- 
ἴαϊο ργαθ τε! ποπ δυπ!. 181] δπίπὶ τϑίοτί, μγηπι ἱροὶ ρταάσβιοο εἰπὶ 
δὴ γα θμῆθιι5 οὐ οιιρογεπῖ, ἤος δπὶι [ἀοτῖξ, φοειπδάπποδια 
581}5 δεῖ 'π νδ]ϑιάϊπε ουγαπεδ: πᾶπὶ ἱ ταῖοτο τεϊϊσθας, ῃ08 
1δηηοπ τη ἀϊοϊπᾶτηῃ ἀϊϑοίπιιϑ. ρτδαῖογοα ἀρϑαγδυπι 6886 νἱἀδδῖητ, μη 
ἀεπιϊαπι τιον ὸπι 4ιδπιὶ ϑαριΘηζαπι ἀοταϊπαίανπ οδτϊμογε, οὔνο κεἰ 
ἀειεγίογ. πιὰπὶ δὰ 4086 οἴβοῖϊξ, ἴθ υυνᾶχυᾶαιε τὸ ρθη δα ῥγαθθεῖ δἰηθε 
πηρεγαῖ. ἀθ ᾿ΐ5 Ἰφίίας πὰπο ἀἰσδπάππι 681: δάμας δηΐπε ἀδ ἣδ ἀν5- 
ἰαχαῖ φυδοοὶν! πηι. ἃς ἬΝ φυϊάεπι ἀἰοίμνη5 ξῶ5 νἐγίατος Ῥεῖ "εν 
πεοδϑϑαγίο οϑ86 ορίδριϊθ εἰ οχρεϊοπάδβ, οὐπὶ αἰγααας' ὈἰραΙψαῈ 
Ρᾶγιΐβ δηϊτηὶ νἱγίπϑ οἷϊ, εἴϊαπι 81 πϑυῖγα δᾶγυτι χηΐοσπαπι, 
ἀείννάε οἴβείπηι 1114. φυΐίοπι, νϑγιμδτν θη πον αἱ ναἰοϊπόμοξι αν 
αἀἰεῖπδ, δεᾷ τιὶ ναἰοἴμιἀο, δἷς βαρ δηϊτία νἱΐαπν ᾿ρδίατη. πα τῶι κἱ 
Ρᾶ18 υπίνογθβα Υἱγίπι8, 60 αιοά ἱπεβῖ αἱ μαρὶϊπ8, εἰ χαοᾶ αν 
πεγα [ὑπρίϊατ, Βοαίυπι [αοἰτ, ρτγδείθγοα οχ ὑτυάρημα, δίψα “κ δ 
υἰγίπιε φιδθ δὰ τπογϑϑ ρογιποῖ, ορϑ Δρϑοϊνυτ. νἰγῖοα εϑᾶαο βοῦ- 
Ρυπι, αυὶ ργοροηῖζαγ ἀσεπεὶ, γοοῖατη οἰ οἷ, ργυάδεπεῖα σατο Β 48 
δὰ ϑοορυπι γείεγιπίον δὲ φιδθ οοπάπουπε, σαδτγῖαο δαΐοτω δοπεὶ ρα’ 
εἶδ, ἱἰπ ΄ὰβ υἷβ ἰηδδὶ δεπάϊ, μ}] τα 18 νἰγῖαϑ δοῖ: ποὶ σὲ οαῖδη ' δι | 

Ροϑίταπι τ ἀβαιπι8 γ6] ποη δράπιιϑ. δεἀ αποΐ ϑρτα οΒὶὶ εἰ, 
ΠΪΉ]Ο ποὸ8 ἃριΐοτοϑ δ το Βοπϑεῖαβ δἱ ἰυϑίαϑ ἃ ρεαάεκῶν πὰ 
ἘΜΗΠῸ Αἰτἰτι5. πο] 15 Βυΐαδ τοὶ τεροϊθπάυπι ρτίποϊρίασα εξ, ἕης ο΄ 
Ἰεπεῖθαδ. αυθπιδάπιοήατι δηΐμι φαοϑάδπι πὶ τα 8 ἱπδῖως ἀρσαῖ ποθ᾽ 

ἄπιη ἰυϑῖο8 6586 ἀἰοἶπιι9, αἱ αὶ οὰ 4φυδο ἰορίθυδ εοπδὕϊαϊα εἰ ρίδο’ 
δοτὶρία σαπὶ [ροίυηι γεὶ ἰην τ γε] ἱρηογαη τ γε] ρτορῖον ὐξωᾶ χά" 
Ρΐδαπι, ποη ρτορῖίεγ ρ88 (αἸφαὶ ἀρτιπὶ ἃ 4π88 δῃπξ δρεινᾶα, εἰ '“μῷὲ 
αἴγαπι Ῥοηπαι οροτγίδὶ ὥρογθὴ, δὶς ρᾷᾶτ δεῖ, πὶ τἱἀθῖατ, πρὶ 
οογῖο φυοᾶδπι πιοάο αἰζεοϊιπι απίάᾳαα ἀρογο, τξ οἷξ 
δυΐδπι, ΥΘΓΡῚ βγαῖϊα, ργορίθγθα 4ποὰ ἰα]6 οοποὶΐηπι ςορ δεῖς, ἐξ απο 
τογαπὶ 4086 δραπίωτ οδιι98. σΟηϑ) ἴοι πὶ ἰφίγ γοοῖατα Ὑἰῖοφ εἶδοὶϊ 3 
68 δυΐεπι ἀϊδρίοογα 4886 ᾿|Π1π8 οδτιϑἃ δρὶ ςοπϑυσνοκαπε, Ἀος ΒΟῸΣ τῆς 
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ταιϊο δεὰ ουἰαράκπι αἰτοτίπϑ ἰδοῦ ἐδι18 πιαπαϑ οὐϊ. ἃς χαῖδαε βοου- 

ταϊϊαϑ εἰ ρίαπῖιια οϑὲ ἀϊσοπάαπι. 6ϑὲ ἰρίξατ υἷο δεὰ ροϊεϑῖαα φααεάλῃι, 

ἥπαπι δοϊογιίδτ νοοαπὲ. ἤδεὸ δαΐδτι οἰμαπιοὰΐ δαὶ, αἱ εὰ 4086 δὰ 

δοορύτ ργοροοίϊπαι ρεγιϊποπὲ ἀξεγε εἴ σοπδοααὶ μοϑδιξ. 80 δὲ δΟΟρᾷ 

χαϊάεπι ποηεϑῖυϑ οἷ, ἰδ 468 1{18, δὶ πὶ πιᾶϊὰδ ἃς Ἰαγρὶϑ, νδιϑπαῖία εδὲ πο- 

τοϊπαπα. ργοίπάδ εἰ ργιάδηξεϑ εἰ υεγϑαῖοϑ ἀἰοἰπιιϑ8 δεινούς, μος 688 

δοϊεγίθβ. ργυάεπιία ρόττο ποῦ εϑὲ ἤδες ροϊθϑιδθ, ϑεὰ ἔδιπει πὸ 

30 δἷπε Πᾶς ροϊεϑίαϊο. [εμέ δαΐεπι μπὶς φυαεὶ δηἰπιΐ οουΐο ἱπρεπε- 
ΓαΪΌΓ ποὺ δἷπα υἱγιυῖε, πὶ οἵ ἀϊοΐατι 6δὲ δὲ ρδγδρισπητι δὲ. ταϊο- 
εἰπαιίοπεϑ δηΐτι δδθ 4π86 ΓΕγΏτα 80} δοίοπεπι Ὑδηϊθπιίασα ρτίποὶ- 
Ρἴαπι οοπεϊπεπῆ, 60 δππὶ ἐπα να]επῖ, φυοά βηὶδ [815 οαὲ δὲ συοᾶ 
δὲ ορἔπιαπι Βοπογαπι, φποάσαπαας ἐΠΠπὰ ἰάπάεπι οἷς. ὁδί. δηΐπι 

νεγθὶ ργαιίδ αἰ φυϊὰ ἔογίς Ἰογίαπα ομί ἴαπι. Ἀος δαΐαπι που πῖδὶ Ὑἶγο 
Βοπο δρραγεῖ: ρδνδγς δηΐιη δὲ ἀδργανδὶ ἱπάϊείαπι ταϊϊοηΐσ Υἱτῖο- 

εἴταν, εἰβοίεχαε αἱ ἀδ ρτἠποὶρὶϊ9 αἀ ἀροπάυπι ἀρεῖ [αἴβαιι ἰὰ ἀϊοοπιιο, 
ἐχ 400 ρετγερίεἰ ροϊεεξ βετὶ ποὴ ρο886 υἱ χαΐϑ δἰῖ ργαάει"5, φυΐη ἰἀοπι 

5 εἷϊ τἷγ Βοπυϑ. τπιγβὴϑ ἰρίτπτ ποθῖδ ἀδ υἱγίαϊε υἱήεπππι οοῖ. πᾶπὶ τξ 
Ῥτιάεπμα δοϊογιίδα δἰμπ}} 18 δοὶ, πο δδάθπν, δὶς εἴ υἱγίαϑ ἐ8 π8ὲ 
Ῥτγορτγίε οἱ ργαβοῖριιβ υἱνίαβ δδῖ, οὔπι υἱγίωθ παῖαγα!ϊ σοπιραγαίαγ. 
δἴπρα: ἐπίτι πλογεϑ π᾿ οἰππίθυς Βοπιίπῖθα8 φυοάατηπιοάο νυἱλεπίας 
ἴπεϑ8ε παῖπγα: πδίρααδ δὰ ᾿ποιτἰαπιὶ ἐεπιρεγβηιίδαι ἑογιτπάϊιεπι οἐ- 
εγαθααο Υἱγιηϊεδ δριϊ δἴχας ἈδΡ 166 δαπιθδ, οατη ΓΙ ΠΙΏΤΩ παϑΟἰ ΠΣ, 
δεὰ τἰἀταεῖ αἰ ὰ φυϊἀάαπι, χαοὰ ργορτίε Βοπαπι βἰϊ, το χαϊ γίπιῃ8, εἴ 
νἰγζαιθα εἰαδπιοάϊ αἰἴτογ ἐπ ποθῖδ ἴη 6866 υοϊαπιιϑ. ἴῃ ραοτὶς δηὶπὶ εἰ 
Βεδεϊο παϊαταΐδδ ἰπδαπὶ μαρ τα, δεὰ δἰηε πιδπίς ἀεἰγίπιδπῖαπι υἱάθη- 

ἐο ἴπτ αἰἴΐεγγε. αἰψὰς μος εχ διπη τα ἀΐπα οογροτγὶδ μαπιαπὶ ρετγθρὶοἱ 
Ῥοῖεδῖ, πᾶτὰ πὶ γοθβιιβῖο εἴ ναἰϊὰο σογροτγὶ, φαοά εἰπε υἱλεπάϊ δεῦδα 
στοονείατ, ἐταυδβ οἰεηδίοπεϑ δοοϊάππι ργορίεγοα φαοὰ Υἱάεπαΐ βοπ8α 
οδγοαῖ, εἰς δὲ γοδ βαθεῖ ἴῃ ἰΐ5 απίπιΐ θοπὶδ σαδε αὶ πδῖαγα {τὶ απ πίογ. 
πυοάοὶ πιεηίετη δάἀερίᾳ ἐπετίηϊ, ἱροτοαϊίίο εϑἰ χπδηΐο ἴπ δρεπάο 
οοιονὶς απτεοθιἰαπὶ. ᾿αρῖϊαδ δυΐετν οὔππι 8. π|}}18. 1115 δχϑεϊοτῖξ, ἴὰπο 
Ρτορτῖε υἱγίτιϑ εγίξ, ἰΐδαι!α φυεπιδαπιοάπιη ἴῃ δὰ ραγῖε δαϊπυνὶ απ80 
δὰ ορίπαπάητι υαΐεὶ ἀπε δπηΐ ἔογπιδα, δοϊογιία ἐξ ργπάθπῆα, 1ϊὰ εἰ 
ἔπ 68 4π86 τηοτίβμυ9. αἰϊγ Βαΐα εδὲ ἀπδα, ααδγαπι δἰΐενα εδὶ υἱγίυβ πὰ- 
ἴπτα 5, αἰΐεγα δὰ 486 Ρταεοῖραε εἴ ρτορτίε νἱγίπβ δρρϑὶ]ἰαῖτγ. πὰ- 
ταπι ἤδες, 4ι86 ργαθοῖρπε υἱγῖαϑ εδὲ, δῖπθ ργηἀβηϊα οοπβίαγε ποῦ 
Ροῖεκε. ἰΐαχας νἱγίαϊεα οπιπαβ ριπιἀεπεῖαα 668ε ἀϊςαπὶ. εἰ δοογαὶδθ 
αυΐϊάφηι ρατγιϊπι τεοῖα πδεγερδὲ, ρατιϊπι Ἔγταρμδῖ. πᾶπὶ 604 υἱγίυϊθ 

20 οταμδϑ ριτιάθηι 185 6886 ρυϊδθδὶ, ἰπ μος ἐτταραῖ: χαρά δυϊδτη δὰ9 
πη νᾶσαγε ρῥτγυἀοητία δγο ἐγαδαΐιγ, ρη]οῆγε ἀΐσεμαῖ. μαΐας τεὶ μος 
ατριυπιεπίατι εϑῖ, χαρά πυπο Οπηπο8, οὔπὶ υἱγιυΐθτη ἀδβπιαπξ, ροδῖεα- 
ἥπδπι δαπὶ Ἠδθίϊυτη 6586 ἀΐχογαπὶ δὲ ἰπ αηὶ θα νεγδοίαγ ἀοοπογιηῖ, 
δἀάιπὶ τγεοῖδε γαϊϊοπὶ σοπδοπίδπεπη. γϑοῖᾶ δαΐειι γαῖϊο δδὲ δὰ ουἱϊ 
Ῥτιιάεπῖα τιοάεγδειγ. εγρὸ οπιπεδ συοάππιποάο νἱάεπίαγ δυρτγατγὶ 
1αϊ θῖν ΒυΡιϊαπι ργα]επεῖδε οοπϑεπίδπεππι δέδ8 Υἰγιτπξθπι. Ὑοστιῃίδτη θη 
ῬΌ]Π απ ἱπιιπαΐοπάα μδθς ἀεβηϊεῖο δὲ. πὸπ ἐπί γδοῖδε ταϊϊοηὶ 
φοπϑοπϊδηδυδ δοίυπι, δε οἰΐαπι οὔπὶ τεςῖα γαϊΐοης ςοπίπηοῖαδ παρὶ- 
ἴπ9 υἱγίαδ ἐδ. ργυαάεπεδ δαῖεπι γεοῖα ἰα]ΠΡα8 ἀθ τρῃϑ τϑῦο εϑξ. 

30 ἰΐδηπια δοοτγαῖθθ υἱγίαῖεσ γα οπεβ 6886 Ἔχ ϑεππδθ δὲ (οπιπδδ δηΐπι 8. ἷ- 
Θηϊίαὐ 6886}, πΠο8 δαΐοιῃ οὔτ ταϊίοπα ςοπίῃποῖδβ. δχ Ηἰδ ἐφὶταΓ 4088 
ἀϊεῖα δαπὶ, ρεγδρίοπππι δδὲ πθὸ δίῃ ργαάθηϊδ φαθηαιὰπι ργοργῖδ 
υἱἷγαπι Ῥοπιπὶ 6896 ρο886, π6ς ρυγιιεδπίθιῃ δἷπς υἱγίαϊΈ δὰ αυδὲ δὰ 
σροτο8 Ρεγιπεῖ. τϑὰ εἴ Βοο δοάεπι πιοὰο ἀϊαὶ δὸ γεΐε!! ροῖεϑι δὰ 
τωῖϊο, 408 ἀϊβραΐαγε ροδϑὶξ δἰϊφυΐθ υἱγίαϊοϑ ἱπίογ 86 δδραγαγὶ. ποὴ 
δπΐπι ἰάαπι δὰ οππεβ υἱγία! δ ἀρ ϊϑϑπνα οδὲ παῖατα. τἴδφαθ ἤδης 
ἴαπι αὐερίπε εϑὲ, {ΠΠ8πὶ δαϊοιη ποπάππι οσὶϊ σοηβοοαῖυβ. πᾶπιὶ ἴῃ ἰΐδ 
χυΐδετα νἱγιπιῖθαϑ 4086 ἃ παίαγα ἱπρθηθγαηϊογ ἴῃ πορίϑ, ἤοο δνθπῖγθ 

(ὠδροϊεϑῖ, ἴῃ 9 δαΐεπι εχ φυῖραδ δβδοϊαὶς Υἷγ Ῥοπη9 ποιιϊπδῖγ, πὸ 
Ῥοῖεϑῖ: ππὰ δηΐπι οὔπι ργη θη, 4π86 πηᾶ εϑῖ, ςεἴετδε Ἵπηη 68 ργδθ- 
εἴο αὐδταπί. ρειδρίοπαπι εδὲ δαΐθτι, οἰϊαπι δἱ δὰ δζοπάππι πε] ΐδυα 
σἴηιν μαρογεῖ, δἂπν ἴδιπεη πδοοϑϑδγίατηῃ ζαϊαγδπι, χαΐα ραγῖῖβ απἰπιὶ υἱτγ- 
Ὅτι9 65, εἰ υΐα σΟηϑ, πὶ δἶπε ρυπάθητία δἰποααθ υἱγίαϊε πο ογὶξ 
τϑοῖατ. ἤδος οπὶπι οἱ βηδπι, 1|ὰ αἱ ἐῶ 4υδὲ δὰ πεπι ρεγιίποπὶ 
δξαπιαϑ, εἴβοῖς. δ σδγο πϑᾷας ἴῃ δορίοητίαπι ἀοπιϊπαίατ, πεααα δηΐπιὶ 
ατιϊσπίας πιο]ϊογί8 μαθἰἴη8 οδὲ, φαδπιδάϊποάυπι Ὠδ4π6 τπεάϊοῖπα Ρο- 

τὰς ναἰεϊαάϊπἰς ρτίποὶραταπι μαρεῖ. πο δηΐπι δὰ υἱϊίητ, δεἀ αἴ εχ- 
εἰοῖαϊ εἰ ἀαοῖϊ ορογαπι ἀαϊ. {1115 ἰρὶ ταῦ οαῦϑα ργαδοῖρὶξ δἴχας ἵπιρε- 

το ταῖ, ποι 111. ῥγδοίθγει 88} ριτιἀεπίϊδε ἰσαρεσγιο δαρι εηίαπι εὍ8ε ἀϊ- 

σατο, δἰπιῖϊα δὶ πὶ δἰ ηπῖδ ἀἴοαξ δοϊδυ απ οἰνίοτα ἀϊ19 ἱπυτθοσ!]θης 
Ῥτϑδεδδα, 4018 οσπΐδ ἱπδιἱϊπαὶ ἃς ργαεςὶρίαϊ χαδε δαπὶ ἴῃ οἰνη δῖε. 

᾿ ΥΙ. 
δϑχυΐτον πῆς τὲ ΑἸἴο ἰηϊο ἔδοῖο ἀϊοαπνηϑ, Θόττισα φῃδε ἴῃ τηο- 

τῖβυο [αρίεπα δυπὲ, τγία 6886 βεπεγα, υἱεἰοϑιἑαΐθτν, ἱποοητϊπϑηξίδτη, 
[ἐγ ἰδῖεπι. ἂς ἀυοτγιπι φαϊάοτα ᾿γἰπιογΏτα σοηίγαιία ποῖα δαηῖ: δ[1θ- 
τῦτα επΐπι υἰγια ξεν, αἰτογαπι οοπτΐποπίϊδτῃ ἀρ ρε Ἰαπιπβ. ἔεγῖταιὶ βαίθτι 
Δριἰδοῖπια ἀΐςεγε ροδβϑίπιυϑ Ορροηὶΐ δἂπι πὲ ϑργα Ὧ08 δεῖ, Βεγοῖ- 20 
ὁδπι φυδηάδιη δὸ ἀἰνίπαμι υἱγιυΐθαι, χαεπιδάπιοάυιη Ῥτγίαπιοσ Ηο- 
τπεγὺ8 ἀε [Ἰδοΐοτε Ἰοηαδηΐετα ἔαοϊς, φαοπίαμι Βοηίϊαϊα ἃο υἱγίαϊθ 
Ρτδοϑίδραῖ: 

: νοῦς πᾶπι|αθ ἰ απι Βαυὰ 6586 ρπΐαγεβ 
᾿ : τροσία]ὶ δειιίογα δαϊππι, αἱ ἐθυδ 6886 ἀδοτηπι. 
τΔπ6 δ᾽, αἱ αἰαπῖ, ργομῖεγ ἐχοθ! ]δπεϊαπι ργαθδιδητίδπα ας υἱγιτεῖϑ 
αἰ οχ Βοπιϊπίθυ5 οἰβοίιπιαν, 18]15 δγίε ργοίδοῖο ἰ9 δηϊποὶ μαθῖϊα αὶ 
Βαβίται 11 [εσίπο ὁρροιίτων. πᾶνπ αὐ ἔδγαθ ἤθάια υἱτἰαπο ὨΘΖὰ8 γἶτ- 
ἴπ8 εϑὲν οἷς πες ἀεὶ: δεἀ Ηϊς φιιΐάεπι Βαβίτυδ υἰγίαια ργαθϑιδθ πα 
εἰ Βοποτγαιῖία5 φυϊλάαπι εδὲ, 1116 δυΐδτα Αἰ πὰ φαοάἀαπι 8 υἱτο βεπα 
εδῖ. σδυπι αἰιοηΐᾶπι ΓΆΓΟ δἀπιοάππι δυθηὶς οἱ Υἱγ ἀἰνίπις οχίσῖδξ 
(φαεπιδάπιοάιιπι ᾿ϑδοοῦεδ βαπὶ δοϊεπὶ ἀϊν᾽ παπι ΔρΡΡείίαγε εἰ βααἴαγε, 
φύει τῆαβηορεγε δαιπίγαητυγ: ὁ υἵγοπι ἀϊνίπυτα, ἰπφαϊμη!), δὶς ἐπῖετ 
Ἀοπιΐπε5 ΤαΓῸ δἰ φυΐβ γορογίταν ἕδγίἑαῖς βϑἰμαγυτ δἰπιι 15 παίωγα: δε 9Ὸ 
εἰ χαυΐϑ, 15 πιᾶχίπιε ἃραὰ Βάγθαγοα δχογίἴωγ. ποπηυ}]δ5 δαΐεπι μυΐαϑ- 
τη αἱ ἱπηπιδηί[αἴε9 πιογθὶ εἴ πιϑιμδγογυτῃ ἀμ ἰταξΐοπθα ρατίαπ!. αἷ- 
ας 605 Βοπιπβϑ 4ιΐ υἱιἷο ςδιεγί8 βηϊθοε ποῖ, ταγρὶ αἰφας ἱπίαταὶ 
ποιπῖηα ἔεγοβ εἰ ἰπιππᾶπεδ Δρραδἰἰδιθα8. δεὰ ἀθ ἤδο χαϊάθπι δηϊπιῖ 
αἰϊεοίίοπ πολῖδ δγὶϊ αἰἰχαϊὰ ροδιονίας ἀϊσθπάαπι, ἀδ υἱϊοσίϊαξε δυΐοτα 
ϑιρτα ἀἰχίτηαϑ. πᾶης ἀξ ἱποοπιϊπαπεία δἰ πιο] εἴα δὲ ἰυχα ἀϊοοπάσχα 
εδὶ, ἰϊετηφυε ἂς σοπεπεπεῖα εἴ το] εγδπῖα. πὸπ δηἰπι ἀξ υἴγααιο ρεσ- 
ἱπάὸ εἐχίϑεϊπηαπάπι 6δὲ, δαὶ χαδοὶ ἰἰάειη ΒαΡίτα9 δίηιϊ αἴφας νἱγὶπϑ δὲ 
Ὑὐταπι, δαὶ ααϑὶ ἀΐνθγδα οἰπὶ ξεπεγα. οροτῖεϊ δπΐεπι, φαοί ἰῃ αἰϊἱ 
ἴδετε δοἰ δπιμϑ, ΡΓοροϑίεἶδ ρχίπιυτ ἰδ ααδε διπὶ ἰῃ Ῥτοιιρῖα, αἴθ 
ἴῃ φαδεϑιίφπεπι ἀμριυαυε γενοςαίί5, ἰϊα ἐχρ]ΐσαγε αἴψας οὐἴεηάογθ, 
τπᾶχίπια χυΐάετι οπππΐα 486 Ποιηΐπυπι ορίπίοοϊθαθ οοπιρτγοβαῖα ἀ6 
δ δηϊιπὶ ρεσιυγβαιοπί θα ξεγυπίωτ, δἰπ πιΐπαδ, δὲ οογία Ρἰατίπια εἰ 
Ρτγϑβοῖραδ. πᾶπὶ βἷ εα αυᾶς ἀἰ[Ά οἰ] εἰ ἱπιρεάϊία Ξππὶ, ἀϊδδοϊναυτας 
αἴφαε εχρεάϊδαΐωτ, δὲ τεϊϊπαπδπῖογ εὰ πδε ργοβδθί!ϊα εἰ ορίπίοπϊ- 
Βὺδ ποπιπαμι γεςερίᾶ δαῃὲ, δαϊϊς μος [μετὶϊ ἃ ποβίδ ἀδοϊαταϊωπι. 

2. ἱάεῖατ εαἰπι σοπίϊπεηιία εἰ το]ογαπιΐα 'π πυϊηϑγο γογαπὶ 
Βοπαγιτι εἰ ἰδ ἀδ 1] πὶ. 6886, ἰῃσοπίίποπεα δυΐεπι οἵ πιο! τα ἐπ 
τολ γι εἴ Υἰρογα δ ππι, ἰάδπηαπε 6586 σοπίπεηϑ εἴ χυΐ ἔδςῖ]6 
ἴῃ δὸ ρεγιηδπεῖ 4υοἀ γϑιϊο ργδεοῖριϊ; ἰάεπι φπόοφὰε ἱποοπθπθηδ αἴ- 
φ' ἴδ ᾳπὶ ἴδοῖ!ε ἀεδοϊβοὶξ ἃ ἱπάϊοῖο γαϊϊοπίβ, δἴᾳπε ἱποοπιίπεμδ απὶν 
ἐπε ϑοῖδη8 Γαδ 6886 πη8]88, αρὶξ 683 ἰδπιεῃ ρεγίαγθαιίομα δπίπιὶ οοπ- 

οἰϊαῖαδ: σοπεπαπϑ δυΐεπι, χυΐᾳ οσαρί ἀἰαἰεα 6586 ἴαπγρε5 εἴ πιδίαϑ ἰῃ- 
16 ΠἸρῖξ, ἃ γαιῖοπε γευοοδίι8 εδ5 ποῃ δεαυΐξαγ. ἃς ἴοι ρεγαπῖθπν φυΐάοπι 
ςοπαπεπίειπ εἴ ἰοϊεγαπίθτη 6566 υοϊμπῖ: δατα δυΐοπι, φαία 1418. εἷξ, 
6586 Ρ6Γ οππηΐᾶ ἰεπιρεγαπῖεθπι Δ} δ᾽ υπὶ, δἰ πορπῖ; ἴξεπνααα ἱπῖθτα- 
ἐγδηίετῃ Αἰ" ἰποοητπεηΐεπι εἰ ἱποοπεϊποηίετη ἱπίδπιρεγαπίεπι οοῦ- 
Ὧδε ἀϊοσυηὶ 6886, 41} 608 ἱπίον δὲ ἀἰζεογτο το] υηῖ. Ργαάεπίοπι γθσῸ 
ἱπιεγάσπν ποραηὶ αἷ]0 τπῆοάο ἱποοπεπρηϊειι 6886 ροδδ6, ἱηϊογάστι 
ποπημ}]οο, φαΐ ργαάεπῖεδ βἰπὶ εἰ δοίεγῖθϑ, ἱποοπεπαπίοβ 6586. ργδα- 
ἰεγεὰ ἀϊοππίατ ἱγαθ εἰ μοποτῖβ δὲ ἰυογὶ ἱποοηεπεπίεβ. δἴαθθ εὐρα 
ᾳυϊάεπι δυπὶ 4αδε ἀε ἢΐ8 υἱγιιθὴ8 δὸ ν19 τουτί Ποπιΐπαπα δεῖς 
ΤΟΒΙΡυδ ἀδιιγρδηϊατγ, 

3. Θυρίϊατε δαΐαπι ροϑ9ῖ: δἰ ἰχοῖδ, {πο πιοὰο ἱ» φῃηὶ ἂς το 
τοοῖδ εχί οἰϊπιαῖ, ἱποοηιποπίοτ τἵτεγε αθαῖ. αὶ δοὶξ ἱφίίατ, τὲ ἴῃς 
οοπείπεπίεγ νῖναϊ, ἤεγὶ ρο886 περᾶπὶ ποπη}ῖ. ἐτᾶνς οπίπι ἃς ἀϊΒ- 
εἶϊε ζαετῖξ, αξ ἀγρίτγα θαυ δοογαῖθθ, ἰῃ πὸ ἰῃδῖξ δοϊεπτία, ἰπ 60 αἰϊα ὰ 
αἱρρίαπι ἀοπιϊπαγὶ εἰ μπο οἱ ᾿Πἰπς δαιπ 4π5] πιδηςϊρίαπι Ἰγάβοσθ. 

δοογαῖεθ οπἰπι ρεσίπὰ δ χαδϑὶ π0}}ἃ δὲ ἐποοπιίποπιῖα, οὐππῖπο γαῦο- 
πότῃ δοττιπὶ 4] ΔἸ χυδτι δίδι ας δηϊ Ορρηβηδραῖ. ποπιΐπειη δπΐπὶ χαὶ 
Βεπεὲ ἂς γεβυ8 εχἰδιϊηιαγεῖ, φιΐοσυδπι αἰἰπὰ αιιὰπι φυοά δἰϊ οριϊπιαπα 
ἀβεγε: δεὰ οἷ ἀραῖ, ΡΓΟρίεγ ἱπϑοϊοπεῖαπι ἀρογα. δθὸ ἰρίταγ γατῖο εα 
ἴπ σοπττονυθγδίατη γευοςδὲ 4π86 ϑππῖ ἱπ ρῥγοϊηρῖα ΄σπδεᾷσθε ρεγθρί σα 
δρραγεηῖ; εἴ φυδογεπάςπι δδὲ, οἱ ρογαγθαιϊο πο ΠΘΠΕ8 ΔΡ ᾿πϑοῖ- 
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εαἷπι ἰὰ φαοά πεῖϊ, ποῦ ραΐίᾶτο δβεπάπαι 6858 ῥγΐα8 θδπὶ ρθγίπτβα- 
τίοπα σοηοἰϊεῖατ, ρογδρίςπαχι 6ϑὲ. δατξ Βαΐεη ποππα}}} αὶ αἰΐδ εχ 
Ἠΐθ ςοπορά!ηξ, 8118 ποι ἰΐθιπ. πἰ 81} δπΐτη δοϊοπεῖα ροϊοπεῖα8 6686 [4- 
τοηΐησ: ποιρίποηι δαῖεπὶ φηίοαυδπι ργδοῖογ ἰά χαρά εἰ Ροιία 6888 
Τἰθητ οϑὲ ἀβογα, ποη [αἰδπίμγ: δίαπε ΟΡ πᾶπο οδαβαπὶ ἀϊοιηὶ ἱπ- 
ἐοπεποηξοτα 0 δοίεπια ργαϑαϊ τη, 864 ορίπῖοπα ἀυπίαχαὶ ἵππρα- 
ταπι, ἃ τοϊαρίδιϊθα8 ϑαρεταγὶ. διᾳαὶ οἱ ορίπῖο οδὲ ἱποοπεποπεὶβ, θα 

446βοἰεπεῖα, θαι ἤγπια οχἰϑιἰπιαιῖο, απδ6 δάνεογθοίυγ δὲ οβϑἰβιαὶ ουρὶ- 

ἀϊιαῖ,, δε ἱπβτγιπα δὲ ἱπὰρ 60 }}18, τὰ 115 σοπτπρς φυοτγαπι ἰη ἀπθίο δϑὶ 
αὐΐηπϑ, ργοΐδοϊο οἱ ἱρπρϑοὶ ἀθθεῖ, εἱ ἱπ οὰ ποῦ ρμξππαπϑαὶ δάνθγδῃϑ 
νεβεταθηῖθϑ εἰ ττηᾶϑ ουρί ἀἰϊαῖοα. ἱπιργοθί ται γεγο ποπ δδὲ ἵρπο- 
βοδπάστα, πεαπα 11} δπίιιαιη ταὶ νι ρ γα Ὀ  . δαραγαῖαγ ἰριταγ ἃ 
σὐρίάϊϊαῖο ἱποοπηίηθηδ, ργαἀοπῆα γεοϊαπναμια εἴ τερυβπαπίε: μιδᾶθς 
δῆτ ροϊεπἠεϑσαα αιιδεάαπι το8 εϑὲ, δὲ Βος δρϑυγάυιῃ: εγὶτ δηΐπὶ 
εἴἶπιαὶ] Ἰά6πὶ ῥτιιάθπβ οἱ ἱποοητίπθηϑ, πθπιὸ δυΐθπι ρυπάδπεὶθ 6886 
ἀϊπογῖϊ δυα νοϊαηίδϊα γὲ8 ἱυργο δἰ δοίιη89 δάἀπι τότε: ργαδίθγθα δυργα 
ἀοοαίπιπδ, αὶ δἷξ ῥταάοπδ, δαπάδθιῃ δὰ δρϑηάνιπι 6886 ἀρ ἰϑϑίπιιπη, 
φυῖρρε φαΐ ἱπ εχίγευηΐδ, 1 6ϑὲ ἱπ γε δῃ58 δίπραϊυῖθαδ, νἜγδθῖαγ, δ] θαυ δ 

40 ψίγιυτθυ8 ογηδῖαϑ δἰϊ. ργδϑίεγεα δὶ ἱπ 60 δἰϊιαδ δδὲ οοῃιϊηθη8 αἱ ν6- 
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Βοιθθη τ Βα5. δὲ π|8}15. σαρὶ ἀἰτατῖθιι9 ἱποθηἀαϊαγ, ποπ οτὶς ργο[εςῖο 
τετηρέγαμ 5 οουἐπεπ8 ΠΘ4ῸΕ οΟμ ΐπαπδ ξειπραγᾶπδ. πᾶπὶ πεάιιε ἱπη- 
τοοάεγαῖππι ααϊοφαδπι, ΠΟ μι πι]ΐ8 σι ρὶ ἀἰταῖτ 1158 αἰ ῇ οἱ, τεπιρογαπῖδ 
ε8ῖ. δἰαυὶ ἰΐϊα 6886 ορογίθξ. πᾶτι 8ἱ θοπδθ δὶπὶ οπρίὶ ἀϊίαῖθϑ, πιϑ]α8 
εδὲ Βαδιϊα9 φαΐ ργοβιρεῖ δεφαὶ: ἴδφαθ πο οἵωπὶβ ογὶϊ Βοπα σοπ- 
ποῖα. αποάοὶ δἰπὶ πη 60 1186 πθαπὲ πιᾶΐδθ, ποη δὶς βίοι οδητν 688 
νἴποθτε, δὶ πιαΐδα δὲ ἔτ 6.1} 186, ποη πρᾶβτιτη. Ἀξρϑσα δὶ 'π ογηπὶ 
ορἱπίοπο ροσβενδγαπίοτω εἴβοὶξ σοπηποπιῖα, πναΐα εϑὲ; ραϊᾶ οἱ εἰΐδπι 
ἴῃ [αἷ64. οἱ δἷ ἱπεοπποπιῖα ἀ6 οἰπεὶ ορὶπίοπε [δοῖϊα ἀθιπονθθῖξ, οτὶξ 
αἰΐχαα Βοπᾶ ἱποοπιϊποπίῖα. Θχαπιρὶ!ΐ οδαθα δορἤ 5 Νορίο  δπληϑ 
ἴᾳ Ῥηϊοοῖεῖς ἰαμἀαπά 8 68ῖ, αἱ πο πιδηθδὶ ἰη [18 4086 ρεγϑπαβογαῖ 
εἴ Ὅ]γ8868, φυΐα εἰ πιοπῖϊγὶ οἱἕ πιο ϑδίωπι. ργδεῖθγθα 8ορἘ ἰϑἴαγιπι 
ταῖϊίο φθαπι πιεπιΐθηϊοπι σοσδηΐ, ἀπδ ξδιίοπεπα αἰζεγὶ ρεπε ἱποχρ ίοα- 
ΒῚ]οπα. πᾶπὶ αία νοϊτν δήναγϑαγίαιπ δάϊρογα δὰ δ88επιϊεπάστι τὰ- 
Βῃ8 ἱπορίπαιϊα δἰ Δ Βοτγεθῃ 8 ΔΡ ορὶηίοπε ρορυϊατί, πᾷ δὶ δϑϑϑςιι 
[πογὶπὶ αποά γοΪππῆ, δϑοίογιθβ οἱ δοῦιΐ 6586 νι δδηΐϊαγ, γαϊοοϊπαῖὶο δᾶ 
αυᾶε οοἰϊεοῖα οϑὲ ἀυδ᾽ξαϊίοπεπι ραγὶξ ἱπεχρ] Δ 1!6πι. υἱποῖα δπὶπὶ 
πιθπ8 δδῖ, εἴπ 1116 πα4παθ σὰ] ἱπϑίϑῖοτγθ, φυὶα ἰά φποά σοιοἸπδῦτη ο8ὲ 
ποι ρτοβαῖ; πεᾷὰε ἰοπρὶα8 ργοργθαὶ ροῖϊεβδὶ ρτορίδγθα χυοί ταϊίο- 
πδῖῃ ἀἰϑδοίνογα πεχαϊξ δυθηΐγα δυΐαπὶ εχ αἰΐιια γαϊΐοπθ ροῖδδὶ αἱ 
ἐπι ρτπ 6 πεῖα συπὶ ἱποοπεϊπεηξία οἱξ υἱγίαϑ. σοπίγα δηΐπι ἤδεϊξ δίφυθ 
δχίϑειπιαὶ Ῥτορίον ἱποοπεποπίίαπι. εχίβεϊπιδὶ δαΐεια δὰ πᾶ Βοπᾶ 
βυηξ, 6886 πιϑῖ8 ΠΕΠ6 6586 ἀροπάδ. τὰ (πε )υ»οπᾶ δυπὶ, δεῖ ΓΠ8 δῖ, 

ποῖ 4886 τηδῖα. ΕΠ ῊΣ 40ϊ δὰ 4π88 ἰυσππῆδ δυπῖ, εο ἶρ5ο χηοά 
ἴϊὰ ρεγϑηδϑαπι παραὶ ἰἀἰεαθ σοπϑιϊϊαπι σαρογίξ, αρὶξ οἰ ρευϑαοί τ, 
ἵδ ἐο πιεῖογ υἱάδαῖασ, 4} πο γαίοπθ δ ἱπσοηιϊπαϑηιίᾳ δα τυγρίτα- 
ἄϊπεοιι αἰϊφαδπι ἱπιρ 6! ]δῖατ. [ας ἢ] 8 πῖτη ϑαηαγὶ ροϊοϑ8ῖ, φιΐα ἀε 86η- 
τοπιΐα ροϑ8ὲ ἀειπονεσγὶ. ἱπ ἱποοπεηθπῖοπι αὐθιπ ηπδάγαξ 14 αποᾶ 
τὐϊαπι εϑὲ οπιπίαπι δαῖτ ργονεγρίυπι, “χυΐὰ δά απ άππι εϑῖ, 
οὔτι τομαὶ (αμσ68 ἀηυᾶἢ" δ8[ δπίη ρογϑιιδδαπι εἰ δϑϑοῖ Ὡϊ οἃ 4086 
αρὶι ἀροτεῖ, δἰπιη]αῖχπα οἱ ἀἰϊδϑυδϑυιη δϑϑεῖ, ἦς δοπιδητία ἀδϑὶδίογεξ. 
πῦπς δαξοπὶ ἰαπιοῖϑὶ ποὰ 811 οἱ ρογϑυδϑιτη, τα] ἃ ἀρὶ! ἰάπιθη. ργαεῖθ- 
γϑὰ δἰ ἱπ οὐμηῖθπϑ γογϑαῖογ ἱποοπεποπεία εἴ σοπεϊπει εἶα, αιΐϑ Ρουθ 
ἱποοπῦποης 65 πδπιο δηἷπι οπιπὶ ξεπογο ἱποοη:ποπιῖαθ δἔζδοϊαϑ 688. 
αἱ ἃΙίαᾳιοϑ 6856 αἰοίπιιϑ ἱποοπιίποπίθα ΔΡβοϊαΐο. 

ἢ Ἐπ}86 φυϊάδπι ἴ41658 φιαδήδπι δὺπὶ ἀἰΓβοη] 8168, 4πε ἦα- 
Βεϊδιίοποπι αὐΐεγιηῖ; φπάγιπι εἶμο το! !οπάλδε αἰΐδε το] πχυοπ δε δοπὶ: 
Αἰ 5. δαΐπι δὲ ἀυλ τατίοπὶθ ἀ185ο ηἴο ἱπνδπῖῖο δῖ. ρτιπιατη 
Ἰρίτατ υἱάδηατη 688 υἰγοπι δοϊθπῖθϑ ρθοσοπὶ ἱπεοπεποπίεβ ποοπθ, οἱ 
πειπδάπιο χη δοίεπεθβ ; ἀεῖπἀ 6 υ!θ 5 ἴπ τε θὶ8 ἱποοπιΐπ θη εἴ σοη- 

{πὲπ98 Ἰοσαπάι8 δἷξ, ἰὰ 688 πἴγυπν ἰπ οτηπὶ νοϊυρίαϊε εἴ ἀοίογε ἂν ἴῃ 
οετιὶς τοϊαριδιίϊθαϑ δὸ ἀο]ογίθυθ, οοπεπδηδαφαβ εἰ ρδίϊθπα πἴγυηι 
ἰάδνη δπὲ δὴ αἰ εγδηϊ; ἰϊεπιχας 6 δἰ 18 οἰηπῖθιϑ, 486. διιπς Βαὶς 
αἰδρυϊαδοηὶ φαδοὶ οορπαία, Ἀἰπο δαΐοιι ἀποίτατ Βαΐϊυ8 οτγαϊίοη δ ἰπὶ- 
ὕσυπι, αἴγατη Ομ πη 8 δἷ ἱποοπείη θη Δρρο]]οπίογ ἃς ἀΠΠ}ἀγαπὶ ἰπῖοῦ 
86 ΕΧ 18 γοῦπ8 ἴῃ συΐθῃ8 γογβαπίωγ, ἂμ δχ δηϊπηοττπι μαρίϊη, ἤος 
ἀἷςο, οἴτοπι ἱποοπεμθῃ5 60 ϑοίυπι δἷῖ ἱποουεῖπεπθ φηοὰ ἱπ Ηἰἶ5 δὺϊ 
11 τογϑοῖαγ, πθοῃδ; ἂμ νϑγοὸ χιοά δἷς γε] δἷς αἴϊεοϊῃϑ 81 πθοπδ; ἂπ 
Ροτπ8 6χ υἱγίδχιθ. ἀδίη δ πέγωτα ἐπ οπι πὶ 8 τ ϑγϑϑῖῃγ ἱποοη 86 Π- 
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ἘΤΗΙΟΟΚΛΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΟΗΕΟΙΚΟΌΜ ΥἹΙ. 

ἴα οἱ οοπεποπξα, πθοθθ. ΠΟ δηΐπῃ ἱπ οὐρα θηδ τοσδῶΐοσ 15 {οὶ Δ}»- 
βοίυἱϑ ϑϑὲ ἱπεοσιεϊῃ οι, 864 ἰπ φυΐθυι8 ἰπ!δταρογαπδ; πδῆὰδ δὸ ἀἰϊείϊαι 15 
ηποά ΔΡδοίιϊε ἴθ Βδος αἴάεοϊας δἷξ (Ἰἀθπὴ δηΐτα οοϑεὶ ἱποοπηδηϊ 
4ιοά ἰατοτιρογαηεῖδ), δεὰ φαοὰ ος τηοάο οἷ: αἴζεοϊοθ. πδιη ἰηΐεση- 
Ρδγὰπϑ φυΐάεπι σμριἀ δ θα8 φθυυΐξ ςοπϑιΐο φαρῖο, εχἰ δείματι ργδδ- 
δεμἴθιπ ᾿μςπη ΔἸ δίεπι δεχυΐ οροτίεγα. ἱποοπεπθη δαΐδι θα δχῖ- 
διίαναι 116 φυΐήίδην, δε ϑοηαίίας ἰδπει. 

5. δὲ φαΐβ ἰρατ ἀΐοδὶ νϑγῶτα ορίπιομθι 6986, πο δεϊδιξδατα, 
Ῥγδεῖογ ἥυδπι ἱποοπι ποῦ Ὠοϊηΐπ δ υἱναπξ, ηἰ 81} τεΐογί δὰ τες ἀς 
40 αἰθρυϊαπνυδ. ποηπι!!ϊ Ἔπίια δογαπι χυὶΐ αἰΐφυα ἀθ τὸ ορίπασῆαγ, 
ποὸπ δυηῖ ἱποδγιῖ που ἀμθι!, δε οοτῖο 86 γϑπὶ δεῖνα δχιβιπναπξ, δὲ 
Ἰρίτατ Δὲ φυΐ ορίπαπίωγ, ργορίεγεα φιοά ]ενῖῖεγ εἰ ἱπιρ 6. }}6 ἐγθάπας 
ἰϊα γεῆι 6686 ἀβ 4πᾶ οριπαπῖαγ, [βο! 5 φιιδαι φυΐ δοίαπι οοπῖτα δἱ- 
4πὸ δχίδιπᾶπὶ ἀροηξ, πἰ 81] ἱπίευ βοϊοπείαιη εἰ ορίπίοπεπι ἱπιδγεγὶι: 
ποπη}}}} οηΐτπ ποῖ τοΐπογετα βάετν μάθη ἰδ 486 ορίπαπέπτγ, φαλαι Ὁ 
Αἰ ἰ8 φαδθ δου! φυοά ἀδοίαγαὶ Ηογδοϊταν, δε αποπίδτα δοῖγε 
ἀρ ἰείτεν ἀϊοίπηυϑ (πᾶπὶ οἱ 8 φαὶ φοϊοπεία ργαθάϊιτι εϑὲ πος δὰ υὔ- 
ἴα, ΟἹ 15. φαΐ αἰ! τν δοῖγα ἀϊοίτατ), ἱπτογϑυῖς υἴγαν 18 φαΐ σα πε δοῖθης- 
εἶα ργαθάϊιιις 811, εὰ ποῖ σογηϊξ πεο σοπίδιηρίδίογ Δυΐπιο υᾶο δείθο- 
[6 σοπιργεΒοπαϊῃ, ἀπ 'ς φυΐ γ6 ἰρϑᾶ θὰ 4088 δοῖξ απῖπιο σορ θτο ρ δίας, 
δδᾶϊ 4ς ποῖ δπὶ ἃρθπάδ. ταϊγῃπὶ δπὶπι μος υἱάδδιατ, δὶ 4αΐβ ἱὰ 
Θογυμη 4086 δεὶϊ σοριϊαιΐοπθ δὲ σοπιοπιρ]αιίοπε ἀδῆχηθ, ποῖ αἱ 5 
4 14 φιιοὰ δεἷξ Ὡοπ σεγηϊξ ἀρῖπιο, Αἰ ΐθθ 8 δοίθπιϊα ϑραῖ. Ῥγδεῖοτε 
χυουίαιη ἀπο 8υπἴ ἐπυπεϊδεϊοινῃπι ρόπεγα, μι 1] ργομι θεῖ 4πὸ πιϊραε 
ἰδ. φαΐ αἰγίμπαυο βϑηυϑ ἰοπεὶ αἰϊφυϊὴ ργαθίογ φοϊδπιίατα ὡρδῖ, ἄστα 
δ πε  ΙΟ 6 πιηΐν δῦϑα δὲ γΈπαγαΪ απ τιγ, ποι δᾶ 4086 δὰ τ65 βἴηκο- 
ἰδτεβ ρεγιποι. γθ8 δπὶπι δίπρι αγθα ἰδηΐϊυιη δῸΡ δοοποαι υϑηϊσεξ. 
ἴατα γοἱῸ δἔϊαμιν ἰρϑῖα5 ππίνογϑοὶ διπὶ αἰΐφθδθ ἀϊΓ(γθηξῖδθ. αἰϊαὰ εἰὶ 
επἰπὶ φυοα ἴῃ 86 ἦρ8ο νδγιϊτυτ, δἰπὰ χυοῖ δὰ τοῖα δοοοτητοοάρεας: 
ὙεΓΡῚ βγαϊϊα οπιπὶ Βοπιΐπὶ οἷσοα ργοίδβϑβ, δὲ Βθπς 6846 Βομείωσες 
γε] φαϊει ὴ ἴα] 51, δἰσοιπι 6586: νογαπὶ δἰπια ἤοο ἴα]θ, τς προς, 
διιῖ οἱ δοὶδ, δοῖθπεῖθ πιῦπογα πο Πιηρίτητ. ἱπογεά!θὶ]ς ἱρέας δοὲ ψαδαν- 
ἴωπι Βαες ἄπο ραπδγα ἱπίογ 86 ἀἰογαπι; δάθοὸ αἱ οἱ χαΐς ἴδ ϑοίδπϑ 
Ρδοςεῖ, πῖ 81} ἀρδαγάϊ δἱξ, 810 110 πιοάο, να]άς πιϊγαμι. ΡΙδοίογεα δἷῖο τὸ 
ταοάο ποτὶ ροϊεϑὲ υἱ Βοιπῖπθ8 δοϊθπιῖα ργδθά! οἷπϊ, φασι 4αοα πὸ- 
ἀο8 μαι ]ο ἀνε ἐχροϑηίπιπ8. πᾶπὶ οἶπιϑ 401} ϑοϊοπείατα Βαδδὲ ποᾷδὸ 
εἃ αἰΐιιτ, Βαλθ τυπι πιαρπορεγε ἀἰδοιερᾶγα υἱάθπιπι, λάδο πὶ βαθετα 
ἐμ μηβο δου εἰ ποη Βαρεγε υἱ θαῖιῦ; 418118 δεῖ '5 αὶ ἀοττοῖς, εἰ 
ἀγίοϑει, δὲ υἱποϊεπίαθ. αἰχυΐ Βοιηΐποι ἃ 14π8 δηκοὶ ρεγιατβδιίλονιθ 
εοποῖίαιὶ ἰϊα πὶ ΠῚ δε αἰδοιί. ἴγδα ἐπίῃ οἵ γογητα Υὶ Θβαγδδτττι σ- 
Ρἰ ἀϊίαῖες. εἴ ποπθι]} δα Βαϊυϑποάϊ απἰπι! ρετττβαιϊίοπες ρετερίςπα 
σοΟΓΡῺΣ ἀποῆπὸ ᾿ρβππὶ ἱπιπιυΐδηῖ; που πα}]}}5 Βοπηΐη!θη9 οὔδαι ατοεει 
πποταιττηῖ. πἰπη γον ἰξξογ ἀϊςδιάππι οδὲ οἰ πη πὸ γ αἴφηθ ἢ ο8 αἴϊεοξοα 
0486 ἱποοπΕθοη 68. πος ψΕΙῸ 8] 48 ταιϊουοϑ δὲ βδηϊθηιίοβ δ ϑευωδδ 
ἀποῖωδ οἱ ρῥτοίεξοϊαϑ ργοπυπιίϊεξ, 8815 εἰρηὶ οἱ δῃπι φοϊεωδδε εοῦνο- 
τΐοπῖογ ἄβεγο. παι απὶ ᾿ἰ58 διῖπνΐ ροΓΙγΡαϊοπίθας δοοίηβωξ, ὧφδ' ἡ; 
πιοπδίγα το. 68 οἱ υδγδι9 Επιρθοο}}9 γεοϊίαπι; δὲ 4αὶ ρυίτασ 
ξεγυπὲ, ϑαστηοποϑ {ΠΠ| φαϊἀοπι οοππεοῖππε, δεὰ ποπάστα ἱπεαῶρμλι: 
οροτῖες δαΐπι {8 πρὶ συπὶ ἀεῖδια ἃδοϊδθοδγο: οἱ τοὶ ἴδοροτα οδῖν 
εθξ:. φιοοίτοι υἱ Ὠἰδιγίοῃ 9, δὶς δαὶ δε μηδη αὶ δαπὶ Ἰοχεΐὶ εὔατα ἔδεσο- 
εἰπεπῖθϑ, ῥγαδίδεγθα πος δἰΐδπν τποὰο ἢιυΐπ8 τεῖ οπϑδῃ πα ΒΘ 
ἩΥ ὑμὴς Ἰίσδξ. πϑίῃ οἱπὶ ορἰπίοπος δίας δἷπε ἀθ σθθὺφ πωϊνεεϑδε, 
αἰΐαβ ἀδ διπβηίδγί 5, υάγιηπ δοΠ508 δι ΘΠ Υ ἃς ἀοτηΐππϑ δεῖ, ὠρύδαδε 
δὶ) αθὶ ὁχ ἀπᾶθὺς Ἐ7πὰ εἴζεοία 5[8, ἐπ 1 χπίἄδπν χιδο σας 
τἶβ, ηϊπαπὶ ἰά φυοᾶ οοποίπδιιπ δὲ δπηπείαγο εξ δἴβγχπασα, ὃο ὥς 
δι θη ἤπ|86 8} δοιίίοπεῖν νοπίππὶ ϑἰδιη δρΈΓΘ. τ δἱ ουπθϑ ἐξοδᾷ 
ξιδίδηάτπι δῖ, μος ἀπῖεπι δϑὲ ἀπίςε ἰδῃηιιαιη πητιτν 4 οἱηκοανδαι, τ᾿ 
πξοθ586 δὲ δὰπὶ σοὶ ροϑϑῖξ φαίᾳπε πὸπ ργο  οαίην, σαναὶ διαφαδδ. 
εἴππι οἰ1, οἰϊαπι ἀρεγο. οὐμπὶ ἐρ [Ὧν ἱπδϑῖ απΐν ογρα ορίπῖο, {τα βμαϑδδάβε 
Ῥγοβίθ οι, δοοιπάδ, οπνηία ἀα]οῖα 6856 ἱπουπήα, οἱ ἐεγα, δορμ 
ἄἀεϊςε (μᾶθο δυΐεπι δὲ ἥνι86 δρ11), δὲ ἱπβδεγοῖ (ογῖο οπιρϊἑεα, σμδλδο 
αιΐίάοπι || ᾿τίπια ἤοο ἤιρογο ἱπθ6ὲ, οιριἀἰϊα8 δαῖτ αἰδο ιηδᾶδει 
Ροϊεδὲ σπίτι Ὡπϑιπααατηηι ἀηίπιΐ ραγίειπ οοπιπιονετο. τ δε δῷ ὃ 
ταϊίοπα εἴ ορίπίοπο φαοιίαπι πιοο πδλοδίας ἱποοπεη πᾶ, πὐοῷ τ 
ΟΡίπῖο βὸγ 88 81 τβξίοπί Ἵοηἰγατία, σεἀ εχ δυθηῖι, ουρί ἀῶ 
Ποη ορἰπίο τεςῖδ8 ταϊϊοηΐ δάυθγθαῖηγ. φαοοῖγοα οἰΐατα 
ταιϊοπειη Βοϑιϊδα ποὺ ὅπὴξ ἱποοπιίπδητεδ, πα ποῦ Βαϑδπὲ γονεδε 
πὐίνογβαγπτη Ἔχ δε πηι οη θην, 56 δἰ ηρτ ατίιπι υἱδίοηθιη δὲ 'ϑϑθαμῶν. 
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᾿ χῖατα. πο ρδοῖο ἀπίθπι ἱπδοϊοπεῖδ ἄθραϊδ ϑοἰεπεΐδιι τοοπρετεὶ ἴα- 
οοπεπϑη, δδάδτ εἰ σοιπιπυηῖβ ταῖο οϑὲ Ἔδυϊοτατηι ἃς ἀοτιηί θη είιιτη, 

ποη Ἰνυΐιϑ ρογιυγθαιοπὶβ ργορτία; 4086 ἃ} 119 πάθη ἦα εδὶ φαυὶ ἀδ 

παῖατα γόγιιπὶ ἠϊδραϊδη!. φαοηΐδιπ ἰφίτατ αἱ ἔνα ἐπυπιίαιίο δἴὰ8 φυοὰ 

10 88} δεηϑαπι οααϊὶ ορίηϊο δϑῖ, δοϊοπαπιφυς ἀοτηΐπᾶ 681 δἴψυς αὐ »ιγα, 
Βδης δυΐ ποηιμδθεὶ ἰ5 αυϊ ἐπ ρει τυγρδίϊοπ δϑὶ, δαϊ οαγῖθ οἷς μαρεῖ 
τὶ οδτὴ μαθόγα Ὡοἢ δἰϊ ϑεῖγθ, 864 υἱπο θη! τὰ τη ποτα υϑγϑι ΕἸπρδ- 
ἄος 9 τϑοίϊαγθ. οἱ φαοπίαπι ποῃ δδὲ ὑπίνδγϑιϑ, πείδ διταί τη νέα 
Βαρεὶ δὰ ϑοϊεπιϊδια οἰἴλοϊ θη ἀαπὶ τδγιιΐπιι5 αἰιϊπιι9 δίας 14 φυοΐ 
ποϊνευδαπι δδῖ, ὩῸΠ ἐπηπιογὶτο οἰΐαπι νἱἀθῖιτ (4 φυο φυδεγεθαῖ δὸ- 
αταῖεδ ευὐθηΐγα: ΘΠ Θηἰπὶ ἔπι οὑπὶ ῬγΘΘϑο δδὲ {Πἶὰ ἠδὲ υϑγε εἰ 
Ρτορτῖε υἱάεῖογ 6586 ϑοϊθητία, Ἔχί θεῖ: ρογιυσθαιῖίο, πε θὰ δοἰεπα ἃ 
Ρογξαγθδιίουιθ σοην δ] τ, 86 συν δ εϑὲ εὰ 4υδὲ δ6ιιϑὰ ςοΝΠΠΘἴΌΓ, 
ἀε εο ἰξίταγ αιὶ δοῖθηϑ δὺς ἰιιδοῖδηϑ δίὲ ἱποοπείηθπθ, δὲ φιοτιοάο οἱ 
δοΐδηϑ ἱποοιπποηῖογ υἶναὶ βενὶ ροϑ8):, Ἡδοΐθπα8 ἃ ποβρὶ» ἀϊοίυτη 5ἱῖ, 

6. Ἰλεἶποερϑ αἴγυτη 911 αἰ αυΐ9 Δρϑολις ἱποοπιίηθηθ, ἂπ οπῖπ 8 
απ ρατγίο εἰ οεγῖδδ γαῖ δία! ΠΟ ηἰπθηῖοϑ; ἴτε 81 4ιΐδ δοἱ ΔΡϑοϊυϊα ἰη- 
Ἄοοπίπθηϑ, ἰπ φιῖναϑ γογϑϑίηγ, ἀϊοθπάνιη δϑῖ. σοημπεπίο ἰρίϊυγ εἰ 
Ραιίεηῖθδ, ἱποοη! πθιξα8 δὲ πιο 1165 ἷπ υο]υρίαιδα8 εἰ ἀο]δτίδυδ γϑγ- 

ποτὶ ρεγϑρίοιαπι 6σῖ. φυοαΐδιη ἀιΐεπι δόγαιῃ 4086 γο]υρίαἴεπι 6[8- 
εἷπηΐ 4118 διπὶ ποοδδϑαγία, αἰΐα ρὲγ 96 Ἔχρεϊθιιἀὰ χυϊάεπι 1118, δεά 
εἰυϑπιο ἀϊ αὐ δΌρΡΓΑ τποάυπι οχρεῖὶ ροδδὶπι το δὶ διιΐεπι πδοθϑϑαγί 
δᾶ 4υδε δὰ σοτρυϑ ρεγίίηθηι, δὰ ἱπηηᾶπι ιδο ἴπ υἱοῖυ εἰ γεγυλη Υ 6- 
ΠΘΓΘᾶγαπὶ ἀ8ὺ ροϑῖ[δ δαηϊ, οεἴεγααῃα ᾿νυΐη5 βαποτίδ, 4πᾶ6 δά σογρὰδ 
σοίεγαντητ, ἱπ φαῖθαϑ ἰατοιπρεγαπιίαιπ εἰ ἐδ ρ γδητίδτα Ἰοσανίπιι5. 
4186 Ὑ6ΓῸ Οὐμπὶ πιϊηΐπιε πϑοθβϑϑιῖα 81πῖ, ΡῈΓ 86 ἰδπηδη ϑιηὶ ορίΔΡ 1] 

380 δἱ ἐχρεοῖεπάδ, ϑυπὶ Ὑϑγρὶ ργαίϊα υἱςϊογία, ἤοποϑ, ἀϊν δα Αἰ αχοθ 
Ῥοπα εἴ ᾿Ἰυουπᾶδ. 608 ἰρίἰγ 4ηΐ ἰπ 9 ργϑεῖεγ τγϑοῖδπὶ γαϊϊοη θαι, 
4πὲὰ8 ἰπ ᾿ρ5815 ἰπι681, ταοάτηη δὰ μογαμῖ, Δ 80] 16 φαΐάοπι ἱποοπείποπί 88 
πο ἀἰοίπιυϑ, 564 στη δάϊδοιίίοπα, ροσπμίδα ἱποοηποηΐδ5, ᾿ποτὶ, Βο- 
ποτῖὶδ, γα: ΔΡδο]ῖε δοΐειν πεαιᾶαύδπι, ἴάπαυᾶπὶ ἀΡ 1115 ἀϊἐγαπξ 
εξ ὁχ φυδάδιι δἰ πα τ ἀΐηα δ'ο ἀρρείδπειγς αἱ ουϊάσια ΟἸγιπρίογυμα 
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445υἱοῖοτί ᾿Ανθρωπος, ἰὰ 651 Βογιο, ποπιθη ἐγᾶϊ : οογαπιυπὶδ δηΐπι {{ΠΠ8 
ΔΡρϑ]ϊδιῖο δο γαο ἃ ργοριία ρβ}}]ὸ ἀἰ[ζεγεραῖ, δεά «δ ἰδπιδη δγαξ, 
οὐἰπ8 ταὶ ποα γριπιοπίιμμ 6δῖ, φυοά ἱποοηιπεπία υἱϊορεγαῖατ ποὰ 
δοΐιπι αἱ ρεοοδίυιῃ δεά εἰΐαπι αἱ νἰυπὶ φυοάάαπι, δυϊ 9 Πρ 1 οὐἴοτ 
εἰ ΒΡ βοϊυϊε δυὶ δίᾳπβ οχ ραγῖε: μογαπι διυΐοπι 4809 ρτοχίπηα ροϑυΐ 
πο: ποπεΐππι ποῖηο 8[α υἱτυρογαῖαν. δογιιπὶ γ6γὸ αυΐ ἱπ φογροιὶβ 
νο]εριαἴιυ5 ρετγίγα θη 8 υο]υϊδπογ 119. ἰπ φηὶθη8 τδιῃρογδηῖθπι δἷ- 
πε ᾿τειηρεγαηΐοτη ψογϑαγὶ αἀἰοϊμνηϑ, 401 πὸ 60 φιοά ἴά Τοοηϑ} 
εερϑτιῖ, τόγυτη ἰπσαπάδειπι Πἰπιϊηπι δα ιτογ οἴ γογατη τη δϑϊδγυσῃ 
τῖσαι τπῃ Γαρὶῖ, τῇ ἰδηπ5 8118. οΔ]οτῖ8 ἔτι ροτίϑ, εαγαπιιε οπηπίυτα αυᾶ6 

10 δὰ ταοῖυπι ρυδιαϊαπιαᾳυα ρεγιϊμεπι, δε ργϑεῖοῦ οοπ πα δὲ οορίϊα- 
Τοηθτη, 15. ἱποουεῖπδηβ αἰςἰξηγ, πο στη δάϊδοιϊΐοπε μυΐηδ γε] {Π|π8 
ταὶ, ᾿ξ ἷγδρ, 864 9Πη 0 ἰοἴτετ ἰαπίυπι. οπῖὰδ τοὶ μος δγροτπθηϊατῃ εϑδὲ, 
ηποά αυἱὶ Βάγιη γαγυπι πὐπιΐατν ἔεγτα πὸ ροϑϑπηῖ, τη 1165 ἀϊουμἴητ, 
πον αυἱ δ ΠΙαγπι Ὡἰπιῖο υἱπουαπίωγ. δίαπα οὐ μᾶπε οδυβϑᾶπι ἴῃ 
δαάεπε τὰ ἱποοηεπεπέθπι οἱ ἰποπιρεγαηίεπι ]οοαπια5, ἰϊεπιχυα οοη- 
εἰπεηΐοπι οἵ τοι ρογϑοΐοιη, 4υΐα ἴῃ οἰϑά ιν απ οάἀατηπιοάο γο]υρίαι!- 
Βὰ5 οἱ ἀοϊουθαθ νογβαπίυγ: 864 ᾿]ογηνη παπιῖηθπι. Ὑθγητὶ Πθδπινῖδ 
Ηἰ ἴηι Ἰϑάδιη υδγδοπίυσγ, ποῦ θοάδι πιοῆο ἔδπιθη: δεη ἱπίειη ρογαηῖθδ 
φοπ 8111} ππὶ σερογαπὶ ἰΐ υἰνθηάί, ἱποοπιῖποπῖθα πο ἰΐεπι. ἰίδαας ρο- 
τς. δαπὶ ἰυϊεπιρογαηῖοπι Δρρβ]ανογίπηιδ, πὶ πὸ συρίοηϑ φυΐάεπι 
οὶ ἰενΐ οογὶο οςυρίαϊξαῖο αἤεςϊπδ ἱπιπιοάἀογαῖαϑ νο]υριαῖοθ ρεγβεχοῖ- 

20 τ οἱ τπεάϊοςιεα ἀοίογεα [υρὶῖ, αυδπι οπῖη αὶ 146 πὶ ἀραῖ τπαρηΐϑ οἱ 
ἱπδουηεῖς οπρί ἀδτθυ5 Ἰπσοπϑαδ. αυΐά δαΐπι ἤαοὶαϊ 1116, δἱ δογίβ δὲ 
νυ εβδιπ θη ἀ]Ἰαυὰ οὐρί αἴϊ85 δοοοάαὶ, εἴ ΟΡ γϑῦεπι ΠΘς ΘϑδαγἈΓΉΤΩ Ρ6- 
πητίδατι ἵπρδι8 εἴ νΘἈθπλθη8 ἀἄο]οῦ ἐχογαςίθεῦ αποπίαμ ἀπίθιη ουρὶ- 
ἀϊταῖαπι εἰ νοϊηριαίαπι ἰΐαθ ϑυπὶ ρεπογε Βοπεδῖαα οἱ βοπδδ (πδπὶ 
ἰποῦπ ἀογυτι ἰΐφαδ 58πηὶ παῖωγα ἐχρεϊοπῆδ, δία ἰδ σοπιγαγῖα, αἰϊα 
διῖα ἱπτεγίθοῖω, σπθτηαἀπιοάππι ϑαργᾶ μασι ϑαπηυ8, αἰ ρεοπηΐα, [ὰ- 
οΓΌτ, τυἱοϊογία, Βοπου), ἐπ 5. ἰρίξαγ οπιπῖθυ8. ςοἴοσίδαπ οἰυβάθπι 
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Βεπᾶδ δαπὶ, οἱ φαὶ μδθο διπΐοδα σο]υπὶ αἴφιιε ἐχροίππί, οἰΐαιη δα- 
ἀαπίατ. Ὑδγιπίδιηθη δϑὶ οἰΐαπι ἰὼ 8 αἰϊφυοίὰ πἰπηΐαιπ, 91 φυΐϑ, οὐ 
Νίοθ 6, δἔϊωτει ουπὶ αἰ ρῃρπεῖ, δὰὲ αἱ δαίγγὰϑ 116, αι ρδιγίϑ διιδδ 
γορᾶϊῃ8 6ϑὶ, ἰπιτηοᾷιςο ραῖγί8 ἀπιογα δἴβειαιυυ: να] άθ δηΐιπ ἀθδίροτθ 
υἱάεβδίαγ. νυἱεἴπην ἰρίτυτ ᾽πὶ Ἀἴ5. π] πὶ 6ϑῖ, ρτορίογθα φυοά, τι αἰχὶ, 
ὉΠυΙΠ4υΪ 416 ΘΟΙἊΠπι ΡῈΓ 86 δχρεϊδηυτῃ οϑὲ πδῖοτα: 564 δογαχα ἢἰ- 
τΐδθ δἴᾳυε ἱπιπιοάεναίδα οὐρίἀ!αῖο8 πιαΐδα ϑὰπὶ ἂς [υρίοπδα. 8ἰ- 
ταὶ τεσ δαϊειη π}}1ὰ ἱποοι νδπεία: ἱποοπείπεηεῖα δπΐπι ποῖ δο]υτα 
[αρίεπα ΓῈ8 δϑὲ, ψθγαμι εἰΐδπι ἷπ Ηΐ8 σε θὼ5 πυτηογαίαν αιᾶθ δύ} υἷ- 
ἴὰρΘΓΩΡ1168. Ῥγορῖθτ διμα ἢ π Δἴ ποπν δοῖοπι ρϑεταγθαιϊοηΐθ, δὐἀϊδοιίοπο 
ΡΓδδίογθα [δοϊα ταὶ οὐδ ἱποοπείποηιία 681, ἰϊὰ συϊιθααε ταὶ ἱηςοητὶ- 
πϑητίδιη ἀΐοογε δοίδηϊ χφυθπιαάιποάτιπ χπα τι νπθαϊςαπι οἵ μια] υτα 
Ἠϊδεγίοπεπι, ιαπὶ αὐνοίμιε Πδπῖο πιαίνιη ἀΐχουίς, οἱ ἰκίτν Ηΐς ποη 
ἀϊσαπίατ δἰ πιρ Ἰοἰτογ πα], φυΐα ποῖ δὶ νἱπυτη πιθάϊοὶ δὺς Αἰ ϑεσϊοηΐδ, 
δεἀ ρτοροτγίΐοπα φυδάδπι νἱτῖο δἰην]δ, δἷς υἱναΐγαιπ οἱ {Π|Π δαὶ δι ποτα 
ἄερεῖπις ἀπμΐαχαῖ δαπὶ 6656 ἰῃςοπινεη!διῃ οἵ οοπιϊπεητίδιη, χιᾶς 
ἴῃ ἰϑάογη δίααε ἴδιηρεγαπιῖα οἱ ἱπιδιρεγαπιία υθυϑαῖυγ. ἱπ γα δυΐετα 
6Χ δἰ πη} τ ἀπε αιιδάδιη Αἰ] φιιοῖι ἀϊοἴννιι5 ἱποοπεϊπεηΐθη. ἰἴδφαδ εἴ- 
ἰαπι οὑπὶ δάϊεοϊϊοπε ἀἰείπια8. ἰγὰθ ἱποοηϊποηϊθιη, 4ιοπηδάπιοάυπι 
Βοποτῖδβ εἰ Ἰυςτί. 664 φαοηΐδιπ δἸΐφιᾶ διηὶ ἱπουπάδ πίττα, ΘοΙαπι- 
4υε Α|}8 5ἰπιρ] οἰ το γ οἱ δ βου, δ]. αἰϊνεγϑῖβ διιϊαναπιίαηι δίφυο Βο- 
τοΐποιη βοη γθυδ ἱπουπάα βδυηΐ, ἴα ἀοὰ ϑυπὶ ἰυσηπάδ παίυνα, δεἃ 
Ρτγιΐπι ργορίεν ἀθθΠδιϊοπεα σογρόγιπι, ρμᾶτγιΐπι ργορίεγ οοησαεῖα- 
ἀΐοπι, ραγίϊπι ρτορῖοι υἱτοδα5 πδίιγαα βαρ ἱασηάα, ἰἴσεὶ βδηι ἴπ 
᾿εἷϑ δἰπριδ σοπϑίπι]65 Ἠδθίτὰ5. ἀπὶπιϑάἀνοτγῖογα. συοοο δυΐδπὶ ἱπτηα- 
π68 οἷ [εγίποϑ μαθίτυϑ, φυδὶῖα Ἔγαὶ εἰμ πιιϊἰογῖβ φίδηὶ ἀΐςυπὶ ρτανὶ- 
ἀϊδ τυ]! ετῖθυ8 ἀρουτὶδ ἃς ρογδεοῖῖϑ ραθγοβ ἀδνυόγαγε 801{{8π|: δὶ πὰς 
᾿θὰϑ γερὴ εἰζογαῖοβ φηοϑάδιη εἶγοα Ροηίωυιπ ρορυ]οῖ ἀε]εςϊατί [6- 
γπαπὶ, 8]105 50 ]ϊἰςθὶ γα ἀΐϑ, 4]105 μυππδηὶβ μον μὲ δ[ἴο5 ΠΡ αγοϑ διο8 
ἡπῖεν δὲ πιυΐιοβ ἴῃ δρυ]ὰ8 ἄατε; δὺϊ φιαΐθ εθὲ [4 χιοᾷ υτκο ἀ6 
ῬΒαΪαγίἀς ἀϊοίταγ. [δγίηὶ ἱρίιυν δας μἱ Βαθὶϊα8, 811} δυΐεπι ργορίον 
τροτθο9 εἴ ἔπγογεϑ ποπη 15 ἱππδβοπηΐατ, 408 }15 1116 Γοἷτ φαΐ τααΐτοσα 
ἱπηππο]δυϊὶ εἕ σοτηθαϊῖ, δὲ φαΐ σοηϑεγνΐ ἰδοῦγ. 81} τπογθοϑὶ δπὶ, αὶ 
ΕΧ σοπϑαθίῃ ἀἴπα ργοβοϊδουπίοτ, αἱ ρἰ]ογαπι δυμ]οίοπϑα οἵ ἀπροΐπτῃ 
σοτγοδίοπεβ, σαιοηι θοαυα εἴ ἰδγγᾶε; ριδεῖογεα Ὑ ἘΠΟγΟσΌσα 
τϑι8 ΟΠ πιϑ50 18. Ὠδπαηα ἢδ6 ουριἠϊαῖο8 4[1}8. παίπγα!θβ δῃηῖ, 
Α1116 ἐσ σοπϑιειυ πα παδοσπίατ, αἱ φυΐ ἃ ριετὶδ σοπϑαδυδγιηῖ. αδἵ- 
4π6 δογῃνῃ 4αϊάοπιὶ απΐραθ παίυγα οδυδαιη ργϑαρεῖ, ἱποοπιϊπεηίθηι 
4αεπιχαᾶπι πεπιὸ ἀϊχονΐι, φυοπιδάπιοάωπι πεαιε τα ΐοτοϑ, αποά ἴῃ 
οοτπρίεχα  δυσγεο ποη δρϑηὶ 864 ραιϊαπτυγ. δδάδιηιε γαϊΐοθα πα- 
406 605 4πὶ εχ σοπδιδίῃ απ υἱτ πὶ πλοῦ δὸ δ πἢε οοπίγαχοτγαπῖ. 
ΐϑ ἰρίτατ δ᾽ πρῸ} 158 δηἰπεΐ τπ4}18. ἑδηταγὶ Ἂχίγα υἱϊ τοστηῖμοβ ἂς βπ681449 
Θενὰ εϑῖ, φαειπαιπιοάυπι εἰ [εσίϊαϊο δὰ Βαϊ μάγηπι πδῖιγατι ργοχῖτηα 
δοςβάεγε. Ἀἷδ μαΐεπι τεπίδίιπι δίφυε αἰδοῖα πι δ ρδγίογεπι 6886 βαξ 
ἰπἤογίογεπι ποη ϑἰπιρίδχ σοηεπεπία δαὶ ἱποοπεποιῖία δϑὶ, δεὰ ἐσ 
δἰνα τὰ ἀΐα ε, αιιεπιδάνμο ἀυτα οἱ δἴιπὶ αὶ ἴῃ ἱγὰ μος τηοάο αἰζεοϊῃϑ 
εϑὲ αἱ νἱποδίωγ, Πυΐπϑ ρεγιαγρδιοηΐβ ἱποουῖτίποηΐοπι, ἱποοηεϊπαηΐδτη 
δαΐεπι ἀΐσεγα πὸ ἀϑθδιηϑ. οπιπίβ δηΐτη Ἰπο ἀϊπη δαρ δ δη8 Ὑἱ  ο511895 
εἰ ἀτηεητία οἱ πη ἀἰταϑ οἱ ἱπιοπιρογαπιῖα εἴ ϑα να γ6] [οτῖπα δοὶ νοὶ 
τπουθοϑᾶ. πδπὶ αἱ πδίηγα 1818 δδῖ υἱ οπηθΐα οχιϊπηδϑοαὶ, εἰϊαιηϑὶ πιὰ 8 
διγιάογεπι οἀϊάεγῖς, [δτίπα φηδάδπι {ἰπιϊἀ τα εἰ πιϊάπ8 εϑῖ. α]υ8 ογδὶ 
φυΐ ἴδ] εππι πιόγδὸ αἰεςϊα5 ἱπεϊποθαῖ. οἱ ἐσ δπιδπίϊυπν πυπιογο ἱϊ χαὶ 
παῖαγα δια} οἱ ἱποοπείἀδγατί δὰπὶ δθηβῆαι ἀυπίαχαϊ νἱνυηῖ, ἴογα- 
τάχη δηηῖΐ δ᾽ π|}]68, αυοίπδἀπιοηπὶ ποηπῃ}]ας Ἰοπρίπαιοτγαιη Βάγθα- 
ΤΟΓὰ πὶ ΠδΙΙΟΠ68. 41} Ὑ6ΓῸ ΡΓΟΡΙ͂ΟΓ τηογῆοϑβ Ὑϑὶυτί σον 18}. 8 γ6] [π- 
σόγθας ἰἰ ϑυπὶ Ἰπογροϑὶ. πιἢ}} οὐϑῖδϊ δαΐδπι ιο τοῖα ΑἸ! υ 5 ἱπίογὲ 
ἄππὶ ἰδ νὴ 1115 αἰΓδοῖυ5 οἷῖ ἰδηΐαπι, δεἀ ποη υἱποδίοσγ, μος ἀΐοο, πὶ 8 
ῬΒδἰδιῖβ, οππὶ ριιδίοπεπι οοπουρίβοαϊ γε] δὴ δάδηάυπι γε δὰ ροῖεπ- 
ἄστη ἀρϑυγάα γδγαιῃ Ἰζοπεγθάγαπι γοϊηρίαιε, 86 σοβίρϑαὶ οἱ ςοπῖϊ- 
πεδῖ. θεοὺς γΈΓῸ χυϊσασαπι ομϑῖαϊ 4ι0 πιΐπιι δἴϊαπι υἱποαῖυγ, πῸπ 
8οΪαπι αἰίεοϊυ8 υἱεῖο ᾽ξ. χηδτηδάιποάυιι ἰρίταγ εἴ ἱπιργοθίϊαδ αἰΐα 
δρϑοϊυῖε ἀϊοϊϊυγ ἱπιργοθίϊαϑ, εὰ 4ιιδὲ ἱπ Βοπιπεπι οδήϊι, ἃ]1α οὔτι 
δὐϊεοίοπα, 4ιΐα ἱπιργο 1185 [οτίηδ αὐτὶ πιογθοϑα, ποὺ Ὡμδοϊυϊο, δἷς 

δ 

) 

ξετιετὶδ εἰ πιο αϊἶἴ8, πὸπ 4ποά αἰβοίαπιατ εἴ οπρίδηϊ οἱ ἀυνεηὶ Βοπιὶ- 
865, ψίτα ρεγαπίογ, ϑεὰ φυοὰ πος πιοάο οπρίδηϊ ναὶ ἀπιεηὶ, οἱ φιιοὰ 
στηοδυμ δυρετγθηῖ. αθοοίποα 40] 8608 80 πιοηδὲ γαῖΐο διιὶ υἱποιπίυγ 

30 δὺξ ρΡογβεαυπηίογ δ] αυιοὰ παίγα Βοπαπι αἰαας μοπεβῖητη, σμετηδά- 
χηοάανα δἴϊατη αυἱ πἰπιὶο Βοποτῖβ διὶ ᾿ἰγουοπι οἱ ρδγθπτΏση ϑυπογθ 
δἰπἀϊ᾽οᾳας ἀπουπίυτ. τοῦδ δὸς 4φθοφυα ἴῃ πιΐπογο θοθοζγασῃ Πᾶ- 

πἰπηίνητη δὲ ἱποοη! πδπιϊα οδὲ 4]18 ἰδσίηα δὲ ἱπιπιαπὶβ, ἃ] πιότίοδᾶ. 
δἰταρ ἰοἶ τεῦ απῖεπι εἴ ἀρβοϊυῖα δὰ δοῖὶδ απδ8 ᾿ηπιδπδα ἱπῖοπΊρδγδη- 
ἴδθ σοπυθηΐ,. ὃ ᾿ 

Ἴ. Ἱποοπεποπιδπι ἱρίτητ δὲ σοπεϊποηϊίατα ἴῃ οἰϑά δι υογβατγὶ ἴῃ 
φαῖρυϑ ἰπιευηρογαητα δὲ ἰθρ δι δητία, ἰν δἰ ἴδιο αἰϊυὰ ἱμεοπεϊποπας 

Οςεος 
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ξευταε οἰϊυπι 6886, 4ποά 6οΧ ἐγαηοίδιίοπε ποτοϊηῖϑ, πὸπ ἀρδοίυξε ἀἰοἷ- 
ἴαν, Ρογϑρίοπαιπ 6δῖ. μᾶπο δαυΐθιι εἰ ἰγὰδ φιᾶια συριὶ ἀπΠδίυπι τοΐπυϑ 
6886 ἴάγροτι ἱποοπειπεπίαπι οΟριοδϑοδιπι8. Υἱάθῖαγ ἐπὶπι ἴγα {Π|4 
χυϊάοπι αἰΐηια οχ ραγὶο γαϊϊομθαι, δε περ] ρεπεθϑ'οἴ οοηίυδε διιάἶγα, 
τοϊπιϑίτοταιπ ργδεργορεγογοπι ππογα, αυὶ ρεϊιϑαθαπι 1 οὐππα αποά 
ἀϊοίταν δυαἀϊογίπι, ἐαϑι μι, ἀθῖπἀθ δ δοῖίοιια ἀθϑγγαπὲ, εἴ οἱ οἂπ65, 

. φαΐ ρτίυϑαπαια αἰτε δγίηξ αἴγιιιπ δ᾽8 ἀππΐοι8 ΠΘΟΠ6, δὶ 4ηΐ8 τποάο 
30 ἔοι ε5 ρα]βανοτὶς δυὶ ϑιγορί με δἰίψαεπι δἰ ἀοεξ, Ἰαῖγαπε: 8ἰς ἵτὰ ρτο- 

Ρίεγ ἔεγνογεπὶ εἴ σα ογόιη πδῖαγαα τποῖαπι αὐνάϊξ 111 ᾳπίάεπι ταϊῖο- 
πατη, δ6] ᾿προτίο ποη δχδυάίῖο δὰ ροθπδβ γερεῖθπάδϑ οπιηΐ ἱπιρεῖυ 
ἔδτγῖαγ. γατῖο δηΐσι δὰϊ υἱϑὶο σομτυια οἰ ἰδιῃ γε ἐσηίεπηρεθηη ἐπ [οῖο 
ἴη6588 ἰυάίσανίτ: 14 ρετίπάδ 80 δὶ ταϊοοϊπαπάο οουοἰεϑοτγῖς Βαὶς 16], 
4υϊ σοπίμπιο α αἰζεοογὶξ γ6] σοητϊειηρϑ6ι:, ΚΘ] πα ἰπΐεγγε ορογίογε, 
σοπίϊηυο 98 νὶ ἴφια οχσαπάδϑοῖς. ομρίάϊ!5 δυΐαηι, δὶ γαῖῖο ἀδρτα- 
γαῖα υδὶ ββηϑιι5 {ΠΠπ|ἃ 6986 ἱασαπάσπι ἀϊχεγὶϊ πο, δὰ ρετγίγηθπάαπι 

ὁ νο]ιιριαἴεια ἱποϊϊδῖαγ, [18 γδιΐοπθπι ἵγα φυοήαπιπιοάο 9εφυΐταγ, οα- 
Αἱ άϊταθ γεγο τπιυΐπιθ. ἤδδο ἰρίταγ ταγρίογ 1118 δϑῖ. πᾶῖν ἧταα ἱησοι- 
ἔπεηϑ ἃ γαϊϊοης φυοάαιηπιοάο βιιρεγαιογ, 116 ααΐοτη ἀἰτατ α οὐρα ϊ- 
πΐδ, ΠΟ ἃ Γαϊΐοπθ. ργδδίθγθα ἱβποδοαπάιιπι οἱ ἱπαρὶβ δοὶ φυΐ πδῖτι- 
τα ]ο8 δρρειϊιΐομεϑ βεφιήίξαγ. πιὰ εἰ 15 συρ!ἰτωιῖριι5 ἀλη α γεμΐα 
εϑὲ 4θα6 δυυὶ οἰππΐπιη σοπιπι 68, οἱ Φυδίδη8 801} σΟἸΠτητΏ 68, ἴγα 

δπῖεπι εἰ δα ευ τᾷ τη ξὶ8 παι Γ8}}5 οϑὲ αυδᾶπὶ ουρὶἠϊἰαῖεϑ πὲ πιοάἀεγαίαα 
νἰπίσπεφος πϑοθϑϑαγίαθ: οἱ {Π|6 φαὶ πα ἀδἴεποίοπε, συγ ραΐγεπι γοτ- 
Βογαγεῖ, υἱεθαῖοτγ. “ηδιη ἰ516 Ἰηαυΐς ἴϑαητα σεγβθογανίξ, οἱ [16 δαιη 

10 εἴ Ὠΐς φαοαυδ πὶ γἷγ ἰδοῖαδ Ὑθυβ θγϑθῖς,, ραΐνυΐο ἢ]Ϊο δπὸ ἀειποη- 
δἰγαῖο: “δϑὲ δηὶπι οο πορὶβ οορπᾶῖιπι." εἰ αουΐ ἃ ΑἸϊο ἰγαθβαῖασ, 
ὍΔ οΠαϊ βπδπ ἴδσεγε ἱιθεραὶ δά ἔογεβ: πᾶπν ἃ 986 ΄υοάια 8486 
δὰ Βυμς ἰοουξ ραίγαπι ϑθπιη ἰγάσίαπι 6886. ργδϑίογθα 400 φυΐϊξαῃ8 

. ΘΟΟΜΪ ἴον οἵ ἱπϑίϊοϑίου δϑῖ, ἐ0 δϑῖ ἱπἰυϑιϊογ, δὲ ᾿ιοσῖο ἱτβουηήαπ τπὶ- 
πἰπιθ δϑὶ ἰῃϑι ἀϊδίου, πεαιθ ἴγα 1ρ88, ἱπππὶὸ Υ6ΓῸ δρογία, οσυρί ἀ 189 
δαΐοαι [4]1ὰχ οἱ ἱποι ἀϊοϑα, αι δπιδἀ πιο ᾽πὶ αἰηαϊ 6686 ὙΘΏ ΒΓΕ : 

ποοϊοηιδαια ἀ01ο08 Ν δπογὶδ. 
εἰ πὲ οἷ: Ἡοπιογιι: 

ἀἰϊχὶ: ἴαπὶ πἶνεο οαϑῖππι ἐδ ρεοΐοτε δοίνϊϊ, 
ἴῃ φυο βέγῖθο ἰπεγαῖ δἰδιάυϑ, φαΐ πιεπὶδ βαρδοΐ 
πλιηνῖα ργιάθπῖεδ δρο]ίαϊ. 

ἄσπᾶγε δἷ ἱπι βίου, Εγρὸ εἴ τυγρίον Βδες ἱποοῃεποηεῖα τε φύαπὶ 4π86 
80 1 ἦγα Ὑδγοδίαγ; δγίϊφιι δάβο ἤϑεο δρβοϊιῖθ ἱποοπιείπαπίία, εἰ 4πο- 

ἀαπιτηοίο υἱϊοϑιια8. ργδθίθβγεα πϑῖποὸ ἀοίδηδ βίμργωπι ἰμίεγι δἰ ἐθτὶ. 
αἵ αυἱ ἵγὰ ἱποίξαϊι5 ἰ!'συϊὰ [αοἰξ, 0168 ἴδοῖτ: ηυἱ δἰαρτγαπι ἰηεγι, 
οὔπι τοϊυρίαϊο ἰο[εγι. οἱ 1ρί ταῦ 66 φυδαααδ δυηΐ ἱπιυϑἐἸδ8ϑιτα, ρΓΟρΡΊΟΓ 
4086 ἴᾳτε ορῖϊμιο ἰγαδοίπαγ, ργοΐθοϊο ἱποοπιϊπεητία οὐ ἐπριαϊδἴοιπ 
ϑυϑοορία ἱπιπβ!0Ὑ 681: ΠῸῚ ἴπ688 δηΐαι ἴῃ ἦγα νοἱπριυνατία ΠΡ ἰάο. ἴπ- 
οοπεϊπεπιῖαπι ἰρί τ δᾶτῃ χυὰδ ἴῃ σα ρ  ἀϊται θ δ νογδαίιγ, ἴγαα ποοι- 
ποητία τπγρίογοιη 6886, σοπεποπ διπαι6 δἱ ἱποοηιποητίαπι ἴῃ ου- 
Ρ᾽ ἀἰται 8 δὲ σογροτίϑ νοϊαρίαιθι8 νϑγοαγὶ ρεγϑρίσθαπι ο5ῖ. Βδγιπὶ 
ἀπίοπι ᾿ρϑάγηση ἠϊ{ςγϑητῖδ ὁμπὶ σορποϑεθπἄδθ. πδῖπ φυοπιαἀπιοάμη 
ἐπίεἶο ἃ ποδὶβ ἀϊοϊυνη 6δὲ, δ]ἴαθ ϑυπὶ υπηᾶπαα εἰ νπϑἴιτα 65 ἴππιὶ γ6- 
ΠΘΓΘ ἴππι πιϑρηἑτυ ἀἴπ6, 8] 186 ἱπιπιπθδ δ ζουῖπαθ, [186 δχ σογροσὶϑ 

30 ἀεθιΠταλϊοπΐδιι5 εἴ πιογθῖθ παῖδα. χυδγαπι ἱπ ρτὶπιΐδ νυ ογϑαπίυγ 16πὶ- 
Ρέτγαηιία ἀυπίαχαϊ εἰ ἰπ!οτηροταπίία, ἰΐϊμαια Π6 416 ἴθπιραγαηῖεϑ ἢ6- 
4υε ἰηϊοιπρεγαηῖεβ Βοδεϊαϑ ἀϊοίπιι9, πἰϑὶ ρ6Γ ᾿γδηϑ δ οπθιῃ δογιποηἶϑ, 
οἰϊατπιϑὶ οἰπῃΐῃο δηϊπαπεΐαπι ρθηπ8 δία ἃ Δ αἰϊο ἰδ ἀϊπ οἰ ρτοίπβα 
δὰ γεπὶ Ν᾽ επαγθᾶπι ρϑι]απεῖα εἴ οπιπίθῃν γουαπιὶ εἀμοίαῖς αἰ[[ἐγαῖ, 
πο δπΐμη σοηϑὶ ἰππὶ αἰ ππὶ μά θ πε, πῸ ]Π]δαυε ταιοπὶϑ δρὶτατίοπα ρταο- 

{60 ἀϊτα διιυῖ, 5864 ἃ παϊδγα ἀδϑοϊνογηηῖ, αἴ Βοιπίπδϑβ {ιγίοσ, δϑῖ δυῖοθπι 
[εγίϊαϑ πιΐουϑ πιάτο φυϊάθην νἱτοδί τοῖο, 6 Βοτγι δ 119 Ἰάπιαπ. πὲ- 
4ιε επῖπι οογγυρίαπι 681 ἰη 1118 ἰὰ φυοὰ 6δδὲ ορτίιπαπι, φαοιποάο ἱπ 
Βοπιΐηε,. ϑεὰ 60 οάγθηξ, δίιπῖϊε ἰφίτατ δοῖ τὶ δὶ ἰπαηίιπτιπι οτπὶ δηΐ- 
ταδῖο σοη[εγδίηγ, αἴγατα δἷξ ῥεῖα. ἱπποοθηιῖοῦ δηΐη παϊπαϑ4θ 8 τες 
πἰοίοϑα δδιηρο ἱπιργοδίϊαβ οεἷῃ8 δδὲ χυοὰ ρτίποίρίυπι ποῦ Βαθεῖ. 
τῆδη8 δυΐειη ρεϊποὶρίτπι δϑῖ. δἰιηι 8 ἰριτηγ οδὲ αξ 81 ἱπί αϑυκίαπι οαπὶ 
Ἠοιπίπς ἰπἰπϑῖο σοπίεγαϑ. πᾶπὶ Πογὶ ροϊδϑὶ αἱ πἴγαπιε Δ]16γὸ δἷϊ 
Ρεΐμ5. ἰῃηβοϊεῖδ σογῖο ραγιῖθα8 ρίαγα τπαῖα ᾿τυ]ογίξ ποῖπο υἱείοϑαδ οἱ 
ἱπιργοθιιδ 4υδῖπ ἴδγα. . 

8. 1 νοϊπρίβι!!5 δυΐεπι εἴ ἠοϊοτίθα8 πᾶς ἰδοῖα οἵ ειϑίδϊα 
40 ρογοϊρίαπίηγ, ἰζθιηφυα ἴ2 Θδγιπὶ ουρί "6:1 118. οἱ ζω ρδ, ἐπ φαΐϊθυ8 

Ἰειρογαπῖὶα εἰ ἱπιετ ρογααῖα ϑυρτα ροδίϊα εδῖ, ροίοϑὲ αηΐδ ἰϊὰ αἴ{6- 

ἘΤΗΙΟΟΒΆΌΜ ΝΙΟΘΟΟΜΑΘΒΕΟΚΑΚΟΌΜ ΥἹΙ. 

οἴπϑ 6556 τἴ Θἴϊαπι 8Ρ εἶδ υἱποδίῃγ φαίβαϑ ρ]ογῖψαβ στιπὲ σαρετίοτει, 
Ῥοϊοδὶ γυγϑας ΠΟΥ τις οἰΐαπν δᾶ5 υἱποαΐ ἃ φαΐδας σαΐροθ σαρεζαίαν 
πότοι δυΐδπι ἰ5 ηϊ ἃ νοϊπαριατνις νἱποίτογ, ἱποοπίϊποπβ, {αὶ νοῖα- 
ἴδιαν Ὑἱοῖοῦ δδὲ, σοππθηδ; δὲ οὶ ἀο]ονῖθιι ἐδὲ ἐπ[ογίον, ἔγαεῖαι 
εἰ το "ἴδ, φαΐ ξαρογίον, ραϊίθης ἀϊοθηάυς δοῖ. δαηΐ ἀπΐδην πιᾶχίπιδ 
Ραγιῖς πουπίπαπι μα ἰτα5 ἱπίογ πὸ 5 ἱπιθγίθοιῖ, φυάπννῖς δ υἱήσιον 
τηρῶ ρὶα γογρογα υἱἀδαπίαγ, αοπίαμπι δηΐοπι γοϊαρίαῖος αἰϊαθ βυπξ πδ- 
οϑϑδαγίαθ αἰΐαθ ποῖ παοδοϑαγίαθ, δὲ {Π|ππὸ φαΐ δεν ἀδήπδ δὰ αἰϊφασπι 
ἤποιν πεοθϑβατίαθ, δάση Ὑ6γὸ ποῆπθδ πἰπιϊαπι πδαὺδ μᾶτυπι ταῦ 
πδοοσϑαγία (5ἰμιΠΠ Θγααθ ἀρ οαρίἀϊξατίθιι5 δὲ ἀοϊοτῖδες δοὶ βεπίΐξο- 
ἄσπι), φαΐ ἱασυπάϊεαϊδ5. ἀπΐ ἱπιιποιξογαῖας δὰΐ ἱπηοδγαῖδ 56 υϊίητ, 
δἱ ργορίογοα χαοα σοποιϊίατη οορὶς μυϊπσπιοάϊ, δὲ ργορξος ἰρδᾶς, ποῦ Ὁ 
ἠδὲ ανοῇ αἰϊαὰ φαϊοαυαιη φυοά οχ εἰς τεάξαξ, ἰς ἱπιοσιιρογαης εἰξ 
ἀπ δηΐπὶ πΘΟδ556 δὲ ποπ [σοῖο [αοΐογοπι δυογαπι μασπίϊοτε, ἴδ» 
4116 ἱπβαπαθ 5 δδὲ: πᾶπι 4υΐ ἰϊα παῖαγα οοπηραγαῖτβ 65 υἱ δαπι ποῖ 
Ραδηϊεθαϊ, ἰ6 δὰ δαπί τίει ποπαύδπι τευθγεζαγ, αοΐ ἀαζοπὶ πιοδαπι 
ἀδδοτγῖς ἰπ ὀχροῖοηϊ5 γοϊαριαιῖθαδ, μυῖς ορροπίξαγ. δῈ πιϑίϊαν ἱξπὶ- 
Ρογᾶπ5 ποτηϊηδίασ, δι μη ούααα ἱπιθιαυρογαπβ οσὲ, φαΐ ἀοίογεξ ἔοῖ- 
Ροτῖς [ὠρῖτ πο φαΐα υἱποαΐαγ, 5ε ἃ φυΐα σοησ σαν ὁδρογὶϊ ἴϊὰ Υἰγεναι, 
δογαπι ἀυοπι 4πὶ σΟμ5: Πἴὰπὶ ποι σδρεγωπὶ ἴα υἱνϑηάϊ, αἰτῦς ρτορῖες 
γοϊιρίαϊοπι αυονΐδ ἱπιρο τα, αἰ ἴα5. φαΐα ἀοϊογοπι {ιερῖξ ἐχ οὐρίδὶ- 
ἴαΐο παβοδηΐδιῃ. ἰδ ἱπίογ 56 αἰΓίογαηξ. πόπιο δὲ απζεπι οοΐ ποῦ 
υἱἀοαϊον ἀοιογίον ἴδ φοὶ πο] ἀὐὶ ἰονὶ ουριἀϊταϊς αὐζεσίωσ ἴαγρε αἷν- 
φυϊά ἀὐἀπιεαϊ, 4υοπν οΐ Ὑ μοπιδηϊῖς δὲ φυὶ ποι ἰγαῖηβ αἰϊδγαπι ρθ- ΠῚ 
861, αυδπὶ αυΐ ἰδπὶ [αςϊαϊ ἴγα ἱποϊϊαϊι. αοϊά οπὶπι ἔδογεῖ σοπιπο- Ν 
ἴι8 ἃς Ρογιογραῖοδ᾽ ἴδηι ἀδιοτίογ δδὲ ἱπσοπεπεπες ἱπεσπηρεγαι. 
δοτΌτῃ ἰρίτογ αυΐ δαργα ἃ ποῖ ἀϊοιῖ δυιπξ, αἰτοῦ πιὰ βῖα δϑὲ χποί δ, | 
αἰτοῦ ἱποοηϊποηδ. ορροπίϊον δὐΐοπι ἱποοηϊ ποι ςουίπδης, το 
Ραϊίθηβ. ραϊϊοητία δηΐπι δϑὲ ἴῃ τγϑοϊϑέδπᾶο, οοπεποπεα ἱπ υἱσσοπύδ, 
αἰϊυνὰ 6δὲ δυΐοπι γϑϑίδίογο, αἰϊπα νἵποογο, σασπιδᾶπιοδαμι αἰϊο εὐ 
ποη Υἱποῖ, δἰϊα νίποογο, χυᾶτο οἵ οοπεποηϊτία ορίαθηϊας σοϊδίαπι 
δδὶ φυαπι ραϊδηϊῖα. ἴᾶπι γθγοὸ 4υΐ πιοάαπι δεδογῖε ἧπι ἴα φαΐδα ρε- ) 
τίψιιθ ομβίδίαης δὲ οδοιδίογε ροδδαπὶ, ἴδ πιο Πἶς δὲ Δοϊεαξον ἐξ ἀδ- 
Ἰϊοῖαθ δηΐπι το Πἰεἴ65 φυδοίατῃ 65ξ, υξ φυὶ γοοῖδπι ἔγαίξ, πὸ φαΐ ἴα 
δὰ δἰτο πὰς ἰαθουίβ δυιδοϊρίαϊ ἂς ἀοϊοτίος δὲ συπε ἀδατπιι ἐπ δίατ, ι 
ΤῊ ΒΟΓΉ ΠῚ 88 6586 ΠπῸη δι βἐγαΐηγ, αυΐ ἑατηθα παΐϑδγο κ[ξ ἀππ ία, ἰΐεῖα- 
χὰ ἀξ σοηεϊπϑηϊία δὲ ἱποοηεϊποπεῖα δον τπις πόσα ἐπῖπι δὶ 4υῖϑ 
ἃ γε επιοπιῖθο5 δὲ ἱπιπιοά οἶα νοϊαρεαι θυ αὐς ἀοϊοτίθαι καρετγεῖοτ, 
τοΐγαπι ἀοθθαῖ υἱάοτὶ : ἱπεπο νϑγὸ γεπία οἷξ ἀἴρπας, εἱ οδυμιεπθο 
νἱποοΐωτ, Σὲ ΤἈθοάοοίδο ΡΠ οοἰοῖοα ἃ υἱρογα ρεγοσκδας γεὶ (αγοϊπὶ ιν 
Οογογοι ἱπ ΑΙορος εἴ πὲ φαΐ τίδυπι σοπιρτίπεογα εοπδηΐει πηΐνενσιπι 
Ῥτοίυπάωπε, φασι Χοπορἤδηϊο δοοίαϊε: 56 οἱ χαῖς, φυῖδαν νοϊσρα- 
{15 τπποΐεἰ ροδδαπὶ οΒεἰσίογο, αν 5 δα ρογεῖοῦ πόῆδδ Ροσῖς ἐοηῖτ 

εἶτ, πὸπ ργορίον βοπογῖς ποίαγαπι ἀξ πποτρατα, ἄπδπι 
Ῥουϑάταπι γϑράδυ9 το ἢ 165 ρτορῖογ ροπας ἱππαίδ δαξ, δἰ οἱ [διπῖηα 
ἃ τοᾶγο ϊδῖαι. αἰᾷπθ δεϊαπι ἰ5 φαΐ ἰπάο οἵ ἰοςο πιρπόρετα ἀδάδοι 
οδὶ, νἱάδθῖων 6586 Ἰηέθιηρθγαηβ, δϑδὰ χπο}Π5 ἐδὲ ροθίαπ. Ισάδν ξαΐπ 
το πνἶ5510. ἀπίποσαπι δϑὶ, οἱ αυϊάοπι 6δοὲ τεσαῖδα, ἔπ δὲς δαῖδαι φὶ 
τησάπν ἰοσαπαϊ ἃς Ἰυδηδὶῖὶ συρογαπξ ἰοσοσαβ παγήδγαίαν, ἱποῦμον 
ποηῖΐα ἀυΐδπι αἰΐα ὁδὶ Γδοιϊπαιϊίο ργάδθοοθρΆ, ἀϊία ἵπι οὐ τα. αἰ ἐπὴν 5 
Ῥοβιοασυδια ἀεἰ Πογανθγοπξ, ποῦ σοπρίαπξε ἴῃ εἰσ υδε δΔοϊ δεγε 
δαηΐ, ΓΝ Ρογιυν Βα οπδηι: αἰΐοσ δυΐοπι, φαΐα ποῖ δοπβοϊίαταιι 
πεαυδ ἀἰ μεγαγοπί, φαονὶς ἔγαμῖε ἂὸ ταρὶξ ρεσαγβαῖσι 
δηΐπι, ἘΣ 1ἰ χαΐ 58 ἱρδὶ ἀπίθ ἐ{ΠΠ|Ατῖ πε, πὸπ παΐίκηταν 8Ὁ αἴΐο, εἰς φιὰα 
Ργαθβοπϑογυπξ ἃς ργαδυϊἀογαπέ, 66 ἰρεο5 ἀδηΐυδ ἂς γαθίοπίο ἱσθίσος 
δηΐο Ἐχρογροίοοογοηξ, ἃ βοτγίατθαϊίουδ ποπ γἱπουπίαγ, εἶνε ἰσεαπαν 
ἰαϊοπι οδιοπίδὲ εἶν ἀδίογειη ἱπίθηϊεϊ. τραχίπιδ ααΐογη εἴ ἢ ὅδ 
δουΐα, δὲ ἴἱ φαοϑ αἴγα δ11Π}5 νοχαΐ, ργαθεῖρι ἢ ἱποοππεθια μοῦ 
ἱποοιεηδηΐδα. {ΠῚ δαΐπι ργορίον οοἰ γί αϊοπι, εἴ ργόρέδε ποτιπισμίαιι 
δῖ γϑβδπιθηιαπι γαϊϊοποπι πὸπ ορροτγίαπίατ, σασα αρδοῖδις ἀπῖπὸ 
ολ]αΐας υἱδίοπθεψυθ ἴδοι δ δδχυδηξαγ, 

9. Ἰηϊεπιρογαηΐοπι ἀπξθπι, τὸ δαυρτὰ αἰχίπισε, ΠΟΤ ϑΌοτττα 
[ἀοἴοταπι ραθηϊθε: ρογοῖαξ δηΐπι πὶ σοπαιο δαδεδρξο. ἱπδόδθσενι Κα 
δυΐοπι οὐππὶ5 δἰπσιποῦϊ δὲ φιοάαπιπιοᾶο πὲ διππ ἔπεα μδεῦι 
ἰϊάψινθ πὸ ἴα 56 τὸς Ββαβιδῖ οὐ δῆρτα ἀυδίτανίτιιςα, δα ἴδ δυῦδεα 
βαπα 1115 δϑῖ, 116 δαΐοτι ἰπδαπαθί 5. αἰ πη 5 ὁπὶπι ἐβξ υἱεϊο εἶδες ἄπονον 
ἱπῖοι συΐοπι δὲ ταδὶ, ἱποουείποπεα δυΐδια, πιοῦν σοταϊεία νῦν: 
επΐπι ἀδοίάυα εἰ ρεγρεῖαα 65ὲ, πᾶθς ποὴ δἐξ ρεγρδῖπδ ἱἐπιρτγοδίϊαι. 



ἘΤΗΙΟΟΆΙΜ ΝΙΟΟΜΑΟΘΗΕΟΛῸΜ ΥἹ1Ι. 

αἰψία ἷπ δατητυα αἰϊθὰ 6δοὲ Ἰσοπιπδυῖῖδε δεπαδ, αἰϊαὰ υἱοὶ ιδο: 
1151 νἱθοαίίας επίτα ἰδῖοῖ, ποη ἰαῖθς ἱποοπιηθητα. Ποαπὶ δαΐδτη ἰρϑογαπι" 

1 δαπὶ πιο]ϊοτθα φαΐ [ας [6 ἀ6 δευϊθαια ἀεἀυςσαπίωτ, 4παπι “αὶ γ8- 
4ἴοπε ἷπ σομϑι]ϊοτι ἀ ἀμ ἱτα ἐπ δὰ ποπ ρεγβίαπε, Αἰ Ἔπίμη ργίππηπι ἃ 
πιΐμογα βδιιγθαιοπα ϑηρογδηϊογ, ἀεινάθ ποῦ δἰπε ἀδἰ δ γαιίοῃθ 
δοΐερτοϑϑα, αἱ {ΠῚ ΔΙ τοῦ, δι 115 65ὲ εηΐτα ἱποοιι άποπς Πίος, 4αοπὶ ἱπι- 
δεείϊίαπι ἀϊχίπιιδ, 119. φυΐ εἰϊο οἵ τιοάϊοο υἷπο, εὲ ραποίοτε 4ιδτι 
ψΌΪρχαα, βαπὶ ἐρτίϊ. ἱποοππεπείδσα ἰριττ Ὅθπ 6886 υἱτοϑ δῖοι ρὲγ- 
ἐρϊσυμμι εοὶ, πἰδὶ (οτῖε αἰΐφυα ταιοπε: μαθο δηΐπι ἃ σοῃ δι] ἀυεγθα 
δῖ, 116 ςοπϑὶ!ο σοπρτοΐξ. ἰπ δοιοπῖθιδ Ἰδπιθη τ ροτππίῃτ δἰ πο 8: 
4π8]6 ἐϊπὰ δὶ Πειωοήοοϊ ἱπ ΝΠ] 6θἷο6, “ΜΙ]εδἰϊ ποσὶ δῦοε {Π| φαΐάετα 

40 δ εἰ, δεὰ ἴατηεν οαάοιι (δοϊυμξ 4θαα δι}: ἢ δἷς ἱποοπιϊπδηῖθα ποῃ 
δαΐπὶ 111 φυΐάεπι ἱπίπϑὲϊ, 564 ἱπίιδὲς ἰδοίτμε ἰδιδη, ἀαοηΐαπι ἀυΐοπι 
ἱοσοπεϊπεπς δἰυδηαοϊ δὲ αἴ πο αυοά ἰἰὰ δἰ δὶ ρδγβηβδογὶξ, ἱπιιοάθ- 
ταῖδδ εἴ ἃ τεςὶδ γϑιΐοπε δ᾽ επδ8 ϑεαηδίογ σογρογὶβ νοἰπριδίαδ, ἰπϊοπι- 
ῬΈγδΠ8 γΈγῸ δἰ δὲ ρεγϑηϑϑὶὶ ἰϊ8 υἱυθπάμση 6586, ψοΐδ 18]18 6δὲ αἱ 6α8 
δεφμδίαγ, εὐ θο 1116 ἔδςϊ ας ἀδ δεπίοπεα ἀεάἀηςεῖατ, μἰσ πο ἰΐειι. πᾶτα 
πὶ υἱγίῃβ ρυϊποὶρίαπι τυδίυγ δὲ σομδεσψαῖ, ἰΐα υἱἱοϑιϊα5 ρεγαϊ δίφυθ 
οχὶϊαρη, ἴῃ δοιοπίρυβ δηΐθπι ἰὰ ουΐα5 ργαῖία {1186 δισοὶρι απ 
Ῥυϊποιρίηπι δεῖ, τ ἴπ τοδὶ μα πνδιϊοὶδ δα πε ροοίία εἰ σοποαϑδᾶ δπηῖ. 
πεαθε ἱρίτυν {|| ρτίποὶρία τους ἀοςεγὶ ροβδοῦπε πεαὺς Ηἴο) βεὰ 
γνἰγῖθδ δὺὶ παιυγαὶ 5, δαὶ δὰ αυδα εχ οοπϑαειϊμαάϊπε οοπιραγδίατγ, γαῖα 

φῸ δευϊτοπάϊ ἀδ ρτίποὶρίο τωϑριϑῖγα εδὲ, ἰθπιρογαῃδ ἰρίτυτ δδὲ ἰδ φηὶ ἰ8}18 
εοῖ, ἰπιειωρογαν9 δῃΐεπν αὶ εἰ σοπίγαγίδ. εϑδὶ ρόοστὸ αἰ αὶβ δ] α8,. 
4αὶ ρτορῖεγ ρεγίυρδθοπετα ἃ γϑοίδ, γβὔοπα ἀνεβὼβ ἀθ ςοῃϑὶο 
ἀτιαοὶ ἀς ξγαὰμ ἀδἰϊοἰτογ: Ζθρτα αυϊάθπι ρεγιαγραῖο μβοῖοπυδβ 80ρ6- 
ταῖ ;ἱ ποὴ δραὶ χσυοΐ πιοπεὶ οἱ ργϑθβοῦ δ ταῦο, δε υἱ τα]16 δἰτ οὶ 
εἰδὶ ρεγδιβάεαϊ ἱπηιρυάδηϊεγ οἴ ἱπιργορα ρεγβεσιθπάδϑ 6886 Βυΐπϑ 
ξεπετὶβ νοϊαρίαῖοδ, ποὺ δυροταῖ, Ἀἰὶς 6δὲ ἱποουεηθηδ, ἰπίεπιργδηῖα 
ππε]ἴογ πέος δρδο]υϊα ἱπιργοθυδ: δαϊνα δηὶπαὶ τα δὶ δὰ 4086 ὁπι- 
Ῥλώτη εδἴ ορἔϊπια, ρυϊποὶρίυτα. δἰτοτ δὲ μυῖΐς σοπίγαγίυδ, 40} ἴῃ δθῦ- 
το τία ρεττοδηεῖ, φυΐφυα ργορίον δπΐπαὶ ρεγίπγραίομοτα ἀδ δὸ φαοά 
εοηϑίπαι! πο ἀδρο! τ. εχ ἰΐδ ἰρίτατ Ρογδρίσθην εδὲ μπς Βαρῖ- 
μι 6486 Βομαπι, {τὶ πιϑίυτα εἰ υἱ ἀοδῦτω. 

10. Ὄμπιων ἰρίξογ σοπεπεπϑ δἷξ 6 φαὶ ἴῃ φυα θεξ ταΐομε εἰ ἴῃ 
30 4π ΠΡδὶ σοπεῖϊο ρεγϑίδι, ἂη ἷ5 ἀοπιῦτη 4π| ἰπ γϑοῖο οοπϑιῖος οἱ 

τΐτχαχα 5 ἱποοπιίποηδ, αὶ ἴῃ ἀθο θεὲ σοηε]Πο αἴσος ἴῃ φυανὶδ τὰ- 
Ὅσοι ποὸὴ ρετπιδηεῖ, δὴ δ 401 ἰπ γδίϊοης [αϊβα εἰ ἴῃ πομεῖϊίο τοῖϊπυ δ 
τεοῖο, φιηοηναἀπιουτη δαργα ἃ πορίε ἀπ} ἰταῖυπι δὶ; δηρρχ ουεπῖπ 
αυϊάειν ἴῃ πανὶ γαϊΐοπε αἱ ἰπ ψαονΐθ σοπβ, 0, Ρ6Γ 6 δαΐεπι ἰπ μετ 
ταῖϊοπο εἰ γεοῖο φοῃθῖο ρεσιπαπδδὶ οοπιποπβ, πο Ρεγιηδηδαῖ ἴὰ- 

δ᾽ ςοπῖϊ .5π8, υἱἠδαπηαδ, οἱ φυΐς δπίτ 1Ππὰ ρτορίεγ πος οριεὶ εἴ εχρε- 
ταῦ δυΐ ρεγθεφυδίωγ, ρὲτ 86 χυίάετα μος ρειβοπαΐ εἴ ορίατε ἀϊσεπ ἀπο 
δεῖ, εχ δευδηΐι υδγοὸ "]πὰ ρτῖπδ. ρδγ 68 δυΐεπι δι πῃ ἰοϊτογ εἴ Δρδο αῖε 
:πῖς ΠΕ υοϊαπιαϑ. ἰΐδαηθ δοοίάογα ροϊοεὶ αἱ ἱη φυλ! οὶ ορίπίοπε ᾿|16 
Ῥοτταδπεαῖ, μἰς ἐχ φυδιμοὶ ἀερεϊἰδίυτ: Δρ8ο]πἴδ δυῖοπι ἴῃ υϑτα 116 
Ροτπιδποῖ, ᾿ΐο ποὴ ρεοτηπαπεῖ. δαπὶ δαϊδι οϊάδπη 4αΐ ἴῃ ορὶπίοπε 
δε ἴαοι]ς ρεγδευογαπὶ; δία Ηΐ διιπὶ 4ποϑ ἰη δοηϊθητία Ομ βγπηαῖοϑ οἵ 
Ῥετγιίπδοος ἀρραϊϊαπιυϑ: 4πά}65 δαὶ ᾿ἱ 4υἱ ἀορτγα δρὶ δ φαϊὰ ἃ 4ιο- 
4Όδ8πιὶ ρεγεπαάοτγὶ ραξυπίατ, φυΐφυς ποη ἴδ οἾ16 ἀδ δονϊθητία ἀδάπουη- 
ἕωτ; αυὶ οἰπιῖ!ς φαϊάάαπι μαδεπὶ σοπίποηι, πὸ ρτοάϊεηϑ ΠΡ γα]! εἰ 
δυάδχ βαἀεηῖϊὶ, κοὰ ἴα πα εἶς ἃ» 60 ἀϊδογεραηξ. σοητίπεπ8 δηΐπα ρτο- 

"0 Ῥῖοτ ρετγιαγρδξίοπεπι εἰ σαρί ἀϊξαῖοπι φεπ οπίϊατη πο πναϊταῖ (πᾶσα ὉΡῚ 
ἔοτϑ ἴἴα τυ]οτῖς, (αοἰ 6 δἰ δ᾽ πάοπι Α δ. ραιϊδῖυτ), ρογΐπαχ δυῖΐοπι εἰ ἰῃ 
δοηπΐοπα ΟΡ Αι αῖυδ ἀς δοηϊεπιδ πο ἀεςεαϊξ, οἰΐδα ἱ δηδάοαὶ ταῖϊο. 
ἀεῖπαε πιαρτια ρῶγβ ποπιιποτη οὐρίἀἰϊαῖεδ αἰ ῖγο ἀγοθοδὶς ας γεοίρίϊ, 
δοϑεήϊιε ἃ υοϊαρίαιρα8 ἀποὶ [δοῖ]6 ραϊίατ. οὐ Αγτναιὶ δυΐδτη πὶ 86 η- 
τεπτία δαπὲ ἱϊ αυΐ ργαδοίρυδι αιιδδάδπι δεπὲθηϊίαδ ἱπ δπΐπειπι ἱπάπχο- 
ταιπῖ, ἱπάοοιίᾳιε εἰ ἀρτγεβίε Ἠοσαΐπββ. δῖχπε ἴΐ φαίάδιη φυὶ ργαθοῖριδδ 
δοπίοπίίαϑ ἴῃ ἀπίπραπι ἰηἀυχεταηῖ, ργορίοσ υοϊαριαῖοπι δο ἀοίογοπι 
δυιηξ ρετγίπδςα;. ἰδείαπίας ἐπίπι συπη υἱποπαὶ, δἷ ἀς δεπιεηξία δὰ πὸπ 
ἀεάυσδηιϊογ; εἴ βγανίϊεγ πιοϊεεΐεψια [οττιηῖ, 8ἱ δα υεἶπιὶ ἀεογεῖα 
γεδοῖη ἤδη δίας ἰη βγη θπίοτ. ἰϊαχῦα ἱποοη πε πῈ χαδαὶ σοπιϊπ πὶ 
δοηξ δἱπε ογοϑ. δυπὲὶ Δ ϊΘΙΣ ποππαῖῖ υἱ ΠΟῚ ρεγϑίδπϊ ἴῃ οἷϑ πᾶ 
ἱροϑὶ ἀδογευδγηπε εἴ ΘΟ ΡτΟΡαγαπί, μὴ ΠΟΝ ργόρίεγ ἱποοητπϑη απι, 
πὸ 'π δορθος δ Ῥμοςῖεῖς Νεοριοϊοπιηϑ. αἰαὶ ργορίεῦ υοϊηρια- 

20 τετη ἴπ ϑεπιοπεϊα ποι ρϑγδιεῖξ: ἂἱ μοπεδῖδπι. πᾶτπὶ σόγα Ἰοαηὶ ογαὶ 
εἰ μη ϊοίγηπι αἴαπα ποπδόΐυση : Ρεγδαδδαηι δυΐοιῃ οἱ ἔπεσα δὴ [}]γ988 
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Ὡξ τηδπεγοίηγ, πῸη επὶπι φυϊδαυίδ νοϊηρῖδίε δἀδαρςίπε δἰϊυίὰ δεῖς, 
ἰεδπι ραγαηϑ εδὲ ὨΘ4Π6 ἱπιργορὺδ πεαιὲ ἱποοῃ ἤπδῖϑ, δὰ αυΐ τυτρὶ. 

11. υοπίαιπ βυΐειθ εδὲ οἰϊδιῃ δ᾽ ααίδ. εἰπβπιοάϊ, 4πὶ ταΐπαϑ 
πᾶπι ἀεβδαῖ ξογροιυὶα νοϊαριαιΐθυ5 ἀε]εοϊδίατ οἱ χαΐ ἐπ ταιίοπε πὸπ 
Ρειπᾶηδαὶ, ἰπῖεγ παης εξ ἰποοπεπεπίεμι τα θάϊπ σοπίϊπουϑ ἰοοδῖυϑ 
ἐδῖ, ᾿ποοηπθη8 επὶπι ργορίογεα 8688 ἴπ γαϊίοπίβ ὅγγὸ ποῦ οοπεποῖ, 
αυΐδ πιᾶρὶβ πδιῃ ρδγ εδὲ γοϊυρίαι θη 8 ἀειερταία , ηἰς δυῖαπὶ Ποιοΐη8 
τδολπϑ ργορίεγεδ αυοά πιϊπὰ5 ἠε]εοϊαίατ. σοπεπδη8 δυΐστη ἴῃ τὰ- 
ἴομε Ρεγιναπεῖ, 646 ΡΓΟΡΊοΓ δἰ τογαϊατ δοητεπείοπι ταν δῖ, πδοδδ- 
δΏΓΙΟ δυΐδτη, δὶ ςοπ τ οπεϊδ ΒΟ τν δδῖ, δῖ θὸ Παρ 5 σομ Γασὶϊ ταὶ] 
δυπὶ, χαεπιδάπιοάιπι ἀρραγεῖ: βεὰ αηΐα δ]ίοσ ἴῃ ρϑυςὶδ δὲ γᾶγο τ- 30 
Ρετγιϊοτ, ἰσοῖγοο οἱ ᾿ειπρεγαπεῖδ ἱπιθτη ρδιαπιΐδα ἀπηίαχαὶ νἱἀείατ δά- 
γεγβαγὶ, δὶς εἴ ἱποοῃεϊπεπεῖδα οοπειμθηιδ. δοὰ φυδηάοφυίάεπι οχ 
δἰ νη] τυ ἀἴηε σι α]τα ἀϊσυπίατ, ἴδπηρ ἐγαπ 8 σθοαυ6 οοπιϊπομ τα δα δἰ- 
ταϊ τυ άϊπε φυδάδην ἀυοία εδὲ. πῶ οἱ σοπεϊπεπβ οἴ ἐθηρογαηδ οἷυϑ- 
το αϊ δὰπὶ οἱ ΠΙΒ}} ἃ γαϊΐοπα ἰδοίαπι δἰοπῶπι ργορῖογ σογρογῖθ γο- 
Ἰυρίαϊεε: δεἀ μος ἱπίαγοδῖ, φυοά [1|6 ρῥτανΐδ αἰβεϊταγ οὐριἀϊταῖίρπο, 452 
Ἀϊς ποι ἰΐοπι; εἰ Ηὶς εἰυδπιοῖί δϑὲ οὐ πῦ]ὰ τὰ ἀεϊεοϊεῖητ ργδεῖεγ 
ταϊϊοπεπι, 1116 εἰαδιυ οάϊ οἱ ἀδἸεοϊοῖαν αὶ ἄεπι, 564 ποη αἱ ᾿γμαῖητ. 
δἰταῖλοα δυπὶ φαοᾳυς ἱπίεγ 86 ἱποοπίπεηϑ εἰ ἱπϊδτηρεγϑηβ. δὲ ουϊῃ 
πίον 86 Αἰίοφυϊπ ἀϊ[Ἂςετμπῖ, ἀπὸ σονροτγῖα ἀδ] οϊδιομε5 ρογδοαθπη- 
ἴυγ, δε Πὲς 116 οἱ οχϊδιἴπνεῖ 685 86: οροιίεγα, {116 τα αἱ ποπ 6χὶ- 
δὐμπνεξ, πεάῃε ὑεγο βοτὶ ροῖεδὲ πὲ Ιάδπὶ ππὰ ργαάεπ δἰὲ οἱ ἱνοοηιῖ- 
ΠΘΏ8. ἩΒΙΏ ρταάδηΐοτω οἰϊδπὶ ΒΟΠΉΠΣ Υἱγιπὶ διιηϊ 6886 ὁϑεπάϊπηῃδ. 
Ρτδεΐθγεδ ΠΟ δχ 60 δο]υϊτω ργυάδῃϑ αἰϊαιι 8 δὲ χῃοά δοὶαϊ, σεὰ εχ 
ἐο οἴἶδηι φυοὰ δὰ γε5 ἀρεπήμε ἰάοιειιδ οἷξ. δ ἱποοπεηθη δὰ ἀρεπ- 
ἄχη ἱπαρίυϑ εϑὲ. δο]δγίεση δυΐθτῃ πἰ8}} ργομὶβ εἴ ἱπορηιτπευΐοπι 6986. 10 
ἀΐδια οἴίβιη υἱάεπίυτ ἱπϊογάσπι Βα τας " τυάοηἥββειος οἱ ἴδπιθη 
ἱποοηάπθηίοβ, φυΐα δο]εγιία ἀμίογι ἃ ργηἀθητία δο ταοάο 400 πιοάο 
δαρεγίογο ἴἴβγοὸ ἀϊπίπιυδ; εἴ ργορίεγοα αηΐα ταϊίοηα ϑππὶ ἄυο {11 
4υϊάεπι βηϊέπια, δεὰ οοπϑ]ϊο αἰ γαπε. ποάυθ οἴδπι ἱποοπεπθηϑ 
ἱπδίδγ εἰυδ ἐδὲ 4υἱ 8011, δδὰς 4086 βοϊϊ τθοοποϊἀδγαῖ εἰ δπΐτπο σοη- 
᾿ετρ δίατ, δοὰ οἷαα αὶ ἀοττοῖξ υ8] 4πὶ υἱῆὸ οργαῖϊῃβ δῖ. εἴ τογο 
δΏ8 δϑροηΐδ ἰδοϊξ φυϊάριη 1116 ({εἰϊ επίπη πο ἀδπηπιοάο βοῖδης εἴ 

Ἰὰ εἰ σαΐῃδ τεὶ βγδῖῖα (δοϊδῖ), ϑ8εἀ ἱπιργοθυβ ποη δὲ ἰᾶτηθη: οοηϑὲ- 
᾿ϊππι επΐτ εἴὰδ Βοπυπα θὲ. ἰΐδαῃε ἀϊπιϊΐα ἐσ ραγῖε πιδὶπβ δβὲ. π6- 
416 ἰηϊυδῖαδ εδῖ, φΖυοηΐδτη ποη δϑὶ δΌΡ ἄο]υ8 δυὶ ἱπείἀϊοεαδ. ἱποοπῖὶ- 
παηϊίαπι πίω ΔΙ 4ηΐ πο ρογϑίαπὶ ἰπ εἷδ χυδὲ ἀφ! Ρογαγὶηι: ἢ δα ΐδαν 
4αὶ αἴγὰ 8116 ἰαϊρόογαπε, πὲ δὰ ςοπϑδυϊϊδπυπι χυΐάςπι 11 εχ Ραγῖε 
ἀρὶϊ ϑη8ξ. δἰπιι δ ἰριτογ εδὲ ἱποοπιίπαθμϑ οἱ οἰν δε, ἀυὰε οπιπία 4αΐ- 20 
ἄεπι ἀεςεγηίξ αυὰε δθπὶ ἀεοογπεηάβ, ἰθζεβααα μαρεῖ βόπαβ δἴχπα 
ἈἘ||68, ὁεἀ πὰ}}6 οαγαπι υὐϊίατ, χυειπδάτιοάηπι Απαχδηάτγίἀδο 5α 186 
ἀϊχῖς, “σοπβε ταξ, ἃ 4] φρετπίτατ [εχ οἰνῖτδ5, τπϑὶαδ δαΐθπι οἱ δἰπιῖ- 
Ἰὶν εδὲ φυδὲ ἰθρῖθαβ αἰίτυτ, δε πιὶϊδ ατίῖυτ. σεγϑαῖων δαῖεπὶ ἰπςοη- 
ἀπϑηῖία εἴ σοπιϊποπῆα ἴῃ ἐο ἡποά πιᾶρηδε ραγῖϊ8 μοσαίπαπι ἨΔ ἴαπι 
διιροταῖ. σοπϊπθη8 δπὶπὶ ταδρὶδ, ἱποοπ  Π6Π 8 πιϊῃῃ8 4 δπη πιᾶαχί τῶ 
Ῥᾶγδ ποπιΐπῃπι ροϑεϊϊ, ἰπ τϑοία γδίίοπο ρεσπιᾶπεῖ. δὰ δυΐθιῃ ἱποοηΐξ- 
Ἀεπιΐα ΘΑΠΘΌΙΠΟΥ οδὲ, φᾶς ἱπεδὶ ἱποοπι ποθ θα δἴγω Β116 αἰγεοιῖδ, 
4υδη δογυπὶ χυὶΐ ἰπ 60 φυοά ἀ6]]αγασαηϊ ποὸπ Ροπππδαδπῖ; ἔδο ν9- 
4πε δαπαγὶ ροβδυηὶ φαΐ ἐχ σοπϑπδιυίηα ΄θδτα αυἱ 6χ παῖσγα ἱποοῦ- 30 
Ἐϊπαη ΐδτη σοπιγαχθγηηῖ. ἴδοι ἴπι8 δὶ δηΐπι οοπϑιδιπἀϊπατι τππίαγο 
4πῶπι παϊυγαιῃ. ῥγορίεγθα επὶπι εἰ σοηδαοιῃηϊηετη πιπῖδγο ἀἰΓβοὶα 
81, φαΐα παίυγδα δίπμ}} 18 εδῖ; φυοτιαδάτπο πσ αἷὲ ΕΠθμτβ, 

τηΌ] 108, 4αοα ραγίυτη 6δὲ πιεααηο, ρεπππαπεὶ δηπο8, 
αἴχιιδ ἱπ παίπγατι ἴδπ ἀθπὶ σοπυθγιϊπτ τδῦδ. 

ηϊὰ ἱρίτυτ δἷϊ σοπιϊποηῖα, φαΐ ἱποοπιίπεπιῖα, φυϊὰ Ἰοϊογαπεΐα εἰ 
Π ἘΠ ἴ68, δὲ φύδπν ἱπίετ 86 εἰ Βα τα9 τδιϊοπεπι Ἀροαπὶ, Βδοίθηιϑ ἃ 
ποβρὶδ Ἔχροδίϊυπι οϑῖ. 

12. Ἠε νοϊπρίαῖε δυΐοπι εἰ ἀοίοσε οοβποόϑεαγα οἷα μοπιΐηΐδ ὃ 
εδὶ υὶ ἴῃ εἰν! 8 ργαἀοπεῖδς δια ϊο 86 υογϑαγὶ ργοβιείυγ: ἢϊς Ἔπῖτα 
αἰτἰνηΐ Βοπογαπι οπιηΐπτι τπιδρίϑιθτ οὲ υδίυιὶ δγο μι θοίαβ δῖ, φυοά 
ἱπίποηῖδ8 ππυτααηί ἄτα ρδτγίτα πιδίαπι ραγῖϊπι οηση δἰ πιρ] οἶϊεσ Ὁ 
ἄϊςεγε 8ο]επιυβ. ργαθίεγεα Ὑ6ΓῸ πϑοθϑϑᾶγιο ΠΟ 18 ἀ6 [15 ἀἸϑρπίαπ ἀῃπὶ 
εἰ οοπεϊἀεγαπάπι εϑὲ. πᾶπὶ οὐπὶ Υἱγίαϊοα οἱ υἷα, 4πᾶθ δὰ πιογεβ 
ξείθνδαν ἴῃ νοϊαριαϊς διὸ φοίοτε Ἰοσαυΐπιμβ, ἔπυν ῥ᾽ δγίφυς τἰϊαιη 
δϑίδτῃ οἵἱπὶ Ὑοϊαριαῖα σορυϊδίδτι 6686 ἀϊουπί. ἰἰδααθ εἰ μακάριον, 

Ῥεαΐῃηπι, ἀπὸ τοῦ μάλιστα χαέρειν, ἃ ταᾶχίπε ξαπάοπάο ποιπϊπαγιηξ. 
Ρτπευτα ἰριταγ ὁπηξ φαΐ πΌ]]απὶ νυοϊπρίαϊεπι Βομαπι 6866 σεηδοηῖ, 
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19 πδαυδ ρῈΓ 88 Π66πῈ δΧ δύδῃξτι: Ποῃ δπΐπι ἰάεπι 6586 Βοπαπι εἴ νο- 
Ἰαριαΐοπι. 8}}} ποππι 8 6586. ΒοηΔ9, τα] 185 ν6γῸ πιαα8, ἰογϊ ἀϊ- 
δρυϊαιὲ, οἰϊαπι οἱ γοϊαριαῖοθ οἴππεϑ δίηξ Βοημπι, ποΠ ρο886 βετὶ ἐδὰ- 
χαϑη αἵ ϑαιπιπαπι Βοποτι δῖ νοϊυρῖα8. οπιπίθο' ἰρίτυγ ποῖ δὲ Βο- 
πυιῃ, 4υΐα νοϊαρία8 οπιηὶϑ δά παΐυγαπι οτῖαϑ δῖ, σοὶ δαηϑαὰ Ροτείρὶ 
Ροϑ811. δὲ μι] 19 ογίι8. πὶ θα 8 δδὲ οορπαῖυϑ, πὶ πο} δά ἢ οαιῖο ουτα 
δεάίθυς οορπαιίοποιῃ μαἰγοῖ. ρτγαθίδγεα ἰθπιρθγδηβ [πρὶϊ νοϊαρίαϊοϑ: 
ἴὰπι ργιάθπ5 ἱπάοἰ δπτϊαπι ρογδοχαίτατ, ποη υοϊιρίαϊοπι, ἀεϊπάς ρτὰ- 
ἀροηῖεν 9εητθυ αὶ Του ϊτξαΐθι ἱπιροαΐαπι νοι ρεαῖθϑ, δοθα πιαρὶ8 4πῸ 
4αΐβαπε πιαρί5 ἀοἰδοϊαιιγ, 4υα 19 εϑὲ δὰ χῦδθ εχ τριϑ Ὑ ϑηθγεὶθ 
Ῥεγοϊρίταγ: ἢπ 68 γοϊιρίδια οπίμπ ποπιῖποπι υϊοαιιᾶπι ἀπίπ)ο ἀρὶϊαγα 
δὺυὶ ταϊΐοπε βχρίϊοαγε μοϑβθ. ργδβῖφγθ υοἱυρίδιῖβ ἂγϑ πα}]α δῖ: δἷ- 
ἀαΐ φιϊοφυϊά ἐδὲ Βοναπι, τὲς ορι8 688, ἴὰπι ν6ΓῸ γοϊαρίαῖοϑ ραδγὶ 

40 εἰ Βεϑεῖδα ρεγδβθηιαπῖητ, ποπ Οπιπδ8 δυιΐθιῃ 6886 ΒΟ 88 ἰὰ ἀεοϊαταῖ, 
οὐ σαπὶ εἰΐαπι αἰΐφαδα ἴῆγρεϑ, οἱ 486 υἱεἷο νογίαπίαγ, οἱ φιδα 

δαιηῦπι ΠΤ γαμ : αιδοάαπι δπίιῃ δογαπι 486 ἰμοιπάα ϑππὶ γποΓ- 
Βο9 εἰβπυμι, ἰᾶπὶ γεγο πθάμα ϑαπιππὶ Βοπιπὶ δϑὲ υο]ιρίαθ, φυΐα 
ποῦ βυΐβ δε ἀ οτἴιι 6δϑὲ. δἴψφυς μᾶθο ἔδεγ δυηῖ 4πᾶ86 οοηῖγα υοΪιρὶα- 
ἴεπι ἀἰϑραϊαπῖιτ. 

13. Εχ ἷθ δαΐοπι ποη οἴβοὶ πὶ πθάπθ Βοπαπι π6 4116 δηπΠΊΠΊΠπὶ 
Ῥοπηπὶ 91: τοϊιρὶαϑ, δα φυδα ἀϊοοπιι8 ἀδοίαγαθυυςξ. ρτγίιπυπι χυΐᾶ 
σαπι ἀυοθυ8 πιοα!5,ἀσαῖας Βοπαπὶ πηυιηάι8 911 χαρτί δρϑοϊιῖε δὲ 
ΡΕΓ δὲ θοπυπι 6δϑῖ, δἰϊθγαιη φυοὰ ἰϊουξ δϑὲ Βοπιτα, οαπάθιη ρᾶγιϊ- 
τἰοποτι δεχάθηίυγ δἵ παίυγαθ δὲ μαδίϊαϑ, οαπιίθιη ἰρί τον δὲ Ἰποῦοπ 88 
εἰ οτἴα8. δἱ Ππ86 πιαΐδα νἱἀθπίυγ νοϊυρίαϊοϑ, οἄγητη [186 ϑιηξ δἰπι- 

30 ΡΙἰοϊτοτ ππαϊδο, δϑὰ δἱΐοαϊ πο ᾿παΐδθ, πιο μυῖα οριθ ῖ 68; αἰϊδθ π 
ως φυϊάειη ῷ ορ δ 1168, δε αἰϊφιᾶπάο οἵ ποῦ ἀϊὰ : ποη 8ιπὶ ἴδ- 
τπϑη ορία 1169. ΗΕἉΝΕ. ς ἀπ διη πὸ ὁαπι αυΐάοπι νο]ιρίαϊο8, δεά νἱάδη- 
ἴπτ, πδπιρα φαοίφιοϊ οὐτῃ ἀοίογα αἰΐψπο σοπιιηοίδο 8πηξ, εἴ ιιδδ 
σὐγδοι 8 οαυ58 Δ ΙΒ δπιοτ, ἰἴ δορτοίογυϊα. ργϑοῖογθα οὔπα Βοπαπι 
]ϊαα δἰῖ πιυπογία ἕπποῖῖο αἰϊαὰ μα τϊιδ, 686 υοϊιρίαϊεβ ατδ6 ἴῃ πᾶ- 
ἰαγαίοπι παβίταν γοϑε ππιπῦ, δχ δυθπῖα που πάδο 8πηῖ. ἱποδῖ δαΐοπι 
ἵπ οὐρά! αι π5 Γπποῖϊο Πα! ἶτα9 εἴ παΐυγαθ δ]ίαπα τα οαγθπ εἶδ, δυπὲ 

Ι536πΐμι οἴίαπι ἰΐχυδε ἀοϊογίβ εὲ οαρι ταὶ ἐχροτγίεα νοϊυρίδξεδ, 4ι8- 
168 δυηϊ [ἀποιΐοπθ9 πιιπογίβ ἵἰπ σοπξοεπιρίαπἀο οσουραῖδα, παίμγα πἰ- 
ἈΠ ἀοϑίάδταμηια πυ ]]α 46 τὰ δροπῖθ. 1{{858 διιΐΐθπι ποῖ 6886 Ὑθγὰϑ γὸ- 
Ἰαριαῖοα ἀγρυπιθηῖο 68ῖ, φαρά πο ἰἰϑάθπι γεβὰδ πσυπαὶδ ἀε]εςίδηϊογ 
Βοπιΐπαϑ, οπιῃ ἀχρίθίυγ δἰ σατῃ ἴῃ 8πῸ δῖαϊῃ δδὶ παῖπγα 864 παίυσα 
οοηδιταϊά γερυς ἀο]εοἰαπίυτ δ᾿ ϑο]αῖα ἱποαιἀΐδ: οὐπὶ Θχρίεἴμγ υθγο, 
εἰΐαπι σοπίγαγιῖδ, δουίλιι8 Θηἰπὶ οἱ δπιαγὶ5 ρδυάθηϊ; φυογαπι π1}}} εϑὲ 
πάπα παίυγα πε δυβοίυϊε ἱπουηάυπι. αγρὸ π6 νοϊαρίαϊε5 χαῖ- 
ἄσπι. τἰ οπίπι εὰ χυᾶθ ἰπουπάα διιηΐ ἱπῖοτ 86 σοιιραγδηςιγ, δὶς δὲ 
ἐδ8 4π86 ἂν 58 ογίαπιηγ υοϊυρίαϊθθ. πθο γεγο Ὠδοθ886 δὶ ἃἰϊπὰ 
φαΐοφυδηι γοϊπρίδια πιοἰΐι5 6556, πὶ αἰππὶ ποπημ} βπαπὶ οτῖα 6886 
τιϑίογαπι, σοϊιρίαϊεα δπΐπὶ ΠῸΠ δ1ηϊ ΟΥ̓: ΠΕ ΟἸΠΠ68 η΄! ἀθπὶ δππξ 

10 σἄπη οτἴα σοπίπποῖδο, 561 πιιπογὶς πποιΐοποβ ροῖϊυϑ, οἱ Ἀπἰ8. πες 
οὔπὶ εἰρηαηίυγ το8. αἰ σία, δὰ οαπὶ Αἰ χα θη 5 ταῦυϑ πἰήπιιτγ, αν 6- 
πίμηϊ δἰφῃθ δχϑίϑιπηϊ νοϊυρίαϊοα: ποὰ6 οἰπηΐαπι ἐοΙαριαῖυνι Ἀπὶφ 
αυϊάάδιῃ 88 11}15 ἀϊνεγβαπι δϑὲ, 9864 δαγῶπι 4086 δὶ παίιγας ρογίε- 
αἰἴΐοποαι ρογάπουπι. χπαρτγορίογ πϑαὺθ τϑοῖα ἀΐυππε νοϊαρίδίοπε 
οὐἴμτη ἴτε ξεπ γα ποτὰ 6896, αυ86 δ6η8 ρεγοὶρὶ ροϑ811; 864 ἀϊοθη- 
ἄσπαι ἰυΐξ ροῦ8 6586 Γπποιοποῖπ πιπογί μα ρίτα8. συὰπ πδίωγα οοπ- 
φοηϊἰεη το; εἱ ἴπ Ἰοοιιπι ἢ] ογαπι νθγθόταπι ἰ4υδ8 56ηϑι ρετγοῖρὶ ρο8- 
εἶ" δι θειΠποη ἄπιη 688 “ποῖα ἱπιραάιϊαπι. ἢ ἰοοῖγεο δαΐοπὶ οὐτυπα 
φαοπάλιη ι.588 οχί ϑεπιαπῖ, φυΐα ργορεὶε οπυπι 6δῖ. πᾶπι Γι ποιίοτεπι 
ΤΌΠΟ Γδ ΟΥΐατα 6586 Δι Ρδηίατ. δε δἰ 661, χυοά διῖεπι ἀδοϊα- 
ταγὶ εχ δὸ ρυϊδπὶ νοϊιυρίαϊθ8 6656 γπᾶ]88, χυΐα ποπηῦϊα ἰουπάα 
τπογθοϑ ρατίαπε, δαάοια σγαϊΐο εἴ σοπίγα 84] υγία [δοῖξ, φιαῖα ποηπυ] 4 
εογάχη δι} δά ρεριπίαπι αιδογοάαπι ἰμα 4, μας ἰρίτατ γαθοπ8 

40 δγαπὶ υἴγάαπα πιαΐα, 56 ποῃ ἰσοῖγοο πιᾶΐα ϑιιηξ. πᾶπι δἰίαπι οδΌϑ88 
τεγηπι δηΐπιο σοηπίριηρἰατὶ εἰ ἠΐδοοτγα ποοεῖ ἰπδγάπτη να]εϊυιάϊη!, δε 

Φηδαυς ρῥγιιδηϊτίαιπ πϑᾷπο αἱ πὶ ]ΐοπι μαθίτωτη σοϊαρίαθ ἱπιρααϊξ 
ἐἃ 4186 ἃ ῃτποχυοχαο Βαβίϊι ρτοβοίϑοίτατ, 864 χιᾶθ ϑυπῆ δἰΐδθηδε. 
6Ἀ6 δηΐπὶ 4ιη6 εχ σου ἰθι ρἰατίοπ6 γόγαιῃ δὲ ἀἰϊϑοὶρ πὰ πιαπαπὶ το- 
Ἰαρίαῖο9, εἰβείοης οἱ πιορὶ5 ἃς πιαρὶα σοπ ΘΙΠρΙεἰπὺγ δὲ ἀϊδοδπιπϑ. 
πῸ} πὶ ν διὸ νοϊπριαιία ἀγίοπι 6886 ποῦ δϑὲ πιγυτη; Π6406 1ὰ δἷπθ 
ταϊΐοιια δοοι ἰδ: πᾶὶη ποὺς Ἀ]]1ὰ5 Σπποιίοηΐδ ἂΓ8 δδὲ, δὰ ἑδου τα 
Ροϊίυθ, φυδπαυάπι ππραδηίαγία εἰ οὐ] ηαγία υἱοῦ 6696 νοϊυρίαιίδ 

ΕΤΗΙΟΘΟΟΑΌΜ ΝΙΟΘΟΟΜΑΘΗΈΟᾺ υ Μ Υἱι. 

ατίεβ. χποὰ γεγο αἷἰππὶ ἑοτωρεγαπῖεπι ἔπροτε υοϊαρίαϊοϑ εἴ ρττιάεα- 
ἴδτ δεηαὶ νἱϊᾶπι ἃ ἀο]ογα υδουᾶπι, ρπδτοϑ δυΐδιι δἱ Βοϑιΐδ το ορίἃ- 
168 ςοπδεοίατί, οδάθμι ταϊΐοης μδδς οπιηΐᾶ ἀϊϑδοϊναπίθτ, πᾶπι 4αο- 
πίαπι Ἔχροϑβαϊπιιδ συ δπιδἀπιοάαπι δἰπὶ ἀρϑοίυϊο βοπβε νο]υρίδιεϑ εἴ "9 
4αεπιδάιη οάσπι ποι οἴππα8 Βοπδα, ἢ89 ἰ4[65 ριιοτὶ οἱ Βεδῆβε ρετϑε- 
χαυκῖιτ, μαγηπῖααο ἱα ἀοἰ οπείαπι νἷγ ργα δι: 688, ἑπαύδαι, φυᾶ 6 σατα 
ουρι ἀϊδῖα οἱ ἀοΐοτε οοπ αποῖδδ διιπῖ, δὲ 4πᾶ8 δὶ σογρ8 ρεγάπεπε 
(ϑαπὶ δπίμι. δα Πυΐισπιο 41) δαταπιαὰθ ἱπιποἀονιίοποϑ, ὁχ ααΐδαν 
ἱπιοιηροιδῃθ δὲ ἀϊοϊταν δἱ δϑὲ ἰδιθιη ρογαη8. 4ὺ0 Αϊ τς 85 αρίδι 
ἴδσιρογαηϑ. πϑπὶ ϑυπὶ εἴ ἰδ! με γαπεῖδ ρυορτδ6 απδοάδιῃ τοϊυρίδῖει. 

1, ἴπῖογ οἴππθϑ βόγγο δομύθηΐξ ἱπίυτι 6886 ἀοίοτοπι ὡς ἔα- ὁ 
Εἰεπάυτη : αἰΐαϑ δηΐπι αρϑοίαϊο ππδ]αιη οϑῖ, αἰ ̓αϑ Ἰῖφυο πιο, πέτα 
4υοή ἱιπρεάϊτ, χυοὰ δυΐδιη ταὶ [υρίεπδε οοπίγαγίατι εϑὲ, φαα ἔα- 
διδιἀα οἱ τιᾶ]α, θοπηπι 6ϑὲ, ποοδϑβαγίο ἐρὶτπῦ θοπυτι οϊἀάαπι εεξ 
γο]υρίδθ. ποῦς δπἰπι δὰ χὰ αἰεβδῖιγ δ ρεασίρρι9, ἀϊϑδοϊαϊίο χαδ- 
γαῖ: αἱ τηδίαϑ ταϊποτὶ δὲ δεαυδὶὶ σοπεγαγίυση δϑὲ, οἷς νοϊαρίαι ἀπο 
6886 οοηίγαγία, εἰ ἀοϊογειπ οἱ ἰὰ χφιοὰ τπδάϊαπι εϑὲ, ποῦ ἐπίῃ ἀϊχο- 
τίς νοϊιρίαϊεϑ ἰάδπι 6886 φιοά δἰ χιοα πιϑίιιπι. ἴασαι υθγοὸ Ὡἱ μι} ργο- 
δίδει, δὲ ποππα δα νοϊιριαῖοδ τραἶδα δαπῆ, 400 παΐπιιδ ἀἰίφυα νοϊαρίαρ 
δϊ ϑυταιπιῖα Βοπαπι; αυδτιδαάἀπιοάμπι αἱ βοϊθπιία δ᾽ χῦα εϑὲ ορίπη, 
εἰΐαπι δὶ αἰΐφυδε δἱπὶ τπαίδθ. ἱπππλο υθγοὸ ἔοτίδθϑα εἰ πδβοθββε δϑῖ, εἰ- 
φυΐϊάεπι πηϊμδουξηϑαυα ΒαΡίτ8 Γιποίοηθο ᾿ρόγας δαπὲ εἰ ποῦ πηρδ- 19 
ἀϊϊα6, 9ῖνγ6 οπιπίαπι Βααλ τιυπι ἰυποῦο Βραιϊτυ ἀο οϑῖ, δἶτθ αἰϊοαῖαν 
δοτίιπι, τηοο πο 8[ῖ ἱπιρεάίτα, δᾶπὶ πιαχίπηβ 6886 εχρεϊοπάδπι. ἃς 

Βοος 681 νο]ιρία8, ἴαᾳαδ οτὶϊ αἰίᾳαα νῶν βὰν δΌτη πιὰ πιὸ Ὀοππτη, ουξα 
δἰπὶ παι τα6, δὶ ἴογϑ ἐϊὰ ἔογδε, δρ»ϑοίαϊε τααΐδϑ. αἴχψιιϑ ον ἔδῃς οδιδδδε 
Υἱΐαπι Βδαῖδη που πδπὶ 6586 οἵη ποθ οχἰϑιἰπηδηΐ, οἱ Βοδξηἀϊποπι οπασα 
νοϊΪιρίαϊε οοππδοίιπε, ποὸπ ἱπίαγία. πα ]]ὰ δπῖπὰ ταππογὶς Γπῆςξο, εἰ 
πηροάϊαίαγ, ρενίδοϊα 6886 ροῖοϑί. δὶ βϑαϊπάο ἴῃ ρογίδοι9 τεθαΣ 
πυιπεγαῖογ. χαοοῖγοα οἱ σξογροτίβ εἴ Ἔχΐεγπα μβοπᾶ, εἴ ἐοτίππατα απο- 
4.6, πε Πᾶθο ἱππροάίδηξιγ, ἀεοίάογαι Βθαῖαθ. χυΐ δαΐεπι εἰ αὶ ἴα 
τοῖδ ογιοίεῖαγ οἵ χυὶ πιρχίπιϊδ οαἰ απιλἐδεῖθιισ αἰποίδξατ, βϑαῖο 6586 99 
Ἰίσεγε ἄϊουπε, πιοάο υἱγ Βοπαϑ δἰξ, πἰμ1} ἀϊσυπε, δῖτε δα σροπῖδ εἶνα 
ἴηνῖ ἀΐσαπε, ργορίεγθα δαΐθεπι φαοά ζογίαπαπι ἀδϑί ἀδγαὶ, φαίρυδάατι 
υἱάεῖυγ ἰάδιη 6886 νἱΐα ββαῖα δἰφπε δεσυηάδ [οτίαπα, οὐ ἰοπρο αὐοά 
811. πᾶπὶ οἴϊαπι ρϑα, 8ἰ δἰῖ ἱπιπιοάεγαῖα, ἱπιρβάϊτπεπίο δὲ τίϊδε Βδα- 
ἴδο: πο δᾶ ἴᾶτη ἰοτίαϑϑα δδοουπάδ ἰονΐσηα ἴαγα ποιρίπαίησ: δὰ εαΐπαι 
οἰγοαιπϑουθἰ τον ἂς ἀοβη Γ ἐσ ἐρϑῖπϑ οὕ νἱτα Βδαῖδ οοταραταῦοτια. 
εἴ φποά ογρηδ8 εἰ Βεϑιΐδε εἰ Βοπιΐπεβ ρεγβεχισπίπγ νοϊαρίδίετα, ατ- 
βαπιθηΐο εϑὲ δᾶπὶ συοάαπιπιοο 6686 δηπιπιῦτη δοῦύτη. 

ἱ ἕαπια δηῖοπι μβαπά ἀμθῖα ποη ἐππάϊυ5 ἱπίοσίι 116, 
4υδηα τπ0{τἰ οΘἸΘθγδηὶ ρορα!. ἣ 

δεἄ χυοπίδπι πϑ4ϊ6 δδάδπι παϊῃγα ορἔπι ποάια ἐάσετε μυδίττια ορ- 
τη 6δῖ, πος νἱάἀδῖαγ, πὸ εαπήάεπι φυϊάοπι δεαηπηΐαῦ οταποϑ νοϊιρῖδ- 39 
ἴεπι, 884 οἴπηθ8 ἴδπιθῃ υο]υρίαϊοπι. [οτίδδθα γθζο οἰΐξδτη δεσαιπίας 
ποπ δᾶπὶ χηδπὶ ρυϊδπξ, πεχὰε δὰ 4παπὶ ἀἰχεγίπε, 5864 δαπάθε. 
οἴαηῖθα8 δαΐπι ἀϊνίπεπι φυϊδάαπι ἱποϑὲ παῖηγα, 864 ποιπϊοίδ Βεζεά- 
τλ5 γϑηἰξ δὰ σογροτίδ νοϊμρίαῖοϑ, ργορίογδα χαρά ρἰεταναοο δεθα 
δὰ εα8 Βοπιΐπε5 ἀρρίϊοαπὲ, δαγαπιααθ δηπὶ οπηπα8 ρδγιϊοῖρον. φεῖδ 
ἰρίτατ δὲ δοῖδθ ποῖδε δπηὶ, ἰσεῖγοο [88 δοίαβ ρυΐϊδηὶ εεδὲ γοϊαρικαα, 115 
Ρετγϑρίοαυϊῃ δηΐετα οἰΐαπι ᾿ΠΠυ ἀ δὲ, οἱ πδᾷαε τοϊαρῖδθ πεχας ἐποιὲθ 
ταυηποιΐδ θοπυιη 811, υἱγηη Βοδῖηπι ἰασπηάδ ποῦ υἱοϊασησ 
ΟΌγοπὶ Θηΐη δὰ ἀεοί ἀδγοῖαγ, δὶ ποὴ δ᾽: ουθπι ἱγθηο νετὸ ἔδαεὴ εἴ- 
ἰαπι ροῖετϊ υἱ ἐπ ἀοίοτα ἃς πιο εϑεῖα δοϊδίεπι δρᾶῖ. πᾶτῃ ἤεαα 
Ἰογ δγῖξ τπαΐαπι, δἱ φυΐάθπν ἤθαδ το]υρίαα Βοπαπι ἰΐάχας στ ἐπα. 
(ρίαν ἢ πἰΒ]ο νδγο δε ἱποιηάἀϊον τἰγὶ [βοΐ νἷνα, πἰδὶ δτίδια οἶτι ἐᾶν» 
ποι Γαηοιΐοποϑ δἷηῖ ἰαοαήἀΐοτεδ. ἰᾶπὶ γογο ἀθ οογρουῖδ νοὶ ὃ 
Βα ἢ ἰπδῦρογ οοπϑίάογαγα ἀεθθηξ, φαὶ ποηπα 88 νοϊαρίαϊοα 
Ἱπαβηορθιε 6886 ἐχρεϊοπάδϑ, 4166 δαπὶ μοπεδίδε: "ὭΣ δαΐδια ἐα. Ὁ 
ἤυδε δά σοτριι5 ρεγἰπαπε, οἱ ἰὼ χαΐϊρὺ5 γϑγϑαϊογ ἱπι οι ροσαηδ:. ΟπΣ 
ἰξῖτατ ἀοϊογρο 8 υοϊαριατῖθυϑ ΘοΠΈΓΑγὶὶ τα 8]}} δαπεῦ πιαΐο φαΐπα οο»- 
ἔγαγίειπι οπῦχη 6δὲ. δὰ ἰϊὰ ἀΐοθπάμπι, δα8 6686 Βοπδϑ φυδα εἶπ 88»- 
ςεϑϑαγίδθ, αηΐα οἰίατα ἰά υοὴ ποπ εϑὲ πιδίπτι Βοπαπι οδὲ ἢ δΔῈ ποθ 
δὰ αἰΐφπεπι ἄποπι βοόπαε δυπὶῦ πᾶπὶ απῖδιι8 πῃ Βα ἶραϑ δὸ τοοῦθαι, 
οἷτια φιοά 6δὶ πε 9, πἰπιῖππι πο τοροευ ον, δοτυτα τς νοἐιρονξῖθ 
φυΐϊάσπι πἰνηίαπι εδἴ: φιογαπι δυΐθιῃ πἰϊηίυπι τερεγίξας, νοϊαρονδῖο 
4ιοφυε ηἰπιΐατα γαρογίυγ. σογροτίβ δυΐοια Ροποτγῶπι αἰϊχσυοα εξ: πᾶν. 
ταϊυτη, οἵ τα ]αθ αυίδῆπα ἐσ 6δο εἴ φυοά μηπιοάεγαῖδς νολαρβοθοο. 
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ϑοχαδίατ, βοὴ φαοά ποοθϑδβαγίαϑ. ἀεἰεοξδηξπν ἐπὶπι οπῖπε8 απο ἀδπι- 
τιοάο ορδοηΐί υἷἱπὸ δὲ γεδυδ Ν ἐπογεῖβ, δὲ ποι Σἴὰ πὶ ορογίεξ. σουῖτα 
Βιὶπ ἀοϊοτα. πᾶτι ποῖ ζαρὶξ υίδαπε ἱπιπιοάοτδίθπι ἀοογθι, δὰ 

40 οπηπίπο ἀοίογοπι. ποῦ δηΐστῃ πἰπιΐο ἀοΐοῦ δδὲ ςοπίγαγίαϑ, Ὡἷδὶ οἱ φμιὶ 
πἰπεπιπι σοπδεοίδίτγ, 

15. Οπὐοπίαπι δαΐδτη ποῦ δοϊπηι οτβεϊο υθγὰ 6886 ἀδρεῖ, τε γΌτα 
δἰΐαπν οδαδα, ον [αἶδα ργὸ νογὶδ μαρὶϊα δἰηϊ, δρυΐ 6ϑὲ (μος δηἷπι 
κὰ βάεπι ἰμοϊδηάατι ταϊοῖ: πᾶπὰ σαπὶ ργορδρὶ 9 ταῦσ υἷϑα ἔπους 
4παπεοθγειν νίδατη οἷς δἰἰσαϊὰ νεγοπι φαοά γϑγὰπὶ πὸπ 6556}, ἴππὶ 
τοὶ Δἀἀποίγηαν αἱ γέτο Βάοπι Βα δατιν8), ἰσοῖγοο Ἔχροηθηάα γὰ- 
δο δϑὲ σας γοϊπρίαϊεϑ σογροσῇβ τοδρῖ9 αχρεϊοπάλε τνἱ ἀδαπίαγ ρτιιθατι 
ἰκίτατ τοϊαρταϊοτη σογρογῖϑ, ἔτι αΐα ἀοίογοπι ἀϊδοπαξ, ἴὰπι ργορίεῦ 
ἱπητπαοάεοταῖου ἀοϊοταα, Ἰδηηυδπὶ της ἀϊςαπιδηίθπι εἰ ουγαιίοηδπι φυδη- 

30 ἄαπι, ρεγβαχπππίασ, οπγαίϊοπεϑ δπΐετι οτηπθ8 δῃπὶ Ὑϑμεπιθπῖεϑ, 
δοαας δπάϊοθα φαδεγυπίην, πα νἱἀδηῖον οὔτῃ δ60 ςοπίγαγίο ρα- 
ξαατο. δοοιῖγθ Υ6ΓῸ ΠῸΝ 6688 δοπαπι γοϊορίαϑ ἀπαραϑ υἱή εἴων ἰἰϑάετα 
ἀκα εδπϑίδ, υἱ ἀϊοίαπα 6δῖ: ραγιὶπι φπΐα στο]αρίδιεϑ δηλ υἱἰοϑας παῖῃ- 
τῶ! δοϊοπει, δι ἱπ Ῥγίπηο απ πιδηῖδ οτῖα, πὶ [ογαστισν, δυῖ Ῥτορῖεγ 
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οεἴδγοστπι Βοποτγαπι οπαπίππι οορίδ οἰγουπι παι, παπὶ οἴΐαπι ἴΐ χα 
ἀϊν 9. ἱπιρεγὶΐ5. εἰ ροϊοητία ἱπϑέγιοτὶ ἴσια οτγηδῖὶ ϑππὲ, πιαχίτης υἱἷ- 
ἀεπίυγ διπίοοτοπι οἴβοίῃπι Ορδγαπηαια ἀδοίάδγαγα χα επὶ δηΐπι ἔττ- 
οἴυπι αἴζεγαι μυϊαδηιο αἱ τεῖπιτι ργοϑρειῖτᾶϑ δι ]αῖα Βεπεβοθηῆα, αιὰθ 
οἱ ἰπ ἀπιῖςοα σοηίεγίυγ τηαχίνη δ, οἵ ϑυπιη 19 ἰδπ ἀΐθυ.5, οαϊα ἐπ ἀπο δ 
πϑηγρϊατ, αἰρτιίϑϑίτηα εδι7 δυϊ ιΟμᾶπι τποάο 81π8 δηιϊοῖβ ουϑῖοαἰτῇ 
ἱποο]ητηίσαιε δεγνατὶ ροϑϑ ἢ πᾶπὶ φιδηΐο τηδίοσ εϑὶ, ἰἀπῖο ρ᾽αγί θα 
οαδίρα8 εἴ ραγῖου 8 ργοροβίτα δῖ. ἴδπὶ ἴῃ ραπρογίαϊα σεἴετίϑηθε τα- 
Βὺ8 δάνογϑθὶβ ππίουιπ ρογπιρίαπι ἀπιῖσοα 6586 ρυΐδηξ, αἴφοὺς αἄο]6- 
δοθηῖθα8 ορ᾿μυϊδίον διηί οἰ εἶα, πὰ φυϊ ἢ ρδοσδηῖ; 5εηῖρυ9, πὶ οοἰαπίατ, 
εἴ αὐ φυίρυϑ ἱρβὶ τεθη8 δροπαϊβ ἰπίθγεϑθαε πὸ ροσϑυηξ ργορίο 
πεἰατὶα ἱπβτιπ αἴθοπι, δα 6 Ὁ φηΐοῖδ σου βοίδπίητ ἃς ἰγαποίμϑηϊαγ; [18 
ἀυογυπι δθῖαϑ ἤοτεϊ, υἱ το8 τηᾶρῃδ8 εἴ ργΑθο αγᾶδ βογδηῖ. 

δἴχπε ἄιο ουπὶ Ὧη8 σᾶγραμῖ το, αἰτοῦ δρυπάδι 
οηδι!ο, φαοα 986 ρε σοτηο8 Ὡοη Ἔχρ] σαὶ αἰτετ: 

δίΏθο δπΐπὶ Δρθπηϊ δἰ ἰη 16] 6 παΐ τπαίογθπι μασθπὶ [αου]ταΐετη. 
ἃς Υἱάεῖπγ βδᾶπ6 ἴῃ 60 φυοά ρτοογοανίϊ, ἴῃ 1ά χιιοί ρῥγοογθαῖππι δϑῖ, 
ἴπ6986 ἀπιΐοῖ τα παῖαγα: εχ ἰά δο]ιπη ἰν Ἠοτηϊΐθα5, υϑγυτη οἰΐδτῃ 
π᾿ Δυὶθὺδ οἱ ρῥ]ατὶ πιῖ8. αἰ πιδ! θυ, ΕΠ ἴῃ ἰϊ5 φαδα διιπὶ οἰυδάθτα 

δ Φαπὶ εἶα φυοὰ αἸϊαιιίὰ ἀφαϊἠοταῖ, εἴ ῥοδοίἀδγα απδτη δοχαίΐγογε ργᾶθ- ξθπθγί8 ἃς βεητ8 ἱπιοῦ 86, 88:4 ἵπ Ποιπί!Ρυ5 τηαχίπθ, δχ 400 608 20 
εἴδι. Πᾶς δυΐδαι ρογοὶρίαπῖατ, ουτν Ἔχρίεπιαγ οπρὶαἰϊαῖαδα, εἴ οὔτι ὁ ἀυὶ ἀρυὰ ΩΝ Δ Βοπιΐπυπι δπιογθ ποπιθη ἱγᾶχογοηῖ, Ἠμππδηΐ- 
φοὶ {1686 ἀφο ἀοταπὲ ἰὰ ρογίδοϊδπι παίῃγαπι γοδεϊϊυυπίατ, εχ ἐυεπῖπ 4106 ἃ πορίϑ, φιλάνθρωποι Δ 1115 Δρρο]]ἀπίωτ, Ἰαπῆανα σοπϑιθνίπιηϑ. 
ρίαν Βόπδὸ δυπε, ργδοίθγεδ οοηδδοϊδηϊην 688, απία δῃπὶ υθιιδθθη- οθγπθγα θἴϊαπι Ἰίσθι ἴθ Ἔγγουῖθηϑ, ἡπατη δὲ: οσμηἷδ ἤότηο Βοηιίπὶ 8ο- 
125, ἰὰ φαΐθυδ αἸΐαε ΟΡ] δοϊδιίοποϑθ ποπ δυρρείαπε. ἰΐδφαα δἰεἶπὰ 4φθδη- οοπιιποάαϊῃπι αυϊἀάδτη δἴχιε δτηΐουπι, νἱἀοἴωτ δυὶεπὶ δταίοἰ εἶα εἰΐδτω 
ἄδτι οἰ ἱρϑὶ φυδοῖτιηὶ δἴσπα ἀγοθδϑηπὶ. ὉΡὶ ἰρίτατ ἱπποχίδϑ ϑεαθμῃ- οἰγιϊαῖθα σΟΠΕΏΘΓΘ, ᾿πδἰου 540} 6 χδτῃ ἰυϑίια ἰδοτί 5 ἰδρυτη ουγᾶδ 
{πτ, ποι δεῖ τεργεμβεπάδαάυπι, ὩΒδὶ ἀδπιποδα8 δὲ ρογηϊοίοδδα, τηὰϊυπι, 6886. πᾶ οἵ ςοῃοοτγάΐδτη, 4π886 δπιίοἰ εἶα 6 8: πΊ|}ΠΠππὰ δ ροπιΐπα οϑὲ, 
ἢδτα πείιε [18 μβαρεπὶ φυίρθαϑ ἀδἰδοϊαπίατ, οἴ δὶ Ὡϑαΐγαπι ργαθεῖο δαιπηορογε δχραῖηπ, οἵ βϑάϊπίοσιθπι οἱ ἰπίποίοδτη οτππὶ ϑιθάϊο εἰἷϊ- 
δἷξ, πη] ἀοίοτε πιοϊδοιαηα αἰβεία πῖον ργορῖοτ παίαγατη. ρεγρε- οἷμπὶ δίψῃ δχίθττηϊπαπε, εἴ δἱ εἶγαϑ ἰπίδγ 86 δτηϊο εἶδπι οοἸδαὶ, πἰ 8} 
ἴαο επίτι ἰάρογα ἀοἰαϊροϊον δηϊπιαὶ, οἱ δἴδτη ἴμμι ἂς παῖωτα ϑοτὶρια δῖ αδιποθτεπι ἰμϑι1π|ᾶπὶ ἀδϑἰἀαγθπὶ: αἵ δὲ [1511 δ11ξ, ἴάτη δὴ ἀπ οἾ ἶλ6 
τοεϊαπίογ: ἴθ χαΐθι8 δογὶρίατπι οοὲ σίάογε εἰ δυάϊγε ἰϑθογοϑοπι Δ. δβοσθϑϑίοῃθι γααιΐγαπι. οἱ 1ὰ φῃοά δχ οτππίρηϑ ἰοτῖθι5 πιαχῖπι ἴπι8 
τηοϊδδίυπι 6886, δ6ἀ φηοϊἀΐαηα σοπϑπεπιάΐπα βετὶ αἱ πιΐπυ8 δοπϊία-ὀ ἐδ5ϊ, δὰ διπίοἰτίδηι υἱάθίυγ ρϑγίπαγα. πθάὰθ υθγοὸ πδοθϑϑαγία 8ο]ππα 

10 τωῦϑ, αἴ αἰπηϊ. ἰτετηηπο ἰη δάἀο]εδοδηϊία χυΐεπι, ργτορίοτθα ηποὰ εα Γαϑ δὲ, γϑγυτῃ εἴΐδπι ποπεαβϑῖα. πᾶπι εἴ 608 ἰδιιάδτηιϑ συΐ δπιῖοοδ 30 
δοῖαϊε οογραϑ πιρτιτοάϊηεπι εἴ τῖγθϑ οο] Πρῖς, οἷο αἴβοιαπίογ ποπιΐὶπεδ δπιδπε, δὲ ἀππϊσογαγε πα] τ ἀο ἰπ τορι ρα] τί9 ἀἴψια Βοπαδιῖβ πὸ- 
πὶ τἰμοϊεπιϊ; οἱ δοῖδβ ἱπυεπεῖπ ἱπουπάμπι φαϊἀ ἀδπὶ 6δὲ. 4υἱ ἀπῖεπι πηθσγαῖιγ. ρῥγαδίεγοα ΠΟΏΠΏΪ}1 δοδάθπι υἱγοθ ΒΟηο8 δὲ διρΐοοδ 6886 
ΔΒ αἰτα διε ἰ]οιαθίατ παῖαγα, δεπιροῦ δβοπὶ οηγαϊϊοπο: σοῦραθ ραυίδηϊ. ᾿ δ 
δηΐτει ΦΟΥΌΠι δϑδι ἀπ υεἰϊϊοαῖαγ ἃς πηογάἀ δίηγ ργορῖογ ᾿ειη ρογδίοπειν, 2. δεά ἀε δα τπϑρηδ την} 18 ἴπ τορθπς οοπίγονοσγοῖα δῖ. αἱ 
δοιηρεγαπα ἴῃ νεδβουπιθηιῖὶ δρρειοηα νογϑαπῖττ. τοϊπρίαβ δυΐεπὶ δηΐπὶ δᾶτη 6588 δἰ τα τὰ ἀΐπ οτα φυδηάδτη δἰδίαπηϊ, εἰ 9ἰπιῖ 165 διπΐςοδ. 
ἀοΐοτεπι εἰϊοῖξ ἃς ργομῃϊδαῖ, ἵππι ἐὰ σᾶς σοηίγαγίδ δδὲ, ἵππὶ σπᾶθ-ὀ 6Χ 4π0 ργουθγθία παίδ διιπξ, δδυρ 8 δἰ τα! 6πὶ ἃ ἐπί ἐπὶ, εἴ σταοπἝ τα 
θεῖ αἰϊα, δἱ τδ]ἱᾷα οἷξ εἰ υβῆθιιαπε. εἰ ργορίεν μδ8 οἂμβ89 οεἴβοίϊππ- οὐπὶ ρτδοῦϊο, οἵ οεῖογα Βυΐυϑ μεπογίδ. δἰ τὶ σοπῖγα μο8 ἴδΐεα βρο]οϑ 
αν ἱπίοπιρεγαηῖεβ εἰ υἱοὶ, πᾶ δυΐοπὶ ἀο]ογῖθ διπὶ Θχρεγίεδβ ἰαΐεγ 96 ἀΐουπὶ ΟΤΉΠ68 6886, δ. ἀδ ἰδ ἰρϑῖ5 ἀἰδρυϊαιίοπεπι δἰ δὲ δ 
νοϊαριδῖεθ, εδ6 πὶ δὶ} μαρεπὲ πἰπηίαπι, πἰ 1} ἱτηπιοάεδτγαῖθτα. ἴφια ταδβὶϑ ἃ παῖυγα γερεϊαπι, ᾿γίπιυτι Ἐπτίρι 469, αι ἰϊὰ Ἰοᾳπίϊοτ, 
686 δυπὶ ΄τᾶς εχ τερπβ πδίαγα, ποη δυδαῖα μου 8 ργοβοϊδειιπίατ. 1611 φαΐά θαι ἱπιρτδτα ἀπνδὲ, πϑὶ σϑπερτϑ ἀγί ἀν 
δὰ βαΐεπι δυθηΐπ που ρρεὶϊο, πᾶς σαγϑίοπίβ οατβα δἰ οπίητγ. ΟΡ ϑ:οοἰξαῖεπι 8:6 115 Βαπιογε ἱπήϊρειῖ: 
ϑᾶτα αυΐδ δυθπῖξ πὶ πιο ἀϊοαπιθηῖο οπγοῖογ αἰϊψυΐδ, ρατίε εὰ π86 ϑᾶπα οδοαπι δἱ Βδδῖαπι, οὕτη τοίεγιππι δϑὲ ἱπιρυῖδαδ, 
δἴχιϑ ἰπίερτα δηΡε8ὲ αἰϊᾳυϊὰ ἀροαυῖο, ἰοοῖγοο Ποὺ τἱἀδίατ 6586 ἱποῦπ- δγάδὶ οδάθπαϊ τηΐγα ἰπ ματηππι ᾿ἰ δ᾽ ἀϊπε, 

τὸ ἄπ. παῖστα δυΐοπὶ ἱπουσυθάα 68 ἄϊσο χυδε 1815 παΐιγαε δοΐϊΐοπει ἀεῖπάε Ηδγδολίιις, οοπιγαγίππι ἰάοπι με]6; οἱ εχ γεθυ8 ἀἰβδί μα ΠΡ Ὲ5 
εἰϊοϊαπι δἴφας ἐχργουναηξ. ἴαᾶτὰ γογὸ πιΒ}} ἰάστα πορίϑ δοπιρεγ εοὲ Ραϊοξεγτγίπνατη οοποδπίῃτη ἐχϑίδξεγε; οἵ εχ ἀϊδοοτάϊα παϑοὶ οπιηΐᾶ. 
ἰαεαπάμπι, απΐα δἰπιρίοχ ποι δοὶ ποδῖγα πδίωγα, δε ἰηθϑὶ ἴῃ δὰ οἰΐαπι ϑδάγνδγεδηϊιγ ἢ18. σε πὶ 111 τὰ ΠἸ ἴαϊη Ἐπιροάοοἶεθ: δἰ πη ]8 οπὲπε οἷαϑ 
ΑἸ φυϊα αἰϊδυυνα ὧὸ ἀΐδραγ, ἐχ 4ηὸ ἱπίδγεδαϊ πδοθθϑε δδῖ. ἴδηις οἱ συοά 5ἰπιῖϊε ε9ὲ ἀεοίἀδγῖο τϑπογῖ. ἀπρβιταιίοποδ ἰξίταν 689 4πδς δηπὲ 
«αϊὰ αραῖ αἰίεγα ρᾶτμ, ἤοο δἰτεγὶ πδίογωε ργδθίδγ πδϊθγατα εδῖ. στη. ΠᾶΙΏΓΘΪ68 πηΐ8888 [Δεΐδπια8: ποπ δηΐπι Βαΐο ἀϊδραϊδιίοπὶ οοπνεδπίπηϊ. 
σψεγο οχβοαυδῖδε δαηὶ ἅτ θδς ραγίεϑ, πθάϊιο πιο ςϑῖαπι, ηΠποὰ ἀρίτιιγ, 688 δυῖοπι 4π8ε 8ἀ ἢ οτηΐπδδ ἘΟΓΌΤΗ ΤΠ 6 ΤΏΟΓΟ9 εἰ ρογιυγΓΡαἰίο 68 ρθΓ- 10 
πιθαπ6 ἱπουπάυπι νἱδεῖαγ. πᾶπὶ δἱ οαΐιδ παίῃγα δίπῃρὶεχ οἷ:, εδάεπι {πθηΐ, υἱάθαπιαβ, χυδ]θ8 δυπὶ Βδο, υαἵγυπι ἱπίοθτ οὔπηθ8 ροδϑῖξ 6888 
ἀοιίο δδῖιρογ οὐ ἱποπηἰδϑῖπνα, ἐΐθαθε δαπιροτ ὑπᾶ οἷ δἰτιρ] οἱ ἀδαθ δπηοἰ τα, πη ἰπῖου τηδῖοϑ ποπ ροϑϑϊῖ; οἵ αἴτυτη δῖ ἀπιιτὶ βοὴ α8 ἀπιΐ- 
σοϊαρίαῖε ροιϊϊτ. ποη δηΐπὶ τποιουΐδ ἰδηϊαπι [απ οἷο δδὲ αἰΐχυα, δε οἰαε, δη ρίαγα. πὶ δηΐπὶ ΟὉ δᾶπι οαπϑᾶτῃ ππππὶ 6886 ρυϊαηῖ, φυΐα 
εἰΐασει νυ δουϊτδιὶς ἃ τηοίϊομδ, τοδρίϑαμα οϑὲ ἴῃ χαϊεῖο 4πᾶπι ἱπ πιοῖαὰ περὶ ϊβοδίίοποπι οἱ ἀοτηϊπυμπουθπὶ τθοϊρὶῖ, ποτ 88118 ἅττηο πἰϊαπιας 
σοϊυρῖαδ. πιρρίδιο δυΐοπι ΓΟγΏτι οὐππίπτη ἀυ]οἰδϑίπια εδὲ, εἴ αἱ ροεῖα, δγρυπιδηῖο. γεοὶρίππε οπὶπι ἀπιρ ἱβοδιίομεπι οἱ ἀδυιϊπατίοποια τη], 

30 Ῥτορῖδγ ἱπιρτοβίϊαιοπι χπδπάδτα μοπιΐπθτι. παθτηδατιοάμπι οπὶπι 4086 ἴάπιοπ δρϑοῖδ οἱ ἴογτηδ αἰ Πεγπηῖ; ἀδ ααΐδυϑ ϑιιρτὰ ἀϊοϊαπι 688. 
ἔξιπο σἱμορυϑ ἱηροηΐο ποθὴ ἂὸ που ταθὶ]ι εδὲ, οἷο δὰ παῖατα αιδὰα βᾶδο δαϊθιῃ ἰογίαβθθ ρίαπα βεπὶ, οἷ, χηϊὰ 98 ἀπιαθῖ}6, πο πξ οοραῖ- 
σααϊδιϊοτοηι ἀοδ ἀογαῖ, τοαΐα δὸ νυἱεΐοϑα δϑῖ: πο δηΐπὶ δίμρίοχ πθ- ἴατη. ποῖ δηΐπῃ οἵπηΐα νἱ ἠδηῖοτ ἀπιδιὶ, 86 ἰὰ ἀπηϊαχαὶ φῃοά δπια- 
πε Ῥοπᾶ εϑὶ. ἀε οοπιϊποπεῖα ἰρίϊπτ εἰ ἱποοπεἰποπιία, ἀς υοϊυρίαῖα 116 6δὲ; σπίπϑπιο ἀΐ 68ὲ ἰὰ φποὰ γεὶ βοῦηπι γεὶ ἰποππάυπι γε] μ|1}6 
ἃς Δοΐοτε, φυϊὰ οἷ: δοτγῖιπι πηππιηπίάᾳιο, ηποχηε πιοάο δογοτι αἰἰα Ἂδϑὶ. ἰὰά δυΐοτη ηι]6 νἱάρίηγ, 0 δὺὰξ δἰϊΐψυοά βοπαπι δὲ γο]αρίββ 20 

σοτπραγδαῖιγ. ἰδ 6 διπαθ] 6 δαηξ Ῥοηυτι οἱ ἰπουηάυπι Ἰδη τ 8πὶ Ῥοῦδ αδἷΐα τιδία δἰηὶ, ἀϊοϊωπι εϑὲ, γοδδξ υὐ ἀὸ απ οἰτα ἀἰοδηγηϑ. 
Ἀπεδ. Ὀξιπιτι ἰρι ταν ἰὰ φοΐδχῃς αἰ ἰρῖ: φαοὰ Δ Ρδοϊηῖα Βοπῆπι οδῖ, ἃπ 

55 ὙῊΗΙ. φιοᾶ εἰδὲ ὁϑὲ Βοπατπ ̓  ααοηαπι ἤδθὸ ποππηπαύδτη ἱπίοσ 86 ἀΐβογο- 
Ἠ19 παΐεπι ὀχροϑί 8 ἀεῖποθρθ πορῖβ ἀδ διηίοἰεία δβὲ ἀΐϑδβεγθῃ-ὀ ραϑηΐ. ἰΐεπιψῃα ἀ6 ἶρβο ἰυσηπάο ἀτηθῖριὶ ροϊοϑῖ.  υἱά θη δαΐοπι οἱ 

ἄτσχπα. εοἰεπίπι δὶ νἱγῖπ5 φυαδάδια οϑὲ δυῖ οὰπὶ υἱγίαϊθ σοπίαποία. 14 4αΐϑηπιο δῆιᾶγα ποά δὶ Βοπητι δὶς εἴ Δρδοίυῖο χαϊάοτι δπι 116 
6886 Βοπιπὶ, οὐδ Ὑ6ΓῸ δπιδδῖ] 6, φυοά οαΐφῃθ θοπαπι 6δὲ. δτηδῖ Ργδείογθι τὸ δδὶ δα υἱΐδπι ἀορεηδπι πιδχίπιθ ἢθοθδϑαγία : ΠΘΠΙῸ 
ἱξίογ ὑπυδααϊδ4θ! 6 ΠῸἢ αυοά δἰ δὲ γβαρϑε βοηηῖι 6δὲ, 8ε απο νἱάε- δηϊσ δϑὲ 4υὶ δἰπα διλὶςἷ8 υἱΐαπι δἰ δὶ ορίδθὶ!οπι 6686 ἀποδὶ, οἰϊαχηδὶ 



ε 

514 

ἴατ. πόάπε φυϊοχηδτι ἱπίογοτίε: οτὶς οπΐπι ἀυθα ]} 6 φαοὰ Βοηῦτα 6886 
υἱὰθθίϊατ. οὔτε δπὶ δυΐθπι ἰσία ἱπ φαϊνας ἴπδοὶ οβδα ΓΤ ΔΙ ΘΠΙΌΓ, 
ἴῃ ἰπαπίπιογαπὶ ἃσηδίϊομβ διπιί οἰ ἴδ 6 που δ πο πδαΓρδίατ, Ππδπὶ Π6- 
πε πθυΐυο ἀππδηΐ, πεν 1119 φαϊδα αι τ αἷὶ Ἰνεῖνε αν θηῖγα, τι δῖον 

30 δηΐμ ἰογίαβϑα, δἱ 4υ}8 ἀἰοαῖ 86 υἷμὸ β6ηδ ευδηΐγε υ6116. δὰ αἱ 4φυδπι 
ΠΡ τα δεῖπνα ἀξαπιυς, ἀαθὶτπ8 οἱ αἱ συ δἰ νἱποπι δαϊνεν οἵ ἰῃςοτ- 
τυρῖαπι πιϑῆδγα, αἱ ἴρ86 Πρ εαϊ. δἰχυὶ ἀπιῖσο Βέπα συρετγα εἶπδ οϑυϑ8, 
πο 88, δἰ πὶ οροτγίθγθ. 4υὶ δυῖθπι [6 νοϊυηὶ ἀπιῖοο ΒΡῈ πα δυδηΐγο, 
605 Βειιθυοἶοδ Δρ 6] ]Δπὶ, 81 ποη ἑάδπι οἰΐαπι Ὁ 1110 γείεγαϊασ: δἰπὶ- 
οἰτίαπι επἷπι ε886 Ὀεπουοϊθητίδιῃ ἐπ 118. φαΐ ἱπεγ 86 ρᾶγ ρατὶ γεΐεγαπε, 
αἱδὶ ἔοττε δο δά ἀεπιίλιιν δῖ ποη οσσα αν παι ἱποορηπίϊαιη. τοι 
δηΐμπι 608 4008 πυιαιδπι χἱἀοσοπὶ Βεπδνοἠοπία σοιπρ[θοἰαπτατ, φαΐ 

1(δόνῖτοβ ΒΟΠοϑ 6886 διυιὶ 5181 1168 [ογε εχἰοιἰπιαπὶ. χιυοαδὶ δοἄεπι πιοάο 
ἹΠογαπι αἰϊφιυΐδ ἰη αης δι αἴξοῖαθ, Βεμονοϊθπια φυϊάεπι ἰμῖ 8 Γ δο 5 
ἰαϊεγοθάεγε νἱἀοϊαγ: 86 ἀπιΐοοδ απ οργοπὶ αι ϊδρίαπι 605 ἀϊοαῖ, 
4αοτιιπὶ αἰτεγ ἀθ δἰιθγία5 ἴῃ 586 δηπίσηο πηι} 1] Ἀὐτς μΩΜ Βαρδιῦ δτρὸ 
αἱ δἷδὶ ἀπιὶοὶ, δο5 οροτγίδϊ 86 πιατια Βαηδνο δια σου τ μ επάδιε, 
γ]]ε4υε δἰτθιαπι δ᾽ τογὶ βοπᾶ δυθπῖτθ, [ἴα αἱ μος αἰτίαι Ρ Θγϑρδοῖϊθ τη 
δἷῖ εἰ σοφίαν, ργορΊογ ππιῖπὶ ΔἸ φυοά δογιμα 4πδ6 ἀἸοῖα δυ πῇ, 

3. δεὰ οὐπὶ πδὸς τὰ 4ι86 διπαγὶ δο]θγα ἀϊοί μι, ΖΘ ΗΘ Τα ἱπῖεσ 
86 ἀϊ[[ἐγαπῖ, ἀπιδιίοπεβ φιόηυθ ἀἰ[δγαπὶ εἰ ἀπιϊοϊ ἴδ. δυπὶ δαΐτα 
τὐἷὰ δανοἰἶδθ βόπαγα, αυδθ γέρα διμαΒ Π 5 ραγί παμμετο τοϑροη- 
ἀεηῖ. δὲ δπί δι οὐ 8416 ροπογὶ8 πιυΐϊθδ διπαῖΐο, ποη ΟΡμϑεῦτα 
πεῆϊα ἱποορηα. ἰᾶπι γθγοὸ 481 ἱπίθγ 86 διιιϑπὲ, δ᾽ τσ αἰ ογὶ οπιπία 

τ0 Βεπε δνεηΐγε υοΪαπὶ, 48 δτπδηϊ. αἴφιιθ ἢΐ φυΐάοπι πὶ με πα τ8 σα 88 
διηδηΐ ἴπ6Γ 86, ΠῸΠ ργορίογ 86 πθῆϊιε διὰ σδιιϑὰ ἱπῖογ 86 διηδηῖ, δε 
4παὰ φυϊρρίαπι βοΐ αἰξεγΐ δ} ἁἰΐεγο ρσοβοίδοϊυσ, δοσοπι χοΐ ρτο- 
Ρίετ υοἱιιριαἴεπι δπηϊοϊ ἰδπὶ ἱπῖεγ 86 σοπιραγαγηπῇ, δἰ πη} }18 γιὸ 681: 
ΠῸΠ δπΐμν ἔδοθιοϑ δἱ ὑσθᾶποϑ ργορίεγθα αἰ] ρί πηι, φυΐα οὐἱιδάδπι- 
τιοϊ ϑυπῖ, δ6ἀ αιΐία πο5 ἀοδείαπε, ἀδηῖηηε εἴ φαΐ {1 {π|2π|8 ςαυσα 
ἀταϊοϊτϊα ἴμεν 86 ἰαποῖῖ δαπὶ, ργορῖει ἰᾷ αυοά ἐρ815. Βοπαπι εεῖ, ἀ1}- 
ξππι; εἴ 4πο8 γο]πρῖα85 δὴ ὙΠῸ ἐπ ἐχοσῖδῖ, δηνοἰτἴαπι ἰμσυπο τὴ ὸ- 
Ἐσπίατ, πες ἷ5 φυΐ διπδίασ, 4.8 6ϑϊ, δπιδΐητ, δε ά 4 αἰ}15 δὶ ασπη- 
ἀυ9 ε5ῖ. εχ δυθιῖα ἰρίϊαγ ςοπείδηξ Ἀδ8ε διπί οἰ εἶδε: πο δηΐη 408 ἐϑὲ 
ὧδ φαὶ ἀἰ]ρίτατ, φαϊσιηαιια οἱ, ἀπιαίυτγ, δε πα ΠῚ ἀππ]ταῖεπι 4}1- 
4ύδτ ρτδεθεπὶ ἃς ϑιρροήϊίαν!, δἰ γο]αρίδίειπ. φυοεῖγοα [αεἶϊε ἴα 168 

80 δπιϊοίδ6 ἡἰγι πιυμίογ, οαπὶ 11 δὲμ δ ΠΟ ρΟΓπιδιιθδηῖ, ΠΒΠὶ 81 ΠΟἕ 

30 

ὃ 

ΔΠΙρ] 5. δ! ἰᾳσα πα] δυϊ πιΈ1168, ἀπιδη αὶ ἤποπι [δοίαξ. ἀ116 δαϊοπι 
ποῦ ἰάξδιν ρεγιπδιεῖ, δα δ] [185 οἴβοίϊτεν. δὸ ἱρίτατ πο ἀπιῖοῖ- 
(ἴαπι σομίγάχεναὶ ἀϊοδοία!ο, δπιϊοἰ εἴ φαοᾳιια ἀϊ580  νἱτοτ, ροτίπάε ἂο 
δἰ ἀταϊοϊ τα οὐπὰ ἡ] το θ 8 6586ῖ ἰῃδετυ18. οαΐπα ραπειῖβ απιΐ οἶδ πιᾶ- 
χίπιε ἰῃ 86πῖθιι5 σογηῖταν. πδπὶ πέημε αυΐ Πᾶς δεῖδιο 8ππὶ, ἴῃ δπιϊοῖ- 
ἰδ Ἰασυπ τη δεηιμιπίαγ, δὰ απ|]6, πεαῖθ εχ ἰανθπίρα8 εἰ δεῖαϊς 
βογεπεραϑ ἰὶ χυΐ Ἔπιοϊαπιθηῖο ἀπουπίιγ. ποη δήπιοάοπι δηΐεπι ἴἃ- 
1ε5 δοοἰοίαία υἱϊδα ἱπῖεσ 8ὲ σοπίππριπίθσ, πᾶπὶ ἱπτογάππι πὸ ἰπςσυπὰϊ 
ααυϊάεπι διηῖ. παχιὰ ἰρίταγ 1Δ]ΐνπ σοηϑιειιίπεπι ἀδεϊάογαμξ, πἰδὶ 
δἴηι αὐϊϊο5. Ὡᾶτα ἰαπεῖθραγ 8686 ἰιςιπάοβ ργδοθθηξ, φπδηάπ 56 σοπι- 
Ἰποάηπι αἰϊχιιοά οοῃδεσυΐυγοθ 6588 δρογβηῖ. δίχιδ ἰπ ἢὸς βοποτα 
Βοδρ τα] 5 αυοαιια ἀπιϊοἰ εἶα Ἰοσαίατ. ἐανυεηυπι δπΐδιῃ ἀνία νοἱα- 
Ρ δι οδυϑᾶ σομπιραγατγὶ νἱἀεῖαγ. ᾶτη οαπὶ αἴας! Ρι8 δὲ ρεγιαγρδιῖο- 
πίθαϑ δυϊπιὶΐ ἱπ υἱἵα ΟΒΙοιπροτδηΐ, τὰπὸ ἱὰ φιοὰ αἰδὶ ἱπουπάππι φιοὰ- 
408 Ρτᾶθϑθηβ δϑῖ, δε Ζιπητιγ Ἰπάχηθθ. 4018 δα ΐεπιὶ πιαϊαῖα βοίδϊα 

ταυϊαπίυγ οἵ δὰ ἄυδα δυπὶ ἰποιπάα, ἰοςῖγοο ςοἰογίϊες εἴ ἀπιϊοὶ ἄὰπε 
εἴ διῆᾶγθ ἀθϑίπυηϊ. πᾶπιὶ δου] δ πη οἷα ἀπ οππὶ 60 αυοά εἷβ ἰπουη- 
ἄσπι δὲ ἱπειππϊαῖττς δίφυ οναπεδοῖξ, [418 ααΐοπι υοϊαριαϊ!8 πινταιο 
ςοἸογὶν οϑῖ, δὰ διπογεπὶ διυιΐΐθτῃ εἰἴϊατῃ ργοοϊῖνος οἱ ργορεπϑὶ δαπὶ 
δἀοϊεϑοδηῖοθ: Ππᾶτη πιᾶρπᾶ δΧ ρϑγῖθ Γεπὶ ἀπιδίοτίαπι τερὶϊ εἴ ρυθεγ- 
παῖ ροτγιιγθαιϊῖο, ρατὶ! ἀἴφια εἰβοὶ! νοϊυρίαβ. ἀπιαπὶ ἰξιταγ, εἰἴοφαθ 
διλδηϊ ἤποπι ἔβοϊιπε, ἰἴα αἱ 5886ρ6 ὕπο εοάδιηηιδ ἀϊα γοϊπηϊδίθιη 
ταπῖθηῖ, νοΐυπι δυῖεπι Ηἱ τοῖοϑ ἀϊδ5 Ὧπὰ ἰγδάσςετγα νἱϊδθηπς βοοὶς- 
ἴδια ςοπϊαπρὶ, φαυΐα μᾶς ταϊΐομο [4 εἷβ οοπιίπρι χυοά φαιϊοϊεἰας πιὰ- 
χΧίπα σοπΥθιϊξ. 

᾿ἀς Αἱ νἱγογῶπι Βοπογιιπὶ δὲ νἰγίαϊε οἰπιι ἴππὶ ρογίθοϊα δινϊοἰ εἶα 
εδὶ. ᾿ΐ δηὶπὶ 86 τπυξθο δἰ} ΠΕ Βοηΐα αἴβοΐ γοϊαπὲ, 4πὰ δαπὶ Βοηῖς 

τὸ Βοπὶ δπΐοπι διιηΐ ρῈΓ 86. ἴδτῃ χυΐ Βοπα ἀπιὶςἰ8 ορῖαπὶ Βεπθχαα οα- 
Ρίυπι {Πογ σδιθ8, ἢ τπιαχίπο δππῖ ἀπηϊοὶ, δαπὶ οπὶπι ἣος δηΐπιο 
ΡῈΓ 86, ΠΟῃ ΘΧ δνϑηῖι. πηδηεὶ ἰρίϊα τ Βογυπι δπιϊοῖτία Ἰαπάϊι φηήδη- 
ἀϊα Βοηΐ 988π: νἱγῖα9 αὐἴοτα ἀϊαϊατηα υδεάδπι το εϑὲ εἰ πιδχῖπιθ 

- 

ἘΤΗΙΟΟΆΌΟΜΝ ΝΙΟΟΜΑΟΗΒΕΟΑΟΌΜ ΎΥ Ι. 

δι} Β 1118. οδίαπιθ πΐεταπο οἰπιρίϊοῖϊεν δρϑοϊαϊεχας Βοππι, εἰ ἀπηΐοο. 
πδῖῃ Υἷτὶ Ῥοηΐ εἰ Δρβοϊαίε βοπὶ δυπὲ δὲ ἱπίεγ δὲ ὩΠ|168. ἰϊεταζος 
ἱπουπάϊ, φυδπδοφαΐάεμι Βοπὶ εἰ δρδοίοϊα ἱπουπάϊ εἴ ἴπῖουῦ δὲ ἰησαπά 

, Φαθὲ οὐδε επῖπι οαΐᾳυα, εἰ [4166 404 }19 φοίϑφυε δὲ, γοϊαρικῇ μανὶ 
δοίδοπεθ: Βοπόγαιι δυΐοιε 18[68 δυνξ δίτν!]δ8 δαὶ ἀοοπεθ. 1Δ]16 ροιτο 
διρϊοι εἶα πιεγξο ἤγταδ 8ο δία! } 8 εδῖ, οχησία δηΐων ΦΟὨςαγχιπι ἴῃ εἢ 
4υ8ε ἱπ Δηηϊοὶ8 6886 ἀδθοηξ, πδτὰ Οτηηετα δτοϊοἰτίδι τ εἰ Βόπαπ εἰν. 
ηαοὰ «ουτιμίς γε] υοϊπρίδο; δὲ πέγαθηαα Βογαπι τοῖ δϑεοίσια, νεῖ ἃ 
οἱ φαΐ ἀπιαὶ, οἱ εχ ϑιπηπκα ἀϊπ συβάαπι. ἱπ ἤδο δαΐδον δὰ ἰμμεοὶ 
οταπῖα υδε ἰατι ἀϊοῖα δυηξ, ρῈΓ 86: πϑῖτι ἤδο βίο οἴλοτα οοιεγ; 
τορϑ ἴὩΠΕΥ 86 δαπὶ δἰπιῖδεα. ἴατι φιοὰ ἀρθοϊαϊε Βοπαια εδῖ, ἰὰ ἀΡι0- 
Ιυῖς φηοημθ δεῖ ἰμουπάμπι. Βδος δου ΐδτς διηδθὶ]ΐα δυτῖ τπαχίκις. εἴ 
δπιαγα ἰρίτυτ ἵπ εἶδ υἱεῖ τραχίπς εἰ διπίοἰεα, ἐαφτδ ΟΡ εἶπα. ῥτοὶιν 
Β116 δυτεαι εϑὲ ἴα ]68 ἀπε εἶδ 6588 ΣΑΓΔδ: ταῶρτα Θδὲ διιτα [Δ] ΠΝ τὸ: 
τογπι ρϑυοῖίαϑ. ῥσβοίεγθδ Ἰσῖβρογε εἰ σοπδυοίπαΐπε υἱϊδε ρῶν οὐ. 
τεγῦτ δπΐπι {ϊπὰ ργουεγβίαπα θεῖ, τα]ῖοα τ οάϊος ἐ6}18 δέιπαὶ δάξρ- 
ἄο5 ε8εε υἱ Ἀοποΐηεν ἰηἴογ δὲ βογίπε. πδῆσε 4πειναυᾶτα ἐπ διοϊοἰ με 
τεεΐρεγα ργοβδγεῆας ορογίεϊ, πθᾷῃθ Ὁ]]08 ἰπιογ 66 ἀτηΐςοϑ δδϑδ, ρῃ:- 
4πᾶπὶ αἰτεγ αἰϊοτὶ ἀΐρτιυϑ ααὶ αἰπεῖον ἀϊβπαδαιε ουἱ μὰ δε Ἠδβοϑαῖατυν 
δὺ8 [6 γ11. 401 Ὑ6ΤῸ οἷϊο δὰ αῦδο δτοϊοἰεἶκο ῥγορτγία διατῖ ἱπῖεσ μὲ ἴδ: Ν 
εἰππε, ἀπαὶ οὶ 11}: φηίάεπι 6586 υο]ηπῖ, δδά Ὡοη 80πι ἰδίσεθν, υἱοὶ εἰἰεπι 
ἀϊρπὶ δἰπτ φαΐ ἀπιθπῖατ, ἰάφυς Βαβεδηὶ ἐχρ]ογδῖσπι. ὡπηίοϊ δε ἰρίϊατ 
οοποϊ!απάδε νοϊαπίαϑ σεἰογίϊεν 1|1α φαΐ οπν δυφοὶρίτητ,, δεὰ ποη δι 
ἴηι ἀπιϊ οἰ ἴα πδβοίξητ. 

5. δες ἰξίταν δἱ ἰεταρογα οἱ τεϊ χαὶβ σε βπθ ρογίδεία εἴ ζαμα- 
Ἰδίᾳ εδὲ, δὲ ᾿ἰ5 οπιπίβηβ σοπδῖδῃ; δἰπιδ δ ἀσπίφας αἰτῖσαε δὺ αἰμετο 
εὐ; ηῃοὰ ἱπ ἀπιΐςἷδ ἰπ6846 ἤερεῖ, δὰ δαΐεπι χυδέ ᾿σοτνναΐ οοπ8 οὐα- (05 
Ῥᾶγαϊαν απ οἰξία, Ἀπὶς 5ἰπι}}16 δὲ: Βοπὶ υἱγὶ διΐπι ἰωΐεῦ δὲ ἐσουπάϊ 
δϑιπῖ. ἰἰοθαὰθ δὰ απδηὶ Ὠ{|ἰ|ω9 δἰ οἰ υπιεπιασνησας οοπδανί: 16. 
επἰπι δυπῖ ἱπίδτ 86 υἱγὶ Βοηὶ. τθδχίτπε δηΐθπν εἴ ἰη εἰς δποίοίείβε ρετ- 
πιωπεπῖ, οὑπὶ ΔΓ ῬΑΓῚ ἱπίδσ 86 τείεγιμξ, υϑγθὶ βτοιΐα νοϊορίδῖειι; 
πεᾷπε μος τποάο ϑ8οΪπιβ, δδὰ εχ πᾶ εἰ δαάδι τε, οἰ Αἰ ἰηῖεν πιὸδ- 
πῸ8 Ἀ0 ἔδρεῖοϑ, ποῃ ἱ ἰπῖθτ απιβίοτεπι δυπυχις αὶ διβαίστ. ποη 
επίπι ἰἰβάδπι τεέθυδ Ἀΐ ἀε]οοϊαπίατ, δεά ὡπιδῖοτ 2] ἀτοογα, ἷς φαΐ 
Αγπδίατ, Απιδίογβ Ἔγρα δ6 δἰπαϊο δίᾳαο ομβογυαπεβ, ἔσται βοΙΤῸ 
ἐυθηδδοθῃῖθ ἱπίογάμππι Ἔνδπθϑοῖξ αποηθα δτοϊοίεα: {ῈΠ| δρίμα οἷα {πὶ 
διπαΐαν ἴδοϊεϑ ἀεσι εξ 6586 ᾿ποαπάδ:; ἔς Δ 1}10 ποὴ απορίίπρ οοἰΐϊατ τὸ 
ποῆπο ομβεγυδίασ ρίοσίχιια δοΐῖοπὶ ἴῃ απιϊοἰἰὰ ρεττοαπεῦῖ, ἡ τοπ- 
δυρῖπάϊπα νἱΐαα δαμιδίϊα πιογθα ἀἑ]εχοτῖπι, ἐππὶ οἰπὶ ἱπῖετ φὸ τοῦ 
Βὺ5 δἰπι]68. αφυΐ δυΐειη ἐπ γα 8 ππιαϊογ δ ποῦ ἱποαπάσμ ἐδὰ αἱνὲε 
δτταυ τ, οὔτι τρὶππ8 ἀταϊοὶ δαπὶ, τηΐπτδ ἀΐῃ ἰπ ἐαάφτο ἱπῖετ δὲ γὸ- 

[μήδε Ρειτοδηδηῖ, αὶ τεγοὸ πε ]τιατίδ οαυδα δυπξ απεεὶ, αὔξιειε 
δ δ]αῖα αἰτιπιππίοσ. ποῦ δηΐπι 86 πιαῖπο ϑειαυδοϊ, δεὰ επροδοινο- 
ἴοπι. ρτορίεν νοϊηρίαϊεπι δὐΐθτι αἴχπο πε Πταῖεπι δἰ παρα] ἰΏϑΟΥ μα, 
εἴ Βοπὶδβ σὰπι πι8]18, οἰ πεαϊγία σάτα αἰ βαδοππχας διε ἰο ἰσίετ- 
φεἄετε ροιοεῖ. δε ργορίδγ 86 πἰτϑίγαπι διηὶςὶ δα πὶ ἐπίογ θα οἱϊ το 
Βοπὶ. πιδὶϊ δπίτι ἔδτη  Ἰαγι δια τππῖθα πὸπ ἀεἰδοϊαπυτ, εἱοὶ εὔψααπι α 
ἈΠ Πταῖοπι αἰτεγ ἂρ αἰϊεγο ρογοὶρίαϊ. εἴ υθγοὸ βοὶρ βοβογιιμο υὐβοσεπι 
ὐϊοϊ εἶα οτἰπιϊπατϊοπίδυ8. δὲ σοἰαπντϊδ τᾶραῖ. ποῖ οπήτα ἰδοῖε εἰ 
φαυΐοηηδπι δέου ἀξ εὸ ογεάδγε, πειπ ἰρβε ἀΐῃ ρτοϊρατἧδ πο ἐρωκισία 
ΡΓδεϊεύοα βάε βαρεῖαν Βοττμι δ οτὶ Δ ποτ δἴτοσο ἀααμὰν ἀνὰ ᾿ 
τιθάιδ ΔΡ πἴγοχια αἰ ροπιία αὐ βείαγ πὸ δἰωτὶ δῷ δἴετο ὥὲ 
ἱπέεγδιτγ: σεΐθγα σία οπιπὶδ ἴπ ᾿ἰδ ἰπβαπὶ 4υδς γετὰ τα οὐεῖα ροϑνίοι. 
ἷπ αἰτία δαΐοπι δο δἰ λέβης ἃς ἐοοἰεἴδερα εἴ}}} ῥγομῖμει φιο πῶσ 
Βιαΐποπιοάϊ πιδ]ὰ ἱπείάδης, χποπίαπι ρίαν Ἀοπαΐπεὸ ρροϊξωιι ἐμοάσον 
εἴ ἐο6 φαὶ π| Πῶς δι] διπαθάυπι ἀποπηΐοτ, αἱ οἰνίυϑῖος (ἀπῖες εἰνίω. 
ἴε8 επὶπὶ τ] ται οαιδα δοοϊεἰαῖες ὈεἨΐοδς σοπιγδδὶ τἱἀσμεντ), ἃ 
εο8 4υὶ νοϊαρίεαῖε εοάστη ἰπυϊϊαπίατ, τὶ »πετὶ, [ογίαβες ϑοϑ φποᾷδε 
ἴδϊδ8 ἀπιῖςοϑ δρρεϊϊαγε σοπιρίυγαφυς δπιϊο ἴδε ρεπεγα ρόποι ἀεδθι 
τητ8, ἃς ρΥΐπιο 88πὸ ἰοοὺ ᾿γοργὶς δαπὶ απιϊοἰ ται πονηΐατα ι 
ἱπίες Βοπόϑ, απ Βοπὶ δβαηῖ, τε 'ψπα8 δχ οἱπι πάϊς. απολεὲ ταὰθ 
δηπὲ δὰ γαϊίοπο, {πὰ εεῖ ἰπ οἷα Βοηὶ αὶρρίατα εἰ αἰϊχυϊὰ ποι ἐαθε: 
ἰασαπάπτη επἶπι Βοπ8 φπδεάαπι τε δϑὶ ἢ5 αὶ γε τ Ἰασωκ ἀξ ἄπο. 
ἴατ. δε Ἀδδ διπίοί εἶδα ποτ δδερε ςορυ]αῖδε γερογίαπῖωγ, πόα ὅδαα 
ἰπῖες 8ὲ δυηῖὶ ἀπιϊοὶ ργορῖεῦ πε ϊαῖδτη δὸ ἰποππάϊδοτς - ὕδατα ωϑὸ δὲν 
το πι οοραϊκηῖηγ ποάθε ὅπ ςΟἨδογεηῖ, σηδδ δχ δυθηΐα ςοιμαζαμ. 

6. Οπη εἷϊ διιΐοτα ἰπ ἤδες ζεποῦα ἀταϊεἰεία ἀἰι Βα τα, Ἴ 
ἄετα ρτορίετ υο]ιρίδιοπι δὸς υἱπιϊταῖοπι ἱπίεν 86 Ἔγαπὶ διαὶ οῦ, ψαλδὰδ 

, 



ἘΤΒΙΟΟΑΟΌΝ ΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΆΙΛΟΝ. Υἱ11, 

σαπὲ ἧδο ταιϊΐίους νεγὶ9 ατοϊοἱϑ οἰποὶϊεδ, Βοηὶ δπέθτι ρτορῖος 86 δυηΐοὶ 
ζαϊτατὶ ϑαπε: 4πὰ διίπι Βοαὶ 96πέ, Αἱ ἰρίξαγ ἀρ ϑοϊιιῖα δαπὲ δονοὶ, {11 
σκ θνεπΐα- δὲ ἐὸ ηυοὰ Ηἰ9 δἷμξ δἰμιῖ!εσ. απειαδάιποάυπι δυΐδθηι ἰῃ 

ἷς δἵ ἴῃ διωϊοἰεἶα αἰ ἃ πλαϊυα νἱΐαθ οσωφαοιιάΐας δὲ σοηνὶςξα ἱπίου 

515 

εἰ Βοπο8 4θδεγογε οροτίεξ, 4αἱ τΔ]68 δἶπε, δέψτιε δἔϊαπι απιΐοῖβ ἔ8]68: 
δίς δηΐπι εἰ {ΠΠ4 ϑαρρεῖει, ἢ φυΐθαβ διηϊοὶ ἰηδίγαςεἱ δίφιιθ ογπαῖὶ 6888 
ἄεθεηι. φυΐ σϑέο διπὶ διιοϊογίίαϊα αἰΐχυδ δἱ ροϊθδίδϊε ργδϑά πῆ, ἀϊ- 

διδνε85 ἃς ἰπσυπαϊ. πο δάἀπιοάυτη δαῖοπι ἰἰἄθπι α1] πὶ ἃς ἰαςυπάο- 
ψιγια θα 8 ἰδ! μαρῖϊα 41} τὸ δὲ ἰᾳποίοπθ τηυθογὶδ Ροπὶ ὅς μιν διμοι9 δὸ ἀἰν 815 ἀπιὶοῖβ τ νἱἀθπῖαγ, δὶ θπῖπι δυπὶ οἷ αἰὶ169, δἰ ἢ 

ἀεϊεςϊδπιοτ, αὐἰϊξαϊοσαας αἰτεσ αἰϊογὶ ἐπρροάϊίαη!, αἰϊί νϑγὸ δυὶ ἀ 
ταϊθηξθα ὡχὲ ἰοοογωπι ἱπίεσυδι]ο ἀἰϊδίῃποιί πιο ας ππαπ ογὶ θα ποῦ 

40 απρπηίατ χοϊάοπι {ΠΠ1, δε ἰΐὰ ἰαπιθη ὁππὶ δηϊπιαὶϊ οἱ Γυπρὶ ροεϑίηξ, 

τπτὶ ρᾶγῖεβ ἀροῃι. πδιῃ θαι 608 ἱῃουη 408 φυᾶρτγαηὶ ψ Ἰαςππάηπὶ 50 
οὔϊπ υἱγῖαϊα σου πχογιηῖ, ΠΘ4 0.6 608 1168 Ζυΐ δἀ τε8 ποπϑϑῖαϑ δ]ὲ 
Ὡδυΐ 6586 ροϑεϊηϊ; δεὰ ἰυουπήοδ ηυΐάθπι 4υ] 81πὶ ἔλοειϊ αἴφπϑ γρϑαΐ, ' 

ποῦ δοΐτ ἰοσοτατι ἰπίογυ αἶα απιλοῖ 8 δἰ πηρ Ἰοίτος ἀἰπιππὶ, δε τηα- 
ποιὶρ [πποιίοηθπι. χυοάϑὶ ἀἰαΐαγπα [υογῖξ ἀρϑοπιία, οβοεγε, γίἀδῖυν 
τξ δινοϊεἴδην φαοχας ἱπορϑοῦτεὶ οὈ]ἰνῖο. οχ 4ῃο ἀϊεὶ δοἷεῖ “Ω66}6- 
σἴαπι αἰ]οχυΐατα πρεΐτοα ἀἰδίαπχὶξ ἀτηΐοο δ." ὁ6 ἃ πϑὸ ϑεπὲϑ8 πε δυϑὲθεὶ 
δὰ αἀπιϊοϊτἴδτα ε866 ἰάοποῖ νἱἀεπίατ, πϑία ἀρὰ δος ποὴ πηιϊοπι ἰοοἱ 
τοϊορίαι! τοἰϊοΐπυ δδὲ. πέπῖο δαΐθια πδάπθ οὔτι 80 4αΐ ἐγανΐὶδ δο 
πιο  δαῖιδ εὐ, πεὰθ οὔτι 60 σαὶ ποπ δϑὲ ἱπουπάτϑ, ἀϊεα ἴοῖο9 ςοῦ- 
δυπιογο ροϊεδῖ: δὲ ἀοίογοτα δηἷπὶ πιδχίπιθ ἔσρεγε εἴ ἱποπηαάϊίαίεπι 
Ἐχρείεγα υἱάδῖογ παίωγα. ἰαπὶ γθγὸ 4υὶ ἰπέεγ δὲ ρτοραῖὶ εἴ δοοβρίϊ 
βυηΐ, πες οοβυιαυὶ νἱΐαα οοποπειυάϊηθ ἀονίποίυπεογ ἔδιπ θη, Βεη6- 
γοἱσ χαθπι αὐπίοἷδ δος εἰπε] ΐοτθα. ἡ 1} δὲ εὐἰπη ἀπιζογαων ἴδια 

το Ργορτίαπι ηθδπι νἱϊδα δοοίειδῖα οοπίαπαὶ, πῶπι ΟΠ ἰοίθτ χπίάειῃ 
δξεηῖοα Ἔχρείαπι, Υἱΐας δαυΐειω οοπϑιδξαάϊπετη εἰΐαπι ἀἰνίϊε3 ἃς Βεδαιῖ: 
δο[ϊϊατία δηΐπὶ υἱξα Ηἰς ταϊπίπηα οἰπυΐατι οοπυθηΐξ. δὲ ὑπ γίνεγε ποῖ 

ὑπί, αὶ πες ἱποποάΐ βυπὶ πες ἰἰδάδι τορι ἀεϊεοϊαπῖας ; αποά 
αγὰ υἱάεῖογ τπαχίπια δοάαδ! ἴα. 
7. Ἐμὲ ἰκϊξατ ἀποίοϊ ἴα Βοποττι πιαχίπηα δι οἰ τα, χαεταδάπιο- 

ἄππι δαορίν ἴαπι ἀϊοίαπι 68ὲ. πᾶπὶ οὔπὶ ἰὰ δίπαθι] εἰ ορίαθῖ]δ υἱ- 
ἀκαῖην φαοά ἀρδοϊπῖε βοδαπι δαὶ ἱπσπηυτα δδὶ, ἴαπι ἰὰ σαΐφαε δπια- 
Β116 εδξ φυοὰ εἰ ἰαἷδ εεξ. δὲ τἱγ βοῦπϑ υἷγο Βοῆο ργορῖεγ μβοτῦπι 
Ὠἰττιη στιὰ ἀπιδθῖ 18. δεῖ. νἱάθῖον δαΐεπι δανδεῖο ρογιωγβαιοηὶ δἰπι}] 8 

80 6486, δαβιξαΐ δπιϊοϊα, ἀπιαιῖο οπὲπι δἰΐατη ἴω τ δ ἱπδηΐπιαϑ οοηΐογίογ: 
τεάαταδγε δυΐδαι συτα σοποῖθο ςουϊαποῖυπι 6ϑὶ, σαοὰ ἃὉ Βαρίϊα ργο- 
δοϊδοϊτατ. ῥτγαθίογεα Βοπΐδ αἴβοὶ υοϊαπιαϑ 609 4π08 ἀπιαπναδ, ᾿Πἰοττιπὶ 
ὁδαφᾶ, ποῦ ρεγίπιβαϊίοπο αἰΐίφυα ἱποίζαι,, δεὰ εχ μαρία. εἰ φαὶ ἀπιὶ- 
οὔτι ἀἰϊίξαδε, Δ φαοά οδὶ θοπο 6δὶ αἰ σαηῖ: πᾶπὶ υἱγ Βοδαϑ διαῖ- 
επϑ αἸϊουΐ ἰαοίια εἰ ἐρεῖ, ουΐ ἀπιίοηδ ἐδ, δοιναι 6δὲ. πίεγχαε ἱρὶτατ 
οπσι ἰὰ φυοά δἷδὲ Βοπο οϑὲ ἀἰ]σις, τπι ρᾶγ ραγὶ τεξεγξ δἰ υοϊσπξαϊο 

6861 Κόπεγα. πᾶπὶ τπὶρὸ αἰεὶ φοἷεῖ δεφυαϊἐϊαξειπ δονὶοἰξίϑτη 6886. πιᾶ- 
χῖταα νοτο ἴῃ ἀπιοίτἰ4 υἱγογιπὶ Βοπογοπι μαθοΐξηδαυξ. ἰηΐογ δυδέεγον 
διΐεισι δὲ 86ηρ8 60 τηΐπιϑ ἀταιοϊ τα οϑηοἰ αἴας, φαο δοπὶ ἀἰβ οΣ]Πογοϑ 
τοϊπυφας Βοτηΐηυπι οοπργοβδ δὲ βείπθοηθ ἀεἰδοϊαπίαγ, ᾿ᾶθο βδηΐπι 
δὲ ρτορτία φῃμε διρίοἰτἰδθ πιαχίτα θα, δὲ δὰ δδτι σοῃβ] υξπαπάατ ρ] ατὶ- 
τιῦπι υϑεπῖ, ἰΐδαυθ οἷξο βαπξ ἰανθπθδ ἀπηῖοὶ, δδη 69 ποῦ ἰΐδπι: ὩΟΩ 
δηΐπι ἤπηε ἰϊ5 ἀπιϊοὶ φηἶδτιε πο ἀεἸδοϊαπίωτ. δἰπιι τοῦ πξαυθ Δοετθὶ 
ετίδιθιχας πδίπτα. δ6ὰ [2188 μοιρῖπεϑθ θάπ6 βϑπθυοῖὶ ἰπῖδθτ 86 δδ88 
Ροσθαπὲ (θεπθ δηΐμπ αἰϊογ αἰτεγὶ οπιηΐα νοϊπηξ δυεπῖγα, ργαεοχας 
δάκαπξ δἴχπα ὁσσυγγυπὶ ἰῃ γερὰ ἀυθὲϊ8 οξ ἰοπιροτγίρα ἀμ Βςο111}.}8)., 
δε ποῦ δάἀπιοάιπι δυηξ διηϊοὶ, αυΐα πεατα τιὴδ ἰοῖοι ἀἶδ5 ςοταπιο- 

10 ταῦῖηῦ, πδαῦς αἰαῖ δἰ τοὶ ποῦ θῸϑ ἀείδει 4ιδε πιαχίπια γἱ- 
ἄἀεπιην δηγιοι δε οοηναπίγο, φεὰ ρογίθοξα ὁπτν τι δ ἀτιϊοὶεϊα πε- 
τοΐοϊ ἱπίεγοεάεγε ροϊεϑῖ, δἰοαὶ βου ποὺ ροῖδεξ τὲ 4αἷδ ταυ]ταέτιπι 
ΒΙΏΟΤΘ ὯΠῸ ἔδαρογα οδρίι8 δἰξ, πᾶπὶ ρεγέδοϊα δῆνδγα πἰτηῖο δίτα δ 
δι: ἢοο διῖοαι οἱ οὔτι πη0 ἀπηίλπαῖ δαδοϊρίαταν ραιίτατ παίατα: τἅπι 
τετο πηρ 108 πΠῸ επιρογο ππΐ γε μοπιθηῖεῦ ρίδοογε μαυὰ ἴδοι! δφῖ; 
ἔοτίωθδβε γεγο πεῆπε Βοπο8 6856. οροτγίεϊ δὐΐδαι δὲ ρεγίου οτπ ἔς εγθ 
εἰ ςοπεποϊπαϊΐηθ δοιπτθοηΐδ οἱ γϊαθ οὐπὶ οἷϑ οοπίπηρί; φποά 6δὲ οπιπΐαπι 
ΑΙΓᾺ οἰ ἢ πιππ. ρτορῖογ ἈΠ] Ἰταῖοπη δηΐθτι εἰ ἱποππαϊξαῖοτα πὶ αυΐδ πια]- 
εἰα ρἰδοοαδῖ, βογὶ ροϊεδῖ. πάτα εἰ μαῖῃ βεπογίβ ποπαίπηπι παρα σορία 
εἴ, οἱ Ὀγενὶ τειηρογα ἄυο {ΠἸὰ δαρρεαϊιαγὶ ροδδαηϊ ΒαγΌπι δυΐοπε 
ἄπαγοπι 68 πιδρὶ8 ἀπιϊοἰ 88 εἰτοϊϊ μη δίῃ σαι κοτγῖς, φυδε ἱπουηάϊ οςαῦϑα 
ἱπιέλζα τα οϑῖ, οὕτη δδάθπι Ὁ δ᾽ἴδγο δἱτογὶ ρσαθδίδηίυσ, εἰ δἰΐοσ αἰΐεγο 

ἐ0 ἀε]εοϊαῖας ααξ ὑξογαηο εἰφάεαν; 4πα!68 ἀπιϊεἰτῖαε ἰαυεμμγα δηηξ: πδρὶς 
δηΐπι οἰαοεῖ ἰπ δἰ5 ἱηβοαίατα αποάάδηι ἰαγαὶθ. δὲ εὰ χπδε ργορίεγ 
πιὸ οουιράαγαῖιτ, εογηῖι εϑἱ ΄ηΐ τπιογοδίαιγαπι ἔδοίυπι. οἱ ἀϊνί 68 δο 
Βεαιϊῖὶ ποῦ πιλῖε8 δε ἰποππάοι ἀπιοος ἀθδί εγαμῖ. τίνα θηΐπι οαπὶ 
διφαίδιια υοϊαηϊ: ἰά δυΐεπι φυοὰ ἀοΐοτθπι ἃς πηο]βδείαπι ἀϊίοτι, ζ6- 
ταπῖ ΠῚ αυϊάεηι 4 θγενθ φυαοάάατη ἱεπιραι, ρεγρεῖυο υθγοὸ φυὶ 
Ῥετγέεγγθ ροϑϑὶϊ τερογίαϑ πϑυλΐπεπι: ἴταπιο πα ἰρδϑυτι αοΐάοτι ΒΟΏμτΩ, 
εἰ εἰ ταο]εεῖσπι οἷς. ἰΐαχαθ ἱπουπὰοϑ δταῖοοϑ φαδοσαηξ, δεὰ [ογίαβθθ 

4υοπίαπι ᾿υσυηαϊ ἀεοὶἀδγῖο τοποηῖαγ, ππι]65 δυΐεπι αὶ οἰπ 80] 6τῖεϑ 
εἰ Βαρῖ]ε5 δὰ ἰὰ χποά ἱπιρογαῖιτιν εἰξ ἀροπάμπι. δες δυΐοτι πῸἢ 
δὐπιοάυτα ἱπ ἐοάδην τϑρουϊαρίαγ. δἰαυὶ ἱπουπάυτα δἰπι] οἵ υτιΐοτα 
Βοπδιπ νἱγυπι 6886 ἀἰχίπιαβ. γϑγατι Βοπιϊπὶ ἀϊρηϊιαϊθ ἃς ροϊεπεϊα 
Ρτεδιδατ [8118 ποη ἔδοϊ]ε 81} ἀπιΐοπβ, πἰϑὶ διΐαπι 116 ροϊεπία ργδθ- 
δῖδηδ υἱγτῖυ!θ δαρογεῖΐαγ, πϑιὴ δἰ ἤοο ποη ἰϊᾶ δἰῖ, ποη δοχυδίυτ ῥγοὸ- 
Ροτγάοπθ οὑπὶ {{Π0 ῥγαεϑίαπιίογο 8. φυὶ δυρογαῖατγ. τᾶγο δάπιοάσπι 
δαΐδτη ἰα165 Βοπρῖπδα γεροιίγὶ δοϊθης. 

8. [π ᾿Δεφυδ ϊταϊς Ἰρ᾿ἰὰγ 66 4π88 δαργὰ ἀἰχίπιπδ ἀπιϊο ἶδ8 ΡῸ- δ 
ϑιϊα6 δυηΐ. δὺϊ οαεπι ἐπίηι δ πίγοαα ργδδοϊδηῖιγ, βδάθπιχιε δἰ τσ 
ἰτογὶ να] ευθηΐγε: δυὶ αἰ ἃ οὰπη 8110 σοπιιππίαπι, νογθὶ γγαῖῖα ουτῃ 
ππ]ταῖο νοϊαρίαξοπμ. [88 δαϊθπι πηΐπς 6886 δπιοἶ 188 ταϊπυιϑαῦο ἀΐαὰ 
Ρεγθᾶπεγε ἀἰοῖππι εδῖ: νἱδδπίογαυς ῥτγορίογ εἰυβάδθπι γεὶ δι πηι τα. 
αἴτιοι ἃς ἀἰδοἰ πη} τπ ἀἰπεπιὶ οὲ 6586 ἀπιϊοἰἰδα δὲ ποη 6886. δχ 81π||}1- 
ταάϊπα εὐΐπη οἷ ἀπο ἴθ 486 υἱγίαϊθ οοηβῖδξ, ἀπιι οὐ ἴδ 6 ϑι μι} πὰς 
ἄϊηοπι ρεγυηῖ: ἰπδϑ8ὲ δηΐπι ἱπ δἰίογα ἱπουπάμτῃ, δ ἴῃ αἰΐεγα ; ἤδθο 
δηΐαπὶ ᾿πδαηΐ εξ ἐπ 111. 56 δὸ φιοὰ 1118 ογἰπιϊπαιοπαπι δὲ οαἰυτη- 
πίδγηση ἜΧροτδ εϑῖ, εἰ βττιὰ ρεπε δά ρεγρεοιυϊξαῖοπι, μδε διιζοτη ς6- 
Ἰεγίτοτ ἱπιογοίδυπι αἰ ἴϑαιια πιὰ 16 γε μα ἀἰΓδγαπῖ, ποη ν᾽ ἄδητιγ ἀπιΐ- 10 
οἰκίαθ, “ργορῖεν {ΠΠ1π5 ἀἰ85ὶ πε επ ἀΐποαν. αἰτα ἃ δαξεπι απιϊοἰ ἰαθ ρθπαϑ 
εϑὲ, φῃοά ἰῃ ἐχςε]]δπεϊα ροδίξαπι ε51, υ δ! φαδε ραϊτὶ ἱπξετοεαϊξ οὔπε 
ΒΙϊο, δεπὶ σῦπι ἴανθπδ, Ὑῖγο οὰπὶ ὕχόγα, οπιηΐ ἀδπίαπε 4αἱ ργϑββϑῖη 
οὔπα 60 4αΐ ἱπιρεγίο ρᾶγεγε ἀβρεῖ. δεὰ μδὲ χυοαὰε ἰπῖθγ 86 ἀϊ{{6- 

᾿ σΣπηῖ, ποὴ επἷπὶ δδάθπι ρᾶγεπῖππι οπαὶ Ἰἰμθογὶ8, αἴφαθ δούττὶ αὶ 
Ρταδϑπτῖΐ οὐπὶ ἰἰδ αὶ δῸΡ ἱπιρογίο δαπί. δε πϑπθ δδάθπι ραϊγίϑ 
οὔτε Α]ΐο φυαε Α]1 οαπὶ ραῖγα, πεάθε θαάθπι νἱτὶ οαπὶ ἀχογα π86 
τιχουΐβ σΏΠῚ ΥἱγῸ ἀπιϊ οἰτἰα 6δὲ. [18 δηἷπι οὐΐυ84η6 ὨΟΓῸπι Υἱγῖπϑ οδῖ, 
αἰΐδε δαὶ ραᾶγῖβϑ, αἰϊὰ ἀδηΐσαε δὰ ργορίεγ 4υδὲ δπιδηῖ. δ]1δ6 δῃπξ 
ἰξίταν εἴ δπιλίίοπεϑ εἰ διηϊοιῖαθ. οδάθτα ἰξίτωγ αἰτίαᾳπε Ὁ αἰΐεγο πθ- 30 
40:8 ργδεϑϊδπίηγ ἤθαῃε δαηΐ ροϑιυϊαπάδ. οηπὶ γεγο ἴϊ8 φαΐ ργοογθδ- 
ταηῖ, εἃ 4686 ραγεηῦβης ἀεροηΐ, ΠΙΒοτὶ ἐτίδαππι, τἰςϑϑΐπιχας Β 1} 
ἀνθρσονν 4υδε ἀερεηὶ [ΡΒ εγίβ, τὰπι βγιηα δὲ δϑαπαρι] 5 [4115 δταϊοἰ δ 
Ὀϊαγα εδἰ. ργορογίϊοπς δυΐοπὶ ἴῃ οπιηίθι8 115 δπνίοἰ εἶδ απᾶς ἴπ 6χ- 

«οἰ]δπτῖα ροϑιῖαε δαπῖ, ἀπιδῖϊο ἀθρεῖ ἐχίδγα, πὲ 9. ΠἸοδῖ 15 αὶ ροῖίον 
δϑὲ, Ἀπ εἴτι Γ τηδρὶ5 4πᾶπὶ ἃπιεῖ, εἰ 18. φαΐ ρ΄ αϑ αἰ}ΠΠπ4||5 αἴζετέ, ποῦαο 
ςοἴεγὶ δἰητ!!. σαπὶ οηΐπη διπδῖΐο δὲ ρτὸ ἀϊρηίίδῖε, χιυοάδπιποάο 
ἐχῖαὶ δεαυδ]ῖβε; φυοά διπίοἰξίαα ργορτιππι 6886 νἱήεῖαγ. 

9. Νοη ἴϊὰ ροττο 86 μαρεὶ πῃ υδ θα Ἰι 5118, αἱ ἱπ ἀτυϊ οἰ εἶα, δε χαδ- 30 
᾿ἴϊαϑ. οἰδπὶπι ἰπ ΓΈ 5 ἰμϑε15 ρτίπιο Ιοοο ροηϊογ δεηηδ  ἰἰ85 68 4886 
ΡτΟ οὐἰπδααο αἰρτιίζαϊο 65, ϑδουπο δὰ 4πᾶ δεαυδίθιη παπιθτοὸ δαὲ 
ταδρτϊϊη ἀϊπα δἰπραὶ ρατγῖθπι ἔδγιιπτ. ἴῃ διηϊοϊτἰα σοπῖγα ρτπιο ἰ000 
διαιυϊ ταν ἰά δοαιαὶα 4πὸ ρᾶγθπι πιδρτιϊ τη ἀΐπο χαΐθηας ρᾶτγῖοπι οοπ- 
δεηυϊϊατ, ϑεουπᾶο ἰὰ αυο γαῖα οπίψιθ Ρᾶγβ ῥγὸ δῦδ ουΐπε4πε ἀϊξηϊ- 
ταῖς ττϊυΐξητ, χαρὰ εχ ἐὁ ρεογϑρίοεϊ ροϊεϑῖ, 8[ τιᾶρτιὰ εἷϊ υἱγίυ 8 δὰξ 
τε δαὶ οορίδο δυὶ δἰΐπα δἰϊοπὶπδ τοὶ ἀἰϑίαητία, ποη δηΐπι ἰατπ ἀπιΐοὶ 
δυῃῆ, ἱπιπιὸ πῈ δδάπηπι 4υϊάεπι 6886 ἰυάίοαπι. ἰάχιε πη ἀἰϊ5 πιαχίπιδ 
Δρραγοῖ: οἰπηίβθαδ δηΐπι θοπὶβ ἰοηρα δηϊεςο!απὶ. ρΡογθρίουαπι ἰάοπι 
δδῖ οἰΐαπι ἰῃ γερίβιυϑ: πᾶπὶ δὰ δογυπι δυιϊοἰ ἰᾶπη π6 ἀϑρίγαγο φαϊάθπι 1159 
ςοπαηίωγ ἰὶ 4υῖΐ πια]ῖο ϑθπὶ ἱπίεγίο ποάπεὶ ργδθϑιδη τ ϑϑπιοττισα 
δηΐ δα ρίξη ἰϑϑπιοτιτι Ὑἱγοτῶπι τη θ δ τ ἐχρεῖππὶ ςοπέεπιρι 85ϊπιῖ 
πη] ]Πἰπδαπε ργαιὶ μοπεΐπεβ. οοπϑεταϊ ἐρίτητ ἴπ Ἀἰδ. δα 1115 τοτπνΐπαϑ 
ποῦ ροϊοϑῖ, φυδίεπασ ργορτοάϊΐ ἀπιΐοἰ ἴα ροϑ81:. πδπὶ δὲ πιὰ τὰ ΔΡ δἰ τογο 
ἀειγαμδηίαγ, πιᾶπεῖ δἰϊαπηπαπι ἀπιϊοιιῖα : 5ἱη Ἰοπρίοτα ἱπίεγνδ!!ο πιῖεγ 
86 ἀϊδίπποιϊ δἰπτ, ὡς ἤοπιο ἃ ἀθο, ποῦ ἰαπὶ πιδπϑῖ. εχ 4π0 εἰΐδηι 
ᾳολετὶ 50]6ῖ, γεἰἱπῖπ α ἀπιΐοοϑ ἀπιῖοὶ Βοπΐδ 4πᾶπὶ πηαχίπιϊ 5 αἰ ἢ οἱ, νἐγθὶ 
κταια ἀεοθ 658ε: ποῃ δπίπι ἰᾶπὶ ἀπιϊοὶ δΌηΣ οἷα Γυϊαγῖ, πδαπ8 γθγῸ 
εἰΐαπι Βοπᾶ: δαιίοὶ επῖπι Βοπα. φαοάϑὶ ραϊςῆγε ἢος ἀϊοῖπαι 6εθῖ, 5σ8πῸ 
4υδηηαα δπιΐοο μοπὰ ορίδτε 1ΠΠ1Πι8 οαυ8α, ργοίδοϊο πιδηεδῖ οροτῖεϊ 10 
υαϊίδοσπαυε τάπάεπι 1116 δίε, εἱ ἰρίτωγ αἱ Ἠοπιΐηὶ πιαχίπια Βοπα νοἱεξ 
εὐρηΐσα. δεὰ ἔοτιδθθε ποῦ οὐμηΐδ: δὲ δὶ δηΐπι ταχίστη σπ]ὲ φαΐδατια 

Ψ 



510 

Βοπα εὐεπῖγθ. ρίοτῖφοε ἀπίεπι Βοποτῖϑ δἰπᾶϊο ἀαςιὶ πια}1ε υἱἀεπίην 
ἈΠΛΑΓΙ 4π8πὶ ἀΠΙᾶΓΟ. ἰζ84116 ἸπᾶρπΒ ρᾶγβ Βοιπίπυτη ἃ5πδη! δι ΟΥα πὶ διηᾶ- 

᾿τῆχ ἐϊ ουρῖδα ε8ἴ. εϑὲ Θπῖπη ἀϑδδηϊϑῖοῦ δτλίοσπ» ἰπίογιου, δὰ 4ΐ Ὁ 
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Δἰτεγο ὁπρογδῖυτ, τὰ] σοί 8686 ταΐεπι 6856 βἰπιιΐαῖ, ἀυι γΘη 016 Ἰηϑρὶϑ 
4πᾶπι δπιατί. ἀππδγὶ δυΐϊειῃ εἴ βόπογα ἃ οὶ, οὐϊι8 τοὶ Ρ]δγιιι6 δαπὶ 
οπρί ἀϊδοίμη!, Ἀπιτίπια 6886 νἱ ἀδπίατ. σαγαπι Βοπογθπὶ ΠῸΠ ῬΓΟΡΙΘΓ 86 
Ἔχροῖογε στἱἀεπίυτ, δε εχ Ἔνεπῖν. συΐρυϑ οπὲπι ἰδείδτατγ, οὰπὶ ΔΡ 18 
4υϊ ροϊεϑῖδια οἱ ἱπιρεγῖίο ργδβάπὶ ϑαπς Βόπογε αἰβοίίωγ, ῥγορίθγ 
ϑΡ6πὶ: εχϊϑίμπαϊ δηΐη ζμϊαγυπι αἱ δὶ φὰ τε ἐρθαῖ, ἃ 1115 οοπϑεφια- 
ἴῶτ. Βοπογα ἰρὶ τον φινᾶοὶ απο δοοὶρίεπῆϊ ἀγριμηδπῖο δὲ ρίβθοτγα 
ἀοϊεοϊαϊαγ. 4υΐ γαγὸ ἃ υἱεῖς ῥγοβῖδ, δὲ 18 φυιΐῖβθαϑ ποῖϊ διιπὶ, ἢ θη ο- 
τεῖῃ Ὄχρδὶπηϊ, δβηᾶτλ ἀ6 86 ἰρϑὶ5 ορίπίοποπι 83:8} }|γ δἴ σου βγιπαγα 
εϑιϊαηῖ. 86 ἰρττ ΒΟπο8 6886 βϑῃάεπῖ, εοτυϊῃ ἰαηϊοῖο φυὶ ἰά ἀϊουπὶ͵ 
βάοπι παρ απίθβ. 86 διπϑιὶ δυΐαπὶ ἐλιθεπὶ δὲν 86. ἰΐδαιιο ᾿ΑΓΌΙη 6886 
αἴφιια ἀπιατὶ πιθ ἴῃς 6596 νἱάξαϊηγ φηδιη Βοποιὰ αἴβεϊ, δινϊοϊἴδαυα 
ῬΕΓ 86 6886 Ορί8}1}15 εἰ ἐχρείοπάδ, τρδαρὶβ δαΐθπι δὰ σοπϑίϑιεγα γἱἷ- 
ἀοῖῃγ ἴῃ 60 υἱ 4υῖς ἀπιδῖ, ημδπὶ 'π 60 αἴ Διθίτγ. δέαιθ᾽ Βοος ̓ ρϑυπι 
πιδῖγοα ἱπάϊςαπὶ, 486 60 1ρΡ80 νι Δπιδηΐ ἸΠΑΡΠΟΡΟΓΕ ἰδεϊδηϊαγ. 
ποπη]]δα ἐπῖπ Ἀ]ΐο5 8809 ἀδηϊ αἰεπάο8, δο5 46 801: η:68 εχ 86 πϑῖοϑ 
διηδηΐ, πὸ αἱ ΔΡ οἷβ γε βιῃθηίηγ πᾶρηορογα ἰΔΡοτνδηῖ, 81 βογὶ πέγυη- 

ὁ ἤθη ροϑ8ϊϊ, 864 5115 Βαδοπῆ, δὶ υἱδεδῃὶ εοὸ5 ἔγυϊ ϑεουπα (ογιυπᾶ 
ἀν εἰηοὸ ἩἸ 1]|ο πιΐπα8 εο5. ἀἰίβιιπε, 4αδπιν β 11}1 πο ροϑδίης υπδιτί, 
Ρτορίεογθα 4ποά δᾶπὶ μῸΠ ποπιηξ, 4086 οοηνεηὶὶ ἰβπογε. ᾿ 

10. Ουπι δυϊειη ἴπ 60 υἱ δπιοπια8, ΤῊ ΔΡ18 ΠΠ Δ ΠῚ 1] 60 τ ἅπιδ- 

πλογ, δπιϊοἰ εἶα ςοποὶοῖαξ, ἰδυ ἀδοταγαιιο ἰΐ φαΐ συ 05 ἀιπίςοϑ ἀπιογα οοπὶ- 
ΡΟἰεοπιπῖατ, ργοθα 1} 6 ὁδι διβοογαμι υἷπὶ δο νγῖαϊοπι ἰμ 60 υἱὲ ἀμιεπξ 
6886 8ἰϊδπι. ᾿8ηπὸ ἱπ φυῖρα5 μοο Μὲ ῥγὸ ἀϊρηίταϊε, 1 δ᾽ Ρ 1} 65 ἃς βγπιὶ 
Ρετπιαπδηξ δαϊοῖς ἰαἰ θη ὰ 8 νη οἶτιἃ ἱπίθργα δὲ ἱποοϊυπηΐβ8 δδὶ ρϑὺ- 
τηδύδυγα. ἴα πος πιοάο οἰΐαπι μοπιΐῃ 68 ἰμῖογ 86 ᾿πδδαιια}68 τηᾶ- 
χΐπιο βαγὶ ροβϑίπε διπίοί. δῖο απὶπὶ ροϑϑιπὶ δχαδηυδγῖ, δ6 4} 8} 1188 
δυΐοτι εἰ διιη! τὰ ἄορ. δινϊοϊα 6δὲ, Ἰπαχίπιϑααα δογμι 4ιὶ υἱγία τ δἰ πὶ- 
165 80πὶ δἰπι} πο. παπὶ σαπν ἰνΐ Ἰπαπδδηξ οΧ 56 ἰρδὶδ βτπιὶ ἃς δ: θὶ- 
168, ἔπι ἐπίεγ 86 βἈγιοιδίεπι τυθπίοτ ἃς τοϊπεπῖ; ποῆπε τοδ πι8]88 
ἀεοϊἀοταπῖ, παφαὰδ δὲ ἰαἰΐαμι που πι πιϊηἰδῖγοδ ργδθθοηῖ: ἱπιπιο γ6ΓῸ 
Ρεπε ἄϊοαπι, οἰϊδπὶ 688 ΡΓΟΒΙΡ Ως δο τορήπιμης. υἱγόγίαν δαΐπι Βο- 
ὨΟΓΌΠΙ 68: ΠΟ406 ρδοσᾶΓθ, ὨΘ4Π6 ΔΙΠΙΟ18 ρΘΓΙπ ΘΓ αἱ ρΘΟσδίΟΓΏΤη 
ἃς Βαρίτἰοταπι δἰηὶ δα πιϊπἼϑιγί. πὰ] γδγὸ ουιῃ δῖα ῖΐα 1 ἢ] Παἰνοαπὶ, 
φηίρρε φαὶ πα ϑυἱ φυΐάεπι δἰπιῖ᾽ε8 ρεγιπϑηδαπῖ, ἰηπὶ δὰ ρεγεχίβυτη 
οπιρα8 δπιϊοἰἰᾶπι ἰπίαγ 8ὲ ἰπδπίυγ, τπυΐϊυα ἱπιριοΒίϊαϊς ἀο]εοιαεῖ. 
αἴ166 δύ οπὴ δ ἱπσππῆϊ ἀϊοι8 ροτγτηδεηῖ: ἰδιάϊα δῖ πιᾶπϑοῖ 
ᾳυοδαὰ υἱἰΠΠ|Α1ε8 ας γοϊιρίαϊε8 πιιῖτο διιρ ρ 6ηἸ 6 πηι. δα ἀπίθμι διπίοἷ- 
[δ χαδπὶ υἱἱΠΠπ25 σοηδιϊευξ, ἐχ οοπέγαν "18 πιαχίπια σοπϑίαγα υἱ ἀδίιτ, 
αἵ οὐπὶ ρϑιροτ αἀἰνη, ἀοοῖαβ ἱπάοεϊο Κι διηΐουβ. πᾶπὶ 408 φυΐϊϑ4ια 
τα ἔοτιε [οτῖπιπα δρϑῖ, δᾶπὶ ΔΡ δἰΐοσο δχρϑίθῃϑ ἃ]0 ρϑπογα {ΠΠυ τὰ τα- 
πιαηδγᾶῖυτ. δὰ Πυπο πυπιθγοπὶ δπηδίογθπι οἱ απ αυὶΐ διπδίωτγ, ἴογ- 
πιοϑάτω ὃς ἀείοντηεπι ἰἰσεῖ ἀρργαρᾶγθ. φηποοίγοα νἱἀδηΐαν ἱπίογάδυι 
εἰ ἀπιδΐογεϑ τίου, σατῃ 608 4108 διπδηῖ δἰ δὶ ἵπ ΒΙΊΟΓΟ Γεδροπάεγα 
σοϊαηϊ. οἵ οδτία 91 δϑᾷπὲ ἴηι αἰπὶ πὶ διπεηίυγ, ἰαγα οἱ νοϊὰπὶ εἰ 
Ροβιυϊδιῖ: δἷπ π1}}]} Ἢ Βάθδδπε, τἰ ἀἰοιίυνη δἷϊ 1 ροβίυϊαγα, ἴοτ- 
ἴ8886 γΕΓῸ Π6ῆ06 τγ68 σοπῖγϑι ἃ ςοη Γατίαπι ρῈΥ 86 ἀδβί θγαξ, δε ἐχ 
ἐνθηῖα. ἀρροι το δυΐοπη πιϑαϊ! εἴ: μος δπῖπ Βοπιπὶ δῖ, υογθὶ 
βιδιία γεὶ ἀγίάδε Βοπαπι οϑῖ ποὺ μυπιίάαπι βεγὶ, δεά δὰ πιϑάϊοογία- 
ἴοπι ρεογυθηίΐγο: ἰΐαπὶ γοὶ οδἱάδα, οἱ οεϊογίδ. δεᾷ μδδς οτα ϊβηὶαν 
88:6: δ) δῃΐπὶ ἂΡ ἰὨδευο ποϑῖγο δἰ δπίογα. 

11. Νἱάοπίατ διηΐθιῃ, υοπιϑάταο ἀμτὰ Ρυϊποὶρίο ἀϊοίπην 6ϑῖ, ἴὰπι 
αἀ εαάετα ρογίϊπογα ᾿π9 εἴ διπίεἰτῖα, ἰὰπι ἰπ ἀἰσάεπι υθγβαγὶ. πδπὶ ἴῃ 
στουὶ ϑοοἰοίαϊα αἰ ϊσποὰ ἴν8 οἰ ἀργὸ δπιοἰ εἶα δἰΐαυα γαρεγίταγ ἰϊφᾳιθ 
4581 διαΐοοϑ Δρρε ϊαπὶ εἰ ον Ζεϊινασουπι πανϊραπῖ, οἱ ςοπιτη ΠΟ η 665, 
Ἰϊεπιαπα 608 φυίθαϑουτν δἰ ψηϑμι δοοί οἰαῖεπι ἰπίοτιιηῖ. φαδπία ρΟΓΓΟ 
σοποπηυΐο 688, ἰᾶπὶ ἰαῖς ραϊοὶ εἴ ἀλλοἰ εἶα : ἢδπὶ ἴδηι δῖα ἰὰ8 πο χα 
Ραῖοθῖ. εἰ ργονυεγθίμπι οἰγουτω[ογίογ “ἀπιϊοογατα οπιηΐα σοτητλυπΐα,, 
τϑοῖς δάπιοάμπι: ἴῃ δοοίείδέα δηΐπὶ δὲ οοτηπιηπίοπα ροϑῖτα πιὶοἰτἶα 
651. ϑπξ: δυΐθιι ἰγδίγιθι5 φυϊάοπι οἵ 804] }0η5 οπιηὶα ἱπίετ ᾿ς 
ΠὈπιπιιιπΐα, το ἰχυΐα δαΐαπι σον φιϑοήδηι ἃς ἀἰδιϊποῖα, ἃ] ἴϑαπο ρίαγα, 
δἰ τἴ5 ρϑπεΐογα. πᾶπι αἱ δπιϊοἰ εἶα ἃ] ΐδα τπηαρὶθ, Δ] 1δ6 τοΐπιβ διηὶ ἀπαὶ- 

11εἰ ἶα6. ἀἰςαγαπε ἀπίδια οἱ ἴυγα : ποπ οηἷπι βάθει δαπὲ ρά Γὶ Β.8 σηπιὶ 
1" ετῖϑ φυδο ἐγαιγί νυ ἰπῖϑγ ἴρ5ο9, που 8] θ 5 οἱ εἰνίθιιδ: δἰπιὰ- 
Ιεγααε 86 το Βαρεῖ ἴῃ δ]1)9 διμίοἰε18. δ]λάς ἱβίτατς δὰης δἱ ἱπίμτῖδθ 

΄ 

Ὁ» 

-- 

ἘΤΗΙΟΟΒΛΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΟΠΕΟΑΒΟΜ 11. 

Βογτιπι δἰ περ ϊοστιπι ἱπέοῦ 86, εχ δοῆπε δητατιπξ ἱπογεταεποπι, χοοὰ 
διηϊοἰοτίθι9 ἱπίεγαπτον : Ἔχ οπιρὶ ρταιϊία δοάδ! ἐπι ρεςοηΐδ ἔγαπάαγε 
ξτδυϊυθ εδὲ φῦδπι οἶγεμι, εἰ γαιγὶ πὸπ δροΏγγογα πᾶπι αἰΐεπο, εἰ 
δγοηίεπιὶ Ὑθγθαυᾶγα αυδπὶ 4ΠΘΠΙ εἰ δ] πηι. δεῖ δυΐοτι υπὰ ἐπε" 

ῥεϊιἴα Θἤδπι ἐπ8 απιρ] βοατγὶ μαΐαγα, ροσίπα ε᾽ φηδοὶ ἴῃ ἰἰσάετη τοραῷ 
βἰϑίαηξ εἴ δέ4πε ἰαῖε ραϊδδηΐ. οἴπῃδϑ δυιῖΐοπι δοοἰεἰδῖο ον ηΐς βο- 

οἰεῖΔ 5 ρδγῆθα8 ἂς πιθηι τὶς δαπὶ δὲπιῖ 168. ἀπὰ δηΐπι ἴτὲγ ἰδοίαπε εἰ 10 
σοπργεραπίυγ Ἠοπιΐπθδ, οὔτι δ ο]ατηθητὶ δἰϊραΐαϑ ρταῖίδ, ἕὰπε αἱ ΔΒ- 
φυϊὰ φιρογδηὶ δὲ ραγεηῖ δογαπι Ζαδδ δὰ νἱοΐυπι σα] ππῦ πα 6 ροτ δον. 
ἴαπι τὲςρ δ[ᾶπι δοοίεϊας οἶν1}}9 οἱ 4} ἰπϊτῖο α] δ τ|8 οασ56 οοισαιπία 
νἱἀεϊτατ 6886 εἴ ρεγπιάπετγε: ἢοὸς δηΐπι Ἰοραπι ἰδίογοϑ οἱ δι δὶ ἱδπαυαις 
δεορυπὶ ρῥγοροπυπὶ εἴ ἰμ8 6666 ἀϊσυηξ, φαοά σοπιπισμοτ εἰ τεὶ ρυ- 
Β]σαθ ὑ11}6 681. οεἴεγδα ἰρίταγ ϑοοϊοϊαϊαα ρτοὸ δα χαθοῆπε μϑδεῖξ 
υἷ]6 ἐχρεῖαηξ: ὑοῦ] ργαῖῖα πδαῖδε ἰά φαοὰ εχ πανίραϊϊοης φαδε. 
ἴητ, ἀξ ρεουπίδιι οοηβοίαπξ δυῖ αἰϊφυϊὰ 14] οοπϑεφυαπίαγ; ςοναταὸ- 
Ἰΐϊοπεα ἰὰ φαοῆ Βε}}]ο ραγδίυγ, δἷτε ρϑουπίδπι οοπουρίϑεφηξ εἴτε 
υἱοιϊοτία ροιϊγὶ δῖνθ ἀγθθτι αἰΐψθαπι ἐχρυβπαγα οπρίδηϊ; ἐζδια 4θς ἐτἢ- 
Βυΐε8. εἴ ρορυΐατεϑ. ποηπυ δα δαΐετα δοςϊοίδῖοδ ργορίευ το]ωρὶδ- 
ἴοι οοπρᾶγατὶ νἱἀδπῖατ, οἱ δοτυπι φαΐ ἅπὰ ΘΡ πίη ας φαἰταοξ, εἰ Ξ9 
θογτλ 4υΐ ΡΓῸ ταῖα οὐϊυϑφας ρᾶγῖ δγιαθο δα ἴη σοηνίνἑμτ σοιξϑ- 
ταηῖ. Βδὲ δπίπι ραγίϊα βδογ βου, ραγιίη οἵ σοηνοαῖα εἰ οοηνϊοῖος 
οϑιι88 ΟΟΤΙΡΑΓΒΗΪΌΤ, ΟἸλῃ68 δυΐδια 18]68 οἷν] δοοίοϊδτὶ δαθὶοςῖδε 
6856 υἱάδιϊατγ. πῸῚ Θηΐπὶ ργαθδδηΐθιῃ αἱ Πξδῖθηι, δε ἃ θᾶμα αθδε δὰ 
οπίπατα νἱϊαπὶ ρογιϊπεῖ, οἶν. 18 δοοίεἰαθ ἐχρεῖτς οἱ οὰπε οἶτοο δ 
δᾶοτα [αοἰππί, εἴ δά 6 οοϊεθγαπάδ ππᾶ οοπυθηΐπηξ δὲ σοηβτορθωζοτ, 
Βοπογθφας ἀἰὶδ ἱπηπιου τ! 9 ἔΓΙΡαπαξ, εἴ δὲ τεφαΐεται ουπα γοΐα- 
Ριαῖς ςοπίαποϊᾶπι ργδθβθηΐ. γὙετίβιπι}]8 εδὶ δηἰπὶ ρτίδοα βαοτλβιεία 
οοοῖυδαιο εἰ σοῃγοπῖυδ χυὶ δαοτβοίογαπι οδπ58 Βα αηίαγ, ςοἶϊο- 
οἰἶδ ἴᾶτὰ [γαςι νυ πὲ ρυίτη τἴλ6. χαδϑάδιηῃ ἔαΐθδε ἱπδιϊταῖδ: Εἷς ἐπα 
τοπιρογῖθηδ ἱπαχῖπιθ δῦ ορετα οαβϑαρᾶπὶ. ϑρραγεῖ ἰρίτον φοοξειδῖος 
οπιηδα οἰ Π 85 δοοϊοιδεῖδ 6856 τηεῖῖ γα, 4πυαἶεθ δυΐοτη ἐπεγίαὶ δοςῥεϊῶ- 
ἴεϑ, 1869 ἀπιίεἰ δα σομ δε ιδῃΐογ. 

12. Αἀτιϊπίβγαπάδα ροττο γοὶ ρῃβ]ίοδε ἔτία δαπὶ ξοπογα, ἰοϊ- 
ἄειηψπε Ὁ 1118 δἶνε ἀεργθδϑίουδδ δῖνα ἀθοἰπδίϊοπεα, φαιδροὶ Βαγοχα 
ῥεβιε5 εἰ ἱπιθεῖϊαδ, δυπὶ διιΐεπι γεῖ ρυ Β]ῖοδε δἀπαιϊηίεεγαπώαε ἔοτταδα 
τερπαιη, ορεϊπιαΐυπι ρτιποίραῖι6, οἵ ροϊεδίμδ δχ σεῶσα, φπᾶπι ἵμωο- 
ογαίοαπι πο ἱπαρὶε. ροδϑιμποδ ΔρρΘΙΪαγε: δε δαπὶ ρίατέτοϊ κο] οπξ 
Ροϊπίδιπ δἶνα τεὶῃ ΠΕ ΉΝΝ ποπιΐπαγα. Βαγυτη δαΐετα οταυΐασο τεξτιατω 
εϑὲ ορτίπια, {ἱπιοογαιῖα ἀειεγγίπια. ἀδο]ϊπαιῖο δυΐοπι ἃ τερτο 1γ γαμεῖ ἢ 
δῖ. 1. Ὀϊγααίιδ οπἰπὶ ρ6πῈ8. ἀπα δαϊπιπδ τοι τ 6δὲ ροϊεεῖαι, φοὰ 
Ρἰατγποπι ἴδιπμθη ἱπίετ 86 ἀϊ[[Ἔγαπὶ : ἴγ γαππὰβ δυΐπὶ δίῃ, ΓῈΣ ἘΟΤΙΕΝ 
φυρθυβ ἱπιρεγαῖ ὩΠΠΠΠἸδίεαι δροοῖαϊῖ, δἰθηΐπὶ τῸΧ ποη οδὲ ςαἰ διδ ποῦ 
88116 δαπὶ, φυΐφαα, ποῦ οἸμπίαπι Βοποταιι οορὶα πέος εἘ, δὲ καὶ 
14}158 688, αἷἢ}} ργαδίογθα ἀβδίάδγαιῖ, ἰϊαχιιε ποῖ δι, δορὰ δοστισα ααὸ- 
Βὺδ ρῥγᾶβεοδὲ σοιηπιοᾶδ ἱπιμ δ ἵπτ δἱρίφας ργοροπδῖ, πδῖὰ ηαἱ τοξΐς 
ποη μοι, τὸχ φυϊάδτῃ δοτιῖο [δοῖι8 υἱάδδίυγ. Βυῖο δάνεγσδις 1)- 
ταπηΐδ: ἢδτὰ φυρά 510] Ἔχρβαϊι δεφυΐϊπγ. αἴφυς ἤᾶπο δὸ σηαψὶρ ρεε- 
δρίσαυπι οδὲ 6586 ἀεδίεγγίπηδ: φυοα δοὐπιὶ Οριϊπιο εϑὲ οοπέσδεξαδα, 
ῬΘϑϑἰπιιτη, Ἔχ ΓΕΡΤΟ δαΐδιῃ ἴῃ ἰγγαηπιάθαν ἀεβθηεγαῖ: πᾶπὶ ποθ 8» 
«ἰίαθ υἠἰαπι τγγαποΐβ δδὲ, τεχ τηαὶυ8 δυΐεπι ἰγγδηπα οζβ οἶδε. ὧχ εὲ 
ορ ἰπιδῖατι ροϊεδίαϊθ ὑυθγοὸ ἐπ ραποόγυτη ργϊποϊραῖυπι κὲ οοταπμο- 
το, ἐορατη φαΐ ργϑεϑαπὶ ου]ρα, φοὶ ταϑ οἰ ϊαιῖς ἀἰφιγΒπσας ἐράα, 
οπιΐα Βοπὰ δὶ πιι] το τηᾶπιπιᾶπὶ δόγμα ραγίοτη δὲ υἱδάϊοσμ 
Εἰδῖγαῖυϑ ᾿ἰδά δ πὶ δοιρογ ἀοίδγιμ, ἀἰυἱι88 γορτδ [εὐ ξ οσβαί μα. 
Ῥοπριῖθδ, "ἰϊα πὶ τὶ ραιεὶ πιρρίϑιγαῖαπι ρογαπῖ, ἐΐχηα ὑπηβγο δὲ δοὺξ. 
Ὠοϑί, ργὸ υἱεῖς ορἔπηϊδ δίφια δϑαυϊδδιπιβ. οχ {ἰπιοογδῖία ὅπέση 
Ῥορυΐάγοπι δἰδίωπι ἤξ οοπνεγθῖο. δυπῖ δηΐπι ἢ86 γοὶ ροδῖοας φ- 
το δῖγαπ δε ἴογτηδε ἱπῖεγ 86 βηϊϊίπιδε : ἤδιη οἰΐαπι 6χ οδῆσε βρη» 
δἰλδ παίαγα 818 πιδ]εἰτπαϊπἰ5 υἱάδίογ 6886; οπιπεδας φαΐ οεπαῖ δῇς 
ἰπίθγ δὲ δυπὶ ρᾶγοϑ δ δβῆπαὶεβ. δε ιηΐηϊπιθ οτωπίπαι υἱάοϑα 9ῷ- 0 
Ρυϊατίς ροϊοδῖαδ εϑὲ, φπΐα ρϑυ]αΐυπι δάἀιποάππι ἃΡ δὰ σγεῖ 
ἔοττπια 4πᾶπὶ ΡΟ  ἶαπι Ογαθοὶ ποπιΐπδης ἀδἤεχίξ. ἃς τοὶ 
φυίΐάεπι γερεηάδε ἕογπιαθ μοο τηαχὶπια πιο ο οΟπατμυ δΓῖ 8. 
δηΐπι πιϊπίτοα εἰ ἴδ  ΠΠ Ἰπιᾶ πιπτμῃο 6ϑὲ. θάγαπι δαξοιη δἰ πνάχηφο φᾷ 
συ]! ἐχθιπρία ἐχ ἔδυ" 8. ρτῖναιϊ5 ϑυπαγα ἰΐσαῖ, ραῖγιο σϑῖα 
ΒΠ 18 δοοϊοῖαϑ γαρπὶ δρεοῖοτα αυδπάδηι ργῶθ 86 ἰεγῖ: πον Βἢὲ 
ΟΌγδο δυηΐϊ. πο οἱ Ἡδιρέζαν στα) Ρϑέγοπι δρρε]]αὶ. ῥιτῖαμο εαὶ 
Ῥοϊεδίαϊοπι τορηππι ρὲ οχΐπια σἱ ἀδίωγ ἱπηήταγὶ. δεἀ ἀρυὰ Ῥεγεδ μέ, 



ΕἘΤΗΙΟΟΑΌΜΝΜΝΙΘΟΜΑΘΗΕΟΒΟΌΜ ΥΠ1. 

Ροϊεϑ1α8 εβὲ Ἰγγδηπίοα - αἰαπέπτ δπὶπὶ ΠΡ ογὶς δυΐβ τξ δεν, οἱ ἦο- 
ταὶηΐ ἴῃ δογϑοϑβ πηρϑγίαστη ἰγγαηπίουπι: ἷπ 60 δρΐτ ποροίμιπι ἀοπεμιὶ 

30 δρίϊατ, οἰσβιδ ὉΠ] 81 σοπϑυϊιπτ. δἴφος μοο 88π8 τϑοΐμη δϑὲ, 5εὰ 
Ῥογϑίσυνη ἀοργαυδίηπη ἃς ρϑιυθγϑιτα. δοόγηπὶ δηΐπὶ 4οΐ αἸΓοττιηῖ, 

511 

ῬΡΩ πΠόηνα υἱἀοπῖογ σοπδίαγο. δἴηπθ ἱπ δοάδπι ππιηθγο δὲ ογάϊιθ 
οϑρί αίειη ἰοσᾶγε Ἰΐροῖ. ἴᾶτα γδγοὸ δἔϊδπ) σορπαίογιπι ἀπο εἴα πιὰ]- 

τἰρ!ὲχ δο ππῦ δ Γοὐπῖ5 υἱἀθιυτ θδθ6, ἰοΐδαυθ ἃ ραΐεγηδ ρεηάδθγθ. ρᾶ- 
τόπῖθϑ δηΐη Ἰδαγοβ ἀϊ]ίρππι αἱ αἰ χαϊὰ δι, [δεῖ δυΐοτη ρᾶγδηῖοδ 

ἱπιροτγία φιοχας ἀϊξίατγε ἄεθαπὶ. ἴαᾶπὶ υἱγὶ εἰ Ὡχουὶϑ δοοίοία8 «ὦ αἱ Ὁ} ἢ] φυϊρρίαπι ργοίεοϊιη. ταθἰΐι8 ἃυυΐθτη Ὠουθγοηΐ ραγθηῖοβ 20 
ορεἰπιδίωπι ργιποϊρδίαπι ργοχίπιε υἱάοιιγ δοοθάδγθ: ργὸ ἀϊρηϊ δῖα διοβ Ἰΐβεγοβ αιᾶπι δοίμηι ᾿ἰβετὶ δὲ εχ Ηἰ5 6886 ῥγοουθδῖοδ. τηδίογα 
δπΐπὶ Υἷγ ἱπιρογαῖ, ἴῃ ἰἴδαια τε θυ ἱπιροναὶ ἐπ φυΐρης νἴγαιη ορογῖρῖ. ἀςπίαπε πϑοθβαυ ἀπε σοπίυποίαπι 68ὲ οἱ φυοα βοποναίητο δδὶ ἰᾷ ἃ 
ἱπιρεγᾶγο; εἰ 4086 τπια]ϊογὶ οοπνοπίπηι, δἱ ρογιημτ. φιοάδὶ νἷτ ἰΠ. 4πὸ ροπεγαίαπι δ5ῖ, 4πᾶπὶ ἰά ημοά παίυτα δεῖ οἱ σαοὰ ΓΣΣΙΣ 
οτνθ5 ἀοιπίπεῖατ, ἰη ῥδιισογῶπι ροϊδϑιαίθι ἤξ σοππποϊαῖίο: Δ πᾶπι απο ἃ} δἰΐχυῃο ρῥγοίεοϊππι δϑῖ, οίῃβ δεῖ Ρτοργιθιη ἃ 400 Ρτο- 

(161 οπῖτη [ἀοϊδὶ ρυϑεῖεγ ἀἰαηϊταἴθτι, πο ἢ αι πη] ον 651. ἱπιοεάαπι γαγο [οοίατη δϑῖ, τὸ ἀθπα δὺϊ ρἰϊης δαὶ φιυίά θεῖ οἷα σαὶ ἱπμδογεῖ. ἰά 
δὶ υἱ πιυϊίεγεν ἱπηρεγθηξ, 686 δοί θὲ φυΐβριν8 διῃρ ἰϑδίπιαθ ναποιαπὲ διιτοι) ἃ αυο γαϊΐχαα ογία διιπῖ, {Πογαπι πῸ]]1π6 ρτορτίαπι δϑξ, δαῖ 
πεγεάιϊαϊοδ: ποὴ ἰρίϊατ ἴατη δα υἱγίαϊθ 86 ργορῖον ἀἰνιτἰα5 ἐὲ ρο: οδγίθ τηΐμδ, ργδοίδιθα ἰοιπρουΐδ ἰοπρίπηαίτδῖο ραϊγίδ ἀπηογ ἴῃ Βἰΐπτα 
ἴδῃ εἴδη ἱππρογαίαγ, φυθπηαιποάππι ἱπ ρϑισογαπι ρτίποϊραῖα, ἐχ δηρουίογ δϑὲ. ρᾶγεπίδβ δηΐτῃ ᾿Πρ 6 γοῸ8 98:8 1π| εἴ παι δυηὶ αἰ] ραπε, 11- 
θη 98 ροϊοδίαι! δαῖοιη {τδίδγιια δοοίθῖδϑ διμν1]}18. δϑῖ: δυ πὲ φηΐτὰ ρᾶγε8 Βδγὶ ρᾶγδηϊεβ δεῖδίθ ργοργδϑϑβὶ, δὲ ἰυτη ἀδηΐψαθ σαι ἐπι! Προγα δὺξ 
πἰοὶ αυοδὰ δοιδηῖθεις ἰπῖοτ δα αἰ Π[θιπιπῖ; φυοοῖγοα 51 τππ]τιπι ἰπῖετ δὲ δεπῖγο οοθρογυηῖ. δἴχια οχ ᾿ἰ8 ρεγορίοποπι οἰΐδπι εϑὲ 4ΠΑπη ΟΡ τοῖα 
ἀϊοιαηι δεϊαιῖθ 8, ἴαπι δινίοἰ τα [γαΐθγπα οοπδίδγε ἤῸΠ ροίεδῖ. δὲ ταβθιριι ΠἰΡογὶ δἰπὶ ςαγίογθβ. ρδγεπῖε ἱρίϊτυσ ΠΡ εγοα πὶ 86 ἴρ8ο8 ἀϊ- 
δηϊθπι ροριυιατία ροϊεσῖαδ ἡαί οπι οὐμπὶ ἴα ἴΐ8 [ἀμ] 15 πιαχίπιο φῦ ἰἸἰρυπε: πᾶπὶ απὶ εχ εἶθ παιΐ βυπὶ, δὸ ἦρϑο φυοά βερδυϑιὶ δυπῖ, ἴδπ- 
ἀοπεΐπο οαγεπὶ (Πἰς Θηΐπι 6χ 86 410 Οπηπ65 ἱπιρδγαπί), ἴυτπ ἴῃ 45 Δύδτη Αἰ αγί ἱροὶ διπι, ΠΡ δεῖ δυΐθτη ρᾶγοπίεθδ αἱ ἐχ 115 πατῖ. αἱ ἴγα- 30 
Ἀπ  ΣΠ}8. ὁδὶ ἴθ ἀυὶ ἰαιρογδὲ, ϑπα|ιο συΐᾳας ἀαίμγ αὐοϊοτγιίαϑ οἱ ]}- 
αοηπα. 

13. ἴῃ πἀπαηυδααε διιΐδπι ταὶ ΡΒ] δα πιϊπἰογαπάδθ ἴογπια 
οαἴδημ δῆο08 ἤπε5 ῥγοίεγγε υἱάδῖγ ἀπο ἰὰ παῖδε δἱ ἴῃ8. ἃ 
ᾳῦδε τερὶ δδὴ6 οὐνπὶ ἰΐδ αὶ ἰπ γόρηο υἱνομπῖ ἱπέγοοῆίς, ἰπ αιιαάαπι 
Βεπδβοῖϊ εχ ἰθηθα ροβίια οδῖ. β6ηδ δεΐπὶ τηθγϑίωσγ ἦς [5 φυΐδι5 

πδ5 ἱπίεγ 8ὲ ὡπιδηῖΐ, ηποιὰ οχ εἰϑίθιν παῖὶ οἰηϊῖ, πᾶπὶ δὸ ἷρδο φαοά 
ἰάεπι δυπὶ αἴφαθ {]}1, δὲ αἰ ἰπίογ 86 φυοαπε δἰπὶ ἰἰθιη, ἰσοῖγοο ἀς 
{γαῖεῖθυϑ [τὰ Ἰοχαΐ πο] θη, ἰάθιη ϑδηρυΐ8, εἴτ ρ5 οδάεπι, οἱ οδῖθνα οἷπδ- 
ἄετη βεπϑεῖς. βαπὶ ἰρβίυτγ χυοδατηπιοάο ἀπιπὶ οἱ ἰάθιῃ οἴΐδπι ἱπ οοτ- 
Ροτίβιιβ ἀἰν 55 δος ϑδβραγδιϊ8. τπῶρπῦπι αυΐῃ εἴἶαπι δὰ ατηϊ οἰ ται τπο- 
πιεπῖπι παρ εῖ δἀυςαίϊομί8 σοτηπαπῖα5 οἱ δοῖδιϊα ἃ αι 1188. ὨδΤῃ 
δεηυδίδτη δϑαιυδὶϊα, ἱπαυῖς 116; δὲ φαΐ [πη] αγίταῖε ςοπδυεϊπάϊπεααα 
πεῖ ἀοἰδοιδπίοτ, 50 44165 δαπί. ἴα διπὶ οἰ ἴα [᾿δἴθγηα δοδ] υ τα 
ἃτηϊοῖ εἶδα διπι Π]ΐπὴα δοῖ, Ρδῖγιιθ] 65 ἀπέθτι γε ἰφυΐααε οορηδῖὶ εχ μο- 1162 
τῦῖη οοπίαποιΐοηα ἱπίθγ 88 οοπίπποιὶ ϑιιπῆ: Ἔχ 60 Θηΐτῃ δοϊ]ΐςεῖ, φιοὰ 
δχ εἰδάθπι οτιϊ 5δππῖ. δἴχῃβ Πονυτι αἶϊὶ δαπὶ ἱπῖοτ 56 ργορί πφυΐογαδ, 
ΑἸ αἰϊοπίοτοδ, φυοά νε] ργορίαδ γε] Ἰοπρίτια Δ} εἷβ ἀρ εδὶ δοσγιπι 86- 
ΠΟΓΙΒ ἀποίογ εἴ ργίποερβ, δ δαΐθτηι ίαθ ΠΡ τὶ οππὶ ραγεπΈθεϑ εἴ 
Βοιπῖπίθυς οὐτη ἀ1|9 ἱπιπιογίδ θη 5 δηιὶο ἴα ἱπίογοθάϊε, οΣ σαπι Βοπδ 
4υδάδμπη τὰ δἰ4ιια δχοθὶεπῖα ἰπϊογοθάϊι. Βοπεβοὶϊα επῖπι ποϑ πιαχὶ- 
τοῖϑ αἰϊεσδγυπε: σαῦ886 δηΐπὶ δηπὶ ἴυτῃ υἱ ΑΠΠ παδοδηῖηγ δὲ αἱαηΐμσ, 
ἴηπὶ αἱ ἰαπι σοπβιτπαῖΐ ᾿πδευδπίυγ. ἱπδϑὲ βυΐδιη ἴῃ ἰ6}} ἀπιοἰἰὰ 60 
Ρἷαβ ᾿ποαπήϊδεῖ8. δὲ ἈΠ} 6115. φιιαπε ἴῃ αἰϊδπογαπι, 4ιο οἰΐαπι υἷας 
ΠοΙπιπαπίϊδτα τπδρῖ5 ἱπίογ 86ὲ ἀδυϊποιΐ δυηΐῖ. ἰπϑαηΐ δαΐθοι οἰΐατπ ἴῃ 
[ταΐεγηα δϑήοιθ αι86 ἴῃ 80 ΔΑ] πη ἀπιΐο ἴα, δο πιο αυϊά πὶ πιαρὶϑ 40 
ἧπ Ῥγοθίβ δὲ δϑ,ι οἱ ΟἸππΐπο δίτηι 8, 4αδηῖο τηᾶρῖ8 πίον 86 [απηὶ- 

δπῖτπι ρᾶγαϑ ἵἱπίεγ 86 οἱ δ84υ8165 δαείαἴϊο; οἵ φυΐ ϑιιπὶ ἴα[68, ῥ᾽ υὐπιατα [{γ65 ϑῃπῃ, παπίοαπε πιᾶβῖϑ 80 60 ἰδ ρογα 4πῸ ργππιπι ἰπ Ιασοτῃ 
15ἄδιη 5ιυἀι5 δο ἀἰδοἰρ ϊπ|5 ἀθη} σο τι] Π]αδᾳι6 τηουῖδ5 ργαθάμ! εὐἀΐεῖ ϑαπὶ 86 τοπίηο ἀΠ ριπι; σαπηῖο ἀσηΐᾳπο δἰ πη] οτῖδαϑ τπουῖθαϑ 
διπὶ. Βαΐο ἰρίτατ 5ἰνηη 8. δα δννιοῖτἶα υἱθίυγ πα ἰπ ὸπιοογαιία γα- ἘρΩΑ Ἢ ϑιηὶ 4] εχ ἰἰϑάδτα παῖὶ εἰ ἢπὰ δἀυςαῖϊ δἱ δίτ!] σιγὰ ἂς ἀϊ- 
Ῥοτίτατ, ροβίαϊαι επὶπι γαῖο εἴ παῖαγα οἰνίιιπ αἱ ἱπίεγ 88 δἰπὶ ρᾶγοα ἰϊροπεία ἐγ δυπ|, ροπίγεπιο ῥτσο)δεῖο δὰ ἡπδθ ἴδιιρογὸ οοπδίδε, 
εἰ τἱνὶ Βοηΐ αἴψῃες δϑαυδὶθα: υἱοϊσϑίπη ἰρίτπτ δἰ δοφαλ!τογ 801 6ηὲ π-. ἷπ Πᾶς οἱ ρ]υγίμδ εξ Ἀττηϊβοῖπια δδῖ. ρϑγαθαῃᾶ βηΐθπι ργορογίΐοπε 

80 ΡΕΓΑΓΘ. ἴδ 18 ἐγρὸ οἱ δοτῦτα πιο {ἴ 6ϑὲ. ἴπ ἀδο Ππδιϊοπίθ δ δαϊοῖπ. ἰπ οοἰογὶδ Φθοαα8 οοβηαῖῖδ δᾶ 4πᾶ6 δημο ἶαθ ργορτία δαηὶ γερϑτίπη- 
ἃ τϑοῖα γεῖ μι )ςδο δἀπιϊηἰδίγαπ δε ἴογιπα φυθπιδ πιο υπι ἰπγὶ ρᾷ- ἔμ. ἴατη ὙΟγῸ 4ιιδ6 ἰπῖϑγ υἱγαπὶ εἴ Ὀχόγοῖα ἀπ οἰ εἶα δδὲ, πιαχίιη 6 86- 
τατα ἰοςΐ ἐἀϊάης εδῖ, δὶς εἰ ἀππϊοϊ ἴδο, τηϊπϊπιπιηιε ἴῃ ἀοιογείπια. σαπάυπι παίϊπγαιη Ὑἱ θ᾽ 6666. Βόππο δηΐπι δά σοπίαρίαπι ἀρίϊοτ εϑὲ 
ἐπ τγταηπῖάθ δηΐπν δὰϊ πἰΒ1] δὺΐ ράγαπι Ἰοοἱ ἀπιϊοἰτἴὯ6 γαἰϊοῖαπι 68. παίωγα 4πᾶπι δὰ βοοἰεἴδϊθπι οἰνῆοτι, φαδηῖο ῥίον πιρρίϑαπε πθοθ5ϑ8- 
ἀπῖεσ απο δὐὴπὶ ἨἾ ἈΠ] εδὲ σοιππιαπα εἶ 4ηΐ ̓ περογδὶ σιμπ 60 φυὶ ρᾶγεῖ, τστίβ οἰνίϊδίε ἀοπιιδ δῖ, φιδπίοηαθ Ἀ]ΐογαπι ργοογθαῖὶο δηϊπιδηϊππι 
πες εἶα Ρτοτϑιι8 αππϊοϊ ἴα δοῖ. παᾶιῃ ἠ6 ἰπγί8 φυΐάεπι ἰπῖογ δο8 α}1Δ οπινηΐιπὶ σΟΠΙπμΟἷοΓ 68ῖ. δίας ἴπ οοιετίς φυϊάστῃ Ἠδοΐδηυ8 ργορτγε- 20 
δϑῖ σοιμταυηῖταϑ, δε ἰδπππᾶθπι ἰπγί8 οἱ ἀπιοιεῖδθ 685 αυδηΐατι ἰπ- αἰϊϊητ σοιππιππίίαδ; ποπιΐπεδ ἀπῖεπι πῸη δοΪατα ργοογεαιίοηΐδ ᾿Βετγο- 
τοτοοαϊε ἀγιίβοῖ σαπι ἱπϑιγιπιθηῖο, ἀυῖπηο στη ΘΟΓΡΟΓΘ, ἀοτηΐπο οαπ ται σδιϑα σοτμπαη! ἄοπιο αἰυπίηγ, 56 οἴΐδτα τὲ δογαπι 4886 δὰ 

»ϑ8ετνο. ἨΪ5 Ἔπίπι ργοϑδιπῖ φυΐήεπι δὲ σοπϑυ πὶ 1 αυΐ αἴαπίαγ: νοση. τἱΐατπι ρετγιίίηδπε τπδιογθῶι Βαρδαπὶ [ουϊεδίοπι. οἰδένη δηΐπι δδογὶ ρῖδ. 
πος δπιϊοϊτία ποὸ ἰὰ8 δϑὲ πορὶβ οὐπὶ γορυϑ ἱπαπίπιΐδ, ἱπιπιο π6 οαπὶ 80 ἀϊνίϑα δυπϊ ἐοτγαπι οἴδβοῖα ἂς ταῦπεζα, δἰίαδχας δαηΐ τἱγὶ δ] δα χο- 
διὸ αυΐἄοτῃ απὶ μόνε. δεὰ πϑῆπα ὁππὶ ΒΕΓΎΟ, 4μἃ 86ΓΥῸ8 688. Ὡἱ}} τσὶς ραγίθϑβ. ἱπδογνυϊπηὶ ἰξίτγ δἸῖοσ δἰ τογί δυὰ ἴῃ τη βάϊππι δϊετεπίε, 
δηΐϊπι ἀοινίπο οὔτι δόγνο οοϊππιαπα δ6ἴ: ΠΔΠῚ δεγνὰ8 ἱποϊγοπδποη ργορίει ἤδης οαιβατα ἴῃ ἮδΟ δπιϊοἰτία δὲ ὉΝ]1 1825 ἴπθεδε υἱἠεϊοτ οἱ 
δϑὲ αὐϊτναῖωνη, ἰηϑἰγαιπδηΐαπι δυΐεπι δασντια ἱπαηίτηι5. 4μὰ ἱξῖτιν δεσ-. νοϊπρίαα, ααοήδὶ ρτγοθὶ [αογίπε, οἰΐδηι. ργορῖοτ υἰγιηἴετι ἀπ οἰ ἶβπὶ 
σὰ δϑῖ, πη] πορὶςβ οατπι δὸ αππϊοϊ εἶα ἱπιετοοάϊε, δεὰ υὰ Βόπο ἐδ. ἱπίεγ 86 εοἴεγε υἱἠθβυητιγ. εδὲ θηΐτη αἰγίαδαια τυἱγίαθ; ἂς ταὶ 
παῖ οπιπὶ Βοπεϊπὶ ουπὶ 60 ἀεὶ ἰδρῖ8 οἵ σοῃνθπεὶ ρᾶιιϊοορδ 6886 ρο- Γὄ 58η6 ἰφείαθιπίαγ. ᾿ἰΒεγὶ δπῖδην οοτητηθη 68 Ὑἱποῦ]} ουϊαδάθτη ἴη- 

τοϑὲ, ἴι 9 αἰϊᾳποὰ ἱποτοβάεγε νἱἀθίασ, δγροὸ δὲ διηϊοἰ εἶδ, φαοδά ἤόπιο δίαγ οδιϊποπί. ἰΐδαιε οἰτῖιι8. ἀἰδϑο  ναπέπγ φιὶ 1Προτίϑ οαγθηε. Πἰροτὶ 
εοῖ. ἱπ τγτγαπηί θυ ἰρίταγ ποαπο ἀπιίοἰ εἰϊ8. πὲ σι ἰατὶ πιὰ τη τοὶ ϊ- δπῖπι ςοπηπυπθ ἀαογιιπι δυηξ Βοπυπι: δἱ 1Ἰὰ οπῆπα φαοή σοπηπνῃα 

10 οἴατηι 6ϑῖ ἰοοἱ. αἱ ἴπ ρορυ]αγῖριι ροἰεϑίδεθυ8 δἰ αὐύμν τ τὰ δαΐη. δϑὲ, δά ςοπιϊπαπάιι ναἰθῖ. υἶγο δυΐθτι στη ὈΧΟΓΟ εἴ οππῃΐΠο δηπΐ 0 10 

ἀπῖεσ εοδ 4] διιπῖ ρᾶγεδ φοπητμαηἷδ 58 ηῖ. οαϊπ ἀπιῖσο φυοπιοάο 81} υἱνθπάστα δἰ φαυδογαῖατ, πἰΗ1] αἰ ἃ δὲτὶ φινᾶσν 
14. ὦ σογατηυηἰϊδῖα ἰρίταγ φυδάατη οτππῖ8 δηνίοία οοττΐϊαγ, Δύδογογο φαϊή ἰμίου 608 ἰατὶα ἱπίογορ δῖ. ποη δπΐπν ἰάδαι ἰυ5 δδζ 

πϑοτηθάπποάαπι ἀϊχίπια 5. πὶϑὶ χυΐδ (οσῖθ οἱ οοριδίογαπι εἴ 50 ἀα] πὶ ϑπιΐοο οππὶ δηΐοο πεαὰδ οππ δἰΐθπο ποαθδ οπππ δοοὶο εἰ οὔτ ἀϊ- 

ὡτωϊοϊἴατι ΡΒ Ηἷδ δεοϊμογθ νη. δὲ σόγοὸ οἰνίηπι οἱ {γα ππὶ ἐδ δοῖρη]ο. ΤΣ 

ξογῦπι 4υὶ ὅπ πανΐραηῖ, δἰ ἡπαθοῦπαπε δηπῇ Βαΐαδ βεποτῖ8 ἃπεοῖ- "ὁ 15. (πὶ 5ἰπὶ διηΐεπι ἔτ]α ἀπηϊοἰ δε ρεπόγα, 4αεπιὰ ἀπιοάστη ἰηὶ- 
ἴδο, αρογιϊαβ σοπιπιιπίοδγα ἴμ!εγ 86 Ὑἱάθηϊογ: σοηβεηδα ἐπὶπι οἴ [0 ἀϊχίπνιο, εἴ ἴα ππβασδαθε α]ϊ δἷηϊ ραγεδ πιο, ἃ} ργδδδιδηϊία 

Ῥά444 

ἱπυρετγαῖ, δῦ σὰπι οἷϊ Βοπαβ, οῦγϑιπ δοττπὶ Βα 6 δῇ, ἰᾶπηλδτη Ονἶα πὶ 
Ρϑδῖογ, υἱ δἰηὶ Ἰοτίαπαδιὶ ἂς Ἰγθδῖϊ; πὰ !ἀθ΄ οἱ Ἡ οταογυδ ἡ ρᾶπι οιππόποῖα 
Ραβίογοιη ρορυϊογατι βρρεϊϊανίξ, [αἢΐ8 ἐπἰ δυΐετα δὲ ραΐεγηδ δπιϊοὶ- 
ἶα, πἰϑὶ φαοά πιαρηϊπάϊηθ Βαπεβοίογυπι ρτγαθβϑίαϊ. οδὶ δηΐπὶ ρϑῖδγ 
Α]1Ὸ σδῦϑα οπτ δἷξ, χυᾶθ υἱάδθῖαι 6886 γδ5 ΟἸΏ ΠΣ τη τπώχίτη 8; ἰάοπι αι 8 
δἸεη ἤσπὶ οἱ γα ἀϊεπάυτη συγανΐῖ. δίφυς ἤδες δαοπι ανΐβ εἰ πιϑίουῖ- 

20 Βπ5 τὶ υππίπτ. δὰ πρεγδανάιιπι δηῖηὶ ἀρ δὰπὶ παίαγα οἱ ραῖεγ ᾿ϊ- 
Ὀετγίβ δὲ ανὶ ποροιϊΐδυς εἴ τὸχ 1158 41} δᾺῈ γερπο δυπὶ. ἴῃ Ἔχοθ!]επιία 
ἰρίτοτ διίαπι ᾿δε αἰπί οἰ εἶδε ροεῖῖδε δππί, ἰϊϑφη6 οἴαπι ρατδητίθεα ἔγί- 
Ραΐϊας Βοποϑ. ἰὰ5 ἰφίϊατ 'η Ηἷς ποὴ ἰάδπι νδιϑαίογ, δε ἰὰ ργὸ ἀϊρπί- 
δῖε δϑῖ: 18115 δπίπι εἰ πουύμη αἰηϊοιτἶα 6δῖ. ἰδὰν υἰγὶ εἴ ὑχοτίϑ διπίοἷ- 
τα δαάδθτι ε8ὲ δἰαῃε δὰ 4186 ἰπ ορεϊπιαίππὶ ργίποῖ μαῖα: δχ υἱγῖθῖα 
δπΐτ τα8 ἰοΐδ ρεπήϊιατ, εἴ ρίυδ Βομὶ τη] οεἱ ἰγιρυΐτατ, δὲ φαοά οὐΐ- 
Ὧε ἀρίππι οἱ ἀσυοτηπιοάαίιτα δεῖ. [16πὶ ρότγγο δὲ ἦθ ἴθ γα οοπίΐθη- 

ἤτω. {ταϊγατῃ δυΐοιπι δπιϊοἰ [ἴὰ δοάα] ἰτιπὶ διπίοἰταο 5 1η1}15. 651: δηπὶ 
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χυδάεπι ἰπΐεγ φὲ ἀϊδγαπε (πᾶπὶ οἔ δαεχας Ῥοπὶ ἱπῖθτ 86 ἔππε διωϊοΐ, 
ὃ οἱ πιδίϊον ἀειετίοτί ; δ τεσ ἱποαπάϊς; οἱ 1ἰ φαΐ αἩΠΠΠπαῖοιῃ ϑοχυμιπ- 

ἴαγ, ἴαπι αἰ! τατῖθα 5. ργαοβδα δία ἀθυα 68, τυῖη ἰπαδαυαΐθθ δς αἰ{{6- 
τϑηἰ68), 605 φιΐάδιπ φιὶ ̓ πῖον 86 δαηΐ ρᾶγεϑ, δἰϊδιη δπλαπῆο οἱ γα 1419 
τερυ8 οροτγίεϊ Ἔχδεχυδγὶ, 608 δηΐδιπ 411 δῃπὶ ἀἰδράγεϑ, ἰά φιὸ δαυζ 
ἰηζοτγίογαδ, ργδθϑίαμεϊδθ εἴ ὀχοο θη ἶδα ργοροτίίοπο γεάάθια ἃς τα - 
ταϑειγῖ. οὙ ΒΕΓ δυῖθπι οὐ πα! δ: 05.685 οἴ 4ιΘγ6]αθ ἴῃ θὰ δπιϊοἰ εἶα δοὶα 
πδτηι οσοηϑιϊπἰϊ αὐΠ{|89, ἀαὶ σατο ἴῃ εὰ τααχίιπ αὶ πας πη πιογίϊο. πᾶπὶ 
4αϊ οΡ υἱγίαϊθυ διιπὶ ἀπηϊοὶ, δἰμάδαϊ ΔἸΓογ ἀδ6 δἰΐθγο Β6η6 τηδγογὶ: 
Βοο δηἰπὶ υἱγιαϊὶ5 δὲ ἀπο οἰ δα ργορτίαπι δϑῖ. 1119 ρόοσγο μᾶς ἀβ τῷ 
οογῖδηθθυ5 πδ4ιι6 ογἰπιϊηπαιίοπ 5 δχοίϑιιπε 646 Ραραδα. ἰπ δα 

40 δηΐπι αυΐ ἃτπιδαῖ οἱ θ6π6 πιογοΐωγ, ποπιὸ οἶΐδηϑο δϑὶ διιΐτηο: ἱπηηῸ 
ΤΟΓΟ 81 Βηπηδηίίαϊο οἷῖ ρο]ϊξι5 οἱ ργαίυδ, γοίδγι γταῖίαπι. ἴδαὶ αυὶ 
Βεποβοὶϊ5 δἰ ἰογατι ϑαρογαι, οατὰ ἰά φαρά οσαρῖϊ ἀρϑοαηδῖπτ, ποι 4ι16- 
ταῖαγ ἀδ διυιΐοο. ἀἴθγάιε δαΐτα Βοπιτῃ δχραῖϊξ, π6 ἴῃ ἀπιὶς 18. φυῖ- 
ἄδπι ργορίεγ νοϊυριδιθιη οοπο ] τῖϑ δάιποάηιη 886 06 φιεγεῖδο ἱποὶ- 
ἀαηῖ, πδπὶ δὶ σοηνϊοία ἰδοίαπιατ, ἰά φυοα Θχρεϊωηϊ, σοπιϊηρὶς ραγίϊοτ 
δ οΡυδ. τι ἀϊσυϊυ5 δὐΐοπι υἱάθαῖαγ 18. αὶ δἰ [δγυση ογἡ αἰ ποίαγ 60 
ηποά ΔΡ δο ποῃ ἀεἰδοϊείογ, οαπὶ Ἰοῖοϑ ἀϊδθ συιπ 60 ΠῸπ ΘΟπίδγετγε 
Ἰΐοθαῖ. απιϊοϊἰα δυΐθῖη Οὐ αἱ] ταῖοπι οΟπϑεϊτιῖα οτἰπιϊπαιίομυμι οἱ 
φαετείαγοπι ρίεμα εδὲ. πᾶπι αυΐα Ἔπιο πιεπιὶ οασδα υἱπμπῖαγ Ορεγὰ 
εἰ οοπϑυδία πε πιαῖθα, 86 ΠΡΟ ρίαγα ἀεϑι ἀεγαπὶ, δεπιρογαπε ταΐπα8 
ἀυδπι οοπγυεαίΐαι ἤλΡεγα 86 εχιδναη!; ἀεπίχας ἀπουπηιηγ 88 ἴἰᾶπὶ 
τοῦ ἴὰ πο οουϑεαηὶ 4υδπὶ πη} 5 δρουῖ, οὐπὶ ργδοδογιπι αἰ ροὶ 5δἰπῖ, 

40 11} δυΐαπι χαὶ Βεπεβοίιπι σοηΐογυη!, ἴάτα πιο ϑιρροάϊιαγε ποὴ 
Ῥοϑϑυπῖ 4πᾶπὶ ται 5 ἐρθηῖ [1 ἴῃ φυο8 Ρεπεβοία σοπζειπμίαγ, υἱάθ- 
ἴων δυΐεπι, οἱ ἰπ8 εδὲ ἀπρίεχ (αἰ τεγηπι δπΐπὶ θὲ ποπ δογὶρίυτῃ, αἷτ6- 
τῦτι βογὶ ρίππι οἱ ᾿ερὶ πιιπι), δα δὲ δπιλοϊ δᾶ, φθάση Ὁ Π 1185 ΘΟΌ ΕΟ 
Αἰΐογα ἴῃ πιουῖραθ 6686 ροϑίία αἰΐογα ἰερι πα. παβοαπίηγ ἱρίιυτ οτὶ- 
ταϊπαιῖομοϑ πιαχῖπιθ Ὡθὶ πον εχ εδάδιη, 4ιι8 δοοἰοἰωϊειπ συ Γαχογηηῖ, 
διωίοἰ τα πὲ δοϊπτῖο, εϑὲ δυΐοτα Ἰαρὶ ἴα θα αι86 ἰορα ἀϊοῖα οογίβαῃα 

Θγοθάς ρῥγαβδοιϊοΐϊα οοπϑίδε; δδῖαυα ἤδες ἀυρίεχ, αἰϊόγα ῥγουγδῃϑ 
ἀρομὴν 811|1}18, ἴῃ πα (6 πιατὰ ἴῃ πηδηιπὶ ππόγοθϑ δῖ ρΓΘΕΪΏπι 
"παπιοτγαίογ, αἰἴεγα ΠΙΒαγαϊίοτ, ἰη φιᾶ ἴῃ ἀἴεπι σοηἴονζαγ πε} }1τὰ5, 5.4 
ἐχ ρϑοῖο δὲ οοῃδθηϑ δ] χυϊὰ ῥγὸ αἰΐφιο ργαεδίδιησ. πεάπε γεγο ἱπ 
Μᾶς οββουγηπι εϑὲ πεχιε ἀυβίῃπι ἰά φυοά ἀεβεῖυτ, φαοά ἀπιοἰταα 
οοπγεηϊεπέθρη ἀἰϊδιϊοπετι μαρεῖ. ἰΐδσι δρυὰ ΛΑ ΜΠῚ ἂν πο ἀΔΗ}Γ 

30 Βογαπι ἰυπίοϊα δὰ δοιίίοιθθ, Π6σὰ8 1858 ἀϊουγ, 56 ρυϊδηῖ 605 φαΐ 
βᾶεπι δἰϊογία5 δεουτί οαπὶ 60 αἰ συϊά οοπίγαχεγιπξ δεχιὶ Βοπίσυα 
ἴλσετε οροτίεγθ, δὰ δυΐθπι 086 ἧι τοῦθ ροϑιῖ δοῖ, Π6 706 ᾿6ρ6 πὶ 
ἀἰοῖαπι πεχαδ αὐ]: ςαἴε πὶ Δ] φαδι μαρεξ ρδοῖδπι: δε 4]16γ δἰτογί ἰδη- 
ηῦδπι ἀπιίοο ἀοπδὶ διὲ φη!α θεῖ δἰ δρὶτ. Ὑδιππίαπιθη ἀθαπαπι 
8886 σοηδεῖ ᾿δηίππάοιπ δι ρ]υ5 δἡ 86 γοάϊιε, ρογίπάδ χιδϑὶ ποῃ ἦο- 
πδυογὶἐ 864 πἰοπάσπι ἀεάοειξ οἱ ςοπιπιοάαγι!. φυο ἀεὶ ΑἸ τῖετ εἰ πω: 
ἴτ᾽ χυᾶπα σοπίγαχαυῖι, δἰ ξθγοτη ἀοοιϑα 11, ἢος δαΐδτη ρτορίεγοα δο- 
οἰάῖ!, φυῖα νοϊαπὶ οπηποδ, δξ 4υᾶπι Ρ]αγίιηΐ, γα8 μομεϑῖδϑ, 864 Βο- 
ποδίϊδ 1168 ἀπτθροπαηξ. Βοποϑῖαπι δυΐεπὶ ἐδὲ Β6πὸ Ὧἄ6 ΔΙῖθγο πιϑγογὶ 

1{(63η}}14 υἱοϊϑδῖτι αἰαῖ Ἐαβεε αἷς Ρεπεβοίυπι δοοῖίρεγθ ἀρεῖ 
ἱρίτοτ, φαὶ Γαοπ] ταῖοπι μαδεῖ, ἰδηθάπἀοπι χυσηίοιη δεσαρὶς ταΐδγτο, 
ἐάφαε διὰ δβροπὶδ (ποι δηΐπι δινΐοιπι πεηαυᾶπι ιυὶ πο ῖϊ ίασογε ἀ6- 
Βεπιι8), ἴαπὶ εἰΐαπι ἰάπαιδπι αὶ ἴαπι δ᾽ ἰηΐ το δγγασὶξ, ΒΘ πδβοϊαπιαῃδ 
Ρ εὸ ἃ 410 ποῃ ἀερεβαῖ δοοορεγίϊ : πο επὶπι ἃ}Ὁ δπιΐοο δοοερίϊ, 
πε ἃΡ 60 41: διηΐοὶ σαυδϑα Βεπεβοίιπι σοηίεγεθαὶ, ἐᾶχαθ ρετ- 
ἴπᾶάθ ηπαβὶ Βεπδβοίυπι δοσθρογίς οογία ἰθρα ἀϊοῖα, δὶς ἀδβρϑὲ ἀΐδ80]- 
Τογα, [διε  οΓ ἀποαῦε 8686, 4ιιδῖη ρεϊιπηπι ροδϑῖῖ, ρατθιῃ ρτδίδτ 
τεοϊδίαγυπι. δἱ ποὴ ροϑϑὶῖ γεγο, 86 8 αηϊάεπι φιυὶ ἀδάϊι, δῖθι γεδάϊ 
ΔΕΦυΏπι 6896 ἀυχαοτίῖ, ηποοῖγοδ δὶ [δοι!δῖθτα Παρ οῖ, τοΐδγεπάιπι 
Βεπεβοίνπι οϑὲ. νἱἀθη ἀυπι δυΐθιη διαἰ ἐπι ἃ ργίηοἰ ρίο 68 ἃ φῃο Β6πε- 
Βοῖτιπι ἀροϊρίαϊ, εἰ φιῦτω Βεηδβοὶϊ τθεγοθάθτῃ 116 ἐπρεοῖεϊ; ὧἱ πὰς 
ςοπἀϊοίοπο 86 Βεπεδοῖο αἴβοὶ δυΐ ραιίδϊαν δαξ γϑουβοῖ, δεὰ διηρίρὶ 

40 Ροϊεϑὲ αἴτῃπι οἷυ5 αἰ]Πτᾶ16 φυΐ δοσερὶϊ Βεποβοΐσων δἷξ ροπάδγαπάμπηι, 
» εἰσδῃδ γαϊΐοιε μαρίϊα υδΐενοπάδ 91: σταῖῖα, δὴ δἷῃδ υὶ ἀδάϊε [156- 

τ Ἰ τδῖ6 πιοιϊοπ νη. πᾶπὶ χαὶΐ δοσορογιπὶ, Θὰ 86 ἃ Βεπὸ πρῤβέϊϊ ἐχίο- 
Παδηϊε8 δοςορῖ.86 ἀϊουπι, 'φυδα οἱ {18 ἐγαηὶ ρᾶγνα οἵ ΔΒ δἰτἰ5 οοη- 
δε4αὶ ᾿ΐσερδι. {Π1| σοπῖγα 86 4πδπὶ πιαχίιπα ροιϊιδγίπε σοπίι 586, οἵ 
4πδ6 Ἰιὶ ἃΡ αἰτ8. ποη τι] 656 ηξ, εἴ ἴπ ἐοείδῃ δ ἰπ (ΠΡ. ΘΟΓΌΠΙ 
τέρυδ δήνογοίϑ δὲ πο ϑ8 Γι 18 [οι ροτίριι8, 81 ἰρί τη ἀπηΐς ἴαπι 018 
φοπϑιθετὶῖ, οἰυδηθ χαὶ δοοθρὶξ αεΠΠ δῖ δαπὶ πιδιϊθη ἢ ὶς 658 δαῖπι 

ϊ ΕΝ αἱ φηΐδ 6 τορυδ σοπηπιιπὶ δ δα ρυθ]ϊοῖς ὸ τῆκον 
οπογαῖι9 ἐἀϊδοεάδι. τιδπιὸ δαΐα πη προ ἰη τοδυ 4ι 

Ργοπῖθαϑ Άθαγα 80] θτηι8. Π6 πιὸ δαὶ βηΐα φαΐ πουόγειο τ 

“ 

υὶ ἐρεῖ, οἵ {16 μπῖο ορίτυϊδατ ἔδηχαστι ράτεπὶ ρταϊϑία ἃ . 
ἰδηΐδιπ ἰρίϊυτ 116 Βαῖς ὀρϑαν τα], φιβηϊοπι Ηἰς ἀπ δἴεπι ἈΠ εἰ 19 
ἰξίτατ ταπευπάδι τεδάθπάυπι δοῖ φιδπίυπι 688 οουϑεοζαδ, δοξ οἴκοι 
ἀπε ρ ϊαϑ : ἰὸς εἰΐπι ἰοπρα ρυϊο τῆι ἴφια Βοπεριίαι 68. ἴῃ ἰξᾳ αῷξόνα 
δι! οἰ εἰἶ6 4π86 Υἱγίυϊο σοποίαηϊ, πο] 186 οτἰπρβοηοθ ἰοηαδοϊόξφε, 
εἶπα, ἐσῖϑε 4φαὶ Ρθπα πιδγίϊῃϑ δὲ οοηϑηο Βοπεβοίαπι Υἱὲ Ἵ : 
χποιϊεπάυπι: νἱγια τὶ δια δὲ ταόγαπι ρτιποὶραῖαθ ἴα σοι ϊο ρϑιᾶ- 
ἴυ8 68ῖ. Ε ᾿ ᾿ πεν: 

16. ἴδιαι νϑγο πὶ [18 φποαπε ἀπιΐ οἱ 58 φυδα ἴῃ ἐχος επί ζα: 
ἄδπι οοπδίοιπηΐ, ἀἰδοϊἀϊα ποπηι]]α οτἰαμπῖατγ. ροσϑταΐδι οαΐτν ὡδὶ 
Οἷτ5 οἷδὲ τραἷ; φποΐ οὐπὶ Ἀϊ, ἀἰγίνίοτ ἀπιϊολτῖα. εχ δεϊπιαὲ δεΐμα εὲ 
ἰδ 4ιὶ πηϑὶϊοῦ δὲ, δἰ δὶ ρ[αϑ εὐῖδαὶ οοπνοπῖγα (Ροπο θηϊπι υἱρα 
εαἰδυΐ δοῖογθ), οἱ δἰ πὶ ἰοῦ 18. αυΐ ἩΠΠοῦ 688: περϑηὶ δηὐἕα εὔσα αὶ 
εἷτ ἐπα.}}19, ἀδαπδιη ρϑιΐοιν δηίεγγα οὁροτίογθ, οπῶϑ θηΐπι δυσαριιθεὲ 
τηθπογὶα ΟΡ Θημαϊ, ποπ ἀπιϊοἰτίαπι [ἰξιιγαπι, εἷδὶ ἀἰηΐται! ἰδστοταπα εὲ Ψ 
4:86 Δ} ἀπιϊοϊ εἶα ργοβςοϊδουπίυγ τοϑροπάεραπι, ἀγϑίγαηταν ἀδίπα, πὶ 
ἐπ ϑοοϊεἰδῖα ρϑουπίαγοπι ρίυγα δυΐογιπὶ φαΐ ρ]αγα ἴῃ δοοϊοιπεει δὲ- 
τι]ογιαῖ, 86 εἴ ἰπ διπίοι ἃ βετὶ οροιίεγθ δρθῃ8 δαΐθῃι εἰ ἀδέετίοῦ 
οοπίγα: 6380 δηΐπι Βορὲ διηϊεὶ Ἔρθπῆριι5 ορίτυΐαγὶ δας χζαῦς ἀεεὶ- 
ἀδγαιξ δ ρραάϊξαν 6. φιϊά δηλ ἰαναῖ, ἰπφαΐαηι, νἶγο Βόπὸ δαξ 5ἿΣ 
διπίοῦπι 6886, δὶ ὨΠ] πὶ 6χ 60 [γνοίηπι 818 οοῃβδςοϊαγωφ ̓  
δυῖεπι δεῆθᾶ αἰτίυδ4ι!8 6586 ροβίυ αῖῖο, δ αἰτίῃ α ἐπ δπιξουα, 
ἀγίθαογε οροτγίδιε, 864 ποῃ εἰπδάοιῃ ταὶ, υεγαπι πιο ϊοσὶ φιξαμα," 
εἷ φιὶ υἱγίαϊα ργδθϑῖδι, ρἰυ5 μοποτγῖβ, Ἔρεητὶ γθγο ρἷπα χαᾶρ 
οπποϊαπιοπιὶ. υἰγῖη 8. οπῖπν δὲ Βοπεβοίθθδα ργδοιιημο 
εξεδίαιία δυΐεπὶ εἰ ἰπορίδε διη δ ἀΐῃπι Ἰπογαπι, δἴχυρ, ἐπα ἧς αὐμαὶ 
ταὶ ρῃ δ] οδ6 βάτηϊπἰδίγαη ἀδ6 ἔοτιπα ἰΐὰ 8688 τ ΒΒ εὶ ἈΤΉΣ τα 
δηΐῃ όποτγε αἰβοϊταγ '5 φαὶ 1 }}} Ῥοπὶ ςοπίετγι ἴθ τὸπα δ 

ἷ εἱ 

ὃ 

πᾶπι τ68 φυδεάδιῃ σΟπιπιπ:5 αἱ ἐγ υϊ ον χὰ! ἀ8 τα οοθασῃμαΐ εἰ 
ΒΡ] α Βδπε πιεγεῖαγ, ἤΠοπο8 διΐθπι γε8᾽ ζρινιπαιΐβ εἴ; δ ξὐδια. 

ΕΑΝ ποῖι ἀεϊεγίογεπι εα8ὲ ρϑἤξωγ. ἰΐαψιε οἱ φαὶ ἰῃ σὰ 
τίογα οοπάϊοίοπα ἐπϑυῖς, ποπότεπὶ ἐγ Βαιπε, εἶπα φαὶ 
ο»ίϊατ, ρεοσαυπίαιῃ, ἀϊρηϊται18 ἐπίπι οοηβεγνδιῖο απήοηῖη τ 

γμανοιότῖδαι ἐα- 
᾿ οι 

οοπδοτνδῖ, φυεπιδάπιοάυπι ἀἰϊχίπιυ8. δὲς ἱψίμαει. ᾿ΜΗ͂ γ᾿ ρδο 

ἤν ΠΡῸΣ Γ ᾿ ὅ,ο- 
δαπὶ ἀοαπαῖεϑ, δἰίδγπι οὰπὶ αἰτογο σοπιπιθα 
εἴ φιὶ ναὶ ρεοσιηΐα γε] υἱγίπεα διιοῖι εἰ οτπᾶ 
ΠΟΓΘ ΓΕ Πογαγὶ ἀθροῖ, 14 58] πὶ γοίεγοπ εὐΐον ἴδ 
1ὰ δῖ φυοά Ὀταεϑιατί ροϊεϑῖ, ἀπιϊοί εἴ ἀεάεται ΔΕ ἔδει 
480 4υΐδαιιε ἀἸξιηι5 δἰξ. ἤδτη π6 οπιπῖρθιιδ συϊάρεο ἰὰ τα 
Ροῖοϑι, φιιοιπδάπιοάιμη ἱπ Βοπουῖριυ9 4 φοῦψ δε ἱπαιε το 

Σ 

ἀγίρυεγα μοϑοῖϊ: 864 αῃ! 608 ῥγὸ υἱγίρπδ εἰ ἰαοαλιάμὲ 
οἱ Ρἷυδ 6586 υἱάείυτ, σαοοίγοα οἰοἱ ν᾽ εῖητ ρεϊρἔτο δὰ 
ποι Ἰίσογε, δεὰ ραιτὶ ἈΠ] υπι πιαχπιθ (εὔπι δπἰπα φαΐ ἐδ 
τεάδενε: φυϊοφυϊᾷ δαΐοπι εσεγὶς Β] ἴα, ἡἰμϊ δῦ ΠΝ ἃ με 
οοριϊδ ἀΐρπιυπι [δοθυΐς, δοροτ ἰρίίατ ἀεθοξ: ἐδ τοτὸ αϊνὰν δὲ 
ἴωτ, ἀμπηϊτιεπαϊΐ δο ᾿ἰΡδγαηάϊ ἀςδιϊοτῖϑ ροϊεδὲδα ΦαϊηςΣ στὸ δἐὶ 
διιηαὶ ἴδπιθπ Πθπλο [οτγίασϑα ἀϊϑεεάοτε γοἶϊα τἰδραιήξ, Ἵ ᾿ 
ἱπιργοβίϊαῖθ αβκρε]]αἴ: ἢφπὶ Ῥγάθῖοῦ δπιϊοίαπι παρα 
681 δυχίαπι ἤθη ἀορθέπαγὶ, 111 δυΐθπὶ αὶ εἷς ἐπι ΘῈ 
ταϊαγί δυὶ Γπρίοη ἀτπὶ 6ϑὲ δαὶ ποη δάἀπιοάυπι δον 
επῖπν οἴππθ8 Βοπεβοίηπι ἀσοίρετε νοΪαπῇ, ἄκγε τόσο ὧξ 
(ὑρίππι. ἂς ἀδ Ηἷ5 φυϊάοτη Βαοῖοπαϑ, 

; ΙΧ. 8" 
ἴῃ οπιηΐθπς δυΐοπι ἀἰθ5:πι} Πα τὶ ἀπιΐοοτττα ατιΐο τες 

δπηϊ οἰ εἴατι ἐχδεχααὶ εἰ οοπεογγαῖ, αἱ ἀἰχίπιαϑ: Ἔχει ἜΝ. 
ἷπ οἰνὶ]! δυϊοτί ργοὸ οαἱςοἷδ γεπιυπογαῖίο δὲ οχ προτῖϊο ἐξ ἐ 
τεχιοτγὶ εἴ σδῖοτγῖϑ ἰδεπὶ δυΠβοῖ θυ αἴφῃς ορί μοῖρα 8, δέο ἢ 
δαΓα ΟΟΙΙΠΙΏΠΐ8 ΘΟπιραΓαῖδ δδὲ, Πυχητηπδὶ δίας δὰ ἤαΒο ὁ 
(ἐγαηαΣ, μΐο οὐπηΐα πιοιίταγ, ἴῃ ἀπλδίογια γεγο δεηῤο ζεῖ α 
ἰογάμπι δπιαῖογ ἀθ εὸ 4υεπὶ ἀπιαῖ, φποὰ ςὕστῃ οππὶ οι 
ταῦ πο ΠῸῚ Γοϑροπάεαξ ἰῃ ἀπιογε, φυδμάα, ἔοτὶς ἘΝ 
ΘιλΔΡ 16. 886 ΡῈ δυΐοπι 8 4υΐ ππηδίηγ ἀδ τὸ χαράν κα 
δυΐοα οπιρία ργοταίτογεῖ, πυπς πἰ 81} ρταόδοι, δίχα ᾿δε 
δυθηίαπὶ, σΏΠ) διθδῖοῦ δαπὶ αὶ ΟΟἰϊαΓ ργορίο υοδερ μ 

ἐτοῖος ἐὶ 

ΝΕ 



ἘΤΗΙΟΟΑΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΗΒΕΟΑΆΌΟΌΝ ΙΧ. 

1116 απιλίοτοπι ρτγορίογ πιϊ]ταῖοπα; εἰ μδδο αἰτία ποῦ δπρρεοϊππί. 
το πδπὶ αποπίαπῃ μδες δπιϊοἰ ἴα πὶ οοπϑητπογαπε, ἀἰγίπιϊτατ ζατα οαπὶ δὰ 

το ῥγαθαϊαμιπσ ἰπ ΣΡ ἱπογδὶ οδοϑὰ αἰ ξαπάϊ. ποῦ επίτα αἰτοῦ 
Δἰίοσα ἀπ ρεθαῖ, 56 δὰ χυΐθαδ ροιὶη ἀαραῖυγ; 4π88 δια 1} 8 πὸῃ 
“Ρουχηδηθηῖ. φπατθοθγεῖι ἰδἴε8 δυπὶ οἱ δηηοἰ εἶδε. δὶ γεγο εα 4088 
ἐχ τοοτίρυ8 ργοβοϊβοι αγ ἀπιϊοι εἶα, στα ΡῈ 86 εἰῖ, παδοεῖ, οἱ ἀϊχὶιπυϑ. 
ἀϊδοάοπξ δὐΐεπν ἱπῖον 86 ἀπιϊςὶ οἰΐαιν οὐτη ἃ]ὰ οἵ ἢ πη δᾶ 4πδε ἐχ- 
Ῥεΐεθαπὶ σουδεφαπηίγ: δἰ π|}}6 ἐπίῃ εϑὲ ἃς δἱ 4ηΐδ πὶ οοηϑεαιδιον, 
οὔπι ἰὰ αιοά οαρίεραὶ ποῦ οοπϑοααΐτοτ, ἀσα]ς {πὰ δαὶ ἀθ οἰμαὰ- 
τοεᾶο ηαοάδπι, οὶ 15 4πὶ ργουμίϑογαι, 4θδπῖο πιϑ]ῖι5 οαποτθὶ πο 
86 Ρίαγα ἀδίηγυπι, πιᾶπ 8 ργοπιίσϑϑιῃ ἱποτοεάθαι εχί επί υοαριαῖοια 
δὲ ῥτὸ νοϊιριαῖο τεἀαϊάϊοϑε τοϑροπαᾶϊι. δἱ μοο ἰρίτυτ υοἰεραῖ υἱεῖ- 
ὅπ, δα118. {ΠῚ [αοίμτη δεδαῖ: δὶπ ᾿ἷο οδ]δοιαιίοπεπι, 1116 φιδεδιαπι 

40 δἴφηε αἰ] ταῖοτα ρεῖεραὶ, οἱ Ηἷς μαβεῖ φποὰ νοϊυὶι, 116 ποῦ Βαροῖ, 
Ὧοπ ἕμοτίς Ἰορὶ ϑοοἰεἰω!]5 σα πηι]αίο 88 ἰδίδοϊαπι. πϑτν φίδι φυΐδαθα 
δεεῖ, αἀ δες δυΐγηυτῃ εἴίατη μαροὲ αἰϊεηῖυαι, ἡ] ογοπι4ῃ 6 δταιῖα Βδεο 
ἅπλε Βαρεὶ ἀδίυγις εἴ, 864 δεβειπδιίοηεπι τοὶ ἴαδσαγε αἰγίῃ8 6δ, 
Φἰἴσθηθ φυὶ ἀπῖς ἀδαϊε, δ εἶυϑ φαΐ δαῖς δοοςρὶτῦ πῶηὶ αηὶ ἀδὶ ῥτίου, 
Ῥεγτηϊἴογε 1 υἱάθιιγ. φαοᾷ δἰππὶ εἰ Ῥγοϊδβογατι ἴδοθγε δο ἰτυτη : 
οὔπη δοΐπι ἀοουΐδεοὶ φυοα εἰ ἰαηάετα υ͵ϑειῖῃ δϑ86ῖ, εὔτ 4υ] ἀϊήϊςετγαῖ 
ἔπρεθαὶ δοϑιίπιαγο, χυδυτὶ 6886 υἱάθγεπαι δὰ 4086 βεἶγεῖ; εἰ ἰδΐυι 
δυΐετοθαϊ. ἱπ (Δ  θὰ8 δυΐοπν ρίαςεῖ ΠΠΠπὰ ποππυ} 116 “ἀΐονα νἶγο ππεῦ- 
68. Δ} ἀπιῖοο." αὶ δυΐδιῃ ργαεοθρίδ ρϑουπίδ πἰΒὶΪ δοσιτω φυδο ἀϊ- 
ΧΟΓΌΕ ργδϑϑίθπι, ργορῖογ ἱπιποάογαίδπι ργοιιίδϑογυτα τιδρεϊ τα ἀϊ- 
τ δα, τε ῖο δοςουϑαπίαγ: ποῦ Θηὶπι ρογδοϊν υηξ 68 4086 ρΓΟΙἰδεγπη, 
δοὰ μος δοριβῖδβ ἔογίαββα ἴδέεγε οοριπίυγ, ργορίεγεδ αυοὰ πεῖθο 
δἃ ηπῶδ ϑοϊππὶ οὐτῃ ροουπὶα σοπιπππίδίηγεδ δῖ, αἰ ἰρίτατ χυΐα εἃ 
ἀθοτηπι πιογοθάοπι δοοερεγηηξ Ὡ0Ὼ ἰδεϊππῖ, πιο ᾿πλιπο ο δοοπδδη- 

80 ἴατ. ἱπῖετ 4008 δαΐοπι πο ΐὰ ἱμέογοθ ἀΪ ργὸ ορεγὰ δἴᾳιε οἴβοὶο ᾿ποῦ- 
᾿οοἤϊε γα ρυϊδιῖο, φυΐ ἂς [το γὸ ργορίδν ἴρϑιμη ργίογοϑ Β6Π6 Ἰηδγθη- 
ἴατ, ἀρὰ 6098 ΠΝ οὐἰπϊ δ οηϊθιις 6886 τοῖν ἰοοὶ ἀϊοϊοιῃ 6δῖ, 

ὁ ἰαἰ9 επἰπὶ εδὲ εἃ 40.886 υἱνϊωϊε σουδιϊ αἱ ἀπιϊοί ἰα, ἴφια ἱῃ δὰ εχ 
φοηδι το Γβοίεπ δ γοηναπογαιίο οϑὲ: πος δπΐῃν οἷ δπιίοὶ οἱ υἰγίυτϑ δέ, 
εαάείηηυθ γαϊο 45 φυΐϊβπϑοῦπι ρΗϊ οδορ ἶα οοπνιπαπίοδῖα δὲ, τί ἀο- 
ἴστ᾽ 6856 δογνδῃίβ: ποπθ δηΐπὶ δαρίοπηϊδα δε πιδιϊοποι ρεουπὶδ 
τηθῖ! ροϊοδῖ, παρ ρῥγοίξιπν ραγί9 τποιη θη! γορεγίγὶ φιδαῖ, δεὰ 
ἔοτιδθθε 68ι15 οἷξ ἰὰ φηοά νἶγϑϑ δὲ (δου τδἴε8 ραιϊμπῖυγ τοΐεγγα, 48 6πὶ- 
δὐπιοάηπι εἰ ἀϊΐ8 εἴ ραταπίθηϑ ργαθϑίαγο δοίεπξ. θὲ υθγοὸ ποῖ ]ιος 
το ἀο πος Βοος ἃπίτηο βεποβοίππι ροπίεογιατ, σοὰ γοιηπογβ οπΐ8 οἵ 
1πόγο 6 }}5 αἰοαϊπα 8ρε, ἕαοϊεπάα [ογίαδϑε γοτη πη ΓΑ ο οϑὲ τπηαχίπια 
ηδπδε υἱτίφῃε νἱάεαίογ ἀΐρηα 6686 Βεπεβοῖο. δὶπ ταΐϊπος μος οοπεΐη- 

10 ζδ8ῖ, ποῦ τῇο ὁ πεοδδϑαγίυ πη υ δ γΏ πὶ εἰΐδπι ἰαδια πὶ υἱάεγὶ ροδαὶξ, δαπὶ 
401 ρῥυίογ δοοορογξ, απαπίυτη δἷὲ τεδάενδυπι ῥταθβπίγε. παδπία 
δηΐπε πα} 25. παῖς Δ᾽ ]δἴα δὲ δὺς φυδοῖὶ νοϊαριδίεπι οπιϊεδϑὲ, δὶ ἰδη- 
ἴσπι {116 γἱεϊϑϑῖπι δοσερογῖῖ, ἱποῖατῃ ργείϊαπι υἱ ἀθρίτοῦ Ὁ μος 6888 
ςοπϑθοιῖαδ. πϑπὶ οἰΐαπι ἴῃ τὰρπ8 υθπα θη ᾿ς ἰάεπι υἹἀειποϑ ἔα- 
οἰϊτατῖ; εἴ φοϊδαθάδπν ἰπ ἰοςἷϑ ἰ6β 68 νυ δἰδηξ οοπέγδοϊπιπι νυο]υπίδτῖο- 
ΤΌτη ἱπάϊοῖα δηϊ δοιίϊομε ἀαγῖ, 4παϑὶ οροτίοαϊ, ουἱη8 4υνῖα πάγη 86-. 
εὐἴωϑ οδῖ, οἱ δἷς πὶ οοπίγαχογις ἀἰϑϑοίγεσο πᾶπὶ οὐΐ Ἴγεάϊ πὶ ἃς 
Ρεγιίϑδυπι οδὲ, Θὰπὶ ἰπϑϊι5. 6556 ΙΒ ϊγαπῖογ, φυδηΐαμι 811 γε άθη- 
ἥἤπτι, γταδθϑιπογε, 4ιδπὶ δῦ οὶ ρεγιμίϑεγίξ. του ]τα δηΐπν ΠΟῊ ἴδη- 
αἰάοτη δεειϊπιδης ἴΐ αηὶ Ἰαθεπὶ, φυδητί φαὶ δὰ ἀοοίρεγθ υοϊπῖ: ὁπ 
δηΐνι ουΐᾳπθ, εἴ φαδε υΐναπε ἀδῖ, πγαρηϊ υἱάδηϊην 6886 δοδὶϊπηδη ἀδ. 

70 νογτεπίαπιοη ἰδυὶδ ΓΟΠΙ πο γαιϊο 6896 ἀδθοῖ, απδηΐδηι δἰδίῃογηΐ 1 φαΐ 
δοσορεγθηῖ, ἰαπτὶ δυΐειη ζοτγίαθ88 γεϑ δεδίϊπηη Ὧδ εϑῖ, ΠῸΠ πλπίϊ ἴα πα 
4886 νυἱάἀδιογ στη δῶ 4ιΐα μερεῖ, δεὰ ααδηῖὶ ργϊαϑααδτι δαπὶ μὰ ε- 
τεῖ δεβίπιαραι. 

2. δεὰ Βαυϊαδιιοάϊ φαοφας φαδεϑείοηες ἀπβρίδς δαυϊ δὸ αἰ βοὶ- 
168, οπιηΐαπο ραϊτὶ δἰπι ἐγ πεπᾶα, δἰφαθ ἴῃ σπιπίθυ8 δἰ: ΟΡ οπιρογδη- 
ἄττα, ἂπ δερὲῦ φυϊάθπι πιδβάϊοο ρᾶγεγθ ἀδββεβαῖ, ἴῃ ἱπιρεγαΐοτβ διιΐετα 
εἐτγθαπὰο υἷγο με Ἰἴοοβο τεΐᾳπο πα ττδγὶϑ ρεγίτο δππιη ἄαγα 80 {Πγαρίπτο ς 
ἐϊτοπιηθς ἀπιΐσομα ροῖϊιϑ 4πᾶπιὶ υἷἶγο ΒοηῸ ορεγὰ ἀδπάὰ εἷξ, εἰ εἶπθ 

1 Βδῃδ τιεγὶτυδ εδὶ, ξγαϊία εἷξ τείδγεη λα ροϊιῃ8 τᾶπὶ 8014}1 ἀοηδα- 
ἄππα, δὲ υἱτίατιε δαί δβογὶ που ροϑεῖξ. ἤβδδο ἰρίτυγ οτπαΐα δ} 1} τ εἴ 
δηθοϊφαῖε ἀϊδεηξαθγο πὸπ ἕλοι] δῖ, πιαϊτιπὶ δπῖπι ναγίθψυς ἀἰε- 

30 τοὔπῖ ἱπίεγ 86 εἴ τιδρηϊπαΐπο εἰ ραγνϊϊοῖε οἱ μποῃδδβίδϊε εἰ πεοοδδι δ. 
Ὥοπ Οὐπΐα δυΐοπι πὶ οἰ ἀοιηαας 6886 ργδθϑίδη δ ταϊπῖπι 6 ΟὈ δΟΌΤαπι 
ὁδὶ, Βεμεβοίδαυε ρΡοῖϊα5 [15 ἃ φαΐθυδ δοσορεγίδ 6886 τείεγεμ δ, φθδτῃ 
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40] 1}8π6 ρταιβοᾶπἀυπι; ἀποπιδἀπιοάαπι πηπξηητι εἰ οὐἱ ἀο ϑμιτ, 
τἀ ἀομάιηπαι 68 ροιίιδ ἀπδτῃ 8οἀ4]} ἀοπαπάυπι, δἴψης μος [οτίδϑ88 
ὯΟΝ ϑΕΙροΓ: Ὑεγθὶ ρταῖία, πΐγυπι ἰδ 4α] ἃ ργαθάοπιμυϑβ γεἀἐπιρίαϑ 
δ[1, δὰπὶ 4ηὶ γεειπευῖξ σαρίιπι υἱοἰϑϑίμ) τε ἀϊπιθγθ, φυΐςαπίϑ 61; δαὶ 
80 οδρίο ΠΠ| φυΐάδπι, νεγπηίαπηθη τορθῖθπεὶ αιοά πη ρομάογίιῖ, το ὰ- {65 
ἄετα, δὴ ρμαίγειῃ γτεάϊπιογα ἀθθϑεῦ πᾶπὶ ραΐτοπι ροίϊι5 φυδπὶ νοΐ 88 
ἰρϑηπὶ τδαϊπιογε ἀθθθγα υἱάθαῖηγ. ππίνογθα ἰρίτησ ἰὰ φυοὰ ἀοβϑίυν 
τεἀάεοηάμυπ δῖ, υἱ ἀϊχίπιηδ: δεὰ οἱ ἀοπαίϊο νεὶ ποπθβεῖο νοὶ πϑοθϑϑὶ- 
ἴαῖθ υἱποδῖ, δὰ ἤδθο οροτγῖοϊ 6586 ργορθηδίογεϑβ, ἱπιδγάιπι δαῖτα πὸ 
Δεφῦππι 4υϊήοτα ἐπὶ, εἶ χαΐ ΔἸ ἰδγατ Βεπεβοῖο ργονοοατῖξ, ράτοπι ρτα- 
τίαπι γϑίεγγο, οὐπῃ ἢΠ|6 δοῖθη5 ἤππο 6586 Ὑἱγτι Βοπατα Βοποβςίυπι ἱπ 
δὐπὸ σοπίμ]ετῖι, 1} δαΐειν φγαῖία τείογαϊαγ, φθεπι ᾿ἰς ἔπηργοθυπι 
6886 δχἰοιἰπιαῖ, πᾶτη πὸ οἵ χηϊίοπι χαὶ τοι θυ ἀδάοτὶς, ἱπιογάστι 
ται τη υἱοϊσϑῖπι ἀδηάμτι δαὶ: 1116 δηΐπι οχἰ δἰϊπνᾶπ8 δ6ὲ δυυτα γοοῖ- 
Ρεγαια στο, πη ϊθπι ἀεάϊξ Υἶγο Βοπο, ᾿ἶο δυΐδαν Δ ἱῆργοθο 8688 
ΓΕΟΌΡΕΓΒΙΏΣΙΤΙ 6886 ΠΟῸῚ ϑρεγδῖ, δἶνε ἰρίτυτ τὲ υθτὰ ἴϊὰ 86 γϑϑ παθεῖ, 10 
τοΐηθης ΡΔΓ ἀϊρηίτα5 6δῖ: δἷνβ δἰ [ἴθ δὶ, δεὰ εχἰβείπνδτς ταπιθη [8 
6886, ΠΟῚ δρϑυγὰθ ἴδσεγα υἱήοαπίυσ. αυοὰ ἰρίτατ ϑδερθηυπιθγο ἃ 
ἈΟΡδ ἀϊοῖαπι δδῖ, οὐμιῖβ 4π86 ἱπ ρεγ γα οπΐθιιϑ εἰ δοι᾿οπί 8 ὁχ- 
Ρἰἰοαπ ἰ5 νδγβδῖυσ ογαῖίο Ὠἱ 110 πιαρὶ5 σεῦ δὲ ἀθβηΐια ε8ὲ αᾶπὶ 
δὰ ἴῃ φεΐυ5 Ὑδγϑαῖυγ πὸ δαάοπι ἰρί ας οπιηι 8 6886 ἐπί θαδηάα, 
πΘ4π6 Ραϊγί οἸβηΐα, 46 πιδάπιοἠυϊῃ ποσαθ Ἰονὶ οὐιηΐα ἱπι πιο] δητατ, 
ΠΟΝ ΟΡ δοηγηῃ εϑῖ. υοπίαπι δυΐδπὶ 8]1ὰ δσῃβ ]ΐα ραγεηθραθ οἔ 
γαῖμα οἵ 8044] 10 π8 οἱ Βθηδ τπογὶ ἰδ ἀοθοηίωτ, σηᾶ οὐἶᾳαα οἱ δο- 
οοπιποάαδϊα δηπὶ ἰραθπάδ. δίψπα ἰΐὰ ϑ8η6 Βοπιΐποϑ ἴδοογα υἱάθῃ- 
ἴατ. δὰ πὐριΐα8 επΐπι σορηδῖοϑ γοοδηῖ: πᾶπὶ σππὶ Εἰ απ Παρ θδηῖ 
οοτωπίαπα, εγπηΐ 4υοαι6 4π86 ἴῃ ἤος ὙΘΓΒαΠ ΩΓ ΔΟΙΙ ΟΠ 68 σΟπι πη ΠΏ 68. 20 
δἰχυθ ΟΡ δᾶπάδτ οϑυϑᾶπῃ δαὶ βἐϊτπαπὶ σορπδῖοβ τηαχίτηα [πο γα εἰ 
ΡΑγθηια θυ8 ἰηξεγεϑδα ορογίογθ. υἱάδπίαγ δαΐθτῃ ΕΠ ραγθποραϑ τᾶς 
Χίπλα τεϑ δὰ υἱοϊδπι ποροδϑαγίαβ ϑῃρρεάίζατε ἀθθεγε, ἰδ πατῃ 6 ὈΪ- 
ἴογεϑς ρῃ] Ἀγ αβηθα δὲ ᾿ἰδ ρὲῦ 4π08 δ πιι8, σῆδτι ΠΟΡἷδ ἐρδῖϑ ἴῃ Εἰ 
γεθὺ8 ορίταϊατί. ρτδεῖεγθα ραγαπιριϑ Βοποϑ υἱ ἀϊίδ πη πιοῦ δ] ΡῈ 5 
θὲ Βαβεπάπα, δεὰ ποῖ οπηηΐδ ρδγοπεθυϑ, πᾶπὶ πες ραϊτὶ ἰάεπι αὶ 
ταϑῖγι ἀεεῖυγ. πεαιδ γ8γῸ δδρίθπία δαΐ ἱπιρογαἴογε ἀΐγηυδ ἤοποϑ, 
864 ραῖογηνϑ, ᾿Ἰα πιὰ πηϑῖγὶ πιδίθγημβ. οπηὶ δαΐεπι δοίαϊε γτῶη- 
ἀϊοτὶ ρτὸ δεῖαϊε βοποϑ ἔθ 6 Πἀπ8 θϑῖ, αἰ οἱ δϑϑυγραπιοθ; οἱ ἀ6 δε ἤδ 
εἰ δοουβαίίοπα μοπογαίΐοσε ἀδεθήδιπαϑ, οἱ σοΐογᾷ αἰΐὰ Ῥγδθϑίθμῃδ, 
8οάδ!!ρα8 δηΐεπν εἰ ἔγαϊσι 9 ἱπίεγ 'ρ808 ογδιϊου δ ΠΡ ογίδ ουαπίατη- 30 
486 τεγῖπὶ σοτηπιηηα5 ἀατὶ ἀεθεῖ. ροβίτεπιο αἱ σορπδίῖ8 {0 ]}}- 
Βὲ8 οἶν!θα9 οεἰοτίϑαπα οτηπῖθτϑ δάθπὶ ουΐι16 1ὰ8 δι ππη 46 ΒΟΠΟΓΟτα 
τπῖθυδπιπ8, ἀπά ορεγὰ δὶ; οοπίεγεηἄδαπε δηπῖ ἐπῖοῦ 86 οἱ ρεγρεη- 
ἀεπάα 4π86 ουΐᾳφηα ἱπδυπηῖ, 6χ πδοθδβ τ ἀϊηε εἴ υἱγίυϊξε υδὶ 8. δα 
ἂς 115. φηϊάεπν 401 εἰυϑάεπι ραπεγὶς οἴ ϑ8η ζα ηἰ8 8 πὶ, [ας] 15 ἰπ ἀϊοατί 
ἔπ ἀδ 115 δαῖεπι φιιοτγτπι πη]}]ἃ σΟπιπμ 10 88ηρο δ 6θ1, αἰ ΓΒ εἷ- 
ἴπϑ. ὯΟΠ ἸδπΊ6η ἰρεῖγοο ἀοδιδίεπάτπι 6εϑὲ, 864 ἰηΐοτ δε, σαοδά εἶδ 
Δεῖ ροϑϑὶϊ, ἀϊδεϊπρποηαϊ ἃς ἀϊϑοογηθπηάϊΐ δαπῖ. 

3. Ἐχίϑεῖς δαΐθαν αυδοδιίο δὲ ἀπ θ μδιῖο δ Βα [ἈοἾ]18 ἀ6 ἀϊδῖγα- ὃ 
Βεπάϊ5 εἰ ἀἰγίπιεπ 9 ἀπιϊοἰεἰ18, δἰἴπϑ δἰἰεπδῖο ἀϊδίπποίϊοααα Ὁ εἶδ, 
φυὶ ἰἰάοταα ποῦ ρεπηδηςηΐ φυὶ [τϑγαπί, ἕδοίεπάδ, δὴ αἀἰδοθδϑίοπεπι οἵ 
ἀἰϑοϊάλτπι πᾶ501 ἰπῖοι 605 4ΌΟΥΌπΙ δι οἰ ἴᾶτη ὉΠ 1188 δι ἰποιη ἀϊτα5 
αοπίγαχίς, οηπὶ Ὠ11|65 ἀπξ ἰυσηῃπάϊ 6886 ἀφδίοτίπε, ΠῸη δἷῖ ἀρϑυγάυπι 
ἸΠ|άτττι οπΐμπ τογυπιὶ δγϑηξ ἀπιϊοὶ; ἃ φυίθπ5 ἀετοῖς δἱ ἰδιὴ ἀθϑίπαπε 
ἈΤΠᾶΓΘ, ΠΟΙ 8)8 τηΐγτιπι. τηθγίϊο δηΐεπι αυΐθ Θαπὶ δοςαϑεῖ, 4υΐ σαχα 
αι} δαὶ ἱπουμἄο δὰ διιαπάμπι ἡποδίωγ, δἰπιυ]εῖ 86 πιουῖρα εἰ Υἱτ- 
ἴαῖο δὰ ἢος ἰρϑαιπ ἐχοϊατὶ. πα χφιοά ἱπίτίο ἀϊχίπεπϑ, ῥ᾽ ετίπιαθ ἰπ- 
ἴσογ ἀπιΐοοϑ “596 ηδίοηδ8 ογὶ ποτ, οὰπῃ πδυά ἰϊὰ αἱ Ἔχ  πδΥπηὶ δηπξ 
διπϊοῖ. οὐπὶ ἰριτατ αἰ ἴφαοπι δα {6 6]]εγὶς ορίηΐο, Ἔχ δεῖ δγ  μ6 88 
Ῥτγορίεσ πιογθ8 αἰΠρὶ, 116 ἀὐΐεπι Ὡἰ}}} ἀραὶ Βηϊπϑπνοάϊ, ἀς 86 'ρϑο 
4υργαῖθγ. οὐπὶ τογοὸ {Π1Π|π8 οἰπιαϊατίοης ἔπ δύτόσοτῃ ἱπάποῖπϑ ἃς ἀ6- 10 
οθρίυϑ ἔπεγὶϊ, πρϑυῖϊο 8 δοσιδαπάμ 6δὲ φαΐ [6 [61Π1τ: ἱδπίοαπα πιδρῖϑ 
4πδιπ 4υΐ πΌπηπιοϑ ϑἀπτεγᾶπ!, φυαπίο ἴῃ τὰ Ῥγειϊοβίογθ δἰ οδυΐογε 
το ἐβοῖπτν δάιπἰ εἰτατ. δεὰ δἱ δι πη πιο ἴα πὶ γθοθρογξ πὲ Υἱγτᾷ 
Βοπῦπι, πιαΐῃϑ δυϊοτη δυδϑογιὶ δὺϊ εναβϑίϑϑ6 υἱἀδαϊηγ, αἴγαπι Θἴϊδσω 
πῦῃς ΔΠΙΔΉ 15 εἴ) ἃη πος βεγὶ ποῃ ροϊεδιΐ δἰ χυίἀθπν ΠΟ Οτηπὶβ 
τα ϑ ἈΠΠΔΡῚ]15 οδῖ, θεὰ δὰ ἀδπιῦπι 4π8ε ΡΟΠδ δϑῖ. πθ4θ8 τεσο φηΐϑ- 
4αδιη Ὑἱ τ ο8π8 οδὲ αἰ Προ μά σ8, πθαας ἀΠ]ἰρὶ ἀεθ δῖ: ποη δαπΐπι οροτιεϊ 
ΓΘΓΌΤΩ πιϑ ΒΓῸπι δυ 10 δἴφας ὅτηογα ᾿θπογὶ, ποθ ἱπιργοδὶ ποπιϊηῖδ 
δἰμλιθ τὶ εἰσ; ϑῆργα δοΐεμι ἀἰοίαπι 6βὲ δἰπιῖ!! δχηίουπι 6856 δἰπιλϊ6. 

θᾷ4Δ4ὰ2 
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πέγττν ἰρίτπτ οἰαμίπι ἀϊδοϊἀοπδλε ὁππξ ἀποϊοἰεἶαθ, δὰ πὸπ οππὶ οτα- 
πἷθυν, 96 οἵπι [5 φιιοταπι ππργοθίταϑ ἱπϑανδο 15 6δ1} 15 δυΐεπι φαΐ 
οοττίὶ ροϑδυηῖ, δαχὶ ΐαπν Γεγεηἄαπι 6, ππιἷΐο πιδρὶ5 δὰ τιογα8 Πυ8π| 

φὺ δά [οτἴιιπαθ οἱ [ασυ]ταῖοδ, φπαπῖο πος τηΕἰ1π8 δπνοϊτίδοαιιο σοηνε- 
εἰδηϊὶοδ οϑῖ. υἱ θαῖαγ ἀπίθτῃ 19 4αὶ 8656 ἃ ἰω]ΐ ἀπιῖςο ἀϊδίυσἰ τ, 1 Ἀ}] 
Φρϑηγὰϊ ίβοθγο, ποη δηΐπι μυΐς δαὶ ἰΔ}ΐ δἰπίουϑ δγαῖ: φποπίδιῃ ἰρίτιτ 
δῦσα ἱπηπιι ἐμ πὶ ΓΘΘΕ ΘΓ ἃ. ΒΕΓΥΑΓΘ Π0Ὁ ροϊοδῖ, 8686 Δ 60 56ιο- 
γεῖ ἃς ϑεβγοραῖ. δεὰ εἱ εἷς ἰάθτι φυὶ Γι πιδηοδῖ, αἰξογ ἀπίθιπ ἰοηρα 
τιδίϊος δὲ πιυ!οσὺς νΥἱγεαῖθ ἀπίθοθὶϊαῖ, αἴγαιη δἰίατι πὰ πο ἀπιΐοο 
πἴοπάιπι 6ϑῖ, δὴ ἿΝ βεγὶ ποη ροϊεϑιῦ φυοὰ οοτῖθ ἴῃ ταδρπᾶ ἀϊ- 
εἰαπιΐα τππρχίτπηε ρεγϑρίοογε ᾿ἰἰσθῖ, αὐ ἴπ ἰδ διπί οὐ 18. φιιαθ ἃ ρον εία 
«οηϑεϊτυϊδο ϑυπῖ. δὶ επῖπι ἰϊοῦ ἀπίπιο οἱ οορί [αἰΐοι ρθε ἱπαηθᾶῖ, 
αἰϊεγ υἱγ οἱϊ φαᾶπὶ ορίμημϑ οἱ ργαθϑιαπιϊδδίπιυϑ, φυὶ βογὶ ροϊεσ ὧἱ 
δἷπὲ ἀπιϊοῖ 4υὶ ποσὰ δαήῆδιη ργορθπξ πεαη6 οἰϑάθω δὺὶ ἀδἰδοϊεπίυγ 
δαὶ οἰζεπιϊανυνῦ πᾶνὰ πδαις μᾶθς ἴῃ δογυι αἰΐαγο ογρὰ δἰΐογυτπι 

30 ἱπογαπῖ. δἱ εἷπς 8 βδγί πὸπ ροϑ86 αἱ οἰπὶ ἀπιϊοῖ, ἀϊσορδιπιϑ: ὑπ 
δπΐμα νἴτογε ποη ροϑϑυηξ. 96ὰ ἀε Κἷδ ἴαπι ἀϊοΐωπι 6, αἴγαπι ἰδ τσ 
ποῦ δἰΐο ἰὼ δῦπι δηΐϊπο 6856 ἀδθεὶ φυᾶτα δἱ πα παυᾶπι εἰ διιίουϑ [υΐ8-- 
8εῖ, Δ΄ Ὑ6ΓῸ ρτγϑεϊογιἑδς σοηϑηθίααϊηἷθ τροπιογὶα οοηϑογυαηα 6ϑῖ, 
εἰ φπεπιδάιποάστι ἀπιϊοῖα ροιία5 αυᾶπι Αἰ [θιῖς τ βσαγὶ ρυι απνιδ 
οροτῖετγε, ἰδ οἱ ἰΐδδ. φυϊραδοθπι τοαϊττιδ δἰ ἰφθαπο ποδὶ πϑι5 ἰπῖογ- 
οοδϑῖς, αἰϊφαϊὰ οοποεάθπάσπι δεῖ ργορῖον διηϊοἰμἑατη θυ ἰδιπαιη, οὐτα 
Ῥτγδεδογεϊα ἱπϑίρηὶδ δὺς ἱπιπιοάογαια πργορ 5 αἶ851 ἀϊ σδϑατπ ποη 
φγδεροογιῖ 

ὦ. Ἐὰ δυῖδπι φυδδ ἴῃ ἀπιϊοϊ ἴα Ὁ ἀπιΐοἰ5 ἴπ ἀπιΐοοϑ σοηρτγὶ 80- 
ἰδπῖ, εἴ φαὶραϑ ἀπιίοι τ 6 [6 γα πδηῖαγ ἃς οἰγοι ποτ απο, 6χ 115 4π8 6 
οἷ ἱροὶ φυίδφις οχορῖαϊ ἂς ἰγιραὶξ νυἱάθπιωγ Ειχίθθθ. δυπὶ δηΐιπ 
δτοϊουπι 6596 ροπαπῖ, αὶ εἴ ἀπιΐσιπι Βοι 5 ογπδίαπι 6896 ουρί!, οἵ 
οτηδὶ 'ρδεὲ χυδπι ρ]υτγἰιηΐ5, ναὶ [5 πᾶς τὸ γα ἰδ! ὰ ϑαασὶ, γε] [18 φιιὰδ 
Βουοταπι δρεοΐεπι φυδηήαπι ργδὲ δὲ [δγαπῖ, {ΠΠ|Ππ|8 οαπ8α. δι διιη 
αὶ απιΐοαπι ντὶξ 6588 οἱ γἵνεγε ἱρϑίαϑ οἄσϑᾶ, φιεπιαἀπιοάιτη πιαῖγοϑ 
δγξα Α]ϊο8 αἴΐδοιδα συμ, δὲ δπηὶοὶ ἴἱ ἱπίογ 408 αἰΐφυδ οἴοπδιαπουΐα 
παίὰ δδῖ. δ] ἀπιϊσωπι Θὰ πὶ 6586 υοϊηπὲ αυϊ ἀπὰ δοίδῖθπι ἀρὶϊ δαμ- 
ἀεπιχιθ νυἱϊδε ἀεξοπάδε ταϊΐοπεπι ἰπϑεϊ το! δἱ δαάθπι διυἀϊα 8εχιί τ, 
δαὶ εὔπὸ αυΐ ρατγὶ ἀοίογα ραγίφιια ἰαδιἰἰὰ αἴφιια ἀπιίουϑ αἰβεί(υγ: 
φυοά ᾳυΐιίξεπι εἰ πιαϊγίθι5. ἀοοίἀϊξ πιαχίιπθ. πογαιη δα θιῃ δἰΐφυο 

10 ἀτηϊοι ἴα ἀοβηίοπε, δἰφυΐ υπυπιφυϊάχια ποτα ἱπ νῖγο θοπο ἱπεδὶ 
ετξα δὲ ἴρβϑαπι, ἴα οοἴεγίβ δῃξοπι 4υᾶ 8686 ἰαἶ6ι 6886 δχἰβϑιππδηΐ. σοη- 
δερίδηδυιη δὲ δπΐτῃ υἱγίαϊοπι δὲ νίγαπι Βοπαπὶ πηϊςαΐχιιε ταὶ 6988 
ταοπδαταπι, συεπιδαιηοάυπι σαρτγα αἰχίπνισ. ᾿ὶς ἐπὶπὶ δθοιιπὶ ἴρ88 
δευτϊῖ, δδάεηναης ποπ πηᾶ αἰΐαια δηἰπιὶ ραγὶς δεὰ τοῖο δηΐπο ἰοῖο- 
4πε ρεοΐοτε Ἔἐχρεῖῖεὶ να] ᾳαε δὰ δ:δὲ δυθηΐγε υδθ εἴ νεγὸ Βοπᾶ δυῃὶ 
εἰ ἰαἰϊα νἱἀεπίυγ; εὰ ἀδπίφιθ ἴρϑα δεὶξ. υἱγί οιΐπ Βοπὶ δϑὲ ἵπ 60 
ιοά γεγθ βοπιπὶ εδὲ οπιυὶ οοπίδαϊίοπα δἰδρόγαγο, ἰάᾳιθ βυᾶ 
ἱρεῖπι5 οαυδα, πἰιπίγατα οἷπ8 δαΐπηΐ ραγιΐ8 ζταϊία ἴῃ τ: ςορίιαπάϊ τἷϑ 

. ἐπεβῖ, φαδς ἀπυϑαυίδφας ποδίγυπι υἱ ἀθῖωγ 6856. σα] ργαθίογθα 8688 
Υἵνεγε εἰ δα  σττιτ 6856, πιαχί πη 6 4}6 μδπς ραγῖειπ 4ηὰ δαρῖϊ εἴ ργυ άδη- 

10 ἴεν δεητιτ. υἷγο Ῥοπὸ δηΐῃ Βοπυπι δϑ 6886. δὶ δὶ δἰιζοιῃ υΐϑφια Βδὴ 6 
γαἷςξ ὀνεπῖγε. ϑϑὰ πηὶ]ὰ8 δὶ φαΐ, δὶ αἰΐὰ5. 4αδιπ χυΐ ρτγίπε εναὶ οἴἴο- 
οἷπϑ δἷϊ, ορίες ἰὰ ἰπ φαοὰ σοιπημυαϊῃ5 δἷϊ Βοπΐθ οὐππῖθυϑ Δραπάδγο. 
οἰμίπδοι ἐπίτα πᾶπο φιοααε ἀπ ὑδιτιπὶ Βοπαπι, [ἴα τδιπδῃ αἱ δἰϊ 1ὰ 
4ποὰ εεῖ, φυϊςᾳαίὰ ἰαπάεπι δἰξ. πο ἱπιπιδιγίμο δηΐοια ἰὰ αιοὰ ἴῃ πο- 
Βὶδ ἐπι] ἰγης, ππιιδφυίςτα ἠοδίγυνη 6886 νἱ ἀϑαΐωγ, ααἱϊ πιαχίπηθ. ἴσῃ 
ΥΈΓῸ ἰδ απὶ [8115 6δῖ, δδεουπι Βαθίϊαγα δεοαηηιδ τὰ] νΐνογα. ἰὰ απὶπι 
ἘΒοπῖον δες, πατν οἵ γεγῶτι ἀοίδγαπι πιδιηογία οἱ ἐδὲ ἱπουπάα οἱ 
8ρ65 [υἱαγαγαπι Βοπα: ἴα }18 αἰιΐοπι ἐϑὲ οἴ ἰυσππάα, ργαθίεγρα γόγυπὶ 
Ῥίατἠπιαγαιο ροτοδριίοπς δὲ σορπηϊοῦε πιὲπ οἷ ἀθαηήαι; ἀοίειᾳας 
εἰ ἰαοιαῖαγ απ δδουν πιάχίπιθ. Ὠδιη οπιπὶ δα ρᾶγῖε ἰάθπὶ οἱ πιοῖο- 
οϑίατῃ εδὲ ἰάειη πο ἐποππάυτ, πΕ406 δἰ ΐα8 αἰϊυ ἃ, οὐτη (ρεπε ἀϊςαιη) 

30 ΪΆΠ ἀραὶ οαἰα5 δαπι ραδυΐζεγθ ροδϑιῖ. φιοπίαπι ἰρίξην ἰδὲς δἴπρυϊα 
ἴπ αἶγο Βόπο ἱπϑῃπὶ Ἔγβὰ δὲ ἴρϑαπι, εϑίαπε δἷς δηϊπιδῖιι8 ἴῃ δι Ώ πα 

ἴπ 6 ἴρδιπι (απιΐίοπϑ επΐτε ἰτον ἱρ66), εἴβοίίον ἐπ Ηἰθ οξ ἀπιϊοϊ ἴα 
4θοᾳῦο αἰϊχυϊὰ Βογοπι Θι86, ἰΐψαθ τπ φυΐρὺ5 Βδδο ἰηϑππὶ δυιίοὶ 6886 
υἱάεδηϊαγ. πγαπι δπίεπι οαΐχιε Ἔγρὰ 86 ἴρϑαπι δππὶ οἷα ἱπιεγοεάθγο 
Οδοῖῖ πεοπδν ἰδ ργβοδοηε πθπαογαγα οπιϊἴαπιὰϑ. δεὰ οαγῖα ρτγίπιυτη 
ἃς τα ϊίομε οὔ ῃθ Ἔγβὰ 86 ἰρβῦῃι διπίοἰτία οϑϑς υἱἀδαῖατ, 4πὰ ππι9- 
406 ποϑίγοηι ἀπο δαπιας δοΐ Ρίαγα, εχ [18 φῃαα δρτγα ἀϊχίπναδ. 

5 ἀεἰπάο φηϊὰ διωὶς εἶα πἰπεΐα οἱ ἱπιπιοάοτγαίδ οἱ διηϊοίίδθ, συλ ουΐααε 

4466 

. 
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Φοουπι 6δὲ, δἰ πὶ} 15 6868ὲ ἤϊε δοἶεξ, υἱδοπίατ απίεπι εα απᾶθ ἃ βοδί9 
ἄϊοια διιπῖ, οἰΐαπι ἴῃ ναΐβὸ ἵπθ886, ἡπδπιν 5 ἵπῆργοθο. πυπὶ ἰρίτοτ σ᾿ 
δἰδὶ ἱροῖ ρίαςεῖ εἴ ἀρ ἠγϑῖογ δὲ Βοπαπι 6566, πῶς ρᾶτγῖε δογτβέ δοὶ 
ΡΑτιίςερϑ᾽ πᾶτα ἱπ δογυιι ργοΐεςϊο φαΐ να]άς υἱεἰοδὶ εἰ ἐςεϊ ἐταιὶ παῖ 
πεπιηα ἰπϑαπις αΐῃ η6 Ὑἱάεπίαγ αιίάδπι ἰπ 6896. πδὸ ἔετε [β΄ 
νἱτίοσδο: βερεγ δηΐπι δοοῦτῃ ραβηδιὶ ἃς ἐϊδοίἀουτ) αἰΐδαπο οὐμοα- 
Ρίδειπε, αἰΐα νοἱαηῖ, πὶ ἱποοπεϊπθηῖθβ. ἰΐσ δηΐη ϑρτοιῖβ φιλο οἶδὲ Ῥσῶα 
6886 Ορίπαηπΐηγ, ἱπουπὰα βαφιπηΐητ, οἱ πὰ ϑυπξ ἀδπιποϑὰ δημββαὶ, κ᾽ 
ΑἸ ργορίον ἱρπανίαπι ἃς ἀδϑἰ απ ἃ} δάγιιτι γεγυπι 4585 εἰδὲ ορῇ- 
18 0886 ἀποιπ δοίϊοπε ἰοηξα 86 γαπιονυεηῖ, ἴαπὶ φυΐ πιπῆδ εἰ αὐτοηοία 
[ἀεϊπονα δάἀιϊφογαμξ, ργορίοῦ ἐπιργοβλιαΐοπα υἱταπι οἀογαπὲὶ ες ἔν. 
δἰ, δἰδίφιια πιπδ αἴξεγαπε, εὲ υἱίοοΐ μοπιῖποα δἴχας ἔπαργοδὲ 
χυάδγυπι φυϊδυϑοιιῃ ἀϊοδ τοῖοϑ ᾿γαἀυςαπί, 56 'ρδοσ δυΐδια ἔαρίπνε. 
Ἰπι} 1 δυλη κτγανΐα δἴψπε μούγοιάα γεοογάαπίατ, ἰδίαις αἰξεγα ἐαπ 
8011 φιπὶ ἐχϑρθοίϊαπξῃ: ἰδπεδροῦ ϑυΐοπι ἤἄπμπὶ οατπι δἰ 15 δαη:, οὐἶτί- 
ϑουπίιγ. δὲ ουτα δῖ πἰΒ]} ἐπ δἰϑ δια θ 116, πὰ}] 0 ογρὰ δὲ δπιογί αἴϊοεξυ 
οομημῃονεπῖαγ. πεῆσδ ἰρίταγ ἀεὶ 14165 δυηῖ, δδοῦτη πῆὰ ἰϑεϊαπίατ, 
ἘΘΖΘ δϑεουπὶ ρατὶ ἀοϊογα αἰπεϊαπίατγ. ἴῃ δογαπι δπὶπι ἃπίπιο ἀΐϑοοτο 
ἀΐας εἰ βεἀϊιίοινεϑ ςοποϊίαπίωγ; οἱ δἰἴθγα ρϑγ Ρτορῖογ μπρτγοβίμεισα, Ὁ 
αηΐὰ ἱπ φυ!δυϑάδιη γερὰ γεργιπιταγ, ἀϊθοτιοἰδίατ, δἰξογα υοϊαριεὶς 
αἴπείτατ:; εἰ πὰς δἰΐεγα, Πὰς ἐγαβῖξ δἰ τογα, ἰαπχαωπι ον ἀν εἰ εωῖεοο 
ἃς ἀἰδιγαἰεπῖαδ. φιοάδὶ βετὶ ποῦ ροῖεδϑξ αἱ φιιΐα δἰτη ἀοϊεδὶ ὃς 
Ἰδοιϊδῖυν, αἱ οογίθ ρϑι]ο ροβῖ, φῃοὰ ἰδεϊαϊυ δἷϊ, Ἰπδεγογε οοηβοῖσι;, 
ποῖφιε πες δἷδὶ νοϊυρίαϊοπι αἰτι} 1886. πιαΐου οπὶπι δϑϑοὶ δ. δοζδυ 
παπὶ δυδγοτι ρϑειϊεῖ, ποη υἱάοῖαν ἰρίτις πόθο ταὰΐαδ πὸ ἐδ βὲ 
ἰρϑυιη φυϊ δι ἀπιΐςο 6888 διηΐπηο, 4αΐα πἰμ}} μαρδὶ διδδΐ!ε. ἑ 
ἐϊα αἰζδοίατι 6686 να]άε δὶ πνίϑοτιιπι, δοδιτίππα οοπίεπδου δ [ορίειμδδ 
ἱπιριοΒ τῶ8 68, ορδγῶ4ῃ8 οὔᾳὰς ἤαπήα υἱ δ: Βοπδ9. 815 δα δὶ 
ἀπιῖςο ἰῃ 86 ἔρδυπι ογὶξ δηΐπιο, οἱ δἰ ἰδ ροϊεγίξ ἀπιϊοιβ 6886. 

5. Βεπενοϊθπεία δυΐοπι οἰ θεῖ 1116 φυΐάετι δαιϊοϊ θα, ποθ Ἡ 
ἴαπιδη δανίοἰἷα δεῖ. παβοίταγ δπὶπν Βευουοϊεπία οἰατι κα ἱβθοῖου; 
δδῆσε οβδοιγα εἰ οσουϊία 6886 ροϊοεῖ, ἀπιϊοϊ εἶα ποὴ ἔετῃ. αἴχαε 
δαρΓἃ ἃ ποὺῖδ ἐχρίϊοαῖα δαπξ, δεὰ πὲς διπδίϊο εδὲ: πᾶτα πδᾷᾷς 008- 
τεπτϊοηδιη Βαθεῖ ποῦς δρρειποποπι; φαδα ἀπο ἀπιαιοώσεα οοῦϑο- 
φυππίαγ, ργδδίεγοα ἃπιϑῖο οὔπὶ Υἱῖδς οοπϑοπεῖπαϊπεα δοδέι (δεξ, 
Βεπενοϊδηϊα ἀποιη υδ] δα 110 οοποϊ ἰατὶ ροῖδοξ, εἰ 
πὶ ρα Βιι5 δαὶ ρἰαάίατοταα ὑϑὰ γδπὶτ: Βοηονοῖς δπῖπε οἷδ ἤοσί Βο- {167 
τοὶ 68 δοεπῖ, δδθπιιε οἰππία 4πᾶε {Π1 γοϊυπὶ ἐχσρίδοϊ: ὁεὰ εοῦ 
διὰ Ορεγὰ δάἀίαταγα δυὲ δα θνυαγο πο]ϊπξ. παῖ απειηδάταοάμπτα ἀϊ- 
χίιπιιδ, γοροηιϊπο 4ιοάαπν δηΐπιΐ πτοῖα Βεθονο εἴδβοἑκοῖας, 
διἰϊποάωπι αἰἰα5 ἀπιοῦ δογαπι γαάϊουθ αγίϊ. Βεπονοβευίξα ἱκίταν ὑτῖν. 
εἰρίιπι διμίοϊ ἴδε νἱἀείητ 6846, φυεπιδἠπιοάπι οἱ δπιοτῖδ δὰ 
δερδοῖα ρἰρηίϊαγ νο]αρίαθ. πεπιο δηΐτν δίποτγε οῶρίταν, φαΐ ποῦ 
τίξ ἀπῖδ [υγπιὰ δρεοίδιια ἀοϊδοϊαῖαδ; πδς ἴαππδη 8 φυὶ φρεοῖο ἀοῖφ- 
εἴαϊωτγ, σοπεῖποο διρδῖ, δε ἴωπι οὰπὶ οἵ δοϑεηΐεπι ἀφοίδετας εἴ Ῥτϑε- 
δεηἰΐοπι σοποιρίδεϊξ, δὶς ἱφίτατ πος βοτὶ ροῖθοι αἱ ἰηΐεν 6 εἷπς ἷξε 
δπιὶ οἷ, Ἠΐϑὶ ἀπῖς Γαδγίηϊ ἱπῖεγ δὲ βεπδνοὶὶ. δὲ βθηενο, ποι οοανπάρ 
ἰμΐεγ 86 διπδηΐ. υοἱαπὶ δαἰπὶ ἀππίαχαι δος Βοπὶν δυροτὶ αἴφοα ,,8- 
πατὶ, φυΐθηδ δῦπὶ Βεπευο]ῖ: 86} δο5 ἤδς ορογὰ 8δι8 δάϊαυσεῃ ψ8ὸ Ν᾿ 
αυΐοφυαπι ἰαροτίδ διὶ πιο  δϑιϊαβ δούιτὰ οαιδὰ δαδεοίρογο γεϊῃξ, πὲ» 
406 τεοῖδ φαΐς, ἐγαπο᾽αιίοπα δεγιιοηΐθ α888, ἐπὶ ἀϊχογῖξ εβρθ' συλ» 
τίαπι οἰἴοϑαπι, ἀροοϑϑίοη δ ἰδπιρογιὶδ δυΐθπ εἰ οσοπδπειαϊης δὐδεῖδιδια 
Βετί δνηϊοϊ ἴδιο, Ὡοπ δᾶπν αδα αἰ} τἷ6 δαὶ ἰασυπ ἰδεῖς οὐπαα Ὅψα. 
διϊϊυδῖωγ. πᾶπὶ Ὧ6 Βεπονοίθηξία χυϊάδῃν ργορίεγ δος οοποίϊαδαε, 
εαἷπι φυὶ Βεπεἢοίαπι ἃ αἰϊδγο δοςερίξ, δὶ ΟΚ {Π}π6 ὀγξα εὲ ᾿βαναδιον. 
ἴεπὶ εἱ θεπουοϊεπείαπι ργαθϑξαῖ, ἰυτ εἴσηογίτο ργαοϑίαι. χαὶ 
τοῦ δϑοπηἀδ8 Ἔἐχοριδῖ, δρεγδῃ9 δ6 {ΠΠ}π Βοπβῆςιο ἰοςπρ]εῖδπι εὲ εωρα 
δάτα [υτυγαπι, πο ἴῃ {Παπὶ 86 ἃ ἴῃ 86 ἔρϑησα ροιΐα 8 Βεβενοῖο 896 
νἱἀείατ, φῃ επιαάϊπο ἀυπὶ πες διαΐουε ἀϊοεη 8 δδὲ δὶ ρτορῖετ φΈ δὰ 
Αἰϊαιιαπὶ ουπε οοἷαξ, ἰπ δυνητηδ ργορίαγ νἱγιαϊο οἱ Βουίανεπε ; 
οοπο Πδῖυγ Βεπενοϊθπιῖα, οαπὶ ργὰς 86 ζετὶ αἰϊφυὶς δαὶ Βοποιεμν ἀμ ̓ 0 
(οτιϊτυ ἀϊηΐδ ἀὰξ αἰϊουΐα9 Βυϊαδηιοάϊ νἰγξατῖ9 δρεοίετη, φὺ 
ἴῃ ἡ αϑν δαϊ σαγθοτῦίθυ δὲ [118 μυϊυδπιοάὶ βοτὶ δοίοτο ἀξείυσαο,.- 

- [πὶ νϑγο εἰ οοποογάϊα δὰ ἀπιϊοἰἴαπι νἱἀεῖατ ροταφεα. φὰνν»» 
εἶγοα ποῦ εϑὲ ορίηίομιπι οοηδεηϑυδ: ΠΟ. δηΐτα ἴδια ἐμ. δ ἐπόμωα' 
Ροιεϑὶ φυὶΐἑπῖοῦ 86 δυπὶ ἱρποιῖ. ϑδᾷφας οοποογάὰθα είναι, 
φυὶ ἀε τε αἰΐᾳιβ, φιιδδθοιπαῃα δἷξ, ἰάθπν φεπιϊαπῖ, αΣ δα φαῦσυσι, σα 
δδὶ ἀδ τϑρὺϑ οδο δϑ δα δοηίοπῆα, ποη δαΐπι δὰ 



ΕἘΤΗΙΟΟΆΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΟΒΕΟΒΟΌΜ ΙΣ. 

Ηἶ6 ἀς τοβας οοηοοτάει 6246. δ64 οἰν καἴδι οοποογᾶδθ 6986 ἀϊοπηίατ, 
οὔπὶ ἀε ἰΐδ φυδε οἷδὶ οοπάπουπε, ἀδαπι ϑοπίϊαος ἐβάεπιας σοῃεΙ]Ἰὰ 
οαρίπϊ, εἰ 486 ςοπιιπαπὶ σομόδηϑα Γπδγαπὶ Δρργοβαῖα, ἐχϑεφυμπίωγ 
δ ἱταποῖραπι, ἴῃ ἐδ ἰρίτατ τεββ αθδ6 ΦῸΡ δοϊοπεπι υβπίπηϊ, οοῦ- 
εοτάϊα νογϑαίαγ, δίφυϑ ἤδγητι ἰῃ [15 4086 πιαρυϊτυἀΐπε ἐχςο πὲ, εἰ 

30 4088 φοπίηβετο ροϑϑοπὶ γε] αἰτίβααα νεὶ οπιβίβοϑ. Ἔχθιαρὶὶ ρταίΐβ, 
σοποογάθ9 δαπὶ οἰνίϊαῖοϑ, στο ρἰαοοί οἷν μὺ5 οπιπῖ θυ εἰ ἰρὶ πηαρίδῖγα- 
ἴα 8, δὺῖ ΒΕΙΠ δοοϊοίδιθπι οαπε 1 δοοάδοπιοπίῖδ αἰγὶ, αας ῬΙττλοππι ργδα- 
6886 οἰν δῖ, φαοὰ ἑάετη οἴϊαπι 'ρδο νυξὶ οὰπὶ γθγο 86 ἰρϑαπι αἴογ- 
4π6 νυΐϊ ρταοδοῖ, αἱ 1] τὰ ῬΒοαπίϑοῖ5, δεἀπίοπεπι ἰαῖετ 86 οοποϊϊϑηϊ, 
Ὧοη δϑὲ δηΐπι οοποογάθδ 6856, ἄποϑ πηαπὶ δὲ ἰάοπι δαπῖϊγε, φυϊοφαίά 

δ 1Ππὰ οἷς, δεὰ ἰάοπι ἱπ εοάδπι, ἐχεταρ ὶ οδυϑα, οὐπὶ δὲ ροραΐαϑ εἰ Υἱτῇ 
Βοπὶ οριἱπιαίθ8 ργαθεϑ86 οἰνἰδεὶ νοϊαπε: δἷς δηἰπι οὔπο ἰὰ φυοὰ 
ἐχρεϊυπὶ οοπϑεσυυπίυτ. οουοογάϊα δαῖεπι, ηαεπιδἀτηοίυπι οἱ ἀἶοῖ- 
ἴασ, οἰν 5 ἀπιίοιια νἱἀδῖαγ 6656. νεγραῖασγ δυΐπὶ ἰὰ 118 4πα ταὶ ρῃ- 
Β]ῖςας οουἀυοσαπῖ, φυδοηθθ δὰ ὑδᾶπι Υυἱΐδε ρογίϊπεπε, ἱπεδὲ δυῖθπι 
οοποογάϊΐα ἰαἰϊ5 ἰη νΥἱτὶς Βοπίβ. Ἀἱ δηΐπι εἴ δεοῦτ ἰρϑὶ οοποογάδπι εἰ 
ἰυΐοτ 86, οὐτα ἰῃ ἰἰδάθπν (ρδη 6. ἀΐςαπι) οοπϑι 118 οἱ ἰαοι18 γϑγβαπῖιγ ἃς 
Ρετϑενυδγθηῖ. ἰαἰΐαι δοὶπὶ υἱγογαπι δαθάθτι πιδηθηὶ γο]απίδίθδ, η6- 
486 ἱποίατ Εαεὶρὶ βυσπε εἰ τεβασπὶ, ἰἱάεπι ἴμπι δὰ 4υδὲ ἰαϑῖδ, ἴῃπὶ 
δᾶ 4πλ8 πιὰ δυπῖ, νοΐμπι. Βογαπι δαίοτι ουρίάἰϊαϊε οἰΐαπι οοπιηλ- 
πίϊοτ αἰεὶ δυπῆ, τη8]} δαΐετα σοποογάεδ 6886 ΠῸὸη ροϑϑθῃὶ πἰδὶ ρ8- 

(0 τὰτη δὐπιοήυπι (φαδημδἀπιοάυπι δες δος ἀπιϊοὶ ἐεδε ροϑϑυπ!), οὐτα 
ἀπ τϑρὰδ ἘΠ]Π1Ρ 5 φυίάδπι φαρεγίογα οταπία μαρόγε νο]ιπε, ἰῃ δαπεριῖ- 
Ὀυδ δυΐδπι ἰδοίθπ 5 πιππεγίθυϑχηα ΡΒ 1οἷ8 Ομ δυπαΐ8 ἃς δαδεϊποηε 8 
Υἱποὶ 96 ἴλοϊϊε ραιαπίπτ. δὲ Ὁ] εἰβὶ ἱροῖ φαίϑαιιε θαάεπι οοποιρίδοϊξ, 
ἐπ δὕπη 4υὶ δῖ: ργοχίπιυϑ δδὲ ἱῃχουϊγιῖ, εις ἃγοθὶ εἴ δεδῆϊῥον 
το 8 Θομη 18 Θηπῃ ἰητογῖς, ἀπε δᾶτπὶ Πδπιοὸ ἰαδῖιγΓ ΠΕ4ῸΘ ὉΟΠδ6Γ- 
γαῖ. δοοίϊ ογρο εἷβ αἱ ἀϊδοοτά 8 εἰ δε ἰοπίθιι ἱπῖοτ 86 οομβϊοϊεη- 
ἴατ, ἀτπὶ αἰτοσ αἰϊοτὶ παςθϑϑϊδίοπι ἱπιροηίξ, ἱρδὶ δαΐθτι πε ἱποῖα 
δῃῃξ ρΓῸ διὰ Ὑἰγ] ραγία ίδςεγε ηοἰῃπί. 

7. Βεποβοί ἀπίοῃν 808 ἀθ φαΐραβ βεῆς πιδγί εἰ βαπὶ υεβαπνθη- 
4ἴπιὸ ἀπιαγε υἱάδπιατ, φυδηα ᾿ξ αἱ μετ εοϊαπι δοοορθγοπὲ Βθης ἂς 86 
πιογῖῖοδ: δἰυθαῃ τγεὶ, αυδδὶ ργϑϑῖοσ γϑεϊοποιω εἴ ορίπίομιβπι οπαπίυπι 

σὸ βαῖ, γαϊΐο φαδοτίϊαγ. ὁὸ ἰφίξατ βετὶ ρδγίδαυα νυἱάεῖυν, φυοά {|| ἀ6- 
Βεπι, ἰ6 ἀδβϑῖαγ. φαθπιδάπιοάππ ἰΐάφαε ἴπ γαρὺϑ Ἰαυΐαΐδ ἀε ίϊοτοϑ 
δυ15 οτγεαϊτοτίθαδ ἱπιοεϊαπι ἐχοριδπὶ, δὶ 118. 4πΐ τιϊππιὶ ἀδάδγιαι 
ἀε δἰ τογοπι 86115 οἴϊαπι οὐγας οδὲ, δίς οἱ 608 ἀυὶ ἀβ αἰἐψαῖμυ5 Βεπα 
τα ογὶεὶ ϑαπὶ, δοταπι 4ηὶ Βοποβοίοπι δεσεραγαπὲ ἱποο πηι δεϊδ δια ἀϊο- 
805 6888, ἈΠ] Πᾶπὶ Βοπδῆοί μταϊζδτη οουϑεοαΐστοθι 1108 δυΐειη ἀε 
ξπα τεΐεσθα δ ΠῸΠ Ἰπᾶρπορογα ἰδθόσγαγα. αἰαὰς Βᾶες [ογιαϑ8ι5 608 
οα48: ἀἴοαι Εἰ ρ' ομαιτηὰ5. ἐκ μοπιίπαπι ἱπιργοβίϊαϊα δρβοίδηϊε. νδ- 
τοηἰδιῃ δῦ ἈΡ πυπιᾶυο ἱπροπίὶο ποη δοβογγαπί. πᾶπι τηᾶβτιὰ ρδγϑ ἢο- 
ταῖϊπαπι Βαποβοὶϊ ἐπηππέτιοῦ εϑὲ, πιαυηψας Ραμ οβοίαπι δοοΐρεγα αθδπα 
ἄαγε. Ὑογαπι Ἠπὶας τοὶ οδῦ88 ἃ παίιγα ροῖυ8 γερϑίθπάα εϑὶ, πεζὰς 

30 ὉΠα εχ ρᾶγίε δοσγιπὶ 4υΐ ρεσαπίαπι πιπξιατα ἀοἀεγαπὶ γαϊϊοπὶ δἰπει 15 
ξοϊ. ποι δπίω διπδηὶ Ἦϊ δὴ06 ἀεβίϊοτοϑ, δε δαΐνοϑ 6586 υοΐπαϊ, οἴ 
δαυπι γεουρογθηῖ. 4υΐ δυΐοῖι Βερεβοίιπι σοΟπια] ΓΌπι, διηδηΐ οἱ ἀΐ- 
ἰσιπξ 608 ἤδοι Βεπεβεῖο αὐἴεδἼοδγαπῖ, οἰΐαπι δὲ πεαθ ἔπ ργαθϑθηιὶ 

τἶ]α ἰπ τα δἱδὶ δίης ἀπ ῖ]δ8 πδῆπα 5ἰπὶ ροβίδα [υϊητῖ, χαρὰ οἵ ἴῃ ἀγιϊ- 
βεὶρυδ πδὰ νεηϊξ: ὅπχαῖ δηἰτι δυσι αυΐϑαθε Ορα8 Ὑϑμοπηοπεῖη 8 4Πη8πι 

{1688} ορετε 800 διηαγεῖπσ, δὶ δχ ἱπαῃῖπιο βογοὶ δηϊπιδίαμ. αἴχιθ ἤοο 
ἴπ Ρορῖβ ἰογίαβ8ε πιαχίτια Ἵοοπεηρίτ: Εἰ οηΐπι δα ροεδιπαία δηρτα 
τηοάτπι διπδηῖ, αἴδοίιπι ἴῃ δα ᾿δηυᾶτα ἐπ ΠΙΡθόγοδ ἱπάνῇ Ρδἰογπαι. 
που δαπιοάυπι μυῖο ἀἰδδιον} 15 εϑὲ Βοπαβοϊοτγαπι ταϊῖο. ἰὰ δηΐπι χαοὰ 
Βεηββςῖο δἴϊεοϊυπι δῖ, ἐοόσῦπι 4ΐ Βεπεϊοίαπι ἀδάδτηπξ οραδ εδῖ, 
ἢοος ἱρίτον {16 ςαγίυο οδὲ φαδπ ορετί ἰδ ΄υὶ οροϑ εἰϊεοίς, μαῖα τοὶ 
σδυδα δε 4ποὰ 6688 οπιμίθυ ορίδθῖϊα δὲ δωδθ]α δϑὶ. [ἀποϊίου 8 
δαξοτ Ταθπογίϑ διτπῦϑ, 60 πἰπεΐίγαπι χαρά νίνυδιμπ εἴ αἰϊφαϊά ἀραιπα8. 
ηπὶ ορῦν εἴϊεοϊϊ ἰρίτατ, τὰ δὲ αποίΐουιθ πιαπογίβ υιοάδτα πιο οϑέ. 
Ἔτῖξο φυῦπι ουἶ4ας Οραδ οδστιπι δϑὲ, ααΐα δὲ 6886 οἱ οαγατῃ δῖ, δϑὲ 
δηΐοτη ἤος παϊυγαϊο: 4υδε τοῦ δπΐπὶ ροϊεθίδῖθ εϑὲ, ἤδης ορῦϑβ ἔυυ- 

40 οἴΐοπα τηυπογίδ εἴ τὰ ἱπάϊοας δὸ ἀθοΐαγαῖ. ργαείεγεα Βοιηϊπὶ Ρ6 πα 
ἂς αἴεοζο πιεγίϊο ρῃ]ομγατπι εἴ μοποδῖμηι δεῖ ἰὰ ᾳυοά εχ δοξίοπε δϑὲ, 
ἦϊα πὶ δοὸ ἱπ χυὸ Βοο ἱπϑϑὲ ἀεϊδοιοίηγ: οἱ δαξοπι 4αΐ Βεπεβοίτοτι δο- 
φερῖϊ, Εἰ} Βοπεϑὶὶ ἵπ ἐὸ 4πὶ Βεπο ππευλϊπα δδὶ ἰπ δὲ: δε δἷ φαϊὰ δϑῖ, 
Ἔτρο απ θηΐατα οδῖ, αἱ ποὺ τΐπο ἰσσαπάθτα πιϊποϑαια διμα 6 εξ. 
αἴξεγε ρόῖτο ργδοϑθηῖ ααϊάδια ταὶ υδὰ6 δὸ Τπποίϊο υοϊαρίαἴειι, [α- 
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ἴαγαο δαΐειη δρ68, ργδοίεγίαθ Ὑ6γῸ τηθπιουῖα, οπιπί τη ἀπίθτα ΓΕΓΌΣ, 
δᾶ ᾿ἰασαπάϊεδἴπια ἐϑὲ 4086 88 εἴ [πηοτΐοπε 65, Σἴδτη 4π 8 ἀτηδὈ ]δϑῖταδ, 
εἱ ἰρίτοτ φπὶ Βεπεβοϊαπι οοπιαϊίξ, πιαποξ οραϑ: Ποποϑίατα δπΐπι ἀΐα- 
ἴαγπα γὸϑ 6δ:. δἱ δαϊεπι ηυὶ δοσερίξ, ἈΠ ΠΠῶ9. ςεἰοτίτοτ ουδπθδοῖξ εἴ 
τογὰπὶ 4υϊάοπι Ἠοπαδίαγιμῃ τπεπιογὶα ἰποππάα, μἩΪ απ δαΐεπι ΠΟῺ 
δὐπιοάμμι, δαὶ σεγία ταΐθαδ. οοηῖγα 86 γα ΒΆρεγα νἱάθίατ ἴθ 58ρ6 
860 δχδρθοϊδιοηθ. ργμβοίθγθδ ἀπιδιΐο δί(δοιϊϊοηὶ δἰπιλ}9 δϑῖ, ἀπρδγὶ 20 
δυΐοπι Ρεγρθϑϑίουΐ, 609 ἰβίίογ φαΐ ἴῃ δοιίοπε ϑυπὶ ϑυραγίογεδθ, εἴ 
Ἀπιᾶγε, αἱ δὰ αιι88 δυηίοἰᾶ6 ργοργία ϑιπί, σοπμ δπίαγ. ργαθίογοβ 
ΟἸΠ69 68 ἤπ86 χπᾶρτιο ἰάροτα ςοῃδδουϊὶ δατῖ, πιδρὶ8 ΕΑΝ βρσθωι 
αἱ οἱ ρβϑουπίαθ αυΐ φαδοδίοσυπι ἀθδαπι 4οἱ ἃΡ αἰξίδ ἀςοδρογπαῖ. δὲ 
δοοίρεγα 4υίάεπι Βεπεβοίιυπι πιλινῖπια Ἰαογίοδατι υἱάθῖατ 6996, Θοἢ- 
ἔεγγε δυΐεπι ἀἰ[ἢ 116 ἀἴψαε ορεγοδαπι, αἴχαθ ΟΡ ἤδῆο οαῦϑαπι εἴ 
ταδῖγος ΠΠΡογογωμ δυπὶ Ρδιγίθυιδ ἀπιαπίογαθ: πδᾶπ οἱ ἰδδογίοδίοσ ρᾶσ- 
1ὰ5 εδἴ, οἵ ϑοίαπξ οογίϊα5 δ08 6886, αἴψπα ἧσο οἴΐαπι δὰ βθβθῆοοῦ 
δοςσοιηιηοάαι! ρο886 νἱ ἀδαίυτ, ; 

8. Οεουγτῖξ δυῖοτα ἀυρἰϊαξίο, αἰγαπη 826. ἴρϑατη ππαχὶ ΠῚ 6 ΔΏΙΔΓΘ 
ορογῖδαϊ ἢ αἰΐαπι φυεπααδπν. δοΐεπὶ δηΐπὶ τ οδίυγρατὶ φαΐ δὲ 
ϑαπὶ Δπιδη ἐἰδϑἰπιὶ, οἴ 4ιδϑὶ δα γθ8 οῦπῃ τυγρ ἤϊη6 ας ἀδάθοοτε οοπ- 30 
ἵπποῖα δἷξ, φίλαυτοι, Ιὰ 698 δι] διπαηΐδϑ, ἀρρεἰ]απῖατ. υἱάθίυγχαθ 
Βουῖο ἱπηργοθυβ οπιηΐα δα ολσϑα ἀξδγε, δοι6 πιαρὶβ 4πὸ δῖ νυἱεἶο- 
εἶοτ. ἰίωαφῃς δυπὶ οτἰπιϊδηϊος οἱ δοοπϑαπὶ, φαοὰ ηἰ 8} ἀραὶ, ἃ δαΐϑ 
ταιϊοπίρυς οἰ σοπιπιο ἀἴ8 αἰϊθαυπα, υἷγ Βοπα5 δαΐοτι οσηπία ργορίοῦ 
Βοπεδέυπι δρὶϊ; οἱ 400 δἷξ πιδὶϊογ, εὸ ταβρὶ8 ργορῖεσ Ἠοπθδίαμ, οἱ 
διμὶοὶ οδυδ8; δι ππὶ Οοτητποίαπι δαΐεπι ηορ ἰἰσὶΕ ἃς ρταεϊογτηιτι. γὲ- 

τρλχίπια ἜῸ ΠῚ ἀΠΊΌΓΘ Ορογίεγε ααὶ τηὰχίπια δῖ ἀπιΐςτδ. δὲ ἴδ πιαχίτη8 
ΔΙΏΪΓΙΙ5 εδῖ,) υϊ 4αδπὶ σα] Βουΐς ογπδῖπτι 6586, δυιῃ ὙᾺ}} {1]1π8 ἱροῖας 
οααϑὰ ΟΓηδίῃπι 6686, Θἰΐδηι δ ἤδῆλο δοίϊαττιΒ δἷῖ. δος δηΐθτι ἰπδπηξ 
πὰ Ὠπουοαιε εγρὰ 86 ἱρϑῦῃι πιδχίπιθ, εἰ οοῖεγα δἰΐδπι οτηηΐὰᾶ αυΐθαϑ 
διαΐουδ ἀδβηΐίαγ. φαρτα επΐπα ἀϊχίπιι8 οτηπία 4886 απιϊοἰ δε ρτορτία 
δηὶ, ἃ ΠοΡὶδ ἱρεῖ8 ργοίεςία οἴίαπι δὰ α]1085 ροιτηδπδγε δο ρθγυθηΐγε 
δἰ4αε οπιπὶα ργουδγθία οουβθητίαπῖ, απαὶς ΠΠΠπ.} ε8ὲ, ἀπηδ ἀπιϊοῦϑ, 
δὲ “Διαίσογατα οτὐληΐα οοιηταθπία," εἰ ΔΕ ααδ ἰτα8 πιο α,, εἰ “Ἔαππ 
ὁγῦσε ργορίῃ9." μδθὰ δηΐπι οπιπία ἰπ ὑποφθοααε δγρα 86 ἰρϑαπι ἴπ- 
φυπὶ τηαχῖτπε : δὲ δὶ δπῖπι υΐδαῃδ πιαχίπιθ δηΐου δϑι; 400 δὲ οἱ δὶβὶ 
οἷξ φυΐδαιε τοαχίπις αἰ] ξαπάα6. ταδγίϊο ροττο ἀαβίταϊας, Βαγητα οτα- 
Ὀοππχη αἰταπι δεαπὶ οροτίεαϊ, οαπιὶ αἴγααα δἷξ νεγίδίπι!] 18. [ογίαβϑὶ 
ἱξίτατ τα]69 οταϊοηθε ἀϊδιπραοπάδε δαπὶ, ηααίεπον εἰ ἃ εχ ρᾶγῖα 
τἰἴγαηῃ8 Ὑδγὰ υδῖ. ἰϊδαιθ δἱ φυϊὰ αἰγίᾳπε δαὶ ἱραίαδ ἀιθογεπι δρρε]- 
Ἰεπὶ τεπβαπιϑ, γδϑ δγξ ἰογίασδα ρίαπα εἴ ἀρεγία. αὶ ἰρίτωτ ἐαππι τὲ 
ΡΙΌΡταπι ΟΡ ϊοϊ πῇ, δὺϊ ἀπιδηΐεϑ Δρρε!δπΐ δο8 χαΐ ἰπ ρεοαπία, ἴῃ Βο- 
Ὡοτίβθιιδ, ἰὰ γοἰπριδίθυ ἀδηίφαθ ςοτροτὶδ δ δὶ ἐροῖδ πιδίογετι ρϑγῖεπι 
τὐθαθπι ἂς νἱπάϊοληε. ἤδδο εὐΐπι Βοπὰ ρᾶγα Βοπιίπυιη οσοποιρίδοϊξ, 
εἴ ἴῃ εἷς αἱ οἸηπίπηι γογὰπι ρει οπιη δ δια άἀϊαπι διθαι οοἰϊοοδῖς; 
δίᾳιε ἰοοίγοο ἀδ 118 ἰπῖεγ 86 ἀϊπιίοαγθ δοϊθηξ, αφυὶΐ ἱφίϊωτ ἐπ μἰδ ρτγίο- 

ΤΌπι Ὁ πᾶς οταδϊίοπε ἰδοία ἀϊδογερδηῖ, ες ἱπητηδγίῖο. αἱαηὶ οηΐμα ὁ 

Τοῦ ἃς δαρειίογοδ 6866 γοϊαηῖ, φυἷα σαριἀϊ δ! 8 οἵ (αΣ ὑπὸ υογθὸ 20 
ἀϊσαπι) διΐα αἰδοῖ εἶφας ἀπίπιϊ ρατιΐ φηδς γαϊϊοπὶδ ὄχρεγα οδὲ 
οἸϑεαχπαπίαγ. ἴαΐθ δυΐφιω 6δὶ νυ ΐραϑ λα ϊουνν, ἰΐάφυς εἰΐαπι ἃ ταηΐ- 
υϊυάίπε, φιας νἱτῖοδα ἐ8ὲ, βαχὶξ ἀρρο]!ατίο, πιοτίτο ἰρίτοτ ἰδ φῃὶ μοο 
τποᾶο δ80ϊ ἀπιαπῖοδ δαπὶ, ΔΙΠΟΥ ἱ ταδἱοὐϊοῖ! ἰΙοοο ΟΝ οί τ, 68 
δυΐδιῃ ιυὶΐ ἰδὲ τ]ὰ τβαυηξ, νυΐρο δοίεγα δαὶ διιδπῖθϑ ἃρρε]ϊατί 
ταϊηῖπια ΟΡ δοῦγηπι δεῖ. δὶ φυΐδ δηΐπὶ οπιηΐασα τηαχίπιε δὰ σπ86 ἰποία 
δυηὶ δυιῖὶ ἱεπιρεγαία, δῖ σι ἰαοαπ θα α]ΐα νἱττὰτ|θπ6 οοπδαπίδπεδ, 
ἀβεγε δια θαῖ, εἴ οὁπιπΐῃο δοῖροῦ ποπεϑίπτῃ δὲ υἱπάϊοθξ, πθῆῖο ἤπης 
Ὠδα6 88ὶ δπιαηΐθτν ἀϊοοὶ πάις τἰϊαρογδθίς. αἰᾳηὶΐ υἱγ Βαϊιδιιοὰϊ 
ἀπιᾶπ5 δαὶ ροΙϊαα 6586 Υἱάἀδαίαγ: δἷθὲ δυΐπι τδδ ρι(ομογτίπιαα δέσῃθ 
ορτἶπιας ἐγιδαΐι; εἰφαα συΐ ραγιΐ χαδθ ρείποὶραϊππι οδτίηεῖ, ταις 
οαϊογ εἰ οἰππῖρης ἴὰ τερῃ8 οθταπιρογαξ. ποιπδἀπιοθπι δυΐθιῃ ρδτ8 
Ῥτδεοίρυα δἰχπα ορεϊπια οἰνἐϊαιἰ5 δἰίδπι υἱἀστοτ 6886 οἰνίϊαν, ἰάεπι χα Θ 
ἀἐ ιονῖβ αἰΐο οοπυθηΐω βεπιϊεπάαπι, οἷς εἰ μοπιΐηΐδ ρᾶγα δὰ π88 
ἀοιοϊπαγὶ ἀεβθδὶ ἤόπιο εδὲ. οϑὲ ἰρίτογ 1116 δυιΐ δῃνδηιεϑίπηαδ, φαΐ μᾶπὸ 
δηιδῖ εἴ φηΐ μυΐς ρτγαιβοαίην. ἴάτὰ χποαας σοπεποηδ εἴ ἱποου ποῃϑ 
0 ἀϊουπίατ, φαοὰ πιοπϑ ἴα 1110 δαρετγίοτν ἃς ροϊεηείον δἱὲ, ἰπ μος ἰπ- 
ζετίου αἴφαα πη οί οσ, αυαϑὶ δὰ 4πίδαπα τπθὴ8 δἰτ; υἱάδηϊαγαιί469 
Βοοπιῖπδϑ δὰ ἱροὶ διδῆπε δροηΐθ ερὶϑδ6 τηαχίπιθ, 86 οὔπι ΤΑΠΟΠ6 
ἐβεσηξ. ππαπιαθδησυς ἱφίϊατ πιδηΐθτα δϑθδιω 6886 Ἰηβχίπηα, δΔίαπθ 

Βαπο οριίπιο οὐ 6886 οατίθοίπιδεα, ρεγορίοπαπι θεῖ. ἰΐδφας φαΐ 
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{ποτῖς ἀπιαι τ ϑοῖπιτδ ρέθεγ αποάαπι αἀπιοτίθ δ εὸ δὶ υἱέο ἀαίατ 
ἀπίοτεπῖο, Ἰαπίανα ἀιϑῖδηϑ ἃ δυρετγίογα αυδαϊοπι ἱπῖδγεδῖ αἴγωτι 418 

ταῖϊϊοπὶ οοπυθηίθπίεγ υἱναῖ, δη αὐεοιθα5 εἴ ρεγιαγραιοηΐθα 5 δοϊμὶ 

εογυΐδι, εἰ αἴγοπι ποποϑίυπι, δὴ ἰά φυοά ἈΠ δεῖς ϑρθοΐθπι μαβεῖ, 

ἀρρεῖαϊ. ἰΐ ἰρίτατ φυΐ ῥΡγβδοϊαγὶβ δίᾳφιιε ποποϑιῖδ δοι οι ρα9. δρτορῖθ 

τϑεῖο οείθγοϑ δια ἀδηῖ, διπίθαϑ ργοθαιὶ δππὶ ἂν οπιπίραβαιε οοἰ- 

πάδηϊαγ. 4ποάϑὶ οπιπεδ δά Ἀοποοῖαμα οογίδιϊαι ρεοιυεηΐγα γόης 

40 ποπεοοιίϑϑίπιδ5 αβογα ξοπίοπαογθηξ, ἴσῃ σοταπι ΠΕ Γ οτη πὶ εἃ 4086 
τοῖο ροδιαϊαῖ, ἔπτη ΡΓνδῖῖπι οπίφαε τπαχίπια Βοπα δυρρεϊεγθηῖ, 8ἷ- 
φυΐάοτι υἱγία 5 18]18 γε εδῖ, ἰϊᾶφυθ υἶγυπι χοϊάδιη Βοπυτι δηὶ δπιδη- 
ἴδπι 6586 οροτγίεϊ: πδησδ εἰ ἴρ8ε εχ μοῃεβδιΐβ δοίϊοπίθα8 αἰ Πταῖεια 
φετοὶρίει εἰ Αἰϊΐ5 ργοάεγίξ. ἱπηργοθατι δαΐεμι ἃς Υἱοϑὰπι ποὸη ΟροΓ- 
οι: οἱ οἷ δὲ οπίπι οἱ ργοχίπιο οπίφιυθ ποςθρὶϊ, υἱεἰοϑὶβ δοίϊαν ρετίιτγ- 
ῬΒαιϊοπίθαθ οδιοπιρόγδηδ. ἐππρτοθι ἰρίταγ Βοιαίπἰβ δοιίοη 69 ἃὉ Ιὲδ φυδῈ 
δαπὶ ἀροπάα ἀϊδογερϑηξ: υἱγ ϑόπαδ δυΐεπι, 4ὰ86 δυηΐ δρεη δ, δᾶ εἰ 
ὡξῖϊ. οἴεπίπι τπθη5 οπηηὶβ ἰὰ δεαυϊαγ ἂς δυπιΐξ φυοὰ δἰδἱ δὶ οριἰ- 
ταῦτ : ἂξ υἷγ ΒΟΠυ8 ἱπηρ 6 Γ]0 τη 6η 118 ραγοῖ. αιοὰ δυΐθπι ἀε νἷγο ΡῬόπὸ 
ἀϊοϊτατ, εὔπιὶ προ] εἰ δταϊοοτιην οἵ ραίγιδα οδυδα δρϑγθ, εἴϊαιῃ εἰ 

80 ΤποΓ8 εἱ δῖ ορρεϊεπάδ, υδιιπι 6δῖ, πᾶπὶ δὲ ρϑουπίδα οἵ Βοποόγιτι, 
εἰ οπιηΐῃο δογιτι Ροποτγαπι ἀθ υΐρυδ Βοπιὶπε8 ἱπῖογ 8ὲ ἀδοογίαυ 8 
δοϊοπε, ἱδοϊαγαπι [αοϊεῖ, οἱ ἰδὲ ἱρδὶ μοπ δὶ ροδϑαϑδίοπθπι οοπιραγεῖ 
ἃς νἱπάϊοοι. ῥδῃ]ιίϑρεσ δηΐπι τῆᾶρηδ υοΪυρίαϊς ροϊτὶ υᾶπὶ αἴα 
Ῥατγυα, εἴ ππῦϊῃ πη τ πη Βοποϑῖα Υἱυϑῦθ 418 τηι 106 ἴθπιεγα εἰ εχ 
διρἐϊγο παΐυαπε [οτίσπδα, τη το τα]; ὑπῶῖν ἀεηίᾳπα δοϊΐοποπι 
ταδρηδηὶ δίαθε μοπεϑίαπι πηι {5 οἱ ραγυὶβ δηϊθβροπδῖ. δίφιε μος 18 
αὶ νεἱ ργοὸ διπίοἷδβ γεὶ ρσὸ ραϊτγϊα ἐεχεθάαιι 6 νἱϊα, ἰογίασϑα οουεϊπρίὶ, 
τολξπδπι ἱξίτυτ 98:0] Βοπεδίαξεσα δυσηυπὶ δίααε εἰἰρτιπί. Ρϑοιιαΐα5 4αῚπ 
δἴατα ᾿ἰΡδηίογ ργοϊεοοτίπι ἃς ργο[ιάδγῖηι, αἱ ἀπιϊοὶ δαιρίϊογεθ εοπ- 
δΟΠΌΔΉΙΓ. ΘΙΉΙΟΟ δαΐπὸ ρεσμιπία, ἱροὶ ποπδϑίυια ἀυδογίίαγ: τηδίτϑ 
δαυΐεπὶ θοπυπι 518] ἴρ81 ἔγιραῖς. ἰάθη ἀθ Βοπογίρυδ εἴ πηρεσγὶῖθ δ6α 

30 τααρὶ δίγαιῖθπ5 8δπιϊθπάπτῃ εοι: ἤδθς δπὶπι οπηπία διιῖοο οοποεάεῖ, 
χαοπίατη μου εἱ εἴ μοπεδίαπι εἰ ἰδιιάδ}}}}6 δδὲ. ἴαγα ἰξίτυτ τἱγ Βοπαϑ 
δὲ νἱγαῖε ργαθάϊτια μαρϑίυγ, χυὶΐ γορὰ8 οπιαΐθυδ Βοποδίεπι ἀπίερο- 
δῖ. δοοίάεγα δαΐδιι ροϊοδὶ υἱ δοιίοπε85 ΓΟΓΏτΩ δτηὶςο ἰγαάαϊ εἰ σοπ- 
οεάαϊ, οἰίψπε οἱ μοπθδιϊπϑ διπῖοο γεγαπι δρθηάδγυπι διοίογοπι οδα- 
ϑδτη4πῈ [αΐδ86 ἀπδπὶ ἰρϑαπι ἄρογα. ἰπ οπιπίδυ8 ἰρίίυγ γεὶρμα ἰδ ἀ8Ρ]- 

ὃ Ἰρπ5 ἀρρᾶγεῖ σίγιπι υἱγίηϊε ργαεϑιηίδτῃ διθὶ ρ]υ8 ἰιοηδδιϊ τγίθιιογα. 
ἴϊαφαε Π: τηοάο, φιοτιοάο ἀϊχὶ, 86 ἰρϑὰπι διιᾶσε οροτγίεϊ: δε υἂὧ 
τυϊραϑ, ποη ορογῖοῖ. 

9. ας εἰἴδιη ἀς τὰ σοπίτουθγδία 6δὲ, αἰ γΏτη δἰ φυᾶπᾶὰο Τυἰπγαπι 
εἷξ αἰ απιὶςἰ8 δροαὶ θεαῖαϑ, πθοπθ. περβᾶπὶ δπΐπι 18 φαΐ Βμϑαιϊὶ δαπὶ 
Βοπίδᾳαε οπιπῖθηβ σππιῃ δι π0]}]ὰ τα δβοπῆ, διπίοϊβ οριϑ 6686. οἷβ 
δπΐπι οπιπίυσα Βοποτιτι σορίδπι ϑαρρεῖογε: οατῃ δἷηϊ ἱρί Γ δι} 
ορίβυϑ οοπίοπτ, πὲ μὲ] δο9 δπιρ]υϑ ἀεδιάδγαγα. διηϊσααι δυΐοπι, “τὶ 
εἷξ αἰτοῦ Ἰάθπι, ἃπηῖοο ϑυρραάϊατα δοΐογθ υᾷα 1116 ρεῈῖ 86 οοπδϑηὶ 
ποη ροϑεῖϊ. ἐχ πὸ ἐϊϊυ ἃ “ἐογιιπα συλ ἔανεῖ, φαϊὰ ἃτηϊοῖϑ δὲ ορπδὺ ἢ 
δε ἀρϑαγάππι εδἰ οπιπΐα θοπα Ὀοδῖο ἐγ θυ δηῖοδ ἃπιῖςοϑ ποι; ἀἄγΓθ, 

0 χποά οπιπίατι Βοποτγααι Ἔχίεγηόγυτι υἱάθίυγ 6556 πιαχίπιυπι. αποάϑὶ 
δυηϊοὶ δοὶ θθη6 πιεγογὶ ἀδ δίτοτο ροῖϊίι5 4ιδτ Βεπεβεοίπτη δοςίρετε, 
εἰ οἱ νἱγτὶ Βοηὶ ἂς υἱγίαι8 ργορτγίαπι δϑὲ Ῥαποβοίιπι σοηΐεγγα ἴῃ δἰτδ- 
τῦπι, ΡηΪοἈγίυ9. δυΐεη δὲ ἀθ ἀπιὶςῖβ ἀθδπν ἀδ δἰ] ο πὶ Βδ μα τηθγογῖ, 
ἀεοίἀοταθὶς υἱγ Βοπα8 αἰΐφαοδ φυὶΐ ὑεποβοίνιπ ἃ 86 δἰπὶ δοοθβρίητ. 
ἰϊαχαθ οἰΐαπν φαδογίτσ αἰγαπι ἰπ τε ρ9 δὰνεΓϑὶβ τη ρῖ8 4θατη [ἢ 86- 
οὐπάϊβ απιϊοὶ τεαυϊγαηΐαγ, 4πδϑὶ οἵ οἱ ουἱ Δἀνογϑαῖυγ ἰογίηα, ΟΡτδ 
δἷϊ Δ αυΐδυ8 αὶ οἱ Βεπίρη ἰδεϊαηϊ, οἵ ἰἃ ἀποταπι δπηὶ γοϑ ϑϑουῃδα, 
εἰν πρὶ ΠΡ ἷπ φιιο8 ΘΑ Ξε οοηἤεγαπὶ ἀοοίάεγοπὶ, υϑγαπι δρϑαγ- 
ἄυπι {Ππὰ φυοφας ἔογίαϑϑα δἷϊ, δο ἱξαγίατη ἕδςογε δαί. Ἰδπιο 
δοΐπι μας σοπάϊοίοπε Βοπὶ5 οπιπῖρυδ ἀραπάδγε υοἰϊι, τἰ δοῖα8 δεῖα- 
ἔξπι δραεῖ: νοπιο δπίπι οἶν!]6 δηϊτηδὶ δὲ, οἱ δὰ δοοἱοἰδίοπι υἱίδς δρῖπαι 

20 παΐωγα. μος ἰρίτυτ υἶγο βϑαῖο δῃρρειτ: Βαθδὶ θυΐτι δὰ 4886 παΐβεα 
Βοπᾶ δαηξ. ἰᾶπι Ὑ6γὸ μαγδρίουαπι 681, ὁππὶ απιΐςἷδ οἱ υἰχίδ βομῖϑ, 
4αδπι ὁππὶ ἀἰϊεπὶδ ἐξ ἰοτῖε ἐογίπυα οὐ αἰΐθ μοτηΐηΐθαϑ, τοΐατι ἀΐδπὶ 
ΠΟΙ δΌΤΠΘΓΘ ργδδδίαγα. ὡπιϊςὶδ ἰρίυγ υἶγο θθαῖο ορὰϑ δδῖ. ψαδθηδπι 
δέξο εϑῖ ργίογημ {Π]οστιπὶ ογδῖϊο, εἴ 406 δα ραγί υεγαΐ δὴ συοὰ 
Ὑυΐκαβ 605 6856 διῃίςος εχἰβιϊπιαῖ αιΐ αἘΠΠπᾶϊο αι αὐεγηηῖ ῦ δὲ τα 1 π8 
πῖμ}} ορορῖὲ Βοδῖαθ, φυδπάοαπίάθπι οὐμπίθτη οἱ Βοποσταα βδυρρειξ 
οορὶα. πὲ 8, φυΐάοεπὶ 4ὰὶ ρτορίεγθα φυοά ἀεἰεοίδηϊ δυπὶ ἀπιϊοῖ; δυΐ 
Ῥδγιτς αὐπιοάππι. πᾶπὶ οῦπι οἰπδ Ὑἱἱδ δἷξ φυανΐδ εἰ ἱποππάς, υοἱα- 

᾿Φϑοοϊεῖδιε νἱοῖπϑ αἴψυς υἱίδς δὲ ἴῃ σουιτηθηϊοβεομα φοτβοθΣθ 

ἙΕΤΗΙΘΟΟΑΌΜ ΝΙΟΟΜΑΘΟΗΕΒΟΒΟΌΜΊΙΧ. 

Ῥιδίεαι αἀνεηιεἶαπι πο τε χοϊγι!. αἵ δἱ [8] πὸ ἀτοΐςῖο ποι διιῦ- 
οἷδ εβδγθ πο υἱάθειγ. δεὰ πος ἰογίδδβε νεῖπιπὶ ποῃ Ρυλοοξρὸ 
είν ἀἰχίπια». Βεαι ἐπα ΐποιη πιππογίδ ἐυποιϊοποι ααήδατα ϑϑρβ, 
ταῃεγὶ8 [ἀποῖϊο δυΐεπι πἰταίγιμη οὐ ΠΤ ἂς ρἰρηϊίαν, πεφιο πὶ ροαϑ6- 599 
δἷο ηπδεάδην δι ρεϑὶ απὶ ϑιρρεί, ααυοάοὶ Βεαϊαπι εδδε ἰα χχνεβὰφ 
εἴ ἴῃ πιυπετὶδ [πποιΐοια σοηδίδιϊξ, οἱ δὶ υἱγογατι Βοποτππη΄ ἔμπης 
ΤΑ ΠΟΓδ ΡῈῚ 86 Βοπᾶ οἱ ἰυσππᾶδ εξ, πὶ ἰπἰο ἀϊοίητι εξ; ἰᾷ ὡπῖραι 
4ιοά οσαἰϊμδάπα ργοργίιτι δϑῖ, Πα γα ϊῸΓ ἴῃ ἰασαπάϊα: δἴδεπτα σάϊραι 
[δοἰ]ϊα5 χαδπν ΠῸ8 ἴρ505, εἰ {Π]18 δοιίομεσ φυᾶπι ποδῖγδδ ςογηφέθ ρθϑ- 
δητηυϑὲ οἱ δὶ υἱγογωτα Βοπογιιπι δοιΐοποϑ δοιπιπἀόιηαπς δπεοοταδα 
Βοπῖδ διιηξ διιᾶνε δἵ ἱποππάδε (μᾶρεπὶ επίπι εὰ αἰτίᾳ 48 σὲ: 
ἰαουπάα παίωγα) --- 81 ἰφίταιγ ἤδθο σόγὰ δυπῖ, ἰδ θι8 ἀτηϊοῖδ ἣ 
Βεοδῖυδ, δἱ φάθι Ῥοπᾶϑ εἰ ποπεδίδϑ δοϊϊοπθα οἵ ργοργίδφ ἱπεβένε 
ἐχορίαϊ. ἴα168 δαΐετ δυπὶ υἱγὶ μοηὶ, φυὶ ἰάδιι οἷϊ διηΐοι, δοίξοιιεα, 
ἐχίδινιπαι δυΐοπι Ὀεαῖυτι ἱπουπὰθ υἶνογε ορογίογε, αἰαὶ μομεδοά 
80 ἴϊαι ἴᾶπὶ υἱίδτι αραοαιὶ πιο σία εἰ δοθιρ υἱῖδ δεῖ. ποῦ δηΐπα εἱ φεὲ 
δοΐυδ υἱνοῖ, δϑδίἀυιβ πιππογα ζαηρὶ [4016 6581. οπτὶ ἃ]} 12 δβιφμῆ 
ετρᾶ 1105 [οἰ] 8. δγὶξ ἱξίτας εὰ πναπογί8 Γπποῖϊο τηδρὶς δϑδδι ἢ 
πυδαια ἱπϊεγγηρία, 486 ρεῦ 8ὲ ἱπουμιἄα 6δῖ. φυοά ρεπε8 Προὶ οεᾷ 
6558 ορογίεϊ. πᾶηι Υἷγ Βοπυδ Υἱγυϊθαμ ργαθάϊταϑ, 4ιὰ Ῥοπμν ορ, 
δοίοπιρυδ υἱγίαε! οοηδεηίδῃ οί ἀοἸδοίαιαγ οἰοπαϊ γᾷπα 60 
4υεπιδάιῃοήμπι πειιδῖςιϑ ἐκ πιά  αι8 ὉΔητθπ8 τοϊυρίαίεμι ρεχεῖμ, τ 
Ὑπ8108 δυΐοπι εἰ ἀϊδοογάθα ρτανΐεγ εἰ τηοϊδοὶε ἔεγί. ἴάσῃ ψεξο ἐᾷ 
ςοπϑαοιαάϊηα εἴ εοηνϊςῖα υἱγογαπι Ῥοπογιπι δχθγοίζωϊλο 
υἱγιαιίσ ςαρὶ ροϑοῖι, φπετηδάτηοάυπι αἷὶ οἱ ΤΒεορπίδ. ϑεὰ ὃ αὐ 
δὶ5 ἃ παΐανα οδυδᾶτη πυΐ8 ταὶ ροϊυπὲ, νυἱάθιαγ υὴγ Ῥομῃδ τὲ ὃ 
ΟΡ ΑΡΙΪ 5 ἀπιΐουϑ 6556 παῖυγα. αἀἰχίπνιιϑ δηΐπι, φαοὰ παιαγα 
δι, ἰᾷ νἷνρο βόπὸ ρδγ 86ὲ Βοπυμῃ ἃς ἰυσυπάυπι 6286. νήνετα, δ θα 
ἰπ δηϊιπαπιὶθυδ ροϊεδίαια ϑεπείεπάϊ, ἰη Βοχαΐαῖρης υἱ βϑιιεοιμᾶξ δὸς 
ἰριθ]] οι ἀϊ τοττοϊπαίαγ δὲ ροϊοδίδα δὰ στισποτγί8 ἐαπςοηει δᾶ 
οἶτυτγ. ταὶ δυΐδθπι ργί ποῖ ρϑἕιϑ ἔῃ τπαπεγὶδ ἰυποῖοης σοποίσξ, νι νδες 
ἰρίίατ σἴνεγε ργορσῖα 6688 δεηῖγο δαὶ ἴω! Προγθ. υἱνεῖθ δπΐοα ἴα 
1.18 486 ΡῈΓ 86 Βοπᾶ οἱ ἰυουπάξ δυηὶ πππιογαίωγ. δόξ δἰηνϊὰ 50 
τογπιϊπαῖιπι: φυϊάφηϊὰ δυΐοπι ἱεγταϊπαίθπι 6ϑῖ, δὰ παῖαται ἔρον διομὲ 
Ρευπεῖ. ἰδ φυοά πααγα Βοπυπι εβὶ, ἰάεπι οἱ αἦγο βοῶ Μοπα 
δ8ῖ. αυοοίγοα νἱἀοῖιγ οτηπίρα5 6586 ἱπουπάππι. δαερινΐ πνδιϑος πρῶ 
681 για υἱιίοδα εἴ οογγαυρία, πες ἤοϊογίθυϑ σομίσοιι: παδὴὶ δὲλδ τἰλά 
πῈ}]16 τογταϊπῖδ εἰγουπιδειὶρία 681, φιδπιὰ ἀπιο ἀυπε πες δὰ φοδο ἰπφάσΣ 
ἴπ δ8. δεὰ ἰῃ [9 41:86 ἀείπεαρα ἀϊοϊατί δυτπα ἠδ ἀοΐοξδ, φὲνδδε 
Ἰνος σοπϑίαρίϊ. φυοάϑί νἵνεγε Βοηιπι δεῖ, θὲ οἱ ἰασιανᾶμνα. φιϑᾶ 
χυϊάθιν ἐχ δὸ νϑὶ πιαχίπια ργόβαθὶ!ε εϑὲ, φποὰ ςὔτα οὔπβὲρ οσυΐορε, 
ἴωπι πιαχΐης υἱτὶ θουΐ δὲ Βα γίνοπάϊ οσαρίἀἰίδια αἴρει δσαφὲ: δῶ 
δηΐπι υἱΐα εϑὲ τηαχίπε ἐχρεΐθη δα, δοτυπιαιε ἰοϊὰ νἱϊδ ταῦδο. λοδϑ-. 
δἰπιδ εϑἷ. ηυΐ δυΐεπι υἱάεῖ, δεηιἰξ 86 υἱάογε, οἱ φιυΐ δαυάϊε, ταὐδρι, ε ᾿ 
401 ἀπιρυΐαῖ, διπβυΐαγε; ἴῃ αἱ Π8 ἀθηί χορ ἰΐϑην οψθπῖθιο ονὲ 
χιυοά 86πεῖ ποϑ [πρὶ τησῃεγα οἱ ἄρεγε. δε πΈΓα Ἂ-" ποδι 
Ροϑϑυπηηϑ, εἴ ἱπι6!]ΠΠραγθ πο 8 ἰμτο Πἰρεγθ. δἵ δοη 8 ἃ ορο Ν 
δοηἘγῖ, οἱ ἰπτ 6] ]Προγα αἰϊφαϊ ἱπιο]ρὶ, δοαιίγε αἴσοε ἱηξοϊ εν ρα ΔΙ. 
ΠΟ08 6686: 6886 ΘὨΪΠΙ δ6ΠΊΓΟ δὰ ἱπ|6 Προ το οδδὲ ἀιοοδαπδολ 1 ὃ 
δυΐεπι 86 Υἵνεγθ, ἵπ γέβυϑ ΡῈγ 86 ἱποππαὰϊδ πατηεγδίο: δὰ 
Βοπαπι δοῖ παίαγα, δεη ἰἷγα δυΐεπὶ ἰπ 86 ἶρϑο Βοπυπ ἰωορρῷ ΒΝ» 
ἄυπι 6ϑῖ. υἵνϑγε ἰφήξαγ ουπὶ δἷξ οπηηῖθα8 ΟρΌδΙ]ε, ἴτα Βομέξ 
Χίπλε, 4018 οἷ8 6888 εἴ θοπηπὶ δὲ εἴ ἱπουπάππι: οὐπὶ Θαΐπα 
ηυοά ρετγ 86 Βοπιιπι 6δϑὲ δεῆϑὰ ρεγοὶρὶππξ, νοϊαρίαῖο αἰδοῖ 
ταοάο δυΐεπι ἴῃ 86 ἴρϑυπι Ὑἱγ Βοπμδ δαϊπιαῖῃ δϑὲ, εἷο εἰ ἐπ δαί 
δπιΐοπδ εηΐπὶ ΔΙ 16 Γ 1ρ56. 4αστιδάπιοάηπι ἰρὶτυτ πηϊςυΐφαφ μᾷ 
ΟΡ ΔΒ] 6 οἱ οχρείεπάμπι εβῖ, εἰς οἱ δυιίουπι, δαΐ πὸπ ; 
6886 δυΐθπι ουϊαια ΟρίΔΡ1}}ε 6996 ἀΐςοραπναϑ, φρία 1ὰ φαμα 
6ϑὲ Βοπῦπη. Βαϊ δπιοαϊ δηΐθιι 86 η80.8 Ἰηϑβηᾶ ρογ 86 δἴβεῖξ ψ' 
πὰ ἰρίϊαγ δοητίαϊ οροτίοι οἰΐαπι διμίοπηι 6686, αρὰ οΟδ 

πδυοαΐδ. ἐϊὰ οιῆτα σοποποῖπάο οἱ βοοἰοῖαρ υἱΐδθ ἀϊο 
Ομ Βα5, ποὴ πὶ ἰα ρεουάίθυδ ραβοποΓγαπι οἵ ρδΡῸΪὶ ᾿ 

εἱ Ὑἶγο ἰρίίυτ Βεαῖο 6866 ορίδῖϊα δὲ ρδγ 56, οὔτῃ εἰς Βοφθπς 
ἀππιᾳῃε παίωγα, ἰἰθιπαυα ἀθ ἃπιΐοο δϑηι!δηάστι, οοα ΕΝ 
οἰϊατα δτοΐουϑ ἰπ γα ρα5 Ορ Δ ΒΙΠΡῸ9 οἷ: Παρ δῦ ἀπο. δὲ φιοᾷ φΌΙ͂ΝΝ 
θ116 εϑὲ, Βος εἰ ϑυρρείετε οροτίεῖ: ἃ]ο αὶ μᾶς ραγῖς ρεβάι 
Β1, εἰ ἐρίτας φαὶ Βδαῖαν ζυϊαστιϑ 688, ἀπιϊοὶν ΟΡαϑ οχὴξ τἱχιαῖσῃ 



ἘΤΗΙΟΟΚΟΌΝ ΝΙΟΟΜΑΘΗΕΟΑΚΟΌΝ ΙΧ. Χ. 

20 10. 80 πέγοπο μετ ρἱοτπιὶ πορῖν δοοϊδοοπαϊ ἐποῖ ἀπο οἷ, δη, 
αεπιδάπιοάμπι ἱπ Βοερικ τις Πα νἱάδίαγ ἀρίε ἀϊοίατα, “πα ]το- 
τΌσι ποὴ ἀἰοιτῖν πεχαδ πα ἶπ μο8ρ68," εἷς δἰ ἰῃ διαί οἰτία οοπυθπίθη- 
ἴεν ἀϊςδῖαγ πδαπὸ ἱπορεπι ἃ} ἀπηῖςῖδ 6846 πεάιε ἰπροηιΐ του Εἰ τὰ ἀϊπ6 
ἀπιεογαιη ἀθυμάκγο οροτῖοτγε 18 ἐκίϊατ φαΐ ἀποϊ οἰϊίατα αὰ αἰ ξαῖοτα 
τοίογαπι, ἰά φαοά ἠοῖ ἀϊεῖαπν δὲ, δάπιοάππι οοηγεμῖγε νἱἀεδίυτ. 
ταῦ ϊ δ δηΐπα υἱοὶ δϑὲπι ορθγαπι ἦδγε ἀϊ[ἢςϊϊς εἰ ἰδ οτίοδοτα δοῖ; πε48 6 
Βαυΐο τοὶ ἀξοπήδο ποβίβ ϑδιϊδ δί;ξ ποϑίγαθ [δου ιδῖθβ. ρίατες ἰρίτατ 
ἀπαπι ααΐ δὰ βδπι ουΐυδαι γοπὶ [ἀπι ἰϊατοια 8811 δἰπὲν δα ρογυϑοαπεὶ 
δαπὶ Βοπεδίεχυα υἱνευάϊΐ γαϊϊοπ πὶ ἱπιρεάϊαπι, ἰἴδφαε πἰἈ}] οἷα οριι8 
εϑὲ. ἴπαὶ αὶ νοἱπρίδιῖ8 οδυϑα ΠΟΥ ρΑΓαΠΌΓ διηὶοὶ, ραυςὶ 94:15 δαπῖ, 
υεπιαήτηοάατι ἰη οἰδ᾽5 ςοηϊπιδπίμπι, δε πίγαπι υἶγοα Ροπο8 4πδπι 

30 ΡΙατίπηοθ παπιδγο ἴῃ δι οἰξϊαπν γεοίρεσγα ορογίθε, δ8η αἱ οἰγιδι}8, δὶς 
δὲ ἀπιϊοοταπι πηι ἰ εἶτ ἀἰπὶφ Δ] αυΐα πιοάυ εδὲ ἢ πᾶπι πθηὰς εχ ἀξοεπι 
Ῥοπιϊπίβαθ οοπείδγε ροϑοὶξ οἰνίτ88, Ὠδ406 6χ σαπίυτι πιοταΐπμπι ταὶς 
᾿ῖθας ἴατα οἰνἐϊδ9 ἐδ. οοτῖθϑ δοίοπι οἰνίητη Πηπι ΘΓ ΠΟΙ εϑὲ [οΥῖμ896 
ΔΙ φυΐθ ποα8: δε αυϊϑᾳηΐθ ἱπίες ἀπο5 αἰΐχποϑ ἀθβηΐϊοϑ ἰπτογίεοῖϊαδ 
εδὶ, ἰδ πατηδττια οἰνίαπι οογῖουϑ εϑὲ. Ὠυπιθγαϑ ἱκίτατ δἰΐδην ἀπιϊοοταπι 

4171ς δγίαδ δδὲ αἰϊαυΐδ ἃς ἀεβηϊτασ. ἃς ἰοτγίαϑ86 ρ]αγιιπὶ δαπηὶ ἱπι 6 Πρ παϊ, 
χαϊβδυσοηπι οοπϑαδιπαϊπε υἱοῖυϑ οἵ υἱἱδε αυΐϑ δοπίππεὶ ροβϑῖῖ: μος 
δπΐτο ἀπιϊοἰ ἴδε τηαχίπιε ργορτίαπι 6886 υἱἀθαῖαγ. τοϊπιπνθ νθγο 
Ο ϑοΌτιτα οὶ, βεγὶ ποπ ρο588 πὶ 4υ͵5 οὐπὶ πιὰ ]}118 υἱναῖ, εἴσφαα οτα- 
ὩΐΡα8 4686 ἀεάαϊ δἰᾳπε ἱπιρογιϊαι, ρῥγβείθγθα 1|195 εἰΐατη ᾿ηῖεγ 88 
"“Διιΐοοϑ 6886 οροτίεξ, δὶ ζαἴϊυγυτη 6ϑὲ αἱ ΟἸππε8 ἱπίδγ 86 τ88 οἵ οοη- 
διεϊπάϊπε υἱΐας ςοπίιποιϊ δἰηξ, υϑγαπι μος ἰπ τη 8 ἀἰ[Π 0116 δῖ, 
1104 φαοφαε τοϑρηὶ περοῦϊ εδῖ, σουηταπηὶ σατα πη] τ ἰδοτϊτία ἄ010- 
τεχαε αἰβεοί, δὰ οαΐπϑηπε αἰϊδβοϊυπι ἀδοσοιηταοάαῖο. ργοβάθι}6 δαὶ 
δηΐπο ἀπὸ ἰδπιροτε δοοϊάεγα ροδϑδε τὶ οὐ αἰΐεγο ἰαεϊοϊαγ, ἀοἰθαὶ 
οὔτ αἰΐογο. ἰογίβϑϑίϑ ἰρίταγ οοταπιο τ δὸ ἰατίυα ετγὶ οὔπὶ 4πᾶπι 

10 Ρ] ατίπιΐδ δπιἰοἶϑ αϑη φοπίαηρὶ πο 116, 864 τοῖ πδεγαγε 4ποὶ δὴ υἱῖδθ 
δοςἰοἴδίεπι δαιῖ8 Γατυτὶ δαπῖ. πδᾷπε δηΐτ παῖιιγα ραιΐ ρο886 υἱάθαϊυν 
τλ 4αΐδ πηι 8 σα] Δα οἷς ἀπιΐοαθ. απαργορίογ πὸ ρἰαγίιπι ηυϊά απ 
ΘΙΊΟΓα οἀρὶπϑ 6856 απίϑαπαπι ροῖαϑῖ: ἃτποὸγ δπἷπὶ αποάάδπι ἀπιϊοἰἶδα 
πὶἰταίπτη υἱἀοῖηγ 6946, πος δυΐοπι σὔπὶ πὸ ἀμππίαχαι ἰοοῦυπι ΠάΡ ΓΟ 

οἱαδῖ. νϑβεπιθηῖεγ ἱρὶ πτ ἀπιαγα ἱπῖοσ ρᾶυοοϑ ἰοοῦπι μαρεῖ. δἴαιιβ 
1ὰ φυοά ἀϊοίπιπϑ, τα ἰαοϊῖίϑᾳα 6 σοπιργοβδίηγ. ἴῃ δᾶτα δηΐμη δι οἰ τίατα 
δα 8οάα]68 ἰπῖεγ 86 ςοπίπηεῖὶ δππῖ, ποι τεοϊρίυπίαν πιπὶ εἰ. εδὲ δυΐοπι 
πε οπιαΐαπι δεσιηοπα ἰλτηδαθς ςεἰεγαπίαγ, ἰπιετ ἄϊιοϑ [υΐἶ986 ἀ]- 
σππίηγ. 4} ὑευὸ πη αἀϊπα ἀπιϊσογαμ ἀεἰεοίαπίατ εἴ οαπὶ οπηπὶ- 
Βα [ἀταὶ]αγίϊεγ ςοπιίϊογαπε υδγβδηΐπγ ἂς ἰοαιμιπίαγ, δπιὶοὶ ποπιϊπὶ 
υἱάδηΐατ 6586 πἰϑὶ εἶν} πιοτε; 4008 εἰ Βἰδηάοϑ δε ρἰδςοπαϊ οσαρί 408 
ΔΡΡεΙ δας. οἰ Ἰφίτυτ φαϊάθπι ταοτε βετὶ ροῖοϑε οἱ αυΐδ οἷς πιεῖ 
διταϊουϑ, δἰ δάδο εἰϊατι δὲ ποη δἰ δἰαπάμ, βεά γε υεῦα υἱγ Βοβῃ9 
ὃς τηράει. υἱγιπεὶς δυιΐοπι ποταΐπε αἱ ἀφῇ πιο ]ϊο5 ἀπιεῖ, εἴ ρσο- 

60 Ῥῖογ ἶριοι, 805 μοϊεδῖ: ργϑβοίβσβ δηΐπι ΟΡ δοῦπι δεδίατ, δἷ ταὶ ραῦ- 
508 ἰλΐο8 γερογίῖγα ροβϑίπιυϑ. 

141. δεὰ οἴτοπι ἰπ τεθὰ9 δοοιπῆ!δ ταδὶ τὶ ἰπ ἀΐνογοῖθ ἀπηϊ οἷϑ 
ΟΡ εδἰὖ ἴῃ πίγοηπε δπὶπὶ ἰθηροτα γοηυϊγαπίαγ. πδπὶ εἰ ἰΐ 4φαῖρην 
ϑάνετγθαϊατ (οτίπηα, δἰἰδγὶυ8 ερεπὶ δυχιϊίο; οἱ ἰϊ αὶ ἰγυππῖογ δοοὰη δ, 
αοπυίοἴοτοδ δἴαυε δἰίφθοϑ ἀς χαίριιϑ βδπε πιδγθαπίασ ἀεϑί ογαηῖ: 
σοΐϊππὶ επὶμπ ἀ6 αἰϊαυΐνυς ΒῈπὸ πιογουΐ. οὐρὸ ἱπ γερα8 σαϊάεπι δά- 
γογϑὶβ τοδρὶβϑ πϑοθϑβαγὶἃ δϑὲ Ἀτηϊοοσατ ροΟϑδοϑϑῖο: 184 π6 Ἰςς ΠΥ ΤῚ 
διωϊοὶδ ορυδ δϑῖ. ἰῃ δϑοῦῃ 9 ἀπῖθπι ἀπ νπρὰν ΑΡΩΝ μϑνα να 418- 
Ῥτορίῖογ εἴϊαπι νἷγοϑ Ῥοποβ ηιδδχγιυπί. ἰδ δηΐπὶ θδπίρπα ίβοογε εἴ 
ΦΌπε ἢ δειδίοπι δρογα Ορίδ τς οδῖ. δὶ δαΐπι ἰρϑὰ δήατη δπιΐοο- 
τύπτε ῥγδεδεπίία ἴυῖπ ἰὼ ϑεοππάδ πὴ πῃ δάγνοτγθα [ογίαπα δυδνΐθ οἷ 
ἰαςσαπάλ: ἰονδαῖαν οπίπι ἄοίογε ἴὶ χαὶ ἀοϊ πὲ, δαὶ ὶοἷθ δεααδπὶ ἀο] οτὶϑ 

30 Ραγίθωι [ἐγεαιῖρπα. ἰίδαπο ἀαβίϊαγα ροφϑῖι δἰ !φαΐδ πἰγοπι σαι! οπδ- 
τῖϑ Ῥατγίθπι δῃβεδηξ διηϊοὶ, δὴ πιϊῃίπις ἱΠ]Πυ ἃ χιιάοτι βαΐ, δε βογατη 
γαδϑοηεα, φαδε ἱπουπάα οἷς, οοτπιη απίοδιααε ἀοϊοτίδ οοριἰατῖο, ἀ0- 
οσϑτη εἰβεῖδι ἰδνίογθυ. πέγοπι ἰζιΓ ρτορῖογ μα9 οδυϑ88 8 ργορίδν 

αἰΐασα δἰΐψαδπι ἀοίοτγα ἰδυθπῖυγ, φαδθγεγο οἰ ταπιπϑ. δ6α ἰΔθη ἰὰ 
ααοά ἀϊχιπνὰδ ἀ8ὰ νϑηΐτα ποὴ εϑὲ οβδοῦγαπμ. υἱάριηγ δαΐοπι βοταπι 
Ῥταοδεπῖία πιϊχία απδεάδπι τηἰπίτα ἐπ δἰπιρίεχ 6856, ἃπηοογυπι δπΐπα 

δ σοπϑρθοοῖῃθ, ργδδϑογῆτα οαἰαπϊοθο, ἰῃσυπάα8 6ϑὲ, πιᾶζποια δά 86- 
ἄδτι ἀυπι ἃς 1τΟἸ]επάυτ ἀοίοτεπι δἀϊαπιοπῖο. ἱποδὲ δπΐπι ἐπ ἀπιῖοο υἱϑ 
ἡὐυδεάδπι οοπδοίδαάϊ, ἴὰπ| δερεοῖα ἕχπι δαγηοπ8, δὲ δὲ σοχηπιοάυ8 
οἵ ὈγΡαπῦθ. εἰὰδ δηΐπὶ οαἱ απιϊοαδ ἐδ, τῆοῦεθ ρογθρθοῖοϑ Βαβεὶ εἰ 
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οοκοϊξοϑ; φυρβυθηπε τερϑ [16 ἀοϊδοϊοῖαν εἰ οἴεπάδίατ, ἑδηδξ, οοη- 
ἔγα δηλσπτα δου υπὶ δε ἶτε τη οἰ οδιΐα εχ δηΐ8 οδϑὶθαϑ δάνεγοίβ αἰβοῖ, 
τανε ἃς πιοϊεβσίαπη εϑῖ, παιεῖωϊξ δπὶπι χυΐδαπε π ἀοϊοτίβ οδύϑδτι 
Ρταεβεδὶ ἀπο. ἰίαψυς υἱγὶ ἰογῖδβ δηίπηοααδ υἱγὶ!ϊ ἠαῖπγα σανυθηξ 
Ὧδε δεοῦτι ὅπ ἀοίεδιβ ἀπιϊοὶ, ἃς πἰοὶ 4πἰ8 ἀοϊοτῖθ νδοπίϊδῖο ὉΪ τ 
ταοίαπι ργοήοαξ, ἀοίογεπι, φῃο 111} αἴβεϊαπιυτ, τοῦ ἴδτε ἀοαο δηΐμπιο. 
ἀδηΐᾳινε ἰαπιεπίογιπι ϑοςΐοϑ ποθ δἀιηϊἰξ, 4υΐα πὸ ἰριε. φυϊλέπι δὰ το 
Ἰαπιεπιαπάυμη ργορθηδϑα δδῖ, τηυ]ϊδγοῦϊαε δυΐειι Ὑῖαθα προ ρσὶ 
ἀπίιπο ργαθαϊεὶ μοπιϊπὶ 08 δαοῦτι ὑπὰ ροταεπιθαδ ἀοϊεοιαπίατ; 608-. 
4πὲ εἰ ἀτπιῖοοῦ εἴ δυὶ ἀοϊογίδ ραγιίοῖρεϑ ἃς βοοῖοϑ αἰ ίραης. δεὴ οτὰ- 
βῖθη8 ἴῃ ταθυϑ ηἰπαΐγαπι ἀνά  ὲ οδὲ ἱπιϊϊαπ άπ. διιϊσογατι δαΐθηι 
Ριδεϑοηῖία ἴῃ γερὰ δεουηάῖ8 οατῃ Βαρεξ νἱῖδε ἰγαδυςοηάαθ οοηϑαθ- 
τυάίπετα δαάνοπι οἵ ἰυσυηάδιη, ἴαται ἐμ γα  Βέ]6πὶ ἴον: ἀπνῖοο υοἱα- 
Ρἰδίοτι, οορίϊδηι 605 δαὶθ Βοπίβ ἰδεϊαγί. ἰΐδχαθ υἱάετγὶ ροϑδϊπὶ δσαϊοὶ 
δὰ το βεοῦπάδβ ἡ όμεν δἰαάϊοδεχιο νοσδηάϊ (ἀς 4118 επὶπι Πἰρδηῖοῦ 
Βὲπε πρδγεγὶ ργδθοίδγιμ 65), δὰ ἀυρῖαϑ δαΐεπι εἰ δάνογβδϑ ἀσ ἐϊδα- 
ἴ6Γ ἂς εἰπιϊάθ, χυὰπὶ ραγοίβϑιπε δπὴπα τπαὶᾶ δαπὶ διπίοἷδ ἔταροῦ- 
ἤδηδα. εχ 400 τἶυὰ “δα οϑὲ τηϊσογαπι ε888 της." 864 ἴππι πιαχὶπιθ 
υοσαπάϊ δαπὲ, οαπι ρᾶγνα τηο  δϑιΐα ἀευογαὶα να]άε δῃπὶ εἱ ργο[αηϊατί, 
σοπῖγα δυΐοπι δά 608 4πο8 δάνεγβα δἱ ἰπίχιι [οσίυπα ργοπ, οπρὶἀδ 
οἱ υἱῖγο δαπάσπι οδῖ, πες ἐχϑρεοϊδπάυπι ἀσπὶ υοςογὶδ. πᾶπὶ οὑπὶ 
Δα οἱδ Βαπίβηα ἔδοδγε δηνίοὶ δὲ, ἴα πὶ Ὑ6ΓΟ τρδχίπαθ ἐπ ΠΘΟ 888 118 8 
ἀϊβ εὑ] Ρ 5 δογαπι ἐαπιροτῖραϑ, δὲ 118 φυΐ ἤοῦ ροδιυϊαταπε: υἱτίσσαα 
επἷπὶ εἰ μοπαϑεϊηϑ οἱ ἱπουπάϊῃ8 68ῖ. δὰ τεβ δεουῃ δ δαΐοτα, ὃ ααϊ- 
ἄδπι ἰπ γορὰϑ ἀρδυαῖ5 δἀϊιῖοτ δἷξ, δἰβουΐίεγ δὲ ουτδὶπι εὐπάθπι 6δῖ: 
δὰ [88 Θπὶίπ δτοϊοὶ δυηὶ πἰῖϊ65 ἃς παρ δ ϑϑαγῖ; ἢ γογῸ Ρεποβοίαπι δος 
εἰρίαϑ, φγαάαιίπε ἃς ρεἀεοιθηϊίτι : ποῦ δπὶπι Βοποϑίυπι εϑὲ ρετοὶρίεη- 
ἄλε δ} αἰΐεγο πιἰ] ταιῖ5 σαρίἀατπι 6886. νὙϑγυπίδπιθη ἐπ δ0 τεἰϊοίθπ 
αυοὰ ἃΡ ἀπιΐοο ἀείεγίητ, δου ἰδτῖβ ἰογῖαδδα υἱϊδπάα ορί πο δϑὲ : βϑτῃ 
ἰπτεγάαπι αϑὰ νεπὶξ, ργϑεβθηϊίαπα ἰρίττ ἀιαίσοταπι ἱπ τα πὶ θα γα. 8 
ε2ε ορίδδιΪαπὶ ρεγερίσαυπι εϑὲ, 

12. ὕΣτχιπι ἰριζατ, απειιδάπποάατπι δτηδηῖθπθ γαῖ δάδπιδῖδθ 
δάερεοῖα [γαὶ ἀτιδθ  5ϑἑ πιὰ τη 6ϑ8ὲ, δἴατια Βθης φοηϑαπι οεἴεγίδ δπῖθ- 30 
Ῥοπυῃὶ, 4παϑὶ αχ 60 ροί 88 πηππὶ 8πιογ οἱ οοπϑιεῖ εἴ οτγίαϊττ, 50 εἴ 
πιϊοΐ8 Ὑἰἴ86 δοοῖρίδ8 ορίδΒἰΠἰϑοΐπια εσι ἢ δοοϊεῖδα δαΐπι οἱ οοπηπππῖν 
[δ8 φυδεαάδπι Δπιϊο τ εδὲ. εἴ υἱ 4υΐδηπα ἴῃ 8ὲ ἔρϑατη δηϊπιδῖαϑ οδγ 
δὶς οἱ ἐπ ἀπιίσαπι. 86 ἰρβῆπι Βηΐειῃ δεπῖγε 6586 ορίαδιϊε εδῖ. ΘΥρῸ 
δὲ διιίοιπι. δἷπ8 δαΐοπι δαπϑπ8 πποῖϊο ϑοοϊείδϊα υἱδε ςομεἰπεῖησ. 
απς ἰξίϊαγ πὸπ ἱπιπιογίίο δχρείαπε οἵ ἀπθδοῦπαπε ἴπ τὸ δῃυπι 1172 
ςυΐφαο 6586 ροδίϊαπι 688, οὔἴπονα ταὶ γγαιΐα χυΐδαῃ6 νἵγεγα ἐχορίδεν 
ἧπ 68 γθ ὐι]} σππὶ ἃτηϊοΐθ Υἰΐδτι ἔγδάθοογα. ἰἰδ4θ 6 δἰ οοπιροῖδηξ, 
]ἰϊ το δ8ογὶ8 ςοἸϊπἀπηξ, Αἰ1ϊ ὑπὰ ἐχδγοδηῖαγ εἰ υεπᾶπῖαγ, δαὶ πᾶ ρἢὶ- 
Ἰοθορβδηῖΐηγ ἀεπῖαπε, ἱπ μος φυΐϑαῃε διηαϊο ᾿οῖοϑ ἀϊε5 σοῃδυτη επῖθα 
4ιοὰ τηαχίπια οπιπίθιπ υἶδε διηἀϊογαπι δἀδπιαταπί. οὔπὶ δπὶπὶ τπᾶ 
ὁππ ἀπιὶοῖα υἵνεγε υοἰΐπε, ἰιᾶδς ἰδοίαπὶ Βαθοαπα ἱπίοσ δα φοχιταππὶ- 
οὔπὶ, 4αϊρα9 86 ἀγοἰτγαπίαγ οοπιπιαπὶ τίϊδς δοοϊοιαῖο ἱπίοῦ 86 Θορῃ» 
Ἰατὶ, πιαϊογωτ ἰρίζατ υἱτίοδα δπιίοι ἴα εϑὲ : γογιιπὶ δπΐπι πηαίδγαπι πᾶ- 
Βεπῖ ᾿πῖογ 86 οοιππιθγοίῃπι, σπιῃ δἰπὶ Σηϑι Δ θ1168: οἵ γογο ἀεργαυδπῖησ, (0 
ἄσον εἰπιῖϊοσ ἱπῖου 986 βππξ. Βοποτγυπι δαΐεπι Βοηᾶ; φαοπάϊαπίϑᾷαα 
δεττηοπίθυϑ εἴ οοηβγεϑϑιι δα ρ βοαίπτ. υἱάδπυτγ δαΐοτη ἰῃ ἀ168 βετὶ 
τοοϊϊογεβ ἐχ δὸ 4ποά δυο 4υϊδηθα τλῦπεγα ἰππραῖατ, δἰΐογηῃθ δἷῖθ- 
τῦπι οοττίραϊ. δὰ δηΐπι Βηκὶὶ Ἔχργίηηΐαπε δἰτογ ΔΡ αἰΐεγο σὰδε ργο- 
Βαϊ. εχ 480 ἡ|πὰ “νἰγίυϊειη ἀΐθο 65 οχ [ον τθα8." ἃς ἀθ διπιοὶιία χαΐ- 
ἄετα Ἠδοίϊεπυδ ἀϊοίαπι δἷς. ἀδίμοερε ἀπίετα ἀφ γοϊαρίαῖο [αετὶϊ αἱ 
δεγθηάμπ. 

Χ, 
ϑεφαίιαν [οτίαθθε τξ ἀε γοϊαρία!α ἀϊςαπιαβ, πορῖγο δηΐπι β6- 80 

ποτὶ νυἱάδιογ 6996 οοπίῃποιϊ5ϑῖπια. ἰἴδαθα φαΐ Ῥάεστοι ἰπϑε ππτΐ, 608 
τοϊορίαϊε ἃς ἀοΐοτε πιοάεγδηῖαγ εἴ ρπρογηαπί, δὶ γεΓῸ δἰϊοτι δὰ 
υἱγίπιοτι πιοτοπι Ρ]υτίπηππι σαίθγα υἹἱά εἴων [18 γορδ ἀε]εοἰατὶ χυΐδαῦ 
οροτγίδι, δαϑαιια οὐΐθ86 486 οὐΐο ἀΐξτδε ϑπ πὶ. Βα 6 δηΐπὶ ΡῈΥ οπιθδπι 
υἱξδπὶ ρεγμοηϊ οἵ ρογιπδηδηξ, σπὶ τηᾶρτιὶ δηξ ροη ἀογίϑ τπαβτδααπα 
Υἱπι μαρϑαπὶ οἱ δά τἰγίυϊειη οἱ δά υλίδιη Βϑαῖδτα. ἱποῦπᾶα δηΐπ ρ0- 
τἰδϑίπνιτι 56 4 ὩΠἰῸΓ ΟΤΉΠ 68, ΔΒρογπδηίηγαπα εἴ [ἀρίππὶ ὁ 4π88 τποἷδ- 
δἴζαπη αἴζετιπι. ἀδ αἰ θα8 δυΐδπι τηΐπίπιθ υἱάθῖον 6286 ἰδοοπάθπι, 
Ῥτδεοϑεγιϊπι οὰπὶ ἀδ ἰΐ5 τιᾶρηᾶ δἷξ σοπ γουθγδία. δἰ τὶ δπίπι υοἱαρίαειηι 
ϑτησηπτη Βοπῦπι ἀϊοθηξ 6846, [11 φοπίγα τοαβότπι ππϑῖππὶ ἢ απογῦτα 
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ππ δΙΝ (οτίαθϑε οἷδὶ ρογϑαδϑεγαης εἴϊδτι ἐϊδ γεπὶ 86 Ἀρθθτθ, ΑΠ}} ὉΠ 
30 μοποίπατι υἱΐᾶθ 6866 ρυΐαπι ἀλταπαγα υοϊυρίδίοπι, δᾶπιαθα, οἰϊαπι 8ἱ 
ταδί πο εἰϊ, ἱπὶ Πυϊμοσο πιδ] ογΌτα Ἰοοᾶγε. ται] τυ ἀΐποπι δπα δὰ 
δᾶπι ργορθηβδπι 6886 Ὑο]υρίδ θυδημ6 δογυῖγε. ἰῃ οοη γανίαπι ραγίθτα 
ἑξίταν ἐαπὶ γεβεδοῖογε ἃς γϑίγαμεγα οροζίεγε: δὶς δηΐῃ πομιῖη68 δὰ 
1Ἰά φαοὰ πιδάϊωπι εδὲ ρεγυεπίυγοϑ. δεἀ υδγεπάσπη δϑὲ π6 ποῃ δδι5 
τοοῖθ υοϊαρίαϑ ἀϊοαῖατ ε886 ταϑίυπι, οπῆπας δηΐαι αοΐ ἀθ ρεγῖαγρα- 
τἰομῖθαδ δοϊπιὶ οἱ δοιϊοπίθας μαΡ πίων ϑεπποπθ8, πιϊπογοῖῃ φυδῖα [ἃ- 
οἷ βάοπι [δοΐππε. ἰϊδαθθ οὐπὶ Ρ 115 φυᾶς δεπδίθαδ ἱυἀϊοαπειγ ἀϊ5- 

δ ἐγδραῦῖ, ρτίιππαι σοπἰειπππηΐυγ, ἀοίπάε, οἷ φυϊὰ ἵπ' εἰ νεῖ ἱπεβῖ, 
ξαπάϊιος. δνογυμ!. πᾶμῃ φυΐ νοϊυρίαϊεπν υἱτυρογαῖ, 8ὶ φυδηο εϑιῃ 
δοπουρίϑοεγε υἶϑὺϑ εδῖ, σίο 84 δατη υἱάδιογ ργοραπάθνε πιιδαὶ οπιηὶϑ 
γοϊαρίδο οἷς ἐχρεϊεπάα: ἀΐδίπραετε δαῖτα πὸπ εδὲ πηι τι ϊπὶ8. υἱ- 
ἀεηιϊωτ ἰρίτυτ υεγὶ δθγπιοπθ8 ποη δοΐττι δὰ οοβηϊιίοποιη, γευαπι οἰΐαιπ 
δὰ υἱίανη βὲπς ἀδρεμάδιι 6886 ρεγαι!ε8. πᾶπὰ αὶ οὐπὶ ἔδοιϊ5. οοπ- 
βτυυηι, βάσει ἔδοιαπι; ἰίΐαψαε 606 φυὶ δυδίιπι, δὰ υἱΐαπι σοῃϑειία- 
Ὧδδπι ἀουππί δἴαια οχοίϊϑηϊ. δε4 ἀδ Πΐ8 δαῖϊ8. 

2. Νιῃης χυδε ἀξ νοϊυρίαϊε ἃ} [115 ἀΐοϊα βαπὶ ρεγβθφυῶπιυσ, 
γοϊυρίαἴοτι ἰριτυτ 6886 δυταπιιπὶ Βοπυπ ρυϊα)αὶ ἘῸ ἀοχυϑιργορίεγεα 

10 4αΐα οἵπηΐα δηΐπια] ἰδ, εἴ ταϊϊομε ργϑεζίϊα εἰ γαϊϊουθ ἐχρεγιΐδ, εᾶπι 
ἐρεε λλρΝ εἴ δρρεΐεγε υἱάεγεϊ. ἂἱ οπιπίβυϑ ἴπ τοβὰ8 τὰ αυοὰ εἷξ 
ἐχρεϊεπάυπι, 6886 Βοπατη; δ αἴ φυϊάσιε πιαχίιπα ἐχρεϊομάνηη, ΠῚ 
ἴοπρε οριἵπιυπι, χαρά δυΐεπι οπαιπία δὰ ἰάειη [δγϑηίαγ, μος 6886 ἴπ- 
ἄϊεῖο δἂπη φυϊἀάδη; 6586 ορἔμπυπι, πηυπιαυΐάψινο δυΐη ἰά φιοί οὐδὲ 
εἰ Βοπαπι, υἱ οἴ οἴδυπν, τερογίγθ. φυοά ἱρίτιιγ οπιῖθα5 6δὲ Βοπυπὶ 
εἰ αυοά οπιπία ἀεοϊἀεγαηξ, 1.1 6856 δπιπιμαι μοπυπι. δι. Μὲς 
δᾶῃ!6 ογαῖίο βάετο ἰδοιεραὶ ρτορίετ υἱετυΐθτα τπόγεβ4ηε ἈοταΪΠῖσ Ἰπᾶ- 

16 φθδῃ) ἶρϑα ρτορίεσ 86: εβτεξίς επΐτι ρτϑδῖοσ οδίεγος ἰετηρ γᾶῃϑ8 
, ΟΧἰδἰἰπιαδαΐοτ; υᾶγα ποῖὶ αἴ γοϊυρίαι! ἀπιίσυς μδεο Ἰοφαὶ ρυϊααίυτ, 
δε τεᾶρβ88 ἴϊὰ 6896 υἱάεβαπίαγ. πϑα8 γεγο εχ οἷ οοπίγαωγιο τηΐῃιι 
1ά ροτγϑρίουυμι 6886 δχί δε ρδι: ἀοογθπι δηΐπι Ῥ6Γ 86 οὐρα 6846 

20 [υρτεπάυπι, ἰἰευφαα εἶπ8 σοπίγατίατα ορία} 118 δἴφας πραγ πρ καὶ 
ἴά Ῥόοτγο ππιβχίπιθ 6686 εχρεϊθηἴυτη, ηῃ0α ποη ρτγορίογ δἰϊπὰ πεαπεὲ 
δα τεὶ βγαϊϊα ἐχρβίνηαβ. ἴδ δυΐει αυϊάάαπι 6886 δἰπε οοπῖγο- 
Ὑειδϑία τοϊυρίδίομα. πεπιΐπετι ἐπ εχ δἰΐεγο 4υδθγεγα οὐΐι8 τγεὶ 
τοῖα νοϊαρίαϊο αἰποϊαϊατ, 4ιμοὶ ρὲτ δὲ οἱ: ορίαθ 8. οἱ ἐχρεϊθπα 
γοϊυρίδθ, εἴ συΐσυηια γεὶ Βοπδα δοσδάδι, εδιὰ εἰβοῖαϊ πιδρὶ5 ἐχρθ- 
του ἄδτι; φιαΐα δδὲ ἰαλῖθ ἄρόγα δἱ ἱθιροιαπίοσ υἴναγα. Βόμ παι Δι 6 ΤΏ 
ἴρϑυπι 86 'ρ80 διμρ]ϊβοαγι ἀἴίφυς δυρεγί. υἱάοϊαγ ἐγρὸ ἤδεο γαϊο 
οϑἰεπάετγε δαιῃ 'ἴῃ Βοηΐδ 6686 πιτηεγαπάδιπ, πι ἢ! οαπα τη δρὶς Βοπππι 
ἀπαπὶ δἰξεγωμ εἰ δἀϊαποίαπι. οἴμπα επὶπι Βοπὰπι οὰπὶ αἰΐεγο Βοπὸ 
σουϊαποίυτη ΟΡ ΔΒΙ 9 6οὲ {πᾶπι ἱρϑυπι ρ6Γ 86 εἴ ἃ αἰΐο βοπο ἀε- 
δογίατη. 80 ἴδἷϊ ταϊίομα ϑαπίεπιδην δογπτι πὶ νοϊαρταϊέπι δυιπτη απ 

30 Βοπυτη ε586 ἀϊσιαὶ, Ρ]αῖο ἰαδεἴαςϊαι, ΟΡ ΙΔ Π οτοι ἐπίπι 6886 υἱΐδπη 
ἐπουη ἄδπι στὰ ργυδοπία σου αποίδτα 4πᾶτῃ 98'πὸ ργυδθηα. 4υο ἀεὶ 
ἱποηηάυν δἰ τογὶ Βόπο ἃ ἀτηϊδιιιι πιεἰἰτι5. δος, υο] υρίδιεπι ΠῚ 6988 
δυτητηαπιὶ Βοπαπι: π0Π]1π8 απίπι τοὶ δὐϊυποιΐομ ε ϑυπιπιατη Βοηπη 
ορίλα5 ποι ρο886. δεὰ ρεγθρί σθητῃ εϑὲ ἤξῆας ΔἸ ααϊοχυδπι, 
4υοά ουπὶ 4|10 μὲσ δὲ Ροπο Ἵσοπιῃοίιιν ορία ΒΗ 15 δῖ, ϑυταῖπυπι Βο- 
ποι ΓὈἰώγυπι. ηυϊάπαπι ἰρίϊασ 681 δυπηππτη Βοηαπι, οπίη8. υΐάετη 
ΒΟ Ὶδ [1 σοπιπηπηΐο ἢ ἴδ]6 δηΐπὶ φυδογίτωσ. ἰδ γθτὸ 4υΐ ρογιϊπαοὶ- 
ἴδτ περϑηὶ ἰά 6986 βδοπθπι φιοὰ οπιηΐα ἀδοίἀογαπὶ δίᾳῃε δρρεϊυπί, 

1{}3ΎἜτεοῦ π6 Ὡ181] ἀϊοαπι. πᾶπὶ φαοὰ οπιπίραϑ υἱάδῖατ, πος 6686 ἀϊςὶ- 
ταῦ; πὲς αυὶ μδης ρεογϑυδοϊοπειῃ ἰδ εἴαοίαγιξ, ταυτὸ ργοβαθ ϊϊοτα 
οεγϊΐϊογανε ἀϊοίιτιϑ θοῖ. πᾶτι 81 8018 τηεπιϊδ ἐχρογῖϊα τοιού τον ρ- 
Ῥείοτεπε, εδεεὶ ἰά αἰϊᾳυϊά χυοά Δ} εἷ5 ἀϊοίϊιτ : 864 εἰ εἴΐαπι δὰ υδδ 
βαριυτξ, εἴ ργα ἀεπῖε8 δαπεαηῖ, αφυϊὰ οαυϑαε δὲ οαγ δπάϊεπαϊ κιηὶ7 
[οτῖδϑϑε υεγο δἰΐατι πη υἱϊοϑὶβ παίογαϊε φιοάέήδιῃ Βοηυπι ἱποϑῖ, πιο- 
1ΐαϑ φυαπι ἴρϑογαμι Ἐς οἀρτιι8, φυοά Βοπαπι ϑἰδὲ ὡοςοιηπιοαίππι ἃρ- 
Ρεῖΐτ, ἴαπὶ γεγο παι φιοὰ ἀε σοπεγαγίο ἀΐςαηξ, τεοῖς ἀϊοὶ υἱἀεῖατ. 
περδηῖ εὐΐπὶ Εἴβοὶ ἐχ δὸ αιοὰ ἀοῖίογ πιαᾶίαπι εἷξ, γοϊπριαϊεμι 6888 
Ῥοπατη : παππ οἱ τπδ πὶ πιδῖο ορροπΐ, δ αἰταηααο οἱ αυο ἃ πδαίγτιπα 
εδῖ. αἴφηε ἧδες φυΐάεπι ἀΐουπὶ ποη πιᾶῖδ : υεγαπιδπθ οἱ δὰ δὰ ιιδε 

10 ἀϊοῖα “πὶ εχὶ απειγ, παϊπ8 νθγα. πδπὶ 81 ὥσθ πιᾶΐὰ δϑδεῃξ, ἤδοαϑ- 
ΘΆΣΙΟ ΔΙΩΡῸ εϑϑθηῖϊ [ὑξί 6 πά8: οἷη πουϊγυτῃ δϑεθὶ πιαΐυιη, ναὶ πϑυϊγτιτῃ 
εὐδεῖ διρίεπάιιπι, γε] δϑῆπθ αἰγηπαθθ. ππης νἱάδιπιδ ἀοΐοτοπι ἑαρὶ 
πὲ τοδαπι, υοϊυρίφίειη Ἔχρεῖΐ τὶ δόπηπι. δὶς ἰρίτας εἴ ὁρροπαπίυγ 
ἴαΐετ 86. πε86 ΥΕτὸ 91 γοϊυρία πο δϑὲ 40411189, ἰσοῖγοο ποη εδὲ 
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ἧπ Βοηΐβ παπιογαη δ: πδτν πεσαε υἱγίαιἷ9 τη ετα δὲ πποϊΐοπει σαοὶ 
υδὶ "αἴεδ, πέψις Βϑαι τα ἀο. ἀΐοπηξ δαξετα Βοπατν 6886 ἰθγιπίπαζαπι, 
γοϊυρίαιετι Ὡ}]115 τογεπῖ 8 οἰγουπηϑογὶ ρίαπι, 4υΐα ἑοπίδαϊίοῦ οἵ σε- 
Ταϊδδίογ 6886 ροϊεβὲ. δὶ ἱφίτογ δχ ρεγοθρίοηδ νοϊαριαῖία μος ἰαάίοδηϊ, 
ἐπ ἰυσιδ φιοααε οἱ οεἰογί5 υἰγισιθαθ, ὁχ χαίτας ρεγδρίοαε οἷποὶ 
605 φυὶ νἱγίαϊες οοἴαπε πηδρὶδ οἱ τηΐποϑ οὐϊαπἀατηπιοάϊ βετῖ, ἑάδι κ᾿ 
οτγῖξ. ἰωδείογθα δηΐπι Αἰ τἰς δἰ} δαπὶ οἱ Γουτογοβ: βογὶ ἰΐοπν ροϊεεὶ υἱ 
ἰασὶδ ἀραμπνὰϑ ἰδ ρογαπίθγαι δ Υἱνϑιη 8 πιϑρὶβ οἱ τηΐπιδ. δἰ δχ τὸ- 
Ἰαριαῖιθιι5 ἱρ5ῖ5, γεγοπυμ οϑὲ πὸ σδυβᾶπι ποη αἰζεγαηϊ, δ᾽ φυλάξεις 
διπηὶ ἰδ ρυγας ἃς δἴποογαθ, αἰΐδδ πιϊδίαθ. δε φυΐὰ ργομῖθει, φυδα- 
δἀὐπιοάιιην ναϊεινάο, {πδθ ἰθγπιϊηαῖα ἐσὲ, ἱπίθηὰϊ ροίθϑὲ δὲ σϑπιαὶ, 
οἷς οἱ γοϊιριαϊοπι ̓  ποι διΐπι οαίΐοπι ἵπ οπιηΐθας ἐδηνρογαιῖο ςογρο- 
τὶδ οἱ οοηυθηϊθηα ἐσὲ, πθαμ6 ἰπ δοάθπι δϑιπρογ δδῖ ὕπη8; 86ὰ ἴἴϊὰ τε- 
τηἰτἰτὰγ οἱ Ἰαπραδδεῖς οἱ υϑ4ι6 δὰ αἰΐφαοπι ποι Ρειπνδηοδῖ, δοσοέ 
ἀἰίογι φαοά ἱπιοπάϊειγ δὲ γοπηεἰτωτ, ἴα]θ ἰρίτγ φαϊἄλπι ἰῃ δὸ 
4υοαᾳὰς φιοά δὰ γνοϊιρίαϊοιι αἰτϊποὶ ἀςοίάθγο ροϊθοὶ. δἴ οαπὶ σαπι- 
πιὰμν θοπυπι ρδεδοΐωπι αυϊἀ δ πὶ 6556 διαϊυδηξ, ποῖος δυΐειη οἱ οἵ- Ἡ 
ἴὰ5 ἱπιρογίοοϊοβ, νυοϊυριαΐοιι. 6556 ἱποΐυπι δὲ οὐΐωτη οδῖοπήδγε οο- 
πᾶπίυγ, δοα παι τϑοὶθ ἀΐςεγο νἱἀεπίαγ, γε ἰκ γο]υρίας 65 πιοίαν. 
ΟΠ ηἶδ Θηΐη πιοιϊομὶς ργορτία υἱἀθιυγ 6656 οοϊογίίαϑ οἰ ἰδνάϊίαβ; εἰ εἰ 
ΟΝ ΡῈΓ 56, φιαὶὶς δεῖ θὰ πὰ τυ πιουθίωγ, αἱ οὐ ἰϊὰ πιοους 
οοπιραταΐαθ, ἴῃ νοϊρίαϊθ ἀὐΐοπι πδυΐγωπι πογαπι ἱποσῖ. ἢογὶ δηΐπι 
Ροϊοδὲ πὶ 4υΐ8 εἶϊο Γιδγὶς αἴζεοῖι5 νοϊυρίαϊο, φιοπιδάν ο απ υἱ οἷο 
Ἰτδοιυπάϊα οχαγβοιῖῖ: δοὰ οἱ γοϊυρίαιο ςεἰογίιογ Γγοδία πο ροίεε, ὁ 
Ὧ6 δ ουπὶ αἰΐο αιϊάθιι σοηζεγαίαγ. αἱ ἀπ θυΐϊοῖ αὐυΐοτη δὲ δυφθαίαν, 
εἴ 4υδδ διιπὶ ᾿νυΐυ8. βοηθεῖ οπιηία, ροΐδδί. πἰμὶ} ἐρίιατ ομδίδὶ ψυο 
τοΐπιι5 ΠΟ δε τον δὲ ἰαγὰθ δὰ νοϊυρίαϊοιη ἐγααςαπναγ: βϑὰ αἱ οεἰδῆ» 
ἴον γοϊυριδεῖα τησπογα [ιπράτνοτγ, βογὶ ποθ ροϊοϑῖ. νοἰνρίαιῖε δυΐεπι 
ταπῃ ον [απ ρὶ ἀἶοο νοϊαρίαϊο αἴᾷοϊ, ἴαπὶ γογὸ αυὶ ροδοῖξ οτίως εροῦ 
υἱάἀεῖαγ θηΐμη ΠῸῚ δχ γὸ 4ιυ!θοὶ φυδονΐς οτῖγὶ, ἈΔῚ εχ 0 φιίάφαε 
οτίτωτ, πη ᾿ς ἀἰδδοῖνὶ δίαιιε ἱπιεγῖγα. εἰ ουΐε γοὶ ὁσίως εϑὲ τοϊαρῖαι, 
εἶτα τεὶ ἰηϊογίτι δεῖς ἀοίογ. ἀεἶπάο αἰννος ἀοίογοπι εἷμα τεῖ φυῶε δὲ 
δδουπάυπι πδιτγϑπι ᾿ Θπιιτίαπι 6686, γοἰρίαῖοπι οχρ] οἴζοπεπι, δὲ Ηἰ 
δυπὶ αἴίροϊιδ οογροτίβ. δὶ γοϊυρίαδ ἰρίτωτ οἷυθ ποά δδοιπάμπι πᾶ- 
ἴυγαπι 6δῖ οχρίθιο δοῖ, ἰά ἴῃ απὸ ἄϊ οχρίεεῖο, οἱΐαιη νοϊαρίαίε αἴπεῖ τὸ 
4ιδαϊ. σογρὰϑ Ἔγβὸ υο]ηρίαϊα αἴβοὶ φυθαξ. αἱ τιὸπ υὐάθίον ἴϊα παρα, 
ἸῸπ ἐϑὲ οὐ 80 νοϊιρίας Ἔχρίοιϊο. νϑγαν οὐπὶ πὲ ὀχρί σεῖο, ροϊεο αἷϊ- 
5 νοϊαρίαῖο αἴβεῖ, δὲ συ πν δϑοδίων, ἀοίογο, ἤαθς οὶ πῖο δυΐοπι εχ 
οἱοτίθιιϑ ας νο]ιριαι 5 αυᾶο ἴῃ αἰϊπνθπίο τ ογβαηῖοῦ Ὑἱ  δίοτ, εὐ88 

πδῖα; Βοπιΐηδ5 δηΐμη, οἵπῦ ρθη αἰϊπνοπῖο δὲ ουτο δοϊοκτειοος ἀοΐοτ 
ε5ῖ, ἐχρὶοἴϊοπο ἀοϊθοϊαγί. δοιὰ ἤος ποπ ἴῃ οπιηΐδες γοὐ αρταιϊννος δο- 
οἷάϊε. δυπὶ οπὶπι ἀο]οτῖβ Ἔχρογίοϑ ἔπτη τηᾶὶ δευναιϊϊοαν, ἔστη δάγοιο 
4υδ8 ἰπ 56 ποῖθυβ ροσίίαθ δυπὶ ο86 “υᾶθ οχ οὐογαῖα ρμοτγεῖρίπηϊος 
γοϊιρίδίοδ, δἰ γθγὸ βογοδηδία εἰ δρδοϊδουϊα; τϑοὐίαο εἰϊδτη τὸν γπὲν 
τηοτία γορεδῖϊταθ, πηι] ας ἀδηΐφυα ὁρογαίδο νοϊιιρίαίειι αἰΐεγωπε, τὰ- 
ἶνι5 ἰρίταγ γεὶ πᾶ νοϊυρίδιοα οὐἵοδ Θγαπεῦ πα ]ἴπ5 δαῖτ τοὶ ποτε τὺ 
δοῖ ρεπογία ἃ ροοῖαθ, ουΐπ5 Ἔχρί οιϊο οοπεοχυαίΐοτ. 1ϊ5 δυΐοαι. φὶ 
ἴωγρεβ εἴ ρυοθγοβαϑ γοϊυρίαϊθα οδιϊοίπηϊ, τεοροπάογί ροροῖξ 
ΠΟῚ 6686 ἰπουν δα: ποὴ Θπὶπι οἱ Ποπιίηίθι5 πιαΐς δἰΓθοιὶς φυῦ ἴδ - 
οὔπάα, οἰΐαπι Ρβοϊυξο ἰπουηα δυπὶ μαθοπάα, βεὰ Ηἰς ἰαπέτμα, θέαι. 
δάπποάαπι πϑάθθ δὰ θᾶ δυιΐ δορτοίϊς δα] δ γία δὺὶ ἀα] οἶα δαὶ ἀινᾶτα 
πθῆυα Θὰ 486 ᾿ϊρρίεπεῖιβ νυ ἀθπίαγ αἰμθα, δαπὶ τρᾶρθα ταϊϊα, 
εἰΐατη μος πιοάο γοϑροηετί, νοϊαρίαιεθ 6556 ὀχρεϊοπδβ, τοῦ 
ἃ Ἠἷς γεθιι8 ργοίεδοϊαδδ, φυοπιαάπι οάπι αἰνίϊοπι 6556 ορίαδίϊς εἰ, 
δε ποῃ οχ ριοεϊιίοπε, οἱ ναΐογο, δεὰ ποὸπ 4υο θεὶ εἶδνο νϑροεπί. 
Ῥοδίγοπιο ἀϊσοπάνπι οϑὶ δρθοῖθ ἀϊξίογγο υοϊυρίαϊθο: δἰϊαθ εηΐπι ἐσπὶ 
686 4086 6χ γε μοπεβεῖβ οαρί πρτοτ, ἂἷν ἐΐς συ οχ τυγρίθισς ὠδαθέ 
Βογὶ αἰ]ο πιοεῖο ροϊεβῖ οἱ φαΐδ ἰυ5ιῖ Ἰιοταίπίε νοϊηρίαῖο ροιαἰᾶξ, φό Ν' 
ΠΟ 511 ἰτιοίτ5, πΘ αι τπιιδίοὶ, 4υΐ ποῖ δἷξ ἀππρίουσ; δἴπϊ 5486 δε οδ- 
ἴδγογπι γαῖῖο. δίαυθ δἰΐδιν υἱἰοϊογ ἀνΐςος 4αΐ ἃὉ δοδοπίαδίοτγα ἀϊ- 
ἔεγε, γοϊυρίαϊοιη ποῦ 6656 Βοπιπι, αὐ ςογί αἀἰϊογγο βρϑεῖε σοΐο. 
Ῥίαϊο5, ἀδοίαγαγ : {116 οπὶπι νἱἀθίαν ςοπρτοάϊ εἰ νγϑαγὶ σαπν ἀπαϊοῦ, 
τὶ εἷ οἷ: Βοπο, ἶο υἱἱ νοϊυρίαιϊ; δὲ μοο υἱτυρογαίως, Πα ἰφιδδοί! 
Οπιπ 68, αυδδὶ δηπίουκ 5ΟΓΠΙΟΠ65 δἰ ςΟΗ ΒΓ 555 5π05 ἃΪἴο φασι ἄφέθο- 
ἰαῖοτ γείδγαϊ. Ὡθ4π6 υθγὸ οὐ φαδιη υἱϊᾶ οἷ ορταθὶ ς, οἱ ΡεΥ οαππεῖο 
τίϊατη ςοξἰϊατοποπὶ δὲ πιοπῖοπι ραθτοπὶ ολείποαξ, ἴδηι τγἄραν 
φυΐθυς ρυοτὶ Ἰλείαπίατ, φυδπι πιαχίπιθ βογὶ ροϊοοῖ, ἀεϊ φοξοῖαςς πὲ- 
406 φυΐϊδαυδπι βαυάογε ουρίδι τυγρίδοῖπια αἰΐφυα οἱ βακίτιο αἰκοῖπια τὲ 
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αὔπιλοθα, οὔατα εἰ παπφηδοι,εἶϊ ργορίοτει οἰ ϊταγαρ. δα τοηῆα ἠεπὶ- 
4ιδ᾽ ϑῖυ ἀπιπὶ δἴαιε ΟΡδγδηὶ ποϑίγαιῃ οοὐτυδτί πηϑ, οἴἶδιν εἱ ΓΤ ΓΤ] 
τοὶ ριίδίοης, εἰηι αἰϊδατα; οὐλμπιοῦξ δυπὶ σμἶθγε, Ἀμεπιογία ἔσπετε, 
εεἶγε, υἱγίατος ἀδηίφυθ ἤβθεγθ. ποὺ το; φυοά Ηὖβ πεορϑοδγῖο. δυς- 
εβήϊνοξ νοἱπρίδίδο: μδες επὶπε δοψηδισπιιγ εἴ ὀσρείδγειπηϑ δἤἥδηι οἱ 
μη} ἐχ ἰΐ ρεοβοϊεξετεῖαν νυϊαρίαθ. ποι οὐδὲ ἰῤίτατ δαπεπναπι δῸ- 
πμπὶ γοϊαρίδίειη, πδ 4116 οἰπποπὶ 6386 ὀχραϊεηήδιη, εϑ8εῆ8 ποπηαῖ- 

μδ μὲῦ δὲ εχρεϊδη δα νεὶ δρεοῖε νοὶ [8 γερηϑ εχ ἀυΐναθ οτίαπειγ 
ἐσ ἀϊ[(ἀτεηῖδβ, ρμογερίουανα υἱάείηγ εὗδε, δἰσὰε δὰ φυλἕεπι ηαῖε ἀς 

ταϊαριοιξ ἃς ἀοίοτε ἀϊοινιῖητ, 45115. ἃ πορῖϑ δχροοίμα δἰ, 
8. Οἱ οἷν διιΐειῃ δηὶ χιών γθδ δὶῖ, ρἰδπίη» Πεγὶ ροϊοτὶς, οἱ δΌ 

ἰηϊεῖο γερείαπνμ. νυἱάδεῖιν δηΐ ἀϑρόομι ἡπουΐς ἴεπιρογε ρεγίδοϊαϑ 
ε586: παρῇ ηἰΐ ἀδεϊεγαι, χυοί οὐπὰ ροβῖδα σοπεῖρογιῖ, οἷα (ογπιαπε 
εἶς ἀΒαοϊαϊαγαπε. Πυῖς 8.10}}16 δεῖ δὲ το]υρῖαδ: παπήηιε ἰϑίππι φηϊά- 
ἄτι εϑὶ αἴας ἰαΐοργαπι; πϑαιθ φαίϑηπαπι νοἰπρίοιεπι αἰ δ΄ Ἰεπιρογε 
ΟΠ ΔΝ ομίονν δὲ Ιοηκίδ8. ργοήμποδζηγ, ἔοττοα οἷ" 
ἰϊάψας πιοῖψϑ ηΐάεπη 686: οὐημῖδ δηΐτι πνοΐη5 ἰἠβοιοροτγε τογραίων 

50 εἰ “ἃ αἰϊηαοια ἄπεπι ἐοίδγι: υϑγϑὶ ξγαῖὶα 'σ φαΐ ἰη δοιΪ βοὰπάο οοπ- 
φοτη τα, ἔπ ρμεγίβοιια δεῖ, οὐλὴ 14 ηιοά ἀφοϊΔεταῖ εἴἤϊεουτί!, ἂἃπὶ 
ἰρίταν πὶ ἰοῖο τδπιροια διῖ ἴῃ ἤος. ἷν ραγεϊθυϑ δυΐεπι ἰειπροτὶ8 οὰ- 
πδ5 ἀππὶ ἱπιρετίεοι, φροοίοαυδ εἴ ἃ ἴοῖο οἵ ἱρεὶ ἰωΐογ 86 ἀἰ[Ἔγαμῖ, 
ἰαρί ἀδιη εὐλη εοπιροβιτὶρ εἰ οἰγοίητα 818 δϑῖ ἃ οο ιπηπδο διγίδώοπα; 
εἴ Ηἰ πποῖυν αἰτὶ διιπὶ ἃ ἐδ ρὶῖ ρεγίοοιίοπδ. «ὡς 6 πιρὶ}; φαιάεπι πιο- 
τὴς ρεγίδοιπϑ δοῦς εἰμι επὴπν ἀδοδ]ογαὶ αἀ ἰά αποή ργοῥοϑίτεπι ἴυε- 
γαῖ. ζαιμζαπιθη!ὶ φηΐοιη οἵ ἰδουπατί5 ἰηρογίδοϊαϑ: μίογαια δηΐτι ρᾶγ- 
τσ οἷ. δρδείο ἰρααγ ΑἸ; διαπέ, πέηκε ἰπ }1α ἤοπεροτγα, φπαϑοπηχπα 
ἀπ πε} δἷτ, ρεγίθοϊιϑ ἴπ 880 βόπδγε Ἰποῖπϑ διιπιΐ ροϊοϑῖ: δαϊ 51 πιαχίπιδ" 

εγίδοιίου. [υϊαγα. 

. 
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᾿ δρίεπιναν {πᾶ ργόίδεξο ΝΜ ἵπρ' οτυπὲ δεησα νοϊπριάϊεπι οἴχηΐ, ἀϊοῖ- 
ταῦ ἐπὶ 4π|8εἀδην 41η86 ΠΟΥ ΤΙ ΜΗΓ δὲ 4086 δη ἀϊαπθας, 6856 ἰσουηᾷα, 
δἴᾳπε εᾷ ἴῃπι ν᾽ ἀ6]1οϑὶ ἡπνοαιη αἰ ΚοπΒ δῃπξ, ὁὰπε οἱ ϑοῆδιν 688 ορῖ- 
πιηϑ, εἰ ἰη Ἰά 4ποά ἴα]ε οἰἐ'ϑιιὰπι δαδίοηόπι ἜΧρΙἰσδὲ δησῆϊε ππαποτα 
(ἀπρίϊαγ, ἡθαη 14 πίει [0]12 διπὶ εἰ Τὰ χηοή δεπευ ρεγοὶρίϊατ, δὲ 90 
ἰὰά φιοά δαιεῖε, δδιπρογ ετὶΐ νοἰυρίαθ, ἀμιππιοάο ρτγαυϑξο οἷϊ φυοᾷ 
εἴβεῖε εἰ φυοά ρειίητ. ρεγβοὶξ διῖθῖπ τπαποιὶό [ιποιῖϊοποπιῦ νοὶα- 
Ῥίαϑ ποη ηἱ Βαδίτιδ ρφϑηΐτηϑ ἱποίτιιθ, δεὰ τ Πηἶδ αυΐάαιπ δ Ραρηιθηα, 
γεΐοιὶ δο8 χυΐ βούθηὶ δἀρίδιθ ἔογιπαε πιαϊυνίϊαθ. παι ἀνίει ἰὰ 
ηυοὰ 58: δϑιιϑιπη νοὶ ἐππ} Προ ητίαπι ταήϊξ, 1616 (ἀδτῖς αυαὶο οροτῖεῖ 
εὍ8ε, δὲ ηηιδηάϊυ ἰὰ φηοὰ ἰιϊόας ἀὰϊ σοπίεπιρίαϊαγ τα]6, ἰαπάϊα ἐν 175 
υποιίοπο ᾿ππηογῖβ [υταγα δϑὲ νοϊαρθαβ. Πῶπε οἰμπ δί πη 18, ψηῖ, οὐτα- 
4πε δοάεην προίο ἱπῖεγ 8ὲ αἴϊεσϊα βυπὶ εἵ ἰή ᾳποά δά ἀροὶρίεπάαπι 
βεὰ ρδιϊθη ιν Ὡρίαπι εδὲ, εἰ ἰὰ ἴπ 4υὸ εοἴβεοίοπάϊ νἱρ ἱπδδὲ, φαάδθμι 
τεϑ οχ {18 δχϑίϑεογε δοίδϊ ϑπαρῖθ πῶμιγα. ηαΐ Κι ἰρίτυγ αἱ ποππο οοπ- 
ἀποπίδν ἀεἰοϊοῖυγῦ δὴ φαοά ἀείαιϊραϊας ἢ πα} ]δῈ φηΐπι τὸ πυππδαθ 
δϑεϊἀυᾶπη τππβειὶς [πποϊοπεπι ἔθιγε ροβϑπηῖ, ἴα 'πεαυε ρέγρεϊα 
γοϊπρίαν ρἰμηὶ ροῖεδς: [ἀποιίοπ στα τηππδτ8 οπὶπι οοπϑοφυΐίατ. ποῦς 
παλΐα ἀυΐοπν ἀεἰεοϊδηι χοαπαΐα πόνα δππε, φ6 4 ροδίοτίυϑ πο δεηπε, 
τὰν ον Βδης οἄὔνδαιη. ρεϊποῖρίο δπίπῃ ἱπομιηῖς ἴῃ δὰ ξορίταιὶο, εἰ 
οοηξειῖα ἴῃ 15 8.0 τπηπαρρ (πηρίτως, οὗ ηπὶ ἀεῆχίθ οὐ ΠΝ τοπὶ αἱϊ- 
ηυᾶὰπι ἱπίποπίαγ. ροδίοὰ νογὸ τα 9 ἴπ Τωηρεπο πιππθγα σοπίθπδ᾽ 
που ΔΒ Ρεῖαγ, 58 τπυπιογί8 ἔμποθο τιπδυΐογ ἃς πορ ἱμεπιίογ δδί; (9 
φυδργορῖεγ υοϊηρία αὐδηυς πο )ϑοπγαιηῦ, οχίϑιππαγε διιῖοπὶ ρο-ὉὉ 
δὶξ ΑἸΓφιΐθ οπνπ 68 ἰσοῖγοο ὀχρεῖογα νοΪηρίβίθιη, ηδὲλ δὲ υἱγεπάϊ σα- 
Ρἰἀϊϊαῖο οἵππ 88 αἴθεϊεπιωτ, νἱϊα διιΐδιη παι πϑτγῖα (ῃ μοδο συκοάπατη εἰ: 
᾿ ἰπ 16 εἰαδογεῖ φιίεαὰα πῖρ χίπί λιρ 41 Ἱπυποτε [ἀπραῖπτγ, αυδα πιᾶ- 

Ῥοϊοβῖ, ἰῃ τοῖο ροϊεβὶ. δμηδιζόγχια 6 ἴποβϑϑυ οἱ γοἤαυῖς τη οἴ ηϑ 
30 δου τίθη αι. δὲ δπΐια ἰοςΐ ταϊδῖῖο πχοῖπο 6οἴ αἰΐσηιἀ8 δἴηυο, πυΐυδ 

4ηυοάηε [Ὁ Πη8 ἀϊσραγεα δα ἐπ[(Ἔγοηῖθ9, νοΐδιυ5 ἱποδδαι8 ὁ Ἀπιπο εἰ 
σεῖογα Βυϊιϑποα!, πιοῖυ9 ΑΙ Αἰϊαπηἀε ἐδἶηπο. πδς δοίωπι ἴΐα 86 γαβ 5 
Βαβνοῖ ἴῃ καἰ 8 Ἰοοΐ τοῖν ἀϊίου δε, σδύσπι δἰΐαπι μ᾽ 'ρ50 ἰποδϑ51. πῶπι 
ἰποθ9ϑι8 δἰϊοιμν 6 δας ποη 69Ἐ 1ἤδιη ἴῃ οἰδάϊο αἴήως ἴῃ οἷτιε ράτῖε, “ εδῖ, ρεγβεῖς. ιν ἘΣ 
Ὥρατ6 ἰάοια ἴθ ἅπὰ δίμε ἴπ οἰΐα ; πϑαια δαάειη ἰσςὶ ̓ ππιδιῖο οϑὲ, φια 5. ἴδεταπι ἀπίοπι ργορίεγ τοϊπριαΐεπι υἷας γοιποπάας φιαἤηο 

δ ᾿αος ᾿ἴπδα δ χυὰ {14 ἱγαπβίϊαγ.. ποῦ δημῆ Πἰπδα' ῥοίΐν πὶ ἰγαηδῖεπτ, «ἀπσαπιατ, δὴ υἱτεπάϊ οαπ8ὰ νοϊηβέαηϊοπι 86 4ιιαπιητ, οἰπἰἰατπν8. ἴῃ 

ἵπο δάαπιαῖ, πὶ τπυϑίοπϑ δαάίτα ἴῃ βοπί5 δὲ δα ἤδπ8, ἀϊδοὶ ρίγραναπι 
διυἀϊοϑιι "Εἰ ιογΐουε παῖε Ἵπ σορηϊίουρ τότωπι, εἰ “44. σεϊογὶ δυο 
ηπίϑαπα ἴῃ “πο. δὲ νοϊαρῖα» ἰμποτίοποθ χισπεβδο ρογβςοὶς δῖαπε 
ἈΒθο νι; εἴ νἴδαπν ᾷποηπε, 4παπὶ οἴη πόν ἐχρεϊδηῖϊο ποη ἑῴπεογε Ἐν λ 
τᾶν εἴμιπι νοι ρἰαϊδιη ἀρρείυπε: Ὑαιη δπίπι, ἥσδε οἶα οριΩΡ, 

υόγῶπη δἰΐαπι Πἴπέὰ πα ἴῃ ἴοσο δῖ: δὲ πᾶδὸ ἴῃ ἷϊο ἰοοῦ φυηᾶπὶ ἅαὰα φργδοδεηϊὶ ἀϊδρυίδγει υἱάδθπιατ' επὶπι ἤδες ἰμῖογ 88 6886 σορηίοῖδ, πδ- 80 
εδῖ. δηδε πεν ἱρίτον εἱ διος ἰοαξο ἐδ τηοῖτ ἴπ αἰ τς ΕΠ νγῖσ ἀἰδρυϊαβαπν φὰς αἰϊθγαπι δὴ αἰἴθρο ροϑῦϑε δεϊπηρί: ᾿πᾶπὶ πόπαα. 5ϑης αἴτχια τοῦπδ- 
α ποδίς δὲ, νἱδοῖον ἀπτοιν νοῦ οὐππὶ τοι βογα ροτίδοιια ε898, δὰ τὶδ [πποιίοπε ρίρϊτεγ νοϊδριας, Θὲ, οπεπθπὶ τπηπη ετῖϑ ΠΙΝ ἴοι επι ρδτο 
Ρ᾽οείφι δ: προ ροι! δροοίδηηε εἰ δεσπξοθ, οἱ αὐήί οπι τθυπεῖπὶ ἅ1|:- Βεῖϊ νοϊηριά8. υᾶγε δρεζῖε φαοησε ἠϊίοττε νἱἀδῖαν νοϊαρίδιεδ, 
σαῖς αἰΐφιο ποῖ οπι ἐπ οτυσαηῖ, οἵ γοϊυριαι 5. ἴθ πον 8. ἘΕΙΠ ροΓα 

Γοττὰ Ροιίξοῖα 65Ε ρῬευερίευτη ἰσίτυν δεῖ πὐοίωνη οἱ το]ιρίαίθιη 

ἔπῖον 86 ἀδίρττοε, νοϊιριαϊουνηθδ τοίοπι αυϊΔαων οἵ ρογίβοϊασε 6546. 

4ποὰ ᾳηΐζοτα ὅτι ἐχ δῸὺ ἐπε! Πρόγο τσ δὲς ηυσὰ ἤενΐ ποῇ Ῥοϊοοῖ εξ 

4πῖ5 τἸρουθϑίμν πἰδὶ ἵπ ἱειηρογε:. δεὰ αἰ νοΐ μμαὶε αἰβοίαίην, ροῖεδ 

τῶν 4004 ἴπ ραποῖο [εἸπροτγὶβ Ῥφίμηπι εβῖ, τοῖα ἀιι ἀἄδηι οϑῖ. δῖ- 
10 45ὲ ὃχ ᾿ἰδ ρεισρίουαπι {πὶ ἄπραιρ ἐδὲ, πιῖπαα γοῦν ἂν Ηἰφ ἀϊοὶ 

νοϊαρέδϊοπι τποῖτπι δὰ ογίπ 6ππθ. ποὸη δηΐπη οἰπηΐνα γογιπη ἀἐ- 
οὕνοταΓ 6586 Ἱποῖπᾳ οἱ οὐδα, 864 δαγιτη ἀϊππίαται ηη86 ρᾳγιΠἰοπ τὰ 
τοεῖριων ϑὲ αἴ δ ΠΟΤῚ δημὶ οἶδ. ἴμδῆπε δμἶμε Δορεςῖθδ πεαηδ ρυη- 

ΕἿΣ διε πθηη 9. οὐἵθδ οα πόχιθ πογαῖη ημοηπαπι γο] πιόῖπ8 
υδϊ ογῖυς οϑ1, ἐγρὸ πδῆπὲε νοΐηρί28 πιοῖυδ νοὶ ω" ε8: δϑὲ θηΐα 
τούτη δἴπο ἱνίθαιυη αν] άαπν νο ἣρ ἢ 

. [πὶ νϑῦο οὐ! 86 η558 οπηνβ ΠῚ 4ηοα δὲν ὅπηι φθπευτι 

οαὐἶε συο πηνοῦο Γιηραῖωγ, οἰ ρογίεοϊᾳ αυΐάεπν [πραίωγ ἰς χὰϊ με 
αἴξεοῖαδϑ δοῖ, οἴη ἕογὰπὶ ἥπδ8 ΔῈ} 110 86πϑι ροϑῖα σπηΐ ρῃ]οἴοτ- 
τἴπτο 4ησηπε σοπιρηγαῖποτ' ἴα] 6 επΐτν φυ ἀήαπι παχίπνα νἱἀδίυτ 650 
Ρετεεῖα πιππεγὶα Τιιποιῖο. δἰῆμθ, αἴτῦτῃ δεπϑνην δίο τιυπεγα ἔωπρὶ 
ἀϊοιπηιδ, δὲ ἰὰ ἵβ αινο δοπϑς ἡμδϑῖ, πὲ μ}} ηϊογαῖι. ἕπῃ ἐν διδν Ὑγὰ 
αὐτοὺνπ βΈπεγε ορίϊαια εδἱ [ΠΕ εἷνδ φυοή ομιῖπιρ ἀδεδειπι οσῖ, 
οὔ δοίην 4η86 ϑ6Ὁ ἐπιπ βενδιπὶ οαάυπὶ ργαρϑιδη!ἰδοίπιο φήοηῃς 

᾿δο σοπιρδγαϊππι. δες δηΐεπι ρϑείες ϑοῖπια ετὶϊ οἱ ἱποιπ ἰϑϑίπα. Βα εξ 
επΐπε δεπϑὺδ ϑπδπι 451} τ ]ι ρίατ επι, θη ]ηρ σορηφίϊο εἰ οορηὶ- 
ἄο. διᾳφηὲ υὐ 4υδεηπα [Ὁης0 εϑὶ ρεγίεοιϊκαίηα, ἐϊὰ ἱπωνη  βοηπα 
οοῖ. δϑὲ ϑυϊδιπ ρογίει ἰϑοίπια εἶπ αοὰ Βοπομίζεεϊαιπ εὐδοὰ εοτῖιη, 
4πδὲ 8ι1}ν 1{ΠΠππὶ δθηδυπι δὶ σΟΡ Δ" τοαπ’ σα}, ορτίπιιαπ. ροτγβοὶξ 
ἱρίλοτ τνεπεγὶδ [(πποήοξεπι νοϊαρίαι. δε πὺπ ἴὰ ρογίεῖοι ἢ οἵ γοϑ 
δου δεΐ δυριθοῖα δὲ δαιιεῖν5 'β66, στα Βότα δίιθτς απειπαιηο πα Βοπα 
χαϊεϊπεῖο δἰἰϊον οδυσᾶ 6δὶ οοΣ Δ] φυΐδ ναΐσαι, αἰϊξεγ πεάϊξι8. ἴαπι Ρετ- 

, 

πδπὶ 86 δρεοῖο (π(εγιπε, 80 [5 φα8ε ἀρδοῖα 4θοψου ἀπίοτγαδε ροτ- 
ΒῈ; οαἰϑεἰπηᾶιπια. νἱἀεῖαγ ὠιῖπε Ἐξ γο5 πδίηγαϊεδ οἱ δδ8 ἄνιδε δυῖ8 

Ὗ οροπεῖδηι ἴϊὰ 86 ἤν μογε, ὄχθρ] ρεριῖα δηϊπιαἶϊα, δυθογαωιν, ἰδθαΐας 
Ρἰεἴδο, εἰαίπιδε, ἀοιππ8, ναβα. απ! Τριτηγ τποάο εἴ πιππογῖ5, πποῖῖο- 
πῶϑ, 4π86 ἔρροῖο ἀϊ[ςδτοηῖ, ἢ ἴ 5 φιδα σρεοῖα ἀἰργιπι νοἰπριδιθα8 
Ῥεγῇοϊ. αἰενμπι δυΐθαν, δρεοὶθ ἔπποίϊοποδ εὐῥῥμαιοηΐδ' ἃ Θοπϑύππι 
[ιδιοιοπῖθα8, εἴ ἰνϑ ἰοτ 86. δῦρο εἰ νοϊυρίαϊοα εἂὸ 4υδε {||48 Ρετ-' 
Βεῖπης. δίᾳπε ἤος δχ ε0 οἴϊαιμι εορποϑδεί ροϊδγί, πο 546 συδδαπα 
νοϊοριδϑ ππρ ποτα Ππιποβοπὶ, 8.8πι ΡευΒοῖξ, σοπίποῖα 6ϑῖ: δηψοῖ δηΐπι ἢο 
εἰ δυιρ!ᾷοαϊ πιρποτῖ (ποθ ποπι 5πὼ νοΐπβια5. πᾶπὶ αἰ ροπεὶπα 
4υΐϊδηπε ἱπἀϊσαπὶ δοςητγαιιμθ4πὸ Ρογϑραιδμξιγ εἴ δαπιϊπίδίγανς, αηΐ 
οὔπι τοϊαρίαϊα ππῦπδγο ἔππρυπίυγ, Ὑϑγοὶ ργαῖα φεοπιειτίας βαπὲ 
Ῥεγι, φυὶ ξεομιδῖίαα εἰπάϊ9 δὲ βοϊούϊ 5 ἀε! δοιαπίηγ, εἴ ππππε- 
φυίάηπε [ἀς1}}πϑ ἃς μ]απῖνδ ἐπε ]ΠΠρτπῖ; Ἰποιη4υδ πιπϑίσαθ εἰ δτγτίς 
δε! βουπαϊ δι άἀϊοαὶ εἰ οφίονΐ ἀγιίΐβοας τπῶρπος ριόξτοδδιδ ἴῃ δῦ0 
αυΐεχις οἰυάϊο δὲ πινΐπεγα ἴαι ἰεῖ, 5᾽ 6δοὸ ἀοϊδοϊεπίηγ, ἀπβοπὶ ἱρίιτ 
δι ΐωτο εῖ δοῖϊανϑιι νο]αριαἴεθ. αἱ ηιϊεηυ!ὰ ἀρεῖ, πος οἱ φῃρὰ 
δι ρει (Διη!ΠἸᾶγα εἴ ςοπαποῖθημ εδὲ. ἤυ86 δυΐθιη [14 4086 δροεῖε ἀἰΐ- ὁ 
(ον απ ἀςοουηπιοίΐαμα οἵ ἑοπίπποῖδ συνῖ, ἐὰ ἥηοηιθ ϑρεοῖα φηπὶ ἀϊ- 
σνοῖϑα, Ῥγδοίουθα ρἰαπὶθδ πος ὌΧ ἐο βοτί ροιάδε, ηυοή οδη νοϊηρία- 
165, 4π46. 8}} αἷϊὶς5 ἃς εἰνογοῖ5 το θ5 ργοβοιδοῦπμιτ,, ργορτίῖ5 πιαπ γί 
Τιυνοι ον δνννς ἵπρ ααὌἔπγοη!ο δαπῖ, πότ ηαὶ Ἐμίλειπι οδυῖυ ἀοϊδείαη- 
τιν, δ αἰΐχιιθπν 4 τα οὔπαι ἐχϑμάϊθιλπι, ογϑιϊοπὶ πα μδνοῖυγ 
ἀπίιμητη δινθυεγε πον ροδδηηΐ, ιιοπίαπι πιϑρὶ8 608 “εϊεεῖοι εἰρα- 
γι η ὀδδηλιν5 ἀπαῖο πορρήϊινπ συ04 ἀρ αιγ, δὰ ἰρίϊιγ αυῶθ δα τ ίδγτνηι 
δοπῖβ ρογοίρη!αγ σο]ι ρίας τη δτῖ5 [πρρτϊοπϑιη οᾶμι "86 ἴη ογαϊίομ ας 
Ἀαρευάὰ ἐχργοτπῖτηγ σοτττιπιρῖῖ. " ἰτοήνηυς, πος ἰπ Αἰ ἴδ πσὰ υρηΐ!, 
οὐῖπ υὶς εἴτπα] ἀυα) 8 τ θπδ ὀρδγαπι ἀκ, φιναρ δυΐπι πππμοτΐς ἔπη- 
οἷο Ἰυξαι ἴον ἐδή, 6α ἀρ ρελξ ας ἀπαθεῖς" αἰϊτογαπι, ἐοφυθ Ἰμαρὶρ 400 

ΟΥ̓ 



ᾧ 

30 οἴῖο. ἐνεηΐξ ἰρίτυγε ππυιποι 5 Τυποιϊοιΐδυς ἃ 

30 φυΐθι5 Ηἷς 4ε 

30 

586 

οδϑῖτ. ἰΐααινδ με Γὸ αἴϊᾳυα, φιαθοιηαηα ὙΠῸ οἷς, νεἰυοινδπίον 6 τ 
δὐΐαιπαν, πο ἔδγο αἰτεῖ [αείυνσ: σοπἕγα σὰπὶ αἰ πἰὰ αἴτια Τονΐϊοῦ 
πιοήϊοεψηθ ργοβάιπυσ, ἀἰαν ἀρύπες, ουϊηδιποάϊὶ 6δὶ ἰά απο ἮΙ οὐ. 
φυὶ ἰπ ηνθατε δ βάτοι δοϊ αὐῖᾷ. τὐπδ' δηΐπι νοὶ τπαχύνδ ἕο [αεϊμ πῆς 
οὔτε. ἱπορεΐ δὲ πα] σὲ αποτγιη ϑρίτάϊογοβ ἃιξ πἰπιγίοηθϑ. ἅπο- 
πἴϑην αὐΐομι ργορτγία νοἱερίδ5 ππππὸτὶς [ποιίοποα οὐ ᾿ἰππαῖδ αἴθ, 
δοσιγαϊῶϑ «ἥεις ταν ἀϊιταγηοΐονοϑ ἂς πεοϊογος γε, αἰϊοπαθ αὐΐῖϑῶι ἡ 
οοτγγαπη ρθη Ῥογδρίσυπι ἐπ ἰνίον οδ5 πη ἰ ταῦτ ἰπΐογθαβα. ργοροινο- 
ἄσιπ δὐΐμν ἰθιη φιοά ῥγορτὶϊ ἀσϊούει, δὐπεϊονν αἰΐθναθ νοἰμριαῖοϑ. 
π ποτὶ οηΐπῃ Γποιϊΐοπος οογγααρυηξ ργοριὶ ἀδίογθος σϑγθὶ ρταιϊία 
οἷ δὶ βογῖθογα δυὲ γαιϊοοίπανί εἷνῖ ἐπί θοπη ἀοτη ἀὸ τη οἰδϑῖαπι, {{ 6 πόα 
φοτὶ δι, Πϊς τιον γαϊϊοοί πναϊ αν, αοΐα πνοίδδία δϑ Πυΐη5. πιαποιὶϑ [ἀπ 

τορ τ νοϊαριαιῖῖθυς 
οοπέγατίυπι" εἶνν5 αποή ἃ ργορεῖϊ ἐοἰογῖδε οἰβοίζογ, δηπὲ δὐΐοπι ἰὰ 
Ρτορτῖϊ ἀαἰοι 9 δἄδηιιε ργορεῖαθ νοϊυρίαϊοι, αὐὰδ πναπογὶς Γμῃοῖο- 
ΠΘΙΠ ΡΘΓ δ6 πέγρα οτα αἰχίπνο αὐΐοιι αἰΐδνας γοϊαρέδιο5 οἰπιῖ 
χυϊάάδιι ἀοϊοτὶ εἴποθλε: Ἴογγωναρυπὲ «επΐτ, δε ἀἰοαίη!  Ἴποάο. 
ἴδππι οὐ Γπποιϊίοπδα τπυροτὶϑ δοηίϊαια δὲ υἱτίο ἰηΐογ 86 εἰ ΓἜγαμν, 
δἰϊδθαιθ δἰπὲ Ἔχροϊθη δε, αἰΐας Πιρίοπείαε ἀξηιιο ἀερδγπαπ δ, αἰϊαθ 
πευΐῖτδρ, δἰμη 5 δοὶ γαϊΐο δὐἰδῆν νοἰμεριαϊονη, δἷϊα πίνε ουΐαπαιο ἔδη- 
στϊοπὶς τπυπογὶ νοϊωρίδ8 οὶ. δἴᾷιθ δὰ διυϊἀεὶη αυδὸ Βουδδ ργορτία 
δῖ, Βοπᾶ δεῖ, φιδὸ τπδίϑο, νἱτοϑα. πᾶπὶ οἱ εὐρί ηταιοα γτοσση ἢὸ- 

30 ποϑοίδιτιπι ϑιιπὲ ἰδ δι] 65. ταγρίοη διιιρογθι !63. ΤΠ 11] 
ξαπειίοηΐθα5 μεομιπανϊοῦδι εἰ σοπϊπποιίοι 5 συ πτ θᾶθ ἡπ86 ἱπ οἷς ἴπ- 
βαηὶ νοϊιρίαϊος, ἡπαπι ἀρροϊεουεο. δὲ δηΐπι ἀϊδεϊποῖαδ᾽ βυηὶ δὲ 
τοπιροτίθιι5 δὲ παῖιγα: ἔθ Γυποιοηθυ5 τιηποιῖρ δαπὶ ργοχίμηδδ 
οομᾶορρηι. ἰϊαφιδ ἕππε ἱπεϊϊδεϊποῖαο οὲ οοηίαθαε, πὶ σοπιγονυθγβία δἱξ 
85 ἰάδιη 811 πνεῖ» Γποῖῖο αυοά νου ρβῆαδ. ἀιοπ ἴδηι νἱάοιογ νο- 
ἴαρία8 ςορίταϊουΐα ἀπὲ σϑησαα δ556. [πποῖῖο: ἀρϑυγά ον δηἰιὴ Ταδτῖξ. 
564 ρτορίθγρα φιοή ἤθη δοργαηίαν, ἰἤθαι 6556 πόμα! πὶ δεϊνπανε, 
αιυριπδάτη οἰ ἐρίτηγ ἀἰσοιπιΐος δίνην ἵπῖοτ 86 πιαπϑγὶ πποϊϊοποῦ, 

17 5ῖο δὲ νοϊυρίαϊε5. ἀϊογε δυΐθιη Ἡῤτπες βθῆσιι9 ἄλταοία οἰποογιτᾶϊο, 
δὰ δίτυπηιιο, οἵ οἀοτγαῖυϑ ἃ βιιίατα, δἰ νη {τοῦ ἱρίταν ἀἰίογαπι νοϊυρια: 
1σ5, οἱ ἂὖν Ηἰβ δὰθ πδ6 ἰπ οορίἀοπα υϑυβαιΐωγ, δὲ αϊγαθαιθ ἱπίοῦ 
86. νἱάἀδῖαν ἀὐῖθπι διὰ ουΐιϑαιδ ἀηἰ πιδϊδ, εξ δὲ πππῆις, 6556 νοΐυ- 
Ρἴδ5: δοῖ δηΐπι Γιυποισηϊ πνοπδ τὶ ςοησοπἴδπρα οἰ 54. δηϊπιδηξῖα 
ργορτίδ. τῶν Τὴν οἷ ἄρα» κἱ αυὶδ ορδοίαγα γοϊθεῖ, ρουβρίου νη ὅ556 
Ροϊογίτ. αἱΐα οπΐνπ ὁυὶΐ γοϊαρῖας δοῖ, αἰΐα σρηΐς, αἰϊὰ πουπῖπῖα, 4ποπε- 
δάπποξινη οἷν ΠῚ όταυ τις ἀπῖπο οαΐπιος οἱ ραϊθας ἅτγο 6556 ορία δ ϊο- 
τοβ5: ἵποιυπάίυ5. οὐΐπι δθὲ δοϊπῖς ρα αΐανη ἀυαπε ἀυγαπι. οοὔδιη ἐξ ι ΠΡ 
4126 δρροῖο εἰξίεγομξ, βρεοῖθ φηόφης αἰίδέωνε Ῥοϊυρίαϊος. 688 

10 δυΐδην 4086 δηπὶ δογπίθπι, Ἐν ΚΝα 686 ργοΡαθὶϊο το ἐπ 

Βοιυνίηΐ θα παρηα δϑοὶ δαγιιπι υϑγίοϊας. δϑιίζθιπ θηΐπ ἰὸς. δύξζοη πῇ, 
αἰϊος ἀοϊδοίαθις οἱ Η οὐϊοδα πὸ τποϊ θοῖα δῃπε, {115 ἀπια δὶ ΐα ἐς ἰὰ- 
σαηάα, αἴφιδ ἧος ἱπ τορι ἀιϊοἴθιις πσὰὶ γεῆϊε: πὸ ϑηΐπι οαάοπι δὶ 
οὶ δϑϑίυ (είν ἰαδοϊαϊαγ δὲ να οπεὶ ἀυϊοῖα υἱ ἀθητεγ, πθο ἐ πε δα- 

«Ἰάυνπ ἀϑθξγο δἰχᾷο πο 0 δὲ οἱ σαὶ ορριι. ἢ γιπινπι οἱ θοπα οοπ- 
δἰ ἑτοτωπι θσὲς δἰτα ἰτογήπο σα ἴῃ ἰδία δοοίἶς, δοιὰ ἴπ οαβηΐνιις δα 
δαὶ Πηϊυσηοῦν, Νἢ 6566, ϑϊἀδῖατ χυδα νῖγο θοπὸ νἱγιυϊεψυς ργδο- 
ἀϊῖο νἱἀσίυν, φαοιϊοἱ οὺ τθοῖο ἀϊοίταν, ἈῈ νἱἀδξατ, δὲ οἱ αἀπίυϑουϊι8- 
488 τοὶ πιθηδιγα υἱγῖη5 δὲ υἱγ Βοπι5 6ϑὲ, 4π8 ἴα!ῖ5. δαὶ, δγωπὲ εἴ ἐδ6 
Ῥγοίδοϊο ἐξα Ἀεῦεο ηνᾶ6 Βιιῖο νἱάοπῖαγ υοϊεριδἕθϑ, δὲ δὰ ἱπουπδ, 

δείδιητ. πόῆιο νϑτὸ ἴσον ουΐαυδην 6586 ἰϑϑδῖς, οἱ 
4086 Βεΐς δυπξ ἄθρογα οἵ ἀπο ἐπα, δὰ οἰϊοινϊ δε πισπιδα υἱἀθαπίαγ: 
πιιΐταα οαΐπν ὁχουίαπίον ποπιπηπι πδοῖθα δὲ οογγαριοίασ, ποπὶ δππὲ 
δυΐδπι ἢ ἱποιννεῖα, σοι μας δὲ οἷο αἰοοιϊβ. δαδ ἰρίτητ' σπδα δἰπο οοη- 
ἰγονδγϑῖα δππὶ ἱπ ποηδοῖηθ, νοϊαρίαϊος, ποπὶ δαπὶ νἱ ἀοἹοοῖ ἀϊσοπάδα 
ψοϊορίαϊοα, εἰσὶ (οτίο Ποπιϊπίθεις οὐνέμρεῖς ἃς ἀορτγαναιῖβ. «δὰ ϑαγπ 
4π86 νἱἀοηΐαν 6686 Βοπᾶθ, αϊιαἰ τσ ἀοἵ ηναδπᾶνη ποι ηῆς ἀϊσοπάα νο- 
Ἰωρῖ85 δου ̓  δὴ Βος ἀδοϊαγαθοπξ πεῦποεῖς Γαποιίίοποοῦ ἢὰ5 δηΐπι βυδο 
οοπδοηηιηπν νο[ριαΐρβ. οἷν δ ἰρίνοι ἀπ αἶνθ ρίωυγος διυπὶ μ:ἰἐ 
οΘθδαιὶ νἱγὶ πιποτῖβ [αποιΐοποϑ, δα ΄ιδθ. ἢα5 ρον βοῖππε νοΐαριαῖος 
Ρτορεῖο αἰεὶ ρόσουπὶ Ππουιίηΐβ οὐδο νοϊιρίαίοδ: γοϊϊαιιδα Ἀν ὁ 20- 
φυπῆο ἴοσο, δὲ ἰοπρὸ ροβὲ ἰμίογναο, φυοπιδάπιουπι εἴ τπππογῖς 
[ἀποιϊΐοποβ. δ ςς 

6. Ἐχροπιεἶ8 16 4ηηρ δὰ υἴγἕηξος ατηΐοιεἴα8 οὲ νοϊυρίατος μοτιὶ- 
πϑηξ, τε φυαπι οεξ αἱ 6 δ φαιϊξααίπο, ἀ ουΐανι οάπι ὉΠ εἰ πιατα δ δηοτατα 

- 

ἔοροτίει Ἐχίσείπιαγε μδ5 

"γαδέξο δϑὶ ἱρίτυτ, ᾿χυοίπα ἃ πιοονπ᾽ 

ν ᾿ Ὗ 
4 

ἘΤΗΙΘΟΘΟΚΌΜ ΝΙΘΟΟΜΑΘΗΕΟΚΟΌΜ ΧΡ 

10 τηλίου οἷὲ ἐξϊϊυ5 νὀϊαρίαε; δάδο πὲ ἵπ αἰΐογα γὸ διὸ πιῦπογα [απρὶ πὸπ Μαπιαποτγαπι ροπίπιτιϑ, ἔοτπιαπι εἶτ αἀδοπιδγαπεεο, αἱ π Π 
4π6 γερειϊεῖν 18 αδθ δργα ἀϊχίπνυβ, Ὀγδνίος Ἀε δ᾿ οτασοῖ τὰ 
δυΐοιῃ ΠῸῚ 6588 Πιαἰίτιιπ. πϑῖη οἱ ἰΐα Ἔσβοῖ, δἰ υβυςοπιροβίρσοο ροαύνξι 
εἰἰαπι ἰς χυἱ ἐπ᾿ οὔνηὶ υἱτα πὰθὶ! αἰ τνὰ αυαπι, ἀοτγιιίαι εἰ ἰς ῃ 
ἄδραι, εἰ ᾳυὶ πιαχίνιϊδ σαἰ διπ ται νας αἰβοίοιος, ηαοάῆ δὰ 
Ῥτγοβαπίαγ, 5εἀ ἔδηδιῖο ᾳιᾶδίωπι τατπογὶς ροϊίες δα 
φιυειπαπιούυμι ϑυρ ἀδιογί δι Πθνῖδ οσἰεπάἑπνηα, οἱ οἱ τπαδετῖς. 
οἰΐοποι αἰϊαθ διυιὴξ πεοθϑδαγίαθ δὲ ργορίον ἅϊϊα ὀχρεΐδη ας, Ἀἰδάδ' 
86, ρότγορί συνῆν 6οὲ Βεαιϊ το ἐπ πῖ π δαγυπι ΜΚ ῃ0ΨΟ δι δὲ 
ἐχρεοϊοπάδο, ποὺ φάγαμν 4πᾶ6 ργορίςγ αἰτιν, μὰ πὶ "ὡς 
Ἰΐωφ. εὐΐμν γεὶ δ ϑδιϊξίεῖο ἐμοὶ, δϑὰ δος Ἰροπὶϑ φοπιθηΐα ϑδῖ.. ΡΈΣ δὲ 
δυΐοπι δῶ ϑιιπὶ ορίδθιϊεα, ἃ φωΐμο5 αἰ εἰ ργδοῖδυ ἔρόδην [ποιόν 
περ δγὶ5 γοφηϊγ τ. θα θα υἱἀθπίωγ 6556 ἵπτν ςοπροδίδηρας υἰππαὰ 
δοιΐοπος (νᾶπὶ ἰπ γορπς μοπθδιϊδ δὸ θοπῖβ ϑρεπὰϊς ἀφο ιε τ' 
τευ ρρένϑε ὀχρεϊθηαἶφ' πυπιθγαταν)ν ἴυπὶ οἰΐαπι ὁχ [πᾶϊς ἢ αὶ τες 
ἀπϊφεϊοηῖς απίπίογινπι εἰ οΒἸεοιαιίονία σἄιμα δηλ ἱπϑεϊεο!ί. πιόπρσπάπο 
Ρτορίογ δἰτινὰ 6ο5 38 φυιήδιγ, συνπν ἀοιείην εἰτούαθ ἴα ὁ Ρο- ὦ 
ΕἸ θύυδνη ΓΙΠΠΡΥΣΥ ἢ οδρίδηὶ, ποαιδ σογρογῶπι ποαπε ἰοτίππαγυτο 

οὔγαιν Παρ θηϊε8. δίαιθ δά ἕαί δι νἱνϑηάὶ ςοπουθῖν ἀΐνεπι εοπίωρίαπε 
Ρἰδεῖφυθ δογοτι “μὴ καυρρεῆομα Βεδεῖν ἐϊαφηε δριᾶ τος δὲ ρτῖ 
Ἱπᾶσηο δυπὶ ἱπ ἤόπογθ δὲ ρῥγοίϊο, φαΐ ἵπ δαϊισπιοάϊ νἱϊαθ 
ςοπραθι πο δαπὶ οοτῆδ5 δὲ ἀὐθαηὶ; πᾶπε 4υδθ ΠῚ οχρείππί, 
8656 ργάθθθηῖ βιιᾶνϑ οἱ ἱπουμβάοβθ: 400 βόπογα μοιπίπανι {ΠῚ δ 
μρ Βαος ἱξίταν δὰ νἴϊαπι βϑαίδνα ἰσοῖγοο υἱἀθπιι ρογεϊπουν 
οπεῖπνδα ἱπιρθγίο ἃς ροϊοσίαϊς ργάδαιι! καἰ θυ ἴπι. τεναα ἐδὲοῦ 

οοοδράϊι κιπϊ. 56 εχ δηϊπσπιοάϊ μουιΐπωπι υἱ Ὁτίασκα ἑνοΐπε τεὶ 
Ῥγριυϊηδηΐοιη δυνΐ ἤῸ πη ἀθ θεῖ πϑαΐθ δηΐπι πὶ ρεϊνοῖραῖπ, γἴσασοι 
οομσἷϑεῖς υἰγιαβ πθαὰς τῆδη, δ΄ φυϊδαν Ῥγοῦδε πιππεεῖν ἐαπειουδε 
Ρτγοβοϊδουπίοτ: πεᾷυς δὶ ᾿ΐ, ιΐα ρυνπι δὲ θογαΐοπι γὸ 
πᾶπαποῆι ριδιαγιπε, αὐ οογρουὶ ἃ γοϊυριαξος φοπ αρίινος, » 5ὸ9 

ὦ 6536 ἐχροΐδπας. νανη δὲ μυστῖ, πακο 
δρινὰ ἴμβο5 ἴπ μβοπογδ δῃπὶ εἴ ρτεϊίο, αγὶνγαπίαν δὲεο δρεῖ ς ἃ. 

ὠρτὶβ, δἰϊὰ νἱεφαπα κοΐ ἰ. 
6556 νἱἀ δηΐων, οἷο αἰΐα υἱά εὐ υἱιϊοςὶς μά πίαίαι, αἰϊα ι ἰτέα, δὰ 
ἰρίτοτ, αὐ σδερο ἃ ποδία ἀϊξίηπι δυῖ, οἱ πνᾶκπὶ ρει δε σσαδεία κα 
448 νἶγο ὕοπο υἱγιυζοχαθ ργαδαϊτο ἰαἰΐα δυπε, κοά οστν δὶ 
Ποπιϊπὶ δα, φαᾶθ οὐἴππαιο Βα ἰ τυ οοὔνοηϊς, ἰς πιπεδο οριδῦ 
᾿ἰβοῖνθα δϑὲ, ἴμπὶ ὙἱΓὸ Βοῖιο δὰ φυδε νἱειπεῖ, τῖσα ἴφια ἴα ἴα 
Μυδαΐα ροπίϊα ὁδὶ. ἀθοαγά σπιν δἷξ δπὶπι οἰτίτπιμπν Βοποῦοιη καθ 
εἰ ἰοσῦπι, τοϊαιπηπο υἱΐωπι ἱπ ποκοῖῖο ςοπίοογδ ρίυνσκυ 
τε 8 5. Ἐν ὅς πιοϊβοιΐαϑ σιιϑοῖρογε ἰυσηθὶ ἂο ἰοδαναϊ ἕαδκα, οναπῆα ο 
οπὶπι ἔδεε ργορίαγ αἰδεεῖ οοαυϊπηάν δὲ ορίαπιαδι, τογφύωπν νἴϊαια 
Βοδῖανν: σὰ πὰς αὦα τ δοποτιῖ, ΒΕ ΟΡ ϑν μεμα [1] 
ἀρξογα δὲ Ἰαβογθν δυΐξογίε ἃς ρογροιὶ ἐμ σαπκα, οἱ υἱεῖς 
να! ἀδηπδ ραογιϊδ. ἰαάογα σϑιὸ ὡξ τρα δοτίδϑ ἄρα, εἴ κα πῖῈ ΑΙ 
εἶδ, Ῥτοβαπ υΐξη υἱάδῖηγ. τϑαηίθεῖ ἄπίπν δἰ ποις ἰαϑαδ᾽ 
4αοπίανη ρογρείαιν ἰάνοτθην δτγο πὸπ ροπϑυπεῖν, ἐπῆν ἈᾺ 
4υϊοιῖα ἱπάϊκοινάβ, πο δϑὲ ἱβίτην Βηϊθ γεφαῖδε - ἔοι κοπὰξ 
τὶ 5 οτδα Πυϊδϑοῖπηι εἴ οδϑϑᾶιπαϑ, δγαείογοι υἱία δραῖα δὰ νἱ 
ηδδ οχ υἱγίτιϊο δδὲ. αἱ βαθὲ ἰπ γορυί δγανίδας δὲ κδιῖ πον 
ποῆπὸ ἰπ ἴοσο ραϑίξα ἐϑὲ. ἴαπν νϑγο τοί ϊογες 6656 τὸν κεῖ 
Ἰυάϊοτίσφιο ἃς ἴδξοκία, οὐ ἥξμιι ᾿ραγιὶς δηΐπιΐ ἐαπε πὸ 
[υπποϊδποιπ ὅθε μοῦ οπ6δ σγανίοζοπι τπϑρίτπδ 5ϑγίαμε ἀϊο 
ποτὶ βατιὶς Βοιηίπίδνο ἔπηςο δἰ ἴρβα πιοί στ δεῖ, δὲ 
ἴαυπ' οἴβοϊοιναιν ρἷπς ναΐες ργδοιοΐεα σογροτία νοϊαρῖα 
πιιι5 ἤοπιο δὲ πιαποῖρίαπι πὸ πιΐπα5 αυαδὶ Υἦγ ορεΐπιι5 δ: 
εἰδοῖμνισ βοιϊίατας: ᾿νϑαῦτεα ἰϊ ποτε δα: }ΠῈῈ τπαπεῖρίο ἱδυροτγεῖξ 
δὲ ϊιανην οὐ νἱγῖπτο ἐδ πίη ποίαν, ποῦ οἥϊμη ἐπ ταν ϑίεαα 
ἄδο ροπόν δὺς ̓ νδατίεπο ροδῖτα δῖ, βο ἴῃ δοιϊοπίθασ νἱ " 
ταποῖβ, απ ϑαπηδιπούονη οἵ σργα ἀϊχί πιά 566 ἢ . α«- 

1. Ουοιοὶ Βοαιίτα ο πππϑεῖβ Γαποιοὶ ἐεὲ ψῤπιρδλνα κστσττ  ς 
Ῥγορα 6 δοξ οαπὶ ργαδϑξαη ἰβοῖπιαθ υἰγιθ τ 6856 οἱ μ᾿ 
αὰς μαράθοῦι εἴν φηοά ἱπ Βοπιΐπο δὲ οριΐσπαπι. εἶνε ἐμέο δὲ 
1π6Π8 οἰἷξ, δῖνε αἰϊηὰ φῆϊρρίαπι, ᾳποά νἱάδειτ ἱπιρογαγθ Ἐς 
ἄοθοτο πᾶΐαγα γϑγαπιηηο ΗΌπδείδτιπι ἄς ἀἰνέπάττιπι ἴῃ 5856 
οοπίΐηοτγο, (πεῖνα ἀϊνίπεπι οἷς ἢος ἰρδιπι, κ᾿ ὡὐαῤιμρὶ ἐπ᾿ 
πππὶ ἀϊνίηϊ 5ϑἑπνανη), Ἰνυΐτξ πιπποτῖα ἔπιθι ἐα μγδρεία 
[εοΐὰ εὲ δρϑο!αἴα οτῖξ θϑαϊταάο. 6666 δυΐοπν ἴπ 

- 

ΤΑΝ 



ΕΤΗΙΌΟΟΚΌΜΝ 

γότατη Ῥοοίίατη «ἘΝ 
ἀἰδρυνεεῖο κἰ δἔνετίται οουσγαδγο υἱάδδξετ, βγαισιαυἐφοἴπιδ οὐΐτη 

20 δας δϑὶ τῆππ δὲ᾽ς (τη διίο : πᾶτα δὲ εογιῖη φυλᾶς δαρὲ ἐν πΌΡὶ δ, ταεηϑ 
υλάΔαπι εεὲ ἴοπρο ορίϊπναπι, εἰ οἸπηίνιη 4ηδε σοβποδοῖ ροδϑιπὶ, δὰ 

. ὅσδε τπεπὶθ οοπίρί ες ἵπγατ, Ἰοηβε οὐδε οριΐπνα. βγάθίεγεα Ὕετγο εἰ 
τπαχίπιε αϑοι πα: τυ ΓῈ5 ἀϑοϊ ἀνθ οομ οι β]ατὶ πιϑρὶ9 δι χυϊά νῖϑ 
δρέγε ροβϑιπηιϑ. δὲ ςυιη ἰρκομρῆς. «ἘτὐΝὰ εἰ 4πϑὶ ἱμπιρ! ρα ψάπι 
6886 τοϊυρίδεεπὶ ἀγἱλεθυπον, ἴλη οὐπηΐον πα πδγὶς [α ποϊοποπι, αυᾶδ 
ἀγίωι! οοπβτιαηι, δὰπι ἀθῶς οχ ϑαρίδηϊία δϑὶ ἱποῦη αἰ φδίπνδην 6866 
δ. ὍΠῸ ογα οοπβοοίίηης. νἱἀ δίῃ αφοο βαρὶοπεῖα ταϊγα υὐδοσ φυδ5- 
ἄστει τυΐπι οἰποσγίίαιο ἕομι βίο  ταιο νοϊωρίαῖο5 οουείποτγε, ργο ρα ῖ!ο 
δυὲ δυΐοπι 605 αὐυἱ δεῖν, φααπε 608 4υὶ φιδδτγαῃὶ, υἱταπὶ Ἰγαάμσογε 
ἰασοπδίότοιι. ἰθπν ὁ 4ιᾶς ρρεϊϊδιωγ υἱϊα βοΐ οπινὶθοϑ ρ6Γ 86 

ΙΘΟΜΑΟΜΈΟΚΟἬ Χ, 
ἀΐχίπειο. ᾳποὰ φιϊἀοπι εἰ ϑπρετίοτῖμαϑ ποοίγ υδηϊθὲ. πᾶπι φῃοά οὐἰπφητο Ῥγορτίηπι δοὶ παξατα, ἰἄδτο δὲ οριϊπιοτα 

οὐὐηυΐαια, πἰ  ἰΐα 6 ἐχιδγηαπι ἀεί δογαπσ,, ἱπ θὰ ᾿οδιι νά ϊπὸ πιὰχίπηδ᾽ς 
αύυδε ἴῃ ΓΘγινπν ἐοπεδιπρἰδιίους υϑυδαΐϊωνγ τορθεοίυγ. πᾶπι δΟΓΌπι 58π6 

“30 089 δὰ ευϊταπι Υἱΐας, ποοθϑραγία δον, εἰ βαρίθπ5 εἴ Ἰυσοῖυσ δὲ τοι φοΐ 

581 

ουΐχηε ᾿εϑὲ δὲ ἰυσυπ αἰ βϑί πεῖν. θεροὸ ν᾽ Ἰνοποΐοϊ οριίμια δὰ Υἷτα οδὲ 
φύδο πιδηϊὶ ςοπνυθηίθηϊοῦ ἱγαθαοί τ, οἵ αυϊεναννα ἐο Ῥᾶτγ ἤοπιο δδὶ 
υιᾶχίπιθ. ἤδος ἰρίίυγ Υἦα ο88 διϑδιϊβδῖπια. κα 

ἱ 8. δερυπεῖο διΐέπι ἰοξο θὰ 4υδθ αἰ υἴσεαι! σοπεδπίαποα οσ- 
τὐπη τς δμΐον {πποιϊΐονο5 δἱ φοηνυθηϊθηϊοῖ πυπιρπδδ διπί. ἰμρὶλ 86 
οπΐπὶ δὲ Γογεεινϊυὶϑ οἴ δἰ ἰαγον υἱγιαϊαμν τππδιῖ δε ἰπῖοτ πὸ [υπρὶ- 
τθον, ἴν τοῖν δ σου τ δι εἷδ, ἱπ᾿ πδοθϑδαγὶ δ. ἃς αἰ } Πἶι5 ἐξ ποαιγὶ 
οἵ αἰϊοσγετη τοπιρ οὐΐθες Ἀγ δι αοιϊονῖθι5, ἀδπΐαιο ἱπ Ῥεγιηγθαιῖίο- 
πῖδης συσὰ οὐΐφαθ ἀδοονοπι δαὶ σοποογυδηίθθ ἤδδς ρογιὸ οπιπία 
Ὑἱὐδηϊον 6556 πῶμα, ποημοΐα δοΐθπι οἱ ἃ ΤοΓρογθ ν᾽ ἀδηΐυγ ργο- 

διοἰδεὶ, πνὸ ἰἴσᾳιο ἐπ γε θτι υἰγίνσ πιο οὐπν ρϑΥ τα αι ΟΠ ἰ 8 6586 
εοπίπηςία. φυΐῃ ργιάοπιία συοαυε οὐ υἱγίιτς ππόγίπν, οἱ ἔναθο οὐτπὶ 
Ῥγιάεπεὶ τοῤοίαια εὶ, οἱ φυϊ οι βέο ἀθνεῖαο ρτὶποῖρία δὰ νἱγιι 9 
ἀπόγοιι οοὐοίπηϊ, εἴ. συοὰ γεοιὶ ἴῃ υἰγιυτθε5, ἐπνθδῖ, ρει επεῖα πνο- 
ἄἀετίογ. οὔπι δἰ ΠῈ δυΐοτα μᾶς ρογιαγ δα οηΐδιι5 αυόφις ἱπιρίϊεαιδο, 

οὐπτδα ἱπαϊκεπι, δε ουτν ἢ (αἰ να 5 ἀρυπεθ ἔπεγίπε ἱποιγιςιῖ, Ὑἱγ Ὗ ἴπ' 60 εἰΐανην φϑοὰά δχ απίιπο δὲ 'ὀόγρογε φοηδαΐμιν δαί ἱπογαπῖ, αὐ 
᾿ἰαβξαϑ ἐγρᾷ 408 οἴ συπν αυΐδι8 ἰιδίδ5 δοιίίοηο5 ομθδῖ, ἰξδιναυς ἰθδη- ΄ εἶτι5 αιοά σοιμροπίϊωπι, δὲ οοπούδεμν οδὲ υἱγίμιθς Ἠθιπάπϑο δτιηῖ. 
Ρεγαμϑ εἰ [οτιϊδ εἰ οοἰογὶ ἀσδίἀογαθανξ. αἱ δαρὶοπϑ δξίαπι οὐπὶ δδοῦπι 
οτῖξ, τεϑ ροϊοσγίι ςοηἰοπιρ]ατῖ, ἰαπίο ας, πιαρίσ. απαι ο" βαρι ομἰΐοτι- 
τίς; [ογίαβϑε υϑσοὸ πιϑὶϊῃϑ, δἱ 4009 

ὦ οὐηπίτν ππλχίνορ, 66 Ἵ» οουϊθηΐιϑ οδὲ. “υἱἀδδίωγ πἰδΐοπν δὰ σοἱᾶ 
Βεαδιϊιιάο ργορίογ 56 αἰ ρὲ: πὶμ}} δηΐμπι ἐχ θὰ γϑάϊε ργβϑεῖογ οοπίοιη- 
Ρἰαϊίονοπν, Ἔχ ἰἰ5 ἀοίοπι τορι υᾶδ δ Ὡριίοποπί υθπίθηϊ, αἰϊαυϊὰ 
Ῥταοίεγ δοιίϊοπθμι δυξ ρὲηβ δυϊ Ὑπὶππϑ σοπϑοζιντηιγ. ργάεΐεγεα θεάς 
εἴταν ο ἴῃ οἷἶὸ νὐδεῖαν δ5σὲ οἷϊα. υθγδαπνογ δηΐ ἴῃ τ θῖϊς ξογοπάϊϑ, 
τξ ἴπ οἷο υἱνᾶπνυα, εἰ ᾿6ἴδα 'ρογίμμνιβ, οἱ ἐπ ράδθ, γΐνδινιβ. δο υἱγίις 
ἴση αυϊάδιη δάγυπν αιδὸ δὲ ἀρεπάπη υαἰθοὶ [αποιϊοηθβ δὺς ἴῃ οὖν !-᾿ 
Δηνι5 ἀυὶ ἐπ "6 ΠΠἸοὶσ τοθυ5 ροκίταθ σαηξς αἴθ ἐδὲ δε ἰῃ Πία νοτ- 
βαπίιγ δοϊϊοπεβ ποροιϊϊοδου υἱἀδηΐην δο56. 6 δε! οἷα ἐρίτητ τοϊηῖπηδ 
ἀαιθίιπι δϑὲ χφυὶπ δἷπτ σταπῖηο πρχοιϊίοϑᾶδ. πϑπιὸ επὶπι Β6 [πε ρεγεη- 

40 ἄσπι πεφῦς ἀρραγαηήαπι δυσεὶριϊ, αἱ ἱόϊίαπι ρογάϊ: νἱάδαϊαγ ἐπί ἂν 
μίδπε ἱπιρυγιϑ ηυϊλπὶ οἰ οατγῖι8 αὖ ϑορίογαίυϑ, δἱ οππὶ ἀπιὶοὶβ ἐπί πεΐοῖ- 
ἀἰδ8 δυϑοϊρίαξ, υὐ ργαο!α σοιπιπ  αθϊγ εἰ “οαοάο9. ἤδηξ. Ποπιϊπὶϑ 
᾿σχυοάδε ἄπ ἐπ γα ραβίϊοα ρογεπη υϑγϑδαῖαγ δή πηϊπιδιγειϊο πεξοιίοϑα 
ὁδοῖς 48ὲ ῥγδοῖεσ ἰρεᾶπι γεὶ ρῃρῆσδε δάἀπιϊπίϑεγαπάδε σιγὰ δίσυς 
Ὀδθγϑιπ, ροϊειι δια εξ θοποοδ δυξ μεαιτι ἀῖπδπν ἴππτρ εἰ ἴαπὶ εἰν 
δοτνωραγαῖ, ὁ (δουϊϊδὲο εἶτῖ!! ἀΐνοτ ἃς αἰϊἝετγεπίοαι; αηϑπι δἰϊατω 
πὸ ἀτνεγϑαπι υἱλε]ϊοοὶ δαθγίιπο. ς ἔν ἰφιτον εἰ Νε! ἴσας δοῖϊο- 
πι68. Οταμβιι ,Δι 4.86 υἱγεν θυ ςοπεεπίαπεας δαπί, δειοΐθιδ ραϊ- 
εἰελμιἀϊηα ἃς ποδρηϊτι ἀΐης δηιεοε πὶ, μὰς αὐΐοπν φαπὶ περοιϊοσδα 
βηπετρηῦθ αἰχυστι ἐχρεῖπαϊ 'πεχπ6 ῥγορίδσ 86 ϑαηϊ εχρεϊξηάδα, 
σα πτἰδ σόγὸ ἰπποιῖὶο ρτανίϊαϊα οἱ διμάϊο γοτλὰ βοσίδγηπι υἱάἀδίυσ 

50 Ῥταθεῖαγε σεϊετία, οὔπὶ ἴπ Γεττιτι ξοπιεπιρῥδιΐοῃθ Ὑεγϑδίητ, δἰ ργδοῖδσ 
εϑπὶ πο] πὶ αἰΐοτν ἤποτι Ἔχρεΐογῳ ργορτίδιπαῃε υοϊπρίδῖοτι παθεγα 
(μηεα δαϊοιδη αι ἐγ Ππποῖοπεπὶ διμρὶ!βοδῖ), πορίμπι ἀπῖοπι Ῥοηΐς 
οναπῖρπς οὐπιυϊδίαπι πΙ ΒΠ] 416 ργδοΐδγοα ἀθεϊἀδγαπίθπ, εἰ ἰἐρργαπι 

αὶ οἰϊδπάϊφυς [Δεο]ταίεπι, εἴ οςραρδίοπεπι ἀείαι κοιὶοιΐα σκ-- 
τίθι, φααπῖνπι γοϑ ἤπτοδηδε [δγυπί, εἴ φυδεουπῆπθ δ]1ὰ μεαῖο ἔτ 

ἀμῤβίοία ἴπ δδς [υποϊΐουπεα τνυπετὶς ἰαθοϑα οονδίας, -- σὶ ἰρίτωγ 18 εξ 
ρΡεγίδοιϊα δὺο {πετῖϊ Βαὸς Βοπιϊπίο "εβιϊϊπ λο, εἰ ρεγίδοϊμπ Υἱϊδς ἰοΏ- 
αἰτιυάϊπεπι αἀορία εἰϊ: Μ[Ά1] ἐπὶπε δόγαπι 4π8ὲ δαπὶ Βεαιταἀἰηΐς, ᾿α- 
«βοπῖυτα εἰ ἱπιρογίςξοϊηπι 681. δῦ δπξδπι ἐδ] 16 υἱξα πιο ον υϑπι πο - 
ταὶπὶδ χδἴηγα ἔδγαϊ: ποῦ δηΐπ 48 ἰΙΟπιῸ δϑὲ, ἰτᾺ Υἶνεῖ, σε 4 ἀϊ- 
υἱπῦπι ηϊ άμηπ ἦ 6ο ἱποϑῖ. αυδπῖο δυΐοπι ἤᾶδο ρϑδείϊοη ἃ τοὶ! οἱ 
ΞΟπογεῖο δηΐεςο πε, ἰαπῖο οἱ εἶπ [αποῖΐο πιρπεγίϑ οἱ (σποϊϊοπὶ ρτϑα- 

30 διαὶ 406 ΑἸ υἰγῖπι! σοπδοηήδηθα δὶ, δὶ ἡξίτειτ πηδε οαπὶ Ποτηὶπϑ 
σοπιραταία ἀϊνίπηπι ηαϊἀάαπι εδὲ, Υυἱϊα φυοχπς πιοπιὶ σουδεπίδπεα 
ἀλνίμα οἷϊ πδοθδϑε δοῖ, δὶ οὔπι παπιδῶθ σοπίεγαϊηγ, πο γΈΓῸ ποῦ 

οτῖες πυπίδπα δαρῈΓΘ ὃς δερίίγα, υξ χυϊάδιη πιοπεπὲ, οὐπὶ δἰπιτϑ 
Βοπιΐπ δα, πέᾷι6 τπογίδ] τα, οὔπι πιογία]δθ, δε ποϑ 'ρϑοθ, ἠυοκὰ εἰῃϑ 
βΔετὶ ροιθεῖ, ἃ πιοτία! ἰδῖο υἱπάϊςαγο, δία δ οσπηΐα ἴάςθγς τῇ εἰ φοδιτὶ 
Ραγεῖ, 4: 8ὲ ἐπ πολὶθ φοἱ ορἔπια, οδηνεηίενίες νἱναπιαϑ. πῶπι οδἱδὶ 

44178τι016 μᾶγνὰ οϑὶ, ροϊδδίδι 8 ἰἴαπιὲπ δὲ πόποι ὅτδάϊ Ἰοπβα οπηπίρπ 
πες εῖῆε. εἰ νόγοὸ ραγς ἤδες ὑπησαυίϑηπε πορίττιπι 6586 υἱήδαϊυτ, 
οἱ φαϊάετι 1ὰ φαοά ρτεϊποϊ μαῖα ΟΡ εἰποῖ δεαπι πιο] δδὲ. δοϑαγάατα 
ἱφλίαν μετεὶς, οἱ φυΐϑ ποη δῶπι δεἀ α]ΐοπαπι υἱΐαπι ἐχρεῖοϊ εἰ δεᾳπα- 
ἴας. ρταοίογϑα ἡμοὰ δηΐε ἃ ποβίδ ἀϊοίαπι δεὲ, οἴΐαπι ᾿υο ἰοοο οὐ 

μαβϑδὶ ἘΝ ιοτῶν υϑροηιδινο 

ἔτρο δὲ νἱῖα εἰ σοπϑοπίαπθα οἱ ᾿ϑαϊυο. τρϑη δ ϑαιμνὰο δυϊθπι 
δεϊυποία 6δὲ. ἐδ. δᾷ δηΐπὶ διαοίθητι εϊοΐοπι οἷτ: πϑαι, δ. ]Π 5 6ὲ 
Ργοοδίυσ ἀδ.θὰ “ἀἰδβοίαγο πιαϊονὶ9 πϑρουϊ δδὲ αἰιαπι Δ φυοὰ ποῖ 
Ρτοροϑίϊυνν εϑὲ. υἱάθαϊογ διυιῖθπὶ οἱ. ἐχιθγπογαπ Ροποῦμπι οορὶὰ ρᾶ- 
τῦθε δ πιο τη ἐροτε, δυιὶ τοϊπῦ5 αυᾶπι δὰ. Βϑδιαο ιᾶς τους 
Ἄοοηιίποῖιγ. ἄθπνοσ δπΐπν αἰγίαυθ τοθ5 δὰ νἱεϊιῆπ πθοδοξα τ 4, νεῖ 
Ῥέγδθαυθ ορὺβ 6886,. 4διηΥἷδ ἴπ ΠΟΓΡΟΓΕ δὲ, σεἰοτὶδ μυΐιϑ ξοπογὶα 
ταὶς οἰαθογαὶ ἰ5 φυὶ 56 δὰ γόπν βυ δ] οαπὶ ἀἀπιίηϊοιγαννίαπι οοπιο ει: 
᾿πμόρρς επὶπε τγοίεγαϊ:, δ διὰ πνπποτγὶς [ἀποιίδίνθα πνιϊταπν γοίογει: - 
ἀρόγαὶὶ εηἷπι ροουπίακορυς δεῖς δά δοϊῖονθ5 ᾿ἰθογαϊθα, εἰ ἰυθίο δά 30 
ΓΕΠημ ΒΘ  ϊδην 65. γογηπ 6 ογϑε αγαμν βοϊηϊίοιθα (σθϑοῦγαε ϑαπῆ 
δηΐπι Ἠοπιϊπομι νοϊαπίαϊο, προ εἰ] 6 δἰ ας 66 Το ἰδία ΒζΘΓΘ 

εὙεῖὶς, εἰΐαπι ἰΐ φυΐ πον δαπὶ ἰυπιῖ), νἶγο ἔογιϊ δυΐοπν οορὶϊϑ οἱ μοίοη- 
«ἴα, οἱ φαυϊάθιπ αἰφωϊ σαδθ υἰγιυτὶ εοπβοπιαῆθύιη εἰεοιαγις θοῖ, δὲ 
ἰδπιρεγαπιὶ δυςιονιϊαϊ εἰ ᾿ἰσοπιϊά, αἰϊοφαΐ ᾳποπιοήο βοὶρὶ Ῥοϊεγίξ, 
δἰτινα 18} 5 ἂπ φυΐάαπι φἰϊυδῖ φυδογίεαν δυιΐδηι οἴγινην ἐπ υἱγιυ!δ' σοὴς 
δἰ ̓ υπὶ ἀοπιϊποίογ Ἰηαρὶς δη δεϊΐομθ5, ρογῖπ δ χυδϑὶ υἱγῖνϑ ἴῃ αἰτίδυθ 
εοποίδιϑι. πιϊπίτϑ ἰρίταν “μὰ οὈϑσατγιπι 68ὲ, ἴπ οἰτίϑαιια Ῥεγίεςιο- ὁ 
ΠΕΙΆ εὖ86 δἰἴδπ,, δὰ δοιίοπεῖ μηΐεπε πλη]α ἀεο ἀἀτωτί, ἰδμίοχυε ρίατα 
4υαήϊο ἰμεντπί πιρίογεϑ εἴ ριυ!ς τίονθοι εἱ ἀπίδπι φυὶ γδϑ δηΐνπο ςετ- 
πἷξ εἰ οοπιεταρδίωτ, δὰ τωσπεγίϑ (αποιίΐοπεπι 100}}18 ἰα δὰ.8 ορπς δοῖς: 
ἐπε πη οΎ ΤΟ εὰ οοπιειρἰδιϊοπὶ γεγύτῃ (ρεπο ἀϊςαπη}ἱπιρεαἰπιδιῖο δαπξ. 
τα αὐΐοπι ἤόπιο δϑὲ οἵ οὔτη ῥ᾽ ατίρηδ νίας σοποπεία ἀϊπο σοπὶπηρ- 
τὴγ, διπάει οἰδπι ἐδ χυδθ υἱγιυϊ ςοπϑεπίδποα δυπὶ ἀρεγα. ταὶ! 
ΠΡ ΟΓ γέρας ἐκευὶῖ, αὐ οὐπιὶ Πποτηἰπί μια ταγοξῖαν εἰ Παπιδεηϊξογ νἱνϑῖ. 

γίδοϊαιδ δυΐετν μδϑιϊτνἀϊποπι [ἀποϊοπε αὔδπάϑιη χνιπονῖδ δα86, 
ἴὰ τογοπι σοπίθπιρ]διίοια ροείῖαπι, οἴΐατη εχ ἤος ρεγδρίοεγε [οϑῖ, 
υοά ἄδοδ [εἰϊοϊεοίπιοδ ἃς Ὀδαιίβϑίπιοθ 6486 δυλιϊγαπιογ. δοϊΐοπρϑ 
δηΐετι 4185 εἶδ ἔγίβπεγθ ποϑ ορογίει ἢ ἰυϑίαεηεῦ ἀπ τἱἀϊοα]! υἱάθραῃ- 
ἴωγ οοπίγϑμεπῖθε ἰοῦ 86 εἴ ἀεμοδίία γεἀάοπῖει, εἰ σοἴετα ἰὰ ρεμοῦῦ 
δη (οτἵεδ, υἱ τε8 [ογιοϊἀοϊορδθ ϑυβεδηὶ ἃς ροτγίεγωπε, οἱ ῥδγι ΜΙ] Ὅτ 
δάοαπι, φυΐα Πομεδϑῖππι δἷῖ ἢ δὴ ΠΡ γα! εο πὶ γθγὸ ἀοπωρηπεῖ δρϑυτ- 
ἄσπι διιΐεπι, δὲ ἀρῃιὰ δοδ ετίϊ οἴϊδσπν παρυπιαδ πὶ, ΑἸ ἰχαϊὰ 1216. ἰατν 
ὙδγῸ Ὠἰττιιῖ ΘΓΏΠΙ ἰειπραγδηΐεδ, δὴ ἱπερίδ οἱ ἐομένα πούς Ισὰ 1116 
ἀεότοπε [πἰοτα οϑῖ, υἱμο δὲ οΒρΙ Αἰ ται μα δον οδγογθῦ φαο(εἰοτοπία 
ἐμὲ ὧπ δοιϊοπῖβαϑ υδγδδθίογ ρεγθεχυδηιγ, χαῖρον δὰπε ἀϊσηῃε ἴῃ- 
ἵξπα γερδγίθπίαγ, δἰητΐ πεπὴο δεὶ 4ἱ ΠῸΠ 608 Υἵνεγε δχἰ δι πηδξ, 

εὔξο εἰ δἰΐᾳπο πιθπεγα ἔβηρὶ: ποῦ δπΐτη δοβ ορογίεϊ ἀοτγιπέσεϊοϑ 
βηξογε, κε Ἐπὴ ἐπί όπόμ εἰ ἰρίτωτ φοὶ υἰνίι, οἱ βϑοῖίο, πα! τόσας 40 
ΤΆ Ι5᾽ δὶ εἰζεο!ο αὐϊπιαΐοτ, φηϊὰ ρτγβθῖογ οοηλοπιρ διίοηθτν γαῖ 
φυϊατῖ αυοςῖγοι ἀεὶ πιπιπετία αποῦο δα χπαςε βϑαϊϊω ἀπε δηϊεοεὶ- 
ἅτ, ἷν σοπβετηρί διΐοπβ ςοπβίϑιεγε γορεγείατ, Ἔγβὸ εἱ Βυπιλπδτγατη 
[υποιϊοπατῃ αὐ απδεχιθ δοῖς δἰπι πιὰ δεῖ, [ἴα δὰ θϑδαίαπι υἱΐβι 
εοποϑιϊταϑη ἀπὸ οἱ ατίσθτι ναῖδι. παῖς 4αΐῃ εἰΐδιν γεὶ ἀγχυτοεπίο εεῖ, 
4ποᾶ εεἰεύὰ ἀπυηαίϊα, συδα 18}} πηππετλα {πιοϊοπε ογρδὲδ δυης, μοδ- 
Ὀϊπάῖπε φηοχπθ δχοϊμἀππίυτ. ἀῖδ πῃ ἐπυπιογίδ!θα6 οπιηΐδ υἱΐα 
Βεαῖδ δϑὲ, Βοπιϊπιθεε διΐδτι, φαδίοπην 9ἰπηπίαοττιαν αἰ Ἰχιοὰ [25 [᾿π- 
εἰϊοιΐδ ἀὐάφημ, ταθς μθλθῳ ὙεΓῸ ἀπ πιδἰΐυπι Βδαῖς νἱν!ϊ μα] ]οπι, 4υο- 
πῖαπι ὨΌ]1ὰ εὐἱ Ἐϊο ςοπιετρ  οἰϊουΐε ςοτηπναπῖιδθ. ἥυθπν ἰοπρθ ἰβίϊοτ 
ἰδίεφαο ἐσηάϊοτ εἰ ρογίπει φοπιοπιρίδιῖο, ἰδπὶ Ιοπρε εἰ δοαϊιαάο; 

Εεεςο2᾽ 
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απ, οταϊϊοπα ἀοϊςδηίϊοτ, 
εἰ ἮΝ αυΐδον πιὰ κίε ἰπϑὶ θὀοπίετηρίαπαϊ δειϊΔυάβαο, 1 δυπὶ οἱ Βεδῆογοβ; βετγὶ ροϊοοξ, δυῖ βοδὲ Υἱχ, αἴ 4πῶε ἰαπαρτίδειι “ποῖ Ζ 

γαθοίδγο δηΐει ἰοτίδοθ δ Ε πάη [ἢ εχ δνεπῖυ, δά, εχ οοιπειηρίαἰΐοῃδ.' εα δπίαν ρὲγ δῈ πιδρηΐ 
Ρτεῦϊ εαἰὶ ἱπηριόφησϑ' ποπόγε ἀεοογαα. ἴΐϊηυε Βοαιταάο εὶς ἐοη- 
τοιρία παοίῳπ. «Ὁ » ἀ. Ε 

9. Νβηιν ορσε ετῖϊ βεαῖο αἰδατι Ῥγοθρετίίδια Ἔχξοσπια, οὐ, οἷς 
Βόπιο. ποῦ επίπι 58 ἰρϑθα Ῥνοπὶβ ζομίδηϊα παῖωγα δὶ δἱ Ἵοπίοτη- 
Ρἴδπάυπν, φεἀ εἰ σούρῃ ναΐραὶ δὲ υἱεὶϊν το ἀπιμϑαῦς νἱῖδο ςπ]τῸ8 

(Ἰ9αἀοῖ: οβοτίει. ποῦ ἴαπιωπ ἐΐ βογὶ πόῃ ροϊεϑὶ ὡξ αυΐϑπδιη εἶπε Βοηἶϑ 

20 ᾿ιϊαγεπὶπι νἱβ ΘοΓἢΠ ργϑθείρηα σοπϑί δες. ἰϊὰ βοῖοπι δα 4η86 διε ἀϊ.-σς δοτίδποο δἴηπο δχοϊϊδη ἀοϑ, ροτίῃ 

εχιεγηΐδ δἰ βοδίον, ἰσοῖγοο ὀχ δε πιδπὰυιη εδι ποτα εἰ πιρρηα νἰγαπι 
Βεαΐννπ ἀφο δγαϊυιτπ). ποῖα δηΐπὶ οορία Ροηΐβ οἰππίρας βεγ΄ὃρ -εὐ- 
του ϊαῖα ἰῃ πἰπῖῖο ροοῖϊα οϑὲ, πρ4ηε Ἀυλα8: τε "“Ῥλάϊοίατη, παι αριῖο. 
βοτγὶ μαΐοπι ροῖϊεεῖ αἱ οἰϊαπν ἰΐ 4υΐ πιδγὶϑ εἰ τουγ Ὁ ὑπρογίηπὶ ποη δᾶ- 
Βδηῖ, τὸϑ δράπι ἐιοιδοίαϑ δὲ ργβεοίαγαβ. παρ, ροϊεϑὲ 4ι}8 Βοπῖδ πιθ- 
ἀϊοςτίθηε Ἰποίγποῖι, 486 Ὑἰὰ}  σοππεπίρπεα δηπῖ, δὐηϊπἰφίραγο. 

ἴοτ, δὲ σππ΄ οπιμίηφηο Εἷ5 διρρείδιιϊ φηΐυὲ Βοπὶ βετὶ δοΐίσμι 
ς ἴδοι κάϊρί5οἷ ροδοΐπιηϑ. Βοπο5 δυϊὲπι βογὶ ροϊαπὲ αἰ παῦατα, 

σαριαάϊπε, αἰϊὶ ἀοειγῖπα. φιοὰ ἐρίτυς ἃ βαίαγα ἀγιδμίται, ἴῃ 
μἶπιο δἰτυπι 6986, ὁδοὶ μὉ οἰϊφοα δνίρα οὐυ98 ργέεςίτη ἴπε8ες ἱπ 
τ Ὑ6ΓΔ διῃῖ [ογζιπαῖὶ, ρεγορί πη οοῖ. Ῥτγαιὶο δηΐρεῃ εἰ φοξβεῖσῃ, πο 
Ὧοη ρεγδεαιίδ ἴω οπηπῖβηϑ νδεαπὶ, φοὰ ρα εαρδηϊ δ ἐμοῦ 
Ἰπηπυυη πᾶ 96 πη π|5 δἰοπάϊΐ [μουἱμοῖεπι Ναϊίτογα ρὲ" 
δηῖξ 8 χὶ οἰ δχςο ]}, υἱ τεοῖϑ ἰφεΐοιας τοοΐεαας ὈδεΗ͂Σ, 
(οτίασϑε δῖ. πᾶ 4πὶ ΡεπυΒαδοῦς Ν᾽ " Ἃ 

οἷα. 

ἱ Ὶ ἀϊδεῖι, 1. ΓΤ 
ἃ 4ι0 ἀοϊογγεαῖιγ δίχπε ἀνοράϊωγ ΠΣ ραίϊεπιογ δυρήϊτονος δ 
ιζδιπ εἶπ9 ογαθοιθαι ἱπι 6! ]δοῖνγρ. οἱ εἰμ αὶ [1 δἷβ αἵτε: 
πὰπΥ τποάο ογαϊίοπς ἀθ ὅν δοπίοηιϊία ἀθηξονεο ροϑοαῦ 

αἴχαε μος ρεγϑρίοπε, σογπογε ἰἰοςῖ: ργῖναι επὐαι ποπεὶπ θὲ ποῖ πιΐπαδ . δαίεπε ρεγιπγθαῖο πορ υἱβεῖων οτωιίοηὶ ἐϑάδγε, μὰ νἱ δαθε σοξεπδα. 
αυδὶπ ἀγπβοῖαρ γο5 δε χυ αὶ ὁπιπιαιε υἱγηατὶ σοπϑεπίδηθαϑ ἀρογ υἱ- 

« ἀοπίοτν, δίαινιε δέίθο πιωρίᾳ. 88119.6ϑὲ διιΐεπι ἰϑπίππι ὄρ ρϑίοτα απῶῃ- ᾿ 
ταπί ρᾳοίιΐεπὶ ποηροῖδα ὅς πθδ: ἐπε τειν εἰιϑ νῖν Ὀδαῖα ων " 

ἐσ δΠΡυ5 ἔπηρδθογ Ὑἱγίι!} ςοπδεπίδηοβ. οἵ ἰο ἃ τῖαςθα δοίοη βοαΐδφ πόρ 
Ζιαῖε ρτοπορήαδθᾳι εο8 4ηὶΐ ᾿ηεαϊοοτγίτες μοπὶ5 ἐχιογπὶδβ ἱποῖττιοιὶ συπ, 

ὕδογοϑ ἐρίτητ απο φαοάαπιπιοάο ἱπεῖπι ὁροτίρι δά νἱγίπιειν "»" 
πρδααει αυΐ ποπεδῖηπι δπιρἰεοίφεμυν ἱητριϊυάϊηεαυο οἰοπα ΔΒ 
Ῥὕσγο διιΐειπ ἀϊγεοίδην δὰ υἱγἕωϊοπι ἱπϑεϊϊαιϊίοπϑην οοπδοζοῖ ἀδηακαδφ 
ἐπὶ, πἰδὶ φαΐ ἴῃ τα ηιια ἰερίθιι ἐμ οεῖι εὐυσωῖαδ: ἐεναρεγδηεγ επΐδὲ δὲ 
Ῥαϊϊοπῖεν νἴγεγε ουπι πιυ  ἀμεάϊη! 811 ἱπίθοππάυπι, ἴυπὶ τὴν ον 

εἴ φηγτοα 4υᾶπὶ ροϊπεγαπὶ ἢοη εϑιϊδοίπηδα βειδετῆηι δεπιρεγηπίθγαῃθ " τπαχίππε ἰἰδφυς εἀὐποοιίοπεμη οἰυάϊααπο ἔἰ ἐχογοϊδιϊοπθ, 
ἶ ( χὴν ἠκϑᾷ ΒΟ επἰμα ροίοϑὲ υἱ ἰδ φυΐ Βρπᾶ τπδάϊ!οστγία ἰθπειῖ δὸ ρρ6- - 6586 ἀδβογιρίάς πεοββ5ε δι: ποῖ δηὶπι 30 

εἰἀέπι, ἀξαηὶ ε8 ἐπέ εβοι δρεπάλ, Ἀπδχωροζαβ ]ιοῆμπε ποη ἀἴνημδτ » 
πεῴ!ε μόϊομίει υἱκμπι Βεαϊαπι εχ ϑξϊπλ58ς νἱἀδίιγ; απὶρρα 

ἴδε ἐξρ γεὲβ [οἴαγωε οὔσὲ 
εοποιοίπαάϊηδ δαβιΡιια. (οτγίαδδε διιΐδιῃ δοῦ δαιϊδ δϑὶ ραεγον δὲ δ» (Ὁ 
ἰοβοβηῖεϑ, πδηήίη ἰπ᾿ δα ϑεῖαῖα διπὶ, γοοεῖς δά υσαγὶ ἀπ ρβορέεγῳια ἐν» Ππγιιοιη 

υ4ουΐ ἀἰχετὶτ πιΐγιιπι ἐν ποὺ [αἴαγηπι, δἱ πιο εἰπε ἀθμιγάησ 4υϊάεπι « ύϊυϊ: δεὰ αποπίανπ "οΘδυνοθογαιῖν ἰᾳἴη δοιδῆρῃβ δὰ φυὰς ἀἰάλοσιμαι 
ν δἱ ἱπερια9 6986 υἱάφαϊιν. 

« Ρἴεγεα χπρα Πδ9 ἰ)μΐασιη φεῖδι ρολεἰρ!ε. δἴῃιο ἢϊ5 γδιεϊοπίθυο καρίεδ- 
ἄμπτὶ ορμοπεϑ σϑυρηιετὸ ὑἸἠεπίπῃῳ Βαθεπὶ ἡγίτατ αἰ ᾳηβα δεΐατη ἴὰ- 
1ἴα, φιοά αϑοξαοϊεπείαια βιοῦν] εαξ, νέτππὶ εὐ ἀε Ἴ12 πᾶς δὺῦ 
«οἴίοποπι υδηΐααὶ φηδογίίπγ, οχ ἴδοι εἰ υἱῖδ υδτίϊ89 ἰήἀϊεαῖατ: ἴῃ 

ἢδες ἐπὶτπ δχ γεθιι5 Ὄχεθγιΐδ ἰυδίςαι, ρῥ.δ- . οἴυάῖονε ἰγὰοῖαγε δἰ ρογβθχυὶ ἰἰβϑαι!ε διβυ ϑβετὶ Ὀροττεῖ᾽. εἴδαχ ἴα δὲς 
Ῥοβίο [υοτῖι ἰερί αμγοβαο, εἰ ἀτῶς τὰν οἴππὶ νἶλδ ἱγδαάυοεη δ. ταλῦϑ 

. ᾿δηΐμη ρᾶγδ Βοιπίπαιπ ποθϑεῖξαιὶ 03 ΄υαπὶ ογαιίουϊ δεγεῖ, εἰ ροθ- 
ἴαγ, ἰἰαχῃρ εαἰ σι ϊπροδὲ ποιμνοέῖς 
Μὲ νἱτῖπίδων ἐποταΐρου, δρνε ἐσ. 
φυμεὶ γτιὶ μοπὶ, ἴα ᾿' τοῦτα 

πἶϑ τηϑρῖ8 σιιδῆν Ποηρδισ᾽ (0) 
δ} εἰς Ων Ὁ ἡπὶρ ἔεγαηι ποπορῖ 

εἴα δαπῖ δρεοίαγε οἰβρδιεῖ, εἱἱ δά ἰαοῖδ υἱϊαήνηυς τείεγαπιυδ εἱ εν. δὲ σοποποιυάϊης ρτουεειὶ, ᾿δρὶριιϑ δἰπι ομιοπιροιδιωρὶ: ἴω 
οὔκ ἰαδιΐ σοπεοπίαμι, ργοραῃάα, δἰη ἀϊεδεπιϊαηι εἰ ἀϊδεγερεπὶ, γεγθα 
φρπὶ ἡμθεπάδ. φιΐ νϑγο πιυιπϑιῖριι5 Πυπρίτυν ποπαὶ σοπϑεοηϊδπεῖθ οἱ 
Βαπὸ (1 δεῖχπε ορίϊιπε ἀπίπιο αἰεοῖαα, δππ Ῥγοθαμέΐε εϑὶ ἀδοὸ 

4πὶ ποῦ ράγερηπε, φυίφιε ηἀ υἱἰγξαϊειη οἱ οἴβεῖπι ἢ 
τονε, 6986 δηἰπιαήνενοπάππι εἰ ϑυρρ) οἶα σοπδι 
᾿ἰπϑδηαθῖε5. ἐχξεγπιϊπδπῆοϑ ἂς ἀδ τὰ ρΌθ]οα ἐο ]6ὃ 

φ» 

τ ἰδ. ἀν ΟὟ 
οατί σεἴπισιτι 6656. πδιη 8] αἰ ἐϊππιονῖαῖοα σαγαπὶ Βανδηῖ αἰϊφάαπη γος βόππιν, διπηθς αιΐ ποποϑιὶ γερηΐα νη λᾶπι δυδτὰ ἀἰγήρίε, ογοοαξ οὖ». 
ταπὶ Πυπιαπδγαπι, 4Ζθ πη ἀπιοάττι νυ ϑγίδἰν]6 δὲ, Π|υὰ 06} δΓος 
Βαρ1}ε [πογῖξ ἐοδ γε οἰππίυμικορίίπα οἱ μί]πε πιαχίπια οοβηδι ἄεϊε- 
οἴατὶ (Βδεςλμιΐοπι πιδη8 [πδγὶι), Πἰδ4πς 4.1 Βῶπο τπαχίπηε αἰ κιπὶ δὲ 
Ρίατίπεὶ ἔαςίνπι, ργϑθιπΐδ μεγοοίνοις ργαιίαπιια γαίεγι δ, τὸ ΘΟΓατΩ 

 4πδε ἱρεὶ ςᾶγα δυπξ συγ δπι Βαρεπιίθυθ, γεοίαϑαθα δίας Βοπθοῖδδ, 

30 δεοιπεε οδευπιῖριϑ δἴπα Ἔχογοθπιθην. μαὸς δυΐεπι οἰπηΐδ ἰη ἐὰ- 
Ρἱεπἴε ἵπονθα πιαχίπιε πο δὶ ὀβϑεηγηηι. δϑὲ ἰρίταγ ἀδὸ ςαἰϑϑίτηπο. 
δυπέξοπι δηῖϊαπι -οἱἰανῆ Βφαιίδοὶ ππιῖα 6456 νεγίδεμ! 8 δῖ. Ἤδαιϊε β88- 
“Οἴει οἰίδηι μος τπιοἷο Βδαιϑϑιπαα εγὶξ. 

10. ὕὐιγη ἐφίτοτ, οἱ ἂς Ηἰδ εἰ ἀε νἱγιπεῖθαδ εἴ ργδείεγεα ἀδ 
απιΐοϊτἰα εἴ νοϊηρίαϊε δι οορίοϑε ἃ ποβίδ ἀϊοῖιπε δϑὲ, δαγπη 6 
ουδηΐοπι [ογιπδε υπἰνογδι δάιπθχζαῖδο διπῆ, σοπϑ ΐπππὶ ποεῖγδε ἠϊ- 

- ϑραϊειίοη!ς ἀθδοϊπἴαπι "6686 εχ δι πιαπάπιη οὶ ἢ Ὧπ, απεπιβαιποήηπι 
2 ἀτοίμιν ἰπ [15 χπδα δῸΒ δοϊίοποιι νεηἰιπὶ ἄπει ποι 6886 πππππηπὶ  - 
4πε σεγπογα δἰ σορποβοεγε, δε ἄρόγε ροῖϊυϑ, οἷς πεᾷῆθ υἱγίαϊειι 
Ῥογορδοίαπι Εἰ σοβηίξαπι μαθεγα βαιϊ εδῖ, δά δῶπὶ ἤδθεγε αἴαυε αἱ 
οοπδηάζειῃ, δαϊ 5 {14 αἰΐα ταϊίοδε Βοηΐ ενδάδγε ροβδϑηπιηϑῦ δὶ ἱβίοτ 
γεγρα ρὸν 46 9615 ναΐογεπι δὰ Βοπίταἴοιι νἱγέπρπιαπε οοπιραγᾶη- 
ἄκπι, “εἴ ᾿πυ]ΐμπ οἵ ᾿παζππηὶ ἴηγ [γαπξ Ργοιϊαπι," αἱ οἷ "“Γεορηὶϊδ, 
δἴχος Βᾶες ἰδὲ φιεπαδ ράγᾶγε σὁρογίεγεϊ. πιο υθγὸ υἱἀθπῖηγ ἰὼ 
᾿φυϊάεην δαῖὶ5 τπαρηᾶπι υἱπ δὰ ἱπροηιοι δ]ο εδοεηῖε σοϊογίαπάοϑ δὲ 
ἐχοϊϊδπ ος ἔθ εγα, ἐπρθπίυτα "6 βοπογοϑηπι οἱ νογα ποποϑιὶ δπάίο- 
δὺπι ἀοοεῖϊο δὰ νἱτιυΐοτι τγεάϊεγα οἰασψιδ διμαΐο ἰπῆαπιπιδγε ρο596, 

10 τη ἢ δίπεπι δυῖοπι δὰ μοποϑίδῖοπι δὸ ργοθιϊδῖθιη Ἔσοίίαγ πὸ 
Ῥοιβε, ποῦ εδίιῃ ἰἰΐὰ ρυΐοτγε βοὶεὶ γεϊπογὶ ἃς γερτίιηὶ πδῖογα, δά 
τρθῖῃ Ῥοξίῃθ σοδιοονῦῖ, ΠΟΩΝ 6 86 ἃ γϑθ5 ν Ἰοϑ818 ρεορίον τυγρὶτπήϊ- 
ποτὶ ἀθεϊδνετο 86 ργορῖει δυρρ]ϊείππι. πάην εἴν νἐϊαπί ϑυδπὶ ρδγ- 
δυγΒδιίοπε τποάογαίιγ ἃς ἀἰτγί εξ, ταῦτα δινὰθ νοϊαρίηϊεδ, δα4πὸ αιίθιϑ 
Βιδβ ρατγίιπιητ, οοπϑεοίδίηγ, «οἱονα5 οἷθ σοπιναγίοα (ἀρίξ; Βοποεῖῖ 
δπίεπι υθγθαι ἱπσαηαϊ πε ποῖξίοινειη φυΐάεπι πηι ἀπὶπιο ἀθρίῃ- 
χίε υἰροῖε φποά πηπαπαπὶ ἀεριιβίατι! ἰδ 68 ἰρὶ ἐπβ Ποιπίπεθ 486 
ταιῖὶο οογγίξεγε εἴ ἃ υἱἱῖο δὰ υἱγιαἴεπι ἰγωάποεγα φυδαῖδ ποῖ δπΐπι 

τειπρεγαιασῆπι: ὙΜϊοϑεηῦ δαϊοπὶ ἀἴαυδ ὕπργοθιμα, πβδινήο τοὶ 
ἴοπι Ὑϑβεπιεπῖεγ ἐχρεῖξ, ἀοίογῃ οἰ μἰαρὶϑ πἰ ἰαπιεπίαπι εν 
εἰ οοεγεοηήάαπι. δίψει οΡ βδης σδιιϑῶτι ὅοβ8 ἱπυτὶ ἀοΐογεο ἀλουσ 
ορογίεγε πιαχῖπιθ, αηΐ νοϊαριδείθιιο ἰᾺ πῶς }} κἀϑεπαδὶ δήγεγεμη- 
ἴαγ, φαοάϑὶ δἰνπὶ 4πὶ τὶγ Βοηποϊο γα εεῖ, φπεπιδάποάαμο ἄιϊχίααο, 
Ῥτγπιπι οροτγίοι Ραης 6888 δἀιιςαῖιπι εἰ Ποποδιῖς οἴβεϊε δοσαρίοεεσιῃ, 
ἀεϊηάε τϑοιὶς νἱϊας δὲ 4115 ἀἴαμε ἱπϑιι τη Ὲ8 νἱϊαπι ἰγαάποετγο, ροείραδοο, 
πδάης ἱπνίταπι ποάπε ὁπὰ νοϊηπίδϊε γο πουΐδο ἃς Ἔκκιοκ8» αὐσιίθ- 
ἴστε, Βᾶες δηΐδιπ οοπίηρεγς ἰδ ροϑβῃπὶ 4ιΐ πιεῆζειβ. δἰίφαθα 
ἀαππῖογ νῖτδε διιδα ἄποεπι, γδοϊππιαηο ογάΐποιι δ μὲγ αμνκαν ἡ 
υἱγίδυν δυπιαῖπαι δίαπα ἐποιγθέϊηπι, ἱπ ρδίογυο φυϊάστα ἰαφο ποϑῆο 
68118 πη ΔΡΉΆ Υἱδ δῖ πϑοθβϑῖῖαβ ἰποϑῖ, πθάπε οτπηΐπο ἰῃ πίῃ τ γηάψυνα, Ὁ 
)»1 εἶτ τεχ δυὶ γερὶ δἰ πη 8: ἰὸχ δπίεπι νΐμη Ναδεῖ δὰ οορεβάτῃ τῶ 
πον οαπὶ οἰϊ γαῖϊο 8Ρ αἰΐφιια ρυυλοπτίᾳ τπεπίθ]ος ρτοΐεςξΣ. κε ὁ 
608 φηϊάουν Βοιπῖποϑ ἱπ οὐΐο 6886 νἱάδπιης, οὶ ἱπιργοόβογοια 
πππὶ σαρ δι θιι8. οἱ ἀρροϊοηΐθπ8 αἀνογέδηϊων, εἴΐδην οἱ ἰὰ τῆσδ 
[ἀεἰδηῖ: δὲ εχ οπτη ἀδαιπ οἱ θόποπι ργαθϑοτιδίι, τοϊῖσπο φεανᾶι 
εδὲ. ἴῃ δοΐδ δυΐθην  δοεἀδοπιοπίογαπνι οἰνίϊαῖο, σαι ραποὶς αἰδα, δος 
ἰερωπι οἀποαιίοηῖα δὲ διιιἀϊογαπι ουγδι Βαριΐθ6 υἱδείων: ἰῃ ρὲ. 
τοῖϑ Βαος πορίθοῖα δυηὶ, νυἰνί:4πε ϑιι0 4πίϑηπε διδιἔγαξε, Ογεΐοριααι 
τπογε ὭΧΟΓΟΙη οἱ παῖοϑ ργίνδιδ ἰεξε βῃβεγηδη}." ορίποι θθα 
εϑ εἰνίπιη ἱπφιτυϊονοπι σοιππιαπί τον Ὁ οπιπίδιν εἴ γοςὶς ρεοουσμμῆ, 90 
ἰάψιιο εἴῆεογε ροββθ. φιοάπϊ μαθο ςοπηπιιπίϊογ δὲ ρα θ]ος 
ἴπγ, πηϊσυΐαπα οοπνοπῖγο νἱἀθαῖαγ βυΐδ ΠΡ 6γὶδ δἰ δυνίοἷς δὰ γσενημς. 
φοπιραγαπάδπι οροιδιη πᾶναγο, δηὶ οεγῖε δὸς δῃΐπιο εἰ οομδιβδοιφθ 
αἴ πδνᾶγε ορεγωῖὰ νεἰΐξ. “ΕΑ ἰϊ5 δηΐθπν 4π8ς ἀἰχίπιδ, βφς 
ΡΟοδϑε υἱάθαϊαν πιαχίπιθ, οἱ ἰδξιῆν ἔεγεπήδγυαι δοϊεπιῖδαι 
Φεσπῖπδ. πᾶπὶ σππὶ ἰπδιτπποπὶ8 οἱ ἀἰδοἰρ] πᾶς ρον δε 
Ῥεγερίοπο Ἰερίθυς σοπεϊπεῖπτ, ἔθπι δα μου ἱποιἐπῆο οδὲ δοῦν, 
εοπππείηγ: 4086 αἴτιμη δογὶρίαθ δἰπὲ ἂπ ποη βογιρὶβδ, ποῖσε 5 
νἰάδαῖατ, πεῆπὸ τάγοὸ τοίδτγε ὠἴγασ δὶ» ἰερίδιι ππὰρ δῷ ἕ 
ϑύταδηιϊατ, φυεπιαἀπιοάμπι πδη86 ἴῃ ταμεἶοα οἱ ἀγα φογροσαμο ὴρβψ. 



Φ 

. δεπάονωπι, οαἰοτίο ἀεηΐφας ἱποι με οπῖθπϑ. πᾶπὶ ἀξ ἴω οἰνηδαβα 
Ἰεζεο εἰ ἰποίξειια, οἷο εἰ ἴῃ ἔαπι! 6 ρΥ δα .16 ογαῖίο ρδίδγπα εἴ πιογεϑ 
χαϊεηϊ ας νἰζεπῖ: προ ο]υα δάδο τπαρὶβ ργορῖογ βειεγία οοπιπιιπὶ- 
Ἰδαίου εἰ δεποῆεοία. ἰδπὶ δηὶς ἐπίπε ἀμ κυπῖ, ϑαπίμις δά ραγεπάαμη 
[δοῖεν Ηοχὶριϊοδααθ παῖαγα. ρεϑείεγεδ νογοὸ ϑίπρηίαγει εἢ ρηναῖδα 
ἰοσϑεἰταϊίοῦες ἃ οοιπτηαηΐθι δἰΐαπι αἰ [Γεγτιπὲ, φηφμδήάπιοάιπι Ἔν εηΐῖ 
ἴα πιφάϊοίπα. πἀπίνεγοα δπΐαν μεὶ φυΐ ἔδυ αἰβιςϊαϊαγ ἐπεάϊορει αυῖον 

10 πθ] δϑῖ, αἰϊοαΐ διιΐοπι [ογίαϑηρ ἔπει} 9. οἱ '5 ρῃρὶ! φοΐ ἀοξέπεϊ ία- 
«ψμποῖοπν βαρεῖ, [οτιαϑοϑίσιου ἰπ δοάδιη ρῦρῃδε ρόπεγς φἰϑοῖριυ]δϑ 
οὔἴππος Ἔχεγοοῖ. νυἱάεδιυγ δυΐθην 1}}6 9π 0 π|9 δο ἰἰπνδλ15 τεὶ δίπρτ- 
Ἰαγῖε παΐηγαπι ρεγϑεουΐηγαμ, οἱ βγορτγία ἃς ρυνϑια ἀπ ἰβενεῖα δή δὶ- 
Ἰεδῖατ, [8 εηἷπι ᾳποὰ οἰδὶ ορροτῖυποιη δίφυς ππ|1δ 'δϑῖ, ϑηϑαπίο- 
τε τορρὶϑ σοπβεηίῃγ δίχος οριϊπεῖ, δὰ εν τηεήϊοπα εἰ ἐχογοθη- 
ἐἈμῆ οογρογιπι πιρρίδξεν εἰ φυϊνία αἰΐαα ορείπιο᾽ οἷα κοϊογοηΣ αὐγαπι 
ται σπεαυε Βαθαφε, φαὶ κεποδ ἀπίνεγοηαν οορπογυεγίι, υϑρβὲ βταιία 
εἰ οπιηΐδπθ γεἰ τα νυ 6566 οἱ. τεγατη εἶπ ςονππιπηϊυΐβ αἰχαρ 
πο νογβαγαπὶ εἰ δϊουμειγ εἴ δαπὲ δοϊεπεῖδο. νθγηπίδιποη πίἈ}} ἔοτ- 
μι656' ργο ῖβεῖ 410 ποΐπι 5 εἰΐαπε ἰδ φαΐ δἷῖ ἱπφοῖπα απά αἰϊσοὶ ραΐςμτε 
εοπϑοΐαι, ἀυπνπιοὰο οχρογίοπνὰο 4πῶε ουΐφῃς δοοίάληϊ δρουγαῖς ρετ- 
ΔΡοχοτῖς, φυσπιαμιοάαπι εἰ ποπηιλ]οϑ 'ρ5808 εἰδὶ πεεήΐοοϑ 6686 ορῖΣ- 

30 σ08 Υἱάεπιῦϑ, οαπὶ αἰϊοτὶ δα δγεπῖγε ἴσας οριἤατί πορ ροβεῖπε. πὶ- 
ἈΪο παΐμα δπίφτη εἴ φυΐάλεπι, φυΐ ΡΌπυε ἀγέεχ εἰ δὰ το ροερἀρίεη- 
ἄε εἰ ςοπίειπρίαὔμίας ἰφοπεῦς εἴβεί νεἰϊε, δὰ ξοπῦδ ππΐνεγοηπι 5ἷῖ 
Ρτοριίεὐϊεπήαπι, αἰαθο ἰπ ἴΠΠ0 οορπόδοεμάο, ἐποιᾷ εἶπε βεγὶ ροϑεῖ!, 
εἰαρβογδβάωπ: ἴπ μος εἰδῆτε ϑείφυνἶαϑ ῥοοὶμο5 6859 ἀϊχίτηπδ. δὲ ἴογ- 
89εὲ ὄἄθῃᾳυ! νεῖ πιοϊιος ταὶ ραπξοσισατα εἴ δυο νεΐι οἴσετε τπδ- 
Ἰΐογεδ, ορεγα ἀδπάδ εἰϊ οἱ ἰόζηπι Γεγοπάδγιπι δοί επί ργδθο ες, δὶ ἐμπ- 
ἐδὶ δες νἱβ ἰη ἰερίβη5, αἰ οἷ βοηὶ βογὶ ροϑοιῆυδ. ποῦ ἐπίπε σαΐπ8- 

Λ1θεῖ Βοπιηὶ εδὲ φιεπινῖϑ, δὲ εὔμπὶ 4πὶ ρερροϑίτπϑ εἰ τγαάίτυ9 ρὶ ίπε- 
εἶς ἐγυάϊεπήπα, γεύϊα σοπίοττηδγε: δε εἰ ουΐϊα9 εεῖ, ργοίδοϊο βοϊθιῖλα 
δεὶ, φαειποάππηοάον ἰῃ πιοάϊοίηα εἰ οεἰοτγία ἀγιϊθαι, φπδγαπ αἰϊχιοά 
διυάίιπι μγυάρηύδαυο αἰΐαπα εϑὲ, σεγρῶγο ἤςεῖ. ἀἴγαπι ἰρίῖον ἀδίη- 
«ερο νἱδεπάσπι εθὲ ἀπὰς οἱ φιοπανα πποάο 4ηΐϑ ἰερίρπδ ἴεγεη 

30 ἰάοπειιο 659ε ροϑεῖξ, ἀπ, υἱ αϊ ἰπ ςεἴοτί, διε θα8, Δ 16 φυΐ ἰπ τε ρῃς- 
Ῥιϊο ξεγεπάα νεγξδιτιτ, ἤδης [δου αίειν οδπνραταίαγαν ἐδ} οἷν ψ18 
δπὶπι ργπάδηιδε ρῶγθ ἐ28ε νἀ εραιωτ ἰορεπὶ [δγεπήδγωπν ἔδοβ] τα. 
δτι Ὑεγὸ υἰϊτογ δα γα παρεῖ ἴῃ γαϊϊονδ τοὶ ρυβίίοδε ξεγεπάδο δίφυε 
ἦπ το  χαΐθ τὰμν δοΐοπ τα ἐπι ἴδοι Δ} θα ἢ ἴῃ οεξετγὶς Ἔπίπν δοϑάξχῃ 
υἱάσπιυϑ δγίεμ ἰαοαϊοιοδιιε ἀκοπαϊ ἐγαάθτα εἰ [δου τδϊ58 γπΌπεγα 
[ππεὶ, οἱ πιεάϊροε οἱ ρἰεΐογεϑ, δἱ γεσττα ρυρ σαγηπι δά πεν ϑιγαπάα- 

ι1διτῶπι βοϊεπιίατ ἄοςογε ἃς ἰγαάεμε ἐς ργοβίδαιϊητ δορἢϊδϊας, ξογυτα 

86 

διιεη δἀπϊπἰδιγάϊ τοπὶ ρυ ΡΒ] σδια πεπθο, δὰ ἰΐ αηὶ ἴῃ γα ρυδίϊοα κ6- 
σαπάδ νεγεδπίπγ: 4υὶ απίάεπι νἱ οἱ "δου ΐδις φαδάδτο ἰγεῖ ἤδπᾳπο 
Ῥοιϊαβ φιναπὶ πιετΐδ δρίϊο οπα δο ταιῖοπε πο ἀβοτγα υἱάδγὶ ρορβδαηξ, 
τᾶπι πεσυς 608 δόιίρεγα πεᾷθε ἀΐξογ ἀδ τ] δὰ τέρα» (ἐεφαὶ Ρτδε- 
ΣΝΟ ἐν, Ἰὺς εὐἶξ [ογίδϑ8ε χιιὰπι οτγαϊϊοπος ἱπάϊοἰαἶ δα δαὶ σοποίοπεδ 
δοτίθεγθ) πεαᾳὺς νεῖ Ἀἰϊος ϑιιοα ναὶ ἢ]108 αἰΐοϑ ἐσ ἀπιῖςῖβ δα ΐθ δὰ Ὑδ6 πὶ 

Ὀίϊοοτι κεγεράδπν δρίοβ υἱάεηνιβ οἰἴϊοοίδϑε; 4φποά αυΐάοια ρτορα- 
δὲς εἰ ὁοπδδϊδη δῦσα ογὰξ 609 [υ͵δ8ε ἰδοίωτοε, δἱ 1ὰ ταϊϊοῦθ οοπ- 

ἙΤΉῊΙΟΟΑΟΜ ΝΊΘΟΙΒΑ 

“ παρχἰπιοπι ταέῖϊε ἰαήίοαγο, φπεπιλῆηιο 

4 « 

χ. : 889. 

δοχαὶ ροϊπίοϑεοϊ, πᾶτῃ ε φηϊφή δατ οἰνμμΐ ἴω τῳὐφαϊ»- 
δεηξ, πες ἂπὶ ἰδέ ναας ἀπλοίας αἰοφηρα ον τὰν 
διαητιν6 ἐχορίδγε Ρορδοπῖ. νἐγαπίμη δεν Ὧδ0 μᾶγμπι [5 

το υἱάδπτων ναΐεγε : δϊοαοϊ αϑα γϑϊ ρα ]ίοαθ ραρεπάκε εἴ 'ορρϑπε- 
τοάϊος Βοπιΐηοα δὰ τεπι ΡΟ ἤταπι, ἄδλιῃ σοιπροιβίοτεν εἴ δριο- 

ποπ οἴξεοειεπίωτγ. ἡπαπιοίραιι δι) Δ] 4 ἀε τε ραθὶῖςα ξεγεπάα 
δεἶγαι συρίυπι, στο δῖ] ες τοὶ ἢ ὅδ βῬωείοτεα ομοδ εθ8ε. ἰδίῃ υογο 

Νἱδιαε, φαΐ Βαης [που δίεπι 56 ἐγα τυγοσ Εἰ δι πεῖ μμὲ ἃ οοἴου- 
εἰδεῖπιε υνἱάεπίογ δρεδθε αἱ ἀροογε φοδοῖπε. οἰπίΐπο επἰπβ δος αρλὰ 
δᾶ εδἷῖ πϑαυδ φυΐθυδ 'π γερο υϑζϑϑίυγ δεϊμωϊς, ποὸη οπϊΐη, δὶ δοϊγδπξ, 
δηλ οπί 6566 αἴᾳηε διίειῃ ἀἰοοα ναὶ ἀειειδδιει διρλογεηεν πεαυα 
ἔξγτθ ἰοξεθ δὐδα ἤδοϊ[ε ρυϑαγεηὶ οἱ φοῦ ἰαρὸν οπιπίυιη ορίπίοπε δοπὶ- 
τόθ βῖα5 ςοἰ [οφίοϑεῖ, φιοηΐδην (ἱπφυΐαπι} ργαεριδηιδεϊπιαι εἰ ΐκοτο 

ἐβὰν Αὐδεὶ γεῖο ἀεϊεεῖας ποη Ἐλμρ Ἰηβυ ας τὸ, δυὶ χυμοὶ πο εἷξ 
αἴ ἴῃ ἰδ 4086 δὰ χπυδίοδτι 

Ρεγιϊωσηϊ. πᾶῖη αὶ οὐἴθθαθς τοὶ ἀθ0 ραγίτὶ δυϑὲ, συχη ἀδ δγιΐβ ορθ- 
τῖδαις γεςϊό Ἰωἀἰοῶπε, ἴππὶ φαϊδωδ γερυ8 δαὶ φαοψιο4ο δὰ φυδὲ ρὰγ 
εοἰ εἴποεϊ ρεγβοϊδπίητ, εἴ 4ι86 49 σοπβγυδδὲ εἴ ξοηςἰπαηῖ, δβεϊπξ, 
ἱπιρειῖ!ί γεγο ργϑϑοίωγε δεουπὶ ἀρὶ ρυΐϊληϊ, εἴ πο ἰρπογεῆὲε γεοῖεπε 
8) ρεγρεγαπι ορῃδ δὐϊεςίωπι 9ἷξ, αι στπαάιποάιι Εἰ τη ρίοίαγα, 1εβεϑ 

σπεοκυμ᾽ 

εἴ ὁχεγοὶ- 10 

δυϊεῆι ορεγα ον! ΐα, υἱἀδινιαῦ 6856. ιοηδια ἰρίϊων ρβοῖο 4υΐδ απὶ δά ἃ 
ἰεξει [δγεπάα δρῖυϑ ἰδ οἴβοϊ, δὺς 7886 εἶπὶ ορτίπαο ἱπάϊοατε ροό- 
δἰ πδῖτι πη, τηεαϊοἰηδον φιυΐάοτι δαῖϊ8 ρει τὶ πογὶ νυἱάοπιυν ἐχ κῦσα- 
τοοπίδγίογηπι ἰδοϊοπδ. διαυΐ σουπτπειβόγαγε δὲ ἰγαάεγ οὐπαπίυν ὁΠὶ 
ποῖ δο τ οαγαϊίοπαπι μέπεγα, θὰ δἱ χυΐδυδ γεπιθα 8 δοργοϑ δἷδξ 
σαιοίατὶ, εἴ φυοιπαήἠτηοάπιη ᾿ποβιοἰπρην ἴδοεγς ορονίεδῖ, ἀε οὐυΐυε- 
486 δαβιϊΐης οογροτίς ἀἰειϊμεῖς ἃς ἀϊδιτίθαις ἀϊκεργοπῖεν. 264 
ἢδες τβ8ὸ βενϊε εἰ Ἔχεγοί τ ργοάδϑδα ροϑδὲ Ἴγεαιθι] εξ, ἱπυρετὰ-ς 
[ὁ δυϊεια ἴσης ἱπϑοῖϊθ ποφύδαηδμι. ἰογίωμϑς ἱξίτως εἰΐαιι ἰεβιπι τὸς 
ταῦ Ρουθ οαγύ πε κοῦθεγα οοἰϊοοῖα οἷς χυὶ απίπιο σογθογα οἱ ἰυάϊ- 
φάγε ροδδιηῖ, φυϊὰ μφπε, φυϊὰ σοπῖτα οοπϑιϊαἰαπὶ δἰ, εἰ πὰς φυὶ- 
Βη8 Ὡρια δἰπε, ὑδπὶ δοδὲ ροϊετπι. ἰΐ δα αι δες εἶπα αππιὶ 
Βορίια ρεγβεουμεῖ αεγὶπὶ, γεςῖε ἱπάϊςαηῇὶ ἰδοῃ ἰδίοια. φαΐάειη εἰμὴ 
ποπφαμπι σοπιραγόδυπι, ηἰδί ἰογῖε τοπίεγε εἴ αἰΐφιο οδϑυ; ἰμεε 1}. 
ξεπῆογεϑθ δυΐοπι ἰογίαρθο ἱπ ᾿ἷδ ροϊεγυπὶ 6886. οὐπὶ ἰβίτωτ δῃρετγίο- 

ἡτοδ {|| ἰδραπὶ [εὐεπ ἀγα ται ουθτῦ ἐχαιήγεγε δίφιιρ ἱηυδαίβαγα 
οἰπίφεγίπι, ργδοδι ογὶι [ογίδϑδα. ποῦ ἰῤδος 4ε εὰ εἴ αφιηἷπο ἀς οτιπὶ 
Ταοῖ ρυβ)ίοας δάπεϊπἰϑγαπάδα οτγιπα διϊεηϊΐυν ορπιπιεπίαγὶ, αἱ, 4φυδη- 
ἴππι ἴα ποβὶδ δδὶ, ἰοία 4πῶς δὰ γε Ἀμπιαπδν ρογιπεὶ ρμἰϊοεορ μία 
Ρετίδεϊα δἷϊ. ῥυίπνοπι ἱκίτωγ δἱ φιϊά ργαθοίαγε ἤθς ἀθ τὸ ἃ υδέεγιρας 
δὶ τ βι! αἰπ [Πότ ργοάιϊπει δέ, ἰά ρϑγβϑαυΐ οοπεπγαγὶ ἀεὶ πάθ δχ γο- 
τοι! ροβ] οαγυτω [δ γπιὶδ ἀπάϊφωυς οοἰ δοιία, 4086 γθ8 οἰ ἐξα τίμθα εἰ εἰη- 
κυ]ϊ5 τρια ρηρ οἶδ ἱπεογίίαπι αἴεγαηιῖ, οἵ φαῖρυ ἀα οδιεῖε αἰΐίδε δεὰθ 
᾿αἰἴδε δοςὺ9 φάἀνγηηϊϑέγεπίατ, νἀδδιθαβ. ᾿ΐ ἐπὶτὸ ρογερεοί οἵ οοβηῦ- 
8, ἑογίανθε οἵ φυὶ εἷϊ οριίπνε9 τεὶ ρυΡ ἴσας οἰδίαδ, εἴ φυϊβας ππδτ- 
αδπααε τοῖν ρι ]ραπι ᾿πϑι αι φυΐραθαυς ἰερίναδ δὸ πιογίρυν ἴεπν- 
Ρετάτγι οοπυφηϊαὶ δὰ ἰὰ αἐ οἷϊ ορίίαια, ρἰαπαπι κεῖ. δχοχάϊαπιον ἰρίϊας 
ἀϊοογο. ; 

ΜΑΟΝᾺ ΜΟΚΆΠΙΑ 
ΘΕΟΒΘΟΙΟ ΨΑΠΠᾺ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΕ. 

ἈΞΞΙΒΣΞ,Ξ -Ξ τεῖσξι, 

ποπίδπι ἀς τοοσῖριϑ δρεγο ργοροδίξητα πο Ρἷ9 οϑὲ, ργίπιαπι "ἃ 
τἱἀοπάωπι, συΐπδηδιν δοϊδητίας νοὶ γε ρὰγϑ δὶπὶ Ἰϑογοϑ εἶν 

τ τα] πδες αἰδοῖ ρί πα, οἱ ἰφίιατ μδυοῖν μπὲ ἐμύα ποῦ δἰΐπϑ νἱάθ- 
ον ραὺδ εὍ8εὲ 4υδπῆ οἰμά] Δ, οἰν ἐπ! .8΄ δαξεπι ἴῃ τερον ἀρϑαῦς 6ο υἱ 
αἷε αἰϊᾳφυΐε ἰαἰϊ6, τοὶ οογῖο πιοάο αἴεοϊηα, εἴδεϊ 181} ροϊοοι: ρα αἰ 
οἷκ Ῥτορτιε ἃς σπουδαῖος οἷνςε Υἱγίαϊὶο σιοαίοστια, ἐοϑε δυΐετη σπουδαῖον 

Φ 

ἰάσμι οἱ φῃοά νἱγίαϊος ἤλθετε, οροσῖοξ ἰφίξοσν, δἱ χαΐφ ϑοοπὸδασω 
«Ῥοιείοοθ εἶν εἰν!!! φοδεπιίας ργβοοορῖα δβεγε υδἱϊί, δπε τροτῖβος 
Ργοδὶϑ δὸ οοπιροεῖεῖδ 6666. ἴδιο, ;ξ ἀρραᾶγοξ, ροϊδιῖοεθ ρᾶγε δεῖ δὸ 
Ῥτϊπεϊρίαπι τγϑοίδιδ ἀς τπποτίραβ; πε ἴπ τοΐαπι ἴοτε τὰ] νυἱἀδδίην 
οὔπηῖ Βδες ἠϊδραίδιϊο ποὺ δἰ ΐςα, ἰὰ εδὲ ἀνοτα ΐ 5, δεὰ ροϊϊεῖςα, Ἰὰ εε:{{82 
εἰνεϊία, δρρεϊ!δηάβ. πϑοεβ ἐβὲ ἰϊλααθ, πὲ υἱάδγα δεῖ, ἄς υἱγζαῖθ 
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Ρυίπισπι ἄΐσοτο, οἕ συλ οἷς, ἐὲ εχ 4πὶβ9 εἰζπδίαγ. ἱπηεῖίς δπίπι [ονᾶ 
[αδεῖς νἰγίαι ον αυϊ ον, πο556, ᾳποιποάο δυΐδιι δὲ ἐχ συΐθυ8 Ρᾶγεῖασ 
ποπ ἱπίο ἰἶδτο. πον ὁπ δ υἱγίαἕδ ἰαπέαπι, οἱ βοίδιδβ αυϊα 5ἷῖ, 
δδὶ φυπογειάοιη: ἃδιὶ Πυ ἃ σασήπο ἰπν ϑοτκαανῖ, φυΐθι! ται! ουῖθι 

ἀρεῖ υἵγάπαια δηΐπι γοϊμμι5, δὲ τό ἠθ556 οἱ δὲ υἷω Βετί. 
ἔς ἀὐυΐοπν ποὸη ρΟδΓΙ ΠΗ Ά, πἶνῖ σοΐαπνις οἵ οί! γαϊίοπῆδυϑ οἱ αιο- 
πίοάο, 5εῖγε ἐκίλω υϊα, κἷκ ψίγιυσ, πδοδεσο οσὲ, οἰφυΐάοιν εἰ εχ 4πϊ- 

Ῥὲς εἷϊ εὐ φιοιποίοι βοτὰ μαι δασδηναπν Γαοῖϊο δὶ ᾿ρϑογαπὶ χυϊά 
εὖ εἰϊψηπ ἐπονάκποππι ἴπ ποἰεπεῖα. πεγαπὶ πε ἰαίογα ποϊείειν πὸ5 οροῦ- 
"τοῖς οἱ 4ηἱ ἀδ Ηἷδ ρεῖυις ἠἰδβογαοῦσ, ρεπυιη ἐρίτιη" Ργιδωροναθ ἀδ 
σαἰγιυϊδ᾽ ἤλεεγα ἀρριοσοᾶθ δεῖ, κε θοη τεοῖο, νἱνίυῖθο δἰ φυίάειπ δά 
ποιπογοβ γοΐίθγος ποπ οουνδηϊδηΐοια τὰ δ ι9 Ἰῃηαίτοπάϊ Γδῖῖο- 
ποῖ πῆ, πες οπἰπι ἰυδζίτία ἐδτ πυπιογὰς ρα 19 Γ ραγ, 1 εδὶ οοπ- 
ἤλιπο ἐχ ἀπόβθιια ρᾶτιθὴμ ποι θπῖα, φυογαπι ΑἸΤΕΓ ρ6Γ ατογωνι Γμειῖὶ 
τυ ἰρ]!ορῖυδ. Παῖς δὁποςοίοπαδάργαϊεθ ἀα πὰς τὰ πνοϊῖιις οἱ οορίο- 
δἷν15 ἀϊδοδιπὶϊ, δε πὸ ἰρ865 φὐϊ ἄξια τειῖο, φαοπίαπι νἱεῖο 5 δεῖ δ 1185 
εἴβείεραι; φυοὰ βετγί παῆο τνοὰὸ γοιδδι, οἰμνοῖδθ οἰφυϊ ἀοἷπ δε απιϊαθ 
οὔπὶ γαϊΐοηε: αἰην γϑεῖο ἰπ δοῖα ἀπίπιδθ ραῦῖθ βιβηλιιιτ, πὰ οορῖτα- 

90 πιὰ εἰ τδιϊοοϊπῳμπγ. φιυοοῖτοδ σἰγ 98. ΟἸΠΙΕ8 πη δηΐπιδ8 ρα τὰ- 
τἰοπαὶῖ ἐπὶ πϑοθϑ56 681. δυϑηὶ πδηνς πΐ πὶ νἱγῖνθ8 δοϊοθεϊαϑ [αεἰδῖ, 
ἱγγαϊϊοπδὶοπι απίπιθ ρατίεπι εχιϊδαυοϑξ αὔοὰ ζρλοϊοης αἰξοοϊοπι δὸ 
γρογοῖῃ ρατγίτηϊ!, απαπ ΟΡ τη πο γεοῖθ ἧἰὰς ἴᾳ ράγιε ἀϊδρείαῆο- 
ΠΘᾺΣ (ἀδ νἰγίοτε ἱπαιϊταἷϊ, ροϑίθα ἀδιπθ Ρίαϊο δημπάπι ἱπ ρατέοπι 
Φι τοπαξεῖ γαϊΐοποθην, εἴ ἴπ δᾶπὶ 486 δοϑεῖ γϑιϊοπὶ8 ἐχρόγβ, γϑοῖϑ 
ἰϑιγι αἷς, γε ἀἀ! ἀτ4υα σας ἈΠ φιιὸ ν γι 168. διαεῖομπα 4υΐάσπι ρτοἶνο, 

τεϊϊχυα σϑγοὸ πουϊίηπαηι γοεῖθ, φυδπήοχηϊ ἀθπν υἱυιι οι οὐ ἔγϑοῖα- 
τοπα 486 ἀε θοπὸ βδ 88 δϑϑεῖ δάπιϊδοιιε; πὸ δαθίάθπι γθοῖδι 
φοὶα ποη εγᾶϊ ἴνυ αρίυ5 ἰοεπβ: ποι δπὶπὶ ἦε δὸ ηῃοΐ δεῖ δς ἀ6 

30 γθγὸ ἀϊδδδεγεπίοπι 6 νἰνέαιϊς ἀΐσει οροτίηϊε, 1}]}} οἰ αι άδπι εἰ δι 688 
ἢ ρυπὶ Βοος σοπηπιηδ. πὰς ὑλαης ἰβίτογ δια σὲ τῆοάο, ργονεοῖα δὲ 

Πϊογοπι ἀξ πιοτῖρας ἀϊδριταῖϊο. «ἰείπσορα δύρὸ γοδίαϊ πὶ νἱάδαπιιϑ 
φαϊάπαπι ἐς Ηἷε ἀϊοοπάηπὶ πφῆῖα ἔμοτὶξ, ργίπιπηη {14 Ομ βοτψαπάυπι 
δεῖ, δοϊδπιῖδα οπιπὶϑ βίαια, [ασι τϑεἶδ ἅποπὶ δεδο ἃ] 4ινοπι, δάπηχπε ῬῈΓ 
86 Ὀοπιιπι, πο]ὰ δἰγα θην δοϊοα εἴ ἴδοι τᾶς τ]ὰ εϑὲ χύθα ἤηεπε, 
τιϑίππι μαδοθξ. χυοάοὶ ἰαου!δίαπι οπιπίθιη Βοπης ἐδ πα, πο πὶ ἀπ- 

ὃ δίαπι φυὶπ δἴίαιπ ορτϊπαθ εἷς ορεΐπιτι5. δίυΐ οἰ} 9 ορίπα εδὲ ἴα- 
σΌ]τασ: ἰρίταγ ἐβδὶα5 μ18 θοπεδ. ἄς θοπο ἐΐαχιδ, αἱ νι ἰδέμτ, πρὈ 8 
ἀϊεοπάπι δῖ. δ ἀσ βοπο ποῃ ἰπ ποόυδγδι πη, δρά ποδίς οπο. π- 
πὸ δῖ (6 ἀδοκαπὶ ὕΌπο ἀρθηάιπι εδ: πᾶπὶ ἄ6 δὸ δ᾽ ἰδ βαβοπήία 

ζκεπι οταῖϊο, οἱ σοπϑίἠδγαῖῖο πιπς εἷξ δἰΐίσπα. ἐς ποθ ἰαψπθ ΒΟ πὸ 
ἀϊοοπάμπι εεξ. ἀξ πὸ 58πὸ ἀΐβεεγεπόαπι ἐπὶ ρτγίπιὶϑ δὐξ, σπομαπι ἐϊ- 
οδῖυγ πιοᾶο. ποᾷυδ εηϊπὶ,οίπιρίεχ δἰχὺθ παρῇ δός, φιδη εἰ οχυΐά δια 
ἀϊοίτατ ϑοππι διρὲ φιοά ἴῃ πποφάοαηε εϑὲ οριίπιιπι (1 νετο βυιαρῖθ 

10 παῦπιγὰ δχροϊεπενπ), δὺΐ οαΐπϑ ρδγιϊοὶραιίονα αἰΐα ἐπηῖϊ βοπα: ἰά 
. υὐπιίγαπι ἰάδα Βουΐ εεἴ. ἂπ ἰρίτν ἀς βοπὶ ἴάδα ἰσηπὶ οροτγίδξ, δπ 
ποπὶ 864 (6 60 ρμοϊϊι5 φησὶ π᾿ ἀπ δγοῦπ Γεθ οπηθίνη5 Βοπῖδ ἴπ- 
δϑιὴ Ῥομαπι ἰά πϑιῃηπθ ἀϊνδγϑιι 6886 ΔΡ ἰάδα πιοτῖῖο ν᾽βοαῖητ. Ἰάδα 
επὶπὶ οἱ δαραυαγὶ ροϊεοῖ εἰ ρεὲς 86 δι 9151}, Βομαπι νογὸ ἐἰϊαα οοπι- 
πιῦ πὸ τΈΡιι8 τη πἼνι.8 ἱποδῖς πον δὲ ἰρίηγ ἰάθαν ουπι 60 σιοά 86ρά- 
ταγὶ ροῖοδι: Βογὶ οπὶπι ποφηΐξ αἰ φιοᾷ δεραγαγὶ παίηγα ροῖρϑῖ δὸ βδγ 
86 βυβοίϑίεγθ, γθβὰ8 οὐμηΐθρε5 ἰηδῖ. πὐηφυ! ἃ ἰρίτατ 46 μος πορίς 
ἀϊδδεγθη απε Βουο, φιοά ἐπ οπιπίδι5. δαϑίδε, ἂυῖ ποηὴ αι ἴα 
παρα φυοπίαπι ἰά σοιπτητηδ οϑὲ, οἱ ἀεβπἰτῖο οἱ ἱπάἀιιοιῖο. ἀεβολῖο- 
πεπὶ ορογίοϊ φυΐὰ φυῶδαια τὸ8 δἱϊ σϑίδιτθ, 861 ουτπι 80 πᾶ] ἢ πη 
εἶϊ, δεὲὺ φυΐϊάν!5 αἰτα ἃ. τοίεγε σογῖ θη ἶο, πὲ οἰυϑιπο αἱ μόνη ἴῃ 
πηΐνογϑαπι 6δῖ, ΠΟΙ ἤνιϑίοπυϑ ᾿βδαπ ρῈΓ 8688 εἰἰξοπάστα, νόγοπὶ απο 
ἰὰ εἐπποιὶβ δχϑίδης, ἀοβηϊιίοηι οδὲ κπηΐϊθ. ἀοβιϊ το σογῖα αἱξ Βοηυπι 
ἐ8ε6 ΄ηΐρρίαπι, φυοὴ παι δοϊθηεῖα ποῦς ας 188} ἀϊοῖξ, πα ια 
δπὶπι βυθτι δυν δηϑαγὶς Βοημ 6886: νϑγυη [4 Δἰτογὶπ8 οϑὲ τῆς 
ἐετγα [δουϊταιΐ8, φηανἀοηιήάδπν παι πιεάϊςαβ πϑαπὸ δε βοδῖογ 
ἔετι, 1116 φιϊἄθιῃ δαπίϊδῖθπι 6856 οπαῳ, Ηἰὲ γεγο ἀοπιμι: δε 6 
4οίΐάεπι 86 ϑῶ:ο5 ἰιοιπἷη 5 οἴβεοογε, εἰ φυδπιδάιποάιπι ἰὴ ἔφεῖαι, δὶς 
σέγο ἀοπιηπ. ρεταρίφιμιπν δὲ ἰρίτωγ πα οἶνη!! φυΐάοπν εεἰεπεῖδο ἀθ 
οοπηπηθηΐ ΒοΠοῸ ἀἰσεπάιιπι εδε6, πᾶ οἰ φυϊ 6) οἱ ἤδος ἱπῖον το] χα. 

30 ϑοϊδη 89 οδῖ, αἴφυ!ϊ πος πι]] 8. εδὲ ἀϊτοτα δὺξ δου τα δαὶ εοῖεπ- 
ἴδοι οἱ ἰδ κπ6: πὸ εἰν 18 χυίάοπι βοϊοπεῖδο ἰρίτ ἐτὶς ἀθ σοπηπιηπὶ 
Βοπο ἀΐςεγε δὸ φιοὰ ρεῖ ἀεβηϊξίοπεπι εδὲ, νεγυπισπίπινεγο πθῆπ6 
ἀε εο φιοά ρεὲγ ἱπάποιίζοηεπι σοιπμυηθ. ηυϊὰ Πα ἢ ᾳοΐα χαδπάο 
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Ὁ « 
υ οἱ πποῦθ ραγιϊσαηΐάτα αἰϊσαοά Βοπᾶτα ὁνεο δεϊδιδποῖτηγο, ᾿ 
ἄοπε υτΐπιαγ, ἀϊοιπιιδααα ϑαπάεπι εἴ θθποὸ ςοπνυεπίγ εἰ τεῖ φαδδὲ 
Βοόπδπι 6886 ριΌΡαγο ριοροϑίτιαι σου ποθῖδ: δοὲ ἰβἀποιϊίοπε υἱΐπιατ, 
Ὅχοι ΡΠ: οαμ88 δἷ. ργοβαγα υδἰϊμπιτϑ πϑρηδηϊ πε ἴοι 6826 βόπετα, ἀμ.113) 
οειπὺς ἰαϑιἴαπι ε486 ΓΘΙΒ Βουδιῃ ἐϊειααθ [ογι πνδί νεται οσβινεζηβ 
δάεο υἱγϊυϊθδ: πιϑγι πὶ} 188 δοῖοηι νἰγιυ δϑῖ: ΟΓρῸ οἴδπι γε μοδδν 
ποι ἰρίίαγ ἀδ σοταιπυπὶ ρεγ ἱπάμοιομαπι μόπὸ βοϊοπιίαο᾽ εἰν! ἄδεοινὰ 

δοῖ: εαάδιη δηΐτ οἰθουνία οουβεηιδπίηγ, 4186 ἱπ 60 σοπιουηῖ ὰ 
Β βο φιοὰ ἰπ ἀεδιϊοπεηι νον 6586 οδἰφῃἤϊννιε. Ἰρϑῃτα οηὶπι Βο- ἡ 
ΠῚ δὶς φιοφις ἀϊοθι. πιδπὶ δεῖππι ἰξίϊυς ἀς ορῆτοο βοδὸ ἀΐοεων 
ἄστη 6566, ἐο4π6 ἡδοά ποβὶ5 οριΐμιτπι δἷξ. οἰπηΐηο δι οτα ποῦ ππλδϑ 
δϑθὲ δοϊοπίίαθ δὺὶ (δουξ 4116 ἀδ πιϊνογδαὶ θοπὸ σοποϊάογῶγο, ἔδεϊϊα 
αεΐϑ Τη16]}ἰμαϊ. οὖν ἰϊαῦ πεῖνρα φιΐα Βοπμαι δϑὲ ἰπ οὐ 8 «αλορο. Ψ 
τἰϊκ ε πᾶμε. οἵ ἴῃ δηθειαπίϊα εἰ ἐν 4ηδ ταις δὲ [πη φυαιθεζαιε Ἐξ ἴω ἴδεν 
Ροτθ, δἵ ἴπ ᾿ς π88 δά αἰἑᾳηϊὰ τείετγιπίων, ἵπ οπμθοσ ἀοπίαμο εαἴδ-" 
βοτῖϊς Βόπαπι γαρογίταγ, οδίεγῃιπ δόπαιι 14 φιοὰ δῇ ἴεπιρπ ρατῦ» 
πεῖς ἰπ πιραϊοίπα ποιάπι εδὲ πνεάϊςο, ἴῃ γί ρῃθειτιβηβὶ κο ετεαδιοσῖ, 
'π πηϑαυλαια ἀγῖθ ρογίιο ἀγίϊ5 ςυλδαι6. συδηάο δεοδηάιπι χυδάειη 
δἷῖς πονυὶϊ πιδάϊειι: δὲ φιάπάο πανίραπάμκπι, ξαδεγιδῖογ ἴπ ππδῆπῶν 

ν 4086 ν6ΓῸ γί υΐδαυθ ἔθηιριι8 δἰ δὶ σοτνεπέθπϑ εἰ Βόπυπι ςορτιροοῖι 
πᾶπι Π640ε πιϑιςιι8, 4ιο ἃ 'π ρῃ)Ἔγπδίοτία βόπυαι εἰϊ ἰὀθῆριιβ, Ὡεῆσα 
ξυβεγπαῖου, φιοά ἱπ τι εάϊεῖπα, ἐορπονέτιι. ἰάδτν ἀδισοπιδιθοῖ ΒόπΟ 
εϑὶ δοπιϊεπάημπ, πϑιπ οἱ σιιοά δϑὲ ἐν οαἴεβοτία ἰοδιροτίς, εἴ απο [2 
9. χυαε δά αἰϊπὰ γοίδγαπτυν, ἐξ αποὰ ἴπ δ] 1:ς, ἰάειη οδὲ δον δ᾿ 
σοπηπμηθ οἰπηΐρπ, αἰφμὶ πῸ 1185 δδὲ ας δεῖς ἃς δου ὕκο ἀἰοετα᾽ 
ἀδ εἐο βοπο 4ποά 'π ῃπαηυδηυθ. ἐδ. πὸ ϑοΐθιιἷδο αυΐάοιι Ἠτον εὑ- 
Ὑἱ]ο 681 ἀΐςετε Ὧ6 σοπιπιυμὶ θοπο. ἀδ βοπο ἰξίίαγ ἀϊςοπ τ εεὶ δῷ 
ἂς ορίλιπο, ηυοά 6δῖ θοπΐδ οριρατη. δδῖθγοιπ δου ἀεὶ τὙςὶ φοῖ»- 
᾿Ῥίαπι ἀεπιοπϑῖγαγε, τοϊπίπῃρ δρογιίς πὸ οροτῖεϊ ὀχοια ρα πᾶ, νεὐ 
δὶ ορδόηγα ἀρογίοπάα ἐποῖ, ᾿Ἱπαηὶ δεῖς, δὸ 'π εἶβ αυνδα δ0} ἰπιεἰ δ. 
ξεπδιπ τδάυμ!, δεηϑι δι θι8, εα δ φυϊάειπ δῖ δροτίεϑωα. οὔτὸ 
ἰεξίϊιατ ἀδ βοπὸ ἀΐςεσγε ηηΐβρίαπι ἀρργεάιϊητ, ἀδ ἰἄδα πευλήίσπαπε ἐΐε 
σεπάνιπι δεῖ. οἱ ἴδπιδη αυίΐάαπι ἀδ Ἰάδα ἀϊοοη πα Αὐβε λθονι Ὡδὲ ἀο 
Βοπο ἀϊσιιπε. αἰππε πάπ4ιθ ἀδ τθαχίπι Βοπὸ 6496 ἠϊδεεγεπάσι. εξ "8 
ΥΘ[ο εἰτιϑτι σάϊ ἴρδαιη υϊάηηε τιδχίιηες ἰἴὰ οήδην πιοχίτος ἔπετσὶξ 
ἰάρα εχ ἱρεογιπι φιυΐάεπι ϑεπιεηζα. Πυϊυδηδο αἱ ἑοῖς ογαῖῖο δε ἢπ4 
αυϊάοπι δγιβδϑὶβ "νθγα, υδττιπῦ πϑιτίχπαπι αἱ Β εί!επι δοίεπῦκτι τοὶ 
ἐαραἰιαῖσην ἴδοὶϊ, ἀθ6 χυὰ ᾿π ργϑθβοπεδ πορῖς δὶ μγσιδο. ποῖ δαῖτα 
ἄἀα μος ρδγ δὲ, βοῦπο, δεά βοπο πορὶϑ ἔγβοῖξι, πα ἰα εἰαοϊάσπι φοϊεπῸ 
δὶ [ἀουΐτ28 46 πε ἰοφείζτ, φιοά 51 δοιυτῃ; οἱ ργοϊπὰθ πε οὐνῖϊὲ 
χαϊάοπι. ἰάδο ποῦ ἀε ἤἴοῃο χυοά ἵῃ ἰάδα σοηοίσι! Ἰοφαΐϊογ. τ οταδε 
ἀϊχογῖς ἰοτίαβες, ποὺ ρθγ εα βῸπο υδι5 εὰ ργπὲϊρῖο, ἀποῖο ἱπὰ8 
ἐχογάϊο ἀε οἰπρυὶ δ ροδβίθα ἀΐοδαπι. υδγιιπε πὸ ἰᾷ αυΐάετα γεοῖθ. ἐπ 
επὶπι δἵ ργορτία οὐ! 8 δεῖ δοϊοεπεῖδθ ϑητπθπάδ εμπὶ ρυἱποίρία. δρσαν- 2. 
ἄυπι Τθϊορν ἴωοτιι νοϊθηιὶ οὐἰοπάδγθ᾽ τγίδηρεὶ ἄποδα τγεεῖς 
δεχυδὶρα πάροτα δηρυΐοϑ, δππιθγθ ῥτιπείρίαιη εἰηῦβθοί, απΐτια π- 
πιο υ12}15 δοῖ: πεαπα δπίηι μος ργοροδίῖο σρπνοπῖξ, οροτθεῖ 5 αὶ ἄσια 
Ρτποὶρίυτη ρτορυίμπι 6866 οἱ γοὶ ἃ ἐδ ἀρϑίμγ, δίᾳμε οοπίιιεῖδαι, 
ἰᾷπι ὑϑγὸ εἰΐατι ἀρϑαπε ἢθς ηυοά δπΐτηα 811 ἐϊππιογία ἶλα, ἀεπιοδβεῖσδν 
υεπϊ χιηϊορίαπι ἀποὺ τοοιϊ8 ἀοηπαὶθα μάρογα ἐγδηρηϊηπι. άπ εξ 
ἂε Βοιὶς ἴσοι σεἴογα ἱπιθ  ΠΠρογα οἰέγα ἰάθαπι ὑουΐ: ρῥτγοῖπάὰς ργορτίατα 
ποπ δϑὲ μυΐν8 ρῈΓ 86 Βοπὶ ρτίποϊρίαπι. δἱ πὸ ϑοογαῖθ χουϊάοτο γεςῖς 
υἰγταῖεθ δοϊθπτὶα 5 ἐαοίεθαξ, ἴ8 σπίιπ ΠΗ] (γυϑῖγα θι86 δγοὶγαξα δεῖ: 
ἰδίπθη ἀσπηπ ροπογεῖ νυἱγίυϊοϑ 6888 δε δηδϑ, οἱ Ἔν επίεραι υἱγίαξου 496 
ἔγυδιγα, μά τὰ ἴῃ δοίθη εἶθ παθιαηθ σοηεἶπρίξ πὶ ὑπα εαἄετοαυε 
ορεγα΄ δἱ δοϊοπιίατω οορβθοθοδπιας φοϊά αυα]ΐεχινε αἴξ, δὲ ἱροὶ ἀρςῶ 
ἀνδἄδιηι5 δοϊθηιίδιπηια ἰδῆ θδιπηδ, υϑγὰϊ ριδῖιδ πιὸ ἀἰ οἴδατε εἱ φα 
ποτῖς ηπία οἷξ, 18 διατιπ δἷ: Ἰποαίοι8 πϑοθ886 ουξ, ἅδειν δεῖ ἰῃ γε ϊ σιὼ 
δοἰθητίϊ8. δὲ πὶ νἰγεν εἶπ ποι ἰ1θπὶ Ἔδὲι πϑαπ6 δηΐπι δἱ 4πἴῖ8 ποτογς 
αη!ά δἰ ἰυϑεϊτῖα, σοπεῖπιιο δἰΐανη ἐπιϑῖι5 δοῖ; Δ ἀοπν δὲ ἐὰ δας, Ὄνεαῖς 
ἰδίτωτ δὲ [γαϑῖγα νἱγίυϊθδ 6556 δἵ ποὴ 6846 80, δηϊίαδ. 

2. Ἠΐϊδβ ἐχροϑιιια ἀπηὶἰαπιυγ ἀΐσοαγθ, Βοπυπὶ φυοὶ ἀϊοδιητ ποράδα. Ὁ 
διη πἰιπίγατα Βοποτωπὶ αἰΐα μοιοτγο ἀΐρηα, ἰδ δ θεὰ αἰΐα, ροτοεῖιεοθ 
αἰΐα. Βοπογε ἀΐρτιιμι ᾿ιυἱποιποί! ἀϊοο, φπορά αἰνίποπι, φαοά ἐπεϊξαα, 
υἱ ἀπίπια πιθπεῆμηο δῖ; 4φῃοά δηι4ηΐν8, ποή ρτίποϊρίαπι, εἰ ρα νῷ 
Εεπιβ. Βοπογαῖα ςογῖε, ἴπ αυΐθις Βουοῦ, ἰΑδϊὰ 5 φιία οπίὶ οπθιία Βὸ» 
ποῖ σοπϑοηπιῖον, ἰρίϊαγ οἴίαπι υἱγίιδ ποῆογα ἀἰκπαμε Βοπία εϑᾶ, 
υλμάο δ ἰρδα ργοΐμιβ χαϊδρίδι ρἰρξυϊϊατ. ἰδ πδῆαιια ἴα γΥἱγκιεῖφ 
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τ ν [απ Μὰ ϑαπε τὲ υἱγίαϊθα: ἃ ἐροαιτδὲ πᾶπαιε Ῥγοθαπι ΓΞ εχϑΐγσμε, ὅδε ἃ ππᾶτα ε 16 596 ατίθπι βοῇ. Ὁ 
ἰοπίθιιβ ἴδς ἐπιθγρῖῖ. ροϊθείαι θα βυπί, πὲ ἀοπιϊπαιοα, ορυΐοπεία, “ οαπαϊ, εἴ οἱ ἷ ας εἴίοοιονγ δοριβεδιονῦ ἃ 5 εἰς γίγίυσ, οἰαυβάθπι δἱϊ 90 

τοῖς, ρυϊελείτνάο: 15. πᾶηαθα Βοπος Βεπὸ αἱ πιαΐτσ πᾶ αἱ Ρο- εἰζεοιιϊχ. δ τ ΠῚ ̓αἰτίο οὐινη δια, ραν ἰεοιαί, ὡ - ᾿ 
τ 3 ἴοι: Ἰά6ο οἴΐαπι ροϊοδίαϊα γϑβ δἰυιδυνοάὶ Βοπα παποιραπίητ, "ροῦα. σ΄ "Δ. ΡῬγαοίογοα ἰηξποπνοτ' ἃἰα πο παϊϊα ηυιδυνθμηΐπια ΠῸ5 νἴνογε. 

ξετῖε σαὶ: ἀονεπξ δπὶπὶ γὸ8 οχ ὑ58. Ὑἱγὶ Βοπὶ, ποη πα! ΐ ἀϑουϊπιατῆ. ἐπ δπίπᾶ: Ἀιΐδι, Θοὲ νέγιια. ἰήάθπν σογιθ ἰδίθπιμν ἴαςεγο δηϊπιᾶπη δηΐ- 
ἰὰ κευνϑ ἰιπίγινπι Βοπὶς5 δὐθηΐς, ογίτϑ εαυρᾶμν Ἰρβθογιπι 8656 (φη»- πιάδημδ Υἱγιυΐεπι οεἴεγηπι υἰγῖη5 πὶ ὑποηηοφμο, ουΐτ5 δδὶ νἱ δι, 

Ἢ μαπι: ἃ Τογτίυπα πάπηπε᾽ δὲ ὁρ!οπίϊα οἱ ἀοπιϊπαιον δοὶ, εἰ αὐπεςᾶη-, ἰὰ δοῖς, απΐπτα γθγὸ οὔπι ἃ} ὰ πορὶς ρυϑυδιαι, ἔμπι ΡῈ γ θθην “πιο 
ἄπδ᾽ ῥγογϑιιϑ ἴῃ Ροϊεϑίδεῖα ογίμεπι Ῥεγνϑηίμδε. γεϊϊφούυτν ρὅντο ἂς υἱνῖποδ: ρὲγ δηϊπιδδ Ἰϊααίνα νἱγίαϊοπν μὲπθ νἴνθμνιϑ. οδζογωνν δεπδ 

τἴσπι ἰήϊον Βόυα, πὸ οσοπσεγναῖωγ εἰ ραταίηγ Βονύπη, εἱ τ νῖνογο οἵ δὅπο αβετο. 1} νη ἀϊόϊπεπ5 φυᾶγη [εἰϊεἄπιι δυ86: εἰ 
ἰαϊίοπδ βϑηΐτας, ἂς εἱ ἰη ροπεῖθ οδὶ αἰλειά. ὐθγυπι ἰυνὺν κι" για, νι εἴ [εἰτεῖτας 'π νἱνδπήο δϑὲ. τὰ θεπὸ υἱνορὸ δβξίη 

δαῦὶ θοπὰ ἀϊδινδιπίοποιι: νϑγθὶ κγάϊτία Βοπογοιν 4ύδ6 Ὧϑ, 60 ὲ Ροσῖν ἅϊ ϑδευηδθπι υἱγιυΐοπι υἱναπιυδ. Πος ἰρίτγ ὁδὶ ἢπὶϑ δὲ 30 
δὲ οπνηὶ τόπο διπὶ ἐχροϊοπήα, φιαοαπι γθγὸ ποπ, γὸ ἰαρεια. [εἰτοίτας οἰ ορείπνοση,. ἴῃ πδα ἰϊδᾳιθ οἷῖ πθοθβδο δὶ οἱ δοιίοπα [εἰϊεὶ- 

΄ 

“ἷ 4 4πὸ νἱγίωϊοβ οἰππὶ γαϊϊοῃθ οἱ οὐμΐηο δυπὶ ὀχρεϊοπήδο, δὶ γος. ἰἴαδ. πᾶτη φυογοιπ παΡϊτο5. πσινηιδ δοΐ πδιι5 οἵ δοιῖο ἢπί8. δἰψαῦ 
᾿ τ δὲ οραϊδιιϊᾶ ροϊοπείαφυς οἰ ἰὰ ροπι5 αἴϊα πόφαρ οπιπὶ γαϊϊοπο δπίπιδο υἱγίιῖ δοὶ ἢ δὲ δοιῖος οἴ ὑδι5 ἱρεῖμδ, δογυπν 486 50 

ποάαδ ρεγροῖαο. Γυγδυβ Πρ αυδ αἰϊξον" Βοποτγιπι αἰΐα δυπὶ ἤπο, αἰϊα εἰδοιϊόπεπηι ἵν Ἔγξο ἢηΐς ἱρεῖνς ἀδιῖσ πδυδαυο [αδεῖς, Γι ϊοῖτας 
πότι, φιιοιπδαμηοά ον ϑαυίτα5 αυΐάθπι πὶσς αἱ ηθδ6. φαπίιαιϊα ἤσπὲ ἰκίταν 
εδιδᾶ, παι αυϑῆν δαπὶ ἤπυ5. δὲ φιαδουΐϊνανε ἴα μα δπξ, ἔπιον ΠῚ πὶ 
ἢιπὶβ ϑεπιρογ ργαοβίαι, εξ βαπίναϑ πιδίϊον ἄυιᾶνη φιλο αὐ δαί ζαἴοπι δοπ- 
[εγαπε; αἴσιο ἴθ ὑμίγογδαπι δθιη ρον ἰὰ τη τις δὲ ουΐ 5 Ἐγαια σαπὶ ἰὼ 
εἰ 4]1α. τογραϑ ἴηΐθ 'ρθο5 ἤπεϑ ργαθοίαϊ βοιυρογ, 4ἤϊ ρογίφοτος εεῖ, ἰὰ Ἰὰ ἀείαϊο βατίξοια 858. ποὴ οπἰήν ἴῃ ρἧοτγο, φυίϊά πες ρυνὸγ ἀἰςὶ 
ἱπηρδείξοϊο. ϑὲ πἰπιΐγαπι ροτίδοῖα5, 410 οἱ ροξίαπνμο, ποία τὸ δια- “[εἰϊχ ροϊεαὶ, “βειὶ ἴῃ το: ἰϑ πᾶπαας ρεγίθδιυδ. οἱ πθ πὶ ἵδπιροῦο 

10 οἰϊαϑ ποδὶβ ὄρει δεῖ, ἱπερθνίοςιις δα εἴ ροξίαπιοτ, ἃΐα αηϊάοπι ἱπιρογίοοϊο, 564 ρμοκίεοϊο., ρεγίεο τ [ἀοτὶξ υτΐαμο ἴδπιρτϑ 
ἰδιηο ἀοοίἀὀγαπνιθὶ απδπιαδιποίδατι οἱ κα ἢ ἰεΐα, πνοϊα νἱϊαθ υτπᾶνδο δραϊτίοπι: τγθοῖδ πᾶπαιθ ναΐρὸ ἀϊοϊτονς Γοϊΐσεπι ἰπ Ἴοη- 
ἀεοιἀοταπεπα, κἰπ (δ τε ϊτας, πα ϊα, δπνρ ϊαν πος ορυ Ἑτάς͵ Εἰ"5ἶπιο τἰΐα τοπίροτα ἕξεες δυκβιοαπάυμι, φυοά πἰιπίγηνν. οροτγεθαὶ 

: ἃ εἰ ποῖα οριἰπηιπι, φυοά ἐλὸ πεομς ἱ βηΐς ἐπὶ ρετίδοιυδ: ρεοτγίεοϊοπεπι ἤπο ἕδπι ἰπ ἔδπιρογα ὑξαμῃρι 4ηδπὶ ἰπ Ποπιὶπ 8 οοη- 
ῷ ΔΡβο ει παπῆνθ ἤνΐς Ῥοπυι δὶ, ἤδο ΓΞ Βόπίνπι.. ἰδηΐ γογοὸ δίάογαγο. φιοᾷ δυΐδιν οἷὲ δοῖϊο, ναὶ Ηἴπο φυϊδρίφνην ἱπιε ]ἶραι, ἴα 

πιοάο ορεϊπιινα εοπϑιἀογάπά τι μον πιοᾶο ἂιτ “ξόπιπὶ» πᾶπαπο, οἱ οἱ τοῖο νἴϊαθ δρατῖο, αυϊτρίαπι ἀονιπί αἷς Ποιπίποπι 40 
τ ἤρϑοπι υοαύθ οἰ υΐς τρόπο ἃ ἰδοδίτοε αθουγάαπι, εἴασπιοαὶ ὯΝ [οἰ] ὁοἴοππιβ. ἀΐοσγα 6556 [δἰ ϊοθαν: πδιπ σὶνίς {16 
ἈΜΕΤῚ ορέφιιμμαιὶ ; 65 βεεζεξιας: ὶ οἷαι ἤηΐδ, δ ραυοῖ αυϊάειη, 56 ποπ δοῳμιπάυτν νἰγίοϊοπν υἱνῖς:, φιοὰ ἴῃ δοΐοπο οἱ Ἂν 
Δθβοίϊναπι, πὶϊ "αἰϊυ ἡ φυαπὶ [δἰϊοῖταν ὅθς6. υὐάδεξαῦ. εχ ἀπο τ ροῦγὸ πογί5 -ἀινοβανς κ΄ τῶν οϑξ. ταγϑης αποΐ τποχ ἠϊοθπάπι, ποη 

30 Βοπί» [οἰϊοϊτατεπιποοῃκίατο οοιπρτοΒΆτατ. οἱ τὰ ἀδ ἐο ἀπε ορῦς «πιοάυπι Ῥγδροβῖιο ἀγριίπιθηῖο οὐπνοπίεπθ πθάθθ Ὁ εοὐῥηδο αἰϊε- 

᾿υἱνεπο οχ υἱγθιῖ θα δῖ πθοθβθ8 δῖ, φυοπίδιη ἰίδηγ οριῖ- 
Ὁπηπὶ δῖ ὑδμ: 1 οἵ Βᾶθο 'ρβὰ βηΐσ, δοῖΐοπθ νἵνθιάο εχ υἱτ- 
Γο τος. Πιογίανς δρεϊπιπναδ Βόπιπι Βα υογίνην5, σαπι ἰρὶ- 4485 
[εἰτοῖτας. Βοπαπι ρονέδοϊαπι ἃς Πηΐδ, πο5 ἰδΐογο πὸπ οροτῖοὶ 

“ 

τῇ Ὁπὶ οἱ εἰδρυίαη5 [ἃ ἀπόοααθ το ᾳυὶς ἃπὴ δεῖς ἱρδηπῖ ϑεὶ ποιη υἰ δδίιν, φησα εἰναι ἃπίπηὰθ ρᾶγ5 4ιαθίζοπι δδὶ 4πᾶ δἰϊπποτ,. 
τα δϊε, οἱ φηϊάσοπν οριϊπειπ ογὶξ. “ἐχεπερὶϊ κεαιία δαϊαδεῖα εἰ δαυϊα- σσιαπι αἰ τίς οπι Δρρο]]αιπειϑς, δὶ δηΐπι γαιίοη! οοπδθηϊδη δι ἰϊὰ 6586, 
ἴετη ρόπϑ: ἔπη οοπσί!εγα τ φρο ἰηῖογ ἰδία οἴππία δὲ ορινπαπε: οἰφηϊάεην ἰαρὶἀθ5. ἰΐ μβοπ ρό586 ἱπίθθπιογςι ἕξι ρτοῖνν δ ποῖ ἀαιθίτπι 

νοῦς πἶξαϑ υἱδεἸῖθοι δϑὲ οριϊπηιηπ. δγρο οἱ δαῖτας Βόγωπι Ὁπιπίνιη δοξο - ἴῃ οἷξ αὔπηα! δας. ρτορείανη Ἅ11. ααοά οὶ 681 διϊνπαογοπι ἕαπίοτη, 
δάπην, ἰρϑυνῆ φαοαιο ορξϊπημπι 56 ἴρϑο ππεδιἴυ5 ὁοῖ; φυοὰ οςἔρουαθ- “δεῖ διΐπια. αἰφιιὶ δηϊπνα δ τα τιναν ραγείεπν “πο ϊα αἰοπάϊ Γαοτῖξς 5 
ϑαγάυΐι, ποπὶ ἰρίταν ἰτὰ οοποϊάσγαγε ομοτῖεῖ φιοά οεὲ οβζηπινπι. ὧὐ ὅ ἀαΐδ 8. συπὶ τα τ πα } 5 γδὶ χυὰ ἱγαδοίιπογ ἂπὶ σοποιπρι βοίπιϑ, 

ἰϊα ὧι τ' ἴπϑ δὸ ροπαπιιγῦ πυπησίῖ δος αὐδαγάυια ἢ Ἐεὰ αἰἷα αὐαϑίϊαιν ργαδῖογ μα8: δἱ οἱ πηξ!οπν ππαρὶα ρδου]ϊατο ροβθα- 
οἰ οὶ ἱδακίαπι ςοηδβαῖα δοπὶς δὲ. τοῦθ δάιδιπ, ἣ τοι ξ, αι πᾶτι θρεπτιχῆς (Ἰὰ οϑδὲ αἰοπήϊ νἱπν πὰ πεἰ5) ἀοσοτοπιο- 

Ἂ τ ὁχ Βοηΐδ ἴρεα, ἐδιιιεξξηνο ᾿χυιοα οριϊπίαμι ὁδὶ ἰἰ9 Ἡϊεϊυ5, ἄατγο. ἀΐοαι ᾿αραθ αυϊερίαπν, παυαυϊὰ μυΐωα 4υοαι ραγιῖα δηὶ 
“ἀτγάτπι δεῖ: 6 δυΐιπ θεαὶ φυϊοφυδίῃ αἰϊυνὰ ὯΡ Ἠὶ5 (οἰϊοϊτα5, γο- υἱγῖαβ δι δπίμπυδγο οἱ Γογῖϊ, ποῦ ἀυθῖσπι αυΐη οἰΐανα οαάδαν ΠΝ 

κ΄ χ0 ταῖῃ Βδδς 1ρ58. Π ΡΟλλαΣ γοςῖς ἀϊδραϊαιῖο οἰ Ἰωϊων δρὺυϑ οἷξ, ρου[δῖδο κἰφινάθην νἱγιπεῖα δοῖὶο [ὁ 1οἶτὰ8 65ὲ. δὲ. πυηφυϊὰ 
ιοὰ οριϊμναιη δὶ ςοϊηρατοὶ ομμὶ γεὶὶ ἴας Ῥαῖα, αἱ [εἰϊοϊζαϊοιπ ὁχ εἰπϑ5 οἷὲ νεὶ ποὺ δἱζ νἱγῖασ, αἰνς ἔαογὶν φιθαογοναϊ Ἰοςιρ. βαΠξ οἱ Γα θεὶς, 
Ηι15 οοπβαϊατῃ ΡῸ εἴτ αἰ ἰἰς οοπυραγοῖ, δὰ ποη οοπεϊπεηξγ, « οἷπα ποη δβὶ δοῖϊο. 416 δ Ρροῖτω οατθηῖ, δογοη πα} }α οϑὶ δοῖῖο. 
δἴεφος ὰ φιοε οριϊπνοῖιν ϑὲ ἱπηπῖγαῖ, ἂπὶ εἶ ἐδοῖο ἀϊερυϊαιίοπεπι Βαϊω5 νϑγὸ ραγιὶφ ποδνϊὰ Ὁ 6586 ἀρροϊιία5, αυδᾶ βαὶ, καὶ ἱρηὶ εἰπεῖ - 
μα ρρνῳ οοἴθγινμν ἥρῃ δὶ βἰπιῤίοχ, φυσι πῦπο αὐδετίνινας, οριῖ-ὀ ᾿ς νἱάδωτ, οὐϊ φυϊοφυὶ οὐϊοοοτὶθ, ἐδκνει. δὶ 5ἱ οδϊοοοτγῖα, δά 30 

ι: οἱ ἀΐοαϊ φηϊϑρίαπι οὐδυθθενόέσενν Βοπογημ, δἷ δἰησυΐα ἐρίοη ἤενη, πα ϊα τα τ οπδ ἐπι ρο! Πϊτοτ. ἀρ 56 Βαδοῖ ρᾶγε δηΐπιδο: 
ἴπιξονῦ 86 σοπιρᾶγοδ, 6586 ργυεπείαιι. Ὑδγοπι δος ἴο ᾿νε ἂἀο κ5ἷ δπὶιη αἰϊπιοπίωνπ οὶ ϊεῖα5, αἰοῖ, εἰδῶν 8, δὰ αἰοηάἶνπι πο] ]ο τποά δ» 
ποι 4υδεγοπάμπι δδὲ οριϊπνυπη δόπι, ρογίδοιωμη δἰ συϊ οί αυδδ- εοπιοπονοίογι εἴ ;ρτοϊπεϊ8 οἷμ5 ποη δεῖς ἃςῖῖο, οἷο πὸπ δϑὲ δρρεῖϊ- 
τίπτε Βοπῦπι. αἱ ργυ  οπεῖα βοΐ πϑανίφιαιη, βοεΐοι τ: πὸπ ἰκίτας ἔπ. ἰδ ἤᾶθο ρᾶγϑ δὲ [εἰ ϊοἰβαϊθιν οδροβεοὺάαιπ πἰ}} οσοδάϊωναϊ. 
ἢιος ριϊπιππν Βκαὶ φιδοτίπημ5, ποαῃε αἰϊει φυϊςηυάται ρατὶ ταϊϊοπε. ἀείποερα ἰρίταγ ἡ ὰ οἷς νἰγῖι ἀϊσοπἄυπι, γ΄ νὰ μινενωὶ οἷυ5 αξιῖο 
ορεϊπνυπι. ψν .- Ὦ ὦ [εἰϊοϊτα 5 658. πὶ ρατοῖδ ἡμιηᾶξ, ἀρδοίναπης νἱγι ἦς μὰ δἴτυ 9 δὲ οριπιυϑ. 

ΠῚ 3. Ῥτγδέδιογθα αἰϊδπι δὐπιϊζιαπεθοπα ἀν οἴ δεοαν, δππὶ οἶα! ὅ:πι'͵. στοτοπι ποῖ δατὶς [οειοιοῖι τα βἰπυρ!ἰοῖτογ Ἰοφοῖ, 5οὰ δυϊἀθηῖη5 ἔαετῖς 
Βοπογαπι αἰΐα ἴὮ δηϊῆνο, οἱ υἱγιυεοα αἰΐα ἵπ ςοτροτο, οἱ σαπίϊαα ραϊ- ἀεβιϊδηπάιιπι. Ὁ Ἐς - Ἂ :" 

ἢ ομσίυπάο, "αἰϊα δχίογπα, οροϊ οπιϊα ἀδιπίπδίας μοπόν εἴ εἱ φυϊά εδὲ Ἢ 5. Ὀυίνηειπν ἰρίξητ᾽ ἀθ δηϊπιας 'π πὰ νἱγίιι5 ἐχοτίταν, ἀϊοοπάατη ᾿ 
Βιαϊοσπιοάϊ. ποτοπι, θᾶ ἱπὶ ἀημπο, δυπὶ ορῆϊπα. 4π86 ροῖτὸ ἵπ δἐἕϊ, ποὺ πη οἷὲ ἀπίιπα, αἱὶ ῬῚ εἶτα γεὶ οοποιἀθγαιῖο, ἐδὰ αἱ 
αὐτο Ῥοπᾶ, ἐὐρβυίαλα ἀὲιν ἀπ πίωτ, ἰπ ρτυάδπιΐαπι, ἱπ υἱγῖα.- φέδιων πιοο ἀϊδετ δυαΐοτ, ἀπῖῖπα πἰπεΐγπι, οἱ γ βοί Ἔπιιιϑ, πὶ 
ει εἰ ἰπ νοϊαριαϊει, ροδὲ πος “ΩΝ πὰ Ριοβίδπιηγ οἴππαθ, ἀἰπιᾶ5 ραγίες ἀϊάιτϊ δι . ἴῃ οἄπη μας τ ὁποπὶ μα δ, δὲ υδο δῖον 
εἰΐαπι Πηΐδ υἱά εἴας δοποῦ ἔδοινφως Ἀβιϑοϊ αἱϊδοίπνυϑ 556, (6 οἴταθ; πὶϑ ἜΧρεγβ δοξ. ἵπιθα ρανῖο ἢ  πινὸρεκων μέν πϑδοίτοτ ργυάοπεῖα, 

οὐ βαπϑ' [αϊοιπιηγ 6666 ἷπ δ6πθ ἀροπῖο ἃς Β6η6 υἱνεπάο. οεἴδγωπι " ϑοϊογίϊα, δαρίοπιία, ἵπξ' ἀρὰς ξμροῖς εἰ ἐφ δε μιιο. αὐ ρατγῖα 
ἰδ δπηρίοχ πὸὴ 6δὲ δδ ἀυμρίεχ: πιογυπάαπι θη δὲ ἤπια ἱρδὰ ταϊϊοπὶς τῖο ἤδθ 4ἴναθ υἱγίαϊθβ ἀρροἰϊδπίογ, ἐδπιρογαπιία, ἰοτιὶ- 

. σηδαΐδ, τὰ Ἢ υἴβυδ: δϑὲ πἰπαι γι πὶ πο 5 αριαδιοτ μαρίτω. ἅπὶθ τοάο, ἱπδιμία, ὅξ φυδεοιπαιθ αἰϊας δὰ ππιογθβ ρογιϊπθπῖοϑ δυδε 
᾿απαΐστη ζδϑι τρια, ΠοπιΟ δἰ φαΐ επι γοἰϊε υἱδυΐη ἨΆΡ γε δὰ ἴθρε οὐ πόθ ἀΐρπαθ Ἵθηβεπίωγ:ρεν {145 Θηΐπι ἰανὰς ἀϊρπὶ μα βειπαγ ἱρεὶ. ἂλ ρϑγ 
τ ιραι κ 564 σοπηΐνθαν δὲ οουΐοσ εἰδυάαι. ἰάδτν ἀδ δυάϊτα οὐζετίσφαοῖ - μι γερύξορε: Ραϊῖδπῃ γαϊϊοηεπν μαρθηϊοπὶ ρεγεϊποηῖ, παπιο ἰδ αΐοτ: 10 
αϊοετιᾶιιπι. ργοῖπ48 φαοιπιπι τραρ δὲ ΒΑΡ ίτ5 δὲ, δοπιροῦ πιϑἰϊυ8 ἐὲ πὸ επὶπι φυοιὶ βαρίθπβ πθὸ γυθά ργυᾶδηδ, πες ργογβυβ Ἔχ μυΐαδ-., 
δριδθιϊ 5 δογαιπ δόὲ δια Παθῖτα : τίοτια Ἔπὶπι δὲ δοῖιίο βηΐβ, οὔτε δἷξ ἔκοαὶ αἰΐχιιο φιυνϊδρίαὐῆ Ἰαυνδαϊαγ. πεαπθ ρότγγο Ῥδιοηῖς αν ιει ἔνι. 
Ῥτο πδοητ ἦρθα Ἠδρίϊηθ. ροβὲ ἰά δὶ οοποιἀθγαυθγιξ αυϊδβρίαπι ἱπ δὰ 56 ϑυρρογεπάυπι ἰδοπουπι οδὶ, δυρραγίιαυδ οἱ ἩΡᾺ, ὑδῶραθι 
απ οἶς δοἰοδ 5, ̓πϊ πο θίτας ποῖ ἃἰίαπε οϑ88 4υλ6 ἀδπιαπι, αἰϊατπ 4086 ταϊϊοπεπι. ὄδὶ ποίπρθ τπογαϊἐθ' υἱγμιδ, 4φυδε δ Ἔδχοδβϑὰ ἀεξεοῖαψαε 



592 

ςοττγοπιρίίαγ. 4ποα δαΐοπι ἰατε ἀε[εοιας 4υαπὶ δχοθϑϑιδ οογγμπιραῖ, 

δχ οἷ᾽ εϑἵ υἱήδγε φυδὲ δὰ πιουδδ ρδυιηθηξ. υἱοπήνη 88π6 ἴη τορὺς 

ἱποογιῖδ τορι δῆς οεγ δ ἐπὶ. πο. ἰουιρε δἴνϑαπι ἰδίτατ, ἴπ ἐχογοῖια- 

ἰοπῖθυ5 σογροτίϑη δος νἱἠοτῖς 4ηίπρίδνν:; 4πδε οἱ ἐχοράδν, τοθῦγ 

Ροτγίπηυν, δἰ τπἐ ἐιθγ οὲ ἀεβείανς. ἰάοιν ἴθ ροϊα οἴδοηθα ἐν οθὶι: ὕὰπὶ 

40 εἴγε ἷϊ πἰιηΐα ἐόγητα σορία εἶνε ἀεβείαπι, ἰδειἰτογ νωϊοιοιίο, ςομίγα 

πιοάϊοετὶ δϑγομν 51 οἴ γον οοὐροτγίβ εἰ να]εϊυ ἀο᾽ ςοπεογνδπίωγ. 
Ηἰς τρρβς, ὁ δὐνοπὶϊ ἰν ἰοιρεγανεῖα οἰ (ονιϊευ ἰδ το! φυΐςφαε υἱγία- 
ὐθυιαῖ" πϑιη οἱ "φιιεπιρίαιη εὸ τβήτε ἔδοοτῖς ἐπι γορίἀινπ οἱ πὸ ἀθοβ 
φυϊάουνἰποιιδί, ἴα πο [ογιϊθ βαεὰ εἰσπιθηδ [υδεῖϊ, σιν οὐποία ἴογ- 
ποϊ απίθην, τα διϊου! οϑεῖβ. (οτγεῖθ ογρὸ δγὶϊ, φυΐ πόα Ὄπεπία τπεϊαεῖ 

πδῆηπδ πἰ 1}. φαάθπι ἰρίταγ δυπὲ 4υδθ ἴαπι ἀυζθηὶ ηιδηι ἰαροἤαςίαπι 
ἔγϊγιοΐοιν. πιᾶτι δὲ εἷπηὶΐ τπϑῖι5 εἰ οἴπηδ9, δίνα αυΐ ἀθ οὐμηΐ γα ἴδπηθγα 
«οπεϊρίαπιιγ, ἰαδοίδεϊανες ἰπάοινφυε φοὶ γα ππἰϊα" σοπιπονθηΐαγ, 

σογϑαῖιγ δυΐθην οἶγοα πιοῦν Τογείτνάο. πιράϊοοιθα ἰϊααιιδ τπδίνς οτ- 
80 υἰτιιάϊηΐ ἄδην ἱπογοπιοπίμμι. ἈΡ ρίδοπι ἰρίταγ δὲ ογθβοῖξ δὲ ρϑγινπί ταῦ 

[οτιϊταο: πιδίυ πίνῃ ἰϊα ἐΐνογϑα δἰ ἱὶ αἴχιε δἰ αἰποϊαθταγ, ἰάθιῃ ἀ6 
ἢ ροϊοτὶς ἀϊοθινάνηπι νἱγε θυ. - ᾿ 

6. Ἀωγθὺς ποη ἰδ πποᾶο υἱγίηπϊοπι αὐϊδρίαπι ἀδἤβηίοτις, κοεὰ 
οἰΐαπι δερυϊτνλπο δὲ Ὑοϊυρίάϊθ. πᾶιπ νοϊυρίαιο αἰϊοοι ἱπρτοῖνα 
ζαοιϊτανπο, δοργιτυνἀἰηὶ “ἀυξειν σα σοῦτ θοπῖθα ἃ} μοπθδιὶς ἀοβείπιι. ἡ 
δἰϊοαυΐ ποῦ δϑοὶ νἱγιυϊοίπ ἐζ νἱϊζίοτν δἀνηϊτδγα εἶἴγα δοργιτυἀΐπειπ δὲ 
γοϊρταῖοιν; εἶγοα νοϊωρίαιο5 ἰρίτατ δὲ δορτιτνάδινδ5 νίγιυδ νϑγδδίωγι. 
αἴτευς ρογγο ἠθικὴ δἶνε τπογα]ῖς ἐΐππο δδὲ ἀρρο! [1, οἱ ἰΐοθαὶ τεὶ νοτὶ- 

«(δδιαϊθιπ ὁχ ἐἰτ δ γαγανη 5ἰ πε τα ϊπὸ οἴ γαιΐδηθ ποιδίπὶ5 νοπαγὶ; ηοά [α- 
ὀϊοπάυπι δὰν8 δ8ὲ. ἰρίτωτ ἃ νοὺρ ἔϑος, ἰὰ οδὲ οπϑιρίαο, ἦϑος εοἱ 
Δρρε ἰδίαν, δἰμίοα ὄγρὸ ἀϊοία οοὲ ἀπὸ τοῦ ἐθίζεσθαι εἶνε ἃ» ἀδδιια- 
δοοπάο, αυΐα Ὑἰ εἰ ΐοεῖ οοπδιδιαειο δοφοϊγίιγι ὑπάθ ρεγερίοινῶτη 
6δϑὲ ποίϑην δαγιιπὶ υἱγταΐαπι 4ιι86 δά ἀπΐιηδθ βαγίδθιη ναι ϊοιΐς ἐχροὺ- 
ἴοπι γοίθγυπτων, παΐηγα που δ 6556. ἰμ 185, δ᾽ αἱ απ θογυη ἥπῶ6 πᾶ- 
ἴωτα βυπὶ εἰμὶ} δὲ φυοί ἀδϑπριπνήϊη αἰϊω ἃ οναίαι, υδἰνς ἰδ ρί8. ρτα- 
υἵαχιε ργούδια οπηΐα, 4υ 86 [οτϑηὰϊ ἀδογϑιπι νἵπι ἱπδίίατη μα οπὲ, 
δἰ 4υῖΐδ ἃ δινγβιν δαθρίιδ ἰαοϊδὶ δὲ δαγρῦπι Γογτὶ ἀδϑινδία οἰ ἀξρτινπ πδπε 
ἴδπιθη διιγσίιη ἔεγθηϊυγὶ δεὰ δειηρεγ ἀδόγϑυπι. ἰάεπι ἐε φεἰοτὶ5 δδὶ 
ἱπιο!Π!ρεπήϊιν. Ἐ Ψ 4 ζ 

7. Ῥιδοῖεγθα ηυὲ υοἱϊὲ πιὰ αὔτ Ὑἴγεια ἀΐσογε, δοῖγε Ὄὀχρϑάϊε 
πυδοπϑι ἐἰδυπενν ἴπ δηΐπα ργοογοθηΐμγ. δηξ δυΐθιῃ παδοςδαῖῃι- 
τηοάϊ, ρογιυγβαιίοπθα, ροϊοσίιθσ, μαθίτο5. εἴ ρτοϊπα ποι ἀεί 
φυΐπ Βόζμιη αυΐά οἷς νἰγιθσ, ρουιαγθαϊίοποα ἰρίτυγ δαπὶ ἱγᾶ, ππϑίηϑ, Κ 
οὐΐινπι, οπρίάο, ᾿ΐνοτ, ποΐδθυγαῖῖο δὲ [εἰ ροπο5 δἰΐα, ᾳυδδ σοπιϊιατὶ οοπ- 
ϑιιονθγιηΐ δοργίτο δὲ γοϊυρῖα5. ροϊεσίδίοα δυΐθν μοῦ υῶ5 ἢδδς 
Ραϊ ροϑβ6 αἰϊοίμνιο, ὈΣ ΡῈΓ 4185 ρολδυπιδ οχοδιάθδοογο, ἀοίθγε, 
χηϊδογθσοθγα οἱ αἰΐα Ἠυϊασιν οἵ" δὲ πιαδίτι5 δυπὶ ρῈγ 4π08 εὐρὰ δος 
Βαθεξιπυβ δον νδὶ τπαΐρ, δου δὰ ἐχοδιν οϑοθπέζνπ, δὲ θᾶπ αι διι- 
Ῥταὰ πιοίδεινν ἱγαοισπάθ, εἶγοα ἴγῶπι ρδδςδιπιϑ: δἰη ἴῃ ηΐθυ» ἐχροάϊι, 
ΡΓΟΓσι5 ἱγὰ πο σοιπιπονθιθῃγ, ἰΐα ποι εἶγοα ἴγαπι ρϑοςάπιι5. 

30 πιριΐίεννη ἱρίτ τ΄ δδὲ ὡς πόαμρ σηργα τποάππν σοπιπιον θάμ πρῆπδ 
ϑμρονι δι ἃ τήνας ἩῊΣ κι: στιν, κἱ ἴα μαβθνθανει, γϑοῖθ ἂἷ- 

δοιὶ δίψαν. ἰμν δἰμα ἔνια φαοι ἴδ αἰ 5 Ἰάοαν ἐπι Πρ οπδυπι : πᾶπὶ πιὸ- 
ἀϊοοτίτον 6556 ἰγαουπέμημι δὲ ἰδηθιν τπϑάϊυν 6δὲ ἰπΐον ἱγαῖη δὲ ἰϑητὶ- 
το βίπεινν δηΐννὶ εἶνε νἀδυϊταῖοιν ἴγωθ. δἰμνηθ δοὶ ἰπ ἀτγοραπιῖα οἱ ἐϊ8- 
δὶ ατΐον : ρ τα πα αινο αυϑμι δε οἷμξ δἰ δὶ ἀυγοράτγο, ἀγγοραπτδο δϑῖ, 
τλϊητα ν ΘΓ, ἐΑβρ αζαηκο ἐὐφλὰ ἰντθγ παθο ἰρίτον τα ϊτν οὶ νοῦ τα. 

8. 1ἄρπν ἴηι σοϊοτῖδ οανηΐθιι5 668 ἱπιο Π ροήδατο. ἰὰ οπΐπ ρτο- 
Ῥτἴτιτ ἱρϑίιις δοὶ παθίταβ, αὐ θο πα πιαΐθνυς ογρᾶ δος Βάροαῖ. θδπὸ 

80 δυιίδιν ἴῃ ἰϊ6 παθόν (ποεῖν ὔδυο ὄχόοάογε πέᾳηθ ἀδῆρογθ. πυδάϊπτν 
Βονυν ἱρίϊαν Βαθίτι5 15. οδεϊποῖ, ρὸγ 'χαθιι ἰαννάθ ἄϊσηὶ μα οιδετ: 
ενϊτυρογαπιν δἄξοιη γ δ] ργῸ β δ᾽ πἰμνΐοπι νοὶ Ῥτορίον Ῥατγιηπ. φηδῃ- 
ἡἀοημίάρινν ἰρίτιν Ἰνάνανν ρον γα οπυνῆ νἰγῖυ δ 65. νπϑείεπι, ρογίογ- 
Ῥαιΐοπθα ἀυΐοιι βιμνὲ ἈοργιτὐΠπὸ5 εἰ Ἑοϊρέαϊοβ, ιν πὸπ οἶξγα δορτὶ- 
ταύίνειν νοὶ νοϊυριαΐονη, τἰγίυβ σογίθ οἴϊγα "ἀοργίτα ϊπδ5 νοὶ νοΐῃ- 
Ρίαῖρα. ἰά φυοιὶ ἴθ οϑυμει, δυπΐ πἰνπί γι δἰϊατν αἴοοί ἢ 5. δἰ ἢὶ, πὲ 
γΥἱά τὶ ροσϑὶς ουΐρίαν, ἴθ αυΐθη5 πὸπ ἴθ Θχορσδα δὲ ἀοίροια αἰΐψαο 
δοῖ νἱτίναπ, νϑῖμε δι ἰτουίαπι οἱ αἀοϊεογ: πος οπῖπι πναρὶβ δεῖ ἴα! 5 

.δ φυὶ ἱπροπινα5 σοπδίμργαγιῖ, σδίογυμ δὲ ἤος, εἰ δὲ χυΐὶ αἰτιν Βυΐα- 
πιοὰϊ ἐσὲ, φιοι ἃ ψοϊιρίαϊα σοπιρυ θην 4υδε δε ἱπ ἱπιοπιράξ 
τγαπια ροϑίϊα, δἷνθ ωἰπιΐνμν οἷς οἷν Ῥβγῶτα, 8} υἱτυρεγαϊϊοηθπι 
οὔ. 

τ 

ΜΑΏΝΟΛΟΜΝ ΜΟΒΑΔΙΟΜΙῚ. 
9. Πεΐποορς ἰρίτον [αοτῖς 58πὲ ἀϊοῖπ πδοοβϑαγίητι, φυϊτιαπι ἀε- 

. πηοπτ πο ἰοίατὶ αὐ νεγϑείογ, ἐχοθϑϑίδηε δὴ ἀοἔεςϊυδ. πᾶτε χη αϑάαπι 
ταϑατεϊαινυν ἀεἰεοῖυ5 ορροπίϊωτ, ἀτ ποηπο 5 Ἔχοθϑδι5, σἱςοϊ (ογίττυ- 
ἀϊηὶ πευϊίφιδιν Ἔχ θϑϑι δχίδῖθησ δυκζαςία, δε φυδε ἀείοςτας δεῖ {ἰπε]- 
αἀἰϊαθ; ἰοιπρογαηιίαα γθγο, πῶ εθἴ πιεάϊεῖας ἱπέεγ ἰεπιρογαηϊίαπι εἰ 
δἰμροτειιν ἔἰΠενπὶ αυΐ εϑὲ ἂἷν' οἵππὶ 6 ηδι νο]υρίαιία αἰέθηνα, βου υἱάες 
ἴὰγ οἰαρον ἰδῖδ 6556 εοπἔγαγιυϑ, ἰπ 410 εϑὲ ρᾷτυνη δε ἵπξοιηρεγαηία, (ο 
ἐπ φυιὰ᾿ ἐϑὲ πἰπιΐοτη. ϑιπὶ πἰμαΐΓαμε πἴγαπθ, ἴδηι ὀχοδόσιβ ΄υαπννὰε- 
[δοῖυ5, πνεἀϊδιαιϊί ορροσὶϊα, πιειἰεῖδ5 σ᾽ φυΐ ον Ἔχοθσϑι ἰΤεγίοσ, φεὰ 
ἀείεοϊα δυρϑτίον. ἰάδο διΐανη Ῥγοάϊρὶ Προγαΐοϑ οκβο ΠΝ οταὶ δα δἰπηι; 
οουῖγα {Πρ όταΐο5 Πενταῖος ργοάίρον νοραπῖ. διιάβϑοθα νθγο εἰ ρεῖο- 
Ἰανῖεβ ἰογῖες ποιωϊπαπὶ ἀπιϊάοσ, αἱ εἰπιϊὰϊ [ογῖθς εἰηϊαῆϊες εἰ ἴα- 
τιβυη ἀο8 ἀϊσοπάος ρωΐαπε. ἀυδθει ἰϊᾳφυθ ἀδ οδυϑὶς ἀυχ ὁ γίπνες πῆρ. 
ἀϊειϊαιὶ ορροπεπάμνπι ἐδ56 Ἔἐχοθδβοπι αἴης ἀοίδοιιήῆ : 4υῖρρε νεῖ ε 
τὸ ἰρϑᾶ ἰϊςοῖ ποθῖδβ ςοῃσίἀογαγα, υἴγησπι ροίϊι5. δχίγοιπούιπι δὰ πιδ- τ 
ἀΐων ρεορίις δορεάδε, αὲ Ῥγοριπαυΐονπο ἢ] ὸ γα ἰδεῖ ΓΙ Ρτγοά ῥα! 
ἂπ ἀναγ τα: πᾶν ΡιΌρίν9 δᾶπα Ὡθεδὶ ΠΠρεγα ἰτᾶ9 ὦ μεο[υϑίοπα οραπι 
4πᾶτ ἃ δοτήπια εἰ ἀνατγίεϊα, ᾿Ἰοηβῖι5 δγρὸ αἰνοϑδὶ αν οἃ ἀναγιεῖα. δἱ- 
4υἱ ἃ πιοιϊΐο αυδ6 πιδρὶϑ δθϑιπῖ, πυρὶ» ορροσίτα χπογῖϊο οχἰοιϊπι πᾶς. 
ε τὰ ἰΐϊδψφιο ἱρεὰ ἀείδοϊωπι ππᾶρὶσ Ορρομι ἀρραγεῖ. δοὶ δείδιπ αἰϊῖοτ, 
τὶ δ φυδο παῖυταπι ππᾶρὶς ργορθπ Παθρινασ, φὰ τηϑοΐο δἰπὶ πλοία 
οοπίγωγία ; γον δὰ ἰδίου ρογητῖδτν πῃ] σπσου5 ργοπίογοϑ συῶπιαπο- 
ἀεοιϊαπι οἰ ἰὰ φυοά ἀδοοι: ροιῖίοσ ἐρίτων ἢΠὰ τπογεπνθπΐον οαρίαηι 
δὰ αυδλδ δηπλης ργουίογοος 4υ86 ἀρέδαν [ας ες ἱποςοσνοπξπι οαρίποϊ, 
δυηϊ πιᾶρὶ5 σονίΓαγίδ. δἰψιὶΐ ργοπίογος δὲ ἱπιειρδγαπίωπι καδδι 
4ύδπν δε τνοκθϑιίαν δὲ ἔδει ρουτηατη : παρ ἷ5 ΥΡῸ ἜχοδβσιΝ τα δ δι δῖοι 
«οι γατίοϑ, ἰπίθια ρογαριῖα δἰφυΐάοιν ἐδιπρογαπιῖλθ δῖ σχόδεεια, Πυϊά 
ετρο δἰ υἱγίαβ, δῖπο ποῖ ᾿ϊσοὶ ἱπδοοτῖ, ποίας κἰαοϊ ἀϑτη ἅτ. 
οἴνπαπν ηαοάαιη 6686 νἱάδίυγ. ργοῖσάθ 4 γοΠτ πποτῖδης οοὔρθείῖς 
εἰ ἰαπθ ἀἰρηὶς 6556, οἱ αἰζροζοινπι τηράϊεϊλκ οσὲ αὐα δεῖς αυπεγεαα, 
εἰ ρῥγοῖϊπάδ ργοθιιη 6556 ορογοϑιῆῃ δίαιθ εἰ [ἢ οἶϊς σαῖ, ηυληθοσυίδετη 
ἴπ ἀποήποσιο πιράϊητη οαρογα ορογοσοιπ δϑὶ; γοἷαϊ εἰγοαΐαμι δσφοτί. 
Ῥεγε οὐἰνὶα οδνίυν δὲ, δὲ ἴῃ ἴρϑο πιϑιξίπνπι σαροῦρ ατήΐπαπε, ἔπλει 
εἰ ἐχοῶπάδεςεγε αυΐ επι ίαςῖϊθ, πεοπὸπ ςουἐτϑγυην παῖ δὲ πρείῖο- 15] 
οὐἶϊεν “8 βαθεγε γάνωπν. οπνπίηο δυΐοῖν ἴῃ απατὶς ρδεεμγνατίοιο 
οὶ νἱάξγε ἰά χυοὰ τπρήϊιπι δι θέας 6556 ἔβεῖίο, πιά τεγο, υπᾷδδ 
Ἰαινάαπναγ, '᾿ἀγάνιηπι: ἐήΐθο δείδια γάγοπι ὁ5ξ απο ρεόθαιε, αποπίατα 
ἂς νἰγιητε ἀϊοϊώνη οδῖ, ἀείποορ5 [δεῖς οοποί ογαπάοτα, ρόοι εὖ πὰ- 
ε886 πος πϑομθ. δϑὰ φιοπιδδηπούανν δοογαῖος αἰ ῚΕ, ἴπι ποὺς το 
δὶ. ργοβοβ νεἶ 'πᾶ]ο8 6556, υκπεδαυϊοιη, οἱ πηΐς τοκοὶ δἰτασει 
σεἰτῖπο ἰυδὲπ5 6556 ἂπ ἱπίπσίια, πόθο εἰ δρονῖ! ταϊη εἴδατα, {πιἄξτα τῦ 
"ἐς [οτιϊινάϊπο δὲ εἰπιϊἀϊταῖο το φυΐσφυθ, Υἰγι ας κοῦρος ἔοδεπι 
πιοάο, ἱπνὰθ ρογδρίουνυτηι δαὶ, οἱ πιὰ] βίης δαὶ, ποι σροινῖθ 6696 ξος 
ταδῖοϑ, εἰ ργοϊπθ πὸ ῥγοθο5 αυΐάοιη, ἔνα σι Ταῖο πουλτίψσαπι φέτα, 
παῖπ ουτ ἰορίϑαιον, νναΐα ἴδοογε ἤθη ρϑγιη τ, αἱ πουδοῖα δὲ. ργονα 
ἰωθεῖ, εἰ βροθπδ8, δὶ 4υΐϑβ γθϑ τπᾶϊα5 μϑι ταν θεῖ ἀπὸ Βόπα5 ργαρεσειοϊ- 
δογῖϊ, 5ἵδιυ Ρι ὄπενα παπαυδ [οοοεῖῖ, οἱ Ἰόρος ὁ ἰΐς ξαϊ οεῖς σα 
Ρούβοογε ἱπ ποβίγα ροϊθοίδιε πΠῸπ δοῖ. νδγιμπ, αἱ νπΐσξηγ, ἦπ ποθῖς 
ἐϑὶ υὐ ργοθὶ οἰπνοδ διξ ἱπργο ῖ. ἰΐοπν Ιαυεος δὲ νἰταροταιίοινες τὲ 
4ποαηο αἰϊοοιαδτογ: υἱγίυῖοπν παπαιδ ἴων, ν ἕνην τσ νἱϊαρδγαιο τ: 
οοπεοοαυΐίογ, αἰφιὶ Ἰαῦϑ δὲ να ρογωῖῖο ἐς αθαρ αηὶς ἔν νῖτας Γδεεεῖς 
ποπ ἐλιδυναπίαγ, ἀπδηϊ οσῖανν ἰρίτυγ πος τπαρεῖο ἴθ πφεῖτο ἂν θϊετῖο 
εὐῦῦ Βοπα τπαΐληπο ἴδσογθ. δἰ πη Πππἀτινθ νυ οτο Βυϊυσινοδ οξεδαπξας, 
γοϊοπῖθα ἀδθιποηβίγαυθ ποι δϑεθτϊὰ ἱπ πορῖς μοί τῆν, οὐ πᾶπνσοα, 
ἱπφυίοθαηῖ, πορξοίανεθα δὶ ἔυγροα ἔοτιπα πειὸ υἱτορογάξῆ ως 
πιϊπίιη δ ὑϑειμα: ἴδ᾽ 65. παηηηδ γοργοβοπε θα, ον ἴρϑος: 
δἰ δὶ δὰ που δὺὲ ἃἰ᾿συΐι5 ἀδίο γι ταιὶς 6556 δειεΐον θα, φαὶα τἹδοϊςεῖ 
ἴῃ ἰρϑὶβ ἰὰ [υὔαδα μοδίτιναν πιο ἢ ρίταγ. πρραγου  Ἰρίιυτγ, οἱ {αι ναὶ νυἱγ- 
ταῦειπ νοὶ υἱ εἴϊητι δοφυδίοων, (ἃ αρουῖο Βοιῖ, 

10. αγϑος Βίης οἰΐαπι ροίοεῖς χοϊςρίαπι ον δεπῆς ἱπεσεγί, ἡ 
φιοά οταπὶς παξιγα εἰυβάθιν δοδθητΐωρ ἐδ ρτοογραίγις ἀἴαμο ἴροα 
γοίοι οεἶγρος δὲ αηϊπια α : ῃᾶπν υἱγασεν ρει ογθαμεὶ νς νενα, 
Ρυϊποὶρ 8 νογοὸ ργοάθοπδε, ὲ ἀγροῦ δχ δοιπῖπθ: ἴά παπην αν 
Ρίτμη δδὲ. φιοά ρουτο ρεϊποὶρία συπκοφιΐμνν, ἰτα μάθει: μὲ επΐαε πδ- 
Ῥαοτίν! ργιποὶρία, ἰτα ἡυδθ 8. ρεϊποῖρίι5. οεζονα, πους, ρογβρίςαε 
δηΐοπι ᾿ΐσον μος ἷπ ροοπιοιγία πνϑρὶ5 ἰμτπονΐ, αἱνὶ σαν μοπαπέως ρεῖν- 
εἰρία φυιαοάαπι, πυαϊία [αο είν ἔμδᾶ, ταἶα δον ἥθδο ἧρκα σοπσεφηδε- 
ἴαγ: γείαι οἱ ἰγίδηραίαιη “ἀποθιι5 τοοεῖς ἀσαυαΐο αΐνεὶ δήφαϊοαι, 



ΜΑΟΘΝΘΑΥΝ ΜΟΆΚΑΒΙΟΝΜΉ, 
δ φαδάταϊηπι ἤνονε πυκῖθεον ἀπρτϊο τεσῖς Ἠδβδαξ. πδοδιβθ δϑὲ, αἵ 

δὲ ἴῃ τρϊαηροΐο οἱξ δοοῦθ, δξϊδπι ἴ5 αὐδάγαϊο ξουο δὲ: πδιὰ ὁ» 
γοτϊαπίατ, εἰ οἱ χυϑάγαϊϊηρ αμδίτυον φρι 6 τεσξηθη 
Βιαβαοτὶς δηραῖοθ, πὸ ἱπδήριδυτῃ αΐθομι ἀπο ρα ΟΣ ΣΤῊ 

4168. ᾿ ' 
ὰ 11. Ῥὰτ ἰρῖτιτ δὸ δἰιπ}}19 γατῖο δὲ τη Ποϊοίης : πδτὰ οῦτα ἰποῖξα 
εἶς εἷ παῖιγα υἱϑ συδεάδπι σεβ ργοἀπσεοπάΐ, πἰπιϊγοτη ρδς ῥτίποῖρί8 
παδεάοτα αἴάπο δοίίοποθ αυδθ ἂν ἱμδοὸ ῥτγοβοϊδομπίωτ τεὰ δἀϊὶ ἱπ 
Ἰποοπι. πάτα αυϊὰ δα πεαῦς οπῖπι ἱπαπίπιατὰπι ὉΠ Όπὶ ἀρέτε ἀϊ- 

υ οἰπηαϑ, Π6686 Εἰΐδτα απίπιδίοπι ργδοῖοσ πορΐποσω. τηδηϊζεδίθτα ἐρί τας 
40 ΣΤΟΝ ἡοιίηονα ἐ58 ῥσχορδηϊίΐογοτα. ρτγοῖϊπάδ χηοπίδπι δοϊϊομθδ 

οοιπταα δτὶ ἰπἰπδίπαν, πθο ἐδάθπι πηααδιη δρὶπιϑ, δϑαπίχυς δοίίοπδα 
εχ αἰϊφοίβιν ργοβεηίίας ρυποὶρίϊα, τηϑηϊεδίατη, 4παπάοχυΐάεπὶ δο- 
ἄοπος ἱνιταυϊδηίυτ, οἰΐατα δοίϊοπμππι ἱπωυθαϊαγὶ ῥτιηοὶρία, ἃ χαΐρυς 
δαηῖ, φαοπιδάτποάηπι δἰπι ϊυ ἀπ οϑίθη ἀΐπιτς γδγῆχω ᾿ σθοση οἰσίοα- 
πάτα. δῖαυϊ δβοιϊοηΐϑ ἴαπη Βόπαα ηὔᾶπι πιδῖβε ρτίποὶρίαπι οδὲ οοτδὶ- 
ἰΐπτα εἴ υοϊυπία εἰ απϊοαυ!α δὰ τοοπθω ἰεπάϊξ. ποπ ἀμίαι ἰρὶ- 
ἴω φαΐϊῃ δος αυοάπε οοπιχιυϊοπῖατ. ϑροπῖα πᾶπιαπε δοίΐοπεϑ 
ἱχηποαύατηπα, εἴ Ῥχοίπας εξἶδπι ρσίποὶρίατα δἴφυθ οομπεητα μγοροϑῖ- 
πὶ: πὰ ἤδας δρουῖε Αλ πιαίδῃο. ῥγοίπάδ πὸπ ἀυρίππι χαϊῃ ἴῃ 

40 πο} ῖδ δἷξ οἵ ργοβοβ οἱ πιδῖοϑ ε9δ6. ἰογὶς μΐς χυϊορίαπι οφουττοτὶ α 
φακπάοᾳυϊάεπι ἴῃ πηα δἰτππι δδὲ αἱ δἶτα ἰπδίτιδ εἴ ῥγοβπθ, εγο, 981 υο- 
ἴποτο, οτωμίυτα ορτίπιιβ. 1ὰ νϑγοὸ βογὶ πα ]]ο πιοάο ροϊεδι. ουγηθιῖ 
'φαοηΐδηι Π6 ἱπ σόγροτγὸ φυΐάεπι βεγὶ ἰὰ ροϊεϑι. Ὡξαὰς επὶπν δὲ χυΐθ- 
ΕΣ γο πεγὶξ οΓροτῖδ οἰιγατα βάΡογα, '8 διαεἶπι οπιπίῃτα οριϊχηο Βα- 
δδὶξ σογροσγο. πϑτὰ ΟΡ δϑἴ ποῦ δοίαπι οΌγαπι δά μἰθεγί, υθσοτα 

οἴαπι παίασα ἢ οπεϑῖιπι δὲ ΒΟμΌτι ΟΟΓραΘ 6446.. τα οἰ ϊὰθ οὐγέε Βδθ6- 
δὶξ οογρυϑν ποὴ ἴδπιοπ ογὶξ οπιπίαπι ορεπιυτο. ἰάθη ἀς δηΐσαα ἰω- 
τ }]ραυνάστα δῖ: ποαε οπῖπι τὲ φοΐθστιο νοϊαεγὶϊ, ἐγὶξ οπιπΐασο ορ- 

50 Ὄσωυδ, πἶδὶ δἴδιη παίασα οχίϊξογὶτ: πιοῖϊοσ φαΐάεπι οσετῖο οτὶξ, 
12. Οποηίδαι ἰρίξας ρσοθαπι 6866 ἐπ πορίβδ, αἰ ἀρρατοὶ, δἰϊατα 

οδῖ, ἀϊοεπάττι ζεῖποορ8 ὁδὲ ποδὶβ ἀ6 ϑροηῖς ἕποῖ, φυΣάπαπι εἷῖ φυοά 
εϑροπῖα ἰδοῖπτα ἀϊοϊϊασ. ῥσίποῖροπι οπὶπι ἰοοῦπα ἐπ υἱγῖαῖε ορεπεὶ 
“Ζαρὰ δροπῖο Ἀξ, ὃς πωριιανι χαΐάοτῃ δροπίε βετί ἀϊοεπάμτα χαρὰ 
ΟΠ οοδςϊ ἀρίπιυϑ: Ὑϑγυτη ἀκ μος πρκὶδ δάμιας ρεγδρίους πορὶδ 
-ἀἰδδογοπάστη εοὶ. ποιὴρο δὰ ἴὰ αποὰ ἀρίπιαδ, αἰϊαυὶς πηο8 ροὶῖς 
δρρεϊιαθ. δἷαυΐ ἵτὸ5 δυπε ἀρρείϊτυσ σροοῖοθ, συρίαἰτας ἵγα γοϊαπίδϑ, 
-ϑπταππὶ ἰρίτητ ὧδ δοιίΐοπο συδο ἃ οαρίαἀϊτξαξτο οτίτατ, υἱὰοηάθτα δροη- 

φἴοηθ δὴ ἰῃυϊ ἃ πο 5 5υδοϊρίαἰογ, ἰηνῖτα πιδυϊσυᾶτη 6886 υἱάεσὶ 
(188 ἄοθεῖ. οὔν ἰϊα, οἵ αὐᾶε ἴα Ὠδπρδ ααοὰ φυδοοῦπαοο ων δρίνητδ, 

εροδοῖὶ [οΐαπιαΣ πδοθ586 δεῖ. αἴσοϊ αὐὶ συ θοδὲ ἀροπεῖθυ5 αἰϊαθα πὸ- 
οδδϑἰξωθ, ἀοίου οοπσοσυίζοτ, γογάπι ἐχ οαρίἀϊταϊο ἀροηῖεθ νοϊυρίδε 
οοταϊιλῖτιγ. ῥσγοῖϊπάθ πος ῥμαοῖο ποῦ δγὶξ οα οαρίἀϊταϊο ἀρόσο φαὶρ- 

ἐῬίδτι ἰηυϊζα, δε σροπῖθ. σδίογατῃ γαῖϊο δϑὲ αἰϊα, αυδο πιο δάνθγεα- 
. ἴατ, φῃας ἐδ ἀε ἱποοπιίποπτα. πεας σπίτι, ἱαχαϊαπί, φροπῖδ τβδὶα 
φοζγαρίς, φηὶ 8οἰὲ πιδὶδ 6886: υϑιττη χαηὶ ἰθοοπὕπαη ἐδὲ, δοὶϊ 68 6888 

- ΠΆΡΤΟΒα, δρὶξ ἰαπιθη : χαΐρρο οὔρίαϊιαῖο ΠἸδοῖα, ὡρὶξ, πο ετρὸ 
"0 ϑροτῖθ δα: οΔο [18 ἜΥΡῸ δὲ. ᾿ΐο υότὸ ϑαδεπι οσραττόξ ταῖο. πδπὶ 

εἰ εχ ουρί ἀϊταῖα, ποη ἐχ πεοδϑοϊΐαϊο : οὐ ρί ἀϊταῖοπι βαὶπι υοϊυρίαδ οο- 
᾿ΣΩΕ8 σοπϑεσαϊίαγ: 864 σας Ἔχ νοϊπρίαϊο, πὸπ ροβδὶβ ἀΐοεγα ἐσ πὲ- 
οεδοιδῖθ. 56ἀ οἱ αἰΐα ταϊοπα πιαπι ἰοϑῖππι δϑὲ ἱποοπεϊηοπίετι δροπῖθ. 
ἀξοτο, δὶ Ἰασοπεποηῖεν ἀραϊ, σαδηἀοηπδάειι αὶ αἴδείηπε ἰαϊατία, υἱ]- 
[0 αἰβοίιπε ἱπίηγία : αἰφηὶ ἱποοητίπεπἭοα ἱπίαϑιὰ δαπξ αἴας ζαϊυτία 
αἴβοίυπι: ἱποοπξίπεπϑ Ἔγρὸ ἴῃ ἱποοπίπεπηατι φροπίς ἀε]αρίϊατ, 

Ν 13. ΜοΓΗΤΙ ΟΠ ΠΥ ΓῸ αἰΐα ἐϊογαση ταῖο δἀνογθδίυσ, ΠῸΠ 6888 
γ]ππίαγίαπι δἴβιταδηα, οοπύποηδ οἰφοΐάετα ἰδυ ἀαῖητ χαοὰ ἐροηῖς 
οοπππεπῖθν ἀραὶ. ἰαπάδηϊας δυΐοια ἦι 4πῶε δροπῖα βυπί. φυοάεὶ 

" 40 6Χ ουρίἀϊξαῖο ϑροαῖε δρίϊυτ, χποά οὐρί ΔῈ δάνογθαζωσ, ἱδυϊζυχω 
αὗλι. αἴχυϊ οοπθποιβ οπρί ἀϊταῖ δἀνετεαῖασ, οοπποπίον δρθηϑ. ροη- 
ὕπεδηθ δὐβὸ ρῥγδεῖες τοϊυβιαίθη ἐπεσὶξ ςοπεπειδ. σϑγυσα ἢος π᾿ 
υἱάεῖπε. ποι εὐρὸ 14 χφῃοὰ εχ εὐρί ἀϊϊεϊε 651, νοϊππτατίατι ἐδὶ. στ- 
δῸ5 ἰάοτη 6ϑὲ ἴῃ οἷβ 4υδε ἵγαὰ βυπῖ: εαδάετη πδπήμε μἷο συᾶ5 ἀδ οα- 

. φιἀτίδῖε ἀἰχίποιθ γαϊοηεϑ οοπυθηΐπηξ, εἰ ρεγίπρ ἀυ ἰτατίοποπι τοο- 
σεηῖ: ροϑϑῃϊηϑ Θηΐτα γᾶς Πθοχῃς ἴδῃ ορπίϊποηϊοβ 6656 αυῶτι ἰῃ- 
οοπππδηῖεδ. τεδῖαϊ βρεοὶεθ τεδιάπα ἀρρεϊϊπηπι, οἱ ἐπι ἀἰδεγ Βυϊτοπο 
οϑαϊπιαδ, υοϊπηΐδδ, πξ 8π 811 ἱη ϑροπῖδ ποδῖσζα βἰϊα υἱάξωιημθ. δἰχαὶ 

. πηροπηποηϊεθ, φαδῖοππδ ἱπιρο]ππῖαγ, δαΐεηιδ υοΐπηϊ. δϑυπὶ ἰβίτυς 
3 ἱποουητἱηδηῖοβ τπαΐα νοϊθηῖεβ. δροπὶθ δαΐετι πεῖθο ταϑΐδ ὡρὶϊ, Ὁδὶ 

ἐρϑῳρν δἴυπε φαδηάδπι ροοῦ 

᾿φαοαεὶ Βογῃτα Ὁ18}} δεῖ ἀεἰεοῖπδ, παπχαὶά φυοά οοκὶ 
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βαΐδξ 868ὲ τϑαΐα. δὲ ἱποοπέσϑθῃϑ σοδΐδ δρῖξ, χωδὸ βοὶὶ ἰρε εϑεὲ τωαΐα, 
ΠΟΏ ΘΓΡῸ δροπίο δὰ ἃρῖξ. πδὸ υοϊυπῖδϑ ἰρίτατ ρει ἐροιῖθ βαβοὶρίζατ. 
Βαθο ρΐίαμπε 101 ογαῖδο ἱποοπεϊπθηιίδτο σὲ ἐποοτϊπρηξεηι. παχὺ εἱ 
ποῖ δροηΐδ δεῖ, υἱϊπιρογαγὶ ποὺ ἀθδϑῖ. δεσῃὲ χρεσῖδο, γβμροταῖαν ἴη- 
Ὀομιΐποηφ: ϑροπίθ ϑυὰ ΕΓΡῸ ἴαλίδ εδὲ, δὲ νοϊαπία ἱρόδῃς φροηῖς 58- 
εἰρίτατ. οῦτα δἰπξ ἰδ οοπίγαγίαθ συάθάατο ταϊζοσιθρ, ἡδαφίς ρορνρἷ- 
σἂ ἀδ εο 4φυοά δροηῖε δὶ ἢ γεεξα τες ει. ᾿ 

14, Ῥχίπϑ ἰϊαψαθ ἀθ τἱ εἰ πδοδροίϊδὶ ἀϊοεπάσταη ἕᾳααίξ. τὰ ὃ 
εὐΐπι δἴϊδιω ἴπ σαγοπΡα 5 ἀπίπιδ. ϑδἰηρα 6 παπαθθ ἱπδηϊτη δ δυτϑ 
εδὲ ἰοοῦθ αἰἰείβαῖαν, ἱκπὶ χα δια φπργα, ἴδτταδ δαΐθπι ἰηῖγδ. τὶ δυΐοσω 
αὐἀϊεὶ ροϊεδὲ ἰαρίδ φπΐάθτω υἱ δαγρυτα ἕδγαῖατ, ἱζηΐβ υογὸ οἱ ἀδογϑαση. 
μα εἰ αηἰταδηῖΐθυα υἱβ βογὶ : υϑσϑὶ ῥταιῖία ἐφῦυδ 4αὶ τοῖα οατγα- 
δὶ, τεϊτοδοῖπϑ οὔτϑατῃ δοῖϊαῖ, φυϊδηδοῦπαθο ἱρίϊς Ἵχίογοσ εδὲ 

ςἄπϑα αἸἰᾳπἰὰ οοπῖτα παίαγατα δαὶ ργδοῖοσ υοϊαηϊαίεμα (αοἰεηαϊ, οοκὶ 
ἀἰοίπνηε ἔδοογε φπδε ἰδῴῴπης: αἱ φαΐδυδ ῃ ἱροὶν ποδὶ οδαϑα, Βο8 πε- 
χυδφιάπι οοβὶ ἀτοίτημε. Δοαπίῃ τεραρηδθίς ἱπσοπεηθηθ, πο ΚΡ 4π (0 
86 6886 τοδίῃπι, χυΐρρε ποιὰ οοραὶ οπρίἀϊίαϑ εα ἀπᾶς ϑπὶ τοδία 
ἀρέγα. υἱοϊθη! ἰρίϊος ἤδθς πορὶ8 τὶς ἀθβηΐ το. χαοταπι ἀρεπάϊ 
οδαβδ, ἃ 4υἃ οοβαπίητ, ἐποτὶϊ ἐχίεππια, υἱβ δὲ: θόσαπι δυΐδτω ἱπῖδ- 
τίοσ ἂς ἐπ 'ρδῖδ σαυϑα δϑὲ, Πεαπδήδδμι υἷϑ. 

15. Ἀυτγθαβ ἀς πεοδεβιϊαία ποοδεϑαγίοχος ἀϊςεπάθπι. πθοαδθα- 
χἰθτη ΠΟ ΟΥ̓ΔΗΪΏΟ ΠΕ΄ῸΘ πη οχμπὶ ἀϊοοπάστα δδῖ; ουϊποτποάϊ δαηὶ 
παδεουααὲ γνοϊαρίιαϊϊ οδῦδα ἀρίπηθϑ. πᾶπι δἱ χαϊδρίαπι ἀϊοδὶ δὲ ἃ 
υοϊυρίκῖο οοαοίητη πὲ διϊοὶ τηυ]ίόγοπι νἱ παγαῖς, Ππιογὶὶ ἰὰ ρεγὶπερίαπι. 
περ δα ΐπα ἰῃ ΟἸμηΐ Πδοδδϑδυϊητα οδὲ, δεὰ ἴῃ 118 Ζθδο δῃπὶ ὀσχίσα, οἱ δὶ 20 
οἴευἀαταγ χυϊρρίωτη, ἃ ΓεγΌτα πϑοθδεὶίδι εοαςῖαϑ ταδί αἰϊπὰ χαῖρ- 
Ρίαπι ἀενϊίαγε, ἤος ταοάο : ἷπ αζίτιπι ργορεγαγε οοδοῖι8 δύσῃ, 8110- 
φαὶΐῃ ςοττορία οπιπῖα ἴῃ δθτο τορουίϑδοιω, ἴῃ Παϊαδιμοῦϊ ἰΐδαας τε- 
δ οδῖ ηφοεϑϑαγίιτῃ. ῃ--. 

“ 46. Ουοπίαπι γεγο φυοὰ δροπῖθ Αϊ, πεπιΐπε ἱπιρεΐϊεπιε Αϊ, 
τεοῖαϊ αἱ ἰὰ 6686 ἀἰοδτυϑ ααοά οορίδῖο δ ἰηνίξαπι οπὶτα εἰ, χυοά 
εχ Ὡδοερίϊαϊς υἱαὰς εἰβοίτησ, εἴ τετο Ιοςο, φαοὰ που Ἀὲ οοριμεῖος 
γυοὰ ρίαπε εχ ἰδ 4π8ὲ ευδηΐγα δοϊεηὶ οογίτιτη εϑῖ. πᾶπι οἵ ὲ 

Βοτῦπι η[}1] δπΐε ςογίίανεγιξ, εὐπὶ ἀϊοίπιιιδ ἰπνὶζασω ἔδοΐδδα, ε 
ηποὰ βροπῖε ἐδείππι ἰὰ τυ εο φυοὰ εοοκίίαϊο δὲ. νεϊαξ ο 

" ὑπὸ ργδοραΐδδα οὐἱάδπὰ δπιαϊοτίυτα, 
ἐο Ροςαϊο Βοπιίπεσα ἴα ῖ886 δι δ] αἴατα, δὰπι υοσγο τ ἤδγθι ἴῃ 

Ασγδορδξο ἔυΐ59ε δρβοϊαἴδιῃ; 4υδτι ρτδεδαπίθπι ΠΟη ἃ] ἀθ οδῦβα 
᾿ρεσαγαπὶ απδᾶπι φυοα ποῦ οΟπϑΌ]10 εἰ οορίταῖο 1ὰ ξεοϊδϑαθξ: ἃταοσῖβ 
επὶπὶ οῦ88 ἀδήϊδε6, γεγαπι ἃ ῥγοροϑῖῖο δθοστγαβθθ. ἰΐδαψαε δροπῖα 
[αεῖπτα ἰὰ ποτ εδὲ υἱϑαμα: ποῦ οηΐμπι ρατίπιεπὰϊ Ἠοταΐηΐδ απίπιο ρο- 
οὐΐαπι οἷ ργορίπανογαῖ. ἱπ ππαπι ἵξίτας σοηνοπίυπε, ασαοά Ὡροπίε δὲ 
εἴ φπαοά εορϊίαῖο. 

αἰϊαιιοπι οφοϊ ογὶξ οοοϊἀογενα δὶ οἰπδιιοῦϊ δἰ χα ἐν τ 30 

11. Ἀοϊϊφαυτα δὐδοο πὶ ἀε οσυεῖ ο τεῖ αρεπάδο εἶνε ἀεἰοοῖα 189 
οοποίἀεγαπιιβ, δἰΐπ6 αὐ δαν Ὠθοπθ, ἀρρειξπθ πᾶπαῦς ἐπ οείεγὶϑ 

οαας εἰρηίτμν δηϊπιδι θα, ςομ 51} πὶ γογὸ δὺς ἀο]εοἴπδ πο, δἰ φαΐ- 
τῇ οὔπι ταϊϊομς ἀο]δοῖῃθ οδὲ, δὲ ταῖϊο πο} 8}}} ἀδροϊαϊον δπίπιὶῖ: 

ποὴ ἱρίτος ἔπετῖξ ἀρροϊτπο. υογτσ παηααὶά νοϊαπίωδῦ δὰ πε ἰὰ φυΐ- 
ἄδπ ἢ υοϊπαϊαϑ πδῆαπα οἴδαπι θογησα οδῖ συδα βεσὶ ποῖ ροδεθηξ, υἱ 
τοϊυσπθδ φυϊάοπι θδδὲ ἱπηπιοτῖδ] 68, οϑίθττιτι ἀθ 60 πϑαϊφπᾶσῃ εἰ βὰς 
οομ δ] ἰυτα, πεχὰς ἰὰ εἰϊρίιηθ. ἀεῖϊπὰς Ἀπὶδ χυΐάεπι ποὰ δὲ ἀδἰεος 
ἴπλ, δε 4 δογιπι 8 δὰ ἄπεπι ἰδοϊππϊ: ραΐα, πεπιο ἀεἰϊρῖε εθ86 δὰ" 
πῦϑ, δεὰ φυοά δὰ Βοπαια να]οϊαἀϊπειν ἔαοῖϊ, ἀπιρυΐαγε, σΌγτγογο. ἅ- 10 
πδὰ δαΐοτῃ νοϊαπιηϑ: βᾶπι ργοόθρογα οὶ να]εϊυ ἀΐης υοϊηπιαϑ. ᾿ς 

εἀρίτας ταδηϊοϑῖππν 688 ποὸπ 6666 ἰάετῃ νοϊαπίαϊοτα εἰ ἀοϊδοῖαπι. τὸ- 
τῸπι ἰδ δὲ μάθογα προαέρεσις οἶνε ἀο]εςῖα. νἱάεῖον μὲ ποδὶ 
ἀππυΐτ: προαέρεσις δῃὶπι εδὲ εἰ ἀο]εοῖα8, οαπὶ οἰ λον ρὲ 
4αδπὶ ἐ]υὰ, αοά τρε]ΐπ8 δδὲ πἰπαίγαπι ἰός οἶσε δρζ, 
ἴῃ ορίϊοπα ροδίϊητα. πῶσ δος ρτγορτὶρ δὲ προαιῤβδι ΡΕΙ τΘ. 

ἴο δῖ, 1Ἰά ἴῃ 
ἀεἰθοῖα ἢ δὴ πϑ ἰά φαϊάοιι ̓  πιαϊτα οπῖτα οορίϊατατ δὲ ορίπδπιοτ οο- 
βἰἰαπο, παηχυϊά Ἰξος χαδὸ οορίϊαπιθα, 6α δἰΐαδπι ἀ εἰ ἐρίπητιϑ, δΠ 20 
ΠΟ ἦ δᾶδρε ϑἱσυίάεπι οορίϊδτωυϑ ἀδ 1παᾶϊ8, αἱ ποφαδάιαπι φαΐς ίιατη 
ΔΌΡΥ ἰΐ5 ἀρ] σι. ποῺ Ἔγρὸ οορίϊαιο εδὲ ἀεϊεοίυδ. ἤθοηθν ἰςὶ- 
ἴω μογύχω ρδθγ 886 εξ ϑδογδίσα οοπδιἀδγαῖπυη ἡ] εδὲ ἀεἰοοίτδ, δαηῖ- 
4πε Παθο ἀπίπιβε ἱπϑῖϊα, πβοβᾶδα δὲ αἱ ἀεο]δοῖα δἰξ αἰ! χυϊὰ αυοή ἐπ 
ἰδίοσασα ἄπορηδ ἱππ οι ςοπρῖοῖ. φαοηίατι ἰρίτοτς εδῖ, φασπιαάνηο ἀυπι 

ἘΓ{[{{ 

- 
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ΡΒΕΪῸ απὸ τοοπβοτανΐπνα, ΒΟΠΟΤΙΒΒ βὰ βύδπι το δειιίατη Δοϊοἐταϑ, 
ποῦ αἴθε βηΐ5, ἐδῖ4πο δοττιτ 4886 ἰη ποϑίγ 'ρυϊοδβέδβια δυπὶ, ϑζιδο- 
τοπι Ζυᾶ6 πορὶ9 ἀΐνογσαπι ἱπξεπεγαηΐ γαϊοοϊπαδοηθνι, μος απ μος 
ἀοϊκεπάπη, ποπ ἀυθήπαι 'φαΐῃ Φργίαβ Ὀρα8 8:1 "68 ἦρι ἐπι Πἐβογο δὲ 
ἐπ σοηϑΐυπι τόοᾶγο. οσππήας ποδὶ ςοκ απ ρθα8 ἀρρατγυοτῦιὶ φαοά 
Ρσδεϑίαγε υἱἀβαίαγ, ἔσπι δὰ ᾿ἀροινάππι δἰ ἰ4υῖ ἰπϑαγρὶξ ἱπιραΐδυϑ, δια δ 
Ιά ἀφεπάο οοπα!ἶο εἰ ἀεἰδοῖα ἀἀμίθὲῖϊο ἀρέγο ἀϊοίτοτιγ. "χα Δ] ἀδ- 
Ιϑοῖαο ἀρρειζι9 απίίδαπι εοῖ, πῃ σοπάϊϊαν αν θπίϑηδ σαπὶ δορί ταἰΐοπα 
εἰ ἀεϊ!μεταϊίοηθ σοηΐσυοῖαϑ, ποὴ δὲ ψοϊππίδγίυσν χυοά ἀεὶ! 116. 
δροπξθ δηΐτι δρίμιαϑ Ὑπϊτα απίθατιαπι ἡπιθ!] ραπναθ δία ἐσπδυτε- 
παὰδ, δἷοαϊ δεἀσο ΕΧΡΌΓΡΟΠαΟ οἱ ἰά ροπηβ ἰῖα ἰδοιεηο, φροπῦδ 
φαίΐάετα, 8εὰ εἰἴγα οσρίϊδιίίοποι. πδὴ ΕΥΡῸ χαϊοαυϊα ἀροπῖο ἴδοίτατ, 
ἀεϊϊρίπιυς εἴ ἂς δὺ σοηδαπι οαρίπιυθ, 864 φαϊοψαϊὰ ἀε] ρἰπιὰδ, ἃ 
γοϊαπίαγίπαι δῖ. οἱ αυϊὰ οπῖπι δρόγθ σοπδη πη 88 ὈΓΟρΟϑΏΘεΐπι 9, 
δρουϊε αρίπιτιδβ. δχίδῖπηξ τόγὸ δα σοπάϊι 8 ᾿Ἰϑράπι' ποημα]], φαΐ 
ἢ 4υοὰ “ροπῖε ἢϊ οἱ φαοά σαπὶ ἀεεοῖα «ἀεβηίδηϊ αἰ ἀΐτετγεα, ταῖ- 
Ὠογθϑῆτ 18 4π86 δρουῖα βαπὶ 8815 116 ηῦπθ οορίθδίο οἰ σοηδιἷο 
ταῸ ἴὰ9 ἱπῆϊραπι. εδὲ κί ττ Ῥγοροαίταπι ἰπ εἶδ φπαθ δὰ} 'δοιϊοπϑον 
οαἀαπηῖ, εἰ εἰσ ἐροῖδ ἴῃ φαΐθαϑ β8πῈ8 ποϑ' δῖ αρδγε δἰ 5Ὸ0 ἄρεσε, οὲ 
ἴτὰ νϑὶ ποι ἰΐα, εἴ ἰπ φυϊθῦϑ οαύϑαχα Ῥγορίεγ φάδτι αρὶτατ υἱάοτγο }}- 
ἐδαδῖ. δϑὲ δυΐοπι ΠῸΠ δίτη ρα σδῦθϑα ῥγορίεγ χαδα αἰϊχυϊά [Ά᾿, ἰῃ 
βεοτροῖγία διάπί δια οΌπὶ ἀπ αἰχεγὶξ χυδαναϊωπι χαδίίπον τοῦδ 
δεαυδΐος ἀπροϊος Βάβεγε, εἰ ρεγοιπιοίδιαγ ργορῖεγ ηὐϊή, οσουγη, 
υΐα εἰΐατη ἐγίαηροϊαι ἀπόρυϑ.: γοεξϑ ἀθχααὶθ5 'πανέϊ. ἵν δὴ ἐρίεατ 
ἐχ ἀεβηίϊο ργιβοῖρίο δἷἱδὶ βργορίογ ψυϊὰ δδδππιρϑογάῃς, βὲ ἰη εἰς 4αδδ 
8Ὲ} δοϊοπεῃ οαϑππι, ἴὰ φαίδυ εδὲ ἀεἰθοῖπθ, ποη ἰϊδ, πο απ οἱ αὶ- 
ἄεπι ροπίϊατ ἀεβπίίπε. δεᾶ' οἱ φαΐα ἐχααῖγαϊ, εν ος [οί δεῖ ἢ '4πο- 
πίοπι ποῦ γαῖ ἀἸατ αἴ ίδοοτεμι, νοὶ. χυοηίβαι ἰϊλ' πιδ]ἰπ8. ὁχ ἐρϑὲν 
τε θη θα, πα! ἰδούπαιε Δρράγαογῖπε 6496 τποϊίοτα, ἀ6] οσῖαϑ δατηξ- 
τατ, δὲ ΟΡ δὰ ἴμδ8. 4πᾶπι ΟὉ τότ δἰΐατη 1η ᾿μμίπστηοαϊ 65ἴ σ0}91 ὅγα 
ράρετα π᾿ χρθίβί. δὲ ἴῃ δοίβηδ8 πεχιαῆπαπι, βοπιὸ ὀϊχαί ἀότα 
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φυοπιδήάπιοάππι δοτίθετε οραδ δὲ ποπιθη Ατσο ἰς τ8 ἴα! δσπϑὶ αγη, 
ηυΐα αυοὸ Ῥβοῖο δογίβεπάαπι ποπιδὴ Αὐγδὶε 8, οϑὲ ἰαπι ἀδβπίτην. 
ταεπήάατα ἰρίτωτ ποῖ ἴῃ ἰδεεὶ!ρ Ἔπιία. σἰρηίςην, σε ἴπ δου οπαὶ βοϊΐουδ 
Ροϑίϊητα. ἴπ φυΐθαβ οογῖα πὸπ δϑὲ ἱπ|6}ΠἸρεπιδθ Ἔγτοτ, 'πᾶὸ ἀδ οἷϑ 
ἱαϊξατ οοπσ πὶ: δεὰ ἐπ ηαίδαϑ ἰαΔεβηίξιπτι δοὲ πδὸ εὐγτανι χφαίὰ 
οροτίεαϊ, ἱδὲ πιουάυπι ργοογθαῖαγ, δἴσοϊ ἴῃ εἶ 86 δεῖν 'Δοϊου οι 
οδάππὶ ἰά ποὺ 6ϑὲ ἐἤηϊίστη, οἱ ἴῃ ααΐδασ ἀαρὶοχ τππδπάσπι, ἀεὶϊϊη- 
ηυϊτηαϑ ἱρίτατ ἰαπὶ πὶ οἷσ Πυδ6 δ} δοιίουστε οὐ πῆ, Ζπδῖπ ὃχ υἱγία- 
ἘΡα5 ραγίζεσ, υἱγίοΐοπι δηΐπα οοπίθοίαπίοα ρον ἀὐπδὶδ ποῖ ἐϊίπονα 
Βα]! αοἰπαπιατ, εδὲ οἰ χαϊάεπι ἴῃ ἀοέδοτα 'ὀχοθρσπε ΒΑ]]πεϊπαιϊο. ἐπ 
Βογαπι αἰγανη! θεῖ ἀοίρείτοαιν τοϊαρίαϊε εἰ ἄοϊογε, χυδηδοχαοίζεπι 
εχ νοϊηρίαϊε ἴῃ τϑαΐα ἀεἰδϑίπιαγ, δὲ εχ δεῤτμδσωΐα μοπεϑία [υρὶ- 
τΑτπ8. 

18. Ἀστγϑθῦτα δαΐοτι δδξ ὩΟῺ ααδιηδάπιο υτη ΒΕ5968 Δηλπιΐ σορι- 
τλῖῖο, νοὶπε υἶϑα ποι Ῥοΐοτιε φαϊοχαδπι δ] 18 ἃ ἡπδτὰ νἱάογα, πο δη- 
ἀἰτα αἰ ὰ χπαπὶ ἀυάϊγα. ἴδ άοπι πεχας σοη θυ! πη 'ποηχυϊά δὰ- 
ἀϊεπάσππι δυάϊτα δι νἱδοπάππι τϑα. δὲ αὐτὶ οορίϊλιϊο ποη ὁδὶ 

((90 Βαϊ ποηποαϊ, 864 εἰ ἰά δὲ αἰΐα ροϊδοϊ εἰἤοογο. Ὁ ἢὸς ἰδὲ ἴαπὶ οχί δες 
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σοπϑαΐίαγο. δὲ ἱρίταγ ἰὰ Βοπούδιη ἀδδεῖα, πϑὴ ἱΠ ἅπε ἀεἰϊοῖηπι 
(πατη ἱπ 18 οπημε8 σοπϑεμιηϊ, πὶ ϑατπ δι τα 6956 ύβαπι), τόραπε ἕῃ 
6 χαπε δὰ πεπὶ ἰδοίαπε, νέϊαξ ἐχροαϊδέπϑ δδημδίΣ μος σοπιδ588 80 
ποῖ. ἔαοί! ἰρίϊατ ῥἰυγπηται ἐπ᾿ ἢ15 δὰ “ΒΗ ποϊπαπάαπι υοϊαρῖδο εἰ 
δοξγπηοπία, ἤδης δἰητιίἀ πὶ ἀυιρ  εοιίταυτ, ἔθαπι υϑτο ξαρίπιυϑ. ηπο- 
πΐδλη ἰρίτατ ἀϊϑετί υΐπιπϑ ἴῃ απὸ εἰ συο πιοῦο εἷξ ἀοἰἐσέππι, τϑ πατα 
εβῖ αἱ ἰητα ΑἸ λῺΓ οπίπϑπδτι ταὶ 911 υἰγέι8 4πα6 οοἰ πιεῖ, δά ἥἄπόππια 
Δῃ δὰ δὰ απδ8 δὰ βπεπι, εἴ δά Βοπδδιίιπππε 8η δὰ δα υ86 βυηΐ Βο- 
πδϑίδιϊδ. ἴῃ δοΐθη τ ῖϑ ἐξ 4αοτηοάο 86 τε μαβρεὶ βέτππι δ ιβοθναϊ, 
δοϊοπιΐας βϑὲ ἤποπι ραϊοῖγο ἀεϑεγίβεγα, 8π δὰ απαὲ δὰ ἤπεπι οοη- 
ἀποῦπὶ ἱπαυίγετε ἢ πᾶτὰ δἱ ἢος δρεδοῖοϑε ργοροποίαν, Ὡξ Ῥϊοταπὶ 
ἀοτοῦπ εἴβοετγο, οἰΐαπι δὰ ἤος αυδδοππαπε σρθοίαπί, ποη αἶτιδ φαΐϑ- 
ηύδπὶ ἰυνεπίειὶ ποῦς Ἔχ ίδεριὶ χπδην δϑάϊ βοαῖοτ. ἰπάστα ἴῃ αἰὲὶ5 
ιοσας οπιηὶβθηδ δοϊεπἶδ. δοάφιπ τηοάο ἰρβίτυτ ἰη υἰγίαϊς ΒΒ γα υἱ- 
ἀεβρίτατ, αἱ Βὰ βπεπι ροϊίαϑ ἱρεὶπϑ τοπήδι οοπϑιἠογαῖῖο, φαεπ 
ὁροτῖεϊ ργορουὶ, φαλπὶ δὰ δα πε 84 βπεπὶ δππῖὶ οἱ εχ χυΐββα ἥπὶδ 
οοπϑῖαϊ. πόὸς φαίΐϊδαπαπι αἰΐυβ Ἔχ ἰδ) ῖξ ἱπν πίει φιδ᾽ ι86 δὰ ἤπεπὶ 
ἐχρεάϊαπε. ἰαγέχπε μος υἱγῖῃϑ ργοροδιοτῖξ, φαίθαδ 'π τὰρπβ ορεῖπι 
Ρηπεὶρίαπι δοὶ παυπιχαοάσαπε, φυοά εἴβοίει εἴ ργορουῦδῖ. πἰδ]} τρίτας 
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υἰγίοτε τοο πδ, φυπάἀοχυΐάοπι Ῥηΐαδ εδπδὰ δἰϊδτν δαπὶ αἰΐδ, αἴσαο 
αὦ ἴρδααι. ρεϊποὶρίαπι δεῖ, οἵ εἷτς ὁασδα πιδεὶϑ ὁππὶ 486 δὰ ἰάθι. αἱ 
βηΐδ ρηποῖρίο αἰϊοοί δοοίπιιίαῖατ, εἰ οἴω Ἵδαδα δδὲ ππυιπαυοάφαδ. 
σογασπι ἰὰ εὐὴϊ πιοάρ δἰίαπο. ργοίῃη δα Ἵθγίαπι αἱ οἴϊδαι ἰπ τὴγίανε, 
ηυδπαοχαίάοται οαπδα 6ϑὲ ορίϊπια, ἴρϑαπι πηδρὶϑ δ ἤπει οοἰξιατα 
ἥδατι δὰ εἃ {86 δά βπεπι ἔαοϊυηϊ. 

19. Αἰᾳαὶ νἱγίστὶα Βηΐ9 δεῖ μοπεδίαπι, Ἠοποσιὶ ἜΓρῸ τηδρῖδ οὐτν- 
ἐφοϊγίπ τἰγῖαϑ αύδτὰ ὁχ ααΐθυ5 σοπαῖοῖ: δαπὶ πεῖρα ἔϊδεο ἱροίαϑ. δὲ Ὁ 
ἱπ ἀπίνοεγϑητο ὙἹά τὶ ροῖοδὲ αἰΐδπυτα, φυδηἀοσπιάοπι ἴῃ ρίείαγα 
φαϊερίατα [ογίαδοίθ Θρτερίοϑ {πουίς ἐπι δῖοτ, ποι ἰδπιϑη Ἰδπάδη πα δο- 
«εάοῖ, οἷ9: ορἔπηδπι ἱπαιταπἀϊ Παδιιοτγίε ἰωτεπίζοηθαι. υἱγτα τς ἀστισπι 
ἰά οπιπίπο' 6βὲ, οἱ δὲ ἢοπθβίηπι ργοροπεγε, ἀἰχϑῖϊι χαϊπρίατν, συν ἑιαῦ 
τη ᾿ΔΟ0Πθπὶ πιθἰΐογαπι. ἀὐκογίη π8 σάδτη υἱγίαξ οι ἰρϑαπὶ αἱ πσπ 
Φη ΘΧ’ πὸ δοῖϊο δεῖ, ἰά σεγῖαι πἰροῖα Βοποδιυδ δειγ δαίπιυδῦ δὰ ἴῷ 
400 ποῃ 68 δοῖίοῖ 18. ᾿ἀἰψαΐ πππο ἰάοτα ἀϊοίπνσε, μαῖα δοὔοπει » 
δ6δ πιεϊΐοτοτα. αἰϊὶ πδῆχαδ ργοθυπι ἱπερίοἰεπίθα αν ποίοπ ἀϊπιάξ-. 
ολπί, φαοὰ ηοη ροϑϑϊηὶ ουἱαεἰ δ θὲ, φαοτοοάο Βαρδδὲ, ἰυάίσαλε ρτο- 
ἸγλρΆλδοΝ 'πᾶπι δὶ ἰογοὶ δἰηροϊογάτη πσϑδα βεπιοπ ΐαπι, ααεἷῖ5 ἐτρὰ 
οπϑιαΐθτη δδβεῖ, εἴδαπι οἰξγα δοιϊοπθηι ρτορῃδ 65εὲῈ νἱἀοτί ρουπεταξ. 

καοπίᾳυε: σαοηίαπι αἰεοίπαπι απαδάδπι Γϑοεπϑυΐπητϑ τη ὐϊεϊαῖεα, αἰτῶ 
4πον αἰξεοῖυϑ τογδοηΐαγ, εἶπε ποθ ἀϊσεπάπτα 6ϑξ, Ξ 

ος 40. Οἴπη ἰρίδηγ δἷξ ἑογετπάο οἶγοα δάποϊαπι ας πιϑεαπι, ᾿συτμδ- 10 
Δεναπάσπι (πογὶξ εἶτοα οηϊπϑτιοαϊ πιοῖοτα δίαπο βἀποῖδαι. παοφοδᾷ 
ἐρέταις δἱ φυϊϑρίαιτι τοοῖαπὶ η6 τοπὶ αἰδρεγάδι δπᾶτα, ἴ8 ταί, εἶ 
απΐνθο εοπβεδηιὶ αἰτιΐπ.[8}} ροτίοπ]ο, ἔοτεῖα, δῦθο ἢ ἡἰ άσπα οἷ φοῖσ ἴοτ- 
ἷ“ἰάδὲ δοΐπηι δαϊ. σοηβάἀβί, πεῆπς πιοιϊοα! οϑππι [αἰδηάπε εεῖ ερε8 
ταειϊαοηῖσιη πεαε' ἰογέθηι 50 τοί πιϑηϊοτὴ ἢ Ππτα ἰρίας ἐπ εἴα ναεο 
μαρία εἰ Βἀποῖκ ἰποπὶ [Γοτιαάο ἢ. αἰ πε΄ ἴπ τ] ΠΡ φαΐ ἄθτα, ᾿“αδθ- 
τα αἱ δἱ φυΐθ τοπὶ γα δὲ ᾿[π]πιΐπα ποπ ππεϊπαὶ, τεἱ ααϊάνὶ» ἀπά σὰν 
Ῥγὰ Βοπιϊπϑηι Βογγθηάππι, ἔπογὶξ ποι ἴδπὶ ἰοτιϊβ δά ἔηγεπε. ἔο τοθ- 
πίδυο ᾿λ4π6 εἰ βὐποὶῖε πυπιαπὶβ εϑὲ (ογεταάο : ἴπ οἷο, ἱπηθδει, χαδε 
οῖετὶ παδίπδπι, δαὶ οτηηθϑ: ἱπ χαίρηϑ ααὶ ἀπάσαϊ, [αετῖξ ἑοτφ. Μόν τὺ 
ἅϊεαπε ἀάβηϊεἰ9 οὐπσεταθηάηπι ἐπεγῖς, χαδηάἀοχαϊάἜπι τραϊ 5 ταοοδδο 
Ἰβούξοϑ' τοὶ ροϑειπῖ, 488}15 εἷὲ ἔοτιΐθ. δϑοὲ οπῖπι ργορῦθτ Ἔαρβεγδεάδσα 
ἔοτιβ αἰΐφοιθ, ψεῖτε πα 68. ἰδεῖ οἰ ζαί6πὶ ἂν εχρεγίεπιδ ἀϊάϊςεγαδε 
ἴπ Βυίΐπετισάϊ ἰοσο τοὶ ᾿ηϊυστηοαῦϊ τεπιροσα σε γέδυ ἴα μαρεπῦ- 
Ῥυδ βετὶ ποῦ Ῥοδβδ αἱ πιδίππι διβεδπε. οἱ ργοϊπάδ, φυὶ δες πουθ- 
ἤϊ εἴ εὰ 48 οάυϑᾶ ἱπριτιεπῖε μοδίεδϑ δηϑεπαστγίε, πον ᾿ἴοτβ: πᾶπὰ εἰ 
'ἱπόττιπὶ π 1] οχείξεγιε, ποι τοϊδγανογῖε ργοίπάε ον ἐχρευϊετιῦδῳ 
ζοτῖοϑ' γοαΐε, ἢ Τογίθ8 ἀϊοεπαϊ πόὰ δαπὶ, πδῆπα δοοζαῖθδ τεοῖδ αἷδ- 
Βαϊ οτιϊεπάξνεπι δθθε βοϊδηξίάτη, φπππδοχηίάετα εχ οοῃσηθξα ἀνθ 30 
"βοίοπεδ σαρίεπδ δαρεγίεπδανο εἰποϊξοτ δοϊεη δ. δὲ ἂν ἀχρετιετήΐα ἴθ» 
Ἰοσβαῖοθα ποαῦθ ἀϊοίτηαϑ πεηθα ἠϊοίηγαϑ δἰξ χυΐδχαδπι ἔογίθθ διδα, 
ποτὶ ἐρέϊατ ἰογεϊτο ἔπεγῖς ϑοϊθπεῖα. ττισθα9 δῆπξ ἀθοηαθ ἐοτίοο εἷν 
ἐφαγεγοσπεΐδα. ςοπΓΑγῖο ᾿νατα αὶ Ἰρτιαγὶ απ δόγετα 7086 ἐπνρ ἢ ἀομῖ, 
ἀϊ ὕϑν Ἐπιεπὲ ργορίογ ἱπιρογιίαπι {{|8πι. τογοτη πὸ ο6 χυΐδεαι 
ἔοτγίεβ 6886 πϊκοσῖπι. οὐπὲ βότγο αὶ [οτῖδ8 ργορίεσγ βογιαυϑαῦοινοθ 
ὑΘαΙ δΠ δε, γεϊπὶ ἀπιδπΐδα δοϊ ἰγπιρννατίς,. δ πὲ ἢο8 ησίάεια ἴοτ- 

1656 ἀΐοσετε οροτίεϊ, φυαπάοσαϊάοιν κα δὸ ἱρδὶ8 δἰΐοῖυ βαίογαϊας, 191 
πὸ δγαπί δηνρίϊτια ἐογῖθϑ, Ἰογίοπι' δἰχυϊάστη ρεγρεῖθο ἴοτγίδκα εὐϑὲ 
σροτιοί. οἱ ργοὶμβάε πὸ ἔξυδε σχυΐζάεπι; υἱ. σα) αἰςΐ Γοτῖθα ρϑυσιιιῖ, 
φισά οὐπὶ ἰοιὶ δδίόνουι . δϑθεοτῖηι, αἰϊππο απ ἰπίατίανη. οὶ νὰ 
τεὶ νϑγο, φοὶ οἷξ υδρε΄ (ουτῖθ, θῶ ον ρετίατ διίσμστα οθδ δ : 
εϑὲ υἱοἰοϑῖνι [ογεξαο εἰα, ἰφπας εἶτ! απ ϑθτοδίητ, τ ο]πὲ οἱ ἀεὲ ᾧὅ- 
υἱἷδπι ρθάοτγε οζαδὶ τοίευσηὶ Ῥοσγευΐα, υὲ ἰοτίδο οχἰδεϊπυσπίατ, ααεῦν» 
δἀὐπιοάσπι γετγϑὶ οδυβα' οσποτα Ἡδοίοτα ἀίσεπίοτ ἱπδαςξ 

Ῥοϊνάαπναϑ σϑγϑογ' πὶ οαγραῖ ἴῃ δρτοῖπε ρτίπιιβ.." "ΠΣ 
ἴδεο ραρπαινάσπι 6586 δχἰδεϊπιαξ, δξ πὸ μδδὸ χαΐάδτη ἀϊοενάᾳ ἔστε ἐο 
ταάο. ἐπ ἰδίοτοπν δηΐπι δἰπρο ἶβ οαάοπὶ οοιβτυσι ἀδᾶπίεῖο - 48 πέσε. 
4πε ἀρίαῖο ποῦ ρογάογαι ἰογι πο, οἴβοογε ἐουίστα 'ὭΟἢ ροῖεσι, πῇ 
εἰ ραάογεπν, ΡῈ αύοπι ἔοι δγαῖ, δρϑυϊεγῖθ. σαπ ἰζοπι εἰ αἰδοῖ 
[οτῖοα ὀχί δείπιδεὶ οἷν σροπὶ Βομῖψας ἐκρεςιδείοποια. δὲ πὸ ἔἰοϑ φαῖ- 
ἄδην ἀἴσογα οτγιθβ ροβδῖδ, γπδηάἀοηπίάἄετα 8816. ἃς ἰη τ ἰΡὺσ ἐοτθεο 
ΔρΡοϊίατο υἱάθτον αἰϊδθαπι, Ῥγοῖπὰθ ἴῃ μ}}}}8 Βαϊήσποῦ! ἐστοάο 
οοἰϊοουπα δ5ῖ. {υδὶῖς ἐρίτην δὲ χαίδπϑιι [στα ἐξ, Βίπο οοποίοταβ- 
ἄππι. βς πὶ ρδποῖς αδὐδοίναπι, φαὶ π0}}8 ἴδιι ϑθρα ἀἰοῖδ ὁδαδα ἔογ 
εδῖ, νετίτα φηοά ἰὰ Βοποδίηιῃ 6886 ςεποϑαῖ, ἰάχις ἔμοῖδε, δοτὶ δἴδφιθ δὸ 
δεῖ ἈΠ]1ὰ ομἰαϊα (πογὶξ' οοσδεῖο. πϑᾷπθ ἴαταθη ρτοτϑτ οὐϊτα μετῖαεν 



΄ 

"» 

Βαδίοποτο πωροίνασλαπο βίρονατ ἰογδευάσ, ἐπρεάίῃ τοτο' ἐπιροῖδην 
Βυῆς ἃ ταϊΐοπϑ ργοβοίεοὶ, ϑϑὲ Ὅδυδα, ημὶ ἰρίϊαν γα άομθ ἀσοίαν, 
Ἀοηθοξὶ οαπ8α, 24 ροιίοαϊα τοῖς ἐδιγερίάαα, 16 ἀδηναπν ἔογιἷς οὶ σεπ- 

κίσα, οἱ ἰη ἰδ ἰογείπάο σϑηδίϑεϊξ, πθς δηΐπι ἰδ ἔογεῖα, οὐ ργοτα 
ΝΣ δεὶ ἰοσπηϊἀοϊοθυαι, ἐϊὰ πδηφὺς οἰϊδπι ἰαρὶς οἱ ταϊϊυα ἐμ- 
Ὁ [ποτίπὶ ἐοτεῖα, οδέογαχῃ ταὀϊπεπάατο φπίάετα, δεὰ τοἰοετδηάπι : " 

δὶ δἱ πἰ ΕΠ πὔδισθη τοϊεγοὶ, βεῦἐΐφαδπν (οτεῖϑ. ἰΐεπι, Ὡξ οἰδατα ῥδαἷο 
δοῖθ ἀδ πιοῖῃ δἴφυς ρετίςυϊο ἀἰθβασαίπιαδ, ὨΟΠ Οτωηεβ, δε δβϑευιια 

, φιλάαπι ἀείοονατα ἱπι 6] ίτηπϑ. ἀθαας ἐΐθτη ἴῃ ἠογαίιο εἴ φηονΐα 
ἴοπερογε, ψϑτιπι ἴῃ 480 οἱ τπηεῖῃϑ εἴ ρίαυτα ἱτπωηνίπεπε ρετγίοα δ. τιϑτὲ 
εἰ ηαΐε ἀεοίταο ροδῖ ἀπῃο ζπτυγπτ πρῃ, τρεϊυοσὶ ρεεςα] πχη, υοπαμα 
αοῖο ἰοτεϊοῦ δαηξ οπίπ, φυοὰ ἴοπεδ δροῖπε, βάυςοία ρ]οοὶ; αὶ δἱ 
ἔην Ρτοχέων, τοοσγίβημαν πιεῖα. ἤδεο ἀεπίψι ζοτιϊτμάο, εἰ μὲς 
[οτιΐε. ἡ 

21. Τεπιρεγαηϊία τοϑάϊειαϑ οϑὲ ἱπδεια ρεγβηϊίδα οἱ διωρουῖο ΠΠΠΐπ8 
φοὶ εἐοἴ 80 οπιπὶ δεβδὰ νοϊπριαϊί σειβοῖπδ. Ὡδὰ ἰοιηρογαητδ δὺ 

δ᾽ Ῥτοσϑὰϑ ψέγϊυδ οσποΐφ μα δίμι8 δδὲ οριτοῦ8. αἱ ορίϊησα8 δαλὶϊαδ ορ- 
Ὁπηὶ εοἴ. οράνοπτα Ὑδγὸ ἵπέοσ δχοθϑηπι ἀείδοϊπηηπε πιδάΐππι, 
φροπδοφυίάδην πέχοποαπο γϑ αἱ: νἱαρεταίοπε ἀΐβποι, ἰᾶται 14 φποὰ 
πἰπιΐατι ἡπαᾶτα ἰά χαοα ρασζηπι. ργοϊπάξ δὶ ορίϊπιπτι πιεάϊαχη, εἰ 
βορεγαπα ἰπθεν ἱπιειορογαπθδπι οεὲ δέυρογετο ἢ ππὶ εϑὲ φυδεάδῃς 
τοεάϊεῖαδ. δογύτι ἰὅδαπο ἰαετὶ: φυαεάδεη σβθάϊοιδϑ. ᾿Ἰετα ρα ϑΗ Δ διι- 
ἴδῃ; εἶγοι γοϊορίλίο9 οὲ δερτίβηιοπὶδ3 Ὑϑγϑδζον, ΒΟΒ ἴδηπε ομλβ68, δὲ- 
τπλ8 οἷς οτοπὶ γε οορίαπίαν. ὨΕΩ͂ΠΟ δϑμα δὲ χαϊορίδπι μἰξιυνδο βὺξ 
δἰλῖυδο τεὶ αϊορπβοῦι δἰϊοτίαδ ορἐεομείογ δορϑοία, ογῖϊ ἰδ ἰπίεπν- 

τη, δίδ ἐτος πὸ ἃπάϊοπο φυξάοτα δὺϊ οἰδοίεπάο, δὰ ἱπ' εἰζυο- 
᾿ ὈΔΌΡῸθ {πιο μι. ἰδοῖπ εἰπὲ οἱ ριδίι. πεῆτθ ὙθσῸ Υἱγ ἱεταραγδηᾷ 
οἷο εἴα 688 ἴρθῶδ εγὶδ, πὶ θο 0 οὐνπΐπο αἰ ππφ, ασαμα ἀθδί ατιο ἰδπ- 
δεῖς (δου ρι485 δοῖ δοηϑμαιο οαγδξ, δἱ αυΐν εϑὲ εἰθφτο ἀΐ ), 56 φαὶ 
φαοραῖατ φυίάοιι, δὲ ποῃ ἰϊ5 τοπραῖοῦ ἴτα οἱ δηρτα τηοά πη 1148 πη ἀ8}- 

Ὦϑ ΟἸΩΏΩ 8118 ρέδε ἱρϑὶδ πο με ἶκοῖ. πᾶῖπ αὐΐομηαπς Ὁ Ἔχοθῦδα ἴα- 
ἕω υοϊωρίκίατη ἀβοιϊπποτῖϊ υεὶ ποεῖ υεὶ οαἰπερίδτη δἰτοτὴπϑ τοὶ 
φδυδα, Ὧ9. ὯΟῊ δε. Πθ4π8 δηΐτῃ οεῖογα δηΐμααα ργαοῖοσς Βο- 
καίεται ἀἴοτοιο ἱεπιρεγαπίία, στοά ΔΡ ἱρρίδ γδιλᾳ ρος, 4πὰ Βοπεδίμσω 
ἀ εἰ ἰρίπηοϑ, οπποὶβ οἰχαίάετα υἱσῖαϑ μοι δοῖὶ 6δὲ εἰ δὰ Πποπερίομε ἴδῃ» 
αἷε. ργοϊπάθ φεῖξ ἰεπιροταδίδα εἶγεα υτοϊωριαιθθ εἰ δερείτα οδέοδ, εδϑ- 
406 ἴα ἴδοῖτι βιϑίπαθο ῥγοβθηϊῖδε. ἀδπιῦτι σοπϑο ποτ δὲ υὐ 46 
τηδησπεῦπβῤῆηθ ἀἴσαπιηα, εἰ φοϊὰ εἰ ἴῃ φοΐδας ὯΔ. 

32. Μαπδυεῖϊαΐο ἰρίϊατ δὲ ἰπΐοτ ἱγβοβωάϊδτη δὲ ἰγαοβυμδΐδε οὐϑ- 
ππεϊοποιν. ὅποδίμο βπῖθτι απίδτοδηξατ νἱγιμεοϑ ταθἀϊθίδεθα 6.86. απο 
δοΐδτῃ δἰπὲ τὸ δἠεέδδεα, μέπς ἔαεῖ]α χαΐο ἀὐχοτῖξ. πᾶπὶ δἱ φιοὰ ορῇς- 

. ταῦτ ἰδ τηδαϊεῖαῖξ δὲ οοποοδίωτα, αδέχπο υἱγῖυδ ἰλαϑὶξι ορίϊτβοϑ, - 
δἴσυο Φρίϊπιαπι εδὲ πδεάίοπο, νἱνῖινα Ἔγρὸ δἷῖ πιεάϊηπι πο δθΒ δῖ. 
αυρὰ δ656 φεγίαπι δέπβη]α οφηδέ εταπῦβι ἐδ. πατο ηπία Ἰγαουπήμα 
εεὶ ηπἱ ποηποχηάφι εἴ μ᾽ σέζηστα ρχοδηάθοςῖξ, αυὶ φαίάεπι ἰατε υἱ- 
τηροταῖαν (ΠΟ δπὲτα ἀσοεῖ φηποεφιααθο εἐχοδηάρρσετε, δόναγθαϑ 
Οτητιθα, δαξ οἸηπίδο ὡς δεφιρετ: πεῆπὸ οοπῖτα ἰἰὰ Βαρεσγε τὶ δάυεν- 
στι5 τι ϑυδίκοδα ὨΠΦΏΒΙΩ: Ποῖα ἰδ φυοαπο ἴπγο ὙΠπροταΐοτ, πὲ φαΐ τα 
τεῦία Ῥουϑωξωτ) --- σατα βίαν Ἰδται ἰ8 4ὖ δὰ Ἔκοδδϑιση ψηθτ 4πἰ ἀκ] 
ἀοίοοξαπα φοτσεπῖξ ρΡ τερεϑμβεπέοπεπι εαάδὲ, αοὶ Βογιηι πιϑάϊηϑ 
Γπετῖϊ, πιαηϑυοῖθο ἃς ἰαπ δ } 18. πθα6 Θπῖπι Δ} ἱγα. ἀοβοίδπθ βοχῶδι 
ἵξεται ἐχοθᾶθδδ ἐπ 'ρδδ ἰδιιάδρ δε: δδὰ 4αὶ τιϑάϊοςτιιοτ ἰῷ ᾿ἷ8 αδνεῖ, 
ἦς τυδησωδίιδ, Παραπιάης ρ στο ΔΈ οπθτα παρά ϊεΐαο πιδησηεαιάρ. 

Δ}. Ἰλνδναιϊιαο φυέεεν οοὶ ἱπίεν ργούραϊ δέεται δὲ υδγιῖπαι 
ε19:πιεαϊοίας ςοἸ οεαῖα. υεγεαπίης δηΐειη ἢυδσπηοαϊ ρογιηγδίοβε 

τῪ πρίσφας, υλοὶ 

οἶτοι ρεφαπδρ. ργοάϊμυδ πᾶπεαα δοῖ, χυὶ Ὡδὲ πὸπ ἀδοεὶ ἱπροπάϊι, 
εξ ρἴοτα 4παπὶ ἀδεεαὶ, εἰ σππα ταϊδίπις ἀδοθῖ. οἱ δνάγωδ, εἰ σοδῖγα- 
τίσ, ἰδ οδὲ 4υἱ βοῖὶ ἱπιρεβὰϊ υϑὶ ἀδοεῖ, εἰ ἡπαπεππι. ἀδοβετῖϑ, εἴ 
{ποπάο ἀδοποτῖξ. υϊείχαθ τα τερθεμβεηείοπετα ςῤάπη!, δἰτετ 4αῖ- 
εἶοπι Δεβσίεπῆο, αἰϊοτ γοξρ ὁχοδάσνάο. ᾿ἰβετγαὶδβ ἐγρο, φηδὲο οὶ- 
ἄἄδυι κα ἀοἰο!ὶ» ῥΆι πηοάϊστη ἐπίετ μ09 ἰοηδὲ ἰόσδαν. συΐθηδτα ἀδιποτη ἢ 
ἼΓ αἰ πρὶ ὠφεεῖ, εἰ φοροΐοτα ἀφοὺξ, Ἱχορεῃ αι. 

ἣν ϑ8πὶι δηΐοπι ρίηγοι ἐπηνοναϊμαιν εἶτα, ἀνατηλος φρεςΐεδ, αἷ- 
δὲ δὐγῶπι ὅπο6 κίμβικας οἶνο κογἀ!ο5 Οταεςὶ ἀρράδαπι, οἱ χυμινό- 

ὁ ἀλοαε σπτηϊπὶ δθοῖογεσ, οἱ ἀν ἐμ ρϑηϊο Ἰιος 6δξ τατρὶ- 
Ἡιοτσπρί ἀοδ, εἰ μικρολόγους, χυδοὶ ἀϊςαρ τὶ γε ταϊπίπιδϑ ἱπορθηδαϑ 
ταδκοὶ δοϑττιοηξ. ἰδὲὲ δπΐπ) οπιπο {|| ΕΡα Σϊαῖς σοτηρτοϊδεπάθηϊατ. 
τοϑίθδ δαπηααθ τα] ΠΡ] 6 χρ εἰ Βομὶ υΐοα δεὲ γαϊο, φαειηβάτην ἄπτο 
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ὁκαίμνα φοΐάοτα εἰπερίεαν “δ του μῤξοτπηῖν παρεξαι, ἐδάσαι νίαν εἶαι: 
Ρίεχ, οὕτω, δἷς νἱ στα ἰδπηδη πιυ]ἰἴοττη 8, φῇ ἧς 1 
ΟΡ ρεδοπηίΐαπι 50} υἱϊπρεγαϊουθπι οὐἀυδδ, τῆν "ὮἜ 
δρυίγεγα δὲ ρθαππίατη δἰ δὶ σοπηράσαγα, 8πι πρα ἢ Ὠδάος ΟΝΒ 
αἰϊεγίυδ 6οῖ νιγίμ9.. πᾶτα πϑαα8 (ογε ταί πὶ8 δι ἀρ ΘΝ, 
αἰτεγίαϑ: νδγιπὶ ἱρδίυ5 δὶ δοοίρεγα εἰδαθς τεοῖρ πὶ, Ἴδα 
Ῥεγαη τα οαἰρτίφηα ἀϊςεπάυτα, Ἔγρ ποὸ ἰδ γα ταιῖδ οδὲ οροϑ ρὰ- 
τῶγβ, δϑεὶ δἰυϑ'ροίίυδ, φυα8 χρηματιςμαὴ δἶνα ἀγϑ ρεοπηίαγία ἀϊοϊϊαγ. 20 

25. ΝΙαρπδηϊηη5 δὲ δ ρα Βῖδα δὲ ἀδπιΐ βδιοπ 9 ἀπὶπιὶ οἶνε ρὰ- 
δἰ ατϊπιϊτατϊὶς. το ἀἰδίαβ, 88 εἶγφα. Ἠοποόγετα οἱ ἱρποιαϊ πίδπὶ Ὑθυϑαΐηγ, 
οἱ ποπότγεπι αυϊάθτν πῸΝ ἃ ταρ 6 86 ἀ ἃ ρχοῦῖδ δἰιγίδαίυπι, 4αὶ εἱ 
ταδοῖρπα ςοιμεπίαι : ̓γοδὶ πᾶπαῃε οἵ ρογιιΣ Ἰυ ἀῖοεα τοῖο μοπογα- 
ὑηΐ, Βοπογατὶ ἰαχπε 86) φυὶ ἀΐφηαθ5 ἤοποτγε ἔπετὶὶ, ροϊϊπα νοϊοὶ ἃὉ 

Ἀῖρ φαΐ ἴρϑυτη σορπουογίηξ, πϑαὰβ θηΐπὶ ἀθ οὐππὶ μόπογε ἔμογὶ, δεὰ 
οριΐαιο πιδρπδηίπιλ να Ὠοποσαθιλο Βομυπι εἰ οτάϊπετῃ οδ ἴδε ρτίη- 
εἶραμαα. ἰαγα ἰρίτατ ἀθϑρροι οἱ παρτοθὶ, πιαρτῖδ τεδπ8 86 ἀϊρῃοδ 
Αἰ ρρμδε! εἴ μος διαρίϊα8. Βοπότθπι δἱδὶ ἐγιθαὶ ροϑιυϊδηΐοα, ἀϊουπίυς 
εἶδ δλοϊάϊνῳ: πὶ ψεγοὸ 8686 Διηπηη ωπς εἰ τορρὶϑ ἀπᾶτα ρᾶΓ δδὲ 
δϑιοϊαθξ, Ραδὶ ΠΠαπὲταΐ. Βοτγησω. ἰρίνας ταράϊαρ, ὰϊ πόα δ ἰϊὰ αρλιοῖς 
δ τηΐρογα Ζαᾶχα δῖ ρδγ βόῆοσθ υ6]}} Βοῃ θρίαγί, πε4ὺ6 γυϊϑυῶι πιδίογα 
φυδιῃ ἀξοοαῖ, π64πὲ οτηηΐ, ἰδ ἀδπνάπι οϑὲ πιδρπδηΐηη8., οἱ ῥγαίηα 
ΤΕΣίατι δοὲ πρρβπϑηἰπιϊξαίεχω 6886 ἰπίργ δηϊπιυϊῃ πἰπιΐδ οἰαίυτα εἴ πἰ- 
τοὴρ ἀσπίδι τηοαϊοιαίεια. ᾿ 

γ 2426. Μαρηϊδορηιία δδὲ ἔμξεῦ οὐβεμεδίϊοπετα εἰ ἱπάδοογϑῖα ρδγ- 
οἰπιοπίαιτ" τηεαϊείδδ. νδγϑῖπσ δῖθηι πιθρτϊβοθοιία εἶγοα διφηρὲιϑ 
4πο6 πιδρηίβουπι ίδοογε ρὲγ οϑῖ. φαίςυηπαπα ἰξίϊαγ δὶ πο χροὶ 
δυχορίμχῃ ἴδον, οδἱοπίοϊογ εϑὲ, τὶ δὶ 4η19 φοηγῖνωθ φιὶ δγτηθοίδιη 
οοπίοϊεσίπὶ ἰΐα ἜροΪο δροὶρίαι ἃς δἷ πρ(λα8 ἔαςῖαϊ, ἰδ οϑἱεπιαίον. ἴᾶἃ- 
1186 πδῦχια εϑῖ, φαΐ ΄φυο ἰθῦροτα πὸπ δχραάϊε, δηδπι ἱπάϊςαι αἰἤποη- 
ἄωη. Βυία σοπέγαγιυϑ δὲ δοπιὸ ἰθήδοοτε ράγοπα, φυὶ δ] ορογίο, 
τορξοῖῆοβ ποπ ἱπιρφηήϊξ, δὲ οἱ ἰά ἑαςεπδοβδιϊταδι, ρυΐϊα πωρτδ8 ο6- 
Ἰεθγαπδ δαὶ διυπρίπτη ςἄοτο ργβεβεπθ, ἰὰ μοη υἱ ἀξοεῖ 56 ρᾶγοβ 
τὐπιὶδ ἑδοῖοι. 4υ ᾿πὐπεπιοαϊ ἔποτίξ, ἰδ ἑβάφοογα ρᾶγοιιδ δρρεϊίδμιγ. 
αἱ πιορηἠβοευῤια γεἰ ὁχ ἧρδο ποιηΐπϑ πορἷϑ ροϊεβὶ, 488]}5 δϊ, ἱππο- 
ἤθϑοογα, Ορρογζθη0 πᾶπηῃε ἰδεῦρογε τὰ ἐδεοὲ ἰδοῖυτι τέςϊε πηορηΐ- 
Βεοβῆδθ ποόίλθῃ ΘϑϑρηΠΘ,Γ, τπδρη!βοεηῖα ἰρυς Τα εγῖὶ, φαδπήοχαὶ- 
ἄεπι Ἰαυά εἶδε, ἰηῖοτ Ἔχοθϑδῦτῃ Δοίεοιπεησια οἶσοα δυπιρίυ Ιἀοπεοῦ 
φυδεάδτα πιεϊεῖαϑ. δῖιπὰ δὲ ποῃπηὶὶίδ. ρίησε τααρτιί βοοπίίδε εχίδιὶσ- 
χροῖδα, υοὶαὶ ἀἰςεηιθηε “ πιαρχίβςοο ἰπςεάλε," εἰ Βηϊπδηιο4] αἰΐδθ 
του βοαπίῖαθ, ΒοΝ μτγορεῖδο δε αὶ ἰγαωβείδζομε ποῖθεπ ἰπυθυϊθηῖθα: 
προ ΐπι ἰπ 1}1158 ταδρτ ποεη δα, δε ἰπ δἷθ φύδε ἀϊχίπιιϑ. 

21. Ἰοαὶκηδιο εδὲ ων  ἀδηξδε εἰ χπβίρυ οἰ επῦῶδο προίθία: ὅχα- 
δ)δ6 επὶπῃ ἐδῖδθ δὴ} νἱπιροκαιοπειι οὐάπμε, δὲ ἱπάϊρηαυπάπο ἰδιιάα- 
Β1119.. εδὲ δυϑϑιι ἱνάλρόοι ο 4ηδεάαμι ἀοξτί πιο ἦθ Ῥοπΐδ πῶς ἰπ- 
ἀΐξπιο αἰϊευΐϊ δἰίψπο ββλδο δυεωεγωηξ, Ἰγἀϊρπαβυπάμς ἰρίτατ, φυὶ ἴῃ 
Βιυϊωφπιοίϊ. ἰγἰδίατητ. ἰάοσναιια ΤΏΓϑιιδ ἐγιδεδίλγ, δἱ θδῖα υἱάθγιξ ἴῃς 
ἀΐξηε τοῦ]ὶβ δἰβιοϊδίαπι. ας ἀετουπι ἐν! βηαἰῖο οἱ ἱμλάϊρπαραπάπο ἰἃ- 
9. ουἱ σοπίτακ᾽ιϑ θὲ ἰνίον, αυΐρρὲ φαὶ ἐγλοιδ ϊεας, σατο φαετο- 

᾿ μΐδπε ργόγδηδ, δῖνος ἀἰξηηπ; δἶνα ἱβάϊζηθπι, Βαμα ἀβοτα υἱάεγίς οὐΐ 
δἰπι Ποῦ πϑαθνοαθ ραν ἐδῖ, χαΐρρα φοὶ λδοϊαίας χποὰ ααΐε τπαῖα 
εξαῖ, εἰνδ ὦρτο, εἶνε ἰπάΐραιρ δἷξ. Ὡρὸ ἱβάϊρηαλυπάμ οἰπϑμβοῦΐ, 
γοτθπν ἱπδεν ὧοε οἰποιιοάϊ, ἢ ᾽ ς 

“οὖ 38. Οτανίϊδδ πιφθίπτι οδὲ ἰῈδ} πἰ πηι ἀθ 46 ορίμέοπθιῃ ἱπά6- 
4ιὲ πείοση. ρεγιϊωβοίοτα, δὲ τἰχαίαι ἈΠΠ19 ρἰδοεπάϊ ομβεφυθνάϊψῃς 
διηαΐπτα. υϑγϑωῖωγ δηΐδ ἰπ σοηβγεθθῃ μοδαίηπηβ. Ὠδτῖὰ οἱ ροΓίϊηαχ, 
αὶ δὰ εἰδὶ ρἰαρεῖ, ἰδ. δϑὲ φὺὶ ποιηϊηὶ οοπυθηΐίχο υεἸδὲ, πθτοΐπεπι αἰ]ο- 
παὶΐ, ποπιρπάτ ἃ δυΐδ υβογῖθυϑ ἰηνεηΐϊ: αὐϑάδης εὐὴπι (γαθςε ἀϊ οἰϊατ, 
ηοδιεὲ αὐκοᾶδης, μος εϑ1 φἰ δ ἱρεὶ ρίαςεπ, οἷδὶ διψυίάεπι πὶ ορβοψαῖ- 
ἴῃγ ἃς ρἰβοοῖ. ἀεϊεεοϊδῖος αφίετη 1816 ;ξ ογοβίυπν γο]ῖς μδρόγα σοπ- 
υδεεδήομετα εἴ΄ οσθοΐνο δὲ οκαπίίατίοιο. βογῶπι ποηΐῖεγ ἰαπ 0.18, 
αἱ ῥτανὶρ ἐδ πιδϊο ἱδίογυπι ἰδὰ ἀμ] 16: πεχαθ ἐπὶπὶ σρὰ οσῖπεϑ βεὰ 
ετβα τπδείϊοδ, Β6Ὸ ΣᾺ ποιρΐποη δε βεάι ο ἴρ805 σοηδιιο8ς6}}, 
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29. Νετοοππέίϊα δδὲ ἱπῖετ ἱπιραδεημΐατα εἴ δία ροτοπι τἀ ἴ6845,.193 
ἀπ δου σο] ]οχυϊΐδαῃε οοποιξαϊα. ἱπωραΐίοηα εδὲ φαὶ ὑδΐᾳῃο εἰ 
ἴῃ οἴδβον ὑραυίϊητ, οἱ οχηπία δρῖς πίοσπαπ ϑυεηθυῖπε, δ δἱυρι ἀπϑ 
δεὰ διϊοηϊίπα, μυΐς σοηϊγαγπϑ, δὲ σαποῖα εἴ ςαποῖοϑ νετίτπ8, ἰδτὼ 
δρρηὰο χαδτι ἀἤξοπᾶο οἰ εγι δ Ἔχρεγδ: ἴα εϑὲ υΐ 'π σης 6 ΟΒ- 
δἴπρεδοῖι. αἱ υεγθοπηάϊα δὲ υδσεομπὰπθ ἱπῖοσ μδεο τβεάϊυπι ἰδπεῖ 
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Ἰοσῦια: βεχαο εἰὐἷπι οποία δέ οπιπίμο, τὲ ἀβριάδηθ, δὲ ἀϊοῖς οἱ δρίξ, 
10 πᾷς ροττο, αἱ δἰϊοπίζαϑν ἰπ οτηπὶ εἴ οπιαΐπο ἔγερί ἀθὶξ, σάταπι δρεῖ 

Ἰοφιείακαια πρὶ εἰ φαδᾶα εἰ φααπάο εχροάϊαξ. κὸν ᾿ 

30. ἱβαηίξως δὲ δουττι ται15 εἴ τυϑεο 2115 τιεαἀϊεῖδδβ, ἴῃ 5811- 
ἡ Βαδαας οοπηπηἰϊατ, δϑοῦγτα δἰ φαΐάστα 6δὲ φαΐ οαποῖα εἰ οπιῃῖπο ἰη- 
ςδϑδθιάημι 6688 Ἔχ πιδὶ, τυϑεου8 γεγο 4υὶ πες ἴποεδϑεγα νοὶ 
πεαας γεοῖα ἱποδόϑαπι ἰγὶ ἐχίσαπιαϊ, δεὰ ἐχοαπἀεϑοῖξ. Ὀγραᾶπαδ, χαὶ 
ἱπῖεν μοβ πιϑάϊυ5, πε]ὰ οἴπεδ ὩΘ 6486 ΟΠ πἷπο ᾿ποε 868, ΠΕΩΩΕ ἰΐεπε 
ἶρβε αρτεϑιῖδ ἃς ἀυγαδ. αἵ οτίξ ἀποραβ ἔεγε πιο ἀΐθ ἀγθαπυδ: παῶ εἴ 
πιοάεγαϊε ἰθοθδϑεγε ρδγοδ!]ποτὶϊ, εἰ δἰογαπι ἱδου!αλοη οι το]ογαρῖς. 
ἴϊα οἰπιίγαπι Ὀγραπαδ δἴαπε ἀγρδηΐϊαβ. ᾿ 

- 31, Απιϊοῖία ἱπίογ δϑδθηϊδιοποτη οἵ ἐπσιηϊοἰταπι τιοάϊοίδα, ἴα 
δοϊΐοπε δευιβομθίῃα ὙδγβδίΏΓ. δϑβεΏ ΔΙΟΓ πᾶπιαι8 δὶ, πὶ ρίυγα 
ἀδπὶ δἷϊ ρὰγ δάδινϊφιε ουἱρίαπι ἀιτοραῖ. δὶ ἱηίεμβι9 ἱπὶ πιῖςια, φαὶ 
Ἴ σιῶν οἴϊαπι 4υ86 δάϑαπ!, χαοττιπι πδαῖεγ ἰατο ἰαιἀαπάπδ δος εαϊε, 
ἰμῖθι 4008 τηθάϊηβ 6οῖ δαιίοιδ, απὶρρα φαΐ πες ρίπτα ργαθδοηεθιιϑ 
ουΐφαδαι ἀδέγυϊξ, πέμπε 4ιι86 πιλῃίτηε σοηνεπίαπι ἰαυἤανοτῖ, πεχὰθ 
ἐοοπίγασίο ἱπισαϊηπεῖ, ἤθ πα οταπῖπο δἀνογδαθίϊτατ, ργαθιεγαυδιῃ οχὶ- 
διὐπχεῖαν ἐγ θασπάσμι, Βαϊαριηοαὶ ἰρίξαγ δϑὲ δυινὶοι 8, 

32. Μοτίϊαδ ἰηϊεγ ἀἰσοϊ πε αϊίοπεπι εἰ ἰασϊδιϊοπειπ δὲν 6 ἀγγοζδη- 
ἤδσπι τηεάϊα 68ὲ, 4πδὲ ἴῃ ογαϊϊου:α νδγβαίογ, πον οτηὶ. ρἰογίοδοϑ πἰὶ- 

30 πιϊγασι 6δὲ, αὶ πὐπὸ ηυδηι αδἀδὶπε οἰδὶ ατοραῖ, δτπὶ δοῖγε βυρ φθας 
ποῦ πουοῖξ δυΐο σοπίγαγίῃϑ9 αἰβδἰπιαίαῖοτ, ραιοίογα εἰ ταϊμογα 6686 
ϑθΔ εἰπιαΐαπϑ, φιιάδαθο πουῖς αἰ Γπιοίαγ, οοοιταίφιθ φαδα σορτιοδοὶξ, 
πεαίσπιπι μογαη ἰαοϊξ γογυδ: ποία δηΐπι ρίαγα 6416 ραασίογα 
ἀπαπι 4πδε δἰ δὶ αἰζυοεῖαξ οοπῆηρεῖ, δοὶ δὰ ἀδππαπι εἰ 6888 510] εἰ 
Φοῖτο ἀἰοεῖ φακο ἰοπραῖ. εἰπὲ ἀδηΐσυθ ἢδ8 ᾿ρ886 υἱγὶυῖεβ ἂπ δεοῖιδ, 
Αἰΐα ἔπεγῖξ οοποίθγδῖο. ἃς φαοὰ πιεαϊεῖδιεδ ἴδηι πιδυηογαίογαπι, μἶπὸ 
εογῖαπι δεῖ, φαοά ααὶ δὰ Ἴιαθς νίναπε Ἰαυάϊδιε ὁχογπδπίωγ.. 

33. (οπδεφοϊτ πὶ ἴαπι ἀδ ἰυϑεία ἀΐοαπιιε, χυϊὰ εἰῖ δἕ 'ὰ χαῖ- 
Βδ εἴ οἶγοα 4886, δὶ ργυδ ἰαπιθη χαϊά δἰϊ ἰπδίατῃ ϑἷνθ ᾽ιι8 ἐχροϑιθ- 
τῖπ8. 6ϑῖ ϑ8π ᾿πϑίατα ἀπρίαχ, πππωὶ φαΐάεπι ὀχ ΐορε, ἱπϑιὰ οἴαιιξ- 
ἄδτα ρετμίδουϊ ας ἰοχ ἰμθεῖ, αἱ ἰεχ [οσίϊα οἱ ἰεπιρθγαία Ὡ06 [δσαογθ 

υλαθοῖ, ργογδαϑηθα σπηοία πᾶ εχ υἱγιπιδεί5 ἀποποίωτ. σὲ ργοϊπάθ 
ἰπϑδατα ρεγίδοϊατι φαϑηἄατη 6886 υἱγ πίεται ἀϊοπηξ. πδπὶ δἰ ἱπδία 
δυηὶ απᾶε ἰοχ ίβοετθ ργαδβογὶ δίς, ἰὸχ δῃΐθπι 4πᾶε εχ οπιπὶρι8 υἱγ- 
τπᾶριιδ διπὶ τηδπάδι, αὶ ἰκῖτον οχ ἰορξε ἐπϑεῖ8 ΟΡ επιρεγαῖ, ρεγίεσϊαπι 

10 παποίδεϊ αν ργορ ἰδῖοπι. ῥτοῖπάς ἰπδίυϑ δὲ ἰαδελία υἱἰγῖα5 φυαδάαμι 
Ρότίεοϊα εϑῖ. πηῦπὶ ἰδααθ χυοάάαπι ἰαϑδίαπι ἰπ [εἶδ εἴ οἶτοα Βδξο. 
γαττιπιηἑη ἜΓῸ πδῃς ἰα ἰῃβίητη δὲν 6 ἰῃ8, πΠΕαπ 6 δἂπὶ 4086 οἶγοδ εἃ 
Ταγδαϊοῦ ἰπιδθείαπι χαδογίπιαϑ. ἤος πᾶπαι πιοὰο ἱμδῖα, αιδέθιτ 8 
ΡέΓ δὲβὲ ἃ ἰμβῖο ϑῃπε: πὴ ἔθιη ρογῶμ5 δὲ ἰογι5 δὲ σοπεϊποῃϑ ΡῈΓ 8686. 
εδὶ εἰπδιιοά!. 864 ἰπϑίυπι ἱπάαραιπαδ, ΄συρὰ δὰ αἰξοττιπι τοίογίυτ, 
αἰΐπὰ 98π6 χπαπὶ φηοὰ ἀϊοϊαπι εϑῖ εχ ἰεβα ἰαϑζαπι. παπὲ ΠῸΠ δϑὲ ῬΓῸ 
8686 6886 ἰυδίυτα, ηποά ἴῃ δάνογδαϑ δἰίδγωτα ἰιι91}8 οοτιροτίίατ. ἰά 
πἰπιϊγατα οδὲ φαοα υδογίπιιϑ ἱπδίππι, ἂο οἶγοα ἢοο ἱπειϊατῃ. φυοὰ 

20 ἰρϊϊτον ἱπ δτεσῶπι ἰαϑέατα, υξ ρα οἷβ ΔΡϑοΐνατι, δθυδὶο δβῖ: πᾶπὶ Ἰηΐα- 
δβἴαπι ἱπβεχακ δ. ουτα οπΐπι Βοπογατη τπδίοσα 3:8] δβοϊδοπηῖ, τη] ογΌτω 
γεγο πιΐποτα δάἀπιϊξυοε, ἰὰ ἱπαεψααὶθ, δὲ μος πιοάο αἴβοογε 86 δῇϊοϑ᾽ 
αἰβοῖίφας ἰροὶ ἃ} αἰϊι8 Βοπιΐηεθ ραΐϊδῃβ πον ἀπρίηπι ἰρίταγ, οὔπη 

ΜΑΟΑΝΟΆΠΜ ΜΟΒΑΙΙΜΝΊΙ. 

ἡ ἴοτ γθγὸ ἀοπιῦτῃ: πὶ ᾿οχίου υφρεθαί, ἰζὰ δυῖογ οασευπι. 

τἴπιτι ἰδροζαυοῦὶϊὶ, μ᾽ατίτοα οδρίας, φαὶ τοτο: ραγε 
Ῥάτυπι οαρῖδί, αἱ δαἴεπι ἰΔΡΟΓδδ δὰ πο ἰδρογδηΐεπι μαρυετῖ;, δ 
Ρἰυτῖπια δὰ ρδυοα: αἴ υόγο ἰδρογαπθ δὰ ρ]οτίμνα, [18 ποη ἰαβοὶ 
δά ρᾶυοα. Υἱβϑὰβ δᾶπε εἴ ἰῃ ᾿ἰργῖς ἀε τὸ ρυρὶ)ῖςα Ρ]αῖο υἱί εὐπαᾷ 
ἀε τυδῖο ργοροτοπϑ. δρτίςοΐα επί, ἱπφυΐξ, οἰδότα ραγαῖ, 

το δεάιβοαϊοτί οἰναπι ϑαρξοτίς, εἰ δϑιϊβοδίον ἀρτίοοιε ἀοπιανι. 56 τὸ 
οἱ εοάεπι τπιοάο οεἰογὶ οαιῃθδ Βωροηῖ, δὲ ρετγίπεϊο απδο ἄρα 5ε, 
Ρεπιδαϊαηϊ ἰῃ εα 4086 ἀρυὰ Δἰἴο6: 6ϑὲ πάππε Βυϊυπιοῦϊ ργοροτιῖο. 
πδπὶ πὶ ἀρτίςοἷα δυϊογὶ οἱ ἰοχίιογὶ, ἰτὰ δἕξαιω α1118 οπιηΐθα5 ἐδάθηι ἴπ 
τίσθιν ἔμ εγ ἱρ808 εϑὲ ργοροτίϊο, φααε οοπἔπεϊ τοΐοτι τοπὶ ροδἰ σατο 
αἴφοε σοιργεμπάϊξ, αἱ ἰἰσεαὶ ποβῖδ ἱπαθγὶ ἰπδίοτι ργοροτεϊοπαῖο 
ε886, 8:4υϊάδηῃ οοπείπει ἰπδίαπι γο8 ΡΒ] ῖοαθ, ἰάεπνηπε οὶ ἐπεῖστα 
αυοά ρτορογοπαϊθ. δὲ φιυοιίατη δϑάϊβοαῖοῦ δο ορέγε ρίτιγα πιὲ- 
τεῖυτ 4ηᾶπι 60 4ποά ϑαϊοτιργαβεῖεϊ, ἀϊβιοῖ!ε φαοχαο οτας ας ὡοίϊῃ- "Ὁ 
ΟΔΊΟΓ οὐπὶ δαΐογα [δοογοῦξ ᾿Ἡήβρας οϑεγηι ἤδ4μ6 δηΐηι μγῸ οεἰοεὶρ 
Ρᾶτ [πετῖϊ ἀοταυπι οαρεγα. ἢἷο ἰδπὶ ἰπϑτπεγαυῖ, 4πὸ δες οπιπῖδ γὸ- 
πδ]ΐα δἰεῖ, ἀγρθηῖο αἱ, φαοά πυπιΐδπια νοςδηῖ, αἰ ργῸ δεϑιϊπιιάοιθ 
οἵ ρῥγεῖο ουϊυδθεῖ βαὶ ἱπίεγ ἴρ8ο8 ἴῃ νἱοθαι εὐδπυμευμα Ρεγαπ» 
ἴϊο, φιδε οἴνί 6 πὶ οοτηπηππίοα!οποῖι ςοπεϊπεαξ ὁῦπι ἱρξίτας ἴῃ Βὶε, εἰ 
ἄπδε ρτγοχίτωβ ἀΐοϊα δυπΐ, ἰπϑίαπι δὲ, οτὴξ ἰηδί τα ἡπᾶς οἴγοα δες 
οοπδίϑςς αὐτὰ ἀοἸεοῖα οχ Βαρίϊα ἱπιραΐθηπι παοία. εϑὲ σεγο εὔκα 

τ Δα] ο ἴμδ., ΠῸΠ ἰδηθθῃ πὲ αἴθραῦι Ργιμδρογίοὶ : γαὶῖ ϑδηχοθ 111} ραπὶ 
ἰπδῦατι 6886, Ὡθὶ φαδο 4φηΐδ εἴϊεοίοϑεϊ, οαάθη ϑϑδεηὶ ἰαἸϊοπῖϑ το ἔθ. 39 
γοθάδι ἡ". ἜΓβΒ οἴωποϑ ΠΟᾺ οδὲ ἰάθη. δεᾷιδ δπίτα ἰμδῖσπι δαιΐετο 
δεῖγο δάνογθῃϑ ἱπροηθυπι ἔοτγε, ααδηάἀοφουίάεπι δἱ βεγνῶθ ἱβρουπυῦτο 
ἐοϑοϊάοτῖξ, ἰαδίπιπι ποῖ δἰξ δχ δίίδγα ρατίε ἰδπίατη Ἵοδϑαϊ, κε ἱτορευ- 
δἷπε: πδπὶ εἴ ἴρ8ε (810 ἰυ5 65ὲ ργοροτίΐοπο οομδίδῃϑ. "πᾶσα φηειραθ- 
ταοάππι ἱπρεῦπι9 βάγνογειι5 δόγυιπι μαροῖ, 60 ἰοδρα ρεδβεβίδηϊου, 
ἐδάετι ταϊϊοπο γαρϑπάθγοιι δοὲ αυοά ἴρβ6 ἔδοεγι ῥυίοσ. ἰἰϊάετα 
δἰΐατι ἱπρθῦπο δάνδτδιιδ ἱπροποῦπι δεῖς. πθς δηΐτα ἰαδίατα δαὶ οἱ αὶ 
οουΐαπι ὀγαοτίς, οἱ ἐδαΐηπι ἰδἰϊοιὶ5 μοῖπα ἐβιραίαν, δοιὰ πρῶτο ρἷατα 
ἔεταὶ ργοροτιϊοπία οουδεοπιίοπα, φιδπάἀοσηίάοπι δὲ οοερὶϊ ῥτίογ εἰ 
αἰζεοῖξ ἰαϊαγία. αἴφυΐ αἰήπᾳαο ἐ]]δῖα ἱπίαγιδ ἐδὲ: εἴ ργοῖπε ρεοροσ- ὃ 
οπαῖα δδὲ οἱ ΟΡ ἰαϊατίαδ εἰίαπι ρίιγα ἔδγαὶ χδπι ἐδοογίε: ἰάσαο ἰα- 
δ} εχιρὶϊ τοῖο. νϑγπι φαοαίΐδτα πηι 18 πιο 8 ἰαρέιππ γεὶ ἱπς Ροὔίασ 
ἀϊεῖμιτ, ἀεβηίοπάππι [αοτῖξ ἀθ αποπαπὶ ἀδπιππι ἰακῖο εἷϊ ποθι» ἀϊ»- 
εορῖδῃο. εδὶ ηἰπιΐγαμν, πὲ ρϑι δ θϑηῖ, ἱπαδίαται δαῦτο δάνυετσο ἀοτοὶ- 
πατα εἰ ΑἸ1ο αὐνογδοδ ρδίγετη. ἴπ χαὶροθ βεχαΐνοοο ποτοῖπε ᾿ποτυτη 
οἶν!ϊο ἀϊοὶ νἱἀοθαῖασ. δδὶ ὨδΏσθ6 ἰπϑίαῃι, Δε υοὸ πῦπς ἰοφυΐϊπποτ, 

εἶν!!ς. ἰαϑῖπτα. 14 ργορεοτιοάσπι ἰπ 'ρ68 δοφυαϊϊϊαῖο μοσίταπι. μοῖ- 
τοὶ οαῖπι οοτααπηϊοῦσπι απο ἰμξετ 86 Βαρεπὶ, οἱ παίαγα χαϊάετο 
ἐοηϑίτῃ!]6 8 6846 γοϊαπῖ, ἀἰτοτοὶ σοτο όσα. δὲ Βἰ1Ὸ εγρὰ ραΐγειε φ"» 
ϑέῖυο δγρὰ ἀοπιΐπτπι ἴῃ8 Οἰἰοτη ποῸ 6886 νἱἀερέζυτ. ες εἰπε 
Ρεάϊ λάνεογδυτα πλθ., 6486 πιδηῃΐ, ποαφο ἰάοπι αἰϊσαὶ πρέσομγο : εἷ- 
ταὶ τον ἰρίτατ μΆΡογο υἱἀεβδιξαγ οἱ Αἰ ἐξα ρδίγειβ. πᾶπ νεἰκι 
ταθιιγτα ραϊγὶδ οδὲ ΑἸ ΐπ8., ηἶϑὶ ἴατὰ υὐγίδα μράπετῖς δοίδἭοσι, φο8 
Δ ἴρϑ0 δερδγοίῃγ: ἴαπι δηΐτῃ ἱπ δίπιϊ πάΐρ εξ αϑπαϊίταϊο εεὶ μῶ- 
τὶ. δεὰ οἰτίδηβ πυϊαστοάϊ ε886 Ἰἰςοῖ. οδάδπι ἀθ οδῦβα 86 ϑέσυο 
φυίάεπι ἐγζα ἀοτηϊπυτα οδὲ ἰυδῖαπι : ἀοπιΐηΐ πδῆσῃε φυϊἀάδτα ἐδ ἐατ- 

δἷϊ ἰαϊαγία ἴῃ γεραϑ ἱπδεαδιθαδ, χαΐῃ ἱπϑιϊ τα δὲ ἰαϑίυτο ἴῃ οοπῖγα- ἃ ΨΏθ. οδίογηπι 91 πιοάο εἰ ἱπδίατι οἷΐ αἰϊχυοά, ἰὰ ἰυδῖπτι οτρα ἐρφῖτπα Ὁ 
οἴπυτη πεφυΐίδιε ϑἶνα δϑχιυδιϊαῖε οο]]οσοῖατ. ῥγοῖπά δε ςοτῖαπι εϑὲ 
ἰαϑεϊἴατεν τε ἀϊοταῖοπι φαδηάαπι 6886 ἱπῖδγ θχοθδβατω δίαῃς ἀοίθοϊαδι 
εἴ τποπ]τοπὶ δὲ ρδιοίτα. πᾶτη δἹ 4αΐ ἰπϊυδὲε ἀρὶς, 60 ἶρδο φαοὰ ἱπίαδῖε 
δεὶϊ ρῥ]υα Βαβεὶ χῦδιπ οροτίεαῖ: οἱ φαΐ ἱπίατία αἰβοίιατ, εο ἱρϑο φυοὰ 
ἱηϊυγίαπα Ραὐϊεατ, τοΐαθϑ: 4υοα δαΐεπι 'π Ἠοτοπ ταϑάϊο 6δῖ, 1ὰ ἱπαϑίατπι 

,ι, 68. δἴφιν ταθάϊηπι ἀεφθδὶα δϑὲ: εγρὸ δεχυδὶα ρ]ητὶβ δἱ ραυποϊοτίς 
30 ἔπετὶξ Ἰμοῖατα, ἰπϑῖθσφαε, αὶ ἀςαηαία νοἱεὶ. δεὰ δοφυαὶε ἴῃ ἀθοθβυϑ 

φαἴτεπι σοπβοίταγ: ἜΓρο ἱπ αἰϊογυπι ἀοφυῦηι δοὰ δοαι!α 6886 ᾿πϑίατῃ 
εἰ: 1Α]16 ἀδιατι ἔαετγίξ ἰπϑῖαϑ. οὔτω ἰρίτυτ ἱπδιεϊα δὲ ἴῃ ἰαϑῖο οἱ ἱπ 
δεαπαὶ! εἰ ἴῃ ταραϊειαῖς, ἰμϑίυπι χαϊάοιπ οἱ ἴῃ φυϊθιιϑάαχῃ ἀϊοδῖυτ, 
δεηυδῖε γεγο φυϊθυβάαπι δεαιαϊα, πεοῦοη πιδάϊαιῃ ἴθ φυϊ αϑήατῃ 
τηϑάΐατα, εγὶς τιφετῖα. δὲ ἰαϑῖθη οὐρὰ φιοβάδπι δἱ ἰπ χυϊβυδάδηι. 

ε αποπίαπι ἰρίταγ ἰυϑίαπι δϑῆμα]α δὶ, δ μαΐς ργορογίίουε φαδάδπι 
τεϑροπάει δεχααΐο, μιδῖθτι ἔποτί!. αἰχυὶ ρτγορογοπαϊϑοῖῃ ηπαίξαοῦ 
ταγιρΐῃ!8 τοϊηἑπυπι ρογβοίϊαγ. πῶτὶ φιθπιδάτποάι α κα ὁ, ἰϊὰ ὁ δὰ 

1944. οἱ ργοροτιίοπαϊθ εϑὲ αἱ φοὶ πιυζια ροδδίάεαι, οὔπίεγαϊ πια]τα, ἰϊα 
υΐ ῥδῆρα ροϑεϊἀεαῖ, ρᾶποα σοπίεγαξ. γαγϑὰς ἐοάετι ῃοάο αὶ ρὶα- 

[ποτίτ ἀοτηοοιίσαπι, χαρὰ ἐπ ῥγδδδθητία τοϊπίτθ ἰπδαρδαιθα, φεὰ οὗ- 
τἶϊθ, οἰφαίάοπι ἴπ οἰται] τα άϊπα οἱ ἀοιδαί ϊτατο εἶν ]6 ̓αρῖππα υἱάετὲ 
ἄεθεῖ. ργαδοίογεα ἴῃ παρ] ϊοτίῖϑ εἰ σἱγὶ σοταπποίοδίοις ἰαεῖατα οσῖ 
ἔετε φυοὰ οἰν!]6 ἰαϑίαπι: ἀεϊετίαϑ πάπας δὲ τπη]ΐογ νἷγο, εεὰ φαλὰ- 
ἄαπι πιαρὶδ οοπίαποίπτα δὲ χαοάαπι τρρίο τοαρὶϑ δεχια!εκεὶο ραττῖ- 
ο6ρϑ: δὲ ργοίπαθ ἱρϑογατῃ υἱἕα δὰ δοοϊδίβίθπι οἰνί]θπι νυϑμελειῖθε 
δορεάϊξ. ρῥγοίπάο ξυϑίθπι οἴΐδπι τ! ]]Ἰοτὶ γα υἱγοπα ργαοοίραυπι 4πο- 
ἄαπι πιοάο ἴαπι ρῖϑο αἰϊίδ οἶν:]8 εδῖ. φηοπΐδαι ἱρίτογ ἱποΐατα εοὶ φαοὰ 
ἰπ οἶνι!ϊ οοτμμππίοαοπε ροοίϊαπι, ἰὰπὶ ἰαρε τα φααπι ἰαεῖαε εἴτε, οὗ- 
τίϊο ἰυϑίατα ογιῖ. φεὰ ἑπδίοττιπι φααοάδιη παΐηγα, συδοάομτ ἴορε σααμξ. ᾿Ὁ 
σεγαπα ἀγοἰϊγαγὶ ἰϊὰ ὁροσέεϊ, πὸ ρυξεταηδ. πυπαύδια ἐχοϊάοσο 48 δὲ 
παίαγα δῃηῖ, 4πῶ8 8316 Οἰΐδη; χρθἰ Ποη δῖα ϑαθοπηξ: Ὡξ, ἰαφθδτα, αἱ 
“δου ϊατὶ οταπ οὗ δεῖ ρογ οἰπὶδῖγα δπηϊξδιηογ, ἰάπάθτ δἰηἰρῖχα δα διο- 
4ις ἃς ἀοχίγα πξεπιγ. αἰαὶ ἃ παίαγα οἰπίδίγα δεῖ, εἰ ἀοχῖγα πλαῖδο 
ταῖπα9 παῖιγα ροϊίογα δαπὲὶ δἰ ἰδισθ, ἰδιαοῖδὶ ουποῖδ διηϊοῖσα, δέοαξ εξ 
ἀεχίτα [αοϊμιμδ. πααθα φιηοά πιρξατὶ ἢδθο φπϑαηξ, ΟΡ» πος. ἃ πόξαισα 
ΠΟῺ δαηΐ: ὙΘγίπι δὶ πἴ ρἰατίησπι, ἀϊαασαθε ἰΐὰ ροζιδειοϑοῖς εἰ 



το σαἴογὺῃ ἢὶς ργοροοῖῖα 

ν ἣν ἐς 

(ἰλφμποϊεῖτα εδὲ οἰηϊοῖτα εἰ ἀοχῖτα ἀεχίγα, ἰὰ φαοά α Βαίατα εϑῖ. ἑάετη ἰπ 
ἃ παίαγα ἰπϑι14, δὲ ποϑίγο πϑπ ἱματηαϊοπῖατ, ποη ΟΡ Βος ἃ παῖαγα ἱπδία 
ποι ἐπουϊπῖ, ἱπιο, δφαίάοπι ἐμογίπε. πᾶπὶ χαρὰ αἱ ρ᾽ ατίπισπι ρεγάα- 
ταί, ἰὰ ργοραίαπι ἰπβασα ἃ παίωγα εϑῇ. συοᾷ υεγο 508 σοπϑιπαθλῃϑ, 
Ἰεροᾳαδ βοἰβοιτησα, ἰὰ οσοτῖα ἰαδίηπα δἴαιιο εἰΐδαν ἐσ ἷερε ἰαδῖππι πυᾶ- 
οαρασναδ. ῥγωθοῖεὶ ἰρίϊπτ ἰυσίαπι σαοα ἃ παίωγα οϑῖ, 11 συοὰ εχ 

, ἴοφα. οεῖοτηπι φαοά ἰαάαραπλπδ Ἰαρίηπι, οἶνλλδ δδῖ: δῖχοϊ οἶν!]8 ποῦ 
πδίαγα 86 ἰδὲ δδῖ. ροστὸ ἱπίυϑίαπι δὲ ἰπἰαγία δἷνς ἰηϊπϑῖς ἔδοῖυσα 

κ υἱάδνϊ ροϑϑῖπι ἰάδτα 6886: ποῦ ϑαπὲ ἴδῖποη, δίφυίά αν ἱπίπδῖτπι ἰεβ 6 
Δεβοϊτατ, σθαι ἀδροβῖϊο φαδπάδαι ἔγδιιάαγθ ἱπιυδέαπι δ᾽; δὲ ἰαϊυτία, 
ΔῈ} ἰπίποιε δ] φυϊὰ ρετρειϊτεῖατ. ἰΠάοπὶ ρόττο ἰαβίστα ας (αἱ ἰϊα ἰο- 
4πιγ) ἰυδιίβοαῖο, οἶνος ἰ( χυοὰ ἱπδῖο δἰτ, ποῦ δὲ ἰάδτα: παπε ἑπδίοτα 
ἴεβε ἀεβηΐϊυπι οδὲ, οὔπι δἰξ ἰπϑιβοαο ἔδβοογα ἰυδῖα. χυκπὰο ἱφίϊογ 
ἰαβίατη, οἱ φαδυάο που πεῖῶρο, πὶ ρδυοῖδ αρϑοίνδιι, Ἵουσα ἀβαϊα 
ορέτα δἵ ϑροηξδ φαὶς ρογεφετιξ (4υϊὰ ϑροπίθ' εἷς, ρβ}]0 δηΐβ ἃ πορὶϑ 
ἀϊρίπτ εδὲ), οἱ φαδηάο δοϊνοσγίς δὲ ἰδ χθθπι οἱ οαἹ εἴ 418 ἀς οὔπ8α., 
ὧδ ἰπδῖα ρογαρὶϊ. τι θμπ ἃ ἀδιπι! τοῦ δεῖς, δἰίαπι ἰαϊπδῖπδ, χαὶ φοὶν εγὶξ 
εἰ ἰὰ χάδια δὲ οαἷΐ εἴ οαἷπϑ οαποδ ἀο]ααοτγίξ. δὲ οὔπι Βόγϑαι η]}}} 

“«[0 ποῖοπιϑ ᾿πἰαδεῖ Ἰδχηθα ααὶρρίδιη οοτηπιίδογῖ, τατα ἀδίνητῃ ἰηἰαδὶαϑ ποῦ 
εεῖ, δεὰ ἱπίοτιπααῖαδ. παι δἱ ραΐγεπι οοοἰἀοτῖϊ, κα Ἀοϑῖοτι ταῖαϑ ὃ0- 
ἄάεγοι ἱπϊαεῖατα φηδάοπι ορταπῆδις, εἴ οῦτα πδιηίποτα δἰϊεοεγι ἱπίπ- 
τία, εξὶϊ ἰδπιθὰ ἰηίς δίτογ. χαοηίδτῃ ἰρίτατ ποῦ δἰἴβοεγο ἱππεῖ, ἐδὶ 
ἐπϊαδῖα ρεγαρααῖπτ, ἰὰ ϑεὲ ἰπ ἱβμιογδθάο ροδίταπι (μος. ρϑαΐο απὶδ 
ἀἰοϑετοΐπνα5), σατα᾽ ὩΘΌσπαπὰ σΟηδα]ο αποπχηθη οὔἴερα δι, πεαθθ 
σαὶ δας χα ἀδ οδῦθα ἐβοϊιηι δὲ, ἀδβηιεπάα χσαοηαέ νἰ ἀεῖον ἴστο- 
τδηῖῖδ, σποπατπα. ραοῖο χαυὶδ ρ6γ ἱβπογωιβείδτα χαθπι ἰδοῆΐε, ποι αἴδοῖξ 
ταϊαγία. δἷξ ηἰπιϊγοτα ἤδθὸ ἀςβηϊεο : φπδαάοούυπαας ρεγρείγαπάϊ α]1- 
φαὶά οαπ8ε ἔπετῖξ ἱρπουδηῖίβ, ἰὰ ποῖ ἕι δϑροηῖδ, εἰ ργοίπαβ πὸ αἴβοὶξ 
χαίάςπι ἱπίατία. δὲ οππὶ ἱρδ6 δῦδα οδῆδα {πετὶξ ἱσπογαπῆδε, ρεγρο- 

30 ἰταγίτατπα απὶρρίαιῃ εχ ἱρβογδαηεῖδ οαΐῃβ ἴρθ8 οχεϊτεγς οδηδα, ἴδ. Ρ δὴ 
οἷξ ἰκϊαγία, διὸ δἰῃοτιοαΐ ἴαχε οὐίταί εἶθ ἀγξυσῖῳγ, ναὶ ἰπ ορτιΐδ 

δυθηῖΐϊ. τῖπο πᾶβαπθ ππϑγεὶ δἱ συὶὰ πιδὶῖ ρεγρειγαγίπξ, οπε σουῖγο- 
γεσαῖα αἴΐεειης ἱπίαγίδι, ἀπεὴ ἡδηθίδι ἱρϑὶ δἷδι εἶπα ἱρπογδηϊδε 
οδηδᾶ Ἔχε τογπηξ: ἴῃ [19 δηΐπὶ ἔαξ πὸ ἐδηΐππη ργοϊπογοπυγ αἰ 'ρηο- 
ταηξθ8 οδεάογεης ραΐγθπι. ἰάθτῃ ἴῃ αἰ ϊϊ8 δδὶ ἱτιογαη 8, 4πδ8 εχ 1819 
κἰξυπηίατ ἔδοϊε πη, αἰ χαΐ ΡῈΓ 'ρδᾶ5 τπΐεγδηξ ἱπιυγίαπι δἷπὶ Ἰηϊ δε. 
4ποτγαπι δπίετη ποῦ 1ρδὶ ἐδηὶ οδῦδα, ϑεὰ ἱρπογαπῖία, οἱ ἀεἸπηααπὶ, 
πευάσαδπι ἰπιπιςἴϊ. 68ὲ δυϊπητατο οἰθδηο αἱ ἱκπογαηῖα παΐπτα 8, το - 

» ἴαξ πεβοῖϊ ἰπξδηϊθδ ραῖγοα οδεάυπε ἤαθο ἩΪπιΐγῶπι παίτγα ἱε ἱπϑοϊ εἶα 
βοὴ ἰδοϊξ πὶ ΔΡ δοϊϊΐοπε ἱπίδηϊδ ἀἰοδπίαγ ἱπϊυδιϊ, ἰρδα εἰφυϊάδη δες 
ἕδοϊεπαϊ ςαθθα εδὲ ᾿πϑοὶτϊα, ἤδαπε ᾿ρϑὶ 8886 ὅπιηξ ςΔΌ88 ἰη50 ἴδε: ἰάδο 
ἂ6 ᾿π1088} αϊάστα ἀϊοπηῖατ. τεγαπὶ ἀδ ἀείεγευαα ἱηϊυγία χὰ ἀϊοα- 
τοῦδ αἰγαις οὶ αἴβοῖς ἱπίαγῖα, δροπῖο ποτ δὴ ποη ἢ ἰπϑῖα ἤδτα- 
πε εἰ ἰπίαδία ϑροπίδ δρίπιῃϑ: δὲ Ὠ0ἢ δροηῖδ αἰβοίπιαν ἰαἰατῖα, οτα- 
οἷαῖαϑ εἰχαίάεπι ἀενϊτατηπδ; εἴ ρσοίπάθ ποῦ ἀδρίυται φαΐπ πδ δροηξα 
αἰξοίδιπην ἱπἰαχὴβ, σιοά α]ῖγο πόπιο ἰδεὰϊ δοίξεγαϊ. ὑδπὶ αδεοὶ ἱπία- 

0 σία ποῃπθ δϑὲ οἴζεπάϊ ἢ εδὲ 1ἴ8. δὲ δαὶ φαῖρδην [παῖς δοχααϊο δοϑεαηὶ, 
ἰάᾳῃε δ]115 οοποθάππε, χαοήδὶ δβαθαϊα οοπδεαυΐ ἰυδίατη ἔαϊξ, εἴ πιΐ- 
πῶ δ ΒΑΡ ετγὸ ἰπίατγία αἰδοῖ, ϑροπίδααε τοΐππϑ μαδοῖ, φροπῖε ἐτρο, δἱξ, 
4εῖδ αἰδοίων ἱπίαγία. συδγοτα τηδπί[ϑϑῖαπι Εἶπο χυοαπε οδϑὲ φποὰ η6- 
το δρομῖα ἰαεαϊτατ. πᾶτα σπποῖὶ φαΐ πιίηπδ σοπϑοαπαηίοτ, τὰ 
παποίδοπηϊωγ αὐς βοπογετα δὶ ἰδπάθπν δοὶ ρογίῃπες δὶ ἀπ οἰ τἰδήι 
δαὶ αἰϊπὰ αυ!ὰ ἰὰ ραπυθ. σούττη πὶ ἴῃ σνίσοπι δ οαΐα 8 δἰ πὰ γεοὶ- 
Ρἷτ, σαι τερθπάϊιαγ ργὸ 80 παρὰ διαϊεἶξ, πουθίχαατα δῇποϊ ταν ἴη- 
ξατία. χυοαοὶ ἰηϊυτία ποη αἰβοίϊατ, πα ϑρομῖθ χυίάοτα δτζο. τῦγϑυξ 
χαὶΐ τοἶπαϑ δϑδααπαηίατ, οἱ ἡπδίδπιμ δοαθα]6 πο δοοϊρίπηξ, αἴ 
ἐπήατία, ἤδεπι πο !] τα δὲ ὁχογπαι μας ἀδ οδπδὰ ἐὐδάμππε; συοά ἀϊ- 

Φῷ ὁαηὶ δεπα]ο τὶ σαροτα Ἰἰσαῖξ, αὲ ποὶαΐ  οαδϑὶ ἐφαίᾷοτα δοπίοτί 
δαὶ απιΐοο." δἰσίϊ βἰΐδοῖαν ἰπίατίδ ποτιο ἰὰ οἷδὲ [αἴ] ἀποῖ!, πεχις 
ἱδοῖαὶ εε ἰάεο. χυοάεὶ δΔοςερεῖθ ἰαϊατιϊσ πΏ}14 ρ]οτίαἰῖο δϑὲ, δὶ ὑτορ- 
ἴοτ' ἰοῖα ρἰοτίαγὶ δοϊθπὶ, ργογϑθῃϑ ἤθοβδϑε οϑὲ πὶ φυὶ μος ταοᾶο ταΐῃῃϑ 
δοοδρογίηϊ, π0}]6 ἰπίαγία ἐπετῖηὶ αἴζοςι, φαοάεοὶ ῥΐαγίδε ποῦ ϑυδὶϊ- 
οἷππίατ, πὸ Ἐροηῖο χαϊάεπι δἰ οϊππξαν ἰηϊατία. ἱπεοτίπι ἰπ Βαῤασπιοάΐ 
Οταιίοης οομγουθγαγὶ υἱθσθον ἱποοπάποπεθυλ, σαδηάοσυάφοι ἴηι 

ες ΟΝ πδπ8 ποααυϊετῦ δρελ 986 οἴΐεηαϊ! ἰάχια δροηῖο [αοῖπ: σοηφαΐο 
ἰᾳίτοτ ε68ὲ 'ρβε ἰαδάϊι: ργοὶπὰδβ δροηῖθ ἴρθ6 δ δοδ6 αἰβοίίαγ ἰπϊαγίδ. 

ἀεβοίο δῆς ργαορϑάϊει γαοπεια. ἐδ δῃ- 
ἴδε ἀεβηϊιο, πειιίποιη Ὑ6 116 δῇϊοὶ ἰπίασδ. δὲ ἱποοπποη γο δαϑ 
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ἱποοπεϊη πίον ἀρῖδι ρτγοίπδδ 5ἱ ἴρβδ 86 αὐποῖς ἱπίατία, στῖξ Ἔγρὸ τοαΐα 
δἷδὶ ἰπῆίρογο. δἔδαϊ ναἱὲ ποιὸ αἰῆοὶ ἰπϊατία : ργοϊθ δ πὸ ἱποοπέπουο 
φυΐϊάοιν ἰρδα δέ886 δροηῖς αὐδσθγίε ἰηϊατία. οαίεγαπι Ηἷπο ἰοτιδϑϑὶϑ 
δῷ ρίραὶ Ζαϊπρίαπι, πυπαυΐϊά «φοοίαξ τὶ δἰδὶ συϊδαυδηι ἱπἴεγαϊ ἱπίμ- 
τὶ ἅπι; τη ἱποοπεϊποηΐοπι δἰφυϊά τι ἰηΐδδῖα οοπδι δεβθοπο υἱἀοίον δου - 
ἰπρότο, μοῦ ποῖῖρὲ τηοᾶο. εἱ φυᾶδ ἀροπάα [εχ ἰσθεξ, δἐ8 δπηὶ ἴῃ, 
4π| ποῖ ασὶξ δὰ, ἱπίυσίο Γαοῖξ, δὲ οἱ ογζα {πδῖπ ἀρόπάαπι τα δ δξ, πιουι- {196 
ὕἄχυαπι ἐγρὰ ουπέδιη ἰά οροεῖξ, ἰρϑαπι αἴῆοῖς ἱπϊατῖα. ᾿ς σογῖ ἴεια- 
Ρεγδπΐοθπι 6586 ἰδ οἴ, γοῖπὶ ϑιιᾶπι πο ΟὈΪἰπιᾶγα, οἷν ϑ γϑιη ἴδοαγο, οοσ- 
Ρὰ5 οαγαγα, ἃς ἰά ρεπῦϑ αἰΐα, «υΐ Ἔγβὸ βᾶδο πὸὴ ρϑγαρὶξ, 6 αὐβοὶς 
τηϊυτῖα, φυδπάοφουϊάοπι Ἔγρα δἰΐυπι ποιπίῃοτη τα ἰ ἵππὶ οδῖ αὐξεοτῖο ἴῃς 
Ἰωτγίαττιπι. δϑὰ υἱἀθηίυιπ πὸ ἤδθο ρᾶγθπι γογὰ δχιϊτογῖπε, θῈ οοπίϊη- 
δαὶ 86 φυεπιρίαιν αἴβοετα ἱπίαγία. οοπεπροτε ὁπῖτο αὶ ροῖοβξ πξ 
ἐοάεπὶ ἴεπιροτγα Ρ᾽υ5 αϊδρίαμι μαρϑαϊ οἵ τηΐπιι8, αἱ δίπιαὶ δροπῖδ οἵ 
ἰηνὶϊο ἀραῖ φυϊοσιιδπι ̓  οἰηυϊάθιη χαὶϊ αἴβοῖς ἱπίωτία, απαΐδητ αἰβεῖξ, 
Οἷα δάνηϊτεῖς, ἱπιαγία αὔδοϊασ, ααδίεπας αὐποίτοτ, τοῖπτιδ. φαοάσὶ ἴρδε 
δ: ἱπίεγε ἱπαγίδτα, σοπερογῖξ αἵ ρὸν ἰάδπν τοπερτδ ρἷυσ ἰάθπι πά- 
Ῥεδῖ εἰ πιΐπιι8. σϑγομι πο ποτὶ πον Ῥοτεβξ. πὸρ δτκο 86 φυϊδρίδτῃ 
αἰζεςοτγὶε ἱπίῃγία, ττγδ5 Ζηὶ αἰ οἷς ἑπϊαγία, δρόπεο [αςὶξ ἰηϊατίατη: δὲ 
δἰζεοϊασ ἱπίητίδ ἰηυϊτα5 ἔδγὶ ἱπϊασίατη, ργοῖπαο οἷ σοπᾶπραϊ δὲ σαοπι- 
Ρΐἷδπι αἰῆοεγα ἱπίατῖδ, σοπεοτῖς δἰτπαὶ εἰ ἰηνυῖτο δὲ βροηῖε φυϊοχπατω 
ἄρογα. ἰὰ δυύθτι ἤδγὶ πὸπ μοΙδδε: πὸ ἴα χυΐϊάδπι ἰρίτοτ οοπτρογῖξ 
δ' δ᾽ φπδπαυδῖη ἱπέδγγε ἰηϊυγίαπι. ττιγϑα8 δὶ οοπϑ ἀθγδυθγῖς αυϊδβρίαπι 
ἀτιϊοα αγο 8. ἰπϊαγίαϑ,., ἰάθ πὶ ΔΡρᾶγθΈ πᾶπι σαϊσθησος αἰτοτὶ ἔδοϊπηξ 

τηϊητίαπι, [ὰ 1}}1 [ἀοϊαπὶ ἀαξ ἀδροδῖτο ἐγαυάδπαο αἰ αὐ οἰ οτίατο οοτω- 
τηϊττοπάο οὶ δἰϊχαοὰ εἰιδπιοάϊ ἰηϊαγῖίαα ρθθὰ8 ρδγιϊουἰδιϊπὶ δατοϊν- 
ἰοπᾶο; πὸ ἴδιπδπ πυϊδρίαμι 866 ὑπαυᾶπι ἀδροσιῖο ἔγαυ ανΐ, πο αῦθ 
δδπι δά !τογίο υἱείαυϊε πχόγοπι, πθαὰδ δ10Ὶ1 ζαγαῖαδ δεῖ. ἰδ δὶ 
ἰϑεῖδ πιοεϊ 5 ἱπξεγίαγ ἱπίατῖα, ποαηα οσοπιϊυρῖς πόογατα φυϊοσοδπι δάνεγ- 
δ πὶ 86 ἴδοογα, Ὧ6 ἰά χυΐϊάοπι οοπεροτγὶς οὐ ρίατι, δὲ αἴβοοτγο ἱπίυσίδ 
δἷη δοοῦβ, δὰ πὸπ ἔπετῖς οἰν 5 ἰπίυτία, δε ἀοτηι5 δά πιϊηϊδιγαιτιοτιἧδ 
ἔρω» (Ἀπιὶ Πϊατῖ5, δυΐτυα 5 φυϊ δ ἱπ ρίωγϑα ἀϊϑεγι υΐα ραγῖεβ ὑπᾶτω 
ΔΡεῖ δῦδπι φυϊάοπι ἐδἰδγίογθπι, αἰ τθγῶτη Ὑ6γῸ τη δἰ ἰοόγθῖη: ργοὶπάδ 8 

4υϊά 'π ἀπίτπα Ῥτγοογθοίυγ ἱπίατίαγατη, [ἃ ρατεῖοπι δἀνυθγδηση 886 ἴῃ τὶ- 
οὐπε 65ῖ. ἔδυ παγαπι ρόττγο ἰπίυτίαπι εἰς ἐγ εΐπιτι5 ἰὼ ἀδιθυϊογθτ 8Ὸ 
το] ΐογοιη, οἱ ἤαὶ δἀνεογβαπι 56 Ἰαδζαπι δὲ ἱπιαϑσίαπι. ὙΘγΌτω ἰὰ πῸ9 
πῦμῃο σοηϊδοΐδηηι, 56 οἶν!]6. δὲ ργοίπάθ ἴῃ ἰά ρϑῃμδ ἰπϊαγιϊδ, {πα 
πππς ἀοπηπι ρεγν δβιϊραπηις, πϑοϊίηπαπι οοπϊηρὶς τιξ 8εὲ φυϊϑχαδτη 
αἴβοῖδε ἱπίαγία. δὲ ἱπδβιροῦ ὉΪΟΓ αἰβοῖς ἰηϊηγία, δὲ ἐπ αἴτο ἱπιυγία δὲν 
ἴῃ δοη6 φαΐ υἰσαπαμε ἱπίασἴε ροϑοί δαῖ, δὲ ἷπ ἱπάϊοαδηῖε δίχιυο ἀϊϑετ- 
Βυθηῖς, υϑίυτὶ ἴῃ οογίδτηϊ πὶ θα 5 ἢ δηἰπιυθγο χυΐ Ρτδετωΐατω ἃ ΡὈτδϑδῖὰβ 
δἴχσπα ἤδος ἱπήϊςαπὶο δοςορὶξ, ποι ἴρ86 ἔδοῖξ ἱπιαγίατη, ἰδιηοἰδὶ εἰ ἴπ- 
ἰπδῖθ τὶ αΐθτα δϑῖ: δϑὰ απὶ τ ἱπάϊοϊππι τπαίδαπο δἰ θαῖς, 18. αἴ 
[δεῖς ἱπίατία, δίψα αδὶ τάθτη αἰβοίας ἱπίατῖα, οἱ Ὁ Ὶ ποτ. πϑπὶ χαϑ- 
τοππϑ γϑγα, δὲ υξ ἱπδιϊ παϊαγα ροβιυϊαθαῖ, ποη ἱπαϊςανϊξ, εδἴθποδ δἷς- 
ἐδοῖξ ἱπίατία : φυαίοπιιϑ γεγο δἰάθπι ἰαδίατη 6886 Υἱδαση δῖ, δας  ατιᾶπι 
αἰζεοϊε ἱπιατῖδ. 

8, Οὐοπίαπι ἀδ υἱγιπέθα8β, εἴ φύδε εἶπὶ εἰ ἰπ φυΐθαν εἰ οἶτοα 
4ῦδε, ἴαπι ἀϊοίαπι 6δὲ, ἀδ δἰπροϊ οααθ, χαρά οἱ τθοῖδ δβᾶπιῃδ ΓΒΈΟΠΒ 
88 ορἔϊππαπι, ἰτα πἰπιίγαπν οχ γεοῖδ τϑξῖίστθ ἀρογα ἀϊσεπάο, δδὲ αἱ 81 
φιῖο ἀἰχετγὶι νδ] θα ἀΐη θη) βοεὶ ορεπιαπι, εἱ φαὶς δα! αργὶ θα νυ ϑδοαῖασ. 
δὰ υὔχας πιϊπῃϑ δρεγίπσα; δὲ ργοϊπάς ἀϊοδὶ αἰϊχαῖβ “ἀρογίο ταὶ 
4π86 βππηὶ δ πρτὴρ." ἰάεπα ετὶϊ ἴῃ ταζοῃ δ, δὲ ἴδ φυϊὰ δξ γα ο χαᾶτω 
4πδε ο8ἷῖ τεοῖδ ψϑεῖο δεῖγα ροβιυϊαρῖι. ἔεστη θα πιογὶξ πϑοθϑβδσίατη ρτὶς- 
ταῦτα ἴῃ 4π0 ταῖϊῖο ρὶ ᾳπίτυτ οοποίβογδγο. "ραποῖθ δχαίάθτη ἀδ δηΐπια 
δηΐθα ἰοουμὶ, ἀϊχίηππα ἀπίπιαθ ρδγίεπι ε886 4παὲ μαβοδὶ γαῦομπετι, 
ἀτγίοπα 4026 οἷὲξ γδίϊοπὶβ ὄχρϑῦϑ. 68, ἱπθδῖη Ῥῶγϑ ΠΠᾺ δηΐχπδα, 
δῸ8 ΓΑΙ ΟΏΘΙΩ, ἰπ ἀπ88 δϑὲ ρᾶτίθ ἀἰδισι αΐδ, χαδτττρ ππα φαϊάεχῃ 

ςοπση] διγίχ, αἰ τοτα βαΐρτα ϑοϊδη δε ἱηἀαραῖτίχ. 4066 χυοά ἱπῖεν 86 
ἐπ τίσοιι ἀἰϑαπιρηαπεατ, ὁχ δαί οι ἔδοῖ! 6 ἐπ οτὶϊ ἰπιαεσῖ, πᾶσω {ποτα - 
δάπιοάαπι ἱπίεγ 86 ἴῃ στίσοπι ἀδῥεγηπι οο]ογεϑ εξ ϑαοςαϑ οἴ δοπ οἱ 
οἄοτ, ἰἀεπὶ 6]108 ἐρϑϑ δαειιϑιι5 ἡδῖπτα αοοοτατηοάδυϊξ. δϑοσῦτη ἤδη πα 
δυάϊετα, δαοοῦτα καδία σορποδβοΐπηοθ, εἴ ΘΟἸογθτη υἶδτι. δίση το τ ςδῖθτα 
πᾳῆπε ἴϊα δ8 ἤάΡεγα οροτίεξ θΘχίδεπιαγε. χαοὰ ροττο εἶδα δἰπὶ δῃ}- 
Ἰεοῖα, δἰΐαθ φιοῆθδ 6856 δηΐδαα ραγῖοϑ τπδηϊξεδίηση δαὶ, φυΐβρηε 1118 
οορποδβεῖπνες, δἰπὰ οἰχαί 6πὶ ἱπιθ!]δςῖα ρετοὶρίτατ ({π|6 116 16 το- 
ςδη1), αἰϊαὰ ϑεπεὰ (δθηδὶα δρρεὶ]απι). αἰχαΐ δαρίεοια 111 δὐΐπια ἀε- 
ῥτεδειπάϊκησο. αἰΐα Ἔγρο ρατα ἔπετὶξ 4π86 εἶτοδ δϑηϑι ἶα, εἰ 8118 χτιδθ 
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οἶγοα ἱπίθ]θο 114. οοπβα  ἰαἰτὶχ δυΐοπι οἶγοα 5θηβι]ϊα εξ οἃ στιδε ἱπ 
320 τοῖα δῃπε Ὑδιϑαίγ, ἃἴαψιιθ ργοῦστϑ οἶτοα οτηπία 486 πη οτῖα ἱπιοτγὶ- 

ἴθ4πο βυπῆ. πᾶπὶ ΘΟΠΘὈΪ ἰδ π]Ὸ5 (8 εἶθ αυᾷο ἰπ ποδίγα ὁηηξ ροίοϑίαίθ 
δρθηαϊ ἃς πο ἀρθμεΐ οὐ ἐἰοξοῖα, εἶνε 486 σοπδιδίτιπ δὸ ἀθἰ θοῖαϑ 
δαὶ δροπᾶϊ νοὶ ποῦ ἀροιϊ, ἤδος πἰτηΐγαπι βϑπδιἑα, 'π πιοίσαθα δὰ 
Ροτταπίαπάσπι, ρτοίπεϊο ρὰγα δηϊππαθ απὰ Γ68 ἈΡ ὁπ ἀδ5 δι) ΠῸΠ δρθη- 
ἄλς ἀοἰτρίπιπθ, 5δηβι 5, ἢ ἰδ]ὰ8 ἀθἤπ!δ ἀείποερδ ἀϊσεπάυμι [ιονῖξν 
φααπάοφυϊάεπι 6 νοτγίϊαϊθ ἐϑὲ πο ἷβ βθγπιο δἰ υθγινπι οὐ αδπιο αὶ οἷξ 
δοῃϑιἀογάτηιϑ (65 δαΐδτι ϑοϊοπίϊα, ργυἀδηϊῖα, πιδπ8, δαρὶ οπιῖα, οχίδεῖ- 
τναῖῖο), ἀἰοοπάσπι ἱπσανι [ποτὶ οἶγοα φαοά ππυιηαοάφιε ἰδίοντπι 
εἶς. φοἰδηῖία ἰρίτοτ οἶγου (ἃ φαοά δὰ} δεϊδητίαπι οδήϊς; φαοὰ οὐπὶ ἀθ- 

«ἰϑ7τιοποιγαϊϊοπθ ἂὸ γίϊοπθ δδοὶ οχρ ϊοαΐατα. ργυάθηϊτία σϑγοὸ οἶτοα θᾶ 
4π86 50» δοϊϊοποιῃ οὐδαπὶ, ἱπ φαΐθι5 ἀοϊδοιυβ ον αιίοφαθ, εἰ ἴῃ 
ποθ ἄβθγθ ἃ0 πὸ ἄβογθ οϑῖ. ἴᾶπι γδγοὸ δογθηι πὰ πυπὲ ἡπάθῆηπο 
δραπίαγ, ΠΟ δὲ σοιηπιθ5 αυαοάαιι [αου [85 ἴαπὶ δὰ [δεϊοπάπτι 
ἀῦδιι δά ἀροηάυπι ἀρία. [ασαἰατὶ οαΐπι δα (αοἰονάσπι ἰἤσποαθ αἰίι 
688 ργαείει εἰθοῖίοποιι Ποΐδ, ὉῈ ἴῃ αϑαϊ βοαπάϊ ἀτῖθ, ουΐο5 οδὲ ἀοπιο8 
δοάϊβοαγα, ργαοῖον οἰϊοοϊουοπι Ποὶδ οἱ οϑὲ ργοροδίξιϑ, ἀοπναϑ. ἰάοπι 
δὲ ἴῃ γίε ἰαθυ δὲ τοὶ υΐδ οτπηἶθι5 χαᾶα ρεγεπεπὶ δά [αεἰονάαπι 

αἰϊφαοά ορυς (ναῖφο εἰςοοιίναν γοσαπὶ, Οτγδοοὶ ποιητικας). αἱ ἐπ 119 
ἀττθα8 486 δὰ γοϑ ἀροπάαβ ρογεϊπουξ (ἀοτίναν γοἶρο νοοδηῖ, Οταθεὶ 

το πρακτικάς) ργδεῖεῦ δοϊϊουνεπι πο] 5 688 αἰτας Ππῖδ, αὶ ργδοῖογ οἰϊμαγαδ 
ταοάυϊαίτιπι βηΐ8 ποη δὲ αἰϊαν, σα [ἃ ἴρδιιπι ργὸ βπθ' Θδῖ, ορθγαῖϊο 
αἴψι δοῖίο. εἶγοα δοιϊοποπι ἰϊάηποθ, εἴ αυδο ἤπ ἀροπάο ροοὶτα δυπῖν 
Ρτιδοπιία: οἶγοαῦ εἰ σοιοῦοτο, δὲ 4παᾶο ἰη ἐαοίοπάο ροδὶϊα δυπὲ, ὉΓδ, 
εἰφυΐϊοπι ἴτπιὶ ἔδοϊοπάο μοί φύδπν ἀροπο οδὲ ἀτῖοπι θχόγοθγθ. ῥτῸ- 
πὰ δ Γαδγὶς ρυαἀϑητία ἀοἰ σοι αϊ οἵ ἀκοπαϊ, πα ἐπ ποβῖγα ϑπὶ ροῖε- 
οἴαϊο, παἰἱτιισ, τοηεΐοθτο δι σοπιπιοίΐαπε ἴροα φποῆμπθ δοϊίΐοηθ ργα- 
ἄδυτα υἱγῖπϑ δῖ, ποπ, αἱ (δοῖϊθ δοὺ ἰπταογὶ, βοϊθηῖα, ἰδ άδηάϊ δἰφαῖ- 
ἄοπι δυπὶ ργιάεπίθϑ: δὲ ἰατς υἱγίοϊτίς οδῖ, ἴΐαπὶ σοϊθπιϊδο απιάθτη 
οὐιηΐβ υἰγίυϑ 65ῖ: δὲ ργαυἀθπίϊαθ υἰγεις πο δϑδὲ, δοᾷ, οἴ ἀρρατεῖ, ἰὰ 

10 ἴρϑατα φαΐ απι νἱγὶπ8 6βξ. πιθηϑ βουτὸ οϑὲ οἶγοα ρυϊποῖρία ἐπι! θοιῖ- 
ἴΐατη, βοϊδητίαθ γόγοὸ δογῶη ἢπᾶ8 δυπξ οαπὶ ἀεπιοπείγαονθ. δἴαηὶ 
Ρτἰποὶρία δος ἱπεϊοιποηϑιγα δια, δὲ ῥτοῖπάθ' ἤὸπ οἶγοα ρτποῖρια 
βοϊδητία δδὶ, δεά πιθῆϑ. δαρί σιτία ροτγο ὁχ βοϊθατία τπθηΐθαθ σοῦ- 
βὈτξαϊταγ. σοταρί δοιΐτοτ δηΐπι βαρ οπεια ἴάχα ρεϊπεῖρία υδιη 486 6κ 
ἱποῖρ δ δαπὶ ἀθπποποίγαϊα, οἶγοα θᾶ Ὑθγραϊωγ βοϊοπεϊα, παδίθητιϑ 

ἰρίτον ρτϊποὶρία δου ρ δ εἴ το δαρίευτία, ε8ὲ ᾿ρ58 ποι πηϑ πεῖ ρᾶγ- 
ρερ5. αἵ φυδίεπῃϑ εἶγοὰ δᾶ συδο ροβῖ ργποὶρία σαπῆ, οὔτι ἀειποι- 
βιταϊΐοπο, ϑοϊθηϊίαθ δδὲ ραγιΐσερος εἴ ργοὶπάθ ποῦ ἀπρίυπι φυὶῃ 58- 
Ρδπεα εχ τρθηΐδ δοϊθπιίϊαας οουβείαγ, ργοῖπδ εἶγοα δὰ Ὑθγσα θα 

30 οἶτοα {πδ6 τηθῃ5 αἴψῃο βοἰδηιΐα. οχί δι ϊπιδίϊο δῖ, {πᾶ ἴῃ οπηπίθι5 [δτὲ- 
πιῶ δηοὶρίιο8, δᾶπα ἰϊὰ δὴ 86οῖι8, δα πἴγοπι ργυάἀθπία οἱ βδρί οπα 
ἰάδπι δὲ, δπ πο ἢ δαρίθητία θηΐπι δδὲ εἶγοα δᾶ σαδο ουπὶ ἀοπιοπδῖγα- 
ἴοπο, φαδοαα δεπιρογ ἰϊὰ ΒΑΡ ϑηϊ: ρυυθπιΐα ἤθη ἀδ ἰαἰ ἴθι, δε ἀὸ 
Βἰβ φαλθ δαπὶ ἰπ ρεττηυϊδιϊοπο, φυδπια πιοάσπι γοοΐατη ἱπΠοχυπινο, 
δἴ οαντπι, οἱ ἰδ], 4ιᾶ δυηξ δἰαδιποάϊ. δὲ ἀπ ]ϊα, εἰ φαδο σοπῃξογαπηξ, 
δῸ ποῦ βαρεπὲ πιοάο τξ ποη ἰρίοσ 86 ἱπ υἱσεπι ρετιπυϊοπίωγ, δοὰ. 

αἰδηΐατ, πὸ πππὸ ἢος ςοπίογαξ απο ογᾶθ ἢοπ οοπίεγεϊ, εὑ παῖς 
5 Ἰίοθαῖ, μαΐς δυΐεπι ποῦ, αἴσυιθ ἢος τοῖο εοπίογαϊ. αἴχυὶ οἴτοδ δᾶ 
ἄσδε οοπἔετγιηξ ῥγιεπεῖα εδὲ, πο δαρίεηῖία. αἰξξογάμξ ἜΓρῸ ἱπίδτ 
38 ῥγαάοηξία δἴσυθ δαρίθητία, πἴγπτη ϑυζοτπ βαρίδηῖία νἰγῖιβ οδὲ δ 
ποηΐ πο ρογορίουτπι δος οχ ἴρβα σοτίδ δ δηϊία υἱγτυΐοπι 6556. 
ὕᾶτα 8ἱ υἱγίαϑ δεὶ ργυσοηῖῖα, ραγιῖδ ποῖπρο αἰτουῖπα, ὈΣ ἀϊχίταπ, σαδο 
οχ τγαϊϊοπο ϑππὶ: οδἴσυθ γα οπεα σηυᾶτα σαρίδηιία ἀφεοιίογ, εἴγοῶ 
ἀοιϊοτίογα ὀπὶπι υογϑαίησ, συαυ οσαϊάδιη βαρίοητία εἶτσα οι ΘΓ ΝΏΤΩ 
ἄινίπυπιχπα, οἰ αἰχίπιτδ, οῦτα ργα θπεία 4ε Ποπιϊηΐς ἐξ σοπιπιοᾶο. 

τὸ 4παγα εἱ φυοὰ ἀείοτίι5 νἱγίαϑ δδὶ, δεψαυπι εἰΐαπι [αοτγίς, φαοά τηϑ] ον 
δδῖ, 6556 υἰγίαϊετη. ποῦ ἀπβίωπι ἰφίτας φαὶπ δαρίοπεϊα οἷς υἰγῖαβ. αυϊὰ 
βδὶ δπΐοτα, δε οἶγοα χυοὰ ἱπάποιτία δῖνο ἱπιθ ρθη δὲ ποπηρα 
ἰπἀαειγία, πὶ φυΐθα8 οἱ ργυδοπεῖα, οἶγδα δα 4π86 50} δοιίστιοπι σδάἀππξ, 
ἱπάυδετίπ5 δἰ φοΐ  δπὶ δῖνο ἐπι ]ρ 6πε ἀϊοίξαν, φαδίθπιβ σοηδοϊεγο τϑοῖθ 
δἰ φαϊά, ἰπ ἀἴοσατα ἃς ρΡογορίοογο ροϊπουϊε, δὲ οἴγοα ρτιδῖ! α ἔπ ρα ἢ δααα 
εἶπας ἰαάϊοίαπι δῖ. ἰρίτατ ἱπαυρετία, αἴθ ἱπάπδιτίας Ῥγυδοπεδο οὲ 
ῥτπάθηεῖβ ρᾶγβ, ποὸ εἰϊγα Βᾶδον ποαπδ δηΐπι ἱπἀ πδιτίοτη 8 ργυδεπῖθ 
ξαρδγδυεγῖβ. ἰάθιπ ὑγοΐδοϊο οἱ ἐπ αδιατία δαί ϑιϊππδπάωτα δϑὲ. πᾶσα 
δϑτυτία οἱ αβιαῖθϑ πὸπ δδὲ αυίίοπι ρττιοπὶϊα πεαπα ργυάδηβ, το- 

"0 τιυηΐδιπαπ ῥυιιάθπϑ δδίαϊπιδ: ἰάθο δδια δ δάϊπνδι χυοάδπι τηο 

᾿ΜΑΟΝΟΚΛΟΠΜΟΆΝΑΙΙΌΜΊΙ. 

. δὶ} δοιϊοπεῖν οδάϊε, φπαπάοφυϊάοια νἱγίαϊθα οπππθδ δὴ} 

τἀ οηιΐαπι. «οἰογατα δϑέπξιβ οἰΐδπι τιδὶπ9 ἀϊοίτατ, χπεταδότηοδστι 
 τῦμεσθμο δδιαϊταθ ἡυΐάεπι [αΐδθ6᾽ υἶϑυϑ' 65ὲ, ποὴ διϊδσ Ῥτυάειδ. ρὸν 
ἀεπεῖθ παπαυα οἱ ργιμεπιῖαθ δοὲ οριίπια ἐχρεΐετθ, δᾶστε ϑετηρεῦ 

«δἰδὶ ρυόρόποτγα ἃἰησθθ δομίατε: δὲ δοιυτίδα εἴ δειοτὶ [αθγῖς οοπί εοῖδτε 
ἐχ φυϊβαϑθηαπι ἀοπνοπι ἤδη δἰπρτιϊα π88 δι δοίϊοπεμν ςδ πρὶ, ἐδάπα 
δἷδὶ ρᾶγᾶγθ. βοιιϊωσς ἰρίίατ ἰπ Ποϊαδιποὶ ἃς οἶγοα ταἰϊα 6556 υἱ ἄξαϊπε, 
ἀπθὶταν τίς χυϊερίατη, οὲ αὐιιίγατὶ ροϊαοτῖς, φυοὰ ἰοφοσπῖδα δα τοο-. 
τῖρυβ ἀδααθ οἷν! περοῖίο ἀδ δαριδωεῖα ἀϊςαπιιβ. πότερ χοὲ 
τττὶ φοϊάθτι ἀθ μᾶς γα ποὸη υἱάθδίυγ 6886 αἰΐδπρ σοπει δγαξῖο, 5ὶ, οξ 
ἀἰϊχίπιαα, εδὲ υἰγίυσ. ἰΐθιν ΡἈἰοδορἢ δϑὲ ἠδ ἐϊ5 οπιπῖδαν νεὶ οὐδὲ 
τγδοίδτα ᾿αμὸ ἐπ εοάεπι [ργίηϊ. δὲ πδοθββαγίαπι, οὑπὶ ἀπ Ἠϊς 
ἴῃ ἀπίτοα ἰοχοίπιυτ, ἐδ οπιπίθυ8 ἀΐςεγθ. ἴσο οβὶ 'π απίπια βωρί οί. 
Ῥγοΐπά δ δἰϊεποτι ποῖ ἐποτὶϊ ἀδ αηίπνα φυοσιε ἀΐςογθ. φυστπδάτπο- 
ἄππι νόγοὸ μαΐνοὶ δοιιεῖα δὰ ργηάεπεΐδπι, ἰἰδ ἀθ σπηςιῖθ τἰγιυι νης 
Βαβετὶ ρυϊαηάυτα οοξ νεἶος, ᾿παύδπι, δαπξ υἱγίπτος σαδο παῖτιγα σαπῆ 
δἰπρ} 5 ἱπροηϊῖδθ, ἰβπαύδϑηι ἱπυρυΐδθ αυϊάαπι αὐὦ [οτια ας ἱπδῖδ, ἴα 
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πποηυοηπα οἰϊγα γδίϊοποπι; ΠΘΟμΟη ἀ6 5ἴπρι]β ογρὰ δἰτιδτποᾶϊ ροεϑῖθ 185 
. ζοβηόδοογθ. δαπὲ δυΐδτι ἰᾶπὶ οοποποιυϊπα φπῶπιὶ σΟμ6 10. αἱ 

οὔσι γαϊΐοπο δαπὲ, υϑαἱὶ ἐοπυρεταπτία δὲ [ογιϊινάο, φυδίοπς δαπὶ 
υὐγίθξοα ὲ ἱπροηϊίδο, ἰδ αὶ] 68. παιογα] ας ἰρίτον υἱγῖτϑ θα αυδο εἴτα 
ταϊϊοποπι, ἃ γαϊϊοπθ δορῶγδίδ ρᾶγυδ δϑὲ, οἱ {δε ἰδυ ἀδιίοινο εἴρια πό- 
ᾳπαχοδην δἷξ, γαϊϊουὶ εὖ ςοπϑὶ ο δάϊωποία ροετίδειαπι οἴβεῖς υἱἰγεπίοτ: 
ἰάθο οἴϊαπι ουπὶ ταϊΐοπθ Ἔχογοθίωγ, ποθ. εἶϊγα γατίοποτη δαὶ δὴ τῖν:- 
ταξδαν παϊιγα 5 ἱπιροΐδτδ:' ΠΕ4ῸΘ ττιγϑαδ γαῖϊο δἰησυὸ ἀοϊοςῖης δόπιο- 
ἄσπι ροτβοίταγ, οἱ δἱξ υἱτίαβ. οἰἴγα ἱπὶ ραΐδυπι παϊαταΐοτω. ἰθο ποῖ ν 
τοοῖδ δοογαῖε5 δεπιίεραῖ, μα πὶ ἀΐσεγεξ υἱγιαΐοπι 6556 ταϊοησα, ργοῦ- 
οογεξ δἰχοϊάθιπ Ὡἰ 1} ἀροπάο ἔονιϊα ἴα ἰυδία, ηὶ ποβοῖγεϊ ὃς ταιϊοπὶ 
ποη ῥτοροπογδῖ. εἰ ργοῖπάε υἱγιαξειη γαϊϊοποπι 6596 ΟΝ τεςῖς δίεμαξ. 
τηοἰἰὰ5 πῦπο Αἰϊὶ, παᾶπὶ ἰαχίδ γοδῖδτν γαϊϊοποπι ποινοσῖα ἀρογὸ εἰγαΐοτο 
6586 ρεγβιδοπί. δὲ πε ἰϊὰ φυϊάθπι γεςῖο, ἀκοῖ εἰχυϊά οι αϊερίαπι ἰπικδα 
πο ργοροσῖϊο Βοπεδίογωπι, ποῖα σοκηΐοπο, βεὰ ἐνεατίοπαὶ! αἰφοο 
ἱπιρπῖϑα. τεοὶθ υδτὸ ἰϊᾶ, εἰ ἰῃχιαὙυδείδπι γαϊοποπ τ ἴτα ἔπσσπτα, εἶσοῖ 
τεεῖα ἰυϑδοτγὶῦ ταιϊῖο, ἐξα δρδξ. ςδἔθγτιπι Βυϊισπιοήϊ ἕατα δα σεῖο πευτὶ- 
ἀθδπι δι} ἰατιάεπι οαῆϊε. δεὰ πιο]ΐαβ8, αἰ πος ἀοξβηίτοος, στὸ γαδοτε :ὸ 
ἱπιρυΐδοπι 6586 δὰ μοπεδίδίοπι. ἤος πϑπιῆτα υἱγίπα, οἰΐαπνσινδ σαν 
ἰαπιάθπι οδάϊε. οἰγοπὶ ργαάεηϊϊα υἱτῖασ, ἂπὶ ποπῦ αποέξεγα πᾶπιστον 
4υϊερίαπι ροϊπογῖε. υεττιιη θη πηγετο ᾿ἶπο 6556 υἱτιοῖετη σεττοτο Γαστῖς. 
Ὥδτη εἰ ἱπϑιϊτία δὲ ἐογεταο σδίθγδθοσιδ υἱγίατοβ, φυοὰ ποπεβιοτοτω 
4πδ6 δῸ} δοίΐϊοπετη οδάδπι, ἰδιιάδοιΐθα δοοϊ αν, πον ἀπθίπτα χυῖι 
Ρτγυάοπεῖα σαοφας δογαπι δἷξ {π86 διιν ἰατιάοιθ σδάυπὶ ἀθασασε ἵπ 
υἰγιυτῖς ογάϊποπι γεπίυπε. πᾶπὶ δὰ συδο [ογιϊοδο ἀροπόα ἵπηρεῖδε, 
ἐπ οαάεπι οἰΐαπι ργα θη; ἰπ τοϊοτπααο, πὶ ἦρθα ρυδεβογ διε, τα εἴασα 
δεῖϊ Γοτιϊθα ο." ργοϊπαδ οἱ ἤδδς 80} ἰδποπι με Ἂς δὰ [αεϊεπὰο 
Ῥτδοβοτ ρϑογ ργαάοηίία, οἰΐατε δἰπθ ςοπίγουθγεία ρυτι δια καΐν 
ἄἀδπι οδάϊε υἱγίσβαιδ 6οξ. υϑγαπι ρει οπιῖϊα σὴ ἀοιίον εἶν οἱ ἀϊξ, ἀπ 
ποηΐ ἢεποτῖς Ηἶποὸ πο886 ουΐνὶ5, δρδεΐαπο κεῖ δα σποτηδδινοσις 
δοαϊ ποαϊυγαπι. δϑὲ ἤάπαυε ἱπ δοαϊ βοδίαγα, υἱ οἷοί “οἶδε, ταν φαδδστα 
φυϊερίαπι δγομἰτθοῖου ὕγαθοθ (ᾳαθμν πο8 δγο ίζθοῖτπι τ ομαΐπατνβ), 
οὐΐ δ πιϊπδίγαϊ 5656 δεήϊβοβίογ. ἷς ἀοτηιδ δε οἴϊεοϊοτ. δεῖ 58τρ 
Δγοἰϊδεϊο5 οἰθοῖοτ, οὐἷακ ργαθβογρίο δὰ ἄοπνιπι οχίτγτπιοτιάατη 586 
ἔαβετ δεοϊηρὶς. ἰάοπι ἱπ τεἰ!αὶδ οἴεοι:ν! μαβεὶ, ἰπ συ 9 εϑὶ ατειέ- 

- 

δοῖτις δὲ οἷτιβ ταϊπίσίογ ἔα νετ. οὔϊβοιον ἱρίτυτ ἀξ αὐτο γεν στῖῖν ἐἘ ἢ 
Ἠπίῃ8 ἱρβίαβ ἔαθογ 8ο πιϊπίβιεγ. δἱ ἰφίτατ δοίὰθπι τηοάο ἰΐδε ἣπ 
εἰθαθ μαθοῖ, φαοά ἀοαθυπι δὸ γϑιϊοηὶ οοπδοπίαπευπι, οἴϊαπε 

δτῖι ἐ3. 
ἄππε, φυατοτι ργυἀθηϊία ἰδπαᾳύαπι ἀγοδ [δ οῖτα φυϊάαπεν δοξ, φωνῶν 
υΐϊάεπε υἱ ἴρ58 ργαθδοτρβογίε, ἑϊα νἱγίοτεθ, εἰ φοί χα υἱγεσε νας, αἰσοσε. 
οὔπι ἱρίτωτ υἱγίυτοβ δ Ὁ δεϊξοηθιη οδήϊαπε, δἰϊαπι ἢ 
Ργπᾶθηξῖα. αὐτττα οπιπῖ θη {πᾶ ἰπ απίπια, πᾶες ππρογαϊ, αἴ σοσσαῖπε 
Ῥαγίτογαμα ἀπιβὶρίτατ, δῃ δοευϑῦ: πιο ογίαια δοτῖσ, δε δαρίεοιθα καὶ, 
ὑπηρογαγο υἱάογὶ ρᾶτ ποὴ δεῖ: δδὰ δα, οὐ ἀϊοὶ οοϊεῖ, σπποῖα 
ῬΓΑΘΘΟΥ βοηϑαθο ἀοιηΐπα δϑὲ. ςδἰδγιμη ἔοτγοϊταν, πὲ ἴπ Βασι 
ιγίδησῖδ : '5 παπααθ ῥγϑεοϑὶ οπιπῖδιϑ ἀϊσροηδαίσοδ οπιπῖα, δα τεσ 

“ ἄππι ᾿άδτη ἵπιρογαῖ οτηπίθιιδ. σθαι ἀοτοῖπο οὐΐαην ραταξ, ποὺς ὕτ- ῥά τν 
Ῥεάϊευ5 γϑσττη που θϑιϊσαττιπι πϑοοςϑ ἰδ ἀϊδκοίναξοτ, 4πο 
ποδὶ φυϊρρίαπι εἰ οἴβοϊοοῖ ἀραὶ. ἰϊὰ αἴχπο οἰπη τον ργοάενεῖα, ἐχαν 
4ύδτη δαρίδηϊτίαθ 4υϊδπὶ δἰγὶ οπαὶβ, εἰ οἵνωπι ραταῖ, αἰ φαιτῦ ρετειραῖ 
ορτι, δἰζεοϊῃβ οι θη άο δοσχαδ ἐεπιβογαπάο. 

οὔοποτο οαδεξ, 

“ 



ἐδ ᾿ .Ἀ. Ν πὰς Ὁ 
Ῥουῖ δὰ ᾧίδο ἐκαά! ἀΐσιαδ, ρὲτ υἱάσξατ πὲ ἦε πκοψαϊιαῖο ἄβροτα-, 

τοῦ, φαϊάφυε δἷξ οἱ ἴῃ φαίδιμ εἴ οἶγοα φπαϊία. ἀϑφαϊ δα νειν, Βοιο ,, 
{πε δοααμῇ ἰ5,θδὲ,) Παἱ ἀα δαρ Ω 68 ἰξ, ηυοά οἱ ἰοκίδω 

10 πδαὶ αι ἐπ ἰΐ9 χααα ἱορίοαῖστ Βατιἰςα]δῦπι ἀχανοΐπαγο οἰφὶ πηρᾶεαι 
4 ἀοβηῖγθ ποι ροίδδϑὲ (1 ἀπι ὑθέφητη δίκῃ ἰοφαίλυγ) δθο ἐθγα ςβήϊ, 
ἴδηι δεφαίτογ σποὰ νοϊοίσδες φαϊάοηι ἰδρίδἰανοτ εἰἴζδιν. ρ8τιϊοπ]αῖ μα, 
ἀεδυΐγε, δεὰ ποῖ ροϊαϊξ, ἰδ οοῖ Βοσιο δοφαῦϑ. 'ροῦγο διξθπι πολ. οἸμηὶ 
ἴατα οϑάϊε ἰδ δἰπιρ ἰοῖτος, φααρἀοπαϊάετη 4π4ὲ πδίατα οο υδξρ. ἐβαία 
ταὶ Ὠοπ αἰπιϊπιιϊι, δε οὰ ἀμπίαχαιϊ θα ἰορίδἰδίοτ ἀδδογῖς, οτπν 
ἀκρίοτα ΒΟ. ΡΟδ5εῖ. 

νὰ Ζῶ. Νίοαοριϊα ἂς τποάοβιιβ, δἶνθ ἀδαυὶ εἰ Ῥοπὶ πιο! Πἰροπδ, οδὲ 

αἴτοδ Ζπ86 οἵ ποχυίίας, ποῖὰρ6 εἶγοα ἴπσία, 4ιᾶ6 οἸηΐαθ8 ἃ ἰερίοἰδιοτο 
ὭΟΘη κεἴ αὐ ΤΠ Φ 1211] ἀεβηϊια βιιηῖ, οἱ ἰαάοχ ἱηνοδίαϊοτ δογμ 4υλδ 

Ἰορίϑ᾽αῖοτ οταϊ εἶ, οογίοαε σορηοδοῦξα ἰδείδίαϊογο ργαθιθυμῖσδα, Πυ86 
εἰθθι να δαπι. ἰ5 τπυοιϊοσίασ δδῖ. ἰΐδαπο ποῖ οἶἴγα δεηαϊίδξοαι ποι δια, 

ἀράϊοατο δ᾽ αυϊίδιν ταοάθ οὶ, δροτα γάτο δὲ ἑαἀϊοιαιοφυθ ρογάποθτο 
δεφαὶ Γπογῖϊ. 

3. Ῥτοιιριαἀο εἶν [ασυϊα9 {14 ρϑῦ χύδιι δὰ γϑοῖα ἰηδοπάδ 
Σ ἈΠῚ ΒΌΤΗΙΙ 5 δριὶ, δὶ οἶτοα 48 δὲ ΡΓ πἀδηίία, ΠΟΙΡ6 οἶτοῦ δὲ συδὸ 

δ δοίϊζοποι οδέυπι, φαῖρρε φαδε οἶγοῦ ἀοϊ δοῖοπι δὲ ουϊξαιϊοηθπι, 

αδὲ δᾶπ6 ποῦ εἶτοι ργα οηλίαπι, πᾶτα ρτιμθητία πότγαπι οἰ θοιειχ θδῖ: 
αἱ Ῥτοπιρττυο εἶνε τοῖα ἐδ  Προγαῖῖο πα θέταθ 5οὺ αἰίθοῖίο, νοὶ φυϊά- 
πὴλ Βαϊπδιοοι, ρὸγ ηᾶπι ἰαοῖ!α ἐπε Πρίπια 5 φαὶ οἷὲ ἐπ τορὰδ ἀρθῶ- 
ἀιο ἰλοῖα οριπιυπι οἱ αἰ ἰδίαν. εἰ ργοί δ ῥτοπιρεπάϊαἷδ θα 

«οσἰλοδίποι ἀεδεπὶ, 4αδδ [ογιαζιο τϑοῖε. θυθπίαπι, πᾶπι δοΐβυιϑ. τϑιῖο 
ἄεεϑι φυϊᾶ οριίποιιπι δἷξ σοποίἀογδμδ, οαϊ βεπα ἃς [εἰϊοίξεν δἰϊψαϊὰ 
δυοπογιῖ, πυὶς Βοηὶ σοπϑὶιὶ ἰδαάει μαπά τηογίϊο τὴ ρυοτίθ, ϑεά ον. 
Ξαπαῖαπι γος ῖθ ργδθάίοαγιθ. πᾶτὰ 486 [δἰἰοἰϊεν ευδπογίπέ ρἐΐῃρ ἐυάϊ- 
δητῖ5 ταϊοηοπι, [δἰ ἰοἰταῖθδ δοαηαπι. εδὲ Δρρ εἰίαγε. « δε ποπῦθ Ἰυεὶὶ 
εεἰ σοἰϊοαυΐο εἰ σουνεγϑδοηθ δεχυδίθ σα δεῖ δεῖ ρασγο, αἰ, ἰπ-- 
ππᾶπι, 4π6}}8 Γμθγῖξ φα Πρ ες, ἰ8 ἀπιπὶ δὸ {|]ς οοἰοαμπδίατ, δὴ ποι 
ἰά ςετίθ διδοηϊδιογίβ εἰ ἀεἰθοίαπιῖο 6686 ρίαπε νἱάεδίας. οδιεγαχῃ ΒΓ 
“οαἴπθαπε ἀϊξηίίεῖα τ γϑαγὶ οοπδυεξιἀἰπετηαηε μάθεγα σαπὶ ομληῖΡαδ, 
Ἰὰ πὲ δὲ ργοβὶ οταπίπο 6988 νυ εθδίταγ. πιμεε οἴατω ἔοτία χοὶφ- 

10 Ρίαπι ροϊπετῖξ δῇ Ἰηϊαγίβπι ἱηΐεγγε δἷῖ οἴξεη θγα δροπῖδβ, δίψῃε ᾿ϊὰ υἱ 
δοΐα9 οἱ σπβϑτὰ οἱ Πυσπιοάο εἰ 41 46 οδιιϑα, δϑὲ δῃῖςπο ποςυπιεπίαδη 
εξ ᾿ηϊατία ἀδ Βοπῖβ ἃς εἶγοα βοσδ. αἴϊεγθπβ εγβο ἱπἰατίβτα, εἰ 'σπὰ- 
εἰι5, σορπογεπὶ εἰ χυαϊία Βοπα οἱ φαδῖμα ποδία εἶπ. ἰα δαΐεαι ἃς 14}} 
“ῬεγοδἝίεγα ργαάθηεο αἴχῃο ργα ἀφηῖίδε ει. “μος τηοᾶο ἐἔθογίϊ δἰβϑῃτ- 
.ἄατα αἱ Βοππι ἱπρθηϑ, ργπάθηϊία, σου εῖατ ἱπίμϑϑον. ,δη ἐπἰδἑιοδα- ἢ 
ἄσπι ποῖ δῖ υἱ τπϊυδίυιθ ρτπάδαϊα σοτιϊ ες ἢ πεσαθ δαΐτ νἱάεὶ 
Ιἱπΐποῖαϑ, ποὸ ἀΐδοογπεγα ροῖοδὲ ἰπῖες ἰά φιοὰ δι ρ]τοῖτοῦ ἐδ Ῥοπητω 
“εἰ ἰὰ φποὰ δἰδὲὶ ἱροὶ οδἱ Βοβῦια, δε ἐπ 60 δισαῖ, οὔθπι ρτινλεπῖϊδθ 

80 Ῥτορτίῃτη οἷϊ ροβδὲ 1 γεοῖβ οοβπούεεῦα, τ άθαι ᾽ξ ἴῃ το ϊοἷπα αἰἰπά 
οδὶ σαοά δἰ πρὶ Ἰοϊῖον βαἰυΡτο ἱπίποσβαγ, φυοάσαῃο δαπίδίοσα οἰβοίδε, 

αυοάὰ νογαίγαπι οἱ εἰαϊογίαπη εἰ δεσίζοποθε εἴ ἐχωδιίϊουεα δαὶ γεϑ 
οϑπῖ δαηϊιαϊοιθψῃθ ργδοίεπάδηϊ. πες ἰάτααπ Ὡἴ Βαδο δοίδσηδ οἵθπθϑ, 
ἥσταδη πιϑάϊοῖπαθ Πρ οτηπδ δοϊεπδδσι. πὸπ ερὶπι ραγίϊοπἴαγο. πουΐ- 
«τϑ88 θόπατο, υἱ ποτὶ τηεάΐοῃς οαἱ εἷξ μος Ῥοπυπι, εἴ ἤσνατιάο, εἴ 
Φυδὶ εν αἴξοοῖο, ἴῃ 400 ἀδπιππι τα δαὶ εἰπῶ δοϊδητ οἴ δα ὨΡγία ἐρὶ- 

διῖατ δἰταρ ἰεῖξετ οορῃοδοθηίοθ πϑοάσπι ἐδπῖεη οΟπ ἤππο 208 πιοαϊοῖπα 
. φοπαϊϊαϊογ δοϊδηῖα. ᾿ἀθπι ἰπίπδῖαδ. χαρά ἱρῖαιτ δἰπιρὶοἰϊοτ δοὲ μο- 
πιαπι εἰ ἰγγαπηΐβ οἱ ἀοτηϊπδῖσιϑ. δὲ ἐπωρογίαπι, πουΐτ: υϑγυπι δἰ ρὶβα 
ΣουπαΣ ἀπ ϑβοῦβ, γῈ] φαδπάο, νυ]. φαοπιοάο δἴζοοῖο, πεπτίχπαπι Πο- 
σἴς Ἰά ᾳιοὰ εδὶ ἴῃ Ρτὴταὶν ῥγμἀεπῖϊδα, εἰ ργοίηἀδ ἱποδῆ σοτρθ8 ποῖ 
δοὶ ργυάοπίῖα, Βομὰ δἰφαίάεπι ἀο] κίε, φημι δίξαγας ἰηϊατίατα ἢ 4688 
πετῖε Βοπα διπιρἢςοϊτετ, ποι 'ρϑΐ δῃηξ Βοπᾶ, φπαμήοφαίάετιν Φρυϊσπεϊα 
“οἰ ἀοπιίπαϊαδ δἰπιρ οίξεγ οϑυπι εδὲ, ἱρϑὶ οεγῖ ποῦ [οσιδβδὶϑ ΒοπΌμΩ: 
“δῖα δὶ ορὲβ οὔπὶ ἀοπιϊπδιίοηε σοπίπποϊαβ πδοῖυϑ ἑμεσίϊ, τ]ὰ δἰδὲ 

εο φοιϊοίααα πεοηυΐξογ ἴδεϊεῖ, φυδηᾶο ἴωγε πἰὶ ἀοτανιαέθ ποὺ ροϊεϑί.. 
“Ἔϊησ, ἀπιδίχοπάπην οοποϊἀοταπάμππιχας υἱάθίν, δἰσσα δάνογδαδ πε- 
ΟΤθδαι ἰηϊυγία ἤδοπ8. πᾶπι δὶ ἰῃ οἴϊεπθίοπο ἱπὶ ογία δὲ εἴ ἴῃ ρενταϊοησ 
-Ῥσοαοττιπι οἴξεπδὶο, πευξίφααπι νἱἀετὶ ροϊεϑὶ οἴΐεπάετγο, δἰχαϊάδαι χπδα 
θὲ 6886 όπὰ δγδίγδίωγ, βοπὰ ποῦ δυπῖ. πᾶαι ἀοταίποίμ εἴ ορη- 
εἤεπεξα πεχπδπι ποτηΐποπὶ οἴϊεπήππι, φυοά ἱροῖ56 τθοῖθ ὡπ ποη ροϑϑῖϊ. 
«Ῥτοίπἀὰ δὲ φαδε δάνβοηϊδπεα οὔοπάπηι, δὰ δοῦδ διεϊυϊοσίς, δίβοεγε 

οοσῃρείῖξ.. ἡ 

4. 5 ᾿ 

μὔπ υἱάδξαν ἰηίατία, πραϊεῖε δἰαιπιοάϊ ὁταιίο ἰδεβίμηγ' κἀιτάταβ ἰ, 
οὕδπὲθ δι φυϊάεπι ορίηδηϊητ δὲ ῬοϑδῈ ἀοπιπαϊα οἵ ἱτπηρεγῖο οἵ ορα- 
ἐνῇ μὶ, που ϊφυδτι τοοῖε 8 εχὶ εἰἰπιαπίεβ. χαρὰ δχ ἱερίδίδιοτθ 80 

ἐδ. Ἰορῖα παρα ἰφέοτ ποτ Οὔαπίθυ8 δαδάει ἰπρθτγατα, υθστιτω, 

κα ψκυν σα υδαιϑῇ;, 699 

ἘΣ ἀἴοίνμν δὶ, οὐἱ φεῦδβ, οἱ σορίδ ποῦ ἀοίμογιξ δα ἀοπιϊμδηπάπτ ὶ 
ηαοὰ πἰνεΐγοτι Ποτὶ πεφαδαὶ αἱ δίας οτοπδθ δὰ ἱτωρετδπάμπ δρᾷ, 
φυοδοὶ φυϊερίατν ἰαἀβτιδῖηγ 88 σᾶγαγα ἱπιρδγῖο δἴαφυθ ΚΒ Θγπδῆοπθ, 
ἀἰϊχουῖς φαϊδορίατη Ὅσα ἘΠ ὲ δα δδὲ απΐπιβ, πη άρ ἱπιρθγαγα βιθοττδ- 
σξᾷυθ ρμοφρὶθ." φότροτα απ ἄοπι οογηίπιαϑ 58Π08 6886 ε08 σαὶ ἰϊδ γ8- 
βοδηῖις 4αδὲ δἰπὶ δἰ ρ οι ον θοθα, αἱ πὸ ἰδηροοτὶ δποοῦτοθοῖ ςοΥ-ς' 
Ῥπδ σοΐοπο σοπυδίοβοοτο, δαθδπι ῥτίαϑ εἴ ἱπθάϊατη ὀχέροι, ἱτα φαΐ 88 
πδηῦδ Βαραδ γίξ δηϊπιϑαι, π6 φαὶρ ἴδ πιδὶϊ ἐχογοθαῖ, οἱ ορυ θυ α 

εἴ ἱπυρογίατη δὲ οι παῖθ5 δὲ ΟΠ Ώ20 δἰ ἰά κου 9 ϑηπὶ δαΐετοπάα, 
αυδηῖο πο ΡΠ ΟΓ τυ τα ΠΠἸογαθθ οϑὲ Θουρογα ἀπίτηα. πλπὶ αδτηδᾶ- 
τοέπαι ρτοᾶμα δοῦρι αυϊςρίατῃ δοτιἐτηβ νἱοϊυσῃ ἀδρεὶ οἱθὶ βὰ- 

μἰδογο ἰάοηδαπι, τὰ ἱπιργοθᾶπι δηίτπδπι πδοΐαϑ ἰϑ εοδὲ, οἱ δὶπὶ δὰ 

αθδθ πιοπιογαν πιὰ ἀονίζαπάα, μος οἰΐδχω Δι βπτη 6686 ροϊεϑὲ, 

οὐ ἐπὶ ΠΟῊ οἷξ αἰΐτον ἄρόγο Γογετθν απ ἰυδῖθ, φαδηάο παίαγα φωΐ 
υἱ δῖον ἀσίαγος, ἴπ παΐαγα! 5 απίρρθ υἱγίμθα8 ϑοϊυπι ἀϊοεθδππδ 
ἐππροἴσίσπι δἰηθ ταϊίοπο πὰ ποπδοιδίθιῃ ϑεδὲ ὁροτίογε, ἰϊὰ πἰγιίγατ 1200 
δδὶ ἀεἴθοίιι ἐπ γαϊοπο, σαοάοο τβἄοποιι μΒαρθαῖ, πὶ ρατῖῖθτ οδρίαξ 
εἰ ἀοϊίραι, υἱγίαξοτη ρεγίδοϊαιη οὐ86 ἀιοθβασδηδ, 4αλε οὔπι ρτυάθη- 
εἶα ἰογοῖν πὰ αἰΐφας αὐ ποπϑδίστα αἶγα πρζυτ] 6πὶ ἱτπιραϊδατα, πεχαθ 
υἱγίαϑ υἰγέμε αὐνογραδίταν. ἀρπδιαπν. παπαθς Βαροὶ δίχας ἱπαίϊαπι 
αἱ χαϊϊουὶ οἰ ῥεπιροτγεῖ, οἱ ἰροα ργαθβου δίς, αἴ {πο δρίὶ ἐο ἀδοϊϊπεῖ: 
ἔρϑα εηἰπι" δε: 4890. (χμοὰ πιεϊΐπ εδὲ 6] βἰξ. εἴ τε δ] φαυίάεπι 
δῖπε ργυδουδα υἱξίωιθα δυπί, ποις ρέπαεπεϊα ἀρ 5 4π γϑοίἷβ υἱγίῃ- 
ἘΡ8 ροεἔοδιε: νεγαπι ἱπ υἱοθιῃ 8686 οοδάϊαγδαξ, ςοπο ἰΑπῖεα ργαάευν- 40 
ἴαπι. δ ἘἰΒ 110 τυϊπαϑ δἀἀαλῖτοὶ φοϊδρίατα, παπαυϊά [ἴα ἴῃ υἱγίπ οι 
Ἀδρεδὲ χαετιδάιροάυτα ἴῃ τεϊϊψαὶο Βοηΐθ, 4186 αχίεγπα πδεαμε ἱπ 
ξοτροσγα. ᾿ῷθοε ᾶβημθ οὔπὶ [ποτιηὶ οχίποϊα, ἀοϊδγίογε οἰβοϊππε, δὶ- 
οαἱ ὀραμι δῇ ποητία οἰδῖοϑ ἕδος Ἐἐἰ ἐστι] δηῖοδ το] πρόγοϑοβ. ᾿ άθτα 
τολίχπα Βοια, ἀοπήπαϊο5, ποποτ, ρυϊς δείϊαο, πιδχαιταἀο. παυηᾳηϊά 

ἴων εἴ ἷπ Υυἱγέαϊε ἰϊὰ μαρδῖ, αἰ αἱ οπίρίδια ἰμδετία γε] ἑοττπ 
δὲς ἐχυβεγαμα, μαι ἀοέθγοσ, δπ που Υ ςεΐογοπι ἃ υἱγσιυῖο χαί ἀετα 

Βοβοῦ βὶβηίϊατ, ααϊ οὐ ἱπβεηδ ζυετῖς, ἀοιοτίοτεσ [αοὶ!; εἴ ργοϊπάθ 20 
υἱγίαϑ ἰδοογιξ ἀείϊογίογαδ, απ. τπαῖοῦ ευδϑεγιῖ. δὴ 14 ποι σάδτι σδ- 
γαμεῖ ᾳηαπάοσυϊάεια εἰσί ὁπὴξ σρυΐξα αἱϊὰ υἱγτυϊθ ορεγα, αθπιδῶ- 
τοοάπη δοηΐ, ἰά εἴασι ἰ ρτίπηϊδ οϑὲ, οἱ χαὶΐ εἶδ Βοῃΐδ τπππίαζαγ, εἶδ 
επι γαῖα αἱἱ ροδοῖξ, δὶ ἀθανπτο ργοββ δἀνεπίαπῖς οἱ τοὶ ΒοΏοτΘ 
γεὲὶ ἱπξοπ ἀρταίπαῖα ἐμφὶ8 πὸρ πεεῖας, ἡϑαϊιαπι [μετὶς ργορδ: 
πεσπειβοποσ ὨΘαΌΘ ἐπι μογίοπι, ργοραχῃ ἔδοοτίς ἀεἰεγίοτομι, εἰ ρτοῖπας 30 
πὸ υἱσίωδ φιϊάοτα. 1ἢ ἰοῖμια δαΐετη χυοπίδια ἃ ρεϊηςὶρίο πορίδ ἀθ- 
εγτοϊβαιοτι εδὲ σἱγι!ρ8 6886 τηεὐϊεξεῖοα, 4ποηαθ τηϑρῖο εἱξ υἐγίαβ, ὁ 
ταδρὶδ ετὶϊ τηεἀϊεῖαθ. ῥτοίῃἀε 400 δ] τοῖον υἰσῖθϑ ουδθξ δοοθάϑι. 
48ε δα πιαρηίτηἀΐπεπι, που 040 ποῦ ἀεϊοτίογοπι δοὰ εἰΐδπι πιδὶϊο- 
τϑῖι εἴβοῖοῖ: πιϑάϊεϊαϑ πδόσυθ ἱπῖες Ἔχοδδόῦτ ἀείδς ππθαπο μεγίπ- 
Ῥαβφοησπι εταὶ τε ϊεῖδθ. αἴχῃρ βδες χυΐάεπι μδοϊδθυδ. ᾿ 

ἁ. ᾿Βεΐποορθ διὰ πο Ρ} δανπειν στα εδὶ ρτίποὶρίοτα, ἄο οοπ- 
. ΤῊ ἱποοπεπεπίδαας ἀϊοϊατῖδ. φαδιπδάτοφάπτη δυΐδτα εἰ υἱτῖσι 
Βδεοὸ εἰ νἱέντα ἀδριγαὶ αἰ ααϊά οἱ ταΐγὶ ἴπ δθε6 Βωβρεῖ, ἐξα πϑοϑδϑὲ οδέ 
οταϊζοποπι 4πᾶ6 ἀθ ἐς Βφθε ἰϊαγ ταΐγατη δὲ δρδιυγάατι τνἱάογὶ, πθὸ δ 
δαΐπι μαθο τἰγίπδ οβξοσὶδ ρᾶγ σϑὲ, ἴῃ δἰϊἷδ δ᾽ ζαίδετι δοάετα ἰεμάυπηξ 
δὰ τοῖο συᾶπὶ ρεγσγβαίομεδ, πδς ἴῃ νΐσοπι δὲδὶ βἀνεγεδαηΐασ. δὲ 
ἐπ ὅδο δὲ ἴῷ τίσει ορρυρπαπὶ τγαῖϊο οἱ δἰϊεοϊαϑ. δυπὶ ωἰπιίστιτη 10 
δοληοδ, Ὡπὰδ ταὶ! ἐ886 ἀἱοδηνυτ, τεΐα, υἱάσι ἱποοπύζπεπιϊα ζογ1189. 
ὧδ σἱιίο ἰρίτιτ )ο νίγιαϊε, φιιΐά δἰ: ἃς ἴπι φαΐδτι, ἃ ποδέε σορτα ἀϊοῦχα 
«οἴ: τηοὰο ἀ6 ἱποοπάπεπα ἃς ἔφγίϊαϊς ἀϊσεπάσθ. ὀ᾽΄᾽ 952 

5. Ἐπὶ δυΐετι ἐεγιδα φποάαπι υἱιϊοχα Ἔχαβογαπο: σἄτο Δ - 
ἥσοπι ργοσϑῦδ ἱπιργονησα υἱάθπηηϑ, 80] οσοῦδ ἀϊοοῦα δαπι 6 Ποταὶ- 10 

οϑδτι αυξάςηι 6486 φεὰ ᾿εοίίδηι [εγαπι, δίσαὶ οἱ υἱτἰαπι ἰρσττ ἔογὶ[- 
"ἴδση, οΒαὶς τὐγίαϑ ορροιξία ποσωῖπὶδ ϑχρεγ εἴ, φυίρρε φορά εἰυθ- 
φροῦϊ δῆργα Βουνίιθειη, ἱδισθασο μεγοίοα χυαδδάδπι δὸ ἀϊνίπ. δὺ 
οὐτῖα δες υἱείῃϑ ποτρίηϊθ δχρεγβϑ, χυοὰ ἀεὶ υἱγίπϑ β}}, ρταθ- 
φιλπίϊοσ δἰ φαΐ θτῦ οαιπὶ νἰγίσϊθ δας, δὸ ποῦ νἱγίσϊο ργορῦδι Πασῃ 
ἴσιο τἰγῖθϑ εἷξ ἀθοὸ πιοϊϊογ. ἰάδο πουρὶπὶϑ ἐχρεγὸ ἤδες υἱγίπβ, 4089 
ον) η8 υἱδο ᾿ορροοὲϊα οδ. εἰ ηϑοιίγαια ἀϊνίπα οἱ Τὸ τὰς Βοπιΐ- 
μείω Υἱτίαβ φυδοάδιι χαδο Βαὶς νυἱῦο ορροπίατ; φαοά απεπιδά- 
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τοοᾶστα ἔοτίδας υἱέστα Βοτοίποω Ἵχοθᾶθηφ δυραϊῃ, [8 οἱ ὁρροϑίϊὲ 
νἰγιάθ. . 

30 6. Ὧδ ἱποουποηα εξ οομείπεπεα ἀϊοϊατγίϑ Ἔχροα!! ποῖιῖδ, 6παὲ 

διοβίραον δὲ οοπέγασίοϑ δουθοη68 δἀποϊευηῖ, οἱρηίβοδγο, οἱ εχ ἀυλ 

ογαιοπίραν οοποϊἀογαπάο εἰ ἐχφηίνειμῖο νοτἰϊδίοτα δὰ ἰὰ φαοά ρετ- 
ερὶοἰοπάσπι εϑὲ Ρογυεηίδιμαδ: πδὸλ ἰὰπιὶ ἀεπιατπ ἐΐα υθγὰπι δοτοϊαγὶ 
φοϊογίπισϑ. ϑέπεχ ἰξὶτπτ δοοταῖθα 10] ρὲ ργοτγδὺθ δὸ βεβαθραὶ 6860 
ἱποοπεποπείαπι, ἀϊοθθάο πειπίμθῖα 6ο86 401 τιδία ἔβοίθη Δα, δοῖθῃβ 
ἐ48ὲ τηῦΐα, ἀοἰίξογος. δἴσαϊ ἱποοη πε υἱά δἴαγ δοῖθπϑ πιά] ἀδἰΐρογε: 
δεὶ ἡδῦχῃε ἃ ρεππγραπόμθ. ἤδο σγϑϊοπα ἱποοπιπϑπεΐδτη 6886 ΠΟῚ 

90 Ἔχ δι πιδυΐῖ, πδαπδασδιη, γθοῦδ, δἰξεβοιπ πη 466 δἷξ πᾶς ταιΐοπα ρετγ- 
ἐτιδ8ο8, ηυοὰ ἔδοίαπι δὲ Ῥατδαβϑὶ δἰ Πἴξοτ, ἐχτίπρυθγε, ἱποοπηποη!οθ 
εἰχυΐϊάετα δαπὶ Ἠοταΐπο8, εἴ [1Δεπὶ τπδιογοπι ρογῖιὶ : γεγαμίαπιθη 6Ν: 
Ρεγρεῖγαπε. φαοπίαπι ἰρίξατ ἱποοηεπεπεῖα οϑῖ, πππαυϊὰ ἰησοπεπεην 
δἰ σιιαπι μδρεῖ ρεγίεΐδαι, φοα ἱπϑορίοἷδι ἐχφυϊγαῖααε τπαἰαῦ αἱ ἰὰ που 
σίσυτα [πετὶϊ ουἰρίαπι, φααπάοφυίάοιν αἰϊεπαιν οἷν φαοά ἱπ ποδὶ 
Βοϊοη ἰβοταῦτη Αγιπἰ ἐδίπτηπιστια οδὲ, υἱ ΔὉ αἰΐᾳτο διιρογαγὶ, δἰ φαίάεπι 
δοϊδπιϊα οπιπίατι παὰδ6 ἐπ πορὶδ βγπιϊβϑίτηδ, εἴ 80}: εϑὲ ορηιοχία υἱο- 
Ἰεπεῖδο; εἴ ργοϊβάθ μδθὸ ταῦο δάνδγθαιαγ φθοιπΐπῃϑ ογθάδιυτ 6688 
δοἰεπιῖα. οοἴογαπι πππααϊὰ ϑοϊεπιϊδ φαίάεπι ποι δδὲ, 864 ορίπίοῦ αἱ 

12 οἷ ΒαΡ εἴ Ἰηοοπῆποπο ορίπίομδπι, τ ροτγϑπάι ποῖ ἐγίξ. πϑῖῃ εἰ πιαὶϊ 
αἰϊχοϊὰ ποῖ Ἔχαοῖθ δοῖθπθ ρίαπεπε ςοβποϑοεηϑ δεὰ ορὶπδίυδ ἀραῖς 
σεοΐα ἀΐσηυ9 τἱἀδαϊοτ, φαοα γο]αρίδιῦ βεδα ἀδαϊάἀεεῖς δξ ταία φυδο 
δυπὶ Γδοοτίς, οὔτ ποδοῖγος Ἔχδοῖς παυά τρδΐ δὰ 6880, 86] ορἱπαγεῖατ 
ταπίυπι. δἵ σαοϑ γϑηΐδ ἐἰβηοϑ 6586 ΟΟΠδΕΙΔΌϑ, 608 ὨΘΟΝ 4α πὶ ΓΟΗΓΕ- 
Βεπάϊπιπϑ. εὲ ργοΐμῆδ οἱ ορίπίοποιι μαθεῖ ἱποοπίίπειϑ, Ὑἱτορ δγϑη- 
ἄπε που οτῖς. αἰψαὶ νἱἱορογαπ ἀπ δϑὲ. Βυϊαδιοο αὶ. τοϊϊομεθ ἀτωρίραὶ- 
«πέοπι οΡΒοίαπε, φααπάοφαίάεπι 786 δοἰειεἶατι 6886 περανεγυηῖ, 8ὃΒ- 
δαγάππι φυϊἀάαπι ενοπῖγε σοι ρο!]πῖ; οἱ 4ιι86 πε ορίπίοπεπι χῃῖ- 

ὁ ἄοπι, ρατίϊεν αἰΐεπα δυθαῖγε οδἱοπάυπι. υϑγυτὶ δὲ ἀπθ δυθγῖξ Ηἰο 
φυϊδρίατα, χαοά φαΐδ ᾿επιρθγαηδ δὲ οοπεῖποη8 6886 σίἀεβίωγ, ἔεηρε- 
ΓΑΠΙΠ6 ἔπιατδα διηξ υθμθπθπῖθϑ οπρίἀϊαῖε8. σιιοάδὶ οοπιῖπαπϑ δττῖν 
γεδειθθηι θυ δρὶ οαρίἀἰταιΐοπθ ορυϑ ἔπετῖτ: πόχος επὶπι οοππϑη- 
ἴδτὰ ἀἰχονίθ, χοὶ πιράϊοογεθ οοπιρεεοδῖ ουρίἀϊαῖοθ. χυοάϑὶ γεμα- 
τοεπῖεϑ οὔ ρίἀιταξε8 ποπ μοβοαῖ, πθ ἐρταρβδγαπδ αυϊάθῃι ογίϊ: πεαπθ 
επΐπι ἐδπηρδγαπϑ, 4αὶ πα] ]ο χαοᾶο δρὶϊατ ἃ οαρὶ ἀϊςδΈΡυι8. δυη έρυΐτα- 
ἴθπὶ Πθοαπηα τα] ὰ τπουθηῖ, οοπεπρὶε δἰαπίάοπι ἐχὶπάδ γαϊϊοπῖραδ ἴω- 
δουεποπίεπι φαδηάοηαε ἔοτγθ ἰδα δρίΐεπι, εἰ σἰϊπιρεγδθῖ!επι οοπα- 
ποηΐοιῃ. δ[: παῦ4θπα αυϊερίαπι, ἱπαιΐξ, 'ἴπ τα βοοίπαμἀο μαἰ]αοϊπδῖυ, 

60 αἱ γαιορίπαπιΐ, 4παα βοπδαῖα δἰπί, πιαΐα γί ἀθωπίατ, ἂς σαρί 4ιαῖς οὐ 
Βοποδία ἀποδίυγ. τῶῦο χυΐρρῳ ἄρδγα ποὺ ρεγιν τ, δὲ ουρί αἰαῖ 

᾿ΔΙ]εοῖαθ ἀραῖς 1618. απΐτι εδὲ ἱποοπιίμεπθ, ἀρεῖ εγρὸ μοπεϑίβ: ουρί- 
ἄϊια5 παηᾳαε τΑ]1α δἀάἀυςὶ!. ὁεἀ γαῖο ργο βου ἱξ, γαιοοἰπῖο δἰφαΐάοτα 
Βοποδίοττπι μ᾿] θοἰπαραΐαγ. δ ἰφίϊυγ ἱποοπείπθπϑ φυΐάεπι ἐγ, υδ- 
ταρίδηιθη ἰδυ δι: παπὶ φαυαῖθῃιο Βοπεδὶα μεγαρὶξ, ἰδ ἀα 1118. 8Ρ- 

ἃ 

. . 

ΩΣ 

δεῖγθ φαρτιρίαπι ἀϊοἴπιτ9 οαπὶ τοῖ, ουΐαϑ εμ δαί 801 θη ἴδῃ), δἴδετασε 
ΤΈΓΟ ἐρβϑασι ἐχδγοεγα δοϊδηϊίατα. ἱμοοπίῃ6π8 ἰρίϊμγ θαῖ, φαὶ Βοποοῖο- 
τῦτα ἴεποῖ βοϊθη απ), δοὰ δᾶτη πο Ἔχεγοεῖ. οὔπὶ ἰριταγ παδς ποὶ 
ὀπθγοθδίτυιξ ϑοϊοπεθ, πἰΒ}} δυθηῖοξ δἰϊεπαΐη, σοταταϊίετε βΒδρίαπαι 
ἴρϑυτα ααὶ τέπεδξ ϑοϊοπείατα. δδὲ δπῖτθ φαετηδἀπιοάατα ἰπ ἀοπαίεπε- 
Ῥαδ, ἰδεὶ οἰφυϊάθπι, οἀπι μαδεαηὶ δοίθπεδιι, ταἶία ἰάπιθη ἴῃ βοτοτὴσ 
πιο] οϑῖα εἴ ρεγρείγαπὶ δἱ ρεγρεῦαπειγ: πϑαθ επΐπι δοίεπεα ἴππὶ 
ἐχεγοδίωγ. λάθιη δὲ ἀξ ἱηοοπιιπδθηῖο, δυεαὶξ εἰφυϊ ἄχ, τ᾿ ἀοτταϊεοῦ, 
ποη Θχθίοεγα ϑοϊθηϊίδτα: οἱ ργοίμὰθ ϑοϊνίτυγ μος Ἰποᾶο ἀοθίμδο, 
ἕαογαξ, δἰαυΐάειι ἀπδιταῖαπι, πυηφυϊὰ δοϊθηιίαπν ἱποοιτίηδπθ εποχξ 
θᾶγε ἱπἰετγοί αἱ, φααπάἀοφυξάεπι πἴγαπαας νἱάἀθθαῖωγ αρϑασάστα, οδ- 
τεγῖπι μἰπο ζιοτῖς τυγϑὰ8 ταδὶ δϑίυτα, φπδιηδάμπηοά πη ἀϊχίται ἴ 
Δπαὶ γγϊοῖδ, ἐσ ἀυδθυϑ βετὶ δυ] οί δανστα ργοροδί οι, ξασατῃ 
Ῥτίπιατα ππίγεγϑαϊ θαι, δδεουπαῆι, φυὰς ἐν: 1116, ρεγάουλατενη: νοῦ 
δοῖο οπιπθπὶ ποπιΐποπι ἔτ οὐϊαπέθην ϑαπαπι ἤδοεγο: δἰ φαΐ δὶς [ερτ, 

οἶϊαῖ: δοῖο ἰρίτατ οἱ ΒΌπο ϑᾶπυπι ἴδοετθ." ρόϑδαπι ἰβέξωγ αἰ φαίὰ δεδη- 5 
[4 φαϊάδτι ρθηεγα!! δοῖγε, φαοὰ ἐπ ρατιϊ αἰ τὶ πιοδοίαπι. ροιεβυίξιαιγ 
εἷς χυογῃε εἱ φυὶ δοϊδητίατη μδρϑδὲ δυθηΐγε υἱ ρεοςεῖ, υἱ Βοχωοίηειι 
οὐαθθτι γι οἰϊαπέθτι ϑᾶπδγα δοῖο, υθγττι δῇ ᾿ς Γεθ τίοἰξοι δοὰ μοἰο. 
ἰμάοπα ἰκίταγ ἴα ἱποοπεποπῖθ, φαὶ παρ οαῖ δοϊθπιίαπι, ἰάθστω εττοῦ ετνϑ- 
πἰοῖ. οοπηρογς θηλη ἱπσοπεϊποηΐοτα ἴῃ ἀπίγογδυτι ἢ ο τα δοἰεηϊίατ, 
᾿ξ ταϊΐα δἷπτ πιρτοῦα οἱ Ῥετηϊοίοϑα, πες ἰδίηθη δας ἴρϑα ραγκυ» 
Ὅχα πο986 ἔπργοθα. ρῥγοίπάε ἰΐὰ βδρεπάο δοϊεπιίδιη δρεγσγα δῖ, φιλο 
ἀοφοίΐάεπι ἰπ πηϊνδίϑοπι μαθεξ, ποι εἴΐδαι ρατεϊοαϊατῖζοτ. ποῦ θα 
μος πιοάο ἔπεγῖϊ αἰδθποωι αὐ ἱποοπείποην δαρεπάο δολθηὔδβεη ὠρΐ 
αἰϊᾳυϊὰ ἀραῖ. δϑὲ επῖτα δῖοι ἴπ οὈτὶϊδ, ἃ φυϊνηϑ οὔπι Θχοοϑοῖβ οΡεΣ 
128 εἰ δὰ 8686 γεάϊεγυπῖ, Ὡοη δχοϊάϊι 'ροι8 ταῦο πεὸ ΜΡ Ἀν ῦ ἀνα 
8ῸΡ εἰνϊεϊαῖο ἀεἰιδγαὶ ἐμδγαῖφα ας ργοϑιγαϊα: ἀεΐπὰς αϑ εὐγείαῖο 
ἐπιπιαπὶϑ γυγϑὰϑ αἰ φαΐ ργίυϑ ἐγαῖ. ἰΐα μαθεὶ ἰποοπιίπεηθ. ρεατδν 
(ἷο εαἷπι ὈΡῚ δαρεγίογ δνδδίς, τα! οοϊπαϊίζοποιι σγϑοῖδπι ἔδλαϊξ ἀς}1}6- 
ϑοεγα: δοὰ δὶ, πξ ἀ8 Ἔν γιοιδῖε ἀϊσεβασπαδ, ἀρ ποεῖξ ρογιαγβαῖῖο, ταῦ. ! 

. δῈ8 ἵπ 4686 τεῦϊξ. εϑὲ οἵ σαδεάδπι 8116 ἀ6 ἱποοπιίποηϊο, ακε ἀσδ- 

φατάοπι ἰά ρτοίδοϊο δυθηΐς. τῦγδαϑ μαϊϊποίποιις ἱπίευῖπι τατποοϊπίο, 
εἰ Βοπεϑῖα οἱ ταΐαϊμπνα μομθϑία 6886 νἱἀδαπίαγ: δἱ οαριαἰξδία δὰ Βο- 

30 πεϑῖδ ἀποδίησ, σοπεποπδ οἰποΐτυτῃ εϑὲ οοπουρίϑοθπθ φυΐάεπι; δε 
πΠΟΏ Ρεγαβθῃβ ἰᾷ οὐ γαϊΐοπθιω. ἱϊδᾳὰβ φὺὰϊ ἑαιοοϊσαπάο Ὁ 1ϊδ ἐκὰ 

᾿ Φαπῖ μοποδῖα δβογγαξίξ, ργοβίβοδίηγ αβεγε 4η86 οοπουρίδοϊξ: ῥγό-" 
᾿ΒΙθεδίατ ἀγρὸ Βουδοῖα ὅρογε, δὰ ἔδϑὸ δἰφυίβεπι δάλιιχιξ οιρίαῖ88. 
τοῦτα οὔπ ΕΘΝ δρέγα οροτίιμογιξ, θ9π δρθηβ νἱτυρεταπάμ9 688. 

᾿ογρο οοπεπεην φααπάρααε εγὶϑ υἱπιρογαπάμ; ἰὰ φαοα να]ὰθ ἀϊοῖα 
δρουγάστα οοὐνροτῖς. πἴιατο υεγοὸ ἱποοηϊιποηῖα οἱ ἱποοηϊπθπ8 ἴῃ 
οὔποῖία σὲ εἶγεα σπυοίδ, δου οἶγτοᾶ ρϑουπίαϑ οἵ Βοπόγοπι δὲ ἰγᾶτη δὲ 
ἰοτίδπι (παπὶ εἶγοα Βᾶδς οτππία οἰ δαπιδπίατ 6666λ, δὴ ποη, 86 οἶγοϑ 
δἸϊαυϊὰ δ᾽: ἀεβηίϊα ἱποοηεποηιία, δἀ ἀπ αν τὶ: φυϊϑρίαπα. ἤδες ἰᾳῖ- 

ὃ ἴὰγ δαπι!ὶ 4086 δεϊπηϊ ἀυλταἰϊοποτα. δὲ ἀπ δτίοποϑ δοίνογε ἤθοθϑ86 
6δῖ. Ῥτιτηῦτα ἰρίϊατ φαας ἀδ 8εἰδπια παρίξα οϑὲ ἀρ ϊδιο, 114 ἀἰθοπὰα 
υἱάδαδῖαγ, υἱπιῖγωτα 6866 δρδηγάθτῃ δοϊ απ ϊαπι Βα Ραγα οἱ ἤρδᾶτῃ δἰΐσογα 
τοὶ ἱπξεγοίάεγε. δαάεπι ἀδ ορίπίοπϑ ἔπθγῖξ ογαιίο, εὐ8}} εἰσοδάθτ 
τείογῖ, δἰϊηθ ορί πο δι δοϊθβηϊζα, πατὰ δὶ Ὑϑῇθπιθηϑ ἐπεγῖϊ ορὶ πο, ααὰ- 
ἔδητϑ 8:8 1116 δὲ οἱ ογθάυ]ίδιο ἱποόποῦθδα, ἃ βοϊεπλδ ποη ἀἰετι, 
Ἄοσεάφηο ἰϊὰ βαβεγε υἱ εχἰδιϊπιαπε, εἰ Βαβεᾶπὶ ορὶπίοῃοι, εἰσὶ Η6- 
τδο 8 ΕρΒεϑῖαδ ἰαΐθτῦ μαραϊξ, ἠ6 χυΐθαφ ορίπδραῖωγ, ορἰπίοπριω. 

10 δἰίεπππι ὑἰΐφας 81} ἱποοπιϊπϑοι, δἶνα μαρϑαξ δοίαπιίατα δἶτα ορὶ- 
πἰοπει, ΜῈ ἀϊοίνηυ8, ἤαρήβητη δ} ιφιοἀ ςοπικιίτεγε. δδὲ φηΐρρβ 
δοῖγε ἀυρίεχ, πππιὰ φυΐάοπι παρ εῦα δοϊθηζίδτυ (πη ἴαπι ἀεϊηπτα 

ταϊΐοποτα ἔβοιεραῖ, ογαϊῖο, πρὶ ἰδὺθ ἱποοπιϊπμεπῖθτι σεφυέβαξων αδἷν- 
4ραπάο εἰ οοπεπεπίεπι υἱϊαρεγαῖο. φῃοὰ πευΐᾳφεια ανροΐε, νεᾷὺε αὶ 
ἐπίπι οοπίϊπεπϑ δαὶ ἱποοπ που, φυὶ ταϊΐοπο ἔαμα δίς ῥδϑἢ αυΐ τῶςξη 
ἱποι πος γαϊίοπε, 488 ἴᾶπὶ τοϑία φυδτι Βοπα δὐδεὶ Ἰδεοπιίοοτια 
φυΐάεπι, φαὶ οἴ εἰπϑπιοάϊ ταϊΐοπα ποι ρογβύδ ᾿ς πεὰ ςοντιλοοτα, ᾿ 
4ηΐ ρεγϑιαϑαβ ἈΡ ἰρδὶ8ϑ ποῦ ἀρίίν ουρ δῇ 
οὐϑαιε υἱάδῖυτ ρδῖγθω σαθάδγε ἴπτρα 6866: δὲ 
Ρίδοῖ δὲ ρϑίπεῖ, ἰδ οοπιίπεπβ εϑὲ. ῥγοϊπὰρ ἃ Δ ἢ πεχοε σού. 
πϑηῖία ΠΕ 406 ἱποοηιποητῖδ, πὸ ἰδ δ .}18 χαϊάεμᾳ δϑεῖτι ἱποοπείηεο.- 
Ἂἴα, αἱ Ὀδ4ι6 ΥὙἱαρ γαΒΠ] 16 οοπεϊπϑυϊία, πεῖνα γιὰ οναῖα;. 
δηπῖ πἰπιίτιῃ ἱποο ἢ 6 πῖῖ86 ναγία ξαθπεγας δηΐπτι ποτθτι δἰξαϊϊς,, 
αἰΐαθ οὐπὶ παίπγα ὁτγίαπι Βαρασθγα. τοοτδδ᾽ δαπὶ εἰύδι οὐϊ οἱ ὦ 
ΘΟγΌτα φυὶ γεἰ]υπὶ σαρὶ]]05. οἱ πιαπάποδη!. ἀοιδοὶ χοϊερίατα Βαὶς 
ἱπιρεγεῖ νοϊαρίαι!, ποπ σοπεδουό ἰαπ αΒΠ}15. Θεοὶ; με κκιο ἀγαειδτσα 
4υδῖοηθ!δ ποη ἱϊπρεογαῖ, δὰξϊ Ὡ0ἢ δἀχιοάμσπι ςοτῖθ. παϊαταϊθα δαΐει, 
αἱ ἱπ ἰυάϊεϊο σοπνϊοῖηπι οἰΐπι δἰαπὶ Β]ΐυτι φυοά ραίτετα οεςιμδξεϑεῖ, 
Ργοὸ ἀοίεποίοηε αἰτη]ῖοϑε φυοᾷ 5 ραΐγειῃ Πθοαπ δυῦπι οεςξάμεεϊ εἴ 
ΒΡβοϊαἴπδ {ἰϑϑ6ῖ: παίαγαϊ 8 δἰθηΐτα ἰαάϊοὶ θα ἔυΐ886 ἐγέπεθα νἕδωδ εἰ 
υοάοϊ {ωΐε ἃ οαεάεπάο ρϑῖγε 86 σοχ πατεῖς, ποῦ οοπεπτο Ἰποὰν 
Β1119.. δὲ πδ' ποδ φαϊάδτα οἰποιηοάϊ παης ἱποοπιίποηϊας εἴ εουϊίνε- 
(86 φαδοτίπιυϑ, 861 ρὲ 4088 Ὑἱαροσαπϊ δαπὶ Βοταΐπεδ οἴπα οἴ μείνετ 
γε] ἰαπάδπαϊ. Ῥοποιιπι σογῖα ηδθάλπι ϑαπὶ εχίέγηα, αἰ οραξειῖα » 
ἀοπιϊπαῖτιϑ, Βοηστ, διμί εἶτα, ο]ογία; φαδοάδτ εἶγοα οούρον τδεεινν 
τίδ, τὲ ἰΔοῖα5 εἰ ριϑῖσθ. χαὶ Ἔγρὸ εἶγοα ἔδες ἱποοπάπεμα, ἐδ ἑωςσαῦ- 
π6Π8 5 ῃρ] εἴτα τ 6886 νἱ ἠδαϊατ, δὲ αἰ οογρογαἶῖδ; εἴ σαι χαφετῖπειε 
ἐποοιιϊπεπιίαπα, οἰτοα Βαθο 6586 νἱφοβίτατ. Ἀπιρί καρ πος, εἶτα 
φυϊάπαμη οἷϊ ἱποοπείπεπεῖα, ἄγοι ὐβότειι χαίάοετε ποῦ ἐσὲ σεπαρῖκι. 
ἀετ ἱποουϊποπδ: ἰαπάδξας επὶπι φασβάπιταοᾶο φοὶ αἰξςα 'βονοςας 
ἑποοπιίποηϑ: Ὡᾶτὴ ΠΟΠΟΥΙΔ διθδπδ υἱήἠειαγ. Οἴηπῖηο βϑτοτα ᾿ 
αὶ δυὲ εἰσατηδαϊ, εο6 ἱποοπτπεπεο ἀρρο]ατα οατα φᾶς 
διῃ, Ὑδγθὶ ρταϊία ἱποοῃτίποπδ Βοὺογία δαὶ ρἰοτίδα δαὶ , 
δἰτα ρ ἰοῖτετ ἱποση πηι ποῦ δοςοταπιοἀαπιπδ οἶτοα συ 86, ΠῚ 
ταδηϊεοίπτα ἰαυοα δἰπα δρροϑί!οπο οἷα εἶγοα φηοᾶ εἷξ. ταὶ ϑμδ 
ἔεγε οἰγοὼὰ υοϊπρίαϊοθ εἰ δορτίταἀϊπ6 5 οογροτίδ ἱποοππεπια. δίας 
τπδηϊίδοϊαην αϑὲ οἶγοα ἤδθο υὙδγϑδτὶ ἱποοπεποπεδσα. τδαε- 
ἱποοπίϊποηϑ Ὑἱβαραγαρ 18, δα δἰ οοῖα 6456 ορογίοϊ Υἱ ἂν. 

ᾷ. 



ΜΑΟΝΟΒΔΌΜ ΜΟΒΑΚΠΙΌΚΜ 11. 

ἱξῖιας εἰ φἱοτία εἰ ἀοπιϊπαίοϑ οἱ ρεσβηῖΐαθ, εξ εἶγοα φυβεοππσο ἰδ] 
ἀϊοποῖατ ἱποοπεπϑηΐεδ, δὰ Ὑπυρογαϊοποτι ποη οδάσηΐ: αἱ ςογροτίϑ 
τοϊαρίατεθ υἱϊπρεγαπάαθ. ἰάεο ποῦ ἱπίασία ααὶ οἶγοα [88 πιαρὶϑ υδπὶ 

"0 41 ρᾶσ υδγδϑῖυν, ἰδ ἱποου ηθηδ ρτοσϑηϑ ἀἰοϊϊατ. Ὑϑγαπι φαοπίαπι ἴπ- 
ςοπηφπιίαγαπι φυδθ οἶτοα δἰΐὰ υδυϑαγὶ ἀϊσαπίηγ, 4πᾶ8 εἶγοα ἴγῶτη 
πιλχΐπια τεργεβοπάοπάα ἱποοηιίηθηῖα, παἴττπι πιδρὶ5 τεργθμβθπάθπδα 
οοἱ 4π8ε οἶγοι 'γᾶπι ἃ ἡ μμὸ αἶτγοα νοϊαρίαἰε8 7 εϑὲ ἰρίϊγ 4πᾶς οἶγοα 
ἴτδαν ἱποομτπαπεῖα, οἰ πι1}18 ριιειῖ5 Γ ϑΌΡιπἰνἰδιγαπἀυτα ργοτηριϑ. μῖ8 
φόπ4πς ομπὶ ἀϊχογίι ἀοπιν8 “ξρᾷο τα μιν Ρτοτορετιάἀϊπα ὀγεοῖ, 
δηϊεφαδπι δὐάϊογὶηξ πὰ οἷξ δυριηϊηἰϑἔγαπάππι, δηβρθγεγα 9ο]ϑηὶ οἱ 
ἰμῖον ϑαρροιθηάυνῃ Μμαἰ]οϊπδιιζαν : ὁΘ86 06 Θηΐμι ᾿ἴμ ον ζυΐξ ἌΧ Ρ πάν 
εἴ ξγαρβίαπν ἀδίεγθ. πϊάοπι ἱποοιΐποπϑ γα δασοηπιβὶῖ: οὐπὶ ρτὶ- 

420 πιππὶ δηΐη 16 }1ξ γογθυπι, φαοὰ φυϊορίαπι αἰδοῖ! ἰηϊυγία, ἴσα δά 
αἰεἰδεοπάιπι ᾿ἱπϑυ δῖ, πα πεαπαπι ρδιΐεπ8 δυάϊτε ἐχρβάϊαϊπε δὴ ποπ 
σοὶ ποη ἰϊα νεβειπεπίδν, δυϊαϑτιοάϊ ἐρίτοτ δὰ ἴγατι ἱπιρη]διθ, 4πα6 
ἦγαα ἀδρυϊαῖοτ ἱποοπεϊποητία, ποι δάτηο παι νἱάεῖαγ ἱποεϑόοπάα. δὲ 
δ νοϊ]υρίαῖοπι ἱπιρυΐδιιβ ΦῸ} τοργεβεπδίομθπι οαἧῖξ. δῃπὶ παυπηὰθ 
ἀιοιποίδ ἴῃ ἰρϑὰ οὐ ταϊϊοποιν αυδθοι 406 ἀγογίηπεἪ πα δρδίωγ αἱὲ- 
φυϊάς εἴ ἴδιβθη ΟΡ γδιΐοποπι δρίταγ. ἰάδο τηδρὶδ εϑὶ 4πᾶπι ρδῖ ᾿γᾶτηῃ 
τεργοβεπάθπάα ἱμοοπιϊηεπία νοἱηρίαιϊδ, φυδπάοφιίάεπν ΡῈ ἴγαπι 
ἱποοπεϊπδητία δοργιπιοηΐα 6ϑὲ, πθπιο δἰ φυϊἀειῃ 91 οιμδ ἢ δία ποη δοβτο- 
δοῖ1: δὲ ἐσ οοπουρίσοεπιία οὐπὶ γοϊαρίαϊα. ἰσοῖγοο πιαρὶθ νυ ορογα- 
Β111|5, φαοά εχ νοϊυρίαϊς ἱποοπιίϊποι εἶα ἀρ 6886 ἃ οοηυΐοῖο ποῦ νἱἀδίηγ. 

30 ὨϊΓΏΤΩ γγῸ ἐοϊεγαπι εἴ σοπιϊποηϊία ἰάοπι δϑὲ, δὴ ποπῦ πὴ οουῖ- 
πεοηϊΐα ποοῦοῦ Ομ Ἶπεπϑ εἶγοδ τοϊυρίδιοϑ εϑὲ, ἱρϑῶ8 οοθγοθπάο: δὲ 
τοϊογαπεΐα οἶγοὰ δε ξΓπιοπίδϑ, δ αι δ πη ρδ 116 1}8 80 ϑιι511πεη8 δορτίπιο- 
ηἶαβ, 15. ἸοΪὀγαπϑ δϑῖ, τγϑῃϑ ἱποοπεποπία δὲ πη} 11π| 68.1.6 πόα 6ϑῇ, 
1011 1Π||ὲ5 δ φαϊάδπὶ εἰ πιο ὶ]ῖς εδῖ δαςουπηθειϑ ἰδρουῦῖραα, ποη οογῖθ 
οἴαηίρυϑ, 864 4008 Δ[ΐι5 Αἰ φηὶς ποοαβδιὶο ἀπχογὶϊ διιδεμεπἀοϑ. ἰη- 
οοπέποθηϑ γοτο, 4πὶ νοϊιρίαϊεϑ ϑιιϑιϊπεγε πο ροϑ81ξ, 864 γϑιπ ἢ 68.068 

1203} εἷϑ δραῖωγ. δϑὲ βροῦγο απίβρίδιπ ἱπιδιιρογαπ ἃρρε]]δῖαθ: παπαυϊά 
ἰξιτον ἱπεοταρογαηα ἰάφαι φποά ἱποοπεποηβ, δἴ4αθ ᾽ρ86 ἰάοπι ἱποοπες-. 
πεηϑ φαοά ἱπίετιρεγαπεῦ πεῖιρα ἱπίεπηρεγθηδ εἰσϑιποάί εδὲ, αἰ σαδα 
"ἢ εδάδπ οἱ οριϊπια οἱ οοπηῃοά  δϑίσπα δ οἱ 6686 δγριϊγεϊωγ; 60 
πἰϊαπ Βαρδὶ γδιίοπεπι 4π86 εἰυ8 υἱάθαιος δάνεσθαγὶ υοἱριδ θα. 
δἰ ἱποοπιϊπεπϑ μαθεῖ γαϊϊοπεπι, 4086 δάἀνογδαῖηγ οἱ ἰπ 118 δὰ συδα 
εὐρί αἰαῖ ἀρίξυτ, αἴθ διιΐθι ουγαῖυ δοϊ]οτ, ἱπίδθια ρογαπ πη ἱποοη- 
ἀἰποπδῖ ἑοτῖα ἢδο ιΐίοπι ταϊίοπα ἰηιθιηρογαηϑ οηγαῖα ἔδοϊ ἴοσ υἱ- 
ἀδαῖυτ. πᾶπὶ δἱ ταο εἰ δάνεπετὶξ, 4ι8ὲ τιδὶδ 696 ἀοςσεαὶ, ἶρεε ΠΟ 

10 Ογρεταριϊαγ. δὲ ἱποοπιίποπεὶ πο; ἀδοϑὶ τδῖῖο, δὲ ἴδπιεπ αρὶὶ πιδὶδὶ 
Ρτοῖϊπάε μοῖπο Βυϊπϑιποῖί ᾿ποΌΓΑΒΙ}18 ε59ε νἀ εθίίαγ. οδἴογηπι πέγοτη 
ἀεϊοτῖιϑ αἰβοϊταγ σαὶ π18}] δά εϑὶ Βοπί, ποὸ φιοὰ ρεγ "πὰ οχἐδιϊε, 
4διη [116 οοἱ φαοά ΒοποΓα ργϑεςθ πε τααὶα αἰ εοϊωτη δι δϑὲ πἰπιὶ- 
στιὰ ἱποοηπεηϑ, φαΐ Βοπππὶ ΟΡ πεῖ, γοοῖδαι γαϊΐοπεπι, εὐπὶ ἰηΐοτα- 
Ρεγᾶπϑ πο Βαθεδὶ. οππὶ ἜΓξΟ ΤΠ υἱγίμδ4θε ρτἠποὶραΐπτῃ ορεϊηραῖ, 
Σπσοπεποητ8 Βοπογαιϑϑιιπθμα ρτγιπεὶρίπαι ργαθϑῖο οϑὲ, φῃοά δ ἰῃ- 
τεπιρογαπῖα ἀρϑοῖ. Ἔγξοὸ ἱποοπιϊποπὶθ ἱπιοπιρογαπθ ἠδῖογίτα ΒαΡεῖ, 
ττιγϑῃδ, πὶ δῖρσα τηδπιϊοποιῃ [Γἐοίπλι5 ἀδ [εγδι18 νἱτῖο, ΠΟΙ 6δὲ ἴρδιτ 

20 ἴῃ ἔεγα ϑρεδοῖαγε 566 ἰη Βοιβῖνα, [γί αιϊ8 δἰ χυϊάδπι ποπῆδη ἀερίπτι 
δὶ ἰὰ νυἱξίπτα ΟΡ δἰηραίδγειι ἱπιρτγοδίζαξετα. δεὰ σὰν ἰπ ἔδγα πἰἈ 11} 
Ὠερα 4υοά ἱπιρτοθυπι ἰπ ἔεγα ρεϊποϊρίατα πὸπ ἰδ, εδὲ δἰ χαίάθτῃ 
ταῖῖο ρεϊποὶρίπηι. δηΐτενεγο πῖθτ ρίηγα σααἷβ ραγανθτῖε, ἰδοπε αἰϊαπὶς 
δη͵ Βιοηγεὶπα ϑἶνε ῬΒαϊδιῖς δυῖ ΟἸδαγομηβ, δὶ αἰϊῃϑ αυῖΐδ εχ ἰδ: 
ἱπιρτοίς μοί θυιϑῦ ἂπ ρογϑρίσπμση οδὲ ἰδίοϑῖ αυδπάο επὶπι ἱπεεῖ 
τηδὶα δρεπίὶ ρυϊποϊρίυστα ἀεργαναίιπι ἂς πιαΐπαι, πὶ} ππὶ ἰὰ σοηίοτε: 
αἰ ἰπ ἔδγα πυϊίατη ργογϑι8 δϑὲ ργιποῖρίυτα. ἴΐα ἰξίτωτ ἱπιρτόβαπι δὲ 
ἴῃ ἶρ8ο ἰπιθιηραγαηῖθ ργιποὶρί;πι. Ὧδπὶ αυδίοθπτδ 4086 τηα]8 διιηὶ 
φομαμ τς, οἰΐδιη γαῖ εἰ αἀδιϊρυϊαῖττ, οβπδεῖηε 68 δι86 ρεγαβεπάβ, 
αοΐα ἱμργοθπμι ἴῃ ἶρϑο οεἴ ρυϊπεϊρίαπι. δὲ ἴῃ ἱποοπείπεπἝε ϑαπῦτῃ 
Ρτποίρίππι θὲ, αἱ μίπο τροῖϊογ ἱποοιείπδπϑ ἰηϊεσηρογαπῖε 6886 ν]άδα- 
ἴαχ. ϑῶπει δἴατω ᾿ποοπιποηπεδε Βίπδε δρεοῖθϑ, ἀπᾶ ΄οϊάοιι ργοτγύτω- 
Ρεμϑ οἱ ἱπιργουΐβᾶ εἴ σοπίεδιίπν ργουεηίθηδ, υϑὶηΐ οππν δρθοίοσδιη 
νι ἀετίπιαϑ πα] δγοα, δὲ οοπίεδιιΣ αἰβοίπηυτ δὶ δὸ αἴΐεοϊα δγυπιρὶς 
τοριΐοηθ δὰ αἰ χαϊά ρεγρεϊγαπάθτη χαρὰ ἔογίαθεε ἤοη ἐχρϑϊδὶ, 
αἰϊεγα υόγοὸ υεἰαὶ φυδεάδση ἱπιρ ες! 1188, φαδα οππα γαϊΐοπε ἱπϑιγρὶξ 
Δυεγίθηϊθ. ργίοτ ᾿ξ ΠῸΓ ποη δἀπιοάπαηι δ} Γερτθβοπϑίομθπι οδάθγο 
νι ἀεθίτις, φυδη ἀοφυϊάεπι εἰΐαπι υἱγίυε8 διμαϊοοῖα ροῖοοῖ δυθαΐγο, 

δ᾽ φοϊνὰμ οἱ ἱπιβοηϊοϑὶδ. δεουῃ ἀδ δυΐξοσο {γὶρι 1 δὲ πιεϊδης ΒΟ οἶδ: ἴαἰεδ 
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τἰπιΐγοπει τερτεμβοπάθπαϊ. ῥτδοίδγεα οἱ χαΐο υπηπῖγο 86 ταϊϊοπο ατξδ- 
τεγίοσὶξ, ροϊεσιξ ποῦ ἀἰβοὶ, οἱ δὶ δοίδγιξ Ὑϑηταγατη ἰοστηοδαπι ταῦ ]ϊ6- 
τεῖα: ΘΟπΥ θη ἰβίτατ δὲ σο ΐβθγα. πᾶπὶ φαΐ εἰαστηοϊ γαϊΐοπθ ργαθ- 
σϑμευϊξ, ἐχ οδνΐα υἱδίοπϑ ἱπουπεπα πο πα σΟμηππουθρίατ πες ἵπγρα 
φυϊοφαδπι ἀρεῖ. υθγῶπι χαΐ τδιΐοπε σοβπουογίξ ἱπάθοοπϑ αἰϊαπί, δὰ 
ἰάψαε νοϊπρίδις ἀεϊωβοῖυγ εἴ τεπιο ]θβοαῖ, ἰς ππῃ]1ο πααρῖδ τορτθμθῃ- 
ἀοπάυδ. πεχαε επῖπι ργοβὺδ Ὡπαῦδπι οἰμϑπιοάΐ ἰπογὶξ ἱποοπεϊηεηϑ. 
Γαιϊΐο πᾶπιθ ῥγαευθῃίθιβ 86 Ποη ρειταίδεγίις, ἀυχ οἰ φυϊ θην θὰ ἴῃ 
Ἶρθο ᾿γΟΡῸ δχιϑηῖξ. οπὶ ποη οριθιαρογαῖ ἱπιρτοριι, 864 νοϊωρίιαιὶ 
οὐϊτος δὲ γε ]θϑοῖς οἵ χαοάατα πιοάο εοἰϊδινίπαϊαγ, πίγτιπι υθγοὸ 

ἴετηρεγβῃϑ οἷ: σοπεἶπεη5, φυοα διρτα ἐδοΐτηυδ δα ἰ ξιιηπι, ππης ἀϊ856- 
ὙΔΤ8. δὲ ᾿ξ! τ τετηρεγαπϑ οἱ οοπεϊποπδ: πϑαν οοηϊΐπει8 πο βοϊυπι 
εϑὲ ργδεβεηῖεθ Ἑπρὶ ἰταῖες οοΟ 6 π8, νθγπτ δἰΐαπι ἴα] 18. Ὧἰ οἱ πα} δὲ 
δάρίης οπρίἀϊταῖοι, [ἰ ἱποισασϊηθ αἰ δ ροδοῖξ σο ίρογα. εδὲ δυΐθτα 
τεταρόγαμδ, 4πὶ πη}188 μαρθαῖ οπρίἀἰϊαῖαϑ πιλ]89 γοοίαθχυς ταιϊϊοηὶ 
εἶγοα Ἠδες ἱποῖδιδτ: αἱ οοπύποπα, φοὶ τααὶα8 ΒΡ εὶ οἰρίαἀϊταῖεθ εἰ αἀ- 
Ὑέγδιυτη ἰρσδδ γεοίαπι ταϊΐοπθαι. ργοίπάθ ἰδπιρογδυΐεπι σοπιΐ 69 
σου δῖητ, δγιϊᾳ τα [οπηρογδπδ οοπιΐποπ8, δίφηϊάθπι ἴοι ρογαηα ΠῚ 
δἰβοίτυτ, οομποηϑ υογοὸ δίβοι ον χηϊάοτῃ δεὰ οοπιρεδοῖ! αἰεοϊα:, 
γεὶ φαὶ ροϊοϑι αἰδοῖ ἰϊὰ ὩΣ ποθὴ ϑασοιπραῖ, ἰεταρδγαπῖὶ δυΐεπι ἰδῖο- 
ΤΌτα ἐδ Ὠδηῖγητῃ : ἰΖ60 ΘΟΠΈΪΠ6Π8 ᾿ΘΠΙρΟΓΆΠ8 ΠΟῊ 688. υΐγηπι ἱπίθτα- 
Ρέταπδ ἱποοιπεπϑ, ἂη ἱποοη π6η8 ἱπίδιπρογαηϑ, πὶ πθαοῦ ἃ] ΓΌΤΩ 
Τςοπιϊϊαϊοτῖ ἱποοηθηθ οηΐπι 6δὲ, οὔΐπϑ γδίϊο ρεσγιῃγραιΐοπθθ ορ- 
ρτιδὲ: αἱ ᾿πίθιηρογωηβ βοὴ δυϊαδιποίϊΐ, δὁ6α φαΐ τ]ὰ δρῖὶ, δἰ πα χα 
Ἱποο ΒΕ πδηϑ δαἀδϑιϊρυϊαπίοτη παρ οῖ γατίοπεμι. ποῦ ἰΐῶχπ6 ἰαϊοτη ρ ογαἢ8 
488]16 ἱποοπιίμθηβ, π6486 ἱποοπιίη θη 4 παῖ ἰπξετηρογαηϑ, ργϑείεγεα 
ἱποργορίον ἰῃοοπεϊπθηξε δϑὲ ἱπιδπιρογῶηθ, οηγαῖῃ οπίπι αἰ ΒΟ] ἰοτα 
4πιε πδίαγδ] δ 4πᾶπι 4π86 6ΧΣ οσοπδμοιααἷπο βἰρηπηῖαγ, ΟΡ πος δἰ φαΐ- 
δὶ γα] τάδ 6866 νἱάεῖας σοηδαθίηάο, φιοὰ Ὡδῖῃγδο ἱποίἀ θαι, ἱπίοω- 

Ἰμῤχη ἱεϊϊηγ εἰπϑπιο ἀϊ ουϊαδιαοάϊ. φαϊορίαπι παῖυτα δῖ: ΟΡ δος εἴ 
ς ἦε οὔῦδα ἰπ ἶρ80 ἱππργοβα γαῖ οδὲ. πϑαθε [4]18 δὲ ἱποοππθῃ!, 

4αΐα πε γϑῖ!ο ἀάγειν εἰπδαινοῖξ, Βοη ρτορα. οροτίἷξ πΑπ486 ἰρϑᾶπι 
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6886 ωργοβαπι, δἱ ἔογεϊ πδίογα 406 }18 δοὲ ἱπιρσοθηβ. ἱποοπθηϑ1204 
ἰξίαγ σοπϑιοίο ἀΐπα τη] 6686 ὙἹά ρίξαν, αἱ πδίυτα ἱπίθιηρθγαηδ. 
ἐὔγαϊο ὑάπαχὺς ἰοηξε ἀἰβοἰ ἶοτ ἰπεδιηροσγαπδ, σαδπάοαυϊάδτη ςοπϑαε- 
ἰᾳἀὯο οοπϑιοίαἀϊης ἐχρίοάϊιτ, αἱ πδῖπγα ἃ πειαΐπε εχίγπάϊ ροίοϑῖ. 
πἴγτιπι βαΐοιῃ, οὔτι δῖ ᾿ποου ποηδ εἰυσιμοῦΐ πὶ ποτὶϊ οἱ πο οεἀδξ 
τδϊουϊ, δἰῖαπο ῥγιάθῃϑ μαϊπφηιοάϊ πῇ γεοῖδ γδϊϊοπε δίπρηία ρεγρευ-" 
ἄἀδι, δοοϊάἀοτῖς οἱ ἱποοπιῖποπϑ οἷ ργπάθης, αη ποη ἐπ εἰς Ἔπῖπι 4π88 
ἀϊοῖα δϑυπὲ, δι ρίξεγε φαϊδρίαπι ροϊπετίῖϊ. υδγῆτα δὶ {πδὲ ἃ ποδὶδ 
δηΐεδ ἀϊεῖδ δυπὶ δυϑοίρογε το πογπιπδ, Π0Π Ἔτὶϊ ργ δ π8 ᾿ποο Εἴ π6Π8. 
ἀϊςοβατπηπθ πᾶπηπὸ ῥσυάεπίοπι 6886 ποῦ οαὶ γοοὶδ γαίῖο πιοάο 1π68- 
δθὲ, γεγιμι εἰΐδιπι 4Πημε εχ γαϊους ορίδπια υἱάδγεῖαγ; εἰ ρτγοὶπάς ἰη- 
οοππεηθ ποῦ ἔποτῖϊ ργιάθηθ. οδΐογαμι 18]18 βοίπϊα9 ἡυϊάεπι εϑὶ, 
ἀϊειζηχίτηυο δἰ φηϊάδιη ρδπ]ο δηΐδ δοιιϊοπι ἃ ρῥτηάεπίε, πὶ φαΐ ἱπίεν 
8ὲ ἀϊίετγεπι: υδγϑδυϊωγ δηΐτα 1111} φαίά θαι εἶγοα ϑαάθην, υϑγΌπι ἱπίε- 
τῖτι Ὅππη8 φηϊάεπι οἰγοὰ ᾿δαο δο]δτθ, δἰ ἴθ Ὑ6γῸ πο ϑοΐθγϑ. πϑίαϊαιῃ 
ἡξίτοτ ἱποοπιϊυθπίεπι 6688 οοπεηρς, Ὡδάπα θηΐτὰ δοῖθγα, οἶγοα 4086 
εἰ δου ϊπϑ8. ργῃἀθηΐοαι υθγὸ ἱποοπιϊβδηΐθτα 6886 ΠῸπ οΟΠ Ωρ. 

1. Ῥοϑιὶ δες ἀδ νοϊηρίεαῖο ἀϊεβεγειάπιτω εδὲ, οὔπι ἀδ [6] οἰϊοῖ 6 
εἷϊ πορῖβ ογσγβϊο ἐδ οἰ τδῖθτη δγρ  ἔγαηζαγ οὔαπθο δυὶ υοϊυρίαίενη 6886 
εἴ νἱΐατη ἀεἰ ΘοΙΔὈΙ]οπὶ, πὶ ποῦ οἶἶγα υοϊῃρίδίθμι. δὲ αὶ υοϊπρίδίειη 
πγζαπὶ πες ἱπίεγ Βοπᾶ δβυτηογαπ δε 6886 οχίδιπιδηϊ, δ᾽ ἴεπι μος 
ἐεϊϊοϊϊατ! σοπϊαποίππι 6686 νοΐπηϊ, οἰ οἷξ ἀο]οτία οτημὶθ Ἔἐχρεσδ, ἔρϑδσβ 
εἰἴγα δορυϊιυ ἀΐπϑιι 6886 υοϊαογοπὲ. δἷπα δεργτπαΐηε 6886 ἰρίιηγ υἱοἷ- 
πππν γοϊαριατὶ εδ]. φιαργορίογ ἀθ τοϊαρίδῖε φηοηας ἀϊοοπάητω, 
πο τηοᾶο αυΐα ετἶδπι ἰδ! ἰξα ἀγ οἰ Ἰγαπῖαγ, υόγαπι οἰΐδπι πο ποΡ 9 
ἂς τοϊαρίαιε ἀΐξεγε παοθδϑαγίθηι 6866 οαπδοδπιαδ. δα πη ὧδ [ἐ- 
Ἰϊοϊιατα πορίδ οἷϊ ογατῖο, [εοϊϊαϊεπηψης ἀεβπίετίπιαδ, ρίαηοαε ἀϊχε- 
τἰ πη ἧπ Ὑα ρεγίδοϊα δᾶδε υἱγιτ18 δοιίϊοηστῃ, δα 6 υἱγίϑ οἶγοα 
υο]αρίαϊεπι εἴ δορτπἀΐπεπν, ἂς νοϊαρίαϊα ἀΐσεγα πϑοθῦδα εδῖ, φθδη- 
ἀοφπίδετῃ εἰῖγα νοϊπρίδῖοπι ποη εϑὲ [6 ἰο88. ργίπιωσα ἰΐδαπο ἀϊοὶ-" 4 ᾿ Ρ 
τη. συοὰ ποπηα!ϊ ἔεγιπε, νοϊπριαῖοπι ἐπ Ὡπππεγαηι Βοπόταπι 50 ἢ 
υεηΐγο αἰ δι πιδπῖοδ. αἷσπὶ πδῆαπο ργίπιο ογίαπι εδ8ε τοϊυρίαϊοτι: 
δὲ οὐἴοιη αηϊ ἄδπὶ ἱπιρεγίεοϊππι, Βοποτ βοῦτὸ ἱπιρογίεοι! Ἰοςιιπι 
Βοπαθδπι ΟὈ πεγε. ϑεςαμᾶο ἴοςο νοϊ]αρίδἴεϑ 6546 υϑάαπι ἱπιρτο- 
Βα: δἵ ἱπιργοβ  ἰδίετη Ὡππχθδτ Βόπιπι δά πιϊξεγθ. γαγϑῃδ ποῦ ρ- 
βπδῖωσ ἴῃ οὐρηῖβας: πᾶσῃ εἴ πι8]0 εἴ ἔπιργοθο, οἱ ἔογβε εἰ οἰςττὶ οἶγα 

σεξε 



602 

Σ Ῥοοπάϊ ἀερυϊαίπτ: δὲ Βοππτα πρα]ΐο ἱπυνοϊϑοετὶ πείαρ, οἕ π᾿ ταυϊ δ 
φυΐάεια οοιπιπιηδ δὲ. ποάφις ποη ροϊεπιϊδενατιι υοϊαρξαδ: ὡἱ 
Βοπαπι ροϊεηεἰϑδίτλατι. ησποάφιια Βοπϑϑία ἀρθη αὶ 5: ἱτιροαϊπεροξα: 
πῆι φιοα Ποηδϑία αβογε ργοβίθεαῖ, θοπυπι φαΐ ροῖοδε δϑδοῦ ρεῖ- 
ταῦπὶ Ἰκῖτιγ ρτίαιο οοσαγγομβάμπι, ἀδ ογίῃ, γαϊίοχας ἀϊϊποηάα, φυοά 
πϑοϊφιδηι γθγὰ δἷῖ. οϑὲ ἰρίταν ἰῃ γί πιΐδ ποῦ οὐππῖϑ νοϊπρίδ8 οΓίπϑ. 
ΔΙ 4186 Δ} ἱνερίοἰδπάο νοϊαρίδο βἰφπίϊητ, οτἴαδ ἤοἢ 6δὲ : π60 4:89 
Δ ἀυάϊοηάο εἰ οἰαοϊεμο. πδχπε ϑηΐη οχ δρϑοϊαῖα ργοοτθαῖα, χινεη- 

ιο δάιποάπηι ἴῃ 4] 118, υὰ ἐσ οοπιδάοπάο τοὶ μιβεπάο. μδθ παπ4πε εχ 
εβεδιαῖο εἰ τεδιπἀδητία βηπὲ, δαὶ δδίπιγαμο ερεδίδίθμι, δαῖ τεδηη- 
ἀλλα δυΐειαπάο: ἰάδο ογῖῃϑ 6888 νἱἀδηξζυγ, δὶ δβϑβῖδ οἵ γεάπης- 
ἀδηιϊία δεργιιυάο: ἰρίτας δοριϊπάο πἰς αδὶ οτίχιδ υοϊαρεμεῖδ. διχαὶ 
ἴῃ δϑροοϊλπαο εἰ δυάϊοιάο εἰ οἰ κοίεπάο πὸπ δδὲ Ὡς δεργίϊπάο δηῖθ- 
οβἄαϊῖ, ποηῖο δἰ χυΐάδιῃ, 4υΐ δρεοϊαπάο ἀεϊδοίδῖην δυὶ οἰζαοίοπάο, 
Ῥτίῃδ ἔγίϑιαῖι 688. ἰδ τι ἱπ οοκ διίοπε : ροῖοοῖ δπὶπι οοπιοπιρί αι 
ταῦ Αἰ φασι ἀεἰδοιαιῖο 6886 οἶδα ργαθοθαάβηῖοπι δορτί ἐμ ἀἰπειη; οἵ 
Ῥτοϊπάε [ιεγὶϊ νοϊαριδ9 αἰΐφηα, χα οτῖπϑ ἤθη εϑὲ. αποάϑὶ νοϊαρίδν, 

80 αἴ δογιπὶ ἀϊοίδι οταῖίο, ἰάθδο βοπαπι ποῖ δὲ απία ογῖαϑ, δίψῃ τὸ- 
Ἰωρίαϑ αἰϊχπα 4ιιδε οτἴωβϑ ποῦ δϑὲ, πϑγῖξ πφαθ Ῥοποτα νυο]υρίδθ. 
αἰχυὶ ἱπ ἰοἴαπι ποη οϑὲ νοϊιρῖίδο ογῖπδ: Ὠδπὶ "6:6 4186 ἃ οοτπα- 
ἀεπὰο οἱ δίβοπάο τνοϊπρίδϊθα, οτῖα ἠϊοὶ ροιϑαπῖ, στεγαπ αἰ ποὶ- 
πορνίοτ χαὶ πὰς γγμαν ἀϑετη οΥἶπδ 6286 ρογπίθοης, ραϊαπὶ δἰφαϊάοιι, 
ἀποπίδτῃ ῥγοϊαιβ τεδυ5 (νδὶ ἱπῖδσ διυβθπάσπι οἰριπι) εἰρπίτατ το- 
ἰαρίλθ, ΟΡ πος οτἴιιπι 6886. δϑὰ ποῦ εϑὲ: φυδηδοφαίήδπι δπὶπι δα 
Ῥᾶχδ ἀπίπθδδ αιιδοάδπι, 4πὰ οὐ δοίδταισ δἰμαι] ῥγοϊδιῖε πΐθυ ἰηάἰ- 
βεβαπιηϑ τερυδ, δᾶ ρᾶτϑ δηΐπηδ 8, αιλίθηπδ ΘΧΘγο ΟΣ οἵ πιουδίῃγ, 
οδ]δοϊδιατ, δἴχαὶ τιοῖαρ ἰρϑίαβ δὲ Ἄχθγοϊξί πῦρ νοϊηρίαν θὲ: χυοά 

30 ὁππὶ ρτοϊαιδ ταρ8 δὰ ῥαγῇ δηΐαιδ Ἔχδγοθαίωσ, δαξ ργορῖϑυ ἱρϑίιιϑ 
δεϊϊοπδηι, ογϊαπη 6888 σεπϑεηὶ τοϊπρίδιεπι, χαρὰ οεὐτῖα εἴξ τοττπι ρτοὸ- 
ἰαιῖο, αηΐπιδα ἴδπηθη ρᾶγα ἱποογία, ρϑεῖὶπάθ δἱ4πθ δἷ φπὶδ οιπίποτη 
6286 ορἱπεῖυγ οογραβ, φυοὰ ἰά δι} δθῆδηπι οδάαῖ, πὸπ δηΐοϑιη δπὶ- 
ταᾶτῃ: γοττπι οϑὲ δηίηα. ἰϊάδια εἰ ἰη ΠΟΘ. οϑὲ πδῆτβ ρδγβ 4π868- 
ἄκσπι απίπιδα, χυὰ ΟὈἸδοϊαπηαν, φα88 δἰπεαὶ αἴστιο τες ῃγοϊαῖδο ὁππὲ 
ἐχεσοοῖαγ: ἰάδο πα]ία τοϊηρξα δϑὲ ογῖπβ. σθαι δὲ σοηνοσοίο, ἰῃν 
χαυϊιαῖ, ἴῃ παΐπγατα, πα 81} δεηδάπι οδήϊξ. πδπὶ ποη σοπνοτίδηι- 
Βπ8 8686 ἴῃ παῖπτγαπι συ ϊαρίδθ αϑῖ, οἱ ααί46πι. οοανοσίεπἀο παίσγαθ 

420δερεδιαοῃῃ Αἰ ἐχϑδίωγαιο. δὲ, οἰ ἀἰϊχίπιας, ποτὶ ροῖοϑὲ πὸ δπε ἡ]1α 
εμεδίδις βαὲ οβἰβοίδιϊο, δἰψαίδπ ἐρϑβῖβα δερτιπᾶο, δὲ οἰῖγα δορτίττ- 
ἄϊποπι ἀϊοίπιιδ ρο886 δίφαθαι ομδοίασὶ; δὲ ρτοῖπεἦθ ποὴ ζιοτὶϊ υο- 
Ἰαρὶδϑ ἐρεδίωι8 σοπγεγϑῖο. ἱπάϊριαπι πδῆχηα ἐπ Βηϊιδιποήϊ τοξυρῖα- 
ἘΒαδ πίῃ}. ργοίπὴθ οἱ ἰάθο χαοά οτίπβ δῖ, τοϊιρῖδϑ Βοπῆπι 6558 
ἐχἱ ϑεϊπιθῖτγ, πα Π64πὸ 6δὲ υοϊαρῖδε οτῖαθ, Βοποῖπ πεαιθ ἔπετὶϊ υοἱη- 
Ῥίαδ. ργβεΐεσεδ αποὰ ποὺ οταπίβ, ἱπααίιπι, νοϊωρίαβ "νοπηπι, αιιΐ- 
δρίαπι ἰὰ ἀερτεϊιεπάοτγίξ ἕος ραοῖθ: πᾶπὶ φαΐα Βοηυπι ἰπ οπηπῖθπδ 

το ἀϊοϊϊας 6888 ργδεήιοδπιθηξία, πόπιῖρα ἴῃ οδϑθπίίϊα οἱ ἰπ δι αἰϊχηϊα οἱ 
. ἦπ ηπᾶπῖο δὲ χπδηο δὰ ἰῃ τοῖσηι ᾿π οτηπῖρα, {Π|Ππὰ χαοηαο πιαηΐβε- 

εἴωτη, ρ6. οπηπία τοϊαρίδἔοπι δἰΐψαδπι σοταϊ τὶ. ᾿γοῖπά δ δπίπι, απία 
ἷα οτπῖθαϑ ργαθάϊοαπισπεῖθ δδὲ Βοπαπι, οἰἶῖθπι γοΪπρίδα [θεῖς Βοπατπ. 
δὲ ρτοῖπάθ χαοπίωιη ἰῃ Ηἰδ χυϊάετη ροτ 89 Βοπᾶ, οἰϊὰπι γοϊιρῖδο ἔι6- 
τίς ρϑτ 8ὲ θοππιῃ. δία ἃ βοηὶδ υοἱπρίαβ δὲ υοἰπρῖδϑ: Ῥοπυπι 
ἜΥΡῸ ἐαετίς οπυπὶϑ νοϊαρῖδδ. δἴτπαὶ οοτῖαπι Ηἰπο εἴἶδπι αἰ[(δτγε ἱπῖθν 
86 ϑρεοῖδ υοϊαρειαῖεδ, φπαπάοπαίάετα ἀἰἕεττιπε οἰΐδπι ρταθαϊοδπιεπία 
ἐπ φαΐθπα οϑὲ πα οχὸ πϑαπὸ δηὶπι ὁϑὲ σθοπιδάπιο ἤππι ἱπ δοϊ πεῖ, 

20 αἵ στιατπηπιαίϊοα νοὶ ψιδυπηαπα αἰΐα. ποῦ εἴ [μαπιρττιδ βγαπιπιδιϊοδπι 
Βαθϑαῖ, δὲ ἰϊβ δίβοίβειγ δὶς βγδπηπιάτονιϑ δὴ ἧδο ρταπιπιδιῖσα αἱ χυΐ- 
Υἱἷδ αἰΐιιϑ Παρ 6 π8 ργαπιπιβεοδην, ΠΟ δἷπὲ πἰπηΐγτπ ἀπδα ρταπιπιδῖῖοδ δ 
ἀϊνοτγθαθ, χπ86 ἰπ ΤΠ ἀπιργο εἰ 4πᾶθ ἰη 160. αἱ ἰῃ υο]ιιρίδιε ποὺ ἰϊα: 
δι πᾶ6 εχ εριϊδίαϊθ νοϊπρίαθ οἱ ηπ86 ἐχ οορπίδία, ποῦ δοίεπι 
1θο60 αἰβοίππι; χυᾶπι ΟὉ τὸπι δϑρθοὶθ ἱντοτ 86 αἰδιϊπρτιὶ τ ἀοραπειν 
γοϊπριδῖοβ. οεϊέγηπι ααΐα δηπὶ δὲ ταϑίαρ νοϊηριαιοθ, δεΐαπι ΟὉ Βοο 
'νο αρίαθ Βοπαπι ποὴ 6686 τἱεβατοτ. δὲ ἰή γοϊαρίδην τοϊπίπηθ ργο- 
Ῥηππι ἱπάϊοίππε 6ϑὲ, δεὰ παῖαγδε δῖαν βοἰβηιῖβα. πῶπὶ οϑὲ δὲ πδίῃ γα 

70 ταᾶΐα, σἷοαϊ υὙδυτιίαπι δὲ οσαθγοπυπὶ ἃς ΡΤΟγδη8 ψὶ τπὶ ἀηὶ πη] ἔπ πε: 
Ὡ60 ἴθιπεη ΟΡ ἢος παῖπτα πιαίογιπι. δοιΐθπι πιοήο παθθπῖ δὲ πιαὶδὲ 
ϑοϊοπεδο, δίου: δοἠθηϊασγίδα; πδὸ ἰηπιθὴ ΟΡ πος πιαΐππι βοἰδηξῖα δϑῖ, 
δεὰ ξοπθγθ Βοπῆπὶ ἴδπι δοΐθητα 4πᾶτη παἴηγα. πᾶπὶ σποπιδηή πιοήππι 
διίαιαδτίηϑ ἱπορί οἰ ἠπ8 πο δ6ϑῖ, σαί ϊϑηηπι δἰτ, θχ 60 υοά ρδγ ὄγστο- 
τοῖα οοταπιϑοτῖϊ οἱ τηὰΐς [ἐοοτίξ, δεά φησ Ρ6πο, ἰΐα πὸ δοίθπείδηι 
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φυϊάοπι παΐπταττο δαξ φαϊρρίαπι δ᾽ η ἃ, χιαῖς εἷξ, ἐχ τπιδῆ}, οεὰ ἐς 
Ῥτοθῖς. ἰδάθπι ὀγβο υοἱαρίλθ φαοαθ ζοπεγα Βοπῦτα δεδὲ, ποά σεῖο ἡ 
εἶπε οἱ τθαΐδα τοϊαρίδῖθϑ, πα πο8 χηίάδτω ἰαίδὲ. βιαπὶ δππὶ εἰξδιω ἀϊ- 
γόγδδα πβίησαβ δηϊπλα ϊπι, Βοπα δὲ πιδὶα, δίοη: μοπιϊιΐδ φυϊάεπι Βοδα, 
ἰαρὶ τετὸ τεΐ ουϊιιδνὲβ αἰϊοτῖας ἴθγαθ τοδία. δἰτο ἴτε οαοΐ πδίασα αἱ. 
ἴδγὰ αιδπὶ Ποτοϊηΐα, δὲ αρὶηὶ δὲ οδπΐδ. δὲ τοϊθρίδβ ςοηνεγεῖο δδὲ ες 
60 ᾳφηοὰ οοπίτα παϊιτατι, ἰπ Ἡδίητγαπι ουἰπαὶ οὶ σπαπε; ὑτοῖπάε εἰ 
μος ἔμοτίξ διιανίδοιπηατα. δἰφηὶ ἱπιργοόραθ παίπγδε ἐπρτοθα νοϊηρῶρ 
ἐδὲ. π6406 δηἷπι ο4πο ηποά Βοπιίηϊ, οἱ π6 1119 χαίά δι. δὲ φποβιδν 
ἄϊνετϑδθ. παῖηγϑα, διηὶ ἀΐνογοδαε συόχς νοϊπρίαῖεθ, πδτὶ τοΐορια ἡ 
φομνεγδίο εδὲ:; εἰ οοηγθτδίο, ἱπηυϊπηῖ, δἶνε τοϑίδιιγβο ἰῃ πδίωταιι 
τεδῆϊαϊξ. ῥγοίϊπεε εἰ πιαΐδθ πδίωγδς πιϑδ οοηνθυθῖο δϑῖ, πὶ ργοθδα 
Ργορα. 411 ροσγὸ τοϊιυρίδιθπι ἤθη 6856 βοπᾶπι ςοπἰεπάπηϊ, 60 δίδ- 
οἰππίιν πιοᾶὰο πο φυΐ πϑοῖδγ ἱποοβηίϊαπι μαθοπὶ δὲ ἀθοβ υἱπαπι ρα- 
ἴδγθ οχἰβεϊπιαπὲ, πἰ μη απ 60 6556 διιδυῖπϑ: δχ ἱπβοίιϊα ἱπ ἰὰ ἀθίδθυν.- 
τ, δἰπιῖ!α οοπεπρὶς 118 φαΐ οὐποίδ8 νοϊαρίαϊε5 οτίπϑ 6856 8:βεγαπῖ, 
εἴ πουϊίφηατη θοπαπι. πᾶπὶ φιοά αἰΐα9 γοϊωρίαϊεϑ ἱρπογεπὲ ρτδεῖεῦ 
688 {πῆ6 σογροιίϑ δυπ, 685 ἀποῦπὲ ογἱα8 6586 πδὸ ΡΟπ85: ἴῃ ππίτο- ζῦ 
δίῃ πὸπ γαπίον γοϊαρίαϊοπι 6586 Βοπαπι. χυοπίδϑτη ἰρίτιτ δὲ νοία- 
Ρἰδ5 εἰ ὑϑϑεϊ θη δα πδίυγαθ δὲ ἰᾶπὶ ὑθϑεϊἐπίδο (γϑϑιϊαθπᾶδο παίυγαθ 
διηὶ πἰτηΐγηπι στρ  θιϊοπϑϑ ροβὲ ἀοἰδοϊπτη, τοβεϊξαΐαα δαΐοπι υδε οσα- 
115 δὲ δυγίνυ5 ρογοϊρίαπίωτ, δο δἰπιῖ 65), νἱἀοπίμγ γοϑεταϊαθ ἃς βασπι, 
οἱ δῖος ἄΐςαμι, βἰαΐωμη οὐεϊπϑπιὶὶα παΐπγδα ἑπηοϊίζοποβ 6556 τηοἰϊογες. 
γοϊηπρίδίοβ παπῆπο πἰγουΐβ τποᾶὰο ἠϊοῖαθ δυπὲ δοϊϊοποβ. Ρτοῖπάε ποῃ 
ἀπθίαπι αηΐπ ἃ υἶδα υοϊιρίαϊοϑ δὲ δυάϊεα δὲ ἱπτο ἐἰροιίια δὗπὶ ἰσαρο 
ορ ϊπιδθ, οππι 686 Ζῦδα δ σοτρυϑ οδάυπε ΔΡ εχρὶεϊϊοπε ργοογεεη- 
ἴωτ. ταγϑιτη [4 ἀἰοοαϊοτ, φποὰ πα θοπαπι φυΐάοπι, αἰαὶ τὰ φυοὰ 
ἰπ οἰππῖθυδ 511. δὲ σοταππιπα οπιπῖθαδ, ποῦ δοπιπι. ἰὰ ςοτῖθ ἱπ μοπο- "Ὁ 
τὶ5 ὀιρίάο δὲ Ββοπογίβ οπιρίἀϊϊταϊο πιδρὶϑ ργορτγίαπι ὁδὲ, μοποτγίρ εἰφεῖ- 
ἄοπι οαρίάτ5 δοπ8 σαὶ ξον δὲ εἰἴο οεῖογος δηϊοῖγθ. τνοϊυρίαξοτο 
ἰρίταν, δὲ ἴρβᾶπι ρϑὺ 86 Βοπῆπι 6886 οροτγίθαϊ, 686 ῃ6 δὲ ἱ ςοῦ»- 
γϑηϊϊ, ὅπ ποι ἢ δἰχυὶ εὔδπι οοπίγατίο πποάο. ΟΡ ἰὰ πδῆφπε βοπῦπι 
6586 νἱάθαΐων, χῃοά εὐποῖᾶ οχρεΐδηξ: δρτιδίῃπι δπῖτη σαποιῖῖσ οπῦτα 
ἐχρεΐογθ. εἰ ργοϊμάδ δὶ ουποῖδ γοϊυριδίθιι ἐχροιτηξ, σόπότα δόμα 
[ιοτὶξ υοϊαρίαθ. γαγϑαβ, συοά δ[ξ ἱπυροαϊπιοπίωπι τοϊορέας, ἐρεαπε 
Βοπαπι 6866 πθρανυογηπξ, ἱπηρϑαϊπιθηϊοπι 6886 δόθεγεπύος ποεῖ πὸπ 
τοοῖθ νἱἀοαπίωγ οοπϑίθγαγθ. Ὡδάπ6 δπὶπὶ αὐ τὸς ἐγαπείξονν δι Θο 
ἐπιροαϊπιθηΐοπι, δὶ πᾶ δἷξ αἰΐα ἱπιρϑάϊπιθηΐητη, οἱ εὐτιοεϊατις τοἰπρῖαι 
ἄρογα ἱπηϊθποτῖς. σϑίθγωτη ἰΐα οἰΐαπι βοϊθητία κοϊοπίίας Γαετῖς ἴτορο- 
αϊπιθπίωπι: πᾶπν βοτγὶ ποῖ μοῖϊδϑὲ υξ δἰτθ! υἰτάπῆσε σχογοδῶβ. δε 
οΌτ πὸπ Βοπηπι βοϊθπίϊα, δὶ υοϊυρίδίεπη οχ βεϊθπεδ δχοϊτατῖς ̓  εἴ 
πἴγππι ἱππρ δα ἐπιθηΐτπι δἰ: ἀππο ἢ σοίθγιση ππτΐτο ταδρὶν ροῖτ τοϊσρίαϑ 
πδηῆι8 δὰ πιηρὶβ δροπέϊονη ἱπὶθ δυϑοϊ ταἴα προ πε, φαῖα ρτόθαπε ἔα- εὐ 
οἷεπο δρὶϊ χυδο οχ νἱγίηϊο, οἱ οὰ δυανίτον δρῖξ. παπχοϊ τπααῖτο οἴΐαπι 
πιαρὶδ 4τι86 δι δοϊίοποπι ρογεϊποδηϊ ὀχογοθδὶεῦ ἀὸ εἱ οδἰεοιαίων 
οβονῖς, ργοθηβ οὐἰτς δὶπ ἐγιϑίδειβ μοποοῖα ργοβοαηδίαν, ποῖ ρτόθαμ. 
δορτϊπιοπία πδνηπθ ἰπ 8 αυᾶ6 δχ ποοθϑβίίαϊθ δοξ, ῥγοὶπαᾶς αἱ φαὶ- 
δρίδιπ ἀοίογε δἰβοίδι μοποβία ργοδεσποπήο, οοδεΐπα ροτγαρίε: φαΐ 
δαιΐοπὶ ἃ πϑοθϑοϊαῖθ ἄρθγθ σοπιρθ  ᾿ἰταν, ποῦ ργορυδ. οεΐογοπι πέτοο 
Ροῖοβὲ φυδθ διιπὲ νἱγιπεϊ σοηϑοπίδηθα ϑρθγο, θὲ ποη δἰίηπα νεὶ νοίη- 
Ρίδιθ νοὶ δορτιἐπαὶπ αἰβεϊδιωγ: πιθάϊαπι θπΐμν πὶ} εδὲ. συγ ἢ πόρε ἢ 
ποιά υἱγῖιιβ ἱπ δἰζδοϊη, αἰδοῖ γεγο ἐπ ἀορτιπᾶΐπδ ἐὲ γοϊαρξαῖει 
πδς συϊοηδπι ἐπ πιθϊο ροϑίξττι 6οῖ. ποὸπ αθίητη ἰρίτοτ φαῖτν υὕσεσς 
οὕνπ δοριιτάϊπο νοὶ νοϊαρίαϊε δἰ. εἱ χιηῖς ἱρίξασ τπυδοσῖαα Βοπιδεῖς 
Ργοϑοηπαίωγ, ποπ Βόηπ8. ργοΐπάδ πον [πογὶξ υἱγίτα σάτα φορτιινδηπες: 
οὔπι γοϊυρίαϊθ ογρο. ἰδηΐπτι ἜΓΡῸ δρδβὲ υξ οἷξ ἱπιρϑο τι σπξυπε, ὑὲ 
οἴϊαπι διὦ δροπάπι οχμουγιθϊαγ. ἴῃ ἰοϊυτααθ ποῦ σοπεπρῖξ υξ κἷ 
οἶτνα νοϊυρίαῖοπι, φαοὰ Δ} ἶρβ8α ργοογδοδίηγ. αἰϊα Γαἷξ οταιῖΐο, σοῦ 
πηΐΐα δοϊθητία (αοῖας νοϊπρίαΐετη. πὸ ἰὰ χυΐάοπν γϑττσν δπξιν οοιπεῖ- 
σἱογαι παηηη6 βἰγηοίογεβ εἴ σογοπᾶγυπι, ποόποῦ ππρτδιξπτεῖ, τὸν 
Ἰαριαιῖα δηπὶ οἴϊοοίογθβ. οαδΐθγατη αἰϊὶς βοΐ δηεϊς πο δδὲ νοϊρξος πὲ 
Βηΐβ, 864 οὔπὶ νοϊηρίαῖθ πϑὸ εἰϊτα νοϊαριαΐοτι. δοὲ ἐρίτατ' οἰξκας ᾿ 
βοϊοπεῖα νοϊηριαιὶα οἴζεοιγίχ. ταγϑυϑ δἐϊαπη αἰϊτες ἀἰοεραῖον, σαοὰ 
ποη ορτϊπιπτη. σϑγαπὶ ἤος πιοᾶο αἴσυθ μᾶς τγδιίουθ οἰπριίαν ἐδτῖς 
Ῥϑγάϊεονη υἱγιηξεβ, δἰ φαίάθπι ἔογι πιο ορεϊπεινπν τιοτὶ δ8ξ, τρστνσιενεῖ 
Ἰρίτατ Ὁ θα ποῦ Βοπηπιῦ δὴ ἰά ἀρδυντάμπι οἴεῦ ἰἰλθστι ἐξ ἔπ αἰθῆς, 
φιοὰ νο]ιρῖδ8, φυΐα ποπ ορτίπητπι, ποπ 6586 υἱάδαξον θόπαπι, εὐ ξνῖ- 

ἰαυδγίξ δυΐοπι φυϊδρίατη ρ6γ υἱγῖπεθβ ἰγαπϑίθηβ Βαϊπδιπιοῦϊ, αἰ φαῖα 
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ταῖο ἄοηχιε ἡπιρεγαῖ αἰϊεοῦθαο (46 εοπεδεηεο επΐπι μος ἀἶδα- 
69) οἵ δ σόβύεγθο αἰΐεοϊω ἱτωρογοὶ τοϊϊοηὶ, αἱ δυεοὶὶ ἱποοβεΐν 

Δ πεμῆρηδ: φυΐα, ἰδαιαμω, ΘΧρΟΓβ γαϊομΐδ ρδγδ δοΐσνθο τὴϊίητ ἀπο» 
ἰοϑὰο ἱπηρογαὶ γδοηὶ Ῥεπθ ἀμροαίξδο, ἐδ }φ δοἰχαϊάδτω ἱποοβεποβα, 
δὲ τδιῖο δι μη ιδὺ πραὶο; φυδρο γεν ἱρϑα αποααθ Ρεμε ἀϊϑροείεἶε ρετ- 
ψμιγθδιϊομίθαθ ἱποραγαθῖς, φδτι τἰγιυῖθαι σου! ποηιθαδ. Βοος δἱ ἴα, 
ευεηοτέϊ ἀδοϊ νἱτίοϊε: ποργορα ἤδῆφυς καϊΐοης δἰβοϊηθ υἱγέπιειι 
ὈρΌΣΡαΠο ἦρθα δρουϊεῖηγ, ἤος πἰμαίγονη δοϑυσάμεα εὐϑιῖγο υἱάἊθὶ- 
(ατ. ἰδἷξ ἐδπὸ ἀυδἐϊδίοηϊ (οἶα εχ οἷδ, 486 ἃ ποϑίδ ἀπὲ ἀδ υἱγξαὶο 

το ἀϊοὶα δυπὶ, εϑὶ ὁοξίγγεγε αἴθε γοίθ!]οτε. ἔπε ἀοππηυτο πάπα υἱτο 
{πῦδιὰ 6880 ἀλοεθαηναδ, ουτα ταϊὶο Βθπο δἴίθοϊδ ρογιαγ αι οὨΙ ΡῸ6 δθδιη 
τἰσϊαϊειη μαεπιῖδηδ ἐπετῖς πιοάἀογαῖα, πβοβοῦ ρει γρδέοπο γαϊοιὶ 
οοπδεπΐδμθδθ. ἰδ βασι δἰϊεσιδ ἰπίοσ δὲ πὶ υἱσθτὶ οϑηϑοπεθηϊ, τὶ 
ταῦο αποὰ οριἰνοαπι δἷξ δδῦιρϑῦ ργθεδογίραι, ρεγιαγρδίίομμεθ γετὸ 
ἐμεῖο ὅδε ἀϊροοῖτας ἰὰ Ἔχφοφυδηίαν 4ϑοᾶ τγαῖο ργαθδου ρδοτῖς, οἱ 
τοῖο ἐξίνωτ τοῦ] ἐωογὶϊ δἰίεςια, ρεεϊαγρδιίοιβδα τϑγὸ βεινβ, ποῦ ἐπεσὶς 
τὐὲταιο ἀεβοίεη!ε γταϊύθοπε: πδπὶ δχ αἰγοησπὲ Υυἰγίαμ. ρῥγοϊμπάθ βοῦ οοῦ- 
κοτε υποϊο δθῸ δ. ἐμηρ οἰ υοΓ πόσο δοπ, φπειηαπισά τ Αἰ ορὶ- 
ΒρΏμετ, ἦαχ ταῖλο υἱγιαιἷς εαὶ δἰαθε ρυϊποὶρέντη, δεἀ μοξξαι ρετίατο 

480 Ὀδιίΐομοο. δὶ Ἠοπεδδῖωτς πᾶμαπα προ ἡπεδάδιη οφοτίεὶ ῥεῖ 
ἱππδροὶ ἰγγοιοπδίοιη, φηὶ ργοάπυδέι, δίψα ἢ ροδίγεσηο γββϑου ε8 
δδ88 ἀἰδοθγηθῆξοσα δἱασος οοηεἰποπίθαιν. συοα 88πὸ υμοσὶξ φοίορίδῃε 
αχ Ῥποτὶδ οἱ ταϊϊοπὶς ἐχρεγιίυν δοϊπμοδητυδ. ἴπ 1ὴδ πῆς δίῃ 
ταῖϊομε ρεγίπγδείοππη ππραΐθσς ὀχογίυαμιν ῥείσηο δὰ Βοποοιατας 
τοοχ ροοϊεγίοτ δάἀυεηΐοπδ γϑεο δὲ οοπϑεσεηθ μομπεοίδ δρεγο Ἔσβοτ. 
τδῖογ. δεὰ ὯΟΒ δἱ ἃ τωϊϊοης δὰ ᾿οπθεῖα ςεροῦὲξ ρυϊποὶρίθμι, ροσίηγς 
ῬΒαθοσοὺ οοπϑοπῆδηϊδε ςοτη δπίαν, τεγπι 98ΕΡΕΠΌΠΙΟΓΟ τοπίσουθι. 
ϑϑπίας. τὰ ΟΡ τοῖβ ροϊϊπε οοπυεποσίῖ ρετιυτρδιίοδδι δὰ υἱτία- 
τοῖα δηΐεῖγε μέδς δίίεςϊδηι απαπὶ γαϊϊου θη. 

8. Ἰπέεγεα ἀἰσεπάητο ἀδ ῥγοϑρετγα [οτίσηδ δὲ, ροδίδδαπδπι ἀ6 
[εἰϊοϊιαϊα βοβίβ εὐὲ ϑγαϊΐο. δεβιϊγαπίωγ πδηηθα τη] [εἰϊςεπι υἱΐδτα 
ἰρτιπηοίαια 6886 γεὶ ποῖ δββὲ οἶξγ ργοδρεγβηι [οσίῃπαδπι. εἴ ἔογίο 
ποῦ ἰπίηγία: δθϑαηὸ δΐπὶ Ἔχίετὶδ ΒΟΉ, 4ποσττα ἀοπιΐπα [οτίτπα τεῖ, 
[οϊϊεδαε ἐ886 ποὴ ςοπιϊηρίς. ἰοεῖγοο ἀδ δοοῦηάα ἕοσίαπα πορίδ 4,- 
οὐπάδηι, ΠΕΌΠΟΗ 4πὶδ Ῥτογθον οἱ ἐογίαπαίτε, εἰ ἴπ φαυΐθυα, οἱ οἶγοα 
φυιϊὰ. μεμδβιωνη ἰβίεατ δὰ δες φυϊορίονι δοοδάδῃ» δρϑοίδιεηπθ ἀπδὲ- 
φοτεγὶ, σθδραοαηδδδθτ ποῦ ἀἰχεγίς φιὶν ἰογίθπαπι 6666 πὲ παίηγα δῖ; 
δεΠΊΡεΓ δπΐτι σπδίηγα ἰὰ οπΐπε δδὲ οὔτ πὲ ρ] οτπιστα εοάδπν τποάο 

ε2078οἷδι αἴποεεοι δἱ ἰογίσπ πυπαδατα, υεγατῃ ἐείπεγε οἵ βίης οὐ ϊης, 
ἃς πὸ ἴοτδ ἰα]ογξ. ἰάδο ἐογίηπα ἴῃ δἰ μδπηοάϊ 6686 ἀϊοϊϊατ, δὶ πεαῦθ 
πλθῃ8 Ὁ}ἰὰ πθῆπο τεοία ταῖϊο δοῖ. τὰ αὶ ἰὰ, πΙΉΣΪΟ πιΐπαδ εδὲ φαῖς» 
4αστι οτγιϊϊπϑίθι, δο οεὲ φεπηρεν δεοάοπι τοῦθ: πὸ ἴδ ἰοτέπηδ. ἴον 
εἶγοο πθί πίε ρ᾽ ατίταδ δς γαϊίο, ἰδὶ (ογίππαςε ποπιΐτοπνι : αὶ ρϑε τίμα 
ἑοτῖαπα, ἰδὲ τπδτ ρεγεχίρτα. εξ ποηηϊὰ δαοππάα ἰογίαπα δἐϊ αἱ ἀθο- 

"0 τῶτη ηυδδάδι ουγα, ἂπ ἰὰ υνἱπίπιθ νἱάετὶ ἀἊ}εῖῦ ταἰπιτὰ οἰ φαΐ θα 
ἀοτοίσσπι ἔδοίησε ἀξῦτο, αἱ Ῥόπε πιδίαχηο ποσὶ ἀἰδέσροδε, οἱ ἴοτ- 
ἴση, οἱ 4π86. ἃ ἰοτίῃηδ, ῥτγοσνιμ, πὶ βοίῃϑῃ ἰηάϊεδι, πὶ ἕοτο τοὶ ετὶὲ 
βυπξ φυοθεὶ Βεηϊποννοάϊ ἀϊοιγὶ υϊοτί ἄθο δάἀφοτρεογσθιθ, τιδίατα 
ἔρϑιπι ἰπάΐςεσα ἰδοίεπαν ἀροη ἰαδίιη: ἃ ποίδο ἀδεο ἀδρυΐαγε. ἐδ 
ἸαγητΩ ργδεῖογ ἤδες' δὰ πιδὲὶ αἰϊα ἃ ἰογίπιπαπι φηϊδρίον οταϊπδεὶξ, 
Ῥυγοΐμθάθ ποῦ ἀπβίαπι φαίη Βοτῦτῃ Ἐπὶ αν δἷϊ: τῶδῶδ οογίθ ας γαιϊΐο 
ΦΟΌΟΙ δοϊ δηϊ8 ργογθη8 ἃ] ἰδθπην ἂν δοο εμδὸ ν᾽ ἀδαϊωγ: ργϑοῖεγοδ 
οηῃε οΏρα πϑῆη6 μέπϑνυοϊεπῆα, 4086 ἃ ἀεο, νἱάδαδίωτ οθ96 [εἰξοῖδθδ, 
πυοπίατα σπ8}6 δι ἐγ νυλατ. δἰχοὶ ἀξοτα γβδ] Οσοπι οὔτδιη Βδβογς ἴδ 
δου οεἰ, γα συυπι ἰρί τον εἴ τιαχίπηε ρδου το ργόδρεγαα ἰοσίαβαθ 
παίσσα εδὲ. δϑ Ὠἰπηγητη ργοθρογίιδο ἴβρϑαζαο ἰογίππα ἐπ Ἠὲθ 4πδὲ ἴῃ 

Ὧ0 ϑΟΡὲν 5οῈ δυπῖ, ἤδαῃ!δ ΘΟΓΌΗΣ (ΟΓΌΣΩ ἱροὶ σατο ἀοτπίπὶ, 4πβεψαα 
βοδείιηη εἴβοεγε. ἴἰάθο ἰυβῖαπς, φῃδίαπαδ ἰαδἴπτη, πότηο ἐογιπαίστῃ 
ϊοῖε; οἱ η9 [οτίθπι φηΐάοαι, πδὸ ργογβας σα δπαθδηι αἰϊιτν εχ ἰΐ8 φαΐ 
ΒΡ αἰΐφυα νἱγιαϊο ἀοποτιϊπδηϊος, ἴῃ βοβὶφ δἰφυίδειι εβ ἤδεὸ ἮἩδθογθ 
τοὶ ποῦ μάρεγο. δεὰ τ] θὰ8 ροϊτ οοηνεπίεπῖεν εἴ δρῖε ργοβρο- 
τῶσλα ἰογίυθδηι δεϊγιρυοσῖι : ἱηρεπασπη πδηηπε αἰοίπηαδ ἰοτππδίωτω, 
ας Ργογρῶδ αἱ (Δ[1Δ Ῥοπὸ εχεϊετίαξ χαοταπι ἴρθε πευιΐαυμνα ἀοπιὶ- 
τις εδὲ. ψεγυυίατηθι πὸ ἀ6 ἰνΐδ φηϊάεινι ρτοργ!8 ργοδρεσγιἐδβ ἀϊςογε- 
ἴωτ. οεῖ απίειῃ ἑογιαπδῖῃρ τη η] τὲ το 5 ἀϊοῖαϑ: πᾶπὶ οὐ ργαδῖεσ δῆ διη 
ἐροῖπε ορὶπίοπετη εἰ οχβρεοϊδιϊομϑτ [εἰϊοϊτες αἰ αὶ ἃ εσερ ῖ, ἐπα 
ἀμ ἰοτιπηαΐαπι : εἰ σὰ ἴα ἱπβὶρὶ ἀδρππη ἀερποταῖ, εἰυδεοοὰϊ 

80 Βονηίποτ ἰσζγασι ἑαοίσηϊεσα ἀἰοίπιπο ἰογιηδίπαι. δὲ ἱξί ως ρσοθρθ- 
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εἶϊαι ἐπ ἀρεβὰο Ῥόπῦτα δἰφαοὰ ῥγδδΐεν ταιΐοηοπι, εἰ ἴῃ ποὶ ἐαΒ- 
θππάο, τὧἱ ἀοθοΐ, ταῦϊο. Τεξεγαι ροβτιο, ἃς γιδρὶϑ Ῥδουϊίαγο, ἱπ ΒοπῸ 
οδρίθηαο ῥγοδρεείίδβ υἱϑαίογ, οἰ χοίά σιν Βοπυπι ΕΒΡΘΓΟ ῥ6Υ 8686 ἴοτ- 
ταπδίαπε αἰ ήαπι δεθ6 υἱάεαῖωτ, τοδίυτι υετο ποὺ δυδίγα οΧχ ἐδϑᾷ 
ἑογϊαμδίωμο. οὶ Ἰρίτυτ Ῥγοδβρογδε γαϊουΐβ αχρογθ. ἡδίωγα π8Π488 
[οτιωπαῖα οδῖ, ηαΐ εἶπα ταϊΐοβε δὰ βόμπᾶ ἱεραὶ ταν Θᾶπε οοπϑοαπῖ- 
1. ἰὴ ΥΟγῸ ΒαϊΏγαε δεῖ: γδπι δηΐεπδθ ἱπϑοῖ ᾿πίποιοαϊ ἃ πδίυγα, 
400 αἷπο γαϊΐοιμε ἱσῶρει]διπας δὰ δὰ ὑπὰθ θδπθ μδρεσνιϑ, δουδηπς 
υἱ οἱ φαΐο τοβοὶ ἴϊαὰ Βαρδηίεπι “ὀῶγησπι ἰὰ δὶ ἰτα 1 δὲ δρδτοῦ" "πὸ- 
φεὶο" ἰπαυΐς, δεὰ ᾿ῖ." οἶπαῖα ργορεπνοάππι ᾿γπιρῊ δἱς8, εἰχυΐάοτα 
Ἱγπμρ μδιιοὶ οὐἴγα γαϊου θα δὰ αἰξχοία ἀρ ουνάισαν ἐπι δἰ Παπίην. ΡΓοθρο- 
τι ϊαῖδιμ γερὸ 880 ὃς Ῥθου]ϊαγὶ ποπηδης δρρειίαγε ποῦ Βαβόπνιδ: τ- 
ΤΌΣ ἴρβδϊα ϑβερο ἀἰοίηνο 6886 φατιδαπι. δὲ σϑῦδδ ἃ πογηΐπς 60 8]16- 
πῦτω αυἰδάδιη ἐδῖ, φαοπίαιη οδμ68, εἴ συ εδὶ οδυσα, αἰϊηὰ δεῖ: οἱ 
οἴἴνα ἐπηρηΐβατα Βοπᾶ οοπδεσιοηΐεπι ουδ8 οδαδα ἀϊοῖα δδὶ, αἱ τηδυτα 
ποη δαβῖγε, τδὶ ρόῦτϑ τηΐησανε βηΐπιο ἀεραϊδίαπι Ῥοπαπι οΒΡΕΓα, 
πδηοίϑοίαθα Βοπμ, εϑὶ ὑγοΐθοϊο δεαϊποτηοαϊ ργοδροτίτθδ δὴ {Πα ἀΐ- 
«ποία, τἱἀείαγαις μδος ἐχ τόγυτπι βετὶ ἑπεευνυθηίῃ, οχ οἄδυαπο Ργὸ- 
Φροτιϊαοὶ εἰ ρυοίῃ ἀδ ἰαπρδῖδὶ εδὶ Βυϊοβηιοαϊ ργοορογίιαδ, ποη ἰδπιΈη 
4Ἃ [εἰϊοϊναϊαια 1Δ]1ν ((νφαιααι) ργοδροτί!αα [αογὶξ ρεοη]ατίδ, συΐῃϑ ἰπ 
ἧρδο ἱπυραίφα ργίποίρίῃσα εδὲ δοποζυτι οοπδεφαδράογαμπι. 4υοηίδτα 
ἰξίϊατ δὲ [6]δοιιας5. πο δίπς Βοπὶρ οχιογηΐθ, δὲ 4πδε ἃ ργοδρουϊδῖο, 
πὶ ἰατὰ ἀπάπτ ἀϊςε απ, οεἰαπίας, {εἰϊοϊτδῖοτα οοδάϊαναης, ἀδ Ρτο- 
φρειϊιδίο ἐξίτοτ Ἀδοίδμημ. 

.9. ποπίαπι ἐς δἰπρῃ 8 ἰσαἰδῖπη ἀϊχίποιο, τεϊ ἔχαστα ἴϑτη 
[ἀετγῖϊ αἰ ἴπ ἰοΐωπι οοτιροποπᾶο δίηκυἑα δοςυπιιθαιυδ. δδὲ ἱρίτον 
βοὴ τοαΐα ἤοβεεη ἱπεροιϊίοτα ἀε 60 φυὶΐ οἷξ ροτίεςϊο ργοθαθ, Βοπεεῖα 
Ῥτολῖναν. δοπϑεῖαθ δὲ βόταν πδυχαθ ἠϊοίϊατ, οππὶ ρεγέεοϊα ργοβαθ, 
εἰφυίάασα νἰγιαι! Βοπεϑίιμα Βοβαπιζια δεξὶ αϊϊατ, αἱ ἰπϑῖαπε δἰ φύσα 
ἰοποδίατη βοηηξοσηε αδἰππὶ, ἰΐετο δῆτα ααὶ οἷξ (ογὶΐο Ἰσπιρογαῆθνο, δὲ 
δὰ ἴα γεβφαὶφ νυἱγιαῦμυδ. φαοπίατη ἰρίτυς ἴῃ ἄπο ἀϊειτι υΐπιηθ, αἱ 
Δ]ἴὰ φυΐάετ μοβϑδῖδ αἰΐϊδ τεγο βοτδ ἀϊοαιπβ, εἰ βοπογαμι δῖα χαΐ- 
ἄτῃ δἰ τ οἶτον Βοπα, δ] υϑγο πο, Ἠουδεῖα ρόστο υἱ υἱἰγίαϊεα οἱ 
υἰγίαίατη δοϊϊοπθο, βοὔα ὙδγῸ ἀοτοίϊπδίπιι Ἀπ ούϑηΝ βἰοτίαμι μο- 
Βογοτα δὲ ἰὰ βοπῖρ αἰΐα. εοὶ ἰρίϊτ Βοπεείαϑ οἱ Βοπῃβ, δρῃὰ χαοτα 
δἱτηρ ἰοῖϊεῦ βόθα ὁππὶ Ῥοπα οἵ δἰπιρ οἶξετ ποπεοῖα μοποϑυῖα δππε: 
1Α16 πδῆημα Βοπεοίας εἰ Βοιτθ. φεἀ δρῃὰ χπεπὶ εἰπιρὶ οἶτον μοπα 
ποῦ βαπὶ ὕοβα, 8. "ξαπε Ββοῃεδίη εἰ ΒΟΒΏδ, δίςπε πε ἰδ 4υϊάεπι Βεπ 
ταΐογα υἱάεαϊοσ, οαΐ δἰ τωρ οἰ μεν 68] στίδ ποῦ δἷπε φαἰαρτία. πδῖη εἰ 
ορυ]επίϊα εἰ ἀοτηΐϊβαυο δάνειέθι ο απεπιρίαμ οἔεπάοτγίαϊ, ορίδπὰα 
πὸπ ἔσεγθ: δεα ταἰϊα 4086 ποϑ οἴζεπάμῃῖ, ἰδὲ ϑεδ8 ορίανετιπί. χαὶ 
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δυΐετη ἰαὶΐα εἷι͵ φυΐ οεάδὲ βοπΐβ δοχῃς υδἰαἱΐ (φίδι, ἢς εἷδί αδεῖης, 1203 
18 ποαυδφύδπι ρεγίεςϊε βοῦτα, ηβοῖ μομεδίπαι Ροπυιθηαε τοοδηΐ, 
8886 υἱήεδιαν. δεά αὶ Ῥπτ 86 Ῥοπα οἱηΐδ βοπαὰ εἰπί, πδὸ 8 ἱροὶδ 
φοτγεηβεραῖον, τὸ ΔΡ Ὑ}5 ουξα εἰ ἀοπιϊπεῖα, ἰδ Ἠοη οί δὲ Ῥοπι. 

10. θὲ δο 4υοά εεὶ εχ νἱγιαιίθοδ γϑοῖο ἀζεγε, ἀϊσϊαπι φαίάεπι 
ἃ πΟΡίδ, ὁ6δὰ ποὴ ηποὰ δβδιΐδ οἷξ. ποτῷ ἀϊςερδιιε εχ γϑοία σαϊϊουα 
δβεη τα εθ86. γεγῶμε [ὦ ἴρϑωπι θη ἐπὶεϊϊκοηδ ἃ] ϊαοΐδ ἱηξεττοβονθ- 
τὸς [οὐἰδδοῖβ, εχ τοοῖὰ σαϊϊους φυλάσαπι οἱΐ, εἱ δὶ τεοὶδ γαιῖο. δδὲ 
τὐπήστιτι ἐπ γϑοῖδ σδίϊουδ δέοσγε, οὔτι δηΐτηπε ρᾶγϑ ἰγγϑιϊοπδὶ ποη 
Ῥτοδιθυοτῖς γαδοιδί μα ὀμβι Ἔχόγοογα δοομ εχ : ἰαπὶ ἀετοσση ἐπίτη 
εχ γεοῖὰ γαϊΐοπε εεἰξ δοϊο. φυομῖδαι δηΐδιδὸ ραγίοτω Ὀπδπι ηυίἀοτ 
Δειοσίοτγετα Βωβέτοῦδ, δἰξογαπι πιο] ϊογοῖα, δειιρεῖ ἀοίεγίογοτα πι6]ϊο- 
τί οδιϑα ορεϊμεπνηδ. διοωξ ἱπ σογροτα οἵ δηΐπιδ ΘΟΓΡΏΒ δηΐπιδα οατδδ 
Βαρογε ἀϊοίπηας, οὔτω ἴὰ Βαρθοσιῖ π6 ργδεροαϊοϊ, ὁδα ἰτὰ οοηίθπρα- 
τσ εἴ οοπϑωγκαὶ δὰ δηϊπιβα ορῦϑ ρεγβοϊεμάθπ, φηδμάοφυϊάεπι ἀθ- 
τοτῖπδ ομμῆς Ἀποἰϊοτὶϑ δδὲ οδῦδϑα, αἱ αἱ ἰπ δρθθᾶο οἷϊ δυχῖϊο. οπτΩ 
ἰφίτοτ αἴεοῖϊσδ πιϑηῖ ποα ἐπὶ Βαδγίξ βυντη ΟρῸδ ἜΧόγοεγα, ἃπ ΒΟ 20 
ἴάτη 6Χχ γϑοῖδ γαϊοπο ἐπεγῖ ἰδ ργοροτιοάμπι. γογοπι [οτιδϑδὶρ αϊ- 
χεῖῖϊ χαϊορίατι “χαοπιοᾶο αἰδοιαα ἈΒΡπογίηϊ, οῦπὸ ποὺ ἱπιροάϊεπιῦ 
δὸ φυδηάδοπδι ἰϊὰ ΠΡ ρυπι πδϑοῖο δυΐτα." Ὅδης ἰὰ ἀϊεῖα πευτὶ- 
4θδπὶ ἔδοὶϊα δδῖ. πῃ δηἷπι τοϑάϊουδ, φαδηο ἀἰχογὶὶ ἐδ τὶ οἰἰδπτὶ 
ἔἴδαπδτα ργοίεγοη ἄδην. αἱ σ0ο ῥδοῖο ἐδργίοϊϊαγε ϑεαιίδηι ἢ" οι" 

ταηαΐξ “πο ρα! υὐοφο νἱά ον." αἱ ρδ]δεοεπίεπι {πὸ πιοάὰο δοίθγο" 
μεῖς οοςαντγι πιεάίουδ, “δὶ ποῦ Ἦδρδθ εχ ἰθῦ ἱπαυΐοπα “οἱ [8116 δοη εἶδα, 
ΟῚ ΔΡΘῸ δπιρ]ΐπς αυϊὰ ἀΐοδην." οο ραςῖο ἀε 4}116 σοπεπεινπὶϑ Βαὶς 
τὶϊ ογαῖϊο. διἰπλεν μαρεῖ εἴ ἴα αἰροιίδυδ ἀϊξηποδοεπάϊδ. αἰ φαϊά 
πᾶπαθς ΡΟΣ 6666, θε:80 οροτῖεἰ οοηϊΐοεγε. φιδογαῖ ῬοιτῸ εἾ δος 
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[οτιαεοῖθ χαϊορίαιι, “μυπηαϊᾷ τὰ ἰρθ8 ἰεῖα σοβποδοδῃϑ ὅγὸ οοηιϊπῃο 
[εἰϊχ ἢ ἤδιὰ ϑυπὶ φυΐ ορίπεπέατ. Βοος οθεῖε δὲ μαϊπϑιποάϊ. αἱ ςεῖει 

τᾶγῶπι δοἰοπίίδγπιπ πυϊΐα ἀϊδοοπ ἀϑάπη ρῥτααθεῖ δὲ δοϊίοπεπι, δε 
Ἀδθίϊιπι ἀυπίαχαϊ, [δ πὸ ᾿ἰς φαϊάεπν ἢδες δοίθπάο υϑαπι ἱγδάϊΐε, ἴδ: 
Ἰϊοϊϊαϑ διιμη δϑὲ, αὐ ἰαϊθπιαγ, δοῖῖο, ποῖ μαρίτι8. δας ἐπίῃ δοΐθ ἀὸ 
εχ 4υΐβηϑ οουϑτεὶ [οἰ οἶτ5, δεὰ Ἔχ πιθηάο ΐ9. δἰχαὶ Βοττιπὶ τι888 εἴ 
δοῖϊο εϑὲ. πες εϑὲ ργδεϑθηι8 ἰγαοϊδι:οηὶΐς πος ἰγαάεγα, φυδηἀοαυΐάεπι 

δ πϑᾷπα Ὁ}18 αἰΐα φυδερίάμι δοϊεητία ἀϑαπὶ ἐγαάίε, δεὰ Ἀδρα. ὁ 
11. Μετγοιϊιποηίΐπινογο ἱπῖογ οαποῖδ Βαΐαθπιο αὶ πορῖς ἀδ ἀπιϊοϊα 

ἄϊεετα πϑοθαβε δϑῖ, φυϊὰ εἷξ εἴ ἰπ φαΐρυο οἱ οἶγοα φιϊὰ, απαπ ἀοχαϊάειη 
δὰ οὔνπεῖα νἱϊδιη ἰρϑαπὶ ἴεπάθγα ρογϑριοἰιηπϑ εἰ οπιηὶ ᾿θίηροτγε βοπιιῃ 
8486, 4ποδὰ [εἰἸοἰταῖεπι οοπιρ]δοϊεπάαπι. ρτίποτπι ἰρίιπγ υἱ ἀεθ ταν 
πιο αϑ ρεγουγιθγα δ. Ἔἐχοῦϊογο 4686 διηδίρπα δππξ. πϑὶπ 6ϑὲ ἴῃ ρυϊταΐϑ 
ἃταϊοϊί ἰπ δἰ πὶ Πα, αὐ νἱ δῖα ἃς ἀϊοὶ δοΐεῖ, διφυΐά θην ργαοι]υ5 (ἰη- 

το φαϊπηῦ) ρταρυΐο δϑϑιἀδέ, δειῆρθιψιιβ ἀδῃϑ δἶπι!!6 δρὶξ δὰ βἴπιῖ!8. οἵῖπιὶ 
Αἰϊφαδηάο οαπὶς ἴη οδάεπι ἀΔοιπιαίίαγει [ροΐα, ἰπιεγτοραῖαθ [ογίογ 
Ἐπιρδάοοϊεϑ σαγηδιη οδηΐδ 86 Ώροτ ἰῃ δα άδιη ἀογτοΐδι τορυΐα, ἀϊχί 886 
“αοπΐδιη οἴπι}}6 οδηΐα ΒαΡεῖ ταρυϊαο," εἰ ργοῖπάε ΟΡ δἰ πη τι ἀϊ ποτε 
ἐδ Ἰοπάεγθ, αἱ ἰδ ρογιῸ υἵϑιιπη δϑὲ ροϊῖιϑ ἰὰ σοπίγαγι8 ρὶ χη ἀτοϊοἰ τἴαιη, 
διηδὶ δἰ φιιίάεπι ἱπιγεῖπ ἴαγγα, ἱπαυΐανε, οὔπι δοίατη ἐχαγαϊ!: αυρρο 
χυοά, ἱπᾳπίαπί, σοπίγαγίυτη σοηγαγίο Ὑδ]ϊδ οοποὶ Ἰᾶγὶ. αἱ ἱπ δἰ πα 1: 

30 Βὰ8 πὲ] βεγὶ οοπεϊπρίς, δἰ φυΐϊάοιι δίμη:]6, υὧἱ δἴαπι, διμν! ποη ἐρεῖ; 
ἃς ταἰϊα ἰαοϊαπίατ. ἰξδιοτη αἴγατα Ορδγοϑιπι δϑὲ δυηΐοππι βαγὶ δη 
[ας σϑῖυϊ δοϑοεπίδίογεβ οοηζεϑιϊπι δϑ8θπεππίαγ, ἰδοί ει 6 86 ἐπ 
δἰϊογιπι [απ ΠἸν ταϊοι ἰμϑιπαδηῖ, πὲς διπὶοὶ ἰαιμ θη δαπῖ, υἱ 6686 υἱ- 
ἀεπιυτ. ἀαβίϊανετϊ ἐπ Ὠἰς φαοαθα αιυϊδρίαιη, πτπὶ [μδγὶξ ργοΡηϑ 
τααΐο ἃπηοα 8 8πη6, δηνίοἱ ἴα οἰφυϊάοτα ἱπ μά εἰ σοπϑίδηϊία, αἱ παῖ πα 
πϑαιϊίφυδπι τα ϊ8. ἀπ πλα]τ8 τηϑῖο διηϊουϑ τὲ 14 αυϊάειη. ρυλπιθαι 
ἰφιταν ἀεβηίοπήσαμι φιαίοπι ςουδίἀδταηνιδ ἀπιϊοἰ ἶαπι. δὲ πάπααα, υἱ 
οΡ᾽πδπίασ, διιίοἰ εἶα δἰΐαπι ογρὰ ἀθῦπι δίψυε ἰμπδηΐϊπιαῖα, πουϊᾳπδτα 
τϑοῖθ. δπιιοἰἰᾶπὶ πάππε Βΐς 6886 αἰοίπιι8 ὉΒ1 διθογ πιπξιυδ: αἵ 

30 δρᾷ ἀδῦτη διπϊοὶ εἶδ πϑαςφαδιη ταπῖθα, εἰ πα ἀπιᾶτε ΄αϊ46πὶ 8ιϑοὶρὶτ: 
δἰϊεπαπη πᾶπαι6 [ιεγὶϊ, 81 φαϊϑρίδιη ἀϊχεγὶὶ 56 Ἰσνειῃ ἀπιᾶγα. δὲ π6 
ἃ} ἱπαπίπιαϊίς φυΐάδτη ἀπιογοπι 6856 σοπιϊπροὶ τπυξαὶπὶ: δίμοῦ ἰῶτα απ 
δγβὰ ἱηδηϊπιαῖδ δϑῖ, πὶ υἱπιπὶ γοὶ Βυϊπϑηηοαι αἰϊαά. ἰάδο πϑάτια δᾶπὶ 
4πᾶε εδὶ Ἔγρὰ ἀδιιπι 4ιδδγίιηιϑ δτηϊοἰ πὶ, πεαιιε ἐᾶπὶ 4π8ε ετρα ἴπ- 
ἃπἰπιαῖα, δε 4π86 δγρα ἀπίμπδία δἴηπε ογρᾶ δὰ ἴῃ υΐθυ8 δὶς διπδγα 
ταπῖυο. 4ιοαϑὶ αιυΐ8 ἀοίποαρϑ οσοπδίάογεῖ χαϊά 811 ἀυναρῖϊθ, υἱάεπάυται 
δὲ ἰρίτογ πᾶπι απίοηαπι αἰϊυὰ χυδτι ρῈΓ 8ὲ Βοπυπι. δἰ ποιαρα 
εϑὲ διῇ 8116 εἰ αἰϊυὰ ἀπιαπάππι, φυδπιδάιποάττη σοπβ]8}01}6 εἴ σοπ- 
8] τα πάππη: σΟΠ 8.6 116 οπὲπι, δἶνε ροϊυϑ9 ορίαθιϊα, ἐσὲ φυοά εδὲ 

1209 5πρ]Ἰοϊτογ Βοπαπι, σοπϑυ ἰδηάπιη υδτο, δἶνα ροϊΐυδ ορίδπάμην εἰ 
συρίοπάμπι ουΐφυο, φαοά δἰ δὲ δϑὲ βόπιπα: αἴτί4αε δπίτα ΒοΏυτη ἰη δϑὲ. 
ἴξα εἰἴαιπι ἀνα δῖ] 6 φαϊάοπα 5 πιρ]Ἰοἰιετ Βοπατι, δπιαπἀθτη νετὸ αποά 
ἐδὶ δὶ Βοπῦπι. ἰἰογιτα διιδηππι χαϊάδπι εἰΐαπι ἀπιδθῖ]6: δὲ ἀπιὰ- 
Βί16 ποῦ ἰάεπι εδὶ φαοα ἀπηαπίίαιι. Κίης ἰφίταγ οἱ ας ἀξ οδιϑα εϑὲ 
ΔινΡ ξυ 88, πα πὸ ργοαϑ πιᾶϊὸ εἱϊ διιΐσπϑ πη. σοπαδοιατ παπχος 
ηῃοάδτῃ πιο ρδῖ 86 βόμὸ 9818᾽ βοπαπι, εἰ ἀπιδπάυπι διμα}}}}. Βο- 
παπα δαΐοπα σοι δον οἴχῃ ἰππδεγεῖ ἱποῦπάυπι 6556 δἰ σοιηπιο ἀθτη, 
Ῥγοόβόστπι ἰρετας ἀσηΐ οἰτία δϑῖ, στη 86 τη ἴη0 διηδνυογίὶπε. ἀπιδηΐ δηΐετα 

1086 ἷπ υἱοθι, 4αδίθπαβ Ἀπ 68; εἰ ἀπιαΡ.} 68, 4φυδίεπαϑ Βοπὶ. πὸῃ 
ἐξίτατ ργόβθυϑ, ἱπχαΐε, πιάὶο τὶ ἀπιΐοαβ. αἰφαὶ δγίτ, ᾳπαηδοφιυίάεπι 
Ρετῦ 86 Βοπαπι οοπιίϊαϊηγ σοπππιοάνιπ δὲ ἱπουπάυπι. δ] ταδὶ δϑῖ, φεὶ 
ΘΏΔΥΙ8, μᾶς 46 οδιιθ8 διωϊοιϑ: τῆγϑηδ 4ιιδίθπιϑ σοπιπηο 5, δδίθμιιϑ 
ἀπηΐοπϑ. ὙΘΓΠΠ ΠΟΤ οὶ ἐχ 60 ηποά 6ϑὲ διῃδθ 16 οἰπϑπιοαϊ απιϊοῖτα, 
δι χυϊ ἀθτα δυπα δῖ] Βοπιιπὶ δϑὲ. δἰἱφηὶ πιαϊαϑ ποῦ ἀπια}} 18. πο ἐγρο 
Ῥτορίεν διπαθῖ]ς, δε ά ργορῖετ ἀπιαπάυιπ. δαπὲ Ὠδηηθε 8Ρ ππίνεγβαὶ 
διηϊοἰ τα, 4α86 ἦπ ἱρδὶ8 ὑγοβὶθ δϑῖ, ἤδὲ χυοηῆς δπιοϊ ας 4ᾳδε εχ 
ἰυσπηάο οἱ 4πᾶ6 6χ οοτηπιοῆο. 4πὶ Ἔγβοὸ ρτορίογ ἱποπηυπιν ἀπιΐοιιθ, 
ποῦ ὕδηδὶ ργορῖεν Βομιπὶ διαὶ ἰαπι; πθῆπε χυΐ ργορῖετῦ οοιπταο- 

20 ἄστα. δία! δπηϊ δε ἀπιϊοἰ τἶας, 4086 ρτορῖεν Ῥοπῦπι, 486 ργορῖετ 
ἱπουπάσπι, φαδε ργορίεῦ οοπιπιοάμπι, ποη δαθάοιπ αϊάεπι, δε πδὸ 
ΡΓογϑαϑ ἰπῖεγ 86 δἰΐοιιδθ: 804 800 δοάδπὶ φιοάαδιῃ πιοάο ἀϊοῖαε ϑαπῦ, 
γεϊαϊ πιοάϊοσπι οὐ το ̓ππὶ ἀϊοίπνιια, πη εάΐουπι Βοιπίπϑιη δὲ τη δ ΐοατα 
δοϊεπείαπι, δος πὸπ δ πλ Πἰτογ ἀϊουπίην, δε οὐ 16 1108, φαοά δα τπὸ- 
ἀϊοΐπαπι Ὁ8}}15 δὲὲ, πιεάϊοιι5 ἀϊοίτατ : ὧὲ ἤοτπο, ποι δδηΐϊδξοπι [δοϊαϊ, 
δοἰοαϊία νοτο, φιοά δἱξ σβιϑα αἴᾳιε ργίποϊρίιτη. ἐπλάθτα δὲ απ οἰ εἶδ 
πὸ ἱἰάδαι ἀϊσπηΐατ, φυὶρρα 4παε ρτοβόγααι, ρτορίθτ Βουῦσα, εἰ 

ΜΑΟσΟΝΟΚΟΌΜ ΜΟΒΑΙΙΌΝ 11. 

4αλ6 ρῥγορίδγ ἱπουσπάσπι, εἴ χαδε ρῥγορῖεν οοπαπιοάστα. παῦς ἐΐϊ- 10 
οπηϊογ δεααίΐνοςα: Ὑθγῶπι ΠΟῺ ᾿δαπὶ δδβάεπι, οἶγοῃ ἤδες αῃοάκαι 
ταοᾶο, δὸ ἐχ οἰδάθπι. φυοάϑὶ αι ἄϊοαι “αυΐ ρεορῖετ ἱποπιάπω 
ἃτλαῖ, οἱ διπίουϑ ποῦ δϑὲ, φυδηἀοηηϊάδπι ὨΟΠ ργορίον Βομπϊ δαεῖΣ 
οἂ8 εδὶ," ἰδ ἱπ πιοἰ ἴδηι ργοβόγατῃ ἀοιαϊρτγαῖ, 4θδε εχ μὲἷβ οπιῖδνα 
οοπϑιδι, φυῖρρε εχ Βοποὸ εἴ ἱποηπάο εἴ εχ οοπιποάο: ργοῖμάε ποῖ 
ἐϑὲ γϑσὰ δχ {Π|ὰ δπιϊοϊ εἶα διρῖςαβ, 4αδε ρτορῖοτ που άπ γ6} ργορῖεσ 
ςοττηοάυπι. πἰγαπι ρίαν ἐγ ργουηδ ρτοροὸ δινίοιδ δῇ πο ̓ δἰαὶ- 
ἀοπι ποῦ ἐρεῖ, ἱπαιῖι, δἰμη1 15 δι πη}. ἔς Ὠἰπνέγτιτο ΟΥΑΙ ῬΓΟρῦΕγ 
οοπαιιποάππι ἱπήαρεαϊ ἀπο απι: πᾶπὶ ἡπδίθηπε αἰτοσ δἰϊεγο ἱπάιρεῖ, } 
θαἴδηαδ δυπὶ ἀπο, φαδίοπαϑ ργορίεγ σοιπιποάσπι σοποὶϊ δαῖτ. ουπὶ 
Δ]ἴτεγ ἀεβηϊαϊατ 4πᾶ6 ριΌρῖοῦ οοπιποάπηι ἀπιοιεία εἰ 4π8ὲ ρτορίεν 
υἱτϊαΐϊεπι οἱ 4αδε ρτορίεν υοϊαριδίεπι, ἀοαυπι ὑὔχας Μο8 πιαΐο 
τοδὶ διηΐοοϑ 6886, 481 νἱγίαϊα ςοπο]απίαν, οπποῖδ οἰφαξάεια ἱραὶ 
Βοπᾶ εχίϑιαπε, εἰ ἱπουπάσιη δὲ οουππιοάηπι. οοἴογατω δἴῖϑτα ΡτῸ 
τηΔ]0: πᾶτὰ απαίδμτϑ ἔοτγιαϑαὶδ ἰυςοαπ π8 6δὲ, δαΐεπιδ εἰΐατη Ὡραία. 
εἴ πηδίυϑ πιαΐο : πᾶπὶ φυδῖεπις ἰάεπι οσία ἱροῖδ οοπππιοάητα, εαἴεδας 
διηϊοὶ φππῖ. βεγὶ πδῆφυς ἱπιυοιπατ, οὔτ 1άεπι ἔπετγῖ: οοπιπιοάσα, 
608. ον οοτηπιοάτιπι οοποὶ γί. ργοίμἀς πιμιΐ ργο δεῖ οιΐατο τοδὶ ̓ 
δἰϊαποά ςοτυοάσπν ἰάεπι 6886. σοηθιδπ ϑϑίσια γ6γῸ ἃς δία ιοὶ  ἰοδέηδδ 
εἰ ποπεδιϊϑοίπια, 4η|86 ἱπϑϑὶ ργοβὶδ, ἀπιίϊοἰ εἶα, χαΐρρθ φαοά ρτορῖες 
Υἰγιαϊοιη δὸ ρῈγ 8ὲ Βοπυτα, εἴ ταογῖϊο φαϊάθπι. παῖ νἱγῖτιδ ἱβεῦδβ" 
τπη! 8118, οἱ φυδὲ ΡῈγ δᾶπῃ σους αῖον διαὶ οἰιῖα, οοηδιδινἐδείμρα δὲ. 
αἱ 486 6δχ οοταμπιοάο, 518}1}18 ποῦ δδὲ διηϊοῖτα, 'φαΐρρε 4πδς ὁπ 
οοτηπιοάο εἰρη. δι μη πον οἰϊαπν 4φαδα ργορῖεν νο]ρταῖσπι. ορῦ- 
τη ΟΓΌδΣ ἰριιητ δοινΐοῖα ΡῈΓ Ὑἱγίπίθτα ἐχοιϊαΐδ οϑὲ, τα ογωτα δαΐοαι 
4πᾶ6 ρτορῖεγ σοπιποάατα: αὲ σθδε ρσορῖεγ νοϊαριάτεπι, ἰπ Βοπημὸ- 
Βὺ9 ἱπορεῖϑ ταρουίτασ δἱ πἰ 11, σοπεϊηρίς πίοι οἴξαπι ἱπάϊκπατγὶ οσεΒ 90 
τα δ ἀπιὶςἶδ, ραγιίεγαας αἰὐἰτηϊγαγι. δοῖ γϑσοὸ ποῦ ρραγάσαι, σπαν 
ἀπ οἰτῖα ρτιπεϊρίππαη σδρετγς υοϊαρίδξοτι, ρτορῖεσ χαοά ἀεαϊεῖ εππϊ, 
ἰπάθιν δὲ σοιπιηοάπιῃ. δἰπιιὶ δπὶπι αἴψπς πδος ἀεβοϊπηὶ, πευῦ- 
ἥπαπι ρεγήμγανασὶξ δπιϊςϊτἰα, δὲ ϑδᾶερα ρεγδίαϊ αηϊετη δινδολιία, τε- 
τυτη ἀθαϑα8 διαΐοο δῖ: ἰάθο ἱπϊβηαῖατ. πεαμα 1ἃ ἱπίατία: πο απῖτα 
Ῥτορῖίον υἰγίπίθιπ οαπὶ μου Εβὶ [αογαὶ οομποι δῖα, οὲ αἰἰσσυτ ποπ 
υἱἀδδῖαγ εὐ Β}} 6866 εχ νἱγίπϊ 8. 4πᾶπὶ ΟΡ τεπι ποῦ γεσῖ ἐπ οαπέχι, 
αυΐ δητοἰξίατα μὲν υνοϊυρίαῖεπι σοποἸ]ϊαγηπε, φυσα εχεειίπεπε ἔρσαχεν 
ἐρεῖ υἱπυΐεπι ἀυτδίηγαπι; χφαοα βεοτί ποι ροϊοιῖ: ποῦ οαὶαι 4686 "0 
Ρτορῖεγ τοϊπριαΐδτη εἰ σοιππιοάῃτα, εχ υἱγίαϊδ εξ. τοϊηρίαιε ἱξιτν 
οομοἰ ἰα ποῦ γεςῖα νἰγιπξοπι χυδεγηπῖ, πθ6α6 εὐἰπι οοταϊταϊτατ γοὸ- 
ἰπρταῖεπι εἰ σοπιπιοάττα δἰ φυοά νἱγίαν, δεὰ σοηῖγα δὰ ὅτῦρο υἱγῖη- 
ἴεπὶ σοηδδαπαπίατ. δρϑηγάντ δπὶτι ἔποτϊ πο ραΐδτε Βοπος εἰ 
ἔοτε ἰυοαποθ, χπδηάδοφυϊάδιπ 1π8]}, αἱ ἱπααὶε Επτὶρίάεε, ᾿ρεὶ εἰδὲ 
δῦδγεϑ ἰποππάϊᾳας δπηϊ: οουϊαηοῖυς Ἠδοτοὶ πᾶτι πρϑὶυδ . δὲς 
εαἰπι νοϊηρίαίοτη υἱγῖα8 οοτι68 οοπδοαυίζητ, 864 νἱγίαίετα υοϊυρα 
οοἰπίϊατυς, πίγαπι γγὸ εἰἴϊδιη οροτίεξ ἰπ ἀπιϊοῖα Ῥγοβόττει εθο 
γοϊερίαϊειι δἢ ποι ἢ ΑἸΐεπαπα δπΐπι πα ζατα οροτίογθ. πῶσ δὲ Δ} ἐραῖο 
ἐπίεν 86 ἢ τίοθτη δηίογθα δαδυϊαίετω, αἰΐοϑ δά οοηδαοδοεη να σ: 20 
Υἱῖα ἱπουπάοδ απιΐοοϑ χαδετεπὶ δἰ θ᾽. παπὶ δὰ δίπιη] υἱνομάσιι πόδιὶ 
τϑαϊυ5 εδὲ αυδιπ ἰυσαπάοϑ 6466. πᾶπὶ Οὗ τοι ἃ] Ιδππι δὲ Ὡσπὶ ἃτ- 
Βεχαγί ργοροϑ τπαχίπιθ δπιαὶ ἧπ νίοθπι νἱϊδπι ἀβογα. ἃ τόσο εἰξγα 
᾿ποπηήαπι ποη δϑῖ, οοπυθηΐξ ἀγρὸν υἱ νἱάδἴων, Ηἷθ πιαχΐπμο ἱωσιυμδαε 
6486. φαοπίατι ἀἰδεγ θαΐδε διιπὶ διαί οἰ τα ἴῃ ἔγεϑ ϑρθβοῖθα, ἱπ δέδῳϑε 
Ἀπ εραίαγ αἴτπιη ἰπ ἰρθα δεαια]ἑϊαῖα απιΐς τα οιϑοῖ, δὰ ξο χβοᾶ 
εὐϑεῖ ἱπαβηθΆ 116: ἐδὲ ἰρίταγ ἴῃ αἴτοαιθ. πυδπὶ ργοβότγτιπε ροζ δὲποΐδ, 
ταάίπεια ρενίεοία ατηξοιι1α οϑῖ, ἂἱ 4ιιδε ραν ἐϊδϑιπι τα ἀΐηοεν, δα ψαϑε 
Ρτορίογ οοτηποάηπι. ἤδη Ἐ0 τποάο οορίοδϑο ρδῖρεσ, ΟΡ ἑποφᾶδεα 
εὐῦτιε Ἡκϑὸα εἰδαϊς ἄϊνοϑ, ΔρλϊοΏδ δϑῖ; δὸ τετνην ἀε- εδββῃ πεαῦσὲ 
ῬΓΟΡο, βιφυΐϊάθπι ργορίεγ υἱγίῃϑ ἱπορίαπι, ἃ 400 δἱδὲ ορέταίαϑυσα δεῖ 
Ρυϊδὲ, οἷ οΡ ρε δ δι κυὰ εδὲ. δὲ ες ἐλύδιεν «-οπούυδε ὅδ» 
ἀἰδοίπιϊ]ε5. αὐπί οἶα, μα ἀ6 οδιδα ἀϊχίξ, Εὐτρί 468 "δυδαὶ ἐποΐκεεια 
ἴεῖτα, οὕπη 8ο᾽ατα ἜΧδγαβοὶ!" Ηἷδ, αἱροῖο οοηγατὶϊθ, ἀταϊοὶ δα οὗ εοσων 
τοοάυπι Ἔχογιίωγ. πᾶπὶ δ ἰροαὶ πιαχῖταα οοηϊγαγία ἔβδοογε ἵπξος δῷ 
ἐπ υἱσθῖα πῈ]ἴ8, πὲ ἰξαδαι δὲ δχπᾶπι οοιπροπεπάο, ἱβτδα, φὲ ἄροιε δεν 
τρογ, ΔΡϑατηΐἑηγ, 4 ΘτΣ δὲ δὶ αἰιγαἰξ ᾿δηαιιδπι Αἰϊπιεαῖανν, απ ποῦ." 
ἄστη αἱ ποη δηοοῦηβαῖ. πᾶπὶ δἷ δαρεγαγὶξ ἤσποος, ἐβμὲδ εδιονμεμοες πὶ 
δὶ γότοὸ τηοάογδῖμδ, οοηέογεϊ. ποῦ ἀπδίπαι ἰρίτατ ᾿φοῦ δωρρώπονό 
φοπίγαγι ἰδ ΟΡ σοτητποάπω δἱξ ἀταίοἰα. ταἀπουπίατ δαΐδτα ϑυβδοϊεδιον 
οταῃεϑ, ἴδλτι 4πᾶ8 ΔΘαμα ταῖς {πᾶτα 4αδο ἱπδουαϊίϊεξε οοποῖδαι, Φὰ 



ΜΑΟΝΟΑΌΝ ΜΟΒΑΙΙΌΜΝ Ιἰ, 

1γ88 δῆρτὰ ἀϊοιϊποῖαα φροοῖεθ. δδὲ δαΐδτι ἱπ συποῦδθ οοπέθβῆο ἐπίεν 
86 ἴῃ νυἵσθτ ἀπ οἰ εἰῖ8, οὐπὶ βαυπτ ἐμκρα δἰπν πον δαδαυδσίηὶ γε ἔεοθ- 
ππὶ νοὶ σπρροινογιμι, τοὶ οὔτε 1ὰ ροπαϑ αἰαὶ ά. ϑὲεπῖπι σὰπι πηπδ 

ἰάδπι δϑϑίάας οἱ υθμοπιαπῖον ἔδοϊξ, δίϊετ υετοὸ ἀδβοῖξ, ρτορέογ ἀς- 
ΕῬΙΝ εϑὲ οτἰμαϊπαιῖο εἰ φαογοὶα. δπίτυυθτο ἱπ φαΐ [ει εδὲ δναὶ- 

30 δὲιίδα βπΐδ, τὶ δὶ αἰτίφαθ ρτορῖεσ οοταυβοίητ ἰηἴοτ 86 ἰη υΐσεπι δηνΐοὶ 
οοποί ἰοπῖοτ δαὶ ργορίον ἱπουπάστῃ δαὶ ρτορῖος υἱγίαίθπι, ἀεἴεοϊθε, 
αὶ δ᾽ αἰτεγο, ἐχρίογαῖτιβ δ οδγΐῃϑ δδὲ. δἱ ἱξίτγ ρίαγα τὰ ταὶ βου 
δοπιυ]οτῖθ 4παπὶ ἐο εἰδί, Ὡοπ ἀπιϊήρο φαίη ἐπ ἀδ πιὲ Βόπε πβετίται8 
ἃ πιὸ ῥἷπθ διατὶ ἄθεθεδϑ. πρὶ δαΐοπὶ πο ἤᾶς ιν οῖία δι οἱ ἔαετγὶ- 
βοῦϑ, ἰδὲ πιλίογα αἰδοῖα, ἀείδοϊαϑ δαί ἐπὶ 80 αἰτοῦ ἱποογῖαδ. οἱ 
δὲ Ῥτορῖογ νοϊαρίαϊοπι ὑππϑ χαίάσπι εἷϊ απΐουϑ δὲ ὑγορὶεν οοπιππο- 
ἄσπι αἰεν, ἱπάθ οτίταγ ἀπιρὶ καΐίδ8. πεαθ δοΐπι αὶ σοπιπιοάο ἐχ- 
ἐθάϊε, νο]ιριαΐειη οεπδοῖ ἀΐξπαμν πα οοπιταοὰο γαρεπάδίυγ; πες 
ἀυὶ νοϊορίδια δυροταῖ, ἀΐρηαπι δταιίδπι ἱπ ἧρϑο σοπιπιοάο 86 ἐχίβι- 
τοδὶ δοοίροσθ. ἰδοῖγοο ἴα εἰπδπιο ἀΐ δπνοἰ δ πηδρὶδ δχοσγίυμίασ ἀϊδϑὶ- 
ἀΐα. αὶ νϑγοὸ ὃχ ἱπαθαυδί δια δηιοὶ ϑαπὶ, πεῖρα δχοθάρηῖδ ορὶ- 
Βα νοὶ αἰΐο μαϊαδιποάϊ αἰΐχπο, ποῦ δὶ οθήδεῃϊ δπιδποτν 6686, δο 
Δ ἱπίοτίογῖ θα δτηατὶ οροτῖογα δα ϑεϊπιδηξ. αἱ διιᾶγε πιο] ἐπ 9 6δὲ στο 
δτπατὶ, δἰ χυΐά πὶ δίθασα υοϊπρίαι 5 δοιϊο φυδεάδπι ἐδ εἴ Βοηῦτα, Ὁ 
ἐὺ δαΐεπι χαρὰ ἀπιαῖατ πα ϊΐα δοο δδῖ. πεπῖρα σοβποϑοογα πιο[ϊπ 8 

10 4φύδπι οορποϑοὶ: οοξποδοὶ δπίτι οἱ δπιαγὶ εἰΐαπι ἰῃ οαγθη δ 8 δηϊπια 
Θχίδις, δὲ σορπόδοοσα δἴ Ἀπῖᾶγο ἴῃ ΓΟ Ρα8 δηἰπιαιϊΐ9. γοτθι5 Βα  ΒοΌτ, 
6486 το 8 Πθαπι δθοῖθ: χυΐ ἀπιδὲ, χαδίεπαδ δπιδῖ, Βεπεῆσῃρ θδβῇ, 
δπιαῖιδ ὙΕΤΟ, σαδίθητιδ διβδίησ, θοη. δεὰ Βοπιΐημθ8 ΒΟΒοΥδ σπρίϊ- 
ἰαῖα ἱποθπϑὶ δπιαγὶ σίδπι ἀπιῶγα ππιδίηπὶ, φαοὰ φαδίθηπα διμδηιτσ, 
νίάθαηξας ῥὈγαβοθιϊογε, δπιαῖας οἰ γαϊάεπι γοϊαρίαϊο γε] Ἄοορία γε] 
υἰγίαι 6 ργδες αι ἶξ, δὲ Ἠοπογίδ συριὰπ8 δπιϊηαπίδια αἰίοϊδι; δὲ χαυὶ 
ἐχςο]ϊαπὲ, 5151 πΟῺ διπδπάσατα 6856 δι ἰγαπιοσ, ᾳποὰ ἴῃ χυΐθυα 6χ- 
οεαπηξ, δπιδπεῖθηθ τεροηὰϊ ορίπαπιογ. ἰΐεπι ἱρϑὶδ᾽ δῃπὶ ἀειοτίοτθϑ 

40 111: ΟΡ ἤος ποῖ οεπϑθηῖΐ διαγα ἄθρεσε δεά δπιαγὶ. δϑὰ χυΐ βξβπτθ 
Ῥεοππίδγοτη δαξ υο]αυρίδειπι δὺξ υἱτιατίδ, 15 αἴβαδηΐεπι δυδρίοἷξ εἴ 
διηδῖ, φαυοὰ ἐὰ οοπϑοσπδίογ δὺϊ 86 σοπδεου!ΓΏΠπι ορὶπρῖατ. Φυηῖ 

ἀηΐδιῃ οἱ δἰἴαθ εχ οοηϑίμῃ!! δίξεοϊα οοποϊ ἰδΐαθ απιίοϊδθ, οἴ εχ 60 
4ποὰ οπίρίαπι Βοπα τεϊϊπὶ, ἰῃ φαΐθιυιδ ποῦ δδὲ οαποῖδ βαθο σοῖερτε- 
Βαπ ἀθηδ διπίοϊ ἴδ, πῶπι δ ρεΠΠ ΜΙ ΘΓΟ 8}: Βοπα υο]απιῃ8, δἰξαπιθη οὔτ 
δἰΐο τἰϊαπι δρεγε πια]ΐμντδ. Ὠΐγπτα γεγο ἧς ἀταιοἰ πα ἀΐςξετε οροτῖος 
οοηνεπίγα, δπ ρεγίθοϊαα διπῖοϊδο 4παπὶ υἱγῖπθ οομοὶ ἰαγὶ εῦ ἐπ θὰ οἷ- 
4ηϊάατη δπιϊοῖπα μδες ἵπδππξ ουποῖα. πδπὶ οαπὶ αἰϊο πδἤνίπο υἱΐδπὶ 

30 ἄῤοτε ᾿ἰρδαοεῖξ, εἰφιίά θαι ἱπουπάππι εἰ οοπαπιοάατι εἰ υἱγῖαθ ἱπεδϑὲ 
Ῥτοβο, οπἰ» πα ἱπ ργίθὶ5 υοϊποτίτηπα, δ σαπὶ ἴρθ0 υἱνϑγα, εἰ Βεπα 
νἵίνετγε, εἴ πὸ οὔτα ἤποχύδπι δ]10 πιαρίβ. παηῃααϊὰ εἰμὶ εἴ οῦξαὰ 86 
δυπϊ οἶα, δη ποῖ ἰὼ παης οπιϊἔδιπτθ, ἀϊοοπιθα ροδῖθα. δαεὰ δηΐτω 
πο 9 ̓ρϑῖ8. οπποῖδ σοϊυτηυϑ, παπιρα πορίϑομπι υἵγογα υἱϊδιιααα ἀυ- 
ΟΘτγα ἀπὸ υοΪηπιθδ: ἰὰ ἴδγο δἴὔαπι ἡδοθοδαγίππι, εἰ θη υἵνογα, εἴ 
σἵνεσγε, δ θοπαπι υδἶϊε, ποῦ ουΐσαὰπι [1] τπααρί8. τητϑοϑ οςοηο]6- 
Ττατδ ἴπ ῥτὶπιῖδ ΠΟΡῚ8 ἐρδὶδ. πᾶτα δἱ ἐπβαμὴν τεὶ ἴῃ μαϊποπηοάϊ δ] αὶ 

2:{46ε: ἀαπια5, οοηζεδιϊπι τ ϑίδπηασ. πᾶς ἦ6 οδῦδα νἱἀδδίαγ Ἔγζᾶ 86 δἱ δὲ 
διιϊοϊ τα. ἴ4]1ὰ φηίάθη οογῖθ, ἢ οσοπάοϊοτα δὲ βδας υἵνετ εὲ ἰὰ 
ξοπτιϑ εἰΐα, δὺὲ δὰ διηϊοϊξίαπι δυρὰ ποϑ ἡμρς τοίδγθηϊεδ ὈδΌγΡ πα δ, 
δῖ δὰ δαπν αηαα ρειδοϊα δ|8: ἵπ δι ραδα8 δηΐπι δαπξ ᾿δθο οἵμηΐδ. 
ΠΕΙΆΡ6 ὍΠΔ Υἱίδπιὶ ἄβοτα δἰ δϑϑ6 υ6]1]6 εἰ Β6π8 6486 80 οεἴδγα οτηηΐδ 
ἦῃ 18 δαπξ. γγϑυϑ υἱἀθαῖτγ ἴδγο, ἴθ 4πῆλη8 ἰαδῖππι δϑὲ, ἴῃ οἰϑάθτι 
6886 διῃίοἰτία; παπὶ ΟΡ τϑτ ποῖ ἰαδιοτοπι δαπηξ δροοΐθα, ἰοξἀοπὶ εἰ 
διυΐσοταιῃ. ἰῃ8 οογῖ δὲ εἴ μοβρίτὶ ογζα οἴνοιι δὲ ϑσυο δῦβα ἀοτηὶ- 

"0 πητὴ 6δἷ οἷἶνὶ οτῥα οἴνοπι οἱ 110 δγρὰ ραΐγοιῃ δἵ πχουὶ ὄγρα Υἱγῶπι, εἴ 
ημεθοτῦπαθθ 5ἰπιρ οἶτον ΑἸ δ οοποἸ] ϑἰϊοπαϑ οἴ δυοί οἰ εἶδα δαμξ ἴῃ Βο- 
τανα δἰπ κα 5. απιϊοϊἰδγππὶ υθγο μοϑρί α δ να]! ἀἰϑοΐτπα υἱάδαῖογ: πὸ- 

6 δηΐπη Ὁ}108 δεῖ οοτηπιπηΐδ ἀς πὸ διηθὶβαῖατ βηΐδ, αἱ ἱπίετ οἶνϑα, 
δβἰατιιάθτι δπιθίξαηὶ ρτορῖογ χοθδϑυτι ἰμ8Γ 86 ἰῃ υΐοθπι, π60 δταΐο 

ἀποηξ. ἤσποὸ ἀδιηιτη ἢΠπὰ ἀϊοοπ στ εδὲ, πξἔγειπι Ἔγβα 46 δἷξ δινΐ- 
οἷα πδοηθ. φυοπίαπα ἰρὶ τ ρεγϑριοἰπιῶδ, αἴ ραῦΐο δηῖς ἀΐοοβαιπαβ, 
ηιιοὰ εκ δἰ προ ]αεῖρα9 δίπασα οοβαοεοϊτατ, δἰηρτίατία γεγο Ὡοδῖο ἱροὶ 

20 ἴθ ρυῖπιϊδ υδἰϊπντϑ,, ΠΘΤΩΡΘ βοπα δὲ 6896 οἵ δὲπθ οδδ6, δὲ οπηηΐττα 
τπδπῖσα δ οοπάοϊεπιθδ πο ἷδ ̓ρ8ῖ8, εἴ πορίϑοππι νἵίνεγε ργδδεῖρπε πιἃ- 
Ἰΐπντι8. αποάεὶ οχ εἰπβοϊατὶθτ9 οορα οϑοϊὉΓ ἀπο ὅδ, διπροϊαγία υθτῸ 
ποδὶδ ἱρδὶδ 6586 γὙο]υϊποδ, θη ἀπθίπτι φαίη ἐϊδ οὐζδ Ἴ08 δὶξ διηϊοι τα, 
4πε οἄκπι εἰ ἰκἰατίδιι ογζα πὸ ἴρϑοδ 6δϑ6 ἀἰροραηναδ. πδτο 

Ξε. 

60ὅ 

χαΐα ΑἸΐα5 φυίδατα 6δὲ αἴβοίθηβ ἰηΐατίδ, αἰΐτπς νόσοὸ αὔεοϊαθ ἰαζατία, 
φαυΐοχπα δυΐεπι ὑπαδ ἰάδτηαπε 6δῖ, μας γαϊΐοης περατὶ υἱἀθβδίωγ ροϑϑα 
φίσησοια 86 ἴρϑηπι ἱπίαγία κίβοθγθ, οῦπῃ βετγὶ ἰάπιδῃ 1 ροδϑιῇ,. τς 
Ἰοοθασπῦδ, μαρια γαοπο απίτωϊ Ραγππις 4π86 σάτα εἰπε Ρἴασεϑ, 

οὔτ ποη ςοηϑεηξίαπὶ ἴρδᾶς πίον 86, ἔμης ροϊεδὶ Αἰ χαΐβ 8686 ᾿πίαγίδ 30 
αἴβεοετθ. ἰΐα ἱρίτοτ μἷς Ἔγβα 86 6886 νἱ ἀθδίτιγ δπιΐοϊ ἴα. ἤδη χαοηίατῃ 
δηνίουδ 6δὲ, Ὡἱ ἔπιαν, οαπὶ ἀδπηαπι γ ο] αοτίπητιδ ἱπιρθη86 ἀτηΐουπι ἀἢ- 
σδΓΟ, πα ταθὰ εἰ Βαΐπα δηΐππα οδὲ: δἰ ψυδπάο δηΐπιδε ρίυγε διπιξ 
Ρδγῖθϑ, ἔπι ἀπὰ ἔπετῖξ δηΐπια, οαπιὶ δγρὰ 86 ἴῃ υἱοθπὶ σου δϑηδεγὶ 
γαϊϊο εὲ ρετιυγδθομπε: ἰδ παπάπα ἀπὰ οτὶϊ. ρεγίπάς δίστιε οἱ πτᾶ 
ἕδοϊα οἷϊ, ετῖς θγζα δὲ διηϊοί ἴα. ἤδδς δαξϑιῃ δγζϑ δὲ εσὶ τ ἱπ ΒΌπῸ διαῖ- 
οἰκία, φαδηἀοσαίάοτη ἰπ 60 8010 απίπιδε ρατῖδβ δ6πε ἰπίθσ 86 ἱῃ γίσοτα 
Βαροπέ, πδηάο ἱπῖεγ 86 πο αἰ ἔεγηης, χὰ οπίαπν πιαΐαα ππηχαδπι δὲ 
ἀτηΐουδ δὲ: 86 ΠΒΏΠΠΕ δΕΠΊΡΕΓ ΟΡραβηδι, περ ε ἱποοηπε6π8 οὕτω 
χαϊὰ μετ νοϊπριαῖοπι ποφαίξεῦ ορογίϊ, τῶοχ μϑεπίϊεπα αἰβίρίϊτατ ἃς δ 
46 νρεγαῖ ἴρϑαπι. ἰἰάδιν δὲ ἴῃ 4]119 ὙὴΣ19 πιδῖυ5 βαρ δὲ, δεδ6 ὁρ- 
Ρυρπαπάο δς δἱδὶ δἀναγθαηἦο. δδὲ δαΐθτι απιϊοϊτα οἰΐαιι ἴῃ ἴρϑα 
δεφσαϊϊταῖο, υἱ δοοίοτατα ρΡ6Γ δε αδ  δίεταη παπιογο οἱ ροϊεϑῖδιο Βοσὶΐ, 
πϑαξεῦ δ απ άετι ἱρβότγοτα ἀθθεῖ δἰΐεσο ρ]τδ δἰ δ δάβοιγθ, πεὰθ πα- 
τδθγο Βοπογοπι πεηῃς ροϊεϑίδῖθ πϑᾷθδ τηδρηἰϊαάϊηδ: δεχῦδῖεθ επτ 
6848 ἱπῖδυ δ δοοὶΐ ουρίπὶ, δὲ ἰῃ ἱπδεφυδι ἡ δίρ δϑὲ ραϊγιδ Ἔγρὰ ΕἸΐυτα, 
εἰ φυ θά" εἴ ἱπιρογαπιῖθ, εἰ ροιοσίδ εἰ ἀδιοτίοτίθ, εἴ ἀχογὶ οἱ υἱσί 10 
οοποίἀεγῆο; δὸ δἰπιρ ἰοἰξοσ, ἀρίσαπαιε ἱπῖο ροδοτετα εἰ ἀδῖοτδο- 
τοπ ἴπ δπιϊοϊα οτὰο ἱπίθγοθϑοίξ. ἤδθο Ὠδηχθθ οϑὲ ὃδχ ταϊους ἴῃ, 
ἀἰδραγι!ϊταῖθ δπιϊοῖ τα. πόας δηΐπι ππαπδιὰ δοζιδὶθ π]1π8 ὁχ ΒΟΒΟ. 
ἀαρίε, οἱ πιο οτὶ ἀδιεγίουιχαβ ἀδάετίξ, δοὰ τδῖσδ βεῖαρεγ εἱ χαὶ 6χ-. 
οδάαϊ, ἰά φαῖρρθ δὲ χυο τοοάο ταϊΐζοπθ δευδὶθ, οὔπι τοΐητιδ. 
Βοπαπι οδρὶὶ ἀοδιοτίογ 60 4αὶ τπο]ΐοτ ϑϑῖ. 

12. Απιϊοϊείαιτιπι οπιπίτπι, 4π86 ἴαπὶ τπϑτδοταῖδε διιηΐ, ἴῃ Ὀγίταὶθ, 
οορπδῖηϑ δϑὲ ὅπιοῦ 4πὶ ἱπ αἰβηϊξδιθ, δδῆτα δὰ ραῖγε ἴῃ ΑἸ]ΐῃτη. οἱ 20 
οὔγταπ) ραΐογ βἰϊατα πραρὶδ απιαὶ πάτα Αἰΐαδ ραϊτότι ̓  αἴττιτα πὲ 
πρηηΆ}}} ἀΐοαπι, ἐξ τεοῖα φπϊάθτι ρῥτὸ ταὰϊ νπἰξὶ πιϑ! αιπάΐπο, χυοὰ 
Ρϑῖεγ βεπεουϑ δεῦρ Αἰΐυπι εἷϊ, φαοάχας Α]πὸ κταῆαπι ἀορεαῖ δοὺθ- 
Ρε Ρεπβῆς  δᾶπὸ μαθς οδῦρα 'π ἀπιϊοίδ ΡῈ Γ σοτηπιοάαπι σοποίϊϊανα, 
6886 Ὑἱἀερ᾽τογ; χαεπιδάτηοζηπι οἴ {π88 ρ6Γ δοϊδηι ἄδτ θρϑοίδξτιγ, [88 
αποάδπι τηοὰο κἰο ἈδΡοΡῖς. ἀΐοο δυΐετη ρετίπάθ αξ δῖ. δοὶ ᾿ὐὐ 
ἰάθπι Κπί9 αἴψπε δοῖϊο, πηῦς αἰϊπὰ δἰϊσυιὰ ργδοῖδσ δοϊοηεπι ππΐϑ, 
πὲ τρί οἰπὶ ϑαάθπι βοῦῖο αἴχιιθ βπὶφ: ρεγῆανθ επίπη Ἡβίδα εἰ εἰ βπὶ 
εἴ δοϊῖο 6δῖ. ὕοη δαΐαπὶ δε ιβοβίίομι: πῶπὶ ργδϑῖον δοίϊομθμι δ]188 30 
εοἱ Βηΐ8. εδὲ ἐρῶν ἀπ οἶθία δοῦο ᾳπαεάδτα ; πες Ἀπίδ δἰίπδ δϑοῖ ρσϑθ- 
ἴον δοΐζοπεοπι ἰπ δπιδηάο, δὰ ΠΠ᾿πὰ Ἰάθιω. ροῖοῖ ἰριτατ δϑῖω ροὺ πιδρΐβ. 
δεῖ:, ε υἱ οἷο ἀΐσδιι, ἀοῖυι ταδί διαδὲ, {πάτα ΑἸΐτ8 ηἰπιΐγατη, ΟΡ μος 
φυοά οἷιι5 Ορῃϑ δἰῖ Β] ἴω: [4 φαοὰ ἴῃ 4|118 ςειτίπιπθ, οτηπεο δἰ χαϊάδτα 
ἐτρα ἰὰ ηποὰ ἰβεὶ οἴδοθσγτης δυηξς χυοάδτην τποήο Βεπευοὶ!. ρδῖοσ 
ἐρίτην ΑἸον περοῖα χποῖη ἴρθ6 οἴξεεοτὶξ δἀϊάοηϊξαυθ ἴὰ ἰποθτα, θοῦθ 
σηΐε, τπϑιροτὴδ ρου δά ἀποῖαθ: [460 τααρὶϑ βἰπηπι ρδῖεν αἰ] 1: φαδτα 
Αἰΐαδ Ραΐγθιπ. Ὄχρϑαϊΐῃ δαΐοπὶ ἰαῖα ἀϊοῖαβ εἰ εχ ϑτααϊαδ διηὶοῖτ88 
οχἰδτηδγα, δἰπῖηθ δπιοϊαθ, τ Βοπονοϊθπξῖα υἱάδδίηγπθ διοἰεἶα. 22 
οἰτη ρ! εἰτετ ἰκίτατ Βεπευο πα ἡδααπδι διιίοϊ ἴδ 6688 υἱάθδῖαν, δὲ- 
φάϊδοπι ἐγεχπθηῖον πιο εἶδ, δαὶ τἰδεθάο δαὶ δυδίεπάο αἰϊχαϊὰ ἀε δἰ. 
400 Ροπο, βϑῃδυοὶὶ οἴβοίαπατ: δῷ ἰΌπι οἰΐαπι ἀπιϊοὶ δπηοῦ πθσυθ 
δηΐτα δἱ φυϊϑρίατο Πατῖο δραὰ Ῥεγβαὶ ὀχοίδιθηι Βοπθυοὶα (φαετιλά- 
ταοάσπι ταὶ [ογίδβδὶ δ) [α οτίε, οοπζεβετω δἴαπι ἐγρα Παγίατα 1Π|} ἔσθ- 
τίς ἀπιίοϊ εἶα. δὲ απ οἰ δα Ῥδαθυο οπεα χυδαάοαθςε ἰαϊεαπι 6566 τὲ- 
ἀεμίτατ, αἱ σοτὲθ βεπευοϊεπείϊα απιϊοϊα, οἱ υοϊπυϊδίετι δάἀδϑολνοτῖςξ 
Βεπείδοίεμαϊ, οὔτι ἔδοογε ροδϑὶξ, εἰ δῦῷϑ 4θθπι δἷξ αἴζιϊωθ βθῃθ- 
υοϊοπῖδ. πιοτῖβ οοεσῖα Βεπδυο δμῆα δϑὶ, δὲ Ἔγρὰ ππόγοπι, πδηο δἰ φυΐ- 40 
ἄστη διιξ υἷβο δαξ σαί φαδτι δἰϊὶ ἱπαπίπιδῖο δαανὶ ΒΟπῸ ΒΘπαΎΟΪ 8 6888 
Ρεγμἰ βεῖον: δε δἱ φηῖϑ τηότυτω δἰπάΐοστιδ, Ἔγρα ἔρϑασα Βεπευο  δημῖδ, 
ὩΘα6 οἰῖγα ἀτηϊοἰ ἔϑτι Βοπουοϊθηξα, δδὰ ἰῃ δοάδιπ, πὲ διλὶ οἷα 6686 
ἀξ να οομοογάϊα απΐετα δοξ οοπῆπίδ ἀπιϊοϊ δα, οἱ ργορτί πιοάο 
ἀϊοΐαπι δοοὶρίαθ οοποονάϊατα. πδπὶ δὶ χυΐ Ἐπιρεάοοϊ! αἀνεραϊοῖατ, 
διρ γεϊυγαια, δίοαι 11}6, 6686 οἱ ϑσπιθηίδ, παπααΐϊὰ οοποοτβ οσῖς Ἐπα- 
δἄοοἹ! δηποῦ τα] εἰ φυϊὰ αἰϊπὰ 1216 ῥτγίπιαπι οϑγίαε πο εδῖ σοποοΥ- 
ἣμ ἵπ εἶδ 486 δὴ} ἐπι Π ρεπεδπι, δε σᾶς δὼ} βοϊξοπετω οδδππῖς 
εἰ ἴῃ Ηἶδ φαΐ ἰάοπι ποῦ οορυονογοηξ, δὰ δἱ οὔπι μος ἰατε ]Πφοπάϊ 50 
ἰάδτη ἀοἸ εοῖππι μαβθαπέ, οἶγοδ φαδε ραγί!ογ ἰμιεΠ]Πρπηξ. πιδ; εἰ ἀπιθο 
ἀοταϊρατ! οοείϊαπε οἱ γοϊπηὶ, Ηἰς χαϊάθπι 46, 1116 σϑσο 86, πυηψυϊά 
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σαὶ οὐποοτδέι απ ποι οείρτσα οἱ ἐρῸ της νοἶπα δωροτγαγα εἰ ἢ ἰ6 
τος, ἔκτ οοποοτάοε ἢοο ῥδοῖο ϑαζηῖδ. δφξ πίραϊγωτα οοποογὰδα δϑὴρ 
ὧπ εἶδ χαδο δι} δοὔοπθωιν οδάἀβηξ, οὔτι αἰμδάθις νοϊαμίαιθ. οἶγοα οἴδἃ- 
θατα ἰκίτατ ἀοπυυαπῆδ, ἴῃ εἶδ αδο δι} βοϊζοποπι οδἀθτξ, ργορεῖθ ἀΐ- 
εὖσας θι66 οοποογάϊ 

43. Ψατγατα 4αοηΐατα δδὲ, οἱ ἀἰχίπιθδ, ἐπα Δἰἰουλοος δγβὰ 86 διοὶ- 
10 οἶδα, Ὀἴστιαι ργοδηθ δδϑ8 διδθ] δρηθῖ εξ οογῖο Φὲ δη)8 88, πὶ δὴ 

ἂε οδυδὰ ὡεὶϊ οτππΐδ, υδὶ ταοάο δἰΐψφυδ δηρβογαῖας ὈΠῚ 186. ταρίαρ ἱρὶ- 
ἴατ δαὶ διπδηδ βου: δα8 Θπ Ὧ6 οαὔϑα αρὶϊ οἸππία. βγορτ γεγο ὨΟῊ: 
Βαο δηΐξα ἀδ Ἵδίδα ὁδὶ ργοθα9, ψαοὰ αἰϊοτῖαθ Ἵδῦβα ἰὰ ἀρεῖ; οἱ φγο- 
ἰμάο σαὶ δἴαδηδ ποῦ δὲ. δίφαϊ οτωσθδ δά βομδ ργοδὶ απῖ, ορίδπίασ. 
ἥδε φ0Δ ἴῃ ῥτίμεῖ 6:88 ὁρογίεγε; ἰάστιθ ῥγϑεοῖρῃβ σπαπί [δία ϑρὲ 
ἂχ οραϊεμξα δο ἀοπιϊπαῖα. Ῥσόλυδ ἰρίξην δἰ1ὶ μδος διδῖποῖ, δοῦ φυοὰ 
ποῖ Ῥυϊοῖ οοπγοιῖγο ἴπ ᾿τίποία δἰ δὲ: 864 δἱ αἰϊωπι υἱάδεϊς αὶ Ηἰδ οοια- 
τηρὰδ τοδρίο ὨΠ ροϑεὶ!, ἔΆ.]6 οοπβοθθϑοσίξ. δ. μος ἱπροϊἰα φαδάκνι 

δηοα ἔδοϊοπῆ: ἤδαπε οηΐπι ορίπαδίον ἐδ δ η5 Βοιΐδ ἀθαρατοϑ: νοὶ εἰΐαπὶ 
οὗ Βοποεῖφ ουριάἀϊταῖοτα ἱπαρεγαπξ. Ῥγορὰθ σότὸ βογαπι πδυΐγωτα 
εἴδεῖοῖ, οἱ ργοΐμβθ β ργορῖδγ εἰὐλοοῖι Ἰάδτα Βοπα δὲ δπιδο ἐγ : 
σεετσι εἱ Ββοβορίοδ ροδίηϊοτίξ. ἰὰ επὶπι δοΐππι ἡθτοϊοὶ δἰ ἡ ςοποοιρεγὶς: 
δὲ οοταηοάκ εἰ ἱποῦμάδ ορϑϑοτὶξ. ἰΐδατθ ἱῃ ἀδϊοοῖα ἐνοποιείαιὶς δαὶ 
ἀιηλῃο οὐἱξ. δὲ δὶ οοταιποάσσα δὸ ἱδτα ἀϊοῖα υοϊαρίδε δἰθοϊοέϊαγ, 
δορτορῃ5 εσὶϊ, ποιὰ Βοπαθ. 

144. Οιγαπι ρῥσοῦτο 8656 τηλχίπιε δαπϑδὶξ ὧπ που δοὲ οοτῖς δὶ 
10 8666 Ἡηδχῖταα ἀράδιι; δὲ πρὶ ποῃ. ὕδπὶ οὔπι (ἰοΐηια8 ρσοῦατη μώθδ 

φοάογε, ψαδα δὰ πειϊδίοτα τεμάδηϊ, δαιίοθ, παρὰ 4τ8πὶ 86 διοίουτα 
διοδυοτίξ. ἴΐα: σόττιπὶ μαας δσωῖοο οοποθάφδϑ δἰδὶ βοποοίαϊομι δασοτη- 
τοούδι, δοχθθ τιοὰο ἰδία οοῃοβάϊ!, δὲ ἐρίταν τδὶ δινέστπι δὲ πιδρί 
Ἰϊγαῖ, δίψος πὶ δεδε πιβχίτμθ. ἴῃ ἧφϑο βδοᾷίμ οοχπιοοὰο διωοηῖο: 

δὲ υδὶ μοῃεδίπτα δὲ Ῥοπῦπι, ἰρδε δ688 τολχΐμηα ἀἰ  ρὶξ : οἱ δὲ ἐπίῃ θα 
σατὶ Βοηεοιϊδεῖπι υἱπϊσαξ. δὲ ἐρέϊασ Ῥομπί οὔδπι δπιδθθ, πος δαὶ 

20 διηδηδ. πδη δὲ δοΐτππι 6666 διηδῖ, αυοὰ Ῥοπιπδ. πιαΐπϑ δυΐθην δαὶ 
διώδιιδ δῖ: ὩΘΩῸΘ οαἷπι ΒΑΡΘΣ ΠΌΔΡΙΟΡΙΕΤ 86 διλαῖ, εἰοπὶ μοπεδίαῃῃ 
εἰξαποά, ἐεἀ εἰϊτα δος ρθε, ηακίεπιϑ ρθε εδῇ, 6666 διῃδθῖς, δὲ ργο- 
ἴδ μας ἀθ Ἔοκπδα ργοόργιδ δπὶ δπιὰπδ ἀλοογοῖωγ. 

15. Ὠϊοετάατα ἀε δο χαρά εἶδὲ δαξὶβ εἰ ποὺ δίξογο ἱπάϊροιηβ. 
πθταη σαὶ πη ἴα τὸ ἰηάδαεξ, οΐ8 Βοηΐθ οοπβθπᾶθ, ἜρΘὈ ἀαϊοίξα 
ἀπηοῖ πεῖρα ἰρες οἰδὶ εδιΐδ οὐῖς, εἰωσι οὗ Βος, οἰχαίάθει εἰΐωπι ροθ- 
[86 12} ἐλοῦδηι, "οῦτα ζε]οοπὶ γεγατ σπορθεϑμα ἀ65 ἀδήοτὶῖ, φαϊὰ 
ατοϊοῖθ ορτϑ δαὶ" πὰ δἴϊδπι πβδοοῦ χυδοδιίο, πῖπραι 4πὶ οπμοία 

30 Βεβοδὶ Βοπὰ χυΐχαε εἰβὶ δαιΐδ οἱξ, ἀταΐοίδ ερεδὶι ἢ δπ ἴαπι οἰΐδιτι πιὶ- 
πεῖ οπὶ δηἷπὶ Β6πα ἔδεϊεϊ, δὰὲ φαΐσητα νἱΐαπι ἤαφοῖῦ πϑῆσο επίτα 
δοίης ἀεξος. χυοάεὶ εἷδ ορτς ετἰϊ, ποθ οου προ μδθο οἶϊτα βπνΐ- 
οἰίδπι, φαὶ εἴδὶ εδεῖ δδῖ, ϑρεδί: πταϊοιεῖ. πα ἰβ᾽ ΠΣ ἐ8 δουιποπἶ δ. 8 
οσυφαενιξ οδρὶ δἰπι]ϊτπο ἐσ ἀθο, πϑῆπα ἑἰς γϑοῖθ Βεβοὲ ἤεαπε μὲς 
ξαεεῖε πΈ 386. πεσας επὶπι εἰ ἀδηδ ἰδὲ πη οδὲ εδιδδ βὲς πὲϊο ἐπα κ6 πα, 
οὗ πος εὔἶκπι ποὲ π]]ο ἰπάἀἰρορίτουδ. δοὲ ηἰπαίγαμι ἱδοιδῖω ἀθ ἤδο 
Μιηϊποταοάϊ δετταο. πᾶσα φαοηίδπι Βοπ οαποία ονίβει δῦ δς οἱδὶ 
δολὶδ ὁδὶ, χαϊὰ ζεοίοι ποηπα εηἶτα ἀοττηΐοξ. οοπίδι ρα τας αἰϊχοϊ, 

4243πχαυΐαηϊ: ἰὰ παῆφαα ραϊοξοττίτηπτα δὲ τααχίπιθ Ῥϑουϊίδγο, χυΐὰ ἐμ» 
ἴαγ οΟμ δα δία παὶῃ οἱ φαϊσχπαπι δἰϊυὰ ἱπορί εἰεῖ, ἰά ετῖξ ἀνεβς, 
Ποο υετὸ δρρυγάπτ δϑὲ, πὲ 88 συιοηπδπι ξϑὶϊαθ Ἠαρϑαξ ἄθπδ. ἴρϑ8 
ἰρὶταν φοφ6 οοηξοτορίδρίτως. δὲ δος ἀεϊδγπτω : βϑσὼ ἴδοις 4πὶ δ686 
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οουξοτηρ᾽ εἴης, ὈΣΡοΐα δοπδο ξδγαπίοτη ἱποσαρατεθβ. χαἱῇ ἐξίτοτ ἄθαϑ 
οοπιδταρίδίαν, οι απεῦδ; ποαὰο ἀρ 60 ηποὰ εἰδὲ ἀδὰε δδῖΐρ. οἷλ, 
οοπεϊἀθγθίομα, δεά ἀθ βοτωΐπθ, υἴγωτω φαὶ οἱ δὲ φατὶς οἷξ, ἰ ἐξθδὶ ἀδαὶ- 
οἰδδδ πδοης. φαοάϑὶ ποῖα ἀπιίουπι δμοοίδηδ τί οεῖϊ απίὰ οἱὲ εἰ φιυδῖδο 
διρίευδ, ἰΔ116 εἰπιίγαξη 6 0.2}15 δἰξο ἐκο, ἴση γε βου δῖος διοϊσυπε ἔφ- 
οἷρο, φπειιδάἀπιοάασ ἀϊοξοχτο οἱ, "δὶς αἰίες Ἡθγοῦΐοθ, δἰτοσ ἀνοΐοα; 
ορο." φαοπίατο ρίξαν αἰ (ἢ οἰλανσπι οἱ, αιοπιαἀπιοάατα χυλζκ ἀξ- 
Χερε δαμίειβθθα, 9686 ρΟζθοδΟΟΓα, θὲ δυβυιδοιδητα (νατῃ 86 ποδὴ6 ἀθ- 
οὐπάπῃ!), ἐχ πορὶδ ραῖ8 οϑγῖϑ βοθ ΘΒ ροδεπβιῃς ἱβορίεεγε. φυοὰ 
δμδοηα ἸῸΝ 08 Ῥολϑεμονμμα, μῖπο οογίπθλ, φορὰ ἰῃ [11 μεὰῃ χὐϑδξς ρα 
ἢνμαο ροδῖοα ἐπε! ρίτμα βαὰθπι 808 ἔδβοεγε. ἰὰ γϑγὸ Αλ δὺΐ χυδδ 
Ῥεβο νοϊαπιμϑ πορίϑ, δπξ ργορίεσ δἰἴϊδοϊασω. ἂὲ ποδῖβ δας δα τϑσῖα 
ἰράϊοδηάμκο ομοίδηξ ρἰετίδαια. φηεπιδάπιοάυνο ἀρίατ, οἱ τεϊλσινα 
ἐραὶ ποοίγαπε δρεοίδγε ἕδοίθια, ἴα δρϑοιΐϊο οβίπειαασ, ἐπίάθσο στε 
808 οορποθοοσε Ὑοϊαθσίσιυδ, διηΐοσαι ἐρϑοδδηῖοθ 5οβδ6 ροϊπθγισαθλ, 
οδὲ δ χυϊάειι, αἱ ἀἰχίδοιο, οὐλὶεια οἶος οφο. 4ποάεὶ ἱποπειάππιν ἐδὲ 
86 Ὡο886, ΙΟῸῈ δοῖγο ΠΟ} ἐδὲ δίηθ δἰξδσο αιιΐοο, ορὰδ δε δεοῖοο εἰ 
δἴδτῃ φοὶ Ὡι]α στὸ ἐπάϊρθαϊ, μὲ δὲ οορποδοαῖ. γαγϑαδ οἰΐακα δἱ κοῦ: 
δἴαϊα, υἱ εεἴ, Ὠεποίδοεγο δῦ αὶ ἃ ἰοτίππα Βομδ ὈΡιϊηδαῖ, ςαἱ ΒΦ. 
ποίδοϊεῖῖ σποουπι νἱϊατα ρθε ἢ πορ δπὲπι δου ἀεμεῖ: πατρ τλῖπδε 
ἄπεθτε οὔπὶ αἰϊο δὲ ἱποσπάθπι οἱ πϑοθιϑατίπτα εἴ, υοάουΐ δες Βο- 
ποοῖδ οἱ ἱπουπ ἀδ Ποῦ προδϑδαγία, εἴ ἔθος δίῃ διβὶοἷδ θόδο θοΒ 
Βοϑυπὶ, οραδ ατὴξ υοζολεῖα οἱ φαΐ διδὲ δαῖλδ οἱξ. 

46. ὕετατα πποϊῖοϑ ἤρθδγα φιβίοοβ ἐχρϑάϊι, δὸ βατποονϑῖ ϑοφυε 
Ῥεοίδοϊο πιαίξοδ, πὶ ρβιςίδ δρϑοίγαῖα, βεβε ρββῦζοδ οροεῖδξ. Ὡχῖ 
δὶ χπῸΣ ἐπουΐ, Βιδότγαπι ἰῃ δἰηβηίοδ ἀϊοιτΡοοες οτὶϊ ορεγοδισω, ἰω 
οὐποῖδε δἰατάάετα αἰδίο ἱπιδϑοὶ!]α παίπιγα ποεῖγα ἴῃ ρίαγίσαδ ρετυεβάγο 
80 ροϊειῖ, 36πὶ ὥΕαῈ ΟΟΟ]Ογητα δοία ἰοῶρβο βεποῦαγ ροδϑαπδῦδ, 
εοὰ εἱ ἑοοῖο ἰηΐοτναὶο ἰοπρῖθα ἀρίπογῖϑ, Ὁ αρεοί δι παῖωγαπι ὧφ- 
Βεῖδι ρας αδπάϊξα, πεχῦε δἰϊὲϑ δἰαειιοάδὲ ουνηΐμθθθ. φοϑὰ ἡγε 10 
δάκδιε π0 5 ῥβϑιὶϊ, ἀοβοῖξ; δἰᾳὰθ 118 ἑπρίαθ οὐϊοϊπαδίοπὶ ἰοο ετἰϊ: 
θη ἔθ ΤαΓα9 διηΐοῦβ ἔπεγίὶ 116 ςξεπερεπάμα, 4πὶ ποθ βεβεῖ υἱὲ 
τέσθο ἴεθθ. οεΐδγητα ἔς βίου οϑϑὲ ποῸ ρορίαϊΐοι διδεῖ μα. τῶτ- 
806 εἰ τη], ππαχιβιη σϑεγαγε ἀδδίετίηϊ: ἰωμογ τβαϊοα Ὥδδσος ρὲ 
ϑεὶ εἰ οἰἰσυοά δοπιρεῖ βοοϊάδι ἱπίογέθηίπηι, νά τυϊρίαγί προδόρδ αἷξ, 
ποίπα ῬΟΥτῸ ραβεοβ, ὨηΌπ) τοὶ ἀθο8 6696 ἐχρθάϊι, ἐδὰ ᾿πέει ρασπῖα 
εἴ πιαϊίπμα, ἰ ἀδθίτων οοοδεῖο, δὲ πὶ φοδιιαιο δὰ δ δ0ὰ το- 
Ἰαπὲδα οομ 6] ]6ξ. 

11. Ἰλεῖπεθρβ οοπολοταπάθπι ἑαογὶς φιοπιοὰθ πιεβάωσα οἷ 
διδίοο. δὲ ῥγοίδοϊο βου ἴῃ οτηπίὶ δταίςἰα ᾿δος σοποίδεγαῖῖο, βεὰ 3 
48 86 ἐπ τίσδη πιᾶχῖταα δανὶοὶ ΟΡἰοτεδηξ, δίααὶ ποῦ ἴω διε οοάετα 20 
τϑοάο φυογεῖδε οτίπβίασ: ρυΐα, ἰῃ δὰ χαθε, δοὶ ραϊγὶ» εγρὰ βἴμεπι, 
ππ|}16 οδὲ εἰασηο φαοεοΐα, φααὶΐε πὰ τοῦδ ἐχοϊδίοτε δοὶεϊ, φθειο- 
δἀπιοίνιο 6ρο εἰρὶ, οἱ ὅπ τοῖ εἰ: αποάοϊ ποη, Ηἰς ἴδτῃ νεβετοον ἔασι 
οὐἰπήπαξο. δὲ ἔπ διγίεὶ ἱπᾶ ἴδιαν δοαπδὶ δα Βο5 Βαυβες. 
ϑδὲ τοῦθ ρδέγί8 εγρᾷ β] υστα απο οἰϊτία ἴα τοϊηΐπα ἐς ἱδάδτη πχοιτρ 
ΘΓΡΆ τἴτατα δὶ δογνυὶ ογγα ἀοπιίπσιω, ρῥγοτοῦδααρ ἀειοτγίοτὶθ 280. 
ἥκω. ἰϊδᾳαα ἴῃ ἐΐς ὲϊδ ου δ τὶς ᾿ἰὐπβρασμα 4π2ὲ ἱμίουγ εβὐαλστόὶ 
Ροιΐπα δσδίοοϑ δὲ ἰῃ αϑαμαὶὶ απνίοἰ δ Ἰοοπτα μαρθρῖξ ροιϊίσα. ρεοϊπὸε 
οοπσὶ ἀογοπάπη 700 Ῥκοῖο αἰθυάυσω δπιῖρο ἰβογῖξ, ἔῃ δα ἀδσποατοι ἀσοὶ- 
οὐνία 4186 ἰίοτ μαγε ἰπδχὲξ σοπο - 

. 

ς ΕΤΗΙΟΘΑ ΑὉ ΕὔΡΕΝΌΝ 
ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ ΙΝΟΕΚΤΟ. 

οἱ πππιΐηῖ δοπϊοπέρις ἱπ ΠΤ οἷο δἀϊϑδεγίς, υϑει  Ό]0 τοτρὶΐ ἱηροτῖς 
Ῥεῖξ, ἀπρηοπο δα ηπδο δίτηΐ ἰη δοάδμ μα γερεσίαπξασ, Βο- 

ὉΌτΩ Βορεοίαπ οἱ ἱπσπηάμτο, Ηρ τογοῖθβαν, 

Ρυϊοϊβοτείπναται οἱ φαοά ἱποιδεϊπιπτη; οριϊπιδ γῸῦ δαπίδδρ : 
ῬΓδ6 οπιπῖδηδ γεγο ἱποππάσπι, φποα πυϊδ4υθ ἀπιαὶ, ἰὰ οοαφεχαὶ 

φορά ποε πεφπλσακτο ςοποεδϑεχίμετ: [οἰ ς ἐδ. δαὶο οΌ ορύκϑο οἱ 
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δὲ Ῥηϊοβεντίπια, εϑδεπι οὐέμπι ποτ ἀἰϑοῖπια χοῦς. οείοστιτο ἱπτὲν 
10 σοποϊἀεταϊοηοθ ναγίδϑ, 4086 15 πηβαΌδηῃο τὰ πδιθτδζὰδ ἐχοτῆδη δα 

πεξοϊίαπι [δοίαπι εἰ οοποτερ αδιΐοπδ ἐρεπὲ, δ]ἴδε κὰ οορμοδοεη στα 
᾿λοΐϊυτα ρΡεγαποηξ, δἤαβ ταγὸ δὰ δεχυϊδιἰοποτω εἴ περοῦδ ἐρεείδηϊ: 

οὗ τοῖν 4886 ἰη δοΪ8 οοπῖοιιρἰδιῖοπα ροδίἐδ δαπῖ, ὀρρογίππο 
ἐόπιροτο ([1ἀ φυοὰ τοοιδοάϊ ργορτίππι τϑτιπαϑ 681) ἃ ποδἷϑ ρεγιγδεῖα- 
Βυπίτγ. δηΐθ οπιπία σϑρὸ οοπδι ἀουδηάπτω ἱπ συοπαπι τἱϊα Ρεδῖα 
οοηδίδξλξ οἱ 70 ρΡδεοῖο δὰ δαπὶ ρεγυδπίβιαγ, πῖγαπι ααειπβάμπο ἄππι 
Βοπιίπεϑ ρδγυὶ πιδρηὶ εξ οοἴοτα αἰ εσγεηξθα, δὶς φηῖραδ ποιθδη μ6ᾶ- 
ἰοπίτι οΟπΠπρὶϊ, παΐατα βαπῖ; δὴ ῬῈΓ ἀϊδοὶρἤπατα, σεΐτς οοτῖωπι ἐο 
ἀεσιϊηαῖαπι δοϊ επίξαπι; δὰ ΡῈΓ ἜΧΈτο Δἤοποπι : Βασὰ δπΐτα Ῥϑποα π6- 

Ὁ {πὸ παῖυτα Ὅξο ἀγῖδ δίψα, δεᾷ οοπεπεῖπαϊπε δοῖδ ραγαπίοσ, υἱ πιϑὶα 
πιδὶΐ8, θολὰ Βοηΐδ. δὴ θεὸ φαυΐάεπι Βογαπι πιοάοτοτη, δεὰ ἀαογατα 
αἴτετο, δῃξ ἀεὶ αἰϊςαἰπ δἀβαῖα, χυοὰ ἔαπαδοο [τοτο οογγεριϊ δαξ 
ποπαΐῃ 6 ἰπϑεϊποῖία δος ϊ ἀξ, δαὶ ἰοτῖαπα. ῥ᾽] ατῖπηξ οπὶπι [6 1οἰϊαῖοπι ἰἄθτα 
χυοὰ ϑδουπάατη (οτίπηδηι 6696 δε γαπῖαγ. ρδῖθὲ ἰρίτυς Βοδιϊμαάϊ- 
86: Ἔὐδηΐγα ταὶ μοῦ δος οπιηΐδ νεῖ φυβεάδπι τεἰ ἀπῦτη δ χοϊά. 

90 πᾶπι δὰ ἤδες ρῥτγίποὶρία γοίεγππίωγ οπιπδα ΓΕΓΌπΙ ξοπογδ[ϊοπθϑ. 86 
ΔΡ ἱπιε} Ππεηῖα ῥτοίεοϊδε δεξοποϑ δὰ 688 40δὲ ἃ βοίεηἶα ἢθπηςξ 
Ὁπποίοττίὶ ασπδαηῖ. ροτγο θεῆδ Βεδίεσπς τνίσεγε ἴῃ ἐγίδη9 πηαχίπηδ' 
ταῦτ οοπδίϑεϊξ, 19. Ἰδπηρα 4π8η8 ροξβϑίτπητι ἐχρειηίηγ. πᾶπὶ μι: 
ἀεπιίαπι αἰ, Δ} υἱγϊαΐοπ, Νὴ γεγο υοϊαρίδτεια αἱ δαμηπηθτα δἰ σοὶ ξ 

᾿ εἰΐκαιπξ, σοπῖθπἀθη!ηαε ἱπίον δὲ. ἀ6 Βαγαπὶ τπιδρηϊπιάΐπε εἰ ροϊεϑξαῖδ, 
ἐΗμευ πο δὰ (εἰϊεϊϊσ σοηϑοουξίοποπι υἱτὰ δἀίεταῖ πρετίογεμμ. ἀπά 
ἢ αἱ φαίάαπι ρτυἀεπείατα νἱτία!, ΑΠΠϊ ργαἀἐπῦδε υἱγίπεεπι, ποπη!}]ΐ 

πἰγίχαο νοϊαριδῖοπι δηϊεροπδηξ. φηοεῖγεθ δὰ Βεπα Βοαΐεχῃα υἶϑοπ- 
ἄσπι φαΐάαπι Ὡπῦσι εχ ἢϊ8, 4111 ἀπο, ποππη]]δ οπιπΐα τεχαίγαπε. 

2. Ἐκ αὶ ἀθ Β᾽5 ργβεοὶρίππε, δἴασπε οπιηΐπα δοορῦτα απϑη δα 
τοοῖο υἱυθηάὶ ργοροϑίξῃπι 6886, 4αὶ πιοάο εχ εἰδοῖΐοπε σίνοσγε ἴατη 
φπεδπξ, υἕ δυίπε Βοηος ρἰογία οραβ Ἔγαπιτο, {πὶ δρδοῖδηδ χυΐβαια 

10 οἸπηθϑ Βοϊοπεδ ρογαρίξ. υθργορίοτ υἱΐα ργοροαῖίο ἄπ φᾶγθπθ ἴῃ- 
δὲ βτιῖδ δἰαξεἰτ8 6 ἀΡρτιπιοπίηπτῃ 6881. πὶ ῥτίτηϊβ γθγὸ δραὰ δεϑὲ φηίϑχῃδ 
Ὧ66 ξετπεγασὶθ πε ϑορτιΐξογ οοπδηϊπετε ἀεβεῖ, συδηαπὶ ρασῖὲ Βεδῖδ 
υἷα οοηδίφεδε, οεὲ φηϊά οἷ: πο δἷπε πεταϊπὶ δὰ οοπέηραϊ. πεαπδ ἐπίστῃ 
ΒΔΥΙΌτη 6686, δὲ ἰ( 400 δἷὶπε πδαθαξ οοπδίϑξετε δαηΐξα8, ργο δοάετη 
τρορυϊατὶ ἀεβϑηξ. 1ΐα πεὸ τϑοῖβ υἵνϑγ ἰάθτα οππι 60 οϑὲ οἰϊτα αποὰ 
ἰά πεῖθο οοιιδεφαδῖηγ, ααοά ἰάεπι οἰΐαπι ἴῃ 8}119 ἱππαπιοτίδ Ομϑεγυα- 
τ. δαπὶ δυΐεΐη σᾶπδδ6 οἰπδπιοάϊ ποῦ ἐφηΐἀοπὶ υἱϊδα δδηϊ δεν ρτο- 
Ῥυΐδε, δεὰ σογηπιαπο (αξ δἷς ἰο4υ8Γ) οπισίατι μδρϊτπητη εἴ ορογαῖο- 

920 πΏπι. Πδπὶ Δ δηι6 Γαδρίγαϊίομα πϑαπε υἱρί ΐα ἢθς τηοῖαϑ πθὸ Βοῦπτι 
δαξ τοδί στη ἰπ πηΐϊνογϑασπι Ὁ] Ϊππὶ δα δῖδς, δἰΐδα υογο ργοργίδα σαηξ 
τοδρὶδ παϊυσουίιθαπδ παίαγδο, τᾶς ἴβπόγαγε πῦπ οοπυθηϊαῖ: ΠΕ 06 
ἐτΐιῃ Χ Δεαιο οὑπὶ ἰαπὶ ἀϊοιῖ5 δὰ Βόπαπι μαθιταάἀϊποπι δοχαίγεπατα 
[ἀοἴππε οβτηΐππι 68Ππ8 δίαπο οἷο ἱπροδῖο ἀβαταθ Ἰδῆο. δἴαπε ἤδεο 
δἰαξ αυδς ἀΠ βου] διοτα σοπίγουθγδίδιηστιθ ρδγίπηξ, ἀππὶι χαϊά δἷξ τε- 
οἵδ σῖνεγε, εἰ ππάθ οοπέηραϊ Βοπιίπὶ, ἱπαπίγιταγ. παᾶπὶ [4 4πὸ δἴπιβ 
ποαϊο φαοδὲ Βεδῖι5 6586, ΠΟΠΠῸΪ]}1 [1 οἶδ τὶν ράγζοπι οχίβεϊπιαπε. 

8. Ὑδτγαπε οπηπα8 οτηπίππι ἀδ ἢἷ8 ορία!οπ 68 ροτϑεχαὶ δαρεγνδ- 
30 σαππι δἰξ, φῃᾶηάο οἱ δαβτοῖίϑ ἂς 46]! τῖ8 οἱ ρα οτὶδ ἡπαθάδπι υἱ ἀδαπῖατ, 

{πᾶ6 ὨΕΠΙΟ 88π86 ᾿τιθπιὶβ ἴῃ φηδοϑιίοῃοπι ροϑποτῖτ. γϑίοπο οπίτα 
ΟΡα8 ποῃ εϑὲ, δεά ἰδ φυϊάδπι δοιαῖα ῥγονυδοῦογε, 4π8 οοττί χαῖος 
ἱα ἀϊοῖππι, 11}18 υότὸ ραπἰιΐοπο ρο ἶσα πιοάϊοανο, πα ἀο]οτὶ ἰηἴε- 

1215τϑπάο ῥ]αρίβ υἷπι μβαδοῖ μδπὰ ππυΐπογεπι. δἰπι !τοτ δὲ ναὶ ἀσ γορτϑ 
οτμβηϊδὺ5 ἔεγε Ῥγοπυπηδηιίθ οὐ του δεπίθηϊα οδῖ: δρϑυγάητη 
φαΐρρε ταϊϊοπα οὔ 1ϊ8 οοηΐεπάογα πὶ ποη γαϊϊοποπι δε ὰ τοα] δπ 
ΤΑΘΓΟΘΠΙΉΓ. ΡΟΤΓῸ σππὶ ἴῃ οὐηηὶ παρ ῖϊο φηδδϑιίοη 68 οταπίηγ, ραῖθε 
οἴαπι ἂς νἱΐα Ἔχς οὶ} οπεδοῖπια ἀπ δἰ αϊϊοπθ8 ορίπίοπθϑῆπε ΟΟΘΌΓΓΕΓΘ, 
4ῦδε 81 ἐχρεπάδγε ορεγᾷδ ργοξστη: οοπίγουθγθδητίπτη δηΐπι ἀγζα- 
τηδητίθ γαϊΐοπαβ οοπέγαγίαθ ἀθπμοηϑιγαπίαῦ. ἱβπόγαγα ἱπϑαρογ μδαά- 

δ ααδηι σσηνοοΐξ 8Ὲ} ἱγβοϊδιϊοηΐδ ργποὶρίαπι ἐα αὶ 8 οπιηΐβ ο0η- 
10 δι ἀοτγαῖίο ἀδϑεϊπαῖατ, δ Ποῖ 6 φυΐθαϑ Β6 πὸ τϑοΐε]ι υἷσογα οοπἕη- 

βαὶ (θεαῖς δπὶπι ραγοϊαδ ἀΐσογα οοπυθη ), ὉΡ Ἔρθπὶ {πᾶ6 ἴῃ δἴηρ 8 
κι Ῥοπὶο βοπεβίϑαῃς υἱγίδ ρογοῖρὶ δο]οξ. πδπὶ δὶ γε ἴῃ [ογιαἱϑ, νυ] 
ἴθ. ἀπδε παίυγα δυθηϊπηϊ, δἰϊα δϑὲ σἱϊδ Βοποδίαδ οοτηπιοἴδϑαιο, 
50:68 εἷπα ργαθοϊἀδῖηγ πιπ] 18, φαῖρρο φαὶ ἐγυσῖγα 6δὸ οὔγα ϑϑἀυαῖο- 
4606 επἰϊαπευτ, δἶνε ἰὰ φαοὰ ἴα ἱρδ15 οδὲ, δἶτα βἰπάϊπτη δοίοπετη 
ϑρθοῖεβ. ὙΘΓΌΠΙ δὲ ἰῃ ΟρΡΘγαῖοπα ρδηδ8 ἰρθππὶ ροδίϊα, οἱ 60 4π8 18 
ηείδφαο δἰῖ, Βθπα συἴτεγθ σοηδιϊταδίατ, εἰ σοτηταυπία εἴ ἀἰνίηἷσε Βο- 

ποτ ἔμετῖς, {πιὰ φαίάετα συΐα Ρ]ατῖδπο ρατγεοΐρατε ᾿οθδξ, ἕος φαοὰ 
ορδγδιίομθο δαϊπεπιοὰϊ νεἶ {Ππαυπιοάϊ ἴοταδγα μβαδδδὶ Ὡϑοθδϑϑῦση, 

ἡ, Ἐπαΐδετα πε ἂς Βῖδ δπιμίρπηῖοτ εἰ ἀϊεραξαπίοτ, ρογορίοπα 20 
Ῥίεγαστς πετίπε, 91 οοπδετογί: φυϊὰ τετὸ ᾿λπ ει ἐεἰϊοὐϊδεοτ ὁροσα 
τδδῖ Δρρεοϊϊαγο, 8 ῥτγο βηίπιο μος τε] {||ο ραοῖο ἀϊδροοῖίο, ᾽ξ φυΐάκξα 
δδρ᾽ οπίοα νδίθγοδαῃς ἜχΙδετπατπης, ἦς πῖτο δὰπὶ οοπτνδηΐδι, δὴ γετῦ 
Ῥτὸ τοῖα Βοιπϊοΐδ δἰδία, δὰ ὁρεγοϊοπατη ροῦπο χααϊξξαῖο εἰ πιοᾶο. 
ἀἰδη δ δοΐοτη ἰϑῖθγ 8666 υἱδα οοπάϊοίοηΐθυϑ οἱ δι ἀϊϊα, (οἰ οἑιδτοτη 
ΒΟΠΌΒΠΕ μαπἀαυδαύδηι ἴπ οἷ οοἰϊοσδπὶ, δοὰ πϑοεοδαγι τοι ρταῖλα 
τδηῖπτη. Ἔχρεῖ οοπτοηἤπηϊ, οσυϊπδηιο αἱ ὁπηξ ἀγῖεα οὐΐοεδε, πὲ ἀρρεἷὶ- 
Ἰαηΐατ, εἰ φηδεδιπατίαβ. οὐΐοϑδ8 δυΐδεηι γυοοο βἰοτίας ἱδηΐππι ἀ62- 30 
πδῖδα, τη θοδαπίοδθ δηΐαπι τόοο 6861]0]δτὶδ8 εἴ πιογοθηδγίλα, φπδεδιοδ- 
τἵδϑ δυΐῖθπι ἴοσο Ἵδῃροπίοίϑαθο ἀτιθυθ οοτηραγαῖδθ. δτρὸ οὔτα δὰ 
σἰϊδαι θεπε Βεδίεχυς ἰγαηϑίρ θη ἄατη τα, τ ϑρτα ἀϊχίπιτα, νο]πὶ ρο- 
τἴοοῖπια Βοποτγαπι ξϑηογα ογαπιδῖα δἷπξ, τἱγῖαϑ ργπἀοτπα οἱ το] υρῖκα, 
τοιίξάεια δἴϊατι υἱξδε ξϑπθγα ἐπδϑοὶ οοηδιδξ, χα δ8 οτῶῃ 8, τη θη8 δα" 
ἴλπι οοτηροῖε8, δἀϊρίεοϊ δὲ ὁδοϊατὶ οπρίδηξ, πεῖ ρ6 οἰνὶ]6 ῬΒΠΟδοΡ 
οὔτι δὲ τοϊπρίατίαπι. ΡἈΪΠΟΞΟρ δ επίπι ῥττιἀθπθδαι ςοηϊοπιρί4- ὃ 
ἀοποιιδε τογπεῖθ, οἰτὴν δοίοποι Ἠοπεδῖδδ, 688 ἰπχυδπὶ 4π86 ἃ 
σιγιαῖο ργοβοϊδοσπίατ, νοϊπριατγίυϑ τοτὸ οογροτίβ τοϊαρίαῖο ἐχροξ, 
φαδρτορῖογ, πὶ ϑᾶρτα ἀϊοίππι εδὲ, δἰ ΐππη χαδπι ῥγίουοϑ [δ] οοπὶ Β 68». 
τάπη4θ6 ΔΒ γαῖιγ, ἀπὰς Απαχδβογαβ Ο]αζοπιθηϊαθ ἃ φυοάδπι ἱπῖδτ- 
τορδίαθ 4θσπιπαπι Ῥοδεϊδοίπηστῃ ἰαμἀϊσαγοῖ, “πΌ τα" ἰαχαΐς “εχ 18 
φίοα επϊ ἐπι, δεὰ φαὶ ἃ [ε]!ςἰ δῖα δἰ εηϊ οϑίπνοα ΕΒ υἱάδαίαν," απίπι- 
δἀγετγίογαϊ δηΐπν, πἶδὶ το δρτατω ΡΌΪ]Οἤγττιπι ἂπὶ ἀἰτνίξεπι, πεπιΐίποτα ἴθ- 10 

᾿Ιοῖδ ἀρρε!!διίοπε ἀΐρπαπι Π: οοπδοτί, οατο οοπῆγα εἶδὶ [8]1οε8 Βεδεῖ- 
{πε Βαθεγεπῖον χαὶ ἰπδεῖβ Βοπεδιίααα δοιοηΐθπδ ἐγαη αὶ! ο ἱπουτη- 
Ῥετγοηῖ ἀϊνίπαφιο δἰΐχαα ςουτετωρί δἴϊομα ρδγεο ραγθηῖ. 

5. Οεδἴοττιπι οαπὶ τεοῖδ ϑἴποογοηῃε ἰπἸοδιῖο ἀδ γερπὸ αΠποο]- 
ταῖς πρίφας ρίεπᾶ δἷξ, ταται ἵπ Ῥυίτηϊε ἀθ 16 φαας οὐνΐα οπιπίπτη θα 
οορηϊεῖοπὶ ἐχροδίϊα υοἱροβ γριϊγαῖπτ, τς φαϊά ἰῃ υἱῖα ἐχρεϊεπάμτ 
εἷς, ἀυονε οοπιραγαῖο ρίθηπατι ουρί ἀἰατόπι οοπϑεαπαπξηγ. τοῦ 
φυΐρρε τποτγίδ]ἑπτι υἱέδπι οἰγοπηδιδπε εἴ πιο] δδίδτα [δοϊπηὶ οἱ δοεσρατη, 
αἱ ὁπηΐ πιοτϑὶ, ἀοίοτγαπι ἰπτεπδίο, ἔεταρ εεϊδίθδ; ηξ δἱ μδεὸ οοπδιάδ- 20 
ται ορτίο ἃ ρτίποϊρίο ἀεῖπσ, ποὺ παβοὶ ροϊάπϑ ψαδπι δεο εχρείγὶ 
γεϊϊπε. χπὰ οοπάϊοϊοπθ υἱθβ Ῥπετηϊς οδὲ, δὰ χθδτο ποπιὸ ριτιάθηθ, 
οτἶαπι δἱ φυδδῖ, γεάίογιξ. δὲ το] χαΐάετη, νεὶ υοϊπρίδιϊο ἀοϊοσατη- 
4πε ἐχρεγῆα, τοὶ ἱπ οπ βε9 βαἰτεπὶ νοϊαριαιϊμηθ ἱπποῖα, εἰποπιοῦϊ 
δαῃῖϊ αἴ ΠΟῚ 6686 ΟΠΊΠΠΟ απιᾶπῃ υΐτογε πιοῖΐαν ἰπἀϊοδῖπιτ. δ ἴω ὑσὶ- 
Ὑογσῦπι, δὶ σοΏβεγα8 ουποῖδ 7π86 τεΐ δριπὶ νεἰ ραίπιπίοτ Βοτηΐμθϑ 
ποη υο]θπῖδϑ, ψαΐα πες ἱρϑίαϑ σταῖία, δἰ δῖε ἰηβημ δ ἐεπροτττι δρα- 
εἶδ, πΣμ110 Ἰαπιεπ τοδρία υἵτογε χοαπὶ ποη υἵνογο εἰΐμαϊατ. βοάετα 30 
Βεῖο πεᾷπα ὁ οἷδὶ επογίδχαθ υοϊαρταΐοπα, οἱ τοὶ χαὶδ ἀοδεταϊα 
ὈδτΙῦ π88 τα] οορηίῆο νοὶ νἱδιδ δυξ δδεῖδηϑ ηηϊβρίδτι δἰ ΐπ5 δρρ8- 
ἀϊϊατίϊ, πδτηο αἰδὲ δεγυΐ!ς πιδπ οἰ ρίττη τηϑρτοροτα εἶρὶ νίϊαο ἐχορίβῃ- 
ἄδπι ἀυρίϊατίι. ραῖοὶ επίπι ἃ Ὀγπίο ἰϊδ αἰεοίππι Ἠογαΐποτα πὶ} ἀϊ- 
δῖατε, δάδο αἵ Βὸ5 Αδργρεπι, χαοπι αἰ Αρίπ οοἶπηξ, μ08 πιοπαγομδδί2[δ 
ταπ]|6 τηο 5 ἀπξοςο ]αξ. οαᾶάοπὶ γαῦο δὲ ἀς δοππιπὶ τοϊυρίαῖε: φαϊὰ 
εὐΐπι γείεγι, οἶτε 8 ῥγίπιδ πδενιζαιίο ἀΐα δὰ Ὁ] πιᾶτπν ἀδφας πιῖ}}6 δἢ- 
τἷδ δαϊ οἰγοῖτοῦ ϑόπιπο ῥγοίππαο δἰεγίδθ, δη Υἱϊλτν ρίαπέδα υἱυδεῦ 
111δς επἶπι οδάθπι ργορετηοάππι, 4πᾶ ἱπξαπίοδ, υἱῖα ραγεοὶραπε, πϑτὰ 
εἴ Ηἰ αἱ ῥγπιατα ἴῃ πἴδγο οθΟΘΡΊΣ δαηξ, ἐχογεδουηῖ χαϊάοτι, δεὰ νὸ- - 
Ἰατὶ ἱπρὶ ϑοπῖπο δορὶ τ. ππάε ςοπϑίδι πεχυδααδπι ποϑίτας οορτϊ οὶ 
ἐχροδίϊπτι, φαϊὰ γϑοῖαπῃ {πὰ Βοπαπιαε ἰπ υἱδα εἶτ. ααοείγοα ἀπᾶ- 10 
χαρογαϑ ἃ  κοηῖοπι Ζαθηάδπι, βοϊϑοϊ ἐδ πη 4π6 4πᾶγα υἵνεγα ροῖα8 
ἀυδτι ποη υἴνογα δχροίθηάαπι δϑβεῖ, ἱπϑοὶξ ἐλ ΐυπι τηππάϊᾳας ᾿οΊ 8 
οοηϑεπιοπθπὶ δὲ ογάΐπετη οοπίποτί, δοπίΐθην τῖξαο οαρί ἀϊαῖοπι ποπ- 
πἶϑὶ δοϊθηϊτίαθ δ] οπΐα 8. ρταιῖα ἰαπἀαθίϊοπι 6866. οαἴεγαπι 4αὶ ϑαγῆδ- 
ὨδΡρΑΪαπι δυΐ διυνϊπάἀγτίάδη δΥβαγταπι δαὶ αἰΐυπι σαθποῦπηπε σνἱϊ80 
γοϊαριατίαα ἱηδηϊρεπίεπι Βθαΐηπι ργβεάϊοαπε, Ηἰ ἱπ ἰδοῖδυνο [6]]οἴτω- 
ἴοτῃ ροϑβαῖθδα υἱἀθπίοτ. ττγϑηπι δἰ1 γερογίυηΐοτ φαΐ πος ρυτἀεπίδαχα 20 
Ὧθα φοΥροτίβ σοϊπριαῖεδ δοίϊοπίθαδ ἃ υἱγίπεθ ργβθία οπηΐ, χαΐρρ8 
4π88 ποῦ βίοτγίδε αἰϊοπίαϑ ρταιία ϑεοἰδηΐατ, ἴΌπὶ οἴΐαπι οὔτ [ο Ἰοιϊαἴε τα 
ταϊῖπθθ οοπϑοφαπηίΐηγ, 8664] πιρ εἶδ εἰν ΠΡ α5 1Π|4 ράγαπὶ οοπυοηῖῖ: 
ποῦ δῃπῆ δηΐπὶ γὸ ἰρϑα ρο] τοὶ γδ] οἷν! ]θ8. ρο ἴοι οπλη 5 ἀετηῦπι 
6δὲ, 4αΐ τε8 Βοπεϑίβδ ἴδοθγε ἱπδεϊξαϊε ἰρϑάγασῃ βτϑῦδ. πῦπο νθγὸ ρίδ- 
τῖχας Βαβεπάϊ διπάϊο οἱ ρταῖα ἀἰνιδγαπι υἱῖαπι εἰπειποάϊ οδρεϑδαηῖ, 
πὰ ταδηϊ Ἔϑίιτα δὶ [ο] οἰἴαξειη δὰ [8 νἱϊαα βόπεγα ἰγδδεζεγτί, οἰνλϊα 
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30 ΡΒ ΠΟΔΟΡ ϊ συ εἰ νοϊαριπατίατη. πεχαδ οἷδτι ἐδὲ σπδὲ Βδγτα οἶγοα 
οοτροτὲδ νοϊαριαῖοο οοπθαπιδῖαγ, 4888 ἰΐοτα αἰ ἴϑαμ6 οἰ, ἴατη 4τιο 
Ρβοῖο δεῖ; οἱ ποῦ οἷξ πεοεϑβαπι 4:86 δἷηϊ, δε πῃ δά [εἰϊοϊϊαῖοπι εῖ 

πο ρδοῖο οοηἔεγαυξ, ροτφαΐγεγθ. ἰΐοπε ἂπ το αρίδίθα Βοπεβῖδ Υἱϊδε 
δρρίτοαγε οροτίδαϊ, ἢ αἱο ρβοῖο υορίαμι ἰπῖεγ 8686 σοιπιπαηϊοοπῖ, 
ὅτις δηΐπι εἴ νοϊαριεῖοα αἰϊαθ, ψιΐθπδ ἐπ ταιοπὶ θα οοἰ ἰρεπάϊ8 μδῶ- 

πο ποῦ πτμε εῇ ἀοίοτε ταπίυπι δεά ἰποῦπάθ οἴαπι νἵνοτε ἀγρίἰτδη- 
τατ. τογθ ὧδ ᾿ἷ8 ροϑῖεα ἀϊοεῖαγ. υἱττατὶδ γεγο ργπάδηιίδεαιθ πδ- 
ἴαγαπὶ Ἔχουξϊετηπδ απιὰς δἷξ, εἰ αἴτατα Βοδῖδα υἱῖδα ρατίεβ εχίδίδηϊ 

δ τε] ἰρβδ νεῖ ορογαϊζοηϑε δὴ ἱρεῖβ ργοίεςϊδβ. ἱππρυπίοτ εαἰπὶ [6]]οἷ- 
ταὶ, οἱ ποῦ δ) οὐπαῖθαθ, οογῖς ΔΡ ἱπϑὶρηϊουῖθυδ οἵ ργοῖϊο αἰΐφιο ἀϊ- 
ευΐε. δοοταῖοϑ ἱξίτοτ δεπεχ 116 ἤποεπὶ δηταιμι πὶ ροπὶς Ποπιΐπὶ υἱγ- 
ταῖϊ6 οοζοϊἰοῃ μι, εἰ φοίά οἷς ἰποιἐτἰα, φαϊά [ογϊταο, εἐ 4086 ρδΐ 
τες εἶπ ἱπφοϊείε, οἱ γθοῖο 1ᾷ, φπᾶπάο δοίεπείδα υἱγίπιθδ οπιπ 8 
αὐλθὶτϊγαρδίωτ, αἴ ἰηχτα παης ποϑδὲ ἐυεεἰ απ δ ἰαϑέατη 6686 οσοἰποϊἀδηξ, 
φαετοδάπιοάμπι δὲ κεοτηεἰγίθμν δγοιἰἐεοξοπίοδιπαιςε ἀἰἀϊοἶθ8ε εἴ κδο- 

40 τροῖγαπι δ  ἰθοϊΏτ 4Π6 6686. ΠηοοῖΓοα ΠΟ 480 ρδοῖο εἴ εχ δ ι58ὲ 
Βαϊ, δεά χυΐά εἷϊ νἱγῖαα, νεσιέραϊ, ἰ4 φαοά ἴῃ δοἰ 6η 118 οοπξοπι ρ δἰ νὶϑ 
πϑὰ ψϑηΐϊ: πε4π6 επὶπὶ δα δϑὲ αϑιγοϊορίαε φεοπιειγίδε μᾷγοϊοϊο- 
Εἴδεψαε ὁἴδοϊαπν 4παπὶ αἱ παϊογαπι δ᾽ εοἰα γα τ γοττιπὶ ΠΟΓΙΩΣ εἰ ἴπ- 
16ΠΠἰζᾶπὲ, δε επΐπι δαδ ἦρθδ8 πἰ δ] ομϑῖδὶ δά γὸβ πβοθϑβϑϑβατγίαϑ πηι 88 
πΏ]6 85. πορῖβ ἐγιρίίοσαϑηῃς βοτ. Ὑθγαπι αἸὰ5 ἐδ δοινΐδ δοίθη 8, 
4]1π οορηϊ οὶ οοπιοπιρίαοπίᾳφας βηΐδ ργοροδίτυϑ, αἰ δαπ 188 τηθ- 
ἀϊοῖπας, τεοῖδ ἰατίϑ ἰοβτιντθ οοηδηταο ροἰ Πἶοδ6. ἜγρῸ οὔτη Γεδ 

20 χαΐάεπι Βοπϑοῖδδ σοβηόβοογε ρΌΪΟ γωι δἱξ, ἴῃ υἰγίαιδ ἰάταθη ΟΠ δὶ- 
Θγαοπα ποὺ ἴδηι ααϊὰ εἷξ 4πᾶπὶ 6 ηπῖριι8 ρεϊαϊῃγ οορποδοεπάιηη 

ει. ὑδῆπα επΐτι ϑοἶγε χαϊὰ δἰξ (ογτα 40 χιαρτορετγε 86 [οτῖεϑ᾽ 6586 
ροϊπο νοϊυπιαθ, πο βοῖγε ἰπϑιϊίατι δε ἰαϑ1: ε886, 4υετηδάϊπο Δαση 
ϑδπΐ 6686 Βεπε]ιθ ΠαΡογα θᾶπι δδπἰξδίει Βοπιτοψας Βαρίϊαιη οο- 
ξίοροογθ. 

6. Ῥτοβαϊίξοπετι σεγο Βοστιτω οτηπίαπι οἰ] ρεγο ρῈΓ ταϊϊοπθα 
οροτῖει, δά ἰτῖ8. τοσι πιο δ ἐχθπιρ ἴδ4π6 ἀρρδγεπεμαδ. ροϊεπεΐδ- 
εἰπιπτοα Ὑδγὸ δὲ ἴπ οτθηΐ ργορϑδῆοπε, οομίδδβαπι οπαηΐ θυ τΘϑ ἱπποηΐο 

30 Ρτοροϑίϊο ἅττααγ ρόββα. δἱ ἰὰ πϑεαθθβδ οτπυῖπο, γεὶ αἰ φαδπὶ γετῖ- 
αἰπι τα ἀϊπεπι αἴζεγγε: τοδί δῖ δηϊπὶ ρέπ68 οτηπεϑ ἰϊψιια σαγίτα 
οοηίεδδϊο, σπδα ποϑῖτὶ8 ΘΟ πηδη 9 σποαὶ δἀ ἀεὶ. πᾶπὶ εἴ δὰ 4886 
σοτε φηϊάοπι δε πιΐππδ αρογῖε ἀϊοππίαγ, ρεγορίοια βινηξ, δἱ ςοπίηδα 
ποϊοτιθυϑ οοιπτηαϊδγίθ. γδίίοπεϑ ρουτῸ ἰπ ἀπααύθηθε ταϑίμοάο νοὶ 
Ρ᾿]οδορ ἰος υεἰ δοοπβ δἰ βεπῖαν, φπθδε δἰξαπι ᾿π ρο "οἶδ ᾿δυ ἡ 98- 
ἐτυδοῖα ἰΐδ δοοοταπιοάαπίατ, οἵ ποπ δου αιϊά, δε χιαγο απίά 
φιοὰ ΡΒ δορὶ 6δὲ ργορτγίτπι) ἸΙΕΠΙ κάρα 48 ἴῃ γε πὶ πιδάνεγ- 

42178ῖο ἀοουταὶᾶ τεσαϊγϊαγ, 4αΐα ἐπίτα ΡΒ: Οδορμϊοηι δρραγεὶ πίμιὶ, οἱ 
ὩΪΜ1] ἀρραγεδὶ ἐμῆοιι ἱγπογαπῖθα δ86ρ6 ἷῃ γαιΐοπεβ ρεγεργίπαϑ ἰποἰ- 
ἄαππι ἐταοϊδοπεσχαε ἰπαπε δάνοςοηι; ἰάφυς νοὶ ρδσ ἱξπογαπιίθῃι 
γεΐ οὔατα ἰηϑοϊ δπείαπι, 4ιὰ αἰ αἰ ποππαπαιδπι ρεγίεὶ γαρυδαυε ἀρεη- 
ἄϊς ἰδουεῖ ἃ εἰυδπιοάϊ νἱποθπῖιτ ααὶ παθς πες ἱφεθ]ραπὶ πεο ἴῃ 
δρεπάο ἱπάπειιία οἷα να]θαπί. οπίῃ9 τοὶ οδηδα δὲ ἱπδοϊτία ; χυδθ ἱπ 
ππϑηπαηαε τὸ πἰμὶϊ εδὲ δἰϊπὰ απαπι ἱπορὶα ἰυἀϊοὶϊ, 4ια ταὶ ργοργὶϑ 

10 Οἴμηδδ Γαϊΐοπθϑ ἃ ρεγερτίπὶδ ἀἰδεπρτιαπίαγ, γοοῖθ σεγοὸ μαρεὶ δὶ οδα- 
886 γαϊζοποτπι τεπιπε ἀεπηοηδίγαϊδπι διτιἀἴοϑε ἀϊδοπδϑογί8. ἵπτπν, τὲ 
πποᾶο ἀϊοῖαπι εϑὲ, ποη δοίυμπι σογιΐδ γα!οηίρυθ, 864 ἀρραγεπῆραθ 
ὅπερ ροϊΐῃϑ ἰπϑίεϊεγα οροτίεϊ απἰπιππιαας δάἀυδγιεγε. πᾶπι δαϑ ηἶδὶ 
αίεα δοΐγετγε, τἱοϊθπῖον δὰ βάδην μαρεπάσπι ρεγιγαμοτῖθ. αποοίγοω 
ἐδερ6 χυϊάεπι ἰά φιοὰ ἀεπιοποίγαιεγ σαϊουο γϑγοηι εχίδεῖς φυϊάθηι, 
θεὰ ποῦ δᾶ εχ ἕδυδὰ 4π86 ἔοτίε δάἀζεγίαγ: ματι οἱ ἐχ [α]ϑὶδ υδγα οοἷ- 
Ἰικσοΐατ, σαοπιδἀπιοάπην ἴῃ Απαἰγιϊοία οδἰδηάίτατ, 

Ἴ. δες ρτδοίαι, ἃ Ρυῖπηϊδ οΒϑουτίο  υϑααα ἐχογεῖ δὰ πιδηΐ- 
0 ἔδδῆοτα ργορτοάϊεπησ, χαιὰ εἷς [6] οἰτα5 νϑϑιϊαϊογ!. 4αδε οπιηΐατα 

φαυΐάεπι σοπδθῆσα ἱπῖεῦ βππιδηα Βοῦα τοδχί πηυτα εϑὲ εἰ ργδεϑίδηεϊβδὶ- 
ταῦτ. Ἠηπιαπα δαϊϊοῖο, φυΐδ εἰΐατ Ἔχος ποτὶ ἔογίασδε οαϊ απ 
οοπρτοδῖ, οἱ ἄεο αἰϊσαὶ. πᾶτὰ τε 4πα δηϊτοαπῆα Ἠοπιΐηε ἱπίεγίογα 
Βαΐπδ Δρρεἰϊαϊϊοπὶθ ργοῦϑαθ 9πηὶ Ἔχρεγῖία: πεῃδ δπίπι [6]ϊκ ἀϊοίτας 
Θαασδ ἃνὶ8 ρἰδοῖϑ δυὶ Ἰϊπά αποάοιιη θα δοἰπιδπιὶδ βαππ8, πἰοὶ (ογί8 
παῖυγδε Βομπίίδίς ργαθαίηι αἰνίπαηις τὰ δἰΐφηα ἐγαδϊον, ππάς πο- 
ταθῃ Βοος ἰγαβαῖ, δε αἱὰ φυδάδπι ϑοπογηπι ραγοὶραϊίοπε αἰΐῃ ἃ δ]ὶο 

30 σοτπτηοάϊα8 ἱποοιππιοάίηδνε νἱνίτ, χαυοὰ εἢ οὔτ τπιοάστι ΒΆΒΟΓΟ 
ἀεΐηςερε ὁχουϊοῖηγτ. παης γόγὸ ἀΐσαπιηθ ηποά Βοπα αἰ δϑυυὶ μο- 
παιπιὶ 86} 1116, φαδεάδπι που. ἰά ἴϊὰ ἰμ ο ] ζω, φαοὰ υἱὲ ἐπι φαδείδτα 

ΕἘΤΗΙΘΟΟΑΌΜ ΑΡ ΕὔΡΕΜΟΜΊΙ. 

τοοῖτ οδγοηξ, ἰτὰ δξατη Ῥοπα πουπα]α; δἴχπε ᾿δος ἔοτίδοθε πδῖαγο 
δηπὶ ῥγδεϑίδῃηιἰδοῖπηα, 4]18 υθγὸ δρὶ θ᾽] φυϊάθπι, 86ἃ ἀρὶ δἰ] ργαθ- 
οἰδπειογιθυφ Βοπιῖπε. αουΐδ υθγὸ δρίθι!ς Ὀἰ[αγίαπι ἀϊοϊϊατ (ματα εἰ 
φυοτγαπι βταῖία δρίπνοϑ, εἰ χυδε ργορίεγ ἡ} δοϊϊοπε ρατιϊείραπξ, οξ 
δαηΐτ85 εἰ ἀϊνηαο, χηαεχιο βογιπι στατία βππε, δα δτῖα φακερῖον.- 
τίδαῃς ἰοῖεγ δρί μι} σοππαπιδγδιιυ5), ρϑίεὶ εἰ [εἰ οϊ᾿βέσιη ἱπίε ἀρὶ- 
Ὀέϊα Βοτιϊπὲ ργαρϑιαπ ἰϑδὶ πουτη ἀϊοοηῃπι 6886. ἱ 

8. Ἰίαψαε οοποιἀεγαμάππι ηοά εἷϊ ορπιπι {|πᾶ, φιοῖησε ὁ 
τηοαϊε ἀϊοαίηγ. ἰὰ ἐγῖβ8 Ροιϊϑδίτιι ορίπίοπιρα οοῃϑίαξ. οταπίηπε 
ἐπὶπε Βοποστιπι ἐχοθὶ επεϊδοίπιατη ἰσφυΐαης ἴρδατα Βόπηπι. ἴρσατα 
δαΐθιι Βοπυπι 6886, αποά οἱ ᾿τγίπιστω 511 εἰ 8] 115 δῦδες βοηι ται ςααδᾶ, 
φυοτγαπι πἰτιπας Ἰάδας Βοπὶ σοτορεῖῖ. πίγιπαπε ἄϊσο εἰ ρυπισμα 
6686, οἴ οδυϑδπι δοποττῃ απίρπθ δάϊαοτιξ. ἰυχία παπο οπίτη θοβα 
τοδχίιθε αἰεὶ, ὯΣ 4πλ6 ραγιοϊραϊίοπε δἰ τα τυ ἀϊπεαιε Βαΐτθ ῥτιπαῖ 
Ῥοπὶ γε υϑγᾶ βοπὰ εἰ ἱρβὰ οχἰϑίαπι: 9 ἰδία δπΐπι ἰάδα ραγιϊοϊρϑαξα 
4υοῦς απηίεγγι, χαὶρρ πὲ εχ εἷπθ ραγιϊοἰμαιοπε ποιπε Βοπὶ τὸ 
δοτιϊπηΐαγ, ῥγίπιυπι δυΐεπν ἐπι ἤδθογα ταοάτμι δὰ ροεϊετίαα, αἱ 
Βοπασῃ ἱρϑατα Ροπὶ ἰάδα δἷξ, φιδθ, πὲ γεϊΐψιδε, ἃ ραγιϊοι ραπεῖθαβ κε- 
Ρδγαϊωγ. συϑγαιῃ [πὶ ορίθἱοηῖς σον ἀεγαῖῖο αἰϊοτῖαβ Ἄἐχογοι αῃοοῖν 
δῖ, εἴ ἰορίοδε πιαρῖ5: ἘΕΙΕΙ ἰϑπεοα Θπίπη σΟΤπ ὨΏ 6546 ΓΟ 65 Βα 8 
αἰΐα δοϊεηιία δαρδιϑιαπι. ρότγγο οἱ Ὀγευΐεγ μδος ἀΐοοτε ςοπυθπῖξ, 
Ρτοπηπίίϊαπιιδ ργίνηπι ἰάεα8, ποι Ροπὶ βοίαπι δε οαἰπδευυηε αἷνο- 29 
τίαϑ, ἱπαα εγ ςοπιεπιίοθεηιε δἰβυπηαγί. ρἰανῖπι δαΐετα τηο ἠὲ ἐππὶ 
ἴππι ρογυδρδίδγαπι ρΟρΌΪΔγιππιαις τατα ΡΒ Οϑορ ϊςατότα γαιϊοηιπε, 
4υϊρα8 μιδὲς ἱπιαυϊοιο βεγὶ δοῖβὲ. ἀδίπιάε οἱ τηαχίτηε ἰάεαϑ αἴσῃ. 
Βοπὶ ἰἄθαβ οοῃοθδϑβϑοσῖπε, πἰμὲὶ ἴδιποη 14 νεῖ δά υἱΐατη μοποϑῖδτα υεῖ 
δοϊίϊοπεδ οοπιπί είς. ποῖ πποαϊδ δπίπι 6πϑ, τοὶ δε βοπυτα ἀϊς 
φηειπδάπιοάυπι επΐπι 6πϑ, αἱ ἰδὲ φυοχυα οδίθπϑατη, οἰρπίβοδῖ αι 
δῖ τοϑ δυυιὲ 418}19, ποππιιπαδπι φαδηίδ δυῖ απδηάο, εἰ ρτβδίογοα ἧπ 
ἐο Ροπαῖαγ ἱπιδγάμπι φυοὰ πιονθδΐαγ, Δ! χπδπήο νετὸ σηυοά πιονεαῖ, 
εἷς εἰ Βοπαπι ἴῃ δίαρι]5 Ηἰς ογάϊπίθη8 σςοηϑρίοῖτιγ. δα δίδηεα επῖτα "9 
ταεπίετῃ δὲ ἄδατη, 408 188 ἐπιδίαπι, 4παπεϊ [85 τπεάίοοτε, φπδπο ἕετα: 
ΡΌ5 εἴ ορροτιππἰξαίετα, τποῖπϑ ἀοοαδπέθτη ἀοοίαιπηπε σοι ρ] εςεξιστ. 
Ἔτρὸ υἱ 6.8 Ποπι πηι δδὲ ἰῃ ργαθα ἰςΕ8 σοπδίἀδναἴυπι, [ἃ πες Βοππ, 
εἰ ρῥτγοίπάε πεῆπε ππὰ δοίθηιία οδῖ επιὶς εἴ Βοπὶ. βεή πες ςοπίογ- 
τοῖα ἱπῖεγ δεδὲ δὰ δαπάεπι οοπειἠεγαϊΐοπεπι ρεγιϊπεπῆ, μὲ ἔοπιρτ εἴ 
“πο ἰοογίϊδδ, δεὰ αἱΐα αἰϊυά Ἰατραϑ, [ἴα αἰϊαται πιεάίοοτί αἴδπι 
οἰαπξ. αἱ ὁρροτῖυπίϊδδ πιεἀ!οοτίδϑαθε ἴῃ αἰ τι σαῖο, 4088 ταεὰϊοϊο. 
εἰ ΚΥπιπαϑεϊοθὶ οἶγοα δοϊϊοπθθ υεγὸ θῈ ἢ] Ἰο85 ἂτὸ τοϊεμαγῖε: εἰ εἰς εἰϊα 
ἀε δε ἐγδάϊὶ ἀοοείαιιθ, πνα]το ἰΐαχυα πιΐπαϑ ἰρϑυπὶ Ῥσαππι ἀπ αἷϊ: 12..5 
πα δοϊεπιϊα ςοπιργομεπάϊ φαδαῖ. ργδεΐεγεα ἴῃ φαϊδης ῥεῖα εἴ ρο- 
δογιιϑ ἔπεσὶϊ, εἰ8 ςουαπιπηεῖι απδπάδιῃ ἰάεδπι εἰ ϑδραγαδίϊεια πθ- 
4θεαε σοποϊιεγα. δὶο δπΐτῃ οἷϊ αἰϊφαϊά ρείιπο ρτῖμδ: ρῥτίαδ εηΐτο εἰ 
ΟΠ Πε εἴ δεραγαβῖβα εϑὲ, δ0 σποα ἀρίαϊο ςοπιπιθηὶ πεορῖςα δἷξ εἰ 
Ρτίπιυπι το ἢ; πὶ οἱ ἀπρίαπι πιὰ εἰρ Ἰοῖα παι ρεϊιπατι εδὲ, ποὸη ἴἰοεὶ πα 
τἰρ!οχ φοπιαιυπίϊογ ργαςἀϊοαῖυπι δαρᾶγαγὶ, φυῖρρε φαοά ἠμρῖο ρεῖπο 
6δῖ, δἱαπί ἀδπὶ ἰάδαππι ΘΟπητπαΠοτι 6ὅδε οοηϊεπάδϑ: ρετίπάε οοἷπα δαξ 
86 8ῖ οοπιιθιηδ {|| 4 ΦΕραγαθ}}]6 γε 89. πᾶν δἱ ἰαϑι τα Βοπα δεῖ, εἰ 16 
[οτιϊτυἀο οσίξ. ρτδοίογοα οοπείθγαπάμιν αηπίάπδπι γοοεδὲ ἴδει 
Βοπῆπι. ἰρϑῦτι αηϊήθπι δἀϊδοῖαιπ εο νἱάθτυτ, πὶ σοταπιππ δῖ σφ’ 
πϑηι ἱπῖεὶ ἵβω ται θεῖα, αυδε φαΐ αἰϊα ἃ εοὶ χυᾶπι δείογπαξε σέ Ψ6: 
δορδγαθιϊεΐ συδγυπὶ δἰ θαιῃ ἀτοίδαν ταῦ 18. Πἰ 110 τααρὶθ αἴδυπα εὖξ΄ 
χθαπι συο ππο. φυδργορῖεγ οοπημππα Βοποπι ἰάθη ουτα ἰάδα οεδ-, 
δετὶ ποι ἀδββρεῖ: οἰππῖδθιι δηΐπὶ ἱποϑὲ σοτηπηππθ. τΓυγϑαπι υόσο Ὀφθξθς 
ἀοπάππι χυοπδπι ῥδοῖο ἱπιρταἊβθυϊίδγαπι θοπαπι ἀεπιοησῖσεϊ, πϑθὲ" 
δφοϊάεπι οοπίδϑϑα θοπα ἀδηβοπεῖγαὶ ὃχ ἰΐϊ8 ρεπθδ 4πδθ ὕϑδβᾶ γϑεῖ- 
ἄετγε ἷπ οοπίδβϑϑο οϑῖ. εχ πυπηδγίβ, χυοὰ ἰαϑιῖτα οἱ δαπίδδα δοῦσα, 
οτάϊπεθ εἰΐπι δὲ πατηογί 8υηῖ, τιξ το πιοτῖ5 πηϊταϊ ϑπφατιο ἰϑϑῦσφ βου 39 
παπι αἰβγππείησ, σαπὶ ἀπηπι ρθη ΒΟΠΌμΩ 5ἷτ. Ὑγττῃ ἐχ οοπΐροο,, 
πὶ δαπίϊδῖο γόβογθ τηοάθοιϊα, αὐοίγοσγε οὁροῦῖοῖ δὲ ἴῃ ἱπεσιοὶ ἥ 
τηδρὶθ Βουοϑέπτω 6986: οτηπία οπΐτο πᾶδο οτο φοϊάβι δ πῖεα, 
δὲ εἷς ΒαΒεῖ, αἰΐα υξΐᾳτια ταϑρὶθ Βοπα δαυῖ, φαῖρῃε απᾶς ἮὮδες 
8688 οΟΙμρΙοϊδηϊυγ, υὙογατω δαιτὶ σουυνᾶπα ἀδπιοπἴγα! ουδ 
ΤΩΣ πη. πὶ 6886 ἰρδϑῦτη Βοπῦπι, φιοά πηι δγὶ οπουρίδοδηξ. ὯΟΒ 

ἈΡρεΐεγε τηδοϊίεοϊε ἀϊσυπίητ, δεά δἰ παρ ΐς ἴϊον αὐπιοίζοτα σον ρὲ ᾿ 

ἴϊδπν εἰΐδπι ἀϊουπε, φυδτι 4ὰ0 ραςῖο φυὶν ἰὐϊιαὶ νῖϊκε ἐαρειείνωνι 
ἴϊαφπο ορθγαθ ργθίητι δδὶ οἶγοα πδες ποπηΐῃ!! οοοπρατί, περδᾷς 
ΤΟτπτα αγα ὉΣ οἰδια ταϊϊοπεπὶ ἐγδησηι ἰδηΐυτγ, σαδε δδσο τοῦρῃρ ἢ» 

πὰ 
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το 

ΕἘΤΗΙΟΟΛΌΜ ΑΡ 

ἀπ Ρίτα ἀπ Ποπ]τοῦ ρετοπαδεαηῖην, οἱ αἴδπιππατε οπιπία ἐπθα Βοππτα 
ΑἸἰϊᾳυϊὰ ἀρρεΐεγε. συϑγηπὶ ἰὰ φυϊάειη : ππυπρηποάφηε δαΐμη ργορτίατα 
Βοόπυπι Ἔχροῖῖξ, οσυ]π8 τίδηπι, σΟγρπδ δαπίϊαίεπι, δἷς δἕαπι γεϊφπα, 
ν γππι ποῖ 6886 ἴρδιιπν Βοπύτη, εἰσσπιοαϊ ἀν ἰἐδιίοηο δ Βα εὶ, οἱ ρο- 
Ἰϊίςαο ἱπαεῖϊα 6566. ρσορτίοπι δαΐτι Βοπυτι υἱἀεῖασ, φιεπιαάπιοίπτε 
οἱ ἴῃ αἰ τίν, οἱ ργυιπασζίίοας Βοπὰ Βαρίϊτα ἀο. ῥγαδίεγοδ διΐδπὶ ἢπο8 ἦῃ 
τδιϊοπε ἀεδογιρίηπι. δϊ εηΐπι πη }}} Βοτΐ δρεοῖθα δαὶ οὐππῖραθ 6χ 
δοαῦο Ὁ 19 688, ρόττο ποη δρίβι!ε δἰ ἰτετ πεφῃς οοπιπιπῃς ΒΟΠΏτΩ 
πέφι8 ἰρϑῦτη Ῥοπὰπι 681. δὶ πδῆηπα πιείοογὶ Βόπο ἰποῖῖ, πἰΒ}} ορθ- 
ταβίϊυτ, πϑῆπε δπΐμι ηθοπιοάοοπηᾳαο πιραϊοίπα ἵπ 400 18 6ὲ ορογα- 
δίϊατ, 864 πὶ ὁδηϊϊαϑ δοφιίγαίυγ; δἰ! το τ δὲ το] φυας ἀγῖθϑ δἰπριΐαε. 
τογυῃ αποῖ ππιοΐα ἀἰοδίηγ Βοπηπι, εἰ φῃοὰ ἴῃ 60 8[: ρη]οδττιτη, 
φαοὰ δρΊ}}18, Πἰὰὰ τάγο ποῦ δρίβλϊ6. εἰπϑπιοάϊ πΐετα Βομμπον οϑὲ 
ἰά συἰυς ψταϊία : ὃχ ἱπη δ  ΠΠπ8 οπΐοτι ποῦ ἰἰφαερίϊ, 4πηοαὰ πεαὰθ 
ςοπιπιθπα πεχηῆδ ἰρϑαπι Βοπῦπι, ηφυο χηκογίτπτ, ἰάθα Βοπὶ οχὶἰδιδῖ, 
ΠΠυ ἃ επΐπὶ ἱπηπαοδῖϊε δδὲ, ποὸπ ἀρρι!ε: Βοος γδγὸ τ ΡΒ ὲ]6, δὰ πἰμὴ]ο 
ἸΆτη θη τηβρὶ5 ἀρὶδι]6. ἰὰ δυΐοπι οπίυϑ ρταῖδ, βηΐθ ἐδὲ ργδρδίαπεβϑὶ- 
τοτϑ, ΡΓπιππη]π6 οπιηΐππι, ἴα πὰ οἄπϑα ἱπέεγίογππι, ἡποοίγοδ γοττιπὶ 
Βοιιϊπὶ δαὶ δίϊτυτα ᾿ἰρϑατα Βοππιῃ βηΐδ, δι δοῖπα 80} } Ἰδὲ ουηπίπεπ γα- 
εἰτὶοὶ, ροϊ ἴσας οεοοποτηΐοδα ργπάἀθπῆίδθηθθ. απὶ μαρίταϑ Ὁ 8118 
αηΐάοπι ἀἰ Πεγπηϊ ἐὸ χποά εἰποπιοαϊ δαπε: Ὑθγτα ἃ 86 ἐπ σίοεπι 480- 
τποᾶο ἀϊδιϊηκοδείαν, ροϑὲ ἜΧρ Ἰοαθίεπτ, οδῖογημ ἤπεπι οαηϑᾶπι ἰπ- 
ζεγίογιθπβ 6986 οϑίθη τὶ γαϊΐο, 4πὲ ἤπεπι ἀοβηΐεπίρ γεϊΐψυα ἐο Βοπα 
ἀειποπϑίγατηϑ απο δηΐδ ο8138 οχίβίαπε, υϑὶαξ δαηπτῃ οἱ δἷς ΠΟΥΡΏδ 
φαΐα οαη88 εεἰ αἸΐατια, δἃ εἰῖφαε αὐ ἴρϑηπι οοπίεγι. ρουτο δαμῦτα 6886 
᾿ᾶΠ4πδπι οῶπδα ΤΟΥ ΠπΦ δδη αὶ δδῖ, υδοᾷαε 81} ΒόπῸ δβαηίϊδε δἷὶ 
ζαοῖξ, ῥτγδεῖεγοα πεπθ ἤος πιοπϑίγβίπγ, δβδηϊαἴθτν Βόπδην 6686 δοὶ- 
Ἰϊςθῖ, πίϑὶ ϑορ ἰδία ἂπὲὶ ποῦ πϑάϊου: οϑὲ 6 φιΐα ἀθ τὸ ἀϊϑρυϊλῖ: Ηὶ 
δηΐπι ἴῃ δἰϊδηα δγεπα 8686 ἰδοίδηο ον] ποτ. πϑητπ ὉΪΠ108 ἀγιΐβ 
Ρυίποϊρίααι πηοπϑέγοῖαγ. ἰά υόγο, φηοι Βοπιπι οἱ Βαΐδ Βουπιη δεῖ, 
οὐπὶ οπιηϊοπι πᾶς ηθΐάοπι ροϑϑηηξ ΔΡ Ποινοΐπα βοτὶ δῖ ργαθϑίδηξἊ- 
δἴτηηπι, υἱἀδπάμπι ργαθϑίδη εἰ δϑηππι αποῖϊος ἀϊοδῖυτ, οἰ φαϊάοι μος 
ῬΓδοεῖαηε δι ταΌ πη δϑὲ, ἰηἰ τα πὶ αἰ ϑρουϊδιοπὶδ αἰϊμὰ φητηΘὨ ΠΡῸΣ ογὶξ. 

᾿, 

Ῥοβὶ μαες δὐΐεπι ἰπ δεααθπῆρας αἰϊαὰ ρτϊποῖρίητα σοπϑεξηθη- 
ἄυπι. οπιπῖδ οπίμη Βοπᾶ διιΐ ἐχίγα ποὸβ ϑῃπὶ δυϊ ἱπ δηΐηο ροϑια 
ϑυπῖ; ῥγαδδίδηϊογα διυιΐθτι απίπηΐ Βοῆα, αποπιαἀτηοάηπι οἴ ρασνη- 
ἔϑῖα ᾿ογδιίίοπε ἀϊἰδεϊπριίπιαδ: ργαάδοπια δπίην υἱγίυ8 εἰ γοϊαριδα ἰῃ 
ΦΠΙΠΟ ϑπηῖϊ, 4ποιτπι δι ποπθι! ]α δοξ οπιμία βη 8 οπιπίθυδ 6686 υἷ- 
ἀοπίοτ. δηΐπιΐ ἀπξεπι Βοπδ δἰΐα μδβίϊο9 εἰ ροϊεπεΐδα ἐπυξ, αἰϊα ορθ- 
ταῖϊοπεθ οἴ πιοϊα8. 4υϊρα8 ἰἴϊὰ ροσὶ εἰν δὲ ἀ6 νἱγίηϊα ἰδιθαιπην ργδα- 

1:29 ϑιανε δϑίπναπι ἀἰϑροδἰοποπι 6886 δοξ Ἀδρέτιπι δὺ} ροϊοηιίδπε δία ρι]ο- 
ττπι, αποττιπὶ π51|5 ἰἰφιΐθ ορῦθνα δαὶ. ἰά ἱπάυσοπο τηδηΐ6- 
ϑδίπτη Βαϊ. αυστιδάπιοάιπι δπίιη Ὑϑϑὶϊ εἴ οραδ δἰἰφυοὰ εἴ υϑηπι 88- 
εἰρπαιηηβ, ργαθϑίδη τ δ πιπ χη οἷα5. Ἀδρίτηπι υἰγτιιξοπι ἀἸςΐπιπ8, δἷο 
εἰ ἀδ δηΐπιο δεπεοπάιμ, δϑὲ ἐπὶ αἰΐαιιοή οἷιδ οραϑ, ργδεϑίδπιο- 
γἴϑαιια Βαρίτυβ ρταθδιαηεἶαδ οραϑὶ οἱ πὶ δεϑ6 μαδίϊις δὰ ᾿πυίΐοαιι, ἴϊὰ 
ϑοῖϊίοῃ εϑ δ ἰρ5815 ργοίεοϊδε μαβδιῖ, ἃς Ορη8 ππἰ πδουΐαϑαπε δηΐ8. πηά δ 
γαδηί (δδϑίηπι 68 ορυβ8 Ἠαρίϊα ργδθϑίαγε: βπΐδ δηΐπ, χυὰ {πὶδ, πἰϊφια 
Θχοθ θη ἰϑϑίιπηδ δδῖ, συδηάο δὲ ϑρτα οοποδόδαπι ἤποπι εἴ ὉΪἘἰπιητι 
εἰ ορτϊπιυπι 6486, αἴροῖα οπἷπ8 κγαῖα σπυοῖα βδηξ, ρμδῖεὶ ἰριϊαγ ορῦς 
Βιαρίτυτα ἀϊδροοίτίοποπιαια ἐχςθί]εγθ. υὙθίπιτι Ορηϑ ἱπτίαμι ἀϊείτατ. 
ἀπ 818 δπίτν ἃ τϑι ἀϊνογβατη δϑὲ, οἱ ἂθἀἰοδίογιδα ἀόσαι8, ποι δοάϊ- 
βοαιῖο, πιεάξοίπαε 88 πἶν88, ποπ δα παῖϊο πϑᾷπε πιράϊοαιῖο. ἰη ΑἸ 18 σότὸ 
τιδῃ5 Ορυϑα!ς6 Ὠοη ἀϊδίδης, οἱ ν͵ϑι8 υἱδῖο πιδι βϑιοδοδθ χης κοϊεπῆδα 
δρεουϊδιῖο. φαοοῖγοα ἠδοθδϑθτη, 4ποτττι Οραϑ ἴῃ υϑῃ οοποίδίδξ, ἀϑάτα 
Βαρίτα ρτγαδϑίαγε. Ηἷφ 18 ἀδιεγπιϊπδιδ, ἀϊοίπιπθ Ορηϑ πο ρΟΙ οἰΐδι 
σἰγιατῖθ Ορπθ 6886, Ὑετιπὶ ποπ δοάεπι ρβοῖο ηΐ διιϊοτῖδα δυϊτοπίδ- 
πε οδἰςευθ, εἰ δἰφιίάοπι δαϊογῖας Βοηίᾳαε ϑυϊοτῖδ υἱγῖυϑ θα Δἰπα, 
.ΟΡπ8 οτῖς ἰρϑῖυ8 Βοπῃ δοοοπιποάδιυδηις οαΐσθηϑ; δοάδσῃ πιοάο 

30 

εἰ ἴῃ τεϊ δ. πᾶπὶ οἰ δηϊπιαε ορὺδ δδὲ υἱΐδτι γϑρῦ8 ἱπίογγε, εἰπϑ 
ΨΕΓΟ 808 Υἱρί!α, χαδηἀοχυΐάοπι δοιππο ἀφο ἀΐα φυδεάδπι εεὶ εἰ 
ἡθῖεβ. φαδρτορίον οὔπὶ Οβῃδ ὈπιΠΠ αἴσῃ ἰάθπι δἷξ πεςθοδαγῖο, δηϊ- 
τηδε τἰγιυϊίδαιιο ορυϑ πογιξ υἱἵα οοπιροϑὲία εἰ Βοηεεῖδ. ἰὰ υετο Ρο- 
ΤτιΌτυ δυρτιεῖα8, χφιοὰ [εἰτοϊϊαἴεπι δαργα υοοδυΐπιπδ: ὄἜγαΐ δΐπι δῶ 

ταὐρειδυ ἰδοίτωα ποΡὶ8. ροτο πα ἴῃ δηΐπιο οοπδίίται! Βοπὰ Ἔχοεϊ- 
δπεἰϑοίπια δαπϊ. ἴρεε υϑγὸ Ἠδθ 8 οἱ δοῖας, ΄υΐα εξ πιο ]ΐον ἀϊοροοὶ- 
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τΐοπϑ ὀρογβεῖο, ετὶϊ δὲ ὁρεσοί μαδίτπ9 οριῖπια δεΐατα οροτγαιῖο. υἱτίπο 
δυΐεπι ΟΡ ἰπιδ ΒΡ ϊπϑ δεῖ; χαοοῖγοα ορεγαιίο ἃ υἱγῖοῖς δἶνα απίπιδ 
Ῥτοίδοϊα ργδβδίδη ἰδδίπηαπὶ Βοπαπι εδὶ. οὔπιηπε [δἰϊοίἔδέθηπ ργαθ- 
δια ηεδοίπιαπι πὰ ε886 ςοποιοῖ, οτῖξ δὰ δδίσπδε Ἔχοθ! θπεὶ5 ορεγαῖίο. 
Μὲς ἰξήτιγ ρεγίδοϊμπι αεὶρρίαιπ 681, υἱξα υεγο εἰ ρευἕδοϊδ δὲ ἔρος 
[δεοῖδ, δἰ τα Πτον δὲ υἱγίτθ, αοῖρρε χυοὰ 4]1ἃ ἱπίδρτα οἱὲ τοΐδ4ῃθ, αἰΐα 
γεγο ραγίϊου ἃ ἰαπίυπι. ὑπάε οἵ ἱπιρετἔδοϊοττιπι φηοας ἱπιροτγίδοια 
ΟΡΕΓΒΙΟ δὲ. ἄϊο οϑιϑπάϊτων ἔο]ϊοϊίαἴοθτη 6886 υἱἵδο ρϑγίδοϊδε οἱ 86- 
οὐπάυπι ρεγίεοίδπι υἱγιυΐθοι ορογαίίοπθμ. δἴσυθ μος ἴῃ ἀοβηϊῆομπα 
βεπυδ γοοῖδ σοηδεῆϊπζατι 6686 ἐδδίδίαγ σΟπηη πὲς ΟΠγπίΏτα ΘΟΠϑΘΠϑ1|8, 
4υΐ Βεπα δέθγε βεπθᾷμε νἵνεγε ἰάθπι φυοὰ [ε]ΐςεπν Ὀεαϊιπηημε 6858 ὃ 
οεμϑοηῖ. απογῶπι Ὀπυπησποά,η 6 Ὧδὺ8 δδὲ εἴ ορδγδιῖο υἱίδασχυς εἱ 
δοῖϊο: βοῖϊνα δηΐτι υἱἕα ΠδΙΒῸ8 δἴΐατη σΟΙ ραΓαΙίδ δδὶ. πδῆν (α μον ἔγομα 
οοπβεῖς Ἔαηίεὶ ιϊατη ἀϑὰ πίανα, ἴππι εἰΐατρ φηοὰ πες ἀϊε ταπέωπι 
πηὰ πᾶς ΡΘΟΥΝ πεῆπ6 οπππὶ δϑίαϊα ἔθ ἰοἰϊαΐοτι οοπδίαγε ροϑβα ἀϊοῖ- 
τηυ8. πυοοῖγοα {τίνοΐδ οϑὲ δοϊοηΐβ δοηίθπεά, πὸ ραπείθ υἵσαπι ὉΠ ππὶ 
Βδαίηπι 6686, ἰδὲ ὩΒὶ ἤποπὶ δι ρογίξ. π|}}} φυΐρρε ἱπιρεγίρομητα [δ- 
Ἰκ 6886 ροϊοϑῖ, οὔπὰ ἱπέορβτιπι ποη δἰξ. ἀπῆν Ἰδπάθϑ υἱγιμεῖθ δοῖῖο- 
πἰρθοϑ δδιτιπνηιε Θποοτη 8 ἱπιροηἀυπίυτ, οἱ Θογουδηϊαγ ποη αὶ νἱη- 
οαγα φυΐάεπι ροδϑὶπε πες νἱποᾶπὲ ἰδπθη, βοὰ υἱοίογεβ. δοά εἰ ἰυάϊ- 
οἶππι 4φῦο φηαὶϊθ χυΐϑαπε δἷξ σοπϑετπίϊυτ, ἐχ ορετῖθαϑ δρεοίαϊ, ργδὲ- 
ἴογθα ΟὉ ἰά ποη ἰδηάαγὶ [ε]Ἰοἰϊαβ 8016:, αυΐα γα χυα γε] ραγῖθδ εἴα 
εχἰδιυπὶ, τοὶ ρθγ δᾶπὶ ἤυπὶ δυϊ δα ἴρόδηι γείθγωπιυγ: ααϑπι ΟΝ γοπὶ 
αἰϊα ἀ οδὶ οδὰ ἴνδδαιι Ῥγδεῆϊοαϊϊο, αἰϊπὰ ἰαη8, δἰ υ ἃ ἐποοπιΐαπι. δποο- 
ταΐαπι εηΐἷπι οτδιϊο δὲ ἔδοῖδ οπίαϑαπο οἰπριίατία ἐχρόπεπα, ἰδὺϑ υεγῸ 
Ὡπίνεγδα!ῖα σε εθγαῃς: ργδοάϊοαϊϊο δυΐθαι ἄπει ἱπίοπαϊξ. ἀπά τοὰ- 
πἰίεοῖιτι γε ἀάϊτογ, ἰπίογάπμι 400 ἀ6 ςοπγυοσε την, σαδγε ταθάϊα υἱϊδθ 
ΡῬᾶγῖε Βοπὶ βοπεδϑίφιια ργβυοβ πἰ ἢ} απι οὶ ϊδηῖ: πἰδὶ] επΐπι ἀϊϑογπιϊ- 
πὶϑ ἱπίεν ἀοιτηϊθπιθβ δϑὲ. δοτππαδ δηπῃ εϑὲ υἱΐδθ οἴϊαπι, Ὡοἢ ορϑγα- 20 
το; φααρτορίεν πηϊγιἶνας ραγεῖδ υἱγῖον, φαθπιδάπιοάττι πες οογρο- 
τῖδ ῥᾶγε, ἰοῖταϑ υἱγῖα 8 πϑφαβαπαμ σεηϑογὶ ἀθθεῖ, 60 φαορά ἱπ δοπῖπο 
τἰπι δῦδπὶ ὈΡογὶπδ Ἔχϑογαῖ βρδίηῃε πυϊτγὶχ ἔαςεϊίαι, οαπι οοπῖγα δοηϑὶ- 
ἄνα οοπουρίδοθποψια ἀοτπιθπεθαα οἷπε πωρεγέβεδογε, φιδίοτιος 
ταοῖα ΠῸΠ ραγιϊεὶραπῖ: ξβδύμεθες ὙΕΓΟ, πἶδὶ πη ογθὸ δοϊ δἰο 40ο- 
Ρίαπι τραΐο ργαθρεάϊειαθ ἐπογίης, δαρίοπειμι εἴβοδείογεα. νεγοπι ααΐα 
Υἰγῖας δυΐπιβε θεὲ ποῃ δοοϊἀεηϊαγὶα, ἀς μας οοποϊἀογαπάσππι ἀεἴπςερθ 
διυδϊοσίαϑ ογὶξ. ϑυπὶ δπίπι δηΐπηδε ἄπδε ραγῖδϑ, φθδιτιπι ἴταηπε γὰ- 
οπε ρατγιϊεὶραῖ, δεά πο δοάδτη πιοάο: αἰϊεσγα δηΐπι ταὶ ἱτηρογίο, 
αἰΐοτα νεγοὸ πὲ ορβεηαδηιίδθ δοδομ ἐδοηϊ χα παῖα, οἱ χιϊὰ ργαδῖεγεα 
ἔιεπϊ τδι!οηΐβ Ἔἐχρεγϑ, ργαεξεγπιϊῖαγ. ποτα υάγὸ τείϑιξ, ἰπ ρᾶγ- 
ἴοϑπε αἰνιαἀϊ απίπια χιιθαὶ δῇ πεχυθαῖ: δυπὶ δπὲπι {Π1 (βου ἰδῖε8 ἀϊ- 
γεγιδα, ἴαπι 1.6 δἔαπι {ιδδ τῇ εἰπογανίπιιϑ δῦργα. σαδιπδάἀνυ οὐ τπι 
ἴῃ ουγνᾶ ϑηρετγβοῖα οοποανθμι οοπυθχύππῆμε δερᾶγαγὶ πο ροϑϑηπῇ, 
ἴϊοπι ἱπ δαάδθπι γεοίῃτη δἰ δἰ ΡΌπι ; φηδπαῦδπι γϑοῖττη 68:, φῃοα δίβημι 
ΏὯΟΠ δεῖ, πἰδὶ ρϑσ δοοίἀδιπδ, δηβείαπτία εἰς εἰπβάμδια ᾿1ςδῖ: [18 δἱ δ 
Ῥατᾳ δπΐπιδθ ργβεΐεγοα δ βου αν, οτα ἐὔξαν πὲ παῖιγαϊθ. δυπιδῆδθ 
πῶπαπα δηΐπιαε ἢδθ ραγῖθβ ργορτίδε ϑυπὲ, χῃοοίγοα πες πηϊτὶχ ἢ60 
᾿φΟΒουρ 301 }}}}18 ἕως 88 οχἰσεϊπιαγὶ Βοταίηἶδ ρτορτία ἀφθϑξ. εχ παῖι- 
τΆΘ δηΐπι ᾿υτήδηδε σοπάϊοϊοπο παοδεδατη οϑὲ γαϊοποῖι Ἂς γοσπτι 
δροπάδτυπι ρτἰποὶρίατι, ἴὰπιὶ Ορογαπάϊ ροϊοπιίαπι ἐη6 886. ροττο υΐα,220 
γδῖῖο ποὺ ἱπιρεσαῖ γταϊϊοπὶ 864 αἴεςξοπιραϑ εἴ ομρίἀϊῖαι!, οροτίεῖ ἣδὲ 
που ραγῖος αδϑίξπαγι; δὲ φποτηδάτηο ἀτῃ Βοπα μαρίϊπ ὁ ἐχ εἰη- 
ξ0}16 οογροτίδ νἱγίπεθης σοποῖαξ, ἴα οἱ ἀπίπηδε υἱγῖαϑ, φπδίεπυβ Ἀηΐε, 
6 δίπρυ! σοπῆαϊυτγ, υἱγιατδ υογοὸ ἀπδε φρθοῖθα δῃπξ, Ἰμογα! ς αἰΐα, 
Αἰΐα ἰη τε] δοἴϊνα : πϑαπα δοΐμι ἰησῖοδ ἱδηΐαπι, 864] δἴζατα ἐπι] Προ πίθϑ΄ 
δαριθηΐθεαπε ἰδιζαπιυ8, χαΐα υἱγιαΐοτα οἶπθνθ ορτϑ Ἰδυάίθιιδ οοἶε- 
Ῥταγὶ δῆργα οδιδινάϊηναβ: ἤδα σετο οὔπε ποῃ ορειεπίυτ ρ886 ΄υϊάετι, 
οροτγαίζοποθ ἰᾶπιθη νἱἰγίπενπι οχϊδῖαθ!. απία γεγο ἱπεεϊ]θοῖϊνας ραγ- 
τες οὔπιὶ ταϊΐοπε ϑππὶ, ἃ ρᾶγῖε γαϊποηοι βαβεπῖε υἱπάϊςαπίντ, 4π8 
ἱτυρεγίυωι οριϊπεῖ ἱπ πΐππα, πδιρε ἥπ86 ταϊΐομε ραγιοῖραϊ, πιογὰ- 
]ε8 σετο ἱγταϊίουιαὶ ἰδ ᾳπίάθτη ραγίϊβ βῃῃὶ, δεὰ 4ιδε πεοδδϑαγῖο δ66υἷ- 
ἴὰτ ἀϊοεπῖθμι. πθηυ8 οπὶπα Ἱπτογτοραπίξ ουΐπδηιο ἀϊΐ δἱϊ τι ογῖ θα αἷῖ- 
4υΐϑ, τεβροπάδπιϑ δδρίθηδ δὲ οδ]] τ, αἱ πιδηδαδῖῃθ δὺΐ οοηβάφηδ. 
ας ας σοπβθημθβ πὶ ἀε υἱγίπξο πιοτα]ὶ, ργίπισατῃ 40] εἰῖ εἴ 4ηδα 
εἶτι8. ρατίοβ, σοποίδεγείοτ: δὰ δες δηΐμ γθἀυσππίογ δὰ ρεῦ 4086 
βαπι. οροτῖεϊ δηΐαπι ἱπαπὶ δἰ πἰοηθτα, αιιοηνδάπιοήζυπι ἴῃ 81118, 18 Βοτγὶ 
μὲ ργίαϑ οοπϑῖει φυοά οπιπεα φηδετυπῖ, οἱ ῥγοίμἀς ρεῦ εὰ 4186 γεγε 
υϊάοτι δεὰ ἤοῃ ρογορίοιι ἀϊοσπῖατ, εα 4π88 εἰ γεγὰ βαπὶ οἵ μετϑρίουθ 
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ΟΠ] ἴξετθ. ρϑσπάθ δία 86 βδδὸ ψοοιβαθο Βαρεξ ὃς οἱ παπίἰδίετα 
βηΐτε ἀϊδροοϊοπειν οογροσὶβ οριίπιαπι Ἰπϑέξαιαιηαδ, οἱ Οοτβοια 

20 ᾿ΠΠυπὶ αὶ ἴῃ ίοτο δεάδὶ ωἰροιτίπνασα εδ46 ἀΐοατανθ, χυϊὰ επίπι εἷξ 
αἰϊογοΐγαι Βοιπιη, ἱρμογατδ: φγοΐθάε 00 φαϊὰ οἷῖ πίγπηφαδ οὐ- 
ἐηοϑοαϊαγ, Ορειδα ργεῖζυπι εβὶ 400 ρδοῖο μαρεαὶ ργαδοονῖεε. ρτὲ 
τοῦτ ἰρίϊπτ σοποε πδίῃγ ργαδϑίβη Βϑϑίσηατα δοῖοπ 6 πὶ ἃ ργδερίαηεδοὶ- 
γαΐϑ υἱγιαιἶδυϑ ργοάποὶ, δὲ ἴῃ δἰηριλ5 αοϊὰ ορὕκημαι εἷϊ εἰῆοσοτγο, ἰά- 
406 Ὁ υπϊυδουίΐυδαυε υἱγίωξθ. υἱ 6 ἰαδοσγίθιο φοπηπιοάὶδ πατιέπιεα- 
τοχαα ἰάοπεο βοτὰ Βαρίιπἀο οτῆϊατ, ἐχ Βαριταἀΐπθ υϑῦοὸ ὈΡΈπιδ 
οριπια εἴἶατι οἰαθογαῦὶ Βοιοΐπεα. ἀείπάδ Ὁσεπεπι ἀἰϑρορίομει εχ 
ἰἰδάδι μος γε] 1110 ραοῖο ἐἰλαιΐθ πδδοὶ δὲ οοτγησαρὶ, υοΐοϊ δαημδ9 ὁχ 
ἸΔΡοτῖμαϑ αἰϊπιδβπῖο δὲ ἐθπιρογῖθυϑ, φηδὲ ἱπάπσξοπε ραΐοεηξ, ὑτοῖπάἀε 

80 δ Υἱγῖιιϑ παβοθπϑ ἃ χβοῖϊθῈ8 φέποαθ Ῥγωθοὶδη οι πῖδ, δἵ πη ἂς ἀπίχηδε 
αἴζροϊΐοποθ ορεγᾶφυβ ργαθϑιδηιϊβϑϑιοα ργουθηί με, ἃ} ἰἰδάοτω αἰΐσαο 
χοᾶο δὶ εἰ ἰαοάϊτογ: δὰ δὰ νϑγο πϑῃ8 ἱρϑῖδβ, ἃ φηῖθτθ δυβεῖυτ οἱ 
Ἰαβοίδοϊαϊωτ, οἶγοα φαδε δὲ τεοιδδίτη υἱξατα ἀϊϑροηιτ, οδιογυιη οἴγοα 
ἰασαπάα γίδια πε υἱγίαἴθι υϑγδατὶ, υρυτηθηῖο δυπὶ ραπἰοποδ, χπδα 
τἴ πιεαϊςδιἰουΐδ υἱοα ΡῈῚ οομέγασία ϑατραηϊαν ἴῃ Δ]1, ἐϊὰ μδῖ δᾶδο 
χυοφπε βυπὶ.. 

2. Ῥαϊεῖ Ἰρίτατ υἱγιπιεπι ταογαΐθπι οἶγοα ἱποῦπῦ λα {τἰϑεϊδ 6 νθν- 
ὃ ϑατὶ. αιοπίαπι γεγο ἦθος, ἰᾷ δϑὲ τοῦδ, αἵ ποπιοὴ ἱπήϊοδι, ἀπὸ τοῦ 

ἔβους, ἃ ξοπδαείπάϊιε ἱποτετη ϑαΐατη οαρὶϊ (αἀδιεδοὶϊ οπίπα ορογαῖτὶα 
ἔαουϊῖα8 Ἔχογοίἰαϊίοηθ ποπ παιαγαϊὶ αἰ πος τοὶ 11οὁ ραοῖο ππουθαΐητγ, 
εἰοὶ ἱπαπὶπιαιὶα ἰά ποὴ οοπῆημαϊ: ποπιὸ οπῖπι ἰαριάοτα, φιδιη οὶ 
ΟΓΕΡΓΟ ϑδιυιγϑοπι ἰδοῖααι, ἰἰἰάθπι ἴδοοτγα, ηἶδὶ νἱ Ἔχιγίαϑϑοπ δά με ίϊα, 
σἱ ἀ1), γϑοῖθ τηόγοπὶ δπΐπιαθ ἰπιχῖα πρεγδηΐεπι γαϊϊοποτα υοοδγὶ δὸ 
οἰεπεα χηαίττδΐδαι δεχοὶ ἀϊχίτπιπϑ. πεάτι υϑιῸ ῥγαοξεγουπήππι 6δῇ, 

Ἰυχῖα 4085 δΔηΐπιᾶε αἰζεοϊζοπ ο5 4αι}68 φηίάδαι τοοτοδ ἀϊοδυΐογ: Ἰχῦδ 
Ροϊεπιῖδθ γθγὸ ρβϑϑίοπυιη, ἃ 4πὶθα8 γαρόμῃ ἰυχίαας Παρὶϊπ5 ππο- 

10 ἀππὶ οτζὰ αἰϊεοῖμβ ἀϊσπηϊοτ τβοτε υεΐ αἰζεςιὶ αἰἴαπο τοοάο υεὶ ρ88- 
δ᾽ οπἰθτίϑ πυϊηΐπιε οδαοχί!. οεἴοστιπι ἀἰνίδίο οοηϑτυδίαγ ἀοίποερο εχ 
αἰςεοϊυσπι Ροϊοπιϊγάπιαπε οἱ Βα ἔπτη δπίπιδα θππτμογαϊίίουθ. νΌ 00 
δυῖΐοπι αἰδοῖα δ ἴγατι τηϑίυτι τ ογθουπάϊδηι ουρίἀϊαΐετι, εἰ τε δρῖγοῦ- 
δῆτα 4π86 ρ6Ὶ 86 ψοϊπρίδδ ἐγὶ σι αν δοβαιεἶνα ϑεαυίξητ. εἴ δεσῦῃ- 
ἄσπι μδεο φιυΐάδπι απαἰιῖα5 πα ]}8 ἐοττπαῖαν, δε δἴβοιιηταγ μοιοὶπεϑ 
ἑαχία ροιϊεπεῖαθ. τόοο δηΐετῃ ροϊεπιίαβ, 4φαὶθα8 Αξ τὶ σοπηπιοῖο ἃ]}- 
φαϊά ἀρογὰ ἀϊσαιπατ, αἱ ἐράυη θα, δυαρὶ πα, ἀταογῖρα8 ἀοαϊπ8, γτογδ- 
οὐπάυϑ, ἱπιρυάεπβ. Πα τα8 γθγὸ δυπὶ φηΐθυδ οἰβοίϊοτ ἀξ πδθο 86- 
ουπάήυπι ταϊουοπι πορὶδ ἰηαὶπξ, δαξ οοπῖγατίατη, οἵ Γοτιπᾶο, πιοᾶο- 

20 διῖϊα, τἰπιοτ, ἱπίοπιρδγαπίία, 
8. Οὐἶδες τὰ ἀδξοτγτηαιίηδεῖβ, οοπϑςϊποηἄπτι ἱπ οταπὶ οοπίποο 

ἀϊν θη ας ἐχοδϑϑαπι ἀεΐδοίαπν τοϑάϊαταφας τερετίγι, δἴαπε μδεο 
γοὶ πηῦΐιο δὰ 86 ἴῃ σίοαπι υδὶ ποδεγὶ γεδρβέϊα, εἴ βγιωηδϑιῖσα, πιεάὶ- 
εἶπα, δοάϊῆς:τοτῖα, ρα γηδιοτία, εἰ φαβδοσηχας δοίΐοποϑ α]αθ, σῖγα 
ἰαχία 86: δηξίαπι ἱπϑιϊτπίδο βδἶνε δοϊβπεῖδα Ἔχρετγίεβ, δαΐ γι βοϊοθδα 
δἶνε ἱπαγιβοίοβαε : πιοῖα8 δηΐπὶ οοπτϊπποπι φαϊρρίαπι 66ῖ, ἀοἴϊο τότο 
ταοῖυϑ. ἴῃ ΟΠΙΠΙθΠ8 Ὑόγὸ δοϊθηϊδ οἵ ταῖῖο πιδαϊθπι ποϑίγὶ τοϑροςῖα 
εἴ αϊά οριἰπηυπι 811 ἘΓΡΘΟΙΡΙΣ ἰάψιε ραδβοῖπι μαθίζυτι κἰσπὶϊ ρσθε- 

30 διαιεἰδϑίπιαπι, φαοά οἰΐαπ ἱπἀυοῦοπο δὲ γαϊοπε ργοθδγῖ ροϊοϑῖ. οοη- 
ἴταγῖα δηΐπι σοπίγαγίἰὁ ραρηδηξ, Ἔἀχῖγθιιδ υθγοὸ οἴ πῃ θα ϊϊ8 εἴ δἰ οἷ, τηὲ- 
ἀἴππι δηΐτι αὔχημα ἰροῖ 6δὲ δά υἱτγαμπη θεῖ, πὶ δο4πα]ε τηϊπογα χαΐάθυα 
τηδῖῃ8, τπδίογα γεγο τηΐπὺ8 οχίδεξ. ἰαχαθ πϑοθβϑαγίηπι οδὲ νἰγιπεθτ 
τηοταϊεῖπ οἶγοα τπεάΐα χυβεάδιη υὙθγϑατὶ, εἴ πνεάϊητη χυὶρρίατη νὐττα- 
ἴοπὶ 6586. τοϑίδὶ ἰρίταγ αἰ ἀἰοαίοτ οαϊυδιποάϊ πιϑάϊεῖαδ υἱγῖιϑ δξ, οἱ 
εἶτοα ιδθ γδγδβοῖαν πηϑᾶϊα. χυθα οταηῖα ἀἰποϊἀϊι8 Ἔχεπιρ] δ υθίυς 
ἴῃ ταθυ]α δάυπιθταθίπηαβ. δυπιδῖατ επΐπὶ 

ἰγδουπάϊα ἀοϊοτὶβ αγθοῖία ταδηϑαρίπδο 
σοπβάοηξία Ἄπιοτ [οτιϊτπάο 
παρ ἀοητα ϑῖπρου υδγεοπηϊα 
ἀπιοπιρογδηῖα ϑῖπ6 56 ῃ80} Υἱΐα ταοἀεοιία 

(παπι ορροϑίξειπι πιοάεϑείαο, φαοὰ Βἷο ἀναισϑησίαν γοσδπηιϑ, 
πουπΐΠ 8 Ὑ6ΓῸ οᾶΓοῖ. 

νἱπάϊοια 
Ἰαστγοτα ἀαταθπηπι ἰπϑῖππι 
Ρτοάϊρα!ίταα δοτάε.. ἘΡ τα ταϑ 
ἰδοϊδπια ἀϊποϊπιοϊαιῖο γογί[α8 
δἀπϊαιῖο οἀϊππι δτηϊοϊ ἴα 
Ρἰδοοπάϊ οἰπάϊητα οοηπιατηδοῖα Εταυΐα5 

ἘΤΗΙΟΟΆΌΜ ΑὉ ΕὔΡΕΜΟΝ 1. 

τι οἴ πίοϑ ᾿ αἴβιοιίο τοϊογαμ ἴα 
οϑἰθηϊδιῖο ἱπερὶδ Ὁδ᾽ ἰἰατίτηῖιας ταδβηδηϊτοὶ δε. (0 
Ῥτγοΐησιο δυτιρίπθοϑα ΝΠ νογα τα5 »τοορηϊβοοατίν 
υοτδαῖία Φιαϊειτῖα Ῥγυάεπιὶα 

ἄλδε δἴφυε εἰπφπιοῦι αἰεοξοιθα δηϊπιῖς δοοϊ αι, ἃς δ Ἄχοθδεε ὧδ: 
ἐεεῖθηπε ποπιθη δοφαίγιπε, ἱτδοπθάτβ ἐπίπὶ ἠϊοίϊαν, φαΐ γϑβθίνεδ- 
ἐΐπε εἴ οἰθπϑ εἰ οὉ ἀπὸ ηδπν ἀρφοοδδῖ ὁσοδπάθϑοϊ! : ἀοίοτε δοῦρα 
ψάκῶη ἀοδεῖϊ, ἱπ φαῖρῃ5 εἰ φυδηάο δ; φηομιοάο οοπνθαΐθδδι, του- 
Βάεπϑ, φαΐ ποη πισίυϊξ πος 4π86 ἀδοθραῖ πθο φαδινάο πος πο πιοὰο: 
πὶ α5 τϑγο, 46] πιεῖπὶξ πᾶς πὸπ σοπνοπίϊ, δος ππδνο, πδὸ 488 
τηοᾶο. δἰμ τον εἰ ἱπιοαρθγαηβ συρ  ἀἰται Πύθια ἱπὰυΐϊρεῦα, εἰ φαὶ τ’ 
τιοάσπι πεδοῖας ἴῃ γ γ Ππδουησιδ ἴδπάεπι. δδϑηδε τὸτὸ βαπνδηο 
κδγοῖ, φυὶ πος χαδηΐπτη Ἐχρεαὶξ πες ϑεοπηάσπι πεϊαγααι ςοποιρίναξ, 
δεά οπιηΐδ αἰζεοιίοηΐδ δὰ Ἱηδίαγ ἰαρίἷβ Ἔχρεγα δῖ. ἰποῦὶ σπρίάυα, 
χαυὶ ἀπάεχααφας χηδεδίονε δαοπραίιν, πορ ρβεπίδθ γεγο δυξ ἢ 
Φαὶ ἃ Ῥιυχοὶδ οειῦδ οοη αίγυηξ, ἰδοίαθαπάαπςε ρίυτα ἤθατῃ ἀῶρῃ ταν 
οοξεηπίαξ, αἰ δοϊπιι]δῖον ρανοίογα. δϑϑεπδῖου ρἰτπγα 4ηᾶπὶ ἀδοοαῖ ἰδὰ- 
δὶ, οἀΐο ργοβεαποπβ ρδιοίογα. {υὶ πἰμιίδ δά τοἰιηριλίοτη οοπιραταῖ 
οτῶοπθαν, ρίας θη ἀϊ δυο: ὑϑγαπι σηΐ δοῦτο δυϊ ράυοα δὰ μχα- 
τἰαπι αἀἰοῖς, οοπίυπηαχ Ἀρρεἰ]δίαν; εἴ φυὶ πυϊΐππι ἀοϊογοπι, εἴλα εἷ 
εχρεάϊαξ, δαδεϊηεῖ, τ ο}}18, πὶ γογὸ οπηπεπι, ῬΤΟΡΙΟ αηλάστα δἰ εὑ.» 
Ρἰϊοὶ ποπιῖπα οαγδῖ, δεὰ ἱγαποίδῖο οβἀαγαϊῃϑ δετηϊωθοϑαϑ πήθετεσδε 
παῖοσ ἀϊοϊϊατ. οδιδηίαίου ἡπερίθϑ, χυὶ ρἰυγίρηδ 86 αἰρππανη ἀὐρέϊγη 
αλπι ἀεσεδῖ, θυ δηΐ ποτ αυΐ ραποίου θα. ῥτοίπει, αοἱ ονκμῖδα 
ϑυπιρίθυδ ἐχοθάϊι, {ΠΡ ταὶ δ, αι οπιηί θη ραγοῖς, δἰ νοῦ οἱ μὰν: 
στ εἴ ῥτοάϊμτι: Πὶο δπΐπι ὀχοθαάϊ ἐγορδηᾶο πιοάστω, αἰἴδτ δία ἘσΏ 
δἰίπρῖς, υεγρεαιθ 'ἰα οπππῖθυβ οἵ πηἀεηηδαπε αἰδοῦ ἰδ πε] ϑ δδ- 
ἔν δηϊδυ δε τε, δ0114π8 σότὸ οἱίαπι ἰδιδεΐο οοϑϑδὲ πὶ πὰ Ὀρο118- 

αἴ. ἰηγίἀπι8 ΟΡ δασοδδδὰπι ρ]Π8 χιᾶτῃ ἀδοεαῖ δηρίϊατ: ποιὰ εἴ ἀνγεὸ- 
τσ δυοοεδϑίθη9 δά βιρηπῖνγ ἴα165, οοπιίγαγίαϑ μαΐς δογαὶδε ολγεῖ, ἐδ 
ϑοϊἰδςοῖ φαΐ δροοῖπηϑ ᾿πάϊρπογυπι δυσοδϑϑπη πἰ 8} οοου θα τ8- δ 
ποθ, δε ἐχροάϊιτια εδὲ δοοηχτιδήης δἰἰεποῖττῃ, ρετπὰδ δὸ ϑόῖδοξ 
«πὶ νϑοῖτ ἴδηται ἱπϑετνυίαηῖ: [116 τοτὸ αἰξῇ ο1]15. δοὲ ὁ ἑονίΐδα 
πιογραπι. 4πῶ6 σεγὸ ἴῃ δ ημη 18 [ἴα Βα Ρδδηὶ ροτ δοζίάδιι, δαρεγνα- 
οὔσπι 6δὲ ἀοιογηίπαγο. ππ}}6 δπΐπι δοϊοπιία, γοὶ οοπϊεαιρίδετνα νεὶ 
κοῖϊνα, 68 ταιϊοοϊβαπάο δβοπάους ἱπηρυηξ: μδοο οπίδι σοτῆσα ἀοςε- 
Ροπεϑ αγιίαπι Ἰορίοςαϑ. 4αοοῖγολ δἰπιρ] οἶτον μδες ἀεϊετταϊπαϊα ποὶρὲα 
δυξβοίαπι, δος πγαῦν9 ἀείποορα ρεγίγδοίαπ δ, πθὶ ἀδ Ὁρροοϊδδ ἱπίεσ 
9 ΒαΡ εἶ θα5 ἀἰδραιϊαδίϊατ. αἰδοϊοπαπε γογὸ δἰποτοοὰϊ χδαοάκτα βῴε- ιὸ 
οἷε8 εχ 6δὸ βοπιϑῃ ἰγδῃυηέ, φυοά δαξ ἰηχία εχοεδδοται τεταρογίθ, ἃσὶ 
δεουπάϊπι πο πιαρίϑ υίάαιιε εδῖ, δὶ γεἰαϊΐοιιθ δὰ δϊαυϊα ἀϊῆε- 
ταὶ ἰἱ ἴῃ αυΐθπα αἰδοῖαθ Ἔχδογιηξαγ. δηΐτηο πδη4πὸ βύδεσερ ἀϊοὶ- 
ἴπτ ἐὸ χυοή οἰϊϊηδ 4πᾶπὶ οροτῖεαϊ ργογηταρδῖ, δβαντ; ψεῸ εἰ [ια- 
τηδηΐδ ε0 φιοΐ υἱοξεπεηδ ργογπηνρδῖ, δοεῦθη γοῖο χποί ἰγδεοεθάϊ 
σαρῖεῖ οοοδοίοπθιη, ρΘΓΟπΪδοΓ γοσὸ δὲ οοπισιηοοδαδ ἃ ραπδιδοιόδα 
εχ ἱγὰ ῥτγοίδοιϊ8, ἀδἰτοδτῖ διῖοπι κα]οδὶ νἱπο πίστις ἐο φπο πέεοᾷσε 
Αἰϊπποπτὶ ξέπαγα αἰπιΐϑ δὲ ρτμδίεσ σϑϊοηθπι ἀεἰπίππῖαγ. οεΐαγασα 
ἐρπογαῦ πο οροτῖεϊ, 4πδηο αφποπιοάο ῥγὸ ὑρειΐογε ρϑρδίοθε Ὀὼ 
Ρἰϊαγ, ἰά χαϊδυδάαπι ὁχ 118. ποὴ οοπιρεῖεγ. υξ κάπὶ τον Ὧ08 εξ ἐὸ ν᾿ 
τοοδίατ, 4πία τηδρὶϑ δο] ὁδῖ οουίυραῖῖα πιΐδοετῖ: δ6ὰ πιαῖ ἶα εδας διαὶ 
φοπεάδπι ἐχρεπάιπτ, δίσθοὶ πϑηαας εἰ ραδοῖο οἱ ἰδ εια δδϑ 
ἴῃμγ, π6ὸ δαρβγεβᾶϊζυντ δ ὕὔδτη δ εἰπδιαοαϊ σοηαπι δ. ἀδὰς μίεν,. «ὦ 
ἀτουθγεαγ, δὴ χαΐ οοπρτόδϑαϑ εἶϊ δἰΐατι ἀπ τοτίππι ςογαπαίφασῆς, αἱ 
Ραΐα δὲ ᾿δῃογδηϑ δὶ οοδοῖυδ Τδοοτίξ, οἰ φαΐ ροτουβϑετξ εἴασα οσπα- 
το ἰδτοδ 811; δἴχτια εοάθιν ρϑοῖο ἰη γο]ἐψαΐϑ. 

ἀς Ηἰἷδ ἴϊδφπε ρεγαοῖίβ, ἤοῃ ργδοϊογοπιάαπι ἀπο ἀπ86 δῶν 
δἰηῖ δηΐπιδα ραγίεϑ, υἱγταῖοθα δεδηι ἰαχἕα δαϑάεπι ἀϊϑεϊηρτιΐ : αἰξας φαῖδι 
ταιϊομαἰϊθ ραγίδ οοπεεπιρίαἴνας, φυάγαπι οραϑ εξ: νετί ον παιδὸς 
το, γδὶ φαοιποάο Βαβεδξ, δαὶ ξεπογαίῃσ, αἰΐοθ υεγο ραγῖι 
115. συ ρ  ἀ δ Βαϑαυα ορποχίδθ. ποῦ θηΐπι δὶ ἴῃ ρασίθδ ἀϊνλάὶ αυῦνμεω 
πεῖ, ἰοοῖγοο ὁποῦ 68 οἷυδ σαρίἀϊξαξα ρατιϊοίρδηξ. τηογεϑ γεσὸ Βοθδ- 
δῖο5. δξ ᾿γᾶνοδ δἰποογθ πϑοθδδῃπιὶ ἰη ἀοἰογατ γοϊαρίλίαχαφοε ἔνρε 
δαὶ ρογβεουϊουο, ἰά χιῃοά εχ αἰνίοἰουΐθηδ δἰἴεοίσαπι ροϊεηξέδευσαε 
Βα πππιφθα Ὁ δὶ Ροϊεπδο δπίπι οἱ βδθίϊη8 αὐϊεοουυπα σαπξ, ἦμεῖ 
γεγο δίϊεοίυδ ἀοΐοτα γοϊαρίδιεχαο βηϊυπῖυγ. ἴδάχιε εἴ εχ Βὲε εῆσαρο- 
τἱουδ8 σοηδίαϊ οπητδ8 υἱγίηξοϑ τηογαΐθϑ οἶγοα ἀοΐοτγθϑ 
Ὧ6 Ὑδγϑαγὶ. οπιηΐδ δηΐπι δηΐηνὶ νοΪαρίαϑ ἰπ θὰ ἰαϊοράτε 536- 

ἰιοτεϑ ἀδιοοτοδνυα γοάάϊπιαν. οἴθηΐτι ἰπ ἀοϊοσγυση δὸ τοϊορικξπι 133: 



ΕἸΒΙΟΟΒΟΌΜ ΑΡ ΕὔΥΡΕΜΟΜ 1. 

ἔωρδ εἰ ρεγθε ΒΕ 6 "6 ἴπϑϑ βτανοϑ βεεῖ πβοτϑϑ Ὀναπὶ [εείπτα θὲ, σαδπὰο 
Ὧεο οἱ ορφτῖεϊ ηθ0 4πλ8 οροιίοὶ ροτοθαυσιίαν ἃς ἔπρίπων; Ἰάεοσχαθ 
τοτορίαιη {πὰ οτομίρηϑ δὲ, υἱὲ δοΐπααιη ἕν νο]υρίαεθυ εἰ ἐγ δεῖς 

παρ ογίασβαιε δὸ ἰχαυφοὶϊ!ο σομιοίδξοπίορο υἰγίπίετω εθ96 ἀεβηΐδηξ, 601.» 
μποτίδησε ἀθ νἱῖο Ἰοφπαπίητγ. ᾿ Ξ 

3. Ουδηδοφυϊάεια ααΐοπι υἱγαιΐετι ἴντα ἤφηες Βαρίξασα εἶδ. 
παραὶ 6656, 400 δὲ οἰοοθάνὶ οριϊπιοττιδα γοδάππευτς ποτοΐπεβ, αἱ ορὶϊπιθ 
εὔμιῃ δὰ εὰ ἀδροπαπίον, (ορεζποκιτα φαμὶ μεδϑοιδ εἰ βοίππτπε 1} οαὲ 
δεουπάσω γθοϊδβ γα ζομθπε, Ἰπϑάϊημπ' πειβρο ποδιγὶ γεβρεοῦκ αχεθϑ- 

10 819 ἀεξδοϊποαας), ποοθύδαμ οϑὲ υἱγίμιοῖα τβοτεΐοπε τη ϑαϊοοτγίϊδίθι ἴὸ 
τε φαδῆρεϊ εὍ86, δὰὶ ἴῃ νοϊηρίαθεν. ἀοϊοείθποφεον οἱ ἴῃ ἰδοβη δ. 8ὸ 
φαϊδεδασ οὗτοι τ ϑάΐᾳ φαθεάδπι νεγϑαγὶ. πηϑάϊφοτγίεαδ νοτο. ἰἰδα ἱπέοτο 
ἐϑτν ἷν τοϊοριαϊδθηπε οοποίδες (πὶ ἰἰδάθπι δηΐειν εἰ ὁπκοθοϑιϑ δὲ ἀσς- 
εἰν.2), ἰηνενήώωαι ἐπα ἀο]οσι 8, ποιιμππφαδι ἐὩ υἰῶφπθ. ἀχοθεδοθ 
Ἑηΐτα Πὶ τοὶ πἰπνὶϑ ἱποπηὶθ ἰαοϊαβὰο ναὶ ἐνθωϑ πἰπϑ ἀοϊδοάοὶ 
ἴδφαε νοὶ εἰμωρίἰοέος πεὶ τευποὶοὶ ςομοπεθαΐδ γεορϑοῦι, ὑξ ἐατο ποὺς 
νοΐπὸ τολροθ, δοὰ νἱγ βουμδ, πὐοάκπια ἀδφαοῖ, οοπιποονοῖαν, 
φυία γεγο βαρίϊιν5: φολίδεη. οοὲ τυχίὰ αιδαν δι. οαάενα τὸ Ἀἰο φοίάοπο 

30 Ἀὰ σχορδϑατα, δἰλτϑ πετο, αἱ ἀδίδονουν ρεοΐοδαιασ, παεοθϑδτιην δϑὲ, 
φαριδάϊηοάυϊα μβες εἰ δὲ ᾿ρϑὶβ' εἰ πιθάϊο, οοινέγανία, διηγῇ, δὲς οἰΐδδς 
ΒοΡιΐεδ εἰ 5101 ἴῃ νΐεοι οἱ υἱγναθειθ ρύρπδτο. οοπεναὶξ ἀὐΐετς δπ- 
ὐδοδοθ αἰμϑὲ φαίάετα: οτπμ αι ἴπχεα ρενσρίοπδβ. 6886, δἰ" δὲ γθτὸ πῃ ἐπν. 
οαϑϑῖβηδ, αἰἱοιθί ἰὼ ἀδέεεια ππορῖδ. οδαδα δαΐεπι οουίταγίεἰδεὶδ εἰαϑ 
οϑὲ, χυϊά ποῦ αῃὶ εἴ 4086 δθίπρεῦ ἱπθεσδ ρον οἰ εν δά πια- 
ἴανν: 804. σαὶ πμης φυΐάεδο ΒΡ Ἔχοθοϑῦ,, παης δθΐοτη ἃ ἀεὔεοία οἰάπς. 

τγαποῖ! δὰ πρεϊατη, ἰα οοπίγανῖα8 πιὰ βὶδ νἱάδῖαν, αποιιάχηοάσπι ἐπὶ 
30 οογρουβϑε5 οβογδωκῖο φωέάοτη ὁπεεάογε σπσον ἀδοοτα, δάθπο υϑτο. 

ν 

το 
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ἀεβοοτο. φαδαι σποθάεαθ, δα! ιργίαδ οὶ. ἴωσι εἰ ἀαἰδοῖπδ, γοπατν 
βαστῶ ἰδ, Ἰβάμδτη, 40} δ ἐπ Ἔχ ον Οἰζω ΠΟ θπ5 διμγὲ, δι} τὸν παθεῖν 
ΡἈ56ι ταϊοπεημβ' ἤθε. δπὲ γοδίθϑ πὶ τοΐμυδ σοπάποὶθῖ!65 ἀϊοαπίαν, πὲ 
πάσα. αοΐάοι 45} δβοζυσω, πππς ἀπ οοπεπθπεδο δια δ έδα. 
εἰυάίοοίοεεϑ. δπιπῖ; ἀρ χϑρὶδ δαδαὶν νἱ βαπίος. οἵ σοπίγθ ΟΣ 8 
τρϑαϊοοτί. εἰ ἀΡ.60: απο, νγαϊο ργοθαὶ ἀϊδοσήξνπ, τπῖνς φυίάετα ἴρτα.-. 
ταις 1.16 ᾿δροσαωα]ας διβίδηδ, ποῦ βυΐοτα ππῖρο, Βοησ γόγὸ ἰηπα ρ6ῖ» 
ἀϊαϑ δὲ ποι. ἑάπιεσοιιϑ 116 ἀοίοοία ἀεδεστίοτν. ἀἰσεῖεσ. ἰά υότὸ ουεπῆξ, 
ἡποὰ πδῖτσα πο» ἱπ οτητήδυθ διε θον ἃ πηρθάδο ἀἰδῖδι: ἸαΡοτίϊναα 
δπΐμη. πιΐπβα: φιδαν τοὶ πρ να. οαρίμανιι. 4080 δἐηπ ἰζου οἴγοα δηΐ- 
ταϑθι ἈδΡοπξ, σοπὰὲρ δεΐδ, γερο: οομϑεταἴπηιβ, παρ ίξυπν ἦπ. φιο τηαρὶς 
ἐχοεάππηξ, οὖ ἐπ χπθαν τηὲξιιδ ἐπνοϊξηδιις: αἰϊου πάτο ἰδῖδξ ρεγί πε ἃς 
ΠῸΠ Βπίδιαὲ βσοτϑθθ: ψαῖδ. δϑδὲπι σου πεῖν ταγπ8, ποι ϑοπίαι, ἰδ, 
εἰὲτν ἰγϑιο τϑϑεδαθιε μν" Ορροπδηοθ δὲ ἱγαουπάσπν τπϑηεθθῖο. ἩΒ ΠΩ: 
ΕἾΣ ὁπκοθδουϑ οοιννηχαϊ ἰη, πἰδηφοοιιἀΐπα ϑπεποοπεδ, οἷν δἀπισοπάα. 
τϑοοποιἰδιϊοηθ, εἰν 6 πον, ἰγαδοϑπ οι οὐτ ϑὲῦ οδοδτβ δἰαρῖδβ, ρβαςί ἴὰ- 
186} εἰαπρὰϊ πορουππΐασ, οτηπέδων ἴδ: ὐτογιιν παῦε πιυνδ' ῬΤΟραπ- 
δῖε: ἔνα πλησαθ. χηϊδέπιο 801δὲ 6646 δἰ ανκάα. νοεριεθηδδτ ἰρίίην Βδρί τα. 
οἶτοα' φαδην ἐρεῖ ρδδείοπϑιπ, ὡς. ὁποϑθδας ἀδἔεοίποσιο, εἰ ςοπίγατῖοα 
Ἰιδθίθεθ, ποθ: πε νεηξ δεσιπάυτη. γοοῦπι ταϊϊοπειι, ποπιΐποϑ, σηπτπα- 
Γαπέσηι, θΌρογθδέ. τι; χορ; 818 γσοῖα τδῆο, οαἰμσνα τογιοϊηὶ τεσροοῖα 
τηθ απ νοσδιωτν 818, ἐπρονιδίυπ. πιϑηὶ [ϑϑίυπι Ὑ07Ὸ Ομλη68 νι οῖεδ' 
Ἰυσταῖδε οἸμπίαψθο υἱἢδ. οἶτοθ, νοἰπριατίο ὑὐϊκείαηαθ' ἐχοθϑθὰθ 4πο8- 
ὦδτα 8ι56 δίηπει ἀοέδειιν. νοϊυρίδεδο απῖεπν ἃ τηθπιοτγδιΐϑ μα ὕδθοι 
Δϊοοιοπίθασφιθ ἤθη: τεγαπι ορίξυδ Βαδίϊαν τοὶ ουΐυδαησ τρεάϊαδ 
οπκσις, ἀπὰδ μαϊεῦ νἱρι σα θο δὺῦ Οἴπηθθ δῸΣ χαμϑάδιη ἴῃ τοοοευϊ μη 
εἶϊαε 6686. 

6. Οπαρτορίεγ αἰϊνὴ μεϊμοὶρίωτα ἐσποϊ οταιῖοπί δοααδηὶ ἐοπ- 
ϑὐϊακίαν. οὐβηΐα δα βοιμρ ἶδο Οππη 68, δεσππάυτα παϊηταιη. ργίβαρία 
4πδεάδιυ. δ ἢ, αὖ ροιϑυπέ δι ραΐδα τηοΐτδ' οἰάδ βοπειῖ ρτοξίξπθγο, 
Ὧξ Ῥόπδο ᾿οπιΐιθι οἱ ΔΗ ΠΩ ἰπ υμΐϊ πεγυπι" αἰϊα πίη] ἐπ] δε αθ' 
Οἰδημδβ. ργδεῖογ ἤδϑο υεγο' 801 οτηπτων: βηἰπιδμίϊαπι. πότηο δῖος 
ΠΤ εἰλελοθο καρ, ἑὰς υλόρι τὸ φυίρρο φιοά ρῥταεῖοσ ἅδη πη]]επιὶ 
ἀξετὸ γτδοίθγαα. ἀἰοϊιυγ. δ68' δηΐπι. δα. ῥτορτία υοοδηϊονῦ, 6 αυΐθυ 
Ῥτίπιπιη. τοῖο ῥτοδοϊθουιπίδν: ᾿πσεϊδοίπηθ Ὑ6τῸ ΟἸηπίσιη, 6 σοῖσι. 
ἰόν ἡ 8}} φαθαξ ρῥχοάποὶ, οὐξαϑιποὰϊ ρόπεθ ἀξιτ δοηῖ. ἱπιπιο θα 
δυΐδιι, πὶ ἢ τη δι δ οππιδιὶςΐδ, ποῦ μὲσ 80 αυϊάθπι δεὰ εἰπε τπάϊπε φυα- 
«διπ ργποῖρι ἀρρε!δηΐηγ. Δὶς δηΐπε 'ρδο ργϊποὶρίο ἰαϊεἔδοίαϊο ἰ5- 
Βοβογὶ οπιῃθδ, 4π86 Δ} 1110 Ῥτίποίρίο ἤωχονγς, ἀθιη οπϑιγαϊίοπεθ οροτγ- 
τοῖν οἴμαι ἴρϑαε ἰπΐοτ 86 ἀδιῃοῃδίγαι ον δ ἀἰΐογα δἰτογαπι ἰδηδρθῦ ΠΟ ἢ 
ενευϊαπῖ, ἀυδυῖϑρογ 1116 σομεπιπιὶφ Ἀγ ροιεθαῖν, ἀπὰς Ἰυσόπι ἰδῖδα 
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ὁπδτα μαρεπὶ, ποῖ ἐὐεγῆδαγ. Βόῦεο ἐξίοωτ πιοῖτιϑ οὐ αβἄδπι ρτίποὶ- 
Ρίαπι εϑῖ, βοῦν βεῖϊο ηιοίῃϑβ εδὲ. χαΐδ ὑετὸ ργίποἰρίωπι, φαστιδάταο- 30 
ὅθπι οἱ ἂν δἰ ΐα, Θογῶτω 486 τὰ Ἰρϑάπι δυπῖ Βυπίσας οδυβὰ οχίβεϊξ, 
Ὧὸ ἴῃ ἀεπιοειειγηβοιίρτα, ἰἰὰ πἰσ υοσυθ ραποίσαΐητα δὰ οοηυθηί. 
Ὡδῃ δἱ Βαβεινε ἰτΐβοπο ἄποι γοοῖοα πϑοβδῦτι δδῖ ἰδϊγαροηιπι χυδῖ- 
ἵἔβοῦ γϑοῖϑ ςοσιδῖδπο, ππϑπἰ Γεϑίαιη 8δὶ φαοὰ ἰγίροπυϑ ἄποϑ τεοῖοϑ Πᾶ- 
βὲπδ εϑυβα οἷιι5 οχίδεδί. Ὑϑσατα. δἱ χυΐὰ ἣν ἰτίξοπο τημταγίϑ, πδοθαβα- 
τίωπῃ δϑὶ εξ ἂν τοίπαβοῦο πιαῦοσ, οἱ δὲ ἐγοα Βαραογίηϊ, ξεχ, εἴ οἱ χαδί- 
ποτ, οςῖο. δἷπ γυγο ποὴὶ πιηῦεα, πὲ ᾿δινὰ, ἴα πος χαοηυε Βαρθαῖ 
Βροεϑϑο δδὲ. ἰὰ ἴδ παοεθβατίο. ουεηίρε εχ Απαἰγιϊοῖβ ρδιοῖ: υδγηση 
ἱκαργδθβεηϊδφοπι ἰα ἸΔΉ ἘΠ απ παηας ἀΐξοτα βοσαγαια ποῦς πο ἀϊ- 
φετο σον επὶς πατο δὲ παξὶα αἰϊα ἰσϊδηροΐο σδῦδα οσὲ οὐγ ἃ Βαροαϊ, 
δὰ ἰρϑῆτα ρτίποῖρίατν τὴς δὲ σδιϑα, το] χα δάβιγιδηῖαγ 4πὸ- 
εἶγοδ δὲ φανεάδιι δυξ οἰαδανο δ αἰ ἐπατα οοπῖγα ΒΆΡΈΓΕ ροδϑίϊ, π6- 
Τοεϑοατίο εἰΐαπι ρεϊποϊρία δαπὲ εἰποπιοάϊ. παὸπὶ οχ πδοδβϑαγιι9 η18114223 
ἰδὲ πεοοδοαγίαεα σοποίυἠηθοῦ: 4πῶ6 γθγὸ ἃ ποβίβ οτίαπίαγ, οἴδπι 
ΦΟπίραυ 8 ΘυΘΏΪτα Ροδδαηῦ, οαπίάοια ποθ Ῥ6Π65 Βοταίπεο 5πηῖ, ρἷ6- 
τατ εἶπ βεπεγίϑ σοι προ πίθγ, δίψα ἱρσί (α]ἴππι δἴϊατι ρτίηο!ρίδ 
οχὶϑίττιξ. ππλγαπι ἰρίτον πη χαθ' βεοπαπι ρτιποὶ βρίθει εἰ ἀοτοῖπτυϑ 
οπιοὸ σοπϑδ  αΐϊυτ, δὰ μὸν βειὶ δὲ πον ἤδγὶ ροϑϑθ, δ ἴῃ δ}8 οἰΐδπι 
πη 6986 40] βαι γεἶ ποπ βαπῦ; Ὀἰρηία φαοτυπι ἱμβε ἀοπιίηπϑ εϑὲ, 
δὲ νοὶ εἶπέ νοὶ σϑὴ οἰπὶ. 4086 ὙΕΡῸ ἴ8 ἴρ80 5118 ϑαπὶ υἱ ἰπεοίδϊ νοὶ 
ὨΟη ἔδοϊαι, δογθπι Ὡΐηπε οτιδα οχίοιῖς, φυοηΐατη δυΐοι Ὑἱγῖπβ δὸ 
υἱύπαι εἰ αἰγογηπιαῦς εἰξεοῦι5 ᾿π χαϊάσπι ἰδ ἀδηξαν {||} σατο υἷτα- 10 
Ῥετγδηΐυγ, υκυρθγδηΐϊαγ δαῖοπι ἰδυθαντοτ]0θ Π6 ἢ 4η86 ἃ ποοοϑοϊἰαῖα 
γεὶ πδῖετα υδ [ογῖνπα ᾿πϑαμῖ, 5864 συοττμη ἱρϑῖ ἐδηϑ8 ϑαπιαθ, σιιοτυσα 
ψετο δῇν σδυδα. δαπῆ, δοσπη δόντι εἰἴατα ἰατδ νοὶ ποῖα οὐξ, τηβηϊ δϑίατω 
υὐγιπίοπε 8ὺ νἱατα οἶγαδ' δἰυσο αΐ. υϑυβατί, ΦΠΟΓΌΠΙ οδῦδα αυΐσαπα 
εδὶ εἰ δοϊἰοπίδ ρτἰπεϊρίυπι. φιοοίτου ἀἰδρίοἰοπ στη φαοτυπι οδῃϑᾶ 
φιδταπι ας ἀο Όπτιτα, ρεϊπορίητη ότι οχίδεαε. εἰεηΐπιὶ οοπβίοπιττ 
οἴβῶεθ υοἱατιϊδιϊοταιπ ἔδανέαπι, εἰ ἐονὰπὶ 4π86 δἰ  ομ δῖ δἀπηπππὶ 
εἴχας ἃ νοϊεηὗθαν ἀεἰθανοίοφας δαδοὶρίυπίαγ, οδιϑαπι ΠΌΘΠΠΌΘ 
6656,. ἱπυσἐιπέατίοττιπι ὙθΓῸ' πεαύδαθθπι. ππάδ σαι σοπϑίαι τοΐϊππ- 
Ἰδυοτοται ἰβπίυτα υἰγίπίθπι 6886 ἃς Ὑπίυτα. 

1. Ἰεοῖγοο: φυϊά νοϊυπίατέππι ἃς ἱπνοϊδητατίυπι ὁἷξ, στπὶ υἱγῖαϑ 
Μὴν τιεπιτη ]υθ ἀθδουβδαθοτ, σοποϊἀεταπήατη τίς, ε τῆΡ5 γεγο ἢἰδ' 
ΠΏ, ΟΧΙδῖθτΘ υἱάδέοτ, δαὶ ἱμπῦβ. σμρὶ αἰ δαίθτη δὶ οἰδοϊίοπειν δαὶ 
ἐπιε ἐρεπεῖδιν. πϑνὰ νυ οἱαπιατίηπι σοευπάσπι μαος Αἰ χυϊὰ ε5ὲ, ἱπτο- 
Ἰαπέασταην Ὑόγο ργβδεῖεῃ ἢδες δέϊσυϊ ἃ. ρόττὸ σπρίἀΐμι ἴπ ἴγθϑ ραγῖεϑ 
ἀϊδιτὶ αίτατ, γοϊυπίρέσνυν ἱναδεθηιίδιπ δὲ ουρί ἀἰϊαῖειι. ἰβαὰθ Βαδς 
ἀϊοθπιραει δ δαπὶ, δὲ Ῥγίπτιπτι φυϊἀθια δϑοιπάυπι συρί ἀϊταΐοεπι. οἵππα 
ἐπάσα ἀτιοά' ἱπκίῳ σπρίαἰϊαῦοπι εϑὲ, νοϊππίδτίαση ἀπε ἰυδίεαϊαγ: 
τπᾶνα; ἵν οἰ σπϊδτίοτη οὔνδο νἱο  δπῖετε υἱὰδῖαγ, δὲ οἱ υἱοϊδηϊωπι δῖ, "0 
δἰίατη δεουθϑαπι στ ὁπηηξ 96] ]ΠἸςεξ φαοα σομοῇ ἑαοϊπηΐ δαὶ Ῥαιϊμηΐατ, 
φυοστπατηοάυε Ευδπαθ ἰηχμῖς οἸππεπι τεπὶ παςοϑϑατίδγη σπο] δϑίατς 
6886. ἰίδαῃε 8,. φατὰ τοο]δδίυτη, ἰάδια οἰΐϑσα υἱο] ἐπίιην ογὶξ, εἴ σοῃ- 
ἴσα. φαϊεφι ἃ γ8γῸ ργαθῖθσ σπρί αἰϊαῖοτη εϑὲ, ᾿ἀ᾿ οπιπε ἀοίοτγοπι ἷπ- 
ἔετῖ: ἱποπυνάοταπι δηππ: σὨρνδέυεϑ 6σὲ. ἴδασθε υἱοϊδπία εὔατα ἰηνο- 
Ἰαπεβεία διιπὲ, οἵ' ργοϊπδθ φυδθ' δδοευπάμππι οπριἀϊταῖεπι, ἐδ οπι γο- 
Ἰυπνατίας παδο εὐὲπὶ ἱπίδι 88 ἴῃ υὐσεῖι δαηὶ σοηίγατγία, ρΟσΓῸ οτμηΐς 
γ»ναδπιῖα στοάν ἀσιοτίογοηι, ππξετ ρεγαπεΐα αὐζεπὶ πα "ἰδ φυδεάατη 
εὐ, οἱ υἱἀεῖαν, ἰβεθπερθύδπθ, σαὶ ργδεῖοσ γαϊοποτν δαχυϊταγ ουρίἀϊ- 
ἴδτοϑ, υοΐϑηϑ ἱζέϊαν Γαοῖσξ, σὲ υο πιατίητο ἰυχία οσαρίἀἰξαῖοπι. δΡϑυγ- ὃ 
ἄσαι οπΐπι εἰν ἱπιδιηρθγαπῖοθ γοδαῖτο ἰυδήοτος ἴογθ. εχ Ηἷδ ἱρίξυγ 
γοϊυπιαυίνπι. ἰά. φυοά' κι δεοππ πηι οὐ ρὶ ἀϊτδῖεπι ἱπάϊςαγὶ φιιδαξ, εχ 
Αἰκε νότο σσπίγαγι πὴ. συΐοσχαί ἃ οπὶπὶ κξ υοϊππιαγῖθ, ἰά ἀξ ἃ νο] δια, 
ᾳυοάδυθ ἃ νοϊαπῖο, ἰά υοἱαπίδγίαπι. πϑπιὸ δθτεπι Ὑπὶξ φῃοα τηαΐππι 
6888 ποτῖξ. διετῆ ἱπιο προ ΓαΉ 8 ΠΟΏ 4πᾶε υἱὲ ἔδοϊξ, οἰφηϊάστῃ ἰπ- 
ἰϑιαρδγδηΐοῦ δζθγα εϑὲ εχ ὀρ ἀϊαίδ, ργαοῖογ [ἃ φποὰ οράπιππι 4υΐδ 
ἀρ σρῖνσ, ἀρογε. ππᾶάς νοϊεηίθια ποϊδηϊεπιθε δυπάοπι ΔρΈΓῈ οοη- 10 
ὑπρετοῖς φυοᾶ 6ϑὲ ᾿πηροδοὶθῖ]6. σοηβθυϑ γδγὸ ἰπϑῆας ἀρῖς ἱποοητὶ- 
ἨΘΙΗ8. πδηὶ σοῃἰϊπαπίϊα Υἱγίνϑ 6ϑὲ, εἴ ρτοϊη δ ἰυϑίίοτεθ εἴβοῖς δ88ὶ 
δι ἀϊοϑοδ. ἴἔμπὶ γθγὸ δχοιοδίαγ, οὔτ σοηΐγα οτιρί τ δίειη δου θαι 
ταϊϊοπθπι υἱνίτυγ, φηοοίγοι ἰσδῖα, αἰ οπιβα α βτίηι εἴ Ῥγδνθ ἅβθγε 
νοϊπηνεγῖιπη δῖ: πίγδαθε οπῖπι υοϊυπιδγία ΔΡΡδγοηῖ; δὲ πϑοδβ8.}Π), 
αἱ αἰϊθγιτι νο] υπίαγίτπι δἷξ, δἰΐδην δἰ ἐαγα τι 6596: απο νογό ργδϑίετ 
Ἄοὐρί ἀμ αῖοπι κε, τοϊππίαγίατα. ἰάδπι ρίαν τοΐθηϑ δρεῖ δὲ ποῦ νυ ΐθηδ. 
εἷς εἰΐδπι ῥγοροιποάστα βδε8εὲ ἀς ἱγὰ βαθεῖ. πᾶπὶ σοπιϊπαπιὶδ οἱ ἴῃς 
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οολ ποεῖ, φυεπιλάπιοημι οἶγοδ ουρ! ἀϊξαῖοπι, ἰΐα εἶγοα ἰγαπὸ φαο4π6 
20 τογϑαγὶ υἱὰθπίιγ. πᾶπὶ απο ἴγαε γερυβπαῖ, γίδια δϑὲ, οἱ υἱοϊθηΐα 

εἶπϑ σο ιρ το. ἰΐαφιιε δἱ υἱο δηΐα, διΐανη ἱπυοϊαπίδγία, οἵ φυοὰ βὲ- 
οὐπάπιπι ἰγαιη ἢϊ, νοϊιπιδείαπι, νυἱάδτυν οἱ Ἡογδοϊ ϊτιι8 υἷπι ἰγας οοπ- 
παι», γαργοϑϑίοπαπι οἷα ρεγπο  δϑίδπι δἰϊοοιατὶ. “ἀἰβοῖϊα δαΐμἢ ἴη- 
αυΐὶ “ἴγαθ γεδίδίογε δῖ: δοΐπια δηΐπν δμαϊῖ ἰγὰ φαοὰ οαρὶτ" δἰ ἷπι- 
Ρο μι] διπάεπι φαϊρρίαπι ποϊεηξοπι νοϊεπίεπιαπαε πθαπὶ ἰάδτω ἔα- 
ς6Γα, τρορὶδ γο]υμ δια δῖ φυοά ἃ γοϊππίοϊο αιᾶπι ουρίαϊϊαῖα δυὶ 
Ἰγαδοθπῆα αι. διρυπιεπῖο δῖ, φῃοά πιο ]α ἔδοίπιυ 5 εἰΐαιη ἀρϑαιιθ ἵγα 
εἰ οαρίἀϊϊαῖα. δαροτεδῖ ἰρίτωγ αἱ, ἢ φαοά νοϊππὶ πουιΐηθε, ἰάοπι δἷξ 

30 γοϊαπιδγίνη, οοποιδγεῖιτ: υἱ θῖυγ πάπααε εἰ ἰὰ ἐπ ροδϑ 116, φυδηάο 
εἴ διρτα σοποιϊταΐαπι 6δὲ πιαὶϊἴαπι τεάήογο ἰηἰαδιίογεδ; ἂς ἱπίεπιρθ- 
ταπιϊα αυϊάοπι πϑ τὰ δοῖ. σΟμ γαγίθ!ἢ Ὑ6ΓῸ πϑὰ υϑηΐΐ, δὸ φιοάᾶ 
ὨδπιΟ ἄυδε πιδίῳ δγρἰϊγαίαγ υδ]ῖ, χα ἴδιπδη ἔμοὶϊὶ ἱπίθιπρδγαπϑ. 

,ἴἴω|αε δ ἱπίαγία δἴβοογε βροπίβηξιτα δϑὲ, ἰὰ δπίοπι εχ νοϊμηϊδῖε, 
ἐγξο ἱπίεπιρεγδηβ ἴδοϊιϑ ποπ ἱμίαγίαδ, δει ἰειπρεγααῖε ρῥγίογα ἰ|]|οὸ 
Ἰωϑίον οεὶτ; φιοά εδὲ ἱπιροσϑίθι16. γοϊασίδείυτι ἰρί ταν ποπ.6986 φυοιὶ 
ἰαχία οαρίαἰϊδῖοπι ἢς, ραϊεῖ. 

8, δεά πευς ἰὰ φυοά δεσπηάυπι εἰεοιϊίοπεπι, εχ ἰἰϊϑάετα τηδηὶ- 
422Α[δϑῖαπι 6δὲ. πᾶπὶ φυοά Δ᾽ οἰδοιίοῃθ οἱῖ, ἀθπηονϑιγαϊαπι δὶ ἱπνοιη- 

ταγίαια πο 6886, 564 πιαρία ῃοά αὐΐϑηθα ναΪξ, (Δ νο]υμπατγίπτω. σν6- 
ΤΌΤ σοπηηρῖὶ εἴδατα πο νοϊθηΐοτς ἰδπιδη δροηπϊαπευτῃ αἰϊχυϊὰ ἀρεγε; 
δἴαινε δοίυτι ἰὰ εϑὲ ἀδπιοποιγαϊῃτα. τλΐΐα ἱποορεν ταρθηϊπο τποὶ 
[κοϊυδ: εἰϊρῖς αὐΐοτα γερεηῖο πέπιο. δἱ δηΐμη δὶ ἔγίασα Ἀόγαπι αἱ ἰ- 
4υοά νο]ιιπίατίαπι πϑὲ, πεςδϑϑαγίο δγίϊ διιὲ δεοιπάυτα ουρίαἰϊαῖοπι 
δαὶϊ οἰεοιίοποπι δαὶ ἰ0 16 }]δοἴππι, οχ αυΐθιιδ ουτὰ ἄυο ργίογα πο ϑἰαῖ, 
τεἰπαφυϊϊας αἱ ἰῃ εο φιοά δου ίενῆν 4υΐβ ἀραὶ δἰϊαπι νοϊιηίδ- 
τίαπη ἱ]Πυὰ ἀΐοαπιαα. οεἴεγιπι ρϑαϊἸυΐαπι ργοκγοϑδὶ ογαύους βμεπὶ 
ἱγαοϊαϊαϊ ἦἠ86 νοϊαπίδγιο ἱπνοϊυπίαγίοφαθ ἱϊροπεπα9. δογατι δπΐπι 

10 46δε νἱ δαϊ ποῦ νἱ ἐνεπίαπε οοπείἀδναιΐο ρτογίθυς οορπαῖδ δ ἃς 
Ρτορτίδ: οἴππθ δηΐπ νἱο] δηΐαπι ἱπνοἰπηϊαγίωμη. ααοοίεοα ἀδ νἱοίεπῖο 
οοποϊἀεταπάνπι εϑὶ, φαϊὰ δἷϊ απονε ρδοῖο δὰ νοϊαπίδγίαιη ἱηνοίμη- 
τατίαπι Ἀδρεαῖ. νἱἀδῖαν δαΐεπι υἱοϊεπῖηπι ποοδιϑαγίο υἱϑ, οἱ πδοοϑδὶ- 
[25 νο]ιπίατίο Θγϑαδϑιοπίχῃδ ἰὰ γερὰ ἀρεπάϊα ορροηΐ. ἴῃ υπίνετ-, 
δῆπι δαΐεηι νἱοἰεαΐαιη ποοεϑδιϊαϊθπηαπε εἰδαν ἰηδηἰτπἰϊα ἀϑο: βΏδηλτιδ. 
πᾶτι εἴ ἰβπεῖη νἱ οσοβοίαμηααα ἀδογϑαπι εγγί σδγεΐμπιιδ, ὙΘΓΌΤΩ 
4υδηάο δεουπάπιη παίιγαπι ργορτγίπιπαι ἱπιροίαπι ἔδγίαγ, πες νῖο- 

320 ἰοπτία πος νο]υπιδγίαμι θυ Ρεϑὲ, δε ποπιΐπα οαγεῖ δηιϊ τ οδὶδ: ὙΘγΓΌτΩ 
οὔπι ργδεῖογ ἄδες οοπῆηραηϊ, νἱ ἀϊοίπιιδ βοτὶ. εοάςπι μβοῖο εἴ δῃϊ- 
τρϑ ]ἶὰ εἴ ἱπαηίπιαῖδ υἱ ταιϊία οἴπὶ ἔασογθ ἴππὶ ραὶΐ ἀηϊπδανετγίωπίατ, 
4υδηάο 98οἰϊίοεῖ ρταεῖογ παῖιγαὶ ἐπὶ ἱπιρεΐατα εὐ ἐχίεγηο δἰΐαιιο τηο- 
τοηΐηγ. 4αοά ἰῃ δαΐπια 4αϊάειη ἐχρεγῶβηδ δίιηρ]εχ εϑὶ, δεὰ ἱπ δηΐ- 
ταδιϊδ ὁδερε πο δἰπιρίεχ, αἱ ἰω φηίΐβμυ8 ποῦ δϑίῃρδγ γαιῖο συρίἀἰϊδοαπα 
οοπεοπαηΐῖ. δς οεἰεγὶϑ αυΐάεπι δη πα] Ρ 66, ηειπαὐπιοάππι οἱ ἰηδαὶ- 
τηϑιϊα, υἱοϊθηίαιιι δἰπιρίοχ δδῖ, φαΐρρε 4ιδ8 ςῃρίαἰϊαϊ! (πδπὶ εὰ νἱ- 
τη) γαϊοπϑιῃ τηἰηΐπμα σοπίγαγίυιῃ μαθοαπῖ: πουϊπὶ γθγῸ διηθὸ 
ἰπϑαπὶ “γα φιδάμπι δείδϊθ, δὰ δοίϊϊοοὶ 4πῶθ γερηδ ρεὲῖ γαϊϊοπθτω 

30 δρεπαϊβ ἰάοποα εδῖ: πεπε δπίπι γαὶ ρυδγατ γε] ἔδγαια ἄρεγα ἀϊοῖ- 
πῆαδ. ργοῖπάς οὐπὶ υνἱοϊοπίυμη οὔναδ πιο  δϑίππι 6586, πες νἱ 4ιιϊδαυδαι 
δεὰ γξαυάεη8 ἀβρεγε νἱἀδαῖαγ, τπᾶρηὰ ἦε τοπερογαῦῖο ἰποπι ρογαπίεας 
οοπἰγονεγδὶα οὐἰϊιγ, ἐο 4ποά αἴογαπε οοπίγαγιοδ ἱπῖγα δὲ. ἱπιρθῖαϑ 
δεητοηδ ἀρ. ἀπάς τοιαρεγδηΐεπι Υἱ δα ἰρϑαπ ἃ φαλνυΐαμι οἱριαἰταῖο 
Δροϊγαχίσεε δἰαπί: ἀοΪεὶ ἐπίπι ἰποϊδπδ απὸ τοϑίϑιεπίς οὐρα αι6. ἰπ- 
τδιιρογδηϑ δυΐθτν Υἱ ργβεῖεγ γϑιοη ἐπα τρίτη: τΐπυδ ἔδιθθη δα ῆϊ- 
εἰἴϊατ : ἤδπι οαρίἀϊξαι Ἰαεῖα ἱπάπβεῖ, φυρρε ααὶ δαανίθυϑ ἱπίδηαϊε, 
αοοῖίγοδ ποη υἱ 36εἰ υοϊδῃδ ὡρί!, φαὶα ἀορῖε γδοδῖ. βόγγο ρεγϑυδ- 

ὁ δἷο νἱο]επεῖδε Ὡθς δ 38 ΔΠ|4π6 Ορροηπογ: ἐδαρθγαηδ Ὑ6ΓῸ δᾶ δεοίωϊηγ 
ἄε χυΐδιδ ρογϑαδϑιιϑ εδῖ, ποῃ νἱ δε νοΐθηδι πϑιὼ οὐρία ἑὰς οἰξτα 
Ρετεαδοίοπεπι γα δἰ ξ, φιΐρρα 4αδε ταϊΐοπε οαγεῖ. αηοὰ ἰρίϊταν ἰἱ 20} 
Υἱ ἰηνἰεἴφιιε ἔδοογε υἱάθαηΐαγ, φαδπιάθα ΟΡ σδυδῶπι, δοἰ Π δὶ ΟΡ δίπιϊ- 
᾿πιυάϊπεπι 4πα εἰ ἱπαπίιμαϊα ἀρογε ἀϊοίπιῃθ, Ἔχροδιυΐιπα Ἠδοίδθπαδ, 
δε επῖπι οἱ οἱ φποὰ ἴα ἀειοτταϊπαιΐοπα ροοίϊατι ᾿ϑιμῖς ἴαμογαὶ δἀϊϊοῖα- 
τατ, φοἰνίτατ φαρὰ ἀϊοίππι εφῖ. 4αδπάο ἱβίζωυτ ἰοτὶ5 φαὶρρίαπι ρταβεῖες 
ἱπιρεΐππν ἱπέγιηδδουσπι ἡπουογὶξ βεάογίῖνα, νἱ 4 βογὶ δρϑουδγαωιηιϑ: 
4αδηάο γεγο δεοῦβ, ποῦ Υἱ. ἴῃ ἰδιιρεγααῖο διΐθπν ἱμ θη ρἜγαη δ 406 

10 ἰποὶτπϑ ἱπερεῖυδ ἀποῖϊ (αἴγηπιφυς εὐἰπὸ Ἀδθ 61), εἴ πδαῖογ νἱ εἴ οϑδ- 
οἴμ8, δεἀ γοΐδηδ αἰεγαὺς δρὶϊ. πδπὶ ρτϊποὶρίιπι φυοὰ [οτὶ5 εδὲ ργδθ- 
τες ἠδϊογαϊθμι ἰτωροίαπ;, εἶν τοογδαῖ εἶνε ταοίΐοσα ἱπιρεάϊδι, πδοεδὶ- 
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ταῖετα τορδπιπδ, αἱ δὶ φιῖβ τιδῆ εἰ τοϊππίεϊε εἰ σπρίἀϊταῖο τευΐ τοι" 
ἂδδ ἀγγδρία ρεγουῖίαϊ δἰίαπι, σοῖτιπὶ δἱ ἰμέγιπδεοῦδ ργὶποῖρίλιτα [αατίξ, 
Υἱδ ποῦ ἐϑὶ, φιαπαοφιυίάετα οἱ νοϊαρίαο ἱπεοὶ οἱ ἀοΐος πὰ αἰγίαιε. 
πδηὶ εἰ 4ιὶ σοπεϊποηῖεγ δρῖς, ἀοΐοτε αἰβοίνων, φαῖρρε φαΐ ςοπίγδηῦδια 
ααρίϊιδ6 ἔεγαι ἰδοῖαι; εἰ ἰλειτῖα ἃς τοϊαρίαῖε, φυΐρρε αὶ ἐρετᾳᾷ 
δἷβρι ἰά οἱδπι ἔοτε ςοπιπιοάο εἴ βοπο, ναὶ ἰαπὶ βοῦῆο 6886, ἄυτα μος 
γαϊζομῃβ Ἱπογθιπι Θχροὶ δ. δἰπν τοι ᾿ποομεπδὴϑ κασάει ||} ς φαίάοιι 
ἄστη ἐγυΐταγ μὰς διὰ ἱποομεπδηϊία το ορίδια: δεἀ εἰ ἀοΐογο δίβοϊξασ, 
φυΐρρε φιῖ τπδῖυδὶ πϑοββδαγίο ργορῖίδι οομδοϊδηξίαιι ταὶς ἴδοι. 112- 
486 ἀΐοατοα Υἱ υἱγτυπιαθεα ἀβοιε, ἃ γαϊΐοπα ποῦ δδὲ δἰἰσηῦπι: αἴδγαας 
δπΐπι, δὶ δρθοῖθϑ ἰπ Δἰΐεγο ἀρρεϊζτιμ ἴπ δἰογο γδιϊοπειι, ἀρὶὶ ἱηνῖίαε. 
δῖ οὐπ ἀἰνίδα δἰπὶ μαθς ΕΝ δἸτογιιπι ΔΡ δίϊογο οχίππάϊτας. υο- 
πίϑπι δυΐδια ἴῃ Αἰ φαα δηϊηὶ ραγίε ἰὰ πιδηΐ[εϑῖο οοπιϊπρὶϊ, δο]εὶ ἰὰ 
δὰ τοῖτιπι δηϊπιυτι ἐγδηδέεινί. δἱαυὶ ἀ6 ραγεῖμα5 φυϊάδτῃ δἰ ἀἰοὶ ἰὰ 
Ροϊεδι: οεἴογυπι ἀπίπιας τοῖα 8 ἴατι ἱποοπιϊπεπεὶδ 4υδιο οοηιἰπεπο 
ΘΡΟΙα διὰ δρὶῖ, υἱ γἜγὸ πειιΐογι δθἀ αἰϊᾳυϊὰ τδηξιπὶ φαοὰ τρεἷ6 ἱπεεῖ: 
υἱγαπιαιιθ δυΐοιη Θογιμῃ αυδ6 ραβπεπῖ ἴῃ νἴοει, ἃ παίαγα παρ επγα. 
πᾶπι οἱ γαῖϊο παίιιγα πορὶδ ἱπθεὶ δὰ ἱμπρεγδηάι: δὲ επὶπὶ αἰΐφυει 
ἴϊα οἱ παῖυδ δϑὶ 6886 δῖνϑι δ, τυοάο ἀθθ 5 οαὶ πιατὶα5 πα 1 δπὶ ρατία 
Βδῖ, ἱπιογὶϊ οἱ γαϊῖο. δἱ οαρίἀϊίαδ: διδιϊη δηΐπὶ εἰ εὐἀϊζια δοὶ δἰσυὶς 
ἴῃ ἰασειπ, δα οοπιϊαἴυγ εἶχε ἰποϑῖ. αἴης Ἀἰ ἔεγε ἀποθβυδ ἃ πᾶ- 
ἵπτῷ φυΐρρίαιη ἴπεθθα ἀδιθγπηίπαπιῃ8, 60 δο ]Πςοὶ φαοά δἰδιΐπι ἃ παῦ- 
Υἱϊαῖα ἱπεδῖ, οὶ φυοά ρεπετγαϊΐοπα ἐχίϑίθηξθ ἔδοϊ!α οοπδεαυϊπιος, σὲ 
δοηθοῖαϑ οΒΏΐ|08 80 αἰΐα ἰὰ γϑηιδ. ἐϊδαιιδ ποὴ βδεοῦῃ άπ παίσται 
ἰδοῖι αἰϊειτιῖαν, δεὰ δεοπηάπιη παίμυγδωι δἰ περ ἰοἰ το τ, δεά ποῖ δδσιά ει. 
φυδοειϊονίθιδ ἱρίϊαγ ἀς τεπιρογαπῖθ ἰπιεπιρογδαιθααθ, αἴγιιτ νἱ εἰ 
ὯΟΠ γοΐθπδ ἀραὶ Αἰϊεγ δαΐ υἵογαιιδ, δηϊ υἱ δίτααὶ ἰαυ πα πβο, εἰ 
οἱ υἷα νο]υπιαγία δῖ, πιπὶ γοΐεηϊος δπποαΐ ποϊοπίεσααε ἀχαπῖ, εχ ἀϊ- 12 
οἷο Ἀμαοϊδῃπδ οσοαγγανθππι. ὑδγαπι δὲ αἰτοῦ υἱ οοποιΐααα ἄκογα 
ἀϊουπίυτγ, ποη ἀἰπσθπι δ ητΠ5. ἴΏΤΟΤ δ τππαΐαο ταϊΐοπο δὲ συρίἀϊιαῖο, 
4υδμάο 8οἰϊοεῖ 1ὰ {δοίτιηϊ, ααοὰ πποϊ δοῖεν φυϊάδη εἰ ἐγγοίαπα ἱπθὶ- 
οδπε, δεὰ περίεοΐαπι ἀλπιθομι ἀξ ἱποτγίδη ἰηΐογαϊ: πδδο δηΐπα οὐσινδα 
δαὶ οοδοῖος ἔαςεγα δἰυηΐ δυΐ ἤθη. [αοίαπὶ αὐΐειη οὐαποδ: πᾶτε οταϊξ- 
ἴογα φυίάει ἰἰςεῖ, δδὰ Γδγαπάυι ἱποοιπιπούαπι. γὙόγαπι δχ πἰσ αἰδῷ 
υΐάεπι νἱοϊδια, αἰΐα σθγοὸ ἤο υἱοίδηϊα ἴοτίθ φυῖς ἀϊχοτῖε, σαδα- 
ΘΠ 46 δηΐπη δογαιη, ΡῈΓ 4πᾶ6 γεὶ ίασογο γεὶ ποῦ ἔδοογε ρόπδι 
ἰρϑύσ 6δὲ, δἰΐαια δὶ ποῃ υ  ]θῶϑ δοϊ!, ἑαιηθη οἱ ασεγε σρονῖε ἀτοίζατ 
εἴ ποῦ Υἱ: 486 γ6γὸ ρ6ηθ5 ἰρϑίυη πὸ δαμΐ, υἱ ασοίΐατα πιοᾶο, κεὰ 
ποι δι πιρ οτος βοτγιὶ ἀϊουπίωτγ, 6ὸ φυσι πον αι ἔρσατο εἰϊεὶς σε 
αἰϊσυΐϊι9 βταῖία αρὶξ. σνεγωμι ἴῃ εἶα ἐοὲ φαούάαπι ἀἰϊδοτίπιδπ, πᾶτε τὴν 
ἄϊοσυλιο ἔπε γιῖ, δἷ, πὶ σοπίδοία5 ααΐς υἱϊατοῖ, οοοϊἀΐδοεῖ αἴτοταπι, υἷ σα 
14 σοδοϊυϑααε [εοῖδβα ἀϊοαὶ: πναῖο5 δοΐπὶ ἀοογθίαραπο τπδίστη ΟροΥ- 
{εἴ ποι ἰδοίοπιῖϊ ργοροδίτιπι δἰῖ. δἷς δηΐπὶ ςοδεῖτς δὲ πο τἱ ἔαοϊεῖ, 
δ οἰ  ἰοοὶ φυδπάο τπαἰιπὶ θοπὶ στγαιῖα συ εἰ οἱ» πιαϊογῖα τοαϊῖ τοραἱοἴοιδοι 
δεῖ, ἰάφυε ἱπνίϊαθ, με ας εἰὐΐπι ρθη 65 ἰροαπι ἧδες συπξ, φυοοῖτοα 
οἵ διπόγϑιν ΘΕ ἴγβε συβαίατ δὲ πδί για πορθοΐ θα ἐπέθε ἐστε εξπεειἐξεῖς 
σΟμπαπΘΥδΗ, αυΐα νἱοϊθηΐα πἰπιὶς δὲ δαρτα παίογαιι σαπξ, ἀπᾶδ εἰ 
γϑηΐατ ἡπϑύθαΐαν, 60 φαοά νΥἱ οοβογα παΐαγατι δοϊθδηξ, δε εἰ πιά 
νἱ ἰπνϊΐθαιο ἴασονε υἱάδίαγ φυὶ ἰαοῖς, πὸ νϑμθινοπεμς δὺς ἰευῖξει 

ἀοϊδαι, νοὶ δείδια πὸ βϑυήδαϊ. πᾶπὶ δὰ ἔρβᾶπι τγοΐογίαν απίνετσυπι, 

4υοά [γθηο πδΐμγα οδῖ. Ὑθγοτη θα παι πδιογα ἶ5 σαρίἀἰϊδδα 
πδὸ τοῖοι ἷβ δῖ, ποῦ ἄἀδθεὶ ρδπδ5 ἰρθαπι 6556 οδηβοεὶς υῦτα Ὁ 

γαπὶ [απαιίοῖ, εἰ οἱ ζαΐαγα ργαθάϊουμι, φυδην ει ἐπε δοΐας οραᾶν 
[αοϊυπὶ, ποη ἴαιπθη ἰὰ ρεμδϑ 'ρ805 6586 διδουογαυδ, πεαῦδ εἴ ἔα- 
οἷδηϊ 4πᾶε ἐδοογαηΐ, πεχαθ υὲ ἀϊοδηξ 4ιδο ἀΐχογαπι. δοᾶ πὲς μὲσ 
ουρίαἰταΐοιι. ἰϊᾶαιδ εἴ ἐητε] !δοῖας φυϊάδιη αἰεοῖυσαας δυΐϊ δοιϊϊομες 

δοουπάαι. δἰυδιηοάϊ γαϊΐοηθα δὲ ἐμ ο Πἰροπεῖαθ ἱπ ποσίγα μοΐδααϊα 
ποι δυηῖ. 564 αυοπιαδιηοάομ ΡἈΪ οἶδας ἱπιφαῖε, ταϊϊΐοπος αασεῦκαι 
δαπὲ πορὶβ ροϊομπείογοθ. ὄγρὸ νοϊαπίατίογιν δὸ ἱηνοϊαπταγίοτῦααι 
οοποίἀογαῖίο δογωη 4π86 νἱ δυθηΐαπε ἐγαοίδιοϊ ἱαηροπάδ σὲ; αἴσπε 
Ἰνᾶδο ἰϊὰ δἰπὲ ἰητεν 5656 ἀἰδιϊποία. πᾶπὶ φυΐ σροπίαπουτη τα χῖπνδ ἰπξες- 
ΡΕ αν, ἰὰ 86 οοδοῖος ἀϊουπέ, εὲ ἰπ δᾶπε δηϊπνὶ δοηϊοηιίαπι νοπίγαπξ. 

9. Εἰ φυΐα ἤποπι ἰά ἰᾶτῃ ιαϊνοῖ, δὲ υοϊαπίατίαπεη πεὸ ουρίδιαδα 
πθὸ δἰδοϊίοηθ ταγιϊπαίονιῃ δϑὲ, γο φηαπη 6δὲ ταὶ δὰ χυδο ἰωχία ἴηξεῖ- 
Ἰδοῖυι πππὶ ἀδἰογταϊ δηΐων, νἀ δῖον αὐέδαι ἱπγοϊαπέατο ςοπίγατίπεν 
6586 νοϊυπίαγίαμ, ει ᾳυοά ουϊαθαηδ Εταῖία ΓΤ αυὶς [αοἴς. ἰηΐετ- 

ἄτι δηΐμ πονυὶ φυοὰ ρμαΐοτ δἷϊ, ποὴ ἴδιπεπ φαο οσοίάδε, σε δεζταξ 
Ροιία5, αὐ Ρ εἰϊαο5 ρείεθαπε φαΐάδιι ροςαίυμ, δε αἱ ἀιυδεοτίαπι ες 

3. 

»; 
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Υυἷπο ρίεπηπη: ἰᾷὰ υϑγὸ υδηθπῦχα εγαῖ. ἱβποτγϑης δαΐεπὶ 4πϑτι ουΐ εἰ 
φυῖά, εχ ἱξηογαυ τα, πο μὲν δοοίάθηϑ ἀβδγὸ ἀἰοϊτατ, φαοὰ ἀπῖοπν Ὁ 
ἱγποσαηῖε 16}} Ἀϊ, ἱπνοϊαπιατίαπι 6θὲ: ἐγβὸ νο]υπίατίαπι σοπγαγίαπι 
εϑῖ. 4πδ6 ἰσίτατ ρεπδϑ ἴρϑυπι ϑαπὶ αἱ ἴδοεγα οπιϊτῖδι, [οἷς ποι ἔξπο- 

40 τῶῃϑ δὲ ρεῦ δὲ, δὰ υἱΐχιαα γοϊαπίαγια δῃπῇ; οἱ νοϊυπίατίαπι 1 ἴρϑαπι 
εϑι: 4.86 γ6γῸ ἰβτογδιϑ, δα 60 4οά ἱξποταῖ, δὰ ἰπυὶτπϑ (αοἷξ, βόγγο 
φαΐα δοῖγε οἱ ἱπιθ ] ροτγα Β᾽ἴαγίαπι οαρίαπίωγ, ναὶ αἰ Βαρδαῖαγ νοὶ αἰ 
ποηγρείαγ δοίεπεῖα, φαΐ Παρ ῃ8 πον αἰίατ, ἱπξοτάπι ἱβπογαηϑ τη οὶ τὸ 
ἀϊοίϊαιτ, ἱπίοτάπην γεγο πααυδάυδιι, γεἰπεὶ δὶ ρεγ περ]! ρδηαπι ποὺ 
αἰϊίατ. δία  Πτεγ δὲ ἰδ υἱϊαρογεῖατ, φηὶΐ ν6] [οἰ πτν ν οἱ πθοθϑϑατιογαπη 
Ροτγίεϊῖδιπ ῥεῖ περὶ ἐρεπιίαπι δὶ ἀοίογεπι αἰΐφαεμ υο]ρίαϊοιιαθ ἤθη 
γεεῖίρεῖ. ναθο ἰοοο παῖς ἱπδαγεπάδ υἱάεβαπίωσ, ἀδ νοϊαπίασίο ἰρί ταν 
εἰ ἱηνοϊπηιδιῖο μοο πιοάο ἀεϊειτηϊπαίαπι οἷξ. 

10. 1)ὲ εἰδοιίίοπθ νϑγὸ ἀείποερβ ἀϊσθιιαθ, ὀχροοἑῖδ ρτίπνπαι 
40 ΒΟΏΠΏ]}118 φααρειϊοπίθυϑ. δαιρῖραϊ δπιη ἰογίαδδα αὶ ἰπ 4πὸ ξέπεγα 

οὐϊδηϊατ, ἔμπν ἱπ 404}} οοποίϊυενν λα δἰπε, δὺῖ ἐδάθιηπθ δαὲ ἀΐνεγθμα 
δὶπῖ υοϊανίδγίαπι οἴ ἱπυοϊ πηϊατῖπηι. πιαχὶπιθ γεγο αυΐϊάαπι δϑϑευα- 
ταηΐξ, εἴ απαεγοπῖὶ εἰΐατα ἴα ἐογῖα νἱάεγὶ φαβαῖ, οἱοοϊΐοιθπι εχ ἀπο- 
Βπ8 ἰ8. δἰτϑιτιη 6586, 80 ΠἸςεῖ αὐ ορίπίοπεπι δήϊ δρρειίτυπι : ὑἴγα- 
466 δυΐνη σοπδοοίδηδα υἱάδπῖογ. νϑγαπι ἀρροιίτυπι πο 6886, ραΐεῖ 6χ 
60 4υοἀ ἴτπη δαῖ νοϊππίδιοπι διὶ ουρί ἀϊδίεην δαξ ἰγᾶπι 6966 ΘΟ βϑητηῃ 
911: ὨΘΙΩΟ 4αῖρρε πἰδὶ ἤογυπι αἰ φυϊὰ ραϊϊοπα ἀρροιῖς, ἧγα ροτγγὸ ςα- 
᾿ἀρυψαλῳ οἰἴαπι ογίϑ ἰπαϑὲ, δἰθςιῖο υθγοὸ πεσπδαθδπι; οἵ ἰδπιθη 461- 
Ὁ9 ἤδες δΠΒΟ ἱπϑπηῖ, πα ϊτα ἀρ 5466 ἵγὰ ουριαἰϊδίεχαε εἰΐρππῖ: 864 

30 ἄππι ρδδοϊοπιθοθ δάβίρηπίατ, που οἰΐραπε δὰ ἰοϊογδαπξ. ργδϑίογεδ 
οὐρίἀϊιδιὶ ἰγάθαι ϑοπιρογ ἀἄοίοῦ ἰθηρίαγ: πραϊα γεγο ΠῸ8 ΔΡϑῆπ8 
ἀθῖσις Εἰ ϊξίιπαϑ. νοϊαπιδϑ ἱπβαρεγ οἱ δἰθοϊϊο ἰἄδπι ποη βαηῖ: υοϊπαϊ 
δηΐτα ἱπιογάαπι εἴΐαπι δα ᾿ιοπηΐη 85 4π88 ἰππροϑοὶ θ {ἃ ποταπῖ, ὡξ ὁπι- 
πἷθπ8 Βοπιϊπίθε9 ἱπιρογαγο, ἱπιπηογία ἐπὶ 6886, ἰὰ φαοὰ πέπιο δοΐθδηῃϑ 
ἐπιροδϑίθι!α δἱορογίε; δὲ ἵπ ἀπίνογδιιπ, 4186 οἴ δἱ ΠοΠ ρ6γ 86, δ6ὰ εἰδὶ 
ἰδπθη ἱπῃροϑϑι υ}} 16 νεῖ ἕδοϊα γδὶ οπιΐϑϑα Ὠογῖῖ; παιὰδ τηδηϊδεῖππι 

122δεἰοοίοπειαι 6886 ΓΟΓΏΠΙ ῬΘΠ68 05 ϑἰξάγιιπι. δι πηι 6 γ οἶδταπι πε 
ορἰπίοπεπι 6596, Π640 6 δι ρ]!οἰἴοῖ, 81 4πὶ8 αἰϊᾳπίἀ ρπῖθι, οππη εἰ εἷ- 
8116 δἱυδπιοάϊ φιΐὰ 811, φαοά νἱρα8 ποβιγιδ ραγεῖυγ, πιυϊα υεγὸ 
ορίπίοπε οοποῖρίαπε 4088 ρΡ6 5685 πο ποι ϑαπῖ, οἱ ἤϊαπιοῖγιη οοτπ- 
Τοδπραγθί δῆ, ρόγγὸ πῶς νεγὰ δεῖ με ἔαίβα εἰδοιΐο, δεὰ πὲς 
τεγῖπι ΡῈ Π68 π08 δἰϊδγιιπὶ ορίπίο, 4ιὰ ἰδοίεπάππι αἰ χαί νεῖ ποι 
ἔαοϊεπάτιπι ἂν δἰ τατηῦγ. σοταιπαης γοιὸ ἰά εεὲ ἀς ορίπίοπε εἰ νοΐαπ- 
ἰαἴ6. Ππδπιο πίστη βπθπι, δεὰ εα 4π88 βπὶ οοηϑεφαθπῆο οουίεγοπς 
εἰτείτ, φυειπαάτπηοἀππι παπιῸ βαπυτη 6886, δ6 ἀρ Ρυΐαγα δε άογα 88πῖ- 

40 ἰατἷ5 ρταῖία. πεηΐε [δ]ϊοίϊαϊο ροτιγὶ φαϊδρίατη 6] ἰρῖς, 56:1 φιδδδὶαϑ 
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διαάίυτη, εἰ ρογιο]ταιτίοπο8 [οἰ οἰϊδεϊ5 δά ρίϑοεπάδο ρταιῖῖα, οἵ ἴπ απὶ- 
σόγϑιπι ἀδοίαγαϊ ἐεπιροτ 6] ΐξθη8 φυϊὰ συμισνο ρτγαιΐα οἰίραῖ: ἐδὲ δηΐπα 
δἰϊαὰ 14 οαἷμ9 ρταῖία, δὲ σποὰ ξτγαϊϊα δἰ τογία δ εἰ τρίς. σαΐς δαΐθπι πιδ- 
χίϊπο ποθι, πὲ ἴῃ ργθῖϊο δ ϑᾶπππι 6886, [εἸϊοϊ6τ Βϑαΐεας νἵνογε, 
ἰϊᾶφαε ραϊεῖ δἰΐαιπ εἰ ορίηἰοπὶϑ δὲ υοϊυπιαεῖϑ γατίοπαπι 6886. νοΐιπ- 
189 οπὶπι δὲ ορὶπῖο τυβχίθηιθ ἤπθιν ϑρθοίαϊ, χαοὰ ποὴ ἰκοῖξ εἰθοιῖο. 
Ἔγρο οἰδοιϊΐοπει ραῖεϊ πες νοϊαπίβιθπι πθὺ ορίπίοποπι πϑο δι υρ  ϊοΐ- 
ἴετ ὉΠ απ δημπὶ ρδγοθρ οπθιμ 6886; 400 δἰτπαῖ οἰαςεῖ εἰ 4αϊά 911, 
υϊάνε ἂΡ [19 ἀϊ(ἐγαῖ, δς πὶ 86 δὰ υοϊππιδγίππι μα μβθαῖ, βόγγο ροϑ- 
δι Β᾽Πἰαπὶ 6586 δαΐ ΠΟῚ 6886, αἰΐα εἰσϑταοαὰϊ δαηὶ πὶ ἀ6 [ἴδ δφαδεὶρίαἴον 
ἀεἰτθόγαῖῖο, αἰΐὰ υθτοὸ ἂἕ πο ϑαδοϊρίαἴιγ. χαοτγυτη δηΐπὶ βοποταῖϊο 
Ῥόπα5 πο8 ποῇ οϑῖ, δἰΐδηι 8) βοτὶ ποι; βογὶ ροδϑίπε: δ6ἃ 4υδ6 υεἱ πᾶ- 
ἴατα νεῖ δἰϊὶβ εχ οδυδὶϑ βηπῆ, ἀδ [5 δοΐδηϑ Βθπ0 σοπϑυ αγο ἱποι παῖ. 
ὙΘΓΌΣΩ Ππδέ ποη ἰδιΐατη βεγὶ ποπ βοτὶ ροδοιηῖ, δοὰ ἱπ σοηϑη]τδιϊο- 
πεπὶ εἰϊαπι υϑπΐγο 80] 6ηῖ, δὰ ϑαπὶ 4πῶε ργὸ δυβίγίο ἴδοθγε ποῦ ἔὰ- 
σδγα Ῥοδδύτηιδ. ΠΌΒΡΓΟΡΙΕΓ πο ἀδ γειποιϊβ δρυὰ ἰπο9, πες ἀς 
οἴγουϊ! χαδάταϊογα ἀδιβο ναοῖς πϑον ἰἰΐὰ δὰ πο8 ποῦ ὁρβοῖδηϊ, Βος 
γοτο βοτὶ πϑαυϊϊ. δεὰ πες ἀθ οπιπίβηβδ 4πδ8 ἃ 5 οδἱϑ ᾳπεδηὶ βοτί, 
πὰς πηδηϊ[εϑίυιτι πες ορὶπίοπϑ δἰ πρ ϊοίτετ οἰθοϊζομ οτο 6856, δἰ ρὶ ἱ- 
1α σεγο οἰἰαπι δρὶ 1118, γογαπι δ  Ποϑὲ ρθπθα ποβ δχϑίϑιδπἤσπι. ρτο- 
Ἰπᾶςθ πιϊγοῖηγ ἔοτῖα ααΐδβ 4πὸ ῥδοῖο πιϑάϊοϊ, 4πδὲ δοϊδηϊα σοπιρ]θ- 
οἴππίατ, ἐπ ἀοἰ ογαξομθιι ροπαπί, ὁππὶ ἰὰ ποὸη ἕαοϊαξ βγαπιπηδιϊοα δ. 
ταῖϊο δἰυδ δχ 60 οοπδίδι, αηοά δυξ ταϊοοϊπβπάο δυϊ δϑῆδῃ ἜΥΤῸΓ οτπ- 
Ὡἷδ σοιηπεἴαξην, σαοτηπι πἴγιπααθ ἴῃ πιοάϊοῖπα οουμηρίξ, ἴῃ στϑια- 

δ ταδιίϊοϊθ υδγο ἐχία ϑϑῆϑητα οἴ δοῖίοπεῖπ, σαδπὶ δρϑοῖδηϊ, ἰπ ᾿ηβπἰτοτα 
Ρτοκγϑάϊυπϊηγ. φαοηίαπι ρίαν ἤδααθ ορίπίο πεχπα υοϊυπίαϑ οδὲ 
εἰκοῖο, εδὲ οογῖδ νοὶαξ αἰσαπαι εἴ πο Δθ0. εχ ἱπιρτουΐδο δπὶπὶ 
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πϑο οἰΐξιῖ, 6 οὕτῃη ἰδοϊοπάσπιη υἱάθίυτ οοπδρίγαῖχας νοϊπηΐαϑ; 
4886 οὔπι δῖΡο εἰΐρϑηὶ ἱποῖπε, πίγοσχαε σοπϑίαθίς εἰδοῖο. οοποίά6- 
τῶ ἀυτπ δυΐετι απσπιοάο ἱποίαὶ δες, ἰάαπα εχ ἶρθο ποπιΐπο ρυίπιμπι. 
Ὡδιη δἰδοῖίο ποη δἰπιρ]ἰοἰἴοτ οϑὲ, δε4 αἰτεγίαϑ δὰ αἰξογωπι. ἀπὰς οοπ: 
δἰἀοταϊοηθπι σου απη ας τεχπίγίῃ; εἴ ργοῖπάε εχ ορἰπίοπε οοπδαΐ- 
ἰατῖνα σοπϑεπεῖατ. πθφαδ επῖπι ἀθ πε, 4αΐ τϑρτδ διμπίραϑ φαίάατι 
Ῥτοροϑίϊῃ 6δῖ, δεὰ ἀθ "18 σῃ88 δά βπεπη, δυδοὶρίἴαγ σοπϑη!αἴϊο. ἰὰ 
γΕγῸ ΟἸππα8 ΘΟΠϑα διηηϑ, ἄοπεο δὰ ποϑ ἔγαπϑϊα! δγί πιὰ ροπϑγδιϊοηΐϑ 
Ῥτίποεὶρίυπι. ᾳποιλδί ποπιο εἰϊρὶξ πἰοὶ τ ργίαϑ σοπδαϊδία οχρομϑδῆθε, 
τλο] 8 811 δὸ ἀείογία 5, υοϊαπὶ δυΐοπι 4186 Ῥοβδί [118 πορὶϑ ϑαηΐ, ΠοῚ 
ἄυδς δὰ βπεπι, εὐὶξ οἰδοϊϊο σαρίἀϊϊα8 γτδγαγη ρθπθ8 Ἠ09 δἰἰαγητῃ ἀ6]}- 
Βεγαῖνα. δηϊπηνγο ΟἸππ69, σπδε εἰϊρίπιι5, εδάθπι νοϊαπιυθ, πος ἐδ 
τηδῃ 4:86 γοϊατηιδ, οτηπία αὐξηποι: Ῥόγγο ἀθ)!)θογαιίνδιν δου 8» 
ἴειπ γοοο, οαἶπα ργιποὶρίατη οοῖ ΘΟ δπ] δῖο, 486 εἰ οοποη ἰδοὶς ἰὰ 
φυοά πι|]ς ἀδογενογίί. ἀαδργορίογ πθὸ τε] αυὶϑ ἀπίπιδη π8 πθὸ 
οἰππὶ δοίδιἑ δαὶ Ἠοπιϊπὶ εἰδοιῖο ἱπθϑῖ, θο φαοὰ πες φομϑο Ἄγε τς 
ἐδηδαπι ααᾶγα ααἰὰ δνεπίαϊ ἰυάϊσατα ααεδξ. ορὶπαἤοπθιῃ ἴδηι ζ8- 
εἰεπάμπιπ φαὶρρίαπι 811, πὶ σεῖδὲ ρ]ηγῖριϑ ἱπ6896, δά γταϊοπα 
Ῥεγορίςεγε πθαυδαθδηῃ. δπίπιδθ δηΐπὶ ρᾶτο ἀο] ΒΡ ογαϊνα ταιϊίοηθϑ οδα- 
ϑαϑῆυ 6 γεϑιραϊ. παπὶ δῖ οπΐΠ8 ργαῖία, πὰ οχ οδηϑὶθ δχϑίδι: (ΠᾺΠ2 
ηθατγα αιυϊὰ, οαπ88 εϑὲ, εἴ ἰά οπὶπϑ ργδίϊη φαϊὰ δϑὲ δὰὺϊ ξ, ὡἰ ῥγοΐο- 
οἴοπίδ ἰδοῃ]ξαϊπτη σοτηρογίδεο, φυσπάοαχηίάἀδτα οἷπϑ ργαῖΐα ρῥτοβοὶ- 
δουπαγ), οοηδίαϊ 608 αυΐ ρτοροϑῖῖο πὸ οαγθηῖ, σοπϑυϊτδιϊοηΐ ραγασα 
Ἰάοπδοθ 6886. σηδργορίογ οὔπὶ 4υῖς ἔδοῖξ δαὶ πορ]ρῖε σπᾶθ ρεπεῖ 
πο δϑαπὶ αἱ ἰκοίδιππϑ ν6] ποη ἐδοίδπιηδ, ἰάας ποπ ἱβπογαηΐεσ, υὸ- 
Ἰδὰϑ αἰϊφπα ἀπὶ [κοῖς δὺϊ πο [δοϊξ. σδίθγαμπι σρατα οἰυδιποάϊ οἶϊτα 
Τφοπϑοἰ δἰΐοποιν ργαδοορίὶ ἰδἰξοπ θη 4.6 δρίπια8. πη δ πρϑοθϑϑτῃ Ομ πα 
εἰϊῖ 116 νοϊαπίαγίαπι 6846, ποῦ διΐδιη γοϊαπίαγίαπι δὲαιίπι οἰ ῖ Ρ116; 
ἵτοπι φυδὲ εχ εἰδοϊΐοπε βυπῖ, οπιπία υο]υπίαγία ϑαπῖ, ποη δαΐεπι νο- 
᾿υπἰατία οπιπὶα ἰαχία οἰθοϊΐοποθπι. δἰ τα ἰτετ εχ Ηἷδ πιδηϊ δεῖοπι δἴζα- 
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ςἴοπεοθ γϑοῖθ. ἰῇ υοἱαπίαγίϑ ἱπυοϊ υμπϊαγίδϑ δὲ σοηδα δίδϑ ἀἰδιυθυἱ ; 1227 
{τᾶς εἰδῖ πο δἰπί κοσυγαίβ, υϑυἠ βίον ἱδπιθη ταοᾶο αἰΐχαο αἰπηρηηξ: 
σόγυπὶ ἀείποερϑ ἀδ Ηἷϑ ἱπ ἐγασίαϊα ἀ6 ἰπϑιϊδ. δἰ δοοποπι ἰρίταγ πϑὸ 
τνοϊαπίαϊεπι δἰτι ρ ϊοϊτογ πος ορίπίοπθι 6686 ραϊεὶ, δε ορίπίοπετα 
οὔπι δρρεϊεοπε, φιδπάο ὁχ σοπϑιυ δίϊοπα σοποηγγαηξ. εἴ φυΐα οοη- 
80 18π|68 Οπιπ68 Κγβεϊα δ᾽ ουΐτϑ σΟΠϑπ] απ, εἰ δοοραπι ΒαΡεπὶ ρτδθ- 
βχαπι ἑεγῖυπι, φαοπίαπι τεϑρίοἰυπε πἢ]6, ἀ6 πε χυΐάσθτι πϑιθὸ ἀθ- 
ἸΡεγαῖ, φαΐ ρυϊποίρί πὸ δϑὲ εἰ ἔπάατη Ἔπίαπι, απετοδάπιοπτη ἰπ οοη- 
τοπιρἰαιἰνΐδ δοίη! 8 Ὠγρομοδεβ, ἀε φαῖραϑ Ὀγθυϊίοτ 58} ρτϊποῖρίατα, 
γδγῦιῃ ἴῃ Απαἰ γοϊβ δοουταῖο ἀἰϑδογυΐπιπϑ. σοίθγοτα οοηϑίάδγαο ἀδ 
18 φῃδε δὰ ἤποπι ἀπευπῖ, ραγιίτω αγἐβοίοδα ραγιϊπι υογοὸ ἱπαγι βοίδ- 
Το ἀρῃᾷ οπιπβϑ εϑί, αἱ βοϊΐαπι ξεγαπὶ πϑοπα ἰδ φαῖρη Βος 'π οοη- 
δι] ταιϊοῦε ἐδῖ, ομνΐαπη δυΐοπὶ τηδβὶϑ εϑὲ, ἀπδργορίοσ, ἰὰ εϑὲ σαΐτϑ 

τὰ σοπϑαιαιίο οχοίδεϊξ, ἀξ ορεϑ, αἰ υοϊαρῖαδ, δαὶ αἰϊαυϊὰ αἰϊπὰ 
αἰυδπιοάϊ αποάσαπαθο βηΐ8 οϑὲ νἷσε:: πᾶτῃ ςοηδΏ  , αυΐϊϑαπὶθ οοπϑὶ- 

Ἰΐαιπ οαρίτ, νοὶ βηδια γεοῖθπθ ρεγβροχογξ οοηϑιμειεγίίαπο: ἵδηάϊε 
δπὶπι 60 οοπϑείεπάο, ααποπηοάο Πὶς βπΐϑ ἐπ ἰρϑαπι δἀδηυοσδαιγ, νοὶ 
ἀποιηοάο ἶρε6 ρεγάποὶ ἴῃ ἤπεπὶ ροϑϑὶξ. Απΐ8 δαΐδι δεῖροῦ πδῖαγα 
Βοῦπε εϑῖ, ἀ6 4πο οἱ ραγιςαϊατγίτον οοπϑα!δπὲ, ταεάϊουδ ἀδ τεηθάϊο 
δὰμιθοπάο, ἀυχ ἀ6 οαϑίγογηπι πιδίαιίοπο, φαΐρα βηΐδ ῥτοροϑίταϑ δὲ 
Βοναπι, ἰὰ δο Πἰοοὲ φιοὰ οἰπύρ ἰςῖῖογ ορὥταπτη. στϑγοτι ααοὰ μρδοῖεγ 
πδίθγαπι ἐϑὲ 6Χ δ᾽']θα ρογυδγοιιδῖθ, ποῦ ἰὰ χυϊάοιπ γεγο δε ἀ δρρᾶ- 
ταηϑ Βοπυπὶ δϑῖ. οὔΐιϑ τοὶ οδπ88 681, σῃοα δπεϊθτι αοτγηπ ἄδτη αϑὲι8 

Ἰΐα: πϑαιια δηΐπι υἱάθγε Ἰἰΐσεὶ φαογῃτῃ υἱδῖο ποῦ δἷξ, πάτα δπάϊσα 
φαοτυπὶ π0}] δαάϊηΐο. φ6ἀ ρὲγ ϑοϊεπεδπι εἰΐατι οὰ φαογοπι δοϊθη δ 
ποη οϑὲ ροδϑϑυπί βου. ποᾷι6 δπίπι δθ θα ἴον δαπίτατ8. τογρίφαα 
Θδάεπι δὶ δοϊεπῆδ, 86 ὰ {ΠΠ|Π9 φαίάδτῃ ἰυχῖδ, Βηΐα8 δαΐοτα ργδεῖεγ μδ- 
Ἰώγδτω, ϑἷς εἴ γοϊαπίαβ δδουπάππι φυΐηοτι παίπιγατα Βουὶ ὁδῖ, ργϑεῖοσ 
ὨδίαΓΔΠΙ ὙΘΓῸ πιδ]ΐ; οἵ υο]ξ παίυνα φυϊάσση Ῥοπππι, ργαθῖε πδίασγδια 
γεγο εἴ δχ πιθηϊ5 συδάδιη ἐνεγϑίοη  πιαίαπι. σογαμα οαΐαϑσπα οοΥ- 
τυριϊο δυδγοίοααθ ποὸπ ἴῃ φυο ΠΡ 6:, δε ἵπ σοπίγασία δὲ πιθάϊα οοτα- 
ρει: μος. οπὶπι ᾿ἰταίεθϑ ἔγαηϑρτθάϊ ποῦ Ἰΐσθῖ. δὲ φυΐδ δἴτοσ ποὴ ἦῃ 
δε ρεῖ δοὰ ἱπ φοπῖγασία σοτῃπιτιγ, 48 ςοπιγαγία δϑαπῖ, τθπὶ 
ἴῃ δὰ σοπίγαγία 4π86 ἰαχὶδ δοϊθπιΐαπι Ορροππηΐογ, παοθόϑατα εϑὲ δὲ 
ΘΥτόγθαι οἴ οἰεοίϊϊοποπι ἃ πιϑϊο δὰ οοπίγαγία ἔογσί. ρόττο οουξγαγῖα 
δυπί τηοαΐυτη πιδῖαϑ δὲ τιΐπαρ, 60 ααοά ἱποππάμῃι εἴ ἔτϊρῖο οἷο δΒαᾶ- 
Βεδηξ αἱ δ διΐπια ἱποππάσπι αϊάετα Βοπαπι ἱαάϊοεῖατ, ἐποππάϊα 

1 

, ἀοπηΐδὶ ἐἶθ φαΐθαϑ ἔδοϊα παίαγα δηπὲ δῃρ ϊοατὶ ροϊοϑῖ, Ὀξ 9ππὶ νἱδὶδὶ-. 
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Σ πότο τροὶΐαβ, εἱ ἰτἰϑὲ6 τυδίαπι, ἰτ]8 9 οἱ ἀφιοτίαθ, πᾶς Ραΐεὶ εἶτοι 
γοϊαρίαῖοο οἱ ἀοΐοτεϑ νἱγίαϊοϑ υἱαχας Ὑδγδαγὶ: οἶγοα οἰλρι μια παν 
οοπδίϑῖαπε. εἰδοῖδο δαΐδπι οἶγοα ϑοπυμι, κυ] απι, εἰ ἀρραγοηίδα, αι 

παίωγα ϑυηΐ γοϊιριδ δὲ ἀοΐοσ, νογϑαῖασ. φαρηΐαπι ἰφζίτατ 'ρβᾷ υἱζίμδ 
πόζα 5 ἴρφα ποοοηιαο 68ῖ, οταπίϑημ8. οἶγοδ, γοϊαρζαῖο8 οὐ ἀοίογεᾷ 
γογϑαῖαν, υἱἰατα δηΐοπι οἶγοα δχοδϑδυτῃ εἰ ἀοζεοίμν δὲ δὰ ρσογθὺ 
ἐπ φυΐδυϑ οιΐαπι υἱγίαϑ8 σοηδίϑξ, πθοράδητι 6δὶ νἱγυΐοχα πιοταίθῃ 
εἰεοϊζνασα 6996 τηεἀϊοοτγίκαιβ, φαοδή ηο8, ἱπ, ἱποιῃ ϊα δὲ ταί φιθοα, 

10 ἰαχίδ χαδθ 4υα]16 χυΐϑααε πιοτίθυϑ ἠϊοϊϊας, ἀο απ βαμάδηρνθ. ἀα]οφ 
πδηααδ δἶγβ διιδταπι ἀλ]ρ6η8 ποὰ φααὶϊς φηίλεπα πλοκίθυν ἀϊοὶτοτ. 

41. Οὐθιϑ ἰϊα ἀειογτοϊπαι 8, ἀἰφρὶρίαιαιτ αἴξαχῃ υἱκίμρ αἰδοίου 
ποπὶ γε άαι ποὴ ρϑοοδθί!επὶ βπθτηααα τϑοῖπτο, πολ 8Β αἱ ουΐὰ5 ρτὰ- 
δὰ ἀθθεαὶ ἰδοΐαπι εἰϊἰραῖ, ἂπ αἱ Ὡομη}} 9 νἱ Δ εις, ταϊοπατν 8040}. 
ναί, ἰά φποὰ τεπιρετγδηϊίανῃ ἀϊοίπχῃδ,. φυῖρρ9 φυξρ τολίοηρηι ρα ἐταστ 
ἅς δεἀ οὐἷπι νἱγίᾳ 8 εὖ ᾿θπιρογδοιδ αἰδροηπιιιλαν. Ὁ, ἴω νίροιας ἄς 
χυϊδη8 ροϑὲ οτὶϊ ἀϊοθηῆὶ ἰοσαρ. φυθοβ δπΐαι, οαααθ, ταιϊοηβιη γα 
οἰἴδτα ῥγαθϑίαγε υἱγὶυ8 νυἱάείυγ, 1ὰ οαυ58, εχϑιδιϊῖ, οτϊαϑηλοίι εὐδμε 
τεπιρεγδηξία. οδίδγωμα δᾶπι ἰδπ Δ ] τὰ 6886 ργαθιηἰδϑὶς μι λιαβο-, 

50 εἶδα οδιοπάδίυτ. ροσιὸ βοοριπι αυλάθο ἰΐςοὲ 688ε γεοίΐπιμ, υθσιχς 
ἀπ 115 πᾶ δὰ δοορῃῆμη ἀρογγαγθ. γαγϑαϊῃ δοορο, βἰίαπιν [4150 ργορᾳ- 
εἶϊο, ἰὰ 1ΐ6 φῃδε δὰ ἔρϑυπ ἴοπάσηϊ χροὶ ἈφΡεγε; ἰπιογάσπι τσὸ υἱχ8-. 
4πε [4]]απϊ. υαἴταμι ἰρίτατ νἱξῖαδ δοομῃῦμᾳ δη δὰ φιβθ δὰ δοοριμῃ τϑ-. 
εἰι} ἀρδευθγαπιαδ δμίετα ϑοορῦῃι ἃ Υυἱσίαξε οοιυβατυς αηρρίροα, πος, 
οΟἸἸοοοπα πϑο γαϊϊοπα αἰΐφαα μας ἀδπιοηδέχαρυημαγ, δεὰ υξ ῥχίη-. 
αὐρίαπι μος ροδίμητα πορ δ οβῖο. ἡρηπρ ὀηἷπι τιρᾷίουϑ ςοποήεσοκ 
δη 6856 δᾶπυπι, δε υἴτασι ἀκα υΐατο ἀῃ ποη ἀδαιηρμΐαγς ορορία,, 
ποῦ βγπιηαϑῖθ8 δη Ῥθῃ6 Βδιεῖε, δεα πἴγαμ ἰποβαγὶ γεἰ πο ἱμρίᾳχι, 
εκρεάϊαξ, δἰ πηι} 16 πθααε 8]1ὰ 1}. οἷγοι, πριη οοουραίῃς. φαρτοια-. 
αἀπιοάιιπι επίπι ἰὰ οοπίοπιρί δεν! δ μοί αδεβ. ργιμοϊρίογων ἰοςάμῃ͵ 

30 Οδἤπεηΐ, ες οἱ οἴζεοιί τὶ9 ἀπΐ8 οἴ ργιπεϊρίπξο, θεὲ οἱ Ἀγ ροιῃ ββἰθ, ηπο-, 
πἶδιι δὶ ῃος ϑδῃθπι 6886 σον θηϊῖ, προδϑπιῃ ἐδ ἧιος 6696, δι μιΐ οι, 
τυ Ἔχορεοῖεθ, φποτηφήπηοάπνη ἱδεμῖο, δὲ τγίαιιρῃ}ο ἀμ γοοά, πεσθαν, 
δίτη δϑ ποὺ σοηϑεσουΐ, σορίἑαἰϊοπίβ ἰράξαν ρτὶποίρίαπι ἤὶς 66, αρία- 
πιὶδ Ὑ6ΓῸ οορίϊαπιο ὑδγπηΐμ}β. δὶ ἰράμαγ οἠιτῖθ τοι τυμάίμῖ. δὰ ταρρ, 
οδι88 68ὲ Δυϊ νἱγῖτι8, 5: ΓΑ [10 πὸ ἰπογίξ, ρετ υἱγυϊεπι διΐδ, τοι, 418. 
φυηὶ δὰ ἤππειι οοποιειοίαγ, Βηΐβ δυΐθαμ. οδὲ 1ὰ ςαἱπθ. αταϊ!ας: οἸβηἶδι 
οἷαι ἀεἰεοῖίο αἰϊουΐαϑ 6ϑὲ ἀθ αἰΐσαιο. ουΐμα, ἱμκίλεγ σγαιφιῃοάξαιμ θδῖς 
εἶπϑ οδιιδὰ νἰγία8, φαδε ἴἀ οαἱῃ5 αγοζΑ δἰ ἰρὶς, νϑγάτα, αῃ8ε ἀδαθϑηξς, 
σοηδεςαιῖίο αἰ τογίιδ ρὲ [δου α:15, χηδδ. [ἢ ουἰη8. ργιαια εἰ ἰράς, πρῶ; 
δπῖηι ἰρδῖι8 65: οἰεςιΐο, 5εἀ εἶν ὅποι ἰρδῖιδ βαμ, δἀυϊίβπα δυὶν 

422ϑξταιία ἄρεγ ορογίβι. υϑγῆπι οἰ βαΐ9 τεοῖυ 8 ρεαρῆραίμε, ϑἰθοιοπἧ; 
Ταυη8 εϑἴ, οηΐα οἄῃ88 δαξ νἰτίαδ: ΄αορίγοβ, 4ι4}15.αμΐραᾳῃ}8. ἶτ ΟΣ α᾽6-. 
εἴομα ἱπάϊοδιππϑ, πο αυϊά, δρὰ οὐΐπᾷ. ξγαιία, ἔβρια!, αχροηάθδηληρ, 
διτ τοῦ οἱ νἰγῖι5 σοπίγαγιοστῃη ργϑΐδ. δ] δοιίομοτα οἴδριι, Ὁ δὼ 
4αῖ5, σὔπε ἰῃ ροϊεδίαϊα διιᾶ δὶξ θοπυπι Δβ6τ6 προ ἰτηι!6 οτωίίζοσα, αβαξ' 
φουπταγίαπι, πϑοθόϑαιβ οὐ ἄυης ᾿ρπδϑιὶ δἰμάίρϑῃπι, μὰ ἀφυισιρυθι 
6686. ἰΐαχιια υἱγῖαδ οἵ υἱάσπι ν οἰ απΊΑΥΙΑ, ὁπό, οππν π.}18. πος οβαί μα, 

10 δὴ τ8]4 ρεγρεῖγαπάα σοραῖ. ἱπυοὶ παϊατᾳ εηΐπι, οὐῶΣ ΤΌΣΑ δίῃ ποῆν 
ἘΕΒΕΠΒΡΝΣ ἰαιπ θη, οοπίγασῃρ θοπᾶ ποη ἱηνοἰμηϊατία δε νοϊμηβῆς. 
τία ἰαπάἀδπίυγ. ροδέγεπιο οπηπθϑ ἰδιιήδηῖθα νυ ρογαηΐθθ4μ8 αἰθοιὶφο. 
πθῖ τ Ρ18 4αδπὶ [6οῖα ἱπιπ 6 πη Γ, δἰϊαμα 51, υἱγαιζο δἱξ ΕἾ Ρ! ἤοα Ορθν. 
ταῖΐο, [αοϊππὶ ἰΐοπὶ πηδία αηΐάοπι οοδοιΐ, δε εἰ ρλῖ ἐφ ποιὸ. 8βδά εἴ, 
4αηίΐα᾽ ἀϊβοῖ]ε εἰδοιοποπι σαἰυσηη οὐ δ: ρργορίοεγε, ἰοαῖγοο 6χ ορϑ-. 
τῖθηδ παῖδ φαίδαιια δ: ἰῃάϊοαγα περθδβμπν. ἤρα μηῃ 8. ἰΐδαυθ εἰ βῖτ, 
θέον δοῖζο, 86 ἃ ἰαυ ἀα 1 ]Ποῦ οἰθοῦο. δα ρηδίεἰδ ἐρίξητ πᾶες ευθηξυηξ, 
εἰ οοπϑεηΐδηθ8 δαηΐ ΔΡΡΆΓΟΠ θυ. 3 

30 1π. 

ΜΜεάϊοοτήϊαξεο ἰρίτον 6886 ἴῃ υἱτ αἰ θ 08, οάδαυα εἰοονας, εἴ ἐοη- 
τγαγίᾳ δα γοτα Υἱ 16, Ζα Δ απο δἰπΐ, τιμίυθγϑα ἰοῦ ἀἰοϊοτ Θεὲ, δίηροϊαν. 
τἶπν γεγο ππαπιφυδῦσιε ρογδοφαθηΐεοϑ ρτίπναπι ἀ6 Τοτιϊτπαῖπο ἀΐοα- 
ταηδ. ἔεγα δηΐπὶ δριιΔ Οπιηθϑ ἴῃ οΟηἴθ880. 6δὲ οἱ [οτδπι εἶγοδ ἰδυτὶ- 
Μὰ νορϑαγὶ, οἱ ἐογιϊτυάἀϊ πθὴν ἀπᾶτῦ 6 υἱσι θὰ 6886, ἀἰδιϊηχί πε 
δαυΐοπι ἰῃ τΔΡ πὰ δυροτγίογα, πίστη σοηβάεπε εἴ [ον ἰτυἀο, οαπι α]}- 
4πο ραδοῖο δἰδὶ ἱπ νἱοθπι ορροπδπίηγ, εἰΐατη ἱπίθσ 86 ςοῃϊγαγία δἰ πὶ, 

30 πηὰθ πιδηϊδίητα, 4πὶ Ὁ 118 Βα Εἰ θα8 ποπιαπ μα οπέ, οἰΐδην Ἰηΐος 
8688 ἴῃ νἱξαπὶ Ορροπὶ, φποτηδάπιοάυπι εἰπιϊάυδ: παι ἰδ πιδρὶδ σα βπὶ 
ἀεδοοδὶ εἴπηθγθ, τοϊυ8 νόγοὸ βαάδγο ἀἰοίασ. οἱ οοηῆάεηθ, αυὶ ἴρδ8α 

ΕΤΗΙΟΟΒΌΜΆΑΡ ΕΌΡΕΝῸ Μ 11. 111. 

αοαπε ἐσ ε0 αυοὰ Βυϊπεπιοὰϊ 5ἰξ, ταϊπιε 8. Ποῖ χθδτι ἄδεοαι ἢ- 
ἸΆΘΉΔ τηδρὶ ἄρδτῃ ἀεοθας μῖφμα, βοιιθη, ἰγαϊάε; υθὲς εἰ δηάὰς 
Φ}Ὁ αμάρμοϊᾳ ἀρμοπιϊπαϊαγ. ᾳιοοίτοᾳ ςῦπι (οχεμήϊῃϊ ἀξ οεἴτοο ὕχηογοι 
διιΔαοίδιλαμε Βαῖτιν. ρταρδιβμ μϑοίτηδ, ἀδοαὶ υϑζο πὸς αἱ ἀπάδοφρ, 
φί Ὠρῃ πα ]]λς ἀφ βοίαχῖ, ἴα, 4} νϑσο ὀχορόωϑί, ξβεγε, πθῴυδ ὥπω- 
ογχη ἰόλτ, φαῖδ., εἴξατο Σροὶ ἰὰ Θοάθιῃ ρμεοςβξ, ροπ εοάεια ἱαταρ ἡ 

936 ςοηξεατίο τμοῦο. (φῃ ἀφηάο, φοίτη, ἀρβείηνι;, ὕμιεπο νθσο. ἐχοο- 
ἄυη), πιδηλίς οἴχῃ, ε88 τη ἀΐδιη μιάδολαρ. ἰχρλἰρρβ54αο ἀϊοροολῥουσν 
[οτεἰτυα ἀϊπδιπ 6886: 8. Θηΐῃ, Βαδίζπβ ορἴπιυο, νἱὰρίηξ ααέοπι ἔογιὰ 
τβεῖᾳ ταςᾷγα ἘΣ ρἰμχίτιπτη, Ὀληὶ ἄμ. δμίοσω ταβίωλ ορμοχίας 6896. δὲ 
ρα φηΐάριν ταυλλα, ρβυκα. τρρρηλῃς. εἴ ρδξνα τρείϊιἰν, ἰάηηα νϑμε- 
τηρβηΐες οἷ οἷϊο: 116 σόγο οουῖγα δὶ ργογδιβ, Ὡφπ δηΐ ἰανίϊξετ, δρῆσθ 
οἵ τασο, δὲ ποῃηϊδὶ πιῶβηα, οἱ δὲς χυϊάρτῃ, νεβϑιμθυῖδν. ἐδκελνάθα 
ϑιδιϊπαι, ἰ]ς σογοὸ πθ ἰδνίϊογ φυϊάοθιι ἱοστίἀα. χυδο ἰρίτων ὁπριϊπεὶ 
[οτϊβ ρυϊηνῃπη, δἰ δῖπὸ 8}. δἰξοιὶ του δι ϊαῦ οἰρυΐιῃ οἱ αἰ οὶ τοσγάϊνεϊτω τὸ 
δυζζογαῖ, αἰ} υλάἀθαΐυνς τηδροϊποῦιη ἰογίθιη, 6868: δἷῃ υθγο διδὰ ἱραῖ, 
πξοθϑϑιιπλ, ἐϑὲ. ΠΟΠηἶδὶ τηϑρηᾶ δἰ Βογγίάα ἰθγγογθι ἱθουζετα. ἰδ 
δὶ ἰθγγιθ  ἰᾳ νϑθιποηΐογ, υϑθδηγθηδ, δἷπ ἰουίσον, ἱπῆγιινιβ ὁ είναι πθ- 
ἴῃ, αγῖξ., ἀὐά6 οοηείπρὶς (ογίθτα τυϊτοϑ τηϑρηοδὰθ ἰογγογοϑ5 ἔογιηΐ- 
ἄαγα. σόγυπὶ υἱάδιπς εἰπιϊάατα οοηιτγατία (ογιϊτιμο. ρεαε ραγαχο, αἱ ἰῃ 
90 φυοά διὲ ὨΪμ1] ἀὰς ρᾷμοα {ἱπγοαῖ, βαφις εἱ ἰδνίτογ οἱ δδρτο, φτοά 
εηἷμι μογγίρι]6, φηριμαφιπούοπι δὲ ἰαομπήαιπ εἰ Βουῦνα, Ηἰδαχίατω 
ἔοτίᾳ886 ἀϊοίτυτς: 4114 φαΐ δ μ] Ἰομθτ, αἰλᾷ σθγο οὐϊάδην ἱμρυμία ἐς 
Βοπδϑῆμια υοοδηΐμηρ, πο δι μι ρ]Ἰοίϊοτ, δὸ οοηέγα ργᾶνα. οἵ υηϊμήπορ 
ἱμουμνάμ, φιφιηλδιποάομπι ᾳιλρ ρτανὶβ υἱδίω διπὲ, οἱ φιαρ ἱπετωνὸς, 
Ρυδοτγῖδ, φυβ, μυδγὶ δυηξ. [0 δἰΐδχω τθγι Πα. ἰΐα δα ρ ἰοίϊος, αἰΐα τόσο 
Αἰϊου, αιὰς ἰρίτυν εἰ 5. πρδεαῖε, 4υ εἰμιϊάμι5, διαὶ τοτειεϊ 

δι}, 818. ταγδμτμ ἰθνΐσο, αἰΐα ῥ᾽ υνέπιλδ. ενῃοιμιγ. οἱ φαδθονηαηδ 
ηδῖιγαο, Ἀμμμαμβ6 μουν 1] ἰα διιπὶ, δα. δι οἰ οῖτον τε δῖ] ἃ σοσαπιας 
[οτιῖς γεγο δὰ ἤδεο ἱμέγερίβε μωμεῖ, δμοϊποῖφαθ οἴποπο δ, φοϑο 
ΒϑΓιίμῃ, ἰρδύσα, φιιοφαρ ἰογγθηῖ, ραγμι υθγο πορ, 48. οηἷπι Βοτηο 
δῖ, τογει θα 111 φμοηαα δυπῖ: ΄υᾶ γαγο, Γογιὶδ, ποῖ δηπῖ, δοὶ ςοτῖς 
Ἰενίϊον, δὰξ πϑφαδαάδιῃ, τδγγι δ᾽] 1 ἴδινθη, ἀἰοινπῖανς σηδο ἃ ρἰοείφαινθ ὸ 
υἰμιδεὶ δοΐρηϊ; φηοοίγοα Εἰς να τα, Ἰαυίαμων. χυριιαδιαούσεν ἐπῆν 
τοΡυδιῖ, δαρίσυρ Ἀρροϊ πίων πον φαοᾷ {1 εὶς Ἰανοτίνος ἔγακησαιν- 
ἴπν ἀυ ΒΓ πυ}]Ὸ ἐχοθϑδα ἀ ἢ ρπίως, οοὰ ἐχ δος φησ ταὶ ρροζεωσ 
Πρ, ἔπι αημιγ,, ἅν ον ρ] οτον, δὺς Ἰδνίϊον, ἃ, φυΐδας πῇ δὲ μὲοῦῖ- 
486. ναϊριδίπανγι, δ. δὲ ἴῃ γιηὶ δὲ εἰπεῖ άϊ ςοιπιπαϊίγας υοϊρατι- 

Βαδηπα μασι οη θυ», αἴ πο απίων, δ οἰϊίω 5 νϑμοπιρππδημδ δα κὺς 
ἴδηις. πνα εἰς ργεβοίογοα φαΐ αν αἰ οἰαίνν,, φα, τοὶ νον ρεοτδοα 
γ6} Ἰενίϊογ ἰρ5ο5, ἰαη ριξε, φιαθγτος ἀπέοπν πηπὶ ἔογεϊ ηἰ μὴ} εἶν, τοττὰν- 
116, πεφας ππθιυαὶ φυϊοφηδμς, ἀῃ, ἰδ} νοις ΒΓΟ ἔα δὸ ἀϊοίυπι, δεῖς 115 
ἴβδαμ αυόαπε ἐππογο: Γογε τυ ἦο δαϊεὶ ταϊοποιν ϑοσοΐμις, τα ριπενο 
πιοηρδία, αροβόθγο ἰαθοῖ, ἡποοίγοα 4υϊ ποπ- ρθε ὅβῃο φιδιϊηρέ, ἃ 
δυϊ δἰμιρὶδιι5. 6δὲ δὺν οουδιθησ. υϑγοπὶ φαὶ οἷν; Βοπρεζωαν ἐβαξαπι 
ποπ, πηδίαϊ!, δόμα ἰογιῖα, δαὶ, εἰμ άμ ἰρίμας αιᾶρ προ ἀδοοῖ χαραῖ, 
ἀμήΐαχ, νόγο. πὶ φιΐθη5. πον. οροτῖρὲ πῆι: ἰοτιῖς. ψδτο, ἐπὶ πέγοσοξ 
δ}: φυοῖ ἀφορῖ, δὲ ῥσγοῖῃ τηεάϊοϑ, ὀχ σεῖς: πᾶν, φάθ ταῖῖο, σίας, ἐα 
οἵ. πνδίνίς οὲ δαφιιθε, αυαθ, ἀπ ΐθια τρᾶσηῷ ροῦθα ἰπεοειαψοα ἱπίο- 
γρηϊία, τἰδὶ δἷπξ. μρη δία, βιιθίγο μαι ἀσυρσηδιν γαῖ ἑΐνεξ, οὐδας 
νθτο, δἰΐμιη ἤρθη ἰπ ῃοπῖθ ἱρρᾶ, δι ἷδ, εἰμνϊ 5, τϑγον δ δἰ ἐμΐγοθς φοῖς τε 
ἄρτηῃ: δοὶιιβ. ἀμΐθην, ἰοτελο Τροίας ἰαρουὶ οὐτεπιρογωῖ. δρεοῖδα ἀπῖδαι 

Γοναϊτη ἀϊηΐδ, φυΐη ιν. δην ἤθσαθτο, ργορίογ δέμε ἰταἀίηϑαν φολυμέρτο 
δἷο ἀρροϊϊαϊας : δαάρην, ον πν οαπὶ δυβιποαμὲ, πον ἴάτιει, εαϑσεν ΟΝ 
οδμδᾶϑι. ἀμ} 16 απα, οἰ ας. φῶτα. γϑγοουπάία, ματῖς; οἴνονα πο ανις, 
ἐχ μονα ἀσησηο, γογώγη, ρογίδοία, πον φηοινρἀπιοάσμν ἀϊχῖς ϑουτα. 

τδ8, οἱ, ποτε, 5ϑά, αἰ χα πουγ δι μιν σοσποβοδηῖανν τεσῖς 
ΡοΓ ἱβπογανείανι αἱ ἱπυροτι ἴαμα, νυ οἶνξ, δοὲ ρυεύογημι πσαπούπσον 
Του τυο, αι. ᾿ὶ. ον  ϊα, δαρεροι, ΕΠ. γόγοδαυροιῖδο πααιαναν 

Ργεμβοπήϊπι, αἰΐα ταζδυμν Ἔχ δρο. παροίϊην, φοι ἰπυϊοιοοιεῖ και εἰὐτα- 
αι Ροτγιουΐδ. δυδοϊρίπηι: πᾶπε, νι πὶ ὁρθην δοίοῦ αὐάοτο, μομγεικο ιν 
αἰΐα ἐχ αἰξίζδοίινοτι ππροϊοηια ταϊϊουδ. Ἔχρογα, πὲ ἀπιοῦα ἔνανα δα 
ΘΘΠδΟΓΏμ, ΠΑ δῖνθ ἀπηρὲ αοὶς, δυάρχ μοϊς φῶ επεῖθος Ἐεϊς, 
τ τα χιθ ρογίουϊα δυδεϊη δὲ", νοἰμὲ φηὶ ἐπ. Μοιηρονίο ἐγγάππαις δὲ- 
οἷά, εἰ ἵπ τοῖα {16 φιθιῃ αἰ υΐαθ γοοϊαηῖς εἶνο γα οοπισονοδῖνες 
πϑῖη ΘΧίγα 86 γῶρί τεῦ ἀπίμηπ5. πα δὲ ἔδγαθ δι νεβῖτος ίογιες ἀΐοσν.- 

ἴστ, ποὸ δυηξ ἰᾶπηθη: σοποϊδίαο δῆ δαπέ οἰπκιποῦὶ, ποῦ ςοποίεπθας, 
υθηιδ πού οἱ δυάδοδδ, ἐπα υαΐδο δαπὶ νὰ πεδίον. ποᾶχ σε 



᾿ ἘΤΗΙΟΘΟΟΙΟΜ ΑὉ ΕὔΡΕΜΟΜὲΊΙΠΙ. 

δοϊείη Ὠδθηγαὶίο ἐδὲ δ δῥὲὰ ριξεοϊὰ Ζοτδα ἀδ1 ταν δὰ δηιὰ ἰλαὶ χαᾶν 
ρΡτὸρίετ εἰ ραοτὶ Ορἤπηθ ἀπὲ. οἰνη δ δάξοπι ρτόριες ἰεροτὰ οχὶ- 

30 δῖ, σδίετππι Βαγάτα ἡαἰϊὰ δεουπεϊατὰ νυ αϊδῖη οοταρατδία εἰ: δὰ 
κοδουϊδιίοποο Ἰδπηδὴ τὰ ῥετίο} 15 ἢσαῖα ἀδέδταπε Ἀάθο ὑγηθΐα ΠῸΒ 
ταδάϊοογεπι. ἦς ΒΟΥ ΡΙ δὰ5 ἰξίταγ σαμα δἰ οἰ ΠΕῚ ἰαῖπ ἀν χουπιδδ, 
πὸη δῷ τὸ ποτ ἀς Ηἵδ ἔπδία5 ἀδτογιηΐδατο. ἴῃ ἀπ γεγβαίη ἔριταν 
μόνη {ἰὰ ἀϊοαπαν τὰ θα» δἰεςενα, δὰ 6016 68 Π886 Ὁ] ΛΕΩ Τὴ [85 
Ῥαὴξ σοττορενηπι. ἢδπὶ αΐδυϑ ἀ11ὰ ἀἸΠὈἘ6 ἐπεί αἷς, αἴϊανα εἰλαὶπὶ 
δοϊοτείῃ ἀϊνοτθαπιχαε αἰεοῖπιι, ποὸπ πέτα ῥὰτῆϊ. μι αὶ ὑποΐθ: 
δέαπι αἰΐφαδηι ῥργοϑρίεἰξ, τοῖας σάτα χαὰ ἱπνίαἱ λὰξ αὐπγαῖ! ἐπὶ ρὰ- 
ἄοτε δουΐονοὶ (ἘΠ ςπηϊατ, δἰ ἃ πότπθη βογάππιατ, 60 φῃοα Ὑε δ τπα- 
28. Βογὰτ [ΑΠΌ τοδί ογῶτα ἐδ χασΓετα πδίαγα ἐπεςὶϊττίπὶ Ὑἱ ἀθῖττ 

δ ἰπίοττο. χαοοῖγοα βοπππηῆ, παρα δ οἱ τη 1165, ξοτίοα ἰδπιδη δαπὶ ἰὴ 
4αϊθαδάδαν, δὲ ποπη}}}} ἀατί ἂς ἰ0] ΓΑ πῖθϑ τη άϊ, υἱἀδίητ δπΐτο ρτο- 
Ρεϊποάππι ρῥτγορτίππι [ογεειἰπῖϑ πὴπππδ 6556 οἶτοα Ἰπογίοπι ἐϊαδχαὰ 
Βοογπδίοπι γεοῖθ αἴβοὶ. πδηὶ οἱ ἰρογοιῃ ἠδ15 οἱ οδϊοστγοῖη, Ῥγθ δῦ 
ἃς ταῖϊο ἀἰοῖδι, βυδάπεϊ, οὔπι 4 ροτιοαΐο ἈΡϑίπε, σόγαπι αἱ πιοτῖδηὶ 
1101}. οἷ δὲ εἰπε ἀπ, ποῦ ΟὉ ἰὴ ἃ εἰδὶ Ὁ ἱπιετταπι, ἀπὸ γογοὸ δά 
δδζεπι αιϊάοπι πιο ἢ} 8, ογρὰ ᾿ποτῖοπὶ ἀσξδιη ἱπιγερία αν, 1118 χα οηὴ 

"0 ἰπιϊάτϑ, ᾿ἶο δυΐετη [οττίε ἐπ ἰοὰγὶ δᾶδο χαθαξ, ρογίου ἐπὶ Ὠδήσθδ ἐἰὰ 
όπϑίαγο τουτὶ ΒΡ π5 ταπτάπι ἀἰ οἰ ταύ, ἅπας ἰπ ργορίπηπο Βαθεηὶ ἐἶπ8- 
τοοα! ἱπίογίττς οἴζεςιἶνα. ἀρραγεῖ δαΐετα ρευ σαί τη, ἀπαττάο ρτῸρῈ 
ξεγηἰζατ. του Πα ἰρίτατ, σγοὰ χαδ6 υδγϑαγὶ (ογΈΒ 8848018:, αἰοτα ἰαπὶ 
ποδὶ δυπῖ, 60 ποῖ δρραγεπιϊὰ οἴεοενα ἀό] στα οοτττρεῖν! οροτίοῖ, 
δα4α8 ποῦ ῥσοοὺὶ δ8ὰ ἱπ ρσόῤρίπαμο ἀῤρδίέγε, πὸ πιδρῃταάίης πὰ- 
τοδηὰδ υἱγία8 ργορογοπειι ἐχοθάοθγθ. ἡπδεᾶδπι δπἷπι Πδο δ σθαπὶ 
βϑὲ Ὁπιηΐθαβ ἐδγη θα υἱάθαπίαν Ὀρηδηζες ῬόγοΒ απ, πὲΜ1] ὀπὶ 
γϑῖαξ χποπιϊπα8, σπειμδάιηοάπη οδ] λα ἐγ ρίάαχαε εἰ ἀἰΐα χυδοδάδπι 

40 σοΥροτ8 Βηπιὰπὶ ΠΑΡ ̓τὰ5 υἰγαϑχπο δαρογαηὶ, ᾿ΐ8 αηϊμιν εἰδοοη θυ ό 
ΠΟηπΠΗ 8 Ορργϊπιβτηογ. ἔμηϊἀϊ οπίπι ε δα άδοοϑ βευυπάσπι Βα ίταϑ 
ἀφεϊρίπητατ, 1115 επὶπι ἤοπ μου Β᾽ ἴω Βοτγί 1 Π8. ἑάπιοὴ υἱάσητατ, οἵ 
ἄπὰε Ἰενίτετ πιοίποπ δα δπηῖ, το βοπιειήετ : δα άάοσϊ γότο ςοπεγαγι πὶ 
ΒοτγΒ Π| απίτηοϑα νἱἀοπίαν, ἐξ χαὰε Ὑ ΘΝ πιθοῦ, [εΥ τού : υἶγο δαϊοτα 
Τοτ σότα ΒογυΒ|18 πιαχῖπιδ. χαοοίτοα πεο δἱ φαΐϑί ρτποτδηῖογ ρετίοπ]α 
δαεῖίπεαι, (οτγιΐδ οδῖ, σοἰαὶ φυὶ Τα] πλόπ ἐχ ἱπδαπία ἐδγαϊ ΠΠ]Πδτηπι, ἂς οἱ 
ςορποδοδῖ φαδηϊαπι δὲ μοι οηϊθτα, δὰ ἴγαε ἱπιροῖα ἀραὶ, σα οτοδαπιὸ- 
ἄππι εἰ (εἶταε δαπρῖῖα ἀγτηΐβ οοοτγαας Ἀποθίοο: εὐἰλασπιοάὶ (ατίοϑα 

10 ἰοττυο Ἰπμεβὴ Βαγβθαγογυτη δϑῖ. ποππα}]}} γϑγοὸ ΟΡ ἀ]ϊ88 γοϊιρῖα- 
168 Ρετίουϊὰ δαδιϊπεπε: πατὰ οἱ γα υο]ργδιετα μαροὶ απανάδηι, οὔπὶ 
Ὁ ΒΘΠΙΡ6 ὈΪἰοὐἶθ δηπιαπδθ. γογητὴ ἢδς δὲ ΟὉ εἰποτηοάϊ πθο ΟΡ 

185 γοϊαρταῖοϑ τηδίοτίππνο τυ ογαπα ἴάψατη Ἰλοτίοτῃ ὁμεαῖ, ᾿πϑῖτι5 
αϊεφηδία ρτορίεγεα τπειῖῖρ ἀϊοαῖαγ, πατῇ δὶ σχπουΐ ἱπόππάππι οἷξ, 
ϑῶΘρ6 ΡΘΓ ἸΠΊΘΙΠ Πρ ΓΘΙ Πα πὶ πιογεγθηῖην ἰαϑοῖνῖ, χαστιδάπιοάοτη οἵ 
Ἡσάϊε, ἐαπι ἴρ88 φαΐ εν τηοτῖθ τοϊππη δ, 864 ἰπζεγε ΣΡ 68 δδπὶ δαδύῖ- 
ΜΚαβ ΧΙ δι μι ἀξ αἰ χα άαπι ρον ἱπέοπηποπεαπ οὐτξηπι δἰ δ᾽ οο- 
εἴϊτεπε ἰοῦ ἔππι, ποι ἱφπατγὶ δἴζομιι οοτίδπι στο ἴϑτ ργοροσίξδπι; 4πὸ 
Χ βέπετα παῖυ8 (ογίϊ9 υἱάδαϊατ. πέσαες δὶ φυίΐδ ἀοίστγεδαν ζπρίθηϑ 

1230(ηποά δοΐδαξ πηι] 11) πιοτῖεπι δοοστσαῖ, ἰογε παγίς. χπεπιαάπιοάππι 
δὲ Αραΐβοη ἱπᾳαΐς, “ργανΐ παησαθ ποπιΐποϑ, ἀο] γα υἱοῦ, τηογίαπι 
ὀρῖαπε" νοι} Οίγομθτα ἔαδηΐδε ρογθίβοπὶ ον ἀοϊογοτὰ υἱοοτὶθ 
πιογΐετα ορίδδσε, ᾿ἰσεῖ ἐπυπηογίαίθτη. ποῦ βύσσου] Δ ἷ9 ἀϊεϊδαϊ χυΐ 
δα ρετγίεἷἰα ρεγίοπία δυϑιποης, Σὰ φαδὰ ρΙὀγίψαθ 60] 6 πὲ πὶ ϊδηῖον. ἰά 
δ αυς οοἠϊτγατίπτη ΘΟ ΥΔΙ͂α δοηϊθη το, ὁρίμαπεῖδ βοϊοὐξίατν ἕο τα- 
ἄϊπιθτα 6896: π648π6 ἐπὶπιὶ απΐὰ πονυεσίπε Βοττι δι ϊα, φαὶ δαροτ πιᾶοτο- 

“0 πἰβαϑ ἰδου]οταπ ἱπρτγεϊ διαϊοετπι, ἰᾷ δὐδὶ δσαπί, δδὰ χαΐα ργβοϑι 
οοπετα ἰβεϑίοπετα δχρίοσαια μδθ επί. πϑφῃα επῖτο πὶ δυδδοΐπϑ ρα- 
βηιδοῖ, ἰοοῖτοο ἰοτῖοδ δαπὲ; χαθιρδάτηοαπι ὅ60 τορὺτ πες αἰ ν δα 
ἴαπῖα Τδορηίπι ἐοταϊα Δίπεπο βἰρπαπε. υἷγ δηΐπι, πὲ παῖε, ρβδαροτ- 
ταῖθ ἀοπιδίογ οπιηΐβ. ταβηϊξεδῖα χαΐϊάαπι, σαπα Ἐπιἀΐ διπε, ρογίσαϊα 
ταῦυθο δυδπεηϊ ργορίεγ ὀχρευϊδηϊίαμι, ἰάψαε χαοὰ ποτίονίμε ὩΟῺ 
φὰδε αὐρὶτγεηΐατ, ἐπτῦ ραγδίατη ποδοδηΐ ργαθοἀΐπηι. ἀγξυπιοπῖο εδῖ, 
αοά οὔτ ρτβεδι ἀϊαπι βαρ θγα πὸπ ραϊαηΐ, πιαΐδ ἴαπι τὸ συ θα ἰτητοὶ- 
ὩΘΗΈΡυδ ταϊγοοθάση!. ἱπῖεν ὁσπηεδ ἰρίτιγ ραγίθϑ δε υἱάειαγ υἱγίατὶ 
Ῥτοκίτια, πε εχ υδγεουπάϊα ποδοῖν (οτετα ἀο. χαετοδ τη οάπτὸ 
εἰ Ηοππόγυ Ηδεΐοτεπι δου θῖξ μετ οα]ατα ΟΡ ἶπϑα σεγϑοῦῃ ἀϊδ ἱπιρο]- 

40 δία. Ηοΐογεπι νεγεοππάϊα οερίξ: “ρυίπιιϑ πάπαῦθ Ροἰγάδπιαϑ πιὸ 
τερτθβοπάοτ!" αἴχαε θὰ εϑὲ απαπὶ ἀϊχίπιυϑ εἰνί]οτι. σδίθγαπι γϑγὰ 
τιδατια μδεο εϑὲ, πθῃπε δἰἷὰ ἐχ ἔὰ 816, δε ἃ Γυτογὶ δἰ μη 8 δδὲ ΓΟ ΓΑΓΏΤΩ, 

615 

ἄνεε ὑμῶν δοραηταγ. ἠοχήβ δηΐῃ γεὶ ΟΡ ἱρῃποπιϊπίατη υοἱ ἐπ ἵγα, 
γε] ηποὰ ποῖ πιου τιγοϑ 86 ἈΥΡΙγθηΐαγ, δαὶ ααοα ἰοῦ τα Β68 ρτδε- 
ἐεγναϊϊνίς ἱποίγι οἱ δῖπι, δαδύπογο Ἠογγ ἢ ορίπογ. πᾶπι τ πἰ μι} 
μον Β1}8 δον ἰαἀἰταήπξι οἱ χαποπίοπι υἱγῖτια οπιπὶϑ οἰθοιῖνα οϑῇ, 
πεῖηρο, τξ δαρτγα ἀϊπίπιιβ, φαοά οὐγα ΐα ρταιὰ δἰ ἰςαΐα8, οἷα πεῖ ρ8 
4ιοὰ Ποπεϑιίαι οδῖ, ἢυῖπο ἱπδιίποῖα δρατιγ, ραιεὶ ζογι παίποιη, χαΐα 
ἶτλαν ἐπι, Ἠουτ Ια γαῖα δἰ ουΐπδ δυδποηάδ ἄοςεγε. πθαᾶε εχ 30 
Ἰεπιογαπάδα, ἂὶ χπᾶς ἱπαϊςίατν δόγτηαϊ, πέψπαθ ΟΡ νοϊπριαἴεπν, δε ἃ ΟΡ 
βοΐδτα Βοηδϑίδϊθιι, φῃοπίαίϊη δὲ ποῖ δ: Ποπεϑίππι 86 [υτίοϑαπι, ααΐἷδ 
ἴαγρα, ἰᾷά υδᾳαδασὰνη δ ΓΕγῈ. οἴτοα θδ6 ἱρίϊαγ υϑγδοῖαν ἐογ τα ϊηΐδ. 
γα !οοτῆίδδ, οἱ φαοταπι 81}, οἿ ρτορίει φηὶϊά, εἰ μου 1 χαλτα υἵτα 
ΒΆΡοδπε, 8818 ἐπι ρ γδ σθμ ϊαττιτα οΧρ]ΠΙοδμτιτα νἱἀῤίατ, 

2. Ῥοῖτο ἀδ τοπηρογδηπα οἰ ᾿πιετηρεγαπιί ἀοΐποορθ ἀΐβϑαγόγα 
εὐπαρίπιττ. ἱπίδηιρεγαπα ἀπίοπι τα Εἰ [αγίαπι ἀϊοἴτατ: ἱπεεγάππι οπΐπι 
ἀπαπἀο πο οϑὲ οδοϊϊρατοίπ πδὸ δπιθαἀδίαπι, απετηδάπιοάυτη ἱποᾶ- 
διγαϊαπι ἀἰοῖπιι8, φαοα ὀλῥεγαϊοβ ποῖ 511, ἄποττιπὶ οασίγατὶ ποηηπ]1 ὁ 
Ῥοβϑαπῖ, αἰΐδ πὸη ροβϑαηὶ (ἀϊοϊπια 8 δηΐηη ἱποδϑϊγαῖαπι δὲ ποῖ οἃ- 
βέγατὶ ποὴ ῥοδϑῖξ, εἴ χπδά οππὶ ροϑδῖξ, ποῦ δ[ῖ ἰδηνθη οδϑιγαῖππι). 
δῖ. δὲ ἱπίθιπρεγδαηϑ ἤϊοτγ νὸὶ χφιοὰ τδιῃ ρογίεπι οδϑι ραιϊϊ ποτα ιδ 
δδίαγα ἤοη δάἀπιϊϊιλῖ, γεἰ φυοά δὐτηϊεῖαὶ χαίταν, δε παπχυδπὶ εἷϊ 
ἐδοιραιάηι, γα βπεγ ἴῃ ἰδ ῥδος δ 9 4086 τϑοῖθ πιο ἀεγαϊαγ το πι- 
Ῥετῶπα. ἴαχε δαπὶ οπΐπὶ ἱπιδιιροτίοιι Ἀοπιΐπ 68 ἱπτοπιροσδηῖε ἀϊ- 
σαπῖαγ. ΓΏΓϑατη οἱ 14 ἱπτουηρΕΥΆη5 ἀϊζίτιτ, χαρά νοὶ δδερτθ γεἰ πο 
Ὀλγαΐπῦ οαϑεῖρ ὁ υδ ὉΠὰ δπιθηἀατ] χαδαξ, οὐπι πα  Πατῖαπι ἀϊοαίατγ 
ἱῃιοπιρογβηῖα, ραῖεϊ οἶχοδ τοϊαριαῖδθ αυδθᾶδπι εἰ ἀο]ογθϑ υδυϑασὶ. 10 
ταῖν ἢποά εχ ἀϊδροδίτίοτια οἶτοα ἂν υατίδ εἴ ἃ δὲ ἴῃ σίσθτη οἵ 8Ὁ δἰ δ8 
οπήποϑ ΘΠ ἐγαπὶ. ρυΐαϑ δυΐοιπ ἀοδοίρϑίσιπθ Ζαο ῥϑοῖο ἱπῖδιηρε- 
Γαπιίδτο ἀρρο!]αϊΐοπε ἰγαπϑίδγασανϑ. θδῖη 608 4αἱ πο ΐ]ο δεῆδι θγρ8 
δδ5 ἀοτητθου πίογ, 96 5808 411} γοσδῃξ, Βοημα αἰϊπᾶ ποπιδη ἱπι- 
Ροπππε. νεγτπι ΠΟ δϑὲ ποίᾶ Βδδο δἴϊεοϊϊο πεζθθ υπ]ραγὶ8, ἐο χποὰ 
Ἱηδρίδ ἴῃ δίζογαπι βάγϊοπι ρβοσθίωτ, οἵ απο σοπροηίττϑ δῖ οπιπῖθα8 
ἱπουπάογα αν οἰπϑπιοάϊ δοηβϑ8 εἰ ἀ 6] π|116. Βυϊπθπιοαϊ δαΐοπι δαπὶ 
ππὸς5. οοπιϊοὶ ἱπάπουπῇ, δροδὲεβ Βουπιΐπθθ, πὶ πὸ πιοάδγαϊα χαϊάθιπ 20 
πϑοαϑϑαγίασας α]16 δυαυϊδις ταΐϑοθηξ. δὲ χυΐα Ἰθτρθγϑῃϑ οἶγοα γῸ- 
Ἰαρίαϊεδ νοσϑαΐῃσ, πϑοῦδδππι δὲ 6ἘΔΠπὶ Ἐωρί ποῖοι ηπαδάδπι ἰ1Π ὑγο- 
Ρδοίτδ8 6866. άαπο θδε 5'ηὶ δῖα, Ἔχρ]οαγο ορογίθι. πόχαε ἐπὶ πὶ 
εἶτοα οσαπες ουρίἀἰξαϊοθ οπππίδαῃε δαανΐδ συ δδῖιγ ἰαπιρογαῦδ, δε 
ορίπίοπε χυϊάεπι εἶτοδ δοη δι} 1118 ἄπο, ξυϑιαθὶ 6 8. ]ΠἸοοὲ δὲ ἐδηρίθῖ]ε, ὁ 
Τ γογὰ δυΐοτη οἶτοδ ᾿πρ 1} .}18 ταπῖατπ. πᾶπὶ οἶγοα νοϊαρταῖεπι 4π86 
εἶιτα Ν ἐπετῖβ οπρίἀἰταίεπι ἀϑρδοῖα ᾿ῬῬΪΟΠγογυτα, δπὲ ἀοίοτεπι φαΐ 
τογρί απ αορεοίτ παδοίζατ, ἂπὲ δᾶπι αίιαα εχ δπάϊ Ποῦ δπαυΐῖεγ οοπ- 
δου δοτατι δαὶ δὅσπδ, δαὶ χαδὲ οἰδοῖα (γαρταπτίαπι δαὶ Τοοι ἀοτοτα 
Ῥτουθηϊῖ, πο ψογϑαῖιγ ἐετηραγδηβ. πδῆμς Θηἰπὶ ταὶ ραἰίεπάο γε] 30 
πὸπ Ραδσπἀό ἀϊοίξτιτ ἱπξέπιρόγαπθ. δἶνε ἰείτατ χαῖβ δαξ ρα]  γαπι 
διδίαδμι δαξ δσθυιῃ ἂπὶ Πομηποπι σογηδῖ, τοὶ ϑπαυΐξοῦ δυάιδξ οδποη- 
ἴεπι, πδὸ δίρθεγο πὲς ἐάδγθ ποο Νεποτὶ ἱπάθϊρετγα υο]ΐτ, δὰ ρα οἶγα 
φαΐάογῃ νἱάοτγε εἰ οδυθηΐθιη δπάϊγα, 18 Ἰπξοτη ρόταπδ υἱ ἀδαῖησ, Ζαθπι- 
δἀπιοάππι πες ϑίγεπαπι οϑητ ρα 5 ἀο] η. 66 ἃ οἶτοα ἀπο Βδες 965- 
δἰ 5111 υεὐϑδαΐαγ, ᾳπᾶδ δ το χαογατη ἀπἰπιβηϊτίατη δε πϑῖ θη ἱποπστθη- 
τὰ ἀοίοτετα νοϊαρταΐετονα οἷδπξ, δα 80 Π}6εὲ χαδδ ραδξα ἰδοῖανε 861- 
ππταε, σδίογππι 4υδο το] πιΐδ δαηϑῖρτιδ ϑθαντα δχίδταπτ, πα ᾿ατὶ ξογ61231 
1119 ϑεπδᾶπι τηουθπῖ, πὲ οἶγο ρτορογοησιῃ γοἱ ρου τπάϊπίδ οοἢ- 
τοϊ βόλον τ Β1] τηδβιόρεγε πιουθγὶ νἱάσπεωγ. δβεὰ πϑὸ δα βου] δῆο- 
πῖδυϑ δοπογυτη τ 6486 ΘΟΠΒΟΠΑΠ πα, πε 486 δῦανο δαὶ ταν ΐογ οἷδπ- 
Ἐδαα, ἸΙσοῖ οἴσπθδ ϑαῆϑα8 δουξίιιϑ ρογο ]δπΐ. δ6 ἃ δὲ οὐοτῖθηο [8 γδπ- 
ἄοηὶ τιαχίτηθ, φαΐ ρεὲγ δοοΐάθπδ, ποὴ ῥεῖ 8686 οβἰβοϊδπί, ἀϊοο δαΐεπι 
Ῥεῖ 86, φυΐδυϑ ξαυάδπιαθ πες δρδγαηξεϑμθο γοοογάδητοϑ δἰϊπὰ, υοἷαὶ 
εἶδέ δαὶ ροῖαϑ: πᾶπι Οὐ αἰϊὰτη, ἕος ε91 εἄεπάϊ Β᾽μεπάϊπε νοϊαρίδ- 10 
ἴοτα, ἰΐ5 ραπιάθπηαδ. ρῈτ 88 υϑτο, πῇ 6εϑὲ ἱποοτῦτι εἰ ἤοτγαπι. σαοοῖγοα 
δοϊϊε διγαϊουίουϑ ἀἰϊχὶς 16 φαϊάοπι ρα] οἢγα, μδθο ὙῈΓῸ ϑθδνεγ ἔγα- 
Εῖατο. εἰ χηπΐα ρῃϑία Ὁ 1] 6 αἰϊψποά, ποπ οσπῆθτι υο]αρίδξοτι ἴδγβα εἷ- 
Ἐπραηῖ, πϑο φυδηξατη οχίγεπιο ᾿ΐπρηδα δρίςδ, δε χπδηΐασ ἰοἴο καϊ- 
ἴστε δ6ηττατγ. ἀθδρτορῖοσ ρυΐοπεϑ ποπ ορίδπξ ἰἰπρπαπι Ἰοηράτη, δε ὦ 
φαοιιδάπιοάαπι ΡὨϊοχοπηϑ εχ Ἡγτίάθ, υα]τατῖϑ καϊῖατ. ἰἴδαπε οἷγοα 
τη ΙΒ Πα, πὶ δἰ περ] οἶτον ἀΐοαπι, ἱπιοπιροτγαπεῖδ δδξ οοπδεϊα θη δ, οἶγοα 
δὰ οἶγοθ 4686 Εἰἴΐδηι ἰαξαπυροσϑηϑ υδγϑϑῖτγ. πδπὶ νἱποϊ πα, οἀδοῖ 89, 
Ἰαχατία, σγαραΐα, δἰΐαπν οπιαΐα δἰ α8πι0 αἱ, οἶγοα δθηϑα8 φταθάϊοῖος δαηῖ; 20 
4889 ἰπ ρατῖθϑ ἰπιειπρεγαπίΐα αἰνίἀἰτατ. ταγοτπι {πὶ γίδιι δα ἀϊοπα 
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οἰζκοϊαφαο εχοοάϊξ, ποι ἀἰοίτατ ἱπίετρεγαηδ, οἰξταπδ ἱρτιομιϊπίδπι 
τῶῖοα εἴτοτγοθ υἱαρογδιηπδ, δ᾽ ᾿ΓΟΓΘῚ8 οἶγοα 486 Ποη ἀϊουπίαγ οου- 
ἄποηῖϊεδ. ἱηοοηιίποηῖεδ γθγὸ ἢξς ἱεπιρθγρηῖδα δυηΐ π6Ὸ ἱπῖειπροσθη- 
469. ἱπδεηϑαῖαϑ ἐρίϊοτ, δαὶ 4ποοπηημε δἰΐο ποιπῖπα ἀρρείϊαγε οοην- 
αἰαῖ, φαΐ ἴῃ οπιπίθαϑ ἀεβοῖαϊ φυΐβαϑ δοϊοπὶ ρίδγυηζια οπιηεϑ ραγιὶ- 
εἴραγε δῖφαβ ἰδεϊαγι. νϑγῆπὶ 4] ἐχοϑάϊι, ἱπίθιιρθγθηϑ δὶ. οπῖπδϑ 

30 δηΐμπι Πἰδ οἵ πδίυγα ζδυδεπὶ εἰ αἰΐᾳπο εἰΐατῃ προάο οοποπρίδουπῖ, ΕΟ 
Ἰλπῖθη δῃπὶ νοὶ ἀϊοππίητ ἱπι δι ρογαπῖθδ. πατὶ εἰ σοηδεουϊ ΠΟῚ δΧ- 
εεαυηὶ τοαρίδ απαπὶ οροτίδαὶ ραπάδηάο, οἱ ποη οοπϑθοιὶ τηᾶρὶα Φαδτη 
οροτίοαι ἀοϊεπάο. ϑεὰ πες ἀοίογθ υδοβηῖεϑ ἀϊσυπίογ: ποη επίπι ἀε- 
Βοῖππι ρδυάεπάο ἀοϊεπήονο, δοᾷ τηδρίς δχοβάυμι. φυΐα ἐρίτατ οἶγοδ 
Μαες εδὲ ἐχοθϑϑῃ8 ἀοίδοϊιϑ4θπε, τηρηϊοϑίυτα φυοὰ οἱ πιβαϊοογί(α8, 
αἰ Βαρίταδ οριϊπιισ 6δὲ εἰ πἰτίψιιο σοπῖγαγίυβ. ἐΐαφυα ταπιρογδμῖὶα 
δἰτπ9 ργδοδιβηιβϑίμνοϑ οἶγοῶ 4.86 ἰπίοπη ρεγαπϑ γδγραῖϊυγ, 4α δε ἷπ 

ἀϊοιῖ ἰαοπηἴ5 δαη ΙΒ. ΠΡ π5 ἔθη θη τη δ ἀἴαπι ἰῃ 86 δὶ τατἰ8 ἱπι απιρογαπ- 
2 ἄδοᾳπα πιϑάϊοογίϊαθ εχίδεῖς, Ἔχοθϑδὰ8 Ὑ6γῸ ἰπιετορογθηια 68. ἀδ- 

ἔδοῖπϑ δαΐοπι ποταΐπε οᾶγοὲ, δῃϊ ϑιιριὰ ροδῖ188 Δρρεὶ ]αἰΐοπεε δοι ἀΐατ. 
δοουγαῖίαδ γθγοὸ ἀείποερ ἀδ ᾿ποπηΠογῶπι βεπεγο ρογι βοϊαδίτατ, υδὲ 
ἂς σοπεϊποητία ἱποοηεἰπαπιίδαυε δρΘπιιϑ. 

8. Ἐοάεπι ρδοῖο ἀξ τηδπαποιπαΐης τρί ἀϊδίου δοηιϊ θη τη 
δῖ. ὯΔ δὲ τηδηϑπδῖυαι 4πδίθμι 4πεπάδπι 6886 ἐγρα ἀο]ογοτη εχ ἵγα 
Ῥτγοίξοϊυπι οαγηίπιηδ, δαρτγα οπὶπι ἰσδουῃἦο τὶ ρίάο εἰ ἀρτεϑιὶ (οπιπία 

40 δηΐπι δος δῃηὶ ἀϊδροδί[ἰοηΐϑ οἰπδά μι) δαγυΐϊεπ οἱ ἱπδεπεαΐϊατα Ορρο- 
δυίΐπητϑ, ἐο φυοά ἰΐὰ νοσοητις ἀποιαμοι Ὠοὴ πιονοδηΐῃγ δὰ ἰγᾶπι, 
φαΐραε ορογίεαϊ, 564 ἰΔοδϑοῖεὶ ίαςῖ]ε8. πατη! |6ϑ4π6 5ε8ὲ ργϑεβεδπὶ δὰ 
οοηξεπιρίππι. ορροϑίτα δηΐπὶ δὲ δὶ ἴῃ υΐοθαι δηηὶ σα θγῖεν εἰ ἄερτα, 
Ἰδηΐῖοτ οἱ υϑμοπιεπῖογ, εἰ ἀοίογ, αυθπι ἴγαπι ἀϊοῖπιαϑ, ἰοπρο ἰεπιρογα 
ἀατααϑ, εἶ φηὶ Βγενΐ. χαοπίαπι γϑγο, φπειπδατηούυπι οἱ ἴῃ δἰ 8, ἰνὶς 
ηυοᾳπε δχοθδϑι8 ἀδίεοϊπδπο τερεογίμγ (τρί π8 επΐπι οϑῖ εἰπϑπιοάϊ, 
4αὶ οἰάπϑ εἰ πιαρὶδ Ἰοηρίογεηαθ ἰδιῆρογα, ἴδηιθη 60 απᾷπάο ες 

50 φυΐβηδ οροτῖεϊ, ἃς ἴπ πιο εἶδ αἰβοίίαγ: δοῦν] 18 δαΐεπι σοπέγαγίπ 4ι:- 
Φρίαπι εϑὲ), τηϑάϊυϑ ἱρίξατ ἱπῖεγ ἴπ86 ]αα  ἰαΐδιη οοπϑἰξ, εἰ φηῖὰ υἱετ- 
πὲ Βαρίϊτυδ υἱοϑαϑ εδὶ, ραϊεὶ τηδήϊυπι πόγυσι δεψααπιπίδίεπι 6886: 
πεαηε οῃΐπι ργαθοηγτγίξ δὺς ὀχοθάϊι, πεηε φυΐθυϑ8 πον ορονῖεῖ ἐγα- 
δοϊϊατ, πες φαίθυδ οροτίεϊ πο ἰγωδοϊ ηγ. Ὑροζίεεα οὐπὶ οἷ πιδηδτι8- 
τπάο οἶτγοα δδβϑάεπι αἰϊεοϊΐοηεϑ νδγϑεῖαγ, Ππαρττ8 ομρίϊπιυδ, οτὶς δὲ 
τυδηδιδία ἀο τι οἀϊοογαε φυδεάαπι, δὲ πιδηϑυσῖυϑ ἰοΐογ γἰ κί υπι δατ- 
συἱϊεπιχαε πιοάϊιε. 

ἀ, δαῃὶ ροττγο εἴ πιὰ ρηβηϊτο 88 εἴ τιορηϊβοεπιία εἰ ΠΡΟ γαὶ τα 
πιραϊοογαἴοϑ, ΠΡ Ογα τα 8. οηΐην οἶγοα βου ϑ! 0} 61} ἀπ 8. ΟΠ θιη 488 

80 δου! αῖατη νϑγϑαίηγ. πάτα 4ἱ οἵπηῖ δοχυϊοϊοπα βαπάεϊ οππ πὶ 406 
διωϊφοίου ε ἀο εἴ, υἱγιτη4θε τηδρὶδ Ππᾶπ οροτίεξ, 1ΠΠ1||0 8 γ8119 εδὲ; αυΐ 
οἰτατη4πε ταΐνδ δι οροτίθαϊ, ργοάίμιϑ: 4ιὶ υϑεὸ υἱ οροτῖεῖ 
παἰζαπιαιο, ΠΡ γα δ. οἱ οροτῖθε, ἢϊο, νϑῖς ἴῃ ἰϊς δἴϊατα, ἜἘχρόπο, 
παειηδάιποάιιπι τεοῖδ γαϊϊο ἀϊοῖδι. οἱ φαίδ {1 φηΐϊάθπι 11 δχοῦσϑα 
ἀο[εοϊπαφας δαπὶ (πδπὶ ὈΡὶ οχίγοπια δαηὶ, ἰδ ἰς δἱ πιεάϊΐητη, αποά 
Ῥτγδεδιδηἰ δοί πλετὴ εϑὲ ἴῃ πηι ϑρδοῖα εἴ ππυπι), παοθϑϑιτ οἱ [186- 
Γαἰ ἰαῖοπι ἱπῖεγ ργο μα τ αῖεπι {ΠῚ} Ἔα ἑδιδιωφας οἶγοα [δου] αΐνπι 
δοφηϊδἰοπαπι οἱ δπηϊδοίοπομι πιθάϊαπι οοηεἰδῖεγε. ἈΠ ἀγίδσι δ δ, 

τ)δείαοσυταῖει ὐ κα ὐν μα ραν μν Ὑοσδτηυδ: 8]18 οὨΐπη ρ6Γ 86 68 (δου  ὰ- 
ἔπι ροϑϑαϑϑῖο, γϑὶαξ οαἰοεὶ οἱ νβδῖδ, α]ΐα υθγο ρδὲγ δοοίἀδῃδ, πδὸ 
δήθ ἰϊα πὶ δὶ 4ηῖδ ἰδῆος οαϊοοὶ νἱσε αἰαῖηγ, δεὰ υϑἰαϊ ἐπιριῖο σοη- 
ἀαπεοιϊίίοαψηε πιογοοπαγία. διηπηίαγ επὶπὶ εἰ οὐἱοαεὶ. ρεουπίδε δι έθτῃ 
οὐρίάυ8 ργας σαδεδῖο δοοί εηΐαγῖο οἶγοῦ πουιίϑτηθίιτ Ρο58 68 ΟΠ ΕἸ 
οοοπραίατ, {Π|Π ογα δ υογο εἴ ργοάΐψαυδ οἶγοα δοοί ἀδηϊαγίατῃ ἰπογαηαὶ 
τοοάῃπι. πδπὶ 116 απίάεπὶ ἴῃ δοφιηϊδιτίοπα παῖπγϑὶ! δπρτη θπῖυτ 4ι.86- 

“0 τίς, ρυοάίριδ γεγο ἱπ πεοθβδαγιί8 ἀεβοῖτ: ΠΡ θγα]ῖς δυΐθαι ὁχ ἀρπη- 
ἄδηιὶ οορία ἰδγαίτηγ. δρδοῖεδ υθογο Βάττιτι αἰ Πδγγὰ ἀϊσυθπιγ 6ὸ φυοὰ 
τηαρὶδ οἱ τηΐηυϑ οἶγοα ρᾶτίου δε οδίεπάθπε, αἱ 1ΠΠ| ΒΘ γα ἴδ, ράγοῦδ, δοῦ- 
ἀϊάπε, ἱπγρὶδ ἰμογὶ οπρίἀα8. βαγοῦρ δηΐπι 60 4φαοὰ ποῦ ἐγορεὶ ἀϊοῖ- 
Ὄπ: ἰπγρῖδ δηΐεπι ἰυογὶ σπριάαδ, φαοά οπιπία οοττοάαϊ; ϑογάϊάπα, 
αὶ γε βοπηθηῖογ ἴῃ οχίρυΐα οΡαἰίυγ; ἀδοθρίοτ γεγο ἀθρίαϊογααε, 
4υὶ ἰηϊαϑῖμα εχ {ΠῚ γα ἴτε οδῖ. ἴΐὰ σοπῖγα ργοάίζοτγαπι δὶς φαίάειι 
οδαμι οδῖ, αὶ ἱπογάϊπαϊε σοπϑαπιῖς, 116 σογο ἱποοποίἀογαῖπε, αὶ ἱπ 
60 φύσι ἔεγγε ἡϊοϊαὶ γαο ἄσγαγε ἀοΐογε ποῖ ροϊοϑέ. 

ΓῚ 5. Τε πιαρτιαπίτοϊξαϊε δυίδαι εχ 1ΐ8 φυδς ἀξ πιϑρηδηίπιΐδ ἀϊοῖα 
4“πηϊ ἀεϊογτιίπαγε οροτγίεϊ, 60 4ποά, υἱ ἰῃ 418, ἰυχῖδ αἰβηπίτδῖοτα εἰ 
δἰ πιΠ υἀΐπ ει, φιοαά ἰαῖοπε, ργορτεάϊ σοηνθαΐξ. ἴϊὰ δὲ ἀδ τηδριιδπὶ- 

ἘΤΗΙΟΟΑΆΌΜΝΜΆᾺΑᾺΡ ΕὔΡΕΜΟΌΜ  ΙΠΙ. 

ταϊϊαῖο ἐγδοϊδπέθυδ ἰδεπι πδὰ νϑηϊΐξ. χαοείγοα ποηηπηηθδπι ΠΟὨΊσατὶὶ 
εαἄεπι αἰϊεοϊαπὶ, φαεπιδάπιοητι ρτοἀΐρο εἰ ΠΡ τα] σ, ρετίγαςθαε εἰ 
ξτανὶδ, ααἄαχ εἰ [οτιῖδ. οἶτοα δδίάθπι δηΐπὶ νεγδαπέῃγ, οἱ οορηαῖὶ δαπὶ 
ΑἸἰχαουδααθ, Ὡδιῃ οἷ διάαχ εἰ ἔοτιῖδ ροτγίουα δηδεηεῖ, δε Βὶς 4αϊ- 
ἄεαι δἷο, 116 σδγὸ δἰ ἴἴογ; πα Ῥἰατίπνανη ἰεῖος 86 ἀϊδιαηῖ. ἀϊοίτααι 
διιῖδπι ΤηΒΡΠΔΠἑπλυτὴ ἰαχία ΠΟΠΙΠΐ5 εἰγτηοη, υϑαἹ νἱ εἴ τπαροϊία- 
ἀϊπε βηϊπιὶ ἱπδιιτιοϊοτῃ. ἰϊδαθς εἴ ρτανὶ δὲ ππδρτιίῆοο 5εἰπι 6 υἱἀδαῖητ, ν᾿ 
ηιαπάοαυϊάεπι οτηπεδ υἱγίαϊεβ φαοάδπι τηοᾶο 8εοἰϊδίηγ. πᾶπὶ γεςῖο 
ἱιάϊοϊο ἀδ τεβα9 πιαχίπιΐδ ρδγιεῦ δὲ ἰηβτνΐδ Βοπὶς ρο]] γε ἰδυ δθῖ!ε 
δῖ, υἱάδηϊυγ 'δαϊετο δὰ τηᾶρηᾶ ε886, 4πδε ορίϊπηο Βερίτυ ἱπϑίγεςϊας 
Ρτοδδφοΐϊοτ, οἶτοα εἰαϑπιοάϊ 6ς 1 Π εἰ ἱποππάα. πιδρηδηϊ νι }3 γδσχὸ οϑὶ 
Ῥτϑοϑίαπεδοπια. ἰυϊσαι δυΐοπι ἰἢ ππΟ4ΌΟ4Π6 τηαἷπϑ δὲ ταϊποδ ταςὶε 
ΌΧΙ τ ἐβεμα υἰγιπ σφας ριδεϑοσίρζωτη. ὑπάδ γε] 'ρεα οππιμδϑ νῖτ- 
ταῖο8 νοΐ ᾿ρϑᾶπι οπιηθδ σομδεαοπηΐαγ. ργδεῖεγεα οοηϊοτηρίίντις ἀϊες 
ἵπτ πιδρπδηίπιυδ. δίηβτϊαδε υθγοὸ υἱγίαϊοδ ΓΕΓΌσΙ ργαδῖεσ τδίϊοποπ" 
πιΒΡΠΑΓῸ πὶ 60:1 σοηϊειηρίγςαϑ, υἱ ἰογι τὰ ἀο ρεγου]ογαπ : ἰὰ ἐπα 
τηδβτιτπὶ ἐπῆε τυγρία ἀερυϊαῖ, οἱ πεχτε πναλεἰτυἀἴποτι οππδτα ἐπάν. 
οἂἱ ἰουπηϊάδη πὶ. εἰ ἱπιεπιρογαπϑ υο]αρίαιοδ, ΠΡ τα 15 ορ θα πιαΐτω 
τηδρηάϑαπο ϑρεγηὶϊ, ἰὰ φῃοά τηδρτδηΐπηὶ 6696 νἱάδῖυτ δο πο ἰπ 
οἷα οσςαρεῖογ; ἴσῃ! πδδο τῆᾶρτὰ δαπὶ 60 ηποὰ πεο ςπἰυ5}18εὶ Ἰαάϊ- 
οἷυπι ϑροοῖαϊ, πραρὶδ ΄υΐρρα Ιδδ τρτα ρον ϑρεοῖδι χαϊὰ υπὶ δερίοοϊ 
Ρτοθείυτ, ἐπλρα ταῦ εἶτα ἀϊηΐ εἰ γαἶρο, φπεπιδάτηοάτι δὰ Αξαϊβοδςπι 
ἀἰϊχῖι Απρμου, πιαϊΐρης ἀείεῃδίοποιι ἰδ ἀδηΐοπι. πορίβοῖις φπΐαὶ 
Ρτορτγία πιαχίνηθ αἴΐεςιϊο πιβρπδηίπιϊ. βόγγο πδὸ υἱίδαε πδὸ ορῆσι, ἡ 
φιῖραδ δέιιἀεγθ πιβρθορογα υἱάδηξιγ ποπιΐαεα, σῆγαπ ροτῖς͵ δορὰ [ὰ- 
τῆδπ Ποποτῖβ. ἰἴαχια εἰ ἀο] εἰ ἱρποπιΐπία αἰζεοϊῃ εἰ ἰηάἰρηὶ δυϊνδδςϊα 
ἱπιρογῖο, καπάεϊ δυΐομ ρυϊποὶραἴτπι δϑϑοουϊαδ; πηάδ οοπέγατία τι- 
ἀεπίατγ: πᾶ εἶγοα Βοθογεδ οσςυρατὶ, οἱ 4π86 νοΐρον βεπεῖδε ἄε φὲ 
σομϊοπηπο γα, ΠΟ διηΐϊ οοῃδεπίδηδα. αποοίγοδ δοοπγαίίυ5 ἤδος ἴϊςΒ- 
ἴεγθ ορογῖεξ, πϑαὶ ΠΟΠΟΥ εχίραυδ δἱ τπαρππ8 δ᾽ ἴαείστῃ οαρίμπίοτ: 
δαϊ δπΐπι ἃ πη εἶδ 16 εἴ νυ σατραδ, δαὶ ἃ} {ΠΠπ|5ιτθι9 116 σους, 
4πὶ Τυγθπ8 ῬΓῸ γα ἰπ 4πὰ δυδηῖ ἀἰίοτγε, πιϑρπιε ἐπίπι ποη βοῖπαι 
Ποπογαδηϊίαπι τ] τι ἀἴπα δαϊ φουϑ! δῖε δαὶ ρτεῖϊο δοσι παῖ, δεὰ 
τοηϊδῖος πᾶς οἱ ργίμεϊρϑιαβ εἴ ταϊΐφηα ργϑεοίαγα εἰ σέο ἀΐξτια 
Βοπᾶ οδῃϑθηξηιγ, 4πᾶε Γ γϑσὰ Ἔχ ταὶ δχίδίηπὶ. σποούέγοα πο Α νἱγίπο 
τηβροϊτυ ἀμ οαταῖ, 4πὰ οἴ διηρ ἢ ἤσατα εἰ 'πϑ γεάάετγε τἱἀ εἴαγ, ἴῃ χαῖ- 
Βὴ8 [πογιξ. δεὰ επί δὲ ἱπίθγ σείεγαβ υἱγτυϊος πιδρπιδπιτοῖλας ετοῖ- 
ποῖ, ηυᾶτε ρεοι]ίαγὶ υοοθροΐο μᾶς ργϑεάϊει8 πιδρτιδηϊπιας ἀρρεῖ}2- 
ἴοτ. αοπίατα γεγο Βοπὰ ἃ]ΐα Ποπογωθι τα δαὶ, δἰΐα νεγο, ἰ βῃργὰ 
ἀεϊειποϊπανίπηιϑς εχ χαῖρθυδ αἰΐα υθγα Ἔχίυινία αἰ ρᾶγνα δπηὶϊ, φοῖβας 
ποηπο ]ΐ, οππὶ ἀἶκηὶ εἰπῖ, δὲ ρ808 ἀΐβηο9 εἴίαπν ἀγρεϊγαητητ, ἰπ ἰϑάσιαε Ὁ 
ϑοϊεὶ εἴυσεγε τηδρηδαίΐπιιδ. χαδάτγ[αναπὶ σεῖο δος ἠϊδεεγοππίας. 
παπὶ εἰ ἤϊρποιη εὐ96 [8 οἱ 8686 ἄἀϊρποιπ [18 ἱπδίοαγε οοπίϊηρὶς ἱπίει- 
ἄυτη. ἱπιεγάσπι νετο εἰ το ϊοουῖθα5 ἀΐρππτη ἰδ χποαῦε δε ἄϊξπιαα 
Ἰπάϊοανο. ποσπθπησιδπι γ6ΓῸ ὁ σοηγεγϑο πἰσδρεῖ δες δά δὲ ἴα νεῖ 
ςοπιροπιηΐηγ: πδιῃ ομτΩ ἐχίραὶϑ ΔΙ 48 ἀρ ηπ9 τηδρηΐ δίαας Βοθοῦα- 
ΒΠΠΡἢ8 86 ἀΐγπαπι ἀγρίγδῖατ, δἰ ϊπ8 πιαχὶιηῖθ ἀΐκππϑ ρατνὶς ἐς ἀδγπνεπα 
επί ἐϊπιδῖ, ργῖοῦ χαίάεπι Ηἷο εχίρυϊδ ἀΐχηυδ τιρθδηυε αἰϊοκίμ τὶ: 
τυρογαιϊίοπειη πιογεῖαν (Δ ἀδεοειϑ δηΐπι τὰ δεῖ ἃς ταϊπίπιο μου:φεΐασα, 
ΡΓδεῖογ ἀἰρπίϊαϊετι φαϊρρίαπι ςοαδεπῖ), σεγθτι δὲ ἰ8 νῖμὰ 
4υὶ ργδοβεπὶὶ μοῦογε ἀϊρυυϑ δαπι ἰδπηθη δτογϑείογ. γοδίδὲ θ᾿ αιη- 155 
4πὸ Βογυπι οοπίτατηιϑ, σαὶ σαπὶ γαρῦι τπιδαηΐ8 ἀΐρηπϑ εἷξ, δὲ ἔϑυπι. 
εἴαπι ἀϊξπαπι ἀγϑίτγεῦιτ: μος Ἰαθ ἀ ΔΒ 1119 δὲ ἱπῖον πο9 τάξῃ αξξ, εἰ 
φυΐα οἶγοι ἰνοποτὶ8 δἰ δοϊξοποπ, ἔγπιοποπιχυε οἶτοα ποποταδέξια σεὰ- 
4πὸ Ῥοπὰ ἀϊεροοίκϊο εβὶ ργαθϑίδη 5ϑίτηα ποδρβτιδηί τον, δ 
τποάυιη οδἰεπαΐπιηϑ, ἢ οἶγοθ υ{Π|Ππ ὁοοπραΐυτ, ἂρ 'ρ94 τῷ 
οὔπι ρτὶνηΐα [α0.46}}}18, τ ἀπ  ΓἜδίυτα δἰΐδπι ππαρπδοϊτοϊ τίει δαϑα 
ἄδην πιεάϊοοτίἰδέοτα. οοαϊγαγίογηπι ἈΠ ΙΘτΩ ἔπε ηυοὰ ἀἰϊχίπουι, ὑνῶ- » 
ἕπτ οὔπι 581, πιδχί μη 5686 ἀἰζπππὶ ἀγοίἐγαγὶ Ἰεπεϊαάο εξ: φηῖοι 
4υΐρρε ἰειἴοϑ ἀϊοϊπουδ, 4αὶ τηᾶρηᾶ υϑηἀ!δπῖ, οὔτ θοΝ ὑποίαξ. πὶ 
πρὶ αἴρῃ ηδ τηαρπὶδ 86 ἰπάϊρποπι οοπδεὶ, ρῃϑδηἑπϊτας 
ῬπδΙΠἸκηΐπιΐα Θσπν εδῖ, οὶ ργαθοίαγα πιϑυίζι [8 5666 ἱπάΐρτασιι 
φαγί ἴφια τρδρτβῃἰ πη αΐο τὴ πες θϑϑτα δεῖ τι δἀϊοοτίμειετῃ ροϑῷ 
ἴδτ Ρυθἰ ἰαπίπιϊταῖοπι εἰ Ἰδυ τπἀίπεπι. ρόοττο φυδτῖοβ εχ ἢὶν ἐρεῖψθε 
Οπηπίπο Υυἱτυρεγαῆοπα ἀΐρπηθ ποῆτε πιϑρπαπίπιῃ, ἴπ πα τὸ παρ 
φυὶρρίαπι σουβοουϊπε: ποῆπ6 δῃϊπι γ6] ἀΐβπιοε ἐχίσας, νοὶ ὰ ἐφ βε 
1ρ80 οεπϑαῖς {παργορῖοῦ ποἢ δϑὲ οοπίταγίαϑ. πᾶτῃ εἰσὶ Ῥίααςε ορυῖσαεῖα 
ἱπίογ δὲ υἱάθαμπιβυ, πιδρηΐδ ἀἰκπῦτη πιαρπὰ εἴ ραννῖς ἠϊξαανα εαῦφοα 59 



ἘΤΗΙΟΟΚΌΜΆᾺΑΡ ΕΟΡΕΜΌΟΌΜ  ΊΙΠΙ. Υἱ}. 

ἀεβθοτί σἱδὶ ἀν δγαγῖ, οοπίγαγία ἴάπιθη πὸπ δαπῖ, ἐο απο Πὶς τέρτε- 
διδπδίουϑ οὐγοαῖ, φαδυἀοηαυίάετη εχ τγαϊϊουβ ἰπδιϊποῖυ δρὶξ, εἴ δα δι 
ἤπα τορρπδηΐμνα8 ὨδΙαγαα οοπήϊοίοηθ, ζΌπι πἴετησο αυΐθα8 ἀἴβπι 
661, 3666 ἀἴφινυπι ἀγρίἐγαῖογ. πιδρτιδπίπηαδ δαΐλι ἰδ χυΐθυϑ ἀἰξτιαϑ εξ 
9686 ἀΐρπππι σεπϑεθὲϊ: ΡυεΙΠαπί πνῖϑ νεσο, στα πδρνὰ ἰπϑίηϊ εἰ Βοπα 
Βοπογδ αὶ α, δἱ ἐΐϊϑ δὲ ἱπάϊρτιοιν ἱπάϊοδῖ, φυϊά ἰδςετοὲ, δὶ ραγνὶϑ ἀϊρπαϑ 
εὐδεῖῦ. δυὶ ἱβίτυγ αὐ ἅν 86 ἀΐρπηπι ἰαάΐοιπ ᾿ἰδοΐπ8, δῖ ῬϑυςϊογΌτ, 
ηαοοίγοα πεπιο ρυϑ) δ εΐπεοπι ἀἰχογίξ, χαὶ ἱπααϊἐπαδ ἰδπξαπι 86 Ὡ08 

"0 ἱπιροιῖο ἀϊξυῦων σθυδθαῖ φεῆπο δι ίϊοίαϊ, νεγαπι φαΐ Βοπδδῖο ἰοοα 
παῖτϑ εἷς ἱπιροτίοτν 4:6 γαπι τπᾶρτᾶτ ἰῃἀϊοατγίξ, 

. 6. Μαρηϊβουδ δαΐετι ποῦ εχ 40] θεῖ ορογαῖίϑης εἰθοϊ ποῦ 6 
ἄιϊοϊτατ, δε ἀ εχ ϑαπιρείθυ, πἰδὶ ἰογῖε ρὲ ἱγαηϑιαἰϊονεμι ᾿ϊα σοςεῖωτ: 
Δρόχαε δασαρία δηἰπι πιδρηΐ βοθπτία ποπ Ἔδὶ. πιᾶπὶ πρίπον, ἰὰ εδὲ ἀ6- 

ἐρεηϑ, ἰπ ογυδῖα, ογπδῖωϑ γεγό ὕ0ῃ ἴα 4ῃΒΌΔ Ρ οἱ δϑὰ ἰὰ τ θοθϑδασίο- 
ΓΌτΙ 6 σοδῦδι οΟμϑ,511{, γ ΓΤ απΐ ἡπ πιδρηο δαπιρῖι ἀδοεῦξοπι τη ρηὶ- 
τιάίπεπι οἰ ἐκῖτ, εαπῖχυς πιεἀϊοογιἐδίετ οὐπὶ εἰυδπιοάϊ νοϊαρίαϊα εχ- 
Ροῖϊξ, πιαρηιβοῦδ δδῖ. απ Ὑ6ΓῸ διπρίϊυδ 4ηδπι ρὰγ δῖ εἰ ργδεῖει 

ὁ τποάππι, 8 ποπιΐπε σαγεῖ, ἐδιπεῖδι αυδινάδιη αἰβιϊαίοτι ἰαῖετ 686 
Βαδεπῖ, 4009 γοοδπὶ ἱπερῖοδ εἱ ὑτοάϊροϑ. πδπὶ φηὶ σραϊεπίαδ ἀϊ! ες 
Ἠοπαίυῖδ ππριἰϊ8 διιτιρὶι5 οτπὶ δαρρεάϊ αι, δυνν ἀρρᾶγαϊιη δὲ ἄδοεγα 

“Αγ ἔγατας φαὶ ἔγυραίθα ραποδαπε ἀεδί ἀογαπῖεβ Ἔχοὶρίεπιΐ οοην επίδὶ, 
Ραγυΐβοῦδ. νϑγοπι 48ΐ παρι8}} ἀρρᾶγαῖι 605 Ἔχεὶρίαῖ, πες ὁ» ρἷο- 
υἶδπι Ὡ8406 ΡΓῸ διοϊογιίδῖθ ρος] ατὶ αἰϊψύα, ρῥτοΐξο δἰ 6 νἹἀ δῖαν. 
γοσαπὶ φυὶ ῥγοὸ ἀϊρηϊίαῖο ἰυχίδασε ταϊΐοπεπι Ἰὰ ἔδοῖῖ, πιαρπίβοιϑ οδὲς: 
ἀεοοτιιαν δοἶπι ἰυχία ἀϊρηϊδῖεπι 6δὲ, φυδπάἀοφιξάοπι Ὁ1}}} ργαοῖοῦ 
ἀϊκχηϊδῖεμι ἀεοεῖ: παπὶ ἀδοούυτα 6686 οροτγίεϊ, εἴ ἀδοθυ 8 6δὲ δβετα 
ἰυχῖα ἀϊκηϊίαϊετι, εἰ ᾳποὰ ἀδοεαὶ, εἰ εἶγοα φαΐὰ ἀδςεοαϊ. αἰϊαὰ επῖπι 

10 ἀξοογθπε εδὲ εἶγοα [δπν Ἰατίβ, ἃ] εἶγοα διηδὲ πυρῦλθ, δἴηῃε ἱρδὶ 
εἰἶδαι ἰα ἰδπϊαπι δὶ εἰποπιοάί, υἱ δρεοϊδουΐαπι Οἰπιοπειη, ποη Τμ6- 
τηϊδιοοίεπι, φυο μι ογα ἰογίηπα μαοΐθητϑ οβϑεῖ, ἄθοεγο δἰεθαῖ: 
116 τ το, οπὶ φυα]ἰϑοιη αι εἷς ἀϊρηίϊα5 ρετίπάε 68ῖ, ΠΏ} 19 δῖ Βογον; 
ἀε ᾿ἰθεγαιδιε υδγοὸ 9ἐ πη γ 86 Βαροῖ: ἤᾶπὶ ΠΙΒεγα δ δἰ φαΐδ δὶ, 
φαδηήο Πἰβεγ. : 

7. Ελ ίογε δἴαυῃ οἷς οεἴοσα οἶγοδ πιογθϑ οἱ ἰδυδδ}:] 18 γε] υἱ- 
ΤΌΡ ΓΒ Πα, πδτα 6] 18 ἐχοθβδπδ, δία ἀείδοϊαδ, 4118 σεγὸ τηθάϊοοτλτα- 
65 95πηὶ ρδϑδῖνδε, Πῃεπιβἠπιοαπι ἰηνίάτ εἰ δ] επὶδ πι8}18 και ὰεπ:. 

30 ἰαχία ποθ οϑίπη μαρίϊη ἀϊςξον ἰην ἀπ8 χυίάεπι δηρὶ ἀϊρπογαπι δυο- 
οθεδῃ, μἷς σθγοὸ ἴῃ δϑάθτι ρϑδδῖοπθ ΠΟΙΙΪΠ6 ΠᾶΓΟΓα, δὰ οἱ αἰϊοοιί οὶ 
οἾποχίῃβ ποῖα δδῖ ρβυάεπάο ἱνβπούαπι γα] οἱ! θ05 γε] δησοδβϑῖ- 
Βα, ἴζοτα ἐξ ἀϊρποτγαιι ἰδεῖδπάο. πνεάϊυ8 γοτὸ ἰπῖευ μο8 δϑὶ ἱπάϊ τιῶ- 
Βυπάυϑ, εἰ φηοά νεΐογει νέμεσιν γοσδηὶ ἃ ἀοϊδθάο ΟΡ ἰηάίβηοττιτα 
φασοοδδατη; σΠυδρτορίετς οἱ Νειπθδὶη ἄδϑτη 6886. ἀγ  Ἰγωπίπγ, υϑγα- 
σαηάϊα τηεάἀϊοογιῖδα δδὲ ἱπίοτ ἱπιρπἀϑηιϊίατη εἰ δίπρογεπι: πδῖὰ 4πὶ 
ὩΠ}]άγα ἂς δα εχ ἰδιεπιβίϊοπειν πιογαῖωτ, ἱπραάεη9, 40] οἸηπ 65, δἰ πρὶ- 
ἀτ5, φαΐ τογὸ δρραγεπῖδθ αιδδάδπι πιοάεϑιθ, σετεουπάαβ. διπίοϊιϊα 

80 ὑἜγοὸ τηδάϊΐωιπ ἰπῖοσ Ἰηἰνηαλ εἰ ἴτω οἴ δά Ὡ]διϊοποῖι: ὕᾶπὶ 4υΐ οπηηίθαα 
τὸ ουρίἀ δῖε 85 ἱποππάδ ςοπρτοήίταν, αἀυΐαῖοτ ἐδὲ, 4αΐ γεγο υο- 
πρίδίοτη οπεποτ Υἱξας, οἀϊοϑι8; σδγυτῃ αὐΐ πος δεοϊδίησ πες τοίαρίξ 
οἴππεῖν νοϊπρίδίοτη, δε ηυοΐ ορεϊπππι νἱἀοῖωτ ἰπ οοηργεδδα οὗ- 
δεγναῖ, ἀπιοῦσα δῖ. ργανῖῖαϑ γθγὸ τη θήϊοοχίϊαϑ 6δὲ ἱπῖδτ ςοπιυτηδοΐδπι 
εἴ ρἰδοθ ἀϊ δἰπάϊππι: πδῖπ χοΐ πἰἈ1] ἴῃ σοανίοϊῃ δἰ τοτὶ Ἰαγρίτοτ δεὰ 
σοητοηηηἶξ, οοπίαπιαχ, φαΐ γεγο οπιπῖδ οπθηϊθυδηα6 86 δυ ρος, ρἷα- 
ςεπάϊ δἰῃάϊοδηδ δοῖ: 4πὶ γ8γὸ αἰΐα χοΐάθτν ἰαγρίϊηγ, αἰἴα πιοη, ργανὶδ 
Δρρεἰ]αίυτ. συδγῦδ δὐΐεπι εἴ δἰπιρ 6 χ, χαεπὶ γἰρίδυνη υοοδηῖ, ἱπίον 

123} ἀιϑοἰπιυϊαίογενα οἱ ἰδεῖ θυπά πη τηθ ἀϊμ8 δῖ: πδὴπ 40] δὰ ἀεϊεγίογα 
ταδηϊτυτ σπδπὶ δαηὶ, ἰἤψθπα πο ἱξπόγαηδ, ἀἰδοϊπι]αῖοτ, φαὶ ὙεγῸ 
σραίοτα ργϑεάϊοδι, ἰδοιδθαπάσδ δδὲς υεγαπι φαΐ αἰ μαροηὶ ἐχροπῖϊ, 
σψογυ εἰ ἰυχία Ἡοπιεγαπι δαρίεπδ δρρεϊἸαῖοσ, δὲ ἰπ υπίγογϑοπι ἢΐο 
ααΐάεπι γετὶ, ἴ}]ς [αἰδὶ δπιδίογ εϑῖ. ρόττοὸ Ὀγθδπΐμα πιεαϊοοτῖταν ἐδ, 
δὲ ὈΥΡδπιιϑ ἱπίογ σαδιοηπι οἴ δοΆΓΤΑΤΩ πιεάϊαδ. απεπιάπιοάῃπι δηΐσα 
εἶτοι αἰϊπιεπίθτι υόγὰχ εἰ φαΐ εἶθοδ ἔαβιιαἰς αἰ δτηπε, φιοά μὲς πἰ Ἀ}} 
πὶ ρδαοα δῃξ ὅδρτα δάπι δὶ, 1|16 σογο ἴδοϊ!ς οτππία, δἷς τιιδιϊοπο μὰ- 
Ῥεῖ δὰ ἱπιρογίππυπι δὸ δοῦγγαηι: πδτὴ 1116 τ ἀϊσῃ απ ΠΝ] δὺς δορτα 

10 δάχ!ἰϊ, πἰς τοτὸ οπιηὶα δὲ ργοιηρῖες εἴ φαδυΐξοσ. υθγι ὩΘΌΓΓΏΤΩ 
ἴτω ἀεςεῖ, β64 φαδοάαπι δἀπιττοπῆα ἴοοδ, φηαεάαπι ποι, ἰάαυς ἰππῖα 
τϑϊίοποπι; 4ποὰ [δοἰ᾿ ὨγΡαπαδ. τγαιὶο εοὶ πὶ ρτοπιρία, φαδπάοααίάειη 
δὲ οἰποιηοὰϊ 68ὲ Ὀγρδηΐδϑ, πὸπ ἡπετη δε χαιοδίπνυπι ΒΑΡ απ οἱ τθ- 
ἀϊοοτίταϊοπι ἰδ ἀαθ. οι υοοδηῖ, ἐχίγοτηα υετὸ υὙπορθγαθ ϊϊα δα. 

611 

ἄπρίεχ ἀπΐοπι ἀτβαβηϊξα εδὲ: δ]1α βπίσω απδο τἰ ἀϊουῖν κδπάοὶ ἰοοῖο. 
τᾷδε δἰΐαπι ἴπ ἰρδατω δοοπιπηδῖο ἰδοίξα, α]ΐὰ 4πδε ἴοοοα ἰαδαδηπε ὀχ ὶ- 
Βετα δἰδϊβ ροϊεσι. ἀΐνοτθας αυϊάσπι ἃ 8ὲ ἰῃ υἵσεηι, δδὰ υυεάϊοοτίταϊοϑ 
ἐδῖιΡ86 : πδτ απὶ εἰ Θχμίθετγα ἰοοῦτω 8118 ροζεβῖ, φο αἰβοϊδιων δὲπ- 
οεγα ἱπάϊςϑηϑ, δ πὶ ἴῃ 86 ἀϊοΐαμι ἴεγσα γί ἀϊσαϊππι, ἰαξεῦ ἱπιροτγία- 60 
παπ εἰ γί εἰ ἀθτη πιάτα 6ϑὲ. πδε ἀδιεγιίπαιο πιο ΐοῦ οδὲ 4υδτ δὶ 
ἅ]πδο, φαοπιοοσππαθο αἴεςϊο, τηο]εϑίαπι 6886 4αοά ἀϊοϊξατ ἀ466- 
ταῖοτ, ααΐρρε αοά πιωρὶ5 ρίδςετα δὰ τποἀεγαϊΐοῃς ργαθάϊιο οουνε- 
υἱαῖ: Ηἰς δπίη τθοῖο ἱπ αἰαῖ. οοἰεγαπι οἵαπεδ ἢ πιοάϊοογι αἴθε οἰδὶ 
ἸδιμΡ:]ε8 δηηῖ, ποῦ ἴδπιθη υἱγίηῖεα αἰςὶ ἀθθθηι, πους δαγυῖ οοη- 
τγαγίαᾳ υἱεία, φυΐρρα φιοὰ μδδς οπππία εχ αἰζεςιζοιυτ ἀϊνίδίοηο οα-. 
τογε οἰεοϊίοπθ οοπδίδι: πηδαθδεαθα δηΐπη μδγῦτω αἴξοςῖϊο χυδεάδπι 
εϑῖ. εἴ αυΐα παίυγα]!!ϑ εδῖ, δὰ παϊυγα!εδ δἴϊοπι υἱγίαπτος τοίεσιαγ. πῶ- 

. ἴσα! ε8 οπίπι αυοάαπιπιοὰο νἱσγίαξοδ μδ6 φαπῖ, αἱ εχ δεφαευιίθυε ρᾶ- 
τοῦ ῖς, οαπι ργι ἀθπῆα; ἀπὰς εἰ ἰηνὶ ἀἰα ἰπϊαϑι! κε (πῶπι ἃ ΑἸ ἴππα ἐρε- 30 
οἴδαϊ δοϊίοῃθθ δΡ ἶρϑα ργοίεςϊαθ) εἴ ἱπαϊρπαῦο ἱπδιδῳ, νογεουπάϊα 
τιοάεδιίδε δοοοπδαηΐαγ; ααοοῖγοδ οἴ δὸ ἴῃ ββῦδγε τιοἀθϑίίαπι ἀεῇ- 
πἴπηϊ, γϑτὰ8 δπΐοπι οἱ νϑπῇϑ οἰυδηιοάϊ τὶ 1116 δαρίεαθ ἔὶς ϑζυϊτηδ 
δι. υεγυπὶ πιοάϊππι πιαρὶδ Ἔχίγεπιϊδ οοῃ!χδσίαπι οδὲ χθδη ἰρ88 δἰθὶ, ὃ 
60 ιοὰ ᾿]υὰ συπι πευῖγο ἰαπβαῖητ οἱ δῖ) ἤδας υϑγο ἐγεφιεπῖετγ. 
το βα ὩΟππαπαηθδι ἰἰπιϊἀϊ δυάδος, ἃς ραγιϊπι ῥγοάϊεὶ ραγιῖπι 1}}}- 
Βέγαϊοβ, δὲ ργοτδϑῃδ υἱκίοδε ἱπδοχῦδὶεθ. πϑῖὰ οὐτὰ ταοῖδ ἱπβεαπαῖεα 
δβαπῖ, το αϊλ οχἰ βέσηξ: τηδάϊο πάπας οχίγοιηα δἰί4θο τωοάο ἱπδυπῖ. 
γεγΏτα οΟπ Γαι εἰδῖοϑ Ὡ0 υἱ θην ΘχΈγ πιΐδ δἰ πα ] τεσ ἰαχια το δ ἀϊπτα 
ΔΙΆΡδ6 ἴπεϑ86 : ἱπιδγάπτη δηΐτῃ ἰαχία ἀοίεοθιηπι, Δ αθθηάο ἰπχία εχ- 
οαδϑητη ἰπϑθοῖ; 4αοτγθπι οδυδα ϑαπὲ ἀ00 {14 δΒΌΏΡΓΔ ΟΟΙπιεπιογαῖδ, 

Ῥδηςῖδ8 ἐτἕα ἰυσππάκ ἰηδεπϑδίογωπι, οἱ φαοὰ οοαἐγαγίττη πιὶϑ 6886 10 
υἱάεῖαγ ἴπ ἀπὸ τοδρῖϑ ρϑοςαῖτγ. ἰογεϊππι σετο, φορὰ τατγίτ9, ταΐητϑ 
οοπιγαγίπτα νἱάεῖας, οἱ δπάαοϊα δὰ (οτιϊπάϊηεπι εἰ ρτοάί ρα! δε δὰ 
ΠΡεγδβαῖεπι. ἀδ τεἰϊφυΐδ ἰρίταν υἱγιθτῖθο8 ἰδ ἀδΒ ΠΡ ὴ8 ἴοτο ἀϊοίππι 
δδῖ: ἰἴδφιιε ἀ6 ἰπδιϊ εἶα ἀδἷποθρα ἀϊσοηάυπι ογὶϊ. (ἢ) 

ΥΙ]. 
6 απιϊοἰεῖα, φιίὰ εἷξ εἴ χθαὶε οἷς, χαΐδ Ἰξοτα διιΐοσθ, δὸ αἴγοτα 

δἰ τ ρ Ἰοῖξετ ἱαπίοτα ἀΐοαμιτ ἀποϊοϊ ἴα δ πη ξατίατα, οἱ εἰ πια  ἰατίδτη, τὸ 
αοΐηϑτη τη οαΐδβ, ἔπριρετ 480 ῥδοῖο 8ϊξ ἀϊωΐοο πιεπάπῃηιν φοϊάνο ἱπδίατω 
διιγΐουπι, Ὡ Β110 πΐπας5 ἐχουθίθη δ πο ἷδ ϑαπξ 4πᾶπι εὰ 4π8ε 46 τιο- 
τίδυϑ εἶγοα Βο»θϑῖα εἰ"  ΒΙ Πα ηα ἰταἀπηϊυτγ. πδαὶ ἱμΐετ εἰν ]ϊα οἴβοῖα 
τεὶ ροϊίλεϊιητπι εδὲ δπν οἱ ἷα5 ἰπῖοῦ 86 ποπιΐπυπι τναΐυαϑ σοπ οἰ οτος; 
θατηηι6 ΟΡ οδῆδδαι υἱγίυϊοπι ὈΠ]ΠΘτὰ οχίϑῖογε ἀϊοίπια, 4υοά ἀπιϊοὶ 
6486 πεαφυιεηπὶ 4αὶ τηυτωΐδ ἰΏξοΓ 86 ἱπίαγ οοπβιοϊδπταγ. ργδδίεγοδ 
ἰπδῖατα ἰππϑίατα τα τπαχίτη α ἱπὲθγ δχηΐςοδ υδγϑασὶ οἴσπεῦ ΟΠ ΕΤαΌΓ. 
εἴ 286 νυἱάδῖιτ υἱν Ἦρητϊι οδἰΐδιη δχηϊςβ δὐ86, ἃς διρίοἰ εἶα τουδὶ 
χυϊάδπι μδρίξαδ; αἰ δἱ ἱπίηγίαμι φαΐ σανεγα ἰμϑεϊττιαϊ, Βοπιΐπεϑ ἴῃ υἱἷ- 
οεῖ τεάἀαι δπιῖοοϑ, εὸ φιοὰ γογὶ πϊςὶ παπφαδπι τηαῖαο, 4αειηβῆ- 30 
τηοάαπιὶ εἰ ἱπεϊλ, ἰπέοταπε ἰαϊυτγίατα, παοοίτοι δαὶ ἰάεμι ῥτγοῦδϑιι δὲ 
οορηδῖδ ἱπῖεσ δε86 ἀπηο δ ἰῃϑιδαπε οχίϑιαπι. ῥτδεΐογοα ἰηῖοτ ΒΟπα 
Ρταδεϊδη ἰϑδίμγα ταροΐδημτ9 ρδγδίατω 6686 διηΐσυχη, εἴ πι8] πὶ ξγαΥ]8- 
δἴτω πη δο Πα ἀἴηθμι ἀπιϊοογάτη στε οδγεπεδχη ἰπἰογργδίδιποσ, αοὰ 
οτμηΐδ υἱίδα δροπίδηδδχυς ποιθϊππῶν σοηυθγϑβιῖο Ἦϊ οομβῖοῖ, 4886 
οὔπι [απν ἰδ. δαξ οοξποῖ δοϊ δἰ τ πορίβοστη ἀσχεπμεηθ γε]}423ς 
λιθογῖε υδὶ ραγθηῖῖραδ υαὶ ἄχοότα ἐγαῃδιφίταγ, εἴ ρτγορτγία χαΐ θη 
ἰωοῖδ τας δὰ ἀπιϊοοθ δρεοίϊδηξ, ϑοϊῃπι δὰ ποῦ ρογεπεηϊ : Ὑθγοτι 
4086 ἰεξε σοπδιξαϊα, ποῦ δχυίΐάεπι πο δεά 8]105 γεθρίοἰαπί. Ὑογτσα 
τπῸ}16 δινδίρὶ εἶτοα αὐηϊοϊίσαια δοϊεπῖ. Ρῥτίσαμτη χοϊάεμι, φαοὰ [οτὶδ 
δϑδυτη τ, οἱ ρΙογΏη4υε ἀϊοϊτατ, υἱἀδἴπτ δηΐπι ποπΒῈ]}15 εἶπν!}  δἰτ 
διρίοιιπι 6886: ὑπὴδ παΐυτῃ οὶ χυαοὰ [ογίατ, “ἄξτδ αἰμη]ογο δΕΠΙ ΡῈ 
δάδυοῖς δὰ οἰπιῖ!επι," οἰθηΐτη ἐταουϊυθ δὰ βγδοα απ, “εἰ ἔων [ἄγει 
ξορβποδοῖξ οἵ ἰπραδ Ἰηρυτα." δε εἰ ρεγοίοϊοξὶ ποΐνοτοαπι παϊαγατη ἐ0 
τογύτα ἀοϑογ Βουῖδ8 ῥγίποϊρίατη μοο οοπφεποπΐ, δἰπι Πα δὰ οἱ ταὶ ϊα 
οοπϊεπάστγο. χαοοῖτοι εἴ Επιρεάοοϊεα ορπδῖα ἔειη εἰ ἰαπὶ ΒΕ 1} ἱἰποῦπι- 
Βετο αἴεβαῖ οὐ δι πτπάΐποτο φπαᾶπι οππὶ ἐο ρἰατἰπιδιὼ Ἀδθαγεῖ. δ» 
4πεὲ ᾿ἰ φυδλεπι δὰ υπς τηοάπτα δπιΐοππι ἀεβηίπηϊ, 811} νογοὸ ἐοπῖγα- 
τίυπι ΟΟΠΙΓαγίο δτηϊοῦτα διβογωηῖ. δτμδθ:]ὰ επΐπι ἀετοί ἐγ ἴα χας 
Οππῖρτιϑ διπΐοα δηηῖ; δὲ δἰορύση υταϊάδ, ποη οἷος δρρεοῖϊε. ἀπὰς εἰ 

(5) δεπευρίοθ ἴτε Ἡἰδεὶ τοιλδετα ἔεσε τετρὶρ ἰοῖεν Νιοοιαθεῦσοι ἰσρποῖαν, τοα 
δεξὶ ἃ» ἰαιετριοῖα σαὶ οριιν μὰ Κπόδζατιρα υογεΐὶ ἐγβορὶδι). 
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ἕεστα ρ]ανΐαπι ορίαγε ἀϊοϊ ταν, δὲ γγατα οπιηΐωπι τα ϊαϊϊοπεπι δταίαπι 
6886: θᾶ τεγὸ ἰπ οοπίγαγίατα δῖ. εἴ οἰπιῖα σι! ᾿ηἡπιϊοιηι, εἰ ροΐαδ, 
ιοά ἀϊοίϊατ, αἀ βραΐππι. ἰπόπροτ οἱ δηϊπιδυιία, φυΐρα8 οχ εοάεπι 
σἰοῖαα δυρροῖίε, Βοβε]α ἰὰ υἱοδτα δμπῆ. ορίπίοπεα ἰρίταγ μα6 ἰαπίασι 
ἀϊοῖαηι ᾿ς 1ϊϑ φαδα οἰ ποῖ!θ ἀπαΐοιιπι οἱ σοπιγαγίατα ἰπὶπιΐσαιη ςΕΠΒΘΩξ, 
“πιΐπιιϑ οοτῖε ϑεῖιρε εἰ απρά ρἷπ8 εδὲ μοϑίϊε ἐχιδαϊ, ἱπὶπιϊοϊεδτι- 
πὸ ἀΐες ὁχογάϊτατ," ρτγδεῖογθα οἱ ἰοοα ἱπίδν δὲ ἀἰβδιια οοηιγαγίογααι 
δυπῖ: ἀπιϊοϊ εἶα σπὶπι σοπιγαβογε υἱἀδίαγ. δἱἱ σϑγὸ ςοπέγατγὶα ἀτηῖοα 
υἱᾶπῖ, εἰ Ἡξογδοϊτυ8 ἱποτερβὲ ροξίαπι ἀϊοεπίθια “φιοὰ υαἰζδτα ᾿ἰ5 

ἱπίοσ ἀθο9 οἱ μοπιΐποβ ρεγθαὶ" πεφαε δα Βοιταοπίαπι οοπδίδίετα 
ἰπαηῖς οἶἴγα δοιῖατ εἰ γγανοπι δοπαιη, πράυο ἀηϊπιαϊϊα ἀρ ϑαιιε πιᾶγς 
οἱ [ἐπιΐπα ἀπο σοπιγατγίϊδ, πᾶς ἄυδε ορίπίοπεϑ ἀδ ἀπιϊοϊ εἶα δπης 
ἴπ ἀπίνεγϑιιπ ρἰαγίπιυπι ἀϊδογοραπίθα : γϑνιπὶ α]͵δ6 πιδρὶα οοβπαῖδε 
δῃπὶ οἵ ργορτίαθ ἀρρᾶγεηίίαπι. αἸτΐ8 εἰμι υἱάοῖοΣ ἰρῖετ ῥγᾶνοβ διηὶ- 
οἰϊίαπι σοπϑίατα πῃ ροϑ86, δεα ἵπξεγ Βόποϑ ἰδπίαπι. αἰ16 ςοπῖτα 
Δρδατήθπι ἜΝ δὶ ᾿λαῖοσ ᾿ἰθόογοδ ποῦ ἀπιᾶτα δϑδογδίυσ, οὕτω οἱ 
ἰαλοτ Ὀγυῖα δηιιοϊτα ἱπιεγοβάαϊ ἰλπῖα οἱ οἴΐαπι ρτὸ δ} 016 δῦὰ πιοχὶ 
ποπ τϑοῦδοηϊ, αἰϊ ἰδπίυτι π|116 διηίουτα ἀγρ γαπῖιγ. ἀγβττα θπῖο 
1115 εδὲ, φαοά οπιηε8 ἰὰ ρτοδεφυπηΐας, ἐπα! αὑτὸ δρλϊοϊυμξ, υηᾶὰε 
δοοταῖθϑ ϑθπεχ {Π|π, δδ ἴσασι ργοϊϊοἰθῃϑ οἵ οαρὶ 08 ππρυδ8406 ῥτγᾶθ- 
βοϊπάδηϑ, ραγῆουϊαβ 86 ἔπ} 168 οτππθδ δρίΐοογο ἀϊςεραῖ, εἰ ροοίζοιωο 
δἴϊατα σοτρὰϑ ἰρϑυπι, οππὶ πιοτίαππι [πογὶϊ, εἰ αποὰ πῈ}]}18 ροστὸ δὶ» 
δὺς δοσοπιπιοάατίὶ αυεαῖ: γϑγαπι δὲ Ὁδαὶ εϑὲ, νϑὶυϊ ἱπ Ἀεργρῖο, τα- 
δβετνδηϊ, 4686 οἴπηὶα σοπίτγασία ἰ οΥ 86 τηδχΐϊπθ νἱἀεπίωγ. ἤδτὰ ἰῃ- 
ὈΠῚ 6 δἰπν εἰ οοπεγαν θῖδδ δἰ πα ΠΠτπἑηϊ, δἂὸ σου γαγίυπι ἰημ}}|5δἰπιθπι 
οοπίγαγίο δ00 πιαχῖπιδ σεριρπαῖ, φαΐρρε 4αοά ςοπίγαγὶϊ δἷξ οοῃίγα- 
τίαπι ςοτγπρίνωτι. ἰἤθηρογ νἱἀθῖαγ αἰλ5 αιϊάθσχ ἔδοῖ]ε ἀπιῖοοα Ὀοπνν 
Ῥᾶγαγα, [118 γεγο γαγβδιπισι Βθης σορηοϑοαγε, αποχάτι οἰἶγα Φη0- 
οδ55ππὶ ΠῸη σοπεϊηρῖς. οὐπὶ [δ οἰ δα ἀπιϊοἰἰαχη οτάπεα οἀρίαπξ: γϑ- 
τοσπι Α]1 πὸ ἰπ ἰἰϑάδιπ φυϊάσπι ἰωξοτταπίΐα ροτείϑι περι οτε δ ἄσπι 
ἰαάίςαπε, φυΐρρε φῇ [αἸ]αοῖα χφυδάαπι βεΐϊαδθς οππὶ οκἰατοϊ!ο 619 οομν 
γογδαῦοπα ΒΟΠΟΓΈΠΙ δυπίοἱτδα 8686 ἱπδίπυθηξ. 

ὥ. δεὰ δἀάποεπάι5 εἴΐατα μοδίγετηπθ, φυΐ εἴ ορἰπίομθϑ ἀε δ 
τος ἰἰϑδῖπιε ἐχροηῖ οἱ ἀπδιϊαϊίοηει οοηϊγαγιεϊαίθβδηπ δοὶνὶς. αυοά 
δὲ, ἀτπι ἀρροοῖία Ἔχρἢοαπίαγ απᾶε υἱάθπίιτ σοπῖγαγία: οἴπϑι οὐδ 
δὐΐπι ταῖῖο τραχίμσε Βρραγεμθη5 ςοπϑοπαὶ. σοπιϊηρὶξ δυΐθπι ορρο- 
εἰτίοποβ πιᾶπδγο, αθδπάο αδᾷ ἀϊσεατο «εξ, γογυπὶ δυτηρίαπι Πιαχὶξ : 
Ἰδιεγάαπι τοτο 8εου8. ἀπδιϊδἤοπετῃ ἀπῖθπι μαρεὶ, πέγυπι ἰπσπηάϊπαι 
ἃς Ῥοπυπι ἰὰ δἰϊ φῃοὰ αἰπεῖατ, πῶτῃ δὶ ἰὰ τπαχῖπιε οοπουρίϑοίπι8, 
ετῖϊ εἰπιδπιοάὶ μοι ϑϑἰπιαπι ἀπιοῦ: ΠΟαΏ6 δηΐτα δγβαῖου ἀϊοῖξηῦ, καῖ 
ποτ πιεῖ 56 ΠπΙρ6γ. εἴ ουρίΑἰϊα8 8επιροῦ δὰ ἱπσυπάα ἐεγίατ. παι εἰ 
ἰποππάππι, ηαοά νοΐμππι:58 Βουῦπι, ἀπιδτατϑ: γεστιπὶ δἰϊα εϑὲ ἱποπη- 
ἄπιπι ἃς Βοπαῃι; ἀξ φυΐϊρυϑ εἰ 4115 ςορπδῖ5 ἀδιογταΐπασς οοπαβίπηεγ 
μιἴδ ρτίποὶρη5 οοπϑιτπιῖδ. αᾶε ουρίἀταῖα αὐ ψοϊππαῖθ δρρεϊαπίατ, 
δαὶ Βοπα βυηὶ ιιὶ ἀρραγοηϊία Βοπᾶ. φυθρτορῖογ εἰ ἱποππάπη σοητ 
ουρίβοῖθ116 6ϑὲ, αυΐα ἀμρᾶγθηϑ Βοπῦτῃ, αηΐρρε ηπρά α] 118 βοπαπι 
ἰαάίςειατ, 1115 ἀρραγϑαὶ τδαΐαιη, δεΐαπι 81 ποη ἰυἀϊοοῖατ. πε4π8 διΐχῃ 
ἵπ ἐβάοθπι απίπιδο ραγῖα δππὶ ρμαηιαβία εἰ δόξα δοἶγα ορὶπίο. ραῖεξ 
ἰφὶτατ ὐυϊοσπι εἴ Βοηυτη εἰ ἱποππάυλη 6886; απὸ ἀειοττηϊπαῖο ἰϊογα 
ἰᾶτι ἈΥΡΟΙβεϑ8 ργαθπηϊτιοπ δ. Βοπογῶμν δπὲπι αἰΐα οἰ παρ] ἰοἰτος Βομα 
δι η, ΜΝ αἰϊοαΐ, ποῦ 9ἰπιρ!ϊοϊτοτ, αἴθε δδάδμι δἰπιρἰοἰξεγ εἴ θοσα 
δἴτη ΡΠ οἰτογαιιδ ἑπιοιιπάα, πᾶπὶ 4υ88 88π0 οοτροτὶ σοπαμπουπῖ, δἰαιρ1- 
οἶτον σοτροτί Βοπᾶ: 40λ6 Ὑδγοὸ ]δρογδηῖξὶ ἰδαΐαπα, ποι δἰπιρ]οῖξεῦ 
ΔΡΡΕΪΪαπνι5, νεΐαϊ ϑηπὶ τεπιθάϊα εἱ δϑοιΐομθϑ, δι πη τον δὲ ἱποιιπάᾷ 
δὶ πη ρ] οἶτον υόσαπιι8, 4υ86 ἰπτεζταπι ϑαπῦτῃαθα οογρῃ8 ΟὈΪεοϊδαΐ, οἱ 
ἴπ οἴατα ἴποθ, ποὺ ἴῃ θη τὶ ΘΟ ΘΓ: ὙΘΓΏπι ἰαοσδηῖὶ οχ οουϊΐ 
οοπίγαγίαπι. οἱ υἱπῦτα ἰυσππάϊιδ 6886 ἰυ Ἰςαῖαγ ποθὴ ἰἰπρηδε ἐσ υἱδο- 
Ἰεπιῖα οογγαρίδθ, αυῶδ πὸ ἰηΐυδητα ααϊάοπι δοθίππι ἀϊδοοτπαῖ, δοὰ 

ι236ϑεπϑαὶ δἴποογο. δἰ μα τοῦ δὲ τὰ 1ἴ8 απᾶθ ατιζπατα ἐρεοίδηξ, Βοπ 4088 
Ῥαετγὶβ ἀπὲ μ6βι1}15 δεὰ οοτάαι ργοβαηῖασ. υἰγογππιχαθ ἱρίταν τπ6- 
τπογοϑ ἢδεο οἰ ρίπιαδ. οἱ αποπιδἀτιηοάυτη ρποτὶ ἂς Βεϑιϊδα βαβεηξ δὰ 
φογάαϊμπι, οἷς ῥσγανυῃϑ ϑο ἀυσφοδ δὰ πιοάδγαίαπι δὲ δαρίεπίδμι. ἰΐ8 
γτῸ ἱπουπῆβ διπὶ, 4η86 ἰαχία Παρ τὰ ἱποϊἀπηῖ, απᾶδ δυηξ μοπὰ εἴ 
Βοπεβία. αυΐὰ σέγο Βοπα πιηϊεἰΐαγίατι ἀϊοπηίυν (απ επὶπι απία 
616 εἷξ, αἰ τη φαΐ τα1}6 ἃς {πρὶ [δ γάτα), οἷς δὲ ἱπουπάμππι αἰϊπὰ ϑπα- 
Ρ ϊοῖτογ δἂὸ θοηιπι δἰ περ! οἰϊοτ, Αἰ ἃ νοτοὸ χποὰ α]ϊουὶ νἱἀθαῖον Βο- 
πᾶπι, φαειηαηπιοιίπτῃ ἱπαηἰπιδιῖ8 ΘΟὨπρίτ: ΟΡ δίηραϊα ἤδοο δἰϊφυΐὰ 
ἀπιεῖητ εἰ οἰ ραῖατ, αἰ μοπιΐπειι ὅταδης ἀἰΐατη φαοὰ Υἱγζαῖ ῥταθ τα, 

ΕἸΒΙΟΟΚΌΜ ΑΔΑΡ ΕὔΠΡΈΜΟΝ Υι. 

αἰϊαπι φαΐα θοπας οἱ ἔγαρίζεγ, αἰϊατι φαΐα ἰσοππάπα οἷ νοϊαρίαιοαι. 
Ἀπιϊουδ αὐΐεπι Ἀΐ, ἀπᾷπὰο ὡπαῖοϑ κπ ἈΡΡ ας πδαῦε ἰὰ ἱξῃπογδῖωγ δὺ 
ἰρεῖθ. αυοοῖτοα πϑοθδδυτι ἔγας ἃτηίοἰτἶαθ δρθοῖεβ θϑεε: ἤδᾷπὲ ἰαχίδ 
ἀπτπι Αἰϊφυϊὰ οπιπδα, ποαθ αἱ υπίυδ ρεμεγίδ δρθοῖθθ, πεᾷπδ ομὰ- 
πἷπο δεφυΐνοοο ἀϊσδηϊωγ: δὰ ἀπδπὶ δηΐπὶ φαδπάδιπ ρεϊιπαμναμδ τείο- 
τυ πῖαγ, φποιηδάπιοάιπι πιϑάϊοί πα δά αηϊπιϑιη ἡπδάϊοϊ πα! δὴν δἵ δου- 
Ρῦ8, αἴᾳιια ἰπδΏβοῦ εἴϊαπι ἱῃπδέγιυπη πίστη δὲ οραδ. δϑὰ ργορτίθ ῥεῖ τὸ 
πῖππὶ, ΡῈΓ φυοά γαϊῖο εἶπ ποιοῖς ἱπϑϑοῖ, νοἷμὲ ἱπδιγωπιθηΐωπι νη θαάϊεῖ- 
παῖθ, φιιο πιϑάϊουιβ αἰΐζατ, πὸς τάπηδὴ ἰπδίγιμθ πεὶ γαῖῖο ππθάϊοὶ γαϊϊοπὶ 
ἱποδῖ. φασοῖγοα ἵπ οπππῖθιαις ρυίπατμν {ΠΠπ φααοιϊτωσ. δὲ φαΐα Ρτίπνμπι 
ἀπίνοτγραίθ δδὲ, ππίυθγδδ τοῦ οἰΐατη οαρίογ φαοὰ [αἰ τς. ἰϊδαιε εἰ ἀδ 
δτηϊο ἴα ἢοτ ροβδυπξ οπππία ἀρρατγουία δ) μαὶῃ ταῖϊοπε δπὶπὶ πᾶ 
τηΐη5 ΟΠ στ δοΐῈ ΟΝ ἀΓΟἰγαπίωγ σϑίθγηβ ἃτη οἰ 185 6586. αἰϊαθ νοτὸ 
διπὶ αυϊάσπι, δοὰ πο δἰ! ἰοῦ: δἰΐαδ σθγο οαπὶ ργίπια πο ἐοηγε- 
πὲνιπῖ, αἰ πρὶν τ] 8, δ᾽ ααϊ ἀθπὶ ρτίμπα [αογῖξ, ποαῖε αἰϊα5 6686 ἃτωδεὶ- 
ιἷδ5 ἱπφοϊαπξ. σϑγυσι, οἱ χηοᾶο ἀϊοίυτη δὲ, πιο ίαθ ἀπιϊοϊ εἶδε δρεδεῖες ἢ 
δι πῆ, φαουΐαπι εὐ Τρ] ἰοϊτοτ ἀϊσὶ δνηϊοἰεἴατη ἀδιοιαν πανί πιιβ, οὔτε αἰΐα 
ΟΡ υἱγιυζθιω, αἰϊα ον αὐ πδίθηι, δἰῖα ον ἱπουπαϊδίοπι οτἰτὶ ἀϊοδῖτς 
οἱ 5δ8π6 4186 ξοππιηοάοτγυπι σγαϊϊα παῖδ δδὶ, Ρἰεγογαπιοε εϑὶ δπιϊοϊτα, 
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χυὶ δ6 ἴῃ νίοθιη, αὐἴα ὨῈ1165, αἰ] ρογα δοϊοπὶ. Τλαῦχ᾽ ἐπίκουρος ἀνὴρ 
τὸν σὸν φίλον ἔσχε μάχηται. εἴ ποπ διιρ ϊυ5 Αἰμοπίοπδοβ οοξηο- 
βοῦπὶ Νεβαγθηδθβ. 086 γθτὸ ΟΡ τοϊυρίδίομι οοπγδ ἴτω, ἴὰν ἐπππι 
δδῖ: τπϊαιῖθ Θηΐπ ΤῸ δοῖδιθ τιον ῖθι8 οἰΐδπι ἰπσαπυπιν τοτιῖδινξ. φαδὲ ὃ 
γ τὸ ἃ νἱτίοϊο ργοβεϊδοϊίατ, ορεϊπιογυτη. ὑπ δ τοδηϊΓοσωμη δϑὲ ρτὶ- 
πιᾶπι ΔΠΝϊοἰ ἐἶἰατ 6856, φυῶς Ῥοπογηπι δϑὲ πηπίῃτς ογρᾶ 86 ἣτ υἱ}αῖω 
δίπογ τηυτυδαοο οἰ εοῖϊο. διπίουτη δηΐπι δϑῖ δυπδίωπι δπιδηΣῖ, ἃχεΐετ»- 
4868 ἰζοπι γοδπιδηβ δηιδῖο. δὰ ἰρίτογ 50] ἰπίογ μοπιῆπος δοῖ, φυῖρρε 
α4υΐ 5011 οἰ δοϊΐοποπι δευξίηπε. οοΐογαθ δυΐοπὶ οἴϊατ ἔδγὶβ ἱπου 56 συπῖ, 
Ὁδὶ οἰΐαμι δἰΐαυα τηθάϊοονῖβ οἴποθε αἰ Πϊτα5., δἴαθθ ἴα δἰΐδπι εἴσῦτα 
Βοπιϊπὶ δὲ δἰ ἴα αἰϊΐ5 αυῖςα δυπὲ, φυδτθα τι οπτα τοροΐοδ αυΐβ στοοῦ- 
ἀμο, Ηθτγοάοϊο ἐδϑίδ; δὲ φυσπιαἀπιοίοπι γα ῖθ5 ἀδ ΘΟ πβθβοῖθοβ ἔγδῦ- 10 
5ἰἰοη αδαυς Ἰοφυπηίωγ. δὲ τπϑὶῖ πιαὶος οὔτη ΟΡ ὩΣ Παΐθτα ἵστα ΟΡ 
ἰπσυπἀἰταῖοπι δπιδηῖ; ποαπδ ἴδηι θη διηΐοοϑ [αϊοπίττγ, οὔτι ρτίποδδ δῖε 
ἐχρεγίοδ, φυῖρρα ποῦ ργᾶνυ ἱπϊυγίαπι ρτᾶνο ἱπίογας, σα ἀπεΐοῖ- 
ἤδο ᾿ορῖθυ9 τορυρπαῖ. δ] 1 τί ἀοπι ἀπιδπὶ εἰΐγα ἀνοϊ οὐἴαπν ρεπεσας, 
4:05 ἰάπιεη τε !ᾳπῶ5 ἐοΐογα Ὡἰ μὲ! γεΐδι: ΟΡ νοἱπρίρίεπι δπὲπι ἔπιςοῦν- 
εἰπϑηῖθδ 86 'ρ808 διβρθοῖοβ μβαβθηῖ, πδο ἃ} ἰπϊητία τππῖνα δυδαπεσῖ. 
ᾳποεῖτοδ πδς ΟΡ νοϊαρίδϊοπι 86 πυπίμο διπδηῖεϑβ ἀϊεὶ δτοὶςὶ ἀεϊνενῖ, 
φυαπάο δεοουταῖο ἀϊδαπίγοπεῖθυς ρἴδπο ργίπιαπι ποῖ 6556 οοπδιεϊ. 1118 
δπὶπι ἤγπια 6οὲ δινίοἰ τα, μαθς ὑθγὸ ργοῦξ μαοίοποβ ἀἰπίτοτι, βοπ 1}1α 0 
απίάοιι, «οα ἃ} 1} ρτοΐθοϊα. φυβργορίδγ οἱ {ΠΠ0 ταπίοτη ραρῖο ἀπεῖ- 
οὨ8 6856 86ϑεγδῖτιι οοβθγθ, δϑὲ δρραγεπίϊα αρδυγάδαιε ἀΐοοτε: τπᾶπε 
ἰυχία ται! Θτ ΘΟΤΏΤΗ ὨΠ ΘΙ ὅτὴ αἴβιτηαγε οὐὰπδδ δπιϊςϊτϊ85 ἰϊςεξ. 
διρεγοϑὲ ἰρίτυσ ὡς ρτίπια ἰαπίαπι της τα νοροΐουγ: ἱπίοτάστη υετὸ 
οἰΐαπε οπππο8; πε΄ τξ δοφυίνοςο, ποις 8 86 ἔρεαβ χπστηοίοσπε- 
486 Βαβοηΐεβ, πεαιθ ἰαχῖα ππᾶπι δρθοῖθτη, δοα ροϊϊι5 βὰ πστο αἷϊ- 
ιυοὰ τοἰαῖδδ; οἵ' φυία δἰπιρ!  εἰτοτ Βοποπ ἰαετππτσαο ἰάδτν δὲ εἴποι 
εδὲ, τιϊοὶ φιυϊὰ ομδίθι; οἵ ρείμνιιϑ υϑγοϑ οἱ δἰ προτοῦ ἀπεΐστις (πᾶπα Ὁ 
1Α}18 Ργορίογ δὲ ἴρϑυπι οἰ ἐρ θ1}1ς, ᾿άψαο ποςθδβατῖο : φαειποσοοάυτο 
δηΐπι ργορῖου 86 αυιϊδρίαπι ἀρρειϊξ, δῖος εἴ ἴρϑῦτη ἴδοπι εἰσὶ οροτίοῖ) 
ὙΈγῸ5 δυο πὶ ἃππΐοι5 οἰΐδτι ἱπουπαυ5 δὶ οἰπιρ ἰοίξοτ: υἱάοιαν ἰρῖτοτ 
4υοπιοάοουπηαα δππΐουϑ ἱποιηπ8 6556. υότιπη τπῦρὶς 6 ΐκ ὀεῖσε. 
τηϊπδη τη, υὔγττι φυοὰ ἰρβὶ δὴ ᾳφαοᾶ 5ἰπιρ οἶτον Βοπαπι απαΐσσσε κ᾽ξ, 
οἱ αττιπὶ δοῖτι ϑπιδγο οὔπὶ γοἰπρίδϊο, πάδ οἕ ἀπο ῖϊο ἰποττιδεπο, ὅπ 
ΠΟῚ : δθο ϑηΐπι δὰ ἰάθη γοἀυςοπᾶα δια, οἱ συο ποὶ ἱρεὶ βοπῦτο 
[υδγῖξ, ἤοπ δἰϊατα δὰ ἴρδαπι ρεγιϊποί. αἴσαδ ἐν" ἰρδῦπη δὲ χυοᾶ 
πυβοτίϊατ, δὶ 6886 Βοῆα 4086 δ᾽ πρ ἰοἰτοσ θόπα δαπξ, εἰ α δῖ 6 απϊται τ 
δδὶ δἰ πηρ] οἶτοτ Βοπαπι, ἱροὶ σγο, φιοᾶ ἱρεῖ Βοναπις απῆδ σοτννδοῖγε 
ορογίεϊ. δὲ υἱγῖτι8 ππᾶ ἰδίθπι εἴποις, εἰ εἶν ἷ5 ἰαουϊτας οὔατα σαῖδος 
ἤδθο πὸ ἱπδυηὶ ἱπρίρτιϊξ, πιοᾶο ἴδιπ δηΐο ἀοοοιητοοδαίοϑ εξ ποτοῦ 
οχίοιαϊ: πδίθγα ἰοῦ θηΐπι οἱ Βοπα δππὲ 4πᾶο οἰπιρ! εἴτουν όπα, εἶκεῖ- 
Ἰἰοτ δὲ υἱγ ῥγὸ ἔεπιῖπα δὲ εἰυρίἀτι5 ργοὸ ργαθᾶϊίο ἱπάοῖθ. οἷν δαῖξε 
ΨΕΓΟ ΠΘΟ6886 65ΐ, 4ῃ86 ρῃϊςῆγα δυπὶ, οἰπὶ οἵ ἀαϊοῖα, δὶ σόγὸ ἀϊεδο- 
πῆπὲ δθο, ἰᾶπὶ πΠΟῚ Ῥτογδπ8 ὈΟΠΌτη : πῶτπ ἱπέετα ροτδοθα αϊοτνεπῖτα 
Ροΐοβῇ. οὔπι δηΐπι μοπδϑζυπι ἱπουπυσπσιο ἀἰσοοπνθηΐαῃξ, ἴπ αἴζα- 
οἰοπίθι8 ἱπιοπιρογδηιϊα εδὲ. {πᾶ οὔπὶ ρτίπιδ ατηϊοίεϊα δὲ δδοσυστα ν᾽ 
υἱγίστοπι, δγαπε δὲ ἱρδὶ δι πυρὶ τοῖον Βοηΐ, ποῦ χαΐα ὈξΠ65, «ει αἴτο 
πηαορίατα πιοάο, φυαπάοφυϊάφπι Βἰίατίαπι Παῖς δὲ κἰπιρ!ἰςῖξεν δοπαεα 
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ἔϊταν. οἵ δἰ ε!τοτ φοσπνκάποο στα ἢ οουδαε! ΜῈ εἰ μαδλαθοο, εἰδὶ 
αἰϊαὰ εεὶ οἰ περ] οἴτετ οοηἀπείδῖϊε εἰ Βοηερέαμα, υδὶαὶ δ Ἄχεγοίμδιῖο 
κα ποράϊοαϊϊοπειι μαΡεῖ. ἰΐδηπε εἰ Βαρμον οιοίῃλα υἱκίαδ, δὲ ἀρ τ ν 
Βοπιο εχ γερῃθ πδίυγα ργδαεδίθη θαϑ. βάτο υἱγίαβ παΐπσα ργδθδίδῃ- 
το δἰ τωρ οἰτετ, αἰϊοτῖας γεγο δ] συΐπα ποήδδαυδπι, δεά Βοὶς Βοβωτο 

40 ἀϊοίτατ. εδάδτη αποῆπε γαϊΐο ἀπ οἶδ 6δῖ. ὶπο ἰρίϊαν νυ βαπάπι 
, ἰγαπν ἀθθ6πε γοϊαπῖαϊς οἷξ ποίει, φαϊάνε ἀϊετγαι, οἵ ἵπ πῖγο 

δπιῶγε οοεϑιδῖαῖ, εἰ πἰγοπι ΒομπῺΦ 6896 δἴϊαῃε Ὡο ἰπουδάὰπα σαδαῖ, 
δεὰ ποὴ ργορῖεν ἰά ᾿ρβῆπι ἰδαθη. δΏΟΓ ἰφί τη Γ οητα ἀϊοδίογ δ ωγίδην, 
ταὶ δοῖπ εἴ, εο φῃοά Βοηπιη ἰυάϊοδι, ποῦ ἀθρᾷμια υοϊαρίεϊθ εθ38 
Δρραγεῖ: ραῖεὶ δϑῖθιν, συειηδατηοάμμ ἴῃ δεϊοπία κογῶτ οοβηδῖδα 
«οπίοπνριδίομθδ ἀἰεο ρ] πος σρεεὶς 888 ἔαςὴ]6 ἰηξα!ἐρτιπίας, ἴϊ 
εἴἴατο απ ἰατίαπι τεςορηίομεβ ἐχρεάιαε βαπὶ; οὐΐαθ ταὶ τϑίϊο 
δαίεπι ἰπ υσίδαας 65. πδίηγα ἱξι [ον οἰ  ἰοϊτεγ Βοπαπι δἱ δἰπαρ ϊοὶ- 
ἴον ᾿ποπηδατ; εἴ φυῖρθῸ9 Βοπομτα, ἰἰδάθαι εἴλδιω ἱπουπάππι φεὶ. 48α- 
Ῥτορίογ δἰ πὶ να δἰπι! θὰ τπὸχ αδαδεηῖ, οἱ μοτηϊπὶ μότοο ἰμουπάιδαὶ: 
τηῦδ. εἰ ηυία ἱπιρεγίεεϊα δα σου άϊοίοΒε δαπῆ, εἴϊαπι αυϑοϊαϊδ εἰμδ 

30 ποοῦϊ Ἵσπηὶ. δὶ δηΐοτι υἱγ θοῦ ρογίεοϊμδ. οἰ φυϊάειι ἜγβῸ διθασο 
Δοῖπ πιαϊυμας [αν δγιδεἶδ εἴ ποιϊπίας, εἰοοῖο ἐμὰ υοϊυρίαϊα εἷϊ. 
δοϊ Πἰςεῖ εἴ δπεϊοια ῥγογβιδ δι παρ μοί ογ Βοπογα οἱ ἱποσπάογαπι, 
4υἱα Βοπὰ ἱπεαπάδηπε φηπῖ, πιϑίπα εἰδςῖῖο. δἴψας δ δι οἰτα μαρὶ- 
ἴω Δ, ΕΧ 400 οἰυδιαοήϊ δἰ θοῖϊο ργοβοϑοϊαγ. πδπὶ οραδ οἷα ἃςίωϑ θεὲ, 
4 ποὴ οχῖγα βϑὰ ἴῃ ἴρ90 διπαπὶς φοῃδίδε!ε, συμ ροϊοηῖλα οχῖγα τ εἰ 
Τῇ ΑἸϊο ἱποῖξ, τοὶ ἀΐνβγδθησα δα ΐειπι ἐχιδιδξ. φυοοίγοδ ἴῃ δπιαμὲθ, ΠΟῸ 
ἴδ ἀπιᾶῖο Κϑιάίαπι δδί. διμδγὶ οτΐμα δτρδ Ὁ] γοὶ, πὰ σοῖο οἱ βπιΐν 
αἷξῖαε δοῖαϑ εϑῖ, οἵ δηπυδιὶ ἐδηΐππι, ἐπ Ὀγῖπδ εἴ ἰηϑηΐπηαιϑ ΠΟΤ ΡῸ- 
ἴαϊ, φυαπο εὦ αηοσης αἰ κυπίηγ, δὲ αηΐα ἄτπᾶγε ἃσᾶι δὲ βαϑθγο 

5 ἀπιαῖο, ἡυδίεπι δπιδίπι, εἰ ατηΐσο εἰΐαπι εδὲ “οἱ ἀπιδίην υἱοϊοδιπι, 

Φεὶῖ δτυῖςιι8 ἀπιῖςο Μ 01) απὸ πιρδίοιβ νοὶ ὑπεάίοπδ. υὙο]αρῖδο ρίαν 
Ὡ ἴρδο ρεγοερίβ, 40α ατοΐοδ, ρτορτῖδ αὐπΐοα γοϊαρῖαθ ἀρρε]]αῖωτε 
Ἰρφθτι δηΐπι “ἢ ρίς ποη οἱ» αἰϊυὰά αυϊρρίαωυ. παπι ΟΡ τϑὴ πἰδὶ δου 
4παϊεπην Βοηπα οδῖ, ἀδἰσοΐδιατ, ποι ἐπογὴξ απο οἰκία Ρυτδα. ἢ 
τετα υἰϊαπι ἱπιεγυ επί σηΐοπι οδεῖαγε ἀϑοεῖ, αξ Βοπαπι ἰρϑαπα πὸ ἀ6- 
ἰεοῖοι. ἰἴωχαε εἰΐαπι οἱ ργαυδοίεη δ [μετγὶξ αἰχαα, οὈ ἰΐεγατο εἴ πε π- 
Ὧι ἱπάπεεγί απο δι  θοἱΐ γϑγυ5 διπίουο δοΐεῖ. ἤδης ἱμταν ρυπαατα διηΐ- 
οἰξίαπι 6586 Οἴππεθ σοπβιεηΐζατ: αἰΐϊδα υεγὸ ῥγορίοσ μδπς οἱ δἰΐφηο 
τροήο υἱφοπίατγ, οἱ ἰπ οομίγουθγείδτω υδπίθπί. οοηδιδπίΐδμη δηΐτι 

10 φααπάδπι ἈδΡδγα ἀπιϊο  ἶα υἱάείαγ, ας 3014 εὰ εοπδίδῃβ δϑὶ. πῆτω 
Ρτοπαμιϊδυτια ἃ βταυΐμον δὲ φοποίατ ἰἃ ὁθ.986ὲ φῃοά ποῦ εἰϊο βαὶ 
πεαὺδ [80316 ἀϊροϊταῖωγ. εεἴεγα ἰυάϊςίο δέπεεσο υοοδηξ. βοῖτὸ πὲς 
οἴϊτα βάἄετι ςοποίδεϊ! αταϊοϊ δα ἄτπια : εα νόγὸ Ἄχρδγιτρεπίαπε τε χυϊγιῖ, 
μὲ ποῖ ΤΒεδοροΐα, Ὥλπν πϑῆϑε υἱγ πϑατϑ τρυϊξοτῖδ πα εζετω ἷ- 

τ ἕατῃ παρα νῖϑ ρτίπϑηποδι ροτίουΐητ ἐεσοσῖθ, πὲ 46 ἱππιεπῖο," δοάεια 

30 

Ρδεῖο πες ἴετηρηθ γοσυϊγιὶ διοίοηθ, 4πἰδ εἰ ἀπιϊοὶ δηΐα ςοπ γϑοΐδση 
δυο το ἤδτα σὔρίππί, 401 Βαδέϊα5 γεἶπὶ σατο ἙΟΏδατο πνδὶα δδιῖς ἷὰ ἰδ εξ. 
πϑια αΐα δὰ τωστπδῶι δυιϊοἰ ἴδπὶ ργορσπάοαϊ οἱ δἱἰμὶ ἴπ υΐοαπι οπιπὶα 
οἴβεῖα ργεείδηϊ, ῥπιηϊηγ υῈ]]θ, βεὰ τὸ ἴρεδ ὡῃνϊοὶ οθ56, Ὑεγτπι " 
ηυσπιδάμποοδοτι ᾿ἱπ οεὐετίο, ἰΐα ῃὶς 86 δὲ γεηΐϊ. φηεπεδάποο- 
εἰνππι δπΐτα δαπὶ Ποπ διπὶ δἰμιΐτι πὶ τὰ ν εἰπε, ἐϊδ πϑο απιοὶ φυὶ θ686' 
τοϊαπε. ἀγατιπιεπῖο εαΐ, ποι (αςἴ]6 τα]65 ποπιάππα βεϑαπιρὺο ἐκφε- 
ταν πῖο, ἴα πος οδἰππιπία οἰγετπταυϑηίαπϊος, ηιοά ἐχραγπεθπίασι 
Ζαΐρυϑ ἰη γορθῦδ μαθεπῖὶ, ἰη ἰκῖ8 ας! ]6 βα οδ᾽ υταπίας ποη ργαθθ απ, ἴὰ 
4μῖθπθ δπίοπι πο μαρεπῖ, ρογδυδάθιπατ, οἱ ςοπίεείπγαρ οαἰσιππία- 
ον Δάμέροδξ. δίπιη! γεγο ραϊοῖ πδὸ ἔθ ὑταᾶνοῦ πο οἰ δι οουοῖλγα 
Ῥοδϑε, χυῖρρε φυὶ ἐπίφοϊ συπι οἱ πειοῖπὶ 8686 οοτηπήϊτίαπε, απ δὲ ἱρεὶθ 
Δἰῖοϑ πνειϊοπεθα, ἀπὰς οἱ Βοηὶ (μεϊ πι6 ἀδοϊριπιπιογ, ἰδ οχ Ῥεγίοὐξ- 

, ᾿πᾶοης ἀϊπάκπι. οἱενύπι ργαυΐ παίουσα νοπα απιςο ργδείεγαπι, πθ- 
4πέε. φυΐϊδαιατη ἀπεΐστπι ταδαίδ Πσθδπὶ τ68 ιοδῖ. θατο ἰδΐεϑ ἀπιϊςὶ ον 
δὺπῇ: τορορπαπὶ δπὶμ Ἰερὶ δπιοἰἶδθ, δυνοοτῶ ςοτπιπαη8 οπιπία 
δεδοτοπὶϊ, σπδηἀοηυΐάετο ἀπηΐσαο τε ρο9 ἱροὶο ρτβοίουθυὰπϑ εεὶ, ποπ 
διυλοῖβ γοϑ. ππάε ργῖπι δηνοἰτῖα ἰπίοτ ράποῦι ἱποϊαϊι, 80 φαοὰ ἀἰπί»- 
«(16 Ὁ πιυϊϊοσατε οαροτο οπροτίπιεδδηαι, συπτιἀορχυάοτα Ὅ0η οπεπὶ- 
Βπ4, φπθιηιαάπεοάιιτι οροτγίερας, ροϑαῖφ σοϑυΐνογθ. Ὡς 6 86 

ὧδ νεϑῖε εἴ ἀπιΐοο ἀδξίρογαγα σοπυθιε, ἐφυϊάοτο χυοὰ ἱπίετ ἄπο 
ταθ ϊτι5 οχεϊξοτιι, εἰ οὶ πιοπιὶν ραϊϊετ σοτοροῦ, εἴ 400 εδἰ πεαο ΟἾπο 
πὶ ἀεϊθγίογε, ποὴ ργβαίεσαὶ οἱ ηποά μοδοαῖ πιο ἷαϑ. ξπ δπιϊοϊτδ δαλους 

1234Ώστι κοῖς ὑῬτο υδίογε δπιοο ἱπεοκπίϊοτο δδοιπιθῖ. πε 89 Θηΐπὸ ἀρ θαθ0 
ἀχρετίτοεωϊο οδὲ εἰ τεῖος ἀϊοὶ διυῖοΒ5,, Ποδρτγορίοτ ἔῃ ργουθιβίυσο 
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αἰμδις 4Α}16 πιράϊαα. εἴτι αἱ ἀπέοιν πὸ δὰ ἰδπίυτα αιιοᾶ οἴπιρ] το 
Βομμδ αυϊϑρίατη εἶτ, δὰ διοίοἰεἴατ δα εἶς, δεὰ τὶ δαπι Πδὶ οἷλ ἀπνΐ- 
989. Βοπωφ δίχα φυίσηις ἀϊοίτηγ οἰπηρ πΐτοτ δὸ φηοά Βοπῶδ εϑῖ, 
διρίοῦς δηΐεη;, φῃὶ δἰἐεγὶ βόπϑ. οἰπιρὶ εῖτοῦ ἀὔΐειν Βομπα διοΐουδ- 
406, ἰῃ 400 υἴγαφυα ἰδία σοποῦγττιης. ἰΐπαμε 4θοα εἰκρ Ἰοϊ το μο- 
πάσῃ ΔἸ τοτί, ἤ00 ημδησηατα ποῦ οἰταρ]Ἰοἶτον Βόπο : δἰτογὶ νθγο Βοπῦβ 
δα ηῃοὰ πᾶδιε, ἀπναᾶγε δυΐδαι πθὰ πα ]ῖοϑ, οἱ ἰρϑαπι ἢσπο ἀπιογθπὶ 
Ἀνεγίογε, ππροραῖθ}]9 θγρα ρατοθ ὁρεγαγὶ, ἴῃ Ἀἷδ ἀπέεσῃ οοηϑίαϊ γεοῖθ 
ἀλοὶ δτοϊοίεμοην οοπείδηιϊδι βοπόγαπι εδεθ, ηαετηδάτοοάτιπι [6] οἰ ἴδ 5 
τοἰβοϊεπιίητα : εἰφαΐ παῖπσα, θοπ ἔδει ταἴο5 Ἀγτηϊϊδιοτα μαρϑηξ. τος 
τῶνα ἸΩῸ 10 γϑοιϊωο νἰγϊαίδιη Ὡδίαγας 6886 αἰβυιπαιογ, δὲ [ει ρα5 διπῆιι- 
ἰοῦ ἱπάϊοαγε, ἰηοτιυπίδφας ταρρὶδ {παντὶ δασοοϑεπδ. ἰη {ΠΠ15 δηΐτι σεγα 
ἀδοϊογαϊογ φυοά ἀϊοίτυτ, "οοπισβμπία απιϊσοστιπα οἵαπίδ," ἀαΐρρε εὶ 
60]: Βοπὶθ το] ααε παῖατγα, εἶγοα ἰαίοτιμπία εἰ ϑαςςοόϑα8, ἴπ αηῖρι9 
οοποίδίυι, Ποτοϊθετν ργαϑίδγιμς, υοἱ αἱ {14 οἷπε, αἰΐα υδῦγο ποὴ δἱηϊ. 
διαζοοϑθαδ πο; δΓρῸΪ ποῦ ὙΘΙῸΣ δπηΐοοϑ οἱ δὶ πε ἰϊαῖοτο ἰαπίαπι 
οοιβράγαϊομ, ἰδ ρῸδ γΕΥῸ πίγοθθ: ὨΘΩΌΣ οπΐπι τ1}}18 δ:διϊπι δνηϊοαδ 
εοἷ, γεγῶτο δαδνΐδ οἱ ἰδοπῶσδ. δε Ὧ8ὸ ηαὶ εἰκεϊπι, δπανΐδ δἰπιρ οἰ τον 
οὐἷ, φυλΒάο ρεγίπάο πὶ υἷπο εἴροφῃς ραγίϊπη δυδυϊιαϑ ραγίϊπι γεγο 
οεἰουῖιδθ ρδγοὶρί[αγ, υδγοσα τη βίοοτὶ ἰοτιρογε δαδνίαΐθιη νοϊαρία- 
ἀξτπ αι 6 Δα 11, οἷς εἰϊα πὶ Βουπυϊη ἴα πδὰ σεηΐ!. πδιη φαοά δἰτωρί οἰ- 
ογ΄ Ἰυσβηάτπι δὲ, ἔπ ἰδ βογεοδ ἀοιοττοίϊπατὶ ἜΑ ΨΗ [αἰοαῖογ 
δυΐδτὰ δἰ γαΐβιθ, ἀπΐοε γοσδην που δοίμτε ηποὰ ςοπιρεγεγοηῖ, δεὰ 
σαι! ἐπα Βέδυπβε οὐτηαθο δάδας ἴα τωδηΐδα8 ροουΐατη οοῖ. ποὴ 
πω ἰά ἰπάς ἀπ]ςε εϑῖ, φηΐα ςοπιρθγογῖὶ αἰ φαὶδ, δεὰ φιία ποη ἔγε- 
ηυεπίογ Βἰδϊ, ὡς φυΐα ρῥτίπιοαν ἀδεὶρίταγ. ῥτέπια ἰρίτωγ ἀπιϊοἰ τα, ἃ 30 
ὅ) φεΐοτωθ πόϑβδι ἰγβμυπε, δεουπάμτι υἱγίσξετη εαἴ ἰπδίαιηιια οἰ Ὧδ 
εἰδεϊιουθι, νεΐαὶ ἀἰοίαμ εὐἴ ρτίαδ. τεϊίφυδε εἰΐπι ἰπξεγ ρπεσοα 

Ῥγαίδηπο εἰ ρζανο Ἵοπιϊαριμοι. πηᾶε ῥγουεγοῖο ἀϊεϊτηγ “Δεχυ δ] δ 
δεφαδίει ἀεἰϑαίαι" εἰ “ππαῖτς πιαΐϊο ἱποῦπάθ οοηνῖνίι." πδπὶ οἵ ργανΐ 
ΒΟΠΗΠΙΖΌδπ δ τπυϊθο ΟὈ]εεἴδηξ, ἢοπ αδίθπῃδ ργανὶ πθὸ συδίδημϑ 
Βεμιγὶ, δεὰ φυδίθπος νοὶ ἅπεβὸ ἐχοιηρὶ! ρταῖία εἰγερετγὶ, υεἰ εἷς χυΐ- 
ἄετα οἰγερθγοδ 116 γεγο βᾶγεπθ; σπδίεπυδαυε βουῦπι αἰ χυοά οπιπεϑ 
Μάβρεπῖ, εβίθπαδ οοπβτυυπὶ εἰ. ρυβείεγθα π1}}]166 δἰ δὶ οἰΐδπι ἵνοϑ ε886 
οοαεπρὶῖ, πο υΐάειπι δἰ περ βοίϊεν, ἐθα ἱποιϊ το. οἷα εἴϊδτι Βόπὸ τἶγο ὃ 
δολίοιτη ταδί πτρ 6666 οοπεπρίς, πεπαρε δὰ ἱποβειΐατι αἰἰχαοά τ Π]στὰ, 
αἱ πιδίας ᾿οηὶ νἰγὶ ἰησι πἴο, φαλῖα Βοβο μαρθεῖ, ἱπθεγνίαι. Βοπῦς 
ἱπίθιρεσαωδ! χυΐάσμι δα [Ππὰ χαρά Ναβεῖ ἱπειξταϊαπι, πια]ο δυίεπι 
δὰ ἰά σποὰ ἰυχίδ παἔπγατο οχίδεϊξ. υα]εαῖψας βόπᾶ εἰτορ] οἷα φυίάοτα 
εἰπιρὶϊείίετ, 11} γεγο εχ Ἀγμοιδιοοὶ, πεπιρε παΐεηυϑ δυὶ ραυρετγίαιΐ 
δυῖ τοοτβὶφ οσοπίετι, ἶσος Βοροττπα δἰπιρ ἰοἴπτα οδυεδ, αποποὰ ἀπιο- 
ἄστη εἰ ρ᾿διτπασῦτ βέμέι: ποτ ἐθῖπι μὲδοτε υυ]ὶ ἴρδαπι, δοά Νηΐα8 
τοῦ! με Ἰοπ αἱ ργαιία νοϊξ. ῥγαθίστθα ἀτοΐοὶ δὶ εδδὲ ροδδυηὶ ἰῃ υἷςαπι, 
4ααὶιμεν εἰ ἰὰ δαπὶ φηΐ Βοπΐ ποη ϑαπί. ἱπουπῆπδ δπίπι 6886 ροίοϑὲ 
πο ἀπβέσπαν τὴ], δεὰ χυδίεπαϑ αἰϊχηϊά οοπιπιαυε Παρ εῖ, αἰ εἱ 
εἰϊ πιωδῖουν. ἱποῦρες 4πείεπυ Ὁπυπὶ φιϊλάδπι εοὶ οπιπῖθπθ, ᾳφαοὰ 
ἔοττε ροδοῖὶδι ἰΐδο ἈΣβιο δὰ ςοἸοχαίυαι δορὶ βοπὶ Ββαβεαπειγ; καὶ 
ηπδῖευδο ἀεδίφης πηϊοηίψιιε σσηρβταδηῖ: αἰ χοϊὰ εὐἰπι ΒΟῸΣ οταπ δῦ 
Ἰμβοπῖ. 

8. Ὑτοδ ἰβίτατ ἤδα ἐρεσῦεϑ απο δὲ ὁπηῖ, εἴ ἷπ ᾿ΐθ οπηπῖθας 
ἴυπὲα ὡδαῦ αἰ ἰοῖσπι σϑοάδεη το τἶο διξοα Δρρεἰδἴατ: πδπὶ εἰ δπιϊοὶ 
δεοηπάτπε υἱγειΐϑε ἴπ δεφαδείδῖο χαοάδαι Υυἱγέσι!9 οἰρὶ ἴῃ υἱσεπι βυοϊοὶ 
σαπῖ, αἰϊὰ ροτο ἱπ μιἷ6 ἀἰϊογεπεῖα δεσππάυπα οχοθδϑῦπι, υδἷαϊ εϑὲ 
ἀοὶ Ἔὐκα Βοπιίπετα υἱτγῖτιϑ (14 ϑηΐτα αἰϊαὰ διπίοἰτἶας θητς 65), εἰ ἴῃ 40 
ππίνονβεπι υεἰηΐ ρυποὶ ρὲδ ἐγρα δή πο. φυεπιδάτιοάμτ εἰ ἱποίαπι 
εοἰϊαὰ εοἴ: ρτοροτίίοπα ϑηΐμα δεαῦδὶδ, ΠαΠΘΓΟ ὙεγῸ τωϊπίπρθ. πὸ ἴῃ 
Κέμεγε δυπὶ ραῖεγ ἐγβα πῆμ οἱ Βεπεῆοῦδ ἐγρα Βϑπεβοία ρϑβϑαπι. 
ἴα ϊ8 νδγο ἱρϑὶβ ἀϊφοτταὶπα φοδεάδια εἰποθηι, φαδπο αἰΐα εϑὲ ρει τὴ 
ετρῃ Αἰΐητω σδξὶϑ εἰ τἱγὶ εγξα ὑχόγεηι, μδος σαξάεπι οἴ ργίποὶρία ἐγρᾷ 
δι ϊδάϊπιυτα, [μὰ τετε οἱ Βουεβεὶ εἐγβα βεπεδεία ρδβθῦτς. ἴῃ ἰΐ5 δαὶ 
Ρτοτσυθ ποὺ δαῖ σοτὲε βοη δἰ ταὶ] ϊετ γεάστοαγε οοπεπρίξ. τἱ ἀϊουϊυτο 
ϑηΐτα ἐγ, οἱ φαὶο ἀδο ἐχργορτεὶ, δἱ ποῦ ργὸ 60 δὸ 8Ρ βιοπηϊπίδηϑ 
διπδίας υἱοί δδῖτω 'ρδὲ ἀπ μαῖ, δαὶ ρτὶποὶρὶ, απο ποῦ δεχαδ]επι ἀπιο- 
τότ δ  ἀἰεἶν ργαδοῖες. ἐπαρθγωηὶὶ ἐπὶπι τ ἀανοϊοτ, ΠΟ αἰ δτηοδῖ, δὺϊ 
ςετα αἱΐο ραοῖο οοπυεηῖξ. υθγοτι ΟΡ] εϊδείοπε ηἰμἰ} οὶ ἀϊεογὶ πὶ αΐδ, 30 
εἶνο οἴ ἱπ οραΐεπίο Ἔγβὰ ἰδουϊίδῖεν ἀοτιδοῖῖοδο δὲ δα ΡΟ] ἐπὶ βιδιπ, γα] 
αἱ εβξεπδ εγκα ἰὰ 480 Ροϊπηγ. φυοςῖγοι δἰτοι τον δὲ μδρεῖ 1π ἀσαϊ οἰ}, 
4 ΟΡ υἰπιδιεπι εἰ 4αὶ οὗ Ὡοιομθονοι ςοποὶ!ϊδηΐυγ. πδτὰ δὶ 
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χαίδετα ἰαχία δεσαδι ταέεπι, ἐΠΠῚ γεγο ἰαχῖα ἐχοδδϑατη δτοϊοὶ δηπξ, 
Ρτοὶῃ φυειηάἀπιοάητι 1} Ἔχροδιαϊδης, εἱ ποῦ ὃχ δϑᾷπο [166 εἷαὶ 
Ἂς δεποβοίϊδ γεδροηἀεβαῖ, οἷς Εἰ εἰΐαπι ὁ» ἀεϊεοἰδιίοπεπι. χυοὰ ἱπ 
δαιδίουιδ ὉδῸ Ὑϑηΐ, πρὶ ρογβδερα ἐχ μυίιδιηοάϊ οαμδἷδ τχαα δ Ὁ- 
οταπίυτ, ἱκποτδηῖα δοϊ]σθξ 60 4αἱ ατπαὶ, γαϊοπεπε οεθ86 ἀΐνεγεδοτη ἱπ 
ἰζ9 {κε βυμπὶ ργοιπρῃπ!άίπεπι δρεοῖαηξ. φυοοῖγοα οοποπίοηίδ οδα- 
δῷτη ἀπιδῖι}8.86 ἸΠ ΘΙ ἰἾ886 ΔΓ ἐγαϊογ. Πδες, ἱπαοϊῖ, ποη ἀϊςοτοῖ ἀπιϑηδ, 
ὁπ 60 δοϊ]ϊοεῖ φιοὰ ταῖϊοποιι εδυάθας 6886 εχὶϑιϊπιδὶ. 

ἅ. ὕχμι ἱκίτατ ἴσερ διηϊοῖδε δρεοῖθο δἷπί, δεουπά απ υἱγίπξοση, 
δεούηἄππι τ ἰταῖοτα εἰ δαεουπάυπι υοἱπρίδίοτῃ, γγδυτα Βα6 ἴῃ ἀπο 
ἀϊοιϊαιρπυπίατ. αἰϊαθ εὔὶπὶ ἰυχῖα δεφαδιἐξαῖοπι, ἴδε ἰυχῖδ Ἔχοθϑϑυτῃ 
ϑιηξ, ἀπιϊοἰ ἴδε φαΐ 6πὶ αἴγαθαας, διμὶοὶ υεγοὸ ἰαχία δοαπαὶ  δῖεπι τδη- 
ἴαπα. δρδιιγάμαν δηΐμα οἷξ ἀπιοῦτῃ υόοᾶγε υἱγυῖη Ρᾶετο, εὸ φυοᾷ διημεὶ 
εἴ ἀπιοῖαθγ. πδαὶ οἰδὶ χοἰ οπίθη υἱγαπι δυιαγὶ αἰ οὶ οοηνθηϊῖ, δἱ 
τδοε τγεάδπιοὶ ἴρδο, πὲ ἀδάεςυ9 ἱωρτορεγαϊογ, αἱ οὶ ἀτροὶ ἱηάἰ- 
ξϑυτι: πᾶπὶ ἀἰριέαια 4υράαπι δεηυαἰδίεφυς ροπάεγδιογ δαιϊοίἶα. 

10 φαδοήαπι ἰκίτυγ εχ δϑίδεϊ ἀοέεοια, φυδεάδπα νεγο δχ υἱγιυτἶα, θη 6- 
τ, τξ αἰΐο ηπορίφη ἱπάΐξηα δϑῃα! δπιογθ δας. δερεΓ δαΐοτα 
Ὁ ἐχοο!!θηῖα, δἶνα αἰ δίθωι ον ἰαουπάϊξαῖοπι δἶνε υἱγιοϊοτι δρε- 
οἴδδ, δαὶ π0]1υ8 ἀυὶ πιίποτ ἀπαιοῦ γοαυϊγὶ ἀεθεῖ. υδγατι ἰπ πιεάϊοοτί- 
Βα8 Ἔχοθϑδϑίυδ ἡβογίϊο οουϊγονθγεῖδα οτἰππῖπιγ ραγνῶπι δηὶπὶ ποῦ- 
ππηηάδπι τοϊαΐπεε ἀεθ οὶ τόβογε δοϑετηδγὶ, νεἰαϊ ἤθη ἰἰ πὶ δε δυγεὶ 
γαδὶς ροπάτ8 ἐλ βηνγρόν αἰχυὶ ραγνατι ᾿ΠΠἃ Ποπιΐπαδϑ ρεγρθγδπὶ ἰῃ ϊ- 
εδπὶ, συῖρ 8 ἀοπιδριϊοπτα Βοπυπι ππαρπππὶ υἱάεῖπε, φυΐα ργορίπαπυπι, 
δἰϊδησμ γθγοὸ δχίζαυιμ, φοΐα γοιηοίαπι. οπτηαιια δχοθϑϑῃδ ἰπἰΘγυ θη, 
κε ἱρεὶ φαίάθπι ἱπφυΐγππε αιιὸ πποᾶο 80 δὰ οἰπα! εν γθἀδηπατὶ οροτγ- 
τεδῖ, ρετίηἀδ δὲ 4019 ἀπιόγεῖ ἃ ἀδο γὌροϑοδῖ. ταδηϊίοθξαπι δϑὶ ᾿ρίϊας 

20 δτηΐοοϑ ἰ δδαπαϊ δῖε παάδπι οοπδίδξεγε; τϑάδπιαγα δυΐεπι ἰΐσογο, 
ὩΣ ἀπιΐοὶ πο δἰηξ. πεῆθε υεγὸ οβϑοῦστιπι εδὲ, 4φαΐκ Βοπιΐποϑ ἀπιϊοί- 
ἴδιι ἰαχῖα δχοδδδαπι δἱ 4ι86 δὰ δοηυδιἰξαϊοπι σοιηραγαῖδ οϑὶ βηΐε- 
Ροπαηῖ, 60 ϑοϊϊΐοεὶ φυὶα εἰ Ἔχοεϊϊθπεῖα εἴ δίρογε ροιίυπῖπγ. 4πὸ- 
οἶγοδ ποῃπη 9 ἀϑδθηϊδίοῦ διλίοο βγαίϊοῦ εδὲ, φαῖρρε αὶ πίγππηπε 
«ἢ δήάπἰαϊυν υἱάδίηγ δϑίγπεγε. ἃς δηπὶ ἔδεσε διηθἱτοδὶ ἴα]εβ: πᾶτὰ 
ἴῃ δαἀπιϊγταϊοπα 6546 Ἔχοεὶ]οπῆδε οαἰυδάδτη δρεοΐεια μαρεῖ. παῖίυγα 
δηΐδια ἃ] δπιδιογὶ, δἰ" υατὸ δπι δἰ ἰοϑὶ Ὠδβοποίΐωγ. ᾿δηιαϊογίιδ 4πὶ- 
ἄεπι φαΐ πιδρὶ οὐδ δοΐδῖαγ δπιαπο 4υλπὶ ἀτπι δπιδῖηγ. ἀπ ἰτἰοσῃδ 

30 δυΐοτα τπϑρὶ8 ἀπιατὶ εἰ ἰπ δἀπιἰγδίλοπε 6686 ουρὶξ, Ἔχοο  δητῖδο ἀπιὶ- 
απ: δἰίογ νεγὸ υοϊαριαῖϊ5, συδπι ρεγοὶρίς ἀπιαπάο. πᾶπι ἱῃ δοῖα Ὠ6- 
οεδϑϑατίο δθδῃς δεῖ: γεἀαπιαγὶ ἀπῖεπι ρὲγ δοοἰάθῃβ σοπεηρίξ δὲ ἰδΐογα 
Ροϊεδὶ, ἀπιὰπϑ ἃπὲεπι ποῦ ροϊεδὲ. οἱ δϑὲ διμιίοϊ ἴδε μος ρϑου]ΐαγα, πὶ 
διθαγε ροῖϊπ5 Ππᾶπι ἀπιαγὶ οπρίδηϊ: δπιδγὶ υεγὸ ἰυχίδ ἣ 4υοά δπιᾶ- 
Β116 ἐπογίξ οοημρίι, ἀγραπιδπῖο δὲ, φῃοά ἀπιΐςιδ, οἱ ποῦ οοπιϊπραϊ 
πίγαθααε, Θοβπόβοθγα γ]ὶ πιαρὶα 4ηδτὴ οορηοϑοῖ, νεἰαὶ ἰπ ἐχοθεαῖραϑ 
δ τη πι15 ἔδοϊιπι Γδπηῖπδθ, αἱ Αὐ ἀτοπιᾶο με Απιρβοπιὶς, σθδα οοβποϑεῖ 
γ6}16 νἱάδῖαν ἱροΐαϑ ρταϊῖα, αἴφαα ΒοῦΟ αἰΐχπο αἴείαϊατ, ποῦ αἰβοείας, 

ὁ ξοξποϑοῦγε υεγὸ αἰβοίεπαϊ δπιδηάίαιε ργτβῖῖα. φαοοῖγοα ἰπ δπογε εἴ 
ετξα πιογίποϑβ ρεγϑίδίθπῖεα ἰδυάαπιησ, φυΐρρε 4ῃΐ σορποδεαπῖ, ποι 
σορποθοδπίαγ. ρΐπγοδ ἰριϊαγ πηοᾶοϑ ἀπηιϊολίδε 6886, δὲ ποῖ, ἴΓγθ8 
Ὠετρε; ἰΐεπι 4ποά αἀπιατὶ δὲ δπιὶοὶ ἀϊἴογαης, χαὶ ἰαπῖα ὧς χυα] δίθι 
εἰ αυὶ ἰαχία ὀΧοδόδυτι δηνὶοὶ δαπὶ ἴῃ νΐσθι, ἀϊοῖστι δοῖ. 

δ. Ουἷα νϑγὸ δυινίσππι εἴϊαμι υπΐνθγδαϊ ον ἀϊοίϊατ, υδἷαὶ ρῥτίη- 
οἱρίο αἠάποιϊε οχιγατίϊδ φυϊδυδάαπι ορὶπίουΐδαδ. οδίοπαϊπιαδ (πῶτα 
αἰϊὶ οἱ παῖ! ο, Αἰ" ςοπιταγίατι δπιίσατν ργουαασεδηι), ἀϊσευἄατη οἴδυα 

10 ἀε Ηἷδ εδὲ, 40 ρβοῖο δὲ πβαρεαπὶ Ἔγβὰ Ἔεχροϑίϊδ8 μαοϊθῃτϑ διυίοἰτἰαϑ. 
δἰπιῖῖθ δαῖεπι ἴαπι δά ἰπσυπάπιι ααδην Βοπππὶ γοίεγίαγ. Βοόπασα δπίτῃ 
εἰπιρίοχ δδὶ, τρδίηπι Υ6γὸ παρ ἰρίοχ. εἰ ΒοΟΏΩ8 δἰ πι}}15 δῖ δ᾽ δειωρεῦ, 
Ὠδῆ06 πιογϑὃ τησῖϑῖ, Ῥγανῃδ βαΐεπὶ δὲ φἰυ τα οἶδὶ ἀΐθρατ δϑὲ πιμπὸ 
εἴ νεβρετγὶ. γαοοῖγοα πἰϑὶ ἱπῖθσ 96 ῥδοϊϑοδπίαγ τη]ῖ, διπιοΐ δἰδὶ ἰπ υἱ- 
σδτὰ πῃ ἐγαηξ, δεα ἀἰσδὶ ἰπηϊ; 486 δια οἰ σαϊαΐπαα βυτηϊδοίπι- οδῖ, 
θαγο βαΐδηπδ οἰπιῖΐα ἀππίοπτ δδὲ, ἀσπε δἰμαΐ!α Βόππι δἷς, ἱπίεσάαπι 
δαΐδιη ἰπχίδ υοϊπριαΐοπι οοηδίδεϊξ: δία Πρ α8 δυΐιη δδάεπὶ ἱποαπάα 
δῃηῖ, οἵ Ὠβῖπγα συοάφυδ ουἶᾳφῃε ἱπουπήππι 6οδὲ. ὑπάδ εἰ υόοϑϑ εἴ 

20 Βαριταἀΐπεϑ εἴ σοπυεγδαιίουδα σοζπαιῖδ ἱπῖθγ δα φιιανίδδιπδο δοΐθπε 
6856, οὔπι Βοπιπίθυδ ἴατῶ οεἰεγί8 δηἰπιαπιὶρηθ. δίφπε μᾶς ροδσπηὶ 
οἴαπι ῥρτανΐ 86 ἴπ υἱσθῖν ἀπίχεγε, εἴ “ππϑ]πα8 πιαΐο ἱποαπάς σοηγῖνί." 
οομγαγίπτα διυΐθιη ΟΟΠίγαγί ο δπιΐοιντι, 4πειπδαάπιοάπιη 6. πατα 
αοά δεἰπιῖϊε δἰδί, 14 ἱπαιλε εδὲ. φυδργορῖεν ἀοπιϊμαϑ βεγγο εἴ βεὺ- 
γα ἀοπηῖηο ἰυαϊραῖ, εἴ τὴν (δτμίηαααε ᾿πξεῦ δεδ σπαΐπο. δο ἱπουῃ στα 

ἘἙἘΤΗΙΟΘΟΟΆΛΌΜ ΑΡ ΕὔΡΕΜΟΝ ΥΙ. 

οἱ ἀοοϊ ἀεγαθῖ]ε σουἰγδγίαπι, πε ΠῈ]ε, πον {πα ἴῃ πε, δοὰ στὰ πὸ δὰ 
βπεπι. πᾶπὶ δὶ σοπδεομίαδ εδὲ φῃοὰ οουςσιρίδοεθεῖ, ἰὰ πε ἡαξάεπι 
ἦδπι 6δὲ, δεά οοπιγαγιοπι πο οοπουρίδοϊξ, γϑὶαεὶ οαἰϊάπαι ἴρδῦτα ἔτὶ- 
Εἰάτπι. βόγγο εἰ ςοπέγαγιὶ Βοπίαιθ δπιίοἰεῖα φυδεάδην ἐσὲ: 56 ἴπ Υἱ- 19 
οοπὶ δπὶπι ρῈΓ τηϑήϊα ἀφδίἀογδπΐῖ, αἱ ὁγιηθοἶα, ποθ αξ δχ δθοθαν 
ππῸπι τησάϊυπι ἤδι. ΡῈΓ δοοίἀθηβ δυΐοεπι ςοπίγαγιὶ ἀδοιἀθγίυνη ἐσ, 
ΡΕΓ 86 ϑυΐειπ τπδἀϊοοτγιίαιῖδ: πεάθδ δηΐη 56 ἰπ γίοθπι, δε μιθάϊστο 
οοπουρίδοθπε σοῃίγαγιϑ. πὶπιϊατη δηΐπι αἰσοπῖοβ δὰ τπεάϊπνη τεάα- 
οὐπίογ, οὐπὶ οαἰοδομνι, ἐξ σαδηῖθα οὑπὶ {τῖροδινπξ. δἰπη το δἰ ἐπ τὸ- 
Ἰϊφυΐδ, δἰπ γεγο ποῃ δϑιρδι ἥδργανὶξ ουριἀϊα5, ποι ἷπ πιθάϊο ἐγ; 
δεἀ ραυάερὶξ παΐϊαγα ἱπουμαϊδ5 οἰϊγα ουρί ἀἰξαῖοιη ἴῃ πιο άϊο οοπσεϊζαϊα. 
Αἰϊ γεγο κεῖ. τῶν 486 παίωγαϊ οι μα ϊττιἀϊποπι ἐρτεάϊαπξτιτ, φαδε 
δρθοῖθϑβ εἰΐϑινν ἱμϑηΐπηδῖϊδ σουιραιϊξ. ἀπάτα δαΐοπι σου ἰηρὶι, φυδπάο 3 
[ἀογὶξ ἴῃ ἀπ ἰνπδιῖδ; φαοοῖνοα ποπηαπχοῶτη εἰ ἰδία 5 ραπάεπξ, νεϊοὶ 
δὐδίοτὶ [αοοιὶβ, ἰγγι τ 1} 65 δὰ ἴγαπι ἰατα 8, τὰ φοὶ ἃ 56 πὶ γίσοπε δὰ πιθ- 
ἀϊαίῃ τεἀυσυπίαγ. ρμὲγ δοοϊ θη ἰφίταγ, νεἰος οεϊθησυτα οὶ, οοπῖγα- 
τῖα πιο ργορίθν θοπιπὶ δυπξ. φιοὶ ἱρίϊαν δρεοῖδα διιϊοϊδο κἰπὶ, εἴ 
4ιας αἰ ογειεῖδθ ἰυχία 4πδ5 ἀἰϑοδυτινηΐαγ δπηϑηῖοβ ἃς δηϊδτὶ, ἰάσια 
δὶς ὡξΐ διπϊοὶ ἀρϑααο ἰἰἰο γοσδπίωτ, ἀϊςίαπι οοσὶ ᾿δοΐεπειο. 

6. Νογυπι δ δἰ δὲ φυΐϊδααδην ἱρδὶ δ5δὸ διπίςυδ χυδαὶ, νεσεαϊο- 
πϑπὶ Ὀροτγίογοπι γοχυαῖγιξ. ποπηι 5 επὶπι υἱάδϊωγ δι δὲ φαΐδατιο ἀπιὶ- νὸ 
Οὐϑ 6666 πιᾶχίπια: 4υΐ δοίζδπι πἴθηΐθϑ οῷποπδ δπιϊοϊ ας ἐγρα αἰϊος 
οἴϊαιη πνάϊοαηῖ: υθγοτα δοοππάτπι γαιϊοπβ, ἰυχίδσιθ δὰ 4 πᾶ6 ἀπιϊοὶς 
οδηδοηίον ἱποχίδιογο, ρατγιϊπι τοροραηῖ, ραγεϊπι ὙἜΓῸ δἰπι α 6556 
γἱάθηΐαν. ααοάαπι το άο δπΐμν ἰπχία ἀπαϊ ορίατη ἤδες ἀπιϊοἰτῖα δεῖ, 
81 Ἰοῖτον νοτὸ ποαυδαυδᾶια, 60 απο αυναγὶ ἂο ἀιπδγα ἴῃ αἰσιυπον 
ἀυονυ5 οοῃδίδιαι, ἰαχία υαθ τνορὶα Πΐο οἷ ἀπιΐοα δϑῖ, νυ δἰαξ ἴῃ οοη- 
εἰπθηῖα δὲ ἴθ ἱποοῃτπθηϊο ἀἰοΐαμη δοῖ, φαΐ ἰάδπι γοΐοπα ποϊδησαπε 
ρὶϊ, φυδπάὰο ραγῖοθβ αἰΐσαο αὐ 5ὸ ἴπ υἵοοπι ραοίο ἤδθεπῖ, ας ταῦο- 
πϑπὶ ΒαΡοπὶ ἰᾶθο οπιπῖᾶ δαπεοτα, πππν οὶ δἰδὶ ἀπιῖσυϑ δϑῖ, εἰΐδνω 
᾿πὶπιΐοῦι8 δἰῖ, δαὶ ἰηϊαγία τναπι 956. σαϊορίαπε αἰδοῖα! φιδα οπιηΐα ἴῃ 
ἄποθιιο ἀϊδίαποιίπι σοπδιἀδγδηϊωγ. ἂὺξ οηΐπι δπίππδ ἀπ ρίεχ φυϊάρίαπι 2: 
οϑῖ, δαὶ ἤδθο αϊδίμποῖα ποι σοποίδίεηϊ : σόγαιπ 8} μαδιτυάίπε ἐτρα 
868 ἴρϑιιπι ρεπάδηϊ, γεἰαξ οἱ γο] αὶ δπιδπαϊ τποὰϊ ἀδιεγπεῖπαι, ἑαχ!α 
4805 ταϊϊοπθα δχφυίγογα Βδ5 βοΐδπιιιβι νυἱάοίατ οπὶπι ἀτοΐσας 6596, 
φαΐ αἰϊουϊ γ6] γεγο θοπα, γεὶ φιδς ἀγθίξγεϊιγ θόπα, αἰϊὶ δνθιῖπα οεὸ- 
Ρίαϊ, ποῦ ϑιὶ δεὰ αδἰϊογίυς βταϊία. αἰΐο υεγὸ πιοῦο, πὸ ὀουνίνειθ 
ορίαϊ ΟΡ ἰρβᾶπι οοηνδγδδίίοπαιι ἰδπΐαπι, ποι οἷν πὰ ααϊάριαπι, 
γϑοτὶ ρδῖγες ᾿θογίϑ φυϊάοπι Βομὰ ορίαπὶ, δεά αἰϊἷ5 οομγῖναπὶ ἰάπνενς ὦ 
αύαε ἰπῖθι 86 ἴῃ υἱσεια οὐμπηΐα ρυρπαπί. {116 οπίπι δἱ ποπ φαοὰ εἰδὶ, 
Ηΐς δαξομι δἱ ποῦ υοὰ 6βξ. δἰϊὶ γθγοὸ οοηνίνθηδι ἀεοιἀδγίατη πον 
δὰ δἰποόγεμ γοίεγπηϊ. οοπάοϊογο φαοααθ ἀοίδπιὶ ποῖ ΟΡ αἰϊπὰ φεϊά- 
Ρίδπι πο5 εἰ! θοιίοπεπι γοςδθίπιιδ. βδοΐοπὶ θπΐπε βευνὶ ἰὰ ὄγρα ἀοταῖ- 
πο οοπάοϊοτο, 4φυὶ δερτοίδηϊοδ ρἰοτυηαιο δπηξ τπογορίογες, πὸπ οἷν 
ἰρβο5 οἸχροας εἰ γεγο δἰζεοοϊω, γεΐας ππδῖγος δοϊοπὶ ἰἰροτὶβ εἰ ἀγὸς 
ποπηι ἶαθ ὑπ οὐπὶ δα τθη 5 διμ τογ ἀοίοτε αἰιρσὶ.. ἀποῖοτις ἐπόπι 
ποῦ δοίιπι διηῆΐοο οοπάοϊοτα νοὶ ᾿ἱπαχίτθο εἰπᾶδε, σοι φασι! οἰΐαπι 
οοπίαγθαιίονο αἰβοὶ, νϑἰατὶ δίμναϊ οὔτ οἰτἰσηϊο κἰεἶγο  αἰϊοηαὶ δαΐτω 
ποη ἔποτὶϊ σομίωποἰδοίπνο8. δαάθιν φυσι ἐπ ζαπάἀεπᾶο ταῖῖο : ἀτοῖ- ἡ 
οἰτῖαθ δπΐμι δϑὲ ποη Ο αἰ ϊινὰ φοϊἀ ρίαπι, 5 δὰ ἴρδαπε ἰαπίατη σαυάετε 
Ῥγδείογθ οἰυϑιποάϊ ἐδ δηνίοἰτία ἀϊουπίιν, αὐ ὠσαπαϊτας συαοάδαν δὲ 
ΔπΙΟΓ; 60 ὕπᾶ ἰδηϊατῃ δυιίοἰτἶα ἰυπραπίην τοὶ πεῖ, φοὰ σπποῖα 
Βδδο δίνη! οοπίογαπίογ ἵπ ἀπῦϊπ: ὕοπα οπὶπι σαρὶξ αἰτοτῖ γοττι απαῦ- 
οὮ8., φιεπιδάπιοιτ δὲ πδιλὸ οἰ δὲ ἱροὶ οὉ αἰτοῦ φηΐρρίατα Βεοδέωςιε 
ΟΡ βταιίαπι ; πδῆπδ ἱπάϊοοϊ φασὶ ἔοοῖς, φυδῖοθοσ παν σὲ. τιᾶτν φοὶ 
διηογοπι ρϑιοίαοϊί, ποῖ διθᾶγ φυϊάεπι δειὶ γοἰΐδ ἄναγε υἱάδεαιν. ἵξα- 
486 δὲ δἰμνεϊ 6556 εἰ σοηγίνεγε, ςοπραυάεγο, σοπάδοῖοτα, ἀθασας δα 
τηυΐαο πα γίγεγε αυΐϊάθπι ρο886 (πὰ οπΐτη ἀπίπθδ δα πε) δοιαὶ σοῖσιν τ᾿ 
τηοτὶ, υπἰα9 {ἰΠππ58 υογαάθαιδ ἀπιϊοἰἶαα 6δὲ. οἷς δπΐπε ἀπὰς ἔπ παῖνεξ, 
δο δἰ δὲ ἱπ τιπς πιοίΐαπι οοηνῖνίς. οταπίασυς πᾶς ἐπ οπο οοπαρὲ- 
Γϑηΐῖ, πῃ μαύβῃ δυῖΐθπν αἰ σδοπεϊεπξ, νδῖυϊ ἰπ ἱποοηδηῖον ἡπᾶο εξ αὐὖ- 
γεγϑιιϑ δἰ 'χαδηὰο 'ρ58 δἰ δὶ εχίδεῖε, απαΐθημβ γεγο φαΐσααδ πεν ἐαξ, 
ἱπά ἐν δι δ᾽ Π Π 5 ἂὸ Ρεῦ οπιηΐα ἀεδιάογα 1} 5 δἰθὶ δοῖ; ηυαὶος Ῥοπὶ πὲ 

οἱ δο υπάνιπι υἱγίυζοι ἀπιϊοὶ, τραΐτ5 αὐΐοην ποῖ ἀπὰς βοα χα δἶ ἐξ 
ἀϊε εδάεπι υϑγίι8, οἱ ἱπυρογίιθπις ἐρ56 δἰ δῖ, φυδιιοῦγοιι εθοῖδ σαῖπε- 
486 εγρᾶ 88 ὌΝ δι ϊοϊια δὰ Ροπὶ ργοβδιψαο απιϊοϊείατα τυδποξΐξες. 
ηηΐα δηΐμ δὶ δὲ ἱρϑὶ εἰ δἰπηι] 8 δὲ εἰ δοιπταοίος, ἃ πππῖα ἔποσιναν, 
Ὀϊφαο εἰΐαπι δπιϊουϑ δἰ δὲ εδὲ δὲ ἀδοὶ ἀεγα ἐς, ψαμὶῖα 6δὲ 9 -- 



ΕΤΗΙΟΟΘΆΌΜ ΑΡ ΕὔΡΕΜῸΝ ΥΙι. 

πδῖπτατη : ΦΟΠΊΓΆ Ὑ6ΓῸ ρῖπυπθ. ρόῖτο βοῆπρ ἩΪΝῚΪ 410] ἐχρτοῦγαξ. 
ἱπροπεηεητο Ἰαδίας; θεὸ ροϑίθγου ργίοτί α5 δυσοοηδθῖ, Ὑϑ]υΐ τοῦ ία- 
Βὲϊθα, πεεο ῥγίου ροδιδηοτί, υοῖαὶ ἰθνεθ υαπίῃ δοϊθπξ. ῥγαεΐεγοα 
«αὶ ΣΡ μεῖον Βοπαδ 6δὲ, φηδοσίξ αἱ ἰρ68 δἰΐαιτ δ]ὲ ἀπιΐοτιβ εχίδιδῖ, 
φαετηδἀπηοάππι εἴ ἀἰοίτιπι δδὲ δρτα, ἀπο ἱπ δε8ὲ οοιηρίθοϊί 4πδ8 

30 δὰ απιϊοἰΐαπι τη αἰπαπι ργορεηάἀδδηΐῖ, {πὲ αἰδίπηροτγε δἱξ ἱτη ροδϑιθιϊ. 
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φιοςίτοα ᾿π Ποπιΐπε δινίοῖδα ἐγρα 86 ἴρϑατῃ οοηϑίδγο ροβδα υἱάεῖατ, 
πον δἕϊαπι ἰη το  αιυι9 δἰ ππδ πη Ρη5. πους οπῖτα δαπαδ δἰ δὲ ἰρδὶ αὐ ὶ- 
οὐδ εδῖ, πε ραοτὶ, ἀοπες οἰ δοξίοπεπι ρὲγ δείδζοτη σουϑεσμηδηϊατ: 
ἰδινν ἴππὶ δηἷπι ρΌΓ ῬΓῸ ουρίαἰξαῖο ἃ 86 'ρδο ἀἰδδοηι. οορπαίοταπι 
δπιϊοϊ τα δἰ πηι} 15 υἱἀ δῖος δα ατιὰθ οὔΐαπε ἐδὲ Ἔγξα 86 ἴρδαπι, ᾳπαπάο- 
φυΐάοπι πεαΐγαπι ἃ 86ὲ 4π685 ἀἰδιϊηριογε; δὲ δὶ τοδχίπις ἀπεγαηῖ, 
οορηδιὶ ἴδταθη {}}} δαπῖ, ἃς ὑπα8 {]ς φυοδᾷὰ νἰχεγῖξ. αυοῖ ἰρίτιγ πιο- 
ἦϊδ ἀπιατς ἀἰσαῖαγ, σαοάᾳπε οπιηε8 δυίοἰτἶδο δὰ ὑπδιη ὈΥπιαπι Γ6- 
ἀποαπῖυτ, εχ ἀἰςι8 ραῖει. 

Ἴ. Ῥτοργίηπι σεγοὸ Βυίΐυδ οοποϊάἀογδιοηΐδ [πεγὶϊ ἀε οοποογάϊα 
Ῥεπενοϊδπιίδαιο αἀἰδαηίγεγα; 4π86 4]118 δδάθιῃ, δἰ ϊδ σεγὸ ἀθϑᾷπε δ 
παπῖαο ὯΟΠ 6888 νἱ ἀδηΐαγ. εϑὶ δυϊετα Βόπουοϊθπιία οππὶ ἀπιΐο 8 πὸ- 
Ὧ6 ΡΓοτϑῃ8 ἰήδπι πες ρίαπε ἀΐνογϑανι. πᾶτὰ δηιίοἰ εἶα τΓῖρθ δ πιοαΐδ 

ἀἰαίιοια πο4πὲ ἴπ 68 δα πἴϊϊε, πε ας εα 4886 γοϊυριαῖοπι δρεοῖϊαῖ, 
οοπδίδεϊς, εἶνε δηΐπι ΕΠ αῖοπὶ υῸ] πη, πο Οὗ ἐἰϊϊατη 564 46 απὸ 
«πρίυπι. νἱάἀοῖοτ δὐΐοπι Βεπουοϊεπιία, φποπιδαπιοάππι δὲ απιϊοΐτϊα, 
ΠΟἢ θοπουο θπτῖ8 6886, 86 εἷτρ οὔΐ ἰδ Βδη 6 νῦξ, οἱ ἱπ ἱποῦπάο ἀπιΐ- ᾿ 
εἰέαπι οοποιξααθ, Βοπανο δαξῖατι εἰΐδηι ἱπαπίπηαι 5 ἐγ δϑ. πδρτο- 

10 ρίεγ βϑῃθνο θη οἶγοδ τηογα στη ἀπιϊοἰταπι σοπϑίδιϊξ. σογιίπι ΡῈ πὸ- 
Ὑ0}1} ταπίητω εδὲ υοἰηηΐαβ, ἀπιϊοὶ σθγο, αἱ χαρά ναὶ ρῥτγαθϑῖοῖ εἰΐατη. 
αἱ ἀπιϊοἰτϊας οὐπηΐθ ρυϊποὶρίατη εδὲ Ῥεπδυο θπτῖα, ἂς οπιηΐβ φαϊάσια 
δινίουϑ Βοπουοἶη8, ΒΟΏ σΟΠῖΓΑ οτηπὶϑ Βαηδυοὶπϑ δπιΐουϑ. ἱποῖρι οὶ 
επὶπι 81π|}}15 Βεπιθυοΐαϑ δϑῖς ππάδ εἰ ἀπιϊοἰξῖαθ ρτϊποὶρίαπι, πο δπιὶν 
οἰτία ἀρροϊϊαϊατ. οεἴογπιη δὲ ςοηβεπετα δινίοὶ υἱἀθηζατ, οἵ σοπδθῃ- 
δηΐοθ ἱπίογ 8ὲ οοποογάθϑθαμα δπιϊοὶ 6886. ὙΘΓΙΤ ΠῸῚ οἶγοα Οππῖα 
δπιΐοα σϑυϑαϊῃγ σοποοτάϊα, δεὰ οἶτοδ τθϑ φοποογάϊθαϑ ργοροϑίῖδϑ, 
ίδεσχιε δά σοηνϊςΐατη τηπίπππι οοπάποαπϊ: π6ο ἰαχῖα σορίϊατίοποπι 
᾿οαρ᾿ ἀπδῖἴετηααο ἰδηἴητα. σοπουρίβοεγα θηΐπι οουῖγατία ἤσοῖ, νεϊυϊ ἴῃ 

10 ἰπσοπιίπεπιε μδος ἷρδα σιοαηε δἰ δὶ γορηρπαηῖ. παι ορογίεῖ δἰπιοΐ 

30 

ΡΓῸ εἰεοιοηΐβ, οἰπυπὶ εἰ οσυρί αἰταιῖ5 ἱποιϊποῖι οοηϑῖατα σῳιοοτγάϊαπι, 
4αΐρρε φῃδε Βοποτγῦιη εϑὲ ἐδηΐπτι. ῥτανΐ δπῖοτα δαϑδθτῃ δἰ ρεπδεό δὲ 
δρρεοῖεηξεϑ ἐρεὶ δὲ ἱποοπιπιοάδηξ, νἱ ἀδἔπτ δυῖοπι ορποοταϊΐα, φπδπι- 
δάπιοάππι εἴ απιϊεία, πδπ ἀἰοὶ εἰπιρ[!εἶξοτ : σϑγαπι αἸϊα ΡΥἶπιδ 4π86- 
ἄκπη εἴ παίπτα γεοῖδ, {πᾶ πια]ΐ οοποογδϑ 6688 πεαυειηϊ; αἰΐα, απ 
εὔαπι ρτγανὶ ἱπίεσ δοϑε σοηδρίγαπε, φυδηἀο ργὸ εἰδοϊΐοπα 8π6 οαρίἀϊ- 
τἰαΐεχις τεϑ ϑαςοεήθπι, φαοάσιε οσοπουρίδουηξ εἰ εἰ ξαπε, οἰπϑοπιοάϊ 
οἷς οροτίοξ 410 ροιἱγὶ ἀπῦρο 4πθδηξ. πϑπι 81 68 γε δρρεῖθηϊ 4088 
πεαποδηΐ δπιθορος οοπίίηρογο, οογίαπιθ οΥἰξηγ, σαπὶ ΠΟΠΈΓΘ ἰπῖεῦ 
8686 ςοποογδϑ ποη 8ο]εβαπὶ σοπίθῃδγθ. δϑὲ δαϊοπι ςοποογάΐα ϑδάθπι 
ἄς φτἰποίραϊι ϑυδίδοϊοπεχαο εἰθοῖίο εἰ νοϊααίαβ, ποῦ δἰϊοτο γί, 
864 ρᾳθ] οἱ μοὶ κγαῖϊα. φιοοῖγοα ἀπιϊοἰ ἴα αυαδάδπι οἰν}]} 16 οοῃςοτ- 
ἄϊα εδῖ. ἀδ οςοποοτγάϊα ἰρίτατ Βεπανοϊοπ δης μδδο αἷς, δἱηξ. 

8. Βυβειδιην πίστι, φαΐ πιαρῖδ ἀπιδηξο ἀἰσδηῖαγ 4πὶ ἴρ808 
αἰεοῖοα, 4πὰπι φαΐ αἴεςε 86 ἐρεοϑ ἰδοίεπίδδ γοἀ ἄδηϊ, οπὶ υἱἀθαῖαν 
σοπίγατγίαιη ἰθϑέη οδεο: 4ποα οτεαϊἀοτῖς φαυῖς ΟΡ 616 φηϊάρίαπι, εξ 
Ἴμῳ οοπιπιοάαγε οἱ οοπ πρις: ἀἰϊατη δπῖπι ᾿νατῖ, ΒΕ ἤτω υδγὸ ἱπιρθο- 

τῷ ἀβοοῖ. πεᾷῃβ ἰά τδπΐπηι δδῖ, δα πϑῖογα δἕδι αἰ ρ Ρ Πἰογ οοξ 
δεῖϊος γαιοπδιπῆπὸ ρΓΟγόπ9 Ἔδηά θη μαρεῖ Ορῃδ εἴ αςἴῖο: εἴ 4υΐ Β6- 
πεβεΐττν δοοὶρίϊ, ορτϑ εδὲ Βεηδίδοίεπιῖδ. χηοοῖγοα δὲ ἰπ δπϊμαδη θη 8 
Ρεου]ίατε ἴῃ χεπέγαπάο παίοθαῃθ οοπϑεγναπάο οἱπάϊππι. δἰ πιαρὶϑ 
Ῥᾶτγθαϊθθ ϑηβοΐειη ϑιιαπὶ αἰ ριπὶ χαδπι αἰ αητογ υἱοϊϑδίτι ἱρϑὶ, δὲ 
εἰζαδίοτε εδτίϊαϊο ἤδης τπαῖγεϑ οι ρ  δοϊαπιον 4θδτν ραῖγεϑ. ἃς παὶΐ 
ἰδδάστη ταδρῖθ εχ δὲ ξοπῖτοθ σῦδηι κουϊογοϑ δπιδηῖ, πΐα ργδοϑίβη8- 
δἰπτια εδὶ διῖίο. δ᾽ πιδίγεϑ εἰαεῖαϑ 4υᾶτ ραῖτεϑ βπιϑιῖ, αυΐα τηαρὶϑ 
ΒΌΠΠι ΟρΠϑ 6886 ἰἴρεγοθ ἀγβ γαηϊον, εἰ απΐα οραϑ αἰ Πςαἰταῖε ἀεῖ- 
πσης. τοδρὶθ αἰχτια Κοπ γᾶη 0 τηδῖογ (ἢ κίττιγ. ἀ 6 ἀχαίοἰεῖα ἰξίτατ, 
86 ππίοπίαθε εϑὲ ἜγβΒ 86 ῃδο]θε ἵπ Ρ]ΌΓΙΡΌΘ νεγβαῖηγ, μος ρϑοῖο 
οἰοττοϊη δίῃ πὶ 81}. ; 

9. ἱιάεῖανς δαΐοτη ἰαϑίατη δασταΐε χιΐρρίαπι 6886 οἱ διηϊοϊα 
ἷα εὐπρηίηοι 4υδάαπι οοηϑίδίογθ, πἰδί ἔγαδῖγα ἀἰσαϊον “ἀπιδιοτία δὲ 
Θαηπα "45." ρόττο οὔηπθν ΡΟ  τἶδε ἰωδεὶ απδδάδπι δρεοίεδ ϑθηξ: οοπα- 
μηπηΐζαιο δηΐτὰ φπδεάδηι δεῖ, δὲ οοσασαπηθ οἴππα δχ ἰπεῖο οομῆδίοτ. 
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φαδεοίτοα ἤδες οππθΐα ἀτηΐοϊ εἶα ἰπδῖο δἰ οοτοτηπηίςατοπο σαΐε ἀἰϊπαϊ- 
οατῖς, ἃς. ἀἰϊδογίπνΐπα χαΐάοπι ἱοποΐα Ἠδβδὶ. εἰ φαΐα εἰπιϊ τοῦ παρθες 
δηΐπνα δὰ σογραδ αἱ ἀγεϊεχ δὰ ἐπϑιγαπιεπέπιι οἴ βοῦυαϑ δά ἀοπιΐπαχη 
Βογῦπι αυΐάεπι πα ]]α οοταπιπηίοαίο δὲ, χυΐα ἀπο ἤθη 9ππῖ: 86 
᾿Πἀ φαίάεπι ππαπι; εἰ φποά ππΐπϑ, πα ππη: παχας ἀϊνίδιδι]6 υἱτῖ- 
4π6 Βοπηπι, δεὰ διμ Ογπιη ππίπϑ, οπίπδ ργατίδ δὲ. ΘοΥρπδ οπίπι ἰῃ- 
δἴγθτη οπιατι δὲ σου βοὨἰτατη, δἱ δεγναϑ ἀοπιίηϊ νὰ] ραγύσαϊα οἱ ἴὰ- 
διγατιηίθτῃ δαραγαθῖϊα, ἱπϑιττιπιθπῖππι δαΐοπι νοΐυϊ δευνοϑ ἱπαπίπηᾶ- 

ἴΌ8,. το ἴχπδθ δυΐοπι ΘΟταΠιπΙ σΒ ὁπ 68 δαπῖ, δαὶ Ῥαγιΐσα]α οοπιτηη- 
πἰοδιϊοηυη εἰνίϊαι8 γ δαὶ οοπ τ Βα ἔπτη 6δὲ, δὲ χαδὲ σοοδίατ ογρὶο- 
γΓΏπι, ῥγαδεΐεγθα χυδδϑιθδγίαθ γα ρι ] 1.86. υϑγυμῃ οἰνἰξαῖο8 οπημοϑ 
φοὐπιπαπίςδοηΐ θυ φαΐ αδάδινι οοπεϊπεπίωτ, εἰ γθοῖδο οἷ ἰγδηϑργθθ- 
δογίδε. ἡπεπιαἀπιοάθτα ἱπ Βαττηοηϊίθ, δὶς ἰπ οἰν δα πδὰ νϑηϊϊ; 
4ι8ε ἴπ τορία φηϊάδιῃ ραγεῃ δ εϑὲ, ἴπ τ: οογαῖία υοΐαὶ υἱγὶ οἵ υχο- 
τϑ, δἰ τη οὶ διξεπη γα ρπθ]ῖοα ἐγαῖγαπη. ἐχοθϑ88 δαΐοπι ἴῃ Β'8 Ἐγτβα- 
πὶ5 οἸϊχαγοβία οἱ ρ16}»8, εἰ ἰυσῖα χυίάειι τοῖάδπν δαπῖν παεπιαάταο- 
ἄυπι γδγὸ δοαπαΐδ διὰ αυϊάοπι πισιογο δδὲ, αἰϊμὰ ργοροτγιίοπε, 916 
οἵ ἰμϑ εἰ δηηοἰτας σοπιπιπηίοδιϊομἶδ 8ρ Θοἶδ8 ϑιηξ, ϑθοππήππι πὸ- 
τῇ όστῖι απίἀἜπὶ, τξ δο οὶ 8 ἀππϊοί α: παπὶ ἰρθ ἀδβηϊτίοπ ἰεττοὶπα- 
ἴὰγ : ϑδου πάθην ργορογ οποπι Ὑ6ΓῸ ἀγίϑιοογαιία οριίπια εἴ τερῖα. πὸ- 
4πὸὲ επηἰἷπι ἰάοπι ργίποῖρὶ ϑορ ἀἴξοααο ἰπϑίππι 6δῖ, δε ϑεοιπάμπι Ῥγο- 
Ῥογιϊοπειη. δὶς δὲ διπίοἰ εἶα δι πη] τον ραῖδ δὲ ΑΕ, ἤπια δ ϑίπιδν ἴα 
σΟπαπηιηἰ δι οπὶΡτ8 γδῖῖο. 

10. Αγαοϊοϊδο δυΐοπι σωπὲ παιηγαϊθ, δος δ, σοτπαιπιπη θῖνα, 22 
εἴ δε ρο "ἶσα Δρρεοἰ δῖατ, οἱ παιογα 9 φαΐ ἀδπη ταῦ] ταδ δρεοΐθδ μὰ- 
Βεῖ: δ]1ὰ φυΐάδπι ᾽ξ ἐγαίγιπν, αἰλα αἰ ραϊτδ εἰ ΕἸΐογαπι, {1 ἰαχία ρτο- 
ογοηοπι, μᾶθς νϑγὸ δεοπῃάθπι παπιθγιτα: ργορίπαια ἐπΐτη ϑοοΐα- 

δ εϑὲ, ἴῃ 4πᾶ 5ἴηρι} ἀϊηίτδῖα ρατγιοἶραπξ. ρο  τῖοα δυΐετα χπμαχὶπια 
δὰ πεϊδίοπι οοπιραγαῖα δδῖ, πᾶπὶ φαΐα δἰ θὲ ρδὲγ 86 πο ϑυ[βοϊππϊ, 
οοηνεδηῖγο υἱδοπίαγ εἴ οοπνίοϊαθ πιρταὶ ρτγαβα. ϑοΐα δαΐθπι οἱ 8, οἱ 
{δε ἰπ {114 ἐγαπδβγθδδῖο οοπυπιτηγ, ποι δοΐπαπι πὶ απηϊοϊ δα ϑαηῖ, 
δεὰ πὶ ατηϊεῖ ἰπχία 685 ἱπίε 8686 σοιῃμηπηϊοδηξ: ἴδε υϑγὸ ἰηχὶὰ δχ- 
οοϑϑατη. ΡΟ δϑίπηπτη σατο ἱπϑίατη ἐπ ὉΠ] τω ἀπιΐοϊ τα σΟμ δἰ δε, 60 
4αυοά δος ἔρϑηπι εἰτῖ]α ἰαϑίαπι οχἰδίαι, δ8}10 δαἷπι ραοῖο δοῖτὰ εἰ 8.ϑ 
ϑιππι} οοπν οπίπηξ, πῸπ σοτηπηπηΐβ αἰ οπίμδ (παπὶ Ὡἰ ογβαπητο εἰ ἀπί πιῶ) 
864 υἱεητῖ8 ρταῖία:; οοπεπριῖαπα Ὡξ Θάτα ἴῃ ἀπαίτίαπι [ἃ ἰπϑἴττιπι επ τι 
οοπϑεαυδῖηγ, συδε δὰ ορῦϑ ἰπϑῖα σοηνεηίαϊ, πὲ οὐΐπ ἐταῖα εχ ϑιἰξ. 
δο ἷπ ἔογεθτγο 1 ἐρϑατι ἀπρ]ίοίοτ: ργαθβίδπεον Ἂπὶπι δςῖπϑ εϑὲ ρετ- 
ἔοτδξο ρβα; εἰ ἵπ' Ββας χφαίάθιι ϑρεοῖθ ογρῃϑ οἵ ϑεγνῃϑ, υοἱαὶ ἀϊοϊοπι 
δϑὲ ργίαϑ. ΄ύδεγετε ἰρίτογ, φυο Ῥμαοῖο δἀπιῖσο οοηυϊνεηάυτη οἷξ, ἱρδῦτα 
δϑῖ ᾿πϑίυτη ΠΊΒΕΓΕΓΕ. ΠΩ ἢ ὈΠΙνΘΥΘΌΤη Οπιηδ ἰπυϑίητη δά ἀταϊοητι 
᾿ἀϑλνλυμι ἱπβίαπι οπΐπι αἰαὶ μα δὲ ἰπίθτ 4686 τππῖπο οοτητηπηίοδηϊῖ- 

.“, δη8 ἰπδῖιπι δϑῖ. εἰ δπιΐσιι8 σοΙπτθῃηἷθ δδὲ αἰΐπδ ΚΠ γα, 8] 108 γθγο 
Υἱῖδς ταϊΐοπθ. Βόπιο θηΐπι δοῖπϑ ἤθη δοίυπι εἰνὶϊα ἐεά ὀεσοποιιίοῃτη 
δὐΐτιαὶ δϑὲ; εἴ πο τἴ οδἴογα δἰ σθαπάο 86 δἰζοσὶ δπὶ υἷγο δηῖ πα] οὶ 
σοηίπηρεηδ, αἰϊαθδπάο γσαγοὸ αρίϊαηδ οἱ ἰαϊταηβ, δοα σοπιτουπίσδθηϊο 
δΏΠηΔη8 ἤΟΤΊΟ 68ῖ, ἐτρᾷ δὰ φυϊρυϑοῦπι παίητα 9 σοζηδεο {1} ἱπῖοτ- 
ςεἀϊξ. φαοοῖγοι δὲ οοπιη πη! 4110 εἰ ἰπϑίτπι Παοαρίδτα οὐδ, οἰΐδυι δὶ 
ὌΓΡ8 ΠῸπ δἷξ. πᾶπὶ δἕ ἄοτηπε δὲ απιϊοϊ ἴα φυδείαπι 6οῖ. δεγνὶ δαπὶ- 
ἄδτα οὲ ἀοπιῖηξ, υϑίας δγιῖδ εἴ ἰῃϑιγηπιδπίογυπι, δπίπιας οἱ σουροτίδ 
οοπηπηϊς δ ο εοξ. σϑγθσα πᾶς ὡτηϊοϊ ας δας ἰμϑειδς ϑππῖ, δε] 
Ρτοροτεοπαϊε φιυϊἀρίαμπν, ψποπιαάπιοάτπι δὲ 88 ἼΡτα πο ἰπδίαπι εϑὲ 
884 ρτορογίίοπα!α. τη] ϊογίϑ δυο οἱ υἱγί δπιίοί τα υε]υῖ οἰ} φαοά- 
Ρίαπι εἰ σοπιπιιΐςαῦο ; ραιγίθ υϑτο εἰ Α]1 νοΐαὶ ἀεὶ Ἔγξὰ Βοτηῖπθπι, 
δἰ Βεπεβοῖϊ δε δοοὶρ᾽ δπῖθπι, δὲ ἰ ππίνθγδατι παίηγα ἱπηρετγαηιῖ δὰ 
πβίατα δἰ οοἴιπι, [Γαίγιιπι δυΐοτη δὰ δὲ ἴῃ υΐσοτα τηαχίπι 8 ϑϑουπάσμ 
δϑααδ)ἐϊαίθιη εϑὲ ϑοοίαἰἰ8. “Ὥεχας δπΐπι ϑρητγίαϑ Ἀαΐο 6δὲ ἀδπιοποῖτα- 
τπϑ γα] εαϊτι 8. δ βου δυῖοπι ραῖογ [ρρίξετ γοζαῖυϑ εϑὲ πηδθὰϑ ρσχΐῃ- 
6ερ8.. Βδδὸ βηἰπί ἃ χπδογθη! θη5 δοπαὶε ἀἰσαπίατ. φιοοῖτοι ἴῃ ἥοπιο 
Ῥτίπηατῃ ἔοηϑ εἴ ρείποῖρζωπι ἀπηοἰεῖδο εἰν αὔδχας δὲ ἰπ δι οτίταγ. «τιΐα 
γεγο ἴγεϑ ἀπιΐοί δα δρεοῖθδ πυπιθγαπίατ, ἰυχίδ υἱγιαΐοπι, ἰαχίδ πΕ]}- 
τδίοτη ἰηχίδηας ἱπεπηάοπι, δἰπχυΐας μα ἱῃ ἀῃο ἀϊϑιγΡαπηΐατ, 4 6η- 
ἀοφαΐάεπι᾿ ἀπαφαδεχας πδγηπὶ οἴ δοουπάσμι δχοδδβῦχα οἷ δες ἤθτα 
δεφααὶ! ϊαῖεπι εαίϑεϊξ. ἰπϑῖαπη δαξοτα εἶγοα ἢ 89 ὁΧχ ΘΟΠΙΓΟΥ ἐγοίίδ ραῖεξ. 
ΔΤ ἴῃ 60 σιοά εϑὶ ἰυχία Ἔχοδδβῦπι, Ῥγοροτάοπε αυδετιθτ, πῸπ 
δἰ πιρ οἶτον, δ8ε4 Ἔχοθ δι οὐπγογεῖπι ργορογίοηαϊ ογρα ἱπίεγίογεπι 
Βαριαῖ: εἷς φαοά ἃ} ἰπ[ετίοτγε δὲ, ἰῃ τάδπὶ Ἰθηϊξ, ἀπά ἰϊᾶ ἱπίεῦ δὲ 
ἀϊσροπαπῖασ ἕδος γεΐπὲ ἔπηρόγαηθ δά δι ἰταπι: δίῃ τοῖπβ, ὈΏΠΙΘΓΟ 

30 

δ 

1 



622 

δοχααῖο χααετείογ, χυετακάτποδατα δὲ ἴῃ το] χυῖο εοτρπναηἰοδιϊοπὶ- 

[ας υϑη γϑηΐς, τϑὶ ἱπίστάοπι πδηκοτο ἱπιϊογππι ἘτορύτΒοθΕ δεχίδὶα 

ψοοτοϊαἴατ. παπὶ δἱ δεχαδῖίς βυσθετο ἀγρεπίδμι ᾿]Ἰαΐαπι [ἀετὶϊ, 1ά 

δεσαα!! πππιογο ἀϊδιϊηβπαπι: δία Ὑ67Ὸ ὨΏΠΙΘΓΟ ΠῸΩ δϑῆσα]ε ἔπετίζ, 

Ρτορογίοηδὶε σὴ! Ἔσο οπθ σέγο οοβίγαγιδε οοπγυογιῖ Ρτορογῖο- 

πεῖς, ἰαπίαγπς ἀἰδταεῖγαπι ἰὈπρὶ!. δα δἷο ηίάοτο υἱάεαϊογ ἱπέεσίοσ 

τοὰάϊ ἐχοοάεθηβ, οἷ τοὶ πἰσϊοτίσπιν ρυΡ ἤοησι ζυογὶξ απιϊείτἰα εἰ οοτα- 

παπηΐοδῖῖο. 4ηοοίγοδ αἰΐαοο δῇο' δεφθδγε εἰ Ρτορογείοπαϊε τάδε 

40 εοηγοηϊί, ἤόπογὸ ϑολϊςεξ, φαΐ ἀθο παῖαγα ρυίποῖρὶ τσϊβυΐτατ ἃ δυ}- 

ἰδοῖδ. ϑδὰ δὲ ἴποταπι δευᾶγο οὔπν βόπογα ἙΟΏΥΕΠΙξ ἃς διηϊοἰ τα 

ἰάδηι δὰ δβηααιδέδέεπι σοπδείξαϊα οἰνη 8 εϑὲ, εἰν ἐλ δαϊεαν αι] τδιὶ 

οδἰϊπαῖακ εἴ; εἰ απεπιδάτποάατα Ὡγθ 66, δὶ εοἴϊαπι οἶνον δι θὲ ἴη στϊοθπι 

διϊοὶ ὀχἰδιθπηϊ. δὲ δοάδπι πιοᾶο “ποῦ ἀπρ 08 ξοβποθοαπίογ Ὁ 

Αἰλϑηϊειοῖθαο Μεβάγθηθθα," δὸ οἶνεϑ ἱροί πἰδὶ ἰη υἱσοπὶ Ὁ11166 {πετγίηϊ. 

τοῖπιαι εχ τηϑη ἴῃ πιδηῦῖν ἤδδς δπιϊοι ἐδ εθῖ. ῥρόττγο Βίο οἴ ῥγϑεϑεϑ 

δὶ εἰ συδαϊιαδ, ποὴ πδίαγαϊα ἢδὸ τερίαπι, δε 4ποά ἴῃ ραγῖε οοπεῖ- 

30 88:1; ποία οἷαϑ βταῖϊα, αἱ Βεπείδοϊαι ἀθῃ, δεὰ αἴ δεῆθα ἰϊα5 οἷῖ Βοπὶ 

ἃς τιυποτβ Πομογαγιὶ. δὰ δοχυδὶ ἴεπι δυΐεπι ΡΓΟΓΘῸΒ ΟΟἸπ ρδγαῖδ ε880 

γαὶϊὲ οἰν!!!ν ἀποίοϊεῖα, σοδιπασ αἰ} ἀπιϊοϊιῖας ἀσδε βρεοῖθο δυπῖ: αἰ 

εοἶτα Ἰοραὶ 9 ει, δ]1α που. δ τδδρίοἷξ εἰν! ]ῖθ ἱπαεφυδ! παΐεπι εἰ 

τέτα ἰρϑᾶτη, πυπιδἀπιοάαπι οπιεπίθϑ δὲ υεπἀεηίεδ; ὑπάς ἀϊοϊϊπτ 

ποτοῦϑ υἶγο πιο." απαπὰο ἰρίτατ 6Χ ρδοῖο σοπυβηΐμεγ, εἰν 15 οϑὲ 

Ἰεχαϊίοψιε αποΐοἶτῖα: γογοιη οαπὶ ταπὶ ἀγΡ το οοτημτππε, ἀὰ Ἰπογὰ- 

[6πὶ ἀπηοί στιν δοοϑαϊε εἰ δοοίαϊθπι. φηοοῖγοα ροϊἰϑοίτπαπι ἴῃ δ 

πταϊοἰτία ὀχροοίαϊδῦο ὁδὲ, 60 χυοἢ ῥτβείεγ παίαγαμι. το πα δηΐτο 

ἀπιϊοϊδο ἐαπὶ εἰ πα ὉΠ δῖοπι δρεοῖαξ οἱ πδε δοὲ δεουπήατι 

σἰτίαϊοτη. ποπηθ τότο πῖγαχπα οοτρεοῖϊ γοϊαηῖ, εἰ φυϊάεπι πὐ- 

4243105 ξταῦα οοπσπεῖπ ἀΐποτο οὔπι 8]. Βαβαί, πιοζαίθσω δοΐθπὶ ίδ- 

οἷσπι πὲ πιοάογαῖ!: ργοϊπὰε βάοπι πδρεπῖθβ Ἰερὶ ἕπιδσι ποτὶ [κοϊαπῇ, 

πᾶπι ἱπίον ἴγθα ἰδῖδϑ ὉῈ}19 [14 ἐχροδταϊατίοπεα μαθεὶ ἐγεᾳποπείογεδ. 

σἰσῖαο δηΐπι δοοιδιϊοηἷδ ἜΧρογϑ ἐδ, δυδγεϑ δυΐθπν μα πῖεβ ὀγοραη- 

τεϑαπε οοποϊαπῖοτ. πἰ]68 δαΐδπι ποπ ἔβοϊ!υ ἵπ βγαῖϊαπι τοἀευπηῖ, 

τἰοὶ Ἰορ ἔπι, αἴας πὲ ϑοςῖοα ἀεςδῖ, ἱπῖετ δε86 σοπρτεάίαπίατ, ἱπῖεῦ 

πἰδ]εο δυΐοπι δτηϊοϊ δα Ἰεριεἶπιᾶ ἴρδα φιοας οτιπιϊηϑιίοηε ὑδοδῖ. Ρ6- 

σππία οπτο ἀ6 οοπίγονυογϑὶῖ ἀραῖανι ἰακίεέποα, 4 εἴ δεν] πιδηδε- 

ταῖατ. τοῦ] καίδτι τοϊαπίαγία σοπυθπῖῖο εδἱ, αυοοῖγοα [6χ ἀἰμΡὶ 

10 ἴα οοηνί γε! θα ρσθϑίϊα εϑῖ, πᾶς 'π ςοπίσδοιμυδ νοἸππίδτῆῖβ, αἴναπι 

τϑοῖθ Βαβδαηΐ, ποῦ ἰπϊεγροπίϊηγ. Βοπὶδ δπὶπι ἱπῖεγ 8886 ἰιδίατη πον 

Ἰυπε δῖ: εἰ γοῦο αἱ Βοηΐ, οἰΐαπι οσοπιγαξιοηεῖδαδ. σοὶ δυΐοτα. ῃ μδσ 

διηϊοϊεἴα αἰτίπαυε δοουϑϑίοποι ἀποὶρίϊε5 βοτί, 4ιοηδιη ρϑοῖο πίγῖη.- 

{πὸ πἰδπίατ, 4πδηο ἰαχῖα πιογε8, ποη ἰερἐπιε βάεπι μαβθπὶ. δὸ 

ἀπβίππι φαϊάεπι αἴτοπαπι τποῦο ἰπδίππι ἱπάϊοατε οοπγεπίδι, δὴ γε- 

ϑρεοῖα τεὶ ργϑεϑιίδε, 4υαηῖα δἷξ οἰ 488]15, Δ Δοοὶρίεπεῖθ. οοπεπρὶξ 

δπΐπι ἱπεογάστι χαοὰ ἱπαῖς ΤΒεορπὶδ: ἜΡΙ φαΐάεπι, ἀεδ, Ἰὰ ρατν τὴν 

δϑῖ, τηΐηἱ σϑγο ἱπρθπι." παπὶ σοπίγασίηπι ευὐθπῖγε ρο θϑῖ, υϑὶμξ εἰϊάπ 

30 ἴπ ογδίοπε αἷς: ΕΒὶ φαίάθιι ἰυϑαϑ 911, φηοὰ παῖε] πιοτίεπι δάζεγαξ. 

Μίης ἰρίτατ ἀοουβδίοηθθ ροῖππθιγ, πάτο ἢ} 6 φαΐ άεπι τερειὶξ οὐβοίητη, 

αἴ χεὶ τεπὶ πιθρπᾶπὶ ῥτϑεδιτογιῖ, οὐππ δἀεθδεὶ ἐρεπῖ, δαὶ δὶ πὰ 

αἰϊαα ἀΐοκξ, δ! 1δἴπτν φαδηίατι χαϊὰεπι ροϊπειῖι, δε φυοά 11 ἐχρεν 

ἀϊοδαῖ: ἴα δυΐθτν οοπῖγα, φυδηῖππι {|| ρᾶγ {π|586ϊ, πο 4ακπίατδ 

εἰδί σοπιπιοάαϑϑεῖ, ἱπέδγάππι νογὸ ἰγαποδαπιρῖδ ἐχροείαϊ βοπα οοη- 

“χουοτῖῖς: 116 δπΐπε 4παπία!απι ἱρεὶ οοπεβετγίε, εἰς σϑγὸ χῦδπὶ τπ85 

Κπῦπι Ὀτὸ δου τα! θα8 ρταθδιϊτετίδ, υϑ]πὶ ἱ ἴπ ρεγίσπϊο ςοπϑάξαϊαϑ 

16 ἀγάοδπιδε ρτθῦο δάϊυϊαδ δἷξ, εἶς φαΐάοπν ρεγίοϊι, αἰΐα τ Έγο ἂγς 

ξϑυτὶ τυδρπίτυάίποτι τεραϊαδὶῖ, τεῖαϊ ἰῃ ἐρετ να ίοιὸ Ρέουπῖδε βοτί 

"9 δοΐοῖ: παπὶ δὲ πἷς ἀδ Ηΐϑ οοπιγτονογζαητ, πᾶπὶ Ἰΐαν αἴ ἴαπι, μἰς γότὸ 

τῇ ἱπηρταοϑεητδτῦπι Γαδ οδ, πἰδὶ ςοπο οπε, ἰὰ ἀἰςαπ απ οἰ γαϊωγ. 

οὐν!λια ἐρίταν ἀπιϊοί εἶα οοπνθπεΐοπεπν δὲ ταπὶ ἰρδαπν ἱπυμ εἴν, τπογα] 9 
αδὐΐοτα δὰ οἰεοϊοπεπι τοϑρίοἶξ. φαοοῖτοα ἱπϑίωπι μος πίρρίδ εδὲ, εἴ 
ἰαϑεεία ἰμῖον τΐοοα ἀϑυγραῖδ ςοητοπεοπίβ οδῦυδ8. ἀπὰς Ἀοπορῦοτν 
ατοϊοϊιϊα ταουδἴϊ5, ἈΠ]16 δυΐοπι πδοοϑϑατία τρδεῖδ. Ἂχοϊάοτα ποηηῦ 
τοογδίετη ἀπιϊοϊτίαπι ρταθ δὲ ἔδγπηῖ, γεῖτπὶ πρὶ ηηϊὰ δάγνετγδυτ ἐχ- 
Ροτίαπίατ, ἀδοίαγαπε 8688 ἀΐνθγθοβ. παᾶπὶ 4υΐᾷαπι εχ Βοποστιπὶ [αςαὶ- 

2 1αϊαπιαε οορὶδ Βοπερῖαπι ρογϑεφυθητάγ; ἀπαρτορίεγ εἴ Ποπεϑιϊοτὶ 
τεὶ απιϊοϊ τα φυπεάαπι εδῖ. αποοίγοα υβδπὶ [εδίππι αἱ πλεο Πἰδιπραοπάα 

εἰηϊ. πᾶπὶ οἱ πιοταὶθα διηὶεὶ ϑιιπῖ, δὰ οἱ δοϊίοπει δρεοίαπάστ οϑῖ, πυπὶ 

δεαπαΐθ σαὶ βδέηϑ ἰτοτὶ οἷξ αΌ δἴτεγο ροδταϊαπάττι: τέγαμη δὶ αα}}1- 

τοῦ πιπῖσβο ρταῖα σομνεπίαπι εἰ οἰνῖϊοα, σπιδπΐατα αυΐϑχαε σοπιτπο- 

ἘΤΗΙΟΟΆΌΜΆ ΑΡ ΕὔΡΕΜΕΟΕΝ  Υἱ], 

ἄατίε ἐχρεράϊματ. φοοάοὶ ᾿ἰς φαϊάοιυ εχ τοῦτα, ἰϊς 'υερο. εχ "ῦἙ 
δἰδίοδῖ, ποῦ ρυϊοδγομι φηίϊάετο, φΦεὰ κεῖ ποεεοϑαγίθτς Ἰδῖπεα εἱ 
Βοηΐ Ἰὰ οοηϑηίαμιαϑ, βἰπι!τεγ δὲ ἴπ δἰϊεγος οἱ φαΐα τηογα εν 48» 
ἄσαι 46 γεδὺϑ ποὺ ἰαῤϊοαῖ, αἱ πἰμ1] ᾿οἰαναϊ δῇ, ἐπ ἀιοϊοἰλϊα τάπιθῃ οοα- 
τοηῖα8 δἰἴου ἰὼ ἰδΐθηι δπιϊοοπι ἱμο 286 δἰ. τρογαΐθμα ἰρίϊας δου. 10 
ἄσπι εἰδοιϊοπδι 6886 ραϊεῖ, φποπίδαι εἰδὶ τοθρπὲϑ Ῥεποβοῖϊο ϑεςςΡῈΝ 
γεὶ ὁ} [αου]ϊαῖανα ροπυτίαπι ποῦ γερϑηάϊε, δοὰ αυδηίνει ροϊωὐξ ρτδο. 
οὔτ, γθοῖε μαβρεῖ. δίψιθ ἰζδ ἄδαδ ργὸ (βουίδιην πηοάα]ο ποδέσγαγοαι 
δδογὶ βοία δεδιϊπεδί, ὙΘΓτιπὶ ΕἸΒ ΘΠ: ἃς πιαῖο δὰ υϑῦτατμ ἀδεῖὶ πἰδὲ 
δι ρ ἔτ ἰοι εἰπε ργογθηϊοστσι ροἰ]ςοαγα, ποὺ φυ[οοοτῖξ. ὕπάς πιαὶ- 
ἴΔ6 δοοιυβδίομεβ ἴπ δπιΐοοα ογιυπέμγ, πἰϑὶ ἰαδέτπι πὰ ρητο ἱπάϊοθ 
Ῥτοϑρίεἴατας. αἰ Άοῖϊ6 οπίπι οϑὲ δὰ ἀπππὶ αυέάοπι εἐχαπίγογε 4αδὲ 
ὯΟπ τεοῖ δὲ ἰη υΐσθτι ϑρεοίαηί, γεἶμῖ ἰηΐογ ἀταδηΐες ὑϑῷ γεπῖξ, πὲ 
αἰϊα5 ΟΡ σοηνίνεπάϊ νοϊυρίδῖοῃι οοπαρί δοϊζμιγ δἰΐυτο, [116 νοτὸ ἔβθσα 
Ριορίογ αἰἰΠπταῖεπι, στϑγαπι φυδπὰο 15 ἀπιὸν σοι βθθοῖς, δ] 
υϑηϊοπῖο αἰΐαπο βὲ αἰΐα5, 80 ἴαπι ἱπίδτ 8εδὲ τα! οοἰβαμίοσ, υοἷοὶ Ργ- ῃ 
1μοη εἰ Ῥαπιπιθηθ8 δἰτεγοαδαπίαγὶ οἱ ἴῃ Ὡπίνογδαπι φαδα ργϑεςερῖθ- 
τίβ ετρα ἀϊβοϊρυϊατη ταῦο δδὲ. βεᾷτπε επὶπε δεϊδπεαην οἱ [απ δίοο 
Ὧπὸ αἰΐφιο τπϑῖϊγὶ σοπυθηὶξ. ας νοΐαϊ Ῥγοάϊομϑ πιϑάϊοιις οτα πιδσ. 
οεἶειν πιρ]ῖμπα ρεγβοϊνεπίειω, οἱ οἰϊματοοάσε εἰ τεχ: ἢϊς δπΐπι πὲ 
ἱυσαπάο, {16 γεγο πὲ ὑ1Π| σοπυθγϑαδίηγ. δὲ υΐ ρεγεοίνοτε ὑεμθ. 
βοΐαπι οροτίεϊ, Ἰαςπη ἀσπι 86 ἱρβὺπι ὀχβὶβεῖ οἱ μα ππἰαγιαλετω ῥτο. 
νοοδῖ, δὶς υἱοϊδαιπι 16 αἰϊα ργοιωϊτες, απὸ δαΐετη ραοῖο μαες ἀδο» 
ἀϊοαπὰα οἰπί, εἰΐατν Ἀΐης πιδυϊξεείυτα ΕΞ. παπὶ υἱαπε Ὦος ἰοοο υδὸ 
παορίαπι δες τπεπβογαμαδ βυπὲ, γεγῦπι ΠῸΝ ἰθιτοπο, δοὰ γϑοβαι 
Ῥτορογίιΐο δπίπι πιεπϑυγδη δ δδὲ, φαεπιδἀπιοάυιῃ εἴ οἷν 8 οπεμνι Ὁ 
τβοδῦο δοίεϊ, πᾶπὶ 400 ρϑοῖο ἱπίεγ δρτί οοΐαπι σπίογετη να σοπεπιος 
πίοαιίο σον οἷς, ποῖ ἐσ ργοροτίίοπε βεχθείηγ ορογωΐ πᾶπι σοὶ 
που δοάετ τεϑδρεοῖα δα Πινίσοιη δρτιπῖ, ΤΙ ΘΉ δΌ ΓΑΙ πεῖ Ρτορου- 
ἄοπεια, γεὶϊαὶ 81 δὶς αιϊάοπι ϑαριεπίϊαπν, ΔΙ τοτ σογο ῥτὸ βαρί πε 
Ῥεοθηΐαπι ἃ ἡϊνιτα ροδιιεῖ. ἀείπῆε γετὸ χυϊὰ ἀαΐοπι οἷς, εοποῖδε. 
τϑπάσιι ετῖξ. πᾶτ δἱ ἰδ δὰ ϑοόγγο τωϊποιῖ ραγίοτι ὀεθοτῖε, [6 
ΤΕΓΟ δΧ πιδίογθ πο τοῦ Πρ] οετα, ἐπί ατία πἰίστιο αἰίθοϊι. ἂς γδοιγγ 
αυϊάειν πος ἰοοο ρῥτίπια σοπίγογεγδὶα, δα αἱ Ὠεἴ1168 ςοπνεηῖγο 56 ἦρϑον 
αἴαττηδπάητη εἷϊ, αἴτεον ἰηχία δἰΐαπι συαπιρίδσῃ δυο οἰ ἐΐοπι, 

41. Ῥοῖτο ἀϊδουιτίεπάσπι δὰ Ῥοπο Ἰυχίβ υἱγέπίοεπι ἀπεΐσο ὕγαδ- 28 
διαπάτιπι οἷϊ Βοιτεοίατη οἰ δαχί]ἑπτη, δ σδῖυ  υσπεΐ ἔα οκατο 
ἱποίγποϊο. χποὰ ᾿άστη ργοβίεπια οδὲ ργογβϑαβ, πὶ διῖοο βοῦν ἀνῦτο 
γἷτο ἤοόπο εἶν Βεπείαςϊοπάππι. εἰ δἱ συΐάοτα ἀπιΐοῦν ἰόστι οἴἴατα εἰς 
Βόητϑ ἔμογὶῖ, πον εἷξ ἀ:Άο116 ἐπάϊοαγα, πἰδὶ Γοτίασσε σοῖς οἰτετοτο 
δτηρἰϊβ εἴ, δἰτοσττη γ6γὸ πηπιπηδῖ, διη οὶ ὅδ γε ποὐποπιίωτα ἐγ τισι, 
Μοπίϊδιὶ γόγο πιβηϊοοτίἑαϊοπι: δἷμ δεοτδ βάϊ, πνηϊτωθ πφυδοσίέϊοπες 
οτίσπίαγ. γεϊαξ δὶ ἰδ αυΐάετη δγαῖ, ποὰ φαϊτ δυΐθην; 116 ἀπζειε οεῖξ, 
δὰ ποηάυπι. γεὶ Ηἰο αηΐδεπι ἔβεῖιδ δεῖ, πο δδὲ ἴαπιδι, γεὶ δεῖ, 
ΜῸ δγαῖ, πϑαμδ οὐΐξ: Ὑϑγητα ἴΠΠ6 Ἰαμοτίοεῖαα ἰαατῖς, τραισείσνειι κϑλπὸ τὸ 
ἀϊοῖι ΕἘυτὶρί 65 βου θθη5 γαϊΐουιθτν τδοίδτῃ δὐεγγι, δὲ τοσσοας ταϊο- 
πὶν ἱπίογαϊατ, ορέγα {ΠΠ|Ξ ορόγατ Υἷοο Ῥταθροῖς, πρὸ οτοπῆς μάντι 
οοπγϑηίοπὶ, δε ά δὲ υπαϊγὶ αἰϊδ, φυανμ! θοὲ δὲ ρυδεοίαπεον μαῖεῦ. πᾶν 

πὸ δπὶιπ ἴουΐ σδον ποδπΐωγ οὐπηΐα, που οὐπποβ ποπογδς 868 ἤπος- 

δαὶ ἀπε. ἰογίασσο ἰρι!γ δυπξ 4π86 τ} }ΠΠ ῥταοδίατα ορουιδαῖ, 
δ11ὰ ΤΌγϑεπι ἡυ 86 βοπο. πϑπῖρδ οὰϊ πὸη αἰϊπνδηΐητ, δὲ πδοδιεενῖς 
Ρτοργῖε οοπεροϊανι: οοηνίγεγο, οπὶπε {ΠΠ| οροτίοξ, εἰ φυοιῖπηι γένεια 
τγεοῖς ἀεσεῖ, οἱ ργαθοίαπάα πὸπ 4υδ6 'ρ56, δε ὉΝΠΠ}5 ἰατρίαϊησε γόγωτα 
4αυὶ 14 (αεϊυπε ργαεϊογαυδην ἀδοϑῖ, οπνεΐ ἀπιδίο ἰάοπι ρεαξαξασξ. τὸν 
406 ἰποῖδα δυπὶ 4086 ἴῃ οΥα πη Βὼ5. ἀπιϊσαο Φεβηϊίοπεν δσπιϑε- ἢ 
ψπππῆθτ. οἴδὶ οπῖτι οπληθ5 δι οἰ τἴατη σχρτπαπε, πότε ἕατνδι εὐπθσνο 

ἀοιογπνίπδηϊ, ὑἹ 1} δπΐπν σουιροιὶς γοὶϊο δἰτοσὶ Βόοπᾶ, δὲ Βαποίασίσι, 
πο ἴαπιθη ᾿δδὸ διηϊοϊ ἶδθ ἀπ ἰἴο ᾿ᾧ γόγα ὄχργίπε, δοᾶ αἱ δενα, 
δἰ} ΥΟΤῸ σου ογ δϑδιβηδίη ΓΙ οἱ γόγοὸ 40] γοϊιρίπατνίη δπῖστ δεῖ, 

ςοπητητπὶ8 ἀοΐον σοιηπνυηΐδηιο ᾿αδεεα ἐγ ναΐξηγ, «αἴααθ οπεπδα ὅν 
ἄσπι μδ6 ἀδἤηϊ τ οπθ5 δπι οἰ εἰδνο ηὐαπάατη οσέεποπε, παϊΐα γατο Ῥ»το-. 
ΡῬτῖε ππᾶπι δχρυί πηῖτ, πιδὸ δἰπροΐαο οἰ ρ  5, δυο αἷς σουρτταπξ, δεῖσαι) 
δἰ γἰἀδαπίηγ. υοἱυΐ εἰδοῖῖο δϑὶ οχιϑεθεηεἶϊ, πα δε οἱ φαΐδενν κεσδο- | 
ἅττ Θχοαϑδοπι οἱ [αεϊοπιὶ οοπιροεῖι, 4υἱ 5ηὸ ορετὶ ἰὦ ἱποχίπεεσα τον, 
ἃς ογοζαηιὶ εἰ ςοπυθηῖξ δἰ πὶ δὲ δὲ πὲ γεϊιγίθυσξ, γόστσι τσοὶ ΚΝ 
Βυΐο, δεὰ ἰἸαςηπο οοπνίνοτγ ἄδοαὶ. ποηπα!ῖ απίθπι ἃπιϊεῖ 56 ἐπ τῦ- 
οϑῖπ ἱπίυτγία εἴποίοπξ, 

12, Οουοϊεγαν σα δμΐδι εδὶ ἀξ 'βειποιαπααξηδασαι ἐπε. -- -ἃὦ 



ΕΤΗΙΘΟΆΠΜ ΑΡ ΕὔΡΕΜΟΜ ΤΥ 

εὐπᾷοϊοηο, 4πὸ ρϑοῖο βαβμοδπὶ δὰ δὲ ἱπ ὙΕΙ͂Σ. Ἱεμιῦαὶ [δου] δέεδ, 
φυδεγαὶ δωΐαι ἔοτίε φυΐσμίδιο Ὠππὶ ρ6γ οπιῃηΐα οἰδδε δηΐου δἱξ, 
οἴὔῃαυο Υἷγ Βοπς δοΐβοιεηιἰδδίπνιδ εἰ ἢπᾶ οὐτὰ Υἱτιαΐε Βεδῖμ, υϊὰ 
Βαβεδὶ ορῦδ διαΐοο: Ὠ6 406 επίπι γεὶ πα] ρα τοὶ ργον ἰδ γε] δ᾽θπο 
οομνίοίη δ βοίοπϑ οροδ Βαραῖ, φυΐρρε φαὶ ἀραπαε δἰ δὶ ἱρδὶ εϑηγὶ- 
γότα αὐόμεοᾳας ροδοὶξ. υϑὶοϊ ἀθαθ, φυὶ οαπὶ ηρ]ϊα τα ἐρθαῖ, πες 

10 πριῖοο δὔαπι ορὰϑ μαθϑὲ. ηποοίγοδ οἱ ποῖηοὸ Βεδβδοίτημδ χηϊηΐταα 
οὐμχίατη οζεὶ ἀταΐοο, πἰϑί φιαῖδιιιδ ἰι ρο 5: δά δδὲ 8686 δὶ δὲ δῃ[Βείεη- 
ἴδηι 6686. ππᾶδ πϑοδϑϑμπὶ δὲ ορίϊπια υἱγθητὶ διυΐοοθ ραποίϑϑίσ 8 
6446, ποᾷας ΘΟπραγδηἷδ διηΐοἷδ ορογωῖ ἰΝ]ος ἦδγα, δε οἰΐξεγθ ποῦ 
αἰΐ]686. τδυΐϊοτα 864 δὰ πισμιηγα οοῃγϊοΐωτω εἰΐδτα δυο. αἴαι ᾿ἷπο 
4.06 ρεγερίσυτα δυβαϊε πὲς ὅ808 περ αἰ αι ρτατία, δε ρτορῖες 
Υἱεϊαΐοι ἰδηϊοια ὙΘΓΌΠΙ δἰρίοθτι ἐ886. Ὡ88 οὐ τε παλία εκοτοῦϑ, 

ἴτωρῃ τδδρὶϑ ΟἿη 568 διιϊ8 αἴδηι Βοπὶδ ἔγαϊατοσ, τϑρίφαιιε ἴπ 4008 οοα- 
ζετδπὶ φυδπὶ ἃ φαΐ δοοϊρίδης Βεπεβοῖα χαδεσπηΐ. οἱ δοουσγαῦογα 

0 πιϊοῖο ρο]]οπνας τογωτι οορία ἀὐλοοπῖος χαδτι ἐξεαὶ, πιλρίϑ4θε ἴΔ- 
τῶ δὴ) δίῃιοοϑ σοηγΥϊοταὶ ἰάοπ608 γοαυΐγίπηαϑ. ἀδ μᾶς δυΐετῃ αυδαϑίίοπα 
οοπδ ἀδγαπ στη εϑὲ, πέττιτῃ ἀ] ἢ φαϊάοη γεοῖο ἀϊοαῖογ, δἰϊμὰ γεγο 
Ἰδίδεϊ ργορῖδγ ραγαβδοίδιη. ταβηϊ[εδίστα εφοίάεπι ἰὰ φαϊάθπι, δαπιεῃ- 
ἘΡυ6 φαϊά νἵνεγο δοῖτπι δἷξ. δῖίψπθ πὶ βηῖ8: ρδῖοι δαῖπὶ ἃ 6696 ΦΘΠΠΓΘ 
ϑὲ ςοξηοδοογο. Ὑυϑγτα ἰάθη δεπεῖγε δὲ οοβπόϑοεγε οὔΐᾳῃε τοᾶχίπιθ 
ἐπρεϊξατ, ον οοξηίτεχη οπιηίθυϑ γἱγ διαὶ οαρὶ ἀϊταξεπι, ἃς γἱϊδο οορπὶ- 
ἄοποια φαληάδτα ἀϊδροπῖς, τϑξατα δὶ χαΐθ ἀείταδαι δες εἴ οορηὶ- 

30 ἤοποπι σοηϑείπαϊ ἰρβατα ρ6Γ 96, οἱ ποῦ μοῦ 8ὲ ([Ἰὰ Ἔχφωΐϊάεδι ἰαιθρὶξ, 
τεῖαξ ἰπ ογβίίοης δοσὶ ριαπι εϑὲ, γὸ ἐρδϑ ἴδπιδη ἤοεῖ ποη ἰδίογελ, πὶ 1} 
τοζοτγαϊ, εἰ αἰΐππι ρτὸ δὲ 'ρδο οοξποβοαῖ: 864 ᾳαοὰ δἴπιῖε γίγεσε αἰΐατα 
ΡΓῸ 86 ἴρβο ἀϊγεγηπι ϑϑῖ. γαβοπαθῖϊα αὐΐαθπι δϑὲ δαπτα σοξηοδοογα 
δὲ δοιεῖγο εἰ ἐρ Ή]ΠἸ8. ε886. χφαοοῖγοδ ΘΟΠΙΌΠΖοΓο ἤδες ἦσο ἴῃ ογῶ- 
ἤοπε οροτῖοδε, γίνετε οἱ εἰϊψιϑὶϊς, εἰ φαοά Βοματα εχ ᾿ἰ5 οομειαῖ, 

424 φααπὰο ἰά ἰηθεῖ οδάδπι μδίαγα ραγιοἰρδηῖραδ. φαοπίαμι ἰρίξαγ ἱπ 
εἰπατηοάϊ δογὶα δίξεγα δοιαρογ ἴῃ αἰξοτίοϑ ογάϊπε σοπεποῖαγ, εἴ σοβῃο- 
8018 116 πεφοα εἰ ριΡι]6 εξ, οἴ πὶ ἴῃ ϑαταμια οοταταπηϊοδῖο ἀείδγιὶ- 
βαΐδε πδίαγαε; χυοοῖγοι ἰάστῃ υ6}]Ὲ δοπιγο, δὲ ϑαηάδιι ἑδίεπι φαεη- 
ἄδπι- εεδε γε] 16. εἰ φαοπίδσι ΠῚ δεοῦῃ τη Ὧ08 ἴρ808 Βογαπι πηῦπι- 
ἢδούσος ϑύται δ, δε ρατιϊοίραϊίοπο [δου ἰδτυτο δεπιίεπάο οορποβοθη- 
'ἥοχαπε (ϑεπύεδῃδ δηΐπὶ δε η91011}85 τοἀ ἀϊατ, αἱ ἰαχία μου, πὲ δοουπάυιῃ 
Ῥεῖ δεπῆξ πὰ οἱ οπΐα8, εἘ ΘΟρπΟδοΙ 16 γε άϊας ΘΟ ρποδο 68), 

0 Θοἄεπι ρᾶοῖο εἰ νἶγδῖθ δεῖρεῦ γοΐατηαϑ ΟΡ ἱπρα οορποδοεηάϊ ἀ68ὶ- 
Δετίατω, μος 6ϑῖ, φυΐδ οἱ ἶρεε ἙορΏΟϑ0Ί 116 φυϊἀρίατη 6656 ςὐρῖξ, 616- 
οἴοποτι ε296 οςαρὶϊ. εἰδοπομεπι δαΐεπι σοῖσι δία τοπὶ ἔοτίε ααΐ- 
ϑρίατα ἰπάϊοαιῖξ. ἰπ σουρτεοϑοῖδαθ ργίπιστω εἰΐδην δυϊτπι δ υτα οεἴεγο- 
ταγως τὲ εἴπη] δάδγε, οἰπιπὶ Βίδεγο, χαϊὰ επίπι πὶ ἰπ οοπαπιπαΐ δηξ 
δϑουδῖτα ϑειιαοηθτη οουΐεγτο αἰ ετεῦ ἀείπάς εἴδατα δειτποπα οοτη- 
πιπηξόαγο σθαι θοῖ εοῖ. αἀἀς ηποὰ 4αὶ ἀπιΐουδ ἰἀοπ 9 εϑῖ, ἀΐδοθτο 
γἱάδετὶ ποῖ ταΐν, ἀοςδηῖδ οπὶπι δσηίοας ποῦ δδῖ, απδάο δἰτα το 
φπαοάδαι εεῖ ἀχοϊοί τα, δοὰ γίἀοῖτγ ἴάταθη, εχαΐά ἐπι δπαυῖαϑ ΒΟπΌτη 

20 οτθῶδϑ οὔπὶ Ἀπιϊοΐδ σοτη μη ηἰοδίηπδ. απαπίστῃ δο σοὶ σποάαῃε δ88- 
πὐναῖῖρ δάϊιοὶϊς, εἰ φυὰ ργδαοϑιβηι δδίπια 4υΐθχις ΡΟ }6ῖ. οκ ἰΐ8 ἀπΐοια 
4]ἴα γοϊαρίδίοπι ςογρογαίθμ, αἰΐα πιυδίοδη, δἰΐα ΡΒγδίοδπι οοπτοτα- 
Ρἰδιίοπθιι μαρθηϊ. δυάδοῖα ροτγο οοηρτεάϊοῃἀϊ δγαΐοοϑ ἀδοθῖ, ἀπὰδ 
φυΐάατη ἱπαηΐ! “ἼΔΒοῦ δὰπε ργοσαϊ δυο τ ᾳποοῖγολ γοϊαρία!ε δαῖτα 
ποῦ ἀἰϑἰ σποῖοϑ ἐδθα ορογίπιϊ, ἀπὰς ἀπιοῦ τβαχίπιο, αἰ γίἀεἴυτ, δηνῖ- 
οἰξῖδο δἰ ΐθ, μετ δαΐπι Υἵγεγα ΔΠΙΟΣ ουρὶξ, ποτ ἐφαίάετη αυᾶπὶ 
ορογτξαῖς Ῥοιρδίσοππι, ϑ8εἀ ἰωπία δαπϑαϑ. γαῖ Ἔγβὸ 1116 ἀπρίϊδμὰο 
Ρτοίοσι, ᾿ρδατῃ δηΐεπὶ ορυϑ εἷς ςοπερίδθ6 νἱἀδιαγ. πὰς ραῖοὶ πδθῸ 
Δι Ί ϑπῖετα πορὶς ἵπὰ ρόπεζα. Ὑοσὶϊδϑ δαΐοπι μης σοπϑίἀδταίωγ. δυοὶ- 

30 ὁ16 Θηδτα 6886 γΏ]:, τὶ ργουεγρίυπι μαθεῖ, “αἴτον Ἠδγοῦ 68. δὲ “αἰτοσ 
ἴρ6ε." αἴαυΐ ἀϊνηΐστε δὶ; αἰ πο οσαθ 4πθ8 ἃ ππὸ ἀϊδοθϑδδτγτηῖ, 
πππμΣ 6586. δίαυίΐ ἰυχία παίοσγοτη αηπίάετο, φυαθ οορπιαιίεοίπια ἐδ, 
οἴκαῖ 6. 68ῖ, ἰαχῖα ΘΟΓΡῸΘ ὙΟΧῸ ἀἴγοτειδι ἃς ἤδη ἰαχία δηίΐπηατῃ Ϊ- 
γούϑιδ δδὲ ἱπχίαησε ρδγίεϑ δηΐπιδε ἀΐνετεις: ἡἰ 110 τηϊποϑ ἰάοτα ἴη- 
ἀξτίνπιε χα 6 ἀπιϊουϑ 6666 γᾺ}}. ἰΐᾶχας ἀτοΐσητη δοηιἶγε, 86 ᾿ρϑηπι 4θ0- 
ἄκστα ταοαο δεπεγε πεοθδρασίο εδὲ οβποϑοογεααο; ἃς εἰ χαϊ πιοῖο- 
ϑῖητω αταῖοο ἱποιάϊε, ἰῃ 60 οοἸ δεδίασὶ " ἃς ΘΟΉΥΎΟΤ δπιῖοο 91η6 ἀπθῖο 
ἰασαπάππι οϑὲ: δοοὶἀϊξ οπίτ οἱ {ΠΠ|ω8 δαῆδτιϑ αἰ χοΐα πορὶϑ δίπιαὶ ἰῃζθ- 
ταῖωτ, Ῥτγϑϑδεγῆῃι δὶ {θὰ αἰγίπα τοϊαρῖδδ οϑὲ. Ἵασϑα τοτοὸ Βαΐῃδ δεῖ, 

δ φαΐα δυιανυῖαϑ δδὲ δΕΙΩΡΕΓ ἴῃ τραϊΐοσε 0:0 8686 ςοῃίειωρίατι. ΒΟῸ 
καΐσσει. κιτισις “αίδειη αἴεςξαδ, ἡππο γεσὸ πεβοῖϊζυχη, βῦηο δἰ χυϊὰ 
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αἰϊαὰ εεῖ, ἰπ φαο Βαπὲ νίγεγα δὲ δσῖοο οἱξ ροδβεῖβιϊ8.. σομυΐγοσο ἀφ3- 10 
Ὅτ οροτίεγα, ἰάφυε χπαχίπια γαῖΐα οσαπθᾶ, ἔπαι Βοα ϊδοηαπι ορά- 
τααπιπ6 ΡΟ ἰδδίπηαπι ἰδ οτα θθ88. τογῦτη χαρὰ οχ γαϊΐοπ ἰὰ ποῺ 
εἰαχετγῖς εἰ γϑ!οῃδὈ τον ἰὰ σοπδεοαίατῃ αἷϊ, εχ τεσγὰ ἀϊοῖΐο, αἰ ροϊδ 
φοτηροβίϊϊοπε ςο] δἰϊομΐδ, ἱπ ργομιρίαι δο  αἱϊο εϑὲ, φυοὰ εἰπδτροί 
ἈΟῺ δἰξ πὶ ἀτηίοο εβεαὶ δπὲ δἰπηίοτα γεχαῖγαῖ, ποὴ χοραϊθίς ραχὶ τὰς 
ἄοπε νἷγ βοῦπβ. πεθδ εηΐπα ἴῃ Βῃης. πιοάστῃ ἄθυς Βαροῖ, αἱ ᾳαὶ 
μ δῦ ἐχο οὶ ]δηϊα μι 81} ργϑδίασ δὲ ἰρϑῆπι οοριἑδῖ. ποθ 5 δαΐδιῃ 

δἰϊυπὰθ δυθοΐ, ὑπἀ6 οἵ πϑοθϑϑΏπι παρ οσα8 τὰ 108 ἀπιΐοοδ 
οοηααίγεκρ, οὐπὰ ἱρ86 8:81 Βομϑιπι αἰϊ, δίπι] δαΐδαι ὡχαϊοατα 6886 30 
πρ]ϊυνο οαἱ πλαλεὶ ἀμηϊοὶ, τθοῖς πἰσιηῆηαο αἴβιτηδίαγ, χυίΐα οπίπι τοῦϊ- 
τς οοαγίνοτα [ἰοαῖ, δἰπιαὶ δἰϊλτα δεαξίγθ ποβίδουτα 4αδπι ῥ] υτίπιοϑ 
πἰϊφαε κγδιϊοδιτα αὶ δἰϊ, ταγδασῃ φυΐα ἀἰΒο116 ἴῃ ραποιογῖρηδ, πδοθ- 
δῷπι εδὲ δοῖυτι ἰὼ ταυΐαδ δθηδαίϊοῃθ οουϑίδῖογε, Ὡ0η δοΐθπι τϑ}] 09 
ΘΟΙηρΆΓΩΓα δγἀθστη δῖ, δεὰ διατὶ οοτηραγαὶϊδ πὶ, οἱ ἰηζογάστῃ χοΐ- 
ἄδιω δρεδ8ε διηδίωξα γοϊυιπαϑ ργόθρεγα ἀδβεηίθπ, ἰπἰεγάυπι 6 ΤῸ 
Ρδυϊοίρακε ϑάθτω, δἰπναὶ οαπὶ 60 φαοά ἀπιίουπι βγαϊπιηῃ 6686 οἷ- 
ἔδω: Ὠδῖ οὔτι Βοπύτῃ ΟΡγθαϊῖ, 60 ᾿ταπθ οπιπ68 ραγίϊοἶραγε γο- 
μηϊ: ποῦ ΟΡγοπίθηϊε δηΐοτω 8609. εἴ ποιηδἀπιοάπι λόγο, 6πὶ 30 

χαρίεν ῶσμε ἄδαπι 6686 γοϊεραὶ φυᾶτα ὑμὰ ομτα ἴρϑ8 τηβ!ΘὨ θΤΩ 
Ἐοτγϑῖδμεο τπϑγοθπδγίδτη ορογᾶσῃ ἰοοᾶγο, αἷς αἰαὶ ἀϊςοτεῖ εἴ ΦΏΘΤΩ 
1λοου ἀϊοτεγιο ἱγτίϑις υοοδηξδωι ἔογιθ, ἀππὶ ἰετιροοίδις αἴῆιρ εγεῖατ, 
ἰσθεπ (δδίογεμι δὲ Ῥοϊξαοοτα ἱπιρίογαγα. γίάοξζας δηΐτη αππιδα 8 6886 
ἃ τοοϊοδίοτγοτη ραγιϊοὶραομῃα Ἄγοογα, δἰ θγὶαϑ ἀπΐοτο δίποαὶ ϑδάθιη 8ῃ- 
δάμογο γα 119; φποοίσοι αἴγαφῦθ ται οὈ ΔΒ. τος δγεαίπης. π18}} δηΐπ 
ἀεοεὶ δπιΐοο ἴῶπ ΔρεγΡαπι ἰθάίοατὶ, Ὡἰ πο ἰαπθδῖ μτίογεϑ ἱποπηε- 
ἰδῖε διιίςῃ5. Υἱἀεἴπγ Ἰδτθη ὩοΣ Ὠλαίατα ἱρδῖαϑ ὀχροιθπάσση, φυδπάο 
δαϊϊ8 εϑὲ 'ρ808 δάἀβιρί; ππάε εἰ ραγῃοϊραι οαθτω δἰπθπιο αὶ γεΐδως, 864 
86 ν᾽ δαπῖαν δα δρεοίασο ἰθααδ διιϊοὶ ροτιαγραοης ἰδ απι αἴξε- (246 
οἴδτο. 864 οἱ ἰουϊπδ τβδΐα ἐδίμεαήνας, οὔτε πο 8011 ἑδγαπὶ. εἰ χυΐα 
Εἰλεῖθι1ε 6δὲ εἴ Ὡἰ Βοπῦσω πορὶβ οοπιηραϊ εἴ ;ς δἰταυ] ροιϊαῖτιτ ὅσο - 
οὕ, ραῖοϊ αυοὰ δἰπηι] ἰπ ταΐποτα Βόπο ψεγϑᾶσὶ φαοάδῃι τοοὰο εἰ1ς- 
Βι1ε δἷῖ, δὺϊ οὔπι τηδίογο δεογαῖπι. εἰ φαΐδ ἱποθζίππι δὲ φυβηζηο 
ἴπχία δἰηιπ] 110ὰ ἀἰσηρτιπηξαγ, δὸ δίθμαὶ φαΐ οαν οπιπίθαϑ ρατιϊοῖρα- 
ἀΐοπϑ διηΐοππι εδὲ, πεπιδάϊποάππ εἰ πἰωοὶ ΘΟΩΥ ΑΙ ᾿πουη 9 αἰπηξ 
μδες Βαβϑαϊθθ, δ ἐϊ απίοτα οοπίγα τοϊπηξ, φαοπίαπι Ἀγρθγβοΐαβ φαὶδ 
Ργοβανυεγίξ οοββίεμεμαδ, ἰπ ροσιγβαϊϊοπε παδβτιὰ δἰπιαϊ σοτητηπαὶ- 
Ἄολπάστα, ἰὰ δασοδέϑῃ δυΐδσω Ἰηᾶβπ0 δεογεῖπι ρθη στ. δἰπι τὸ γ δἴϑιῃ 10 
εἶτοῦ ἱπέοσίπηϊα: ἱπιδγάπτ δῆτ διηΐοοϑα ργδθβῖο εβδὲ τοϊμταμδ, μ6- 
πὸ ἀοΐεγε, φαβπάο 80 ]ἰσδὲ Ὠἶμ1} δἷπε Βοδίδ αιηρ]ΐπϑ οἴεοιατῖ, ἱπίον- 

ἐμμὲ ΥΓο ἱποπῃ αἰ δοτηοτα ργαθδῖο θεϑα; ἰὰ φαοά ΟΡ ῥταεάϊοῖα οοῃ- 
ἐπρῖ, φυληάἀοᾳυϊάοτα πδίαγα αἰβιοϊοτη οἱ πὶ ταὶ Βαδιτα ἀπ οομα 
δάϊαϊοτη γἱάδγε ποῦ τοὶ 8 “αδτ ἴῃ ποβὶ ἰρεῖ5 γεΐαρίπιια, βοαάε- 
δῖ δυΐεπι ἰυςαηἀστηος οἱ οπὶ ἀοϊ πίεται ἄπιστη γοῖαϊ γοῖῃ ταῦ} 
δια δοϊπιδῖῃ ἱπἰτιοτηῦγ, ργορίογ Ἵδῆδδιη ργδϑάϊοϊαπι. φαοοίτος πἴγασα- 
Ἰμεῖ ογαμὰ ἵπετὶξ, τααρίς ϑηδνυειῃ υοἰπηϊδίθσω, πὶ γοΐ αἄοδ6 γε πο 
ἀάεεδθ, ργορθηδίοποῃ γϑαϊῖ, ἰάχης ἴθ ἀοἰοσίοτι θυ εχ δαβοια οδῦδδ. 30 
ΤΕΆΧΙΙ.6 Φπὶπὰ οπρίππξ δυαΐοοδ ποι (Οἰἴο68 6846. δε πες ἰῃ δάγογοὶβ  ᾿ 
οταοίατὶ; φαοοῖσοα Ποππαπααδπι δίτηι! 4003 ἀπιαπὶ ἰπ το ΥἸπιθπ!. ταρδῖῃϑ 
δπΐτ ἰὰ οδὲ {πᾶπι δἱ ργορχίπτη δουϊδῖογ τηδίπση; φαειιδατηοάυπι οἱ 
τεοογάδηϊεδ 'ἰπ 00 δαοοθδδῃ γἱχεσίηϊ, σηϑρὶθ πᾶσ 9] ρεγρεῖῃο δὲ 
τοῖς Παρ τυττιτν δι Ὀ ἐγεῖαγ. 

43. Ῥδἱϊατῖξ δαΐετα χαὶδ δὴ δτοῖοο φυο θεῖ, οἱ δὰ φυδεουααα 
ἰδομδαϑ 6ϑὲ, εἰ ΔΕ ἴεν οἴατῃ αὶ ᾿ἰοθαῖ, ας οοηΐο δά οἰ δεπάατα δαὶϊ 60 
ἀϊδιοτῖο ρδγγεγδα, 80 πὶ Ὡπητω 00 6686 ἀρράγεαῖ ἱπϊσοτὶ. ΡΟ ἰζῷ- 
ἴαγ 1116, δ ὁςυ μα οἰ φαοὰ οςΕ]Ϊ δεῖ, τὲ τασὰ εἰ ρὲγ 86 δαπί) δἰἴθγυτα 50 
Τόγο ρὲ δοοϊεπδ. φυαεπιράσηοάαπι εἰ ἰπ οἶρο ἐδὰ9 εἰ Τοταϊτίο, ὃς 
γοταπι οἱ οΥσοσῦ. πϑμ οὶ τοΐθηδ ποι τϑοῖδ δουὶδιξ, ἱρπογαηϊα τὲ 
δοἰεῖ, γϑὶατ απὶ οοηγεγϑίδ πιθωργοττιπι οἵ οἰἷ8 ρεάϊθα τοαπαῦτ οἵ 
σοδηῖθυϑ (πο δοΐοπξ 8611 ττίοα α6) ροἀΌπι Υἱοῦ αἰσπίατ. 4α86 τρῆο 
οταπίστν δἴϊδτη ργβθϑξα ϑδίπια δϑὲ δοίη ἴδσγητα; δἴχις 18 ἰπδεϊἴατη 
αἰ ἱπί δ δεν ᾿ἰοοῖ ἀδάγραγα, τοὶαξ {αὶ εχ ἱπδεα ἱπία δῖα δρὶϊ, Ρ6:» 
ἴπάθ υὲ φαΐ ἱπιρεῖτα οἱ δῖ. 148 οχ δοϊθυβ. γεγαπι δὲ ἰὰ ἱπιροβῖρι16, 
τοδηϊζοβοτη δδὲ Υἱἰγίαϊοδ πὸπ 6886 δοϊοητίαδ, Ππρπἀο ποι ἰἰςεξ εχ ὃ 
δολοαξία ἱξηογαγα, δ6 Ἔγγᾶγε ἰδπϊοσα, δαύοιματιο 6Χ ἱβπογαπιία ἔροεγε: 
Ὧ6Ο τοϊπὰϑ ἰᾶτηθῃ Ἔχ ἰυϑετα δὲ ἰηἰποειία χαϊἀρίαπι ἀρίς. δε ὰ δηΐῃῃ 
φιδπάο ργπάδητία δοίθιθ 6, εἰ τεγατὰ φαϊἀρίαπι ἰάδτῃ ῥαοίεἰ ε6: 
Ἰῖοοδὲ ἐπὶπι δια ϊἷο ἃ ρτυ ἀεπίία ἀεοίρετε ἰπ ἐδάθπι φυΐθμὸ εἰ διοἸ ἀπε. 
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νέαι οἱ οἰπιρὶοχ σαίσσ]πε, φαδίεππϑ σαί χε οοῖ, πιδὰϑ ἔα οτῖξ, οἴϊαπι 

ἀϊα δρεηῖδϑ ἐεςεγιπὶ δϑρίἜπῖθγ ἴῃ οεἴετίδ ἐρίτατ δοιεη 8 ΠῚ 4π8ε- 

10 ἄαπὶ Ῥγίποθρϑ ἐβῖ, αῈδε αἰϊπιθηῖδ ταϊηἰδίγαϊ, οἱ ρυήποὶρ!8 γαγϑαπι {1108 

Αἰΐα φαδεάδιη, πο ἰδπιθῃ βοΐεπιϊα γεὶ ἰμιο]δοῖαϑ8. δϑὰ πεὸ νἰγίαϑ, αἱ 

ἅπα πὔτατ, συδπάο το ρογαηὶδ υἱγῖοϑ εἰΐαπι ΒΡ νἱππυΐεια εἷδὶ 

πουγραῖ. χαϊὰ ἱξίϊοτ δαὶ ἀπ μὲ ἰπιοιπρεγαπιία, υἱπίαπι ἐε ΘΠ πα 5 

αηἰπιῶς ραγίῖε, δὲ αποπδπι ῥδοῖο ἱπὲεπιρθγδης πιθηΐθ ργαθαϊιυ9 [αοΥΊΣ. 
γεγῦτι ργδϑυδίομθ δυθγίς πιεπΐεμ γβὩοοἰπδίαγαι οοπίγαγια. δὲ δὶ 

υἱγῖαδ φαίάφιι ἰὼ 1110, ἴῃ γαϊίοπ υδγὸ ἱπογαδηιία γϑοιἀβδὶ, υδῖ 'ι- 

᾿ς ὅδ ἴδπι υἱπαἰσδπίηγ. οἷς οἴίδπι [πε ἰαϑά ἴα ἰαϑι6 ἀπο 4.9 πιαΐεχαα 
δὲ ῥγαδεπξίδ δία ]τα ἀραϊ, ἀπάφ οοπέγαγία ἐνυεηϊαηῖ. δἰνϑυτάτιπι δπῖμη, 

20 9ὲ φαοὰ ἴῃ γϑῆομδὶ! ρατγῖδ νἱἵπιη ἱποίά θα δνεῦϑθ γα! οη 6 ἱβποτβη δ πη 
ἰπάασαϊ. υἱτῖπο δυΐθμν ἱποχίϑἐεπίετι ἐπ γδῆοπε 81} |πἴαττι πὸπ ἐν εγεξ 
Βιδῦο, τοοϊαπηχους ἀ8 τεραδ ἱπάϊοίαπι ἔογγμδε. γαγδιπι δυίειπ ργαάεη- 
ἀκ ταϊϊουδῖεπι ραγίδπι οοσῦραπδ, 6χ ἰγγδη μα]! ἰπειν ρεγαπίϊα δῸΒ- 
Ἰδῖδ τυοἀεογαία δοιϊοπεδ οἴβοῖς; ἰά συοὰ οοππεπιϊδε νἱἀειῖν ρτο- 
Ρτΐασν. ἥαχαε Ἰΐςεῖ ἃὉ ἱφπογαπιία ρχαιεπίογ δἰϊθγφιε ἃ ργυάεπιία 
ὑπιργυᾶεοητεν τέρο πᾶ; φαοά ἴῃ οδέεγαστπν πα]]ὰ ευεπῖγα ςογηίπιιδ. 

10 νεΐαϊ οὔτ πιεαϊοἶπαπι εἴ βταμοπιδεσδιπ παῖ ἰαϊεπι ρεγαητίδ. ἱπί ποία 
αυὶπι οπιυΐα ηπας εἰ ἰυδῖα5 ροϊεεῖς εἴ ἱπ ἀπίνογοαπι ροϊθηϊΐαο ἰδ 
᾿πυροϊεπῖῖα, αοοῖγοι οἰπιαὶ ᾿μἀῤεμάμε δἴ Βοπδε δούιῃ οἰΐδπι σβῖθ- 
τας παρ ταἀϊπεθ, οἵ σογραβ διππῦπι, ἡπδπο πἰμ}] Γοτεῖυ8 ργπάθπιῖα 
οδῖ, τεγῦτῃ υοά δοϊεπεϊάπι ἀϊχὶξ, πο τοῖς μα]εῖ: υἱγίυϑ δινμα δδῖ, 
ποῦ δοίεπε, εἴ βομπϑ ἀϊνεγαπι. : 

44, Οὐοπίδπι τεγοὸ πὸη ργῃάθηξα δοΐαπι δῃοοθϑϑαι υἱγίαϊεϑ- 
ΗΠ χας εἴβεῖς, ἐδὰ (ογιαπαῖοο οἰϊαπι ΒῈμῈ δβεγθ, ἰαπάθδτα ἔοτίτιπα δὲ- 

ἐππάα ῥγοδρεσγοι ρίβπεπῖς ἐποςεδβα, αἰβγιπαπηϑ, 4.86 ἐδ άεπὶ εἴϊαπι 
ἐοἰεηδε δαπὶ. οοποϊἀοταπάπι ἰρίτατ, παΐανδπο ἰογίυπδίτδ ἂς ἱπίοτ- 
ἰαπαῖαϑ δἷξ, δῷ δεοῦδβ, εἴ 4π0Ὸ ῥϑοῖο το μαβϑδαῖ. ἔογίππαϊοβ δπὶπὶ 

οϑάδιι 6886 σετηϊπιυσ, εἴ 51} ἴα τη ]116, φμοταπι δοϊ σαὶ ἐοτίαπα 
οαιΐπα δδὲ, ρτοβρεῦα αρηπέ, φυδηΔοηπίάεπι εἴ πε δτίε δήποϊηὶ- 

δἰταπίοτσ, ἑοτίθπδιν δάπιϊτιδηξ, ἰπ τα 6 οἱ συ βεγαδίονϊα. αἴγατη ἱρὶ- 
[ατ Ὁ Παδίϊπάϊπο δἰιαιιδ δαςοοϑδι 8 εἰποτηοάϊ οοπβοϊεπαϊε δπὶ πὸπ 
ἰάοπεὶ Βοπιῖπθα βαπεΐ παπο δαυϊάεπι παίυταδε ἰὰ υϊάειη αδοϊσημπξ, 

ιο ἵπ φαϊβυϑάαπι 4υδε ἰ41ε5 φαοδάδιι εἴβοῖξ, Φαῖθ 68 εἴ ἃ παιϊνιϊαξδ οἴα- 
Ὧπι ἴδ]6 φυϊάρίαπι ἱπρίρτιι: πὶ γναΐυϊ σαροὶϊδ πίρτίς4ας σοι] εὐγὶδ 
ἴσοι ἔοτπιᾶ ἱπίογ δὲ ἀϊδιἱπραιπίατ, δῖο Ἰογίαπαιὶ δἱ ἰυίοτιυπαι!. ἴα ]65 

᾿ ἀπΐπι ποῦ ΡῈΓ Ῥστι δπιΐαπι ργοθρέγε ἀβέγο, ἵπάε πιδηϊζεδατη εδὲ, φυΐα 
ποι ἰγγαοπαὶδ ρῥγυεπεα δϑὶ, Ξε γαϊΐοηα ρσγϑεϊίβ, 4υ8 ἀπὸ αἀᾷπιὶ- 
πἰϑιγαῖ, δἂπι δἰ δὲ δάβογιβεγε 11 πεφαθαπε, φυῖρρε φιιοά Ππογυπὶ ἴοτ- 
ἴαπα οδπδα εχίδίδϊς. πἰϊουηαας οἰΐδιῃ ραῖθαϊ εἴγοῦ 8]. οἰ ρίάον ποὸπ 
6846 (πε4πε επίπι ἰᾷ δρδιγάμπι, φιιειηϑάπιοάππι ΗΠρροοτγαδῖεπι, οαχπ 
ξεοπιεῖοῦ εϑϑεῖ ργδερ απ ϊϑϑῖπιτδ, ἐπ σοἴεγὶβ ἴαπιοπ ἰη ρθε τππὶ οἰπρὶ- 
ἄππεχαε [αΐ56 οοπεῖδῖ, φαΐ μοοππίδε ρ]υτγίπιπεν δπιῖϑὲ 0)» 810] ἰπαπι 

0 ϑύδτα, γα ἀθ εοσγῦπι 4αὶ φπίῃ4παβοδίτιατη εχ ραηὶ δριὰ Βγσαπίῖοα. 
Φοὰ οἱ ἴῃ ποῃπῃ 6 ργόϑρεγα ἀρηπὶ φ(ο]14]. οἱ βοὴ ταγο συδἰυῖ ἱπ 
δτῖθ Ὡδυΐϊυτι ηρεγπαῖτίοα ρεγ ἰδϑῖποΐ οἰΐδπι ραγτω δϑοιπάδπι (οτία- 
μΔπὶ ἙΧρετίῃπίητ, ἃς σοἰπξ πὶ αἸθας ἰδοῖα αἰΐαϑ πὶ} αἰ ἴὰδ του] τυπι 
Ἰαοταῖογ; φίδι [εἰϊεἰταῖοτι ν οἱ πδίγας Βοπεῆςῖο δοςορίϊ, να], αἱ ἰπ- 
ἴππε, Βεπουοοπεῖα ἀεῖ, πὰ εοἰΐαπι ἴῃ Ἔχι]ϊο εἰ εἰδοῖαδ Ροπὶ μηἰϊδίοπι 
οτἴπηδα Ἐχρεγῖαῦ, ποῦ βεοῃδ 80 τηϑῖε ςοπιρδοία παυΐδ γουῖίῃ8 θ886 06 
δρίϊατ, ΒΟη ΡῈΓ δὲ ἡπήρενς δεὰ αυῖΐα ρεγτοτι Κυδογιδίογεπι πδοίδ. 
εἰς οπίπη ογιππαίθα {{ΠῸ κοπίπην δοοῦπάυπι κι εγπδίογοτη βαθεῖ. δὰ 
επΐτι ρϑηγάατα εϑὲ ᾿Α[6πὶ ἃ ἀθ0 ροπίονο αἰ ρὶ, πο ργϑδδέδη ἰϑϑίπιπτα 

80 Ῥοϊϊιι8 δδρί επ ϊδοίπητηχιιθ. ΔΌΒργορίευ δἷ πεοθδϑαπι εδὶ δαΐ παῖῃγα 
δαῖ ΣπιεἸ]εοῖα δπξ ργοοιγαίοηε ἀἰνίπα ἰογίσμαμς δεουπάδιη σοπιϊη- 
ετα, δ πϑαῖγο ροδιεγίουιτα ευθηϊδῖ, παίωγδο ἰΐδψαα δὰ ργοθρει τα 
πετὶς αρεϊχπδηα, Ὑδγαπι Ὡδίαγα τὶ ΤΟΤΌΠΙ ΒΟΙΏΙΡΟΓ δὶς 86 ταὶ αἱ 
Ρ᾽ ατπιπτν δα πϊατη οαπθα εδῖ, οοπῖγα δοΐοτη ογίππα. δὲ ἱρίίωγ 
4ηοὰ ρῥταεῖοσ γαϊϊοπεαι ἐν εηΐξ, ἰοσίπηδο 6686 νἱάείατ, ρεγαας ἔοσια- 
πὶ ποπιΐποε (ογίαπαιὶ ἀϊσππίοτ, ποη δα ἤοπι πδίτιγα οαπϑὰ ἔπει, 
πὶ γηδε, γεοϊ ἀϊοῖαπι, δεπιροσ δαὴξ πὶ ῥ᾽ ατήπιστα δῖος 86 ΒΔ οπ θα, 
δάδοτί δίϊαγ. δἂξ ἱπσαρετ 14 1186 γεὶ τοῖο ρον τεὶ {ττιδιταῖτι, φπθπι- 
δαἀπιοήπτα οδερίθ, οαΐ πη ἕογίαπα δὰ πδῖυσα, 400 πιϊπῃδ οεσπδὶ 
δουΐε, οδῦα εχίδεῖς; αποοίγοα πο ἐοτιπθϑῖυ δε Βοπὰ πδίιγα ργδο- 
ἀϊτυε ἀϊοίϊατ. φαοοίγοα δἷος ἀδ ἰδ ἀϊσδησπι οδὲ, ὑξ 4ιιο5 ἑοστιπαῖον 
ἀϊοϊπιηδ, πο ἑοτίυπδα Ρευεβοῖο ἰὰ  δἦδε δεϑοσγαπιῦθ: τη 6 ἀες ἑοτίπ- 

δ υαῖἱ σαηϊ: ἰογίῃπδθ πδπαῃθ Βοπᾶ ϑομῖ, ΖυοΓΌπι ἱρφα εδὲ οαπδᾶ. δὶς 

ἘΤΗΙΟΟΚΌΜ ΑΡ ΕΟΡΕΜΟΝ ΥΙ!1. 

Τανραπι ΠΌΔΕΣ τς δὴ ἰοτγίσπα οἱῖ ἴῃ πηίνοτγοτπι δἰΐφθα, νοὶ ςῦτα εἷς, 
δῇ ποὴ δἰξ εἴϊαπι μάδ. δἴχαὶ πδοθβϑθπι εδὲ οἴ 6686 ἰογίπηδαι εἰ οδυ- 
δτὰ 6886. Ὁπάδ εἰ Βομοτυνι φαογυμάαπι εἰ ταδίογαπι απο ἔπετι. 
εἰεηΐπι δἱ ὀχοϊρίθηα δἰηξ, δὲ πίμὶ} δόοίπδηάπηι ἰοτίθμας δεὰ δἱβ 
οὔἰρίδμι “αῦδα6, ΒοῸπ ἰδπεη 'θδτο πᾶς ποῦ οογπίπηηδ, ἐοτῖσρσα 
οαυδαϊη 6586 αἰβυπιθπιθ. αποοίτοα ἠδπαϊοπῖεα ἰογιαπανα εδιρᾶτο 
Ρτορογίοπαϊεπι Ποπιΐηΐβ ται οοϊπαιίοηΐ οοπδιϊππινξ, ἰδπαῦκδαι εἰς" 
φαδεάλιῃ πδίιιγα. νογθμι ἤδθο ἰᾶπι 8} χαδεεῖίο διοτξ, φπδυοχαὶ- 
ἄθπι 4808 οσογηΐπιια δεπιϑὶ ργοθρογα 0805 (οτγίαπα, χπαῦς ἰΐ ΟΣ τῶν. κα 
88 εἴ ΓΌΓΘΗΙΗ : Ἰάοπι δηΐτῃ δἷθ8 ςδῦδα. ποῖ ἰρὶπτ οδὲ ἑοτίυτεδε, τϑ- 
486 αἰδαὰ εἴἴΐδπι φυϊάἀρίδπι ἱπἀοἰογπιϊ παίοττιηι ἐπ Ἀπίϊογαπιια ςοηϊἕν- 
βαιὶ τὶ δηΐπι Βοπαμι δἱ ππαυπι, δοίθπιῖα νθγρ πόπ'υῖς εἶπϑ ρὲγ 
᾿αρογαπι, φαδπάο οἱ φυίάδαι ἑοτιαπδιὶ ἀϊἀϊσογπηξ, δαϊ οπηπ δα φεῖδι 
ἴδε (ᾳποὰ ϑοογαῖθα ἀὐχίῃ) ἐοσίαπαα δίπς, αυϊὰ ἰρίτοτ νεϊδε χεο πεὸ- 
πο8 ουϊάδπι εχ ογάϊης, που χφιϑὰ οροτῖθδξ, οοπείπραι, δεὰ νοἷοὶ δος- 
[68 ῬΓΟΟῺΙ δἷπὶ ἰδοϊδπάδε. χα επίπι δηΐθτ ἢ παπι ἱπυρεῖπο ἴῃ αηῖχοα 
δῸΠ δαηι ἢ δἰηυὶ ΔἸ ἃ γδίλοῃθ, δἰ ἃ οαρί ἀϊϊαϊε (ᾳπὶ εξ; ργίοσεδ) ργο- 8 
Βοεἰδοτιπειν, δἰ χυϊδτῦ παιαγα δ εοὲ μὲσ ουρί ἀἰϊαῖοπι ἱπσυη ἀδε τεῖ ἂρ- 
Ρεἰῖπα, ἃς παΐυγὰ οπιμΐδ δή ᾿ϑοπίτη [βϑιϊπδηϊ, χυραεῖ ᾳπίδατι θθβε 
παιὶ δαπὶ εἰ νϑἰαϊ οδημοηὶδ ἰπηρογίι, δὲ εἰἔγα γαϊομοπι ζογϑῖοσ αἱ 

᾿ ἀϊοῖαϊ παίαγα, ἃς οοπουρίδοδβί φαοά 4πλη6ο εἰ χπο ραοῖο οροπίαῆ, 
ΡΓοδρογεαῦς δραηΐ, εἴ σοπδεαιδηογ διὸ ἐϊ ργδείογσιε γαῖ οβεα 
ἐδάθια αυαε Βαγυπι γογθτι ργαδοερίογθα, ἴᾶ]65 υἵηαδ ἐοσειπαῦ εερ- 
δϑῃὰϊ δαπῖ, φαοϊφιοϊ δοϊἶσεξ ργδεῖογ γαϊίοπετι ῥ᾽ ατίπνῦσω φγόφρετε 
δραπί, παίυγα ρίαν χυϊάᾳπε Τοτγιθηδιὶ δἰπὶ, οἰχαϊἀειῃ τοπ ἰΐδγίδσα ἀΐ- 
οδῖαγ βεοηπάδ (ογίηπα: δἰδα δηΐνη εχ ἱπιροῖα εἰ ργὰς εἰειιϊίοδε πβαὶ, 
Αἰϊα σεσοὸ δδοῖι, εἴ ργοιδα8 οοπίγαγίατι, πϑι οἵ τιᾶϊς ταϊϊοοΐπδῃ τὰς 
ἀεπίατν μδηε δρεηῖθδ, εξ ὀξουπαάδ ἴδπιθπ ἐογίηπα πδο8 οοπβίοιεατ: ἃς 
τον αίζεμι πῃ 18 οὐπι νοϊποτίηϊ ἃς τοῖπαϑ Βοῦπτν δοςθρετίμ, 
εἰ ἰἰσοῖ ᾳαϊάεπι ἰδὲῖ8. ρϑγ πδῖυγαπι εἴ ργοερεγδίοπι οοποδαυδπξαε: 
πᾶτι ἱπιρεῖῃδ ἀπίηινὶ οῃρίἀϊδεηπε 480 οροτίεραὶ ἀεἰδῖα βϑησοθασι εἰὲ 
υδὰ; ΓΑΙ οοἰπαιῖο δαΐοτα δία! δ, φααπι ἰογίαπα, ἀπν ργοερογε δάβαξ, 
ΕΣ ἰΐδ απογτπὶ οαν88 εχίδιϊἑ, ποῦ τϑοίδηι χροὶ. ἱπιογάσμ τετὸ 
ΡεΓ οπρίαἰξαξεπι 4υΐδ πὰς γριϊοοϊπδῖας δάνθγδαπι ὄχρογῖπϑ οδξ. π 
οοἴεγὶδ αυΐοῦι 480 ῥβοῖο ἰυχῖα δρρειϊίυδ οἰρί ἀϊεαί σας ἐπρεππέξαεια 
δυισοαδδυδ ΕΓ 17 σόγυτι πο δποοδῦδαδ εἴ ἑογίαπα ἀορίεχ, 4υδς ἰσεδιδο 12 
εαήεπι, εἴ ρίυγεδ ργοδρεγίίδιεβ αυΐα υδγο ργβεῖεγ ουνπε ταϊϊοςῖ- 
ῃδιΐοηεα γϑοῖαϑ βεϊθπεϊωϑηυς 4αοδβάδλτη ἑοσίπηβ βεςποὰδ δήβαςειῖοο 
υἱάδπιτδ, πιδηϊεδῖπται 6δὲ δ᾽ απὸ απαπιρίατῃ διιοςοῦϑοδ ἐδηϑϑτω ε858: 
Ρυΐοτ δυΐθπι ἰδία ργοδρθγίϊας διιῖ ποη ἐξ, δαὶ 4π8ε οροττυὶϊϊ ςοῆςε- 
ΡΟἱνῖξ, οαπιᾳαο ταϊϊοοϊβαιϊο μαπιαπα ἀεξ, ποη ἰμεγὶξ ἱροῖθ: 
δπίαν ργογϑτϑ γα οπὶθ ἜΧροῦβ, ΠΕῸ παδίηγα ἰδ δοὶ ουρ ἴδε, δε ὁὉ δ];- 
410 σοεταπρίίαγ, δϑουπάδ ἰρίτιν [οτίαπα ἴῃ ἰδ, δὶ ρτδεῖον γαῦο- 
πεῖ ἦρθα οαῦδα οχίϑῃξ, ἰοοῦπι Παρεῖ. ἰά υγοὸ ἱπιργουΐσπιπα. ̓  βᾶπὶ " 
Ῥγδεῖεγ δοϊεπεδπι ργβοίοσταπε ππένογδαϊθ, πος ἴδπιθ ἃ ἐογῖτπδ 
Γεοϊυνη τἱάειαγ: σδγυπὶ ργορίογ πος νἱάδίυγ. χαοοῖτοα πλέρια ἡ 
ταῖΐο ποἢ Ῥτοβαδῖαγ, δ πεῖς 6886 πιὶ δεοπηάα ἑογίυπι, δεὰ ροῦεα 
Πα ΠΟ οὔπε8, Ζαίρυν δεουπῆς (οτίιπα νἱάεῖυς δἀῆπετε, ἰὰ ἐς 
ογίαπα δοὰ εχ παῖιγδ μαθδαπῖ; πεααα Ὡη ] 5 6686 οδιδᾶπι ἔοτίποδαν 
ἀεπιοπεῖγαι, βεὰ ποῦ οὐμηϊατη φαογηη Ἔχ δϊπαῖογ. ἡοδεγεῖ ἔογεμο 
φυϊδρίαιη δῃ ἰογίηπα εἰι5 ἱρδῖπδ οαμδα δἷξ, αἕ ιὰ εἴ φαδπὰο οροι- 
τοδὶ οοποπρίβοαίητ, δοΐ δἷο οπιπίατω δεῖ: ἤδπὶ δἔ οορποιοεὰϊ σον- 
δ] Ἰδπάϊχιε. πϑαπ6 Ἔπίπι οοπϑοϊΐδηθ οοπδαϊαυῖ εἴ μος οουναϊεανε, 
δεὰ ρτίποὶρίππι εδὲ φποάάδηι; πεᾷπο οορίϊδῃ οοριανῖε, ἰὰ ῥτίπε εο- 5 
Εἰϊατα, διᾷπιθ ἵἱπ ἱπβιϊτηπι οἰπόπιοάϊ ἤδε ργοργοθοῖο. Ὥξᾷας ἡκῖ 
οοπϑίἀεγαπάϊ ἱπποίαπι ρτϊποὶρίυτη, πεας οομδα πὲ οο 
αυϊὰ ἱρίτητ δἰϊαά πἰοὶ ἑογίῃπα ̓  φαοοῖγοα ἃ (ογίοπα οταπὶδ 
ἴατ, δὲ φποάαπι εδῖ ρτνοὶρίνιπ οπῖγα φυοὰ αἰΐυ ἃ παϊϊαπα ἔ 
ἴρδα δηΐεπι απφογίίυγ ουϊισπιοὰϊ φυραῖ; ααοά ρεηϊπς «ταὶ ας ἃ 
Ῥτἰποίρίπν σαοῖαν ἴῃ ἀπΐπια χυΐὰ δἰϊ ἱπνχαίγαῖυτ. ραῖοὶ δυίφια εἷς φιας 
φαρπιαάπιοίοπι ἴῃ ππΐνογϑο εδὲ ἀθῃ εἴ υἱοϊδδὶτν σὈποῖα ἐθ ὶ 
υδαϊογ οηΐπὶ οἸπηΐα ἈΡ ἰποχίδιθηϊθ ἴῃ ποθ πυμηΐηα. κῳδδμΝ 
ποι Γαῖο, 80 ῥγβθϑίδη 8  Αός ὐκῷ δὶ ργιμοὶρίαπι. 
δοϊθβηιἷα ργδθοίβηξίαθ εἰ ηἰδὶ ἀδπον υἱγίιβ δαῖτ οὐ ξδηττ 
εὐ; φυοοῖγοι τεῖεγεδ ἀϊπογαηὶ [ε]}1ς 68 εχ (ογίαπα, αὶ ὲ 
δὰ τγβοῖθ δβεὴἀππι ἱπιρε!]εγθηζαγ, πϑο ν6}}16 ἰρεῖϑ οοπίετγε: ρεδοοῖμῆμπα 
επί Βαρεπὶ εἰ ἱπεθ! ]δοῖα οἴ υοϊηπίδῖς ργαθδιαπιθβ. ἃ] 1} υϑεο ταῦ» “. 
ποι μα θηι, πὰ γϑγο ποῦ μαρθηΐϊ, αυδὶδε ϑαπὶ δοξοοἑααμαὶ:. ὧος 



ἘΤΗΙΌΟΚΛΟΜ ΑΡ ΕὔΡΕΜῸΟΝ Τἱιι]. 

εὐἷτα πορ Ῥορστηξ ᾿ΐ, ατίὶρρε φαΐ εἶπε ταϊϊοσα ξεταηζαγ. ἰαηας Ἦο- 

ταῦτ οὶ ργαάεηϊοδ ἐδριεηΐεθχας δι, οεἰενῖδ οσὶ γαϊϊοἰπαῖο εἰ ἀῦτα- 
δ], φαΐ ποῦ ἃ ταϊΐοῃθ ργοίβοναπι δβεθ ἐβρίςαγὶ ἀεβεπιτιδ. φεὰ δἹῖὶ 
ἐχρετίπιεπῖο, 11 οοπϑα οι ήϊης δρεσυϊαπάο πἰυπίατς. ἕξοτα Ἀΐ φαο- 
τπῦ οδὶ ταῖΐο δοϊαϊα. ἰΐδφας εἰ τι εἰδποβο οὶ γεοῖὰ να] ἀς δυρίαααο 

« ἱπδοιηπία Βαδοηῖ. Ραῖδὲ βυΐδ αυοὰ ερεοῖει [εἰϊοίαιὲϑ ἀπαε δαηξ. 
Αἰτεγα ἀἰνίπα: ἰάδοχας αὶ {εἸῚχ δδὲ, παταΐπο δἀϊαϊαπ αἰ σοϊὰ (εοἶδθο 
ἀϊοπαῖ: ἴθ δαΐοτῃ οὶ αὶ αἰϊφυϊὰ ἰαπῖα πωηρείατα ἀϊνίπαπι ἕδοῖς, αἰτοῦ 
εοἱ φαΐ αἰϊᾳφυϊὰ ρταεῖες ἤμης ἱπο ροίατι ἴδοις, ἱγταιϊοπαίθθ γεγο δθρο 
δι Ὰ (γϑοαυδηδ πιαρὶδ οὶ οἰϊαθ οϑὲ, ἰδία ἤγεφαθπ ταϊππδ.. 

15. διηρι!απι ἰρίϊοτ ἀ6᾽ υὐσδαθαηπο νἱγίαϊο ἀετετπιϊπαίπτν εδὲ 
10 ρτῖπθ, φαΐα γθγὸ δϑογϑίαι ἱρβαστιπα υἷτα ἀἰδιηχίτατιο, οεΐατ ἀ6 νἱγῖτι!θ 

φαλπι ῥγοβίϊαῖεπι τοοαηνας ἀἰοοπάπμι οτίξ. δἴηρτϊ πο ἰρίϊαγ Βαθεσθ 
τε φαῶθ, πὶ παΐπε ἀρρεϊϊδιίοπεπι δἷὲ οοποθουϊαγαθ, ὩΘΟΦδβΌΣα 6886 
Ῥεῖοῖ: Ἰδσὴ πος ἴω οοἴετίϑ αἰδος 1ὰ υδαΐαὶ πδὰ. πϑπιο δηΐτα ἴοία 
ξοτροζα δδπῦδ αἱξ, ραγία απίετω πῦ]ΐα, δὰ Ὡεοοϑϑῦπι δαῖ οἵηπο δαϊ 
οετῖε ρταρϑιαπδϑίτηθϑ τοῖα Βαραγο: ΠΟῺ αἰδοίπι! "6 οἴδασι ἴῃ ἰοῖο τὰ- 
ἄο. Ῥοπο επὶπι δι86 ἂς Βοηῃεδῖο οἰτπαϊ εἰ Ῥόπο Ἰἰσεῖ, ποπ ἐρϑῖα δο- 
Ἰαπὶ ποσαΐπίμτο, δο γθζυτω ἱρδδσθω ἀϊθγοπεϊα ραγθοῖ ρδπιῖ. οσαηΐαπι 
εὐἰτῃ Βοπουσα ἅπ69 δαπὲ, ἱρεὶ ρεῖ 86 βυΐχυς ρταιία οἰ 1166, οἱ ἱπίον 

30 μο8 Ββοπεδία φυοᾷαθ, 4π86 ρὲῖ 86 ρθε οὐιπία ἰδηήδυι τα δαῃὶ, αἱ 
«οἷντα ἴρεα, ἰΐα δοϊίΐοπεθ δὴ ἱρϑῖβ ργοΐεςϊας ἰδπάασγὶ δοϊεηϊ: δοϊϊοπε 
αὐπι οἵ πιοάεδιϊ ἰρθδᾳαθ τηοαοϑιῖα οοἰεργαίαγ, πὰ δἴδτν 9δηῖϊα: 
ὯΔΠ) Π60 ΟΡ εἶδδ, ΄Πθδηἀο 56ς χαρὰ ἰοτγιϊξον Αἰ ἰδ ἄα:}ς ἐδ, Ἰᾶτα- 
εἰοῖ Βοπᾶ ἢδος σοπβιεασωιγ, δἰ πη ον δαΐοτα ἰά οἴίαπι ἱπ οαἰοτίδ ρὲ 
᾿λάποϊοπδια πιδηϊοϑίητη οδῖ. θοῆπὸ εαὶπὶ δεῖ, 40ΐ πδῖαγα δοηΐϑ 
δβτερῖε οἷξ ἱποῖγασϊον: ργδεδιδη  δοῖπια δηΐπὶ ΟἸπηίασας δηὶ ἀφο οτγῖο 
ὁχοϊϊαπα Βοῦλ δπηΐϊ. Βοπου, αἰϊνἰτα6, οογροτὶϑ υἱγίαδ, δου αΐδο 

30 πδίτγα χυΐάεπι δαπὶ μομδ, βεὰ ποχῖα πομῃ ἶε ΟΡ ΒδΡἰϊποτα οοττα- 
Ῥὕοποπι: πεαὺε δπὶπι ψεὶ βίη] πα υεὶ ἱπί ποία τ εἰ ἱπιδπιρογαηδ δἱὲ- 
γυϊά εχ δογθτα ροβϑεϑείοτιβ οοτηπ οὐ Ότ τεΐεταϊ, φασπιαάἀπιοάοτη πθς 
δεβεῖ εχ δδηὶ Βοχηϊηΐδ αἰ Ἰπηεπῖο, πθαις ἱπῆγπιαϑ πιπεϊηδνε εχ δδπὶ 
ἀπιερτίᾳα 6 Βοπιϊπΐα ογυδῖη. Βοπεϑῖαθ δυΐθτ Βουύθαας ἀϊςοϊτητ δὲ εχ 
εο φυοά Βοηεεῖδ Βοῦδ ρεγ 86 ἴρϑα ἱπβεπηὶ 111}, εἴ εο φαοά Βοποστιι», 
ἰάχαε ἴρϑογιπι φταῖία, εἴϊεοϊίΐναϑ οχίδιαι: Βοπεδία δυῖΐεπι δυπὶ υὐγὶα- 
ἴε5 Ορείδαθε αὖ ἐρδὶ6 ρτοίεοϊα. φεἀ εἴ Βεαρίμπάο φαδεάδπι εἶν! 8 
δεῖ, 4πδίειη οἱ ᾿δοοπδ ΒΑΡ βηξ, εἰ δἰδὶ αἰτα!! ἰηρεπῖο Βαβεγεοξ, [τ 
οοϊπραγαῖδ. δαηὶ οηΐπι 4υΐ υἱγιητοιη ποῖ 6986 δααθεῃ ἄδπὶ ρυϊεπῖ τιἱεῖ 

42λϑυδίατα Βοποτοτω βταϊα. χαοοῖγοα υἱγῖ βοπὶ φῃπῖ, φαοά ἰΐδ παίωτα 
Ῥόπᾶ ἱπεχίδίδηξ, σεσῦτα ἰβίδπι ργοβίϊαϊετη ποὴ δππὶ πδοὶϊϊ: ποαυο 
δπΐπὶ Βοποϑία ρεγ 8εὲ 1}115 δῃπε, δεὰ βοπὶ μβοποιαιε εἍϑ6 εἰϊξαπῖ: 
πεῆπε ἰὰ ᾿επίασ, δε εἰ φαδε δοὸῃ Βοπεεί πεῖηγα, βοπειΐοττπ ἰοοο 

- 
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1119 Βαβεπῖατ. Βοποδῖα επἷπι δηπξ, οὔτῃ εἰων βτδτί ἰδοίπηι εἰέκτοξ- 
4ις Βομοοῖα, γε] φιοὰ Βοπεδοῖο Βοποχαδ πδῖωγα Βοῃὰ Βοποδία ϑαπξ. 
Βοπεβῖστῃ δηΐπὶ ἰαδίατα εδὲ, ἰά γόγο δεουπάσωι ἀἐρτέέθτοτη οθηϑϑῖητ: 
Ἡϊς δαΐεπι 18 αἰφας ἀΐξηππι οχί σεῖς. δε εἰ ἀεοεπο μοποβίυα, ἀ6- 
σεπῦα καΐοαι {ΠΠαπὶ δαπὶ ΠΟΡ  ἰτα., ἀἰνἼ τα ο, ροϊθητῖδε; χαοοῖτοα Βο- 10 
ποδῖο Βοποαις θ8 απο βοποϑεῖα αἱ 1]1ὰ ϑαπε, φυᾶς ἴπ Αἰ ἰϊ5 ἀΐδοοι- 
σεΐπηϊ. πεῆπα δῃΐπὶ δι πιρ οἴου θοηδ εἷς Βοπᾶ δυπί, Ῥομᾶ δυϊο 
Βοπεοῖδ Βοπᾶσας, φαῖρρα 4υὶ πια λα Βοπδϑῖδο δοίϊομιος ρὲσ δᾶ οοῖ- 
Βεῖδῖ. υδγατὶ αὶ νἱγιαϊει δοῖεγηδγισα γογωϊη ῥταϊϊα οοπιρίεοἰει δε 
αὐδίτγαῖαν, ρῈῚ δοοίάεηδ ποπεϑὶ ἔβοϊϊ ; φαοοίγοι υἱσίαϑ ρογίθοϊα δὲ 
ῬτΟΡ  δ8. Ῥόστο ἀδ υοϊαρίαϊο, 4ρα]16 εἰ 40 ραοῖο εἷς, ἴαπι 
ΑἸΐα δ᾽ μι ρ] οἴ τεν Ἰροππάδ διηξ ποπερίδαπε, Ἷ 
ἰσοππάδαυε, πεή!ς νοϊαρίδδ υἱοὶ ᾽πὶ δοίϊοπε πδϑοϊξασ' χαοοίγοα δτα- 
Ρ ϊοῖτος ϑοδῖαϑ ἰαοπηάἰδδῖτι υἱνῖξ. ποαπο ἰὰ ἰθπιεγα ποπιΐπεο ἀσρὶ- 
᾿γαπίατγ. εἰ φαοηίδηι πιδάϊοο ῥγοροδὶῖτθ δδὲ τετστηΐητν αἰϊχαὶδ, αὰ 
πέτα τοίογε:δ δᾶπυτῃ οογρῦϑ ἰπάϊοαῖϊ οἱ ουἷπε τεερεοοπι αἰϊἰσαούεσης 
Ρτορβτεάϊεπάο φδποτ εἷϊ εἰβοίοπάαπι οοτραθ, ποι εἰΐδπι οἱ μἷπε εἱξ 
τοίπτδυε, δὶς εἕ υἷγὸ θόπο οἶτοδ δοοπε εἰθοξϊοπεθσαα πδῖησγα Βο- 
πογῦτη, πο5 ἰδ ἀοθ ἰΐατα ἰδπιθα, ἑασταίηατα ααθηάδμι εἰ ἀς ἈδΡΐτα- 
ἄϊπο εἰ ἀε εἰδειίοπο ἃς ἔωρα υεἱ ραδιοϊιδιῖθ ναὶ οορίοο αἰνίκίαττιω, 
ἄεφαε δασοεδδῖδ:β οοηϑθογα οροτιαΐξ, ἰῃ ρτιοτῖβυδ φαΐάδετα οεἰει- 
δ πι εαὶ οἱ ταῖϊο ἀϊοϊδῖ: φυοὰ Ἰάεπι εδὶ δο δὶ 4φαὶδ ϊοαϊ 66 δἰπιιδηῖο 
δυτλ 0 οπιπία ΟΡβόσγυαγε οἱ ταραϊοὶπρ ἃς ταῦο ἀϊοῖδι, φαοά γεγοτα 
ηαϊάεπι δε ἃ ραγατα τηδηϊοοιατα εεἰ. οροτίαϊε ἱξίϊταν ἰαχία φυοὰ ἴτπι- 
Ῥεγαῖ, ἱαχῖδφοε ᾿δϑιϊπάϊπετν εἴ δοίομοσα ἱσηρογαηῖίδ, υἱτατὰ ἰηοιέ- 
ἵἔπετο, τοῖαϊ βεγτὰ ἰαχία ἀοτηϊηὶ, οἰπριίααας ἰαχία σοπυεηϊεηΐοιο 
ἴασαι ρτὶποϊρδίαπι, παποσχουϊδειω εἰ δοδο εχ ἱπρογδηῖε συρβάϊιο- 
4πε οοπϑστοϊπτ, ἂς Ὡπησι]θοάαπε μϑδοδδόπεν μαΡεῖ δά ῥιηοὶρὶθ δαὶ 
ταογοδ δοσοιητηοίδτα. 15 δαΐετα ἀηρεχ δεῖ: δἰ ἴτε σ οαΐτι τὰς ἀϊοῖμα δ] ὶ- 
17 δδηϊΐδο τωρεταῖ, εἴ Βαὶς {16 ἀδειἱπαῖαν. εἷς εἰ ἰπ οοπιίοπιρ εῖσνς 
Ῥυϊποϊραῖας μαρεξ: πδαθε δοΐπι ἱαβεπὰο ἀσδῶθ ἱπιρεταῖ, δοὰ ουΐαδ 
βταῦα ρυπάθημα εδὲι. χποά γεγο δἰϊουΐα βτδῖδ ἱαρεῖ, ἴ δ}. ἀεῖεσ- 
χοϊμδίατα δϑὲ, φαοπίδτα 1116 πα}]Ὸ ἐκεῖ. φιδς ἰφίτας εἰεςο ροοοοϑεῖο- 
4πὲ παῖπγα βοπογῃπι τε οογρογὶ τοὶ δαιϊοοσπτ τοὶ ἐξν δυο 
οομδίἀθγαγο πιαχΐπια ἀδητ ἔδοιϊξ, ργδθδιδηϊδδίπια ἐϑξ, παρε ἧς ἴεν. 
ταῖπηδ δεῖ παρα ἐδ ηρκοι 4086 τεζὸ τεΐ οὗ ἀεξεοΐϊαπι νοὶ οὉ ἐχοθὺ- 
δια οοπϑίάεγαγθ οοΐεγεααα ἀδῦτῃ ροσιμί εξ πιϊπίπιο, δὲ εδὶ ροδείσβα. 
αἴσαο εἷς χυϊάοτη τε μαδεῖ βηΐπιδε, εἰ ἰς ἴογτοῖποϑ οἱπδ ργδοιίδα- 

“δἀδδιπιαδ οδὶ, τοϊοΐποστα, ἱπαφυῶτα,, δἰ τεγδαι ἰγσγβξοπα οἴηαθθ δοΐοδε 
Ῥαείετα δε εῖγο, φαδίοπον 4118 εδὲ. χαΐ ἰρίταν Ἰογτοΐπιδ οἱ ααδε τοεῖδ 
Υἰγίαϊατν εἰϊ, εἴ χαΐδ παρ ἰοἰϊες Βομποτάτω οἸβαΐστα, συδεαθο 808 
Ροεδιἀετοιδ, δοορῦδ, Βππς ἴῃ τποάσπι εἷς ἀϊοίατα, 

- πὰ τ, πε ι;,,..- 

ΠΕ ὙἹΑΤΙΓΙΒῸΒ ΕἸ ὙΓΓῚ5 
δΙΟΝΕ ΟἈΔΥΝΑΞΒΟ ἹΝΤΕΒΆΡΒΕΤΕ. 

ποπρϑἀπιοάντι γθβεγε ἰδηάιθυ πα ρυϊοῆτα δαηϊ, εἷς Ζαδα 
, δι ἴατρίδ σοηνίοϊθ ῥγοφοίπάοτε βὰσ δδῖ. 96 ἱπῖο ρυϊομγα 

αοϊάεια σιγιιῖεν, ἱπίογ Τοτρία γεγο υἱδα ργίπιδῖππι ἱεπεηὶ. ἰδυἀατῖ 
ΤΕ ΤῸ Ὡ0ῃ ἱμδᾶ τοοῦο, γισῖπβ, δεῶ οαῦθδε φυοσας εἰ οοπιΐῖε8 ἐγαοῖυε- 
΄πε εἴ ΟΡΌδ Οτηῃ8 γῆγίοιϊ8, αξ σουῆτα γερτε με ἀΐ οοπέτατία ἀερεπῖ. 
Ἔὰπ| δηΐετα βηΐπιδε ραγὶθβ, 415 εν ορίπαῖην Ῥ]αΐο, ἴτε οἶπι, 4 ἀθ 
δξεπ δ οπεηἀΐοχυς ἀἰϑρίοϊητ, Ῥταάεπῖα; πα δπδιϊπεπίωγ ἱπίεεῖα, 
τοαπριεῖωἀο ἃς τοΡογ; 4π βάἀφοϑοθηαΐ8 ἰδοτιεῖδ ουρίαϊτδ5 τερίτατ, 
δοΡτὶεἴδθ δὸ οουπδοῖία; οοτατοῦπειχαθ ρατγιϊαπι οτηπίαπι ΒδγΌτα 
ἐαδιῖτα ΠΡ εγδ  τδ8 δ τοι ρτιδυϊτηϊ[α8, τοιϊάότα τόγτπὶ εαγοηάεπι ορ- 
Ῥοεΐϊα Υἱα, ἴῃ ἀϊδρίεἰδηάο τδεῖο δια ἰϊϊαπι, ἰὼ ἀγοθπάο ἰηΐδδιο ἴδτο- 

4250οὗδχα εἴ ἱξπανίδστο, ἰῃ δἀδοίφοοπάο ἰάοῃεο ρῥτοϊεγυ δἴοσι δὸ ἱποουϊὸς 

Βδηξίδηι, στη το ΠΕ 4Ὲ6 ραγέπαι δαγασα οδείατο ἰηϊηδεϊασωα εἰ {}}2. 
Βεγαϊειαιδτ δηϊταΐψας ραγυϊ δῖοι εἼθ6 ὁροτσιοῖ. 

2. Ῥτυάεηεία ἰρίτατ τα ομ δὶ [8 δηϊποὶ ραγιῖς υἱγία θεῖ, 408 δ 
4πδε δὰ [οἱ οἰϊαϊετ δάδτη τεπάσηὶ ἀἰφρίοἰσπξει οἱδὲ οοτιραγαδὶ. ππδὴ- 
δαεϊπάο γερὸ ἱθοϊ μα θ ]16 «ἀ υἱπάϊοἴδτα δηΐμιῖ ραγτ υἱτῖαθ οϑὲ, σθδτῃ 
Ῥὸγ δεξγε δὰ ἴγαπε οοποίϊαπίαγ. ογθϊαο σετὸ ἰποῖ ΑΒ: 116 δὰ υἱηάϊ- 
οἴκπι δηΐποῖΐ ρδγίΐ υἰγῖαθ εδὲ, απιᾶπὶ μὲς δεβτο ἱεγγοσίδυν πογίείω 
τοϊπδ Ἰὼ οοησοιϊαπῖατ. δοβσίεϊδθ τετὸ ργοῦβα δὰ ουρίἀϊϊεῖετα 
Ῥαγιὶ υἱγῖπε εδὲ, 4πὰ δὲ πὲ ἴῃ τυαθπάϊε γορπε εἰς γετοϊωγ, ργαυδὺ 
πὶ οσημίμο γνοϊαρίεῖεθ πὸ ἀρρεῖκηϊ. οοπίηεπεδ τεγὸ ρτοπὶ δά ςὰ- 
Ρἰ ἀϊταῖετα δηϊπαὶ τοιϊπασοΐππι δεῖ, απαπι ρὲς ἴῃ ἡππιοπὰλο σορτ9 ργαυδὲ 
δὰ γοϊυρίεἴοο ἑηοἠϊδπίετι ςυρί ἀἰδίεπι ταϊίοπα εἰδίαπε δὸ οοπῆηφαϊ. 

ΚΚΙΚΚ 
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ἰωρι ἐμ σόγὸ υἱτίπο δηΐου, απδ ἐπθαϊτας χαρῆ σεόφεια θεὲ ρας. 1ἴ5ε- 
τα] δ βαΐοτ διΐνοὶ υἱγίηθ οδὲ δγοράγα, φμδῖθων ᾿νου δέσει ἐδῖ, ρὰ- 
τῶδα, προρηδπίπιϊϊα9 γεγο υἱγίηβ δϑῖηινὶ, πὲ ἔξγσε ἰοσέμβδαιι ἱπίογια- 
πίρτηφυο, νοίβει εἰ ἱκποιαίπαπι ροῖθοῖ. 

8, διωριία ταυβμοηΐβ ὡδ νἱσαπι δὸ ταοτῦι, ἱπέίο 1οδ ψιλα ἐοιδθ 
οαμδᾷ. ἱγαοημεία ἐβοι αν] 9. πὰ υἱῷ ἀϊοίδπι ραγιὶδ γἱείσια, ἀπὰς ᾽το- 
οἰξνίξον ταα οοβοδάδες ἐϊπιίάἀϊξαν ἐδ αι! δὰ νἱηάιοῖδπι ρδγεῖβ 

20 νἱ δία, φιο ἐεγγοσῖριν ἔδωλε οοπουσθμοίαγ, ρβεδοϑθγεῖπ; ἱβεεσίϊππι 
χαϊπδοιίδυδ. ρῥτοίγυϊ δ ἃς ἰαρολνία ργοῆας δὰ επρίεινίατι ρβατγῖλὲ 
σίωκο ερῖ, ὰο ρταναν νοϊαρίαιεθ ἀεϊέβιπε. [46 ἱδοομείπεδιία ἡἴμὲ] 
εχίδι ος σαίΐάεπι Ιοοο ἃ ρβιϊοδορῆο ἰγδαϊΐξι : τὰ ϑδτν δἷο ἀςβαΐγα 
0.1 ἱποουεποπι δ ργοῦαθ δὰ ουρίεπάμω ρατεο υἱάσι θὲ, 480 
ὁ πὶ ὀοημὰ σβιοπϑηι αυϊὰθ σαρὶξα, ἐδπιδῖδὶ πυγρίυπτι ἃ νοἱαρέκίππι 

λἰοοεθγα ἀποθιιῖδα, αιιρίοοάπεαν δἰ γα μἰπιαθ. ἰαίαει ἐδ γθτὸ νὸ- 
Ὥπιη δοΐπν θεῖ, 480. δι ρίϊωβ χηρια ρᾶγ οἱὲ φαδὶιδκες ἱπ τὸ μδθοτε 
Ῥο Ἰθγθάθθ νοΐϊμης. εἰ θρογιέμας δαῖοπι υἀκίημ, 40 ἰασγαι απάϊοπε- 
46 οδίδξυμν ἐϑοϊαπειγ. ρ89}}Π126 δαϊθιο ραγνείδδαπε δηΐων υδόστι 
εοξ, Ρ6 φυοὰ δὶ ωἱ πο4υ8 ἔογθνπδαι πδὸ ἰπίθτιποίυ αι ἢδα41}8 ΠΟΙΏΘΏ 
860 Ἱρποιοϊπίαξι ἔδγγε ροδδὶηϊ. 

80 .Ας γπιβεπῖδα φαίάθτι εδὲ δὲ Ὁοπβ πὶ ἐᾶρογα, δὲ Βοπα 
πααρλαμπο ἀἰϑοογπογθ, οἱ ρεϊοθάα ἑῃρίεπάρνε ἐπ υἱΐα οτηπία ἐπιάϊοασο, 
φὲ δοπὶρ ἰΔ8 ΄ῃδε φαϊάδην οοβοθῦδα πορῖδ παῖλγα δυπξ ργδθοῖδγο τὶ, 
οἵ τϑοῖθ οὔπα μοπιδίθα9 σοπρτγοαϊ, εἰ ορροτιμηἰξαῖοπι γϑγιπι σαν 
Β6Γ6, δὲ ταϊοβοια ὁγρδοποπιαιιο δαρϑοίϊαν δα μέσθτγα, εἰ δόγισι 4086 
6886 ἘΟΡ18 ροδϑαηΐ ὑπαὶ οὐνπίμπι ἐχρεγίπιεηϊυιη δοϊη απ πθ ̓θποτθ. 
ἦρβα ὑδγῸ βρδιποτγία εχρογὶδηεθαιβ δὲ ἐπ ἀποιτγία δῖ ἃ ργαδεπίϊα ρτο- 

ἱδοπηΐηγ, δὰξ οοπιδθ οἷαδ Ὀπβάσθ 64:18 θάτυσα δχίδεῖς. ἴσας ἐχρε- 
τἰτηθηϊωι δὲ τηεαογία ΄υίάοιι ςοποιγγεπῖας οοδαλιτίοδεχας σαθδθε, 
ἱμάΔαφ γα υογὸ εἰ ἱπ ἀμ ο οομδιϊο ἔε οί! 9 ραγίθα ργπάδηϊ δα βαπὶ 

40 ἰπάϊοληάδεο. τοληϑηοιμἰηἾ8 6δὲ δυΐοπι ΟΥπηἰπαΈ ὁπ 68 οἰ υπιηΐδο- 
4υε εἰ οοπέεπερξυϑ το ογαῖθ ἔεγγε, ἂς δά υἱηἰοίδι οα]εγῖξοτ ποῦ 
τθηάθγε, βηϊβίπιθαπε δὰ ἴγαμα ρσδϑοὶβίϊϑιῃ εθδε; δὲ σπτω Ὡθ0 ἱπϑιιαυΐ- 
λα πιο ἐγγίξ 8 πνουῖθαϑ οἷο, ρίαοίάαπι ἰδ δια φι8 δαΐπιπτ τα- 
δπογα. δἱ ἔογιἰτ ἀϊηΐδ δδὶ ἐπιρεγουΐδο τηογιῖθ δὰ ποΐπδα δηΐτθο 

ὃ 556, αἰαοτιἐδέοϊοχυς αἰ ΓΕ ΟΣ .5 ἵπ ταρ τ δόγνατα, δὰ δυβεῦπάα ρεγὶ- 
οὐἶδ δυΐπιΐ δρυπήαγο, τωαρίσφια ργάθοϊαγε ππογί φύδνα ἰατρίίοτ υἱ- 
6 Γ6 δθγυδγίια ςΌρΕΓΟ, δποϊοσθιβ4πε υἱοίοτίαθ αχίϑεογθ. δὲ μδὲς 
Ἰδροταγε ἀπγαγθᾷθθ εὰπὶ υοἰδο σροτεηο, ἴὰπι ρόοδϑε, ἐοτεϊ πα πὶθ 
ϑϑῖ, ἤβδης οἵ διήταοοίτας οἱ βεπεγοιω εἰ βάπεῖα εἰ δαἠδοία, ἔυπι σὲ 
δεμλα] τω εἰ Ἰοϊεταδεία δεσπαπίυγσ. ὀΦοργίβιδιῖβ δπίδτη, οἷν τωοάθ- 
Σαιϊοπία, το]αρίδισπι ςογροτϑάσγαμι Σἰϑοθ τῶι τοϊηίπεθ πιίγαγὶ, πα ]]6- 
4πε τυγρίδ 1ΠΠδοἰαπιεταὶ ἀοἰ ἐπἐίοπα ἀποὶ, δο ϑεΐαπι ᾿ἰεἰτῖ8 αἴοπιαΐ τε θτιϑ 

10 ϑϑοαγίξαἴοτι διιβροοίαπι μαῆθγθ, δ ποῦ πιβρίβ σπι Δπιρ [6 Γ ἀπδπὶ 
οὔπὶ τη θά ϊοου δῦ δυρρεῖε δηἰπιυιη υἱϊαπιαπε ἰαχαγε οϑῖ. σοπι68 80- 
τ εἰατῖς φαδεάσλπι ογαϊηΐδ σοηδογυδίίο εἴ τογυπι τηππάα οἵ γογε- 

οὐπάϊα οἱ ςαπεὶο 6ϑῖ. 5. οοπιϊποητῖδο γογοὸ γδϊίοπα οπρὶἀἰταῖετα 
ἔαγρα8 δὰ {Προ ρα νοϊαριδίεσαιε οἰδηῖαπι σοτηρθϑοθγα, οἷ δηΐπιο 
δάγογϑι8 παιιγαϊἑαπὶ Γογασι ἀδἔδοιοη 65 ρου δἰιοπ 6 θ4η6 οοποίδηιὶ 
6888 ἃς ἀγα. ἱππεῖ λα γογο δἷαθ φῃοά ρᾶγ ἀΐρπαπιαυε 4ποαῦς 
εἷς, φυλ!θεῖ ἐπ τὸ ταϊοποπι μαθογοὶ οἱ Ἰθόγοδ ἃς ἰπϑιτυΐϊα ραῖτία 
δοτὶρίδοψθο ἰδξᾷ68 σουθεγγαγε; γογίξαϊοτω, ὡδίοππααε γοΐεγι, ἀΐςοτα, 

20 Ῥαοΐδαπο οὐϑιοάδγα. ῥτπια γϑγο ἰαϑε τα εδὲ αιὰ ἀθο, ργοχὶπιδ αι 
αἰνῖθ, ἰεγῖ ἀοίπἀθ {πὰ ραϊγίαε ραγεηθβυδβατδ, ροδέγεπια 4πὰ Ὑἱἃ 
ἴδπν ἔωποιῖδ ἀδδἰταπι ϑυπιπαια οπίψαις οἴβοιωπι ργαθϑίδιππδ. ἴμεν 
4πὲ95 μἱοίαθ δηϊ ρᾶγϑ ἰυϑε 86 δαΐ ἴρϑαπι σοηϑΕ Πα δΏ8 ἰπϑεϊεἴαπὶ 69. 
᾿αϑετίαπι γεγο οἱ δαποιίία δἰ γογῖαϑ οἱ 469 δὲ ἔρϑῆπι ργαγὶ δεῖδ ἴο- 
Ὅπ οὐΐαχι οομφααοϊϊατ. ΔΙ Ρογαϊ ἐμαξῖα δϑὲ δείπιο ἰ6]} οοπιραγαΐατῃ 
6996 πὶ ορεϑ δ88 Ἠσῃεδίδα δὰ τοῦ Ἔγοβζᾶγε, ὈϊαῸ9 ἱπ ἐχρεπάδπὴο 
πεοθορατίδε δὰ τοῦ ἀριυκάαγε, ἔασι πὶ δυο αΐο δἰου θὲ πααχὶπιο γοΐίεγαϊ 
6496, οϑμίτααμε μἱ ἐπκὰθ τιθἀθ πο5 ἀεσδὲ πήπίπια δοείρεγε νοΐ. 118 6- 
τα] δἰιΐοτν γὙἱγ εἴἴδπι γϑϑδεϑ ὡς Βα ϊδεοπετα τπη ἀᾶπι δτοδθὶ!; 946. 

ὅο Ῥθαπε δυρθιγδοῦδϑ, ποπεϑίδ πιοάο ἃς μαπὰ ἱπεπάγθτ οὐ] δοϊαϊϊο- 
ποῖ Ἀαρδηΐεθ γθα, ἴσαι ἱρϑὶ ποῖ πιᾶβπο ὑεπὶ ζυϊηγαθ, σοπιραγαθίξ, 
4ᾳ8}6 6ϑὲ δυϊ πιδπεα. απὶ ἱπουνάαπι ἀπὲ δάπνίτα 1]16 χιϊρρίδπι ργαθ 96 
ἔετεπῖῖα αἴεσο. ςοῖμεϑ ᾿πὶπο φοδϑάδιῃ ἱπ πιουΐθαϑ γστηϊϑδῖο ἰδο 1 :48- 
΄π6 οἱ μαπμβπίξαν, τπι δα ταϊδοτϊσοτάΐξαπι, δα ατεῤςἐεἶατ, δὰ ποερίϊα- 
ἰδδῖδαι αὰ οἴβάδαφα ργβεοίατιιον ργορεονοίο δὲ διμῆοῦ δδὲ, Ἰϑρᾷτδ- 
πἰτοι δεῖν πηδετα δπίεπι γεβαπίοιβεις ἐονίππαμα, ποότιδπ οἱ ἱβποταὶ- 
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πἰδτα Ῥγαθοίαγε ἔεγτε ; δα Ὥθαῦθ υοἰπριαίθιι πεάοε εἰϊοηϊεΐατα ποῦθε 
Ῥοϊδοίδίοτι πϑαδε υἱοϊοτίδς 6δὲ δε δετίαπάο ραπβηίεν ταϊτασὶ, ϑεὶ 
αἰϊφαοά ἐπ δπίαο ργοίαπάμαν δὸ γεΐαιτὶ ροηάπε μβαρδγε οὶ. ἐεὶ 
ϑαεῦξαι τη 8 ΣΉ ΒΗΪτΩῺ ἴδ 4ηἰ πιδὸ γίνετε ἴδοῖδι ρίατίπιὶ πες Υἱξανα ἴραδπι 
πρλιδιμεβίος ἀμιοῖ, δὰ τὰς μϑΐᾳς χαούδιι δπΐβι Κοβογοϑόαδ ται αἱ, ιὸ 
ἔετες ἑϊανίαπι ἀρόφις Υἱπάϊοϊδο διυάΐο ρονεϑξ. σοπιεν μαίπϑ εἰπερὲν 
Ὁτῖλο εεἰ οὐ νεγιίδ. 

6. δια ειιίδο γατο ψτσρτίατη ραν ἀ6 κοῦιο ἱπαϊσατε ρυαγε- 
466 τοπουίοτα, ῥσαγε ργδθϑθηϊριδ σοπὶ τορηδ οοπρτοαὶ ΡΣ ἀὐνμῖ 
46, ρταγδ ἀθ ἰΐδ τονοθ' σπδε ἱπ νἱϊδ ὕόπας πιαϊδοησο γεταδηΐος βοπ- 15, 
Ἔα 66ξ. οοπνίξεα οἷμϑ ἐπδοίτία, πωροϊθηϊία, ἱπερτ το ἀο φαπῖ, ὃς ΟΝ !- 
τψῖο. ἱεδοσυάΐθθ γοτο ἱστία δῦ πὶ βϑῆδγδ, δχοδμάἀδοσθηῖδ, δίβατο- 
ἰεπιία εἴ συβεάδιι αχ οἰξδηθα ἐοτροβοευῦε. δεὲ δπΐδια ἰγδοιρϊ Βο- 
τοῖν 5 ςοηίθιιρθοηοε ἱπεαιπε  θΏθογα δυΐ γεὶ πιϊηΐπναν ἔεγτ  ποίδῖπεε 
Ῥοι88, δεὰ δὰ νἱηάϊσίανα τον] πιυηαε δἰαἴϊπι ἰεπάσγο, ἰϊλαθε οἱ γεγῦο 
δἰ τὸ γυαϊ μος δὰ ἰσατι ρετἤνοῖ]α πιοτετὶ. οουθοαπίτατ ἤδπο, οὐδεὶ- 
τοῖο χε ολιδαρηας ἰπ παΐϊγοεμππι δὲ Ἱπουτῖδο9 τοἀάδε ἐκοτοῖπος, ἴὰπι 
ἰενϊδοίτολθ Ὡς Γοὺ οὐτὰ δὰ ἀἶριαδδ διαχίπις ἰαοεῖ, ἐββηπ6 δὰ τ 
αἱ (πτείασι {ποθ χαϊάστι τοῦδ πε ΟΟ δ ΔΗΪΟΙ ποο ἀξ ΝΑῚ ἐἰο ο 
80 πηρυιδσηΐζο ΡΘΌΤΩΓ δυϑ!ηθίσαο ἰγβουινάϊδ εἱπιίἀ τατί6 δυῦεῖι εεὶ 
αὖ ππάἀεουπαυθ γδοΐεπηυϑ- ξουτογ ον οοπιπιογοτὶ ἕδος, 116 ρσβο: 
ϑετπι 4ηΐ γοὶ τεογῖοπι ἰρδαπὶ οογροτὶ γ8] αἰΐχζααπι ςογρογέαπ οἹ- 
Βὲτδίθπν. ποπϑηξιγ: ἴασαι πα] δγοῦη4αε ϑυρϑγοιδα δεγγαίαπο ἥδαμι 
Ῥτδθοίδγε ορογίεγα, δαξΐαϑ ἀθοοτθ. δαί ἤδηο δηϊποὶ μα ΟἿ}188 ἱπ- 
Ὑἰτὶξαόχαε οἱ ἱπατίϊα, δὸ Ἰαοῖϑ Βυΐπο γιϊδφχοο τιθαάδε πἰπιδ οαρί(- 
18. δυθοδὲ δηΐδπι φαδοάδαι Βοΐο οαυο, τοογοσαθ οἷα 9 δἰΐδβος εθθὲ 
ἃ σοηϊοπιίοπε γἱάθιπῃΣ. ΡΓοιϊογυ εἶα ἀπίδπι ρεγηϊοϊοεαγοτα ἴητ- 
Ῥίαυισαθε γοϊαριδίααι ἐδ εργαβ ϑεοίδσί οϑί, θοϑχια αυὶ μἷ5 ἀδάϊω 
δαηὶ ἰδ] ΐοαε πιβχίπα 6686 ραϊδγο, τἰϑααπε δἰ 88 1108 δὲ ἔμοθιο κ8ι- " 
ἄδτο δϑανάκτοχυα, ἀθπίᾳφας οὔπὶ τορπδ ἴαπι γογΡῖ5 δαρίηπγα ἃς ἀ»- 
δοϊυξυτη ε696, οουείξοδ Βαΐπδ σοῃἔπείο δ᾽ ἱπιρττιἀθπεδ εἰ ἱβυδηπϑῖδε 
εἰ περί ἱκοπια δὲ οοπίοιρεμδ εἰ 8801 10 4πηϊ. ἱβοσηππου- 
Ὧδκο νϑγοὸ δϑὲ νοἰπρίκἴαπι {ΠΠΘΟΘ ρα ταῦθα ργο ρεπῖς ᾿ΐο ροῦτ 
πἰμ 110 ποΐπυδ σοῖο ὶ οαπιαις τοῖα ποποϑίαημε 488 πηι, 6586 ἔ- 
οἰεπα διδῖαδϑ, δὰ Ὑοϊαρίαϊί ἐγρὸ ἄδϑεγεγο. οοδυὸς ἱποοηέα δα 
τα οἱ ἢἶα ραεηϊτοπεία πο 681, οἱ οπιηΐα ἔδγο 4πδ8 ὑγοί ον δέθηι φδατεπη- 
ταν. 7. ἰπϊαϑατίθο τού ψζϑῆθγα {πὲ τορετγὶμπἴαγ, ἱδυρίεϊδα ἀττο ρα 50 
ςοπηπιεἶϊα. ἱπυρίεῖαα φηΐάθτο ογβὰ ἀθὸδ υἱνοϑαυο, ασὶ εὔδται ἐτξα 
πιοτίποδ, ἰῦτη ΘΓ ραγεηῖθβ δὲ ραϊτίατη, γϑοῖπσα πον δΕΥΥ Ώ8. ΕΙΤῸ- 
ξαπῖϊα γεγο οἶγοα οοπίγβοϊαδ σοτπίπδγοίατηπε υἱίδε, ϑῆρτα πδδὰ 
πιοττα εϑὲ, ργϑαρο! ]ογα υοΐθηϑ. οοπίηπιε ἰδ γεγο τοϊπρίδξεσα 3ἱθὲ 
οἷο δἴγταθηδ, ἱπ ργοῦγατω δο ἀδάδοι δ]ίοβ πὶ ἀποδὶ. τεοΐεψος ἂδ εὖ 
εἷς Ἐπδπαϑ “ιατηεῖοὶ εἰ] οἴδὶ οοταπιοά ει" ἰηαχυΐς “Ἰοίατία καυάει - 
τϑῃ." ἱπίφυϊιαιῖ8 6ϑὲ στο τροτθϑ γί ιϑ406 ραϊτίοϑ ργβενυαγίοαγ, ἰἊ- 
Εἰθὺ9 οἵ δποιοτίται: ρυδ]οδα δαθδθθα ποπ Ὑ6}]6, τη πεῖγι δθδεα δὲ» 
Ραΐδγανα Ῥβοίδαιε ἰγαπϑργεί εἴ βάοιπ ἴδ]! εγο, Βδης οἰ υταπὶα ἰδεῖαι- 
ἴαφιε ἃς Πυπιαηϊεδιϊθ δἰτπυϊαιίο δὲ ρεγυθγοίαθ ἀοϊσϑχπε τοῖα 9ε- 
χυυπῖητ. {ΠΠ| 0 γα ἐϊαῖϊϊ8 πος Κόπογα ἔγίδ δηπε, τυυρ ] υοτῖτιι, ι αἰ 
χύδόγογα ᾿πογπιχαθ 6χ τὸ θα θ εἰ ἔλοογα ποι ρηάεῖ, ῥ᾽ τίεφας ἢα- 
δσατπ Ζπατι ἱρηοτοϊηϊα εξ. Ῥαγοὶτδ8 απίοτν, 408 βοπεϑῖας πεοεϑι- 
τίωδηπε δὰ τὲβ ποϑῖγαϑθ τηϊμ 6 δΌΘ Πα πιη8 παρεπάετο. τεβϑοιελο 
δυΐειη, 408 ἱπιρεπάμαπι φαΐ οτη, ἰδ πο Ὑ6ΓῸ ΠΑΝ κῆπο δἄάεο, μἱ» 
τὶ ἱποοταπιοάδῃξ, ἀππν δαπιρῖπϑ ἱπ ἰθπηροτα ποῖ ἰβείπηξ ἱ "ὦ 
ταῖίδ 6ϑὲ τηαχίπι ρεςοαπίαπι ἔδοοτΈ, ἱπ4θ6 ἰαοίδηἀο ἰθοτο ἜΣ 
ΠΏ] στὰ ἴπεδθ6 ρυΐϊᾶγα. τπθγοθηοσγία δες βουυ δαπα ἃ. 80 νῖῶ, 
80 οἴππίχας Βοπογυπι διπαϊο ἃς ἰδ γα δῖ αἰΐθηα οὐ, 4πιᾶ πεαὰ 8ο΄ 
Βὲο γεπὶξ αἱ ποϑιτίϑ ἰ γαεϊομίβη φοίάδπι ἀπρυοια εἰτοιηδεπασαι, ἴ8 
φἰυθϊ!ν νοτο δὸ νοϊαηιαείμιν υδίατί ροπάεν δο πιοίοτα οδεεσῆκο ἴμβ- 
Ῥαδπιωβ, ἃς οπιηίπο ρθε μι. κὸ ἀοϊοςεο ἐδρεπέγοοϊ ᾿ιαδπωδ πὲ 
Μιαπιδηξίδῆς ἰοτίπε οὐΐαπι ποῦ πὶ ᾿οησεηαδῖθν. ῬαϑΠλ. ἀπίειο 
πθχῆθ ἰογίπηδια πες ἰηξοτιαπίιπο, ἀδάτιθ πόθο 56 ἱξεοπυδκόσ 
ἔογγϑ ροδβεὲ οϑὲ, δδὰ βομπογθ ϑα βευπῖθ ἴυπιεδοοτ γυδστ αν ὡς ἢε- 
γοιη ταδάϊ, ἰοτγίπνα γεγο ψοὶ ρῥαυϊ πῆιππ πϑρίγαπιε οὐμάπδο οἰ ΘΝ, 
ἱκποταοϊηίαπε αοΐοτι πὸ Ὠ πίπναπι χηίάετα δηδιδδογο ρόισα, Ῥομοϑαααι Ὁ 
γότο ἔγαβιγαιϊ πεῖ αι Φηδπιοτα 8 εχίξαδτη ἱπίοσαδιτη ἔπ εῖθδ 
ἱπάϊοδγα, οπππειπ τι οατὰ ἰβογίταΐβ ργοθθααὶ ἃς ἃ γε ερόας- 
ἴῶπι ροπα9 βεδίαγο. ἀδπίψιε “1119 ρτδ]ἶπ6 Ἀοπίό οΘῈ, δῖ ὁππάνεδι 
Βϑρίοοῖαπι δαὶ, οἰΐαπν οὶ μὲν ἱγζπογδηδδπι ὁ νϊσυδοψαθ ἐγεϑῖε, 
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ἰαϊυτίααν ἂς ἐοπξυπε ἰ8πὶ ποιψίπος. παῦς ἀαχυσία φαοτιπιοπίδφεο 88 
ἀϊβάεηεῖα εἰ ἀεργθαβίο φυδεάδθ διέτοὶ δσαυΐϊας, 

8. [π ποίνοτοδδι δοΐοη δαίτομο στα ςοποροσίία9 πὶ δὲ, μἰδοῖ- 
ἄἄοφιιε δα ποοἀεγαξίε εἰ δοἷδ πεοϊδιια αἰ Γεταῖυγ, οἵα οαὩδ ΡῈΡ ρ86- 
168 ἐρεῖηδ (4πὲ5 γε θ86 αἰχίπιηδ) νοίαὶ Ἠδειπουΐδ σὶ σοιδομ εἴς 

80 οἴποστε υἱσιυ δ οδὲ. ἰΐδ4δβα γεὶ ρυ]ϊοδο δἰ νι δδ γί γιρθδϑασ δηξτοὶ δἰδ- 
ἴπι εὍ84 τἱἀεῖης. εοἴ γότο τἰτιθεν εἰ ποο, Ῥεποβς 9 ἀἴχηον αἴβοετε, 
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Ἰνόποϑ αἰπὶοἰεα ὁπ ἀἱρπαῦῖς ἔπτὸ πὸ βόδηδ6 ποὸ Υυἱνδοἶκε εὐρίἄατην 
δὰ τοϊδεγουγάεπι ο]ετβεηίεπιαδε ἃς γεπίαπι οϑηςϑάθγε ραγαΐστη 686. 
Ἴσσταῖνμες Υἱτίυ σα ρυοδῆδδ, Δοαυϊέαα, ςαλ ον, δρ68 Βοβᾶ εἵ ἰᾷ ρόαι 
αἰϊα δα; 4θοϊϊο. εὐξ βαρι ἢ] Ἰατίπην, δπνίοοσοσι, ϑοςίοταπι, ποθρέϊπηι, 
᾿ποπδαιν ἀδηίψυσ οπηπίστο, Βοπόγωτι ργβεβεγξην, ἅπιογ. πᾶς 4αἷ- 
ἄεαν Ἰδυάδοϊογοεν ὧδ παταεεο δαπὶ οπιδία. γι ται ὙογῸ ΤΟΉ ΓΑΙ 
Ρὲν οἵἰβηΐδ ρτδθαϊεάπν 6σὲ πιουΐ τι. 

ΠΕ ΜΕ ΡΒΙΕΙΟΑ 
ὨΙΟΝΎΘΙΟ ΠΑΜΒΙΝΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

πυδπΔοφχηίάοπι γί οτααθ οπηθηι οἰνὶίοϑεαι δος εἰδίετα χπδηἄδης 
6686, ΟἸθΠΘΙ 406 δοςίεἰδίαπι Ροπὶ δεουϊυϑ βταῖϊα οοἰτὶ (εἶπ δπΐτα 

4ῃοα Βοδὶ δρεοίδιῃ ργῶ 80 ἔεεὶ εαηϑᾶ δρηδὶ οἸη 68 Ομ ηἶ), ἀρφαγοῖ 
οὕηθ85 φιυϊήθοι δοοίεἰδῖδε Βοβίτῖν δἰ ηαοά γεϊαϊὶ δοορῦτη ρϑίθσθ δὲ 
ἀονίδεατγθ, θϑαπι, γοσο. 4π8ε δὲ ὁπιηΐπτ πραχῖτπο ργίποδρε ἃς ἀοχηΐπα, 
4παεῆσε. οοἴεγοϑ εθοϊπεῖ, τά οὐδὲ Βοπῆπι ρτοροθίξιπι ἤδθεσγα φαοά 
εἰς οπυπίππι ϑυτηταῦπι ὡς ργϑοδιαπίλοοίπιαπι. ἢδες δυΐεμα δδὲ δὰ 4π89 

" αἰτία ἀρρεϊϊδίων εἰ δοοίεῖαδ. εἰν} δ. 11 ᾿κεῖ οἴη οθ πὶ εχιδεὶ- 
πιδοὶ Ροϊδθομαι, ἰὼ ἐδ τἰτγτπς δὰ εἰγιϊδίοτς τα οταηάδη ἰἀοπεῦτο, δὲ 
μοπύπεια. δὴ σορϑίσπι ροϊοοίδίοπι ἀρίππι, Ζθοηα Βαδμοτπι Οταθοὲ 
ποχοϊπδεξ, αἱ ΘΕΌΣ ἐμοὶ τοὶ ἔατη! με ἵπδη δ ἐάου τα εἰς ρταδάϊαα, 

6πὶ οεςοποιηίςαπι, εἴ εὐπὶ ατὶ δεγυΐδ πηρόζαγα ϑςεϊδξ, απεπι ἀεδρὸ- 
Ὥστ, δηηάετα εδ86, ταΐδτιδ τοῖα ἀΐοπηξ: μαϊκηϊ εηΐκει πη αηεια- 

το 4πη Ἀοσατ Ἰππλ πτήηΐπο οἱ ρδποὶϊδῷδ, πο βέβογα κοΐ ροοίο ἀἰέζειται 
γατθὶ ργϑα οἱ μμρ Ῥτδεαθ88 δίαπε ἱππηρογωσο ροδεῖϊ, ε886 ἀεσροῦ- 
ταπι, πος αδὲ 8 Βοτῖΐδ ἐπιρδγίαση ἰἀοπβῦτη πδέπγα; εἰ ρἰτιτίθα 8, οεςο- 
ποις: δἰ, δἰξηηαπῖο μἰπεῖδας, γεὶ ροϊθεονι, τὰ εδὲ δὰ οἰνἐιδίθπε 
τνοἀοτδικέφ δρίοπι, γε] Βϑοδδοτπιν,, θὲ εδὲ δὰ γϑρϑίετο ρόϊεπίαῖετι 
ἰάσποαπι, χαδεὶ γϑγὸ πὐ δ ἰμενοῖς ἱπῖεν τπδρνβαν ἀοτοττα δὲ ρβᾶγταιθ 
εἰνμβίθσι; οἱ εὔτο ἴροαὲ αχαϊάσιι βο]τ εἰνιτατὶ μεδεεοι, δὰ γεραίετν 
Ρβοϊεοιαῖεπι ἰάοποτα, ὩΡὶ νοῦϑ σὰ ταὶ οΐδοϑ δεβεπτίδς υἱοίσειπα ἴυϊ- 
Ροταξ δ ρατεὶ, βφξης δεἀ Βδες Ὡὸπ ϑβεΐ γοσγα αἴχπο (ἢ απο 
ἃ. πφὶύς ἀϊοίνατ, 116 μίδεναπι. ἤ6 πὶ μος σρεςίαρπαὶ εχ δα ἰηϑϊοείοπο 
ὃ. ἀοοσπάϊ τδίϊοηθ 4ύδιη πὰ δηΐδα φϑουϊί αδἰχπε ἱηρταϑοῖ δθτατια, 
ᾳυοτηδάπιοάοιι ἐπϊιῃ ἐπ δἰλϊᾳ τοραβ. σουθροοίξττη τι διὰ 5: πὰρ |1οἷδ 
οἱ οοτωροκίδου!α ἀχρογδ αἀϊγίάστα πϑεθϑϑα εδὲ (μ)Ὲ επΐπι δαπί ρᾶτ- 

Φ0 τίατ]αθ ἐοίΐπϑ. νοληδπιδ 6), οἷς εὖ οἱ φαίρθδα οχ μαγιίθυν οοποῖεὶ οἰγτεδα 
Υἱάεαπιιδ, εδάεια σρεγὰ οἱ συ δες πιῖεν δ6 αἰ εγδης οοροδοοτοπα, 
δὲ βοείπνε μοιδῖξ πὶ φοϊρρίακν, φῃοα δ} δγίοπι εδἀκί, ἱπ πβοφαοοθ 
Ἔοστιπι {πὲ ἀἰοία διῇ δηπιδποηδ, ἐπιο  βότηθα. 

2. Ἰπιᾳαο δ φαῖν ἃ ρτϊπεοῖρίο τε οτίεπξξα δὸ πδβοθηΐοα ἴββροχο- 
ττῖ, φαεπιφάπιο ἀπαι ἴῃ αν, οἷς εἴ ἕπ Βἷο πος πιοᾶο οριϊπισ' κοΐ γετὺ- 
ἤδιοτα ρετορεχογίξ. πεσοσϑε ἐρί τας θεῖ Ῥρεϊθαστο 608 οοπίηῃρὶ εἰ οορα- 
Ἰαχὶ, φπογίακ ΑΒΕΥ δἷἰπα δἰἴεγο 6856 πον ροξοεῖ, μὲ πιεῖ εἰ ῥβϑιειίδασα 
Ῥνοογϑδιϊονίν οαπθα. αἴσῃ μος ὯὩοπ δὰ οοηδ}10 ῥγοδοϊϑεϊτατ, νεὰ 
ἀυεπιοάτηοάπνν αἰ ἐν δἰτίδ δ ϊμαδη δεν εἰ δέτριδτιδ, ποίωγαϊα εδὲ 
ζδ 8 αἰδουτιιν. 48.816 ἰρϑῦπε οἷξ ᾿υρετο γεἰϊπσαενρα. οορυϊαπίατ δρῦδα 
αὐίανα παίσγα τὰ συοά ἰπυροταὶ εἰ ἰώ χισὰ ἱτωσετῖο ρατεῖ, ργορίον 
φαλειζετικ. πιᾶπα ἀπο ΤΟΘ ΠΕ αρρ τα οπ: ρρονυίάεσο ροϊεεξ, παρεταηὰϊ 
ἴα9 μαβϑὲ πδίασα δὲ ἀοποϊπαίοτ τμαιγας πο δοΐετα ροϊεδὶ ξογροσθ 
ἱπαρογαῖα ἕβοοτγο, δὰ ππωρεγίο δίξουτίτθι ρανεγο εἰ ϑετυίτε ἀεβεὶ παῖστα: 

. ἐραϑλλόνα ἀρτοῖδο δὲ δευγο. άβπι δπροάϊε. [οπιΐπα ἰρίυτς αἱ δογττιρ 
ἀοπιναῦν στη παἴητγα. π|Η1} ἐπίστω ἰαΐο οἰδεῖ! παίογα φποὶο ἔαμτά ἴεπ- 

τατῖς Ἐ όσα 1 εἰρμίουπο, ρασοα ξευτίίετ οἱ δηραδῖο, ρει δἰτηρνΐα αα 
δἰηρτδοθ Ὀδηδ. δῖ. δαῖτα δρεοὶαὐβοηθπι εἙ ρευίες ἰϑείτναπι ἔπεσι 
Ὡπυτησουοάπας ἱπείταπεηίϊατο, οἱ ποῦ προ ϊεἶο ὀρεγίβην δεὰ πηΐ αϑϑετ- 
γίδες. δρπὰ Ἰδδίέβρατοι αὐυΐθυα [δβεῖπα εἰ δεσυδ δοάεπι δυαῖ ογϊπο εἰ 
ἴοφο. βυΐυ5 τεὶ οϑπθὰ εὐἰ, ἀποά που μαϑεπὲ χαρὰ πορεζεὶ υδῖοτα, 

κε εοταπι δοοίείδε εχ βεσγὸ εἰ δηςῖΐα οομσίαϊ. σαοοίτει μῈγ εὐσα 
αἰππὶ ροξῖδε Ῥαγβασία Οσγϑεῦον ἱπυρογασε, ρουϊεκὶθ φιασὶ [6 51 σιοῖ 
Βαγραγαν ὃς δεύνὰθ πδίασθ, ἐχ εἰ ἱπίϊαν ἀθαρυο δοοϊοϊοιίδυν ρτίσαδ 9 
ἄοτνηο οοπεδδαϊίητ; τεοϊοχυς Εοοϊσάπο δοτὶ ρεῖϊ “ἐσῖσ ἄσπετιο ρείταῖπα 
εἴ τραϊϊεν τρί, Βοὲ εἰ δγαίογ:" Βφὸ δὔζαι ρδαροσίϊναο Κ1Ὸ δΕΓΤῸ θεῖ. 
δοοίεναδ ἱροῦ ἰὰ οσθποϑ γῆλε ἀϊεθ. ςσποϊπαῖα, παΐτταα οσπγοπίεπϑ θὲ 
φουδειήδηδα, ἀ0Π|89 6δ5ὲ; εππα δϑεϊ οἰκεῖ ρατοἶρεθ εἴ οοπϑογῆοϑ ὁμο.- 
σιπύους ΟΒακοπάμε ἀρρεϊϊαὶ (ἃ οεῦ εχ εὐάεπι ραπασῖο θεὰ ες εβάθδο 
δροίβεεα υἱοἴατα δυηθηΐθδ: ποθ σοηνίςίοτεϑ ἀρρο] ειδοθ), Ερτωσηῖ- 
ἀδ5 δαϑεπα. Οτοϊθηοίδ ὁμοκάπενους (ἐὰ δϑῇ το δὲ οοπιπιατ βο ο δὲν ἕααισ 
Ὀἰεηδεο: ἀϊξασται, εὖ μίαοοϊ, σου βοτπαὶ δ). βοεϊεῖδη δπδοτ ρείατα 
εχ ῥ᾽ αγῖβυε ἀοτοῦραδ οοταία, ποῦ ἀὐνῥηϊ πβὰ κταιία, νὔσῃισ δσξ᾿ δον 
Υἱοίη! 88. τααχῖπι Ὑγὸ υἱάοϊατ 6888 πϑίαγαθ σουϑϑπίδησα υἱοϊπίοκ, 
γεϊαιὶ φαωεάδλου ἀοτανο οςο]οπία, χαοα ποπημὲϊ! οοἰδασίδπεοο βρρεΪ- 
ἴωαῖ εἰ πἰῖοι εἰ Μίοτυτα βἤοα: ἰασαδ' οἱ ρείποϊρίσ' εἰν᾽ναῖεσ ἐαὺ τα- 
ξαπι ἱταροτίο, σαὶ, δὲ βαπο οἴξκτη μευῖεν, φυΐα εχ ἰΐκ φιὰ Ὁ} τεζῃσ 50 
υένδρδηὶ σοηνδωδγαηξ φπμεῖν οὐέμ ἀοτπϑ εἶπα 4 δείαῖε απίεσο- 
ἀϊε τεζτο δυξδόδοϊα οεὲ, οτρσ οἱ οοἰοπῖαθ, Ἰὰ δεῖ ἔδιαϊταο ρἰητει. 
Δ ὑπὸ ἄοτοο Παχδππὶ, ρτορῖεν οοραδοπειν δὲχας μος Ἰμιοά εαι 
ηποά εὐὲ Ἡφταδσι, “ἴαγα. ααῦεπν ἀχοτίθπθυσαιο χαίεσας ἀκὶ δῦ παὶλε." 
Ββδτι μος πιοίο, μοὶ ρὲ βᾷτοϑ εἰ ἀϊοροτεῖ μτίτεϊο δδΐα τοι ογθπε 
Υἱϑασ οΟ]εραε. δίᾳπο ἰσεῖτοο Ἵἵαποϑὸ ἀλετξ ἀδοϑ δὰ} γαρπσ πε ῦιβδῃ 
δέστε, φυΐα ρατεκα ἱραὶ 4ποηποὸ εἴὔαπν ἡυσς, ρδτθτη ρῥγίτηὶδ {115 οὲ 
Ἀτίβεῖδ. ξειηροσίμαδ δα} τερῖοτο ἐτανῖ: φοστηαἀπιοάστο επῖπο βοττηαι, 
δ εἰ νἴνϑηαδϊ βοβεόγα ἀδοετσωι οἱδὶ ἔδοίινε ποταῖπεδ. ρεγίεςϊδ δυΐστω 
βοοϊεῖῶδ ὁχ μ᾽ δγθδ Υἱοὶν σουθαῖα οἴτίδαν δεῖ, 4086 φὰ δῃυθεβΌ τι πεσε 
πὲ 186 ἀΐφοπι, ὁτουΐ. οορίαα Βουΐβ οπιπῖθοθ σππηϊδέρε ΠΊΕ ] στο ρταθ- 
Δεσθὰ γεφαίγεη δ οα]ρλθη ρβεγυδοὶῖ, στίθπς χυΐάοιι υἱνθμὰϊ οατοα, 30 
εοποίδληϑ πίει Β6πη6 υἱνατὰν ρεπεῖδ. χπδρνορίεν οἰνἱϊαι οἰοθὶς πα- 
ψετὰ εοηοίοὶ, δαυξάεια εὲ ρεῖπιαθ ϑοοισικῖον σοπσίαιν παΐζηγα. βηΐν 
οαἷπα ἰἰδοτυτο κλθς αδὶ. δὲ πρέωγα βπΐδι ἐσὺ: 4αῖο οπἶπι. φαϊάφαε' εεὶ 
ονῖα εἶπα δϑδοΐηξο οἴαπε ροσγίδοϊο, ἔπος οαΐποαος παϑαταιη: 6656 ἀρ 
εἴτωπδ, αἰ Βοτηξηΐδ, οαπὶ, ἄοπιπ. ἴοτεα :ὰ σπΐησ ρταῦα γεϑ τ, εὖ 
οὐἰποίαε τγοῖ. απ}, Ορὑπεττσ ἰλῆκπι 
Ροϊξθα οἱ οοπίεπία, οὐ εἰ ΐ ἀχὰν οὁε ἀθοϊάδγαηθ, βυΐς οἱ οἱ ορῶώ- 
πιατῃ. αχ ἰδ ἰβήτυν ρετγερίοπυτν οϑὲ οἰγ ϊρξσπε ἰῃ ἴσ γορεῖθ (088 πα- 
ἴαγα οοπϑίδηξ 6826 πητπεταπάληβ, εἰ μοιηίπεια οἶγὶ]6 δαϊπιοὶ 689 
μαϊογω; δὲ: εὔπε απ παίασοθ ἱτηραΐδα, ποη ἰοτύπδαε σαἶρα εἰν» 
εἷν δΆρατα, δαὲ 6696 ᾿πργΌΡιπο δξ μουῖδε χοοϊΐοτγοσα, ηῦ ἰδ. ἴῃ χυειε 
Ὁ» Ηοχβεγο' Βοὺ το βαϊοίπιαι σομέσοῦπτα οεὶ, "οπὶ ποθ ουτία πδ6 
Ἰοχ εδὲ πϑᾷὰς Ὑεδὶα ἰαγθόσις" ποηὶ ἐπίπι μβοῖοοξ φαίσαπδηι πὲ 
ε89ε, 4υΐπι Ὧπο. εοάεπιχας ἴεπιροτο οἷϊ εἰ Ρ6}}ϊ οπαρίάπο, ατροῖα 4αὶ 
πο ϊϊπτη ἰυρύτω ἔογγο υοἶξ, απετηδάπιοάαπι οσπηρὶξ πὶ φαιρυδάδτα 
γοϊδιδμαι. Βοτηίπεια δαΐεια 6686 δΏ Αἱ οὐνέδα πνορὶ φαασι χυατο- 
Υἱο ἀρεὲπὶ οἱ σποάνὶν δηῖτοαὶ σοτρτε 8116, ρεγθρίοαθμη οὶ. ηἰ 
επΐπὶ {τϑῖγα ἱδοὶς παίηγα, τὶ αἰοίτηθα, Βοτηϊπὶ δαΐεπι 20]} εχ δηΐ» 10 
ΑΒ ΕΡῺ 5 ΒΕΓ ἐπὶ ρον δεῖ, τυὸχ ἱβοτ ἱπευπαϊ αἵ τοοἰεδῖν δἰ πηι 
εὐἴ; φαδργορίεσ εἴσῃ 1129 δωϊπιαηε θυ ἐρρεθξ: ἡδτη παουεζαε 
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Ῥτοκτδθιδ δεὲ δᾶγατα πδίαγα Ἐξ πιοϊεοξαπη εἰ ἰασαηἄοτα δοπεϊαπε εἰ 
Ἰωῖεγ 86 ἧδος δἰρηίβοσηῖ, δεῖππὸ δαΐοπὶ δὰ ἰὰ αᾳυοὰ ργοάεεὶ οἱ ἰὰ 
4ιοὰ ποοεὶ ἀεοϊαγαθάσπι ναϊεῖ. ἐγρο εἴδη δα ἰὰ χαοά τπδῖαπι αἴχπθ 
δὰ ἰὰ φαοά ἱπιποίππι 6δῖ. ἤος δηΐπὶ ργδοῖθγ οεΐθγαδ δπἰπιδπίθα μο- 
ταϊπΐδ οδὲ ργορτίαπι, πὶ βοἶαδ Ροπὶ εἴ πια]ΐ, ἰαϑιΐ εἴ ἰαἰπαϑεῖ, οἱ αἰϊογατα 
δἴτα Πα πὶ ϑεηδιτι παροαῖ, δ μόγαπι δοοίεϊδα οἱ οοταπιπηῖο ἀοπιαπι 
ἕδλοϊι οἱ οἰν αῖαπι, ῥγίαδ ἱκίτατ εοῖ οἰγὶ[α8 4παπὶ ἀοπιῃς δἱ ππαϑ4αῖ8- 

40 ἅε ποδέγημῃ. ἰοίπτη οπὶπὶ ρδγῖς ῥγίᾳβ δϑ96 πθοθᾶϑα δδῖ. πϑτῃ δὶ 
πιο, φαΐ ἰοΐππι φαΐ άαπι εδὲ, ἰπίεγεδξ, πετια Ρ6 5 Ὡ64Π6 ταᾶππϑ 

ετὶξ, πὶ ἐσ σοτοτηαπίοπς που πἶβ, πὸπ γαϊϊοηΐβ. ααετπδάϊποάσπι 5ἱ 
4αΐε πιαπαπι ἰδρίἀδαπι τοϑπαπι 6886 ἀϊοαῖ: σοτταρία δηΐπη τηδπαϑ ἰ6}19 
οτῖξ. οπιηΐα δυΐοτα ορεγὲ ἀδβηϊδ ἃς ἀϊδεϊποίδ δαπὲ, εἰ ροϊεϑιαῖε. 
ἐπημὲ ηγδιὶ ἡ ἸΑἰὰ 6866 ἀεοϊεγῖπι, ποπ ἰδπι διπὶ γὸ δαὶ ἔοττηα 
ἐδάεπι ἀϊςεπάα, βεὰ ᾿οπιοηγππα, ἰὰ δδὲ ποτπὶπῖβ8 οοσηπηπηίταξε ἴᾶπ- 
ἴππι δἰ πα! ]α. οἰγιταῖοπι ἱξίτατ δἰηρπ! δ Ποπιϊαΐθηϑ 6986 ργίογεοπι ρϑὺ- 
φρίοπαπι δὲ, δἱ δπὶπι δἰ ρα} δεραγαῖ δὲ δε ποῖ ἤθη δαπὶ ἱδοίγιοιὶ 
οορία Ρδὺ 86 δαὶδ Βοπῖϑ ουπηαΐαια δὲ πἰ 81] ργαδίογθα γεφαίγεηϊθ, δὶ- 
τμπογ αἴχπε αἰΐϊδα ραγῖθβ ἃ δὰ ἰοίο δεραγαῖδε, δά οἰνίἰβἴθμι, 4π86 
εοῖ ἰοΐαπι, ἐτοπὶ αἰϊεςῖ. σοὶ δαΐοπι πὸπ ροϊεδὶ γοδ δὺ89 σουηπιπὶ- 
ολτα δαὶ δοοίεἰδίοπι σομίγδἤ γε οπτῃ Αἰ ΐ8, ααξ φαὶ ποη Ἔρεὶ οοπιπια- 
πἰοδέοηθ ργορίογεβ φποὰ 'ρ88 δ 15 ρο]]εὲ ορίβιυ5 δαΐδᾳαα Βοηΐϑ οὐπ- 
τοῖα 688, πἰ 1} ργαθῖογεα ἀδοίἀδγαπδ, πα 1} ρᾶγϑ οἰγ κα εἶ5 688. ἴϊαφας 

30 δὶ ἔετδ δπὶ ἀδὰρ εἴ. οτωθπϑϑ ἱξί(ατ δὰ Παης ϑοοἰεἰαϊεπι οπιηὶ δπμπὶ 
ἱπιρεῖα [ἐγαπῖαν παίαγα. απΐ δαΐετι ργίπιπδ εαπὶ ἱπϑα τη, πιαχῖπιο- 
ττιπὶ ῬΟηΟΓαΙΣ δυοίου δὲ Ἵδδα ἕαϊξ. παεπιλαπιοάῃπι δηἷπι ἈοτηΟ 
δἷδ οτρηΐ ρα παπιεγὶ8δ ἀρ ϑοἰπίπϑ δηϊπιαὶ δϑὲ δπϊπια πὶ ορ πιπαι, τα 
ἃ ἴδε εἰ ἰατε δϑιῃοῖπϑ ἃς δεϊπηοἴαδ οπιδίαπι ἀδξεττίπιππι, δου βϑϊ πα 
δὐΐπὶ οἱ Ἀϑρδγγίμηδ ἱπι ποι εἶα 698 ἀγπιΐδ ἱπδίγιοϊα. δὲ ἤόπιο δττη!δ ἐπ- 
εἰγαςῖϊαϑ πδϑοίϊιγ, ργιάἀδηϊία εἰ νἱγίπῖο; χαϊρα8 δά γε οοῃϊγαγιας 
ταϑχίπηθ αἱἱ ᾿ἰσεῖ. Πυλρτγορίον δοδἰ αγαιίδοίηνατα δὲ ἱπετηδη 88ϊπηηπὶ ἀπὶ- 
τα] δδὲ εἷσε νἱγίαξο, οἱ δά τεβ  Ἔπογεδδ οἱδαπιχας ρτγοβιραιὶ8ϑἰπιῖιτη. 
ἐποεξα γέτο οἶνι!ἶϑ γο9 δδῖ: πᾶῖὰ ἱπἰοϊαπι δοοϊοιαεῖς οἶγ!1}18 ογάο 68, 
ἰατῖο δαΐοπι ἀϊδοοεριίίο ἱπάϊοϊυπι 6ϑ, 

δ 8. Οὐδηάο δυΐεπι ρεγϑρίοσπτι ἐϑὲ αυΐραδ εχ ραγεθπ8 οοπεεῖ 
εἰγίϊα8, πεοοδϑατίο ἀς ἀοπιο ρτίῃϑ ἀϊοδεπάπιη δεῖ. οπιπὶδ δπίπι οἰγὶ. 
ἴΔ5 ὃχ ἀοπιῖρυβ εἰ απ 8 σοπιροπίτατ. ἀοπιὰϑ ρόοττο ραγίεϑ δαπὲ, 
εχ συΐβηϑβ ἀοιτε οοπδετἶξαγ. δὲ ἀοπιπδ ρεγίεοϊα δἴαπα ἱπίοζτα εχ 
φετγ! εἰ ᾿ἰδετῖδ σοπδίαι. φαοηίαπι δαΐθπι ρτίπιππι φαίη ἴῃ ἀπᾶ- 

486 τε δχρὶἰοαπάδ γε] 'π πιϊηίπιΐς φαδογεπάππι εδῖ, δὴ ἰΐϑαπε ἱπὶ- 
Ὠσπι ἀποδηάππι, Ρτίπιδθ πίει εἰ πιϊπίτηδε ἀοπιῃ8 ρατγίοα σαηΐ Ὧο- 
τηΐπτς εἴ δεγυυθ, Υἱγ εξ ἄχοσ, ραῖοσ εἰ ΠΠβεγί, ἂς Ἀΐσ5 ἐγίθαϑ, φαϊὰ εἰ 
4υλίε ππυπφυίάσπο εαὲ ἀεβεαῖ, οοποίἀεταηήαπι υἱάδαῖυγ. βπηξ 
δαΐεπι ἤλεὸ δι 9 γαῖῖο, δε ἀϊδοὶρ! ἐπα φογνὶθ ργδθοὶρί επάϊ δἴφπθ 

10 ἐπιρογαπάϊ; εἰ ππρι8}18 (ηοπιῖπα δπΐπι ναραξ υχοτίϑ οἱ γἱγὶ οοπίπρα- 
ἴο), εἴ 88 πᾶς δά ἐιηρετίαπι ραϊγία ἰπ Πρ όγο8 ἃ 8ὲ ργοογθδεῖοβ ρεῖ. 
δεῖ: πδιι πεᾷπὸ Ἀαΐς ργορτίσπι ποπιθη ἱπυροϑϊαπι εδῖ, δῖαπε ἢδὲ 
Ὧπεδ γαϊϊοπεδ διηῖο, 4π88 αἰχίπιιβδ. δϑὲ ροῖτο ηδεάδιη ργαδίεσεα 
Ῥάτο, 4πας νἱήείυγ εἶτ χυΐάεπι τοὶ ἔπι ἰαγί9 δά τη πἰϑῖγαιῖο, ἃ} ἰδ 
ὝΔΙΟ Ρᾶγθ δἷπϑ πηαχίτηα. 4ποπιοάο δαΐεδπι τεϑ 86 Ἠδρεαῖ, ροϑιοτγί 8 
ετῖξ οοβποϑοοπάππι. ἀΐοο δυΐεπι ἀδ εα ζυδθ ἀρρδι αἴιγ γεὶ παπιπια- 
τῖδθ ρδταπάδε δεὰ ρεοππίδα αιιδετεπδε γαϊΐο, 4ιι86 ἃ Οταθοῖβ οἢγο- 
πιδυϊϑεϊοα ποπιϊπαίατ, φεὰ ρτιίπιπτι ἀθ ἀοπιΐπο εἴ ϑεγγο ἀϊοαπηαν, πἴ 
εἰ πε αἀ περοϑβδτίαπι ἀδππὶ ρεγιϊποηξ υἱἀδαπηπβ, οἷ οἱ φηϊά δὰ εἃ 
οοβηοδοσηεία προ] 9 ςοπϑεχαὶ ροϑϑίπιιϑ 4πᾶπὶ 4πῶε πᾶπὸ ἴῃ οοτι- 
ταππὶ ᾿οπιΐπαιη οχί δἰϊτααϊοπα δίᾳθς ορίπίοπα γὙεγϑδηΐαγ, ἐχρετία- 
πιῦτ. σαϊριδάδπι δοἰεπεῖα παδάδιη νἱάοῖογ 6686 ἀοπιίηϊ ἱπιραείππι 
86. ἢ οΥ 8 ροϊοϑίδε; οδδπιαπα ἀοπιμδ δἀπιϊη οἰ γδη δα γαϊὶο εἰ δ6- 

80 τῇ 9 ροϊεβίαν, εἴ οἶν! 15, εἴ ταξία, φασπιαἀυποάυπι ἱπίεἴο ἀϊχίπιαϑ. αἰ 
Ῥτδεῖοῦ παῖαγαπι 6886 ἴπ δἰ ἴσγαπι ἀοανπατγὶ: ἰδρθ δπίδι αἰΐπτη 6860 
ϑοτΎτΩ δἰΐππὶ ᾿ἰογυτα, παῖαγα δαΐεδια π 1] ἰπΐογεϑϑε. χαοοίγου π6- 
416 ἰπδίαπι 6956, φαΐα δἷϊ υἱοϊσπίθτω. 

ἄ, Θυοπίαπι ἱἰρίτν τογαπι δῖνα ραγίαγωτῃ δὲ φιδϑϑίταγιπι δἶνα 
εἴδατα το Ἰοίδγαπι ροϑδεδδῖο ρᾶγὰ ἀουαιιδ δϑὲ, δεῦρο εἴ γαϊἷο γεὶ πδε- 
τϑηάδε τγαϊϊοηἷο ταὶ [δι ἰατίς δ ἀπιϊπίοιγαηιὰδα ρᾶτϑ δϑῖ. πᾶπι δἰπα γα- 
ΒΜ αἀ υἱοΐαπι πϑεεββαγῖϑ πεαὰδ Υΐνεγα πεῖ Βὲπε γίνεσθ ἔμ οϑῖ, 
ᾳαοπιδἀπιοάππι δαΐεπι ἰπ ατγιϊρη9 ἀεβηϊεῖδ ἀο ἀειογηηϊπδιῖδ ἱπϑῖγα- 
τποηΐὰ οὔΐᾳας ἀγεὶ δοοοτηπηοάαϊα δαρρεδῖδγα πεοδδδα δδῖ, δὶ [αἴπγατη 
φιὶ πὶ ορῃϑ ἃΡ διϊϊῆςε ἀρδοϊγαΐαν, ἰϊὰ εἰ γε [δπιιϊϊατὶν δἀτηϊηἰδίγαπάδο 

ΡῈ ἈΕΡΌΒΙΙΟΘΑΊ . 

ταϊϊοπὶ δὰ ρταθείο ἀεξοπὶ 666 ἱποίγαταθπία, ἰδπὶ ᾿ιϑτιτοουίοτας 
4118 δαπὶ ἱπαηΐπια δ] ΐα δπίπηαία : υεγδὶ βταῖΐα πανΐδ σὰ εγπδίοτί οἴσω 
φαυϊάεπι ἱπδιγαπιεπίαπι 6δὲ ἱραηίπιαπι, ργογας ργαδίεοϊησ νϑτὸ δυΐ- 
ταδίατη. ταϊπίϑῖεγ δπΐπι ἀγίῖραν δἰπε ξπἀΐηαπι φααπάαπι δρεοίεπιααε Ἀ 
ἐππὶ ἰποιγατηεπῖὶ. δἰς εἴ γϑβ δἰΐφια ραγία εἰ φυδεεῖία, εἶνε εἰζδτε γο- 
1οῖα, ᾿ποιγαπιοπίαπι οϑὲ δά νυἱίδτη ἀερεπάδπι οοπιραγδίασῃ. ΤΟΓΙΙΣ 
δυΐεπὶ ραγίατΌτω 86 ΓαἰἸοἴαγαπι ροϑϑθϑϑῖο τπαὶ τα ο ἱπδίστιβιεοῖο- 
γῦπι εδῖ, εἴ δεγγαδ γΓ68 συδδάδπι Ροϑ56888 δηϊπιδῖα οδῖ, δὲ τηϊμιςιοσ 

οὐμηὶβ γεἰτὶ ἱηδίτηπιθηΐωπι δδὲ ἱπειγιπιεπία δπϊδοθάδθηϑ. δαὶ εἶ, πὲ 
ξεγυηῖ Παράλ!ϊ δἰ πηι ίδογα δαὶ Ψ αἰοαπὶ ἐγὶροάδε, 408 εἷς ροξ “ὦ 
νἴπαπι ναὶ δροπῖε δα οαγίαπηδη ἰηΐ956,, ἰϊ4 οἱ πουπιαποάᾳαε ἱπεῖτα- 
τηεπίοταπι γοὶ αγιϊβοῖδ ἀοπιϊπίφαε ἴπδδα, γε] ργαθβθη οῶν ἀσνειπὸ 
γυοΪαπίαῖοεπι εἴ Π]ῖγο, ϑαῦπι Οραδ ροδϑεῖ ἀρϑοίνεγο, δὲ αἱ γδάϊὶ ἱεχο- 
τίδ ρὲ 8ὲ ἑθχεγεπὶ εἰ ρἰδοῖγα οἰ" μαγαπι ρου ΐδαγεηῖ, πο Ορῃϑ εὑεῖ 
πάπα ορίβοῖθυ9 Ὄρδγα πο πίϑγουθτι πθαπὸ ἀοπιΐηϊθ δετνότγηπῃ. ἷβ- 5, 
δἴγιιπηθπῖα ἰριἐπτ φᾶς ἀρ ροἸαπίιγ, ἱπδίγωπιεηϊδ βαπὶ δὰ εἴβοίεβ πε 
ναϊεπεῖα, γε8 ραγία εἴ ροϑϑεϑϑᾶ Ὑ6ΓῸ δὰ δρεηάττι υα]εῖ, ἤδπε ἃ γβάϊο 
αἰϊαὰ φαϊἀἀδιπ οἰ οἰταγ ρτγδθῖθγ ἀδηπι οἶμμ, εχ υδδῖθ δυΐεπι εἰ ἰεοῖο 
Ὠϑὺ8 ἀιπίαχαϊ ργοβοίβοιαγ. ργαδίογεα συοπίαπι εἰϊεσεῖο εἰ δοῦο 
ἱπῖεγ δὲ δρεοῖε αἀἰίεγαπε εἰ ἀαἰείχθε ἱπδίγυπηοπεὶν ρα δϑὲ, βϑοξϑθθ 
εἰΐαπι οϑὲ παθς δοάδπι πιοάο ἱπῖογ δὲ ἀϊἴεγγα. να ροζγο δοίϊο, βοῖῃ 
εἴϊεσιο 661. φιοοῖγοα δἱ ϑεγυῃδ δογὰτη 4π88 δά δοϊιοπ θῖν ρεγήβειὶ 
πὐἰπιϑῖεγ οϑῖ. ἴατν τεϑ ροϑδεϑδὰ δὶς ἀΐοαγ οἱ δἴ ραγδ: πᾶ οἱ ρὲ 
πο δοΐαπι δἰϊοτὶαδ οϑὲ βαγδ, δεὰ δἰίδπι δἰτηρ]οἷτοῦ δἰ τοτίας οὶ, εἰ τον 
Ροϑβ86898 δἰ π|]τὲγ. φαδργορίον ἀοπιίππδ ϑογνὶ φαϊάεπι ἀοπιπι εἰ ὦ 
1ὰπῖαπι, δαα 1}]{π86 Ποῖ 6ϑῖ, βεῦνῃϑ δυϊοτῃ πο πιοάο ἀοηεϊηΐ δογτ 
εδὶ, δε εἴϊατν δρδοία [ οἱ οπιπίπο {ΠΠὰ8 6δὲ. χπδς οἷξ ἐξίζασ βεττὶ 
παῖαγα, φύδεχπε υἱβ ἂς ροϊεϑῖδθ, δχ ἰδ ρεγθρίοπατι δδῖ. βδπ ηαὶ 
ποπ δὲ θπι8 παῖαγα 864 Δἰτοτίπϑ, εἰ ργβδῖίογοδ γεγο ἤόδιο δεῖ, δὲς 
ΔΕΓΥΒ δὲ πδίηγϑ. δἰϊεγίαβ8 ροῦγο ἤόπῖο δδὲ, φαὶ ἐππὶ Βότοο εἰϊ, τοδ 
Ροϑ86458 δδὲ. ἴαπὶ Ὑ6ΓῸ Γθ8 ροϑ86888 ᾿ποιγυπιθπίοαι οδὲ δά ἀκοράυπ 
δοοοπιιοήαίατῃ εἴ ΒΕ ράγαριίθ. 

5. ἀὔδτιγαπι δυΐοτα δἷῖ αἰϊχτΐβ 619 παίατα πεοῦθ, δὲ Ὀΐγαμσεα 
Ρταεϑιεϊ εἴ ἰυδίαπι 511 αἰϊοπὶ δεσυῖγο πδοπδ, 864 ροῖδπ8 οσβιπὶφ δούνῖεα 
δἷϊ ργϑεῖογ παΐπγαπι, ροδίοσία8 εγίϊ ςοπδίἀθγαπππι, τογαπέδ πῃ ΠῸΝ 30 
εο1 ἀϊαςο!]6 δἴίαπι ταϊΐοπα μοο οοπίοπιρίατὶ δὲ οχ ἢ φυδὲ ἄσυξ ἐπ- 
κεἰ ἶζαγθ. ἤπρόγαγε δηΐπὶ εἴ ἱπιρογίο ρᾶγεῦα ποῦ δοίη ἐσ πτοετο 
τόγαπι Παδοϑϑαγίαγητι δηπξ, σϑγατηῃ δἰϊδτη ἐχ Ἐ{{|Π|πια. εἰ εἰδάπι δὼ οται 
Ρτίπιο ποππα][α πίε 986ὲ ἀἰβιϊτογαπε, δἰΐα πὶ ρμαγεγθηϊ ἱτορετῖο, Ἂ ΤΊ 
πἴὶ ἱπιρεγαγαπί. ἴὰπὶ ρἰαγα δπηΐ εἴ ἱπιραγαπίίαπι οἱ ἱπιρετῖο βυθλίε- 
οἴογανα ξαπογα, δειῃροτχης ἰά πιο ]ϊπϑ ἱπιροτίηπι ἐδὲ φποά ον Βεῖκγ 
ἵπ το8 ἱπιροσίο βϑυβίθοϊαθ πιεϊΐογεδ ἃς ργδεδιδηϊογο; υεγϑὶ ρταῶδ 
πιο 9 δδὲ ἱπιρογίπα ἱπ Ἠοπιίποιη απαᾶπὶ ἴῃ ἔδγδια. πᾶτὰ 4π|0Ὸ ὕβαπε- 
φιοάπφιια ορπὲ δχ πιϑἰογὶ θυ8 δρεοϊνἐϊαγ, 6δὸ εϑὲ πιδ]ῖπβ. δὶ δαιεα 
αἰϊυἀ ἱπιρογαῖ αἰϊαὰ ἱπιρετγίο ραγεῖ, δ'φυοὰ ἤόταπη ορτϑ ἐχρῖδ. 
παροπηααδ Θπὶιπ 6Χ ρατίραν σοποίαπε εἴ ππππὶ φαϊἀἀδτι οοτκιεκαο 

ἐμοῖς ϑῖνα ὃχ οοπείπαϊδ δἷγα χ ἀἰεἰπποιΐδ, ἰη οἷ οτοπίθῃ οἴμοες δἴ- 
4: ἀρραγεῖ ἰά ιοή ἱπιρεγαῖ εἰ ἰά φαοά ἱπιρεγίο ἐαθίεοξαπο εξ, 
δίφῃε μος εχ οπιαΐ παίησα ἴῃ δηἰπιβεῖδ ἱπεϑὶ πιασῖτηθ, πιϑιαὶ εἰΐαπα τὰ 
ἰλὰ9 φαδε δηπὶ Υἱίδε Ἔχροτγιία δἰϊχαοά ἱπιροτίππι εξ, υεγϑὶ τα ἴα 
οοποοπεραϑ ϑεὰ Βαγιρουΐδ. δεὰ δες ἔοτγίμβδε τοῖπα δαδὲ ἦσεδαϑ 
ᾳααεϑιϊοπὶδ ργορτία, δἰφπθ αἰ φαδπῖο αἰϊεηΐογα οἱ εχίτα σοῦβ. δαμαμαὶ 
δαΐοπι ρτίιπυπι εχ ἀπίπιο δἱ σόγρογε Ἵοοποίεϊ; απογιπε αἰξες ἱπαρο- 
τῖαπι γεγίς παῖαγα, δἰ τεγατι ἱπιρετίο ραγεῖ, οροτγῖεῖ δυξεαι ἐπ 9 4889 
παίηγαθ σοηγθηϊπηϊ δὲ οοηρταπηῖ, ϑρεοίαγα παΐτγας υἱδι, 809 ἱβὲ ἐϑτ- 
ταριεϊθ δο ἀδργανυαῖίίδ. δ σῆῤε οοπίδπιρἰαγὶ ἀεροπιπ μοπιίπεῖα εἴ απο 
εἴ φογρογα ορείπνε αἰξεοϊατη ; ἱπ 4ῃ0 μοΟ ἀρραγεῖ, πηι νβδοδοσιαα 
εἰ νἱξίοδα δίξεοϊοταπι φδερεῦπτμογο νἱἀθδίαγ σογρὰδ ᾿πέτδο ρτϑδεαε ἢ 
αἰφαθ ἱπιρθγαγβ, ργορίεγθα φηοὰ πιορὶς εἰ ργαεῖος παίαγαπε αδξοοῖ 
δαπ. ἰἰσοῖ ἰρίτατ, φαοπιδάπιοάδατα ἀἰοίπιαα, ἴπ δηΐπνα!! ρυέποπα φετ- 
πέγα δὲ Ἀεγίϊα ἱπιρετίππι εἴ εἰνῖϊο: ἀπίπητδ επῖπι ἱπ οογρας ἱπορ αεῦσαι 
Βοτῖϊα ομείαδῖ, πιθπ8 ααΐδτα ἰῃ δρρεϊίεππηι εἰν] εἰ τοκίαπο. ὅπ αγαΐ- 
Βὺϑ ρετϑρίοαυπι εϑὲ ΘΟΠβΘΠδΆΠΘΌΠΙ 6456 πδίηγδε δίαπε ἜἼχροιᾶκα εἰ 
ςσοτροτὶ, Δηΐπιο δαυυῖγε; δὲ οἱ δηπηὶ ραγιϊοπΐδε χαδε δά τδοῖω ϑαϑεῖ- 
Ρίεβάοι νεῖ, πιαπεῖφ εἰαϑφας ραγσαίας 4παε ταιΐουθ ρεωϑάϊει εεὶ 
᾿πιρογίο ράγεγα: ἰπγί8 δοφααί ξδῖοπι δυΐετε, δαΐ οοπέίγατέαχη δἴπιῷ 
ἀϊχίγπαδ, οπιηΐθαϑ 6996 ἀοιγίπηδηϊοδαπι. τύγϑαηι ἰη Βουῖδο οὲ ὧν δὗϊε " 
ΔΗ δΠΕΡπ8 δἰπα Πἰτε δὲ τοῦ μαδεῖ. οἰοαγον θεῖσα Βεϑεῖδα ἔαεῖο σὲ 
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προϊΐογεδ πδίαγα. δἷδ αὐΐοτ Οτοπίδαι τοοΐπι ἐδὲ Βοπιϊπίθ ἱτορατῖο 
τυρὶ εοῖδε ε656: ἰϊ8 οηΐπι δαϊαίετα δαϊρίδουπαιτ. ῥτδείδγεα τοᾶς οὔτω 
ζετοΐδα οοπεραγαῖτϑ τβο ον ἐσ, Βωθς δαΐοτα ἀείοτιοτ; δὲ 1116 χα! άπ 
ἐπιροτγαγα, μβαθὸ δηΐετι ἱμαρετγίο ρᾶγοσο ἀθρεῖ. δοάδιη πιοάο 8ὲ τεϑ 

αἱ οἰΐδπι ἱπ οτηπίραδ Βονηπῖρηδ πδοδῦδο. δοῖ, χυϊοπησθε ἐκί ταν 
ἐληῖο οοἴετγὶδ Ποιηϊπίραα δηπὶ ἱπίογίογοδ δς ἀδίϊετγίογεθ φυδηῖο δηὶ- 
τοῦϑ οοτροτὶ οἵ Βοπῖο ἔεταθ ργβερῖδε (ἰΑ]ε5 δηΐθτα δαπὶ ἰΐ φαοτηπι 
Θραϑ ἰπ 80 σογροτὶν ροδίξοτη εϑὲ, χαοτοτηας μος ππῦπὶ οϑὲ χυοά 
ε εἶδ ορὕτηστι ὑσοβοίθοὶ ροξοοῖ), Εἰ διὲς φασυΐ πδίαγα, χῃΐρῃδ τθε- 

30 Ἰΐπιο οδὲ παῖς ἱπιρουίο βᾶγοσγα, δἱ φυϊάθπι οἱ 118 φαδε δαργβ ἀϊοῖα δαηῖ, 
παίατα δαἰπὶ ϑεγυῶδ εδὲ ἰδ αὶ αἰξοσγίῃ8 6686 Ρμοϊοθοῖ: ἰάδοηῃς οἱ αἰἶϊο- 
τῖπιϑ δεῖ; εἴ χαΐ 60 ἘλΤπΣ ΤΑΒΡΝΙ εϑὲ ραγῆοερβ, συορὰ ὁδῶν βεπίδε 
φυίάεια 1116, δὰ ποι παβεαῖ. πῶπη αἰΐα δηϊτραἰῖα οαπὶ ταοπειι ποῦ 
δεητίαηξ, δες θα ἰπϑεγνϊπε, εἴ υετὸ δεγυόσττ εἰ δηϊτηδηξϊ πὶ 
πιο ἴαττιτι Ὧ81}8 ῬδτΌ τι δτποάηχα ἵπίετ δὲ αἰ τὲ: 8} αἰτίδαπο οηἶπι, 
ἃ εθἴνίε εἴ ἃ Βορεῖϊθ οἰουγίδυ, δα τοῦ πϑοθδδασίδο δαϊαυηεπῖα σογρόγο 
αἴεγοπίατ. ταἱὲ ἱρίτοτ πδίατα χαϊάδπν εἰϊδπι σογροτα Πἰρθγογύτη εἰ 
δεσυόγμτῃ αἰδδί πιὰ οἴβοογε, δος χαϊάοπι δὰ ἀσαπα πεοεδδατίυτη γᾶ- 

30 [ἰἰάα, 116 δαΐοτο ἐγεοῖα οἱ δά ἴ8]68 ορέγα ἱπαι]ϊα, εεὰ δά υἱΐδτα οἰνί- 
επι ὉΠ}]}1ὰ δἴψας ορροτίαπα; δἴᾳφπθ μδθὸ βἴϊαπι ἀϊνίβα δὲ ἰῶ πεπὶ 
Ῥδοῖε εἰ Β6}11. δοοιἀϊ δαΐετα δα ερθηπυλετο δἴϊδι οοπίγαγίαπι, πεῖαρα 
4]1ο85 φυϊάεπι οογροζα, αἰϊοϑ δυΐθι δηΐτοοϑ μαθογα ᾿ἰΡογοστιπι. Ὥδσῃ 
Βος φαΐάεπι ἱπ ρσοτερία δϑὶ, οἱ φαΐ πδδοδηϊατ ἰδαῖο δἰ 1 οογρόγο ἐχ- 
οοἰἸἰϑηθογδι φαδαὶο διυναϊδοτῖδ Βοπιίπηπι δηϊεοοϊϊπης ἀδοῖττα ἱπια- 
δἰπε5, τε 4π05 ἃ» οἸη προ ἀΐζπος ργοπαπίδιθτα ἱτὶ χαὶ Ηἷδ φεγυϊδηξ, 
ΨΩ ἴῃ σοΥρογα μοο γδγατω δεῖ, τιοΐξο ἰπϑιϊα9 δϑὲ μοο ἷπ δηΐπιο 
οβπίϊαπι 6886. 864 ποη δεᾷπὲ ἔβοὶ]α εδὲ δηϊπεὶ βρης εἰτπάΐπετη δῦ- 

ΤΟ αἰΐοϑ δε γυοϑ 
πδίαγα ρεγθρὶ ςὈυτα ἐδ; σοῖρπὸ ὀσρεάϊκε χαοθαπε ἰπδίατα οἷς δεγυΐγα. 

6. Ἐοε δηΐοτη 4πὶ οοπῖγα ἀϊςππῖ, φαοάαπιπιοάο τεοῖς ἀΐοοτε, 
πη εδὲ ἀπμςοἰϊς νἱάετο. ἀπορηϑ οπΐπι ταο 5 ἀϊοηπίατ δευνῖγε εἴ φατς 
ταν. εδὲ επὶπι δ] χτῖβ ἰορθ δογυηϑ εἰ πόπιο ϑεγυΐεπθ. ἰεχ δηΐτη ρδ- 
οἴστα οουνεπίπτῃ χαοάάδτη οδξ, σα ἰερα Ρ6 110 οδρίδ εοτητι αὶ νἱ- 
οὐγαπὶ εααπε σερεγααί 6686 ἀϊρυπε, μου ἰφίταγ πᾳ τη] εχ ἰμς χαὶΐ 
ἴα ἰερῖμτιϑ νεγδαπῖατ, ἰαπάυδσι γβεΐογεπι, υοοαπὶ ἰπ ἱπάϊοίπτι εἴ οτὶ- 
τηθ τοβϑιϊοπίϑ σοπῖγα [εζ68 ἰδῖλο, ψπαδὶ τανε εἷξ τοϊπτποαιε ἔθγευ- 

410 ἄσπι, εἱ εἰ αποὰ νἱπι αἴΐεττο ροϑεῖξ φαοάφῃε υἱγῖδιιϑ ἀπιθοεϊ]δῖ, βε- 
γαῖ; εἰ ἐπθἰεςίαπι ετῖξ ἰὰ σαὶ νἷϑ αἰϊαὶα ἐπεγὶῖ. δἴχας Ηἰθ φοΐάεπι ἰΐδ 
σἱάοίατ, {118 δἰττοτ, εἰ ἐκ παππιδτο φαίάοπαι δαρίεπίατα. Βαΐτ8 δαΐοτι 
οοπιίγονυεγθίαα οδυ88, εἴ φαοὰ [αοίξ ταϊΐοπει ταγίασθ, 88ῖ, φαΐα οητῃ 
χυοάατιπιοάο Υυἱγίῃβ οοπιτηεδία ἱποίγυοῖα οἱ δἀϊατπθηϊ ἔγεὶα υἱπὶ 
αἴϊεττε τπαχίσιε ροϑϑὶξ, ἴτὰπὶ ἰά φαοά νἱοἰοτία ροιατ, Βοπο αἰΐψαο 
δΕΙΏρΕΥ δηῖθςο]: χυο Βὲ πὶ ΠΟῊ δἷπο υἱγίατε υἱἷϑ δβδε, δαεὰ ἀ6 ἴῃτθ 
ταυῖπτι δια ρὶρὶ υἱάεδίασ. ργορίεγεα δπῖπι δἰ δ ἰπο υἱἀ ων εδ66 Ρο- 
πδγοτα Ἰοξτιτα οΟμϑ  πΕ10 : 8118 πος ἰρϑῦτα ἴα 8 6886, αξ φιῖΐ νἱγθ88 δἱξ 
“ιρετῖοτ δὸ ροϊεπιίοτ, ἴδ ρτβεϑὶξ αἰχθε ἱωρετεῖ, πδπὶ ἀἰδοϊ ἀἐπεῖθιο 

30 εἴ ραρπδηῖθυδ ἱπίοτ 86 Ηἷδ γδ!οπίριβ, πε]αο ἄττηπτι χοϊς χαδιαι τ|6- 
486 ρτοόρδθῖ]ε Βαβεπὶ δἰίογδε γαϊοπε, φυΐῃ ορογίοδι ἰά χαρά νἱγ- 
ταῖδ ργβεδίαὶ ἀοτηϊπατὶ αἴχτις ππρεγαγα. ἴῃ δατητπᾶ δαΐεπὶ ποῦη}]} 1 
ἴπτα φαοάκπι, αἴ ἀρ γαηΐατ, αἰξθηῖος (16χ δῃΐπι ἰπ8 φιοδάαπι 6) 
δεγυϊτιΐεπι Β6Π]ἰοαπι διαϊμηπηξ 6886 ἱπδῖατα, 86 δἰτρ]Ἰοἴϊοτ εἰ ἀμϑοϊπίο 
ἰαδίαπι εθ66 περαηξ. τπιᾶπὶ ῥτίπμπιη οοπίίηρετα ροῖοϑὲ αἱ ργποὶρίππι 
Βα ]]ογαπα ὑοὰ οἷξ ἰαδῖτπι, ἀεἶπάς ἱπαϊξπαπι αὶ δεγνϊδι, ἤθπῖο π]1Ὸ 
πιοάρ ἀϊχογίς 6686 δεῦνημι. δἰϊοφαὶ ϑυθηϊεὶ αἱ, χαὶ Ἠοπεδιξββίπιο εἰ 
εἷαγίδοισαο ἴοοο παιὶ οχἰοεϊπλοπίατ, ϑοσνΐ δἷπε εἴ ἐΧ δεγυΐβ παῖ, οἱ ἴουῖ8 
δοοί ἀδεεῖς Ὧν ςαριΐ νοηΐογίηξ, φαδργορίετ ποθὴ 608 ἀΐοογα βεῦνοϑ γο- 

30 ἰαπῖ, φεά Ῥαγρδγοβ αἰφηὶ σὔπι πος ἀΐοαπε, εἰμ} αἰϊαὰ φυδογοης 
4πλτα παϊυγα δεγυῃτο 408 ἀ6 τὰ πορίβ ἱπ:110 ϑέστηο ἱπδιϊυϊαϑ 6. 
πδοθ8δε δαΐτη δὲ ἰοϊετὶ ἰΐχαοα 6δδϑ6 δἰΐοβ ὑρῖ4υε ἰοοοταπι ϑοσυοῦ, 
αἰΐου πυϑᾷπατ). εοάεπι δαΐεπι τποάὰο εἱ ἀε πολι ϊεαῖο ϑοητίεπάαπι. 
608 δῃἶτ Ποπ δοΐηπι ἀοτοΐ ποθ 66 δαὰ πρίχας ξοπτΐαπα εἴαγοα ἀγρὶ- 
ἐγδηΐατ, Βαγράγον γοτὸ ἀοπιὶ ἰδπίπαι, ρετίῃ 6 χαδεὶ αἸϊ αϊὰ οἷξ δἰπα- 
ΡΙϊοίξοτ πόθὶὶς εἰ ἰρογαπι, αἰϊαὰ ποι δἰπιρι!ϊξίκοτ, χαετοαἀτηοάππι 
εἱὲ εἰ Τμεοάεοιϊλο Ἡεϊεμα: 

ἀἰνῖπα δ αἴτοσῃε δεῖγρε ργοκπαίαπι φιὶ: πδης 
βεσυδσα ΤΟῦῶγ ὩΟῊ ἰυϊφθῦτη οοηθοδιΐ 

σαπι δοΐδτ ἤος ἀϊσυηῖ, πῈ}1ὰ αἰΐα τὸ πᾶσα υἱγίαϊε δὲ υἱτῖο δεσυπτω 
» εἰ ᾿Βεγασα ποδιϊθεῃς οἱ ἱκυορῖ]εο ἀςβιίαηϊ. ρᾶγ ἐπὶπὶ ἐθ96 οαπεοπῖ, 
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τἴ ἐχ Βομεης Βοτθο οἷ οΧ ἔδτίε ἔδσα ἡδδοίξατ, οἷς ἐχ Ῥοηΐε δολστα 
πδεοῖ. παΐαγα δαΐοπι σὰ] [16 χαίάεπι ἢος ἴδοοτγα, 86 δα ερεπΏΌσΒ ΤῸ 
ΠΟῊ Ροϊοϑὲ, Μαῖα ἰρίξατ οοπίγου δγϑίδς ταϊουθτα 6886 8]; φιδτη, αἴττπ 
ἐἷπξ δἰ ἡδίτιγα δεγνυΐ αἱ τὶ ΠΡ οτῖ, πδοπο, εχ ἴΐδ 4πμαε δαμτα ὀχρ ϊοαια 
φυπξ ἰπ:εΠἶροτο ᾿ἰσοῖ. τς Ἦοο 4αϊάθπι ΟΡ ϑοῦσωπι δὲ, μου ἐπ φαϊθοθ- 
ἄδπν. ε546 ἀεβηίίατα ἂς αἰδιϊποίππι; ἀποττπι παὶς ααίάεια ἐχροάϊξ 
φετνῖγα, {1 δαΐδια ἱπιρόγαγο; δὲ ἰπϑπιπι εδὲ ἀἴφας οροτῖοϊ ἤπης ἵπη- 
Ρετὶο αἰξογῖίαβ ράγεγο, ᾿ἰΐαπν ἱπιρογίατη ορεΐπετο, ἰὰ ἀπ ρετγίατῃ δε ϊϊοος 
φυοά πἰτίαδαμα παίπσαε οοπυθαΐ: Εγρὸ οἱ ἀοτηίπαγι. τη8]6 δαΐοτα 
ἱπιρεγασε (1 ἃ οδὲ, ποῦ οἰπβοοιηοάϊ ἱπρεγίαπι, δά φποὰ πίοεγααε οἷξ 
δρίαϑ παΐπγα, Ἔχθγοθγθ) δδὲ πἰτίαπο ἱπ ΕΠ 8 Ὶ ̓τυρδγαγο. ἰάθπι δαῖτα 10 
ἐχρεάϊε ραγὶ εἰ τοῖϊ, ἰἀοταφας οοτροτγὶ εἴ δπῖπιο. αἱ ϑεγτῃβ ρβδγ8 
φαδλείδηι ἀομπαϊαΐ δεῖ, γεἰατὶ απίπιαῖα φαδεάδτῃ οοτγροτίδ δεὰ ἰτηδῃ 
δεραγαῖα ρᾶγϑ. αῃᾶγε εἰδαπὶ ὩΠΗ 28 4αδοάδπι δὲ δϊοἰτῖα ϑεσνο εἰ 
ἀοτοῖπο ἱπῖον ἴρϑοϑ ἱπιογεθάϊε, 115. φαϊθοθ ἤδδς οοπεήβεστιπξ παίασα, 
᾽ϊ6 δυίΐεπα φυΐ ποὺ ἰϊα ἀοταϊπαηίαγ εἰ ϑεγυίαπι, δε Ἰερε εἴ γὶ οοδοῖξ, 
οοπίγασϊα, 

Ἴ. Ῥετοριουαπι οδὲ δυΐεπὶ ϑἱΐωτι εχ πὶ ποι ἰάοπι 6886 ἀοπιὶ- 
πίητα, 40 Πεγίϊα πηρογῖπτι, αἴχαο οἰνί]οπν ρυϊποϊμαϊαπι, πεααε οπιμία 
ἱπιρογίᾳ ἱπίοσ 86 6896 ρϑγία δπὶ εδάθπι, φαθιθδἀπιοίππηι αἰυηϊ χαϊάδπι. 
εἰν!] 5 ἐπίπαν ῥγίποὶραϊθϑ εϑὲ ᾿ἰΡδγογύτα πδῖησα, Ἀθγῖϊα ἱσιρογίατ γεγο 
δεγυογμι. εἰ ἀοιποϑιίοπμη σαΐάοπι ἱπιρεγίαπι πὶ οπαγο δ, [ἃ 6δὲ Ὡπΐπϑ 
Ῥτὶποὶραῖαα 6εδὲ: ἀοπῖτθ δηΐπι οπιηΐθ ἀπίτϑ ἱταραγίο τορίταγ: οἶν!]8 90 
τἰ ποῖ ραίκδ. δαΐθαι ἰδ γοστιαι δὲ ἀο φαδ]ηπι ἱπιροτίαπι οϑῖ. ἀοπιΐππρ 

᾿φτατ πορ ἀρρε]δῖασ εχ 60 4αοά δοϊεπιίαπι μαθοθδὶ, δεὰ φυοὰ τα] 
οἷϊ; ἰϊοτη ας ϑαγυὺθ οἱ ἰἰρ τ. ϑοϊθητα ἰαπιθη δἰΐχιια 6886 ροδοϊξ δὲ 
Βιοτἢ 119 οἱ δεσγυ 5, βουυ! 8 φυϊᾷεπι χυδ}}5 δὰ “πατ Ἰυ ἀἰπιδρίδοτ 1116, 
οὶ ϑγτγαἼοπδὶβ οοτηπιογαβαῖατ, ἰγαάθραι. 1{Π᾿|  δηἷπι φαίάαπι τηοτοθ 
δοοερῖα ρθεγος πϑοὶϊαϊα οἵ υυ]ραγία τηϊπιϑιθγία ἀοοοθϑῖ. ροδβδὶξ ἀπέοτα 
Ἰδπϑ τἸηδπαγα ἐδἰ γα ποϊπἰδιθγ ογαπι ἀϊδο ρ πα, ξ εα φυᾶς δὰ ορϑο- 
πῖα ςοηαεπάα δίψα ἀρραγαπάα ρεγίποϊ, εἰ εεἰδστα παϊπθπιοάϊ πιϊηὶ- 
δἰεγὶϊ ξθπεγα. φαπὲ επὶπὰ τπηπεγα [ἴα 4119 μοπογαϊΐογα, δ]1δ τισβὶθ 
ϑροεϑϑαγία, δὲ (πὶ δὲ ἴθ ρσγουθγρῖο) ἀοπιΐίπαϑ ἀοπιΐπο ϑεγυθβαθα 
μρε ϑανοι 6ϑὲ δεῦυο. 168 ἰρίξαγ ϑῦῃξ οπιπδδ βοϊειτίδε δεγυῖϊες. 80 
τὶ 8 δαΐοιη δεὰ ἀοπιΐϊπο σοηνθηΐοπδ δοϊεηιία οϑῖ, 4πῶ6 δὰ ὑδῦπι 

δεσνόστιτῃ ρμεγιϊπεῖ: ἀοπηίπηϑ οπὶπι ποὰ ἰπ ροϑϑοϑβίοῃς δεἀ ἴῃ τ 
δΕγυ στη ΠΕΥΠτασ. ΒΔ 60 ΡΟΥΤΓΟ βοϊθπε π|ἢ:} μαθδῖ πηαρπαπι, 2.8} 
δταρίττη : Ὥδιη 4Όδα βεγυῦπ, ϑοῖγα ἴαςεγα οροτγιοϊ, δ 1ΠΠππὶ δοῖτθ 
Ρ"δβοΐρεσθ οοηυθηΐ απαρτορίοσ χυϊθὰϑ ᾿ἰἰςδεὶ μᾶς πιο δια δοἸπ 8 
Εἰ νροῦΐϑ 6886, ἃρπα 608 οπζαῖοσ τοὶ ἀοπιδϑιῖοδε ἢ ρατγῖεϑ ἀρὶϊ δίψτιθ 
μος οπῶϑ ρεγὶξ, ἱρδὶ δαΐθπι ἀοπιίηΐ τεπὶ ρηθ ΐοαπι αἀπιϊηἰϑἴγαπὲ δαξ 
χορ μάφον δΓδ ΡΟΙΤΟ τεὶ φυδεγεπάδε δ᾽ πίγαχῃε Βαγῦπι ἀϊ- 
δγῖ, υὐ 4πῶ6 δἷξ υϑἰπεὶ χααεάαπι ἂγϑ σαὶ π}ΠΠπαγῖ8 ἱπϑῖα, δπὶ ἀγϑ γδ- 

σιδηάϊ, ἀς ϑεῖνο ἰρίτητ οἱ ἀοπιῖπο μος πιοάο δχρ]ἰσαΐππι εἰξ. 
8. Ἰὐπίνεγθε δυΐοπι ἀς οτηπὶ γεὶ απ δγὶ8 βοεϑεβϑίοπα τεῖας 1286 

σιρπιτηδσῖδο σαϑεταπάδα ταϊοπθ, πειπδάιοάππι ᾿πϑε τυΐπιπ9, νἱάθα- 
τοῦδ, απδηἀδοφηίάεπι εἴϊατα ϑασυττ Τοττιπὶ ρδγίδστιπι ροδδεβϑὶ οὨΪθ 
Ρασίδη φαδηάαπι ε88ε εἰἰχίπιι 5. ρτίπιθτη ἰρίτυτ ἀυβί ϊανεγὶὶ δἰ χαὶθ 
αἴττιτη γαῖῖο ρδοπηΐαα ἐν αθβη δίκα ἐαάετν δἷὲ δἴχας τεὶ ἔπι ]ίατὶθ 
ἵποπᾶάδε ταῖϊο, ἃῃ ρδγϑ δίίψυιδ, ἂἃπ εἷπϑ δἀπιϊπίϑῖγα; εἰ δἱ δ υηϊπίϑεγα, 
ὩϊΓαπ οἱ ἃτ5 οουβοϊεπάοτπτῃ γαάίϊοττιπι ἑοχέοτίας 86 ἰοχίγίηδε, δ 
Ὀξ τ δεγαγία δϑιαϊπαγίαθ : ποη δηΐαι δοάδπι τποὰο δϑϑεγυΐπηξ δς ταΐ- 
πἰδιγαηῖ, σε 1Π1ὰ φυΐάετα γε τοχιογίας ἰπδετυσπθηῖα ργδεθεῖ, δος 
οἰαϊαδτίας τηδίεγίδιῃ : τπαϊογίατα απΐεπὶ ΔρΡ ΙΪο ταπὶ δα ᾽οοἴατη, ππἦθ 
ΟΡ ἀἰᾳποά εἴδείζυτ αἴφιιε Δ οἰ τῖτατ, αἱ 6βὲ ἱεχιοτὶ φηίάετα ἴαμα, 
οἰαϊπαταϊα ἀπίεπι βοίοτί 868. ποῊ 6886 ἰρίταν Ἰάετη τδϊοποτ ᾿πεάδα 40 
τεὶ απ ατίδ αἴφις ἀγίετα ρϑοπηΐδα φιδεγεπάδο, μἶπο Ἰϊοοὲ ἱπ6}}}- 
ἔετο. Ἀαΐαϑ δπΐπὶ εϑὲ ϑαρρεαίίατο, {ΠΠΠ8 τπιῖ. φαα6 επῖπι δ] ἴα οτὶξ ἀγα 
4πδε ὕϑῦγα δἷκ τεραϑ ἀοπιρϑιϊοῖθ, ργϑεῖογ τόποι [πϑπάδο τοὶ ἔδπηξ- 
Πιατίϑὴ ϑεἀ υἴττιπι ρᾶγα δἷπϑ δἰϊ δπ δ]18 ἔοιππᾶ δετι ϑρεοῖεβ, οοῃῖγο- 
γεγοία δϑῖ. πδπὶ οἱ εϑὲ εἶπϑ χυὶ δὰ ρϑουππίαπι 4αδογεπιδαπι ἀρίτιϑ 5[ἴν 
τπηᾶδ ρεουπία δὲ ργβεάϊα τογυταψηα ραγίαγυπι εἰ φαδεδίϊαγαπι μα 
δεϑ8ῖ0 ϑυρρεῖαοϊ ρτονυίΐάεγα, τοῦατι ἃπΐοτη ραγΙΑσαπι ροϑδεβδῖο εἰ αἰ ν)- 
δε του ]ταβ ραγῖοϑ οοταρ δοἰαπίαγ, Ἔτρὸ φαδογεη άπτη ἐϑὲ ργίπιπτα 
αἰττι ἀρτίου ἴαγα, εἴ ἀπίγεγϑε πίστι συΓΘΓΟ ἴῃ υἱοῖπ ρδγβη 0 ο0- 
ουραῖα εἴ τεγτν απδογθυάδγωτα διαἀΐππι ῥρᾶγϑ δίψτα δἱΐ ταιουὶο 
ταομάδε τεὶ ἔων] ϊαγὶθ, δὰ 8] χααεήδιι δρεοῖθϑ. αἱαᾳπὶ πρα]τα δπηξ 
Υἱοῖϊαδ δαὰὶ δἰϊπηοπιὶ ζθηεγα. ἀπδρτορίοσ δζίδτη σαοΐδδα ϑθη} Υἱῖδα 50 
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φοἱονάαλε τοῖϊοπον εἰ 8 τροϊεῖο δηϊοδηῖδον εἰ ἰὰ ποταϊηΐδαθ. οἷο 
αἰϊπιθηθο εὐΐαι εἴ ρβραὶο υἱγὶ Ὡδπ ραΐδιξ. ἰδηυο ἃ] ἴπιθπη υἱοπιδαθο 
ἰουθηεῖδο γίδο οοἰοεπήάας γαίζοηθϑ ἔπ δοϊμνδη ἄρ πο οἰεοογωὶ αἱ 
δὲπιΐϊοη ἃς ἀΐνοιοωθ. Ἀεδδγωδι, δαΐτε δ] 88 ξέεκεῖκε αἴας ϑρατϑῖτς 
εἰ γαρο Υἱγυηῖ, υἰσοοπη 409 πιοάο εἷθ αὐ ραρίυτ ἐχρεάϊξ, ργορίετοα 
πένερθῥλαι δἢἴαθ ΜΕΝ ΜΗ αἰΐδο μέχηαν δδαθ οπιπὲ Ραδυὶῖ 
ξοῦοσο γεθοππίον. ἰϊρατο δὰ ἐδοϊ ἰαΐοτο οοτηιροάδιιομιαπε υἱοῖαϑ 
δἰ Βαγοαι γεγῶην εἰροΠοῦδῆς Θογατι ψέϊδ6 βθηθγα Ὡδίαγα ἀἰδιμιχις, 
ἀποπίδι δαΐεπὶ πῸη δδὲ ἰάθπλ ουΐᾳεα ἱπουμβάμπι παίαγα, δος δδα αἰϊϊ8, 
αἰΐατι Βοδὲδεγαπι ἴαμα δυο Τα {686 δυπβαπδυ9 γερουπῖαπ, ἔπ ΘαγΉ τι 

10 χῦλο συοέβυο, υἱγομαϊ ξόβεγα ἰπθες 86 ἀἰδίφηϊ; ἰΐθαπε Βοιδέρυμ : 
χα ᾺΪ 16 εὐΐπι τορυς ἀἰεταπι μογθην Υἱδδα ξθῦεγα, οπιηΐιπι δηΐδτω 
φἰξοττίαν ἂο ἀρεῖ ἀϊοοἰδοὶπιΐ δῦ ρϑοματία, 4008 ταθοῦ ποπιβθας δρ-. 
ΡεἰἸδηϊ: γίοναι δπἰπι δ δη πα Ώ Βα οἰουτιδο5 οἶα6 ἰδροῦς εἷδ οοῦ- 
εἰπρὶϊ οἱ οδϑϑδα 6. εὐνπὶ ροῦΤα ἢΘ068490 δἱϊ ῬΡΟΠΡΒΝ Ἰοοῦτη πιπίαγα 
τορΡίογ ῥρδϑοῦλ, ἱροὶ 4φῃοχυδ πηᾶ δεφαὶ οοκιπῖατ, νι γίνδο. αρτὶ- 

ἔπε ῶν ὑρρβνα ἐπ ΉΘΑΝ Δ|1} ἐχ νεπαϊϊομβ γίνιπει, δοὰ δἰϊὶ οχ αἰΐα, 
Ἐχεταρ}! ἐταῖϊα Εἰ εχ ἰδιγοοίπίο, 111} ὁπ ρίδοδῖα, χαϊσαπααο ἰδοὺ εἰ 
Ῥαϊαάεϑ εἰ βανίοθ δὺὶ πιῶσς ρἰϑοαϊϊοηὶ ὁρροτγίπυυτα δοοοϊαηϊ; δἰϊὲ 
ὅκ δυςυρίο δαὶ ργβούα ἰδγδγωτο Βεδίδγωιη. ρίδγίαυθ αυΐθι μουηΐαδα 
ε ἴεγσα Υἱγαδῖ εἴ εχ ἔτισε πηδησυοιφ. γίνῃ αἱ ̓ρὶ ταν ξοπογα, σαδθ 

δ φυϊάεπι Ορεγα παῖῖγα σοπϑῖθ δῇ οὺ 598 βεγπιυζαῖξοῃ βϑὴ ςαυροπδίιοῃθ. 
Τἱοἴππι δαρρεοαϊτοπξ, μας ἔδεε δαπῆ, ρθομδνίοτη, 'π ἀργὸ οοἶοπᾷο οα- 
ςπραίσπι, 1η ἰδιτοοίπαμ 0 ρον, ρἰδεδεοτίπηι, υθηδίϊοθπι. πομϑυλᾷ 

τὸ Ἀδδο ἱπίογ 86 παϊδοθηδοϑ ἰυοαπά8 γίνυπι, υἱ φυάδααο Υἱῖδ ἐρο. 
ἔρεΐσια εἰ, [ἃ εἰ, 7πὸ ραγίε εἰ αἰΐψυα ἀθδιηῖ, δαρρίεπῖςθ, τ δἱμὲ 
ἴροῖ οπνηΐδαδ οορϊθ εὐπιη δε δὸ γαῖαν, ὨΙ Β]4ὺο ρῥτδεΐθγεα ἀθϑῖάε. 
τοῦῖ: γεγοῖ ἐταξία Ηἰἱ ρεουδτγίαμη γἱἴδτη οὔτ ἰαϊγοςϊπίο οοπἰυηροπῇ, 
Δ: ἀρτιουϊξαγαπι οὔτι υθπδεοηθ; ἰϊδηνααθ 8118 υἱίαθ ξβῆεγα, 4ιθα»- 
δάπιούυπι πιοι9 Βαριϊωνετγῖς, ἱγαοίοδὲ ἂς ρογϑθαμππίιγ, ἴα 8 ἡρίτην 
τογυπι ραγϑπάδετιαι γαϊΐο δῷ ἶρδα πδίδγδ υἱάθιυγ ὀφιηῖ 88 ἔγίθαὶ, αὐ 

10 δἰδῆσα ἃ} ογίαι ρτγίπιο, δὶς δὲ ἴδε δ υἷα δὸ ρεγίθοιθ. εἰθηΐτα ρεΐῃ- 
οἷρὶο οἱ δ 'ρβὰ οεὶ ίῃϑ ρτῖνμα αἰΐδο χαίάβπι απ πιδπῖθδ ἰδπιομα υἱοί] 
ὯπΔ οὔτη ἔεϊα ῥιπῇ ;ἷ δ86118 6546. ροδδὶξ δά αἰθπάτιη ἰὰ ᾳποά πᾶ- 
ἴπτι εἴ, ἀοπθο ἴρβαπι δἰδὶ δαρρθάϊιαγβ αἰϊπιβαίαπι ροδεῖϊ : ὀχθπιρα 
ξτιτβ φπδεοῦηαα συθτρδα δαὶ οὐὰ ρατῆιπί. 4ιδθοῦπααα νεγο᾽ δηΐ- 
τὶ εὐππξ, δὰ βϑηϊεῖβ αἰ ἱπιεαίΐαπι ἔπ 56 ἱρεἰα οοπιϊπεαι υδηπ6 δὰ αἷξ- 
4ποά τεπιρηθ, οἷπϑ ᾳηοὰ ἰας δρρο]]αῖατ πδίαγαμα. ἴθαᾷμπε δἰ πα 6 γ 
δίχυε [εἰπαπι γεοθητίαπι ἂς ᾿επθγοταηι βταϊϊᾳ δαὶ ἃ παίυτα οοπι- 
ἀταῖοτ δδὲ υ0 46 αἰδηίΐας, Ἔχϊδειιθαγα οροτίοϊ δοι]ἰςεὶ εἴδη δηΐπια- 
ἔῃ ξατιδα οἰἶγρεθ αὸ ρ᾽απιβθ 688ὲ πδῖλϑ, εἰ βοταϊμιμῃ ἐταα οεΐεγα 
δτϊπιδίϊα, τηδηϑνεῖα αυΐάοπι ἔπι ρηορίογ ἀϑΌτῃ πὶ ρφορίθγ νἱοΐατο, 
ἔετα ἀπίοια εἰ ἀκτοδίία, δί πο οἰβηΐα, δἱ οοσίε μ᾽ αείπια, υἱοῖτρ δ 

τὸ οοίεῦὶ δ 51} δἴψπα δάἀϊππρθπεὶ σςαῦδα, πὶ εἴ νϑεϊῖηϑ εἰ 14 ἱπεῦσε.- 
ταδῃΐδ εχ ἰ9 οοπιραγοπίαγ. οἱ ἰρί ταν πδίασα ἰδὲ} ποπε ἱπιροτγίδοϊητα 
πδ4η6 ἔγηδῖγα ἴροϊξ, πθοθθδα εοὶ δὰ οτωπία δοπιίπυπε οἂπδᾶ ἔθοΐθθθ 
βαϊαγατῃ. φαδργορῆον οἴϊαπι βοΐθβεῖδ τοῦ ταὶ ἰατῖϑ δ οτῖξ φαοάδτα- 
οάο δὰ αᾳιδεγεπάσπι, δὸ ραγδηάηπι ἀρροδίϊα παῖαγα. νεπαοιϊοτία 
εοἷπι ραγβ ει 628, πα υἱεπάυπι ἐϑὶ εἰ ἴῃ ἴξεγαβ δὲ ἰᾷ 609 βοηρὲτιϑθ 
απὶ δά ραγεπήμπι ἱπυρεγίο πδίωγα ἔλοϊὶ ρβδγεγθ ποϊαπί, ἰβπααδην δος 
Βείϊατα ζυσῖαπι δῖ πάτατα. ὑπ ἰβίϑαν δρδοῖθδ αγὸδ δὰ φαβεγοηδυτα 
οοπιραγδῖδο, 4πλ6 παῖϑύδα σοπρΓῶδι, γαϊτοπὶφ τη δα τοὶ [διιἐϊαγὶς 
γα 681: οὐ αηϊάοτα δὺϊ φαρρεοίεγε Ὀροτγίοϊ τὸϑ παϑοοϑϑατῖμδ, δαὶ 

ἴρδδῃι δυρροάϊιαγε, αἱ ἐδ6 Ῥεοππίδα δαρρεϊαπί δὸ ῥγαθϑῖο ϑὲπὶ 4υδθ 
τεςοπὰξ δοὸ γεροπὶ δοΐδηϊ ἔβῆφααπι δὰ υἱϊπὶ ἀεροπάαπε πεοεβϑαγίαθ 

39 εἴ δα σοἸτηπηίοηθηι οἰν διε αὶ ἀοινη π|ῖ168. οἱ υθτὸ δχ ἰδ τοῦδ 
ἀϊνϊδε υἱάθοΐαγ οουδίαγο. τα ἰΐ9 δαΐτι γοῖτιαὶ ραγίδγατι εἰ αδεοὶτα- 
ταπι οορίδ Βοπίϑ οἵππῖραδ οὐπνηΐαῖα, πἰ μι φὰς ργαθῖθγεδ ἀεοίάθγαηϑ, 
δὰ Βεπε υἱνεπάσπι ποι δϑὲ ἰηβηΐϊϊα, φπειαράϊποάπτι δἷς ϑοΐου Βορ 
γαγῆ, 

᾿ 8} Νοταϊηὶ βηΐο οοτῖα μδεγεῖ ἀϊνὶ εἰαγασα. 
Βδεσεῖ οπῖπι ἀἰνἱΐο οὐσία αἰ σοί βηΐδ, χαεπιδάνηοάσππι εἰ δἢΐ8 οτος. 
δα9: π]]σπὲ επἷπι οαἰαδααᾶπι διτῖδ ἱπδίσταπιοπίυπι πόας πα τυ ἀἰηθ 
ποῖ απι εδὲ πεαπὸ πιρρβτπ ἀπε ἱπυμηδηβῦτα, ἀϊνἰτα6 φαΐοπι ἐπεῖγα- 
τοδηΐϊοτητα ἀοτηθειϊοοσοπι οἱ οἱ νι] απ δὰπε τα τυάο. 6666 ἰαίτων 
ξεπαν δἰ'φποὰ δτιῖς χυδβογεμαϊ παϊογδε σοηξτγα θη, οἱ [18 φαΐ ταὶ 4ο- 
τηοϑῖῖχδς ἰπετμἶβε γα οπετη πθβοίδηϊ, εἱ ἐδ αυὶ γοῖ ρηΒ]Ἰοάτη δἀπηπὶ- 
φ δδὶ, εἰ ργορίθν χθδιω οαυδδπι, ἐσ δυρετοτίθυν ἰμε]]έρεῖς ἰἰςεξ. 

ὨῈ ΚΕ ΡυβιΙαᾷκ 1: 
᾿ 

9. Ἐδὶ παῖεπι κοηῦϑ αἰϊπὰ δίτς φαδοτοιὰϊ, σπδτι ἀρρ εἰ ]ανιὶ τοὸ- 
Σσοε εἴ πο ΤΠ δθῖπλο Ρδευυΐδε ασαμεκεπέῖε, ὑσορίοσ αυιδσ πὰ]- 
ἴω νἱάφίας ἀδνίαγτπι εἰ πογάσα ππδεδιαγητ βπάδ δ68ε; φαδαι πΏΔΣΒ(25] 
εἰ εδϑάδια 6888 δἴεμιε δᾶσῃ ἥπδὸ ἃ ποβίβ τυοὰφ ἐἰςιὰ εοὶ υοῈ]1} εϑὲ- 
δἴηδηξ, φιορίοτς οἰτω!πάίσμοτα δὸ υὐελπιξδίεπα. οοὰ πθῆσθ εδάσις 
οοὲ δίημο δὰ 4ύδεη Οἰχίπροδ, ποφας ἰοημο οὖν {Π|π ἀϊδιδι ᾿πτεγτα)ῖο. 
(εοπϑίας δυΐδιι δϑξίτι δἰεογα παίαγα, δίτογα ποὺ βδίιγα, 56 πιϑὰ 4πο- 
ἄδπν Ρμοίμιϑ δὲ ἀγίε ἱγδείδεωγ δἰφηβ Ὄχθγοείασγ.) δίψαβ δίπο ἀδ εὰ 
ἀϊορυϊαμάϊ Ἔχογάϊηην διιπνδᾶπηιδ. τιηϊαϑουϊηφααθ γεὶ 4θδς ραγαῖωγ ἃς 
Ροϑβϑἰάἀθίυγ, ἀυρίεκ πρὸϑ εϑὲ. πἰογηήπα δυΐθπι ρὲγ 86 φυΐάετω εεὶ, 
γδγιμι ΠΘῺ 8.1} } ον ρτ 86, 56 δϊεγ σοὶ δοοοιωπιοάαϊῃς ἃς ρτὸ- 
ΡΓΐα9, αἰτοῦ αἰϊθωυβ πεᾷπθ ργορτγίμδ, γυθὶ βταιία οαϊςδυπι ἰμάυεταε 
εἴ οαἰσθαπι ρειτμοΐασθ. υἴγοφας οπΐπι τπηοᾶο οαΐσεο υἱὲ ἰΐσεῖ: πᾶπι τὸ 
δἰΐαν φυΐ οαἰοθύσι παπιο ἀξ υἱοῖα ρογιναξδὶ οαπι 60 4αΐ ἐρεῖ ςαϊοεο, 
ὑϑταγ εἶ 9 φοαϊάοτη οαἰςεο, 4υᾶ γαϊϊοπο οαἰοδωβ δεῖ, φεὰ ποὴ ὃχ ὑδὰ 
Ρτορτῖο: ποη δηΐπι ρεττωιἰδεϊοηῖβ οαυδὰ λοῖαϑ οαἰ σεῦ ἐδ. ἰΔεπίχοα 
ἀ6 αἰτία γείνει φι88 ραγαπίατ ἃς ροϑοἰ εηΐον δεμιϊεπάαπι. πᾶκι ρεῖ- 
τηιϊδπάϊ ταλῖο οπιπέθας τ τε ρ8 Ἰοσυπι Βαρεῖ; δαζαθ ργίμνοπι σα 
ἄδιπ ἀυχὶξ Ἰηϊιΐανι εχ εὸ φαοὰ εδὲ παΐωγαθ οοπδθηϊδηθαι, χυΐδ ἢο- 
γοΐη 68. ἃἰἑδγωπι γθγαπι ταδί γειι ἃἰἰδγασα τπΐπογεπι σορίδμι, φαᾶτα φδἱὶο 
εεϑθῖ, Βα Β6Ρδηξ. οχ πο ἰϊςεὶ ἱπεθ! Προγα οϑυροπατίδμι βεὺ ταδγοδῖο- 
ταμι δου ἰάαπι, φίδι ρεο βιδπίογ δἴσιιθ Ἔχογοθηὶ ἰὶ φαΐ ΔΡ 4 1ἴ5 ἐπιπεὶ 
4υοὰ ρἰατίο τουθνάδηϊ, ποῖι 6896 ρδγίειν αγεῖϑ ρθοιπίδα αηδογεηάσε 
Ἠδίαγα: πᾶπι σηοδα εἰ δαιὶβ εβϑϑδῖ, δαίθωτιβ σϑγινπὶ ςοση πη ΟΠ 6 πὶ 
προθϑϑαγίο δρογεηΐ. ἰπ ρεῖππα ἰρίτωγ βϑοοίοιδίθ, μος δβὲ ἴῃ ἄοτθο, τὺ 
Ροτγϑρίουσμν δϑὲ φοιαχποϊαιίοπθ ποὰ Οραφ 6858, 86 ἴτε ἀεηΐφυε 
ουτν ἰδ πιο δοοίθίδϑ οδὲ: ἰηΐον ἰϊφα δηΐπη δογαπἄθπι οπεπίππα 
εγοὶ σοι ηο, δὶ δαΐοπη ἃ πιῦϊεῖς δοιμοῖξ δς δοίωμοϊδ γυγϑαν οἰΐωση 
ΑἸΐα εοταπιιπΐα ἰπΐοῦ 66 μαθεραπὶ, 4086 ργὸ οαΐασφυς οροοιαιίβας 
θεοο886 δγδὲ ἱπίθσ 86 ἱπυρογιϊγὶ. χαθπιμἀπγοάτιτη δἴϊανν πῦπς τοαϊῖδε 
[αοϊαπὶ Ὀδυναγδθ πδιϊοηδδ: ἱρϑᾶ δηΐπν ὨἩ  ἴὰ οπα ἈΠ θα ςοταππυϊδεὶ, 
ἰδ. δανρ]ΐα5, τὸ νἱποτα ρτὸ ΤΙ Ἀπεύπεμεα ἀαδπιθ8 εἰ δοοὶρίεπῖδ, δὲ ἀπατι- 
μκῖε ἀκα ς ἢ δἰίυα ἐαἰθ. 18] 16 ἰρίτοτ ρεγτπεϊδηὰϊ γαϊο πετθ ἄνειθα ἃ 
παίυγα οὶ ἤδῴαθ Ὁ] 18 δδὲ αγοῖβ ρϑοιπηίδε 4υδογουνῖδε φρεοίθα: δὰ "Ὁ 
δαρρ! πάσῃ ϑιΐπὶ οορίαπι δϑαἷβ ορίθιωθ ἰηοίγτιςίδιν οἱ εὐπιαϊαέαπι, 
παΐυγϑθ οοπδοηΐβποϑηι, ναοὶ. ὃχ ἢδο ἰδπιθὴ πδίδ ἐ{ΐ8 οϑδὲ ἐθπτνο- 
πἰθηῖθν ταϊουΐ. οὐπε Θηΐμι δυο ἀΐαμι ἰϊαὰ Πογεὶ πεαρῖθ ἂὸ τολρὶν 
ἐχξθνηπι ἃς ἰοπρίπαιιιπι, ρατγίϊαι δι ρροτίδη ἀϊς ἰϊς φοϊνη5 ἐξεϊαπὶ, 
Ραγιϊπὰ ὀχρογίδη ἀἷδ φαῖρυδ ἀρυπἀαθδης, ποοθϑϑδγῖο ποσὶ τιρὰς ξοῖα- 
Ραταϊιβ δῖ. ποὸη δπίπι δο 5 δοξ δά ρογίδπάαπι ἀπαφυδεαιε δαγῶξω 
τόγῖστα 4086 ϑιπὲ ποοθόδαγίδο πδειγα. Φυδργορίογ δὰ γε5 ςοηίγαρυ- 
ὧαδ ἴα] φυϊάἀαπε ἀξ σοπιπγιπὶ βοηίθηξία οοπδεϊταδγτπξ ἱπέεγ 86 ἄδεθ 
δὰ δοοίρεγθ, φυοὰ οὐνπὶ 6δϑϑῖ 6 ὨΏΠΊΘΓΟ Γογίπο ΕΠ ατη, πρῶτ μανεσεὶ 
τναοϊαθίίοτν ἃς ἔδοίξοιν δὰ νἱταπν ἀερεπάδπι; απαὶθ δὶ ἔδγγτπι οἱ ἂσ- 
βϑηΐαπι δὲ δὶ Ἐπ 1816 αἰϊαὰ δϑὲ, ρτίπιο βεδδι μα ἰπερ εΐξετ' τυρροῦ. 
ὑιύδτηδ δὲ ροπάθγε ἀεβαίδοιπ, οὐ οχίτοπιθτι νϑγο δἰΐαπι δὴν ἰΐς ποίῶ 
δὲρτιαΐιπν, τὰ ἰάθοσα ππδέϊοπαϊ ἃς ροπάογαπάϊ ἀείηπρεγενίαγ: ποῖ 
Θῃΐνη ἱππργοθδα δϑὲ δὰ φωδείΐοπι δἱρηϊβοιπάυπι. παπιο ἰρίτωτ ἐα πὸ-) 
οεϑϑαγία, ρεσιμαἰδέδοπς σοιηραγαῖο ὡς διρροι ιδῖο, αἰΐα δρεοῖεα διῶ 
Ρθοινέδα. φυϑετοπᾶδο ογὲδ δϑῖ, τηθγοδίγα οὐπροθοτίας συδε ἰπξο 
φυίάοπι, ἔογ 8588. δἐπωρ  ἰεΐξετ ἕλοι αἰναῖυτ, ροδῖδα γόγὸ ργορῦδε' πρίῖπε 
δὲ ρογίεἴωπα οδ ἀϊτ8 ἴατ δίψα γε ποίορίτδ, οὕτω φαδοτοτοῖ απῶδ ἐὲ 
4ιοπεοο ροιταπέανάο ῥ]τίπηυπι ἰπιοτὶ ἴαροτεξ. φαοεῖγοα νἱάδεξας 
88 Ῥεουηΐδο φυδοτοηάθε πιαχίπνδ ἴῃ πῦταο γογϑατῖ, δἵ εἴα δϑθθ τοῖος 
πῦϑ, πα πιαχίπια Υἱδ ρϑοπηΐπε σιιρρείαϊ, νἱάετο ἂο ἀϊορίςοτο ρόσδε. 
εχὶ οἐμαναῖην δηΐπὶ αἰ νι ταστιτι δὲ ρθουπίαταπι οῦσα εἰβιοίσος δόσε. ὧἢ- 
τἰ εἶδ 8 δπδπι 588 Ρ ὁ ΠὨπΙ ΟΓῸ δέαξτταξ τ Ὡσπ ΟΥΏπΣ τα εὐμι ἀΐπθχα, Ρτορίεγε 

φυοά δτϑ' ρβεουνίαθ φυδεγοπάδο δὲ τπογοδΐογα οδυροποτγία ἔπ τ τε τὸ 
γεγδθηΐως, ἱπιογάμπι νϑγοὸ σοπέγα ππραϊξοείαπι χαϊήατη τἱάοξον αὐὸν 
ποιηθ8, δὲ ἰδρθ ἈῬγογϑιβ οοιδίατο, Ὠ]ΐα5 ἀὐζοπε ποίαγα, φαῖα δῖ, ποῖ 
60 υἱαηίοτ, ΘΌπι ἱπυηνζαγιπῖ, αἰ δι} δδὲ ποατο δὰ εἰΐαπι τόσα ποοῖϑ- 
δδτῖδπι ραγαη απ δαὶ τεὶ]ῖσ, οἴ δᾷδρ6 δυεπῖγο ροϊεοξ πὲ ἰδ φαΐ πασαεῖς 
οἰγοιμν ο, τεθῦα «α νἱοΐαπι πϑοθϑϑαν 5 οροδξ δἰχοῖ αδσαγάσπε ἐπὶ 
ταῖο5 6586 αἰ ντῖαϑ, φοῖθας φαὶ αροηάαϊ, ἴατυδ ΡΘτίτωγοδ δδὲ; χφοεταα- 
τηοάππι εἰ Νδάαπι Εἰ! Ώ τὰ ὑἰτιάχηεσεας στη οπηηΐα δα οἷ ἄρροῦθ- 
Βαπίατγ, ργορίεγ ορέδϊηιπη ἱπεχρ  ερίϊο πατρα βογοπέ, φαροῖγοι αἴτας 
φυδογοπὶ ἀἰν 85 αἰΐατπιχοε ρεςυπίδα φυπετεπεῖδο γαϊϊοπεῖ; οἱ παθ- 
τίϊο φαδογιηῦ: δία επῖπι ρϑουπίας φηδογοπάδα γαϊο ἐρῖ αἰϊδαςρον 
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20 ἀϊνιεῖδθ, ποαρο παίασας οοηρττιδηῦδο εἴ οσμοθηϊζαινεαδ, αἴθ ὅεθο 
χαΐάεπι κἀ ταϊϊοπεπι τεὶ (διατί ἐπεπάδε ρεγεπος: ᾿ΐὰ διθοῖα οδα- 

Ῥοπατία οϑῖ, φαδε ρεουμπίδε οἴοοϊτισ εβὲ ποὶ οραπὶ τοῖο, ϑεὰ ρεοι- 
Βίας ρεγπιπίδείοπθ. εἰ νἱάοίαν μαδὸ ἵν πῦτθο Ὑγδαγὶ : ΠΕΥΒῸ5 δηΐτα 
εξειοσπίπον οἱ ὀχ γευιονν δοὶ ρετβ ΒὈοπἶ5. ἴῃ βηΐεδο ἐξ [ὉΥ δαν δα 
ἀϊνίεἰαα ἀπ2θ ἂν Ἀδὸ φεουπίδε ἀπβεγεπέδε γδϊοπὸ Ῥγοβοίδοπδῖα. 
χαειοκάτποάπτη εἴτα νηοὐ! οἶπα ἑδπαπὰΐ οαρίὰδ εϑὲ ἄρῆπε ἴῃ ἵηβδι- 
τατα οἵ ὑπαηποδαῦθ διϑ ἤπεπι δῦθδι ἘΧΡΘΗΣ ἐπ ἱτασνόπδητι (Πᾶνα 
τοδχίταα δηΐπι { υπὶ οοπεεχαὶ οἱ εἰβοοτε συ ]}), εὰ δαΐοτν ηπ86 δὰ 
βμοπι ρεγίποπι, ΠΟῚ Ῥευϑε πὶ ἰηβηῖϊε (οπιπί θυ δπΐπι ΔΥΈΒῺ8 
βιιΐθ 698 Ἔχίγοτημτα), ἰδ δὲ μυΐπο τοξξοπΐο ρεοοσπίας φαπετγθθάδε ἃπίο 

390 πα ]]Ὸπε ἨδΡεῖ ἐχίγοπηπση. οἷαϑ βαῖοτα ταῦοηΐδ βηΐ8 δῦ ἰδίες ἀἰνί δε 
οἱ ρϑουπίαγαπι ροϑδεϑϑῖο. ταϊἱοηΐϑ δαξοπι ἱποπάδο γαῖ [Ασα αν, πὸπ 
τδιουῖν ρεοπηίαα ααδεγοπάδε, αἰφαοά ἐδὶ Ἐχίγεπιαπι. ποῦ δπίϊω ἐδὲ 
Βοος ταιϊοηὶς ἱπεπᾶδο ταὶ [απ ϊατ8 ταῦ α8, Γοτα ΔΠΡΈΓΘ. σΌΒΡτΟΡΙΟῦ 
μαῖς χαΐάοπι πϑοδβοδαυίμϑ υἱάθῖηγ θθ56 οἸδπίοτα ἀϊνίτἴδττπι τε γα πὩϑ. 
εδἀ ἰη [9 χῦδε ἴῃ νἶτα χαοιἀΐδπα βαπξ, οοπίγαγία: )ι4εο τ88 γεηΐγε: 
οπποϑ δηΐπα ἱΐ φηΐ ρδουηίαα φπδογοθάδε δίπαδηὶ, πηπηῦ!η δυρβοηὶ ἴῃ- 
βηΐῖε. οαῦδα δαῖαπὶ μαΐτπ ταὶ οϑξ ΘαγΌση ἱπῖδγ 86 ργορίπατίίδ8 οἱ 
οἷα πὰ ἶο. δἰϊογαδὶ οπΐπι εἰαδάσυν τοὶ πσαϑ, οὔπι δι} πιγίπϑαας ἴ8- 
τἰουΐδ δα ρεοπηίΐδπι φαδογθδάδπι ρογιϊπεητ8. δὰ δαπᾶθμι ἐπὶπι πϑυΐα 
Επππε ΓΟΓΏτΝ ραγῖδυτπι ρΟ8868810, ὙΘΓΌΪΩ πο Ἐοοπι πηοάο: 89 
αἷπϑ αυϊᾷοπι αἰϊπ8 Βηΐδ δὲ, {ΠῚ1πὸ δαΐοτα δπιρ! βοδιῖο. ἰΐαφας υἱάε- 

αν φυϊβηϑάαπι μος 6586 γϑιϊοηΐϑ τποπάδὲ γεὶ [ἀπ] ατὴθ ππθπαο, εἴ ἷπ 
Βδο ϑ6πίοπια ρευδευθγαηῖ, δαΐ ϑοϑαγα δαϊ δΏρεγα ἰπβπίϊε τεπὶ πα- 
τοδτγίδπη ορογίεγε, οδη88 δυΐθπὶ Βαΐπῃ8 ἃἤεοιοπῖ9 οδὲ, σαοά νἱγοπὰϊ 

(25βεϊαῖο ἀποδηΐασ, ποὴ Βεας υἱνεηάϊ. στα δῖ ἱρίτατ ἰπβηΐτα σπριἀἰταϑ 
1114, δι αἱ εἴδιν εἰδοίεπιῖα νἵϊδο υοϊαρίδτίας ἰπβπίϊα σοπουῦρίδοδῃξ, 
αυϊοσυθαας δουΐεπι εἰΐδπι δὰ μεπθ υἵυθπά πϑὴ σΌΓαπι ϑῦδπι οοῃζεγαηῖ, 
ηδογπὶ ἀπὰς δ0δε οσυρίἀϊταῖε8 Ἔχρίογε εἰ υοἱαριδηθαϑ σΟΓροτίθ 
Ῥοτγίγεϊ ροβδῖπξ, ἰϊασαε χποπίαπι δος ἰῃ τοστιπι ρατγίαγιιπι ρο 886 9810} 
1π6856 υἱάδειτ, οπιπὶδ δογυπὶ ΟΡΘΓα εῈ δάδο ἰοϊᾶ βείδϑ ἱπ ρβοῦ- 
πία χηδεγοπάα οοπδατίτηγ: δὲ ργορῖεγ πδῆς ὁδαϑᾶτηῃ δ᾽τεγα ρεουπΐδα 
ἀυδοτοπῆδα τϑιῖο ἱπίγοςῖα δβῖ, ἤδπὶ συτα ἰτπιοπ δε γοϊαρ κε πι]- 
[85 οἷξ πιοάῃ8, ταϊΐοποπι, 486 εἴβοίαϊ ἱπισιοάοτδίοπει νοϊαρίδϊατι 
ἐγαυσπάατγαπι, οοπφαίγηπι, χηοάδί μὲσ δγίοπι ρεςιπίδαε συδογοπάδο 

40 σΟΤΏΡΕΓΑΓΟ ΠΟ ροϑϑὶπε, δἰιδ Ἄχρθήαπίητ υἷϑ, ἀπδαύδαια ΓδοΌ]ταῖα 
δα παδεδῖπτα δρηϊεπίεβ. ἐογητπαίηἶδ Θηῖπὶ δδὲ ποη ραεοππίατη οοπΆ- 
ξεγε ϑεὰ Βάπεΐαπι ρίξπεγε; πεαῦς δγῖΐβ ἱτπιρογδαίοσίβα δαῖ πιθαϊεἶπαο, 
φεἀ {{Π1Ππ φυίΐάεπι νυἱοϊοτίδη, παΐπα δπΐεπι Βοπδτι γ᾽ εἴπ ϊποπι δοα 
σαηϊ δἴοαι εἰῆσετα. Βοτοΐμδδ δαϊετο ᾿δ8 οτοπ δ νἰγίαϊοθ ἃς ἴδοι ταῖθϑ 
ἕαοϊσηϊ Ρεουπίδε φηδοσεπ δε γαϊίοπθϑ, ροτϊηὰε ἃς οἱ Ηἰς οἷξ Ἀπῖ8, δὰ 
βηοεππι δοΐειη οτωπῖα τοίεττί οροτγίεαϊ. ἀξ ταϊίοπε ἱρίταγ ρδουππϊδὸ 
πηπδοτεπάδε ἴαπὶ ΔῸΠ ποοεϑδᾶγι, α08ὲ δῖ εἴ σδπι Ὁ σατιϑᾶτῃ βάστα 
τοηπηίτανιυϑ, ἵἴπτὰ πϑοδβδατὶα (λῆς ἥαϊἀετα δδϑὲ ΔΒ 68 ἀϊνυδγβδτῃ : δᾶτα 
αὐΐοτι χυδὲ δὰ τγόνρῃ [διπ]} ἴδγετα ἰΏΘτ ἀαπὶ ρεγῆποι, φαδεααδ ἰπ τε θὰ 
κἀ νἱοῖππι πεοοϑϑαγίϊ9 ραγδῃ 5 ὁσοηρϑία δϑὲ, 6886 πδίαγδε οουϑεηῖδ- 
πεῶτα, πεῆπὸ υὑἱ [Π|6πὶ 6866 ἱπεογταϊ ηδίδπι δίσαε ἱπβηϊϊαπι, φε βηΐ- 
ἴαπι δς τεγτηϊπδῖαπι) ἀϊοΐπτα 681. 

10. Ῥεγβρίουυμη ἀοῖοπὶ οὐξ ἕδη ἐπ ὰ ἀδ πο ἱπϊεἶο απδοτε- 
20 Βαΐηγ, υἱγτπι ἂγδ ρεοππίδο συβεύοπάδο δῖ πουηϊηὶδ δὰ τϑτη ἔασι ]α- 

γαῖα ἀπο ϑίταη ἀδπν δριὶ οἱ υἱτί γεὶ ρυ ]ΐοα 8 δἀτηϊεϊδιγαυ δα ρετι, 
πεοῦδ, δε 8 Ποο οροτῖοδῖ δαρρεῖογα ἃς ῥγδϑεῖο 6586. σπθπηδαάπηοὰτπι 
φπΐτι Βοπιΐπεϑ ΠΟ ἢ Ῥγοογθαῖ δβοϊθητία γοὶ ρυ δ] οδο δἀπιϊπἰϑἰγαπάδο, δοὰ 
18. ἃ Ὠδίητα δοσορῖ ΠΕ ΠΏτ, [Δ οἱ νἱοΐαπι παΐηγα δυβπιϊηἰδῖγεϊ οροῦ- 
τοῖ, ἘΘπιρὲ ἴετγ δαϊτδγο δὶ δα ἃ χαϊρρίατι : φποπιοάο δαΐθπ ἤδος 
εἶπε Ῥτοουγαπάα εἰ ἰγαοῖαπάα, δὰ ραγῖαδ εἷῃ8 χοΐ τεπὶ ἀοπιεϑείοασα 
δατηϊπίσῖγαϊ ἃς ργοῦωγαὲ ροτιϊπϑε. ποη εϑὲ οπῖπι ἃγτῖ5 τοχιοτίδϑ ἰδπᾶτα 
ἕποεσε, δεἀ 68 αἴ, οἱ ργβαίθγοα ψαδ!ῖϑ δἷς βόπα οἱ ἀρία φιιδίίδνε πιαὶὰ 
δἴαυοθ ἸΠ6Ρ[Ά ἙσΟρβΏΟΘΟΕΓΕ 80 Ἰαίοδγο. οἴθπῖπὰ ἀπθίϊαγα ροϑϑῖς Αἰ σοὶ 

ἄτη ΟὈγεντα 8Γ5 ρεςαπίδε αδοτονάης χαϊάεπι τεὶ ἀοπιθδείςδο δά ιαὶ- 
Ὠἰδεγατίοπίς ραγιίςη]α 818, πε ἀϊεῖπα δηΐοτα ποὴ οἷξ. δἰφυὶ βδπὸ γαΐθγα 
οροττεῖ 605 φαΐ ἀοπιΐ δαηΐ, φυοιπδάπιοζαϊη ἄνογε εἴ δἰἰυὰ φχαὶρ- 
ἩΒΑΣ ποοοϑβαγίηπι. ἀποηΐδπν δπΐοπι αἰΐηπο το ο εσὲ εἶπ φαὶ τοῖα 
ἄοταε σου δἀπιϊηἰδῖταϊ δὲ οἷπθ φαΐ εἰν δ! ργδθεδὲ, εἰΐατη θοιναο 
ναΐοτα ἀϊηΐδ δηούατη οαγαπι ΒΆΒότο, απο πιοάο ποη δϑὲ δ8εἀ πιοάϊοὶ, 
εἷς εἴ νἱάεγε υξ ρεοππῖία ϑυρρείαϊ, αἸιᾳαα ταϊΐοπο οϑὲ οἷαϑ φαΐ τὲπὶ 
(αταλιλασετα ἰαδίυτ αἴφθο δἀπιηϊδῖγαι, δἰΐστια γαιΐφηθ ποὺ δϑῖ, 86 
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δτίὶο ποϊπίλῖγαωα εἰ συ δϑεγνίεπεῖν. ὑϑαχίπι δπξθαι, ππειβαδιεοάστα 
δῖα ἀἰοΐαπι εϑῇ, δα ργαθοῖο ὁδ8ὲ Ὀροζίδι παῖυτα, πδίθγαθ δη 
ὙΒΌΠΏΔ ὁδοὶ υἱοῖαπι εἱ χπιοὰ ργοεγθαῖθγα δϑὲ ργβεροτο: οὐθπὶ δι ϊω 
εἶσδ, δηάθ οτῖξαν, γεἰϊ χαττι υἱεῖ εὐξ, χθαῦα δὰ ρεοπηΐδο ηβογθ- 
ὅδε τὰϊο πδίιυγας οοπδθηίδιδα οπιηῖθαδ εϑὲ, συδε οδὶ ἃ ἐγασιίθυο οἷ 
Βείτηδι!ρα8. σππὶ οἷξ δ οι εὰ ἀπρίοχ, χαειθδάτποάππι ἀϊχίτημ, δὲ 
αἰίογα αυίὰεπι δἷξ ΘΔΌρΡΟπατία, αἰξεγα δὰ γοπὶ ζαυη ϊαγοπι τα ϑα ἄτα 
Ῥεγίποηϑ; οἵ μβὲς φυΐάθτν ποοοϑϑδγία δἱξ δὲ ἱπαάθίαν, {{ΠΔ δαΐετη, ὃ 
ἤπδο ἴῃ ρεγπιαίδίίοπε παπιΐ οοηδίδεϊε, ταοτῖτο υἱταρ τοῖον (ποη δπΐτα 
ἈδίηΓαΘ σΟΠΘΦΩΪΏΠΘΑ εβῖ, 864 ἴῃ δᾶ δἰἴῈγ 8} ἀϊΐθτο ᾿πόττιπὶ δυσῦρὃ- 
10}, ορἵπια γδομβ οὐππίθας ἰη οὐϊο 6δὶ γδῖῖο Γεπογαϊτίχ, φαοὰ Ὁ 
ἦρθο πᾶριο ᾳυβεδίοϑ ἢαΐ εἰ ποη δὰ ΤΌΔΥΩ τοτ) ρδγαϊαϑ οδὲ ὈΒΌΣΡΕΠΣ. 
Ῥετηναϊδιϊοηΐδ εαἷπι κταῖϊα πδῖτιβ δοὶ, [ἜπῸ8 ἀπέθπι δατη δυρεῖ οἱ πιαϊ- 
Ἐρ!Ποαῖ, ἀπᾶς οἴἶδαι ἀρθά ΘΟτδθοοβ μος ποίπθη τεροτῖϊ (τόκος οπίχῃ 
Ὁ ρατίθηο, φιοὰ |}}} ἀΐσαπε τίκτειν, πιαπιανΐς, εἴ δρυὰ 1, Δποϑ ἔεπτϑ 
α [εἴὰ}}: φἰπη ἶα επΐπὶ δαπξ 68 {πὲ ραγίπηϊοτ, ἰ5 χῦδα βίρηπηὶ οἵ 
Ῥτουτεδοῖ. ἴῃ ἔδῃογε βπίοτῃ ρεοπηΐα ρδουηΐδα ράτῖαϑ δἊὸ [εἴτ εεῖ. 
ΟΔΡΓΟΡΙΟΓ τηδχίμηα οτηπίαπη χπαογοπ δε ρεοππίαο γα! οππὸι ΒΡ Βοτ- 
ταὶ πδεὺ ἃ πδίηγα. 

44, Ουοπίεπι δυΐετο χιδε δὰ ςορηϊἴοποπι ρογίποηϊ φδιῖ5 ἐχ- 
Ῥ ϊοανίπου ἃς ἀἰδείπχίπιυϑ, ὯΝ δὰ πϑῦτη ταξθτπίητ, ρογβεζαὶ πΠῸΘ ᾽Ὸ 
Ὁροτῖεῖ, ομηηἶδ ροῖτὸ μδδς Πυϊιϑιποάϊ οορηϊίοποτι φαϊάετα εἴ οοπ- 
τοπιρἰδιΐοηοτα βάβαηὶ Ἰΐρογαίεπι, ἀϑαπὰ γθτο δἴφαθ ἐχρετιοπιἰὰπι π6- 
Ὀρεϑαγίδπι. δαπὶ ἰβίτατ ταϊϊοπῖβ ρδοιηἶδο συδογεπῆαθ ραγῖοθθ Ὡ81168 
Βδὲ ῥγίπιπτν, πϑὰ δίᾳῃβ Ἄχραγίεπιία ἀἰἀϊοῖδθα π18168 τ 8 ροϑϑθδδδξ 
οἶπὶ αὐ ]Π1δδἴπιαε δίφθ ὁρρογιιπίδϑίπιδς, οἵ πρὶ, εἴ φαοτηοᾶο: νετϑὶ 
ξιδῖῖα δἐααογατα δας Βοῦτη δοϊ ρδοοτγῶτα 4π8}15 οἷξ ροδδοδβϑῖο, ἱΐετω- 
{πὸ δἰϊογατα δπίπιαϊαπι. οροτγίεϊ οπίπι ὑδὰ ἀἸἀἰοἶδθ6. δὲ σπδοῆδτα 
Ἰβόστιπι ἵπῖεγ 88 οοτη ραγαῖα δἰπξ Ὁ] 155ἴπια, οἴ φιλία τ] τ τι ἰοςἷδ: 
Ἀ]ΠΙογαπι εὐΐπι δἰ [8 τῷ Ἰοοεῖς ὈΡεγίδϑ δὲ ργοϑρετίϊδβ εδὲ. ἀεῖπάς ἀξ 
ϑρτϊ συ ατα οορπουΐεδα, εαατς απ παὰδ ἵππὶ οοηδὶϊδ; οἵ ἀδ Δρῦτα 
ΤὌΓΔΙ ἀδίτιπι δἰ ϊδτυτη θα δηϊπιδηθιπι δαὶ θα Δ ΠἸππὶ δὺς γοἸ Δ Ϊτατα, 
ἘΧ φυΐρηϑ αἰϊψαϊὰ ορὶδ δὺξ δάϊαπιεπιὶ σοπδεχαίΐ ᾿ἰςεῖ, τδοπθ. Ἀγτῖ8 80 
ἐξίτατ βίαν ηαδεγεπάαε, πορὶβ οοπὶ πποιϑοπιδο πιαχίπηεαας ρτο- 
Ρτῖαα, ας δαπὶ δηπιαα Ῥατῖεϑ Ρεΐπιαψας Ρυϊαιοτάϊα, εἶπιδ δαΐετα Ρ6- 
ουπίας ηηδεγεπαδο ται οπἷδ, ααὰθ ἴῃ ρογπιυϊαίίζοπο ροβϊα δδῖ, ρδύβ 
ῬΗπια εἰ πιδχίπηα οϑὶ τηθγοδίμγα. δἰψας Βαΐας ρατίεβ δῃπὲ ἔγεϑ, τ 
4πδ8ε Εὶ πανΐρυδ, αἸΐεγα {π86 ρ]δῃδίτι5 δυΐ ἰυτηουῖε, τατεϊδ φδ6 εἶτα 
Ἰαθογα δὰξ ρεγίςυϊο υδεΐηγαθ, ἰἰϑάθπι ἴῃ ἰοοῖδ ΠΡ τηογχ παῖδ δεῖ, 
ἐαοϊξταῖαν, φύαπι παράστασιν γοοαπὶ Οταδοὶ. ἀϊεταπι δαΐεπι μ88 
ἔπιε δε, φιοά αἰΐας δἰπε ἱπτίοσϑϑ πιΐπυδαπε ρεγϊοη]οϑαό, αἰΐδα ταδῖοσ 
τοτι ἐγαοῖτπι ἰεγαηῖ. ϑεοαπάα ρεουπίαα αδογεπάδε σαϊϊοπΐθ ρᾶτὸ 
οὶ ἐοπεγαῖο, ἰεγῆῖα σρεγαθ ἰοοδεῖο δἶνα ορόγα πιεγοθδδγία, δυὶυδ 
δυΐεπι ἀπδ διηΐ ρατἕεδ, δἰίοσα ττίατι δογάϊδαγοτα δίχυς {ΠΡ ογα- 
Ἰίαπι, δἰΐεγα εδγπι αῦδ6 δηπὶ ἈγΙΐδ Ἔχρεγῖθθ οἱ φούρογε ἀπηΐαχαξ 
ὙΜ1] 68 φαπ!. ἰογεα δαΐθπι γατὶοπίθ ρεοιπῖδο χηδογοπάδε Ἔρεοῖθϑ ἱπῖεν 
Βδὰς εἰ ρτίπιαπι ἰπτοτίθοῖα 68ξ: ΒαΡεῖ οηίπι οἱ ρατγίθτι μα εἷτα 
φύας ΤΟΠΒΕΠΙΔΠΘᾺ πδῖωγδο δδϑῖ, δὲ δἷπϑ 486 Ῥοττηθϊαῖοπα οοπϑῖδξ. 

δᾶτα ἄϊοο 4π86 ρεβοππίαπι 6 ἴοῖτα δίαπ δα [9 π86 ἴεττὰ πὶ δαπϑ 39 
φιάετῖϊ, ἔγποῖθ οαγθητἶθοθ χαΐάεπι {Π118, 56 ταπιθα ἀΠ]ΠΡασ; πα] 
ἐϑὲ δἰϊναθ δἷνα τηδϊοτίδε ἐχοίϑίο, δὲ ἂγϑ ουπηΐ 4φααε δά τη θ᾽] οττιμα 
ἐΠ}οδδίοποπι ρέτγεϊποι. δες δηΐεπι πιυ τὰ ἴαπι σοπιρ] Θοἴ τ ξοπεγα: 
τηαϊϊας δαΐπι ἐπ δοταπι 486 6 ἴεττα οἰοἀϊαπευσ τογῶτη ἰουπιδ8 
ταυϊϊδσσυς δρεοῖεϑ. ἄς ππᾶφυδαπα ρόγγὸ Βδγτμα ἀἰοῖππι ααΐάδτι 688 
πηΐνεγθα εἰϊαπι ΠΌΠΟ: δα. 6Γ αΐοτι δὲ ἰθπηΐ τοῦ δίη ρη] 88 ραγῖοα 
Ῥεγϑεχααπάο ἦε ἴϊ8 ἀΐδραϊαγε αὐ] {ΠἸπὰ φοίάεπι εδὲ δὰ ορδγϑϑ οἱ 
εἰεοσιοηοθ, ϑεὰ ἴπ οἷς ᾿πιπιογαγὶ ἱπθρίαπι ἃς ρυϊάητη. δαπὲ δυΐετα 
686 ορέγδβ γε βοἰοϑἰφοίπιας ἱπ φηΐθυϑ πιϊαίπιαπι ἰοτίσπδα το]ϊοῖπ: 
οὐδὲ Ἰοοῖ, ὁογεϊἀἰδδίγπαθ σθγο ἰ8 φυΐθαδ φοτρογα τααχίπιε ἀδίογτοδη- 
ἴὰτ εἴ δΟΓΓαπιραπίαγ, δε συ δϑἴπηαθ ρόῦτο ἐπ χαΐραδ σογροταπι ρἷα- 
τί πηα5 δδὲ αϑι8, ἱϑπ ΟΡ ] δοίπιας ἀεπίχας ἴῃ φαὶρα8 ταϊμίτηππι ργαδίογοθ 
υἱπατν γοχαϊγιασ, απουΐατπι δπΐθτι ἢΐ8 ἀθ σεραβ ἃ πουῦη}}1 δος 
Ρίππι 66ῖ, αἰ ἃ (μαγείας Ῥατγίο οἱ ἃ Αροϊϊοάοτγο 1,Ἔπιηῖο ἀθ ἘΠ ΩΝ 
ΦΌΪταγα ἕπτ πηάά ἴσπὶ οοπαϊία ἃς νοϑεϊτα, ἰϊεπιχπα ΔΡ 1118 ἀ6 αἰϊῖδ, 
δες αοίάθπι εχ εἶδ ἐορποϑοδῖ οπΐ δὰ δοῖγε οὔγαε δϑὲ. ργδεῖογοα 
ὕει. οὔδπν πιο ἀϊηροτος ἀἰσυπῖτν, φαΐρυδ αἰΐχαΐ ρεοῦπιαο ΄πδο- 
τεράδα διπάθηῖδϑ γετπι διιδπὶ Β6η6 οἴ δὰ δεπίθηξία ρϑϑβαγοηΐ, δὰ Το] ]ξ- 
ἔέτε οροτίει. μδες δηΐτῃ οτρηΐα [ϊ αἰ] α φαηὶ φαΐ δἰαάίαπι ρεοπηΐδα 

“ 
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ππδεγεπιδδς τολροὶ ἐδοίσηϊ. οπἰαμταοὰϊ εδξ οἴΐατα {πὰ ΤΒαϊ εἴῖε ΝΜΙ- 
Ἰεεῖϊϊ (πδπν μος ἱπυεπίθαι φαοάδάλπι ἀοαΐππι εοὶ δὰ ρεσππίαχη ράγβη- 
ἄδιν δοοοταταοαίππι, ασυδπαθαπι 11 χφαϊάεπι ἰὰ ργορίεν δδρίεπιίαμι 
εαἰἰβαπηῖ: τεττιπίδιηθη δἰ φαΐ εοξ πηΐγεγθο ἰογίασδε ργβεοερίατη). 
φΌπι οαἶπι εἰ ρααρογίδἴετη γὙἱτἶο τογίεγεπὶ δῖαπε ἐχργοργαγεηῖ, ἴδα- 

10 πάτα ϑαρίεπιῖαό οἰα ἀΐυ πὶ ἱππΈ]ο οἷτ, αἴππὶ δἴιπι, οππὶ ἐχ δεϊγοϊορὶδ 

ἰο1611οπχὶϑεοῖ οἸοδτγθατη πδογίδιεπν ἔογα, ᾿ΐοτθα ποπάππι Ἔχδοῖα, ρδῦ- 
οοὐππι πυπιοτγιιπὶ οορία ἱποίταςίατο, οτππία οἱεἰ οοηβοίεπαϊ ἰοςδ, οἱ 
π86 ΜΈϊει εἰ φιαε ἴῃ Οῖο δδδεπῖ, ἀαιῖα ἀττδθοπίρας ρᾶγτο οοη- 
Τὰ» φαῖρρε ἌἽππν ἰϊοϊϊαἴοτ π} 19, φαΐ τηογοθάδθηι δυρογεῖ, εχοῖῖ- 
ἀδοεῖ; δὶ δαΐοαι ἴεπαραβ τϑηΐξ, οὔτ πηι 18 δἶσαα] εἴ δα 110 φαδεγε- 
τοίασ, {1115 δο ἀτϑι γαῖα δὲ φαμὶ γε ]]οἱ δ] οσδῖθ οἱ γα 18, πια]εῖ5 
Ρεοπαΐϊα οοαοῦδ οοἰεῃ 496 ας 6 6666 ρΒἰ]ΟΒΟΡΉΪ5, δὶ νυ! ϊηϊ, ἀϊιδοοεγο, 
εοἀ πος ποῖ 6886 ἴῃ ποὰ οἰπάϊαπι δασπι οοηίεταπι, ΤΆΔ]ε5 ἰρίϊατ 
μος τοοάο ἀϊοϊϊαν δερίεπδε δας φρεοίπιεμ δἰ ἀΐε8ε: εϑὲ δαΐεπι, 

το φαεπιδάταουπι ἀϊχίταυθ, πηΐνεγθο πος ταῖς Γ δὰ ρεουπίατα ι- 
αἰειάαπι ἀοοοπιποάαίαιη, δὲ φυΐδ ροϑοῖξ δἰ δὶ τπὶ δἰηραΐαγεπι υεπάθῃ αὶ 
(δου ιαῖοπι ςοπολ]αγα. ἀπαγα δὲ ποππη δε οἰν ϊαῖοϑ Βδης ἰδὲ τἴατη 
δὰ ρεουπίαπι ραγαπάδαι, οὔπι οἷ ἰπαϊοηῖ, πιππίαπε: δοδεαθπηῖαῦ 
δοΐπι αἴ δἰπροΐαγετα τγογιπὶ τ πα] ασα τ πἀδυἀάγατα [αου]ϊδίεπν δοΐδθ 
Ὠλθοδαϊ. ἱπ δίς ]α δπΐοπι χαϊάαπι πατηΐδ ἀραιὰ δαπὸ οοπά 8 ας ρο- 
οὲτίο ἔδγγητα οπιθς ἐχ ἔογγασιβ οἴβοίπἰδ οοηνεγγι δὲ οοδιιτ, ροϑῖοα 
αὐὶ ἐπ τπογοδιῖθυς οοπτοηεγυηξ πιογοδίογοδ, ἔδττηπι οπιπα 80 [π8 
χεηάεθαὶ, πο ἰδ ἱπιτιοδεγαῖς δὐςῖο ργεῖϊο: υδγπίαπιθῃ ἴα] οπτὶδ 
φαϊπφυδρίπια εχρετιδῖ5, οδπίατη ἰποτί[εοῖξ, ιοά οαπι δαάϊοδεὶ Π]10- 
πγοΐαθ, ρεουπῖαε φηίδεπι ϑδοῦπι ἐχροτγίαπαδε εἰ ροϊδϑίαξετι [οοἷξ, 

30 γδιτι γτγαουϑὶδ Θαπι Πρ] τι τηῶηθτα υϑιηϊξ, τπαυᾶτα αὶ Υἱδϑ ᾿ 
οππίας ἰδοϊοπάδε τεροτίεδεϊ φυἷδ τοῦς 86 Γαι ἱπαθε8. Ὑπὰ- 
Ἰειΐ ἴαπιεπ, εἰ μαὶς ἀξ φᾷο ργοχίπιε Ἰοοατ ϑυπιαα, ἰάεπι ργοροβίταπι 
[υἷε φαοᾶ ἰπϊπετεπίαν ἃς ϑρεοίδγθηϊ: αἴογααθ δηΐπὶ ο4}}ΠΔ6 ἐχοοξὶ- 
Δνΐξ οἱ πιδς ἰπαῖαδ δὲ 4πὸ ῥϑοῖο δοΐῃϑ τεπάδπαϊ ροϊεϑίαϊεπι Βα θ6- 
τεῖ. ὑεῖ] δυΐϊεπι δϑὲ μδες οοβποόθοεγε οἰνιϊδίππι γοοϊογίθαδ: ται} 18 
φδαΐπι εἰν διϊθιις οραϑ εδὲ ρεσαπίδε ἰδοίαπάδα ταϊίοπε οἱ τ] θὰ τοὶ 
παπιδτῖδα δου δ Ρα6, φαεπιδήάπιοάδηπι εἰ ἀοπιιΐ; αἰφιςε δάεο ταδϑῖς. 

ἀρτορίδσ ποππῦ}]ῖ εχ 119 αυὶ εἰν τἀῖδ8 τεραπὶ δὸ τοο ἀδγαοίος, μδδς 
ἐβα ὐσα ἰπ τε ρα ]ῖοα δἀιτηϊπίδίταπ ἠδ ργουϊάδηῖ ἃς φγοουγαπε. 

12. Οὐποπίαπι δυΐεπι ἔγεδ ραιίδ6 ταιϊἱοοἷδ ταδπάδε ταὶ ζϑηΣ] 8.8 
6686 ἀϊχίπιι8, πᾶπὶ ταϊϊοποτι ΠαιΊ] πὶ δεῖ δὰ ἱτιρετγίαπι ἀοτηϊηὶ ἴῃ 
ϑέτυοῦ ρεγηϑηΐεπι, 46 πὲ ἀπίοα ἀϊοῖπτα εεἰ; Δἰἑεγαπι ραίγίδπι, φιιδα 
Ἔρεοῖδϊ δά δυοιοτίταἴεπι ραϊγίϑ ἰὴ ΠΙΡετου; ἑετιΐδτι παρα] 6πὶ, 4π88 
τείετιως δὰ ρτϊποὶρδίαπι υἱγὶ ἴῃ ἤχόγαπι. εἰδηΐτη Τὴγ ἢ ἀχόγοπὶ οἵ 
ἕω Β]106 ἱπηρετίαπι ΒαΡεῖ, δἴφπε ἱπ πἴγοϑαμε δδπὸ αἴ ἐπ ρεγϑοπδ [18 6- 

2 τῶι, τοτοτ ΠΟ δοἶδηι βεπδγε προσ, δε ἴῃ ἀχόγοπι αϊάεπι εἰἶνϊ- 
᾿πεν, ἱπ Α]ῖος τογὸ τοζίε. πᾶτῃ δὲ τὴδϑ 84 ργὶποϊραϊατη ΟΡ ποπάπτῃ 
ἀριϊος εδὲ χπδῖη ἐεπιΐπα πδῖαγα, ηἶοὶ ἔογίε [ἴ6 σοτηρατγαῖπε δε αἴ ἃ 
παίυτγα ἀδεοϊνεγίς, εἰ παῖῃ ργαπάϊογ δἰ ἰδπὶ δάυϊτυ8 δίχπο δεῖδιε οοσ- 
τοβογαῖδ χυδπὶ ἱππῖοσ εἰ δά δδοθηϑ δοῖδιε ἱπυπιδῖασγα. ἴῃ οἰυ θεν 
ἱκίτατ πιορβειγαῖ δας τοαϊλτογ δῖα δϊεγηαὶ ἰὰ φαοά ᾿πιροταῖ εἰ φαοά 
ἱπιρεγίο ραγεῖ: οἰνῖδ δπῖτι δϑαπα δ ἀθθεῖ δϑ6 παῖωγα πἰ μι] ας ἀϊῥ- 
ἔεττε. στεγυπίαππθιι οὔτπῃ ἃἰαἀ ἱπιρετγαὶ δἰ ἱπιρογῖο ραγεῖ, ροοα- 
Ϊὰπὲ τε ἱπῖον τὰ ἠϊογβηϊ εἴ υεδιϊϊα δὲ δειπῃοηίθαθ εἰ Βοπουθαδὶ 
φαετηδάπιοάηπι ἴδ 4ποπὶ ΒοΡεΐ ΑἸηδϑὶδ ἀδ ναδε, ἴῃ 4πῸ ἰδυδβαυῖαγ 

το Ῥεάεδ, ϑεῖπῃο ἀδοίδγαι. δὶ πιδὲ )ὰ ἔφρινΐπατι δείηρογ ἢθ0 πιοῦο δὲ 
ττέΝ ἱπηρετίητη δαΐδτι ἴω ᾿ἰβαγοϑ δεῖ τεξίατι : πδπὶ φαοὰ ργοοτγεα- 
τὶϊ, ἴοπι διηοσίϑ δραπάδηιτία ἔπτη ἰοτηροτῖς δοτί φυϊίλεε ἀερεὶ ἱπιρ6- 
ταῦο; φυοὰ εδὲ τερὶϊ πηρογὶϊ κοποθ, φαοοίτοι ργαεοΐδγε Η οπιεγαρ 
Ἰονεπι μος ποπιῖπε ἀρρεϊϊανίς ΗἰΦ γεγϑὶο “Βοπιίπηπι ρδῖογ δίᾳαες 
ἀεογοπι:" 4αὶ Βοτίτα οπιπίταπι Γαχ οϑὲ. ταβοῖῃ ἐπίστω πίαγα χαὶν 
ἄσεπι ἀϊἴεγγε οροτίεϊ, δε βεῆεγε δυπάδηι ε886; αυοά δοοίαϊι βταη- 
ἀϊατί ποῖα οὔτῃ ἐο φαΐ ἰαπίοτ εἷξ οοπιραγαῖο, οἱ εἰ φυὶ μγοογεᾶνῖε, 
σαπῃ Β]ϊο. 

13. Ῥετερίσουτα ἰκίξατ εϑὲ ἀοταπϑ δἀτηϊηἰ σἰταιϊοπδτα ῥΡἷμα δια αἱ! 
τὰ τηβίοσοπιαε αἰ ξοπιΐαπι ἀμί θογο ἄθθεγε ἱπ ποταϊπί θυ φυῶπι 

30 ἴπ ἱπαηϊπιογατῃ ροϑδοϑϑίοης, εἰ ἰπ Βογθτη νἰγῖπίο σθδτν ἱπ Ροδεεϑϑῖο- 
πἷδ τὰ ἀἰν᾽τἶαδ ἀρ εἰ Ἰαπιὰ8, εἰ ἴῃ ἱἰ Βετὶϑ χαδτη ἴῃ δεγυῖδ. ρσίπιατῃ 
ἰφίν ἀς δεγυὶδ ἀπθίϊηγε ροϑοὶϊ αἰϊχοῖα, οἰἴηα δεγυὶ υἱγίῃϑ ἴση δἱἑα 

εἰ δῶ 4π8ὲ δὰ ἱπϑιγατηθπία εἱ 4πε δὰ πηϊηϊφιογία ρεγιϊπεπῖ, 
ἢ γοκοικιος γϑγθὶ βταιλα ἰοταρεγδοῖζα εἰ ἐρτιτηο οἱ Ἰασηρα εἰ 

ΡῈ ΒΕΡυΟΒΙΙΟΘΟΑΊΙῚ. 

Δ]; φπῖο εχ δἰτῖο [δ] ἤντ. ἈΔΡΙΕΡ πα, δὰ τότο βῸ]] οἷς ργααῖεσ ποϊαίοιετία 
δὰ σογραβ ρεγιϊπεπῆα. ἀπθίιδβοπεπι ρόγγο Βαβρεῖ, αἰγωυβοιπαθο 
ἀἰχετῖθ πᾶπι δῖνα εοῖ, φυϊά ἃ ᾿Προεὶν ΔΙ Π γεηε εἶνε πὸπ οοῖ, ἐπ 
δἷπί Βοπιίπδθ εἰ τα οπὶβ ραγιεῖροι, ἀϊοῖα ἀδδαγάππ δεῖ. Ῥτορεῖιο- 
ἄππι δαΐεπι ἰάετη θεῖ φαοὰ φυκοτίςαγ ἴῃ ὕχογὸ οἱ Ε]1ο, πἴγασα εἴἦδδο 9 
Βογάπι οἷαι υἱγίωϊος, οἱ ὁρογίθαϊ:ϑδ ὑχόγετα δθδὲ ἰειηρεγδαίειω εἶ 
ἔοτίδτα εἴ ἰαδίατη ; δὲ Ὀΐγαπι ῬθΘΥ δἷξ ἰπξετορεγαηβ οἱ του ρογαδα, 
Ὥδοπα. εἰ ππίγεγδο ἰρίταν Βοο εδὲ οοποίἀογαπάυτη ἄς δὸ 48: ραγοὶ 
ἱτορετίο πδίαγα δὲ 60 4υἱ ργβεεεῖ δἰφὰβ ἱπιρεγαῖ, υἴγοπι εἷς εδάεα 
πἰγίηδαπο υἱγῖτιϑ δὴ αἰῖθ. παῖ δἱ αἰτοτηας οροτῖεϊ ρτδερίαπίὶε ῥὑτο- 
διιαιῖο 6886 βαγιϊοίρεπι, ἀπαπιοθγετα οροτίδαϊ πιὸ ἀΐθ ὁναπῖθτ εἴ ρεῖ- 
Ἀδῳ Βαπο ργάθθϑϑθε, ᾿Πππὶ ἱπιρετγίο ϑαδίδοϊαπι οδϑεῦ πεφὺς εὐἷπ 
οτὶ ροϊεεὶ αἱ ἐ0 ἱπῖεγ δὲ ἀἰΠεγαηϊ χαοὰ πιδρῖν εἰ τηΐππϑ ργοβιαις 

δἷπὶ Ῥαγιϊεῖρεο, ῬάΓγεσα δηΐπιὶ ἱπρετίο δὲ ωρογαγε δρεοῖε αἰ εγαπί, 
τοϑρὶ5 εἴ τοῖπα δυυΐοτα ὩἿ ΠῚ] ἀροοῖς αἰϊίεγαιξ. χαοάεὶ δἸτεττιπι παῖ 
ἄεπι ργοβίξαι8 δ688 ραγιϊοἴρετι οροτιεῖ, δἰτογοτα ὕοὰ οροτίεϊ, 
χαΐγηπι, πᾶσα οἶγο 8 ααὶ ἀεβθεῖ ἱπιρδίαγε, βὸπ δγίξ τειρογδδ εἰ 
ἰαϑῖαδ, φαοτιοάοθεπε πρΟγΩΒ ΕἾ δινα απὶ ἱπαρεγίο διθίθεῖης εἴθε 
ἀεθεῖ, ποὴ δγὶϊ, ᾳποπιοάο ἱπιροτίο βδῶβ ραγεθίεῦ οὑπὶ δἷξ ἐπῖπι ἱα-Β 
᾿επιρογᾶτφ δὲ πϑαθᾶπι, π18}} [αοῖεϊ ϑογιῶν χῦαα ἔβοεγε οσηγεαῖ. 
Ροτϑρίουτπι ἱξιϊαγ εδὲ πθοθδδαγίο πἰγυηηθε υἱγίπιΐς ραγε οί ροτα διρε 
ἄοβεσο, δεὰ οἷπϑ εδδὲ υδράδι αἀἰξἝεγεπιϊε;. φαοτιδἀπιοάατα ᾿ φαὶ 
Ρτδεδαπὶ παΐαγα εἴ δι ΡΊΘΟΙΣ ϑηπξ ἱππρογῖο πδίαγα, ἱπίοτ δὲ ἀϊζαετσυκὶ, 
αἰφαε μου δὲαιἰπὶ ἕω διΐδηα ῥγοπιρίαμι αἴαῃα ἐχρ ϊοδίανι εεὶ: ἷπ ἐδ 
ἐπῖτα δ] εγοπι εδὲ φρο ρτγδϑαὶξ παίυγα, δίεγατ χαοᾶ ἱπιρετίο δα μὴθ- 
οἴμτα οἷῖ; σαοταπι τἰγζηϊεθ ἀΐφραγει ἱπίεσ 66 δὸ ΕΠΕΡΓΗΝ 6826 ὥς 
τατϑ, Υἱἀο]ϊςεὶ οἷα φαοά ταιϊϊοπίβ εϑὲ οοπιροι εἴ οἷπϑ φαοὰ ταβοιῖε 
ὀχρετὸ εϑῖ. ἰϊςοὲ ἐρίταγ ἰη: 6 Πἶότο ἐϊα τϑῖρ 66 ἤΏθογα δἴδτη ἴῃ ἰδὲ. 
φυᾶτε σοιρίυγα πηραγαπὶ παῖυγα οἱ ᾿πιραγῖο ραγεμί. αἱΐο δπέα 
τοοᾶο Ἰέρδ βέγυο ργδεεδῖ αἵ τιδ8 [ετηΐπδε εἰ υἱγ ρθεγο. εἴ ἷω σπιπί- (9 
Βαε ἰπϑυπὶ δηϊπιΐ ραγιϊσηϊδο, φδά ἀἰδοῖπλ!!! το ἀο ἱποτηξ: ϑοσυῶι εὐΐπι 
οΟτηπῖθπο εἰ υπίτοτδα ποι ΒαΡεῖ σοπρυ τλπάϊ ἐδουϊταῖετο ; ἔεταίωδ δ. 
Βει [1 χυϊάεπι, δεὰ ἱττίϊαπι δὲ ἱπιθεο!]απὶ; ραετ Βαρεὶ ἢΠ|6 φαϊάφαι, 
864 ἱπιρετίεοίδια. δἰ πε ΐξοτ ἰκίτατ δὲ ἰὴ τἰγιπ θα τπουαιθας γε δὲ 
Ἀδρεγε πεοϑεδὲ δῖ; αἴσθα οχί δι πηδη τη εδξ οἵαπδε φοΐάοσα ξαγαπε 
Ρδτεεῖρες 6866 οροτίεγε, υδγτπὶ 05 εοάδπι πιοάο, φεά φαακέατο 
4ε,4τε Ροδίαϊαὶ δὰ πιὰπηϑ δπατῃ ΟΡοαπάτνα, αυδργορίες εὔπι 4αΐ- 
651 401 ργδεοιϑε ἀεβεῖ, τἰγίυϊθ σηόγδὶὶ ρογίεοϊα ῥτοεάϊταπα εενα 

οροτίεγε (ἴ8 ἐπΐτρ τπππεγο ἔπ κι τοτ δἰ ἰοϊίοτ δὲ αρϑοϊοῖε, φαὶ εἰῶο 
Ρταεοὶρὶϊ δὸ ρυβεδουθὶξ φυοά [κεῖδπξ: ταῖο δυΐετα ρῥταεριεπᾶι 
εἴ ργδεϑου θεαὶ ἰὼ οΒεπεῖ}, αἸἑογτα γδγο ππδιησυεθσας ἰδεῖδ 
φαδιία ἴῃ εο8 Ἵδάϊξ φαδπίδαμε δή 6ο8 ρεγτυεηΐγε ροϊϑοϊ. ἰϊδῆαε ρεσς- Ὁ 
δρίοπατη δὲ δὰ δοὲ οτηῦδδ φὶ ἃ πορὶδ ἀϊοεῖ ἐῃπὶ τ οΐεσα τοοσγαῖσαι 
ἐγέπεγα; πέτα δαπάεπ ταυ]ϊετὶς εἰ Υἱγὶ 6δθ6 ἱετιροκαιίδαδι 5εῆβο 

ἐρηημαδιοιια Ὠδηαδ ἱπευ ται, απεπιοάπιο τα ραΐαραὶ δοοζαῖδα, δο 
δῆς φυΐάοπι εδεε δά πωρεταπάππι δοςοιιποάδίαση, ἰϊΐοαι δὰ Ῥατευ. 
ἄττα ἃς πιϊηϊδίγαπθνη. δἰπι! ΠΥ ρόττο δὲ το Βαρεὶ εἴ ἴπ αἰϊβ. ἧμος 
δαΐετ ἴϊδ οτῖξ ἴῃ ργοπιρία εἰ ραῖεδῖς, φαὶ εἴα  ΠἸδεΐωι μούδιο φελῃ ϑιαν: 
ἐρθας τοῖη σοπϑιἀογαρυπξ. δαὶ φαΐ πηΐνετες ἐδ υἱστεῖδδν οδο 
Βοππι δοϊπαὶ Βαρίϊατι δαὲ τεοΐδμν ταθοπεπι δυὲ αἰ χαϊὰ ἰαο, ἰῷ δὲ 
ἊΝ (ΑἸ απι. πιυϊεὶ οπίτα φαὶ νἱγίαξθαο δηπηνοτδδξ, ηυενελπεοδεαε 

οτζίδα, τη 6]. ἀϊσυπὶ χαδηι φαΐ Βος πιοάο ἀεβηΐυηιϊ, 
εχ δε πιαγο οροτίεϊ, ποτ ἀτποάαπ ἀε τηοϊϊογο ἀἰχὶς Ῥοξῖα, ἰξθπο ἐπε 
46 Βδροσγβ ἀδ οπιπίδυ. τ’ νῆροϑθ 

αἴζετὶ ἀδθοῦς οχῃηὶ ἐετοίαδο εἰἰδηϊΐοτο: , -» ' ἊΝ 
εεἀ ποῃ ἰδπὶ τος ἰάδτα τῖγο οοηψεηΐξ. χαοηΐδπε δαῖτα μωρῶν 
[εοἴαϑ ἐδ, μαΐπϑ τἰγῖας δο Πἰςεῖ πα ἴῃ ἰρεο δά ἵρδαι» οετπδδακ, 
φεὰ δὰ ρετγίεςϊαπι 66 δή πὶ δἰ δὰπὶ αὶ εἱ ργδοίδοϊῃ δὲ σαεθας 
δρροδίταν δὲ; ἰϊοπιφας τἱγίυς δεσυὶ δή ἀοτοίκιπτα γεΐεσιασ. ρῃιραῦσιιε. 
δυϊεπὶ ϑεύναπι δὰ τὲ πεοδιϑασία οϑρὸ ὑπ θαι; εχ πο ἡ 
Ἰίοθι εἱ ὀχίψαα υἱγίαϊα οραφ δβδε, αἰτηίγωτι ἰδυΐα σπαπὲα ἔγαξο πὰ». 
ε φτορίεγ ἱπέεπιρογϑηΐια» μου Ῥγορῖεγ ἱξοσνίασε παπαῖ εἷδὲα ἃ 
ΟΤΏΪΠΟ 865 5 δἴητι ΓΟ μ ἰαϊ δαὶ τηῖητθ οὐτησϊαῖο εχρῖδας. ἀκδιέδυτῳ 

δαΐεπι ροκεῖϊ ε]ῥᾳπία, οἱ ἰά χαρά α ποδὶ δοὶ ἀϊοΐστη τεγαδε οσὲ, μέσαι, 
εἴα «τιίδοει υἱγῖαϊε ργδεάϊοι εε86 οροτίεδι, πεοπα. συ 
ἐπίπι ργορῖεῦ ἱπίθταρ δγδητίδη τοῖπα ἀοςοταίε τηπππϑ ϑυῦπε : 
δῃ Ρἰατίπιατα ἱπῖος πος ἱπίογεδὶῦ πῶ φεγυαδ υίάει υἷα δϑεῖρ. 
οὐ; 1116 διίοιη ἀΐεις Ἰουείαν, εἰ ἰαπίπμι δὰ φαχα υἰσίπες μμβάραϊ 



. ΠΕΒΕΡΒΙΊΙΟΑΟΑΊΙ. 1. 

ψπαπίητη οἱ ϑογυϊτιεῖα. πδῖα ϑοτάϊδη9 εἴ ΠΠΠ οτα]τ6 τε ίεχ ἀεβηίτδπι 
εἰ τεγππαῖδιι φιδηάδπι ϑετνὶϊ δογυϊ αἴθοπι. ἴππι δεγνυδ ΕΣ Ἔὐσυπι 
ΒΌΠΙΘΓΟ εϑὶ 4π86 παίηγα σοπϑίϑηϊ: ἂἱ πα]}1π9 δαῖοτ πεαὰε 4αϊβ4ῃ πὶ 
αἰδυδ ατιϊοχ παίαγα εδὲ ἀγείοχ. ρετθρίοπαπι ἰρίτσ ἐδὲ 18] 18 υἱγιπεν 
εἴεοίοτετε εἰ σδιιϑῶτῃ δεσύο ἀοἸΠΙπεῖπν 6686 ΟροΙῖοΓα, που 4πΘ Πα ΌδΠΙ, 
4ιϊ Ἀαρεαὶ ϑοϊθητίατι φυδπάδπι [νει !επὶ, δὰ ἀοοεπάα πναπογα βογυ!]ϊα 
δοοοιηπιο αῖδπι. ΠΌΔΡΓΟΡΙΕΤ πὸπ τοοῖς ἀΐϊοππὶ χαὶΐ β8θεγυοβ σαι ϊομα 
τρο]ίαπι εἰ ἀουινίπὶ ρεβδοδρίππι ϑ6υὶ, Πἰ 81] ρταδίεγεα, ἰδϊεπίατ. τοο- 
πδηὰϊ δπίπε δππὶ ϑεγνΐ, τπρϊῖο τπδρὶβ χυδπὶ Α1, 9564 πᾶθο φυΐάεπι 
Βος πιοάο ἀϊϑεϊποία αἴφας ἐχρ ἰοδῖα οἷπῖ, ἀ6 Ὥχογα δυΐθπι δἱ υἷγο, 

10 ἀ6 Ἰ:βογία οἵ ραῖγθ, οαἴπα4ινε δογῦτῃ υἱγίυῖοθ, οἱ 4π0 τποὰο αἰτετ οαπι 
αἰτεγο ναγϑατὶ εἴ οοπετγεαϊ ἄεδοοῖ; πὰ ραϊοῆτα, φηξὰ πον ρυΐονγθ 
Βαῖ; εἰ 4πο ραεῖο νἱγίυϊοτι φυϊά θην ρογθο αὶ αἴσῃε ἐχρεῖεγα, υἱίπτα 
βαΐοτη (ἀξ γ δίυε δϑρογηδγὶ ορογίθαῖ, ἰπ οἷϑ ιιδὲ δ γϑγιτω ρῃθ}1- 
σδγατ οτπιδϑ ρεγίϊποης πεοοϑ86 οὶ! ἀἰδρπίδγε δἴφπε Ὄχρίϊοαγε. 
φαοπίδιη οπὶπι ἀοτητθ ααπίεπι οπιηπὶδ ρᾶγθ εἰν ταιῖ8 ε8ὲ, μδ6 δηΐθτι 
ἄοπιαθ ρασγῖθς, ρανιϊδ δυΐθπι υἰγίυϊοιν δά τοῖϊπ υἱτιαξθαν ἰπἴπετὶ 
οροτῖεϊ, πδοεβ8θ δϑὲ τηδριϑιγδίυϑ δά οἰν ται δίδιθτη ἱπίπεπῖθβ ρθε- 
τοῦ εἴ ωυΐοτοβ δγαάίγο, δἰ φυϊά θη αἰ ἰφυϊὰ τείοτγι δἦ ἰά πὶ οἰν!ϊα5 Βοηδ 
εἰ Βεπὸ πιογδῖδ εἰξ, ἔσαν Ῥιογοδ ΒΟΠΟ8 6856 ἴππι πη] Ἔγο8 Βοπδβ. δὲ 
Πδοδσϑδο γοΐογι : πᾶπὶ πηηϊΐεσγεα συϊάσθπι Ποπηίπυτα ἰἰβογοότγτιπν ρᾶτα 
αἰπιϊάϊα διιπῖ, εχ ρυ εγῖβ γεγο ραγιοῖρθδ οἱ δοοῖϊ βπηΐ σοὶ μι] θα α 
εἰ οἰνίταιῖ6 ἀἠπιϊπιϑιγαιτοηῖθ. αύᾶγα φηοπίαπι ἂς ᾿ἷ5 φηΐάοπι ἐχρ ἰοα- 

30 ἴππὶ ἂς ἀϊδιϊποία πη δδὶ, ἀθ γϑι ᾳοΐβ δηΐθτι ἐπ 6115 ΠΡ τὴ ἀϊσθη ἀυτα 

30 δατοϊπἰοιγαπάδα ἔοτιπα ἱπερίσετγε, εἴ αυΐθυϑ υεἴαπίηγ ποππα 

εἴ, οπιΐδδα πᾶς ἀϊδρυϊαίίοπς ἰἀπαποτη δρδοϊυϊδ αἴχπο δὴ ἤποτη ρεσῖ- 
ἀποῖα οἰϊπἃ ἀϊοοπάι ἔν πηι [Αοΐαπεπ, οἱ ρτίπαθτ δόγτσι 4ὶ δἰ φαϊὰ 
ἀε οριἵπιο τεῖ ρῃθ]ςαο αἀπιϊπίειγαπάδα ρθπογε ἀΐχογτπε δαὶ ἱγαάϊ- 
ἀδταπὶ κοπίθημαπι υἱάθαπιιϑ. 

1. 

Οαοηΐαπι ςοποϊϊίιπι αἴχπο ἱπειϊταϊαιπ ποδίγππι εδὲ ἀδ δοοϊδῖαϊα 
οἶνἱδ!! ςοπαίἀεταγε, φπαθπϑιν οἷξ οπππίππι ορείπιά [15 σαὶ ροϑδαπε 4πδπὰ 
τηδχῖτια εχ 9δηβδπῖα υἵνεγο, ορογίδϊ ποδ οἰΐδιη [189 τεὶ ἔπρικας 

1166 εἶν!- 
1λιε58. ηπᾶε Ρεπθ πιογαίδε Βοπίϑατε [ερὶβη8 Ἰειηροτγαῖδο ἀϊοαπίαγ, δἔ 
δὶ Ὧδε ἔοτιε δ]ΐδε δῃξ δὴ αἰϊαπιρὰ5 ἡἰςῖδε δὶπξ δὰὺϊ τ εδπίητ δε88 
Βοπδο, Ῥγίιηοπι οἱ οἱ ἰά φιοά τεοῖππ εἰ ἰά αποά πεῖς 41 οἷ ἴῃ 
Ῥτονιρίι δίηπ ἱπ οου] 8 οπηπίττο ροϑίϊητη, ἀοίνάε πὶ αἰ φπίὰ ἀρ ἰΐ8 
αἰνετδυτη ᾿4ιθοτοσα πῸπ ΡΓΟτοη9 Ποιαΐπηπι δδρίδητίαπι δὲ ἰπρεοηίασω 
διιντη οϑεπίλγε νοϊεπίίυπι 6686 υἱἀδεΐητ, δεὰ ριορίεγεα αιοὰ ἢδε, 
4πὰ6 πῦπο ϑαπῖ, ταΐπῦϑ Βϑῆδο ἃς Τεοῖϑα οἰπῖ, Ἰοοῖγοο ἤδπο ἀΐδρηῖα- 
ἰοπεῖν δησοοΡ 1886 δἴαθε ἱπδι{τπί866 υἱ ἀδατθασ. δεπιδπάυπι δαΐθτα ἰηΐ- 
τἰίοπν οὶ, φαρα εδὲ ἢ ηΐιν ἀϊδρηϊαιίοηΐε πιαχίπιθ ργοριίαπν πδίωγα. 
Ὥδοδδ8ε ἰκίππγ δοῖ ἂπῇ οἶγ 68 οπηποϑ Οπιπΐπ πὶ ΓΟΤΉ ΤΙ 6886 ΡϑΓιϊςῖροδ ἃς 
φοοΐοϑ, δῖ π.}] 8, πὶ φαοττιπήδιη ε886 4ιογηηἤλτῃ ποῦ. δἴχιθ αἱ 
ΠΏ ]11Ὁ 8 φυΐάειη ταὶ ἱπῖοσ 608 δἷξ σοπιυσπηΐο βεγὶ ὩῸπ ρο886 ἴῃ ργοπι- 
Ρία εοῖ: εἰνι[ω1}8 Ἔπῖπι ΔῸΣ γαὶ ρηθίϊοβε δἀπιϊηἰδίταπᾶδο τγαϊῖο, χπδπὶ 
Ροϊϊείωπι ταθοὶ πουηϊπδηξ, δοοϊξιδθ φπδεάδιη δϑὲ. δὲ ῥγίιπυτι βᾶπὸ 
πδοϑδϑο δδὶ ἰοοὶ ἱπίοτ δὸ8 6886 σοπιπιππίοπθπι. ἰοοπβ οπὶπι ἡηϊα 8 

42οιοἰντταιῖῖϑ8 Ὡὰπϑ δεῖ; δὲ οἶνδϑ πηΐπε ἀγρὶβ δὸ οἰν τδῖ158 ραττοἰρεο οἱ δοοἷΐ 

4“ 

δαπι. δεὰ υἱτῦπι ῥγαθοίδί, φποσητησαπαι 6 σΟΙΝΠλΠἰ 188 6886 ροῖοϑδὲ, 
δὰ οπιηΐα 6586 σοταπιππίδ ἰπ δὰ οἰνίϊαῖ 6 4π86 δἷξ Βοπὶϑ ᾿π5 τα 118 πθῦγα 
οἴνεεηπε Ῥοποῦ ἃς Βρδῖοϑ Βαβίϊητα, δη αἰϊφαα 6886 αἰϊαπα Ὡοπ 6886 
τα οὶῖιι8. ε1 Ὁ ΠΕ  δπίπν ροῖϊεεὶ οἱ ᾿ἰδ τὶ εἴ ἀχογθβ εἰ ροϑεοϑϑίοηθϑ δἰπῖ 
εἰν! θα ἰπῖεν 1ρ8ο05 φοπητπη δ, 4η θνδ πιο ηπι ἴῃ τοὶ ρῃ δ] ἴσας ἀἀπιὶϊ- 
τἀοίγον ἀλ ἔοτηπα Ρ]αϊοηα. αἷϊ δπὶπι ἰδ ϑοογδὲθθ ορογίογε ᾿θθγοο 
φὲ ἰἰχοτες εἰ ταὶ ατηϊ ἰατῖ9 δου! δῖθο ἂς ἔοσιμπδϑ 6856 ΘΟΠΙΤΏΠΗ 68. 
Βος ἰρίτητ αἴγαπι, αἴ ππης ἀδυγρδῖατγ, [ἴδ 6886 πιο ΐπ8 εϑῖ, δὴ δὰ Ἰδβθπι 
ἴω ἰἱργῖς Ρ]διοπὶο ἀθ ἰερῖρας φοτιρίδτη δοοοιητνοάδιεΐ 

2. Οὐπι πιυ]ῖδϑ δῖοι δίας παθοαὶ ἀἰ(βοηϊταϊοα ἀχόγυπι ἱπῖδτ 
ΓΆΤΑ υδ σοπητηπηϊίδδ, ἵστη ἰά Ῥτορῖεοσ φποΐ αἷϊ οροτίεγε ϑοοτα- 
166 Παϊπουποῖι Ἰεβοπὶ 6866 ἰδίαπι, ποη εἰβοίϊπτ πεῆμθ δυθηϊξ εχ τὰ- 
τίοπιρεϑ. ῥγϑεγδα δὰ δῦπι ἤπϑιη ατεπὶ αἷϊ οἰ τδιῖθτϑ ργοροείταπι 
4266 Οροτίεγε, φθερήπιοάππν πππὸ αμάομ ἠϊοῖππι ϑοῖ, Βοος ἰπϑι- 
φαῖππλ ΒΉ]]ὰ πποάο ρεγυκηῖγε ροῖεϑι. φαοπιοάο δυβοῖῃ πος οἷς ἠϊ- 
σἰἰπρτιον άππι αποτο ταοᾶο ἐπι }} Κοπάηπι, πὲμ}] οδὲ ἀοβηϊξππι πες 
ἐχρ ἰσατεὶπ. ἀϊσο διΐθια Ἡπλπὶ 6658 ἐρίατη οἰ γἹϊδῖοπι, ρεγίπὰθ χυαοὶ 
γα οἷϊ ἰοπξε ορίπια. ᾿ς δἰἶπι δΌΡροΐξ εἰ ἃ δὲ δηρροείίατι φατο 
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ϑοοίαῖεα. ἀὲχαΐ Ῥεγθρίοπατη δὲ εἰνϊίαἴοτα Ἰοπρίαϑ ῥτορτδββατι εξ 
τοθξὶδ ἃ τηδρῖ8 ὉΠ8πΊ δἰδοῖδπι η6 οἰν δἴοπι πὶ ἀδτη ἔπ τὴ ]- 
απο ἐπίπι φυδεάαπι οσῖ οἰνὶϊᾶ5 παῖαγα. αποάοὶ πιδρὶβ βαὶ ὑπᾶ, εἰ 
εχ εἰνίϊαια ἀοπιηδ οἱ εχ ἀοπιο Βόπιο οχίδίεϊ : ἀοπιαπι δπὶπι τοδϑὶθ 10 
Ὁπδπι 4υδπι εἰν δῖοπι οἱ Ἀοιιΐποῖπ τπδρὶϑ ασῦσῃ συαπι ἀοπηητα ἀἶχο- 
τἰπιι 8, Ἰααπο 4πδπινίβ ροϑοὶϊ Αἰ ἰχηΐϑ μος οἴβοετγθ, ποῦ οδὲ αοίδη πῃ 
ἴδημδη : εἰν ξδέθτη θηΐτα ἴο Ἰδὲ Γἀπάϊτυϑχαε ἀ ἰδ δ. ποῖ δηΐιπ δοίππι 
εχ ῬΙατῖθυδ ᾿οπιϊπίθη8 σοπϑιδί εἰνῖϊαϑ, νδγατο εἰΐδπν οχ ποταϊπίδαϑ 
ϑρεεῖε, ἰά 68: ογάϊπο εἴ ἰογῖαπα οὲ ἱπϑιταϊο νἱϊδο ἀἩ ογοπεῖθαϑ. πᾶπὶ 
ποη Βὲ οἰνίίαδ εχ δἰ τι 9. “ Δα οπῖτα εϑὲ Β6 1}: δοοίδίδθ, αἰϊπὰ εἰ- 
Ὑἶων. [ΠΠὰ δπὶπι ταρηϊτπἀῖπε οἵ πμπηθγο π1}}18. εδὲ, οἰΐαπι οἱ δρ οεὶσ 
δἷῖ δαῆεπι: δυχὶ τ δπΐπι οαπ88 Β6}}1 δοςοῖδιῖδϑ σοτη ρᾶΓΑᾺ δϑὶ παίηγα, 
αυεπιράταοάπτη 8ἷ πιαΐα8 ροηᾶπ8 ρἰυ5 ἔγαμαὶ αἴχας δυίεται. 
δυΐοτη τὰ ἀἰϊίίζεγει εἰ οἰν ϊδ8 ἃ ξεπῖο, ὉΒῚ ἡπὶα5 ρος πα πο ἢοα 
Ρετ νἷοοϑ ἀἰνίϑα οτίξ, δδαὰ Ασοβάτπι τρογὰ ἀΐϑρεγδα. εχ αυΐθαϑ δαΐετη 
τεβὺρ Ὀπῦτι βογί οροτῖεϊ, ἐδ γεβ ϑρεοῖα ἱπίεσ 86 ἀἰεγηηε. 488- 30 
τορίδσ δοαῃα α5 παι εἴ τθοΐργοςδ εἰν ἰαῖεδ τποῖαγ δὲ σοπϑουτδὶ 

Ἰποο ππιοθ, 4ποτηδάἀπιοάατι ἐπ Πρ τῖθ ἂς τποτίδυϑ δηῖδα ἀἰεϊαπι δῖ, 
φαοπίαπι εἰ ἴπ [ἰδ εγῖο Βοπνϊπίο8 ἴση δεαυδὶ π8 πδοθϑ86 δῖ μος 
ἴμεδ86. βετί δπὶπι ὩῸΠ Ροϊεδβὲ υἱ δἰ ποι]! ρογαπὶ τηϑρὶ δἰταϊα, σε ὰ δῖ 
εἴπ! δῦπποβ δυὲ δἰΐο χφιοάδιν οσγήϊπε δὺῖ ἴθτηροσθ. δῖιαας ἣος 
τροάο δυδηὶξ πἴ οπιπθ8 τοὶ μὰ Β]οαα ῥσαδϑὶπξ βογαπίαα8 τηδρὶδῖγα- 
ἴππι, χποπιδάτποάτπι οἱ βαΐογο εἰ ἔα τὶ ἱπίθγ 88 αἰϊεσθδγοηξ δἰ ποῦ 
ΘΕΉΙΡΟΓ διίΐίογεδ ϑϑϑεηΐ οἱ [γί σαοπίδηι δυΐειη ργδοϑίαι αὐ βοθδ 
Οπῖπθϑ ἰϊα 6886 τἴ ϑυπε, ἴη 14 ἀποάυθ 486 δά δοςἰδἰδίθτῃ οἰνι! οπὶ 
Ρεγάπεηϊ πἰτηΐττπι δαῖτ δὲ δοβάθπι βθιρΕΥ ργβθεββα, δἱ βεγί ροβ- 
δἷ:. ἀρυὰ αιοδ δυΐεπι πος βογί ποη ροϊοεὶ, 4π|ὰ πιθοῦ δυπὶ Δ64π8- ὁ 
168. παῖιγα, ϑἰ ταις απία ἰπϑίατα δϑὲ (θῖνα βοπῦν ὁἶνα τηϑίππι εἷς 
τεῖ Ῥαβ] σα ῥγαθθῦδα εἰ πρδρίδιγδίππι βεγο ΓΘ) οπηη68 οἷῃϑ δε88 ρᾶγ- 
είρεθ, ρα δο8 ργδϑδῖαϊ υἱοϊδοϊ τυ ΐπ θη ἱπιϊτατὶ, αἰ δεχπδὶθς υἹοῖβ8- 
δἰπι οδάδηϊ πουΐβ τηλρίδίγαιρπδ, οἰ τα !τεν αἴης [ἰ αὶ ἱπιθο ργαοίαε- 
ταπῖ δἰ18 οοποοδϑαγιπῖ, 811} πη Κεγπηῖ πιδρ δ: Γαῖηπι, 8111 ραγεηὶ 
υἱοἰδοῖπι, υϑὶ αἱ 81} ἰδοι. δά εαπάεπι ἰρὶτὰτ πιοάυπι θόγττι αὶ τεὶ 
Ραβ] εις ργδθδυηξ δε 8]1ο9 ταδρίδιγαῖι8 ξεῖπιηΐ. Πἰο θὲ ἰριτ εχ Ηἷ8 
Ἀπιο Πχογα ἤθαυο οἰν ται παϊάγδτω ἔστε αἱ ἰϊὰ βοΐ ππὰ, χποπιδάτπιο- 
ἄππι ἀΐουπι φυΐάαπι; εἰ ἰὰ χυοὰ ΔΡ {ΠΠ1 5 4παπι πιδχίπνστη Βοπππ ἐπ 
εἰν δας ἀϊοϊηπι 6δ8ὲ, οἰνιαἴοα ρειάογε ἂς ἀβϊογα. διῖφαϊ ουΐυσχαδ 
ταὶ Βοπαπι ὩΠΑΠΙ]ΌΔΤΉ4ι16 τὲπὶ οοηδετυδῖ. ρεγδρίουτιπι οἴδαπι εχ δἰΐα 10 
ταϊίοης δεῖ, διαεγα οἰνίἴαῖετι Ρ] 65 πίμηῖο υπδπὶ ἴασογε βου 6846 ΠῈ1- 
᾿ΐα4. ἀοπιυϑ οηΐϊῃ ταϑ ααδϑάδπι εϑὲ δαΐδ 'ρ8α (Ορ118 πηλρὶς οοπῖοηϊδ 
4πῆμι Βοῖπο ππη8, εἰν 88 φῦδπι ἤοιηιν. οἵ νοτο υἱ δοίη ἴὰπι ἀσπηῦτω 
Ῥτορτίε οἶνιϊδ8 6886, οὔπι δυεπῖξ οἴ ταθ] ἰϊπἀϊπὶα δοοϊεῖαδα διῖδ ἴρϑὰ 
ορίδιδ εἰ σορ[19 σπτδη δῖα δίχυθ σοπίθπια τἶταῖ. οἱ ἱξίτησ φηοά βοΐ 
ἴρϑαπι ορίθηδ πιαρίβ φοπιθηϊοπι 69, Ορία  Ἰἰα5 60 εδὶ ποὰ εϑὶ πιΐπυϑ, 
ἐγβοὸ εἴ αποά πιΐπιι9 εϑὲ ὑπππι, Ε0 4π04 ε68ῖἴ τηορία ορωρίϊϊας ἐδ. 

3. Νεσῃε ρόγγο δὶ ἀεπιῦϑ ἤος 6486 ορίϊπιιμι, δοο  εἰδίοτι 6886 
4υδπι πιρχΐπιθ ππῶπὶ, ἣος ὁ τοϊΐοης νἱήζεῖατ ἀοπιοποϊγατί, δ] οὐππ δα 
ἴσθι] ἀΐοαηὶ ταδαπν εἴ πο ταδῦπι. ἧος δηΐπὶ δίρποπι αἴθε ἀγρὰ- 
τοδηϊαιη 6686 ρυϊαῖ ϑοοτγαῖδϑ οἰνἱϊδίοτι ρεγίθοϊε δοδ6 ππᾶπι. πᾶτῃ 20 
τοχ οὔθ ἄπορα τηοὰϊδ ἐπε}! ὶ ροῖοϑὲ. δἱ ἰρίτηγ 18 δοεὶρίαἴησ αἱ 
δ'προ! δε ππαρααίβαπο, [οτῖδθβε τηδρὶο ἰά [ποτὶξ παρά νυ]ςξ εἴβοεσε 
ϑοοζγαῖδν. πυποαυΐφηης οπἷπι Α]ΐτπν δηηπν ἀϊοεῖ οαππάεπι εἰ ἀχόγεια 
βΌΔΙα πᾶσι; εἰ ἀδ (δου ῃαῖῖθυε ἃς ἰοντιππῖν, ἀεχαο ᾿ς χπδα Ποπιὶ- 
πἰδπρ δυθηΐγε δοΪθηι, δίπηλ ον δοπιΐεξ, πυπς δαΐδαν ποη ἰΐα ἀἰςοπὶ 
4εῖ οοπιπιππὶυδβηχοτίραι εὲ ΠΡ τὶς τιπίασ : υθγητ οσπο8 σαί  οπι 
ἄϊοοπε, δεὰ πολ δἰπραδ; ἰζοπιχας γεῖὶ [ατα ]ἴαγεπν ουήποθ αυΐ οι 
ϑυδηπι 6886 ἀϊοοπῖ, δε ποπ ἀπυϑασίδη δοιίτι δἰπροϊδιϊπι. 6886 ἱᾳὶ- 
ἴὰτ ἔδ!]δοεπι γαϊοοἰπδίόπειι ἰπ υοος οτηηδθ, Δρραγοῖ. οἵηπδα δπΐ τη 
εἴ πιγηπιάης εἴ ρατγία οἱ ἱπιραγία ἐπὶ, ργορίεσεα συοά ἠπρ !οἰτος 
ἀϊοππίαγ; εἰ ἴπ ἀδερα!ατοπῖθαν 89 ϑεγιποπίροδ ταϊίοπο κίβπαπε [{πϊ- 30 

«βἰοθαθ ἂς [Ἀ]]σδ5. ἀθΒργορίοῦ οἵηπο ἰάοτα ἀΐσεγε δαθάειπηπε υο- 
σειν πιϊϊῖογθ θπὸ 4υΐάεπι τηοάο ργϑθοϊογθμη δδὲ, ββὰ ποὴ δὲ ἴαβ, 
αἰϊογο δπῖεπν πιοὶο πἰ}}} υαἱοὶ δὰ οοποογήϊατη οοπςἰαπατα. ργαθ- 
ἴεγεα αἰϊπά τηαϊυπι ἱποοὶ ἴῃ δὸ φῃοά ἃ ϑοοτγαῖς ἡἠϊοϊασ. πᾶσα ἀποά 
Ἰατίπιοτηπι σοτηηαπε δϑὲ, ἴῃ 60 Ῥγοουγαπάο τηϊπίπιδ αἰ επάα αἱ: 
᾿ πββεῖα, τεγτιπὶ δπὶπι ργορυαττιγη τραχίπιδπι σγατι Πα οπὶ, ςοτηῖθυ- 
πίππε δὺυϊ τοϊπογεπι δὺϊ απδπῖα δὰ αιειβαης αἰϊϊωεῖ. πᾶπη Ῥγϑεῖθγ 
δὲλλε οδηϑᾷβ 60 δῃπὶ ἴῃ γοθδ ςοτοτηηῖθον περ βεριίοτεθ, φαοά δῶ 
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Αἰδβ σαταα 6680 ὀχ πποηξ, χαειπαάπιοάηπι ουθηΐγο 9016: ἵπ τηϊτιὶ- 
ϑἴογιῖδ υδυπα θυ δ δογυρηδ: τυ ἱἶ δηΐπι ἕδιλο ! ἰπτεγάππι ἀεῖο- 
χὸαϑ ἑαυ ἰδηϊαῦ ἂς τηϊπἰϑῖσδηϊξ αυϑαι ραποίογοσ. Βθηϊ δαΐειη πηϊοαὶ- 
486 εἶνὶ τα}}16 ΕἸ; δἴχας δῖ ποη πὶ ουΐποαπα δἢϊ ϑιπὶ, 564 ουΐη511 εἴ 

{2624 11 Ρεὶ δες Αἰΐαθ οϑῖ: ἰἴδαφις οπιπθα δἰ πη ]ἶτας ΠΡ αγοϑ περ ἰξεπῖ. 
ΡΓδεῖεγθα ππυϑχυίδααο οἶνεπι εἶνε Βὲπα γοῖι ϑυᾶπι βεγθηῖδιῃ ῖνα 
σᾶ ΐα ψογεηἴθτη, ἀπ ονιβουθαμὲ παϊηδΓΟ δῖ, Β] απ δυιηπι 6886 αἰοῖϊ, 
ψουϑὶ ργαιία, εἰς Β]ἴπ8 τϑπ8 ἀπὸ {ΠΠ1Ππ5 δαὶ 1Π|{π8 εδὲ; δίψῃ πος πιοάο 
Δρρδ αὶ Ὡπαπι4αοπιαπο οχ πὶ ες οἰνῖθυ8, δαὶ φποίϊᾳοοὶ οἰνῖθυδ οοη- 
δἰδὶ οἰνιϊαδ, ἸΙάφος ἀπθϊαυ8 οἱ ᾿δϑοίϊαυθ, οβδουγππι δπὶπι οδὲ οοΐ 
δοοίάἀετιξ αἰ ργοογοαῖαϑ ΒΡ 60 οἷῖ Α] 18, οἱ σὩπι ρτγοογδαῖαϑ δοῖ, Γπϑγὶς 
δεγυδῖμδ. αἰαῃΐ Ὠΐγαχ πιοἰϊω8 δϑὲ ἰΐα πιδυϊω ἀϊοδγα ππαπηθδηπε 
Ἰάοπι Δρρειϊδῦῖοθ, φαοά δἷξ ἀπηπὶ ἀς ἀυοραθ μοπιΐπηπε πα]! ΡῈ 8 δας 
ἂς ἀεοῖοϑ Ἰη1}}16 Βοπιϊοῖδαδ, δὰ ροϊτίπϑ αὐ παπς ἱπ οἰν δι! 8 τι δῦτῃ 

10 ἀϊευπεῦ δἰΐαϑ Ἔπίπι Α]ΐιμ φαππι, αἰΐπϑ ἰγαῖγεπι ϑυππι σαθάδῃι δρρεὶ- 
ἰαῖ, αἰϊυ5 ραῖγτιθ πὶ ϑεὲὰ οοηϑοΡτίπηπι, δαὶ αἰΐο αποάδιι οορπδιοπὶϑ 
860 ἘελΡβαοίμῆε ποπιῖῃς, γεὶ εχ ϑαηρυίΐαε γε] οχ δἰ'αὰ σοπίαποιϊοηα 
εἰ αἰβηίϊαια ρυίπιυπν ϑ8, ἀοἰπάς δαογασι, ργαείογδα αἰΐυπι σαγίαϊομι 
δαὶ {τὶ δα ει. β8αξι8 ἐδὲ επὲτι αἰΐψαοπι τϊμὶ ρτίν αν ἂς ργορτίυπι σοπ- 
δοβεϊπαπι 6686 ΄υᾶπι μος πιοὰο ΑἸυπι. Ὑδγαπίαπηοι πὸ πος αιϊάθτῃ 
εἴυξι ροΐεδι, φυΐα ποππ}}} οαἰδεϊπιοπὶ 8πο5 ἔγαῖγοϑ θ986 δὲ Ἀ]109 εἱ 
Ραῖγεβ εἰ πιαῖγθ: δα δἰπι! ΠΠτπ ἀϊ πὶ ΝῸ 5. δηΐπι ΑἸ οι οὐπὶ ραγδιθυ9 
πιδοεϑε8 εϑὲ εἷδ βάεπι βοτί πιπίθδς οορπαιίοπίβ ἂς ργορί παπί διΐδ, 
πηυοά εἴϊαπι [αἰεηϊας φυϊάαπι δοτπῖν 4ηὶ ἴογγας οἰγοῦϊίι9 δι ἀϊο 86 

30 ἰγαοίδαϊ εΥ̓σπῖγα: 6886 δηλῃ αὶ αϑάδπι ϑαροτγίοτία υἰργας κει θα8 
ςοπιπσηθδ. ὑχογας ἐγαἀίάεγαπε, ἢ 1105 ροιτὸ παῖοβ ἀϊνίἀεγα ἱπῖογ 86. 
δα ἰοσπαᾶγυτι δἰ τη Πα ἀϊπιΡθυ8. δαπὲ διῖθπν ποηπη] 6 δἰΐδιῃ δἰ ἴα γατη 
διῆιπ δηεϊιτπι ἐθεπΐπαθ, αἰ φυλο οἵ υάοςδα, 4886 νδ]ὴδ δίπ}] 68 ραϊγὶ- 
Βὺ9 Α]ο9. δἄδγε δοίθηϊ δθαρῖθ πδίαγα; χηειπαάπιοάμπι ἐαπα {|| 
ῬΜαγϑαὶῖςα, φιδα [πδὶα ἀρρεϊἰαἴα ε5ξ. 

ἧς Ῥταοίοεγοα οἰίαπη [οϊπνάσαι ἱποοταπιοάα εἰ ἀἰ βου] δῖθ8 ποη 
οϑὲ ἔδο!]ς νἱϊατε 115 φαΐ μδπς οοπιπιμεἰἰδίδτη σοπιραγαπῆ, νοτθὶ ρταῖία 
ψέγρογα ςοπιαπιοϊΐοβα εἰ οδαάεϑ, δἰ ἰδ5 ἰπυΐι8 αἤτηΐβ8δα5 δ] ἴαϑ δροηΐδ, 
εἰ πιδϊεὐϊοία; φποτυπι αἰϊαυϊὰ βοτὶ ἰῃ ραῖγθα εἰ πιαῖγεβ, εἰ 605 πὶ 
ποη ἰοηρε δρϑῆπε ἃ οορπδίίοῃθ εἰ σοτηπηηπίοηε δαηψαϊαΐ8, πείατι πιῇ 

30 δϑῖ, ποη ἰΐοπι ἰπ 608 απὶ ἰοπρίαϑ τοπιοῖϊ βππὲ. “αίπ οἰίαπι πϑοα888 
εδὲ παυϊυδπιοάϊ ἔροίμοτα 6886 σγοδτίοτα ὡρπὰ 6085 4αΐ πίον 86 ἵρπο- 
τῶπὶ ἀυῶπι ἀριιὰ 608 4ηΐ πίον 38 ποῖϊ δπηξ. εἴ οὔπι δἀπιίδϑα ϑηπῖ, 
δριιά εο8 φυίάοπι 4πὶ ἱπῖδτ 8ὲ ποῖϊ ϑυπῖ, παίατα τοσγῶπι ἰδγὲ τ ὁχ- 
Ἰαϊίοπεβ δ φαιϊδίδοϊί ὁπ πϑὶϊδῖδθ ᾿ερὶ ύβαυθ ἃς πιοτίθιτιβ γεςερῖδα 
πῖ: δρυὰ δὸ8 γθτοὸ σαὶ ἰπίογ 86 ἱποῖΐ ϑηπὶ, πα]]ὰ. δϑηγάιιτι το σο 

εεῖ, θυ χαὶ Ἀ]106 ἴδοι: οοπιτηπαθδ, οοποῦδίϊηπι φοΐπτι ἀπιδποθυϑ 
δἀοπιῖθ86, πόας αιπδηάϊ [ἰςεπεδπι οἱ δἰἴοϑ υθη8 αἰϊαϑαῃης σοπϑαεῖα- 
ἀϊπεα ρϑίγί οππὶ ἡ]1ο Γγαϊγίαπε εἴτι ἔγαϊγε εἴ δοτογθ, οπιηίατη τπαχῖπιθ 
ἡπάδοοταϑ, φποπίαπι δὲ δῖπᾶγε εοΐπτι τγρ ϑϑίπναμι εδὲ, νυ δἰ α͵ϑ8ε ἃς ργο- 
διδυΐδδε. ἀρουγήάυπι {ΠΠπὰ αποηας, οοπουβίϊαπι φηΐάοπι ἘΠΚΘΌΑ 
θΠ]]απὶ αἰΐαπι ΟΡ οδιδᾶπι χῦαπι αιοα δοτίδ εἰ ψαϊίήα εχ τὰ Νεπεγθᾶ 
Ὡδροϊϊπτ υοϊπρίαϑ: αἴγηπι αὐυΐδτα Ν Ὑἱ ρδίεγ δὶ ἈΠ ϊπ8 πεοπε, πἰγαπι 
ἘΜ {γαῖγαϑ ἱπίθν 86. πϑοπα, ΜΕ] τεΐδετα οχί ϑιίπιαϑϑα, υἱάοῖθτ ροῖτο 
ἐχρεάϊγε δρτίοο]ῖς ροιία8 οοπιπηθμ 68 6886 ἰπῖετ ᾽ρ808 πχοτδϑ οἱ [ἴ86- 

δ᾽ Τοβ χυᾶτπι οπϑιοαἶ μηδ. πιΐπη8 επίπι ἙΟπΊΓΑΒΘΙΌΤ ἵἱπέογ 609 δηιϊοιτία, 
οἱ οουπηπηδα δίπὶ ἰροτὶ εἰ Ὠχοότγεδ: δὲ ἴ]ε5 οροτίεϊ 6586 609 χαὶ 
ἱπεροῦίο ϑη δίδου δαπὲ, πὶ ρατεαπὶ παρ ϑιταῖῦμια εἰ πὲ σεβα8 πουΐβ 
“ἴπάδαπὶ. οπιπῖπο δαϊοπὶ πδοοδ88 6δὲ ᾿ΟΠΙΓΕΓΙΌΠῚ ΘΌΣΠΤΙ ΓΕΤΏΠΙ 4Ππ8- 
τασι εἰζεοτγίοο 5 σοηγεπὶϊ 6896 [ρον γεοῖς οοπϑἰοϊδαῖ ςοπγαυϊα πιο 
εἶπιϑ οδτ586, ρτορῖογ 4πᾶμη οδπδᾶτῃ ϑοογδῖθ ραϊαὶ ἐἃ 4π86 δὰ ᾿ἴδετοϑ 
εἴ ἀχογὲϑ ρεγιίηεπι ἐϊα 6666 ἀϊοεπάα ἃς δἰαιιεπῆα, εχ [αἰ; ἰεξε ἐνὸ- 
Ὡΐγδ. παπὶ δἱ διηϊοἰτἰαπν Ῥοπογηπι πιαχίπιππη 666 οἷν δε ἀγρὶ- 
Ἰγατοῦτ: δὶς δπῖπι δὰ δεαϊίοποπι ἐδοϊοπάδπὶ ταϊπίπι ἱπιροἰ]δπίατ: οἱ 

10 εἰνί τατον 6486 τπαπι πιαχίπιο ἰδαλαὶ δοοτγαῖθ; 4ποά εἰ υἱάδῖον οἱ 1116 
ἀϊοῖς 6886 διπὶοἰ ἴα πυππαδ, φαειηδάτηοππν ἴα ϑεττποοΐ δ π8 ἀπιαϊοτί!9 
ϑοἶπιαα ἀΐσοτα Ατὶδιορβαπδηι δπιαηῖθδ, ργορίετεα αποὰ υϑποιπεπίοῦ 
δπιδηΐῖ, ἔθ ρεγε σοαριηεπίαγὶ εἴ ςοϑ  ἐϑοογο οἷ ἀπ! 08 εχ ἤθποθπϑ πππὶ 
εἴϊο!. παρδδδα ἰρίτηῦ οδὲ ῃΐο χαίεπι υοἰ διπθο8 γοἱ ππίνπι ἰπιογ 586, 
ἴῃ οἰνἰϊαῖε γεγο ἀπυϊοί ἴατη αιαϑὶ πἰπιΐα ἀπ ἀϊ! υἴδτη 6586 ργορῖες ἴα- 
Ἰεῖι οοπιπιυπίοποπι, τηϊπίπιδαις ἀἰςετα δπὶ πιοππὶ Αἰΐππι ρδΐγοτη ἀαξ 
ταοῖιπὶ ραΐτοιν Β] ἸΏ. ἀδόν ἐγιϑϑνα δηΐπὶ οχίβηπην ἀπ]ς δ 8 πη πη] ἴδπὶ 
ἀχύδαι δἀπιίχίαπιὶ τετηροεγαιίοπεπι οἴβοῖξ ἱποορηίϊαπι εἰ δῈ} δεῦϑατι 

.ῈΕΒΕΡΌΒΙΈΟΔΘΑ 1. . 

ποῦ οκάθηΐετα, οἷο δυδηὶξ πὶ ργορῖεγ οοπϊπποϊουοιι εἰ Ῥγορίβαε- 
δῖοπι τηπίηδηι ἐχ ᾿ΐ9 πουιίμιρτια ργο βοϊβοθηίθπι πα πίττα ΟΌΓΔΙΒ 20 
Βαρδδὶ ἴῃ 11} γοὶ ρῃθ]ίοας «ἀπιίηϊδίγδη ἀδδ ἔοτταα πὶ ραῖοῦ ἱαπααᾶπι 
Δἰϊογαπι αὐὶ Αἤΐπϑ ἰδπυαπι ραιτία, [γαῖγεϑ ἴδῆφηδπν ἰγαῖγαπι, οὕτα οἱ 
Βος ἴδπιδη Ὡροθϑϑαγίθη. ἄπο οπὶπι δαπΐ 4686 Ποτιΐπεϑ δὰ σῶγδα- 
ἄπιῃ δἴφυθ δυναπάππι ππαχίπιθ ἱπιρ 6 πε, ργοόρταίη δἰιφυίϊά 6986 εἰ 
Ὡπίοσπι, ΦΠΟΓαπΙ πΘαΐγαπι 115 δυρρείετε ροῖεϑι 4ιυϊΐ ἰπ τα ρυβ]ῖοὰ ἃ 
τησιϊταϊα νογϑαπίαγ. ἰᾶπὶ γεγο ἀθ Αἰ 5, πὶ παδουπίαν, Αἰ} χαυίάετι 
ΔΡ ἀρτίςοἹβ εἰ οριβεῖίβυς δὰ οποιοάδϑ, αἰνίβ ἀπῖθι ἃ οὐδιοάϊβεα δὰ 
ορίῆςες ᾿γαπϑίογεη ἀῖδ, πιᾶρπαπὶ μα εῖ σοηζαδίοποπι δο ρετιαγρδῦο- 
δι, 4ποπᾶπι τποάο πος δῖ Γυϊυγαπι. ἴπππὶ ἤδοδδδε δὲ 605 46] κἃ- 
ἄπηῖ ἃς ἰταποίογαπε, φαϊρας 4808 ἰγαάαπὶ ποι ἰξβόγαγε. ργβεΐετγεα 
χπδε ἰάτι ρτί ἀοπι ἀϊοῖα δαπε, ἴπ ᾿ν15 πιᾶξὶβ ἐνβηϊαπῖ πο 6588 68ῖ, ποῖθρε Ὁ 
Ἰπμοποδῖα οἵ οοπίππρ ]ο5ὰ γοσρογα, δίποῦθδ, οδθὰθ8, ποῊ οπὶπι 8πι- 
Ρἱϊις Τταῖγεϑ δὲ ἰἸρόγοβ δὲ ραῖγθ οἱ τηδῖτϑϑ δρρϑίαπὶ ᾿1 χηΐ «δ οἷ: 
τἱραϑ τἰταά εἰ δαπὲ, ραϊα οὨδιοαμα9, πε απα ταγϑαν ἰἱ φαὶ δραά οὐσῖο- 
ἀεϑ παιὶ δαπῖ, 118 οἰνίθυϑ ἰγαάϊτ, α γογοδπίαγ ἂπξ οονεαηξ πὸ χαϊὰ 
ἴα]6 δάἀπιππῖαπε ργορῖογ οορπαϊίοπετα. 46 ἰδ εγογυπι ἰρίϊατ εἰ ἀχόγασε 
οοπηπιιπίοπο ἢος τποάο ἀϊδιποὶππι δας δχρ]ϊοδίπμι 5ϊξ. ο 

5. ϑεχυίϊας ἀοίποορβ αἱ ἀδ οἰνίπιτν Βοπὶδ ἂς ἴϑου τΔΠΡαε τεὶ 
ἐαπι" Ἰατὶς νἱάθαπιπ8, φποπιοῖο 688 οοπδι τυ! ορογῖοδι ἰΐ5 φαὶ ορπα 
γαῖ ρῃθ σα δαἀπαϊηἰϑιγαϊΐοπα ὑϑατὶ δαπὲ, αἰτοτα ΘΟπημ 68. ὩΘΟΒ6. 
Ῥοϑϑξ δυΐεπι ἧπος ΔΙ14ηΐ8 δἰΐδπι δθογϑὶπι 8 ἰἰϊ8 φαδε ϑῃπὶ ἀε ᾿ρεσὼ 
εἴ Ὀχοτῖθπε ἰερε ϑοογαῖῖβ ϑαποϊϊα οσοποίάογαγα, 6ᾶ- ἀϊςο {ηδὲ δᾷ [8- 2 
οη]ταῖοϑ δὲ Γοτιαπὰϑ ρογϊπϑαῖ: πἴγατι εἴΐατι εἰ ρτορτίδ εἰ δερδγαὶδ 
δἷἴηι 114 ἀε ἀχοτίραβ εἰ ΕΒ οτῖϑ, φπεπια ἀπο άατι πες ϑυπὶ δραὰ οἵ- 
Ὧ68, ροϑϑ65ϑίοπδϑ δὲ ὕ80πὶ {τπιοἴπιη σΟΠΙΠΊΠΠ68 6566 π56]}1π δι, γεγὰ 
δταϊία ἀρτοῖ οἱ [τη ἀο8 86 οτϑίπι ροϑβοἰ ἀετί, ἰγποῖαϑ ααξεπι ἱπ ςοταπιῦμα 
ςΟ]]αῖος σοπϑιμαὶ (φαοά ἀρν τ ἐδ παῖίΐοποϑ [δοϊαπι), ἀπ οΟυΤα ἀξτο8 
αυϊάοπι 6586 σοτηπιῃπο8 δἱ ἀγατὶ ςουητηυπίϊογ, ἐγαοῖπα δαΐεται ἀϊτιάϊ 
δὰ ῥτορτῖοϑ ουἴυσαας πδὺ8 (ἀϊςιπέατ δηΐθια ποπηα}}! Βαγραγὶ εὔδτα 
πος τηοάο ἱπῖετ 86 τὸ5 φοπηπηηίοαγα), δ δὲ ἔππάοϑ οἱ ἔττιοῖτιβ 6886 
φοιητηηπ 68. δἱ ἰρίτατ 411} δἷπὶ φαΐ ἀρτοβ οοἰαπὶ, αἰΐας τποάπ8 ἐαετί, 
ἴσχαε [αοϊ]οτ ἴσας ἐχρϑάϊογ. δἴη ἱρϑὶ 3ἰδὶ οοΐαπὶ εἰ ἰὩβόγεση ρετζ- 10 
ἔοταπι ἰπ ἰϊ8 φῆδα δὰ ἀρτοβ εἰ σδίεγας ροβϑϑεϑϑίοπες ρεγίίβεπι, Ρίαγοϑ 
πος αἴεγας ἀϊβοα]ταῖθθ. πιὰ ουΐη πὶ ἰγαεπάο εἰ ἱπ ορεζε ἴβοιθμο 
Ἰαβογοχας δυξίεγευθἀο πη εβὲ δεαυδ  λ8 86 ἰπβεφαδί αι, πδοοιβα 
ε5ῖ οτἰ πιϊπδεοποϑ δὲ χυογο δα οτἰτὶ δάνοτγϑηϑ 605 σαὶ [γαππῖτιτ συλάετα 
ταο Εἴ5 ἀὐΐ ροτοῖρίππὶ ππαΐία, ρᾶγνοϑ δπΐοπι ἰαβογος οὐρὶαπὶ, 8 5 
4υϊ ραπεΐογα χυίοπι ροτγοὶρὶ πη, Ρἴωτγοβ δυΐθι ἰαθογο5 φαἤεττιπὶ. ἴπ 
ϑυτητηῶ, σὨπι Ὡπῶ Υἴγϑγα δὲ γοτπι οτπ ηἶθτπ Ππιπᾶπδγτιπὶ σΟΤΩΤΠΌΤΩΟ- 
ποῖπ μά ογὸ αἰ Γῆς 16 οἷξ, ἔὰπι πιαχίπιο ἰαἰΐαπι. ἰάψαε ἀφοϊατγαπὶ οόττιτα 
την ππᾶ ΡογΓορβγίπϑιῖογ σοπιπεμηἰϊαῖοϑ: ργορθιποάμπι εμέ Ῥὶοτῖπεὶ 
ἰδεϊοπῖοα 46 τορῦ ἃπῖα ροάθβ ροοίτῖϑ εἰ ραγνῖϑ αγαυθϑ ἱπίετ Ξε οἵ- 

[επϑίοποα αἴφηδ πὶ πιϊοϊ εἴας 5πβοὶρίαπε. ργδοίεγοα ὑθγο ἴῃ 605 ἔδιπῃ- 
Ἰο5 πιοχίπηθ οὔξοη ϊπνπσ, σπόστπν Θροτὶα δὰ πιϊηϊδῖογία υδξαϊα εἰ αῦο- '’ 
εἰάϊαπα ῥ᾽ τί πνινπι αὐΐπνιγ. Βοηότγονι ἱρίτοτ, φυᾶδ ἃ σπόσοο ρουσδες- 
ἴπσ, σοιπταπηϊοαιο οἵ ἢα5 δὲ αἰκι5. μαρεῖ ἀπ βου αῖαα, φυο τισεο 

δυΐοτπ παπὸ υἱνίτιγ, πος 5ἱ οἵ Βοπὶς πιοτίρης οτπδίηπι αἴσπα ἴπ οΥ- 

ἀϊποιι αὐ άποίονι δὲ γοοεῖς ᾿δρῖρθιιβ τοπιρογαίωπι {ποτῖς, πὸπ Ρδυϊΐο 
Ρτδοοδιϊτογίε. μα Βὶς δηΐπι ἰὰ φυοά οχ πἰγοσῦθ Ρτὸ Ποϊδεϊϊαγ οὐπε- 

χοῦ. σοταπνοίζηπι ἀὐξοτη ΘΧ πἴτοσῦδ Ρτγοῆς ἰ5εθη5 ἄϊοο δὲ ᾳυοὰ εχ 

Βοπογῶπι σοπηπιιπίοπο δὲ αυοά ΟΧ Ρτορτίθϊαϊο οτἰζατ, οροσγίες ἐπῖπι 

Βοπᾶ υοᾶδιι πιοίΐο 6556 οοτηπιιηΐα, οἰ οἶτον δὲ απίνεγοο ργορεῖδ, 
ουγαϊΐοποβ δπΐπι Βοποότωπι εἰἰνίδαθ οτἰπαϊπαιΐοπθα δὲ φηθγεῖας ἔπατ 
605 ποὴ ρίρπθιξ, δοὰ ροϊϊι {4 ἀπιρ ποι υπίητ εἴ ογεβοοπὲ πποσαο- 
46 ἰδηαύαιη τοὶ ργοργίαθ αῆχο δἴαπο ἱπουπιβοηῖο. Ῥγορίεν υἱγῖα- 

ἴοι νοτὸ δα αἰοπαὶ ἑαουϊαϊοπι Βοπᾶ, πὲ 6ϑὲ ἱπ ργουογθῖο, ἀπαΐσοστῖν Ὁ 
δτοτξ οοιπτιπία, οαλὰ ἀπΐοπι διΐαπι πῦπο ἱπ παϊδυθάαπι εἰν θῖνα: 
μυϊπδοσπιοῦϊ σοποποιυαἰπὶσ ἰποττηαία ἀδδογιρεῖο δοῖ, φαδεῖ δοοθοπ 
ποτὶ πὸπ ροδβδὶῖ, ἴχπη Ὑδγὸ τπαχίπιθ ἵπ ὨΓΡ 68 σοοθγος οἱ οὐν δῖε 
ἄυαθ Βὲπ βιβογπδηῖοτ, ρατγεῖπν μυϊαδοοπιοάϊ νἱνεπᾶϊ εοποπεῦᾶο 
ἱπιγοάηοῖα 6δξ, ρανεῖπι ἱπιγοάπεὶ ροσεῖε: ργορτίο εὐὰπ σαβαπεα εξ 
Ῥτίναϊο ἴατο θοπᾶ Ροϑβοϊάδη5 Ραγιῖΐπι ρᾷ οοὐοοῦδξ διηνοια, Ρᾶγῆσσι 

15. πεϊξην. τξ σοπιπηαπὶ να: ΘΧδιΪ ρταϊῖοα «απι ᾿ἀςροδπεινοπα εξ 
δεγυῖδ αἰϊέτισ ἰτον αἰτογίηβ, ρθη ἴφϑων, πῇ δυΐδ, δὲ ρυδδίεγεα ἐχὼ 

δὲ σδηΐθας δὲ υἱαιίοο, δἱ φυὶς ἔοσέθ ἴῃ ἀρτῖφ ἱπαπῖα δὲ ταΐπτς ἐπεϊσσξες 
ΟΡΡεϊιπαίητ. Ρογερίουση ΙΒ τς δὲ 6856 εοιππιοάϊας» δ ΓΊΣ ΣΎ ΥΤ 



5Ὲ ΒΕ ΡΟΒΙΙΟᾺΑ 1. 

Βοπᾶ φιυΐϊάθι 6886 ῃγορτία, ὑδῆτα δαΐετη δΟΤττΣ ΘΟΤΩΙΠΌΠΘΙΩ. 480- 
τοοᾶο δυΐοπι οἶτοδ εἷς δηϊπιαι τὰ ἀϊ ροδδῖηξ, μδς διιπὶ ραγῖεϑ ἰδιοσὶϑ 
Ἰεριτι. ῥτγδείεγοα πρὸ ἀϊςεπὰο σοηϑεαὰϊ ροδδίξ, φιδηϊηπι τοίεσδε 
δὰ τοϊυρίαῖεπι εχἰσιϊνπατε δἰἑφυϊὰ 6886 ρτγορτίδ δὕπτα. πο δηΐτῃ ἔγα- 

5 οἴτα ἶρε6 Ἔγρὰ 86 δτηϊοϊ πὶ ἀπυϑαυίβαθε ρετγίδ, δδὰ Ἀος ἃ πδῖωτγα εϑδὲ 
ἱπείϊατα. 6686 δυΐδην δηΐ διπδηΐεση, σποὰ Οταεοὶ φίλαντον εἶναι ἀϊ- 
ουπξ, ταοτῖϊο τἰϊαρεγδίασ, αἱ ποη οϑὲ ἢοο 86 ἰρϑαπι ἀπιᾶγε, ϑεὰ τηδρῶθ 
ἄσπαπι οροτῖεαϊ ἀπηᾶγα, συ οπιδἀπιοάμαι ρεσθπὶδε 6886 Ἀπιδηΐοτα. πῶπη- 
ἄνι6 ἀπιδηὶ [ογο οπιπδ8 ππυγηηϊάηυ6 ταἸΐπτα τετττα. τοττπιὶαπιεα 
τηπηϊδοεηϊίαπι οοηΐεγτγα ἴῃ ἀπιΐςοδ, εἴδαπο Ορθτ ἔδσσε δὺξ Βοδρ Βα 
δυὶ δοάδ]ῖδυς, Ταοθη ἀἰδοίπιπιν ἐδὲ; 4ηοὰ ἴυπι Αἰ οὔτῃ Βοπα ῥτοργίθ 
ἃ δἰπρῃ 1 ροδοϊἀοηῖηγ. ἤδες ἰφίτον 18 πὸπ σοπεηρηπι φαΐ οἰγϊϊδΐοτω 
τΐταΐδ Ὁπᾶπὶ ἰαοίπηϊ. εἰ ῥγδοῖθγθα ἀπαγοτω υἱγιπἴππι τοπθοτα ρογερὶ- 

10 οὔς το]]υπῆ, φαοὰ δὰ ὑχοτεν αυΐάοιι δἰίπεῖ, ἐεπιρεγαπίδε (Βοηεβῖα 
δηΐπι δοὶϊο εδὲ, ΔῈ δὰ πδε δϊδπα εἴ, ὑσγορίοσ ἰθιηρογθηιίδπι δὲ Ρ- 
οὔπετε), φυοὰ δὰ ἰοτίπηδν δἰιΐεπι, ΠΡ ΟγΑ Ἰα118.. Ὡδπὶ πεφυδ ἀρρᾶτδ- 
Βῖῖ φυΐδ οἷξ ΠΙΒογαϊμ, ποφὺς α] πὶ δοιϊΐοπθαι ἐχρτοταεῖ ᾿ἰθεγαάίθι. ἐπ 
υιϑὰ δπὶτὰ Βοποιτιτι 4πᾶς ροβεϊἀδηΐητ, ἰἰΡ γα τα τ τησπηϑ οἰ ττπι εϑὲ. 
Βαίΐῃ ἰρίτοτ Ἰορῖ6 τοκαξῖο δρεοίοϑα φυϊάεπι εἰ πππιᾶπα υἱάογὶ ροϑοὶξ: 
Ὥθδτ αὶ δατὰ ἀπά ϊτ, ̓Ροπῖον δὲ ουρὶἀδ ἀπιρ  δοντον αἰφαθ Δρρτοβαῖ, 
αἰ σεϊτοδηδ δἀτηίγ 1] ὁπ ααδπάαπν οχρηὶμθαδ ἱπῖδε οἸπθο δ δυο  ὅ8π 
Γαΐαγδαν, ργϑεϑοσγιίμ Ὡδὶ 4οΐδ πιαΐδ 4παε παὺς φαπὶ ἴῃ Ηΐ γεὶ ρῸ]}- 
οδς δάἀπιϊηϊοιγαη δε (οττηΐδ δοσυβοῖ, χυδδὶ Ἔχ ε0 παβοδυῖογ συοὰ ἢοῃ 

20 δἷπὶ ομπν μι οἰνίηση ἔδοη ἰδῖδ8 σΟτασηΏποδ, αἷσο δοΐομ [1166 οἱ ς0η- 
τγογεγρίαϑ ἴπῖεγ 1ρ5809 ἦς γτερη8 οουϊγδοῦε, εἰ Δ]δοταπι ἐδ ει ἰπηοπίοστιτ, 
ἰυάίοἶα, εἰ ἀἰνίνατη δρβϑεπίαιϊοπθθ, ψαόγησα πἰ 1] ἂς ρτορίοτοα φυοᾶ 
Βοποσγῶτα πὸῃ εἷῖϊ σοπιπιπηϊοδιῖο, δε ργορῖογ ἔπιρτϑἐϊδῖοτη. ἢδαι 
οἴονται εο8 4υΐ Βοπὰ σοταπιθπίϊον ροβοίθεηξ δίψα ἱπίοσ 86 οομιτθαηὶ- 
οδπῖ, το] ]10 τοδρὶϑ ἱπίογ δ6 ἀἰμίάετε τἱάθυηπδ Ζαδπι φαΐ δοογεῖμι ἴα- 
Του] αῖεα παθευῖ. δε ραῦοοϑ ϑρεοίαπιαθ εχ οοπιπιπαϊοαϊϊοπε Βοπο- 
τοπι ἰμῖες 86 ἀϊδεϊἀεοῖοδ, ουπιὶ τα] 19 ρτορτῖς τοπὶ ἔδον ΐδτοπι ροϑεὶ- 
ἀευτίθυο σοτηραγδαῖεβ. ργδεΐεγεα ὙδγΏτΩ δδὲ ποῦ δοΐππι υοῖ τομὴν 
φδτιξοτῖ δἰπε αὶ Βοποστιπὶ σουατιπιοδίϊομ οι ἐδοετίπε, ϑ6ὰ οἰΐδτι χποξ 
Βοπίδ, ἐχροόπεγα. τἱἀείυγ δυΐοπι ργογδαδ ἤεσὶ ποη Ρόϑ88ε υἱ Ηἶο υἱῖδα 

20 συ] αε οοποίϑιαϊ. οδιδαπὶ δεῖ εἴ οΥίπετη ἔδυ δἴψυβ δυγοσίὶθ 
ΘΟΟΓΔΉ [υΐδεε οχϊδέιπατε οροτίει Ἰά αποὰ δ δὸ ϑαρροϑίζαχῃ εεἰ 
υαοὶ γεσαπι ας γδοΐῃην, οΏτα ἃ] τεῖ οἷξ, ἀεθεῖ ἐπὶπι φηδάκπι εχ ρασῖθ 
εἰ χυοάαπι τηοάὰο ππὰ εδ8ε εἰ ἄοπιπδ εἰ οἰνϊαδ, δε ποῦ οτπηΐ εχ 
Ἰμθι πεπε οπιηῖδυϑ τποᾶΐε. ἰωϊηγυτη δηΐτα οδὲ αἰΐαπο τποὰο οἱ 

τρίτο ρτορτεδδα ποῊ δἷλ οἶνδδ: δσθο σωοᾶὰο εὐῖξ 16 χαϊάεπι οεἷ- 
Υἷϊδς, δε σὔτῃ ράγτιτα 8} εὸ δρίπεγί: πὶ ποὺ εἰϊ οἰνίτδα, ἀεϊεγῖοτ εσὶς 
εἰνίϊδδ, φαειπαἀπιοάηπι δἷἱ αὶδ σοποεηΐη εχ πρυΪ εἶδ υοοῖθυν οοὺ- 
διἰληἴετῃ, ἡτιλπὶ ΦΥτωρ μου ΐδπι τοοαπὶ Ογδεοὶ, 60 τοὰϊμαῖ οἱ οἷξ πρῖαϑ 
Ὑοοῖδ δοπαδ, οἴ ϑοΥΠ ΟΠ ΘΙ ΠΌΤΗΘΤΟΘΏΤΗ Ὠξ 811 ρε8 Ἰπυ8. ὙΘΓΌΤΩ Οροῖ- 
τεῖ οἰνἰτδίοπη, ἤτω οἷξ ταυ ἰτα ο, φαστοαάτηοατη ἀπῖθα ἀϊοϊατη δεῖ, 
ἀϊδοῖρ πα εἰ ἱποιϊταοπα οοπιπιπαειη αἴας Ὡπαπι οἰ ἥςοτο. εἰ υόγοὸ 
ΘΌπΙ 4υΐ αἰδοῖ ρ ἢπδπὶ οἷς ἱτιγοάυςοττ, εχ δεϊτηδος εἶπ Ορογὰ δίαας 
δάϊαπιεηῖο οἰνϊϊξδίοτῃ Βοῦδπι Γαϊαγαχη, ἀρ εαγάητο εϑὶ σρεγαγε 96 18]ϊ- 
ΒΦ ποτ πεῖ8 δαπὶ οοτείζεγε δὲ Ἐπ δ]ογεῖη ἔδοογα ροϑδα, ἀξ ποῦ ταοτί- 
Μ8 εἴ ΡΒΠοΙορία εἰ Ἰεξῖρυ5, φυετιαάδπηοάστη πᾶς δά ἰοτίαπδε εξ 
Τόπι ἐδιη ἴδγέτη ροτεηεαι, Ἰδοεάδεγαοπε οἱ ἴῃ Ογεῖδ ςοπνϊυ!θ ἃς 

426480 Δα] εἰν δοτίρίοτ Ἰερὶθ σοταπιαπία ἐδοϊϊ. πὰ Βος φυϊάοπι ἱρποῦαγθ 
οφοτίεδς, δὰ Ἰοπζῦπι ἴοτηρης εἰ δὰ προ ο8 ἃπυοι, ἰὰ φηΐρον οἱ Ἦδος 
γεοῖδ δϑϑοπξ δίαϊα!α ποὺ ἔπϊδϑεῖ ΟΒδοῦγυωι, απἰπιηπι 696 δἰϊεπάδη- 
πηι. οπιηΐα δηΐρα ρτορεϊωοάσπι τερεσῖα δηθὶ φυίϊάει 1116, φοα αἰΐαὰ 
ΒΟ ϑαπὶ π᾿ ἀπππὶ (οἰ δρία, 4]115, οαπι εα ςοἸ ερετῖπὶ οἱ σορπουεσίηξ, 
ποῖ αἰπιηίογ. τηδχῖτηα δοΐει ἰοΐδ ἐδ ἴῃ ῥγοιαρίτ οἷξ, εἱ φυὶϑ 
τεὶ ΡΌΒ]οαο δἀνηηϊσίγαπας ἰογιθδιι ςοποίαπίοτ δὲ ἢϑὺ τεοερίδτα 
οετθαξ, ποι δαΐμν ροῖϊετσίς, πεῖ θουἃ ραγίϊδιιν εἴ δεραγεῖ, αἰΐδαυα ἴῃ 
φοάαλιεῖα οἱ σοηνένιδ μη ]1οδ, δἰϊα ἰπὶ οτιτίδ εἰ τεῖδαν ἀϊνί αὶ, ίδοετα 
αὐνϊἸαΐετα. ἰΐαχπο εὐ εηΐεϊ οἴ πἰΒὲ] δα ὰ [εξε ϑοογαιῖα οἷς ἱπϑαταϊοπι 

40 υἷεῖ ἊΣ ἢ ονεϊοάεε δρτοῦ οοΪδπῖ; αποά εἴ ππης Σ,δοεἀκοπιοηῖ ἔδοεγα 
οοπδηϊοτ. Ὑδγιπ σππυ ΓΟ απὶδ ἰοΠ 9 ΓΕ ΡΌΡ]Ϊςδ6 ἀἀπιϊηϊοιγαυ δα 
παθάτο δἷξ ἐπτογον νον Ἵσηηὶδ ἱπίεγ 86 σοτη πη πη ςΒπ ΡῸ8, Ὠε4Ὸε ἐχ- 
Ροευϊξ ϑοογαῖοθ πεφθε [δ εῖ]6 ἐχρ]ἰοαγί ροῖεδξ, αἰαυΐ του]εταο εἰ- 
νἱιαῦο εχ οἰνίητα, πὶ ἱπῖετ 86 ἀΠεγοπξ του! ταάϊης σοηβαίηγ; ἀδ 
ηαΐδυν π| 1} ἀἰσιϊποῖππι πεζὰς ἀξδοίδετα εοξ, αἴστι οἰΐαπι ἀρτίοοίϊα 
ἰπίργ 'ρδὸ οοτρυγῦσιεθ δθ86 ἐδοπὶϊδῖε οροσίεως δὺ αἰεὶ] δεῖται Ργο- 
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Ῥτῖδδ; δὲ ργδείεγε πέγισο ὕχογεῦ οἱ Ἰδεγοθ οδιε ΡῬτορσῖοϑ δῷ οοκι- 
τονηθα. τῶπι 91 εοάοπι τηοο σομππιπηΐδ ἐστιηΐ οτηπίαπι οἸπηΐα, φοϊὰ 
δρτίοοϊδε ἀϊ[Ἂεγεπὶ ἃ ουϑιοαϊρυδῦ δαξ αυὶϊὰ ῥγϑεπιΐ οοπϑεχαθηϊος 
4υἱ ξεττπὶ πυρὶ δἰγαίατη ἴ δυϊ 4Π8 δρ6 ποτε ῥγεῖϊο αὐ ἀποιὶ πιαρίοῖτα- 
ἴππι ξεγεπεΐ ηἰδὶ ἕοσῖς δαυϊά ἴὰ]ο ΜΝ ἐχοορίϊδηϊ ἀυα]ο Οτγοῖθδ: 
11 οαΐπε σεἴεγα εαάδτῃ βεγνυὶϑ οοβεδάδηϊο δὲ Ῥειποϊθδῖοα, ἀππία- 
χαῖ εἶθ ἐχετοϊαοπυτι 88 εἴ ΔΙΤΟΟΓΏΙΣ Ῥοβϑεϑδίοπα ἱπίοι ἀἰχογπηῖ, 
φαοάεὲ φυκία ἐπ αἰ ἷφ εἰν δ, ἰδ] οἰΐδι ἀραὰ 11105 Ἔγαπε, αυΐϑ 
ετὶξ οοπιπιπαϊοηΐθ τηοδαδῦ ἰπ πᾶ οπὶπι οἰνπαὶς ἀυαθ 6556 οἰν δῖον 
ετῖς πβεοδῖϑα, δαδῃβ ἰπίεγ 86 δ αῃβηίυτῃ οοηίγαγίαϑ. ἔαδοϊὶ επῖπα εὐ- 
διοάεν απίάοτα υε]υἢ ρταθοϊ ἀϊαγίοϑ υαἱ] δ εἴ ργοραπαίογεβ, ἀρτίοο- 
ἰδε δυΐετη εἰ ἀγιίβοεα δὲ 8]109 οἶνεϑ. οτἰ πιϊπαϊοπον δυῖοπι δὲ ἄπεγο- 
Ἶδο εἰ ἰα οἶδ δϑὰ δοϊζοῃββ, εἰ φαδδοῦπαυο δ]ΐα ἴῃ οἰν τατῖθπδ Βαθγοτθ 
τοϑα ἀἰοῖξ, εὰ οτηπΐα ἰπ μὲν φῃοηηε Βαογοβαπί. αἰαὶ αἷϊ ἰάθτι 80- 
Ἄταῖθϑ δυΐα οἰνϊθαν ραμποῖδ οὐπαΐπο ᾿ερΡα8 Ορῃδ ζαϊαταπι ργορίεν ἀϊ- 
δοὶρ]ϊαδπι δἴαιβ ᾿πδάξαϊοποπι, υεγθὶ ρταῦα δϑα!!ἰοἰϊδ εἰ Γοτθηδίθαϑ 
εἱ δὰ τοῦ υδυαΐεβ ρεγιποηῖῖθαν εἰ 1115 Τα! 066, σαπι ἀϊβοἰρ]παπι {τῖ- 
Βαδὶ συφιοάϊρη5 ἰαπίττα. ῥγδοίεγθα υθγὸ δρτὶςοἱαβ Βοπογθτῃ εἴ ροδ- 
θεϑϑίοπση δἰ πἰϊ οϑεε ἀοπιΐποδ, ἀαπιπιοᾶο τϑοῖῖβ8] ἱπιροοίτατη ρϑησὶ- 
ἴδηξ. δὲ τοῖο Σραβαρήμο εϑὲ 608 Δϑρετοϑ οἱ οἰδῖοβ δὲ δΈρευθοβ 
ἔοτε, 4πῶπι δρυά ],δοεἀδεπιοηΐον Ηε]οῖδν, αρυὰ ΤΉ εϑϑαϊος ἢ Θπ εἴα, 
εἰ οἰπι} } δρα ἃ Α]ἴο8 ϑεγνϊ τα. δεὰ δηΐπη πΐγιων δἰπε βαες δεπὲ δ6- 
οεὐϑδτία Πεσπα ϑἷπὲ, ἤυπο αηΐάοπι πἰΒ}} ἃν δοὸ ἀεβηΐυπι δεῖ. ταπὶ 
πεαὰς ἄς οεἰογῖδ ργοχί ποι δὲ ἀείποερθ δεαπθηηθηδ, {πε δἷϊ πόταχι 
τεῖ ρα Β]ϊοας δἀτηϊπἰδιγαπ ας γαϊο εἰ ἀϊεοιρ! πα, φαας ἰερε8. πες 
εϑὶ δυΐειι δὰ ἱπυεηϊδηδση ἔδοῖθ, πθ4θ6 ρματγαπι τοίεγι, φυοποάο 
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δἷοϊ οοπίογσηδιὶ, δὰ ςποίοάθηι ςοπιπιπηἰϊδίθαν πη ἄτα δἱ οοπϑογυδη- - 
ἄδηι. ἴσο βόστο εἰ τη η]ΐοτοθ συίάεπι ἔλοῖεϊ σοατηπη 9, ροὐϑοϑδίομοϑ ὁ 
δυΐειι εἰ ἰδουϊξδίοθ ρτορτίδα (εἰΐδπι δἱ οἷπὶ σοσωσηῦη δ δργι οο] ττισα 
Ῥοδεοδοῖοπεβ αἴθε ὨΧΟΓΘ8), 4018 ΓΟΙῸ ζδπη ΠἸδγοτι 8 πιϊπίδέγαθῖῖ ὃς 
Ῥτοουγαθίξ, φαεσαδἀπιοάμτῃ τοπὶ γα δῖΐοδπι εαγώτω τἰγὶ δἀπιυϊῖγαπεξ 
δρδυγάτπι ἀπίετι δἰἶδιν οϑὲ, ἔδοῖδ οὰπὶ Βεοιϊϊ σοτηραγοιίοπο, ρτόρᾶτγα 
εδάοτι δα ἀΐα βεχαὶ εδδιβυς ἸρΌπεγα Οδῖγα πιθ]ΐογο δἴαυθ Υἱγοϑ 
οροσίεσγε, οἱπππ δὰ μνεδεῖδο πα ἰατα γεὶ ἀοπιεδάοδε οἰπάϊηπι ρεγιϊπεαὶ. 
Ροιϊουϊοδα ροῖτο δὲ εἰΐατα ταδκιδισδίθατη ογεδηδοστη ταϊϊο, 460 
πιοὰο φαίάεπι ϑοογαῖθ Ἵγεδῖ. ρεγρεῖπο δπΐπι υτ]ξ δΌ εἰϑήεπι 95- 
Ἀποτὶ πιδρίεἴγαϊαθ. αἱ πΐως δὲ ΠΟ Π18 ἐβυδα ΟΥ̓ΤῸΣ οἴΐατη ρα ὰ Ποτηΐ- 
τ εϑ σοπιοπξἶδοίτηοϑ ἀἴτια δρίες Ἰβ5ΐπηο δ, τη 0 τ δρῖθ ἀρη δπίπιοδον 
εἰ ΕΠ οοθοϑ Υἷγτοβ. πδοδϑϑα δυΐειη 6886 δὩπὶ ρογρεῖιοδ δὲ ϑΕΙΏ ΡΕΓ 
εοϑάδι ἔδοογε το χίδἰσδῖῃϑ, ροτορί σατο εϑὲ: βοῦ δπίπι πθῃς ΒΟΓΌΏΤΩ 
πῦπς ἱΠΠοττπι δρϊπιῖδ δά πιϊείωτη δε8ξ δηταπι {πὰ ἀὐνίπητη, δε ἀ δοπιροῖ 
εοταπάοιι. δἱϊ δῖοι ἀδαπι δ} 5 δίδεὶπι πδδοοπεῖθαν δυταπι δὐτοὶ- 
δουΐδδε, 4116 ἀγρεπίμπν, 866 δαΐοπι δὲ ἔγτατη ἐϊδ χοὶ ἐπξαγὶ δὰ πὶ ἀγῖ- 
βεε85 εἰ δργϊςοΐδε. ρτϑεῖεγεα υδῦοὸ οὔδι Βεδιυϑδπειν οπειο ρα 
δήϊπηαῖ, αἰἷϊ Ἰαΐογεπι ἰερῖϑ Ἰοίδη εἰν ἑδίοτη εἰῆςετε Βεαΐδτι οροτγίεγε. 
αἰφαυὶ βετὶ ποῦ ροϊεϑῖ οἱ τοῖδ οἰνίϊδο οἷἱ Βεαῖα, ποῖ δαὶ ρ] ατῖην! δὲ 
ὁταποϑ δαὶ Ποπη}}}} Βεδετι ἀπ οτι δίηξ σοπθεςπ!. πο Ἔπῖτα εοσπη- 
ἄετα εὐὶ "εαῖα υἱῖδ, φαοττση πασηθγαθ Ρᾳγ. οοπίϊπηρογε ἐπὶπι ροϊεδῖ 20 
τὶ τοῖππι φηΐάοπη αἰϊχποὰ εἶϊ πυτθθγαθ ρϑγ, Ὠεπγδ ὙΘΓῸ οἷμϑ Ρᾶχ8 
εἰς πυτηοττ ρατ: δεὰ αἱ Ἰοΐσπη δαυοὰ οἵ Βεαῖππι, ρατγῖοο δυΐοπα εἰτ9 
ποῦ οἶπὶ Βεδῖδθ, βετὶ ποῦ ροῖεθι. αἵ δἱ οὔδιοάθδ ποὺ τοπὶ Ρεαϊ, 
φαΐπατα ἰδ Ἔγαηὶ ἢ ΠοΣ εἰΐπι ἀσγιϊβοον εἰ ορίβοῦση {ΠΡ γα ΐπσο δὸ 
βοταϊάοτητα του ἰϊπᾷο. τεὶ ρηΒ]οδς Ἰρίϊητ δάἀποϊπίδιγαυ δε ταῖΐο, 
ψααπι ἐχροφοῖ! ϑοοταῖεν, ἴλ]εὲ πδρεὶ ἀρ διίοπεθ ας αἰ βου] αϊεϑ 
ἱποχρ !οαρῖ} 68, εἰ Ηἷφ δ] ἰαδ πο Ῥαποίοτει. 

6. Ῥτορεπιοάππι δυΐεηι δἰ ταὶ ἰτετ 986 μαθεὲ Ἰεξατη χῦπὰρ Ροεῖε- 
τίτδ δοτί ρίβε διιηὶ ἀεφοσὶρο. φοοριορῖεν εἰ ἂς τεῖ ρυβ]ϊοαα ἃ ἀτηὶ- 
τλδιγαη ἀδο ἔοττο Ηἷς ἐχργθθεδ ρϑῆοα οοπεϊδεγαγε ργαθϑιϊϊεγίξ. πᾶπὶ 
ἴῃ ᾿στίο ἂς τὰ βηδ θα ἀδ ραποῖβ οὐπηΐπο ἀεοϊἀϊξ ϑοογαοῖεθ, πεῖηρε 
ἂς υὕχοττ εἰ [ 
ἀερεαῖ; εἰ ἄς ἰαου]ταῖρηδ σοπιπιμηϊοδπαΐβ, οΣ ἀς τοῖα γε βυβ]ῖοα 
οτάϊπαπάα. αἰν ἀἷξ δαϊοπι ἴπ ἀπδθ ρατῖεν μα ἐδϊογτσ το ἢ πάϊπετα, 
Δἰίεγατι ἀρτὶ οοἶαττιπι, δἰἴογατα ργΟΡηβτιδίογωτη: ἐεσίξδγο ἐσ δὶ9 κῃτο- 
Ρεξ δαπὶ Ζθας ςοπϑαϊτδὶ, πᾶς Ἰοιΐπ οἰν 880 ἀοπιϊπαΐμτι εἰ ροίεδῖα- 
ἴοι ΟΡ πεῖ. ἀδ αρτίοο]ϊε δηΐετο οἱ δτιϊδοῖνοθ, οἴγοπι πυ ]πϑ πιο ρ- 
εἰγαῖηϑ δη δἰϊσυΐην εἶπ ραγεοῖρ εν, εἰ πήττιπι ἢο9 φθο ας ἀγιπὰ βεεῖαγε 

“ ΘῈ ΒΕ φετεράϊ ςοτοτοπηΐοτ ὁπ ϑπεϊπεγο οροτῖεδι, πϑοπε, δίς ἂς 
ἐτερας πἰ 81} ἀϊσετιςὶο ἐχρ]ϊοανΐξ, ὁε ἃ πιη]ίεγοθ χαϊ δε εχίφεϊσαδὲ πη 
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οὔ γἱτδ 86}}} πιθθαδ σαφείπετα, εἴ εἰυδάδπι ἀἴαθε σπϑτοάοο ἰηδιϊξα- 
ἴοποα ραγίοῖρεα 6886 ὁρογίεγε: οδιεγοχυὶ ϑαγιποηῖρας ἃ γα δἰ ἰβηὶδ 

1265 ἀϊεραϊδιίοπειι τοίδπν γε[γοϊξ, εἰ φυδ]ῖς ἀρ ϑαὶ 6286 ουσοάυπ ἀϊδοῖ- 
Ρἱϊπα ἐχροϑαῖξ. ΠΡ τὶ δαΐδμι ἀς εξ πραχίπνα ἐχ ρατῖδ ἰεβε8 ϑιιπῖ: 
Ρδϊοα ἴῃ οἷ ἀο γεὶ ρῳβ]ϊοαθ αἀπιϊηϊειγαπ δε ταῖοπα υεῦραὰ [βοΐτ; αἵ- 
4π6 ἤδης ἀυπι νυ] σϑιηπιαπίογομι οἷνῖθ9 εἤποεγε, ρϑυ]αϊίνα δαπα 
ἴῃ αἰΐαυο σεὶ ρυβ]οαα ἔουπτιδτα οἰγοπιπαρεηδ βδοῖξ ἃς ἀεϊογαυοῖ, 6χ- 
οδϑρῖο δηἰπι φαοὰ ὑχοζοὸ δὲ ᾿ἴΐβεγοϑ εξ ἔβοπἰἑαϊθβ υη]ὶ ε856 σοπιππη- 
864, ςοἴεγα δδάδπ αἰγῖααα τοῦ ρμδ]ἰοας δἀπιϊηἰδιταη δε [Ογπιδθ δἵ- 
τεῖδαϊξ, παπιαις οὔτι αἰἴτί4πα ἀϑογὶρδὶ εαπάεπι ἀἰβοὶ ρ ἰπᾶπι, ἴὰπὸ ἱπι- 
τοηπίϊαῖοπὶ παοεοδϑαγίογαμι ἀδὲ του πόγτιπι υἱϊαπι 6 αν οπιηΐ ορογίϑ 
[πποῖϊίουα ταουδιὴ ἃς δοϊυΐδηι, εἰ ἀδ οοηνῖνιϊθ ἂς δο δ] 118 οοά δαὶ 
ταοᾶο δἱδίοὶι, πἰοὶ χυοὰ ἴὰ πᾶς αἷϊ πιι]ΐεγατη φυοηπε δο αἶα 6686 

10 οροτίεγε, εἱ ἴῃ 111 φυίΐάεπι τηῖ}}ς Βουιΐπθβ 4υἱ ἀγπιὰ βεγδηΐ 6886 
γα]τ, ἴῃ μᾶς ϑπππηαε: ἐχπαΐαπι ἰρί τα φυϊἀάαπι οσοπιϊπεπὶ δοογαιὶδ 
δετιοπθϑ εἴ ρίογίοϑαπι οἴ πιβρηϊουνα οἱ πουϊιδιῖα ρἰ οιατα εἰ 4αδε- 
εἰζοπίδυσ τείεγιαπι: ρα! οἢτα βαΐεπι οπιμΐα ἐπ δἷδ 6856 ἰγδάϊία ἂς ἀ6- 
δορί [ογίδϑες ἀἰΓβοῖ 6 εοῖ. εἰεπῖπι χυοὰ δὰ {Π|πὶ 4186 πππο ἃ 
τὴα ἀἰοὶδ δεῖ πιο] ἰτυ Δί ποπι αἰτπεῖ, πϑιναὶ Ομ ϑουζτπι 6686 ἀεθεῖ ἴοῖ 
ιοπιΐπιροϑ ἀρτὸ Βαυγ]οπῖο δαξ αἰΐᾳυο α]ϊο ἱπιπιθπϑοὸ ορυδ ζαΐυγτιπι, 
ὑπάδ ᾳαίπαιια πὶ δα υἱγογατῃ οἰϊοδογαπι αἰαμαγ, εξ ργαθίεσ μο8 αἷ- 
ἴδτγα το] Ἔγαπὶ οἱ (ἀπηυϊογαπὶ ἰσθα πιυ 9 ΡΑΓΏΡαΘ πιαῖοσ. οροτῖεϊ 
ἰρίτατ οριαἴατη φυοάάδηι δαρρουὶ, πἰ ΒῚ1 ἴαπιαπ οἰασπιοάϊ φυοά βετὶ 
Ὡοα ροδεϊξ, ἀἰϊοίϊϊαγ δαῖοπι ἃ: 60 ἰαΐοτγοια Ἰερὶδ ἱπ δογῖ βεπαϊῖ5 εἰ [ε- 

30 τεπάϊ Ἰερίρυδ ἀπο δρεοίαγε οροτγίεγε, ἰοσῦπι εἰ Ἀοτηῖπεβ. ργαοῖογθα 
ΨΟΙΟ μᾶγ 6δῖ δάάετγε δἴϊδιη ἰοοὰ βηϊξίπια ἂς υἱοῖπα, δὶ εἰν::δ5 οἰ σέ διὰ 
Υἱδε οαἰζιπὶ γοῖπεγα ἀθρεῖ. ποη δηΐπι Π6οα886 8ο[ πὶ δαὶ δᾶπὶ ἴ8]}- 
Βμε δὰ μδ!]υπι ρεγοπάσιπ ἀγπιὶδ αἰ} 4πᾶε ἴω ἀοπηοβοἷδ βηΐθαδ αἰἰϊΐα 
οἰπί, υθγμι εἰΐαπι 486 ἰπ δχιογιΐ Ἰοοΐϑ. υοάεὶ 4αῖ Δ] δτὴ υἱϊδα 
ταιϊοπεῖα πος ῥτγί ναῖδπι πϑῆυ6, φαλ ΐομπ) δὲ σοτηπιθποσι οἰ ν αι 
ΕΝ π 110 πεποϑ ἔδπιοῖ ἔοτιηί ἀοἰοδοβ οἱ Ἀοσγί δῖ [ε8 6886 οροτγῖεξ 
οδῖϊθυι, πο δοϊασπ ἴῃ ργορτγίοϑ ἤπεϑ ἱπουγγθ δ, δε ἀ εἰΐαπι ρο- 

διεασυδη ἀϊδοδιρασοπξ, ἴυτῃ τη τυ άίποτη Βοπογύτ εἰ ταδρτιίταήϊ- 
παῖς ταὶ ἔαπι Πταγὶ8 υἱἀθπάυτη δϑὲ πῦπε ααϊά τη δ] 108 Γπογίϊ αἰτοῦ ἀδ- 

30 βοῖγε, μος 6ϑὲ ρἰαπίῃβ δἴσυβ δοογίϊυϑ. ἰβπῖδϑ δἰΐπὶ οαΐχαα τγεὶ ἔαπιΣ- 
Ἰϊατίδ [βου] δῖε δαρροΐοτε ἀἰοῖξ οροτίεγε, υξ ἐγ ρα! ἴογ δὲ ἰδπερεταη- 
16 νἰγεγε αεαῖ, Ῥεγίπάε ἃς δἷ φυϊς ἀϊσογεῖ, αἱ Βδπ νἵνεσε χυδαῖ: 
Βος επίπι ἱπαρὶβ ππΐτογϑηπι 6 εἴ ἰαϊϊα8 ραϊεῖ, ῥρταδζογεᾶ τεγο ἰϊοδὲ 
τἴνεσε ΠῸρα]ἑτογ, δὲ ἴδπναπ Βογοταποδα οἱ Ἰδθογίοσα. αἱ πιεῖϊογ Ἔγαῖ 
ἀεβπηίιῖο, πὶ γυρα]ϊεογ οἱ ΠΡ γα ον νίνεγε χιδαῖ: πίγισιαις δηΐπι 
Φερδγαϊϊπ ροϑβίζαπι, δξογῶπι χα άδπ Ἰυχιγίαπι, δἰ ἕθττιαν ᾿δρογϊοδϑτῃ 
νἰϊδπι δεφυείας. παιοαας δὶ 801 Βαθίϊυβ ἴὰ ἀδαὰ ταὶ [απ γί σαπε 
ΟρΡίδΒῖ 165 εἴ ἐχρεῖθπαϊ!: υϑγϑὶ ρτδῖϊα γα [απιὶἸαγὶ ποι ἰΐσεὶ Ἰθπίτοῦ 
Μὰ δὺῖ ἐοτίξετγ, Ἰθτηρεγαπίογ υϑτὸ οἱ Πρ εγα] τον Ἰἰσεῖ. χπᾶτε εἰ ἢο 5 
Ὡδὺ5 'π [ἀφ] Δ ΠΡ οἔ ρεοπηΐα νγϑατὶ πδοθῦϑε δδὲ. δρϑυγάυτῃ ροττο 
66ἴ, οὔτι δεαπαϊίοποπι δοπογαπ, ἱπίγοάποαῖ, Δ 16 πᾶς δὰ οἰνίπιπ 
πνα  ἰτπ ἀπ οπι ρογίίπεης πἰ 1} διαίσεγα, δε ΠΒαγογαπι ργοογοδιϊοπὶ 
πεᾷαε πιοάσπι σοπϑιϊαεγε πθ406 ποτ; οογίατη προπεγα, ρογίπάς 
4ηδεὶ [αϊυττιπ οἷξ υἱ δδτὶν ἀχδευδῖαν οὔ δδάδπν τυ εἰ ἀἴη6 δα 
ἐπίιῖο ἐπεγίξ, ργορίεν οτλιτδῖθα δοϊ Ρτορίογ ᾿ἴβεγοι ποη δυβοερίοϑ, 

δ φαρπιίθπινἶβ παρε παϑορπίωγ, φαΐα μος υἱάεῖον δἰΐαιπ παης ἴῃ οἰνίϊα- 
Ἐβα9 αϑὰ νϑηΐγα. δεὰ ἀθθογεὶ ἤδδο γοϑ ἴοπρε ἰυδιϊογι θα οἱ δοσυγα- 
πἰογῖθαδ ροπάετγίθυς ἴπ οἰν!ταῖῖθδ Ἔχαπιϊπαγὶ, δογναῖα ἰεζα δοογαῖίϑ, 
ἶνας παῃο, πυὴς ἐπίπι πθηιοῸ ερϑοϊαϊο ἰαδογαῖ, φυΐα Βοπὰ πιπ ἰϊα- 
ἴπε ἀϊ νῖδα δῃπί, φιιαπίδσαπαπα ἱ{ἰὰ εἷξ, ἴύθπο διιῖεπι οὐπὶ ἀϊνῖδα ποι 

οοϑεηϊ, πθοθ886 6δϑϑϑὲ 608 4υἱ ργδεῖεν πυπιθγοτι οἴ οχῖγα οτάϊποιν 
Δοροϑϑδδδηῖ, πἰ 81] ΠΡ εγα, θῖνα ραποίοσθδ δϑδθΐ πΌτρδΓο δὲνα ρίπγεμ. 
εχἰοἰππατῖς απίετι δἰ 'αυῖς ἀθθυΐθδε ργοογοδη αὶ ΠΣ μοὶ οογίαπι τηὸ- 
ἄυπι οοπϑείταϊ πιρρὶθ φυαπὶ (δου ταιῖθυ8, αἱ πὸ φυΐο ρίατεν Β]1ο9 ρτο- 
ογθᾶγεῖ; ἴπ ᾿δὸ δυΐοπι τηυἱἰταάίπε ργαεβηΐεπάα εἰ νγῖοϑ τποτγίϊδ 
οδϑὰ8 ςοηδι ἀδγαποϑ ἃς δρέοϊαπάοϑ 6896, οἱ χυὶ ἕοτίο δοτγιηι 4αΐ Ρτγο- 

40 ογβαῖϊὶ δαηὶ πιογίδπιωγ, οἱ αἰϊοταπι οἰνίπηη ογδίιαιὶα μα θδυάατα 6886 
ταϊίοπεπι. μος τ6Γὸ δἱ οῃΐαῃς γεἰπφυδίαγ ᾿Ι Βαγοι ἂς δοϊυΐαπι, ραπ- 
ογίαιἰ9 οδυϑατα εἰνίνυβάπχεται πθοθδ86 65ῖ: δῖ ρδυροτγῖδϑ δε ἀϊπἰοποῖῃ 

ἴθ γθα ἱπρεπεναῖ δἰ πιδ]εβοίσιπ. ἴδια ῬΒίάοη (ον π8, Ἰαῖοτ 
Ἰεραπι οὔπὶ ργίπιϊς δητίαιι8, εἰ ἄοπιοϑ δε πα }68 ρεγπιᾶποσο ορογίογα 
εχὶοἰἰπιανῖς δὲ πα! τὺ ἀϊπ οτν οἰ νίαπι, 4υλιπνῖ8 οὐ θ9 ΔΡ αἰ δοτ- 
ἄϊο οδιϊρίεϑεπε ραγίεθ Βομογαιι τηρρηϊτι ἀϊηα ἱπαθαῦδ]εσ. δὲ ἴῃ Βἷδ 
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Ἰερίδυν οοπίγατίστα οδὲ. δοὰ [ἰδ φαϊάδ ἀε γτεῦυϑ, σβοηδπι τθοῦο 
86 πιοίϊῃς εο9ὲ Παρίϊτηγαϑ ἀὐϑιγθίθαγ, ροεϊδγίυδ ογὶξ ἀϊδαοτεπάσπι. 
οτηΐδβα δθηξ βόγγο ἴῃ ἴδ ἰερίδυε εἴ δὰ 486 δὰ τοδρίοἰχαίυ ρετ- 
πεῖ, φαοιηοάο ἐἷδ " 8ῈῸ} πορετγίο δαπὶ ρταθϑιτατὶ οἶπξ, εἷξ δῆ, 
φπειηδάπιοάυπι 6Χ ἃ 
διγαίῃ εἰ γεῖ ρῃβ]ῖοδε ργαβείδοϊοϑ δ} [ἰ8 φαΐ ἱπιρετίο ϑα θοῦ δαὶ 
ΔΙΓ[ἀγγα ορογίεγα. φαοημᾶπι δπΐετη γαπὶ Οὐ Ποτη ἔδιι  τοῖη δια ρὶν- 
βοαγὶ ρογπίσες Ὡε 6 δὰ χυϊπουρίαπι, οὔτ ποῦ μος ἰάδι ἴῃ ἴεῖτα 
ναΐεαὶ αἰϊψυαϊδπυδί ἴὰπὶ γοτοὸ Ὑδγεπἀῦτη οἰϊαπι οϑὲ πθ ἄγεδε δαεὰϊ- 
βοϊοιπιι ποη 8815 ἘΠ 6 ν δι δοσοπιπιοάδιε δὰ σγοὶ ἀοπηβδίῖοδε βά- 
ταϊπιϑἰγαϊϊουοπι ἀϊνίδας δπϊ. Βίημδε δπΐμι δοάίαιη ἀγθαϑ οπΐχηας ττν- 
Βυΐι, δεογϑίῃῃ ἀἰνίϑαν ἂς ἀϊδιϊποῖαθ: δὲ αἰπ οἶς δὲ ἴὰ δἷπὶα δδάϊθαι 
πθῦπὶ Βαδιϊαγα, ἰοῖα δαΐθι ταὶ ρυ]ίοαα ἀεδογίριϊο νἱά δῖα εὸ γθ- 
[οττὶ αὐ πα46 δἰῖ ροϊοβῖ89 ροραϊατίο, αι ἀειηοοτγδίίδτα ἐρπεῖει 
Οταβοῖ, πειε ρϑυςφοτιπι ρτίἰποὶραῖα, αυεπι οἰ ἐξ αγο εΐαπι, δεὰ μαγαπι 
τρεαϊα γεὶ ΡΌΒ]Ιοδε δἀτηϊπίϑίγαπάδε ἔοττωδ, φαδιῃ ρο  ἰάδτα ποσϑίμαπὶ, 
οἷν τεπὶ ρηδ ΐσαπι δἷνα ρορυΐὶὶ ΠΡ οτγίδίοπι: οχ Β15 δυΐῃ οουϑίαϊ φαὶ 
δγπᾶ βατγιπῖ, δἱ ἐρίυγ Βᾶπο τοὶ ρι]οαα δἀπιϊοἰδίγαπάδς τοΐοαεαι 
πἴ αἸΐδγαπι οτηπίυνη τπαχίπιθ οἰ νει θα 5 σοιπτοῦποιπ ρτορδῖ, ἔογίδθθε Ὁ 
τϑοῖς ἀϊχὶν: οἷπ υξ οιαπίυπι ορίϊπηαια δεουπάθιι ῥγίβιδπι, ποη γεςῖς. 
[οτἴαδϑε επΐιι ἃ] ἰχαὶβ 1,δοοπίοαπι γεὶ ρΌΒ]οας δἀπιϊπιδίγαπάδο ταιῖο- 
θπὶ, δαὶ ἃ] 4 πδπὶ δἰ ἴαπι, ἢ 418 πιδρὶ ΟΡΕπιδΌπὶ ρτιποὶρ δι τὶ- 
ξέαι, πιαρὶδ6 ἰδυἀαγίξ. φυϊάχπι ἱρίταν ἀΐουπξ ορίϊπιατι ταὶ ρα οδα 
δαποιϊοϊϑἰγαπάδαε ἔοττηδπὶ οπιπίδυϑ τοὶ μΌ]οδο αἀπιϊηἰοίτδη ας ξεθο- 
τίδυδ ρεγανχίαπι ἂς ἰοιηρεγδίαπι 6886 ὁροτίεγε. ἰσείγοο 1 δοδάδε- 
ταοπίοιτιτι γαὶ ρυβ]ῖο86 δαἀπιϊπἰδιταπάδε σαϊϊοποιῃ ἰδυάδηξ. δ} εππα 
αἰαπὶ εαπὶ εχ ρδιοογαπι ροϊοπίδία δὰ οἰϊραγοιὶδ δὲ ποῖα, ἀσαιὶ- 
παῖα δεῖ Ἰηοπαγοία εἴ ρορυ]ὶ ροϊοείαϊα δεὶ ἀειποοτγαῖϊα ςομείαγε: 
τερπῦτω δπῖπὶ 6886 ππῃδ ἀοπιϊπδίθτη, δεπαϊοστπι ἐπ ρ οτίαπι εἰς ρδα- 
οοτγτῃ ροϊεϑίδίεπι, ρεπθδ ρορυΐαιη δαυΐεπι 6686 ροϊοδίδῦεπι ἀρ βταχὲ 
ΓΤΟΥΤΌΤΩ τοδριδἰταίθιη, Ρτορίειεα 4ποά ἐρἤοτὶ ᾳααδὶ ἐγιπηὶ ρ] εἰ ἃ 
Ρἰεθα δϑυπιαπίηγ. α]ϊὶ ἀπέθπι ἐρ Βοτίαπι, Βοὺ εβῖ βρβογοσττ τηδριϑῖγα- 
ἴυπι, φαδεῖ ἐγ δαιπαῖωπι ρ οἷ, αἰαπίὶ 6866 ἐγταπηιάεπι: ρΟρ]] ροῖδ- 
εἰαῖο δπΐετο ἱππρογίοσιθ δο5 δυθίθοῖος 6886 ρεζ δοδ]α οἱ οοονέσίδ 
ῬυΡ Ϊοα γοἰφιιαπιααε υἱΐαπι ποι ἀΐαπαπι. ρόοττο ἰπ ᾿ἰργὰς ἄς Ἰερίβιαε 1266 
δογ ρίατη δδὲ οριϊπηδτη τοὶ ρα] ΐςαε δάἀπιϊη! σα ἀδο ίοπηαιι εχ ρο- 
" Ροϊεϑίαϊε εἴ ἰγγαππίἀθ σοπδίᾶγε ὁρογΐεγθ, {υδὲ δαὶ οπιαῖπο παΐ- 
08 Γαΐ ΡΠΡ]Ιοας δαἀπιϊηϊδιίγαπάδε ἰοττηῶδ 68ε ἀϊχετῖϊ, δὰϊ οἸδοϊατα 
ἀεἰοτιῖπιαϑ 6886 ργοπαπίϊαγιτ. ἀΐοπηξ ἱκίτην 1 τοοξῖα αὶ ρίατει ἴανες 
86 ραγπιϊδοθηῖ: δχ ρἰ υτῖρυθ δηἰπὶ ᾿δπιρεγαῖα γαῖ ρυρεοδε δἀσαϊαὶ- 
οἴσαπάδε ἔοτιπα ργαβϑιδθ ]οσ εϑὲ, ἀείπάς δοογδῆοα ἰδία τεὶ ρυ θέα 
δάἀπιϊοίεϊγαπάαε ἔογιπα αἰμῖ], φαοά δά πιοπαγοβίδηι δε υπῖος ἀοκοῖ- 
παϊαπι ροτιϊπεαϊ, ἈΆΡ γα σερευίϊοτ, δεὰ οπιηΐα οἰ ἱαγοδίας, ᾿εος εαὲ 
Ράποογιπι ργιποϊραΐοθ, εἰ ἀεπιοοταῖίαο, μος δδὶ Ροραυϊαγίο οἰεείδῖῖε, 
Ρτορτία; δἱ ἴὰπο δὰ ραποοιτιπι ργϊποὶ ραῖυτηι πιαὰρὶ ργορεπάετε νἱάε- 
ἴαγ παΐπτα. χιοὰ εχ πιδρὶδιγαϊσυσα σοπριππάοταπι ταϊοπς ἱαφεῖ- 
Ἰίρεγε Ἰίοαξ πᾶπη οἰ δοιϊίοπειη δά δογίδι γευοςαγὶ οεἰδοΐοεχος φογᾶ 
Ρειπηϊἰ υἱτίυδαθα σοτμπῦπο δὲ. δεὰ ἰοοαρ[εοτέδηθ ἤεοεϑδε ἔαξε 10 
ἐοποίοπίδα ἰπΐεγεδδα εἰ τηδρίϑέγαῖιιδ γεπππίδγα Ἂς ἀεοίαγαγο δαὶ 
αἰϊπὰ οἰϊφαοά τπηππιε οἶν!]6 ομῖγθ, αἰϊοθ ε886 δ Βἷς πιππεγίβας Ἐδθ- 
τοϑ δ. δοϊυῖοδ, πος ρδυοογτῖη ροϊδηϊαίαϑ ργορτίαπι 6δὲ. Βος εἴἴσακ 
δ μασοοτατι ροϊοπίαϊαπι ρεγιϊπεῖ, φαοὰ γπ]ϊ ορογᾶτο ἀδτὶ αἰ πεσῖθε 
Ῥάτὰ δογτιπὶ αυΐ οἰνττατὶ ργαοδυπξ ϑυσιδῖιτ ἐπ ἰοσπρ] εἰϊδπο, οἔ πὲ δα 
ηαυοταπι οαπδὺ98 θεὲ πιαχίτειδ τοδρί γαῖα διὰ] ἰϑδἴτη! ταδιυ ἀθωῖας.: ἄν. 
οἰϊνεγο οἷ δεπαῖαϑ οἰ δοϊίοιιθμν ρδιιοογιπι ργποιρδίαὶ οοπιϑοαΐααμεαδιο. 
εἰϊζαπι οπίπι οπῖτοδ αυμλοτα πεοδιϑαγίο, 66 ρτίσομπι εχ ρτγῖσθο σῶσε, 
ἀοΐπάο ἰΐογαπι δβαπαίθθ παπιεγο εχ βϑεοππάο, ἠεἰπάς ἐσ ἐδ αὶ σαπὲ 
τογιὶϊϊ οοπϑπϑ, ἀοὶπάα εχ οἷδδθα 4ααγε σοπδῦδ: πἶδὶ συοᾶ πο δἰ σπασῦν 
Ῥι8, φαΐ δυπὲ τεγηξ δαὶ φυαγιΣ οαπϑαδ, ἱπιρορίτα πδοε μα δδὲ κ- 
ξεηάϊ, δεὰ 119 φαΐ δαπξ φυατῃ οαηδαδ, ρτίπιΐς ἰαπίστι οὲ φερααβα, 
ἀεῖπἀε εχ Βἰδ ρᾶγεπι εχ πποφαοάῦθ σθῆϑυ εἰῆοεγε παπιεααΝ δδξ 5 
ορογίδγα, Ἔτπιπὶ ἰρίταγ ρίαγεθ χα τραχίπιίς οεμῖδυδ εἰ τοεΐοξο, φνς 
ποππο δ εχ ρορυΐαγίθαϑ ποπ οἰΐραπὶ: ποπ εἰΐριης »αἴξει, ᾳιῦα χρι. 
οἷ: εἰθ ἐπιροϑίξϊα παοορϑὶ[δ8 εἰ κθη αϊ. ἴα] δῖ ἰραγ σθὶ Ῥυλδέκεο ὄψο. 
ἸπΩ πη 6Χ ΡΟΡα]ατί ροϊεϑίδϊα εἴ υαΐμα ρτἰποίρϑὶα Φεὰ πποβατοδξα. 
δίδγδ, ΠΟῚ 6886 ἀϊσεπάυπι οὐπὶ ἐχ ἐῖ8 ρογθρισπυσω δδὲ, ἴαμε αὰς 
4υδε ροοιεείῃϑ ἀϊσεπίαγ ἐμ: Προ τα ΠΙοεδῖῖ, πϑὲὶ ἀς ἰδ ταὶ μαδξεαο 
Δὐτοϊαϊοιγαη δε ἔοτσαδ ετὶϊ οοπείἀδγβπὰϊ εἰ ἀϊοροϊδπὰϊ ἰοξι. ὅσαι 

ἰὰ ἴαπια Εἰ δίαπιεπ ψπᾶπν δα ρτεῤτη ει, οἷς εἰ ππδρῖ- “9 
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τοῦτο ἱΠπὰ φιοὰ δὰ εἰδοιοπεαι ταδρὶ δγαίπαπι Ῥογιίηοι, Ὡρὶ εἰδοίοι 
δὰ αἰΐαπι εἰεοϊίοπετη τουοςδὲ, ρεγίςυϊο πο υδολῖ: δὶ αὶ επὶπὶ γυο] 
ταρἀϊοοσὶ ἤππιετο οοἶγα δὲ σοηϑρίγαγε υοἱεπῖ, βεπιρ Υ Ἔχ δοῖτιτὰ γῸ- 
Ἰοπξαῖα εἴ ργο δογῶπι δγβρέϊγαϊα οἰἱκεπίοσ. πᾶς ἱδίαν δὰ τεῖ ρῃ ]ῖ- 
ολς δἀνηϊπιϑίγαπ 88 σδιϊομπετα ἴῃ [ἰρτὶδ ἂς Ἰορὶ θα ἐχροδίζατι ρετὶὶ- 

30 Ὠδηΐϊ, Βαϊασπιοαϊ δβαπξ. ι 
ἸἼ. ϑαπὶ δαΐετῃι φυδεάαπι οἱ 6186 τοὶ βρη ΐοδο δάτηϊηϊδιγαυ ἀδ6 

ἔοχτηδε, δἰΐοθ ἃ ἱβάοοιΐδ, δας ἃ ῥἈ]οϑορἢί9 οἱ εἰν ϊδτῖα τεροπάδα 
Ῥεγί εἶν ἱπυδηΐδα δίχπς ἱμϑιϊοῖδε ; 4π86 οὔμπεϑ ρτγορίαϑ αδι μὰ 
δωθμθδε ϑοογδαίίοδθ, δὰ δδ8 αυδὸ ἤυῆς οοῃϑδι οἷδε δπηῖ οἱ πίρην 
δυο πἴππίις δοοδάπηϊ. πρίν δαΐπὶ π64πε πουῦπι ἰδιπὰ ἄς σοπι- 
τααπΐομα ΠΙΡΟγογωπ δἱ ὑχόγτπι, ποτ δἰ Ἔγοτα ἀς 80] 8 εἰ οοα- 
Υἱνδῖο τα] δγαπα οΟΙμππαπίπι ΓΘροτιῖ, δοὰ α πεοϑδδαγὶϊδ ογάϊαπίττς 
Ροῖζιδ. τἱάοῖυτ ἐπῖπα φυϊμυϑάδηι 6886 ἱπαχίιηπτ ἰά φυοά δὰ [αςυ]τα- 
ἵει τεὶ ἰαπι] τὶς ρεγῆηεῖ, ἰὰ ογάΐπεπι τεοϊασῃ ε886 δἀπδυοῖαπι: ἠδ 
ἰδ δυΐν εοάϊτοπδϑ Δ οὐπαΐδαβ σοιμαιπιούετί ἀϊσαηῖ, παδργορῖογ 
ῬΒαΪθδ5 Ομαϊςεἀοπίυα μος ἰπάδαχὶξ ρείπιαθ: αἷς δηΐπι οἰνίατι Ῥοπα 

ὁ Δεαυδ]ϊα οὐδ οροτίεσε. αἴψῃς μος φυϊίοπι 60 βὲδιϊπι ᾿θρογε, 480 
ΦεΏΡΟΤΕ ῥσίπηυτα ἀσρδ ςοπάπηϊατ δὲ Παρ ϊαπίαν, ἔδοογε ποὸη αἰ (ἢ- 
οἷϊθ εδθ6 εχἰδεϊααθαῖ: σου ἴε απΐοτα ἰὰπὶ ὈγοΊΡ πα οἱ οοπϑε ατῖ8 οἷ- 
Ὑὐδεθη: πηδϊοτὶϑ μος αϊάεπι ἴοτε ποροῖῦϊ, δε ἰαπιθη ΓΘ] οττίτα 6 
ἐλου τοῖον οἰνΐαπι δὰ δεπυδι  δΐθτα τεἀδοῖαπι ἱγὶ, οἱ ἀἰνίτον φοϊάοπι 
ΒΙϊαΣ σααϑ ςοἰϊοσδδῖον ἀδπὶ ἀοῖεθ, ἰρεὶ υδγὸ ὕχόγοπι ἀπσοηΐοθ ποὰ 
πβοοϊρίδηξ, εἴ σοπῆτα ραῦρεγαδ ποῦ ἀεπῖ, δοεὶρίδηι ἱροί, ῬΙαϊο υετοὸ 
οὔπε ἰοξ68 ϑοτίθετεῖ, φαδάπτδίεπην οχί οι δρδὶ (δου ϊταῖοϑ δαρετε σ,- 
Πογα οροτγίογα: δπιρὶϊαϑ ἀπίθπι δοσαρίαβ δυρεγα δἔχῃβ δπιρ ἤοατα 
υδογεπὰο 4υδτ αἱ δδδδηὶ φαϊποπρίας πιίηϊππαγώτη, ποιηϊηὶ ἐκ οεἰνὶ- 
Βα Ἰΐρεγθ, φασπιαἀπιοάππι οἴ δηΐθα ἀϊςίαπι 681. ποῦ ἀεβθεπῖ δαΐετη 
Βοος ἰβπογαγα χηΐ 18168 [εξε ἔδσππηῖ, φαοὰ πυπς ἱκπογδίατ, δον φαὶ 

10 ζασαϊτδίυτι τπαρηϊταἀΐποια ργδεβπίαππι, εἰΐατι ΠΡ εσόγαπι πατηθγπτα 
ΕΣ ςουγοπῖγα. δῖ δπὶπὶ [δε π] αἴθπι πιαρηϊτπ ἀΐπετὰ ϑηρετεὶ 1ΐ- 
ΘΡΟΤΌΤΩ ΠΌΠΙΘγιϑ ἃο τη] ἰξαἀο, ρτίπηοτι ἰεχ δπιϊψαεῖοτ πεςα8δ8 ἐδ, 

ἀοίπ ἀα πλρ νᾷ Ἰερὶ5 κου φαδίίομεπι τηαϊξον ἐσ ἀϊνίθαθ ραῦρεγεθ 
Βετὶ ταδίυπι εοῖ: αἰ [Ά 0116 οπίην οϑὲ 8169 μοταῖπδα τὸ πουδϑ ποτ τηο- 
Ἰ:γῖ. Βοποτθτα ἰρίταν δεχαδι ϊαξεπὶ τἷπι δἰΐψπαπὶ μάθετε δὰ δοοϊεϊα- 
ἔδια οἰνίϊοτα ὨοππΠ}}} εχ υεϊεγῖθα υἱἀθπῖοτ ἱη 16 16χίδθ6;. οπἰποιηοάϊ 
ἐι δοῖου ἰδζεπὶ οοτηροεαίς, δὲ ἀρτπιὰ α]ἴος ἰεχ Ἰαῖα εδῖ, φῃαε υοϊδῖ 
ταπίοτω δρτὶ σοπηράγαγε Ζυδηΐυπι χαΐδηπα υο]1ξ. ἰϊοπη πα Γαπὶ δθδπι 
ἑδταιπίαγθαι υεηάθγε ἰοβθ8 υεϊδηϊ; χυοτηδάπιοάαπι δρπὰ ΤΙ οοτοι ἰὸχ 

10 δβαιιοῖϊα εδὶ, π6 φαΐδ ραίτιπιοπίππι ϑατπι νοπάαῖ, πἰδὶ τα απ οβίδσα οα- 
Ἰαπεϊναῖοτα δὶ οφϑιεπάδι δος ἀϊ5ε6. ργβδίεγθ υϑγοὸ ἰπθεὶ ραιγίπιουϊα 
μονυθάϊιαγια δβεϊψαα, φαδε οαΐᾳπο βογεπίοπα ἰαοῖλ ορυεπογαπί, δαγ- 
γασῖ, ἢὸς δαΐοπι Ἰ,ευοδὰθ σοπνυαίϑπην ἃς φυβ]αΐαπι 1, δποράϊοτατι 
ΤΙ ΡΌΒΙ σδτη πἰπολδ ρορηΐαγοπι τε !ἀϊξ: πὸπὶ δπίπι ἴὰπὶ αιαρ] πο 
δυεηΐεραὶ αἴ οχ οεδηϑῖθυδ ργβαβηϊτβ ἃς ἀδϑοτγίριϊε δὰ πιαρίδίταῖαϑ 
ΡῬτονεβεγεπίασ, δαὰ βεγὶ ροϊθὶ πὶ Βοπογοτι χαϊάεδηπι δἱξ ἀθ απ 188, 
γάγασα ἧδες πὶ οἰπὶ ηἶποῖδ τπαϊία, αἱ ργοίθθθ ἂς Ἰαχατῖοδο τίνδηξ, 
δαὶϊ πἰπνὶϑ δῶν υἴ ταπαΐδετ δὲ δογάϊά8. ρεγβρίοππτα ἰψί τ δὲ ποῦ 
φαι18 6456 Ἰαίογεπι Ἰερὶϑ ὅβόπα οἰνίωσω δεχύαγε, δβεὰ τηθάϊππι δηΐπιο 
6826 ἀεϑοιϊπαπάππι. ργδδίογεα υδγὸ εἰΐαπι δῖ ψαὶδ σατίδδ ουηπίρηβ ταὶ 
ἔαταὶ !ἰατῖϑ Ἱμοα]δἴε5 ἀοϑοτγί ρδογῖ! δὸ ργαθβπίοτι, πῖμϊ ργοβοεῖει. οα- 

30 Ρἰἀἰαῖεδ ἐπίαι ὁχαεσαδηάδε βππὶ ροϊίῃ8 χπᾶπι [Δοη] τοῖο. Βοο δαΐθπι 
6486 ἡιοῖ ροϊεδῖ, πἰδὶ εἶνε ᾿ἰδηϊοπι 4πδπῖμπι δαξὶϑ δεῖ Γπογὶπὶ ἃ ̓ς ρθη 
ἐσπάϊε δἴσης ᾿πϑιξτοι!. ὁ6α ἔοτίαϑϑε ἀΐοαι ΡΒ δ] δα8 ἤδδς ἃ δὲ ἶρϑο σοτη- 
τοοϊοτασὶ ἂς ργουϊάεσὶ : εχἰδιϊπιδὶ δηΐπη πόσαπι ἀθοτατα εἰν διθυν 
δεχυδ)εδῖεπι 6986 οροτίογε, ροβϑεβοονἽδ δἱ ἰηδε ἐμ οηΐϑ. 86 ἃ ̓ τίπνητι 
ἤδδε ε5ἷξ [αἴστα ἱηδετατίο, ἀϊσεμάυπι γαῖ, ἀ εἶπά πίῃ ρτοάεϑι ἀπᾶτ 
οἱ ὁδυεπι 6866: οτὶ δηΐτα ροῖθϑῖ αἴ ππὰ φαίϊάεπι εἴ ἐδ άδτη οἷϊ, δεὰ μδες 
οἷς ταῖϊο ἰαπιεμ αἱ οχ δα ποῖ] 6 σοπϑι τα οαρίδηὶ ἀρροίεπάϊ οἰ δίχας 
αττοβαπᾶϊ Ὑ6} ρεοῃπίδϑ γεὶ Βοποσγδ νοὶ πέγα|αυς ἱπδῖο δπιρ]ϊοτα. Ρτδο- 
ἴεγεα δοάϊθοπεπι φοϊεπὶ ἔδσεγα οἶνοϑ ργορίογ ἱπαε χα!  αῖδπι ποῦ ἐδ- 
Ἰαπα οποτῦπι υεγυτο εἴΐαπι Βοπογα. δε σΟΠΊΓΑΓΙΟ Ὀϊγαπησαα παοάο: 

4126 νοϊρτια δηῖπν ργορῖος ἰοτϊαπαγηπι δἷ τοὶ ἰδυν ϊαγὶδ ἰμδοαηα Παΐθτ ςοη- 
οὐϊαῖτιτ, Ροϊίογεθ δὲ υεαποίΐογες βοτηΐηθθ ἀθ Βοπογίθαυν οοπιδηάαπὶ 
οἱ οοποσγίληϊ σπτο γα]ρον οἷ αἷπὶ δοχηδὶθ. εχ 400 εἰ {Π|πὰ, 

(οτεῖς εἰ ἱξπαντϑ ρατῖϊι βεϊδδτως βονοκοὶ 
δοῖ δοΐυση δηΐειῃ ργορίεγ γε δὰ υἱοϊοτω πιοοδιϑαγίαϑ μοιηΐηοϑ ἱπὶα- 
τίδια ἐδοΐαοι (οἷα τεπιδάϊατι οὐ66 ραϊδὲ ἑοτίυπασαχα δε αι] δίοπι, 

Ὀξ πὸ φῃέπι ἔτίρβογδ δπξ ἔβῃη6 σοβοῖ υεϑῆϊϊα Βοπίεσπε ἐρο  οτ) να- 
ττη οἰἶδπι ἰὸν εὐ γοϊαρίδίετι δο ἀοϊογοπι ἐσ ςπρίαἰταῖα τιδπιβηῖθπι, 
αἴ εἴ νο]αρίαιδ9 ρετίσιβαϊαγ εἴ ἀο]οτίθηϑ σαρίαἰταῖατι οαγϑδαὶ [ἰ- 
Βίάἀϊπεεαα δια ἐχρίεδπϊ. πδπὶ δἱ οαρί ἀϊπαῖοτ τπαίογεπι μδρϑαοξ 
4παπὶ τεϑ πϑοδδϑασίδε ροϑία!θαῖ, αἱ Βυὶς σαρί ἀἰταιλ ταο ἀδδητασ, ἱπὶα- 
τίδυα ἰαοίεπί. πες ῥγορῖεσ Βαΐπϑ εὐρίἀϊται15 πιεάϊοίπατη ἐδπῖατα 
δὰ ἱπίυτίαπι ἰοεγοπάδμι ἀ ἀποπηΐατ, υεγιιπὶ οἰΐαπι οἱ οοπουρίϑοδηϊ, 
πὶ γο]υριαῖεϑ ρετγοϊρίαπι ἀοϊογαια ἐχροτίεβ. φυσάπαπι ἰρίτατ Βοσατ 
ττίατο τραϊοταπι τοτρε ἀϊππα ἢ {18 φαΐ επὶ τὸπὶ Γαπι ]ίαγοπι οχίξαδτω 
ΒΑΡετα οἱ εχ ἰδαδοσε δἴχυς ορεγᾶ αυδθδίττι ἴδοσσθ, δἰ τογίϑ δθξεσα 
τεπαρογαπῖϊα. τογιϊατα ρόττο τοπιεάΐατ, δ φυΐ ρ6γ δ8ὲ ββιἀδγε υβ]ϊηξ, 
ποῦ δὲ φυοά αἰϊαπάο΄ φπαπι ἃ ρἢ]οϑορ εἶα τεφαίγαπι: πᾶπὶ οεἴεγαθ 
το]υρίδῖο5 δἰπ 6 Βοπιΐπυπι ἴδε σοπἴπμεγε πο Ροεευηϊ, δπίπινθβο 
τοδχλπαδ ἱπἰαγίαϑ ἱπίεγαμ! Ποταΐπεο ῥγορίεγ οὐρί ἀἰταῖοϑ ἱπιπιοῆετα- 
ἴκ8, εἴ ποῃ ῥγορίδσ γεϑ πϑοδβϑδγδ8: Ὑδγθὶ βταῖα ἐγγαηπίάθτα οοοῦ- 
Ῥδῃὶ ρορα]υπιᾳας ἱπιρίο ἀοπιίϊίπαῖα ορρτίπιππε ποη αἰ ης αἰρεβηῖ, 
δεὰ αἵ δ015 ᾿ἰρἰΔῖπε8 ἱπιρθπε Ἔχρίθδηΐ. ἰςοίτοο πιδρηα ργαεπαΐδ ρτο- 
Ροδὶϊα δῃπὶ ποπ οἱ φυΐ ἔώτεπι, 86 εἱ φυΐ ᾿γταηπῦτα οοοϊάοτίξ, αυᾶγο 
δά ραᾶγυδϑβ ἰθυεβηθε ἱπίητίαβ γθρϑ!]επάμα δο ἀείενάοπάδε βοϊατα υἷτ 
Βαθεῖ γαῖ ρα] οας δάτηϊπίδίγαπάδε που ἃ ῬΉδΙ δα ἱηνεπῖαϑ, ρσδα- 
ἴογεὰ πιὰ ἐχ ἰϊ8 σθαε ἃν δὸ σχοορί [δῖα εἰ ἰπάπεῖα δππῖ, 60 ϑροοῖδηϊ 
ἐο488 σείεγππίυν αἰ εἶνεα φυϊάθτι ἱπίοσ δὲ οἰυϊϊαῖοτα μαβϑθηὶ ΒῈπθ 
φοπϑαϊαϊαπι: δε ὀροτίοθδὲ οἴϊδτι δάνυθγθαβ δΒηϊτίπιοβ εἰ ὀχίεσηιον 
Οἴππεϑ. οἰπιΐγῃπι Ὠδοῦδὲβ οϑὲ ΟἸΏΠΟΙΩ γεὶ ρΡ] σας δἀπιϊπἰδίγαδα 
ἴοττμαπι ἰξὰ ε88ὲ ἀδϑογίρίαση αἰστε ογάϊπαίαπν, αἱ υἱγίθαϑ εξ οορίϊδ 
Βε οἷα ἱποιγασῖα 911; ἀδ φαίδυϑ 1116 π υϑγραπι φυίάοπι θεοῖς. οἰπεῖ- 
ἰἴτοτ υόγὸ εἰ ἀδ ἔασι δ} δα ταὶ απ! ΠἸατῖδ: ποὴ οπὶπι δδῖϊδ τη βηδὺ 
δαρρείετγα οροτῖεϊ δά πϑπ8 οἶγ δ ἰδοΐαπι, Ὑδγατ οἰΐδπν δὰ ρετγίου δ 
ἐχίεγηα, φαΔργορίετ πεῆμθδ ἰαπῖα ΒοΟθογιπι οορία ρτϑεδῖρ 6886 ἀ6- 
Βεῖ, υἱ δὰ βηιρπιΐ φοϊάετι οἱ ροϊοπίογο οοπουρίδοδπξ, φαΐ μδρεπὲ 
δαΐεπι, ἃὉ ἱπίοτα ἱποηγγθηϊππι Βοδίππι ἐπαγὶ ποῦ ροϑδίπῖ; πεσας 
απῖδε δηρηδῖίαα, πὶ ΒΟ] ππὶ 85 πόα Ὠοὴ φαξαπῖ, πε ἃ Ρετῖθυν φαῖ- 
ἄξεπι εἰ δἰπι!! !Ρ 06 1]]αΐωτα, [116 ἐκίτοτ ἀ6 ἰδ πὶ 1} ἀοβαΐνις. αἱ οβδοῦ- 
τὰτο δϑθ6 ποῦ ἀερεῖ φυαπίδε τεῖ πι]ἰαγία σαἰασας οἰνίππι οορίαθ 
εἰνίξαιὶ ςοπάποαπι. [ογίαϑοὶδ ἱρίτυγ ἀεβηίτίο ἔμ θγῖς εαγαπὶ ορἤταα, 
ποῖ Ῥγορῖευ Του ἰδίπτα τιδχοίτ ἀἰποπὶ ἱταπιδηδαπι οἱ ἱπυπιοεγδίδτη 
βιϊείπιοττιπι ροϊθη ογομι ἰπέεγεϑϑα ΒΟ] ᾽πε ἢἰδ ἰβέδιτε, φεὰ γδεϊουθϑ 
Π]ογαπι ροφθία!αγα αἱ ᾿ἷ8 Ροἰϊππι ἱπίεγαηϊ, δἰίδπι οἱ ἑαπίδο ἔβου αἴθ 
δὲ ἀἰϊνπίωθ πο Βαβεαπί. φαοτηδάπιοάππι ἘΠΡΏ]υδ, οτῃ ΑπίορὮγα- 
ἀαῖει Αἴλγτιεα ομϑίάθγε δἴψφθε ορριρπᾶγε οορίϊατγεῖ, φαδοὶξ εἰ αἴ οοτη- 
ἀεϑαν διΐπιο ἴεαιροτὶβ ϑραϊϊππι, Ζιο ἃ ἴπ ὍΓΡ6 οαρίεη δ οομϑηπιδγεῖν 
αἰὰδ ἴδηι ροτὶς δυτρῖπδ ταϊϊοποτι βπθάποογοῖ: τποσα δηΐπη ρεσπαὶδ 

δοςερίδ δα ἀποίσπτι ἱγὶ πὲ οδεἰἀϊοπδπι Αἰδτπεὶ τοϊπαπογεὶ, Βαο οσδ- 
Ὥοπε [δοὶϊξ αἱ Αὐἱορἠγβάδιε τὰ αἰ ζοπῖοσ εξ δἰΐθπίς οοποϊἀἜγϑῦδ 
Ὁγρῖδ ορριυρπδαάδε ἄπϑω ἔθοογὶξ οοηδ ἰππι4πε δρίἱεοεγὶς. δἰϊψπδπ- 
ἵππι ἰκίταν ὈΉ]6 68ὲ ἰασα] τοῖα τοὶ απ! ἰαγὶϑ οἰνίθπϑ ἱπῖον 'ρϑοϑ δοψυδ- 
Ϊε5 6886, ἢ ϑϑάἰτοπδῖα ἱπίογ 86 ἔδοίδηϊ: Ὠ0Π ἴδτλθη δάτηο ἀΌπὶ τπᾶξτα 
Ἀδες πΈ 19 δεῖ, ἂν ἰά φαοά δοπεῖο ἀΐοατα. ἡδαν ροὶΐ οἱ υἱγίοές αἱ - 
πὸ οτηδῖϊ Βοπιΐπθϑ μος ἱπάϊρτιε ἐογβοῖ οἕ φυθγδηΐαν, χαδβϑὶ ἀΐρτιὶ 5ἷπὲ 
Βοηῖβ διρ!οτῖδηθ, ποῦ δεαααιθυ,. σααργορῖθν εἰΐαπη δοὸ8 ϑᾶερα 
Υἱάετηπδ ἴῃ δ[]οϑ οἶνϑϑ ἱπυδάδγε εἰ ϑεάἀϊιοπθῖη δχοϊϊαγο. ργβεῖεγεα 
γσετο ἱποχρ θα απ ἄαπι οδὲ μοπιϊπαπι ἱπιρτοθίϊ5. δὲ ρτιτὴητι 88- 
Ἐ8. Βαθεπὶ ἀπο Μώω ἀπηίαχαῖ δοοίρογο: πθὶ δυΐοπι μος ραῖϊτίππι 
εἴ ανϊϊαπι Πιδγὶϊ, Φοπιρατ ἐ0 διαρ πὸ ἀροίἀογαπῖ, ἀοπες πὰ πη δῃ- 
“Ὅν, ῥτορταϑοὶ ἐπδγίηξ. ἰπαπίτα θπὶπν δὲ ἱπιπνθηϑα δϑῖ πρὶ ἀἰἰδεφ π- 
ἴστα; δὲ ἀπδπὶ ὀχρί ψιάδπι ρ] ετίφπ Ἠοπιΐπεϑ οπηπα βιπ ἀΐαπι αἴσυς 
δάεο οτηποϑ υἱΐδε γαϊϊοπες σοηίογωπξ, τα] ἰοτη ὑξί ταν ταγατη ργιῃοὶ- 
Ρίτπ εἰ οἂραὶ εϑὲ, ὁ09 φυίάοπι φαὶ πδίπτα πιοάοϑιὶ εἰ Βοιΐ δπηῖ, ἴ81εϑ 
οἴβοογ αἴ ρ]α8 ἰπδῖο Βδθεγα ποίἰπε, τοδῖὶοα δαΐοπι οἱ ἱπιρτοθοϑ, πὲ 
ποη Ροϑϑϊῃξ, ροῖϊίι απᾶπι Βοπὰ εἰνίππι σχδοῆῦδγαε. πο ροϊογαπϊ 
δυΐεπι, οἱ εἰ αταάα οίηϊ ἰηζεγίογεθ δἰ ὕοη αἰβοίαηταγ ἰπἰητία, δε π 
Βδης 4αΐάετη Βοπογαπι δεχαπδεέοποηι γεοῖς Ἔχροϑαΐξ, πᾶπι ἴπ δρτο- 
τῦτι ροϑϑειϑίομα ἀπηΐαχαι Ῥοπα νηὶ δοαπδγὶ. διφυὶ οἵ ἴῃ βεγυῖϊδ δὲ 
ἰὼ ρεοογίθηϑ δἰ ἴῃ πηπαΐϑ ἀἰνίεἰδε οοποἰδῖπηξ; ὁππξ δὲ ἴῃ ἀπ η το ϑαρεὶ- 
16. ΕΠ]119, φαας ἀρρεἰϊαῖατ, ἀρραγαῖα πιμἰ του ἱποίτηπιθηῖο. δαὶ Βογυχα 
Ἰξίτατ' οἰππίαπι φαδογοηὰα θαυ] ται εδὶ, δῖ Βδεὸ ἀπ διίφαεμι ογαϊ- 
ποτὶ τποἀδγαϊβ τϑάϊροη Δ ϑαπὶ, δξ οτομίδ ϑαηΐ ργδεϊθσια ἰεπάμ, 
υἱάεῖως δαΐθωι εχ Ἰοξίθυϑ α δὲ ροδίτἷε ραγνϑῖα οἰνἱϊδίοπι εἴβοογο, οἱ 
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638 ΡΕΚΕῈ ΡΌΒΙΙΟΘΑ [Π. : 

χαϊδειι ορίβοεβ οταποι ἐτηπὶ βασυΐ ρα] οἱ, πεαε ρατιῖς 0}1169, πὰ 
ἐχρίδαῖαν οἰνῖταθ, ἰοσπαι οδιϊπερασι. φαοάεϊ δεγτοθ ραβ]ϊοος εδ86 
οροσιδϊ 608 φαΐ οοσαπιιπία δε βοΐ ἐχεσοθηῖ, ἀρ οὲ μος ἰϊα 66 βαρετὰ 
πἱ Ὀγτταοιῖϊ, εἴ αἱ αἰφιαπάο Ὠορμαῦία5 ΑἸ δηΐδ ἱποι δι, ἀς Ῥἢα- 

80 δας ἰρίτας σοὶ ρα] οι ας αἀτιϊπίεἴγαπάας ταϊοπο, αἰ ψαϊάπης 1116 τθοῖθ 

3 

ἀϊχοεῖξ δὰ δεοῦσδ, ρσορεπιοάπαηι 408 ἐχ Ηἶν ἱπι 6 Πμογα φιδαῖ, : 
8. ΗΙρροάδαιπδ βαΐεπι ΕΠΓΥρΡμοπς Αἰῖπο ΜΠ] εδΐυ 8, χαὶ εἰ οἷ- 

υἱϊδϊοτο πγρίαπισις ἀἰνίδίοπεπι γερρεσίς εἰ Ῥίγαθδυπι πθῦσο δῸ ὑτρὸ 
φοἰπηχίξ, υἱῦ ρυΐπιιπι ἴῃ του νεῖα ργορῖεγ Ἀπ  ἰοηεπι αἰ συδηῖο 
Ῥίασ 4πδπὶ βαϊίϑ δὐδοῖ γεσητι 8 ρΟΓΥβοδηθάγιτη δίῃ ἐχηοϊδιϊατυτη 
οἰπᾶϊο ἀεάϊτηδ, α54π6 δάδο πὶ πόση }}18 οηγίοδίυϑ οἱ ραϊἀϊαδ νἴνογε 
εχί ϑεἰπνδγείησ, οδρὶϊο τὰπι ἄδπδὸ δὸ ργοπιΐϑ89 ἵπιη οοπιροιὶίο εἰ 
συτρῖθοιε οτπδῖο, ἀείηάε τνεϑεῖτα οσαἰα πα οογροτγίϑ ϑυιπρίποθο, 
συπὶ γϑοῖα πϊεγεῖηγ Βοποτίξοα {16 φαϊάοπι οἱ τιαρπίῆοα, δὰ οὐ] ἀα 
εἰ ρε]]ἴπο συ] 18, ἤθη Μίδπινο δοίπτη υδγαπι οἰΐδτι ἀΐεραδ δεδιϊν ἰδ 
εἰ 80 91|4]}10 05 ἐεπιροτίδτ, --- ἢὲς ἰρίτας ἩΠρροάδπιπδ οαπὶ δ]οφαῖ 
ἴα ἰοξιϑ ποίυγαε ἐχρ ϊοδιίίουια γαῖ εἰ 6866 γοἸξεῖ, ρτίπηπα δοσγῦτ αὶ 
ταὶ ΡΟ] ςάπὴ ποη δάπιϊηϊεῖγαγυῃξ, οοπαῖαϑ εδὲ αἰ αυΐὰ ἀε οριἵπιὰ τεὶ 
Ρυβίτϊοας δἀπιϊπίϑἐταπάδε ἔοτγτηδ ἀΐοεσα. οἰν ἰαΐῖθπι διιέοτα ἰὰ οοαρο- 
περδῖ, αἴ εχ ἀδοοπι τα ἢ θπ5 που πῶσ πητηοτο σοπρίαγεῖ, ἴῃ ἔγεδ ὙΈΓῸ 
Ρατίεϑ οϑϑεὶῖ αἰνίϑα. ὑπδπι ρόττο ραγίεπι εἰβοιοραὶ εχ ἀγι βοῖθαο, 
Αἰτεγαπι ἐχ δργίοο]ία, τεγίϊατι εχ ργορυρπαίοτίρν εἴ δγπναὶῖδ μοπιΐ- 
πίρηϑ. ἰδπ τθγὸ ἀργῆτη ἔγεϑ ἰῃ ματῖθ5 βεοαβαῖ, ππδπὶ δᾶογδπι, δἰϊα- 
ταυι ΡΌΡΙἰοδπν, τετἔϊδτιη ρτἰναῖαπι, δὰπὶ φυϊάθαι ὑπάδ βαογα Ἰθρὶ πιὰ 
εἰ οοπεποϊπαϊπο τϑοερία ἀϊϊ5 ἱπιπιοτγίδ! θη Βεγεηξ, δβοῦατι: ΘαΤΩ 
δυΐεπι πηάε οἷν αιὶα ργορυρηαίοτγοϑ υἱνογοηξ, οοτηπιππεπι εἴ ΡῈΒ]}- 
ἐδπι; ἐαπὶ ἀεπίαπε 488 αρτγίοο]ϊε 6686 δἰιγρυΐα, ρτορτίατι δὸ ρτὴ- 
σδίωπι. οχίδεϊπιαθαῖ δηΐθπι εἰϊαπο τα ἰθρῦπι ξθῆεγα ἀυπίαχαϊ 6886 
Τὁροτῖογο. πᾶὶπ χαϊδης ἀθ σερτϑ 11πε9 ἱπιδπαππῖον εἰ ἰυάϊρία Βαπξ, 
688 ΤΕϑ ΠΌΠΙΘΓΟ ἴγϑὲ 6886, ςοπίπιε απ, ἀδταπητ ἱπίυτία 1|Ἰδίττα, 
τοοσίθτι. ἰερε δηΐθτα δι οἰΐαπι ππῦπι ἰτπ ϊοατη οοπϑεϑϑῦτα Γαοϊερ δῖ, 
οὐΐας βύταηπια εὐϑεῖ ροϊεϑίδθ, οἱ δὲ φιδι τείεγτίὶ οροτγίεγεϊ δεδὲ τεῖ 
πε πιϊπυϑ Βεης ἱπάϊοδίας νἱἀεγοπῖοτ. Ἀππς δπΐθτα σοποιτπερεῖ εχ 

1258 φυϊδυαπάδπι δεπίρης δεϊεοῖϊθ. δαπίεπεῖδε ροσγο ἴῃ ζοτῖδ τά! οἴ] ρα 8 
ΠΟΠ Ρ6Γ οαἰσπίοο ἔεγτὶ ἄθρεγε εχἰβεϊπιαῦδι, δεά ἀδγὶ ἀπίσπιχαε ἴδ- 
Β6116πι, ἴπ 4ῃα δου εγοῖ, οἱ ρίαπο οοπἀεταπαγεῖ; 5] δβοϊνογεῖ, ἰπᾶ- 
πότ γα ἰπαπογεῖ; δίῃ πραῦς ἀδτιπαγεῖ πεαπε δρβοϊνεγεῖ, ἀπὲ ρδγϊτη 
ἀαπηπᾶτγεϊ ραγῖϊαι δ᾿ δον δγεῖ, μος ἰρϑῦπι βογίριαγα ἀδοϊαγαγεῖ. πππο 
εαΐπὶ Βοος ποῦ τϑοῖς ἰεξίθηϑ δ68ε ἱποεϊξαϊθτ : οορὶ δπΐπ ἐπα! ς 68 ρεῖο- 
ΤΆΓΘ, ὁττῃ δοῖ ἤδης δαϊ {Π|8π| ἔδγτε δειςθηιίαπι ἱμροπίαγ. ἰοβδτα 
δαῖεπι ταὐ! ἀδ ἰϊ6 φαΐ αἰ φυϊά αὐϊε οἰνἐϊαιὶ ἱπυεηίγεπε, αἰ Βόποτε δὸ 
Ῥτγδοπιῖο αἰβοεγοιζωγ; οἱ υἱ ᾿ἰροσίθ δοσππν φαΐ ἴα μ611ο ΘοοπΡυ ββθηῖ, 

10 (6 ρηθ]οο τἱοῖαβ ργδθβογεῖασ, ψαΐα δοϊϊἰςθὲ ποπάπτ μαθο ἰεχ δρυά 
ἴϊοϑ βϑϑεὶ ἰδία: πῆπο δυΐθπὶ εἴ ἀτηθηΐς εἴ ἴῃ δἰ 1 οὐνπδεραϑ ροϑῖα 
εσῖ. ἴππὶ τῇ πιδρίοἴταῖυα οτμῦδθ 8 ρΟρῃ]0 εἰϊξετεπίυτ: ροραϊημα 
δαΐοτα ἔδοϊοραὶ ἱγε8 {1286 ραγίε εἰν τδιῖδ. ἀεἶπάα αἱ φαΐ Ἰεο δϑϑθηῖ, 
ὁπγατα Βαρεγεπῖ εἴ Γογῦπι οἰν ταϊῖ8 ςοπητπ πα πι 860} πΥΡαπασττα, οἱ 
δᾶταπι απβεὲ δά ρεγεβγίποθ, εἴ δατατη απδς δὰ ρῃρὶ]]09 ρασεηῖθας 
οτθαῖοβ ρετγίπεγεαϊ. χυδα ἰρίτατ οἵ χιαχίϊηα εχ ραγὶς δὲ σοιῆτηεῖθο- 
ταῖτι αἰ ρπίρεῖπια ἀν Ηἱρροάαπιο ἀξ τὰ ρῃβῆοα οτάϊπαπάα ἐχροεἷϊα 
δπὲ, δε ϑῃπι. ὙΟΟΔΓα δηΐδῃ ἢ ἀπριυπι ροϑϑὶξ αἰϊατῖς ρτίπιττα 
φυϊάεπι οἰνίααν τι! στα ἀϊπῖο ραγἤοηετο, πᾶτ εἰ εὐββ οι εἴ ἀρτί- 
οοἶαα, εἰ φαΐ ἀτπιὰ ρεγαπῖ, οὔιηδε γεΐ ρυλίϊοας σπηῖ ματι εἶραδ, δε 
ἴϊὰ πὶ δρτίοοϊδα δἰηξ ἱπαγτπεδ, δειίβοες δαΐδτω εἴ εἶπε δττηΐδ δἰπὶ εἰ 

20 δίῃ δρτίδ; χὰο Βὲ αἰ ργορειιοάπηι δετνὶ οἷἰπὶ ξοΓΌπι αυΐ ἄττα ἴ- 
πεπξ. θᾶγε οχοηίατι ᾿οτιοττιπν ραγιϊοἶρ 68 6686 πὸπ ροϑδαηξ: Πευ 6898 
εὐΐτε οδὲ ἐσ ἰΐ αυΐ δτπιὰ ἰθηθμῖ, ογθασὶ δὲ ἰτωρεγαίογο δὲ οἰνϊυση 
σπεῖοάεδ, 4ποὸ9 ΔρρεϊΪδπὶ ατγαεοὶ μοὶ ορ γίασδε, εἴ σαπηποϑ (ρθὴ6 
ἄϊοαυι) δπιρ] βοίταοϑαας πιαρίδἰγεῖαα. φαΐ δπΐεπι τοὶ ρῃβ]ῖοδς ποη 
φιπὶ ρατγιίοιρεθ, φυΐ βεγὶ ροίεϑὲ αἱ ἢ Βδπονυοΐο αἴᾳπα ἃπιΐοο ἴῃ γεῖθ 

Ἰίοδπν εἶπὶ απίπιοῦ ἴαπὶ γοσὸ δηρετγίοτες 9ἰαὶ υἱγ Βὴ8 πδοδϑδα οδὲ 
τὶ αὶ αὐτὰς ἴθποπὶ αἴγααις ρατῖθ. ἤος δυΐεθ πο δα ἕαοῖα ἔαςϊϊδ, 
πὶσὶ τπρα εἰ οἰπι. αἱ εἰ Ἀοο ετὶξ, φυϊὰ αἴτει αἰΐοϑ τϑαὶ ρα ]ΐοαπι ρᾶτ- 
εἰεῖρατο οἱ ἐγεδῃ ἀοσγυτη τοδί δεγαίποση ροιεϑίδἔετη Βαρόσεῦ ργαεῖεγοα 

30 δρτίςοϊδε πὰ ἱπ σὲ οἰνιϊδι! δαπὲ α1Ἰ]687 πᾶπὶ γῆς θ8 χοίάδτο εθ66 
Ὠδο6986 ε8ἴ: ΟἿΩΠΐ8 Θηΐπι ΟἰΥἹῖδ8 γιϊβοὶθπθ Ἔροῖς εἴ ροϑϑπηξ οχ ατε- 
Βοῖο ἐπὸ υἱῖδπν ἰοΐδγαγθ, φυδιυϑάπιοζυπι ἱπ [116 οἰν δῦ. δρτι- 
οοἶδα νετο, φυΐ οἰνίμας διπῶκ ἰδηθδιῖδηας υἱοῖσπι δυρρεάϊϊδηϊ, ὕοα 

ἱπππετίϊο ἵπ ρατεβο9 εἶν᾽ δεῖ παπιεγεπίασ. ποπς δυΐεπι Ῥτορηον 
ἀρτοδ βαρεῖ, εἰ πο8 ρτγίνδιίπ οοαπί. ῥγαείεγεα δἱ οοτησπαπδῦ δέτος, 
εχ φαΐβθας οἰνιϊδῖο ρτοραροδίοτον υἱοΐατη σασηεπε, ἐρεῖ τα Πεον ἀγα 
Ραπί, ἢου ἀἰϊξσται βδγϑ οἰνίἐδιῖ5 τη ἰϊατῖα Ὁ δα χιδς δρτί οοἰεπάπ 
Ῥταεροιῖϊα εσῖ. δἵ να]ὶ ἰαῖον Ἰερὶδ ἀπ88 ἀἰδοϊπῖ]δ 6686 ρατῖεα. παυοάε 
ΔΕ} φυϊάατα ἐγαπὶ ργβοῖογ δο8 χαὶ ρυίναϊος ἄρτος οοΪυπῖ, εἰ εἰτίλῦν 
Ῥτοραρπαίοτει, φυάγία τυγϑητ δος οτὶξ ραγὸ εἰν ἰδῖϊα, πῈ}]109 τεὶ 
Ραγίςορϑι δεὰ ἃ ταὶ ρυβ]ίςδε διδϊα δ]ΐεπα, φυοάοὶ φαΐ εοϑάετα δὲ 
Ροπεῖ οἵ φυΐ ῥγοργίοϑ δᾷτοῦ ςοϊυπὶ εἰ φηΐ ρυβ]ϊοοα εἴ ςοπιιδίδει, 
ἴππς ἔγποϊποπι οορία οὐδ δηρηθῆῖοσν «παᾶπὶ τὶ οχ ἐϊ8 φαΐβαῃε νἱοῖπε Ὁ 
ἀπάρτι [απιι]ϊϊ6 δα πιϊηἰδίγαγας ροδοῖξ, ἴυτι ἡπαιποθγετα ποὺ δἰκῖπε 
εχ εαάετι ἰεγγα οἱ χ ἰἰϊδϑάδτα ὡρτίθ, φαὶ φογίβ οπίαθε οδεὶρετίπι, εἰ 
εἰοὲ υἱεῖπτπι δαπιεὰξ εἰ Β6]]αιογῖθυδ ργαερερηπεΐ ἤδες ἱρίίασ ονπαῖς 
ταϑρη πὶ ἐιαρεπὶ οοπίαδίοπεπι. πὸ Ἰεχ φυΐάοπι φῃδε εδὲ ἀδ δεπίεπῆς 
ἃ ἰαδῖοε ργοπαπείαη ἀδ, ἃ ἀσοοάυτα ργοβανάα δεῖ, ροδίυϊδτε αἱ βοϊΐοβε 
δι ρ]ἰοἰϊος ἱπδιϊ τοῖα δἴφυς ἱπίθηΐα ἴῃ ἰυἀίσαπάο βοπιθηλίατα ἀϊνι ἀεὶ, 
βαῖχιε οχ ἰπάϊοα δυλδίτθγ. δἱ ἢος ἱπ' ἀν ίεγῖο δἰΐατο ρ] απ νης ἀδ οοπι- 
Ρτοιιΐθθο [δοῖο ἀϊδοεριάπηθαν ἔβοογε ἸἸςοἹ εἴ οοπίίοροτο ροῖοεὶ (- 
ἴογ 56 δηἷπι ἀδ βδοπιεπίϊα ἔθγεπὰα σοτηπιιπὶοδηῖ), ἱπ μι ἀϊοἶ15 τογο πὸὰ 
Ροϊεϑι: 4υΐπ δἰΐαπι τη εἰ ἰδραπι δογὶρίογθθ, οοπίγα αἴσυθ Βῖς, ἀδπὶ ν" 
ΟΡΘγαπὶ π6 ἰπιάϊςδα ἱπίου 56 οοτηση ηϊςθπῖ. ἀεῖπᾶε υθγοὸ πόππὸ δὶ 
ἤδθο ἰυαϊοαιῖο τυγραϊ πα εἴ οοπίυδα, δὶ ἰπάεχ φαυϊάθπι ἀςθετὶ ρεῖ- 
τοτὶ γι ιγεΐωγ, δε ἃ ποῦ ἰδηίοτ πυαηΐαπι Ρεϊτον δἰ δὶ ἀε)εγὶ ἀϊοὶεῖ 
᾿ς δηΐπι τιΐϊπᾶ5 υἱρίπεὶ ρει, 116 δπΐοπι ἄθοεπι δάϊπάϊοοῖ , δαὶ Ηἰς 
χυϊάοπι ρἷτ5, 116 σθγα πιῖποβ, αἰϊυ5 δυΐεπι φυΐπαυθ, δ] ἴτι5 ρόγτο φπλὺ. 
ἴιοε: δίφυθ μος δοϊϊϊοοὶ τποὰο δεπεθητῖαϑ αἰνϊ ἐπὶ, αἰϊφαςε οπιηὶ ἐσ 
Ῥᾶγίο εοπέγα ρεϊϊζογθπι βοπιθηξίατη ἔδγεπέ, δἰ δὶ πυ α οχ ρατίε. «αὶ: 
Ἰριϊας δὶς πηοάπϑ δεπιεπεδγαπι ἀεἰ ροπάαγοπι ας ἀϊἰδοσττιεπαγυτη ἢ 
Ρτγδθίθγθα ὑθγῸ ἤΘΠΙΟ οορὶϊ δυτῃ Ῥεΐίδγαγε αὶ δἰ πιρ ἰοϊ τοῦ δροοί τ ετῖϊ 
δαὶ ἀδιπηαγίϊ, δἱ ἰἰς δἷπν εἰβό ες ὃ ἀοθοῖ, Γαογὶς ἰπτοπία. πον επῖτη 
4υὶ τευπι δΡϑοϊνϊι, ἀρα σωεὸ ἄεθογε ἰμάϊςαι, 56 ἃ υἱίπεὶ πιΐπδβ ποπ 3. 
ἄθθεγε. συϑγοπι 1116 ἴαπὶ ρϑῖθγαϊ, οὶ ποῦ ρυΐδπϑ γϑῦτη ἄεβετγε τὶ- 
δἰπιὶ ποΐπαθ πἰμῖ]ο παΐπτιβ δῦτη ἀατηπανΐς. ἀθ ργασπιῖο βυΐοτι δἰ Βο- 
ΠΟΓΘ δἰΐᾳιο 119 ἀδοδγηθεηᾶο φαΐ δἰ φυΐ ἃ ἡ11}6 ον ϊαὶϊ γορϑγδγιηξ, πον 
δῖ τοΐππι ἰερειη ἴογγθ, δεὰ δϑὶ δπνάϊια ρ δυο οἱ δ εἰ σρεοίοσσιι ἔστε- 
ἴυπι. Βαθοὶ επὶτε οαἰαπιηΐδ8 οἰ τοὶ ρΌθ]οδο, οἱ ἴξα οαδδε, οοιπνεεῖδ- 
ἰἴομδϑ δὲ σοηυθγδοίοηθα. ἱπουγγιξ δυυΐθπι ἰπ δἰ ίοτι συδοιίίοπενι εἴ ἀξ. 
ϑρυϊαιίοποιπ. ἀυΡίϊαηξ δπΐτν ααΐάδιν, πίγππυπε ἀεϊτιτιιεπτοσῦτι 8τὶ 
αἰ} 6 οἷς Ἰορθα ραϊτιας πιουόγα δὲ τητΐδτγο, οἱ χυᾶ οἱϊ οἷϊα πιεϊϊοτ. ἰτω- 
406 ποη εδὲ ἔδοϊ!ε εἰ, φαοὰ ἀϊοίαπι ἐδὲ ἀδ ργδοπιῖο [15 ἀεςεγπετιο 
4υἷῖ αἰϊφαϊά εχ Ὡσὰ οἰ ταιῖ5 ἱπυθπουίηϊ, αϑϑϑηϊγὶ εἴ οοποεάετε, οἱ ποπ 
ἐχρεάϊι τοὶ ρυθ σας φυϊοσπδπι ἱπιπιυίαγο. δυθηῖγο δπΐοτν ροϊεσὶ πὶ Κ 
δἰϊφυὶ ϑυδάδαηὶ γεὶ ἰδρτιπι ἀργοραϊίϊουιοπι τοὶ τεὶ ρα ςδα δἀποῖτέ- 
δἰγαπᾶδε ἔογπιδθ σου ϊδίϊουοπι ἰδπηθπαπι οουαταπηδ Βοπῦμα. βεὰ 
εκήρκυτι ἐπ Βαης δϑιτηοπετη ἱποίἀΐπητϑ, ργαθϑιϊτογὶξ εἰΐδπι ράτοα μας 

8 τῷ ἀϊθρυίδγθ. μωροὶ δπΐτ, υἱ ἀϊχίτηαβ, ἀμ διίοπετα. εἰ υἱάευ.- 
ἴα 58π6 δδἰϊιι5 6586 ξοπιβιοΐαγα: ἴπ [118 δηΐπι δοϊθπίϊς μος ῥτοίσ; 
υὐ πηοαϊοῖπα φοτητητιδῖα ἃ Ῥαῖγι8 ἱηοιϊτατ5, εἰ τα ςογρόττπν ἔχετ- 
οοπάογωνα, αυδπὶ βγτπηδϑιϊςατι ὕὐτδεοὶ ἀρρε ἰδηῖ, οτῖπεϑ ἀδηῖ 
δυῖθβ οἱ [δου !δῖοβ τποϊαῖδθ πιδρτιδϑ γερα5 ρὰ ]ἰοῖ5 οἰ! αἴας 
τυ πῇ. 4πᾶγα 4ποηίδπι οἱ οἶν!! 8 ρτιἀεπιίία ἴπ ᾿ἷν πηπιογασνα δ, πὸ- 
πιϊγατι ἀθ ε8 Πθοσας πδοθϑβαγῖο ἰάθπι ἐδ δπεπάαπι. αγετιπευσεῖτας 
δοταπι 4ηδ6 ἀἰοϊπιῦ, οχ [δοιῖ5 εἰ ουθπεῖδ δυτοτο ροσσῖς αἰϊατιῖς, ἴεξεν 
επὶπι δπίϊψαδα υδἱάδ δἰπιρὶϊοοθ 6858 δὲ Ῥαγβατγίσας. πᾶπὶ δὲ ᾿ 
Βεϑίαγα εἴ ὑχοόγθδ δἰΐογ δὴ δἰτεοτο Ἔεπίεγα Οτγδεοὶ δοϊεραπῖ; μια 
4πὸ απίΐᾳπα ἱποεϊταία οἰοἰἰἀα ργοτβαϑ εἰ δία δυηϊ. νετϑὶ ρταῖδα 
ἐϑὲ Ουπιὶϑ ἀδ 1 φυδ6 δὰ οδοάεπι ρετγίϊηθπί, οἱ ψυῖς δοευδαξος Εν 
40 6πὶ ἐεδεϊατι παπιθγοπι ργοάιηχοτίξ, φαΐ εἷδὲ σορτιαιῖ εἶπε, τεσπα ἐδξ- 
ἀἰδ ροἊπᾶ ἰθπογί. ῥταοῖεγεα φβδοττιπὶ οἵοποα ποῦ πο 6δὲ ραθσέαιο, 
δεἃ αυοὰ Βοπαπι. εἰ γνογίβιτη!ε- δὲ ργίπιοσ ᾿ἶἶος μοτοῖπας, εὖτε ταν- 
τῶθ ΠΝ εἰ τογτίξοηδε δγαπὲ, δἶνο δχ οαἰανηϊταϊε εἰ ἰπξετί σπε αἴὔσοα 
δαἰνὶ εἰ ἱποοίαπιθς δυδϑογαμξ, δἰτη θα [υΐδοο ποπιΐπητο σαὶ ναΐξο ἐν- 
δύῃα ποοΐϑ οσοπγγηπέ, δ᾽ ἱποῖρ᾿ ἐπεϊοτο ἃς σἰαἰτογσοε: ππιοτοδθ τε φεδεεις 
ἀε τεγγίοπὶθ ἀϊοὶ δοεῖ. ἄπαγε αρϑυγάσπι εἷϊ κι πότοι ἀδοτεῖξα μὲν- 
πιᾶπετε. ργδείεγοα πε ἴεξοϑ φυίϊάειη κογίρταν τε παπετε ἱπαταιτξαξεῖῖει 
αἴχυς ἱπυπιοίδα ῥτδθδιϊτογιῖ. χυρυπα ἀπιοάαπι ἐπῖτπ δὲ τοῦ παδεξ ἴα 
Αἰλ9 ἀγιεθαϑ, οἷς οὲ ἐπ ργυϑθητα εἶν!!! βογῖ πὸ Ροδθδ τὲΉ ουσοῖς,: 
4πδε δά οταϊκαίίοπεαι εἰ ἀεδοτίριϊοπεις γεῖ ρυθ ϊοδο αὐποϊϊεδεαενῦκε 
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ρεηζβεηὶ, δε Πππετ εἴ ρετίεοξα δογρίδ εἶπε. τιπΐνετϑα δπῖτα ϑοτίρία 
δἰῃὶ πδοδβ86 δδὲ; δὲ δοίομεδ ἰῃ ἐλ κονῃ υεγοδηΐητ, οχ Ηἷβ ἰσίταγ 
Ρογδρίοσαπι εϑὲ εἴ αἰϊφυδϑ ἰερ68 6486 ππίπάα οἵ αἰϊχπδηάο τραΐδη- 
ἀκ9. οοπῖγα Ὑογὸ 81 8[[ο τῃοάο ταδὶ 46 4πὰ δρίϊαγ οοποίβογεπιαδ, 
τυ δ 6. οδμιἰοηΐδ 6886 υἱάδαῖασ. ὑρὶ δηΐμα ππΠΠΠπὰΡ φαΐ οαν, ἔμμο δὰ 
πιαϊδα ἦε ἰεξεε δά τοῖς, ραγνυα δϑὲ, δϑδιδίδοεγα διΐδηι οἶνο ἰερίθυδ 
ἔχοις πιστδη 15. πιά τω, Ῥγοοῦ] ἀυ δ ῖο ποηπα}]8 ρεοοείδ εἰ ἰδξοταπι 
Ἰερί9 εἴ πιαρὶδιγαϊπατα ἔετοη δ δίας ἱπίδοῖδ γοϊϊπχαεπὰδ δηπῖ: ποθ᾿ 
δαΐπι ἰαπίο οτῖξ εἷἱ ππθξδαϑϑε ἰεβαϑ εἰποϊ απιϑηῖο, αὐδηῖο δϑϑαδυ 588 
το κιϑἑτδ Ρα9 ποη Ράγογε ἀειγιπιεηῖο. ργβοῖεγοα ἔα ]αχ οἱ ἐαροϑασα 

30 εδῖ {πὰ αν ἀγιϊδυ οἱ δοῖ θη 18 Φχθπηρίτο. ἤοπ δπὶπὶ δἰπιῖϊα δὲ ἂτ- 
ἴον δίχθθ ἰερεπι σοτππιυΐαγο. ἰδχ δηΐτα πΌ]Ϊατε Υἷπι μδρεὶ δὰ ρδγθῃ- 
ἄυπι ἱρο!]εηοπι, ηἰσὶ δῶσι Πα ἃ ΠΙΟΓΘ Δοοοβὶϊ: Ηἷς δαϊθτο ΠΟῺ 
πἰδὶ εχ ἐδιηρογὶς ἰοηρίπαφαϊίαῖε φῃπογάτοααα το πα ἀΐπα πδδοϊτατ. 
ἴϊδαυς ἃ ἰδρίη8 τϑοθριθ δὲ πδίϊδιὶδ δὰ αἰΐαϑ οἱ πουδϑ ἰδζοα ζαοῖϊα 
τοῖξταγε, υἷπι Ἰερὶδ ἱπβττααγε δὸ ἀββιϊϊϊατο εδξ, ργαδίογθα οἱ ἀδυθτ 
6888 τηπίδη ας, αἴτττα εἰ Οἰππα εἰ ἰῃ οπιηΐ γαὶ ρῃ]ΐοας δαπιϊεΐ- 
δἰγαπάδε ἴογιηα, πδοηθῦ οἱ υἴγυτο ἃ θο μοὲ πιυϊαη δα δὰ ἃ 4αϊ- 
Βυβάδια, εἴ ἃ συ θυθπαω ἢ ποδρητπὶ δηϊπὶ ἱπῖετ ἤδος ἀϊδοτίπιεη δῖ. 
παργορίοσ πυῆς φυϊάοιι ἤαὰς χαδεϑιϊοπετπ οπιϊτδτια8 αἴας ἴπ 
Αἰϊυ ἃ ἔοπιρυ8 πιαρίδ Ῥτοργίπτη γθϑδυνεσηπδ. 

9. Ἠε 1ιο᾿εὐἀκεπηουίοταπι ἀπῖεπι οἱ τγεῖπιπ τὸ ρυΡ]ΐςα εἰ ρτο- 
Ρεπποάσπι ἀκ δἰϊΐ ἀπο δῃπὶ υἱάθπα, φαοτιπι σπΏπι 65, οἰϊπα αἱΐ- 
ἐμῷ ἷπ εἶδ τϑοῖε δὴ δϑοῦϑ δὲ ορίἑπιδπι γεὶ ρῃρ]ῖςας δἠυϊπἰδίγαη 80 
ἐστι ἰσύδει Ἰεφὶβαδ οοπριταἴππι; αἰΐοττιπι, οἰἵπα αἰ χυϊὰ, ἐρεοϊαῖο 

ταὶ ρῃδ]ίσαα ῥγοροδίτο εἰ πιοάο, ἰΐὰ ςοηδιϊπίαπι αξ γερυρτεῖ εἰ τεὶ 
Ῥυλίϊοδθ, δἀπιϊηϊδίταπάδε ἔογιηδα απαπι δἰρὶ ρτοροϑθαδγαης. εἱ ἰριϊπ 
εἰνιταιὶ οοἷυϑ9 δήτοϊηἰγαο τοῖα οἷξ ζαϊογα, ἢ δος 588 ΓΙ ΟΤΏΓΩ ΤῊ ΠΠΘΙΌΤΩ 
Ὑδοδιϊομειι 6888 Ορογῖθγα σοπυθηίΐΐ ἱπίεγ οἴθηθβ: δε ἀποπιοίο 6686 
οροτίεαϊ, ποῃ δεῖ ἐαοίϊᾳ πιο Πζαγε. πᾶπὶ αἱ ΤἬ Θεϑδίοστμι δεν πὶ, 
4αδπι {ΠΠ1| ρεμιεδίθαπι ποταϊπδηξ, ϑβερε ἴῃ ὙΒεδβαϊοβ ἰγγαΐ αἴχας ἰπ- 
Ὑδοῖῖ; ἰλετηχιε Ἡ εοῖοϑ ἰῃ 1, ἀοο ἀδεπιοπῖοβ: πᾶπο ρεγρθῖιο υοἰπῆ οὰ- 
ἶριν εογῶπι δάνογϑὶβ ἱποι ἀἰδηϊεβ ἱπιτηϊποηϊ. Ογαῖθησιθαϑ δπίοπι πὶ- 
ΑΠΠἀππν δὶς δοοϊἀϊε. οδπβα ἀπίοπι Ἀεΐπ8 τοὶ ἔοτίδϑϑα δῆ, φαυοὰ π}]ὰ 

ὃ Βηϊεϊπιατατι οἰνἰϊαῖιπν, απᾶπινὶδ ἱπῖθγ δ6, μ 6 ]ατὰ ξεταπὶ, ργαεβρεαὶ 
86 Β6}}1 ἐοοξαπι δαχιϊειπενα εγαϊ δογνῖφ ἵπ ἀοπιῖποδ σοηϑρίγαπηθδ 
εἴ ἃ εἰνίϊαϊο ἀεβοϊεπιρας, ἰήεο φαο 4 ποη εἷδὶ ἐχρβάϊαι {18 δπιχ! ἴα πα 
ἔεγτ, πὶ 4πᾶε εἰΐαπι ἴρδ86 ΠΟΡΟΙΝ ἃ 86 αἰϊοπὶβ εἰπεῖας δἷηξ. [.8266- 
ἀδοπιοπὶΐβ διΐθτ βηϊεπειϊ Ἔγαπὶ ἱπὶ παϊοὶ αἴας ἰπίθϑε Ατγεῖνὶ ΝΜ θβοπῖ 
Ατοδάθθ. παπὶ οἱ ἃ ΤΉ 658416 ἰηϊτῖο βεγυὶ ἀθϑοϊνογηπξ, ργορίογεα 
φυοά ΒεΪΠεπὶ εἰΐαπι ἴππ οὐῖπιὶ ας ς 018 Α οΗἶνῖς Ῥοιτ μεθα Μδρπεῖραι 
ξότεθαπί. υἱἀεϊαγ δυΐεπὶ εἰϑὶ ὩΣ] αἰταὰ, ἂὲ σογῖα ἀϊροπιῖα εἴ τα 
τολβηὶ περοιϊ εε56, αποπιοάο 86ὲ δάνετδῃϑ 608 βέγεγε ορογίθαϊ. πᾶπη 
8[ δρδίογ στη εἶδ ΠἰΡεγαϊδα ἂς αἰ 550] απ, ᾿Πδ]αΐχοϑα ἃς ρϑίαϊαπίεγ 

40 Υἱναπὶ, εἴ οὐπὶ ἀυπιϊηΐ9 ἀδ ἀϊρηϊαῖο σοπιεπάπηϊ: δἰπ ἱγαςῖθηαν 
Δϑρουϊῃϑ υἱνδηῖαπε ἰδ ροτίοσα εἴ τυΐδεγο, ἴπ ἀοτηΐποα ροιηΐοϊοπι ππὸ- 
Ἰϊαπίατ δοσάπο οὐδταπι. οχ Ηἰδ ἰριταγ ἱπι δ! ἴξετα ᾿σδὲ δὸ8 φαΐ ἴῃ 
ἢαθο τοδὶα ἰποϊάπηϊ ργορίοτ δοῦν] απὶ, {υᾶτν ἐοίοεις ΔΡΡαἰδηῖ, πο 
σϑρρετῖδδε ορεἰπιαπὶ τοὶ ρα δ] σα αἀπιϊπιϑῖγαπ δε ἔοττπωμι. ργδείεγθα 
ὙεΓῸ γαμλ 8810 εἰ ἱπάυ]βοητία 'π πη] ἰθγαα εἰ δα ςουδι απ φαοά τ6- 
Ῥετγαπὶ ἀδ ἐπ γὰ ρυβ]ῖοα δἀπιϊπίοίγαπα, εἰ δά Βοαιταἀίποι εἰν τὰ- 
Ὧδε, ἰπῈ:}}19 δο ἀδπιποβα δϑῖ. πεπιδαπιοάππι δπΐῃ ἀοπνηθ Ῥατῖοϑ δῃπὶ 
αἷς δὲ τη] ον, ἰτα φοἰ ἶσος δὲ οἰχ ξαῖεπι οαἰϑεπιαγα οροτῖθξ 'ἱπ ἀπα 
Ῥαγίδϑ δεσιδίθβ 6886 ἀἰνίβατω, ἰπ σἰγογύτη δὲ πη] θτατα πα τα ἀΐποτα, 
ἥπατα χαϊδηυοούπαιυο ἴῃ τοὶ ΕἾρηδλε δαπιϊπίβιγαη ἄδε ογτη ἰὰ φποᾶ 
δα τυ ]εγε9 ροσίϊποὶ τοϑῖς ᾿αρεῖ, ἴθ οἷθ αἰπιίάϊπτη εἰν ἰατ9. Ἔχίσιῖ- 
τπνδηάππι εδὶ ΠΟῚ 6686 εξ δυ5 1ετηρεταίατη; χαοὰ 1Π|ε Ἔυθηΐξ. πδπὶ 
στη τοίλπι οἰνίϊαΐοτα ἰαῖογ ἰερτπι γοἰ]εὶ δὰ τοϊοταπήον εἴ ρεγίδγθη- 
058 ἰαβογδα ο88ε ἔογιθιαι ἃς τοβυδίαπι, ἱπ υἱγίφ φυίάθιη ρογερίοτα 
ᾳαοὰ το ϊεραὶ πεδοοῦῖι δαῖ, ἰπ ται ἰογῖθιϑ γθγο πορ  επίοτω 86 Ρτδς- 
Ῥαΐῃ: υἵνποι δπὶπι ἱπεθταρεγδηίεσ εἱ ἰαχυγίοϑθ, δὰ οἴπη οἰ ]οοὶ ἰπ- 
ἴδτη ρου 86 ξοηϑ δοϊπῖδε ἀἴαπε οἴϊαδδθ. ἰΐδάῃε πεοαδ86 δϑὲ ἰπ ἴα] 
τεῖ Ρ0Ρ]ἴοδε δάπιϊαἰεἰγαθ δε ἴογτμα ρ]μτίποὶ πογὶ ἀἰνιεἰαϑ, τηαπίπιε οἱ 
τἱτὶ δῈ} ἐπερετίηπι εἰ ροϊεδίαϊ6πι το] γάτα δορί αποιὶ δἶπι; φηοπιδὰ- 
ταοάταπι ταῦ ΐταθ τα ϊ ἰΐατγοθ οὐ ἢ ]]ἰσοθδα παϊΐουθϑ, ργδεῖογ (δ]ταϑ, εἰ 
οἱ χαὶ δἰϊὶ ραίδυν οουδαθιπαϊμειν δὲ ὁοαουβίξαπι φύγω τηᾶϑου 9 οοπι- 
Ῥτοβρδγιηῖ. υἱάείυτ επίτη ἰΦ πὶ ργίπιωδ (ΡῈ 148 οοιηροδαϊῖ, ποπ ἴδ- 
τθεζε οὔδχ Νῆασίο Ὑ δ μεγοτῃ εἰ μεν εἰ ἑοηϊπηχῖδδε: δαὶ δαΐω δβὰ 

629 

τπδϑοτ ογιτι ΟΟΏ ΒΤ ΘαΘΙΠᾺ δῃξ δὰ ἐδχηϊηδιοτο ἴαἾοε Βοτηίποε υἱάδαίηγ 30 
6888 Ργοοϊίνεβ, ἰςοῖγοο πος ἀρμὰ 1 αοοἀδεπιοηΐοι ἰορυπι ΟΡ ορδΐ, 
εἰ πια! τα π᾿ ΘΟΓΏσΙ ἱπιροτίο ἃ πιο] ϊοεῖρος δὐμιϊηϊ γα απΐπτ, δἰ σαὶ 
4υϊά ἱπδγεϑῖ, ἀἴγωτς Ἰηυ]ΐθγεδ γεὶ ρυ Ρ]1οδ6 ῥσαβθοῖης αἱ πε ἱπιρετοηῖ, 
88 γαῖ ρα οαα ῥγδείεοι υπα]ἰθγα ἀγομγαῖα τεπὶ ρυΒ]ἴοδπι ρεγᾶπεῦ 
ἰάδτα δπὶπὶ υἱγίπαιε τηϑ] ρτοβείδοϊπτ. οὔπὶ δηΐοι δυάαοία δὰ ποὶ- 
ἴαπι σεπὶ φαοιἀΐαπαπι δἴαιια ποἰϊαΐαπι 91: ὉΠ]119, δεὰ δἱ ἔογιε ἰὼ μεἰϊο 
υδαΐ 6886 Ῥοϑαΐξ, εἴΐαπι ἴῃ σεθυ8 Β6]]11εἰς πιαχΐπνο ἀδπιπο ἔαεγαπὶ 1.8- 
ςοάἀκοιποπίοττιπι ἰδιηΐηδε; ἰάσυς ἰῃ ἱπουγοίοπα ΤΒΟΡαπογατ ἀεοία- 
σδγυπῇ: πᾶπρ ὉΠ Π αΐετα φυϊάδπν 0 ] τα δειαϊογιπε, χαθπια ἀπιοάσπι 
ἴῃ δἰ ἶϑ οἰναιῖθυα, δὰ ἱγερίἀαιΐοπεπι δὲ τασπυ]τυτω οἰνἐταιὶ ἱποῦβδα- 
ταβὶ πιαΐογειπ πα ᾿ιοϑὲθδ. ἰαΐτο ρίαν ποθὴ ἱπιπιοτίτο ἤδης Ἰίοθης- 
ιἴδπι υἱἀθηίαγ 1,δοοἀδεπιοπὶὶ ππα] θεῖ διι5 ροττηίδῖδδα : πᾶσι ρτοοαὶ 4120 
ἄοπιο ῥγορίδγ ταὶ τἴαπι ΡΘγαρτιπαραπίαγ, πππς Β6Ι] απ Ἀγρίνυπι, 
Ὁπῆς ταγϑτθ Λτοράϊουτι εἰ Νοϑδοηίδουτηι ζεγεηῖοδ. οἰΐατη δαΐετα εἴ 
Ρᾶσοα πϑοῖϊ 86 ἱρδο56 φαϊάοπι ῥσορίδγ υἱΐδη ταὶ] ϊϊαγεπι ἰαϊοσγὶ Ἰορὶδ 
4υδοὶ ργδθραγαῖοϑ εἰ βοχί 1165 (Δ ο] ϑαα ργϑθρε) σα: χα υΐ 48 δηΐπὶ 
Υἱγίπιθ ραγίεθ οοπεηοὶ 11 υἷα. ζεπεΐπαϑ δοΐθιη δίαηι {γοιταπι 
δῸΡ ἰορίων ἴπρτιπι δἀάυσεγε οὐπαῖππι, οὔτε [[ἰὰ6 τοοϊαπιαγθηὶ οἱ 
ξοηῖτα ὨΪδγδπΌιτ, ΔΡ ἱποερῖο ἀθρεεἴ496. δογωπι ἰρίτγ φᾶς δοοϊάδ- 
γαπὶ οδαϑαπι δυϑιἰπεπῖ; αυᾶτο εἴϊατα μυΐης ρεοοδῖΐ 80] δὲ. π08 δυῖΐοπὶ 
ποῦ Πος ἀαδετγίιϑ, σαὶ δἰξ ἱξῃοδοθηάππι, ουΐ ποι, δαὶ φαϊὰ δἷϊ τοοῖο, 
γαϊὰ δεςῦϑ ἰηδεϊ οἴτιπι. Ὑδγατ δὰ 4086 δὰ ζειπῖηδα ρογποηῖ, πΠΟοῸ 
Βεμε ἱπομίαϊα, υνἱἀδηῖπγ, αἰ εἰ ἀπῖοθα ἀϊοίυτη δεῖ, ἵρδᾶ ρὲτ δὲ ΠῸῚ δο- 
ἴαπι τεῖπ ραΒ]οαπι ἀδάἀδοογαγα δὲ τηδοῦϊα αυδάδπι ἀβρόγρετγθ, δε δ 
ἐπιτηο ἀδγαίηπι ρδουηῖδα δι ΐππι δαποά δάΐαναγθ. πᾶπὶ δεουπάυτη 
εἰ ργδεῖθγ δὰ {πδ8 ἀἰοία δαπῆ, Ῥοπογιπ ἹπδθαπαὶἸταΐοτ υΐϑ τερτα- 
Βεηάεγε χαδαὶ. δοοϊἀϊε Ἔπίπι αἴ δοτυτη 4]1]} τοπὶ ἔαπι]Ἰαταῖπ δι Ρ]18- 
εἰπιᾶτη ῬΟϑ9.1δᾶτξ, 8111 τα που ϊϑδίπιατη δίστιθ δηρτϑι 5ϑτοᾶτι ; σΠΑΡΓΟ- 
Ρῖετ δά ραυποοῦ τεάαοῖω εϑἴ ἀροτ ϑραγτίαπιβ. ἤος ἀὐΐεπι δἰϊατῃ [δ - 
οαἰθπϑ οοπϑρι πἴαπι δοὲ βόγρεγαπι. ἔεοὶξ δηΐπὶ ἰαΐοτ ἰορὶδ οἱ ραιτίσθο- 
πίαπι πὶ δυαπι γϑπάογα ἀπὲ δἸΐθπαπι ἐτπιεγα Παρογοίοτ ποη Βοπα- 
δἴστα: δῖφαε μος γεοῖθ. ἀοπαπάϊ δαῖεπι εἴ τεϑιαπιεπῖο τοἰπχαθα αὶ 
Ροϊεδιδίειη ᾿ἰσθπῆδπισῃς ρεγιιίοἶξ, φαΐ τ 6 ]]6πξ. αἰεὶ ἰάεπι εὐ επῖγε 
πδοα886 68ὲ εἴ μος εἴ 1110 τηοο. ἴαπι γετο οχ χυίπῃα ἴοϊϊῃ 8 ἃρτὶ 
τὐνραν ἄυδε ἔεγε δαπὲ τηπ ΐεγαπι, τὰπὰ 4πί πια 86 Ρπεῖ ας οτρβα 
πηΐ, δὰ 4αδθ οἰππίατη Ραΐδγπογηιι Βοπογύγη ρεγυθηὶξ Βογεάϊίδε, 

απ φαΐα τπᾶρτιὰς δυπξ ρθ ]]δτττο ππραπεπτι ἀοῖεδ. αἰσοΐϊ ργαθϑῖθ- 
Βαεὶ τοὶ πῃ] απὶ νεἰ Ἔχίξυαπι νοὶ πιθάϊοοτεπι 6556 ργδοππίϊδπι. πῦπο 
δαΐδιι οἱ ραῖτὶ Ἀ]ϊαπι ραϊοσποτῶπι θοποόγυτα Βογοάοτῃ {πἴαγδτη οὐ ἱ]}- 
Ῥεῖ ἴῃ πιαϊγιπιοπίαπι σο]]οςᾶγα ᾿ἰοοξ; οἷ δἱ ρϑῖοσ πιουϊθα δἷϊ ἱπιοδῖα- 
πδ, δῃξ ποη Ἔχργαϑϑετξ ἰαδίατηδηϊο οὶ ΡΝ βίδτῃ οο] ]οςαγὶ νει, 
4αεπι Ἀογεάεπι γοἰἰσπογίῖ, Ηἰς σαΐ γο]ϊξ ςο]]οςαξ, ἰΐδαπε οπτη ρΡοροὶξ 
ἀβεν ϑραγίβητδ τὴ ]]6 εἰ φηϊπρεπίοϑ δαυῖε8 οἴ τρί πα τα] ξτανΐο- 
τὶ διτηδῖυγας ροαϊϊαπι αἰθγα, πὸ πο φαυϊάεπι πυϊθετγο ἐγαηῖ. τὰ 
δοΐετα εἰ δνεπίῃ ρἰαΐαπι ἑδεῖυπι εδὲ ᾿ος δὺ εἶδ ρεγρθγαπι 6986 ἰπδῖϊ- 
ταῖππι: ΠῸῚ Θηΐτὰ ὉΠΆ ρΐδρα Βυΐς εἰν αιὶ ἱπἤϊοξα 6ϑῖ, δε δὰ πη ἀἴδιϑ 
ἱπίουε ργορῖοτ Βοτοΐπυπι μεηαγίατα. ἀἰουπῆογ ἀπῖθεπι καρ ογιογῖθηϑ 
τορῖθα9 γεξπῦπι Ομ εἰπ Βα 9 15 εἰν ϊδι15 ἱπιρογε νίεθα ρογερτίηὶ9, πὲ 
πὸ ἴῃ Ποπιίπαπι ρεπυγίατη ἱποϊάογθηξ ἀϊυϊπγηΐρ 6.118 σοπβίοϊδι 
αἰαμῖαπε Ἡυθθθοι ϑραιῖδα οἶνϑϑ [μΐδδε τοὶ ἀεοΐεθ τ ]]6. τ ϑυτίηῖα- 
ΤΏΘΗ δἰνα Βδες σεγὰ δπηῖ δἷυε δεοῦδ, ργϑεϑίδί πγθοπὶ 6966 γε χπθηΐοτα 
εἰ τείεγιαπι οἰ νῖπτα πη εἶτα ἀπε ροτ Βοπογητν δθαπαιοθθτω. ἰἴδπη 
σετο ἰεχ πδε δὴ ᾿ἰβότγογιτα ριοογεαιοπεπι ρεΓ πεῖ, παῖς οοττεοιοτὶ 
δἀνογϑαίηγ, ἤατῃ οππὶ γεἰ]δὶ ἰδῖον [ο κ᾽ φυδπὶ ρ] ατίπιοδ 6666 δ ρατιϊδ- 
ἴωϑ, ἱπυζανὶῖ αἴης δ Ιεχὶῖ εἶνεϑ δά απαπὶ ρἰπατίπιον ἤρδτοδ ργοογεβη- 
ἄοδ. εοἴ οπΐπι ἰεχ ἃρπὰ δοϑ, δἱ φιιὶβ ἴγεβ Ἀ]ϊοδ ργοογεαγῖ, δαπι γὰ- 
οαἰϊοπαπι μαρεγα ργα δι ἀϊ] εξ οποία Ὠτρίϑ: οἱ φυδίδαοτ, ΑΡ οταπὶ- 
8 ΡῃΒ]]οἶθ πιιποτῖδα 8 ἱπυπιππθιη 6588, δἰχοὶ ρεγορίομππι Θδῖ, δὲ 
τ ῸΠΠῚ παϑοδηϊηγ, οππὶ ἈΡῸΥ ἷϊὰ δἰ ἀὐνίδαϑ, ὨΘο δ 988τιο πιαϊδοθ ρδῦρεγοδ 
ξυΐατοδ. δὲ ρόττο οἰΐδτη δὰ Ζη8ε δὰ Ἔερβογίδτη ρεγιπεπε, παῖππδ ΡῈ Π6 
96 ἈάΡόγθ. οὔτι επΐπὶ ππροτίαπι ἜΡἈΟΤΟτΌπι Ἰρϑιτ ροϊεϑίρξετη Βα- 
Βϑαὶ σογῦτη πιδχίιπάγοπι, ἐρ Ἀοτγὶ οπιπηθϑ ἀθ ρ]6 θὲ ογοαπίωσγ. ἐΐδφῃθ 
ϑΘΡΘΠΏΤΙΘΤῸ [)ΟΠλΐπΕ68 Ὑ8] 46 ρδῆρεγεθ δίχυθ εβεηΐθβ ἰπϑρεγαῖο δὰ 
Βδπς γοϊοδίαϊεπι ῥτουθβαυπίαγ, 4πὶ ργορίοτ ρρεϑίδϊοπι πηπιδγὶϊ. εἴ 
γεπαΐεδ εγδηΐ. οπτη δΔαϊο πὶ ὅ86Ρ6 ἀπίθα μος ἀδοϊαγαγέηί, ἴθπὴ ὙΕΓῸ 
δἰΐδπν παρεττίπιο ἴῃ υἱγογατη ἐστὶν δ, φαδς μπαγία δρρειαρδαι: 
ξοττοριΐ δαί μεουπΐδ πομμμ}}} ἐρ ποτὶ, φιιαπίωπι ἴῃ εἷς (υἱτ, τοῖδμα 
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εἰν μδέουν ρετγάϊδοτσξ. εξ ρτορίογοα φυοὰ Ἀΐο πρκρί δεγαῖτι ταὶ δὰ- 

πιοάυτη πιδέππδ εἴ οὔπι ἐγταπηϊάς οοπιρδγαπά δ, οἴϊαπι γεξε8 εογοτι 

Βεπουοϊεπϑδπι Ὀἰδπάϊε5 εἰ δοσευϊατοπῦοιδ ρορηϊαγίρηβ ΤΟ] ροτα 

δἴσιε δυσηραγὶ σοβοραππι, π84πε δήδο τὲ ἤδὸ 4θοχας ρδγῖε τεδ 

ἐαδιοα παϊπαεγείαγ ἀεἰτιπιεπίοαιε δίβοογεῖατ: ῬΟΡαΪι ἐπὶπι ροΐεη- 
ἰδῖυ ϑεὺ ἀεπιοογθίία. εχ ορεϊπιδίϊατο ρτϊποῖραῖυ, μος 681 ἀγϊϑιοεγαειδ, 

δχείϑιεναῖ. τεῖ ρυθιϊοδα διαϊαπι ἰψίϊατ οοπίπος ᾿ἰς πιαρίδιταῖυϑ. 

«αϊεσοῖξ δπΐπι ΡοΟραΪπ5 ργορίεγεα αποά ταῦχίσηὶ ἱπιρ τὶ οϑὲ ραγιῖοερδ. 

20 ἰΐδαπο εἶνε ἰδίοτιδ Ἰερὶα οοπσῖ]ο οἶνα ἔογταῖϊο ποο δυθηϊῇ, ται! ον]αϑ 
εἰν δια ἐοπάποῖϊ: οροτίθξ επὶπρ απ τοὶ ΡΒ] οδα δἀιπἰπἰδιταπῆδο 
ἔοτταβπι, χφύδε οἷϊ δαῖτα [αϊυγα, γ6 116 ογθπδι εἰν ἰατ9 ραγῖοϑ εἰ 6888 

οἱ πιδποτὸ δαδάδτα. γαβοϑ ἰφίταγ ργορῖοτ Βοπόγεῖν, 410 ΟΓΠΑΙ͂ ϑπθῖ, 
πα δηϊπνὶθ αἰδοῖ δαπε; Ποποϑιὶ ἀμίοτι οἱ Βοπὶ υἱγὶ ργορίεγ δεπαῖος- 
τίδυν ἀἰφηϊταἴεπι: ῥγδοτηΐππι επὶπι υἱγιμεῖδ Ηἰς ταδρίδιγαῖας οδῖ. Ρο- 
Ρηΐπα γθτὸ ργορίει' ἐρβοσίδινι, ψυδοῖ τὶ ραπαίαπι ρἰεἰἷα δρῃὰ οπια- 
ποϑ: εχ οπππίθυϑ επἷπι πὶ ἐρμοτί. αἱ ππποὸ πυρί διγαίαπι ἀοἰθοῖα 
Βιαδίϊο ἀοίοετὶ οροτίεθαϊ ἐσ οπιπὶραβ φαυϊάοτν, δεὰ ποῦ 400 τῃηοάο 
δαης: γα]ὰφ οπῖπι ρῃετ  Ἷ8 δϑῖ. ργαθίεγθα τεΡῸ8 πιαχίπνϑ ᾿ῃ ἀἰοβη ἀΐδ 
Ρτγδεδυπῖ, οὔπὶ ϑἰηϊ Ἠοπιΐπαα [οτῖε οὐ ἶδι δὲ πἴΒ1] Δ} αἹ119 αἰ Πεγεπῖεε; 

30 αοοίτοα ποη 860 Δγδίγαϊα τ δ] ϊὰ8 ἐγαῖ δ08 ἰπδίςαγα, δεὰ δα ὑγβα- 
βοτῖρίο ἰατίϑ δοτίρτί δὲ ἰεραπι. ἴππὶ ἐρβοτογιιπι υἱϊδθ σα ]τυ5 πο 
ςοπδοπεϊ οὔπὶ νοϊυπίαϊο οἰν ἐδιϊδ: ἰδ Θπὶπὶ να] ά8 ἀϊβϑοίϊαϊυϑ, 6δὲ, ἴῃ 
δἰϊ9 δαῖοπι ταρα8 ἀπγί6 οἱ δϑροτγἰαῖα πιοάυπν δυρεγαῖ, ἃ πὶ δδιπ 
1οϊογαγε ἤοη Ροϑϑὶπε, ϑ6ἀ οἶδιι ἃ ἰδ! ΡῈ5 ΤΓαποίαρί ἐπ ἴε8 σογροτὶδ γο- 
Ιαριμΐϊυε σαρίάς ρετίγαδηταγ, ἴᾶπὶ γεΓῸ π64ι6 δὰ 4υδε δά δεῃαίο- 
τῦπι ππιδρίδἐγαϊηπι ρεγιϊπεπε, υἱἀθηῖϊοῦ θ6πθ 6896 6ἷ8 ἰπϑταϊα, πδὶῃ 
εἰ οἷηϊ υἱγὶ θοπὶ, δὲ ἑδπῖυπι υαππι 9811 οϑὲ δὰ Ποπεϑίδιθπι οὐπὶ 
Ρτοδηίδῖο οοπίυποῖδπι ργαρϑίδπίοπιυε νυἰγιοἴοπι Ἔγα αι}, [οτῖδεβα φυὶν 
δ08 6 τὰ οἰυϊταιίϑ 6886 ἀἰχοτῖτ; φιιδηηῦδπι 608 ΡεΓ ᾿οίδιη Υἱΐαπι γεγυ Πα 
τπδχὶτδγῦπι ἱπάἸοδπάδγηπι 6886 ἀοιπίποϑ, ἀπ δκἱ ροῖδϑὶ αἴγαπι δἷξ 

{2016 πεοπα: δὲ δηΐπὶ δια, ὩΣ σογροτίδ, δἷς δἰ Ἰπεπϑ δεηθοῖηϑ. δοὰ 
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οὑπὶ ἰἰὰ δἰπὶ ἱπδί τα αἱ Ἰαῖοτ ἴρ5α ἰορὶθ οἷδ πο οπιηΐα ογοάαϊ ἰδη- 
4πᾶτὰ ποη Βοηΐς Υἱγί9, πο δϑὲ μος τυπῖππι. τορογππιογ δυῖεπι, σαὶ 
Βαης πιαρίδἰγαϊατη σοπϑθοιὶ δι ηξ, πηι] τ δὰ τεῖπ ρυΡ]οαιη ρετπει- 
ἢ εἴ ρτεῖῖ δὲ ργϑιίαα οαπϑα ἀδβεγεγε ἃς ργοᾶδγθ. αποοῖγοα δβἰΐῃϑ 
ἐταῖ 6085 ΠΟῃ 6986 ᾿βεγοϑβ ἃς ϑοϊἴοι ἱπάϊοῖο ταϊϊοπππι ταίεγεπάαδγωπι. 
ππης δυΐδαι 80 10} ϑυηῖ. νυἱάἀδαϊογ δυυΐεπι ἐρμογοτγαιν ροεϑῖδβ οἵα- 
πθ5 τηδριοἴγαῖαα δὰ τὰ ἀἰοίυπι γοίεγεπάδιτπι γαϊοπυπὶ δρη 56 δαθειη- 
ἄσππι δἀϊξετε. τπδβπαπι πῖον ἣος Θρβογίαθ πλῖπι8 ἀδίηπι δεῖ; εἰ 
πορδῖπτ8 πος ταοᾶο τγοΐίογγω γταϊϊοηθϑ ὁροτγίεγε. ργδθίεγεδ υϑγὸ οὐμπὶ 
ἰὸν ἦρδο εἰδεῖίο βεπαϊογιπι ρυθγι}}5 δϑῖ, ἔππὶ δυπι 4ι1 οπιπὶαπι 

Ἰυάιοῖο ἀἰψηπα πιαρίδῖγαεῖω Γαϊαταδ δεῖ, ρεῖθγε πιαριϑιγαίαπη ποῦ οδὶ 
τεοῖπαι. οροτιεϊ δπὴπι δητὰ 4υὶΐ ἀἰζπιιϑ ε81 τπδρὶδἰγδῖα, οἶνε υ6]} εἶν 8 
ποῖ τ, πιδρίοἰγαϊθνη ξογογο. πῶπο δυΐδι ἰὰ φιοά εἰ ἰπ δα οἰ ται 
δἀπηϊηϊειγαη δε γαϊΐοπε, ἰαῖον ἰορὶϑ πο ἴδσοτα γερογιῖαγ. οἶγ 68 δπὶπὶ 
δι τἴοδοο τεή ἀθπ5 ἰδ αὐϊῖυν ἴπ ϑοπδίοτγί θη δἰ ρθη ϊδ: ἤδπθο δηΐτα 
ταδρίδἰγαῖππι ρεϊδῖ, 402 ποη δἷϊ διῃ δἰτοϑαδ. δἴχυϊ δαγηπι ἰπὶπεΐδτιιπι 
4πλ6 δροηῖβ ἱπίεγυπιυτ, μ] υτίπιδο δυξ ργορῖεγ ἱπιτβροάογαίυπι μοπο- 
Τὶς δἰπάϊηπι δυΐ ργορίογ ἀγαγίτιαπι εἴ ρεοπηΐδα συρί ἀἰϊαῖο πη ΔὉ Βο- 
τοὶ! θη ἱπίσγαπίαγ. ἀδ γαβπο δαΐοπι, υἴγοπι ποπ ργαθαῖοὶ εἰν ϊαῖοϑ 
τερίδυϑ ρᾶγργε δὴ ργδαϑῖεϊ, αἰΐπβ ϑὰπ6 δϑίο ἀϊδρυϊδπαϊὶ ἰΙοοπδ. τϑγιη- 
[δπιθη δαιίπ8 Γπδτιὶ ποι, 4ποαιδάπιοάππι ηππς Βῖ, δεὰ οχ δβυΐδ [βοι 9 
εἰ τί τα ππηπιιεπι4πε γοβιπι δρεοϊατί γεβηιπιααθ ΟΡ ΐπεγθ. 6 ἵρϑππι 
4αίΐάεπι ἰδΐογεπι ἰορὶ5 δυΐδιπ Ρυΐϊανί8δ6 ρό886 δὲ 608 εἴβεεγε υἱγοϑ 
οσιηὶ υἱγῖπια ῥγαθβίαπῖθ, ἱπ ργοιηρῖα δῖ. ἴδ δυῖπι ἀμ αϊ ποαπς 
οταπία ογθϊξ πὲ ΠῸπ 86118 Βοπὶβ Υἱγῖβ, ἀυδργορῖεγ ὅπ οὔπι τερα 
Ἰεραῖοϑ πιξῖογε δοϊθραπῖ 6οὸ8 απὶ οππὶ 60 ἰηἰπηϊ οἰ δα βογογοπς; οἵ 
μ ποτε εἰνὶ τοι! 6886 ἐχἰδιἱπιραπὶ τορὶδ ἰπῖοσ 86 σοτητη γα εἴ σοἢ- 
οἰΐατγθ, τς ἰὰ φυϊᾷεπι ηποὰ δὰ δο [118 δὲπ οοηνίνία, 4παὲ ρμἰἀϊτία 
δρρεϊ]απίατ, ρογηποηῖ, 8 60 φυΐ σοηϑεταϊξ ρτίπνητα, τθοῖδ ἰηδετοΐπτι 
οί. οροτγίεθαϊ επὶπι ϑαπιρῖι ΡΒ] οο ροϊΐα8 σοπυθηῖατ ἔπ πὶ βετὶς 
αυεπηδάτποάυμη ἱπ (γεῖβ. δραὰ 1,δοεἀδοτιποηΐοβ ἀπίοπι ππατηητιθτη- 
4πὲ οοπίεττγε οροτγιδῖ, δἴϊθτ δὶ ποθη}  } να] ἀθ ραῦρογο9 εἰπε ποῦς 
Βυπὸ ϑυτηρίαπι ἔδοογε ροϑϑϊπί. ἰϊα οοπίγαγιπεη ουθηὶξ ἰδίοτ εξ δἴσυς 
σοπϑι ἴτη δἷμϑ δϑῖ: υτ δηΐμι σοποδθπδιίοπυτῃ οἱ σοηννίογημι ᾿πυθῃ- 
πὸ δὰ [οστηδπὶ τοὶ ρα ] σαι ρορυϊαγοπν δὴ ἀδτηοογαίίαπι ρογιίπετγε, 
δεὰ δι πιϊπίπιε ἔογιηδθ γοὶ ρυβ]ζοδε βορπίαγὶ οοηϑεπἴδπθυσ, ἰἴὰ ἃ 
ἰδίοτε Ἰοξὶο ἰηδτυῖαπι. ποη δηΐπε ἔδοιϊε δεὲ υδίἀθ ρδπρεσγίρας εὰ 

ΡῈ ΒΕ ΡΌΒΙΙΟΘΑΊΠΙ. 

Ῥατιϊοίραγο. μὶς δπέετω τεὶ ρῃΒ᾽ϊοδε πὶ εἴ απαοὶ ἰετταίητι ραισῖαν 
δἴᾳις αΥΐϊαδ σοπαιϊξαϊῃς εὐ, αἰ ἴ6 φηὶ δος γεοϊραὶ] ρεπείῖδγε βοὰ 
Ροϊεδῖ, Ὡς δἱξ εἶα8 ρατιϊςδρβ. ἴδυα ἔεξεπι ἀε παυΐπτι ργδεΐεςιίε, 48οῸ 
ὨδΥΒΟΝΟΒ Δρρεἰἰδηῖ, δἰ ἢ φθοπε γργοβεπἤεγηηῖ, ἐἶνο τιογίῖο: φὲ- 
ἀϊείοπεδ επὶπὶ οδυβα εἰἴβοίοπε ἐχϑίδεϊς. Ὁ 8851 επἰτν ρτγδοΐεοϊατα ϑει.- 
Ρἰϊογοα γερίρπε, φαὶ ὅαπὶ ΒΕ} ἀποε9 δίᾳπε ἱπιρεταίοτεα, δάαϊι εἱ- 
τογαπι ργοροιιοάαπι τεβηηπι δυδάϊε. μος τοτὸ εἰΐδπι τα οἷο Ῥτορθ- 
εἰϊαπι Ἰδιοτὶδ ἰορὶς τοργεβοπάδι αἰϊφαίθι 4αοὴ φυίάοπι εἰ Ῥὶαῖο ἃ ἡ 
1ρτί8 ἀ6 Ἰεφίρυε [εοἷϊ: τοῖα επῖπι ἰδραπι ἀδϑοτριιο δά πηῦδτα τἰγιαῦν 
Ῥατγίθπι, δγίδπι τα τἴαγοπι, γοΐεγιογ. ἥϊαος επὶπι δὰ ροϊίαη ἄππι τεέτπαι 
Ὁ1|19 εδὲ. ἰΐϊδφι δαϊνὶ φυΐάδιν δγαπὶ δεῖ οτο ξεγεπῖεδ, ἱπιετιμδοὶ 
δυΐεπι ἱτπηρ οτίαπι δάθριὶ, φηΐα οἰἰϊατί δὲ αιίΐίθϑοογα "οη ροϊογδηῖ, πὲ- 
4πὸ υ]]6πὶ αἰΐαπι ἀγῖοπι τα ἰτανὶ ργαθδιδ ἴογοτ εἰ ἀοπιϊπδηίοτγει 
Ἔχογομεγαπί. Βοο δαξεπὶ ρϑοοδίππι πο ἰενίυν, ποὰ Βοπα, ἀε φοῖ. 
Βπ8 ἀἰϊπιίοδηϊ δοπιῖποδ, υἱγίωϊα ροϊϊαϑ θδπι υἱῖο ραγαγὶ ρυϊδβι; 
αἰφιια ἢος υϊάοτα ταοῖθ. φαοά δυΐοτ ἤδες υἱγίαια πιϑ]ΐογα ερρε 
ἀυουπῖ, ποπ τϑοῖθ. ἴππι εὰ 4ι8ὲ δά ρεςαπίοπι ΡΒ] οαπι ῥ ἐγίξεβι, ὁ 
Ρέτρογδυι δυπὲ ἀρτιὰ 1 δοεἀδεπιοηΐοθ οοπϑιπιδ. πᾶπὶ πεαὺς δεγα- 
γπιο οϑὲ δρῃὰ 6ο8, Ὡδὲ ρεουπὶδ Ρουθ] σα ορη ἀξία δεγνεῖωσ, σαπὶ εἶτ 
125 ταῦρῃα 6 11Δ ξογογα ποορϑδιϊδῖε οοραῖυτ, οἱ τ αΐατα ταὶς οοῦ- 

. ἔεταηῖ. δαὶ ργορίεγοα φαοά 1, δορά δοπιοπὶϊ ἰδ ἰβδίπιοϑ αξτοῦ ροϑ- 
ἀεηῖ, φαδηΐϊαπι ἡαΐίδφθς ἐγίραιϊ οοηΐεγαῖ, ποη δἀπιφάππι δεςογαῖς 
ἱπῖετ 86 ὀχαπίγαπὶ πϑαις Ἴχρίογοηϊ; εἴ πος πιοάο οοπίγασγίαμι ετὲ- 
πὰ Ἰαϊογί ἰθρί8 δέατις οἰνῆθαι! ἐχροαίτ : εἰν" αἴεπι ἐπὶπι ἐεοῖς πα άεπι 

᾿ δἴσαθ ἱπαπϑὶῃ ἃ ρεοιπῖδ, οἶδ δι δυΐοπι οἱ ρυίναίος ρεουπίδε ουρίᾷοι 
αἴψιε ἄναγοϑ. ἀδ 1,δοεἀδοτωοπίοιτιη ἰρίϊην τὸ ρα] Ἀδοῖεπος ὦ- 
οἴαπῃ δῖ: Βαδο δυΐπὶ διπὶ 4π86 48 πιαχίμηα γεργεβ επάαξ. 

10. Οτεϊεπδίαπι δαΐοπι τοὶ ρυρ οας ηἀπιϊπἰειίγαπάδε γδΐο δὰ το 
Βδης ῥτοχίπιε χπιάθπι δοσθάϊ, δε οὰπι μαθδαῖ ραῦσα χαδθάασα βοῦ 
ἀεϊοτγίοτα, ἴὰπι ρἰυτίπια Παρ εὶ ταϊμπϑ 6 Χο τ πιΐπαϑαπε Ἔχροϊ δι. νὲ- 
ἀδῖμν δηΐπι, δἰ γθγο δϊα ἀϊοίίυτ, 1 δςοἀδοπιοπίοσγωμα γε ρυρ δα υἷο- 
τίβφαα ἰὼ τόρυς Ογεΐθηβεπι 6886 δοπιιίαῖα: ῥ᾽ ασάτπδα αὐυΐοτι τεϑ δ8- 
ὕφθδε τπῖπτϑ δαπὶ βι18 ρατίθυ9 Δρφοίυϊαθ δίᾳπϑ ατιϊειϊδῖαθ 
τεσδηϊίογοϑ. αἰππὶ οπὶπι ᾿υγοῦτνριπι, φυδπάϊι τε]ίοῖα Ομαγϊδὶ γερὶς 
{πλοῖα ρεγεβτιπβέι5. εδῖ, Ἰαχιάΐο, ἰάψπε ἀπε σεῖπιο, δὰ Ογεέϑαν οομο- 
ταογαῖντι 6586 ῬΓΟΡῖος σορηδῆοπεπι: οοἷοπὶ οηΐαι ογαπὶ Γγοξ ἃ 
1,ἀςεἀδοιπονίίς ρτγοίθεϊί. ἀγγίρπαγιπῖ δυΐειη 1ἱ χυὶ [8 εοἰοιίαι ἀ6- 
-ἀποῦ δππῖ, ἰθρξ68 δἱ ἱπϑιξϊα!α χυΐθπε ἴππὶ Οεῖδε ἱπεοΐδε υἱεραπῖας. γ0 
4ηοοῖγοδ οἰΐαπι πυης φαΐ Οτγει εηϑῖθυϑ εἰγουπιϊδοιὶ δαμὶ δοοοἶδε δοάετα 
τηοῦο ἴἶδ αἱυπίατ, φυοτποῦο ΜΠ πος ρυΐππϑ ἰερατ οτάΐϊποαι ἀεφοσὶ ῥεῖ. 
υἱάδϊυν δαΐοπι ἰπϑ]α οἱ δά ἱπιρογίυπι σνδεοῖας [δοῖδ πδῖτιγα εἰ ρεΐ. 
«ἢτγε δάπιοάηῃπι δῖα: οπιηὶ δπῖτα πιᾶγὶ ργορίπηπα ἱτητηῖπεξ, εὐπὸ 

Οτδθοὶ ἴογθ ομπμδ8 ΟΥΆ5 τηδιϊ ἰτηᾶ5 ἰῃοοοπίθϑα τηδγε εἰηραηῖ. ἀρεσὶ 
επΐπι μᾶς ραᾶτὶθ ηυϊἄθπν πὸη ἰοπρο ἃ Ῥεϊοροηποο, ᾿ἰἰἶΐα δπΐθτω ἃ 
Αεἶα εἴ δ 110 χυὶ δδῖ εἴγουιπ Ὑ γορίηπι ἴοςο εἰ Ἀμοάο. φυβργορῖεγ 
εἴ πιατὶς ἱπιριπι ἴοποῖς ΜΊποσ, οἱ ἱπβϊαβ αἰϊαι οςερὶϊ αἰϊαν ἔγεχυευ- 
ἰανῖς. δὰ οχίγειπυπι δυΐθπι Β6}] 0 ϑ:ο 86. {Παῖο 1ΠΠἰς δὰ (ὐατοΐευπα 
Ἔχοθϑοὶῖ α υἱϊα. Ογοϊθιβὶα αὐΐοπι γοὶ ρου  ΐσαθ ἀδϑογὶριῖο δἔφος ογάς- 
πδῖϊο 1] ἀσοηίςαθ ργοροτγιΐομδ φυδᾶαπι γεσροπᾶοὶ. δρτγος δπὶπε οοἶσαὶ 

᾿ Βὶ5. φυίάοπι Ἡε]οῖοδ, {ΠΠ15 δυΐοτν Ῥογϊοθςοῖ, ηπος δρρεϊ απ; εξ οου- 
οεπδιίοπεθ δ6θὼ οοηνῖνία μυδίϊοα ἤππὶ ἀρὰ υἵτοσαθθ. ἃς Ρηβεῖς 
88η6 ἰοπιροτῖθυς ποιηίπεραπε ἔα Τιδοοποϑ βοὴ ΡΒ ἀτῖα δε ὰ αράτια, 
φυεπιλάπιοάμιπι Ογοίθηδοσ; δα 4πὸ οἴϊαπι ρογερίοιυτη δδὲ ἂν δὲν 
οὐδ 6656. ργδρίογθα δὲ ταὶ μι] οαθ δἀπιϊπίοἰγαπάδε ἀεσοεῖρεο 
δρ ιοτὶ δυΐπι οδπάθτ 1, δοθύδοπιοπα ροϊδϑϊαΐοπι οἰ εϊποηξ αἴχος ἷν 
Οτεία τ φαΐ ἀϊουπίατγ οὐδε; πἰοὶ φυοὰ ἐρβοτὶ πῶπιογο βαπξ σχοῖο- 
4π6, εοδπνΐ ἄδοοπα. δοπδίογος δυΐοπι δοπαἴοτίθης, συὸς Οτγεῖδξ δα- 
ἴαπν (μος δδὲ ςοηϑι ἴππὶ} δρροὶ ἰαπῖ, ποτηθτο δηπὶ ρῶγοα. ἴτε σέτο 
γορθυ5 δηΐεα Οτγοίθηβος ρδγηθγπῖ, ροδῖοα γοβαί πὶ ροϊεπίδξοτο πὸ- 
διἰυϊθιιπε: ἔὰπι οοϑπνὶ ἱπ θ 6 110 ρτϊποῖρεπν Ἰσοῦμι ππροτίπαπιχτσ οἶδεν. κα 
πεηξ. οοποίοηϊβ ΡΟΥΓῸ Οπηη65 δῃπί αυϊάοπι ρατγιϊοῖροι, κα μόπες 
{|| τν μι ἰπϑ τοὶ ρογοπάδε ρονοϑίαϑ δοῖ, ργδοίογαιδαν ράγιατ Γανσιεῖε 
4086 δεπαιογδυς δὲ οοσπιὶς ἀδοτγοῖδο σππηὶ κυἰγαρίο οοταργοαπδω- 
ΤῊ Π), ὙΘΓΙΠαπηοπ ηπ86 δὰ ςοπυῖνία μη λἰϊοα γετιίποπε, τοοῖζας κε 
Βδθεηὶ ἀρυὰ Οτεΐδηβεβ φυδιη δραὰ Τᾶοονες. ᾿ιδορεαοπηοινε δαῖτα 
εοπίογι φυίΐϑηπο ρεῦ οαρίία ἰὰ φυοΐ ργδθβηϊίηπι ὡς Ῥταθοτῖ 
εεῖ; φυοά δἷ ποη ἰρεϊδι, νεΐδι ἴεχ εὑπὶ γοὶ ρῳ]ῖςδθ 65:6 
πυετηδἀπιοάμυπι εἰ ἀπε ἀϊςίυπ δος. ἰὼ Οτεῖα γόγὸ ξοσωσασηΐαο: τιᾶτα 



ΠΕ 

ἐχ οτοηΐδηι ἵγπο θυ οἱ ῬδοοτίθαΒ πδοοεπεῖδηθ, εἴ δχ Ὑδοῖρα! ρα 
τοὶ ρῃβ σας χαβε ρετίοδοὶ ρεποίξαπι, ρᾳγϑ οεΐογα ργϑδβηίίδ δδῖ, ἃ]- 

20 ἴογὰ δὰ γοὸ αἰνίηδε [δοίη ἀᾶ8 εἰ ΡΒ] ἰσογαπι πιθποτττι αποιίοποϑ, 
αἰἴετα δὰ οοηνίνία ρυΒ] δ, ἰἴϊὰ αἱ ἀδ ρΌΡ]Ϊοο οπηπθ8 οἱ τυ ]εγε εἰ 
Ραετ οἱ νἱγὶ δἸδπίιγ. ἰᾶπὶ υθγο δά υἱεῖιδ ραγδίπιοπίδαι οἰ δίψα ρᾶὰ- 
οἰτδῖοτα πὶ τοπὶ ἀπ ]!]οτὰ, εἰ αὐ Γαπιϊπαγππι αἰδ᾽πηοίοῃοῖα, πα Ὠϊπιΐδ 
ταῦ ϊτο9 Α]ο5. ρατίδης, πιδδουϊογαπι σοπϑαδιπάϊπε ἱπιγοάποιδ (τοῖο 
δη δεςῦϑ, ἃ] ἰὰ8 δτὶϊ ἀϊϑρπϊαηάϊ Ἰοου8) τηα]τα δαρίδηϊεγ εἰ ἀουῖο 6χ- 
εοκίτανίς ἰαῖον 1εεῖϑ. εὰ ἰρὶπτ φυὰθ δὰ οσοανίνία ραΡ]οα ρεγαποηῖ, 
τι 8] 6886 ἀεβογίρία δίας ογάϊπαῖδ ἀρὰ Ογείδηϑεϑ ηπδπὶ δρυά 
1μαςεάδοιποηΐοθ ρεγϑρίουτπι 6ϑῖ, δεὰ ᾳφῦδε δὰ σοβπιοβ ϑρεοίδηϊ, ἐδ 
εὔαπι ἀεἰογὶαϑ φυᾶπὶ 4φυᾶε ἃ δρβοσοϑ οοπϑεϊταϊδ 5υπί. πᾶπὶ χαρά 
τα ]} ἰπ6 81 ἴῃ εἰ γασὶ υ τὰ ἱϊηρεγο, μος ἰποϑὶ οἴδπι ἱπ ποτγύτῃ ροῖο- 

30 διαῖε : ογεδϊζυγ δηἷπι Ἠοιπίηθθ ἰογία οδίδιῖ, φαοά δμΐοθπι {Πἰς αἀ τγεὶ 
ΡυΡΙΐοδε δἰδίυπι α1}16 ἐσὲ, μΐο ποι δϑῖ, {Π|ς επίπν ρτορίεγεα αποὰ 
εἰεοιῖίο ας οχ οὐπηΐθηϑ, ροραΐαν, χαὶ ἱπιρογίϊ πιαχὶπιϊ δὲ ραγιΐοορδ, 
τεσπ ΡΌΡ ἰοαπὶ τρᾶποτγα δια εξ. ̓ ἰς δὐΐδι Ποπ δα οπηηῖρυϑ ΕἸ ρθη 
οοϑπν, 964 εχ φυϊθυδάδπι ροπουίρυθ, ὁεπμαίογοθ δα 119 πὶ οοϑηιΐοο 
ταπηθγα ἔυποῖ δυπὶ; ἀ6 φυΐϊθυ8 δδάοπι φυὶδ ἀἰσοτα ροϑϑὶῖ ἂς ἀἜ 8 
401 [μαςεάδοπιοπα ογαδηΐωγ. πᾶπὶ ταϊϊοπππι τείεγεπάδσιτη ἱπήϊοῖο 
ποπ ἰοποτγὶ δ ρεῖ ἰοΐδπι υἱΐατη βογεγα πιαρίδιγαΐυτη πιδῖοσ ἐδ μο- 
ὯΟ8 40δπι ρΓῸ δογαπι ἤϊξηλίδιε; δυτηὰς ΠΟ δχ ργδεβθοτίριο ἰατίδ 
δορὶ πηρόταγο, δὰ ϑ10 ἀγβ  ἔγαῖι τοδριοἰγαῖαπι ξοτεγα ρογιςα] οϑάτα 
εὶ. ποι δυΐδιῃ αηίοϑοῖ ρορυ]υς, δἰϊβιη δὶ, μαΐ5 πιαριδεγαῖα8. ποῦ 
δἰ ραγσορϑ, πα] ]τα δδὶ ἀγρυτηθαῖαπι ταὶ ρα ]ϊοαθ μ6πε οτγάϊπαῖδε: 
δὰ ποαῦδ 0] οοδιπῖϑ, οἱ ἜρμοΥἿδ, φαδοϑῖπδ ἰδοϊοπαϊ εχ τοδί σἰγαῖα 

δ ἴατιυι! 9 ἀδίαγ, οἱ αὶ ἴῃ ᾿πϑαἷα ἰοπρε ἀθϑῖηξ δΡ [156 φαΐ ςοτγαρτυτὶ δἰπξ. 
ἤπδπι δυΐεπι δά ίρεοΣ δὰ μος δγγαίυπι σςουτίβοπάθτη δὸ 88ηδηἀπτα 
τῷ 6 ἀἰςἴπαπιν, οὐνὰ ἀθϑαγάα οδἰϊ, ἔπι π6 οἰν! 5 φυΐάδηι 6ϑὲ, 864 ροΐδη- 
ἴδε υυΐπο δὰξ ρδποογύμι, μος εδὲ ἀγπαβίδε δπὶ οἰ ξαγομίδε, σοπϑεῃ- 
ἴρπδα: δδθρδηθπι ΓΟ δπὶπὶ ΠΟΌΠΠΗΪ δαϊ εχ οοἰ]ορία δυὶ δα ρτι ναι 
οοἰκίουε ἰδοϊα εο5 ἐχίαγραπε. Ἰἰοδὲ δἴϊδυη εἰ δηῖα ἰδπιραϑ ἐδυτῶς 
86 τηδρίϑίταῖπ. Ἦδες ἰρίαγ ογηπία ργδεῖδὶ βογὶ εχ ἰδβθ ῦδπι εχ 
οπεΐπυνι νοἰππίδε : ποπ 6δϑϊ δπΐτῃ ἴυτα δες γεβη]δ. ᾿οιππίαπι δαΐεπι 
του θἀϊογαπι ῥα εδίπμοιτι οδὲ τοδρὶϑἰγαῖαθ Ἀθϊιδ δια] ϑδῖπη! νυ δουΐξαα 
ἰδ γε μα τεὶ Ῥῃθ]ῖοδε δἔαδϊαδ ρεγίαγθαῖῖο, φιδπι ϑδδρεπυπιοτο ροὶεβ- 
168 ᾿Ἰπἀπουπὲ, οὐπὶ ἱμάϊοίατι δαῖτα ἀὰὶ ροεπαϑ ἄαγα ποϊυπέ. εχ 480 
ἱπεο!!ἶξογε ἰἰσθὲ ἰπ μᾶς ταὶ ρῃθ]ίςαθ δάπηϊαἰδιγαπάδα ἀεϑογιριϊοπα 

10 αἸϊφαϊά 6686 ον]! τοὶ ρα οδε δἀποϊηϊςἰγαιοηΐε, ἰά 6δὲ ρο τα θ, πο π 
ἴδιθθπ 6886 οἰ ] θη ταὶ ρα] σα δαἀπιϊηϊϑἰταϊξοπαπι, 8ε4 ροϊϊπ8 ρδι- 
ξοτιπι ροϊεηϊδίυπι, μος δϑὲ οἰ Ἰξαγο βίδπι, δε ππὶὰϑ ροϊοηϊίαπι, 14 6δὲ 
ἀγπαρίίδαι. σοηϑηδυθγαηὶ δαΐορια ρβοραίαιπ εἰ διμῖοοϑ 8005 ἀϊδιγί- 
Βυδηΐει δὸ ἀϊθροπεηῖθδ δὰ} υὑπίῃ8 ππροτγίππι Ἰοίδπι τασι Ραβίἰοδτα 
δι ηρογα εἰ 80 ἰποποῖα Ἔχοϊϊαγα δὲ ἱπῖογ 86 Οἐρ δ ϊατὶ ἂς ἀξοετ- 
ἴᾶγε. δ χυϊά τείεσγι αἴγῖτι μος βδῖ, δὴ ᾿πίεγυδὶ!ο ἱετηροτγίβ πὸπ 5ἷῖ 
απ ΐπ9 οἰν τα6 Ἠυϊι 5πιοάϊ ον 85, δεὰ ἀ 590] γαίτιτ δὲ ἀϊγιπιδῖατ οἰνὶ- 
116 ϑοοϊειαϑῦ δϑὶ δυΐοτη ἴππὶ ραγίοι]ο ργοχίπια δίς αἰϊεςϊα οἰνίδϑ, 
οὔτα 4αὶ νοΐυπε ἱπ ταὶ ρυΒ]ϊοαα διαί ἱπυβάεγε, ᾿ὶ εἰΐδτι ροϑϑυπῖ, 
δεἃ αυπειπδάπιοάμπι ἀϊοίατι δϑῖ, πδίαγα ἰοοὶ δπὶ ἱβθίονς εἰ δεγυδὶ: 
ἰηϑαϊδε δηΐπι ἰοηρίπαι 85 ρογερτίπος ἀγοθῖ δίψα ἐχρο τς. ἰΐδααθ 
Ῥετίοςοϊ τιᾶπϑηϊ ἴῃ οἴβοῖο ἀρὰ Ογεῖδο, Σἴε!οῖεθ γεγο 886 ρα ΠΊΘΓΟ 

50 ἃ 1,δοοἀδοινοηϊ5 ἀεδοϊδοθπξ. πατὰ πάπα οππὶ 10 ρῥτίμοϊρδῖα ἐχ- 
ἴδττιο Βδρεπὶ οοπηπιετγοίοπν Οτγεῖεϑ:; δἕ πο ἰϊὰ ργίἀδπὶ ΒΘ] ]υτπὶ Ἔπῖοῦ- 
πῦτα ἰπ ἰπϑυ]απὶ ἰΓαπϑυθοίοτι δϑὲ, φυοά ἱῃ Ἀγτηϊϊδῖοπι ἰοξυπὶ {πᾶς ἰδὲ 
δαηξ Ραϊείεοϊ!. ἄε ἤδὸ ἰρίτην σεὶ ρ]οδα δάἀπιϊπίδιγαπ δε ἴοστηδ 
Ἠιδοϊοινυδ ἃ ποθὶβ ἀϊοϊαπι δἷξ. 

41. Νιάδαμιγ δυΐοπι εἴΐαπι Οδγι βαρίπίευδεδ ταὶ μη ]οδ 6 δάτοϊ- 
πἰοίγαη ἀδο γαϊτίοπα υἱῖ γεοῖδ δὸ ργδθοίαγα οἱ ται 9 'π γοραϑ οχἰ μία 
αἰχπε δεγερία, δἱ οατὶ ἃ]119 οοπιραγείος, ἱπ ποηπ 119 ἀπίεπι 1.8. 6- 
ἀδεταοπίογωπι γεὶ ρυθ]ῖςας οουδίτον δ! δὲ ρ8 πε ρεανΐπα. ἤδε επὶπν ἴγοϑ 
εεὶ ρυλίϊοδε δαἀπιϊπίδίσαπάας ἰογιθδα οαπὶ ἴπῖοῦ δὲ σα οἄαπιτηοάο δἰμὶ 
δἷἴνη δ 8, ἴθτα Αἰ 118 Ιοπρο ρῥγδεδῖλπι, Ογοιϊοιπὶθ ἰπαύδαι εἴ Ἰδοοηΐοκ εξ 
τετγεῖα (Οαγι βαρὶπί οπεῖδ: τη] λαπς δογοτῃ 4086 δρυὰ (ατιμαρίαἴεπδε 
εοπφίταϊα δυπὶ, ρταθοίατο 86 Ἀμθοπξ δγζαπιθηῖο δηΐετ εϑὲ ἤδῃς 
τόσα ῬΌΡΒ]ἰοδπι Βδπὸ εεβο ἀεδβογρίαπι, χυοά ουπὶ ρορυΐαπι ΒεΡεαὶ 
χοτγάτω οοτμηροΐειη, τραπεϑὶ ἴῃ ἀφεοτί ριΐοπε οἱ ογαϊπαιίοπθ γεῖ ρΌ 8 ]:- 
δδε, πεαΐτε δαυῖ δεάϊτο ὑπαπδπι ἵπ εὰ οοοτῖδ δἷξ, πιεπιογαῖα χοϊ ἀδτὰ 
ςοτῖο ἀἶροα, δαὶ ἱγγάππυφ ἐχδιϊϊεσὶ!. μαθεὶ δαΐετρ δος ἱδοουΐοδδ 
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τοὶ Ῥη δ ΐοδο οἰταϊ τα, ρτίπιστα δο Δα] ἕοτττι οοηνίνίο ρκἰ ἀξεἶϊο, ἀεὶ 
σδπίπτη φαδίϊαον υἴγαπι ἱπυρογίῃπι δρβοτγογαπι ροϊεσίδιϊ; οἷδὶ φποά 
οεπίυπι δὲ χααίίπογ υἱγαπι ἐπροτίοπι ροϊεοίαϊαε {16 πα δἰ ας οδὲ: ΜΠ] 
εἰἷπὶ ἐχ ἨΒοπιϊπὶ 5 οδϑῃ δἱ ἔοτῖε ἐογίυπα οβ δες οοποίδαὶ, Ηΐ δυξοτα 
δὰ μος ἱπιρετίππι δἰ ἐρυαπίατ, αἱ φαΐϑααε υἱγζαϊε οἱ ἀϊρπίταιϊς ρεαθοῖδι, 
πρυα ὑβκῳ τεξεϑ εἰ ϑεπαῖστα μαΡ εἰ σοπυραγαϊΐοπε εἴ ριοροτγιίοης χφαᾶ- 
πὶ ᾿,δοεἀδειποπίογαπι τερίθηϑ οἱ ϑεηδιπὶ σοϑροθάδηϊοθ. δὲ Ὑδὸ 

δαιϊυδ εἴ τεβεϑ πεαπα οχ δοάδπι ρεγρεῖθο βδῆεί δὖ96, πῆτε εχ 
4πονΐο εἰ ἔοτῖα ἰοσίυπα οβ]βῖο, σεὰ εχ δἰίᾳπο ργδεδῖδῃε δηπιῖ; Ὧ6- 
486 608 εἰϊρὶ φαὶ δεϊδαῖο, δε χυΐ υἱγίυϊα κοίρροικηξ, Ὥδτη τπηὰ ΠΔΓτηΣι 
τεγατῃ ἀουνίηὶ δὲ σοτοροῖει εἔδοιξ, δἱ ϑἱπὶ σοπίθτωριϊ δίφπε δρίθοῖ 
ὨᾺΪΠαϑαπε ρτϑῖΐ, πιαρηὰα ἀδπῆπὰ ἱπίεγαηϊ, εἰ τῆδρπα ἴδην ἱπια] γα! 1273 
Ἰμδοοἀδετποπίοτγατη ον ϊδιϊ. Ρ]ατίπια ἱρξίτατ δοσαπι φα86 τοργοβεηδῶ 
δαηῖ ργορίον ἀδοϊϊπαιίοποϑ ἃ γϑοῖδ γα ρυθ σα, σοχηπιιηΐα πιο [πὰ 6- 
ταπὶ ουχη Δ] 18 γεὶ ρα ]Ιςδς βαπεϊηἰδίγαη δα [οτπιΐθ, αιια8 σοτπτποπιος 
τδυΐϊπιη8, δογασα δυΐοπι ΄υδς Ἡ ἐπλρρης Ριυϊποὶραϊυπι εἰ ΡΟ] εἴδη 
Βηδαι οἷδὶ ργοροείτυπι ΒαΡ πὲ, παθοὸ 4αϊάθπι δὰ βορὰ]! ροϊεηξδπι, 
116 νεσο δὰ ραδποογύτη ἀοπιϊπδίωπι πιδρὶϑ ἀθοἸϊπαιῖ, ταρθδ δηἶπι οππα 
δοπδιοθαϑ ροϊεδίδίοιι ΒΡ δηὶ αἰϊπὰ δὰ ροραΐαπι ἀείδγεπάϊ, αἰϊαὰ 
ποπ ἀείεγεμάϊ; οἵ δὶ οτωηπῖα πὶ ὑπᾶ δὲ ἐπ αἰΐψυδ σα ἀδοοτποηάδ δε- 
τοπῖῖα, ἰὰ γαῖππι οδὲ: δίῃ τηΐπηϑ, οἴϊαται ρθπ85 ρορυΐαπι δυριτπαπι εἰ 
Ροϊεϑῖδα δϑῖ. 4086 δπίεπι ᾿ΐ αἰΐεγπαι δὰ ἘΡΩ͂Ν Ρρΐ ποῦ πιοᾶο τὰ- 
παπηιίδηὶ ροραΐο, αὐ δυάδι αιιας Γμεγπὶ ἃ ρτἰποὶρί θυ οἰνίταιὶο ἀς- 
οτοῖα, υϑγητῃ οἰΐαπι σαἰνί9 ἀα ρορηὶο σοπέῖγα δα απδ6 αἰΐογαπῖοτ ἀϊ- 
οετε Ἰϊοεῖ; χαρά ποι δϑὲ ἴῃ ἰ115 τοὶ ρα] σας δάπαϊϑίγαη ἀδε [οττηΐδ. 
4υοά δυΐεπι φυϊπαπενϊγὶ, φαΐ ϑαηξ τπα]τάγαπι τη ρπαγασια δ γογηῶι 
οοπιροῖοθ δἴαπο ἀγθι γί, οἵ ἃ δὲ ἱροὶ ἰερτιπίυτ εἴ σαπιυτανίγητῃ χηδρὶ- 
εἰγαῖατω, 4π| ἀπ ἰδ πτϑ δδὲ, εἰ ἰρασῖ; ργαθίθγεδαιθ φαοά Βἱ ἀϊυυς 
ξόταπὶ τηδρίδἰγαῖυτα 4πδπὶ οοἴεγὶ (ποτὶ οἱ ἀδέπαης! πιαρίϑἰγαῖα, εἴ 85- 
ἴδφααπι ἰπεδηΐϊ πιϑρ οἰγαίθπι, ταὶ ρηΒ]οαθ ργαθδαμ), πος δὰ ροῖεπ- 
ταῖαπι ραυποογται ρεγιπεῖ. φαοὰ δὐΐοτα δἰπε ταϑγοθάε εἴ ϑῖπο δογῶ- 
ἄοπε υπὶ, Βος δὰ οριϊπιβπυη ῥγϊποῖραΐαπι ρογεέίπογε δδίαθη υπιὶ 
εδῖ, οἱ οἷ φαίά ταῖς αἰϊμ ἃ εϑὲ. ἴππὶ 1ἰτε9 εἴ σοπιτονογδίαθ οπιηθθ Ὁ Δ’ 
119 φυϊ τηαβὶ ἰγαῖωπι βεγηπὶ ἀἰδοθρίατὶ, ποῖ ἃ] 1ὰ5 ΔὉ 1116, φαεταβάτοο- ε 
ἄσπι ],αοοἤδεπιοπο,.ἢος 4υοηθδ οριἱπιδιίππι ργίποϊ ρδίυτο δἰπα εξ. 
ἀεβεςιῖς δυΐοπι πιαχίπια Ὁ οριεἰϊπιαϊαπε ρτἰποίραια κα ραποοτεω ρο- 
τοπιδίυτη (γι παριηἰοπδίοπι γαὶ ρυ δ] σας οουδείςυϊο ἐχ φυδάδιι ο0- 
εἰϊαιΐοπε εἰ ορἱπίοπο ναἷρὶ. ποι επὶπὶ ἐχ υἱγίηξο δοΐππι, υϑγησ οἰἴΐατα 
ἐχ ἀἰνιεῖ!5 ΕἸ ρὶ πιαρὶδιγαῖας ρπίδαϊ οροτῖεγε: βετγὶ δηὶπι πὸπ ΡΟ 848 
Διδιϊγαπῖοσ αἱ ἰδ, οαἱ ἀδοιηΐ τοὶ [αν αὶ ἔς] δῖεδ, τοοῖα ἑυηαῖαν 
ππαρὶϑιταῖυ εἰ οἰϊεῖατ. δἰ ἰβίτατ τηδρίδεγαῖυ εχ ἀἰν 1 οἱ σαηϑυ οἰ αὶ 
δὰ ρϑυοσογῶπι ροϊεπίβίππι ρεγποὶ, εχ νἱγίαϊα υόστὸ δά ορεπιαιίηπι 
τἰηεἰ μαῖαι, Βαθο ἰοτιϊα ἔποτὶξ γεὶ ρα ]ῖςδο δάτηϊπίϑιγαπάδο γαεῖο δὸ 
οδοτίριίο, πὰ (γι μαζί πίθοθεδ ἴῃ δὰ τὸ ραβ]ίοα δἀπιϊπἰδιγαπ δ 

αἰυπίυγ: ἴῃ Οἰροη δ δηΐπὶ πιβαἰϑιγα Βα, ᾿ἰϑ4π 6 πιαχίπηϊϑ, το θα 30 
δοἰϊίςοι οἱ ἱπιρεγαϊογίθαθ, Ββαδο ἄπο ϑρεοίϊαπί. ἔδς ἱφίταγ δ ορῖϊ- 
ταδίϊηπι ρτϊποὶραῖι ἀεο]ἑπαιῖο ἰαϊοτῖϑ ἰδεῖ Ρεοοδῖο οπίραψας δοοῖ- 
δες εχϊειϊπιαη ἀα εϑξ. πῶτὰ δἰδιῖπι ΔΒ ἱπίεο μος ἰπ ῥτίπι υἱάετ 
ἀεθεῖ, αἱ υἱγὶ ορείηϊ οἴαγὶ ροδϑῖμξ οαπὶ αἰΐψαα ἀϊφηϊίαῖς δαὶ οοσῖθ 
δἷαε δρεοῖς ἀείογιηὶ δίψα ἱπάεοογα, ἰάχας ποη δοϊυπι ρα] ςατι ρετ- 
δοῦδπ 90δεϊποηῖοϑ ταδριοἰγδϊθπι ας βογΘη 68, ὙΘΓΏΠι δἔΐδτα Υἱΐδτ ρτὶ- 
γαΐατη οοἸδηῖον. αοάεὶ οἵἷἑ βταιία δἰίατι δὰ ἔδουϊταῖον εἰ οορίδϑ γεὶ 
ατα ]ασῖα δἰτοπ θη η9 δηἰπιοϑ 6δῖ, ϑτητηοῦ πιαρ δέγαϊα ἸΆΠΙῈΠ 6888 
σϑπαΐθδ, σερπαμ εἰ ἱπιροτίηπι μ6]]Ἰοπι, τοαΐοτα δῖ. εἰβοῖς οηΐπ 
Βαος ἰὲχ αἱ πικῖογε ἰπ ργθῖο αἴφυς βόπογὸ δἰπὶ ἀν εἶδθ χααπν υἱσ- 
ἴα8, οἴ υἱ τοῖα οἰνίϊλδ ἱπιπιοάογαίο ρεοππίας δἰπαΐο οἷξ ἀεάϊιδ. φυΐο- 
υϊά δαΐετι μοπογαΐαπι ρσἰποῖρεδ οἰ ἰδεῖ δὲ ἐπ τὰ ρα] ῖοα ἀοπιίαα- 
ἴατα οδιϊποηΐες οχιϑεϊαγατίπι, ἰάεων δὲ τὶ ἰσοΐθ οἰνῖθη ἴα]6 νἱἀοδῖογ 
θξοδεδα εϑῖ. 408 δυΐοτα ἰπ τα ΗΒ] Ϊοα ποη τηαχίπιο ἰὰ ΒΟπΟγα ργδ- 
ἄοφας νἱγίωε εϑ, Ὦδδο τοῦ ρῃδ]ϊοα δὰ διδοῖ! οπὶ ορεἰπιδιϊαπι ῥτιηςὶ- 
Ρδΐαπι πΏ}]ο πιοὰο ρετεπετο ροϊεϑξ. ργοραβῖϊο ἐδὲ ροῖγο δὸ6 σαὶ 
τοδρὶδιγαϊθ ὁπ ογιηῖ, οὔτῃ ἱπιροηδδτι ἰδοοτίητ ἴῃ τοδριδιγαϊθμι, 8286- 
ὁζεγο φυδεοίαπι ἔδοεγε: δρϑυγάσπι οπΐτα ἔπεγὶξ δα 4υἱ ραπροῦ φαΐ- 
ἄτα οἷϊ δοὰ ἰδιπθπ υἷσ δοῦῃ8, χυδεεῖῃν ἴδοϊεηὰϊ τοίαδίανεμι Βεδβὶ- 
τατυπι, δΌτΩ 4υΐ 911 ἱπιργοθην οἱ φηΐ ϑαπιρίαπι ἔδοοτγίῖ, ποπ Βα Βίτογηση. 
ἀαυδρτγορῖεσ οροτίεϊ, φυΐ ορἔϊπιε ργϑθεϑϑε γεΐ ρυθ]ίσας ροοϑαπῖ, ΒΦ 
Ρταδεθδε. ργδεδίδθδὶ δαΐοτη, οἷδὶ υἱγογύτω βοπότυτῃ ἔβου τδῖδ εἴ ο0- 
Οἶδε τοὶ δι] οτος ἀεεογεβαῖ δὸ ρσοάςθεὶ, δὲ οογῖς ουπι τοϑριγαῖωσσα 
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οἷο σουϑηΐοσε ἃς ργοϑρίοεγε. τϑαΐστο δαΐοιι 6686 Ὑἱάθδίαν οἰϊδτα 
Βος, δαμάοτι ρίαγει τπαρίσιταῖυ ξετεγε; χποα αυϊάει ἀρυιὰ (Γι μᾶ- 

10 κἰοίεπϑεθ Βοποτίβουπι εἰ ρίοτγίοδαπι δδϊ. πδπὶ ὉπῸπλ Ορηδ 80 ὕπῸ 
ορῖϊπια ὩΡδο] υἱτγ. οροτίεῖ γεγο ἰδίογθμι ᾿ερῖ8, αἰ Βος βδὲ, νἱάογε 
δἴαυε ορεγῶμῃ ἄαγο, ποὺ υἱ ἰάθαι οἱ Πρῖα οδπαὶ εἰ εὐϊοτίδπι βοϊαὶ 
᾿πρροίαστα ἀαγα. ἰΐδχαθ Ὀρὶ ποὴ θεὲ ρᾶγυδ οἰ νῖτδβ, οἰ  ἴι5 δδὲ ῥ]ατο 
6886 τηδρὶδἰγαίιαυτ ραγοἶρο4, Εἴ πιᾶρὶδ ρορυΐαγθ. ἤδπῃ οαπι ἕοςο οοτα- 
χαπηΐοι εἷξ, ααεπιδατηοάστα ἀἰϊχίτηιδ, τὰπι ἀπδηυδααῃς τος οἱ πλε] 8 
δι ὁ εἰπε 5 εἰ οἰωδ. Ἰίςοῖ δυΐθσα μος οϑπεγα ἴὰ γερυ8 6] εὶς εἰ 
Ὡδυϊδοῖδ: ἴῃ Πἷδ εὐίτα ὈϊΓθ]Ὸ6 ΡῈτ οἴπηεδ ἴδετε ρογηιδπαῖ ἱπιρεταηάὶ 
ἴα εἴ ρατεπάϊ πεοεβδὶϊδθ. οὐπὶ δαῖΐεπι δογαπὶ τοὶ ρου ΐοδα δάἀποιοί- 
εἰσαπάδε ταῖϊο δὰ ρδυςογπι ροϊοπίκίοπι δρεοϊεῖ, Ορῦπνε ἴδηνδμ ἤος 
ἱβοουιτλοάυπι οἴυρίππξ εο ηῃοα θεπροῦ αἰΐψπα ρατὲ ρορῃ] ἀΐνεε 

Ὧο δεῖ, ἀυπι ΔἸΐχποϑ ἀε ρορυΐο ἴῃ ορρίἀὰ πυΐϊπογὰ ἀϊμιισηι: πῶς δοΐτα 
τε τοεἀεηίοτ Βυΐο πι8]ο εἰ τοὶ ρῃ ] σας δὲαῖαπι δἰ πως. δεἀ μος 
ξοτῖποδε δοοαρίυτα τείεγεπάσιη δοῖ. δὲ ὁρογίεραι εο3 8 δεάϊιομα 
ΣΔΌΠΙϊΟΘ δο ἴυἴο9 6886 σοη51110 εἰ ορεγα ἰδϊοτίδ [εξὶ8, ἤοπ Βεηθβοὶο 
ἔοτίαμβε. πιηο δυΐετῃ οἱ χηίά βάνογαοὶ δοςίἀδγῖξ δὲ ρϑα]]ὸ πιδῖοτ ππ- 
τπλθττια οἰτΐτατη ἱπηρογίο δ᾽ δοογοτη ἀείδοοτιι ἃς ἀἰδοοτάατιι, πη] ]οπε 
εεἰ ἴῃ Ἰερίρη5 ἰγαπᾳῃ! ταις οἱ φοϊεῖλε τεζυοπάδε ργαθο ΐυπι. ἂς 
Ἰμκοεἀδετποπίοττιπι ᾿εϊασ τοὶ ρα δ ίοαα δἀπιϊπίϑιγαπάδς ἔογπια, εἰ ἀ6 
Οτεϊειϑὶ εἰ Οδγιμοριπἰεπεῖ, χυλο φυϊάεπι πιεγῖῖο ἂρ οἰβηθ8 ρτο- 
Ῥαιϊογ εἴ Βόπα οσἰ δεϊσπαϊίοπα ἤοτθης, μάθς μα αὶ πᾶς ἀϊοοζεπι. 

12. Ἑογαμι δυΐοτα χφυΐ ἀε τῷ ρῃΒ]Ϊςα δἰ φαϊὰ ρτοῃαπείαγαπε, 
φαίάκπι 15}115 οπιηΐπο τπαμεγίθας εἰν! θ.9 {δ0 1} δαπε, δεὰ νἱῖδτὰ 
Ρεϊναϊαπι ρεγρεῖδο ἰγαἀυχοτγυπῖ; ἀδ χυΐρθην ἔδεσε οπιηΐρπϑ, εἰ φυϊὰ 

30 δοἱ δεπθομ ἀἰξηππι, ἀἰοϊυπι δηΐθα ἃ πο 5 οδὲ. χυΐἄδτη γετὸ ἰδίοσεϑ 
ἰορὶο Γαογυαξ, δἰ Δ φυἷθ οἰν τα! Ρα8, ΔΕ ἐχτοπιῖδ φαϊδυδάἄαιη ρορῃ]ὶρ, 
ἐρεῖ χθοααε ἴῃ γα ρπϑϊϊοα δἀπιϊηϊδίταπα νεγϑαῖῖ. αἴας πογύτω δὶ 
ᾳυάάεπι ἰεξαπι δποίοτες ἐπεγυὴὶ ἀππίαχαξ, 8.1] δὔδηι γεὶ βρη] ΐοδα 
δταϊηἰσιγαπ δε ταϊΐοπαπι ἱτβαϊλεγαπῖ, υἱ Ἰγοῦτρυς εἴ δοίοη: δὶ 
ααπΐπι εἰ ἰοξε8 οοηήϊδεγαπι εἴ τοῖ ρυ δ ΐοδο δαπιϊπίδίγαπάδε ἰοττααϑ 
ἀοδοτίρδεγηηι. ἀε 1.δοεἀδεπιοπίογωων ἰείτατ τε ρυβ]ϊοα ἃ ποδὶ ἀϊ- 
οἴπχα θεὲ, δοϊοθοπι πίεται ποππη}}} χιϊάετι ἰαίοτεπι ἰε εὶς Γυΐδ86 Β6- 
πᾶπι Ραΐδηϊ. πᾶπὶ εἰ μαποογαπι ἀοπιπαϊηπι δυβίυ] 66, 4 πιογτιϑ 
ετδὲ δἴσχαε ἱπιπιοάεογαίαβ, εἰ ροΟρΌΪακα βετυϊεηΐενα ᾿ἰγετδδδα, οἱ ροραὶὶ 
Ἰϊρεγίαϊεπι ροϊεπίϊαπιηθα ρδίγίαπι αἴφυε αὐἱίδιι οοηϑετυϊὁθα6, ἀρίδ 
οΟἰ]οςαεῖδ αἴχαε ἰπΐετ δὲ ογάϊπε ρεγπιιδεῖβ σατὶϊ5 τεῖ ρα β]οαθ βάπιϊ!- 
πἰοῖίγαπάδα βεπογίρυδ. δεηαῖωμι δηίτη Αγἱοραρί ἰουπν δῇ βαποοττ 
Ῥτίμοϊρδίυτη βεὺ οἱ ξαγοβίαπι ρεσείωοσο, πιδριβιγαξυς εἰεοθομο ογεαγὶ 
δὰ οριἱπιδείππι ἀρ σθαι δεὺ αγίϑιοογαϊίαπι; ἰυ ἀἰοἶα ε896 ροριιϊατὶα. 

42] 4νΔεῖατ δυΐοαι δοίοι 1116 φηίάετι 48δὲ δηΐθ Γαοταπὶ πὸπ ἐπϑίυ 1688, 
δ6πδίτιπι εἴ τηδρίδιγαϊπατα εἰεοιοπεπι; ροροὶ! υετοὸ ᾿ἰρεγίδιοπι ἀς 
ἰκίερτο σοπϑιταΐ886, ΤεΓαπὶ ἰα ἀϊοδιιάδττιπι οταπῖρη5 οἰνίδυ, οἱ δοτα! ἃ 
εἰδεπῖ, ροϊεδίαϊο ἰδοῖα. συδρτγορῖον εἰαπι τοργοποπυηξ φατῃ ποης- 
5}}11: δἰτεγαπι επίμι σαὶ ρο δ ἰοδο Ραγῖδαι ἀελκ αἰ γίμμο αἴσιιδ βῃδγυῶβ8δδ, 
δὰ ἱπάϊοίππν, φηοὰ δοτὶΐ ροετεαί εἴταν, οτηΐαπι τόσοσῃ δποιοτίξδεα ἃς 
Ῥοϊεδίαῖα ἀε]αῖα. ροεϊθδαυδαν επμη ἔτος γαἰ εξ, ροροϊο δηχπανν ἴγ- 
τδηθο Ἐγαιίδε οαυ88 στηθϊα Ἰαγρίθηΐες δἴχυο ἱπάϊροιξοσ, γαῖ ΡαΡ]ἰοδ 6 

διλίππι ἰπ δῦτῃ απδε Παπο εδὲ ροραὶὶ ροϊεπείδηι τεἀεβετγηπί. εἰ δ6- 
πίστη αυΐάοπι Ατἱοραρί σαν ΕΡἈέαϊτεθ οἱ Ῥογῖοϊοα υαθεϊαγαπε ἃς 
ἀεοατίατομξ, ἱπάϊοΐα δαΐοτη πιδγοοπαγῖα γε αἰ άϊς ἢ ογῖο]θδ. δῖσας μοσ 

10 38π6 τη ὁ ὑπυθσηΐϑηπε οχ Ὀ]απαϊ9 ροραηϊὶ ἀπεϊοτίθυε, Ροραΐ! πιαῖε- 
διδΐειω δυξεη8, δά ευπι (αἱ πες 6ϑὲ ρορυϊατῖδ ροϊεπεϊαθ δίδιαπι ρτο- 
ταουΐ ἂς ρτονοχίς, υἱάεῖαγ δαῖθπι μος πὸπ εχ οοποὶἷο ϑο]οπίδ πὰ- 
ὅττι 6886, ϑ8εἀ ροϊίαα οαδὰ οΥθπῖη88 : πᾶτῃ αποὰ ρορυ]ὺς ἱπιρετὶϊ εἰ 
Υἱοϊοτῖδε πᾶνδὶῖδ οαῦδα θε.]ο Ῥ εγδοῖοο [αἰδδβέξ, πιαΐοτϑϑ δο 110 φρί τὶ ἴπ8 
δαπιροὶϊ, εἰ Β]λη 405 οταίογεαδ, φυδϑὶ ἀυςσίοτεδ ἃς ταρεἰδῖτοϑ, οερίϊ ἱπ- 
ῬΤΟΡοΘ ἂς Ἰπτρθυϊεπῖος ῥγὸ Ῥοπὶϑ εἰ πιοάεταιία δἀὐπιϊηϊδιταϊοτίδυϑ. 
δ δοίου αυΐϊάειι παχίσο ἢ δοοββαγίαπι Ροραΐο ροϊεσίαξοαι ἔγῖθθογα 
γνἱ ἀεΐον πρδριοιγαϊυυτα εἰἰρουἀογοτι οἱ ταϊονατη ἂν οἷς τεροδοθῃάα- 
τασα : δὶ δηΐμι πὸ δυο αοϊάθη γοὶ Ροϊοσίας οἷξ ρϑποα ρορπίοπι, ρσαθ- 
νβὰς τ θὰ χυοὰ δοτνις κἷξ, οἰΐαπι ἢ οϑεῖς οἷξ. πιορὶσέγαϊυς ἀηξθτη ΟΠ 69 
εχ σας εἰ Ἰοσυρ οἰ οἰνί 5 ἐγοανὶξ, ΠΟΙ Ρ δχ [9 πὶ χυΐη- 

20 Κεπία τα ήϊηητα ποίδηπί5 δχ ἀρτὶς βαΐδ Ρογοίρογθηξ, Εἴ ὃχ ἐδ υὶ 
ἵπθο δοιγίοιὶ οεϑειὶ, τμιὶ Ζευρίίας εἰϊσαπίοτ, εἴ εχ δαπεβίγὶ ογάϊμο, 
4αὶ τεγϊ σειϑα5 εἴ ᾿ογίϊας οἱωϑοῖδ εϑὶ. χπασγίδο δυΐθτι οἰ δϑ15 οἶνεϑ 
τοοσοοπαγῖ οἱ ΟρΘγΆΣΙ: δα πὶ, π0 115. πιαρὶοιγαίυδ ραγιοῖρεθ. Ἰδΐοτθο 

ΡΕΒΕΡΟΒΠΙΙΟᾺΑ 11]. 11]. 

Ροττο ἰεζαπι ἔποταηι Ζαίεπουν ],οοτίο δὰ οοοϊἀεπίοιι. ἱποοϊ με αι, 
4005 ἘρδίσορΗγτῖος δρρεϊΐϊοδι Ογαεοῖ, εἰ Ομαγοιάων (δίδμδεαε δυὶς 
εἰνίρυς οἱ δἰῖ6 Οαϊεἰάϊςῖ9 εἰγοτπν 1ἰα]ίαπι εἰ δἰοἰϊοπι εἰν δΌΡαε. 
ςοηδοϊογ ροττο πίάαπι εἴΐδπν Οποπιδογίαιῃ ργίμδατα [αΐδδαε ἴῃ ἰεῷᾷ- 
Βῃ5 δου! επάϊε οδ]]Ἰἀππὶ ἃς δοϊογίειη τουΐῦϑ δγριπιθυῖ οοἰ ες ἀθ- 
τποπείγαγο; θομπὶ δυΐθιῃ ἴῃ Οτεῖα ἐχεγοϊϊοἴπτη 6266, σὔπὶ ἰ,ΟΟΓῸΦ 69- 
δεὶ ἷῃ δασυδ ἱπρη]δ ρεγαβγπηϑ ΟΠ πΟΓΑγ ΩΓ ργορίοτ ἀἰνίηδμὰ 
Φοἰεπείδια : Βυΐαδ δυΐεπι διπίσοτα οἱ δοάδ] ἐπι (υἶδεε Ὑδαϊεῖεπε, ΤΙ- 
Ἰοεὶδ δαδίίοτοαι Ἰιγουτζαπι εἰ Ζαϊδαςυτο, Ζαἰοιοὶ Οπαγοπάδμα. φεά 9 
οὔτ πδες ἱποοηφί ἀογαῖμαϑ ἰοφαπηΐατ, Ἰὰτι ἴοπιροσα γερυρπδηῖ, [αϊὶ 
εἴ Ῥμοίαυς Οοτιηίυ9 ὙΒεραπίδ Ἰεξυτα δαοῖοτ. οὐαὶ δυΐεια ΡᾺἈὶ- 
Ἰοΐδι εχ Βαοοβίαοπι ρεπεγο: 86 οὐπὶ ΠὨ ος 15 εἶαϑ φυὶ τίει Οἴγω- 
Ρἷδ ἀπιαῖου δδϑεῖ, 116 δυΐδτω ἰπδαηιπι ται ΑἸ γονδς ἀπρόγεῖα δερεῖ- 
παΐμο ἃς ἀεϊεδίδιῃς ὑτρ πὶ το ᾳπίϑϑει, ΤΉΡδς Ὡπὰ οαπὰ 60 ῥτοίε- 
οἴυιϑ 65, ἱθίψπε ἅπθρο τηογίπὶ διιπὶ; αἴφπε εἰϊατη πῦπο δογαρα ΦΕΡ]- 
εἶα οδιθηάθηὶ, ἰἰὰ ροεϊϊα αἱ δἰἴεγαπι φυϊάομι εχ δἰίεσο [δοῖΐε οδα- 
ϑρὶεἱ ροϑοῖς, βεὰ Οοτί μι ἰογοπι ἀβγο αἰϊογαμι οἷ ἰπ οοπερεςῖα ῥφεῖ- 
ἴδτ, δἰ ἰἜταπι πο δἷϊ. ἰδρυϊαπίοτ επίπι δὸϑ [8 δῦ δερΌ]οἾτα ἔἤεγὶ 
ὃς ἰοςατὶ ἰυφεῖδ56, ὨΙοΟ] δαὶ φυΐάδπι ργορῖετ οὐΐπτι οαἰατ τ δοςο- 

ν ὯΓ 6 εχ δερῃ]ομτὶ ἄβρογα ἀβὸτ (ουπιμίυ» ρτοβρὶοὶ ροιεῖ, 
δ μϊοϊοιο, πὶ ροϑϑεῖ. Βαρ τ θδηὶ ἱριτυτ ρσγορίοτγ Ἰα οπα ἐαπβατ ἀροὰ » 
ὙΒεΡαμοϑ. ἰεξοβ δυΐεωι εἶδ δου ρϑὶὲ ῬΜήοίμαν εἴπ ἀς φοϊνανάμαι 
Αἰϊϊ5 γεθυ8, ἴὰτν ἀε ργοογϑδϊίοπε ᾿ρθγογμπι, 4π66 τοσδηξ Πὲ ἰεξο 
οδἱ ἰοἶδ8, σεν, δἱ ταὶ αἱ γα Ἰοφοὶ [δ εϑὲ, ροδίἔναϑ. δἴᾳπε μος ργοργε 
ερίθα9 118 σοοδιὶ εδῖ, αἱ Ῥοπογῦνη πὰ οὐφπε δογῖε οδῦ- 
Εἴδϑδηὶ εἰ μεγοάϊταΐοτν πυτιθγαβ ϑετυείωσ. (μαγουάδε αὐΐεα πἰδι 
Ῥτορτίαπι εδὲ ργβείθγηδπι ἰαἰδογνπι ᾿εσιπιουΐοττπι δοϊξομεϑ εἰ ἴπ- 
αἰεῖα: ρτίπνυ5 δηΐπι ᾿ἷα ἀθ τερϑ δοουτγαῖο οοποίἀεγαυϊε, ἀαψαϊεῖια 
δοΐετα οἵ ϑΌ θῈ}} ἰΙϑρυπὶ 5ογθεη ἀδγυνη ταϊίοπο, ἰαϊοτίρα ἴοβατ ε5 ψαὶ 
Βοάῖς 5ππὶ, οὐ ον ἃς ροϊϊῖοτ εοῖ. ῬΒ]οἷαὲ δπτεπε ρτορτία εεἰ Βο- 
πορμ εἴ ταὶ [απ ]ἰατίβ ἱπαθῃα 85, Ρ] αἰοπία ἀχογομ εἰ ἰρεσοτῶκι τι 
εἴ τοὶ ἔπι] ατὶ5 σοταπιηπὶίας εἴ ρα 1.8 τη] τό ττιτα οϑευϊνἧα, 
γεὰ Ἰεχ δὰ εθιϊδίαϊεπι ρεγάπεηϑ, πὶ δοθυὶϊ οἱπὶ πιδρίδισὶ; οἱ ἐξα ἄδ 
ὁχοιοἰξλείοπε τογαπῃ εἰ ἰοατυπι, υἱ ἀαφυϊιπαηὶ βαπὶ το δαῶφ, ψινοῖ 
οροσίεδί Ὠϊγαπ]16 πιϑθΏτα 6886 ὉΠ ]ο πὶ, πον ἰτογαπι υὐξῖδαι αἴξοσαπο 
πίεται. Ὀγγδσουὶβ ἀπίετω ἰεξε8 φυϊάεπι σππὶ δἰίψοοι, ἐρῶ 2116 «οα- 
διϊιυϊδε ἰᾶπὶ τεὶ ρωδίϊςαε ἰερξες ἀεάϊι, ρτορτῆωαι ἀφο ἴα διὲς ἴο- 
εἰριυς Π1}1] ε8ῖ, φυοά φηϊάεπι σοπιπιοτηογαίίοης ἀϊκνανε οἱ, Ῥτακῖοε 
φαου ἴδια εἰ δοου δἰϊαῖοπι, ρτορίογ ροθῆδε πιαρτιϊϊπάϊπειι. ἔεϊι αῦπαα 
εἴ Ῥιπδοπϑ ἰεζυπι φυϊάεπι οριίεχ, δε ὰ ποῦ τοὶ ρῃβῆῖοδε δπιὶολοεῖεαν- 
ἄδε. Ἰεχ δυΐεπι εἶπθ ρτορτία εϑὲ, μὲ δὶ ψπετα εὐγὶϊ ραλεδεῖοι͵ κτανΐο- 
ται ροεῃδβ ἀεπὶ φυδτη οἱ εἱοοῖ ρῃἰϑαγίπε: ῥτορίοτοα δι φορὰ ρἷα- 
χες Ἰετη] θη ἴσας δργὶϊ ρεϊαίδηϊεθ εἰ δοπίυπιε εξ οὗδὲ ἴα αἰΐδειαε 
4υδπι οἱσεὶ οἵ σορ τὶν, ποῦ δά ἱρποδοεηὰὶ τδβοπειι σραδαινῖξ, εὗεξθο 
πιᾶρὶ5 6596 ἱβποβοθπησι, δεὰ δὰ πἴ|6. [αἷξ εἰ Αὐάγοδαοσπας ᾧ 
πο ἰαΐοτ ἰδροπι ΟΠ δ] οἰ οπαῖθα8 ΤῊτγαοῖϊβ, οαἷπθ σχεῖσαὶ ἰοκερ 
οδράϊθυα εἰ εἶε ρυεὶ 8 οτθίδ, αὰ 4πῶϑ νεπὶξ οπι οἷς ραίειδ μεγεάμας 
ἶ81]} ἰαπιοὸπ αυΐβχααπι οεἷαϑ ργορτίυτι τεΐεγγε ροδοϊξ. χῃδς ἔρεξας δὲ 
τοὶ ρῃ ]οαο δἠιπιπἰδίγαπάδς ταϊοπ δα ρετιϊποη, ἴτω ἐ89 4π8δ 
δογναπίησ γαὶδε, ἴθπι 688 4π8ὲ ἃ φυϊδυεάδπι ἐχροεῖϊδο εἰ τοδηδ 
δηπῖ, μος πιοά0 δἰπὶ 8 Ὡ0Ρ!8 ἀϊδρυϊεῖα. ᾿ αὶ ̓ΕΝ 

.-ν 

ΤΙ. ΤΩ 
Εἰ φαΐ ἀε τεὶ ρα ]ΐοδο δἀποπἰσίγαπάδο γαϊΐομθ, συδθ τι φειιὰς 

εοποίάοταξ, ρεῖπιο ἴεσε ἰοοὸ φηϊάπαπι δἱὲ οἰνἰῖδο νἱἀεηδαπο. πετος 
επἷπι διιθίξαης εἰ ἴῃ σοηϊτονογδίανῃ σοσαπε, ἀππὶ αἰ ἢ τοι ἃ εἰνίσαδα 
δοίδπι δὸ ἰγδηϑαοῖαπι 6286 ἀΐοππὶ, ΔΕ Ὡὸπ ἃ οἰνίϊαϊς δοὰ ἃ μαυωῖ 
οἰοπευς δὰὶ ἱγταῦπο. Βοποϊπὶϑ δαΐοτη τεβεπάας οἰν δῖε ροσαῖ 
ἄπει ροϊ ἰσῦπι Οταδθοὶ πουιΐπαπι) εἰ Ἰερὰπι δοσίριοτῖν ουταπι δέαμο 
ΟΡδγᾶπι οἸηπετι νἱ θη ἱπ οἰνἰἴατα σοπβυτῖ, ἰδπὶ γ6ΓῸ σοὶ δι 
8θῃ οἰνίμαιϊα δάπιϊπίίγατιάδε ταῖῖο, χαδαι ρο  πίαπι Οτδεοὶ ἀργεῖμενε, 
δογΏτ αὶ ὌγΡεῖα οοἰππὶ ἀεϑοτριϊο δἴσας οτάϊπαῖϊο οδὲ φαουδαθ 
δυΐετα οἰνἱ [5 ςοπιροϑίϊαπι εἴ σοπογεῖοιῃ συΐδάδτο δαὶ, 
ἄττα εἰ αἰϊφυοὰ ἀἰϊαὰ ἰοϊῃτι εχ πηι] εἶα ραγέρης οοαπαῖανι, επαΐτασε 
ἐμή ῤῥευτα δηΐς ἀδ οἶγε 6. εἰνίμαϑ δηΐπι οἰσίαπι το! αταδο φπαθ-. 
ἀπὶ εἰἴ, πᾶτε χαῖς οἷνί; ἀρρε]]αγὶ ἀε!ρεδξ, οἱ χαῖν ἀξ εἶνία, νει ΤΣ 

ἄπνῃ. εἰδηΐπι ἀδ οἶνὶ βδθρεπαμπιδτο διηδρίτυτ. ποι δοϊδὰ ἔσαν οαές ἢ 
εν Ἵταῦθα δυπάθαι 68:6 οἶγοσι. εδὲ εηἰπὶι δἰ αὶ, χαΐ ὅπᾳ ἴα ῥνυϑὰν" 

ν} 
ΝᾺ, 



5 ΕΒΕΡΌΒΙΕΙΟΘΑ 11]. 

Ἰίδετα δὰ τεὶ ρῃ σας δἀπιτοϊσίτου ἀὰς ἑότιθα ρορυϊαγῖ, φαατι ἀ6- 
ταοογαῖίίατα Δρρε]ἰδπὶ Ὁ γβεοὶ, εἶνῖϑ οἷς, ἱπ᾿ ρδβοόστπι ργιποὶραῖα, φυδα 
οἷϊρα ομία ἂν "119 ἀϊοϊτατ, δραρεπιμβθγο ποὴ εδὶ οἶνῖδ, αἴφας 1ἷ ααὶ- 
ἄτα 4αἱ αἰῖο πιοάο μδης δρρεϊϊδείομετη οοπδεςαῖ ϑυπῖ, πὶ εἶν ε6 ἴη- 
οἰοϊϊ! δαὶ (αἱ ἴτ8 ἀΐςαπι) ἰδοιοἐϊ, πιΐδαὶ ἰδοϊεβαϊ δαπί. οἰνῖδ δαΐετω ποῚ 
80 φυοά υτγρεπι δἰΐᾳφυδηι ἱποοὶδὶ εἶνῖς οδὲ : εἰεηίιῃ ἰπ αὶ πὶ εἰ δοτυὶ 
Βαριϊδεϊοηΐο δαπὶ ρατιοεῖρεδ. ἤδῆας ἴΐ φαϊδυδοπαι ἴαγα 14 οοταπια- 
πἰοδία φυπὶ υἱ εἰ Ἰυάίοίαπι δοοίρεγο πεοθόθα μαβεδηὶ οἱ ἤτει ἰοΐθη- 

19 ἄξεγε δίᾳιε ἱπ ἰβ8 υοςᾶγε ροϑϑἰπὶ, εἶνοι ϑυπῖ: μος δηΐπι ἐγ ΒηϊζαΣ 
εἴϊδαι ἐμ φυΐ τεδροτγὶ9 ρΌ ]ος δοοερε8 οἱ οχ ρα ]ἶοα ςοπνεπῆοηθ 
ἰπῖον δὲ ἰαγα μβαβεηϊ ςουαππυυΐα εἴ το σοηίγαμυηῖ: [18 δαῖτ ἤδθο 
ἥσποφαε δυρρεϊαπε. φεΐπ δαδρεπιηεγο πεπα ἱπααῖῃπὶ μογαιῃ οτηηὶ 
εχ ρατγῖς φαπὶ ραγιοὶρ 8, δεὰ πεςθρ88 εδῖ οἷβ ραίγοπαμ δἰϊίστπιετα ἀδγεὶ 
4αοπιοΡτετα ἱωρετγίεοια δὲ χαοάδῃι πιοάο ἰαὶΐδ σοπιπιυπ δι δυιπὶ 
Αγϊοίρεθ. σϑγυτο ἀποπεἀπιοοτ μαεγὶ, φαΐ ποπάαπι ρεγ ϑεϊδίειῃ 

1π ΠυνΘΓΌπΩ οἰνίοπι δι ϑογίριϊ δππὶ, οἱ δεῦ 68, αὶ ἡἰπιΐδοὶ οἴ δυο αἱ 
δυτὲ πιυηοείθας οἰ αν, ἀἰςουάἀὶ φαίάεπι 56 αἰΐφπο τπποάο εἶναι, 
ποη δαηιοάῃτῃ ἰδιηδη 5: πιρ]1οἰῖεγ οἱ δρϑοίαϊο, δεὰ οππὶ δάϊθοιϊΐοπε, 
111} φπίάεπι ἱωρετίεςιι, δὶ δυΐοω οἴει οἱ υἱεῖ! δας αἰϊφυΐὰ αἰϊῃά δἰ- 
ταῖϊε (ηἰ}}} δηΐπὶ τεΐογι, φθδπάο ρίδπημ εἰ ἀρογίαιη δὲ αυοὰ ἀϊεί-. 
τοῦδ: 4πδοτγίποῃ επΐτη Θαπὶ ηΐ δῖ οἰν8 δίῃ ρ] οἶτον, οἱ ἢπ 4θοτα πα] ΐα 
τλ]ϊο τοργθβοποῖο δοὺ ογίωρίδϊῖο οδἀαῖ, 4πδε οοτιδςξῖοπε εξ), δὲς 
ἰμᾳυ πὶ μοΒ δυπὶ αυφο]οῖο εἶν οδ Δρρε! αν ϊ, ματα οἴαμε ἠδ ἐϊ5 φαὶ 
ἱξηοταϊ πία ποῖαι! φαμὶ, εἴ ἀθ ὀχϑυ ρα, (Δα ψαδθάδπι ἀυνατί Ρ09- 
“πὶ οἱ (αἱ φυδάγαι ἀἰκδοϊωιο ἃς γεοροπδῖο. οἶνὶδ ἐξίταν οἰ περ ἰοἰτετ 
μι] αἰΐὰ τὸ ἀεβοίτην τιδρὶρ φυδιη φυοὰ εἰϊ ἰαάίςαἴαϑ οἰ πιαριοἴγαῖυ 
Ρϑγίςερβ. ταδί διγαϊα τα δπΐεια δἰ}! φυϊάειι ἰετῆροτε δαπὶ αἰδι ποῖ. 
ἃς ἀἰνὶοὶ (Ἰδ4ας ποιβΏ}]ο 9 υἷε οἰάεπι βέγαγα οαιηῖπο π0α Ἰἰσεῖ, δπὲ 
οοτγιδ ἃς ῥγδεβηι τ τειηρογίρη ᾿ς εἴ) αἰξὶ σετοὸ ποθ ἀδβηηΐ, ὀχϑα- 
ΡΙΪ ᾳταῖα ἰαάεχ δὲ φοΐ ἱπ οοπείονες ἀεἰβεγαὶ δὲ σοηδα!αι, [οτγιωϑεῖθ 
δηΐειο ἀἰχεγῖξ αἰϊψαὶδ πὸ του ρίοιγαία5 φαΐάεπι 6986 ἴδ165 ςἶνει, ποάθςα 
Ρτορίογεδ ἱεροῦ ραγιϊεἶ ρε9 ε82ε. αἰηυΐ τί ἀϊοα]πι οἷϊ 116, αὶ ἴω οἷ- 
Υἱδαῖε τοιχίαιε ἀοπιϊμαπίυν ρὲαγίπνπηαιε ροσϑυπὶ, ἱπαρεγίμπι ἄδδο- 
ξᾶγε. φεὰ »ἴδϊπδβοις μίἢ}} ἰπίογθῖϑο: ἀθ ποτοὶμο δηΐπι δὲ βεγπεο. δᾶ 
δαὶ ροϊεδέδι, φυας ἴα ἀΐοὶ στὰ ϑύδθογε δου 4αϊΐ ἴῃ ςοποίοπα ἀο]:- 
"Ρογαῖ ςοπιβριιδὲδ οϑὲ, πομεΐης υδοαὶ, πος δαϊς εδὶ ἵπ ρτγοιωρῖα 480 

τὸ 

ο 

ποπιΐϑε οοπιβθηΐ δος ἀπο οἰν!ϊΐα τπαυπεγα οἷπξ δρρεϊίαπ 8. δϑοῖο 
ἰείτωτ, ἀϊδιϊηοάοιοϊς εαῦδα, τααρὶδίγαῖοθ ποῦ ἀεβηϊϊαδ. δο8 ἤδῃδ φηὶ 
ἰϊὰ τεῖ ρυΒ]οδα ἐπβὲ ραγοῖρεβ, οἶνδο διαϊεἴπιαν. φθᾶτε εἶνίς ἀεβηί- 
εἶο, φυδε δὰ δοϑ ὁπββεῦ ηυἱ εἶνε ἀρρο!]δπίυγ ππδχῖπις φαβάγαγε ροό- 
οἷὶ, 10}15 ἴδγα εδὲ, βετοϊηὶ αὔθ οδοοῦγηπι 6896 Πεθεῖ, 4αΐδια ἴῃ γε- 
Βα» ἑιδίεοῖα δρεοὶο ἀϊξίεσηπι, εἰ εοτωτο δἰἱβὰ εδὲ ργίπιιπι δἰΐι ὰ 86- 
οππάυῃ αἰϊπὰ ἀείποερα συ ρδοχαθην, δάσια γεγοπὶ ιν Ὠἶ 1] ργογϑαι 
εἴδὲ σοτοπιθῶς, 4πὸ τρῖϊοε δυπὶ ἴα]δε, δηΐ ρεγαπᾶπι ἰεπηΐ εν εἰ δα- 
ξαδῖε. δὲ γεΐ ριδιίςαο δἀπιϊηϊσίγαπάδε γαϊίομθϑ ἀϊξἝενγγο ἱβίετ δὲ 8ρ6- 
οἷς νϑάεμιῃδ, εἰ δᾶγαπι αἰΐδο 6986 ργίογϑ δἰϊδς βοδιθγογθδ. 686 δῃϊτη 
ἀπας ἀερτγαναῖαε δυπὶ σαβεαις ἀεῆεχεγαηῖ ἃ γϑκῖο, τϑοῖῖς ταϊὶπιθ- 
40ὲ ἀερτγαναῖὶα ροβιογίογοϑ δἰπὶ ἤθοδθϑ6 εὐ. ἀεξτγοθθαβ δυΐοπι ἃ γεοῖο 
4υοιποο ἀϊοκιναδ, ροείεγίυ8 ρίδβητα δῖ. ογβοὸ εἰΐατι εἰν ἰπ φυα- 
4π τοὶ ρυδ᾽οδε δἀπιϊηϊειγαπάδο γαϊοης δἱϊ δἰϊαϑ δς ἀξοοί τη πὸ- 
αθώθὲ δεὲ. φυᾶγα '9 4 δΏρΓΔ ἃ πορῖδ ἀϊοῖπϑ ἐδ, ἐπ οἰνηίδις ᾿ΐθοσα, ἴῃ 
ἥσα ρενεὶ ρορυΐπει ροίαϑιδ δδὶ, πιαχίπιο οἰυὴφ δῖ: ἰὼ αἰ τ υθτο ἐνα- 
πῖγο ροϊεδ πὶ δἷϊ, ΠΟ ἵδχε πϑοθδδὲ δδῖ, ποῃπη]]ας οπίτα οἰνἐϊδῖεα 
ποάπα ρορυΐπη; μαρεηῖ πεχας οοποίοποπι ὕδῶ γϑοερεγηηῖ, δεὰ οοῦ- 
τεηϊυτι οἰνίοια σοπγυοςαδίογωη; δἕ [1166 ΘΟ Γου γδιϑϑαῃς 8189 αἱ 
ςορηοεοπῖ ἃς ἀϊδοερίαπι. οἱ 1,δοοάδετοοης ᾿ἴτ68 ἂς γορυ8 ςοπίγδοιίδ 
ἀϊτιτηνπε οἱ ἀϊηάίοαπι ἐρβογότυτι ἰτὶ αἰϊδ5, Ξοβδῖίογες δαΐεπι ἰυ ἀἰςῖα 
ἀδ εαεάίαν ἃς ραττί οἱ ἀϊ5 ὀχεγοοπῖ; αἴας ροττο δι᾽ φυὶδ πιαρί ϑσαἴμ 
[οτιδεοὶο Αἰϊα, ἰϊεπιχας ἂς Οδγιμαρὶπα: φοϊάδνη δπΐπι πιὰ εἰ εἰγαῖθ8 γα- 
Ῥηϑ οσβοῖβι ἰαἀϊςαπάϊ ργδεϑαπξ. δεὰ δηἷπι οογγεοϊοπαπι μαρεὶ οἷ- 
τῖς ἀοβοϊίο. πδπὶ ἴῃ αἰτί8 τοὶ ρῃθ]ίοδα δἀταϊπιβεγανάδε ἰουτοΐθ ποῚ 
τοι κιειΓαἰης ἱπβηΐττδ σοπϑη] δῖον σὲ ἰαῆεχ εϑῖ, βεὰ ῥγὸ ξέποτο ἵηρε- 
εἶπ. ἀεβηΐμιθ. Βὶρ οπίπι οπιπῖρθαθ δὺϊ ποηπυδ! δογαπι ρετπιίδδα εξ 
φοπβαϊϊαι ἀϊ ἂς πάει ἂϊ ρονεδίας δαὶ ἂς γεβοδ οτεπίθαϑ δυὶ ἀς φυὶ- 
Ῥηδάαπι. 4ιΐ5 ἰρίτογ δἱξ εἰνίβ, οχ ᾿ΐ5 ρϑγορίσπηπι θὲ. φαΐ δηΐπι ρο- 
τεϑῖ πιαρίδἰγαῖαδ δὰ σου! δηάυνν οἱ ἱπαϊςαπάμπι ρογεποπεῖθ 6556 
Ρανϊίοορϑ, εππὶ ἰατι Μμυΐῃς οἰνἐϊδεῖδ ἀϊοίτωα 6826 εἶν επὶ: οἰνἠξαΐοτι 
δαΐστῃ, αἱ εἰπυρ ἰοἰμοτ ἀΐοδπι, ἰλἰΐατι Βοπιΐπαπι του ἰυ ἀΐπιοπι τοπίαπι 
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φιδηΐδ 98 ιἷε οἷϊ δὰ οσορίδπι ρίθηδτα δς γοίεγίατω, Ὡἰ δ 46 ἔοχίο το ζαῖ- 
τευῖειω, τόσα δά υἱΐϑτῦ ἀδξεπάδπι πος δδϑαγίαγττη. 

2. Ῥεβηίσδηϊ δυΐεπι φυϊάδπι οἴνειι σοπδαοιπάϊπεπι ϑρεοίδηϊδι, 
αὶ εχ πἴτοψιε ραγεηῖδ εἶνε παῖιδ εϑὲ, ποῃ εχ δἰἴεσο ἰδηϊῃτη, αἱ 6Χ 
Ρϑῖγε ἀαϊ πιδῖγθ. ἰδ δυΐοπι οἰΐδπι ἢος ἰοπρίυς τεχυΐγαπὶ 8δο ταρε- 
ἴππὶ, τεγϑὶ φγαῖΐΐα δὰ δνοβ ἀποὶ δαϊ ἴγϑϑ δαὶ ρίαγεβ ργοβτεάϊεπιεα. 
οὔτε ἰρίτυτ οἶνεϑ οἷς ἀεβηϊππίατ οἶν!]ϊ τῆοτὰ εἰ ρίπχυὶ Μίπενα, ἀὰ- 
δὲϊῶπὲ ποπαμ ] ἀς ἐεγεῖο 1110 δαὶ φυάτῖο, φιοπιοάο οἰνὶς [ατηστιο οἷξ, 
Οοτεῖδε ἰρίτιν ᾿εοπππαδ, ραγιϊπι Γογῖαθ8ε ἀπβίταπῖογ ραγιῖπι ἀϊοοὶς 
τδυϊδηΐογ Ἰοηθαπ8, ἤϊοε!ναξ, φιριηδάπιοάαπι πιογιαγία δαηξ 4086 ἃ 
τηοτγιαγίογυτι ορὶ βοῖθυ9 εἴεοῖα δῃπί, εἰς εἰ 1 ατίσδαοοσ 6ο9 ειϑὲ αυΐ α 
1ματϑαθογιπὶ εἴζδοιογιμρῃς ργοογεδῖ ϑπηῖ: δέϑα δηΐση αἰΐσυοι 1 Αγὶδ- 30 
δαρογῶ οἰζδοΐογεν οἱ 4πδϑὶ ορίβοει. 9εὰ μος ᾿εδὲ ρίηρας οἱ εἶπι- 
ΡῬίεχ, δὶ δηΐπι ραγιϊοῖρεδ Ἔγϑβὶ γεὶ ρυδ)ςαε ἐχ δὰ ἀεδηϊείοπο απο 
ἐχροϑυΐπιπβ, εἶνε δϑϑϑηΐ: δίῃ τοϊπ8, Βοη ο58δηΐ οἶτον. πᾶπι πα βοτὶ 
φηϊάευα ροϊεβὶ αἴ ἠᾶῖαπὶ 6986 εχ οἶνί ραῖγε δαΐ δχ οἶνὶ πιδίγο δὰ δοϑ 
δὶ Ῥτίπιξ ὑὐθοτη Παδίϊαγαπὶ δαξ σοπάϊἀειτπηιϊ δοοοπιπιοάοίοτ, δεὰ 
Οτῖδ896 τηϑρὶδ ὧς Μἰ5 ἀπ! τατὶ ροϊεσῖ, αὶ τεῖ ρυ ]ἶςδα ἔμεγιπε μὰν 

τἰοῖρεα τοὶ ρῃδ]οας σίαῖα ἱπιιημίαῖο; οαἰπδπνοὴϊ δὲ 1ὰ χαρά ἐεοὶς 
Οἰδιβεπεθ ροϑὲ ἔγτϑηποβ ἐχδοῖοϑ: πιαϊοϑ θπΐπι ρδγεξτῖποβ οἱ β8ὲτ- 
τοι εἴ ἱπαῃιηοδ πε ἰτὴθ08 ἐγαηδίυ ες. οοπέγουθγθα δαΐδτο χσαδε ἀς 
Ἰιἷϑ εϑῖ, ποῦ δε χαΐϑ εἰξ οἰνῖδ, εεἀ πίγασ οἷς ἰδοῖυς εἶνῖε ἰαϑῖα δα ἴη- 
ἴαφῖε οἷς εἶνῖα. αἰφαὶ ἦς ἢος χυοχας ργδείεγθ ἀπρίϊαυεσὶς αἰϊφοΐν, 
Ὀΐγθπιπδ 401 ἰᾳϑὲ6 ὩῸῚ εδὲ εἶν, ΠΟῚ σὲὲ εἶνῖδ, φυαϑὶ ἰάεπι γα]εδηῖ ἴ8- 4276 
ἰυσίατα ἃς ἰαίφιτι. χαουΐατη δυΐοαι νἱ ἀσπεῃ9 ποηπμ }]08 οἰΐαπι ἰπΐασεα 
τοδρὶεἰγαῖππι δυὶ ἱπιρεγίαπι βεγογθ, 4108 πιαριδιγαίαπι φυΐάεπν ξέγετα 
[αἰερίπεατγ, δδεὰ ἢ 98 1ῦϑεε, οἷνἱθ βαΐετῃ ἱπιρετίο φυοάδην ἀοβηΐοε εὐ 
(αδπ υὶ ἰΔ]15 ἱτρετγιὶ ραγιῖοθρ δεῖ, εἰνῖδ δεῖ, τὲ αἰχίπιιε), ἰω ργσπιρῖα 
δὲ εἴϊατο Βο9 ἀϊςεβάοι χαίάεπι 6856 οἶτε8. 

3. Ἰυδῖο δαΐοπι οἶτοβ δίῃηξ πεοπθ, δά ςοπιγουδσοίδτῃ δηΐ ἃ 80- 
Βὶς ἐχροϑίίδιη ρεγιίπεξ. ἀπρέξδπε δπίπι φυϊάαπι φαδπάο εἰν δα δἱϊ- 
φυϊὰ ερὶϑδε ἀϊοεπάα οἱξ, φπδπάο ποῖ εἰνίϊαδ: σϑγὺὶ Κταῖα, ἐππὶ ἐΧ 
Ρδαοοττιπι ἱπιρεγίο δυὲ ἱγγδβπὶἀε ρορῃ]ὶ ροϊεεῖδλο ἐαειτοτι. ἔσπο (ὃ 
επΐπι πεαὺς δὰ δε οοπγεπθτιὶ φιδοᾷης τ᾿ ΟὈἰ βαδοπειι ἀεάδοοια 
δοηὶ ἀϊϑφοίνγογο τοϊπηῖ, φαδεὶ πο οἰν ξαβ 864 ἔγγδθπυδ ρϑοπηΐατα 
δοςεροΠὶ, πεας πιη]ϊδ αἷτα Βυΐποπιοάϊ ραςῖα σοη δηΐδ 8ετΎδΓο, Ρετ- 
ἴπάε χυδϑὶ ποπμαίία γεὶ ρυλ]οις δἀιαιηίϑεγαπάαθ βόπογα δὸ αυοά 
γεὶ πηῦδ γνεἰ ρβοςὶ ρἷπδ γδέδαηι υἱγίϑηϑ, βοὴ ὨΠ  δ:6 σοτητθππὶ, οοη- 
δἰεπξ,, ᾳφπφάδὶ εἰίατη ποπηθ!ῖ μοποίπο5 δ ἱπιροτίο εἰ ροϊεεῖδ!α ρο- 
ΡαΪ μος τηοάο οἰν ξεν υἱναηῖ, ππυπιόφας οἰν ϊδι18 οἱ γεὶ ΡΌΡΒοδΘ 
δῶδ δ" δοίϊοπδι 4068 ροραίωϑ οδίτί, εγζὸ εἰ ἤπιπις οἰ 81} δὸ τοὶ 
Ρυδίϊοας, φθδε οχ βδασογιην ἱπυρετίῖο εἴ ὑγταπηῖάε οἰνῖτδϑ ἔθ ετα ἕβοῖα 
εϑὲ, ἀϊσεβάυιη εδὲ δᾶ5 686 δοϊξοπεθ ἦπ8ὲ ἃ ραπεογοπι Πιρειῖο οἱ ἢγ- 
ταηπΐάα σοπιίγαοῖδο διβὲ. υἱάδθίονῦ δοϊοπι δΈΤΊΠῸ ὧι 4Όεῖι ππης ἱποὶ- 
ἄϊτοπα, δὰ πδης ἀπθὶταιίομεπι δοοοπιιηοάδξις 68ε6, απόπδμι τηοὰο 
εδάει οἰνιϊδδ εἰξ ἀϊσεπάα, δὶ ποι εαάδτῃ σϑὰ δἰἰδ. μαϊῃδ ἱξίταν ἀὰ- 
Βιηβδιοηΐδ εα, 4886 τπαχῖπια ἰῷ ργοταρία ῥβοϑίξδ εδὲ, αηβεϑιῖο ἴῃ ἴοοο εὖ 
εἴ ἴπ Βοτηϊπίθιυδ οοπδίϑηξ: ουεηῖγα εβίπι ροῖοδῖ πὶ ἰοοῖα εἰ Βοιδίποι 
ἀϊαπραπίητν, εἰ δἰ χυϊάετα αἰΐαπη, 11} δυΐοτα δἰίπαι Ἰοσῦπι ἱποοίδοξ, 
ἢαθς ἰκίϊογ ἀυδέϊαο ἰδπίου οἵ χοΐϊῖοτ φδιαδυα ἐσ, πᾶ οὔπὶ οἶνὶ. 
1λ9 πνηΐεῖϑ τοῦς ἀϊςδίητ, δὰ εχρίξσαπά πη ας! 40 οἀδπιπιοάο 1111 
δε! εϑὲ, οἰπιλ ον αὐΐετ οὲ Βοιαΐπτηνι ΘΠ ἐπὶ ἰοζύτη ἱποοίοπς 

Ὀππὶ “θθπὰο ππᾶπὶ 6886 οἰνΠδίοπι χα ϑεϊπηογε ὁρουῖθαϊ, ποῖ Θηΐμη 
τηϑεῖρ ςοτηπιθηΐρυ» ἀοβηϊοηἀδ πη οἰνίϊδε εδὲ: ᾿ἰοοδὲ δηΐπὶ ῬεΙορου- 
680 ΤπΏγιπὶ ΠΌΤ ΟἰΓοΏΣ Ἄγο. 141}9 ἀοΐεπι ἰοτίδθες οὐδὲ ΒδΡ.]οη, 
οπιπίδαπε 4886 ξεπεδ ροτα5 σθδηι Ὀγἷδ δοὶ οἰνί [116 οἰ το πτα δου ρ 0:6 
ςοπεἰπεῖθγ; 408 τευ υπι ἰδπὶ ἀΐοτῃ οσαρῖδ, ραγίεπι “δ ἀδδὶ Ὁ δὲ ΠΟ 30 
δε ῃϑ.486 ἀϊσαπι, γογὰπὶ ἀ6 μας φυϊάαπι ἀαλίϊαϊίοπς ὉΠ] ας ετῖε ἀΐορα- 
τοῦοποιι δὰ αἰϊβὰ τεπιραε γοϑδεγυατὶ: πᾶπὶ ἀδ ππαρηϊταἀϊης ον ϊαιὶδ, 
υδηία ἀεβεδὶ οϑε6, δἕ πἴτττι βοπίοπι ππδῆι 8Ὰ ρἔαγο8 δὐ8δ Ἔχρεῦϊοϊ, 
Ἀοπιΐπεην ρο  ἤσπην ἰκπόγαγε ποῦ οροτίοξ. ἐδ ὰ ἰἰϑάοπι ᾿ουηϊηῖρθας ἢ 
δοάοια ἰοοο Βαριιδπερης, αἴτῦαι 4υδη ἀΐη δἷξ ἰάδτη ξεπης μομϊθησα 
ἴω σῦς Βαορλϊαη ΐαπι, οδάεπι εἰνί ας ἀϊοσπάα οδῖ, οἰΐδιπ δ ἰδ ἰπϊοτθαυ- 
ἘβῸ9 δ] ϊ5 πδοοθπηθοδ; φιδπιαἀπιοάηπι εἴ βηνος εοσάεπι ἀΐοεγε 80- 
Ἰεπιῃϑ οἵ ἔοπιθβ εοδάεπι, φυδπινὶδ ΑἸΐα ϑέπιρεῦ ἃΖαδ ϑυδοτγίδιοτ, ἃ]ϊα 
ἀἰυρίαι αἴχφαο εἴ ἤπαι ἀπ μοπιΐποϑ χυϊάετα ἰἰάοπι 6866 ἀϊοεπάϊ ἐπὶ 
Ῥγορῖογ ταἰθπν σδιεᾶπι, οἰγξαΣ δυΐεπι δἰ! πδπὶ οἱ οἰνὶϊλι ϑοοίεἰδϑ ὁ 
4υδοάδηα δεῖ οἱ οἰνίιπι ϑοοϊοῖαβ, ὉΝὶ οἰν ταῖς δἀιαίηἰσίγαπάδς ταῖο 
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ὁρεεῖο δὲ ἄΐορεν δὸ ἀϊροῖπι!]:. οἱ ἀϊ[ετε οἰνίθυν, πδοϑρδ ει υἱάεα- 
ἴὰγ οἰΐαπι οἰ νι δῖοπι ποη 6866 ἐδηἦδτ, φυςπιδάπηοάππι οποταπι, αὶ 
Ὡππς οοτηΐοῦβ ἤππς ἐγαξίςυ9 δεῖ, δἰίυιπι 6886 ἀϊοῖπιαϑ, οατα δδερεπῃ- 
ΤΆΈτΟ ἰἰάθτ Βοτιΐποϑ δἰπί. ϑἰχα ἰϊοτ δαΐοπι οἱ αἰΐατι οτηποτι δοοϊεϊα- 
ἴδτη Αἰΐαπι ἀΐοετα ἀθθοιιαϑ, οἱ σοτωροβιοηΐδ ϑροοῖεϑ εἰϊ δα; υδἱατὶ 
διατταοπΐδπι ἀἰδοί πη] δῖ οό96 ἀλοίποτο ἰἰϑάθιη δοηΐδ, δὶ αἰϊαβ δἷὲ Ποτία, 

10 αἴας ῬΗγγεία. εἰ ἱξίϊατ πος προάο 86 γε μαρεὶ, ρεγϑρίοπαπι θοὶ δδη- 
ἄτα εἰ νἰϊαῖεπι τοαχίπιε 6686 ἀἰοδηάδπι ϑρεοϊαϊδ οἷν ταϊΐ8 δἀπιλαϊ δίγαη- 
ἀπε ταῖϊϊοπρ, ποπιΐης δαΐεπι υδὶ αἱΐο υδὶ δοάδθπι ᾿ίθεγε δᾶπὶ ἃρρεὶ- 
Ϊαγε οἱ ἰἰϑάθην ἴῃ δὰ μα δι θη8 Βοπιϊπίρθα5 εἰ ργογδθυϑ 8}115.. δι 
δοΐοθια ἰπδῖαπι πδοης ἰά αποὰ εχ οοηνοηϊίοης ἀοβεῖαγ ἀϊμεοΐνογε 
ΟΝ χαιϊοπίχιις οσοπίγαςίας δαἰἰδίδσογο, οαπὶ ἴῃ ἰΐαπὶ γαὶ ρα ]ἴοδε δά- 
γαϊπϊδίγαπ ἀδο ἰοτγτπᾶπι οἰνἴα9 ἰγαάἀυςῖα οἷξ, ποη 681 μυῖα Ἰοοἱ ἀἰδραΐατα. 

ἃ. Τίρ ροτγο 4αὰθ πῦης Ἔχροδῖϊα ϑαηὶ, Ῥτοχίμηπι 6δὲ αἱ νἱάεα- 
ταῦ! πἴγιπ) δηἄοπι 6986 νἰγίπίεπι υἱγὶ ΒοῺΙ εἰ Βοπὶ οἰνίδ δίαΐυθγα 
ἀεροαπιυδ, πδοῦθ. Ὑδγα πη δηἰηυογο δἱ μος δηφυϊγεπάυμι δϑῖ, υἱγὶ 

εο Ὀοηΐ υἱγῖυϑ ργίπιππι γσυὰΐ χυδάδιι ἱπιδρίπε ἰα(υτανδῖα οορποδοοπᾶὰδ 
εεἴ, απεπιδάτηοάππι ἰδίας παῦῖδ ὑπὰ8 ηπίάλπι 6δὲ εχ δ00115 ηανίρα- 
οηῖν, εἷς εἰ οἴνεπι εχ 1ϊ6 φαΐ ον 15 δά πα πἰοιγαποηΐδ δαπεὶ ραγιϊοῖρε8 
ὨΏαπι 6886 ἀἰοίπιι5. 4υδπινΐ8 δαϊθι πδυΐαθ δίηϊ ἰπῖογ 86 Υἱ εἰ ἔδουΐ- 
ταῖς ἀϊδεπι}} 68 (αἸΐπαθ δηἷπὶ εδὲ τεπιεχ, αἰΐα8 ρα ογπαῖογ, ἃἰΐ8 ργογδθ 
Ρζϑείεοϊπε, δἰϊπϑ τα] αἰΐφαο φυ οὶ σορηοπιΐηα δρρεἰ  ἰδῖι5), ρεγερίοπηπι 
ἴδε δεῖ πη ἰυιϑουϊθδαα δ ΘΟΓΌΩΙ 80 1Π18δἰιηαπι ἃς ρογίδοιιδδσηδηι ἀ6- 
Βυϊποπειι υἱγιπεῖθ συΐα8ηπ6 ρτορτίαπι ζαϊαγαπι, δἰπιι τον δυΐαπι εἴ 
σοἸαπιῦποπι Αἰ αιιατα δὰ οπιθεδ ἃρία αιδάγαϊυγϑιη. πδπὶ δα] 9 πανΐ- 
Εἰϊ ἐοταπι οπηηίιπι σοπιηγαπε τῦπιδ δῖ: ἤᾶπο δίῃ ἰδηάδπι ΗΠποῖα 
τιδαϊδττιπι ππυδαυΐαθε ἜΧροιϊ!. εἰς ἱρίτατ δὲ οἰνίαπι σαΐυϑαιι6, 4υάπι- 
Υἷς εἶπι ἰαϊογ δα ἀϊπϑίπιι]ο5, δοοίεϊαιϊς δὲ οοπιιπ πη 18 515 τη] ΠῸ8 
δῖ. δοοίοίδα δυΐετι δϑὲ οἰν ϊαιὶθ δὲ τοὶ μη] σαθ δάταϊπἰβίγαπα 8 

30 ἔοτποι εἰ τδιΐο, φηᾶπὶ ρο] ἰαπι Οταθοὶ ποπιϊπαηξ. χποοίγοα νἰγίαδ 
εἰνίε κά οἰνίταιῖε δαἀιπίπιοιγαη δε ἰογπηδπν τείεγαϊοῦ πεοεϑδε δϑὲ. ὃἷ 
ἰκίιατ ρίαγα δαπὶ οἰνίτατῖϑ δδὰ τεὶ ρῃδ]οδα δἀπιϊπί οἰγαιμοπΐδ ξεπεγα, 
πἰοιίγαπι ἄεγὶ ποῦ ροϊοϑι αἱ Βοπὶ οἶνὶ5 υἱγῖαδ οἷξ ἀπ ρετγίοςϊα, αἱ υἱ- 
ται Βουσπι ἤϊοἶπιαϑ, υἱγίαϊε ρεγίεοϊα δὰπὶ πιειδηξεβ. ἀυδηΐγε ἱρίταγ 
Ροδβε6 αἱ, αυἱΐ δἷξ Ῥοππβ οἰνίδ, δαπὰ υἱγίαϊοιη ποὺ οἷς σοῃϑδουΐι8 6Χ 
ὅπε Υἱγ Βοπιιδ δρρε]]αΐυτ, ἐχ Ηἷδ ἱπι6}]Πἴροτγε Ἰϊςεῖ. υεγατηΐδιη θη διϊδπὶ 

ἷο πιοὰο εδπάεπι γαϊοπθμι ρεγιγβοίαγε δὲ ρεγβεααί ἰίοθὶ ἄς οριϊποᾶ 
τεὶ ρα β]οδς αἀπιϊπἰβίγαπάας ἴογτηα ἀυ δἰ δηιῖθυ9. δὲ δπίτο Βδγὶ ποῃ 
Ροἰεϑὲ οἰ εχ οπιηΐθυβ Βοπίβ υἱγίβ ςοπδιεϊ οἰνίϊαν, δὰο ἀυΐοπι φιεπι- 
4τε πηῦπογθ ῥγοθα ἔππρὶ οροτίεϊ, πος δαΐειῃ ἃ νἰγίυξε ργοίιοϊβεῖς- 
ἴατ, φυδηἀοφαϊάεπι ποίδ δδὲ οἶνεβδ οἴππθδ ἱπίθυ 86 6886 δι1π|168, ΠΠ8 

427] Βοηϊ οἷν εἰ Ροπὶ υἱγί υἱγίυϑ 6986 ποὺ ροδϑεῖξ, πδηὶ Βοηὶ χυϊάθαι οἰ- 
Υἱδ υἱγίας ἷπ οπιπῖθϑ ἰπεθθε ἀρεῖ: δὶς δαὶπα οἰνἱταδ πθοθϑϑαγίο ἔμ- 
ἴαγα δεῖ οριπια. Βοπὲ υἱγὶ δυΐεπι υἱγῖαϑ ἰπ οταπίθιδ 'π6886 πεχαραῖ, 
τἰδὶ πθορῦδε δὲ οἴπηθδ Υἶγοβ βόποῦ 6886 4πὶ δαπὶ 'π Βοπα οἰν ϊδὶ 
οεἶνεϑ. Ρτδείεγεα φυοηΐαπι οχ ἀἰδδϊ πη! θας ςοποίαϊ οἷν 88, φαεπιαά- 
πιοάαπ γεγδὶ ργδῖια δηϊπιδῃδ εχ δηϊπιο εἴ ΘΟΥρΟΓΟ, δπίιπυ5 Βυ πηι 8 
Εχ ταϊΐοης οἵ δρρειτοπε, ἀοιιπθ ἐχ υἶγο οἵ ὕχόγα, γεὶ απ ἰτὶδ 
Ῥοφεδεβϑῖο εχ ἀοπιίπο εἴ δεγυο, εοάδιῃ δηΐθπι πιοάο εἰ οἰνίϊα5 ἔτ 

410 εχ δε οπιπίριιδ ἴατι ργδοῖεγεα ὃχ αἰ ἰΐ9 ἀϊεοίπι θα 5 τϑγιιτι σεπογίθαϑ 
οοπογοίᾳα δὶ; πεοδθ86 δϑὶ ΠΟῺ ὕηΔΙΙ 6486 ΟἸΝΏΝΙ πὶ οἰτί πηι υἱγίυτοπι, 
φυειβδάιπαὔππι Ὡδαια εχ Ἵβοτί δα] ἰδιοσίδυδ ργδεφυϊϊοιῖδ, δὲ οἰ 
φδϊϊαϊοτίο χαὶ οἱ δδὲ ργοχίπιυϑ, εδὲ ἅπα. Βοπί νἱτὶ ἰφίτωγ δὲ δουιὶ οἰνὶϑ 
υἱγίοϊοπι ποῸ 6586 δαηάδθπι Ἔχ Ηἶ5 οορπόδοθγα ἰἰοθῖ. δὰ ὈϊΓΩΠΙΠδ 
αἰϊσαΐυς Ὀοπὶ εἰνὶ5 εἰ Βοηὶ υἱγὶ δδάθπι νυἱγῖαϑ ουῖτ, πβοηθῦ ἀϊοίπιαϑ 
αἴτια Βόπυπι ργδεΐογετι Ῥοππίθης τηαρίϑιΓαϊιπι 6986 νἵγαιη Ρο- 

. Ὅπιι εἴ ρτυ ἀοπίοπι, υἱγαπι δαΐθπι οἰνὶϊδι15 τορεπάδε [δου] ας ρταε- 
ἀϊτατα πϑρδδαθ εϑὲ 6586 ργαάδπίεπι, ἴαπι φαίάδιπ ἀϊςυπε οἷα φαΐ οἷς 
τἰϊατὶ ργδεεεὶ ἱποιταϊίου ἐπὶ δΡ ἱποεϊτυτΐοπε ρτϊνδιογωπι ἀϊνθγδᾶτο δθ98 
οροτΐενε, φυεπιδάπιοάυπι τορυπ ἈΠ ἀγὶ δχαθϑιγὶ εἰ πε ἰταιὶ δγα- 

10. ἀιγὶ ςεγησαϊατ; εἰ Ἐοτίριἀε8 “Ὡς ταὶ ἰοῖα ]οτίοϑα, σεὰ φυδὲ οἰνὶ(κ8 
ἀεεϊάοται," ροτίπαθ φιαεὶ ἰΐχυα οἷξ οἷαδ φαΐ ργαθοϑὶ ἀϊβοὶ ρ]πα, οἱ 
ἰξίλοτ θοπὶ ρτίποὶρί5. ἐθὺι πιδρίδίγαϊα οἱ Βοπὶ υἱγὶ υἱγτῖυϑ θδάθπι ἐδ, 
ἰδ εἰΐαπι δαΐεπι, φυὶ ραγεῖ ἱπεροτίο, οἰ νῖβ δϑί, ποπ δαάθιῃ δἰ πι ρ] οί τος 
εἴ ΔΡδοϊυϊο Ταεγὶϊ εἶν᾽ 5 οἷ νἶγὶ υίγιιϑ, δεὰ ταπνθη δἰ ἰοιΐαϑ οἶνῖδ. ΠΟῚ 
επἶπὶ δδάεπι 68 εἴα 401 εἰν!ϊδι} ργαδθσῖ, οἱ οἰνὶθ, αἴφιβ ἰςοῖτοο ἴοτ- 
2.6 ἴαβου δε ἀϊοεδδῖ δσαγιγε, 1: πὸπ γεβηαγαῖ, ἰδησυδπὶ ργῖνἃ- 
ἴω εὖϑὲ πεβοΐθηβ. Ὑθγαηίδιρει ἰδυἀρϊογ ξὰπα ρο846 οἱ Ὠηρογατγα οἷ 

ΡῈΒΕΡΌΒΙΡΤΙΟᾺΣ ΤΠ, 

ἱπιρετίο ρᾶγεγε; ἴπτι ῥγοδί δὲ δρεοϊδῃ εἰνίε οὐδὲ βοδϑ εἰ ἱπιρο- 
τίο βεῶς ῥγβεεϑ8ε εἰ ἱπιρεγίο. γδοῖδ ρᾶγεγδ. δἱ ἰφίϊωσ Βοηὶ φαίάεω 
υἱτί νἱγίαϊεπι δὰ ἱπιρεγαπάαπι αρίατι 6666 ροπίνπιδ, μοπὶ εἰνὶν δα- 
ἴεπι δὰ ἱπιροταβάππι εἰ ραγεπάπτι, πο ἰμεγῖξ υἱγοπιαια οἰμοὶ!- 
ἴεν Ἰαα ἀδθῖ 16. χαοπίαπι ἰξίτατ ἱπίεγάμπι αἴγυμπαυε Βοτατα υἱ ἀξία, ν᾿ 
πεαρα εἰ ἤθη δδάδπι δυπι 4υΐ ρῥγαδοϑὶ δαιπαιδ αυὶ ρᾶτεῖ ἱπρεπο 
ἄϊδοετε οροτίεγε, εἰ οἴνεπι υαἰγαπιαιδ δοῖγε ὁρογίογο, ἴωπι ργδεεῖμς 
ἵππ ἱπιρθτγῖο ρᾶγεγε, δίφυβ πἰγίῃβ4ι6 ραγιϊοἶροπι 6886 ἄδρεγε, ἄδὲς 
εχ ἰΐϑ ηῦδε ἰαπι ἀϊσεπίαγ ἐπι! ογα ἰϊσθῖ, δεῖ οπὶπε ἱπιρετίαπι εἰϊ- 
ηυοὰ ἀοπιῖπὶ ργορτγίππι, φαοα δηργα Βογὶ]α δρρδι]ανὶπιὰϑ: μα6 ἀΐτο, 
ααοά νετγϑαῖυγ πῃ 1.185 φυδε πεοδϑϑαγὶα ἀϊοππίωγ: δε δοῖγε ἴδςεγο δαὶ 
4αὶ οἰνλϊαιϊ! ρῥγδεδδῖ, πεοαδδ8 ποη δϑὶ, φεά υἱΐ ροιίιιδ, δἰϊεγα γεβ υεῖο 
δἰαπι πιβποιριϊδ σοπνδηΐϊϊ: ἀΐοο ἀαΐεπι γοπὶ δ]ίθγατω, ὁρατὰ ῥταε- 
δἴαγε δεγνυ ]ε8 εἰ οἴβοίογαπι ἈΌπΝ ἰυτη δἀπιϊηἰδέγυπι 6886 ρόϑ8ε6. μδ- 
γουπτῃ δυΐειι βαηεγα ρίυγα 6586 ἀϊοίται8: ορογὰθ δηΐαν ἀμ ρίαγοι. 
παπι ξοππ8 6δϊ ΘΟΓιπὶ 4αἱ Ορογαγιὶ δὲ ορίβοθα ἀϊουπίατ ἃ 1, διλοῖα, ἃ 
Οταβοὶς ομογπεῖδ: δὶ δυΐετι 8ππὶ, φηδιπαἀπηοάστα εἰ ποιῶ θη δἰ: 
Βοδῖ, φαΐ πιδυῖθα9 υἱίαπι ᾿ο]εγαηὶ φυϊδαβαῃς νἱοῦηπι τοᾶπαβ φαρρεῶ- 
ἰδηῖ; ἴθ φυΐδυϑ 6δὲ {ΠΠ  6γα ἰδ οἱ δογάϊάις ατγιϊεχ. ᾳποοίγοι δραὰ 
4υοβάαπι ῥτίβοῖβ 1115 ᾿επιροτγίθι5 πιαρί δἰ γαῖπατη πο ἐγαπὶ ρ διε 
ορίβοαοθ, διιϊοαπασι ἀριποογαιία αχίγοπια δὲ ἀεδιεγείπια Ἔχοιειεεῖ, 
ορεγὰ ραν εἰ πιυπειὰ ἰδ] ἰυτη οἰνίαπι ᾿παροτῖο φυ δ αποϊογΏτω ἤεαθε 
Υἱγαιη ΒοπΌτη πο 46 ἨΠοπιΐποιῃ δά γορεπάδπι ον ϊαΐδτν ἱ οη δ υτΒ πε- 
406 Βοπυτῃ οἴνεια ἀΐδοογε οροτίεῖ, πἰδὶ ἰοστίς ἐρϑὶπ οδπβδ, εἰ αἵ αἷϊΐ- 
4υδπάο 58:0 'ρ86 υἱᾶῖατ, Ὡοπ Θπίπι ἰδπι ἵπιοῖ ἀοτπϊπυτι οἱ δεγτπδι 
ἰπιεγοδϑοῖ, Ὠ6 486 δία ἀοπιΐπυϑ δἰἴαϑ δϑγυιι5 δϑ86ῖ, υϑετι δἰ νὰ ἐπ 
ἱπερογίαπι, φυοὰ φαὶ οΡ ποῖ, δἰμα μας ρδῆθτο οἱ Πρ οτὶ8 Βοτοίπίβαν 
ἱπιρογαῖ, μος δηὶπι οἷν ]6 πππρογίαπν δδθ6 ἀϊοίιπαϑ; φαοὰ οροπεὶ 
δαπι 40] οἰνὶϊατὶ ργϑεαδῖ, ράσεηάο ἱπιρεοτίο ἀἰάϊςοίδεθ. υὙετϑὶ γαῖα 19 
δαμίϊαταὶ ργδοϑϑα ἀεθεῖ, ροϑίοδυδπι πιδρισῖγο δε ργβοίεςϊο εφαὶ- 
ἴμπι ραγαγίῃ; εἰ ἄμκ ἐχθγοί!υ8 6886, ροϑίαδι το] ἱπνρεγδίογεμε 
δοουϊαδ δῖ; εἰ ροϑβίαιατι ἐγ πο πο ταπε ρᾶτιογὶξ οἱ σδηϊραϊδτὶ» 

᾿ταΐ]ε5 Γαετίξ, ἔγίδυπαδ πα] ϊτυπὶ εἰ πιαπίρα!! ἀποῖον εβφε. φαδργορίες 
ἀϊοϊϊατ μος φιοφυςε ᾿μβπε ναθεὶ ΠΟῚ ΡΟ886 πη απδπδ Β6πὸ ἐπρογαγε 
401 ποῦ ρδγαδγιξ. ποιυπι δυΐοπι υἱγίυδ αυΐάοπι ἠΐτεγα ἐσ. δεὰ 
Τροτγῖθε θοπυπὶ οἶνεπι οἱ δοῖτα δ ροδδ ἴππι ἱπιρογίο βάγια ἔστ 
ἀπηρεγασθ; δὲ Ἀβδς οἰἶνἷδ υἱγίῃ8 δϑὶ, ἱπιρδγίατα ᾿ἰβθγοττισι φεῖγε ἴῃ 
Ὀϊγδηαιε ραγίαπι, ἴθι Υἶγὶ Βοηΐ οδῖ αἴγυπιαμπε, χποπινὶς ἐρεςὶς ἀλ- 
[εγᾶϊ ᾿επιρεγαηεία δὲ ἰπιϑιλα οἷο φαΐ ργδδεϑὶ ργοργίδ, ἃ ἱειωρεγδοϊδ 
εἰ ἰυδῖίμα εἰὰ8 φυΐ ραγοῖ ἐπιρογο. εἶπ δπΐτα 461 538} ἱπιρετίο εεϊ͵ 
εἰ ἰάεπι ἴθ οσ, ἴῃ Ρτοπιρῖι 681 ποῃ ροῖδε 6886 ᾿ΠΆΤΩ υἱη Βοπὶ τιγίω- 
ἴετα, υει θὲ ξιδια σα δι ἴδιπ, δε ὰ δᾶπιὶ ἀπδ8 ἰογτθαϑ ἈΔΡετο, ἐσ φαῖθο 
ἱππρογδθῖε οἱ πηρογίο ραγεθὶξ, φαοιιδάπιοάυπι νἱτγὶ δἰ πουϊιεεῖ ἀϊ- 
γεγϑ8 ἰεπιρεγαπῖία εἰ ἰοτιϊτυάἀο δϑὶ: νἦν δπίπι ἱρτιαυὰς 6526 νἱὰ εαίωσ, 
δὲ δἷῖ τὰ [ογιῖα πὲ τα] εγεπι ἰοτίοτπη ε886 ἀδοεῖ; εἰ τοῦϊϊες Ἰοφδαχ, εἰ 
εἷς 18 Ταπιρογαμϑ εἴ πιοάαϑια τι νἷγ 186 φυΐ Βοπαϑ 6δϑὲ. πὰ οἱ δά πυὺ- 
Ὠϊδίγαιΐο τοὶ [ἀπο] ϊαγίς αἰϊα δϑὲ υἱγὶ, αἱϊα ὑχογί8: ἐΠίας οηΐπι τοῦπαν 
εϑὶ αύδεγεγα, ᾿υΐὰδ ουϑιοϊτο. ῥγυάδηϊα δαΐεπι οἷα9. οὶ ρεϑεε 
δοἷα υἱγῖυιδ ργορτγία θοῦ: ἃ] ἴαϑ δαΐπι, εἱ δρραγεῖ, πεςϑϑϑε δϑὲ σὲ ςοῦν- 
γαῦπ 68 εἴ ἱπιρεγῖο δυἰδοϊοτοτ δἱ ἱππρεογαπιίατη. εἶπ: δοΐειι ηπὲ καὸ 
ἱπιρετγίο 6ϑῖ, υἱγίπδ ποῃ δεῖ ργυάοητία, δεὰ ορίπίο γεγᾶ. βιῶπι ψιὼ εὐἱ 
8 ἱπιρειῖο, 6ϑὲ δπησδπὶ ᾿ἰβίδταπι ορίίοχ; 48] ρταεθεὶ δαϊειι, μ6- 
4παπὶ {ἰδίοθη, φαΐ ἰδ 16 ατίϊατ, ἀὔγατῃ ἰρίτατ δα ἀδπὶ δἷϊ υἱγῖπ βοδὶ 
νι οἱ Βομὶ οὐν]δ, δῃ αἱΐα εἰ ἀΐνεγδθα, εἴ φιοπιοάο δἷϊ εδάετα εἰ 48ο- 
τοοάο ἀΐνεγθα, 6χ μἰβ οοβποβςεγε ἰϊοεῖ, ἢ 

5. δρά φηοά δά οἴνεπι δἰτῖπεὶ, ἀυθίϊατο φαδεάδην γεϊσοα εἰ, 
ὨϊΓΌτΙ τα γϑγὰ οἷνίδ δὶς φυὶ πιαρὶδιγαϊαπι ᾿αρογε ροϊεεὶ, ἃΒ εὔξιι ἃ 
4αἱ ἀτῖε5 ἡΠΠΠ αγαὶθς οἱ δογάϊάλας ἐχεγοοπῖ, οεἶτθα Ὡυπιογαπ αὶ δεῖ. ἃ 
ἰρίτυτ οἷαπι 11 φυΐ Βοπογατη ποι ϑυηὶ ραγιϊοῖρεθ, οἶνος Ὠυτοοσιθεῖ 
δυπῖ, Βοτγὶ ποὴ ροῖοδὲ τὶ οταπίμπι οἰνίατη ἰΔ}15 οἷς νἱγῖπ - πὲς δα 
εἰνὶϑ εϑὲ. δὶπ πογὰπι πη ]α9 οἷνὶ5 68ξ, φιο ἰῃ ἰοοο ἀυοφας μὲ ΒΒ ΕΟ 
4υΐϑᾳας Ἰοοεπάινι 6517 ποαᾶς επί ἱπφη! πὴ πεαπθ Ροτεξτίδαιο ἐαὲ. 
ἂπ ῥτορῖον ἢδῆς γαϊΐοπεαι δἰ81} ἱπὰθ ἀρϑυγάϊ εἴπο ἀἰξειααιν παπὶ ΤῈ 
μεαις φεγνυὶ ποαῦὲ ᾿ἰβεγεὶ πὶ οαπαπιεογαμι χαρά ἀἰχίπιωθ δᾶπε. δος 
ΘΏΣῺ ὙΘΓΙΙΠ δδῖ, ΠῸΠ ΟἸΏΠΕ68 ἴῃ πυπηθγο οἰτίμπι 6926 Βαρου ἄοα, δἕπς 
4αΐθαϑ οἰνίϊα5. ποῦ ἴας!]6 εὐϑὲ Ῥοδδίξ. πᾶϊῶ πὲ ρῃετὶ φαϊἄστα δοίδεαν 
τοοάο δηπὲ οἶνδδ δἴᾳι: υἱγὶ, εἰ δὶ φυϊάοπο δι μυρ! !οἴϊον, ἢ]ξ ἀοξοπα ας 
οομάϊοίοπε οἱ οὐπὶ δαϊεοάοπα. ϑηπὶ δοΐπι οἶνεν χαϊάσχ {||}, ροὰ ἰα»- 

. 
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ρετίεσι, ρτίθεῖδ ἐξίττις ἐδρουΡα9, ἀρα ἁ ποι πῈ]108, ὁρίβοο {ΠΠ|}06- 
τῶϊεδ ἃς δογάϊάϊ δυῖ ρεγαργιπὶ αὐυξ δεγυΐ εγαπῖ; φυοοίγοα δἰΐδπι παπο 
Αρὴν 1119 εἴ, ορτίπια δυΐεπι οἰνῖ 88 ποα ἰδοίεϊ δγίίβοοπι {ΠΡ γα- 
ὁπὶ ἃς δογάϊάυτη οἶταπι. φυοάεϊ εἴϊατα δὶς οἶνῖδ 6ϑὲ, αἰ τδπηθὰ Υἱγιαϑ 

10 68, ᾿ρηαν ςοπιιποιμογανυίπνα, ἀΐσεπάα δὲ 6586 πὸπ οὐ θα ΠΡ εξ οἰνίϑ; 
πος ἰἰθογὶ ἰδοῖαθσπ, δεὰ δογαιπ 4υὶ ΔΡ Ορεγὶθα8 προθϑϑαγι5 νδςαϊ δ 
οἷαι! δφαπῖ. δογυπὶ δαΐοπι 4υΐ Ορετῖρυδ δὲ τρθηογῖθιι5. ὨΘΟΘ8981115 
ζαπραπίατ, ἰΐ φοὶ ππὶ ππρτιπιύτ δεγνΐ δαηξ, 40} ταῦ 15 εἴ ροραΐο, δοῦ- 
ἀϊάΐ ας τιογοθπασῖϊ. ρδγϑρίουπι ἃυΐεπι πΟΡὶ8 δγὶξ εχ 80 φυοὰ ἰδπὶ 
ἀϊεουνον, οἱ ρϑυ]οὸ Αἰ προιμίου οοηϑίἀογοπιτϑ, σποισοάο δὰ δεδὲ πᾶ- 
Βεδηῖ: μοο ἰρϑῦπι δπίπι ἱπ ργοπιρῖα ροδιϊαπι «4 υοὐ ἃ ποθῖ5 ἀϊοίαχα 
ει ἀεοϊαγαῖ. χυοπίατα επὶπιὶ ῥ᾽ αγο9 δὰπὶ γεὶ ρη ]ΐοδς δἀπιϊπίϑῖγαη- 
ἄκε ἴοτπιας, εἰΐδπι οἷτῖδ ρβεπεγα δἰπὶ ρυγα πϑοαϑ8ε δϑῖ, δἱ Ἱπαχὶ πε 
εἶυϑ εἰνίδ φηΐ πωρογίο ραᾶγεῖ. ᾿ἴδφαθ ἱπ αἰΐψυᾶ γεΐ ρῃβ]οας δἀπιϊηὶ- 
ϑἴσδυ ἀδ6 Τογπῖα ἀγ βο θαι {ΠΡ γα] 6 πὶ δὲ τη δγοθπδγίιτη οἶνεδ οθδὲ Π6- 
(6886 εβῖ, ἰπ δἰ ψαΐθια8 ποῃ ροϊεϑι βογὶ αἱ δἰπί, ἐχθιηρὶ! ξγαῦα, δὲ 
4πὰ οϑὲ 4υᾶπι δτιδίοογω ςᾶτῃ Δρρείϊδιι: Οτδεοὶ, ἢ, διηὶ ἱπ φυὰ ορί!ϊ- 

20 ταδῖεϑ Ῥγίποϊραϊυιη οΒεἰπεηΐ, εἴ ἢ 408 οχ υἱγίυϊο εἴ ἀΐρπηαίς Βοηὸ- 
ΓΕδ Ἅἰοἰεγαπιογ: πο Θηΐτα βεγὶ ροϊδϑι αἱ ἰ8, 4} νἱΐδτη οοΪλ: ΠΡ εγα- 
Ἰεπὶ ἂς φογήϊάδιχι υἱέαπι4ᾳαε τοθγοθπαγίαπι, ἰπ δὰ αυ86 δαπὶ γἰγει 9 
οἴαἀΐυπι οοη[εγαῖ. ἴῃ ραυσογατι ροϊοπέα ΠΡ Ὲ5 δυΐετι, αἱ αυΐἀοπὶ τηοτ- 
φεπδγίῃδ δἷϊ οἷνὶδ, σοπεηρογα πο ροῖϊεϑὶ (πᾶπιὶ ΕΧ ΤΊΒΡΠΟ οἱ δπιρὶο 
οδηδ τηϑρὶσἰγαῖιδ παρογίδαυε οὐ ἰπδηϊαγ), αἰ δυῖοπι ατιϊίεχ {ΠΡ γα- 
119, ροϊεδῖ : ρῥ]είαπα επἰπι ἀγϊβοοβ δαπὶ Ἰοσαρ]εῖεα. ΤΉΘΡΙ5 δυΐεπι 
ἴεχ Ἔγαὶ πὸ, φυΐ ποῦ ἄδοοπι δῆποϑ ρεγρεῖποι δίπε 011 ἱπιογτηϊϑϑΐοπα 
τη ογοδίπγαπι 1π (ὍΤῸ δὲ ἔδθογπα ἔδοεγε ἀθδὶ 556 ῖ, πιαρὶ δἰγαίοτη σαρεγὰ 
Ῥοϑδεῖ. ἰπ πιη]τῖς διΐξοπὶ τοὶ ρ:Ἐ]οδα δάπηϊηἰδίγαπάδε ροηεγίθυ9 ἰεχ 
εἴἴδπι ρετερτίποῦ δά οἰ τἰἱαΐοτω δ] ΠἸοἷϊ δῖα α Ἰωνΐϊαῖ, πᾶν 4:1 εχ τπὰ- 
ἴτε εἶνε πδῖυ8 δϑὲ, 'ἴπ ποππ]}]19 οἷν τ! θα 8, ἦπ φυΐρθυδ ρορυ]υ8 ρτίη- 
εἰρδῖυτη οδιϊοεῖ, εἰνὶς εἴ; εαδειφης δρυὰ πιιΐτοθ ἐρυποτυπι, εἰ 
δοταπι 40] δχ ἰῃδιϊ8 πυρί! ργοςνθαῦ πο διπέ, Γαῖΐο δδῖ. υθγυη- 

. 80 διε 4ιοηίδηι εἰνίυπι βογτηδπόγητι ραπυτία οοδοῖὶ [4168 ἨοτπίΠ ε8 
οἶνεϑβ εἰβοίυπι (πᾶπὶ ῥγορίεγ μοταίΐποτη ραυοϊἐδίοπι ἰδ] θυ ἰορὶρ τ 
υἱσηΐατ, υδὶ ρεϊπιαπη Ὡγθα ἀρππάδγε σοαρογαπί, ραυϊαϊτη ἀς εἰνὶ- 
ἰδὲς εἰγοππιοἀυπὶ δἰφαε δπυραΐδηϊ ρτίτηυσα 608 ΄υΐ δΧ βέγτο δυῖ 8Π- 

οὐτιτ ταὶ ρυ δ] οαα δἀπιϊηϊεῖγαπάδε Γογταδπι αἰΐατν 6896 ἃς ἀΐνογραπι. 

ΒΕ ΒΕΡΌΒΙΙΟΘΑ ΠῚ, 6458 

οἰΐατι ρτῖπιο ἴδτο, ἵἴπ ψαὸ ἀε γαϊΐοπε ἔπεπᾶδα τοὶ ἔδυ ]ατίϑ εἰ Ἀδτὶ]] 
ἱπορογίο ἐχρ ]οανίπιαδ, Βοπιΐποτα απῖιθαὶ ψυίάεπι 6866 δά οἰ] δπὶ νἷν 
ἴδε οὐ] τὰπὶ δρίαπι παΐαγα; 400 ϊ πὲ, οἰϊδπι δἱ πιαῖυο δαχιο ποῖ 20 
ἐξεδηῖ, πἰμῖϊο παΐπυς δοοϊειδῖοπι δὲ σοπηπιιπἐϊδίεπι νἱϊαθ δρρεϊδηϊ, 
ὙΘΓΏΠ ΔΘ ΟΟΤητηυ πὶ 1|188 δο5 οοπρτεραῖ εἴ ἴπ ἀπυτῃ σοπάυοὶῖ, 
ἐραύν ΡΓῸ δᾶ 4υΐϑαπε ραᾶτῖε δά Ἠοπϑϑίε υἱνϑπάϊ [δου] δίθιῃ οοῃ- 
εἴτα ροΐεσι. Ἀἰς τρίτυτ τιαχίπια ρτοροβίϊυ5 βηἰς εδὲ εἰ φοπιπιυπἰ το Γ 
Οὐληθ8 δὲ ῥγοργίθ σίπρῃ] δ, σοηνθηίαπὶ δυΐοπι οἰΐαπι εἷὰ ἱροὶαϑ 
τεῖ οδυδα, αἱ νἱναπξ. [οτίαδϑα θηῖτὶ ἰπ 60 ἰπ6ϑὲ δἰ4πα Βοη δι] ρατὶ- 
οὐἷας: οἱ οἰνί]επι δοοϊεἰδῖεπι οοπτϊποπὶ δίφαε σοπϑογυδπὶ δἴϊδαι ἴῃ υἷ- 
γεπάο ἰαπίυμη, Ὠἰδὶ γε8 δάνεγθαβ ἃς ρει ρε880 ἄδρεγδαξ ἰῃ νυἱῖα ν]άς 
πιοάυπι ϑυρογεπέ, ρεγορίσαυπι δηΐπι οϑὶ ρἰθγοσ4α8 Βοιιῖηθδ υἱνεηαΐ 
εὐρί αἰτεῖς οσαρίοϑ πιὰ} 188 Δα γτπιπδϑ βγανθεαυε οἰ διπὶἰδῖοϑ ᾿ο]ογαηῖος 
ἔεττεα, φαδδὶ φυδοάδιῃ ἱῃ 60 ργοδρειϊϊαϑ δὲ ἀυ]οβάο παιαγα ὶϑ ἰμδὶξ, 30 
ἴατι γδγὸ ἱπιρ δὶ! πιοάοϑ, φυὶ ἀϊσαπειτ 6586 ρίυτεδ, ραγιϊξε δὸ ἀϊδεϊποια 
ἐχρ]οαγα (0116 δῖ : Ὡδιπ δἴϊδτα ἴῃ μ19 ᾿Σρτὶ8 φυοσ ρορῃϊγίῖοῦ δοσῖς 
Βέγθ δοϊδπιυ8 χυίφυε νεγϑδηιογ ἐπ τηδαϊθο5 Ἔσιοσπογυπι, δϑδερεπυ- 
ἸΔΕΓΟ 18 ἀς τεῦυ5 ἀϊϊυοϊάθ ἃς ἀεβπίϊε ἀἰδδαγυΐπιιβ. ἀοπιίηὶ δπὶπὰ 
ἱτπηρογίυπι, φυδτηνΐδ ΓΕ ὙΕΓᾺ πδίογα δεινὸ εἰ παίῃγα ἀοχιΐπο ἰάθτι 
ἐχρεάϊαϊ, 1110 ταϊπ8 ἴδιπθὴ ἴῃ προγαπάο ἀουϊηὶ Ὁ Ππταΐθτη 8ρ6- 
οἴδί Ρὲτ 86, δεσὶ δυΐεπι εχ δυδηῖῃ: βογῖ δπὶπὶ Ὡοη Ροϊεδῖ αἴ δεῖύο 
ἰπτογθαπῖθ ἀπρουπι ἀοπιϊηὶ δἰξ δαϊγυπι. ἱπιρδγίαπι δαΐδπι ἰῃ ΠΡ ΕΤῸ 8 
εἰ ἴῃ ἀχογοῖῃ εἴ ἴῃ ΟἸηποπι ἀοιπαπι, φιοα ἀρρο᾿ πιὰ οδοοποιηὶ- 
οαπι, Ἰὰ δϑὶ τοὶ [πη ἰατγὶθ δά πιΣηἰδιγαιοπι8 ργορτίαπι, δαὶ δοτοτι φαὶ- 
Βυδ ἱπιρεγαῖον ρταῖϊα δϑὲ, δῃϊ σοτατηαποπι ΄υδηάδπι υἰγογυῶας ὑἴϊ- 
Ἰμδίοπι δρθοῖαϊ. ρὲσ 86 φυϊάοπι δογυπι ηυὶ ραγθηῖ Πρ θγῖο, φαθπι- 
δἀπιοάυπι εἰ αἸΐα5 ἀγίθβ υἱάεπιυθ, νεγθὶ ρταιΐα ἀγίοπι πιθάεηάϊ εἰ 6279 
ἀσῖοπι σογρόγυτι Ἔχδγοθπήογωτη, ΕΣ δυεηῖα Ὑ6γῸ Εἰΐδπι δοσττι 4 
ἱπυρεγαηὶ ἰμοτγῖϊ. αἴ} επῖπι ομοίαϊ 400 πιΐπαδ ἴδ φυὶ ρθεγογηπι 
φούροσα ἐχεζοδξ, ἀππ8 δἷϊ ἱπίθγάυτω εἰϊδπι 'μ86 εχ 18 φυΐ ἐχογοεηϊοτ, 
φαεπιοάπιοάιυπι πανῖ5 ριβαγπδῖου δαπΙρῈΓ ὉΠῸ8 δδὲ 6 ΠΌΙΏΕΓΟ πϑῦ- 
ἰδγυτα. ρδεάοιγμα ἐρίτγ, φαΐ ραεγογαπι οογρόγα ἐχεγοοῖ, δαὶ ρὰ- 
Βεγπδίου δογοτα σαὶ ΠπραγῸ ραγεπξ Ῥοηαχη ἰηϊαθίατ. σαπι δυΐετα 
Ὁπὰ8 εχ Βογυτι ΠυπιεΓΟ εϑὲ εἰϊαπι ἰρ66, δα] υτί8 οἱ τμῖδ6 πανὶ δι! οηὶδ 
εχ δυδηῖυ οδὲ ρατίϊσθρὸ: Ηἷο οπὶπι παῖδ οδῖ, 1116 διυιΐθτι δούυτα Ναὶ 

ὑπαάιπῖα ααΠΠ1π|ᾶ5 δσρεοιαίαν, ἀεβεχίοπεϑδ ἃς ἀεξτεβοίοῃδϑ ἃ τε 8. ποτα 
δὶ οἶνει ἀϊοεηάϊ ποη δῃπὶ 4υΐ ϑυὴϊ πηΐυ8 οἰ ν 18 ραγηοῖρ 68, δαὶ 

οἾ116, ἀεί ἀε δο8 χυὶ ἐχ [οπηϊτῖδ, ΠῸη εἰϊαπι 5 υἱγὶς εἰν θυ5 παῖϊ δῆπῖ, δχεγοθηϊοσ Ἀὲ ὑη8, οὐτῃ δῖ ρυοτῖβ ἐχεγοαπηῆῖ5 ργδείεοϊμβ δεὰ ρ86- 10 
δἴαιε δὰ οχίγειουτη δο5 ἀππίδχαὶ 4πὶ εχ υἱγοφυς ραγθηῖα εἶνε οὐ ἀοίγιθβ. φυδρτορῖεσ εἴ εἰν!]α ἱπιρετῖα, ουνα οἰνῖτα9 ἰαχῖα δε 118- 
Φαπέ, εἶνες (αείαπι. εὐπὶ ρίυτα ἱξίτατ οἶν!8 6556 ξοπεγα ὃχ ἰβ ἴηι }}}- ἴοπὶ εξ δἰ! ἀἸπεπι οἰνίατη οοπϑιπία εϑὲ, ἀθαθμπι 6886 Ραϊδηϊ 88 
ξοτε Ἰἰςεῖ, τοῦτα εἰίατη μος, εὐπὶ πιαχίπιο ἀϊςὶ εἶν επι, φαΐ Βοποτγαπι ἐδὲ υἱοϊδϑὶπι τηδρὶ εἰγδίατα γογεγθ, οἰἵπὶ φυϊάθπι, 4ι0 πιοάο παίαγα οοτη- 
Ῥατγίίσερε, φυεταδάμπιοάυμῃι εἰ Ἠοπνοττια ΑΘΒΊΠΠοπὶ Ἰοφαεηΐετη Γεοῖϊ: Ρϑγαίυπι δϑὶ, δεφηῦτη 6886 Ἔχί δἰ παῖε 86 ΡΙῸ δυᾶ νἱ}}}} ραγῖθ ταῦ- 

ἴλπ|1 Ὁ εὸ ἔδοῖπθ, 4παπι δάνεπα Βοποτῖριδ Ἔχρεγδ. πο ΡΟΒ] συπι οὐίγε δὸ βιβιίπετα, εἴ οοπίγα αἰϊχποπι αἰΐυτα ἱρεῖπα 
«εἰ δἰἰπὶ ἰαπαῦαπι ἐπα. ππ8 αἴψας δάνεπα, οὶ Ποσοταπι ρᾶγιϊοορθ Βοηυτι ῬτΟΟΌΓΑΓα, αυδιηδάτηοάυτι ἱρ8ε δηΐθα Ἱπαρίϑιγαϊασπι βΈγ Π8 
τοῦ δαῖ. σνέγητι ΠΡῚ πος ἴα]6 Οοοπ]ΐητη δἴφθς Ορδεῦτυπι δὶ, ἰά ξὶ ἱΠ1Ὸ8 πὶ πδιὶ ἀρὰν ΤΉ ΝΜΕ ἤσπο δαΐετα ρῥτορῖου Ἔπιο]υσηθπῖα, 4υ δα 
δογΌπι 4υὶ πα Βαρίϊαπὶ [Δ] δπἀογαπι ρταῖδ. υἱγοπι ἰρίϊοτ δ]α ἂπ΄.ς εχ τὰ ῬυΒ] σα εἰ ππροίϊο Ῥτοβοίδουπίατ, ρεγρεῖνο υο]ππὶ ππδρὶοῖγα- 

δ εδάετα υἱγῖαϑ δἷῖ βαβεπάδ, εχ πὰ υἷγ βοπαδβ εἴ Βοτπδ εἰν δϑῖ, εχ ἴυῶι βΌΓΈγΘ. αυοάὰ βεπυϑ, δὶ δυδηΐγεϊ 18 4πὶ Ἱπαρίβϑιγαῖῃτι βεγθηῖ 
ἀϊδ φιυδα ἀἰοῖδ δπῃϊ ρετορί ουνπι δεῖ; εἴ αἰϊςυΐα οἰγί 19 ευπάετι 686 δεπροῖ Βὲπ8 γδίδγαπῇ, οὔσῃ δεδεπὶ ἱπβτπηα να]εἰι ἀΐπε: ἴπτι ϑηΐπι 
Βοπῦπι εἴνετα οἱ νἱγῦτι, δἰϊσαΐῃ 8 αἰΐππι ἃς ἀϊνοτθαπι; Π]υπιαὰε πὸπ ἐοτγίδϑϑε ᾿πεγῖτὸ ἱπιρειία εἰ τηορὶδιγαῖυ8 σοηδεοίαγεηίυγ. ρογϑρί ποτα 
οτοηετι, δε δαπὶ αυὶΐ εἰν δια αὐτηϊηἰοἰγαπάδο βοϊοπείατι μαρϑδῖ, δὲ ἰρίτατ εἴ, φυδεοῦπαιε ταὶ ἐμόν δαἀτοϊηἰδίγαπάδς ἔογπιᾶο οοπιπια- 
Ῥεπεϑ 4υεπὶ ταὶ ρῃ ]ίςας δἀπιϊπίοἰγαπάλς δῖ ροϊεοῖαϑ δαὶ ροδοῖϊ 6528 πειῃ {ΠΠ|ΠΆ οτα δρεοϊαπε, 685 γεοῖδϑ 6846 εἰ εἰ ἰατὶ φυοὰ δἴταρ οἶτον 
Ῥοιεοῖδο, ἀοὶ 80] .πι δο μετ δὲ δαὶ σππὶ 8118. ἰωϑ εθῖ φοπδοπίδηθδδ: 4υδεσῦππῈ γΕΓῸ θοτγιτι απὶ ταὶ ρα] ςδ6 ργδε- 

6. Οποπίαπι δυΐοιι ἤδος ἀἰδιίπεϊε ἐχρ] ἰοδῖα ϑαηϊ, ἀοίποορ ν- δυπὶ ἀυπίαχαϊ αΕ}]1τα1] φΟτ δ] πη, οπιπε8 6686 ἀερταναίδϑ εἰ ἃ τος 40 
ἄεπ ἄππι οεῖ πἴγυπι πὰ οἰ ϊαῖὴ6 δάπιϊηϊδῖγαν ας ἔογτπα ἀΡ Ρὐ δὲ νι οἷ εἰνίτατϊὶ5 δἀπιπἰθίγαη δε ἴοι πὶ ἀειοτγῖδϑ. διπὲ ρπὶπι ἀοπιίποτιπι πῃ 
8 Ῥίωγεδ; εἴ δἱ ρίτγεδ, Ζθδε εἰ φυᾶτη πιηϊίαε, εἰ φαδε δἷπὶ εαγῦτι δαύθοα ᾿ππρογὶῖ8 8111168: δ οὐνλϊδϑ ΠΡ γόσμτη δοςϊεῖδϑ ἐσὲ. .-- 
ἀϊπἝοτειιίαε. εδὶ δυῖοτι τοὶ ρα] οδα δάπιϊπϊϑιγαπάαα ἴογτιδ, φυᾶτῃ 1, Ηϊδ- δυΐεια ἀϊδεϊηςτῖθ αἴφας ἐχρ]ϊοαιῖ8 οοπϑεαυθῃ8 ἐδῖ αἵ οἵ- 
Οιταεοὶ ρο[ἶαπι ποπιϊπαπῖ, οτάϊπδιῖο ἃς ἀεβογὶριίο οΌπι δἰίοσπτι οἷς συίναιῖβ ἀπο πἰδισαπάδε ἤοτπιω οοποὶ ἀδγειπ8, φυοῖ δἰπὶ ΠΠΣΒΕΤΟ εἴ 

40 γίζαιίδ ἱπιρδγίογααι, ἴὰπι οἷα τδχῖτηα φυοα ροϊδδίαϊετη δἴηθε ἀποῖο- 4886 5ἰπῖ; εἴ ρυίιαπιση τθοῖδα υἱἀθαιπαϑ: Ηἷδ εἰΐϊη ἐχρ]Ἰοδι8 ἐδ υαδ 
τι δέστα ἰὰ οἰνίϊατο Ἀαθδῖ οτηπίαπι τπαχίπιδτη. δάπιϊηϊἴγαο ἐπίπι εἴ ἃ τοῖο ἀδβεχεγαπὶ Ἔγυμὲ ἰη ργοιηρῖα. φαοιΐαπι δαϊοπὶ οἶν 18}}5 κἀ- “᾿ 
ΕυΒετηδιῖο οἰν δια ρίας ροϊδδξαϊεπι αἴᾳοε δυοϊογι δέοι ΤΡ ἕπεῖ. τοϊπιοιγαπάδα ἔουπια εἴ οἰνιται19 διϊταϊπίδιγαηάδε ταῦο ἰάεπι φἰρπία- 
οἰνιταεῖδ δαΐθπι δάἀπιϊπίδιζαπάας ἔοτταα, φύδιι ρο] ἶαπὶ ἀϊχίπιαβ αὶ οδπῆ, οἰ νίϊατ8 δυΐεπι δἀηιϊπἰδέγαπάδε γδτῖο εδὲ ἰᾷ φυοά ἴπ οἰνηδιθαα 
Ογαεοῖ Δρρε]]αγῖ, οϑὲ δάἀτηϊηϊθιγαιῖο 8εὰ κυ βογηδιο οἰνίϊαι8. υουθῖ ἀογιϊπαίαγ ϑυτηπιδπιαηδ δυοιοτίταίθιῃ ΟΡ Επεῖ, πϑοδόδε εβὲ δυΐεπι ἀο- 
βτδῖῖα, ἴβαθατη, ἱπ εἰν ϊδιῖθη8 ΠΡ τα, εἴ ἴῃ φαϊδοβ ρορηΐυ8 τεγθ. ταϊπαΐθτη δἴχινθ δποϊοτί ἰδΐοτα οΡεΐπενε δαϊ Ὡπυπι δαὶ ρᾶθοον δοῖ ταῦ]- 
οἴξατ, ρΡορυΐυς δποιϊοτιταἴοπι δὲ ἀοτηϊπαϊυπι ΟΠ πεῖ; ρμϑαοὶ οοηῖγα ἴοϑ, δὶ φυϊάοπι ἀυϊ ὑπὰδ δυΐ ρδυοῖ δι τα πὶ δρεοίαπε ΠΠΠΙΎΣΗΝ 

ἄπ εἶδ τεὶ ρῃβἰϊοας δάἀπιϊπιεἰγαηάας [ογπιΐδ, ἰπ φυΐθς ρθηδ8 ρᾶυοοϑ δοχασιυμοπι οἰ ἰαιϊ ργδοδαπῖ, ἢ8 εἰν τἀϊί5 δἀπιϊηἰδίγαπάδε [οιτηαα 
οἱεεἴαδ εϑῖ, 4085 ΟἸ βατομίδα ἀρρε!]δπε Οταθοὶ. ἀϊοϊπια 5 δυΐοιη δἴΐατα. τεοίαβ 6888 Πθθ886 δϑῖ, δ] Ὑ61Ὸ γὙδὶ υπῖμ8 τοὶ ρδασογυτι ναὶ] τι} ]- 30 

δῖατε Ῥος ἰάεπι εἰ ἀς α]115 ἀΐοδτοτις, δαρροπεπάτπι δπίεπι ρτίπιθτη 
εδὲ, οὐδ τεῖ ργαιία σοπδαϊο τ! οἰτἰϊαβ, δὲ αυοὶ οἰπϊ ἱπιρετῖ! βέπεγα ὈΠ|Ιαι6 ἱπῖοτ θοὸς ἄθρεὶ 6686 σομπἶ 85. σΟΠδΏΘΥἑ 8 δυΐετι ΔΡ- 
δὰ ιοτιίπειω εἴ δὰ υἱῖβ φοοἰεἰδίεπι ρεγιίηεοϊί. ἀϊςίυτα ἰρίτος εεὶ'.͵. με] δε ππΐαϑ ρεϊποίραϊαπι, δασ φαΐ πα] 1121] ςοταπιποΐ σοηδολὶδ, τὰς 
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ἔουπι, ροϊοϑίαξετα δυΐοπι ραπσογιχι υἱγίιτε ῥγαθάϊίογαιπ χηΐάεπι, 
9εἀ ρ᾽αγίαπι ὑπο, τι οιοογαιϊίαπι, ἢος δϑὶ ορεἱπιδιΐαπι Ροϊεπίαϊωπι 
(σεἰ φαυΐα οριἰπιϊ υἱτὶ γεὶ ρῃβ]ῖοδε ργδεϑαπὶ, γεὶ αιΐα ἰϊα ργαθϑαης αἱ 
οπιπία δὰ 1:ὰ ᾳιοὰ οδὶ εἰν τατὶ ἰἴϑφυα φυϊδαδοῦμπι δᾶ σοπιπηιπί αι 
αἴϊ6, τοίδγαπηι): ἀθδὶ στὸ πνυϊεϊτυ ἀο οἰ νι ταιῖ5. δ τηϊηἰδεγαϊίοποπι. «ἀ 
ςοιπιπαποπι ὈΝΠ ἑαῖο πὶ σοηΐοτγε, σοιηπιμηὶ οπιπίθτ εἰν ται15 δάνηϊηὶ- 
ϑίγαπάδε ἰογιπαγαπι ποπιῖπε δρροἰἰϊαγ. μος δουΐεπι ργο ΡΣ γαϊΐοπα 
δὐδηΐς. πᾶπι αἰ ἀπὰϑ διῖ ραμοὶ νἰγίαϊα ὀχςο ἰαπε βογὶ ροϊεϑί, ρίατεϑ 
γόγο φ ΕΠ τὸ δὸ ρογίδοϊε οὐππὶ υἱγίυϊα ἱμσιγαοῖοσ 6556 ἀἰβοἶϊο δδῖ: 
88ἃ 6 4υδ, πιαχῖπις ΒΟ] ]Πἶοα ναϊθνε: ἤᾶεο οπίπν ἱπ τπο τυ ϊπε ἵπρε- 
πεγαΐωγ. χυοοῖγοα ἰπ μὰς τεὶ ρυθ]ῖοαα δἀπιϊπἰοσίγαπάας ἔογιπα πιᾶ- 
χῖπιθ ἀοιπίπαιον ππαχίπηαπιιο Ροϊοβίαϊοπι ΟΡ τϊποὶ θὰ ρᾶγθ οἰν τα 
4αδο ῥτὸ τοϊϊφυΐβ εἰνῖθα5 ργορυρπαῖς πιαχίπνεαυς οἷτι5 δνπὲ ρδγιϊοὶ- 
Ρ65 συῖΐ ἄτπιὰ ἱεπεηΐ. ἀδρτθββίοπϑϑ δυιΐΐεπι 8Ρ ἰΐδ φιιὰε ἀϊοῖδε διιπὶ γεὶ 
Ρυθ ρας δάπιϊηἰδίγαπἀδα [Ογτνῖβ δυηῖ ἐγ γᾶηνἷδ φυϊάοιι ἃ τεβπο, ραὺ- 
οοταπι δαΐοιπ ροϊοπιίμπι ἐπηρδτίμπν Δ} ορεϊπαῖυπι ροϊεοίδιθ, ρορυ]ὶ 
γεγο ροϊεδίδβ ἃ ροἰἰτἰα. ὑγγᾶπηΐβ δοΐτα τποπᾶτο ΐα Θοῖ δδῖι ὉΠΙῸ5 ἔπη- 
Ροτίαπι αὰ εἶτιθ φυΐ δοϊῃθ ἡππρθγαὶ ὉΠ ταΐοτο δρδοίαην, Ῥασσοταπι 
ργἰποὶρϑία5 δὰ σοπιπιοάα ἀϊνίτιπι, ροροὶὶ μη πῇ αὐ σρεπεϊαπ. τοὶ 
ΡΒ] ἶοαα αἰ] ἰταῖεπι δυΐοπὶ πὰ} φάτυπι παρ εξ οἷδὶ ρτομοπίϊαιῃ, 

8. ἴαπι γεγο οροτίες ραυΐο ρἰυτίνιις νει ὶσ, φιάς οἷξ ππϑαιδε- 
πὸ ἔνατοσα γαῖ ρΌΒ]ιολ δ Γουππάγασα, Ἔχρόπογο: πάρ δὶ θηΐπι πᾶδς τοϑ 

ἀππουϊμαιεν φυδοάαδιη δὰ οχρίἰοοπάοπι αἰ οἰ 5 αἴηυθ οθρουγᾶσ; οἱ 
διιῖεπι αυΐ ἐπ Ὀπδαυδηῃα ἱποιϊτυϊίο πο ΡΠ οσορ μαϊοῦ βϑαὰς δά ὡρθη- 
ἄσπι δοΐυνπ οαγας οἱ σορίἰαἰίοπεσ 5πὰδ σοπίεγί, σοπυθπὶξ δουῖτεγ οἱ 
ποῦ περ ἰρεπῖεγ γεῖπ ἀδ αυᾶ ἀρίταγ ἱπϊαογὶ, ποαὰδ φυϊοψαϑπι ργᾶθ- 
τογπιϊτογε, δοὰ ἀρογῖγα ἂς ραϊδθίασογο 'π “πλφα γὰ Ὑοι αΐοθπι, δϑὲ 
ἰριταγ τγγαππὶς φυΐάθπι ἱπιρογίοπι ππία5 μδγῖϊθ, φυειπαάιπούυπι ἀἰ- 
οἴππι 6ϑ8ῖ, ἰπ φοοϊοϊδίθτ οἰ νίϊοια. ραυσογυπι προγίμν διυΐθπι δε 
οἰϊραγοῖα εϑῖ, οῦπὶ ἰΐ αυοτοπι ΓΘ 5 ἐπηπας νος οἵ ρεδβοοίανα δῖ, 
δυοιοτιταϊεπι εἴ ἀοπιϊπαῖαπι ΟΡ επεπὶ ἴπη γα ρα θ σα, Ρορυ]ὶ ροϊεβῖαα 
οοπῖγα, 4υ86 ἀδπιοογαϊία ἃ Οταθοῖδ Δρρεϊ]αίαγ, οὐπε ἰδ αυϊθο5 πο πα 
ἀτηρὶα πεαυε ἰδυῖα ϑεὰ ἀηριδία εἴ ἰδῆ οδὶ γθ8 [ανη! ἰατῖβ, τὸπὶ ρα- 
δ] οατν δάἀπιϊπἰσίγαπξ. ρυῖιπα δὐυΐεπῃ αἰ [ἢ α]τα5 ἃς ἀπθιταῖο αὐ βὰ- 
μρλλκυρει αἰδεϊποιΐοποιι ρετγιϊμεπα εδὲ μδες, αυοά δἱ ρίυν 65, φυΐ δινεξ 
ὁσυρίεῖο5, ἀοπιϊπαονι ἰπ οἰνιϊαῖϊε οΡεϊηοαπι, ρορα δυΐειι ροϊεοῖαϑ 

“οἷν δὶ πιο! το ἀοπιϊπαϊομν ἴῃ οἰν ἰαϊο οὐτινοῖς δίνη ΠΟΥ ὙΘΓῸ δὲ 
ίοτιε εἰΐαιπ σοηῖγα αἰἱθὶ δυθδηΐαὶ οἱ ἱπορα5 αἴψιιδ δβεηιος ΠΌΙΠΘΤΟ 
οἷς Ἰοουρ] εἰϊθι5 ραποΐοτθβ, εἴ ἴαπνθη, στα ἐγ ι5 ΡΓδδσῖοις,  οινῖ- 
πδίαπι ἴῃ οἰ ϊαιὶ5 δἀπιϊπἰβἐγαϊίοπα ον εϊπϑαπῖ; αὶ δοΐοιη Ἔχίραα τπὸΐ- 
υἰϊαὰο ἀοπιϊηαΐωπι οθεπεῖ, ρδυοογυπι 6656. ἱπυρογίθπι ἀϊσαπί, πὸπ 
γθοῖε υἱάραπίονγ γοὶ ρΌθ ΐοδα δάνηϊπἰδίγαθἀδο [ουτηας 6556 ἀθἤηϊίδα 
ἤθαπὸ ἀἰδείννοτο ἐχρ ἰοδίδθ. ἂὲ ρότγο οἱ φυΐδ δἰϊαπι σορυϊαῖα φυϊάδην 
οὐχ ἀρυπόάαηεα ταὶ [αι  Πἰαγὶ Βουπϊπαπη ραμοϊϊαϊο, οὐ δηραδιϊ5 
δυΐειι οἱ ἱπορία Βοπόγητῃ δχτθγηογαπι οἰνῖνπν πιο ϊ εἰ τι Δἴ 6, ἰΐα πὸ- 
τηΐπδ ταὶ ρηθίϊοας δενηϊηἰδιγαπάδς ἔογπιῖβ ἱπιροπαῖ, οἵ οἰ ραγοβίδνη 
58 ῥϑιιοογυπι ἱπερϑγίονη 4υϊάοπι ἀρρο] οὶ ἴπ ἐὰ οἰνίταϊα ἴῃ θα ἴτ- 
Ρογία ρεγαπὶ ρϑιοὶ πῦτηθγο ἰοουρίοῖοβ, ἀδιηοοτγαϊίατν δυΐδιη 5θὰ ρο- 
ΡΝ ροϊεδίδίεπι, 4μὰ ἴῃ οἰνίϊαῖα ἐρεπῖδ5 δἴχπδ ἱπορδα πῦιηθγο πνυϊεΐ, 
τεῖ ρυθ]οαο δἀνηϊηϊδίγαπαθ ργαθϑιηῖ, ἰΐδπι Βαθο τοα ἀϊπου]ταῖοπι 
ῬΓΟΡΕ ἱπεχρ! ϊοα θη οπι μαεῖ. ἥτι8 δπΐπι ἀϊσοπιις δὰ φυδε τηοάο ἃ 
ποθ ΘΟΠλ ἐπηογαῖδε δυπί, γεὶ ρυ δ] ἴοῶς δἀιηϊηϊδιτδη δε Γοιπηᾶς, εατπὶ 
ἄϊςο ἴπ 4ῦὰ ρίωγοϑα δυπὶ Ἰοουρίεῖες, δὲ οᾶπι ἵπ πα ὁροπῖου ραποίογθϑ, 
δυοϊοτίζαϊοπν δυΐοιι δὲ ἀπε πδίωπι ἰπ εἰν ἰδίυτι αἀπιϊηἰδιταιοπίθιβ 
ον άπεπι, δἱ φυϊάθηη ποΐϊα αἰϊα οδὶ γεῖ ρῃ θ]ίοας αἀννϊπἰοίγαπὰδε ἔογιπα 
Ρταδθῖογ δα5 4π85 αἰχιιπυϑῦ υἱά δῖαν ἰρίτογ γαϊῖο ρ᾽απαπι ἔδοογε ἃς 
ἀφοΐαγαγα, ρᾶποοϑ δαξ τηη]το5 Ὡποϊτογιϊαεπι δἰ ἀοταϊηαίιπι ἱπ οἷν ταῖο 
οΒεΐπετε, ἤος 6856 δυβπἴωμῃ ραγιϊπι ρϑισογιπι ἐππρογι5 δθὰ οἰ ΐρατ- 
ομ ΐδ, ραγεῖπι ρΟρΪὶ ροϊεδιδιϊθι 56 ἀοπιοογαις, ργορίεγεα φυοὰ 
Ἰοουρ οἴεϑ φυΐάεπι εἰ οορίοδὶ ρϑιοὶ, ἐξοπίες δοΐθπι δὲ ἔεπαδα πνο εἰ 
φηΐ ὑδίχια βοπιΐαπι. ἥπᾶτε πεᾷας ἐχ ἢἰς εἰβοίϊζωγ οἱ δἷπι {Π|86, 
υδε ἀϊεῖδε δῃπὶ, ἀϊνοτγοϊξαιί9 οδυβῶα: δεὰ δᾶ γϑ5, φυΐριι γερὰ ρο- 
Ρυϊαγὶθ ροϊεβίαϑ δἰ ραποουνι ἱπιρογίαπι ἰπέο 86 Δ (ογαηΐ, οἰπὶ ραυ- 

(β0ρεγῖδβ δὲ ἀἰνιεἶδο. ἀὸ πδοδόδο οϊάθπι δὲ, δὶ πιαρἰδίγαϊαα Βετιπὶ 
τορῖεγ ἀἰνί εἶα, εἶνε εἶπὶ ραπείοτου δἶνε ρίατγος, ἣοο 6556 ρᾶποογτα 

ἱπιρογίαμι 86 οἰϊαγο απ, αθὶ Ὑθγὸ ὀροπῖοσ, ρῸ μα]! ροϊοβίαϊοπι δοὰ 
ἀεπιοογαῖίαπι. δειὶ Ἔν επῖξ ἱπιεγάτι, φιδιπαδιποίαπι ἀἰχίπιιδ, αξ ΠῚ 
αυϊάεπι οἰπὶ ρϑϑςΐ, Εἰ υθγοὸ πρμ τ : ἀραπάδηϊ επίπι τοὶ [απ ἰατὶ5 οο- 

θῈΒΕΡυΒΙΙΟΘΑ ἢἰ- ᾿ - 

Ρ ϊ5 εἰ ἰφουϊταιῖθα9 πον Ἰἰθεγίδεῖς δυΐεπι βαπξ ραγεϊςῖρεϑ ὁτπει; 
ΡτοΟρίεγ 4085 οϑυ585 ἰἰτραπὶ υἱἰτίᾳια ἀθ τὸ ρῃ ]ῖοα δάνηϊπί εἰγαπάδ. 

9. [πιο ]]ΠἸροῦἀυπι δαΐεπι ἐϑὶ ρεϊπιμπι 4π08 ἔπεα εἰ αιιδϑὶ ἴοτταῖ- 
πο5. ΟἸϊραγομιίαα δεὰ ρϑιοοτιπι ἱπιρογὶϊ εἰ ἀοιποοτγαίίδε δεὰ ροραΐϊὶ 
Ροϊοδίδιϊς σοπδιϊααηξ, δὲ αιοά δἱξ ἰῃ5 Οἰϊκαγομίας εἰ ἀειποογαῖδο 
πεδε υβηραῦ οπιηῶς δηΐπι ἰὰ5 Αἰϊφαοά αἰτϊπριπὶ, σεὰ αἰϊαφυδίοπιις ργο- τ᾽ 
βγοάϊιπταγ, ἀϊουπίααθ ποπ οπιπα, φυοε ρτορτία ἰμς ει. υεγθὶ χταια 
ἴι5 τἱάἀδίυγ 6556 4ποά δεφυδὶδ δῖ; εἰ δὶ ρίαπε, υδγοῶι πὸπ οπιδὶ- 
θὰ, δε δϑαυδιϊθιι5. ἴα ἱπδεχθαὶς ἰὼ 5 υἱάθίωγ 6556, οἱ 681: τεγῶπι 
ῃοπ Οπιπίθιι5, 8ε4 ἱπϑεαμα! θυ. Ἀΐ δυΐεπι ἢος ἀειγαπαπὶ, πεπερὸ 
φυΐθιι5, οἴ ἴϊᾶ τα] ἰμἀϊςαπῆ, ουΐι5 τοὶ ἤᾶδς ςδυδᾶ δβὶ, φυΐα ἀξ “ε 
ἱροὶς ἰαίοαπι: ἔεγε δυΐθπι ρἰατγίπαὶ ἀθ γεν δαὶς ἂς ἀοχιοσιϊεὶν τπαὶὶ 
διυπὶ ἰνάϊοο5. φυατε φαοηίδπι ἰπδῖαπι Αἰ φαΐ τι δοὶ ἰπδίωπν, ἐδ ετηφαθ 
ἀϊοιποιϊο δὐδίθεπα εοὶ ἱπ γεθι δίαιε ἱπ ρεγβοηΐς, φυδινα ἀποοάαπι 
ἀπῖθα ἃ ποβὶβ ἀϊοΐοιη δὲ ἴῃ Πρ ἀδ μετ᾽ ἡπνὰ τοὶ φυΐάειῃ δεφοδὶὶ- 
ἰδῖοπι οσοποοάυπι, ρΡογδοπᾶγαι γ6γὸ ἴῃ σοηϊγονογοίδιῃ υοσδηῖΐ, τωϑ- 
χίπις φυϊάσπι ργορίογ ἰά φυοά ραῦΐο διυῖε εϊοίαπι εδὶ, φυΐα εὡϑ τεῦ 20 
4υδε δὲ 5ὲ ηρόξααρκ τᾶ] ἰυνϊοαπ; σεουηάο ἰοοο γεγο εἴΐδπι ρτο- 
Ρίεγθα φιοά οὐπὶ υἰτίαια ἀΐοαπξ φυδάαπιΐεπεσ ἰὰ5 α᾽ᾳυοᾶ, εχίϑῇ- 
Ἰπᾶηΐ δ6 ἰὰ5 ἀΐσονγο δἰ πυρί ἰοίτετ, Ηἱ δπΐμπι οἱ αἰΐᾳοα τὰ οἷπὶ ἱπδοφυδίει, 
γεγθὶ βγαῖϊα ρεοπηΐα, ρυΐδπξ 86 οπιμΐῃο 6856 ἱπαδαυδὶθδ; {ΠῚ σέο εἱ 
4υὰ τὰ οἷν δοαυλίοσ, νϑαἱὶ ΠΠοτταῖθ, δὲ ργογϑιϑ 6556 δοφύδίθς. φεὰ 
ἰπ5. φυοά ρτἰποίροιν ἰοοὰπι οὐιϊπεῖ, μγδδιοσιηἑταπὶ. οἱ δωΐμν Ῥοπο- 
ταῃ οἱ δου]ταϊινη ρταῖία δοοϊεἰαἴθην ςοἰδγιηὶ δὲ ἵν ἀποτει ςοπυδδε- 
ταπῖ, ἴαπι δυπξ ρϑγιϊοῖρες οἷν ϊαιὶ5 φυδηϊομι δὲ ἰαςυ]αίντν γαῖ ἔαπιὶ- 
Ἰϊατὶς μα πὶ. ἰΐδαας δοσγαπι 4υΐ ρδυοογιπι ἰπιρειῖο ἔδυ εηῖ, γαϊῖο νὰ- 
ἴεγα νἱδθαϊυγ: ποὴ δπΐαν ἰαϑίυτη 6586 ἀδαῦῶπι ρατγίειη ἔεγγθ οοπίαπς 
τηϊμαγαπι πὶ 4ΐ ὑπᾶπι τηΐπᾶτα διζυ  αἴσιια εωπὶ φαΐ τεἰ φύωπι 30 
οὐμπα σοπίυ ἶ, πεφυα φογωιῃ 4πᾶ6 ἰπ δοοϊδίαϊοι ἱπί το φο αὶ φυπῖ, 
ποάυδ δογῦμι 40:86 ροδίδθαᾶ δοοθδβογιηὶ οἱ ἰαοτί οί φυξ. εἶπ ποῖ 
δου υἱνοπάϊ ργαϊία σοηνεπογιηῖ, δεὰ ροϊϊυς νδη νυἱνεηὰϊ (εὐθεῖ 
δηΐμι 5ογυογωιη δὲ αἰϊαγιν δπϊπιδηξϊεπι εἰν τα: πὰς δαΐοπι ΠΣ δον, 
ηυΐα πο ϑιμηῖ βϑϑι ἰδ πους υἱϊας εχ σοι ο ἀερονάδο ρατγιὶ- 
οἷρε5); πεφὰθ Β6}}} δοοϊ διδεῖ οαυρα, οἱ πὸ ἃ ἥποηύδη ἱπίασεο ἰλεάφ- 
τουΐυγ: παῦε αἱ Γ6 5 πίοι δὲ ςομιναπογοηὶ οἵ τοιρδοίδγεθ!; πόφαα 

τξ τποϊοᾶ οοπδαδίυ πη δἴαιιθ ορόγα υἱογοηΐαν, πᾶπι Τονεὶ εὲ ατ- 
τπαρὶπίοπβοϑ, δἰ οἴπθα αυῖθ5 δαπὶ ἔθόϑογαθ γούαμι ἰπίετ σφε τοπίγω- 
Βεπάαγαμι, ἐδδϑηξ ἴλη αι αἶιι5 οἷν ἰαϊὶσ εἶν 5. δαπὶ επὶπι εἶδ ραςῖα 
οοπνθηΐα ἐδ γορις πππρογίδη 5, δαθὶ εἴ ἴοσεονδα ἐπα ϊολαϊο ἂς ποῦ 
ἰπίογοπα ἱπίογ 86 ἰπϊαγία, οἱ Γοθιίδγα ἴῃ ταν ασ Ρυ δ ϊοαν τεϊατα ἀε 
ΒΝ δοοίοιαῖθ. υθγυπὶ πεαὰδ τπδρίδίγαίος ἰσοῖγοο οτεδὰ βυνξ οπι- ὁ 
πἶθυ5 ἴπίογ 'ρ505 σοιππηηθδ, δοιὰ ἃ}}} ἀρυὰ υἱγοσφιδ; πεαας φοδῖες 
Δἰίεγος 6586 ὁρογῖθαξ δἰτογὶ ἰδβνογαη!, πόαιε οἱ ὔδ αυΐα δογπι σαὶ 
οοιτηα εἶ θι5. ρδοιῖς οἱ [οθ ἀδυθο5 σομεποηΐων ἰηἰασίος δῖξ, δὲ πὸ ὦ 
Υἱτῖο 1 αἰθοια, δ.  ἰοῖεὶ δαπε: δοὰ ἤὸς ταπίστη εἶδ οαγᾶδ δῖ, υἱ 86 
αἰτονὶσ ἃ} αἰτουῖς ἰπίαεγία ἰηίδγαῖογ, αἴαυΐ ἀδ νἰγίαϊς οἱ υἱεῖο οὐνέπαν 
αἰ κονῖον σοκίτανῖ, ," δἰδὶ υἱρι!απεέϊυνν αἴχυδ εἰαδογαυἄωπν 6896 
ἴαπὶ οἱ οἷν ϊα5 Βοπϑ ἰθρίθαα θη ρεγείον εἴ βο ογηδῖασ, Ἔχ 480 εἴἴδαι 
ἱπι 6 Προτο ἰΐοδὶ οἰνἡϊαϊοπη δάμν, ἀυαθ τὸ γεγα ποιιϊπαίωσ εἰνίνας εἰ 
ποη ἰϊὰ αἰϊσαϊογ σοῦθο ἴδηι, υἱγίυεῖ οαγῶπν ΒΆθεγο ἀερδτα : αἰϊοφαῖ 
εἰνίμμη βοοϊθίδα ἂς Β6}}} δεγοπαϊ βοοϊεῖαϑ, ἃν αἰ ̓ϊς δος ἴοπρε ἀϊφῖλα- 
προ ἴοοο ἰδηΐαμν ἐπ γθη5. ἴαπὴ ἰὸχ ἰοεάτ5 ἐπὶ, εἰ φυειπδάιποδοι κ᾿ 
ἀϊχίι Πγοορῆγο δορ ἰδία, σροπμάει εἰς ἱπίος ἴρϑοῦς ἰογᾶ ϑευνδἴωπν ἱτῖ- 
δεἀ ποη ροϊεϑὲ εἶνε οἴϊοεγθ υἱγοβ Βοποϑ οἱ ἰωσῖοβ, ἐΐα δυυΐδις ταῖα 
8ὲ Βάβθεγε ρεγϑρίουμπι εδῖ. αἱ αυΐδ οπΐτα ἴοσα ἴπῖον δα ἀϊρίπποῖα δ 
τοιηοῖδ δἰϊατα 'π ὠπτν ςοπίγα δὶ εἰ οοπάδαοαξ, σὲ πγθ; Μεραγεποῖητε 
Ἄγ οῖπ (ὐοτ πε ίογονα τποθηΐθιις ἰαπραῖ, ποπ ογῖϊ ἴπιθη ὑπὰ εἰνῆϊαο, 
πε οἱ οοβμμθὶϊ φοΐ δπν ἰαγα ἴδον φο ρερίοτίπι, αἰσοὶ μδες εὐ ὑπ 
ΘΧ ΠΌΠΙΟΓΟ ἄτιμα σΟππιμηοατοπομι, απδ ον δἴαπι καπξ ρεορεῖφει 
δἰ πὶ ΠΟ γαΓῸ πέάιδ δὶ 4υἱ φεογοῖπι φυΐάσην αδίϊαταπξ, πον ἔράνε 
1ϊ8 Ἰοπξϑ υἱ ἱπίοι 56 πο σοτηπιιηοαγοηξ, 468 οἷ δοδοπξ εἰς Ἰεξεν δὲ 
ἱπῖος δὲ ἰηΐηγία αἰβοογθοηὶ ἴθ τόγοτι ροτπνξδιοπίδοα οὐ δοπιτωσπῖ- δὺ 
οαομΐθῃς. γεγϑὶ ρταιίᾳ οἱ δας φυΐϊάθνν εὐδδὲ ρεν, αἴϊασ , 
ΑἸΐπδ δυΐοτ, δία αἰτνὰ φοϊρρίαμη αἴθ, πθπᾶτο παΐεπν δόδεπε ἀδαίες 
να 1}16, ἀοὴ ἴδιδη φοϊοαφυδτῃ αἰϊαᾳ ἰηϊοτ 56 σοσπαπα 
ἴον Ρεττθυ απο δὲ δ} δοοίϊείαθην, πὸ βἷς φηΐδοιν δεδδξ ἀπὸ εἷς 
ἱϊασ. σα ταπύεπιῦ ποῦ ἐπῖπι ργορίδγοα φαοὰ ποῦ εἷξ ρτορῖ 
οἱ οοπίαποιῖο οοπιπιμηϊοπίσ. πῶς οἰΐαιι δὲ ἀπόχω ἴπ ἴοσασο οοῦν 
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πἰγεης ἰξὰ δοιωτβοηἰεδηΐοα, οἱ δάνογεμε δοῦ ἃ Ζαΐρυν ἰηἰπτὶα Ἰβοειβθ- 

τοηῖαγ, δαχίδο δἰἴες δἰίεγητο ἰανγθης ἰαηῦαμν, ἰδπαααπί Β6}1} δοοῖε- 

εἴς εἰ ἰοεάογε οοπίυπεῖξ, υπαρχαίεψθο ἴαταεη ἄσπιο ἐυὰ ἴλη] 8π 
εἰνϊταῖα αἰογοῖατ, τε οἷς υΐάεπι οἰνῖτ85 εὐἰφα δοσί εν δὲ δεδῖε ἱπίαεη- 
ὕδυε νἱἀεδαϊυτ, οἱ φυϊάοπε δἰταΐ πος πὰ ἴπίεσ 66 εοπιιπίεδγεηξ οἱ 
εοπρτδἀθτεπίαγ οοηρτεραῖί αἴθε ἀἰδραγαῖῖ, ρδγθρίοπατῃ ἰβιτατ εξ 

30 οἰναΐοτα πον 6666 ἰοοἱ δοπιτηπβίοη ον, ΠΟ4ΌΘ οἱ δὶπε δι ΔῸ ἐχέεγη 
οἱ τηυΐθα ἰηϊατία, πεχτε πὲ οἷ ἱπίογ δὺο οἔβοίοιτιπι εἴ ορογάστιμα 
πιαϊοδιῖο, δ0 εὔϑε εοπιρδταίατω: δε βαεο χαϊάεπι ργϑεϑῖο σἱπὶ πεζε388 
εἱἱ, εἰχαίάθπι οἰνίιος [αϊογα εδὶ, ποι ἴδπιδπ οἰδιισί ἤβεο οταπῖΐα 
Ρτδεοῖο εἶπε, ἰδπν οἰνίδλο εἴ. δὰ δὰ ἀδτηῦπι οοἰεῖδε οἰνίϊδ9 εεῖν 
4π8ε Βόπὲ υἱγεπαϊ εἴ ἵστα ἀοτΐθιθ δεῖ [απ 8, ἴππι ξεπογιθοδ 868. 
επί, τῖϊλα ρετίεοϊδε εἴ οἵη ίδαο δοπΐδ ουτπ]αίαε δῖαυξ εχρ!εῖδε 
ταἶνῆας γερο μετ 6 εοπίθμδε γαῖ ϑοτηρδγαϊα δῖ. ΠῸῚ δβὶ δυϊειθ 
Βος ζαϊαγαμν, πἰδὶ ππῦμι οἵ δυηάθι ἰοοῦπι ἱποοϊαπὶ οἵ σοηθοβ ϊ 
πίδπίογ. Πααργορίοσ εἰ αἰβηϊίδίεν ἰη εἰν ἰατῖριιϑ ἰποαΐδε σπηῖ, εἰ 
ἐστίαἰ ον φοἀαἰϊξαῖεθ εἰ σκοτί οἷα εἴ ππᾶ υἱτεπὰϊ σοπϑαείηἀϊπεν οἱ 
οσπβκτορδίοηοι. ἤος δαΐετη ἴα] δπιϊοἰ ἶδο ορθς δὸ τοπμεδ ἐδῖ: ὁ0ῃ- 
εἰ Πα δηΐπι ἀπὰ τίνθπαϊ δπιὶοϊ εἶδ 668. βηὶδ ἰρίτατ εἰνί ται! 6δὲ βδῦϑ 
Υἱνογο. Ῥδθο δηΐθπι ἢπὶϑ βγαῖῖα δῃπι. οἰνί[ϑ βόγγο υἱἕδβε ζόπεσθῖ 

18:σὶ νἱεογαπι ροτίδοϊδθ εὲ Ῥοηΐδ οπιπίμαϑ πϑεειϑατιδ Ἔχρὶεῖδε αἴσαα 
Ἰπεϊγαοίδο, πόαηο ὉΠΟγΌπι ἐαΡο! ἀἰοτοπι Ἔχίεγποτιιπι ἱπαϊβομε, οοπι- 
ταυπῖο εδἴ, μοο δυῖοπι εϑῖ, οἱ ἡϊοἰπιαδ, θεαῖς εἰ μ6πὲ υἵνεσε. δ18.- 
τοοπάστι ἰρίϊατ δὲ δοοϊοϊδίθιν οἰνη]οπι δοιίοπανι Ἀοπεϑίαγωσω, πὸπ 
ὯπΔ υἱτενὰϊ ολιθᾶ δι86 οΟπιρδγαῖδπι. γδοοῖγοδ χαϊοπηᾷηε ἰη βΑΪεπὶ 
Φοοἰεἰδίεπι ῥ᾽ ατίπναπι σομίεγαπε, Ἠὶ ρὶπϑ οἰνίξαι}8. ρδυιοῖραηξ αιαπὶ 
αὶ τ ᾿ρετῖαϊε φυΐάεπι οὲ ξεποῦς δαπιῖ ραγδ δυῖ πιδίογον, υἱγίαιϊε 
Υατὸ εἶν!!! ἵπιρατοι, δοὶ ααὶ ἀἰνιεἰδδ φυϊ ἄδην δυπξ δαρετίοτεϑ, νἰγαὶδ 
σατο ἰπίεγίογεθ. οὔππδϑ ἐβέτητ εο9 συλ ἀ6 γεὶ μη] σας δἀπιϊπίδιτβα- 

0 ἀδλε [οττηΐδ ἱπίεγ 8ὲ δπιρίξηπι οἱ [Ππἰραπῖ, ραγῖθπι αἰϊστιαπι Ἰαγὶδ οΧ- 
Ρβόβεζγε, εχ ἰΐα χυᾶς ἀἰοῖδ διιθὶ ροτορίοῦντη εεξ. οἱ 

10. ἴπ πος δυξεπι ἀπρίταιῖο 68ὲ, φυϊά οροτίεδὶ ἀοπιϊπαιίοποπε 
ἃς δητηνμᾶπι δαοίογ αἴοδπν ἴῃ οἰνἤδίε οδιίβεγα. πᾶτὰ δυὲ τυ] τα ϊ- 
πεῖα ἂὺϊ αἀἰνίξεα δυὶ τἶγοϑ Ροποϑ δὲ δδῆποϑ, δὺϊ ὑπῦπι οτηπίυτω ορίὶ- 
τοῦπι, δαὶ ΠΥγαππύτη. δὶ ἤδεο οἰπηΐα υἱάεπῖογ μϑρογς ἀϊ βου] δῖεσι. 
ηαϊὰ εὐὶπι 41 Ῥδυρεγαβ, ργορίοεγει 4ποὰ οἷπὶ μἰυγει, Ρομα ἀϊνίζασα 
ἵπῖεῦ ἐς ἀἰδιγ μειαπεῦ ποηπὸ ἢδο δὲϊ ἰπδίππι ἢ ἀδογοῖππι εδὶ δηΐπι δςεὶ- 
Ἰοθῖ δ δὰ εἰν ρατίε, δας δαοίογίξαΐετα εἰ ἀοπείπαιανα ἴῃ εἰ- 
ναῖε οδεπεῖ, ἰπεῖς πος βεγ. φοὸ ἰχίταγ ποιοΐπα ἐχίγεταα ἐπιηγία 
ἀρΡεΙ απ ἐπι ταγρπς εἶ εχ οπιπίραθ εἰνῖντθ ρίατεα Βοῆδ ρδυςο- 
γτῦτν ἴΏἴΕΥ 86 ῬΔΓΙΠῚ ἔαογίηϊ, ρεγϑρίουττη 6δὲ δο8 ἰδρείαοϊδτε δὲ ρεῦ- 

το ἀετε εἰγίαῖεπι. δ᾽ φαΐ πδάυς ὙΥἰγίαϑ εἰ γεΐ, ἰῃ 4ῃα δᾶ δδὲ, ἰπιεγυτα 
αἴεττε ϑοϊεῖ; πεαὲ ἰπ8 ρεγάεπας δαὶ ἐχδεϊπρασπάδε οἰγἐϊϑιὶ6 Υἷτο 
ἈδΡρεῖ. ηπᾶγε ἱπιθὶ]ξετα Ἰἰοθῖ δἰϊατν απο ἰερδπὶ ἱπείωτη 6886 ΠΟῸ 
Ο886. ρἈτγδεΐδγεα γὸδ Οχμθϑ σΠπ86 ἃ ὙΥΔΉΠΟ δοῖδα ϑῃτῖ, πεοόθδε οϑἱ 

 Σηξαϑῖδϑ 6886. ΠΑ οὔπὶ δἷξ βοΐ ΠΠΟΓ δο νδἰθβιῖοῦ Υἱγρυ, Υἵπι δίζοτε 
τοὶ βαρ ΐοδς, φιειηδἀπιοάυπι τα! τ άο ἀἰγτεθιιϑ. πίτοτα ἰξίτατ ραπ- 
εἴοτοϑ εἰ ἀἰγῆεθ ργωθθϑϑα δἴσθθ ἱπιρεγαγε ἰαϑέαγη εδὲῦ οἱ ἱρίετιγ ἤαθο 
εδάσεπι ἰδοίδας εἴ θοπα εἰνίαπι ἀἐτγιρίαπε οἱ (δου δῖε δ τομ]! ἰτα ἀϊπδ 
δοξογαπῖ, μοοοῖπε δὲ ἰαδξαπηῦ αἱ δἱ πος ἰπδίστω δὲ, Ἔγρὸ εἴ ΔΙίογατα. 
δες ἱξίσαι οπιιΐδ 6896 τπαΐὰ εἰ πον ἱποῖα, ἴῃ ρτοπιρτο δδῖ, δὶ γἷγοδ 
Βοποϑ οροτῖεϊ ργϑδεϑϑα, εἴ οτπηίστη γογῶηι ἀοτηΐποῦ 6986 δἴαθε 8Γ- 

30 Βἰῖτοσδ. δγξο δἰιὶ οπιθθθ Ἠοποτὶβ ἐχρεγῖοδ εἰ ἱβπιονηϊπία ποῖδε δἷπε 
πδοϑόδο εξ, οὔ οἰνη δὺς τηορίδεγδοθυ8 ΠῸῚ οτηθπίωυσ. ἨόπΟΓοδ 
δοῖτιν ἀἰοίτυ!δ 6846 πιδαίδιγαῖυϑ. πϑὶ ἀπίθτι ἰἰά θῖν βοῖι ραν ζεγυαῖ πλᾶ- 
εἰδιγδίῃ εἰ γεὶ ρυθ]οας Ῥγαθθαιξ, δἰϊοθ Ἠοποτῖδ ἐχρετγίεϑ οἱ ἱκποπηὶ- 
πα τποίαϊοϑ 6656 Ὠξραδδ6 δῖ. δὲ ὕπππὶ τἰγίαϊα ρταθδιαπιδδίπιισα τοὶ 
ῬΌΡ ρας ργαεεβθθα δίατπιθ παρεσαγε τπο]ΐαϑ εεξ. δὲ μοί οἴη τηδεὶδ 
διὰ ῬβἪοογοπι ἱππρεγίπμι ἐεπ Οἰρδγομίαπι ρεγέποι: Βοποτίο οαΐπι ἐχ- 
Ρετῖεα κυπὶ ρίαγεβ. υέγαπὶ ἀϊχογίὶ ἐογίαϑσς φουϊσρίαπι οπιπίπο Βο- 
τρϊϑειῃ ἀοτοϊπαίπτη ἴῃ τὰ ρα β]ϊοα ορεΐπεγθ, χὰ φυίάειν 605 αἰεςξαϑ 
αν» ϑαῖ φαΐ ἱπ Βουιπῖδ δηίπιαπι οδά πηι, εἴ ποη και, τοδὶ πὶ 6686. 
ΔῈ οἱ ἰεχ φυΐάετι εἶ, ὁεὰ εχ δὰ ἱπιρεγίαπι ρϑθοογαπι δαὶ δὰ ροραὶ! 
Ῥοτεηϊζαιι ποροπιηοδηῖα, χαρὰ “ἢ δὰ δἰἰπεὶ ἀ6 υΣΡ5 ἀυδιϊδἕυτῃ 

δεῖ, φουϊά Ἰυϊετεσὶῦ παᾶπὶ πὰς δηῖα ἀϊςῖα δηηΐϊ, οἰτα ἔτον ογθηϊθηῖ. 
11. Ὧε αι Ἰρίτατ εδῖο αἰϊψοῖδ ἴῃ 9 ϑεγπιο. πιο τα άϊπεσι δὺ- 

ἴεχα ἀοπιϊπαῖπτι αἴσπε δποίοτί ἴοι ἄθθεγε οδὕποσς ροῖίυ8 αῦαπι 
οριϊπιαῖο φηίάεπι Πἴ05 δεά ἱκπιδη μδποῦς, Υἱάοδῖαγ δέ. ἐχρβάϊταπι 
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80 δοΪαίαπι, εἴ Βοπηα ἴδλτι ἤδθόγο ἀν δ᾽ δ οπετο, ἰοσέαμεε γεγο δε ἕλτι 
γεγίδιετα. βεσὶ δπὶπι ροῖεδὲ μὲ τπυ ἢ, αποτγαπε ἀππϑαηίϑηαε υἱἷγ ποὴ ὃ 
Βομὴθ ἐδὲ, ἰδπθεῃ σοηβτεβαῦ δὲ ἐοηρταδεδὶ ρατποὶρ {Π|18 δἷπὶ τα ϑ]ϊογθα,. 
80} εἷ δἴπρυ],, φεὰ τὲ πηϊνογοὶ; φαεππδατηοάυπι οοπδα ἰπ 488 δη- 
δ} ὁγπιβοΐδμι σοπιο] Ἔγπηὶ, ἰδ φπαγαπι δαπιρίαθα ΔΡ ἀπὸ διρρεάι εἴα 
εοὲ, ϑαπὶ «ορϊοεΐοτει δὲ ἰδυμίογοδ. πᾶπὶ οππὶ δαπξ πη εΐ, δα Ἀπ χα δτα- 
4πε Υἱγιαιϊϊδ ἐὲ ργαάθημίαα ραγίθιι ἤδρεγθ, βοϑφας ςοηβγεβᾶῖοι εἴ 
πια]ἰτυάίμειν ἔπι Βεγὶ ἰαπαύδην ἀπατν Ποπιΐπδτη τϑ Ποτατι ρεατα 
εἷ πρπ]ταγασα πῆδηύππι εἰ πιο 19 δεποῖθαϑ ἱπδίγαςίαπι, ἰΐδτη χα το Ὁ] εἶν 
ταοῦθυϑ εἰ οοξίἰδεϊοπίρ 8 ργαδάϊίαπι, φαδργορῖογ 46 πηπδιοογυπι εἴ 
Ῥοείδγιιπα οὐ ῥῶ τους ἱπάϊοαϊ τοῦτο : 81} δπὶπι ἂδ [18 αἱϊ- 
48 Ῥαγθουϊα, οπππθα δυΐεπι ἀς οτβηπὶραθ, υόγιπι ἢος ἀπιθ! πε 10 
Υἱγὶ Βοπὶ εἴ υἱγίαια ργδεδίαπιεϑ υπϊοπίᾳιβ ἀ6 τη εἶν, χα ευπἀτηοάαπι 
ῬΌΪΟΝ τοι ἃ πὸῃ δὰ αρδα ἀϊδίετγε ἀΐσυηι εἰ ρἱοῖα εχ αγῖε ρίπρεπάϊ 
ἃ τεσὶδ, 0 480 ἀΐϑρετγβϑὰ εἴ δεραγδιϊπι ροβὶϊα ἰὰ ἀπο οοπάποϊα εἰ 
φοἸϊεοῖα δἷπε. παπὶ οὕ δεραγαῖ οἱ δείπης τὶ Ξαπέ, ππίπ χαϊάεπν οσα- 
Ἰαπι 6686 ρυ]οΒτίογεια, {ΠἸΐπι6 ἀατεπι αἰΐθ5 αἰΐδτη ραγίεπε, αἴταπὶ ἰφίτῃτ 
ἰπ οχαπὶ ροριΐο αἴψῃε ἰῃ οπιηὶ τουϊἰτυἀϊπε ροϑοῖς ευθηῖγε ἤδος αἰ» 
[ετεπδα τη αἰτογατα ἃ ραποῖϑ υἰγίαῖε ργαθεῖ5, ορϑουγαπι δῖ. οτὶδ886 
γεγο τρεβεγοῦϊς ἀρραγοῖ ἐπ που πη }}}8 ἰοοῦπι ἈΔΡΟΓα πὸ ρό886, 
βδάθπι επὶμα οἰΐβαι ἴῃ ἔεγὶδ γαῖῖο σοηνεπίγει: δἵχαὶ ποῆπα τἱ ἐδιθον 
ηυοδάδηη Βοτοΐπεδ Ὁ} Ν1] ροπα ἠΐοαπι ἃ ἔεγίο αἰ ἴογγοῦ τνογαπίδιθη 20 
ἴῃ Δ]ἴαπα προ εττιἀϊπα πὶδ}} οἴμδίαι χαῖτι ἰᾷ φαοὰ ἀϊοῖσπι ε5ὲ νέγατω 
δῖ. χποοίγοα εἰ δδτῃ 4686 ἀπίοα ἐχροϑίϊα εδὲ ἀπρίϊαϊϊοπειι, δὲ δαπε 
υκα εδὲ Μαὶς ργοχίτηα, 4θδγυτη γεγοπι ρδηθ ἰἴρεγοϑ εἴ τααἰεἰταά!- 
πϑαὶ οἰνίατα (1166 δαϊοπι δαηξ, φαϊσιπαις πεατα ἀἰνίϊοδ δυπὶ πόας 
}]πὶ υἱγιαιι ἀἐπτιϊαῖοπι αἴας ἀπιρ τὰ ἀΐπετι μδΡαπὶ) δι τίαπι δο 
Ῥοθεδίδῖεπι 6886 οροτγῖεαϊ, ροδεῖξ χαῖ ᾿ς ταϊοπῖθυ ἀἰδϑοΐν γε αἴχπε 
ἐχρεοάϊγε. 608 εὐΐπὶ πρεγῖα ΟΡ ποΓο τηδχῖπια ποη δ ἰαδαπι: π8π|- 
48ε εο4 εἴ ῥτορῖεογ ἱπὶυ διατὶ εἰ ργορῖον πηρτγιάοπιῖϊδπι ραγῦτη ἰπ- 
ἰυγίαπε ἔδοϊατοδ, ραγεῖτι ραοσαίαγοδ, πΏ]]08 απΐθτη οἷβ πιβηάδτε τον 
εἰδίγαῖωθ, μεθα δοὸ8 αἰ]1τ|8 6886 ραγιϊεῖρεα, μοι διϊς ἂς ἰοτταίο]ο- 
δῆπι 688: σπὲ δηΐπὶ τη} Βοπογίδ Ἔχρογίε οἱ Ῥδαροτγεϑ δυπῖ, Ἰεπᾶ 30 
Βοδίξατα εἷς οἰνέϊδι πδοϑϑθε εδῖ. γε φαυπι εδὲ ἱίτατ αἱ οοπδο ἀπὲ 
εἰ ἐπάϊοιηαϊ οἶπὶ ρατεοῖρεθ, φυοοῖγοα εἰ δ Ιου εἰ ποππα]]ῖ αἰϊὶ ἰὰ- 
ἴογεϑ Ἰἐραπι δὸ5 σομαἑ 18 τηδριοῖγαι ποτα ογοαπάογηπι οἵ γϑιοπῖθυδ 
ἃ» 119 φαΐ ξεϑϑδταπε χηϑρίδἰγαῖτ τερεῖεπϊθ ργδοβοίπηξ, ρέτεγε δὰ- 
ἴεπι τορρίδἰταΐατη ΡῈ 86 δὲ 80[095 ποῖ βἰππηξ. οππεὶ δπὶπι οΟἸ ἰδ οἵ 
εἰ σοηρτεραῖ! δαιῖσ πιαϊταπι δοηϑαπι παρ επε, εἰ ροτππῖχι οππὶ τπ6]10- 
τὶβαϑ ργοϑαπῖ οἰν ΔΈ 5, φιπεταδάτη οάπιῃ υἱοῖυ9 πον ρΌΓΙΒ ουτῃ ΡΏΓΟ 
οοπίυποίαδ οπιηεπὶ εἴβοὶϊ ἀὈ]οτγεπι ρδποο: ἀπασαηίΐδηπε οπὶπὶ δ6οτ- 
εἴτα ἰὼ ἰαάίοαπάο ἱτωρετίεοϊαϑ εἴ τηδηοῦϑ 6ϑῖ, σαπὶ δυΐοτα ἱπ ἢδο ταΐ 
᾿μρμανθε δαἀπηϊπίδῖγαπάδς ϑγάϊπαϊοπς ἀρ ϊδιίοποβ ἄυδα, συλγΌτα 

ἐς ῥγίμηδ εδὲ, φυοὰ νἱάδδίτιγ 6996 εἰιβάεπι, χηΐ γεςῖα πιθάϊοαῖαϑ 
δἰϊ, ἱπάϊσατε, οσαΐσο οἱ πιεἀϑγὶ δε ξτοτη Τυ6 δάπαγε ἃς ΤΠ ΟΥΡῸ ρσϑοβεπῖδ 
Ἐρεγᾶγε: Ἠὶς δαΐϑμι μπεάϊοιια δδὲ. δίψης μος βίτη τοῦ οἴαπι ἴῃ Δ]1141282 
[δου τδεῖ ρας ἰοηρο πδὲ ρατγῖϊδ ἀἴαπε ἄγεθ π8 Ἰοοῦπι μαρεῖ. χπειπδὰ- 
ταοάστα ἰρίξυτ πιδάϊοιιδ δρπὰ πηεάϊοοϑ ἱπάϊοϊαπι ταϊίοπυπι γοίευθη- 
ἄκτγαπι δυρῖτε ἀεθεῖ, δὶς οἴ 811} δγιιῆοοϑ ἀραὰ δἰπιῖο8. πιεάϊοῦδ δὺ- 
ἴετ ἐδ εἰ ἷδ φαΐ αἷΐο ρσγδεϑογι δϑαῖα τη εἀϊοιπατι [αοῖὲ, εἴ ἰδ φυΐ ἀοοεξ 
δς Ργϑοδοσὶ [ς᾽ φαοπῃ 060 τηεαϊοΐπα δἷξ ἑαοϊοπάα, οἱ ἰεγτϊι8, 4] ἃ Ῥποτο 
ἐχρεπίεπάο ἀτῖεπι ἀϊάϊοϊς, ἑππε οπῖπι ἴα] ε5 φαϊάαπι ἴῃ οἸππῖρν, ρθη 
ἄϊοαπι, ἀτιθα8. Ἐπ δαϊπια5 δυΐοπι ἴθ ἀϊςαηάϊ δαςιοτγι δῖοι πἰ μ110 πιὶ- 
808 ὕδὰ μεγιτϑ ἀυδπι δοϊοδεδα5, ργαδίεγθα εἰ ἰη οἰϊγεπάο δοάθτῃ 
παοάο 86 τε8 ἤδβεγε υἱάδαϊατ, οἰθπὶπι γεοῖς οἰΐρογς δοόγαπι ααὶ βοϊππὶ 
τ ΠΠ5 881: γεγϑὶ μταιΐα βεουηδῖγαπι δἰ ξαγθ δογατη οδὲ χαὶ ἰῃ ρεο- 
τιειγία ἀἷὰ του] αι Ὑεγϑδιὶ δαπὶ, οἵ ξΡευηδίογεμηι θοτππὶ ΠῚ 8Γ- 40 
ἴεπι βΌΡΕγπαπαὶ τεπεπί. εἴδὶ οπὶτν ἀθ φυϊμαδάαπι ορεγίθαε εἰ ἀτῖϊ- 
Ρα5 ἱπάϊοαπαϊ ἰδοαϊταῖεπι μα εαπὶ ποῦπΆ}}} εἰΐαπι ἰἀϊοῖας εἰ ἱπιρετγι Εν 
αἴ ΠῸΝ πιδίοσετι Πθδηῃ 4οΐ δουπι. ἰχαο ἢᾶς ταιϊίοπα οοπιπογαση, 
41Βὺ5 ογοδδίον πιορὶδιγαῖαδ, οἱ γαϊοπαπι γοίεγοπάδγυση ροϊθοῖθϑ ρε- 
π68 τηῦ Ἐπ ἀπότα ποὴ δἷϊ γεάϊξεπ δ. γδγαπι ἰοσίδϑεα ΠΟ οτπηϊᾶ 
᾿μδθὸ γϑοῖς ἀϊοαηΐιγ, ἴαπι ργορίογ γαϊίοπαπι [1] 4πὶ χτιδτα τπῸ]}1ὸ δηῖο 
δχροϑηαππῦδ, πἰδὶ τη ἴσο εἷξ αἀπιοάππι 5ε συ 8 (εγαπὲ οπίπι δἴπρα]! 
ατάεπι ᾿ἀϊ{ 68 δο θη ἀεϊετίοσγεϑ, οπιπθ8 γεγο σοπβγοϑϑὶ δα τηε- 

Ἰιογεδ δυὲ ποὴ ἀεξογίογθβ), ἴπτα αιοὰ ἀδ ποηπι}]ῖ5 γερὰ πεῆπε 80- 
Ἰὰυπι ἀγείεχ, χυὶ 685 εἴζεςίξ, πεχας οριίπιε ἱπάϊςαγίτ: 6085 οπιῃ 5 ἀἴοο 
αι ϊῆοεδ, φαογαπι Ορόγα ἱπάϊοδης δἰΐδπι ἢ φοΐ ποῦ βαρ θη αγῖομι. 
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40 γεῖδί κτδῦδ ἄοτηπτι σοβηοθοστα ηῸ 5 δοΐππι εἶπ: εδὲ ααὶ [εεϊξ, εεὰ 
. δἴδηι δὸ τρϑὶϊας ἰδ αὶ δα αἴϊον ἱπάἸοα οἷς: πἰτατγ δπξοπι ἰδ φ ἀο- 
τοῦτη δἀτοϊηϊδγαϊ, δἶνε ραιθγίδμ δα; εἴ 46 ξυρδγπαςαΐο πιοἰΐα ἰὰ- 
ἀϊοαθῖς σηβογπδῖοτ πανυΐθ απᾶπὶ ἴδρεγ; οἱ ἀς Ἔρα]ἷ9 οοηνῖναε πιεἰίπα 

πὶ σοαπυ8. ἤδης ἰφίίατ ἀυλὶϊατίοπεπι δὰ ἐχρ!ςαπάμτ αἰ ΓβοΙ]οτα 
ογίαϑϑε δἰ ατΐβ δεῖ Ῥ6πα 9ἰς εχρθάϊγε ἃς ἀϊβδοίγεσε φαεαῖ, αἰϊθγα 
Ῥοττο δῖ μυὶς ρτοχίπιδ, υἱάδίατ επὶπι δϑηγάυπι 6996 ρεηδϑ τααἷοϑ 
δίψαε ἱπίργοροϑ γεγῦπι πιδίογιπι δαοϊοτγὶ ἰαῖεπι εἰ ἄγ τγίαπι 6886 

δῖ Ῥ6η68 Υἷγοϑ ὈΟποδ εἴ δεηιοϑ. δὲ ταϊϊοπαπι τείεγεπάδγυμ ἰὰ- 
ἀπία εἴ πιαρίδιγαϊῃατι οτοδπάογιιπι οοτα δ δυηξ πιϑχίπιὶ τη ΟΠ ΘΠ} 
48δε ἴδτηδη ἴῃ φηϊδυϑάδηι τοὶ ρῃ ]ἰοδο δἀπιϊπἰδίγαπ ας [οτταΐσ, φαοτη- 
αὐἀπιοάτπι ἀϊοίαπι εϑῖ, ρορυ 5 ἔγιδαδηῖ. σοποῖο 'δηΐαι ταῖττιπὶ τογατε 
οἵπηΐθτη δυςοϊοτιἰδίετη δἴχπϑ δγοιτγίυπι ΒΑΡ εξ, αἰφοὶ οοποϊοπὶβ χαΐ- 

8ὺ ἄδτα δῃηΐ ρατιἰοῖρεβ οἱ σοηδυ]δηϊ εἴ ἰυἀϊσαπὶ ἢ αυΐρα5 οδὲ σεηβῃ8 

Δ 

εαΐξαμδ, οἱ ουϊαϑνῖθ δεἰδτῖθ δοπιῖπεβ: ρθοππίδπι απῖοπι ΡῈ] οδπι ἵγα- 
εἴαπι εἴ Θχογοι ρα58 ῥγδεβοίϊαπιαγ εἰ ἀπιρ ἰϑεῖπιοϑ πηαχίπιοδαθε τηᾶ- 
εἰθῖγαϊωϑ ξεττπῖὶ 11 φαΐ δας πιᾶρτια9 σεπϑ88 εϑῖ, δἰ πὶ} ΠΠπεν ἀατοτη αἰϊφυὶς 
εἴΐαπι ἤαπο ἀπλιϊαϊοπεπι δοϊγεσίς [ογίδϑβὶβ πίστη πδες φύοαυε γεοῖθ 
δαπὶ ἱπει ἐττιῖα. ποῦ επΐπὶ ἐιάεχ πε απε ϑαπαῖοτ, πεῆπε ἰ8 481 ἱπ οοη- 
εἷοπς ἀεἰϊδεγαῖ εἴ οοπου δῖ, ῥσδδεεθὲ δαὶ ἱπιρεγαῖ, δεὰ ςοπϑθδ888 ἰὰ- 
ἀϊουπι οἱ ϑεπαῖαα εἰ ρορυΐυ8. δοτὰπι δαΐετα αι ἀἰοῦ! δυπὲ ἀπυϑαυΐε- 
4ιε μογῦπι ρατίϊςυ]α εἴ. ραγίου αι ἀΐοο δεπαΐογεω εἰ ἀθ!θογα- 
ἴοτγεῖ οοποϊουδίεπι εἰ ἱπάϊοθτι. φθαγα πο ἐπιτηουῖο ρ6η 68 πιὰ ὶ- 
ταάΐπεπι πιδίογιπι γογατῃ ροϊαδίδϑ δία δποίογιἴαβ δῖ. δα πη 18 
επὶπν οοποίαὶ ρορυΐυϑ εἴ δεπδῖῃϑ εἴ Ἰυ ἀϊοϊαπι δεη ἰπεϊσυϊη οοπϑ68808. 
εἴ γόγοὸ οϑῆδι8 πογτπὶ οἰππίαπι διπρ] ον εϑὲ χαᾶπὶ δογατῃ αὶ νοὶ 
υἰγιτἴπι γεὶ σατὰ Ῥᾶποὶβ οο]]6ρῖ9 πιαχίτηοδ πιϑρίϑιγοῖαβ κργαυϊ. πδρο 
ἰφίταγ μος πιοάο ἀϊδιϊηεῖα αἴθε ἐχρ]ϊοαῖα δἰηξ. δὰ δυΐδπι 4086 μιῖ- 
τὴο ἴοοο εἐχροδίϊα ἀπριϊαιΐο δϑὲ, ἀβοϊαγαὶ πίῃ] αἰ ἀ 8 ταῖαπι οἱ 
Αστηυτη 69ε6 οροτίεγε πὶ ἰορε8 γϑοῖδϑ ἃς 56] πἴαγεδ; ρθπδϑ δΌπι ἂπ- 
ἴδπι 4πὶ ργαβεϑὲ τοὶ ρυ]ῖςδ6, δἰ 9ϊ ππὺϑ δἶνε ρίηγεδ, 9 ἀδ τερπε 
δἰαϊπεπάϊι δγοιϊγίυπι οἱ ροϊθϑίδιεπι 6886, ἀδ φυΐθαβ ἰεβε8 συπηηϊαὶα 
δἴψις δοοηγαῖε ἰοαιΐ πὸπ ροϑϑυπὲ, ρτορίεγεα συοά ποη εἰξ ἰδοϊϊε 
ὨΠΊΥΕΓΒΕ ΟἸηπΐΑ Δρογία ρεγβεαυὶ εἴ σοπιρ] εοιϊ. 4816 5 ρότγο 6886 
οροτῖεαϊ Ἰερα8 πι8]48 ἂπὶ γεοῖδβ οἵ ὑἱἶ[ε6, ποπάμπι ρἰδπητῃ ἰδοῖαπι 
εϑῖ, 5εὰ εἴϊαπι πῆπο πιαποὶ ἰὰ χιοά βρτγὰ πιη]ῖο δπῖρ ἀαβίταἴυπι εβὲ. 
ΘΠἰ γεγο πεοδδ8ε δϑὲ ἰερθϑ ππαΐδϑ ἂηΐ ΒΟΠΒ8 6886, οἱ ἰπδῖ88 δΔῃϊ ἷπ- 

ο ἰπεῖδ5, δἰπη! ἰοῦ δἴχαε τοὶ ρα] οαο δάἀπιϊπἰδξῖγαπἀδε ογιιδβ. γδγηη- 
ἴδτπεν ἣος σογῖε ρεγϑρίοητπι δεῖ, ἰεβθ8 δοςοπιπιοάδϊε αά γοὶ ρα} }}- 
ἐδε δήπιϊηϊδῖγαπ δ [οτηπδιη ροϑίδ8 6888 Οροτίεγε. δὲ οἱ ἣος γόγυπι 
δδῖ, πο δϑΐ οββουγπαι εα8 συίάεῃ ἰθρεβ 4086 δῃηΐ τοὶ ρα ]ῖοδε ἴοτ- 
ποῖα γϑοῖίβ ξοπβϑηϊῶπθδθ, ΠΕΟΘδϑαΓΙΟ 6886 ἰυ8[48, 689 δηΐοπι 4τ|8ε ἀε- 
Ρτγαυδιΐβ ἂς ρεγψεσϑὶθ σοηγθηίυπηξ, Ποη ἰυ8ἴ88. 

12. Οποπίαπι δυΐεπι πὶ οπιπῖθας φαίάεπι δοϊε 9 αἴας ἀτιὶ- 
θα: βηΐβ Βοποπι 68ϊἴ, τυαχίπιωτη δαΐοτη Ὀοπιπὶ δ πιαχίπια δῖ ἱπ δᾶ 
οπίμϑ εδῖ οπιπίππι πιαχίιπυδ ἀοτοϊπαϊυϑ πιαχϊπιδαυε ἀποϊοτί 88, ἤδθο 
δυΐοιι εδὲ οἰ γ}}18 [δου 188: ἴὰ8 Ρότγο δϑῖ βοπιτῃ οἶν!]6, μος βαΐοιι 
εἴ φυοά σουππηπηῖογ οπιηΐρι8 Ἔχρεάῖι; οταθῖθαδ δηΐοπι ἰὰ9 νἱἀείητ 
6588 Δεαπᾶ]ε αι λάδπι, οἱ δἰ φίδι οοπϑϑηϊίπηι οἱ ςοπργαυπῖ δὲτ- 
τα πὶθα5 ΡΒ ΙΟϑορἰοἶθ, ἱπ φιθη5 ἄἀθ 119 πᾶς δὰ τποτϑβ ρεγιϊποπὶ 
ἀϊεϊίποιε αἴφις ἐχρίοαῖο ἀϊοραϊαῖπιν εθὲ (πᾶπὶ εἴ αηϊὰ ἐπ οἱ αυΐῖθυν 
ὁἷξ τὰς, εἰ τῷ πνεῦαν δοηπα]θ 6866 Οροτγίδγοε, οεἱεπάπα!), φααϊίαπι γο- 
τατῃ δἰ 86 σι 1188 πα] απιηηε ἱπᾶθ πα 189, ποη δι ἱποταπάυμι. ἱπεεῖ 
δηΐεπι ἱῃ δου ἀπρίϊαιῖο εἴ ΡἈΠοδορ μὰ οἷν! 19. [οτίαδοῖδ επίπι ἀϊκοτὶς 
Αἰϊφυΐθ εχ οπιπΐφ βοπὶ ργδϑβίαπιϊα τηδρίϑεγαῖῃ εἴ ἱπιροτία ἐγῖραὶ ἰσδ6- 
θα τες οροτῖοτγο, οἱ οεἴογίβ γθθηϑ οπιπῖρηδ πἰ μι ἱπῖογ δα ἀϊίεγαπι, 
τεἀ εἰπι [οτὶς ἰοσίππα δἰ παῖ 69. 118. δηΐπν χυὶ ἱπίϑγ δὲ ἀϊεγαπε, οἱ ἰὰ8 
εἰ ἰά φυοὰ εχ ἀϊρηϊξαῖα εοῖ, ἀϊνατγϑηγι ἃς ἀἰδοίτηῖ]ο εθ66. δὲ δἱ μος 
ΥΕΓΌτΙ ἐδ, ἐγβὸ εἰ εχ οοἰοτὶἜ ῥτδεϑίβητία εἰ εχ ργοοεγιϊαιἰ8 εἴ εχ 
φυδ)ἰϑοππαπε Βοηΐ ἵϊ, φαΐ τϑρπα {1116 ργβδεοιδβθαπί, βὶπα ἰατίππι εἰγί- 

ν 

ο 

30 Ἰϊππι οδίπασο ἀθρεδαηι, αυϊ πος ρογθρίοπε αϊδηπι οϑὲ: ἀρρᾶτεῖ 
δυΐεπι ἴῃ Αἰ τ|8 δοϊεπ εἶδ δὲ ἰαοα! τατθ8. πᾶτα 6χ τρ οἰπίραθ, φαΐ δἷπε 
ἵπίεγ 80 ἃγίε ξηρὸν ἃς δἰ πη] ε8, ποη δυπί ποδ᾿]οτίρυς ἀὰπἄδο ρ]ατεα 
εἰδῖδε πὶ πηθ]ἴοτγϑϑ: πἰ 110 θπὶπι πιδὶϊα8 πἰδία σαπθηξ. οροτῖοῖ δυΐοπν 
εἰ φαΐ ορπϑε εἴβεῖξς προ] ΐπ5 φαϊφας ΟΡρεγθ δπῖθοε]]ὶξ, οἰϊαπι ἱπειγυτηθη- 
ἰογππι ργβεϑίαπιίαπι ἰογρίτ. χποάϑι ποπάπτῃ δαϊΐϑ ρίδπαπι οὲ φυοά 
ἡϊοϊζατ, δὴ 8. φαΐ Ἰὰ νοϊεπὶ Ἰοπρίυϑ ργοάαςετε, [δεῖ] ἰρτοἸΠροῖατ, 
εἰ φαΐφ επίτι ἐχδίϑίαι 4Ὸ1 ἀτίε αυϊάστω τ ῖα οαποηάΐ Ἔχ οὶΐδε, ποθι} }- 

ΡῈ ΔΕ ῬΡῬυΒΙΊΟΘΑ 111: 

τοῖς δαΐοτα δ φρίοπάδογε ξοβθυ δηξ ρη]ομτξβαϊηα οἱ ἰαἴετίοτν, εἴσα 
δὲ ἀπαπιαποάχῃο Βοπογῶτα ἰΠογυτα ποῖα δοπατα εἷϊ φαᾶτα ἃτὸ δία 
οδπεηαὶ (ἀΐοο δαΐφαι πο ἑα θα οἱ ρας γευάίη εἴα), οἰ σαατγὰ ἰΠὰ 
ατὶΐ τἰρία σϑπεπάϊ ρτοροτγιίοοθ ργαθεεπὶ ρ]αθ φαδτω ΤᾺ δτῖε εἰδὴ 
ἐδπευάϊ οεἴεογὶϑ πιθο ας, Πυὶς Ἰατδο ἀαπάδε ϑυπὶ {ρίας ργαεϑίδο- 
ἰἴίοτοβ, οροτῖεϊ ὀπίπη δὰ ορῃ οοπέεγτε εἴ νδίεγε ργδθοϊδοιίαι εἰ] 
ἀϊγίμαγαπι δὲ ποδὶ 8115 δἴαπε βεπετίδ: δὲ Ὡἰ 81} σοπίδγαηξ. ῥγαείεγει 
Βας ταϊΐοπθ οπῖθα δοπαση ουτὰ οπιηΐ ΒΟπῸ ςοπηραγαγὶ ροϑϑεῖ, πανὶ 
δἷ υλαρίᾳ εδὶ ἰΑ]6, φαοά αἰΐφαα πιαρηίξα ἀΐηα τὰ]ε δδὲ, φίαιη {πὰ φαοά 
Αἰϊϊδ γερὰ ῥγαδεδὶδῖ, Ἔεγβὸ δὲ οπιπίῃο τηλρηίτἀο οοπίδοάαϊ οππ ἀϊ- 
υἱεἰῖο εἴ οὐπι ΠἰΡεγιδῖθ. φυᾶγε δὶ Ηἰς ταδρτιίϊτυἀΐπὸ ριδεβδῖας ρίας 
116 τἰγυῖθ, οἱ οἱ οπιηΐπο υὙἱγιατὶ πιαρηϊτα ἀο δοῖος Ὁ], οπιηΐδ Ἰδῖες 
86 σοτηρδγατγὶ ροϑοϊοῖ, δἱ δηΐπι ἵδπίδ ταδρηίζυάο ἰδηΐα πιαροίταἀίπε 
παδῖοτ δῖ, Ποεῖ ἱπι οἰ] ρεγς ἰδπίαπι βαααρίοπι ἔογο. πυουΐαπι Ἀοῖδτι 
Βος βετὶ ποῃ ροῖδδι, ρεγερίουαπη οϑὶ ἢουιΐπεδ οἴϊαπι ἴῃ γε εἰνί. 
Ὦρὰδ ργοβαθὶ!! ταϊοπα ποι εχ οσαηὶ ἱπαοφυ]ϊϊαιδ εἰ ρταθεϊδηνί 4ὲ 
το βἰϑιΓδΊΡ 8 δἷ ἱππρ γι οοπϊεπάεγα. πϑῶὶ δἰ αἰϊὲ φυϊάοτω ἰδγάϊ μαπὶ 
«ἰδ οεἸογθδ, πἰμῖϊο ρίυα οροτεεῖ ἰοοῖτοο Βο 8. φυϊάδτι ρἱυ8 ἤάρετς, ἢ- 
Ἰο8 γεγο τοΐπιφ: δεὰ ἱπ ςαγίαιϊ πίθον φυΐάεην βγιπηίοὶς Βυὶς ρΓδ- 
διαπίϊας ἰὐϊδυίϊαγ μοποβ δὲ ργδϑιμίατα; φαϊβυᾷ γερο υδτγο οομαὶ 
εἰνίϊα8, μἰ8 ἀθ γεραβ ςοπίγογοτγϑίαιη 6486, πβοεδ86 δεῖ. Φυδργοριεν 
ἐλορυλινα οδαδαπι μαθεπῖ ποριϊδε εἰ ΠΡ ετγὶ εἱ ἀϊνίτοδ, φυδθοῦτε 
ὉΠΟγρῖΣ δἰδὶ ἀγγοξθηῖ. οροτγῖθξ δηΐπ ἱπ οἰτὶϊδῖς 6866 ποιπίηθ ἵν 

Ῥεγοι εἰ Ἰοουρ]εῖεν, φυΐ ργὸ οδησὰ ἰγίδαϊαπι σοπίεγαπι : πο δαΐπε 
δΧ οπιηΐθυ ἜβΘηἾΡ.8 οοποίαγε ροδεὶὶ οἰν᾽ϊδ8, φπειηδἀπιοάυτα πεζαε 
Χ βεγυΐβ. δὲ βόγγο δὶ μΐἶδ οριιϑ οιϑὲ οἰνίϊαῖί, εἰ ἰωδι δ σοΗοεῖ εἰ Βεὶ- Ὁ 
Ἰΐοα υἱγίυτε ορὰϑ εβῇ: πᾶπὶ π8ὸ δἷθβ μὶ8 ἀγθε μαι ατὶ εἰ ἔγοφαεοιλη 
Ροιοϑῖ. νεγυρίδπιδῃ δα ε ρχίογίθας φαϊάεπι 111} ποὺ ροϊεϑὶ οοιϑ- 
δίετες οἰνίϊας: δἰπε. δἰδ γεγο ρυΐομις ἔγοααθηίατὶ εἰ ργαδοίαγο ταὶ 
ἘῸ5 ροϊεβῖ. 

18. Δά Βος ἰρίξατ, τ εἰϊ εἰγίϊδδ, δαὶ Βαδς οπιπία δοὶ ποϑπαὶα 
ξαγῖδ οχ ἢ18 ποῦ διη ίρεγο εἴ οοπίθηάογε νἱάεξαπίωγ: δἷ Υἱΐδπα Βο- 
ποεῖθτι γδγοὸ ἀοοιπα εἰ νἰγίυς ἰπϑιϊδδίνης 1 ἰρατίαι, φαοιιδάν ὅδαπι 
εἰ δπῖεδ ἀϊεϊυπι εξ. φιιοπίαπι αἴξεπι πῆ οτηπίοτα Γαγααι δ 
Ἰ6πὶ ραγίοτη ἔδγγε ἀθβεπῖ, φυΐ φυαπὶ αθα φυὰάδτῃ γα ἐλβῖυτα ὐβῦποι στ 
πδῆσε ἱπδηθδίειη, 4υΐ εἰπὲ πὰ γα ἰπβθαηδδς, ὥδοθδθ δὶ ἔδ]69 
οἴμη68 γοὶ ρα] οδε δαιμιμἰεῖγαπάδε ἔουμναϑ ἃ τοοί ἀεβεςσίετε ἃς 
ἀεξεγγαγα. ἀϊοίαπι δαξειη εϑὲ εἰϊᾶπι ἀπῖθα οὐμπδῦ σαοδαταπεοὰο ἴτε 30 
διηδίρεγε, δἰ παρ] Ἰοἰϊεγ γεγο οἴ δρδοϊυϊε ποπ οπιπδϑ ἰηγα. ἀϊνιιες χαῖ- 
ἀειη, φυΐὰ ἀρτὶ ἱεγγδεφαθ μ]08 εἶδ διρρεί᾽: δὲ δξεγ σοτοιοβοὶ ἐϑὶ: 
τδϑίεσγθα. ἰῃ ταρα8 σοπίγαβοη ἀΐ8 πβδεηᾶπι ραγίειτι βῃπὶ βαεϊίοτες. 
Ἰθεγοδ δυῖθμι εἴ πορῖ]εα αἱ ἱπίεγ εε βυϊίπιου: τηδρίδ επὶπε εἶτα 

δυπὶ βοπογοδὶ ηᾶπὶ ᾿ΌΠΏ1}1 βοηογα δὲ ὀρέσυγο ἰος0 παῖξ, πολ 
δυΐεπι ἀρτὰ δἰπριΐδ8 παιίοποϑ ἀοτηὶ εδὲ μοποταῖδ. ργδεῖετεα φυΐδ 
γεγίϑίαι]α 68 608 4πΐ εχ πιδϊϊογίρυς παὶϊξ διιπὲ, 6686 ταοϊϊοταα: 80- 
Β1ΠΙῸὰ5. οπΐπι ξεπογὶ8 γίγίαϑ δϑξ. διπ ον ἐρίτον ἀϊσεπνας εἰδασι γίγ- 
τυῖοπι αἰ ρίφεγ: Υἱγίαΐθτα δαὶπι ἀϊοίπιυ8 δὰ οπιῆς βόπαϑ δοοῤφεδες 
δοοοπίῖπο ἀδίδτη δίυ δ αἰἰΐεπι 6866 ἰῃ51{π|8π|, φυαπι τ ἐς εὐϑατίο Ἵδέδεσε 
δι δδεχυπηίυγ. 4υΐῃ οἵ ρίπγοβ οπηι ραυοϊογίθυ9 ποι ἱπισῃ ἘΠ φ08- 
Ἰεπάδπι: πᾶπὶ εἰΐδπι ροϊεπίϊογον εἰ ἀἰγίπμογεθ εἰ τὰ οἰΐογεν δαμέ, οἱ 
Ρίυτοι ἰϊὰ δῃπιδαϊογ υξ οαπι ρδποίοτθης οοηἰεγαπίυτ. υἴτα ἧμοα 
φἱ ἰδεῖ οὐδε δϑϑϑηΐ ἴῃ ππὰ οἰγίταῖς, Βοαὶ ἰηφυδιι εἰ ἀἰγιῖεο δὲ ποδὸ- 
1ε8, εἴ ργαδείδγθ αἰΐα ται ἰτπάο οἶν!]16, σοπίγου δγεὶδ αἰϊχαα ἴδεν νου 
εἴ πηι εἰτπ ΐ πεῖν ἔαίατα δαὶ, 4πο8 τοὶ ρῃδ]οας ρτγαδεῖδα ὁ 
πϑοπεῖ ἐπ ἀπδηθδηῃε ἰρὶτΓ ξἄγατ ταὶ ρα] ςδς δάτοϊηϊεις δῇ 
ΤΩΔΓΏΤΩ ἥπὰ6 ἀηὶς ἀϊοῖλε δυηῖ, ἱποοπίγουθγβητη ἰδἀϊοίστα 628, 
τεὶ Ῥῃ]ῖςας ργαθεδβ6 οροτγῖδαξ,. {ΠΠλτειπὶ δπΐπ ἰπῖεγ ἐς ἀλετεικῖδε ες 
δογιτ φηὶ ἀοπιϊπαϊίοπθιι δἵ δποιοτγιϊδίοπι ἴῃ οἰγίίαις οδεξιφωςξ ἦι, 
[ἐγθπτῖδ παβοϊτον : υϑγὶοὶ βγαιϊα αἱα φαοὰ ρεπθ ἀϊγῖιβα ὅκα: αἰκῳ 
Ροϊεεῖαβ, δἰἰὰ φυοή ΠΝ Υἱγοϑ Βοποε εἴ τἰγζιϊε ργδεοϊδηβοδὲ 
πε ἀε ππαφυδαπε αἰΐδγυπι κεπίεπάπμν. γδγηπίαπιε γίφεδμοιδ, σαπε 
Ὅη0 ἐοάεϊη4η8 ἴοι ρογε μᾶ6ο ργαθδῖο δπηῖ, φποτιοίο εἰν δεδιδανε. 
εἰ ἱρίτοτ ἢ φαΐ νἰγέυϊα ργδθάτὶ δυπὶ, ρδαοὶ οἰπὶ οἰβυΐμο πιαποθεα, 46806- “ἡ 
πᾶ ἀϊειϊπειίο δά μίρεπάα χαδονς γαϊο ἱπεαηὰ ἐδ ὧὰ ρανεῖξο ἐπ 
Ορετα δρδοίαπάδ δβῖ, ροβδιπίας Αἰ δάἀτιϊπίγαγὸ εἰγειαῖεαι ὃ δαὶ δοὶ 
ΠΏΠΙΕΓΟ δι66 ἀθβροπί, πὶ ἐχ μἰθ ροκεὶς οοπϑίαγα οἰγίίαοῦ ἀαιδιδδνεῖο 
δηΐειι χυδεήδι οδὲ ἴῃ οἵηπίὶραδ ααΐ ἀς εἰν ἶυς Βοποεῖαια ἀπιδών» 
βύπε νἱάεαπίαγ δαΐων πο] ίδτη ἰυδίδπι οδίϑαπι αἴΐεττς, 4εΐ Θα φεῦρδιεν 

ἴοι. 



ἀἰνιτῖαθ ἴτωρογᾶτα ροδίηϊδηξ, ἰξειηαπας 4αὶ ργορῖεν βεηῦϑ. ἀρρατεῖ 
δπῖπι, 51 4015 τυυϑιι5 ὅπι5 σαἴογίϑ οτρηΐθαϑ αἰνίτον δῖ, ργορῖεγ δδῃ- 
ἄφπι γαϊϊομθπι δε ]ἰςεῖ ἴογε αἴ ππὰ8 ἕπῃ οπιπε5 ἱπιρογίατη μδρεδῖ; 91- 
το Ἰϊεγαας οἱ φαΐδ ξεπογίϑ ΠΟ "δῖ ἐσ θϊαι, [18 ἱπιρεγοὶ φαὶ ργορῖδγ 

20 ἰδογίδιθμν ἀθ ποροιῖο δαβίραπε, μος ἰάδιπ δυΐειπ ἐογίαϑδε ευθπὶεὶ 
εἰΐαται 'π δὰ τγεὶ βρη] ςδα δάπηϊηϊοίγαπάδε ἔογπηθ, ἰῃ 408 Ορτπι υἱγὶ 
τογιτα ρΟϊππίωτ, 4086 δτἰδιοογαια ἀἰοϊϊατ, 51 φυὶΐδ υἱγίαϊθ οἰνθυδ 
8118. δηϊθοο] ας, πᾶπὶ δὶ 4818 τἰπῈ8 δίοσιππ οπιηίαπι, οὶ ἰῃ δἀπιϊηὶ- 
εἰγαϊϊοπε γεὶ ρυδ]ίοδς Βοπὶ βυπῖ, δἷξ οριίπιαϑ, ραπεδ Ἀυης 6686 δΙδὶ- 
τίοτν εἰ ροϊεϑιαϊοτη ορογῖοϊ δοάθτῃ ἰῃγθ. ἘγρῸ δὶ οἱΐδιη ρ6π68 τπαΪ- 
ἀτϊυδίπεπι καταπναπι ροϊδϑίαϊεπι 6686 οροτγιοθῖ, ργορίεγεα 4φαοὰ τη] 
Ῥίαρ ροϑεῖπι φαδηὶ ραυοΐ, οοπϑε 68 6δῖ υξ, 81 ὨπΏ8, δαὶ ρίατοδ ααΐ- 
ἄδὰ ὑπὸ φεὰ ραϑυοσίοτξβ τπ|]1ἴ8, Ρ].}5 ροϑοῖηξ 4ύδπι 4]1}, ρθηςβ πος 
Ῥοιίυθ 4υδπὶ ρεῆεϑ τπο εἶτ ἀϊπδὶπ δαγηπιατα Ροϊοσιαῖεπι 6886 Οροτ- 
θαι. ἰαδς ἱρίτοτ οἰπηΐα υἱάθητιτ ρ᾽αππι ἔδσεγε, μόγατι Βηίθτα εἰ 
4παϑὶ ᾿ετιηἸπογπι πυ]]ὰπὶ 6586 γεςῖαπι, ΕΧ 400 ἢ δα ηπϊάετι ταὶ ρῃ- 
Β]ΐοδα ργϑθεῦϑα δὲ ἱπιρειᾶγε, δ[108 δυΐεπι οπηπδϑ 500 ἱπηρεγῖο δι 8- 

30 οἵοδ 6886 ροβῖαϊαπί. πᾶπὶ δὰ 6085 4ῃὶ τἱγιπ:ὴϑ ποτηΐης ροδίαϊεπε 86 ἴῃ 
τὸ ρυΒ]ῖςα δαἀπιϊηϊδέγαν ἀα ἀοπιΐπαίιπι δἴχις δυοϊοτίξαϊατα οὐ πο γα, 
δἰ τοῦ εἰ δὰ εο5 401 ΟΡ ἀἰν 185, ροϑϑιῖ ρἰθθ8 δὲ πιυ]πτπάο ταῖο- 
πότη δ ἦδπι ἰυδϑίαπι Ορροόπεγθ. πἰ 1] δπῖπι οὈϑῖδὲ φαοτηΐπηδ Ἰρῖετγ- 
ἀυπν πηα] ἰϊαἀο ῥϑαοΐδ οἱ τππϑ]ῖοῦ δἷξ εἱ Ἰοςαρ  δεΐοτ, ποι πὲ δἰπραϊί, 
δεὰ οἱ οοηΐεγιὶ οἱ υπίνοτοὶ. αποοῖτοα οἰΐω δὰ ἀυδὶ διϊοπεπι εἰ 
αυδεδθοπ τη, 4πᾶτὰ Ῥγοροπαηὶ αφυϊάαπι, ᾿ἰςοὶ μδο πιοάο γερο θηῆο 
Οσογογα. ἀπθίϊαηξ Ἔπὲπὶ ποπθ}}} οἴτατα δογὶρῖοτ Ἰορὶς, φυὶ ἰεξοι 
Τρίϊιπδϑ ἔεγγε νεϊϊτ, ἴῃ Ἰερίρα5 δογίβεη 8 ἀπ ται οτι τι ϑἰϊογαπι δα 
Ρἰυτγίαπι ἱπιυογὶ ἀθρεδῖ, οι ἰὰ φυοά ἀϊοῖηπι δϑὲ δυθηΐϊ.. τοΐστῃ 
δυΐετπι ἰοτγίδ886 διπιεη ἀμ πι οϑὲ. ἰογίδϑϑε υθγο 1ά γϑοϊῃπι εϑῖ, φαοὰ 
δὰ ἰοϊϊπ9 εἰν Δ 5 ἘΠ αἴθιη δὲ δὰ τοπὶ οτηπΐαπι οἰ ΠΊ ΘΟΤΩΙΔΌΠΘΤΩ 
εἴ ΡυΡ]οδπι ροτιϊπεῖ. οἷνῖβ ροῖτο δδὲ σοτασηυπίϊοεσ φοϊάεπι 19 αυὶ 

129 ἰπυρεγαη αὶ εἴ ράγεινάϊ δὲ ρατίϊσερθι ἴΏ ἀπαυδῆπε δυΐειη τα ΡΒ] οα 
ἀϊδοιν 5. ἃς αἴνογόπθ δαὶ; ἴῃ ορίϊπα ταγο ἰς φυΐ ροϊδδίαϊειι μαρεῖ 
εἰ σοποὶϊαπι σερὶξ ράτεπαϊ οἱ ἱπηρογδηάΐ, ργοροϑίϊα εἰδὶ υἱῖδ εχ υἱζ- 
ταῖς ἀερεπάβ. οἱ φαΐ δαϊεπι ἀππ8, δυῖ Ἴ φυϊάειπι ἢπο, ποῦ ἴ8- 
τη ϑῃ ᾿ϊα τηη]εἴ οἱ ἰυϑέατῃ οὐν κεῖ τπορτ πάΐπ οι Ἔχρίεγε ροϑείηξ, ἰδὰ- 
ἴορογε δἰτἰ5 δηῖεςθι]απὶ ργδεϑιδηξίδ δἴψθε Ἔχϑορογαππᾶ υἱτίυ δ, τὲ 
δἰϊοσαπι οχαπίυπι πάπας Υἱγῖπϑ ἤβαθα ροϊεηξία εἶν! 18, δἱ δίας ρίυτει, 
οατα ἰἰ]ογατα υἱγῖαῖο δὲ ροϊεπιία δἱξ οοτηράγδη ἄδ, δἷπ πἀπα5, οαπὶ {1 π8 
ταπῖυπι, ΠῸπ ἴατα δὶ βῶπε ἴῃ Ῥαγ ΣΡ οἰν!διῖ5 ποτηογδηάΐ. ἱπίαγία 
Εἰπ αἰβοίεπίιτ, δἱ δεχυδ]α πιδγετὶ ἱμἰοαθυπίυτ οἴ ποῖα δτηρ ϊογα, 

10 αἱ ἰἀπίορετγε δἰπϊ υἰγίαϊε οἱ ροϊεηιία οἶν!]! ἱπδεφαα]θς ἃς δαρετίοτεδ. 
ῬΓΟΡΔΡΙΙς επὶπι οδὲ εἰιτν αὶ [8118 δἰξ, ἀδῆπι φαεπάδηι 6866 ἱπῖετ μο- 
τοΐπε8. 6Χ 4πο ἱπιε]]ίρετε ἰἰςεῖ εἰ τοῖδπι ταϊίοπϑαι ἰερατη ἔεγεπάδ- 
ταπι δα δεψια 68 οἱ βδῆδγο δὲ ροϊθηξία γείογγίὶ ἂὸ ρεγίϊπεγε, ἱπ 18 1εϑ 
Δυϊοπι νἶγοθ ἰεξεῖι ὨΟῚ 6886: ἱρ5ῖ ὁπῖπι δῃπι ἰ6χ. δἴδαπηη τ ἀϊοα 5 
οἷ φῃὶ οοποῖπ ἴῃ 608 ἰεξεδ ἔδεσγε: ἀϊςεγθηῖ δπΐπι [ογίαϑϑε αυοὰ 
Αππθθεποϑ αἷὲ ἰεοῦες ἀϊχίϑες, ογαϊϊοποπι ἐπ σοποίοπα μα παρυς 
Ἰδροτίθαβ, εἰ αἰ οπιηον δου λ]α ΟΡ παγεηῖ ροϑιυ]δπεῖραθ. χαδρτο- 
Ρῖετ εἴ ἀεοογπηπὶ οδἴγαοίϑτηαπι, [ἢ εϑὲ Ἔχϑὶϊίυπι ἀδοθππαὶα ρὲ τοϑῖδη 
εἶπα ἡβλοδίοια, 686 εἰν ϊδῖοδ ἰπ χυϊροδ Ροραΐα: τογῶπα ροϊϊτυτ, ργο- 
Ρίετγ δυϊυϑπιοάϊ οαθϑαμα, μδθ δπὲπι πιδχιπηε Οτηπίατα ΚΉΠΚ ΜΕΝ 

20 ΒΕΡΙΡΗΝΙ τἱάδυϊατ. ἰἴδφας αὶ υἱάθραπῖοσ ροϊεπῖῖα ἐχροίϊεγε ργο- 
Ῥῖεν ἀϊνὶ τα ἀπὶ διϊσογατι του! ἐϊτα ἀΐπεπη δι αἰΐαϑ δἰ απ μ8 υἶτϑϑ οἷ- 
Ὑἱ]ε8, ε08 δβχϑί!ο ἀβοθπηδὶῖ ροτ ἰδϑῖδα ἰδοΐπτα Ἔ μαῖα με]! εραπὶ εἴ 
δὰ ἀεβπηίτηπι ἴοπηρῃ9 6 οἰνϊϊαῖε δυταπιουθθαπί. [ἀρ α]δπῖωγ δηΐοτα 
εὐλὰπι Αὐζοπδαῖδα Ἡδγοῦϊοη Ῥσορξογ ἴδίθπι σδαϑαπὶ γα] 4αΐθδε: πο- 
ἰαΐρδε αὐτὶ Αὐζο παυΐπι εῦτα οῦτῃ Αἰ 8 υθῆογα, αἱ ἴοπξο ἱπίδγυα!ἶο 
«δεῖογοϑ νεςῖθγαβ δηρεγδηΐει. ααοοίγοα αἱ ἱ 4πὶ ἐγγδππίετῃ οοη- 
δι πιφας φαοὰ ἀεήϊι Ῥετίαπά ον ΤἬγαογ θη] υἱαρογδαῖ, ποῦ δυὴὶ 
ἐχὶδιϊπιδη ἀϊ δἰ πη ρ]Ἰοΐτος Ἰὰ τοοῖε γεργεβεπάογθ, δἷππὶ ἐπίμπι Ῥοσίδη- 
ἄταπι πἰμ}] ΣΠὰπὶ φυϊάοτα οἱ ϑαπεῖο 4αὶ πιῖϑϑαδ πογαῖ, ἄς δὸ φυοὰ 
οοπδυϊεγεῖαν, τϑοροπαΐοδε, δε δρίοδϑ δτιϊηεηῖο ἀθηνοπὰο φοβεῖεια 
δἀκαεηῦδδδε. ἐχ 400 οὐτὰ εἷμ8 ηαϊάειη χυοὰ αὖ 1|10 βασγεῖ σϑαδασω 
τη εἶυ» ἱρποτγδγεῖ, ἰά δοῖεπι φαοὰ ποοὶ ἀϊϑεοεῖ τεπαπεδοδεῖ, ἰη:ς  ]οχίδδα 
ὙΒτωγΡαΪαπι υἷγοϑ δξτερίοδ οἱ Ῥτγϑεοίδηϊεθ ἀς τρϑάϊο 6866 το] επ- 
ἄοα. Βοος οπἷπι πὸπ νόίατι ̓ γτᾶππ ἐχρεήϊτ, πες μος ἱγταπηὶ ἴδη- 
ἕασω ἐδοϊυπῖ, δ6α 91π}}}19 εἴαπι ἰὰ οἰ κατο 5 οἱ ἀσπιοοτγδεῖῖδ τοῖο 1ο- 

οὔτι Ἀδρεῖ. πᾶσι οἰνίατα Ῥ6Γ ἐεδῖαπι 6 οἰνδις ρεϊ δ ἀοταπε τϑῦο 
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(οϑεγβοίετωσται ἀρρ δἰ ἰδηξ τες) ἰάετω γα]δὲ φαοἀανοπιοᾶο αἶψα ἴη- 
εἰάεγε δο ἀεουγίαγε ρδιιῆδϑ υἱγία ργδεϑιβπῆρυσ, δοϑαθδ δοΐαπι γεγ- 
ἴογθ ἰάβεγθ. ἰάθστα δαΐθω ἰδοίαπι εἰΐδηιν ἰβ οἰτι ΔΉ Ρα 8 οἵ σοθιῖθαϑ ἱ 
Ῥθπε5 4109 δητηῖηδ ἐεὶ ροϊεϑαδ, Θχεηρὶΐ ρταῖία ΑἸμεπί 568 ἰῃ 88- 
ταῖϊδ εὲ Ομ 16 εἰ μεϑθῖ1δ: πᾶτὰ ὡδὶ ρτγίπηθμι ἱπιρ ον ςοιπροῖον [αεταπῇ, 
Ῥτϑεῖου σοπυθπῖίοηδα εο5 μητη 658 γεβἀϊἀδγυπὶ ἃς ἀερτγεδβεγαηξ. ἴδια 
τεχ Ῥεσϑαγατη Με 5 εἰ ΒΑΡ υ]οπὶϊ5 οἱ ποῃηυ}] 8 Δ} ἶ8, [15 σαὶ τηδοτεα δ 
ἐρίἴας ξεγεραπῖ δο πο δἰϊφυδπῆο ἱπιραζίατη οδείπαο8θηξ, 586 ρε- 
ΒΌΤΩΘΓΟ Υἶγα5 ὑπισηίπυ αἴφας ἀτηρυΐαν!ξ, 4ιδοϑιῖο δαῖοιῃ ἀπτες 
Ροσὶτα πθίνεγϑε δὰ οὔνπ8ϑ τοὶ ρΌ]ἰςας δἀπνπὶοίγαπάδε [οττηδϑ, οἴΐαπα 
τοοῖα8, ρεγϊπεῖ. πᾶπη 686 δᾶη6 486 α γεοῖϊΐ6 ἀοΠοχοττιπὶ ἃς ἀθεσ- 
τατυηῖ, αἰ} δῖθαι ρυϊναΐατη δροοϊδηϊθθ ᾿ος ἀρπηΐ: νδγυπίδτηθῃ ἰπ 119 
4826 υἱξ δίοπι τοὶ ρα ϊοαα ἰπια ποτ, δοάδιη παοάο 9ὲ γε μδϑεῖ. 
Ἰοδῖ δυΐετν μος ἱπιο! ἴξαγα δἰΐαπι ἰῃ ἃ]118 ἀγιλθυ8 ἂς ϑοϊ διε", πδσχα 
πδαπο ΡἱοἴΟΥ δηΐπιδ] 8 ρ δια 6586 τηδίογθπι δἰηδξ χιᾶτι ρατίϊπτη ἴῃ- 
ἴ6Γ 86 ΘΟχπτ 6 Π808 δὲ ςοπυδηϊεπῖα ροδταϊδῖ, ης δἱ ρῃ]ο τ υάίης 4οϊ- 10 
ἄεπι ἐχοο αὶ; πεαθα ἠᾶνΐππ δδν Ρυρρίτα αἰΐατηνε παυΐ8 ραγίεπι 
ΓΕΪ χα ἰυδῖο ταρίογετο 6686 ραϊϊδίοτ; πϑαὴς Ἵβοτὶ πιδρίϑῖοτ δῆσαι 
αὶ νοςἷδ ϑοπῦπι πηαίογειι δἰ πη} ]ογθτι απδιη σμοσαϑ πίγοτθαϑ οἀδῖ, 
ἴῃ ομοόγαωι χϑοὶρ᾽δὶ εἴ στη 60 88 }16γα εἰ οαπῖαγα δίπαῖ. ἰϊᾶφας πἰμὶ} 
οδϑῖδι χαοχηΐπηδ ργποῖρεϑ 80 }ὲ ἱπυρθγαηἴθϑ, 4πο8 Ἱποῃᾶγοθοϑ δρρεὶ-. 
ἰδηὶ Οταςοὶ, μᾶς χφυϊάεπι ἀ6 οδῆδϑα τοὐπὶ εἰν λθα8 σοποοτάεηξ δὲ 
ςοποίπϑι, δὶ, οατα Ριορτίηπι δοτγὰπι ἱπεραγίατη εἰν δε] θ}8 ἈΠ1}6 δἱῖ, 
Βος ἰαοίδμι. χφαοοῖγοα ἴῃ χοἰ θτιϊ86 ἱποοπιγουθσοῖσ, οἱ ἀθ χυὶθ 
ἰπῖεγ οἴππδθ σοηγθϊ, οἶν! ας φαοάάρηι ἴθ ὁ Βαροῖ οδιγδοίοπιὶ Ὁ Ψ 
Ρταθϑῖδι ἰβίτυγ Ἰαϊοσειη φυίάοπι 6 ρὶδ δίαξϊπι ἃ} ἱπίεῖο γεὶ βῃ ] σαι 
καπιϊηἰδίγαπ ἀλθ ἔοιτηδιῃ τὰ οοποίππαγε, αἴ ποὴ Ἔρεαῖ 1ΔΪ1 τετμςαΐο: 20 
οἷη [οτὶε δυθποσῖς, δεουπάβ πανὶβδιῖο δαὶ ἰ4}} συδάδιῃ τηεαϊοῖπα δά- 
Βἰδίϊα δδᾶῦδγε οοπατγὶ. φυοὰ ἰπ εἰν δῖθα8 πο ἄορ δξ: ποι δπΐτ δπδ5 
ταὶ βρη ]ῖο86 δἀπιϊπἰϑγαπάδε ἔοτταδςε 1] δῖοι ϑρεείδραηὶ, δ6ἀ δ6- 
ἀϊιῖοϑε οϑἴγαοίδτη!θ αἰ ε Ρδηΐηγ, ἴῃ ταὶ ρΌΡ]Ιοδ6 ἰρίτατ δὐἀπιϊηϊδιγαη δε 
[οττηΐ, φῃδς ἃ τεοιϊ8 ἀεἤεχογαπῖ, πος ρτίναϊπι ἐχροάϊγε εἰ ἱποϊατα 
888 δε βιζαδαι εϑῖ. ἰοτίδεβε υθσο δἴίδπι ΟΝ δἰ οἰ τοσ εα86 ἴν- 
δῖἴιση, 86 ἰός αυϊάοπι ΟΡ δοηγατῃ οϑὲ. δεὰ ἱπ οριϊπία γοὶ ρηλ]ῖοας δά- 
πήπἰδγαπάδε ἔοσιπ πιυ ἴδηι παρεῖ ἀπρ Ἰδιίομ πὶ δὰ ἐχρ]!οαπάπτα 
ἀμ ῖετα, ποῖ δἰνσίϊ ἔῃ Δ] Ι4ῦο δἰίογατα Βοποσαπι ἐχςθ] ]οπεῖα (νογοὶ 
εταϊία τἰσγίμπι εἰ ἀἰϊνιαγοτα εἰ δταίσογυτι πιο εἰ τι αἰ πἰ8), δεὰ οἱ χαὶν 
οχειϊϊογὶς φαὶ υἰγίθιθ δἰ [8 ργαθϑῖει, φῃϊα δἷξ ορὰφ ίδεῖο. ποῦ οπίτα 
ἴδτη αἀἰχοτίπὶ ἰδίετι υΐγοτι 6866 εσίξεπάμπι δίαπ 6 ραϊτίδ ἐχϊεγηῖ- 
πᾶπάθπι, πε4ις σὑθγοὸ ἰδἰϊ Υἶγο ἱπιρθγβηάυσα: δίπηι]α δηΐπι [ποτὶξ δῖ- 30 
4ῃς εἰ ἱπιρετία ρῬαγιϊδηϊθϑ 8ὲ ἴουΐ ἱτπιρεγαγε ροδιυἰδγοηῖ. τε σπῦτα 
ἱεῖτισ εδὲ (φῃοά νἱάδιαγ ἴΐὰ σοπιρδγαυπι 6898 πδίωγω) οἴ οἴππ 68 παῖς 
υἷϊιτο ραγεδὺξ ἂς ᾿ἰρδηῖογ; εἰ φυίάσπι ἴἴὰ αἱ ἴΔἴ66 Υἱτὶ ἴη οἰνέ αν 
οἰπὶ ρογρειι τοξοδ. 

λά, Ἑσοτίδιδε δαϊοιη Ηἷς ἐχροοϊτῖ α]ἴο ᾿γαπεῖγε εἰ ἀς γεξῃο οοῃ- 
οἰάετατε υϑγυπὶ εξ. ἤδπο δαῖτ γοὶ ρΌΒ] δα αἀπιϊπίεῖγαπ ας ἴοτ- 
τοϑῖρ ἴῃ γαοιΐϊβ πυπιεγαυπήἦδπι οὐδὲ ἀϊςίπιϑ. υἱάδπάππι δαΐετα δδὲ 
πἴγηζα ἐχρεήϊαϊ οἱ εἰνίτδτ δὲ τορίοηϊ, πῃ 4υδ ἰαϊώγτιπι δδὲ αἱ οτηηεϑ 
Βεῃε εἰ βεαῖε υἱναπῖ, γεβὶϑ ἱπιρετίο ρᾶγεγθ, δὴ ἃ]ΐα δί'πα ροῖίπ γεῖ 
Ῥυβ ίοδς δἀπιϊπἰδίγαπάδε ἔοττηα αἴ: δη ΑἸ χαῖρ α8 τερα]! ἱπιροτῖο ρᾶ- 
τεγα οσοπάσοκι, Αἰ φοῖΡας ποι οοπάσποει. δ6ἀ ῥυϊπιοπι ἀἰϊγίβῖο ἂς ἀ:- 
ϑποῦο τερπογτι ἰδοΐθη ἃ εδὲ, υἱάδπὰυπιαας πἴγαπι δογαπιὶ κου: 
πηθπὶ δ[ῖ, δη ρίηγα ξεπθῖα ἀΐνετγεα, ἴδοι ἐριογ δος φηϊάειι δὲ ἰη- 4285 
τοι ξογο, σοτηρίαγα 6886 ΓΟβΠΟΓΙτα ξαπογα, ΠΕΖὺ6 Οπιπίιτι ἱηρ οσὶὶ 
πιοάυτν 6856 Ὡδυτν. ταὶ ρα] οδα δπΐτι δἀπιϊπιοεϊταπάδς ἔοτταα {πὰ 
πἰασπίοτ μαςεαἠδετοοπὶῖ, νιὰεῖυσ 116 χυϊάθαν 6886 ΓΕρΉΏτΩ τηαχίτηθ 
τορπογαῖν δογαν 4086 ἰοβιίπια δῃπὶ: ὙΘΓΌτα ρθη66 γοβεῖι ΠΟῺ δοξ 
δατοῖθᾶ γεγατι οἸπηΐητι ροίεϑῖαδ, 8εἀ πδὶ εχῖτα ἤπε8 ἱδοοήδετη ποθ 
Ργοάϊενι, ἀωχ οἱ ρυίϊβοερδ δδὲ δογτῖι 4086 δὰ Βεϊ απ ρογθομξ: 
τϑεῖεσεδ γοὸ ἀἰϊγίπβε γερίθηθ πιαπάδῖδα δπηϊ. μος ἰριτατ γερηπτα 

γηϑῖατ δδὲ ἱπιρεσὶ! τα ]ἰτατῖϑ, οἷα φαοὰ οδρίϊπεπι ΒΕ} ἀποδθ δημιτοᾶ 
οἰδϑῖδῖε ργδεά εἰ, εἴσθχας ρεγρεῖαὶ. πεοεὲϑ δηΐπὶ ροϊδείαϊοχῃ πΠΟῊ 

ζμμεὶ ηἶδὶ ἴῃ φμοάδηι γοβηο, φαοπιδἀποά μι ἀρὰ ἀπτ4ποι ἴα Β6]- 0 
Ἰλοἰ8 ἀχρεἀϊοπίὶθαδ, ἰεβε εα 4θδα οδδὲ ἴῃ τρϑηϊρης εἴ δγγηΐθ ροοὶϊα. 
υοὰ ἀεοίαται Ἡοτοεγαο. ἀν πρυμα πὴ επὶπι τα] εἀϊοῖα εἰ οοπἴωταε- 
1128 γε ΒΟγΌτ ραϊϊοπῖετ ἀπ άϊεθαι ἴῃ οοποίοπίρπε: δχῖγα οοποίοπεμι 
δυΐεῖα εἰΐδειι πεοδη αὶ ροϊεσίδίοια ΠἰΡόταμ αἴυθ ἰηΐοξγαπι Βαδεραῖ. 
εἷς δπΐτη αἱ. 

Νπυδὴ 
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4ποπὶ ἰσῆρο ἃ ραβπα δὴ παν ἀϊεοεάογε σεσηδπ, 
ποὺ ἴδιπδη {Π|ς ἰάεο γοϊαογει ἔακιοδε οδπεσαιδ 
86 Ρυϊεῖ. 

εἴ ἰΡῖ: 
ποτ 8 τη 6 Ῥ6Π68 ΓΟ γίηπι δε εἴ ϑηγαπια ροϊεσίαε. 

μος κίϊαγ ππᾶπὶ γοξπὶ ρθηὰδ δϑῖ, παροτγίατα ΒΦ ἢ} ρὲγ τοΐαπι ν᾽ ΐδτα. 
αἰᾳθς Ὠογητῃ αἰΐα ευπὶ πεγεάϊταγία ΟἹ χιδοὶ ξθμ]α, αἰΐα ορεῖγα εἰ 
᾿ΗΑ ιρδ ῥα ΔΙ τ γίο δὸ δαζίγαρίο πιδηήατὶ δο ἴα. αἰϊα ἃ οδὲ ργαείεν 
ὁ6 πιοηδγο ἷδὰ ζοπαϑ, οαἰ τη οαϊ τορτα ϑηπὶ ἁρπὰ ἀοπηι]]ο9 Βαγ- 

Ῥαγοβ. βαρεηὶ ἃπίεπι μδες οὐπηΐὰ τὶπι εἰ ροϊοβίδεθε τ γαπτιῖοο ἵπῃ- 
Ῥεγῖο ρευδιτοὶ στὰ ἃς βΒηϊπιδπι: γαγαπίδτηθη ἰδρὶ δῃπὶ σοπϑοηΐδηεδ 

40 εἰ ραΐδετηα. πδῖι Ῥτορίογοα αποά οἱ βαγβατὶ ππουῖβθπα δυῃς δου ]ϊο- 
τῖθ8 ηυδτα Οταθοὶ δὲ Αϑἰδηΐ 4υὰπὶ Ἑβτορδεί, μοτῖϊο ἱπιρογίστα ρεγ- 
ξοταπῖ, πεᾷπε μος αἰΐα εχ ρᾶγίε δεβτε ἰδγαπξ. δαπὲ ἰρίτον μᾶθο τα- 
ἔπα ᾿γτϑποῖοα Ῥγορῖδυ δίεισι Ἵδίρδτη; οἱ ἔδιιδῃ δι ἰϊἶα ἂς ἱπῖα, ἴππὶ 
4υῖα δυπὶ ραϊγῖα δἴσυε δύὶϊβ, Ἐπτπι 4αΐδ Ἰερὶἴπια. οἱ γοτο οπδιοάϊα 
τερὶδ εδῖ, Ποη τΥγδπηΐοδ, ρτορῖογ δᾶπάδιῃ οδυβαπι. γοβθδ ἐπὶπι βεριὶ 
οἱ δραϊϊ Θ0η1 ἀττηΐ 98 οἰνῖππι, ἴγγαπηὶ Ἄχιοσπογαπι, ἢ σηὶπι εχ 168 
εἰ Βοπιηϊθτιϑ δροπῖε ραγεπηρθον, μὶ ργαθῖετ ἰεξεῖη εἴ ἰαν εἰ5 πρα- 
ταηῖ: ἰἴδατια 1} φαίάδαι ἃ οἰγ! 5 δεςερίδαι, Εἰ δαῖθαι ἰῃ οἶν εϑ οοπι- 
Ῥδταῖδπι βδρδοῖ οογροτί εὐσοάίαπι. ἀπο ἱρίταγ ϑηπηὶ Βᾶδο πιοπᾶγ- 

30 ΟΚίαγητι ἕεπετγα, δα ρόττγο δὲ, σῃοά ἀρπὰ ρτίδοοϑ τδβοοϑ Υἱρεὲ- 
Βαῖ͵, 4005 Δεδυπιῃοίδδ δρρεὶἰδηϊ. οδὲ δυΐοπι μοΟ τποπδγοῆϊδε ρθη 8 

8 Ὑγγαπηΐβ ορϊγα, δδὺ δι ϊγαρίο εἰ οοηϑόπϑι ρορῃ]ὶ ἀεἰαῖδ; χυδς 
τραγίςα ἱγταπηίάς αἰζίογε ἤὸπ 6ὸ ηποὰ πο 95 Ἰερὶ σοπβεηῖα- 

Ἔα, δεὰ δὸ ἰαπίωτι αυοά πο δὶ} δΥἃ πεάτα ραϊγίᾳ. Βοσ δηῖθτη 
ἐπυρευίαπι οτπεραπὶ ΑΠ11 ρετ ὁπίπετη νἱίδπι, Αἰ ἢ ἀδαιο δ ργαεβηί τα 
τατροτγα οἱ δὰ οετγῖαβ γο γεγεπάδ: τεγθὶ ϑὐφάνεις τλνϑδεῃ ἃς ἰερε- 
ταῦὶ χαοπάδτηι Νγιδηδοὶ Ῥιτιδοππι δἀγδγθηϑ Ἔχϑαΐεβ, φυότιπη ἀπ- 
(68 δχαπὶ ᾿Απεπιθηϊάθβ οἱ ΑἸοαθας ροῦία. ἀεοϊαγαῖ ααῖεπι Αἰοδοιδ 
ἦπ αποάδπι ΟὈ]χαο οαυτηῖπα (δοο ΐου Οταθοὶ ποταϊπαηι) Ριττδοῦπι ἃ 
Μγιυϊοπδεῖθ ἐγγαπητιπι 6996 ϑαπιρίθπι, εἶδ δηΐπι σἱἶο υογίῖς, φποὰ 

δ Ῥυμδοῦπι ἃ Βαπα]1 εἰ τοΐϑογα ραϊτία παΐστῃ ἰεπίδ εἰ ἰη (61 οἷθ οἶνῖ- 
18:18 ἱστάπηστα ογδαγπί, ἐοπβτερδιὶ ἐπτα ἰδαάίρη8 ἰὰ οδοππι ἴογεπ- 
εξ. δε ἰξιταΓ τπιοπαγομίαθ δὲ δυηΐ εἴ δαπῖ, ργορίεγεα τα βηπὲ 
Ὁσταππίοδε, Βογὶϊθ8 δἰ ἀοπιίπογτπι ργορτγίαε: 8δε4 αΐα δβαπὶ οριϊναα 
Ῥορηῖίϊφαθ δαϊίγωρίο ἀείεγωπῖητ, δὲ φυΐα 'ἰπ γοϊππῖδγιοϑ πϑυγραπίηΓ, 
τερᾶϊεβ. ηδτῖῃπι δπΐθτι βθπτι9 τη ΠΑΤΟ ΒΔ γα] 15 σοτηρ  δοτίτυν 1]- 
[68 φαδε ξαπιροτίβυβ Βογοὶςΐα Πογηδγιπε, φυΐδτα ρορὰ]} ϑροδῖε δια 
Ῥδγεβαπῖ, φυᾶεαυς δγαπὶ ανίϊας δὲ ραϊγίδα δὲ Ἰδρτεῖπιδθ. 4ηΐα δπίτω 
ΡΝ ἀδ ταυϊεκπάϊπα Βὲπα πιϑυῖὶ Γαΐδβοηι νοὶ τγαλεπάϊε ἀτιῖθης τεὶ 
615 ξεγθηάϊα, δὺς φαΐα ἀΐθρεγδοβ σοπρτερασβοηξ, δαϊ αυΐᾶ δοΐατη 

δξταπιαῦς ῥτδερυ 986 πῆ, ταβθϑ ἃ γοϊπηίαγιῖθ ΟΕ  Ραπίατ, γορηππιχοα 
φυοὰ οβεἰπαοτγαηξ, δυΐβ ᾿ἰθογῖϑ ἂς ροϑιεγίϑ ἰγαάθθαπε, δγαὶ δυῖοπι 

10 Ῥεηδ8 606 εἵ πωρεγὶὶ Β6] οὶ δὲ δαογιβοϊογυτη, χφυδὸ τοοάο δά 986δγ- 
οἴστη ρᾶγῖθϑ ΠΟῸ ρδγι παρ δηξ, αὐριβγίατα δος Ροϊοϑ:8ϑ:; ἔὰπὶ ργαθῖογ- 

6ἃ σοπίγονεγϑῖαϑ ἀἰδοερίαθδπι, μος δαΐεπι [βοίοθαπε ἰδ ἰαταῖί δ] 
ἱπὶαγαῖι. ἰαδίαταπάππι ρόττο γαῖ βοορῖτγι δι δτῖο. τορεϑ ἱρίϊατ φαΐ 
Ῥτίδοῖα ἰϑιαροσθυδ [ποττιηξ, δἰ γα8 πυρϑηδ8, εἴ 685 4π86 ἀρτὶ βπίβυι 
ΘΟΠὨπεραπίαγ, εἰ δὰ8 4186 εχῖγα ἔπεα ἱπιρατὶΐ ραϊορδηξ, ρεγρεῖπο 
τοοἀεγαθαπίογ αἴαθ δήταϊπίδῖγαραπι, ροβζειίαϑ δαΐοπι ραγίϊπι δαγτπι 
ὁροης 8π8 ἀἰπι  ἰοπιῖρυν γερίϑαθ, ρατεϊπι Ῥ]ερς ἀειγαμοηῖα, ἰπ δἰ τς 
χυϊάεαι οἰν᾽ ταίρι ϑαοτί οἷα ἀππίαχαϊ τορῖρυ9 γϑϊοῖα δυηξ, ἰπ οἷϑ 
γΈτῸ ἰπ φαϊδς πιογῖδο γεβπηπι Δρρεἰἰατὶ ροϊεγαῖ, Ὄχέγα τερηὶ ἤπδ 

20 τοὶ ταὶ ταγῖθ ἀπηίαχαὲ ργποὶραῖπτα οδεϊπεραπῖ, τγερηὶ ἰρίτητ Βαθο 
δῸΠῚ ξόπεγα, Φπδίϊηου πύπιδγο, πῃπι αποὰ υἱραῖ Πογοὶςοῖβ ᾿ετηροτῖ- 
Βα. ἕος δαΐεπι ἴῃ 608 χιΐάδπι ναίθραὶ φυὶ ἐροηξα δ ἱπιρετῖο ρὰ- 
τοραηῖ, δεὰ δὴ γε ςεγίαβ ὡς ργβεῆπίϊδβ: γοχ δπΐπὶ δγαὶ ἱπαρθγαῖοσ 
εἴ ἱπάοχ εἰ τεταπι ἀἰνίπαγωπι ἀοπνίπηϑ αἴχτο ἀγρίτογ. ϑδεοαπάτπι μᾶτ- 
Βατίςοπι: Βος δηΐετη βοητ] 6 ἐπιρδυίαπι 6δὲ, Ἀουῖϊδ, Ἰερίἴππππι. ἴοτς 
ἴπτο χῃοὰ δοογταπεϊίασα ποπϊπαπῖ: μος δηΐεπι οδξ ἐγγαπηὶβ ἴῃ ὁΡ- 
ὕοηε εἴ φυΠταραιίοπδ ρορυὶὶ ροεΐίᾳ. απαγίππι δεὶ 1,δοοηίουπι: ΒΟῸ 
καῖοπι εὐ, αἰ 5ἰ τ} ]]εἰτοτ εἴ Ρϑηοὶδ τογθὶδ ἀΐοδτη, ἐπιρογίππι ταὶ ἰϊδγο 
Ῥεγραΐυσπν. μδες ἰρίτατ Ἀθς πιοάο ἱπίθγ δὲ ἀϊξζογαηξ, φηϊπίατ δα» 

30 ἴετῃ τ τ; βοηη8 Θδῖ, στη Ρ6η68 πηυη ΟἸΠΠἶΠΠὶ ΓΟΤΉΠὶ Θϑὲ ροίοοῖαδ 
(φιεπιδάπιοαπι ππαχπαθαια κεπς εἰ Ὡπαφύδθαια οἰτίταϑ τοὶ ρα}]}- 
686 οοιπρο9 εἰ ἀοπιΐπα 6861), ψῃοὰ τεβηππι τοὶ ἔδυ Πατίς δά ποἑηὶ- 
εἴγδη ἀδε γαϊοπθτη ἀθροσροπα εἰ ογάϊωρ ἱπιϊτοῖατ, χαειοδάπιουτα 

ουΐτα γεὶ ἰατα ματίν ἐπετιὰδς ῥγοςαγαῖίο γοίπατα χαοάδαπι ἀοιτοε οεΐ, 
εἰς τερηατι οἰν δδ δὲ ροπεὶδ πμὶϊ8 ἀξ ῥἰυτίπται ἰσεῃ ἀάγατ δἰχαδ 
ἀπο εἰ σίγαη ἀατύτη ταῖϊο εεῖ, 

15. Ῥῦο δαυΐεπι ἔεγε δαπὶ τερηὶ ρέπογα, υἱὲ ἀΐξατα φαοὰ εεπο, 
ἀς φαίη ςοποίἀεγαπάυμη δῖ, μος εἰ ],ἀσοοίοσπι. δία εηΐπῃ ἱ ποῦ 
οπιπίδ, δὲ σογία τουϊτα ἰπίογ δος ὁπηὶ ἱπξευίθοῖδ, πατὰ τοὶ ρδυῶο- 
τῦπὰ ΓΕΓΏΤΑ μηδ γερδδ δδὲ ροϊοεῖαϑ δα ἴῃ ΤΟΡπῸ ἱπέορτο εἴ τοῖς 
οπιθέθος πιπμογ9 ἀρϑοϊαῖο, δοῖ ῥ᾽ υστίατι φυδῖα ἐπ βοοκίοο. 4θαγθ 
π᾿ ἀπορτε ῥτορεπιοάππι οτοπΐδ 4υδεϑιϊο ροδίϊα δδῖ; φθοστιπι ππῦτα 
δῖ, πἴγυτα σπρϑάϊαὶ εἰν ἰδιῖραθ ππρεγαίογει δε Β6}}} ἀσοοπι ἐμὲ 
Ῥετγρεϊαυπι, εἴ ἤσῃς πἴγιπι ἐχ ΘΌΓΡΕ εἴ βόπεῦα δῃ Ἔχ οτηηέθτις ῥγο [280 
98 οὐταϑχας ἀϊρηίαῖε δο τἱγίπιθ, δη ποῦ εχρϑάϊδξ, αἰϊεσατ, υἱστπε 
πΌϊ6 δὶς ρδπδς ὑπσσὲ ΓΟΤΌτη Οπιπῖθαι 6656 ροϊεοϊαΐετα, πεοπο. ἂς Ὁ] 
ἱρὶττ ΒΘ. ἢ ὑπερδτῖο οοποίάδτγαγο δὰ ἔδρττα γαπομεη ροῦαϑ απ δὰ 
αἰϊχυδπν ταὶ ρυΡ]ἰοῶ6 αἀταϊπίείγαπ ἄς ἔογπνδτη ρεγίπεϊ: ἴῃ οτο 
ἐπῆαν γεὶ ομίως δἀπιϊηϊοἰταυ ἀδ6 ἰογηῖβ Ποὺ βεγὶ ροϊεεῖ; φῦλρε ἴῃ 
Ρτϑθβθηϑ πος οπαπιαδ. Ἰξεγ δηΐετι τοϊχαπο τορτιὶ πιο δ τεὶ ρὺ- 
Β᾽ϊοδα δά πη ϑιγαπάδς ρϑηπϑ δὲ. ἰἰδφας ἀδ μος οοπϑὶ ἀδγαη δατο εν 
οἱ ἀαπρί(ατίοποϑθ δὰ Ὄχρ]ϊοαπάππι ἀπο 1}68, αας 'π δὸ ἱπσπηῖ, βοτ- 
οπεγοηαο δὸ ρεγιγαοϊαπάδε σππὶ, οαραὶ δαΐοπι εἴ ρτϊποὶρίατα 4πδε- 
διἰοπὶθ 6εϑὲ μος, πἴγατη ὩΠ Ὸ 8. δἰΣ ΔὉ ὑπὸ ορίϊπιο νἶγο εἰνι ρει “ἐπα 
βεολίοπι βυ ογπατὶ ἂπ ΔΡ ορεπιΐ ἰθεῖθηϑ. χαὶ ἀτρ γαπίοσ εἰν τλῆθι ὦ 
ἐχρεάϊτε ἃ τεξε βηβεγπατγὶ, ἰἰἱ θχϊδιπιαπε ἰδροπι απΐνοτθθ ἰδπίαδα ἀὲ 
τενας ἰοφαὶΐ, εἴ ποη δοςοπιπιοάαῖᾳ δὰ δὰ φῃβα εὐθηϊπαξ ἱοετο. [8 
406 ἴῃ χφαανΐα αγῖς δα ἰΐ ἡπας βοτὶρία δῃπὶ ἱπιρέξαγα δι] τω εε96. 
οἱ ἰδ Αεργρῖο ροδὶ ἀΐετι ᾳφβαγίασα πιουέγε ἰἰσεῖ ταδάϊοῖβ: χαοάε 
παῖς 1ᾧ ἴσταρτϑ ἡπθαϊοίπατα ἤδοθτο σοπϑηϊαν, ὅπ0 ροτίουΐο ἑδοίαπι, 
ΡοΓερίοπαπι ἸΡΊαΓ 698 ΠῸΠ 6886 Π|8ῃ Ορ πη ατ τοὶ ρΌ ]οαο δάἀπείμι. 
δἰγαηάδο ἰογπιᾶπι πᾶς ἰπίογαθ εἰ 1οξ68 ϑεφυϊπς. ῥτορῖες εαπάθπ 
σδηδῶπι: ὙΘΤΙΠίδιπΘΠ εἰἴϊδαι ἀηΐνοτθα 1118 γα 118 αὶ οἰνηδῖες τλὸ- 
ἀοταηῖηγ δυρρεῖογα ἀθρεῖ, πιοὶϊις ἀπίοτη οϑὲ ἰά ἴῃ 4πο π}}} Ἰησππὶ 
δπίτηοττιπι τηοῖν9 ϑῖσχυε οἴξεοῖαθ, φύαπι ἰὰ οὕτῃ 7π0 Ὧπὰ πὲ ἐπὶ. 
αἴ ἰεχ φαϊάοιν οπιηὶ δἰ εοϊὰ ταοδῖ, απίτηυϑ δυϊοπη ΠαπΙκατ5 ΟἹΘῺΣ 
πιο ϑϑαγῖο Ῥευτυτ δι οπίρας σοποϊταῖατ, δε [ογῖδεες ἀΐχεῦῖς δῆ σαῖε 20 
γίγατα Βοηππι ρΡΓΟ 60 4ποά αἴζεοιθη: ποπ εαγοδῖ, ἀθ γορηα δἰπρι»- 
]Ἰατίθας ταὶ πὰ 5 σοησο αῖυγαπι φυᾶπι [δ ρ 88. πδεθῦθ ἐζήυτ δα56 ΦΈΜῚ 
ἰδίοτεπι Ἰαριπι 6886 εἰ ἰερει ε886 δογίρίδϑ, ἱπ ργοιαρία δεῖ, ποι ἴ5- 
πιδη γαῖᾶϑ, 18 6χ ρατῖδ ἃ σεεῖο ΔΡειταπὶ ἃς ἀεβειϊποϊ (πππὰ αποὰ 
δὰ νὰ διιἱπεῖ, ἴῃ εἰ6 σροτῖοι 6886 γαΐϑβ δὸ δία :169}. ἴῃ 115 ἱρήτοσ τὸ- 
Βὰς πὸπ ἀεβϑηξ 6886 Γαῖδο σπ88 ἰδχ πο ροῖδεϊ ἀἰϊπδιοῦτε ἃς ἀεεὶ- 
ἄετγε δὰξ οπιηπιο δὺὲ Βεπδ. δεὰ πίγππι ὑπηπὶ γἵγπτε ορὕπρστα, 8ῃ 
οὐῶποα δαὶ πη 108 ἱπΑρεγαγ8 ὀρογίοῖ ̓  παπὶ οἰΐδηι Ὥπης 'π πρῶῖβ ἐ0- 
δοἰΐ εἴ σοπρτεραῖ αἀἰδοερίαπὶ εἴ ςοπϑοϊαπὶ εἰ ἴῃ ἀϊςαπε. οἐβηὶδ δα- 
θαι παες ἰυάϊοῖα ϑυηῖ ἀδ το ρπ8 οἰπροϊαυθα9. Ὡπουσχαίεαι ες ἱξὶ πτ ρὲ 
86, αυϊεχυΐδ ἔπετῖς, δὶ απ πιο 8 σΟπραγεῖησ, ἔοτίδοδε ἀειουῖοσ εαβ. 
αἱ οἰνῖεαϑ ἐχ πιῦὶ 8 ςοπεῖδῖ, δοχοθ ῥἱατὶθ οϑὲ; φυθπιδάπιοδθτα τοῦ- 
Ὑἱν ἢ ἀρρατδῖιι 5 γπτιϊτἰρ]οπ, δὲ π᾿ 4αετεν πη εἰ ἐγ πιθοΐδο οοπεαίοτειαξ, 
εἰεραπῆοτν ἂς δρίεπάϊαϊοτ ὁδὲ φαδπι πππό δὲ δπαρίεχ. ἰςεΐτοο πεαΐμα "9 
τροὶτυν ἰαἀϊςαι ποπιίπιπι σοδῖιδ Ζαδπὶ ἀππ8, αυϊδατῆθ εξ. ῥτθεῖετεα 
ταῖίοτ δὰ πυπηϊ του οϑὲ ἃ ρετίουϊο σοτιτριϊοπίδ παπ] το; δὲ χεέμο- 
δἀπιοάμπι ἀρογῖοῦ ἄχαὰ τοΐπαϑ ἴας!ϊς οοττατιρὶ ροϊεσὶ, εἷς εἴ πεαλμὲ- 
ἴπᾶο ραυοίϊαϊε ἱποοττυρεῖοτ εδὲ. ἰδτν τεσ ὑπὸ ἃ ἱγα δῃὶ δ εὔσψα 
ἰΐα 14}} ἀπὲπιΐ Ῥευταγ δἤοη δαρεγαῖο δἴσπο οσουραῖο ἰαάἰοῖαπι οατ- 
Γτιρτοτη δὲ Ὥδοθ886 δϑῖ, ΣἰΠΠἰς ϑθΐδιη τοδρτῆ περ ἐδὲ ὁτοῦδῃ ἰσαθ03 
6886 εἴ ρεζοῦγθ. βπβαπιπδ βαϊευη 6886 ὑπο ἰπιάϊη πε οἰνίστο ἢΡατο- 
τῦτη, αὶ 81} ἀρδὺϊ ῥγαδῖον ἰδξθτ, πἰϑὶ χαῖβηπς ἀε τεβ: οἱ ἡὰ 
ἄξεθθε πϑοθῦθ8 δδῖ, χυοΐοῖ ΒΟ. ΠΟῚ δδὲ ἔδεϊ]ς τερεγῖγο ἐπ τα 
αἰΐαπιθη δἱ ρίατγοδ δἰπὶ Βοπὶ δὲ υἱγὶ οἕ οἶνδ, πἴγατο πππϑὶ 
Ῥτίποερβ εἴ γοὶ ρυβίϊοδε Ἱποἀεγαῖου ἱποογτγιριῖογ δἴᾳπ ἱπέεσσσε 
«εἴ, ἂῃ ροϊυ9 ρΙητει φαϊάετη ἤσταοτο, Βουΐ δαΐεια οὐππεο ἀπ μετ-" 
δρίοπε ρἰμγεϑῦ δὲ Ηἰ χαϊάεπι ἀἰϑοϊάεηι εἰ ἀϊδοοτάαηιϊ πῖον δα, τι 
δαΐεηι ἀἰδοίάετα ἤθη ροῖεδί. γοτγοπι Βαὶς τεῖ ἐοτῖα9.6 ορροιαν ὅσαι 
εδῖ, γίγοθ Βοποδ, δὲ 808 σθογηπι δηίΐπετϑ ἱπίεβεν ἃς ΔΒ 8Ὡ ἐσὲ, φϑϑα 
ἱπϑίατ ππΐτς 111π8. οἷ ἰρίτατ Ρ] υτϊοτν χυίάοπι τομαεϑαι,. 
Ὁταη τη ΒΟΠΟΥΌτΩ Υἱγοόγησι, Ορτ παι ρος ΗΝωΝ τινά 
ἤδπι 6886 οἰδίπθγα ορογίεϊ, ππὶπϑ δαϊϑιῃ Υἱσὶ υὅδά τεσ 
᾿ΐυ9 χαϊάάατη εἷξ οἰν δ! πς ἀτίδτοσγατα 868 ᾿ομθα 
ἄαδπὶ τοβπατη, εἶνε ὁππὶ ροϊοείαϊο δἶνα δἷπθ ροβδ 



ΠῈ ΒΕΡΟΒΙΤΊΤΟΑ 11], 

οἱ Ρίαγοε ἰΐετα υἷτον Βοπὸϑ ϑῆπρεγε ἰδοδαῖς ἂς ἰοοῖγοο ἔογίδββο δὰ} 
τερῖθας ἀπῖθα νἱγερδμῖ, φυΐα Τάσο γερετίγε ᾿ίοεθαξ υἶγοσ ρίυγεθ ἰοῶβα 

49 οοἰεγὶα υἱγίυξε ργδθδίδπὶοϑ, ργαθδεγιπι ουπαι εἰδτι ἰθης Ἰῃ ρδγυὶδ τς 
Βῖρυδ μαβίϊαγεηϊ. ργδθίοσθα υϑεὸ ΟΡ βεπεβοεπιίδτη γοβθϑ ογεαρϑῖς; 
4υοὰ νἱτοτοπι Βοποζυτω οριϑ ἃς πιθδ85 61. ροδέδασιδτα γεγο ΒιὉ]1ἰ 
Υἰγίμεθ εἰνηο8 ἐχϑίδίεγε σοδρογυμῖ, ἔδιτα ἰᾶπι γοβαπὶ ἀοταϊμαίπτα 
ποη Ῥοϊαεγμὶ, 86εἃ οοιθπε αυλλάδετη αυδεδίνεγποι οἱ ταὶ ρῃ ]οδα 
δἀτοϊαϊδἰγαιάδε [ογπδι ἱπδιαογιπς, υδὲ δαῦΐοη ἀεϊεγίοσθ εἰ 
ᾳυδεδίατα 6 σα ριυ) οι δσεγε οοεραγαπὶ, Βίης ΡτΌθαΒΙς οδὲ ξ8δ6 
πιδῖα ραποογατι ἐπιρογία : ἔδοϊς δηΐπι δὰ γα οἱ ἀἰνικῖας εβϑεωὶ ἐπ ρτα- 
ΜΒοὸ οἵ βοπογθ. δχ [9 δυΐεπι ἴπ ἰγγῶπηϊ ἦδϑ ργίπιαξα πὐϊξγδυ γαῖ, ες 
υὐγδηπιαϊρ τεγο ἱπ ἀδιηοοι δἰΐαπι δε ρΟραΪ; ροιοδέαϊεμι. πᾶτι οΌτα 
Ριορῖεγ τυγρίς Ἰυοτὶ δυάίοπι τοῖι ρω ]οαπι δεηνρεσ δὰ ραυοίογεβ 
σοᾶϊρογθιξ, ταν τα ἀΐμο πὶ το υδείοσθτι ἂρ να ἀϊογεπι σεἀάϊἀεγααὶ, 
δα αἱ δ ἰδ ἴγγαπιυπι ᾿πνδογῖξ ἱπιροῖυχηαθ [δοογὶς, ροραϊίφυς ρος 

80 ἴεδῖδιεϑ δε ἀδιποογαῖίδα παῖδε δἷηξ, ροφιεδφαδτι δυΐοτῃ δοοίαϊξ ὉΣ 
οἰνιϊαῖεθ διυρ βοαῖδε αἴχας δυοῖλς δἰυϊ, (ογίδ8ϑε πα ἴαςϊ]α φυϊάδχτα 
δὶ αἰϊδτη Ἂπϑιϑσῖει γαῖ ρυθίϊοδα δαπαϊπίϑιγαπάδο [ογιμδτα πᾶσα ρὸ- 
Ῥυὶὶ ροϊευλίαπι. αἱ φιὶδ διιΐθω ἱπ οὐν αι δ Ορὕπιαχη 6526 δίαῖπαὶ ἃ 
ταρίθως φυρογηδγὶ, φυϊὰ βεῖ δογαπι Αἰ 1ἰ5 ἢ δὴ οἰἰδιη ρεπυδ ἂς δι00- 

ὙἸεῖι γαξπᾶγα οροτίοι ῦ αἰχυὶ δὶ παβοθητυγ ἈΠ} ραιγὶ ἀϊδδίμ:] 69 δὸ ἀθ- 
βδηοταϑ, Ῥεγηϊοίοϑιτι δὲ 608 γοβπωγε. δ ποῦ τγοϊϊηφπεῖ γοχ [8168 
[μῖοδ τεριῖ δισοθϑδογθδ, οὕ 811 ἴῃ εἷυδ ροϊοϑίδια ροδίϊιπι Βος δ- 
οεγθ, δὲ βος πο ἰδπὶ [δοὶϊα δὶ δἱ ογεάεγε: ἀϊίβοιϊα δυΐπι δεῖ, οὲ 
πδιοσγὶϑ υἱγίαιτ αυδὺ σδρογα ροδδὶϊ Ἀπιηθαδ πδίωγα. ἱπεδὶ δυΐειῃ 
οἰἴααι ἴῃ μος ἀυβϊαιῖο κἀ Ἔχρ!ἰοανάμπι ἀἰΒς1}16, φαοὰ δά ροϊεπιίαπι 
τορι δἰλλινδῖ, τ Γι δι αὶ ταρπαϊαγῃ δῖ, δἰΐχοα υἱ σι οοἰποϊατα 

30 ὃς δερῖίυτο 6686 οροτῖδδὶ, φυὰ ροϊοτὶξ ἱπιροτία αι τεϑραθοίθυδ εἰ ΟὉ- 
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ἰδπλροτᾶγα βεοιδαπιυ9 νἱηι αἰΐαγιθ; δὰὶ φαοιηοάο εἱ ἱπορογίατα δά- 
τηϊηϊϑίγανα ᾿ΐἰσθδῖ. πϑπὶ δἰϊι δὶ ρεῶδδ δὰπὶ ϑπτηῖπᾶ δῖ ροίεδὶδε ΕΣ 
ἰδρο, ἰδ φρε δυὰ υοϊμηϊαῖα δυὶ ᾿θι μα ργαεῖεν ἰεξοπι δραῖ, ροΐϊεω- 
(ἴὰ ἴαπιεῃ, αυὰ ἰερε5 ομϑιοὐϊαὶ εἰ ϑαοΓοϑαηοῖοα σοπϑεγυαῖ, δἱ δὰρρθ- 
ἰαῖ πϑοεϑ8ὲ δδῖ. ἰογῖαδϑε ἰρίϊαγ, φυοὰ δὰ ἰδΐδθπι γερβεπι δεἰπεῖ, ποὺ 
οοὲ ἀιΠῖο 6 μδὰς χυδεοοιίίοηεσι ἀδβαῖγο. οροτίεϊ δαίμῃ εἰ υἱπι ααὶ- 
ἀετι ργαδϑῖο δᾶ26, δε ἴδϊοπὶ υἱτω τ υδιϊάϊου δὲ αιιαμ δίῃ], δὲ 
πὰς εἰ σοταρίαγθα, ἱπι ες Ποῦ αυδτη παΐϊνεγοα σα πἰιὰἀο. χααΐδε 
Δηιἰ4κἱ οσὐοιοάϊαδ ἐγ δι Ἔρθδπε, δὲ πεῖ οἰν ται ἃ εογ πιη δίατη, χαειῃ- 
δὐτηοάαπι Δρρε]ἰαραηξ, δὶ ᾿γσαππαπι ογθαδδθηξ. οἱ συϊάδπι ϑγγαου- 
ἀϑοΐς, υἱ ΠὨ᾽οηγδῖο ουδίοάδδ ρείοπιϊ ἴὉ166 ἐπαίοάε8 ἀαγεπῖ, δαδάεραίς. 

16. Οὐ δυΐεπι ἀδ 60 τεξε 4αὶ ὁπιιΐα δῃο παῖα δἴαυθ ἀγθὶ- 
ἀγαῖιι βογὶξ δεῦπιο πᾶς δὲξ ἰπϑιταϊυδ, ἔθ ἤδο 46 τὸ υἱάεμάσσα οδῖ. 
πῶϊη απὶ τὲχ ἐζ ἰεβε βρρεϊϊοιοτ, ἰδ ποι εἴβοῖϊ, πὶ ἀϊχίπιοα, τροὶ 5ρ6- 
εἴδεα. ἴῃ οἰπηίθυθ πίη οἰνηδρας οοπίηρετε ροῖεδξ οἱ δῖ ᾿ρε- 
τάν 8611} ρεγρϑίπηπι, τεἰπιὶ ἴῃ ἀςπιοογαῖδα δε ρορὶὶ ροϊθϑϊδῖε, δὲ 
τι διοογαῖία, 1ὰ εϑὲ οριϊπιαιίηπι ροϊοητία; οἵ τοῦ Ε ππὶ του τεὶ ρὰ- 
Βδισας δαἀπιϊπἰοἰγαπάδο δὸ πιοΔεταπάδε ροϊεδίδιε ἀείεγαπι. ἴδἷδ 
ὄπα φυοάάδαι πη ροτγίυπι δὲ ἴα Ὠγγγας δὶ, εἰ νεγο Ορπηῖα, αἰ! - 
τ εχ ρατο δηριδίαβ. γογῦτα 6 60 γέρπο 4804 δη15 οἸπΌϊΡα 8 ραγ- 
πῖθιι9 ἀρεοϊυϊαιπ οἱ ἱπιοξγαπι αρροϊϊἰδιον (μος δαΐεπι οϑῖ, εχ 400 τοχ 
ΟἸΏΤ δ 800 ἀγρίϊγαῖα πιοἀεογδῖυτ) ἀϊοδαάατα δῖ. υἱάδίας δαΐῖθπι ΠῸῚ 
δόϑδο παῖυγαα σοηϑεοιίαῃδιτα τὸ ὩΠῸ8 οπιῃΐηπι οἰνίππι διὲ ἀοτηϊ δ, 
ὩΡῚ εχ δἰνι 9 σοποίδι οἰνίϊδθ. 116 ρηΐιη χαΐ διιπὶ δίτωι δ παῖϊαγα, 
ἰάσσα ἴμ5 ϑαπάρδιηφις ἀἰρηξδίοτπι 6686 ἤδο 6886 δϑὶ πδίπγα, 4Ζυδτε ὃἱ, 
πηυοταιδάμπιοάιμπι νἱοΐυτα δὲ ουἰζατα δοφαδίοπι μοταϊ πὶ θδ ἰθδε αι] ρτθ 
τεῖδαι Ἰαδαϊ ἐστροτα, ἐϊὰ οἱ ἀ6 Βοποσίθη9 εχἰδιϊπιδπἀυτα δὲ, δι Βο᾽ 
ἀκίτατ εἰ δεχυαίδυ9 ἱηδοαηαἝο8 γί πὶ ροχηϊοίοθητη 6ϑῖ. αυοοῖγολ πἰ- 
Ἀ110 πιαρὶς 605 ἱπηρεγᾶγε σάδιη ἱπιρογῖο ράγεγο ἰυϑἴμτω δϑῖ. τἱολϑϑῖπι 
ἰκί τον πωρεγαᾶγα διπι τοῦ εἰ ράγογο ἰυϑίαπη εοἴ. μος δηΐοπι ἴδῃ ἰὲχ 
εοἴ: οΥάϊαὶδ Ἔπῖμι ἀφεογιριϊο ἰοχ οφὲ, ἰαβθην ἰβί τον ἱπιρογαγα ορία- 
νῈΠπς οἰ 4πδὶπ ππῦπὶ Δἰίφαστα οἴνοπι. ἰἰᾶς ρότγο δϑάδπι σαῖϊοπθ 
οἰἱαπιϑὶ αἰΐσποϑ ἱπιρογάγε ργδοϑῖθϊ, δὶ ἰαυι θη ἰαοϊουαϊ δαπὶ ἰεραπι οὑ- 
κἰοάεϑ δὸ ταϊωϊδιγὶ. σραρίϑιγαϊαθ δηΐῃ 6988 4]'4θο08 προα886 θφῖ, δε 
ἰνῶπο ππυπι ἐδ86 Ἰυϑἴαπι 6626 πορᾶπῖ, ομπ ργδοδογίϊπι οἰπὶ Οπλποδ δὶ- 
τα 166. ἰδπι Ὑ6ΓῸ ἀπβθοῦπαυδ ῃοη υἱδεῖΐυτς ροδϑο ἰεχ ἀεβηΐγο, 68 πὲ 
Ἰοῦλο φυϊάεπι ςοβηοδοογα αυοαῖ: δε ρορίδαχμδπι ᾿δχ δοοηγαῖς οἱ 
δια ἀϊοοδε Βοπιΐθθδ δγπαλῖ, αἰλατα ἰγαήϊι ἃς μάθει ΒΝ ταδρὶβἰγαι θα 56 - 
τοπτί ἂὸ πρεηῖε ἰαϑιϊδοῖτεα ἰμἀτοδν ἀα διε δἀτηϊηἰἰγαηάα. ρτγαθίεγεα 
σότο εἴ φαϊοφηϊ Βοχηϊμίδαν ροτγίςυ τ ας επεθ 8 τα οἰῖπϑ αυδπὶ ἰδ - 
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ξεε δογίρίδε υἱδσα ἔσογιξ, οοττίρογς ροστοϊη. αὶ ἰρίοΥ τρϑηΐθια 
Ῥγάθεδδε δίαῃ 6 ἰτηρθγαγε ἰμθεῖ, ἰ5 ἄδθαπι εἰ ἰεβ6» ἱπιρέγαγε υἱάδεας 
ἸΏΡογο: 4πὶ γεγο μοπιίποσι ἱαθεῖ, δά 1 εἴ ἔδγαμα. πϑτὴ οὐπῃ δἷῖ μὰ- 
ἱπδιποϊ οαρίάϊιαδ, ἴαπι ἱγοππάϊδ πιαρίδιγαῖυς ἠεργανυαὶ οἱ οριϊγαῦστη 
ἀποιαθε Υἱγωτα, αυοοίγοδ ἰεχ ᾿θ6ῃ8 δὲ δρροιϊἴομα γϑοδῃδ. Ἔχθπι- 
Ρίαχα βόγγο ΔΡ ΔγΆρι δυταρίυπι (αΐδυπι γι ἀδίωγ 6658, ΘΘβΓΟΘ σῦγαγα 
ἂχ ριγαεοθριί οἱ Ἰἰρσία, φωὶ ἂς ἀγίῖθ' πιβάθπαὶ δογὶρε διιπῖ, ὨΙΒΔ] ἰπ- 
Τῶτα Μῆὴς δάδο πόοεγθ. αυΐὰ σοπίγα ορίβθ αι δὶ ἀγιϊβοοϑ εἰ ἀὸ- 
οἷος δάδπίρεγε δουῃπιαα οομδι}10 εἴ ορογὰ αἱ. Αἱ δπῖψι πἰἈ}} φιοὰ 
ἃ ταῖϊρῃ 6 ἀρ βογγραῖ ργορῖοσ δια οϊἄδο ἑαοϊασῖ, δεὰ δερτὶ δαὶ ἔδο 5 
στιεχοθάδιῃ δοοὶρίαπξ, δίφυὶ 4αὶ δά πιαρίσίγδιασ οἰν]εα ρτονϑοῦ δαπῖ, 
τρθμᾷ ρὲ ὁθηϊωιο)θαι εἰ φΓαιΐδη ἀρογα δο]εηΐ, Ὠᾶτα εἴ ΟΌΤα πρ6- 
ἀϊοοδ δυδρίοδοϊας ἂρ ἰπἰπυϊοῖν ἰπάυοῖοα πὸπ κα]πίετο δεὰ ἰπιεγιταση 

τραἰπογῖηι φαδπὶ εχ τιθαϊοὶ ᾿ἰριἀϊπα. αἴφαὶ τοβάϊοὶ οὐτα δερτοῖδπὶ 
ἱροϑὶ, αἰϊοι τι δάϊοοι ἀγοεδϑαῦι δἴφως δἀμίβθοῖ; εἰ ραδγογατα βχεγοθη- 
οτάτῃ ταδρίϑινῖ οατα ἰρϑὶ Ἔχϑγοθηίηγ, ἃἰΐοῦ Ἔχϑγοθυϊ τηαρίδιγοϑ δὰ- 

μίδεπι, φαδεὶ νόγαπι ἰυ ἀϊοαγα διε ὀχδιμίπαγο Ὡοη ροϑϑζηϊ, ἑΏτῃ (πα 
ἀε δυλ τα ἰπ ἀϊολαῖ, τσ φυΐα ρογιαγθ δὶ ἰαἀἴοαπε. ἀίδια ρογορίοιπτα 
ἐδὶ 602 φυὶ 'ῃ8 φπδεγυμῖ, χποάϊαπι φυδόγασγα: ἰοχ απὶπι πιθάϊατα 6ϑξ,. 
Ῥταείεγθα τορίογεηι δὐοϊου  δίοτη αθαπὶ οἱ δαηὶ ἠδ γαρὺϑ τρδλογὶδ 
Ροπάεοιΐς ἰεβε5 ἴῃ χωοτίθ 5 ροδῖϊαε αυᾶπι ἰερ 68 δοτὶ ρίδα. 4υιᾶτα ἤόπθο 
4αἱ τεὶ ρυλ λοις βγδθεδὶ, ταϊποϑ 1116 αϊάθπι ἰδ έτος ἃς [Δ] Π τὰν ηπδπὶ 
Ἰεβθ5 δεηρίδο, δεὰ ποὴ 4υβπὶ ἰεξε8 πιοσίθιι οοπιραγαῖδε δἱ οοηβχ- 
χρδῖδθ. ἰᾶτω γεγο πὲ ἴδοι ϊς φυϊάεχω δδὲ ἀπῦπι πηι ΐβ οαγπογα. ρ]υγει 
Ἰρτασ τααρὶδιγαῖῃ9 80 6ὸ σοπϑιτω ορογίερις. αθαγε φυϊὰ ἱπιογοδὶ 
πἴτιπι μος 5ἰατχη δ ἰηΐτο ϑαρρεῖδι, δὴ ἀπὰ8 Ἀοσ οὐ ρίμγοδ 1108 
τέρῃε δρεπῆϊδ ργδεβοίαι ἢ ργαδίογθα δὶ υἱγ βοῃῦϑ, φῃοά εἰ δυίεα ἀϊ- 
οἴσπι 6δὲ, φυΐα αἰ 18 πιοἰίον θοῖ, ἀΐξπ δ δὲ φαΐ πω ροτγεῖ, ὅπὸ υἷγο Βοῦο 
ἄπο υἱγὶ θοπὶ δῖ τπο]ίογοβ. ος επίμι δὲ φηοὰ εἷἱϊ Ὠ᾽οτηε οι ἀροὰ 
Ἐοπιεγίσω, 

πᾶιθαπ6 ἀσο συτῃ Ὧπὰ οαΓραπὶ ἰϊοῦ; 
εἴ φυοὰ ορίαϊ Αξαπιεταπου ἀρυὰ εππήσπι: 

ο 381 οομπδιηπι δοοὶϊ ἐν χαΐπααο ταὶ; δόϑεωξ 
1216. 

ϑηπΐ δαΐεπι αἰΐδι Πθπο ταδρἰδἰγαϊαδ, ρο πο 4008 εδὲ ἀγ  ἰγίατῃ εἴ ρο0- 
τεσῖα5 ἱπάϊςδπὰϊ, φαειηδάπιοάιπι ρεπδ8 ἰθθἴςεπι, ἰΐ5 ἀ6 γσρυϑ 488 
εχ ποη ροϊεδὲ ςοπιρ]εοῖ! πϑαπὸ ἀεβπίῖτε, αυΐα Ιεχ ορίΐαιε ἱπιρέγαγε 
εἰ ἱπάϊοατε πϑαυεαῖ. πδπὶ 4085 88 [εχ ἀεβηῖγε ροϊδϑὶ, ἀ6 Ἡΐδ ποῖωο 
δια δ ας ααΐη οἴυδ μ]ηγίπιῦπι σάϊεγε ἀθρθαὶ δυςιοτίϊδα. δεὰ φυοπίδτα 
[ΠῚ οὐσα Ιερῖθαδ σοιμργεμεπαϊ ροϑδαπὲ, αἰΐα πο ροβϑπηΐ, δος 
δηηὶ αῦδε ἀαυβ!ϊδίλοπεπι οεἕ χιδαδιίίομετο αἴϊογυηί, αἰγιπι ρτϑοδιδθὶ- 
ἰὼ δἷὲ Ἰεξειη ορτίπιαπι ἂπ Υἱγαπι οριΐπιιπι ἰτηρδγαγθ. ἢβπὶ φηῖ 8 
ἂς τερη8 οοπρυϊίαπὶ Βουιΐποϑ, ἀδ π8 τερη ἰὸχ ἰογτὶ βο ροϊαεξ. 
ΠΕΙΠΟ ἰρίτῶγ οαυθΆτα ἀϊοῖς αυΐη ἤθοδδδα δῖ οταΐποι 6686, αυὶ ἀε [8- 
᾿δὺ9 σου ἰυάϊοοῖ: γὙδιτα ὑπαὶ δοίθμα 6686 ποϊαπηϊ, “66 ἃ τηυΐξοϑ. 
Βερδ βηΐπι χυίεχαρ πιδρίεἰγαῖυς ἱπάϊοαϊ δ ἰεψα οπιάϊϊαθ. δεὰ δθδαγ- 
ἄμπι Ἰογίδοδα υἱάδαϊωγ φπθηθαι ἀυοθοθ οου]ὶ8 δου νἱάετε δὲ 
ἀμπαρυ8 αογῖθυδ δοιῖας δυάίγε ἱπἀϊςαπίειη, εἰ πιοῖϊαϑ ἀβεγα ἀθοβν 
Ρεάΐρον ἀπαρηηια τπαδηΐθαδ πἰξοπίαπι, φυᾶτα τι α]ῖοδ ἸπῸ} 18. ἩΔΒΩ 
οἰΐατα παπο ρτηςῖρθ9 χαὶ 80}1 ἱπιρεγαηΐ, 4πο8 τρομδγοβοῦ ρρεϊϊδηῖ 
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Οταεςΐ, ἀλπὶ ορέναιπ οἱ πιι!οϑ μαδδαηΐ οουΐοι οἱ τπυΪϊ88 δητεϑ εἴ 30 
πιρ δ9 πιὰπον εἴ πιη]ῖον ροάεβ. ἤδη πὶ Ἔοτιπι ἱπερετίο εἰ [δ ϑαπὲ 
δηνοὶ, μο8. ἱπιρεγὶὶ ο01]]6ξα8 ἰαοίωπι. δὶ ἰφίτα ἀπιῖοὶ ποῦ δἰηῖ, ποα 
δπιηὶ δουπῃ ἰαοῖα πιοηδγοβὶ οοποὶϊΐο οοπδϑηϊαπθα: δὶ δὶς, ἀγα πε 
εἴ εἶχι5 ἱπιρεγῖο απιὶοῖ. ἀπιΐουα δυΐδτο ρδγ οἱ οἰ πη! ]ϊ8 εξ. πάτο εἰ Βο8 
ΠΏρΈγαγα ῥπίαὶ ὁρογῖογς, ραγθϑ εἰ 51π||}68 δ πη] Γ ἱπαρογαγα ρηαὶ 
οροτῖεσθ. 4πδὲ βίην φυϊάαπι δ [19 ἀϊδδθητἰθεῖεδ οϑηῖγα σε βηαπι 
ἀϊορυϊδηϊ, μαος ἔογο δῃῖ. ᾿ ᾿ 

417. ϑεὰ [οτιϊαμβοῖς μδος ἴῃ ποηηη}} γεγα σαηξ, ἴῃ Αἰ 15 ποπ ἱΐδμι. 
δεῖ δαΐπι δ χαοὰ ρϑηὺ Βοταίπηαι δὰ ἐπιρ ογίππι Βογὶ]ε [γθηάστα ἃρ- 
πὶ πδίυγα, αἰϊα ἃ δὰ τγερίωπι, αἰϊπάχας δὰ οἰνΐ]οπὶ δοοἰεἰδίθμα; εἰ 
ουἶφηε Βοτγμιῃ αἰϊπὰ εδὶ υ6 αἰϊυάχας υἱἰϊ6. ἐγταππίουπι δυΐετα ΠΟῚ 
δὲ παΐπγαε σοηϑεπίδποῦπι, ΠΘ4π6 114 ἃἰϊαγοτα τεὶ ραβέϊοας αὐαι- 
αἰϑιγαηάδς [ογίμδιτιιη, 86 ἃ τοῖο ἀεῆδχετιηῖ: μδος εὐΐπὶ Βυπὶ 
ΡΓδεῖεγ παϊαγαμ. Ὑδτττὰ Θὰ ἰϊ6 αυδ6 ἀἰοία δαηΐ, ρεγϑρίοποπι οἱ ἴα- 1285 
ἴογ δἰπηῖΐθ9 εἰ δε4ηα]ε8 πθ406 π|]6 διϑ8ὲ πεᾷιθ ἰωείπιη ΡΘη6 5 ππαῖα 
6846 οτρηΐατ ἰϊογατα ροϊεεϊδιεπι, ὭΘ406 δἷ ποὴ δἰπὶ ἰερεδ) δεὰ ἱρδὲ 
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οἷϊ ἰλπσπαπι ἰεχ, πεαε δἱ δἰπὶ ἰοζεδ᾽ πεαπε ρεπθ8 πϑῦτη υἴττιτα Β6- 
στα ΒΟΒοτηπι, ποαὰ8 ρ6πε8 πἀπῦπιὶ πὰ Βοηται ποῖ Ῥοπογτπι, μ6- 
48ὲ οἱ τνἰτγίαϊε ςεἰεγὶα ργδροῖθϊ, πἰϑὶ σετῖο φυοάδπι τηοάο. αὶ δυ- 
ἴδαι δἱξ ῃΐς τιοάπδ, ἐχροποηάμπι δὲ, Ζῃδηιδπι ἀϊοίατα εἴ φυο- 
ἀρπιτηοάο ἰατ ἃ πορὶβ οἰΐαπι δοῖθα, ϑεἃ ἀββπίεπάμπι 6δὲ ρείπιτιτι 
χαυϊὰ οἷξ ἀρίππη 6856 δὰ ἱπιρετίυτη γρίατι, αηἰὰ κα δτίϑιοσγαι πεν, 
αηϊά αἀ εἴν!]6. δρία ἰρίτως 6δὲ δά ἱπιρογίαιη ταρίυπι δαρ δι πάτπι 
τοπ]εἰϊπὰο Νυϊασπιοάϊ, ηπδ6 δἰς 6δὲ οοπιρδῦδίδ πίωγα οἱ ραπυδ ἔδγγθ 

10 Ῥοϑο11 νἰτίαϊο ργαθδῖῃβ δὰ εἰνί!οπιὶ ρυϊποιραϊιπι. το εἴτι 40 δυΐοπι 
δὶ δείδισοταιίοα, ἰὰ εἰ δὰ οριϊπιαιίατη ροϊεδιδίοηι δεγεπάδηι ἀρίᾶ, 
δὰ 4086 ξηβογηδγίὶ ροῖϊοϑι ἱπιροτγῖο [{θογαὶϊὶ ἃ} ἰϊ5 φυΐ σἰγῖαϊε ρτίποῖ- 
Ρδῖυτα οΡεἰπεηῖ, δὰ οεἰνιϊε ἱπιρογίυτν δα σοηϑ ἴα τοίεγεπιθβ. οἰν ] 9 
δαΐεπι τι Εἰ τυ ο δὲ, ἰὰ 408 80] οὶ δϑδα πδίαγα δἴϊδηι ἅπᾶ πε εἰπιὰο 
πα τα τί εἰ ΒΕ ]ΠἸοα, φιδε ροζεϑι ράγεγε δίῃ ἱπιρεγαγε δχ ἴδβε ῥγὸ 
ἀϊρηίταϊα δὲ πιθοῦ 8 ἱπιρ δια εἴ ταὰρίϑέγαῖη ἀΐν!Πιὦ ἀεἴδγεηϊθ. ουπὶ 
ἰεξῖταγ δοοίἀογί: ἂἰ δὺϊ ρεπαι τοῖυπι δαὶ εἰΐαπι δἰογαπε δ] χηΐ9 Ὁμῃ δ 
εἐχοτίδιογ ᾿ϊὰ οαἴοτῖθ νΥἱγῖαῖε ρῥγαθβίδηϑ αἱ {Πὰς υἱγῖαδ δ ογαπι οπι- 
πίμπι υἱγῖατὶ ἀπίθος Ἰαξ, της ἰπδίπτα δδὲ Βοος γεπαϑ 6886 γορίατ εἰ ἴῃ 
οτῆπεῖ ροϊεδἰδίοπι ΟΡἤποτγο, δἰ πππο ὑπαπὶ γοβειι 6486. αιεπιδάπιο- 

40 ἀππι δπὶπι δηῖθα ἀϊοϊαπι 68ῖ, πὸπ πιοῆο ἷς 86 γθ8 μα)εῖ δχ γαϊϊοῃα 
ἰυτίϑ οἷυϑ φῃοά ργοροόπεγα δοϊεπὶ ἴϊ φαΐ γε8 ρυ]1οα8 ἱπϑι απ, τααι 
αἱ ἀγίδιοογαιςαα τατ οὶ ΟἸἱραγο μῖοδ8 εἴ τηγϑιπὶ αυὶ ἀεπιοοταῖῖοδέ 
ὡμεὶ δυΐτη ῥγὸ ταϊΐοης ρῥτγαθδιαπιδε πόποται οἱ πιαρίϑἰγταῖα8 σεη- 
δεῃΐ 6886 ἀείογεηάοϑ, πο ἴάπιδη ργαθδίδηιίαπι οδηάθτι οταπαϑ εχὶ- 
φὔπιλμς 664 αἰϊὶ δ᾽ ἴαπι), δεὰ εχ εὸ ἰαγε φαοή ἂπῖε ἀϊοϊαιῃ ἐϑῖ. Ὠδτη 
π64ι6 ἴαίδπη τἰγατη ἰηϊογβοογα πεαὺς ἴῃ δχϑὶϊΐαπι ρ6]]Ἔτα ποφαα δά 
ἀεςεπηίαπι α οἰνιϊαϊα εχῖγε ἴα θογα, πε α πὶ υἱοί βϑῖπι ἱπρετίο ραγεαὶ 
Ροδίμ]αγε ἀδοεὶ δοἰ οθῖ. ποῦ δπῖπι πδῖαγα σοτηραγαϊυνη εἴ υἱ ρᾶγϑ 
Ἰοΐαπ δηρογεῖ. αἱ εἰ οὐ δια ργαραϊδηξία δῖ, μος οοπιρίι. φυᾶγα 
τοὶ χασπι εδὶ ἰαπῖυιη πὲ τα] οἷν! οεἰοτὶ ράγϑαπὶ δὲ ρδϑηθ8 μπης 5ἰῖ 
ΔΒ τί πὶ γογαχη οἰπηίαπι ἃς ροϊδβῖαϑ, πὸπ ᾿γὸ Υἱτ}} ραγία δαὶ νἷ- 

30 οἰϑοῖτα, δε εἰπιρ] οἴταγ. ἀδ γερπο ἰφίταγ, φυοὶ οἷος εἶα 5 ΔἸ] γθπτῖδ, 
εἴ αἴγιπι οοπάυοαϊ οἰν Δ. θυ.8 πϑοῦθ, εἴ φυΐθα8 οοπάποαϊ οἱ 400 
τη06ο, ἴα οἷξ ἃ πορί8 ἀδῆηϊξαπι δἴφυς ἐχρ ϊοδίαπι. 

18. Οὐδηίΐαπι δυΐεπι ἔγεδ ἀϊοῖπιι8. 6886 τοςῖαϑ γεὶ ΡΒ] σα δά- 
γαϊηἰδέγαπ ἄδε ἴοτιπδο, μάγιιπ δυΐοπιὶ δᾶπι ἢ δ 6888 68 6886 ΟρἘΈΠΙδΙπ 4088 
8} οριἱτπἰς υἱτὴβ ἃ ἀπιϊπίϑιγδίωγ, 1115 δυΐεμι ἐδ εὰ ἰῃ 4υὰ οσοπίϊπρι υξ 
γεὶ ὑπαϑ δἰϊαυὶα υπῖνεΓοιθ γ6] ψαεπαβ ἴοίαπι νοὶ ταν! πξαἀο νἰγίυϊθ 
Βμδεῖι ἐχ 408 πιρ]τἰτὺ ἀἰπα 41} ραγοπάϊ δ} ἱπιρεγαπάϊὶ ἰβουϊιαίεπι 
ἀρεπῖ, ἐὸ σοπ 8110 αἱ ορἔπιε υἱναπῖ; ΠΡ τὶς δυΐεπι ὁπρογίογίρυδ ἀε- 

τηοπϑίγδῖαπη 6ϑὲ ἃ ΠΟΡ 8 δαυάεπι πδυδβϑδϑαγὶο 6886 Υἱγὶ Ροπί νἱγίαϊοπι 
εἰ Βοπὶ οἰνὶδ ἴῃ οἰνίίαῖο οριπια, ρϑγορίςθπηι 68ὲ εοάδμι πιοάο ἦϊ8- 
ἄεπιααε ἀγιῖθς δὲ βοτὶ υἱγαπι θοπυιπ εἰ εἰν ἰάῖεπι οοηϑιϊταὶ ρΡο886, 
εἶνε πὲ ῥϑῃρογοπι οριϊπιαϊϊαπι ἃς νἰγίαξα ρῥγδεβιδπεπηι ροϊεεϊαϊα 
Δαπιίηϊοιτοῖατ, δἷνε 4π88 ππὶα8 γαρὶβ ἱππρεγὶο ραγεαξ, αυᾶτα εἴ εἃ- 

5 ἄεπι ἔογε ἱπϑηξυτο οἱ ᾿ἰἰάθπι πιοῦδδ δγυαῖ, 4α86 νἴγυση δοπυπι εἰβ- 
εἶεπὶ εἰ φυδ8 ἩΦΝΗΡΝ εἴ δά τερπαπίϊυπι ἀρίαπι. ἰδ δυΐοπῃ ἀεβηϊ- 
τ δἴφας ἐχρ ϊοαῖῖδ ἀδ οριϊπια ἴᾶπὶ οἰνὶϊαιϊε Ἀἀπιϊπίεἴταπάδε ἔογπια 
ἄϊοεγθ οοπδπάηπι εδῖ, οἱ φιοπαπι ραοῖο οτἰγὶ δοϊδαὶ ἠδίηγα εἰ οογῖο 
πιοάο ἱπδίϊιαὶ, πεςεδ8εὲ δηἰπι εδὲ ἀ6 δὰ οοηυθηϊθηΐογ, δὲ ἴζα Ὡΐ γδϑ 
Ροβιαϊαϊ, οοπιπιθπίατὶ ἃς ἀϊδραίΐατα. 

Ιν. 

10 ἴπ οπιηῖθα8 για εἰ δοϊαπιῖῖδ, πᾶς Βοὴ ἰῃ ρατεϊουα γογϑασῖηῦ 
δεᾷ ἰπ τπὸ αἰΐφιο βϑῆθγε δυπὶ ρεγίεοϊδε αἴφια Δρβοϊαῖαθ, υπὶὰ5 οἱ 
οἰυϑάεπι Βοιΐπι8 δϑὶ, φυϊά σαΐφιε ξεπετὶ οοηνεπίδι νἱάδτθ, υογθὶ 
ἔτγαιϊα εἰ 4ι8}}5 ἐχεγοϊἰδιϊο φαδὶ! οογροτὶ οοπάμςαϊ, εἴ 4αδ6 οἷ: ὁρ- 
{ϊπιᾶ (οἱ ἐπΐιὰ αὶ ορτίιπα 51 παίωγα ἰηοιτηαῖυϑ εξ πιαχίπιῖδ αὐϊαπιδη- 
[15 Ἰποϊγιοία, πδοθθδ6 6ο᾽ οριίπιᾶπι σοπτεηΐγθ), εἴ 4α86 μ]ογί4ῃ9 
οπιπίρας δἷς ὅπ. εἰεπίπι μος ἀγεϊ8 σογρογαπι Ἔχθγοθδἀοτιπι τηὰ ΠῸ8 
ἐδῖ. ῥγδείδγεδ εἰΐδπὶ οἱ αιΐδ πεᾳαε μαρίϊαπι Ἰυϑἴηπι δἴᾳας ἴῃ δαπιπιο 
Ρέτίεοιϊοπίδ ρταάιι ροϑίζυνα οοποαρίδοαϊ, πεφας ρεγίδοϊατα δοϊοπιίαπι 
δογθτη 4πδὲ δὴ οεγίδηδιί ἰάβόγθην ρετιίμθηϊ Ἔχροῖδε, μἰ 110 πιϊπαϑ 
ἴθι Εἰ 4ἱ ρπογὶ5 Ἔχθγοθπαϊ ργαεαϑῖ, δἴυϑαθε αὶ σογρογυπι 
Θχειοθηάοτγιπ ἀγίοιπ ργοβιδίιγ, πυνι5. οδὲ οἰίαιῃ Ἀδης ἐλουϊ ἐαίθπι 
Ρο5886 ἰγβάθγε. δίφαβ ἢος δἰ πη] τεσ δὲ ἴων δοϊοιεῖα τῳεάθηάϊὶ δἰ ἷπ ἀτίο 
Βδυΐϊηια δοαϊποαπάήασγυμ, οἵ ἰ θὰ 4η86 δά τεῖῃ νεϑἰαγίαπι ρετιϊῃεῖ, 
ἴῃ οπαπὶ Αἰΐα ἀγίθ ἀεηίφῃε υἱάίθπιυϑ δυεωΐγαε. φυᾶγθ ροτβρίοπαπι 
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οὔατα δδὲ εἰαϑάθμι 6886 δοϊθηϊΐδε εἴ χσαᾶς εἷξ οράπια ταὶ ρβϑ]ῖςδε δᾷ- 
τηϊηϊδίγαη δε ἴοττοα, εἴ Ζι8ε φαδὶῖονο ἡπαχὶπια δἷὲ οριαϑί! δίδει 
δηΐπιΐ δεπιεηιία πΌ]]ὰ τὰ εχίεγηα ἱπιροάϊεπιθ, δὲ αδε φαῖρτο αρῇι 
δἴφιε δοροπιπιοάαῖα, ρεγυϊάδτθ. τϑαϊεῖς δηΐπν ορίϊπιατιη οοτσααὶ 
[ογἴαϑϑε ποΐδα εϑὲ, αοοίτοα πε δᾶπὶ 4π8ς διρ]ϊεϊϊοῦ οδὲ ργδεοῖδη- 
εἰδδίηνα, πος δᾶπι 4186 ΡΓῸ γαρυδ 8 [6 118 δδὲ ορπια, ἱξπόγασς ὅδ- 
Βεῖ Ἰδαῖον ἰθξιπι, φυίφυς τογα τποἀογαπάδε οἰνιϊαιὶα ρεγιῖπ9 εἰ, αἱ 
Οταδεοὶ δρρεϊϊαπι, ροϊϊ οι δϑὲ; ροδίγετηο πὸ δδπι αυϊάεικι οροτίεῖ 
οἱ 6686 ἱρῃοίδπι, 4186 δἰὲ εχ ςοπάϊοϊοπε δῖᾳπε (αἱ ἰἴὰ ἀϊςδιι) εαρρο- 
δοἰοπα, ἢ. 6. φυδθ οαἶ ΠΡοῖ βπὶ ρτοροβῖτο δἰξ σοῃδθυΐδαεβ, ορογίεϊ 
δηΐην οἰΐδτα δᾶπι 4π86 ἰογῖε οβ]αῖα δὲ υἱάδγε ροβδα, δἱ φαοπιοάο ἂὉ 
ἰπῖτῖο οοπϑι τιον, οἱ αποηποάο σοῃδιίίαϊα ἀϊαι15εῖπις οςομβεγτδίυτ, Ὁ 
ἀϊςο δυΐεπι γογϑὶ ψγαῖία, δὶ ςαἱ εἰνί τα οοπεἰρὶς πὸ ἤοφας οράπαᾳ δά- 
ταλυϊδίγαπάδ ταὶ ρυΒ]σδα ἔοσιπα πἰδίαγ, ποᾷας δἷδ Ἰησιγαςῖδ γερο 
πδοεββαγὶ δ, πραὺς ταϊει δἀπιϊηἰειγαϊίοπθαι γοὶ ρι δ οδε αἀδίβεαὶ 
406] 6πὶ γογάπι αυᾶ8 ργδθδίο δαμῖ πδῖογα ἔετῖ, κα: αἰϊᾳφυδπι ἀειεῦο- 
τοπι. ῥσϑεῖογ ἴᾶθο οπιπΐα δυΐοιι οδπὶ 4046 οπηπὶ 5 ον ΔΌΡ 9 πιὸ- 
χίπιε ἂρὶδ δϑὲ, ςορβόϑοετα ορογίοῖ. ἡδπὶ ρἰυτγίαι οχ 19 φοὶΐ ἀε ον: 
ταιὶδ ᾳἀιηϊηϊδιγαιϊοηα αἰϊφαϊά ῥτοάιἀογυπξ ἂς ρτγοιϊυϊεγαμ!, εἰϊδια αἱ 
ςεοἴδια ργδεοίαγα ἀϊοδηῖ, δἰϊαπιθῃ Δ υἱἱ]ἐϊαῖα ἀρογγαπε ποὺ εὐἷπ 
υἱάεηάδ εϑὲ οριτϊπια ἰαπῖαπι, δοα δἴδπι εὰ 4086 ροϊδδὶ 6566 δὲ πα 6 Γ 
γόγο εἴ 4086 [ΔοΠ Ποῦ εδὲ ἀἴχψας οπηπίρηδ οσοϊητηυπίοτ. πῆς δηΐειβ 
αἰλὶ φυϊάεπι ταὶ ρα] δα δάιπιμ διγαμ δε [οὐππᾶτω ἰῃ διιπιπιο ἀϊρπια- 
τς ἃς ῥταθϑίδηταθ ργαάυ ροδίϊαπι οἵ πῆΐτο ἀρρᾶγαῖα εἰ πιο] τπθδῖο 
ταῦ] τάχα δ ἰπρεπϑα δξοπίθπη υδεγηηξ δοΐαπι, ΑἸΔ σοτητοθπθτα αἱ}- 
4π8πι σΟἰπτηθιπογαπῖθα ροῖΐι8, οδἴεγαβ αυδε᾽ δὰ τοοερίδε δῖ Γεὶ 
ΡΌΡΙΙςας δἀπιϊπἰσιγαπήδε [οτγαιὰϑ ἐπιργορδαῖθ9 ἃς [Ο]]οπῖοι, Ἰψδοοαὶ- 
φᾶτε δαὶ Αἰΐαπι δἰ Ἰ4ιιᾶπι ργορϑηὶ ἃς ἰδυάλης, αἰἴχαΐ δὰ γεὶ ραδ  ἰςδε 9 
δαἀπιϊηἰειγαηάδε ἀδβογὶριίο δἴχις οτγάϊπαιῖο σοιηπιθ ἄδη Δα εἰ δολ- 
ἀεπάα Βοπιϊιθαθ 68ὲ, αυδᾶπὶ ἴαοῖ]α ροδεὶπξ ρα βϑαπιθος ἱποιπαϊς 
Φρτεῖῖβ δὸ γοϊδοιϊς εἴ Ἀρργοόβᾶγβε δὲ δά πϑῦπι οοιητίαπεηι ἐγδηϑίεττε 
εἰν σφαθ νἱῖδα συ] ἀϑάγραγαε. πᾶπὶ ΠΟῺ παϊποτί5 Ορδτ8 δο ϑεροιῖ 
εϑὶ τεὶ ρυβ]οαα δἀπιϊπίεἴγαη ἄαθ Γοιτηατα οοττίρξεγθ, χαᾶπι ἂν ἰβιιϊο 
ποτϑπι δἰ χυδτα ᾿πϑιϊαογα, ααεπιδἀπιοζαυπι εἰ ἀεάϊεοετε ἀ Ἐ Ο]188 6 
αὔᾶπι ἃ ῥτίπεὶρίο ἀΐδβεθγαε. φηοοίγοα γδβδίεγ δὰ 4υδεὲ ἠϊςίβ δυπῖ, 
εἰΐαπι 1189. ταὶ ρυ θ]Ιοᾶθ δάπιϊηἰδγαπ δα [ογιηΐδ, χαδε δ πϑὰ γεοὺ- 
Ρίαε, ἀεθεὶ πιεάετὶ εἴ ορίτυ]ανὶ ρο886 ἤοῖποὸ ροΠ θαι, φυδταβάτοο- 
ἄππι εἴ δηῖα ἀϊοῖμιπ. δὲ. μος δυΐεπι ἰδ ρτδεθίατε ποι ροιοβῖ, αὶ 
ἱξῃπογαὶ αυοὶ οἰπὶ δαἀπιϊηἰδιγαπᾶδθ ταὶ ρα] οδα ρόποτα, αἱ ὕῦτιο πβᾶτο 
ἀεπιοογαῖίδιῃ φαϊάατη 6886 ρυϊδηΐ ὑπαιπηθε οἰ ζατοίαπι: ἐεὰ ποι εἴ 
ἦϊα. φυᾶγε ἱξπογᾶγε ποῃ οροτῖοϊ φυοῖ δἷηϊ τεῖ ρα ]ολο δά πιϊηϊδῖγδη- 
ἄας ἰοτταῦγπιη αἰ [ἐγοπιίδα, οἱ φαοῖ πιοαΐδ σορυϊεητυν δὲ οι ροδδο- 
ἴαγ. οὐπὶ ἤδο δυῖΐεπι δαάεπ ριαἀεπῖϊα εἰΐδη ἰερες ορίπιδε εἰ υπὶ- 
ουΐᾳαε ταὶ ΡΌΒ]οα 6 δαπιϊυϊείναηάδε ἔονπιδς οοηγεπίοπῖες οορποϑοεῦ- 
ἄδε εἰ τνἱάεπάδε δυῃξ, πᾶπι ρτγὸ γεὶ ρῃθ]ΐοδα δἀπιϊπἰεἰγδθάδς ταῖο- 
πῖθυ8 [ἰερ68 εἴ ἰδγεπάδο δαπὶ δὲ ἃὉ οπινήθυδ Γεγαπίητ, ποῦ Ργὸ ἰοβ- 
Βυϑ τοὶ ρυβ]οδς δὐἀπιϊηϊδιγαπάδε ταϊΐοπ δ ἐπδεταππῖωτ πδαας ᾿βδῶ- 
τυδηάδα σπηΐῖ. ταὶ ρυβῆσδε ἐπί δάἀπιϊηϊδιταθ δε γαῖῖο ἀεοοσφῦο 
οτάϊπὶβ. δδὲ ἰῃ οὐνἐταιῖθυ8, δα πιαρὶδιγδῖυϑ οἱ αρεγῖα ρογιΐπαμ, ᾳ80 
τηοάο ἀϊδιγιδαιὶ δἷηϊ, εἰ φαὶά οἷ: 1ἃ φυοά ἱπ ςἰνιϊατὶα δάτηϊ πιοιγαθοαδ 
δυτηιηᾶπι ροϊεβἰδίεπι δἴπε δυοϊογι δίοπι ορπϑαι; φαὶς ἀεηίφι (α- 
ἴσχυε δοοίοταια οἷ: βηΐ8, ἰεζθ8 δυΐοπι, οχ φῃίρῃ8 τιρρί οἰ γαῖ ταὶ 
δ θ εμε Ρτμαο886 εἴ ἐ05 φυὶ σοπίῖνα ἰερβεβ σοπιτοϊταηΐ οοετοδεο ἂδ- 

τὸ 

επῖ, δεραγαῖδα δππὶ ἃ} ἰΐϊ8 φυδδ ταὶ ρυβ!οδε δὐἀταϊυἰειταπάδε ἔοτ- Ξ 
γπᾶπι ἀδοίδγδηϊ, αὐᾶγε ρεγορίσυμπι 68ῖ πθοθ888 6856 εἴα δὰ ὑπὸ 
δοι θη ἀδ8 οσαἰυθαθα ταὶ ρυθ]οδα δἀπιϊηἰδιταμάδε ἔοτταβε εἰ ἀδξϊε- 
τουῖία5 εἴ παιπογατα ἴθηθῖθ. ποῸ δπῖπι βεγὶ ροῖοδὶ πξ εδεάδσα ἰοξε 
πδαῃ6 οἰ ρα γοἰϊ8. ἤδαιθ ἀθηποογαῖι δ ογηπὶθυ8 δε αὐ}168, αἱ γάτα 
δῃηΐϊ δᾶγαπι ξοπογα, οἱ δὶ ποὺ εθῖ ὑηὰ ἀππίαχαὶ ἀεπποογαῖῖα ὨΘ488 
οἰϊξαγοβία, 

2. Ουοπίδαι δηΐεπὶ ἴω ἀἰδραίαιοπε αἴσῃ ἱπϑιϊυϊοπ ς ευρεοξα 
ἀε ταὶ ρυβ]ῖοαα ἃ ἀπιϊηϊδέγαπάμε ζοττηΐδ ἰαἰΐ ραγιἴοπε ἃς ἀἰειϊαςὥσπε 
Ὡδὶ ἀἰϑϑεγυΐπνπδ, πα ἴγθδ γαῖ ΡΒ] οας δάιοϊηϊϑγαπδθ ἔογπμας τΘΘδαΒ 
Ῥοπογδπῖιδ, γαξηυπι αγἰδιοογαιίατη οἱ δᾶιπ ααδῦ οοτημηππὶ ποαμῖδο 

Ροϊ απ τδθοὶ ποπιίπδης, ἰᾷ οδὲ οἰνί]ετι γοὶ ραΡ]οας ἐπ οἰ μὲς 
δαιηϊηἰδίγαη ἀδα ταϊίοπεπι, εἴ ἴτε Δ ἢ» ἀξοϊϊπαϊοσθι δοὲὶ ἀοκτεδιδο-. 
Ὧ68, ἃ τεῦπο φυίΐάεπι ᾿γγαπηίάει, δ ἃγιδιοοταιία οἰ αγςίασα, ἃ δὸ- 
᾿ἰπῖα ροραὶ!ὶ ροιτεϑίδίθη, χαδτι ἀειποογαῦδη στϑοοὶ γοεδεῖ; εἰ ἂς ἐω] 
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ἀτιδιοογαῖία χαίάστη δὲ γθρτο ἀϊοίππι οϑὲ (παπὶ ἀθ ορεῖπιδ τγεὶ ρ0]}- 
οἂ6 δατηιϊεἰϑίγαπάδε ἰοττηα οοταπ συ Αγὶ ἰάθτι εδὲ δίψῃς ἀε ἈΪ8 ποιηὶ- 
πἰβα9 ςοποίάογαγα: ἀδθεῖ δπίπι αἰγαθ σοπυθηίε μευ δἵ σοι κτυθη Ὁ 
υἱἰγίπιϊ τε ρ5 πεοθϑϑαγί 5 ἐπϑι γι ςῖδα 6886 οοπϑι δ), ργδείεγθϑ Ὑ6γῸ 
φυϊὰ ἱπίογ δὲ ἀϊξίεγαπε τεβτοτι οἱ ατίσιοογαιία, οἵ φπαπάο γόρτηπι 
εἷϊ εχἰδιϊπιαπάππι, ἀπίθα ἀϊδεϊποῖα ἐχρ ϊοδῖαπι οβὲ, γεϊϊαπατα δδὲ αἱ 
ἂς μοϊμἶα ἀἰϊδδεγαιπαβ δὰ στὰ οουηπιαπὶ ποτηΐπα δὶς ἀρρεἰϊαῖαγ, οἱ 
ἄε αἰϊὶδ τεὶ ρῃ ]ςδε δάτοϊπἰδῖγαπάδθ [οττηΐδ, οἱ ἱραγομία εἰ ἀθπιοογα- 
[ἃ οἵ ᾿γγαππίάβ, ρογϑρίσαυτν ἐξ Γ 6ϑῖ, εἰΐατα μᾶτγιπη ἀεργεϑϑίοπητι 
9886 ἀφο παίομππι ἃ τγϑοῖῖ8 δάτηϊηϊϑιγατίοπιθ 5 φαδαπδτ 5ἷῖ Ρ6ϑϑίπια 
εἴ ΄ααεπδπι δεουπάα. πθοθ886 6δϑὲ δηΐμ ἀθο πα ὔοποπι ἃ ργίπι οἱ 
ἀἰνὶπἰβοῖτια 6896 ἀειογγιπιδια. γαρτι πὶ ΔϊΟΤη παοθϑϑατο δαὶ γερπὶ 

2 ποπδη ΒΑΡ ἰδπῖπι, οὐπὶ ΓῈ ὙἜγὰ ΠΟ δὶῖ τορτυια, δὺξ ργορῖεγ πᾶ- 
ἔπδπι οἰυ9 φυὶ τορπᾶὶ ἐχςο ]πιίατι σοπϑῖδῖ. βάρ τος εἴ ἰγγᾶπηΐδβ, 
δε ἀεϊοττίπια εϑῖ, ἃ γοὶ ρῃ ] ρας δἀπιϊπἰδίγαπάδε ἔογπια ἰοηρ  ϑϑἰπιθ 
ἰοῖαξς, δεοισάο ἰοοο ἴοπξα ἀρ εβὲ οἰ ἱρατο ῖα, παπὶ αγδιοογαιϊα ἰοηρΘ 

«ἰἰδῖαε ΔΡ μᾶς τεῖ ρηπθίϊοδε δάιπιπἰβιγαη δα ἰοιταὰ ροδὲ οἰ βαγο ἴδπι. 
τοοάἀετγδιϊϑϑῖπιὰ ἀπἴεπι δὲ ἰο ]ογα Ρ:]185πια ἀ θπιοογαῖία 6δὲ. ααίη εἰ φαϊ- 
ἄδια ἐχ ἰΐ8 φυὶ ἀπῖε ποϑ9 δου ρδεγαπὲ ἵπ δαᾶάθπι βοπιθηϊία [αἶξ, ποι 
ἡδίλθ ἰάδτῃ δίαιτα πΠ08 ϑρεοῖδπδ. {Π|Π6 επὶτὰ σαπϑυΐξ οπιπίητη γεὶ ρὰ- 
δος δάτηἰηἰϑέγαη ἀδα ἐογτωάγιμι, χιιδθ θοπδα βππηΐ, 468}18 εϑὲ οἱΪ- 
ξατ ἴα Ἰδυ ἀρ 8 δὲ τϑοῖμ εἶνε δυιϑιοογαιία εἴ δἰΐδα δἰτα 88, δαγΌτα 
Ρεδείταιατπι 6886 ἀεπιοογαιϊαπι, τη αγοπι δηΐαπι οριϊπναπι. Ὡ09 δυΐοτα 

10 οπιπῖπο ἢ88 ἀεργαυαίαβ δίημε ἃ γϑοιΐϊβ ἀεϊογιαβ 6586 ἀἰοίπιιδ: δἵ τὴδ- 
Ἰίογοαν φυίάοπι 6846 οἰ ραγο ἴαπι αἰ ΐαπι αἰ ϊα πεαπα σοπυθηὶ ἀΐοεγθ 
πες τγϑοϊθτη εϑὶ, δε τοϊπῦβ πιΐαπι. Ὑεγτα ἀ 1α}1 χυϊάδπι 86η- 
τεητία οπιϊτϊαπια5 ἐπ ργαθβοηιὶ ἀΐοογα. πορίβ ἀπίετι ργίππστῃ ἀϊδβιΐῃ- 
ξπεπάσπι εεἰ υοῖ δἰπὶ τεὶ ρυβ]ῖοδς δἀπηϊπὶδῖγαπ δ [οττηδττιτηῃ ἀϊίζε- 
τευῖίδε, δ'φυίάοπι ρίητα δυπὶ εἴ ἀεδπιοογαϊίαα οἱ οἱ ἱραγοιίας βεπεγα: 
ἀεὶϊηἀε 4086 811 Ἑοπιπι πη  ϑδῖτηδ, εἴ 4088 τππρχίπιε ΟρΙΔΡ 5 δίφυε ἐχ- 
Ρεϊευἀα ροϑὲ οριϊπιαπι γαῖ ΡΌΡ]1οδς ἃάταϊπἰδίγαν δὲ ἔοττηδαι; εἰ δὲ 
4υ8 αἰΐα ταὶ ρυβὶϊςας δάιϊηιπιβίγαειο 68} αι ϑιοογαῖῖςα, οἵ 66 ΔΡ ἱπίτῖο 
πϑεϊτυϊα εἰ ρλητίπιϊα οἰν τα: 5 ὡρία, φυαοπαπι εἰτ; ἀεῖπάς οἱ δἰ ϊγατι 
4υαε πριθῦ εἷῖ ἐχρεΐεπάα ([ογίαδββϑε δηΐπι εἶδ χυΐάοτη πνᾶρὶ8 πδοεϑ- 
δαγῖα ἀετηοοταιία χπᾶτο οἰΠραγο ΐα θὲ, {|| δηΐθτη μαες τοδρὶ8 παπι 

σο 1114), ἀοῖάθ γεγο χποπᾶπὶ τηοᾶὰο [85 γεὶ ρῃβ]ϊοαο δάἀπιϊπἰδιγαη ἀδὸ 
ἔοτιαιαα ἰπϑθϊαεγε οροτγίθαξ εὔπτπ 4ηὶ μος ἴδοογε υεἰϊξ, ἀΐοο δυΐοτα 
ππακησαοάσης ραηι8 ἀεπηοογαῖίδε εἴ ἰΐοτητι οἰ ραγοίδθ. Ροβίγουο 
ὩΡῚ ἀε Ηἷς οἰππῖθυβ ἴϊα αἱ τα8 ροϑίηϊαϊ Βγευΐεῦ ἐχροβαοτίπιιθ, οο- 
Ὡλπήυτη ποΡὶ5 οτγίτ ρειϑεφαῖΐ, εἴ 486 τ68 δἰπὶ γεὶ ριθ!ΐοδε δἀπιϊηὶ- 
δἰγαπιάδε ἰογηιβ ἰεἰα]ε8 ἂς Ῥεϑιϊεγαθ, εἴ δ δα πΐαγεβ, ἴπῶι οοπι- 
τα πὶ τον ἴππι δα ραγαιϊπι 8: πρὶ} 18; εἴ φυΐθης ἀ6 οδιιδὶθ τηαχίπιθ το] ἴῃς 
τοῦτα τοὶ οομβεγνδγὶ 80] δδηὶ παῖμγ. 

3. Οατ ἰρίπιγ ρίυγε δἰπξ τεὶ ΡΒ] ἴοδα δάπηηἰδίγαπἄδε ἔοτγιιας, 
οδυϑα εδὲ ΄υοά οτηηῖ8 οἰν 1156 Ῥ]αγῈ9 πὶ ΠΌΠΙΕΓΟ ραγίθϑ. ῥγίπυτηῃ 
δηΐτα οἰνίἰαῖοϑ οἴθπδα 6χ ἀοτηΐθυβ νἱάοπιαϑ οοηδίαγα; ἀοίπάς γογ- 

30 δτω ᾿υπι8 πιο ἰτιιἀϊπὶ8 4]108. 6886 Ἰοουρ εἴεϑ8 δὲ οορίοβοβ ὕθο 6886 δϑῖ, 
41105 ερεηῖοϑ οἴ ἰπορε8, 8]109 τηδϊοσ; εἱ ἰοοπρίεζίαπι δἴαπε ἐβθη- 
ἴδηνα 4]105 6886 δγπαὶθ ἱπϑίγηοῖοϑ, ἃ]105 ἱπϑίτμθα. αἵ ἀθ ρορυ]ο αἰΐοϑ 
6886 ϑρτίοοἑαβ υἱἄοπιυσ, αἰΐοβ πιδγοδίογθϑ εἴ ἱπ ἔογο οοουραῖοϑ, α]109 
δγίϊβοϑϑ "ΠΡ γαΐοθ οἱ ὁραγαγίοϑ. ποριϊίιιπὶ σθοπε βππὶ ἀἰἼετγεπιαθ 
ἔππι ὁχ ἀϊτ 119 οἴ ἀπιρ! παάὶπε ταὶ [ἀπ] τα, νασοὶ ρταῖα οχ ίδου]- 
ἴδια δαποσπηι αἰεπάοταιῃ: μοο δπὶπι πορ ἔδοίἰα 116 εϑὲ ἴδρεγε αὶ 
ποῖ δυπὶ ἰοουρ]εῖες: αηοοῖγοδ ριυϊδοὶδ 1119 ἐθῃιροτῖθ 8, φαϊη9 οεἰνί- 
ταῖρι ροϊδηϊία ἴῃ δ 4αΐβ οοπεϊδιεραῖ, αρυὰ 88 δγδῃξ οἱ ραι ἴα. 
ὩϊοΡδπίαγ διιΐοπι 64018 ἰπ Ποϑῖςβ, 4005 ΠΑΡ ραπὶ βηϊιίπιοϑ, υεγϑὶ 
δταῖὶα Ἐτγείγθηβεϑ δὲ (μβαϊοίάθηβε εἰ Ναμηειθβ, χυὶ Μαεάπάτγυϊη 
ἀοσοίοθρΡαπί, εἴ πιι}1 4111 Αϑἷαθ ρορῃϊδ, ἴπδὴ ργαθῖθγ δὰϑ αυᾶθ ἰὰ ἀϊ- 

1290 υἱεἰϊα δοποίβίυπι ἀλΓἜγεπεῖαβ, 18 δδὲ εχ βεπογα, αἰΐὰ δχ τἰγίαϊε, εἰ οἱ 
408 τα}18 Δ} ρᾶγϑ8 οἶν 18:18 6886 ἀἰςῖα δὲ ἴῃ ἰΐϊ5 ἀϊϑροϊαιϊοηΐδη8 φυδα 
δα ατ᾽ ϑιοογαιίδιη ρεγείποπε, {10 δαΐπι Ἔχροϑαηΐπια 8 ρατεξα δὸ ἀἰϑεϊποῖα 
ποῖ εχ ραγδηθ πϑοθαβαγίϊδ οοπϑίεϊ οτωηὶβ οἰ τϊαδ. Βδγαπι δπὶπὶ 
δγεΐτταν ἰπίογάυπι οπιπο9 δυσὶ τεὶ ρα ]ΐοδα δἀπιϊπἰ γα οπΐδ ραγηεῖ- 

Ῥεϑ5, ἱπιογάσιη ραιείοτεα, ἱπϊεγάμτη ρίαγεθ, ρεγθρίοπατα ἰριϊπτ 68 
πο δϑαρῖο ρίυγθθ ει86 γαῖ ρυθ]ΐοαε δἀπιϊπἰϑιγαπ δε [οστπῶϑ, βΈπογΘ 
πῖον δα ἀἰεγεπῖος. εἰδηΐπι μὰ6 ραγίοϑ βεπεγα αἀἰπεγαπὶ ἱπίον 86. 
πᾶτὰ οἰντιδιῖα δά του ϊϑιγατο, 4αδπ ΡΟ] ἰατα (ὐταθοὶ ἀϊουπὶ, τιδρὶεῖτα- 
ἴαυχη ἀδϑοπριο δἴφαο οτγάϊηδιίο 68ῖ. Βᾶπο δυΐετῃ ἀϊ αἰ απηὶ οἴμοι 
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δοὺξ εχ Υἱ εἴ ροίεηεΐα δογαπι φῃΐ ἐππὶ Πυΐοϑ οτάἀϊπαίϊοηϊα ρατιϊοῖρεϑ, 
δυΐ εχ αἰΐφια εοτῦπι δοφυαί ταῖς σοτατπαπι: ἀΐςο δαΐοτη υϑγρὶ ργαῖία (0 
δεφια "ἑαΐεπι δαξ ὁρεπιϊατα δυῖ Ἰοσηρ]διΐαπι δαϊ φηαπάδμι πἴγογαπι- 
48ε σοπιπηπεηι. ΠΘΟδδ86 ἰρίτυγ 6δὲ ἴοῖ 6686 τεῖ ρΌ ΒΒ Ιοδ6 δάπιϊηϊ- 
διγαπάδε ἰοσιηδβ, φυοῖ σιιπὶ ογάϊπθϑα 8βεὰ ογάϊπαιίομεβ ρτὸ Ἔχδυρθ- 
ταπεῖΐφ΄ εἴ Ἔχς [6 πεἰϊ6 εἰ ργὸ ἀϊ(ΓἜγϑπεϊ 8 ρατιΐυην. υἱἀδηϊαγ δοΐδτω 
ἄυδε 6886 τιλχίππε; δὲ ψυδπιαἀπιοάυπι τ οπίογωτα [1] ἀϊσαπῖατ 6886 
Δαυ ]οπᾶγοα ἰδ απιϑίγα! ββ, ἰδ σατο πόγυτι ἀδρταβδίοπεδ, δὶς δὲ σοὶ 
ῬΌΒΙΙοαε δἀτηϊπίοῖταπ δα Γοσπιδγατη ἀσδ6, ροραΐί ροϊοϑίαβ δε ἀθιπο- 
οταϊΐα, εἰ ραιοοτγῦπι ἱπιρογίαπι, 4πᾶτα ΟἹ στο ίαπι Ο ταθοὶ ποιιίπαπξ, 
δε δι οογαιίδπι δηΐπι οἰ ραν οἶδα ϑροοίειη ροπαηῖ, φαδϑὶ ἷξ οἰ ἱξατο τα 
φιδεάδπι, οἴ δἂπὶ 4υδ8 ΡοΪ ἴα ποπιΐης οοτηπιπηὶ ἀϊοίτητ, ἀδτποοτῶ- 
δε; φηετηδάπιοάυπι ἴθ γοπιὶς Εανοπίυπι ατίάθτη Ααϊ]οπΐϑ, Ν αἸταγ- 
πὰπι δυΐει Αὐσὲγὶ ραγίετι 6866 γοϊαπί, δἰ! ϑααα οοποοποπυτα εἴ 20 
ἰοϊεπθοπηπι ἐπ οἀηΠΡυ8 δὸ μά θ᾽ α9, σας Βαγιποηίαε ἀϊοπηῖατ ἃ Οταθ- 
οἷδ, ταῖϊο εϑὶ, υἱ ἰυπὶ φυϊάδηι. πᾶπὶ εἰΐαπι {}Πἰς ἀθο δαγατω ρθηει 
ἰδοϊυσῖ, Β οτίουτα οἵ ῬὨγγρίιπι: οεἴογαϑ, υἱ ἐχ δἰ σοπἤαϊας δὲ ἴετη- 
Ρέγδίαϑ, δαγαπι ποτηϊπίρυ5 ἰαπεῖλθ ρρ6] πὲ, πος ἰρίτυγ τοάο ἀδ 
Γεὶ ρυ ἰοδα δάἀπιϊηϊοίγαπάδς ἔογμινϊϑ οοπϑαδυθγιπὶ τηαχίπιε ααϊϑι- 
τπᾶγα. δεὰ γετίαβ δὲ σῃϑἰ 8 εϑὲ ἰϊὰ ἀΐοθγα αποιπδάπιοάηια ραγιίοπιθα 
ἐχροϑυΐπιπα, ἃυΐ ἀϊτιᾶ8 δυῖ ἤπᾶπὶ 6886 Ταὶ ΡΒ] σᾶς δἀπιϊηϊδίγδη ἀδθ 
ἔοττηατα τϑοῖϑ ἰηϑτυΐατα, ἀπ 4α 6 Παττποπίδτη γεοῖδπι οἱ ρεγίδοϊδπι, 
οεἴογαϑ 6886 ἃ γϑοϊΐδ δρεζγαιϊουθς ἂς ἀδβοχίουϑθ, 889 συΐάοπι ΔΒ 
Βδιπηουὶα μβθπα ἱετηρεγαία, 1185 γεγο Δ ορεϊπια τοὶ ρυρίϊοδς δάταϊ- 
᾿ἰδίγαπ ἀδα ἔογπια, οἱ ἱραγο ιῖοαθ δὰ8 4πδὲ διιπῖ οοῃτεμίίογοθ δὲ ῥἷυ8 
πἰπιῖο Ποτῖ]68, ρορηϊαγεα δᾶ5 αῦδ ϑαπὲ Γαι ϑϑίογαδ δὲ τη] ἴογες, 

ἦς Νοῦ ορογῖδι δηΐοπι ἀοπιοοτγαιίδτη δἰδίμθγς 18 ϑἰπιρ Π οἰϊοτ, 
τἴ πῦπο δοϊεηξ χυϊάδπι, δᾶπὶ ἴῃ αυὰ ρ6πδ8 τυ εἰ τπαΐπεια ἀγδ ἔτίστα 
εἴ ἀποϊοτία8 εϑὲ (πᾶπὶ δἰϊδτι ἰπ ΟἿ ατοῖτ5 δὲ ὨΡΊχαα ρεπ68 ταδίογετα 
Ρδγίοπι δγρὶ ἐγΐυπι δἰ ροιοβίβϑ 681}, πθᾷπθ οἱ ψαγοίατι, δὶ ρθμεϑ 
Ρᾶμοοβ ταῖ ρυ ] δα δάἀτηϊπἰϑίγαπάδο ροϊεϑῖαβ δϑί, δὶ δηἷπι δὐδεηῖ 
πηίγογοῖ οἶγδ8 τὰ}}]6 τγεςθαι!, εἴ ἐχ ΗΪ8 τα} }}16 ἀϊνίξοθ, πεφαε ἱπυρετι 
Ραγιϊοῖρ εις [δοογεπί ἰγεοθηῖοβ οἱ ραῦρογοβ, φυδηπίατηνὶ ᾿Ρ εγοϑ εἰ 66 - 
ΓΒ δί τη 68, ποῖ μο8 ἀϊχετὶς τὰν αϊδεειι ταὶ ρα ἴοδς δἀπιϊπίδίγαι- 
ἀας [οὐπιᾶτη ϑΌΓραγε. ἰϊεπιηιδ 8[ ρΡϑΌροΓγοβ ρϑαοὶ ε886πῖ εἴ Ἰῶχπ ἢ 
Ἰοουρ]εἰῖθυ9 ρἰατί δα φϑῃροτίογεν ὃς ροϊεηιίογαβ, παπῖο πᾶπο ταὶ ρὰ- 
Β]ΐοαδα δάἀιηϊπιεῖγαπάδε ἔογιιαπὶ οἱ ἱξτοἴδτι Δρρδ]]αγὶῖ, πεφαὲ ᾶποὸ 
ἰίεπι ἰπ 4πὰ Ἀοπογεα οὕτα Δ] 8, χαὶ ἀἰ τἱτε8 δϑϑθηξ, ποῦ οοπατοπηὶ- 
ςατοηΐωγ. ἀἰεεπάυπι ἰρίταγ ροϊϊι8 681 ἀδιποογαίϊαπι 6886, οὔτα ΡῈ η68 
Ἰβεγοβ ϑυπιπιᾶ γαγησι ροϊεδίαβ εϑῖ, οἰϊραγομίαπι, ουτα ρεπε ἀινιξεδ. 
ηποά δαυΐεπι {1} πιμ τὶ δυπε, Ηἱ ρδηοὶ, ἢϑο ἰϊὰ ἔογία Ἴυβηΐϊ: πϑῖα ]1- 
Βετί φαϊάεπι μοπιῖπεβ πιῇ, Ἰοουρ]εῖαδ απΐεπι ραποὶ, εἰθηΐτι 8 ρτὸ 
ταδρηπαϊπα δὲ ρτοσογίίαϊα Ὁογρουῖβ τπδπάδγοπίαγ ἤόπογει, οἱ ἀπ 
Αδιίορία δἰαπὶ χυϊάαπι βετὶ δοίθγθ, δξ ργὸ ρῃϊογίιπἀϊπθ, εἐδϑεῖ 
οἰϊρατοΐϊα: οχϊξαῃς δηἰπὶ ρα]  γογιπὶ οἰ ΡΓΟΟΘΓΟΓΏΠΙ ΠΌΠΙΒΓΙΒ 6δξ. 
γογυπίατπδῃ πδαὰ6 ἢἰ5 ἰαπΐοτι [88 τοὶ ρυ ἰΐοδε δάἀπιϊπἰβίγδη δα ἴοτ- 
τοῶϑ ἀεβηϊτὶ 88 118 δϑῖ: δε αΐα ραγίζουϊαε ρίαγοβ ἀδιποογαῖίδε οἱ 
Οἰϊραγοίδθ δηπῖ, ργδοῖεγεα ἀδοϊἀθπάσπι δο δἰαϊπθη ἀοτη ἐδ, πεαὰθ 
εἱ ᾿δεγὶ χὰὶ ραυοί δἰπῇ, ἰπ ρυγαβα οἴ ποι ᾿ἴβογοβ ἐπιρογίαπι ΟΡ απεδηῖ, 
ἀεπιοογδίδτα 6896: σασὰ βαπυϑ εδὲ Αροϊ]]οπίαα ἴῃ ταδὶ [οπΐο δὲ ΤᾺς- 
ταθ (ἴὰ υἴγαφαε δπίτη Βαγῦπι οἰν ἰδῖαπι ἤογεραπξ μοποτίθαδ αὶ ποὸ- 
δἰΠππαῖο ργϑοδίαραπξ χφαίψαθ ῥτίπιϊ οο]οπίδε οοςηραγαπῖ, οὑπὶ Ἀὶ 66- 
ϑεηΐ ραυοΐ, ΑἸ} πιὰ 111}, πεαυθ δἱ ἀϊνίτεβ ργϑεϑὶπῖ, ργορίεγεα φυοά 
ΠυϊΠΕΓΟ δἰπξ ϑαροτγίογεδ, ἀεπιοογδίίδπι δι Ποῦ ε686ε Παρ πάδι ; 
αεπιαἀπιοάηπι οἸΐτα ἴῃ Οοἴορβοπα: ἐΠΠς επῖπι ἀπιδψαβει ΒΘ] οὶ 
κάνοτγϑυϑ [.γΧἀο9 οτίυτα δϑϑεῖ, τυϑῖοσ Ῥᾶγϑ οἰνίῃπι ἱπαρτιδ8 εἰ ἀϊπῖατ- 
πἰταῖα τεπιροτία δι ΕΠ 85 αἴφας ἀπιρ ἱβοαῖαα τεὶ [απη!]ατίο [βου] αῖεθ 
Ροεϑἰάεραῖ. δεὰ ἀδτηοογαῖία φυΐάδπι 698, σὔπὶ Πἰρετὶ οἱ χαρὰν Ν 
ΤΩΈΓΟ δαροτίογοθ ἱπιροτγὶΐ εἴ δῃπιτῖδ 8 Γαὶ δηξ οοπηροῖεϑ, ὁ ξαγολιῖα, 
οαπι αἰνϊε9 εἴ ποδὶ] ΠἸοτγεϑ, πηπιθγο ραποίογοσ, ρίαγεβ ἰρι Ωγ 6886 ταὶ 
ΡαΡΙἰοας δάπιϊπίδιγαπάαθ ἔοττηδϑ, εἰ φυδὴ ΟΡ οαπϑαπὶ δἷπὶ ρἰΓα6ϑ, 
δχροβίϊυτι ἃ πορὶθ εϑὲ. ρίπγες δυΐοτη 68δεὲ αυδπὶ 4π86 ἐχροϑῖδα 
δυαῖ, εἴ 4086, εἰ δια ΟΡ οδύϑδῃι, ἀϊοδπηυϑ τερεθϊο εοάεπι απο 
δαῖΐοα δυτηρϑίπιαϑ ρτίποίρίο. οοηνυθηΐ δαΐτι ἱπίογ πο8 οἰν ἴϑ1ϊ8 ομηηΐδ 
ὨΟῚ ἀπδῖῃ 86 ρπτοϑ 6866 ρατΓίε5. χαειπαἀιποάοπι ἰρίϊατν, αἱ οοπϑ- 
Ἰΐαπι οερίϑδετατιδ 5ρθοῖδα δε ἔογτηδϑ ϑηΐπη δὶ ἑτηεγε, ργίπισσο {α1- 
ἄδια ἰὰ οὕππα δεοδγῃθγοιπαθ αποὰ πδοοιϑδσίο οπῖπα δοΐπιαὶ μαθεῖν 
αἱ φυδεάδηι δεηδηδ ἱποῖγαχηοπία εἰ ρατίεδ 688 4π80 γαϊοπὶ δὰ οου- 
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, Βοίδηάδατη δαὲ τεουρδεάσμι αἰἰπαϑαῖρωι, οἱ ον εἴ του εϊοαΐαπι, Δεϊμάς 

φαϊδασσαπααε ρα! ἀπυριφαοάαια δοΐκοαὶ χωογείαγ. δὲ ἰρίτοσ 

Ῥοπαπιῦϑ ἐν 6596 ἀιιπίαχοῖ Ρατίϊιπι δρε0168 εἴ ΒΟ Ῥίαγει, δεὰ ἴὰ- 

10 πεδὴ δἰηϊ αἰΐφυοι βαγαια αἰ οτεμιίδε, γεγθὶ φεδιΐα ρτὶβ δὲ υδπίγίου Ἱὲ 

εἴ ϑεπεεπεϊ ἱπδέγαπιδηΐογυδι ρἰαγὰ υδεάλαι ξοπεγα, ργϑϑίεγεθ γεγο 

δὲ ραγισαϊαγοπι θεὲ τρουϑμῆὶ υἷι πάρϑηΐ, ᾿άγυιῃ ραρμμα, οοραϊα- 

ἰουῖθ παππότιιϑ ρίατα βεοοδεαγο δημμαπίιαιη βέβεγα εἴβυίει. πο 

δαίπι Λειὶ ροϊοσὶ αἱ ἰη εοάδπι δηΐμα] ρίατεϑ ἰμδίαξ οὐὴρ ἀϊβῥεγειίαα, 

ὨΘΖαΣ ἕξοι τὶ δαγίνα. φυδγα ὨΒὶ δυπιρῖλε ἴμετίαι ολαμε5 4υδρ ἐ:86 

Ῥοασιπς βάγιτι ραγεϊπια φοημιραιῖίοῃ ει, ἰοὶ ὁρξοιθδ δηϊαια 5 οομϑῃ- 

ἀπεπὶ ποῖ δεῖ ραγιίαιῃ περ ΘδδδΓΙ ΓΙ. οορυϊαιίαμε5. δἷο εἴ ἀε δὶ 

ταὶ ραδίϊοας ἃἀτοϊηἰοίγαμἀδο [οττοῖδ, φιιδ9 ἀἰχί ποι, δειτοπάμαν, πᾶια 

δὲ οἰνιϊαϊοα ποῦ ες τδᾶ ϑθὴ 6χ τοῦτα ρδυιῖθαα οοπείθηξ, φυεσιδά- 

τηοάαπι 586 ΘΠΒΌΤΟΘΓΟ ἃ πολὶς ἀϊοίαμι εεῖ, αἴσυθ ὑπὰ δᾶμ8 Ρᾶ: ἐϑὲ 

δα 4ιδὲ ἱπ αἰϊπιθυῖο ρᾶγαμὰο οὐςωραῖα τουϊείιθο δεῖ, αυἱ ἀγαΐοσεϑ 

42968ετι δρτίσοϊας ποτιϊπδηϊοτ: αἰΐογα δὰ 4086 Δρρεὶ!αῖαν (αἱ ἰϊὰ ἀΐοατα) 

δεἀεπίιατία εοὐ Ἰάδαυε δὲ {ΠΡ εταλῖδ. εδὲ δυΐθπι Βαθο 4088 διῖεβ 688 

ἐχεγοδξ: οἰπὸ φηΐρηβ ατθ 8 Ἀαβίϊαγί δὸ ἔγοααθαϊασι Ὡο1) ροϊεοῖ, μα- 

τῦτι ρΟῦγο ἀγίλιμ δ[ἴα8 ἀδοοϑσατίο δαρρείεγε οροτγίεῖ, 4118ὲ δὰ ἀεἰῥ- 

ἷκε εἴ Ἰαχοπι δαὶ δὰ Βδηε υἱγεπάυπι ρεγίηεωξ. ἰεγεῖα 68 Τοτδηδίυπι 

δεὺ δογατα αὶ ἔοτυπι ἑεγυηῖ. ἐογθηδ68 608 ἄϊοο φὺὶ ἴῃ τνευάιάο εἰ 

ετπσπάο οἱ ἴῃ ταδγοδίπγα ἐβοίθμάδ, ἴῃ τεάϊπιθν ϊδ πμεγοῖραδ, 4088 

Ρἰπτὶϑ γευθπάαπε, υογϑαπίητ. φπσιᾶ εἴ πιεγοθμδυοχαμι. θαιπία τδ- 

ὅο πα ταπι εἰ δογαπι χυὶ ργοραβπαϊατί ἐαπῃ; ιδπὶ αἰ μ1]0 ταΐηι8 

χαδπι μὲ, 4185 ἀἰκέπιιδ, ργϑεϑῖο 6586 περ 386 ἐδῖ, Ὠ1δὶ νοΐϊυπι οἰνεϑ 

δἰϊοπὶ ρσιΐθ αἴφαε εχιεγίς Β6]]ὰπὶ ἱμίεγθιθοδ δεγνῖγα. Τογίβεεβ εὐίτῃ 

βετῖ πι}]ο πηοάο ροξεδὶ οἱ οὐν]τλ9 παϊίγα δθγνᾷ οἰ ϑ.15 ποιρ θη ταε- 

40 σβαῖωσ. οἰνίιαϑ δηῖπι φαΐδ ἦρα ορίδαδ ρο]εῖ δυΐίδᾳιε Βοηΐδ σομῖθηϊα 

δϑῖ: δ φυοά δετυαπν 6ϑῖ, ποῦ δὲ ϑι118 Γρϑῶπν Βοπίδ οοπίθμξιπ. 408- 

Ῥταρίογ ἰη Πἰδτῖδ Ρ]αιοπίς ἀδ τα ρυβ το πιαρηίῆςα Βοο φυίάειν εἴ 

εἰοτίοιε, δεἀ ἀπριιοῖε εἰ ἰείπης αἰοΐαπι 681. δἱἷΐ δηΐμι δοογαίεβθ εχ 

φαδίταος ρεπειΐθις Πομιμναμι πιδχίη δ. μας 5581116 οἰγιζαῖεπι οοα- 

οἴαγε. ἀϊοὶξ ἀπίδιπ μοδβ, ἰεχίοτγθβ εἴ δρτίοοίδθ εἴ βυΐογοϑ εἰ ἔαργοι 

Ἰϊψπαγῖοβ. ταγεαρητο δ άϊτ, φυδοὶ δὶ ποῦ εοἰπὶ ΓΡΌΤΗ ἔλρυοϑ δεσδγιο 

ἃς ζετγατίοθ, εἴ ριδεῖεγεα ἐὸ9 αυΐ ρεοοτῖριι8 πεοθδβϑαγι8 ργϑείεοα 

φιιπί, ρταδίεγθθ Ὑ61Ὸ τρογοδίοσγες εἴ ὀβπρομεδ. αἴᾳπε δΠδᾶες οὐηπια 

χαϊεηΐ δά Ἔχρί ἐπάδπι ργίμπατα οἰν ταί θαι, ἐδ αθατα ΟΥ̓ 88 Οἰππι μῈ- 

οοβϑατίατιμτι τοῦτα δὲ ποπ ρος θοαὶ οἱ Βομεϑί οδιδὰ ἰηἰἴο Ἰωσἢ- 

τπιδίατ εἴ οοποίοῖαι; φαδεῖφυε δυτοτῖ 8 8668 δἴχιε ἀγδίοσίβθιιε δβεαῖ. 

30 ρατίοπι δηΐεπι ὑτορηβηδηΐεπι ΠῚ ΡτΙὰδ ΟΙΝΊΜΑΙΙ τε ληϊ ἂς τεριδα- 

δευϊαξ άδπι δρτὶ βπίβιιϑ ργοραραῖὶ5 εἵ δὰ βηϊτσποτγθιη ΔριῸ 5 τοι 

Ρετάποιϊς δὰ 86}}1 ϑαφοϊρίεπαϊ ηερεδοίταῖεαι τε ἀδοῖϊ {μοτίπξ. ἴᾷπι γαγὸ 

εἴ ἰὰ φυαϊίποτ ᾿ιοπιΐππτα ξεπεγῖμος οἵ ἴῃ πον μοὶ τι} 18 800118 π6- 

«6856 οϑὲ Δἤσποπι ἱπίεγοθάοτο, 4αὶ ᾿π8 δύσιη ουΐαια δὲ τε Ρα8- 

πε ἰμάϊοαπάϊε ρταθοῖξ. δὶ φαΐδ ἰρίξατ οἱ δηΐπηνπο, δηϊπΊ8 15 ρατίθτα [α- 

φεῖα ἄερεξ ροῦυδ 4υδπι ΘΟΓΡΙ18, ἐτρο εἴ Βιυλιιιποῦὶ Ρϑγῖθβ, πεῖρα 

τοὶ !ἰτατὶς οἵ 6 ]ΠἸςϑ8α ἰδ δε χιθ ἰυἀϊοΐα!ς ΡατγιῖςεΡδ, εἰναι ρατῖθ5 

επί οἰἰπιαπάδε ϑυπὶ Ῥοῦυ5 4υᾶπι 486 δά ὕϑιπὶ πες βδδγιιμῃ ῬοΓΙὶ- 
πεηῖ; δὰ χυδδ δοοβάεγε οἴϊδτῃ ἀθθεῖ δα, ουΐαϑ8 οϑὲ οοπδηίΐίατο εἰ ἀ6- 
Ἰιθεγανε δ τερα9 δὰ τοῖαπι οἰνιϊαῖοπὶ ρογι πα πΈΡι 8; φυοὰ τοῦπῃ9 
δῖ ρτπάεπιῖδε αἰφαα ἐμ Β]ροπιΐαο οἰν 6. ἀἴχιιθ ἄδϑς υἴγμτα ἱποίδι 

30 δοραγαῖτη ἴπ υϊρηδάατη δὴ ἰῃ ὕβδάεμι, αυοὰ δὰ ταϊϊοπθι δἰπεῖ, 
πὶ δ} τοίεγι: πᾶπὶ 9αθρ δι πΊ ΤΟ οὐ οπὶϊ πὶ ἰϊάετω εἰ ρτανϊογὶθ ἀττηα- 
ἴατγας εἰπὶ ταλτ65 εἴ ἴῃ ἀρτίδ οΟ]Θη 15 γεγϑοπίυγ, απᾶγο οἱ 8ἱ ἐιὰ8 εἰ 

1115 οὐνλταιῖδ ρατῖθθ παπιδγᾶγε Ἵοπυθηϊ, ρεγδρίουμια εδὶ ἰὰ βεῦτϑ 
Βοπιΐπαπι, 4ιο ἃ ἀτπιὶς ἱποίγυοἴθπι δϑῖ, ραγίετῃ οἰν ξα 15 6886 ἀδοαδ88- 
τίδπν. δαριίπια οϑὲ δὰ ἄπ86 ἔδου δι δ8 εἰ οΟρ 19 ταὶ [ἀπι]ἰατὶς πνὰ- 
πίεγὰ εἴ ὁποῦ ρῃΡ ἴοα δΌ 1}, 4πο8 ἰοουρίεῖεϑ ἀρρεἰίδπιπθ. οοἴαγα 
εἰ οἃ 4088 τότ ρηδ]ἰοᾶτη δάτηϊηἰδῖγαϊ, ἀυδεάιε ἰῃ ρεγοπαϊβ τπαρὶ- 
δἰταῖῖθα5 τοὶ μι δίοαθ ἀαὶ ορογαπι, δ ααλάεπι δῖπα πιδρὶ διγαιθη5 οἰγὶ- 
ἐδ8 ΠΟΠδΙΑΤΘ ΠΟ Ροϊεβὶ. Ὠδοθϑδ6 ἰρίτυτ εϑὲ δἰίᾳπος 6886 411 ροϑϑῖπὶ 
ἐπιρογᾶγα, φηῖθθ6 ἴῃ βΕΓΘΠ 18 τηθρ δἰ γδιθα8 οἰνιταιὶ δεγυϊαπὶ δαῖ 
οομπμοπῖοσ οἱ αϑϑιάπο δαὶ αἰϊοτηὶβ εἰ υἱοϊδοίπα. ἴππλ το ααδα ρᾶγῖοδ 
Ῥτδεϑῖο 6846 ἀεβεπῖ, ε φυὶρθὰθ ρϑῦ]ο απῖα ἀϊβιϊποῖα ἐχρ]οανίπιι5: 
εαπὶ ἀϊοο 4ηδε σοπϑυϊϊαπάϊ πνῆπεγα ἐππραίοτ, εαἄπιαπε χυδς ᾿ρδη- 
δὺς ἴυ9 ἀἰςαῖ, εἰ ἰρίῖατ οροτίει Βαδο δαρρεοίετε οἰν ιαιτθαϑ, εἰ δἷ 

ὃ τερῖθ ἰπϑίεφας ἃἀπιϊπἰδῖγαυὶ ἀερ εηῖ, Ἡδοβϑ88 δδὲ δίᾳποϑβ 6586 {πὶ 68 
Υἱγίαῖε, φιδς δὰ τὲβ οἶυ} 65. ρογιίποι φαᾶθαπο τἰγοσαπι ροϊἰοοταπι 

ΠΕΚΕΡΟΒΙΙΟΘᾺΑΊ ΤΥ. 

Ρτορτίδ εϑὲ, δίπξ ἱποίγαοιἱ αἴσαβ ογπαῖΐ σροϊεὶ ἰξίϊατ ροσβε ςοπιία- 
βετα οχἰδεϊπιϑηὶ οἱ 8]1Δ6 δου! αῖεα δὸ ροϊδοίαξες ἰἰδάδια δωρρείμεί, 
Ὑογδὶ βγαῖϊα αὶ ἰἰάθπι δἱπξ ργορυρπαίογες οἰνίϊαιο εἰ ἀρτίοοίϊδε εἰ 
αὐβοθα, ργϑεΐεγθα οἰ ἰἰάδπι οοπδυϊθοξ εἰ ἱπάϊοθηϊ. ἴατι γϑγο γἱἷτ- 
τοῖθαι δῖ θ᾽ Οππῃ65 Ὑἱπάϊοαπὶ ἀἰσας ἀγγοραμξ, ρ]ατίπιοβαιο σηδρβοίγα- 
ἴπ5 56 βΟΓΕΓΕ ΡΟ5868 δαϊωμπιδηΐ. δεἀ αἱ ἰἰἄδμι δἰμε ρδυροιεδ εἰ ἀἠγῖνοι, 
Βοτῖ πο ροΐδϑι. φυάργορίογ μ86 ρᾶγίθβ τηαχῖμνε υἱἀεξηΐωσ δό58 ὥ- 
Υἱτατίδ, Ἰοοιρ] εἴα δὲ δξουΐθβ. ργαδείθγθα φαΐα ἔογε 1} φυϊάδι ΓΤ 
δυμῖ, δὶ γ6γῸ ππα εἰ, μας ροιϊβδιπηιπι ραγίεα υἱἀθηΐογ δό56 ςοπιγαίδε τ 
ΘΧ ΟἸπμΐθι8 ραγιϊοι 8 οἰν ται. ἰΐδαια δὲ σοὶ ρυ]οδε διάἀχηϊπδίτδο- 
ἀδθ ἴογμναϑ ΡτῸ Βᾶγιπι ραγίλιπι Ἔχδιιρογαπι 5 εἰ ριαοοιαπεῖῖα οομρῖ- 
τασπῖ; ἀυδεαις γι δηΐων 6556 ον ϊαι5 αὐπηἰι δι απ εἶδο ἔοξιμδο, ἀφ- 
τποογαι δ οἱ οἰ ραν οἶα, 6556 ἰρίταγ ρίαγοϑ σοὶ ραθ]ῖοδ δἀταϊηϊκέγδο- 
ὅδε ἔογμναθ, οἱ υᾶδ ΟΡ οδυδᾶδ δίωξ ρίωγεδ, ἀϊοίμμη εδὲ απέθα, ὕθς 
δαΐοτα εἰ ἀεπιοογαῖία δἰ οἰ βαγο δε 6558 ρὶυγα ρεπεγὰ οσἱευ ϑπιοι. 
Ἰῖοθὲ γεγο μοὸ ἱῃιθ ρθε δἰϊατα εχ 1ϊ8 φυδα ἀϊοία δαηϊ. ῥἱαγῶ επί 
βόπογα δυπὶ δὲ ρορυὶὶ δὲ δογαπι φαυὶ οἰατγί ποϑι!ες4αο ἀϊοαπίατ. τεδ 
Βταῖία ροραΪ βεμας ὑπῦμι σοπδεταποι ἀρτίοοἶδο, αἰτυὰ ατιϊβορα, ἰπιὰ 
οδαροποδβ εἰ ογεμδεϑ, ἐὺς ἀἶοο αυΐ τπεγοαϊογαι πὶ ἀνία ἔδοίαπι αὶ 
ἥπίσοθ ἴῃ θιηθιάο εἰ γειάδιάο Υἱΐαν οοβίογυμϊ; αἰϊαά, φαῖ ἐπ αμδὴ 
ρους γαγοϑηΐμγ, αἴσιυθ μυΐυδ βοπεγὶς 111 δαπὶ τηϊ!ἰΐατοα, δἰϊὶ ρέτο- 
πῖδε (δοϊεπάδε δια ἀΐο ἀδαϊιϊ, αἰ} ρογείίογοϑ ἃς ἱγαϊθοίογεσ, δἱλὶ ρίνον- 
ἴοτθδ. προ τ Επΐτ ἴω Ἰοοἷδ μογανι ρθηδγαπι δἰῃρα! συν παρα τῦσθὰ 
δῖ, ὩΣ ρἰδοαΐϊογαπι Τ ἀγοπιὶ εἰ ΒγΖαπεϊῖ, ἢ οπιΐπωχι ἴπ ἐγι γεσαῖναν θὺ- 
ουραίοτινῃ ΑἸ δηΐδ, τπογοδίογιμπ ἴῃ ἃ θρίπα εἰ ΟΒῖο, τγαϊοοϊσέμπα ἃς 
Ρογελουτπ ἴῃ Τ όπθάο, ρμγαεῖεν μος δυΐομι δυπὶ ἰὶ φυὶ οροεῖδ εἴ πιδ- 
πἰδο5 δυΐδ υἱοῖπι ρᾶγαηξ υἱϊαταᾳαθ το εγαηὶ; οἱ φηογώσῃ δα ἱεποὶρ 
δὲ πορασία γθ8 ἰδπιϊαγὶδ δδὲ ὲ πο Ἰἰοθας εἰς οἰϊοσατι υὐΐατα ἀεβετε. 
ΡῬτδδιογθα ἰϊαυὶ δαμὶ πο δὲ Ὀἰγοχυε οἶνα ἰνοτὶ, οἱ οἱ φαοὰ ταῖς 
δἰτε5 ἀνα εἰτο ἀϊηΐδ βοῆς δοῖ. ποθ ϊαπι δυΐθπι δὲ οἰδγογατ νήγογαπι 
αἰϊὶ εχ αἰνιεἰῖ5 οἰαγιταΐθπι οοηδθοιὶ διιηξ, Αἰ ἐχ Ρτϑθοϊαπξῖα δοπουῖο, 
δ} οχ Υἰγίαῖθ, αἰ ἐσ ἀοοίτίνα οἱ δια 5, φιδθ ἐχ εδάεα ἀἶίο- Ὁ 
τοιυεῖα ἀϊουπίυγ. ἀοιποογαιὶδ ἱρίταγ ρτίπια δὶ θὰ 486 6χ δεφυδί ταὶ 
σπᾶχθῃε δῖ. Ἀρρδιϊαῖαν. δοφαα ταΐοπι ἐπίνη δαϊοῖς ἰὸχ δᾶ δαῖαε. 
ἀπο δὶ ἀδιποοταιίαβ δῖ, πθωρα ὧὲ αἰ μῖ]ο Ρ] 5 δἷπὶ ἰοσυρίοξεν φαδτο 
δβόητθϑ, πϑυϊιψυδ Βαρθδηΐ διπιπιᾶπι διιοϊον  ἰοΐδιν δε ροξεσίαξσιι, 
δε οἰσίυο οἰπξ δ μλ}65.. πνᾶπι δἱ {ἰδ ογίδϑ μὰ ἀδιποογαῖία δϑὲ πιλχέτος, 
φυοτνδἀμιοάαια φυΐάαμι εχ δεϊπιδηΐ, εἰ ἀθαᾳααίία, ας τουχϊτάς τὰ- 
τοπο [ἀοεῖξ, δὶ πο ὁπη θα ρανίίοι [μογῖὶ γαῖ ρυδ]ϊοδε δἀτοϊοϊσεταιδο 
σοιπμνιμἶδ ἀναχίμη 6. φασι ΐαμ ἀυΐειπ ροραΐα5 ππαϊἐψαάϊπα εἰ πυσωσσο 
δυροτγαῖ, 1Δ δυΐεμι φιοὰ ἃ ρ]υνίθαδ ποιπθογο ἀθογοζωτω δϑὶ ταΐωσω δαί, 
πᾶπο 6558 ἀθιποογαιίαπι ἤδοδ656 65ξ. θπύτῃ ἰσίτως ἀρ οςγαῖῖδο σόν 
ἢσο ἐδ: αἰϊαὰ δὶ, αδὶ πιαριοἰγαῖαϑ 6χ οαπδίϑυ, 4αὶ ἑαιηδῶ σἰπξ δῷ- 
Βαδιι οἱ ἔδηινον, ἀεἰεγαπίαι. οροτίθὲ δυΐθμι εἱ φαΐ τοῖν μαῖνεξ ποδρὶ 
δἰγαῖουπι ΟΡ ποτα ᾿ΐοθγο, φαὶ ἀπηϊδῖῖ, πη οὐ πον. αἰϊοᾷ ατὶκλ 
πιοογαῖϊδα δοῖ, ὉΔῚ οἶνε5. ομπηδδ5, πὶ πιοὰο ἂν ουμηὶ οδιραιουέ ἵν 
Ἰνοτὶ ἂς δοϊμιϊ δυπῖ, τοὶ ρα] ΐοδο δἀπιϊηδ ται οπὶς ϑαπὶ ἴρεϑ, βεὼ 
ἰαπνδι ἰοχ ἀομιϊπαϊαν αἴχια ἱπιροναῖ, αἰϊω ἃ κθῦπβ, αξ οἱ ΓῚ 
4υϊ5 ἱποάο οἷξ οἰνὶβ, ἰὼ5. οἷϊ οθεϊπενϊ τηὰρἰδιγαῖυα, ἰϊὰ ἑαχαόα ξ ἴεκ 
πηρεγοῖ. δἰϊαὰ κθπαβ, ὉΒῚ οοίογα φυϊάδιῃ δυπὲ ϑαάοπι, Ρεπεϑ παπὶν 
τασίποπ Υ6γῸ δδὲ βαιππιᾶ ΓΟΓΌΠΙ Ροϊοοίαδ, ποπ Ῥδωθα Ψ “Ὁ ὁ 

δαΐεπι Αϊ, οὐτὰ προ τυ ἀϊηῖς ἀδογεῖα, φυδα ρϑεριϊδιναῖα Ἴ 
οὐπῖ, ταῖα δαμΐ, πὸη ἰθχ. αἰσῃδ μος ῬτΓγορίοσγ ογαίογοι ν τέναα 

405 ἀεξιπᾶροβοα (ἀγαθοὶ ποτηϊπδηξ, ἰὰ εοὶ δἱαπᾶος ροροῖ ἀποξοτει 
οἴ αᾳυλοὶ ἰενες {ἰριπος μὶ εἶσ, ουδηὶς. πᾶπι ἴπ οἷν ταϊίναν ηῦδλὲ ἐς 
ἰερε ἃ ροραΐο οδιεϊπεπιογ ἂς τεραπίαγ, ἀοτιασοξος ποῖ παϑίϑεῖς, κε 
ορεΐπνι5 φαΐδαιθ οἷν! ῥτιποίρθπι ἰπ τε ραδίϊοα ἰοοῦτ οὐπεξ, πα 
γΕΙῸ ἰοβ65 ποῦ δυυιὶ ταῖαθ ποίας δυπησπαι ἀποϊογίταϊοιν δανεπξ, με 

Θχουϊυπίαγ ρορυΐαγθα ογϑῖογοσ, ἥυοϑ ἐδιπαροκου ἀϊκίσπηαν ἀρρεῖδε. 
δὲ επὶπι ῥτίποθρς 8085. ἱπιρειΐων οεϊηθος. (πποπαγοῖατα ἄδσαις 
Οταδοῖ) ροραΐμβ τιπτι5 δχ πιπ εἰς οοπογεῖυ5 δὲ οοπῆαξζων: ὠκῖν φόσευ 
πλι]το5 δαμηπηα τοὶ ρΏΒ] ας ροϊοδὶδο δϑὲ ποὴ αἱ οἰπκαίου, κε πὸ 
οἴπηθ65, 4υλϊοπὶ ρότγοὸ ἀΐςαϊ Η πότον ποῖ δ5ε6 δόπασι τπαΐξοσκες 
ἀουνιϊπαιίοποπι, πἴγαπι πᾶπο, ἃῃ δὶ ρἴατες δῦ Φαΐ ἐπιρΈ ΓΑΕ ΕῈ εἴτ 
ρβυϊὶ, ΟΡ βονγοπι 6δὲ. ταὶὶς ἰρίϊατ ροραίας, υέροῖθ αὶ κἷξ μέ 
ἸῸ5 ἱπιρεγίατη οΡεΐπθη8, δἰ δὲ δοΐιις ἐππρότατο, αοΐα ἰσρῦαε ἣ 
πὸπ Ρᾶγοῖ; δὲ ἰδ δῖ δι ἴὰ5 ἐπιρογίαππααθ ἀϑδαπιξ ἴα ἐσίατα ΓΕ 
Β]ΐοαπι φυρ]α ἀοπιίμασ ἱπ δεγνος. ἰΐασαθ αὐϑοπίαϊοτοι αρπὰ δαπν 
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πουδὲ σαπί. δὲ 1αἰ 5 ρορπῖαθ Ῥγοφοτθσηῃθ δΧ τοοπδγο  α ἱγταη βία 
τοροπάεί. αυοοίτοα δ᾽ άεπι σαπὶ πιογεϑ, εἴ υἱεγχας (ρορηΐαπι 
Βαϊασαιοάϊ ἄϊοο εἴ Ἰγγδπηαπι) ἱπιροτγίοτα Ἀετῆθ ἵπ τπιϑἰϊοτοθ ᾽ἱ ἰπ 

80 δετγοῦ πεπγραῖ; εἰ Βὶς δαπὲ ρθε ἰσεηδῖδ, σαὶ "]ἰς ϑαϊοῖα; εἰ ΒΊδη- 
ἄπο ἀπεῖοτ ρορε (96α ἀεπιαροξῃ8) εἰ αϑδεπίδιου ἵγτδηπὶ οπαπὶ ἰάετα 
εἰ ῥΡτοροτίίοπε πίε 86 τοϑροπάδτηϊ, δὲ υϑτὸ υἱτίαθε ἀριιὰ πἴτοθαῃθ 
Ρἰαγίπιαπι σαὶ οπὶ, δϑεθπίβίογεθ ἃὡραὰ ἔγτάπποδ, ἀετιᾶρορὶ βραά τδῖε 
Ρορπὶοβ. χυκιποῦτειῃ δηΐειῃ γαῖα σῖιξ ρϑερΗἰϑπιδῖα εἴ ποη ἰεξεν, δὶ 
ολυδαπι δα πεηξ, πὶ οτπηΐδ δὰ ροροϊυνα τείεγαμ ἃς τεγούαο, εὙ6- 
πἰξ ἐπῖπα τὸ ογεϑοδηὶ οἱ παᾶρτΐὶ δΒαηῖ, ῥτορίετο ασυοά ρορυΐυ9 φαυῖ- 
ἄδπν οπηπίαπι τογατη δῖ ἀοπιΐπαϑ δίαθε δυδεῖοσ, Ἀΐ σογοὸ ροροΪὶ ορὶ- 
πἰοηΐθ: ᾿ἷ8. δηΐπὶ ἤάετα παθεῖ εἰ οδιεπιρογαῖ Ἰπο ἰτη4ο. ῥτγαφίογεδ 
οὶ πιδρίοἰγαϊυϑ οΥἰπηϊ παητοτ, ρορηππι ἰυάίοατε ἀϊοππὲ οροτίετα. μἰσ 
δυῖεπι ἰἰ μοηῖεν ργογοςδίομεια γεοῖρὶς: 40 Αἱ οἱ πιαρί ϑέταῖα8 ὁτηῶ οϑ 

30 ἰμβιταδαϊατ δἴσαθ ΘΠΕΥ θη. ππεγϊο δαΐσπι υἱἀεαίογ χαΐθ τερτγο- 
Βεπάεγε, φαὶ ἀϊοδι ἤδης ταΐθπι 6896 ἀειποογδίϊαπι, 05 οἰν ται δά- 
τοὶ 5 ΓΔΈΟΠ 6 πὶ 860 ΡΟ  ΐατν. Ὡδὶ εἷπε ἰαρο ΒῸη ᾿τηρογδηῖ, ποι δὲ 
Ῥοΐα. οροτῖες Ἔπῖπὶ ἰθρεῖι φυϊάςπι οἰνθ09 ὁπιη 8, πιδρίδεγαϊαϑ 
ΥΕΓῸ δίηρα 5 ππρεγαγο, οἱ ροϊμείδπι δεῦ σεὶ ραθ]ϊοαε δάπιση!ϑιγαῖῖο- 
ὍΘΙ, ἱπάϊοαγα. ἥυᾶγα σἱ ἀετηοοτγδια ἰη τοὶ ρυΒ]ΐοδθ δἀπιϊηἰδῖγαη δ 
ἔοττηΐθ Ὠπιεγαηάδ οδὲ, ρεγερίοπαπι εϑὲ ἡ κα τεῖ ΡΌ ]οδα διαῖατα, 
ἷπ 4πὸ ρϑδϑρ ιίβπιαϊθ οπηηΐα δϑαπιλυϊϑιταπίατ, π6 ἀστποογαιίδτη χυϊήεπι 
ει) ργορτίδ: οοπίϊπρογε δηΐπὶ ποὺ ροῖδϑῖ πὶ π]]ὑπὶ ρϑοΡὨΐϑπιὰ δἱὲ 
πηϊνογϑῶτα, ἀειμοογαίϊας ρίαν ξεβογα ἢο0 τηο 60 δβἰηξ Ἔχρ]ϊοδίδ δὸ 
ἀϊοϊποῖα. ; 

5. ΟἸϊατοιῖδα δαΐειι ρεηεγα συπι δαὶ ρ[υτα, ποῦτη εδὲ ἰπ απ Ὸ 
ΧΙ δἰ Γαϊα9 ΤΠ ἀδπῖυγ εχ ΟΘΏΘΙ Βα ἴᾶτῃ τηαρηὶϑ Ὠΐ ρϑΘΌροΓ68 δίαπθ 
εξοπῖθϑ, ΠΌπΙΘΓΟ Ρἰηγθϑ, δογΌχῃ Ῥατιοῖρε5 ΒῸΒ δἰηῖ, δε εἰ φυὶ ἰδπ- 
τᾶπι ταπὶ ἈαΡθδὲ, τοὶ ρῃίεας δα πιϊ πἰϑιταιοηΐ8 ραγιϊοὶρὶ 6586 Ἰἰςθαῖ. 

Β εἰϊπὰ, οὔπι εχ ραγνυὶδ οθπϑῖθαθ ογεαπῖηπγ τπαρϑἰγαΐπϑ, οἰ ἱρϑὶ 605 φαΐ 
ἀεουπῖ οοορίδπξ, δἱ ἰρί ἔν 6χ Ηἷ8 οτηπῖρτϑ φοΐ οοπϑὰ δππὲ αὐ γον 
Βος ἴδοΐαπε, τνἱἀεαῖαγ μος 6886 ρΡοτ 9 αγϑιοογαιίουπι, 81 σατο εχ 4υϊ- 
Βυϑάαπι σεγιΐδ, οἰ ζαγοβίουπι. αἰϊαὰ δὐΐοτα οἰϊβαγομίδε ζθθπ8 6ϑῖ, 
οὔτ Α]Ϊπ9 ἴῃ ἸΙοσπτι ραϊγὶ8 ϑηοοε 6:8 τηρἰδιγδέυιη σαρὶξ. σαδτγίαπι, 
οὔπι εἴ 1ά φιοά ππης ἀϊοΐατῃ εδὲ πδυγρϑίυγ, εἰ τπδρίϑιτφῖυϑ τη ροζαπῖ, 
πο ἰεροθ; αἴσπε μος βεπεθ ἰη ΟΠ ρΑγοἰ 18 ἀἰΐεγα οχ ραγῖς γεΐαι ἰγ- 
Ταιπίαϊ τεϑροηάεῖ ἑῃ πιοπδγοιίϊ», εἰ εἰ ἀεπιοογδῖϊδα ἂς Ζπᾶ ροδίτετηο 

10 Ἰοοο ἀϊχίπιπϑ ἴθ ἀδτιοογαῖθ; ἰδ] οπιψαθ οἰ ρατοίαι ἀγπδδίίαπ, ἰά 
εθῖ Ῥοϊεπίδξαιπ., δρρεϊϊδηϊ. οἸέραγοιδα ἰρίτατ εἰ ἀοπιοοτγαῖῖας ἰοῖ 
δυηΐ βεπετᾶ. ἱξηογδγα διιῖοτα ποῖ οροτῖοδι τη] 18 ἴῃ ἰοοῖϑ ευδηῖγο α 
τεῖ Ῥαθ]οδε δἀγηϊαϊσίγβπ δε γαῖο οοηδεηΐαπ δα ουτη δαΐδ ἰδρὶ θα ποὴ 
δῖ 1116 φηίάοπι βορα]ατίβ, δοὰ Ῥγορίδγ πιοτεϑ δὲ ἰπβιϊταἴαα υἱῖδα τὰ- 
ἄοποπι ρορηϊατίξον εἰν ϊδ8 ἃ ἀπιϊηἰ σι γοτατ: ᾿ίοπια8 ττιγθα8 δραὰ 4]109 
πᾶ δὐχιϊπἰοίγατῖο εἰν τδεῖ5, φθδε οοηϑοπεῖαῖ ἰερί ρα, οἷϊ αἰ φπδηῖτπι ρο- 
Ῥυϊαγῖδ, ἰπϑῆταϊο νυἱῖδε δὲ ππουῖθιιϑ 811 ρϑθοογοπι ἱπιρογίαπι ροί 9. 
δνεξηϊ δαΐεπι πος πιλχίπιδ πιυαιϊ8 τοὶ ρΌΒ ἴσδ6 δὐπιϊηϊεῖγαπάδε ἴοτ- 
χα: ὯῸΠ ΘΠἰπὶ δίδεϊπι ΟΟΠδΏΘνΘγαηΐ Ποτμίη δ ἐπηπιαἸδγὶ δὲ ἴῃ δ] 108 
ΤΟΤΕ ΟΟΠΙΠΙΪΡΙΆΓΟ, δεὰ 8118 Βα θ6ηξ ργίπιο, οἱ ρᾷποδ δὶ δὴ δ᾽ 119, 

20 χαδδὶ ρ]η8 ἤδθογε ουρίδηξεβ, ἀθιγδηαπε δ: δίᾳῃς δεδβυπιαπῖ. ἰϊϑααδ 
Ἰεξο9 φαϊάεπι πιδηθαῖ, φυδς ἐγδηΐ δπῖδα, δεὰ δῃρετίοτγεϑ δαπε αυΐ τεὶ 
ῬΟΡΙϊολς δἀπιϊηἰδἰγαη δα ἰοττηᾶπι ἱπιπιθῖδαξ. 

6. Τοῖ δυΐεπι ε886 ἀεπιοογαῖίαα οἱ οἰ ἱραγομῖδο ζϑηθγα, οχ 19 
ροῖδ χαδὸ ἀϊοία ϑθηὶ ἱπι] ζοτγὸ Ἰἰσεῖ, πρϑοθϑϑε δηΐτα δϑὲ δαὶ οἴτῃ 
Οπιπίρυϑ 1115 ῬΟρΌΪ ρατγιϊθπθ, 4πὰ86 ἃ πορὶβ σοιηπηδιιοσγαῖδε δαπῖ, 
τεῖ ρυθ]ῖςδθ. δανηηἰδιγατίοηθαι σομπιηπίοαγὶ, δὺξ ουτη ᾿ἶ8 σοτηπια- 
σατῖ, 1118. που. αὐτο ἰρίϊθτ ρᾶγθ δὰ χῃδὲ δργοαϊταγαα Ορδγατῃ 
ἀαῖᾳ ὁ πιεάϊοογοϑ γοὶ [δηι ἑατὶδ ἰδοη] αἴθ 8 ΡαΙμΗ ἴῃ δὴ Ρο- 
ἰεσῖαϊς ϑοσοε δγρίϊγίο ροϑίϊδιπ παρδῖ τοὶ ρυδ)οδε δἀπιϊηϊοιγαῖῖο- 
πιείμι, ες ἰεβττα ῥγδεϑουρίο τὸ ῥθΒ]ΐοδπι δἀπιίηϊοέγαπε: παθοπὶ 
ἐπΐπι πηάε υἱῖδτα Ἰοΐοεγαγε ἀυθδηῖ Οροτα ττσῖςο Τδείεπο, πεῆπε ἴα- 
ΤΩΘῚ οἷθ ΟἸοϑῖϑ ε286 Ἰοοῖ. ᾿Ἰἴαψθο ἰερε δἀμιθίϊα αἴψαθ διΐεηϊα οου- 
εἴοπεπι, Ὀδὶ ροϑῖη δὲ πεοοβϑδὶίδβ, δάἀνοζαπι, ἴῃ δᾶστια ἀδ τοβὰδ πε- 
οδαδαγιΐν ἀε δ γδηξ, αἱ δὶς δαΐοπι δὰ τοὶ ρα ]οδα δἀπιϊπἰδιγβομθπὶ 

20 γαϊεῖ δἀῖῖπ5, Πθὶ οαπαὶ ἔπδγεηξ ςδηϑατ ἃ ἜρὶΒὺ8 ργαεϑϊηϊαπι. φαᾶ- 
ῬΤΟΡίετ ἰδ οὐπηῖθοθ αηΐ τεῦ Ἠδβϑηΐξ, δά τοπὶ ρα] ἰσδτν σιθοσπδπ- 
ἄδιν ραϊοῖ δοοθϑϑη8. Ομ αἷΠΟῸ δηἶπι ΠΟῚ Οπλπ68 6886 Γαὶ ῬΏΒΙϊοδα δά- 
τα δ: ΓΔ Οτἶ8 ρατιϊοῖρες ΟἸἐρατοἶδα ῥτορτγίθγπ 681. οἰϊαπάϊ δαῖοπι 
εἴ δὴ ὀρετε νδοαπάὶ [κοοαιία οοπδῖδτα πο ροῖοϑ πῖοὶ γβοϊ ρα ΐα δ ρ- 
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Ρεΐπῃε. μος ἐρίξπιτ ππὰπι ἀθτβοογδεῖδο βεπτιϑ ὁϑὲ ργορίον ἴι88 οδαϑ89. 
αἰτεγοπι δὲ ργορῖεγ Ἔᾶπι, 4π86 ἀεἶπεορδ ὁδαοίτητ, εἰϊροπογηχη τνᾶ- 
ξἰοἰγδίσυπι γαϊΐοπεια. ἄλ δηΐτα αἰ Ἰίσθαὶ οπαηὶ 8, 4π0Ὸ8 τθοάο ζ6πθ- 
τί ἐχεθριϊο πὸπ τϑροὶ δὶ, δὰ σοτρ ΡΒ] στα ἀοοξάογε; 80] δυΐοτα 
τοδρἰοἰγδίσπι ρεγδηὶ οἱ οἰϊατί ροθδιηξ. αὐοοῖγοα ἴπ 14} ἀοπιοογαῖία 
Ἰεξεϑ ἱπιρεγαπὶ, ψηῖα υδοῖϊϊξαὶ ποὺ δπρρεῖαϊ. τατίΐυπι βεποϑ 6δὲ, ὉΡὶ 
Ἰίοθε οπιπῖθυθ, αὶ πιο ὰο Ἰἰσετὶ 91πῈ, δά τϑιὰ ρυβ ϊοᾶπι αἀπιϊηίϑεγαιν- 
ἄδπι δοσεάογε; δεὰ πο δάἀποϊῃϊφῖγαηι: γαῖ ρυΒ]ἰοαπι ργορέεγ δᾶπι 
οδαθατα ἀπε ἃπὶε ἀϊοίδ 691. χύαγε οἱίατι ἴθ ᾿ᾶς ἰθβδπὶ ΠΡΟΓΒΓΘ 
πδίεῖ86 εδῖ. σαδτίθτι ἀεμιοογαϊίαα Κα πῺ9 οϑὲ εὰ χηᾶβ ροϑβίγοιηα οἵα- 1395 
πίθια ἐπ εἰν ϊατρτϑ παῖδ εϑῖ. πᾶπι ρτορίεγε χυοά οἰνίϊαῖ65 οπιηθ8 
τΑᾺΪ 10 πιαίογϑα βοῖδα ϑθηξ 4πᾶπὶ δγδὼὶ 8} ἰπίτἴο, εἴ φυΐα σϑοι ρα! ατω 
οορία αρηυπάδγο σοδρογιπῖ, ραῖδὶ φυίά δια οτηπίραϑ δὰ γοπν ρυ]Ἰσαχῃ 
δὐνοίηἰϑίγαπ ἄδιη δάϊτιι8 ργορίογ ἱπξεπῖδται χηυεἰτὰ ἀΐποπὶ, ἵπ ϑοοϊεῖω- 
ἴδῃ δαΐεπι εἴ σοτητπϊπίοποπὶ γαὶ ρυ θ᾽ ΐοδα κογεπ δα γϑεϊρίυπιογ εξ 
ΤΟΙ͂Ν ΡῈ] οᾶτω ἃ ἀπιϊοϊδιγαηξ οἴϊαπι ρδυραγοδ, ργορίεγθα απίδ οἴϊασὶ 
Ροϑδυπῖ, ἀυπι τιδγοθάθηι δοοὶρίαπι. εἴ Ὑ6γὸ τυδχίτη οἰναῖαν 1818 
τη τα ο: ποπ δπὶπὶ 609 ἰπιρεαϊξ τοὶ ἔδτα]γὶ8 ργοσιγαῆο. δὲ ἀΐ- 
Ὑἱϊεϑ πηρθάϊι; φαδγα ΒϑΕρΕΠΌΙΠΕΓΟ ΠΕΟἅῸ6 ἷῃ οοποίοποα οὐπι γα πὰ 
Ρορυΐο οοπνεπίυπῖ, που ἐπαϊοαπαϊ πιπδγα σοπεταν πο Γ οὐπὶ ἐν 
εἰνιραβ απραπίατ. 6χ 400 ἴπ τυ τυ ἰηῖ58 ἐροηαππι ροιεϑίδέοπι τεὶ 
Ῥυβ]οδο δα πιϊηἰδιγαϊὶο γοάϊίτηγ, ποῦ ἴα ἰδρυτα. ἀεπιοογδῖῖδε ἰρίτοτ 
ξδθοτγα ἰοΐ εἰ ἰδ[ἰὰ βαπὶ ργορίεγ μ89 πδοθϑϑίϊδῖθϑ. φυοὰ δὰ οἰ βαγοι 8 
δαϊεπι βοπογὰ διϊποῖ, ὩδῚ ρίαγοδ ταπὶ μΆθ θη, δ6ὰ ἀπραδίογεπι πθ- 
4πὸ δάπιοάππι δπιρίαπι, μος ρτίπιππι οἰἱραγο δα θη εδὲ. ἔδοϊσηξ 
δηἷπι ροϊεειδίεπι γε ρα ]οδς δάἀπιϊηἰδγαπάας εἰ φι ταπὶ μαρεαῖ. δἕ 
Ρτορίεγε χαοὰ τρρλιὶ δυηὶ τοὶ ΡΒ] σας αὐπιϊπὶριγαϊοπὶς ἰαθμραν 
παοδῖδα δὲ ΠΟῸ᾿ ρεπδ8 Ποιχηῖποδ δὰ ρθη68 ]δρέπα ταὶ ρυ δ ϊοαθ δπτ- 
τηδτη 6886 ροϊεδίδίοτι. απᾶπῖο ΘῊ ΠῚ ἰδιείαὶ δρδίηϊ ἃ πιοπδγοἶα, Π6- 
4πε ταηῖαϑ δον δῖος παρ οδηὶ γεὶ απ αγ!8 τξ οὐπηΐ στα 80] 01] ο68- 
δᾶγε αἴχαξ ΟἰΪΔΥΣ ροβδίπε, Π64Ὲ ΓΌΓΘΕΠΙ ἰΐα ἴδηπεβ δἰ δηρποίαϑ αἱ ε09 
αἰεγε ἀεβεαὶ οἰνιϊδδ, δ 886 ἐδ δἷϑ ἀδαπῦπι ὙἱἀογἹ ἰδ ρ 6 πὶ ἱπι ρόγαγον 
ποῦ ἰρ8ο5. αθοάδὶ δἰπὶ ρδυοίογοδ χαὶ γθη μαθεδηῖ, χῦδπὶ χαὶ ΡΓΐαϑ 
ἀϊοιῖ ὁππε, 86 ἃ διηρ]ίογεπι μα εδηΐ, δεουπάμπι Αἰ ΟἹ ραγο βίδα θυ. 
Ὡᾶτα αηΐ ρ]α9 γα]επὲ, ὁιρεγίογα οπιπία βάβεγε υοϊυπί, Φυδργορίεγ 
ἜΧ αἷτι8 οἰ! θα 8 τηϑρί δἰγαῖυ9 ἰδροπάο8 σαγαηὶ 41 δἈπάεπὶ ταὶ ρα] 
σ86 δαιη!ηθγαπάδε υΐδῖα δευδπίατ. ρῥτγορίεγεδ δαΐοπι αἀποὰ ποη- 
ἄππι ϊὰ ορίβιυι8 νδἰεπὲ αἱ εἶπε ἰδαρα ἱπιρεγαγθ ροϑϑίης, ἰαΐοτα ἰοβοτα 
[εγαηῖ. φιοάδί πιαρὶϑ εἰΐαπι διᾶπι ροϊδηϊίαπι ἱπιθπἀαπὶ 6δὸ αυοᾶ, 
εὔπιὶ 81ηΐ Ρϑυςίογεϑ, Ἀπιρ !ογ88 τοὶ ἔδυ [γε 8 οορἕ88 μδθθαπι, ἑοτεϊαπι 
οἰϊραγολιῖδο Αἱ ἱπογεπιθπῖαιη; ἴῃ 400 ρετ 86 φυϊήθπι τηϑρὶδἰγαϊα 8 ὁὉ- 
ἄποπεξ, δε δχ ἰδρα ἴδιηθη, 4υδὲ ἰδὲ τηδριϑιγαῖπαπι Α]108 πη ραΐστππ 
ἀειπογίπογαπι ἰοοῦπι δασοδάογε. ὩΡ1 γϑγῸ ἴδπὶ δὲ γεὶ ἔδπι Ἰαγί9 οο- 
Ῥἷε οἵ ἀπιϊοογατα πποϊυἀπε δᾶρτα τπιοάππι βαοιὶ [πογὶπί, δά πιὸ- 
ἈΔΡΟΒίδιη 18}18 ροϊεηϊδίηθ ργορα δοοβάϊι: εἴ ἴππι ρεηεβ Ποπιδῃεδ, 
ποὸη Ρ6π68 ἰδρεπὶ οἰν δῖ} οἵ δπηπιδθ τοὶ ροϊοδίαϑ δϑὶ, δἴσιια μος 
δϑὲ φυκτίαια ΟἸ ραγοίδε ρεπα8, φποὰ αἰτίπηο ἀειποογαιίδα ρεπετὶ αἷ- 
ἴεγα εχ ραγῖε γεϑροπήεϊ. 

1. Ῥταεῖδγοα υδγὸ ργδεῖδσ ἀετωοογαϊίαπι οἷ οἱ ζαγοίαπι ἄπας 
δαπὶ τσοὶ ρυδ]ῖοδα δἀπιπιδῖγαπ ἀδθ ἔοστηδε; φηδγτπι Δ᾽ ἴθγατι ΟΥ̓ 68 
ςοπιπδιπογδηΐ, εἴ εχ 4πδιϊποῦ γεΐ ΡΒ] Ϊοδ 6 δατηϊηϊδίγαη ἀδε ἰοστηῖβ 
μβδεο υδτῖδ πιιγπεγαῖογ ΠΠΌΤΗδη6 βΈπι δϑῖ, ΔΙΔΕΈΪΟΓ ΡΟΤΥΟ πη- 
τοογδηῖ, πιοδδγοίδπι, οἰ ἱραγοδίαπι, ἀοπιοοτγαϊίαπι, οἱ φυαγίδπι δᾶπὶ 
πε γί ϑιοογδια ποπιϊπδίαγ. ηλμς δυΐετη εδὲ δὰ 4υδ8 οοτηπιθηὶ 
οτηπίαπι ποτηΐπα ἀρρε ]δίητγ: μο  ἰξίαπι δαἷπι δρρε ]απὶ, δεὰ φηΐα ποι 
ἔᾶερε ὈβαΓραΙΌΓ, ἱβπογαίασ ΒΡ 115 φηὶ τοὶ ρυβίϊοδο δά πιϊηἰβιγαοπητα 
ἔοττηδδ εἱ ξοΏογα ΠΌΤΠΟΓΒΓΟ ΟΠ ΘΠ ΙΓ, εἰ αὐδῖῖποῦ ἀαπηϊαχαῖ πο π ἐσθ ηξ, 

χαετοδάπιοάυπι Ῥ]δῖο ἱπ ᾿ἰθτῖα ἀε τὸ ρυ ]ῖςα. ασϊϑιοοτγαιία ἰρίτπτ πιὲ- 
τῖϊο Δρρει]δῖιν ἐα ἀθ φιᾷ διιρτα ἀϊφραϊανίπνῃϑ. δὰ επίπι ταὶ ΕΣ 
δἀπιϊηἰδίγαπάδε ἔοττηα 4086 οοπϑῖδι εχ ορεπιϊβ υἱγὶδ δίτηρ οἶτον δὲ 
ἐσ υἱγίηϊέ, που δὰ αἰΐψιιδπι 910] ρτοροϑίϊστη ποπι Βοηΐθ, δοῖα ἂἃρ- 
Ρεἰαπὰπ ατἰϑιοογαιία εδὲ. ἴῃ δος δο]α δωΐτν εἰ πιρ ϊεΐτοτ ἰάθπι εϑὲ υἱς 
Βοῦυθ δὲ Ββοππδ οἰνίδ: δὲ χηὶ ἱπ 41}19 Βοπὶ δῖ, δὶ δρθοϊδία δοόστισπα 
ἱρδογαπι τεὶ ρα σας ἔοττθα μοῃὶ δαωξ, Ὑθγαμίδτηεη που Πα ἶ 86 βυπὶ 
τεῖ ρυδ]ςαε δὐπιϊηϊδέτδη ἀδα ἔοττηδε, φυᾶς οἷ ἃ οἰνι δεῖ πδ ραμοοτπι 
ἱπιρδσῖο ρδγθηῖῖθαθ ἀϊἴεττιηξ, εἴ Ὁ ὁὰ φυᾶς οοιππιππὶ ποπιΐπε ΔΡ- 
Ρεἰϊαϊυτ ρο τα; δἴχης [δε διίδιοογαιῖδο ποιιϊβαμίαγ. αδὶ δηΐτα τπᾶ- 
εἰϑιγαῖαϑ ἰορυπίαν εἰ ογοαπῖαγ μαδέϊα ποπ δοίπαι ἀἰναγητ υεσττα 
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εἴϊοτη υἱτεθ ταϊοπθ, πποο τοὶ ΡΌΡ[]Ιοδα αἀπιϊηϊβίταπάδο ἔοττηα οἱ ἃ 
ἄπδρυς 1119 ἀϊ[Ἂετι εἰ ατιδιοογαῖιοα ἀρρϑὶ]αἴητ. παᾶῖὰ δἰΐατα ἰὼ οἷδ οἷ- 
υἱϊδέρας ἴπ φαΐδυϑ πὸπ δϑὶ ρπβ] σα νιγιαιϊθ οπγα, δαηὶ ἰδιθδη αἰαὶ 
ἂς χαΐραδ Βόπο οχἰβετυδαι τοὶ χαὶ οἶνοϑ οἱ χυΐ Βα οπτοτ υἱγὶ Βοηί. 
πρὶ ᾿ρίτυς ταὶ μη ]οδ6 δαἀπιϊηϊδιγαπάδε γαῖϊο ϑρθοίαϊ εἰ δὰ ἀἰνίτδ5 
εἰ δὰ υἱγιαῖεπι εἴ δά ρορυΐυιη, αἰ (γι μαρῖπα, πᾶθο ορεϊιπαῖϊαπι ρο- 
ἐοπιίαα δα ἀγϑιοοταῖίδα σοπυθηῖς. οἰΐανα εἂ8 αιδὲ δα ἀυο ἰδιΐατω, 
σἰπαϊοίη εἴ ρορηΐαπι, αἰ 1 αοεἀδεπιοπὶοτοπι οἰν ται δά τηϊπιϑίγδη ἀδ8 
ταῖϊο: πογάστη δηΐαι ἀποῦιπι [δοοήδοιηοηδ οοῃζυϑὶο 65ι, ἀδπιοογαῖίαθ 
εἰ υἰγίαι19. ἀτισἱοογαιίαα ἰχίταγ ργδδῖθγ {Π|4ῖπὶ ῥσίπιδπν ορείπιᾶπι ταὶ 

30 ΒαΡ]Ιοας δἀπιϊηϊϑίγαπάδε ἰογμνᾶσι μᾶθς ἄσο ξδπεγα ϑυπῖ. ἴῃ Τογιο 
ξέπετγε ἰοοαπάδε δυπὶ φυδεοιηαας ἂΡ δὰ γεὶ ρῃ]οδα δάἀπηηϊδίγαη- 
ἄλε ἴοτπια, φυδε ρο] ἴα ποπιϊπαῖας, ἀεεοῖεπιεϑ δὰ οἰ ρατοιίαπι τἃ- 
Εἰ ρτορεηάεῃηϊ. 

8. Ἀεϊαπυιη πορῖ9 εδὲ ἀξ δὰ ᾳφυδο ροϊδα νυ]ροὸ ποπιϊπδίαγ 
ἀϊδϑεγεγε, εἰ ἀδ ἰγγϑυνίάθ. μος δαΐοπι οτάϊπα ρο ἔϊαπι ροϑυΐπιαδ, 

. αΐα, ἰαπιοῖϑὶ πθᾷυα δες νἱἀδαῖϊυγ ἀφο] παιῖο δοιὰ ἀερτγεϑϑῖο ἃ σεοΐα 
τὸ ΡΠΡ]οα, ποῖα ἐὰς 4π8ε ρϑι]ο ἀπῖα ἐχροϑὲϊδα διιηὶ ἃτιϑιοον ἴδε, 
δπιθη, δῖ σϑγῶτι ἕδϊοσὶ το απιαϑ, οπιηδ8 ἀδθγγαγυπὶ ἃ γοοιϑδὶπιᾶ ταὶ 
Ραδ ϊοδς ἔοτταα. ργδείογεα οὔτ ᾿ἰ5 πυπιεγαπίυγ, οἱ 6886 διυπΐ δδ΄ πὶ 
ἀερτοϑϑίοπαϑ, απ επιαἀτηοάιϊιπι ἱπιεῖο ἀϊχίπηα8. δὰ εχίγεπιαῖῃ δϑῖοπι 
αἱ ἀε ἰγταπηΐάδ πιρηοηεπι [Δοίατηαδ, ταῖϊῖο ροϑιηϊαὶ ργορίογοα φυοά, 
4αδιηνιδ ἤᾶθο πιΐπῖιπε οπιπίυπι δἱς τοὶ ρυρ ιοδα δἀποϊηϊἰδιγαπάδε ἔοτ- 

30 τιᾶ, ἃ ΠΟΡῚ9 ἴάτηδῃ βηϑοερία 9811 οἶγ 18:18 δαἀπιϊπἰϑίγαπάδο ἱπϑιϊτπ!10. 
αδθορτεπι ἰρίϊαγ ἰδ οπὶ ογάϊπεια δεουτὶ δἰπιυδ, ἀϊοίαπα εδὶ. πᾶπς 
δυΐεπι 4υδε δά ροϊτιϊαιη ροτιϊθπι, ἀεπιοηδιγαπάδ διιηῖ, ἐχρ οι 
ϑηΐπι ἃς Πἰδιποιῖ5 118 ιι88 δὰ οἰ ψασοίδπι εἰ ἀδιποογαϊίίαιη ροτγιεποηΐ, 
Ρἰαπίοτ εἰ δρεογίΐογ υἱδ οἷαβ ζαΐυγα δδὲ : ρο ἴα δαΐπὶ, αἱ 81: πιρ οὐ τοῦ 
ἀϊοδπι, οἴππι9 φιϊάδιι ἐπ οἰ ραγοία εἰ ἀεπιοοταιῖία εϑῖ. δοίεπὶ δὰ- 
ἴεπι δᾶ8 4ι8ε δά ἀεπιοογαιίαπι πιδρὶβ ἱποϊπδηϊ, ΡΟ] 188 ἀρ ρδ Ϊαγο, 
4υ8ε γεγο δὰ οἰἱραγοβίδπι, αγιδιοογαιῖαϑ ροιίυδ, φαϊα ἀοοίτγίηδ εἰ ρ6- 
ποτὶδ δι ρ ἰτυ ἀο τπαρὶθ σοιμἰϊαῖυν Ἰοουρ]εἴοτγεθ. ργδεΐδγεδ γεγο 688 
τεϑ ἰοευρίοῖες υἱάθηῖασ μάρεγα, ἃ φυΐρας Ποταΐπεϑ δ ἰηϊπσίδπι δἰ τοτγὶ 
ἱπέαγεπἀδπι ἱπιρο!]παπίωτ; ἐσ 4ο μο9 νἱγτοϑ Βοποϑ δἴφας μομῃεϑίοϑ εἰ 
εἷἶαγοβ μοιπίπθϑ δρρεϊϊδηξ. φυοπίαπι ἰρίϊαγ μος γί ϑιοονθιίαθ ρτοὸ- 
Ρτίαπι εϑὲ ηἱ εἰνίαπι ορίμπὶ8 Ἔργεβία εἴ δυτπχτηδ οπιπία ἰγιαδῖ, ἰοοίγοο 

129Ύεῖ οἹ ξαγοίαϑ ἐχ υἱγὶβ θουὶ αἴχθε μοη 5118 οομδίατα ἀϊοαπὶ. νἱἀεῖατγ 
δυϊοπὶ ἀπιτὰ ηϊ ἀλτη 6956 6Χ 115 486 βαγὶ Ὀοῃ ροϑδιυπῖ, οἰγταἴοπι, 
4ῦδε ΔΡ οΟρ(πιδῖϊρη8 τεπϑαῖογ οἱ ρι θεγπθίογ, 4ιϑϑῖ Δ ἱπιργοδὶδ τὸ - 
ξϑίυτ, ΒομΦ οί θυ5. ποη αἷὲλ ἤδαθα Βομ5 ἰερίθαβ ρᾶτογε; οιπῆπὸ 
δᾶτπι 4π86 ποῆπὸ Ὀοπὶβ ἰδρίθαβ ραγϑαὶ πθᾷι8 ΒΟ ἰδρίθι8 υἱαῖατ, 
δ᾽ οριἱπιαῖιδπ5 τεπετὶ εἰ ζαβεσηδγὶ. ποῦ δϑὲ βόγγο Βοπᾶστιπι ἰδβυπι 
πϑὰ8, ἰεζθ8 φυϊάθτι 6856 Ῥ6πὲ ϑογιρίδβ εἴ ροϑίϊδβ, δβεὰ ἰερίθιιϑ ΒεηςῈ 
δογὶριὶα ἃς Ροϑὶξῖ8 ποὴ ρᾶγεγθ. χαοοίγοα αηπ8 φυϊάεπι Βοπάγανῃ ἰ6- 
ξπιη ἀ8η5 ΕΧ δ Εἰπιδη ἀι5 651, ΡΟϑ1115 ἰορῖθυ8 ράγεγο; δἰϊοσ υοῖο, Β6πῈ 
βοιὶρίδ9 6886 δεἂϑ [εβε9 4088 δεγγαηὶ εἴ 'ἴπ 4ΌΪΡΟ5 ροιτπδπεηΐ 8. ρεγ- 
ἔευθγω τ} ομϑίαι δπὶπι φαοπιῖηιίε ἴδ ἰορίμδ πια]ε 1α115 ρὰ- 
τεδηῖ. μος δμΐοπι ἀυορυς τηοάϊϑ σοπτίπρετα ροῖοδὶ. ρᾶγθηὶ εηΐπι 
Ἰερξίθιθ. δαὶ οπιπΐυπι, φυδ9 1419 τεὶ ριι]ϊοδα δατοϊηϊϑέγαπάδε ογτοα 
οὔρετα ἃς ἔετγγε ροϊεϑῖ, οριἰπιῖϑ, δαϊ 91 πηρ]1οἰϊογ οριϊπιῖθ. υἱάθιως 
Ῥοτγο δγίϑιοογαῖία φυϊάεπι {16 6866 πιᾶχμηε, αὐὲ Ἠόπογε εχ υἰγίαϊε 

40 ἀεἰεγτυπίατ. ατἰϑιοοταῖϊαα δεΐπὶ ταγιιΐπυδ ἂς μηἴ5 εϑὲ ἤοποϑ, οἰΐξατ- 
οἢίδε ἀἰνίτῖαο, ρορηὶὶ δε ἀαπιοοτγαίϊας ᾿ἰθεγίαβ. ἰά δπΐεαι νάΐετο εἱ 
ταϊατη 6586 αυοά ρ]υτρα8 ρτγοβοῖαγ, ἔος ἴῃ οἰπηίθυϑ τεὶ ρα σας 
Δαποϊηϊδιταπδε [ογτιΐδ ἱπεϑῖ. δἴθπὶπι ἴῃ οἰ ραγομία εἰ ἐπ δγίϑιοογα- 
1.6 εἰ ἰὰ εἰν!ταῖθ 8 ροραϊατίδιυϑ ἃς ΠΠ  6τγῖθ, χιιοὰ νυἱδώτη Γιατὶ! τααϊοτὶ 
Ῥαγιὶ δογῦπη φυΐ γεὶ ρα] οαθ δἀιτηϊηϊ γα οπἰϑ ϑὰπὶ ρατγιϊοῖρε8, μοο 
ταῖατα δεῖ. πη ρἰυτγίπιῖϑ ἐρί ταν οἰν τ απῖν τοὶ ΡΒ] οδα δἀπιϊπιδιίταπάδα 
ἔοττπᾶ ἀὐκθα βεποτὶθ ποπιῖπε ΔρρἸἸαῖαγ. ςοπζασῖο εὐἰπι εἰ Ῥδγταὶ- 
οἰϊο εχ Ἰοοαρίει θα5 εἰ ρααρδγρας ἀἰν[τ89 εἰ ΠΠαγιαῖοπι, Ἰδπαθδιη 
ϑίσουτι ρτγοροϑίταπι, ἱπιαοῖασ τλπϊΌτα. πδῖὰ ἔεγε ἀρυᾷ ρίογοβαπε υἱ- 
τοτῦτῃ Ῥομόταϊα αἴχπε ποποδίοτγοσι ἰοουτ υἱά θην δρίίβοιε Ἰοου- 
ῬΙεῖδθβ, φαοπίαπι δαΐοπι ἔγία δυμῖ αβα ἀδ γεὶ ρα] ΐοδε ὡἀπιϊηἰδῖγα- 

20 ἢοπΐδ δου ἰαῖε δπιήριπι εἰ οοηϊεπάπηξ, ᾿ἰροτῖαθ ἀϊνί τας υἱγῖυς 
(φιιατίαπι ἐπΐπι, φποά εὐγίνειαν τε οὶ, ποΒ Πταΐοιη ϑεῦ ρεπεγίς Βο- 
τἰϊδῖοη δἂ0 Ῥγϑϑδιαπεδπι ἀρρεϊϊδηὶ 1, πὶ, οι Παῖς ἀυοθυν: πᾶ 
ΤΡ ἀρ᾿ἐπάοτν εἴ ρταεβίαηεϊα δδὰ ποθ 1185 πΙΣ δἰϊαὰ εδὲ φααπι 
ἰνϊμδο δυϊφιδε εἴ υἱγῖαδλ, ρεγϑρίοπυπι οδὲ οἰηπαπη 6 ρεττημεον 

- ρἤαπι τααΐδα σγεὶ ρτθ ἴσδε αὐτο ϊεϊίταπάαο ἔοττοδα δπρρεῖ 

5ΕΒΒῈ ΡΌΒΙΙΟΑ ΥΥβ. 

πετὰ Ἰοσπρ  θευτα οἱ ραπρεγαμη ΡοΪπῖασι ἀλεὶ ἀοῦετε; εταρεγαῖίο- 
πεῖ ΔυΪΕΙΙ ΟΧ ἐγρ8, τδιοογδίϊδτα τοαχίπιε εχ αἰ ϊἷδ ε858 ἀρεῖ δα- 
ἄδπι, ῥγαθῖθγ 1ϊ]απὶ υϑγατα οἱ ργίπιδιν. ε886 ἰξίτατ αἰΐα σεὶ ρΡΌ οαδ 
δ πιϊη!διγδ!οπὶδ ξθπεγα ργαθῖεγ τηομδγο ίαπι εἰ ἀδτιοογαίίδι εἰ οἷν. 
βαγοίαπι ἀϊοΐυτα δδῖ, ἴὰπι ᾳπα}18 μας δἰηϊ, εἴ φαϊά ἱπῖεγ δὲ ἀϊῇῆο- 
τδοῖ ατϊδιοογδῖϊαα, οἱ χά ρο] "ἴα ΔΡ αγιϑιοογαῖίδ, εἴ πο ἰοῶξε δὰ- 
τιοάυχη μα5 ἰπῖοτ 86 ἀϊδίατε ρϑχδρίσπυτῃ δῖ. 

9. Ουοπδπ δαΐει πο 0 ρῥγβεῖοσ ἠδπιοογδίδια εἰ ΟἸ ρδγοίδσο 39 
βαι εα χφαδὲ ρο ϊεία ποτυϊπαῖωτ, εἴ 40 τπηοᾶο δδπὰ οοπδϊποσε οροῖ- 
ἴθαι, ἀδίποαρϑ ροδῖ δὰ αδε δηΐβ ἀϊοία ϑαπὶ ἐχρονδπιαδ. ξὐεν δὴ 
τοῖν ρίαπυτη αὶ φαϊρυ τερὰ5 ἀοβηϊαπίον ἀεπιοοταῖϊα εἰ οἰϊγατοία, 
Βαγυπι δπῖϊα ῥυϊπιαπι ϑαπηοπὰα ρΑΓΏΝοΟ δὶ: ἀεὶπάθ ὃχ δἰ8 ἂν αἴτῶ- 
406 νεἰαιί ἱποῖβπε δοοὶρίοπῖθ8 σοσροθεγα ορουῖεθῖξ. δαὶ δαξοπ 
ἴγεβ οοσηρ οϑἰοπὶθ εἴ ρογτοϊχεοηὶδ ζοττηῖμλ, πᾶσα τ 6] ἀπιρὸ ἰ}]6 ε- 
πιεηάδ δηῖ, 4υᾶε αἰγδάπα τοὶ ΡΒ] οδῈ ἔοτγιπα ἰεξα ἰαῖα ἐπρῃπϊο, 
γετθὶ βγαία ἀθ γτορὰϑ ἰαάϊοαπἦϊδ. ἴῃ ΟἹ ραγο 9 ἐπίῃ ταυϊΐδτα ἰοςα- 
Ρἰειῖδυϑ ἰγγοραπὶ, πἰδὶ ἱπάϊοαπἀϊ πιυπ8 ΟΡ δδηξ, ρδαρογίρας παϊϊοτι 
πιογοεάθων οοπδίϊτυσηξ, δὲ ἴῃ ἀδτηοογαῖιδ ρϑαρεγίδυδ αὶ θπι τῶεγ- 
οεάδιῃ ἀδοογπαπῖ, Ἰοοαρ οἴ γδγὸ πα] δπὶ ταυἰϊαπι ἱστορδηξ. οοὐα- 
πιπ δυο εἰ τηεἀϊυπι Βογαιῃ 6ϑὲ πος αἴγπηααε ἰαποῖππηι ; φαδρτο- 
ἴον οἱ εἶνι]δ: εχ δῦθοθυΣ δπΐπὶ ἔεπιρογαῖαμι οἵ ρειπηϊϑτυπι εδὶ. ποι ὃ 

Ἰείτατ Ηἷς εδὲ σορυϊαηἀϊ εἰ οοπίυραπαὶ τποᾶάπ9. δἰΐεγ αἰ τπεάϊηπε δα- 
τρδίηγ δοιτιπὶ 4.86 υἵεγᾷπε ροΟρυΐὰ8 ᾿πϑ. 11 δὸ ἀδοογαξ, Ὑεγθὶ Κχα- 
τα Βαρεῖ μος ἰπϑεταΐυπι δἰῖογ, αἱ δᾷ οσοποίοηοτι ραϊοαὶ δάϊτα; εἰν- 
Βὺδ δαὶ η0}]}ὰ9 οΘη8η8 δαξ ρεγαδπὶ οχὶραὶ ἴφια δηρτιδῖὶ, αἰϊοσ πὲ ἢ» 
8018. φυΐ πιᾶρηῦχω μαθ απ σουσαπι, οοπηπαηε δϑὲ δυΐοτα βεαυῦς Βος 
ποχυο ἰΠ 4, ὁε4 φυοά πιεάϊαπι 681 ἰδῖεγ αἰτυπιφυὲ Ποτγώτα οδισαται. 
του 681, αἱ ἐσ ἀποὺ ἀπασγαπι σοὶ ρυ}] δα δἀπιϊπιδεχαϊβομασω 22- 
δἰἰτυτ8. δὶ ὑπὰ γεὶ ρα ]οδα δάπιϊπίϑιγδη δα ἴοστηα, βόσο Ἷ 
εχ ἴδρβε οἰ ραγομίοδ, ραγιϊπι εχ ἀδπιοογδῆοα. υϑτθὶ ἐταῦδ νἱδεῖος 
ἀεπιοογαῖϊδα 6586 ργοβσγίυιη πιδρὶϑῖγαί 5 δογῆϊο οαρὶ, εἰδοοιε γετο 
οτοαγὶ οἰἰβαγομίαα σοπυεπῖγο; εἴ ἀετηοοταίῖδο Ῥγοργίασα δὲὲ Ὡοὴ εχ 
οδηϑῃ τηϑρίϑέγαϊα δ τοᾶη ἀδτΐ, ΟΣ βαγοιίαε οχ σθπϑα. δσιειοσγαεῖδε ἰφὲ- εἰ 
ἴυγ δδὶ ρυορτίαπι εἴ ρο] ἰσαπι ἐχ αἴγαψιε τοὶ ραρ ίοδδ δάπαξοεται- 
ἄδα. ἴοττοα πἰγιπιᾷθα διμθσα, οχ οἱ ραγοίδ, αἱ τπιλριέγαῖο ἐκ εἶε- 
εἴΐοπε ἀοίεγαηϊατγ, ἐς ἀρπιοογαῖϊα, αἱ ἢῈ εχ οδηϑα, βεγπδέεδίφαις ἐφί- 
ἴὰτ ἱποάῃ9 Πἷο δδὲ. Ἴεγίης δυΐθιῃ θῈπε ρειτείξιδ ἀεακοιξαῖίδε εἰ 
οἰ ραγομίας βπὶϑ ας ἰογιπίπυϑ οτί!, πρὶ ᾿ς δὶς σεβάεαι τεῖ φιΐδλλοας 
δἀπιϊηἰδιγαπάδε ἔοτταατῃ ἀεπιοογαιίδιη εἰ οἰἱαγοξίονα ἀρροϊϊοεε. ρετ- 
δρισυστα δηΐμι 61, [15 φαΐ ἰἴϊὰ Ἰοφασπίατ, ἰά εχ 80 δοολάετε φοοῦ με 
δἰπὶ ρεγπιίδῖαθ. ἰάθπι ρόοτγοὸ εἴ τπηδάϊο δος: ἐπ 60 οπῖσα ἴσους 
Εχίγεπιογιιπὶ Βρραγεῖ αἴχυε εἰαοεῖ. χυοά ονεπὶϊ ἱὰ 1,βδοεδειποιξο- 
τ ταὶ μη ]οδε δαπιλιϑἰγαπάδα ἔοτγσνα: σπαὐ δὐπα δάσω δῶϑα ἀε- ὑς 
τηοογαξίδπι ἀΐοογα σοπαπίιγ, ργορίοσρα 4αΐδ μυλι ταὶ ρεδϊδοροοΣ- 
ἀϊπαῖῖο πιαϊτα μαρθεαξ ἀδπηοογαῖίδα ργορτία, γϑσθὶ ρταῖλδ ρεῖπεναι μὰ 
ποὰ δά ραεγοιπι δἀποδιίοπεπι ρογιίπεϊ, δα ἤξσν φαΐδα 
δ ἰνίτουι Πρ τὶ αἴσχυε ραυρόγυπι Αἰ, εἰ δοάετι τροᾶο ἐποεξομαιίθμε,, 
ιοπιοάο εἰ ρααρεταπι ἈΠ] ἐγυἀϊγὶ ροϑαῖπε. δἰποῖ δ ψετὸ τρῖξα ϑεῦσια 
ἴῃ ῥτοχίπια δεῖδια δἀβιρεῖαγ; εἰ συτη σορυϑίοζε ξότροτε ἔφαιϊηδ α. 
406 δὰ δείδιεπι τἱγῖ 6πὶ ρεγυθπογίηϊ, δβάθι : υπἰΐα αδῖσξα σφ᾿ ἢ 
δυῖ ἐπδὶξπίοῦ δϑὶ ἀΐνεδ Ζυθπὶ ρδυρεγ. ἐϊὰ φυδά δὰ γίοίαια 
εδάεπι πηι ὀπθτενε ἴω σοην γε ΕΠΠἰς αιιᾶο 5γ φοίτα ἀρὰ φου πραπᾶν 
παπῖως, ἀδηϊφας 18]} γεϑῖα πἰθπῖυν αἰγίτες, φυδίεπι ἰθᾶψας σα 
ἀὐ δίῳ Ἀνώκεὺ δἷϊ, ρᾶγαγε χαθαῖ. ἐἰοἰθθ μαι γτῖμαι.. ὑενᾷᾳ γυέ, πᾷ 
Ὁ5 τηᾶχί δ ἐπ ρ 6Υ 18. ΔΙιογαα φυϊίεπι ροροΐας ορῖδε δὲ δορῶξ, προ» Ὁ 

τἰῃϑ ὙΕΓῸ εϑὲ ραγίϊοαρθ: πᾶ ξεπαίοτεα ἃ ΡῸΡ 
τίαπυ δδῃ δρῃοναίυτα, χηὶ Ἔγαὶ αὐηβὶ ἐγ παθδίος ρἱοθα 
Ῥυΐο Ἰίοοῖ οδείπογα. πόππα}! ΟἹ ἱκατομίατη 6566. τοΐμμξ, 
αυοά χιρ]ϊα Βαρϑδὶ οἰϊξαγο δε ργορτίβ, τογὸϊ σγωῖλμι πρῇ 
Οἴπηθ8 ἐχ δἰθοιῖΐοηθ πρριδατὶ, ποτα δογετο οδυδπίγα,, 
Ῥαῦσοι 6686 πεοίδ οἱ Θχβὶ ΐ ροϊοοίαξεια, δὲ αἰΐα πυμῖτα μαθαπιαμδᾶς, 
Τροτῖεϊ δῖε ἴῃ γεὶ ρΌΡ ἴσα δὐἰτοϊηἰδιγαπδο ἴοττπα νῈ 
Ἰθνεπεφις τεπιρογαῖα πἰτοπιηυε νυἱἀοεὶ ἱπθόσδ δὲ ἀος ἡβκαραπαι 
Ῥέτγ ες εἴ 88 νἱγί ας δυγυανΐ, πὰ οχίγίδοεσδι οἱ Ρεῦ,φὸ πάππον εὶ 

ποη φηοὰ ρίμιγες δἰπὶ Ἴχίγα, ηυἱ δᾶνὰ φαῖγαπι δό56 γεἰ την ἜΤ 

4ιοά π0}}ὰ ργούδιδ ρᾶγα οἰνιϊαιδ αἰΐωιει αἰλαχα τοὶ 
τἰδῖγαπάας ἔοσσπδαι γεὶμβ. ἀιοθατα ἰδίαν ᾿ταοάθ. 



ΕΝΕΡΟΒΙΙΟΘᾺΑ ΥΥ͂. 

(πϑειάα, ἰϊότοζαθ δα 4πδε ατιβδιοογαίας ποτοίδδηξατ, πῦδς ἐΧροεὶ- 
ἴαπι αϑ. ᾿ 

10. Ὡς ὑγταηπίαε δυΐεπι ΠοΡίδ το ἑπητι ἐταῖ ἀΐςσεγε, ἢοπ αυοά 
Ιοῆρα8 ἀὁ δὰ βεγιδο μαδεοπάυϑ δἱῖ, 86] κὶ δδπι δοῖυϑ ἰδ ςαι σηὶ 
ΡἈτίοαι οοπδεαυδίοτ, ηποπίδπι εἰϊατη μδης ἴπ γεὶ ρῃβ]ΐςδο δάτοίηϊ- 
ϑτδυ 86 ἔογαῖδ Πα ογϑτοιδ, ἀδ γέζηο ᾿βίτωτ ἴῃ Πρ γὶς δηρεγιογί θυ 
ἐχρ ἰοαΐπιοθ, πὶ ααίρθυν ἀε εὸ χυοᾶ πιαχίπις σεβηστ ἀἰοϊξα οοπι- 
πιδ ΗΑ Ρδιίμογ, οὔπι 4ΌΒΕΓΕΡδηιασ πἰίτιπι δἱξ ἱπ]6 δὴ ἐχρεάϊαι εἰνί- 
“ρα5, εἴ φιδπι τεβετι εἴ ὑπάς οἱ ἀροπιοάο οοπϑιϊθεγε ορογίεαξ, 
ὑταππίάετα ροττο, 480 ἰοεοὸ ἀθ γεᾷπο αἀἰδρυιαβαπιαδ, ἰπ ἀβλδ ρανὶθα 
ἀϊνίδίπναδ, Ῥγορίενθα σαοᾷ πἰτίυσαθα Βαγυπι υἷϑ δὸ ροϊδδῖδϑ δίῃ: 

10 {πάϊποτω πδπόαπι Βαρϑὶ οὔπι τορηο; ἰάφας χφαΐα Βος πἰγοιηφαε ἱπι- 
Ρδτίυτο ἰεξὶ 6δὲ οοπδεπίβηθυπι. πδπὶ εἰ ἀρυἃ πομπΌ 88 Ῥδγραγογοπι 
παιϊοπεϑ ρτίποῖρεβ, Ρ6π68 4008 80108 δυπιπιδ 81: οπιπίατα γογῶτα ρο- 
τεδίδδ, οἰϊρππίον: οἱ οἱΐπι δραὰ ρτίϑοοβ ὕσαθοοα ἤερδπὶ ἢος πιο ο 
φυίάδηι ργίποῖρεδ, 80}: ἱπιρϑυίηπι ΟὈεἰπθηῖεϑ, 08 δεδγιπηεῖδϑ δρ- 
Ρεἰϊαραπε, ἀϊίειπιπε δυΐοπι ἤδας ἱπιρογία ποηηιἱ] ἱπίεγ 86. δὸ Ῥγο- 
Ρίεγθα υίάεπα φαοά ἰεξε υἱξερδῦὶ ἂς υδ]ρδῦξ εἰ φεΐα δοὶ! υοΐθη- 
δαδ ἱταρογαθαπὶ, Ἔγδηὶ γερὰ: 864 ργορίεγεδ χαοΐ ἀοπιϊδογωτα ἴῃ 
Ἰπόγϑῖηῃ ᾿πιρογαρδπὲ ὠγθίϊγαῖν 860, ᾿γγηίοα, ἰδγίία τι δαΐοθτω ἸγΓΒἢ- 
πάϊς ξεπὰδ οὶ [ὦ απο πιαχίπιο ὑγγαππὶδ Υἱἀθῖαγ 6886, οὔπὶ οΧ δἷ- 
ἴδγα ρδγί γεβπο γοϑροβάδαϊ. ἰδθι δαΐθιι τη μδγο ἰδπὶ ὑγγαπηί θα 

80 388 ΠρΟ6888 6ϑῖ, 4186 οὔχη γοίεγοπ ἀδγιτο γαϊϊ ποτα ἰαάλοῖο ποα 16- 
πραῖατ, ἐπιρογίαπι ὀχογοεῖ ἴῃ δἰ ποῖϊθ8 ΘΟ84Ππ6 ΟΠ 68 τη Θἰἴογθϑ, ἃ ϑθδτω 
ἱροῖτιδ πἰλἰϊνιδῖοπι οπιαία γοίεγοπε, ἤθη δα δογθι 4υἱ ρᾶγοαϊ ἱτιρετῖο. 
ἀηδρτορῖεγ ἰην 8 ἱπερογαῖ: ὨρΟ εβὶσπι ρθε τ δὲ ἱπζϑηπαϑ ἰαἶθ ἐπι- 
Ρετίατα ΔΘ α00 δηΐτηο ίεγγο ροῖοϑι. ἰγγαπηίαϊο ἰρίττιγ ἤδος εἰ ἰοῖϊ κ6- 
ὨΕΓΆ διιηῖν ὈΓΟΒΙΕΓ δἂϑ αὐϑ5 αἰχίπιυ οδπθαε. 

11. δεὰ φιδοηαπι δϑὲ ορείπια γοὶ ρΏ]οΔ6 δάιηϊπὶδιγαπάδα, 
ἕοτπηδ, εὲ 4φαδεπατι ρ] γί δαθ6 οἰνἠϊδιρα8 δὲ ρἰεγίδατια Βοτοϊπίθα5 υἱῖδ 
ἀριΐα δραὰ δον, 4υΐ πε4ιι6 ςῦτ νἱγίοϊε οσαρίθπμιι ἰἀϊοίαταπι δηρ6- 
ταπῖο, πδαπὸ οὔπὶ ἀοοίτίπα δὲ πδίηγδο βοπιξδίει δὲ δάϊαπιοηΐππι 
ἰοτίαπδε ἀεϑἰἀογαπῖθ, πϑαπο οὔπε τεὶ ρ τε δἀπιϊπίδιγπάδε ἴογπια 

30 ορίδῃδ πιδρὶ5 φυδπι δὰ υσαγραπάυτ ἔδοῖ!ϊ, θεὰ οατα γἱϊα δᾶ Ἵοτω- 
ταπηϊοδπάῃπι ἐχρεάϊϊα ρ[εγίδαῃς, οἱ σατῃ δὰ γεΐ ρα] ΐςδα δἀπϊπἰδίγαη.-. 
ἄδε ἴοττοδ ουἱθ8 Βοῦδ ρᾶγδ οἰνίἰδίθτι ροφοῖς 6686. ρατγίΐςερϑ, Βδδο 
εραΐετγε τοἰϊπεΐ δἰθπίτη υδο ἀγίϑιοοτγαιίβϑ. δρρϑιϊδαϊ, ἀ6 χηΐδυν 
ππης ἀϊχίτηυδ, ραγιΐπι ἃ ρ] ογίβας οἰν ΔΈ Βα δαπὶ τετηοιϊοτοθ, ρατιϊπο 
εἰ φιδε ροϊϊεία ποιηϊπαῖατ βηϊτίμμας δαπῖ; αυοοίτοα ὧδ δῶρα αἴ 
ἀε ὑπὰ ἀϊοεπάσπι 68ῖ. ἐπιάϊοῖνπι δαΐϊετὰ ἀς ᾿ΐδ οσηπὶθ8 εχ ἰἰδάδιῃ 
εἰειπεηιϊί8 ρεπάεδξ. ὕδπι δἱ γεοῖα ἀϊοίππι δὲ ἴπ ἰδ τς ἂς τηοσίβαι, υἱ- 
ἴδπι Βαδίατα 6896 ἀκα υἱγῖπι! σοηρτγοϊξ ποῦ ἱπωρεάϊίαο, υἱγιοΐθτα 
δαῖεπι τε οοτἰ δῖοι, υἱϊα πιεϊα ορείνπα 911 πεοδδϑε εδὲ, εχ ε8 ΠΩΣ 
αυΐδφιας οομϑοαι ροῖοδι τηρἀϊοοτίϊαϊε. δῖσας ᾿ἰ5 εἰβάετη Βηΐδυδ εἰ 
οἰντταιί8 εἴ τεὶ μη ]οας δἀηνπἰδιγαιξοηΐδ υἰγίπιεπι δ υἱξίαπι τοιταὶ- 

) πᾶτὶ πϑοδδδε δὲ: γεΐ ραῤ]οις οπίπι δἀπιϊπἰ ϑἔγαιῖο υἱϊα φαδα δι εἰ- 
τσἰταια εϑι. ἰπ ουληΐβιι ἰρι ταν πγρίθας ἴγοϑ δαυϊ ρατγῖδβ οἷν 6:15, αἰ ὶ 
γα ὰς οορίοϑἱ εἰ Ἰοουρ[εἴεϑ, ΑἸ ἐρ οριἰδοῖπεξ ας ἐεπυΐπείπιϊ, τότ ἱπῖος 
Ἰνοϑ πιεάν). ἰἴα]ας φαοπίαιῃ σοπυδηϊ ἰπῖοῦ οτηπα8 ἰὰ αποΐ οοὲ πιο- 
ἄϊοοτε εἰ πιεάϊῃπι 6986 οριϊηπι, ρεγθρίοπθϊω οἰϊδιν οοὲ γογῶπι 66- 
εὐπάσγηπι ροϑδαβϑίοηδῖα πιϑάϊϑιπι Οτμ ΠΏ ΤῺ 6886 Ορ ϊπιδτα : ας ἰΐπι6 
δηἶπι δάἀήυοὶ ροῖθδὲ αὐ τγαϊϊοηὶ οδίδιραγθξ. δὶ φαΐ μη! γι τα ηὶϑ 
δὶ υἱγίατη οογροτγί δὺς ΟΡ ἐ ἢ τατῖδ δὺς ἀἰν ἰδγοσι τηοάοπι φηρεταῖ, 
δαϊ σοπίγα 4υὶ ἩΡΙΝ τυοάττη ρδαρεσ πὶ δαρΓα ποτ ἱπβιτηυ δαὶ 
δΌρτα τηοάππι ἱπβοπογαῖυδ δϑὲ, αἰ οἷ}6 εδὲ δὰπι ταιοπὶ ομθεχαὶ: 
Βαπὲ δηΐπὶ ΠῚ υΐάοπι ρεϊα]απῖοα δίᾳπθ οοπῖίαπιοϊϊοϑὶ εἰ ἱποϊψττα 
Βλδβτιϊϑηπε ἱπ (οἰ ποτίθιιδ ἱπιργοθῖ, Βΐ γεγο ταδὶ ἰοδὶ ἃς ἰγδυπ] θη 
εἰ Ἰενίθες ἴῃ [ἀοιἷϑ πη]. δὲ ἱπίασίαγατω δ᾽ ΐδθ παϑουπίογ εχ οοπῖῃ- 
τῷ ε]ἰδ ἂς ρεϊα]αηἴία, αἰΐαθ εχ οδι]ἀϊξαῖθ οἱ ταδὶ. ρτδεΐεγοα μἱ 
τοὶ πἰπιε τρδρί δι γαῖα 5 ἀππᾶπὶ τοϊπίτηθπι6 ταϑρίδιγδιϊθπθ οοπϑαϊππξ: δῖ- 
αἱ Βοο πἰγαπισαε εἰν Δ͵βθα δὲ ρεδιίζθετιπι. ργαεῖθγεδ ψαὶ γερυϑ 
δοουπαϊο οἱ νἰγίρυϑ οογροτῖδ αἱ ἀἰγ εἰΐα εἴ ἀπεὶοῖθ οἱ αἱ 5. Βαϊυσπιοᾶϊ 
τερὺ9 ὀχςεἸ]ηξ, ἱπρ δγίαπι ἔδγγε ἤδη νοϊυπὶ πθηπε ϑοϊαηϊ, διᾳαθ 
Βιοο ταδίατι ἀουνὶ πδῖητη διατϊπι ἃ ραθγῖδ μα δηὶ: πᾶπι ἐόν μα, 
παγίδι εἰ ἀε]ἰοἰδ8 πε ἰπ ἰααΐ ἀἰσοοπάϊ φαϊάοτη ἱπιρετῖο ράγεγε οοπ- 
ϑιενεγῃηῖ. αἵ πὶ σαργα πιοάμπι μαεύτη ΓογΏτα ρεθηγίδ δῖ] ἱβορία 
ςοπῆϊοιαπίατ, ηἰνηῖ9 δα: Ὠαπιῖϊος αἴηπα δδίθοῖί, ἰϊᾶαας Βὲ ἐπηρογδγο 

5ο ᾳυίάεπι ποροίπηϊ, ὁεἀ ἱπνρογίατι ϑετυῖὶα δαρὶγε φοίαυϊ: ΠῚ ϑαῆι χαΐ- 
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ἀετε ἐπιρετίο βάγογε ἀἰἀἰσογπηξ, δεὰ 118 ἱπιρόταγε δοϊππὶ ἀποπηοο 
ἀοτοϊηὶ δου ἱπυρετδηῖ. Αἱ ἰξίτατ δογυογιμι εἴ ἀοιηϊπογομι οἰτίξδι, 
ποῦ ᾿ἰβογογαπι, εἰ μοτοίπητα ραγιΐην ἱην  ἀδηιτίυτι ρατιΐπν ςοπίθτοηδα- 
Ὑΐυπ; 4086 ΔΡ απιίοίτἰα εἰ δοοϊεἴδιε. σοταπιπηίοποαας οἰγ!ὶ ἀἰοίοηϊ 
Ρἰατίπνατα : δοοίεῖαϑ δπὶπὶ δἵ οουημηθηΐο δὰ ἀπ οἰ ἴδηι ρογιϊηςπῖ, πᾶσα 
Ὥε4πε οὔπὶ ἰηἰπεΐοἰ5 φοοίοἴαίθτ Πποτ8 ἰηἶγα υοϊατππ 8. δῷ δυΐοτω ἢ δ. 
θπγὰ οἰγ ἐδῈ18 δϑὲ, Ὡξ εχ ρδιραϑ οἱ εἰπιι Πρ 8 απ πιδχίτῃ ς βοτὶ ροσοῖξ 
τοπϑίαγε ἀερεδῖ, μος δυῖοπι τὴθ 118 δΏρροι  τορχίτηθ. ἀπᾶγε π6- 
66546 οϑὲ μδπς οἰνίϊδίοπι οριϊπια ρα οσπᾶγι δίαῃ δ πιἰηἰϑιγαγί, {πα 
ἐχ ἴδ ραγιϊθα8 οοπϑῖεῖ εχ ΄υΐρη οοηβαΐδηι σοποι ταἴΐοποτα οἰν ϊατῖ8 
ἰοίπιια 6686 οριϊτηατι παίατα. δὲ Ὑ6γῸ εχ οἰγῖδηθ ἢ ἰπ εἰγϊλῦδυϑ 
δἈΪΥΐ διδὶ τιαχῖπιδ. Πδ ΠΕαπΘ ἰΐ, Ὡξ ΡΘΏρΘΓΟδ, ΑἸίοπα ἀρρεοϊαπῖ, π6- 30 
4π6 τεπὶ Βογτηι ἔπι ϊαγεπν, πὶ τε αἰγίτατη, ρδρογες οοπουρὶ- 
δουπῖ; εἴ χυΐα πϑαπὸ 1πϑ: 118 σπου] 94π6 Ορρυβπαπίηγ πεαιο αἰϊίς 
ἱπδί ἀἰαπῖτς, ΔΡ οπιπὶ ρεγίοαϊο ταῖΐ υἱταηί. ἐϊδαας ῥγαθοίαγο ορίαυϊς 
ῬἈΒοογ)άθε: 

6586 Τοΐο οἰγίβ πιθάϊαδ: παπιὰ ορεϊπηα το τᾶ 
δυπὶ τις 19. 

Ῥετϑρίουυπι ἰριτοτ 6δὶ δοοϊοίαϊοαι οἰνιϊοπι 1|]1λπὶ 6586. ορεπιαπι 4π8ὸ 
6χ υτε 8 οουϑίαῖ, τα εθ4πε οἰγ δὲ θῈπα δάἀπιϊηϊδιναγὶ ᾿ΐσογε, ἴῃ 
αυΐδην το βάϊα ρᾶγὸ πιυ]ῖα δῖ, εἴ ρίυϑ ροϊεδὶ πιαχίτια αυϊάετ 4θδτα 
ὅτ ρδὸ, δεουπάο ἰοσο γεγο 4πδπι Δ ἰδγηῖγα. δοογθδοθῦδ δοΐπι δἰ 
ταοπιοπῖϊ αἴεγι ἱπο} ναϊοπϑτιαπὸ φαδπάατα ἔαοϊ!, εἰ ΟΡ δῖδὶ πὸ δοςὶ- 
ἄδπι οοηϊγατίαθ Ἔχδορεγαπιῖδθ. ἀπδργορίεγ δυπιπιὰς [εἰ οἰτατίθ δὲ, 
608 4αἱ ἰπ εἰγιδι15. ἃ ἀπιϊηἰϑιγδοηα γδγϑδηϊοῦ, γοπὴ ἰδτα ΐαγοιι οἵ 
τοδάϊοοτγετη εἴ ἰπϑίαπι ΒΡ εγθ. πᾶπὶ δὶ 411} γδίἀθ πη] ΐδτα δἰ ἀπι- 1296 
Νίδην ΒΡ δηξ, δἰ τ πΏ]] πη, δὺς ἀδτηοογαῖία ὲ ροδίτεη δὲ ἀεϊογυίταδ, 
δϊ τϑγὰ Οἱ ραγοία, δὶ ᾿γγαππὶϑ, ριορίεν υἱγαπιαθθ Θχο οἰ επτίασα 
αἴθε δαϑηρεγμι εἶδ. δῖ εχ ἀεδτηοοτγαῖία να] θη ϑοίπια εἰ δοεττῖσθα 
εἰ εχ οἰ ζαγοίδ παβοῖτυγ τγγαπμΐβ, ἐσ το ΐ5 γϑΓῸ δὲ αἴβηΐθαϑ πιη]το 
ταΐηιιδ. οαΐαδ ταὶ οδῦβατι ροδίογίιδ ἱπ ἀϊδραϊαιοπίθυϑ 4ἀε τοὶ ΡῈ] 
ἐ8ὲ δατηϊηϊδιγα! οπῦτη τη τδιοη!Ρ8 οἴ οοηγεγοίοπῖθυϑ Ἔχροπερη. 
ποθ άϊαπι δυΐοτα γεὶ ρας δἀτηϊπίδίσαπάδε ἔογτᾶπι 6686 Ορίϊηδτα 
Θγορὶ οὔ υτη 681: εἶα εἰἷμπι δε ποπὶρ ας ποῦ 681 ἰπέδοϊβ, δὶ δπΐτα 
δῖο ραϊεῖ ἰὰ αποὰ ἱπιογιοοῖππι τηδάΐατη 6δὲ, ταἰπίπις 86 ἀϊτίοπεϑ ογίθυ- 

ἴπτ ποϊπίτηεαας ἀνε! ΠἸτογ γεγατα ΡΟ] οδγΌτο οοπίῃποιίο. δίαᾳπθ ΟΡ 
ἐδη δτο ςδΌ98Πὲ τηβρηδο οἰν δῖε8 πιλθπδ δυηϊ δε! ἰοπίθας ορροτῖα- 10 
τι, πεῖπρε ηυία ἰὰ χυοὰ τηεάϊυπι εδὲ ἰαῖο ρδίεῖϊ. - ἰῃ ραγνὶδ υδτοὸ 
σῦτῃ ἔδοιίς οἷς οἶτεδ οπηπεϑ ἰϊα ἐπ ἀπαδ ραγίϑα ἀἰγίπιογε ὑὲ πὲμ}} τὸ- 
Ἰἱπαπαῖαν πρεάϊαπι, ἴατι οταπθϑ ἔεγε δυΐ εβθηῖοα δαπὶ δαὶ ἰοουρ[εἴεϑ. 
Ῥιδεΐεγεδ ἀεπιοογαῖας οἱ καγο αἰ Φαπὶ ἃ γαΐηδα ρεσίσαϊο πιυπλοτεν 
εἰ δὰ ἀϊοϊατοίιαῖοπι δἰδ ἰϊΐογοδ ργαρῖογ τηεάϊοθ. πᾶσα εἰ ρίυσοι δαπὶ 
εἰ Βοπογυπι δυπὲ ραγίϊοῖρεδ ἴῃ ἀευμοογδιϊ  τηδρίθ ἀπδιι 'π ΟἸρατ- 
εἰίϊα. στὰ δπὶπι οἷπε ᾿ἷδ δξαπῖοδ ἃς ἔεπμθϑ το εἰ αϊπ δαρ Ἔτη, τ 8]8 
τεπη- ϑθδτη βογὶξ οἰγί[88, οἴ ἴῃ ρεδείπητη ἰοοῦτῃ ἀδάμοιὶ οἶγε8 οἷϊο ἴῃ- 
ἰεγεῦπε, διρητηδηϊο δαΐθτι δαὶς ταὶ 6986 δχί δι μηδγε οροτγιοῖ, φυοῦ 
ορτο! ἰαΐογεθ ἰερυπν ἀε τηϑαϊοογίαπι εἰνίατη γτεβα ἔπεγπαξ: πᾶτα 
εἰ δοίοῃ εχ μος παϊπεγο δγαῖ, υἱ ἀδοϊατγαῖ ἱρϑίαδ ροοϑῖβ, εἰ ᾿υγουγκον 
(ποπ επίπι τόχ 6δγϑὶ) εἴ Ὁμαγοπάδϑ οἱ ἔδσε πίστε Αἰ 1, ρεγορ᾽ στα 
διυιΐεπι εἰΐαπι ἐσ ᾿ἷ8 δδὲ υδιθόργεσι Ρἰατίπιδο τοὶ ῬΌΒ]οδο δάπιϊπὶ- 
εἰγτωπάδε ἔογηδα δἱῖδο οἱπὶ ἀειβοογαῖίίοαθ αἰΐας οἰ βδγοιἶοδε. ρτγο- 
Ῥίεγθα δηΐτα φαοά ἴα ᾿ἰδ ϑϑερεπύσαεσο υοά πιϑάϊυπι δοὲ ἐχί βπύτῃ 
δϑὶ, Θοπρογ Ὀϊγίοππαθα Θχοεϊϊδπξ, οἶτα ἰοουρίεῖον οἶγε Ῥίερεςῦϊα, 
4αὶ πιοάϊαπι Ἰοουπι Ἔχϑαρεγδηῖ, Ἀὶ τοὶ ῬΌΒ]1οδο ἃὐἀτοϊαϊ σἰτωι οπ θη 
πηδ δοοῦπι ἱγαμυηῖ: ἐϊδηθε δαὶ αἱ ἀειποογδαῖα δαὶ οἰ ξδγολίδ. ρσο- 
Ῥίογεδ γεγο φυΐα ϑεάϊείοηθν εἰ οοπϊθμίίοποθ ἱπῖετ ρίερει εἰ ἰοεῦ- 
Ῥἰεἴεν Ἔχοϊδιαπε, αἰγϑοσπηῃς δοοϊἀογὶξ αἱ Δαν εγβδγιῖθ δαρθγίογο ουᾶ- 
ἄδηϊ, ᾿ἱ ποῦ φοπυπιῦποπι γαῖ ρῃΒ]οδ 6 δαποϊηϊϑιταη ἦδε ἰοτταααι σ0Ὁ- 30 
“ἰϊασπὶ πεαὰς δεχυδίθτη, 964 ἐχϑαρεγαπείδπι ργιοσίϑ τεὶ ρα] οδα 
δαἀπιϊπἰοιγδιοαΐο ἰδπαυαπι υἱοϊοτίδο ργαοταίυτα δοοὶρίπηϊ; οἱ Β] φαὶ- 
ἄεπι ἀεπιοογοῖίδιι, 1} οἰ ἱραγομίαπν εἰβοίαπε. ῥγδεῖεγεα υεγὸ εἰ 
ἐογαπι αὶ ρεἰβοὶραῖωπι Οταδοΐδα οδιϊπαδγοης, οἰτίχαο δὰ τεὶ ρῃ ]1- 
δε δαταϊηἰδίναπάκθ ἰογθατα 4υ8ὲ δρῃὰ 96 νἱβεβαὶ ἱπϊαθηΐθθ, δἰζεγὶ 
ἀεπιοογδιίαθ ἴῃ οἰν ἰδ! αν οοπϑιϊαετγαηῖ, αἰϊοτὶ οἱ ἱραγο ἶδθ, ποι πῖὶ- 
Ἰἰναῖοπι οἰγίαπι δρεςϊβπῖον φεὰ φαδῃ ἰρϑουώτη; ἰΐδ αἱ ρτορῖενγ διῶ 
οδῆϑδ8 ἃπξΐ δυπαατα τηϑάϊδ τοὶ ΡΌΡ οδς ἔοττη ὀχϑίδιδὶ δὺΐ γᾶσγο εἰ 
δρυὰ ρϑαροδ. πηὺϑ υἷς δηΐων δοὶμϑ εχ ἴΐβ φαΐ δῖε ργίποϊραίυτο ἐπ 

ταθοὶδ ἰδ θεγτ πῇ, δἀἀποῖω οϑὲ αἰ ἤδης τοὶ ρΌΒ]ΐοδο δἀπιϊηἰεταπἀδα 

Οοοο 
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ἀεδοτϊριξοποτω ἱποιξμιδταῖ. πᾶπὸ δαΐδτα δρπὰ 6δο8 φαὶ ἰπ οὐνϊοιεῖδας 
δ γετιδοῖωγ, μδθὸ οοηεδιοίαάο δέῦρεγε σοφρίϊ υἱ ποϊίηϊ δεφυα ιιαἴεπι, 
φεὰ δὺὶ ἱππρέγαγα εἰμ εαπὶ, δαὶ Υἱοῦ δεᾷμο ἀπίπιο Ομ ἐππρατὶΐ δὉ- 
δδηὶ ἃς ρετίεγαηϊ!. αυδθ εἷϊ ἰβίτατ ορίϊαια τεὶ ρΌΡ]ϊοδβ δαἀτοϊμἰ ρας 
ἄκςε ἴοτιπα, οἱ ργορῖοτ φᾶδιι σωῦφατν, εχ Ηἷδ ἰαἰεἰϊΐρετε Ἰἰοθῖ, αἰΐα- 
τπι δαΐοτα τοὶ ρυῦ]ΐοαα δἀπιϊπἐδέγαπάδο [οτιπάγαπι, φαοπίωπι ρίας 
ἀοπιοοταιίαν ρἰυτεοφαα ΟἹ ραγο ίαα 6886 ἀἰοἴπημθ, θα 6 ῥτίπια εἰ ον 
οαπάα, φυδε ϑεουπάα, εἰ 4αδε κά εὐπάθπι το ἄστα ἀεἰποερδ ργοχίπιθ, 
αυΐα αἰΐα οἷῖ πιείϊου αἱΐα ἀδεεγίοτ, οδπι δὰ δὲ οριἱπιὰ δδὲ ἀἰβιϊποῖα 
δ. ἀοβηΐία 5ἷϊ, ποι οδὲ ἀἰξοἰ!ς ἱπξε!]ρετα.. ορογίδὲ ἐπέμα ἢ δοοϑϑδιὴο 
δδτι 6586 τηο]ΐογετα απᾶς δὰ πδης ρτοχίπεθ βοαεάίς, ἀδιοτίογθαι εαϑα 
4υδ8 ἃ πιράϊο τϑπρο ἰϑδῖπνα εϑὶ, πὶϑὶ 4πὶδ ἐπ ἑυἀϊοὶο ἔδοίοπάο βθθια 

10 οἰν ταὶ ρτοροοίτανα ἱβει καίων. ἀἶσο δαῖθιπ οἰνἐνατὶ ργορ οδίταπι, 414 
δΔΘΡΘΠΠΤΩΘΓΟ, 4υδμινῖδ οἷς αἰἰα τοὶ ρῃΒ]ΐοα 6 δάἀπιίαἰδιγαη δ ἔογπιδ 
ΟΡΙΔΡΙἰου δὸ ργαθοιδ Πότ, πἰμὶ} ομϑῖαὶ ἰαπιεα αυοπιίπαδ δ] φυὶ- 
Βὺφ πιαρὶ5 εχρεάϊαϊ αἸΐαπι 6896 ἀρῃιὰ 608 τοῖ ρυβίϊοαα βαπιϊηϊδισα- 
Ἰΐοπεπι. - 

12. Οὐδὲ δυῖοπι γεΐ ρα ἴοας δαπιϊηἰδίγαπάδο ἴογπλα 4υΐθπ8 εἰ 
404]19 φαδὶῖθιι5 εχρϑάϊαι, σοπϑθαίθπι δὲ ἀεδἰποθρδ ἰδ 4886 εἰϊςὶδ 
δυπιὶ ΘΧΡΟΠΟγα. ῥγίιπυτα ἰρί ἔτ φασα ἰάδιι πίνετε 46 οἰπηὶρ8 γε σ8 
ἀϊοϊϊατ, δαυιεπάθπι εδὲ. οροτίεϊ δπὶμα ρ] 88 γαΐετγο οαῖι ρατίθηι οἷνὶ- 
τδιῖθ χπβ6 νι]ξ ταὶ ρῃθ οαε δὐἀπιϊηἰβίγδη δε ἰογηναπι τιᾶποί, φύδπι 
ἄπο ὕοη Ὑεἷξ. οοποίδι δηΐεπι οἰν!ϊαβ οὐπηΐδ δα 408 }} δοὰ αιυδίιαϊς, 
εἰ φαδηΐο δεὰ απδηίδῖθ. απαὶς ἀΐοο Πἰβογίδίθην, ἀἰν "δ, ἀἰφοιρὶ- 
πδπι, θη ογίϑ δρεπάόγεπι 86ὲη ποδὶ Πξαῖοπι; χυϑηζοπι πλυ δ μἀτμὲ8 

ἔα ἐχϑιιρεταπεϊδπι. σοπεπρογα δαΐοτα ροῖοδὲ οἱ δαγππὶ ραγιϊαπι ἐχ 4υὲ- 
8 οοπδῖδξ οἰγίταϑ, ραγὶΐ αἰϊοτὶ δὐϊαποῖαπι δἷὲ φιναὶθ, δἰβογί φιδπίμπι, 
γεγθὶ ργαιία αἱ Ῥυγοο πυπιθγο εἰπὲ μοπιΐπες ουϑοιγο δὲ Ἀθη} Ιοσο 
8611 4παπὶ ρεπεγοϑὶ, δηΐ ρίμγαα ἐρθηΐθδ φαααν ἰοουμίεῖεδ᾽ πῸΠ ἴδπὶ 
δαρεγοπὶ απαπὶο ἔδπιει ἀυδιη 8 ρΕΓεπίαΓ 4αδ|1, απαργορίοσ μᾶδα 
δαπὶ ἱπῖοτ 986 οοτπραταπάα, τὶ ἰρίτατ δξεπίϊαπι τυ πᾶ ο αἰξδγατα 
Ῥαγίετη δυρεγαῖ δὰ ργοροτγίϊοπε αυδιῃ ἀϊχίιδαβ, εἰς ἀςπιοοτγαῖία οτί τὶ 
δοὶεὶ παῖωιγα. πᾶπὶ 5δἱ φηΐάθπὶ δρτίςοἶδα παπηεγο δυρογεηξ, Αἰ ἀρτίοον 
ἰαγαπι ἀσπιοοτδῦα; δὲ ἀπαιηφαοάααε βόπυδ ἀεπιοογαῖίδθ ργὸ συΐι8- 
ὅυὲ ΡΟρΌΪ! Θαϑαρετγαηιῖα. γοτθὶ ρτγαῖῖα, οἱ ἀρτίοοἰατητη δαρογϑὲ τϑαὶ- 
Ἐϊιάο, ρτίπια ὀχϑτς ἠεδιποογαδῖία,;, δίῃ ἀγιϊβουπι δογάϊάϑγοπι εἰ πιοτ- 

30 φεπατγίογηπι, ροϑέγευπδ; δι τη οτχις δἰ δα ἰπῖογ μδ5 ἰοϊεγίεοῖδα. πρὶ 
τεγο ἸοσυρΙοεζιπι δἴ πο υμ πια εἰϊαο ππδεῖβ ϑαροταὶ 4π8}} φυδαι 
δαρεγαίυν αυληΐο, Πὶς πδβοίϊως οἱ ραν μία; δὲ δοάδυτι τηοάο ππατα- 
φηοάᾳπε οἰϊραγοβίαδε βεππβ ρτὸ εχϑιρογαπία τα] εἰταἀϊηἰε οἰίρατ- 
οΒῖδα σοπγεπίδηϑ, οροτῖεϊ ρόττο ἰδίογετη ἰδ ρα δεπηροτ ἴῃ τεὶ ρῃ- 
ΒΙίοας δα πε αἰϑεγαιίοπο πιεάϊος δδϑυιπεγθ: πᾶπὶ δἶψα ἰορε5 Οἰἱραγο ίδθ 
σϑηγνεηίθπιθδ (γαῖ, δε πιδάϊος ἰορεα αἰτίξετο ἀθθεῖ; δῖνε ἀθιποογδιίαθ 
οὐδηρταδηξεδ, εἱ ἰερίμαδ δἀὐϊαηρονάν δαπῆ. ἀθ]1 γεγο πιδαϊογαπι πι}- 
εἰϊπάο διρογαῖ δὶ αἰγοϑαθα δχίτοιποδ δαὶ αἰτογαΐγηπι ἰαπίπη, Εἰς 
Βετὶ ροξαδὶ οἱ τοὶ ρυΒ]οδα δάνπί πίοι δα ἔογηηα δἰξ ἥγιθη εἴ 581" 

1291}15.. ποῦ οδὲ Ἔεπίπη πιδῖα ἐπ άυπὶ πα Ὡπαιατα ἀὐνίϊε8 οὰπὶ ραπρετίδηδ 
ἰπ Βο8 οοπεοπεΐδπξ εἰ οοπορίγοηξ: πᾶπὶ παηαηδαι δἰ τοὶ δἰτογίδ ϑογυῖγο 
γοίΐεηϊ. φαοάοῖ σοπιπιιπίογθην ταὶ ρυ ]ῖοδα δἀπιϊμἰδιγαιϊοπϑιῃ απᾶ6- 
τη, πο ἰδπὶ αἰΐατα γταρογίεπι ας οοτηπιππίογσπα. Ὥδτα υἱοί ϑϑῖπὶ ρτδ6- 
6826 δἰψαε ἱπιρεγαγε ποῇ φοῖϊε ἱπάσοδπὶ δοϊμοατν ργορίετ αἰ άἀ6π- 
απ, 4πλα πῖον 605 ἰηἴδγοθάϊε. ἀρίαπο βοπιϊασι δαΐεπι ἀτρῖτες πὸ- 
Βοτγαγὶυ9 Αι φϑίπηαϑ οδὲ: δὲ τθι ἰυ8 ἀγρίϊοσ μοποτγαγίυϑ εϑὲ. χπδῦϊο 
δαΐδτη τη ο]ΐτς ταὶ μι] ςαο φὐτοϊπιοίγαϊίο τοδία εἴ τδιιρογαῖα ἔποσι, 
ἴδηῖο βυπιΐοτ οεὲ αϊυϊυγηΐοτ εοὶ. συϑβαπιθηῖετ ἀπῖεπι οττδηὶ πιὰ τὶ 
εἰΐατα εχ ἰϊ5 φηΐ γεὶ ρηβ᾽ΐοαα δἀπιϊπί εἰ ταπΐαθ [οττῖδα δτγιδιοςγαιοδ 
εἴβεεγε νολιπῖ, ποὸπ 60 βοϊυτη ποσὰ ρίμϑ τίθης Ἰοοιρ  ἰἶθ 8 απδπὶ 

10 ὁροτίεαῖ, υεγυπὶ εἰΐίαπι αποιΐ [4]]δοίϊοτ ροραὶὶ υἱγϑ ἐμοὶ δἴαπα 
δῃογυθηῖ. πϑοθο88 δηΐπι 68} τετηροτία ργορῦθϑϑα ἀἰσπδηο εχ (δἰ ϑῖ8 
Βοιΐϑβ παϑοῖ ψϑγτπι πιαΐυπη : πᾶτα τλμέρν ῥϑδ τωι αἴφυς ἱπίαδῖδλε ἀἰνίτοα 
ὁΡ66 τεὶ ριθ]οαε δά υαιπίδεγδιοπϑι ρεγάυπε ροϊίυδ απᾶπὶ ρορη]ὶ. 

᾿ς 13. ΟἸΐπαμε δυιΐοπι τα παππεγο δυπὶ 4188 ἴῃ τεὶ ρῃ δ ϊσαε δὰ» 
ταϊηἰϑίγα ἤοπὶ  ρδγ ἐρβοίεπι ΄υκπήαπι μοποϑίατη ο] ἦε ἐχοορίϊαπὶ 
ἴπ ροραΐιπι; ἜΆΈ4πὲ ψεγβδητηγ ἰπ σοηοΐοπα, ἴῃ τηδρίϑιγαιθι8, ἰπ ἰα- 
ἀϊοιῖ», ἐπ Βυτηδη 5 οἰγρθυδ, ἰὰ δχεγοθη 8. ἴῃ σοποίοπῖθαδ χαυϊάεπι, 
Ἰίσδγε οἰνίθυϑ 'π σοποίοπο ἀο  Βογαπάϊ οαυδα ἱπίοτγθδδθ, τηαϊἤδηι δαΐοπι 
6546 σοηφυϊαπι ἱπ ἰοσπρίοῖεβ, δὶ πον ἱπιογίαθείπε ἴῃ οοποίοπαςι 
δΑΣΩΖα6 δῖ ἰῃ 0] 08 ἰδοαρίμῖοι δαὶ πα ]το τπαΐογοτα. ἰπ τη ρἰδιΓα θ8, 

5Ὲ ΒΕ ΡυΒΙΙΟᾺΑ ΕΥ͂ 

ἡ 0 Ἰίοατο ἰδ φαΐ οεβδῦπε μαθϑαπὶ, εἰθτατα τοοριδέγοιστα; εὐκωκέρι 19 
εἴ τἸϑπυΐθυϑ Ἰίςεγα, ἴα ἰι ἀἰοῖϊδ, πνα]ίαπι εο5ε σοποιτοῖαπι ἰα Ἰοοιρίε- 
ἴεδ εἰδὶ ἰαἀϊοαβαϊ τηιπετε Γππραηίοτ, ἐζοπηθηὰ Ἰΐσεγα ἱπιραπε τοθας 
ἑαάϊοδυαϊε ποα ργάβθσεα; δὺὲὶ ἴω ἴ1ος φαϊάεπι ἐτανετι τηυϊτατο δαϑ8 
οοπϑοίτυϊαπι, ἱπ μο5 Ἰενειη, φποιαδάπιοάσπι ἱπ Οματοβάδο ᾿θξῖρ πε. 
δἰϊοα θὲ αὐΐεπι Ἰίςεῖ φοϊά θη ουμηίθυια, φαΐ πιοὰο ῥγοίεδεὶ ἔπετταξ εἰ 
ΠΟΘ Β δηππὶ ἰπ ἰδρυΐ!ς ρῸ δ] οἷς ρεγθογρεπάινπι ἀθάοτῖπε, ἰὼ οο- 
οἷοπϑ φοπδυϊιαμαὰὶ ρταϊία μεΐδγαδδθ οἱ τὸ ἱπήϊοαγε: χφυοάοὶ ροεῖεα- 
4ακτῃ ρτοίεοεϊ [π οτίπί, ἤδχας, ἰη φοποίοπεαν γοηϊδηῖ πδαπε ἰυ ἀϊοδοάϊ 
φαιμμδ Ορδδαϊ, πιδροδα ἐμὲ Πίν Ροςπδε ἱτγορδῖδα, αἴ ργορῖον ταῦ δὲ 
ἱγγοξδιίίοπεπι ρτγοζεϑϑίοποια ποσαϊηίσααϑ βου ρίίοποπι [υρίδπῖ, ῥτορίε- 
τε δυΐεπι αυοαὰ ποπιαπ ροτβο θη ἀσπι ποὴ ἀεάοτπς, ἰυἀϊςαπὰϊ 
πον ΠΟ Ορδδαῖ 606 ἴῃ οοποῖοπς ἀδ] ρϑγαπάϊ ξαηφᾷ ἱπίουοίπε. 
ϑοάεμι πποᾶο εἰ ἀξ ἀτγιπὶβ ἀοπιὶ μαρεπάϊθ οἱ οογροήρπδ ἐχεγοθη δ 3 
ἰεξε ἰαῖδ σοπδιϊϊαυπε: ορεποθμα δηΐπι ᾿ἰίσοῖ ἄτη ποῦ άθετγο, ἰοςῦ- 
Ῥεἴεδ γεγο οἱ ποὴ Βδρεδηῖ, ρεσυυΐα σθυ]ιδνίατ; δὲ 1115 Ἰἰοεὶ ἱπαρτας 
Θοτρὰβ ΠΟη Ἔχεέγοαγα, ᾿ἴδ, δὶ σοτρῖι8 πο δχδγοδαῃηῖ, τοῦ]τὰ ἱστοραῖὰ 
εδὲ, υἱ πὶ φαϊάδτα ργορῦετ πιιξξαπι οογροτγὶ Ἄχογοθπάο ἀεπὶ ορέγααι, 
11 ργορῖον ἱπωραμιζαῖεπι σοτροιΐα ἐχεγοι δ δοπει πορί απ Βδες 
ἰφίτας δυθὲ οαἸ 46 ἰεραπι ἔσγαπάδγυτι ατιβοία δὰ οἱϊραγοβίαπι δοὸ- 
οὐπτποάαία: ἴπ ἀφποςγαιῖθ τεγὸ οἰϊαϑ πη  ίπδς ἐχοορι λπῖ, πὲ 
μιὲδ ορροπαπί, δρβθιτθαθ δπΐπα ππεγοδίθτα ργδεθεπὶ ἴῃ ΟΟΠΟΙΟΒΕΙΝ 
ἀοἰΠρδεαδαϊ ἐαυδα δαπεϊσον οἱ ἰαἀϊοαπὰϊ τῦπαθ Ομ δηπεραθ: ἰοςη- 
Ρἰθρω8 πίγυθεααθ ᾿Ἰθῦδὰς ἀεξαρίεπιθηδ ΠΌ]]διη τ υἱἰδπὶ ἱγγορδαξ. 
ἴφια ρογβρίοσαμι ἐϑὲ, δἱ φαῖδ γυ]ϊ πιδῖθ ρεσππίδοοσο φυδ6 διπὶ δραὰ 
υἰτοϑᾷμε, ἰδ ἀπατι 6898 οοπάποεπάα, εἰ [115 φαΐ επι ταοτοε άσπι ε59Ὲ 
Ῥγδεδπάαδιν, εἴ9 γεζὸ πϑυ]απὶ ἱγγορδη ἄδην. δὲς δηΐπλ οτασδ8 τοὶ ΡῸ- 
δ] ΐοας δάἀπεϊπἰ σιγαιοηὶς Γαοτῖπε ραγιοῖροο: {10 πποάο δαΐοιι δἰϊεγο- 
ΤΠ ἐδητιπὶ τοὶ ΡΒ] δα δἀπιϊηϊδέγαιϊϊο 6ὁδῖ. ορογίθι δαΐεπι γεὶ ρὰ- 
Β] ρα δάιηϊπἰδιγαπάαθ ἔογιπαπι εχ ᾿ΐ5 δᾶπο σοπϑίδγο ᾿δηϊαπι πὸ ὑρῆ 
Βδηὶ ἅγηναᾶ, σθῆδιδ ὑθγῸ ἱπϑρηϊ τυ ποπι ποῦ ἰϊσοὶ δἰ πρὶ ἰείτος ἀεδ- 
πΐθπάο δἀΐοογα ἑδηΐατε δυρρείογα ἀθβθογο: δοὰ οοποίἀθγαῖο χυδὶϊα εἰ 
φυδηξιι5 δι  ἰ5δἰτατι5 μεδμὶ ἐὰν δὰ ἰὰ πὸ ἢ αὶ τοὶ ρρ]οαε δάπιϊπηϊ- 
δἰγδη δ δυηὶ ραγιϊοῖρ 8, ρ]ατοδ δὲς ἐϊ8 φαΐ ποι δηηὶ ραγιϊεῖρε5, ἴ8:- 
ἴῶπι ργαθίϊηϊγα ἂὸ ργαθβουίθογθ οροτίθ. βᾶῃρογοθ ἐπῖπι, οὐΐαπιοὶ 
μοποόγαπι ποῖ δἰηξ ραγοῖρ65, οἰϊαγι δὲ φυΐδθδοθγο πο ποίαπε, πιοεῖο 
πὸ 45 605 σοῃεπιποιίοδο νοχϑῖ, πεχαθ δ σὸ ἔπι αὶ αυϊοαῦαπι 
ἀειγαμαι, δοὰ ἤος ἔαοϊϊδ ποι δϑοῖ: πὸπ δηΐπι δεῖυροτ σοπιϊηριι οἱ 
δἰηὶ ἐὶ πυπιδηϊίαϊα ροἹ εΐ αυὶ τοὶ ρου ϊοαθ αἀπεϊηϊσιγαϊϊοπῖβ σαμὶ ρᾶτ- 
τἰοῖρ 68. δὲ ρδύρογθβ, Ὠρὶ με απ οτίππι [ιϑτῖϊ, σοὶ θπὶ 6556 ἰατάϊοτος, 
πἰδὶ αἰαπίον, δἱ ἀν οροδηῖ. χαοάοὶ φιυῖς υἱοῖυπι σαρρεάϊιεῖ, ταῖ!!- 
ἀἴαπι πῃ ἀεδιγθοίαπί. οομϑίδι δυΐοπι τοὶ ρΌΡ]οαθ δάἀπεϊπϊοῖγαπ ἀδε 
[οτιπᾶ ἀριὰ ποιπι! ]ο5 ποι δοίθμ οχ ἰἰ5 ροα 5 4υΐ ἀττηδ βειπιπῖ, 
γογαπὶ δἰΐαπι ἐκ ἰδ υὶ ροδδοτηῖ. δρυΐ Νίαϊϊοπιδοϑ δυϊεπὶ ταὶ ρα- 
Βίοις φαϊάθιη ἀἀπιϊηϊδιγαη δ ουπια δχ μἰς δοηοίαμαϊ, πιαριοἰταῖας 
ὙοΓῸ οχ ἴϊδ φαΐ τη ἰταρανς Ἰορο απῖαγ, ἃς ρτῖπια βᾶπθ τοὶ ρῃρ  δθ 
δάἀτηϊπἰδιγαη δα ἔογπια ἀρυὰ γαροοϑ, ροσίθασθδη τορῖρι5 τ ὧἀδ- 
δἰεγυηῖ, εχ 1158 4υἱ ἀττπᾶ ἔθγθραηὶ ζηϊς, ργϊμοῖρίο χαϊάοπι Ἔχ ἐφηπίνεε. 
τοΡαγ δηΐπι δὲ πογνὶ Ὄχογοίίυ δὲ θ6}} ργαθβίαπιῖα ἴθ δαυϊϊδῖπ εοῦ- 
οἰδιεθαϊ. πᾶτῃ δἰπα ϑγί ἱπείγυδπϊ ἀϊδροπθηάίαπε ὄὀχογοῖϊα5 ρεάϊε- 
ἴω ργαυϊου δ ἀγιπδῖτιγβο ἱπας} 15 Θδὲ: δὲ ἰδίαν τογαπι π5ὰ5 δὲ οτάϊπῆ 86 
αἰδεϊρ πα ποι δγαῖ δριιὰ γεῖογθϑ, ἰϊα τὶ ἰπ οφαϊίατα Ἀγιπατα οπέμπι εἰ 
του Β6 1} ςοἸοοατθηξ. σγθβοθηι5. δυΐδαι οἰν (δ: 5, ατιςἄϑασε 
δοτγμι οὶ ἀγπνὰ ἰγδοίδθαπὶ υἱτί μι, οὔπι Ρ] ατῖθα5 τοὶ ρυδ]ῖςδς δᾶ- 
τηϊπἰ δι γαιΐο σουηπιπἰοαία 6δξ. 4Παργορίογ πᾶ8 πᾶπο ΡΟ ας ὡρρεὶ- 
Ἰδινα5, πιαΐοτοβ ποϑιγὶ ἀθπιοογαιίαβ ποιαϊπαναπί. ὄγαμὶ δυΐοτν στ εἴδ- 
Τ68 τοὶ ρι]οδο δἀιπὶ πἰϑιγαπδθ ἔουτθῆθ ποὺ ἴδποτγο οἰ κατε δίςαε εἴ 
τορίαθ. πᾶπι ργορίδγ μοπιΐποτηι ραποίταϊοπι οἷν ἐτατοτοσαο γε αςει- 
τἴδτι ἤθη δάπιοάτπι πιιὶτο5 μα  θανὶ σηὶ τα εϊ! οοδοπξ. ἰαφας οαπε 
εἴ ποπιθγο ρϑυοὶ δϑδοπὶ οἱ οτάϊηϊς ἀθβογριίοπο, τπαρὶβ τὰ ρϑεΐατη 
᾿αραολμον ομμα 4πᾶπι ΟΡ οαυδᾶπι ἰρίτωγ τοῖ ρου ΐοαθ αὐνοϊπέκετ απο 
ὉΤΙΉδ6 5ϊπὶ Ρἴατεα, οἱ 4υαπιοΓ πε ῬΓΔΘΙΟΙ 685 ΄συ8δ ζοπιπνοτπ ΟΥ̓͂Σ τ 

δ0πὶ αἰΐδθ (πδπὶ οἱ ἀδπιοογαῖϊα ὕπὴ παπιδγο ποῖ 65, ΘῈ ὅδ αἰτία ἵξεται 
896 θη ἀππι), Ῥγδοίογοα γόγο χηΐὰ ἱπίοσ 56 οἰίογα πε δῈ σαῦστα οἷν 
οδπϑαπι μος δνθηΐδῖ, εἰ ργαθῖοῦ ἤδθς πᾶ αἷξ ορειπια τεῖ μια θῖῖσασ 
δαἀπιϊηἰδἰγαπάδθ ἴογιπα, ὡς ἀϊοαπις ἀεὶ δὸ ηποᾶ ρμἱετιπσ ας. δε, εἰ 
αἰϊαγοπι τοὶ ῬΌΡ]οαο δήτηϊηϊδέγαπάδε [ογπιδιτιπὶ αὶ ῖς αααἐτἔντεν ἐστν- 
γεηίδι, εχροϑίτιπι ἃ πο Ρὶ8 68,. 

"- 



ΠῈ ΒΕ ῬῬυΒΙ1Ο ἀ 1Υ. 

ἀᾷ, Ππτρῶδ δαΐετι δὲ σοτηπηπηίο ἀθ οτδηΐδηϑ δὲ δορδνγαιίγα. 
δἰπκυϊλιιποσος ἀθ ποδύραμε, εἰ ἀς ἰδ 4086 ἠείπεοορε ϑεχμυπίατ, ας 
εξατηῦ, δογοδι μτίποῖρίο ἀρῖο εἰ οοδυθδίθηιϊ δυπιρῖο. οηΐππι ἱρὶ- 
1ὰγ ταὶ ρυβίϊοδε δάτηϊηιϑεγα δε Γοστθδγτίτς ἴγοϑ ραγίοαϊδε δαπε, συϑ- 
τον απ! οεαἴφυς ἐχρεήϊαϊ, δοπαπι δουριογοπι ἰεβτπι ἀἩ ρεπίεν δ. 
ἰοπάετε εἴ ςοποίάεγαγε ορογίοξ. χυϊδαθ ρατιϊου δ θδη6 αἰξεςις τεὶ 
ῬΡ᾽οκε δά πη μἰϑίγαπ δε ἔοτιπδιν θῈπ6 δἰΐεοίαπη 6886, εἴ βγρ ππίῃϑ.: 
οὐἰθεᾳας Βαγαση ραγίϊοτῃ αἰ εγθμιῖα σεὶ ρα ]ῖςδ 6 δὐἀπυπιμιγαη ἀδὸ 

, ἴοιππαϑ ἱπῖεν δὲ ἀϊξίατγε πέρεϑθε εἴ. Ἀδγατη δυΐοσα ραγεϊητη τὴ 
«ἡ οδηυδράδια δὲ 4π86ὲ ἀξ τε ρυβ)ῖεα οοηβϑυλμδί, δίίεσα ψιδς ἱπ τπδρί- 

δἰγαιϊθοϑ νογδαῖωτ, πος δδῖ, 4806 τοδριδιγδζιϑ δϑδα, εἴ ΠΌΣΓΌΙΩ ΣΟΥτΤΣ 
Ροϊεϑίαἴοπι 608 ἤϑθεγα, εἰ φπδὶοτα βογητῃ δἰ δοϊΐομεπι ε860 οροτῖοθδξ, 
Ἰοτῖῖδ δὰ ἰπάίοος ρεγιπεῖ, 5Όπησβατα δαίετα ροϊεϑίδῖεπν μα εῖ εἃ βδγϑ 
4πλ6 ἀε Βεῖϊο εἴ ρϑοβ εἰ ἄς δοςίειδῖε εἰ ἀς ἐοεάεγίθυι, εἰ ἀξ πιογῖϑ 
εἰ ἐχϑῖ!ο δὲ ρυδ]ιςαἴϊοπα Βοβοσηπι, οἱ 46 γϑιϊοπὶθυϑ γοΐογεπ ἀΐθ οοπ- 
δα ὶιδῖ. πδοθθ8ε εοὶ διΐθπι τοὶ οἰτὶραϑ οἴαηῖρας μδϑο ἐπαϊςὶα 5696 
ἀγράϊια, γοἱ ποῃηυ 8 οπιυΐδ, υεγοὶ βυλια πηὶ οἰϊάδπι τηδρίοἔγδῖοξ 
δαὶ Ρἰ τί 8, ναὶ δ]115 δἰϊα; νεὶ ποππο ϊα δόντι οὐπθπϑ, ποθ ϊα 

10 ΥΘΓΟ ΠΟΒΒΌΪ 118. ονοθ 68 Ἰριτην εἶνε ἐδ οτηπίθυδ γέρε δἰαίμεσε ρο- 
Ῥαΐαγε οϑὲ: ἰδϊδης δπῖπι δεηθδι βδίοτα γεχυΐγὶ ρορηΐαδ. δυτὲ δϑέθτι 
τποῦϊ, φυϊθα9 οπιπεθ 46 γεραϑ οπιηὶθαϑ δἰαϊοθηϊ, σοταρίαγοθ. ὑσῦϑ, 
αἰ εἰηκοὶὶ υἱεἰϑοῖπι, ποὩ Οἴππδ8 δ θο ἀςἰ θότοπὶ εἰ οἰαϊπαπί, 4Όοτα- 
δὐπιοάσπι Κι ἰπ γεῖ ρυλιϊοδς δαἀπιϊπἰοιγβάδο ἴογιθα ἃ Τείεςϊο Μὶ- 
Ἰεοῖο ἐπομιυῖα (εἰ σεγὸ τ δῆϊΐϑ εἴδη τεὶ ρΈΒ]οδε δάπν πἰοσῖταπάδα 
ἔοττοῖϑ ςοηϑῃϊϑηὶ παρ δἰγαῖπυτ οοἰϊερὶδ ΠΟ βΤεθαΔ εἴ ἱπ πβῦπι ο0- 
δοῖδ; τοορίδέτωμιθ δυΐδπι ΟὈ ΕΠ ΕΠὲ οπιπαϑ υἱοϊδοῖμα εἶνεδ εχ ἐτβυρ τα 
εἰ ρατιϊςη}ὶς εἰν 8115 ργουδαν μϊδίπιὶς, ἄοπες δὰ οππποὸ ρογυθηῖιῃ; 
4.1), εοπυθηΐδηξ δβξομι οὐδηεϑ δοίαιβ εἰ ἀδ ἰοξίρυ ἰεγεπάΐθ δὲ 'θ- 
Βεπάϊς εἴ [ἶΦ ἀδ γορῆβ 4186 δὰ τεὶ ρΌΡ] 1 δε αι ἀπιϊηἰδιγ Ομ ει ρὲτ- 
ἤπθηξ, εξ οἱ 68 δινάϊδηϊ 4ῦδο ἃ τωρ γαῦρυθ δα ΠΙῸΓ δὸ ἀεπυπ- 

50 ἤθδαϊον. αϊυ9 προ πϑ, εἰ οπιποβ ςουΐετιϊ οἱ '8 βηθηι οοδεῖὶ οἱαϊηδπὲ, 
ϑεὰ εοπτεπίδηϊ ἰδπίαπν οοτηϊοτιπι ἀϊεἶλμ8, εἴ δὰ τυδρίοἰγοῖαθ ογεβη- 
ὧοθ ἐοὺ ἰοξοπάος δὲ δὰ ᾿ἰοβεθ ρεϊδοεπάδε ἃς ἱπόρεπ ἀα8, εἰ οὔπι ἀθ 
Β6ῖϊο δὲ ρος δρεπόθμι εδῖ, εἰ δὰ τδιίοπεν τοῦτ ἢπ τοδρϑεγαῖο β6- 
δἴασατο τερεϊοπάδε; ἀ6 ςοἰογιδ ααΐεμι πιδριείγοϊαα, οἱ συἶσις περοῦο 
Ρταθροπϊτὶ δπξ, αἶγο ἰδοῖ εχ οἵοπίδπν εἶνο βογιίτο οδριῖ, ἀε! βοτεηξ. 
Αἰΐ39. πιοήπῇ, πὶ οἶτδε δὴ πιαβὶσίγίθϑ ογεαπόον οἱ γδοηϑϑ ἃ τορβὶ- 
δἰγδιιθη γοροιϑιδαϑ ςοπυδηΐβδξ οἱ ργβοσῖο εἰπῖ, δὲ σιπῃ ἀς Βε]ϊο δὲ 
ἐοοἰεἰαῖθ Β6}11 ἀς θεγαῖητὶ δαπι; οεἴετα ἃ πναβίϑεγατῖ μηδ ἰγδη ραν 
αἴθε δά μεϊπίοϊγοπίως, φαΐ πιδρὶδιγδϊοθ ἃ ροραΐο οἷπὲ ε]θοι τοὶ ηδοῖ 
ετὸ ἀείσεηξ, ταῖεθ δηΐετη δαπὶ 11 σοὶ ποηπἰδὶ ἃ δεϊοπεῖνας εἰ πδὸ ρ6- 
τὶιϊο κετὶ μοδϑππί. πηδεῖαθ πηοάυ8 δεῖ, πὶ οὐνβθδ ἀθ γερῃφ οτηπίρας 

30 σουξγεβδι! ἀφ δεγεπε, ταορίδιταῖπθ υδγὸ πη ]}ὰ ἂς τα διδιαδηϊ δὶ ἀθ- 
εδτπδοξ, βοεὶ τδηῦϑαι σεπεοιυϊ το δύδιη ἀβαθίτ μα ἐδυδλ δηῖς ᾿πίοτο 
Ροπδηΐ δήθ δὰ ρορυ]ιμε ροδίῖδα τείεγαπες 4π0 πβοιϊο πηῦς υ]- 
ἄπια ἀειποςγαῖδ ρπβεγηδίασ, ζαδπε εἰ ΟἸκαγοίας ροϊεηϊαῖθε εἰθα 
{πετη ἀγυβοβατη πουιΐπαπὶ ἰγϑι ϑετῖοἹ εξ τη οπασομἶδε ἱγγαποὶςδο ρσο- 
Ρογίϊομε τοιροπάργε ἐΐοιοπς. Εἱ ἰσίδοτ οταπαϑ πηοὰϊ ἐβηξ ἀετοοογα- 
ἐἰοἷ, ποοδάαμη γεγο ἀθ ομιμήθος οἰδίσογθ οἱ κατοβίδθ ῥτοργίαπι φαΐ. 
Βαβεῖ ροττο οἱΐδιη μος ἀϊεγεπῆῖαν ρ᾽ητεβ. σαπι σῖτα ἐχ τϑϑαϊοοτὶ- 
Βὺε οεηϑὲμπ8 εἰ ἀδἰζυδῖοτ τοι βοἰγαῖαμ, εἴ δὰ πε Ρ᾽αγεν ρτορίεῦ σθπ- 
60: πιεαϊοογιϊαξδην, ποηπϑ σΖοϊς Ἰδην ΘΟΥΦΊΑ συδ6 γεῖδὶ ἰεχ ὑπουεδὲ, 
ϑεἀ ἰεβοπι δοητιγπίων ἀποθιι, οἴ εἰ 4ηΐ οοβϑατα ἰδκο ργδοδηΐίαμο Βα- 
[ει "ἰςεῖ δὰ γεπι ρα β]ϊοδμε βοοδάθγδ, οἱἐξαγομία δες τα] φαξῥετα 
«οἴ, Ζεἀ εἰν», χαῖδ 'Ἰποιΐηπι δαῦτδὶ. ςὩπι Ὑ6 70 ποη οἴβπον ΘΟΕ 

δ ῬΌΒΙ οὶ ἐππξ ραγῃοίρεϑ, φοὰ εἰϊσυπίον, εἴ ἔατεδὴ οχ ἰοξε ἐπηροτδηῖ οὲ 
εἴ δρτο, ἰὰ δὰ οἰ βεγοδίατα ρετεπεξ. δὲ οτται ἰΐ ρετιεθ 4805: οἱ φοῃ- 
60] δπαϊ ροϊεοῖαϑ 86 ἱροὶ ἰεβυπε εἴ ἐγοαπε, σπηναπδ Αἰΐαι ἴῃ Ἰοσῦτα 
Ῥαϊτίο δηοςοεάϊε, εἴ οὐτα Ἰεξθ8 δἷθὶ δα ἰπηρτπὲ, ποη 66 Ἰερῖθπδ, ἤδθο 
ταὶ ρῃδ]ίοδς ογάϊπαϊο οἰ μασομίοα εἷὲ πεοϑιϑα δοῖ. ςπι δοΐεπν ρατ- 
ποπο οἱ ἀεσετίροηε χοαάραι ἕβοῖα ἐδ ποππυ δ τερμϑ δἰαϊποινάϊ 
Ροϊϑείδίειη εἰ ἴθ μδβεῖ ποπνποῆϊ, υετρὶ σαι ἀς 6110 δὲ ρϑες εἰ 
ἀε ταϊϊοπίδυς τερεϊεπἀΐφ οπιπες, ἂς οεἰονὶς γοθ09 πονεὶσιταῖος, Βὗηπα 
οἸδοῖὶ δὶ βοτεῖϊο δεῖ, μδδε ηὐίάειν τεὶ ρα ῆςδε δἀπιϊπίοιγοοῦδα 
ἔοττθα δὶ σισογοῖα αἰ. φῇ οἱ ἀδ αἰϊσαΐνης τεῖτια διαίθογο ροϑεῖπὲ 
τοδρ᾽ σἰγαῖα9 εἰ δοὶὶ, ἀθ δἰ χυΐραϑ δοτεῖϊο ἰδεῖ; δὲ φυὶ εοτιἰτο απ, νοὶ 
τὴ Ρ ἰπὶτον δατπδντοῦ ἐπ ὀπιπί ρα, ναὶ οχ ἰΐς αὶ ἀνῖς πιεἰΐογον ἰα ἀΐ- 

40 681] φϑυηῖ, ναὶ Ομ ΗΝ ΠΣ ΟΣ ἀοἰ κοηῖογ εἴ ροτϊο ὅσπὶ, μδδο τεῖ ρὰ- 
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Βῆοδα βαπιϊδίσίγαο ραγίΐαι ἀτἱοετγαιία οὐὲ, μαείπηι ἵρδα ροϊτῖα. ἀϊ- 
αἰϊππότατα: κίξογ ας ἀϊνίδοι μος πιοάο εδὲ ἰά 4αοά 1ῃ οἰνίϊδῖς θη ἢ 
ϑαλιδιοπὶ ργαεεοῖ, δρεθοϊαιία τοὶ ρα] ξσαε δἀπιϊπἰδίταπάας [οτναῖδι δὲ 
βπθεγπαῖαν ὑπδαυδοαῦε τοὶ ροθίίοδς δἀπιηἰειται δε ἕοστωδ, υσπι- 
δὐἀτοοάπιη δαρτα ἠαἰπιϊαπι αἴχψις ἜΣ ρ οαίστη δεῖ. σοπάποϊξ δυΐοτα 
δὰ εοπϑυϊἑαπάτιν εἰ ἀεπιοςγαίίδε, 4086 Ἰρλχίτπα υἱάθῦιγ πᾶτς 6586 
ἀετιοογαεῖδ (ἑαΐοτα ἀδτηοογθιίαπι ἀϊςο, ἱπ 488 ροραΐῃς παδεὶ ροῖο- 
δἰδίειη ἰεβομα ἱωρεπβάδγοπι οἱ νυ δἰλπἀδγμ), αυοά δὲ ἴῃ οἰ κατε λεῖν ὧδ 
ἱπάϊοίοττπι. γαϊΐοπθ, ἑὰ εἰ τϑεῖίι9 ίδσογε (πηι ίανα δαΐπη ἴῃ ΘῊΦ ἱγτος 
βδηὶ χυοε ἱπάϊοδῃ ἀϊ ἡβῦπετο ἐπηρὶ υοϊαπξ, υἱ ἰπἀϊςδηάϊ πιπποτα ἔμ π- 
βδιῖαγ; δ ἀδιβοογδιία ἰεηυΐριδ δὲ ος απ θη5 ετεθάεσι ἀδεριμ), 
δὲ Βος ἰάσπι ἰη σοηποίοηΐθυς ἔδοοθγθ. προ ϊὰϑ δηΐου σΟπϑΌ δ ηϊ, οἱ 20 
σομϑηϊτοηὶ οσβῆδϑ σοπηπιπΐξοτ, τ τἀ 0 φαϊάοιη στη οἰατγίδ οἴ μος 
μῆλα νἱγίδ, Ἀΐ τόσο πὴ τα εἰ ἀπε. ἐχρεαίξ δυῖεπι εοϑ αὶ οοπ- 
8ΌΪ Δ πα τῦππαν ΟδἱΡπηξ, οὶ 9 τὰρ}}5 ογεαγὶ αἴφπο οἰ ρὶ, δηὶ δογεῖτο 
βετὶ δοφυδιϊεοτ ἐσ ποθι θτὶρ δὲ ραγιὶς]ς οἰνίεαιῖ5. ἐχρϑάϊε ροῦτο 
ΜΠ ἀ φηοαῦο, δὶ εἶνε ροριΐαγο ροϊ ἶοο9 ϑεὺ οἷν. 69 Ἰοηρο παιπεγο 
δΌρεγοηῖ, δϊ ποὺ οπαπὶρο τθεγοθύθπι ἀδγο, δεὰ ἴατν πηι 18 απ μα 
τΠ Ὁ} 1] στ ταπἰ ἰξπαἴηο πο λἱΐατα οοληπιθῆϑυ φαοάδηι σοπηραγαγὶ 4865 
δηῇ, δωΐ ρίατει δογίϊεμαϊ ἴβγρ ρβοϊβϑιδίδαιιθ ρεῖναγε. ἱπ οἱ ἱββυς 8 
δαΐεαι ὑπ ς οϑὲ δυῖ ΠΟΒΒΌ]199 εχ του] τυ πο δηῖα δἰΐοϑ βΌπιοσε ἃ] 15. 
406 δηξείεγγς, φιυιὶ δ! ρθγοπε; δὰ ουγίδπι δἰ φυδι οσοῃϑϊταοτε ἰαἰομ " 
40 4]19 δδὲ ἰ φυϊδυφάδπι ταὶ μυρ]οδς δαἀπιϊπιοεἴγαπάδα [ογπιΐθ, πθοἃ 
Ριοβυΐοβ, ἰὰ 681 ργαεοοῃϑυϊξδίογε, οἱ ποιπορ γίδοθς, ἴὰ δδὲ ἰεξῶπε 
ουδίοάοθ, δρρεϊίδηει εἰ ἀ6 ἐϊδ ἀξείε ἀδ φυΐβθιι ἢ δηΐδ σοι δΌΪ᾿δγηΕ. 30 
εἰς δου ρορπΐαϑ οτξ σοηδυϊδπάϊ οοηϑοι δὲ ρδγίοερδ, πεαῦο φαυΐο- 
ἥαδια δοτπμ Γοδοίπαογε ροϊοεϊξ 408ε δά τεὶ ρΌΡ] ο88 ἃ ἀπεἰηλετδεῖου 
Βεὲπὶ ρεγιίπεαὶ. ργδοίετο δὰϊ εοήθι ἀδοεγθεγα ροραίυπν, δὺῖ πὐμ}} 
φοπίγαγιοαι ἰΐδ ἀβοστηθτε φμδ6 δὰ εἰμ γαίεγαευτ; δοῖ οἵδε οπιπὶ- 
Βδ9 απίἀετη οοπεϊϊταπι οοτασθυηίοδσο, δε δο]ἷδ το κίϑιγδημυ ςοπϑαϊ- 
ἴδηὰϊ ροϊοσίδίεπ ἔλοεγε. Ἵεοπίταγίαθαης οἷον αυοά Αι ἕω εἰν 
τεῖ ρβῦι δα δάἀπιϊηϊδιγβοπρθα, φυ89 αταθοὶ ροὶι ἴδε ἀρρεϊϊδπε, ἴὰ- 
εἰεπάτε δϑὲ. ρορΌΪ; επΐμν ἴῃ διδοϊνυθιμῖο τοὶδ ἀϑρεῖ ε866 δποιοτιδϑ, 
ἴῃ ξοπάἀειπαηο ποὴ ἀεροῖ δθεὲ ταίδ, δειὐ ρσγουοδῖο δὶῖ δὰ εο8 
παδριοἴγαῖη:. 4αἱ ταὶ ΡΒ] οδς Ῥγδεβοηϊ. πᾶπὶ ἴῃ εἰν! ρωΣ τοὶ ρὰΡ}- 
«86 δἀπιϊηνεγδοπίμυε ἔδεϊσαὶ ογάϊπε σοηνοῦθο : ρδαςοσεαμπι επίτα, αὐ 
4υϊάεπι δροοϊνεγιηῖ, ταίδ δϑὶ δυοϊογί[88, δἱη σου ἀδιππαγπηξ, ταῖδ Ὡ0 8 
δῖ, δεὰ ργουοοδξο βδειῶρογ δεῖ δὰ ἡυδι ρἰυτίπιοι. ἀδ δὰ ἐρίϊατ οὐν]- 1299 
ταῦε ρεγῖθ σίδε οοπδιΐίαι, εἱ ἀδ δὰ ρεῆδδ ἄσδβὸ δοὶ τω οάαγδη δε δὶ- 
πε δάἀτοϊηϊείσαπ δε οἰνἐϊδιῖδ δὐςιοτί᾽δϑ9 ὃς ροϊεβῖαβ, ἰξδ δἱξ ἃ πορὶ 
δαρἰοδίυτω. 

15. Ἠΐὸ δυΐετη ργοχΐσιθ οοπιξαπομδ ἐδὲ τρδρίεἰγαῖπαπι ἀἰειϊποῖα 
αἰχιδ ὀχρ]ϊςδῖα ρδγμῖῖο. ἰπδωπὰ δαὶπὶ ἴῃ Βας ταὶ ρα ]οδε δαιηϊηϊ- 
οἴταϊδοτνα το δε αἰ ογεητίδε, φυοὶ πιδρίδίγαϊτ εθ66 ἀεβμειηϊ, εἰ ηπὦ- 
ἘΠῚῸ ΤΟΓΏΤΝ Ρ6η68 608 ροϊοδίδ8 6456 ἤδροδι; εἰ ἀε Ἰοτοβογε, συδα 
ἀϊπιυγηκιο ἡπειθηπθ 686 οροτγίεδι: 8]1]} ηΐπε ϑεπηθδῖγθδ, 811} ὑγὸς- 
Υἱογε ᾿επιροτίβ δραῖ)0 οἰγουπιφογρῖοθ, δ}}] ἀβθποϑ, δἰ ἐϊ ἀϊαϊοτπίογεα, 
πιδαιοιχαῖπδ ἰδοίυ πὲ, δἱ αἰΓΏΠΙ τορριεἰγδίης ρεγρεῖθποϑ 6296 οροτίεδλξ 
8 ἀἰαἴσττιοδ, δὴ πειι για, 90 δδερε εοδάδιι πιὰβὶδέγδίαπι Κεσεγα κα 
85 8οη δυπάδι Βΐ5 τοββϊοιγαὶα [πηρὶ, φεὰ φατε ἀπμίαχδὶ. ργδεῖεσ- 10 
δ φυοὰ δἀ ταὔοιεια ςοπϑεβεπἀογτη ταδριδἰγτδίοιι δι πεῖ, ἐπ 
φυίΐρι Βετί οροτίεαξ, δἱ ἃ φυΐρηδ, εἰ φαοπιοάο. πᾶπι ἐς Ηδ οσηηΐ- 
Ῥυε οροτίοϊ ρυΐπισσα ἀϊοϊηζιενε δίφας ἐχρίϊεαγε ροδδὲ φυοῖ πιῤαὶθ 
εοπθασαὶ πὶ Ἀετὶ ρονοίηϊς ἀεἰπάο νίάετε 4υθῖο ποοβἰσγαῖσιθ συλ] Βα 
τεῖ ρυβῆοδο δἀπιπιϑίση ἀδο ξοστοῖδ διηϊ ἢ} 198, εἰ δλπβτ]οε δὰ αἱ 
Ἰω8 δοςοπεποούαγε. ϑϑὰ τ6 Ἀὸς φυίάοι5 ἀεβπῖτγο ἐφβεῖϊε οὶ, 
πιδρίεἰτοῖσε δρρεϊἰαπὰϊ εἰπὲ. τα] ἐπήπο ρταοίεςι οἰτλ}1 δοεϊαἴδ 
εξεῖ. φαδρτορίεν πὸ ουββϑ ἢὶ ϑυϑῖ ἰπ ταξίδι γιϊραν πιαπιεγϑεάϊ, 5 6- 
{πὸ 4υὶ οαἔϊταρίο ἐγσαπίπε εἶνο οἰϊφυπίατ, πος φωξ δου! ο βυηῖ, πὲ 
Ρήσαθαι ἐδεετάοίεα: νος οδίαι βεβϑὲ Βοιοϊθυτα αἰἰυὰ δθ60 ἃ εἰν! δαα 
πιδρὶοἰγδεῖρος οἰδιαοννάστο εεῖ. ἀοπάς ἐβξογογτο ἀποεθ δὸ παδβιδιτὶ 
εἰ ῥγδεοοϑοὲ εἰϊβπαίπτ εἰ ἰομαῖ, σαπὲ διαίειν οὐγαϊίομθθ δ]ΐδὸ εἰνὶ- σὺ 
Ιε8, οἱ βῶ γε] οὐμηίπμα οἰνίπεν δὰ εἰΐφολπο δοιΐοπεπι, οἱ Ἰμδρ δυδίοῦ 
δθ ὀταπραϑ αἱ τοὶ πὶ ρσβϑοσῖ, γεὶ ραγιΐδ εἰ νι ταιΐα, πὶ τη ϑοτῶμε 
σαταῖοτ δαὶ ΡαεΓοτμε; δἰΐδο χυδαὶ δὴ ἀοπιῦπι δὰ κι ποι γϑαίδιη γοια- 

δταϊδαγετα Ὀιεβάδπι ρετιπεοῖδα, 4086 οεςοβοτιίςδο δρρεϊ δαὶ 
ὄπα (μδοραβΌμθετο ἐπὶ ἔγοπιθη τπεπροῦο ἰομεηξηγ); ἰδ ἐπὶ 
τοϊηδεϊεσῖο οοπϑίϑίαμε, 4αἰρθο εἰ οϑρὶα δυρρείαϊ, δόγον ἢ ἴμδι, 
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τλλχίπης ἱκίτατ, ὩΣ οἰπαρίἰοἰξοτ δὲ ζοπογα βο ἄΐοδπν, πιο βίεῖγαῖτια Εἰ 
ἀϊοεπὰϊ δαπὲ, φηΐροθ ἀ6 αἰϊφαΐθιθ γεϊνυθ σοῃει τη εἰ ᾿Ἰπἀϊοκπαϊὶ εἰ 
ἔορογδδαϊ, εἰ ααΐάεπν Βαΐπδ γεὶ πιδχίπις, πιθπυα δεδὶσπιίυτι δῖ: ἴπὰ- 
Ῥέγαγε δηΐπη τηδρίεἰγαῖιδ ργορτίυπι πιαρὶϑ εἐδὲ φυδηι ἴΠ|6 βυρετίοτα, 
βεὰ χυϊρας ποπιίπραδ Βαδο ρρε!!δοίογ, πἰ δι] ργορεπιοάμπι τείεσε 
δὰ υδϑυ8: ποπάτπι εηῖτὰ δοόγαπὶ 401 ἀ6 Ὠοπιΐπα δι θίχυπὶ σοπίγογουῦ- 

30 οἷα Ἰυάϊοῖο ἀϊγαπιρία οδῖ: γδγυτη δα εὶ δἰΐαπι δἰ φυδπι οσσηραιίοιεπι 
πιεῖ οἱ οορίἰδϊϊουΐδ ργορτίαπι. 4π4}69 δυΐθμω τπδρίδιγαῖος εἴ σαδιΩ 
ῬῈῈΠῚ δοϊ πεοοδϑαγί! δὰ ἰὰ υἱ δἱῖ οἰγίϊαθ, ἰπη 48 8]6 5 ποη ποοδϑλα γιὲ 
4υϊάεπι εἰπὲ δσεἀ υἰ1}69 δὰ Βοπαπι τοὶ ριδίϊοας δάἀπιϊηἰδγαπάδο ἤοτ- 
τηῦτη, τπδρὶδ ἀμ ίταγε ροϑοὶξ μ᾿ φυΐϑ, οαπὶ ἰπ οτοπὶ γεὶ ρΌδ] τα δά- 
παϊπιεἴγδυ ἀδε ἴογτμα, ἴνπι ἴῃ ρατνῖϑ οἰγ ται 9. πᾶπὶ π᾿ πιϑρι8 βετὶ 
οἱ ροϊοεϊ εἰ ἀεθεῖ οἱ ππὺ8 τηδρίοἰταῖαα Ὀηὶ τοὶ ργαθροδίια8 δἷξ, βετὶ 
εἰἷπὶ ροϊεϑὶ αἱ πηι] 66 οοπίογαηϊ δα ργποῖραῖι5 εἰ ἱπιροτγία, χυΐα 
τοῦ Εἰ δυηὶ οἶνεϑ, ἴὰ πὶ 4]1095 τπδρὶοἴταῖαϑ ἀἴα ἱπιεγηιίἴογα, 8]108 86- 
παοὶ βότογε Ἰἰοδαῖ. τιπὶ ργαθϑῖδϊ ππίουΐφας τοὶ δἱ δοίϊοηϊ ουγδίϊοποτα 

δ οΡθὕηβογα ἴπ ὑπὸ ποροῖϊο ροδίϊδιπ δίφυθς οοουράῖδτι χαϑαι τουἑιῖδ 
ἀλοιγίοἴατη, ἴῃ βαγυὶβ γϑγο πιι]ῖο8 ταδρίδίγαῖαϑ δὰ ρϑιιοοϑ ἢοιηΐΠε8 
οοπέεγγε εἴ σοη ἈΠ Γα πϑ6 6886 68ῖ. παπὶ ρΙ ρίαν Ποπιίπππι ρϑυοὶ- 
ταῖεπι οἱ ρεπυγίδιη ποῖ δὶ [δοῖ!α πη η]109 ἴπ τοδρί σίγα! 9 6456: ααὶ 
εἐταοῖ δηΐπ ἰἱΐ τὶ ᾿ἷδ τυγϑππι ϑασοθδθηγὶ δα ἢ ἐξοπὶ δαΐειη ἱπἴεγ- 
ἄππι ἰἰδάειαι πιδρὶδίγαι θυ εἴ Ἰορίμαβ ρᾶγυϑθ οἰγίἴαῖε8 δἴ4ηε τιᾶρβπδθ. 
Βος ἰυϊεγεοϑὶ φυοὰ με φαϊάεπν δαερεπυπιεγο ἐβοηῖ ἰἴϑά ἐπι, 1115 γεγο 
ἴοπᾷο ἰετηροτγιδ δρδίϊο μος δγδηΐ,. φαδργορῖογ ηἰἢ}} ομβῖαϊ φαοπιὶ- 
πῸΣ την ἴδε σαγαιο 65 απὶ δἰπιηὶ τπᾶπάεπῖυγι ἢ δπὶπὶ 5101 ὁταπὲ 
ΏΠΌΙΟ ἐπ ρεαϊπιεπίο, εἴ ργορίεγ βοτοϊπαπι ραπυγίωτν πδοθϑδα εδὲ 

40 τρδρίϑγδῖιιϑ 86) ἱπιρογία ςοπϑιπογε τυ] ἐποϊγυτηδηΐα 118 Ζαδθ 
ςδηθεϊαρτί εἰ νεγς]! πδιπὶ ργδερεοῖ, ΟΜ 6] δοο γοναΐα ἃ Οταεοὶδ 
Δρρεϊϊαῖα. 91 ροβϑίπνυϑ ἰρίτιιγ, χυοῖ οππηὶ οἰνίϊαῖϊ τδρίϑγοϊαθ 6856 
Βδοοδος δἰῖ, οἵ φυοῖ ποῃ δἱἷϊ φι ϊᾷδτη πδοα888 εε ἴϑπιδθη 6886 Ὁροτ[οδῖ, 
ἀΐοογε, ἔδο!α8 χυΐβ ΐ8 σορτίεῖα ΠΟ] καὶ αι ε8 πιαρίδιγαῖας ἐπ ἀματα 
ταδρὶσἰγαΐα πὶ σΟπ γα μοπϊ οἱ οοπάποοπάϊ δἰηϊ. σοπυθηΐξ δυΐοπι πὸ 
Βοὺ φυΐάδτη ἱξπόγαγο, 404 }}5 ταδρὶδιγαῖαϑ ργὸ τγαϊΐοπθ ἰοοὶ πνιἰταγαπι 
τϑγαπι σΌγδπὶ βάρογα, δὲ χυδὶϊππι ΓΟγοπι ΡῈ π68 πῦπὶ Ἱπασὶ δἰ γαὶῃπὶ 
δυοίογιἰα8 ἃς ροϊοδίαβ 6556 ἠδθϑαῖ; υϑγθὶ ργαῖϊα τηοάεδίϊαι ἴῃ υἱϊα 
ἀεροπᾶα δεγυαπ δ ᾿ΐγυιη ἰπ ἴογο αυϊάσπν ρϑπθ5 γογαπι γϑηδί ἴα 
συτγαίογοιν 56 ὰ δϑάϊ!επι, ἴῃ αἰϊο ἰοοο ρεπ 68 αἰϊωπι, ἀπ ὩΡί4υ 6 ρθη 65 
εὐπάεπι; οἵ υἱγὰπὶ ὁχ τρις αοϊοπάα οἷϊ αἰγίδῖο, πη δχ μοιιϊπίθιδ. 

40 ἀϊςο υἱγυπι ἀεἰνδδξ ππῸ5 6556 ργαθίδοιν τποθβιίαθ, δὴ δἰϊι8 ριον, 
δἰΐας πιο ]ϊοτῖρα5. δὲ γθγο δχ τοὶ ρΏ}] οδθ δἠπιϊπίσιγαπάδς [ογιπὶς 
πΐγοσ πῃ παχυᾶσηδ οἰΐαπι πιαρὶοἰγαίωπι ρβοήτς ἀϊ[ίεγας, απ εἰμὶ 
ἀϊξίοται, υδγθὶ ργαϊία, ἰπ ἀδπιοογαιία οἱ οἱ ἱραγοννία οἵ αγίϑιοογαιία 
εἴ πιοπάγο ία αἴγυπι ρεπ68 δοδάθπι πιᾶρί οἰγαῖιι δἷξ δυτητπα ροϊοϑίδϑ, 
δεὰ πο Ἔχ ρδυίῖβειβ ἤθᾷιδ δχ δἰ τὶ δι 5, υθγοπι πὶ αἰ ̓ ϊ5 τοὶ ροθ]ϊοας 
δαπιϊπἰ οἰγαπάδε [ογτηΐβ ρθη 65 αἰϊοα οἷὲ ροϊεδίαβ, υϑγθὶ βτγαϊϊα ἰπ ατὶ- 
διἰοογαι 8 ἐχ μουπὶηθυ5 δγα τ ι5 δὲ θϑὴδ ἱποιϊταεῖσ, ἴῃ οἱραγο ας ἐπ 
αἰνιεἶθαα, ἐπ ἀεπιοοναι 5 εχ ΠΡ γί, δὴ δίηξ φαδϑάαπι τοὶ ρῃ] ςᾶθ 
αὐἀπιϊηἰδιγαπάδο ἔογπιαθ ἱρϑὶ8 φυΐϊάοπι πιδρὶοἰγαϊυωπι αἰ[Γδγθπ 8 ςοη- 
δοπίαπρδο, δεὰ δἰΐοιι θὲ ἴάσηθπ δοβάϊοπι τιδρὶδἰγαῖας 6556 Ἔχρεοάϊαϊ, 
ΔἸΠΡῚ ὉΠ}6 οἷξ ἱπίεν 86 ἀϊίζογγθ. ᾿ἰς δυΐπν σοην θη τπᾶχπος 6686 πιᾶ- 

30 βἰοἰγαῖοσ, {ΠΠ|ὸ εοϑάοπι 6556 ρᾶγνοβ. υδγαυπίδπηθη κυπὶ φυϊάαπι οἱ ργο- 
τὶϊ, αὐ δογαιη Χοΐ ἀπ οοπβαϊίαπὶ εἰ ργονίδπξ, 4πος ργοβεῖΐοϑ 
ταθοὶ ἀΐσωπε, 1 αιϊπὶ ργαθοοπβαϊεαίοτθα: ῃγονίβογο [ογίαϑϑῖα ρρεὶ- 

ἴαγ ᾿ΐοος. Ηΐς δηΐπι πηι σἔγαϊοσ ἀδιηοογαια δ ποῖ οοηγοθηϊς, πο ηπ 
Ῥορυϊατγὶβ δεῖ. οοηϑῃϊταϊο γεγο δὲ δοπαῖοβ ροραίατο φοϊἀάαπι 6οῖ. 
ὁροτγίεϊ δπἰπι δῖος υσθάδπι 6556, χυΐδι8 δἷξ οῦγαθ ροραΐο ργοβρί- 
φ6τε εἰ ργουίάογο, πὲ εἱ ᾿ϊσθαὶ 6556 ἔπ δυιὶβ ποροι 5 οὐςυραῖο. φυοά- 
δι ἐγαπὶ ρϑυςὶ πυπιογο, ἤοο δὰ οἱϊραγς ΐαπι ρεγιϊποθὶς. δὲ ργαθοου- 
δυϊίαίοτες δεῖι ργουίΐβογθα ρᾶιοος 6886 ΠΏΠΙΘΓΟ πδοῦ886 δϑῖ; 4ιᾶγθ 
Βοο οἰϊβαγοδίδο ργορτγίαπι δδξ. αδὲ δυΐοπι δυιηΐ ἨΗΐ πιαρίϑἰναΐωϑ αἰγὶ- 
406, Ῥταδοοπϑυϊδίογος υἱά οἰ ϊσθὲ δὲ σοπϑυϊδίοτος εἶν ἀθ ἱβδγαίογοα 
εἰ 4υδοὶ ξεπαΐογο αιυίΐάδπι, ργαθοοπδαϊαἴοτες δοπδοϊατοτῖδε ορρο- 
ποπίων δίαυα δάθο ἱπιρομιπίαγ, ὑᾶπι οοπδαϊξαῖον 56 δοπαῖογ ροὸ- 
Γ[ ωυκυη φυϊά απι εδῖ, ργαδοοπϑοϊ αἴου γοτοὸ οἰϊβογοδίαθ. ργοργάνπ. 
ταηρὶγ ϑυΐεπι αἰητας ἱπίθτίε οἰΐαπι σοπραϊταιτίουΐδ ραδὶϊοαο, ἰά δὲ 

ιϑοθφεπαῖας, ροϊοϑῖδϑ ἐπὶ ἐδ αι ἀοπιοογαι 5 ἐπ χοΐδος ἱρεθ ρορεΐα σο- 
Βτεραϊυ5 οπιηΐυϑ ἀ6 γθρι5 ἀρὶξ δὲ ἱγαποίρίε. ἧος ρογγο δοΐεξ Ἔυε- 
Ὠἶγε, οὔπι γ6] ςορὶΐ5 γεὶ ἰατηι τὶς αναπεαι ροραίαρ, τοὶ 1ἷ5 φαὶ ἴῃ 

οοποίοπεπι δπηὶ ἀ εἰ Ρεσδηἀὲ κταῖϊα τοοῦοεϑ ἀδίοτ. πᾶπὶ οὕτα οἵἱεπίατ 
δὸ πεζοῦ δοϊυιϊί εἰπὲ, εἴ ὁδερεπαϊηθγο σοπατεαϊποϊαγ εἰ οτθαΐα ἱρεὶ 
ἀϊεεερίαπι ας ἀεςετπιαπί. ῥπεγογαπι οαγαῖοτ δαΐει εἰ Ἰαηϊϊεταιι, εἴ 
δῖ 4υῖ8 δδὶ δἰ!ῃϑ ποδρὶοἰγδιυ8 ρεπεϑ απ οπὶ 18]}5 ςυγαιϊοπὶϑβ οἷἱ ροϊεεῖω, 
δὰ αγίϑιοογαίϊαπι ρετηεξ, που λ4 ἀεπιοογδίϊδιν (ᾳαοπαπι τηοὰο ἐπα 
Βετὶ ροϑδὶῖ αἱ ραυροττιπι ὕχογοϑ ργο ίβεαπῖως ἀοπιο εχῖγε ἢ) πος 
αὐ οἰ ραγοβίδαι: ἰαχατία επὶπν ἀἰἤππηϊ ρϑποοτγεσν, αὶ γεῖ ρΌΡ ϊοϑα 
Ῥτδοραπῖ, ὕχόγεϑ, δεὰ ἀδ Μίϑ χφυϊάετη γταρὰς Ἠδοίεπας ἀἰοίτμα εἰ, 
πόθ 486 δὰ πιοριδινἰθαπι ογεδίϊ ουθα β6ιὶ οοηδιοἰίοπεν ρεγιϊπεμι, ῳ 
Ἀν ἰπίο ρεγϑεαυὶ εξ ρογίγαοῖδγε οοπδπάυπι εϑὲ, {τίς διιΐει δδὶ- 
ΒῈς ἤδγωτα αἰ[ςτεπιῖδα οἰγουταθοτίρίδο δυπὶ; 4υΐ οἱ οοπιροπαπίατ, 
τποεΐος οτῶποδ δαπηρίοι 6866 παοδῖϑα δϑῖ, Βοτῦτα δαΐομι ἰΓατν ΠΏΌΝΝ 
οδῖ, φαὶ δὶ 11 φυΐ πηδρίδιγαῖυϑ δοϊαηϊ; δἰταγιπι, εχ φυΐθυδ; ἰοτάαια, 
φαοτηοάο. υπὶαδουϊαδ4αε ρόγγο Βογαμι ἔγίαπι ἵγες βαπὶ ἀξ [εγεπδθ. 
πδτι ἃσἢ ΟἹΏΠ69 οἶτεϑ οοπδιϊαπηϊ ογοδυῖααα τραρὶϑἰγαῖτια, δαὶ αἰϊσαὶ, 
δἱ δὺὶ εχ οαπῖραϑ δυῖ εχ φηϊρουδάδι οογιὶς ἃς ἀδβπὶιΐ, υϑεθὶ στδίθ 
δῃϊ ἃ ςδμϑῖν δι 8 βἜΈπαγε δ ἃ Υἱγίαϊε δοὲ [8]} δα τὸ δφθα, φπεανν 
αὐπιοάοαν. ΝΜ εροτῖθ δα 118 4υΐ πῦᾶ δ δχβ]ο τουδὶ ὥπαχθα 
πκάνοτγδυϑ ρορυΐυπι δοῖς ἀδοογϊαγηπῖ; δἴασαθ ἢδεο ἀπὶ οἰεοϊΐοῃς δεῖ 
σοτῖδ. τηγδι8 μδεο ἀρ] ἰοατὶ ροϑδαπῖ: Πος εϑὲ, δἰΐοϑ το δριοίγαϊμ Ὁ 
αἰϊαυΐ σοπδ ποῖ, Αἰο8 οπιποδ: οἱ δἰοδβ εχ οτοθίθυϑ εἰν 5, δ]ῖο8 
Ἔχ φυϊθπδάδπι; οἱ αἰΐοϑ ϑυ{γορὶϊδ δεὺ εἰθοίομο, αἰΐοβ βδογῖε. Ἠδιυπα 
δπῖοι αἰ [[εγετίαττιπι απὶπδουίαθ4ιε φυδιίαοι ἐγυπὶ πιο ἀϊ. δαὶ επὶπὲ 
Ομ. 6χ Οἰπηῖρυδ οἰδοϊϊοπο δἶτα ϑυξίγαρ 9 βεπξ, ἀπὲ οἵδε εχ 
οἰπηΐδιδ δογίε; εἰ δὶ εχ υπἰγυεγοίδ, δυῖ εχ οπιηΐραδ ἴῃ ραγῖς ἀδ- 
δἰγι δαῖῖα, υογοὶ γαῖα ἴθ ἔβα δαϊ τππυϊοὶρία δαὶ δοδα]αῖθς εἴν 
ουτίαδ; ἄοπας δὰ οπιπθ8 εἶτοϑ ρεγυθηΐοτῃ εἴ ρεῖ οτηηδ8 ἰΐαπι ποτὲς 
δυϊ ΒΟΙΏΡΟΓ δχ οταπίραϑ, οἱ ρατετη μος ραγίϊπι 1110 πποάο. ταγδβηπε δὲ 
φυὶ εἶπὶ σοῃδε τυ νὰ] εχ οτοπίραν εἰδοϊίοπε γε] οχ οτηπέβαδ δοσῖε, 
γεὶ εἰ αἰϊφαίρυδ εἰεοϊίοπε ναὶ εχ αἰϊφυΐραν δοτγῖε, υοἱ ραγίίπε μος 
τπορίΐα ραγέτο ἰ|ο, μος εϑὶ ρατγεϊπι εχ οτηπίραβ εἰδοϊίομς ρασῦμα 39 
βοτῖδ, ἰίάσυς ἀποάοδοϊπι τποάϊ βυπὶ, ργαδῖεγ ἀυᾶ5 οοπἰπποιίοπεϑ 5ε 
ςορεϊἰαιίοπα 5. μαγωτα δυΐθπι σοησιϊαδηεϊ πιδρὶοἴγαϊα5 ταϊοπῦπι ἄσδα 
δυπὶ Ρορυΐαγεα, πεπὴρα οἴππθα 6χ οἰπηΐθυ5 δυὶ δα γαρίο δὶ δοτὶδ 
Βετῖ, δυΐ υἴγοαιιδ δἰΐος φυϊάεπι πιδρὶδιγαίαβ δοτίς, αἰΐος εἰδοίΐοιι “6 πα 
δαΐαρίο. σοηρεϊϊαϊ ροῦτο ποὺ οπιπδα αυϊάθπι τολρίσίγαίτς οἰπεαῖ, 
δε τδιπθη δα οἰπηῖθυϑ δῖ δχ συϊυβάδιν, δὲ φογίε δαὶ εἰεειϊίοπθ 
ἀπξ οἴγοηπο, δαξ αἰΐοβ ἐχ οπηπῖριι δἰῖοϑ χ φυϊιβάοτη αἴτοαῦε (ἄϊεο 
αὐΐοτα αἴγοαιδ, αἰΐοα φοΐάθιν δογίθ δἰΐοβ ου{γαρίο), μος εἰνὶλε δεῖς 
δε οἱ Οτδεοὶ ἰοφυυηῖαν, ΡΟ ἰοοπι. εἴ ποπποΐίοσ πιδριοιταϊον εχ 
οτπηΐθιι5. οοπδιϊϊοι ραγιΐπι οἰδοιϊΐοπθ ραγίϊμι σογῖθ, δῖ σἴτοσπε, δος 
δοῖ αἰΐο5 βογίβ αἰΐοβ εἰδοϊΐοπθ, οἱ ραγολῖαθ ργοργίαπι δὲς δὲ τοιῖτο 
τδβῖα, δἱ αἰγοαῦθ. δἰϊοϑ υθγοὸ δχ οπιηϊΐνιιϑ αἰΐου ἐχ ψφοϊδυιϑάδια, δὰ 
Ῥοϊιείαπι ρεγεϊπεὶ οαπι αγίϑιοογαῖία οοπἰππείαπι; δαὶ αἰϊος εἰεοϊΐομα ὃ 
αἰϊοα δογίθ. δὲ χυοδάδπι δχ φυϊβιικαπι οἱοοϊίοια Βοτὶ οἰκατομῖδα 
οοηνθηΐς, δὲ φυοβάδπι οχ οϊυιδάαμπι βοτγίθ, δὲ ἰΐειν φυοδάδλπι εχ 
αυϊδιδάδιη υἴγοφαθ. 4υοϑάαπι γογὸ δχ οπιηῖδης ποτὶ πο ἱξεις οἷἷ- 
βαγοϊιῖαθ σοπνεηῖς. αἱ οῦποϑ οχ αυϊροκίίατοα ποτὶ εἰδοιΐοννε δὰ αεῖ- 
δἵοογαιίαιη ρμογιϊπϑξ. τοῦ ἰρίτογ πυννδγο πιοεϊϊ συμ ἢ φοΐ ἔπ οοπεῦξα- 
τίοπϑ πιδρὶοἰγαίπαπι γογιαπίογ; οἱ ἢος πιοάο ρῥτγὸ γεὶ ρυβίϊοδε δὖ- 
ταϊηϊδιγαι οπηπι ταϊϊοπα εἴ πδίωγα αἀἰνιοὶ ἂς ἀἰδεϊποι φαηϊ, χυδα ροῖτοὸ 
φυῖδος οοπάυοδηϊ, εἰ φαοταοᾶο σομποιτοθη αὶ οἷπὲ τα ρσῖγαϊας, εἰ φαὶ 
δἷπε, Ἀπ8 οἵπὶ δογυτι ροϊεδίδιϊ να» μἰαπονι ἤθε, ἀἶοο δαΐοτε ροὐξεϊας 
ἴδινν τπδρίοἰγαῖαβ, υϑγθὶ βταῖϊα δὶ 4υ͵5 τυαρὶοἴγαϊοπι ἀοδοτίδεινα ἀϊσαϊ 
Ρέπδα δαπὶ 6858 δγδί ἐγίαπι εἰ ροϊεδίδίεπι υϑοιραἰ στη ἀπὲ εὐδτούξαε. κι 
ποπ Θηΐπι δδάδμι δαπὶ ροϊεϑίδιϊβ ροπογα, φυειπδάπιοάυπι πες ἐδάεια 
δϑῖ οἷα φυὶ δχογοίξαϊ ργαδοδὲ ροϊθϑοίαβ, δἴφυθ εἷος βεπες συεπὶ ἃς δὲ- 
ἐγίοπι εϑὲ ἀδ γέρα ἴῃ ἔοτο φοπίγδοιϊ5 ἀϊδοορίαπαϊ, 

16. εἰ’ φυιπι εϑὲ οχ ἐγ 8 εἰν ται ραγεῖθη, αἱ ἀξ εὦὰ πα 
τοῖα ἱπάϊοδη 5 ργαθθϑὲ ἀϊδδεγαυβαϑ. οἴαιδ ἔναΐτα ταὶ πιο άϊ δαπενι εν 
βαπξ ργὸ δὰ ἱπδιϊτυϊΐοπο 4πᾶ6 πορὶς ρτορορίία εοὶ, ἱπάϊοϊοτ πα ὅκι- 
ἕεπι εἰ Γδγοηιΐα ἀγῖθιι5 ἤπῖρ 5 σοπίϊπεῖαν, ἐχ φαΐδας, ἀδ αυῖραα, 
πιοᾶο. εχ χυΐδυδ, μος δϑὶ, πἴγυιπι δχ οτοπίδη ἂῃ Ἔχ φαῖθι 
ἰαάϊοος δυπιδηϊογ; ἀ6 φηΐθι5, ΄υοῖ σἷπξ βοηδγα ἱπάϊοίοστν , φῶσ- 
πιοάο, υἵγττι δογίθ δὴ δυΐγακίο ἰπ ἶσος Βαπῖ, δὸ ρυπνοτη δῶπα 6κ- 
Ροπᾶπιῃ φυοὶ δἰπὶ ἱπαϊοϊογινη κόπεγα, πὲ οἷξ σχρ ϊοδία ἰαάςίοτααι 
Ραγίϊῖο. οοἴο ἰρίεατ δυπξ ἰαάϊοϊοτισι κεπϑγα, ἀπαπι. 65ὲ, φυοὰ δὰ 
τεραϊθπεδβ γαίΐομδβ ἃ τηδρίδιγαϊιδ ρεγεϊποῖ; αἰτογοτα, και ν εὰ ἄε-» 



ΕΒΕΡυΒ.ΜΙΑΑ ΥΥΥ͂. Υ. 

Ἰεθα ΡΌΒΙἰοδ, σαχαθ 486 ἰπ ρεγϑοηδθ ΡῈΒ ἴσα5 ἱπίαδὲθ οοτηπηΐδεα 
Δαηἴ; Ἰετιππ, φῃοάὰ δὰ ρεοοαῖδ ἰη τγεὶ ρῃ]ῖσδα διδίαπι ; φυδτέωπι {6 
οοπίτονογοθ οἕ πιαρίοἰτδίααπι εἰ ρεϊναϊογαπι, οὕτη δι δἰξυπὶ ἐδ Ἰπ]- 
Ἰλγοτα ἰγγορδιοηΐθυθ; φουϊπίστα ἀς ρείναιϊδ γοσπτς τπδρπδγπτη Π0η- 
τος τῖδαθ, εἴ ργδοίεγοα ἀς φδράϊθυ οἵ ἀ6 οσἰπηϊπῖμθαδ ἰατοτ δἰοδτίοδ 
εἴ ἀε τεβα8 ρογεξγίηϊβ. τηδἰεβοίϊοτυμι δυΐδιι δὰ ςδδὰδε ρεγιϊποπίλιτα 
ξέηογα, δῖνθ δρῃὰ βοϑάεπι ἰπάΐοαβ τὲ δρδίαγ οἶσε ἀραὰ αἰϊοϑ, αἰΐὰ 
οὐαὶ δροηῖε εἴ σοηβη]ἴο βάπηἶϑθα, δ]ΐα ἱποουδυΐίο αἴχπε ἰηγίϊο; δὲ 
αἰἰα οοποεάππιυτ {Π|ὰ φαϊάειη, δὲ ἀδ ἔδοῖο οοῃδιαξ ἱπῖογ 608 ααὶ [{π|- 

γαῖ, δεὰ ἀε ἵπτε διαθιρίταγ, φαδγίαπι πιδὶ δβοἴπην δϑὲ, οαΐῃ8 ογί πη δα 
ἢ ἱπέδγιαγ φυΐ ΟΡ οδεάδπι ποη υο]απίαγίδπι ἐχϑυΐδρθαπι, ἃ ἐχϑὶ]ῖο 
τενοσδεῖδ, αἱ οἀρὶτ9 οδαϑαι ἀϊοεγεπε; 4πα]ς ἀϊοίϊας ΑἸ πΐδ 6886 

30 εἴϊαπν ἰά ᾿υάϊείαπι φαοά Ἔχειτεῖογ ἰη ῬΗτθαῖοπα. δ6εα 1Δ]18 Βαθο ἴπ 
οἸππί δεϊοσπίϊαϊς ρδῦοα δυεηίυπὶ, δας ἐπ πιδρπὶδ οἰν δι θυ. ἰπ ἀϊ- 
οἴογαπι δαΐοσι δογαιπ 4086 δὰ γε8 ρογορτίπογτη ρεγιπεπῖ, ππῦπ 
ξεπῦς 65 χῇο ρεγεβγίηαϑ οὐτπ ρετερτίπο ἰπἰραῖ, δἰίογαπι φποὸ ρϑγο- 
Ειϊπαα οὐτὶ εἶνε. ῥγδοίοσ βδες οἵηπία δαΐδη ϑαπὶ δὲ ἰαάΐοϊα ἂς ρᾶγ- 
Υἱ5 σοπίγαοΒα8, ἃΡ ππὰ ἀγδοῆπιδ ὑϑ486 δὰ αυΐπαιε, δἰ ρϑῦ]ο δπὶ- 
Ρἰϊπαδ: οροτῖει οπὶπὶ εἰϊαπι ἀα ἷ9 ἰπ ἀἰσατγὶ, ἤθ 48 ἰᾶπιεη ἐδ ππὶ ἷπ 
Ἰαάϊοππι πιὰ τι ἀΐηαπι. 864 ἀδ εἶδ φυϊάεπι ἱπαϊοϊΐδ, εἰ ἀ6 118 χπαδ 
δὰ οαεάεπι ρετι[ποπὶ, οἱ ἀθ ρεγεργποτπι οοπίγουθγδι 8 ἀϊδρυΐαγα 
οπἰ ται: ἀ6 οἰνὴ !θ8 σογο ἀϊσαπναϑ, ἀδ φαῖθαδ, στὰ πο4πε γεοῖθ 
πεαῦε οτάϊηε βαηὶ, βοάϊποπο8 Ἔχολδηϊατγ, εἰ οχ ἰἰδάεπι καὶ ρα ΐοδο᾿ 
δαἀποϊηϊεῖγαιϊ: τι ποῖ ἃς οοττπυϊδίίοηδι οτίππίυγ, Ὠδοθδ86 δ- 
επι δὲ δυὶ οἴιπεβ ἀθ οτηπίραν {ΠΠ|8 4πᾶθ δυρτα ἀἰδιϊποῖε εἴ ράγτο 
δηυτηογδῖα δι δϊ ἰυἀΐοαγα, νοὶ δα τγαρίο υεἱ δογῖε, δαξ οπιηθϑ ἀ6 οὁπι- 
πΐΒαδ Ῥαγῖϊπι δοχεποπςα ραγίϊπ οἰδοϊοπο; δαϊ ἀθ δ]ίψυϊβαβ ἰἰϑά δι 

1301 δἰῖοα δογιϊϊο ἤδοῖοϑ, αἰϊοϑ δυϊγαρίο Ἵὀγεδῖοβ δίψυς εἰδοῖοβ. δυσί ἰρίτπτ 
Ἀὲ ποάϊ παπιδγο χαδίίθογ. τοιῖὶ θαι δαΐεπι δαηὶ ἀΠ δε οἵ ἰΐ 4αϊ δαπὲ 
ὁΧ Ρᾶγίθ. γηγϑα9 δεἶπι δῃϊ εχ σοϊνθυδάδπι δαιπππίαγ, αὶ ἀς γορυδ 
οἸηπίραι ἰυἀϊοδηῖ, δἰεςίζοπε; δαὶ εχ φυϊυϑάδηι, 4] ἀ6 γερὰ ομιηὶ- 
ΒΜ ταδϊοοηῖ, φογιίοπος δα ρματιίπι δογι τίοπε ρατγιὶπι δἰδοιίοπα; δὺς 
πΟΠΏΏΪ] δαπὶ ἰαάἀϊςηπη οοηδε8505 ἰἰδάθπν ἀδ γεθυδ εχ ἰυἀἰοὶθα5 δοτ- 
Το: ἰαοιὶδ εἰ φυϊραρίο ἐγοδῇ. Ηὶ ἰφίτατ, πιοάϊ, φαετιδάπιοήαπι εχ- 
οσἶτὶ δαηῖ, [15 4π08 ϑρτα ἀἰχίπιιδ σοπδίπι! 69 δαπῆ. ρτδαίεγαδ Ὑ67Ὸ 
δες δδάεπι ἱπαάϊοία ἀρ] ϊἰσατὶ οἴ οορυϊατὶ ροσβαπξ. ἀϊςο δυῖεπι γετϑὶ 

Βταϊία, δἱ αἰϊα φπίάθτι ἐχ οτηπὶθαϑ8, αἰϊα εχ δἰ ααΐθα9, εἱΐα 6χ αἰτί6- 
4πε; ἐχϑιιρ]} οδα8α, δὶ εἰυϑά τ ἰαίοαπι σοπϑθβϑη9 Δ]1] δίηξ ὁχ οπιηΐ- 
Βὺε δἰϊὶ εχ φαυϊυδάαπι, εἰ δαϊ δογεϊτίοηε δὺὶ εἰθεϊζοπε δαὶ αἰγοχαδ. 
ποῖ ἰρίτατ πιοάΐδ ροϑοῖπὶ ε540 ἰπάϊουπι σοηβϑαδδυϑ, ἐχροσίτηνη εϑῖ. 
Βοττπι δαΐεπι ρτῖται! φαΐάεπι δαπξ ρορυΐατεθ, αἱ δαὶ σοποίδπὶ εχ 
οταηΐθπα δαὶ δυπὶ ἀδ οἵπηίραδ: βεουπαϊ δά οἰϊραγοβίδτι ρογίπεηί, 
ὨΕΙΏΡΘ 4πὶ εχ ααϊβυδάαῃι δαπιπηίογ δὲ ἀδ οπηηιραβ ἱπάϊοαηξ; τογιὶϊ 
διιλεϊοογδιίατη εἴ ρο]  τίαπι δειϊπρυπε, υἱ 6] οεὶ αὶ ρατιἑπι ἐπ οσπηΐραν 
Ῥδγίϊπι ἐσ φυϊβυδάδιι δβυτηπίας. 

΄ Υ. 

Ὧε αἰϊῖ6 ἱφίτυς τερον, 46 φοίδυν αἰοραῖατα σοπο]απι οερίπεαδν 
ἔετε οταπίραβ ἀἰχίιπαδ. αυΐρδ δαΐθτα εχ οδηϑί γεὶ ρυ]ΐοαθ δάπιϊ- 
πἰδίγαη δα ἔογεθδα τηαϊδπίαγ, εἰ εχ 4πδπὶ τα 5 οἱ ααδιΡα9 εἰπὲ 
ςσαΐαεαιε τοὶ ρυΒ]οδε δάπιϊπἰδιγαιζοπῖδ ρεδῖθβ δίῃ ἱπίογ ον, εξ 
δχ φυδιῖρυ8 γεὶ ρυθ]ϊοδε δάμη πίϑιγδη δα ἔογπιὶ ἴῃ 4π8]ε8 δάπηϊαυὶ- 
δἰγαπάδε ἔοτταμα βδὶ οοηγοτρῖο,. ργϑεΐεγεδ 4ῦδε γε ϑιπὲ δἰ οοιηπια- 
Ὠἰΐετ οπιηῖραϑ οἷ ϑεογϑίτη δίπρτδ δαϊπίαγεθ, ῥγδείδγει υεγὸ χιΐρῃϑ 
τραχΐταθ γερο ἀπδαυδεῆθα γο8 ρῃβ]ἶοα σοπδογγατὶ ρορεῖξ, ἀδίβοθρα 
Ῥοεῖ 1] συδο δυρτα ἀϊεῖϊα δαπὶ σουδίἀδγαπάππι. ῥτίτη πε δαΐετη δχὶ- 
Φιϊπιαγε οροτίεξ τριϊτας ἰπιιῖο τεὶ ρηΒ] το δάπειπίδίταπ ας ἔοστηᾶθ 
ἀχττῖ986, συν ἱπῦδὺ οπῖπθ8 σαϊάοη οοηγεπίαϊ, ἰά αποα ἱπεῖαπι ἰά4πθ 
4ιοὰ ρτοροτίϊοπα δεηυαὶο δϑὲ, 6696 δρεοίδηάυπι, φεὰ ἃ Βος ἀθετ- 
τε, φαειηδαπιοάππι δὲ ῥτίαϑ ἀϊοΐαπι ἐδὲ. ἀεπιοογαιία δπΐπι ογὶδ εχ 
εο εεἰ, ηποὰ «αὶ φυανῖδ τε ρᾶγεβ εἰϑεηξ, 86 δίπῃρ!οἶτεῦ ραγα8 6886 
δαϊειϊππάγεηξ: πδπὶ αυΐα αἰπα ἴτε ᾿ὔροτὰ δαπξ, 86 δἰταρ οἰξεγ δοαιαῖθδ 
6886 Ρυΐαπε. οΟἸϊραγολιῖα δοΐδιη 6χ ξῸ πδία εδῖ, χυοὰ σχαηΐ φῃπὶ ὑπ 
ΑἸΐᾳαα τε ἰπδϑαυλίε εἴ δαρεγίογεδ, δὲ οπηηΐπο ἱπδεσαδίθε 686 ρΡυ- 
ἴδηῖ: χυΐα οηΐπε ΠΟρ δ τοὶ ἔδπι ]Π]τῖο Α]ῖοα ϑαροταηϊ, ἰσοῖγοο 86 δὶπη- 
Ῥ  ἰοίτοῦ ἰαπαθααδίες 6686 δαϊππιαπί, ἱπᾶς αὐ αἱ {1 φαΐάεπι ρεγίπὰς 
ἅς εἶ οἰπὶ ο΄ 0 8168, οτηπὶδ εὐ μασιν 8181 τῖδηὶ δε αῦπι 6888 ςεπδεβηῖς 
Βὶ ρετίηἀς φυδοί εἰπὶ ἱπδεφααίςθ, δαροχίογα οποηΐα ἤδθοτο δἰπάοδηϊξ. 
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πᾶπὶ υο συρεγαῖ, ἰπδοῦδ]ς οδῖ. Βδθεπὶ ἰρί τ οσνηθὸ ΒΔ γεὶ ρὰ- 
Β]ΐοδε δἀπιϊηϊδίταπάδε ἔοτγπναε δ] ψαϊὰ ἰυτίϑ, δε δἰπιρ! ἰοἰτογ ρταυδθ 
δπηῖ. εἴ ργορίει δῆς οδαϑαπι, οατν αἰΓΙ4ῸΠ6 ΠῸῚ ρτῸ δᾶ δχιδιϊπιδ- 
ἴοπε ϑηδαης ορίπίοπε γαῖ ρυδ]ςας δἀπιϊηἰϑἰγδιίοηδ φαπὶ ματι οἶρεδ, 
δε ἰοπεν ἱπίετ 68 οοτημπου θπῖαγ, οὔπὶ δυΐδηι οπιηΐατη ἰα δι 8δ:π8 
δεαϊτοπε8 ἐχοιϊεπῖ ἐΐ φαΐ τἰγίαϊα ἐχοςΠαηῖ, τὰπι τοϊπίπι πος (δοϊπηϊ: ὃ 
τπαχίπη Θπἰπι ργΌ ΒΑ 116 εἰ ταιϊοπί οοποαεπίδποαπι 6ϑὲ μο9 ἰδπῖαπι δἷπη- 
ΡἰἸοῖτεν 6886 ἱπαρᾷπα εβ. δαπὶ δαϊεπι φηϊάαπι, φαΐ ουπν βἝθογθ ργθα- 
διαπῖ, ἀἷρποδ δὲ ρυϊδηὶ ΠῸΠ δε 4π8}}Ρη95 864 ρ]τῖΡιι5 εἴ ἀπιρ] γα: 
Ῥτγορίεγ πδπὸ ἱπδειδ  δῖθια ; υἱἀθπίητ οπὶπι 11 6586 ὨΟΡ1168 εἴ ξεπ6- 
τοϑὶ, φαΐβυ5 πιαίογττῃ υἱγίυβ εἰ ἀϊν εἶδα δηρρεῖυπί, ρτὶποῖρία ἰρῖπις 
Ἦδες, δυπὶ ἔετε σϑαϊοπυτα; Ηἱ (οηῖε5 δίψα ἤδ 6 οαυϑᾶθ, αΐθυδ 'πη- 
Ρυϊεὶ βεάιτοπεϑ οοποίίαπι. φαοοίγοα σοπνδγβίοπ δ οἴ σοταπιπ δι 0 Π 68 
τοὶ ρα οδε δάπιϊηἰϑιγαιοπιιπι τη ογίτο ἄαπε αἰϊφιαπάο δπὶπι ἱρδῶπι 
τεῖ ρῃΒ]οαο δάπιϊυϊδίγαπάδο ἔοτηπᾶπι ορρυρηδηῖ, αἱ εχ 60 τγεὶ ἐώδτεν 
δἰαϊα 4υΐ πυπο 6ϑῖ, δἰ ἰδ γαῖ ρα ἰσαα δάιηπἰἰδέγαπ δα (ογιπαπι οοη- 
οἰἰϊϊθαπι, υεγθὶ ργαιία ἐχ ἀθπιοογαιῖα οἱἱραγο ίαπι, ατξ ἐσ οἰἱραγολία 
ἀεπιοογαιίδιν, δαὶ εχ 15 βοἰ ἰτἰαπι, ἢος 6ϑὲ εἰνὶ!οπι ταὶ ρυ  ]οδε δά- 
γαΐη δ γδι ποτα, ἂπὶ ἀγιϑιοογαϊίαπι, αὶ ἣδ5 ἐχ {ΠΠ|5. ᾿μτογάπατῃ Βοη 10 
φιοά ρτγδεβεπίοπι γοὶ ρυ]οδο βἰαίππι σοπηνίίογε δὺξ ἱπιιπαΐαγε ο0- 
πδηΐϊοσ ἀἰδοιάοπι, δε δἰδίυμη γεὶ ΡΒ] σας δὰπὶ φαΐάεπι 4πὶ πυπο 
εδὲ οπιπίρα8 4118 δηϊεροπιπῖ, σδγατη 86 πιοάογαίογθϑ οἰνε δι οἱ δὰ- 
ταϊηϊδεγαιϊοηΐδ τοὶ ρΌΡ σας οοπιροῖεδ 6886 σοϊυπί, νεσοὶ ἐταιία οἱἱ- 
ξατοῖαθ δὰξ τποπαγοίδε. ρῥγαδίογεα ἱπίειάμιπ οογίδηϊ ἀς ἰπῖεῃ- 
ἀεπᾶδ δὺὶ τοι θη γεὶ ρυθ σας αἀπιϊπίϑιγαπάδα ἔοτπια, υὙθγϑὶ 
ἕταιία αἵ, φιδο γεὶ ρῃ ]οᾶς δἀιηἰπἰδίγαιο οἰ ρατο ῖα εδὲ, δὲ χὰϊ δοτῖον 
εἰ Ἔχχυϊδίτίοτ δὺξ πιϊπα5 ἀοτὴδ πιϊπυσχια δχαηϊδίτα οἰ ξδγο μα; δὰὶ 
4086 ἀειποογαιία εϑί, υδὶ ἱπεθπιίοτ γεὶ γϑτηϊδϑῖογ ἀεπιοογαῖῖα βαῖς: 
ἰϊοιαπε ἀκ γε] πὶ γοὶ ρπθιίοαε δἀπιϊπἰδιγαπάδε [ογηιὶδ ἰὰ ρυρπδηῖ, 
τὶ νοὶ ἱπιθπιδδ διπὶ υδὶ γεπιίϑδαθ, ργδεΐεγθα οοπίθπήσπξ ραγίθπι αἷϊ- 
48απὶ γεΐ ρυ ̓ ς δἀπιϊπίβιγαισιϊθ τπόυοτα δἴσπθ ἱνητηυΐαγο, Ὑθγθὶ 
ξταῖϊα πιδριδιγαίατη Αἰ απ πὶ σομϑπδ6γα δυΐ ἀὐϊδεοι 4αεπιαἀπιοάυπι 
δἰιπξ φαϊάδπι 1 γϑαπάγαπι 1,δορήδεπιοηδ γορηατῃ το] ]Ἔγε 6888 σομᾶ- 20 
τύπι, εἰ Ραυϑαπίδσηι γερϑαι Ἐρ Βογογαπι ἱπιρετίπτῃ; οἱ Ὀυγτθο δὶ τπὰ- 
ἰδία δϑὶ γοῖ ρηβ]οδα δἀπιϊαϊἴγαπάας ἔογπια ἐσ ραγι οὐδ σπδάδτς 
Ἡδτὰ ΡΓῸ ἰγὶραπὶς ρ]6Βῖδ δε ἐγ ραυπι ργαθίεςοι 8, 4πο8 Οτδεοὶ ρἢγ- 
ἰαγοῖοα ἀρρεἰ]απῖ, εεηδίππι ἔδοεγααῖ, ἴϑτρ ὙΈΓΟ ἴῃ τοδχίτθατα ἧς 
δὲ ἔοφαθη τ ϑοίπι τς ἰαἀ σαπι σοπδδβϑϑυπι, αι οτῃ ἢ εἰΐίδεαπι ΑἸεπὶθα- 
885 ΠΟΠΗΪ ΙΒ, ΠΘΟΘ 886 6ϑὲ δἰίδπι ππης ταδρίϑἰΓαϊα8 6Χ 1186 4] ἢ τεὶ 
Ρυβ]ίοδα δ πιϊηϊϑιγετῖοπα υδγεδηίαγ ρειυεπιγα, οὐπὶ δἰ χαΐα ἰμάοχ ἴῃ 
Δεπιοχίυ! ἰοσυπι δα[γαρίο δυΐβοίαπ τ εϑῖ. οἱ βαγο δα δαΐοπι ο0η- 
υεηΐεθδῖ εἰϊᾶτα ργδεῖοῦ 5886 ἀγομοη ὑπὰ8 ἴῃ μᾶς τοὶ ρυΒ]οας δάπιὶ- 
πἰϑίγαπάδε ἔογιπδ. ὑρίψυς επὶπι ργορῖεγ ἰμδεφαβὶ ἰδέθπι δοὰ ἱπιχαΐ- 
ταῖετα δε ἰεἶῖο οτἰτατ. δὲ δαΐδυω ἰηβεπα ἴδ εἴ συπὶ ἰπδεχαδὶθδ 4ἷ- 
ἄεπι 8δππὶ εἶνε, ποῦ ἴδιθθῃ ἱπα οι θυ ἐὶαίξαγ ἰὰ φποὰ ρτοροτ- 
ἴάοης 511 ἀϑᾳπα]ε; δεἱ ουπὶ δε οϑ δὰ ΓΙ Ρυππίογ ᾿π 86 418}18. γερταπι 
επὶπὶ ρογροίθυπι ἱπαδααδίο δὲ ἰηϊψπιιπι 811 ποῦ δεαῦδίεθ. οπιηΐῃο 
επὶπι ποιηΐπεϑ δδαααῖθ δοὰ δεαπαπι Παδεγθηῖθ ἰηΐοτ 86 ἀἰφ!ἀεπὶ εξ 
ἀϊδοοτάδηξ. οδὲ δυΐδπι δϑᾷυδὶε ἀαρ]εχ, ὑπῆπι παιηετο, δἰίεσηπι ἀϊ- 80 
ευϊϊαῖο. δεφυαὶς παπιοτο ἤΐοο, ποῦ δδὲ του τα ἀϊπε δαὶ πιαρτϊϊα- 
ἀϊπε ἰάεπι εἴ δἌεᾳοδὶε; ἀϊρξηϊδῖε, φιοά ταϊΐοπε. υογθὶ ξγαῖϊα δ αα]ὶ 
ΠΌΠΙΘΓΟ ἱτῖᾳ ϑαρεγδηῖ ἀυο οἱ ἀυο πῆῦτα, 640 8}} ταϊΐοπα, φυδτίθον 
ἄυο εἰ ἀπο πηυπὶ: πἴογαυδ δηΐπη ΠΌΤΔΟΤαδ, 4υἱ δα ρογδίασ, ΘΟσῦτῃ 
ὨΠΏΘΓΟΓΏΙΙ αυΐ θιΠρογαηΐ ἀἰτηϊ ἀἴυ8 εδῖ, συμ ἱπῖεῦ 608 δυΐθτη σ0Ὼ" 
νϑηΐοι ἀθ εο αποὰ ἰπϑίαπι δὲ οδἰπιρ]ἰοἴϊογ, ἀς δὸ χαρά ἱπβίστη θεῖ 
Ρτορογίίοῃε ἀἰϑοϊεπὶ, φιοπιαδιποήαμι δηῖα ἀἰοΐπτη εϑὲ, αἰἱΐὶ φαϊάδπι 
ἡπουΐατω, οἷ αἰΐσυα τὰ δἰπὶ δεαδίθδ, Ἔπἰοιἰπιαπὶ δὲ 6886 οπιηὶθηϑ γο- 
Βὰ8 δεαπαῖςδ; αἰ, 5ἱ αἰΐχαα τε εἶπ ἱπδθια] 88 εἴ δυρείοτγεδ, Ρἰ τ ΒΒ 
δαὶ πιαίονίθυ9 δ6ὲ ἀΐξποϑ δι96 ρυΐδηξ. απαρτορίεγ οἱ ἀυδε ταὶ ρὰ- 
δ]ΐοδς δἀπιϊηϊδίγαπάδο ἔογπιδε τθαχίτηθ ἐχιϑῖοστε δοϊθπξ, ἀδιιοογάιία 
δὲ οἰϊψαγολῖα. ρεπεγὶδ διιρ τα ὰο επὶπὶ δεὰ πο τα δὲ υἰγίαν ἴῃ 1302 
Ῥδποὶς οογπαπίητ, Ἀογιτ σου Γατία δαῖθπι ἰπ ΡΟ ΠΡαδ. πᾶτα ΠΟ Βῖ]69 
χαυίΐάειη δὲ υἷγοβ Ροποβ παδαπᾶμ κοπίυπι οοπίυπι γοροτῖδϑ, εβουῖοα 
γεγο δὲ ἱπιργοβοϑ πη] ο8. ται 8 Ἴδε: εἰπιρ οἶνος δαΐοπι εἰ οἸππὶ 
εχ ραγῖβ οχ δ]ἰογαῖγα δοηπα δῖα ογάϊηδῖαπι δὲ σοηϑιἐταΐατι 6886 σοὶ 
ὉΡ οα6 δαάπιϊπἰϑιγαϊοποπι Ὑἰἰοδῦτι ἐδ; φαοὰ εχ εὐεπία ἀη1  ]ρετο 

ἴδοι: ὩΏΪ]α δπίπι ἐς δ ὺϑ τεὶ ρα Β]ΐοδο αἀπιϊπἰδέγαπά δε ἑοτχαὶδ δὰ 
ἀϊαϊατγιίναῖοια δἰδοι 6 ἐσῃ. Βαΐπε τοὶ ἤδεὸ οατρα οὐ, φυσὰ βοτί πο. 
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Ροῖδϑξ ὑξ πον εχ 60 φαοξ ρτίπιππι εἰ ΔΒ ἰαἰτῖο ρεοολῖαιι ἀπὲ τοΐηαι 
τεοῖο ἰδοῖμαι ὠῖ, βοὴ ἐγαπιραῖ δά Εχιγοταυπι ἴπϑῖβηε δίϊααο ἃ ταδλητα. 
αοοῖτοδ οροτίεὶ ραγίϊπι δεαυδ] ταῖς ατἰἱμυνειϊοα εααιιδ 4π88 ἰπ ποὰὶ]- 
ἀταιοὶο ἃς πιδρπίτυἰηῖο δεφιαϊίϊαῖε οοποίϑιϊε, ραγιϊπι βεοπιείγίοδ εἰ 
δἃ 4πδε ε9ἱ εχ ἀἱραϊίαϊε, οἱϊ. νεγυπίδιυοῃ ἴον εἴ ἃ δὲ ἀϊΠοπητι ρ6- 

10 τἰςαϊο πιππίεος ἀειποοζαϊῖία φυδιη οἰ ξαγο μία 6σῖ. πᾶπι ἰπ οἰ ρατοιῖ 
ἄπο νυδία οτἰγὶ δοίεπε, δεάϊο ρϑιςογατα ροϊθηλίιη εἰ ἰπίεγ ἱρδοδ 
εἰ ρτβεῖοεσεα δάγθγεὺβ ροριυίατα. ῥγδείογε γεὶ μι ϊοδ 8 δάιπίῃὶ- 

, δῖταπάαε ἴογαι εχ πιοδιοςτί πο οοπογθῖα ργορίυ8 δορεάϊι δὰ ἀεπιο- 
οξαιϊατα αυδτ διὶ ραποογατα ἱμωρεγίππι; 4.86 φυΐάειι ταοαϊοοτίυτα 
γε ρα βίοι οπιμίατῃ τοὶ ρυθϊϊοδα δάνπϊπὶοιγαπάδε ἰουπιβγιν ἴα ὶ5- 
δίτωδ δεῖ, : 

2. Οποπίαπι δοίεπι χυίΐδισ ε τορι 5εἀἰπίουεϑ ἴῃ οἰ διρας εἰ 
οοτοτηιτδίίοπεα ταὶ ρα] δα δἀποιηἰδιγαπάδε [οτιμβᾶγαια οτίδἴντ ςοη- 
οἱάεναγο ἱπϑιτυμηαϑ, ποίνογϑα ργίυλαπι οτρίπες οἱ οδυιβας ΒαΓΌΩΙ 88- 
ταθτα ὅ09 οροιζεῖ. ϑππὶ δυΐοπα ἔδγα ὨθΠΕΓΟ ἴγεβ, 4πᾶε ρυΐιαυτ γυἀϊ 

10 φυκάαπι ἀεϑοτίρίοπε μετ 86 δπηὶ ἐχρ ἰοδπιάδα. οροιϊεῖ ἐπίτη ϑαπιθγα 
δἰ φιοταοίο αἴζεοιὶ μοιιῖπεδ ἀἰφδίάοδαὶ ἰηΐοεν 66, εἰ 4ιιαγαιῃ ΓΕΣΏΤΩ 
οδυδα, εἰ 4π04 ἰοτγιϊπιι εοὶ, 4αδς δἰπὶ ργίποιρία ρδγιιγ διϊοπαι οἷ- 
αἰϊίπτν εἰ δε ἀιτομαμπι ἱπέδτ οἶνος οτίδγυμι. φαδιπόθτοῖι ἰρίταν αἴϊθοι 
οἷἴηϊ ἰροὶ φῃοάἀαπιπιοάο δὰ οοηγεγδίοπθηι δὲ οοπηπιυ δι οη θα τεἰ ρα- 
Βίϊοδε, εἃ ππίγογθε οδῦϑα ϑιδίμοπάα εοἰ 468 408 ἰδπὶ ἔοτγίε ἀἰχίπηιδ. 
ΑἸ ϊΐ ἐπάν δεαα] δι οὐρί ἀἰϊαῖα ἱπῆατηπιαι! ἠϊίάεης εἰ ἀϊϑοοτάδηϊ 
ἴαϊοτ 86, 8ἱ 86 ραϊεπὶ ἀεϊοτίογα θέε οοπάϊεϊοιε, οαπὶ δἰπὶ ἰν φαὶ 88.- 
Ῥετίογα μαρεπὶ οἰβηΐα ρᾶγεβ. αἱ! ἱπαεφαα  ἰδίεαι δὲ ργϑοοία ἴαπι 
δοποπρίδοθμζεϑ, 8ἷ οὔτα δἰηξ ἱπαεχηδίεδ εἰ φυρετίοτεθ, δχιβιπαθαϊ 56 
θη ἔεττε ραγὶθθ ρείοτεθ πὸ μι Βαθεγθ 4υδπι αἰϊοβ, δεὰ δεαπαὶθ 
δὶ οἰΐαπι πιΐπυς. ροϊθοὶ δυΐοτῃ εγεαῖγ αὐ ἤδες ἰμδῖε οχρείδηϊας, 

30 Ροϊοοῖ γεγο εἰ πὲ ἱπίυδίδ. ἤδτὶ εἴ οὐπὸ δἷμὶ ἰπίεγίογεδ, αἱ δἰμξ δε 4αα]ε9, 
δε ϊτοποτη οοποίϊαπι, εἰ οὐπὶ δεαχιαῖθδ υἱἱ οἰπὶ ταϑίοσοβ φυοθοάο 
ἰρίτατν αἴξεςις ἀϊδοίηεαιϊ εἰ δεάι ποῖαι σοποί θηῖ, ἐχροβίξυμπε 698. 98 
δαϊεπι χαοτῶσα οὐαδα ἀϊβαϊδεπὶ εἰ ἀϊδοοτήδπε, δαπὶ ἰποταπι εἴ μοποῦ, 
εἰ φυδε ἴδ οοπίγαγί δυηῖ: παι ἱξποπιϊπίδτ δὲ πιο] ἴλτπ ϑεὰ ἀδιγπαπι 
[ὑρϊεπίεδ, φαας γεὶ ε9 υεἰ απιῖΐςοϑ αἰἰίηραῖ, δεάι ποτε ἰπ εἰν ἰατί θυ 
εοπιπιουθηξ. οδαθδ6 Δαΐεπι εἰ οΟτὶβίπε τιοΐπτπι, ἃ 4αῖρθηε εἰ ἱροὲ 
μος πιοάο αἰδβοίαπευν εἰ ἀθ τϑθαϑ 488 ἀπῖε ἀἰϊχίπιι αἰδοιἀεπξ, αἰϊ- 
χπο τηοάο 8ππὶ παπιετο ϑερίεπι, δἸίφαο πιοάο ρἷυτει: χαδιτιτι ἀπαθ 
αὐϊάεπι δαπε εαθάετι δίημιε ἐδ6 γὰὲϑ 4089 ἃ ποῖνὶδ φΟἸππλειῃοταῖδα 
δὐηὶ, 96ὰ πο εοάδπ πιοάο. ῥτγορίεγ ἰβογτ δπίπι εἴ ργορῖεγ μο- 
πούεην ἱπίεγ 86 ἐχοδπάεβομηὶ ἃς δδουϊαηξ, ποι υ [ἰΪὰ δῖθι οοτορμαγεμῖ 
εἰ ροιίάεδηξ, αἱ απὶς ἀϊεϊατη εδὲ, 864 φυοὰ αἸΐοα υἱάεαπι ραγιδαι 
ἰασϊὲ μαγιϊπη ἱπὶδὲς τνοϊΐοτα δεβα οοπάϊοίομα φπδπὶ δε, εἰ Ῥομΐδ ἐχ- 
κοτηΐς δηϊεοοὶϊογα. ΡΓδεῖογοᾶ ργορῖεσ ςουτατραἰϊαπι, Ριορίετ τηθῖορο, 

Ρτορῖεν ἀχοο!]δπίϊασα, ργορῖον οοπίεσηρίαπι, ργορίεγ ἱπογετιεπῖωτῃ 
ἃ ῥγοροτγίίομ δυδγβητα. ργϑείεσγεδ γεγο δἰ1ο τποάο ργορῖογ τβεγοθ- 
πᾶγίππι υἱίας ἰοϊεγαπάμβε βαπιϑ, ργορίοσ ἱπουτίδαι, ργορίος ραγνϊα- 
ἴεσε, ρῥτορῖεν ἀἰδοί παι! τὰ ἀἸπετη. 

ὁ. Πατγυχι δαΐδτῃ γόγοτα σουϊητα δ]ϊα οἵ ἱπογυπι 4υαπι υἱπὶ Πὰ- 
Ῥεδπὶ εἴ πϑηποάο οἷηΐξ δε πίοπυτα οαυφδ6, ργορεϊποάπτη ἀρρατεῖ. 
μᾶτα οατη ἰΐ φοὶ τηαρίϑιγαὶπδ ρογημὶ σΟπθΙΠ 6] 1081 δαπξ ἴη ργίναῖοϑ, οἱ 
Ρἴατγα δἴᾳφιε διαρίίογα οπινὶδ ρεῖ ἱπἰ αγίαι εἰ ἀνατίΑἰδηὶ διδὲ φασηπμῖ, 
δεάϊιοιεαι σοποίϊαπξ {Π|1 τὰτα ἱπξεγ 86, ἴὰπι ἰῃ δα8 χεὶ ρῳβ]εδε δά- 
χαϊπϊδιγαπάδε ἴοττηδδ 4086 ἤδης ἰἰσδηϊίαπι ργαθρεπὶ ἂὸ ρμεγικυιξ. 
ἴδτη γοτὸ ρίπγα οἷ διαρ]ϊοτδ Βαρεπάϊ ρὲ ἱπίαγίατα. οὐ ρίάϊτ9, 4π8ηὶ 

«9 ρἰεοποχίδιη ( ταθοὶ πον πδηῖ, ἱπιογυπι ἰῃ το ρει γαϊογιπ, ἱπιεγάυτα 
τὰ τοτι σοτασναπεπι εἴ ρΠὈ]οδτα ποπίοτῖογ. ἷῃ ργοτπιρία οἴδασι εϑὶ 
εἰ φαϊά γαϊεαϊ ποποϑ, θὲ φαοπιοάο βεάἑἰοπὶδ δἷξ οᾶπδα. πᾶπι οἱ ουδὶ 
ἱροὶ ἱρμμοτοίπἰδ δἰδοϊαπίασ εἰ οὔτε αἰΐοο ποπογαγὶ υἱάεωϊ, ἀϊφοιάθης 
ἃς ἀϊοοοτάδηϊ. δυηΐ δυΐεπι μδδς ἰπϊυδῖα, οὔπὶ ργαεῖοσ αἰ ηϊτβίεπι 
δοῖ Βόποτε αἰδοπιηϊην δαὶ ἀεάδοοτε ἱπίδεπία δα ποϊδοϊαγ; ἰαϑῖθ, οὕτα 

- 

ΠῈΕΒΕ ΡΥΟΒΙΙΟΘΟΑΎ. 

Ροδιεγίας τρεοτί. Ῥυορίου τποίστο δαΐεπι δε ἀϊοπεπι οοτοτθουεπῖ 
οἱ φαΐ ἰκϊιτγίαπι Γδοδγαμῖ, πὸ ἀδμὶ ροθηδδ; εἰ 4πὶ βϑυδρὶεδαίαγ [υϊπ- 
τῦμλ αἱ ἰπυτία αἰβοίαπίαγ, νοϊθαῖεθ δπϊεγογίαγε δἴαπε οοςαρεγςε, 
Ρεϊυϑαπατῃ ἱπίαϑιε ἰδοἀδηϊωτ, φποταδάμιο ῦχο ἈΒοάὶ πορὶ]65 ἰο μο- 
Ραϊαπι οοἰεγαϊ εἰ οοπερίγαγιπς ργορίες ἰπαϊοίογασα δὲ ροοπαῖτα 
4υλε ἱπιεπίαραηΐαγ, ταεῖασα. ργορίογ ςοπίειρίατα δυΐεπι δε ἀἰποπειι 
ἐχοϊῖδηϊ οἱ ἱπιροῖα ἰαοῖο ἴῃ εἶτοι ἰοναάυπί, αἱ εἰ ἴῃ οἰϊψατολίϊε, αν 
ῶΝ δαὶ ἰδ φαΐ ἃ τοὶ ραβμ]ῖοδε δἀυμηϊϑεγαίοπε ἐχοϊαυνῖας ίπιο- 
οτεδ δηΐπι 8εὲ 6386 ρῳίδηϊ), εἴ ἴα ἀεαιοοταιιο Ἰοσαρ]εῖες οοπιοπιρία 

οοπίωυδίοης δὲ ρογϊαγθαῦομα γογασ ἱπυροτίλσαε γδουϊαῖε; ςπϊασπιοάϊ 
υϊάάληι εἰ Ὑ περὶ ἀροί ἀϊξ μοϑὲ Ῥυρπαπι ἴῃ γἱπεῖῖ9 οονηχο ϑϑᾶτα, 400 39 
Ἀέτιρογα, φυοά το ρυδ]ῖςα ταδὶα δὐπιϊηϊοέταγείωσ ἃ ρορυΐο, ἀεπιο- 
ογαῖα [ἀπάϊτυς εχοιίποῖα αἴθε ὀρργθβθὰ οἵ. εἰΐδια Μεξατγοηδῖσαι 
ἀειποογαιία, οἴστι ριορίθτ φοπάεια ογάϊπίε ροτίας οϊίοπει εἰ ἱρετᾷ 
Ὑδουϊϊδίοαι ἈΣ μϑόμς εοϑθηῖ, ἀεἰεῖα δῖ, ϑυγαοιδίϑ αποῦμα απὶε 6 6- 
Ἰοπὶς τγταπηϊάδα : ἈΠούὶ ἀοηῖψπθ ορὸς ρορῳΐὶ πα το οἰ οσεσι 

[ταεῖλα οοποίἀδγαηξ. οτἰυπίοτ οἵ ΡΓορίει ΤΥ ὙΠ χυογαπάκτα 

ἃ Ρτοροτίίοῃς δυθγσῦπι ἂς τοιποἴοπε τοὶ ρου θἰΐοδο αὐπιϊπι σεται! οδπι 

οοταιπυϊδιομθϑ. φυρτας ἰπνοιύΐονα. δ ΘΟΥΡῸΣ Οχ ναγι δυαββοηοῖδι, 

ἰάφῃε οροτῖεϊ εχ Ῥγοόοροι ἰἰο δ ογόϑοθγο, οἱ πιδηξαξ οὐδ εἴ ρατκα 

ΟΊ 6 Π8113 (εἴη πυυς, ἰπἴοτγῖτ, σΌτ Ρδ5 φυϊάσπν ἡπδῖίοῦ δεῖ ςο»ὸ- 

ἰογαχῃ, γοἰϊφαυτα γεγο σογρὰς ἐἰποτιην μαϊπποτύτ; ἱπτοτάμμα υοτοὸ 
εἰΐαπι ἰπ δἰτογῖυϑ δι πλεῖ 5 προγατῃ ὙΟΓΓΓΌΓ, δὶ πο δοίην δΧ φιυλπὶο 

88 6ηδηλιαϊθ, Ὑϑγιπα οἰϊων ἐχ οὶ ϊαῖο δυροδίον οἱ ογευσδὲ ρεδεῖος 
Ρτορογθβομειω), ἴα εἰ οἷν ἱϊα5 ὁχ ματι θη οοπογοία δὲ σοδρ αι ΕΣ δεῖ 
φᾳυδγυπὴ δᾶθρε ποπημὶ!α οὐσουΐι δ 6 8. ἰξ, φυσπιδμι ὙΠῸ εκεβίίπ 

τοηϊ απο ἴῃ ἀεξαιοογαι 5 εἰ Ροἱ εἰσ. ἀοοία τε ποῖδην πος ἰβίογήάσπι εἰ 

[οττυΐτο, πὲ Ἴ δγθῆιὶ δυρογαία δὲ ἐχϑιμεῖδ πιᾶρτιἃ ματα που ῦθ 

ΓΣ [αργαὶραϑ, ποῦ ἔα χυΐτο Ροϑὲ νεϊϊωτη Β Ἔγρίσαπι ἔστροτε, ἄσπνο- 

οταῖϊδ ἐχ ροίπἴα ίαςια δὶ: εἰ Ατρῖδ, οὐαὶ ἢἰ 4υϊ Ἔγαπὶ ἴῃ ΗἩεράοια ἃ 
Οἰεοιίευς [,δοεἠδεπιοπίο οϑϑεηὶ ἰπἰετίοοι,, οοδοῖ φυοὶ Ατὐρὶτὶ βοῦ- 
πΌ]1ος εχ οοἰοπίδ, 408 ρετίοδοοα ποιβί πδαῖ, ἰπ οἰν ἰδεῖ τεώρογες 
εἰ Αἰβεηΐδ, οὐτα ἱπίε]ϊοἴτον ἴεῦγα ρυβηδοϑοηῖ, ΠΟΡ1]68 ρδαείογον ἴδοι 
δυῃῖ, φπϊα ἀεϊοοῖα Βαρῖϊο τη ταδὶ δὺ Β6 Ἰσ δοοδοσυσαπαι,. ἐο 
δοοι αἷς δαΐοθπι μος εἴΐδτῃ 'ἰπ ἀεπιοεγαιῖν, εβὰ ταΐμα ὅϑαρο: ρἰαεξνε 
ϑιΐτα Ἰοςυρ εἰ} 5 Ἔχ ουίθπῆθπθ, ἀαϊ οορίϊδ. γεὶ ξιπιῤῥενίο «τονε ἐπ - 
Βδ, πιυϊδηίαγ ἰπ οἰ ρατοὶιῖα8 δὺξ ἀγπδείλαυ 808 ΓΤ Σουϊλδίως 
Ροττο γοὶ ρυδ]ῖοδε δἀϊηηϊδίγαυ ἀδε ἔογταδε οἰϊδτι δα γεοφετ 
ἸΒΕΓΟΕ ΠΩΓ8 Ορογα8, ψιδαιαάπιοάππη ἱπ Πεγαθδ: Ὅηβα ἐἰοεῖτοο πουφὰ- 
δἰγαῖαφ, 48} διιῖεδ διυίταρίο εἰ εἰεεομα ἀείετευσιίᾳεα, φοττο ταδὸ- 
ἀατὶ οσοερὶ διιπὲ, ᾳπία οἰ βεραπε οτοΐδες ορετγὶβ πεδζοεβασὶ υἱϊαξω 
τοϊεγαυΐεϑ. εἰΐαπι ργορίεγ ἱπουτίδπι ἃς εκ βευΐειο δεύδιίοπες οτμα- 
ἴωτ, σαϊῃ 606 αυὶ ἃ τοὶ ρηρίϊοδε δἀτωϊπ δίχα ἀδε ἔογπια αἰΐεστιο δαπε 
δηΐπιο, δά απιρίἰϑοίιποϑ τπαρίοἰγδῖθ ρεγνοηῖγε εἰππηξ; : 
ἄυππ Οτεὶ δηρίδια εἰ ἐχϑιποίδ οἰἱξατολιία οδὲ δὸ . 
τὰ ἴῃ ῥγδοίογυτω οοἸ]ερίπτη σοορίαϊυ9 ἔπεταὶ, φαὶ ες ὁ : 
᾿ὐΐαπα εἰ ἀεπιοογαιίατη {εοἷξ, ρταθίογοδ ργορῖεῦ ἰὰ χαοᾶ 6δὲξ: 
τροιβ θη: ἀἶοο δαΐειπι τόπι ραγυὶ πιο οπίΐ, φαΐα ὁδερ6 ποῦ ϑεμβέϊαπὶ 
Βοπιΐαοε πιαρπᾶπι ἱποιϊταϊοτῶσα τοὶ ρυθῆοας τουϊλίζοεια Βοεῖ, απ 
ἴπ τὸ ρᾶγῦυ οοπῃίυφηϊ εἱ βεβ ἐξεηῖθο δὲ ργδβρεηῖ: σπειιδάαινοσαι 
Αππδιαςίδε οευϑῃϑ ογαὶ ρᾶγυῦ δογυῖι 40] τεὶ ΡΌΡ] τε ὑγϑεεεασέ, 
οαἀ επιγεπευτα δυΐετη πα Π8 σεπϑην μοταΐπε8 δὰ τπδρίοιγαῖας ρεῦνε- 
ἈοΡδηΐωγ, ροτίπαε χυδοὶ ρατυυπι οςεπϑατο μάθετε ργοχίπησεν ἐξ δα: 
ἰΚ1] ρίδυα ἀἰεγαὶ ἃ} ἐο φυοά ε8ἴ πυϊϊπππ ἤδθετε. μὰ ὁϑάμέοιεια 
ἐχοϊϊαπάδιη ναἰοὶ εἰϊδπν ἰὰ αποά ποπ εθὶ εἰσρώδυρ κευτὴο εἰ ροφεεῖα, 
ἄοπες οοπεερδϑοιίςξ οἱ οοπορίγατίι, χφαοταδά "διεῖτη ΒΟ οΧ 488. 
ἰβεὶ εἰ [οττυϊο οδιδια παρ] εἶτα ἀπὸ δὲ φὐνέξαι; ΦΟ ᾿φαονδε ἴν5» 
Ῥοτο. φυδρτορῖεγ φαΐ παι ]ηοο δα δάνομδ ἰ εὐνθμόμοι δ 
ταί, ἰἱ ἔστε οὥῶμδϑ, διιὲ ςογῖθ ρἰαγίπιὶ, δε ἀπἰοηΐδωο ςοιβὲς ταῖς 
Ἔχθταρὶΐ ςαῦδα οὐτα Ὑγοεζεπὶδ Αομὶνὶ δγβαγίπι ἱποοϊαεσυιε, ὡσδάπιδα,. 
Αοδνὶ πατοεσυ δαοὶΐ Τσοοσοπίος οἰδοογιῖς πηὰε ὁςεῖαι ὅγδαυπῶ- 
οὕτω παῖαπι δῖ. εἰ ΤὨυσῖ σαπὶ ϑγρατγίίδο ροραΐοθ βὴ2 ρεειαε ἂν»" 
διϊδηῖοϑ εἰ ἴῃ οἰνἐϊδίομα τοςερῖοο ἰηίοϑῖε Ἰδεάετοῃξ, 6; τυαϊοεεπη ἀρεῖ 
ἴδπφθδπι 88ὶ μασίοπὶ ϑιρουοτγθηας δέ εο οπιηΐα εἰδὶ διϑοιβετεσδῆ, σᾶπν». 
οἷ διπι. εἴ οὔπὶ Βγζδβιὶ δάγϑηδ εἶδὶ ἱποὶ ἀἰδεὶ οοτωροτίρομξ δὲ πα... 
εἰΐεαῖς χυλεὶ ἐπ 080 ἔηγίο ἀδργομαπάϊμθοξ, εο9 ργϑοὶῖο οοαειμάκοθι, 
δηρογαῖοϑ εχϊετιηίραγμθῖ. εἰ Απιίδραοεὶ ΟΝ ογαπι ἐχραΐο ἴω εὖνδιαν" 
ἴειὰ γϑοαρίοϑ, ςαπι δ08 γὲ8 ὩΟΥδ τϑοϊἐγὶ δεπδίοθαπξ, ὐξοο εοὐβομᾶκ, 

“ «γι ὯΝ μιῇ 
δι “ ἶἷἑπὴὲιν ἔρος ᾿ 

εχ ἀϊρηϊμαῖε. Ῥγορίες ας οἰ επδια ρόῦτο φθἸ0 οτίτας, οὐπὶ δ]  χτιὶν 
δῆμπδ ἃυΐ ρίπτεν δια ρ]ΐογοδ ορεδ Ἰθδίογοιι 5 ροϊεπείδιθ ον απεπὶ 
8 [τὶ οἰνγἐϊδο δαϊ τοὶ ραδλιοα δαἀπιϊπἰϑιγαϊ πὶ ροϊεπτδ. εχ ἴἃ- 

19 πα δπΐτο τε θη8 πασν μιν μία δαὶ ἀγπδοίία παροὶ δοΐεξ. φιοοῖγοα ἐῃ 
ποππη]}}}ς Ἰοοἷα δοϊοπὶ ργδεριδηϊίογοθ Υἱγοθ ρδὺ ἔδοίδτα δὰ οδγῖωπι 
εῖαρτε τεϊεβαγα, φυοά Οταεοὶ ἀΐσαπε οεἰγαοϊκεῖπ, πὶ Ατρὶϑ δἱ ΑἸμ6- 

10 κἷα. δίαπὶ ργαοϑῖδι αὖ ἱπιεῖο ργονυϊάεγε πὲ Υἱγῖ ἴδιη δχςείἰδηῖϊθο ρουὺ- 
δἰοϊ ἴῃ οἰνϊαῖδ Ἔχοίδῖεγα, φυδπε πιᾶϊο εχ ραιθπία οἱ βεξ πςϑηῖζα βοῖο 
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εἰεοογπιηῖ. οἱ Ζαποίδεὶ ουτα ϑδιοῖοθ ἴω οἰτιαίετα ἐδδπι τεςδρίεεπε, 

ἰρεῖ ἃ} οἷϑ υἱοῖϊ εὲ ἐχραϊδὲ ϑαπῖ. εἰ Αρο)]οπίδῖδε, 4αὶ ἱπ ροδῖο 

ἔοκῖρο μαδίϊανι, οἴπα δάνυθηβε φαοράδτα ᾿ην αβθοδῖ, ὁεὐϊδοπαπι ἰπ- 

ἴὸγ 86 ςοποίϊαγοπι. οἱ ϑγγδουθδηὶ ροδῖ ὑγγᾶβῆοι ἐχϑοῖοϑ, Ρεγεβτιθι 

ἡ εἴ τιογο πα Γι ῖ8 πα πείθοι αἰγίδα πες ἀϊενεπδεγυοὶ ας ἀἰδοοτάκττιπξ 

ἰδίου 86 δὲ ργαδίϊαπι οοπιπαϊβεγαηῖ. εἰ ΑπρἈἰροϊϊίας, Ομ αἰεἰ ἀεποίπτι 

εοἱοπὶα τϑοθριϊδν 8 Ηἷδ εἰδοϊ ϑαπὲ δογῶπν ρ]εγίααα. δεάϊιϊσαον 

καίου οοποῖϊαϊ ἰὴ οἰ ρατο ιν φαίάεπι ρίεε8 εἰ πιο! ἀο ἱδοάπαη 

ἰοϊατίαται δοοϊρίεηϑ φαοὰ δεφαδιίαπι ΠΟ δἱῖ ραγοε ρ8, οὔχηῃ 811 βε4θα- 

Ἰὼ, φυδταάτηοάιπι ἀπῖθ ἀϊεῖατα δῖ; ἰῃ ἀεμβοογδῆιδ γ σὸ πορίϊδὸ εἰ 

εἰατὶ νἱγῖ, χαοπίαπι δεαυαὶῖα σοηϑεφαπηϊογ δοααλ!! Ρυδαθς ῥτβειιίΐ 

ὁγπδηίασ, οὔπι Δδαθδὶεδ ποῇ εἰπξ 86ὰ πηι το δυροτίοτγθε. δαάϊοπεῦ 

οἰΐατα οτίαπίιτ ἱπίθγάθη ἵπ εἰν αδοθ δἰΐατι ἂς Ἰοοὶβ δὸ δεάίβιμ, 

κατα ϑοΐατα δὰ ἰὰ, αἱ δἷξ ππὰ οἰνὶ ἰλ8, ποη εδῖ δοοοχηιμο ἀθπιπι παίυγα, 

19 τὶ ΟἸαξοταεηῖδ ἰαῖετ 609 φαΐ Ομγίγαπι ἱμοοίεβαπὶ εἰ ἰπφαίαμοϑ, εἰ 

Οοϊορμοις ἱπῖεγ Οοϊορβοπίοβ εἰ Νοιίθηφθ8. σπίῃ εἴϊαπη Αιβραὶϑ 

πο δἰπιϊ πε ϑπηΐ οταπεϑ ρορυΐαγοδ, 88 τηδρίϑ φυῃὶ 1 φυὶ ἰα Ῥίγδθεο 

Βαβίϊατι χυᾶτα φυὶ ἱπ ἀτρ6. χαεπιδάπιοάαπι δπΐτα ἴῃ Ὁ 618 ἃς ρτβε- 

1ΐβ οἰοδοδγυπι δὲ [οϑεάγιτι ταὶ παϊπίππαγαιη ἰγαπεὶτοθ ογἀΐπεϑ ἀϊδῖγα- 

Βαυηΐ ἃς ἀϊνα!]ηπὶ, δὶς οπιπὶϑ αἰδοι ον! ιὰο ἃς ἀΐνθδγαιῖδδ ἀϊμεϊἀῖαπι 

ἃς ἀϊδοοτάϊαπι ράτογε υἱάδίαγ. δο πιαχίμιδ [ογίαϑδε ἀἰδϑεηϑῖο εἰ ἀϊ5. 

οοτγάϊα εδὶ δὰ αιιδὲ δϑὲ σἰγίπιὶ οαπι υἱτῖο, ρτοχίπια ἀἰνἐἰαγατα εἴ ραα- 

φοτγίδιϊδ; εἰ ἰἴὰ 50] δὲ α]ΐα φαδπι ἴα πιδῖοτ ἀἰδϑειϑὶο ἐξ. ἀπάγατα 

εἴξαπι ππὰ οδὲ δε 4π86 ἃ πορὶδ ἀϊοῖδ δεῖ, : 

ἁ. Οπαπίητ ἰξί ταν ἐεἀϊἴοπει ποῦ ἀθ ρᾶστῖα τοθῃ9, δεά εχ ρδγ- 

σἷο. ἀϊδοί οηϊ επἰπι οἱ δοάϊίοπος οχοίϊδηϊ Βοταῖπθϑ ἀδ γεθαϑ πιαρηΐδ. 

τηκχίωηδ ἴδτηδη δοτοϑ οἵ υδϊάδο ϑηπὶ εἰϊαπι ρᾶγτδθ, οῆτῃ ἰῃ ἰδ ἴῃ 

30 αυογαῃι πιοἀεγδίίοπ γθ8 ρυβ] θα νογιϊτυτ, εχϊ ἴσαι; οαἴμδηνο ἀϊ τεῦ 

οἰϊπι ἀροϊάϊε οἵ ϑγταοτιϑίθ. τπαϊαϊα επὶπὶ οδὲ γεὶ ρῃ] σας δάἀπιϊηὶ- 

εἰναπάδο ἔοιταα εχ ἀποθαϑ ἱπυθηὶβαϑ ταδρίϑιγαῖαδ βεγθητίθαδ, σοτα 
ἱπίοθτ δο8 ἀδ γὸ ἀπιδίοτίδ ἀἰδϑθηδϑῖο ογίδ εδϑεῖ, δἰΐογο βηἷπι δῃδεηῖθ 
φηϊάατα εἶτα 50 ἀαἰϊς ῥπόγηπι εἷῃ8 ἀε] οἶδε δὰ να ΡεἰΠεχῖϊ: (16 δυῖεπι 
τδυοτθη Πυῖς ἰγαῖθβ, οοπῖγα εἰπδ ὕχότγαῖι ἱπάυχιξ υἱ δὰ 8ε γεπίγεϊς 
Ἔχ 4πὸ δάἀϊαποῖίδ εἷδί φαυὶ ἴῃ τε ρῃθ]ῖοα νδτδαβαπίπγ, οἰαπεδ εἶν 68 δὰ 
ϑεἀιιίοπεπι ρογραίϊογαπῖ, φαδρτορῖον 1] θὰ 8 οὐεπϑί μα. πβδϑοθη- 
Ὅραθ πἀμίρεπάα οαπιῖο 6δὲ, εἰ ἀποῦμι ἃς ροϊοηιίυμι ἀϊδοοτάϊδο οοπι- 
Ῥοπεηάδε ἃς ἀἰτίπιοπδε διιπῖ, παπὶ ἴῃ Ρυποὶρίο Ῥεοζαῖυμι σοπδὶ- 
ϑἴϊτ: δὲ ργϊποϊρίυ τι ἀϊπιϊἀίαπι τοι 6898 ἀἰοίϊατ; ἴδιας εἰ φιοὰ 
Ῥεοοδίαπι ἵπ 60 ςοτηποΐβδιιπι ρᾶγντιπὶ ἐξ ἰθυε δϑῖ, 118 ρϑοοαῖῖδ σπϑς ἴῃ 
δἰτίο ρδγι!π8 δαἀπιταπτὰς ργορογίίοπα γεϑρομ ἀξ. οὐπηΐπο δαΐεμι 
πο ἴππι εἰ εἰδτοότηπι υἱσοτῶπι ϑϑαϊτίου ε5 τοΐαπι εἰν ϊαῖοιι σοηϊδρίο- 
πἰρα9 πιαίοττιτῃ ςοπιδτιἐ πδῖαπι πὶ ἐαπάσπι ἐγάπάεστη ἰγμαπὶ; 4π416 
{Ππὰ ε8ὲ φαοὰ Ηεϑείαρδε δοοιἀϊξ ροϑὶ ΒΕ] ππὰ Ρόγδαγαπι, πδῖο ἱπῖοῦ 
ἄσποι γαιγς ἀθ Ῥοπογωτα ραϊθγμογατῃ αἰνίδίομε αἰ ϑδ: 10. πᾶπὶ ἰ5 

τ Ὀἶιι το5 [δια Πϊατγία ογαὶ δηρασίίοτ, σῦπι ἃἰῖοτ γάτα ἃ ρδῖγε γεἰἰςῖδπι 

πὴ Ἔχμίβεγεῖ ποῆπς ἰμεδᾶσγασι νεπὶ ραῖοτ ἱπυεπθγαῖ ργοίεστεῖ, 
Ῥορυΐαγεβ δάἀνοοδυϊὶ οἰδίασπε δὐἀϊηπχίϊ, αἰϊοτ τεὶ [ἀπ τα τῖδ οορίΐδ 
δρυιπάδηϑ Ἰοουρίεῖο8. εἴ Πεἰρ ἷε ογῖα εχ αἰβοϊϊαῖο ἀἰβϑαπϑῖο ἴθ ῃϑ 

430ἡ δῖ ρτἰποἰρίαπι οπιπίαια φαᾶς ροϑογία8 δοοτῖδλο βαπὶ δε ϊτοπηπι (αΐξ, 
αυϊάσιπ δηΐπι οἀρίαϊο δυιριγίο δὲ ΠΟ 80}118 δαδρὶοἱϊθ ποϑοίο φυϊὰ δἰηϊ- 
οἰτγί δἰδι ροτίεηπϊ δαραγαῖῃδ, αἰ δὰ δροπδβᾶπι νδηὶξ, δὰ γερῃ ἀϊδῖα ἀ8- 
οεδϑῖῖ. δἵ ρῃ οι δα ῥγορίπαοϊ ἰδηχαδτη σοπἴαπιοοϑα ἰγϑοῖατὶ αἴηπα 
δεςεριϊ, ᾿πίογοδ ἄππι 1116 δδοτβοδγοι, τα8 απαβάδπι ϑᾶογδϑ ἰῃ δῦτη 
Ἰοσῦπη δὶ 9δογβοαθαῖ οοοπΐτα οοπἰδοεγηηΐῖ, ἀπά οαμι αἱ δογ]6- 
ἔτυπτε πδονοττηῖ, οἱ ΔΙΑ] Θπΐδ παῖὰ εχ ρθε} ]}15 οτθὶα εἰ μαΐτιπι ἰο- 
ςπρἰ εἴϊαπν Βεγθάίρυλ δε άϊτο πα] τοττιπν πιαϊογατο εἰ μ6}}} σαπὶ ΑἸΒ- 
τ ηϑ Βα 49 βηϑοορίί, ἱα 480 Ῥδομο ΑἸΒεηἑθπϑῖππι ἱπιρεγαῖοῦ Ὄγθθτ 
δοτῦτη οορῖϊ, ῥγϊποϊρίπτη δἴψαθ οτῖρο [αἷξ πῶ οὔμι ΤῊ ΠΟΡΉΔπ 69 

ἰάοπι, ἅππ8 εχ ἰοςπρ]θῖθη9, ἀπ. Α]149 δυροτγϑιτο γε] ἰχαϊ δεῖ, 
οχδπάσγαις, αὶ 689 Ἀ]1ϊ9 819 ἄχοτγεδ ροροδοιδδβεῖ, γερυΐϑαπι ἴ0}13- 

δεῖ δρτεϊῃϑηπε ἃς γαϊθοῖῃϑ [αϊϑδεῖ, δ αἰ οαἱθ δυςῖοῦ ἂς ρτίποςρϑ (εἷς, 
εἰ ΑἸἰβοπίθηβεδ εὰ τὸ οἔΐεηβον δίφῃβ ἱγγίταῖοϑ δά βϊϊαμι ἱπιρα ῖξ, 

10 δἴ οὔτ δριιὰ ΡἈοσδη868 εχ Ρπ6]]6 ραῖτὶ ἀἰν[τὶ σαρετοῦιε ἱπίος ΝΜῖπα- 
δεάτῃ ΔΙμθϑοπὶθ ραΐγοπὶ οἱ Ἐυϊηγογαίοτα Ομ ουπαυ οὶ Ἀ]ϊηπι δ ἀ0 
εσοοτγῖα ε98εὲῖ, δὲς βεάϊπο δε} βαοτὶ ΡΒοσθηϑθα8 οτῖσο αἴξ, πῖὰ- 
τοῖδ ἐδ εἴ Ὀυγ ΘΟΕ ταὶ ρΌ]ΐοαθ δἀτηϊηἰδιγαπάδα ἔοτγιπα ἐχ γεΡρὺε 
τ ΠΡ 116} 1068: οπη δαΐπι φοϊάατν Αἰΐᾶτη ϑῆδτν σα ἀαπὶ ἀοϑροπαϊδεεῖ, εἰ 
ὁροιϑὶ Ραΐοτ, ἰγαῖθ8 φῃοα 1}]ς φοπἰ]ἰαπὶ φατιτι ἀς Αἰ ΐὰ πιυϊδδϑεῖ, πιὰ- 

᾿ 
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οιγαΐαπιτιο δἀδρξαθ εἰ τοῦϊίδτυ ἱγγοραβρεῖ, 1116 δἴτεῦ ἐλησαδπι ἴη:- 
λαγία εἰ σοπίθπιεϊα αἰζθομια δο5 δὐϊαηχὶϊ εἷἰδί, φυὶ ταὶ ρυθ]ιοδε δά- 
τοὶ πἰδιγαϊίίοως Ἵχοϊαδὶ Ἔγαηῖ. πιαϊδευγ δυΐεπι τοὶ ρυθςαε δἀπιϊπὶ- 
δἰγαπάδο ἰογπια εἴϊατν ἴπ οἰ ἱβαγο ίδαι δπὶ ἰπ ἀεπηοοταιίαπι βαὶ 'π ρο- 
Ἰμίαπι εχ εο φηοὰ γεὶ ἰϊ φυΐ τγεὶ ρῃβ]ΐολθ ργαθσαηῖ, υεὶ δίᾳυα ρᾶγς 
εἰν διλε ργδθοίδγαπι ἐχὶβεϊπιδιίοποιι δὲ ρἰοτγίδνι ἰδοῖο αἰΐηπο ἰδαάα- 
ἘΠῚ ρερεγοτίε δὺὶ δυοία δἷ(; 4πὸ πιοάο ϑεπδῖτε Ατίοραρί ἴοι ορτἴπια 
εχϊδἰπαοηε εἴ ἴδπιᾶ ρδγία ἰοπιροτίθος θ6}}} Ρ τρὶς υἱϑηϑ δὲ τεῖ 
φαβήϊοις αὐἀπιϊηοιταπ δε ἔογσωατι δογίογοιν εὐ οοπίδηϊίοτγεπι εἴς 
οἶε96. εἴ γυτδυϑ ἴαγθα πδηϊίοα, οὔπε {ΠΠ1π|5 δὰ δαϊδηιΐποπι υἱοϊοτίδα 
εἰ ὁ} υἱοϊοτίαιπ 1|]ὰτὰ τοῖα Οτγδθοῖαθ ρτϊπεὶραϊαα σαπϑα [υἱδδεῖ, ρτο- 
Ρὲετ ἤδης πιδϊἰπιδπὶ ροϊεπιίΐατα ἀδπιοογαίίαπι γορυβιίογοπι ἃς γα]ὶ- 
ἀΐοτετα τεἀηϊάϊς. εἰ Ατρίϑ υἱγί ποθ 1168 δία {Ππϑῖγθϑ τηδρπα ἴῃ ργἈ6- 
Ἰο αάνοτθυς δοεάδοπιοηίοβ δὰ ΔΙδαιίπϑαπι οοτηπιΐθδο ρᾶτὶ ρίοτία 
Ἄοοπδιὶ δυπὶ ἀοτηοογαίίατη ἀθ πιεάϊο 1ο]]εγα. εἰ δγγδουβὶδ, οὔπι ἰπ 
Ῥορυΐο οδυδὰ υἱοϊοτίαθ 611} οὔτη ΑἸ ΘΠ Θπϑ 8 μδδιὶ ςοαδ ἰ886ῖ, 
Ῥοδ δ ἰὰ ἀεπιοογαιίαπι πιηϊϑῖα εϑὲ, οἵ (μαϊοἰἀς ρορηΐα8 ῬΈοχο 
ἔσγδππο οὔπὶ ἐΠ αι 8 εἰ οἰατῖθ υἱγὶ9 δα μίαϊο οοπιίπυο δὲ δὰ ροΪὶ- 
ὕδωι οουταϊς ἀἴχας Δρρ] σαν. οἱ Απιργδοῖδα γυγϑαια δοάθπι τποὰο 
Ῥορυΐαδ, Ῥεπδῃ ἀγοὸ ἵγταππο ὑπᾶ οὐτὰ 18 4] σὩπι 60 ἰπηςῖ 1π εἰνὶ- 
ταΐετα ἱπυδάθρϑηϊ ἐχδοῖο, δὰ 8ε 'ρϑαπὶ γεὶ ρυ ]οδθ δάτηϊ πη δἰ γδ οποτα 
τευοσδλυὶξ δὸ γοάερὶ!. οπιπίπο ἱξιτατ Ὠδτιϊπὶ Ομ ϑουγαπι 6886 ἀδθεῖ, 
608 Ρὲγ 4808 οἰνίϊδιί ροίθπιϊθ ραγὶδ δϑί, ἴαπὶ ργίνγαῖοϑ, στη πιδρὶ- 
δἰταῖο8, ἴυπι ἰἰρας, ρδιίθτη ἀδθηΐψας εἰ τια]τυ ἀϊπ πὶ αυδτη]}} εξ, 
φαδρίδουηαυς ἰἔα οἷξ, δεἀ τἰοπ οι οογιπιόυεγα. πᾶτῃ δυὶ 4υΐ Ηἷδ Βο- 
ΠΟΤΟΙΩ ΒαΡιζυτη ἰαν!ἀ επί, δοάϊεϊοαβ ἰπίτίοπι [αοϊππε; αὶ Νὶ Ρτορῖον 
«χροὶ ]δολῖδιι δε χθαὶὶ δογὶθ ςοπίθπε 6886 ποἰπηξ. πηι δῖον εἰΐανα 
τοὶ ρυλ]ῖοας δαἀπιϊηϊεῖγαπάδε ἔοτπηδε, οππὶ 4086 Υἱάθπίοτ 6886 ἰπίοῦ 
46 ςοπίγασίαα ρατῖθ δχβευδηῖογ, οἱ ἀἰνίϊο εἴ τηπἰ πο, πὶ εἀϊητι 
δοΐεηι πὶ πἰμι δδὲ δοῖ δἀτηοάσπι εἴ ργογϑαϑ ραγνηπι. πᾶπὶ δὶ ἰοηρὸ 
Ῥτδεδίεϊ ραγᾷ δἰ διπιῖγα, οαπι ρατίδ ρεγϑρίοπε τη ο]ΐογα ποῖ τα] αἰΐεγα 
σΌπι ρεγίουϊο ἀϊπιίςαγο. συδρτορῖεγ οἰίαπι πὶ υἰγίπιε ργαοδίδηξ, 
δε ἰοποτι ἔεγε ποῦ ἐφοϊηηι: δὰ επίτη ραποὶ βυπῖ, οππὶ τυ ]εἰς 
φοπιραγαῖῖ. πἀπίγογβε ἰρίτατ ἱπ οταπὶραϑ ταὶ ρηθ]ΐςαα δαπιϊπίϑιγαπ δα 
[οταιίδ δε ἀἰοπαπι εἰ πιαταιοπαπι ῥσυϊποϊρία οἰ οᾶπβας πος πιοάο 686 
Βαρεηῖ. πιουδηῖ δυΐδθπι εἴ πιρίαηϊ γαῖ ραθ]οαα δάἀπηϊπἰοἴγαη ἄδο ἔοτ- 
τοδ8 ἰπἰογάπι ν, ἱπϊογάυπι ἄο]ο οἱ (αϊαεῖα, Υἱ, δυὶ δίαιϊπι δὴ ἱπη:0 
δηΐ Ῥοβίογίαθ υἱπὶ δἰξζεγεμῖεβ δὲ πδοδβϑιδἴθπι ἱπιροηθπῖεβ. πᾶπι ἀο- 
ἰὰ8 χυαοηπε ἀπρίεχ εδὲ. δἰχυδπάο επίπι ἀο]15 ργίπιαπι ποὶ δἄνοτγρα- 
τιογηπι υοϊυπίαϊς τοὶ ρῃ]ςας6 δάἀπιϊηἰϑιγαϊοποπι οοπιπιαίαπῖ, ἀοἰπήδ 
Ῥοδίεγίιδ 16 ἰπυτ8 μετ υἷπι τοπεηΐ. Ἔχει] ργδῖῖα τοπιρογίθυς 
ᾳυλάχίπρεπίαπι υἱγοπν ροΟραΪπηι ἀδοορογηπῖ, οατῃ ἀϊοεγεπὶ γερεπι 
Ῥδυβαγαπι μβεςπηίδπι δὰ Β6 ππὶ οὔπὶ 1,ἀςεάδοπι οη 115 διιδεθρίυτῃ 5. Ρ- 
Ῥεαϊταϊατγαπι; οαπὶ δαΐοτη ἴαΐδιτη ἀϊχίδδοηϊ, ταὶ ρπθ]οας δάπιϊπίσιγα- 
ἄοπομπι ρ6η68 86 Γοϊίπεγα σοπαρδηΐωγ. αἰϊσυδπάο ροϑίεδαιδαι ΔΡ 
ἱπὶτῖο βάοπι [δοεγαπὶ ἂς ρογϑυβϑογηπέ, 68 ἰξθγωπὶ ροδξετγίνδ ρογριδ- 
ἀδπάο δἀάαοιίδ εἰ {ΠΡ πιιθυϑ ἱπιρογαπῖ, ὃχ 119 Ἰρίτατγ φαδε ἀἸοῖα 5πηῖ, 
ἱπεο ]Πΐξογα Ἰἰσθὶ αἰπιρ οἶτον οπιπθ8 τοὶ μυΒ]ςδ6 δὐἀπιϊπἰ δίγαη δα ἴοτ- 
πιαϑ τιυϊδιϊοπί! 5, ἴαπααπὶ αὶ Ρυϑάδτι ἰοτίπῃαε τε] ϊδ, ε8δε ῥτόρο- 
δἷϊαο δἴαιια ορρογίιηδϑ, 

5. ἴπ ἀποφθοαθ δαΐοτα γαῖ ραβ]ϊοας δἀπιϊηἰσῖγαπ δε βέπογα 
ὁροτῖθϊ πο9 εχ ᾿ΐ5 ραγιϊεπῖεϑ δυθηία οοπϑίάδγατο. ἀδτποογαῖίδα ἰρὶ- 
ἴον πιπίδητοτ πιαχίιης ργορῖοῦ Β]απάοτγητπι Ροραὶ ἀποϊοτῃπι εἰ ἴδ- 
Υἷαπι ςοποϊοπαίογαπι ρεϊτυϊαηεἶῖδπι. πᾶπὶ ραι τἰπι Ἰοσιρίεἴο8 ρτίναῖϊτη 
ΔΙ απιηἰϊθ Οπογϑηο8 608 οοἶτγε εἴ οοπερίγαγε ἰαοίππι (σοης δῖ οπὶπι 
εἰ οοπί παρίτ νοὶ ἰμϊταϊοἰδοῖπιοϑ οοπιπιαπὶϑ πιθῖα8), ραγιΐπι οοπιπιαπὶ- 
ἴον τιπἰ τυ ἀΐποπι ἰπ 608 ἱποίδηῖεβ, δἴχιθ μος ἴπ πηι εἶδ φαΐ 1ΐδ 
εὐθπῖγο υἱάθαϊ. παιη διϊαπι ἰπ ὁ πιαϊαῖα ἀεπιοογαῖία οϑὲ Ἄθχουι δητῖ- 
Βπε 'π δὰ ἱτπρτγοθίφ ρορι]! ἀποιοτῖραδ: ποθ 68. δπΐτη ςοἰνεγιηι. εἰ 
ἈΒοάϊ: σρεπἀξιπι δπῖμν πη] ΠΡ 8 ΡΟρα]αγοδ σοποϊοπαίοτεδ ργῶερ6- 
ῬΒδηΐ, δὲ {γί γετηίηπν ργαθίςοιθ ποῖ ρογϑοίνεγε υθίαραπῖ; 1} δαΐοπι 
ἰαάίεϊοτηπι ρτανίατα, 4π8ὲ οχ ἰοβδ, πἰδὶ παυϊξαγοπε, δγαπὶ δ δἰ τατί, 
παδῖυ οοδοῖϊ ϑυηΐ οοἰτίοπα [ἀοῖα ΡΟρα]ὶ ροϊοητίαπι δυθτῖογο. ἤογα- 
εἶθδε χαοχιδ ορϑϑ ρορη] ἰτγαοίδα οἱ ἀἰβϑοὶρδίαε δπηῖ, δἰαιἷπι ροβὲ 
οο]ουΐαπι εο Ὁ ΔΊΝ δα οι θα τΐδϑατα, οὰ]ρα ρορυ]αγίαπι εἰ ᾿θυϊπτα 
ΟΡΆΪ ἀποιογοτη : οαπὶ οηΐπὶ ΒΟΡ1]68 ΔΡ [15 ἡπιατια δ ςεγθηιγ, εχ - 

ἵτθ 6 οἰνίϊαϊε οοδςῖ ὁυπῖ; ἀεῖπάε ααΐ εἰδοῖί [αδγαπξ, ἰπ πητπὶ οοπάα- 
οἵδε δὲ οομέγαοιϑ σορΠ8, ἰπ οἰ ν᾽ ἰδῖοτα Ὁ χη] ἶο γουετεὶ ἀθιποςογαιίδπι 
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δαδϊυϊοταπε. δἰτα τὸν οἕ πὸ Νερατία ογαξ ἀοπιοογδῖία, ἀϊδβο]αία εἰ 

δοηνοαΐδα οϑὲ : ἤδη ῬΟΡΌΪ ἀυοίοτοθ, αἰ Ῥοπὰ ρτἰνδίογυμν ρῃβ ϊοαγε 

Ῥοϑδθηΐ, πιι]ῖοϑ πο 11685 6 οἰν ϊαῖθ Ἐχιογιπ: παγυηῖ, Ὡδααε 60 ἄοπος 

τηδρπῦπι ΘΧϑ.} πὶ ΠΌΠΙΕΓΟΩ [δοογαηῖ; ἢ{Π1 δυΐοτα ἴῃ οἰν ἰαΐοπι ὉΡ 

Θχϑ]ο τουτὶ οὐρίεπῖοϑ εἰρηΐθ ο0}]1ατ|8 ρορυϊι δηρεγαγαηῖ εἰ οἹὶ- 

1305 ξατοίαπι οὁχ ἀρταοογαδῖῖα θοογαηῖ. ἰάδιπ ροῖτο δ Οὐυπιῖδ δοοίάϊε; 

406 ἱπ Ὥτβε ἀθπιοοτγαῖϊθπι ΤΑ Ραϑγο ἢ 5 Τυπάϊται ἀεἰεν!!. δῖψυβ 
ἴπ αἱτια ἴδετε οἰ τα: 9, 81 χιΐθ ἀπί πιλάνογίεγε οἱ οοηϑίάθγαγο Ὑδ]ϊ, 

τογῖτα ῬΌΡ]Ἰοαττιπι σΟμγθγϑίοηθϑ οἵ πιυϊαῖοποα πος δοάεπι πιοάο 

βετὶ υἱάογε μοδϑῖξ. ἱπίθγάυτῃ δηΐπι αἴ ἃ ρορυΐο ρταιίδια ἰπθαπῖ, ποὸ- 

ΒΠΙδ 5 ἱπίαγίατα ἱπίδγθηϊοθ δεὸ9 δά οοπϑεποίοιίεπν οἱ οοἰτοποιι ἴα- 

ἐἰεπάδαι προ! ]απτ, ἄσπι ἀπὶ δογαπι Ῥόοπα ἰερὶβπα δργδγίϊ5 ρορυὶο 
ἀϊνϊάπηϊ Βοπογαπιαπα δοχυδίίοπετη ἱπάποιιηξ, ἃν ν βοιρ 118 ἀποιΐο- 

πἰὶραϑ ταππϑγωη ρυ δ] σογαπι Ἔχ μδανίαπι; ἱπξεγάστι [αἰδ5 οὐϊτοϊπι] τ 

ἐπ ἰαάϊοῖαπν δἀάδαςκηῖες δὲ ἴῃ ἰην! ἀἴαπι νοσᾶπῖοϑ, υἱ ἀἰνίτυπὶ Τοτία- 

πλ9 εἴ δου] ταῖο5 τοὶ [δπη!]ἰαγὶς ρα ]ϊοαγα μοϑβίηϊ. ργίϑοίδ ρόγγο (διη- 
Ροτίραε οὔπι ἰάειπ ρορη]ΐ ἀυοῖοτ ἤεγεξ δὲ ἱπιρεγαῖογ, ἀδιποογαιῖα ἰπ 
Ἐγταπηϊάεπι τϑγιθραῖυγ: ἔεγθ θη ρἰογίψα ἰγγαππὶ δυϊαυΐ ἐκ ρο- 

10 Ρη} ἀποϊοτῖδυ9 ἔδοιὶ φαπε. οδῦδα δυΐθτα 4ιδπιογοαι ἴαπο υϊάεπι 
[-: βεγεῖ, πυῃς Υ8γοὸ ποῇ ἴἴθιῃ, οϑὲ φῃοά ρορυ]ὶ ἀυοσίοτεϑ δγαπὶ 6χ. 
πΏπΙΘΓΟ δοτοπι 4υΐ ργαεεγδηῖ δχθτγοίϊοϊ φυΐφιθ γοπὶ πα] άγετο δά- 
τοϊοἰϑιγαθαηῖ, ποπάϊπι δῖα δἰοφιθηῖοβ δγαπί, πῦης διιΐθπι ἀγῖθ 
ἀϊοοπάϊ ργοραξαῖα, φυὶ ἀΐοθβπάο ναἰεηῖ, ρορυ]ο φυϊάεπι ργδεϑιηὶ 
δαπιαῦδ οοποϊοπαπάο πιοάεοίδπιωγ: 864 ργορίογοα φυοα 5πῖ ἱπιρε- 
τῖτὶ τογαπι μ᾿ Ποαγηπι, πο το πίοΓ τα 8 πονᾶϑ Π6απ6 γαὶ ρυθ 1088 
δαἀπιϊηϊοιγαπάδϑ ἔοττηδπὶ οοπαπατ ππππιυΐαγα, πἰϑὶ δἰ δὶ ἰδυτῖθι φυὶρ - 
Ρίδιη ἴα16 τεπίδτυτα δεῖ, δχϑίδιθραηὶ δαϊθπι ᾿ἰγγϑηπῖ θα δηξεα τηδρὶϑ 
ἀπᾶπι παπο, δὲ 4υΐα πιᾶρπᾶ ἱπιρεγία σογεῖα ἢοπιπίρυ πιαπάαραπίωτ 
ἃς ἰγαἀεραπίατ, οἱ ΜΙΙεἰὶ τγγαππὶθ ὁχ ρυγίδπία [οῖα δϑὲ (τα ἰξατυπι 
επίπι δὲ πιδρθδττιπι Γεγπ πὶ ΡῈπ 685 ργγίαπὶῃ ροϊοδίαϑ δγαὶ), εἰ ργδεῖε- 

30 τε ηπίᾶ ἴὰπο ὌΓΡ6Θ ΠΟ Θγβηὶ πιᾶρη86, δε ΡοΟραΪπ9 ἱμ δρτὶϑ ςοτι- 
τπογϑραΐασ, ἰπ ὀρογῖθυϑ γυϑιϊοἷδ οσσυραῖυδ: ᾿ςοἶτοο ρορυ]ο ῥγαείεοιὶ, 
οὔπι 65686ηΐ Υἱγὶ χη 1ΠἸἴῶτα5 οἱ ΡῈ Π]Πςο 51, ἐγ ταππίθπη ὁσουρδΡαπε. οπι- 
ποθ δυῖοπι ἤος (δοίερδηϊ, φιοά 86 ροραΐῃ9 εἰβ ἐτεἀϊάεγαϊ εἴ οοτι- 
τοϊδεγαῖ. βάδην ροῖτὸ υἱ εἷ5 μαρδγεὶ ροριιίυβ, ἐβδοίερδηξ ἐἰπιιοϊτἰδα 
4685 11} σαπι ἀϊνιπΡτι8 ρογοραηξ, αἱ Ρ οἰδίγαϊυ8 ΑἸΒ6πὶ5 οτί ἀΐββθη- 
δἰοπθ ἱπέογ δανὰ εὲ Ρεήϊαοοβ ἃ ροραΐο Βἀε ἀΐβηυ8 Παρίϊτυ8 εϑῖ: εἵ 
ὙΒεδρεηΐς Νεραγίδ, ουπιὶ 5 ἸοουρΙ οεππι ρεοογὰ δὲ ἃτταεπῖβ δὰ υ- 
νἴατα ραϑοεπιίδ ἀερτεμ ει ἀϊεδεῖ δο ἱπραίαθεεῖ ; οἱ Πἰοπγδίαδ σὰιῃ 
ῬαρἈπαδῦπι εἴ σεῖοτοϑ Ἰοουρ]ἴθ8 δοουϑαγεὶ, ἀΐρπηε ἰγγαηπίἀε εχὶ- 
δἰἰπιδῖον δϑῖ, ργορῖεγ ἱπιιπι οἰ ἰα5 οὰπι 1119 δυϑοορία9 Βάετη δρυά ρο- 
Ραΐααιν οοπϑδοῦϊυ;, φαδϑὶ ρορυϊατγῖ9 ε686:, Αὲ δυΐοιπ εἰΐδτα πιπίδιϊο 
ἐχ ἀετηοογαιϊα ραϊγία εἰ ἀπίϊφτα πὶ πιαχίπιε πονᾶπι δὲ σερεπίοπι. 

30 βᾶπὰ ααΐδα8 ἱπ ἰοςὶβ πιδρδίταϊυϑ Ρ6Γ οἰοοξίοποπι ἀοίδγοπίυτ, ποῦ οχ 
οαπαῖθαδ, εἴ ρορυΐπα οἰἰξεπάι ἴὰ8 μαροῖ, ἐπ οἷ δπιθιἰοϑὶ μονηΐποϑ 
Οραΐο πϑϑεηϊαπῖες 60 γεῖη ἀδάυσυπὶ αἴ ροραΐος εἴτι ἑδραπι οἷϊ ἀγ- 
τα ἃς ἀοναίπυϑ. τϑιηδϊτῃ δυΐδτῃ ἢ ἱποοιῃπιοήϊ, δι ϊ ἢ6 Θοοὶ- 
ἄαϊ δαϊ αἱ ταΐπαϑ δοοϊἀαὶ, ἴῃ 60 ροϑίϊαπι δυΐ αἱ πιβρδιγαῖι5 ἃ τὐϊρα- 
αι ρῥτγοπηπιϊθηϊογ ας ἀεοϊαγαπίοτ, ποπ ἃ ρορηΐο νηΐνενδο. ἀεπιο- 
ςταίαττιπι ἰρίτυτ πυπιδϊϊοπεα (δα οπθπθδ ργορῖοξ μὰς οδι 585 Ἀπηϊ. 

6. ΟἸξαγολῖας δυΐθηὶ σοπιταυϊδηΐυγ ἀποραθ πιαχίπιθ τη οὐ 15 
ναΐὰθ ἱπ ργοπιρῖα ροϑίεῖ8, ὑπὸ φυίάοπι, δὶ ρᾷιοὶ ροϊεηῖεϑ εἴ τοὶ γης 
Β]ΐοδο οοπιροῖδδ τα ἰταάϊπὶ μία γίαπι ἱπέθγαμξ, φοϊνῖ8. δπΐπι δὲ ΐο 
ἄυχ ἰάοπεῦϑ δὰ ρτγαδεθυπάππι ρορπὶὸ: 564 ἰᾳπι Ἰμαχίπιθ, ουπὶ δοοῖ- 
ἀετὶς αἱ ἀπχ ἐσ ἰρβϑὰ οἱ ραγομίδ εχϑίδῖαϊ, φυετιδἀπιοάσπι ἴῃ Νάχο 

61, γεάαπιϊα, πὶ ροϑοτογίαν Ναχίογππι δἰΐαπι ἴγ γαππηϑ [υἷξ. Ἀδροὶ δυΐθτι 
εἴ ϑεάιἰοηΐα ργίποὶρίυτα Δ αἰ"Φ ργοίδοϊαχη αἰ ογοη το φασϑάαιπ, 
ἰσϊογάμπι δπΐπι ΔΡ ἱρδὶφ ἀϊνιρυ8, ποη ἰδ Ἰαπιθη φαΐ Ῥσουςοιὶ δπηῖ 
κὰ πιδρἰοϊταϊυ, παϑοίτητ οἱ ϊραγομῖαθ ἱπιθγιηϑ, ουτα ναὶ ὰς ρδμοὶ δπηὶ 
ἰϊ φαὶ ποποτγθϑ δήδριϊ δυπῖ, υἱ ΝΜαϑ51ὰ6 οἱ [ϑεγὶ εὲ Ἡδγδοὶθδα εἴ ἷπ 
ἰ᾿ἶδ ἀτρῖρυν δοοίἀϊτ, πᾶπὶ 4υΐ τηδρὶ δἰγαταππι ρατγιοῖροα ποῦ δγαμῖ, 
τεβηϑ πουδη 5 δ᾽ἰπἀποτυηῖ, ἀοποο ἱροὶ εἰΐατυ ραγίϊοιρεδ ἰαοιΐ θα, 
{τγαῖγθϑ φαϊάθπι πιδίογεβ παῖι ρτῖν8, ροϑιθτίαϑ Ὑ6ΓῸ ἔϊδγατε πιΐθοτθδ. 
Ὠοπ Θηΐη τηδρίεἰγδίννη ΟΡ ποπὶ 'π ποη πη] 15 Ἰοοἷδ ραῖος εἰ Αἰΐυϑ, 1π 

40 φυϊδυφάδιη ἔγαῖεγ πδία Ἰπδίουῦ δἰ παῖῃ τοΐπογ. δἴαπθ 1Π]ἰς χυϊάδπι τοὶ 
ῬυΡ]Ιοδ6 δάπιϊηἰδιγαιῖο οἰ νος ἰαοῖα δϑὲ, 1σεγὶ τογο ἴῃ ἀοπιοογαιίαιη 
δυροῖϊ: αἱ Ἡδγδοίεδε ἃ ραποίογιθυβ ροϊδητθπδ δά ϑρχοθηῖοϑ ἔγδηϑ- 
ἰδία εδὲ. πνυϊδία δἰΐδπ ὰ (πάρ ΟΠ ρϑυρ Βία οδὲ, φίλῃ Υἱτ ἱρφὶ Π]ποῖγοθ 
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80 πΟΡῖ]εε ἃ εἷε ἀϊοβοάϊθεεπε ργορίετεα χαρά ραπεὶ τεὶ ρυδίωι 
δἀπιϊηϊοιταιοηΐς ραγεεῖρει Ἔγαηῖ, εἰ φασπιδάτοοάιμι ἀϊοίππι εἰ ἡ 
Ῥαῖεσ πιδρίοἰγαϊαπι οθυ παρα, Β]ΪῸ5 ἃ τηαρίδίγαϊα ἐχοϊαἀ οραίος εἰ αὶ 
Ρίαγεϑ ἔγαῖγθα θγαπῖ, δοἰΪ βαῖα τπαχίηνο δάϊινδ οὰ πυρί εἰγαίως ραίεδει 
Πᾶτα οὔπὶ ρΟΡΌΪυ9 δο8 ἰμίες 8ὲ ἀϊδδὶ ἀθηΐει ἃς ἀϊδοογάδηξει οοσῦρα. 
δεῖ δἰασπε ὀρργεϑείϑδεϊ εἰ δχ ἐϊἸποίγίπτω υἱγογαμα Ὠθτηογο ἀσοεπ οὲ- 
Ρίδϑεῖ, ἱπιρεῖα ἔδοίο δο8 δβάοσγιθβ ῥγοἢϊρανὶ γογαπιηπς μοῦϊαι εὐ: 
αν ϑο Πἴαπα επἶπι εδὶ ἰὰ οἴπηε χυοὰ ἀϊφοοτάαι, εἰ Ετγιλεῖν τοζὰ 
Απάτοοϊ! ροςιετὶ» ΟἹ ξαγοβίαπι οδείπεηεῆνια, ρτίβοῖα [1110 ἑσταροῆραι, 
4αδινὶβ 68 4πδε δά τγεῖ ῬΌΡ]ΐοαπι ρογιίπεγεδὶ ὅθης Ργοςηγεγαὶ 
ἱπάϊξαθ (δγεην ἴδῃ ρορυϊον με Ρϑιοογαμι ἱπιρεγίο δυδίεοίας 
εϑϑεῖ, τοὶ ρυ ]ίςδε δἀπιϊηϊδέγδη δα ἰογπδπ πιαἰαυΐ, σα αἰδηῖασ δαῖεα 
οἰϊξαγοιίαε δἰϊδπι ἰρϑογαπα Ῥδαροιατα ροϊεητατι ουἶρα, σππὶ Ρτορίεν 
ςοπἰεπεϊοηΐβ οἰ ἀΐαπι Ρορυΐο μἱαπάϊαπτυτ ἀἴφυε ἀρδοηιδηΐαγ, ἀν 
δυΐειη ρορυϊδτῖβ Β]απαΐτια εοῖ, πθὰ, απδε ἴῃ ἰρεῖδ ρδαςὶς τοι δας 
γουττοτ, ἐχϑίδιϊς δηΐπι δα ἀυϑ Ρορυΐὶ ἀποῖοτ εἰ ρδῆς ἀΐϊολτι βικ- 
ἰδῖᾳν, οἰἰδτη οἱ Ρδιοὶ δάπιοάππι 5ἰπὶ φαΐθυ5 Β]δη ἀιδῖοτ. σεγθὶ ἐταῶι 
Αἰδεηΐς ἴῃ ἀγίρίπτα υἱγία Ομ αγίο!εβ νΐραϊς ἃς να] αἷς, ἄυπα τί ξίοια τί 
Ῥορυϊαγίῖογ Β]απαϊΐτον, δὲ ἴθ φαδάτγίηροπτὶο ΡΗγγηὶςναν εοάεπα πεοάρ. 
δἰϊετα, συ πὶ τΌγΡα6 οἵ ζαθοὶ ρορυ]ὶ μἰδαἀϊαπτογ δἰ αρεϑινίδηϊας ρενὰ 
ἀϊνιῖθς ἱϊπρογίαπι οΡεἰπδηῖοα; αἱ 1,ατίεθας εἰνίυτα οπϑέοάει, αὶ ρο- 
ἸμορἈγαςεα ἀϊξαπῖυγ ἃ αταθοῖβ, αία ἱρδοὶ ἃ ρ͵θθε 1 ροββαίογ, ρο- κα 
Ρυὶὶ ταγραπι οἱ ἴῃ ἤπλασα πιυϊεἰϊπἀϊα διὰ οοΐερδηξ, απο εἰἴδπ διὰ 
16 Οπηπῖρυ5 ΟἸ ρα ἰϊδ, ἰὰ φυΐθὰ8 Ὡοπ Ἀἱ Ἰαροποττιπι χπδρὶριαἴκπα 
ἴα Ἀδροπὶ δχ ἀιογιπα ΠΟΓΡΟσα δαὲ ογάΐπε βαπιπηΐαν ταδρίίγεῖοι, 
δεὰ πιδρὶσἰγαῖηϑ φυίάθπν ἅπαὶ ἂχ ἀτηρ] 8 οἱ πυρὶ ο οἰ θα8 δυὶ 90- 
ἀαἰἰτατινα8, γσογυτα αἰϊριιπῖ 605 δὲ πλ τεδ ἰονϊογὶϑ ἀγηλδίογας αὐ ρο- 
Ρυΐυ9 (φιοὰ ΑΡγαὶ σουιὶρίι), εἰ ἀθὶ τοῦτα πα ἀϊσαπ ἀξ ποι ρτβοροοὶ 
ἢ αὶ γαπὶ ΡΒ] σαπι δἀτοϊηἰϑέγαυξ. οο]δηῖθα δαΐταν ρορ υἷππι ἰσάϊείο- 
ται ρτγαίία γαὶ ρυθ] σας δάιηἰπίϑιγαπάδε ἰογιωδτν ἰὰ ἀειμοςτοδαα 
ςοπιιπυίδηῖ; αιοἢ εἰ Ποδο δε χυθε ἰη Ῥοπῖο δϑὲ ἀροίἀϊξ, ργβεῖε- 
τὰ οὐπὶ ΑἸ αὶ οἰϊζατοϊιίδηι δὰ ῥδῃείογθι ἐγαβαηξ: πᾶν χοὶ δδααδβ» 
ἴαῖοπι φαδογαηῖ, Δα Χ ]Πυπὶ ρΟρΡῸΪ δάνοοατθ διρίφαα βαοίσοεγο οοξαο- 
ἴατ, Βυπὶ διξοιη οἰ ρατο δα οοπυεγϑίρθεθ δεΐδτα οὐπὶ ραποὶ ροίεη- 
ἴε5, φαΐ τεῖπ ρυΒ]ςαπι πιοογαηΐωγ, Γαι διιδηὰ ἴδια! ἑαγεσι οσησατο- 
Ρϑεγυπὶ ἰηϊεπιρεγαηῖεγ τἰνοπάο. δξεπῖπα ἰαΐο8 μουιίκοο γεδα9 βουὶ 
δἴπάθπι, εἴ δὰξ ἱρϑὶ τγυδηηΐλδτν οσσῦύρδοϊ δαὶ δἰΐαπι ἰγγδῦπανω ρ8- 306 
τϑηϊ, γὐθαϑδιμοάμς Ηϊρραγίπα Ὠομγϑίαπι ϑυτγαςπεῖς, εἰ ἈτορἈὶ- 
ΡΟΙΪΪ φυϊάδπι οαἱ ποιπθη δγαὶ ΟἹ] εοϊίπιο, ΟΠ αἰ οἰἀδπδίσνα ἰσαολλϊποϑ ὶα 
ἀτγίεῖη δἀάυχίϊ, ἐοϑααε, οαπὶ Ὑδπίσδϑαϊ, ἰοςυρΙ εὔδυὁ ἰοΐδονος τεὰ- 
ἀϊάϊ! αἴφαε ἴῃ δὸ9 ἱποϊἰαυΐξ. εἴ ἴὰ Αδρίπα ἰ5 φυὶ πορξοϊζατα ᾿ἰἰυὰ φοοΐ 
δὰ Ομαγείεπι αἰτθθραὶ ροδαῖς, τοὶ ρυθ]ίςας δὐἀπιίεἰδιγαπάλε ἴοπθλα 
πνυῖατε σοῃαῖυς εδὲ ργορῖογ ἴθι οδαδαπι. ἰαϊεγάαπι ᾿φιϊατ αἰ αὶ 
τηούεγα οἴ πούδια οοπβηΐοτ, ἱπξετάαια Ῥδουπίαση ρῈ ΒΡ λοδτα [υγαβίετ, 
εχ 400 δαϊ Εἰ ἰμῖετ δὲ ἀϊϑοϊάδας εἰ ἀϊδοοτάαπ, αὶ αυΐ μἰ τεκι Ρε- 
Βδ]ίσατα ἀδρεοιίαηεῖδι δἀνογϑαυίαν εἰ τερπρτ πὶ; χαοά Λροϊϊοιιοε 
δοοίἀϊε, δἂπὶ ἤἴοο χιιὰα δϑὲ ἰῃ Ῥοπῖο. οοπβθηῖεπθ δυΐφθ οἱ οὐδ: 
δρίγδηϑ οἱ ξαγοιία ποπ ἴδοὶ]θ 6χ δὲ ἰρδὰ ἱπίδγί!, οαἱ τοὶ ἰμάϊωο δὲ ν 
ῬΒατγραογθπν γεὶ ρα ]οαε ἃ ἀποϊηἰδινατῖο : 11 ἐπὶτα οὐτὰ ραν βοὶ, 
ἴῃ ποντος ἀοτπίπδταπι ΟΡ απεπς, φυοπίαχι 56 ἱροὶ Βεῶδ βετνὶ μα 
γεγο ἐγδηρίίαῦ Ῥδυσοτατα ροϊοιιαῖα9, στα ἴῃ οἰ  ζαγο βίδα δἴετθαὶ 
οἰϊραγολίδτν ἰπϑογαης. μος δπΐετα δϑὲ, οὔπὶ δὰ ρδθσοϑ ςοπεζαζ τεὶ 
ΡαδΙΐοδο δαἀπιϊηἰεἰγαίϊοπε απ ἰ55ἰπιοταπι τπαρίσἔσαϊα τα ομβμεὶ μοὶ 
0} ϑαπὶ Ῥαγιϊοίροϑ, φυοὰ αἰηαπαπὰο ΕἸἀ6 δοοίἀϊξ. πῃ ἐπ τε 
ῬαΒ]οα ἃ ραυςῖςβ δερδιογίθυ5 δαἀτιϊπἰ δεγατεῖαγ, ρδαοῖ οὐνπίπο βεβανὶ 
δεπδίογος, εἴ αυὶα ρεγροϊαὶ δγαπί, ςὰπι δὐϑεὺϊ ποπαρηα, εἰ φῷ 
εἰδοῖίο δγαὶ ἀγιδθίδε ρτορτία θουτιῶψυς φυΐ 1δς εἄδβειβονε καὶ 
δϑιδιογαπι οἰ δοιίοηί δἰπι}19. ΑΣ βόγγο εἴϊδπαι 'π Βε]ϊο δὲ ἴῃ μδοε οδ αὶ 
ξΑτοίαγιτι πιπιδῖϊο, ἰπ Ρ6110 φιίΐάδιι, ἀυπι ργορίετεα φηοά 
βάδπι Βαρϑῃξ ϑιϑρβοῖαπι, τη! θεν οχῖετπί ςοξαυίοτ αἰ. τας ἐπα 
ἐχετοίϊον γα ἀδχίης, ἴο δαδρεηιπιεγο Ἐγγδηηο9 οὐδ οῖιαγ, φεεω- 
εἀπιοάμπι Οοτηιμὶ ΤΊ ΠΟ ρμδπ68, συοάοὶ ρητεν Πιοσίης, δὲ ἐδή ὁγ- 
Ὡδοτίαπι ἀδοϊδουπῖ, ἱπίεγάτιπι γ δ ΓῸ ἧμες σουῖὶ, οὔτ πα εἰσφάσινεο κεῖ 
ΡΡΗ δάἀιηϊη!ϑιγαϊοποπι ςοπιπιπηϊοδπὶ ργορίεγοα φαοὰ μεοῖθθ 
ΔΡεπὶ ροραΐο πἰὶ. ἴπ ρδοὲ δαΐθιη ρῥτορίεγεα φηοα ππαῖποὸ βάεα 

Ὧοπ ΒΑΡ δνῖ, σπδιοάίαπι σογροῦβ οχίθιτιῖφ πη θυ δὲ Ρεὐθεὶρε ἰδιες 
8098 τηϑάϊο ᾿γαάμπὶ οἱ ςοπυπταπὲ, 4ὺὶ Αι ἱπίονάππι Ὀετίδοφεβ μααῦ 
ἀοιμίηυϑ. υοὰ 1,ἀτίεϑαε δοοίαϊι Αἰευδαΐα δαμιὶδ ρεϊποῖραῦπαι ὁΡ- } 
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ἀπεπιίδηο, εἰ ΑὈγάϊ δοὰεϊδεῖθαν ἱπομιπιΐ; χααττιπι ππᾶ εγαξ δὰ 
4πδο [οἷς Ιρμίαιϊαθ. ογυίηγ δοῖοπι δεάϊτίοπει οἰΐαπι οχ δὸ φυοὰ 
δἰτἱ ἂν αἰϊιε ςοπιατνοἰΐοϑα ἱγδοϊεπίατγ εἰ νεχεπίογ, [8 ἱρδὶ5 φυὶ ἱδηρθ- 
τίατα Βαθεπῖ; οἱ ἐχ 60 4ποὰ ἐδοϊῖοβε ἰαοϊοπίῃγ ἃς οἰγοῦπιν ΘπίδηῸΓ 
ἐπ ποριμ5 δἰ ἴῃ δοιϊοηϊδος ἱπάϊοἰδ! θα8. τεγθὶ ξγαῖία εχ οδαθα πὰ- 
ΡαΙ; εεἀίπίοπεα, 4π85 δυῖς ἀϊχηππε, Ἰλπαπαπι εχ [οπίε πιαπδυδττιηξ, 
οἰϊκαγεἴδτν ροῖτοὸ Ἐτθῖγίαπϑοην, απδην ἐφαΐτεα ΟΡ ποραπῖ, Ὀίδρογα 
Φυδῖη} 1 ἃς ἀοϊενῖς, φιοά ἷπ παρ 15 ἰηϊατίδιη δοςερίϑ8εξ. δεάιτῖο τὲ 
δε Ἠδγαοίοδε Ἔχις, Ἔχ ἱπά τοδὶ! δεπιθηιία οτίδ δῖ; οἱ εἃ 408δο 
ὙΒοΡί, εχ εὸ 4ποὰ οὗ ογίτω θη δά! τθγὶ! ροσπδδ ἱποίδα φαϊάεπι 1189 
ἐεὰ πἰπιϊσ δοςογθα διπυρδίεδεπὶ ΕἸ γδοίθοηβεδ ρῥγὶποῖρε ἧς Ἐστγ- 

ὃ ἴοπε, ὙΒερδηὶ ἂς Ασομ: οοπίεπήάεγαπὶ δαἰὰν αἷμ ἱπἰτυϊοὶ δῖσαθ 
οὐϊΐο τ“υὸ ρετνίςεγυπι υἱ ἴῃ ἔοτο υἱμοῖαϑ πα πιο ἶδε δοιγπρογεῖατ, τοῦ]- 
ἴ.8 ἀεπίφας οἰϊξαγοϊίας χυΐδ πίιηΐβ ὀγαηὶ δᾶθνδε εἱ ἀοπιϊπογυμι ἱπ 
ἐότνοι ἱπιρετίϊ9 δίτ!]68, 8 αυϊδυράκπι τὸπὶ ρυ δ] ἴοδτω οονππιαπίϊετ δά- 
τοϊηἰσεγδη ΒῈ8, ἴδ] πὶ 58 ον ἴδ δορτο [εγοητίθυ:, ἰγδοῖδο εἰ ἀϊδοῖρα- 
ἴλε ϑυπῖ, σπεπιδτωθάπη 4π20 ἴῃ Οπίάο εἰ 4ῦδε ἱπ ΟΒῖο εγαὶ οἱϊ- 
ξατοβία, βηπὶ δυΐεπι εἰΐαδιι ΔὉ δνυθπιΐθ, ἴυτὰ εἷθ8 τοὶ ρα οδς δάτοὶ- 
εἰοιταιϊ πο πᾶς ΡΟ] τα ρρεϊἸαῖατ, ἔππὶ οἰ ξαγοβίαγυπι οοπιαναϊαιῖο- 
262, δάγυπὶ οπιπίππι βο  Ἰςεἰ ἰπ φυΐθῦθ Ἔχ οαπδὰ ἴῃ ογάΐπετι δεπαῖο- 
τῶτι οἱ ΠΌπΙ ΘΓΌπι ἰπἀϊσωπι ἀδογὶ ρεΐ σοπβη] δηάϊ εἴ ἰαάίοαπάϊ πιαπετγα 
[Ὀηξαπίυγ δἰΐίομαυε πιαρίοῖγαιυϑ ροεγαπί. Δ Ἔρ 6 ΠΌΤ ΘΓΟ οηΐπὶ απὶ ργῖπιο 

ιο [αἷξ οεπϑα8 ργδεβογρῖη ἂς ργδϑῆηίϊτιι εἰ δὰ ργαθβοηῖία ἴδιηροτα δο- 
«οταπιοάαϊαδ, αἱ ἴῃ οἰ ραγονα Ραπεὶ, ἴῃ ροϊ εἶα πιεὰϊ! πιαρ ταί 
οΡιίβεγε ροφβθηῖ, γεδαν ρῥγοθρεγίϑ εἰ δὰ γοϊππίαϊειι οἰνίατω Ππεηι,- 
δε νεῖ ργορῖεγ ρᾶσεπι γε] ργορίογ αἰΐατν δεουπάδη ἰογίθηαπι, σο- 
πρὶ οἱ δαοάετι τοὶ ἔδυ γία ἔδου δῖα θυ] το ταδΐοσα οοπϑα οἷπὶ 
Δεδιϊπιδη δε, [16 οἱ σινπαδ οτηπίωπι τοδριδιγδίηυπι εἶπε ραγιϊοῖρο 
βαίφιε τουϊδιῖο γεὶ ρα δ]ῖοας δἀπεϊπίεἰγαιοπία ἱπιοεγάαστα οσου τα φθ8- 
ἄδιη δοσοιϑίοπο εἰ βέπϑθμι [πρίοπὶς ἱπογεσαδηῖο εἰ ρδυ]αϊΐαι, ἱπίεγ- 
ἄππι εἰτὶπε. οἸ ψαγοβίαθ ἱριταν οοπγαγίαπταγ εἰν ἰδίεοαυς δεάιϊουϊ- 
Βε ἱδεϊαπίωγ δὲ βαείμδπὶ ργορῖοτ ἴ8 165 οδυδδ8. οπππίῃο δαΐοιῃ οἴαπι 
ἀοπιοςταιῖῖδα εἰ ΟἹ μαγομίδε ἱπίδγάμπι ἄς δ0Ο εἰαῖῃ ζγδάηις ἀεῖα- 
Ῥαῖδε χαϊξταηὶ ποῦ ἴω σοπέγαγῖας γεὶ ρυΒ] δα δἀτηϊπίδίγαπάδς ἔογπιαι, 
ϑεἃ ἴῃ δ88 Ππ8ε δοάεπι βέπογε σοππηθηῖηγ; Ὑϑγθὶ ργαϊΐα εχ ἀδαιο- 

30 Ογδίϊϊδ εἰ οἰ ξαγο εἰ ἰαοῖ}5 διὸ ἰορὶ τ πνὶν βυπὶ τεὶ ρα ϊοαα ἀἀπιϊηἰσῖγα- 
ἰοπον ἀοπιΐπαηῖθα, ἰὸς δὲ ἀπδε ἴῃ διδίξγιο παίαηιεθ ραυοοτγητ εἰ 
Ρορηΐϊὶϊ νεγιπηΐαγ, εἰ εχ δἷ} 11|ἀς.Ψ 

7. ἴα ατἰοιοογαῖίε ροτῖτο ϑεάϊίοπες εχοϊδίαος σεὶ χαΐα ρδῃςΐ 
Βοπογαπι δυπὶ ρατγιϊεῖρει; ᾳποὶ εἴϊλαν οἱϊραγε ίϑε πιόυόγε ἀϊοῖητα 
εεἴ, ιοπίαπι δτίβἰοογϑῖα φηοάατωπποάο εἷ1 οἰ Ἰραγοῖα. ἷπ αἴγϑαθα 
βπῖπι ρϑηοὶ ὁπηὶ 4μῖ ἱπερεγεπῖ, θη ἴδιλδη ρσορῖεγ εαπάετῃ γαῖ ρδηοὶ. 
ἤδτῃ υἱάδθαϊηγ δᾶπε ργορῖίεγεα αγϊδιοογδῖϊα 6866 οἰ Ἰβδγο μία. πος δαΐετη 
τϑαχίπια δυὐδηΐγα προθιδα δῖ, συτῃ Αἰ ααδηΐϊοδ δϑὲ πυπιογα8 Ποτηϊπαπι 
τραξπο8 δρίτὐϊυ9 γεγοπιϊππι 4αδεὶ τἰγίυϊα εἰ πα ϊοτα, πάθε ἰπεγτπὶ 

30 1υδοδάἀδεοιιοηε ἰὶ αὶ Ῥαγίβεπιδς ἀϊςεθδηΐητγ. ἐχ δἰ ται Πρὺ6 δηΐπι οὶ 
εγδηῖ; ατιο8 ουτὴ τρδηϊζεϑῖο σοτηρεγίεϑεπὶ τοὶ ρηΡ ΐοαο ἱποἀϊατί, δο8 
Τατοητιιαν τπἰϑεγυπῖ πη οοἰοπίαπι. νοὶ σππὶ ΔἸ φαΐ ἃ φυϊραθάδηι Βοηο- 
τιῖϊουι θα υἱγῖδ ἱσποτοίηϊα αἰδβοϊαπίυτ, αυὶ ἐρεῖ πιαρτὶ υἱγὶ οἷπὶ οἱ υἱτ- 
ταῖς ποαιΐπο ἱπίοτίογο, εἰ 1,.γεάπάὰοτ ἃ τορίθαβ. γοἱ ἐππὶ αἰ χαΐε δηΐπιο 
ἰὴ! ἃς τοδαδῖο βοὴ δδὲ βοῃογατι ραγίοαρδ, οἱ Οἰπδᾶο, εατὸ ἀΐοο 
"μ: Αροεϊαο γορπῦπῃ οδιϊπεπῖς οοδίους ἰαοῖα ἰη δ ραγιαῖδϑ πηροῖαπι 
ἐοἷδ. ργδεΐογεδ οὐπὶ δ]11 τῆᾶξτ εροϑίδῖα ργοπιποηίογ, Αἰτΐ υὰ]ὰς πη 

Ἰοοαρ]εῖοο εἰ οορίοεἰ; φησὰ πιαχίπιε ἴῃ Β6}}18 Ἀογὶ 8016}. δοοίάϊξ δα.- 
πὶ δἴϊδηι ἣος Ἰ,ἀοεάδοπιοπα δα Βοὶ ητι Μεδρδυίΐδουπι; ἰάαας ἐκ 

4307 Τγγίδεὶ ροοβϑὶ, χηδὲ Ἑυπογηΐα ἀρρε]διογ, οοβπόθοογε ἰἰοθῖ: στε 
δὐΐπὶ χαΐάατα ργορίογ ΡΒ δ᾽ απη ταὶ [πὶ ϊατῖθ δρυΐ ργοπιγθηίηγ, 
Ῥοειαϊαρβαπὶ υἱ δρτὶ νἱεϊεπα ἀϊνίἀεγοπίας Βοποτοπιαας δοσαδίο Άε- 
τεῖ. ργδεῖεγδ εἰ ααἷβ πιδβη οἱϊ, εἰ φαὶ τιδῖου δἴϊαπι βονΐ ροφϊξ, τς 
πῆῦι εἰ φΦο]09 ταὶ ρῃβ δ ργδεοῖϊ δῖαῃς ἱτωρεγεῖ; χσποτραάπιο στα 
1,μκοεάδειπους υἱάοῖητ Ῥαδῃφδηῖα, φυΐ Ἀε11ο0 Ῥεγδῖοο δχεγοῖταὶ ργδο- 
(αἱ, εἰ (γι δαρὶπε Ηδπμο. σοηνεϊαπίαν δαΐοπι εἰ ἱπίογθαπε πναχίτθ 
ἐππὸ ΡΟ  πἴλ6 ἴυπι ατἰδοσγαῖῖας, ργορίεγεα απο ἰπ ἶρβα γεὶ ρῃ]ῖςας 
φἀπιϊπὶριγδοης ἴῃ ΘΠ βαϊγ ἃς ταϊρτοίοτγ, ρυἰποὶρίππι δηΐετω δῖφυθ 
οσῖξο μαΐυδ πιδ]: δον φηοά ποὺ Βεπδ τἰϊχίδε εἰ οοπίαποῖδε δηπηὶ ἧι 
ΡΦἰμἶα αυΐϊάοπι ἀεπιοοτγαῖϊα δἰ οἱ ραγο βία, ἴῃ ἀγίδιοογαιίδ γετὸ ᾿δες 

τὸ ἄπο εἰ νἱγίυε, 94 Ἰδες ἀπο πραχίπια, ἀπὸ δπῖεπι ἀΐοο ρορηϊὶ εἰ 
Ῥδπςογατω ἐπηροτγίαπι. δος οπῖτα εἰ Ροἰ εἶδ εἰ τπαΐϊδς εχ 4 δ 
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αἰ διοςγαῖίας ἀϊσαπεατ ἰπίεν 80 πιίδεετε οοπαπῖογ. πᾶσα δἰ δίοογδ δα 
ἃ ροἰϊεΐβ συδς ποπιϊθαπίυγ πος ἀἰεταπι, εἰ ρτορῖετ μδπς οδύεδπι 
δδυτιπὶ ἰΐδε ϑπὶ πιΐποϑ Αγπιδε ταϊπαδαας ρεγπαπεπῖοα, δἰΐδα οἰδϑὶ- 
Ἰίογεβ εἴ ρειτωδπεηζίογεθ: 685 επὶπι υδε ππδρὶ9 δὰ οἱἱραγοξίϑην ἰη- 
εἰϊπαπὶ δὲ ργορεηάεῃξ, δυϊδιοςγωιίαφ δρρε[]δωὶ, φοδα πιδρίε δὰ τα - 
ταάϊπεπι, ρο  τδθ. χοοοῖγοα ἴ.]68 ΔἸἰδγαπι οπιπΐυπι δηπὶ δ ΔΒ: ΠἸϑϑίσηδς. 
ἤδαὶ εἰ ηποά παϊπεγο ϑυρεταῖ, ροϊεπιϊα8 εδῖ; οἱ Ἐοπηΐπδε ουπὶ δο- 
4π4]ε8 ραγῖεϑ οδιϊποπῖ, δεφαίοσε δπΐτθο δυπὶ τηλείδηθε ργδεδεπ τεῖ 
ΡυΒ]ςας οἰδία σοπίοηϊ!. Ἰοοσπρίεϊεβ δαῖεπν, δἱ ταὶ ρυθ]ῖοδο δάἀπιϊηὶ- 
δίγαπ ἄδο ἔογπια Ἔαρος  ]θπίδηι ἰαγρίαιον, δια ἀΐπτο δυστα δὰ σοπίυτμο- 
Ἰίοφα ἰβοΐπογα εἰ ουρίἀϊϊαῖος ἱπιπιοἀεγαῖδα δἴᾳπο ἱπί 5185 σοηεταπ, 
Οπνπῖπο ἴῃ αἰγαπιςῶπαπο ρδγίεϊη ταὶ ρυ δ ]ΐςδα δἀπιϊηἰοἴγαη ἀδς γαῖΐο 
ἰμο!παγῖϊ, ἵπ δὰπε ἰγωἀποϊϊογ, πίγασιε ἰὰ ηποὰ ῥγορτίε δύππι οὶ 
δι ρ]!βοαηῖς δίαθε δυρεπῖθ, τειθὶ ρταιΐα ρο  ἶα φαίάεπι ἰπ ἀδπιο- 
ογδιΐαπι, δυιδοογαῖϊα υθγὸ ἴῃ ΟἹ ραγο ἴον ; δαὶ ἰπ οοπίγατίδο, νοὶ 
οδῦ88 διδιοογαιῖα σαί άθτῃ ἰῃ ἀδτηοογαίίατ (ηδων φυοτητο το ἰδτιϊ- 
Ἰἰατί9 δπραοιίον εἴ, ἴδπαπαπι ἰιϊαγίαπι ἀςοὶρίοπῖει, τοῖι ΡΟΡ] οαπι 
τγαδαπὶ ἴῃ σοπίγατγί απ), ΡΟ τας σεγο ἴῃ οἱ ραγοίαπν. ἰά ἐπῶν 8ο  πτν 
Ρεγπιδῦθη δε εἴ βτιπητι, συοἀ εχ ἀϊρηίϊαϊα ἀδαπ8}6 δε εἴ ρεγῦ 4ποὰ 
88 οηἰηας οΡτίπετε Ἰϊοεῖ. Ἔυθηΐ δυΐθπι ἰά φποά ἀϊοῖαπι 6δὲ Τ᾽ τί, 
δπὶ αυἷδ τιλρίδιγαῖπ ἀείογεθδηϊυσ οχ διιρ]ογε εἰ πιαΐογε ςεηβΌ, 
τεῦ δὰ δηριιβίϊογειι δὲ τπυΐϊπογε τοάἀδοϊᾳ εοῖ, εἰ ἴϊα δὰ ρίαγει πιδρὶ- 
εἰγαῖαϑ. ἰδ Ὑογὸ ργορίεγοα συοὰ πο0}}166 ἰοϊϊαν 20}} ὙΒυγ ἐποὶς 
δαγὸδ ργδεῖογ ἰδβϑι σοετμεγδηῖ εἰ ροφϊἀερδπὶ (πην δογῶπι γεὶ ρα- 
Βίϊοας δάἀπιϊπίβιγαπάδο γαϊΐο ὄγαὶ ρἷπε πἰιπῖο οἱ γαγοβίοα; δἴψας ἴο- 
εἶγοο ἔφοῖ]ε ροϊεγαηὶ δυρεγίογα οπιηΐα μάθετε δἱ ἱπηπιθπδδδ δἴσθα 
ἱπιπιοάετγαῖδ ρει 55] ρᾶγαγθ), ρορυΐαϑ ἴῃ Β6}10 ὀχεγοϊϊδία ουϑῖο 118 
εἰ ργδειὶ ἀἴϊ8 δογῶτη ροϊοπιϊογ δὸ δῃροτγῖίος δυδϑῖῖ, ἀοβες ἰΐ οπιθεβ αηὶ 
ΡΙυτα ροδβοϊθβϑηὶ δρτίβ οαβδεγαωξ. ῥγδεῖογθα χαοπίαπν οἵππδα τεὶ 
ΡαΡΙίςας δἀπιϊπὶοιγαηάδες ἔοττοδθ γιεϊοογαῖίοδε δυηξ οἱ ξαγο ίςδε, 
τπρρὶθϑ ὁοἰεηϊ εἰ ροδδιπὶ ποΡΊΪεε ἱπεπιο εγαῖδϑ ορεθ ρ6Γ ἱπιιιτίδηα οἱ δὲ 
σοιρδγαγα, οἱ ᾿,δοϑάδοπιοης ταὶ [απι] αι (δευϊδῖο8 δὰ ραποοϑ ρογ- 
υδοΐαπε; δὲ ποθ δον Ἰἰοδὶ τπραρὶς φαϊς φαϊὰ θεὲ ἴδετε, εἰ δἴβηϊιδετα 
'σοῖα 4υο0 γεϊϊπὶ σοπίγαβογα. φοδρτορῖεγ εἰ ᾿οογογῦπι οἰνῖταν ἰπε γῆς 
εχ δἴβυϊξαιϊε οὰπὶ Ὠϊοπγεῖο οοπίγαςῖδ; φαοὰ πεχῃς ἰῃ ἀεπιοογαῖϊα 
οοπερίδεεῖ, πεπο ἰῃ αιϊδιοϊγαῖία βὲπε ταϊχίδ ἃς τοπιρεγαῖδ. τπρχίπιδ 
δυΐοηι δι εἰοογαιῖδο ἰοϊδηῖευ δ οοουϊῖς τηυϊδηπίατ, ἰζὰ αἱ ποι 86 πϊἴα- 
αν πιπῖλτο, ηηΐα ῥδηϊαϊίπι ἀἰδβοἸνβοίηγ; φυοὰ πίνετε ἀε οπμηΐθην 
τεῖ ρυβ]οας δαἀπηιπίδιγβηδε ἰοστηῖφ δηῖε ἀϊοῖττ δεῖ, τοπτδιίϊοππτι 
ςδηθ8πι 68:6 ρΦΓΥΣ ΠΕΡΙ βοΓα. συτω δπΐτ δἰ αυϊὰ δοταπι αιᾶς δὰ τοῖα 
Ρυβ]ΐοαπε ρεγίποηξ ρτγοϊοἴυπε ἃς ἀφδεττιηῖ, ροεῖδα εἰΐοπι αἰ πὰ ρδυΐο 
τοῖο ἰβοῆϊεην πιουθηῖ, ἄοπεο οπιθθῖς ογάϊμεπι δίας ογηδίυνϊα γεὶ 
ΡΌΡ]Ιοδς οοπαααιατγίπί. δυθοΐϊ ρόστο μος εἰΐαπι ἰπ Τατίογαπι τοὶ 
ΡΟΝ] ῖολς δά πιηηβειγδίοπς, πδπὶ σπτ ἰεχ δεϑεῖ η6 4αΐδ ῥγαεῖον εὐϑεῖ 
ἐχογοϊτπίφῃο μγαθεδϑεῖ πἰδὶ απίπαποπηῖο ἰμςεστοῖθθο, ἰνεπ ες φαΐ άδπι 
δε ]ΠἸοοϑἱ πδίαγα πδοπηαπα γαὶ πα] τατὶϑ ςοηϑϑοιὶ, οἱ δραὰ οπεϊοάϊα- 
ΤΠ; ρτδοϑὶ ἀϊογυτηασε τη αἰ εἶϊο ἀϊποιαν Βοπαπι ἐχῖ δε πηδιίοη ἐπὶ ἃς υἰσιαιῖο 
ορίπιοποῖα πδοιΐ, ςεοπιοτηρίϊο 116 φαὶ τευ ξογεπ ἀΐδ Ἔγδοὶ ργδθροιϊ, 
εἴ ρυϊδληϊεϑ ίοτε αἱ φῃοὰ Βαδερδηὶ ἴθ δοΐιηο δος ΟὈ πη δγεπῖ, δο8- 
48ε ψ ἰδ ορυίΐδπι γε σοπαγθηΐηγ σοπηρτγίπεγοξ εἰ σοογοδγθηῖ, 
Βδης Ἰεδτα βίρες τοἴνεγε οοπδῖΐ σαὶ, ἰβάεπι αἰ Ἰίςεγεὶ ρεγρεῖαο 
Ῥτγδεῖσταπι ορίϊπετε Ἂχογοϊξαϊχαε ργαδεϑεα, οὔατα ρορυΐοτι υἱδογες 
δἷδὶ ᾿ἱρδηῖοτ δυΓγαρίαγατι. τοαρὶοἰγαϊαθ ἀπΐθι δὲ ρτίποῖρες Ὀἷδ τὸ- 
Βης ργαείεοϊί, φοὶ σγτορη] (μος εδὲ ςοπϑαϊδῖοτεθ δεὰ ΘΟ] τ) 
ἀϊοοραπῖητ, ρυϊπεπι δἀνογδαγὶ εἰ ορυίΐοτῃ γα οοπαῖὶ, δά ἀυςτὶ δαηὶ 
Ῥοβῖεα αἱ ΔΡ ἱποερῖο ἀοδίδίεγεαὶ εἰ φαϊεϑοετοηῖ, οχἰδιἰπηδαϊος ἴο γα 
 ἴἰ δας ἰεξε δ δῖα οεΐεγδπι γοῖ ρυβίΐοας δάπιϊ πἰεἰγαιϊοπετο ἐπ 
ἴοοο τβαπεγο δἰμγεηξ. ροεῖδα σατο οὰπι 4[ 9 γεβαν ἰπ τα ρυβ]οα 
τδηϊαιῖς εἰ πιουοτὶ οοορεῖφ ργοβίμεγε υϑἰϊοηξ, πὐμ1} Ῥγοίδοθγαμε ηῖ- 
μἰϊφαα δοβθοηιὶ δαμὶ, δε τοῖα ογὰο τοὶ ριβ]οδς δἀτηϊηϊἰγαπὰδε ἴῃ 
ἀγηαεῖαι ἐογῶτ σαὶ τοὸ πουῶϑ πιο ἤτπει τουϊδῖω δεῖ. Οπιποῦ 
δυΐοπι ταὶ μι] σας δἀποϊηϊεἴγοπδο ἔογπιαε ἔγδηρτπίαν δῖαας ἰηξε- 
γϑυηΐ πιοάο δα 46 δὲ ἃ οδηδῖε ἰπίεγηΐθ, το ἄο εχιγ πδεοῦ εἴ δ ςδῃϑὶθ 
εχιογηΐθ. ἃ ςδυδὶϑ ἱπιοσηΐδ, σα πὶ δο ἀΠἰοηε8 Ἔχοϊ πῖον; ΔΡ Ἔχϊεγηῖΐρ, 
φὕτη υἱοΐπα εἰ ργορίηαηδ οεῖ τεὶ μυ}]ΐςας δἀπιϊηἰοῖταπ δε ἴογπνα οὐπ- 
τταγίδ, δαὶ ἴοπξε ἀλεῖκι φαίἀετα ἿΝ ἐεεὰ εεἰ ροῖϊεῃϑ εἰ οορὶΐε ἱποιγηοία; 
4υοά δοεΐάεβραι Αἰβεηϊεποῖραθ εἰ 1,δοοἀδειποηϊίο ρεϊπειραῖοπι ὅτδο- 
εἶδα ΟΡ ποδεῖθαν: πᾶπὶ ΑἸ εοΐειθον φοΐδει ρίας οὔφετολίκο τ0}1ς- 

ῬΡρΡΡ 
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Βεαδξ, ᾿βοοπθθ γεγο ἀεημοογδῖδδ, ππάς ἰρίτατ τοῖ ρυ δ] οδ 6 δἀπιίηΐ- 
εἰσαπάδο [ογπιάγηαι πιπιαϊίομ 8 οἱ δε οη.69 οτἱδπῖατγ, ίατο ἀϊεῖππι 661. 

8. Ὧες 96ἰυῖς δυΐθτι εἰ οπιηΐια γεὶ ρα ]οας δαἀπιϊηϊοιγαπῆδε 
ἔοττπαγπι σοτππιπηΐτετ εἴ ππίιϑοιίιαας βεράγαιῖπι σΟΠ86ατ6 8 εϑὲ 
οἱ ἀϊοδαια8. ρτίπιηπι ἐρίτιγ ρογορίσυυπι αϑῖ, δὶ δὰ 4φαδδ δασὶ ρογηΐ- 
οἷοβϑὰ δο ρεϑβείεγα γόὶ ρΌ ΡΒ ἰοδα δάιπιἰϑιγαπάδα ἔοστηῖδ ἔθ Π δα μλι18., δ 
4θοσαε πορΐ8 6896 ποῖδ 4186 δπηὶ Ηἶδ 98[πιαγίβ. σοπίγαγίοταπι επῖιῃ 

30 δἴβοιεπιὶα ϑππηὶ σοπίγαγια: δἱ ἱπίθυο 86 ρεγηίοἶθϑ δα] τὶ σοπιγαγία 
681. ἴῃ ταὶ ρΈΒ]οδ6 ἰρίτων αὐπιϊπίϑιγαυ ἄδα ἰογπιΐϑ βὲπε τατιρογδῖῖϑ 
οὔτε υἱάδη ἀππι 91}, οἱ φυϊὰ αἰλιά, ᾿ς φαϊὰ οἶνε5 οοπέγα ἰερδα ἰδοίδηξ, 
ἴπαι χπαχίπιε οανεμάτιη πὸ ἰά φποὰ ραγνυπι εοῖ περ! βαῖατ πετε ἱπ 
Τὰ Ῥᾶγνὰ ρευςεῖυγ. ΟΟσΟΌ]16 δηΐπι 86ΓΡῚΣ ἃς 86 ἱπείπυδὶ ἰοριπι νἱο- 
Ἰδπάδγαπι δίψιβ ἰπϑιαϊοταιη εἰν ϊα8. Ὁ δ ΡΠ β 6 πάοττιπν οοπϑυείμάο, 

Ἔπιδήτιοάιιπι δου [ἀἴ68 τοὶ [ἀπ] ]!ἀγὶ8 ρᾶτνὶ δυπιρῖιδ χα μδυγίπηξ, 
δὶ 986 06 βδπῆ. πο δρρδγεῖ δυΐθπι σοτηπιιϊαῖο, αιΐα πὸ Ρτοίιηαὶ- 
ἔατ Ὀπίγεγοα: ἀδοὶ βὴἘΓ δπὶπὶ Ὁ [18 τε τπδηϑ8 ἰάπαιᾶπι ἴα]δο 4υ0- 
ἄδτα ὁ]]ορίϑιπο; οὐϊιϑιποάϊ δὲ δορ ἰδία ταιΐο “δἰ ἀπυταφυΐοαπθ 
Ῥατυῦτη δὲ, ἐγροὸ εἰ οπιηΐα." πος δυΐδπὶ δϑὲ αἱ δἰξ γϑγιπι, εβὲ αἵ ποῦ 
4ἴ1, τοῖππι δηΐπὶ εἴ οπππΐα ποὺ ϑῃπι ρᾶγνα, δεὴ εχ ρᾶγνὶ9 οοπιρο- 
παηΐατ, πυῖο ἰρίταγ ργίπεῖρίο βἰδεῖπι ορροπθπάδ ουδιοάϊα εἴ σδιῖο 
δεῖ. ἀείμαο ἰδ χυδε οΔ} 146 οἱ οδρξΐοδο δά πιπ]εἰϊτυ ἀΐποῖτι [8]] 6 π ἀπὸ 

130δοοιραεφ δῆς, πάθο μαροτὶ ποη ἀερεῖ: δ᾽ ἔδοιίϑ δπὶσν γεἀαγριπηον 
ἃς το[εϊϊππϊαν. 408}658 δυῖοπι ἀϊςσαπιη9 04111885 εἰ γι βεῖοϑαϑ τοὶ ρα- 
Ὀ]ΐςαα δαάπιϊηἰεἰταιϊοπηπι οαριίοπαβ, δηῖδ αϊοῖιιμη 6δῖ. ργδδῖθγθα ἰῃ- 
τ6]]ΠἸραηάτιπι εϑὲ ποππη] 5 πο δοί πιὰ δυιδιοογαταϑ νθγηιη δἰΐδτη ο]1- 
κυρ ήω τάᾶποτο πὸπ ποιὰ καῖ !ο5. δὲ ταῖδο οἷπὲ ταὶ βρη] ςαθ δάπι- 
Ὠἰδέγαοη 65, δε αποΐ ᾿ΐ πὶ πυρί πἔγατϊι οἵ ἐπ ρογία οδιίποηξ γθοῖδ 
86 βετγππῖ ἴπτῃ αὐνογους δὸ5 αἱ απ οχίγα τοὶ μ᾽ 1οδ6 δήπιϊηϊοῖγα- 
ἴἤοποπι, ἵπτὶ αὐνουσις δὸ5 απὶ ταὶ ΡῈ ἴσατη φοΥππη απο δάτηϊηὶ- 
δἴγαπε, ποπ ἱπίργοπεα ἰΐς σαὶ τοὶ ραθἰτοδο αὐἰπεηϊδεγαιοηΐθ ποὸπ ἐπηΐϊ 
Ῥατιϊοῖρεϑ ἱπιονία: [5 αοΐ σππξ ἴπ πππιοτὸ ρτὶ γαϊοτσ δα ρτὶπεϊβαΐαιπ 
δριϊ, δά τεῖ ρυλ]οδο αὐνηϊηϊσιγαϊοποπι γοσαπεῖος 18 φυϊί6πι αὶ 5ὰπὲ 
Βοποτῖ9 δὲ ἰωινάϊς οαρίϊ, παϊῖα ἱπίατία ηπᾶε ἱπίαπιϊαπι σοπίπποίαπι 

10 Βαρεαῖ αἰβοίεη ἀΐδ, ρίερθα υεγο εξ πιουςεἰϊα ἀϊπε πα α 4πᾶε ἱπογτπὶ 
ἰτωπιῖππδὲ ἀδτηπαπιτα ἱπίεγαι; 1185. χυὶ τοὶ ρΌΒ] 1.86 δἀπιϊπίϑέγδῃ δα 
δ πὶ βοιρεῖι Ρορυϊατίϊογ οἱ οουπῖξον ἱγϑοϊδπαΐθ, φποὰ επῖπι ἰπ 
ξοΡὺ ὁ εἴ πιρ τα δῖα σαδοτιπὲ ρορυ]γθθ, δθαυλ]6, πος τι δι πη }}1- 
Ὧ8 ΠΟμ πιοἋ0 ἰυϑίήπι νογππὶ εἴτα ππἴ6 εδῖ. αποοίτοα 51 ρ᾽υγοδ 

τοπι Ῥη}] οαπι δά πιϊηἰϑῖγοπξ, τη ]τὰ ἰποιΐτα[α ποι! ἴδθ αι ἰεξε8 ρορα- 
ἰατϑα ϑηπὶ πεῖ]69, χη 9 δϑσὲ δειπθϑῖγθβ 6896 τηδρίϑίγαῖα8, αἱ ἀρ ε ὴΒ 
οὶ 81π||169 δηπὲ δὦ τϑτὶ ρα ἴσαπι αἀπιϊπἰϑίγαπἄατη τορι γαιιϑαη8 
ξετεπάοϑ ραΐεαϊ δήάϊτπϑ. 81π||165 ἐπὶπι ἰαπὶ ἰπϑῖαγ ῬΟΡΌΪΝ δηπῖ; 400 
Βὲ τ δδερε ρορυΐατεϑ ογαΐογεϑ οἱ ἀϑϑαεπίαῖογαβ ἱπίεγ 08 ἐχοϊβιαπὲ, 
4υεπιδάιποάπῃ δοῖς ἀϊοϊάχα᾽ οδῖ. ἀεῖπάε ἢος Ῥδοῖο τπῖπιϑ ἴπ ἀγπᾶ- 
οἴϊδε ἱποϊἀππὶ δἰ ραν Δ 6 εἰ ἀγϊοιοοζείίδα. ποι ἐπίπι δἰ Π τὸν ἔας! 8 

20 εδὲ [5 αηΐ Βτένς ἰετηραδ' πορδγαπξ, δατηῦ)δο τοὶ ἀεἰτί πη οπίατι 4}1- 
4ιοά ἱπηροτίατε ἔδε φαδ δὰϊ ςόλε τις ἱπιρθοβῆη ποροτα, ἴα [9 
4αὶ ἀϊα. πᾶπὶ ργορίεσ απ οἀύχάπι᾽ ἵπ οἰ βΑγ 9. εἰ ἀδπιοοτγαιί 
ἱγταπηϊήος Ἔχϑίδταης. δὰξ δπῖπι' φαὶ 9πηϊ ἴπ πίταψηδ γοὶ ρυβίϊεδε δά- 
τοϊηἰδίγαη ἀδε ἔοττπα ππαχὶπιὶ, ἱπιροῖα [ἀοῖο ἰγγαηπίάδπι οσοιυραπὶ, ᾿ς 
φυϊάοιι ρορυίαγος ογαΐοτγο οἱ ρ] 6 8 δοϑεηίαΐον θα, Π]ὶς τόγο ἄγπα- 
εἴδα; δαὶ χῃὶ τπαχίπιοβ πιαρίϑἰγαῖη9 ξογαπῆ, στη ἀἴα ἱπιρεγίατη οδτϊ- 
ποῖ. δογυδηῖπσ δῃϊοπὶ τοὶ θυ ϊοαο αὐτηϊηϊσίταπ δα ογπιδθ πο 
δοΪαπι φυοά Ἰοπρο ἀρ ϑἰπὲ Δ ἰΐς ανδο ρογηϊοίοιη αἴχαδ ἰητοτίταπι αν 
ἔεγαπε, σϑγυτη οἰΐδπὶ ἱπτογάσπι φάοά ρτγορίηιδ εἰπι. ἀππὶ τποίϊππης 
δηΐπι, ϑἴδῖαπι τοὶ ΡυΡ] σας δοσαγαῖίϑ δια ραΡα9, αἱ ἴα ἀΐσαπι, πιδηὶ- 
Βα αἴχσιε δάδο πιογάϊοιιϑ γϑιϊπεπι. ἰἴδφιε οροτίεϊ 605 φιΐριι9 γαὶ 
ῬΌΒ]ϊςας ϑιαϊῃα οὔγας 6βῖ, ἴεγγογεα φαοϑάαπι οἰνί θυ ὀρρόπεογε, πἴ 

30 δἰδὶ οανδαηὶ πϑαιο (188οἰναπὶ ἰαπχιιᾶπι ποοίατταπι τἱρὶ ἴαπι, οἷς τεὶ 
ῬΌΡΙἴοδο δαπιϊπἰβιγαϊϊοηῖθ ουφῖοάίατα, εἴ φυοὰ ἰοῦρε ἀϊεϊαῖ, ρτορὲ 
δάπιούεγε δ γεργαδθϑεπίαγε εἰ σοΐαϊΐ ΟΡ οουΐϊοῦ ρόπέγο. ργϑθίθγεα 

. δὲ πορ ϊϊηπι ουπιςπιίοσεϑ ἃς ἀϊξοοτάϊας σοπαπάτιπι δϑὲ Ἰορί δα πια]ῖο 
ἀπίε σοσγοεγα; εἴ 608 ΄υΐ ἃ σοπίεπιίοπο ϑυπὶ ἱπτηππο8, ρτιυϑύδπι 
ἴα σοπτεπείοπεπι ἱποϊἀαπῖ, ρ τ θπιαπῖγ δ. τὰπι τπαΐυπη ἃ ρεϊπεἰρίο οΓῖ απ 
ΞΟΡΠΟΒΟΟΓΟ 1101) δεῖ ἔογῖ οὔ]διὶ πεχας συ ΠΡ οἱ ποπιΐηϊδ, 964 δ 
εἰν ταῖεπι γεροη ἀᾶπὶ ἀρὶὶ δἰ ἰάουοῦ υἱγὶ, δὰ δατπ ἀυτοπὶ πιιξαϊίο ποτε 
4θδθ ῥγορίεγ σϑῆβι8 δχ οἰϊραγομία οἱ ροί ἴα οι 9ο]οῖ, οατὰ πος 
δυεδογιῖ, πα θπι θυ φαΐάοαι ἰἰδάδπι οαπϑῖρυδ δὶ ποπογος οδείποθη- 

Ὑ4“ Ὁ : 
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ἀο9 ρῥγδεβηϊῖβ, βοὰ διοὶδ τὸ πυπιτπαγία, πεὶΐο εβὲ σεηβοβ5 σοτησηπτῖς 
86. ΡΒ] οὶ ππδρηϊτιἀΐμοπι δὰ ργαθιεγίϊαπι οθπϑππι ὁρεοῖδγο,, ἴῃ ἰἰς 
φυϊάθπι εἰν τατῖθιι5 ἰπ φαϊθὰ5 φυοϊαπηϊς οἶνος σθηδθηΐυγ, χποϊαπηϊᾳ, 
ἵπ πιδιουῖθης γόγὸ ἰδγιῖο δὺὲ φυϊπῖο αποαυδ ἃηπο; εἴ δἱ σεπϑὺϑ 5ἷΐ » 
το τἰ5. ραγιϊθι5. τπδῖον, πος δοὶ μεϊο ένα, δαΐϊ πιο ἐδ ϑίπιια, πος δεῖ 
ται εἰς ραγὶθει5 παΐποῦ σδηϑα ργίογα, δά απθπὶ σοπϑιπι δοϑιϊπναῖοπες 
ἰπ ᾿ᾶς τεὶ ρα] δα αὐἀπηϊπἰφίταπάδθ ἔογπια ἱπί το ἱποιταῖας Γαετγτπὶ, 
ἰεροπι ἔθγγι, χυὰ ἰδρθ σδηδις υεὶ ἰηϊεπηήδηϊτοσ τοὶ τοπιϊϊτδηΐωγ. 5ἱ 
Ρτάδβθπ8 σθηϑβιι8 δηϊαῦπι δυρογεῖ, ἱπιοπἀδηϊοτ αϑϑιϊπιαιΐοπες Ῥτὸ 
παν αΠ ἰρ]Ἰσαιϊίοπο δἰ ἱπογοπιδπῖο οθηϑιδ, δα ἀδογουθγιξ, γοτιϊταπῖωγ εἰ 
πϊπυδη ιν ργὸ ἀδογοϊίομπθ δὲ ἀδοθϑδίουθ. πᾶπι ἴῃ οἰΐράγο 15 οἵ ρο- 
Ἰϊπ||5 οἱ ος πιοάο δος ποὴ [βεοϊδηϊ, ἢος δϑὶ δσἱ οδπϑίθοϑ ταϊηογίδος 
[ἀοτῖς αἴχιιθ ἱπηπνΐπατἷς ᾿γί ναϊοτιπι 86 ϑιϊτηδιϊοπθς δὰ μοποτγοα ρεΐεη- 
ἀο5 ποη γειπἰ τἀπὶ, δοοιάδὲ οὐ μὶς φυΐάεπι οἰ ραγο ία, {Πς υϑγο ἀγ- 
πδρίϊα πδοδίῃγ: δἱ δἰΐεγο τηοᾶὰο ποῖ ἃραηῖ, ἢος εδὶ οἱ διιςῖϊ5 ς6π- 
δἰ θι8. ἀοριϊπναϊϊοπθα πο ἰηϊεπάαπε, δυϑηΐδὲ αἴ ὁχ ρο πα ἄδτηο- 
οταῖία, εχ οἰ ραγομῖα ρο "ΐα δὺς ἀδπιοογαῖϊα δῖ. ςοπιπυῦηθ δυ- ε 
ἴδπι ργδοοδρίνιπ δὲ δὲ ἰπ ἀοπιοογαῖία δὲ ἵπ οἰ ραγομα δὲ ἴπ σοοσιῶτ- 
οἰΐα οἱ ἱπ οὐππὶ ἀδηΐχας τοὶ ρα ᾽ϊοαθ αὐ πἰδιγαπάας ἴογηνα, πᾶαῦε 
τἶπιΐβ Δι σογ υδηυᾶπι ργϑοῖου σοπηηδηδατῃ δὲ σοπΥδαϊδηζετα τὸς 
ἄυπι οροτγίογθ, δοὰ σοπδτῦὶ ρᾶγνος δοδάθππσυθ ἀϊπίπστιος μόπογεν 
ἀοίονγγα ροῖϊϊα8 φιιαπὶ ὕγανος δὲ πιᾶρτιοσ. ἀδργαυδηϊωγ δηΐτ Ηἶν εἰ 
ΠΟΤΓΕΙΠΙραΠΟΣ οἰνθσ: δὲ δοουπαθ γ65 ἴογγθ πὸὴ οὺϊοσνὶδ Βοπεξοϊδ 
65ῖ. φυοάδὶ αἰϊτον [αοίτπι οἷϊ, ποῦ ροϑίθασυδπι πηίνεγθοϑ Βόποτες 
ἴῃ ἀπαπὶ αἰΐχιιοπὶ οἴω δτῖηξ, τυγοαπι αὐὔϊππεγα ππὶν δυο, δδ ἃ σατισῖπο 
εἴ ραυϊαἴϊπι, οἴ τυιᾶχὶπιθ φαΐ ἐπὶ σοπατὶ ἰορῖθα5 ἰϊα εἶνεα ἵμοήξαετε 
αἴχυδ δγυάΐγθ πὶ πόπιο ἴῃ ἀγνο δχοτγίαϊτον ἰοῦρα οοἴοτῖς ααΐθς οι δος 
Ροϊεπιϊα ποθ ἀπιϊσογαπι ποθ ρδοππίαγαπι, δία δἰἰτατ δυεπετῖξ, 
605 Ρογορτίπατὶ ἰ95808 6 οἰτίτϊαϊο βυμπονθγο. σαοπίατα ααξετα δέξαι τὺ 
ἵπ υἱἵα ᾿γίναία γὸ8 ποΥύδϑ φυπογιπῆ, σογίωπι τηδρίδεγαΐαπι ἴπ γα 
οοπϑβιϊτιθγα οροτγῖοξ, 605 φυὶΐ ἱπυτ τον αὐ γεὶ ροθ]ϊοδα δἀποϊπϊτγαῖξιο- 
πόπὶ υἶναπὲ οχρίογαϊωγιμη αἴσιθ ἱπερϑοΐαγαπι, ἵπ ἀΔἀοπιοοταῖῖα αἃ ἄε- 
πιοογαίατη, ἴῃ οἰϊρατο εἶα δὰ οἱ ἱραγο ίαπι, ἰξόπηαις ἴθ ἀπασαᾶσαξ τεῖ 
ΡΒ] ϊοαθ δάἀπιϊπίϑιγαπάδς ἔογπια. ἴση ρατγίθιι οἰνίταϊὶς ργοσρεσίαξε 
γἱΐαθ οἵ δοουπάδ [ογίυπα Ὄχϑυϊαπίεπι εἴ [ογοοΐδηξεπι υἱοί φατε ἐἃ- 
ὙΟΓΘ ῬγοροΓ δαβάοπι οαιι888. οὐΐτ5 πιὰ] ρτίππατη γαπνδεπηαν 658 ρᾶτ- 
τἰς} 15. εἰν ταῖτῖσ σοηϊτγαγιι5 σόγοτι ἀρδηεαγαπι σαγαῖι ππατδαγε ἔπαρδ- 
τίαψιια ἰγαάογε (ἀϊοο δαΐθπι σοπλγατῖοβ 6556 τἶγου δέαποῦ εἴ Ῥότιοῦ 
γαΐρο, δρθυΐος ἰοουρ  ειἶθιι5 εἴ σορίοσἰβ), δἰτθγοτα ςοπδιῖ ἀὰΐϊ σοτα- 
τηΐβοογο δὲ οοπηίαηάογα ἐρθητίταν τα αϊ τυ ἀΐπϑιν. ουτα Ἰοσυρὶ εας, τὸ 
αὐΐὶ πιράϊοβ ἀυρογα: μος δπΐπι αἰεί πεῖς δοάϊτίοπος ἐσ Ἱπαεηοαϊιιαῖο 
οτίθηϊοϑ. πιᾶχί ματι δαΐθπι οὶ ἰη οπιπὶ τοὶ ρου δ ἶοδδ δὐτοϊοϊοϊγατιῦπε 
ἴογιια, δᾶπι ἴΐα οἱ ἰερίθυσ οἵ τοὶ ἴψυα ἱπδεϊταποπο οἰ τατῖς ἀοπιεφεςα 
6836 ἀεδβοτίρίδιπ αἴψυ ογάϊπαΐαπι αἰ πο ἰἰοεαῖ τυαρισιγα αν 6 γα 
ΡΒ] ΐοα φυοβίνν ἴλσογθ. αἴσυθ πος τοῦχίτπθ ἴῃ οἰϊρατομας οδθατ- 
γδηάιπι δϑῖ. πὸπ θηΐπι ἴαᾶπὶ ἰπάΐσηο [ογὲ τα το ἀο 56 ἂν ἱπυρετιῖε εἴ 
πιαρίδιγαι ίθυς δχοϊὰϊ (φυΐπ οἰΐανη ἰαθίατογ, δἷ ψαῖς δίηπξε ἐδ ἴα σεῖς 
ποροιὶϊα ρτίναιβ οἷἷοβα δἱ δἶπο ἰηϊεγρο  ατίοπο υευσατ) πααπν σἱ ραῖΐδξ 
605 4υΐ γεὶ ρυθ]οδς ργδθδυηΐ γοῦν ρα ΐοατα ἀδροουϊατὶ εξ εοταρῖ- 
ἴαγο. δὲ ἴὰπι αἴγαπαθς οἱ ἀοίοτγοπι αἰζογι, πδῆπδ ποινόττς δ ἔπη 
Ραγιϊοῖροπι ποαπὸ ἰπογογανη, θΠῸ δυΐθπι το δο οσπεηογα ΡΟΥΘ δΣ 
δἷς ἀουποογαῖϊα δἰπιι! οἵ αὐ διοογαϊϊα, οἱ υῖς ἢος εἴβεθεα δὸ ργαδθίατα 
Ροδοῖς (ποτὶ οηΐπι ρο5511) αὐ δὲ πορῖϊος δὲ του ἴτοδο σα σὰ τοἰϊσαϊιἂθ 
αἰνίψιιο μαρδαμξ. οπιπίθιι5 δηΐπ ᾿ΐσογε τεῖ ρα ΐοαδ ργάδοισα δὲ κα- 
τΓΘ πηαρίδίγαϊῃ5 ρορυΐατο οϑὲ εἰ ἀοιποογαῖίδα οοπυδηΐξ, ΥἰΝ 
Υοτο πιαρὶεἰγαῖι5 τπαπάατὶ γί ϑοογαιίδο ργορυίαπι θὲ. ἄος δαξεῖι 
οὐἰτ, οὐπὶ Οχ παρ διγαι θυ σαδοβῖιπι ἴδοογε ποι ᾿ἰοθδὶξ. ἐξεπῖεν 
οηἶπι πηαρίδἴναῖι5 ρογοα ποΐεπξε, δοὸ φυσᾷ πηϊΐαπι ἐχ τς φσάδοιξατα 
ἴδοογα Ἰΐοθαϊ, βοὰ πόρου 8 ἀοιηδϑιϊοὶς ἱποογυῖγα ἀξσπδ' ορότᾶτπι ἄχεα 
ταϑΐοπξ. ρΡοϊογαηὶ Ἰοσυρ[εἴοβ, φυΐα ποΐ αὶ ρεσυπία με ῖϊξα ᾿ααεῖες 
ἀοπιοοιϊοαπι ὁροδηξ. ἴα Ποῖ αἱ ορεπῖες φυϊάοπι ἰοςαρί εἴξατας εξ ἄς. 
᾿ἰοδολητ, αυΐα ἵπ 5υῖ5 ποροιϊ8 ορογβηϑαις τεγδεΐαγε ποὸδιΐϊες τετο 
ΟΠ δα προ πίπτ ππροτγῖο πυπηϊ πὶ εξ οοπίθταρίοτιππ οἴγίαπε, τι παὶ τὸ 
ἰφίταν ἀδγαιίατη σοιηρι οἴαγ, ρεοππία ΡΒ] ρα ἐγαθατας τα σεδεηθῖνες 
εἰν ιθας. οπεπίθιυισ, οἱ γαϊϊοπαμπι οχοιηρία αἰ σδηῖεν στα, αχοιαμέκει 
οοπιραγαϊα ρ6Γ ογίας οἱ ςρπίωτίδς δὲ ἐγῖδας ἀϊσεγίδαία τεροπαπῦσε. 
οἱ ἀὐΐθηι 5'θ 6 αιδδϑῖι ρογδοϊυτ πιαρί δ γαίῃ, ἴ5 σπότατι ὅδε εἴ ἴα- 
αιιδιγία ἰπ τηϑρ σἰγαῖα ἐαογὶξ ργοβαΐα εἰ ὁφρεοϊαῖα, ποπότες ὁρόγτεξ 
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Ἰερζε ἰαΐδ εϑϑ8ὲ ἀδογθίοδ ἴδτη ὑθγὸ ἰθ ἀθτμοογαηϊε χαΐδετα Ἰοσαρ]εῖῖ- 
888 Ραγοεηάτπι εϑὲ, ΒῸΠ δοἴυτῃ δογῶμι ἰππαϊδ οἱ ργϑεάϊ, δεά εἰίαπι 
{τς Βα8 ποη ἀϊνί θη ϊ5 υἱτίαπι αἴσῃ κά δ]105 ἰγαπδίεσεπαϊ; φυοά 
δι ἴπ ποπημ]δ τοὶ ραθ]οδα δἀπιληϊδίτοπάδε ἰοτταῖδ πεηας ἰδπιθῃ 
δηἰδἀνογι ας. ϑεὰ ὉῈ}]1π8 εδὲ 9. 4ἱ ἸοσΌρΙ εἴίατι οορὶδ8 εἰ ορεῖ 
ἐπιπιϊππετε ἃς ἀδουτίατε υοϊαηῖ, ε08 σοβογα οἱ τη πεγὶθοα ΡΠ] ϊοὶδ 
ἔποξδοϊοτ ϑατηρίποοίϑ φαίάετω 1]]18, ϑε ἃ τοΣπῖπνα ἀ1 1868, οἱ ᾿πάἀοτοτα 
ζδοϊθυάογοπι οὐταιϊουΐδηα εἴ ἰασυραάστη ῥταείφοϊυτίο εἰ αἰ 18 μυΐα8- 

30 πιοάϊ. ἱπ οἰ ξατονία υετο εξοπίίατι τοαχίπια οὔατα βαρεηάα εδὶ, Ἀἷδ- 
4π8 τοι βἰοἰγδῖυδ φυδερίαοϑὶ πιδηἀδη αὶ δαπί. οἱ δἷ υιΐβ8 6 Ὠύτπετο ἴο- 
οαρΙδιΐαπι 605 σομτοτηοῖοϑε [ας ἀαξ, ργανΐογθο ἴῃ 1110. ροεπδε ἀρ θηῖ 
ει86 ςοῃϑιϊοἴϑε απαπὶ οἱ υῖε εχ ἐρεπεβαδ δἰ ίεγατη οβεοΐετα οσουϊα- 
χροὶ α δἰβοίαι. εἴ μεγθάπαϊθθ Ὡοπ οχ ἀοπαίίομε, βεὰ εχ ρεηῖε ε 
«ορπαϊΐίοηε δά πεγεῖδθε ρεγυθηῖτε. εχ ἰάθπι ρίαγεθ Βεγεάϊια- 
ἴε8 ἀθδπ πη ἀερεῖ ςοπιεγα. οἷο δηΐη δἵ δεχδθι] ογας δἷη τοὶ 
ζαταϊϊατὶν ἰδοπ!λῖοϑ, εἴ ρίατεν εβεαῖδϑθ οορίοεΐ εἰ ἰοσαρ[εἴεϑ ενὰ- 
ἄξει χυθαπὶ. τῦ]6 δηΐθτη δὲ ἴσα ἰὼ ἀσπιοογαῖΐα ἴπτρ ἴπ οἰΐγατ- 
ἐλία 15 χοΐ τοὶ ρῃ]ῖοδα δάνηϊπἰϑιγδι!οπὶδ τοϊπς δπηΐ ρατεϊςῖρεϑ, αἰΐα- 
Ταπὴ ΤΕΓΌτα δϊ δεαθ] τοΐετα πὶ ργίπιδε ραγίεϑ ἄδγα, ἴῃ ἀετιοοτγαῖία 

90 ἰοουρΙοΠΡασ, ἱπ οἰ ἰξαγο μα ἐκευϊίμαι, σεττπίδτο θη οτπηΐδ ἐπηρογὶδ 18 
ἀαϊνυϑ τοῖϊαν τοὶ ρῃθ]ςαθ ῬᾺΡ]ΐοα οοὨϑί δὶ ἀποίοτίαδ δο ροίςξβιαι, 
Βιαεο 40}18 1ἷς δαὶ μ᾽ τί θοθ 6χ 15 χοὶ γϑῶὶ ΡΒ] οδα δάπιιπἰϑίγδηξ, 
Οὐχατηϊεγα δίητιε 1 τηλπῈ8 ἰγδάοτγο. 

9. Ὑτίᾳ δὔΐεπὶ ἀθθθηῖ ἤδθετε ἰΐ φαὶ τηδρὶδιγαῖην τοῖπ5 οἰ ϊα τις 
ΔΕ Ρ ἐϑτηοϑ, δὲ ρεπεθ 4008 δαπιπιὰ ταὶ ΡΌ Πἶοας ροϊεϑῖδθ, βεβίατὶ 
δ8πῖ, ῥγίπηυτῃ ἴπ γεὶ ραβ]οας σἰδίατα Ὀεπνοϊεπιίδτη, ἀεἶπἀε εἰἴπ5 
τοδρίειγαῖαν 4ηεπὶ ξογυηΐ τηππογπι ΟΡ δυπάοτγητα ἔδου τδἴοπι τυβχὶ- 
τπᾶτῃ, ἴεγο ἴοςο γνἰγίπιοια δἵ πε τίατα ἴθ ἀπδαηδαηπε ταὶ ρῃ δ] δα 
δαπιϊηἰδιταπάδε ἔογπια ργὸ οπίπϑατιε ταὶ ρΌβ]ϊοδς δάπιϊπἰβιγαῃ ἀδὸ 
ξοττοα. τδῖπ δὶ ποὺ ἰάδῃιν ἴπ χαδάγαϊ δα οπῖποι τοὶ ρΒ]1οας δάπηϊ- 
ἩΪϊεϊγαηάδε ἔοττηδ, ἐποιϊα αποατε αἰ ἥεταὶ βδοαββ8 δῖ. παρ εὶ δαΐετα, 
τον ἀπδιϊαποπετι δά ἐχρ]!οαπήππι ἀΣἢ οἰ οπι, σατα μαθο οπιηΐα ἰπ 

2 εὐάετῃ ποη οοπουττηξ, σαδο οἰϊ δά θβεπάδ ἀϊδιποῖίο; συετθὶ ρταϊΐα 
᾿ ϑὶ 4υὶ9 δὰ ἀποεπάπτα φαίάεπι εχεγοίξητα εἴ γοπὶ τοὶ ἰἴτεῖπ δ ἀπιϊηΐ- 
οἰγαπάστη δρὶυ εἷϊ, ϑεἀ ππιργοόῦυς δἴαπο οὐβὰ γεὶ μη] οᾶς δάπιϊπί- 
φιταηάρα Τογιθᾶτη πὸ δεπίγοίῃν, Αἰ ἴδ υογοὸ εἰ ἱπϑῖα9 εἴ Ὀεπίγοϊο ἰπ 
τεὶ ρυθ]ίοας δάιδὶπίδίταπ δε ἔοτχηοπι απίπιο, 4πὸ πιοάο [δοίδπάα οἷ 
εἰεοῦο. ἀπο ἱφίττιν νἱάθπιον ε88ε ἱπέποπάδ, ὀυΐυ8 τοὶ δοϊεαπὶ ε886 
Οὕθπ 68 Βουνῖπεϑ πιδρὶδ ραγιϊςἰρεδ, εἴ ςοἷθϑ τοΐπαϑ, ἥπατα ἰπ πηρετῖο 
τοὶ πταγὶ ππλπάδπαο ροτί εἶα πδαθχῃς ταὶ τοὶ ταγῖς ροῖίπαϑ φααπι υἱγῖτϑ 
δροοῖαΓ! δοΪ εἴ: ταγίογεβ εηἰπι δχοιδίαπὶ Βοπὲ ἱπηρεγδΐογεβ απδαν υἱτὶ 
Ῥνοπὶ. ἰπ εποϊοάϊα νετγὸ εἴ απδερίαγα σοπίγαωγίαπι: τηθζογει δηΐδο 
αἰγιαΐοτα τεσουίγοπὶ αυδτα {πᾶ νπΐκην Πομα ποτε ρτγδεάίτυτη δὶ, δοῖθῃ- 
[δα γεγο οτρηΐσσο σοτητηυτ εεξ, υβέϊατε δπΐστῃ ροδοὶξ δἰ αυΐδ, οἱ 
ϑαρρεῖαϊ ΔἰἰσυΣ εἴ τεῖ ρυβ]ίςας δάἀτηϊυϊ εἴγαπ δε ἔδο]δο εἰ δγβὰ τεῖ 
Ῥυβίϊοας ὐἀπεϊηϊδα δπάδε ἔοτσπατη Βεπίτοοπα, “πη ο γεπι υἱγιαϑ 
ἀεεϊἀοτοῖατ: ἰδ επίτη ἀθολῃς ἱπειγαςῖοα αςϊεϊ 4π86 δῃπὶ ε γὸ ΡῸ- 
ΜΒ ϊοα. δὴ χυΐδ ευθηίΐγε ροϊθεῖ αἱ, φηὶ μαες ἀπο μάδεπί, δἰπὶ ἰβοοη- 
τἰποπεθθῦ ἰδαας αποπιδἀπιοάαπι χαϊάατ, ᾿δπιεῖδὶ δοϊ δπεῖαπι Βαθεδηὶ 
εἰ εε ἱρεὶ ἀἴηεπὶ ἃς ἀἰΠἶραπῖ, δἰ δὲ ἔλιπεη ποῖ οοπβαϊπηΐ πε4ῦς ἰηϑετ- 
σἴσοι, 8 ΠΙΒ}] νεῖδὶ φυαοναῖπα Βοο πιο άο ποπῃΐ Ἔγρα τὸπὶ ΡῈ] }- 
ςαπι οἷπὶ δηϊπιαῖ!, οπιπὶπο σατο εἰ ππίνοτρα, 4π86 ἰερίδαϑ ςοπείπεη.- 
ἕπτ φαδεηε Ὁ{|Π14 τεῖ ρα ]ΐοδε δά ποἰηϊοίγαθ ας ἔοτταῖν 686 ἀϊοϊπιιϑ, 
δες οὐπηΐα τεΐ μι! ]ίοαθ δάτηϊπιεῖγαπας ἔοττηδο οοπβογνυδηῖ. εἴ συοὰ 
δϑξρε ἀϊοῖϊππι εδὲ, τηαχίπιθτ οἱ Ῥτίπηοτι οἰ επιεπιυτη δοὶ ἀϊ] οοῖοσ 
ΟΡ δεγγαῦε οἵ ὀρογδτη ἀδγε, πὶ 4ῆδε τη] ἰϊαἀο να]ῖ πιδήογε τεὶ ρα- 
ΒΙΐοαδ σἰδίατη, δα ρ[π» γα]εδὶ στιδπι 4πδε ἢοη γὩ}ῖ. βεὰ ργαεῖετ δες 
οὐιπΐα ποη οἱ ἱρποταπάυων, χῃοα πᾶπο ἱρποτγαῖον ΒΡ ἴϊ τοὶ ρῃ δ] οδο 
διἀπηϊοϊοιγαπάδε ἰοτπιῖθ πῶς δὰ οχίτεπια ἀδεγγασγαηῖ, τηθάϊητω, τα] ῖα Ὁ 
δὩΐπὸ αῦδε ροραΐατία υἱάεπίατ, ἀσπηοοτγαῖίδε ϑοϊναπὶ εἰ ςοττπτηραπῖ; 
το υ]ῶσπε 4π86 δαπὶ ΟἸϊξατο βίδα ςοπϑεπίδποδ, οἰΐραγο ιἷαϑ. δὶ δυΐετα 
απο Ὅπδπὶ 6866 υἱγίπϊετη εχἰδιἰπιαπίθς, δὰ ἰὰ χσαοὰ εδἱ πἰπιΐοπν ἴγα- 
Βυπῖ, ἱρπογαπῖθθ, χυετηδἀτηοά το παϑη9, Ζηδπιυΐθ Δ εὸ τεοῖο φυοὰ 
ῬΌΪΟΒεττίπιατι ἐσὲ Αἰ φπδπιηΐηπι δὰ δάἀπποιπο δαὶ οἰπιοτα ἀεβεχετῖς, 
δάδμας ἰαπιεὺ Ῥυϊοῖοῦ δϑῖ οἱ δά δερεοίπτα ἰερίδυε εἴ νεπυεῖυο, οεά 
οἷ φοΐο εππὶ ἱπίοπ δι εἰΐδπν τοδρὶς ἀὰ ἰὰ χαοὰ οϑὲ υἱπιΐαπι, ῥτίπιατα 
Ραττίουϊας τυεάϊοοτίϊδίενη δάἀπιεῖ, ἀεἰπάς δὰ εχίτεπνοπι εὸ ἀεάποεξ 
Ἐξ πὰ ὁρεοίοαι χαϊάεπι πρὶ Βαρεδῖ ργορῖδγ πἰπιίηπι εἴ ραττῖα οοὩ- 
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τγασϊογηση, εοἄειησαο πιοάο ἀδ α]119 ρματιϊςοϊΐο ΘοΤροτί8 δὲ τες μαθοῖ, 30 
ἰϊα εἰ ἀξ δἰ ὲϊς ογαπιθὰ8 γαΐ ρυθ]οδς δἀτηϊηϊειγαπ δα ουτηὶθ δε ιϊθη- 
ἄστι. εἰδηΐπι οεγῖο αποάδιη τηοάο βετὶ ροϊεδῖ πὶ οἰ ἱγαγοξία εἰ ἀ6- 
ταοογαῖῖα δἰπὶ το] Ἔταθ 68, οἰϊαπι οἱ ἀϊβοοοϑεγίηϊ Αἰ χυαπίατι ΔΡ ορἔϊπιο 
τεὶ ρυλβίϊςδε δἰδῖα αἴψας ογάϊπθ. χυοάοὶ συΐϑ πίγδιυ 4 8 ΘΑΓΌτΩ ταδϑὶ! 
Δ0 τοδρὶβ ἱπίεπάφι, ρῥγίπιπτη σαϊάεπι τὰὶ ρτθ]ῖςδς δάἀποϊηἰδιταπάδο 
[οττοδτι ἀδξογίογετα εἴδοὶοι, δὰ δχιγοιη τα Ὑ6ΓῸ οἷ πες τοὶ ῬΌδ ϊοδο 
δαπιϊπἰοἰγαπάδε ἰόντα δἷϊ οἴβοϊει. θα ποη ἀεδεῖ ἕαθο ἰξῃόγαγε 
δοτίρῖογ ἰδραπι οἱ υἷγ ροἱτοαϑ, 406168 γεδ ρορυΐαγεθ οοπϑογυθοῖ 
4 τὐχβε Ρετγάδπι ἀεπιοογαίϊαιι, 4πα]68 το οἰ ἰρδγο βίας οοπνθηΐθηῖεα 
οἰϊρατοίαπι. Ὠδαῖγα δηΐπι δαγιπὶ ροῖεδϑὲ δίς ἰοοαρ] δ ραν εἰ ρἰ6δ6 
οοπϑίεγε Ὠ64πὲ ροστωᾶπεγε: δὰ οὐπὶ τοὶ [δμλ]αγὶα ΓΤ ογὶξ ἂς 488 }}}}}- 
ἴΔ8., 4]ϊὰ τεὶ βρη] οδα δἀπιϊπὶδιίγαπάδε ἴοιππα δἷῖϊ ἤδθς ὥδοθϑθα 6ϑξ.4310 
ἰαααα ἄυτι Ἰερίρη δα ργδεδιβηϊίδτω εἰ ἐχϑυ ρογδηϊίαση ἀςοοτπτηοάαιϊ 
ἀεἰεοϊδηϊητ, γεῖ ρυθ]ΐοδε αἀαιϊπιδίγαπάδε ἔρχνηας ευδγίθηι. ρεοοαηῖ 
δαίετα εἴ ἰη ἀσιποογαι δ οἱ ἱπ οἰ ρας ἰϊς, 15 ἀςπιοοτδεϊ. χυΐάεπι, 
Ὁ ρεμδϑ τυ] τυ ἀϊηετα ἰδβατα ροϊεδίδϑ εϑῖ, Ὀ]απὰϊ ρ] εὶς ἀποίοτοι 
(μαπι ἄππι Ἰοουρίεἴδ5 ορραρταπε, οἰνίταξεπι, αυδα τηαχίπις ἄθθδὲ 6848 
Ὅπᾶ ϑετροΓ, ἰῃ ἀυδδ ρᾶγίε δοϊπἀὰπὲ δο ἀν ἀπ), ἴῃ ΟἹ ἱκατγο μἰΐς γαγὸ 
οἰ ξάγομιδε ἔδοΐογοϑ. δὲ ςοπίγα ορογίεϊ ἰῃ ἀδπιοογαῖ ροραὶὶ ἀυςῖο- 
τε3 δὶ τοβρίβῖγοβ ϑϑῖηρεγ ὑγὸ ἰοορ] οι ἀΐςοτε υὐάθγι, οἰ ραγο βίδα 
[χυϊοτοδ ἴῃ οἰ ἱραγοβιῖα ρτο ροραϊο; δἴφιε μο58, φυοῦ ἀϊχὶ, οἰ ἰρατο δε 
[δυΐϊοτες ᾿πραγαη ἄυτῃ εἰ σποά παης ἰαγαπ ςοπίγατζατη ἴγαγθ. παπο 
δηΐπι ἴῃ ΠΟΏΠ]]15 οἰ ρατοδιείν ἴΐα ἰαγαπι “εἴ ἴπ Ροραϊαπι τπᾶ]ὲ δηΐπι- 
ἴα 6το, εἵ Ροραϊο φυϊεφυίά ροΐμετο τπΔ]} ἱποορίαμο." δ ορὰς δεῖ ιο 
605 εἰ εχἰδἴϊπιαγε δἴ ῥσϑα 86 ἰθῖγε δὲ εἰτησΐαγε οοπιγατίππι, δἰ ρηῖ- 
οδηῖδ8 ἰπ ἰπγὶ δἰηγαπϊ ργαεϑοτὶρε Ὑεγρ 5 66 δ0] πὶ ροραΐο ἱπἰατίαπι 
1Π]αΐατοβ. οὐθηΐατα δαΐετη ΘΟΓΌΠπι 4π8ε ἀϊςῖα ϑυπῖ, δά τεγαση ρυΡ]:- 
ξΑτύτω ἀϊαϊαγη! δίοτω εἰ 8:1 ΠΠταΐετο ταπαχὶ πηῦτη Ἔδὲ, σποὰ πη οἵα- 
πε5 περὶ συ, Ρπογογατη εὐἀπροιίίοποιι δίψους ἱπδε πόποι δὰ τεὶ 
ΡυΡ] οας δὐἀπνὶηἰδίγαπάδε ἔοττηδπι ε68ὲ βοοοιατηοἀαΐλτι. Ἰεράτω δπὶπε 
σεὶ πἰ]ϊφείποαγτιπν δὲ Ὁ οτηυΐ ας ἔῃ ταὶ ρΒ]ςας υἱνεη θη οοτη- 
Ῥτοβαίαγωτη Ὠθ]]ὺς δϑὲ πδῶ8, πἰδὶ εἶνε Ἔγηηὶ εἶν δϑϑιείαςϊὶ δἴαυς δὰ 
688 δγυ ἀϊὶ ἐπ τὸ ρα] οα δάἀεηϊπἰείταπ 8, οἰαυίάθτ ἰεξεϑ οἷπξ ρορῃ- 
ἰαγεθ, ροραϊαγίτεγ, δἴῃ δαΐει οἱ ραγομίδε οοπτεηϊθηῖεθβ, Οἱ αγο ίδ6 
φοπνυθυϊδηΐεγ, ΠΆΤΩ δὶ ἱπ ὍὯΠῸ ἱποοπΠη πα δὲ, οἰΐαχῃ ἰὰ εἰν δξο δεῖ, 
ποῦ δεῖ δυίεπι 0. ἐγ ἀἰξαπι εθεε δὰ τεῖ ρῃβ]οας δά πε εἴγαπάδα 20 
ἔοττωδπι, δε ἴδοεγε χαΐδυ9 Ἰδεϊδηϊοσ ραποὶ ἱπιρεγίατῃ ομεἰποπῖθ δαὶ 
ἢ φυΐδυς ἀετηοογαῖία οοτάϊ δὲ, δεά μυς, δὰ ἀιάϊοῖφδε εἰ ἀβεγθ ροιϑϑᾷ 
ἀπ|θὴ8 ροϊεγωπε 111} οἱ αγοδίβτω οδεπετγε, Ὠΐ ἴπ ἀεπιοογαῖία γῖγετθ. 
ΒΌΠΟ δαΐετη ἰη ΟἸἰρατο ἰδ φαϊάετα δογύτη 40] τεῖ ρυἨ]ΐοας ργδερηπὶ 
Ἰιβενὶ ἀ εἰς! εἰ Ἰαχηνία ἀἰἤππηι, οροοιίστα γεγο Δ} ἐχοτοί δὶ οἱ 
Ἰαβοσίβυβ δεβυείδοι δαπὶ. ἰΐδαυα 60 τοδί οἱ νοϊπηϊ γε πουδδ τῆο- 
1τῖ εἴ ροισαπϊ. 15 ἀειποογδῆι τετὸ ἰδ απὸ δχχυϊεῖία εἰ δοουταῖθ 
ΡΟΡηὶὶ ροϊοπεῖαπι γεϊϊπειϊ, οοπιξοηίητα δίαπε χαρά τοὶ ρῃΡ]ῖςκα οοπ- 
ἀποῖε ἱπε ταϊυπι οοῖ. Ἠαΐπε ταὶ σδαδα δῖ, αποὰ τὰ] ε ἀεβηϊοπε ᾿ἰρετ- 
ταἴοτα. ἀπο. επίτπε δηπὶ φηΐδηθ ἀοπγοογδεδ υἱάδίογ εὐεοὸ ἀεδηίϊα, 
Ὁπῦπν, οἱ ταὶ ΡΒ] οΔ6 ροϊεεῖδο βέπεϑ πιδίογεπι ΡΟΡῸΪ ρδγέθτα εἱξ, 
αἰϊεγυπι ᾿ἰβογῖαθ. πᾶῖὰ φηοά ἱπδίητω δι, ἰά υἱἀεῖογ δθθῈ δεσαθτῃ δΕ6Ὁ 39 
δεηθαϊε: δεφηῦη, πὲ αυϊοασϊά ταυϊετυ ἀϊπὶ νἱδατα οἷς, ἰᾷ σία οἱξ, 
᾿βεσατη δυΐθηη εἰ δεσοημα οὐδὲ, φυϊοχυίὰ γε] ἔαςετε. ἰΐδαηα υἱνὶξ 
πηποαυίΐθιε ἴπ ΤΑ]. ἀδτηοοτγδῆϊε αἰ ταϊὶ, εἰ φαο ᾿ἰρίάο ἐγαμὶξ, αἱ 
εἷἱ Ἐυγριάεδ. δὲ Ἀοο παιδία εἰ υἱίοθαπν οὐ: ποὸη δηΐπι οροτῖδὶ 
εχἰ ϑεζππαγο ϑεγυϊοἴθπι οθϑε υἵυοσα δὰ τεὶ ρῃθ]ϊοδε δἀπιϊπιοιγδ δῷ 
ἔοστπδι δοοοπιηοήαϊς, ϑεὰ δαϊπίοση. φαΐ ἰψίτητ οδοοὶδ τω θα Γ 
τεῖ ρα] ΐοδο αἀινηϊπἰϑέγαπάβε ἔοσπδα εἰ 4108 ἱηξετοδηῖ, εἴ φηΐρυδ 
τευ σοπβεγυεηΐον δὲ ρουπιδπθδηῖ, φυοα δἰπιρ Πἰοἰἴογ εἴ αΐίνεγθε ἀϊ- 
ξεγε ᾿ΐςεῖ, δος δαπὶ ἱποΐαπι, 

10. Ἀεϊίφααπι εδὶ πὶ εἰΐδτω ἀδ τοοπαγοιΐδ ἀϊδεξγαμθον, εἰ φηΐ- 
Ῥὺν τέρα δϑοϊδαῖ ἰωξεγῖγο πδίογα, εἰ φῃίθπθ ᾿ομϑογυδτί. ἔεγε δῃξοτα 
ἴω φυας ἀϊχίπιῃ δ ςεἴετῖε γεὶ ρ]ΐοας αἀπιϊπἰείγαάδε ἔογην ἐυοπίγε, ἢ 
οἰνοια δυηὶ εἃ Ζαδε γερηΐδ εἰ ἐγγδηπιἀϊθος δοοϊἀσπί, παι σεβηῦπι 
πἰάεπι διἰϑίοογδιϊδο οοηρτίῖ, ἐγγαποΐθ γοτὸ ὃχ οἱ ψατο βία υ]εἶποα οἱ 
εἰποοταῖϊδ σοτωροηίϊας. φαδρυορῖου εἰΐδπι ἰϊ8 φαΐ δ0} ἱπηρετίο υἱ- 

γυπὶ ρετγηϊοϊοοἰδϑίτηδ δϑῖ, αϊροῖο 4π86 δχ ἀθοΡυο ποαϊΐα οοποτγεῖα οἱξ,. 
οἱ ἀερτεοοοίοπον ἃ τεοῖο εἴ ρϑοςδῖα απδὲ ὃ} υἴγαηπε ρῥγοβοίφοπηϊοτ 
ςοπείποαξ. ὑἰγΐαϑαπε δαΐεια τροπαγοϊίδε ογίθς Ὁἰεἰπιηδ οϑὶ φἰδιΐπ εχ 
ςουϊγοτῖν. τερηθμι εὐἰπι δὰ βοπογύσι ρογίσρίατα κς ρσϑείἀΐοτι δ. Ὁ 

Ῥρρρῶ 
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49 Ὑδγ)ὺ9 ρΟρῈΪ ἐπί στίαπι οοπυραγαίαμη δεῖ; εἴ σοπε αἶαν τὸχ εχ υἱγὶδ 
Βοπὶδ, σεὶ φαΐ νἱγίυϊς δυὶ υἱγίαιίθ δοιουΐθυϑ Ἔχςεῖ]αὶ, νοὶ φιὶ 12} 
ξόπετγε οοίεγῖ9 δπῖεος ἰδὲ, ᾿γγαππϑ γεγο εχ ρορηΐο εἰ πιο] τυάὲπε 
φαταϊζας δάνεγεας ποθ 1168 αἴης ἢ} υϑῖγεδ υἶγοϑ, ἢ 4πᾶτὰ ρΡΟρΌΪη5 ἃΡ 
ἰϊε ἱπίατίδιι δοοὶρίδι, δίφῃε μος εχ Ἔἐνεμῖίβ ἱπιεἰ!ροτε Ἰιοοῖ, πατα 
Ρ]ενῖψαε οῦπεο διε ἰγγωηηΐ εχ ἰευΐθης ρορυ]ῖ ουδιοάϊθι ἃς ἀποῖο- 
Τρας ἔδβοιὶ δηυῖ, οἱ ἀΐξογε ἔδς εἴ, βάδιι. ἀρῃὰ ρορυΐαπι ςοπϑεουιὶ 
εἰαιῖε εἰ {Ππδιεῖθας υἱγὶς ἔαϊδο οτἰπυΐνδη αἰ εἰ οαἰαπιπίαπά δ. αϊδὲ 
εἰΐπι ἰγγρπηϊάθ μος πιοᾶὰο εοπειϊ ἴδε δαπὶ δυοι!8 ἰδιη εἶν δι 08, 
Αἰΐλα δπις ἴδ εχ γορῖθυϑ ἱπόγοῖν ραϊγίοπι πιϊργδυδαϑ ἃς υἱοϊδη δας 

30 εἴ ἱπιρειϊαπι ῥ᾽ ἰυδίο Βετγϊς ςοπουρίϑοοπηθα9 οχδιϊογοηῖ, δἰϊδς 
εχ ἰδ φυΐθαι εἰδοίίομε δά δἰ δῖα δαπιπιδε δυςϊοτίιαιϊδ ας Ροϊεδίτϊϑ 
πιδρίοἰγαῖω πιδη δι εγαπὶ (ΟΠ τα δὐΐπι πιθπογα ρΌΡ]οΔ εἰ τεὶ ρα- 
Β]ϊοδ 6 ργοουγαιίίομθα [βείερδηϊ ἀϊιϊυγηίογοθ), αἰΐας ἐσ οἰ ραν ον 
αὐυτ ΔΙΌ επν δπιηπιὶ ἱπηρογίϊ εοπιροῖεπι δὰ πιδχὶηνοϑ τη ρίβίγαῖτ9 
ῬὲΓ εἰδοιίίουεπι ργοιπουεηείθαα. ᾿ἶδ δμὶπι πιο ἀϊδ οἰπηΐθυδ 1γγαηπίἷϑ 
οοςυραπάδε, οἱ πιοάο γε] ]επὶ, (δου]ϊδίεται μαρερθαπι, φυὶα αἰ τἶδ ροῖε- 
4ἰα6 ἐγδὶ ἀοἰαῖα ἱπιρεγῖϊ γερί!, δἰϊὸ Ἀοπογῖβ. ἐχετηρὶ εγοιία ΡΒ άοη - 
Ατρίς εἴ ἰδ, στα γερητμι οϑδεῖ, ἰγγαππὶ δυδδειππῖ; 4π| σθγὸ ἴῃ ἴο- 
πὶδ ἰαογίης, εἰ ΡΒ αν ἐχ ποποτῖνηϑ τορὶϑ δὴ ᾿Ἰγταηπίάετη δἀϊίυπι 
εἷβί εοιηραγαγαπξ, Ῥαπδεοιϊαα δυΐεπι δραὰ 1,εοπιΐποα εἰ Ογρδοὶον 

30 Οογηιδὶ δὲ ΡΙεἰειγαῖαα ΑἸΠ οἷ εἰ Ποπγοῖη9 ϑγγαςπδῖ οἱ δ}} εοάδαι 
τοοῦο ἐσ μἷαπάο ρορα]ὶ ἀπεία : ἀετηακοξίαπι ἀρροἰΐδηι ( ταεοὶ, φθδτα 
ταβοπδίυμη ρἰεθίδ ἀΐςοτς ἰἰςεῖ. φαεαιαάπιοάμπι ἰριιογ ἀἰχίπηιδ, γε- 
ξυῦπι ῥτοχίπιε δὰ δγϊδιοογδαιίαπι ογάϊπε δος. παπὶ δυὶ εχ αἰρηὶ- 
ἴδἴα εδὶ, δαὶ εχ νἱτίαϊο νοὶ ργορτία υεἰὶ ξοπενῖβ, δαὶ εχ βεηεβοὶδε ἃς 
πιοσ εἶ ἰω εἰν δῖοπι, δῖ εχ ἢ οπιπίρας οὔτ ροϊομιία σοπίθποῖῖδ. 
οτπηφα εὐΐτν Βὲπὸ πιογίτΐ ἀ6 οἰυ δῃθυθ, δὺϊ 41 ροΐεγαπι ἀς οἰν ϊά- 
ἘδῈ9 δυξ ρεπιριι5 βδπα πιεγετγί, ἤππο Βοπόγεπι ςοπδοαπεραπίυτ, αἰϊὶ 
Ρτολιδῖεο ἃς ἀερυΐδο ρεγ Βεΐδινπι βεγυϊυτΐα ρεγίοαϊο, οἱ (οάτυς, Δ} 
Ῥαϊγα ᾿Ἰβογαῖα, πὶ ΟΥὙΓαϑ, 811} δαὲ ὑγθς οοπάϊια δὺϊ ρῥτοραξαῖί5 ἱπι- 
Ῥεγὶ δηΐθυδ δετίδαυ ἰωτῖ9. ἂς ἰοπρίπφαϊ εἶνε ργονϊμοῖϊς Β6110 μᾶγ- 
Ὧδε, φυεπιλάτπηοάυπι 1,δοεἀδεπιοπίοτππι εἰ δοδάοπαπι εἰ ΜοΪο8ε0- 

43{{τῦπι γοξεα. υἱάείαγ δυίθαι τεχ ουδῖοϑ 6456 παίῃγα, υἱ ᾿ὶ φυΐά6 πὶ 40] 
ἰαουϊϊαῖοα εἰ οσορίας μαθεπε τεΐ ἔδην ἰατὶ8, πο] ἰπὶτιγία αἰβείδπτοτ, 
Ροραϊυ9 νεγο εἰ πιυϊαὰο πα]}16 ςοπεηπιο ἰἶα νεχεῖοτ. ἰγγαηπὶβ 
Ροττο, φιυειβδάτηοάυπι φδερεηθτωεγο ἀϊοϊαπι δεῖ, πίλ!} οοπηπππα 
δρεοῖαῖ͵, δεά οπινῖα ρτγίνδῖδε Ὁ} δ εῖ8. οαα98 [αοἰξ, ργοροϑίταπι διιΐοπι 
ἐεῖ ἰγγᾶππο φηΐήεμι ἰυουπάππι, γορὶ γθγο μοπεϑίιπι. παδρτορίεγ εἰ 

᾿ουπι εογητῃ τποάογηπι, αυΐδαδ ρτίποῖρθα δυροτίοτα εἰ ρίυγα [μβερε 
ηπᾶπι ρτγίναι, δἰτγ ἱπ ρϑοππίίε οοποιοίδὲ αἰΐογ ἱπ μόποτο, ρίυθ μδ- 
Βετγε ρεουπίδγωτῃ ἱγγαπηϊοῦμι ἐδ, ρἷα8 Βοῃοτγίϑ πιδρὶϑ γοξίυπι; εἴ ου- 
εἰοάϊα τεβία εχ οἷνίδιι εἴ διΐν οοποίαϊ, ἰγγαπηΐςα ἐσ βεγεξγίη εἰ 

ιο αχίεγηϊδ, ἰγγδηπίάθιν ροῖγο πιαΐδ ββββγε εἴ δὰ ἀϊιδθ διιπὶ ἴῃ ἀε- 
παοογαῖία εἴ ἐα 4086 ἱΏ ΟἹ ξατο μία, ραγερίςυππι εοῖ. πάπὶ φαοὰ ἀἰνὶ- 
ἴϊδο δυπὶ εἱ εχϊγεπιατη Βοπογῃπι, 4ποά ἱπιποδίυτ δὲ Ἴχρεῖδι, ἰά ᾿- 
Ἰνρὲ εχ οἰϊβαγοηἶα: δοῖο επίπι Βοὺ πιοάο εἰ ευϑιοάϊα εἰ ἰπχατία ρετ- 
τδδηθὰὶ πϑεοῖδε δαὶ. εἴ αποὰ του] τι ϊπὶ Ὠ1}}] ογοάαϊ, ἱοοίγορ εἴ εἰ 
Ἀττηὰ δάϊτηῖι. εἰ Ρ] ΘΝ ον ἰπῆπιδπι νέχαγε εἴ 6χ ὑγθε οἰΐςετε εἴ υϑ- 
ἰπεῖ δεπεϊπαπι εχ δαγῖγε, δίψῃ δἱΐο δὶ μαρίϊοϊ γοΐεραγε, υἱγίααας 
φοχρπιπηε εϑῖ, ΟἸΐξαγοβίαςε εἰ ἰγγδηπίἀΐδ. εχ ἀειποογαῖί δυῖεπὶ μος 
100]1 οοπεγδεΐε, φαοὰ ΡεἸυπι ρογδὲ σαπὶ {πόθ αϑ ας πο Ἰ θα9, 6ο8- 
4556 εἱ οοον]ϊε εἰ δρετῖε ἀξ πιεάϊο ἐο αὶ δἰ ἱπ ἐχϑι απ ρε δῖ, ἰδη- 
νλπι ἀε ἑδάθτι ὠγῖς οογίδη!ο γι σε εἰ πηρεγίο ϑῦο ΟΡ πίαπῖοδ. 
δχ ἢ οηΐπι οὐδπῖγο δοΐδὲ υἱ οἴϊατι ἱποϊάϊαλε πδδοδηίυγ, ἀπαι αἰ 

20 Θοτῃπι ργϑεθϑθα οἱ ἱπρεγαγα υοἰιηὶ, αἰϊὶ ϑασυΐγα ποίιπε εχ 400 
ἔοιιε Ῥεοτγίδη ἀγὶ ςοποίϊαπι ΤΉΓασγραϊο ἀαϊαπι πιᾶπαγΐξ, ἐρί ςαΓΏπι 
δάρτα δ[ἴδ6 οπιΐπεπιίητα ταυ!ἰ]αιίο εἰ φηδοὶ ἀδοαγιαιιο, ροτίπαθ χαοὶ 
εἶνει ἐχοο!επῖο δειῖρεγ ἀδ τρξάϊο ο]Ἰεγα ὁροσίοδε. φυοπιαάιπο- 
ἄττα ἰρίτυν ἔεγε ἀϊοῖμπι δεῖ, ἐδάθια μυϊποὶρία οαϑάθπιατ ςαμδδ8 πιὰ- 

᾿ ἰΔποπῦτο δὐ86 ἴπ 4]16 γεὶ ρῃ]ΐςας δάἀπιϊηίοἴγαπ δε ἰοττηΐδ δίψπς ἴῃ 
πιοπαγο ἰϊς οχϊϑἄπηαγε οροτίδε. πᾶπὶ εἰ ργορίετ ἱπίαϑιϊ ἴδ εἰ ργορίετ 
πιοίαπι οἱ ρτορίεγ εοπίεπιρίαπι τη} ]11 εχ 116 4πὶ 580} ἱπηροτῖο ϑιπὶ 
τ παγο μίας ἱπιροίῃ ἕροῖο δἀοτϊυπῖυγ; εχ οἴπηὶραδ δαΐοιν ἰηἰατίας 
κεπεῦῖθπδ. ργορέεγ ςοπίυπιο αν νααχίπηε; ἱπιογάυπη ἰδιρθῖι οἴλαπη 
Ῥτορῖδγ ρναιοπεμι Βοπογαπ). διιηξ δαΐοπι ἐϊοπι ἤπεδ δὲ τγγαηηὶ- 
ἀρὰν οἱ τερηΐϑ, φαὶ εἰ {1118 ταὶ ρῃΒ] σας δἰδηνινίδει ηάδο ἰοτπηΐδ ργο- 

30 ΒοσΙ , Ἰποβδγοὺς οπὶπι τπορτιίξα ἀο οἱ διαρίμπάο ἠἰνἰκἰδιτιια οἱ μο- 
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πογῖφ δυρροῖτ; σῦθο οἴππνδθα Βοτηΐπε σοποπρίθοσπε; εαγῦτο δοΐει 
4παςε βυπὶ ἰπ τεβδδ διυνὶ ἵγγῶπποβ ἱπυργεδοίοποσι δἰΐαθ βαπὶ ἴα ἴροο- 
τυ ρΓποίρατη σΟΓΡῸδ εἴ σδρπί, αἰΐδε ἴπ ργιβοϊραίθαν. αἴφαῃε οδς 
4ιυϊάετι ΄υδε Ῥγορῖεῦ ςοπίσιπείδιπ βυπῖ, μὰ σογρὺς ρετιίπεπξ. οον- 
ταιπε)δγαπι δηΐετη οὔτ τπῸ]18 οἰαὶ κεδεγα πιο] αθηθδ ραγίεσ, Ὀπῶ- 
4υδεαυε εαγιπὶ ἰγᾶπὶ ςοπιπουεῖ, ἰᾶπι Ὑ6ΓῸ δοΓΏ)Ω αὶ ἰγαξοιπῖατ, 
Ἰοτγίιιο ἔεγε οπῖπϑς υ]οϊδοοπάδε ἰμἰυτίαε ἀοοερίδο ργϑεῖα ἴπ δἰτεσαπ 

᾿πνδάυμπξ, πο ργαεβίαπίϊδο. Ἔχεπιρ)} ἐδυδα ἰη Ρ15ἰδιγαιίάδο ἱταρεῖοα 
ἔδοῖυς εἰ ργορίογεα ιοά Πδιπιοαϊί δογογεῶ ρύοῦτο εἰ ἀθάεοοτγε 
αἰ(εοεγαπὶ εἰ Ἠδιπηοαΐο δἰσργηπ ἰυΐεγγ σοπαιΐ ἐγαηῖ: πδῆὶ ξλαστοο- 
ἀϊυϑ8 Ργορίες ἑδοτογεπι, Ατίφιορίίοπ ργορῖεγ Ἡδγτηοάϊυπι ἰπ θοὸς ἱπι- 
Ρεΐυπι {δοογηηῖ. ἰπϑιάϊαιὶ Φπηὶ δεΐατη Ὁ εὐἸαπάγο Αανρτγδοῖδε ὑγγαπθο ὃ 
ΒΡΗ͂Σ 4υοὰ ἱπῖοτγ οοπιροίδπάυπι, οὐτῦ ππὰ εϑδεῖ ρυετ 4θετα ἰϊὶς 
ἰη ἀεἰϊεἰλδ ΒΡ ερδὶ, φηδεοὶνίβδεῖ δ δὸ δβϑεῖπε ἰδαν ἐσ ἐς ργωεζβδθε, 
ἶδπι ῬΆΠΙρρο ἃ Ῥανϑαηΐα ἰσοίγοο υἷος 1Πδῖδ δοῖ, φυία εὐπι ἱπαρηπε 
οοπίυπιο]α εἰ ἀεάξοοτγε αἰίεοϊαπι 6886 δ Αἰΐδ]ο ρδρθῶϑ Ἴϑϑεῖ; εἴ 
Αἰηγπῖδε, οὶ σορποπιεπίο ρᾶγνὺς ἀϊοῖπϑ ἐδ, ἃ θεγάδ, φυΐδ δὲ ἱβ 
εἶνι8 δεϊδίετι ριοιῖοπι φίοτίοβα ἰδοϊανίδει; εἴ ΦὈΠΌΟΝΟ δῷ Ἐυδροτὸ 
Οὐρτῖο: μδπρ ργορίεγρ φαοιὶ ὅχογ δἰμὶ δὴ 1]]1αυ Βἰὶο δάεπιρὲα ἐϑφεῖ, 
εαπὶ ἰπϊετίεςϊ! ἱδπαύαπι οοπίαπιεϊἰα ἀςοορία. τουΐίλς οἴϊαν ἔτορτε;- 
δἷοπεϑ ἰδοϊδο δυηΐξ 'π αυοϑάδπνι ρτίῃοῖρ 656 Ἰβόπαγεμοι ργορίεγεδ φεοὰ 
αἰΐουϊ ρυἀἱοἰιαπι, σογροτγε εἶπϑ οοποίυρταῖο, οτ ραίδθοπὶ, νετδὶ ἐταῦς 
ἃ Οἴδίαθο ἰῃ Αὐοβίδυπι: δοῖηρεγ δπῖπι γτγανυΐου οἵ πιοϊ θεῖς ἔεγεβδὶ 'ο 
ἡΠυπὶ δϑοιναι οἰπρτγὶ οαυ88 οοἸητηϊδοετὶ, ἰΐδφυς αφυδπινὶ ἰοαξε βοῖβοσ 
6556ῖ Ἀὶς ργδρίοχίυ ἰευΐογφας ἤδες εαὐδα, [πἰξ ἰδπνοη δὶ Ἰἀομεα 
εἰ ἰυσίδ, φαοα π0]}]αν 9:0ὲ εχ Ἀ]ΠΙΔΡπ5 ἴῃ πιδεγπιοπέυτα ἀδάϊλοεοι, ςτπε 
ἀδιατυτα δὲ ῥτοιαϊοἰϑϑεῖ: 864 τηδίογετη πίῃ φυϊάεπι, Ρ6}1ο φυο οτσε 
δίγγα οἵ ἄγγαρδεο ξεγεραὶ ἱπιρ!ἰοαῖυϑ, ΕἸϊτνεδο γερὶ ἀθβροπάϊε, παὶ- 
ὨΟΓΟΊΩ Ὑ6ΓῸ Απιγπῖμθ Α]ΐο, εχίδεϊπιαπ ἔογε ἣος ρδοῖο οἱ 116 ριβε- 
δεγϊϊπι ὁχ ΟἸεοραῖγα παίπ τοἰπίανε ἃ δὲ ἀϊβοίάετεῖ. δεὰ δ εσβδομῖβ 
οτἶξο εἰ ρτἰποϊρίαπι [πἰϊ, φαοά ρτανίϊεν ταϊϊδδεῖ ἐς εἶπας ᾿;δὲἑάϊαὶ δὰ 
γΓε8 ψεπεγθδε 6886 ορϑθουΐϊυηι. ππᾶ οὔτ 60 ἰϊϊππα δήἠογῖῃ9 οδὲ εἰἰδια 
Ἠεἰαποογαίει 1 ατίδοδθαβ ργορῖογ δαπάειη οδυδᾶτι: Ὁδὲ επίπι δὲ Δ 
1110, ουἱ δυδε δεϊδεϊς ἤιει οἴεπάπη [γισπάπτηχας ἀδάοταξ, ΑΡ εχ- δ 
εἰϊϊο ποη γενυοςδγὶ υἱάϊε, οὰπη ργδδθειἶπι 116 96 ἰά ἔδείμγισαε ροὲϊὶ- 
εἶϊαα Ἔϑρεῖ, οοπδπρίυίπεπν ΠΠ|ῶπὶ ϑεοῦπι 6856 ᾿ποι Πυίαπε 05 ΡΓΟΡΙΘΣ 
εὐρίἀἰϊαΐεπι διηδέογίδιι δεὰ ργορίεγ οοπίυπιεἴαπι εχίϑήμιανιξ. 1δτα 
Ῥατο εἴ Ἠετγδοϊίφας Αδηΐΐ Οοίγπ ἱπιεγετηθγαηι φαϊτῖν ἰαϊατῖατα τὰ- 
«ἰϑεθηῖεν. Α ἀδπιδο δυΐεπὶ (οί γη τεϊϊφαῖξ Δ Ὁ δοαπε ἀεοονϊ! ὕκπαπδαο 
ςοπίμπια]ΐα αἰίεοίυδ, πο ΔΡ εο, οὔτε ρΌεΓ δοϑεῖ, ἐχεεοῖπι [αμεϑεῖ. 
ἐπα ρότγο εἰΐατν ργορίογεα σῃοὰ σογρογς υογρεγα ρει 
δὲ μια 6 πιυϊοδιὶ οϑδεπὶ γαιὶ, δι πδοδυθγηηῖ, αἰ δάοτιῖ δαδὲ εἴξαι 
608 4ΐ δύπηπιοδ πιρίδἰγαῖας εἰ χεξῖοϑ ροϊεπιδίῃ οράπεραβι, ιμὦ- 
φυδτὰ ςοητιπιε ἰα δεςορία; αἱ γι επῖς Ῥ επίαϊ λας, 4οὶ χαοφπο- 
γεΓδτιδ εἰγοιιι θδοξ δἰ οἷανίδ οὈνίοπι χαειιαος οδεάδερδωῖ, 
ἱπιργοοϑίοπο ἕαοϊδ ουπὶ απίϊοῖδ ἱπεογοπηῖ. εἴ ροσεουϊος δεοεγὰδ οἷδε κι 
ἃ Ῥεηιμῖΐο δοςεριῖδ, εἰ δ εἶμδ ὑχοῦε Ἴχιἰγβοῖαθ, εὐτὰ πεεδυμ. εἰ 
εἶι9. ἐπργεδοίοπῖϑ ιαρ ἰὼ Αγομοίδαπι ἰβοίδ. εοἱ Πεοιπιπίονν ἀκκ 
ζαΐξ, εο8 ργίπιον ἱνγιῖδηδ εἰ σοπβοϊϊαῃ χαὶ ἴῃ δαπι ἱπυρεΐατα ἔδοετααὶ, 
οδυϑα Δυΐειη ἶγαθ [αἷϊ, σαοά δαπὶ γα ογαὶ Εατίρίἀϊ ροεῖκε βαρεῖδο 
γειβογαηάυπι; Επγίρι θὲ δυΐοτω δυοοθηθοθαὶ εἰ απο ὰ δἰ  ᾳυϊὰ ἀϊχκανεῖ 
ἷπ δίιαπι οτἷϑ [οδἴογεμπ. δἰ τὶ ἀεπίᾳηε τη]! ργορίεν ἴ8]168 οδβδ μεε- 
επι ἀθ, πιεάϊο δ ] δ δαπε, ρατιῖπι ἱποὶαϊϊε ἐχοεριὶ πὸπ λοδξε ἃ γεεῖ- 
οα]οὸ δϑίαεγομι δἰ νοῦ δπίθην δὲ ργορίεν πιοῖππι ἴῃ ἴ5Ὸ 
ἰηνδάετγα δοϊεπξ, υπᾶ δπὶπὶ φυκεάδιη ἧδεο εγαὶ εχ ἴδ ςδυδῖο απδ πὲ 
Αἰτϊς τοὶ ρα θ]ίοας δάἀπιϊπίφίγαπάδο Τογτῃΐρ, ἰϊδ εἴ τοοπαγς 9 πιατεῖδο- 
Ὡοππ εἰ ἱπιοτγία π; αἰΐετηπξ. Ἔχει]! ρταιία Ατιαθαθτ Χεγπει δὐδε- 
μι5 ἱπιεγεπιὶξ, ογπιϊβίοποπι ᾳπθο δὰ Πδγίαπι ρογιίπεραι απεῖμιθ.- 

οχἰδιϊπιὰπθ ἴοτο οἱ {116 οἷδὲ ἱρποεςοτγεῖ, ἱδαφααπι ΟὈ] το ρτορδστεθ 
4υοά ςεπαραὶ. δἰΐδε δῃπὶ ργορίεγ οοπιεπιριϊοπεῖα, χαετωδ, 
χυϊάδπι οὐπὶ ϑδγάδπαρδϊ απ οὔτ προ] ογίθυ ποηξοπὶ εἴ ξεΐδεα δαχοδαν. 
ἴεπι νἱάϊδδεῖ (οἱ τοῦδ διπὲ δος ιιδα ἃ ἰδβαίδγυσι οογἐριογίδοϑ ἔεω- 
ἄϊια διιπῖ), δυνη ἱπίογουνι; αποάϑὶ ἰπ 1110 υδύημων δῶν δὶ, δὲ πὶ αδδο 
6886 ροϑϑῖξ, εἴ ἰη Ὠἰοηγοίαυιν ροδίεγίοτευ Ὠΐοπ ἰωγδοῖ Βεογέψαια 
4υοιὶ ἐππ οοπέεοιμποτεῖ, οὐπι υἱάογοὶ οἱ οἶγϑο ἰϊὰ μεξπιρζοο δὲ ρῶν 
ΔοΙΏΡοΓ δργίατα, εἴ Ὑ86ΓῸ ΒΟΏπΏΪ]ΐ εχ πιεῖ δἀοιποξας ρεοφθος 
φουξειηρίντα: τσ ργορίογεδ ηυοί εἰδὲ δἀεε Βεδοῖως, ςοπιεποιιαν,, 

. 806η8, ΄ποά δυτη ἴῃ ἙτΌοοπι ἀρετε ἃ Χογχα ἰῃ88η6 εἱ ΠΟ ρατώξασι εἸ 
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ἐδυνσατη οοπεἶδίπτα ἰδείροτῖθ απ ἐσηὰϊ οσςη]ξαῖασξ. εἰ φαὶ ρπίδηῖ 
40 ἴοτε οἱ ροϑοῖπὶ ρυϊποίραϊατη οσοῦραγα εἴ οδιίθεγε, ηποάκπιπιοάο 

Ῥτορίεγεα χαρά ςοπίειππδηῖ: ἱπιργενδίοποιι ἰδείαπι: ὕᾶπὶ ρετίηδς 
υκοὶ ροκεῖηῖ, εξ φαΐα ρετγίοα]ατ φουξειππαπὶ ργορῖεγ ροϊομίϊδην, ἔα- 
εἶϊε ἀρρτεάϊασιον:; απειβκάπιοάδηπι 4υΐ ρτγαδδαπὶ Ἄχδγοϊϊωὶ, ἷπ εο8 
Ρτϊποῖρεα φαΐ 4011 ἰπιρεγβπὲ ἱγγαῦπξ, Ἐχειαρ]! οδῦφα Ογτγυϑ ἴα Αὐἰγα- 
ξεαι, οἱ υἱΐδων εἰα8 ςοπίδπιῃειϑ εἴ οορίδϑ, ργορίδεγεβ φυοὰ πα] ῖεϑ 
φοϊάειι οἷο εἴ ἱπογιΐα σοτγαρίί, ἱρεφ νδγὸ πιο εἴ οἱ ἰυχυτία ᾿ἴχπο- 
ἄδοῖα9 ἐταὶ, εἰ δδιιθεο ΤΌγαχ οὔπὶ διδεῖ ἱπιρογαῖοσ, ἰπ ἀπιδάοουπι. 
ἰδ: ρ]ανίμος εδυοὶα δὰ (βοϊποϑ δυϑοὶρίεπ ἀπτῃ ἱπιρο] πίον, αἱ φαὶ οοη- 
τοσωπαῖ εἰ Ἰαοτὶ διυάϊο ἀπουπίον, αἱ ΜΙΗΒεἀαἴος ἴῃ. ΑὐοΒδγζδηδῖι. 
ταιχίπη δαξεπι ργορίοῦ μᾶπο σαῦβδαι δὰ (δοίη ἰὶ αρργθἀϊυπίατ, οὶ 

ἕο οατι οἷπὶ δπάδοο εἵ ργδεβάδηϊες παγα, ἃρμὰ δοϑ ααΐ δο]ΐ ρεϊποὶ- 
τα οδεϊποδὶ Βοπόγοπι εχ ϑεϊδηϊτία τοὶ το ]ἰτατίθ σομβδου! δαηῖ: 
τυ ἦο δηΐπα ροϊεϑίδῖοπα ποῖα δπάαοῖα δὲ; ααΐδαν δια βάρον του 

(τεῖϊ, ἰλπαυδο ἰαοἰϊς νἱοϊογὶα ροιατί, ἴα 609 ἱπνδάπηϊ. δογυπὶ δὰ- 
ἴσπι φοὶ ἰδυάμπι εἰ κἰογίας δἰπάϊο ἐπβουηπιοιὶ αερτεἀϊυπίοτγ δὰ 1ο]- 
Ἰεπὰο9 Ρτεϊπεῖρεϑ, 8]1υ8 οαυδδς πιοὰτε δὶ δὴν [ϊ8 φυὶ ἀπίς ὀχροο ὶ 
ϑαηξ. ΠΟῚ ἐπιπὶ, αἴ ΠΟΏΠΠ]] ἰγγαπποϑ δἀοτίαπιυγ φαΐ γλδεης δ08 
ἱπροβιδος αἰνλιι16 εξ δπιρὶϊα Βοπουῖραϑ εἰγοατιῆιετε, ἴα οἰ θόταπι 
4υϊ ῥτορῖεσ ἰδυάΐε οἱ ρἰοτῖδε ουρζἀϊαῖεπι ἱπιρεϊοπι ἰπ ἰ|105 ἰαεϊαιξ, 
πησεηαίφαυε οὐηϑιϊΐαπι οαρὶϊ δΔἀεαπάϊ ρετίςοϊἑ, εεἀ }} φαϊάεαι ργο- 
ῬῖεΣ δᾶτα οδδδων αἴιδς δηῖς ἀϊοῖδ εἴ: μἰ γεγο Ἰδπαθδη δἰΐᾳυδ αἰδα 
δειίονδ ἃ 26 δυϑοερία ορτερία οἱ ργδεοιδηϊϊ, οἱ ργορίδγ φηδαι ἀρυΐ 
αἰΐοο «ο] ἐδ τί ἑαΐοτα δὲ οἰαγι δῖοι ποπιϊπὶς δοπιρη δετιᾶι δ᾽ σοπιρατγα- 
Βυπῖ, ἰϊα παοβδγο δ αὐονϊπαϊατ, ποὺ φαοὰ δἰπροίδγετα ρτιποὶραϊατα 
δεὰ (αι Οταδθοῖ Ὠοπιίπδη!) πη παγ βίδα οοποιρίδοκπί, 46 ρ]οιίδπι,. 
γνεγυπίδιεη ραυοἰδόϊπιϊ Παπιεγο δουΐ φαο9 βδεο οδῦϑα δὰ ἱπιργεϑϑῖο- 

30 Βεῖα ἔποϊεπ δι ἱπιρ οἰ αὶ, οροτῖει δηΐων ἢος ἀπε 6286 ροϑίϊυμι, ἀς 
φαϊαϊα η1 1] Ἰαϊρογαγα ηἰδὶ σὰ ςοπίροϊα. 4πο5 ἀερεῖ φυϊήοτα Ὠίοηϊε. 
οἰ δεϊπιδιὶο οουιϊταγὶ, δοὰ πο ἔαοϊίε εεὶ δᾶτῃ ἴῃ. πιῦἶ 15 ἱπυδϑοῖ, [116 
δηΐπη σΌ. ρᾶγνα πιᾶπα δάγεγευ ΠΙοηγδίυπι 46 οοπειξ, ςαπὶ πος 
δηΐπηο δὲ 6686 ἀϊσεγεῖ, πε φηοθο ῥτοκγοάϊ ροιϑεῖ, δεδίεθϑ δοιίοβεπι 
δαδοθρίοτα ρεγάυςεγε βδῖϊδ δβαβεγεῖ; υϑεδὶ ξγϑεδ οἱ διδίϊπι οἱ ἴογγασα 
1Π| πὶ Ἰενίεετ αὐιἰρϑδεῖ, οἰ αἰξᾷθο οἄδα πιοτίεηάππι δρδεῖ, μδως τοοτ- 
ἴεν τἰ Ποπεϑίδπι εξ ργαθοίδγανη δὲ δεχο δηΐπιο ἰδιυγηπι. ἰαϊογις 
δοΐεπι ἰγγδηηΐ πῦο ηΐάεπι τοοᾶο, πὶ οἱ ππαχαδεχιὲ δἰίγυτ γεῖ 
Ραβ] σας ἰογπιδττιτα, εχισήπρεσι εἰ ἃ ςαυϑῖ5. ἐχεογηΐε, ἐὲ δῖ δἰΐψπα δὰ- 

4 υουϑαγίδ τεὶ ρα ]ςδο δἀπιϊηϊρίταπ ας ἔοττοδ ροϊεηιϊΐοτ, τοἰ ππίδῖθπη 
δηΐσ ργδεοῖο ἰωΐϊαγαπι ρεγδρίοιτπι εἰ, ρτορίεγεδ χαΐδ οοπαὶϊὰ πίον 
86 ἙΟΠΊΓΑΓΙΑ διιπῖ, 4086 ἀπε υοΐαπε, οῶσα οἰϊδπ ροφρπηΐ, ἐα ἀραπς 
οἴαπεϑ. οοπίταγίας δαΐεῖε δπηὶ τγεῖ Ῥυβ]ϊοδς δἀπιϊηϊδιγαπ δα ἔοστηδε 
ἀεχπποογδιία εἰ ἰγταηπῖδ, πὲ Βρτιὶπο δρα]ο, φαοτηδατοάττ ἱπααὶι Ηε- 
εἰοάπα: πᾶσι ἀειμοογαϊα εχίγουια ἔγγϑμπὶδ δῖ. φαοοίγοι ρἰκτίπιδϑ 
τγγδηηϊάδο 1 ,δοφἀδειποηὶϊ ἀἰδδίραστιηΐ, εἰ δ γγδούβαπὶ, 480 ἰεῖπροτα 
φύδτη τοαὶ ῬαΡἤοαπι δάἀπηϊπἰϑίγαρδης, δἰΐαγο υόγο ππφάο δνυεσι τον 
ἱσταππῖδ ἐχ 86 ἴρδ,, οὔπῷ ἰΐ φυὶ εἶα διπὶ ραγάεϊρον ἰηῦεγ δὲ ἀΐδοοτ-. 

το ἄδηι δὸ ἀϊείεπι; φπεπιδάτηοάππι Ἰεϊοπῖθ ἐγγαπηὶ, οἵ ἤθη Ὠΐο- 
πγοῖϊ, πδπὶ Οεἰοπὶς αιΐάδιν ἱγταπηΐθ 60. ὄνεμθα οὐ, ηαρὰ ΤΆΓαχ-, 
Βυΐπς Ηἱετοηΐ ἔγαϊογ (ἀε]οηὶθ Β]ϊα πα ροραυϊδιΐαπι ροραλ! ἀποΐογαπι 
ἴθογὸ δἰδηα 18 ἀεἰμεΐοεραι οἱ δά νοϊαριαῖεν ἱποϊδθαὶ, αἱ ἰρεε ἵπωρο- 
ταχεῖ: οῃπι δυΐεηι περδιβαγ! οοπδρίτορεουξ εἰ ςοἰν᾽δδδδῖ, υἱὲ πε {Ὑ- 
ταπηΐθ (πάϊο8 ενεγίοσεϊοσ δεὰ δοὶα Τ Ἀγαγβαΐοδ, πομηοὶ  οχ ἴδ 
δἰϊέγα εχ ραγίε οοἰτϊομε βοΐ ἱδυφυᾶπι οςοδδίοπ πὶ ἡδοῖί δο9' ΘΏθΠ69 
οχεβογοιῖ. “Ὁ Ἰοπγβίντα δαΐειη, θΐοη, οὔπὶ εὐϑεὶ οἱ αἰδηίίαϊε ορηΐππ- 
οἴπιν Θοταράγθίο ἐχεγοῖϊα εἴ ροραΐο δὶ ρἀϊηποῖο ΣἸ]ππὶ ηαίάεπ εἷε-. 
οὐδ, δεὰ ρβυὶο ροοὲ ἰπιεγίεοϊωβ οὶ. συμ δἷβὲ δαϊοτω οδηθδα ἄσδε, 
ῬΓΟρΡίευ χαάδ χραχίπας δα ἱγταρ τάδε το] ]ἐπάὰδ8 ἀρρτοάϊασίωτ,, οὐΐοπα 
οἵ οοπιετορίαε, Βοταπι αυϊάετα αἰίεγο ἀΐβτιὶ δὰπι ἱγταπαὶ, όπιρο 

40 οὐϊο: νεγυπίμηθη εχ 60 αποὰ ςοῃϊειαπβηΐατ, πιο ]ῖας Ὀδϑοπηΐατ ἐγ- 
ταπϊἀυτα ἐνογοίοπε. ςαἰῃ9 τοὶ Βοὺ δγρυταθηίητ δε: βδχο ρἱοτίᾳμθ 
4α 116 ψιΐ ἱπιρετία ρερεγεσωηῖ, εἰἴΐαπι. γεϊίπεγε ἂς τπϑγὶ ροπιεγαηΐ, 
τι ΥΕΤῸ ἃ πρϑιογίθυ8 δοσοροιτιμ, εἰδιίμ ἔα οτησιε δ δι βγη, Πδτὰ 
Ὅπὸ [ἰδ] ἄποδα ἂο υοἱβρίαγίιο υἱνμηῖ, εἰ ςϑπέθωρε Βυμὶ, εἰ πνοϊταα 

ἤο φυὶ δὐοτιγί τοϊαης οοοορίοπθ δάοεί εὐ ἀϊ ρεβεβϑης, οὐϊί δαίθμο 
Ῥασύοηϊδπι εἰΐδιν ἴγατ ρόμογε οροτῖεϊ: πδτὲ φυοάαπιπιοάο. εαγπα- 
ἄεπι. δεϊουσπι οαυδα εἰβοίεηϑ εμεε δοεῖ. φουΐῃ ὁδὲρεπαμιεγο εἰΐδχα 
τἀ δρεπάσαι πιαϊοτειι υΐτι παρε φυδηι οἀϊΐαπι: οοπιεηιία φαΐ δάο- 

669 

τὐπηῖατ, αποὰ Ῥοτζαγϑδῖο ταιϊίοποτα ἰπ ΘΟ τ πὶ ποι δά δ δεδῖ. τοα- 
Χίπε δυΐει δυὐφηΐξ πὲ Βοιοΐδεδ οὗ σοπίνι οἰ ΐαπι γα ραγεᾶπε αἴας 
Οὐμϑεχηβηῖωσς ργορίδγ 4υῶτα οδυδᾶπι οὐπὶ Ρἰεἰδίγαιἰἀαγιπε τγγαποὶς 
ἀἰδεϊρεῖδ ἔμοτῖς, ἴατν πνηϊίας αἰΐας. βεὰ τωδρίο ργορίδγ οὐΐατα. Ὡδπν 
ἦγδ φυϊάθπ συν ἀοΐοτε οοηΐπποία δεῖ; ἰἰδηπε ποη εοὲ [δοΐϊα γϑιϊ ον 
πδιὶ ἱγα ἀοπιίπαπιθ: ἱπίπιϊοἰ ἴθ σθγὸ ἀοϊοτγῖβ ϑῃπὶ Ἔσχρεγῖεδ. δἴφπθ 
τ ἷβ δπτῦταδ ἀϊςαπιηθ, ποῖ οδυ888 εὐ8ςε ἀἰχίτου εἰ οἰ ἰραις δε τοῦδ 
δἴψφας υἱίπηδε εἰ ἀεπηοογαίίας οχίγοπιδε ἐνογίεπάδς, τοῖ οἰΐδοι 1γ- 
τδηη 9 εἰαϊοσπάδε δυπί. εἰοπίπι ᾿μ86 γεὶ ρυ ] σας δἀπιϊπίϑίγαπ ἀκα 
ἔοττοδε δῃπὶ φιβεάαπ, ἀϊδίαποῖας δὲ ἀϊνϊ ἀμ δα ἰγγαπηϊἀθϑ. τερηῦτω 
λυΐετο πιληΐπρα εχιγίπδδοὺς αν ΐάδπι ἱπιογὶι; απορίγοα εἴ ἀϊσϊυγπατα 
εδῖ.. ἱπιγίπϑθουϑ γεγο εἴ δχ 86 'ρϑοὸ πηιιΐϊδς οἱ ἱπιεγίεἰοπ θα πιαϊίδφας 
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δὶ δία ἱτωπιϊπεηῖ, δὲ ἀυόρυδ δδὲπα τποαϊΐβ ἱπιογῖ, ππὸ πιοάο, 414312 
ἱεοογἀατίπι ἱπῖεγ δὲ φυὶ δυπὶ γερπὶ ραγιίοῖρεδ εἴ δπιϊοὶ γεξτιπι, 4]- 

ἴεγο, ἈΒῚ γεβθδ οοπαπίωγ δἰϊφυδπῖο τορρὶθ δον ρᾶγ εἰ: ἱγγαηπὶος 
τετῦ ΡΟ δ ΐσαπι δαπιϊηίδίγαγε, εἴ ἀρὶ ροδιαϊαπὶ ρεπθδ δα δ]υγίαπι τϑ- 
ΓΌπι ἤσαπι [α5 οἷϊ 6296 ροϊεεἰδίεπι, οἵ ςοηῖγα ἰεβοπι. ποὸπ οχϑίδιπηξ 
ΟΥ̓ΤΟ διυρίϊα ἰδ ἰεπιροτί θυ γεβπα: 864 εἱ (ογῖς, ροϊεπίίδς βἰηρο- 
δτοϑ, δος δεῖ ταοπαγοίδε εἴ ἰγγαπηίάεϑ ροϊίαϑ οτίαπίοτ, φαΐὰ τερ- 
ὩμτΩ εϑὲ ἰπηρογίατ υοἰπιδγίυτα οἱ δυτηπηδιη το γΏτη ρ]α8 ηἰτηΐο πιῶ- 
ξπαγοπι δυςιογιιδίοπι δο ροϊδείαϊοι ΟὈιΐη6π8: τρμ 1 δυιΐοτι δηιηξ δ 
ταῖϊ δα, πο ]υδατις οχογίτωγ ἰζὰ σεἰογίϑ δι θοθ! ] θη 8 αἱ ἱπιροτῖ πιαρτι)- 
ταάϊαὶ εἰ ἀΐρημδιὶ οἷξ ρὲγ οἱ δοιαὶ. ἰίαφας ρτορῖεσ ἔδης ᾿ςδυ88 τ 
διοπιΐπεδ δροηῖίς αυΐάειν ὁπ σερπῦπι πὸπ δυΐίεγυπι, φαοάδί 4αὶδ 
ἄοϊο δαὶ τὶ ἱπιρεγίαπι δαϊρίδοδίοτ, μος ἰαπὶ νἱήἤείατ ἰγγϑηηΐϑ ε886. 
ΓΟΡποΥΏτΙ δπΐεπι δογηπὶ ἅτ|86 6χ βέπογε δὰ ροβίεγολ ρεγυεπίπηὶ 
ἰπλεγιμοιΐς βδπο οἴΐαπὶ οαυϑαπι, ργδεῖεγ 6δβ 4π85 Ἴχροϑιίσιαδ, δ18- 
ἴπογο οροτγίεϊ, φαοά πιαὶιΐ ἐχοτγίδηίαγ οοπιεπιρίί, εἰ φαΐ, ουπα ορὶ ρος 
εἰ σορὶ!α {γγδπηίοῖθ ποη πὶ ἰπϑίγας φεὰ Βόποτς τεμαὶϊ ἀεοοταῦ, 
εἶνε: δῆο8 σοπίυτποϊοϑε τοχεαῖ. ἰοπὶ επίπι ἔς }}8 6δὲ γερηὶ Ἔυθγϑῖο. 
ὭδΙὰ αἱ ποϊϊπὶ, σοπίϊπυο ποῦ οτὶϊ τεχ: δὲ ἰγγϑβυδ θεΐδπι δἱ πο]ϊμξ, 
ἱπῖογεαπε ἰρίτιτ τποπδσομίδε ργορίε ἢδε εἰ ἰα]δ8 δἰϊαβ οδυβδβ. ; 

11. δετγνδπίυν δαΐεπι δο]οεῖ, πὶ διτρ ἰεἰϊον ααίάδη εἴ ὑ0}- 
γετρα ἀΐσαπι, ςοπίγατία, οἱ δἰπ ει] ἰδιΐῃ τογο, τεβηα φυΐἤεπι οἱ δά πιδ- 
ἀϊοοτίμαϊοπι εἴ πιοἀοτγαϊοπδιῃ δἀἀασαπῖοτ. αυδπῖο οπΐπὶ ρδαοίοσγτι 
τούτο ρεπεῖ ρτίποῖροϑ δἱῖ ροϊεεῖλο, Ἰδπῖο ἀϊυϊίυ δ οπιπὶς ρτὶποὶ ρδῖα 
τοδηδδὲ ἤξοεῖθα δεῖ. πᾶπι οὐπὶ ἱρδὶ τηῖπης βαπὶ ἀοπιϊπογαπι ἰπ πιο- 
τοπὶ ἱπηρογίοοϊ, ἴατη τοοτίρυν εἰβοίαπιοτ πιδρὶς δὲ ἀευϊϊαῖεπι ἀε- 
πυλδιδίεπιααα ρτορεμοΐ, ἔμοι οἰνίθιιδ χπὶπο8 δαηὶ ἰηνίἀἰοδῖ, ργορῖο 

ς οδαθδιο επίτ οἴ γεβηοτι Νοϊοσδογαπι ἀϊὰ ἱποοίμπια ροιτοδπεῖξ, 
εἰ τεξπαπι 1 δος ὐδετηορίογιμ ργορίετα ααοὰ ἱτωρεγίυτ εἰ οἷ ἰδ 110 
ἴῃ ἀπλο ραγίες ἀϊνίϑφαπι (πεγῖ!, εἰ "εγοτι ροδῖεδ ΤἈοροιηρος σα 
ταῦ μἰ 5 αἰ115 ἴα τεβας πιοἀοταιίοπεπι δά βίθασγιι, ἴτε ἴθ εὰ στὸ φαοὰ 
ἜΡΒογογῶωπι ἱπιρετίαν 1111} ορροφαοτῖε:, ἱπιπιϊθυϊα δαΐτι γορηὶ ροῖεν- 
ἰδῖε ἐδαρο δυχίξ. ἰξδηπο Ἰὰ αποἀδπιιποάο ποῖ ταΐπαδ δεὰ χπαὶμϑ 
ἔεςϊ, φυοὰ δαι εἰ υχοτὶ δῦδα τεδροπάϊδ86 [ετιαῖ, οὔπι ἃΡ εὸ 4ι86- 
οἰνδφοῖ οὐϊαγχαης, δοφαϊὰ δυπι ρυάδτεῖ το βποπι ταϊποδ Ἀἰ16 ἰγδάοτε 
παι ἃ ραῖγε δοςερίεεεῖ. “ποη ραάεὶ νεγοῦ ἱπαῖϊ: “γδάο επίπι ἀΐο- 
ταστί)8.. ἰγγαηπὶάθε βαΐδην ἀυοθυς τπιοάϊς πγαχίπιε ἱπίεγ δὲ ςοῃῖγῶ- 
τὴϊϑ δεσυδυίμῃτ: φαογωπι δἰἴεσ δδὶ 9 αὶ ἱγδάϊτωδ ἐδῖ, οἱ 400 Ρἰετίᾳαε 
ὕστδηηὶ ἱπιρειίαπι δαπιϊπίείγαι!, αἴας εχ ἐἶδ π] 18 ̓πϑιαϊοθο )Φ- 
τίδπάγωπι (ογίἰ Βίππι [οταπξ; τπα] 18 εἰΐδτ ἰ]ϊὰ ἃ Ρ δγδαγύτ ἱπιρετῖο 
δύγπετα Ἰἰοκὶ, δππὶ ἀπίθῃ εἰ θὰ 4186 δΌρΓΔ ἃ πορίϑ ἐχροοὶϊα φυοϊ 
δὰ ἰγγαπηίἀϊβ, φυοδά εἰν Βειΐ ροϊεϑὲ, δβαϊαΐετα δρροϑιδ εἰ πὰ, 
Ῥτιδοδίδοϊαπι υἱγογιτο ἐχοςὶ οπίϊδιν ἱπιταϊποογε αυδοῖχας ἀξοιγίαγε, 
εἰ ἔεκοςον ταδγηίαιυε δρίτγιτυ Ποχοΐπες ἂς τιεᾶΐο ἰοἰΐετο, εἴ πόα 
οοηνίνία ραδ ἰοα ἔδγγε ποῆμθε δοάα Ἰϊαῖεα ἀξῆδε ἀϊδοϊρ!ϊπδο πεφὰς 
ῥιία ἥρμ! ἰα]ς, δεὰ 16 οπνηΐα ἀπὰς ἀπο ργοβοίεςί δοϊεπὶ, ἐρίγίϊαθ 
Ἔγοῦϑ εἱ βάθι, Ἴατεσε, οἱ ἤδὺς οοεῖαϑ ἐγπ ἀπ 08 πεααο αἸΐοα οο5- 

γεπῖωδ εἴ οοπδειδὰδ Οἰΐοδος 6886 φίπεγε; οὐπηΐα ἀδηίᾳας ίαςετε ααὶ- 
Βὺδ 4παπὶ πιαχίτης ἱπίδγ δὲ ἱβηοι! οἴωπει ἐγαῦῖ (οορηΐῖο δαΐπι ἐδοὶς 
Ἐξ τηδίογ εἰϊ βάεδ τουϊπα); εἰ ἀδγε ὀρεγδπὶ πὶ εἶνε, 4αὶ ποῦ δρδιηὶ 
ἐχοβτα γιϑοτοϑογ δἷπὶ ἰη ργοπερία εἰ πὶ ος 9 εἰ υογδεητον ἱπ [οτὶ- 
ἔ- οἷο ϑηΐπι οἱ πιϊμίπνθ ο δου γαπι ἐαογὶ: αυϊὰ δρδης φηϊάηας τπο- 

30 

ὃ 

Ἰἰοπῖοτ, εἴ ραγνοϑ ᾿ατ θο]θθ δρί για. δυιθογε δϑϑιθυυηῖ, δε ΡΕΥ, 
ϑετυϊεηῖει. οἱ οεΐογα φυδρολπηθθ διπὶ Βυϊυδιαοῦϊ, Ρετγοίοα εἴ Βατ- 
Βαγα, διιηξ ἐγγαπηΐοα: οτημῖα Ἔπίπι ἰάεπι υαϊθηϊ. ἴστω ρεγβοεγε δὲ 
εἶπι οορυ μα ποῆπα οδϑοῦγα σπδοούηηῖς φαΐ ἰοτγὶε Ὑεὶ ἀἰςαν γεἶ ζεῖ 

[.] 



610 

εχ ἴΐϊε φαΐ 50 ἱπιρενῖο δαπέ, «εὰ ρταθϑὶσ οἶσε ϑρδειαίοτεθ, φαρΐεῖ 
διδπέ 5 γγδοπϑῖβ χαὶ ροϊδρορίἀδε Βρρε!]δδαίατ, εἰς ἀἰοτὶ, 'φτιοά οἵα- 

υἷα 4πα8 δ γγδουεῖϑ αρερβηῖαν δίχψιθ δάθο δορί τα ναπῖατ᾽ βοοεντίπιθ δη- 

φαϊγερδηὶ οἱ ἴγγᾶππο τοίδγοδηι ΒῈ τοποητίδθδαϊ, δοίεδες δτίδτα Η!- 

ὅτοὸ φαβθδιδουϊἀἴοτεβ 4ιοϑάδπι, 4υΐ ἃ τὸ 'ρϑα οἰδοηϑίδα ἀϊσαραμῆατν 

ἀαοά οπιπῖβθηϑ τεριιδ οἵ δρεη αἰ εἰ ἀϊοεπάϊο δυτε5 δἀπιογεγεηῖ, Θπιΐῃ- 

ἴογα, αδίσυπημε αἰϊφυΐθ μοπιΐπηπὶ σοοῖι9 ε9σεῖ δυῖ οἰνίατι οοπαδα- 
ἴα9 δυΐ σοηργοεθαϑ, πδπὶ ἴα εἴ τυΐππη9 δαάεηὶ Ἰἴρεγε ἰσχυΐ, φαοὰ 
1168 μοπιῖπθ8 ΡΕΓΕπιθδοαηῖ, οἱ δὲ ᾿ΐβθγα Ἰοαπδητογ, πεὶπαϑ ορου τὶ 

δυπῖ. Ὁ8}]16 οἴϊδτα 658 Ἰγγάππο ἱπῖεγ οἶγες δεγεγε ἀϊϑεογάϊαβ, 608- 

4πὸ ἱπίεν 88 σοπιπιτογα, αἴσπε οἴοηθο γοάάετο εἴ ἀπῖοο8 ἃραϊοὶϑ-. 

εἴ Ρορπΐπτι ποθ ΠΡ πο εἰ ἀἰυΐτοα ἱπίθγ δὲ. ἴππι οἶνδδ ρθαρογατθ 'γ- 

90 ταπηϊουπι 651, αἴ πε4πε ργδθϑὶ ἀϊάπι 8} 'ρ80 δἰαῖωγ δεὰ ἃ εἰτίβυ, εἰ 

ἴπ περοῖϊο δἴφυε ορεγα ἀπο θΙδηα οοοαραιῖ πἴ δι} Βαρόδυι οἱ το]ὶ- 
᾿ς ἄσυπι δὰ ἱποίαϊαπάαπι. Μαΐα9 τοὶ ἐχοπιρίτπι ργλερεηὶ ργτγατιῖ 68 
πα 9ππηὶ ἰπ Αεργρῖο, εἰ γρϑεἸϊάαγαπι (ὐο]ο581 ἀοπαφυε εἰΐ8 φοπ- 
ἐεοταῖα, εἰ δεάρ8 ἰουΐα ΟἸγιηρὶϊ ἃ Ῥἰοἰοιγαι 9 ἀεά! βοδία, εἴ ορετθ 
᾿Βαπιία ἃ Ῥοϊγογαῖε [αοϊα. μδες επΐπι οπιηΐα δὰ ἀπππὶ εἰ ἰάοια ναἰθηῖ, 

πεπιρέ δὰ οἰνίππι οοσπρδίίοπεπι εἰ ραπρετίδῖεπι. εἰυϑάεια βεηογ8 

δῖ εἰ τϊραϊογαπι ςο]]Αιῖο Ὑδόιρα!ηνηφιε ρεποίϊδτῖο; φαεπιδάϊαο- 

ἄχπι εθαξ δ υγασυϑῖ : πᾶπι ἴγ γαινπ ἀεπὶ ΟΡ ἄπεπῖα Π) οηγϑῖο ἐνεπῖθ- 

Βαϊ πὶ οπιπὶβ τϑδ οἰνπϑαυδ [αι ] τί ἐγίδαϊο οοηίεγεπἀο αυϊπαᾳαθμ- 

Ὠΐο ο89εῖ ἐχδηϑῖα, δϑὶ οἰϊδπι Β6]]ογΌνη ρβοϑῖου ὑγγαηπυϑ, οἴ διπὶ ὁ0- 

30 οσαραῖϊ οἱ οοππευϊες ἀσος ἐρεβηΐ. ρῥγαεῖεγθα τερηῦπι φυϊάξιη δἴα- 

ἄϊο εἰ ορεγδ ἀπιϊοογωμπι δεσυδίῃγ: ὑγναπηὶ δυΐθτα ργοριπῦτα εϑὶ πιδχι- 
πιϑ διηῖςῖϑ πο ογδάεγε, 4παϑὶ οπηπδβ σαί ἀδιπ ὑγγαπηῖάε πὶ δυθγῖεγε 
ψεἰΐπι, Ἀΐ δαΐοπι τιαχΐίπιθ ροϑϑοῖη!. εἴ ἡπαὲ ἴπ εχίγεπια ἀεπιοογαῖίβ' 
Βυπῆ, ἐγταπηῖοα δαπὲ οπιπΐα, πηα]Ἔστιτα ροϊεπίδῖυ τὰ ἀοπιῖθαθ, αἱ νὶ- 

τοταπι σοπϑῖ]1 δοῖδχυα δπππιίεπι, οἱ ϑογγόγθιῃ του οϑῖπα σἰϊδε θὲ. 
πῦϑ Ῥγορίον δᾶπήθπι ξαπϑδπι. πᾶπὶ ἤδαπ δεγνΐ οἱ πιι]ΐογεα ἔγταπηίδ' 
ἱποι ἀϊδαταγ ἀπὶ φαϊρρίαπι πιδ]} ἴποορίταπε: εἴ σατο ργόϑρθγο ἔογίιπϑϑ' 
εἰδῖυ ἔγαδπῖατ, Βὲπε οπρίαπε ᾿γγαηπι ρθε εἴ ἀεπιοογαι!8δ ΠΟ 6888 ἐξ. 
τπᾶπι οἴϊαπι ροραΐαν 'π ἀδπιοο δια πποπαγοί δἰπη τα ἀπ θαι 4υδπ πὶ 
εξοτῖς. ἰΐαφυθ εἰΐατν ἀϑδεηίϑίοτ δριια αἴγατηαπα δυπιῆλο πὶ ῬΓΕΙΙΟ ἂς 
τὸ Ἠόποῖο δεῖ, δραὰ ρὸραϊππι φαίάεπι ἰενΐα ρορ!! ἀαοῖον Βίδη- 

ἀηηγος οοποίοπαϊοτ (πᾶτπ ρορῇ ἀποῖον, φαδιη ἀεπιδροραπι Οτδθοὶ 
υοσδηῖ, ΡΟΡΠΗ͂ δββαπίδζου 681), δριιὰ Ἰγίδπηοϑ Ὑετὸ ἴἃ 4ὺΐ Βυιλ τοῦ 

(Δ:4εἰ ἀεπιῖα9ε ουτα οἷδ οοπρτεάϊππίατ εἰ ἰσαπιπταγ: 'αποὰ εθἰ διρεπία-" 
ἰοτῖς πιπηπβ. πᾶπι οἰΐαπν ρτορῖεν μᾶπο οδυϑῶπι ἸΥΓδαηΐδ ἱπηργοθο-' 
τῦτι δυιοἰ τα ἱποαπάα ἐπι: ξάπάεηι οπίπι δοϑοπίδιίοπε ἰγιδπηΐ, μοο 
δαΐοτα πειὸ ἔδοεπξ ααϊΐ ἱπρεπποῦ δρίτεπ5 ρεγαῖ, 864 4υϊ δαπὶ υἱγί 
Βοπὶ, δαξ ἀπιὰπὶ ἂπὶ Ποὴὶ δοδεπίδηζισ. ἵππὶ ἱπιρτοὶ δὰ τεδ ἱπρτορδα. 
δὐπε {ΠΠ1ε8: οἰανῃβ οηἰπὶ οἶανο Ρε]]ἰτατ, πὶ ἰπ ργονογρίο εδῖ. ργβε- " 
τεγθᾶ ὩδελΐπΠ6 τῖγο ργανΐ οἱ ᾿ἰθετο ἀεἰεοίδτγι τγγαππίοαπι. 86 ἘΠῚ πὶ 60-. 
Ἰυπὶ ἰαΐοπι 6888 ροβζυϊδι ἐγγαιησδ: 4υΐ δηΐοτα φταυϊδῖε εἴ τοδρυϊῆ- 
οεπίΐα οαπι ἸΓΘηπΟ οετῖαὶ εἴ ἰἰθατε δὲ ρετὶϊ, δάϊτηϊ! ἐχςς]] δητίδπι εἴ 
ὑπροτίηπι ἡἰπὰ ΒετϊῈ ἃς ἀοπιηὶ ρτορτγίαπι, φαοά Βαρεῖ ἰγγαπβῖδ. 

19 1165 ἱεϊτατ μοπιΐπθο οἀδταπὶ δηιᾶπι ἐπροτΐ σαὶ δυθῦβογαϑ. Ῥτδα- 
ἴετδδ ρεγερτῖποϑ βὰ οοηνϊνίαπι εἴ σποιἀϊαπαπι υἱῖδε οοπδαεῖυ ἀΐθθτα 
ἁἀμίρετγε ροῖαβ ἀπᾶτη οἶνος ἰγταπηΐοηπι οϑὲ, ἰδηχπατι Ἀἰ χαίάετα εἰπὲ 
Ἠοδῖεϑ, {1 σόγο σογίαγε ἀθ ρῥγίποίραῖι πἰλὶ] ραΐεπι δὰ δὲ ρετἔπετε. 
μος εἴ [Ἀ]ἴα ἱγγαπηῖοα δυρὶ φαϊάειι {116 εἰ ἱπιρεγῖο βαϊπἰδγία, τὰ 
μΌΪυπὶ οἷ ἐπα ργο δἰ τδτὶθ ΩΝ δρεϑῖ. δῃπὶ βδυΐεπι ἔεγο ἤδεὸ οτοπία 
ατἰθαδ ρεπεγὶ 8 σοπιρτεΐθπδβα. τγία δηἷπι ΕΥγαππὶβ δὶ δί ργοροπῖϊ δὸ 
ἀοοιῖπαῖ, ἀππτν ηαΐάοιι αἱ οἶνεδ, αὶ δ} ἱπιρετίο δππὶ, ᾿ναπν]ε8 εἰ 
αδίεοῖου δρίγίτι9 ρότδηι: διὰ χαὶ δηχυδῖο δὲ ρᾶγτο δηίπιο δὲ, πυὲ!! 
οί ἀϊαθ οἰγιιχετῖς ππϑϊαπιύε ἱποορίίαγίς, δἰ τδγατω 688 τὶ δἰτεν ἰτοτί" 
πη ογεάαι, εἰἴφις ἱπῖο 6ο8 ἱποογῖα ἃς ϑαϑρεοῖα βάἀ65: ποη επὶπε. 
Ρῥτῖαϑ Ἔυθγέτατ ὑγγαπηΐδ χαᾶπι ΑἸ οὶ ἰπῖετ δὲ δάεπι μαθοδηῖ, ἰοοῖγοο 

20 εἴ οὔπὶ υἱγὶς δοηΐβ Β6 πὶ ξογαξ οἱ ἱπιρετῖο ρει οτί δὸ ρεγπίοος: 
εἶθ, ποη δοΐυτα φαοάὰ Βετῖϊο ἱπιροτίαπι τεϑρααπὶ, 5864 χαΐα εἶπὶ εἴ ἰδῖον 
86 εἴ ἐγρὰ 1108 βάεἶε5, εἴ ΄αΐα πεζαξ 8ὲ ἱρεὶ βεχαθ αἱΐου ἱηαἰοβιατὶ 
δαὶ ρτοάϊ τὶ οἷπὶ. ἰεγθαπι ἐδὲ αἴ ποῦ Βδροδηξ ροϊεοίδίοτωα γογοτα 
ἀροπάδτιπι: ΠΟΤ δπΐπι ἀρξργεάίτας δὰ οδϑ το δρεπάδϑ πδθ εἰβεῖ 
ὯΟΏ ροϑϑαπῖ; ἜΓρΡῸ πεῆπε δὴ τγγάπηίάεπι δυοτῖοπάβαν, δἱ ἀεὶ δρεπάϊ. 
[Δου 89. κὰ χυοϑ' ἰρίτυτ ἤπ68 Ἐγτδηπογοπι τοϊπηϊαῖοβ τουοοθπίῶτ, δὶ 
δυηῖ ἴτεϑ παι εἴο. οπιπία οπῖπι αιι8ς δαηΐ ἔγτδηηὶ ρτορτῖβ, δὰ Ἦδεὸ 
Ὑϑἷπι εἶρπα ργοροϑίία τούοεαγε ροϑοῖξ δἤαεηϊβ, ραγιία) υἱ τι οἶγθϑ᾽ 

ΡῈ ΒΕΡΟΒΙΙΟΘΑΎ. 

οὐοᾶιπε ταφίπο, ρατγεῖπι τ ἢ 6 πὶ ἃ ρομοίοξ, ρατεπι 9Ὲ ραττος δηΐπιου 
Βαπα]οϑ4αε φρ᾽γῖπι ζογαπὶ. ταοάπϑ ἱρξίττ πὰ, απ0 καΐαφ ςοϑπςί- Ἢ 
τυϊτατ Ἰγγαπηίαίρας, 1218 681. αἰτοῦ δαΐεπι οὔτ εἰ ἀπ! ροπεῖα ἔδτα 15 
4086 ἀϊπχίπιιϑ ςοπίγαγι 9 οϑὲ, δση 06 Εχ τορηοτγαπι ἱπιογῖα δτπετο 
δο σοξποιςετγε ἰἰοεῖ, αμουγδάτποοπι δπΐα τερπὶ ἱπιθγιοπῖϑ προὰπϑ 
τθῸ8 681 ἡπηρεγίυτι ρ]π9 ἰπδῖο ἱγταππίσαπι τἀ άεγο, οἷς ἐὑγτδπἰάϊο δ8- 
Ἰὰ5 ε81 δβπὶ ἔβοετε δ 4πδηΐο τηαρὶϑ γεραίεπι, ὑπὸ ἀυπίαχαὶ δεγυαδῖο, 
ΠΕΤΡΘ ροϊοῃῖία, οἱ ἱπιραγοῖ ποι τηοᾶο γοϊεηερυ9 γεγαιη εἰΐασα πο- 
Ἰεπεῖδαδ αἴφπε ἱποΐπθ. παι μος δἴαπι ῥτοὶϊσίεηϑ᾽ ῥτγοϊϊοῖς εἴ Ἰγεδα- 
πἰϊ9 οδείπεη δε δου αίοτη. δὲ ποο χαίάετν Ἰαπασαπι ργοροοίταπε 
4αεπάδηι ἤπεπι παπεγα οροτγῖεϊ, αἰΐο σετο ρατγίζτη ἔδσειε Ραγῖπι τὸ- 
ἀεηί, τεραῖθδ υνἱγῖσιεδ μ6116 δἰπιυϊδηῖεπι ἃς ρτδα 86 [δγδηΐετ : Ῥτίμδυτα 
φυΐάενν υὧἱ τεῖ ρυθ]ΐολε σώταπι πάρετε υἱἀδαιοτν, πεη8ε σαπρία ἔα: ὁ 
οἶεηϑ ἱπ ἐἂ5 ἀοπαδιίοπες ργορίου 4πᾶ8 πρὶ ἰτη ὰο ἰγαδοϊαγ δὲ βαουῖς, 
ςαπι ἴγγαπηπ8 8 οἰνὴρυ8 δαπιδὶ δίαῃε εχίραῖ ἴῃ Ορεγε δ ἰδβογε διεἷ- 
ἄπε υθγϑαπρ8 οἴ ἸοπΌἑεΓ ράγοθαπα υἱοϊ δοῖίθυα, ἐοογδα δαΐετα εἰ 
Ρετγθρτίπὶβ εἰ αὐτὶ βοῖριδ εἴαδε Ἰαγρίαιατγ; εἰ ταζοπες ἀςοορίογωτο εἰ 
ἐχρεηβογππ τείογεης; σποά ποημα}}} ἰδτπ ὑγγαππὶ δοογαπ: εἰς ἐπῖσα 
418 αἀιπίπἰϑἴγαπ5 ἀἰδρεπδαῖου τοὶ ρου ΐοας ἴδπᾷθδιι τοὶ ἕδτα:έδτ 6, 
δΜὸΙ [ἀπι]]ϊα8, ποῦ ἔστδηπα8 6856 τὐἠεδίτατ. ποῦ εϑὶ ΡοΎτο τεῖπε- 
ἀπ πὸ αυδηᾶο ρεοθηΐδα δὔπὶ ἀεβοϊαπῖ, οὕτη ρθῦθ8 δας ον: [6 

δἷξ ροϊδδῖλ8, ἧπῖωο Ὑ6ΓῸ Ἐγγβθτΐβ ἴ αἰϊδ5 Τεγγάστν γὰ8 ἄστρο δὄχ- 
δ δ65 οἴϊαπι πος ΠΕ}]}19 οἷϊ φαδιθ οοαδοεγυαίως εἰ οοπροεῖδ γοἶμν 19 
4υεγο. 118 επὶτ χὺϊ ουϑοάίαα ἐγταηπίοαο ργοροστὶ βαπὶ, παΐπα ἴο- 
νϑάδηϊ ἴῃ τὲς ἔγγδηπί. [οσιπί ἀοϊοϑίογεα επίπι ἴσας μουγὶ  ]Ποτ 89 σααξ 
Ὁσταπηΐβ 115 4υὶ ρογορυπδηίωτ οπδίοάες εἰ ργδει ἀΐαγιὶ τα ]δς φοῖπε 
οἶνβδ: πὶ δπῖπι ἀπα σππε ἔγταδηΐδ ρεγορτίπαπῖίητ 1}}} ἱπ Ὠόογατ ἰοσαι 
ταϑηεπί. ἀεϊπάε ἰγγδηπαπ υἱάετγὶ οροτῖεξ ἰγίδυϊδ οἱ τοῦπεγαπι ρῃ}- 
Ἰίοογαπι ἔυροιϊίοπεδ ἴαπι τοὶ ἔα ἰασγίφ ἰαοπάδε ρταῖϊα οχίψετς, ἴπεν φἔ 
φυληάο οραϑ εἰϊ, αά ορροττιηϊίατεα Β6}}} εἶδ αἱ. ἐπ ϑατειπα ἀεπίαθο 
86 ἴρδυτη ργδεθόγε ευϑιοάέπι ἴαπάυδπι ταυτὶ ςοιππιππίυτη εἰ ρυὶν- 
ἐδγαπι, ποη ἸΔη πᾶπι ρτγορτίαγυπι οἵ ργιυδίαγυπι; εἰ δροοίδιι βόγετε 
Ποη διρετί εἰ φσαενί Ποτηϊηΐδβ, δε ταυΐβ εἰ τάλχηί οὶ υἰγὶ; ρσδείεγει 
ἰδίοπι υἱάσγί πὸ, 4ΐ οὔπὶ δο ἰοαυππίοτ οἱ σοηρτοθίαπίοτν, ῃώτς πΠΟΒ 
γπεϊοβηϊ δὺϊ Βογγεδηῖ, βεὰ υδγεδηῖοσ εἴ ρυίίοτο ΓΟ ΠΗ ΕΓ. ἢος 20 

δηῖεπι οσοπδηαΐ ποη δὲ εἰ ἔβεϊ]ς φοὶ δὲ οοντοιοποπόσε. ἡποςῖτοα 
᾿ οροτξεξ δηϊη, ϑιϊαπι οἱ δας υἱγῖαιθδ περ] βδῖ, αἱ οοτίε ἴπ δοιεηίῖδε οὗ- 
γε δὲη ἀΐαπι ΑἸ] ρεπῖοτ ἱποῦπηθεγα οἰ ορὶπίοπεια ἂε τὲ ἴρφο ἴαλετα 
ἴπ δηΐηῖ ξὈοταπι ἴπζεῃογαγε δἴαπα ἰπβθγογθ. ργδεῖεγεα ἤθη ϑοίατῳ 
ἰρϑιιπν σἱἀογὶ ἰη. φιεησθαπι ϑαοττπι οἰνίαπη πεάπο δἀοϊεϑοεταΐασα 
πδχας ΡΌΕ ]απὶ σοπίαπροίἑανη α}}8πὶ οάδτα, τογαπι πος τὶ δἰϊσστο ἀπει- 
4πᾶπι ϑηογῶπι οοταϊ ππὶ; 81 π|}Π γηπῈ ὈΧΟΓῸ8 ΘΟΓΏΤΩ ῬΓΟΡΤ δ, «τῇ 
δἰϊδδ πη} εγεβ αὐΐεοίδδ 6656: Ὡδα ργορίεῦ Ὀχόγαπι οουτατ δῖα ταὶ 
28 Ἰγγαππίάε8 ἰπἰοτίογιπέ. ἴῃ υοἰυρΊδΏΡαα δαΐοτα ςοτροτῖς οομρεο- 
ταπαϊς ἃς ρεγέγαοπαϊε σοπίγάτιαπι ἔδοετε δίχψπ ἰὰ φαοὰ πῆς φοϊάδπε 
ἔγταπηὶ δοίαπξ. ποῦ δπῖπι δοίαπι. δϑιδιϊπι ἃ Ἰπδηθ οἱ σου ὔεπῖεῦ ΡῈ Ὁ 
ταῦξῖοβ. ἴθ Ποὺ ἀἥαπε αἰ νοϊαρίαιΡαϑ ρετέγυδηϊογ, τετῖπα οὔδει 
δυᾶγώτη ᾿ἐ δ ἀἴπηπι ἃς νοϊυρίκυίτη ἈΠ105 μοχηΐπ εν οοπδοῖοι οἱ (δοῖεν 6698 
υοΐσπε, οἱ εἰπὲ οἷ ἰαπηδπι Βαβι ἂς ἐογιαπαῖΐ βάἀποήγα 66: δὰ πιδσξ- 
πιὸ φυΐά δεν ἔπ Ηἷδ τενα 8 ποτα ϑεγναγο: δίῃ πλΐπαϑ, δὲ αἷτς ἐπ δε- 
εἶτα οσση]οτγε, βοσατηχας ἰαϑεϊπιοιΐθτ εἰ οοῦΐοι ἔπρογα. πᾶσα ΒοῖβῈ 
ἰδ πὶ δἴοοπδ δὸ δβορτίυδ δδῖ, ἱτοργεδϑείοπεπι ἔδοϊ θΡασ μαϊεῖ, δὺὶ ἀφ- 
πα εδὲ χαυὶ σοπίεπιπδίοῦ ; πους ἴδ αυὶ Υἱρί]αὶ οἴστιε ἐσοιραῖ, φρο ἰδ 
φαυὶ ἀοτιηΐς. οομίγατίαπη ἀεπίχιο δε δη πη οδὲ δἴχαε ἐα 4886 
ἀϊοῖα “πηι ἔέτε Ὁπιηΐα. Ὡσθέπν ἐπίπι ἐσδεάίβοδγε δἴαπο ὅχόγθαγε 
Βεῖ, ἰδῆαπαπὶ οἷς ργοςυγαῖοτ, ποῦ ἔγγαπηυϑ. 'Ῥγδείεσεα φυοὴ δὰ ἀφ: 
οστῖπι οπἰυπι δεἰπεῖ, μϑὲθϑ τοὶ δοῖηρεγ εξγορῖε σιπάϊοσυο υἱὰ ετὶ ὦφ. 
Βεῖ: πᾶπὶ τυΐπιϑ τἰοθπὶ πὸ απὶὰ ἰδὲ ἱπσοιβτοοάὶ ργβεῖογ ἰορες σθυΐξι 
δε υἱγίο ἱπυροττεῖαγ, οἱ ρτϊπιοῖρετα τοὶ οεαπι 6966 οἱ τεῦ 
σοπποτὶ εἴ ἀροϑ οὐτάγε οχἰ δε πιθηῖ; εἴ τοὶπα5 δὰ ποι δ᾽ 
φοπηραγθη δ ἴϑε οοπίεγοπι, ἴδπαπαπι 4605 ΒαΡεπιὶ Ρ6}}} ὁϑοεαθα 
οοπἰπποῖοδ. ορογῖθε ἰαπιδη δἷηθ δι πὰ δὲ δἴπροτε τρεπῆϑ ϑεδεας 
υἱάεγί. ῥτγδεῖεγεα δοδ᾽ χπὶ δἰἵχψαδ σστυῖθ ργβεοίβηϊ, δἰ νας ποισεῖ» 
Βα δἴβδβοετγε αἱ ποη ρῃξεπὶ 86 πη ]Όδπι ἃ οἰνῖρπο, οἱ δυὶν ᾿ερεῖναιο δον» 
ἴδτ, πιδίογες οουδθοτήίσγοῦ; οἱ [1166 ΄υΐἀ οὶ Ποποτξὸ ἵρσατα ἐτῆθασννς, 
δηρΡ ἰοΐα νετο μετ δἰΐοϑ πιδριϑιγδῖος εἰ ρογ ἰπάϊοδι οὐπείθεσα, ϑδδν» 
ηἶϑ Ῥοττο πιοπαγο μίδε οποιοάϊα εἴ σαπίϊο ςοδιτηπτΐθ εδὲ, ὡὲ ϑειοίεα 
ὩΠΏΠΙ τρδρτΏια ἤμοίαι, ἐεἀ οἱ μοῦ ἀδπῖαμ, ραγεβ: οββεγυδιαῶς εαῦδα 



ΡῈ ΒΒ ΡΌΒΙΙΟΘΑ ΟΥ. 

ι9 δὲ βρεουϊδθαπίας ἰπῖεγ δε. φπὸοῖ φθοπι ζοτιδ πιββηστω ἔαςδτε Ὁροτ- 
ἰοαῖ, αἴ π δυτῃ αὶ δὲ ἱπρευΐο εἰ τηογῖθυβ δυάδα εἰ οορβάεηδ: ἴῃ 
ὁππηίδυς οπίτη δοιοπίρα8 1} 6 ἱπρεπὶα δὰ ἐϊπργϑβϑίοπομπι ζδοϊεη πὶ 
τοδχίτης υἰθηῖ. οἱ οἱ αοΐδ ροΐδπτα δροἤδπτῃϑ 6986 υἱάθδιιτ, πὶ μος 
δεηδτα οἴ ρϑυ!αιίπι ἰαςΐας, ποθὴ τοῖδπι εἰ ἀποϊογῆδίοπι ὑπὸ ἴδιροτα 
αὐϊπιαῖ, ργαθῖθγθα στη οαιπὶ σοπίθπι οἸἰᾺ ἰγγϑῆπυϑ ἀοθϑαῖ 91δὶ ἴθτη- 
δγᾶγα, ἰθπη ὈΓδοῖογ οπιπθ8 ἀπαραθ, εἴ δὲ ύδπν ῥἱαρίδ ςοτροτί ἱπ- 
ἐκεινἀΐα θαρρ] οἷο αἴοίαϊ δὲ ἐχογποΐεξ, εἴ πὰ οαἱ κεῖαϊα βοτγεπῖ σοη- 

ται ἰϊοϑα δἴαργαμι ἰαΐεγαι. πιαχίπια δαΐθια ἀμ ἴρεπάα μος οαυπο 
ἐδ ἴῃ [5 φαΐ οποία διυιάϊο ἀποππίυγ. πδὶπ ρεουπίδα οαρί αἱ εἴ ἀνατγὶ 
ἰηϊυτίαπι δ᾽ ρὲγ ςομτοπιρίαπι ααοπάδπι ΠΠΠδΐαπι ἰπ θοπὶβ δὲ ρεσπηϊΐϑ 

40 Βταυ τον ἃς πιο οϑία ἔδγαπῖ, Βοπογί5 διυἰονί δἰ υἱεῖ Βοπὶ ἡπίαπιϊατα. 
γα ἀπὲ ἃ ἰδ! θῈ5 [ας ἀρ διπεπάσπι οδῖ, δαὶ δα ρρ] οΐα φυϊάοπι νἱ- 

τι ὀρροτῖεῖ δπῖπιο ρϑίεσπο σοποιϊέπετε, πὸπ ρει' οοπίδιηρίμτι, σ0.- 
ἔτεθ5π8 γογοὸ δἀοϊεβοθηϊίπι ἀρρεῖθγα ὑγορῖοτ οδῦϑα8 Δυλδίθιῖθδ εἴ 
Ψεηογοαβ, ποὴ ρτορῖογ Ἰϊοθητίαπι ἂς ροϊοαἰδίεπι; δὰ δαπιπιᾶπ), 4πδ 8 
Ἰξποπιΐποϑα 6886 υἱάθαϊοηγ, πιδίοσι α58 οπογίραϑ τϑάϊπιογε δἴηυα ἐχ- 
δαγοῖγο, δογτιτη δαΐοπι αὶ Ἰρϑαην ᾿γγαππὶ υἱΐδτα οἵ σαρυῖ ροϊαπὶ εἰ 
Ἑστροτί ἱπίοόγίϊππι ραγαπε, δὶ ϑυηὶ πιαχίιπα Βουτὶθῖ] 65. εἰ ῥ] υτγίπιδτη 
ψροπνα 95: πιάτη 416 ουϑίοαίατη ἀφο ἀεγαπῖ, 4αὶ ἸΥ̓ΓΆΠΠΟ ἃ 88 Ὠδοδῖο 
ἸΟη πηᾶρπορ γα ἰδρογθηῖ πῇ νἴταπι αἰθὲ γθίπεγε οἵ δπρογθϑθο [ἰοθαῖ, 
'χυοοῖτοα ἰΐ τοαχίπιο σαΥΘΏΔΙ δαηΐ, 4υὶ γεἰ 88 'ρ805 γε] 'δεοὸ9 φῃοϑβ ἰοσὶ8 
{πεγὶ ἀεθεηϊ οοπίμπιο!οδα ἰδδὰϊ ρυΐδοξ, 8] 0ὴ δηΐπι τοϊηΐπι δ ρδγοπῖ 

30 σαΐ ΒΡ ἦγα ἱτιρυ]ϑὶ ἴπ δἸλθγοπι ἰγγαιηξ, πὶ αἷς ΗΠ θγδο τα 8; φυὶ ουπὶ τὰς 
ἄοπεπι αἰίειτεϊ οἷα φηοὰ ἀϊχίδδει, ἀἰΓ(ἢς 116 εἰ ἀγάπιαπι 6686. στη ἧγα 
Ῥυρπαγε, “συ αποὰ ἐχροῖϊξ, οποὶξ απίπια" ἱπφοΐξ, υοπῖδπι δοΐοτῃ 
οἰν (ἴεβ εχ ἀπαρηδ ρδγιιςυ] 8 οομϑίαπῖ, πδαρα ἐχ δξεμεδα8 δὲ ἰο- 
σα] εἴΡπ5, πιαχίπιε φυϊάεπι ἀϊγοδαυθ δάάπςο! οροτίες υἱ ἐκ θη ηΣ 
86 ῥτορίδγ ἱππρεγίαπι ὑγγαπηὶ ϑαϊνοβ 6886, εἴ πευῖγοϑ ἀἰζοσίδ βἰῃεγὲ 
ὉΠ1ὰπὶ ἰπϊιγίαπι ἱπίδγγε ; ργοχίπιθ νθγοὸ αἰγὶ δἰπξ ροϊεπιϊοτεδ, μο8 ἵπιν 
Ῥετίο ᾿παχίπιθ δάϊιιπρεγε δἱ 8005 ἕδοθθ. πᾶπι 8ὶ τεῷ τγγδῃπὶ ποὺ 
τοοάο ἔπετίπι σοπίγαςῖδε εἴ σοτηροδίῖαε, ποαπ6 δεγυοϑ πεοα886 Παρ 6- 
Βὶὲ ἵἔγτάππαβ δά [ἰΡετιδίεπι υόσᾶγα, πὰς οἶνδβ ἀγπνδ ππάδγθ: ρδγδ 
δηΐπι δἰτεγα δὰ τυγδπηὶ οορὶα8 δοςεάθῃδβ 88115 γιὲ υδ]ἀδ δὰ δο5 χαὶ 
ἐπιργοδϑίοηθαι ἔδςεγα σοπδΒαηϊοῦ σοοΓοδυάοβ. δε ἀ βυρογυδοδηδῆτα 
δεῖ δἰ πρ1}} τὶ πὶ τα 1ἴὰ ρεγϑεααῖ: ἱπ ρῥγοπιρῖα δϑὲ δπὶπι χυϊὰ οἱ ρυηοὶρὶ 
αεΐ δοῖυϑ ἱπαρεγαῖ ργοροϑίϊαπι 6256 ἠεθϑδῖ, ορογίεγα δυδὶ υἱ οτὶ ΠΟΒ 

5 Ἰγταπηϊοῦπι, 5:4 δπαυδπι ταὶ ἔτ] Ἰατῖς ἀϊδροηϑαΐοτεπι οἴ δπῖτηο γ6- 
511 Ῥγαάϊτατι οὐρ οἶνϑϑο; δὲ ΠΟ οὐππὶα 9181 υἱπἀἰοαπίθπι ϑηδ]ὰς [α- 
εἰδηΐετη, δε ργοσυγαπίεια ἃς τπεηΐεπι; ἴαπι ἴῃ νἱϊδ ἀθρεπάα πιεάΐο- 
εὐ δίθυι εἰ τηοἀοταϊοπδτι, ποῦ πἰπιϊα πὶ οἱ ἱπιτη οὐ γι! ἢ 6 πὶ σοηϑοος 
τατί. ῥταεῖογθα ἐπ ΠΟ θῖ16. χαϊάδτη 86 δα! ἐπὶ δὲ ἱπ σουρτοϑϑϊοπὶθπϑ 
ἃς 8ε:τηοηΐδιι [4 01}6πὶ ργδεθογα, ταῦ τα ἀίπετα γογο ρορηϊασὶ οτα- 
ἤοπε ἀειπο]όεγο. ἐχ 15 δηΐπι ἱπιρουΐτη ἐξ πὸπ δοίυτπ ρυ]οπτία εἰ 
οὐπηΐ θη δ Ῥτϑθαῖοα 09 ἃς ἰογτηπδῆαϑ, ηυΐδ τη οἰ ογῖδιι9 ἔπε: 
Ῥογεῖ εἴ ποὴ ἐγαοτῖβ δὲ ἀδτη 8815, εἴ φαΐα Ποα 8[: ρεγροῖθο εἰν ἱπὶ 
υἱνάφ᾽ εἰ Ποτγ 118: 5εὰ 'εἰίαπι ἀΐπίυ γαῖαν δἷξ πϑοθδδθ δϑῖ, ργδεϊεγθα 
ἦϊα 6856 τηογαϊπιῃ δηϊπι σας αἰεςϊαπι ορογῖοι, ὡξ γὙ6] υἰζϊαΐετα δὲ 

«0 ἐοηϑεοαξηϑ γε] 51} ἀἰπιϊἷα εχ ραγὶδ υἱγ Βοπαβ, πεῆυθ ἤσταο ταδί 9 
δεὰ ἀἰπϊ Δα ἐχ ρατὶς πιδίηδ. ΄ 

12. Αἰφὰβ ἐχ οπιπίρυϑ τοῖ ρυθ]ΐοας δαμαϊπιδῖγαπ ἄδθ ἰογιηὶ 
τοϊπο8 Πα αγπδα 9ππὶ ΟἹ μαγο εἶα δὲ ἰγγαπηΐβ. ἀϊοςιϑϑῖτηθ δηΐπὰ 8τειε 
δὰ ηπδε δίογοπε {τ ΟΥβαρόγαα ᾿ΙΒδγογαπι εἰ ἱροῖαα Ογιμαβοῦδα 
ἐγγαππιδ: ᾿Βῃῃ 05 ΘΥἶπὶ σΘΠΤΌΤΩ Ρεγπιδι 5. συΐῃϑ τοὶ δ 88 θεῖ, φιδὰ 

8686 ἴῃ 6098 4πὶ 9} ᾿γγαπηΐὰς δράπι πιοάδθγαῖοβ ργδορεβδηῖ, εἴ πιὰ: 
ἔσπασι ρδτίεπι ἰθριθα9 ϑοτυϊεραηῖ. οἵ ργορίογθ χιοά 6 ]]οο5085 πᾶ- 
πε δγαὶ ΟἹ π 68, ποτ ἐγαῖ σοπίοπηπεπάυδ. οἵ πια εἶθ ἰῃ το ρἢ5 ρδ: 
Ῥαΐατοβ δγαπὶ, βεπθυοὶ δπεϊδπι χη ε τπο  εἰξτπαϊηΐδ οο] Πρ οθαπὶ ἀΠ] σοητία 
ἀπᾶπι δά  θεΡδπὲ ἴῃ τὰ ρα ]ῖοα βδηε ξοτοπάλ. ἀϊοίτατ επῖπι Οὐ 518 6- 
Ὧ65. δάτα αυΐ σἱοϊοτίαπι Ὁ ἴρεο δδίπἀϊοαγαϊ οοσοπα ἄοπαθβε. ποπ- 

20 π]]} αυΐοπι δίδίμδτ {ΠΠᾶπὶ ἴπ ἴογο βεἀεπίοπι εἶὰδ αὶ ἐϊα ἰαἀΐοανϊ! εἷ- 
τ] ΔΟΓΌπι 6556 ἀϊοαπξ, αἴππὶ ρόττο εἰΐδπι Ρ 815: ταῖατι, συν δὰ Ατῖο- 
ἸΝΩ͂Ν ἴῃ ᾿ἰὰδ6 σοςαξης 6886ξ, ἱπάϊόΐαπι δορορί856. ῥγοχίπιθ ἀϊυϊαγηα 
τ Ογρϑεόϊάαταπι ἱγταπηΐα Οοτί τί. ἤδὲς δπΐπι διττὴ ρεγιδησὶς 

δ Ο8. ΠΟΠαρΙπί8 ἴτε8 οἱ δόχ τῆ δη86δ: πδπὴ ΟΥρϑοὶῃϑ ππ08 ἐτὶρίπῖα 
σὲ βηδύτε, Ρογίαπάεν φυδεποτ εἰ χαράτγαριπίδ, Ρδαπιπποιοπυς Ο ογάϊδε 
ΑΠΝπ6 ἀπηο3 ἴγθβ. οδᾶϑαθ δηΐεπι μυΐϊθ8 ἥποχῃθ δαπὲ δδθάδπι: Πδτα 
Ογρϑεϊυς χφυϊάοπι ἀποῖον ροραὶὶ Ὀ]δηάυϑ ἐσαῖ, εἴ τοῖο ἱπιροτίο δὰο 

Ἶ 611 

ΒΏ]105᾽ οπβίοάθα ἐογροτῖϑ αὐπίροτα. ῥεγοθνόγανιε; Ῥετίδοὰοτ σοτὸ 
ζατε Η δ΄ χαϊάδτη ἔγγαπῃίουδ, δὰ ἰϑτωθῺ τη τί οἱ Βο]Π!οοϑα8. τογτα 
Ῥιοἰσιγαι ἀἀγαπι Αἰμδηΐϑ. δε ποὴ ζυϊξ σοπίϊππα: δἰ8 Θπΐπι θχϑηϊανῖξ 38 
Ρ᾿δἰδιγαϊαθ, σὔτη ἐγγαππίἀοιῃ ομεϊπογεῖ. ἰἰδσας οχ δηπὶς ἰγίραβ δὲ 
ττὶρίπία ἄδοθπι δὲ δερίεπι ἐγγαππιἄδτη ορεϊπυΐς, ἀθοθτα δὲ οοῖο εἰπϑ΄ 
δΙκ. ἰϊαααὲ ἀιηὶ πιο 5 διογιιπὶ φυΐπαπα οἱ ἰγιρίπῖα. το! υδγιση δῃ- 
ἴδια τπᾶχίπης ἀϊαΐογπα ἔτ Ηϊεγοπὶ» οἵ Ὁ δἱοπὶς ᾿γγαηηΐδ δυγδοιβὶδ, 
δπη08 δηξεπι 6 δε Φυΐϊάοπι δία ]15 ρεγπηδηϑὶξ τη] 108, δε ά δηπὶ 
δα;ϊ ΟἸηπίηο ἀδοοπὶ εἴ οοἴο: Ὧδιπ Ο 6ἷ0 οὔτι δηποϑβ δερίεπι ἔγγαππὶ- 
ἄφαι οριεϊπυΐεδοῖ, οοἴδνο δχαδϑϑίῖ 6 γίϊα, ἢ εγο ἄθοθπι; ΤὨγαϑυ ας 
πηάδοῖπιο Ττηδη86 δχδοῖυβ8 δϑὶ, τρλ]ϊαα δυΐδτα ἱχγαπηϊἀθδ ὕγανοϑ 
οπιποϑ Γπϑπιηϊ οὐθηΐηο. ἀ6 τοὶ ρυλ]ίςας ἰριταγ δάιιϊπιειγαμδα ἴοτ- 
τνὶβ εἴ ἀξ πιοπαγο  ἶ5, φυΐθυϑ τόδις ἱπεγεδηϊ εἵ φαΐθυϑ Γυγϑα8 οοπ- 
δεγυθηίαγ, ἀϊοῖαη ἴδγα δϑῖ οπη θα. ἴῃ Ῥ]αιϊοηΐβ αὐΐθτη ᾿ἰυγὶϑ ἀθ τ 136 
ῬαΡΙίοα ἀϊδραιϊαῖων φυϊάθπη ἃ ϑοογαῖθ ἀβ τωυϊαιϊοπὶρπ8, δοὰ τοϊπας 
τοοῖδ. πατῶ πδὺ οἷυσ τοὶ ρυ ] σας δἀπεϊπίἰϑγαπ δ ἔογπιδθ, αᾳαδ ορ- 
ἰϊπὰ οἴ ργίπι οδὶ, τυ τι! σηθτη ργορτὶθ οχροηϊξ. δἷξ εαΐτο τπαϊαιῖο- 
τΐς οδαδδπι 6886 αυοα, π 1} τπδηεαῖ, δεὰ οτηπῖα οογῖο ψαοήδτιῃ ἴοτα- 
Ρογῖβ διηρῖτι ϑραϊΐοφυε πνυϊθηῖαγ; Πογαπι δυΐθπὶ 6856 ργἰποὶρίυπι 
88, φυοτάτη γδάχ δοδχυϊ ογιΐδ πυθῆθγο αυϊπδγίο ἱππεῖ ἄπο08 σοποδῃ- 
ἴῃ8 οἴδέῖς, φαόὰ [ἀτυτοπι δῖ, ἱπααὶϊῖ, οὐπὶ Βηΐυ9 ἀδϑοτγ ρίας ἤραγαα 
παπιεγυδ 90]148.9 ἰδοῖα5 ἰμογὶξ, ρος απαδὶ παῖτγα Ἰαΐοι Βοπιῖμε 
65 πι}1ὰ αἰδοῖ ρ] πα δαπαρὶ] 68. αἰ φαδηὰο εἷρπαῖ, δἴφις μοὸ χοίάεπι 
ἰρϑάτι ἀϊοῖς 1116 [ογίαβδε ποὺ πιᾶϊθ: σοπἝπβογα δηϊηι, ροϊοϑῖ ὩΣ 6χ- 
διϑῖδηξ ΠΟΠΏΒ]1}} αὶ πη} ᾿πηδιἰταϊοπ οσπιάἰγὶ θομίψαθ νἱγὶ βογὶ 4π6- 
δηϊ. 964 φυάπιοῦγοπι δες πιυϊοῖίο οἷα ταὶ ρ}] 186 δἀμποϊηϊδιγαυ δα 
ἴοτιπδα, αυδα δ 1Π|0 ἡϊοίτατ οριπια, τηαρὶβ φυδπι αἰΐαγαπι οτοπίατη, 
αἴᾳῃθ δήδο γδγῶπι οὐππίστη Ππ86 οτίυ πίον, ρτγορτία δἰεῖ ἴυτη πὸ 
τειηροτίς δρδῖίο ἀἰοῖϊ οπιπία πιυϊτατὶ, ϑίαπι ἐδ 4π86 ποῦ δία] βετὶ 
ςοορίδ δυηὶ δππαὶ πιοϊαπίυγ, υεγθὶ ρταῖϊα 381 4πὰ ργιήξε δοἰ δεῖ ἰδοῖδ 
δυπὶ, ΕτρῸ βίταα! τππταπίως. Ῥυδεῖεγοα σθθεπαπι ὁδυδα οὐξ αΌλγε εχ 
μᾶς τεὶ ρῃβ]ΐοαα αἀπιίηἰδιγαπιάδε ἕοιππα ἰπ 1δοοπίοατ Βαϊ πιπιατοῦ 
δδδρὶι8 δηΐῃ οἴθπδϑ τοὶ ρα] σας δἀπιϊπἰϑίγαη ἀδε ἔοτπιδε πιαξη την 
ἴπ σοπίγαγίαα φαδπι. πῃ Ῥτοχίπιβϑ. οδάδαι δαΐοπι οἰΐδπι δ᾽ 'άσασα ταν 
ἰατοπηπι γαῖίο οδῖ, ὃχ 1,δοοηΐοα δηΐπι τοὶ ρΌ]οαα δαἀπιϊπίεϊγαη δ 
ἴοτπια, ἴῃ πῖξ, ἱπ ΟἹ ρδγομίατι Αἱ σοπγυετϑῖο, εχ ᾿ς ἰῃ ἀδτηοογαίίατα, 
Ἐχ ἀεπιοσγαιία ἴῃ ἱγγαπηίήδτη. δὶ πίη δἴίδπε ἷπ σουξττῖδϑ γεγίω»- 
τὰν, νογθὶ ρτγδι4 ἀςπιοογαια ἰῃ οἰ ἐραγοίδηι, δἴψας δάδο πιδρὶδ χυᾶτω 
ἴπ πιομαγοδίδιπ. ργαδίογει γεγο ἤδστε δἰ ζατιγα δϑῖ ᾿γγαπηνδϊθ πια.- 
ἰδο πεφὰθ δὶ ζυΐατα πὸ ἐδῖ, Βυιΐτ8 τοὶ σαῦθαπι ἐχρ !οδὲ; ποῦς ἴῃ 
40πὶ γεὶ ρΌ ]οας δαἀπιϊηἰδέγαπάδα ἔογπιαιη τποῖαῦο ζαἴατα οἰϊ, δχ- 
Ροπὶς; ταῖῦῖο 68, φωΐα πο ας! ὀχρὶ]ΐοαγε ροϊοϊεεεῖ:. Β66 εηΐπι ἴο- 
ἴατῃ ἱποογῖιπι τηϊππιθ σα ἀεβπίϊυτα ε8ῖ. πδὰν εἶ ; ἔν 10 ..} 
δἷαϑ ξςοπηπιαῖδιϊο π᾿ ΡΓΠΏδηι δὲ ορίϊηναπι ἢ ετὶ ἀσθαγοῖ: ἔα οπΐπ σοῃ- 
δπύππι ηυΐ άδτη οἴ οΥ̓Ρ9 ἤετγεῖ, νϑγυτι 58ΕΡΘΗΒΙδΘΡῸ τη αἴππ ἢ ἐγν 30 

ΤἈΒΗΣ46πί Ἰγταπηΐδ, φαοτνδάπηοηνη δισγοπία ἃ Νίγγοπα δα ΟἸ1186--. 
ἤξτα ἰγϑηϑ]αϊα οἵ, οἱ ἴῃ οἸφαγοίατα, υΣ ΟΝ α]οἰ ἴσα, ψυατα Απθΐθφοα 
οδμπαϊε; δὲ ἱπ ἀσπιοοίαιίδια, φαενμοἀπιοάατη ϑυγδουβδαπα Οδ]οηῖφὶ 
εἴ ἴῃ ἀγΙ ϑοογααπι, φαθτηδἀτηοάσπι ΒΑΓ αὶ 1 δος ἀδοπιοπία εἰ Ον- 
τπδρίπίθπϑῖ8. δἵϊαπι πὶ ἐγγαπηῖάθτα οἰ ραγομία νογζας, πὲ πη 51.118 
Ρτοροπιοάυπι απιίφυλε ρ]ηγίπιδο, δραά 1,εοητίποϑ ἱη Ῥαπδεῖὶὶ ἔγτδη- 
πίάεπι, Ο εἶδα ἱπ ΟἸεαπανῖ, Πορὶϊ ἐπ Απαχὶ αΐ, δὲ ἱπ αἰ 6 πρὶ ἰτοιαι 
εἰναι α5, δρϑυγάθπι δοΐθπι οἴίαπν {ΠΠπὰ ο9ῖ, οχίδιίπιαγθ ἰοσῖσοο 75 
ταηπίάθπι ἱπ οἰ ρατο ίδπι τη υἱδτὶ, χαΐα 4υΐἱ ἱπιρεγὶα δ πιθηῖ, ροοππίαο 
ουρίαϊ ϑυπὶ εἴ Ῥοσππίαθ αυδεγεη δε δι ϊο ἀποιπογ; δὲ ποὺ χαρά 
ταν] ΓΑΟΠ] Δ ἘΠ] .5 δἰ σορ5 τ οἴ ἔαπα ] αν18 ργδοβίδητεδ ποπ' ραϊλπὶ γδ- 

2 

ΤῸ) 6886, 608 ααΐ 11} Πα πεῖ, ρατῖϊον αἴᾳπα 608 φυὶ λον χὰ ὑπὸ 
ἰπϑῖγι οὶ διιπὶ, ρατγιϊοῖρ65. 6996 οἰνιϊδιῖ5, δἴαπς ἴῃ πα] οἷδ 
που [ἰσεὶ ροουπίδπι ηυάετγεγθ, δε ὰ [6ρρ8 θπηῖ ηη86 γεϊδηϊ. (γα 
δἶπε γεγο, ἥμ86 οἷν ἱτα8 δι} ΡΟ ἱπιρετίο οϑὲ οὲ ἀοπιοογδιία οοπ. 
εἰποῖατ, Ροοππίδα συδεγεπάδε δἰπάεηϊ εἰ πυπάυχ ταὶ ρα] οδ6 δῖδ- 
ἴαπι τπαϊδυδγππέ ἰάπι γέγο εἴϊατη μοο δρπιγάυπι 6δῖ, ἀΐςογα ον ας 
ἴδπι ἱπ ΄π8 ραποῖ ἱπὴΡ ὁτίαπι ΟΡ πεηξ, ἐπ ἀπαρυε οἰν μάθη οοπδίαγα, 
δἴιετα ἀἰϊνίτηπι δἰτογα ρδαρέγαπι. υλτοοῦτετι δηΐπι εἰ μος δοοίαϊξ 
Ῥοϊία9 υᾶπι 1ἀςοπίοδδ, δηῖ σπίουϊμοάο Αἰϊ1, ἰὴ ὅπὰ ἂπὶ ποη δπδὲ 
Ῥᾶγοβ οπιυϊαπι τοὶ [Αιη"]Παγὶ αὶ Γαοα]ἰἀἴεδ, δαὶ ἢδη ϑππξ οΥηη 68 δἰ πλ ΠΠτοΥ 
εἰ ρδγδθφας υἱγί βοηὶδ δὲ αἱ ποπιο δὶ Ῥδαρετίου Ζαδτι δηῖθα, πἷ- 
ἈΝῸ ταΐϊηοδ σαπίδῖαγ ἴῃ ̓ἀοπιοογαῖαπι οἰκαῖο ἴω εἷ ἐξεηῖεδ ὨΌΙΒΘΙΟ 
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δας εἶηῖ, εἰ ἐπ οἱ ξατο μίαν ἀεπιοογμΐα, εἰ Ἰοοῦ Ἰεῖοι [ἀετίοϊ ταῦ ὶεῖ- 

«πάϊπο φηρετίοτεδ ἃς ροϊεηίοτοι, εἰ αἰτεσὶ φυϊάδι περ ξαης, αἰνετὶ 

τέγο δηΐπναπα αἰϊοπάδηι οἱ αἰ ρευιίδιι δἀμίρεαης. εἰ ἐππι δἷηὶ πια]- 

ἴδ τπυσίδπάαγαπι γεταπι ΡΌΡ οαγασπι οδαϑᾶς, 689 Ὠοη Ἔχροηϊξ, δεὰ 

Βδης πρδηῦ σοταπιθιπογαῖ, 4πἰ8 ἀππὶ Ῥτοΐωεε ἃς ἰυχυτίονα νυἱναηῖ 

ἄυταηαε δεγε δἰίεπο οὀργαιπίυτγ εἰ [εθοτε ἴσας ἀδηΐατ, ρβυρενεδ ἐνᾶ- 

ἄποϊ, φαδοὶ γ6γὸ οπιποδ δαὶ εἰϊαπι ρἰ υτἰπαΐ ἂρ ἱπιιῖο οἷπι ἀἰνῖϊε8. δὲ 

Βος ἴαϊϑαπι εθῖ. τδγατα οὐπὶ ἰϊφοί εχ ρτϊποὶρί 8 [δουϊταῖεε τεῖ ἴα- 

ταὶ ]ϊαγὶς σοησηπυρδεγηῖ ἃς ἀἰδοϊρατίηϊ, τε πουἃϑ φιδογυπῖ: σὔπι ὙΕΓῸ 

20 αἰτία ἰάεπι δοοίἀετίε, πἰμι} εο φαοὰ Αϊ πιαρπορεζε τπεϊπεπάππι, πὲ- 

4πὸ ποφπατα ταλβῖ5 σοπιπηιίδιϊο Ἀὲ οἸϊζαγομίδε ἴω ἀοιη οογαθίασα φυδπὶ 

ἰπ δἰίδπι τεῖ ρυιβἠϊοας δἀιηϊπίϑιγαπάδο ἴοιπταδπν. ργβείεγθα γεγο δὶυθ 

Βοπογῶτν ποῦ δὶπὶ ραγιϊοῖρθϑ οἷνς ἱπίατία αἰβοϊδπίαγ δἶνς οοπίαπιε- 

Ἰίοϑα υεχεπίαγ, ϑϑιιίου πὶ Ἔχοϊτδηΐ οἱ γαῖ ρυ ] οαο. δἀπιϊιίδιγαπ δ 

ἔοσπιδϑ τπυΐδηὶ οἰϊατπι ἱ γεῖπ [ιν ]ΐάγειι πορ σΟπδαταρϑετίηϊ, αυϊὰ 
Ἰϊοεπεΐαπι ποῖ σαπὶ φυϊοφυϊά ΠΡ εοὶ [δεϊοπάς, οὐΐο τεὶ οδιιδαπι (ἰεῖ! 

εὐϑε υἰπιίατα Πρ εγίδίεπι. οαπι δἰπὶ δυΐεπν Ρατες οἰϊξαγο δα εἰ ἀε- 

ταοογαῖίας, απδεὶ πἴγβαθα οἷ1 ὅπ, ἐϊὰ αἰτίαδφαε πγυϊδιίοπει ἐχροιὶξ 
ϑοογαῖοι. 

- ΥἹ. 5 
Θύοε ἰξίτωσ εἰ χῦδϑ οἷης εἴυδ εἰν ἰδτν ραγιδ, φυδε ᾿εοπφα]ἰαπὰϊ 

ἴπ9 Βαρεὶ εἴ ρεπεδ φυᾶπι τοῖϊιδ τεὶ ριιθ]οας δάτιϊπἰδιγαιιοπι δ΄ εὲ πιᾶ- 

Εἰοιταϊαυπι ἀεδοτρεοπἷρ ροϊεδῖαϑ εοὶ, ἀϊεγεηιίδε ἃς ἀἰϊδαινν! πτπάίπει, 

εἰ ἂε ἰυάίεϊϊα ἀο ττὶδαπαί θυ ἰὰ ἀΐουπι, εξ φοδ!ϊα οαπὶ φοδὶὶ τεὶ ρα- 

Β]ῖοας δἀπιϊπιοιγαπ δε ἴοττπα δρὶς οοπιδειεδηῖ, εἰ ργδεΐεγελ ΠῚ ἰηῖε- 

τἶϊα εἰ καϊαῖς τεῖ ρα] σας δάιπἰϑγδιάδς ἰογιθδγυτι, ἐχ 4υαιρηε 

τορος οτίαπϊογ εἴ Ῥγορίογ 485 σδῦβαρ δυεπίαπί, δῖε ἀϊείυπι εἐΐ. 

αοπίδην δαΐεπι ἴϊὰ οεοἰαϊξ αὲ ρίαγα εἶπε ἀεπιοογδῖίδε εἰ δἰίδγυτα ἰϊεπι 

τεὶ βῃδ]ϊοας δαἀτποϊαϊδιγαπάδε ἰοτπιδγαπι ξεπδγθ, ΠΟ πῶ ῖ!ε Γι οτὶϊ ὯΠΟ 

ἴαωροτε εδάεπιχιδ ορεγὰ εἰ ἀε {Π|Π15, δὲ φυι!ὰ τεϊϊς ἀθτα οϑῖ, οοπϑῖ4ε- 

τᾶς, οἵ πιοάηπι οἰχαα δοσοιππιοάδίαπι δία παίει ᾿σϑάεγε ἃς ἀε- 

ταοηδίταγο. ργδεΐεγεα εἰ δόγωπὶ οἸηπίθαι τηοάοτγοιπ, φυΐ ἃ πορὶδϑ ἐχ- 

(5 7ροοῖτ φαπε, σοπίπραιίοπει οοποίἀογαπάαε δίαυε ἰμδριοἰεπδε ἐπαΐ. 

βδιν αοὶ πιοιδ ἤδθὸ ἱπίος δὲ δίπα φοραϊδπίυγ, ἰοὶ μαγίαπι γεὶ ρα- 

Β]ϊοδο βἀπιϊπιϑιγαθάδς ἰοττοδγαπι ναγίεἰδίθ, ἴδ αἱ εἰ γι δι οογδιδ 

δὰ οἹ φατε ῖδε οἰκο ιτυάίνεαι ργορα δοςεάδης εἰ ροϊϊιίας δὰ ἀειπο- 

«ταϊϊδτα οἷηϊ ργορεπϑίογεβ. Ἴορυϊδιίοσοι δυΐετ δεὶὶ σΟπΙ βΆ}1Ο1)65 

ἄϊοο (φαδε ἱπϑρίδέειιάδε 1146 φυΐάοαν δαὶ, φεἀ ποη 5πηὴὶ πθης ἃ 400- 
ἄύδτι δηϊτοδάνεν δε Ὠδ4πε ἱγδοῖαϊλε) νεγρὶ Ἵᾶυϑα, δὶ εὰ φαίάειη γιὸ 
'ἄπαε δὰ οοπϑυϊδίίοπει ρεγιίπει, οἰϊραγομίδε σοπυδυΐεμῖε οἷἢ ἀε- 
δοτὶρία δἴᾳις ογάϊπαία, εα υϑεγὸ φυδε' ἱπ ἰα ἀϊεῖϊα ταγϑαῖαγ, δὰ αγὶδίο- 
«ταϊϊατν δεςοοιππιοάειε; δυὶ μαες ηπίδετι εἰ εἃ 4πδὸ δὰ ςοπδυ]ϊαιῖο- 

πε ρεγιπεῖ, οἸἰξαγολιίδε σοπνυδηϊεπῖθγ, ἐἃ υεγοὸ 4υλε 'π σοι }1118 τηᾶ- 
αἰοϊγαίποπν οἶνε ογεδίίομα παὐρἰδιγαΐαιιπν ροοἶτα δεῖ, Δ διϊϑίοογδιϊατα 
δεοοπιηποάαίε, δυὶ 4110 δἰίφιο ταοᾶο, Ὧ6 οἴπβηΐα πᾶς σαὶ ρυρίϊολα 

ι9 δἀπηϊηἰϑίγαιοπίϑ ϑιιηῖ ργορτιὰ σοταβοϑιῖδεα οἴ σΟΗἸΌ Κα986 υἱάεδιπας, 
4ηλ]ϊα ἰξίιατ ἀεπιοογδιῖα οὐπι Ἷ ΤᾺ εἰνίϊαις δρῖς οοξιδογεαῖ, ἰϊλειηαε 
4π}19 ΟἹ Ἰξατο δ στα 486 πιιἰἰταάῖπε, εἰ εχ γε] φαΐ ταὶ Ρυλ]ὶςδα 
τἀπιϊηϊεἰγαπάας [οτπιΐδ χυδε φηῖθιδ εἰξ αἰ}}15, ἀϊοϊουν μέ ετο δϑὶ λπξε : 
νοταπίδπιθη φυοπίαπι ρογορεοξιπι εἰ ςοξηίϊηπι ε986 ἀερεῖ ποη 50]υπὶ 

4αλ]ϊε ἐσ μἷβ τεὶ ρῃ ]ΐοδε δἀποϊηἰρίγαη ἀδε ἐογποΐδ δἱϊ εἰν τδιῖΡυ οριὶ- 

γαᾶ, δοὰ εἰΐαπι φαοιπφὰο 5ἰξ οοποιἐπεπάα, πο εἴ μδ9 εἰ 41125 Ῥγονῖτεγ 
ΡεΓϑουδιοογ. ἃς ργίπιμπν ἀρ ἀετποογαῖία ἀϊδβεγδτημϑ: δἰπνα! επὶπο εἰ 
δὰ 4πδὲ Βιυΐο οοπίγαγία εδἴ σορποδοεῖαγ. δθο δυΐεπι οἴ εἃ 4θδγῃ 
πουποΐ]ΐ ΟἹ κατ ομιίαιτι Δρρε!]δηξ. ϑαπηθπὰδ ρότγο βυπὶ δὰ Βαπο ἀΐε- 
Ραϊαιίομεπι γαϊΐοπε εἰ υἷα ργορτεάϊοπιοπν ρορυϊατία οπιπῖα, εἰ 49 

80 υἱάσητις ἀδπιοογαῖ 15 6696 δαϊμποία, δυςπὶῖ δπίμα οἱ εχ ἰδ σοιπρο- 
εἴτα εἴ οοπίαποτς ἀεπιοογαῖῖδε κοπεγα παϑοδηΐηγ, ρἰώγοθ|ιε παπᾶ εἰ 
ἀϊνεγθαα ἀδπιοογαιίας οἷπί. ἀυδα οπΐπη ὁδπρας δαπὶ ργορίογ 4ῃ8 ρἷα- 
τεῦ ἀεπιοοτδῖϊδε διιηῖ; φυδτοπι ρτίπια φυΐάειῃ εἃ εϑὶ 4πδςε δηΐε σχρο- 
εἷϊα εοῖ, ρορυϊογατ ἀϊνεγοῖϊαϑ ἃς ἀἰδεἰπι τυ 0. αἰϊὰ δἰ εαὶ προ ἶτὶ- 
ἴδὰο ἱπ δέξο ςο]επο οσουραῖα, αἰϊα δοτγασα Ἠοπνίπαπι φαΐ ἀγῖεϑ 1]]1- 
Βετδῖοε εἰ δογάϊάδε ἐχεγοεπῖ, αἰΐα τ εγοθπδγίογαπι εἴ δογατα σαΐ ομε- 
τῶν 6085 πιετοςς Ἰοσαπὶ; 4αδγαπι 6ἷ ρτηπᾶ δὰ δεουπαπι δϑδυπιαῖος 
δίψῃ δρβγερείατ, δὲ ἰεγιΐα τυγϑατα δὰ αἰταπιᾷπε, ὨοΩ ἰά βοΐηπι ἰηνετγ- 
ει φαοὰ ἀεπιοογαῖϊα πιεῖ οῦ οἱ ἀεϊεγῖον Βαϊ, κε φυοὰ Ὠοη ἰῖ εδἄδι. 
ϑεουπάδ δυΐδπι οδιιδὰ εἴ δ ἀδ 4πᾶ ἤυπο Ἰουΐππιγ, πᾶπὶ 4π8ε ἀ6- 

39 πιροτϑῦϊο δάϊπποῖδ διὴϊ σιδεᾷὺς ματι σεὶ ρα ]οας δἀιϊηϊδέτοη- 

ΡΕΔΕΡΒΙΙΟΘΑΎ. Υἱ. 

ἄδςε ἰοττηάτγττι ργορτία υἱδεπίαν, δᾶ δὲ ἴϊο πιοᾶο οοπυροπαπέατ, ἀϊ»- 
δἰνη 65 ἃς ἀϊνεγθας ἀ ει οοταϊίας ἰαοϊαηξ, ἤδης ἐπὶπι ῥρδιοίογα. φοπὶ- 
ταδιπῖτιγ, ἐΠαπὶ ῥίαγα, αἰϊατη δος οπιπῖα. αἰ εδὲ δυΐοτα Βόγοπι 
Ὀπαπαυοάσυθ σοβποβοῦγο δὲ δὰ ςοποιϊεπεινάδιι, σύαπι ἐχ εἰς σον 
νεἶτς, τοὶ ρυθ]οαθ αἀπιϊηϊδίγαπαο ἴογπναμι εἰ ὦ φάγοι ςογγεςξίοπει, 
δἰιάθηϊ δίχα ἰ φαΐ τοὶ ρυθἰϊοδα διἀπιπἰδίγαη ἀδο ἔοττοας οοπϑεασπε, 
οπιηΐα οσυΐισαυδ τοὶ δ΄ Ἔτν δατηϊηϊσεγαιιουΐς ργορτα αὐ ργοροβίζαπι 
ἤποπι ςοἸ δοῖα σομίετγθ. θὰ ἱπ τὸ γεμεπιθηΐον ὀγγαξ, φαειπδθπιο- 
ἄσπι ἰπ ἰδ 4υδε δὰ ἱπιοτιἴοπϑα εἰ δαϊοϊος σοὶ ρυθ]ῖοαο αὐπιπιοῖταα- 
ἄδε [οτιπαγυμι ρογιϊηθηϊ δηΐο ἀϊοίανα δῖ. πᾶῆς δαΐδων δαγαπι Ροεῖυ- 
ἰαϊα εἰ πιογθβ, εἰ φιᾷο ρροιαπί, δχροπᾶπηνϑ, 

2. Εἰηῖθ. Ἰρίτωγ τοὶ ρεθϊϊοας δὐἀποεϊπϊδιγαν δε ἔοττηαα μοραυϊαηὶ 
Ρτοροβίτε5 ἐδῖ ᾿Ιδογῖαβ, πος δαΐνη ἀΐςοτο οοπρασνυογαδξ, ρεγῖπ δ Ἴ 
1 ἤαο δοΪὰ ταὶ ρου ] σας δἀπιμιδίγαπάδα ἔογπια ρμαγιϊςῖρε5 δἷπξ Ἰδεκ 
ἰατῖς. τᾶν ἀδιποοταιίαπι οὐππειη πος φρδοίαγε ἃς ε[δ᾽Ἀ᾽ ἧἀεοιίίπατα ἀΐ- 
ουηϊ. ἰᾶπὶ γότὸ ὕποπι ᾿ἰνογίδιϊς ἀγρυπιδηϊαπι εδὲ υἱεϊσαιπ ρᾶγογε δι- 
46 ἱπιρογᾶγο, εἴδηΐτη ἴθ ρορυΐαγα δϑὶ αδαυδίϊα μαΐνεγα ποίπεγο, πὸ 
ἀϊροϊϊαιο. ἤοο δυΐεπν ἴαγε ροσῖῖο ἃς τοοθρίο, του! τα ἄο ἀοπιϊπδίας 
εἰ οοιπροϑ δἷϊ γοὶ ρυθ]ΐςσδο, οἱ φυϊοχυϊά πιαϊοτί ραγεϊ νἴπασα Γαδεῖξ, πος 
δἷξ οἴϊαπι ἐχίγαμνετι 86. Βηΐδ, μος ἀδηΐααο ἴπ5 οἷξ, πεοδ8δ οαξ. αἰπηξ 
δπΐπι, ἀπυτασαδιηαπδ οἰνίθμν ἄδαπαὶο μανεγα ορογίογε, ἔδησε ἴα ἄδ- 
πιοσγαι 9 δυδηΐς οἱ ρἷυς διιοιϊουι αι. ἂς ροϊξοϊλιῖς Βαρεαπὶ εξεοῖει 
4ύδπι ἰοοιρ οὶ: δπὶ δηΐμη πιπηογο μίατες, γαϊαπι ἀπἕοπι δαξ φυοὰ 
Ρἰαγ δος. υἱδὰπι δοῖ. μος ἰρίτυτ δοὲ ὠπυπι Πἰδογίατῖς δἰξησπις ι: 
αυΐάθιν ομπδα ρορυΐαγες γεὶ ραρ ρας αὐιπίπίσεγαπααδ ἔογτηδδ με 
Ρομναπὶ. αἰϊογαπι οδὶ γίνεγε αἱ αὶ γεἰτ: ποῦ δπίπα ἔΠνασ δεῖς πνῦπον 
656 ἀἰουηϊ, δὶ φυϊάοπι οδὲ εἶτ φαΐ δεγυὰς πὲ, υἵνεγε πον πὲ ψεῖϊξ, 
ἀειποογαῖῖαθ Ἰρίτον πηΐς Ηἷς εδὶ δοουπᾶας. Ἠΐης αὐίοιν πδΐσχα εεΐ 
τοτρ γε τναχίτηα φυϊά θαι ποιπὶπὶ: δα τηῖπας πος ἴσξαξ, δὲ υδοίδεις 
Ρᾶγετα. αἴσυς Βα ταϊΐουο δὰ ᾿ἰξνοτιαΐεπι σοπίσγε δαπε ἐπ δο- 
φυλαί τοῖς ροδίξα ει. Ηἷς βοῖτο δι ρροσίεῖβ εἰ ταἱῖ ρεϊποῖριο ἐχίαπεε 
τ]ὰ. ρορυϊατία δυμῖ, οπιπδ5 πιμριδιγαῖος οχ οπιπίθυς ἴσροΓγα; ὄπιδα: 
4υϊάον υϊσυΐψαιθ ππρόγαγο, δε ὑπυπιαυδιπηας υἱοίδαπη οαπηῖδας; τὸ 
τη δ σίγαϊο5 δοτιϊϊο τπδη ἀδγὶ δμὶϊ οὐπμο5, ἂἃπὶ φυϊουηαυς πϑοτῃ γεῖ ἂσ- 

ἴδηι ποῖ γραυΐγαπὶ; τπαρβοἰγαῖις Οχ οδησα δοὺξ ποῖΐο δαὶ πεϊηΐπιο ταδα- 
ἀατῖ; ἤρη ἰΐσεγε εἰάθια δὲς αἰΐαπι βόγγο πιαριοεγαίπιι, δαὶ γάγο, 
Ρᾶυσος βγάρίογ δε Πἴοοσ; Ὀγανυΐ Ἰδιῦροτο οἰγοῦακοῦοι ἂς ξεγιαίπαγῖ 
τορι οἰγαῖος δὺϊ οπιπδ5, δὰϊ ααδην οἰ αγίμϊ ροσουπες οἴαπες τόθας ἴα- 
ἀϊοαπᾶϊ5. ῥτάδεοβδο, δὺὶ 6χ οπιπίθυ5, δαὶ ὧδ γεδυς οπιθίϊνας, απξ ἂς 
Ρἱατίμπἷδ δὲ ππαχὶπιΐθ εἰ πιλχὶπιΐ ροπᾶοτίς αἴαπ δὰ ςαπιπιᾶπι τάττιτο 
Ρουϊϊνοπεθη5, γεγθὶ οδυσα ἃς ταϊοπῖρας τείογεαϊα εἴ τεῖ ρυθδίίξαν 
Ἀὐτοϊοϊσἰταϊίοπε εἰ ἀδ σε 0 Ὀποσποαπὸ οὔται ἀποσποαπε οοπῖγδον 
εἶδ ΡδΘπ65 οοποίομθπι 6856 δηϊπτηαπι ΓΟΓΌπι Ομαηΐθσι ἱεκίλίειι, Ρε- 

πθ09 φυδηηύδιη τηλρὶσἔταϊαπι πο ἴι5, δὺς φυαπι ραποίξειπιατομι, 56 τὸ 
40.8π|. πη ἰπηδγιτῃ, δαὶ πον πιαχίμηᾶγατι, ταρρ διγαΐπομι ἀπίεπι ππᾶχι- 
τι Ρορυϊατὶς δοὶ ϑεπαῖις δε σοῃσαϊαπᾶϊ ροϊοξέαα, δὲ ποι δξ οαιαῖ- 
Βμδ τηργοσᾶϊ δοοὶρίεπάδο οορία. δὶς δεῖν ἀὐππππὶι εἴἴαπει Πυῖς αὰ- 
Βἰδιγαῖαὶ ροϊοδίᾳτοιη: δὰ 86 ἴρδυπι δαῖπι ροραΐας, δοΐ ἰατρα πιέγεες 
αὐ δου ϊτοτ, οπιηΐα ἐμ ἀϊοία γενυοςαῖ, ᾳποπιδἀπιοασηι ἅπίδ ΤΠῆργὸ σαρεγίοτε 

ἀϊοίαπι δϑῖ. ργαοῖεγοα πιογοεἄοπι ἐῖθυϊ πιαχίπια συΐϊδδιν οαπαῖναι, 
οοποΐοπὶ ᾿ἰυάἰς 5 πιδρὶσεγατῖθυ, δἷπ τοίη, τορι οιτατίδος δὲ ἰσδϊον ες 
δδηδίαὶ δὲ οοποϊοπί θη ᾿8 φῶ κοπξ ρεϊπεῖραϊος, δαὶ ἰἶς πιεῖ 
4υἱ απ Οἰνυπι σαρογδ δὲ ἰωϊοῦ 866 φοηνίναγιὶ πδῦδόθδ Ριβε- 
ἰέγοα φιοηΐαμι οἰἰβαγο]ΐα, εἰ βεπεγθ δὲ αἰ ῖ5 οὲ αἰ οῖρίμπα ἀεβηῖμις, 
Ρορυϊαγία νἱδεπίων 6586 Ηἷ5 οοπίγαεία, ρεποτῖς ἱρποθητας, μαπρενιαι, . 
ἀγίδα {ΠΡ ογαΐθα εἰ δογάϊάαθ. ρταδῖογοα πα ϊίαπι 6556 παρ 5 γαΐτιε ρεσ- 
Ρεϊνοπι. αποίδὶ φυῖς οχ δηϊσυδ γοὶ ρυδ]ςαο αἀπιϊηϊσεγαίουξ ἅν- 
χπρϊαίᾳ τοἰϊςίτς. οἷξ, ἴωσι οἷθς Ροἱοηείαπι εἰγουπιοίδοτε αἴσας ἡππεῖ. ἱ 
ποθ, οἱ 605 πιδρίδῖγαι 9 υΐ 5ηΓ[γαρὶς ογεδαπίας δογί σγεῦγε. ' 
ἰξίτων δαπὶ ἀδπιουγαιίδγωτν οουηπιπηΐα, ἴάπι γεσο δχ δῸ ἵπτα 
τηοογδιίαδ ργορτίαπι 6856 σοπυθηῖξ ἰηῖεγ οὔαπὸς (ποῦ δαΐειν δεξ αἱ 
οἴππθ5 δοαυαΐε πυπιογο ΟΡ πᾶν :) δὰ υδε πιᾶχῖπιδ ᾿ 
ἀοῖμτ 6556 δὲ ρορυΐις οἴβοίοπίαν δὲ οἱ σοὶ  Πραπίως, δαὶ 
δϑῖ πἰ μη! παΐοτις ἱπερογαγο ἔδητδα δίφηθ οβϑηΐεα συῖπι οςορίοιοα εἱἰ 
οὐρίοξος; παι ρεηθϑ οἰϊος ϑοἷο5 δυπιπίᾶπι 6556 γόγατ ἐπ, τ᾿ 
Ρέποϑ οὐππδδ ἐχ ἄξίμιο, ΡτῸ πππιογο, πῸῚ ΡΓῸ ἀϊρηίιαις. οἧς ἐπὶ 
διμῃαγίηΣ 6656 ἴπ τοὶ ρυδ]οδα δἀπιϊηϊδιγαίοπο ἀσαυδῆταξειιι 
ἰδίειῃ. 
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ἢ Δεταῖατῦ δἴυηι εηῖπι ρορυΐίαγεν Βοπιΐπος μος 6986 ἱμϑίυπι 

ῬῈ ἈΕῈΡΌΒΙΙΟΘΑ ΥἹ. 

3. Οὐδειαν πππς βοὸς εχρ[ϊαῖο, χποπιοᾶο [αἰπτοτα δἷὲ οἱ 
δεφυδῖε οδεϊπεοδηι; πΐγοπὶ νεγθὶ βγαια φοϊπρειίογισα οἰνίατα οεπϑαϑ 
ἐπ τοῖς ραγιϊοηάΐ οἶπι, εἴ ω.1}}ς ἰαπίυτε ρο686 ἀεθεδηϊ 4παπιυπὶ ὙΠ 
ξεπιῖ, ἂπ ποῦ ἰΐδ δἷξ δἰδϊυοπὰα εὰ 4ηδε εχ ΠΏΠΙΘΓΟ δα δε μΒ 188. 
δεὰ ἴα φαΐάεπι ρτίτππιη ἘΠ οροτίεδι, ἀεἶπδο ουπι τοϊϊάεπι εχ 
φυϊηρεηϊς χιοὶ Ἔχ πιῖ ες Ἀοπνϊπῖθι8 φερε [πετίπὶ, ρέπεϑ δῸ9 6886 
Ῥοϊεδίδίεπι Ἴγεδπάογιπε πιϑεἰϑιναῖπυ εἰ ἰπἀϊοϊοτοπι. πἰγάπιης ἰξὶ- 
ἴοτ δες γεὶ ρῃ] σας δαιπινἰσἔγδπάδς γὰῖίο Ἔα ἴαγε ρορα δεῖ ἐειϑιϊφεῖιπα 
εϑὶ, Δ) εἃ μοιΐι9 φυδὲ ἐχ τανἰ τ ἤϊε ἐοαὶ θυπιθγο δρεοϊδίυτ ἃς ροἢ- 

ὅς Ρἷυ- 
εο τἰδυς υἱάεξαιϊπτ. αἱ ἴὶ φυιὶ οἱ χαγο βίδα διμάθνς, 14 φιιοά διηρίΐοτει τεῖ 

(δνηὶ ἰδεῖς (δου! δῖοι Βα επεῖθα5 ργοθδίοπι εἷϊ: εχ διιρὶπαὐὶπς εὐὶπη 
εἰ οορίϊε ταὶ ἔαην ἰατὶς ἀΐονπι δεῖς τεὶ ἱπάϊοίατι Βετὶ οροτγίεγο. μεὰ 
Βαβεξ υαἴγααπε το ἱπαευα  ἰδίεια αἴᾳπε ᾿πιυϑεἰτἰῶπι. οἱ ἐπίῃ ἰὰ ἰὰ- 
δἴππι δἰατιεηὰμπὶ ετὶϊ ἀὐοθονησης Ραπεῖδ νἵδηπι ζεγίξ, ὑγγαπηὶδ ἐγ. 
πϑτη οἱ 4ηΐθ πππϑ αἰπρίΐογεν ταὶ [ιη Πα τίς (δου ἴδε Βαθεδὶ αυδπι 
Ἰοσαρίεῖει, εχ δὸ ἴιγε φυοὰ οἰϊξαγονίδε ργοργίυπι εδὲ ἀερεθιὶ δοἶπε 
Ρύδθειϑα δἴηῃς ᾿πρεγαγα. δἷη φιϊοαυϊὰ ρ]υγθιδ πῆπνετο, ἱπίπγίατα 
ἀϊνιἰρα9 εἰ ῥῬδιοίογίθιν ἰηΐετεπε Βοπὶϑ εογιπε ρα ]  ςδη 6, αυεππδὰ- 
ταοάστιν δυρτα ἀϊείνιη ἐξ. πδοπδπὶ ἰξίτοτ οἷϊ δε υ δ] αν τς με αἴγὶ- 
480 εοπδεπιίαπε, ἐχ 118 γί θυν πᾶς πἰτίᾳας ἀεβηῖανι υἱάθπάπι. ἀϊ- 
οὐαὶ επὶπι φοϊουϊὰ πιαϊογῖ ρᾶγιὶ εἰγίπιη νἵβυπι οἷ, Ἰὰ ταῖυτη δε88 

30 οροτίεγε. ἀεπνι ἰϊὰ δεδθ, πο οτρηἷηο ἰδηῆδη, δεὰ 4υοπίδτα ἴοτε ἰϊὰ 

-» 

1π|1| αὐ ἄυδε οἷπὶ ρογίεβ εχ φηΐδιι9 σοπείαϊ εἰν ϊαϑ, ἀϊνίξει εἴ ρδσρε- 
τε, φιοά αἰτίδηπε νυἴδηπι (υεγὶξ δυὶ ρί υγί 8, μος ταΐστη εἰ. οἷ 
ςοπίγαγίδς βεηἰθηιτίδα (πετγῖπί, απο ρῥίαγο εἰ εχ ΒΡΡΡΈΠΟΝΙ εἴ εχ 
ἰϊα φαοτΌτ δπιρίογε ϑαηῖ τοὶ [Ἀπι)]ϊαγῖς (ροη] τϑῖεα ργοδγίηι, ἰὰ νὅ- 
Ἰεαι. Ἵχετορὶϊ οδυσ δῃπὶ δί αιυίΐίάοιν ἄδοεπι, “|| γογοὸ νἱκίμιὶ, δεὰ 
δ᾽ Υἴδυπι δαὶ εἰν θο8 εχ εχ ἀἰνιϊαπί παπιετο, δἰ θὰ οἰνῖθαι χαῖπη- 
ἀεδοῖπε εχ ρδιιρογαπι ἡποϊι νἀ ΐηε. δοςσεδεογηπ ἱξίιτ δὰ ραηρεγει 
αυϊάδη; ααυϊνάἀεοίη ἀϊνίτοε φηκιίσοτ, δὰ ἀἰϊνίιει γεγο δεκ ρδαρεγοι 
χαΐπηαε. αἰγοτατπουπαιε ἱρίτας σοηδιδ δηρεγαῖ δ᾽ τεγοπι, αἰγοταπηῃ 8 
ἐεπϑὰ ἰπίεγ 66 σοΙῃραναῖο εἰ δή οδίουΐοδ υοεδῖο, δογαπι δεηϊεηιία 
ψαΐεγε εἰ γί 66 ἀεβεῖ. αυοΐεὶ ρᾶγϑβ δΡ ὑέγαηπς ραγῖε δεπίευϊίαο 
(ἀεγίαϊ, ἐοπιπιιπὶδ δὲ οἴη} 16 εχίοἰἰπιδηάα Ὦδες ἀπβδιιδιῖο δὲ δἴαπο 
Ὥμδο, ἱ οοπϊεπιίοπῖε δαὶ ᾿άϊσατπη σοηϑεδεῦ φεπίεπεϊδε ἂρ Οἰγααθο 
Ῥατγῖς δἷαϊ δεφιιαΐει: δπὲ επῖπι δογιΐ τεβ ρεγτπιϊτιεπήδ δεῖ, δυὶ αἰϊπὰ 
416 ἰαεϊεπάμπι. ἐεὰ ἀε δεηπίϊδῖς απίάἀεπι εἰ ἴατε φαδιανῖθ υεγαῖ 
ἰουεηῖγε ἀπο] ς εἶς, ἔοι ἴάπιοὸπ δεῖ εὰ οδίίπεγε, ηπδπὶ ἐΐ αὶ 
διιρετίογα οτππὶα μαρεγε εἰ Βοπὶβ εχίεγηϊθ δἰϊοα δι ρεγαγε Ῥοιβηδῖ, πὲ 
ποιτἴδπι εοἰαπὶ εἰ τειϊπειπὶ δεηηϊδῖοπι, ρεγδαδάεγο. δε ρεῦ εὐΐτα 
δεφαϊαῖεπι εἴ ἰ08 φυδεγωπὶ ἔπι ες! Π]Πογοθ: φαΐ γεγο ορίβαϑ εἰ νυἱγί θα 
δαρετίογεϑ δηπὶ, ἀς 1ἴ6 πἰ ΒΒ} ἰὩβοσγδηξ. 

ἀ. Οὐπι εἰπὶ δὐΐεπι ἀδπιοογαῖίδο σαδίϊπον, ορίϊθα ηηϊάειη εδξ 
ἐξα 402ε εεἴ οτάϊπο ρτίπιδ, απεπιδπιοάμπι διρευογθυς ρτῖβ ἐχρο- 
οἴται εεἴ. εἴ γεγο δες ἐδάεπι οπιπίππι δεὶ οἰΐαπι δπιϊααἰδοίπια. ρτὶ- 
Ἄϑδτω δυΐεια ἀρρεῖϊο, οἱ δἱ ηαΐο ρορυϊοτγοπι αἰ νϊδίομ οι ἔδοϊδι : ορτ- 

40 ταῦ δῃἷπὶ ρορυΐηε δἐὲ ἰδ 40) ἴη δρτγὶ ςοἰδηὰϊ δἰυἀϊο υεγρδίογ. ἰϊδαθθ 
Ἰιεεῖ εἴΐαπι ἀδιηοογαϊίαπι ἄπῶπὶ ίδοεγε, ἴῃ 408 Υἱἷνῖξ πια]ἰϊπάο εχ 
πρτὶου]ατα δυὶ εχ ρεοογοπι ρδοίϊοπθ. πα ργορίεγεω πο πο μᾶ- 
Βεῖ αὐπποάάπι σορίοδαηα πεῆπὲ διρίδη γεπι ἔδηι ἰδγεῖ, οςοπραία 
δεῖ, ἰϊδ οἱ ποῦ εαἱ ἰῃ σοποίοπεπι ἰγεήπεπο; 4υοὰ γογὸ οὐγοῖ γερο 
δὰ νυἱοῖππι πεοοδερδγίϊδ, ἱπ ὀρεγς ἰδοϊθπάο δϑοίάπς υδγραϊηγ ποῦ 
δἰ ἴδπυτ ἀρρεοῖῖι, ἐοή ἱπουπάϊι εἰ εϑῖ ἀρτυτα οοἶεγε οἵ ορϑ γοδιϊςυπι 
ἕδεετε ἥσδηι ταῖν ρυ δἰ ἰσαπι δαἀπιϊπίδῖγαγε εἰ τορι οἰγδὲπιη καγογο, Ὁδὲ 
τοῦ ἀδῖηγ τπᾶβποο δάἀπιοήπηι ὈὨδη06 ὨΡεΓες 4υδεδῖυν ἐχ το ρἰοἰγαι- 
»ὺ ίδοεγε. υπίχης επὶπν ποτὶ οςυρί ἴῃς ἐδὲ 4πδπι Βοπουῖδ. σὐΐπε τγεὶ 
Βος δγβυπιεπΐπαι εεῖ, φαοάὰ εἰ οἸἵπι δι ᾳιιδο ̓ γγαππίάδε δεάηο δπίτο 
Ῥετίεγερδαϊ εἰ παπς ὉΪ  αγομία ρογίδγαπι, οἱ πιοὰο αηΐϑ δ 6 Ὡοἢ 

2ὸ Ῥτοβίβεαδι δῷ ὀρεγε (δοϊεπἀο πεφυε φυίοαυτα εἶδ αἀϊνπδῖ: οἶλο επῖτι 
δ [1 φυϊάεαι εογαπι Δρυπάαπὶ, Αἰλὶ δηΐετν ποὴ ορεπὶ. ῥγαείδγεα υθγὸ 
Ῥεπεε 6εο8 ροϊεείδίεπι ειϑ96 ςγεδπαοτγομ βυἤγαριῖο δυΐδ ἡπαρὶ δι γδίιυ πὶ 
εἰ ταῖϊο πον ἃ πιαβιοἰτγδιῖ θυ γερεϊυπάδτγιπι, μδες δοστπι Ποποτῖς ορε- 
αἰδίεπι ἃς εἰτἴπι χρίει, οἱ 4φυὰ εἶτ τεῖ οὐρά ϊτδῖε βαρβταπι. πδπ 
ϑρυὰ ποπηι]]ος ροραΐον, εἰϊδπιοὶ ποῦ βαρ εαπὶ υηἱν ογοὶ ἰπ8 πιαπάλη- 
ἀοτηηι τηδείδιγαϊθηπι, δε αἰαὶ εχ οἷ ουυηῖρος νἱοϊδοῖῃ ἰοοιὶ, υἱ 
ἹΜευΐπεδο, οἱ πιοῖο ρεῆδθ ἔστη σοπϑῃ ἰδπὰϊ οἱξ Ῥοϊεοίαθ, μος Ὧπ0 
δδῖ εοπίεπιδ τοι] ϊυάο. δίφαο μδὺς βέτγαπι φυδπάλγχω οὐδε ἀεῖμο». 
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εταῦδε οροτγίεϊ εχἰοπηδγο. ἐμηψε ῳ εἴ ὑ11|ε εεὶ εἰ δετηοεταιῖδα 
408ε ἀπε ἐχροοῖϊα εδῖ, εἰ δοϊεϊ μος ἴῃ δὰ βεγναγὶ, πὶ οὔιπεϑ γυίάετα 
εἶνε εἰ πιαρξίεἰγαῖας εἰΐζαπι οἱ ταϊΐοποϑ ἃ πιδρίϑιγαεναδ γεροδοδαὶ εἰ 
σερας ἰαἀϊοαπάϊΐε ρταθδίνῖ, ἐεὰ αἰΐααὶ δε δοι εἰ εχ οεποῖθιδ πιαχῖπιοῦ 
χα κιειταῖαν ξεταπί, εἴ αἰ απΐδηπε εὐἶϊ πιαχίπιι, ἰϊδ ἐπ πιδχίπιο; δυῖ 
πα ΐυτι ἐπ σοηϑα, δεὰ ηὐΐ ροϑεππὶ φηΐαπε [δου δίεπι μαβεπι, ἴὶ κε- 
ταηῖϊ. 4ηὶ δωΐοτν ἰδ σεῖὰ ΡΗΒ]οδπὶ δήπηϊπίοἰγαηῖ, οπτα ἐο6 Βεπὸ εἴ 
Ρτϑεοΐατε δανπϊπίδίγαγε πεοεέθδϑε δεῖ (πδιη ἴα πιδβδιγδί πβ δεῦρο ῖ ΔΒ 
οριἱπιΐο ξογεπίογ εἴ ροριυΐο νο]επῖς ἃς Ἰυβεηῖε εἴ υἱγῖϑ βοπὶ9 ποῦ 
Σηνϊάδηιε), ἴῆπε Βοπεηες ἔγυρὶ υἱγίφυς {Πυδῖγοϑ  πεςεβραστῖο μᾶς τεῖ 
ΡΒ] σας ἀδφοτριίοπε δἴᾳπε ογάϊπα Ἔγυπὶ σοηίεπιὶ. πδπὶ πος δἷϊο- 
τοῦτα ἀεϊετίογσων ἱπιρεγῖο ράγερυπί, εἰ ἱποῖς ἱπιρεγαβυπι, φαΐ ρέμα 
4]1ο9 τοϊϊοπαπι γεροδοεπάδγοπι εἷϊ ροϊοβίδβ. ρεπάεγε επΐπι εχ δ] 
τατα ἰπαϊεῖο δῖφας δυοϊορίίοϊε, εἰ φαϊοφηϊὰ γε] 4πῖ5 ἴδεεγα ποι ἰΐ- 
φεγεν υἱϊς εδῖ. πᾶπι φυϊ !ρεῖ ροπὰϊ Πἰςεπιία ἂς ροϊεδιας, Ἰὰ χαοὰ 
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ἴπ ἀποσυοαυς Βοπηῖπς πιδίϊ ᾿πεϑῖ, υἱϊδγε βοὴ ροϊεδι. ἰἴδαις πεος6-1319 
δοτῖο ἰὰ ενεπὶϊ φαοα εϑὲ οπιηΐραε τεὶ ρυ Β]οᾶς δὐτηϊπἰδινδηήδε ίοτ- 
τοὶδ ὉΠ Ἰἰρφπεσ πα, οἱ υἱγὶ Βοηὶ τεῖ ῥοϊδιιν Ῥγδεοιήϊ ἴυἱἱ ἃ ρεγίςυ]ο 
Ῥεοοδηάϊ εἰ εἶπε ἱπεπη ποῖος νἱγίοτι δαῖ σοπιηο ἀοτῶπι τωρ ἰταἀ - 
πίε. μδπο ἱκίϊατ ἀειιυοογαίίδευση 6856 ορίϊπαπι, εἰ ργορίεγ αύδην 
οδύφοιι, ρεγδρίουῃτν εοῖ, πέτρα 4υΐα ροραϊπδ οογῖο φυοάοπι πιοάο 
δἴϊεοοιϊυς εἰ ὕδπς σοπίοττπδῖῃα εἴ. δὰ ρορυΐππ δαῖοτι ἀργία ἴα γδα 
διιάϊοσητα τεἀάἀδηάνπι Ἰοζει αιδεάδπι εχ [8 4:8ὲ ἀρπὰ ροραΐοϑ 
οἰϊπε ροκίϊδς δππὶ οἴπνεν δάϊυνεπὶ εἴ σοπίεγαπι, δυΐ πὸ οτηπίπο ]1- 
ἐεδὶ ποδίογειῃ δρτὶ πιοάπτῃ ἡπᾶπὶ ἃ ἰοζε ργδδῆπίϊυμι οἷς ροδείδετε, 
δοῖ πες ἰἰοοαὶ ὕσᾷης ἃ ςετγῖο ἴοοο δὲ ορρίψυπι εἴ δὰ ὑγρεῖα; ἐξ ἴῃ 
το] τἰ6 οἰνἐἰδῖῖθαν ἴοκε σοπορεταϊατι ἐγαξ πὸ οὐΐ ἰΐσεγεῖ ροεβθβείομ θα 
δηϊ4πδο, 4δὲ ῥτίπιθε δογίε οὐ ρίβδεπὶ, υεηεέΐεγο. δεῖ εἰ δὰ φπϑια 
Οχγὶϊ ἰεζοτω ε886 ἀϊοπηῖ, ἰδίεν αυδηάδιη υἷι ἤαροως δ πὰ 4πΐ 
Ῥεσπυΐοπι δἰϊοτὶ ποπίθομι ἀαγεῖ ραγίς δἰἴααδ ἀρτίὶ δοὺ (υπάϊ, 4πεαι 
φαυΐδηθε ᾿δΡρεγεῖ, δ εὸ ρἱβποτὶ δεςερίβ. πῦης δυΐϊοπὶ εἴδει ΑΡὮγ- 
τδεογῦτ ἰεξο δες οἰππία αἀἰγίξογε ποῦ οροτγίεϊ: εδὲ επίπῃ δὰ ἰὰ φυαοὰ 
ἀϊέϊταιν α1}}19. πδαὶ 1ΠΠ|, αφυδιννῖν εἰ ταῦ] δὲς εἴ ἀργυπὶ δηρηβίοτι 
Βαρβεδπὶ, οπιῆεβ ἴδπιεπ δηπὶ ἀρτγίςοἶδε: ΠΟ ἐπὶπι ΟΕ π ΠΌΤ ἰοῖδε 
Ῥοϑϑεϑδίομε πες ἰππάοε ἱπίεβτγοι ἴι σεηδηπι τεΐεγπε, ἐοή ἰπ ἴοὶ 
Ῥαγιοαϊδο ἀϊνίάμπι αἱ εἰΐαπι ραῦρεγεβ σομϑῖ θη ἀν᾽ ϊεϑ ΞΌρΕΓΑΓΘ ροδ- 
εἶπ! δεοππάδιη ἐπι το] ἀΐπεπι 4πδὲ ἐχ ἀβτίςο}18 σοποιδῖ, ρορα- 
Ἰὰς 116 οδὲ ορύπνυβ ἰβ 400 δηπὶ ρϑβίογε εἰ 41 ἐσ τὰ ρεοπαγία υἱ- 
ἴδτ Ἰοίεγαηξ. το ἃ Ἔοιπὶ Βαρ οὶ δρτι σα ατδς στ! Πα τε ρεουατγία, 
εἰ φυοά δή νεϊϊϊαγοι εἰ Β6]]Ἰοῶθ δοιίίοποι διποῖ, ἷ ἐπὶ τιδχίπις 
ἐχετοϊ δῦ, εἰ [Δ}} οογροτίς μαρίϊα υἱ τοᾶρπο πϑιιὶ δεδὲ γεὶ ριθ]οδθ 
οἰ υἱίδον δ} ἀΐο ἀεξεγε ἔβοὶ!ς ροββῖηξ. αἹΐδε δυΐετη ίεγε ὁπιηοι, εχ 
φοΐδηβ οεἴετας ἀεπιοογαῖῖδε σοπεῖδοϊ, το Εἰ ἀΐπει πνη]ῖο δαπὶ μὲς 
ἀεϊετίοςει. υἱῖδ εηῖπιὶ δαγηπι ἱχτδνα εἰ υἱοϑα ἐσῖ, πο Ἰυπιῃε ΕΣ ἰδ 
τουπεγίδιιδ Ππδε ἰγαοῖαι δογάϊἀογθτι δίαυς 1} εγαἰἰπὸ ορίβουτ εἰ 
ἑοτγοπδίημε Βοιεΐπα (εο05 ἀΐοο 4υΐ ὁδαροπατίδια ἰδεϊαπί) εἰ τπεγοθ- 
ἙΔΓΙΟΓΙΙΣΝ του εἰτπ ἀο, εατὰ υἰγίαϊε εοπίμποῖυπι 6δῖ. ργδείεγεα γεγο 
φηΐα 1δ]6 ἢυς ἴεγε οπνῆς Βοπιΐπυτο Κοπιϑ ἱπ ίαγο τοϊυϊεῖιτ δἴαῃς ἴπ 
ὯγΒε Ρεγρεῖυο τοοϊἀδαὶ, ἴαοϊ ας οοποίοποι ἔλεαπδπίοξ. διδίογοθ Ὑ6γῸ 
εἰ ἀρτοοἶδο, φηΐα δαπὶ ρῈΓ δᾷγοδ ἀϊδρεγεῖ, πεαιια δὰ ἰοπιρυ8 ἐοποῖο- 
πῖθυδ ὀσοητγγεγε ροβδαπί, πε ἴ8}} σοῦνυ θη δ τ ἰτετ ἐξεπῖ. δὶ 
ὑξίτυν σοπηκὶς οἱ τΑ}16 οἷξ τοκίοπῖθ δἰτοδ τ ἀρτὶ ἰοηζε δ Ὁγθὲ γε οῦ 
εἶπς, ἰδὲ ργόθδτα ἀεπνοογαιίδιιν εἴ Βομδπι ταὶ ρΏ θ]ἰοδς δἀπιϊπί ἴση άδο 
ἕοττδαπι εἴβοογε ἰδοϊϊς δῖ: ποοοῖθε δπὶτν παθϑὲ τη] 10 ἀ0 ἴῃ ἀρτὶρ 
αδοὶ ἰῃ ςοἰοπίδε Βαθίϊαγο. ἰΐδαις ἴπ ἀδπποοναι δ εἰἰδπν οἱ εἷϊ Ἰοοκηλ 
ἴῶτθα (οτγεπδῖδ δοὺ ἱΔρεγπδγία εἴ Ὠγθδηδ, ποη εϑὲ ἰαπι δ ρορυΐοϑ οο- 
ξειιάθο πεφιε οοποίο δἀνοξαπάα εἶπε πιο εἰϊπάϊΐης ἀρτεειὶ δὲ τειριδρα. 
ποπιοάο ἱφίτων δἱϊ οοπειϊαςπάδ οριϊπια εἰ ρτίπια ἀεπιοετασία, ἀΐο- 
ἴυιο εοἴ. ποη εεἴ δῃΐεπι ΟΡδεῦγητΩ ααυοπιοάο δἰπὶ εἰ σεΐεγαβθ. παῖ 
Ρτοχίπιε εἰ εἰμι εν ἀϊοοεάετε ἃς ἀερτεάὶ οροτγίεϊ δ εὰ φῦβθ οἵγ- 
ἀπε ρῥείοσ εἴ, εἰ δετῖρεγ ἀεϊεγίογομν τυ εἰταἀΐπεμι δεοθγποσα ἃ. 
δεράγαγθ. υἱζίπνδπι διιΐϑη ἀεπιοογαιίδσω, ργορίεγεα ηποὰ οἶνε οτη- 
πειὸ γοὶ ρυθ]ῖοδς δάνεϊπἰειγδιϊοηΐδ εἶπὶ ραγιοῖμεβ, πεᾷαα ουΐασνΐε οἷτ 
Υἱϊδιϊο εὐ ἔεγγε πθάὺς ἴδοις δδὲ πιῶπογο, πἰδὶ ἰξίθαδ δἰ ᾿Ἰποθϊυε 
Βεπε δἱϊ οοπεῖί δ. ἀπδ6 τοὶ ροττο εἰ δῆς εἴ οεἴεγδ γεὶ ρα ςδα 
δάἀπιϊπἰεἰγαπάδε ἔογπηδθ ρεγάεγε δἴαυθς εἽνογίογε δοϊεαπί, ἐχρουΐϊδε 
4υπὶ ἔεγε δπῖθα ρ]υγίπιαε. δὰ Ἵςοπϑυθηήδπι αὐυΐοπι μῶπο ἀθιποογα- 
ἤδη εἰ ρορωΐοεο ἄτγπιυπι ὃς γορυδίυπι τεἀἀεπάσπηι δοϊεπὶ ἰϊ, φοὶ 
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ταππττῖρ παρ φαΡΗ οἷν μτδοροοῖαῖ δαπῖ, φπᾶπὶ Ῥ]υτῖπιοβ δὰ αὐτὰ δϑστι- 
πνεγα δίαιιδ αζέτεξατα, βὸπ δοΐππι βογπιᾶποϑ οἶνδ8 εἴ εχ Ἰαδι8 ἢπρ- 
τὰ5 Ῥτοογεαῖοι, υδγωυτι εἰΐδηι οχ ΠῸΝ ἀπιϑῖϑ σοπςουρῖτι παῖοϑ, εἴ 4] 

10 δχ δέζοσαιτο ραγειμε ἀινπεαχαὶ οἶνδϑα ὁππῖ, Βου ονὶ υδγθὶ οδιιδᾶ εχ 
Ραῖγο εἰ πιαῖγο. οἴγπα δπὶπι φετα9 μοο Βοπιίπυπι δά ἰδ]δπὶ ροραΐαπὶ 
ταϊατπηχας ει ουγδεῖαπι πιᾶρὶν δοοοτοπιοάδίῃπι δῖ. εοΐθπὶ Ἰρίτιπς [6- 
γε εἰ δἰδινάὶ ροροί! ἀποίονεβ ἤαες ἐχοορίίατε εἰ τηδοίπατὶ: δά 
δρογῖσί διβῆπιδγα ἡκαῖιδ ἘῸ ἦππὶ πππ]ἰπάο ΠΟΡ1]88 εἰ τηβάϊοβ δὰ- 
Ῥέτεῖ, εἴ πῆγα ἢδπο Ἄπετα ποὴ Ῥτγορτοαάϊ. πᾶπὶ δἱ πιοίυτη δι} ΕΓΘΠΙ, 
Ἔππὶ τοὶ ρυ δ οβα δὐπιϊπϊδιγαθνάδο ἰουπιάπι [ασίτεπε ἱποτάϊπαῖαπι εἴ 
Ρϑεϊηγρδίαπι, ἴσα ποδίδον δὸ τηϑρὶ9 ἰγϊταπὶ εἴ ἱποσπάυπε οἱ ἀστηο- 
ὁταϊίαπι ρταναῖθ δἴχπθ ἰπίσῃο δηΐπηο ἔδγαπί; ὃχ 4πὸ Ουγθηΐδ οϑϑτι 
ηυοάδωι δεώπιο τυᾶπανῖς, πάτα Ῥπσὶϊξιι πναΐαπι πον διτοπτὰγ π6- 
4116 σογἑτητ, ἀποῦητ δοτεπὶ εἴ ργορδραῖθηι ἴῃ οοι]ον ἡποιιγιῖ!, ᾿τδθ- 

20 ἴετδα ταὶ ϊα οοπιπεεηΐα δἴχη ἱπυεπῖδ, ἀπῆν. ΟἸ ιν οπεβ ΑἸ οπῖϑ παῖ 
δῖ, σῶτ ἀδηποογαϊίατα φηιρἤολγα δἴχτιε δῦβετα υἱεῖ, οἵ ᾿Σ φυὶ ἀ6- 
ππιοογαῖίαπι σΟΠσΕ Πογππξ Ογτεηὶθ, δά ταΐοπι ἀδπιοογαί τη υ1 1118 ϑυπῖ. 
βθπὶ οἱ α]ΐας ἐγῖ πο ἰβοίοπάδα δηπῖ, εἰ 1π86 ἱπ Ὡγῖθ ἰηβιπῖ, ταν ρὲ 1-- 
οδπάθε δἰ δο αἰταῖεδ; οἱ 4π8 δὰ δβογα ρτίταϊα ρεγιϊποηὶ, ἰπ Ῥάθοδ 
εἴ οοπιπιπηΐδ οοπίγαδη λα δυιπὶ; οπιπῖα ἀοπίχοθ διϊβοία δ ἢ πα 
σαῖ, αἰ 4πατα ΠΊΩΧΙΠ 6 ΟἶΥΠῸδ ἸΠΊΒΓ 86 ροΥτηϊδοθδυητ, ῥγίβιϊπδε δα- 
ἵετπ οοπϑπαιαἀΐπδο ἀἰγηπδπέηγ ἃς ἀἰδιγα μαπίογ. γαθῖογθα γγὸ αἵ 
οοπιτηδηῖα ἔγταπηΐοα ρορυϊανΐα νἱἀθπίῃτ οτηπίθ: μος 6ϑὲ γογθὶ ργαῖϊα 
Φεγγοσσα ἰἸΟΘΉ 8 Ὡπ|10 τιδρὶϑιγαῖη σοπϑεϊξιο πὶ 608 σοθτοσατ (ἢ 865 

30 δηϊοτη Ὀδαυε δὲ εἰΐχηετι ἤποπὶ ὑ11}18 [Ὁ 6 τ), οἵ που ϊίοτυπη εἴ ρυθγο- 
ΤΙ; οἱ δίπεγθ Ὡπομυχπετηηια τ Ὑο] υἵνογο, ὑπ] δηΐπὶ δγηηῖ 
αὶ 14}1 τοὶ ρυ ἴοδε οριταϊοπεοτ: ἱποῦπ αι οηΐπι δοῖ πα} πιά πὶ ἰη- 
ἰδιπρεγδηΐογ οἵ ἱπογάϊπαϊο πᾶπι ἰθτη ρογαπίογ εἴ πυρά δϑῖα τυ γα. 

5. Ἐπὶ δαΐεπι δοτριογία Ἰόραπι, οἵ δοότηπι φιὶ Ἰάξεπι αἰ ἰᾳπαπὶ 
τοὶ ῬΆΡ] Ια δάπιξπιϑιναπάδε [οὐτηαπὶ οοποϊίποτε νοϊππί, ταδρπητα 
ΟΡῸ8 ΠῸΝ δᾶπι ΠΟΥ π|886., πεηπ ἬοΟ ἀπτπὶ δΟ[ΠΠὶ ΘΟΤΉ ΠΏ ΟΠ, 
βεὰ ροῖίπε τἴ οοπαοτυεῖηγ υἱήσγα. πδπὶ 609 ἀἰοπὶ ππητι τοὶ ἀποϑ γεὶ 
ἴτες πιᾶπεσθ, αι] πμανῖβ γεὶ ρα} ] σας διὰπιπἰϑιγδίίοπα πἰαπίατ, τ ἢ 
ἀϊβοῖ!ε ἐσ. φυαρτγορῖογ χπδαθ ἀξ τορυϑ ἀπῖε οσορπονίπιυϑ ἃς ἀϊ5- 
Ρηίανϊπιπθ, πεῖτιρε ἅπᾶε ΤῸΒ τοὶ ρ:Ὀ]οδ6 ἀπιϊπἰσῖγαπά δε ζοτγπιῖβ οἷπξ 
ϑαΪπἰᾶτγαϑ, ἅπδ ρεϑιεγαθ, ἐχ Ἠΐ5 τορτϑ οροτίεϊ ἱποοίυπιϊαῖοπι δὲ 
δα Ὀ ἢ ταῖοπι βάστα σοπηράγατο, [185 φπίάἜπι πα6 ἱπίουίυπὶ δίζογιπε 

1320 νἐταῖῖα, Ἰορῖρτθ τότοὸ Ἀπῖποθοαϊ οἵ ΠῸη 90ΤΙρῈ8 δἵ 9 ΓΙΡῈ 5. ροϑ 8, 
4π8 τραχίπιδ ἀνῷ εν εαρμνην τοϑ οἰνεταῖ τις οἱ τοὶ ρτ ] σα 6 ὁ ἀτηϊηὶ- 
δἰγαυ δα [ογπιΐϑ σαἰ το: πδαπα δαὶ ϑιηδγα μος 6588 ῬΟραΪαγο δηΐ 
Οἰϊξαγομίδε ρτορτίυπι, ἡποὰ τηρχίπιε ἰαοϊεῖ πὸ οἰ γίϊαθ ΡΟρΡΌΪ δαΐ 
δυσοττιπὶ ἱπιρογίο ραγοδῖ, δεἀ χαρά υἱ ἀϊυϊι5ϑῖπιο ρδτοαῖ. δὲ Βἰδπαϊ 

Ἰσ!, Ταΐ παπις δι πῆ, ΡΟΡῸΪ ἀποίοταϑ εἰ {γί δηπι ρίερι8, ἃ ρορο 8 ρτα- 
ἄδπι ἱπῖτο ϑιπιἀθπῖθϑ, παα]ῖα ἰπἀ ς 115 ΡΟ] οαπί. αυδρτορίογ οροτῖεξ 
609 χηΐ τοὶ γι] οαε σογαπι ξεγυπὶ Ηἰ8 ΟΡ νίδτι ἰγα οἴ ςοπίτατ 88 
δοϊϊοπεϑ Θρρόπογο, Ἦος ἰεβὲ βαποῖϊο, πε χυϊά δούππι χηὶ ἀβπιπβητηγ 
οἱ δὰ σοτηπιαπα ρου πο πὲ Ῥοραὶ ἥδ, 86 ἃ σομδοογεῖπυ. πᾶτη ἰΐὰ εἴ 
ἴξ φαὶ ἱπίηϑια δοίπογα δοϊα πε, πῖ ἢ 110 τπίηυϑ 9ὁἰδ᾽ ἃ Ῥδοσδπάο οἂνο- 

10 Βαπὶ (δὺς δηΐτη τὰ ΠἈΡυπῖθτ), δὲ πυυτα Ὁ ἀρτοσιῖβ δἰ αι6 ἱπιρο- 
Ἡΐτα τοΐπυϑ οὐ δὰ τϑοβ οοπάθτηπϑηάοι [460 }}18 δ. ργόρθπβα, αἱροῖθ 
Ἐ181] Ἰποτὶ ἐδοϊθγβ. ργαδίοεγει ίδςεγε αἵ ἱπαϊοΐα ρα] 1οα δοπιρον οἰπὶ 
Ῥαυοίοδίπτδ εἰ γατἰϑϑίιπα, πηαχὶ πιὶδ ροΘπΐθ ἰπ 609 4υΐ ἴα 50 οἵ ἴθιιεγα 
ΔΙτοττιτν δοοπϑδ στ σΟΠ δι πιῖ5 : πο δηΐπι πατα 68 εἰ ρορηΐαγες Πο- 
τοὴῖηθ8, δεά ποῦ 1165 οἱ ἐπΠπεῖτος υἷτοβ οὐἰπιπαγὶ ἀἴπα "πη ἱπαἀἰοίτιπη 
ὕοουγε 9016 ηϊ. Ὁροτίοι δπίοπι οἶν δὲ ΟΠΊΠ68 ΤπΑχὶπιδ αηίἀοῖπ θ6η6- 
τοϊδηϊτίατη ἴῃ τ πὶ ΡΠ] σᾶπι σοπίεγτε : δι ταΐππα, δἱ σαγῖα 608 ΡῈ 68 
4π|ο8 δητοτηα δϑὲ ροϊοϑίαδ, Ἠοδιϊητη ἰοοο πὸ ἄυςεγε. δεὰ ΄ιοηΐαᾶσπ 
Ροσίγειπας ἀεπηοοτγαῖίδο Ἠοτηίπππι Ἰγεχπθπια δὸ πηι τα ἀΐϊπια. δὰπε 
οαἴοθτοβ, εἴ οοποίοποε ἐγεαυθηίαγα πὸη δοσορία τποτοδὰς ἀἰ[Ποῖΐδ 
εεἰ (φιο χηΐδοιι, ὈΡὶ πΏ]}ὰ δαπὶ ΡΒ] α συ δοιῖρα]α, πο ΠΡ 5 6ϑὲ 
ἱπίιπίουπι αἴχιε ἰπξεβίπτη : χ ἐγίραῖο δπὶπι οἱ ρα Ἰοδτῖοπε Βοπόγησα 

20 εἴ ἰᾳάϊοἰϊδ Ἰπίχυϊθ τρϑγοθθ δΌΠΙΔΙΌΓ ποοθβδὲ δϑῖ; 4086 πηι 8 ἴαπὶ 
ἀεπιοογαι δε δυδγίογηητ) δὲ ἰρίιθτ υϑοιρα!ία ἔοτῖο ποῦ διιπῆ, σοη- 
εἴοπει ἄεθεπὶ 6986 τατίοτθδ, εἴ ἱπάϊοῖδ παι }115 φαϊάθτι 46 σου, δε 
Ρᾶτιοοϑ ἦ169. Ἐος οπῖπι δἰΐαπι δὴ μος οοπίοτι, αἴ πὸ ἀϊνίτθδ δατηρῖηδ 
Ἔχεϊπιθεβοδπῖ, δἱ Ἰοσπρ]εῖο8 χυϊάδτν ποῖ δτείρίαπε ἱπάΐοαπάϊ πιοτοο- 
ἄδτο, δξοηῖοδ γεγο δοοἰρίδηι. ταΐοὶ οἰΐαπι δα πος, υἱ τ68 ἰπ ἰσἀ!οἶππι 
ἀεάποϊδε ταοἰΐπ8 Ἰαἀϊοδητοτ: Ἰοσαρ] εἴ65 οπΐτι το] το 5 αἀἷδα ἃ δ π6- 

Ὲ ΚῈ ΡΙΌΒΙΊΙΟᾺΑ Γ᾽. 

ζοῖτα ἔανη Π δτὶρταβ ἀρ ε856 ποϊπηὶ, Βσγότα ἴοπιρτς ποῦ ποϊαπῖ. υδὶ 
δυΐετη τ ϑοϊραί᾽α φππὶ, (δοϊδπή σι Ὡοτι εοὶ ατοά [ἀείυὶ παπο ἐγισπαὶ 1 
μὲερῖα δεῖ ἴδγδθ βροραὶ! ἀμοΐογοϑθ. πϑιὰ 486 [αοϊῖ8 Βα ΠΙΡΊ θα 5. π6- 
Τοεοσδτίί δα ραγαπξ, ρΡόρυ]ο αἰνίάππι; 16 δειῖσι οἰνπὴ] δὲ δοεὶρίξ εἰ 
τῦτϑιϑ δρος ἰδάθπη: δϑῖ πὶ ἀο]Β πὶ ρδετιδυμν 14}15. δὴ δαχίϊοτ 
δρεηιῖθι5 (ἐγεπάυτι σοπιραταῖα ἰαγριεἶο. 66 οροτγίδϊ εὺπὶ πὶ νεγα 
Ῥοραϊατῖς θϑὶ, πὸ το ἰϊπο οἷς πἰμνῖ5 δροπβ ργοτιάογο. Ἦδδο επὶδι 
οδῶσα δεῖ αυλγ8 Υἴτίοδα 911 ἀδπιοογαῖία. ὀχοορι πάσηι ἰξίπτ δ φαοά 
τι ποίηπι δϑῖ, πὶ ἀϊαΐπττια δῖ οορί γοῖ [πη] ατγῖδ. φαοπίατν απῖοτα 
Βοος εἰΐαπι ἀἰνί εἰ θη9 σοπάϊοϊς, δὰ 4πᾶὲ εχ τοῖα! θπ οἴ οἰπβτητ, 
ορογίεϊ ἴῶ ὈΒΌΙΠ σΟπρογεμ 68 οἵ σοδοογνδηῖοϑθ δρϑη τ η8 υπΐνοτϑα ἀ]- 
γίάογο, πηᾶχῖπιδ αϊάοπι δὲ 4π|ὶ8 ἰἸαπίντι σοάσογνυᾶγα Ροϑδὶϊ απαπίαμι 

8815 δὶξ δὰ ρᾶγνντη δρθ]]ΐ τηοάεπι σοπηρᾶγαπάτπι; δἰπ πιϊπαϑ, πὲ μὲ 
Βεδπὶ πὐδαϊεαίεῖς δἴ δαϊυπιεπῖα πιογοδίυγας (δοίθπήθε δίας δρή- 
σα] ττγδο: αιο 9] ποῦ ῬΟσοῖΣ βοτὶ τὶ οπυπἑος, καίτρτῃ ἐγ σπιῖπε δαὶ 
σατίαπ δος Ῥεγ δἰ ἴσυδπι αἰΐαπι εἰν τα τῖ5 Ῥαγτδτη Υἱοϑοῖν ἀν ἄσεε. 

αἴχτιο ἱπίογθα Ἰοοπρί εἴος αὐ ποοσδβατίοα σον θπῖοσ πιϑροδάθιη οσπν 
ἔοιτο ἀθρορπηῖ, δ ἱποπὶδι5 σον ΡΓπΟπογοτη τ σγοτα ἔπ ἢ ΟΟ ΔΙ ΠΣ 
Ἰφνεντὶ ἂς δο]υτί. [4}} ἀπίουη αποὰ ἀπὸ τηοῖΐο (αν πα ἰδοῦ 568 ΓΕΤΗ ρΡυ- 

Βϊϊοανη δήιπι πὶ ἴγαρῖος ρορῸΪ οὐρα 56 οπογοϊοπείνιπ σΟ] ζετο. 
ϑΟΉΙΡΟΥ Θηἰπὶ στη αἰΐητιοσ εἶδ οἴορε αὐ πγθδ5 οἰγοππιρ οϑἴτας ἐπὶ: 
πππε, 605 Το] οομρ] οἴαπί. 6δὲ δῖοι δος σποῆπδ ᾿ππιαπίϊδῖς ροϊπο- 
τῶι οἴ Ὑδπδῖοτοπι εἰ σοτάδίοτιπι ἢ] πὶ, Θροπθθυδ ᾿πῖδτ 96 ἀϊ- 

δι δπιῖ9 σιρροάπατε εἶθ δαίππιοπίδ τοὶ (δοϊοπάδθ, εοϑχας δὰ ορυ: 
{Δοϊοπήάηπι σοΒογίαγὶ δὲ δχοϊϊαγθ, ργϑθοϊασιπι νογὸ δὲ θῆδιῃ Τὰ- 
τοπτΐπογππιὶ σΟΠ 5: }1ἃ ἐπίτατῇ. 1}1} δηΐπν ἰαπιθη 5 Θὲ Ῥοςϑοϑοϊοπῖ ρων ἐὔπε 19 
ἐρεηξῖδηβ κα υστπιὶ σοπηπηπηΐςδιῖ8, ταυτὸ ἀἰπἰ5 Βεπογο οπίομο εἰδὲ 
σοπιραγαπί. ργβαοίθγαδ πιϑριδίγαϊπιητ οπηπίαπι ἄπο καπογα ζδοοταδῆ, 
πὶ δὶ δι [γαρίο δεν οθσιίίοπο, αὶ δοτεοπε πιαπάεπίητ, δογίοηα, 
αἰ ροἰεἶνα δογηπὶ αδἱῖ ραυτίοθρ5, βη[γαρίος υἱ τα οἰϊπ 9 δἐπὰ τοβ ρβδίϊσα 
δάπιϊηἰδέγεῖαγ. ᾿ἰσεὶ δυῖοπι ἧς ἴδσοια δἰϊᾶπιὶ ἴῃ δοάδτη πιδρισῖγαϊα, 
Ῥατιϊοπα ἰϊὰ ἰφοῖα αἱ 4}}} δὰπν δοτττοπε οὈτίπ απ, ἰδ! δὰ [γαρίο. 
αποπποάο ἐρίϊητγ ἀοπιοογαιῖθα οοπϑιποπάδα δἰπξ, ὀχροβίταμο δϑξ. 

6. Ουοιποίο ἀυΐοπι εἴΐατη οἸἸραγομίας ςοπειϊποπάδε δἰ αἵ, ὁχ μἷ 
ἴετο ἴθ 16 Πρ το ᾿ἰοοῖ. οροτγίδξ δηΐπὶ ΟΧ ΘΟΠΙ Αγ 15 οο  ἔρερα, πα σαδῆτια 
οἰΐρατοία δά σοπιγατίαπι ἀσπιοογδίϊαιῃ βρεοϊαῖα εἴ τοῖσία, δα φηξάδεια 50 
χε οἱδρατοβίδτθτη τε πιρ εταιἰϑϑίτοα εἰ ρτίπιὰ ον, δ ορίίαιναι ἀετηο- 
ογαιίαπι οἱ ρυίπιαπι. Ἀδδς δηΐοπι δβῖ δὰ 4π8ὲ εἰ τεῖ ρυδὶϊςῶς δἀταιοῖ.- 
εἰγατι ἄθα [ογτπδε, πες σοτηπιαπὶ ποτηΐιτα 9'ς δρρεϊϊδιων, βαισνα εἴς 
ἴπ φα οδηϑις ἦϊα ἀιγίἀδπάϊ ἃς ἀπε πραδη αὶ δηπὶ αἵ ΑΝ οΐβοτεε Βαπῖ, 
Αἰτὶ τααίοτγθϑ, πεΐποτθϑ, εχ αυΐθυϑ οἶνεβ περ ϑϑαγῖος πιβξιειγαῖαε οἷν!ξ- 
πϑρηπε, πιδίοτεϑ, δχ ααίθυδ διπρ ογεϑ εἰ πιλίοτατη τέγοτη ἴα αὐγὶ- 
ἰαῖε οοπιροῖο5. οἷ οἱ χυΐ σοπϑιπὶ Βαρεῖ, ᾿ΐσοτο οροτῖεϊ δὰ τεπ Ρὲ- 
Β] οατι βάἀτηϊπιβίγαπ ἀθτῃ δοσοάθγο, ἰδπῖα ρορυΐὶ, πιρ! ἐξα ἀξπο μεν οαν- 
δῆτα δή τεῖ ρῃθ]ΐοδα δαπιὶ πὶ βἰγαϊίοποπι Ἰηϊγοάποῖϊα, πὸ τα τοοεμῖα φα’ 
ἰοποτες ἃς ΒΠΡΟΤΙΟΤΘΘ δἰηῖ ὙἱΡὺ5 αὶ τοὶ ρῃ θ᾽ ο δα ὐτηϊαϊειτϑονάο 
δπτΐϊ ρατγιϊοῖρ δα, 4ιδπὶ ἤτιΐ πὸ 8ΌΠΙ, 8ΕΊΏΠΡΕΥ δυϊετῃ εἰ τε ῆστε ρυ- 
γυϊο ταὶ ρΌ Β᾽᾽σαα δά πη διγαηάαβ ϑοοὶϊ δέϑυσηθπϊ δαπί αἴχαε ὁΠ- 
ξατο ΐατη Πυὶς ῥτίπιδθ ργοχίπιατη οροσῖδι ρβαϊηπι ἱπιεπάδηυαο «πηὴῖ- 9 
᾿ΐτετ οοπϑετοογθ. δᾶ δυΐοπὶ 4πδς ἀοιποογβῖδε εἰεἶπια 6 σοπ γατὶὰ ἐδ 
οἰ ξατοια, σιδοαηα ἀγπαδίδγηιη ροϊεπίδιαὶ οἱ Ἐγτϑηηϊαϊ οἰπε ἑητα εἴ 
πιδχίπιθ βπηΐπι οδῖ, συδπίο δὶ ροϑϑίπιδ, ἴδηῖο τυδχίσαϑεῃ οἱ μἰπεῖ- 
τῆδτ σΒα ΟΠ οπὶ οπδῖο ἀΐαπιστια ἀοϑἀονδξ. συοπι ἀτηδάυχο δπῖμα οφ0- 
Ροτα ΒῈπ σοπϑιτία οἱ βὰ βοπαπὶ να]οϊπαἴποπι ργομ οαπἔογηραθα, 
οἵ πανϊρία δὰ πανίξαϊζουθτι δρροϑῖα εἴ ΒΡΈΌΓΕΙΠΑ ΒΟΠΙΑΡΕ πεβῦϑ 
ἱποίγποῖα ρίυτα ρεοοδῖδ τεοϊριυπὶ δἰπ δ ἱπτογι Ποτεῖς Ῥουίουϊο μὲν φε, 
σοτγροῖα υόγοὸ ππόγροϑα δὲ πατίρία (απ εοοπτδ οἵ πιδ]ος Ὡδαῖδς ςοῦδδ- 
οπῖα ΠῈ ρᾶτνα 4ιυίάετα ογγαῖα ἔδσσο ροϑϑαηὶ, ἰΐα οἱ οδὲ τεῖ ραδίϊκας 
ἀπε ηἰϑιγαπ δε ἔοττηδο, 4688 ἀειϊογτίπιδα βαηΐ, Ρἰπτίπνατη ΓΤ ΠΡ ὙΠ γι... 
τοχυϊγυαη!. πρΐνοτϑα ἐρὭΓ ἀδιποογδίίαε Βουΐποπι ἀρ εγῖα εἰ οορῖα 
ἱποῖμγ οἵ οοηδογγαῖ: ποὺ δαΐπι οἱ ἰυγὶ φορά εχ ἀἰξηϊδῖα ἐδὶ ρα 
πἰϊοτ. οἰ ραγο ΐδο τογὸ σοπῖγα ρϑγϑρίσαυπι δὶ ἰδ τοοῖϊ οὐδὲν 
δοτίριϊοπε Βοπᾶχυα οταϊηπιίοπε δα] ἴοι 6889 ροοίδθ.  Ἀἐὠἰ- 

7. Ουοπίαπι ἀπῖεπι χυδίτιοῦ δι ηξ ἦπ ρτιπνῖϑ πο αἰ αταιία 
168, ἀρτίσοίαγηπη, δοσὰπι αὶ δύῖοε δογάϊἀδς5 εἰ {ἰπΡ εγαΐες ἐγδοαθῆ, 
δΟΥητη 4ηΐ τπδγοϑῖηγαπι δὲ ζΔυροπαιίατ ἐβοίπθε, τπεσο δι: ΒΘ," 
φυαϊίθοτ δυῖεπι δὰ Βεἰ τι ἀΠἶθ6, ηυίζητα, ρεά ἔπτη ρτανλοτίν ἀσασθ.»»" 
ἴαγας, Ῥεάίταπι ἰενίοτία 866 ἐεγευξδγίογαμι, τ ασα οἰδούοοσασι δ 



'ΒῈΕῈΝΠΕΡΌΒΙΙΟΑ νη 

πδι σοτοπε, 4πὸ ἱπ ἰσεο ὁδηξρίξ τὸ τορίοπίς βοΐητη δὰ οφουϊαπάσπι 
ἀρίσσ οἷτ, ᾿ἷς παΐαγα ἔδει ον ροροῖς οσηβιίτοϊ οἰϊραγοϊιία ναϊϊάα ἀὸ 

το τοδυρία: παν ον 58 }05 ἰΐσ οὶ αὐθετα ἱπεοίωο! εχ εἰν ον δι ςοτα- 
Ρδγαΐαγ, ἵπτν δηπόγονα αἰοπάοναπι ἑασυΐτας ογυιη ρτορχία θοὲ αὶ 
ἀπνρίαα αἰνἑιίηϑ τοαρινδηιο Ροϑϑοϑοίοποα Βαέηξ. υὐδὶ γεγο τερῖο δὰ 
Ρδάπεθ φγανίοτία ἀγπνατοῦαο ἀσοοπνοδαϊα ἐδ, ργοχίινα ἴῃ δὸ ἴοοο 
οἰϊαγοϊνία εοποιϊταϊ ἀεῖνοῦ: πνρτν ροαϊιωϊυσ ργανϊονῖς αττνδίαγαθ ἴο- 
πρὶ σεΐαπν δϑὲ πιᾶρὶς αυλιν ἐξοπείυτη, μοάϊτεν δόϊειι ἰενίονν ἄστιᾶ- 
ταγαθ δὲ παιεϊεὶ τα ἢ τθ5 οτθηΐθο ἀοπιοογαιίας οοηνδοΐνξ. πθῶς ἱβὺ- 
ἕπτ αηϊΐθεις ἐπ Ἰοοὶς ἐδ] πιμ ἰδ εῖο παδρτνα δοῖ, ουτι σδραγαϊί δὲ 

τ βδογϑῖπν ΔΒ αἰἰϊα ρυρηδηῖ, ἀεϊοτίας ρυρηκη!, γόύωων υὶς ἰθςοπιποάο 
ταν ἀΐτιτην ἢν ἱτω ργαιοτίϊνεις σοὶ τ ἰτανῖς ρδυλεῖς δυπιδινάασν δϑὲ, χυΐ 

 οῦπε δσοϊίαια οἵ γγανϊοτὶς αὐταδίηγαε Ρδαϊείεν ἀρίμν εἰ οοπνδηΐδης- 
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Ρίδε τεβοίαπίατ, πεγὲ οἷς αἸ]ὰ ὧδ βπίθυς ἱπίετ εἶν οοηϊγονεγεῖα δυὶ 
φαοτεία, δὲ φιαδουηασε αἰΐα δὰ μαϊοφποίϊ ρσοοιγαϊίοπει ρεγεηεαῖ. 
Δρροί πὲ δυΐεην ῥ᾽ ετίψα δ ἑαΐ αν πραρὶϑἐγαίμνι ἀρινὰ ΘΟταθοοσ αρίγπο- 
τηΐδπι, ἀρὰ Ἀοπιαπος δοάἸϊταϊετο τπάϊογθηι, φπαδ Ρἱυτρο δυπιοτο 
Ῥατίοα μάβει; δίψυθ βογαμιν αἰτου αἰϊία τεβὺς ργαθροπιις ἵπ ἀγρίδαΝ 
φεϊερεϊουϊδασ. δὲ υπαΐογεπν οἴνίαπν πανδγωαι φοη  ποπ δας, γουθὶ 
οαυδᾶ τιοτῖς τοῦ οἰουάϊ ργαδίδοιοα, (οηεζθμι σπγαΐογοα, ρογίαστα οα- 
κἰοάεθ, αἰϊα εδὲ δἰ πεορδδατία εἴ μυῖα οοῃοίιὶ πο: οαφά θαι δηΐπι το 
ἰνονάνς 5εὰ αυδε δυηὶ ἴῃ ἀρεῖς εἴ γϑρίουΐο δοῖο, φαδοφυς είν τ- 
ὅτη. ποσηϊοῶηξ ἀπΐδιι ἨῸ5 πιαρίδίγαίτ 1 ἀργόγωτν συγαΐοτδα, ἰδὲ 30. 

οἰϊνανυαι ὁδὶ πϑιπογοῖν οπσίοεα, ἢδὲ ἰβίτον συ ἵγεδ τογατι πδοϑό- 
φατίαγαπι συγαϊϊοηδα δὲ ργδοίεοιαγαθ. αἷϊο δϑοὶ χπορίδίγαιυν δὰ αιδπι 
τεὶ ρυδιϊοαο νυδοιραϊία γείεγοηδα καπὶ δογύτν φαΐ ρδοινίαην ρηδὶὶ- 

τοπὶ ροάϊεαπν ἰδνϊοτίς γαιαίωγαο πθμιδναπι σορίαηβαηξ, αἴσοο λας 
80 ταϊϊουο ἣν βοἀιοπΐθι ρορυϊαγεοι δὲ ρ  ονεὶϊ Ἰοουρ εἰμεν σαροτίονεα 

ἀϊκοοάαπῖ; πᾶσι αυΐα δὲ ἐχρεάϊε, οαπὶ δαυϊαῖτ εἰ ροάιίδιε ρτα- 
Υἱοτῖσ ἀγηναῖογαδ ἰδοῖϊσ ρμυρηδηῖ, πὰς ἰρίτας σορίας εχ δὲς οοπιρᾶ- 
γᾶγο, ἴῃ 66 ἔβδο5 δεῖ σοιωρῆγατα. ορογίες δυΐδιη, οὔτε ἀδίας πον οἷς 
εἰπιρίεχ δε ἱπ δἰΐψιαοι ραγεοσ ἀϊνίβα, δἰ ίααξ οἷπξ ποίατα ργαπάϊογον 
Δ ἰανθηον, Ῥαϊγεα ἰνΐογοα ππὶ οἰϊανηιντιιν σης ἰανδηεα οἱ Ὑἱγί δες 
ἱπιορτῖς, δος διοσ οὐ ἰδνοα οἱ Ἔχρθάϊιας ραβιου ἐγυαΐγο, Ῥοβίδα- 
θδιν ἀπίοεν ᾿ΐ δ ρηιδεῖν ὀχοθαβογίηϊ, ἕαμαι ἴρδο5 Θο86 με τα γίαιν ορδ- 
τον ορίοον οἱ διλίοϊασ, σοπιμιπηϊσανῖ δαΐουν οὐπν το! πιαἴηο τοὶ 
ῬΟΝ] ζῶο δἀινίηἰδιγαιίο ἀοθεῖ, δαὶ απεινα ἀιποάαιη ἀπῖδα ἀἰοίαπι δέ, 
δῶν ἰΐδ χυΐ σδηδὶ συπὲ, ἀπὲ ααδ ον ἜΜεναπΐ ἰαοϊμηξ, στε ἐς φαΐ 

30 αἰϊηπαυ τι δὲ αὖ ἐν δεαϊ ἴροδ δεεϊδης αρϑεϊπαογανι, αὐὶ φαδηνα άπιο- 
ἄιννάν δι Μαβοι ἴαο, πνάϊοῖο ἰδοῖο ἐδ ἐΐ ̓ " ἀϊκοϊ δυπῇ, ἴον ἐχ δογώτῃ 
τάμπογο ΄οΐ ἰμ τα “- πεῖ ἀδιπἰπἰοίγαπἀα νοεσαπίιν, ἰυχ δα ἴα φοΐ ἃ 

5 

οὔπι ἃ 66 οασίοαίταιν εὲ φεγνυρίωπι δὴ πηᾶπι φυαπιααδ τοὶ ρυ θ᾽ ΐοδο αὐ- 
ταϊηϊσιγαϊϊοπετα ἀδργοπιπηξ ἃς ὀϊοιτί νι: μὸν; δυΐσπιν σοροίοτεν εἴ 
φυδερίοτοα ἀρροἰϊαπε, αἰΐαν ἐσὲ ἀρυὰ αινοῖα ρᾷοία ρτίναϊα εἰ βεηΐεπ- 
ὔδε Ἰαάιοἰαί εν. ρεγθονῖθὶ ἀερθσης. ὡρυὰ δολήθμι ροϑευ!αϊίσνδα εἰ }ϊ- 
τἴοπι μεγεοτριΐοποα οἱ ἀοουδαϊ σπθν ἱπίγοιιςιίοπεν ἢοτὶ οροτίεί. ἴα 
ποππμ ἐς ἰριος Ἰοοῖς οἰΐατη πυτς πιαρίϑγοϊοιν ἰὼ ρίαγον ἀἰνίδυμι; 
φηοτῶμη ἴδπνον ὑμτα δαϊ οπΐον Θαὶ δυμεῖπα ἴῃ οἴππὲν ποῖον λα δο ρο- 
{εοα5, νοοαπίωγ δύξοιη Εἰ ἐαογογῦπι σοιηγπδηίατίοναμ κογρίοτεν 
δὅιι οὐσίοίο5, εἰ ἰα δον ῬΕΙ͂Ν γαδίφοι, δὲ σοιηνηδηζωτίξησος δδὰ 
δοϊωατί,, εἰ αὐτί ποπεϊεὶ ἰὴ {πθοα. Βυωσ᾽ ἀείοσοδρο βεφαίίατ, οὶ 
ἰάθη εἰ τναχίπνθ οπναΐυπι τπαρὶδιγαί ασιτι πδο οϑαγίοϑ δϑὶ εἰ ἀππ ει. 
τυ, οὐ» δοὲ ροδυᾶ ἃ ἀαπηπαὶὶσ δχροῖεγε εἴ προΐ ταν ἃ πνοἰταιὶς οαὶ- 
βεγε αἴφυ 'Φ-- ἀδρλυσῇ εἰ ὁτᾶ Φογυτ ἷῃ σαγοδγαιι δὲ σἱμουΐα 322 
ροπὶ ποουιϊαΐεαιιο ουσὶοἀϊὶ» ἀρσεγνατγς, αἰ [ἢ οἱ} }5 ἀὐίεπι οὐ, φαῖα 
τοῶχῖπηδ οὐΐοδον αἰθωδ ἱπνίσους δεῖ, ἰΐδαυδ αδὲ τοᾶρπο φηποαῖη εχ 

τοὶ ραβὶϊοωδ παῖδ ὁχοϊαρὶ δυηξ ρταδίογοα πιαρὶ σαι θυσ 9 ἴος τοαρίδιγαῖα ἕασογο ποῖ δϑὶ, πθηὰ δ δατα οῶρογα αυίπιμπι ἰπιςετε ὦ 
δα ιος τραχ πάγοι τογθσι σοὶ μοϊδοίασ, αθοσαυθ βόγογο ἀδθθὴξ ααδοηϊ, πδηιδ συπι σερογυπῇ, δῆτ ἃ ἀπ πἰδἴγαγο δχ πὶ ν αρατρά ον 

ἐΐ φαΐ ἴῃ γ᾿ ρηθ]ῖοα γδυβδηΐων, ππροδίτωθ 6566 ἀοίνοι συμ ριποβοση. γοΐμπε, νονυυπίαισι πδοδοδαγίως δεῖ, ἡ ποπίαπι 65 ἀδ τερον ἰυσιῖρ 
πνρηδυασῃ ἐωποιϊοινδδς μΐ ροραξια σὰ δροπίς δὲ Πἰνθοιΐ δηΐπιο τὰ ἱπιθηϊαδ φυπὶ ἐπι! θα δίσιδ ἱπᾶπδα, οἶδὶ το ἱναϊοαίδε ̓ἃ Ἔχίίυτο ροτ- 
ὩΒΡ]οδα δι ἀπϊπἰ ριγιοτπία εἷς ὄχρότο, εἴ ἰδ φαΐ πιρκίο!γαῖαθ ροτοπὶ ἀυσαηίογ, ἰΐδηπο δἱ ἱπαάϊοίογυτν ουδὲ σατο δοούείας μογαΐποτα οοη- 

ἡβποβοαῖ, ἰαπφυῶνα ἔπ οΥΙϊ δοΐ το παπι γαδγοσάοπιν ρογαοίναηξ. οοῆ-. δίαγο πὸη ροϊοσὶ, ἐγβὸ πέρπε κἷ γεν ἱπάϊςοῖλο αὐὶἱμ ἀἰςαῖα 
Ὑϑηΐε αὐιῖδιπὶ δὲ ὁπ ἰδιηὶ τη ρί οἰ γαῖα, προτὶ βοία τη ροίῆοα ἴασοτε οὐ πον δοϊνβηίος ἂν ἐΐϊφ χοΐ ἀαπιηδιὶ 4παγε ργάδοϊαι ἤυπο τηδβί- 
ἴῃ ορὺϑ αἰϊφαοα μη)ϊίουτν δά ξαπάντι ρϑοσπίαπν ἑπδαπιογα, πὲ ροὸ- δἰγαΐωσα πῃ δη56 ππῦπι, δοιὰ αἰίος οχ Αἴτ5 τὸ ἀϊοίία ἂς “αΡσ ΠΤ καπεὶ. 
Ρυϊὰν δραλὶς ες ορήρατὶα ἀοοορίασ, οἱ πεΐθοπν ρανγείιη διατοῖς ἀο ἴδια. δἴφηθ ἔπ ἱποϊ αι ουΐδος δόγαπι ααΐ ἐπὶ ταϊναΐας ρα] σαν τοἰανὶ φαΐ 10 
ἢ» ρατεῖαν ᾿αἴκ ἈτῊ δοάϊ οἷ» ἐχογηδίαπι αἀϑρίοδην, γεὶ ρυδιϊοδθ οαπάδιι ἀϊνἰείοποιν αὐ μίνοτο σοπαυάοπν θεοὶ. ρεδοίογοα νόγὸ οἱ πνοΐ- 
δὐπηἰἰταπάδο ἔοτιπαπι Πἰοπίον υὐάξαι οἰαηξειπ δα ροιππᾶπδηΐειι, ἴδς πομιυΐ ας ἃ πηορίεἰγωϊίδει» οροτγιεῖ αχὶρὶ, συπι αἰταν ἂὉ αἰ το, τυπι 
μος δοεϑεϊε φιοὰ πολὶ νον. σὰ θα ἐπὶ Ἐχοίαθυηὶ προπυτηδηίᾶ. δᾶ σιῶν πονὶ τπδρίοίγαΐως ἰγγοβαγοπε ἃ πουίϑὶ εἰ δὰ ηυῶο ἂὉ υϑἱταιΐς 

ν᾽ γέγονα ἱδοϊονο δα τ ἰὰ φυΐ οἰΐρωνο νίαν, ονεΐπεης μου ἰαοίαπῖ, ὲ. εἰ νδίοτίνον ἰγγοραῖαθ δυπῆ, συν αἰΐοσ σον ἀοππννατίς, δἰ ΐοτν δόε6 φαΐ 
οὐἴκαν οοπέγατιϊα δια ϊϊς ἐμοί ναυδ ἀεϊδοιενῖογ: ααδϑϑίατν οπΐμ οἱ οχίροι; Ἔχει] διδῶ ἐὰν 4π858 ἀηποηδα ῥγαδίδοι δοιὰ αδάϊτθϑ υπΐπο- 
εἰπο τποηΐασι ἐοπδδείδπίας ΠῸπ παΐπος συ Ποποόγοῖν ἂς ἀϊρυϊία- ταν ἱγγοράγιηι, δορά ϊοσ τπαίογου εἴβαρίίατο, ἐς ΄υᾶδ δ} Εἷς ἱγγορδίδς 

τ ἴδηις ἡπαργορίθγ ρᾶτ δδὲ πὰς οἰἱξηγοδίαν ραγνας ἀδπιοογαιία ἀρροῖ- δεηπί, αἰΐον. υδηΐο δηΐπν τοΐποτα ἣε οὐΐο (αοεῖηι ἰἱ φιΐ ἐαΐξαπι, ἱκπῖο 
ἴτε, 4υὸ πιοάο ἐφίιις ἀειβοςγαιίας δὲ οἰϊατομίαθ οοποετὰσιάας ἰαφ ἂς εἰτῖυδ ὁχαοιίοννδο ἤπεπι κυιη ΟὈιηε θη. δοράδτω ἱρὶ 
εἶπαι, ζω οἷς ἃ ποδὶ ἀοδιίίατι αἴφυο ἐχρ ϊοαΐηπν,ς εὐ96 φυὶ ἀουιπατίπς εἰ χοΐ πιοϊίδην εχίρανι, οὐΐοτν ἀορίεχ ᾿ 

8. [ἰς δαΐοπι 4πδὸ ἀΐετα φαπῇ, οοπσεφηδη δὲ σοηπδχη τπορισίγτ- δοϑήειη ὙδΓῸ ἂδ τερεΐ. Ὡς οἰαἴιδιε το άϊε ονωπίθυς ἰηνίδοα. 
ἴποτο ρατγιϊεῖο δο1, φασί οἱ φυὶ εἴ αιιασενεν γούτνπι οἶπνξ, 4 στ ἀμοἱ εἶν δοΐοτν ἐν Ἰοεῖς ἀἰνίϑιν ὡς ἀἰοιϊποίαν. δϑϊ πιδρὶ ἷ 
εἴ δυῖθα ἀἰεῖητν δὲ. πᾶν οἱ δδε παρ᾿ δἰγδιϊνυν πδοξαβασίϊς εἰν ταν ἴὰ : Ῥτγδείρειαφ, αὖ δὸ φυὶ πισΐταν Παρίτοι, υεν δὶ 20 
«οποίαγο ποαο!, τα οἷπϑ ἐδ φαὶ αὦ γεοε ογάϊηϊς ἀοσογιρεϊοποτο νι κε βτϑιῖα Αὐδεπὶσ δογύτ φηΐ πε εοὶπι υἰγὶ ἀϊουπίοτ. ΓΊΚΟΣ 
δυϊαχίαπι ἀρροἰαπξ Ονδεοὶ) δὲ πποάφοείμον ἐπι τυτἰοινδιη ει εἰνῖ οἰΐωπι ἀγᾶγθ, δὲ στη Πττε οἰϊοιη ἰω Βοου 

Σ Ῥενιεπε, ἀγθς ργαοοίαγε πὰ δίϊανῖ ποὴ ροῖοϑι. πιδοθθϑδ ἀμίδιν 6 ἴΏ οχοοβίίανθ.. φυΐαι πριν πεσδοβατιυα οὶ τ τιρβε αν ΡῬτοχίιης 
ΟΠ 40 μαγνὶς φηΐδονν οἰνταθθερ ραιείοτοϑ 6866 πιδβἠδίγαεηα, ἐπὶ πραρτΐς ἀπ- δομηποιμογαίις δαΐ, δυθηΐὲ δοΐδιη οἱ Υἱγὶ Βοηὶ παρ δἰγαΐωτη 

ἴδπν ρἰπγοϑ, φυδιιδάηνοίυι δηΐο εἰϊσθπι δδὲ, φυαΐεϑ ἱβῖταν πιαχηθ ἰυρίαηϊ: δὲ ἱπιργορίϑ βδπο ρεγιπίϊιογε ποθὴ δὶ 
τῶν αρῖθ ροκβεῖπε πὴδ ΦΟ αδγοτο εἰ ἐπ από σοσδιεῖ, εἰ φααίος οἷπι ταῖαπν : ἐραῖ φημ φυρίο ἀΐα ρει ροΙίι» φηᾶνη αἰΐος ουδιοαϊγο Ρο5- 
φοσογηθηε αὸ κοϊαπβοιναι, ἱξπόγανθ ον ὁρογίθε. ρτίμπννπν ἔβίον οατ αππῖ, αυϑργόριο πὸπ᾿ ὁροτίει ππυπὶ οοτίωμι Βυὶς περοίο - 
τογα πα πδοδοβαγίαγιην ἐπ Γογ ον μωθοτὶ ἀεὶ, εἰσαθ συγας Ἶ δἰζοχο δόδα γηῇ τ, Ὡσαμ6. ἐοηῖία εἰ ρόγρεῖοο ξυπάε 
αἰϊᾳυῖς ργδοποϊδπάος εσὶ, χυὶ δρθουΐαπα δοτυπνδγοίοσμμ, δὲς δετῖ; δεὰ δὲ ἐπ ἱνυθηῖδοδ, ὩΡὶ αἰϊφοὶς ἐπὶ μ᾿ οἵ - 
φοηῖγα δι αγατη ὀρακαννφν ἀὸ Γν ὑπο τῇ ἐπ εἰς σοπιρδγυίαν ογὰο τηπῃ πτυπι ογάο, δὲ δα ππαρί οἰγαείδος αἰϊον ἀἴφαο δ]ῖοα δυπιΐ, 4α] 
τοοῦυν εἰ πάδα. προδαϑο ἔδτα ιϑϑξ οἰνίϊαϊεα οπεπδα αἰτα διπόσα υἱοϊδοίιθι ἤδης ῥγουϊωοίαπι ρογαηξ. Ηἱ ἰφίνυτ ταδρίβεγαϊος τὲ τιηχίπιε 50 - 
δα νεπάεγο, αὐ τσαν νἱΐαδθ πνοίπου δὲ πδοθβεατίου. πὶ σεν μα οπνοΐα πὴ πδοθόφαγ ρτνοΐ δἰαϊαεηαὶ δυπὶ, ἀπέαγ ἀείησερ πὸπ 

»ρΐδιν Βοιπΐδ σπιηϊδ οαποιϊαίανν φἴχασ ἐβοιγασίδῆι, πἰμ}} Ἔχίσγηιιπ. τοΐθοσ {11 φυΐάφων πιδοοββανὶὶ, «θὰ ἰῃ πιρΐοτο ο ]οσαιὶ ἐρε- Α 
Ὁ τααυίγοβεεπν ργοχίπνα δρορ δε, μγορίον ἄύϑιν ἴμ πθϑαι οἰγίϊαιῖα πἀ- ; ΠΠΠασέγοιι ρα 86 ἰογεηῖοο: ποα- » . 

τ΄ χηϊοϊοίγαπῆαα [ογιπατα υἱδθπίον Βοιοῖποα σοηνεδηΐθδθ, οἰΐογα αὐΐδιη ἰκόμκος βάσιν ἀδοίἀογαηι. τος δυΐοπι Γαδτῖπε δὲ ἢ πὰ 4υο5 υγθῖς 
εὔτα μαπο ἀδίποδρα δυρϑδαυρης εἶα ἔπι οοὶ τον ἀγθαπᾶ- εἰ τ φαὶ αὦ υεὴϑ τόῦυτη ἐ »" 

τὸ μὸν τῶν: δ μδοας τὶ μαναὰ : καὶ , 
“ἰίοπο, κανυο Ὁ νφ ᾿ 
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616᾽ 
Δἰίοὶ εὐΐπει ρἴοτεν φοπε αὐ ἤδες οπιπία πιππενα δά ποϊπίοἰγαπάα ἐγεαιὶ 
πρδρί εἰγαῖασ, αἰοὶ ραηείογεα; γεγθὶ βγαιΐα ἴπ ρατνῖ5 εἰ νἱϊαιίδυ πιαρὶ- 
τἴγαίαϑ. πηι οἰπηΐ ρος ποχοῖῖν ξονεν ϊ ργαεροπίϊας, ταῖδς δυΐεπι 
ἀρρε πε Οταεεὶ οἰταίερου εἰ ροϊεπιδεοδος, πος δὶ ἀυςδ Ἔχεγοῖζας 

ὁ «δὰ ἱπιρεγαίογες εἰ με δ ρεϊποῖρεα. ρυδθίογεθ υδῦο οἱ σἱπὶ δαυΐτδα 
δυὶ ρεάϊιες ἰενϊοτῖς ἀυτναΐηγας οὶ κοριἐἰατὶϊ ἀυλ πϑδυϊὶςὶ καὶ οἰαποϊατῖϊ 
τοὶ 65, οἰΐαπν δὲν δἷη κυ» Ἰοϊεγάμμι οοπφετασπῖιν τηαριοἰγαίας, φυΐ 
δρρεϊ!ληΐαν οἰδιϑοῖα ργαείδοιωγας δὲ δαυίταμι τπαβίοζετία εἰ ογάϊνοπι 
δεῖ ἰσείοπανν ργβείδειαγαες εἰ Υἱοϊσοῖμι ᾿ς δα δίδοῖδο δυηὶ εεἰτεπεΐατα 
Ῥγδείεοιωγδε εἰ ἀδδυγίοπαϊος δὲ οοπιαγίοπαιασ εἴ ἐγἰ δυυπαῖτιϑ τ !ἰτα- 
Γδ4, εἰ φῦδε δυηὶ οἰνηϊ ες ἤσγαπι ργαείξοϊαγαγωνο ρατίεα, ὑμῖν Ἔὐ σῦν 
δαϊειη ᾿αγομν ραγίϊιπν ἀποπι αποάδαπι βόπεΣ εϑῖς γόγαπε ᾿ο  σαγωπι 
ςὐταϊῖῖο δε αὐπιϊπίοιγαεῖο. αυοά ἱρίτυτ αὰ ποπο πιδρί οίγαίναν ρενεῖ- 
πεῖ, ἰΐα “ὁ τὸν βαθεῖ. ἰαπν δυΐδην δὶ ποὴ οἴηπδα, ἂἵ ςογῖς ποη- 
πο! πιδκιοίγαϊις ταῦτα πδροιία τοιίτ5 εἰν ταϊῖσ εἰ ροροϊὶ ςοπιτεμπία 
τγδοῖδηξ, αἰϊον δ586 πδοθϑθδ ἐσὲ φοΐ ταιϊΐοπθϑ ἂν {ΠΠ| γεροίαϊ, εἰ ργαθ- 

10 ἴογοᾶ ἰυἀϊςὶο γαϊΐουιοπι τοίεγεπ ἀαγινα δαδίοςίος ςοτεί καῖ εἰ σαριῖξαῖ, 
πἰδίϊφαο αἰϊωὰ ἐταεῖες. ὡρρεϊϊαπὶ ροόγγὸ μὸν ἰδ σογγεείογες βεὰ οδη- 
ϑύτει, Αἰ γαϊϊοοϊπαίοτεν, αἰτὶ ἀπ φυϊοίξογεα 5ειὶ ργοβθαίογος, αἰ δὶ ραῖτο- 
πο5 δεὶι ςοβηίίογεϑ. οὐ δἱ αἰϊαα ργαθῖεν μὸ5 οπινος πιῶ ρίδίγαίεα, σα- 
ἴων βνανί δεῖπνα ἐδὲ οτωπίαπι ἀὐοιογίίας τηαχιπᾶψυθ ροϊερίας, ἰάδπι 
οπῖπι δαδρεποπιθγο εἰ υδοιμα! δ ςυγαϊσποιι δὲ ἐτἰυναίοιν ρἐεθὶο 
(δος εδὶ ἐρὶνοτίαν) οδεέποι; φυΐ ργαεθαὶ ρορηΐο ἧι ἰΐα οἰνἐτα τίνειν ἱπ 

ἵδοσ ρεσδα ρορηΐεπι δυπηθα ἐϑὲ τού ροϊοοίαν, οροτίεϊ δηΐπι 
Ἀ ηκερνῆ τρϑρἰδιγαίωνη 6656. 4υΐ παδεᾶὶ ἴὰν ςοπνοζαηάασ εἶτα οἰνίσμ 
Ρανεΐ5 ρόποϑ ἀὐᾶπη φαϊππια γαὶ μ᾽ ἴσαα εοὶ ροϊενίαδ. γυοοδηϊον δὼ- 
ἴσαν αἰϊοὶ αυΐάεην ἃ Ογαθοὶς ρόδο, ἃ Ποπιδηῖς, οἱ ρἰαςεῖ, ργονΐδογον 
δε ργαθοοηδυϊαίογθα, φαία ργονίδοαπξ εἰ ἀνθ σοπρυΐεπξ, δὶ ἀιι- 
ἔσπν πιο εἰτυὰο ἀοτοϊπδίωτ, δεπαῖος ροῖίοδ σεὰ εονοἰξίπι μεθ ουντα 
ἀρρε!ϊαϊαγ, εἶν! !δα ἰρίτας τορι οἰγαῖας ἐοὶ ἔδγε πυιπδγο δυπξ, αἰϊθά 
Ῥότγγο οὐγαιϊϊοινίς βϑπυν δον {πᾶ ἱπ Ἑδογθιπομὶς σὲ ἀδογοιη οὐἶτα 

20 γεγϑαΐαν, Ὑδγθὶ σαι α δασοεγάοίονι εἴ ἐογωιπ 4πόγιι δοὶ δε δὲ τὸς 
δδογᾶν ρευιϊποπὶ συγαγο, ἀϑέδα βαῦγας σαγίῶ ἱεοίαα σοπβογγαγο, ταοῖ- 
ποϑᾶδ εἰ ἰαεηΐοα γεῆφεγε αἴσηδ ὀχοίίαγο, δὲ αἰΐα οἰμ τα αυαο δὰ τὸ- 
Ἰξίονος ἀδούιπι ἰοσιϊαϊα δαπΐ αἀνηϊηϊείγανθ. δυθηΐς ααΐεμν αὐ μαες 
“ουγαιῖο αἰϊουδὲ εἷς πα, οἱ ἐπ Ῥαῦνῖν οἱν ται δια, αἰϊσυδὶ γεγο πνοΐτας 
εἰ ἃ δασογάοιίο δεραγαῖαε, γεῦθὶ ργακία ἴῃ φυΐθις συπξ σασειβεοῖ εἰ 
ἰδπυρίοτγοπι σὐδῖοεδα δεὰ ἀοάϊιοὶ δὲ σδογαγοπι Ῥεοαπίαγιπε οσυοιοάεο, 
Βαῖο ῥγοχίππα δὰ σαγαῖῖο δὲ 4πῶὲ δὰ βαογβοια ρα τα ἐχεορία εἰ 
τεδογναία δεῖ, ἐὰ ἀϊςο σῦδα ποὺ δασεγάοιίθιι ἃ ἰορα αϑεὶριαπίοτ, σε 
ἐδ φαΐ απο Βοπογειν ἃ φοιωσπιυηὶ εἰνί ταις ἴοοο δζ, ἐοτίιια αν θἷα ἰατο 
φοπϑεφιοηΐωτ. ἀρρε! !λητ βυΐδην μὸν αἰϊἧ ρτίπεῖροα βοὺ ργαοίοτγοι, δἰ 

46 τερβδ2ο δβογογιη, ἈΠ ρυγίαμθα, πδοθοραγίας ἰρίίατ οὐταιϊοπεβ, πὲ δοὸ- 
τοπι ἀἰχίπνον σαπεπναπι ἰαςίαπνισ, ἰῃ Ηἷσ γέρα γεγκαπίαγ, ἱπ ἀϊ- 
Υἱηΐα, ἱπ Β  Ποῖσ, ἐπ νοι κα! δες, ἰπ σαπερείδυν, ἴθ δῆποπα εἴ τερον 
γεμα δι», πὶ ποδὸς ἀτθαπία, ἢ ρογίαθια, ἰπ ἀρτὸ εἰ οἷο τορίοπίν, 
Ῥτδείεγεα ἴῃ τοῖνεδ ἴυ ἀἰοϊα δύνα, ἐπ γογαπὶ δοπιγαοίαγοπι ρογεογίρεῖο- 
ἴθι, ἴῃ πιρ  τατοπὶ Ἔχαδοιοπίδυς τογυσενο ἱπαϊςαΐατοσι ἐχσδοιιϊοηϊ- 
Βυ», ἵπ οὐδιο αν, ἴῃ ταιοπίθεις σας ἐπα ς, ἐπ οἰνίαπι Ρτοραϊιοιΐδε» 
αἴφιια ἱπ πιογθς δότοπι ἀπαηοιἰοπΐδυια, ᾽πὶ ται οπΐθις ἂν ἴα οὶ πηὰ- 

πεθίγαϊα ἀδίωποῖξ φυηὶ γεροηοεηάϊρ, ροδίγεπιο ἢ πιαρὶ 4φυῖ ςοπ- 
δἰ μαβ]ίοο ργαοσαπε, ἴπ ποπρδγανη σοπυπινηίτιι γδίεγθνϊ σνηξ, 
Ῥτορτία ἀθΐοι ἐξ οἰνἠ αΐππι οἰϊοσάγαπι εἰ ραραιϊστινη εἴ γερασς ρτο- 
ὅν πρᾶρὶς Πογοηιίοπι, εἰ ργδείογοα γε εἶν ογπαῖυϑ εἰ ρυΐ- 

τῇ ὧς ἀεοοτγὶ οτγάϊπῖς ουγαπε δίίαυαπν μα οπἴίαπι, πιο] ἰογονα ἀϊφοῖ- 
μὰς -τἰωκοῦνο οὐφτούία, αοΝ ἰπσεοιο δ πιοδεναιῖο, εγτππδοῖο- 

τῦμε οΐογα, ργαοῖογρα ἰαάογαπι βγπππίοογυπι δ Πϊουγείασογομν 
Ῥυυσὶ καρ εἰ εἴ πα νι αἰΐα παΐτ σοπετῖν ἰηδεϊ παπίων σροοϊαουΐα, Πο- 
τῶιπι δυΐετη πιᾶρὶ ΟΒΩ ἱ [ - Στ σσοτον ΣΟ ΡΣ τ δος ΤΩΒΗς. 

Ὲ Βε' νι ολ νυ. .᾿΄- ὅδ ῳ ἘΝ 
νι ᾿ 

Ἑσπε φαὶ ἀδ οριίπια τεὶ αναντθειλ στον τ΄ πος 
πἰεπῖοῦ μεὸς εξπολο αν φονηπνεηϊϑιιγτια δῖ, μι. υὐπ 
ππρχὶπια οἷ: οριαθὶϊς δίψους ἐχροίεπάα ἀσβηϊτε τορπονεεῖξ 
661. πᾶπι δἱ ἴος οδδοιγπι εἴ ἱποοκτίίσν οἷς, οὐϊᾶπι οριίπια τεῖ ἢ 
Ἰέοας δἀνοϊεδιγανάας ἔογηνα οὔσοῆγα εἱ ἱπδοκοῖϊία πεσοί 
εεῖ. ορίϊπνὰν πὶ τὸ ὥσογὸ οριϊππεαοξ τὸς ὅπλα βόγεγα.. 
δο5 μεὶ οριϊηνα τοὶ ρυι δ ϊοας ἀν εἰ οιγαιίοπα οἰαδίωτ, ἐπὶ 
δαυρρεῖαν, πἰσὶ οἱ φηυΐὰ ργδεῖδε οπνοΐωπι ορίνϊονδιν. δὲ τὰ 
ἜΣΤΑΙ φυοείτοα οροτῖει δος ργί πεν ἔντοῦ τὸς τοπαίατα δὶ 
πῖτο, φυβοπδπι δἰϊ οπιηίδεισ, Ῥανιοϊ δαίμονα ἐπχοοριῖο, ορῦ ῖ εἴ πιλα 
τοῦδ ὄχροίθηα νἱϊα; ἀεῖπα πἴγονν ἐππὶ αἰϊὶν ἐὸν πος εἴ βερὰ αἰϊὲρ σον πνοη 
αὐτν δαύΐοιπι κἷξ ἀπ αἰΐα, συῶν οχίοἐϊπισπνο» ἰκίτωγ υναΐτα ὧδ 
εἶπνα ἴω ἴα {γα φυο5 σχοιϊογίςος (ἰὰ ἐπὶ εχίεγαον) 3: 
ςοησιυδνίμιδ, δαιὶ αὐ τεῦ ἀςοουνποθαϊα εὐδπν πόπο 
ἄστη πολὶο εὐῖ. πδπῖὸ δηΐπι ργοίεοῖο, φαδὰ δὰ »π υ- ι 
δ'οπειν αἰζανοῖ, ἴθ ἐοπῖγον γδίαμν ΩΣ φαΐπ τὶ 
τῶν βοπογᾶ, ἐχίεγια, δὰ ἥυδα δυπὲὶ ἴῃ ςοτγρονο; δὰ σῦδα 
δᾶδο οπιοΐα νοαιία γαμιδίνοϑν οροτίδαϊ, πὸ ἐπΐπι θαι 
οὕ ἴθ πὸ παρα (ον ἀϊοῖς πισφυς ἐεπερεναοιῖαε πεασδ 
Ῥαγιϊουϊα ἱποῖς οἱ Πα, 5οὰ φαὶ αοέβκα τεῖρον. τον λέτε. παῖ, οΣ οὕτα 
ἐϑαγῖαι δαὶ οἰεἴας, μμ]!α τὸ αἶδὲ ἱεπερογεὶ οιΐαπι ἀδίδγύπια αἴ "ε ἐχ- 
γοπια, ἀμΐοος φαγί δαίπιος. μἱάτιδ ἰπιίπιοσ οὐ αυαάταπισιι ἱπέστίπιαε:,ς 
δἰπε  ἐτουφδ ἴα ᾿ς φῦδο δὰ πιδηΐδιι διτίποηξ, ἀεπὸ οἷς ἐπυρειίδην εἰ 
Ἔχοοῦς Ραγίψηο πιοητὶς Ἔγγογο  αἰποίδταν αἴφυδ ρον αἰϊηαῖα α9Ὲ ἴα 
ὅπ5. πᾶδο ἰφίτον αυδὸ ἴϊα ἀϊσυπίην ὁπιποα, ΒῈ οἷ πος 
οδοροτίης, σοὶ ἀδ φυδηΐο οἱ Ἄχοθ οητία ἡ ἦ 
τοῖῖς. ἐπῖπε μοῖραι μεισροφμς Βιαβεδαπὶ, καιὶς. αἱ 
αὐν᾽ϊαγονν νόγὸ δὲ ρεουνίδε εἰ ροϊεπίίας οὲ αἴονα 
πΐτιν γόγοτι συ ρὶ ἀϊταιὶ πο ϊ αν πιοάτητν οἰατνπι, πναῖϊα 
Ῥουμεμ. πὸ5 δυΐον εἷς τουροπ οδίμνια πεῖς φοῖ 
τερον οἴϊαην εχ ἰαοιϊα ἀγριηπδηία αὐ ἢάδην ἔβοῖδι 
νἱάδαπιιϑ δὸς ράγατο δἰ γεϊϊπογα πὸπ υἱγίαΐξες ἢ 
Βοπὰ Ἔχίογπα νἱγιαε θυ οἱ μδαῖς υἱνεπάϊ ἔασι 
τηΐηΐδο5 ροσῖία οἷξ ἴῃ νοϊριαῖε δἶνο ἴπ νἰγίμξε, 
ἴδπι δα 96 πιδίογοηι ἰἐ5 φυΐ ππόσαπν ζοϊάειπ εἰ πσηΐ 
Εἷς εἰ σαρτγα πιοίατα σις ὁχογπαιῖ, δοπογαπν 
Ρὶΐο πιοαίοοείίος ἱπδίγωςτὶ, φυαῖη ἐφ φαΐ, οὐπει τον 
ἴογθα αβδανὲ δυρογνασαποα απδπὶ δὰ υἱοίαπ, 
σαἰγιεῖθεν οἷπξ πόρος ἃς ναςουΐ. νεγαπίαπισο εἴα 
δοἰἴοπειι δὰ ταϊϊοποτι δρδοίατα δίχυθ οχίβεγο. 
Ῥαϊεδῖς. πᾶτε βόπᾶ Ἔχίογπα, ἱαυαύᾶτι ἐπί γσπνδ 
ἀγεναν πα θα πε, αυϊοαηίὰ δυνΐοπι αἴ} 6 δὲ, ἦπ ἰΐδ. 
τῶμι πἰπνΐοτι πδοδοδαγίο αὐὶ ΟΡ οσὶ ἰς φαΐ ι 
δὲ ὑπιππηοάψαο δοόγπὶ Βοπουτπι 4πδ8 ἴῃ ο 
εἰ αὐδοτίιις δεῖ, μος αἰ  τε5 δοῖ, οἱ Βοος Βοπᾶ ποῖ δ 
εἰΐανον οί ϊα φυναεῖ εοβηοπηδηῖο ηυοάοπι φαπξ 
δυΐδτη ρεγαρίσμυπι δὲ Ὧὸ5 696 ἀϊοίυγοῦ ορί 
αἰεοιίοναιιν τοΐδιη οοπιρατγαϊίοπει οἴ 

“σι 

οὔθ δεῖ. ῥγδεῖθγοα ργορίεν ἀπίπυπι 
τοπα παἴυτγα ; δὲ οἴπηοὸν Βὲπα ἐππᾶδ 

Ρ Ἔμῖς ῥυμένμονν τ. ϑέντα εἶ 
ἴαγ δ πἀποτησυθπι εἰτατῖα ρα 
οἰ γεαδινίας ἐν ον δηδυκέ μὲν οἰ 56 
ἰηΐεν ὕοὸ5ς ἀεὶ ἱεοιϊπνοπῖο υἰεπίθος φαΐ φαᾶπινία ἔ 
εἴν, ποῦ ἰαπιεπ Ρ᾿ ππᾶπὶ Ρόπαπι δχίυστατη, 
τορίεν δο, δὲ φοΐα δἷξ δυϊυνὰ [μὰ 

ὁ Ἐδυδᾶπι Ξεῷ 
τίο ἀϊζεγι. θοπογυπι δαΐτη φοᾶδι 
ἴυπα οδπδᾶδ δυηὶ εἰποίεπεοθα: ἰσνῖας τι 

ϑω;»"-ὅν τυ. 
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10 Ηἱ εἴϊαπι οἰνιίαΐοιν, οἱ οἷς Ἰοοῦρ 

30 ἄυο νἱῖαθ ροπδγα ποιηίπεα ἰαπάϊφ εἰ βἰοτίας υίγίωϊδ 

᾿[δἴαλο 5[ηϊ, εἴσαδι ἴότωθι ἰερος 
ΟΠ δς ἀεσιϊπαπε υἱ ἱπιροτγίαπι οδεϊποδηῖς 

ον φ ἔπ Οτγοία τυ ἀϊδεὶρ! πα ἴππὶ ἰεβαπε το τυ ἀο δὰ τότ το  ἰΐαγοπι 
'40 ςοχηροσῖία εἰ οοπιρᾶτγαϊα εεῖ. ῥταθίαγεα ἴα ἐΐ ψοπίϊδας φυδα ρίαγα 

. 

" 

, 5 ᾿ς 
ΕΒ," ᾽ ἙΞ ΝΕ ΡῬυΥΒΙΓΡΕΘΑΎΥΙΣ 

ξοϊϊατα ξατπι ρυαθοῖλγε βεγαπξ αυὶ τε Βοποοῖα δξ ργαθοίαγας ποῦ 
ἀραπὶ, αὐ πα ργαδοίαγα αοιΐο πεαπε υἶτὶ πόσα οἰιαιῖο οἷπε νἱἷγ- 
ταῖσ εἴ ρτυδειιία ἐσὲ, ἰογειαἀο ἀὐΐοπὶ δὲ ἰυσιϊτία τὲ ργυάοηία εἰ- 
υἰταιίο σαπά δια υἱπὶ οἵ δροοίοτ μα οπὲ αἰχπε {πὲ φυᾶ5 ἀποραυίδαια 
πιοτίω ἴαπι οοπδδουΐεϑ ἰασίησ εἴ ργυάδης εἰ ἐοιηροτγαπϑ Ἀρρεϊδιατ. 
»εἀ Παρίου δες ἱπϑῖαγ ῥγοοοτὶ εἰ ἀϊερηϊαιίουϊ, αύατν Ἠδδίτωεὶ 
φυπιιν, ρτασροοῖία οἶπξ. πᾶπι πεαυα δὰ ργαειογιηϊεεγο ἴω ποῦν [αίξ, 
πεήπὸ αἴ οἴπμδα Γαϊζοπο5 δυΐον δογποιία ργοριΐως βογβο αι δγεμηοῦ 

Ἴ]εχ δγαῖ δες φυοπάαπι ἱπ Μαςθδοηία, εἱἵ φαΐ το ωπι μοϑίεπι οτος 

τοτιτα παΐατα τας : καπΐ δηΐτη ἤδδο αἰΐυς φηλοοιοπί5 εἰ ἰοοῖ, πῶπο.. 
δβύΐοτη ἤος Ροσίτωπι οἷϊ, υἱϊοην ορείπνατν δὲ ἐδραγαιίην οσαΐαδῆπα οἱ σοπη- 
τουπῖτον οἷ ν᾽ ταΐοτι ἐσ θᾶπὰ ηυ4ε Υἱγίοϊ οοποόπίαηδα δὶ, ἰϑηϊα Ρὸ- 

Ἵ 132ἡπόγαπι οορία ἱηριτυςίας αξ ραγιΐςερς 6656 ροποῖς σοπρεαδιιίντι Ὑἱτ- 
ταϊὶ ἀοιίοπανι. ἰἷς δοΐδιπ φυὶ Βᾶες ἐπ οοπίτονεγείανν γοςαηξ οί οϑς 
πᾶπο ἷπ ἢδς φύδιι γαϊϊοπο δὲ υἷα βυϑοσρί πηι ἀϊσρυϊαιίοπδ, ρμοσίδεῖαν 
υἱδευάστο δεῖξε φαϊά τεσρουἀραπιυα, οἱ φυΐν ἔογιε ἐδ χιῶο ἀϊεῖα δυπὲ 
ποῖ ἃπϑοπιίαίατ. 

2. υΟὺύχιην ἀσῖοπν Βοδεταο οἷς εαάεπι ἀϊςεινἄα υὐϊυβευίΐποσαο 
Βοπιΐπίς αἴσχη εἰν ταϊῖα, πεοηδ, το  χαυτι δοὶ αἱ ἐχρ! ἰσδτιῦς. δὲ εἰπε 
μος ἐπ ῥτομιρία δοῖ: οπῖμεβ δνΐπε σαπάδτπι διδ6 ἢπῸὺ Ογὸ φοποῦθδα- 
τἶπε. πᾶῖ υϊσυπαυδ ἰπ ἀἰνἐ εἰς θθηο υἵνογο ἀδ οπο Βομῖπε ροησηξ, 

εἰ οορίονα, δδαίανη ργαδύϊοαπι; 
εἴ φαϊσαπαιιο νἱταῆιν ἐγγαπηΐςαπι φεϊετῖϑ δπππίροϑ αὐΐεροπιιπε, Ηἰ οἰΐαπι 
εἰνεϊαῖοπι ρἰαγί ποῖ ἱπιροταπίοιν θαι σοϊτναπν ργοποπεαιίηξι εἰ οἱ φυὶν 
ππῦ αἰΐψασπι υἱγίυτ5 ποτοΐηο τυρχίπθ αἀπιγαϊονῦ δὲ ργοθαῖ, μἷο εὲ 
οὐνϊταΐοιι, φαο δεῖς νἱγίωϊθ ογιναιίον, δὸ ἀϊχογῖς 6566 Βεδιίίογειν, φεὰ 
Βαδς ἴατη ποῖ ἄπο αυᾶς ςοποϊἀοταιοηΐς ἱπάϊσευϊ, ἀπώσῃ οἴγα υἱῖα 
αἷξ τορρία ἐχρείεινα, εα φυδδ ἐπ σοναπυμηΐοηδ τοὶ ραδίϊοδθ δάπιϊ- 
πἰδιτγριιουί5 εἰ οἰνιτατῖ9 τγαΔυςαίοτ, ἂπ ροϊϊας ρογορτίπὶ ργορτία εἰ 
ἃ εἰν εοοϊοίαϊο φεργοκαῖα ἀὸ δοϊαίας αἰζδειπι, φυδο τοὶ ρει δίϊοδο δά- 
τηϊηϊσιγαπίαο ἔοσπια οἵ χύαο οἰν ται» αἰζεοιῖο οἶνο ογάϊιαιο σἶνο (ας 
ἰτα ἀϊςαπι) ἀϊσροοίιϊο οριΐπνα εἷς Ἰοσανάα, οἶνα οπιηΐθια. οριαθι!ο εἷξ 
εἰ ἐχρεϊοπάν ἷπ ἀνία δοοϊείαιε γογδγῖ, εἶτα αἰϊαυΐδι φηΐά οι πεὶ- 

10 πἶπιο, δε ρ᾽οείσαιο δἰΐαπι, φαρπίαπι δυΐοπι σοβίταϊϊοιὶς εἰ οορηΐιϊο- 
εἰσ οἰ" πος τπύπης δοὶ, πὸ αυϊά δοΐᾳυς τεὶ οἷξ ἐχροιεπάμτη γὶ- 
ἄετςο, πὸ ρότγο βᾶπο αϊδρουϊαιίοπειν πρρσ ἱπσιϊοὐννος δὸ δυσςερί- 
τσ, {ΠπὰΔ φυΐάονη αἰϊοποιη ἃ πορῖγο ἱπεετυΐϊο ἔπονῖε, ἤοο γθγο ργο- 
τίτιτη τοῦπαν μυΐαν ἃ ποῦς Υἱὰ οἱ τγαιϊΐομα συδοσρίας ἱποιϊτυουΐδ, 
ὅπο ἐρίτατ ποςοσδατίο 6856 οριϊπνάνη τε ρηδ ϊοας δαἀνηληϊοιγαπάδο, 

ἔοττηαπη, δχ οαΐα9 οτἀϊπδιίονο φαϊνὶα τὸν οριϊηναα ὡραὶ δὲ βδᾶϊο υἱ- 
γαῖ, ρογερίουτιν οϑὲ. δι δ᾽ρετεῖς αοΐστν ἂν ἰϊφ ἱρεὶδ φηΐ οοποοάσηϊ 
χὶταπι συν υἱγίατο σσπίηςίδιη, ἐδ πναχίηνε οχ 
εἰν! εἰ κα ἀρεηάτπι ὀχροθϊία οἷς ὁρια θεν οἱ φυμτεννα, ὧπ ἕὰ ρὸ- 
ἀἰας χύδο αἷν οπιπίδιις γέρο οχίογηΐ εδὲ δὸ σοϊεα, υεγδὶ 
οδυϑα δὰ ἥπᾶ6 ἴη σοπῖοπιρίαἰϊοηθ δὲ σοκοϊιίοπα τογοπν ἴατ; 

ὅτε φοἶδπι φυϊάανη ἀϊουπὲ οκε6 ῥ ἵρπαπι, ἴεγε δπῖμι δες 
ςυρὶϊ- 

φἰπνΐ δἰ τσ ἀπιοίογγο τερογίαπταγ, εξ χυΐ οἰΐπι νἵχεγαπξε οἐὲ φαΐ πωπο 
»απξ. ἄυο δοΐοπι ἀΐοο εἰνῖϊε εἰ ρμἐϊονορβίσυμι, πιαρτΐ βόγγο γοίογε 
πέγαπι οἷς σεγυμι, πδοδόσθ εηΐπὶ δοὶ δαπῃ ἀυΐ ρτυάεπία νοϊδὲ, εἰ 
Ρτιν αὐΐπν δἰινκαίαγεπν ουνίποπι δὲ φοπνιραπίίοτ τοὶ ρου θίϊοαο δὐἀπιϊηϊ- 
εἴγαπάδο [ογιντη, ἰτα δὲ σοι ρόποο δὲ ρᾶγατο, υἱ δαπὶ υἱϊδο ἥπει 
«οὶ οἷϊ πιοῖτοτ οἰδὶ ργοροπαῖ. εἰ δϊϊηναπὶ δυΐεπε αἰ φοΐάευ βηἰεϊπνΐν 
ἱπυροτγαγε, οἱ ἤος ἀοτιϊπογομν ἴπ πιογέμν δὲ ἔχη βδῖ, οὔτὰ ἰῃ- 
ζαστειία πιαχίπνα οόδθ σοπίμποίαμ ; δι; οἰ ν᾿ τον, ἰπϊασε ἴα θυ φυΐδοπε 
γάσατγε, 66 ἱπιρεάίπιοηίο 6656 γἱδαο πῆρπα δεν ον εἴ ρτγοϑρεηίαι, 
ἘΣ οὔπε ᾿ἷς ρυβπαηΐοθ αἰϊτον ορὶμαπίην: σοΐαπν δπΐπι υἱγὶ φόφο ῥτὸ- 

ἴαταν υἴτατι ἴῃ ποιίοπο ρορίταπι εὲ οἰγίϊατα. πᾶπε φῦδο ουἴμεαπο υἷγ- 
τατῖ φυπξ δοιΐοποα, ποῦ τηδρία δὰ ρείναϊος 4παᾶπὶ δὰ 6δοὸ5 4υἷ ταπ 
Ρααβ έοαπι ρογοπὲ οἴ πὶ τὰ ἴσα γεγϑαπίωτγ ρογιΐηθγο.. δἷο ἐρίιυτ 
αὐυϊάαπι οχ᾿δεπναιι: αἰ ἢ τᾶτο σοίαμε ταὶ ρα θ]ίςας αὐἀπιϊηϊοίγαπ δε τὰ- 
τίοπεπι Βοτγίΐοτν οἵ ἀοτεῖπο σοηνοπί πέσε εἰ ἐγγαππίζατη Ῥεαΐαμν ὅ5ε6 
ἄϊεππε. φαίη ἀρυὰ ποππαϊίος εἰ ἱπ τεὶ Τ μαααη πἀτοϊηἰδἰταϊίοπε δίο 
Ἰερῖθτις πεῖς ργοροείτο» δοὶ, ἐπ ππίείπιου οπϊπατί. τορίεγ φπᾶτῃ- 
Ψῖσ ῥ]υτίπιας ἰερες ἀριπὶ ρ' ΩΣ ὁ δραγϑίμ εἰ οοπίωδε, πὸ ἰϊα 

αἰϊφαϊά πποῦχα λφδαην Βοο ρεϊαπὲ 
ΠῚ 
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οδείπετε δὲ ξαρογίοτα μβαβνεγε ροιϑτιπὲ, μαϊπατοοαϊ ροϊεηιία ῥ] οτίταῖ 
εἶν ἴπ δυπιποσηα πόποτγα δαὶ, οἵ ἀρυὰ δ για εἰ Ῥέγια εἰ Ἧμκκεεν 
εἰ Οεἰταβ. ἀραιὰ φυαράαπι δηὶπι πιαιίοπεα δἰΐαπι ἰεκοϑ ὁχοίδηϊ αυδε δὰ 
Βδπο υἱγϊωΐεπν σχοίίαηξ, πυεμιαδιποάτπι (ατιιαρῖηα αἴασπὶ ἀποϊοσύτα 
ογηδίωτη ἐῶ “ηδπιαθδ σἀρέγα υἱὲ ρἰατίηναν χοἰ ας τοϊεταγῖς. ααΐπ 

ἀϊοϑεῖ οαρίεῖγο εἰηρεγείωγ, ρυὰ ϑογιδας δυΐοιπ δ χφοὶ Βοδίεπι πο- 
πΐπδι ἰηϊογίες οϑεῖ, Οχ δῸ φουρβο φυΐ εἰγοιυαξεγεναίαν ἀϊα φιοάαπι 
ἔεριο δίδενγθ ποὺ Ἰΐσεραι, ὡριὰ Ηΐδραῦοα, κεηΐει. Ρε οοσᾶπι, ἰοῖ 
δυσογο νεγαςηΐα (οἰ ϊδοοϑ ἀρρο πὶ) εἰγοαπε δεροΐογοτα ἀεβκυηΐ 20 
«τοὶ φηΐίσᾳηε Βονῖεα ἰδίδγεηνεεῖξ; αἰϊο χπο πιυΐτα ἀροα αἰϊου ἰαῖϊα ρατ- 
ὅτη Ἰορίδυν ςοπιρτεννδοσα ραγίϊει ἐπϑεϊτηι5. δὲ σουφαριηάίπς τοςερία 
δῃηξ. δίαοὶϊ υἱάετὶ ἰοτίασδα ροσοῖ ἀϊοίωα αρουγάσιη ἴΐ5 φαΐ τοῖν δοσὺ- 
ταῖς τὸς, ποτὰ γε ΐη ἈΝ 8596 υἱεῖ δὰ τὸπὶ ρ δ ϊοαπι δάπιϊηϊ- 
δἰγωινάατν ἀριΐ οἱ σοί εἴα εἶν!!! ἱπεῖγοςιϊ ἰσῦτε αἴης ἰφμίδψεο 
Ρο596 φυοιποίο Βηϊιἰεμΐν ἱπεροτγοῖ, μερταρᾶ εῤῥτονᾷ ΓΤ "δ Ροφεῖς πος 
δυϊ ἰδεὶ εἰν εν δοὶ ἰαϊοτγὶς ἰορι οἴδεῖο ςοπνεπῖγο, φαοὰ πε ἰερὶ- 
ὕπεστι φηΐάεπι ἐδὶ ἢ ἰερίπνοτν δυΐοπι πον δὲ πὸπ βοίατι ἰαδῖδ ὙΘΓΌΠΙ 
εἰΐαπει ἱπίασίε ἱπερόγαγα. βεγὶ δαΐδην ροϊθδὶ αἱ φιΐα αἰϊον δυθῖξαι ἂς 
δαρεγαὶ εἰἰδᾶν ἰοΐυσίο. δἰφυῖΐ πεὸ ἴῃ σοΐοιϊα δοϊδη 9 πος βοτὶ υἱάε- 
πρῦσ. πᾶτῃ πόαθδ πιοοϊοὶ πέσας κυ βογπαϊοτγὶ5 τοτπτσ ἐδὲ δαϊ ρετοῦα- 30 
ἄετε δαὶ ἱπίεγεε υἷπι, Πὰς φυΐά θαι ἰΐο φυΐ σαγαπίαν, μυΐαα νογο πᾶαὶ- 
εἶν εἰ γδοϊοτίδυϑ, δὰ πιρϊεὶ γαϊΐομοπν ἵπ᾿ δόγνος ἀοπιϊπαπαϊ φοΐδη- 
εἶδον οἰνί ον δ656 υἱἀδηΐαγ ἐπί οιϊπιαγε; εἰ φυσὰ ἴπ κὲ πϑαπδ ἰαρίοτα, 
πεαυδ αὐ]6 6656 ἀΐςιιει, πος ποὺ ράες ἴρφοα ἴῃ δἱἱοα ἐχέγοογο. ἰρεῖ 
δπΐπι αξ οἰδὲ ἰυοῖο ἱτηρογείας ροσιαϊαη!: δάνογθα αἰϊου γυόγὸ ἴατα 
ποῖ δυπξ οἷν ογδδ, ἀπ δυΐοτν ταὶ ποὺ Ἔπ56 παίοτα ἰὰ φυοὰ 
ἰπ Αἰτογαπν ἀοπιϊπαϊωτ οἱ ἰά φαοὰ ποῦ ἀοπιϊπαϊης, αῦᾶγο οἱ ἰϊὰ 56 τὸϑ 
Βαβνοῖ, ὕοῖ ἐπ οπηηθ5 οροτίεξ σοπᾶτὶ «οπιϊιατί, δε ἃ ἷπ δο8 φυὶ ἀρ 
δι δὰ ἀοπῖηὶ ἱπιρουίεινν δυο στ παίογα, φυεπιδεέπιο πὶ πόαπε μιν Ε 
πὰ ἐραΐα5 δι δαογιβοίιμν μοταῖποϑ νεπατὶ, σε τὰ φυοὰ νεπᾶπᾶο οῶρ- »Ἅ Ῥκῤε, 
ταῦτ ἀεθεὶ. εἀρίατὶ δαΐοπη ταποθὰο ἄθεοι ἰά φιοἱ οἷς ἔδευπι, απῖπιὶ ᾿ν 
εὐλμῖο. νδεωπίαπιεη ροβοῖϊ 866 οἰΐαπιν μοῦ “6 εἰν 89 πὰ Βϑαῖα, ποπρε 1325 
εᾶ φυδο Βὲπε δἀτηϊηιδίγαϊον, οἰ φυΐάοιη ποτὶ ροϊδθοὶ οἱ εἰνίταν 
συὰδ αἰϊουδὶ φεογοῖπι δὲ Ρδγ 66 φοἰ]οςατγίς, Βοπὶς Ἰερί νας οἴσηδ, συϊας 
ταὶ ρθ]οαε αὐ πιϊοϊοἐγαιϊοπίς ἀοσονίρεῖο αἴθ οτάϊηαιῖο πον δὰ Βεὶ- : 
Ἰωπὶ πσαμο δὰ υἱοιουίαπι αἷν μοσιΐδη» τὶ ἄκππι γείεγαίασ, βηρῶ- ᾿ 
τηῦφ δηΐπι πὶ} δοκα ἴαΐδ. ρεγερίουμεην ἰρίϊαγ δαὶ οαππία εἰναι οἴα- 
ἀἷα οπιπεσδιε ουγῶδ, αυδο αὐ Βο Ἰοπι οοηξεταπίων, 6596 πᾶς φυϊάοτι 
τς ἀρεύπὰ καρ είῤωτό.ἠ ὑπῇ ρακανγκαξ δηϑτυτίκ᾽ ττμοετιίκρ αν 

5 βταιία, Ῥουΐ ἰεξυπι δοτῆ αἰ κοπῖον εον- 
οἰάετατο εἰ υἱάετο δἶωι. ἀν Ύτὴ εἰνίϊαν εξ επῖκως φοῤνῶρρς εἰ οπιπϑϑ 
αἰΐας φοεϊοίωϊες υἱϊῶρ δυσὶ υἰγίαϊο σοπίωποίδθ οὲ Ῥοαι τα εν αἶδὶ ἐο 
ςοπγεηϊθητὶν οἱ ἰῃ δ6 σα ἀδητὶν ρατγεϊοῖρεν 6556 ρονοῖπι, αἱ : Ῥ 
ἱπΐες σ6ὲ ποπποϊαο ἰοκθϑ δοτίρίαθ ἂν ἱπδεϊτοτι» εἰ ππότα. αἴσαθ μος 

δἰπάϊα δάνοτφως φυδίος ἐχεγοῦπάα ἴσος ἐχοο- 
Ἰεπάα, ἀὐς οὐο οἰβεία ἱπ δἰπροΐοι δουναπάα, σοὰ Βαθς φιηϊάδαι 
φυδεφίϊο, αὐ φασι ἤποπι ορείπιαπι τεὶ ρου δ᾽ οαα αἀηνϊηϊεἰγαπᾶάδοίον.. ς᾽ 

εχρίϊςατὶ ροίετῖ.. ; 
ὑπῸ φυΐάσπι ογα 

υὲ φαΐ εἰ! οὶ, 
Οἱ ρεριϊοπεπι 56, 

ποὴ ταΐπηϑ δηΐπι αἰ Γογὲ ἱπερουζαπι ἴπ Πρ δγοα δ. ὅο. 
ϑεγνον, φίδι ἰὰ φιοὰ Ποττιπι εὐΐ πιαίαγα ἂἢ εο᾽ ηυοὰ κε 

" 
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παΐατα; {πα ὧδ τὸ ᾿ἰρτίϑ διυροτίογι θα σαπναΐαϊα ἃ ποἷ5 Ἔχρ]ἐοδίππι 

δοῖ. υἱΐδτν δυΐθπν οἰϊοβαιν οἱ οοϑσδιίοηδ ἰογρθηΐοτη τα σὶφ 6856 ἰδὰ- 

δανᾶαπν ψυαπι ἀοιϊοποῖη, ποῖα δὲ υδιωμν, Βοαϊίνινἀο ἐπὶπὶ Δοῖῖο ἐσὲ. 

ταδίογοα γοῦο ποι αγαπι οἱ πομηεϑίασημν τεγαῖρ ἤποηπν σομπϊηδηὶ 

ἤοινω οἵ ἐδπνρεγδη μαι υἱνοστπι δοϊϊοπδδ, δὐφαΐ δχἰϑεϊμθαγο ἴοτ- 

εἰναι ροϑυῖς αἰϊχοα, μὲς τα ἀεπηϊεῖα, δασηπιᾶμ ἴῃ οἴ δ5 μάβοτὸ Ρο- 

τοοίαΐδιι 6958 ορεδππυπ : ἰϊα δπίπν ῥ᾽ ατιππᾶσαμν οὲ ᾿ου οσεἰφοἰπιᾶγαπη 

δοϊϊοποπι ρ6πο5 οαπν ἴτε ροϊεσίαϊοιι, ἰΐᾶψθθ διπι αι ροποῖξ ἱπιρο- 

εἶσπι οντηοτγο, ἰὰ αἰτοτὶ ὁοποθάοτ ποθὴ ορθτίογα, δε ροιϊϊυα αὐϊπιο- 

τὸς οἵ πεφηθ ραΐγοπι ἢ νογογαπι πϑαθθ Πρ ατοσ ραϊτὶθ ποηηθ ἀδηΐαιθ 
δὐϊουπν ἀτηϊοὶ ταϊοθπν μα ρογὸ ἀθθογο, που μας ἀδ κὸ ἰαϊνογαγθ, 

οἂ δηΐπν ἐοῖ ορίπνην, ἰὰ 6696 πιαχίπιδ Ἔχροϊοπέθην δίσος ορίατι- 
Ὁ τότα δπΐοτη σὅπᾶτὰ θ6π 6 βότετγε 6586 οριϊπιιπιν, ἔσο ἰρίιαν [οΥ- 

δ ἴδεϑα υδγὸ ἀϊουπε, οἱ φαΐάειν Γυϊωγοτ δόξ αἱ ἀυ αἰτετιμη δρο ας 
αυΐφαο φἰτοτὶ υἷπ ἰηΐογαμι, τοὶ οπημίηπι φυρθ᾽ ϑυηξ πιαχίμιορεγο δχ- 
οἰεπᾶπο δηλ εοιιροίοθ, δὰ Πογί [ουίδσσα βοῖ ροίοοξτ- οἱ δἰπὶς δὲ 
γε [αἴτυπι δι ρροπαπε. ποῦ επῖμν ἰαπι ποτὶ Ροϊοδὶ αἱ οἷδε οιιδδίαο 
δοιΐοπος οἱ 4} πὸπ ἰαηΐο οοἰοτία απἰεσε αὶ υᾶηϊο υἱγ πιο ϊϊοτὶ δὺς 

Ραΐογ Πἰροτῖς δὰὶ ἀονοῖΐπυσ φογνῖϑ, ἐϊδαθδ φαΐ ἀδαυαϊαξοιι ΔΒ ἰαϊεῖο 
πιΐσταί, πα  ἴλπν Ἰαηίδτω δοιϊοπδπ Ῥοϑιογίυ5 γϑοῖο ρβοϑδογῖς, φαδηΐαπι 

ἴατη ἃ υἱγίυϊο ἀοῆοχίι ἂς ἀδογγάνῖς. δἰπα θοσ δηΐνν Βομδοίαμ δὲ ἴμ5 
ἱπ δὸ ροβίτα συπῖ, ὯῈ ῥτὸ ϑ8ιἃ φαΐϑηνδ ραγίθ ἱπερογθηὶ, μοο δπΐπι 
δδαυαίο οἱ οἰ! ει. φαοά γεγο δ ποι δϑὲ δοηια δι, ἐὲ φαοὰ 
υὐϊιίϊ αι πον δϑὲ σἴπα! ἰἴνυϑ,. ἃ παΐαγα αἰϊουιπι δδὲ. αἰ μ}} ἀὐτότι θοτγῆνη 

1 φυαδ ἃ ποτα αἰϊοπα φυηὶ Ἀοπδβίωμῃ δός, ἀιιοοίγοα οἱ φαῖκ αἰΐα5 δε 
αἰγίοϊδ δὲ ροϊρθίαιϊο ἃἀροπάαταπι γόγηπὶ ορεππαγημν σοίεγὶς ργαθοίδηθ, 

μυῖο οδνθααὶ δοὲ ραϊομγοπι αἴφαθ Βοποϑίμαι, ᾿υΐο ρᾶτογό Ἰωδίαμη. 
ὁροτίος δυΐδιν ποῦ δοίαπι υἰγιυῖθιπ Ὑδταπι. θείαν ἔ τρρυκαβίοων δὺ ἴω- 
δυϊαῖεαν ἱπ δὸ ἰηδθσδ, ὁχ φυᾶ ἀρίυν Γαΐαγια δοὶ δὲ ὡροινάτπιη. δὲ οἱ 
Μαδς ργαδοίουθ ἀϊοαπίαγ, οἴ δἱ ββαιαάο βόπα δοιῖο φιαϊμοινδα δον 

εἱ οοπιπνσηίτον οπιηὶς οἰν  αιὶα οἱ αἰπρὶ Πα εἶμαι ουΐισαυο μοιιίσία 
δὰ γἶτα (αδτῖς ορῦτπα, φααθ οἱ δὰ δροπάμιη ὡρία, σοὶ μοιπίπδτη δὰ 

ἀοϊίοποιπ δρίωνι ποτ δδὶ πθοθόϑ6 δῇ αἰϊοϑ ἀρθοίαγθ αἰϊογωιναιιε ἂτ- 
Βἰξγᾶξα ἄς παῖο νἴυεγο, αὐ φαϊάανν ρυϊδηι; βεααθ παν βοΐας ςορίϊα- 
τἰοηο5 οὐϑα δὰ ἀροηάμην αρίᾶ5, 4π86 ὀνθπϊογωπι βτοιία διροϊρί απ ον 

30 6Χ ἀροπᾶο παροδηῖοα, φϑὰ τὶ πιρβὶδ δὴὰ5 4086 διιπὶ Ρ6Γ 86 μοῦ- 
ἴδεῖαο, δὲ σα ἰρβάγαμι σαισα δυποδρίδα οοποπιραϊίοπος δὲ τοεν ες 

δρίταϊϊοπον. πᾶνη Ῥόπα δοῖίο ἢηΐπ σὲ. ογβὸ οἱ δοιίο αἰΐψυα. χιαχίμνο 
αὐΐοπι δὸ9 ἀϊοίπινς αρόγε εἰ ἐχιουπᾶγαπι δοϊονυπν ἀοιηϊπος εὖ δοια- 

Ροῖδι ο956, φυΐ τηδηιδ δὲ οορίταιΐοινα ορί ποίων φυοά ἀρανὶ ργαθοῖν 
Ρἰππὶ αἰψίῖδ ργαθρουΐδιπε, ἴανν γοιὸ ἤδαιδ Θὰ οἰνϊϊαιοα οἷο οἱ οδα- 
καἰΐοπε ἰογρετο πδοῦϑ88 δὶ, χυλο ρδὺ 88 δὲ δεραγαί ἑν δὴν αἰτία αἴτλθ 
τοπξ, φπαοῆπο ἰϊὰ νἱνδηαΐ οομοιϊΐαπι δερόγοπε, ον δΐπι ρονοϑξ ξ΄ 
ὧδ εἰΐαπι δοιϊοπὶς τπσοβ ἴηι ραγθεις ον οπῖαξ, πᾶπι τη τα 6 σοιππνμηὶς 
δαϊΐοηοα ἱπίογ 86 ραγιΐδες οἰνίϊαιί» ἰηϊδτοδάπηξ, δἰφαα ἤος ἴω αυὸ- 
αἷς μουπῆπο 5ἰ πη τον ἰπαϑξ, πᾶπι πἰϑὶ τα ϑϑβδὶ, Ῥᾶγιιπι ρα ϊονα θοδδὲ 
ἄδο εἰ ἰοτὶ τιαπάο, φυΐθον πον δαπὶ ἐχίογηδο δοιίομθα, πράτ. 

39 αἴϊδε ργαθιθγήθανι δοτγεπὶ ρτορτῖδε, δανάθιν ἰβίξογ υἱζαμι. οριϊπγαπι 
δε οροτίθτο δὲ δἰ ρἐΠ]ατῖμν απἰοαΐφιε Ἠονεΐηΐ δὲ οοπεπενμίίον ρδνδε 
ταϊίηναπο οἰ νἠταινυα αἴαυιθ οπιπῖθο5 μονεϊηΐθαν, ρογσρίοινοπι οί. 

ΠΝ Οοπΐαπι δυΐοπι δὰ ἡπᾶθ ππης δχροσιΐπηδ ργοοσμνὶ. 
ἄς ἴἴ. δυηΐ, 4αουΐανη τι ἀ6 αἰϊὶς τεὶ ρυλὶϊοας δἀπιίηϊοιγαπιάδο 
[οτγπνὶς ϑῦργα ἃ Ἂ τᾺ ἀϊνροϊαταπι εἰ εϑῖ, ἐπίτασιν ἀο. 
ἐπρόρυσα, ἐλ ἀϊοεηάϊ Ηΐηο σαρίεπάαπι, αἱ. Ὧϑ ρυάπνυπν παν 
με υρεύς ὑπδωιαρς, Ὅς 6586 εἷως "εχ δηΐτηὶ πουϊγὶ δϑῃ- 

εἴαϊ τοὶ 
οοπρίαταγα οἷὲ οἰνταια. ποὸπ δηΐμν Πατγὶ ροίοϑὶ αἱ ορίϊπνα οχοὶ- 
ἰ ἴοαδ ἃΔυνϊηἰαἔγαη δα ἔογπιᾶ αἷμα, σοπγεπίθπι! γογοι δὰ 

ΠΕ ΠΕ ΡΌΒηΙσΑ Υἱῖ 
Ἰηϑέττοῖα ἀεΡεὶ 6656 εἰνὶια5, Πονιΐποπι το ϊε πᾶο, αἰ ΠοοΣ εἰ φοιῖρι 
6:56 ἀεθοαπε παίαγα ἰμιε ]ἴφαι; Ἰάοποφαο 46 τορβίοῃο ἰοςΐ ϑεηιϊεπάνπα, 
αὐ φοἶδὶ φυαπίαπι μᾶπο δορὶ οἱ φυαΐομν ορογέξως ρἰδτίψια ἰρίιας 
Βεαῖαπι οἰνἐϊαϊεπι οχἰ δεϊπιαηὶ τηαρινῶτη 6558 βυκῳμίδ ανίλκεν. ὦ 
ποτα ἤοο γογοπν δ556, πα ἐφ ἰαπιεη οἷξ ταῶρηα, φυάὶὶς ἀγίϊα,. 
υἱάσηϊον ἱρποόγᾶγθι πασπηδγο δηΐπὶ Βαρμαϊογαῦν πιδιὶ ἐμανν 
ἀϊπειι εἰνειαιῖο: γεγαῃ ορογίοε ροϊΐης ποῦ ἀὐπιδγαπι δὲ ταὶ -ἢ 
βοιῃ δϑα ροϊεπείαπι ἱμταογί. δϑὲ δηΐπν αἰίᾳμοὰ δὲ οἰνιταεῖα ρον, φαῖῖς, 
40δὲ μος εἰβοογε ππαχΐτηο ροῖοϑι, μᾶποὸ οχίϑιϊαγε ορονῖει εμὲ τ. 
χίπνδτη ; φιεδηιδάπούτι Πρ, ἴεπν ποῦ μοπΐηοιν δὰ δ 
45 ἐο παϊογειι αἰχογὶδ, φυὶ ἐἰΐωπν οογροτῖς τοαραϊ τ ἶπο σοῦ 
γϑγαηίδινθῃ οἱ Ἰυϊοίατη μυΐαν τεὶ οχ πο  ταϊδίηο ἴαςσεγε ὀροπξι, 
ποῦ δὰ πανὶ τηοἰἰτοἀῖπο ἰοτηθη οχὶ σεν πδητν οσὲ ἰὰ ἢ τὴ 
(μεοθδρα οῖπν ἐοτίασηθ δὶ ἴῃ οἰν ϊαιϊνον ἐμογλού τε Ἐτ 
πατηθγοτε δὲ ἱπ]  Π! πογωα οἱ δγοβτίδοι γατν, “χα ἰἰΐουτ 
πῦπι σποϊ ἰτα ἀἰπ' φυΐ δαὶ Δι εἰν ταν, οἱ ἐκ φιΐδυν, 
ΡυΝν ραγεῖνον οοπρίας οἰνῖϊα., μογομν σηΐμ τα οἰεἶει 
Ὑὐμπν ΠΟ ΟΓαΙα ΘΧΠρογΩδ ἱπακηδιη οἰν ϊαΐοτη 6655. τὰ 
ταὶ: οχ πᾶ γϑτο οἰνιίαΐο πο] εἰ δ οναῖος δὲ ροτ νάϊ ρχοδευπξ, 
βοδο, ραιεὶ τα 65 ἀγπναῖῖ, πᾶθο ποπ μοίοϑὲ οὐδ πιᾶροα οἰ τα, ἃ 
δἰΐπι ἰθοπι σαπὶ πᾶρηδ οἱ ἔγεσαθηβ Βοτηϊπίδεις οἰνίιαα, αἰφοΐ εὐαα, 
ΜΒοο ὃχ ἰαςιίς εἰ ἐυδηξὶς Δρρᾶτεϊ, αἰπηοῖία 6656, ἰογίαδϑα να δεῖ 
υϊάεπι ρο656 υἱ οἰνίταϑ πρίσιν ἔγοαυσης μον νεῖ θδηδ ἰερ 
τοραῖωγ, δαγτη αηϊ δεν σοί αυπο ργβεοϊᾶγο σὐτηϊηϊ ἔγατί τὴν 
ποϊΐατν υἱάδιρι δά αυδηϊδτωνὲν τη οἱ το ἀΐν δὴν τεορίοινάαπι, 
ἔαρατο ἂς ἀϊεροίυϊατα, ἤος ἀξοπι οἰΐαπι γαϊουΐ νας 
εἐσπβγπιαγὶ ροίθοῖ, πᾶπὶ οἱ ἰθχ ογάο φυίΐδαπν δοὶ, εἴ 
“ἰἰϊαιο Βοῦα φυδούαπι οτἀἐυναμο οϑὲ.. αἵ ποπισταβ 5 ἣν 
Ρεέγαπϑ πὸπ ροϊοϑὶ ογάϊηϊς οὐδε ματίοορο: ἤος δοΐπι νέοι 
τῖν ορυϑ5 οϑἵ, ἠδ οἵ μος πηΐϊνογφοτη τηοσγαϊαγ δὲ 
πίωπν ἐρίτατ ρα !ομείιυἀο ἴῃ πιο τα ῖπο δὲ πὶ αἶπι 
δοῖδι, οἠἱ οἰνιαιὶ ἐπ δδὲ χάρι αἰχὶ ουπε ππορηϊτοετηι 
αταάτοῖα ἐογηνῖπι, πᾶθο οἰνίτας ραϊομονγίνια δἱξ 
στε γόγο αἰ είς δὶ εἰΐαπι οἰ νἱ ται νος. πιορηΐται 
αὐιποήνπι δὲ αἰϊαγαμπν σόγυιν οτηπίθια, δοϊοαηξ 
διότ, ἐπϑέγατη σπογαν ποῖα τπορηίτο 

Ββογιτν πσααδ οἱ εἰπεῖν ρυεἰ ἔτι αἱ, 
δαρεγοῖ, Ροϊδαειαῖθηιν απ νἑϊη ἱηοοϊαπ 

ΎΘΗ με τρῆμα Ῥτγογθης οὐαῖϑα οὶ Ι 
αἰΐεγαι, ἐχϑιηρὶ σαυσα πανίρίαν ἱ 

ἀυογαπι 
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διαθῖι, πον τς νυῖσ ἴρϑα Βοπία βοηἴοα 
δος ροοπα φυΐεηαδ Βοπῖς δοπεδηναμν, 

Ἔχ πἰπεΐοπν προ ἑ εἶς, τε 11 φοΐάειν. τερον πδοεόμαν 
Ξοῖκχαο Βοιία τα σοπέδηϊα ππ δὰ ποῦ Ἶ 

᾿ 
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ἱραογατ δηΐπι εξ ἔα ογα ἀἰϊΓβεῖϊα πιὸπ εδὲ ργορίου πνοϊεενάϊηΐ ἐχ- 
ταρογδοϊίανι δὲ ἱἐπεπιεηβιαίοιη, ἀρραγοὶ ἰρίτωγ πῶς, 6656. οἰνίταιϊία 
βποσι εἰ ἰοττοίπασα. ορεϊπνιπη, πᾶ χίπηαπε πιο εἶτ ἀϊαῖο ἐχαρογαπείατη, 
80 ςοπαιϊο εοδοίαμι αἱ το ρα5 δὰ νυἱοΐατην. σαἰξοτίαις υἱξαδ πεοθβδᾶ- 
τἰϊο Ἰασιταςία εἰ δος ἴρϑα δοπία σοπίδηϊα αἰξ, 4ι86 δἱξ οουίὶς οπηέωπι 
Ρτοροιῖία, πος δοῖ, πα λοι! οοπόρὶοἱ εἰ οορποφοῖ ρουοῖς. ὧδ τοὸρ- 
πἰιαάτης ἰκίτων εἰν ταῖς πος τποᾶάο οἷξ ἐχρἐοαίυπι. ᾿ 

5. δ πηπιτον δυΐφαν δὲ ἀδ ἀρτί ἠαίατα δ8 τὸ Ββαδεῖ. πᾶπὰ φυοὰ 
αὖ ἐπ αττίπει, φυα]ῖς οδφα ἀοθοδί, πἰχηίγαπη οπννθ5 εατπα ἰδ ἀανογίηξ 
." εξ γϑγοπὶ οπνηΐπτα οορίὰ το[ογίας δἴσυς ἱποιγασίας δυΐσααα ἴρφα 
οἷὶς σοηίδηΐο: [α 5 αὐυΐδιι σἱϊ πδοδθ96 δοῖ το οἷς οὐηπίαπι τόγοτι 

γὸ [δγαιχ : οπιηΐδος δοΐπι το θὰ ἀθαπάατγο εἰ παϊΐα δροτο, μος οδὲ δυὶς 
ἵρεαινι Βοηΐβ σοπίδηϊαπι 6556 οπθπϊστησαδ γόγασι ςορία τείεγίωμ ἂἵ- 
4π|6' ἱποιγιισίυπι δο86. πναϊἰτα ἀϊη6 δαΐθπι δὲ πιδροί τα ἀπε ταἰὶς οἱ αυὶ 
ἴπ δὸ Βαβίϊοπξ, ροϑοῖηι νἴνογο, ἃΡ ὁπιηΐ ορεγο ὑδοδηΐθα, ΠΡ οτγαϊίτος 
“ἰπνοὶ οἱ Ἰεπερογαηῖος, Βυτς δαΐοπι τοττηϊναπι γϑοίθπδ ἂν δδῦτσ οη- 
φὐὐναιαπιτς, ροσίοτίος οεῖξ ἀοουταίίυς οοποἀογαρόσμν, συπὶ απίνοτσε ἀδ 
τοῦῶτα ρατίαγοπι ἀπξ το οίαγαπι ροσδδεείουθ δὲ τοιίια τοὶ [απ ϊατία 
οορἐϊα ἃς Γασο] ατῖθι τπηδπεουϊ ἰδοϊονάδς ἰοοὰς ογίξ, 4ὺ0 Ῥαεῖο εἰ 
4ιὸ πιοάο Ἔγρὰ ἀδαῖν ἱροῦ αἰοςίυπι ε656 ὁρονίοαι, τὴ εὐἴτη 
π᾿ Βαὸ αυδοβίίοπα υεγϑαηῖον αἀἰδδεπδίοπει οἱ ςοπίτονοιοίαθ, ργορῖογ 
δὸ5 4υἷ δυτὰ ἴῃ αἴτατησος νἱϊαο ἀοροπεδο ἱπππιοἀοταιΐοπεπι ἐγαμυπέ, 
Ἠΐ δὰ πἰποΐατν ρα πιοηίαπι, {Π| δὰ ἰαχουτίαπι δἰ ργοίαδίοπσιν, βοπισ 
ατιΐουυ ὠρτὶ σποάθαπι 6656 ἀοθοαῖ, ποῦ δοὲ πος χυΐάσαι αἰ οἱ! ἐχ- 
ΕΣ 96 ποπποϊία σαὶ ἴπ φαῖδιυ» δείαπι γεὶ τ! Πταγὶ Ρογϊῖσ οἷς 

εὐάα ἢιἀθ5, φαΐ αἰαὶ οαπὶ 6666 ἄοθεγε μοριϊδες φυίδοιν δὰ ἰα- 
εὐταΐοπεπι αοϊενάαπι αἰ Γβ οἰ δπν δὲ ἐππρδάϊταμν, ἰρεῖς αὐΐδπι δὰ εἄι- 

1327 ςοπιάυτη ὄχδιοίτυμι [αοῆοιη εἰ ἐχρϑάϊτατι. ργαδίδγθα νογὸ ἁ- 
πυοάσπι ᾿ουιΐπανη ταοἰεἰ τἀ ΐπαπι δἰωσπιοάϊ 6666 οροτίογε ἀἰχίπιυσ, 
σας ἔαεῖϊα ςοπερὶςὶ δἕ ςορποιοὶ ροφοῖς χυδοοδ ὁπνηΐτιν οὐαὶ» ἐχ- 
Ῥοσίξα οἷϊ, εἷς ἀρτοπι σδηϑϑηιϑ, δοΐδην δὐ86 Θουϊ 5 οπιηΐαπι 
Ρτοροδίϊηπι, 688 οσ56 δἰ αδιιοαϊ υξ εἶ ἰαςῖϊ6 δα θνοπίγὶ δὸ σαςουγτὶ ρο5- 
[1 ἴαπε νόγο φυσά δα υὐοϊς δἴζαπι πειῖποῖ, εἰ Ἰἶσδὲ ορίατε, εἴ ἃ πιαγί 
οοππιροῖᾶο δἰϊαπι ο586 σοπνοπὶς εἴ ἂὉ ἄρτο. δἴφυδ μυΐις φοΐάοπι ταὶ 
παπᾶ ταλο ποῖ, ἀθῶο ὀχροβίία δϑὲ: ορογίδξ εηΐπι οπινίππι ἰοοοτγαπι 
6556 σοτηπιιποτη, πὶ δἱ πα συν δηΐτὶ ροϑοῖξ. αἰΐογα δῖ, αὐ ἴτα- 
οἴασ φυὶ 6 ἴογγα παϑοιπίογ δὰ θᾶνη σαυρροτίατί ροφοίοξ; ρτγαδίεγεα οἱ 
Ἐν ταῖν πιρίουϊα, δὲ οἵ φοϊά ταῖς αἰϊυἃ ἃ ὀρέτγαπι εἰζδοιίϊομδα ἄρον 

10 εἴξεγας, ἰᾷ ποῖα φυθν θεῖ φαεαῖ, 
. θ᾽ πνατῖς αὐΐοπι σοπιπιστίοπδ δὲ παν αϊομίβ πα, αἴτγατι 

οἰ νιταῦβυς φαλε Βοπὶν ᾿δρίθυς ἐς προ τοῖς ἀπ ποοδαϊ, τθῆρπα οοἢ- 
τρονογεία οϑῖ, πατῃ αἰΐχαος ἴῃ αἰ 9 5. δἀυσαῖον ἃς Ῥεγερτίποϑ 
πὶ Ἄγθ6 σοὶ πηι 6 ἀἰσαπξ 6656 ἴππι αὰ Βοπᾶπι ἴοραπι ἱπϑυίτυτίο- 
πδῖα, ἴωπι ργορίδτοα φιο ραγὶξ ηἰπιΐαπι Ἠοπηΐνατα πνα τα ἀΐποπι, 
πᾶδοϊ οηΐπι δχ τιϑὰὶ τπατὶ9 δὲ σοιηπιδγοῖο γογαμι χη αγ ἰππάτοτι, ταδγοῖ- 
Ῥὼ5 σχροτίαπἀϊς εἰ ἱπεροτγίδη αἶα, τηϑγοαϊοταμι ταῦ θαπιὶ : Βοπηΐπιι ἀα- 
ἴεταν τπα εἴτα ἀΐποπν ἱπυπιοδδγαΐατη, πιὸ ταΐπος τὸν ρα τα θὲπὸ δᾶ- 

τ΄ χηϊηϊοίγοίατ, αἀγογβαυί, οὐ] ΐης ἰρίταν 6580, οἵ μαδὸ ἱποοπηπιοδα ποῦ 
τδτι σεηϊαπε, ἴασιν πα σα δἰ Πταΐδπι δὲ ἱπσοϊ απιϊταϊετπι οἰνιτατι 5 ἃν οπεηΐ 
ἰηϊωγία εἰ ροτίσαϊο ταΐαπι, ἔπι δἃ ζασυϊταἴθιι εἰ οορίαιη τόγαπι π6- 

30 σοβϑατίατυμ, αγδὶ οἵ στὸ αἰϊφυσὰ 6556 άπ πιατὶ σοπιπιδγοίατα, ποτὶ 
ο΄ 688 οθεσύγαπι. πατη δὲ δα Βοφίίαπι ἱποαγοίοποτι ἔοι Πτ5 σπδιπ δ ἀδπι, 

' ἱπηδηΐατοε ἐπ δὶ φουτῷ 
εἷ εχ υἱεαηυθ ρατίε ἰᾷ ποὺ ροϊοτῖξ πδτί, δὲ οχ αἴτεγα τοδρῖς Ποεθὶ 

δα κὰ πα μκὸ καὶ κιβειννδὲ τρ κγνο ἄ τα δνν Δ οὐχεικαῖν: ἀρρανς κε τ το 
εἰνδῖ, υΐ αὐἴδπι οτηδίδηβ ἀρυἃ 56 τπδγοαΐατ ργαθ- 

εἴσ᾽ εξ σορίοπῖδος δὲ ἀγθῖθιια παγαϊία δὲ ρογίτς 656 νἱδοτηας ἰξπ ἀρῖδ 
δὲ ὀρροτγίηπο 5ἰτος οἰνι ταὶ, ὧς ποααδ ᾿ζσπι ορρίδοπι οσσαρ, 

41|ὲ πιἀπιοῆυπι ἴοπβο ππου δ μλνν το ἐτυποσφρυςἀμέτεγιν ὭΣ ἐν ἐεύνο ἜΝ ᾿ ΠΕ ΘΕ ΘΟΜΝ ἐς Ὁ ἀπἐὰ (9010 
λ μιὰ ἀρ Χο γρϑμηνε τε: ὅδ; τὶ του τς 

δανοϊυταεπίΐ ἐπ πᾶς σοταπι Ῥτοδοῖνοι ροΐεϑι, μος ἀἂ οἰνίταϊετα 

ΡΕΝΕΡΌΒΙΙΟᾺΑ ΥὙΙΙ 

ἴδογτα δὲ πνασὶ αὐχί στη 

619 

6856 Ῥογνθπίσγιπι, δἷη δἰ ἰαπίὰ ἀεἰτίπησητὶ, ἰά ἐαοῖϊο γἱταγὶ ροϑθς ἰορὶ- 
Ῥω, δὶ ργοπαπείαεῖηϊ εἰ ἀςβοϊογίης φυος πον ὁροτίοαϊ οἱ φιοσ οροῖτ 
ἀϑαϊ ἴμτοῦ 56 σοχητηϊσοογῖ. οἰδοϑδια δυΐστω εἰ ςορίας παναἶθα αὐ ϊοοιπατι 
6.8 Βάβεγθ ὑδᾷαθ δὰ αἰϊψυαπι πιο ἰεἴτο ἀΐποτι ἃς παρυϊιαἀίποπα, πο 
οδὲ οβϑοαγοτ : ποι δαὶπὶ διδὲ δοΐαπι σεὰ οἰΐδαν ἢ αἰ εἰμοῖα ποι. ]σ ορὶ- ὁ 
ταϊατὶ ροθθε εἰ (οτιηίβοϊοβος θαθ ὁροτίοι, φμοππαπνοάνι ἴογτα, ἀτὰ 
οἱ πιδιῖ, φιοὰ διιΐειαν δὰ πο εἰπάϊη ἐπὶ οἱ πιδροϊ τι ἀΐποπι Βαγοπι οο- 
Ρἴαγιιπι αἰείοί, δὰ υἱίας ξεν φυοὰ φεφουίτωι εἰν Νυΐων τοὶ ἰυάϊ- 
οἷμπν τοίη δαιῃ ἐσὲ, πᾶμε οἱ γἱέατι ρτϊποίραϊαΐ οοην δηϊδηΐδι δίπνοὶ 
εἰ εἰνίϊετν οοἷδῖ, πϑῦοθθα δγίς εἰΐαπι ἤὰ9 οορίας εἰ συρρείετο, φῃᾶθ 
αὐ τεῦ βετγεηιΐαβ πναροίΐτιἀϊηὶ οὐν αι τεγοσιηυο κεγουάαγαπι οοω- 

ἀδηϊ, ἱπβδπς δύϊοιι ποπιϊποπι το ϊ τα ἀο, φυας γογβαῖαν ἴῃ περο- 
το δὲ ἱποίγωπισπίο παιεῖςο, οἰνἠταιος πδοθρϑατία πο δδῖ. τὰ 

δι Γ' 
ἴαἴοδ: πὴ 

Ὧϑ 
ἰραΐατα, ἀδ οἰ! 

δηΐθα αἰχίπνι, 

φαοὰ δὰ ἰοοα αἰεϊπεῖ, πιοάϊα ἰαϊοτγίθοια δὲ, ἴζα δὲ δίῃ θάγιμι {ΠΠαταπι 30 

ἱ ἴα ἰ φαῖε κα {Π|8 πορίδείπτι οὶ ραττῖ 
ἄπνω μανδ ψινοίιευ ἐν ανδμϊο μεν τὰ παῖδε ἀμαιισαλεν ὅν 

οἷς φαοτδπϑ, τῆς Ἰοφυΐμας : μᾶς δηϊΐπιΐ ραγὶς μος πιοᾶο: 
πόπαδ αρρεῖ Ἰορύϊητη αἰηϊοῖ ἔραΐ ἑυστιῦ 

τὰπι ἱπηροταπᾶὶ εἰ "ἰδ οτίαιτίς ἅπιοῦ αν ας νἱ οπιπῖδοσ αἰιγίδαϊαϑ 65}: 

5. 88 ἃ εἰδὴ 

ται, ὁδῶι ἑάντες ἐεν ΩΝΣ ἔα τ ριων αὶ ἴω ΤΑ γληπδαρτν 
τναπῖ, φασπα τποΐτου εἴ φυ!ϊ ἱπξεπίο ργαράϊιου 6696 ὁροτίεδαϊ, εἴ ρτδε- 

[ἱοΖαα Ὁγ (προοΐς ΐ »Ρ» 



680 

ἔεγθα φυληΐα ἀζὸν οἱ ἡμαὶϊ εὐθὲ ἄεβεαι, ἔεγο ἀεβπίξητα δίψαθ 
Θαρ ἰοδῖαπα εοἴ. ποῦ δηΐπὸ ἐδάδω ἰὰ }16 4086 ἀϊεραϊδπίατ εἰ ἀϊοση- 

ἴὮΓ, αἴᾳμο ἴῃ [δ 4:86 υπὶ εἰ Φ8} δεπραπι οδάσπι, δα 1:26 ροοῖα- 
διὰ εδῖ. ΜΠ 

8. Οὐοιΐετα δυΐοτα, φαοταιἀπιοάππι ἱπ [16 φυᾶς πδίατα ςον- 

οἰδπῖ, ποῦ οοπίϊπιο δαὶ μα τοίϊπϑ σοποτειλοπία ραγίοϑν δίπα υΐδπ 

τοἴστα 6626 ποθὴ ροϑεϊξ, δἷς ἵπ Ρτοιηρία εοἴ ἠεαὰς ἴῃ εἰν ϊδιῖ5 ρατιῖ- 

Ῥαε εὍ26 εὰ πυιπεγαπὰδ 4ῦδε οἰγηϊδιραν βὸη ἀδει86 ἀερεπῖ, πεχιδ 

ὧμ αἰΐθο αἰ αν φοοϊειαιε, ἐκ 408 ἀπαπι φιοάάαπι βεποα βδὶ. ὑπῦπὶ 
δπΐτη χαϊἀάδαι δὲ οοτατοιπς δἱ ἰάσπι ϑοοϊ δἷὲ οροτγιεῖ, οἶνε δεαθα]!- 
ἴετ εἶνδ ἱπδεφυδι εν εἷας δἷης ρατιϊοῖρει, εἶνε δὸς 5911 γετθὶ οᾶι88 

Αἴσιν πίστη, εἶνε ἀρτὶ Ἰοπρίτα ἀο εἰ ἰαϊταάο, εἶνε φαϊὰ ΑἸϊε ἃ ταῖς. δὲ 

οὔτῃ ἀπαγαοι τεγαπι Βᾶεο αδὶ {ΠΠ1ππ6 ρταιία, ἐἶ]6 δυΐεπὶ οαἰμ9 βταιΐα, 

γὸ πἰ δὶ} εδὲ ἴῃ δὲ γορπα ςοτιθαπο, οἷοὶ φιοὰ μαες [αυῖαϊ, {18 ἀοείρίαξ. 
Ἔχεπιρὶϊ οδῦμα πα} πες ἱποίγιπιεπίο πε ορίβοὶ στη Ορετα, φιοὰ 
εἴδοίϊατ, φαίεφαδπι εθὲ οοπηπιππδ. ἀοπιαΐ δαϊπὶ πὶ Β}} οὶ οὰπι ἔργο 
διιῖ δγοβιίθοῖο οοπιιῦῃε, δεὰ διοβιἰδοΐιγα εἴ δτϑ (ρτογαηι ἀοπιὺ 
βταῖϊα οοπιραγαῖδ δ. φυδπάο ἰρίτοτ μδες [ϊὰ βυπὲ, 4υαπινίς Βοηο- 
τατο ρατίοτγιιωι βεὰ τοϊϊοίογατο Ροιϑερίομς οἰνλϊδιθα. οριι εἰ!, Βο- 
Ποτττι ροϑϑεϑαῖο ἴδτηδη οἰγἰ ταϊ!9 Ὡ0 116 ρατγα εξ. δίᾳυὶ πιο τὰ δαίπιδια 
Ρδτίεϑ δυπὶ οἰνιϊδιϊδ. οἰ γἱτδς δυΐεπι εοςἰεῖδ9 σύδεάατι οἰ πεὶ ̓ ὰ πὶ δεῖ, 
Υἱῖδς, φυοδά εἶπε Βετί ροϊεεῖ, οριἰπιδε αγαιία σοπϑιτυϊα. δεα φυοηΐατι 
δυτηπιοπι Βοπιτι εοὶ Βεδιϊαάο, Βεοι πο δυΐοπι στἰγίαιὶθ ορογῖϑ ἴμη- 
οἷο εἴ αϑη8 αυίΐάαπε ρεγίδοϊαϑ εεἰ, γεθάας ἴΐ8 σδάϊϊ αἱ αἰϊὶ ροφβἰπὶ 
εἰμ 6486 ἐτλας ἐ εἰ οοπιροῖεϑ, Αἰ δὲ ραγυτα δπῖ αἰ μΙΐ, μᾶες νἱάε]ϊοεῖ 
κἄπϑ8 δεῖ φυδιθονγεπι οἰν ἰαΐωπι δἰ τεγιπὶ ρυ δ] οαγαπι ρΊαγαὰ εἰ ἀϊδοῖ- 
τοῖα σεῆεγα ἐχοιετῖπι. πδπὶ ἀντι Αἰ ϊὶ αἰτίδ Ἰηο ἀϊο αἰϊμβαμε υἱΐβ ἂς 

ὁ ταϊοπιθυν δίκα! μος δπσαραπίαγ δίαπε ἱπυείραπι, εἰ υἱϊδα ρεπεγα 
ἄϊγετθα εἴβείαπε εἰ τεὶ ρῃΡ]ίοας δἀπιϊηἰοίγαπάδε ἔογπιδϑ ἀϊοϑίτα εν. 
4παμα τοῦϊνλε δυίετα μδ6 τοῦ εἶπὶ πυπιεγο δὶπε απίθαν οἰ} 188 6886 
ποῦ ηηεδδῖ, γιἀοηἀυη) ε5ἴ. ὕδὶ 4088 ΟἸΥἱἰδι18 ραγίε9 6886 ἀϊςΐπιηδ, 
ἐδε ἴῃ δἰ γερὰ ἱπεῖπὶ πεοδεϑα δϑὲ. ἜγξῸ Ορεγαπι ΠΏΠΙΘΓΕδ δα πΊ6η- 
ἄτι οοἴ: οχ ᾿εἰϑ επὶπι ἱπεε!]ΐρεγε Περι. ρτίπιυπι ἱβίτιτ υἱοία δε 
Αἰϊπιεπίωπι δηρρείεγε ἀεθεῖ, ἀεῖπάε ἀγῖθδ: τπ0118 δηΐπι ἱπϑιγαιπ πὶ 
ΟΡΠ8 εϑὶ δά νιδῖο ἀοβεπάδηιν. τεγιῖο ἰΙοοο ἄγπιᾶ: 605 επὶπὶ 4υἱ δ0- 
εἰοϊδίειη εἰν! εἴν οοἰδγαπε, δγπιΐβ ἰπϑιγιςῖοθ 6586 πδοῦθ386 εἴ εἰ δὰ- 
γογθας 608 41 ἱππρεγίιπι τεδραυαῖ ἰεκίθοσηπς ράγεγε ποίαπεὶ, εἰ δά- 

(Ὁ νδύϑι8 Ἔδχΐεγηος ἱπίαγίδτ ἕδοεγε οοπδηῖοθ ἀεῖπάς αἰΐφυα ρεουπίδα 
σὶδ εἴ σορία ἴσαι δά πϑιπὶ ἀοτηδοίϊουπι δέάτιϑ ἀγρᾶπαπι, ἴυπι δα δυπιρ- 
ππὶ τοὶ τοι ξατ8. φηϊπίιπι δοὶ ἰὰ φποὰ ρῥτίπιο ἴσοο βοπεπάσπι ἔμ, 
τογττα ἀἰγπαγωπι οἰ σδογοτηοηἴδγαπι ουγδιΐο, 4πᾶπε ἑδοεγάἀοϊϊπηι 8ρ- 
εἰϊρηξ. ροϑέγεπνῦτη 651 εἰ ϑεχίατη οπιπίιπι 46 πιαχίπιε Ὡς εἰ ϑδ, τ, 

ταάϊοίαπι ἀδ γορὰϑ Ἐ}Π|ΡῈὲ εἰ ἀδ τέρὺς ἰαϑεϊο, φυδς οἰνίθαε ἱπῖετ ἱρ- 
408 ἱπϊεγοεδυπί. Ἦδὲ δυπῖ γε ᾿δδοῆθε ὀρέγαᾳ 40δε οπιπὶ οἰνϊἰαιὶ 
ΟΡαδ δυηϊ, 4ι8ς αὐϊάοτι γε ϊαῖα ἀπ εἶπε. εἰγίται επΐτα πη] ἀο 
εν που ἔοτῖο οδἰδία, δεὰ δὰ υἱϊδπι ἀεξεπάαπι δπΐ8 ἱροα Ροπὶβ σοῃ- 
επῖα, οἱ ἀϊεῖπιυϑ. φυοάεὶ φιΐά Βογαπι ἔοτιε ἀδοῖξ, βεγὶ ποῦ ροῖεδι 
δρεοΐαιε τὶ δες δοςϊεἴδθ δας ἴρϑα Βοπὶβ οἷξ οοπίεπῖα. ἴω Βογατα 

20 ἰρίττ ορόγαπι οἴεοϊ οί ας. σοπείβίεγε εἰν δῖεπι πεοοῖϑὲ εδῖ. οροτ- 
τὶ ἐγβοὸ εἴ αχγϊοοίϊαγηπι 6686 πιἰπάϊποπι, φυΐ αἴϊπιοπίαπι υἱοΐωπι- 

ὁ Ρτδεβεᾶπε, εἰ δυιῆςε εἴ νἴγοϑ τα ΠΠᾶγοο εἰ ἰοοπρί εἴθε εἴ ἐδοοτ- 
οἵοι εἴ ἰυάΐοεο, 41 ἀδ γόνυ Ἰα9119 ἃς {18 π5 οἰδίαδηι. 

9. Ἠϊ; δηῖεπι ἀεδοίδία ἃς ἀεξπίτ5 τοϊ ἰφυθπι οὶ οἱ υἱδεδιηηο 
τήχατι Ἦδες οὐνπία ἀεθεδηὶ ομπίιν 6896 σοιηπιηπία (ἢ ετὶ δηΐπι ρο- 
τεῦῖ οἱ ἰἰάοπι οπιποϑ φἰυϊ εἴ ἀγαίογεϑ εἰ δγιίβοςς δἰ οοπδυ]ιδίογον εἰ 
ἰηάϊςε8), πη υπίουΐφιε οροτγὶ οἱ πιποτῖ, φαοὰ ἃ ποΡῖ8 σοπιπιειιογα- 
ἴαπι εξ, [1] δἴψιιε δ᾽! ργδεβοίεπαϊ οἷαξ, δὰ φυδεάδια ες Βὶ8 ρτοριῖα, 
ἀυδεάδπι πεοεϑϑατίο οἰαὶ οοτηπιπηΐα, ὩΟΏ ἴπ οπιηὶ δυῖςπι σαὶ ΡῈ ]}- 
δε παπιϊπἰδἰγαπάδε (ούτπα ἤος ἰοοῦτῃι μαρεῖ. πᾶπὶ φαοπιδάπιουτα 

30 ἀἰχίπιιο, βεγὶ ροῖεδι αἱ εἴ σαπι οπιπῖρη5 οπιηῖδ οοπιπιπηϊοεπίητ, εἴ 
ΠΟῊ Ὀτηπὶα συπιὶ οἰπηΐθα8, δε φυλεάδια οὔτ απ δυδάδιι. δες δπΐτα 
ἀἰϊοοῖαν!! εν τεὶ ρῃθ]οδ ες δἠπιϊηἰβίγαπάδς ἔογπιϑς ξίζπυπε. ἱπ ἀδεπιοοτα- 
εἰν ἐπ πι οππιποδ οπιπίαπι δυπὶ ραυ]οΐρεδ, ἴῃ οἰ βαγο δίϊ8 οοπῖγα, φυσ- 
πίαπι δαίετῃ ἴογα ἰδ τ} αἱ ἀδ οριίπια τεῖ ρυδ]ϊςας δἀπιϊηϊδίγαπά δ 
ἔοττηβ ςοπδἀδγαγεπηῃϑ, ἤαδο δηΐεπι ἐδ εχ 4η8 οἰυἹϊδ8 τιᾳχίταε ίοτ- 
τππδῖα εἰ Βεδῖα 6686 ροιϑὶϊ, δὲ βεδιϊτυϊηεπι δἷπε υἱγίαϊθ οοπϑίδγα 
ποη ρο88ε βηΐς ἀϊοῖιπι δῖ, ρεγθρίοπηπι δὶ ἴῃ δα εἰν ἰδ φιδθ ορ- 
μπι6 τορι τεοϊ ϑοηοαας δἀπιοιδἰγαῖογ, συδεχυδ υἷγορ ροφϊάεϊ 

ΠῈ ΚΕ ῬΌΒΨΙΟΑ ΥἹΙ. 

εἰτπι ρ ἰοὐτετ εἴ δϑβοίϊαϊο, ποὴ ἐχ οοπαϊείοῃς ἱμεῖος εἶνεν, πεφας 111:- 
Ῥογδίετα εἱ εοσἀϊάδπι πεᾷαθ οδηροπατγίαι οἰ ἰωβεγιαγίατη υἱΐαμα ἀδ- 
ξετο οροτῖεγε: μυμὶ]ῖ. εὐυΐπι πνολα Ἀω ξειετοβα ἴαἰΐ υἱϊα εδὲ εἰ 
Υἰγίατ δάνεγοογίδ πεπε υετγὸ δατιοοΐδο δοθε: οἱδο δπῖτα ορας εἴ 139 
ἴηι δὰ υἱγίηιϊε ογίαπι ἴυπι δὰ δοίΐοπει οἰν1!]ε8. φαοπίδπα δυῖεπι ἱπεαὲ 
ἐπ εἰγίϊαϊο εἴ ζεπαδ Βοτοϊπομι τα ϊϊίαγε, εἰ ἰά χαρά ρατίϊπι ἀς υὐἘ- 
Βὺ9 ἀεἰ!Βεγοὶ ρδγίϊτα ἂς ἐυειῖς ἀϊφοεριδὶ εἰ ἰυάϊοαῖ, φιλο. ἀσο ξεδετγα 
εἰν δια ρατγῖθϑ ἰπ ρτὶ πεὶϑ υἱάδηϊαν 6656, υἴγυπὶ εἰίατη δες ταῦθετα 
ἄϊνετθα παβεπάα δυπὶ, δὴ ἰἰϑάεπι Ὠἰγαφθς δορίξπαπὰς εἰ τηδπάλπάδ 
δῃπεῦ δἰαυΐ πος 4φποφας ρεγορίςυυτα 6δῖ, ΦΆΘ Οῦγεπι 400 ἀδιππεοᾶο 
ἐἰδάοαι φυοάδπιπιοάο ἀϊνετοὶν 5ἰπ| πδὺ δὴ ἀκ. πᾶπὰ πὲ γδιίοπα υἴττπε- 
416 πιπυ δὰ δἰτὰ ἴεπιραν δέϊαὶϊϑ δεςομιποάδίυπι δϑὶ, εἴ δἰ τεγασα 
Ρτυάεπιῖα δἰϊεγυπι υἱγίθοθ οογροτίθ Ἔξεῖ, δἰ "ἰδ τηδπάασὶ ἀθθεηῖ: 48 
ταϊϊοπε υεγὸ βεγὶ πο Αὐτὸ υἱ φυΐ γί δίίειτε εἰ ργοβίρεγε ροφ- 19 
δαπῖ, ὶ δεπιρεῦ 8ὲ δῸΡ ἱπιρεγο 6386 δεῆυὸ δπίιπο ἔδγβηῖ, δος τὰ- 
ἔσοας ἰἴράεπι. πᾶπι ρεπες 4.108 διτβόστπὶ δοὶ ἀρ ἰγίοπι οἱ ροϊδεῖδα, 
εοτυπάοιη δγϑί γαῖα πιαπόὶ εἴ πὸπ πιαπεὶ γαὶ ρα] ῖοδε δάπιιπὶοίγαη- 
ἄδε (οττωδ. τε φιιπαι ἰξίταγ δεῖ οἱ Πϑάεπι αυϊάει δες υἴταας τεῖ 
Ῥαβ]ϊοας δἀνηϊηἰδιγαθ δε ρᾶγ δὲ τυδπάδπάδ, νεγυπὶ ποῦ ὑπὸ ἵεπε- 
Ῥότε, δεὰ αιιεεπιδἀπιοάιτιπι νἱγοα οογρουΐδ ἴπ ἱπυεπῖθυδ, ργυάεαιὰ ἷπ 
δεηῖρα5 δο] οὶ ἰπ6896 πδῖιγα, δῖ. δι θοθαδ ἀἐϑιγ αὶ δἔ αἷς οἱ ἰασίατα 
δεῖ: Βαθεῖ δπίια δες αἰνίεῖο ἃς ἀϊδιγι Βυϊο ταιΐοιιετα αἰ χπειδιῖθ. ἴον 
γεγο οἴϊαπι ἢο8 Ροπὰ ροϑείάετγε οροτίεξ. οἰνίρηϑ εὐἰπὶ ἐδουϊίδῖοε εἰ 
φςορῖλε τγεὶ ἔδπι! ϊανῖ9 δυρμοῖδπι πδοδϑϑὲ δῖ. αἵ δὶ δυπὶ εἶνθβ. Ὁ 
1ὰ κεῦυε Βοπηϊπυνη φποα ἅγιε {ΠΡ γα! ες εἰ δογάϊἀδϑ ἐχδγοεῖ, ποῖ 39 
ἐδῖ ραυιίςερο οἰνιδῖ9, πεαίια υἰΐππι δἰ υα φαοά ποη δαὶ υἱγίυι ορὲ- 
εχ. μος δυῖεπι δὸ 4φιοά ροϑίϊαπι εδῖ, εἰ εχ οουάϊοΐομπα ἀϊοῖλ ἴπ 
Ρτοιπρῖα εδὲ. πδπὶ υἷα βεδῖα οὔπὶ νἱγίπϊς οοπίαποῖα δυρρεῖαϊ πε- 
(0486 εἴ. Ἀεδία διΐοπι ἀϊσεπάα οἰνί!δ8 δὶ ποὺ ραγίδ αἴισνυδ ὅρδς- 
ἰαῖδ οἰνίταιῖ5, δε ομιπίθυς οἰνῖδηθ. ῥογορίομανη δυΐδιν εἴΐδτῃ ἐσ ἘῸ 
εοἴ οἶνεδ σορίοεοϑβ εἰ ἰοςαρίεϊεν 6888 ὁροτίεγε, αυοὰ περειβὲ εδὲ 
δεγίςοἶ δ εθ56 δπΐ δΕΓγο 9 Διὶ βδγβθαγοι δῃὶ δοςοΐδϑ εἰ χυδεὶ ρίεβδε 
δαάϊοῖοδ, φιοὰ ξεπὺς Ποπιίπυτο Ρεγίοεςον Οτγδεοὶ υοςδπῖ, γεῖϊὶ- 
4υυλ εδὲ σα 1ἰ8 08 ϑῆργα Ἔἐπαπιεγαυΐπναϑ, δδςεγἀοἴαπι Κεπῃ. δί4ῃς 
Βοτγππὶ φηΐάθπι ἀεϑοτίριίο εἰ ογάϊποῖϊο ποὸπ Ομ ϑοῦγα εϑὲ. πᾶπὶ πεᾷῦδ 
δρτίςοία ποις {ΠΡ γα 8 εἴ δογάϊ ἀπ5 τι επ Ζδοεγήοι ποθ εη τα 
εεἴ: ἃ οἰτίδιι5 εὐἰπι ἄεοθ οἷ ἀεςεῖ. φυοπίδιν δε ΐθπι εἶνε! 5 πιο ἰ- 99 
ἐπᾶάο ἴῃ ἀνας ρατὶδο ἡ βιτίθυϊα εδὲ, πος δδὲ ἰπ πυϊξεῖες ψταυϊοτὶς ἂτῸ 
τοδῖιγας εἰ δεπδίογο, ἀδοεῖ δυΐοπι οἱ ἀϊϊ5 ἱπιτποτγιδι ἰδυς οσαἰτα τ ταῖ- 
Βυετγε εἰ δείδιε ργδαήϊρυδ τεπιροτγίδαιιε δραῖῖο ἀσίεϑοϊ. τεφυϊεες ες ἀϊ 
Ἰιοοπίίαπι ἀατί, ᾿ἰ59 υἱάθπίπτ ὁδοθγάοιία ε85ε ἀοίεγεηα. δἷης φαΐραν 
Ἰξίτατ γεριῖ οἰνίναϑ οοπρίαγε ποὸη βοϑοῖϊ, δὲ φιοῖ δἷπὶ ρᾶτίες οἰνῖτα- 
εἰ9, ἀϊοϊοπι 658. παν ἀργίςοϊδε φηϊάδῃ εἰ ορίβοεος οἵ οπβηΐς τροσ- 
ςεπαγίογαπι Βοπιΐποπι ἴυγθα οἰν ται ὀπρροῖδι πδοθβϑε δῖ: δεά μδγ- 
ἴεδ δαηΐὶ εἰν αϊδ ργανίουγὶθ αγιπδίυγας τα ες εἴ δεπδίογε. δὲ δῃ- 
ξυΐα ἴδες ρεπεῖα ἴα ϑεραγαῖδ ἃς ἀἰδεϊποὶδ φαπῖ, οἱ αἰΐδ δετωρεῖ δἱΐζα 
Υἱοϊεδὶπι εἴ ἃ φαγῖο ἴειηροτγο 800 πηθπογε Γαηβαπίαγ. 

10. Ν᾽ ἀεῖαν ἀπίεπι ποσὶ ππο ρτίπνυτι πδῆτα ΠΌΡΟΥ δ86 οὐβ- 
πἰτατα ἰδὲ φυὶ ἂς τεὶ ρυΒ]οας δἀπεϊπιοίγαπάδε γδιϊοπο δα ἀΐονε σοτη- 
τοθηϊδηΐην εἰ ΡἢΠΟδορμαπίατ, φθογϑῖιι ἀϊεἰϊποῖαδην ἃς ἀϊδιγι δα ίδια μὲν 
δεπετγα εε8ὲ οἰνϊϊδεια οροτῖογα, εἰ δ ἰογοπι κεπυν οἰ ΐξατα, αἰ τογαο ὃ 
υοὰ ἴπ δᾷτο οοἶεπάο υδγρεΐησ, ε986 ἄθβθεγθ. πᾶπι οἱ ἴῃ Αεργρῖο 
εὔαπι ὕδηπε δὴ Βοάϊετπηπι. ἀἴεπὶ πος ἱποξταἴατι υἱξεῖ, εἴ ἴα Οτεῶ, 
οὔπι δεϑοϑῖγίς ἱη Αδργρῖο Βυΐυϑ ἱποιτοι! Ἰερί4φας δυοῖοτ ἔμετίξ, αἱ 
δἰηπι, Νΐπος ἰη τοί. υἱάδιασ δυΐοπι εἰ σοηυίνίογυτ δοὴ εοἀαὶ;- 
ἤοτγαπι οτγάϊηλιῖο νεΐαϑ φϑ8ς, εἴ δὰ αυΐάεπι 4086 ἴῃ Οτγεῖδ Ὡρῦσγρδο- 
ἴυτ, ΝΙΙπος γοβηηπι οΡεϊπεπῖς υἰδὴ Γγεοὶρὶ οοερὶδ 6286, ΄ΖΌδε γεγο ἄν 
1ι|1ἃ «εἰ ε γαπίιγ, τυ ϊτο Ηΐϑ ε896 δηϊφηίογα, δίαπι δυΐτα εχ 119 χοξ 
11ΠΠ|ς Βαρίϊδπε υἱγὶ ἀοοιῖΐ εἰ εἰοφυεπῖθϑ εἰ τεγοπι δηπ φαδγατο φεγιρῖο- 
τοϑ, {πῖυπὶ χαεπάδπι Οεποίγίδς τεξοπι [ουΐθθε; ἃ 400 ποιοιῖπο ιπῦ- 
ἰαῖο [1105 ργὸ Οεποιγίίδ δ δρρεϊαῖοϑ, εἰ βαπὸ Ἐπγορδα Ἵσγδμβ 19 
4π8ε οἶδα 80} }]αιΐοο εἰ 1 ̓ πιεῖῖοο οοπεποῖατ, ἣος ποθεῖ δδεδ ςοῦ- 
δεουΐδηι : ἀϊδίαπε ἐπἰπι μᾶς ἴοςσα ἱπίοτ 96 ἀϊεἰ ἀϊπιϊ 1: ἐἷποτο. ᾿ποε 
ἰξίτωτ [ταΐαπι ἔεσπης Οεποῖτον, φαΐ ραδίοτγρο εἴ ποπιδάεϑ Ἔγδπε, δατῇ- 
οοἶδϑ [εοἶ586, εἴ σὔπι αἰΐαε εἰ ἴεβεϑ ϑογίρεἶσϑα, ἴυτι τεγὸ δοάδὶ δα 
Ἄεοπνϊνίαφας ρηΡ τς ἰορε ὁαηχίδϑς ἃς οοπππηδεϑδ. σΠθαρτΟρῖον δδασα 
θπο ποηηΏ 1 εχ ἰδ 4ΐ δ {10 οτγιΐ δαπὲ, εἴ οι, υἱαπῖαΣ εἴ 
πορῃ}}} Αἰ ΐ Ἰερίθηαν, Μαϑίιδθδηὶ δαΐδια ἵῃ εα φαϊάθτ ρμαγὶο 4θδε 



5ῈΒΕΡυΒΙΕΙΟΘΑ Υἱ]. 

ἐο ἃ πιατὶ Τγτγιθεπο αἰϊαίτας Ορίεὶ, αὶ εἰ οἾΐπι ἑορποπιειῖο Αὐϑοπεϑ 
ἀϊοεθδιιτγ οἵ πάπο ἱξεπα ἀϊοιπτηγὶ ἴα δὰ γεγο 4π86 ἰἀργρίθηι εἰ ἴο- 
πἴυγα αἰηρίτ, 4πᾶς 5. γγιϊ5 δρρεἰϊοίαγ, Ὁ βδοπε: εγαπὶ βυΐθπι οἴλατα 
ΟΒδοπεὸ ζέπεγὸ Οεποῖγὶ. δοιαὶ Πογπι ἰφίτατ ογάϊπαιϊο μΐης ἘΠῚ 5 
πδῖὰ οϑῖ, αἱ τα ϊπῖβ σότὸ οἰ γι ρεγ ζεῦεγα ἀεβοτγίριϊο ἃς ἀϊϑιγῖθα- 
ο εχ Ἀδργρῖο : πια]τῖθ οπΐπι 86 19 8 εϑοϑῖγιδ γερτῦτα ΜΠ οἶδ γοβτο 
δοϊ φαΐ ἐδ: οροτίεὶ ἱρίτατ εἴΐαπι δἰΐα ίεγε εχ διπιδγο δᾶ ερεπύταεγο 
δίαας δάεο ἰηβπιῖς νἱεῖδαθ ἰοπβο ἰεπιροτίφ ἰπιογυαῖο 6686 ἱπνεοίδ. 
πϑῖν ΤΕΓΌΤα Παΐάεπι δὰ νἱοΐππη σὐΪξαιη4πε ἢ δ ο  βϑαΓΙδΓΏτα ἈΠ αΐοτα 
ἃς υεδοοϑοϊ δῖοι ἰρϑὰπι τη ρἰ δἴγαπι (αΐδδε ογθϊὈ 116 δοῖ: [8 γεγο 4086 
δὰ ἐρεοίειη εἰ οἴπιδῖππι, δὰ τηδρηίβεον ἀδοίυθ εἴ δαρεγυδοδῆσοι 
δρρατγαῖυβ ρογιίπεπῇ, ἢδϑ ἴαπη γερογίδϑ ἱπογοπιθηΐοτι ἀδήϊδδε ργορα- 

8ὸ Ὀἷϊε οδὲ. ἰϊαψαδ οἰϊαπι εἃ φᾳδε δά γϑιτ ρα Β]ἰςαγάτω δάτηϊ οἰ δγαιϊο- 
568 ρογιϊηθηῖ, ἰΐὰ δὲ ΒΡ εγο ραϊδηάδ δαηϊ. δηϊ:4ῦα ρΟΓΓῸ 6986 οἿὩ- 
τιὶα ἐσ Ρὶ ττος ἰεκες ἱποιτὐΐδααε ἱπάϊοαπι. παπὶ οὔπὶ Ἀΐ τηογῖδ- 
Βα οὐπηΐαπι δοιϊ φαϊδοἰπιϊ 6696 νἱάδδαμιτ, ἰεζεα εἰ ἀεδογὶ ρ ἰοῦ οπι 
οἷν" ε ογάϊηΐθ οοπϑδουιὶ δπηΐ. φαοοίτοι ορογίεϊ ἰδ φαϊἀδτ 4π8ε ἴ0- 
Ἰογα ον ἱαυθοιλ δὲ ἱγαάϊια δαηὶ αἱΐ, πε γεγο δθηϊ Ρτδεϊεττοῖθϑα 
ποπάυτηηυς τερεγίδ, φθδογεγα. ἃρτηπὶ ἰρὶἱπτ εἴ ΘΟΤΏΤΩ 6986 ἀἜΡ6 ΓΘ 
4υΐ ὄἀτιθα ξεγοοῖ εἴ δοόγηπὶ αὶ τεὶ ρυ] σας δἀτηϊπἰδἐγαϊϊουΐο δηπξ 
Ῥαιεοῖρες, εἴ δριίςοἶδο αἰΐοβ Δ} εἷδ ε596 ορογίϑγε, οἱ φυβοῖϊῃ δίδ 
686 ἀερεαὶ εἰ ααΐϊα, ἀϊςίατν 681 εῶργα. ἀδ δρτὶ δαΐδαι ἀἱνἱδίους εἰ 
δ πὶ δρτοπι οοἶπηϊ, 4805 εἴ αυα]ε8 6δ8ε οροτίεδὶ, ρτίτηο ἰοοο ἀϊ- 
οεράπην δὲ, φασλπἀοχαϊάθπη βε4π6 βοπᾶ υοϊητθοϑ 6866 ξΟΙβτηθ οἶδ, 

ΔἸ φαεπιβάπιοάυπι φαϊάαη ἀϊχοττης, δοὰ ΠΡ ογαι εἴ δπαϊςογατι ἰα πιο- 
ΤΟΙΣ ὈδΏτη δΟΓΌπι 6686 ΠΟΙ ΠΙΌΠ πὶ, Ὠδ4Ὸ 6 σαδηαηδη οἰ Υἱατα Αἰ πη δηῖο 
Υυἱοίαφυς Ἔζεγθ ἴπιῃ ἀς δοάδ! 8 εἰ οοηνὶν 9 ΡΒ] οἶδ ἀπὸ ΟΓγΟ 
οομϑσππαπὶ οἴηποδθ, δὰ 6886 Ὁ{1118 οἰνι τα! ὺ5 θῈπε οουδθϊυϊ. Ρτγο- 
Ρῖεγ φυαπι ροττο οδυϑᾶπι ἰάδθτ πορὶδ φαοηαε υἱάεδίωσ, ροοεγίυν α1- 
σεῦ. οροτῖεϊ δυῖοπι ἰπἴεγ οτηηδα οἶνεθ ΠΟΓΏΠΙ 6886 σοτηηθηΐο- 
τπιεπι: δ δρδοῦΡυ ποὴ ἴδοι] εϑἱ ἰά φυοά ρτδεβιλτυπι ἃς ργδοοίϊα- 
ἴῶπι δδὲ ἐγ δυϊθπι ἱπ εἂθ σοπορηαιίοηδα ἀδ δᾶ0 οοηίεγτγε εἴ σεῖεγοϑ 
δυτηρία5 ταὶ (απ ϊϊαγὶδ ποτὶ ἃς δαβίϊεγε. ργδείογθι γεγο δητηρῖυδ 
ἦπ ἄεοϑ οἱ ἀδογῦτῃ τεϊἐρίουθϑ ἰοῖπϑ οἰντἰδιὶν δαηϊ σοπιτοῦπδθ. πὲ- 

ιο οει86 ἰξίτπτ δὲ δᾷγαπι ἱπ ἄπδε ραγίει δέδε ἀἰνίϑηπι, δίᾳις δἰ θσῶτω 
φυϊάεπι ραγίαπι δ886 σοταπθποῖα δἰ ΡῈΡ]οαπι, δἰ τογα σατο ῥτγο- 
ΕΣ εἴ ργίναϊαπι; εἰ ἤδύαπι ραγιϊατη αἰτατη 40 6 ΓΊΓδτ9 δειίατη 6580 

ἰξαγίαστα, ὩΣ ραθ] σας ρατιΐ9 δἰίεγα ρᾶγδ ἴπ ρίογοπν πιῶπογηπι (πῃοῖϊο- 
ποὸ εἴ ου αι ἀξοταπι σοπίεγαϊυτ, αἰἴεγα ἐπ δο δ εἶδ εἰ ρα τα οοπ- 
τινα ἱπβυπιδίοτ; ραγιϊ9 ρειναϊοτοπι ρᾷτδ ἰΐθγα ροϑίϊα δἰὲ ἴῃ θχτγεπιὶ 
τοῦτον ἀρτίὶ βη1ΡὈ05, Αἰϊεγα εἰϊ δϑΌυγραπα, αἱ Ὀἱπὶδ ροτγιϊοοίθυς ππὶςαῖ- 
486 τὐραῖδε οπιθες πιϊυφηπε ἰοοΐ εἰπὶ ραγιϊοῖρει. αἷς δπίπι εἰ δδααῖ- 
186 ἰπφιἰπἰδαας βεγυδίυγ, εἴ τοῖο εδὲ οἰνίαπι δὰ με }]ὰ οὔπι βηϊ εἴποι 
εὐδοερῖδ οοποογαϊα. ἤδπὶ αἱ ποη δὲ πος πιοάο ἀϊδετ υϊῖο, Α}1} φαὶ- 

30 ἄδπὶ ἱπέιπὶ οἱ Εἰ αΓΌτα οὔτω βηΣιμιῖο Φαδορ᾽ εὐ ἀδτττω δες ιτι δαπὶ, Αἰἢΐ ἀὁ 
16 ηἰχηΐς δ 1 ργαεῖες μομεδίατη ἃς ἀδοογῶτ ἰθρογδηῖ. απαρτο- 
Ρἴεγ ἀραὰ ἤοππυΐΐοο Ἰεὲχ ἐδ, Ὡς φαΐ νἱοἰπὶ φαπτ βηἰτηΐδ, ἃ ἀδί δ εδη- 
ἴὰσ ἴα ἰὰ ςοπο τα ἴῃ 400 δρίϊαγ ἀδ μὲῈ}10 εἶδ ἱπέδσεη ο, ἰδηααδπι 
Ῥτγορῖεγ πιεῖσπι εἰ οΓαπι ΓΟΓΌΙΩ Ρτἰναϊαγυτα τοῖπυϑ τεοῖδ ΘΟὨδΌ] ἴα 
Ῥοφεῖηξ. δξγαπι ἰρίτατ ἴτα αἰνίσαπι 6586 περδϑε δεῖ ἘΓΟΡΘΣ εδὲ ἐδυ- 
8ὼ2 ΄4πεὲ Δηϊθ ἐχροϑιῖδε δηπῖ. ε08 βυΐετη 461 Δρταπι οΟἰεπῖ, ΣΙΧΊΤΩΘ 
4αυίάεπι ορίαπάυπι ἐϑῖ, οἱ Ορίαγε ἔδϑ εϑὲ, αἱ δεσνὶ οἷπὶ Ὡδ4ας οπιηεϑ 
Ὡπΐπδ γοητδ πεαὰς δηίιποϑὶ: οἷο δηΐπι δἱ δά ὀρ τοϑιϊοσπι ἔαοϊςη- 
ἄυπι ἔπετίπι 1} 68, οἱ πιεϊαεπάππι ποη δῖ 6 φυϊά τεγιτα πονᾶγυπι 
ταοϊϊαπίαγ. φυο ἀεὶ πος πο. οοπίϊηκαῖ, αἱ υἱ εἶπὶ δοοο]ας Ῥαγρατγῖ, εἷ- 

30 τοῖ!α ἱπρεπίο ργδεάϊε αἴαπε δηρετίοτεβ. δίας εχ ἀϊ8 δβης ἰϊ φυϊάεπε 
αἱ ρείγαϊοσ δξτος οοἱθηῖ, ργί ναι! εἴ ργοργι δίπϊ ορογῖεὶ δογυτω χυΐ 
Βοπα ροδεϊάεπί, ᾿ξ σεγοὸ φαΐ σοπιπιῆπθα δὲ ρΌ ]᾽ο08, οοπιπιθηει εἰ 
ῬΏΒ] εἰ. φιοπιοάο δυῖοπι βεγυὶθ οἰεπάστ εἷϊ, εἴ φαδιποθγεῖη βεγυὶ 
οὐμπῖραν ᾿ἰρεγιδιῖθ ῥγοιηίαπι 6866 ρΓοροϑίζυπι πιοἰΐαδ οἷς, ροδιετίαϑ 
ἐχροπεπιῦδ. 

11. ὕστθεπι ροττο ἴδεττας οοπεϊπεητίο φηΐάεπι οἱ πιατὶν εἰ ογτὶ 
τοῖα εἰτα τετ, ἀπαηῖππι Ἰοοὶ πδίογα ραϊτατ, οοτασιυῃ πὶ 6896 Οροτ- 
ἴσγε δῦρτα ἀδηιοποίγαίοτο εδὶ. αἰῶ ΤῸ ΡῈΓ 86 ςουβφἰάεγαῖδε εἰϊπ8 
1211}6 ορίδπάνε εϑῖ, αἱ ΄υδίζαον γε δρεοϊεπμαϑ, ργίπηπι φαΐ ἐπι ναε- 
τοάίπειν ᾿Ἰδη Ζαϑτῃ γεπὶ πος αϑϑαγίδια. ὉΓΒ 68 ομἷπὶ δὰ οὐ δηξοοι τ ογθῃϑ 
εἰ Δὰ νβοῖοϑ δ} ογῖυ βαηῖει ροοὶϊδε δ] ρογτίσοδε δυοῖ; δεουηάυηι 
Ἦδν ολε 4086 δά ἀχαϊοπει ἐρεςίαμξ: δε θοΐπι δὰ Ἀἱεπιειη ὁ] Ὀτετα 
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ἐχοϊρίεπδπι δαπὶ δρρουίοτει. ἀεὶπᾶς χυοὰ δὰ τεϊ χα δείποὶ, οἱ 
εἰ δὰ οἰνῖ!εν δοιίοπει εἰ δὰ Βο]] ον οἷς ορροτίῃπα. δἷφὺς υἱ δὰ Βεὶ- 
Ἰοας αυϊάειι δοιϊϊοπθθ δὲ δρία, δὰπὶ οἰνιθας οροτίεϊ δαὶ α9 μαθογο 
δὰ εἐχεγοϊϊπηι εἀποσπάηπι ἐδοι [65 δἴααε Καεῖς μόδα δἀνετγθαγιί5 ἂς" 
ςοϑεὰ αἰ ΓΒ ο1]65 εἰ οἰγουτηϑαάεπαϊ νἵαπι ἱπιμεάϊταπι. ροείτεπιο δαυᾶ- 
ταῖσι ραγιἷπι οἰδητίαπι Ρἀγεῖπι τηδηδηϊΐατη εἰ ρεγεπαΐῃτι οορία τηδχίπιθ 
φαϊάοιι ργορτία οἱ πδῖϊνα δυρρεῖεϊ οροτιεἰ: οἷῃ τοϊθ 9, δὲ οεγῖς οχ- 
οοξίϊλο απ τα] ἱποοπιπιοάο γοπηθάϊυτα εεῖ, οοποιτοδη δ τη 115 δὲ 
ταδροὶν γεσορίδουϊι δὰ ἐχοὶρ ει ἀατι δήπαπὶ ρ]ανΐδιη, οἱ πε ὑπφυδτα 
ἀοβοῖαι 608 488, οἱ ἰογῖφ ργορίεγ δι !πτὴ Ὁ ὅξγο ργομιβοαηΐαγ. 
ᾳηοπίαπι δαΐοιη δογαπι 4υΐ ἴῃ ὑγρθ Βαρίϊδηϊ γαϊεϊαάϊηϊ γαϊΐο οἱ 
οαγα Βαβοπᾶα οοῖ, ἤος δυΐδιω ῥγίπιατη ἴῃ Ὡγθΐδ δἰϊῃ οοποίϑηῖς, οἱ εἴ 
ἴῃ δι] ργὶ Ἰοςο δἱϊα δἷϊ εἰ δαϊ αργοπι οαεἰὶ ραγίοτι δρεοίες, ἐεουπὰο 
Ἰοοο ἰπ ὑδὰ 94θδτΌπι φαΙαργίαπι, εἰΐδτι ἰπ μᾶς τὸ ἀἰ!ρεπια ρσαθοῖρυς 
εεἴ Δάδίμεπάα, χυὶρυθ δπὶπν γορὰϑ Ἰαγρὶϑϑίμις οἵ ρεγοησαδ ὈΠῸΣ 
δὰ οοτρυ8 δεπάυπι εἰ ἱπεηθπι, πδδο τηαχίπηο δὰ γαϊοϊαάϊπεπι δος 
δαϊυπιοδῖο, δὲ δφυδγῦπι εἴ Ὑθηϊογυμ υἱδ ἴ8}1 παῖαγα ριαθάϊια εϑδὶ. 
4υακργορῖεγ ἷἱπ εἰν ἐατῖθας ῬγοάεπΈθαδ οἱ οογάδιϊδ, οἱ οσθποὸ αφυδα 
βοπ δἷπε εἶτ} εἴ οἱ 0.) “ξ δύο ἀφυδγυπι ραγοπηίοτω ςορίδ, ΟΡοΥ- 
τεῖ εἰ ε89 συδλε πε δὰ υἱοΐαπι ορροτίῃπας δὲ δᾶ 4π86 δά αἰϊητῃ 
τϑῦπι οοτηραγαίδε δῃπὶ πδίηγα, δαραγαῖωθ 6886 ἃς ἀἰδιϊποῖαϑ. ἀς ἰοοἰδ 
ταυοἶτδ δυΐοια ὩΟῸ οτηηΐθα ρεγαθηαε οἰνἱδῆθυ ἐδάεπι ἐχροάϊθηϊ. 
ἜΧΕΙΩΡΙὶ ολαθᾶ ατχ δὐἀὐΐϊα αἴ4πε Ἔχοοὶεα οἱ ζαγο δε εἴ τποπαγοῃἶδο 
Ῥτοργῖς οοηγεῖς, ἰοοὶ ΔδαπδὈ 189 γετοὸ ἀθπιοογαιίαθ: αγϊδιοογαιϊας 
πευΐγαπι, δεά ροῖϊα. ἰοοα ἤγπια δὲ πηπηΐϊα οοτηρίατα. ρτγιναϊογαπι 
Ροττο δεάιβοίογιμ ἀδββογὶριϊο δηδυΐὶοτ 1116 φυϊάθπη μαρεῖωσ οἱ δὰ 
8[1λ8 δοιϊϊοη δα αἰδῖοτ, δἱ διπραΐα δογῶτα ἰοεᾶ δἰοὶ Ἔχρ]ἰοδῖα αἴχας 
δρεγία, εἰ πιοστὲ μος τϑοθπίογα, οἱ 60 οὐἷῃσ ἱπυθοϊογ { Η!ρροάα- 
τοῦδ, βοάϊβοδία: δὰ πιποϊϊίοπες σοτοὸ Ῥε]Ἰΐοα εἰ δὰ ροτίςυϊα Β6]}}} 
ὑδενεμαῃ Ποπίγαγιο τηοάο, εἰ 480 πιοάο δεάιβοαβδηὶ υεΐεγει. 
ΔΡεραῖ δηΐτω 116 δο  βοληαὶ γαῖῖο Ἔχϊταθ ἱμρεάϊοι εστογηὶδ, εἰ ἰΔ- 

ἴεθγαν δά δογαίαπάππι αἰ ΓΒ ς 166 ἰΐδ αὶ ἱπιρεΐατω δαϊ ἱπυρτδιϊοθετω 
ἕκοογε ςοπαγεπίηγ. ἀθαργορῖογ ορογῖεϊ αἰγαπηαυε ταὔοπειι ἰη δεὰϊ- 
βοδηάο δεγγαγὶ. β6}} εὐΐπι μος ροϊεεῖ, δἱ φυΐε ἰἴὰ αοαϊῆοεὶ αἰ ἐνηϊῖο- 
ἴα εἃ 4ὰ8ε ἀρρεϊϊδπι Ὡοῦπ}]! ἱπ γερο τορϊοῖδ υἱθητη ἴαμα εἶτο 
εγοιπἀα8, ρετίπαάδ ἂς οἱ ἀΐοδε σνἰἰατο σοπδιϊ ποι οδ; εἰ τοῖλχα αυϊάοτι 
Ὄγθετω ἰϊα ἐχδίχιθτο αἴ Ὠοη δῖ ἴοῖα δἰ τἱϊο εχ ρ]οδῖα δίψα Ἄχρογ- 
τεοῖα, δε ἱπ φαϊδυδάδηι ρύχουν ἂς ἰοοῖφ. εἷο οπίπο εἴ ἃ ρεγίουϊο 
ετῖς τοῖδ δὸ τηπηΐϊα, εἴ δὰ οτπαίαπι δρδοίειηηπε ργδϑοΐογα. σιπγοῦ 
δυῖεπι Ὠγρὶθαι φοὶ ποξβηῖ οἰν ϊδῖδα ἐδὲ ἤΆθογα ἀθερεγε αθδα 66 υἱσ- 
τοῖεπι οοἰεγρ ῥγοβιοπίησ εἰθθαπα ροβδοβεϊοῃδηι δ ῃΐ υἱπάϊοδηξ ὃς 
πηογάϊςυν τεϊποπῖ, Ὀδὲ 1}}1 να]ὰἜ δπἴφυς μᾶς ἀξ τε εχὶδιΐπιαπε, ἰά- 
4πε εὔτα νυἱἀεβπῖ γὰ εἰ ἔδοϊϊα οδο γί! χπδε 86 ἰϊὰ ρἰοτίοϑε υευὰϊ- 
ἴδβδηϊ. εἰ σεσγο δάνεγιυϑθ δἰπιῖ!δα πεάυς δἀπιοάθσα παπιεγο ργδθεῖδῃ- 
ἴδε ἰπ τηυγοτπι ργδεδί ἀϊο ἃς τα απἰπιεπῖο δἰ ἴοι οοἸοσαγε ποὴ δοὶ 
δβοποιίαα. δ6εἀ ᾳυδηάο δνεθηὶϊ δἱ βεγί ροῖεοῖϊ πὶ χαὶ δἀοτίπηϊοτ εἰ 
ἱπιρεῖητα ἰδοίαηϊ νυἱγτίαϊε Βηπιαπα, δαφας φοδὲ ἱπ εἰνίθυθ πυτηοσο 
Ῥδυοῖφ ἱποοῖ, οἷαὶ δα ρεσίογε ἃς ροϊεδμιίογο, οἱ δαὶ γαῖο Βαβεπὰδ 
εεἰ εἴ ποῦ οἷξγο δεςίρίεπάδ ἀειγιπιεπῖα εἰ ρετίεγεπ δε ςοπίαπιεϊίδε, 
υἱ ηδεαε πιπηϊτῖο δι ΟΣ φοῖπνδ εἴ τπτἰορίτηα δεὶ, ἰἰὰ Βαβεηάδ οεὶ δὰ 

{ 
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Βεϊϊαπα δοοοπιπιοἀδιἰδοῖπνα, ργδθβογιίτι σοτῃ Βοάϊΐα τερεγίδ δαὶ τεἰο- 4331 
τῶ εἰ τοττρεπίογηπι οἱ πιδο ἰπαγαπι βόπογὰ δὰ γρίσμα ορρυρηδέο- 
πεϑ Ἔχ υἑ δε δεἰπηα οἱ ρετγίοοιἑ εῖσηα. εἶπ! οπΐτα δεῖ Ὀγρεδ τουτί ποῸ 

, Φ88ε οἰπρομὰδε οδηθεγο, δίαι οἱ χαἷδ γορίομ ει φακοτγαὶ ἱπουγοίοοϊ- 
Βα μοδίίππι ἐχρουϊϊαπι. δίψα ορροτίππδμ, δὲ ἰοοὰ πιοπίοϑα οἰγοῦπ- 
εἰάαι, ἰτέα φαθ ἀσπὶς 115 ρτῖν δια ραγϊεῖθο ποὴ εἰγονη ἀεῖ, ἐδοφθκτα 
Βαρὶϊαίογος ῥτορίοι δα ἱβπανὶ εἰπὶ (αἴαγι, ἴαπὶ γεστο Ὧθ Βος φουίάοτῃ 
ἱξηογδηάυπι εἰ ἰδ φυογοπε ὑγραδ πιοθηίΐθαθ δαρίδα δῃηΐ, αἴσοαυθ 
πιοάο ἀγρίμπε υἱἱ ἰἴσεγς, εἴ τ τοῦτον μδθοπεραε εἰ αἰ ποὴ Βαμδω- 
ἄλυο; πογπι υογὸ Ὀγρθῖθαν σπογὶ ποι βυπὶ οἰσουπάαιὶ, ἰο Βος ἰά εις 
το ἰἴσογα. δἱ ἰκίϊασ δες υεγὰ δῖ, πον δοΐυση τπιοοπὶδν ὑτρεο 86- 
Ῥίεπάαςε ἃς τιππιεπάδε φποϊ, νεγαπὶ δἰίαση ουγαπάσπι οδὲ τὶ μαος δὰ 
ΟΥΠΔΙΠΘΏΪΩΤΙ Ὀτρὶδ οἷπὶ πιοβηϊῆοα δς ἀδοοτγα, εἰ δὰ πὰ με] ΐοοα, 
ἴστν ἃἰϊο9 ἴὰπι παπς βτοχίπι τορογίοδ, δοοοπιβοάδι δίχα ορ- 
Ῥοτίπηδ. φαοπιαυιοάστη εἶχ ἐΐό φαΐ δἀοτίαπίατ εἰ ἰανδάσηϊ, ο- 
Γδο εδὲ εχοοβίϊαγο συΐρα8 σϑο ἀφ οὐπηΐα δι δ᾽ίΐφυα Ἀδθεδοὶ δῆρε- 
τίοτα, ᾿ϊα εἰ 16 40] δἰ δὶ οδυεπὶ δἰΐα ἰαπι ἰδυεηΐ βῃπὶ, δία ἱρεὶ φυδο- 
τετα εἰ δοθισίμο οἰπάϊθ ἰηγοδιίίξαεσο ἀεβεμὶ: βδαὶ δ ἱπίμο χε οο- 
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Ὡδηΐην φηϊάοτι ἰ8 δὸὺ ἱπιῤοίστο ἴδοοσε σηὶΐ ρτδδαπηὶ ἃς ῥσδορα- 
ταῖὶ δαὶ. ᾿ 

20 42. Οὐοαυΐδιι δαΐεω οἰνίαμα χαϊάοπι πιο εἰππιάο μοῦ ἐο ΔΑ] "ἰλῖδο 
εἰ οοποεπδίοηοθ ρα ϊοδε ἀμιβαϊα, πιυτὶ γεγο ργορηβοδου οἱ 
ταγγῖδην ἴὰ ᾿οοὶφ ἰΔοποία ἀἰφξποι!: δέφαα ἰοϊεγοοριῖ οδεε ἀςρδηϊ, δεἰ- 
Ἰοεῖ δὲ το μοσιαπίτγ δὲ ἰηνίδης ἢ βοδηοα οοηνίνίδ ἰῃ ᾿ἰς ρτο- 
Ῥυκοδοῦἷ ἀρρεγοδίων δίαιιο δάογηδηίΐυγ. βίφυς μας αηίάδπι ποὺ 
τοοάο ἀϊροπουὰδ δίᾳῃς ογάϊηδπάδ ο)86 υἱδοδοϊαγ, δεά δὰ 408ε γο- 
Βπὲ ἀϊνίὶ πὶ διιγίυϊα δὲ σοπδεονδία διπὲ ἀοπιϊοἰ ΐα, εἴ δὰ 4586 δαὶ 
Δπιρ ἰρεῖπια πρδρίεἰγαῖαυπι δοϊδ] ἴα, ἐεὶς πα ἀϊόο ἴω φυΐραν δὰ ςβἰ8- 
Βγαπίασ, οοπυθηὶ ἰόοοῦπι ᾿ἀοπθυτα ΒΑΡ εγθ, ποοηας εἰ εοάθτα ἰοοο 
Ἰδιρ]α οπιμίδ δο96 ροοῖϊα, πἰδὶ ταὶ [εχ αἰΐφυδ νοὶ δἰἰφιο ογδέπὶππε 
Αρο ες τοὶ αἰϊᾳυοά αἰϊαὰ γοίας βερδγαγὶ. 1818 δαΐετα ἔπεγὶξ ἰοοῦθ 
εἰ δὰ οἰδβοϊειλάδια οἰταν ργαεϑιβπεδαν φαιΐα 1] υδ᾽γὶδ δίφτδ δπιΐ μηδ, 

80 δἰ ἈΓδδ υἱοϊπὶφ ρδγίρυδ οἰνἰἰαἰΐο ἐπῖπ8 δο νϑμηΐϊτυ9. ἀδοεὶῖ δηΐεπι μαῖς 
1οοο ἰΔ}16 ἐοτὶ εἰγτιοϊαγαηι 6826 δι δἰ εοῖαπι φοδῖε ἰὼ ΤΙ ορρδἰΐα δὰ τος 
οερίσπι οἱ ᾿ἰἴδεγαπι νοοδηϊ. ΒοΟ ρόγο δἰβφηΐβοδξ ἂν οὐ θα 
τεθυδ νυϑρδλλρυν Ραγυπι οἱ ϑοΘγι τ 6886 ὁρογίεγε, πεᾳθε φποη]ύδα 

δοτάϊάυτα αἴᾳπο {1 οταίόπι δγιϊοθι ἄεάαε ρτίεοίδην παῆιδ' αἰϊατα 
ποπαῦβπι ἰαΐειη 0 ἰγγθωσο δοϊ Οὔ ΠΟ ἈερίΓΑγΘ, πἰδὶ ἃ πιδρίοῖγα- 

ὨΡῸ9 δγοεϑεδίασ. ἕμογὶϊ δαΐδαι οἷο ἰοουδ ἰερί ἀπ ἃς τ οπιηϑῖαϑ, 91 ΘἸΙΑ τα 
δεδῦπι βγταπϑεία μἷς ἐμογίωι ἰοοαῖα, ἀξοεῖ ἐπὶ δἰίδπι μος οἰν αὶ 
ἄφουδ δἴφυο ογηδπιδαίαπι ρσγὸ δοίαι θεν 668ὲ ἀἰνίϑυπι δὸ ἀἰδποίπιη, 
εἰ ἰπῖον δο]οδοεηῖοθ φυΐάοτα τοαρίοἰγαιας δυο, ἱπῖον τοδί ται 
ὙΘΙῸ 896 868 ὙΘΥΡΆΓΣ: Ἰρορ δεγαϊθῃ δΣ Θηΐπι ργαθϑεηϊδ δῖα οουοϑ Ρο- 

ὁ εἰϊα τεγαπι ραάογοιι οἱ ἤβεγαίθμα ταϑίμιη ἐπ δα ϊπηῖδ ἱπρεπογαῖ. ἴο- 
Ταπι δυϊοτω γαγα Ὑδπαϊϊατα αἰλυὰ ἂν μος 6986 οροτῖεδξ, οἱ ϑδογδίπι 
Ροϑίϊαπι πῃ ἰοοο εἰ δὲ δῶ γδὲ {πὰς Ἢ πιαγὶ ἈΡΤΝ ἰδήδενι εἰ δὰ εδὲ 
ἤἄυδε εχ δβτγο ἱπιροτίαπίῃγ, ὑπ ἐχοὶρίοηἀδε ορροτίθπο. ἰδπὶ υϑγὸ 
ἜΡΟΝ εἰτί οι πιμ]ἰαιάο ἀἰν  ἀϊτογ ἴῃ ἐδοογάοξος δὲ ταδριδἰγδίμ, 

«οεῖ ἰτίο Ἰαἷα, πὶ φαϊροϑ φαοεγήοῖοι οσοηνίνία ἱπίϊτυγὶ δυπξ, δά δεάεδ 
Ἔδβογδς 6838 οοἰϊοςαία. τοδρἰϑἰγαϊοητι νεγο, 4πίσππαπε γεγατῃ οοπίγα- 
εἴλγαπι ἱπάϊοἱδα δὲ δοβουσπι ἱπ θη ΒοπίΡα δὲ ἴῃ ἴπ9 τοοδιοηῖραδ δὲ 
ΔἘΠΕρὰ 1115 ουτα οι μον ργαεφθοι, οὲ ργϑϑίογο δεάι ον ταϊπογῦτα 
86 δυποηδο ργδαίδοϊογτπ, οἱ δϑα! ἴὰπν πνδίοττιηι, ασοἱ γοϑ πγραπᾶδ 
Ῥτγοσύγαῦς, Βογυπι οαεοϊυπ δο ἀα] τα ἐδ ροιίας ἐγ οἰϊπῖα, ἴῃ φυΐθης 

10 οοηνϊνία ἀρίτοπϊ, δὰ ἔοτεια εἴ οομνθπίηπι αἰ φΌοιβ ΡΌΒ]ἰουπι δοά!ᾷ- 
εαἴδ εἼϑε οροτγιεὶ. [8116 δῃϊθιῃ εδὶ Ἰοςῦ8 ἴῃ 7100 γεγατα πδοδϑβαΓ ὩΓΏΙΩ 
χοδτοδίαϑ ἱμδετπϊὰ, ἐδῖ. πᾶπὶ ἴοττιπα {1υὰ φηροτγίης Ὑδοῦιμο 6986 ρ0- 
εἴπη, Β06 ὙΟΤῸ τόρτν ποοδϑϑαγὶὶ5 ἀεοιϊπαπιῦδ. δᾶ δυΐδιη 4086 δχίγα 
ΣΡ 6πὶ δυηξ, οΟΗδΕαοποι εἰ ἀδϑογι ροπεπι ἃ πορὶ9 ὀχροεϊιαπι 
ποτ τλεὶ ἀθθϑξ, 1 ἶς οπῖπ ποδριἰγδίδιν, 4609 [1 δ] σάγυπὶ οσὐδιοάεα 
ΑἸτὶ ἀρτὶ ρτγαξξεςῖοε δρραϊϊεπι, οἱ ἰοοα πρὶ ουφοάϊαε δεαηξ, δὲ γἴο}}- 
πἰίδ αδὶ ᾽πὰ δρυϊεπειν οἱ οοηνίνίδ δεὶιϊθηϊ, οοπιραγαῖα δἷπὲ περ 896 
οὶ; οἱ ργδεΐογοα ἰσπιρία ρὲῦ δέτῃπι ἠϊδιτι ηϊα, αἰΐα ἀϊΐ8 αἰδὰ Βετοῖ- 
ΡΒ: ἀεάϊοκϊα. νϑγαπι ἰοπᾷος 6556 πηπὸ ἱπ Βδγῦτω γευτεν Ἔχ ΡΠ οδιίοη δ 
ἘΡΕΪΐογε εἰ ἀϊορπίδιϊοπε δοευγαϊα βἴσυς ἀτρηϊα δ μογυδοδηξίτα οὐ. 

80 1811 δηΐπι 1:6] βεγο ἠτΓβοῖ]6 ποη δοῖ, δεὰ ἔλεγα ροϊϊαθ: πὶ δ 
μεῖς νεῦρα ἴδοεογε ορίδηξ οὶ, δὰ δυΐθιπ δυβηΐγα ἑοσίαπδθ. 4θᾶγε ἀδ 
1λ! αν ππης ρίηγα ἡΐεοτε οπαὶ εἴτ. 

13. Ἠὴ6 τρε8 δυῖεπι γεὶ ρ ]ςδς δἀτηϊπέδίγδη ἦδα ἔογπιδ, εχ φυΐ- 
Βα εἴ εχ Δαδῆρην ἐδ οἰγίϊαϊοπι 4046 Βοδῖα {πίωγα δὲ εἱ γδςῖθ 
δἀτοϊπδεγα δος οοπδίανθ οροτίεδι, ἐἰοεπ στα δοῖ. Ὅν ἰξῖταν 
ἄνο «ποῖ ἴῃ φαῖραρ ρορέέα δοὲ οτππίυτα, Βοτοίηππι ρεγίθειδο δὲ ργαθ- 
εἰδηιϊία, Βογιπη δαΐθιη ππῦτῃ ἴῃ 60 σοηϑίμεῖ οἱ ΦοΟρΡα9 δἰ βπὶσ δοῖιΐο- 
ΒΏπι. δἷξ χεςὶῶν εἴ ἐεοῖδ ρροροδβίϊαν, δἰνεαγυνη ἱη δὸ υξ ἤοπιο δοίϊοπεϑ 

30 δά βπειη ρογέποηξζοι οἱ ἐουέφεεπξες ἰηνοπὶδὲ -- βετὶ δπίων ροῖεβ υἱ 
Βαδα εἰ ἀϊϑογερϑαὶ ἰδίου 96 εἴ οουϑοβονὲ: ἱπίγάμπη δπίπὶ ϑεοροϑ 
4υΐδετα ργοροοίτπο εδἱ γϑοῖτιϑ βίαῃ 8 μοπεδίαμ, εεὰ ἴπ ἀψεπάο δὴ εὸ 
δἰρεγγαπε; ἱπιογάμπι οοπῖγα θὰ πίθων οπιπία 486 δὰ ἤπετα ρετιὶ- 
ποηξ διϑοαιπίαν, δε ἤἄποπι οἰδὶ ργοροϑπεγηπῖ τη σπι δο ραγνατο: 
δἰφυδηο 80 υἴροφαε ἰοηβε δρεγγδαὶ, υϑὶυϊὶ ἱπ δγῖθ πηβάθπαϊ. πὸπὶ 
πεᾷαθ φυδὶς εἼ66. ὁροείθαϊ σοΓραδ. δΑπηπν, γϑοὶθ ἱπέδγάσπι ἰυἀίςαοξ, 
δας δά βαδιη δὲδι ργοροεϊίνη δοσοπηπιο δία οβεϊθη δ παποίϑουη- 
ἴαγ: ἴῃ ἀΡΕυὁ δαΐεπι δὲ ἐοἰοπΉϊς παθὶ αἴταχφας ἴεπεπάδ ϑυπε, βηΐ 
εἴ δοϊίομεα δοὺ οἤεοιίομθ δὰ ἤπεπι σοπίογεπθε. οὔθηδδ ἰρίϊατ εἴ 
Βεῃς. τἱτευάϊ οἱ Ῥδδιταάίαϊ ουρί παῖς αἴΐθοϊοβ εθες ρεγερίοσῃπι 
δεῖ; ἐεἀ δἰϊ δἄτω. διϑεχαΐ ροῤεαπῆ, δἰἱΐ μὲν ζοσίπηδια χαδιάδηι δοὺξ 

ὍῈΒΕΡΌΒΕΙΟΘΑΎ. 

Ἐδίηγατα πο ροϑδαπῖ: δάἀϊπυιεηϊ εαἰπι εἰ ἐδου]ιδιίδον ἀχιβεεοδς 
ξαρρεά μαι. αἀ Ρεδε υἱνοπάσπι ορὰο δεῖ, δεὰ ἰΐδ φαΐ δηΐπο τας ἰ αν 131) 
αἴεοι δαηι, Ῥαυοίοτίθαν, 4αΐ ἀείετγῖοι, ῥἰατίθιιθ, ἰδ δαϊεπε δἰδιεῖσα 
Δ} ἰοΐο Ὀεδαϊα ἀΐπεπι Ὡοπ τοῖς φυδεγασῖ, φαδτογὶο εἷς ΟΡ τἰπεβάδα 
ἑδουϊϊδῖοπι παβϑαπῖ, χαοπΐδην δαΐθι) ργοροοίϊαπι πορὶ9 εεξ ορείπιαπ, 
τεῖ ραρ σαι δἀπηϊηἰοιγαπ δε ταϊοπεπι τηλοιο, Βδες ροῖτο θεῖ εχ 4π8 
εἰτίϊαν ορίπιο ξυβειτιαγί δίψαε αἀναϊεἰφίγατὶ ροεοῖξ, ορίλπιε τεγο ὥ- 
Υἱἵδε ἐσ δὰ δἀπιϊηἰδιγαβους γεκὶ δίφως δά ινιηἰειγαγὶ ροϑεῖὶ ἐσ 488 
ταῦχιμηα Βαδίδ ἐδεε ηυξαῖ, ααϊὰ οἷξ Ὀοαιϊ τὰ ἀο φολ] οὶ Ὀοη εοὶ ἱβπο- 
ταπάθτα. ἀἱοίπιηβ δαΐθτα οἴδια ἰπ Πρ σία ἀθ υποσῖρυδ, δἱ φηΐε εβὶ ἰΣ- 
Ῥτοτγῦν ἰἰοσαπι [γποΐωϑ, 6266 τοσποιὲς [αηοἰίοποῖι οἵ ϑῦπι υἰγίαἷθ 
Ρετίεοϊωμα, δαιπαθθ πῸπ οχ οοπάϊοϊομθ βεὰ οἰπιρίϊοἰξεν εἰ δθροϊαξο. 0 
ἐδ ρόῖγο εχ οι άϊοῖοπε ἀϊοο, 4πηδὲ ποδιϑαγίο βμπαὶ, δἰπαρ ἰοΐϊοτ, 
4πις ποπονῖο. Ἔχεπιρ] οδῦφα ἴῃ ἰυσε δοιϊϊοπίθαν ροεῆδο εἰ οδϑὰ- 
Βδιϊομαϑ ἃ νἱγίαϊο 1166 φαϊάοτα ργοβοϊδουπίατ, δεὰ ποοξεραγίδς δα βιὶ 
εἰ σφαρά Βοπεεῖς βυπὶ, 1ὰ Βαρεὺϊ πϑοθεβασίο:: εὲ δηἷπι οριαο τὸ 
τ ἶὰ τὰ 14}} ορδ εθθ96 δας Βοιοϊβὲ πεζὰς οὐνηδιί. ααδε γεσο ἴω 
Βοπογίδιϑ οἱ οορίϊε Ῥοπογαπι ἐχίεσβογαπν υὙϑτραπίωσ δοίϊοπδα, ἐδ 
δἰτο οἰ τοῦ φῶπε ρα] οΠΒεγτίτηδς δίαῃς Βοποοιἰβοῖπιδς. ᾿ΠἸπὰ δῖ αἷν- 
ἴδγαιπ, ϑηρρ]οία ἀἶοο εἰ αηἰιηδάνεγρίοποδ 'ἴπ ἥπργοθοβ, τη 8]}} σαΐπ- 
ἄδπι ςἴδεῖῖο οϑὲ, αἱ Αἰἰπ ἃ πιαϊαπι το]]δίπτ: (αἴθε νυ ογοὸ δοιΐομε οοδῖγα: 
Ῥοποτῦμα δηΐπα δῃοϊ φαδοὶ δἰγῃοίηταθ 46 τι δο δἰ θαιοηοδ δὲ ργοογεῶ- 
ἤοποϑ. ρος ἀπίειι υἱγ Βοπῦς φαϊήεπι εἰ ρϑδαρετίδίο δὲ σϑοῖρο εἰ 
4]1 15 (ογίῃπας οδϑίριυθ δάνογρὶβ βρη ]οῆγο οἱ γεοῖθ πιλ: τογηθίαδτωθη ἴῃ 19 
οοπίγδγὶῖδ δϑαιιταὰο ροδβίϊο εδὲ. ἤος οηΐα ἀεβηλίυτω δὸ ἀεείδατη εἰ 
ἐμ δ ωὴϑ 46 τιοτί θη, νἴταπι βοποπν δες ἴαΐετὰ οοἷ, 408ε οἰ παρ] 1οἾ ον 
Βοδὰ δηηΐ, βομᾶ διιῖ 1 ργοιπρὶπ δοΐθηι οδὲ εἴδδια 08 Ὡξ πεοοῦ- 
εαγίο Βοῦοδ εἰ Βοπεδῖοϑ 6896 διπιρ λοῖξετ, χυαρτγορίος Βομᾶ Ἔχίετα 
Βαβι άϊηϊς οδυδαδ οἰβοϊεηϊοθ 6486 οχί δ ἐπιδοῖ πομοΐποι, οἱ “1 φυΐδ 
οαηβάτῃ οἶαγε εἰ Βεπς οὐΐπαγα οὐπεπάϊ ἱγταθ ροϊϊα4 συαδια ἃτ διοτῦ- 
Βαῖ. εχ ἰΐδ ἰρίτωσ φαδε ἀΐοῖα δυπῖ, δ]ἴα φυρρεῖομς, δἰϊὰ ἰεζϑδι δοτΊ ρΊοΥ 
Ρτδερδτεῖ ἃς φυρρεύίιοι πδοθϑ86 δῖ. φυοοῖγοα ἰπ οοπϑϊαοπάδ οὐ- Ὁ 
Υἱϊαϊς δὰ9 γϑϑ ΟἸππίρα8 ργεοΐροθ ογᾶπιιϑ δὲ ορίαπιθδ, συδὲ σαὶ ἱπ 
Ῥοϊεϑξαϊα εἰ διθι το ἰογίπυδο: δηπὶ δηἰπὶ μώγοχι ΓΕΓΏΡΒ ἀγα δ 
ἀοιυΐπαπι ροπὶιθυ. δεὰ βοπᾶπι 6486 εἰν ἰδίετο, ποὸπ ἰδπὶ ἔοτίππδθ 
4εὰ εοἰθηϊίας δἱ σομδι ἰ τναπα δίφῃε οραδ εοΐ. διφοὶ εοὸ βοπα εἷ- 
Υἱδο εϑὲ, φαοὰ οἶνεδ, φαὶ τεὶ ρῃβίϊοες δάἀαιϊηἰγαπάεςε ἐππὲὶ ματι» 
Ρε8 εἴ οοπϑοτίεϑ, Βοπὶ εἶπὶ, ποβρίφ δυΐοιη οἶνοα οἵη γεὶ βυὨριλοδο 
δἀπιϊη! ϑιγδ οπΐβ σῃπί σοπδογίοθ, ἤοο ἰρίτατ οσοπϑἀεταπ παι εεῖ, απὸ 
θη τὶν βοπορ αὶ. πᾶπι δἱ Πετὶ ροϊδοϊ οἰ οπιπεβ οἶνει δἷηϊ υΥἱγ 

τἶ, ποη δἷηρα], ἰἴὰ ΟρΙΔΡΙ] 9 εϑὲ. βεά ποῦ ροΐθϑξ. οἴβῆδβ θη 
εἶνεϑ 6886 υἷτοϑ βοπος φδαιίξογ {Ππὰ, τς οτ πο ρείαδ, παυιβοεπο- 
48: ε886 Βούσμι. βαπὶ ροττο Ροπΐ δὲ ργοδὶ ἔδυ γοραθ. 18 δυΐοπὶ 
δδο δῃπὶ πδίωγα οοπθῃδιο ταῖῖο. οἰδηΐπα πρεοῦ ορογῖεῖ ργίπισπε 
σεγθὶ ολυσα Βοπιέποιι οἱ βοὴ αἰϊηὰ δἰ φωοὰ δηΐπιεὶ; ἀεϊυ ἂς οετῖο 
ηυοάδηι τποάο σουζογτηδίατα οἵ σοροσζα εἴ δηΐθθο. ΒΟΡ ΠΏ ἢΪΔ δυΐειθ 
δῆπί 4π86 ΠΟγ 5119 δεῖ ἃ παϊωγα 6496 ἰτί δα:. τὴοϑ Ἔπέτ εἴ σοησ86- δ 
τπῆο δ ἱπιπιηϊδηῖ. συποάδιω θηΐπὶ δπδὲ ἰη τἰζαπαῦς ραγῖετῃ ρτο- 
Ρδπθ8 πδίυγα, {πῶ σοπϑυειπάϊπα ἱπ ἀοιοτγίωϑ δοὶ ἱπ τη] 9 βεεϊοη- 
ἴατ, δἰΐδε ἱρί τον φαΐάοπι ἀπιπιδηῖδϑ τοαχῖπια ηὐἰἄοπι υἱταπε παῖωγα, 
ΒΟΉΒΏΪΪα υογο δ] υαπίαπι εἴΐδηι πνοσε εἰ οοποπείαάϊπα, ἤότοσ δηϊειο 
εἴδην ταοπθ: πος οπίωι δοϊυπι εχ οπιβῖθηϑ δέν θα σϑοοθ 
Ρτδεάιτηπι εξ. ἰραξ 'μαες οροτῖεϊ ἱπῖεσ 86 σοῃοίβεγε δὲ σοβοθᾶγα. 
χουϊΐα οηΐτα ἀρηαπὶ δοπιΐπϑα ργδεῖεσ οοπεμεϊθαϊπονη οἵ παίηγασι, γῶ- 
ἄπουν ἀυςοπὶ δεσυϊὶ, δὶ ρεγϑηδϑιπὶ εἰς ἰποτίξ δἰ θοῦ δξοῦε προ] οϑ 
6466. αἴ 6Π4]1 ὁΔὩς ἱπρεπίο φυαὶϊφαθ πβῖπγα ργαθάϊιον δ09 ειϑε ορογ- 
τεδῖ, φαὶ ἰερυτι δοτῖρεον ἐπεατὶ δἷπὲ ποσοῦ εἰ ἔοι 1166, ἀϊεεϊπεῖε 
ἐχρ]ϊοανίπηπϑ ἀπῖθδ, γα ,πππὶ ἴδ ποἰρΐϑ τοῦπαϑ οδὲ τς ἀς ἱποῦϊο- "9 
Ὥοης εἰ ἀϊδοὶρ!ῖπα οἰνίαπι ἀϊφδοταταῦδ: δία επὶπη ἀμευπι ςοῦσοθ- 
δοευο, 6]18 δυδϊεπάο. 

14, Οποπίαμπα δυΐεπι δοοϊεῖδ οπιπὶ οἰν!]ϊ9 εχ [19 χζοὶ ἱπιρετγαδὶ 
εἰ ἐδ φαΐ ὁ} ἱπιρετῖο δῃμϊ οοῃεῖαϊ, ἐγρὸ μος γίἀεπάππι δεῖ, πἴγαα 
608 40] ἱπιρεγαπὶ δὲ εο9 φαΐ βδγεῃξ ἱπιρεγῖο ἀϊϑϑίσα!]εθ δὸ ἀΐνεγθοα 
ε8866 Οροτγίεαϊ, δῃ δοϑάθῃβ ρεὲζ ὁπηῃὸ Υἱῖδο ἔειρηδ. ρεγορὶ συ πὸ ἐπίσι 
εὐἴ εχ μδο ἀϊγίϑίοτις ἀἰδοῖρὶ πᾶς σωϊοηεπι ρεπάετγο, πὶ 4α8119 Βαΐες 
φαδεριίοηἱδ ἀἰϊδιϊαςῖο [πετΐς, ταί ετα οἰνίσνα ἀϊοοῖρὶ ἴπῶδο 6266 ορογῖεδξ. 
οἱ ἰρίτατ αἰξεγὶ ἐδηΐο αἰξετὶθ δπιθοειογεῖῖ φυδπῖο ἀδο9 εἰ μετοδδ 
ιοπιίηΐδιη8 ργϑδοίαγε ὀχιοιϊπαδιοων, πὶ ργίποῖπὶ εἰδι οόγρογε ἰοπρο 



ΒῈ ΒΕΡΟΒΙΓΙΟᾺΑ ΥἹὯΙ. 

40 εϑοπξ ργοοογίογο, ἀείβαθ παΐπηο τβηβο ἐχος]σπΐοτεν, ἰϊὰ πὲ ἷπ- 
φοπέγουογθα οἵ 18 ρτοτορῖα ροδιῖα δϑϑοῖ δΟΓΏΠῚ (τὶ ἱπυρεγδηξ ῬΓΒΒ 
ὧὰ φαΐ 0} ἐτωρετίο δῃπὶ Ἔχος! δππα, ρεγερίςπηπι εδὲ ὁδἴίαν ἔοτε δετι- 
Ρογ 1106 φαΐδεπι ργδθϑιδθ δίψῃ ἰτρόγαγε, δ 09 γΈτῸ ἱπυρϑτῖο ῬΆΓΕΥΘ 
Ὀπιηΐπο. χυδπὰο δαΐοπι ΠΟΏ φεὶ Βοο ἱσνθητι ὃπὲ ματαία ἔδοϊϊε, βε- 

6 ἰϊα δυεηϊὶ 8: δἷε δογίαχ δροὰ [πάο9 βετῖ, τερβδὴ 6886 ἰδηίορεγα 
ἐμ φαΐ τὰ} δογατη ἱπιροτίο δυπὶ ρυδεσϊδηῖθϑ, πἰγαῖγαπη ργορῖεν ταοἷ- 
1Δ5 οδηθδ8 οἶγοδ Ἵσιηδϑ δι Πότ ἱπιρογαηαϊ οἴ ραγοπαϊ γἱιοϊπβοίπι εἴ 
ῬΓῸ ὁπ φυίΐίθαυς ραγῖε δἰπὶ ραγίϊοῖρδα πδοθϑϑα δῖ, πδηὶ οἱ δεαυαὶθ 
βὲῖ: δεσαυτι εϑὲ ἰάοπι οἰπι θ 08; δὲ τεὶ ρα ]οδο δἀτπαϊηἰϑῖγαη δα ἤοσς 
ΣϑΆπι, 7086 σΟπγα ἱπὸ οἷξ οοπειαϊα, τιδηετς αἀἰζβοῖ ας δος, οὐτα 18 

30 δηὶπι χοΐ «Ὁ πηρετίο δππὲ, σοπίπηςοῖϊ δαπὶ εἴ σοπβρίγαηξ οσηπθα, χαὶ 
ἴδ τοκίοῃς διπὶ ΓΕΓΌπι Βουδγοτῃ σΌΡΙ αἰ; δἰ οἱ [ἴ 4Ὸ] γετπ ΡΠ] σατα 
δαπιϊπίοἴγδηξ, τοῦ οἷπὶ πηπιογο πὸ πο8 οπιῃεδ ϑρογαγα συσδηῖ, πηππὶ 

ἰάάδαπι ΘοτΌπι εδὲ συδα βοτῖ ποῦ ροϑδπιιξ, ὙΘΓΌΠιοΠίταγ δ 4πΐπ 
ἔνι φαΐ οἰνϊϊα ργδεοππὶ αἴσπο ἱπηρογαπῆ, 119 χαὶ δῺ ἱπιροτίο δαὶ βἢ- 
ἀεοε ]ετ ἀθροδηῖ, ποπὶρ ἰπ ἐφηϊγουογβίαπι γοοϑὲ, ἀυοπιοῦο ἰρὶ ταν 
Ἦδες ἔπίπτα εἶπε, εἰ φασιποῦο τοῖ ρῃΒ]ολς δἀπιϊεἰσιγαοπὶδ οοπϑοτα 
ἵει οἷοι Γαταγ,, δοτίριοτί ἰεζτπν υἱάθπάσπι εδῖ, ἀϊσῖππι γεγο εδὲ πὰς 
ἄο τὸ δΈργδ. πδῖητα δμΐπι οἰϊροπὰϊ [μου] αῖετα ἀδαΐξ, χπᾶε ἔδοὶξ εο- 

. ΤῊπι σῃΐ δηη ἰἰάδτι ζεπογα οἱ ΠΌπη ΓΟ [109 ἴπυθηοϑ Αἰἴ08 δ6η 68; 480- 
τασι 1|109 συϊάδιι ἄδοδξ ράγεγα, μῸ8 ὙΈΓῸ ἱπιρθγαγα. πεπιὸ δυῖαπὶ 
Ῥτορῖεγ δεϊδῖθπι ρᾶγεπὸ ἱπιροτίο ἱπάϊπεοῖατ, πο4ῃς 86 τη 6] τ οτη 6486 
Ραϊεξ, ργδεεοσίπι απὶ οἷῖ μος πιῦππε υἱοί δοίη δοσερίοταβ, ὩΡὶ ἰαδῖατα 
δείδιετη διἰρογῖι. χαοάαπι ἐρίτς πιοὰο τἰἄδαὶ πηρόγατὲ σὲ Ῥδτετα 

3) πωρετίο ἀϊςου αὶ δυπξ, εξ φαοἀδτηπιοάο δἤϊ; χθᾶγε εἰ συοάαπιπιοὰο 
δδηάεπι ἀϊδοϊ ρ ποτα δὰ μίρεγε πεοθϑ86 οϑὲ, φποάδτιπιο 40 δ] ατη. πδατὰ 
εἴ αἴ ἴό φαΐ Βδδα ἱπιρογαῖαγοδ δὲ ῥτίπητπι ρα τς ἱπιροσγὶο, δἰηπὶ 
ὈΡοτίοτθ. ἱπιρογίηπι δβίοτω, 4πετυδάπιϑυπι ἴδγῆο ᾿ἰδτγὸ ἀϊοῖατα 6δὲ, 
Αἰϊαὰ εεὲ εἶπ χηὶ ἱπιρογαὶ ρταῖίδ, αἰΐη ἃ οἱπβ χηὶ ἰτορθτίο ραγεῖ. δίσῃθ 
Βογαπι 1Π|πὰ φοίάσιι ἱπερογίηπι ἀοιὶηὶ ἴῃ ϑΈγγο8 8δ6ῃ ἤεγῖϊα ἀϊοι- 
τοῦδ, ΒΟς Υ6ΓῸ ἱτηροτίητω ἴπ ΠΡ οτου. αἰ ογοπὶ δαΐθιη ποππη]]α δὸ- 
ΤΌΤ 4086 ἱπηρεγαπίοτ, ποη ἔβοϊΐθ εἴ πιππετῖδηθ, δε4 ἅπὸ. χαοεῖγοδ 
Βοπεϑῖαπι οἴΐαπι ἰανεπῖρας ἴ φηὶ ΠΡ 6. ϑαπῖ, πίη] ἰασία ἃς πιπθετα, 
4πῶε τοϊυϊοίγοττπι ρτγορτγία νυνἱάδπίατ, δἀπιϊϊϑίγαγε δἴαῃς οδῖγε: πο 

40 επὶπὶ ἴδτι μετ δὲ ἀἰογαπι ἱπῖεγ 66 βεϊΐοῃεϑθ δα μοπεβῖσπι δὲ ἵπμο- 
πεϑῖπηι, Πσηδτη ἄπ οἱ 60 ουΐπε κγαῖία ορευπίυγ. φαοπίδτι δοΐετα οἷ- 
Τὶς εἰ τοδρί εἰγαῖτ5 δὲ ορίϊποϊ υἱγὶ απ θτη υἱγζαϊεπι ε3ες ἀϊείπιας, ἐπη- 
ἄεπι ρογτὸ εἰ ρτὴυ9 οροτῖεϊ ππροτίο ράγογε δὲ ροϑίογιιϑ ἱπιρέτασο, 
Βος περοϊίητι ἔπετῖξ ἰοζαπι φοτιριοτὶ “ἰΠρεπῖοτ οαταπάππι, εἴ 4πὸ 
πιοάο υἱγὶ Ῥοπὶ ἅδης ψυϊβιιβατια οἰπατα, οἵ πα εἷξ τἱῖδε ορῆταδο 
Ῥτοροϑβίῖυδ ππί9. ἀπδο δυῖθτπι δπίπιὶ ραγῖεν ἀϊδεπεῖδς ἐππῖ; 4αλγστα 
αἰίογα ταϊϊοπο ργωθαϊϊα δδὲ ρὲῖ 66, δίξεγα ποὴ Βδρεῖ 1|ὰ ατιίάετα 
ταιΐοπεπι ρὲγ 86, 864 ταῖϊοπΐ διειαρεγατε ροϊεσῖ, δἴσις ἐδῶ 
δηΐτοΐ ρμαγίαπι υἱγίαϊθα δα9 6896 ἀϊοῖπιπϑ, εχ ψηῖραθ υἱτ Βοπτδ χυῦ- 

20 ἀδπταοάο ἀϊεϊαγ. ἴῃ πἴτα δυῖοπι ραγῖς ροῖϊϊα5 πηΐε σοηοἰοἴδέ, οἱ φιδο- 
ταῖυσ, ἰΐδ φυϊθπὶ πὶ δηϊπιοπι ἴϊὰ ραγιϊαπίατ τξ ρατετὶ ἀϊοἰπηθϑ οροτ- 
ἴεγε, Ὡοὴ δῖ οδεςΌτυτι χαοτηοάο τεϑροπάογε ἀθθδδτξ, δοιρεν δηΐπὶ 
ᾳηοά ἀεϊοτῖτ: εἰ, εἶσθε χαρά τος ]ϊτϑ οοὲ γγαῖία δοξ, δἴηπε μος δρ- 
Ῥετεῖ δἰ πα ΠΟΥ ἴπ ἴδ τορὰ9 σαδε παῖτιγα υὙαΐθοϊ δίατια ἴῃ 115 4080 δῖε 
οσηῃοίαηϊ. δὲ πδὲ ρᾶγε δηΐπιΐ γαϊΐϊουε ῥγαβάϊια δϑῖ, πιοῖῖοῦ δὰ εδὲ 
ες ποη εξ ταϊϊοπῖβ ρότγο ἄπδε δυὴξ ραγῖει, φῃοπιοάο ποὸϑ8 4υΐ- 
ἐπὶ ἀἰνϊἀθγε ςοηϑπενίπνηδ: δἰτοτα οπῖπι ἵπ Ὥρεπάο υδγοδῖυτ, αἰϊεγα 

ἴῃ σοπἰετηρίαπάο. αοηίδπι ἱρίτατ ποοδδαα δϑὲ δοῖίϊοηες δὰ δυηάετη 
τοοάυτη 6886 ἀἰνϑ86, φηεπιαήτη οάπτη δα απογῆπν Φῃηὶ δοῦοποι ἀϊνῖϑα 
ἐαπῖ, μδπς δαΐειπ βηϊην ρατίοτι [Δ ορογίεϊ 6986 ἀἰνίεαπι, φοί]ἰοδὲ οἵ 
Ἰμβαττίτι ραγια δὐΐπιὶ ρδτιϊθπι δεϊϊοπ θα οχ ρτορογίϊοπε ἱπῖεγ 86 γεεροπ- 
ἄετε ἀλοεπνδὶ εἰ ραγίῖς δηϊποὶ πιϑ οτία δοιϊοπεα οἴϊδτν τηθ]ΐοτοα 6888 
πεοεδι6 δοὶ δ ΄ῃὶΐ Ροβϑῃπὶ δοβεατΐ, Ὑδ] οτῦπϑβ γὙ6] ἀπαϑ. 86 ρετ 

30 επί ἤος οςυΐχις οἱ οριαιθοϊπιαπι, σποά δὰ ροϊΐοηάττη οϑὲ σατηποατη 
ΒΌτΩπΟπὲ ἱπ γγδᾶσ ρολίζαιν. αἀϊνῖφα ἀπίοτη οὐηπὶ γἱα οὶ ἰπ πεζο- 
ἴπτη εἰ οἰἶΐππι, ΒΕ ]]υπὶ οἰ ραοοπι. τὰπι εὐταπι τούππὶ αδα ἴῃ δοίϊο- 
πδῦλ Ὑϑηΐηπὶ δἰΐδα ϑυπὶ ποοοϑδαγίδο οἱ ὉΚ169, δἰἰδε μοπθεῖαα: ἴῃ ηυϊ- 
Ῥὼ8 εδάδπι δά βεδίυγ εἰδειϊο πεοαϑθα δδὲ δίᾳπε ἴῃ δηϊτηΐ ρδγιϊ 9 
ξατυτηηης δοῖϊϊοηΐδπθ, πεπηρς οἱ ΒΕΙ]ππὶ ρδςῖα ρταῖῖα δαϑεὶ ρίδῖπτ, πε- 
ξοιίϊατη οἵ, πδοθεβασία οἵ 0111 Βοπεριογοπι. οὕτω ἱριατ υἱἷγ πο δ- 
ταπάδς οἰνιἰατ9 Ρετίτας ἐπ [εγεηάϊε Ἰερίραν Βδες οτηπία ἱπμει ἀ6- 
Βεαῖ, εἴ εχ δηΐποὶ ραγεβα9 οἵ ἐχ δλσαπι δοιϊουΐθαν, ἴατη τααχῖτος οροτ- 
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1ε3 αὔτ ἰδζϑι ἀἰτίξοτα δὰ τοαϊοσγα αἴσθα δὰ ἤπεϑ. δα δεπισαδ ταϊὶο 
ἔπι υἱἵδϑ βεηογίθαν εἴ γόστιπὶ Ὑδυ δίδιϊαθ ἃς ἀϊδοιτο τ ἀἰπὶ 5 Δα Βὶ- 
Βεπάαδ εἴ. οροτῖδξ θηΐτω πεβοϊία φυϊδεπι οἱ 6 }1ὰ ρέγοσε ροδδε, δε 2 
τηδρὶδ ἀρίϊαγε ρδοδτ δῖχυα οἴϊαγὶ ροϑβα; δὲ γεγῃπι αυΐάδπι πθο6398- 
τίδγηπι δίψης ὉΠ] ατη ἀζεπἀδτοπε (δου Ἰαἴδιη μά οτο, θεὰ στοδρῖν Βο- 
πιεϑβίδγθ. ἰΐααπε δά ἢὸν ργοροδίϊος ἤπον δὲ ρυοτῖ, φηδπιήϊῃ ἴῃ 68 
δεῖδιε δυπέ, εἰ αἸϊδτιιπι δείδετιπν εἶνοι, ηπὶ ἱπϑιππϊοηΐβ ἱπάϊραπε, θττι- 
ἀϊεπϊ ὁπὴξ αἱ ἰΐ οὶ πιὺς οριίπιδ οπιπίπν Οταδοοτῦτῃ Γοτι ϑύδτῃ 
ῬΌΡΙ οαπι δά πιϊηϊοῖγαγ ὀχ βεϊπγαπῖιτ, εἰ ἢ Ἰδξτιτι δοτὶ ρίογθε φυὶ δὲ 
ταὶ ρυλδίϊεδο δἀπηπυϊδίταπάδο ἔογπιδ8 1 [τποττιὩϊ, ἢδ 486 δότθῖν πᾶ 
δά τερ ρυδίϊοδς δάἀπτηϊ πἰϑίταπ ἀδ8 ρεγιίπεπε ἀεοςτὶ ρείοπδιι δὴ πιοἰϊο- 
τεπὶ βδετη, πεαθς ἰερεα εἰ αἰδοὶ ρ  παῖν οἰν 88} 5 δὰ οὔνπθα υἱγίοϊοϑ 
τερεγίαπτατ τοῖα} 1296, φεὰ ἱπερῖα ἂς διοιϊὰς δὰ 886 χυδθ αἱ ἰνδτῖ 10 
δρεδοίδτω ῥσδθ δὲ (εγαηῖ, εἴ 4π86 δά ορεϑ διῃρ βοῦπάα9 ᾿πρετίδ]ας 
ἰηϊοδῖα οδιϊπεηάα υἱἀ οπῖατ δεςοπιπιοἀαϊΐοτοδβ, ἀδογγαγαωϊ δἰ τη 16 
δυΐοπι βἴψιιο ᾿ἱ, φυίάαπι εχ [15 χιιΐ ροδεογῖπθ δογίρβετυηξ ἰᾷεπι ρτο- 
παηίδγιηῖ, πᾶσι 1, κοεἀδετηοπίοτοπι τοὶ ρῸθ]ῖςδὲ δάἀπεϊπὶοἴγαυ ἀδα 
ταϊϊοπεπι Ἰδπιαπῆες βμδπὶ ἰερτπὶ δογρίοτὶ ργοροιίξατν δάποϊγαπειν, 
7.8 Ἰεξζοθ σπιπεϑ δὰ ρτγίποϊραίππι οὐιϊπεπάπηι τογαρθατια ροϊϊεη- 
τη εἴ δά Ρ6]]πὶ ἀϊγοχὶτ; 4τιδα οὔτι ταιοπο ἴαςϊϊε σοαγροΐ ἃς τοῖς} 

Ροιϑαπξ, ἴππι. τὸ οἵ ἔβοῖΐο πορεγγιπις σοηνίεῖα ϑπηϊ, πᾶπὶ αποιηδά- 
τοοάππι ῥ]οτίαπε τηοτίδ δ ἰοηρε ἰαΐεαπα ἀοπιϊπατὶ (οτιπυδῖμτη 6688 
Ῥυΐδπε, ατὶα ἧϊης ταῦθα ΓΕΤΌΙ δδοῦῃ ἄδγοτη βαρ αι δίοτ ἔασι ταν, 
δἷς εἰ ΤΆΪΡτο, οἵ πυαυΐδαμο δογῦτω φὰὶ ἐφ 1, ας εὐδοπιοη! γον ταὶ 20 
ῬυΡ] οδα δάποϊπἰϑίγαπ δε γαϊΐοπο δου ρδβεγτοῖ, δόγιτα ἰερητα βοτῖρῖο- 
Τοῖι ργορίογεα υἱάεπίωυγ 6886 δάἀπιίγδτι, χαῖδ αϑοϊθυλ ἱπ ἰδοῦ εἰ 
ἶπ ΡοτοΌ}18 Θχογοϊ δ Ὲ10 εἶδ ἱπιρογίαπι ἴῃ το] ο 8 ΡῬΟρΌΪοδ οοπο αν 
δἴψυς ἰαάἀίοσαν!!. δἰχαὶ ρεγορίσπυπι 6δὲ, φυδηἀοχαυίΐάεπι, ππας 1,86 6- 
ἀδειποηῖ ἀδοίδγτπὶ ρῥτιηςϊραῖιν οδεΐπογα δῖηπε ὑπ ρεταγα, ποαῦς 
608 6886 Βδοῖοβ πόαιδ ἰδζαπι δογίρίογοπι Βοηστα. ρῥτγιεΐεγοα υοτὸ 
δος τ ἀϊἰοαϊηπι εεξ, δοὸ9 ἴη ἰερίρυδ ρετπιαπθηῖον, ἠηΐα τὰ οδεϊδηῖς 
4πὸ ταἰίπτι ἤϑάοπι ἰερί)α8 πὲθγεπῖητ, ποποϑῖδο υἱἕρθ [γασΐπτη ρδγ- 
ἀϊάϊ85ε. πὸ ἀς ῥτίποὶρδῖπ φυϊάοτη εἴ ἱππρετίο τεοῖα ϑεπυπε, φποᾶ 
δἴυπι Ἰερίε δου ρίογει τπδρτιὶ ἔδοογο υἱοὶ ορογῖεγε. ἱπιρδγίαπη δηΐπε 
ἷμ ρόγος Β6τ} ἱπιρετγῖο ἰοϊπείοσος ἀοπιίπαῖτθ μοπεεῦτϑ πιὸ ρίθαθ 
οὕπὶ νἱγίθξε οοπὶπποίατω εαἴ. ρτδεῖδγεδ ΠῸ 60 αἴνὝῖαβ Βεδδῖὰ οχὶδὶΐ- 30 

. Ὥδπάα εἴ, πέσης ἰσξυτ δεγιρῖοτ ἰσοῖτορ ἰαπάδηάπηϑ εξ, φαοὰ εἶνεα 
δὰ ἱπιροτίατη ἱπ βηϊίπιος οςςυρδηάηπι ἐχετγοθετιῖ. δες δπῖπι τᾷ 
δπσα ἀεἰγτα επίαπι δίζοττιθξ, δε χαογεῖου δηΐπὶ δοἤοοῖ πξ, χαϊοπησῃς 
εἰν ροεβεῖ, δ οοπδιὶ ἀθρεγεὶ ρ᾽π8 ἀπτὸ ρό8ϑ96 ἡπᾶτη ἰοῖδ εἰνϊδν 
δυδεχῆς οἰ τδιὶ δεγνυϊϊηϊε ὀρργθδθδα ἱπροταγδ, αοὰ 1, δοεάδειηοπῖξ 
οτἰ πιϊηὶ ἀδαὶ Ῥδυδδηΐδε τερί, ψπδηιυ 8 ἴπ ἴδ 8110 ΠΟΠοτῖδ ἃς ἀἰρηῖ- 
τεῖϊ9 ταάη οΟἸ]οοαῖπθ οδϑοῖ. πος ᾿ρίδυτ δα οἴυίϊοτη βοοϊεἰδίετι ἃς- 
φογηποῖδιδ οϑὲ 1815 η}} γδῆο 18] 1δχτα ἰοχ, ποὲ πὶ }]ϑ, πος Ὑοτὰ, ἄ6- 
Βεῖ εὐήτη Ἰοζατη τσιρῖοῦ φαδὲ οἷπὶ ξαάετα εἴ ρυϊγδιίτα δὲ ρη σε ὁ 
πἶτοα, ἰῃ δηΐπεῖς Βοτηίηυτη ἱπρούδγαγα δῖαν ἔπϑογοτα; ΠΕαῸπΕ οἶνοδϑ 'π 
τεὶ τα ιατῖ εἴπ ἀϊο δὰ ῥτλβα οροτῖεϊ Ἵχϑυςδγῖ, πὶ 608 οἱ δηηΐϊ ἰῃ- 
ἀϊκηὶ Ξετυϊιπες ἰῃ ϑετυ ποῖετα τοάϊραπε, δοὰ ρτίπρατα αἂλ ἱροὶ φαϊάοτη 
πὸ αἰϊΐ ἑεγνυΐδηι, ἀείπάε οἱ ρτίποϊραῖππι χυδεγαηξ, βοτὰ αΐ φ}13}} 
ππροτὶσ δηξ ΕΠ ατῖ8, ποτ ᾿πϊαεῖδς ἴῃ οπιοδ8 ἀοπιϊπαϊίοπϊε οαῦδα; 
Ῥοβίγεπιο ϊ ἀοτοϊ πο ἸοΓ πὶ δος σοὶ δεγυϊζαῖο ἀἰρηΐ δας. ᾿όβπτο δοτὶρ- 
τοτὶ δηΐετ ππδίοτοιν ΟρΟγδπ σό88 ἀδηζατη τῇ ἰεξ68 οἱ σὰς χδε δὰ 
γε Β ΕΠ ΠἸςδ6 ρετιίποπὶ οἱ σεἴογων οἵδ εἴ ραᾳςῖθ οδιϑα ἰπβεϊπαῖ δὸ ἀθ- 
δουραῖ, ποῦ ξεῖν τορι πποπίο δυπὶ ἐΐ φᾶς ἀἰοίπιας, ἐδ πὰς δυσί. 
ἰεγαεαπα δπΐαὶ οχ ἐδ ΠΡ α8᾽ οἰν τι 5 ταπιΐδρεγ φαϊάοπι, ἀππὶ Βε]- 
Ὧτη ξεΓΌΠΈ, δαΐγδα δππῖ, Ῥο Δ 6 αὐΐοτι ἀπρεγὶο δὲ ρτγὶποὶρδῖα οοοῖ- 
ἄσαι, πίϊοτεπι δηΐκα δὲ βρ᾽ επάοτοτη ϑπστα ἴῃ ρδος ἀδρεγάθπης, ἰποῖδτ 
{εττῖ; συΐπα τοῖ ἰοζαπι 80 ΠἼΡΊΟΥ συ]ρδπι σαεπεξ, φαΐ πος δο8 πο ἀο- 
ςαϊϊ πὶ οἴϊατί Ροϑβείηϊ. 1 

15. Οποπίαπι απΐετη ἰἄοτη ἤπὶ8 ργοροϑος υἱδεῖατ 6886 διοτηῖ- 
πίδηβ εἰ ρτὶ γαϊϊπι εἴ ρΌΒ]Ιος, δυπάσπχις στο ΟρΡτπισ δἴσαο ορίϊ- 
τοῦς τεῖ ρυΒ]οας δάἀπιϊπἰδἴγαπ δα γδιλοπὶ τεγτη πο πὶ σοι δ[ τζατη 6888 
πεῦεδε δεὶ, Ρεγδρί συ υτα δὲ Υἰγίπιος δὰ οἴϊητη ρεγάπειῖει σπρρεῖεγο 
ΟΡοτίετε. δηΐβ δοΐπι δδὲ, τ δᾶθρε ἀϊςίπτη οὐῖ, ρᾶχ Ῥεῖ, οἴϊατι 86- 
κοιϊ, τπ1ἐς δουΐεπι δαπὶ δά οἴϊηπι εἰ Υἱΐδτη ἰοὺ οο ἀοξεηάατα υἱγῖα- 
ἴεν δὲ 686 πθδετιπι Ὀρτι8 τιπηπ ας ἴῃ Οἵο γογ τ, δὲ 686 (π86 ἱπ πε- 
Κοιλῖο Τηῦπογο 800 ππρηηῖοτ. πιτι]ϊλε απΐτι ταϑ Πα δϑϑατίδα δῆρρε- 
ἴδληϊ ὁροτῖεῖ, πὲ χφυΐ9 οὔτ ροοοῖξ. ηοεῖγοι εἰν ἰαῖδμι ΠΥ ΘΩΣ 6068 

Ἀτγττγ2 
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30 ᾿διαιρεγαηῖοπὶ οἱ (οτίοτη εἰ ἰδδογαπι ἰοϊογαπίεπι ας ρογίεγεηΐοτσι. Ὡδτα 
πὶ εδὲ ἐπ ῥγουογθῖο, ποη εϑὲ οἰϊαπι δογυὶδι ἂὲ φαΐ (οὐετοῦ μεν συϊηπι 
δἀϊτε ποπ ροκδυπὶ, εὐτηπι αυὶ Ἰηναάυπι δεγυὶ δυπῖ. [οτιϊταάϊας ἰεὶ- 
ἴον εἰ ἰαβόγαπι ᾿οϊεγαπιῖδ οροϑ δϑὲ ἴῃ οοουραιίοπς εἰ περοῖῖο, ρἈΐ- 
Ἰοϑορἢΐα δὐῖεπιὶ ἰπ οἷο δἱ φαϊεῖδβ, ἐεπιρεγαπιϊᾶ τάγο δἱ ᾿πϑ 11 {18 ᾿π Ὀῖγο- 
40ε ει ροτγα, δεὰ τηαρὶϑ ἰᾶιπδπ 'π ρᾳς6 ὁΐ οἵδο : πατὰ Β6 Ἰυπ φυΐά 6πὶ 
ἰαϑῖοϑ εἰ ἰδιηρειαᾶπῖδε 6886 σορίϊ, τεγὰπι γ6ΓῸ δεοππάδγαπι ἰγϑηφαὶ!- 
Ἰϊταν ἂς ἰῃσαπάϊϊ85 οἴϊππηας οὐπὶ ρᾶσα σοπ ποίαν Ροἰυϊαπῖοο οἱ 

σοπισπα]ΐοσον γεάαὶὶ ροιίιδ. ται ῆα ἰφίταγ ἰυφεμ εἶα τα] ϊαφὺθ ᾿θρε- 
30 τδηϊία [ὁ ορυϑ οϑδὲ 4 ορτίπια γαπὶ ξεγεγο υἱάεηΐυτ, φαΐφαα τε ρη8 

οπιοϊθαϑ φιδ6 Τοτπδίδο Πρ οπίογ ρει Γαυπίοτγ: υἱ δἰαυϊ δαπὶ, 4 επι- 
δἀπιοάυπι ἔδρα ]απίωγ ροοῖδθ, ἱπ ἰῃϑ0}18 (οὐταπαῖίδ: μὲ δηΐπν ἰδηῖο 
ταδρὶ5 ρΕἰοϑορ ΐδιπ εἰ τεπιρογανιΐαπι οἰ ἰαϑιΠΠἰᾶπὶ γεχοϊγεηῖ, φαθηῖο 
τοδὶ ἴῃ Ἰδίϊαπι γογυῃ οορὶδ οἱ ᾿ἰΒεγίδῖο οἰἶοδα υἱσυηῖ, 4υδιπο τε 
ἰξίταν ἐαπὶ φυὰθ ᾿εαῖὰ δὲ βοπῃὰ ἰθϊυγα δὲ οἰνίταῖοπι Ἦΐ5 υἱτῖπάθα8 
οροτίεαὶ ε99εὲ ρτγαδάϊϊαπι, 'π ργοπιρῖι δδῖ, πᾶπὶ οὐ ἴυγρε δὶΣ ΠΟῊ 
Ροϑ8ε Βοπῖδ υἱὲ, ἔπι πῖα]το τα γρὶαϑ 6δὲ ἰὴ οἴϊοεα υἷα ποῦ ροϑ46 υἱΐ, 
ἐεἀ οεουραῖορ φυΐάεπι εἰ ΒΕ ᾿απὶ ρεγεπῖοϑ 66 ργάεθεγθ υἶγοα Βοποϑ, 
Ῥᾶρεπι δρίἰδῖεδ γεγο εἰ οἷο ἀϊ[Πυδοῖε 8. πιαποὶρίοτιπι 9ἰιι1}69. 6486. 
4ιαρτορῖεν ποῆ 400 πιοο [μαςεἀλοιηοοϊί, οο]εγα Ὑἰγίυϊοτι οροτιεῖ. 
δοη δυΐπὶ ἢ} Δ ἃ]119 μας γαιϊίοπε ἀἰ[(ϑττιπῖ, πεφαθ αἰ 8 60 δαπὶ ἐχ- 

ὁ οεἰϊεπτίοτεα, φαοά ποη δδάθιπ αἴφις ἂἰ τὶ πιαχίταα Βομοτινη 6686 ρη- 
ἵει, δεά ροιϊΐυδ φιοὰ Βαος αἰΐφαδ υἱγίαϊς ρανγαγὶ δχιϑιίπιθπῖ. αυο- 
πιΐδι δἰιΐαπιὶ πιδίογα μᾶρο 6586 βοῦδ χυδηῦ δε] ]ϊς8, πιε]  πϑ4ι6. 6896 
Ἀαἷδ (γαἱ φυαπι υἱγια τα, εἰ δος 8588 ρ6Γ 86 ὀχροῖδθηα ρεγαρί ΠΏ 
ἐϑῖ, ᾳφποπιοάο εἰ φυΐϊδυ5 νἱῖϑ δὰ δὰ ρεγυθηϊγὶ ροϑϑὶϊ γἰἀδηάυπι., ᾿ὰσ 
ἐκίτασ ραγιϊοπα δυρτγα αϑί δαπλις, αἱ ἀϊσδγεπνις παῖυτγα οοπϑιδιιαϊη δ 
ταϊΐοης ἰΐδ φυὶ γἱγὶ Βοηὶ [υτυτί θα Ορῃ8 6586. αἴηῃμ!α εχ Βἰϑ5 {πἰθῃ9, 
4.4]ϊ ἱπρεηΐο φηλ]ῖνα παΐαγα ργαεήϊιος 6826 οροτγίοαϊ, ἀπῖεα ἀεβηϊ- 
ἴππι εἰ οσοπειταϊαπι δῖ, ταϑίαὶ πὶ υἱἀδαπηὰς υἴγυιπ γαϊΐοπς ρα 

10 δγῃ ἀϊθη αὶ εἰπε, ἂὰ σουϑυεῖϊαάἀϊπα δὲ πιοτίμαθ. δες επῖπι οροτίεϊ ἰῃ- 
ἴεν 86 οοποίπεγε οοποδιῃῖα οριίπιο: βαεὶ δπῖπὶ ροϊαϑὲ οξ εἴ γαϊῖο αἷ!- 
οὐϊῃδ ΔΌ οριίμιο ἔπε ροσὶῖο οἱ ἄχο ἀϑεγτγαγῖιϊ, εἰ οἰ τ }}} οοπϑυ ει η6 
εἷξ «ἀιιοαῖαα. ῥδγορίουυπι ἰρίτατ ργποτι ἤος φυϊάεια εδὶ, φαεπιδά- 
ταοάσαι ἴῃ ἃ]118, αἷς δὲ ἐπ ἤδο γὰ ογίαπι 8 ργϊποίρίο ᾿πιτππτὸ σᾶρετγε, 
εἰ παῖ Δ} αἰΐφιιο ρεϊποὶρῖο παδοῖ, φυοὰ ἰρϑινπὶ αἰΐις βπἰο οοῖ. αἱ 

» 

ταῖϊο εἰ πιὲπδ ποβὶϑ δυπὶ παίατδα βηῖβ8. παῖε δὰ ἢα9 οροτγίεὶ ογίυσω ᾿ 
ποϑιτὶ εἰ οοπευεϊυάὶ ἰδ πιεαἀ ἐδιϊουεπι αἴης ἐχϑγοϊιδιίοη ἐπὶ ρᾶγαγα. 
ἀεῖπάς φυεπιδάπιοάιπι ἀπίπα5 εἰ σογρὺ8 ἀμ ϑυπὲ, 9ἷς εἴ δοϊμταὶ ἀνθ 
6886 ρᾶγῖοϑ υἱάδηιϑ, ὕπᾶτῃ γαϊοπὶβ ἀχροτγίοπι, Αἰεγᾶμη ταιϊοπὶδ ρᾶγ- 

40 τἰοῖρεπι; εἰ ἄυοα Βαγυπι ραγίϊατα ΒΔΡιϊα8, φιογαπι αἰῖαγ ἀρρεοιϊαϑ, 
αἰϊεγ εοὲ πιδῆϑ. αἴ δυΐεπι ΘΟΓραϑ δηΐτηο οτρίπε ργίαϑ οϑὲ, εἷς εἴ ρᾶγὲ 
δπίπιὶ γαιίοπὶϑ Ἔἐχροῦϑ ρᾶγία γαϊουΐβ ραγιϊεῖρα ργιοι εξ, ἰἰσεὶ δαΐετα 
δος φποᾳας Πίπς ἱπεεὶ ἴρεγα, φυοά δηΐμη φυίάαπι ἀγάοῦ δ Ἔἐχοᾶῃ- 
ἀεδοεμιία εἰ γοϊπηΐας εἰ ργαδίεγθα ςυρί ἀἰ189 ἴῃ ρῃστίς δἰατίπι ἴῃ ἰα- 
ὅεια δὐϊεῖς ᾿ποϑὶ, γδιϊοοίμαῖο γεγο δὲ πιθῃ8 δείδια Ῥγορτθϑϑβ ἱππδβοὶ 
401εξ παΐυγα. φυοοῖγοα ργίπηιπι υϊάθπὶ σοτγροτῖὶβ σΏΓΑ δηΐπνὶ σα] το- 
τῶτι πεοδϑϑᾶγιο ἀθθεὶ δηϊεῖγα, ἀείπάε ργοχίτας ἃρρειἰοηΐθ, τπϑη 9 
οδῦϑα ἴδηεπ, οὐγα ΒαΡεηα οὶ; δηϊπιὶ ργαϊῖία σοτγροτίφ. 

30 16. δὲ ἰρίίατ ἀν ἱπιτῖο υνἱάθη ἀυπὶ δδὶ Ἰοραπι δοτὶριοτὶ αἱ ορτίπια 
Βαπὶ εογίσα φυὶ ἀἰππῖαγ οούρογα, ρυῖπιο αἰῖσας ἰοοο δἀπίθεπάα ἴῃ 
σοπίπη ρθη ἀ 8 τηᾶγῖ8 οἱ ἰδ ηδα δι σήμυν Δ ἰγαπεῖα ε8ῖ, 4πο ἴδπι- 
Ῥοτε εἰ 404168 ἰπῖογ 86 πιαίτπιοηΐο οοπίπηρὶ ορογῖεαξ. ἄορ εῖ δυΐοτι 
ἂς μᾶς δβοοϊοιαῖα ἰδξ68 ἔειτε, ϑρθοϊαῖο δὲ αἴγοχια δογᾶπι ἱρδοσῦμι εἰ 
Υἱΐας ἰεπηρογο, πὶ δεϊδιρυ9 δὰ εαηάδπι ὁρρογίιπίϊδίαπι τδταροτῖθ 
σοηγεπίδηϊ εἴ ΘΟΠΟΙΓΓΔΩ; ΠΕ4π6 Υἱγο δἱ ροϊοεϊδιος ἀἰϑογερθηῖ, υἱ 
σἷγ φυΐάοιι ρίρπεγα ροδεὶῖ, διπλᾶ ἤοὰ ροϑαὶῖ, δὺς ἰδπιΐπα ροϑβοῖς, υἱἷγ 
ποῃ ρουϑἰϊ: ἤδθς δηΐα ἀἰδοοταϊδϑ ἵπίοῦ 609 ρατίυπι εἰ ἀϊϑϑευδίοη 5. 
δεουηάο ἰοοο δρεοϊαηάα εϑὶ Α]ΐοτιιπ φυοοςα9ῖο. οροτῖοξ εηΐπι παι 6 
τἰπιΐδ Α]Ϊο 5. ρᾶγεπιῖθαβ δείδια ροβϊετγίοτεβ 6686 (πᾶπι οἱ Ρατθηΐθα παῖα 
εἰδυάίοτοβ πυΐΐαπι Βδα δ ἤοῖ! εὐΐ (γαςιαπι ἃ Αἰ 19. νἱοἰδϑὴπη ρεγοίρογα 

4335 οϑϑαμῖ, δἷς ἈΠῚ ἃ ραγοπηθης π]]ὰ γα ἰαναγὶ δὶ δα δ] οναγί φυδαπὶ), 
δεη.6 Ὠἰπιὶθ ργορὲ δὰ ραγθαμιιη δεϊδίθπι ἀσοεάεγε. πιυϊεα οπίτα ἴα 

. ὅλας τε ἱπδδὲ ἱποοπιπιοάα: πδπὶ δὲ πηίηογ δδὲ Ἔγρὰ ἴβ[65. ἈΠ] ογατν 
Ὑγθοῦη ἀϊδ ἵϑηφυδιη Δ6404]68, οἱ εχ δϑιδιυπι Ρτορίπαυϊϊαῖε ἰη δά- 
ταϊπιδιγαϊΐοης ταὶ απ! Πἰαγὶβ χα εγθίδθ δὲ ογι πηναιοπεδ ργοβοίϑοὶ δο- 
εμέ, Ροεῖγοιθο ἀπάς ἱπίτϊο ἢὰς ἀδργαϑϑὶ δυπιαθ, νἱἀθπάαπι οὶ [6- 
ξσπι εοτἰριοτὶ αἱ οογρογὰ δογυμι πὶ ργοογοδηῖογ δἷηξ δὰ εἰυς τὸ- 

ΡῈΚΠΕΡΌΒΙΤΙΟᾺΑ ΥἹἱ]. 

λαπελξεπι ἀρροϑίία. ἤδθο ἰρίτατ ἴδετθ ϑυμϑία τπιὰ ἀπ κοπα σπτασαα 
ςοπεϊπεπίωγ. φυοπίαπι δπίπι ργοςγεαίίοπις ἢηπΐβ ἀεβπίτυδ δὶ ττᾶϑ 
αυΐάεπι ἀἃ δυϊηιπαπι ἀππογοια ϑεριυδρίηΐα παμδγας αἰτἰτναε, Γεμαϊηΐφ 
σέγο φυϊηφυδρίπια, οροτγίεϊ οοπίιραϊιοπὶα ρτιποίρίαπι, φυοὰ δὰ εο- 19 
τὰτα δείδιειπ διιϊπεὶ, δὰ ἤδες ἰετηροια σοποῦγγογθ. δϑὲ δαΐδων δάο- 
Ἰεδοεηϊαίογυπι οορυϊαιῖο οἱ σοπίμης το δὰ [ἰΒεγογατι ργοογθαιοποα 
ἱπερία: πᾶτπι 'π οπιηΐθυϑ απἰπιδηιρυϑ δὰ ο] ἐδεεπιίοτ [ει ἱπιρετίεςά 
φυνῖ, εὲ [ἐπεΐπαε δά πτογ ροιίι5 αυδνα πηδι ἐϑ, εἰ Ὀγενὶ ςογροτγὶς βξατα. 
4παγα περεϑϑαγίο μος ἰάδπι οἰίαπι ἰῃ ποιηϊηί θυ ἐτθηὶξ. εαἱ τεῖ μος 
δΓξυπιοπῖο ε9ῖ, φαοά ηπὶρυϑοῦπααθ ἰη οἰν δια. ἢος ἴῃ τῆοτγο Ρὸ- 
δἰϊιιπι δὲ υἱ δὐοϊεϑοθηῖθθ ουπὶ ρθε} 18 δἀοϊ εδοοπιυϊς πιαϊγι πιοπῖο 
ἰαηβαπίοτ, ἱπιρεγίεοιϊδ δἰ Ῥσγευῖθαθ οογροτγίθυϑ Ρτδεάϊι δβαπι. Ργδε- 
ἴεγθα ρυε αν δἀοϊεϑοδπιιΐαα οἱ πιαρὶβ Ἰαβοόγδηὶ ἵἰπ ραγῖαι εἴ ρίαγεθ 
ἰπίθγθυπε, φυαργορίοῦ σοπδι]ϊο ἃ Ττοθζθηῖβ ογαοαϊο τεδρομσπε 
εἰ9 6988 4υϊάαπι ἀϊοσυπε, 1118 ἱποοπηποάα ἰΐδ ἀοοίάοτ ργορῖεσ ἴδίοπε Ὁ 
οδίϑδιη, ρεγίπάθ φηαϑὶ πιιὶτδα πηη]ΐεγος ἰηϊογίγοπε αηἰα ἰμπίογοθ δὲ 
ταϊπογοϑ παῖα ἰπ τιδιγπηουΐα πη, ΠΟ] οραγαπίοτ, ποη χφυοὰ ἔτιιςξα9 ἀπῖδ 
ἴεπιρα9 οΟἸ]ξεγεπίατ. ρῥτγαεΐδγεα γεγο οἱ δὰ ἱδπερετγαητίατι δάϊανεξ 
εἰοοᾶγε ραυΐο δείαις ργαηάϊογει: υἱάδπίαγ απὶπὶ 6886 ἰπιθτηρεγθα- 
τίοτγεϑ ἃς ᾿ἰιἀϊηοϑίοτεδ δας 4ις ναὶ ἀε ρι]ϊαα τερὺ Ν' ΘΌοΓοΙς π888 
ϑαπῖ. ἴωπι τηϑϑου!ογαιὰ σογροτίθυϑ πόσο γίἀεῖοτ δὰ ἰσογειπδηΐατα, 
δἱ αὐδιαο οογροτα ογεβϑοθπῖθ γερῃ9 Ὑ Ἔπογοὶβ ἀδπὶ οροόγαμι: Βαϊαδ εἰπε 
ἴεπιρὰ8 φηοάάδιη οὁῖ ἀδβηΐίυπι, ἐχῖγα φυοὰ εργεάίεπθ ποη δορί, 
δυξεϑοαῖ, φυαρτγορῖετ ἰεπιῖηας υϊάθπν ἄππὸ δεϊδιϊϑ οἰγεῖϊον ἀποάε- 
υἱοδδίπιο σοην δὶ ἴῃ πηαιγιπιοπίμπτι σοἰ οοῶγο, τπᾶγοδ γ6ΓῸ 8ΠΏΟ οἶγ- 
εἴταν τιϊοαδίπιο ϑεριίπιο παρε ΔΙ Πμαγο. παιῦφας μος ἴεπιροτα ἔαοϊδ Θ 
οοπἰαποιΐο οἱ σοτγοθόγαι9 βογεαι θυϑαμι ἃς υἱβοηῖ θα σογροτῖθα, 
τὶς ορροτγίυπα, εἴ δὰ ργοογεδιοπὶβ Σρογογττι ρϑῦφατα ἃς γεφαίετι 
τοιηραδῖνο ἰπ δοάοπι Ἰοπιρογα αἰγίϑηαθε σοπουττοῖ. ργαθίογθα γεγο 
δυσροϑϑῖο ἰΠΡεγογαπι εἰ ραγεπέθυ5 εἰ ΠΡ οτῖς οτῖϊ ορροτίππα, μἷ φυῖ- 
ἄεπι ἰπδυπῖς δεῖ γόθοτγε ἃς Υἱξογε, δὶ δίδιϊπι ργὸ γαϊΐοπα τδπιρο- 
τίς παῖϊ Γποτίπε, {19 γεγο δεῖαϊε ἰὰπὶ ἀεογερίία οἱ δὰ βπϑῦπι δεϊδε 
ξερτυδρεσίπιυπι ργαδοὶριδῖα, ἄὰ οοπίαρίο ἰρίϊγ, 400 ἴδπιροτγα δὲ 
σοποϊϊίδηά απ, ἀϊοῖαπι θεῖ. δῃπὶ δυϊοπι ἰοτηροτγε 60 ἰεπάθπ εδὲ φυο 
εἰἴδλαν ππῆς πἴαπίων πιὰ], Ἰάφυα ρα ]οἤγα ἃς ργαδοίαγε, Βγαπια δαὶς 
ςοηρτγεϑδίοηὶ ἰδοίεπάδε ργαεβηίδ. οροτιδϊ ἰρίταγ εἰΐδπ; δος δά [ἷ- 
Ῥετγογατα ργοογθαιίοπεπι δὰ ἰδπὶ σορποόβοῦγε, δἰ 4πλ6 ἃ πιεάϊοΐ5 ἀἰ- 
φαπίητ εἰ 4086 ἃ Ρἢγεῖϊοῖδ, πϑῖὰ εἴ τιδάϊοὶ φαὶρος ροὐεοϊπιππι ἴετα- 
Ρονίθαβ σογρογα οριϊπιε εἰπὶ αἰΐεςία, δδιΐς δοουγαϊ Ἂεχρὶϊοαπῖς εἰ Σ 
ΡἈγϑοὶ οὔπι ἀ6 υδηιτ9 οορίοδα ἀΐερηΐϊαηῖ, ἰὰθπὶ υδηῖος ἀαηί οπαγεῖ 
διδίγα! ἱθη8 δηϊεροπαιξ. δεὰ φυοπιοάο αἰίεοιί9 ραγδοίσσα οοτροτγὶ- 
Βὰ59 ρ]υγίπιιπι ἱπνοηϊογ ααὶ ργοογεδηίωγ, ἴῃ ἰΐ φυϊάοτα σᾶς ἄε 
Ρυδτογαπι ἱπδιεπιίοπε ἀϊοαπίθγ, διιεπιία9 εἰ δοουταης ἐπὶ ἀἶορα- 
Ἰδηάστα. Ὡσπς δηΐεπι 88 115 οτῖξ δἀσταργαῖδ συδάδτν ἔοττηα ἀΐςογα. 
πᾶτε Ὠδ406 δι ἰεἰαγαπι Βαθιῖυ8 δὰ Βοπδπι σογροτῖβ ςοπϑιτπιϊοπ θα 
Εἶν! δοοΐεῖαιὶ οοητοπιεδῖαπὶ πος δὰ Βοπδπι υαϊδϊυ ἀΐϊπετα τὸς δὰ 
Ρτοογεϑαιίοπεπι Πρ εγογαπι πἰ1}18 68ὲ, ὩΘ486 ἰδ φηΐ τειπεάίις δ ουτα- 
Βοπίροδ ερεῖ, φυίηας να]άς ἰαθοτγίοδῃϑ εἰ ταογρὶς Ἄχεγοιῃ8 δὲ, δά 
4ηΐ ἱπῖον Βο8 ἱπιεγίεοϊυ δῖ, μιδρίϊη ἱξίτυγ οοτροτίθ 6ε96 οροτίεῖ ͵5- 
Βοτῖθπϑ ρεγίδγεμϊ ἀυγαῖο δἰφας δοϑυθίαδοϊο, δε διϑυείλοϊο [8θο- 
τῖρος ποπ υἱοϊ δηιῖ9, ἄσφὰς δὰ ὑπο ἰαθόγοι ἐχεγοϊδῖο, φεταδά- ιὸ 
ταοάτιτ δι ἢ] εἴαγι πὶ δεῖ, δε δὰ μοιπείπαπι ᾿ἰΒαγογητ δοίίοπθα, δῖφας 
Ἰαθο δὰ υἶγοϑ δἰ πη ἰοῦ οἱ δὰ πιι]ίοεγοβ ρεγιίπεηξ, οροτγιεῖ δαΐεαι εἰ 
χοῦ δι 8 ργδερυδηῖδα 86ὺ βγαυΐά88 δι ογυτι σοΥροστιτα οὔγατα ΠδΡετα, 
τὸ ἀεοίϊας 56 ἀδάδπε παι ΔἸ ἰπιδπῖο αἰδηξησ πἰπιὶθ ἰοπαὶ εἰ Δα ΒΈΝ, 
δἴφυο μος ἴδοι 6 ἀϑϑδφαί μον δογίριῖοτ ἰθξαπι, δἱ εἶδ ἔϊετ δ σαοὰ χαο- 
τἰἀϊαποτ δὰ συϊταπι υθαδγαϊϊοποῦ σας ἀδογαπι δΟΓΌτα, 4ηὶΡπ8 δοτῶδ 
οβρεϊείε αἱ ργαδϑῖπς σίρπεπά 8 ἀπἰπιδητίθας, ἰηϊπηχογὶϊ ἃς ᾿πδπἀανοσῖξ, 
ἡπεηῖθπι γΈΓῸ δαγαπι σοὨῖΓα ἃἰαπδ οογρότὰ ἀδεἀϊοδίυς Βα ετὶ ἴῃ υἱὲ 
ἀεξεπὰδ σοπνεπίϊ: πᾶπὸ 4αδ6 ρΓΟοΓοδηϊαγ, τη τὰ ἃ τηδῖγα ΘΟ ΓΆΉ ΓΦ 
οογπυπἴαγ; φαειηδἀιποάυπι εἰ 4686 Ἔχ ἴεγγα παδουῃϊογ, ἃ ἴεγγα. Ὧ6 
ἐχροπβηῖβ δυΐετω γεὶ το] δπὰΐα ρατῖαθυϑ ἰὸχ οϑῖο, πεζυϊὰ τοαποῦσῃ 29 
δὲ ἐεθ 16 αἰαῖαγ. ργορίογ πνυλτυάΐπεπι ἀπέθτα ΠΡ οτογαση, πε ρ]α- 
τας δὶπὶ ΄υᾶπι ἐχρεάϊαϊ, οἱ ξεπτίατ ἰπϑεαῖα δὲ Ιερ69 νεΐεηξ ργοογεαῖᾷ 
ἐχροηΐ, ἀεβηϊϊυπι 6694 οροτῖεϊ ργοογδδηάοτῃτα ΠΡ γοΓΌτα παπλδττσε. 
ΦΟΝ φυΐραβ ἰοῦ δὲ σορυ αὶ δὲ οοπρτοθοὶς ρίυγες ΠΡ ετὶ φαασα 
δδηϊϊαπι 911 παβδοδῃϊογ, ῥυϊυβᾳθδτα 46 808 οἵ Υἱία ἰπδεγαῖωγ, δροτξι 

εδὲ ζεϊαὶ ἰηίεγεμάυε, ἀαϊὰ δηΐμι ρίυπι δὸ σεϊρίοδαῦα οἷξ, φυϊὰ Ὥοι, 
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φοῦσα εἰ τί εἰγεππροτρίπαι ας ἀεβοϊατι οτί᾿, ααιοπίατο δοΐεπι δ6- 
τδιΐο ἰοϊἰαπι γίγο δἵ ἀχογὶ, φυᾶπάο οοποϊϊίδγε οοπἰαποιοπεπι παρ- 
ἴδ ἐπὶ ἱπείρεγε οροτίεαϊ, ἀεβηϊϊαπι δεῖ, εἴϊδιη πος ἀοβηϊίαπι δἰξ 
φαδηάϊα ΠΡετὶδ ργοογθαπάϊο εὸ5 ὀρέγαηι ἤδτε οοπνοπίαξ, πᾶπὶ οἱ 

80 ἱπηϊοτοπν, [ἰδ εἴ ργαπάϊογυπι βδία [εϊυ5 ἰπομοαῖίδ αἴφυς ἱπιροτγίϑβοιίϑ 

οοτρογίβυϑ πιδ δαϑαθο πδρουπίωγ; ΘΟΓΏΠι γΈγὸ 4αΐ δεηΐο σοπίεοι 
σππὶ, δυδοῖεϑ ἰαβττοα δίησε πμθ ες] δδῖ, θαγε 14 ἔεπερτια ργαεῆ- 
πίαναν ἰῷ 400 πιδῦ9 τιᾶχίης υἱρεῖ ἃς ἤοτγεῖ. τηϑηξίδ δυΐετ ἤος ἃς 
τἶξον ἴα ρἰετίδψας εοὲ φιοπὶ φυίάδπι ροδίας ἐχροθπεγαπῖ, φαΐ μοπιὶ- 
πἷδ δείδιεπι δϑριθηδγὶθ Ὠτιπλδτὶθ το δἰλι ποτ, δΏΠῸ οἰγοίϊεν αυϊπηθδξε- 
εἶπιο. ἰίαφας 4υὶ μμης δειϊδίεπι φυδάτεππῖὶο δυὲ φυϊπαπεηπίο δαρ6- 
ταὶ, ἰ6 ἀδθ εἴ ἃ πιδπί[εδῖα ργοογόδιίοπα ϑο]υϊαν 6656. ἀδ γδίαθο νᾶ- 
Ἰεϊαάίη5 κταιία, δὰξ ρτορῖον ἰΔ]επὶ δἰ ἰᾳθαπιὶ σαυφαια, οροτίεϊ εο8 γὶ- 
ἀετὶ ἰυῖεν 20 οοπιπιίδοογ. ἂδ σοπουβίτα δυβοπὶ δαὶ υἶγί σῦπι αἰΐὰ 
[οπαΐπα δαὶ [οπιίπας οὔπι αἰΐο Υἶγο, εϑίο δρφοϊυῖβ ἱπγρε εἱ ἤδρίεἶο- 
8ῦπι Δ]ΐαπι δαὶ ΑἸΐαπα π]1 ταϊίοπα Ὁ]Ποηπε ραδοῖο ἔδηρβεγε υἱάογὶ, οὔτι 
εἰ εβὲ οἱ δρρε ἰδίην οοηίαχ. φηοάεὶ φαΐ ἱπίγα ἰά τεπυρὺ φαοά ργο- 

4336οτγεαιίοπὶ ΠΡεγογυπι ργδεβιΐξυτα δδὲ, ἴῃ 14]1 αἰΐψαο [δοίπογε ἀεργὸς 
Βεπάδτατ, ἰα]ὶ ἰοίαπιϊα ποϊδιαγ φαδίθη ρεσολι πιαξηιπἀο ργανιίδς- 
486 ροδιυΐαῖ. 

17. Ἰλϑογῖο δαΐοπι παῖδ δἰφῃς δα εἶθ, πιη]ϊαπι ἱπίδγθβδε εχίϑιῖ- 
τοδιάυπι οδὲ δὰ οογρογίβ υἶγεϑ 400 οἷρο δἰδπῖωγ. δρρᾶγεῖ δαΐθηι, 
εἷ χυῖε 4Ἰἴα5 αηἰπιαπῖδα, εἰ παιίοπεα φαῖραθ συτας ἐδὶ δαδιταπι με} 10 
δρῖυπι ΞΟ ΙΡΟτΙ ἱπάποοτο, απίπιο ροτοῦγτγαξ, ἰας δ πδίηγαην ὀχ δγθῃ- 
ἴδ 6886 Αἰϊπιοηἴητα σογρουρυδ πιαχίπια δοοοτηπιοάαδϊαπι; δεὰ Π088 
εἷς υἱὶ ὄἼχροτῦβ, ργορῖεν πιοσθοϑ. ργαείδγοα εἰ ἰδηϊὰ δρίἰαϊϊοῦε, 

40 φπδηῖαϑ 4] δυπὶ ἐἃ δεῖδι 6 ἔεγγε ροϑδυηῖ, δά ίθεγθ ργοάεϑι. πὸ δὰ- 
ἴδπι πο ΓᾺ Ρτορῖον ἰοπογιδίεμ ἀϊδιογχαδδηΐοσ, αἰσπίαν εἰίατι 
δης ΠΟρΒΌΪ 6 ἡδίϊοηοε τοδοβίπὶ8 φυ υδάδτα εἰ ἰῃϑιζοτη δηἶδ 80- 
Ἰεγίοσ Ἔχοοριιδιῖθ, 4α86 σοΓΡῸδ δοῦθιη ααὶ δαηὶ 1Ἰὰ αεἰδιῖδ ἃ ρεγτογ- 
δίοης εἰ ἀϊβιογιίοπα τυεπίηγ. ῥτοάδει εἰ δἰδιϊπι δὸ ἱπεηπέα δεῖδϊα 
Ῥθεγοῦ ἐγιβογί θη δοδυβίλοογε: Βοὺ επίπ εἴ δὰ Βοπδη νυα]εὶπ ἀϊπειω 
εἰ δὰ δοϊΐοπεϑ με ]]Ἰςδ 6 τι δείπιατη εδὶ, φαοοῖτοα το τὸ Βαγρατὶ αης 
τηοτὶ γοιϊποηΐ, δῖ ὧδ ράσγον δἴπηυἱ δίᾳπε παιὶ εππΐ ἰπ {γἰίάππι Εα- 
τη ἱπιιπστραηῖ, 4} αἱ Ὀγενΐ ἱπίαξαπιεπῖο υϑδιίίδης, φαοα ΟΔ}}} [α- 
οἴπης, οπιπῖδιδ φηἰπι τοραϑ 4010 }8 δϑϑθεβουὶ ροδϑαπῖ, δἰ πι ἃ ἴῃ- 
δαυπῖς δεϊδϊς δο8 δϑϑυδίδοογε τπϑ]ῖυς εδὲ, ἀππιπηοήο δεπεῖπι ἃς ΡδυΪδ- 

0 τι. ἴδοις δυΐεπι εχεγοεγὶ ροῖϊεθι ραδγογαπι μαρίϊπϑ παῖογα δὴ [τ- 
Ὅτ ρεγίεγεπάα ργορῖδγ σδίογεπι, ἴῃ ρτγίπιδ ἱφίϊαγ δοίδῖε ἴδίεπι ἀΐ- 
ἰξεπιίαπι ἀμί μέγα, οἱ μαῖς πδτω δ: πηι τα δπὶ, π|}} 6 6οξ. Βαΐς απίθηι 
Ῥτοχίπια ὕϑ406 δά δῃηοδ φαΐπηαῃε, φαδα ἤδηνς ἄππι δὰ υ]]δτὰ ἀϊδοῖ- 
Οἰϊπαπὶ δάπιουεγε πδᾷπὲ δὰ πεο}ϑδαγο8 ἰδρογεα δρρείϊεγε ρὰγ εϑῖ, 
Ἠ6 ᾿ἰδογοπιθπίηπι ἱπιρείίαπε, ἰαπΐαπι δρ ἐδιϊίοπειι σοηϑεχοϊ ἀδρεὶ αἱ 
ἐογρογαμ δορηϊϊεπ) ἂς ἀφο ἀΐαπι εἰαρίαι; 4πδε αρίταιῖο ουπι 411 
τοβηδ ἴὰπῈ ἰπ40 ἱπάποεοηάα οἱ οοπιραγαπάδ εδὲ. οροτίεϊ δηΐεπὶ ἰπ- 

30 ἄοε πεπε {ΠΡ γαϊθδ παχὺς ἰαθοοβο8 ὨΘη.ς Γεπιῖ8804 ἃς ἀἰδϑοἰπῖοῦ 
δ8εε. 488]69 δηΐοιο ϑετθοπες 4υδ εδη06 ἴδ} 61}129 δυάίγε ἀερϑεδης 
Ῥυετ ἰά δοῖαιϊο, [18 πιδςβίγδδαδ χαΐ ρυοτα γεροηάϊ8 ργδείεοιί σαηΐ, 

οὅ Ρδεάοποιμοβ Οταθοὶ ἀϊοαπῖ, συγᾶδ δὲ υἱάθγα. μαθο θαΐτα οπηπίδ 
ἀεδοῦι ΡΓδοοπγβίοποιῃ απᾶπάαπι δα Βίρεγε υἱαπιχια πιαηίτε αἀ ρο- 
εἰδτίογο υἱΐδθ ἀεβεηάδε σοπϑαοίαάίπει οἱ ἀϊδραϊοκίοποι. ἱσοῖγοο εἰ 
Ἰυδίοπω ρ]εγαεαὺς δογυπι διπάϊογιτη 4086 ροφίετίαθ δαῦτο ἃΡ εἶδ 
ἀγαςϊδαπίυτ, ἱπιϊϊαϊϊοπδα 686 ἀθρθεηῖ. υοοΐβ δυΐδτω οουτοητοπὶθο 
εἰ »ἱογαῖδυθ ποὺ γεοῖθ ραοτγίβ ἱπιεγάϊοαπϊ, φαὶ Ἰερίρυ8 605 υοσοτα 
οοπίεπάετε εἴ ρίοτγαγε υθϊαπῖ. πᾶπὶ υδίοπηὶ πδεο δὰ ἱπογειπθηϊατ: 
δππξ εἰΐπι οογρογίρθυς ὀχεγοϊϊπεοηατα ἰοςο. ἢδπὶ ἐρί τυ εἴ αηίπιας 
ΘΟπιργεβῖο ἰϊδ φαὶ ἱπ δἰίχψαο ἰδθογε υθγδδ τον υἷγοῦ ϑυρρεάϊίδϊ δα 
Διαρ βοδῖ; φαοά εἴ ραετγὶδ σόσοπι σοηϊοηἀθηιρα5 δοοιἀϊ, ἠδεηι 
Ῥοττγο ἰΐ φαΐ ραεγὶδ πηοήεγδη δ ργαείεοιἱ δαπῖ, οαπι Αἰ ΐαπὶ πογυπι 
υἱϊδο ἀερευδε οουϑπειπαϊπει διϊϑηάεγε, ἔπτη πιαχὶπιθ ορόγαπι ἀγα 

δ τὸ αθδπι ταϊηἶπις σΌπι δεγυτΐθ υεγϑεπίογ: παῖς εηΐτὰ βοῖδα οἰΐαπι ᾿ϑαθ 6 
δὰ δπποϑ δερίοτη ποοθδβαγίο ἀοπιὶ γἱοῖπ δὰ γα πἰδιγαπῖηγ. γδῖῖο ἐχὶ- 
ἵπγ ροϑίυϊδὶ αἱ αὶ πδὸ δεϊδῖς δαπῖ, δ δυδιοηΐραδ εἰ δρεοίδομ ἰδ 
ἀπ γαι θυ. ἰοπρθ ἀγοθδηϊωγ οῦπα ἰρίτυτ ἀπίνογδο δογρίογ ἰδραπι 
γεγρογῦπι ορβοεηϊϊαῖοπι ἐχ οἰνίϊδῖο, δ αυϊά αἰϊυὰ, εἴἴοεγε ἀεδεαὶ (εχ 
ἐο επὶπε ποά αἰΐφυΐϑ, φῃοάσηπααδ υθγρῦτη τγρο ἴῃ δποοᾶπι γεϑπϊαῖ, 
[κεἰϊε ργοϊοφαδίατ, παϑοίϊας ργοχίπις πὶ ἰδοϊδι), ἔπτν τιδχίτο ἃ Ρπε- 
τοτίτῃ δυγῖρηα οοπ]δαας τεϊποόυεγε, π6 ααϊὰ ἴα]ς γε] Ἰοᾳπαπῖασ υὙοὶ 
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κυάϊαπι. φαοίεί ηπῖα ςοτηροτί ἴον αἰ σα εογατὴ πα Ἰεκῖθαι γ6- 10 
τὰ σαπὶ δυϊ ἀΐσοτα δαϊ ρεγο, ἰδηπε ᾿ἰβ6γ δἷξ φιυϊάεπι 116, δε ἀ ποη- 
ἄυτο ἀπο φαΐ 'π σον 8 ρΌΒ] 15 ἱπιεγεῖς Βαρίτιι5 ὁ:1, οἵ ἱξπουιῖς- 
πία δίοίϊεηαιια οἱ υουθεγῆδυδ οαϑιρϑηάπ5 δῖ: δίῃ δῖ μδς δεῖδις δ8- 
Ῥοτίοσγ, ἱξποιηΐ 8 {ΠΣ γα "ΡῸ8. ἱπγεπάυς δοῖ, ρῥγορίεγεα χυοὰ 86 
ϑεγυόγαην δι πηῖ]6πὶ τπογῖδτι8 ργϑεραθγί!, φιιοπίθπι αὐυΐεπι ἰα]ς αἰϊχαϊὰ 
Ῥτγοϊοφεὶ νεϊαδπιαϑ, ρογορίοιιοπι δδὲ οἱίαπι ρἱοϊαγαϑ εἰ [Ρυ]α6 ἱπά46- 
οοτδὲ ἃς ἀείοτιπεδ ϑροείδγε ρὲ ποϑ πο ἴΐσεγα. 46πὲ ἱβίτυγ ορέγαῖι 
τηλξὶδἰγδῖαϑ π6 4ια ἰϊ γεὶ διδίαα τοὶ ἴώρβυϊα ρἱεῖα φιδο [8168 δειίοπεϑ 
ἱπιϊξοῖυτ, πίοὶ ἔογιε ἴπ ἐθιηρ] 15 φυογυπάδπι ἰαἰαπὶ ἀδογιιπ, φυθὰ8 
Ἰεχ ἰαϑοὶνίαπι αἰ 4ιε ἰγγίσιοσ οπὴ δ ΒΟ ϑοθπδι δἰἰγίθυϊξ. γυδγυπίδπιθῃ 
Βοϑ ἀδοϑ ρεγπηῖ εχ [8 φαΐ ραυΐο δυπὲ δείαϊς ρτουδοιίίοτγο οἴ ὑτὸ 20 
δε εἴ ρτὸ ᾿Ιβεγὶβ εἴ ργο χογίρυδ υϑπογαγὶ εἴ οπιπὶ ουϊτ9 ξοποτο 
πλδοῖδγ. ἰυπίοῦ θα γεγο πεαὺς ἰαπιρος ποῆθς οοπιοεάϊαϑ ςρεοίδγα 
ἈΠΔ ἰεξα ρδγπιῖηι ἀερεῖ, ρυιυϑαθδιη δαπὶ δοίαϊει δι βεγίηὶ ἰπ 4πᾶ 
εἰ εἶς δοουβαιίοηΐθ δἴψπε Ἔργιεῖαιἰα οοπϑογεθυ Ἰοεθὶς 6886, εἴ 608 
οἴππεϑ ἃ ποχὰ οχ ἰϑ 1] Ρ 9 ργοβεϊδοοπῖε ἱποοϊαπιεδ αἰ 4π6 ἰμΐορτοϑ 
ἀϊεοὶρ] πὰ δεγυδοΐϊς. παης ἰφιϊαγ ἤυπο δογπλοπεῖι οηγοὶπι ἩΒΡΟϊπιυδ: 
Ροοϊετίυϑ δαΐοπ αἰϊεπεῖιϑ ογὶ: οοποιἠδγαηάιτιπι ρ] τ Ρυϑ4πε νογθῖϑ 
ἐχρ]ἰοδπάππι, φααογοπηθν8 ρτίσποπι υἴγαπι πιϊπίπια οἷξ (δοϊεπάπτα κῃ 
εἷϊ ἰδοϊοιἄυτ, ἀεὶπάς φυοιηοάο ἰαοϊεπάμπι. ἰπ ργαθδϑυῖα δυΐδτα 
ποοοιϑαγίο μἷ8 ἀς σεβυδ πιεπϊοπετα ποηπαίϊαπι [δοΐπιι5. ἰογία886 
οπίπι ΤἈεοάοτυε ἰγαροεάθε ποπ πιαῖε 1816 χυϊἀἄδαὶ ἀἰςεθαῖ: πα πὶ 30 
δηΐπι πησάδηι, πα σοητειπρίῃπι απίάεαι Πἰσἴογοῆοπι, ραδδὺ85 6δὶ δηϊα 
26 ἰῃ δέεπαπὶ ργοάϊγε, φυοά εχ διππατεὶ ἐρεοϊαϊογαπι αυτα8 115 4υδ6 
Ῥτίπια δυάίιδι οδρῖδβ οοσυρατὶ, φυοὰ ἰάεπι ὑδὰ γοηΐϊ εἴ ἰπ ποτηϊπυτῃ 
σοπργοδεϊοπίθος δὲ  τατΌπι ἰγδοϊδιοπῖθηϑ: ἢδπὶ 4υδ6 ρτγίηδ πο ὶ8 
οδ]αία δαηῖΐ, ἐδ οπιηΐα 5πηὶ ποβίδ ργοβαιϊβείπιαᾶ. χααγε δ ο  εϑςεηῖ- 
ΜΒ ουπι πιαΐα ἃς υἱτῖοϑα οτηπία 8 ἀθβθηϊ ε886 ἱποορηίία αυδοὶ ρ6- 
γερτγίηα, ἔπτα δὰ πιρχίπια ἴῃ 4α!Ρὺ8 ἐπεὶ ταὶ ταγρίτυἀο γδὶ δαϊηὶ 
οἴϊεπεῖο. δηπίδ δυΐῖεπι χυΐϊπ4ας Ἔχαοῖὶ Ὀἰδηπίαπι, πέφυ δὰ ἀπαῦτα 
δερτίπηαπι σοηΐεοϊαπι, ἀεθοπὶ ἰαπι αἰδοῖ ρ᾽ παγατα δαγυτα 4688 εο08 
ἀΐδοετε οροτίθδίς βεγὶ φρεοϊαίοτει, ἄμδε ροτγὸ δαπὶ δεϊδίο δά φυδς 
πιοοοϑβΆ ΓΟ ἱπειταῖο ἀϊνιάδπάα εξ, δἰϊογα δΡ δππὸ βερι{π|ὸ δά ρα- 
Βεγιδῖθπ,, δἰΐθγα γυσθοβ ἃ ραροτγίαϊς ὑδαπς δὰ ῥγϊπιυπι εἰ υἱοδεϊπαπτω 
ΔΏΠΌΠΙ. ΠΔπὶ ατιὶ δεϊαδίεϑ ρὲγ μεμάοπιαάδβ ρατγιϊππίατ, πιδρταπὶ ρατ- 1337 
ἴδπὶ ποη τεοῖς ἀϊσαπί. δεφυασηάδ γογὸ παΐαγας αἰνίδῖο δδῖ : Ὑυ]ξ δηΐπι 
οὐιηἶδ ἃγϑ οτηπίϑαις ἀοοίγιη ἰὰ φιοά παΐυτας ἀθεδὶ δυρρίεγα. ρτγὶ- 
ταῦτα ἰρίτγ υἱάδπάσπι 691, δἰἴας ἴῃ Ρυδγοτγατι ἱπδιϊυτίοης ἰίφαα οτ- 
ἀϊηῖδ ἀεδογίριο δὐμίθοπάα, ἀεὶηἀς αἴγαπι δογαπι ἱπδιϊτατοπὶς ρτοὸ- 
ουγαῖῖο ρου Β σα δὴ ρτίνδια εθθ6 ἀερεαὶ ργὸ οπίαϑααςε ἀρ  ἰγῖο δὲ ποάο, 
υοἀ εἰϊαπι ππης ἴῃ ρ]γίδαυο οἰγ δι Ρα6 μοὶ ποίοις; τεγῖῖο ἰοςο, φπλ- 
6πὶ 6426 οροτγίοαξ, 

ΠῚ. 10 

Ουἱη ἰερτπι δογῖριοτὶ ἱφίτυτ ἐπ αἤο] ἐδοεπιίατα ἀἶϑοϊ ρ]ἰπα ταχίτηα 
εἷς εἰαδογαπάμιπι, πεπιοὸ ἴῃ οοπίγονυογδίαπι υοοδγιξ, παι Πος ἴῃ 
εἰν διθαβ πορίδοΐητ τπαρπᾶ ἱποοτϊηπιοάδ τγεὶ ρυθ]ϊοας δἀπιϊηἰδῖγαη- 
ἄκε ξοττηὶδ ἱπιρογίαξ. δεοοπηιοάδῖα δηἷπι δὰ ππαπιαποάσῃς τοὶ 
Ρυβ]ΐοας δαἀπιϊπ!δίγαηἀλς ξθὴπ οἰν ξαῖδην δαἀπιϊηἰδῖγαγε ορογίθξ. ὕδατι 
Ὀπἰπϑοπίαδαις ταὶ ρῃ)}] σας δάἀπιϊηἰδίγαπάδς ἔογιμδε ργορτίαᾳ ἱμάοἶ θα 
δίφυς (υἱ τὲ ἀϊςατα) ἱπρεπίωπη ρτγορτίαπι εἰ τοὶ ρηθ] δε δάπιίηϊ- 
εἰγδη ἀδα ζοστηδᾶτ ἰπδῖυγ οἵ δὴ ἰηπίο οουδιτυμ; υογοὶ οδῦδα ἱπά οἶδα 
ἀεπιοογαῖϊδε οοηνθηΐθη5 ἀοπιοογαϊίατα οοπδίϊτυϊς οἰ οσοπϑεγγαῖ, οἱἷ!- 
ξλτοῖαα σοηγθηΐειϑ οἰ ἑρατοβίαπι. δεῖωρεγ δυΐεπι οἱ απᾶρααε ἱπάοἶ ει 90 
«εἴ ορτπια, ᾿ἴλ ορϊεπδπι γοὶ ρα] σας δἀπιηἰδίγαπ ας (ογηηᾶτι ραγίξ. 
Ῥιδείεγεα ἴῃ οπιπίρυδ (ας α] ἰδεῖ 5 δἴφπο ἀγεϊθαδ φαδλεάδῃ οροτίεξ 
δηΐς ἀοοσοτὶ εἴ φαϊρυδάμηι δηὶς αϑδιεβετὶ δα οὐἰυϑαας Ορεγὰ πιῦηθ- 
ταχυς οβευπάᾳ. αυᾶγε ρογϑρίουππη δδὲ εἰΐαπι δὰ γΥἱγίυ δ δοιίϊοποα 
ἐχρτοιαθη δ φυϊδαθάδπι δα 116 εἰ Ἔχεγοϊτιϊοπῖθυθ δηξεοθἀδη!ραν 
ΤΡ εδ86. ποηίδπ) δυυίΐεπι πὶ ὑππ 8 Οπιηὶ οἰν δι} ργοροϑίϊυ9 ε9ῖ, 
Ρεγερίσαπια εϑὶ εἰϊδπὶ ππᾶτη εἴ δαηήετα οπιπῖτπιὶ Ὡδοοϑϑαγίο 6538 
ἀϊδοιρ᾽ ποτα, μηΐιδαας ργοουγαίίοπετα ραΡ]ἰοδτη εὐδε ἀδθεγα, ΠΟΣῚ 
Ρτἰνδίδπι; φαειαδάπιοάυτι παπο δαὶ οαἶααο Αἰ ουτας φαηϊ, εἴ ργίνα- 
ἴτω εἴ ρτίγαϊαηι ἀἰδοὶ ρ᾿ 'παπι, 4αδτ ουΐφης υἱϑυπὶ {ποτὶ ἀοσεγε, δυΐδ 
Αἰϊΐς τγαάεπεὶ, οροτγῖοξ δαΐεῖπ γαττω σοταπηπίοπι Φχογο δ οποτα 30 
ἀυοφας ἴασεγθ σοτατηπποία: δἰπι].π6 οἴνετη ποτπίποπι ἐχί δι ϊθᾶγα 
Τροτῖδὶ ἰρδῦτω 6666 δπαπῃ, δεὰ οὔθ 46 6668 οἰν δῖ, ραγὔσαϊ 
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δὐΐτα ἀπανχαίεαε οἶγίο οἰνϊ ται εδὲ: δὲ σαίαε]πο ρεγίοαϊδε Ῥγοοῖ" 
ταῖίο τοῖπα ῥτοςατοίζομοτα ἰαϊαετὶ δοὶεἰ παΐαγα, δἰσας οἰΐδπι δἰ οὶ 
Τιλοεδαοπιοηΐοϑ ἰη μου ἰδαάετι!: ῥ]αγίμηππι δπΐπὶ δααϊξ ἴῃ ρααγοῦ 
οοπίεγαηξ, ἰάφαε οοτοιδινίίας δὲ ΡΌΒ]ος. ἰορε5 ἰρίταγ ἀς ἀϊδοὶρ πα 
εἰ ἱποιπαϊίοτις ραστοιτιπι 6686 δοσιθοιάδδ, δῖσπο ἤδη οοτοιοθθεπι οἔ 
Ρυδ]ίοδαι δι86 ὁροτίογε ρεγϑρίοσστη φαΐ. 

2. Οὔδο οἷ: δαῖεπι ἀϊδοὶρ πα, εἴ 4πὸ πιοᾶο ραετοῦ εἰ βάοἷε- 
φοοηῖο9 οροτίεαϊ ἐγυάϊγὶ, οσοξποϑοεη θπι 69. παης δαΐπι ἀ6 (δοῖϊα 
δταρ  ρίθατ. πᾶπι πορ δδοπὶ δάοϊδεςθηιίρυς 6886 ἀΐδοεμάα οπηπθα 
οχὶουπιδηῖ, πθαπα δὰ υἱνταΐθοι ποαῦς δὰ ορίίϊπιδπι υἱΐασα οι ραν βα- 
ἄλπι, εἴ υἱτῦπι δὰ πιεπῖθιι εἰ οοριταϊίοποπι δὰ δὰ ἀπὶαιΐ ποτε ἀϊδοὶ- 
ΡἾΐπα εἶς τείετεπάα, ομδοῦγαπι ε51. ἴυπιὶ Βυΐα τεὶ οοποϊΔοταῖίο ἀποῖα 

ἐχ ἀϊφοϊριἵπα πρϊταῖα εἰ ἴα πιδάϊο δἴψας ἵπ ργομηρέι ροϑίϊα ἰατρα- 
Ἰεμΐα ἂο ρεγαγβαϊα δὶ; πεὺς δρραγεὶ πἴγαπι οχεγοθπᾶδ δἷηξ δὰ 

ὃ χῦκο υἷϊδε ὁπηὶ πα]ΐα, δὴ 4υδὲ δὰ υἱγίαϊετα ρεγιίποπι, δὴ ὀχ ποΐα 
φαδεάδηι εἰ ἐπρεγγδοδθθα: δδθς δαΐπι ἱπαϊοὶ 5 φαϊβαϑάδιο πἰξοη- 
ἴατ. οἱ ἀς ἴϊε αυδο δὰ υἱγίπίεπι ρεγιίποπὶ ποῖ οοπυθὶῖ ἱπῖεῖ ΟἸΔΏ 68: 
εἰεπίπι υἰγίαϊεπι ὩοῸ δδπάεπι 9ἰδῖϊπι οτηπεῖ τηϑρηπὶ δοϑιϊπιαπῖ, ἀγα 

εἰ ἀς οἷηα Ἔχοτγοἰτϑιῖοπο ἃς ϑοάϊο ἱπῖοῦ δὲ ἀϊϑθηποηΐ. εχ 115 Ἰρίτοτ 
4πδε υἱϊδε αὐἰ] “ποῖ, προρεϑαγία 6566 ἀἰδεεπήα ἤθη Θεὲ ΟΡ ϑοΌτγοτη. 

ἐεἃ ἰδηιδη ποὸη οπιηΐβ. Ὡᾶπὶ οοπὶ ἀἰδιἑηοῖδ οἰπὶ ΠΡ γα! α τηῦπογα ΔὉ 
ΠΡ γα! μαϑ, Ἰίοοὶ υἱάθγο ἰδ] ὑεῖ ἃ οἱ δβ θαι 6586 ἱγδοίλῃ ἀδ, χαδθ, 

δῦπι 4αΐ Ἰγαοῖεϊ ποὴ ϑογάϊἀαπι πϑαιθ {] θόγαίοπι φαπὲ τεάάϊταγα. ἢ 
εοτάϊάππι δίσπας {Π γαῖα πιῦπαβ μος δδὲ Βαβεδάππηι, οἱ ἤδες δι 

10 δίᾳπο Βαες ἀἰμορ] πα δαπὶ {ΠΡ Έγα οθ ἱπάϊοαπάδε, 4υὰς δὰ νἰγίατε 
Ὡϑ19 δἵ δοϊΐουε5 ᾿ιοπιΐπυπι ἰἰατοόγοπι δὲ οοτρπϑ ἱππε  οἰβοίυπε δαϊ 
δυΐπηαπα δεῖ τπθητὶ9 δρὶἰδιίοποπι. φαοοῖγοδ οἱ ἴα 68 δγίεδ οὔππεϑ 4180 
ξοτραϑ οοτττηραπὶ γεἀἀυπίφας ἀειετῖπι, δὲ ὀρεγῶ πιεγοεπαγίδ {ἢν 
᾿ἰβεγαῖος δρρεϊϊδτιπα: πιδηΐεπι εηΐτῦ οοοαρδίατῃ δἴσιε ἱπιρεάίϊαπι 
ἀϊοιϊπευῖ, ἐαπιαπθ ματι] 6πὶ γοἀάππε. ποπ δαὶ δαΐεαι {ΠῚ Θτα! ε ποῖ- 
801} ϑοϊοπεϊ9 ΠΡ ΘΓ ΡῈ 5 ἀ54πε δὰ αἰΐσπεπι ἤπεπι ἱπδιγαοϊιπι αἴαιι δ 
οτηδίαπι 6686: δεὰ ἱπ 689 ἱῃοπΒοΓα ἴϑαπὸ δίβχιπι 6686 840} 60 
ἄοπες δὰ ρετίοοιίομετι ρεγυεπίυπι εξ, ἰὰ δὰ δὰ ἱποοταπιο δ 4ιδς 8 
πορὶϑ οοπιποιογαῖα δυθὲ ομίθοίϊαπι 691. ρῥτγδοῖδγοα πιπἰτπ ἰηϊοτεν 

40 οὐἴας τεὶ ργαϊία φαΐα Αἰ χη ἀραὶ αιὶ ἀΐδοαξ, 8π8 επὶπι οαυϑα δηΐ ἂπιΐ- 
φογαπι δὰξ ῥργορίεγ υἱγιαϊετα ἀΐδοετα πὸ δ {ΠΡ ογαϊο: χυΐ γεγο 
Βος δραῖ Ῥτορῖογ δἰἷοβ, ϑδερδ πιογοδπαγίαπι φαί ἀάδπὶ εἴ δετυθ ἀβεγθ 

Υυἱάἀεδαῖητ. αυδο ἰξίτπτ πππς δὲ τεσορίδε δἰ ἵγιίαθ ὁπηὶ ἀϊεεὶρ! πα, 
χαεπηδήπιοάυπι δυρτα ἀϊεῖαπι Θεοὶ, δποιριῖε σθηϊ εἴ ἵπ ΠΙΓΆΙΒ4Ὼ6 ρᾶτ- 
ἴδπι γδ]επῖ. 

8. Οπαϊέποτ δαΐδπι ἴεγα δππὶ 4η86 Ῥετοθ ἄοοετγὲ βοΐδηϊ, ᾿ἰτ16- 
τϑϑ, δὲ διῖοπι οοτρογππὶ ἜΧογΟΘὈογαπι, αᾶπι Κγτηπδϑιίςϑπι Οταεοί 
σοοσδηϊ, οἱ πιυϑίςαπι, οἱ φιοά φιδγῖαπι εἴ, ποππι}}} ἀγίεπι ρίπροηάϊ, 
ξτατοπιδιϊςαια αυΐάαπι εἰ ἀτίθιῃ ρίπρεπάϊ πὶ δὰ Υἱίαπι α1|}65 δἱ τα π] εἶα 
αὐ ππτατῖθ οι δίφοθ ορρογίαπηαιδι5 τεΐογιδϑ, ΒΥ πιπβοίϊοαπι δηΐθπι πὶ 
κὰ (οτεϊτα πεῖν ρεγηπεηΐετα, ἀρ πιασῖοα βόγγο ἀπδίϊνεγὶς αἰΐαυΐε. 

30 πῦπὸ δηἰἷπὶ ρίοφας ἴδπάιδπὶ υοἰπρίδεῖς οδιϑᾶ εἶν5 δίπάϊο ἀποππίαγ. 
Δἰϊὶ δαπὶ Δ} ἱπίτίο ἴθ ῥαθγῖα ἀἰδοοπάσπη ρτγοροβαεγαπὶ ρτορίεγθα 
ᾳηοὰ ἴρϑα παίηγα, ἰὰ αποὰ 88 ερεπατηογο ἃ πορὶς ἤϊοίμπι δϑὲ, υἱδϑ 
οτοῃε8 ηπδοτίς πο ϑοἰαπι πεβοῖϊ! γϑοῖθ βεγεπάϊ, γεγαπι οἰΐδπι οἱ 
Βοπεοῖς τοοῖεαπε ροπεπάϊ. ἤος οπίπι οπηπίαπι τογιῖπ δρεηάαττιπι 
ρυϊποϊρίμιῃ δϑῖ, πὲ ἀδ μᾶς ἰϊογηπι ἀΐςαπιπα. ἢδπὶ πέγαπιχας δἀμίδεα- 
ἀππι φηΐϊάεπι εϑὲ, 86 ἴδπιεν οἴϊαπι περ το δὲ απίθροπθαπι. εἰΐαπι 
πδογεηζαπι δεῖ οπιπίπο φαίά δἷξ ἰὴ οἵΐο ἐδεϊδιι ἀυτα. πο δπἰπι ἰη- 

ἐρᾶν δῶν αἰίοφιΐ βπΐ5 υἱϊαθ Βηπιᾶπδθ ργοροϑιῖπθ πεοδϑβατίο ἰπὰπϑ 
δενεῖ. αἱ οἱ μος ποίαβ οἱῖ, ροϊπεαιθ ἰπ ποροῦ δ εἰ σσοπραιίουθη8 
Ἱπάο εἰ ἴοσο πἰεπάυπι δοὶ (νᾶπι δἱ φιὶ ἱπ ἰαθοτγα υδγϑαιογ τοις 
ΟΡυ8 εβι; εἴ τεαηίεἴλθ οἀποὰ ἰπάπὲ ἱπίεγροπίίαγ: ποροϊϊαπι βεγογα 
δπῖετπ οππὶ ἰδρογε εἰ οσοπίδηϊοης δοηἰιποίσιη 681), ἰοοῖγοο ἰαἀπ5 
δἰ ἰοοπϑ πορὶς δά βίβοπιὰυν δβὲ, οδρίαϊο οἵ ορϑεγυδῖο εἷς πἰδηὰϊ ἔειπ- 
ΡῬοτε, ρεῦπάς ᾳηδεὶ εα δ! ρεδπνη8 πη βαϊοῖπαρ ἰδοϊοπήδςο ργαιία. τ} ]}8 

1338 ΘῃΣῺ δηὶποὶ δε δι ϊο το πιϊϑϑῖο δὲ, ἐξ ἈΓΟΡΙΕΕ νοϊυρίαίοπι γεχυΐεβ ἐχ- 
Ῥειϊίτυτ : οἰϊοτα δαΐετη ἴρουπὶ υἱάθτιγ τοϊρίδῖουν οἵ Βϑαϊτπάϊποπι οἱ 
Υἱΐαπι [ογιαπαῖαπι ἂς ἰπουπάδπι οοπίίπετγε. μδθο οπὶτι πῸπ οοοτραιὶϑ 
εἴ ποροῖίο ἱπιρεάϊιϊα, ει] ἐογίδες εἰ ςο88δπ| 65 δηρρεῖεγε γἱείητ. 
πδιὰ 4υἱ περοϊϊυπι Δαποὰ βογῖτ, αἰϊσυΐη5 Ἀπὶ8 ργδῖῖα περοιίατα ροτῖξ, 
χαδεὶ ποῦ ργδθϑῖο 811 πεῦε δηρρεῖαϊ. δὲ Βεδι πο βηΐε εν, φῦαπι 
Ὡοῦ οὐπὶ ἀοίοτε δοἀ οσαπὶ γοϊαρίεϊα οσοπἰππεῖαπι 6596 οπιπδα ΒΓΡὶ- 

Σ Ρεγος εἰ δἀο]οδοοβίοθ εθθ6 ἐγπιἀΐονάοϑ; δίσθθ 

ΡῈ ΒΕ ΡΌΒΙΤΙΟΑ ΥὙΠ1|. 

ἐγβοίασ, Βδηο ροῖτο γοϊιρίδίετα πὸπ ἴδδι ὁπιπεὲ δαπάδηι οἰεϊαππέ, 
εοὰ ρΡτὸ δπ0 ψηωυο δεησα δίσῃς ᾿δρίτο βηρῖε: οριίποο ἀπέετα ορῦ- 
τοῦτο οἷδὶ υοἰπρίδίοπι ἀοἰἰεῖς οἱ ἃ τοδα Βοπεσιίρείταϊ ῥγοβοίροξη- 
ἔσπι. ἀθδγε ρεγορίοπηπει δοὲ συδεάδτη δὰ οἸπ ὙἹδο ἀεροβάδο 19 
οἴϊοσδην δοοοιπιηοάδῖα 6886 ἀϊφοσπάα, εἰ τα] ἀπὲ Φ πτῆῖς ἀοοιτίοίε 

ς 8, χυϊάεπι ἰπσῦϊτο- 
Βοπει οἱ ἀϊδοϊρ ϊπαε ἴρϑογοπι χαὶ ἀΐφουδὶ ἐταβεῖδ δτιϑοῖρὶ, οδὲ γεγο 
4ππο δὰ ποροϊίϊπαι εἴ οσουραίοπει γεΐεγυπίηγ, Ἰλη σαδπι πες σδαγίδ 
εἴ ΑἸΐαττπε γεγττα οαῃθα ἐχρεῖϊ, αοοίγοι δ πιηδίοδιη πιαίογε ἡοεῖτὶ 
ἵπῖογ ἀϊεεϊρὶϊπδε πυτηογαγυπῖ, θοη αυοὰ οἷξ πεοοϑδδτία (αἰ δὶ] οπῖμα 
Βεαρεῖ τα16), ποις φυοὰ δἷξ πῈ}} 18, χαπειπαάἀπιοάπτῃ σπηὶ ἰἰοτας, δᾷ 
Ῥεοπηΐαπι ἔδοίεπάανα οἱ δὰ ἱπεηάδιην τετα ἔβη γοῦι εἰ δὰ ασῖε 
τα ετπαίϊοθι αἰΐδϑαπο αἰδοῖ ρ πα οἰ δὰ τοιϊτδο οἰνῖϊε8 ἀοτίοινεθ: π6- 
4πὸ υἱ δ᾿ ρἰηρεηὰϊ (υἱἀεῖοτ δπὶπι ατϑ ρίπκοπαϊ δὰ τε π εοἰετγιΐα:- 
416 ἱπάϊςαπάπιπ ἀς δυίβουπι ορετίδης εθθ6 Ὁ8}}), ἤόφαθ υετὸ αἱ 
ΕΥτιπαϑιῖοα δὰ βομδτι γαϊεϊυ ἀϊποπι εἰ τοθοτ : πουΐγαπι επὶπι ΒοΓασα 19 
Ὑἱάθτητδ ἃ τηπδῖοα εἰβοῖ, τοὶ αυῶπι ἱξίταν εϑὲ αἱ οἷϊ δὰ ᾿βεσοσγατα 
Βοπιποπι υἱας ἀερεπάδο οοῃϑπειπάϊηετι πε}: δὰ ἀσδπὶ ΤΕΤ εἴ 
ἐδπὶ υἱάεπῖαγ δἀμίθεγο. σαδη εηΐτα ᾿θεγὶ8 Βοσαίεὶραε υἱῖδς ἀσξεῦ- 
ἄδε ταϊΐοπδτι ςουγεηΐγε ρΡυϊαπῖ, ἰπ μας εἰ Ιοσαπι ᾿Ρασηξ. χαοοίτοα 
Ἡσιπογας ἴδ οεοίεἰτ: “ἂἱ ἀδροῖ δά ἰδοῖαϑ Ἵδῃϊογετα δγοδβϑετε τπεπ- 
484.) εἱ υϊβπράδπι 6] 8 δηϊς δρρεὶ αιο “οαπίοτοπι ατοθθϑαη ἴησαῖ 
“φαΐ οδππίπε τα ϊοθδὶ δῦγοβ." οἱ δ[ δὲ {Π|γεθεϑ δἷἱ ἤδῃο ε26 ορῦ- 
ταῦτ Υἱἱδε ἀερεπάδο γϑιοποπι, οὔτα ἀεἰοοϊδηϊον Βοπιῖπει, "δπάϊοτς 
4ις ἀπιρὶα οοηνίνἽθ οαπῖου ἰπ δυΐϊα, οτάϊηθ ἀϊβροοίτε Ἰοηρο." ἀΐϑεξ- 39 
Ρ ΐπαπι τρὶ ταν 6866 αἰΐφπατπι φαλπι ΑἸΔ ἀοςετγὶ ἀςρεηῖ, πο ἱδησαδπε 
ὈΝΙετν πες ἴβπαπδηι πδοραδαγίδπι, δε ἔδηζαδαι ᾿ἰβεγαΐεια δῖχας 
Βοπεδίαπν, ρετερίσπατη δὲ. πἴστιτι δυϊοπι ὩΏ8 ἈΠΊΠΕΤΟ 411 δὴ ρίστεξ, 
εἴ φπᾶς οἷπτ δε, εἴ απὸ πιοάο ἀοοεομβάδε, ροδϊοτίηϑ ἴς ἀθ τερυ οσῖξ 
ἀϊοοπάππι. ἤππο Βοος ἱαπῖππι πορῖβ χπδϑὶ πιποίεπάδε δὰ εὰ 
ἀϊοιϊατὶ ὁηπηαϑ υἷε ῥτδιία ροϑίτπτη δῖ, οἴϊδτα δηϊφαοι ἰὰ ᾳποά νεν 
τῆι}8 δχ ἀἰϑοίρ! πα ρυπιῖβ δὲ τρίτα τὶ τεϑεϊπιοηῖο ἐπὸ σουβτταάγδ. τη ὸ- 
εἶοα δίῃ Βος ἀσοίαγαϊ. ργδοίθγεδ υδῦὸ δἤλδτω μος ρεγερίςαυπι ἐδξ, 
τ ἐρ αὶ φυδράδπι τῖῖϊο8 ἄοοετα ρπθγος ὁρογῖογα, ΠΟ} 60 ϑοἸππὶ 
φηοά εἶπ π|||6 8, 4π8]18. εδὲ ξτατηπηδιϊοα εἰ ᾿πἴδγαγται ςορηΐθο, ὁεα 
οεἴαπι φαοά πιι]ας ἰδ ἀϊβοϊρ πῶς οαγοτη δάϊαπιεπῖο ρεγοὶρὶ εἢ 
οοτπρατγατὶ ροδοῖπῇ. 5: π|ΠΠπ6 τ οἱ δγ8 ρίπροπάϊ ἰγαάοπάδ οεῖ, πο οἴ πα 
ἷπ 9615 ΤΕ ΡῸ5 υεπαιρας ᾿δραπίωσ δαὶ Επυροπῖ, δὰ οἱ πὸ ἴὰ τδδοῦασα 
εἰ 8 ρε[Πες 116 ἐπερέους εἰ γεηάϊίοπο ἀδοῖρὶ Ῥοφὶπι, δεὰ ροῦιφ δ 
4αοί ἰη ρη]οξτιτπήϊης οοτροτίς σορποφεοηήῆα δοϊετῖοπι εἴβοῖδι δἰάπ 
ἱπιοΠἰροηΐοτα. πϑίχιις δαΐεπι 1116 χπαθγεγε εἴ ἐγιοίητα οοπβεςίατὶ 
ταϊπίπια σοπυθηΐξ υἱτῖθ τηδρπαπὶπιΐβ εἰ ᾿ἰΡεγῖ8. ἴδῦλ γεγο σχουοπίαστω ἴῶ 
Ρτοπιρῖπ δὲ ἴγατι Ῥπεγὶ οομδαδτιδΐπα 8η γαϊίοπα ἀοςεπάϊ εἶπε, εἰ 
αἴτιιπι ῥτίαϑ δὰ χπλθ δά σογρῃ8 ρεγίποηϊ πθδιι 4086 δὰ περ! δεὶ- 
μιοπεπι δὴ οοπῖγα, ἐσ ἢΐδ οορπόβοοτε ᾿ϊσδῖ ῥπεγοα δ σογροόττιμα 
ἐχεγοοπαοτγῦτη, ζαᾶπι γγτππδοῖίοαπι Δρρε  δηὶ Οτεαεεῖ, εἰ ἀτ ρθετγο- 
ταιπι υδγὶθ οατιδσηϊπίθιϑ τογοπάογηπι δὸ ἀῃγαπάογτπι, φαατα ραθἶο- 
τὴὴρίοδαι υοοδηξ, ε866 ἰταἀεπο5. Ἠαγπι ἐπὶπὶ αἰΐοσα σογμοτίδ μδδὺ- 
ἴππι οοηζοττπαῖ, δἰΐογα δίϊζεοιϊϊοηδα οἱ τππηογα. 

ἡ, Νης ἱφίϊατ φηΐδηδ εἰνί δηθὰ: πιαχίτοδο σαγας ῥπετὶ υἱάςῃ- 19 
ξατ΄ 6886, ΘΑΓΕΠὶ 8186 Δι ]είδττιπι μαδιἴππι ΘογρογΡα8 οοποίϊίαπι, εἰ 
(ογτιδ8 ΘΟΓΡΟΓΌτα ΘΟΓΓΌΙρηϊε8 οἱ δΟΓΌΤΩ ἱπογοτιδητ ποςοηῖον. δὲ 
]Ἰ,δοοήἠδεπιοπίϊ ἰπ Βος χηϊάετη ποὸπ ρεοοηῖ, δε ρηότοβ ἰδρ τίν 
ἱπιιπδποϑ οἱ [εγοῦ γοἀάπηϊ, ρετίη δ φααϑὶ μος δὰ ἰοτιππαάϊπετι ρ᾽α- 
τί πιῦτη υαδδὶ. δίᾳηὶ φυεπιδάπιοάιπι ϑαδροποιπετο ἀϊοῖαπι εδὲ, π6- 
ἮΝ ὅπ πεχης ἢδο πιδχίτης υἱγίηϊο ϑρεοῖδϊδ οῦτγα ἔπ ρπεγοῦ εϑὶ ς08- 
ἐγοπάδ. οἱ οἱ ἀθπνὺϑ ἤᾶπο εἰΐαπι υἱγίαϊεπι 6686 ἐρεοίλῃάδτια, πὸ Βος 
χυΐάοπι δυϑευπηῖατ. πᾶτα ὨδΩΌΘ ἴῃ 4115 δπτηδηπῖρης πεαπὰς ἰπ τ 
ξεπιῖθπ5 (οτατυάίπεπι πηουῖδης ἱπιπιδηὶ ϑοἰπιΐα εἰ οἴεται οδιπιὸδ οομαΐν 
ἴεπι δἀϊαποῖαπι 6586 οοτηΐπιηα, 864 πιδπϑποισϑίπιο ροῖϊα: εἰ Ἰδουΐ- 
υἷϑι. τη] δ6 δπίοπι διπὶ παιΐομϑι χιδε δά πεοαπἂοβ Ἀοπιΐποα εἰ δὰ 39 
υϑϑοοπάπτη ςαγπὶ 5 Βαπιαπὶδ δαπὶ [Δ01169 δ. ρτοοίγει, φαεπιαάπιο- 
ἄππι οχ ἴΐφ ρορα 5 φαὶ Ῥοπίππι δεοοΐππι Αςδδεὶ εἰ Ἡεπίος δὶ; δίψος 
εχ ξεπῆβρηθ τηϑάϊεγταποῖβ ἰΐδε ποηπη] ] δε ραγξπι δἰ τα ἰτεγ αἴχπα 
Βδὲ υἱνηπῖ, ρογῖϊπι ἀδτοτίπϑ ἴσης ἱπιπιδπίηδ; συδθ βα ἰαϊγοοϊπαπάπτα 
χαΐάεπι ἕδοῖκς δαπὶ παῖηγα, δεὰ (ουιἰτ ἀϊπα αΐία ἐχ ρᾶσίϑ ργδεάι δε 
ϑαπῖ, ρῥταοίογθα Ὑ6τὸ 1, δοδάδεπηοπὶοϑ ἴρ308 φεἴπιια, χιδιἀΐα [ἃ πὶ 
εἴωάΐο ἰάβοόγηπι δϑοίάπθ Ὑθγραβδηίησ, δἰ 19 ργδεθ 6, πος δηῖεαε 



ΒῈΒΕΡΟΌΒΙΕΙΟΘΑ ὙΠ. 

εἰ ἐχετγοϊἰδιοοΐδας εἴ οογιδίοῖδυς ΒΕ ]Πἰοἷς ἀρ δε Ογαθοῖδε ρορο 
δηρογαγὶ, ποὺ ἐπίῃ 60 υρὰ ρίεγοι δὲ αὐο]οροθπῖθ μοο ταοὰο 

Ἔχογοογοηὶ οοἰοτὶα ργδοοδθδηῖϊ, δοὰ εο δοἷἴυτα ᾳυοά ἴῃ εο6 4υἱ 6 

30 Β0ῃ Φχογοοδαηϊ οχεγοογοηῖ. ἀὔργα ῥγιϑὰϑ ῬᾶΓίο8 Βοπεοῖπῃ, πο 

ἱποτιδοΐταν ἔεγγα ἀθθεῖ. πορ ἐπὶπι ἱπρφ πεαῦα υἷ]ὰ αἰΐὰ ἴογα οεγία- 

ποθὴ αἰΐπαι ουτα Βοποοῖο ρετίουϊο οοπίπποιατα ἰηΐετιῖ, φεὰ Υἷγ Βομῃ 

οἴπν. αυὶ γεγο ρίεγοϑ δὰ μδεὸ οογίαιοίπα υα]άς εἴζω3ε δὸ ἀΐδο- 

ἴ [εγτὶ δἰπποι, εἰ δὰ τος πδςοιϑαγίδο ομβίοάδε δαὶ ποβρίδῖγον οἷδ 

ΒΟ ἀρροπαπί, φοτάϊάοε αἴααο ἈΠρεγαὶθὸ δγίϊβοθν ὁο6 γράάῃῃϊ, δἱ 

γεΓΏπι ἕδιοτὶ υοϊπιωτδ, φπίρρο αὶ 606 δὰ ὕθαπι ὀρ ἀαπίοχεϊ 

δεϊεπεῖκε οἰνὶ}} ἀπ 1166 εἰβοίδηι, εἰ φυίάοπι δὰ μος ἀείετγιυ αἰϊΐς οοτη- 

᾿ Ῥαταῖοα, αἱ ταῖίο ἱπάϊοδὶ δο ἀδοίαγαὶ. ὁρογίεϊ δυΐθιη ὅπ εχ δθρε- 

τιονῖδας ἑδοιίο φοὰ εχ ργδεδειτίθαν ἰμάίςατε: πᾶβο ἐπα Βαρθηὶ δὰ- 

χετρατῖοβ αὶ ἀς ἀϊβοὶρ]αα πὶ εἶς σενεθηξ, δπίθα πομ Ἀμρεβδηϊ. 

βίοπάσαι ἐβίτας ἐϑς6 Ἀγιηπδοίϊοα, εἴ φαοιηοάο δἷϊ αἰοπάθηα, οοπΥ δας 

ἴδον οταπδθ. δὲ θὰ δά ραβετγίδιεπι ραετὶ δὰ Ἰείογοιη ἐχεγοὶ- 

Ἰδουεπι δαηΐ δὐπιονθηὰΐ, ἃ υἱοϊϑωῖϊο υἱοδι οἱ ἰδρογίβυδ ἃ πεοθβδὶ- 

ἰηΐο ργαεϑογίριί9 δυφεπάϊ, πὸ φαϊὰ ἱπωρεαϊοοηϊ! αἤΐειδοϊ οογροτὶα 
1339ϊποτοιρδηῖο. ροϑ86 δαΐμι 1116 μος εἰᾶοογε, Ὁθἢ βᾶῦυο διβιιπιθηῖο ἐδ 

φαοὰ ἰῃ Οἰγπορίοπἰοῖ! ἀιον δαὶ φαπιπιιμι ἰγεδ τερετίας αυὶ ἰἰάει δὲ 
σἱτ εἴ ρθε υἱοδγῖπε, ργορίεγοα ηποά αἷμ, ἰπῖενθα ἀππὶ Ῥπετγὶ δππῖν 

ἰπωτοάϊοθ 66 Ἔχεγοθηϊδηα πεςοιδαγίδο οἱ υἱοϊεηϊδθ Ἔχογοι ἈΠ ηθϑ 
γῖγεθ δυίετδηῖϊ, οὔπὶ Ὑ6γῸ ἃ ρῃβοτιδῖθ ἴγεὰ δπηοϑ ἴα αἰἰϊ ἐϊδοὶ ρ] ἰδ 
Ροϑαοτίπε, ἴαπι οοπυθηϊ εἴ ἰαρογίβυν πδοθεθϑι 18 εἰ Υἱοϊωΐ ἃ περθιϑῖ- 

1 1} Ρτδοϑογρῖον ᾳύδι διδηςορ βαρίδη Οταοοὶ γοοδαὶ, Ῥτοχιπδιῃ 

δεϊδίεπι αἰ]ἶατε. πᾶπὶ ΤΠῸ ἴδθρογε εἴ πρδηϊδ δὲ όγρογα ἰάβόγεπι 

φυίΐοττε ποὴ οροτέεῖ: πίογαιε δηΐαρ ἴαβογ γὲθ οοπίγαγίδο οἴβοογο 

1 δα]οὶ παίαγα; εἰ οογροτῖ αυλάθιι ἰδοῦ τπθηϊὶ, πιεπιὶς ἰδθοῦ γεγο 

οοτροτὶ ἱπιρεάμηδηϊο εδῖ, ᾿ ᾿ ν 
5. δ πυυϑῖοα δαΐθαι φαδεείϊα φαϊάειῃ εἰ ἰὼ ἀπθίοτω τοςαῖα δυπξ 

ἴβ ἤοο ᾿ἰρτοὸ δηῖδα πΌπα :οὰ μὰς ε8ὶ εἴΐλπι ππῆς δὰ τερεϊϊ ἃ 
διιρ ἤσαγε δὸ ργοιβόυεγο, υξ τααιϊ ργοϊυοίομοα φυλεάδτα διμῖ 8 
ἀπδε 4αὶϑ ἀς 6 ἀΐςεγς ροϑϑὶξ διϑδυδγϑηδο ἂς ργοππηίθηάο. πᾶπὶ 
ΘΙ αᾶπε νἷατν Ἡδρϑδὶ ἀϊδιϊποῖα ἐχρ]ΐοαγα ἔδει εϑὲ, πϑαμι6 ουαϑ 
τεὶ βταῖῖδ δᾶπι δἀπίρεγε εἰ δεβαιβεγε ορογίδαϊ, υἴγωνῃ ἰὺ ἀΐ οἱ αυϊειῖϑ, 
γαεπιαάπποάοτα δουπποπι εἰ δρτίδιαϊθμι (μδες ἐπίπι ἱρεα φυίάειι ρετ 
86 ποῦ δῃπῖ ἴῃ τορος Βοηΐβ5 εἴ Βοηῃδδιὶδ πυππογαπάδ, δ ἱποῦηάα διηῖ, 

κοὸ δια παι 60 ]ἰεϊτὰ ἀπε α οοοτγοοπὶ δἱ σοιαρτγαπυπῖ; αΒποοίσοα εἰΐαπι δα 
ἷπ εοάετι ογάϊπε εἴ ἰοοο ροπαπῖ, εἴ Βἰδ οἸαπέραδ βἰμη τοτ ατοπίατ, 
σαἷπο δὲ ερτίοϊδῖα εἰ τπυδίοα. ἴῃ δίαπι Δυΐοτῃ γογοϊῃ πιτπ ΓΏπι εἰϊδιη 
βαἰτδιϊοποτα τγοίδγτιη!) δὴ γὙεγὸ σππϑῖοδ αἰαὶ ἃ οαϊδάμιαπα εἷ: δὰ 
σἰγίυξοπι ρετιίπεγε, 4ηδαὶ ροβαῖξ, οἱ ἐγπροδοῖϊοα σογρὰδ οαἰυδάδπι- 
τηοὰϊ τοδάϊι, δἷς οἱ πιυδίςα τῆογεϑ οογῖο φποάδπι πιο σοπβγιηαγο, 
δὴ κὰ υἱῖδε ἀεξεπίίδε γαϊοιθα εἰ ργυεμεδτα υδΐεγε: μος δπὶπὶ 
Ἔοτυτη 886 ἀἰοῖα δαηὶ ἰδγιϊυπι οἰδϊοεπάοπι δοῖ. βθθγοβ ἰρί[αγ πῃ 
δοβὲ ἰυάϊ οαυεα ἀοοδηάοδ, πεμιὶηὶ ομδοηγτιπι δῖ, ποη εὐϊπὶ ἰυάππὶ 
αὶ ἀϊδοπηῖ: παπὶ οὔτη ἀοίοτε ἀϊδοὶρὶϊπα οοπίπποῖα δε. ἰὰπὶ γδγὸ 

5306 σομδπι νἱῖδε ἀερεπάδε γδϊίοποπι ραετὶϑ οἱ ΚΑ Π]Ρη8 δείδθυ ῥγαεῖ- 

πίγο πὸπ οοπυθηΐ δεά [οτίδεθε υἱάδοιϊυγ αἰ σαὶ ρυδγοτγηιη διυήϊαγα 
Ἰαἀϊ οοιιϑα 6586 σοπιρδγαῖοτα, σπιη δὰ υἱτγίϊεπι δείδιεη ρεγυθηθτὶπὶ 
εἰ Δά}1} ρετγίεδοιί πε [πετὶπῖ, αἱ οἱ Βος γεῖπιπὶ δϑὲ, φιδιπϑΌγεπι ἵρδο8 
ἄϊοοετς οροτγῖθδι, εἰ ποπ, 4αειπδαάπιοδυπι Ῥετγδάγιιπ εἰ ΔΊεἀοτγαπι 
τεβεα, ρὲτ δ[ἴοβ φαΐ ἰᾷ ἰαείδηξ νοϊαρίλῖεπι δὲ ἀϊδοὶρ] πᾶπὸ ροτοίρετεῖ 
εἰεπίην πϑοθδδε δϑῖ δοϑ σρϑὶ ἰδ γαπὶ δἰ συδπὶ ίδοογε ααὶ δἰιττα "ρϑῖαϑ 
τοῖΐ δγίδιω ργοβιίοἊπιιγ, ηδτ 4αὶΐ ἰδπάϊυ ᾽π δὰ γὰ σιγάπι οἱ αἰ] ρ οιντἰαπι 
δαμήθυεταπὶ χαδηϊυπν ἰεπηροιΐδ ἴῃ ἀϊδοοπάο []ξ οοπίενειννάμαι, 
φηοάοῖ 'ρ2ο5 ἰπ 12! 1005 τεθὰ οροτῖει δἰἴδβογαιθ, Ἔεῦβοὸ εἰΐδην ἀρρα- 
γαῃάοτγηπι Ορδοπίοττπι δγοπὶ ἵρ808 ἐἴβοθγε ποροῦνπ]ος ἔγωοίαγα 
ΤΡοτίεαϊ. δἴ μος δρευγάηπι. δεδηάειπ δυῖθπι τοϑ "θεῖ ἀν θἰτδτίοπεπι 
εἴ οἱ φοῖα ἀἰοαῖ δαλ Ρ0896 ππογθα πιδ]ίοτγθθ οἴβοεγο. πᾶτρ ογ ἢδδο 

2 ἶρεο. ἀΐδοεγε οροτγίεϊ, δὲ ποη ροίϊιε, ἄυπι 8]105 δυάϊαι!, εἰ Βοπο- 
δἴδῃι υοΪἱηρ δίειη ρετοίρεγε εἰ γεοῖδ ἰϑάϊοδγο ροϑβ6, φυοπδάπιοάππι 
1,δοεάδεπιοπίϊ ἐδοιαπῖῦ 11 δηΐπι σπαπενΐδ πο ἀϊδοδοῖ, ροδδαπὶ ἴδ- 
ΤΩ ΘΠ, αἱ αἰαπὶ, ἀς πιοάϊδ εἰ οαπιῖθηδ, φαὶ Βοπὶ οἰ, 401 ποπ, γθοῖς 
λυ ἀϊςατε. οαάετη συοηας ταῖῖο απαάγωυ γι, δἱ συὶβ ἀϊςαὶ δή ειιρηϑ 
ἄλοϊ ἱπεηπὰς Ἀἰϊατίξετ]ις ἰγδδηοεπάπηι οἱ δὰ υδ6 ἠερεπάδε γαϊο- 
ϑ6ππὶ ΠΙΡογα θην δὰ 6586 υϊοπάππι. σοαΓ οπίπι ἴρθο08 ἀΐϑοογε οροτίεϊ, 
εἴ πο Α1115 ἰδεῖ ρυν ροτοίρετο τοϊηριδίοταϊ ]Ἰοεῖ δαΐεπε 4πδε εἰξ 
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ποιῖγα ἀς ἀΐΐ ἱμιτι γι! ρας οχὶ εἰτηδιῖο οοπρίάογαγε : πὸπ δπΐπι [ὰρ- 
ἔτ ἦρδε οδηῖ δἱ οἰ μαγατα ραἶδαὶ ρα ὰ ροεῖας. φυΐη οἴΐαπι ἴα] εν δ. 
Ἔταΐθς εἰ φογάϊάοι ατιῖθοοθ ἀρρεϊϊαυνας; εἰ δοὶϊΐο 'ρδα πο εδὶ μ0- "Ὁ 

τηϊηΐθ εἶα 5 φαὶ ποπ δἷῖ ορτίυδ δῖ φαΐ ποη ]ιιάδι. 868 [οτγίδοδα ᾿ἷδ ἀς 
τεθης ροφιογίυ υἱὰεηἀοιπ θὲ. ῥγίπια δυῖεπι σηδθεῖϊο δδὲ Ὀϊγοτι 
ταπιϑῖοα ποτηθγδηᾶα 811 1η ἀἰθο Ρ]Ἰπΐδ ρυ γ θη 8 πϑοποὶ οἵ εχ τρυ8 
ἡ φυδς ἐπ ἀυ)ίυπι νοσαῖα δαπῖ, ουΐο9. φρο δοιπιατν νἱπὶ οΒιϊμθοῖ, 
ὈϊγΏτ ἀἰϑοἰρ]πδε δὴ Ἰαὰΐ ἡ Υἱϊαθ ἀρ κενάς ἃς ἰταἀποοδηάδε δοϊδεθ 
ταιϊοηΐδ, τ ϑυῖτο βόγγο ἴῃ Βογπτι οταπίυμ ογάϊηε ἂς πῆτηογο ἰοςα- 
γα, οἵμηϊυπιαας υἱάδῖογ ραγίίςερθ. πᾶπὶ οἱ ἰυὰα9 τεβοϊθῃ αὶ εχ ἰδ- 
Βοτε οογροτίς γεἰαχαπάϊψυε δηϊπὶ ὁδηδδ σοιπρδγαΐηϑ εϑὲ, γοϊαχαῖο 
δαΐοπι οἱ γεογθαῖίο ἀπίιπὶ οἱ σουρογὶϑ ἱπιςαπᾶᾶ δὶ} πεοεϑδ6 δὲ; ἀοὶο- 
τίϑ δὐΐτν οἷα 5 4πετα ἰαβογθ αἴζεγηπὶ τη ἀϊοαπιθηΐνπι φαοάάαπι δαξ. 
εἰ γίξλε ἀερεμάδε δεοϊδιίφας τταἀποθπᾶδο ρθπαϑ δἶπα οοπίγογογϑία 
ἄερεῖ βαβεγε ποῦ δοϊαπι ποτ δϑυμι ὙΘγΌτω οἰΐαπι υο]αριαῖοπι : πιὰ 
Βοαϊτυὰο εχ πος υἴγοχαα οουείαϊ, αἵ πναϑοᾶτη ΟΠ 68 6886 ἀἰοῖπιπϑ 50 
δ παπιεγο γόγτπὶ ἰμσυ ἀἰδϑιπιδτοτπι, ἵππὶ ἡπάδτη ἃς δἰπιρίϊοεων, ἵπτ 
εδπὶ 4086 σαπῖι εἰ πιοἀη]αϊίοπα εοπϑῖδὲ. ἷ! ᾿ἰααιῖδ οἱ Νίυβαειις ἀν]- 
οἷπο 6686 ὩΪΆ1] σαπία πποτια ῖθι5 δεργῖθ. αυδρτγορῖοτ οἰΐϑηη δά οοη- 
υεοῖυς εἰ δα σοπργοϑϑίοποδ υἱΐδεφας ἱγαἀυσεπάδε γαϊϊοπεβ εἴ ο0η- 
ἐιαεἰοἀΐη6 8 δαπὶ τ δγΙ ἴο δόδαπιεγ δοϊϑαῖ, 4υδδὶ ἀο]εοϊαπαϊ γὶπη μας 
Ῥεμξ. 4ύδγα εἴϊατι ἐχ πος εχἰϑείπιατε ροϑϑῖῖ αἰἸφηΐς ἃ ἤο] οϑοοπῖα]οϑ 
ἃς Ρίεγον δἂπὶ ἀΐδοεγε ορογίεγθ. οὐππία επὶπὶ ἱποππεῆδ, σᾶς ΠΏ 0 
ἀοιτὶπιδαϊυμ ἱπιροτίαη!, ποη πιοᾶο δὰ βηεπι ἀρροοίϊα οἴ δοοοπιιο- 
ἀαὶα δῃπι, Ὑδγωπι οἰΐδπι αἰ 4ηϊεῖοπι γε δ οπειθ 406 δπίβοτπι. 
φαοπίαπι δυῖοπὶ γᾶγὸ δἀπιοάυνῃ σοπιϊπρὶ! Βοτηϊηΐρυ5 πὸ δὰ βῆδπ 
ΡοΓγυδηίδηϊ, δ ροΠυΠΊΕΓΟ δι ΐοτι γε υϊεϑοπηΐ δηϊπιοδσας ἃ ἰδ οτῖρυϑ 
τοϊαχαπῖ, εἴ υἱππίυγ ἰσὰο οἱ ἰοσο πο δοΐαπι ἱπιπιοάεγϑίο εἴ δρτα 
τοο ἀσπι υδττιπὶ εἰϊαπι ργορῖεγ νοϊυρίαϊοπν, π|ῖ]ς Γοτγὶϊ ἴῃ 18 σῃ86 ἃ 30 
τηρϑῖοα παδουσίοτ γοϊυρίδι θα δοφυΐδδοεγε. δυθηϊξ δυΐεπι Ἀοπϊηὶ- 
ΒΦ οἱ ἰοσῆπι εἴ ἰνάππι βπεπι σοποίδηϊ. Βαρεῖ εϑΐτῃ [ογίδϑες τος 
Ἰαριαῖοπι ποππΌ] πὶ δἀϊεοῖατ δἰἴϊατη βηΐδ, Ὑ γα ποὸπ 4πδηα ἶροὲ 
παι ἰοτιε [οτίαπα ομ]αίαπι δὰ ἰοηρο πιαχίπιδτ εἴ ἐκτεβίαπι. ΒΟ- 
τηὶπεϑ δοΐεπι ἐππὶ ἤδης αυδειτιηῖ, ργὸ Πα {ἰδπὶ δυπιαπῖ, ργορίεγοα 
αοὰ δὰ οἵἷἱπὶ πὲ δοιϊοποτη Ἀππιδηδγατο 81:0} ΠΠππαϊπεπὶ Ζαδη ἄδτα 
ΡΓδΘ 86 ἔεγαϊ. πᾶπι εἰ βηΐ9 πη}}1π8 τεὶ ἐαΐατδς φταῖϊϊα ορίδθ 8 δεῖς 
οἴ μδὲ 1418 γοϊυρίαϊεο (ε82 ἀΐοο 4αδο ἐχ πιβεῖςδ ρετοϊρι ποτ) πὸ]- 
᾿ἴπὸ τοὶ [αἴαγϑε οδυδδ ἐχροϊαπίηγ, δεὰ ργαειετίδγητη γόγαπὶ ξγϑιῖα, 
πεπιρα ἰδθοτγτπι εἴ ἀοίοτίβ. φυδϑιο ΟΡ οδυϑαᾶπι ἰρίτυν Βεδιεϊτα ΐποπι οἱ 
ἐπ Β18 υοϊπριδιραδ φπδεγαπὶ εἰ οχ ἴδ υοἹηρίδιθυϑ δ᾽ 8] σοταράγαγθ 
διυάδαπι, μῶης 4ηΐς 6686 σαπϑᾶτα ργορδθΙ τ οτ οχἰ διϊπηατε ροδϑῖ. ἀθ 
τηυϑίοδ διιΐεπι, δῶπὶ ΟἸΒὨἰΏ τ 6886 ΠΟΙ ΠΙΒΏΘΙΙ ὩῸῚ ΡΓΟΡΙΟΓ μδπο 80- 
Ἰωπι, δεἀ εἰΐδπι ρῥγορίονδα χυΐᾳ πε] εἷϊ δὰ τοχαΐετα εἰ γβογεδι μετα 
8 ἴαβογε, πεπῖο ἴῃ σοπιγουοσδίατω υοοδτῖς, οἱ ἀρραγεῖ. νεγυπιεηΐτη- 
γογο απϑεγεηάυτα δὲ Ὠϊγυτι ρ6Γ 86 80) εχ δυδηῖπ ταπβῖοα γε αχδηάϊ 1320 
δηΐπιΐ οδῃδ8 ἐχρεϊδίηγ; γεγεηήπιηηας δὲ πὸ Βος εἰ φηΐάετι ἐγεπε- 
τί, ὁεὰ μοποτγαιίος εἶθ 8 πδίηγδ δῖ φύδτη πὶ ργορίεγ δαπι, χαδπὶ ἀϊΐ- 
χίπιηδ, ΠΕ ἰζαϊοτν αἴφις ἱπάϊ επιίατη ἐχροϊαϊηγ; ορογίεδι 4πη8 ΠΟῚ 80- 
Ἰωπι σοιππιαπεπὶ εχ 68 Ὑοϊυρίδιοπι, οαἷῃ8 οὔθπδα ΒΡ δΩξ δε πδαπι, 
οὐὐρλνὰὰ (ἰμεδῖ δπΐπε ἐπ τπυδῖοα παϊηγα } 9 τοϊαρίδθ, φαοοῖγοα οτηπὶ- 
ὯΦ δείδι!ϊ 06 οπιπὶθαδαπε τποτῖθηδ εἶπ Ὡ808 ἃτη 0 6Πι8 εἴ σταῖτν 681), 

Φεἀ ππ αἰΐφιιδ ὁχ ραγῖς οἴϊαπν δὴ δηΐπιατη ρεγίϊποαὶ 8βς ρεγπιδπεῖ 
υἱάετο. μος δαΐοπι 'π ῥγοταρῖα ἐπετγίϊ, δὶ ουἱιϑἀαπιτοφάϊ τβοσίρη8, ἰὰ 
εϑὲ οεγῖο φυοήδπι πιρν ππογαῖί ρὲ εϑπὶ ε[βοίδηναγ. δὶ πὸ σεγίο 
4ασάδτι πιοήο πιογαῖοϑ βδῦ πυυδιοδπι βαγὶ οὔτη Οχ δἰ 119 πιο 18 ἰ- 
τεϊ]ρετγα Ἰἰσδαῖ, ἴὰπι τηαχίπηε εχ ΟἸγτωρὶ οἀττοϊπίθ5 πηοάα]διϊ: ἤδες 10 
δπίιῃ οἷπε οοπίγονογδία ἀπίπιος αἴβδιι χαο ἀαπι ἀἰγὶπο ρευτπουςθηὶ εἰ 
οοποίίαπε. δὲ δῃΐπιΐ οοποϊϊδιῖο ἐχ αἰβαῖυ ἀϊνῖπο παᾶῖα πρόττιπι εἰ δἊ 
(εοἰϊοπηπι ἀπίμαὶ ρογιγρδο δῖ. ργδεΐογεα Ὑ6γῸ οτππεϑ Βουαΐποδ 
οαπι ἱπτοϊοαιΐοποα δυάίαπι, δηΐπηῖβ ρουγππουθπίοτ οχ οοπϑδηδίοτς εἴ 
σοπιδρίοπς παίαγαδ, οἰΐαπι δίπϑ πη δγὶϑ εἴ Ἰηοα5 ἱρεῖδ. φαοῃίδτα 
Ροττο δὐθηϊξ εἴ τϑυῖολ δἰἷῖ 6 παπιετο τογῶπὶ ἱπόπῃ ἀδγΌπι, νἱτί 5 δυΐετα 
ἴη 60 γεγβαίασ υἱ φαΐ γεοῖε ἰδεϊδιυγ εἴ ἀπηοῖ οἱ οἀοσγί!, οροτῖοι δοὺ- 
Ἰῖςει πὶ 81} δῖα ἀΐδοογθ πο] 4θε ταὶ οἷς ϑοδηςβετγί οἱ Ηΐδ, πειρε τεοῖθ 
ἰαάϊοατε εἴ ργοβῖδ παογὶ 5 μοπεϑιίϑχας δοιοπίβυδ ἀεἰδοίαυ. δὲ ἰῷ 
πηπηογὶς εἴ χηοαΐδ, ργδεῖογ υογαϑ πϑίηγαθ, ἰηϑιπὶ πιαχῖπα ἰγδ εἰ 16. 20 
πἰϊα 11. οἱ γεγο δἴϊδπι (ογι πάη] οἵ ἕετο ρογδηδε δὲ οπιπίνιπ }ιῖ5 ςοπ- 
ἀγατίογατ μαΡ ἔππχη ΑἸ ἰαγυπιης τεγατα πιογαϊϊηπι ϑἰτοπίδογα δοίη 
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ἔχργεϑα. δἴστε δοο ἔδεῖα ἴρεα ἀδοϊδταπε: οππὶ ἐπὶπι τα] ἃ δὲ ἀΐποτις, 
δηλιηογαπι Αὲ ἰη πορίϑ πιαίαιο οἴ ρογίαγθαιο. δ δἰ φιθπι ἰπ [18 φιιδα 
δἰ "ϊπάϊπο οἵ ἱπι ϑίοπα δαηϊ οχργαϑ88 διδιδίδεϊιται 6858 ἀοΐογα δἱ 
Ἰδδιαγὶ, πορ ἰοηρε ἃθδεὶ Ὁ δὸ υἱ δοάεδιῃ Ἰπηοᾶὰο δὰ γϑβ γϑγδϑ δἰῖ δηΐ- 
πιδῖηϑ ἴσια αἰίεοῖαβ. νϑγθὶ σαπϑᾶ 9ϊ φιΐϑ αἰ ἱσαΐι5 ἰηαρὶπο δορί οἴοπὰα 
ἀο]δοϊεῖαγ πὸπ Ρῥτορῖον δἰϊὰπι οδιιϑῶπι Ζιδπι ργορίθγ δρθοΐθιη δὲ [οτ- 
πιᾶπὶ ἰρϑαπι, μυΐο εἶμ ἱρεῖα5 αϑρδοῖαϑ, σαΐτ9 ἱπιαρίπενα ςοπτετη ρδίυτ, 
ἰποηπάτδ δἷξ πϑοθϑ88 δϑῖ. εὐθη δυΐοπὶ αἱ ᾿π 8115 φυξάοι τϑθυϑ 9808 
δοηϑυπι οδἀδη 5 ΠΏ] ]πππὶ ̓ ποὶξ πιούττ δα] δογαιη, Ὑϑγθὶ ργαιία ἴῃ 

30 [ϊ8 φπδς ἰδοίηπι δὲ ψυδιατιπι πιουθηῖ: Ὑαγιιηΐαπιθη ὅπ ἀδροο Δ ΠΡ ὺ5 
ἱποϑὲ ΔΙ φυδηλ απι (14 165 δαΐη διαὶ ἤραγαθ) 86 ρϑγη δαπιοάιϊπῃ. 
ἴυπι οπηπῖηπι Ἠϑιπίηπηη 1818 86 ἢ8..8 ΠΟΙ πες 691. ριδείθγθη Τ6ΓῸ 
ποῦ δυπὶ δε αι86 ἄυπὶ πιογιπὶ ἤξυγαα δίῃ ἢΐ οοΐογεβ τ ΟγΌτΩ 
δἰτιυϊασγα, δοὰ δίβηδ ροϊίυδ. εἰ Βᾶευ ἴπδηπὲ ἐπ ΘΟΥρογθ, ἱπῖοτ οοτ- 
Ρουΐδ αἰίεοῖας. τδγυπίδπνθη φυβπίδούῦπααθ δῖ ἴῃ Βάγυπι γέγαπὶ ἰη- 
δρεοϊϊοπε ἀϊ(ογθητία, ορογίει ρθθγοϑ εἰ δἀοϊοβοθπῖθθ ποῆ Ῥαυβοηΐθ. 
δεἀ Ῥοϊγκυοιί, εἰ δὶ 4018 αἰΐιι8 ρίοϊοτ δαὶ βοῖον ᾿πογα 5 δῖ, μος δδῖ 
ποτα ΘΧΡΙ πὶϊ, ρἰοἰαγαϑ ἱπιθογὶ. δὲ ἴῃ πο ΐ8 ἱρ58 εἰ σαπιΐθαδ ἴη- 

δ ϑαηῖ ἱπιδιίοπεϑ δοϑιπυΪα οπ 6666 6 Ἰπόγαπι, αἴας πος ἴπ ργοπιρία 
οὐ: τδηϊτυνῃ δηΐπι ἀϊ[ςογαπὶ ἂὸ ἀϊδίδηιϊ πίον 86 Βαγπιοηίαγατα παϊυγδρ, 
αἱ αὶ δαάίυηιϊ αἰΐϊετ αἰφὰς δἰ ϊεγ αἴβοίδπιυγ, παάυθ δοάεπι τοᾶὰο 
δὰ υπδιπαυᾶηᾳπε δᾶγιι ΠΙΟΥΘΑΠίΏΓ, 864 δὰ [88 αυΐϊάαπι αἰϊαιδηῖο 

δ τοδοϑιϊας εἴ ςομ!γαοιίι8, αἰ δὰ δαπὶ 4886 τηϊχοἰγάϊα δε τιϊχιοὶγ ἀϊα 
Δρρδ]]ατυγ; δὰ 1115 πιβηιῖπ8 τοι  ]θθοδηῖ, αἱ δα γοπιΐ5886 οἱ πιο} 68: 
Δ4 αἰΐαπι πιοάογαιϊ βδπὶ πιδχί τη 4η6 δοάδιϊ, οὐἱυϑιποάϊ φυϊάδπι εἴς 
Βςεῖα νἱἀσίοτ οἷα οχ ἱιαγυνοπίίο Ποτία. ῬΒιγρία δυΐϊδθηι δά πιδηΐθης 
ἰηϑεϊποῖα ἀϊνίπο σοποίϊαπῆδπι ναὶθῖ, ᾿δδς δπιπὶ ργοόθα ἀϊεπηὶ φαΐ 
ἴῃ μὰς ἀϊϑοὶρ! [πὰ δα ἀἴοδα υθγϑαιὶ δυηι: παιαυα δχ [βοιίδ ἰρδὶ5 88- 
πιυπὶ δου 4686 ἀΐουηξ ἑοσεπποηΐδ. δπίπινδγο εἴ δογυπὶ φυᾶς δὰ 
Ὠππιοτοϑ, 4π| ἃ Οταθοὶς γγιμπιὶ ἀϊουπίατ, ρογιϊπθηι, ϑαάθιη τγατὶο 
εδιῖ. δἰ δηΐπὸ πῆογε8 ΠαΡοπὶ δεήδαδιίογοθ, αἰ δά τπουδπάυπι ναϊδηῖ; 

40 δἴσιιε Ἰνογαπι δ[1ϊ πιοία8 Βδρεπὶ ἱπερίίοτεθ δἴαυ {ΠΠ γα! ογες, δἰιὶ 
Ροϊϊποτεϑ ὃς ᾿ἰΒογαϊΐογθβ. εχ [ἴδ Ἰριταγ ρεγϑρίσυυπι 68 Ρο886 τρῦ- 
δίοδπι τοογοϑ απἰπιὶ ουϊυϑἀδιηπιοά! οἰἴβοεια οἱ οοπίογιωδγθ. δἱ δὶ μος 
ἔκοετο ροϊεδὶ, δὰ δαπι 8.0] ]1ςδὲ ρα ετὶ δυπὶ ἀρ] οαπαΐ φαᾶιε ἐγαάϊεηαϊ. 
δεῖ δηΐεπι δὰ ᾿υΐυ5 δεῖατὶ5 παϊγασα δσοοιηπιο ἀαὶδᾶ πιιιοῖςδα ἀοοίγιη δ, 
Ραετὶ επίπι ργορίεῖ δεϊδίειῃ δυ8 γοϊυπίαϊε π181} Ἰασαπαά ταε8 ἐχρετα 
ἴαεττε ροϑϑυηϊ. αἱ πειιβίοδ εχ δαγυτη ΓΕΓΌτΙ ΠΌΤΙΘΓΟ δοὶ 4υδε ἰυξιιῃ- 
ἀϊιαῖε ἃς ντοϊοριαῖα σοπαΐτδο δυπὶ, οἱ αἰἰ4π8 πο θ185 υἱάθιυῦ 6896 οὔτα 
᾿δγπιοπὶῖ8. δὲ θυπιδσί8 σορπδίίο. παοοίγοα πρὶ δαρίδηῖεδ ρατιῖπι 
δηΐπιατα μδιτηουΐαπι 6956 ἀϊχεγαηῖ, ραγίπι ἐχ Βαιτηοπῖα οοῃδίαγα. 

6. {ϑεγαπι δυΐδπε ρθεγοϑ ἐϊὰ τουδίοδπι ἀΐδοεγα ορογίθαϊ αἱ ἐρεὶ 
οδηδηΐ οἵ πιυπογίδυϑ Ορογ Βυθαπ6 ταπϑὶς}δ πδῃι5 δάπηονδδηῖ, ΠΕΟΠ δ, 

, φυεπιὰἀιηοάασιη δαργδ ἀυ δ ἰαῖατπι δδὲ, ππης οοὲ ἀϊςεπάθπι. ποη δδὶ 
Ροττο οβρδοῦγυπι να] άδ γείεγγε δὰ ἰά αἱ ουϊυδάςπιηοήϊ μοιπίπει βαπὶ, 
δὶ φυΐϑ ἦρθε ἴπ ππιπ 6.1} Ορ γι υδ4θ6 [πη ρφη εἶδ γογδείωγ. πϑτ βοτὶ 
Ὡοα ροϊεϑῖ, δυὶ Υἱχ χαϊάειη οογία, υἱ 4πὶ ποη ἔπεσα ὲ πμηιδγαπι δἴ- 
4πὸ ορετγιπι ραγοἶρα5, Βοπὶ ἰπμάϊςε5 αγιὶβ βδης; δἰπιυϊαυς ρθεγοα 
ὁροτῖει αἰΐᾳφιοά νἱῖδε ἰγαδυσειιάκε αἴσυς οοςυραπήδε βεπι8 ΠαΡόγα, 
εἰ Αγομγίδε Ἵγεριδουΐαπι ργαθοϊαγε 6486 σοπιραγδίυπι δχὶ β πᾶ γον 
ποὰ ραοτίς ἄατε δοϊοπί, αἱ, ἀυπι μος πϊαπζοτ, π1 81} δογὰπι 4880 
ζοπ ϑυηῖ ρεγίγιπραης. χυοά δπΐπι ρπογὶϊς δἵ ἰυνθηὶϊο δϑῖ, φαϊθδοογθ 

30 ποὴ ροϊεξ. αἴχυς πος υίάεπι [πὰ ἀΐοετυτπα ραοτγὶϑ ἰηίαπηυς σοηγοθηϊξ, 
ἀϊοοϊρ! πὰ σεγο ῥπογίϑ ὐμδατμνο ογορ  δουϊυπι οδὲ. εἷς ἰρίτατ 
πιηϑίοδτι ρθεγοδ 6886 (οοοπάὰοϑ υἱ ᾿πηϑῖςδθ πιυπεγῖριι5 [Ὀπραπῖυν 
σροτυπιαῃε εἰπὶ ρατιίοἶρει, εχ ἷδ ἐπι] ΐροτο Ἰἰσοι. ααΐὰ ἄεοεαι 
Ροττο δοίδίες, φυϊὰ που, ἀϊςῖϊθ ποη δὲ ἀοβπίγο, εἰ ᾳποά χυϊάδπι 
οδἰϊοῖπηϊ, δια ἀϊονπ 644ε ϑοτάϊάππν αἴαας ΠΡ εγαὶο, ἀϊοϑοίγεγε. ρεὶ- 
τοῦπι εαἷπι, αυοηΐατῃ ἰυμἀϊοαπὰϊ ργαϊία ορ τυ 9 ἰμπρεπάυτ δεῖ, ἰο- 
εἶγοο οροτγῖοϊ δος ἀυπι ῥποτὶ δϑαπὶ ὀρεγα ἱγδοίαγο, αδὶ υέτοὸ δάο]ε- 
γετγοπὶ κταπάϊογοθφις ἴδοι δππὶ, ορογα φυίἀεπι πΐδϑα ίδοογε, γοοῖθ 
γεγο ἰπάϊοδγε οἱ γοοῖϑ ἰδεϊατὶ ροβϑ86 ργορίεγε χυοὰ ἴα ρυδτλία τοῦ- 
δἴοδην ἀἰάϊοετυηῖ. ἀεοὶπἀθ υεγὸ ηποά αυΐϊάαπι πιπεῖσδπι Υἱξυρογαπὶ 
ἀδηφηδιι δογάϊῆος εἴβριδι αἴας 1 ἡρεγαῖδυ ἀγιβοδι, ποθὴ ογϊ αἰ οἷς 

{341 δος τοί! ἰδγα, δὲ οοποίἀργαυδγίπιαβ, φιαίοπας ᾿ἱ φυὶΐ δὴ νἱτγιαίοτα οἰγί- 
ἴεπι δγαἀϊυπίην πιπϑῖσδα ορετῖραν [υπρὶ, δὲ φπδὶ δα πιοοϑ οδπίυϑ409 
εἰ φυδίοε πυπιεγοϑ ἰγϑοίαγε, ργδεῖθγοα 40] 1 θὺ5 ἴα πιχβὶοΐδ ἱπρίγη- 

πιροῖε 860 ογραπὶε τρυϑίοδπι ἀΐδοοῦα ἀερδδηῖ. ἤδίδαυς μος αἰϊφαϊά 

ΠΕΆΕΡΌΒΙΙΟᾺἊΑ Υἱῇ!. 

ἱπίογεθθα ργορδθῖ]Ὲ εδὲ. ἴῃ Ηΐβ εηἷπι τεργεβεποοηὶς εἰ υαρεγαο. 
τἷς 4ϊἸ98ο]υϊίο ροεῖϊα εδξ. παπὶ τποᾶὰος φυοδάλπι τηπεῖςδς ἰὰ ᾳποὰ ἀϊ- 
οἴαπι εδὶ οἴβοεγα πἰ8}} γδῖδί, ρεγερίσυαπι ἱκίτος εδὲ οροτῖεγε εἶα 
δἰυάίαπι ας ἀϊεοἰρ]παπι πεαας ροδιογίογεϑ δοιϊοηοβ ἱπιρεάϊγο, παρ 
σογραϑ ΠΒεγαὶς οἱ δὰ ΡΒ] ]Πἰοαφ ἂς οἷν! 66 ἐχογοϊατίοθοι ἐππι1]6 τοά- 
ἄετε, δά οχογοἰϊδιοπ 8 φαϊάοτα ἰαπι, δὰ ἀϊφοἰ ρ᾽ϊπας γθγὸ ροφιθγίαθ, 
δρῖε διιΐεπι εἴ ὁοπυδηΐθηῖογ ρυογὶ τουϑίοαπι ἠϊδοδηῖ, οἱ πδηπ6 ἴδ εἶδ 1 
4υδε δὰ ἀγιΐβειπι σογίδιιΐοα ρεγείη δι δα ογεηῖ, ἢ φαο ἃἀπιγα ίϊδα 
εἰ εχϊππΐα αἴαπε ἐχαυϊϑιτἃ Ορέτγα τῆδρπο ἰβροσγε ϑυϑοερῖο ρεγάϊδοδοϊ, 
4886 πῦης ἴῃ σετγιδπιΐηδ, εχ οαγίδπιπίρυδ ἴῃ ἀἰϑοὶρ ἴπδπὶ ἱπιγσοάαςία 
ὁπηῖ; δε 18]18 τσυς δὰ δυπὶ βπεπὶ ἀϊδοληῖ, φαοδά εἰορδοῖίθυς εἰ 
μοπεϑιῖδ πιο ἃς πυπιετί8 ἀοἰδοϊαγί ῥοϑϑίπε, δἰ πορ δοΐααν γοδεσα 
πιβϑῖοϑα σοπμυπὶ, απειμδἀαιοάσπι δὲ ποππα ἶαο αἰΐδο δηϊπιδηῖει, 
Ρτδϑίογοδ τετο εἴ χπποὶρίογοπι ἃς ρυδγογυσα τηα]ἰϊταάο. ἀρρατοὶ 
δύνει οχ [ῖ5 εἰΐδπι αυΐθυδ ογραηΐδ δἱϊ πἰοη ἀπτα, πᾶπὶ πβεαας Πρῖδο 
ἱπ ραεγογαπι ἱπειταἸίοποτω ἱπιγοἀυσοπάδο δαπὶ, ἢδαυς αἰμιά οτγρα- 
πὺπὰ γι βοῦπι ργορτγίυπι, 4818 68ὲ οἰ μαγα δὲ δἱ φῃοά αἰϊαὰ δὲ Βα- 
ἰαϑηοίήϊ, δεἀ ἐδ δοίὰ φαδς οἴβοϊεῃϊ δὸϑ Ῥοποϑβ δυάϊιογος δὶ ἀοςιτ- 30 
πῶ τηυϑῖοδε δὶ Δ[ἰυ5. ργδθίεγθα {}ὲα πο δϑὲ ογζδπητω δὰ τηογεὶ 
τοϊτποτεϑ ἐχρτίπιεπ ἀοδ δαὶ ἰηϑεγθη 05 ἀρῖπι (οἰ ίουπι Οτγαοςὶ ἀρ- 
ΡΕ]]απὶ, πος πιογαὶε ἀΐςαπιι8), δεὰ ροιίαε δὰ βηΐπηοϑ ἔμγοτε 4πὸάαρα 
Βαςςΐοο δἰἰπιυϊαπὰοϑ δοσοταπιοάδίαπν. 4θαγ [Δ] 65 τε ροτθαν 
δ0 υἱεπάυπι δδῖ, φυῖϊθαδ εἶνε υδῃ.8 γαὶεῖ δὰ δηΐπιοβ ἐχρίβηάοϑ ροϊης 
ἃς ἰυβίταπάοδ δδ ρυγρδηάοδ φυδτ βὰ δγιάϊεπἀοβ. ἢϊὲ δοσοάαδς τ}- 
Ρίαπι μος Βαρεγε ἰπδιταϊοηὶ εἰ ἀοοιγίπας δἀγδγδαγίασα, φυοὰ Ὠρῖδα 
οδπῖυϑ ρῥγο θεῖ τδίϊοπα αἰ, αυοοῖίγοα τϑοῖθ γδίογες οδἰπ8 Ὀρῦσα ἴῃ 
Ρυοτὶδ ἃς ἰδεῖς Πονιηῖθη5 ἱποργοραγαηδ, οὔτ δηΐδδ δ τὶ δϑδεοῖ: 
οἴἶΐαπι δηΐπι ὈΡγίυδ οχ οπιαΐητα γοιττν οορία πϑοῖΐ πιαίογεθαῃς δη;- 
τηο5 δή υἱγιιιζοπι σοηδθοαῖ!, ἴὰπι δηρογίογιθος ἴδηι ροσραι, εἴ ροδὲ 39 
Β6 Ἰαπν Ῥ γϑίοατι ἐχ ταρας ἰογι ον δὲ ργαθοίαγε κοι [ογοοίογε οἱ 
εἰαϊοτες οἴεοι,, ὁτθης ἀἰβοὶρ πᾶς κοπς δἰτρογαπε, π] πὶ ἀεἰεοίατ 
Δἀμίθεηῖεϑ, δεὰ αἰΐαπι δίφιι αἰΐαπι ἱπϑῶρεγ ἱπάαχαπίεβ. φαδργορίες 
οἰΐαται ἀγίετα εἰ δία οαπεπάϊ δὰ ἀἰεοἰρ  παγτπν πυπιδγαπι ἀρρτερατυαῖ. 
εἰεπῖπι 1, ἀοεάδεπιοπα απίάδπι 41 ἰυάογυπι δαπερίπε ἐπρρεύίξαμαὶ 
(εβογαξηπι δρρεϊἰαπὶ αγαεοῖ) ἔρβε Ἵσβογο εἰδίαπι ἱπβανίς; δὲ Αἰδδηὶς 
[τα ἱπογθθιήξ πὶ ἔεγα ρἰετίφυ ᾿ἰθογὶ εἰ ἱπρεππὶ Βοποίθθα εἰδῖα ςαπὸ- 
τοπξ. δίφυες μος εχ δᾶ ἴδβυΐα δρραγεῖ, χύδπι Τβγαθίρρης ἰδ χαΐ 
Ἑορμιδπιίάδε Ἰυάοτυπι δυπιρῖυπι δαρρεοάϊαγαι ἀεάϊοανὶϊι. φοεϊετῖος 
ΥΟΓΟ ϑργεῖδ δίαιι ἱπιργοβαῖα δεῖ ρεγίςῃϊο εἷυ8 ἔδοῖο, οὔτη ἴδτω τηα- 
᾿ἴα5, φυϊά δὰ νἱγιυΐετ υα]δγοῖ, αιΐὰ ποι, ἱπάΐςαγε ροβϑθηῖ. δἰτα ον 
εἰ πιι! δ ογβᾶπα υεΐεγα, Ὡξ ρϑοιἀε8 εἴ μαι δἰ, οὲ φυδε δὰ υοϊαρῖα- 
168 δογαπι ρεγιίπεηϊ πὶ οδηῖθγοβ δπάϊιηϊ εἶς αἴοπῖοδ: ουΐυϑ βεπβεγῖς 
ϑ0ηῖ δερίδηρυϊα, 4υδ6 Βερίδξοπα ποτηίπδηὶ Οτδδοὶ, οἱ ἰγπηψαὶα, 
4υδ6 ἰγίζοπδ, οἱ ἐδηιρθῦςδα, οἴ οτηπία συδε δοϊεηίίδπι 'π τηβθσυδε ὃ 
ΟΡεγα τησπογεαπε ροδίϊατι ἀρείἀογαηξ. Βαρεὶ δαῖοπι γδομεια ὅτὸ- 
Βαρίϊοπι εἰ δὰ ἀς υ11}5 ἔδραΐα χφίαπι οοπβπχογαηὶ υείεγοα: διπδὶ 
επΐτι ΜΠ Παγυδιη τἰρία5 ἃ 86 σερεγίαβ δ ϑοΐδδθ. οὔτῃ ἰρίξαν πος 
πε Ἰίοθαὶ ἀΐεογε, ἀδᾶπι, φυοά οτίε ἀείοτταϊ διε οἴζεηβα οδεοῖ, δος 
δοἶδ8ε, ἴπτι τόγοὸ ργορδθι ας οϑὶ ργορίογοα χυοὰ ἐρίδγωσα ἀϊφοει- 
ἄδταπι ἀἰδοὶρ᾽ πα ΜΠ δὰ τηθπεῖδ ἀρίταιίοποπι οοπέεγαι, Μίβεγσθε 
δαΐοιι δοἰεπίΐδπι δὲ δυῖοπι ἐγ αδιππ8. σποηίδπι ροττο ἱγβοϊδηάοτακι 

. ογβδπόγαπι οἵ ἀμέμω, ταπηϑγὶδ ταπϑίοι ἀἰφο  ρ ἤαπε ἀγιβοστ ῥτο- 
ἘΞ 868} τιϊβοίδί οπι ἱπιργοβαπνηδ, ἀγα οἴ] 6 τὴ δαΐοτο δέει δγιδοῖ- 19 
18 σοηγϑηϊδηΐθιπ δἰαϊαίπνυϑ οδῃ 408ὲ δὰ ςεγίδιιίπα ρεγιϊμεϊ (18 

μας δπΐπι ἴδ αινΐ ἀρ: ἢοπ νἱγίπεϊε διδς, δδά δογαπι χυὶ δπάϊαυξ γοΐα- 
ἰδτἴ6, παϊαδαὺς ἱπορῖας δὸ ραιϊίάαα οδαδα του εΐςαπι ᾿γαςῖαι), ἰοοῖτοο 

᾿πξοηποτγιιαι 6886 ἀν μρόβρα ἱπάϊοαπιιϑ ορ ἐγ Βαΐῃς Γπηςίοπεια, 
δεἃ τιεγοεπαγίογαπι Ὠοιηίπαπ). ἰἰδχας δυθηΐϊ οἱ ουδάδηϊ αἀγιέδοος 
Ἰϊβέγαϊοβ. δβηΐδβ οπίπν, 4υ6πι δἷδὶ ργοροπυπῖ οἵ ποτ ἱπιπεπῖωσ, πος 
Ἶὰ8 εδὲ, πδιὶ Ἔρβοϊαϊογ, 4] ἱπορῖυ οἱ ἱηἀοοῖυν δῖ, πηοϑίοδτη τπυΐδτ 
εοῃειενϊξ. δδφυα εἰΐαπι διε ἤςθϑ, χυΐ ἐεδ6 δὰ οὔτ το ἀϊϊαπάο οοπ- 
Ροπυπέ, ἴπτη ἱρφὸθ οαἰπεάδπιτιο ἀϊ οἴβοῖς, ἔαπι δόγιαι σογροῖα ρῥτὸ- 
Ῥῖεγ τηοϊϊοπεα. 

7. Ουοὰ δὰ διαγπιοπίδϑ δαίθπι δἰ ππππογοῦ εἰ ἀἴ9ο} ρ πδτι Ῥεν- 80 
εἰαεῖ, υἱάοπάπτω δεῖ πἴγαπι οὐπηΐ 8 Βαγπιοηϊί οπιηϊυσος παιρθ- 
τῖς τἰοπάυπι 5Η, δὴ δἰϊσυα δἰ ροπάδ εἷς ἀϊδίηςϊίο. ἀοῖηάς δὰ δοϑ 
4αὶ ἰη ἱπϑεϊτο!οπ ας ρπδγογυτη εἰδθογδηΐ πἴγαπι δοπάειη ἀοβοϊονει 
δοροικιποάεμμδ, δα ἰοσιΐδι συδπάδμι δἰίδια αδἰΐεττε ορογίεαι, 400- 
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χήοτα τατδίσδτα ἴῃ ὁδοϊο δὲ Βητβοτίδ οοποίσδοτε γ᾽ ἀθαναδ: ἨΟΓΏΡΕ Ὀἴττισα- 

48ε φυίά δὰ ἱπδιταοποτη δἰ ἀϊβοἰ ρ]ΐτιδπιὶ Ραετγίϊοπι Ταϊεαῖ, ποῦ εεἴ 

ἱξαοτγαυάαπι; εἰ πἴγα τουδῖοδ οἷξ ορίδοιϊου, δα 4πμὲ ἦπ σαπία ο0η21- 

ΦὯξ, δπ χαδε ἰὼ πδπιεγῖφ. οὕτη ἐρίων ἐαἰδιαεῖβαθ ποσοῦ ἰοα Ἀπΐαϑ 

ϑεὶδιίο τοπείοον εἴ φυορᾶδπι ΡΒ] Οδορ 8, φοίοπηχης ἔογὶε δα ἀοο- 
ττίπα χαδο δὰ πιυρίοδπι ρεγάποι ἐγ ἀπ δπῖ, τ τ μὲ ἀς τρα8 γϑοῖς 

30 ἀἰσραϊεῖα ᾿ταἀί ἶρις, δ ΕΠ ἰοτετα φυϊάστα εἰ δοοιγαίίογεια ἐδ 3ἰπρα 

φετιθοηθα ἐ09 (αὶ ρίωγα σοξποδοογε ὙδἸϊπὲ δὰ 11} ρεΐεγε δίπεσηαβ, 

πῆς δοΐοπι μον ἐηθα τὶ φαβάαπι ἀππίαχοὶ εἰ δἀυτιηργδῖα ἀς- 

δοτὶρὕοπο ῥἐο 116 ἀϊδοεταιατιθ. χαοιίατη δῖοι σΔπΙΟΏΤΩ ΡΑΣΤ Ομ ετα, 
ἄαιτα ῬἈΪΙ ΟσΟΡΗΪ φηίάκτα ἐδοϊπηϊ, Ῥτοβαπιθθ, χοὶ οαπίτϑ δἰΐος τβὸ- 
ταῖδα, ΑἸῖο9 δὰ δοιίίουδτι ρογιϊποπῖεβ, δῆσον δὰ δηΐταοϑ ἰμϑεϊηςιτι ἀϊ- 

σΐπο οοποϊϊκπάοϑ ταϊθηῖοθ ροπυηξ, δὲ μαγηποπίδγητα πδίηγαια δὰ 
βουτοζαστηαῃς Βογαπι δοροιιτοοάδίδτο δἰίαπε δὰ αἸίαπι ρατγίεπι [ω- 
οἷπηὶϊ, ἀἰεϊται 5 δυΐεταη ποῖ ἀπὶπδ αἰ ΠΠξαϊϊ 8 σδπδα τε] πευδῖοα οροτέεγα 
φοἃ ῥἰατίπτο (πειἐταμονισ οοΐπα εἶνε ἀϊφοῖρ! γα εἰ ἰπεϊγαιϊοπὶθ εἴν α 
ἐπρίδιϊοπὲρ γαῖα ἐὰ υἱδηάστω 681: ᾳηϊὰ κυΐετα Ἰυϑίγαι ὁ επι δε ἐχ- 
Ῥίδξοπεια δρρε]!ετστα, πος φυϊάστη δἰ πνρ  οἰξετ, [165 αατοτι ἴῃ Πἰδτῖθ 
(6 ατὶς ροδξϊοα ρἰδηΐπδ σχροῃθανα8), ἀεϊμὰθ υετὸ δὰ δεϊδίετα ἐγὰ- 
ἀποενάδαι τἱϊαπιχας ἀορευάλαν, ροεΐγοπιο δα τοιηϊδαίου ἐπ δηΐταο- 

43τανα οἱ δά τοχυΐεια δὸ γϑογοδίξοποια ἃ οοηϊεπεομς εἴ ἰαβόσα. 4ῃο- 
πἴδιι ἐκῖταν δες ἐπ δαπί, ρετορίοπται οδὲ οπιπῖδας δαγιποηὶ πἰεη- 
ἄκτ δεϑ6: γόταπι ὩΟΏ δοάοδπι τοῖο οτομῖθαβ υἵδη στ, δεὰ βὰ Ἰωσὶ- 
ἐπίοπετα χοΐή ει δὸ ἀοοϊγίπαμι ἣἤδ σαδο τοαχίπνε δΏη: τη ογΆ  εϑ, ἃ ἀ 608 
γετο δυάϊσιάον 4υἱ ταδῦυϑ ογβδιΐβ βάυνογεπὶ ορεγεαοο τηπεῖοο ἔπη- 
ξαπίατ, ὧε 4υδὲ δή δοϊοηεπι δατιε {πᾶς δὼ απίπιοβ αἰῆαΐῃ ἀϊνῖπο 
Βοποαπάο8 γαϊεπὶ. αηὶ Ἔπδα αἰδοϊοϑ ἴῃ αἰ φαίρ τε δηίπηΐς οχίβῖοτα 
φοἰει γαϊϊὰε οἱ δοτίξοτ, μἰς ἰπ οπνπίθυε ποεῖ: οϑὰ εὸ ἀϊίετγι, χυοά 
ἕ δ πιδρὶς ἴῃ δῇϊε πεῖπτφ ἱπεοῖ; συοὰ ξοπος δδὶ τηϊϑουϊοογάϊα εἰ 
παοῖαΣ, οἵ μταδοίετϑα πιδηϊί σοηοδεο ἐσ δίβαια ἀϊνὶπο. εἰθηΐαν ὅχ 
Βᾶς ςορίμαείοπε εἰ Ῥειτποϊίίοπε ποβηῃ}} οοποίταιί [εγωπίατ, δοὰ Βοα 
γιάειαιαε ὁβοτὶ οδη μας ἐγαηη! ]ατὶ ἃς δεἀατγὶ, οππὰ βιπηΐοτ τηπεὶοὶ 

10 σατῖῖσοι δηίσυσπι ἔάγογε ἰευατηῖθαθ δὲ ρυτξαπῆρπε, ροτίπ ἦς ἀυδοὶ 
σαταῦουοτα εἴ ρηγβδίξοποτη σοπδοςῦῇ δἷαξ, μος ἰρίτογ Ιάδτι δοοίάοτα 
πθοϑϑθα δῖ εἰ το ϑετίοοτάθηα εἰ ἔπι! 18, τ οπιηῖαο 8 αὶ αἰἴο 4]}- 
4πο εἰΐδϑοϊα ἔδει! σοπιτεουσπατ; οεἴετγιε δυΐοπι απαπῖσπι [Δ] ἴμπὶ τηο- 
Αιοῆσια δὰ σαεηαῃς εἰπεῖ δο ροτγεπῖξ, δἴαυς οὐπηΐ ον ρηγραίοπετα 
δῖητιε ἐχρίδποποτα ἡπαη στα οοπηξογο, οὐ ηοϑῆτα πῸρ ὅπι6 γοΐα- 
Ρίαϊο ἰεναγί. εἰπε τεγὸ οἵ οαηθαδ δά ρηγραπάοο αἴχιε ἐχρίλα- 
ἀοε δηΐπιου υτα]ϑηῖοε ἰδεϊτίοπι δἴϊεγιτοι ἢστοϊπῖδυθ ἀδπιπὶ δὲ ποχὰς 
εχρεγΐειη. φυδργορίοσ ἰπ Ἰδέρυν Πδιτηοιῖϊθ τα] Ρυκατια τηοάΐε οἔ 
οδβέδνυς οεπίαϊοτες ᾿ξ δρεοϊλπαϊ ϑαπὶ οὶ τιπείοατα ᾿μθαίγ] τα ἔγα- 
οἰκηῖ. φαοπίατη πίει ἐρεσίδῖοτν εδὲ ἀπρίοχ, αἴτεον ᾿ἐβοῦ εἴ εττι ἀϊτιϑ, 

20 εἴζον ἱβαοοϊο σὲ σἰο Δ, ἐκ ἡ ΠοΥαἰ πὸ οἱ πιϑες οπατὶῖδ Πποππῖ θα 
δὲ τολίν πιο δἰ ̓ς σοποσεῖπϑ δὲ σοπἤδιις, ἀσπάα δυπὶ εἰϊαπι 1186 χιυὶ ἴὰ- 
1εε δῆπὶ σογίδπιϊοα οἱ ϑφρϑοϊδου δ δὰ τοχυΐεπι εἰ τοπιϊδδίοπε δηΐ- 
πεῦταξε. φαομιδαπιοάτσα ααλειι δογΌαι δυϊτηξ εχ μαρίϊα παϊοσδε 90}- 
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ϑοτιΐδηδο δερζαταὶς ας ἀείοτιὶ ϑαπέ, οἷς οἱ ἐτατηποπίδττση σὲ οαπίσασα 
ποεάδπι ἀερτγαγαίϊομθδ δαμξ: 698 οδηῖιδ ἀΐοο 4αΐ πἰπηῖν οοπῖδει 
δυπὶ εἰ ἰπάεοοτίθ φυδϑὶ σο]οτίθυε ἱπίωϑοκε. αἰζογι δοΐετα πὶ οαῖψυς 
νοϊορίδίειν ἰὰ χαοὰ οὐἴπϑαμε πδϊογαε δοοοτηγηοἀβίηπι δεῖ, υδρτορ- 
εγ Ῥεγτηϊ θη ἰδ φαὶ οοτίδης Πἰοεπτδ φοὶ δὰ ἴδ] οπὶ ϑρεοίδθοτεσα 
14}}6 οπἰπράδπι χοπδῖοδε βεπογῖϑ Ὀϑαγρθααΐ: δοὰ δὰ ἰηδιεϊτατίοπεπι εξ 
ἀϊδοϊρ ἴπαπα, φαεπιαἀτποάπτη ἀἰοσίατα δοῖ, οαπεθυθ τῆογεθ Ἔχρυίπιδῃ- 
θαι, χαοδ ποτα] ἀἰχίπναθ δρρε]]αγὶ, αἴδη ἀθπι εδῖ, δὲ τ] θπ6 πατ- 
τοουϊδ. ἰδ[18 δοίοτα εὐἱ Βοσῖα, πὶ απ ἀἰχέπιτβ. τϑοὶρίοπάα ΡΟΙΤῸ 20 
εεϊ εἴ εἱ σύδιη ἃ] ἴαπὶ ρτορ πε ̓ἱ φαὶ ποβίδοπτ δοοξεῖαϊο ΡΗἰ ΟϑΟΡ ΐδο 
ἐπ τα ἀεξοπᾶα εἰ δγιΐο πιυϑῖσας ἀϊθο!ρ] πε σοπίπποι σππξ. ϑόογα- 
ἴδε δοΐειῃ ἴῃ Πμγῖ ἀδ τὰ ρυ]οα διἀποτηϊϑέγαπ ἀὰ που γεςῖς ΡΕσγρίαμα 
Βιαγπιοηΐαπι στη Ὠοτία τεὐϊπχαῖξ, ἰάχοθ σὰπὶ εχ οπιῖρας οτρδηΐϑ ὁ 
πιυοϊ οἷα Εἰ ἴδτν πργοραυ, πᾶτα δαπάοπι νἴτι Βαρεῖ ἰπ Παταιοηϊίο 
Βιαττηοπίδ ΡΗγγεὶα χαδην πὶ ογζαπὶϑ εἰδία. πϊγυπιαπθ οηΐπι αὰ δηΐτοοϑ 
ζηριηςτα ἀΐνῖπο οοποίτκνἀο5 εἴ δὰ αἰϊεοῖυϑ σοτοταουδηοῦ γαἱεῖ, χαοά 
Ῥοξοῖα ἀδοϊαγδῖ. ουρηϊθ δπὶτ Ῥδοοαῖίο οτοπίϑαθς [8118 τοοῖτε εχ 
ΟΥπηΐθτδ ὍΠΡΙΝ 'π ἘΡ115 ἐδ τοβχίπιε: εχ οὐπ πέρι γεγο ματπηουἑ 8 
εἰ σαπερης5 δες ογβηα οΑπι ρου ΡΉΓΥ Ια τπδκῖπτπε δῃπὶ ἄδοοῦα, εχ- 
το}! οδυ88 αἰ γγατηρι οἶπδ οου του γαῖα ΡΗγγρίαν υἱδδίηγ δ86, 
ουΐαδ Γεὶ οὔπι τη] δ᾽ 1 Ἔἐκοιιρὶδ ΘΟπιπιετιοτθηῖ ἰἱ πὶ μαὶπα φοῖδη- 
ἰδὲ δαπὶ ἰθ οἰ ξοπῖοα, ἰὰπι πος ῬΒΙ]οχοηΐ ῥγοίετιπι, χυὶ ἴα ἔαρ αἷδ 1 
Ἰοτία Βαγηιοπίδ αἰ γγανθυπι ἴδοεγε οοηδίηρ πὸ Ῥοϊαϊξ, δε4 Ὁ 
ἦρϑα πδῖυγα ἰη ῬΉ τυ ίαπι τε οι ἀξ κοπυοηεπέοτι αιτοπίαπι. ἀς Ὠοτῖα. 
δυῖΐεπι δἱ οπιπδδ ὯΠΟ ΟΓδ δεη[ἰδηΐ ἐπὶ δέδὲ ἹΠΆΧΊΤΩ 6 δε ἀαΐατι εἴ τηο- 
τεϑ βαβετε τααχίιηα πἰϊ]ε8, ργβοοτεα ὙετῸ αποπίαπι ποὶ πιδάϊππὶ 
εοὶ πιῖες ἀπο οχίγοτηα ἱστιάδπιμς εἴ δεαοΐ ἀἱοίπιηϑ οροῖοτε, Ὠοτία 
δοΐετα παγτοοηΐα ᾿ηΐτ8 παῦπγῶα οδὲ σστη δε ἢαυιποη δ στη ραγαῖα, 
Ῥετορίσπηπι δεῖ οδπῖηϑ Ποιῖθε ἀἴδεοτα τηϑρὶδ απ8πὶ υἷος 4]1085 ρπε- 
τοϑ ἄδοεγε. συτπὶ ἀπίετη ἀπο ἐρεσϊαπάδ, φυοά βετὶ ροῖεσξ εἰ ᾳποά 
ἀεςοῖ. εἴεπίτο δα φαας βετὶ ροσϑαπὶ εἴ 4πδὲ πεπῆπο ἄεοτηιῖ, ἴγα- 
οἴδη ἀπ πὶ ροῖϊσι. ἀοβπίϊα ροτγὸ διπῖ ἕδος σύοαας δεϊδέρθαβ. υογρΐ 90 
Φδϑα ἰΐς 7 δπηΐς οοπίοεϊ εἴ δοῖκις ἀσέεδοί δῃπὶ, μβαπὰ ἔδοιϊε δϑὲ 
ςοπίοπίδϑ δἱ δογεθ μαιτηοπὶδϑ ΟΆΠΟΤΕ, δε τοιαΐίδδοθ παῖαγα δορκοτίξ 
[δε φαὶ Ἰά δειαίξε βιπηῖ. χαοοῖτοα τεσΐε εἰΐπτα ἢ ποχηΐπε ϑοογαῖοτα 
τεργεμοεπππὶ πουπη}}} δα ἰὰ χυΐ πὶ τηυϑΐοα γογβδηῖοτ, χοᾶ τοπιῖδ- 
458 Βδυπιοηΐδο ἴῃ ἱποα!τπτους ὃς ἀϊδοὶρ πα Ραρτοττπι ἱπηργοθ αι, 
δ δοοῖρίοι ἰδ αύδηι τοι] σπῖαβ εἰ ἐρυίοθαβ, ποη οὃχ υἱ εἴ ροῖο- 
διεὶς ερτιεἰδιϊδ, ασυδεὶ ερτίου ἕζετ εἰβοϊαπὲ (πιοίογοιη εὐΐτη υἱπὶ δα- 
λεῖ εδτίεἴδε κὰ ἐπγοτοτι Βαοοδίουπη ποτ ση απι), δεὰ ἰδοχηδτ ἰδα- 
επϊάαε ἰγαοῖαβ ἂς ἀοίεθδαθ. πᾶγα εἰ δὰ δεϊδίετα ἕπϊωγαπι, ἐτατϊο- 
τῦτα παῖα ἀΐοο, οροτῖεῖ ταΐδθ Παττδουΐδα εἰ ἴδ] ε8 οδηΐυς δαμίδεγο. 
Ῥτδείεγϑ δὲ ιὰ 1818 βοττηοηΐα εδὲ 4πδε Ῥπεγιίοιι δεϊδῖοαι ἀδοδαῖ, 30 
πεΐδ ροεδῖς ογπδτα σπίυπε δίτπη] εἰ ἀοοίτζηδι δῇεγτε, 48}}}5 εχ οτα- 
εἷρπε Βδιπποηὶΐ 1, γἀϊδ τπαχῖπις υἱδεῖαυγ, ἴπ Ῥγοσορῖα εοὶ γε πε 
8ὸ σε μηιὶ Ἡεγταΐηοι ἰπ ἰησεϊτοϊτίοπα ἂς ἀΐφοῖρ! πα 6896 οοπεϊπεπάοϑ, 
4ποὰ πιεάϊοπι ἐπὶ, φυοά βετὶ ροϊεεὶ, φυοά ἀεςεῖ, 

ΟΕ ΟἼΒΚΑ ἈΕῚ ἘΑΜΙΠΙΑΆΒΙΒ 
ΙΟΑΟΒΙΜΟῸ ΘΟΑΜΕΆΛΆΙΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

σαν 

Ἀὐοιηικν ἐὰ ἀρωῥνθνς οὸ ρον έδος γος ονῖῖς οἰ πονο πα 
Φο ἰδυῦοπι 480 «οππη δο οἰντϊαα, συρρε βῃπὶ οπὶτο ἤδες [ἢ 5 δυΒἰδοῖα: 
Φεὰ εο ἡποηυς αποἀά τοῖο οἰν" 8 εχ σοπτρὶατῖρτδ τηδεὶσιγαϊῖθιβ οοπ- 
φίοὶ, ἀοτιεειϊςα ρτιποϊραίατη μορεὶ πηΐπ8. ἴῶπὶ δτίϊυτῃ ππδοάθτῃ ἱπίδτ 

τ᾽ ποη αἐΐβεω οἱϊ « 
9ὲ ταῦὶ ἐἰϊειἑοςῖδε, πῦδο εἰυϑάστι ἐπὶ ϑοῖαρεγ εἰεοϊο» ορετὶϑ οἱ υϑ8, 

εἷξ ἰγγὰ δἴχης εἰ ῖϊ2, φαξο8}5 πατύτ δεῖ (ἀργιοδῖου. 
τοιϊουὶα ἀπέετι εἰν ϊὶς οοὶ εἰ οἰτίἑδῖσιι οοποιπενο δὴ ἱπί το οἱ ῥτδο- 

ῃ 

οἷατε πἱὶ οοπθίπαϊα. ὑπάδ ραϊοῖ ἀουπειίίοδα 6886 ἤος γαῦοπίδ, αἱ 
ἄοιναθ σὶ ρατγεῖητ δὲ πδυτρεῖυν. αἰσης δὶ οἰνἐϊαε δοάϊωτι οορίδ εἰ (0 
τεορὶοπὶβ οἱ δου  αἴμιη, 4π86 88118 δπὶ δὰ Βεπὸ υἱνεπάπτα, ἰάψυς ἐκ 
60 πιδηϊίεϑτητα Βϊ, φορᾷ ὩΡὶ ἰοῖα ποπτίηψετε πὸπ Ῥοισαηΐ, ἰδὲ ἀϊδθο]- 
υἱτασ ᾿ρ88 φυοίης ςοπιτλατ ϊαβ. ααΐῃ εἰΐατη πογύτη Κτδῖῖα Ἠοτηΐποθ 
σοπρτεοβεηῖας. ουΐοθ ἀτίετ υποιηαποάππε βτγβῆα εεὶ εἴ ἐΧΠΕ, ἐἃ 
ἀἶταο 'ναῖυτα δρϑε φοἶοξ. ροτορίςτπινα ἰΐασαο σοὶ ἀοσο εϑιέσατα τα ὔοπετη 

5εε: 

Ν 

᾿Ὶ 



690 Ὲ ΟΒΑ ἈΕῚ ΕΑΜΙΠΙΛΆΙΒΊ. 

Ῥτίοτεμ 6896 οὐἱ πε χίδτη οἷξ οἴν!ϊϊ6: δὲ ορτβ οπΐτα Ἀπὶσϑ ῥγίπ8 εξ, 
οὔτη ραγ9 δἷϊ υγϑϊ9 ἀοιπι9. οοποιἀογαηάυμι ρίαν δὲ ἀς ταϊοας ἀο- 
τοροῖίοα, οἴ ᾳποάπδιη δἰ }ΠΠππ|8 ορυϑ8. 

2. δι δοΐθιι ἀοπιὰβ ραγῖεϑ μοιπο οἷ τοὶ [ἀπ] τὶ 9 δοὺ ἔδοι- 
καῖε. ηυΐα νδῖὸ 5 486 πιϊηίπηα δππὲὶ ΘΟρΉΝ ΕΟ δἰπροϊαγιηπ τάγμα 

40 οοπεϊποίαγ, πἰμείγαπι οἵ ἀθ ἄοτιο ραγίτογ 86 γε8 Ἡδρορὶ!, οἱ ἰἀ 60 86- 
εὐπάυῃ ἢ ὐοί πηι ἐχϑίαγ ορογίθρὶς “ρεϊποϊρίο ἀοιπαπι οἱ χόγοῦι 
τλαγυπιαδ ἴω βα]οιη." Βοτσιπ δηΐπὶ ρτιπιατ Π]υἀ δα πυϊτγιποπίαπι, 
ἢος δῇ Βοιπίμ δα ΠΡ όγοβ γείεγιυγ. συδργορίογ 4ιοά δὰ ςοποποιῖαάϊ- 
Ὧδπιὶ πχογὶ8 ρογιϊπδῖ, ἰά ταϊϊοης ἀοιποϑῖῖοα γεοῖς ογάϊηδίυιθ 6846 
ἀορερί:. μος δυίοπι δβῖ, αὐ ργουϊθιπι δὲ φυδίειη {18 6886 οοηνο- 
πίοι, (δοιυπικίαη στὸ 68 ουγα ργίπιᾶ δϑὲ 486 παϊωγαπι ϑεαηϊϊυτ. 
παῖηγαθ διιΐδθιν ογάϊπε ῥγίοτ δδὲ δργίουϊίιγα, δεουπάσιπααθ ἰοσῦτα 
οθεϊπθηϊ φυδθοππῆπε 6 ἴογγα ργοίδγιηϊ αἰϊφι!ὰ; 4υ8}18 εϑὲ ππϑί!]ο- 
Τπι γε, οἵ δὶ 40 δἰϊα Ἠμυϊαφϑποάϊ εβῖ, πιαχίιη 6 δᾶη6 δριϊου ἰυγὰ ἰαϑῖα 
εὐἴ: ποη δπὶπι ρεπάει δ μοιπίπῖραϑ, γδὶ νοϊεητίθασ, αἱ φαοτγυτω ϑοπὶ 
ἐδῦροπδε εἰ αυἱ Ἰπεγοθὰθ ορεγδδ ἀδηῖ, νοὶ ηοἰεηεῖρι, 4ι8}19 τοία 

ὃ τεϑ θ6]]Π1οὰ 6ϑῖ. πιδχίπια ργδθίογεαι πδίυγαϊα δσῖ: παῖιγα 16 δπΐη ἃ 
ταδῖγα οπποιῖδ πυιτ πιοπίαπι δυρρεάιϊξδιοτγ, ἰϊδφιε εἰ Ἠοπιπίθαδ ἃ 
ἰογγα. δὰ Βαδὸ ριγιπαπι σου εγὶ δργίουϊττδ [ογιιιἀϊηϊ. ποη δα 
ἱπαι]ϊα οἴβοῖς σογροτα, δίουϊ οἰβοὶνα, δεὰ δὰ 4ιδα [ογὶβ8 σχοῦρδγο 
ταϊεαπὶ οἱ ἰδρογδιῃ ἔεγγα, δἴχῃε εἰΐδπι ρεγίσυϊα δάϊγ δὰ μοϑίθϑ: δαὶ 
80}: Ὠϊ δ 68 (βοι!ταῖοα οχίγα ᾿πυπὶ ἰοη 68 μαΡ οι, 

8. Ἐχ ἰΐθ νόγο {πᾶς δὰ ᾿οπιΐνιεδ ρεγιϊπεηῖ, ρυΐπια δϑὲ ουγᾶ 
εοπηρδοίεη8 ὑχοότγοῖῆ. πᾶπι πδίωγα 5 δοοϊοίδε πηαχίιπα δϑὲ ἰπίογ ἔδ- 
ταϊπᾶπι οἱ τπᾶγοπι. δἴαυδ ἴῃ [15 σφυοαυθ πορὶ8 ργοροδίϊυπι 6δῖ, φιοά 

40 ἰαἰΐα πιυϊα ὀχροίαϊ πδίυγα εἴβοεγο, φυεπιδάϊιποίιτπ οἱ δἰ ριδ5 δηϊ- 
ταδυϊε8. βεγὶ δυΐοπι πεαχπὶϊ αἱ ἤοο ἀρεοϊναῖ (επιΐπα ἀρ δ4πε πιαγὸ δαὶ 
ταῦϑ ἈΡ56406 [εἰπίπᾶ; πηᾶὰδ πϑοθϑϑαγἃ δεῖ μογυπι δοοίοϊαι 8 οοπϑίτπ- 
το. ἴπ οεἰεγὶς φιυΐάδηιν απὶπιδηιτθυδ Ἔχϑίδι μος δἷας γαϊΐοπα, εἰ εαΐε- 
πῦϑ αυοδὰ [οὐ παῖογα ἰρϑάγαπι, εἴ ργοσῦγαπδα δ} 0118 ργαῖία ἰδῃ- 
ἴππι, ἴῃ [5 γεγο πᾶ τοδηϑαεδίαο δυπΐ εἰ πιᾶρίδ οαἰ ἰ4ας δίας ρτγα- 
ἀφηῖει, ροτίροιϊυ5 μος δεῖ, ἀρραγθπίᾳπε ἱπ εἷ5 δάϊιπιεπία τηπὶπα 
Βεπεγοίθπειδα οἴ ορογαπι οοιππιαπῖδ ἰάροτγ. ἰὰ φυοὰ πιαχῖτπα ἴῃ μο- 
τοΐπτπι ξόπεγα ευὐἰάθηϑβ δϑῖ. ΠΟῚ δπὶπὶ ἴῃ ἢος ἰδηΐυπι πιαγὶ5 εἴ [επιΐ- 
πᾶθ οοπἰιποῖϊο ἰῃ ἐο οἴβοαχ ἐδ υξ νἱΐα ρτοραβρείαγ, δεὰ οἰ Βὲπὸ 

40 εἴϊαπι ἀεραῖαγ. οἱ ἰἴδεγηπι ργοογεαῖῖο ποῦ ρεγιπεῖ ἰδπίππι οα εχ- 
Ῥ᾽επάσιπ πιυπυϑ πϑίηγαο, Ἡ ἀνὰ αὩΠΠπῖοπι φποφηε: απο ἰαρόογαπι 
επΐτῦ σα] θη τΐογοϑ 'ἰπ Ἀγιπίοσίρυδ ἱπηρεπάυπε, οἷὰ9 (γαοίαπι γϑοϊρί πὶ 
οἴει ἴπ δεπεοίυϊε ἃ ταὶ δη!ϊογίρδ. δίῃ} εἴΐατη ἰρδὰ παίαωτα μος οεἶτ- 
οοἰϊῃ οοπιρίειῖ ρεγρειυϊαῖονι τἱϊαθ, ἐρθοὶθ πἰπιΐγαμη, οὔτη πεααεαῖ 
πῦπιεγο. δίσυθ ἴΐα γαϊΐοπε ἀϊβροσίίη εδὲ ἃ παπηῖπο ἀἰνῖπο ἴδπι πιαγὶς 
πᾶπι [ἐπιίηϑα 86 Χὺ8 δἰηρῚ  διῖπὶ δά σοππππππίοποπι. δὶς δηΐπι ἀὐνῖϑα 
ϑυπὶ οπιπίὰ υἱ ΠΟ δϑάδπι πδιι5 δἰξ (ἀσα ἰαϊ18 {Ποταπι, οαπι φαδοάδπι 
ἴῃ οοπίγαγία σογραπῖ, φυδ6 ἰρδ6ᾶ ἴδηδ οοπίοπήδηϊ εοάεπι. εἴθηΐαι 
παΐυγα ππητη δοχυπὶ ἴδοὶς του δίίογθτω, πη ες  Πογοτα αἰ Ἔγαπι, ὑΣ 

1(35Ηϊς δὰ οπϑιοάϊοη ἀδ9 τε8 ργορῖδγ τπιόγθτῃ, πἰς ργορῖεν (ογιϊτυ ἀϊποῖα 
βὰ ρτορυρπαπάιι πιαρὶβ 655εῖ ἰάοπδυ5, ἰζξετη4πα υἱ 1116 (οτὶς ρατῖὰ 
δἴζεγγεϊ, μὶς ἱπίυβ οοπδογυαγεῖ δἰ ἰδία. ργδοῖογοα συοίυϊὶ ἤπης δά 
ορετᾶ [δοϊδηὰα ἐππὶ αὶ διϑ ἀυἰτάΐοτα ργάερογε ναί θαῖ, δεὰ δὰ ἐχοῦ- 
Βαπάϊτι ἰοτία ἰπβυπηππι 6856, Πἰππὶ δὰ αυϊεῖετι ταΐπηδ ἀρίθπι, δε 
4υΐ Βοπᾶ γαϊεϊυ ἀϊπε οἷἱ δὰ εχδγοίξαϊίοπβϑ δἱ πιοῖπδ. δὰ ᾿ἴϑεγοῦ δἰΐατα 
4ποά διζἰπεῖ, πὲ δἷΣ Βοταπι ογῖυ8 οοπηπηΐδ, α11{1{88 ἀὐξοτα ῥΘο.] ατῖο: 
Πυΐα9 δπὶπὶ οϑὲ δἀποαιῖο, {ΠΠ1π8 ἐποι πα το. 

ἄς Ῥείπιαπι ἰφίτυτ ἰοξῖρη9 ἀείεινἀυπῖινς χότεϑ, πὸ ἰπίατία {15 
ἱπίεγαϊυγ: οἷς δηΐη ἱρβα πιᾶγίϊυϑ σθαι πιἰπίπια δίβοϊ δῖον ἱπίηγία. 

10 δας οἰΐατι ἰὲχ σοπηπιυνΐθ ἀεάποῖε, φαδπιαάιϊποάιηπ Ργιπαροτίοἱ αἴπος 
οτπεπι ἱπϊηγίαα εἰ υἱοϊ σπῖϊας ορίπϊοποπι ἀρ ε 856 ἀδθογε ΔῸ δ 4η8ὲ 
Δ Ρ ]!εἷς ἱπείαγ δἷξ εἴ ἰᾶπαπατ ἃ ἴοοο ἀεὰυοῖα. δεῖ δαΐδην ἱπίατία, 
θδπι [δοὶξ πναυίϊαϑ, ἰπ ςοπϑαεῖα ἀν οὐπὶ οχίγαπεῖβ. δά υϑῃπι ὙΟΓῸ 
σοηργεβθυπιαπε αποά αἰϊίποὶ, πὸ {ΠΠῸ ἀφο ογοῖυν ργδθδίδη ἀππὶ εδὲ, 
πεῦ ργορίεγ ὡβδεπιίαπι φηϊοιΐ ἰοοπα ποη οἷξ. εεὰ δοδυδδοοπάο σου- 
οἰ ίταγ φποὰ δαιῖ8 δἷϊ ργδεϑεπῖραϑ εἴ ἀρ δε εθαθ. ῥγαδθοΐαγο δαΐθαι 
8ὲ Ἀδρεὶ εἰ Βοος Ἡεδίοάι: 

εἰῖψπε ὈΧΟΤ, τοῦδ {πὲ ἀἴδοας υἱγρὸ ρτοβαῖοϑ. 
τιᾶπι τροστιῖ αἰ 45 τι} ἀο πϊπῖπις δδὲ βπιογὶθ οἰβοίθησ. ἀθ ογηδῖα 

40 Βοο εεγνυεῖασ, υἱ συ σπιδάτηοίξτη ἱπερδο οεἴοπιαιοπητα ἴῃ πιοτίραδ, 
ἴϊα σόγρογα φυοαῦδ ἰπίογ οουϑαεδοεπάυπι Γυρῥαπίατ. πᾶπὶ οοΙαρίΑ 

εἰ ογπαῖα ἰσῖα οοπίυρηπι υἱῖα πἴ Ὁ} αἰ ἐγ ἃ ἐγβᾷοεδοτατι ἴὰ βοθβὲ 
Ὑογβαπί πὶ οΟΓπδῖι. 

ὅδ. [η (δουϊιαιῖδι8 ἀπίοτα ργίπιπτη οἵ πιαχίπιθ πδοθββατίσπι δὲ 
ἰᾷ φιυοὰ οριϊπεη δἴφπε ργϑθδίαπι ϊδδίπιητι οϑὲ. 19 δγίὶ ποῦιο. 46ὲ- 
ΡΓορίογ δεγνὶ ἅπῖδ ομμηἶα ρΓΟΡΙ φυηΐ ραγαπάϊ, ἤόγυπὶ γοπογα ὁπ 
ἄπο, ρτγοοηγαῖου εἴ ορεγαγίαδ. 4πΐα υδγοὸ οεγηίπιῃ ἰυπίοτγεϑ ἀἰφο- 
Ρ πα ᾿Ἱποἀϊβοατὶ, πεοοϑος [μογὶ ρᾶγαγε δἀποδπὰο 6δὸ8 ἃ χυΐβαε 
Βεγαΐε ορεγᾶς εχ ψαηΐυγ, δὶς δυΐδιρ Ἔγρὰ δεῦνοβ ἀογηΐπιϑ 86 κδ- 
τεῖ, αἴ π64π6 ραιυϊαμ!ε8 που γειπἶ98085 δ6δε ραϊδίυτ, αἴσαθ ᾿1θ6- Ἡ 
γαἰογῖθ9 δἰἰᾳ!α Βοποτῖβ παθϑαὶ εἴ ορεγαγίϊ οἰρὶ οορίϑι ργδεβεεῖ. 
φιοπίδιη δυΐαπι νἱηὶ ροῖη εἰΐαμι ᾿ἰετὶ ρεϊτοϊδηοδ εἴθε δοϊεπὶ εἴ ἴῃ 
πο εἶθ κεπιῖρι5 μος ἰδ ετὶ ᾳποαπα μοπιῖπδδ δρϑδιϊπθηῖ, αἱ 'π οαεῖγο 
Οτιβαρίπίεπϑεδ, ρᾶῖεϊ οί δαγνῖϑ γα] πὶ] υἱπὶ νοὶ ρεγάυδτα ράγατε 
Ἄοοπεγί δα επάππι δἰξ. ἴαπι εἰ π8 ργοροδίεϊα, ορεγε δημδάνεγϑίουε εἰ 
εἶθο, δἱ οἶδυ9 διρρεῖδι δἷπθ ὀρδῦδ δὲ δηἰπιδάνεγθίοης, [ἰδ ρεϊυ απ 
ἱππδϑοϊϊσγ. ἱπίογ ορέγα νϑῦὸ οἷ δηἰπηδιϊνογείοπεπι οἰδαπε πὸ Ἀκ 
Βεγε δὲ ἱπϊυϑίαπι δἴφυα υἱοϊθπίαπι δδὶ, οἰ οἰ άϊι (γαπρίιφυς τῖγεβ. τὸ- 
Ἰϊπφοϊ τον Ἔγρὸ μος, οἱ ορεγαὰ ίδοογε 11 οορβπίαγ εἰ δδῖϊς εἷϑ δα ρρες- 
ἀἰοῖαγ οἶδῖ: παᾶπὶ ποὸπ ροῖοει αἰϊφιΐς ἀοπιΐπυς δε86 δογῦτι ααΐρῶ 
πιάγοαϑ πιὰ ρεγϑοί νατιγ, δου νὶ δαΐοπὶ πηεγοθδ οἰρυ5 εεῖ, χυοὰ γετὸ 
ἐπ [τς ἀροίατ οἱ ἀεϊεγίογες βδιξ, δἱ θα πιο] ογίθπς ταοἰῖαϑ, ἤεααθ 
Ρτγδεπιΐα υἱγία τα δἴφαθ υἱΐοστιπι ργοροϑὶία δἰπῖ, ἰάεπι σουϊτορὶς ἴὴ ἔΣ- 
πιο ἴ9. ΌΔΠΙ ΟΡ Γοπὶ οοπϑίἀογαῖϊο δά δι ροηάα 65ῖ, ἀϊειγπδπίαγαυε εἴ 
τουαϊ δῖαν δἰ ριία ρτοὸ ἐο ἃς 1ΠΠ| Ἰπογεθυπῖοτγ, οεἶροα, τερῖεδ, οἴνππι, 
δηϊπιαἀνθγεῖο ; πη 1 Ὀἰ πιγ 46 ὙΓΡῸ οἴ γε πρεάΐσογατι ἰδουϊδίεπι τε- τ 
δρδοῖπ πιβἀϊοαπιεπίογυπι, ἤδης απίάεπι οορίτατίοπεπι δἀϊαηρεαίεα, 
υοὰ οἶρυ8 ποὴ εἶξ τεάϊοαπιεπίυπι ργορίογ οοπιπυστη ἀϑατα. δὰ 
οροτᾶ [αοΐεπάδ δεγνογῃπι παἰϊο πιαχίπιε Ορρογίηῃδ 681 δὰ αῦδὲ 86- 
408 ἴσπανα ποαᾷε πίπηϊδ [ογτϑ δἷξ, δίαθαε εηΐπι μα ἰηἰπεῖδς εἰ ἰω- 
ῬτΌΡδα συπῖ: πᾶπὶ αἰϊη 8 ἰσυανὶ ΒΕ} το] ογαπὶ, εἰ δοϊπιοδὶ ἀἰϊΒοῦ τες 
τεριπίυτγ. βηΐθ οἰΐδπι ργδθϑογρεπάυ εϑὲ Ὠπί πογδῖβ. ἰπδῖαπι ἐπὶπι δεῖ 
εἴ 116 ῥταθπιίστι ργοροδιίαπι 6486 Πρ οτίαίοπε: ᾿ἰρθπῖδγ δπὲπα ἰδθο- 
Γδίῃγ ργϑοπιὶο ργοροϑίῖο δὲ ἴοιιρογα ργϑεβηΐο. δαπὶ εἰΐδαι ῥτο- 
οτγεδιϊοπίδυ5. Πἰδδγυι ιδη παι ρἱρποτγίθας ομοίάηπι οδοιπξοπάϊ, 
Βοη ραγαβθυπίηγ δυΐδηι δαγνΐ τα εἰ ρορυΐαγοδ, πὸ ἐπ ὑγβθίδας φαϊάετα. 
εἴ ἐδοτγίβοῖα ἐγοῖϊιϑαπε τοϊρίαι!5 δὰ δαγυοῦ τισὶ φαδαὶ ᾿ἰδεγον εϑξτε- 30 
ζδτου ἤηο: πᾶπὶ ρίατα δαπὶ ἴῃ {1 ργορῖογ αυδε δδες ἴπεππιπὶ ἰπσμταῖα, 

6. ἐπεγα δυΐετι εόγαπι 4πἱ γϑτὶ ἀοτῃ εεἴσατα ἀϊερεπεεπι, χυδῖ- 
ἴπογ δῃπηῖ, δασὺ ἰπ ρεουπίαγαπι γαϊΐοπο τεγδηϊογ. οροτῖεϊ δον 
Πο9 608 6846 4ιΐ δἰ ρᾶγαγα αἱ ἱπαγὶ ροβεῖπε. δἱ δηῖτα ταετὶ Ὀδεοϊδηϊξ, 
ἔτυδῖγα ραγανυεγίπί, δδῖφυς μο. δαυδη ἰΓπα!Ρη}]ο Ἀδατῖγε, εἴ Ῥεσ- 
τυϑῦσι αυοὰ ἀϊοϊϊοτς ἀο]ΐαπι, οροτῖεϊ ἰΐδτλ 6896 δοὸ8 χαὶ ογάϊδατθ 
ἐχογπάγεχυθ μοπᾶ εἴ ᾿ἷ9 η1] δοίαπι: 89 εοΐπε ΟΡ οδαδδς 1}}15 ορὺβ 
εδῖ, ἔαουϊϊαῖοι εἰϊαπι οἰης ἢΠ]αἰΐπι ἀἰδειηςῖδι, εἰ ρίαγεε [γαοϊποδδι φυαπε 
ἱπίγαοιϊιοθᾶθ, οι ]ῦ6 απαροῖυ οἷς ἀϊΡαῖος 6666 σοπγθηῖξ πα εἰ- 
πιὰ πηϊνδγθοσιτη ρογίουϊυπι δάἀδαίαγ. δὰ ουβιοάίαπι τετὸ ρτοίαετῃ Ὁ 
11 Ῥογεϊοῖβ δὲ Ἰμδοοηϊοῖθ ἱποεϊταιϊίο, οδίχης οἰἶδαι Αἰάοι τεὶ ἀοπιοσῖ- 
ἐδε δάιηϊηϊδίγαιίο π1}Π16: τοηἤθηῖοϑθ δηΐπι διθηηΐ, οἱ ἰὰ τοὶ ἐσ! ἀο- 
πιοδιϊοδς δήπιϊηἰδιγαιοη 6 ςοἰΐαα ροπαγίδα ποὺ εξ ἰοοῦθ. Ρετγεςδ 
δηΐοπι ἱπδιϊτυἷδ δππί, οπιπΐα ἠϊφροίϊα ἱρδῦτα ἀοπιίπασι ἱπορίοοτε, εξ 
95 ἀε Ὠϊοηγοῖο αἴεραι Πῖοπ: πεῖλο δπΐπι ραγεῖα σύγασῃ δάβίθει 

6 δἰδηΐφ τεθι9 δῖχυθ ῥαπι γί ρα8; εἰ ἰά6ο ΡῈΓ δὲ ππαϑααΐᾳῃε οβι- 30 
πίπι γογατα, φυδγώτῃ σοποοάϊτατ, οὐγαπι δυδοὶρίαι, ορροτίππαμαος 
(πετῖϊ ἀϊοϊθτη ἴαπὶ Ρεγθδθ σααπι Αἰγὶ. 116 δπΐαι ἱπιογσοχαῖσς φὰ 
δφαυτῃ πραχίπις ρίπρηεπι οἤιοογεῖ, “ἀοπιϊπὶ" ἱπαπὶϊ “σου ϊα." αἰ Αἴες 
ἰπϊεγτοραῖυ9 φαοάπδτη ϑίεγοπϑ δϑδεῖ ορεπηατ, ἀοιαϊπὶ" ἰησαῖϊ νε- 
εἰϊεῖα." ἱπεριοιοπῖηγ ᾿ρματ φοράδην ΔῈ ἱρεο υἷγο, ΜΗ πχόζγε, 
ΡΤῸ 60 αἴᾳῃς ἀϊνῖϑα δυπὶ ορεγα δἀτηϊπἰδιταουΐν ἀοπιεϑῆοδε δας 
τῆήρυῖϊα πἰγίφας. βῖψας ἰὰ εχ] ταὶ ατη ἰαγίς ουγα μος τατῖας, ροᾷ 
αρὶ ργοσυγαίογοϑ δηπὶ, δδερίυ8 ἰβοϊδπ ἀππὶ εαῖ, Βόμᾶ δπίπα ἱποΐδδο ἢ 
6886 δἰπ6 ἐχεπιρίο Ῥοπὸ πεαυΐξ, ἐππὶ σεξετγίς ἴπ γοραϑ, ἴατα ργοςῶγο- 
ὕοπε. ἰϊαχης ρῥγαδίθοι ἀρ οπῖοθ οἴ διξθηῖϊ ποῦ ροδεῦηὶ εἴβοὶ οἱι- 
πῖπο δἷπε αἰ] ροπιὶα δὲ διϊοπιίοης ἀοιπϊποτητω. χαοπίαπι σεῖο Βδες 
οππὶ δὰ νἱγιυῖοπι δβρεοίοια ἴππὶ δὰ τοὶ ἐδηλ!αγῖς συγ αἴ} δα, 
ἄοροηῖ Ἔχοϊξαγὶ ἂς δοπιῦο ργίυϑ ἀοταὶπὶ φαᾶπι ἔδμἶϊα, εἰ ροεξεσαδ 
οαλθίτυτι ἶγθ. ἀοπιυδ ἀπίθπι δἷπε οπεϊοάϊα τεϊϊπφαοῖαν ἴδηαι πτθα 
πΌ]1ο τειρογε. αυδαχυς βεγὶ οροτιεῖ, δ πεᾷὰε ἀΐε πεφας ποςῖβ 
ἱπιοτταϊ δαῖτ, Ἂς ποςῖα φαϊάδη; δΌΓΚοΓα πιϊαίοο: μος επΐδι εἰ δὰ 
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δδηἰαῖοιι οἱ ταὶ ἔδυ ᾿ανΐδ οπγαπὶ εἴ δἰπάϊα δορί οπεῖας οοπάσποίξ, πρὶ 
φυΐάεπιν ἐδου! αῖοθα δυηὶ Ἔχίζηδα, α1}}8 εϑὲ Ατἰοογοτη τγαῖῖο ἴῃ {ταοιῖ- 

20 Βυ8 ἀϊεροπεη ἀΐ5: 'π πιδρτιᾶ γεγο δίῃ οορίοϑδ γὰ ἀἰν δα ἱπὶρ 6 ἀ1ἴ8 
ἀπητΐδ δίας πιθπϑίγυΐθ, ἰτοπι φὰς φαϑοττιτι α8 οΟἰἀᾶπο εἰ γαγΐοτε, 
ἦϊα ἰδῖα ἀεὶπάε ριδείεοιδο ἰγαἀθπῖοσ. ἂς ροδὲ σογίαπι ἴδπιρμδ εἰΐδτα 
ἱπορίοἰδπιοτ, πὸ ἱξπογεῖογ φυϊὰ ϑαΐντπι δι: εἴ φηϊὰ ἀεδὶ ἀογείωγ. ἀο- 
ΤΩσϑ Ὑ6ΓῸ γεϑρίοἰδηἀο δοοοιπποήξηαα εδὶ εἰ δά (ἀσα] ἰδῖεα εἰ δὰ 68- 
πἰϊαῖοπι εἰ δὰ ἱπδοϊεητοτν ἰασσαπδοπι ἀϑυπι. δὰ {δου ταῖεϑ ἰπαπδτο, 
τῇ οπἰπεπιοὰϊ ςοηνοπίδοξς [τος θι5 οἱ νοι πηθητῖ5, ἰταπιχαθ ἔγποῖῖθιϑ 
τί ἀϊδ εἰ ᾿υπιϊἀΐδ, αἰϊαγάτηχας δου! δἴοπι φαΐθυδ ἰοοα ρεγβα θα δαὶ 

830 ποῦ Ρεγβδθ Πα, πες ποῦ 4 δετνΐθ 4η8ὲ [ἰρογίϑ, 4ιιὰς πιο] τί θα 
ᾳιδε τἰγίβ, φῃας Βοδρίτπρα5 υας οἰνίραθ. δὰ δαπμδίδθτη υδγοὸ εἴ 
ἰυουπάδτη Ὀδαπι αρὶδ [αἴητα εδὲ ἀοπιαθ δεδῖαϊε υδηι 8 ἐχροδίϊα εἰ 
2011 Ηἴεηε. ἤδες ἐποῦὶξ δοἰ ἰςεξ οἰθδπιοἀϊ τὶ δαοί]οποπι δρεοϊεῖ, εἱ 
τοῦ δεαυαδὶὶ ἰατ τάμα. ἰὼ τὸ [διη}] τὶ πιᾶρτὰ ὁ χίϑεϊπναῖωγ α1}}18 ἐ886 
ἐδυΐεου φυόφθα, ἐχ δογῦτῃ ὩΠΠΊΟΓΟ 4υΐ πΠοῸ δυηξ πιἴ]68 δὰ ορετὰ [α- 

δ οἱεπάα, εἴ δαῖνα οἰπὶ πᾶς ἱπίδγυπιων εἰ εἰξεγηπίογ. δὰ οχρεάϊϊαπι 
ΤΕΓΟ ὕδῦμι υββοσυπὶ [δοοηΐοα ταϊο ῥτγοίαεγι:: πϑ αυϊάχης 880 
Ἰοοο τεροϑίϊαπι 6686 ἀβθεῖ: οἷο επὶπη οὔπι ἐπ ρτγοχαρῖα εἰξ, χυϊηΐσοα 
τοχυξγεῖασ, 

Ἰ. 
Ουἱ τειν ἀοπηδϑιϊοαπι αυδτηρίατα τεγοὸ ταοᾶο δάπιϊη!διγαῖογτι 

δϑἾ, δῦτε Ὡδατπ6 ἰοσοστιι ἰπ 45 ποροίϊα ρεγεῖ ᾿Ἰξθάγυπι, εἰ πδίογα 
10 ἱπρεπίοδῃτα, εἴ ργοροδίϊο ἰδογίοβυτω αἴφπε ᾿υϑέιπι 6886 οροτίθι. εχ 

Ἠΐς επίπη αυϊοφυϊὰ ἀεζωοτίε, ἐπ ἱγδοϊδιίοηα φαδοερίογαπι ποροιϊογυτω 
Ρ᾽ατίχμητη ρεςοαβίϊατγ, δαπὶ δαΐετα ἔογαιδε δάνπιπἰγαιοηΐθ ἀοτηο- 
διϊςδο, οἱ Ἰπἰοττηδιίοπε αυδάδιῃ το ἀϊδιϊηρυδίοτ, φιαίίζθοτ (πδτη ο6- 
ἴεσαβ ἴῃ ἰδῖα5 ἱποίάεγε γερεγίθιπα8), το ξία, δαϊγαρίοα, εἶν"! ., ρα νδῖα. 
Βατῦτι πιαχίτηδ εἰ δἰ ρ  οἰϑοὴπια δδὲ γερία, υαγία δυΐθπι ργἂς οεῖθ- 
χὶδ δὸ ἔα  ]ΐπηα εἰν! 8. δἱ ργίνβία τοὐπίπια 111 χιΐίάθπι ερὶ, δεὰ εἰ 
ἦρθα δἀπιοάυπι γατίδ. δίφυ δ δεβ6 τηῦΐξα ἱπίεγ 888 σοπιπιαπῖα πεοῦϑϑ8 
δῖ: 4π86 δυϊεπι ΡΥ 86 ἴῃ δίῃ ἐυεηίδηϊ, ἐὰ ποδίς δπηῖὶ οοπϑιἀθ- 

20 ταπάδ. ργίμιπια ἰἴἰδαυς υἱάδδιθον ἦ6 τερίδ. εδὲ δυΐδιῃ μαδς νἱ δίψαα 
Ῥοϊοιίδῖε ξεπεγα 8, δεά Παρεὶ ἔογιπδϑ φυδίζτογ, πυνηπιδγίαπι, ἐχροῦ- 
τδπ ἀρτοπι, ἱπιρογίαπαοτγαιπ, οἴ πρεηάϊογυπι. δες οἴηραα ἰΔ|18 δα ηξ. 
παπιτηατγία, ἰπαύδτι, φθδπάο ἰαοϊεπάππι οἷς πὸ παποιηὶ ργοιιοδὶ δἶπες 
δι Υἱϊο5. ἐχροτιαπάογυπι δυΐεπι ππροτγίδηἀογαπι ας ἔογπια, σαδπὰο 
δυΐῖ απδεηᾶπι ἐχοθρία ἱροὶ ἀδ ἰἰδ φῃδε βαϊγωρίδ σοηϑιϊτοϊα δπὶ, στα 
επποϊυπιεηῖο ἀϊειγαβαπῖαγ. ἱπιρθῃ ἀϊοσγυπι γεσὸ δὰ δαπιρίπατια ἔογ- 
τοῦ οοποίἀδγδῖ απίπατι δαταρῖθδ τοϊππιθπηϊ δἰπὶ, εἴ αυδπάο. ἰΐεπι 
παπητΐηα Προ ἀδηἀϊ, δὴ δᾶ 4πδ6 παταπιΐδ οτη] δο επί. δεοιαἀο 
ἴοςο δαἰγαρίοαπι υἱάδαπιδ. Ἠυΐυ δ ἐγιοϊθυση ζεπογα δυπὶ 86 Χ, ἄρτο- 

30 τῖιτι, δογιπὶ ΄υδς οὐΐαδαθε τορίοηἷς δυηΐ ρεσουϊίαγῖα, ἃ πηογοδιογι ΒΌ8, 
εχ υδοϊξαὶθυδ, Ροουδτία, οἵ 4086 δἰία γεδάπης. δεῖ δοίθιη βυϊτου8 
οτηπίππι εἰ ργδεβιαπιϊδείιπτια ἰγυοϊης ατιδτρ ἀρτὶ τεἀάπαι; δαπι 8 
Αἰτὶ εὐ βυϊα τι δε ροπδίοπετη, δἰ ἐξ ἀεοἴπνδπε ἀρρεἰ δῆς. ϑεουπάπο δο- 
τὰπὶ 486 Ργορτγία δυπὲ γορίουΐθ, δἰ !ςπθὶ δόΌγηια, δἰ σὲ ἀγζοπῖατ, 
Δἰἰσυ δὲ Ὧ68, δου ὶ 8116 ᾳυδθ οχϊδίεγε ροδειηῖ. ἰογίλιιδ ἔγιςῖα8 6δὲ 

43,6ἰοτί δεῖ τιδγοδίηγαθ. απδγίαβ υδοι αἰ τη ἴδῃ ἐχ δργὶβ φυᾶπι γεθϑ 
τοπδιὶρυδ. φαϊοϊας ροοιδτίδε, συ δ πουαϊυδῖασ γῃ οἰ πὸ δος 8810 οἱ ἀδ- 
εἶπιδ, δεχίῃβ δογῃτα 086 ἰϊα τεἀήυπί, 4πᾶὲ πουιὶπα Παρεπί ἰδοῖα 
ἃ ἴεπογε 860} οδρίϊα οἵ οἴξείῃα. ἰαπι ἴεγίίο ἰοςο οἰγίϊοπι (ογπιᾶπὶ 
τι ἀδαπιοϑ. ᾿υΐαδ γαοίυα ργδοδιβη δ πῆ δυιϊ ΔΡ 1,6 4πᾶς ἴεγὶ ργο- 
Ῥυϊεῖας οἰυδαπο τορλοπία, ργοχὶπεὶ πιδγοαΐηγδο εἴ ἰσάογυμι, ροδίγεταὶ 
Γεταπι οοἰϊλϊαπαγυτη δί4ιε σοτητοπαΐπιη. ταδίδι απατγία οἵ οἰτππα 
Ρτἰναϊογαπι ἀοπιδδίϊοα δἀπαϊπἰϑῖγαιῖο. δὰ δεῖ ἰηδε]ῃὈ}}}5 ἐὸ ποά 

10 ΠΟῺ πητπν δἰᾳποὰ ᾿δησύυᾶπι δἰρηηπι ργοροείϊαπι ἱπ μδὸ δρεοϊδπάυτα 
εἰς. ε5ἴ εἴ πϊπίηα, φαΐ οἱ ἐγυοῖηϑ δυηῖ πιοάϊοὶ οἴ ποὴ πιδξηΐ βυμὶ 
δυτιρίυν. ἴῃ Ἀδὸ γεγο ἔγποῖυϑ ργδϑοϊβηι δῖον γοἀάτιηξ ὁρτί, εἴ ἐ6- 
σαπάσπι πο αἰΐδε ὀρεγαθ, Ἰεγῖο ἴοοο ρδουηΐας Ὀδῆγα, οχῖγα 400- 
4πε ἰδῖλ αυϊἀἀαπι οπππΐοτι δάἀνηϊηἰεἰγαιοηῖν ἀοπηεϑιῖοδο βεηθτοπι 
φουητηῃπ6, εἴ ἴῃ 1119 ρναθοῖρις, αἰφυς μος ἴῃ ριεϊπΐα ςοη ἀδγαη πὶ 
οδῖ, πθ προ ϊδ οἰηξ τηδίοτα φύδηι ἔγυςῖι8. Ἔχροοὶ ἰδ απΐοπι ἀἰγῖ- 
εἰοοῖρις ἰδυλδ, παης ἀείθοερϑ τΏγϑαπι οἵ δαιγαραγυπι ρτγδείεοϊυγα εἴ 
εἰνίϊλο, ὈΔδὶ τογεαραυπίαγ ᾿γδοϊδίυ ποοῖσὶ, οουτοη ]δη δ δδὲ, οἰϊηΦ 

40 οἰεηάηπι οὐποιϊθ δε τηοὰο αἰφϑεγιίσηιβ, δηΐ Ἀοτηπι τραχὶιηΐν, εἶ. 
[εττὶ ει ἐὰ ροφεῖπ!. εἴ ροδὶ δες, φοΐπαπι (ττιοϊι δὰ! μοπ Ργογεηϊδεϊ, 

ἐππὶ Ῥοδϑίηξ ργουβηΐγε, δὰξ οππὶ οχίρεϊ οἷηξ, ἀπ δηρπιδηϊθτη δἀπεϊξ- 
ἴδηϊ. ἰΐετη ἐχ δαπιρηθας απὶ ἱπιρεπάπηϊηγ, φηΐπαπι οἱ φυᾶπὶ προ ἱὶ 
δ. δὶ οπνηΐπο πἰμ1] ἀεἰνῖπι θη δεϊη]οτίης, ἥπδς ἰρίτουν δή ἀοπιϑϑῖ- 
ξδ4 δάἀπιϊπἰ 5ιγαιΐοπεδ ρεγιποπι, ἰτεπιαυς ραγίε ἤδγιπι ἐχροϑυϊπιοϑ. 
δεοϊϊοπεβ γεγο υδεάδπι διρογίογαπι ἀιοταπάξπι, αυΐρθιδ ρεουπῖαι 
ΡδΡογεγυπὲ δαῖ γί δἰΐφυΐα ρογεπάο Ἵοοπίδοοτγιπι, σοἸ ερίπιυ8, 4π88 
αυίάεπι ἀΐιαθ σοτη πιο πιογϑίοης ἀπχίιποδ. ὩῸΠ δπῆπ ἤδης δἰΐδπι 
ἐμδγγαϊίοπειπ ἱπαιι δτη 6886 δ ἰ Ἰγαπιγ: πᾶτι ποηπὶ ἢ} Βοτιπι 4πα- 30 
ἄταγε δὰ δ περοῖία ροϊεγί! φυδδ ἱγδοϊδηδα αἰϊφαΐσ ϑυδοορετίξ, ͵ 
Ὀγρϑεἶυε Οοτίηι ἶσα ἐὐπὶ γοΐαπι εοΐδθειῖ [οΥἱ, οἱ οἰνίταῖ6 1118 ροιταϑ 
[υἴϑδεῖ, (οτιπιίογηπι δὲ ἀράϊφαϊανυμι λοι] ϊαῖο8 υηΐϊνογϑαθ, ἰαϑϑοὶϊ 
σϑηβητα ἀθβουὶ θῇ: {119 δυῖοπι ρτγοίεδβίβ, ἀδοίπιαπι Βοπογατι ρατῖετα 
Δμδῖυ ἃ δἰπρυ δ, ἀδ τε] ιυιΐ8 Ἰαδοῖξ 608 ποροῖϊατὶ εἰ γὸπὶ δοδγα. 
Δπποαυ8 νεγίθηϊς ἔδοῖς ἰάθπι. δυθηϊ ἰΐαψυς οἱ ἀπηὶς ἄδοοπι εἰ ἴρδα 
Βαρεγεῖ ουνηΐα θοπα Οοτπιίογανι, δαυς ςοπεεογαγεῖ, εἴ (ογη- 
δῖ ἰπίογοα φυδεγογοπῖ ραγανθηίαης αἰ. [ἔ,γράαιηϊς Ναχίις ιῖ- 
Βυδάατη ἴῃ δαὶ ΠἸῸπι δοῖΐδ, οὐπὶ ἰου]δἴοϑ ΠΠ]Πογυπι πίη γὙεὶϊοὶ τἰδὲ 
δἀπιοήτππι ρᾶγυο Ἔπιεγα, γθπάϊαἰὶ θὰ ᾿ρδὶβ ἐχη! θα5. δα εἰΐαιη 4α δα 
τὡἰ ἀοπῃᾶ 4115 ςοπδθογαγεπίηγ ἰῃ οἴβοίη 5 ποη ρτογϑι εἰδθογαῖα ἰαςθ- (0 
Βαηῖ, τοπάεραι ἴαπὶ Ἔχ Ρι9 4ααπι 8115, ρογπιτεπ5 ηξ οιπριοτίς 
ποπδῃ ἴῃ Ὀποηθοηθε ρεγβου εγεῖησ,  Βγχαπηὶ ἰπ ρεοπυῖΐδε ρ6- 
παγίδ ρΌΡ ἴςο5 ἰποοα εἰ ἰοοὰ δδογα υδπαϊήεττιπε, (γυοῖυοθα χοϊάδιο 
δὰ σοιτοπι ἱεαιρῃα, δεὰ ἱπίγποίμοβα δὰ ργορσιεϊδίεπι βεγρείπδῃ. 
τους δὰ 4π86 80ἀδ|[ἰαἴο5 ροβοίθεραπὶ, οἱ απῶθ δὰ δδοτα θη]. 
εἷδ ΡεΓ πο δῆ, ουτ ἃ] α ἴυτω ἴῃ δργὶσ ργίνδιὶν οἴ: : πᾶπὶ ἤδες πιδῦπο 
ἐπιεραηὶ τἱ ᾳποτγαπι γε φθα ἐγαὶ ροβδεϑϑῖο. δο δ! 15. δαΐεπι ἰγαάθ- 
Ῥδηΐϊ ραθ]ςα αἰΐα, αυδς Ἔγδης οἰγοῦτη ργπιηδδίππι δυῖ οττιτι δυῖ ροῦ- 
ἴππι, πες ποὺ (ογεηδῖα ἰοςα, πρὶ δἰ φυϊὰ σοπἀθρδίαν, ρυαεῖογεδ δ8- κ0 
Ἰἰπδ8 πρδγίβ οἱ 8818 τι ογοδίαγαμ, ἰοῦ ὉΡῚ φηδερίυα [ας ἐθαπὶ ργδο- 
δἰϊξίδγοτι γί ῆς 8, γαῖεϑ, δὲ χυΐ τβοἀϊςατηεπία τεπάςεραηϊ, εἰ δαΐπο 
βευετῖδ 8|11} σοπφ πϑγαπῖῃδ οὲ ἰοτίϊαπι ρατῖεπι φυδοεῖυϑ ρεπάετγοηῖ. 
ἴδ Ρεγτηυίδπάδε ρεουπίαδ τηϑηβᾶτη ἰδηϊιπιπθοάο ππδπὶ εἰοσδγηηῖ, 
πδατα ᾿ἰςοθδὶ α]1ο παπιῖηο ταὶ ἀε δἰϊεγο Ἔπιεγθ υεὶ δ᾽ εσὶ υεπάθσο 
φυίϊεχθδτη; 4ιοά δἰ 4ιυὶδ [εοἰδδεῖ, ρεοππία δα τη] δΡραῖαγ. οΌπι δα- 
ἴοιι δρᾷ ᾿|}05 ἰεχ εἱϑεῖ ποῦ μβρεμάτπι ριῸ εἶτα πὶ πο Ὀΐγοῆθθ 
Ραγεπῖε εἶνε παῖυ8 ξυϊδδεῖ, εβεϊοδ ρεςΌπιἃ εοΐϊαπι Γεσεγαπὶ, αὶ αἷ- 
ἴδγο ἰαπίοπι ραγεπῖθ οἶτα πιο οϑδοῖ, εἰ μογϑοἰἶσϑεὶ ΧΙΙ τοῖα ππτα- 
πλαπὶ, τ εἶνε Βαρεπάππηι. ἱπ οαγίξαϊε Ὑθγὸ Δπῃοῦδα οὔτῃ ρδοιπῖδθ 80 
ἱπορία ἱδρογδάγεηῖ, ἀδάυχεγηηξ παυϊρία ἐσ Ρουῖο. χοᾶ οὔτ σηογ- 
εαἴογαϑ ἱπίφπο δηΐτηο ἔδγγεηϊξ, τιδιιγῶϑ ρεγεοϊγθγαηξ ε18 ἀδοίπιαν. ααὶ 
δμλεραπὶ δπῖεπὶ ἰθπο, ΔΡ εἶδ υἷἶτγα ργεϊϊπτα ᾿ἰρβῦτω 1188 ἀδοίπιαβ εχὶ- 
ξοΡδηϊ. οὑπὶ δυΐδπι εχ ἰῃ 018 ΑΩΤΝΝ ἔεποτε ςο]]οοδϑϑθηὶ ρεςτιη 6,47 
Τρροϑίιἷ5 Βοπίβ, πεᾷτδ εδεὶ ππᾶς || ρεσβο γδγεηΐου, δοίτυτ ἔδοο- 
ταῆῖ πὶ 4πὶ τοτιϊατι ραγίοπι ἀθοιῖ δε ρεσπηΐδο τραδα {τὶραϊ πο-᾿ 
χαὶης οουζογγεῖ, ΒΟηΔ {116 ἰδῆ φύδπι ρτορτία γεϊϊΐπετει. ΗΙΡρίαϑ Αἰδὸ- 
πἰθηϑῖς δπιποοιῖδ ἱπ ΒΌΡΟΓΙΟΥΡΗΘ ρδγίρυς δεάϊωπι εξ ῥγοϊθοϊδ ἱπ 
ΡΒ ̓ς, υἱαϑ, ἰἰδιθ χα δοδίδγατ βταάπδ οἱ ργαθιηοπίϊ τε θαα, εἴ 
ἸΔηθ28 4186 ἀρεγίδηδο δχιγογδυτῃ Ὑϑγίερδηΐατ, νεπάϊαΐξ. Ἄτοθρδηῖ 
ἰξιτον μᾶθς 111 ργαδάϊογωσ ἀοπμίπί, εἴ ἰϊὰ οορίοϑα ρεουπία ΟΠ] δῖα 
εοἴ. πυπιπιῦτη εἴϊαπι, 4αἰ ἴαης ΑἸΒΟπὶ8 Ὁδογραθϑίησ, αι ργοθυτω 6888 
ἰπδοῖϊ, εἴ ργεῖϊο ςουϑιοῖο δὰ δὲ ρεοππίωτη οἵηθ δῖα ἀδέειτὶ ἱπηρεγα- 
τὶς. σοπιαθα σοπγθπίγοηϊ 40] δἰἴο δἷρπο υς ]θηξ Ἵπάστε, ἑάστω {1αἀ 10 
βιφεηϊοπὶ εἰοοανΐς. ργδείεγεα 401 {γίγομιϊδ δξ τπρ0. παδρί οἴτλ 
Ια ἀϊΐ5 δυρρεάϊιατο ἱπιροῆϑαι δυὶ ἱπ δἰίῃ ἃ ἱδεϊαστηο ηϊ πιθπα8 ΡΌΒ]οασα 
δυπιρίυ8 ίδοετε ἀθθογθηῖ, οοηϑαῖα ἐππηπιδ πιεάϊοςτί, εχ ᾿ς ἰαϑεὶξ 
εὐπὶ οὶ ᾿ΠΠαπὶ ροηάοτγε υο] ἰδεεῖ, Ἰἴοτ ρεγίοηοϊοα 880 πηΏΘΓΕ ρεΓ- 
δογὶὶ. δαςεγάοιϊ οἰΐα ΜΠ ποτυαθ, 4086 ἰὼ ἄγος οοηδεογαῖα δγαῖ, 
Ρτδεοορῖξ ἀς ὑποφθοφυς πιοτίαο δ[εγτὶ Βογάοὶ δεχϊαγιοβ ἀθο9 εἰ 
ἰοιϊἀεπι ἐγιτἰςὶ εἰ οΡοΐαπι πηῦπὰ, ἰά εϑὲ ἀπος δ9868, ἃς ᾿δπϊαηῃ ἄδτα 
ΔΡ [ἴ9. φαΐ ϑοῃοΐδ δεϑϑεηῖΐ δε! 1 Αἰδβεηΐθηθοι αὶ ἱπμδρίίδγεπὶ Ρὸ- 
εἰδαφαιη, ἱπαϊροπῖεν ρεουπὶδ δὰ Βοίϊατα, ἰροβεγαηι ῥγοβιουί οιποῖοϑ 
ςοπϑτπι ΒΟΠΟΥΌπι ΠΟ δίτητι! ππνθγφογοσα ἐπ ἰγῖθα ὁπ δἰηροίσι, 56 50 
δῖα αἵ ἀποφοο ἰοοο φαΐοσιιε μοί ογοῖαν, αἱ ρδηρεγαδ δοδεπιδιίοπεσα 
δΏΡοεγα ροβδδηΐ. δὲ 4υὶδ Ὑ6ΓῸ ΡΥΟΥΘΏΘ ὨΣΜ ροσοϊἀετεῖ, εἶθ ςαρὶ- 
τἰν δοϑιπιδεῖο Ἔγαὶ πιϊραγαμτι ἀθδγαι, Αἴας ἰφίταν ἐγ Βαϊατα φυοά εχὶ- 
ξεβαϊωτ, ἃ δἰπρι!ϑ ἱπιερτωτι σοηξεγεδδῖασ Απιίεδαδυϑ, σὕτῃ Ρρδοα- 
πῖδε ἰμορία ργεμιθγεῖωσ οἰν δα ἱρείαδ, εἴ πιόγοτι μδρεγεηΐ αἱ ὨΪϊο- 
τγοα βο Βοςςβδηδ δ ἐρ᾽ ἐπάϊὰς ςεἰοργαγεηῖ (αυΐθυν τοδξτιον ϑυταρ- 
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ἴων ἔδεῖορδοὶ ἀδ τοῖΐπε ἀποὶ δρρασαῖα, οππὶ ἴῃ αἰΐα ἕπτ υἱςὕσωδ ρτε- 
ἢδοι88), φιοὰ 1116 ἔξεῖιν ἀΐεϑ ἴὰπο ἱπδίδγεϊ, ρεγβαλεὶς οἷ Ὡς υοΐυτα 
ππμουρδτοηΐ 86 ρτοχίπιο δῆπο γεὰάϊτυτος ΓΑ γο ἀυρ ϊοία; εἰ 4πδ6 

30 ρδτγαῖδ Βδρεβαπῖ, υΣ τδθάεγοηξ αὐΐνεγδα δἰπιαϊ. δἴφυβε ἰζ ρεοπηΐαθ 
ποῦ τοοάϊοδο δά ργαεδρηΐεπι ἱροῖ9 πδυπι οΟ]] εοἴδε ἔμοσαθῖ. 1ιαπιρ- 
δδσθηΐ οὕ δάνοηϊυ ἐχορεοϊαγεῖυτ ἰγοταίστα τα] τάγατα, εἴ γεηϊγεηξ 
Ροϊεπῖλε δὲχ πιοὰϊὶ ἀφηαγὶΐα φυδίϊαον, ἰαδεαγιμὲ ἴῃ ἴογο τεγβδηῖεδ 
γεηάοτα δος δὲχ ἀδοδγίϊο; εἰ δὴ οἱεἱ οοπβίατα, φαΐ γεπίγες ἀδυδυὶς 
χααϊίαοτ, δἀϊοογα ἴγθα ΟΡ οι θεὰ 8686 86χ, ἰάδιααθ ἔδοεγε ἀθ υἷπο 

δ εἰ οεἴεγίδ, ρεῖγαιί ἰξίξατ ργθίπτι δοοὶρίοθδης διιίψαμπι, φαοὰ δαΐεπι 
δΌρεγαραῖ, 14 οὐνξδο τεπομϑ σορίδην [ἴδ ρδοΌΠΙΑΓΌπι σΟτ ράγαυϊ. 
Ηδτδοϊθοῖδα οὔτι πᾶυδ δοϊοράγεηϊ Χι βάγνοτγθαθ ἔγιδηδοδ ἰη Βος- 
το, πεᾷὰς ρβεοητδ δϑππάδγεηϊ, ςοοιμεττις ἀδ περοιίοῖουθυ εἰ 
τατοδηΐασα δἰ οἴϑατι εἴ υἱθανι εἰ γθα 4]189 Ὑϑπ 168 Ὀπίγογθδϑ, δίσπϑ 
οουϑθϊζαϊο επιροτε 460 ῥταιΐοσα ρεγϑοϊνθεοίαα, εἰ ορρογία που εγαΐ 
ποροϊίαϊοτίθαδ ποη δὰ Βοπιΐπδπι ᾿θογοθϑ ἀἰδίγδε, δοὰ υδηΐγο δίπιξ 
Ὁπίγογϑδι, εἴ ᾿ρεὶ οὔτι ροτροϊγογθηΐ ρὲῖ ορροτίπηϊ δἴδπι, ΠῸΒ 9 Γρ6ῃ- 

40 ἀΐα ἀεγεβεθαπῖ, φρεὰ τε υθθαὶθ8 ἴῃ σποτγαγὶΐδ παυΐδαδ, εἴ πη 4υδε- 
δἴογοπι δίῃ ζω λίθ πανΐδιυ9 ρτδαβοίεθαβε ευσβήμθ ἰδσα ἴῃ ἴογτααι Βδο- 
Φἴϊητι τεπῖππι εδβοῖ, εἰθθρδης ἃ δἷδ οπιυΐα πὶ Π1165, οἱ ἀγζοπίωτ οοἷ- 
Ιεοἴατα ἰαΐξ, οἰἰρεπάϊπιπαας ἀεάδγμηὶ ἀποΐοταν, εἰ [ϊα δος ϊξ αἱ ἰάφια 
διζεηίοτι ἀδτείατ, ἀοῦφο ἀοπηῖπι γε ίεταποῖ. [Ἱμδοεήδοταοιδα, οὐπι 
ϑδζωϊ 8} ἱρεῖβ ρεΐεγεπε αἵ ρδοιπίδα οἱδί σοηίογγουϊ σϑουρεγαϊαγὶϑ 
Ραϊγίασω, δοίϊαπι (δοογῶπε ὑπὸ ἀΐε ἄεβεγα εἰ ἀομοῖπο εἰ ἰδποιϊατι 
εἴ ἰππηεπία ἰοίπρδγο, εἴ φαδηξιμα ἰπϑυιπιρ εἰδδεῖ οἱ ποη ἰεϊαπγεῖων 4} - 

40 406, ἰδπίππι ΠΡ ποτα 5 δϊβ. (γι μδριαἰεπδει, ἐσαὶ πιλ ἐτιῖπὶ ΑὐτᾺ 
ἶρϑο6 ἐχτεγογῶπι πιο ἰδἰξα ἀο οξεβεογεῖ, ποα Βαρορδηξ πράε εἰ5 ἀερίία 
διϊρεπάΐα ρεγοοίνεγεβε, ργαδεοοπίῃπι ἱρίτατ [λοῖατι εδὲ, δἱ συΐϑ οἰνί αι, 
ἱπεοϊατατηνα ἴα άραγεῖ ρεεβειάρηὰϊ γα] εἰνϊϊαἴετι γεΐ ρυναΐατω 
φαριιρίδωι, εἶνε υϑ]]εὶ ργεβεπάογε, αἱ ργοβιεγεῖαγ. ργοπίθπηραϑ 
δυΐειη Ῥοσγτπηἶο, ἐξα παυϊβία σοκτεπά δηῖα ἱπ Ροπίαπι σοτρτεβεπάε- 
Ῥαπῖ, ργοβδϑίϊεπο δἰ 'φαδυς οαπεατα ργδεϊεβάθηϊδα, ἰειροτα σαϊά δι 
Ῥτδεβηϊεἶο φυο Δ ᾿ἷφ οομϑαπι ἀϊςίαος φ6 ε3868 δἴβειπασοηξ. οορία 
γεσο ἵππς ᾿δρηδ ρδξωπὶδε οὐδὲ οΧίἰἰδϑοῖ, εἴ τ 1116 106 ἀϊοοεταπε 
εἴ ἀ6 οοπιρτεβεποίοῃε ἀϊδοδρίδγυπε, εἴ φαϊρυς οοπρτεβεμαίατα εφδῖ 

30 ἴαεῖα ἱπὶοτία, 8 ἀε γδοῖ δι θοϑ δαῖ5 δαιϊαἰδοίεθαϊ οἶνιΔ. ὐγείσεπὶ, 
εεἀϊιίοας οτῖδ δρυὰ ἱρϑο3 εἰ ρίεβε βδυρεγίφγε ορργεβϑίφας δὸ σδρίϊϑ 
ἀϊνθθυς, εὐτὶ ἀοδετδῖωγ το ἐδ α5 ρεσππῖα, βεϊϊατα ἐθοδγαηῖ πὸ οδριὶ 
ἱπιοσβοογοπίας, δδὰ ρεουηὶίο ἐχδοῖῖϑ υἱ ἀχυ]δγεηῖ. ΟἿΝΪΣ οὔ εὐεεῖ 
Ιεχ δρηὰ ἴρβοϑ υἱ ἀοδίια Ἰπερὸς Ῥετεοε οτγεηῖην, ἰβάϊξοπῖες ραοῦ- 

ἰϊοτδϑ ᾿ροὶ φαίάεπι πημἔπα8 ρεςυπίδδ πο- 
πιετατεϑὶ οἰνι δῦ, εἰν στεγο Ἴγεάμογθπς αἱ ἔδπηος εχ υθοῦραὶ!- 
ΜΒ ρεπάεγεϊῖ, ἄοπος δοσϑ μογφοϊγσοπὰο δοφαδγείαγ. Μδυροὶυς 
Οὐτίδς ἱγγδηπυσ, φεϊθοϊο ἜΞ ἰοζαῖον τεῦξε Ρογαγαπι τἰῖίΊ ἰτραὶα 
Ρεμάετεξ, οοινγοοδεῖθ ἰπ “1 ἤεγγα οραϊδα ἰφοἰπιδς οὐεοπάϊι εἰς τας 
ξεπι ρεῖεγε ἰτθαϊα, 66 δυΐθῃῃ πεσπδηπῶν ἀρυπίδτε ρεουπία. 
ἴδ᾽ ἴωτῦ φῃβοτβδιὶ φαλάδπι δἰ διίπι ροϊϊεια ϑπξ 86 6886 (ΟἰΪαξηΓοϑ, 
εἰ σατανθοπὶ ἰηάϊςατιπὶ. δος ἰαεῖο ορυϊεπιίοτοι, ρατγιϊτα ρηάοτγο 

40 ραγιϊπι πιεῖα, δὲ ρίυγα δυηξ ροϊ μοι δὲ ςοπίσ αστοϊ. ταγβαπι 
Ρεουπία ἱπάϊρεπο ΝΥ] ορϑϑηθὶρ 55 οουνοοϑεῖθ ἀεπιοβδίγαυϊξ οσαϊϊοτε 
δ δὔπε οἰν᾽δίεπι ρυιωεῖροπι τερηΐ, εχ τὸ οτγίβϑ δἰϑεῖ ἴρϑ, ποὺ 
ειρ6 πιοεβέδπε φορίδιν, γέξοιι δαΐοπι Ῥευβαγατη ἐχογεί [τα δάνεγ- 
8458 ᾿ἰΐαπι δἀάποστε. ἱπροῖς ἰρίτατ ΝΙγ]αθοηθε8 4υδηΐαπι ροδβδεῖ 
φαυΐρααε ρεουπίδο οοπίεσγα ρ]υτάπιανι, δἰβτπιαπϑ [6 χυδὲ ἴαπς οοα- 
ταβαϊσβοηξ οείογα ἴρδθο δῆαβ κου ἰαἴα5 εὐες σοπϑοτυαϊογοϑ. οο ἰατὶ9 
δαΐεπι “ΟΡ ϊ8 τπδρτδ, ἔρ9ε φοΐάοπι τεῖξπωϊ ρεοπηΐαν, πιοεπίἃ υ6γῸ 
εχεῖγαὶ {10 τδιθρογε ὄξομα υϑῆο πεβανῖ!. Οοπάδ] ες Ναπ50]: ργαε- 
[δοῖαδ, δὲ χυδηὰο τεῦ μετ τεξίοσθδε ὁηδπὶ [ας οηι 9 δὲ αἰζεττει ἃ]}- 

20 απΐε ἀοπηπὶ ογἶβ δὶ ροτοῖ δωῖ νὙἱτ]}, ἰδεῖς ροτγρογίριο ποπιίς οἷα 
αὶ ἀοπδρεεῖ εἰ ἀΐε, ἀοδιππι δϑάμπεϊ εἰ αἰ} ἀοπες γουδγιεγοῖυτ δο 
πρὶ ἵδρο: δδιϊ Ἰουβττν δ᾿ ϊδ.6 υἱἀθθδίησ, τεροῖῖς φαοά 1116 δἰας- 
ταῖ, τ βάποιϊ [τποῖθς ποίας ταιοπί δα, ἀἰ βόγανι ὅϊοπι δανϊηδη- 
ἔτι δοὶ ργοςί ἀεπίζαπι ἴα τερίδε υἱδο υεπάθραὶ γαςίτιδ. τ Ἰτπτ φαο- 
4. δὶ ηπὶ τοογίεπι ορίογαμπξ, ςορίααι εἴξετοπάϊ Ἔχῖγα ρουίδη οοτρϑ 

παγίο υεπάεραϊ; δἴσπε Εἰης οἴπθα! δγρεηζαπι ἀείρίηνε δτωι ΠΟῺ 
[2] εθδηϊ ἐππὶ ἄσοε ἱπάϊεῖο τεπιροτίθ, φθο αἰ φηΐς εχ τὶ (15. εὐπεῖ 
ταογῖααν. [ὑγεοῖος οἰΐδπι σογηθηϑ οδρὶ ἢ ΐ6 κοεϊαηἀϊ5 ἀεϊεοϊατῖ, ᾿πτεγαδ 

30 ε820 ἀἰχὶτ αἰἰαῖδε τοξίαϑ, φαίρας ςδρὶ}}} δὰ οτγίηθα τοῖο ἰδ δγθηῖογ: 
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ταλη δα! ἱκίταν δὲ βρθετε ἃ Νίδιμοϊο οἱ 111} τομβἀοτδηῖωτ. οἰφαθργο-, 
ταῖδις, δὲ ςοτίδιῃ βατηϊηδην ἷἱῃ οαρίτα σοηἰγίθθετγε γε ]θηϊ, ἐσ σεδεοίδ 
οΔΡῚ]ο8 δἰογεπάοϑ δε δδ86 οαγβίμγατα. δὲ {ΠῚ Πρ δηῖον ργβαθαθγαδξ 
φυοὰ ροδίυαβαι, οοἸϊεοίδαιε δεῖ ἀδ ὑνᾶζπα προ τα τα6 ρεουπῖδ οο- 
Ρίοδα. Ατγίβίοιεϊος ἀμοάίηε ῬΒοξαεδα ρείδοϊρδἔααν οὐιίπειο, ἱπ 
Ρεςπηίάγατι ἰπορὶδ σογπθπ ἄταν 4686 ΡΒοολεδπείπη ἰδοϊίομει, νεῦρα 
αηΐ ἰΠΑταπι ὁσολ]ις ἔεοϊς, ἱπμάϊςαπα δἷρὶ ἄδγε δ᾽ίοσοο Ῥεςσυπίδι, πὶ ὑ 
τϑῖη δὰ ἰρδοδ ἱποϊδμει, βεα υϑγο δὺ ἱρείς δοάρεγε τβᾶϊ]ὶς εἰ δά εἰεί- 
δἰγδιίου θαι οἰνιϊαιῖ5 εἷς ἰγαάδγε, χαΐρος διά δὴν εἰδιίω ἱκοΐαο ἐδ 
Ρεσυμνίας ἀεάδγαπε φαδηΐππι ἰαδεοσαῖ. δὲ Ὠΐς δἰιετὶ ἰδοβουϊ γατοῶδε 
οδἰεπὰϊ αυδθ δοςερίθδῖ Δ} δἰζεγῖδ, δὶ υετὸ ἀδάδττιηϊ Ὡς ἱρεὶ φι- 
ἄξιαι ταΐπιιδ δἴαπα ἰδ δοςδρίδ ρϑουπία δ αἰγίδα βταίδδα ἰδιεν 
604 τεοοποι ϊϊανῖξ. ἐπῶν δηϊπιαἀνογιογοϊ δαΐθτῃ ἰαῖογ οἶνδο ουλίδϑ εθ56 19 
φοηϊγονθγϑίδϑ εἴ ταῦρτιδϑ ἷα ἰΐ βγορίετ βεϊίαπι ἱπἰατίδα, ἰαἀϊςο οοῦ- 
διλτνῖο εὐϊχίϊ, οἱ αὶ ἰεβε πόα εριδϑεπῖ ἱπίγα ἴοτρθα ρεδεθοτ ρέαδα, 
πο ὠμρ]ίαφ ἀς ῥείοεί δ οεἰμοξ αἰ αν ἰπἀϊοὶα [16 ἀδίωνα ἰεὶ, ἴαπς 
ἀΐαφας σοι ραγίαπι ςαπδατατα δίφας [ἰϊατν ςΟἸ]αλίοι ὁπ δὲ ργουοοῦ- 
τι89 ται εἰς ργοροσῖ9 δὰ 96 γείεγεμμ, οἱ δ υἰσίδαυς μεν ἀΐνοτθου αἱὶ- 
φαλὰ δροὶριεπδ, βοὺ ρδζιδα ροςαπίδε οοῃίγαχις, Οἰαξοιεῖ ἴα 
Ῥεπυγία δῃποπδς οὐτὴ ρεσιη!δ ἀεβοεγεπίατ, δοϊϊπαν ἰδοογιης δ αὶ 
οἴευπι Βαρέγθηξ, οοπιπιοάατεηξ μοο τοὶ ρα Β οδα οὔπι ἔεποτγθ. Ἔχὶ- 
δι}: δυΐεπι Πὶς ἐγαςῖαδ ἴῃ τερίοης ΣΠ]ογατ οορίοδυθ. οὕτα ἐρίξαγ {ἴδ 10 
οοππιποὐαγεῖωσ οἰδυτα, ςοπάαςιίδ παυΐριϊο ευὐεβοηάστῃ 11υἀ ἴῃ «ἃ 
Ἰοςὰ οαγαγιηῖ ἰῃ 4υΐθηϑ [ογ8 Ἵχογοεραηῖαγ, παππᾶς ἔγοταεπίηεο τρεὶθ 
πἀγευΐϊ, ρίρποτο ἀδίο οἱεὶ ρτοῖίο. τα ρ8 οππὶ ἀεϑόγεηὶ ρει 
ποιρὶπε ΟΌΊΧΧΧ δοδιοτίδ, πες ροφοηὶ ἀϊδεοίνετς, δππὶδ δἰπρη 
ἔεπυϑ βεπάδρδης ἀπείρι9 δεεϊεσγιία ΧΟΥ͂Ϊ. φυὶα τεγοὸ Βοος ραοὶο ἀ6 
δογία πὲρὶὶ ἀδοεάερδι εἰ δυπιρίαϑ ἔλοεγε ἐγασῖγα ἱρεὶ βεγζερδοῖ, 
Ρδτουδαγαυνῖ ποπιθησπι ἔεγγουτῃ δὰ δγρεητὶ ταϊοηδηι δειεϊεΓογαπε 
οὐυχχχ. μᾶς ἀεϊπάε ρεοπηΐλπι ἀδρδηὶ ὁραϊεπ  εϑέπιία ἐπ οἰνϊεαῖε, 
ΡἴῸ 60 αἰ4ιὲ σουβοπίδπδοτα Ἔταῖ ουΐηας, εἰ ἰδθέυπάειι δΡ εἷδ γϑοὺ- 
Ῥέεραπὶ ἀγξεβιὶ. βαβερδηξ ἰφίτον ργιταιῖ! χυοά ἴῃ χαοξ ἀΐδιον υπό 
᾿πρεπάεγοδι, εἰ ἀελῖῖο ᾿ἰβογαῖα ἔα εἰγίῖα5. ἀεῖπἀε εχ τϑοιῖκαιρον 39 
εἰ ἔεπος ροεπάοραηι "1, εἰ ἀϊνίοπάο δεπιρεῦ ῥτὸ ρδσῖθ δα οαἶσιε 
ἀἰδεσιθαεθαηῖ, πηατοοθας ἔεγγεοα γεοριεραπί. δεϊγϑεία αὶ ἴῃ 
Ῥϑοππίαγαιῃ ἱπορία, οαπῃ ἰεχ εϑ6οῖ πὸ [πιηδυΐομι ἐχρογίδγοϊηγ ἔδεη δ 
ἰαπιροτο, υεῖθγθ 1}]}9 (γαπβεπῖο το] φαο, δοίτυπι ἰδοεγαηῖ ἱγοάετε Ὀσὶ- 
γαῖοβ ἄερεγε ἔγαπιεπῖα ὁπ8 τεὶ ραβ]οδα ρῥτεῖὶο οοπεδιϊαϊο, εἰς τὶ 
4αίφηις τοιπετει γἱοϊατο οἰθὶ υπίυς δππὶ. ροεῖεα ἐνεμεπὰϊ ροϊειῖα- 
ἴεπι ἐεοεγιηὶ γοΐεπτὶ οοπϑείαϊο ργεῖίο, φαοά δεφαῦπι τἱἀεἰραϊοτ. 
ΑΡγάδηὶ, ψφιοὰ ἴεγγα ἱρβοτθπη μὲσ δοποπετα ἱποη]8 εβφεῖ, πεαοα 
αϊςαπαιη ἀπιρ]ϊμ8 ἱπιρθηἀδριθι ἱνοοὶΐε ῥτορίετεδ φοοΐ οἷα δά- 
ΜΒὰς ἀεβετγεπίπγ, δοϊϊπμι ἐδοογαῖ, 4οΐ ρεοαπίδια πισϊαδιν ἀεάϊϑεεξ 
ἀρεῖ οἾ14, ἂΣ ρα τοτὶ [δοογεπε, δατη ρεγεοίρογο ἔτπιοῖτ πδῖος ρτίβοιμτ 
ἄεβετε, εἰ εεἴδιοϑθ δὰ ἀδηνῦτα 4πδὲ τεϊίφυα ἰαΐοφεο. ΕΒ οι σα 
Ρεςαπία ἱπάϊψεγεπε, τα]ογαπε ἰοβοπη πο ἰἰοεγε πὲ πρυ]ΐογος δαγατα 
δεοίαγεπε, φιυϊοηαϊὰ 6δο ἔεπερογε δηγὶ μαβεγθξ, ἰὰ ἂξ οοπιναοάδγοης 
εἰναι. οοπϑευϊα δἴαπα ἀγρεηῖὶ ϑητοταα ηαύδε ποιηεγαγοῖωσ, ρεγ- 
τοϊϑεγοηΐ οἱ ἰὼ ἴδηι ρὶϊ οΟἸαπαπ ποίμθη εἶπ 4αὶ διξεηίασ ἱϊπὰ πὸ- 
ταοτγαθϑεῖ, ἰδηατιδπὶ εἴπ υΣ 118πὶ ςομϑεογασεοῖ, ρεγοτ Βοσοῖογ. 
Ὀϊοπγοῖαθ ϑγγδεποαβ ςὈπιπίαγο ρδοτη 88 σοΪεπα, ςοβοίους δάνοεδιδ 
ἀϊχὶτ υἱδδὺν εἰμὶ Οδγεγεῦὰ δ9ε6 ἱπρεηΐετα τθθπήθπι πιὰ ο τετα πὲ 
διθτη ἰϑηιμα ἀείετγι, ἃς 86 4φηϊἀεπὶ ᾿ος ἀξ δύδγοπε πιο ἰόγατη ποππὰο 
[εοἶοφε. ροδίαϊαγε ἰκίϊατ αἱ Ἰάετο Ἀετγεῖ ἃ} αἰῆδε φῃοαῦς, πὸ ἀεὰ ἱγω.- 
δοοτεῖατ. ααὶ πο [εοἰεφοῖ, δὰπι δϑουῖ!οα}} τουτὶ ἴογο ργοθαπηίανϊξ. 
οππιαας οἸπηεθ 4886 Βαθεδας δι! δϑθηὶ, εἰ ἀοας γεερδοῖα εἰ ἰροίιε, 
τε ἀϊνίπα λεῖα θεία] τυπβἀαπι 1ΠΠπτν ἰδηαύδχα οοτϊατδοάδίατω Δ 19 
ἰρδα ἄδα. υϑὶ γεγο τειμροτίβ δἰἰψαϊὰ ῥργβοϊετι ἰδεῖ εἰ πεαϊΐετεο ἵξεταπα 
ογπδῖυς ἔδγγοπῖ, εἀϊχὶς πὶ φαδο διγιτη ρξϑοίαγα υεἰϊεὶ, θα ἰπ ἰσπορὶο, 
4ιοὰ ταηιὶ οβδεῖ, ἀεάϊοαγεῖ. δεάϊ βοδίοττιε ἐγίγεπιθα δοίερδὶ ρεςπιῖα 
δ᾽ ορῆφ ἴοτε. οοῃοίοπα ἰρίατ αἀνοοδία ργοὰλ φαδπάδτο πείρεαι 
ἀϊχὶϊ, εἰ δὰ δδῖν γϑπὶ εἰ δὲ ρεοπῃία ορυβ εἰϑε; ροσιαἰανϊχαε υἂξ εἴη- 
ξπ}} οἶνοα οοπίεγγεπὶ δῦγεου ἀθοθ. δῆς ρεςπηίδι {||} ἐο 
Βρδ[Ϊο δυΐετι ἱπιογροβὶῖο ἀϊεγαμ ἀθητι ἐτιάπινθ, αυδεὶ ἔγασίγδῖδ τεθ 
ἴρϑαπι οϑδεῖ, οοἰϊδη δι οἰνθας ἰὰ τοοιταὶξ ἀπίοαῖσας φαοά οοὔῖο- 
Ἰεταῖ. φῃο δοῖο υοϊπηϊδθ ἐἰ]οττιπι εἰδὶ τεοοποϊίδγιε. Ροσῖδα δἰ βει 
ἐρ6, 86 6826 Γεσερίωγον, γαγϑῦτῃ οοατοίεγηηξ, Ὠίοηγ οἶς δαΐεπι, ᾳαοὰ 39 
ἴπης δοοοροτγαῖ, γε παἱξ δὰ ἐτὶγοχοίππι δε βολείομθι. οτισι Ὡθα ἀΡυΣ- 

{}.} 
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ἀαρεξ ἀγρειῖο, βυτοπιατε ρδγοῦθοῖξ εχ δίαπη0, κάνφοοδα 48 φοπ|οίοηθ 
εορίοεα ογαϊΐοινδ δυπβηθαπι ΘΌχη, οοτηπιεῃ ἀκνὶ!, δγγδουϑὰ γογο, φΌδπε- 
Υἱο ἰωνεὶ, {Πᾶν δοῖϊο φα0 δρρυοβανεγωδὶ, εἴ υπδραυίφηθ6 ργδδίυϊὶς 
ἐε θεῖε διξεηίυτθ, ποῦ ϑίδηθιμδι. γυτόυπη 1 ρϑουπέαε ἱπορίᾶ ρο- 

δ εἰαϊανὶϊ ἃ εἰτῖθαδ αἱ οἶδὲ ςοκιγιθαετγδοὶς, απο περϑϑάραρ δε ἢη- 
Βετα, ργοιαϊε πεδία 508, εἰ υθϑδ]ῖα, φιϑαδὶ ρεγ ἱπορίβτα μος ἔδςδ- 
τεῖ, ρτοροϑαῖξ. ἤδος οὔπι δυγδοιιδὶξ σπιεσδαῖ, φυϊά ααίφαιο εποῦδεαῖ, 
Ῥοτοουδοβϑδῖατ. ρεγϑοϊαΐο δαΐθαι ρτεῖϊο, τείειτε δὰ δα προπεῖθ ἰωθ- 
εἷἰϊ, φαοά δπιϊδδοῖ, πππτηαύστφιο. δγγαςοὶὶ Ρτορῖες οὔέρσα ττϊρθοῖα 
ἀδεϊογαοϊ ροςυἀθ8 ἀἰεγε. ἰδὲ Πιοηγοίαβ ϑωξὶφ δἷδι οοδδίπην 6596 αὖ. 
Αυπθανὶς δὰ τἰδηΐσηι πϑάπι, φυίηυο ροβῖδδο ραγαϑϑδηὶ ρεοπάεϑ, δος 
ἔοτε ἱπωτοπηθϑ. οὔτρ του ἢ δαΐεια πιι] 89 ρεσαάεθ ᾿ππτα ΗΠ ΔΕ 8 ἐρ6 

ἢ, πδεῖα ὁρροσίπεἰλίειω, αυϊὰ φαίφχιια μαρεγεῖ, δοσπβ οὶ 
10 Ἰαδϑῖξ, οἵ ἱπιρσϑυΐξ τὐπέατα δθὰ ρεβοίομ τα. ἰδ τυ δ γτδφυσὲ δοβτὰ 

[εὐθοῖοε δὲ οιδε ἀδοερίοι, ρεευ δα ἱορυίοτε εἰ σοῃμάεγα. οπιη δυΐειῃ 
δὲ βδες Πίουγοίια δάϊοϊο ἀεβηϊϊοοεὶ ἱπροϊδινάδστιτο μεοπάσπαι ἱπ ἀϊδο 

΄ ταπαεγαχη, 11} πιδοίδπῖοο δαοτιβολγα. ἴσης Β'φηγείαο νεϊοῖϊὲ πιδοιατὶ 
Ρϑοαάεσι [ἐπιϊηδιθ. τυγροῖν δἰ ροοΌίδς ἱπορία ργοξοδεϊοδε δριὰ 
δοὺθ ἀδβοῦὶδὶ ἰαδοξ ρϑουπίδε (δτ Πἰδτωπι, φπδϑοδβος εὐϑαϑὶ ογρδα 
Ῥδιεβίρον. 4τ0 ἔβειο ἰρ86 Ῥδςυηϊδ 111} βϑυσαθ μι, ἄοπθο οἰδρο! 
1Ὼ δπδι ἰαϊοίδτη Ὑεμίμεηϊ,. ἨΒερῖο οσευραῖο δἀνοςαῖα σοποίοπο 
ἀϊπὶι φαοὰ ἀϊτίρετο ἀγβεπι ἐρδοσγαπι ἰαγε ροισοῖ, “44 γ6]]6 ε6, οἱ 

20 τοφάο δυίεγαι ἱπιραπϑας ἕαςίδ ἴῃ ἰἃ Β6]]απὶ εἰ ρτὸ δίπρα δ οαριθα9 
ἔγεϑ τηΐπδϑ, 608 ταΐδ808 ἴδοαγο. ἴσπο Ἀερίοὶ φοϊςφυϊά οοςαἰἐδνεέγαπε, 
ἰά ργοιϊαϊεγυηὶ ἴθ σοπϑρϑεῖωπι. οἵ στα ἐβεπὶ φεοηθς Ρεςυπίαπι πνὰ- 
ἴπο Ὁ ορυϊεθο θα εἰ δχξεγηὶδ δατα ροΐϑϑοπὲ, "8 {181 δι πηδῖα 
Ῥεσεοίνογυηι. δι Ἀ᾿οπγϑὶπϑ ἕδος δοσορία, πἰμῆ]ο ταΐπῶϑ 6Ὁ οππηδδ “Ὁ 
ἐογοπὰ υειμ τ, δὲ δυρρεἨ ες] ετι, ἀὐδικ οοσοξέαξαπι ργοιυίΐοταμε, 
δροϊοε ὑπίναγραιθ. νθθϊῦο δαπιρϑοτδὶ ρεουθΐδπι ἃ οἰνί 9 παπι 
τοάφάογεϊ. Ἵππιαὰς {1} τερεΐοτεπε, ἰπϑοῖς αἰεὶ δὰ τὸ δγρϑηΐϊυτη 
παδοίπιν ροσεϊἀετεῖ πρτο χαίσαπε, ρτορφεῖϊα ροδπᾶ πβοτιῖς, πἰϑὶ ας ο- 

30 Ταπξ, 8]]δῖο απῖοπι διβθηϊο ρεγουϑϑῆς πηϊατασηι, [δ οἱ ἀδηατίπο υπὺς 
δοειϊδγεῦιτ ἀσοΡῦ6, δοχας συοᾷὰ ἀερεβαίις χποάπας αἰϊαϊοταπὶ δὴ 
86 Ῥετβοὶνίξ. οὔτ παυΐροο σεπίππι ἴῃ ΤΥιγονίδπι παυϊαεδεῖ, ΔΡϑῖυ- 
ἴῃ εχ ἔλπο Πιεποοίβεδς δὲ δυσὶ ἀγροιϊίφας ῥ᾽ υτίπιαπι δὲ ποῦ ράγπηι 
ογηδημβυϊογαπι σεἰεσοτοτα. (πο πο ἕακετεὲ δυΐοπι ἰρέῦπι Ἀάθοτα 

1350 τα] πδυΐδε ἀποῆπε, ϑγδεοοιίαπι δογὶ επ8δξ οἱ ἀἰπη ἀϊα πε δογυ τε 
4π8δε χυΐοαυς Αἰδιη] σαὶ δὰ 8ὲ τοίεγγεῖαγ, δἰίογηπι ἀἰϊπιϊἀϊηπι τεῖὶ- 
ΠΟΤ Ρο886 οὕπὶ φυΐ δρδιαϊϊ κεῖ: 48] ποῦ τοι] θεξ, εἱ πιογιῖ9 ροο- 
Ὧδδι ῥΓΟρΟδαΪξ. δγθιγαι δυῖδπι πδηΐας, δἱ ἀϊτυϊ ἀΐπν τοι] βδθηῖ, 
ταῖφ δὲ γτεϊεπῖατοῦ 6846 γῆσυα, [ΠΠαἀ τοιταϊεγαπῖ. δἱ ἰοπγοῖοθ Πὶϑ 
δεοεριίδ τάγρατο αἰτοϊ ϊατα γεΐεγγε δος ἰπβεῖ!. Νίδυάεεϊ ἔγπςῖα9 
πο: τεδάδογεπε ροτίπο εἰ δἰΐα υφοῦραὶία, πιερδηΐαν δὰ οἰνίταῖο δά- 
ταϊπβιγδθπθτῃ. δεὰ φυοὰ εχ 4010 εἴ δοάϊ οἰἷ5 ρετοίροτεῖασ, ἰὰ Ὠοα 
εαὶρεβαηῖ, δὲ ποτηΐοδ ἰδηϊατη οος προσ να ρογϑοσ ΒοΒδηξ, Δα 4πὸ- 
ὕεα οἰνῖϊδ ρεσυθηΐβ οραϑ εγαῖ, ρεσδοίυσθρδηϊ αυδηΐαπι ἀεδερ δία. 
Ἰασγασι ἰδοϊεθαπὶ ἰφιτυτ ἐα Ἰετηρογο ρῥγβοῖευο, ἀραὶ {190 ρεοῦπι9 
δἰπε ἴεπογε. ἰδάφιι 'π Βεῖϊο δάνφγθηιο ΟἸγιηϊμίοο οὔτ ρεοπηία ἰηἀὶ- 
ξετεπὶ εἰ οορίδ πιδηοίρίοταπι ΔΡηῃ ἀλγοηῖ, βοϊϊαπι εςεγππὶ οἴ ππῸ2- 
ἐμωβεμαι ἱκπίαπι ἀπο γεοϊπογεῖ, τοᾶγοπι οἱ ἐεπιΐπδπι, οἱ τεϊϊ χα νϑη- 

εἴ πηΐγδιθα, οἱ Βαρεγεν ργαῦ ρϑοπηΐδυη ἀθδπι οἰντῖαι! πιοῖθο 
ἄκγεηι. (αὶ ϑιγαϊυϑ υεηδυπῖθ ἰω Μαςεἀοπία ροτγίοτίο ρίεγοπ ας 
ΟΟΙΧΧΧ δεοίοτὶ ἰδ, ρετγίθοϊξ υΣ ρεγοίρεγεῖαγ Ηἷκ τόπο πη. πδπὶ σππὶ 
δηϊπιαἀνετίίεοεϊ ορυϊεπίοτεν "πὰ ἐεπιρον τεάϊππογε, συοά βαεῖα:- 
ϑογεβ ορογίεγεϊ Ταϊδητπος ἀς ἢ} ΟΊ ΧΧΧ οοπϑαϊοϊ, ρ6Γ ργβεοο- 
πεῖ οαϊχὶξ ροϊεοίαἴετη βογὶ ἐπι θηἀϊ φαϊσυπας το] ]οῖ, εἰ ςοποιϊποπάϊ 
βάείνιδδοτοθ ραγὶϊ5 τοτεῖϊδε, εἴ φυδηϊδοοῦν πε ὁποτπδό ρετδπδάθπο 
ἈδΡεγα δ φηΐθ ροδϑεῖ. Τιποιβοῦ ΑἸ επί οποῖδ ΒΟ αι ξογοπδ 
οὕτῃ Οἰγαι είν π᾿ ρεουηίας ἱπορὶα δογδῦπι ποιαπειπι ρογοιεὶξ οἱ 
ταν ρας ἀἰδιγθοϊξ. αοΐδυ μος δεργα [εγεβείβυθ οϑεπάϊι ἃ πιδοῦ- 
Ἰϑῦθος οἴπηΐδ εἰ ἴῃ ἴογο τεῦ υεπᾶΐε δοάεπὶ παπηαο ἱρεὶθ γϑῦ ἀΐατο 
ἰεῖ. τπεγοδίοσι θαι δυΐετα οσίεπαϊ!, 4π08 πυπίιποθ δοτθοῦ δοσερί ἐθοηῖ, 
φάοτη ταγθῦπι 608 εἴβογ οὲ ἰΠἸὰ ἰ8 τεβίους υϑηδὶδα δὲ ργαδάδει 
δβοῖδπι ἄθρογο; εἰ δἱ φυϊά αδγὶβ διιρεγίυϊ δος, ἰὰ δὰ τὲ γϑίεστε ρτο- 
πε εο δεοίρεγε πὰ δ με οἀ Οοτογταπα 'Δυετα ΡῈ ] πὶ βετθῃϑ εἴ 
ἰδβοόγαηε ἱπορία, πὶ ϊμὶ 
Ῥε ἱπιρευγίαμ ἰρϑῖτι δὲ τοιπ δα ρος 86 εἰς δὰ Ποῖον Σδπδὶ ἈιγΟϑ, 
δὐνοισαῖα οοποίομε ἰἰϊοτατα ἀϊχὶς ἱσοροάϊοηι θα9 Ἰεταρ εσθαι ὃτ- 

20 
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Βοπία δ 66 ποη μοϊιιίδερ ἀδροκίατί: παχὰ ἰλία ἐς οορία δρυηέαγα 
υἱ ἐγιπηοδέγο ἴδ δῖε [θπιρῶδ ροτροἰ υἴθπι οἰ ραπάϊητι ἄοῃο εἷ9 ἄογα 
γεϊίς. τοι ϊτο8 ἀμτεια ταῖΐ πεαυδαυδιη ἰἰ τ ἰδηῖδαι ἔδοϊατοτα ζαΐηϑε ὃ 
ἰαοῖηγασιι, Βἰϑὶ γὰ υεγᾶ ρϑοπθηίΐδιῃ ὀχϑρδοίαγεὶ δὴ 86 6886 ρεγΥΘὨΪΏΓΩΤΟ, 
6 ἀδ οέρεηἀϊὶδ δοφαϊενετπηϊ, ἄοπες Τιπιοι ει εα χαδς νυ ἱ αἱ ρ6- 
τεβὰο ἐχρεάϊνλι. οὔπι δαπιπῶν ορραρηδγοῖ, [γαοῖαϑ εἰ φυϊεχοϊὰ ἴῃ 
δρΓὶς οὐδὲ ἐρεῖ δαπια γϑπάερθαῖ, υπὰθ σορία ρεουπΐδε δά δἰροηάϊ 
ταὶ θὰ5 μετεοίν επάα δι ρρϑίεμαξ, ροϑίᾳιατα γεγο τμ0]1}5 δἀνεοηίδη- 
αἰδυθ περεοδαγίογημι ρδιιχία 6886 οοαρίϊ ἴῃ ςαδίγίβ, δάϊοῖο υεϊαϊῖ 
υοπῆϊ ἔγυσιθηϊὶ ἰαγίθανμο, δὲ χπδϑβϑαγδηι τοϊπογοίη τποιδ Υἱ, εἴ δα- 
τηλδα οἰππίδ πρθηδυγα τρΐπΠΟΓῸ ςοηβὶΐς Χ. οθηϊυτίοηθα ἰρίἰατ, οἵ φαὶ 
“Ὅγάϊηεθ ἀποεορδηῖ, δῃθηῖοθ σορίοδδ οπιπία ἰϊὰ τοὶ ἰΡῸ 9 δα ἀἰδιτὶ- 
Βαθραπε. δἀνδηϊδθιθθ υθγοὸ ἴρϑὶ δυὰτὶ δἰ δὶ υἱοϊῃτηρ ἀρροσϊδθδοῖ, δὲ 
ἀϊοοεάεηιεε οἱ 4υϊά γοἰϊφυῦτα ἐγαὶ ἀϊνεπάθραπε, πὶ ἴδω υἱοῖας οορία 
δρυπάκτγεπι το μ:66. [γι 48]68 εγβα τη ΠΡ 8 4πο9 ΒΑΡ εθαὶ υἱσίπτα 
οφμαἰδππα φηρρεάίίαγα 1116 φυϊάδιι ροϊετγαὶ οχ μοδίϊππι ἴεγγα, δεὰ 
Ῥεοπηΐδ 4παπι ρεπάετεϊ εἰ ποη εγαῖ. σαπιαπ8 ἀϊ68 νϑηϊβϑεὶ δοϊαϊίο- 
πἷ2, ἴδἰς φοϊἀάαπι οοιπιρέμίθογ. δἀνοςδία οσοποίοπε τη Πἰξατα ΠΟῺ 20 
6696 868 ρῥθουπίδτΌτ ἱπόροπι ἀϊχίξ, δεὰ Βαρεγ ρεουπίαβ στιοάαπι ἴπ 
Ἰοςο, φαειι εἰϊατο ἰηάϊοανῖς. δἱ οδβιγίδ τβοῖῖν {Πὰς ροσγοχῖ, ἀεϊπὰς 
ὈΒὲ ἀρρτγορίπαιανίξ γορίοηὶ {{ΠῚ, Σὰ ἸοοΏπι ἔρδιτ ργος εξ, ἄεαμεο 
[ααἷς ια6 ἰδὲ ὀγβηξ δροία ξ χοίςαυξά ναδοῦγωπι ἀγρϑηδοστθ Γερρο- 
τῖξ. πιοχ οῃυϑιία τα] 8, φπδοὶ 1}}} πὶ μὲ} πἰϑὲ ἀγρεπῖανα ροχιαγεηξ, οὐπὶ 
δυδδεινεῖα εἰ ναϑὰ οϑιδβίαγεης, ἰΐα ἴδοογο ἰζογ. μος σαγαθοξοϑ τα] ῖ- 
ἴδε, δ δγρίϊγαιὶ φυϊοχυϊὰ ροτγζαγδῖησ ἃ τη ]15 ἰὰ 6880 διβεηΐατα ἀπὶ- 
σδγϑιην, δπίπιατς Βα πογαπὲ Βοποτι ἰαπαθδη δὶ ρεηἀἰονι δοςσεριυτί, 
8ὲ ἢϊε Απείβηιπι ρεγνυθηϊγὶ ἰδίας οἰββαγὶ ἀγγεῖα οροσίεσε αἰχὶξ. 
ταὶ δαῖοτα υἱἷδ Απιίϑπτα θα οοπιρ ατίατη ἀϊεγοων, εἰ ἀϊ[βο 1118 
δὐηημ (τἰροβ. τοῖο ἱξίϊατ {10 Ἰδτρογο ἀβυϑῃθ δϑὲ οχϑγςὶα, οὔπδὲ 
μὲ} πἰδὶ υἱοῖσπι ργδθβογεῖ. ἰάθια ορίβεθϑ ἴω οδειεὶ δὲ σδυροιθϑ εἰ 
Ρεπιδυϊδληῖοθ δἰἰφυϊὰ ρθπεθ 86 μαβεθδῖ οτηπθι, βοχαα ᾿ἰοεδαῖ Βοτπθι 
χαυΐίςοδπι ἰοῦ. ἐχοοεγο Ἀ}1|. Ομ ργῖας Αἰβεηϊφηδῖβ, οῦστα Τῶοδ 
τεχ Ἀεργριίογυπι οάἀποογοὶ ἐχονγοΐϊϊυπι οἱ ρεσπηΐδ ἀεβοογεῖυς, ἐπ8- 
εἰϊ οἱ ἀειποποίγαγεξ αἰτϊ 6408 δοχπς ἐδεεγἀοῖθη5, εἰδὶ ὍΡΩΝ δπτὸ- 
Ῥἕαϑ μ6}}1 ποπνογατα ἰρϑογύτα ἀἰπιίππεγε πδοθϑες 6666. Ἀ18 111} ἀπ ἀ11|8,.4351 
οἱ φηΐφῃα ϑδογογατω δἀπιϊπἰοἰγαϊίοι δι υο]θοῖθα 6886 δύδπι, 118 δ πρῸ}} 
δουπῖαϑ τοὶ ἄλγε. μαθο οὔπι δοςαρίδεοξ, φαδεὶξ Ομ σίδε γοξὶ υἂἱ 

Ἰπϑύρεγ ἱπρογεῖ δδοεγάοϊει, 4806 δατπρίηϑ οδίοπο ἰοςϑουϊ ἰῃ ἐδογα 
εἰ 8686. δογατ ἀείποορε πὶ ἀδοίπιατῃ ἰδπξτιπι ραγίεπι ἱπιρθηάογεηῖ 
εἰ ἰδὲ τε φαστα ἀάγεηξ πιοῖθο, ἀοπδο με, ]υπὶ δάνεγφυ τορότ Ῥετ- 
δαγΌπι βηϊγεῖοτ, ἀδ ππδαύδαυθ δξδτι οο]οιία 9παϑιῖ οἵ ᾿προγατεῖ 
«ογῖαπι ρεοππίδπν ἐγιθιιιέ ποταῖπα, ἔἔδθψαε ἀε εἰπρα]ε Ἑοτροτῖραδ. 
μετα ἀδ ἐγαπιεπῖο φαοὰ ναηἱγεῖ, πὶ εχ κογοοῖατ Ὁ] τα ργεῖυτα ἴδτῃ 
δ} ετιρίοτε αῦδπι υϑηζιίῖοτο ἀς δἰηρηὶθ ἀγιδρῖδ αϑϑοϑ Ὀἱπὶ, πθς ὍὯΟΠ 
ἀε πανὶ κἰ9 οἱ οἰβοίηϊε, εἴ ἰζε, χαϊςφιι!ὰ περοιῖ ξεγεγεῖασ οἱ θεγεξ 
ηιδεβρῖαδ, υδοοῖιο ΠΠΠπὸ ρᾶγο ἀδοΐτηα. ἰδτα πε ςορίδϑ Ἔχίγα ἸΈΣΓΆΤΩ 
εὐἀποῖοτο τερὶ δυδοὶξ πὲ ἱπρογεῖ, 4ποά αυίΐξαᾳυς ἀγρεηι δαξ δοτὶ ΘᾺ 
οἰκπδιὶ Βδρογοῖ, ἰὰ δά δὲ δέΐογστεϊ. οὔτι αι εδϑεὶ ἃ] αϊηπι, δα βεὶς ἰΐεσα 
τεχ 6δὸ υἱ αἱογείωτ, εἴ δοὲ 4υἱ πυσῖοο ἀδάΐβδεηι, σοπιπιοηἀδτοξ πᾶ- 
σάγο δὶς, φοὶ ἀεδίτα ρετοοίνοτοπι ἐχ ἰτῖρυι 9. ΙΡΕϊοταῖθ ΑἸΒε- 
πλοποῖθ οοξοπῖε οορία5 (οἵγε, αἱ εἶ ρεσππίδ ὀδπρρεϊετεῖ, εἴϊεςὶε πος 
ταοάο, δηδοὶξ υἱ ᾿πιρογαγοῖ οἰπηΐδὺ δῦας ἀϊοϊοηὶ δυρί ες αἱ ς0η- 20 
δετετεπῖ δἴπξτ!! 80}} ραγίοτῃ ἐχοτηρίδπι τοκὶ ΧΥ͂ΤΓΠ ταοάϊϊδ. μος ἔδοίο 
τπᾶστα [ΓΌσα ΘΠ τορι [αἷξ οοἸ]οςῖα. φοᾶ ἴῃ δὰ ἴοςδ, πρὶ ἔογα ὃβ6- 
Βαηίωτ, Ἔχροτγίδι δρεηάδηϑ ρεσαπία εἰ οοπίεοϊδ, (οῖγε ΤΉσα- 
εἶδο τεχ Ῥϑουπίαπι ρεϊεδαϊ τωπῖαο δΡ Ῥογιπιμἰϊ. δὰ ςοβιγαμεἊπάοϑ 
πα δῖεο. δαὶ Ῥεγβι ἢ} ἄδτε ἠο᾽εραηξ. ροιε ἰείταν ἐχ ἱρεοόσοτι οἷν 
υἱδῦθ δῆᾳποι ραἤειω δὰ δὲ πλίτογοηῖ, Ζὺὶ οογεϑ Ἰοςοΐθ ῥγαθδίἀΐο 68- 
δεπῆ, οἵ πε θπ5 δὰ ἴυῶς Ἄοποῖο ἀπὸ Αἰϊδὶ οτἷ μοσεεῖ. ἰὰ Ρ ογίη- 
δὶς οἷϊο ἐεοδγαηξ, ται {16 ἐϊ8 Ἰοσα ἱπ διὰ ρονεείδξε ἔοτγε. δὲ Οοίγε 
δον 4αὶ Βὰ 46 πιϊφοὶ [πεταπῖ, οαρῖου ἀθήπαϊξ, ἰσϑοίξαιια δὰ δὲ τοί τ 30 
τασῖπο ρεοϊξευν ρεοηπίδπι, δὲ ἐξ τϑοίρογ δῆ08 εἶν. ΝΜδδϊον 
ΑἸΐαο σου ρτθβοηϑο Πογπιΐα, οςςυρδεν δἔϊαπι ἰϊς Ἰοςἷ9 ας 1116 ἴ6- 
πυοτϑῖ, ὑγοουγαῖίοτο οοπδ ϊυϊοιῦ Δ Πεγηΐα μοὴ τεσμουί!. ἰΐατς ἴδια 
οὐππῖρθαο δεουγίδ, οἱ οἱ χυϊὰ ἀπάπι δρδοοπάεγαηϊ ἀπὸ ἀδροδθεγαμδ 
δρυὰ εχΐογπος, ἰὰ τγσατ παρ θπ μος ἀραὰ 66, δἰ ἱρεο8 σοι γε βθ ἀ, 
εἴ αυϊοφυϊά Παρεραοξ ρεῦμα δ6, ἰά δ 5ῖ.}} Ὠπί υογδαπι, Μοιῦο ὃ 
ἈΠοάϊη9 ᾿μδτρθδοο ροϊϊῖμα ἴῃ Ρεπυτία ῥδοΌ δα ΤΩΔβΉΔΙΒ 9. ΠΡΤΏ ΔΙᾺ 



6ϑά 

Ῥεσαπίαε Ῥτδεϑοτί ρϑῖξ, φπᾶτη ΟΡ ῸΪ ἐπ ἰβοὶ πε Ρετβο  γογειῖ, ὄαπιπε τα- 
οορίατος 1ρ908 6686 οϑίεπ ἢ ἐπ αἸϊογοιη οἰνίτνι ἀτβαϊο, οὺπὶ ὙΕΓῸ 

εἰΐαιαι οεἰετῖ ςοπιγ Βα δϑεπέ, ᾿μ ποῖ: 1Π|πτῦ 4ποατπ6 φαπιπιδπι πιπίυο δἰ δὲ 

ἀατὶ «ἃ τεπραν, ἰάφπε ργαεβηϊνὶξ, φθο εὰ ρϑουμία γεϑε!πεγείυτ, γτ- 
τη ρεοπηΐας δβεη5 σομΓίΡπογε 605 ἰιι85ϊξ, οἱ εχ υφοιὶρα! ρα φιοά 

ἀεάϊεϑεπὶ τεοῖραγε. {Π], φπὶ οο] εγίιεῖγ 86 γεσερίηγος βρεγαγεηξ, οοῆ- 
10 {ἰδπογαηῖ. ἰδιπαια δάδγαϊ ἴαπιραϑ αἱ ναοὶ] Ρετοϊρεγεπίαγ: ἂἵ 
ἽΜεπιπα οἷθὶ ρεοππῖα ἴᾷπο 4ποᾷθ8 ορᾷϑ 6886 οβἰθπαϊ, δεῦτε ροϑίεα 
6485 δορερία γεἠαϊίαγοπι ουπὶ ἔεποῦε, Ζπο8 ἴῃ ἐχεγοῖϊῃ δἰΐϑπι Βα- 
Βεραι, 115 ἀείγαχῖε ἰτυπιθπίατα οἱ ϑεροπάϊηπι ἀΐετατι 86χ ρῈγ δη- 
πᾶμι, ΡΟλἸ εἴτι 118. ἀΐεθαβ 'ρθο9 βεᾷιε υἱβὶ Πα5 ποᾳπο ἐἰΐπεγα ορίτα- 
τοῦ ἤδᾷῦς ἱπϑυπιρίῃγοι 4αίςαηδπν, πἰπιϊγυπι Ἔχ θπιρ 118 1118. δαρε- 

τἰόγε Ἰδηροτγε δἰϊαπι, οὐτη πειϊϊγεῖαγ {ττιπηθητυτω τα Βα, δεουηάα 
Ῥοϑὲ πουδπὶ ἰυπδτν ἀϊε, ρτῖπιο φηϊάοπι {{}ς πιεπϑε ἀϊεϑ ργδθίογι ΠῚ 
δεγπεηῖθ τεγοῦ, εἴ μου πιοάο ργοσεβοῖὶ ἄοπος ας ΧΧΧ ρεγυεπίγεϊ. 

20 ΟΒμαγίάθπιυς Οὐτα ἴθηοπα ἰοοα χηδεάδπι Αοο]ἄοφ, εἴπ Ἔχογοίϊ τα 
ςοπίγα ἐε δβἀάἀυεσετεῖ Ατίωρδσηϑ, ρεουπία ἀξβοίοθαίηγ χιδα ταὶ ἰ ]δ΄ 
ϑυππογαγεοῖασ, δο ρεπυπιὶ σοπίγι υ απ ποπη ἢ}, τποχ πὸπ ΆΡ ΓΘ 
826 συϊοφυδια ἀπιρ]ἰυ9 δίοδαπῖ, δ Ομαγίἀθπιπς, 4ιιδτη Ἰοαππι 8486 
ορα δὐτἰδδίπηππι δυο γαθδίοσγ, ἐχ δὸ ἰμδϑὶξ ἱποο 48, δἱ φυϊά παπιπιο- 
τῦπι μαρεγεπέ δυὶ οἱ 4π8 γδ8 ργεϊίοσα, αἰΐο δρίεξαγο, δά ἀπογυτψαα 
46 εε66 ἀεἀμοίογεδ. Ἰρϑυπιαηα μος δβεγε Ἔγαὶ πιδηί [6εΐιτι. ἰἴΐδαθα 
11 πάει Βωρεηιθυν, ποη ἴοπρο οἀποῖος οχίγ ὑγρ 6 πὶ ἐχου 88, οἱ 

ἰᾷ Παδογεηῖ, δὲ ηπᾶιῃ πιο 15 Οραϑ δγαὶ δε δρϑι}:, ἰρδοϑαῦς δυη- 
ἐμὰ ἴῃ ἰοσηπὶ γεάυχίϊ. Ρδτ ργαθοοηθπὶ εἰΐδτν δάϊχ!ῖ πὸ 4αὶ ἰὰ 1} 

20 Ὅτε δυδε ἀϊείοηϊ δυρίοοῖα ἀττθα ἨΔρογεῖ ἀοπιὶ δη86; φυΐφια Βαρυΐδ- 
“εἴ, δυπὶ δγρεηῖαπι ἄδρεγα ρεγϑοίγεγς, οπΐῃ5 ϑυπητηδ (αἷς ργοπυα- 
«ἰαῖα. δε δἰαῖίπι περὶ ἰρεγα 'ρ8ε, πεᾷθε γεβρεοῖϊθιη δὴ ἤδθο Βάρεσε. 
1}: γεγο μοιβίπεα ργδεοοηΐαπι ἱδιαἀ ἴετιθγε ἰαοίιτι 6856 γαὶὶ τεῖϊ- 
μεδδηὶΐ δὰ αυδε ῥτίυδ ηαίσσιις Ἀδραετγαὶ ἴοοο 800. δ (μαι Ἔπιηδ 
ἂε ἱπιργουΐβο ἐχοιιβοῖβ ἀοπιίθιυιδ, δΡ [8 ἀρὰ ἃ 4π08 δγιιοόγαπι αἰϊψαϊὰ 
τερρετίθεεϊ, τη Πτλπὶ οοπϑίἰπΐδτν Ἔχ ορὶῖ. ῬΒηοχεπαβ 4αϊδρίαιῃ 
Μαρδάο εαἰγαρὲς ἰη Οδιῖα ἰπ ρεσαπίδθ ἱπορία οἰ θη δὲ [)ἰοηγδὶα 

4352. 6] δογαίασυπι 6886, οἵ Οδγίδε ᾿ποοἰδγαπι ορη[επιἰδείμνος ἀεδογ ραὶῖ, 
χυΐ ομόγος ἱπβιγηεγεηῖ, ἱπιρεγαιῖα [8 φυδε ἀρραγδγεπίατ. δὶ ζοτ- 
Ὧεη8 εὺ8 δταναγὶ, δι βογηδυῖ πποϑήδπν αὶ δοϊβεϊἀγεπῖατ φυΐὰ ἀδγε 
γε]εηῖ, πἰ τπσπεγῖς νδοδίίοπεπι μαρογοπὶ. δἱ Ἠΐ ρίτε εἰΐδιπ δὲ ἀδ- 
ἴσγος 686 4ηδτῃ ἱπιρεπεαγὶ τἱἀεγεπίαγ ργοτη ἴθγα, πὸ ἰπίεγρθιϊα- 
τεπίαγ εἴ Δραποεγαπίηγ ἃ δηῖ8 περοῦίδ, ἰδὲ 116 δοεθριῖα πᾶς ἰφ] 
ἄσμδης, ἀεφοτιροῖὶ αἱΐοϑ, ἄοπες εἰϊαπι 4} ἰδ δοσερὶϊ αιιᾶς νοἱυϊε, 
οἱ ἰϊὰ δοοράθθαι αἰϊψηϊὰ ἃ δἰπρῃ 8. Επδεδυς ὅ της βαῖγαορε ἴῃ 

40 Ἀεξγρίο οὔπὶ βοπβίϑϑεῖ ῥγδοίβοϊοθ ῃργουίϊηοῖϊδ ΔΡ δὲ υὙε]]ς ἀεδοὶ- 
Φεετα, δοοουϑῖῖοϑ ἱπ γερίδπι ᾽ρ808 δα ρεπάϊῃ ππΐτεγδος, Ἰυβδίφαε ἀϊεὶ 
ζατν! Πἰατ α5. δογαν εἴ Ῥτορίπφαϊς ϑεοδογναγὶ 1108. φρο ἰδ408 
ἰδβογαβαπε ρῥγοὸ δυΐϑ, εἕ τεάϊπιετγε οπρίεραπὶ φεουπία «δρῖον. αἱ 
ἦρδε ρδοῖυϑ ἀς ὑποφιοαυδ, δἰ δοςεριἰα ἀς πίῃ σοπτυθηϊϑβεῖ, δἰπ- 
ξυ 11 πιογίσαπι τοϑι!ηἉ, ΟἸδοτθθπες ἃ Ἔχδηἀτγίου δαίγαρε ἴῃ 
Ἀεεγρῖο, οὐπὶ ἔλιπεϑ ΑἸ τἰ8 ἰπ Ἰοοΐφ εϑϑεῖ πιᾶβπα, ἰπ Αββγρίο δπῖεπι 
τρεϊοοτί, ῥσδβουϑῖὶ ἐχροτγίδπάϊ ἔγαπιθπῖα Ἰἰςοπιῖαπι. ργονϊποὶὶ8 

40 δυΐοπι ργδείβθοι! ποβᾶγε δὲ ροβϑε ἰγίβυϊα ρεπήετγε, δἱ πη Ἰϊσογεῖ ἐχ- 
Ῥοτίαγὶ γυνηεηῖα, ἴαπε {||16 αἱ ἐχρογίαγε Ἰϊοογεῖ οοποοιϑῖξ, φεὰ τε- 
εἴϊξα] ἱπιροευῖε ἔγαπιδηῖο παδρπιπι. ἰΐδ4πε δυθπίοραῖ αἱ ουτο ἔγα- 
τοθηϊὶ ἐχρογίδγοιυγ ΠῸΠ ππο]υπι, πιδζπαπι Ὑδοιϊ αὶ! ἀσεϊρεγείυγ οἵ 
ετὶρετγεῖαι ργαβίεοι! 9 ἰὰ φῃηοά ργδοϊεηάθγβηϊ. οὰπι φσαοἄδπι ἴεπιρογα 
Ἔαπὶ Ῥγουϊποίαπι παυϊρίο ἱγαπσῖγεῖ ἰπ τ ἀδας μαρεῖατ ὁγοοοάϊ δ, 
οογτερῖτς [αἷς ἃ σγροοίν]ο ὕπηδ εχ ρυδτὶδ ἰρϑῖπ5. ἴση δδοογάοῖρυι 
οοπγοοδῖίν, δ6 4υϊ ῥτίοτ αἰζεοῖυς οὐδεῖ ἰαϊαγια, δποίοτοϑ 1] ὁγοοο- 
ἀϊ!ο6 γε]]ε υἹοἰϑεὶ οδἰεινάϊε, εἴ πιαηάαϊα ἀεάϊ τὲ 111} οαρογθπίοσ. αἱ 
δαςογάοϊοι, πε ἀευϑ ἰρδογατη ἀεερίοεγείυτ, δυγῦπι απδηίθμι ροΐπε- 
ταπὶ Το] ρεγε, εἰ ἰγδαϊἀδγιπῖ; δίφυϑ ἰΐὰ ἦρθε δοφαΐονυϊ, ἀεάεγαι 

30 Βαὶς τιδπάαῖα ΑἸἰεχδηῆεγ τὲχ υἱ οοπάογεϊ ὑτροῖι δὰ Ῥμαγαπι, οἱ φαα 
δο ᾿γαηϑίεγγοι ἔογα πε Γεγαπι υθη δ] μθ΄ ΟδΏοΡο. δ] 'ρες παυΐρὶο δο- 
οοϑῖῖ (απορῦπι, εἴ οεἰεηῆϊι φαςεγάοιϊ δι 60 ἱπ Ιοοο ἂς ἰοοηρ]ειρυς 
ἴάεο δὲ δάνεπί.56 οἱ ᾿γδάιισεγοὶ 6085 8]1ο. δὲ δασεγάοίδ εἰ εἶνε οοἷ- 
δα Ῥεουπίδα ἱρεὶ ἀξάεγαπὶ, οἱ ἔοτυιπ δρπά δὲ 4101 τε ἰπυθγεῖ, 
φυΐρπε δοσθριϊ5, ἴππο 116 4υίάετα δῖ. ροδίεα υεσοὸ οπιηΐρπθ δὰ 

» δεἀϊβεδηάιιπι ργαθραγαῖ!ϑ, πανϊβίο. ᾿ἴϊδγοπι ΟΠοΡΌ τι δοοεϑδὶῖ Ρεου- 
τἰανῆαε ἂΡ ἰρεὶα ἰπροηῖδο τη ἱϊμάϊπα ροτα αν": πδίὼ μοο ἴδια ως 

ΡῈ οὔκα ἈΕῚ ΒΑΜΙΧΙΑΚΙΒ ΤΙ. 
ἴεγοδθδ, οἱ θὲ εἷξ ἔοταπι εἴ που {Π|ς. σατηαο δὸ Ὠαἶϊο το ο ἐδπίπτα 
Ῥεγοΐνεγε ροϑθὲ δἰηγιπαγεπε, ἴππὶ ἰγδάπιχί! ἴρ805. δρίοραῖο πὸ ἄλπι 
δὰ επυρζίοπεπι ααδπιρίαπι, οὐπὶ δεποίϑϑεῖ δῆ πδοίυμῃι 6686 νἱϊία οἱ 
γεῖ]ὶε ἐχρόπϑοι ἔειτα 4αοὰ ρίυτὶϑ εδεεὶ, ἀϊχὶξ πδοδϑβαγ 1ΠΠἶπε 
δυάι59ε 46 φυοά ἱρδογιπι δπιΐσιϑ τοθγοδα διυϑϑεῖ δυρτα τη πση ταὰ- 
δπο ρῥτγεῖϊο: ἰἰδαθθ δὲ ποῦ 6656 δ9δοπϑηγησα, διπιι πα ἱπογιϊδτν εἷσε 
δἰτι οἷαι ἰγασπηάία ἱπδεοιαγὶ, δὲ 1}}1 ᾿ΐδ δη 119. ποι ἀθθδγς δἰ θθδδὶ 9 
ἰρδατι βάθμι ἰΐδ Πάρεγο, φαΐ οοπῖγα δρβεηίομ δἰ αυΐὰ ἀϊοεγθαῖ, ἀο- 
πες ΓΟΥΟΓΔΏ8 Ηἷς ταιϊϊουεπι τοἀάεγεὶ σογατῃ ἴρ80. 4ἱ ροδίαπατα τγὲ- 
ἀϊεγαι, παγγαυθγυηῖ οἱ 486 εχ ΟἸδοιπθῦς σοβπουθγαηξ. δὶ ἱρδ Ηἰ 
δἰπν]} δίψῃ ε ΟἸοοβιθηὶ τοΐδης ἀδπιοηδῖγαγο οἱηηΐα, γειι δ ἀς ΡῬγεῦο 
ποά πιειοθπάο εἐχρεηάεγας. συμ ἔγηπιεηταπι νϑηϊγεὶ ἴῃ {{{ γε ίοδε 
ἡ εν ἄδοοπι, δοοογϑὶεῖδ 115 φαΐ γεπά θη ἀϊφ (γαπιθηιῖϑ (δεϊερνδης φυδο- 
δἴαπι, ρΡεγουποίαϊυ ε81 αιδηΐηπι ἃ 86 δοοίρεγε υδι]δηῖ. αὶ οοπα ἀϊ- 
αἰοϑεηῖ νοϊποτὶς ἰραὶ 86 6886 ἀαίατοθ αύδηῃ ςοἴοτί5 τη ογοδίοτραε, ἰσρ- 
δἷϊ φυΐάενη δἰδὶ τγϑὰϊ ἰδητὶ [γιπιθπῖατα 4αβπ) Δ] 118, ἐρ66 τ οτὸ ῥγεϊϊππι 
δἴαιαϊς ἰγυαποηι ἀσπαγίον ΧΧΧΙΙ, δὲ ἰδπιὶ υϑηάερδς. οοπνοςδιὶβ 68- 29 
ςεγάοιρυδ ἀϊχὶξ ρεγαῦδην ἰπαθαυαῖθα ϑυτρίυϑ ἴῃ 68 γορίοπς ἴῃ 48- 
εὐ βοῖα ἱπιρεπάϊ, ἰἰδηθς εἰ ἕαπογησα εἰ δαοεγάοϊντη ππππογώτ ἀἰταὶ- 
Ὡπὶ ορύτίεγα. οἵ δαςεγάοίδε οὕτη ρηνδιαϑ δπη88 ἰππὶ μΌΡ ἰοῶς δδοτα 
Ῥεοπηΐδ9 {ΠῚ ἄδγο, επί βιϊπιδπῖεβ τα υογα δαπὶ ἰδῖπ ὰ [αοϊτΏτα 6686, 
αυοΐ νε]]εῖ δυυπν φυΐδααο ἔαππτη δαϊνῃπι 6686 οἱ 'ρ86 δδοεσγάοϑ ρεγ- 
πιᾶπογα. Απιίπιοπθα Π]ιοάίῃ8, συγαϊΐοης οἱ ἀδὶδ νἱαγῶτω εἰγοῦσα 
Βαργίοπα ἃν Αἰεχαπάγο, ρβουπίας οορίαπι ἴα οοηίεοῖξ, ἴεχ εταὶ ἴῃ 
ΒΔΡγ]οιΐαα τερίοης απιφαα, ἀεοίπνωτι ρεπαὶ ἂς ἰϊ5 ηυδς ἱμυροτίδ- 
τοπιογ ἀεθέγα. δὰ πεῖπὸ ἰδινάπ στη πιεραῖαγ. αἱ 1116 ἕδρα οΡ- 
δετνανὶϊ στὸ δάἀνεηπτι δμεγαραγιτν οπιηΐατη ἐχϑρθοιδραίοτ, Πεταχας Ὁ 
γε  ππ πὸ ποῦ ἰεραϊοτυπι πδπὰ ρᾶποογαπι, ργϑοίογεα δγίϊδοιπι 
δοςετγοίϊοιτπι εἰ 4]1ο5 αἀἀυσεηιίπτη, φυΐφθα ρτίναϊο ποιοῖπα ρογογτ- 
ὨΑΓΘΠΪΌΓ, 40 Ἰδιηροτγα εἴ πησηεγᾶ τη η]τὰ ἀοίδηνηι ΔΓΓεττῖ, ἴπηο 1ξ}- 
ἴατ ἀεοϊπιδιῃ Ἔχ ορὶὶ δεςππάηπι ἰοβοπὶ συδς δχϑῖδθαῖ, ταγευπι ἰδΡο- 
τϑηϑβ ἱπορίδ, ἰῃ88ι1 τηδῃοῖρίογαπι ας δγδηξ ἱπ οαϑιγί8 ποιωΐηᾶ Ρετ- 
δογὶρία ἃ υοϊεπιίθα9, παηιΐ νἱἀογοίατ, αϑϑιππαγὶ, εἴ ἄς δίῃ ζο λε δππὸ 
Ὅπο 604 ρεγβοίνεγε ἀδπαγίοβ οοῖο. υοάεὶ ουΐπε τοδηςὶρίατα δοΐα- 
Εἰ88εῖ, ρσοϊίοπι {ΠΠ108 τοδιϊταϊαπι ἱγί ργοπιῖϑιι. πιν! το γαπι Ἰρίϊα το π- 1353 
εἰρίογισα ρϑγδογίρεῖδ ποτηϊηΐθα 8 ἢῸπ ρᾶγαπι Δγρεπῖὶ οοπἥαίυτη αέε, 
δὶ γ6γὸ διιπρί88εῖ αἰἰαποά, ἰπ δεῖ: δαίγαραπι, ἴῃ ομΐῃϑ ἰοοὰ ρετυεηΐςδεξ, 
γεὶ γεἀυςεπάυπι ΠΠἸυὰ ἴπ σαείγα τοὶ ρτοιϊοπι ἀοπιῖπο φετοοϊν ενάπτα 
ουγᾶγε. ὈΟρβεῖϊας (ογίπιμίαθ, ςοπϑδίυϊο ργοσυγαίογε ργουϊβεῖδθ 
ΑΠΒει ἀπ 405 οὐπι ργονίποῖΐ 8 ργδείεςι! ἢ]Π18 Ἰοεἰ ἴρεῦπι δοςεἄετειι 
εἴ πη ]ο ρίηγα δὲ ἰραϊαγος ρο] ΠἸςεγεπίαγ οἱ ρεῖεγθηξ οἴ ρτοζατα- 
ἰογεῖμ οοποιταΐνιτι γεπηουθγοῖ, ἱπιδστορανὶὶ δο8 ροδεδοίδε ἔδοετα 
Ῥτγοπιΐδϑιπη. 4υἱ οὔτα ρο586 46 αἰβιπηδγεηῖ, ποῦ ἰΠῈ φαϊάειι ἴοεο τ᾽ 
Ἰπουΐὶ ργοσυγαίογει, ἰΓιβαΐα υετο, 4πᾶε ϑϑϑιϊπιδτῖοπα ἱροὶ δὰ κα δύο- 
Τεγαπὶ, εχἰρὶ ἰαφ6}. πεχυς ἰρίτυτ οοπϑιϊατο δθὲ δὲ Βοπογοτα ἀεῖγ- 
Βειὲ νἱἀερβαίατ, πεᾷὺς ργαείδοιί πιδίοσα ἐπραΐα ἱπιρόπεγε {τιδτο ἴραὶ 
ςοπδιτυϊἐϑ6ηῇ, οαπὶ δα δεδε πα ἰρίοχ ρεοπηΐα ροτυεηῖγε, Ργιδο- 
εἶες ΑἸ]νεπϊ θα: οοπδι ηπε ἀεάιε αἱ Ρίπππθυϊῃ Ὑ γτίπην το ρα] ολ ἃ 
Ρτίναιϊϑ δ 8ε γεεἰρεγεῖ, εοὸ ργοῖϊο 4πὸ νεπίεαὶ, πἰπιίγιτν ο ο ἢ ἀξπ:- 
τἰϊδ, πῇ εἰν 88 ἀεϊηἀς ΠΠΠπὰ νεπάογοὶ οοποιπῖο ργεῖῖο ἀεπατγίοσασα βδχ. 
ΟΒαρτία οοδοξῖδ δὰ παυϑϑοχχ φπδηϊαπι 8816 δ65εῖ Ποτηπαπι, στο Τὸ Ψ 
ποη ῥ᾽ αγίρες φιᾶπι ΕΧ ΟΡη8 δϑϑεὶ, ἱπδεῖ! υἱ τοὶ ἰφυὶ [18 φαὶ ἴῃ εχ παυῖραι 
ει5εηῖΐ ἀποΓηπι τοδηϑίαπι 51:1 6 ἀϊαπη δοϊνεγθηΐ, ἀπὶ πανίξατο ἴρδοα. αἵ 
Ηὶ συρίεπῖει γοιιᾶπεγε δραὰ 404, ἀδάετγαη! φαοὰ ἱπιρεγάτεγαῖ. ΑὮ- 
ἔπιοπεϑ ἐδ 4π8ε ςοπάϊ δοϊεραπὶ ργορῖεγ Υἱδν γεξίδϑ ἃ δαϊγαρὶ σοι - 
ἀπὸ ἸΒεΡαῖ, δεουῦάτπι γερίοπὶς ἢ] τι Ἰεξοτν. αοίεα ἀαΐειο ἱπορία 
ΔΡογαθαὶ τοὶ ὀχεγοί τη γε] δἰϊα πιυϊεἰϊπάο, αρδηπε γοᾷα, δἰίᾳυο δὲ 

δὲ τηΐδ80 γεπάεραι εἃ ἥπλε οοπάία ἐγαπῖ. Οἰδοπιεπεϑ δεοδάφηϊε ἢ 
Ἰυπᾶ πονἃ, οὐπι διἰρεπάΐηπι 65δεῖ ἀδηάππι τα! ἰραα, δος δεῖς ἀς ἰ5- 
ἀυοιγῖα πανί ρίο, εἰ ἀεϊπὰε δῃνδιιπῖβ τββηβς ἀϊδοε θη πανΐρίο φἴρεο- 
ἀΐαπι Ῥεγϑοίνεραϊ, ροερῖδα “εαᾳυδηῖς πιεπος ἀϊοσεραι δοϊαῦοιπεπι 
Ὀδαη6 δὰ δἰἴογαπι πόυαπὶ ἴππαιπ. τα] 66 δαΐεαι, φαοά Ῥδΐο δϑῖε 
διἱρθηἀιητο δοξορὶεεεπί, φυΐεῖ! Ἔγαπῖ. ἰϊαχυς ἢ||6 ππαπε ἰῃ ἈΠῸ παος- 
δεῖ ῥγδείδγίθῃδ, ιπἰπ8 τη δησῖ8 φἰρεπάϊαπι το ἶρας δ γορδὲ 
διαβεὶρίυσ ἐππν ἀεβεγεῖ πη] θυ δεῖ ρ 6η ἀΐοτο, σοπνοοδιῖς ἀποϊοτῖνας 
δἰδὶ Ῥτίνδιϊβ Ὡὐμὶ] ργογθὰς ορὰϑ δῶϑε ἀἰχίτ; εἴ φποῖϊεα ἰπ ἀϊφεαι ταῦ. "»ο 
εἰδας, δἱ ΠΠογοτν ουΐφαα δγρεπίωπι ἀεάετῖς, ἰΐὰ δὰ οουἀυςευάοτα εα- 
τεγμαμῃ ταλί μοι 608 ΡοϑδῈ δοίεβατῖ; οἱ δὰ φερε ἀἷα, χαδς ταπιῖθος 
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Ὲ αὕὙκλὰ ἈΕῚ ΕΛΜΙΠΙΑΚΠΙΒΊ1Ι. 

Ῥετβοίνεγο οοξεῖπτ, δὲ εἶ8 ΠΡ οπεῖπε 6586 ἀδίατππι. ἰπροῖξ ἰρίτοτ ἀΐ- 
σαϊἰἴογα δὰο5 απ ππιαπ ει 6 ἰΐὰ οἱ τιδηὶρο δία χα ἴ1|ὰ γαρίοπε ἀϊ- 
τοεαηϊ. ἀυεσίοτει οὐπὶ δὰ δχ τὸ ἰποτὶ δἰϊχυΐα 56 ἰδοίαγοβ 6986 ἀγϑὶ- 
ἐγαγθηΐησ, τ 65 8, φποπιδάπιοάυπι δι) ο  θἷα8 ργδθοθρογαῖ, ἀϊπιΐ- 
δοταπῖ. τποαϊΐοο δυΐδπι ἰῃ!εγροεῖϊο ᾿δπιρογα, σοη γος 4118 1ρ818, ΠΕ 486 
ἘρΙοἰπὶδ ἀρϑ4αε σοεῖα τηιιϑῖοο πδῆπο ἀποϊοτίς ΑΒ ό4η6 το ἰθὺ 8 πϑαπι ᾿ 

20 6886 αἰχίϊ, ἰπδδίιᾳα 608 τορίομο 116 ὀχοεάοσε. Ὠἰοηγοὶαϑ οἴγοπτα 
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Ι 

ἕλη οβίδηβ, δίς θὶ οογηογεῖ ρτοροιίἴαπι πιθηϑυΐατη ἀπγδατι δαξ δι- 
Κεπίεατη, Ῥοπὶ δυδηΐαβ, οππὶ ἱπίππάδγε ἰυβθἰ556ὲ, ρτγαθοθρίὶϊ ἐΠδπὶ 
αὐεγτί. αυδα δἰπιοϊδογα δυΐδιη δγῶπὶ εἰυϑπιοάϊ υἱ οχίθηδα πιδὰὰ 
Ῥτδείδγτθηϊ ρδίεγαπι, εατῃ δάϊιπογα ἰυσϑῖϊ, αυοά ἀϊςετγεῖ 86 δοοίρογθ. 
ῬΑΠΠ 8 δὔίδιπ διιγοὰ οἱ σογοπϑ8 48 ϑἰπιιί δον ἀο γα εραῖ, ἀϊσεθαῖααθ 
εἶ5 δε οἱ ἰευίογα εἴ πιεϊϊιι9 οἀοιδία ἄατε γε]]ε, ἀἴφαε ἐϊα 1118 ρα!]ΐοτα 
Ἰϊηϊδυ εἰ οοτοπδδ γἱοϊδοθας οἰγουηάδραῖ. 

᾽ 

-,.- ὍὙὕὅὦ ὯΝ, ρΠρὄρ͵..... 

ΑᾺ5 ἈΗΕΡϑΡΤΟΆΛΙΟᾺΆΛ 
ἈΝΤΟΝΙῸ ἈΙΟΟΟΒΟΝῸ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

Ἠιμοιογίω οοαγθηϊοπῆδπι μαδεὶ ουτὰ ἀἰαϊοοἴϊςα: ἀπρδα οπΐτ ἴῃ 
εἰαεπιοάϊ γορ8 τοτϑδπίυσ απᾶς σοιπτθιπἰ [εν φηοάδτατι οάο οοβπο- 
βουπῖογ δὸ οἵπηῖθιϑ εἴ πο] 5 δππὶ 9οἰδπιΐας ἀδβυϊαθ, φυδιποθτοτα 
Εἰΐαχα οππεϑ {ιοάἀαπιπιοάο δια ραάγυτι μαγιϊοῖρ 68 δυπὶ : οἸηπ 69 δηΐπὸ 
φυλάδυγτεπυ9 εἰ Ἔχαφυίγεγα εἴ δυδιίπετε γαϊϊοπομι εἰ ἀείεπάετγε οἱ 
δοοῦδαγε οοπδηῖωσ. δὸ δχ ἱπιπροτίϊα φαΐ άοτη τα εἰ πα μα 4}}} ἔεπιοτα 
Βαες ἰαοϊαπί, ἰϊξ σοηδαοιαάίπε οἵ Παρίτα. ᾳποηίδπι γετὸ Ὀἰγοαθ 
τηοάο οοπιϊπρίξ, τη δηϊ[εδίαπι δὲ Ἰίσεγα οαάδθπὶ οἰΐατη ίδοεγα οοτὶα 
τἱδ οἱ γαϊΐοιιθ. οὺγ δηΐῃ βηδπι οοπδοηθδηϊογ ἴυπὶ αὶ δος ἰδοϊυηξ 

«0 οοηδῃειπαϊπε ἴππι φυΐ οαδῃ, οδυδαπι ἱπίθοτὶ σοπείηρις. ἴαπι γδτὸ οπ- 
- πθ8 οοηίοϑδι ἐπετίαι μαϊπαϑπιοάϊ 6886 διὶϊδ Ἰπᾶπαϑ. ἂς πῦῆς αυίάθτῃ 

τἰ διῖοϑ ογαϊἑοποιη σοιπροπαῃξ, εχίξαδτα ἰρϑαγυπι ραγιϊουΐαπι οοη- 
δροππο βάε8 επίπι γι βοίοθα 6δὲ δοίυτα: δἰΐα σεσὸ δά απιθπῖ 
δβυηὶ ἰοοο. δὲ Ηὶ πὲ} φαΐάδπηρ ἀς ἐπ μγΥπιδιπδιρυς ἀΐοαπε, ἰὰ χυο 
δεῖ στοὰ βάεϊ: ἀα 15 γετο πᾶ διιηξ δχῖγα γοπὶ ρἰατίπια ἰγαάυηξ, 
τί πιϊῃδῖο επὶπι δὲ πιϊδετίοοτάϊα δὲ ἱγα δὲ Βυϊαϑιηοαϊ δηΐηΐ ρδγίατ- 
ῬΒαϊίοπδι ποὴ ἀ6 γὸ διιηξ, δε δὰ ἰυάίςομ. φυοάεὶ ἴῃ οπιπῖθαπ τὰ α]- 
οὐΐδ ανεπίγεϊ φυασπιδάνμηουτα ἱπ ποηη}}}}9 εἴζαπι παης δγεηΐξ οἰνίϊῶ- 

εοὸ Ὦρα, πιαχίπια τετὸ ἴῃ [8 φιδε βδηα δυπὶ ἀπϑιϊξαίαθ, αἰ 8} μαθετοπξ 
4ιοά ἀΐξεγεπί. οἴππδϑ πη ρατιϊπι ἀγοἰξγαηϊασ οροτῖεγα δὶς ἰεξεϑ 
ἄγετε, ραγιΐπι ἧοο ἰηϑιἰταϊαπι τοιϊϊπεπὶ δὲ ργοβίρθ θεῖ οχῖγα τοαὶ αἷ- 
οαγε, οἱ εἰΐαπα ἴθ Ατεοραξο, γεςῖθ δἷο βίαϊυεπίῖςδ. πο ΘΏΠῈ οροτῖεῖ 
ἰαάϊοεμι ρεγυδγίεγα δὰ ἰγατι ἐχοίίαπάο σοὶ ᾿ηνι ἀΐαπὶ τε] τηϊδεγιοοτ- 
ἀΐαπι, φαΐα 14 δἰνη!]ς 6δὲ ἃς δἷ φυΐδ πα Ὠϑῆγαϑ εδὲ γοβη]8, δἂπὶ γεά- 
ἄαϊ ρεγτνετγϑαιη. ργδείεγοα σεγοὸ ἀρραγεῖ οἷπϑ αὶ ςοηϊγονογϑδῖατγ, πὶ- 
Δ} ε586 εἰφὶ αὐ ἀοιποπδίγοϊξ τοπὶ 6586 υδὶ πο 6886, γοὶ ἰδοῖδπι το 
ποῖ; [αοίδτα 6866: δἱ Ὑ6ΓῸ ὈΪΓΌΠΙ Ἰπδβηᾶ ἈΠ ὈΩΓΥΒ 811, πἴγιπι ἰμ51Ὰ 

80 δὴ ἰηϊσία͵ συδεοῦπαπε ἰερῖ5 ἰδῖοτ ποι ἀἰφιϊηχίξ, ὑρϑαπι ποπῖρα ἰὰ- 
ἄλοοπι οροτίογα οορῆοδοογα, δὲ πο ἀἴϑοογα ἃ Ἑομἰγουθγβδοῖίθοο. 
χαδχΐπια Ἰδί ον οοηνοηΐξ τεςῖς ἰδῖδ ἰαζ 68, φαδδοῦπαμθ ροδδαπί, ὁτὰ- 
τἷα ᾿ρ884 ἀϊδείπροεγε, εἴ {πδπὶ ῥδυοίφϑιηγα γα πθογα ἰδ φαΐ ̓ υἀϊοαηξ, 
τἰτευτα φυΐα [αο  ὰ9 688 Ὀπῦπι Πάρογα δὲ ρᾶποοϑ ἥμδιη ται] το 9, αυὰ 

δ ὅθι, ἐχίοἰϊπι δπὶ δὲ ροβοίοἱ ἰοξοπι ἔδγγθ, 86 ἰδ ςοπίοστηδαγο. ἀεἰπὰθ 
ἰοξατα ἰαϊίοπεα οχ ἰοηρί ἰοπηροτὶδ οςοπδίἀδγαιοηῖρος Βαπεὶ αἱ ἰυάϊοα 
ἀετερεηῖε, αἱ ἀϊβουΐεον γεοῖδπι μα θθδηὶ ἐπδει 26. δὲ ὉΠΠ|8116 τοῖος 
Ὡοῖα 1} φυὶ ἰμάϊοδηϊ. δἴφα φυοα οπιπίαμι δδὲ τααχίνιιτω, 4υΐα ]6- 
ἰοϊαιοτῖ Ἰα ἀϊοῖατι πὸπ δδὲ ἀθ γεθα8 δἰ ρα δεῖθυθ πος ἀδ ῥγαεϑεηῖ- 
λυ, δεά ἀε [υἱαγὶς εἰ ἀα πηίνθγδα!ραδ: δὲ οοαοῖο εἴ ἰμάεχ ἀ6 ρτδθ- 
Φεπη θα ἂς ἀεβηϊτῖα ἰαδίοδοϊ, φαϊρυδοῦπι εἰ ἀπῖοῦ εἴ οὐΐππι εἴ ργο- 

40 ρτὶδ αἰ} 149 σοηἰυποῖα θα Θρ ΠΌΤ ΟΓΟ δϑῖ, ἱ ΠοΠ δ ρ ἴὰ9 ροδοϊπὶ ρθγ- 
δρίςετγο 8815 ἰά αιιοά γόγαπὶ ἐδ, δε4 οββουγεὶ ἱπάϊοίπαι ρτορτία ἴα- 
ουπάϊτα5 νοὶ τποϊδοια, ἃς ἀξ Αἰϊϊ8. φυΐάετο, φυειηδάπιοάηπι ἀϊοεθα- 
τοῦ, οροτγίεἰ 4πᾶπι ρϑποίεδἰπιΐα εἰῆοεγα ἀοπιίποπι ἡϊδοοριδιοτεαι. 
γὙέγαμ ἀ6 τε ἰδοϊᾶ δυΐ πὸπ ἰδοία, [υϊῶγα δὰϊ ποὺ ἔιπϊαγα, 406 δὲ 
δαΐποη ἐδ, οτθἶηο αἀϊδοερίδῖοτγί θυ το ἱππεηάτια ἰυμ ἀἰοἴαπι 6ϑὲ : ποῺ 
φηΐπι βετὶ ροῖεει πὶ Βαδὸ ἰοφιδίαϊον ργουΐϊάθαϊ, ἴατι δἱ ἤδθο ἰΐὰ 86 
Βαρεῶς, ἀρραγεῖ εὰ 4ηᾶε δβυηὶ δχίγα γε 05 ργαδοίρογο, φυϊσηηαδ 
ἴα αἰϊὶε σερδ γεσϑδμίοσ, οἱ φαϊ οροτίοαϊ ργοοδιέυσα δαὶ ργγαϊϊοποῖω 

ΒάΡετα, δ δἰϊασαπι Ὡπαπιχύδηχος ρατιϊσυϊάγτιτ. αἱ ἢ 1 επΐτα ἴπ ἱροῖν 
δἰϊυ ἃ ἰγδάυπε ηἰδὶ αιοπιοήο ἀϊϑεεριδίογετι ουἰυϑἀαιηπιοαϊί οἰβοίαπῖ, 
ἀε διμβοίοδα υογοὸ δά πἰμὲ} ἀεπηοπδίγαπε, πος εδὲ υπάε αἰϊσυΐς Βετί 
δα γυιθιπδιίοιδ μοϑοῖϊ. πᾶς δπὶπὶ ἀδ ομυβα ουπὶ δδάδτ δἰὲ, υἱὰ οἱ 
ταιΐο ἱπ ἀε βογαιινὶς δὲ ἱνάϊοἰα θυ, δία ρυ]ς Ἀγῖοσ ὃς εἰ νἰ]ϊοτ ἀ6- 
Ἰιδογαιϊϊοπῖς ἱγα ἀπο φυᾶπι δὰ ιιδα 46 σοπιγαοιίδιιδ δδὲ, ἀς 11 φαΐ- 
ἄξενα αἱ} ἀϊοανε, δὲ ἀς ᾿᾿ἰρᾶπάο οπιποδ σοπαπίωυν ργδεςορῖα ἴγδάογα, 
4υΐα αἰἰιιὰ8 ργοάεοῖ δὰ Ζιδς δϑυπξ οχίγα σγϑῖὰ ἀΐσεγα ἰπ ἀ 6] Ρογα γίβ, 
ἃς ταλδ πη] ἰοθα 6ϑὲ οοηοῖο 4υᾶπι ἀδ ἴαγο ἀϊδεερίαιϊιίο, 4αΐα τον 
φοπιηλαπίοτ δῖ, Ἀἰς δηΐπι ἀϊϑοαρίαϊοτ ἀθ ργορτί8 ἰαάίοαῖ; ἂξ π181] 
Αἰϊυ ἃ ορῃϑ δἰῖ πἰδὶ ἀδιιμοηβίγαγα στ ἰϊὰ 86 μάβεγϑ αἱ αἱξ ἰδ φαΐ οοπῚ 
δ 11. ἴῃ ἰαάιοία! ρα σαγὸ ἰὰ ἤοπ βὰξ δδῖ, δεὰ ὀρεγδε Ὀγθίῃπι δὲ 
δίρεγα δυάϊξογεπι. ἐδ ἃ] δαΐ8 δηΐπι ἰυ ἀϊοίαπα δδὲ, τ ἤππα δὲ 'ρβοβ 
φρεοἴδηϊ οἱ δά ρταϊίατι δυἀϊαηῖ, 86 ἀδπὶ 1118 φαΐ σοηιγου δγβαι τ, (355 
ποῦ δυΐεπι ἰυδίςεπι. ἰἴδαθε πρα }18 ἰῃ Ἰοοἷα, αἱ εἰΐατη ρτίυ8 ἀϊςοθα- 
ταῦδ, ἰΙῈχ ργοδίθεῖ δχίγα τοπὶ ἀΐςεγο. δ᾽ δυϑεπι ἱρϑὶ ἀϊβοεριαϊοτγο 
μος ουδιοάϊιπξ δα. φηοπίαιῃ γεγο ἀρραγεῖ τι βοϊοεαπι πιδιμοάπτα 
τἀ βάεπι ρετιίπεγε, εἰ μάθε ἀδπιοπδίγαῖίο συδεάαπι 6δὲ (Ἰπο δηΐτα 
Βάεπι Βαρεπιαϑ τοαχίπιδ, σττὰ ἀεπιοηοιγαίαπι 6586 ΔΒ γαταυτ), οἱ 
ἀετοοηδίγαιίο ογαϊοσία εδὲ θπι μγπιέσηα, εἰ εδὲ πος, αἱ οἰπιρ|οἰτοτ ἀϊ- 
ξαπι, Ροϊευϊϑδίτηιπι δὰ [αοίδη ἀμ πι βάειη, εἴ πηι γπιεπια οδὲ 471}10- 
Εἰδπιοϑ φυϊάαπι, εἰ 4υδς δὰ δγ]]ορίσπια πη ρεγίίαεπε δοαὰθ οὐππδπι, 
ἀἰαϊεςιίςας ε8ὲ υἱάεγε, ναὶ ἱρβίυς πηΐνεγδαθ υδὶ ραγιΐς τ κεῖτ, ΟΠ 
οἵ ἀαρίμπι, φαὶ πιαχίτηε μος ροῖδει ἰηϊαετί, εχ φυΐραδ εἴ φαοιποάο 
Βαὶ 4γ110ἴ5πιιι8, δ πὶ δἰΐαυα δπι Πα διαί ἰοατα 6586 τοραχῖπιδ, οΏτα 89- 
δατη ρδεγὶϊ οἱ ἰπ ουϊσοιιοαϊ γὰρ τδγϑθηίαγ ΘΙ γτηοπιδία, εἰ 4π8ὲ 
Βαβεαπὶ ἀτοπίας δὰ Ἰοξίοο5. 8. 11ορίϑπιοϑθ. πδπὶ σϑγαπι εἰ δἰταὶ θ 
γεγο εἰυδάεπι εδὲ [δου] ται5 τἰάδγα. δἰπιαὶ δυΐεπι δὲ μουιίηθϑ δὰ γε- 
τατα πδίαγα οοηίοτγηιδῖί φαΐ 581}8, εἴ ῬΙγαπι4θ6 σοπϑοσυθπίος γογὶ- 
ἰδίοπα. αυδπιοντειι δὰ ργοραρηΐα οὐπίϊοίεπάα 86 μάβθεγε εἶπ εεξ 
401 εοάδπι πιοάο εε μαβεαῖ δὰ σοι ϊαϊεμι. ας αἰϊοϑ φυϊάεια δὰ 4πδὲ 
δυπὶ Οχίγα τοὶ ῥγαβοίρεγα, οἱ φιὰ ἐ6 οδῦδα τηδρὶβ ἀεβοχογιηὶ δά 
ἰατὶ ἀϊεραίαιίοπεπι, ἀρραγεῖ, 8118 δπῖεπι εδὲ γῃειοτῖοα ργορίεγοβ 
ᾳιοά παίατα δαπὶ ππεϊογα υϑγὰ οἱ ἰυσῖα υᾶπι σοπίγαγία, ἀύδγα αἱοὲ 
μὰς οοπγεηΐϊ ἰυάϊοῖα ἤδληξ, πδοθϑδ8 δδὲ βδγ ἴρφα δαροταγὶ, δίφαδ 
ος δεῖ ἀϊξηυπι τοργεμεηβίοηβ. ργαεΐεγεα υόγοὸ ἃρυὰ ποπηιῖ]οα πες 

δῖ ἐχαιυ νυ ἰἰ5σσπαπι δ ευθηνι8 δοιδπιίϑηι, ας ἰ] 6 δϑὲ ρϑτ ἢΠ]δτὴ ρετϑαδ- 
ἄετε ἀϊςεπάο. ἀοοίγιπας επίπι δεῖ δὰ ΄υδἜ ἃ δοίθηιδ ρτοβοίϊδοϊ ως 
ογαῖϊο. ἰά δαΐεσι βογὶ ποη ροϊεβῖ, βδεὰ ἤϑοδϑόβ δδὲ εχ σοπιηθδίρηδ 
ἄποὶ Βάειη εἰ ταιϊΐου Ἔτι, φαδιπδάιποάππι εἰΐαπι ἰπ Τορίοἶδ ἀϊ οἜΡαπιαϑ 
ἂς ςοἰ]οουκίοπε οππὶ ἱπηροτίτα βοταΐηυτι πιο] ἰταϊ6. ἀείπἀε σεγο 
οοπίγδγία ορογίεϊ ροδδα ρεγδηδάογο, φυσπιδάιποάυτη οἰΐατη ἴῃ 57110- 
Εἰεπιῖϑ, ἤὸπ υἱ αἴτααυς ἰδοϊαπνι9 (ηοπ οπίτη οροτῖαξ τηδία ρεγϑαδ- 
ἄετε), δρβὰ πὶ πὸ ἰαϊοδηι φαοσιοάο δὲ μαρεηῖ, εἰ αἰΐο πίεπες γαιϊουΐ- 
Βὺϑ ἱρεὶϑ πιΐῃυ5 ἰπϑῖε δοίνεγο ροϑϑίπιπθ, δο εχ δἰ τ φυϊάεπι δγιΐθπθ 
ΒΌ}]ὰ σοπιγαιία 4}}10 ξίϑπιο σοποϊυάϊε, ἀϊαϊοςτοα γοτὸ εἰ γμεϊογίοα εοΐδθ 
ἰὰ ἰαοΐππι: δοιὰ επίπι δυὺξ δῖ θ86 σοπίγαγίοτωση. δ 4πδς δυ ίδοῖιθ 
δαπῖ, ποῦ Δεαυ8 86 Βαρεηΐ, δεὰ βεπιρεσ τεῦδα εἰ πιοϊϊογεδ βδίιωγα 
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αγίίσιοι πὰ ον] οί κατπα εἰ πιορῖς μίσινοδα δὰ ρεινοδήίομεια σοηξ, 
πὶ πεϑὰ  απλε ρέμμα δὰ μαδο δρευγάπιο εἴ, εἰ ὁογροτο φαϊάθμ 

ὃ ἴαγρε δὶς ποῦ Ῥούδὸ ορϑευϊατί εὐδὶ ἱραὶ, οταϊοπθ γεγο ἰαγρε ποῃ ϑἰξ, 

4π86 πιοξὶα ργορτὸδ οεὲ μοπιληῖϑ ἀυδτῃ σογροτί τσ. δἱ ψέγο οδι- 

εἰδίατ, χαοά ναΐάθ ποοερίῖς ἰς φυὶ υὐδίατ ἰοϊαοῖς ποίπρει οὐϊ (δοαϊξαι 
φαϊίσπαιῃ, ἃ σοτητθθης εοἴ δάνοτσας οἵπηὶδ Ροπα, ργδεῖοσ υἱτϊηΐοια, 
εἰ πιαχῖταε δάνενγοιϑ Ὁ ἰδέτω, αἰ γόρυτ, ναϊοϊαάίπειι, ἀϊνί αι, ἀϊες - 
ΡΟ ΐπατν το Πτατοτι : Ηἷ5. δηΐπι αἰ αυΐν ργοίαετὶ 5 τααχίπιδ, 8ὲ αἰδίοτ ἰποῖς, 
δὲ ποοποτῖ, δὶ ἰπίπϑιε. ἃς ποῖ 6886 υϊάεπι αἰϊουΐπς βεπετὶς ἀεβηῖῖ 
τμοϊοτίοαπι, δεὰ ἴα] δτη χααὶίς εοὲ ἀϊαϊ οοἰςα, εἴ πΈ 6 πὶ 6696 πρρδγεῖ. 

10 πε4ῦα γεγο ροιϑαδάεγα 6586 πιθπη8 ἱρεῖα9, δε υἱάοτε 4υδς μοδβυπὶ 
δρροπὶ δὰ ρεγευσάεπάυπι πὰ φυδαθε τὸ, φαεπιδατηοάυτη εἰἶδπι ἱπὶ 
κἰὰ αὐ τϊ 8 οπιπίδυϑ. πδαῦθ δαΐτη πιδάϊοίμδςε δδὲ ϑοπαπι ἴαςεγα, Ξε ὰ 
φαουϑᾳας Βετὶ ροίεδῖ, δου ρεγάσρεγο: ἰἰςεῖ εηἷπι εἴϊατη 1110 φαΐ 
ποὴ Ροδϑαμξ ΓΘΟΠΡΟΓΑΓΟ 88 ταΐδτι, ἔπιθι σΏταγε Βαπο. δὰ Ἦδες δπ- 
ἴδαιν εἰπϑάεπι 6566 ἴθτῃ δρροοίίατι δὰ ρετουδάεπάστη, ἴυπὶ φυοΐ νἱ- 
ἀεῖατ δρροϑίτυπι, ἦξδοτοι τ οἴίανῃ ἴῃ ἀϊαϊ οοϊίοα τππι δΥ]]οξίϑτηαπι 
ἴππὶ χαὶ νἱάἀείοτ 6.1] ορἰςπιιϑ: δορΗἰδιϊοπιϑ οπὶπι ποη 688 ἐπ (ου]ίαῖς, 
δεἃ ἴῃ ργαβεϊθοϊΐοης. ἴδπιει Ηἰς φαίάδτι οτὶϊ ρατίδη δεοππάππι δοῖοη- 

60 ἴίατη, ραγίίπι δοουπάμπι ργαθεϊθοϊίοπεπι οτγαῖογ: ἰδὲ σεγοὸ ϑορϊβία 
χαίάετη νοσιπιάπτη ργεδεϊδσίοησαι, ἠϊαξεςϊτίσσο δαῦετο ποι δεσπηάανα 
Ῥτβεοϊεοιίοπεπι σεὰ ϑεουπάππι ἐπου!ταῖετι. ἴδπὶ γεγο ὧδ ἱρϑὰ τοῦ- 
Ἰδοᾶο οσπειπογ ἀΐοοτε, εἴ φυοτποῦάο εἴ ἐπ φυβναθ ροϊετίτητι 00598- 

ἱ ἐδ. 4φῦλε ργοροσπείτηπθ. τγϑηδ ἱβττατ ἰαπάπδτ ἀε ἱπῖεξτο οΥ- 
λιμάνι ἐππὶ ἀοβηϊνογίτωυϑ ἰρόδαι, φαϊὰ εἷξ, τε ἴφπ ἀξοαπην. 

3. 811 ἀποτι τβεϊοτῖοδ ας ας ἴῃ ἄθθήα τε νἱάσπᾶΐ, φυοὰ 
οὐπείπ είς ειϑε ἰἀοπεοτε δὰ ἰβοϊσπ ατα βάοια. δος ἐπὶπι τνυϊεττις αἱ. 
τογῖαβ τοὶ ἀγτῖς τοῦ παϑ. πθπὶ δα δἰ τ ππδαπδεῖτιο ἰπ τὸ εἰδὶ δυδίεσῖα 
ἐχεγοδὲ υἷπι ἀοςεπάϊ εἰ ρεγϑυβάοπαϊ, φαεπιδάἀπισάοπι πιεάξοϊπα ἵν 

30 ΦΑΠΔΌΪΗΕ εἰ πιοτροθο, εἰ κοοπιοῖτίβ ἐπ αἰγεοτίοτι να 5 4πῶς δοοίἀπηξ 
ταυρουδίπρας, εἰ δε Πππιδῖϊοα ἴῃ πππιότο. δἰ πη οτ γότὸ δἴδτα τὸς 
Ἰῖσπδε ατῖει εἴ δοϊ δ δο. «ἱ τμοιοτῖςα ἀδ τὰ ργοροϑίτα, πὶ [1 ἀϊσαπι, 
υἱάστατ Ῥοβ856 ἱπιαετὶ σαο πρρονὶϊππηι οϑὲ δά (δοϊεπάδπι Ἀάοτο. σπατη- 
οὗτεπι εἰΐδιτι ἀϊεἴτητιδ ἔρδᾶπι ποῖ ἴπ δἰ 400 Κοθοτε Ῥγορτγίο ἀεβηΐο 
Βαδοτγα υἱπὶ αι βοίοβαπι. βιθθ ἀπίδπι Ὧπᾶ Ποη δι πεΐοϑα δῖ, αἰϊετα 
αὐ βοῖοσδ. τεϑ ποῦ δι οΐοϑαϑ τόσο, σπδδοῦπαυξ ΠῸἢ ἃ ΠΟΡΙ5 6ἐχ- 
εοκίϊτπῖλε 5ππὶ δεά δηΐε εταπί, αἴ ἐεϑῖεβ χαδεϑίοη δα ΔΥΩΡταρῆδα, δὲ 

᾿ χαδδούησας ϑυ:ϊ Ἠπίπεπιοαϊ. δγἢοίοϑας υδγο, φηδεούησαε οἴ πιὸ- 
οἄἂο εἴ ορέγα Ὡοϑῖγϑ οοιπρατγοπίατ βογὶ ροῖοδξ, φυλτε οροτίεῖ {ΠΠ|8 

(356 αίάστα αἰ, πα γογὸ οξίαπι ἱπυεπῖγα. ἃς ΄σῦδο ΓΒΌΌΠ δχοορὶ ϑἴττ, 
. ἔδεο ταρίεχ 6ϑξ. πδῖν Ῥδγε πὶ σΟηδῖϑΣ ἰπ πιογίθυβ οἴτϑ φηὶ ἀἰςὶξ, 

Ρατγῖτπι ἴῃ ἐο υἱ δι άϊον αἰβοίαϊατ δἰΐσπο πιοάο, ραγιπι ἐπ ἰρσα σὰ- 
Ὥσπςο, χοϊὰ ἀεπιοπεῖτειϊ γυεὶ υἱά δαῖτ ἀδιισησίγαγο. δὸ ὕὑτορῖεγ πιοὸ- 
τει χυΐϊἄσιι, 4ποῖϊδβ ἃ ρτοΐδῖα εἷϊ οταῖϊο υἱ μας ἀΐρτιτπα τε ἀ ἀαἷ εἴπω 
αἱ ἄϊοῖς. ΡτοΡὶβ δηΐπι τπορί5 οἵ οδἰδτῖα Ὀγεάϊπιτβ πὶ οτηπέραβ ηαὶ- 
δπὶ δἰ πη ρ]ἰοΐτοτ, δοιὰ ἐπ 115 ἴῃ χαῖρας ςεγι πἰ8}} οἷς, σεγαπι ορίπίο 

- ἄαδία, εἰΐαπι ῥγαεοῖραθ. σροτῖεϊ γετὸ οἰΐδπι ἰὰ δεοίδεγε ῥγορίῖετ 
40 οτγδιίοπισπι, 9εὰ ποὴ 4αῖδ ἀπε ραϊαπι ορίπίομς εἷῖ οὐσϊπϑάδτπτιο ἀϊ 

6626 δαπὶ ατὶ ἀἰεὶϊξ ποπ οπῖπι τεοῖα 86 μαρεῖ χσποᾶ ποηπη}}} ἐκοίαυπε 
6κ ἀϊοετιἀϊ τπαρίϑιγίβ, ροπαπε ἴῃ ἀγὶς ὑτορ  δἴστη εἶσ φαὶ ἀϊεῖς, χυινὶ 
88} οσηξοταῖ δὰ ἰὰ φαοά 6ε5ῖ πρροβϑίτπτη δὰ βάδιῃ: δε Ῥσορεῖηρ-: 
ἄστη, αἱ ἰτα ἀϊσατι, ροϊοπεδοτπδην σοητβεηὶ βάοπι πιογοϑ. ῬΓΟΡΊΘ 
δυάιτοτγεϑ δαΐεπι, ποῖϊο5 τὰ δἴξεοϊατη ΔΡ οΓκίοηο ροτάποιὶ δῖτιϊ, Ἡστὶ 
δηἴτῃ δὲτλ τον ἱπάτοδπιαθ, ἀππὶ τα γιοῦ οδἕ ρδῦ ἀδπιῈ5 ἈΠπῚ ἀτηδτητς 
εἴ οὗϊο Βαδεπιηδ. τὰ ἂς τὰ δἴδπι δοῖα οοπαᾶγὶ ἀἰςίπηπθ Ῥταεσερία 
τήδάεγε δὸ5 4ὶ ππποὸ δγίεπι οοπϑοτίραπι. ἴσας Ἀδες απίάετη ἄ δον» 
ταΡππίμγ κἴηρ! [διῖπι, οΌπι ἀ6 αἴἴεσιθη5 ἀἰσοπιηϑ. Ὀγορῖθσ ταϊοπ δά 

40 ὕετο βεπι Παδεηῖ, οπατὶ νεῖτιπὶ απὶ ἰὰ φυὺὰ Βρρατεῖ, ἀετυοησῖγατο- 
Τῖπτας εχ τ τὰς ἣν σύδητα τὸ δῃπὶ δρροοίία πὰ ρετϑιπι  εἰνάθτη. 
4ασιΐαπι Ὑετο βάεε εχ Ἦϊδ εϑῖ, ἀρραγοῖ {γῖα μαδὸ σοπβαυΐ 6888 εἴτιν 
φαΐ εοποϊπδετε 2.110 βίο ροϑϑῆ, οἱ χυὶ φρεοπίαγὶ ἦς πιστῖθηθ οἵ 
υἰτταξίθας, εἰ τεύο ἰοοο 41 ἄε κἴεοι ας, τιετιρε φυϊὰ ἀπυϑχαΐϑατια 
εἷϊ εχ αὐξεοσιθπ, δὲ φαλ]5, εἴ ἐκ φπῖραν ἐχοϊϊοῖατ, εἴ σποπιοᾶο. φὰο 
δὲ αἰ τβοϊοτίσα Ἰατισπαπι ἀρταῖσπι χαιἀαπι ἀϊα] δειίοδε εἷϊ, οἵ εἷυ 
πε ἀδ τηστίμοϑ δϑὲ γα ποπὶθ, φύδτῃ ἰαϑῖπτη δϑὲ δρρείϊαγε ροϊιὶ- 
ξάπι. πᾶτε οἴϊαπι δα δὶς ρδγβοηδτα ρο ἴρας τβεῖογιςδ, εἱ χαΐ Ἵἰδὶ 
Βαὺς υἱπᾶϊ σαπὶ ραγέϊπι ργορίεν ἱρπογαηΐδπι, ραγιϊπι ρσορίετ ἄσγο- 

30 ξιπιάκτη, ραγιϊπι δατι ῬΓΌΡΤΕΥ δἰΐδο οδπϑὰδ Ἡτισηδάδβ. οδὲ δηΐπι ρατ- 
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θεῖα συδοάδαι ἀϊαἸεοεῖοεε εξ οἰτι α ἦο, φαρτοιἀπεοδστο ετἰεπε ἐπ- 
ὁγαϊεπῖθο ἀΐοοβαπιαβ, ἀθ αἰΐψωα επίπι τὸ ἀεβηΐτα προῖγα ἔρβάταα 
εϑὶ δοϊεητδ, φαοιοοάο δὲ παρεαῖ, οοὰ ἔδευϊίδξει χυλοάδια σαπὶ 
τδυᾶϊ ταιίοποβ. δὲ ὧδ ἔαουϊτεῖς φυϊάδια ἐρεδγατα, εἰ φαοτοοεο βὲ ἴς 
βιϑαπὶ ἰδίεγ 86, ἀϊοίπτι δοξ ργοραιοοάυπι βατθ. {πιϑ8 γεγο οεγοιπίας 
'α 60 φυοὰ ἀειποπείτεμε νεὶ δρραωγοβωὶ ἀειπσησίτατε, φασηπα πιο δτσσε 
εἴλδιι λὴ ἀϊαϊ οοιίςἰς δξοτατω απίάεαι ἀπαπὶ ἱπἀασῖίο δεῖ, δἰξεστσα δαΐδων ὁ 
41] οβἴδτνας εἴ φηΐ ἀρραγεὶ εὙ]]οβίσπνι», ἴτϊὰ Πὶς φαοάας οἰπηλἶτετ 96 
τοῦ Βαβδξ, πᾶπὶ Ἐχθπνρί υπὶ ἐϑὶ ἱπάποῖο, δι γτπθιαα δ] οί δαιαο ἐσὲ, 
δ. ἐὨ ποθι παϊἀοπι γοοο οταϊοτίυπι 4Υ}]ορίφηιττι, Ἔχοπρίασας 
γεγο ἱπἀποὔοπεπι οταιοτίδπι. οσαπεθ δυΐεπὶ βάδτη ἔδοίπος ἀοπιοῦ- 
δἰγαπάο, δαϊ ἐχδπιρία φγοίεγεπίεθ δαὶ δπ Ἡγπιεταδῖα, εἰ ργαεῖες μδὲς 
πἰΒ}} φαοάαπιπιοάο. πᾶτε οἱ οἰϊδση οπιπῖϑο πϑοθδδὸ δεὶ 47] οξίετοο 
δπὶ ἱπἀποιίοιις πἰδτΐετα ἀθπιοποίγατε αυοάσαπαῃς δαξ απέτηοθῃηες 
(πιαπί (δδίαπι δηΐετη δϑὶ πο θἱ9 ἰά εχ Ἀπαϊγυοιο), πδΟΟδϑδΓΟ Ὀἰτύτο Το 10 
Ἰρβϑογιιπι οππὶ ὈϊΓοάαΘ ἨΒογμι ἰάοιι οϑὲ. φαθε υδγὸ εἷϊ ἀϊξοτεπι 
Ἔχοπιρὶὶ δὲ ἐπι Ἀγταειπαῖίβ, ἀρρατεῖ εχ Τορίοίο: [Ὁ] οπὶπι ἄς 4γ[1ο- 
ξἶϑιπο οἱ ἱπάποϊϊοπα ἀϊοίαπι εϑῖ ρτίαϑ. ἤσπηρο οὔπὶ πη παρ! οἵ εἰ- 
τα ἱρὰ 5 ἀδιποπδίγαιγ τὸπὶ ἰΐα 86 ἤδΡογο, ἰδὶ φυΐάεπι ἱπάποϊοπειι 
6886, ᾿ἰς Ὑ6γΓῸ δχεηρίαπι: δὲ οὔπιὶ 4υϊδαθάαπι ροοίεῖδ αἰϊπὰ φιϊά ἐπ 
μὲ ἐυεηὶ ρυδεῖογ δος, δὺο φῃσὰ πδος εἰπὲ, υεἱ ἴπ πηΐϊνοσσαιν τοὶ 
Ρίστγθηι ιν, ὁδὶ φυΐάθπι 6γ]]οξίοπηππι, δὺς γοτο δβτηγυπετοα υϑοιεὶ. 
δρραγεῖ δυῦεηι δἴϊδπι αἴγασναυς ἤαβεγο βόηυτα σροοῖίοτο τμεϊοσίοθες, 
πατὰ χασπιβπιοάυτα ἕω τποι οάὶςοὶδ ἀξςέστα 6σῖ, εἰίαπι ἐη Ἠΐδ εἰτολῖτοτ 29 
τεϑ 8)ὲ Βαρσῖ: δαπὶ σηΐπῃ αἰΐβε αηΐδεπι Ἔχοτρί γα ρίεθαε οταῆο- 
ποι, αἰϊδε Ὑδῦὸ δηῖιγπι οπιδίῃπι ; οἵ ογδίοσγοθ δἰ τα τα δὶ χυϊάειι 
Ἔχει ἰ9 ἀοβεσιαπῖαγ, ΑἸ} σοτο Ἐπὶ γιπετωδάθης. εἰ δὰ ρετσακάφν.- 
ἅται φαίάοτν πον ταΐπις νδ]θδξ ογαϊϊοννεα, φθδθ Ἔχοτηρ δ οοπσιαπῖ, 
Ρ δηϊ Ὑ6ΓῸ τρδρῖθ, 7π86 ΘΠ ἈΥΥΠΒΥΘΔΉΡαδ. οδΌραπι πΐθξο ἴρϑο- 
τιῖπ, οἱ απονιοο πίγοχιιδ υἰδηάαπι, ἀϊσοτοπο ροπιετίαβ. πῶς γετϑ 
ἂς ἰδ ἱρεῖε ἀρογίων εἰ ἠϊδεῖπ σἰϊα5 ἀἸ ϑδευατωτιβ. ατιοπίκαν σαῖτο, ααοὰ 
δρροδίξητι εεῖ δὰ ρετεθα επάτιπι, δ] οαἱ δρροεϊϊαπι εδῖ, εξ ὑπῦτ χεῖ- 
ἄετα εἰδῖπι δεῖ δρροοϊίατε δὰ ρογδυδάδπάπμη ρος δὲ εἰ ογεάϊϑὶϊο, αἱ- 
τδγαπι νοτο, συοα ἀδπιουσῖγαι! υἱἀθαῖτν οχ τ ἴδτια, δἰ πὸ] α ὅτ εοὸ- 
εἰάεταῖ εἴτα δγθ, αἱ το άϊοίθα σουϊὰ δοογβεῖ 96] ΌΡΓΕ εἷξ νοὶ Ὁ δ  ἶθα, "ὸ 
46 χφυιὰ υἷϊ νο] τα! δὺς (πος δπὶπὶ ἀτιϊβοΐοδεπο δεῖ, εἰηρτιίοτο ασίθπα 
ἰπβηπιατη δὲ πὰ} βοϊθπεῖνπι πον οδ 68), πε τβείοτίοα φοίάεαι ϑἰπρε- 
ἴατε ῥγονοξη!ς ἱππαεδίταν, πε δοοταῖ νεῖ Ηρ ρίδε, μεὰ σαοὰ ταϊϊονα, 
δαεπιαάηιοπχι διΐατα ἀἰδ] εοἰίςα. εἰδηΐπι εἶν ὁγἱϊοξίεπιο «σποϊπάϊι 
ποη εχ αυϊδεε! νει (Δρβαγεηῖ εἸνῖπε αυδεάστη εἰΐαπν 115 αὶ ἀελλνατη), 
φε ἴ}|Π6 φυϊάσπι αχ ἥβ χαδε γαϊίοπο ἱπάϊζεηι, τμεϊογῖοα υεγὸ ὃχ ὅδ 1357 
ἄπδε ἐπ ποπβηϊτδιίοπεπι υδαΐγο σοΏδπαγογηηῖ.. εὐ δτῖοτι τοῦτο 
ἰροῖδο εἰ ἀξ εἴανπδοάὶ τεθπς ἀς φαΐρηθ Θοπδη ται εἰ ατῖει βὸν ἣδ- 
Βεπη, εἴ δρῃά εἰτοτιοαάϊ δυίίοτε φηὶ ποη ροϑοηπὶ εχ τοδξθς οοὉ- 
ταετὶ πο|ὺς τα οοίπδεὶ ἐοπρῖτιδ. δἱ ςοηϑα οτθυβ ἀς ἰἰ9 φακε υλάδωξα 
ῬΟ988 βὲ βἴτοχαβ τπϑάο βδαῦεγο. ἐ8 ἰδ νεγο 4ιδ6 βεγὶ ποὰ 
πὶ δδῖστ Ὑοὶ ἰδοῖδ εἴπη γε] [πίυγὰ εἶπε γε] δὲ Πα βδαηῖ, ἤσποὸ εοησαὶ- 
τδῖ οἷο ψαὶδεΐπναντθ, πη} δσηΐπι αἰΐο πηοάο πίεϊ οἷς ςοπάπριε ςοΒσο- 
ἴεγε. οοπεηεῖς ἀὐΐεπι ὁσποίηἀοτο 6γ]]ορίεπνο, δὲ οἰ έξετε αἰϊα φεῦ- 
ἄθπι ἐπ γι Ἰοξίντοο ᾿οοποίποῖα ρίαν, δἰ ΐα υεγο εχ ποὰ οοποϊ χοὺς δ: 
ἄσαι ογ]᾽ ορίδιβο γοὰ ἱμϊβεπιθηθ δ] ορίστηο ρῥτορίετοα αἀποὰ τσ (Ὁ 
δἷπ! ῬτοΒὈἰ ΐα. δὸ πθοενοα ἐδ {Ππ4 φαϊάοει ποῦ εἰν ας 6 Βα οσω- 
ὁϑαπεηυπι ἡτορίετ ᾿σπ ει ϊπ θαι. πᾶπὶ ἀϊδοδριδῖος σρροπέῖαν εϑοο 
οἰπνρῖσχ : ἔβος Ὑθγὸ τοίηπϑ δρροϑίία δὴ ρειναδάη ἄντ, φυὶα πο ἐπ 
ςοπίοοδ σἴπῖ πες ῥτοβοδηἑδεθ, πᾶτε πδοουβατίητη δὲ οπινγαεπνα 
δ εἴ εχοη ρέει 4 ἧς θα ποπεηραπῖ ἔα, οὐ ὁδὸρε δὲ βοῦϑσπε 
εἰΐαπι δ οτ, Ἄχ ετερίυνν απί θην ἱπάτιοϊοπενν, ἘΒΊΉγτϑ όσοι γετὸ σγὶ- 
Ἰοκίσατατο, εἰ ἐπ ββαοίν, δὲ ἐβδρε Ῥαηγίοτ 8 απᾶπὶ εχ σαΐδαν «οὶ 
ῬΥΐμουο Υ]Ποεἰδπιοδ. σἱ οπίπν οἷῖ αἰ φαϊ 4 Βόγπτο ποίοτη, ὩοὉ σροτγῖξε 
ἀϊοατε: ρε8 φσηΐπι ἰὰ Φορρ] εἴ ἀπαίτοτ. γαεπηδάπιοάυπι, φοοὰ Ἰλοτύσων 
ΞΟΤΟΜΑΥΌΤΩ ταγῖδηνεπ ὙἹοϊἘ, δαὶ οδὲ ἀΐσοτγε ἐπτὰ ΟἸγτηρία υἱοῖασε, 320 
οοτοπατί σὴ απ ΘΤΗ ΟΕΤΌΘΙΒΘΉ 6886 ΟἸγτηρία πον σροιῖεῖ δὐσθρετε: 
εορποδοπμῖ δηπη δθηνοθ, ΤΌΝ Β πὶ δυΐετη σστὶ ποτερρατίδ, πὶ 
ἀαίρας οταιοτίϊ ὁ. ἢ σρίδτοϊ οοη Ἀοδυ πίον (τϑο τα επί ἂς φοΐδος μὰ. 
εἶα ἃς ἀεΒθογεθονεθ βαπὶ, οοπ ηρῚ} δἰΐδπι αἰἰτετ δὲ Βαρόγε: δα 
επῖπι πρυοὶ, ἂς ἰΐ σσπϑο ποῖ εἰ ἀεἢ δεγδηῖ; αῦὰς νοτο ἀζυηῖστ, οπε- 
πα ᾿αΐυϑοι ξεμοεῖν δαπε, εἰ ἢ} Πόοῖτηηι, ρρορε ἀἰκοτῖμι, ἐπ νεςοο- 
διαις εὐἰ: σδὸς ἀπίδαι ρἐογοδαα δοοίἀπτοι εἰ οοπεέπεοι, εκ τοϊῶναν 
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8εοδϑδα δϑὲ αἷ115 δυ]]ο 5πιο σοποϊπαΐ, πεςαϑϑαγίδ Ὑ6ΓῸ ἐχ πϑοθϑϑαγὶῖϑ; 
30 ἰᾷ φηοά τπδηϊζεδίιπι δοῖ ποῖ εχ Απαϊγιίοἷδ), ἀρρᾶτοξ, εχ φυΐθα8 εη- 

τὨγπιειπδία ἀπουπίυτ, Αἰ'α φαΐάεπι πεοθιβαγία ἰπϊγα 6886, ρ᾽ ατίπια 
τεγο 408ὲ ρἰεγαμαθε 96 Βαρομῖ, ἀυςσηπίογ οπὶπι ἐπι Ἀγπιεπιδία εχ 
χογὶδι παν  ἰθ 5 οἱ διρηΐθ, ὩΣ ΠαΟα996 911. Πογη πὶ Ὀἰγπηααε σαπὶ αἴγοχὰς 
λάοπι 6896. σεγίϑί πη! δμΐπι οϑὲ φαοὰ ρεγαηαια μὲ, ποπ αἰπιρ  ἰοτοΥ 
δαϊεπι, απεπιβάτησάοπι ἀεβηΐαπε ποηπα  }!, δεὰ αποὰ ἷἰπ ἴα πᾶς σοπ- 

ἃ ὕπρίς δἰῖτοῦ δὲ βάβοσε, δὶς δὲ βαμνεὶ δὰ εἰ εςαἱ δεῖ υεγίϑίτη!!ο, αἱ 
πολνετϑαὶς δα οἰυμοίδγε. εχ οἰψηΐθ δαΐδων Ὀπῆτα αυϊά θην ἰΐδ ἐς Βερεῖ 
δὶ δἰπρα]αγίαπι αἰϊφαϊά δὰ πηϊνογβαὶθ, δἰϊογαπι υόγοὸ οἰ ππίγθγβαὶθ 
δ᾽ᾳυϊὰ δὰ δἰπραίδτθ. δίψυς εχ ᾿ἷ8 ᾳποὰ ποοεϑβδγίανῃ δϑὶ, ᾿δοπιθυϊα στο 
δεῖ: ἂδἱ χαρὰ ποπ δϑὶ πεοεδϑαγίατη, ποτΐπδ οἄτεϊ 400 ἀϊδιϊηροϊ ρο8- 
δἷξ. δος περοϑβᾶτὶα αυϊάεπν υοοο ἐχ 4αυΐριι Αἱ 4“Υ]]) ορίδπιαβ. απ ο"- 
τ πὶ εἰΐδπὶ ἰδοπιετγίμτη ἴδ] 6 ἐχ δίβηΐβδ δϑῖ: ουτα δῃΐ τ) ΠΟ ΠΟΠΕΪΠβΟΓΟ 
ΔιΡΣϊγδητοσ αἱ δοϊνδίωυτν Ἰὰ χποὰ ἀϊοΐαπι δῖ, ἴυπο δὲ δἴξεττε ρυϊδηὶ 
τδοιμδιίοπι, ἰδαύδπι ἀεπιοηϑιγαϊυτα εἰ τεττοϊπαῖυπι, αοΐα Ἰοοσλδι εξ 

τὸ Ἰαστοϊποδ 116πὶ δαὶ ἰαχὶδ δὐιΐφηδαι ᾿ΐπρυδτα. δδὶ δυΐδηι οχ δἱρβπὶϑ 
πϑὺπὶ αυϊάεπι πὶ οἰηρυΐαγο δὰ υπϊσειϑαὶθ, Ἀθη δεοπδ ἃς δὶ αυΐδ ἀϊςα- 
τεῖ οἱ ξπυπι 6686 δΦδρί 6πῖε8 6986 ἰυδῖοι, φαΐ δοογδῖθδ δαρίδης εγαὰϊ εἰ 
ἰαεῖηθ. δίφυς μος φυϊάειη εἰβπαπι δεῖ, δε φοϊνὶ ροϊδδι, δἰλαπιδὶ υε- 
ΤΌ δῖ φυοὰ ἀϊοίαπι εεἴ: πο δπῖπι οδαϊξ ἰπ δ} ]ορίεπιαπι. μᾶθς 
δυΐεπι, αἱ δἱ φαΐς ἀϊςετεῖ δ'βηηπι 6686 αἰϊᾳυοιι δερτοίατθ, φυΐα ἔς σοι 
βαθεῖ, νοὶ αἰχυᾶπι ρερετί856, φαΐα ἰδο μαροῖ, πδοβδϑαυίαπι εξ. φυοὰ 
ΕΣ εἰκηΐδ τ᾿οοτηθγία τι δο] υτα δοῖ: δο υτα δηΐω δὶ ὙΘΡῸ πὶ δἷτ, δοΪ τὶ ποὴ 
οἶδα. δίογυπι γυεγῸ οἱ Ὀηίγογθαϊα δά ἰὰ φαοὰ δἰπροϊοτιιοεν δὲ ἢ8- 

, δνοῖ, ̓ ξ οἱ χυὶδ ἀϊοοτεὶ δἰ φυϑιι ἔεθγο ἰδβόσαγα, εἰβτῦπι ε696 φαΐὰ ἴτο- 
20 Ταξδηῖεῦ δηβεΐδῖ; δὸ δοΪν! ροῖδοϊ δος συοηῦσ,  εἰΐδπι δἱ υθγυτα δἰ: 

οὐπθηκίε εηἷπι οἴἶδιτι πὸ ἱβρογδηῖοιν ἐδογὶ δϑβείδγε. αυϊὰ ἱρίτυν 
Ὑεεϊδίμῖ] 6 δὲς εἴ αυ]ὰ εἰκπιαπι δὲ ᾿δοπιογίαι, εἰ φυξὰ αἰ Π!Έγαηι, ἀϊοίατῃ 
εεὶ δάππς, δρεγίίυδ γεγο δἰΐδπι ἂς ᾿ἰθ, εἰ {τ ἀε οδυδδ δἰΐα 87}10- 
Εἶδτο ςοποίυαϊὶ ροιεῖης δ]16 ποὺ ροβδὶπὶ, πὶ Απδὶ γιϊοῖς ἀϊεραιϊδιαπ 

᾿88ῖ. ἴδῃ Ἔχεπιρίοπι 6686 ἰπἀποιοη ει, δὲ ἰὼ πάλι ρα εἷϊ ἱπάποῦο, 
ἀἰοίαπα εδξ, δἴᾳαε δεῖ ἤδαθ8 αἱ ρδτε δὰ τοἴηπε. πεαθα πὶ ἰοϊαπι δὰ 
Ῥασῖεπι βραῦε αἱ ἰοΐατι δι ἰοϊαπι, δεὰ 'πἰ Ρατδ δὰ ρδγίεπι, οἴτη! ες δά 

30 δἴγα! δ, οτΩ διπΒὸ δυρϑίηϊ εἰάεαι ξεποτὶ, δβεὰ ποῖξαϑ δἰξοστιπι εἷϊ δ]- 
. ἴδγο. δπεπιρίυτη οδὲ, φυεπιδάιηοάυτα δἰΐεοῖδτο ἐγγδηηίάδτη Ὠιουγ- 

δίιιπι, οαπι ροϑο εἴ ουφίο ἀΐαπο : εἰδοῖπι Ροϊδισαϊοι ρτίαε αἴϊεςίδης ρο- 
φἰυϊαυ! ουειοάίαια, εἰ ουπὶ ΟΡ πδῤθοοῖ, ἱὑγταππίἀδιῃ οὐοαρανίς, εἰ 
ὙΤΒεδαρεηε9 Μεραιῖρ. εἴ ΔΙ, φασδοῦπαῃς δοϊαπῖ, ἐχοπιρί πη οπιηθδα 
Βυπὶ Π᾽οπγβ, φαοτι πομάαπι βοϊθδὶ ὧν Ἰὰά ροφἴαϊαγε. οὐνηΐδ δυϊοσω 
δες 9 θϑιπὶ τνα Ὀπίγεγϑαὶὶ, αυοὰ αἴζεοῖδηϑ ἐγγδηπί δῖα οπδϊοάϊατη 

4358ρεἴξ. ἃς εχ απὶρυβ φυϊάετῃη ἀπεαίων 4ηὰφ υἹἱάεϊοσ εδδ βὰε ἀο- 
τοοηϑίΓαιίνα, ἀϊοῖυπι δδῖ. ΦΩΒῚΥ πιδαιδιιπι ὙοἴῸ τῆᾶρπα δεῖ ἀἰογου- 
ἰδ, εἰ πιαχίμθ ἰαϊεῖ ἔδγπι Ὅπηθθι, 4086 δέϊαπι δδὲ ἴῃ ἀἰαϊδοιϊῖςα πιδ- 
τθοάο. ἐγ] ορίρπιογαπι. 8]18 δηΐπι ἱρϑογώπι δυσὶ ἴῃ τμεϊογίςα, οἱ εἰΐατα 
δ ἀἰϊαϊεςιοα τἸπειμοᾶο 471] ορίδτπογοπα, δ]18 ἰῃ Ἀ[1}|8. ἀγὼ εἰ ἔαου]- 
ἀλιρω ράγιὶπν ἐχϑίδηεῖθτϑ ρατγιϊπι ποῦ ἀθυν σοτορ εν δ. 4θΔπιοὕτοτα 
οἰΐανω ἰδῖεπὶ δπάϊϊογεν, εἴ φυὶ πιαρὶέ δὰ αἰϊηξοηὶ φυληι ρδσ εϑῖ, τε - 

10 οοάπηϊ ἃ 8ὲ ἱρεὶδ. πιδρὶφ δυΐθι δρεγοῖαγ φαοά ἀϊείξωτ, οἱ ἰὰ ρἰατῖ- 
Βὰ9 [πδτῖϊ ἐχρ]ϊοδῖαηι. ἀϊοσ οπὶπι ἀϊαἰεςῖίοος οἱ τμοϊοσιοοϑ 6γ᾽ϊορὶ- 

τ΄ δτηρ8 6846, ἀ6 φυΐϊθυδ ἰοοοι ἀϊοίπιι. ἴσας δὲ δῃπε σοτοπιθηῖεσς ἀ8 
ἰοδίία εἴ παιυγα! δα εὲ ἀς οἰνι Προ δὲ ἀδ πιμ εἶς αἰ Πγεπῖθαν δρεςῖε, 
οἱ χτοδϊοτίς οἴ τοϊποτὶα Ἰοσας: Ὠἰδ 11 οπὶπι μαδκὶθ ᾿Ἰοερὶξ ἐχ μος οοη- 
εἰπάοτε 8γ]]οβίθιο Ὑδὶ] φηι μγιβθτια ἀΐοεγα ἀς ἰωοιὶδ ἀθδια παϊιγα- 
Ἰΐραϑ δαὶ ἀδ φυδουπφὰθ τε δίᾳυθ μδθὸ δρϑοῖο ἀϊίεγαηι. ῥγοργία 
τογο, Πυδθοῦησας εχ ρτγοροϑίοπέρη ϑοῤςοΐαῃθ ἐροείδὶ δαῖ βεπετὶ 
ἰρεῖα συηῖ. ὧἱ ἀ6 παιυγαι δ ρας, ργοροιίουοθ, ὁχ φυΐδυν πεαθο 

20 ἐπ γιπεχπα πεάυς 2]]οξίδμνῃ δὲ ἀ8 πιογδισθος, εἰ ἀς Ηἷε αἰΐας, ἐχ 
4υΐδυδ ποη εγίϊ ἀθ βαδϊαγα! ρ8. δἰγαὶ ἰξογαας ἰὰ δὲ Βαθεὶ ἴῃ οσαηὶ- 
Ῥε. δίᾳαθ {14 φυΐϊάεπι που εἰβοίαης ἴῃ δἰΐφιο κεπογε ῥγαάεηΐεαν, 
φυῖα ἐμαὶ οεγίαπι ταδίθυίαπι ἈδΡθηϊ. ἤδθς Ὑ6ΓῸ 400 4.6 πιεϊΐοτα 
δεῖξαι δὰ ργοροεϊπἰοπεδ ςοηβοίθῃ ἂμ, οἷαπι εἰβεῖαι ἀϊνεγδια βοίεη- 
ὕαπι ἃ ἀἰαϊξοιοα εἴ τβείογιοα: πατὰ δἱ ἱποίδηὶ ἵμ ῥτίμοὶρὶδ,, νου θεῖ 
ἀϊλαοϊεοιοα ποθ γμβειογίςυ, δοὰ 1] δεῖξε συΐιε βαρος ρεϊπεΐρία. ἑππὶ 
δαΐονα ρίωγα ἐρι μγιλεπιδία εχ ᾿ὶς ἰουταΐθ ἀοοῖλ πδ6 οἰηρμίογοθ δυθὶ 
αὐ Ρτορείββ, εχ σοιβ πῃ: ΡῸ 8 ΥΕΓῸ ῥδαρσίογα. Ὀὲ βίο δἰδο 'α Τὸ- 

30 Ῥἷε!ν, οἷο Ηἷς ἴῃ ᾿ιθτὶς ἀϊδιϊρπεη ἀκα κυηϊ δ  Ὠγτπδτωδίπι εἰ ἴογαῦδο 
δὲ Ἰοοὶ, εχ φυϊθοθ διϑυχροιάοσῃ ἐδῖ. γος0 δαίθῃι ἔοστρϑϑ μδϊμφουΐαν- 
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4υς βεπετὶθ ργορτίδδ ργοροϑιξοπθθ, αἱ ἰοσοδ οϊημθιῦβδ δίτη τον 
οταπίυτι. ὃς ῥτίυϑ φυϊάειν ἐχρ] ἰσοπιὺδ οττηδα. βεὰ ρυΐῃ δϑϑαπιᾶτιαδι 
ξέπετγα τβεϊοτίοδε, αἱ σὰπὶ ἀἰϑεχετίπηις φαοὶ εἰπέ, ἀε ᾿ἰ5 φεραγαϊϊπι 
δεουπιδηιι5 δἰ ετηοπία εἴ ργοροϑιοη 69. 

8. ἰατὰ γεγο τβεϊογίοδα βαπὶ| ἵγεϑ ΠΌΠΙδτΟ ἔοτγτηδε: Ἰοϊίδπὶ δπἷπι 
δὐδίϊοτοι δαηϊ Ογδ ποτα. οἰδπῖπ οοπδῖδι δχ ᾿ΓΙΡῸ8 οταῖϊο, ἴστω ἐχ 
60 αὶ ἰοφιυΐξαν, ἴππι εχ δὸ ἀθ 40ο Ἰοφυϊτιιτ, ἴὰπι εχ εὸ δὰ ππειω. 
δε βηΐδ δὰ πυπο τείεγιυγ, ἰὰ δὶ δὰ δυάϊϊοτοτν. πδοθδβα δαῖοπι δδῖ 
δυάιϊοτεπι δὺϊ δυβου ἰἴοτετι 6526 ἂπὶ ἀϊδοορίδίογεαι, εἰ φυΐάεπι 
ἀϊδεεριδῖοτθαι δοϊ ργδοὶ σσιογοτη δαὶ ἰαϊτογοτα. δοῖ γεγο (αὶ (αἴαγα 
ἀϊδοεριαι, οἱ σοποῖο, φαὶ ρτγαεϊεγίϊα, ἰθάεχ, φαὶ [δου] δίθπΣ, δυϑου]ια- 
ἴοτ. ᾿ἰδαθς εχ πδοδιδιϊδῖε διπὶ γα ζεποσα ογαι! ποτ οταϊογίδγυπι, 
ἀεἸΡεγαϊ νοι ἰα ἀϊοἶα]ς ἀοηλοπείγαιίνυσι. δὲ ἀ δἰ ἱδογατοηὶβ φαίά θη 
ὯπΔ ΡΆΓὀ 6ϑὶ διιδϑῖο, δἰϊεγα ἀϊδϑιιαϑῖο: δ ΡΥ Ἔπὶπὶ ἴατη αὶ ργνϑιίτῃ 
ἀεὶ θεγαης ἴατον φαΐ ρΌΒ]οῈ οοπεϊοπδηίογ, Βόγηπι αἰξεγια [δοϊππε, 
Συάϊοῖ! γεγο Ὅπα ῥᾶγβ δοουβδῖο, δϊεγα ἀείευϑθίο: Βογαπι δπΐμα 4]16- 
ΤΌ ἴδοδτο πεοῦδδε δδὲ 608 4] σΟὈΪΓΟΥΘτϑδπίοτ, αἱ ἀεπιοπείγδ νὶ 
ΤῺΔ ΡδΓ8 εδὶ ἰδ), ΔΙίεγα υἱἹυρογδιῖο. ἰοπιρογα εἰΐαπι ἀπιουΐχυε μ6- 
τῶ δοροιππιοάδπίωυτ. ἀοἰ ΒΡ ογδπτ φυϊάειη Γυϊαγηπι : δπὶ ὧδ ἰυτυτὶς 
ἀεἰΒεγαῖ δαὶ δυκήδηε δὺῖ ἀϊϑδυδάεπδ. ἰπαἰεὶα υϑγοὸ ἱγαςίδπιὶ ρῥγας- 
ἰογίτατη : πδαὶ ἂς [δοὶϊ9 δοτηρδι ὩπῸ8 δοουδαῖ, αἰτεγ ἀείεπαϊς, δἱ ἀς- 
ΣΒΟΏΞΊΓΘΕΪΥΟ τηαχίπις ργορτγιυπι αυϊάεπι εϑὲ ῥγαεδαηδ (εχ [8 δπῖτα 
4υδε ἰηδυπὶ ἰδυάδηϊ δύ υἱϊυρεγαπὶ οτηπε8), δε δαβυπιοπί ὅ8ε 06 

δ 

εἰίαπι ῥγαεϊεγιῖα, 4πδ6 'π πιειποτίαπι γουοοδηῖ, εἰ Ππηγα, ΖΌλ6 00Π- 420 
Ἰδοϊδηξ, Ἀπὶϑ ργδεῖθγοα ϑηρα]ρ ἰδ ἀϊνογδαν οσῖ, εἴ τΙΡῸΘ δυπξ ἴτθ8, 
ἀ εἰ ογδηῖὶ φαίάοπι αἰἰϊ6 εἴ Ρογηϊοϊοδῦτη : οδἰδηίπι δαδάδη5 αἵ πιεϊ δ 
ἀελθεται, ἀϊϑηδάςπθ υἱ ρεῖῃς ἀϊεηδάεῖ; 6118 αυΐοπι δὰ ᾿ιος δίπιοὶ 
διδυπιῖῖ, γε] ἰυϑίατα νοὶ Ἰπίυδῖαπι γ6] μΒομδεῖαπι γεἱ ἰσρε. ἰυάϊςοϊα 
σεΓο Ἰγδοϊδηθ θὺ8 ἰαδίατ εἰ ἰοϊαδξωσα : δία γεγο δἰΐδηιν Βὶ δἴπιυ] δθεῃ- 
τπυυΐ δὰ ἤδες. αἵ ἰδπἀδηιυδ δὲ υϊτυρεγδηιϊίθυ μοπϑρίηιῃ εἰ ἔπιγρε: 
αἰΐὰ δυΐεις οἱ Βὲ δὰ μδεὸ γείδγιπι. βἰρπιπι υδγὸ εξ, φπεέτῃ ἀἰχίσοοϑ 
διηχο ϊία βμεπι ει86, φυοὰ ἀε δἰϊἷε ἰηϊεγάυπι ὩΟῺ ΘΟΠΙΓΟΥ ΘΓΘΑΡα ΤΌΣ, 
Ὡξ ἱπάϊοῖο ῥγονοοδῖιβ 86 ποῦ ἔξοϊθθε ἂὰξ βοῦ ποουΐβεα; δὲ δ6 ἰ:- 
ἰᾳεῖς Γεοῖθδ6 παφύδηι οομ βιεΡγ: π}}} δηΐπι, ρα δϑδεὶ ἰυἀϊοῖο. 
οἰτα τον ἐὔδπι φαΐ ἀε!Ρεγαηὶ, δἰΐα ψυϊὰ ἐπὶ βδαβρεπύπιοσθ αἰπτταηξ, 
46 γεγο ἱποῖ ιν ἀ εἰ θειαγα πὸ δΡ ὈΠΠΡῸ8 ἀϊδυδάετο ποὺ οομῇῖε- 
Βαυπίατ, 5οῦ 6886 δοῖδηι ἱπϊ ασἱαπι βοϊεπιοα ἱπ δασυϊπΐετα τοϊξετο 
εἴ πα ϊϊδηι ἰαϊυγίατι ἰδίεγοπῖεθ δδερο ΒοῺ οορίίδηξ, εοάει ταοᾶο 
εἰἴδια χυὶ ἰαμάδηϊ εἰ αυὶ Υυἱϊαροταηΐ, ποη σοπδιἀοτγαπὶ απ] ΐδηα ἐβογῖτ (359 
8ῃ Ρεγηϊςϊοδα, 86 ἴα ἰδ άς δδερε ρουπαῖ δἰ φάει, πεξίεοϊο εο φαοά 
δἷρὶ ργοάεϑεεῖ, ερῖ566 δ] φαϊὰ' Βοποοιῖ, φπεταάπιοάππι ΑΘἈΙ]]ἐπὶ Ἰδ- 
ἄκσηϊ φαοὰ δἀϊηνετῖ! ἐοάαἰεπι Ρδιγοοϊυβ, οὔπι δοῖγοῖ 86 χαοζάρροτ- 
ἴδγο εἰ ἱροὶ Ἰἰσεγεῖ σίνεσγε, δὶ εἰ εἰῃϑπιοάΐ φοΐά ει τηοτα Ἐοηδδεϊοσ 
ἔα, φοά νίνεγε αἰ|16. δρραγοῖ δῃΐδιη ὃχ [8 40δα ἀϊοῖα δὶ, πδοςϑ88 
6066 ἀδ ἷε τ Βαρεαπίοσ ῥγίυε ρτοροιϊἰοηδθ. ἴδοσηετία Ἂπἰπὶ εἴ 
τψετγϑ τα! α εἴ οἷβπα ργοροδιίίους δυπὶ ογδίογίδα. οἴδηΐῃι οπίμῖμο 
6 Ἰ]ορίεπιας εχ ῥγοροϑἐποπίροθ οοπεῖδὶ, Ἐβίβγπιθπια τογοὸ 4110 ὶ- 10 
δΙΔΌΦ δδὶ, οομϑιϊυϊαα εχ 16 4π86 ἀϊοῖδε δηηξ ργοροιδιοπίθοθ. εἴ 
φαοπίαμι βετὶ ποῦ ροῖΐοοξ οἱ ἰαοϊα δἷπξ πεαῦθ ὑἴ ἴα [αϊαγοτν δὶ 
4πεε βετὶ ποῦ ροϑδυηῖ, δεὰ συὰς ροδϑυπί, Πε4πὲ δὰ 7πᾶδ ποι ἰδοῖα 
δυηΐ πες ἐγηὶ βογί ροϊοεϊ οἱ δεῖα δἰηῖ πασχα αἱ ἴὰ ζυϊηγτιπι βδηῖ, 
πδοοάϑδσίατη θεῖ ἴτω αςἰ ΠΡ ΘγδΩῖΣ ἴαπι ἱπάϊοῖα Ἰταςῖδηιὶ ἕσπι ἀεπιοῖ- 
διγαῖῖνο μάβεγε ργοροδιἴομαδθ ἀ8 δὸ γποά βετὶ εἴ Ὡ0} βοτγὶ ροϊδεῖϊ, 
εἰ δὴ (δοΐατη δἷϊ βεοῆς, δὲ δὴ εὐὐΐ πεοπθ. ῥγαείεσε γέσο, υοηΐθιῃ 
οἴμμδδ ἴθπι αὶ ἰδιιάδηϊ εἰ φαΐ υἱϊαρεγαδηῖ, ἴὰπὶ αυΐ δυδάεπι εἰ αὶ 
ἀϊδευκάεηξ, ἴυπὶ οὶ δοουεδηῖ εἴ 401 ἀείεηἀπηῖ, ποῦ δοϊοσι 4086 
ἀϊςῖα ϑπὶ ἀριποηϑίταγε οοπαπίατ, δεὰ εἰΐαπι γοπν τηδζβατ 6686 τοὶ 
Ῥᾶγυδια εὃπι {τε εδὲ γε βοπα υεὶ τηδὶδ υεἰ Ὠοπθοῖδ τοὶ τυγρὶ υδἱ 20 
ἰαδῖα γε] ἰηϊιδῖα, εἶνε ρεὲὺ δὲ ἀϊοδηὶ οῖνϑ ἰπ τίει εχ αἰΐεγα ρατῖς 
ςοπηρδγοηῖ, τηδηϊοοιυτ ἐδὲ οροτίογε εἴδτη ἀδ πιῶρτο δἰ Ρδγτο εξ 
χοφίογὶ εἰ τοϊβοτὶ ργοροϑιομδι Ἀδρεγο ἴθπι ἴῃ Ὀπίγεγοῖπι ἴπσ ἀ6 
πηδαυδαμδ τα, οἱ φαοάπαπι βἰξ τηαῖαα Ῥομυπι τοὶ τιΐπαα, δοϊ ἱπίοσὲα 
γε] ἴπα, εἴ οἰπαι τος ἀ6 4116. δὸ ἀθ φαΐρυ9 φυΐάοτα βεοειβο οροτῖοι 
διδοτπεγο ργοροιοπει, ἀϊςΐηπι εἴ: ροδὲ ὅδεο γεγο αἀἰδπβιεηάτσω 
οοῖ δερδγϑιϊπι ὑῃπιπηποάφος Βογθμι, εἰ ἀς φυΐρυν ἀ6}} ἐγδιῖο οἷϊ εἰ ἀθ 
αυΐθυε ἀοπιοπείγαινδε ογαϊίοηδα, τογιο δοῖετα ἂς χοῖθης ἱπάϊεῖα, 

ἀ. Ας ρηπιυπε φαίΐδεπι δαπιεπάπτη εαῖ, ουἰπετηοί! ἰη Ῥοτιία δπξ 80 
χρδὶΐς ἰδ χυὶ ἀεἰ!μεγαὶ υεγβεῖωγ, φυοιΐδπι ποι ἰδ οὐοηΐθυ, δεὰ ἰο 

τοι 
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χυδεεαηηοο οοπίηρὶϊ εἰ δετὶ οἱ ποη βογί. φαδεζῦπααε τετὸ ὁΧ πὸ- 
οεεομαῖς νεῖ δὶ τεὶ αγμηὶ νεὶ ποῦ ροϑϑβηὶ εβε ναὶ βοτί, ἀξ δὶὋ 
Θὰ εϑὲ ἀεἰοτδῖο. ἰδρε σετο πες ἐς [86 φυδε βετγὶ ςοπιϊηκῖε ον ηὶ- 
Ἀπ8: δαπε δηΐπὶ δἴϊδτι παῖογα αυδϑάδαι, εἴ 4086 ἃ ἰοτίοπα βυπί, Ῥοπᾶ, 
4αλε εοπεπρί! εἰ δοιί οἱ μοὰ βεγὶ, ἀα 48:08 ποἢ ργβειίδι ἀε]}Ρε- 
τατε, ϑοῖ ἀθ ἴΐδ οαξῖς 4φαδεοῦβαιε Ἵδάτπε δὰ εουδυϊιαϊοί τι. εἶπδ- 
τοοὰϊ γετὸ σμηῖ, φυδοεῦη ας γεεγεὶ δὲ ποο ροδουηΐ, εἴ φσαοταπι ρῥτίη- 

ὃ οἱρίυπο, τὶ ονκβίαγ, αὶ βορίδ ρεηάες. ὕδι πδῆπ ε0 οοπαἀογαπηῖιϑ, 
ἄοπες ἱπνεπίδυνα ροδοίξοαθης 809 ἐδ δὶ ΠῸΠ ροδείτοτ δρογα. ἃς υξ 
εἰηγοὶϊα φοίάεαιν ἀχδοῖα διβυπιετουίως οἱ ἀλξεταπαιτ ἴα ἔογπιδα, ἀς χεὶ- 
Ῥαε δοὶ εἰ ἑυπε εἰδίασεεε, Ρτδεῖεγοα σέγο ὑξ, φυβπῖαι Βετΐ ροῖεει, ἀδ 
ἐροὶϑ ἀἰϊερυϊοῖας 6χ νεσιίδῖο, πον οροτιἐξ ἐπ ργδεβδεοιίδ συδέγετθ, 
ργορίεγεα φβοὰ ἱὰ ποι οεὶ γτβειογίςδε διιῖὶς εεὰ ργι ἀεπίίογι δὸ υε- 
τιοτία, εἴ φαδα ποθ λο ρίατα ἀδία δαπὶ διΐωπ πθπς ἰραὶ ἀαδτα Ῥγορτῖδο 
Ροεἰο]επὶ εου οι ρ]δῦοιςε. αποάὰ επίαι Ἀρρὶ, Ἀν ῦξε ἀϊχίππιδ, τόγαπε 

.40 6σῖ, τοιοτίοαδσα ςοτωρορίδην 6ι66 ἔππι| ὁχ δηβίγιοα βοϊομτὶδ απ ἐα 
ρΡονίοα χαδο ἵπ προγῖδος νεγεδῖασ, εἰμμλϊοπε ὙΕΥῸ 6286 ρατίϊαν ἀϊ6]6- 
εἴδεδε ρδγιϊπι φορβίδιϊοἰο δοιποπΐδαθ. φυυάεὶ φαῖδ νεὶ ἀϊαϊοειίοαπε 
σοὶ μῆς ποβ ἰδοχόδεωι ἔλειίἰδῖες τε δεϊεηϊδε οουείην ἰοδίσηοσα, 
Ἰαϊδηῖες πδίπγασς ἱρϑῶγαμι ἀεπιοϊϊεῖας εο φαοὰ ἴγδηϑδδὶ σοποίποδηθ 
ἴῃ οἰ επίαι συδίοοΐδταπι χηαγοπάδπι τεγαμα, δεὰ ποη δοϊυσπτθοὰο 
ταϊουυπο. τεγαδίδδεει συδεςῦμαμο πεαοϊϊθδ εοἱ αξ ἐχρ]οεπίητ, δὸ 
Ῥτγδείεσεα τεϊϊοαυσηξ ταεαϊιλίίοπθαι ρο] δε φοϊεμεῖας, ἀΐσατοις 
εὔδια πθης. ἔφγιβ δηΐτω, ἀ6 φυϊδυς οςοπραϊτδπὶ οἴκηεῦ εἰ ἦς φυϊθτ 

20 οοποίοπαπην ΕΠ χαὶ ἀεἰθατδας, τεϑ ποαχί μηδ δαπὶ ααίπαυα πυμιοτο. 
δίᾳοθ ἴδε δαπὶ, ἀθ ἀρρασαιίοβίριυδ ρϑουπίαγιπι, εἰ θεῖο εἰ ρᾶςε, 
Ῥτδείεγεα υεγο ἂς εὐεϊοιΐα γορίοηΐε, δὲ ἰΐφ πᾶς ἱπαροτίδηίον εἰ ὁχ- 
Ῥογίδπτασ, εἰ ἰοβαπε ἰδιϊοπο. ἡπᾶγε ἀε ἀρραγαοηιρυβ ροουβίδγωπε 
4υὶ ἀο]εταδίατας ἔωετίς, ἐασα οροτίοβρὶς γεάμας εἰγ δῖε ἐεῖγο, 4αὶ εξ 
4υκηϊὶ εἰμ, πὲ οἱ χαΐδ ἐξοὶξ δὐϊπηκαίος, εἰ εἰ ἀπἷδ τοῖποτ οἷξ απρεδίατ. 
Ῥυβοίεγοα γοτο δαπιρίω εἰν δες οποπϑε, αἱ οἱ φαΐ δυρεγνθοδη θα εἰξ 
το δῖον, εἰ εἱ φαΐ ταδῖοσ δἷξ τοΐποτν οἐβείδίαγ: πον επΐτῃ δοίη δά 

30 δᾺ 40δὲ δἀεππὶ δἀϊασηβεβάο ἀϊιίοτεο κππὶ, ἐεὰ οἰίαπε ἀείχαβεπὰο ἀ6 
δὐπορτ θυ». δίφαα ἑδφθς ποῖ δο] υΣ εχ τότααι ρεϊγείδγωσι ἐχραγίϑι 
δ σοπεϊπρια οοανπετί, δεὰ πεςεροδείατι ἐδὲ δογανι 6880 δἰϊ' ᾿πυδπ6- 
ταῦῖ ἰφιοτςτιτα 61:96 δὰ ὁαπε σπδὲ ἀ6 εἷ5 Ββαθεῖων ἀεἰοταιί ποις. 
αἱ ἀὁ Ρ6}1Φ οἱ βδες ἔδοπϊξανοπα βεἶτε ςἰνἐ δια, εἴ φυθηΐα ἴδει αὐεἷξ οἔ 
φαδηῖδαι οοπἰϊηκαὶ δεεεε, εἰ 404}}9 εἷξ εα 408 Βαρθαῖιιγ εἰ σαδὲ 
Ῥοεθς δάϊωπρὶ. μεδοίετθα υόγοὸ ὑεϊὶα αὐῤολρι εἰ φυδο κοιβοσὶτ; ἃς 
Ὅοη δοΐανα ργορεῖδο οἰνϊξαιμο, οοὰ δἴίδεα βηϊε ποσῶι μαες ροα π6- 
οϑεβαγίπτ εεὶ ϑοῖγοὶ γοὶ εἰΐαπε φυϊδηδουπι αἰοτγίοδατῃ οἷἱ ἱμεϊίακα, υἱ 

13δῦεπα ροϊοπιίοτέ δ αυϊάδπι μαχ ἐχαγοθδίιγ, οὔτε τοὶ ΠΟΥ ΡῸϑ γῶγὸ ἔπ 
ἰρϑογίωι δγθίαἷο οἱ βοϊϊωγς, οἱ δου ιαῖες, αἴττιπι εἰταί ες ὅν ἀϊδοϊ πνὶ-. 
166: οοπαφξ δαΐπεη οἰέδιη ἴπ δας ραγίο, αἱ ρίαν ροδοί δαπεπα δαὶ ἰπ- 
ἰδτῖονοα δἰπαυθ. πϑοοιβδείαπι γογὸ οϑὲ μδγαπι 4406 Γοτττὶ οδοφα, 
ποι ϑοΐαπι ργορτία Β611Α δηϊπιβάνοτγιε6 εεἀ εἰΐδπι δἰΐογυπι, φασπν 
δυδηΐωτα μεδυοτίαι. παὺι αἱ ὁχ εἶτα ρυδ ἤσπὲ, οἰτη! ἴα πδειγατα ἢ ὰ- 
Ῥεηξ. ργδοίεγεὰ γαγο. ἀθ οποϊοάϊα τερίσπία ποῦ ἰβίετε αποιποάο 
ουοιοάϊαπιτ, φεὰ εἴ τοοϊεταίποιι δεξο οσπεϊοίΐδο οἱ ἑογιηδηι εἴ ἰσοὰ 
Ῥταξαϊἀϊονιτα. ἴος δυΐοπλ δε9εὲ ποῖ ροϊευξ ηἶδὶ φυΐδ δῖ ροεῖτι5 γε- 

10 Βἰοπἷθ, πὸ δὲ πιΐποτ εἷξ ἐποῖο ἀΐα φοβοαῖαν, εἴ οἱ ΄π εἱξ σαρογταςανεα 
τολϊδεαν, εἰ ορροτῖνενα ἰοοδ ϑεγυθηῖητ πιδρῖθ. ἴθ ἀκ τὸ εἰδαγία 
4παπίυδ φασι ρίι εὐ δαιὶς οἰ υἱϊαιὶ, εξ 4πδπία οἷς δὰ αυδα ἰδὲ πδϑοϊταῦ 
δὲ δα 4.δὸ ἱπιροτγίαϊως, εἰ φυατυτη γόγοπι ἀχρογίαϊίοπε ἱπήϊοδηῖ οὲ 
4αδγυπι ἱσαρογδιονε, αἱ σονα ἰδ φυὶ δὰ ᾿νῶϑ φσηϊ υαἰ168 σοην θη ο- 
πε εἱ βδοίίοηοι δηϊ: δραὼ ἀπο ϑηΐπι ποτιΐδυπι ρεῆδγα οιιδῖο ἀἶγθ 
πιροεδξο εὐδξ ςὨΪρα. σαγεοῦδο οἶνεν, ἴαπὶ δρυὰ ροϊδηίίοτεν, ἴσπι δρηὰ 
δὸ8 σαὶ αὰ μι τοῦ αἱἱΐος ουπϊ, δὰ δεσυγί ἴοι βαῖοπι οποπία αυϊσπι 
Ἦφδο ἤδεεθθα δϑὺ ροϑϑα μεγορίοετε, ϑεᾧ ποη ποϊπίπιωπει δὲ [δριπἶδ- 

40 ἰίοποπι ἰμθε! ἕκεγο: ἱν. ἰαμίδη9 εὐΐτρ σοηϑί δες 9816 εἰν ϊαϊῖρ. χθατο 
πορορβδγίαπι εοὶ δοῖτα σαοῖ ὅπιξ ΓΕΓΏΣΩ ΡΠΡΙἰοαγαπι ἔοττθδθ, εξ 46 
Ῥτγονίηξ ςαἰχαο, οἱ ἃ φαῖθεν τ οογγυτηραπίυτ πδίαγατι Βαβελπί, ἵπιπ᾿ 
Ῥτορεῖϊο εἰνέϊαιν ἕυπα οουίγατίϊδ. ἀἴςο δυΐοπι ἃ ργοργίίδ οογγαμρῖ, 
φαΐδ ργδεῖογ οριίΐπηδπι γεπε ρα] ἰόδαν αἰΐδε οὐδ πε δἱ γοταϊ ἐδηξας 
ἴα: δὲ ἰοϊσνἀδηςον ἐοττοασπηριημῦον, χαεταδάπιοάαπι ἀεπιοσταῖα ποη 
80] απα εἰ γον θέδῖας ἀ δ]]οτ Ας, εἰ ταπάδηι ρεγυθηίδι δὴ οἱ ξδγο ιίαιη, 
δεὰ εἰΐδνι εἱ ἱπιοπήδιαν αἰπιΐδ, ὧὲ εἴ ξτγρ᾽ϊδο εἰ εἰτηῖϊαϑ ποῖ ϑοίτπὶ 
εἶ ταπεικεδησαγ Ρετυεηίοαι δὰ ποράϊππι, ἐθα εἴλατη οἱ πἰπιὶο κτγρα βδπξ 
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οἱ εοἶιθα, ἰἴὰ ἀϊεροπυπὶ αἴ πὲ πᾶγες απίάσσο ΥἱΔεδηῖον εθε. πίΐε 29 
τεσο δοἱ δὰ ἰορξοι ἰδἰΐοπεα πον εοἴαπι ἐπι} ἔκεγε γπδςε τεὶ ρα Βεδε 
Ῥιοοῖ!, στο εχ ργαεϊετὶίο δ] αυΐσ ςοπ ει ρίδἴατ, δεὰ εἰΐδτι 4πδε σαπὲ 
δρυὰ ]1ομ, εςἶγε 4816. φαλι δας σοπρταδοῖ. {πᾶτε παιδηϊ θεῖαι εὐ 
δὰ Ἰερυκιϊδιξοπετα ἔεῦτδς ραγεβτγίηδίίοπεο ΠΕ Ϊο6 ες (Ὠΐης επὲπε δὲς 
ρει ᾿ἰοεὶ ρεηευπι 6666), δά εἰν! εθ σεγὸ ἀεἰϊδετγαϊίοπος εογαπε 
φυὶ ἀδ δοιϊοπίθιιο δεγίδυνὲ δἰδιοτίδο. οπιπΐα δυΐεῖα ἢδος ρος 
δεὰ Ὡοῦ γβεϊοσίοδε πιαπὰθ δυωϊ, ἃς 4086 αυϊάειη ἱεπετ οροσίσὲ 
δὔπι 4ἰ ἀεἰνεγαίατυε εδὲ τααχῖποα, ἴατι προ ]ϊα ἑαπὶ. εχ θα γε ὁ 
ὁροτγίοδι ἐνπὶ ἀς Οἷδ ἴατω ἀξ ἰδὲ φηβάοτγε δαὶ ἀϊδυδάεγο, ἀξοδπαθα 
Τυγσα. 

5. Ἑετιαε δυΐερα ἔπτ Ἀεί γαϊϊτω σα 466 ἴστα σοτατηπίϊετ οὔπα- 
Ῥὺο φοορε φαίδαιι εδῖ, φύει δρεείδπεεο εἰ εἰϊρυδὶ εἰ (ορίαπε. ἔεχοθ 
οοῖ, αἰ ϑυτηνβδιίαι ἀΐοααι, ἴσια [εἰλοῖιδο ἴῃπα 4.86 δυπὶ ἱρεῖαι. αδτα 
ΧεπαΡ ἢ! κγαῖία δαπιοπιης φαϊὰ εἶτ, )ὲ εἶπα ἰοιοτ ἀΐοοτα, {ε] οἰκο, εἰ 
ὁχ φυῖρυν ραγιϊςαἶδο ἰροίαδ εἶπέ. ποι ἀε μας, εἴ ἀε ἕν χυδο δὰ βαὺς 
χείεγυηϊαι, εἰ ἀδ δ 4.δὸ οομίνγακία Παῖς νηπὶ, ἴαδα δδιέοβοθ ἴὰ (0 
ἀϊεεαδείοπει οπιηΐρως ϑαῖ. ἀιὰθ εαἰπὶ ρδιδηῖ ἤδης γε] ραγύςοϊδ. 
τῶτα δἰἰσυδτο, τε] Ἰβαϊογουν οχ πυΐβογα εἰβοίθνξ, οροτιεῖ κβετε, 4σιο 
σόγο οοετοταραπὶ τοὶ ἱπρεάϊπηϊ γα] ςοπίγαγία εἰ εἰππε, ποῖα δβεγα, 
οἷν ἰξίϊατ [εἰλοϊίδο βεῦῶε δὲ βαδεπϑ δοῖϊο οὔπα υἱγίαϊς, υεὶ διδ δου 
᾿οπϊεπία Υἱία, υοἱ υἱὲ. σππι βεςησῆδιο ἰασυν δείποι, νεῖ Βοῦδ οὐὰ- 
οὐϊτοιο ροδβεδοιοπῦτι εἰ σογρόττμε ουτὰ ἰδεολαϊς ἤπδο ςοπϑετνεῖ εα 
εἴβείδι ἔξω ἔεττδο θαΐι οχ εἶδ πηυτα γοὶ ρίηγα [εἰϊοξϊδίετο οοπᾶ- 
τεπίυτ 6586 εωτιθς. δι οὐδὶ εδὲ [οἰ εις οἰηστνοάϊ, πϑοθδθα ἐπὶ Ἰρυΐπα 
ε826 Ρακῖες πολ ϊπδεεμν, πιδἰξογια διαί οἰ ἶδπι, Ῥοπογῦτνα δι εἰξίασε, το 
ἀϊνί δα, Βοηδπν ρτοΐδιι, τοὶ δεν ῥτοΐθπι, Ροῦαπι φοπεςϊαΐετα͵ ἀεῖα.- 
“ερε σοτγροτὶς νἱτταῖσι, Βὶ δαπῆδιετθ, ρος ἔγίευ ἀΐπιοπι, γοθατ, ποοροὸ- 
ταθσίηφηι, ἰδουϊτδίονα οενίαμβάϊ, εἰ οτίδια, μοπογεια, θοδαπε ἰογίσαιι, 
υἰγϊοΐοπι, δαὶ εἴζαιαι ρατῖες ἱροίορ, ργυάεπίοπι, ἔοτιϊτ ἀΐπεπι, 
τδηξίατα, ἱποι ἶδαι. αἷς Θπΐπὶ δὰ δοτίο πνᾶχίβο σοπίδοϊαδ οἱξ, εἱ δἄ-. 
εἰαὶ ἱρεῖ ἔππὶ φυδε ἱπ 'ρϑὸ ἴπτο 486 εχῖγα Ῥο0)8 δῃπ! : ΒΟ" εὐΐπα ὑππὶ 
δἰ!ὰ βγβεῖος ἤδες. ἂς ἷπ 'ρϑο φαϊάεπι σαιδὲ 4θδε ἴβ δβίηρο εἴ 7889 
δ ᾿ὄτροτε δαηῖ, εχῖγα διαΐσιη πο μι πὸ δὲ διοιεῖ εἴ ρεοσπίοε εἢ ἢ6- 
ποῖ. Ῥγβοίογεβ ὑεγθ σομρίτιογα δι διἐγαηῖαν δι Γδοπίεῖες διδονε δὲ 
ἔοτταπο: δἷο ἐϑῖπῃ τβαχίσα α ΦΟΌΒΤΆ Υἱῖδ οἱϊ. δυταδινυθ ἰρία δἰ ετ᾽ 50 
εἰ βοτηπι παυιπασοάσυα φυϊὰ εἶδ. δὸ ποδὶ! ταν φυνέεδο ξεπιὶ οὲ οἷς 
Ὑἱϊδ εξ, οἱ ἱπαϊξεηδα εἰ δηιησὶ οἰπὶ, εἰ ἀαοεο ρεϊτοὶ ᾿Ἰπεῖτει, εἰ 
πὰ ἱτἰ 1]αϑῖτεϑ πδεὶ οἷἰπὶ εχ Ἰροῖν ἴῃ ἴδ 4πδε οδάβηϊ σὴν δετδυϊδιῖιο- 
ποτὶ. ᾿τίνδεα υεγὸ ποδί τας γε] ἃ υἱγίσ υεἱ ἃ ἐενοϊηϊβ δὲ, εἴ ἰοξίττοοα 
ογίξο δ πἰγθααε; εἴ αἱ ἰπ οἰνίδοῦε, οἱ ρτίπιϊ οἰδογὶ οἱπὲ γεἰ τἰτταῖο 
νεὶ ἀϊνἐἰϊο τοὶ αἰΐα δαστπὶ γοτί ἡπαὸ βοπογαδνίασ, σὲ πιβῆὶ ᾿]Ἰοεῖγες 
δἷπὸ εχ ξέπεγε ἴυσο Ὑἱῖ ἵπτρ πευΐίδενοο, ἴα ἰὔυενθο ἴυτ8 56:68. ΒΟΒ8ΔΊ 36, 
Ρτοῖθο υϑγὸ εἴ "πῆμα Ῥύφὶοθ ποὴ δυπὲ ἰποογία δεῖ δαΐδην ἴὶ ςομ5- 
Ἰϑυπὶ χυϊάσ Βοβα ργοίδα, δἱ ἰανθηϊυϑ εἰἰ τοοΐτὰ εἰ Ρουδ, βοβα υθγο 
εχ Υἱτγίαϊς οογροεῖν, υἱὲ μεορηίυ ἀϊπο, ρα εΝτϊϊα ἀξης, ΤΟΒοτα, ἔδευϊαῖε 
οετῖδμ ἀΐ. αυοὶ δὲ απέπεβις βειποῖ, ἰετυρεγαυῖα εἰ ἑοτάϊτοάο ἱανενῖο 
δαπὶ νυἱτιαἰδι. ρτίνδεπι δυΐεπι ῬΌπά ῥγοΐες οἱ περὶ ρτοΐδϑ εοΐ, εὖ 
Ῥτορεὶϊ ΠΙδεγὶ θη] εἶπε, οἱ ἴλ166 οἷος ταπι ἔδιοῖνοε ται πιᾶτοα. ἔετοὶ- 
Ὠδγατβ Ὑ6ΓῸ Υἱγῖαϑ εδὲ, οἱ δρδοίει Ρ σοΓρῃν, Ραϊολινείξαδο εἰ τουγαΐ- 
ταάο, εἰ δηΐπιτα, ᾿επιραταν τᾶ εἰ σιτιδίπηι ορετὴο εἶπα φογάθς. εἴπεὶ- 
Ἰΐδετ δηῖδιαι ἴῦτα ρτίγαιία Ἰθτω οοπιπισηΐίεγ εἰ ἴΩ υἱγίϑ εἰ ἕω Τεπείοαε 
οροτῖεϊ φυδεγεγα υἱ ὑπυιναυφάῃθ ἱποὶξ αχ δῖ: φυΐρθαιςα ετήμα 1 

66 δὰ ἰσπνίδεν ρσεϊξπεης νἱὴίοϑω τος, υἱ Σιδοούδειπ ου δ, ἔε τας ἐκ 
ἱπεϊϊο πο δυπὲ ἔεσθο. αἰνιεἰδγοπι ραγῖδο ββὲ πηταταῖ, το ἐτμὰθ 

ἴειτας, ἰοοογανε ροιφεθΐοινοθ, ργβεῦεγεν γετὸ δα ρεϊϊεοι στο ροεφον- 
εἴοπει εἕ ρεοογαπι δὲ βεγυσγμι, φαὶ πῃ] τυ ἀΐπε εξ ταδροϊξα ἐϊηα εἰ 
Ραϊομηϊιπάϊπε ἐχοεϊϊοδι. ἔθεος δυΐετα οπνοῖδ δὲ βεεῖγα εἰ Πβεγαῖ 
οἵ πὔϊία οροτίαγα εδ96 τηδηϊξονζεπο οϑὲ. ΨΌΠΣ οὐ ΐα φυΐάετι παρ 
ἐγαοποϑα, δὲ ἰϑνογαϊΐα ᾳδο δὶ δὰ υοἱαρίδθειην. ππείσοδα ἀΐεθ ἃ 
φοῖδιν δῦπε ργογθοῖηα, υοἱσριαγία ἃ φοῖθοι εἰδὲδ ρυδοίον ποσπεὸ αϊ, 
4υοὰ δοοϊπιδπάπαι εἶξ. ἰδγνεΐυν ϑοευσ δ εὐῖ, 60 ἴα ἰοςο δὲ εὉ τ 
"ποᾶο ροιφοβίεδε αἱ ἴμ 'ρφο σἷξ τοῦτ ᾿ροόταπι, ρτορυϊειοῦφ νετὸ γεὶ 
σοπῖγα, φηδπάο ἴῃ ἱρεο ενὲ δἰδοτιαῖϊο, υοοο αἰϊεβιδέουεηι ἀοπδῦο- 
μεπι εἴ υεμ ποῦ οπι, Ὁπηδίηο ἀἰνίτοπι εθ66 οομδῖσα! ἰΒ ἐὸ δὲ πξατ, 
τοδρία 4υδῶ ἴῃ 60 πὲ ροφφεάετῖι: εοἴοηα δεῖμα ἵδῆαπι εξ ᾿σας ἐεπὲ 
ἀἰνμῖαθ. βόπδ ἴδιο εδὲ, οἱ συΐδ 80 οἵἴβηίβαθ νυἱεῖα!ε ρταράϊεω επὶ- 
εἰξανεῖατ, γ͵ὲ] ταῖς εἰὐχοϊὰ Ἀδδεγο χυοὰ οπιηθ8 δρροϊπηὶ γεὶ περ ἢ 
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γεῖ Βοπὶ τοὶ ργαάεπῖεε. δόοβος εὐὸ εἶβναπι Ῥονεᾶςαο ορίπίουΐ. 
᾿ Βοβογαηίας βδαΐδτι ἰαϑῖα φαΐάδπι εἰ τοαχῖπι 1}}} φαΐ Βεπείεεετγιεξ: 
γογαοίδσοες δοπογδαίυς ἴδια αὶ Ῥοίοοϊ δαπείλοεγε, Ῥοβεβςοϊηδι 
σέτο οὶ υδὶ δὰ δδίαίεπο, εἰ φηβοοιπῆσο δυπὶ ὁδῦμα ἕατγ εἰπηῦο, νο] 
δὰ ἀϊνίιας γεὶ δὰ οἰϊφαοὰ εχ εἰ116 Βοιῖα, φπογῶπι ποὴ ἔβοιϊ ἐσὲ ρο- 
δοϑοῖο υεἰ οὑπηΐβο σεὶ ἰδὲ υεὶ αδἰἰσαδμάο. τηϑ]ὶ οπίμι ον ἐΐὰ 4πας 
Ῥαᾶτνα εχἰμίαδπίηγ μοποτγοπι οσουϑεσιππίατ, δεὰ πιοάϊ εἰ ὁςοαϑίοπον 
ξδβῦμθο ὁππί, ραγίεθ τθσὸ δβοβουῖδ δαὶ ὁδογβοῖα, προπουβοηΐδ ἴῃ 
ᾳερίτ οἱ δίῃης τοειτθ, ργαοτοῖα, ἀβία τα, Ῥοδϑθϑείοῃει, δερβ) ἢ γα, 
διαῖοδς, πειγαεμία πὐβῆκα Βαγδασίοα, σὲ αἀοταΐουοο εἰ ὀχεεϑῖο- 
πεν, ἄομα δρυὰ χυοεαο δοπογαπάβ. εἰδηὶμη ἀόπωπι δεὲ ροιϑοθΐο- 
πὶ» ἀοπαιῖο σὲ βοβοεῖδ δἰ πίη; φαδιθοθγοσα εἰ οἰπαϊοοὶ ροουηίδο εἰ 

δ οἴκαϊοουϊ μοποσῖα δρρεϊαμί ἱροα: αἰγίχος εὐΐθο ἱυδιώθοπι ο ΠΌΟΓΡΙΝ 
ἑπάϊρενε. οἱοαίπι ρορβεθεῖο εδὲ, 4θδτα ἀρροϊπηϊ οἰαάϊοοϊ μεοπηΐαθ, 
δὲ Βοπογοη μαρεὶ, 4υεπὶ δἰμαϊοοὶ μοποσῖθ. οογροτίϑ υἱτίπο εδὶ κ8- 
πὲϊαι, 6 εἷς πὶ πιογρὶ ἀχρεγῖο εἷηϊ, 4πὶ Βαβϑδωὶ ὑϑῦσι σοτρο- 
ταπο. τοῦ εἰ οπΐτο δδοΐ ταὶ οἱ Πετγοάΐϊουν ἀἰείτατ, φάεπι πεῖν [εἰϊ- 
φεα ἀἰχοτῖς ςδῦσα οαπέϊδες, ρτορίον οιπδίπηι αδειπονταπν πυπιδπο- 
τῦτα δὶ ρ]υτήπβοσωει. ρεἰο μετα ο ἀΐνεγρα εδὲ ἱπ ἀπδχθαπο δείδεα. 
8ὸ ἴωνθηῖν 4πἰάεπι ρεἰςβγήπαο δεῖ, οἱ δὰ ἰδβογεθ βεῖ]ε Βαβδοὶ οού- 

1 ρὲ οὲ δά συτοῦσε εἰ δά γίνη, οἴπι ἱποδη δε οἱϊ υἱοῖ δὴ υοϊαρίδίετα ; 
Φαλτθοργειι σοϊδηπογοηεν ρυϊεβεττίτοὶ δαπὶ, φαοά δά γίπι εἰ δὰ 
υοϊοοϊίαιετο εἰπιαὶ παῖδ σὰ π!. υἱζθοῖῖο γόγο, οἱ δά ἰδβστεθ β6 ]οοδ, 
8βο ἰἱαπουπὸπε 6256 Υυἱάοαδῖως οὔτ ἔοίτοτο. δὲ ϑεῃΐβ, δὶ δὰ ἰαδογε πὸ- 
πεδρδγῖον δἷὲ ἰάοπεπϑ, εἴαπο ἰπάο]δη6, φυοά πἰ 1} Βαρδδὶ δοττιπι χαΐ- 
ῬἈοε εοπεςῖπο οὔοπάϊξατ. τον δὲ ἐδεηΐϊδο τηόυε αἱ δἰτεσαπι πὶ 
τῸΪῈ πεοοοδα δυϊοια δὲ ἸΟΥΟτα αἰἴοσπια τεἰ ἱγαββεπάο το] με]! επάο 
Ὑε] το]]οβάο τεὶ ἀερείπνεπο τεὶ ςοἰ Π!ἀεθάο, ἰϊα πὶ γορπεῖα τοὶ 
ϑυβτῖθον νοὶ Νονῦπι δἰ σαΐδιαν τοιοίδε οἷϊ. ταδρτίτα ἀΐπῖς υἱγίω εδὶ 
ϑαρέγασε ἰοορί:βαϊμ τοὶ ργοίαπάϊμαϊς ναοὶ Ἰκε τπΐπε ταπἰ τος, απο 

30 ταολρῖς υὧὐ πο ἰδγάϊοτο» εἴβεῖδε παοϊίοπεν ργορίεγ Ἔεαϑυρογαπίίαση. οεγ- 
ἐδ ἀὲ νἱγία εοτροτῖβ σοποϊδὶ ἐπ τοῦ ρη τα ἀδβο εἴ τοθόγο οἱ υεἰϑοϊξαῖϊε. 
οἰδεῖ τοῖοχ τορβυσῖος εεἴ: βᾶι σαὶ ροΐεσὲ ὁγῶγα ργοϊϊςεγο 460- 
ἀεταροοάο φὲ τπουόγὸ δὲ τεϊοοϊϊος εἴ οὔθ, ΟΌΣΙΟΥ δδὲ; ατΐ γ6γΓῸ 
δἰγίηξεγο δὲ ἔδιβεγο, ἰποϊδίοσ; δὶ φοΐ ρβϑϊεγο ρίδξα, βαρ]; φαὶ δαΐενα 
πίγίφις ἰἷλ, ροιεναθδειίεπο; τεγαπι αἱ οταηΐθαν δε φαϊπᾳφαετῦο. 
Ῥοδα ϑαηδοῖος δοὶ ἱδγάϊδι ρεπεοίαιίζς οὺπὶ ἱπάοίεπεα: ποτε θηΐπε 
εὲ τοϊοεἶϊεν δεβαϑοδῖ, βόπνδἣν ϑεπθοίωξεια μδθεῖ, πεῆπε οἱ υτἷχ φυΐάεια 
φοὰ ἀοϊεπῖες. οδὲ νϑγὸ δὲ δχ ἧδε χαδε συηΐ εογροτίδ υἰτιυἱίραν, εἰ 

30 6οχ [θ {ι:86 ἰοτῖππιθ: πϑτα αηΐ ὄσχρδγε πθουδί πο8 εἷϊ πεάτῃς γοβϑεῖαθ, 
ποι ετὴ ρετοΓ δ" οπ'δ ἐχρετν, πε]ῦε ἱβάοϊεπο εἰΐαπι ἐπὶ ἰοηζδενιν, 
πὸ δἷκε ἰογϊυπδ ἀδγαγε ροϊετίξ. εν σέτὸ φυδεάδτη εἴδαινον δοραγαίίνε 
ἃ τόθβογο σὲ δδηΐϊϊδεε δἰϊα ἔβευ δ ἀπ νυἱνϑα ἀΐ: του ]Ἱεὶ επὶτα δἷπα οοτ- 
Ῥοτίς τἱγινεῖδιαο ἀΐα υἱναπῖ. στεγυτὰ αἰ ἕξεπα ἀϊοραϊοῖο ἂς δὲς πον 
δεὲ ψι!} ἢ οἀ δα ἥπδς ππῆς ἀϊνροίδτνββ. τυ ογοπι δηνίοἰ δ εἰ θοπο- 
ΤῊ δο ὁ] που φυπί ἱποογῖδ, οτηῖεο ἀεβηΐξο, οἱ εἷξ εἰησπιοάϊ δονὶ- 
ἐπε, ἠαἰειπαε 4πῶε δγ γαῖαν μόπα εθ86 ΕΠ, οὐΐοεϊοσ εδὲ ἱρϑοσυπα 
Ῥτορίος ἰξΐατη. ἴδιον οαΐ τοϑ] ἱ σποξ ἴα] εο, ἐσὲ που ϊτοταπι δτοΐςυθ, εαἱ 
τοῖο εἴανι Βοπὶ υἱτῖ, Βοποτιμα δινΐςπθ Βοδὰ ἔογῖαπα δαῖ, φθότστ 

4362[οτίσπια δοπστγητα οαιδα εὐῖ͵, εα εἴδεΐ οἵ κάενεε νεὶ οτηπία υεἱ ρἷπ- 
τίπιπ τεὶ πιαχίπιθ ταῦθα δαΐετη εδὲ ἰοτῖπυνδ βοπουῆοται υϊάετε 
εἴλοιβ χαοτατη αγίεο φωπί, πιθοτιτν ὙετῸ ΒΟ δτἐβοίοϑοτυπι, τῇ 
ἄπογοπι παϊοσα εδὲ εἴ εοπεϊηρῖϊ εἴξθυν πὶ ρτϑεῖετ πδίωγαπι δηϊ. παπὲ 
Φαα ΔῈ αι δ; δύϑ εοῖ ἐβῦϑα, αἱ μι] Ἀγιτϑ ἀϊηΐφ δὲ τνδρηπυ ἀἰπὲδ πα- 
ἴπτα. οπιπίπο ἰδ] 6 ἐσ Βοηΐδ δυηὶ 8 (ογῖσθδ, ἰα φαῖρυ9 υεγβδαίων ἰηνυ[- 
ἂϊα. δὸ ργδοῖδν γαϊοπεῖη Βοβόγητι οδα58 εϑἱ Γογίππα, οἱ εἰ αἰ ἀε- 
ἔοτταοο διαὶ [γαῖγεν, Ἠὶς δεῖοτν ραϊο μευ; δὺὶ δἰ Ἷ ποι υἱάογωπὶ τ86- 
φαβτοη, Ηὶς δυΐοτι ἱπνεηῖῆ; δαὶ οἱ εὔπιὶ 4οἱ ργορς γαῖ αἰἰρὶς τεΐατο, 

10 Ἀσπο δπΐεπι ποης δὲ εἱ ποὴ τϑηΐξ δοΐπιϑ δεῖορεγ ἐτεαπεηΐδπο, φαΐ 
ΤεΤΟ ϑεῖποὶ γεπεγαηῖ, ρογίεστῃε: οὐδτΐα οηΐπὸ εἰπτηοῦϊ Βοπδε ἴου- 
ἔαπεο ευεηΐηδ νἱἀεπῖας εὐ56. ἀς νἱγταὶε, φυοπίδτα τποδχΐτης βγορτῖθο 
ὧδ Ἰκυάΐϊθιιο Ἰοόωϑ οὐῖ, ἐὐταε ἄς ἰδυδε σοηβοδιομθ ΒΕΓ ΠΌΠοτη, ἴυτ 
ετὶς ἀϊοετεπάστο. 

6. Ας ἴῃ πδε φαϊάειι οροτῖοϊ ἱπέπετί οοϑ᾽ ατὶ σβαεηὶ ἵδπχυιδτα 
δαΐατα δαὶ ργβοεεπῖϊα, εἰ ἐπ 580 εο8 σαί ἀμοιδάςπέ, ἀρραγεῖ: οοη- 
ἴγατῖα επἶπι δότυρα ϑώπε. σαοηίΐδτω δαΐετ ὑστοροιῖίται εοἱ ἀεΒεταυὰἑ 
δεορὺ ἰὰ φποὰ π0}}6 εὐῖ, εἰ σοηϑα! πὶ πορ ἀς πε 666 ἀε ἴδ 48 

40 συδὶ δὰ βπετο, οἱ ἕδος φετὶϊ υἱϊϊία ἴῃ δοϊοοίδων οἱ πρῖΐο οεξ Βοπῦμς, 
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δατηεηὰα στπηὶ οἰδτοθδῖα ἀε Βοπο δὸ ὈΜΙ οἰ πυρὶ οἶδετ. ἴδπο οἷΣ Βοῦπαι 
φοφὰ ἱρεῦπι δἰ εϑυδὰ εἰἱξοπάυπι εἰ, εἰ οπΐπο ἐκώρα αἰϊαὰ εἰ ρίαιαα, 
εἰ φπῃοα δρροΐπηϊ οπιμῖδ, δυὶ οἵηπὶδ ϑεηδμι Βαρείί δαὶ τροπίθαι, 
δηὲ δἱ δοδῃηεγεηὶ ππεδίεῖν ; εἰ ἀπιυευπαθα ᾿πεην ποϊευΐ486 ἀϊεὶα- 
σε τίς; εἰ αυϑεοεῦπαυς ἂς ὑποσθοααε τθπ ἀἰείανετὶ σπἰοσυΐχας, ΠἸαά 
οοῖ νυΐςαΐφαο Βονανα. εἰ 480 ρεδεδεηῖδ ἴκεβὸ ἀϊσροείϊαπι εοὶ εἰ 86 
ἷρδο οοπίδαίωμε εεἰ. δὲ χσυϑὰ εἱδὶ δαὶ εδὲ. εἰ φαοὰ ἰάοηφυπι ἐδ δὰ 
εἰβείεδάα εἰ σπσιοάϊεη ἀκ ἐδἰϊ6. εἰ φαοὰ ςομοοφυππῖατ τα]ΐα, εἰ χαδα 
Ἰάοπεοα φωπὶ δὰ ργολίβεμάδ οοηιγατία, οἱ χῃδβο δὰ ογτιιβρεηάα. 
ςομβοεδομηίοῦ δαῖοπι ἀαρ]είίετ: δὶ επΐτι οἴπθα] δπξ ροεϊετίας, αἰ 
ἀϊοεϊρίἑοαιι φαϊάεια εεἰεαίϊα ροφίοτῖα 8, δαπίτδίεαι γεγο υἱΐα δἰπιαὶ. 
8. ἰάοπεα βαηὶ δὰ οἴδείεπάστ ττὲρ ἰεΐτετ, ρατῶπε ὧὐ ῥαπατα 6886 58- 
πἰϊαΐετη, ραυιβα πὶ οεἰραγία ἑαπίϊαῖοπι, ραγῖπε οἱ ἐχεγοετὶ, φυοὰ ρ]6- 
τβῆ5ε αἴδοῖς ὁδελδἴεπι. δἷρ δυῖθιν ροοί τ πδοεϑες δὲ αἰ εἴ ϑυαρῦο- 
565 βουοτιτα Βοῦδε δἷηξ εἰ πιαϊογηπι ἀερπίοίοηφο: οοποεααυϊξατ οηΐπι 
11οὰ αἱ ποὴ μαρϑαπιῖα πρδίομι δἰιηοἱ, πος δοῖεν οἱ Βα δα Βο- 
βπὶ Ροοίετίαθ. εἰ ῥτὸ πιΐδογε βοῦο τορίοῦῖς ϑωμπαρύάοπου εἰ ῥτῸὸ 
πεδίογε τρδίο τηϊποτὶδ: 400 δηΐπι δυροταῖ ταδίαϑ (ἃ φαοά δεῖ ταϊπα, 
Ἰά δὲ {Π|ππ|ε φαξάοπι δαιεριῖο, Βαΐαϑ γέσο ἀεροιΐῆο. οἱ υἱτιοῖες π- 
6486 εοἱ αὲ Ῥοπηῖη οἰπι: θᾶμα Ηἰ5 θδδὸ εἰμεν φυὶ Βαρεπὶ, εἰ 
ἰάοπεδθ δὰ βοπὰ εἴβείδηδα δυππὶ εἰ βρξεβάμ. ὡς ὑπασαδαυε δηΐει, 
οἵ 4886 εἰ ουἰποπιοάϊὶ δἰξ, δοραγαιίπι ἀϊοεπάοκα, εἱ πὲ τοϊπρία5 Βοπυπι 
εἷϊ: οτνηΐα δππι δρρεῖπηϊ δοϊπαῆα ἴρόλπὶ πβίωγα. ἄσδγο αἱ εἰ ἴῃ- 
εὐπάὰ εἰ ποπεδῖα ἤεοεδθ6 δὲ βοπᾶ δίηϊ: [116 δηΐπε τοϊαρίαιίε εἴβ- 
οεἰοπτῖα ϑυηῖ, ποποϑῖα γεγο ραγθνη ἱπουπ δ ραγιῖπι 'ρϑα ρὲγ δὲ εἱΐ- 
βειὰα ϑανῆ. πἰ δυῖεπι ἀ6 οἰ προ  ἀΐξαπι, πδοδάδο οδὲ οἱ Βοπα οἷηὶ 
Βδες, [εἰ ϊοῖτα», φοΐα εἰ ρετ ἐ6 εἰϊξετιάα εεὶ εἰ δὲ ἦροδ οοπίδαϊα, οἱ 
ἐδαθα ἐρεΐαϑ τροΐϊτὰ εἰ κίσικο. ἰυδιεῖα, ἰοτιπάο, ἐεπυρογδηιία, τοδρ- 
πδυϊ με ἴδε, τεδρηϊβοοηπεῖα, εἰ ΚΗ οἰαποτοοάϊ μαρίϊπὸ: νυἱγίαξος ἐπίτη δηϊπιὶ 
δαηΐ. εἰ ῥαπίξας εἰ ρα] τί ἀο εἰ ἰΔῆα: νυἱγίωθοο επΐπι σοτροτὶ οἱ 
Ἄοοηβεϊοηίε9 πνυϊϊογαπι ϑαπὶ, πὶ δδηϊϊαα εἰ γοϊαρέκεῖε εἰ Υἱῖδε. 4παπ)- 
ὀὕτεπι εἰΐδπι ορίπουνι υἱάοιαν εθθ6, φαῖα ἀυσογθιβ, 4:88 ἀριιὰ τη]- 
διαάϊηεπι πιαχΐππε Βοπογδυΐον, Ἵκῦφα δῖ, τορι εἰ υἱἕδο. ἀϊν- 
1ϊδο, φυΐδ δυμὲ υἱγσῖαϑ ροφϑεδίοαίδ εἰ σοπῆςϊεαῖεν Πρ] ΟΓΌτα. δεαϊςι 8 
εἰ ἀπιϊοίεἰα: εἰδηΐτο βὲῖ δὲ σϑὲ οἰεςιίοης ἀϊγυα εδὲ διοΐεπα, εἴ οοη- 
Βεοίεηθ τρϊτοτοιι. Βοησγ, βἰοτία: οἰοπῖπι ἰμσασὰδ δυκὶ οἵ οοπβοίεη- 
Ὧ τοι] τόσαι, οἱ ςοπροααϊζοῦ ἱβαα ρίοσαπασο υἱ δαδὲπι [16 ἱη ααυΐ- 
Βε πβομβογεβᾷις. ἔβο: δ ἀϊοοιμῆϊ, ἀροπὰϊ, φαὶα οου βοϊεοξία ταν οτα- 
Βἷδ ἤδεὸ Βσπογασι. ἀεΐπεθρε ἱπροπίυτα, τασυπογίϑο, ἀοοὶλ δι, γεὶοχ 
φυἰκιΐ τοοῖδο, οποπῖδ εἰαρπεοῦϊ: ςοηβείεθξαν δπΐτο ἐρεδε Βουθόγα ία- 
οαἰπδῖδο ὁαπὶ οἰτη Ποῖ υοο δἕϊδτα δοϊδοϊίδα οσποῦ οἱ ἀτίεβ. εἰ νἱ- 
γογε: οἱ δηΐπε πυϊϊπια οἰϊυὰ διοῖας Βοϑμιω, Ῥδὺ ε4 οἰ βοινάππι 
«οξ. εἰ ἰποίαιη : πεῖς ἐπῖτὸ φυοάδάδιν οουσπμιαίεν εαὶ, αἴχας μλθς 
4είϊάετο ἔογθ οομέοοδα βόοπαὰ φοπῖ: ἱπ εὐπίτονετεῖ δυΐετα δχ ἢ [9 
4] ]οκίενιϊ ἐππϊ. εὐἰ οοπίγαγίατα ταί πη, ἰὰ Βοπατα. σὲ σαΐτπδ εουῖτα- 
τίς ὑπ ππϊοίς ργοάενϊ, υὲ σὶ εἰπιίάος 6566 τηδαΐος ρεοάευῖ ἱπίταϊςἷδ, 
τοοηη δου εὐ (οτμι ἀΐπεια τουχίδιο εὐθοϊβενεηῖο οἰνῖθαι 6866. εἰ 
ὁποπὶπο 4ποᾶ ἰαϊπιϊοὶ νοϊατ! γε] 400 κκυάεπε, οοπίγαγίηπ Βαυὶς ἐπιο- 
Ἰαπιθπῖο δδεε δρρετεῖ. ἰΐωσος γϑοῖο ἐϊοῖατε δὶ Ἴοετῖο κευάερίς Ρτίδ- 
τοῦ 9. εὐ δυΐειι ποῦ θειεροτ ἰά, δε ρίεταπααες: ἰμΐ δοίμ Ρτολὶ- 
μεὲ εἰϊᾳπαπὰο ἰἄεμε ργοάειβε εοηϊγαυῖε, ὑπ ἀἰςίζας πρδΐα οοπεῖ- 

30 

ἰΐατο Βοιοῖθθα, φυδπὰο οἷϊ ἰάσιν ραγηίοίοεσπα Δ ΡοΡας. εἰ εὐἷτϑ π6Ὦ 1363 
εἴ ἐπδυρεγεπίία, ἰά Βοπυνο; φινοὰ δαΐεπὶ δὲ πιϑῖῃϑ 4αδι οροτθοῖ, 
πδῖσδο. εἱ εὐἷτϑ σδῦδα το α]τατω ΩΡ οτδίατα εεὲ δὲ τη τα πι ἰησοπερίυτη : 
σλάοιον εηἷπε ἰδὴν Βοπομι, οἱ οἱ αι ἴδια ἴδἰς παβοίων, οἱ ἄηϊ9 τη αἱ- 
Ἰοτηῖ, βπὶὲ ἀθέενη Βοηπτο; ἀπάε 111 ἀϊσιδ ἐποὶ, "εἰ εατὶς ἔδπιδηι 
Ῥυηΐδινο" εἰ Ἕατρε τιᾶπογὸ ἀϊο," οἱ ργοναγθίαπι μος, Ὡ ἰογίδις Ἐγ- 
ἀτίαπν." εἰ φυοά ποιεῖ δρρεϊαπι, εἰ φοοὰ μυβπα ἀΐπαπι ἀρρατγοῖ: 
γυοὰ επῖπι Φινπεν ἀρρεϊσηϊ, ἰὰ Βοπῦπι Ἔγαξ, τοῦ] δυΐστι Ἰδηφολαι 
οπηνδ νἱἀεῖην. οἱ φσυσὰ ἰδιδευάυια ἐσὲ: πειμοὸ εβὶτν ποῦ Ῥόπθπι 
Ἰνυάαι, οἱ χιοά ξοϊπιϊοὶ οἱ ἱπιργοθὶ ἰπενόδηϊ: φοιδὶ δεΐσε οππμεν ἰάπι ἢ 
οσπβιονίατ, οἱ οἴϊατο 1} φυὶ πια]ο δίϊοοιὶ δαθξ. πδα ργσρύογϑα φυοὰ 
δρραγοῖ, εσηβιεαπίυτ, υἱ εἰ ἴτιργοθὶ, 4006 δυοίαἱ νἱιαρογαηι, οἱ ργοθὶ, 
4899 ἱπέπιϊο! οάμηϊ. φαδιπόρτεια 86 ἐοηνοῖο δἰϊοεῖοβ ϑαβε εχὶϑ- 
τρδγωτ στ ΠΝ ἃ ϑύσοουϊάο, «αὶ οεείηὶς “Οουπείοι γεγο μοῦ δε- 
ἐπδὶ Πἰπεν." εἰ φυοα οχ ρεινδοπεθαι δἰ φοὶρ νοὶ μοπὶο υἱγῖο τε] ππὰ- 
ποτίϑωο ργδαοία ἀϊσανῖε, αἱ ἸΠΠ γέρον ΝΉπετνα εἰ Ηοίοναπ; ΤΒερεῦ εἰ 
Αἰεχδνάσγισι ἐξα οἱ ΑοἸ Ἰ οα Ἡοπεατωθ. οἱ Φηοδίπο 4πδὸ ργαςεὶϊ- 

Τιῖι2 
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420 βευ δά “ππΐ ᾿ρτδοεϊραπξ δυΐετα τξ δζοπὶ ἔππὶ συ86 ἀΐεῖδ σαπῆ, ἔππι 
ἐπί μα οἶδ Ἰπαἷα, ἔωπὶ διπίεῖδ θόπα, ἴῃ 486 βογὶ ροϑδῃηῖ. δἴηπε δες 
ἄμοριυα τποάϊς ϑαπῖ, εἴ 4υδς ἔδοϊ]ς ἄππι. ἰδο!!α νογο δυπῖ, φυδοουη- 
4πε γνεὶ εἶπε ἀοίογε ϑυπὶ γεὶ Ὀγενΐ ἱειπρογε. ἀϊίβο!!ε δηΐαι ἀεβηὶ- 
ἴα γε] ἀοίοτα νοὶ Ἰοπριιαὐΐης επιροτγί8. δὲ δὶ αὐ υοϊαηϊ. υοϊυης 
δαΐεπι γαῖ πΌ]]υπὶ τπαΐατα υεὶ τοϊπῃ8 συδῖθ Βοπυτη. ἧος γαγο εσίξ, 
δὶ νοὶ ἰαϊβαϊ ροδῆὰ νεὶ ρᾶγυδ εἱϊ. εἱ ργορτγίἃ. εἴ 4ῦδε παπιο. εἰ 
εχϊπιὶα: ΠΌΠΟΙ δὲ δηΐμι ἱπαρίδ. οἴ σοπρτγαδπιίδ ἰρϑι8: ἰδ] δυΐοπι 

30 δυπΐ ἴᾳπι 4π26 φοηγεπίμπἪ ῥγορίεγ ρβαπῦ8 ἴὰπι ργορῖεγ [δου  ἀΐθηι. 
εἰ φαδε ἀδἤσογε διθιιγδπίυτ, εἰἰδπι δὶ ρᾶγνα δἰπι: πἰ 110 εὔΐπν ταΐπιι8 
Ρτγδεοϊϊζαηξ δα αἰ ἀραπὶ, εἰ 4π8ὲ Βεπε ἀεάυουπίογ ἰπ δοίωπι: βοτὶ 
δαἷπι ροδδαπὶ αἵ ἰλοϊ 6, Μαπε δαΐεπι ἀδάἀμποαπίωτ ἱπ δοίυπι 4υδα 
οὕλπδα γεὶ τρἱεὶ γεὶ δἰμηλ]ο8 υδὶ ταϊπογθα ταῖς Ἔρόξπηϊ, οἱ 4.86 
ξταῖα [ροΐδπὶ ἀπιΐςῖδ, εἴ φίλε οἀΐοϑα (λοΐεηι ἰπἰανϊοῖδ, οἱ πδεοῦηααδ 
48ος δάπιϊγδηθιγ ργδθαϊϊραπὶ αἴ ἀρᾶπι, οἵ ἴπ αυΐθαε ἱπρεπίοϑὶ φιπὶ 
εἰ ἐχρϑγίϊ: [δε] τὰ δηΐια 86 γεοῖδ βοίῃγοϑ δ γϑηῖαγ. δὲ 086 ΠεῖπῸ 
ἱπιρτόραϑς ἰδυιάδπάδ δμΐιο τπδρὶ8. εἰ φιιᾶς ςαρίπηϊ: ποη δηΐιῃ 90] υ18 

δ ἱασυπάν δαὰ οἱ τρεἰϊα8 δρραγεῖ. δὲ ἴθ φυΐριι9 πιαχίπιδ διπὶ δίπροὶὶ 
1168, ᾽ἱ δἰυἀϊοφὶ νἱοϊοτιαθ, δὶ νἱοϊογία δἀδτγιῖ, διαάϊοδὶ μοπουῖθ, δὶ 
Βοποτ, διυάϊοϑὶ ρεουαπίαγιπι, δὶ ρεουπίδα, εἴ αἰϊὶ δοάεπι πιοάο. δὲ 
ἂς Ροπο απιάδιπ δὲ 1} εχ ᾿ΐδ δυπιεπάα οδὲ 468. 

ἢ. Οὐοπίαπι δυΐειι ϑ8δρα 4υὶ οσοῃαϊεπίυτ αἰγοπι ας πε6 6886, 
ἀε ἐο φαοά εεξ υὐϊίιε ςοπιγονεγδαπίασ, ἀδίποερα ϑϑαυίτυτ οἱ ἀϊοα- 
τσ ἀδ ταδίοτὶ θοῦο εἴ ἀδ ὁ0 φαοά εϑὲ ὉΠ]18. δἰ πριτ' δα ρογδπα 
τλπίαπη εἴ Δπιρίλι, ἡ γεγο δυρεγαίυν, ἰὰ φιοὰ ἱῃεδι. δἱ πιδίτι 

10 φαϊάεπι δειηρεγ δἰ ρἷι5 δὰ πιΐπαδ, πιδρπῦπι Υ6ΓῸ δὲ ρᾶγναμ οἵ πνι]- 
ἀππὶ οἵ ραιιοῦπι ἃἀ πιο] τογατα πιαρη πἀΐπεια. οἱ δαρεογαπς χυϊάθῃι 
ταδρηππι, ἃ ἀεβοίοῃε ραγγαπι. εἰ σα πὶ εἰ ραυοαπι ἰἰἱάοπι. 4πο- 
πἶατ ἰρίξατ Βοπυπι ἀϊςι πιο εἰ φυοὰ ἦρϑυτὰ ργορῖεγ 86 εἴ ποῃ δ᾽ϊυὰ 
εἰϊξεπάυπι εϑὲ, εἴ φυοά οπιηεδ δρρείππι, δὲ φυοᾷ 1]1 φυὶ πιδπῖεπι εἴ 
Ργυδεηπιίαπι δοοαρεγίπε δἰΐρογεαξ, δ φιοά ἰάοπϑυπι εἰ δὰ εἴβοίθη- 
ἄσαι εἴ ουϑδιοάϊεπάσπι, οἰ φαοά οοπϑεχηπηίον ἴα] ἰα, ἰά δαῖεπι οπίτπϑ 
οὔμδϑα Γαδ δϑὲ βιἷ8 6ϑὲ, βηΐδ γεγο ἐδῖ ουΐι5 οδιδα δἰἰα δηπῇ, ἰρεῖψπα 
Βοπυπι δὲ φυοὰ δὰ ἔρβϑαπι δοςοπιπιοάδίαπι εδὲ, πθοθθ86 δεὶ εἰΐδπι 

20 Ῥίυγα ὑπο οἱ ραποίοτιθιδ, ςοπποσιδγαῖο θπΠῸ τοὶ ρδαςίοσίθα, τπδίῃδ 
ἔδεον 6886, ρτορίεγεα χιοὰ δαρετγαῖ: δὲ φυοά ἱπδεῖ, δυρεγαῖυτ. εἴ 
εἶ πιδχίτηῦπι ΠΙΔΧΙ ΠΟ ριαεϑίδὲ, εἰϊὰπι ροῦογα Κοπευρα8, οἱ οἱ φυδο- 
οὔπαυε βϑηεγα βεπεγίθυδ, δἰΐαπὶ τπαχιιπαπι πιαχίπιο; οἱ δὶ τααχίπιινιϑ 
Υἱγ πιθ]εγε πιᾶχίτηδ τηϑίοσ, δἰΐδια οπηαἶπο γὶγί τοι] ϊοσὶ 08 ταδίογε, 
εἴ εἰ υἱγὶ σα Πϑυῖθυι8 οὐμἶπο τποΐογοδ, εἰΐῶτη Υἱγ τηδχὶ πη τη αχίπι 
το Ό]ετα πιβῖογ: ργορογίίοηα δπΐπι τεϑροηάεπε οχϑορεγαητίαο ξ6η6- 
Τῦπι δὲ πιδχἰτηδγαπι, 4π86 δαπὶ ἰη ἱρεὶ8. οἱ συδπάο πος ᾳυϊάεπι 1}]1 
ξοηβεαθπδ θεῖ, Π]αὰ γογο Βυΐς, πεφιδχθηπι, ςΟπϑΕι6η8 ὙΕΓῸ 6δὲ 

30 γοἱ διυιῖς δἶπιαϊ, γεὶ {11} ροδιθγὶαβ υδὶ [λου]ιαῖα. ἴω δδὶ δηΐπι ἤϑ05 ςοη- 
δεχπεηἷο ἰπ πδὰ αἰϊογίασ. δὲ σοηϑααι6Π8 δίπιι δοξ, οἷ δεξ βᾶππδ, πὲ 
Ὑἷνδι: μαὶς σδγοὸ ποῦ {Ππ4, αἱ ροδίδγιπδ, οἱ αἰδοῖ, αἱ δοῖδε. δου] αῖο 
γεγο, δῖ δδοσί ρος δϑὲ, πὲ δαγγρίαι : φυὶ δηΐπι βαογι ορα [ποτῖξ, εἰΐαπι 
δυτγτὶρίοξ, δὲ 4ιιδε δαρεζδηξ 'ρ80 τηδιαϑ, τηδίογα δυπῖ: πϑοββ86 ΘΏΪΠ2 
δϑἴ δΌΡΟΓΩΓΟ οἰΐδχι πιδῖαϑ. οἵ πιδίοτβ Βοπὶ οἰβοίοπίδ τδίοτα δαπῖ: 
δος ἐπίῃ; δγᾶὶ πηδίογὶ οἴιοἰ 6π8 6886. δ ουῃ8 αἴ οἰ δ ἢ 8 πιδὶα5 ᾿Π Δ δα: 
εἰ δὨΐτπὴ δαϊυ γα πιδρὶ8 οἰ ἐρεπάυπι 6δὲ φιδτα ἰυσππάππι, οἰΐδπι πηϑῖυϑ 

43δλ οπύηι δδὲ, δὲ δβδηϊἴδ8 ἥπᾶτι υοϊυρίδε πιαΐοτ. οἵ αυοά τπδρὶ8 εἰἴρεπ- 
ἄυπι δε μετ 66 ᾳπδῖὺ σιοα ποῦ ῥεῖ 86, αἷ ΓΟΡΌΓ 4π8πὶ ϑαἰΌΡτε: δο0 
επΐπὶ Ὡοη ρτορίετ 86, ἰἰϊπὰ υθγο ργορῖεγ 86; ἰά φιυοά δγδὲ θόπππ. 
εἰ εἰ αἰίεγτπι φυϊάδιη εἷξ πὶ, αἰξεγατα γεγο ποῖ βηί5: μος δηΐπε 
Ρτορῖεν ἐΠ]πὰ, δὲ ΠΠὰ ρτορίον 86, ἂἕ οχογοογί, αὶ θὲπα εα μα δεβὲ 
ξφοτροδ. εἴ αὐΐπαδ ἱπάΐ θη δἰΐογο υδἱ αἰξοτίδ: δὲ δπῖπι ςοπιδοϊωτῃ 
τοδβίβ. τυϊηοϑ γθγο ἰηάίρεῖ ραιοίογ 8 γεἰ (ας ἰοσῖθα ἔπάϊξεπδ. οἱ 
αδηὰο πππηὶ 4υϊάεπὶ δίπε ἤοο που δἷξ Ὑὶ ποι ροϑβοῖξ βεγὶ, αἰτεγοτα 
γεγο εἷς μος οἷξ γ6] ροδεῖξ βοτὶ : 86 δηΐτα πιαρὶδ οοπέεπίαπι 68ὲ ΠΟ 

40 ἰπάΐρεπε; ἰϊδχας ἀρραγεὶ πιδίαϑ θοπιτι 6886. δὲ δἰ ἀπῦτι Ῥτἰποὶ ρίαπιὶ 
οἷς, αἰϊεγθτν γογὸ ποῦ ρτίποὶρίυπες: οἰ 91 πηττ δἷξ σαυδα, αἰϊογατα 
ὙΘΓῸ ΠΟᾺ οδδδ, ργορῖεγ ἰάθη; πᾶπι εἷπς Ἵδῦϑα γε ρυϊποὶρίο ποῃ 
Ροϊοεῖ ε9ε γεἰ βεγὶ, δὲ οχ ἀυόρας ρυίποὶρί9 φῃοά εδὲ ἃ τπδίοτε 
Ῥηποὶρίο, ταδί δεῖ; δὲ εχ ἀυδθυε οδυσὶε φυοὰ εεἰ ἃ πρδίογε οδῆϑᾶ, 
τπδῖαβ εδὲ. οἱ 6 Ὁοῆγδιδο δχ ἀσορυ8 ρυϊποὶ μεθ νααἰοτγίδ ρυϊποὶρίατα 
τηδΐίαδ. εἰ εχ ἀσδρῃ ςδῃδῖ5 πιδϊογί δ β8.Γε8 πηδίοσ. πιδη Γεϑίατα ἱρὶ- 
[γ οδὲ ΕΣ 19 ᾳιδς ἀϊοίδ δυηϊ, φῃοά αἰγοφθδ πηοάο πιαὶϊῃϑ οὶ, εἰ εἰ 

ΡῬηποῖρίατη ππαπι, ΔΙ τογαπὶ Ὑ8.Ὸ ποὸ Ῥτίποὶρί απο, υἱ ἀεί [ατ τη αἷπς 
εδ8ε; εἰ 8 υπῦπι ποτὶ ρτὶποίρίαπι, αἰλδγαπιὶ γὙογὸ ρῥτϊπεὶρίαπι. βπΐ 
δηΐπι τηδῖου εἴ ποῦ ργίποίρίυιη, υἱ 1,οοάδπι8α ἀἰχὶς ἀοουδᾶπς (}}1- 
δἰγδῖιπι, δαπὶ 40 ΠΟ πϑοϊπ δε, φιλί αὶ δρ οι, ἐμ μι δια δε 956, 4αοά 20 
ποη δεῖωπι ἔεἰ88εῖ, ηἰδὶ σαπϑυϊυΐσδεῖ,. Γαγϑα8 ὙεγῸ οἰΐαιι Ομαργιαμα, 
δὔπι αυΐ εβουῖ, 4πᾶπν τὰ σο!δυϊ ετῖῖ, συ οα ποπ ἔλοίυπι δεσεῖ, πἰδὲ 
[υἐδεῖ 4αὶ ἀρογεῖ: παπὶ ργορίες ἢος σοῃείϊίυπι εδὲ υἵ ἀραηξ. εἰ τὮ- 
τῖαϑ σιᾶτι οορίοδηῃι, πὶ δατηπι 4υδτα [Γἀγγύσιν, στη ππς Βοπῶπι 
εἰϊ: πδῖοῦ δπὶπι θὲ ροδϑδβοῖο Ῥγορίεγεοι.: φυοὰ ἀϊβεϊ ον εἰξ, αἱΐο 
αὐΐοπὶ πιοᾶὰο οσορίοϑιη 4Π8πὶ τμε, Ζυΐα 58 δῃρογαῖ: αποὰ δηΐπα 
Ἔδερε Βωρείατγ, δυρεγαὶ φυοὰ τᾶγο; ὑπὰς ἀϊείιην “ορίιπια αυϊάεια 
Δ4υ8." εἰ οτηπίπο αἰ (ἢ οἰ Πἴ5. χαδιη ἰδοἰ 8, φαΐα ταγίυϑ. ἰϊο δαίεσα 
γταοὰο ἔδοι δ 4πδπὶ αἰ(βςο!] 105: 86. δπΐπι μαθεῖ υἱ γοϊαπιαϑ. εἰ ςαπὶ 39 
4υοἀ δεῖ οοπιγαγίαπι, πιδῖα8 ϑϑὲ. εἰ ουἷαα ργίνδιο πιᾶῖογ. δξ νἱσῖυδ 
ΠΣ θη Υἱγίιδ, οἱ νη οδιῖδς ΠΖαδαι ποη Υἱεἱοϑιϊα8 πιδίῃβ εἴ: πᾶπι 
11 δυπὶ ἔπε8, δθο ποὴ ἄπει. εἰ φυογητῃ ορδγὰ ᾿οπϑϑιίοτα υεὶ 
ταγρίοτα διιπῖ, τηδίοια ἴρ88 δυπί. εἴ συογηπι Υἱτδ οἱ υἱγίαιε 8 τοδῖο- 
Γο5 δαηῖ, οἴϊδπι Ορθγὰ τπδίογα δαπῖ, ααοπίαπι αἱ απο δἔ ῥτίποὶρία, 
δἴϊαπι ευδπῖδ, οἱ οἱ δυεηίδ, εἰΐδπι οαμε86 δἱ μγίβοιρίδ. δὲ φαοστιπι 
ἐχδυρογδηιία πιαρὶϑ εἰἰξονάδ νοὶ ῃοπαδιΐοτ, οἱ Ἔχαι εῖῖο υἱάεγα τπὸ- 
εἶδ εἰϊρεπάυπι χυδιη οἀογαγὶ: εἰθοΐπι υἱδὼ5 σύδτι οἀοταῖυ. οἱ δἰαάίο- ὃ 
δίογθων 8ο ἀμ ]ΐοτι 6686 φπδπι ρεοιηίαϊτιιν βοπαβῖϊαδ δὲ; υᾶγο οἶδα 
εἴυ ἀἴὰαπι δο ἀδἰἰαπι 4ααπι ρεεππίαγαμι. δὲ σοηΐγα πιο ογοτα Ἔχέπρε- 
ταπιίίδα πηϑ]ΐογθϑ εἴ ποπδϑιίίογωπι πουθδιίίογθ. εἰ χυοττπι εὐρίἀπλ- 
165 Ἠοῃεϑίοτγει γεΐ πηδἰΐοσθδ: τραίογαβ δηΐπι, ἂρ ροι ἴοὺποδ ταδίογεμ 
δαηΐῖ, εἴ μοποείίογυπι ταὶ τροϊοσαπι οαρὶ ἀἰιαῖα8 πνεϊϊογεα, εἰ μοῦθ- 
εἰϊοτος ργορῖεγ ἰάεπι. δὲ φαδγαπι δοϊεπῆας ᾿οηοδιίογο νοὶ ργοδίο- 
Τεβ, οἰαπι γοδ βοπθρίίογοβ δὺπὶ εἴ ργοβίογο.: πὲ δῆλα δοι δ 86 
Βδρεῖ, ἰϊα οἰΐαπι ἰὰ χφυοὰ γογὰπι οϑῖ. ργδδοίρίϊ δηῖεπι, συοὰ δααπε 19 
δὲ, ππααύδοαιθ. δὲ ργοθίογοτα δὸ ποπδοϊϊογαμι δοίη δα ἐσ ργο- 
Ροτιομε δεδάδπι ἀς οὔσβα. εἰ σποά ἱπαϊοαγεπὶ γοὶ ἱπαϊςαγοοϊ γτα- 
ἀεπῖρε γεὶ οἵπποϑ γοΐ τηῦ]ὶ ψοἱ ρ]αγαβ υ6] οριίπεὶ Βοιῦπι να] πιλῖτλ, 
πδοεδ88 δϑῖ 810 86 ΠΑΡ γε, γεἰ δἰ πυρὶ ἰοί τοῦ υδὶ δὲ ἐσ ρυπιάεηιία ἰαὰΐ- 
ςαγαπί. δεῖ γόγὸ δος σοιβθης δἔδτω ἰῃ δἰ δ: δἔεηίμι 4018 εἰ φθ6}6 
εἴ φυκοηΐπηι δὶς 86 μαβδεδῖ οἱ δοϊδημί οἱ ργαάοηῖῖα αἰβγοιδυεγιὲ γα- 
τῦηι ἀδ Βοπίς ἀἰχίμθπδ: ὑᾶτὰ ἀεβηϊϊοπι δοῖ θόπασι ἐε6, φορά σηδθ 
δοςερετίηι το ργιἀδηϊίαπ, οἰ ζογθηὶ εἰηρ! ΠΠδἰΐπι. τρδη δείσασα ἰσίττις 
δὲ εἰΐατηι συδίαϑ 66δε, απο τηδρὶΣ ργαάερίί ἀϊοῖξ εἰ χαρὰ τοεϊλοτῖ- 29 
Ῥὰς ἱηεδὶ ναὶ δἰπιρ οἴξες νοὶ φυαίεμας σαεἰίογος σποϊ, πὶ [οτταἀο 
4αδπι τορυγ. οἵ φυοά εἰΐχετεοξ πηοϊϊοσ τοὶ οἰπιρ]εἰϊοεγ υεἰ χαδϊεπος 
το ο]ίοτ, αἱ ἱπϊατία δἴβοὶ τααρί8 4υδη ἱπίαγία δἴβοεγο: ἰὰ δῆῖστι ἰαρος 
εἰΐξοεγεξ, εἰ ἱπουπάϊαθ χάδι ταΐῃς ἱπουπάπιη: νοϊαρίδιεια οπία 
οπιοΐα δε]αμπηϊοτ, εἴ ργορῖίος ἴρβδπι, αξ ἱποπηδιίαῖα ρεγίαη ἀδβξατ, 
ἀρρεῖαιξ: ἀοβητππι δυΐθηι δὲ πἰδ θοπατα οἱ βηΐθ. ἱποιπάϊαθ γεγο 
Θεὲ ἴθπη τοΐπι το  ϑίαχη ἔπ ἀἰαἴϊαδ ἰπσβηάμπι. οἱ μοποβα {888 
πὐΐπος μοπθβξητη : πᾶπὶ μοποϑίατῃ δεῖ ἂὐὶ ἰσουπάατῃ δαὶ ρεῦ ες εἰ- 
ξεπάυπι. εἰ φυογαιπ ἱρεὶ ᾿ρδῖδ δαὶ διιϊοῖβ υγοϊαπὶ οδαβδα 6686 χτωδρίῖε, εα 
Ὠιδίογα δαπὶ δοῦδ, 4αΟΓΌτΩ Ὑ6ΓῸ τσοϊπίνιο νοϊαηξ, τηδίογα πιδὶδ. εἰ Ὁ 
ἀϊυϊταγπίοτα χηδια τηϊπαδ ἀϊαϊυτηρ, δὲ {γτωΐογα αῦδιν ταΐμηϑ ἅσπθα: 
δυρεΓαξ επίπι υ8885 ἐΠοτΌπι αυϊάειι ἱεροῦ, πότατα γθγο υοϊπηξαῖδ. 
Ὡδῖῃ ἀυδη 40 γοΐπηξ, δάδεὶ πιαρὶϑ ϑτε τοὶ ἄτιηδε. εἰ πἰ ἐπ οουίαγο- 
5 εἰ δἰ πα ρα 5 οαϑῖθυ8 οἴΐαπι αἰία οοβδοχυσοῖαν, ἐξ εἱ φιοὰ ἐοτγιτες 
δρίτας εἴ μοπεϑιῖιϑ, πιαρὶν Εἰ κεπάπτα δδὲ φυδὴρ ἀποΐ ἴειηροσγδηίεσ, 
εοἰΐαπι ἰογάϊα ἀο φααπι ἰδπιραγαπιΐα τπδρὶ εἰϊξοπάδ, εἰ ἰογίθιω εἼθ8 
4θδια ἰεπιρεγαηΐει. εἴ αυοά οἸππει οἰ ζποξ, 4π8πὶ ΄σαοὰ ποῦ οἷ;- 
ἢ68; εἰ φυοὰ ρίατεοι, συᾶπι φαοά ραιεοίοτεδε πῶτῦ Βομῃπι εγδὲ συοά χό 
οταπεδ δρρεϊυηϊ: φᾶτε δἰίδτα τπρδίῃδ, αποά τηδρίδ. εἰ φαοά οομῖτο- 
γοτοαηῖος ναὶ ἱπιμηϊοὶ γδὶ ἰυάϊοδηΐξοι, γεὶ ααοὰ ἰδιὶ ἰυάϊςδαξ: Πα 4 
επὶπὶ οοζ ρεγίπάο ἃς εἷ οἴῆπθα αἰβγτθδγθηῖ, δος υογὸ ρεγίβὰδ ἃς οὲ 
οἴθηῖδς δἰ δοϊοπίθδ. δὲ ἱπιθγάσπι οὔϊας οἴμμεε ραγίζοὶροϑ δαὶ, τοϑ- 
9 εδο: ἀδάδοῃδ οαΐπι οϑὲ πὸπ 686 ραγίϊοίρεπι, ἰηϊογάστα, οὐΐπϑ 
πεῆῖο δαΐ οαἷπα ραμοὶ, ΄αΐα ταγίαδ. εἴ ταρρὶς ἰαπάππάα, φαία Βοπε- 
δἰῖοτα. εἰ φυογαπι Ποπογεδ τηδίοτγεϑ, ἰϊϊάθτα: ἤδτι Ἀοποῦ ἐδηφοδαα 
ΡΓεϊαπι φπσάάαπι δεῖ. εἰ φαογπι ροδῶδε πιβίογες. εἰ 7πλε ἐπδξ 
οσοηΐεϑδὶ8, δὲ ἰ18, 4836 Δρραγεηὲὶ τβαβτδ, τηδίογα., εἰ 4φυδς ἀινίἀαπξατ 19 
ἴῃ ρατῖδι, ἴρϑα πιδίογα ἀρρωγοπῖ: ραγίαπι ερίτα ἐχβυρεγαπείδ ἀρρᾶ- 
τοὶ, πάε εἴ ροεῖδ εἷϊ ἰἰἶϊδαλ ρεγεηδοῖϑθε ΝἼο θαετο αἴ ὀχϑαγρετεῖ, εχ. 
'Ῥοπειῖειι “4υοὶ τοαὶα οοπουσταπί, φαδηῆο δαπὲ ορρίἀα οδρία : οοεἰ- 



ΑἈΤΙΒ ἈΗΕΤΟΚΊΙΟΘΟΑΕΊ., 

ἄσες ποταίπϑο, ἐδοεχπς ἱποοπάΐα τνΐϑοεπὶ. δοὲ δὶ δράποπηι παῖοϑ, 
πες πο ππρϊίογοβ ογπδῖε οἰποῖαϑ." δὲ δὶ σοτηροπδπίυν ἃς ἠδείγαδη- 
ἴων οἱ ἘρΙ Βάττος [αοίερθαξ, ἴὰπι ργορῖογ ἰάεπι ψαοα δνεπὶϊ ἀϊνῖ- 
δἱοπὶ (πᾶπι ςοπιροαίεο χδιρεγδητίατν ἀδπιοισῖγαϊ παι! 8π|} ἔπτη ποὰ 
Ρτίποίρίαπιε ἀρρᾶγεῖ τιδρπογυπι οἱ οδηϑὰ, αῃοπίάπι γάγοὸ αἰ [Ἀϊὰ 

30 οἵ τῶγι8 δϑὲ πιδίῃδ, οἰΐδιι οοσαϑίοῃδϑ εἱ δείδιδϑ εἰἴ ἰοςὶ οἱ [δι ρογὰ δὲ 
ἐδευ]δῖοα γε ἀυπὶ πιαρθα. δὲ δηΐη ϑΏργα (ἀσαΪ τἴοπι οἱ ϑιιρτα δεῖδ- 
ἴεια εἴ δῆρτα διιηι 68, δὲ οἱ δὶς υεἱ ἰδὲ υε] ἰὰαπο, Βαβθθὶξ πιδρηῖτα ἀ]- 
πεὶπ οἱ Ββοπεϑίογυτη εἴ Βοπογαιη οἴ ἰυδέοτημ οἱ ςοπιγαγίογαυη. ὑπᾶς 
εἰ δορί ξγδπιτιδ ἰπ οἰγπιρίοηΐοσεη: 

1ιῖ5. Βαπιοτῖ ἀστα ἱπιροδίϊα ταὶ χθὲς τοϊ βοτὰ 
εχ ἀγξοὸ ργεβϑῃ9 ρίβϑεὶνπ5 δὰ Τερεμπι. 

εἰ ΙρΒἰογαῖδθ δὲ ἰρϑυτα δποοπιῖο οττιανΐξ, ἀΐςεπϑ εχ φηΐθηδ δχιϊτε- 
30 τοηῖ ἤδες, οἷ παίϊναπι αυδπι ἀδοϊϊυπι: ἀἰ ΓΒ. ]Ἰὰ5 ἐπὶπις πηάς εἴ 

Ροεῖδ αἷϊ ἴϑαπι ταὶ ἰπιθὶ ἀοοῖοτ," εἰ εἷὰ 5 φιοί τααρτππὶ εϑὲ πναχίπιᾶ 
Ῥᾶγβθ, υὧἱ Ρετίοϊθ [περ τγεμι ογαϊοποπι ΒΑΡ 6π8, δὲ ἰανεπίῃ εχ εἰ- 
Ὑἱϊδῖε δ ]δῖα δἷτ, ροτίῃἀθ 6858 ἃς 8] Υεὺ 6χ δππὸ δπρἰδίυπι εἷξ. εἴ 
ἰπ ποοοϑρίἰδῖο πιαίογα Ἀ{|14., αὐ ἴῃ ϑεπδοίαϊς δὲ πιοσθῖ8. οἱ δα ἀαο- 
Βυ8 υοὰ ρτγορίι8 δορορεάϊξ δὰ πεῖν. εἰ φυοά ἱρεὶ φῃδιη ὙΠῸ: ϑῖπι- 
Ρ] οῖϊοτ. εἱ ἰά φαοά [ετὶ ροϊεϑὲ φιδτ χαρά ποη ροξεοῖ: {ΠΠπὰ επίπι 
εδὶ Ἰρεὶ Ῥοπυπι, μος γογὸ πεαπααυᾶπι. εἰ ΄πδε ϑῃπὶ ἰπ ἤπε τίϊδο: 

ὃ πεὲ οπΐπι τιϑρὶβ αιιαὶπ 4086 δ ἤποιι. εἰ 4υδ6 δυπὶ δὰ τετδῖοπι 
ἀπδῖι π8ὲ δά ορί᾽πίοπεπι. ἰδγτοΐπυδ δυΐοπι δἰὰ8 φαοά εδὶ δα ορῖ- 
Ἠϊοποτη, δϑῖ, δἷ ἰδ: ΠΠπγα8 6986ῖ, δαπν Ποπ οἰδοϊαγαπι. 4υδιόρτγοιη αξ 
4υΐο Βαπεβοεῖο αἴβοϊδτυτγ, φυδτι αἰ αἰβοίδι, νἱάθιαγ τοαρὶ5 εἰ ξεπάυπε 
δι8ε: ᾿ἰϊαὰ φηΐπι εἰϊαπὶ 81 ἰαῖεδὲ δἰΐρεῖ, αἰ δαΐοτη Βεπεβεῖο αἰβοίαϊ, 
οἱ ἰαϊοαὶ, ποῦ νἱἀδῖπτ 6586 αἰδοίογυϑ, οἵ φαβθοῦπαῃα 6886 τραρὶδ 
ὅπαπι νἱάογὶ νοϊαπε: δὰ νεγιϊδῖθπι επῖπὶ δυπὲ τπδρίβ. συδιιορτεπι εἰ 
᾿πδιϊτίατι αἰαπὶ γετὺ ραγυᾶπι 6856, αιήδ οἰ 4αὶθ νἹἀδαϊητ φυᾶπι πὶ δ]ὲ 
τπδρὶϑ- εἰ ρεπάητα δὲ: ἀ8 δαυϊ δῖ γεγο ποφυδῆπα, δὲ δὰ τπρ τὰ πἴϊ- 
Ἰΐπα, αἰ δὰ νίϊαπι εἴ βοπαπι νἱΐαπι οἱ υοϊυρίαϊεπι εἰ ἀάἀτηϊπἰδιγαῖ οη τα 

40 Βοπαϑβίοστπι. συδιοργεπι εἰ αἰν δε οἱ 88 η1189 τ65 πιαχίιπδε υἱάδθη- 
ἴπτ 6856: Οπιηϊὰ δπη μᾶδο 'ρθ8ε Βδρεηὶ. εἰ ποίπηϑ τηοἰ θϑίστ οἱ 
4πῃοά εδὲ οὐ νοϊμρίαϊε : ρίατα δηΐτο δαπὶ ὕπο; Πθλγε οϑὲ οἰϊᾶπι γὸ- 
Ἰαρῖαϑ Βοηυτ εἰ ἱπάο]θπῖϊα. εἴ ἐπ ἀθορα φαοά εἰάεπι δἀϊαποῖυτα 
ταδίαϑ ἰοῖυπι οἰβεοῖξ, εἴ φῃδε ποὸη ἰδεπὶ ργϑθβεπῆα 4πδπὶ 4πδε Ἶὰ- 
ἴεπ!: δα τεγιἑαΐεπι ἐπίτι δες ϑπηῖ; φηαταιοῦτετν ἀϊνίϊειτι ε586 ἀρρᾶ- 
ΤΡ πιδῖαβ Βοπαπι 4πᾶπὶ νἱάεγί, εἰ φῃοά δπιαπάατη εϑῖ, εἰ αἰ φαΐ» 
ΡῈ: φαϊάδτι βοίυσι, δἰΐφαιθαβ γογοὸ οὐπὶ αἰ ϊα, ἴϊδφπε ἤοἢ δεαπα} 18 
Ροεμᾶ ε8ξ, οἱ χυΐϑ αἰἴογο οσπ]ο οἱοπίδτα οαδοϑγογίς εἰ ἄαοϑ μαθθ- 
ἴεπι: φορὰ δηίπι ἀπιϑη ἄστη εϑῖ, δι ἰαἴωπι 6δὲ, δὸ εχ φυΐρθπϑ χηϊάεπι 

30 οροτΐεαι βάδπι δίξοεγγε ἴὰπι δαδάεπο ἴηπι ἀϊεθαδάεηάο, ἔδγτα ἀϊ- 
εἴυμα 681. 

: 8. Μαχίπιητι δαΐοπι εἴ ξρλεμιμνες οπιπίπτη δῖ, πὶ μοϑ9» 
τοῦδ ρεγϑαδάεγε δὲ Ἔργερίε ἀδἰ ἴθ θγαγε, γα ρα] ς 88 Ομ 8 95 ΌΠΙΘΓΘ 
«πὶ ππϊπεουϊαϑατι τάογοϑ δὲ ἱπϑεξαία δο πε ΐα ἀἰδεϊπρτετθ. ρεγϑηδήθ. 
ΌΥ δπἷπι δραά οπμη 89 60 ποὰ π]ς 688, Ὡ}}]6 τόγοὸ εὐξ φυο εἰτῖ τὦ- 
ἔδπι σοηδογγαῖ. ῥζδοΐογεδ ἀοπιϊπαίπε εδὲ ἀοπιϊηὶ ἐππηαϊο. δὸ ἀο- 
τηϊπαῖαθ οχ τεραϑ ΡΟ] οἷδ ἀἰδιποι δαὶ: φαοὶ δηΐπι τεῖ ΡΌΒ]οδε, 
τοῖ εἰἴατει ἀοιπϊπδῖα ϑυπὲ. αἰαὶ γ8 ρῃ θ]ολα φαπὶ χιρίζθοτ, ἀεπιο- 

30 ογβῦα, οἰ ραγοῖα, γι ϑοογαῖᾷ, πιοπατγομία χυᾶγε ἀοπιϊπαῖυν, εἰ 
ᾳαοᾶ ἱπάϊοοι, Βαγῶπι δγὶ! ραγιϊςοΐα δὶ τοΐητα μασασῃ. ἀετιοογδῖϊα 
δδὲ τεδ ρυβ]οα ἴῃ 4πὰ δοτῖεβ ἀἰβι τ απ πε τπδρἰδιταῖθθ, οἰ γαγομία ἵπ 
ἥπα αυΐ ναΐθπὶ σδηϑ 08, ατιϑοογαιία ἴῃ απ εχ ἀϊδοὶ ρ] μα. ἀϊϑοὶρ] - 
ΒΤ ὙΟ0Ο ἃ ἰερε οοπϑϊϊαϊδιη: πᾶπὶ 4αὶ ἰπ ἰεκίθυς ἱπδίετγαπε, ἰῃ 
διϊδιοογαιία ἀοπνπαηῖηγ. πεοθϑδα υθγὸ δδὲ ᾿Ὸϑ δρρᾶγοτε ορεπιον, 

43δόυπάς εἴ ποπιδὴ δοςερὶξ Βυϊπϑπιοάί. πιοπασοία οϑὲ δεοπηάυτα 5ο- 
τπδῦ, ἱπ 40 παῦδ οπιπίατη ἀοπιίπυα δϑῖ, δίᾳῃς εχ [2 4πῶε πιοπᾶγ- 
οδίδε ποπιηε οοπιϊπεπίαγ, 11 φαίάδτα φαδε ογάϊποπι φαεπάδαι ᾿α- 
Βεῖ τερθυτι οβὲ, δἱ ἱπάεβηίϊα ᾿γγδηπΐθ. τᾶπὶ βπ δῖε σαΐθεχαε τεῖ ρῃ- 
Ῥιΐοδς ποη οροτγῖοϊ ἰαῖεγε: δἰΐξῃπὶ δηΐπι δα φζαδε γείειπιπῖον δὰ βηθαν. 
δὲ ἀειποογαῖδα φυϊάοπι βηΐθ δϑὲ Πρ εγίδθ, οἱ ἱραγο ἶαϑ υογο ἀΐνίἶδο, 
δὶ ἀγιϑἱοογδίϊαο 4υδὲ ρεγίποηὶϊ δὰ ἀϊδοὶρὶϊπαπ εἴ ἰπϑεϊταῖα, ἐγτπαπιἀϊ 
δαΐοτα οὐϑίοαία. πιδηϊΓεϑῖπτη ἱρί τον εξ, φαὶ ρετίπουι δά ἤπδπι ςαΐῃι- 
416 πιογεϑ εἰ ἰπϑιαἴα εἴ ὨὉ]1ὰ, ἀρ πρηεπάδ 6886, εἰφαίάεπι οἰ ἰραπὶ 
δὰ δες τοίεγεηϊει. εἰ φυοπὶδπι πὺη δοΐυπι 65 Βὲ δὰ ηπδὲ ἀε- 

40 πιουδῖγαϊ ογαιίοης, δε διϊδοι χηογαΐα (πϑτη 60 χοαΐδ ουϊπεήδπι τποίήϊ 
Δρρᾶσεῖ 18 ΄αὶ ἀἰοὶξ, βάστα Βαβειηυδ, 1 εξ, δὶ βοπὰρ δρραγοδὶ γε] 

ἼΟΙ 

δταΐοτθ γε] ὨΪΓΌπιαπ6), ὁρογίεθίξ πιοτὸ τεὶ ρυΒ] σας οαΐπθηπε πο8 
ἴεπαγε: σπΐπθαια δηΐπι τηογεϑ τπᾶχίπιδ ἰάοπθοι δι [δεϊεπδπι πάθην 
πδοδθδδα 68 ἰη 4πδηπδ 6486, 866 ΥδΓο δεοίρίθπίυτ δχ ἰἰϑάθπι: πᾶτῃ 
ἸοΓεΒ ϑρρᾶγοπε δα 'ργωδβοϊδοϊίοπε, αἱ ργαβείδοϊϊο γείθγιιν δή ἥπετη, 
ἃς 4πδε φυϊάεπι οροτίεϊ ἀρρείεγα {1105 χηὶ διδάθηϊ ἰδδηυᾶπι [αϊαγα 
τε] ργϑαδοπία, εἴ ππᾶὰδ οροτγίοας ἀ6 {11} ἤάθπε βυιπογο, Ῥγβοϊεγεᾶ 
γεγο 46 γεγύπι ρυΒ]!σαγαϊη χπογῖρυϑ οἵ ἰηϑιίτυ 8. τὰπι φυϊδυ5, ἔσῃ 
φαοπιοάο δραπάκρθίπιιθ, χαδηΐαπι δγαὶ Ρτγϑεβθηιὶ τοππρογὶ ἀςοοτῃ- 
χτηράδίατι, ἀϊοίαπι 681: ἐχαυΐϊδὶ16 επὶπὶ ἀϊϑρηίαίυμι εϑὲ ἴα Ρο [οἷν 
ἂς Ἀ19. 

9. Ῥοεῖ δες δυῖειη ἀϊ᾿απια8 ἠδ υἱγίυϊε εἰ τἱ το εἰ Βοπεοῖο εἰ 
Ἰαγρὶ: τεϑ δπὶπι μυϊαδπιοάΐ ργοροδίίαα δυπὶ οἱ φυΐ ἰδιιάδὲ εἰ χαὶ νἱ- 
ἰπρεγαῖ. οοῃιϊηροῖ γογοὸ δηθὰ], ἀσπὶ ἀδ ᾿ς ἀϊξαπια8, αἱ οἴΐδπι {14 
Δρεγίαπιῦϑ Ἔχ αυΐθυ8 ςαἰηϑάδιπ τη οὶ αὶ σι πυδ δἰιπτγ 5θοῦπἤπτῃ τηο- 
τοϑ, 4π86 δγδὶ δεαουπάα βάεβ: εχ ἰΐἰβάθιπι δηΐνῃ οἵ ποϑ δὲ δαπι 845 
ἀΐϊρπαπι ροϊετγίπιπϑ οἴβοθγε ργορῖεγ υἱγιαΐθιη. αποπίαπι σατο δοῃ- 
ἀπρὶξ εἴ ἴοςοδε εἰ ϑογῖο ἰδιιάδτα δα δρεπυπιεγο, ποῦ βοΐ υπι μοπιΐπθηι 
δὶ ἀδηπι δεὰ εἴϊᾶπι ἱπαηίηδῖδ εἰ δϊογαιπ πὶ πιδ]ίαπι φιο δῖ, δον 
ἄεπι πιοᾶο δἰἴζαπι ἐς Πἰ8 διιπιδπ δα θη ργοροδιίοηθ5. ἰἴαφας 400- 
ἀαπιπιοάο Ἔχει] ργαῖία ἀϊσᾶπνα8 ἤδη ἀδ ᾿ΐ9. ὃς Βοπεϑίυπι 4αΐ- 
ἄειη εἰ, 4ποά οὐπὶ μετ 86 οἰΐρεπάπη οἷϊ, Ἰαηἀδθ1]ε εοἴ, νοὶ φαοᾷ 
οὔπι Βοπυπι 918, ἱποπηάαπι εδῖ, φαΐα Βοπαπι. φαυοάοὶ πος εδ Βοῃδ- 
διθτη, Πας6886 δϑὲ πἴ υἱγίυ8 μοπαϑῖα δῖ. Βόπα δπίηι οὔπὶ δἱϊ, ἰαπήδ- 
ΒΠῚΡ εδὲ, νἱγίαβ γθτοὸ δδὲ [βου ]ταθ, υἱ τἱἀθίατ, 4πδε ραγαῖ βοπαὰ εἰ 
4πλε οοπδετναῖ, εἴ ἔδου]ϊας φηδε Βεπεῆείδ [ἀεὶ πϑα]τὰ οἱ ππᾶρτὰ εἰ 
οπππΐα ἰὼ οπιπῖθηϑ. ραγίοϑ δυιῖδια υἱγίατσ δαπὶ ἰπϑι 8, ἐουτυάο, 
τετρεγαπία, πιαρηϊ οοηια, τηδρηδηϊτηϊ τα 8. ΠΡ γα ἰἴὰ5, πιαπϑαρῖαάο, 
Ρτγυάεπιία, δαρίδοῖδ. πδοδδϑε ὙΘΓῸ 6ϑὲ Ἱπαχί πιὰ 6586 υἱγίαϊοδ, 4826 
Αἰ ϊϊ5. αι εϑίπιδα βαπῖ, δ᾽ φαίάεπι εδὲ σἰγῖι8 [ας 19 4πᾶε Βεπεβοῖα ἔα- 
«εἶξ. ἰοεῖγοο: ἰπϑῖοα οἱ ἰογῖεϑ τηαχίπια μοπογδηῖ: δες δηΐπὶ ἴῃ Β6ἷο, 
1116 νδγο εὔλδπι ἱπ ρᾶσε π1}}15 δϑὲ ἱρβῖ8. δἱ ᾿ἰβδγαὶθβ: πδπὶ εἰϊαπάππξε 
εἰ ποη ἐεγίαπι ἀδ ρεσπαὶΐς, 4888 πιαχίπια δρρεϊυπε αἰϊϊ. ποιὰ 681 
υἱγῖπδ, ρὲ 4υδπὶ 4086 δαηξ δθα δἰπρι] Βαθθηι, δὲ πὸ ἸὩΡεῖ Ιεχ, ἴῃ- 
ἐαφικϊα μὲν απᾶπι δἰίθηα, ποη αἰ ρτδεοῖρι ἰαχ. ἰογιϊτυὰο, ρ6 φαατπν 
δοίογος βηπΐ Βοπεϑίογομη ορεγαια ἰπ ρετγίςα δ, εἴ αἱ ἰεχ ρτδοοίρέϊν 
δἰᾳας δάἀπιϊπιϑεγὶ Ἰερὶθ: {ἰπι} 188 οοπίγαγίυπι. ἰδιηραγαπῆα εδὲ υἱἷγο 
ἴα8, ΡῈΓ Ζύδτα δὴ νυοϊυρίαϊες σοτροτίϑ δὶς δὲ βάθεηξ αἵἴεχ ρταθοὶρίετ 
ἰπτεπιρεγαπιίδ οοπίγαγίασα. [ἰβεγα! ας, φυδε 'π ρδοιπὶϊ8 ρεποίκεῖς, 
ΠῚ εταϊ 89 οοηιγαγίατα, πηϑρηδηϊπηϊτδ5 υἱγίαθ τηϑρτότηπι οἰεοιτα 
Ἀεπεβοίογατη, ρῃϑι Πα πἰ πιΐίαϑ οοπίγαγίατν. ππρρηϊβοοπιῖδ υἱγίαθ ἱπ 
δαιηριϊθυ8 πιδρπ τυ ἀϊπῖ8 εἰεοιγίχ, ραγυϊ βοθητία σοπειαγίατα. ριπι- 
ἀεμῖία εδῖ νἱγίυ5 ταϊϊοηῖϑ, ρῈγ 4πδπὶ β6π8 σοπϑη]ίαγε ροϑϑαπὶ ἄδ Βο» 
πὸ εἰ πιαὶϊ9, σᾶς ἀϊοία δππηὶ ρεγιίπογε δά ἔοἰοἰξαῖθπι. ας ἂς υἱγίαϊα 
φυίάεπι εἰ νἱο π᾿ ππίνεγβαπι οἵ 46 ραγιϊςη] ἀἰεΐαπι εϑῖ, φαοά ρτδϑ- 
δε ταπιροτὶ 8818 δε, ἀς αἰζ8 γεγο ποὰ δὶ ἀἰΓἢςἱ]ε νυἱάδγε: ἀρρα-: 
τεῖ εηἰπι πεζαδθ6 6486 πὶ δἰ δὰ αι186 εἴξείπηϊ υἱγίσξοπι οἷἶπὶ Βοηθεῖα 
(τε[εγυπεπτ επίπι δὰ υἱγίαι στ), εἴ αυδὲ ἃ υἱγίαϊε εἴβοίαπεηγ. εἶπϑι 
ταοάϊ δαῖεπι δυηὲ δἱρπᾶ υἰγίαιϊ8 εἴ ορετα. εἰ αᾳποπίδηι δἶφπα οἱ ἰδ] 
4πδε φαπὶ Βοπὶ ορετα γεὶ ρεγραϑϑίοπεβ Βοπδϑία ϑ8ηῖ, ἤδοθδ86 δϑὶ υξ 
εὔἶδαι χυδεσπηααδ δηηὶ ζογιϊταἀἰηἷο ορεγα, δἶρπα ἰοττίιυ ἀϊηΐθ, γε] ἔοτο 
πον ξεοῖα, Βοπεϑῖα οἰπί, εἰ ἰαϑῖα οἴ ἰπϑῖε 8ὲ μβαβαπιῖὶα ορεγβα. ρδτ- 
Ῥεεβίοπθθ γεγο τηϊηίπιε: ἱπ δοΐα δυὶπι μᾶς ἱπῖοῦ υἱγίυῖεθ πὸ πὶ θΟ ΡῈ 
ηυοΐ ἰπδῖο 86 Βαρεὶ μοηδϑίαμπι δϑῖ, Ὑδιτιτι οππὶ σαἷδ ἀδιηηπδίατ, ἴπτ- 
ἴπ8 εϑὲ εἰ Ἰὰ βαὶ ἰαϑῖε 4ὔδιῃ δἰ ἱπίασι6. οἱ ἀθ εἶτα υἰγίω εἶδα. εἰπιΐω 
ἦϊοτ. δὲ ἰη φυϊθὺϑ ργβειπίω ϑαπὶ Βοπου, μοπεϑῖα δππῖ, εἰ ἰπ φυΐθαθ 
ΒΟΒΟΥ πιδρὶθ 4υδπν ρεοπηΐδα. εἴ ἀυδεοῦπ4θδ ποη 8πὶ ὁδυ88 δεὶϊ δ 
4υΐδ εχ [18 φπδε εἰξθηάδ δυηῖ. οἷ δίῃ ρ] οὐϊατ Βοηδ, εἰ χυδεουη4ῃθ 
[το Ραϊγία χρη πεν απ περιίρεπα ϑθμπι ἱρεῖθϑ. δὲ ὩδιΌγδ! ἰἴ6ν 
ὁπα. εἰ 4υ!ς πο ἱρϑὶ θοπὰ 

Ἑὔη4οε ταογίθο οοπιϊηρίς πὶ δάδὶπι ταδρὶς ἀθδπι τἰνθπῖὶ:; [ἃ δβῖτ 
φηοά ευἱ οαῦδα δε ςοπεπεπι πυρὶ 4πδε ϑηηὶ νἱνυδηῖὶ. δὲ φηδεςῦῃ- 
48: Ὀρεγὰ αἰίογαπι ϑῃπὶ Ἵβῦϑᾶ: τηῖπαϑ επί δυΐ. εἴ χαδεοπηφῃς Βο- 
Ὧ86 δοίίοποι ϑυηΐ εἰβὰ δἰϊοϑ, δε ποὴ Ἔγρᾷ 86. εἰ Ἔσῴᾶ δοϑ αυὶ Βεῦδ- 
[εςεττιεῖ, φαΐ ἰὰ Ἰπεῖυπι δεῖ. εἰ Βοπεβεῖα, αυΐδ ποπ δυηΐ ὄγρα ἰρϑῦαι. 
οἵ οοηϊγαγια ἰδ 'ῃ χαϊθας νογεουπάεηϊαγ : ἤδη νοσδουπαδηίοσ τἰρε 
ἴαγρία εἰ ἀἰσῦπε δὲ ἐδείαπε εἰ ἀϊοξητί δαπε εἴ ἰοϊατί, οἱ οἴαπι Θάρρῖο 
οδοἰϊπίε, οὔπὶ ἀϊοεγεῖ ΑἸοδθὺ “γοΐο αἰϊψφαϊά Ἰοφαὶ, ἐεἀ πιὸ ἘΓδΟΙμας 
Ρυάοτ": “οἱ γεπίϑϑθϑ ἴῃ Βοπδγαση σογασι (δαί δγίπηι δαὶ μουεϑίαστμι, 
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πβδῆτο ἀΐοατα Ἰιοξολ ἐφηϊδοεεῖ τραΐσσι, ρυάον ποαιδαύδαι οοσθρατοὶ 
φεαϊου, σὰ Ἰοφυετοτγία ἀδ τε ἰπϑία." οὲ 46 φυῖϊρὺν δηξαπίωτ, οὔτα τοΐ- 
βίπρο πβαϊαδηΐ, φυΐδ ἰπ Βουΐβ 4080 δὰ βέοτίανε γείογαβίασ Βος τδοάο 
εἴβοίπημας. οἱ 4ιἱ πδίωγα κῃπὶ πηδίογοθ, δογηα υἱγίαϊε: Βοβεοδιίίογϑο 
οἱ ορεῖᾷ, αἱ νἱτί αθδηι πιυ ϊεγί6. οἱ 4θφ6 νοἱπριαείδο δἰ τρδρὶο 
4πδα ἱροῖε; φυλπιοῦγοσα ἰμδίαπε εἰ ἰυδι6 Βοπϑϑῖα εξ. οἱ ἰβίπιϊςοϑ 

40 αἰοίοοὶ τοδξὶε, εἴ ποὺ τεςοποϊ ἰατί ̓ πδὴν μὲσ ρδεὶ γαίογεϊ ἰαϑίοπι εεῖ, 
ἰαρίοτ διηίεηιν δοῖ ἤοηεϑίμην; δὰ ἐογιτρἀίο δ υθγὸ ρεγιβεῖ που οδ- 
ἄετα. οἱ τἱοϊοτία οὲ ἤόποῖ ἰηῖο πομθδῖα: βδπι αἰΐξεπάδ δυινὶ εἰϊδβ)εὶ 
ὩΌΪ τα ἔγποίαπι ἔογυπὶ, εἰ Ἔχςο! ! οπτίαπι υἱγοιϊς ἀδοϊαγϑαῖ. δὲ τῶϑ- 
ῬΘΟΓΑΡΙ 6, εἰ 4αλε τπϑβουΐδ ἀἰκπίογα φπδι, Βοπρρίίογα δυβέ. εἱ 
4πλε ποῦ υἱτεπίοιω δεφυυίωγ, οἱ αυδὲ Βοπογ οοπϑοοηαίίαγ. εἴ 4889 

εἰ φχραϊϊπηὶ δὲ φυδ6 4011 δάδυπι, Βοβεεοσα δε: ναϊὰθ δυΐμη τβεπθο- 
ταὶ ϊα φαοϊ. οἱ ρορδεϑεΐομει πο ἔγυξίίεγαο, φυὶδ ᾿ἰρογαϊίογει, δὲ 
ἄπδο εἰπρο!ογαπι ὁπη} ργορτίβ, μοπεϑῖδ “ποῖ. δὲ φυλεοβυθε εἶξμα 
ϑυπὶ δοτθμι 4026 δρυὰ ΄υοόφυε ἰδυἀδηίοτ, υἱ 1 ,αοοάδειποπε ὁοσϑϑιο 

80 αἷεγο μοπϑρίαμπι εἴ: πδαὶ ἰϊδογιαιὶϑ δδὲ δἰ ξβοπι: βοῃ επὶπι δαὶ εἰ 
4πΐ οοτβδπ αἰἱὶ (δος αἰϊυπι ορὶγε πβαπηφ δασνῖ!ε. εἰ πυϊίατα ὀχογ- 
φδγϑ ορδγοϑδῖα δίοιο, 4υΐδ ρογϊϊποὶ βὰ ᾿ἰρεγίαϊοτα πεφιδαύδῃ δὲ 
δἰϊετίαο ἀρ ἐτίωπα υἱτεγθ. ΦΏΠΙΟΓα ὙΈγῸ ορογίοϊ εἰἴξδσα δα 4υδε υἱ- 
εἶπα «τὶ ἰΐ 408 δάφιπι, 4υδεὶ εἐϑάεινι οἶπὶ οἱ δά ἰδιάετ εἰ δὰ νἱ- 
{ὰρεγαϊίζοηοπι, οἱ οδπΐυ εἴ δυϊσηοϑηπ ἰνῶν εἴ ἱποἰἀϊοθοτο, δἷο- 
Ἰϊάστω εἰ Βουμτα αἱ ἰπἀο]δηΐεπι ἰδαεπι, εἰ υὑπυιφυοάσας οχ ορδεο- 
εοπῦδιυ δειρογ βεουπάσαι ἰά ηυοὰ οριίπνυτπι εοὶ, πὶ ἱγαοῦ ἄτα 

8 εἱ (ατϊοδ πα οἰταρίοοπ), δὲ οοπισπιδοοι τηδρηϊβουπι εἰ ῥταπάετω. οἱ 
ἱ φυπὶ ἰῃ χα ρογαιοηῖμαδ ρετ πὰ ἃς ἰπ νἱγία να ϑοϑεπῖ, οἱ δα- 

δεδῖο ἰοτίοια εἰ ργοβίβφυτα ἤρρινώ: ὅδηι οἱ ἰὰ νἱάεβί ταν τϑοὶεῖ», 
εἰ ἐπι! ραγαϊοβίοπιὶ υἷπι βαρεθὶξ οχ οδῦθα. εἱ εαἰπὲ, ὩΡὶ βὸν εὐ 
βεςοβϑε, δὰ ρεγίουϊα ρβαγαίιι εδὲ, τβῶϊ!ο ταδξὶϑ υἱάθριϊαγ, πρὶ μον} - 
φἴχτα οἷξ; δἵ εἰ ραγαῖθε δὲ δά ἰαγρίεηάηπι 4υἰδιμ!ρεὶ, εἴδτα ἐπῖςῦ 
διιϊοἷδ: χα ο επί φηΐπι εδὲ νἱτίπεῖα οτοίθοι θοβείδοογθ. Ἵοβεὶἀθ. 
ταγο δέδια ορογίοῖ δρῃὴ φαοὰ ἰδπὸ εἰϊ: φυετπδάπηο υπι δπῖτο δ οογα- 
166 ἀϊςοναῖ, ποῦ εἴ ἀβοϊϊα Αἰμοιίοπεες δραὰ ΑἸ βοπίδυϑε ἰαμάδγο. 

10 φαοὰ δὐΐεῖα ἀρτπιὰ φιοραπα ἐπ Βοποτε δὶ, ἀϊοοπάσπι οεῖ χυδεὶ δά- 
δἷϊ, οἱ ἀραιὰ δογίῆδι δὶ [δοοῦδὲ δαὶ δι οϑορ μα. δὲ οταπῖπο φοο 
ἴπ Βομβοζε δεῖ, γεἀποοπάυτα οἱ δὰ δοηφθοίοτη, δἱααίάοπι υνἱάειον 6966 
τἱοίδβατα. δὲ φυδοοδδβᾷθα ῥσουῖ οοηγνοηϊξ, αἰ οἱ ἀἰρπδ κεροὶξ τηδιοτὶ- 
Μμαε εἰ τερὺϑ δηῖδ ροϑίΐδ: δὰ [δ] !οἰταίεπι εἰπε ρογεπει δὲ Βοβδείητα 
οἱἱ δάδακογε βοπογετβ. δαὶϊ εἰ ργδαϊεταμδιι οομγϑωϊξ, ἰβ ταοϊϊμ οἱ 
βιοπεοίϊαν, οἱ αἱ ργοόροτγα ἰοσίυμδ παἴδηϑ τδοἀεσαϊο οἷα, δάνεγοα δυῖομε 
παδρπαηδηθαι, δαΐ ΟΌΤΩ ΒΡΔΊΟΥ δυδεογιῖ, πιεἰίοσ οἱἱ οἱ μ᾽ δο}βιϊον. δὲ- 

6 Βοϊπειιοάϊ οδὲ "]υὰ ΙρΒἰεγαῖε, εχ συίροθ ἰπ 4πδε. εἰ ᾿Ππὰ 
ἱγπερίομβίοας “ρτίαμ φυΐάεπν τυ οΡον ἴπ βοταετῖο ἔεγερδτα ἀυτγαι" 

40 οἱ οσἴοτα. εἰ ΠΠἰυά διπιοκίάας “φυδεαθο ρατεβίεπι ἤαβοῖὲ γοβοτο ἴτο- 
᾿τοουθ υἱγυπιαις." εἰ ποπίεπι ὁχ δεϊξομι 8 τακηδὲ ἰδῦς, οἱ ργο- 
Ῥεΐυτα ρῥτοδὶ εδὲ φιοᾷ βὲ εχ ργβεοϊεοϊίοης, οοπδπάππι εξ οσἴθηάετα 
δεῖοτοπι 9,46 εχ Ργαδεϊεοϊϊομα. αίφι ὑἱϊὶς δεῖ, οἱ ὅδρο δρρδιϑδὲ 
Φβίειε. υδπόδγοτω εἴ 086 οοπέκεγοπι οδεα (οτιτζοσος, απ δεὶ ὁα 
Ῥτδοοϊοϊίοπε δυπβεινα δθηϊ: δαὶ οἱ σρυΐϊξα εἴ εἰπε] ργοίϑγαυϊως, 
εἰξπῦξα υἱγίηϊϊς εθ96 υἱάερίτας δὲ ργδεεϊδοϊοπίβ. εδὶ δυΐεπε ἰδ οὐδ" 
ἴο φυδλε ἱμάϊοδὲ τοδκηϊιἀΐπετα υἱγιαῖῖ: ορογὶδὶ οσκὸ δοιίίοπες ἀθ- 
τοοποίγατε εδε ἴδἶεϑ. ἐποοιρίπτι Ὑ6ΤῸ Ορογπτ εξ. δὲ απδὲ οἰγοῦπὶ 

30 δσυἱ, δὰ βάδην γείεγομίυτ, εἰ βοβιδ εἰ εἀποδῖο: υεγιοίτϊὶ ας δαῖτ 
οὐὲ ὁχ Βοβί βοποϑ ε286 εἰ εἷς εὐποδίητα ἰδίεμᾳ 6686. ἰΐδαπο εἰϊαπι 
Φησφταὶο οοἰερτοδηα δὸρ αυὶ δρογαμῖ. ορέγα δωΐθϑηι δἶβτια ἢ δΡίτ 
φυλὶ, φαοπίδιι ἰδ ἀδγεπιις δἰΐατι 4υΐ ποη εβίβϑοῖ, οἱ ογεάεγειπυα 886 
καῖε. θδει γεγο οἴξοςο εἰ [εἰΐοι εἴοςιῖο ἱπῖετ δὲ φυϊάειι εδάειῃ 
δῖ: κὲ οὔτε ᾿ἷδ ποη οδάσι, νυϑύττα πεταδἀπνοάυν [εἰ οἰίαϑ υἱγῖη- 
ἴεν, εἰς ἔαο]λοὶα οἴΐοοιϊϊο οοπιίηοι ἤδεο. βαθεῖ δοΐετα οϑπιπσιθβετα 
ἔοταδαμι ἰδυ οἱ οομεϊϊϊα: 4886 δαΐπι οοπθυϊεβάο ργβεοίρεγεθ, δὰ 

436ϑιτδηθροοίία ἀϊοϊϊομα οπεοταῖα βαπὶ. φαουίδια ἰφίξαγ ἱεπότοαν σπ80 
οροτῖοι δρεγο οἱ χυλίοτη εθ86, ἀδρϑῖοῃ δὰ ἰλβάπδοο ργβεζορῖα ριο- 
ἐειοοῖοι ἀϊοοδο ἵγαπορόπεγο δὲ οουνεγῖογο, αἰ Β0 ὁρογίεγε υδ] ὰθ 
εἰονίετὶ 1 4.86 δ ἰογῖομδ ργοβεϊδουπτοτ, 60 ἰΐδ συβε ργορσία “βηΐ. 
ὃς ἰϊα φευίϊάετα ἀἰοῖτια ρταδοοριὶ νἱἷτη μδρεῖ: εἷς υθτο βοΐ» “ναὶ 
᾿ἀπλγρας πον ἴδ 48Δ6 δ ἰογίππδ ἀβπίωσ, ργεά ργορυῖδ." ἀύδγο οὔ π 

γί, υἱάε φηϊὰ Βεδοείρογο; εἴ οὔ Ῥτδοείρετο, νἱάο φεϊὰ 
ἀϊοιο νϑγὸ γιὲ ὁρροϑία ακ ποοθρεϊαϊα, ςΌτο Βηῦσε 4π}- 

ΑΆΛΤΙΒ ἈΗΕΤΟΆΙΟΛΕ Ί. 

ἄοτα ῥτομίβϑηδ, Αἰίεσααι γᾶτὸ δὴ τοδί οδο ἰγοβεροβεῖαν. πε. 10 
ἄσκα εδὶ δυϊετι διήδηι εογῦτα 4πδεὲ γδίοὲ δὰ δεηρ βοδοάσσα τραϊια, 
ἱ οἱ δοΪαε γεῖ μεγίστου γοἱ ςυπὶ ρβαςεὶρ υοἱ δἷς πιδχίδυς ἰδεῖς : οτοιία 
ουὐμα ἣδος Ἠοπεοῖδ ϑυβέ. εἱ 48οά εχ ἱειιροτίμαε εἰ οοςδεϊοπίρανς 
ἐδ δηΐτω δαὶ ργδοίεγ ἰά σαοὰ ξοηνυεηΐ. εἴ εἱ ὁδδρε ἰάοπι γοοῖς ορὶῖ: 
Ἰαλβοῃ πὶ Θπῖτι εἰ ΠῚ ἃ ἰογίοπδ δεᾷ ργοργίωπι εχί δι ποδοίογ. εἰ εὲ, 
4πδε φιλᾷοπὶ εἰ Βοπογαβῖ, ργορίεγ Βυῆς ἱβυδηῖδ δῃπὶ οἱ ΡῬδγαῖδ, πὶ 
ἐπ φπετω μεθα δηςοτοίνιῃ [δείσπι εοὶ, απμοὰ οοπιείι ΗΠ ρροίοοδος 
εἰ Πετιβοάϊο εἰ Ατωιομίοπὶ δἰδίαδα ἱπ ἔοτγο ἔμεγοιὶ ςοἰϊοοδῖδο. 4. 
πολ ἰοῦ νερὸ δἴϊδιν ἴθ οοπίγαγιίδ. εἰ δὶ πὸμ Βαθεα εχ ἷρθο ςορίδιβ, 
οὔτ αἰ ςοραγα, ὡξ ἰφόςταῖοο ἔλοϊεραϊ, φηΐδ εοπλποϊμαϊπειη ποῦ 29 
Βαρεγεῖ ἀϊςιοπίδ ἱπἀϊοίαἰι6. οφρφεῖοι υϑότο Ἵνα ἐΠ]υδίγ θυ» οοπίεστες 
Δι ἰδοδπαϊΐ οπίνα ἰὰ νἱαι βαδοῖ, εἰ βοπδοῖωμ δεῖ, εἱ Βοϑὶδ πα εἰοῦ 
οἷϊ. δὸ οδὰϊ μειγο δι ρ] βειιῖο ἴω ἰδυἀθε: ἐπ ἀχςς!!εηιϊδ εὐἷπο ςομδὲ- 
“ὔϊ, οἱ ἐχς εἰ] δ! οοὲ Βομεοίογοτα. ΦαδυΟ γοτα οἱ πο οὐπὶ ἰ]αφετὸ- 
Ῥω, δὲ ομδν δ᾽ ΐό ορογίϑξ ςοξαρασδγο, εἰφυϊάδοι ἐχοο!]επῦα νἱδοίας 
ἡπάϊοαγο υἱγίαιεια. οταπίῃο δηΐϊθαι δΣ "9 ἔουτωηῖ 4υδὲ σοιβιεβῃεθ 
ἐππὶ οτϑαΐμας ογδιοπῖρεε, ἡ θβδαθο φοϊάονω δριϊον εοὶ δὰ ἀοπδοι- 
εἰγαῖίτδιε: δοίΐοπεθ θπΐτα οοπίειδδο δυπομβὲ, οἱ γεϊ χυῦπα οἷς ὦ 
τάὐϊπεου δάϊυυρεγο εἰ ρας γεβάΐπετα. ὀχ ει ρὶα υοτοὸ δὰ ἀεϊ θεαῖν "9 
Υδε; δῖα ἐχ δηὶδ ξεϑῖ8 {πἰγα σοπἰϊοϊεδίεν ἰαἀδοδπιπρ. δὲ δ  γτθ- 
ποδῖδ δὰ Ἰυάἀϊοίαἰεδ: ςαυεανα επῖπι οἱ ἀετηοβείγαιοθεμ γεοὶρὶς ἔδειξας 
τααχῖδες, φυΐα ΟρϑεΒΓΌτα εἷξ. ἂς βηάο αυϊάετα ἰδυὰθε εἰ τηπρεγαῖο- 
8ε8 ἀποδηϊυγ ἔμ οὔβηθδ, δὲ ἰθ αυδὲ οροτῖοαυϊ ἰηϊσεπὰο ἴων 
εἰ υἱϊορεγαγε, δἱ εχ 4υΐραε δπεουιὶδ εοπδοίδηπξηγ αἱ ργοῦγα, βδες 
φιπι: σορηὶξὶα δηΐπν 28, 4πδο σαβὲ Ἀἷἱ9 οοπέγαγὶδ ρδέεμὲ: υἱϊουρεγαῦῶο 
επίι εχ οοπίγωσιϊε δὶ. 

10. δ δοοιφηιίοβϑ δπέει εἰ ἀεξίοβοίοιβ, ἐσ ηιροὶ εἰ φαλίώνεο 
ὁροτσίθδαὲ οοδβοογο δυ]] οξίδηιοβ, ςοβδείασμο εὐἰ ἀΐεετα. ἴδικ ϑιδϑῶ- 
ταδπάκ μβηὶ (γἶδ, στα φυδετιπν οἱ συοῖ ΓατΌπι ἐδῦ69 ἱπίητίδ δῇ βοδα! ; 
ΔἸίογαμι, 4ποταούο ἱρεὶ δίξεςι:; τεγῆμπο φαδῖδε εἰ φβοπιοῦο δ μδ- 
Βεπῖδ. οὔτ ἀεβεηϊνογϊπιης ἱψίϊτγ αυϊὰ δι ἱπίατία αἴποεγε, Ἵεῖοτα 
Γαδ ΏΓ. οἱϊ Ἔγρὸ ἱπίατίδ δίβοεγε, βοζογ δροηΐ οοβίγ ἰεξεαι. 

Ἔχ ὑεῦὸ εϑὲ πὲ ρῥγορτίδ, αἰϊογα οϑζαπηαμίβ. τόσο ργορτίδαι, δεςπεν 
ἄπο φύδπι δοτέρίαμι οἰνιϊεεγ ἀροδῖ, οοτθσαῦβοιαι, σαδεεσφης 50 
δοτὶρὶα δρϑὰ οπαπεθ σοπείαγο υἱάδηϊαγ. Ἔἐρομῖο δοίθαι ἰβείση!, 4τ|29- 19 
ΦΏ8686 δοίενῖεθ εἴ πο οοδεῖϊ. ας φαδβεοῦησ!ο φαίώεπ σροπὲε, 5οα 
ομδηῖα ρυβοοὶροηῖοι, φυδδουηχοε γὰτὸ ρυδθοϊ επίες, ϑροκῖε εἴ δεϊεπ- 
868 οπιβία: Βο8ὸ εἰμ σῃϑὰ ῥγαεεϊϊσις ἱκξωογαῖ., ἐδδὰ δαῖοσβ οἱζ 
Ῥγαδοϊίζοοι ποοοῖς οἵ πεδῖδ ςοπιπιϊἴοτο οοπῖγα ἰεξετι, νἱάτααι εοὶ 
δί4ι6 ἰπςοππευιϊα. οἱ φαὶ δηΐπι ἱπιργομαῖο ἰδδοτγομῖ, δαὶ 'πὸ δαὶ 
Ρἰοηθα;, ἴῃ δο ἴῃ 48 ἱτωργοδί ἐπηΐ εἴϊδια ἰπϊατίουἑ σαβὲ, οἱ 117 κ.6. 
ΓαἸ6 ἰπ ρεςπηξία, ἰπιετηρεγαπθ ἱπ οογροτὶν γοϊαρίδι θην, χθο  ϊὲὸ ἴὰ 
ἀοιὶ ἀϊα, ἰγοϊ 06 ̓5 ροτίοπὶὶς (606 δαΐνα χαὶ οἰπεοὶ Ροτὶεἰϊδοῖας ἀε- 
δοεγαδὲ ὑγορῖεν πιεΐσπι), διβυϊδοθος ργορίογ βοθοτειε, ἱγαεαβόα 19 
ῬτΟΡΊεΓ ἰγατα, εὐπάϊοους υἱεϊογδε ργορίος υἱοϊοτίδια, διτον ργορίος 
οἰ ίοπετω, ἱπιρτὰ ὅθμα, φαΐ ἀεοίρίτοτ 1 ἑοῖο εἰ Βοβο; δἰπεε] δος νυ 6:Ὸ 
οἰΐεπι ἐχ δ]}}6 βωβοσιυίαος ἰδ υβδαυδαῦο οΧχ φηδέθοϊί5 σόα. υέσαῖε 
Ἰμμὸς πεληϊἰδρίδ ϑυηΐ εἰ ἐγοξβὲ ρασιίαι ὁχ ἴδ 4086 ἀξ γἱγιυϊέδιαο ἀϊεῖα 
Φοιὶ, ρατγέτα οχ ἰδ 4080 ὧδ αἰϊεςρυς σχρ!!οδΡαπίογ. τοεῖδὶ ἀΐσοεα 
ουἷτπο ταὶ οδῃδδ οἱ ἀποιιοὰο 96 Ἀδρεηῖε ᾿εϊωσῖα δἰβείδης, δἱ 4 βοδβ. 
δος ῥσίποιη ηυλάοτο σχρ ςετοιε ἀπδεδᾶπι ὀχρείδιϑο εἴ {8116 [αρὶο. 
ταῦθ, στα ὀφπδῖπαγ ἱδίατὶδ δίμοετγο. τηδηϊθεϊοπα οηΐπε εὐὲ δες ποδῖοε, "9 
φουϊάετα, ηποῖ οἱ 4π2]:5 σχ ἰδὲ ἱπεὶπὶ δὐἀνεγοατῖο, οοποϊδετϑι τι εαϑα, 
4τπλ6 ὀχρεϊεπίεα οἴαδεϑ ἱπίογίδ ργοχίμθον δδείμμι; ἀείοποοτὶ ναὸ, 
ἡ οἱ φοοὶ οχ ᾿ὶο βοὴ ἱπεὶηϊ. ἴδτα οαιηδο δἴτπὶ ουνπὶδ ῥαγῖϊπο 
πλάσιν πΟῸ ΒῈΓ βε, βαγὶϊδε Ὑεγὸ ΡϑΓ 86. 80 βοῦ ρὲῖ δ συίάετη βδε- 

ὑπὸ ρδτ ἰοσξαμδτα δραπὶ, ραγιϊμα οχ βεοθεβξαῖο. εἰ εχ μεοθϑεῖιδὲ 
Ῥαγῖπι υἱ ραγῶμε βαῖωσα. σαδσο οιμδία, απδοουμαθο ποῦ αν 96 
δαιηῖ, δὺὶ δοπὲ δ [οὐίπμα δαὶ πδίωσα δυὶ νἱ. φιδεούβαιο τόσο μφε 
8Ὅε, φυοτηπι ἰροΐ δαπὶ ἐδθβα, δ᾽ΐο ἐππὶ ρὲγ σομρῃειιἀϊμεια, αἱ μοι 
αἰ γα κευρερος εἰ εχ ἰδ δα ρὲγ ρογιἰςΐρενα γαθδονὶ δρρεδοιεπι, 

ἴα ρόγ εχρογίοια γαβοπίθ. εεὶ δαΐθπι νοϊοπίδο οὔτο ταϊΐουδ ἃ. 
Ρεῖδειο Βουὶ: βοῖβὸ επίπι νοὶ πἰοὶ φυοῦ οπἰειϊπιανεγὶε ει Ῥοδται. 
ὀχρογῖεν νϑγὸ γαοη!ο δρρεειίοπει ἐδος ἷἧγα εἰ τυ ρί ἀϊεμν. ϑαγε βι- 
Φερ66 οδὲ οπεπίδ, σπδεουπῆθε δρυπί, Ῥγορῖογ δορίετ Ἵδιιλδ εθ96, ἔοσ.- 
ἰθπατη, υἷι, πδῖωγατα, οουϑοεϊο ἀΐηοαι, τοοβοιο μοιὶ, ἱγαςαιόδασι, 
εοπρίἀἰξανονι. αἱ ἀϊνίάετο οχ δοϊδιίβω νεἰ βαρίαθυ νοἱ αἰῶο φοῦνωθ- 
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ἔπηαο δα π8ο Ἀζππίατ, ἐπρετυδοβησθδι εεἰ. οἱ ἐαΐπν ἐοπιϊπρὶὶ ἰανο- 
10 πῖδαν πὶ ἰγδουπάϊ οἰπὶ νεἱ σπρίάἀΐ, ποη ἫΝ ΤΩ δεϊδίηι διπὶ τα]ΐα, 

ἐεἀ ρτορίογ ἴγαπι εἰ οαρίἀϊέδίοτα. πεφας αἰνίϊθθ εἰ ραῦρεγθ ργοὸ- 
Ρίοτ ἀἰνιιῖα εἰ ρδορεγίδϊεπι ; ὁεὰ οοπεξίε χαίάεπι ρδηρεγθαι ρτο- 
Ρίες ἱπαϊφεπιίατοη οπρετο ρεοιπΐαν, ἀϊνί θα: γοτὸ ῥτορῖεγ Ἰἰςεπεαπε 
ἐῦροτο βοὴ Ὠδοθβθαγίδο υοϊυρίδῖεβ. ὑὙεττίτα ϑξτιηΐ χαοφας ἰοὶϊϊ ποη 
Ρτορῖαν ἀἰνί εἶδε εἰ ραυρετγίαῖεπι, φεὰ ργορίεγ εὐρί ἀϊεῖεπι. ΠΟ 
Ὑγετο εἰΐδπι ἰαφιὶ οἱ ταϊαριὶ, οἱ Αἱ 4πὶ ἀϊεπδίπτ εχ Βδδίηδυν ἀρόγε, 
ΡῬΤορῖεν βδεὺ ομιπία δβριιπῖ: δὲ πὶ ργορῖετ γδίομεια Ροπὶ δ 
ΡῬτορῖον δἰίεοϊαπι, δεὰ ρδιτπι ργορίογ ποτ εἴ αἰεςῖοα ΒΌΤοΙ, ρδτς 

10 Ἧπι Ῥυορίεγ σοπίγασίοδ φοπππρίὶ ταπιθὴ αἱ Ηἷν χαϊάοαν ΒΑΡ ΏΡΌΝ 
τΑἰΐὰ εἶπε οοπϑεφαεπα, 11} σογὸ ταἸϊα. εἰδύπη επίπα ἰογίδθεα ἴεηρε- 
ταδτ ρτορῖεγ ἱεταρεγαμπτίδτι εἰ ορίηίοπει εἰ οαρὶ ἀϊδῖοθ Βοπδε δπξ 
εοπιεσαοπῖεϑ ἀε νοϊαρίαι βαρ, δὲ ἱπίειιρεγαηιί σοαίγατίδε ἀθ Εἷς 
ἰρεῖδ. χφιδίποβγεπι μοΐπεπιο ἀϊ ἀϊνιδίοπει οπιϊἰεπάδε σαμξ. οοιμῖάε- 
Ταπατα ὑετο εδὲ 4886 τεῦ 4685 ΦοἸεαηὶ οοπϑδαθεηῖοα ἤάρετα. πϑὶς 
εἶ αἰμὺε οἷϊ δὺὶ πἰζοῦ δοξ τϑϑξποδ δαὲ ρατντα, ὨΪΜ1] ἰδίαι υτα δὲ ἴΔ. 
ἢτα εθθ6 οοπϑεηδοηδ: εἱ γεγο ἰυνεηΐβ δυῖ ϑεπεχ 911 δαὶ ἰαϑῖυς δοὺξ 
ἰηΐϊυστα, ἴαηι αἰ εγι, εἰ οπηπίπο ααδεοῦησπο εχ οοππροπιθαο εἰ- 
Βεΐσπι πὶ ἀϊεταοι τότες ποπήποπι, απετολάιηοάτπι ἀΐνοεπε 6686 

80 εχὶ εἰϊχιεῖος δὴ ρδυρεσ, ἀϊίετεϊ δ φαϊά, εἰ ἀἀνετγεδηε ἰογίυπα δῇ 
Ῥτόβρεῖα οἱϊ. αἴψας ἤδεο υϊδεια ροεϊετῖπο ἀϊσεπιθα: πῦης υθγο ἀφ. 
τεϊϊ χιὶα ἀϊσαπιαο ρτήπιατα. βπαὶ ἃ ἰοσίππα ἴδ]16 χαογατη οαπρα ἱπάε- 
βηΐξα, εἰ φακε ποῦ βταῖα μυΐυς βαπὶ, οἱ ποὴ βεῖπρεῦ πος ρΙεγαῃαπ 
πὲς οτάϊπαϊο. δες δαυΐετα πεδηϊενῖα συπὶ ἐχ ἀδῆηίτίοης ἰογίπηδε. 

δ καΐπτα δαπὶ φποττπι οδῦμα ἰπ ἱρεῖς εδῖ, εἰ ογάϊποῖε : δὐξ δαΐπι δ6πι- 
Ρεῖ δπὶ ρίεσυπφαε εοάεπι πιοὰο ενεπίσπὶ: φαδε επὶπι ργδεῖεσ πᾶ- 
ἴογεπς ὁπαϊ, ποὸη ορογίεϊ ἐχλοῖς ἀϊδραῖεγα αἴγοτα δεουπ άπ παϊαγοτα 
αἰΐφυδ δὴ οὐ" δϊαιν σδασδτο βαυῖ. υἱάεθί τυ υεγο εἰϊδιη ἰογίαπα ἐδπεα 
6496 ταϊίστῃ. τἱ βυπὶ χακδουπαας ργορῖοῦ οὐρίἀϊϊοίετα τοὶ γαοπεα 
Ῥοαυΐ δππὶ ρὲτ ἴρεος δρεπῖθ. Ἵοοπϑυεϊαάϊπο υπὶ χαβεοῦπαθο, χυΐα 
δδερε [εςεγτηῖ, δεῖσαι. ᾿τορῖοσ ταϊϊοπετη Βοπὶ βυπῖ, χαδε υἱάεπίαν 
“Ν 886 εα ἴδ σιδε ἀϊοϊα ὁπαὶ, Βοπίθ, δαὶ ᾿ἰλῦψπαπι βηΐδ βαὶ ἴδη- 

10 πὶ δὰ βπεπι, φυδαὰο ργορίεγ πεῖ] δρτιπίοτ. πουπα}}4 επΐπι εἰΐαπι 
ἱπιοτηρογαπῖεα ὑ111ὰ ἀρηπί, νεῖπιπὶ ὕΟ ρτγορίογ Ἐ{|]Ὸ δεὰ ρῥγορῖες 
νοϊαρίαίεπι. ρτορίεγ ἐχοδπ εσοοπείαπι εἴ γα βαπὶ χυδε ρεγιίπεπξ 
δὰ αἰἴοπειι. ἀϊογε ππίεπι οἷ τίο ἃ εδοιϊίραιοπε: ἤδπὶ σαειζαῖο ράᾶ- 
επεῖδ οδυβὰ εϑὲ, αἰ τἶο εἰβοίεπιιν, αἴ ἐχρίεδίατ. ἂς ἱπ 450 φαϊάετα 
εἶϊ ἱγα, Ἰηδπίξεσίαπι ετὶξ ἴῃ [18 σαδε ἂς αὐϊεσέβι ἔγαάεδηξων. ργορῖορ 
επρὶάίτδῖετι ἀρυπίοτ, φιδεοῦπααε Δρραᾶγευϊ ἰσοππάα. φαοὰ γεγο ὃχ 
δεουείκεϊοπε εἰ σοπουοίαἀϊπο, ἱπῖεγ ἱπουμὰδ ροπίτωγ: σρο]τα οπΐτα 
εὔἴδπι δοτπτῃ 7π8ὲ βαϊογα ποη' δῃπὶ ἱπευπάδ, οὔτὰ δϑεαενετγίηϊ, ἴα - 
ἐυπὰε [δοἰππί. πᾶτε, αἵ Βγενῖῖεγ ἀΐοδιν, φαβεοππᾷαε ΡεῈΓ δὲ δξοπῇ, 

40 οπιπὶδ φὰπὶ δαὶ Ροῦα δυῖ πιὰ υἱὰεπίπι Βοπα, δεΐ Ἰαοιπιάα δὺὶ Ζπδ6 
υἱλεπίυτ ἱποππῆἦα. εἰ απορίδπι ἀπδεοῦπαπα ρεὺ 66 δρθπι, δροηῖϊα 
δραπῆ, δαξ ΠῸδ δροπῖε, φυδεοπῆφαε ἢοπ ρὲγ 46, οἵωπία συδεοῦπαας 
δροπῖς δειπὶ δττιπ Βοπᾶ δυῖ 4υδε υἱάεπίπς Βοπδ, δὺῖ ἰαουπᾶας δαὶ 
Ὧδε νἱεπῖπτ ἱπουπάδ. ρόηο επΐτα εἴ ταλίοστιτη, εἴ ΣΟΤΌΩΣ 408ς υἱ- 
ΤΣ τοῖα, ᾿ἰΡεγαϊζοπετη, δὰξ ρτὸ παδίοτὶ τηϊπογίς δϑϑυιπι ρ: ΟΠ ἐπὶ, 
ἱπΐου βοπα (εἰϊζεπὰα οαΐπι χαοάαπιιο ὰο 80η8), εἴ τηο]εϑἴοταπι, δὰξ 
δοτοπΣ ιδε νυἱάἀεπίηγ, Ἡθεγαθοπεμα, ἀπξ δϑοϑατηρτίοδοπι μγὸ πιαϊοτὶ- 
Βυ9 ποϊπογηπι, εοάθυν πιοάο ἱπῖον ἰμουπάδ. ὁππιδαάατι ἰρίϊωτ δσῖ, 

30 ἘΠ|1ὰ εἴ ᾿πσπυἀδ φασὶ οἷοϊ εἴ 4πα]18. δο ἀξς υ1}}} αυΐάεπι ἰὼ ἀ ἰδ ε- 
ταῦινῖο ἀϊεξαπι εοὲ ρυΐυθ, ἀε ἱπευπάο βαΐοπι ἀϊσαπια8 παῦο. οροτῖεξ 
γεγο δχίβινηατε 48115 6586 ἀξ βηϊτίοποδ, οἱ δἷηξ ἀεὶ πποφίοηας πεῆὰθ 
εχᾶςῖαε πεῆπε ορδοῦγδεα. 

11. Ἰδτὰ ροοίϊωπι εἷξ πορῖϑ γοϊυριεἴοτε εθός τηοϊίοπεπη χπδη- 
ἄατι δηΐπιὶ εἴ ςοποιϊϊαβοπειν δα ζδ εἰ φεποὶ ΒΡ ἴθτι ἴῃ δἴδια παῖαγδα 

43Τ0οοπτεηϊθηιὶ, πιο  οοίϊδτα υογο ΘοὨ Γαγίατη, οἱ ἰξίττ ἐδὲ γοϊυρίδε εἶπ 6- 
πιοάϊ, ςοπϑίαϊ εἴΐαπι ἰμουπάστι 6666 σφτπιοὰ Βαυεῖ νἱπι εἴβείεπάδε εἷαν 
πες ἀϊεῖα εεἴ αἰζεοιϊοπὶδ; φυοὰ νετὸ Βαρεῖ νὶπι οοτγαπιρεηάδε τεἶ 
οοπίναγίας σοπδιαὔοπὶρ εἰβείεπάδε, 6666 τιο]εθῖοτ. πεοαϑ6 ἱβί τον 
εἰ ἰσσαπάππι ε88ε, δὰ τὰ ᾳφαοά εδὶ δεουπάππι παϊαγαδιη ἷγε ρἰογθη- 
4πε, εἰ πιαχίπιε οὰπὶ δοϑυπιρϑεγίηξ δυδηι ἱρφογαπι πδίαγαμ {πα 86- 
οὐηᾶστ ἰρϑαπι βππὶ. εἰ οοπεπείαἀϊποε: εἴσηΐπι σοπεμεῖαπι φυϑεὶ 
πδίαγα ἱποίξαπι ἰδπὶ δι. εἰπε 8. οπίπα εοὶ σοηφαεῖπἀο πδίαγδε: πδτν 
υἱεἰπ ϊαῖστη μαδεὶ συσᾶ ὅδε ῥ}ε δῖ, οὔπι εο φαοά 6εῖιρεσ. εἰ δυΐετῃ 
πδίαγα χυίάειη οἷα φποὰ ῥεπιρες αΐ, σοπδαρίαο Ὑ6τοὸ εἶπ φυοὰ 

δδερ6. εἴ βοὺ γΥἱοϊεπίυδην: ῥγβδῖες βδίβγατηι εὐΐπι υἱϑ δῖ, 98. 10 
τειν πεςοο [ἴθι τηοἱ εὐἰϊαπ Βαρενί. εἰ γϑοῖς ἀϊεῖοτα δὲ “ἰβοῦαγθ 
οεῖ οἰδηΐτα βετὶ φυοάουπαπε πεοερβϑ6 δεῖ." οὐτπιίοπει δαΐδε εἴ δὲτ- 
ἀϊα οἵ οοπιεπίοπεδ το] εδῖδε ὅ656. πεοδεδαγία δηΐμ οἱ υἱοϊεηῖα Βδες 
πη, τἰοὶ δεδαιδυοῦίϑι: οἷο φηΐπι οοπεαείαἀο δἴοτγὶ ῃουπάϊιδϊσια. δὲ 
«οπίγατία ἰθσαπάα σπηῖ. ΖυδτιοΡτεπι οοοδϑίοπο οἱ ςαβεαοη66 ἃ ἰ8- 
Βοτε δὲ ποὺ ουγαπιδε δξ ἰπρηδ εἰ γεααΐεῖθϑ εἴ δοπιπϑ ἰμῖοτ ἱποῦπ δ 
δαπῖ: δε ἐπίπι ΒΟγΏρα εοὶ δὰ πϑοδϑϑ!αἴοην. οἱ οαἷπο ορὶ ἀΐταε ἴπ6. 
τς, Ἰὰ οἴβπε ἰαοιπάυπε: πᾶϑα σαρίἀΐξδε ἱπουπάϊ δἐοὲ δρρειο. ςυρὶ- 
ἀϊταίαπι δυῖεῖι δἰϊας φυϊδην γαϊοδὶσ ἐχρεγῖεϑ ἐππὶ, αἰΐθε υθγὸ οὔτΣ 
ταιϊοηε. τοοο γδοπὶθ ἐαραγίθα, 4π88 ΠΟ εχ 60 ηυοά οχἰεἰἰπιεπὶ 29 
αἰϊχα!ὰ δαδοὶρίαπε. εἰ δυπὶ ἰαἶδ8 φυμδοῦπηιε ἀϊοσηϊογ 6286 παίογα, 
τὶ 4π80 ρΓΟΡΙοΓ σΟΓΡῺΦ ἱπαηῖ, πὶ αἰϊπιευιὶ, δ 16 εἴ ἔαπιεϑ εἰ ἴδ ὑπᾶ- 
λᾳηιθ ἐρεεὶς δἰϊιβεπ ουρί ἀΐδ9, εἰ φυδα σεγποπίηγ ἴῃ ἢν 4π826 
ξυδιαῖα ρετοϊρίαδίατ, εἴ ἱπ Ὑεπεγοῖσ, εἰ Ὀπιηΐπο ἴπ 8 σαδε ρεγίδεηε 
δὰ ἱκείαπι, οἱ ἴῃ οἀογαία σπδυ δι εἴ δηὰ εἴ υἷα. σππὶ γα Ὁ: 6 
γεγο φαδροδηστς εχ 60 χποὰ ρετεηδοὶ δυπὶ ζοποῖρίσαϊ: πιο} σηΐπα 
δἰ Ρεγερίοεγο εἰ ροβοέάεγε σοποπρ᾽ϑουπὶ οὐ δυἀϊνετγίηι εἰ ρεγευδεοῖ 
εἶτῖ. ᾳφπὸόπίδπι υόγὸ ρορΐα δὶ ἰυςηπάϊταιῖε ρογοοριίο π᾿ δεπιϊοη 8 
αἰΐφιδ δϊεοϊοπο, εἰ ῥβαπίδοα εεἰ ὁεηφ ηηΐάατα ἀεΡ 116, εἰ εἰ 
τεοογάδῖας φυΐφυε δρετδῖ, οοπϑεφυθῃε ἐδὲ ρῥμαπιδοὶδ ἀυδείδιη εἰμ 30 
τεῖ οαἷπι τῷ τυϊπὶϊ δῖ ἐροτη Βαρεῖ. εἰ ἤοο τ εδὲ, ραῖεϊ εἰΐδαι γὸ ἡ 
Ἰαριαῖον ἴπειθε γϑβετβεδῖμ ἰἷ αὶ τοοὸγἀδηῖατ οἱ ὀρεταπῖ, οἰφυί επι 
ἰπεϑὲ φῃοηθο δεπειϑ. σπαγε πεοεϑϑ6 δϑῖ οἸπηΐδ ἰπουπαα δαὶ ἴδ “εηΏ 
οοποίδιογε ργδεβεπείσιη, δῖ ἴῃ τπετπουΐα οἰΐδπη ργαθιουϊοσγηπι, δοξ 
ἴα ρὲ [αϊοτογαπι: δοηπηϊ δπῖτπ ργβοβεηῖία, τεοοτγάδηογ ρσδείϊοῦιδ, 
ΦΡογδηῖ ἰπἴαγα. δὲ συδὸ φυϊἀεπὶ τηόπιογία οπϑιοϊππίογ, ἰσόπηάα ὃ 
“πηΐ ποη δοΐατι σπδε ἴθπο οὔπὴ δάδγαπὶ ἰπουπάδ δγαπὶ, δά βοηημ} 8 
εἴκπι ποη ἱπουπᾶκ, οἱ ρτσδεῖεγεν ουδηίδὲ φαϊρρίδι Βοποδαι εἰ ΡῸ- 
πᾶσι. τπάς Π]υἀ ἀϊςῖαπι δὲ, 

γεγανα ἀοϊεοιαῖ δαΐττιιν τρδταϊ πῖρδο ἰδθόσττῃ. 
εἰ Πυὰ 

πᾶτὰ ἀεϊεοϊλίατ, Ἰοπηοτ οἵ φαΐουηστιο ᾿δροτται, 
οὔπὶ γε εϑὲ παῖδ ρδβδιε τηυ]αδαπε ρετγεξῖ!. 

αἴχαε δαΐπε τεῖ ἌἽπαθα δεῖ, χαΐδ ἱπουπάοτι ε5ὶ εἴϊδπη πο. πάρετε 8- 
ἴοπι. εχ 1 υεγοὸ {δὲ ἴω θρεὲ δβδέ, φυδεοῦπηπε ργαεϑεπῖϊα δαῖ 9Ὁ- 
Ἰεείαγε δαξ ἰπσαγο γἱἀθηῖηγ πιυϊυτη, δαϊ δἷπο τηοϊ δεῖδδ ἴατατε. οἵ 
πἷηο χαδεοῦπαμε ρυδοβαπίθε ομεοϊληϊ, δἴΐδιυ δ εοϊαπὶ δρεγαηῖδά 
εἰ τεοοτάδηξει ρ]εγαηχτα. Φυδβοθτγεα εἰ ἱγδεοὶ ἱπουπατα εαξ, ἀξ το 
Ἠοιπεγας ςεοίπ!: ἀε ἐχοδηἀεβοεπῖα, “χπδα τας ]]ς εἴΐαεο ἰοηξε εοξ 
ἀηϊοίοτ," πεέτπο δηΐτα ἰγαϑοϊτοτ οἱ χαὶ υἱπάϊςαγὶ ποη ροϑϑε τἱἀδαῖαγ. 
δϊ8 τέτοὸ ἃ 4υΐβυϑ τηοϊτατο ἐπρεταπίατ ροϊδηϊία, αὶ ποπ ἰγαθοσπῖον 
δαὶ πιΐπαα. οἱ ῥ᾽ ατίτοδε οαρίἀἰτοῖει σοπδεχαϊξης χηδεάδπι γοΪαρὶδ: 
δαὶ δηΐπι ἄππηι γεοογάδπτατ φποτηοᾷο ροϊτγεπιοτγ, καὶ ἄσπε ἐρεταπξ 
ἴοτε αἱ ροϊαητσε, Ρογίαπάαπίας χιδάαπι τοϊαρίαϊε; οἱ φαΐ ἰη ἐεντῖ. 
Με Βαβθεπιὶ οἰτίπι, εἴ ἀῦστι γτεοούάἀαπῖατ φαοτιοᾶὰο ΒΙΒεγιπῖ, οἱ ἀῦτα 
ϑρεγδηῖ δὲ δἰ ωτοα, ἐδυάεπε εἰ χαΐ διπδηξ, οὔτ ςοἸ]οαθθα αν εἴ 
δοτῖρπηὶ εἰ οαπυπὶ δεῖηροῦ αἰϊφηίὰ ἀε τὸ 116 σαδπι ἀταδπί, ξααάεπξ, 20 
ἴῃ οτιαίρῃ9 εηἰπὶ Ηὶφ ἰδία. ἀππι τεοογᾷαπίαγ, φαο ἀδπιτιοάο 96 δεῃ- 
γα δγδὶ γα γετη ἀτπδίδις. εἴ ρυἠποὶρίαπι ἀπιοτὶβ αἰ πος οπιηΐθυδ, 
ακπάο πσπ 5οἴππι ργδεορεπτὶ ζαυάοηῖ, δεὰ εἰΐαπι δρβεπῖεπι ἴθ τθ- 
ταοτίατα τευοσδηῖεθ δυιδηξ. φαβαιο ταπι δὲ οππὶ 4υἷδ τπο θεία α[ᾶ- 
εἴων φηοὰ ποη δἀοϊζ, εἰ ἰὼ Ἰαςδυς εἴ ἰππιεπιδτίοπὶ θα Ἔχοσῆοῦ 
φαδεάδτι υοϊαρῖδθ. πᾶπὶ ἡποϊδειΐα δοὶ ἴθ ἐο ᾳποὰ ποὸὴ δάεἷξ, υοΐα- 
Ῥῖκθ ὙογῸ ἧπ 80 φυοὰ τεοογάδιοτ οἱ τἱάεαι φηοάαπιπιοάο ΣΠ΄πτη, δὲ 
4ιδε δρετγεῖ, εἰ {0418 οϑϑεῖ. πᾶγε εἴϊαπι ἰὰ ἀϊοξαπι ἐδὲ, 

εἷς αἴ; εἴ ςἀποῖ2 ᾿δοτγίτηλγυτῃ δοςεηάϊξ ἀπιοτοῖα. 
εἰ υἹοῖϑοῖ ἰπουπάπαι εδἴ: φαοὰ δηΐτηι δὶ ποῦ φοπϑοχαδίμοῦ υπο] εδίοτι 30 
εεῖ, ἰὰ εἷἱ ςοποεφαδηιατ ἰπουα ἀππι 658, 4υΐ γεγο ἰγαδοπηον, τ8ο  δϑιλδα 
Βαβδηῖ ἱπογοαι δέ στὰ πίοὶ υἱοἰδοαπῖατ, δροτγδπῖες δπῖεπι ξαμάεης. εἰ 
τίποογε Πηςύπάητη 6δἴ ποῦ δοΐατη δα ἀϊοεὶβ γἱςιοτδε, δεά εἴξωπι οἵἢ- 
πῖρυε: Ρ᾿απιδοῖα ἐπῖπι ἐχ οὶ] οπιας ρἰρηϊατ, ουἶπια οτπδδ ἢδΡοπὶ σὰ- 
Ρἱἀϊιαῖοπν σοὶ γεπιϊδοὶπο δαὶ τε δπιεπιϊα,, δὲ χαοηΐδπι νίποοτγε ἰθσπῃ- 
ἄᾳπι 6δῖ, πεςθιβ8 δϑὲ δἴίδπι ᾿πᾶὰος ἰποππάος ε866, φαΐ ρεγήπηθης κἀ 4371 
Ρύρπαο εἴ δὰ ιἰδῖδε εἰ αἀ ἀϊεραιϊαϊίοπεν (ὁ8ερε επΐπι ἰπ ἱρδῖς δοοίἀτϊ 
τίποογθ) εἴ ἰαἀο6 ταΐοτττι δὲ ρίϊδε οἵ αἰδϑαβ εἰ ἴδϑϑδγαγτα. εἰ ἀδ δὲ- 
τἰϊε Ἰαἀἴδ δι] τετ: δ} οπὶπι ᾿ποαπάϊ εἴβοϊππιατ, δἱ φιΐβ εἷξ δοδα εἴα- 
οἴαε; Δ}}} οἰατίτ ἰυςυπάϊ δαηῖ, αἱ τεπδιῖο εἰ Ἰοῖδ ἰογαγασα ἰηϑεοίΔΈο, 
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υδὶ δπΐτα σοτίδνθεη δδ, ἱ01 εἴΐατε υἱοϊοτία εδὲ. χύᾶγα οἵ ἰὰ ἀἰς δ] ἰς οἱ, 
οοηϊεπιίοϑα ἀϊεραίδίίο ἱπσυπάα εδὲ ἢϊ8. 4υ! δεδμδίαοι! δἰπε εἰ ροϊεπῖεβ 
οἷοῖ. οἵ Ἀοηοτ εἰ ρἰονία εϑὲ ἰητοῦ ἰασυη ἠἰϑοῖπια, φυΐα οτγίταγ ρμαπία- 
οἷα ουἶᾳυς 56 ἰδίθπι 6886 εἴ ργοβυια. Ιάαιιδ τηδρὶ9, οὐπὶ ἰὰ δίβγιθδηϊ 
11 405 οχἰϑιίπιδῖ γθογα ἀΐοοτγε. 1868 δυΐδην διιπηῖ υἱοϊπὶ τπᾶρῖ8 ἀυατα 
Ἰουρίηαουὶ, εἴ (απο ]ΐαγδ εἰ ποιὶ εἰ οἶν 68 4ιιᾶπὶ οχίεγηΐ, οἱ ριδεβθηῖεβ 
ύδι ἀια, εἴ ρῥγυιάοπίοϑ5 ατιᾶπι ἐπηργηἀεηῖεϑ, εἴ τὰ ἰ αυδιη ρϑιιοῖ: 

γοιἰϑιπιΐὰα δηΐη οϑὲ γογὰ ἀϊσθύα 605 41} σΟπιμδπιοσϑὶΐ ἀωπὶ 4υδη) 
οοπέγδγίοϑ, φιοπίδην ἡΠ]ογαῖι 4ιι05 αἰ αι 9 γα} 46 οοη δταμπὶῖ, ὧἱ ριιε- 
τότ δυϊ Βαἰυᾶγαπι, ποῖ ουγαῖ ποπογειῃ δὲ οχὶ ϑεϊπιδιίοη οπι, ̓ ρϑῖι5 
δοἰ]ςοῖ εχἰϑεϊπαιϊοπὶθ ρταϊία: δἷπ δυΐθιη, ργορῖεγ δἰϊυὰ αἰϊφυϊά. εἐ 
δηπιΐοαϑ 6δϑὶ ἰυῖοτ ἰασυπάδ: πᾶπι οἱ διθᾶγα ἰυσαηάιπι δδὲ, Ζυϊᾶ ΠΘΙΠῸ 
διπδῃς Υἱηὶ δϑὲ αυΐ ποη ραυθαὶ νἷπο, εἴ δπιαγὶ ἰῃμουπάυπι. ρβιδπία- 
οἷα εὐΐτι εἰΐαπι [δὶ 6ϑὲ, δά 6986 ϑ'ρϊ1 θοπαπι, φυοά οπιπαι, σα ριιπὶ 4υὶ 
Φθηδιιτι Ἀδραᾶηί. ἀπιαγὶ ὙῈΓῸ δοὲ σΑΓΌϊη 6586 ἰρβϑιτὰ ΡῈΓ 86. εἰ δὺ- 
δρὶοἱ ἰασαηυπι 6βῖ, 4αΐδ δὰ ἰὼ τὸ πόποῦ δἀβιβείυγ. εἰ δάυ]ϊαϊίοπε 
Ῥογηη]οογὶ εἴ Δ υ]δῖοτ τὸ ἰθουηάα 69: υἱάδιυγ Ἔπῖπὶ δαιηϊγοίοτ, οἱ 
υἱ εν δπιΐουϑ, φαΐ δάυϊαιον 68ὲ. οἱ εδάεπι ἄρεγε 886 }6 ἐπουηάιιτα 
ε51: σοηϑυδίυτα δπὶπὶ ἱμουπάυμι ογαῖ. εἰ ρεππυῖλγε ἰσσαπάθιη 6δὲ: 
παῖογαδ απίπι δοςοιππηοάδιι 68ῖ ρεγηιυΐωγθ. ἢδπὶ [ΐθ πὶ δ ρ6Γ 6Χ- 
Φηρεγδηιίαιη εἰ οἵϊ σοποιίτυτὶ να  τι8; απ ἀδ ἀϊοῖαπι δὶ “Ῥεγιυϊαιῖο 
οπιπίαπι ἀυ]ςο 5." ΟἿ ἰά δπὶπι οἰΐαπι δὰ 40:86 ἰδ ροτγὶδ ϑραίϊο δαπὶ 

30 ἰασυηἂα δυπῆ, ἴαπι Ἠοπιΐπὸ5 ἴὰπι τ68: ρϑγιπυίαιο δηΐπι εχ ργαδδοηιὶ 
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δδῖ. δἰπηῃ] γθγὸ οἰΐδπι γῶγυπι δϑὶ, φιοί Αἱ τεπιροτὶδ δραῖϊο. εἰ ἀϊ- 
ϑοογα οἷ δάτποϊγατὶ ἰποιπνἀστῃ 6ϑὲ ρ]δγιιπαμῃε: πᾶπὶ ἰῃ δἀπιϊγαίίοινα οὰ- 
ἰάϊιαθ δϑῖ, φυᾶγα δάπιγαρις δχεῖϊδὶ ουρίἀϊαῖοπι. δὲ ἴῃ ἀϊδοεπάο 

1π δα 4ιΐ παίαγα 8 οϑὶ διδίηπη δγί σι ιπηγ. οἱ Βεποίδοθγε εἴ βεβεβ- 
εἴαπι δοοίρογα δϑὶ ἱπίθγ ἰπουπάδ: πᾶπὶ Βεπεβοίαια δοοίρεγα οδὲ οοη- 
δεχαυΐ δὰ 486 σαρίυπϊ, δἱ ναπείδουγε δϑὶ βάρεγὸ δἱ βχρειδγε, φυδο 
δρῸ δῤρεοῖιπι. εἴ φυοπίδπι ἰπσαμάτπι 65] αποά να]εῖ δὰ Ρεπεία- 
εἰομάϊμη, σοΥτίξεγ ἱποιπάαπι Βοπιπίθ9 681 ργοχίπιοϑ. εἰ ἱπομνοαῖα 
Ρογβοογα. εἰ αυοπίαπι ἴαϊπ ἀΐδοεγα ἰπουπάμμη οὐ ἴαπι δαπιϊγαι, 
εἴϊαπι ἴα] ΐα πϑοα5886 εδὶ υἱ ἰασυπάᾶ δἰπὲ, ᾳποά ἱιπϊ διίοπα Ἔα ργθϑσῦπι 
ε5ῖ, αἰ ρίοἴυγα εἰ δἰωϊυδτία εἰ ροδιίοα, εἰ φυϊά φυϊὰ ἐδὶ ἱπιϊϊδίϊοπε οχ- 
Ῥτάϑϑηπι, εἰΐδπι 8ἷ ποὸπ δι} ᾿πουπάστα τὰ οαΐῃ5 ἐπι ἰδῖῖο εϑῖ, πη ἐπέπο 
δὰ ἷπ τὰ ρδυάεῖ, δεὰ ταϊϊοοϊπδῖῖο εδὲ, μος 6886 ἱ]υἀ; αυᾶτε ἀΐδεετα 
Δἰϊαυϊὶ ςοπίπρίς, δὲ τοεῦπι οἰτοππινο! υἱδίίοιεθ, εἰ ΥἹΣ δεγυδγὶ εχ 
ΡογςΌ 15: οπιηΐᾶ ἐπὶπὶ δι γα 1116 ἤδες δαπί, εἴ αποπίδηι αυοὰ εδὶ 
δεουηάυμη παίοτδωι ἰμσυπάνιη 6ϑῖ, δὲ φπδ6 οορηδὶδ ϑιιηῖ, δεουπάυπι 
πιῖαγατη ἴῃ γίοοτῃ ϑαηΐ οἰπυΐα σοξηαία, εἰ 5: π|}1ἃ ἱπουπάα διηΐ ρ]6- 
σταηηας, οἱ πόπιο Βοπιϊπὶ δὲ δεάι8 εαθο δὲ ἰυυθηΐδ ἰανθηὶ. πάα 
εἰΐδπι ργουεγρία ργοϊαῖα δυπῖ, φποά δααιδὶ8 δεφυδίεπι ἀε]εοῖαι, εἰ 
4υοά δοιῃρεγ δἰ] ἀπιίσυπι εϑὲ δίπηι!θ, δὲ οορηονὶξ ίαγα ίδγαπι, εἴ 
δεῖηρεγ βγϑοιϊο5 οὰπὶ ῥτᾶρυ]ο, δὲ ψαδβοιπαιε δ]ΐα Βυϊπδπιοάϊ, εἰ 
φαοηίαται 961η116 εἴ οορπδῖαιι ἱποπη τη 6ϑὲ 910] ᾿ρϑὲ οπιῃε, εἴ πρᾶχῖτη δ 
ἱρδ8 εγξᾶ 86 ἰρϑυπι φιΐίϑαι δὶς αἰίοσίι9 δϑῖ, πεοεδϑα δϑἴ οἵη δαὶ 
δυιδυΐεδ 6596 δυΐ τηᾶρὶ8 δυϊ πιΐπηϑ: ΟἸπηΐα Θπΐπι [6] ϑιιπὲ ογρὰ 86 
πιρχίτθ. δἷ αυοηίδια 901] ἀιπαπίεϑ ΟἸΔΠ 68 80ηΐ, εἰΐδπι 486 δι)ἃ θη 
Ὠδοδθδὲ 6δὲ ἰυσυπᾶα 6886 οπιηίθιι8, αἴ ορεγᾶ, ογδιίοπαβ, χαδηοῦγεπι 
ἀπιδηΐθδ δι} δοϑεηϊδίογιμη ρ]ογαηηθε δὲ ἀπδῖογητη οἱ ποπογηιη εἰ 
Ἰιδογοσαπι: ἰρϑογυτα δηΐπι ορεγὰ ἰιρογὶ δηηϊ. οἱ ἱπομοαῖα ρεγἤσογε 
ἰασαπάυπι δῖ: Ἰρϑογυασι επίαὶ Οραϑ ἴᾶπι Βϊ. εἰ φυοπίαπι ρτίποίρ τα 
6846 ἰᾳοπηιϑϑίπιυτι δϑῖ, εἰΐατι δαριοπίθαι υἱάδγὶ 6686 ἰυσππάμυπι 681: 
δὰ ρτγίηοίρδίαπι δὔὶπὶ ρεγιίπεῖ δᾶρεγθ, δϑὲ δυΐδτι δαρίεπια σαγαχῃ 
τιν αὐ εἰ κἀτγίγα δι υ πὶ σοί θαι. ργδεῖθγθα γεγο, φυοῃίατι δπιδη- 
1τε5 Βοποτίϑ ϑὰπὶ ρΙδγυπαθα, ἢ 6886 681 εἴ ργποίρεπο 6886 δὲ ἱπογε- 

Ε ἘΠῚ βέθειμθον ἱπουπάυπι 6586. οἱ ἰπ 480 ορίϊπυ8 γἱἀοἴωγ 6886 'ρ88 
δἰδὶ, ἰδὲ τογϑατ, αἱ Επγίρί 69 αἷς ματι ααίϑησα δὰ Ἰὰ ἔγεχαεηϑ αἀεϑὲ, 
τολξπᾶπας ἷπ 1110 ἱεπιροτίδ ραγίεπι τεγὶς, εγδάαι 'ρ56 δετρεῖ αἱ ργάε- 
διαπιίοτ." δἰ πιο τ ναὸ οἰϊαπν ααοπίαιη ἰαάμ8 δϑὲ ἰπΐογ ἱποιπάα εἰ 
Οπληὶδ ΓΕΠΊ15510 δηϊπιΐ, εἴ τ ϑ 5 ἱπῖογ ἱπουπ δ, πες 6886 6δὲ εἴδη τ ἀϊ- 

4212 α]α ἰυοαπάα ε586, δἰ ποπιΐπος οἱ ογαϊϊοπθα εἰ ορεγᾶ. ἀϊβραϊδϊυνο 
δυΐεπι εδὶ ἀ6 τ ἀϊο 18 ϑεραγαιίη ἴῃ ἰΐ5 φυδθ δῃηξ ἀθ ροξιΐςα. ἂὸ ἀδ 
ἰπουπαϊ5 φυϊάειη ἀϊοῖα Βᾶδς οἰπὶ, πιοϊδβϑῖα φυΐεπι Ἔχ σΟὨγατ 8 ραϊδηῖ. 
ας υοτῦπι αυϊάεπι οδυ88 ἱπίηγία δἴβοίαπε, ἕπες φυπξ. 

12. Ουοπιοάο δαΐεπι δὲ μβαβεπίθ δἴ φοβ, ἀἰσασηοβ ππης. δὸ 
ἴρεῖ φυϊάεπν, ομηι δἰ γαίων βοτὶ ροδ86 αἱ γεϑ ἀραῖατ, εἰ Βετγῖ ροϑϑ8 
Ὁ ἃ 86, εἰ δἱ δὲ ἰδιἡΐηγοϑ, ουτὰ ἐροιπί, δῖ δὲ ποῦ ἰαϊποσίηϊ, 86 Ὡοα 
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ἀαΐατοβ ροδηδπ, δυξ ζαϊαγος φηΐάεπι, δε τπΐθπϑ ἀαδπιησαι εὐ9εῈ πῶμα 
Ἰμογαπο οἰδὶ ἱρδὶϑ΄δυὶ ἐΐϊ8 ἀυογωτι οαγαπι Βαρθυΐ, ἃς 4ι86 χαΐδεια 
Βετγὶ ροϑ8εὲ νυἱἀδαπῖυγ εἰ αῦδς ποῦ Ροβδ6, ροκίειϊαϑ ἐχρ οὶ ταγ: 10 
οοπιηυηϊᾶ δπὶπὶ ραγιίμυ9 γμεϊοτίοας ϑιιηὶ μδδς οπνθαδ. ἱρδὶ γδγο 
δυθἰϊγαυτοτ δὲ ρ0586 Ἰηαχίπια δἴηα ἄδηιπο ἰπίυτία αἰἤςογο, 4υΐ ἀϊεεπάο 
γαϊδιὶ εἴ ἀρεπάο εἰ πε Ν ὐδην ταῦ ταγανη οοπιδοιοπητα, εἴ αἱ οἷ 
πιεῖ δυιΐοὶ οἷπτ, εἴ οἱ ἀϊγίνοϑ, οἱ τβαχίιπο φυϊάεπη δἱ ἰρϑὶ γαϊεαπὶ ἴῃ 
1ϊ6 φυδε ἀϊοῖα δυηῖ, ἀγοἱγαπίατ ροϊευτίαιη 86 ἤάθδγο: δίῃ τοϊηα, δἱ 
δἰπῖ ἰ6165 ἱρϑὶδ ἀπιΐοὶ δας ταἰεἰδῖγὶ αὰξ δοοίί, φαΐα ἰδ ἔγειὶ ροδβαιὶ εξ 
δβθτς οἱ Ἰδίθγε δὲ πὸπ ἄδγε ροβηδιῃ. οἱ οἷ διιϊοὶ δαὶ δ φαὶ ἐπι ασΐδια 
Ραὐυπιαγ, δὶ ἰυἀϊοίθ δ: πᾶπι διαϊοὶ ρᾶγασι οδυϊὶ δαὶ 84 ἱπίαγίϑαι 
Ραϊιεπδπι οἵ γθοοποἰδηξυτ ργϊυϑφααπι ἱπάϊοίυπι ρογδδφαληΐατ, ἰα- 59 
ἀϊςεδ γεγο βγαιβοδπίωνγ 115. φυΐθαδ ἀπιϊοὶ δῖε, εἴ οπππίπο δρδοϊγααξ 
δυϊ ραγγὶϑ ροθηΐδ δίβοϊαπι. δριΐ γεγο δὰ ἰδίδη ἀυπι ϑυυΐ δὲ ςοπίγαση 
οτἰπηθῖδυσ, αν ἀθΡ}}19. ἀς τεγθεγαϊίΐοας εἰ βααρογ δὲ ἀδίοτιπϊ ἀθ 
δάυ]τεγίο. οἱ 4υδα διπὶ πἰπηΐϑ ἴῃ ἀρδγίο οἵ ἴπ, ὁ 4}: ἱποδυία εαἷτα 
δυυῖ, 4υοὰ πειπὸ {1} εχἰδεϊπιεῖ. δὲ ἰαμίδ οἱ 111 φυὰς δάχιϊβοσὶς 
Ὥδιο: ἐποδυϊᾶ δηΐτΩ αἰϊδιμ 1418 ϑυπῖ. πᾶπι Οἴηπ 68 υδἰϊδῖοι αἱ τοῖο 
Βο5. σαγβαῖ, δὶς δἰϊδιῃ ἱπίυγίαθ: 410 δυϊοπι ογθὸ ποπάμαι ἰΔθοτα- 
ψετϊ, οὐ" ΠδῖμΟ γείογι  ἀδῇ. εἰ φυΐδιι9 ποπιο 6δὶ ἰπἰιπίουν, αὶ πα]: 
11 δαῖτα ραϊαπξ 86 ἰδιἰτυτοϑ, φαΐα ποὸπ οαγδηίυτ; Ηὶ γδγο δἰΐδσω ἷἰδ- 9 
ἰεπῖν 4υΐα ποῦ νἱάφωϊωγ ἀρθγαϑϑιισέ [1586 608 4υὶ οἀγεπί, εἴ ηυΐδ Βο- 
θεῶι ἀείειδίοποπι, 66. ποὺ [υΐδδε ἀβργδόβυγος, οἱ υΐδιι8 δϑὲ οοκαὶ- 
ἰαῖίο ἃ πιοάυ5 δυὶ Ἰοουδ δυῖϊ δἰ ἰδηδῖῖο ἴῃ ῥγοπιρία. οἵ φαΐβα", εἰ 
ποη ἰδιθδηι, εϑ1 ἀερυ]οῖο ἰυ ἀἰςοἷ! δυὰς ἀΠ]αῖιο τειιροτῖς δὺς οοτγαριϊο- 
τὸ Ἰυάίουπι. δὲ 4υ νυ δὶ βαὶ ἀδιθθυπι, εϑὲ ἀδρυϊδῖο φοἰυἱϊοπὶϑ ἀαὶ 
ἀϊϊαιῖο ἰεροτγῖθ. δὰῖ οἱ ὯΝ Ρτορῖοτ ἱπορίδπι μι} Πα ταγαδ οἷς 
4υοά διπίμιδι. εἴ αυΐρυ5 ἴαογα χυϊάδιη ἀρεγὶὰ διιρῖ δαϊ παρα δαὶ 
Υἱοῖπδ, ἀδπηπα γθγὸ αὶ ρᾶγνα ἃαΐ Οὔϑουγα δυῖ Ἰοπρίπααα. εἴ οι πο ὁ 
681 Ροεπᾷ δεαιυδὶῖ5 ἈΠ}; ΙΔ φιοά νἱζεῖαγ μαβδγε ἰγταθηΐβ. εἴ 
φυΐθυϑ8 ἱπίυγίδε Ἰθογα δυηΐ, ἀᾶπηπα γεῖὸ ργοῦγα δοΐππι. εἰ φοΐδπε 
οοπῖγα ἰνἰαγίαα. φαίάειῃ ϑυηξ ἴῃ ἰδιιάδιη αἰαυδπι, αἱ δὶ ςοπτηραῖ οἷς 
τὰ] υἱπαϊοίδπι ἔβοογο ΡτῸ Ραῖγε δβαϊ πιδῖγο, υἱ Ζεποηὶ; ἀδτηα γοτο 
δυπῖ, αἱ ραουπῖδε δυϊ Ἔαιϊ πὶ ἃὺϊ ἴδ] ς ἀἸαυ 4: ἀιηρὸ δαΐπ ἰμΐαγίααι 
ἰαοϊαπι εἴ αἰγός πιοάο 8ε Βαρϑηῖβθ, ποη ἰάπιεη Πάδιη 8εἀ ςοωῖγα- 
τ ποῖα. εἰ 4υΐ ϑᾶδρα καὶ ἰαϊμοταπι δας π1}}}} ἀαπιπὶ βαβαεγαηξ. 
εἰ 5ᾶερε ἰαρϑὶ ορϊπἷοῃε: δα επΐπὶ δἰ αι δἰΐδτι ἰα (αἴας αἵ ἐπ Βεἰ- (α 
Ἰιοῖβ ρᾶγϑῖϊ τΓΘα δ ριρηδπι ξοπίαγε. δὲ φυΐθι8 ρῥτοῦπος εἰς ἰαςα πάτα, 
πιοϊ ἐϑῖυιπ γεγο ροϑίθτιιϑ, δυϊ ἰσσγαπι ργοιίηι9, ἀδτηπαῦν τοῖο ροεῖε- 
τί: ἱπιδιπρογαηῖεα επὶπι (8168 διηῖ, δἱ ἱπιειαρεγδηῖία δεῖ ἴω οτωιὶ- 
Ῥυ8 4ιδε ἀρρείαπι. δἴ φιθὺθ 6 οοηγεγιο ταοἰοϑίαπι ἴαπὶ δἀαῖξ δυῖ 
ἀαπιπυια, ἰαουπάσαι γεγο δἱ π|]6 ροϑιεγίογα εἰ ἀϊαϊαιπίίογα εἷος: 
οοπεϊαεπῖεθ δμΐπο εἰ ργυἀεπιίογεϑ τ]ὰ δεφυπηίυγ, εἰ φαίθὺ5 οοη- 
ἰὐραϊ αἱ ρτορίεγ (ογίαπαπι υἱδδδηῖυγ ερῖ58ε δὰξ ργορίεῦ πεοαραῖδ- 
ἴει ἃυϊ ργορῖδγ παίυγαπι δὺῖ Ρτορῖίεγ οοηδιδίῃ ἀπ, εἰ οἸβηΐθο 

εγγδ886 δ6ἀ ποὴ ἰηϊανίδιη ἰεοἶσ86. εἰ φυΐθυ9 δάοὶϊ δεχυϊιαι5 οδιϊπεα- 
ἄας (Δου]ία5. εἰ αὶ ἱπάϊοπῖθ8 δἰπι. ἀυρ]ϊοῖτετ δαϊεαι ϑαπὶ ἱπάϊρεη- Ὁ 
168: δαὶ δηΐπα ἴαπ ατᾶπς Γεὶ πες θϑϑᾶγίδθ, αἱ ρατρεγαδ, δαὶ ἴκποδπι εα- 
δυροιδηϊίαε, αἱ ἀϊνίϊε8. οἱ χαΐ ϑιιπὶ Βομᾶθ δάπιοάυπι Ἔχὶϑεἰ πα οηἶ5, 
δὲ πὶ δάπιοάιιπι πιαίαθ, 1}}} συΐάοπι ταπφαδην αὶ πομ Ἔχίϑεϊπιδθοι- 
ἴατν Εἰ γάγο ἰδηφυᾶπι φαΐ ὨΪΒ1]Ο πιδρὶα εχὶ δυϊπιαπηῖατς. ἃς ἀρεῖ φαυΐ- 
ἄεπὶ οἷς 8ὲ μαδϑηῖος ἀρργεήάιαπίαγ, ἱπίατία τογο αἰβοίυπι δοι εἰ ἄς 
τέρυ8 ῥγδεάϊϊοϑ, φυᾶγαπι ᾿ρϑὶ διιαὶ ἱπαὶροηξεθ τοὶ δὰ πϑορδϑαη γυεὶ 
δὰ εχϑυρεογαηιίδιη γεὶ δά ἀεἸεοϊδιίίοπει. εἰ ἰοηρίπφαοι οἱ υἱοῖπον: 
Βογυῖπ δηΐμη φοπιριμεπϑὶο νοΐοχ, ἱ]ογαπι σδγο αἱτιο ἰᾶγάα, οἱ χαὶ 
δρο ΐαπὶ (ὐαγι βιαρίπίοπβθϑ. εἴ δος φυΐ ποὺ οαγθηῖΐ πὲς οβϑεγνυδιῖ, ϑοὰ 
Ἄογεάα!! δαπῖ: ἴδοι! ἐπίῃ 688 οἴππαϑ ἰαίεγε, εἰ δοοογάδδ: ἰη ἀυσετϊ νὰ 
επὶπι εϑὶ ἰὰ5 ρετϑεαιΐ. εἴ γουδουπἄοϑ: πο δπΐπν ρυβηδοδ8 δι ἂθ 
Ἰμογο. δὲ υΐ ἃ πιμ]εῖς ἰπϊατίαπι ρα881 δῃπὶ οἵ ἴὰ5 ρογϑθομεϊ ποι δαπξ, 
4υδοὶ οἷπὶ δεοασῃάμπι ργογεγθίμιη Νγθογυια ργαθάδ. εἴ 4ῃο9 πα- 
ἀυδπὶ ἀπιρ]ΐπ5, εἰ 400} ϑᾶδρε: υἱτίαια δπΐπι ἱποδαῖὶ, 11 φυϊάεπι αἱ 
παησύδω, ᾿ἰ γατὸ αἵ 4ηΐ πΟῺ διηρ]υ8. οἱ οδ᾽ υππηΐα δἰζεςϊος, δοὲ 
Ἰάοπεος 4 αἰβοϊδπίωγ: ἰαϊεθ δπῖν ποῦ ργαεεϊἰυπὲ, οαπὶ υἰτθοδηξ 
ἰυ ἀϊςε8, πες ροδϑαπξ ρεγόπδάεδγε; ἐχ φυϊδυ5 δυπὶ πὶ οὐΐο μαβρεηίος 
οἱ αυϊρος ἰηνιἀεῖηγ. εἰ δάνογδῃϑ 409 Βαυθηΐ ργδεϊεχίπηι τοὶ πιδ- 373 
ἰογῶτῃ τ εἰ δασπι ἐραύς τεὶ ἀπιϊσογιμη, φυοὰ δὶ τηαἰ εἰεοετίηξ δὰξ 
[λοϊαγὶ Γμεγὶπε νυ οἱ ἐρϑῖ5 γοἱ ταδἱουῖ θυ τοὶ 1ἴ9 φιιοϑ ςᾶγοϑ μαβεῆϊ. υΣ 
θεΐπι ργουεγρία μι οἱῖ, ρταθϊεχίυ εξεὶ ἱπκπίαπι ἱμιρτγοθίϊαϑ. οἱ ἰαϊχοὶ- 
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609 εἴ διοΐςοβ, φαΐα ᾿οϑ εἷὲ ἔδςῖ]ε, [1105 ἱποππιανα. δὲ χυὶ δι εἶα ςἃ- 
τεηϊ εἴ ποῃ υδ]θηὶ ἀϊοεπᾶο δὺὶ δρεπάο: δυὶ εηἷπι ποὴ οοπαπίαγ ἰπ- 
σδάεγε δαῖ γεοοποὶϊδηῖισ δὰξ πἰ8}] ρσοβείπης. οἱ χυϊθο9 Ὠοη δεῖ 
ὩΔ|]|6 Ἰεπιρας σοπθημιεγε ἐχδρεοίδπάο ταὶ ἰυ ἀδοίιτι γδὶ δοϊαπίοποπι, 
Ἀΐ δυπΐ ρετγερτίηΐ εἰ ορίβοοο: πᾶπὶ Οὗ τεϑ ρᾶγυδϑ ἰγαηδίρτπε, εἰ ας 116 

10 λ1ε5 τοϊφαπίοτ. εἰ φαΐ πναἱτδ8 ἰαϊατίαα ἱπτα]ἐγαπὶ, νοἷ ἴω] ε5 παῖε 
Ρδίϊυπτατ. υἱοίπσσα επὶπι φυΐ δι τἱ εῖυγ οἱ φαοὰ ποη [δοὶϊξ ἱπία- 
τῖατπι ε866, οαπὶ ἴαΐεπὶ ἰπἰυτίαι ραϑϑὺφ εοῖ Αἰΐ σι! 4θ 616 πὶ οοαδυενῖς 
δἴαπι ἱρεδ ἔβοεγε. ἀΐςο δυΐοπι, αἱ δἱ φηΐϑ δοϊπαπι σοπίυϊπεΐαπι ία- 
ςετς υεγθογοὶ. εἰ αὶ πιᾶὶς ἐδοεγπηῖ γε] ίδοετς υοϊσογαμὶ γεὶ γο- 

. ἦτε τεὶ {κεϊυτὶ ϑυπῖ: Παρεῖ δπΐπε εἰ ἰυσππάπαι εἰ Βοποϑίημ, εἰ υἱἷ- 
εἴπαπι δε πος εἰ φηοά ίασετε ἱπίατίααι ποι υἱἀεῖοτ. εἰ 4808 ἱπίτία 
αἰβοίεμο ται βοαρομπίυν δαξ πιϊοῖ δαὶ ἰ8 πο δἀπιϊγδηΐπσ, δαὶ 
ἤποε ἀπιαηΐ, δυὶ ἀοπιίηἰε, αὶ οπιμΐπο δὰ φαογομι δγδίἐγίυτα νἱναπὶ 
ἱρδὶ εἰ δρῃὰ φυοδ Ἰἰςεὶ δεφαϊϊαἴεμα οοηδεφιΐ, εἰ φηΐρυ5 οτίπιει οΡ- 

40 τυϊεγασϊ, εἴ αὶ 4ηΐδη. δεϊπαποι! σαηῖ, οἱ ΟΠ ρρας (εοἷξ ἰν Πίοπεια : 
εἴεοῖπι ἰδία τἱοίπα δυπὶ οἱ φιοά ἱπιαγίδιι ἔδεσε πο γί εῖαγ. εἰ 
4ηΐ δ} δἰϊὶ5 ἰκεάεπεησ, δὶ δοϑ ἵροὶ ποῦ ἰδοβεγὶπί, φυδϑὶ ποι) δπιρ] πη 
Ἰιοθδὶ οουδυίϊίατε, υὧἱ ἀϊοϊϊον Αεηδείάσπιας (σ οἷοι πιϊδἰϑ6. σοἰαρία, 
οὔπιὶ δεγυϊπῖεπι ἰυΔυχίοϑεῖ, φαοά ρτγδουθμϑοι, 4φυλϑὶ εἴ ρος ἰδεϊυτυ 
ζαϊδεεῖ, εἴ 409 οἱ ἱπίατία δίϊεσεγιὶπε, ροίεγαπε πιῶΐτα ἰυϑία ὥρεγα, 
Ἰδησῦδη ἔδοϊϊς ἐδηδίητγὶ, οἱ ἀἰχὶ [Ιϑθοπ Τ βεδδαϊαβ οὁροτίεγε δὲ ποπ- 
ΒΌ]Ϊα ἰαϊαϑῖα ίασεγε, αἱ ροδϑεῖ οἰΐαιη ἰυεῖα ταῦ τα ἴδοςγε. εἱ ἴα ἴμ ἱπ 
φαΐρυν οτπποι γεὶ πρὶ! Ἰαϊυτίαπι ἔδοεγε σοπϑαευεσγηπῖ: 86 επίπι γε- 
πίδι ρυΐδηϊ οσουδεοπίητοι. οἱ ἰπ ἰδ 4ῃδς [Δο}]}1ὰ δαπὶ δὰ οσου]ίδη- 

80 ἄππι. ἰαϊϊα δυΐετα δαπὶ αῦδο ταὶ οἊ]εγῖϊεῦ σοπδυτηυπίωγ, αἱ 6ϑου }οπίᾶ, 
γοὶ ἔροϊϊς σοπιπιαϊϑπίον δαὶ βρητίϑ δαῖ σοοτίθυν» δυὶ τοι ρογδηι ἐπα, 
τεὶ 4φυδε παρ ὐτ6 ἴῃ Ἰοοῖς δράεγε ἱπ ργοιμρὶπ δδὲ: ἰδ ὑυεγο δυπὶ 

8ὲ δοϊ[ς ροτγιδηϊογ εἴ ἴα ραγυὶς ἰοοὶς αδιἰυπίυτ. εἰ φιΐθας ᾿ἱπάτ- 
ἐγεηϊα οἵ δἰ πηι δ τηαϊδ ρυῖη8 Ἔγαπὲ οἱ φοὶ Ἰοϊατίδπι ας... εἰ ἰπ ἰδ 
ας ρυάες ἀΐοοτε εο8 φυὶ Ἰπξυγίδπι ραδεὶ δυηξ, φιλί οι δαπὶ τη] ε- 
τοπι ργορτγίαγῃπι σοπίυπηεἰίας, δπὶ ἷπ 66, δυὶ ἰπ Ε]ϊος. εἴ ἴῃ ᾿ς φυας 
ἐγδοίαγε διυϊο {πῖππι υἱάθρίταγ 19 φυὶ ἰὰ8 ρεγδοαπδίωγ: πα διποῦΐ 
εαπῖὶ ρᾶγτα εἰ ἰῃ φηΐρυδ γοπία δϑῖ. δο φυοπιοάο φυΐάεπι δε μαβεπῖει 
ἰαϊοτία αἴβοίαπε, δὲ ἰπ ουϊαϑπιοάϊ γεθὰς δὲ φπος οἱ φσυδπιορτγεπὶ, ἔεγαιθ 
Βδες φυπξ, 

ἐς 13. αἰτίας δηξετν οπιπθι εἴ ἰαεῖα δπδοδρῖδε δοϊϊοπδε ἀϊβιίη- 
δπῖ8, ἐχογεὶ ργίωυτα πἷπο. ἀεβπῖία ἰφίτιγ δαπε ἰυ δῖα οἱ ἰεἰποῖα δὰ 

ορε: ἀυδ9, εἰ δὰ 405 τείεγαπίαυτν, ἀπρ]ϊοἰῖετ. ἀΐοο δυῖεπι ἰεξεπιὶ 
ἀῆῦω Ῥτορτίαπι ρατγίϊπι οοπισπαπεπι, ργορτίατα φοϊ ἐπι δἰπρτ!ϊς ἀ6- 
οἰΐδπι ἱπῖετ ἱρ508, εδίθαπε ἂπξ ποη δογίρίδτῃ αὐἰ δοΓΙ ρίδπι, οοταπια- 

Ὥεῖω ΥΕΓῸ ϑεουπάσπι πρίπγαπι. δὶ επὶπὶ συοάάεπι, χφυοὰ ἀπξυτγαη- 
ἴθγ οπῆπεδ, Ὠὰϊατα σοτπτιιῃς ἰπδίυτη εἰ ἱπιαϑἴαπι, εἰϊαπιϑὶ πα δοςῖΘ- 
[26 ἰπ τίσι εἷς πα] ἴδηε ραοιϊο, αἱ ϑόρβοο ς Απέξοπε υἱάεῖαν ἀϊ- 

40 οεῖς ἰαφῖατι 6456 ἰαϊετάϊοϊατη δερο] γε Ροϊγηΐοετα, φυδδὶ πδίατα οἷ 
1ὰ ἰαοῖππι: “ποη οἰδηΐπι ἰά παης εἰ Βοτὶ, δε δοιιρεγ [αἷϊ, οἴ πόπιο 
δοἷἶξ ἀπὰς εἶπα οτῖυδ εἴτ". εἴ οἱ Ἐπιρεάοοϊευ ἀΐοης ἀε ποι ἱπίεγᾷ- 
οἷεπάο χυοὰ απὶπιδίατ, εἰ: 1ά δπὶπι ποπ αιϊυδάδην φυΐϊῆεπι ἰπϑῖοπι 
φεῖ, φυϊρυδάδπι τασο ποὸμ ἰπδίοτα, “,εὰ Βος φυΐάεπι οπιπίαπι [ερὶι1- 
τρῦπι ρογάαο ἰδίατη δοίμεγα οτος ἰπ ρδγιρηδ Ἔχτθηβαπι εοῖ, ρετ- 
4πὸ ἱπρευΐῖεμα ἐρἰεπάοτεπι", εἰ υὧἱ ἀϊοὶ! ἴῃ Νοϑεοπίδοα ΑἸοἑἀαπιδϑ. 
δὰ 4υος υετὸ φυπὶ ἀεβηῖϊα, ἀυρ ϊοἶϊες ἀεβηῖμα ϑααὶ: δὺϊ εὐἷπι αὐ 

80 οοτπιπηϊ δίετη δῖ δὰ Ὡππὶ εογῦτῃ 4ηἱ δυπὶ ἐπ σογηπιθπίϊδὶς, γείς- 
ται υτ 684 συδς οροτγίοϊ ἀρογε εἰ ποῦ ἄβεγθ. φυδπιοθγεμι εἰ ᾿πίωγίαθ 
σὶ ἰυφίλς δοϊϊοηες ἀπρ] οτος οοπιϊπρὶε ρεγϑεφυὶ εἰ ἰασῖε ϑαδοίρετε: 
δυῖϊ επίπι δά ὑπυῖπι ἀδβηϊϊοτιν ἀυξ δὰ οοπιπιππὶξδῖετα γείεγαπίωσ, πδπὶ 

ἴ φοπιπιτι δά εἰτογίαπν εἰ τογθ γαῖ, ἱπϊαστία αἴβοῖῖ αἰΐσαςπι ἐχ ἀς- 
ξαϊάν, 4υΐ γεγο ποῃ ταὶ ϊϊτδξ, οοταντππἰϊαίθπι. ἴαπι οὔπι οἵαπον ἱπία- 
τίας ἀἰοιϊπ ποτίσαι, πὶ δἰΐδε γείεγαηϊασ δὰ σουαπππηϊ δῖοπι αἰϊδε δὰ 
Αἰΐατ οἱ αἀ Δ]1ο9, οὔπι γὸρεινογίπια5 αϊὰ οἷς ἱπίατία αἴας, ἐπ  οο- 
τοῦς γοϊΐχηα. δϑὲ δηΐεπι ἱπίατία αἰβοῖ δῷ ἰϊϑ φηὶ δροῦϊε δρυΐ Ἰηπϑῖα 
Ῥδιὶ. ἰπιαγία δαΐπι αἴβοογε ἀεβηϊϊηπι δὲ ργίυς δρουῖα 6686. εἴ 4υο- 

δὺ τπίαπι ἤδορδθ6 65ῖ, χυΐ ἱπϊατιδτι ραι τ, ἐπὶ Ποχδπὶ δοοίρογο εἴ πῸπ 
ἐροπῖς δοοίρεγε, ποχᾶβ αυΐάευῃ εχ ϑυρετγίοτίθυς ᾿οπδίδπι: Βοπᾶ 
επΐπε εἰ πιδία ἀἰδιϊποῖδ δυπὶ ρὲγ 46 διιρειῖιδ, εἴ 4ᾳλε δροπῖς ὡρῃπὶ 
Βοπιῖπϑα, 6886 4πδεοῦπαθε δοϊοπὲθϑ. απᾶγα πείδῆδα δοϊ οπιπίαᾶ οτὶ- 
τοῖπα δὺὺὶ δὰ οοπιτουπίἰδίετῃ δαὶ δὰ ρσγι γδίθτῃ γείεγσι, δαΐ ἱξηογαηῖα 
Ὁ εἰ ποῦ ϑροῆϊδ δρθηΐδ, δυϊ δροιυίε εἴ εεἰεηΐο, εἰ εχ Ε15 αἾϊα ργδο- 

105 

Εἰ ξοπῖδ, Δα ργορίετ αἰϊεοίπτα. ἃς ἄς ἵγα χυΐδετι ἀϊςεῖην ἰὴ 8 φπδὸ 
ἐγήπθηὶ δὰ αἰϊεοῖαδ: 408]ὰ γεγο ργϑεοὶ  απὶ, δὲ αποιποὰο 86 μ8- 
δρἴεβ, ἀϊςίαπι εϑὲ διρεγίιϑ. εἴ φηουΐαπι 4υἱ ςοπβίοπιυτ ὅδερε 368 

εξί58ε, αὐὶ [εἰς ἱπδοτί ρεϊοπειι ποῦ σοπβίεπίαν δαὶ ἰά ἰπ 4πὸ εϑὲ {Π|21872 
ἰμδογιριῖο, πὶ ἀοοερί35ε απίάεπι σεἀ ποη [αγαῖππι 6886, οἱ [αΐεες ῥτίο- 
τεῖὰ αυὶ ρενουμδεγίϊ 9ε4 ποη ἱπιυ 886 ςοπίατηοἰίαπι, δἰ σοπςαθηΐ886 
Φεὰ πο οοιηηι δῖ585 ΔΑυϊτογίυτη, δηὶ [ἀγδῖατη 6886 δε ποη οοιητηῖ- 
εἶ59ε ϑδογιἰθρίιπι (ηοπ ἐπίτη ἀεὶ δἰἰᾳυΐά), δαϊ ςο]αΐδεε χυΐάοτη δεὰ 
Ὧοδ ΡαΡ] τα, δαξ σΟ]]Ποοαΐωπι 6886 οὐπὶ ΒοσίϊρυΦ δεὰ ποι ργοάηϊε8ε, 
ΡΓορίεγεα οροτγίθθὶϊ δἰίαι οὐπν ἀς 5 δρείατ, ἀεβηΐτε χυΐὰ εἷς ἔατ- 
ἴσπι, αυλὶ σοι ον 6116, αυϊά καἀαἰτογίατη, πὶ δἶγα 6686 δἷνα Ὡοη 6438 
γεϊίπιην ἀεπιοποίγαγε, ροϑοϊπιυ9 ἀεοΐαγατο ἰαδίατι. δαηΐ δαΐοτα οπιπία 
Δ]16 ἀθ εο, υἴγοσι ἰπιισττι οἷξ οἱ ργανηπι, απ ποπ ἱπἰαδαπι, ἰά ἐς 
480 εὐἰ οοπίγονεγοῖδ. πᾶπὶ ἱπ ργδαϊδοϊΐοης οοῃείθιϊ ἱπυργοδί τι εἰ 
ἰπίατίας 1]]ατῖο, εἰυδπιοάϊ! γεγο ποπιὶπα δἱρηίϊβοδηξ ργαεθὶθοϊοποιη, 
πὲ οουϊηπιοϊία δὲ [ἀτίυπι. ποῦ οπὶπι δὶ τευ βογαυϊ, οπιπίηο οοπίη- 
το] οἴζεςῖξ, Φ6ἀ δἱ σαυϑὰ Βυΐι γαῖ, υἱ ἀεάἀεςοτγαπαϊί ἢΠ]Παπν πὶ ρετ- 
εἰρίεπάϊ νοϊ]υριαῖειι. ποαπα οπιηῖπο δἱ οἰδπι δοςδρῖξ, [υγαῖυ εδῖ, 
8εἀ οἱ ρτορῖεγ ποχϑιῃ {ἰγϑῖιι8 εδὶ εἰ πὶ δἰ δὶ ἱρδὶ ἀδοϊδοογοῖ. δι παξ τον 
ΥΟΓῸ εἰίδιῃ ἀς 4}}}5 τε 8ὲ μβαβεὶ αἱ ἀε μἷ9. εἱ φυοπίδπι ἱπιοστῶπι δὲ 
ἰηϊασϊογωτι οΥδπὶ ἄυδς ϑρεοῖεδ (ΑἸ ἐπίτη ϑοτίρίδ αἸΐα ποὺ δοτὶρία), 
ἂς φιίθυ5 φυίΐίδετο Ἰοξοε ἰοχιππίυτ, ἀϊοίων εδὲ, πον δογ ριογοπι γθτὸ 
ἄιαε δῖ δρδοῖεδ. αἴηις Βαδς σθμ! ραντἶπι Θοοηπάτπι Ἔχδι ρογδηδτα 
Υἰγιοἱδ δὲ Ὑε|, ἴῃ φαιρι δαπὶ ργόργα εἰ ἰδαάεϑ, ἱξποταίηϊαςα εἰ μο- 
ΠοΓ68 εἰ ἄοπδ, οἱ κνδύαιη ᾿δΡόγα οἱ φυὶ Βεπείεοασι, εἴ τεάάετε Β6- 
ἡ δβοίιηη οἱ φυὶ ἀεάϊε, εἰ δαϊπίοτοτν 6886 αταίοδ, εἰ συδοοπηαος 8118 
εἰαϑτνοάϊ ς ρανεον ργορτῖαε Ἰερὶς εἴ δοτ ρίδϑ δῃρρίεπι επίοπι. ΔΕ φαητη 
ἐπ νἱϊειοτ ἰσϑίαπι 6586, εἴ Δεφθιπι οὶ ἀαὴ Ρτδεῖου εογὶρίδπι ἰ6- 
ξεπι ἰυϑίυπι 691. σοπιϊηρὶ! δαΐεπι μος ραγεπι ἱπυ 8 ραγῶπι γοϊδῃ- 
Ὁδ09 Ἰεξυπιϊατοτίρι, ᾿πυϊεῖν φυίάεπι, συπι δοι ἰδίπεγι, γοϊοημτις 
ΥΕΤῸ, οἰμπ ταϊηΐπις ροϑϑίης ἀϊδίπριοτα, δδὰ ἤθοθϑβε δῖ ἰπ ἀπἰγογθυσὴ 
ἀΐοετθ, ποη δἷξ ἴδια δπ ἴϊὰ φεὰ ρίεγαπᾳαε, εἰ φπδεοῦπαας ηου εϑὶ ἴα- 
οἷ] ἀϊοείπρποτο ργορῖον ἱπβημδίεπι, οἱ γαΐπεγαγο ἔεσγο, εἴ φαδπῖο, 
εἴ 404}}: ἀεβεεγεῖ δοΐπι τδιιρα ἐππὶ οἱ ἐπαπιεγαγεῖ, οἱ ἱριϊαν εἷξ 
ἱπάεβηίίαπι, οροτίεδξ δηΐεμι ἰδξε δδιοἶγα, πδοθϑθς εδὲ ἐπα ρ]ἰεἰτον ἀϊ- 
ςετδ. 4πᾶγε δὶ Βα] υπὶ ἈΔΡδη8 δυπιμ  εγὶὶ τῆδηπτὶ τοὶ ρεγουφουῖ, δ6- 
οὐπάιϊπῃ δοιρίαπι ἰεζεπι τεῦς δὶ εἰ ἱπιυτίδπι ἔθος, ςεἀ τ νϑγὰ ΠῸ ἢ 
ἔεοῖξ. αδἰσυε πος δεφασπι εδῖ, φυοάεὶ φυφὴ ἀϊχίπιας δεχιῦτη εξ, 
Δρραγεὶ 4}8]16 δἷπι δϑφῦὰ εἰ ποῦ ἀθαυδ, εἰ 4υαῖει ποη δδαυὶ πουιῖ- 
τ68. παιῃ ἰη φοΐρα8 οροτῖεϊ γαπίαπι ἀδγε, δϑία δα ϑῃπι. εἰ εγγαῖδ 
εἰ ἰπϊαγίαι ποπ Ἰαάίςατε ἀΐβπαα δεαυδὶὶ ρόδα, πες ετταῖλ εἰ ἰηῖοτ- 
τπηΐα. ὁπηὶ δαϊδηι ἱπέογίπηϊδ, φιδθοπη ας δηπὶ ργδεῖογ γαϊίοπετη εἰ 
ποπ ἃΡ πηρτγοβίϊαϊο, δγγαῖδ τεγο, 4φπδεοῦπ|ῃα πο ργδεῖεγ γα οηθπὶ 
εἴ ποῦ ἃ τπαἰδιΐα. δἱ ἰπΐαιἴδς 4πιδεοῦῃ4αε ποἢ ργϑεῖεν σαϊίοπεπι εἴ 
ἃ πια  ἰτἶα δαπὶ: 4υδς οἰΐπι δαπὶ ρτορῖεγ ουριἀἰϊαῖοπι, δαπὶ ἃ πιο] τα, 
εἴ Βυϊπαηΐϑ ἰξηοδοογε βευῦπι ἐσ, εἴ πο δὰ ἰθξεπὶ φεὰ μὰ [ερίαἰδῖο- 
τειῖ γεϑρίοετα, δὲ ποη δὰ ογαϊϊζοπθηιν δὰ δὰ βεπϊεηϊίαπι Ἰεκίοδίοτία 
Ταδρίσεγα, εἰ ποη δά δοϊϊομεπι δεά δὲ ργδεεϊδοϊϊοπει), εἰ ποῦ οὰ 
Ραιϊει δεὰ δὰ τοϊπτ; πεὲ χυδὶΐβ αἰΐψυ!δ Ὡπης, “δὰ 488]}9 αἰ σαῖς 
δΕΤΊΡΟΓ δηὶϊ ρ᾽εγπηαιες οἱ πηειπἰ πὶ 996 τηλϑὶδ φυῖρτς Αδἰεοια εἷς Βομΐθ 
4υανν τπα]19, εἴ Βοπα απας δοςθροῦὶ ταβρὶς 4πδαν 4086 ἔξοογίτ; εἴ 
Ῥδιϊεπίεπι 6886 δυπιὶ αὶ ἱπιετίδπιν δοοϊρίδῖ, εἴ τηϑεῖδ γογρία γοὶ]ς ἷπ- 
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ἀϊςατὶ χυδπι δοιΐ8, εἰ διὰ γλἱιγίατι πιαρὶα φυδηι δὰ ἰυἀἰοίατα γε }]6 20 
ἶγδι. πᾶπὶ ἀΓΡΙϊεΓ ἀδαπαπὶ ἱπιιοῖατ, ἰμάοχ γότοὸ ἰοβοπι, εἴ ΟΡ 1ὰ δτ- 
Βέϊεγ ἰατεπῖυ δὲ αἰ δεαπυπὶ γαΐεδὶ, ἃς ἀθ δεχυΐθ φαίάοπι ἐχρ]οα- 
εἷο Βαρῖτα εἷϊ ἔπης ἴῃ τποάυτα. 

14, Τηϊατίας δαΐεπι πιαΐογθδ ἐπὶ 4φαδε ἃ τηδοσί δαπὶ ἰηϊποεεία. 
4θδπιοΡτοῖι εἰΐαμι πηϊηϊπιὰς πιαπίπιλε πη, οἱ Μεϊαπορητη (Δ] εἴτα. 
ἴα8 δοοῦϑαραι 4ποά γαπά δε. ΡῈ δεοταΐοο 8 ἐβοτγίδ ἴοι ρ ἢ οοπ- 
διγυσίοτοι, δὶ ἴῃ ἰπϑε  εϑὲ οοπιγαγίμτη. ϑυπὶ δυΐεπι δες ἐχ 60 
4αοά εχοεϊϊδηι [δου ]ταῖε : αὶ δπΐπι ἘΓΘ. δδοσοϑ δοταίοροἷο8 ζαγαῖτια 
εϑῖ, εἴϊδα φαδπηοιπαιε ἔδοεγοὶ ἰπίβγίαπι. ἃς αἰϊχαδηάο φιΐάεπι οἷο 
τηδΐοτ, δἰσυαπάο γεγο ἐπ ποχὰ ἱπι]οδίασ, εἰ ουἱαθ ὩΟ; δὲ δοα04}} 30 ἡ 
Ῥοεηδ, δεἀ οπιπὶδ τηϊαοῦ. δὲ οπΐας πὸπ εδὶ τῃιεαϊοῖπα: κταυΐς δπὶπὶ 
τεϑ δεῖ εἰίαπι συας βεγὶ ποῦ ροϊεδῖ, εἰ οηἷπα ποπ ροῖεεϊ ἱπάϊοίαπι 
οβύπετγε ἰδ 601 ραϑ808 δεῖ, αυα ΦῈ}Ρ πιδαϊοἰηαγα ποῦ οδαϊῃ: παπὶ ἰυ ἀϊ- 
οἴππι δἰ οΔϑΈΡΔ110 Φυηϊ τηοἀϊοῖπα. εἰ οἱ 16 φαὶ Ρθ49Π8 ες, εἴ δὶ '5 αυἱ 
ἱπίατίααι δοοθρῖξ, ἱρεε 86 υδὶὰβ οδεϊξαγίε: δάδες επΐτη παδρίδ, αὶ ἰδ- 
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εἷς, ἀΐψηπθ εοὲ φαὶ οοϑἐροξαν, τὶ δορβοοῖεα ργὸ Εποίθπιοπδ σῦτη 
4375ςδυδατα ἀΐοεγεῖ, αποηΐδι. οσο ἀϊξ δ6 ἱρδᾶπη φυὶ οοπἴατη οἰ ίαπν Ρ 888} 

εγαῖ, δὲ πο δοδιϊπιδίυγοτη ἀἰχὶϊ ταὶ ποτὶ φιδαὶ υο 18 4αἱ Ρᾶ9585 δγαῖ 
δεδιϊπιᾶυίς 86 ἴρϑαπι. δὲ φίδπι δοῖι υ 68] ρυίπιυϑ γδὶ ουτῃ ρϑιοὶδ ἴδ- 
εἷς οἴ ϑδερε ἱπ δοάεπὶ βϑοοαγα τηϑρηᾶ ἱπιαγία δϑξ, οἱ ργορίεγ 4πᾶπὶ 
φυδεδίϊα δὰπὶ οἱ ἰηγεδία ΄υδα Ῥγομίβεπι εἴ πᾶς ραπίαπι, υἱ Ατρὶδ 
Ρυπίαπι ργορίογ φαεπὶ ἰὲχ ἰδία εδὲ, εἴ ργορίεγ 4109 ςἄγοογ δεάϊβοα- 
ἴι9 δϑ1, οἷ πιᾶρὶ (οὐἰπὰ ἱπίατία πιρίοσ. δἱ 4186 δχ ργουϊϑίοπε πιδρῖϑ. 
εἰ 4π8π| τ ἀϊθμῖδϑ τἰπο πὶ τοῦ ρὶ8 4ιιᾶπι τηϊβογαπίιγ. ἂς ογδϊογία αυΐ- 

40 ἀεπὶ ἐππὶ δὰ, φαρά πιο τα δοϑῖα ξ ἴυνα δαϊ ἰγαπϑργοϑ88 δϑῖ, οἱ ἴα 9- 
ἰυτοπάπη, ἀεχίγαπι, βάθει, οοπηιδίνπι: τηα]αγύπι δηΐπι ἱπί αγὶ ἀΓΌτα 
Ἐχϑαρογδητία εδὲ. οἱ φυᾶπι ἴδοις ἰδὲ δὶ οαδιραηίατ φαΐ ἐπίυ γἰᾶπι ὰ- 
εἷἶαπι; φυοά ἔδοίυπε ἐα]δὶ τοδῖδδ: ΠὉΪ επὶπὶ ποῦ οτὴξ ἱπίηγίοϑυϑ, δὶ 
εἰΐαπι ἰπ (ογοῦ εἰ ἵπ χφυΐδηβ εϑὲ ραάον πιαχίπιθ. εἰ δὶ διτὴ ἱπιατγία 
αἴξβείαι ἃ φιὸ Βεποβοῖο αἰεοϊα 681: ρίπγθ δηΐπι ἱπἰαγίαϑ ἔδοῖξ, τιῖπα 
«υοά πιαΐε ἔδοϊαϊ, ἰῃπι φυοὰ ποὴ Βεπε ἰδοίαι. οἱ 4πδε δεῖ σοῃίγα 
ποῖ δογρῖα ἰωγα: πρϑ]ϊοτὶϑ Ἔπίϊῃ δϑὲ ποῦ Ῥγορίδγ πϑοθϑϑι [αἴθοπι ἰυβίαχα 
6586. ἂς δογὶρὶδ φυΐἀεπὶ ἐππὶ ἐχ πεοδϑϑιίδίθ, ποη 8οτγὶρία υεγοὸ πὲ- 
Ὠδαύαπι. αἰΐο δυΐετι πιοάο δὶ οοπῖγα δογὶρια : πδπὶ αυὶ ἴῃ τη ἴῃ 6ῃ- 
ἀ ἱπιιτίαπη ἔδοις δἱ ἰπ ροῦπδα ορποχίϊβ, εἴϊατν ἰπ ποῦ ΟΡηοχίΐ8 ἴῃ- 

40 ἱπγίδιι ἰαοϊεῖ. ἃς ἀξ ἱπιατία φυϊάδτα τηδίογε εἴ πυΐπογε ἀϊοΐαπι εϑ1. 
15. Εϊάδιη νεγοὸ φυᾶὰς ἀϊοϊϊυτ ἁγία οἄγθηδ, σοπβθαηθῃ8 δϑὲ [19 

408ςε ἀϊοία δα αἰ Ροτγουτγτάτααϑ, 4αἷδ ργορτία 'ρϑα 511 ἐπ ἀϊο ἴα] απι. 
δεῖχας φυϊπίπρ]εχ, ἰερθϑ, τοϑῖ68, ρδοῖα, φαδοϑιίοπεϑ, ἰπϑίαταπάμτη, ἃς 
Ῥτίπιθτι αυΐάεπι ἀΐοδιπας ἀς ἰερίρια, φυοιποάο ἱρ5ῖ5. πἰεπάυπι δὲῖ 
ἔππι εἰ χα δυδάδε ἴυπι φιὶ ἀϊδοηαάεῖ, ἔππὶ φυὶ δοοιβδὶ ἴὰτη 4αὶ ἀ6- 
ἔεπάϊε. ἀρρατγεῖ επίπι δὲ οοπίγαγία οἷῖ (αςῖο ἰεχ δογριβ, οοπηπιπηΐ ἰδρὲ 

30 πἰοπάυτι εἴ δε χυΐδ ἴδῃ πδπι ἰκιφεοτῖρα8. οἱ 4φυοά πιοπῖα οριταα οὶ 
εοἴ ποη οπιηΐηο υἱἱ δοτιρῖί. οἱ χυοὰ δεχύθπι δε πιρεῦ πιᾶποῖ οἵ ππη- 
ἄπδπι πιαϊδίαγ, ποτε σοπιπιυηΐδ ἰὸχ (δεοαπάιπι πδίαγαπι δηΐπι ε51), 
δοτίρίδε υεγοὸ ἰεβεδ δϑδδρε. πηᾶδ ἀϊοῖϊαπι δὲ ἔπ ϑορ ἢ ο 18 Απιίροπε, 
οὔπι [11 ἀοίεπαϊτ 5ὲ ορῖ88ε οοπῖτα γεοηῆς ἰεροπι, δεὰ πορ οοπῖγα 

ὃ ὕοη ϑογρίαπι, “ποπὶ Ἔπίπη ἕος παης δἷ Ἠετί, 5εἀ δεπιραγ, ἰ(δο δρὸ 
πο {ΐπι8ο Υἴγυπι αἰϊατ. ἢ εἰ φηοά ἰυδίαπι δεῖ γϑττπὶ φυί άαπι εἰ 
ἈΠῚῸ, δεὰ ποπ ᾳποὰ νἱάεδίπτ; φυᾶγα ποῦ δὲ ἰαχ 486 δογίρὶ εἰ: 
πο δηΐπι ΟΡ  πιὰπη8 ἰερί8. δ αποά ἴάπηπαηι ἀγρεπίδτγὶπϑ ἰμάεχ ἐδ, 
πὶ ἀϊδοεγηδῖ δά! τοτγίπυιι ἰπϑῖατη ἃ σατο. εἰ φιοα πιεἰιοτίς υἱγὶ οδὲ 
ποη δογίρεῖβ χιαπι δουῖρεῖς πὶ δἰ δἴαγε. οἱ δῖ 41 ἴῃ τ οοῃιγαγία δἷῖ 

10 ἰεψὶ φαδε ργοβρεῖυτ, υδὶ ἴρβ88 δἰδῖ, αὶ ἤδες φαυιάεπι αἰϊφψπθαπάο ἴθ εὲ 
ταῖα 6586 4υδεούπαιε ρερίβεττπέ, 1Π|6 γεγο γεῖδι ρβοϊίίοπες Πετὶ σοη- 
ἔτα ἰεζεπι. εἰ 51 δπι πα δὲ, ἐξα οἱ τογυδᾶβ, εἴ νυἱάδαϑ ἴῃ αἴγαπι ἀ6- 
ἀαοιίοπεπι δαὶ ἱπείατη σαδάγατε ροϑοῖξ δὶ ππ}]6, ἀείπάα δὸ υἱατίϑ, 
εἰ δἱ τε8 ἀδ φηΐρῃ5 ἰδῖα εἴ ἰδχ ποῦ δπιρ[ἱὰ8 πιδπεδηξ, ἰδχ υϑσο πιᾶ- 
ποδῖ, σοπδηάιιπι δὶ αὐ ἰὰ ἀδοίατοθ εἴ ρπρπδβ ἢδο γαϊ!οπδ οοπῖγα 
ἴρϑδπι. εἱ τετὸ ἰεχ βογίρία δοοοιαπηοάδια δὲ δὴ (αοΐυπι, τὰπς ορτίπια 
Ἰηδηῖα 6886 ἀϊοεπῆαπι δδὲ πὸη πὶ σοπῖγα ἰθρβοπὶ ἰπάϊοεϊ, δε αἱ εἱ 
ἱχποτεῖ ἰὰ φαοὰ ἀϊεὶξ Ι6χ, πα ρείετγεϊ, εἴ φιοὰ 6ϑῖ δἰπιρὶἰοῖτετ Βόπαπι, 

40 εἰΐζετε ποιιΐπετα, 8εἀ χυοά 418]. εἰ π|}}} ἱπίογαβ86 νοἱ Ἰδζθπι ποὴ 
Βετὶ γεὶ ποῦ οὐβεγναγί. εἰ ἰῃ δ] }}9 ἀγβαϑ ποῦ 6986 πἰίϊα ἀσεγε οᾶ- 
Ῥιίοεα, πὶ οοπῖγα πιδάϊοσπα, φαΐ ποῦ ἰδπίυπι ποοοῖ δίτογ υιϑάϊοὶ 
ἀυαπῖυπι δἱ χυΐβ ἀδϑυδϑοδῖ ποῦ οβεάϊγε ἘΠὴς εἴ 896 Ἰερίθυ5 84- 
Ρἰεπιίοτεπι 6986 δίπάεγε, 6686 ἰὰ χαοὰ ἱπ ἰαπά δι Ἰερῖθυ5 ργομίθε- 
ἴωτ. δὸ ἀς ἰερὶβα5 φυϊάοπι πδεὸ Ἔχρ]ϊοδία οἰπξ. χηοά διϊποὶ δὰ ἴο- 
εἴεδ, δογηπὶ 8πηῖ ἄπο βαπόγα. δἰϊὶ φαϊάεπι δι πὶ ἀπ αὶ 8}}} γθγοὸ πουΐ, 
εἴ εχ Ηἴο Αἰ1ἰ ραγιϊοὶρ 68. ρδγίου]ὶ δἰ τὶ αχῖγα ργίουϊαπι. υοοο βηϊίηαο 8 
εἰ ροδῖδ5 εἴ [105 οπιπα8 ΣἸ]8ῖγα8, φυοτηπι σππὶ πάϊοῖα οἶαγα, πὲ ΑἸΒ6- 

30 πίδηφοα Ἠσοπιετο ἴοϑῖα ποὶ δθηϊ 46 δαϊαγηϊπα, εἱ Το πθαϊ παρογ Ρε- 
τίη άγο Οοτίπιίο ἱπ δίφοεπϑεβ. εἰ ΟἸδορῆου οοπῖγα Οτγί ἴαπὶ 5ο- 
ἰοιΐς εἰεξῖο πϑὴε οδὲ, ἀἴοδηθ οἰϊπι ραια]δηΐθτν ζαΐ886 οἰαδ [απ Πἴατα : 
ποπ επίπι ἀπυδπι οΘοἰπίφβεῖ δοίου “ἀϊς ἤανο Οτίεἶαθ πὲ διἰυάθαι ρα- 

43,ότεγα ρᾶγθηῖ." ὧς ἀς ργδοιογί εἶ φαίάεπι τα 168 δηπὲ ἴδϑῖ66, ἀς {πτατγὶϑ 
σετο εἰΐατι ἰπτεγργεῖε 5 ογαοπίοτγαπι, πὲ ΤἈδποϊδῖοο! δ, παυΐραϑ ρη- 
βηδηάπτη 6866, ᾿ἰκηουπι οἰρτϊβοαγα πιτοπι. ῥργδοῖογεδ υ6γὸ ργουεγ- 
δῖα, οἱ ἀϊοῖαπι εβῖ, ἰεδιϊπιοπΐα δαπῖ; πὲ δἱ φαΐδ σοπβαϊαι 86 ρδγοῖασ 
διηϊοῦ ϑεηοχ, εἰ διξοϑίδῖατ ργονεγθίαπι “ Βεποβοίαπι πὸ μρ τ τηθᾷ [ 
δοποπι, εἰ οἱ Α]Ϊο5. τοῖϊδι ἀαογαπι βυδια]ετῖς ραγεηῖοϑ, “δίυϊτα8 φαΐ 
πδῖοϑ οοοῖδο ραῖγε γεἰἰααηΐς." πουΐ υϑγὸ δππὲ, φαίςαπχος {Παϑῖγε 8 
εἰΐαπ αἰϊφυίά τυ ἀϊοαγαπι: Ὁ Πα εηΐπι δαπὶ οἰΐαπι Ἀόγαπι ἱπάϊοῖα ἰϊα 

4υὶ ἀδ ἰἰϑάεπι τορτρ εοηττονοτθδηξον, πὶ ἘΌΡΟΪπο ἰη ἱπάϊοϊϊς σὰς το 
εεἴ σοπίγα ΟἸαγεῖεμα δο συοὰ ΡΪδῖο ἀϊχίε «ἄάνετγθυς Αγοδὶδίυτα, σαοά 
ἡπογοθαὶξ ἴῃ οἰνίἰαῖε πὶ ἰδἰεαπίωγ 86 ἰτπρτοροδ 6456. εἰ ρβαγαςείρει 
ἔπ ΩΝ ϑυῃῖ, δὶ υἱδὶ Γαδγίηι {ὩἸδΌτω ἀΐσεγο. ὃς 18}696 σαϊάετα ἀδ ἰΔ]1- 
8 168:68 δυηΐ, ἔδοϊατη οἷἐ πΠδοΠ6, εἷξ πδοθε: ἀς φυδί δῖε υεγὸ ποῦ 

διηῖ [δδῖεδ, υἱ ἰπδῖαπηπα δὴ ἱπὶ δέαπι, τ}116 δὰ ἱπηι 6. φυΐ νϑγοὸ ἷοα- 
Εἰπᾳαὶ ϑυπῖ, εἰΐαπι ἀς 6 846 ἀϊξηίϑϑιανϊ δυπῖ: πδπὶ ἀϊτίφοῖπι; κἀς 
δυπὶ δητίχυΐ, φαὶα ἱποογταρεῖ: οεγίδ δηΐπε μ68 δεῖ ἃ ἰδδιϊπηοηῖα. ἴ6- 
δἴε5 υϊάεπι που ΒΑΡ δι Παἀ ϑετνῖς, φαοά εχ νϑγί οι! Ρ 8 ορογῖδξ 
ἰυάίοατε, εἰ ἰά οἰχηϊβοαὶ πιεπῖς οριϊπια οδϑε, εἴ φαοὰ ποι [ἰοεῖ οοτ- 
τυσηρεγα ψογιϑί τη δ ἀγροπῖο, εἰ φαοὰ ποῦ ἀγρυππίαγ (αἰρογητα ἰοσ- 20 
γηοπίογπσα υδγί δἰ πὶ δ. Ἠαθδηϊ, σεγὸ οοπῖγα ὑοπ δαροηΐοδια, φαοὰ 
δαβίεοἴα ἰπάϊοῖο ποη φαηϊ νϑγίίπιὶα, εἰ φαοά πἰμὲ] ορα9 δεῖ ἱεσῖν- 
τη η ἷ5, δἱ ταϊϊοπὶδη8 δαϊί5 δϑβοὶ γϑῖν βογερίοασσθ. διηὶ δαίΐετα ἰεσῖ- 
ταουΐα ρδγιΐμ ἀθ 'ρεο ρατγιΐτι ἀς δάἀνογεσίο, εἴ δἤα φοϊάετη ἂς ἔδεῖο 
αἰΐα υεγο ἀδ πιογίβυβ, χῦᾶγε βρραγδεὶ ππηχυδῖι ἴογε υἱ οαγδδισαθ 
1εϑ:ἰπιοπίο ἘΕ}}}, φαΐα δὶ ποῦ δάϑὶὲ ἀε τὸ φυοά δπὲ 9ἷ}ὲ ἕατϑαὶ δαὲ 
ςοπιγονδγϑαπῖὶ δἀνεγεαῖυσ, δὲ ἀθ τρογίβθαδ ἱρεῖθα δάετγις δὰ οεἰεπάεα- 
ἄαπι ῥτολίϊαϊοια σοὶ οοπιγουεγεδητὶς ἱτωργοδι δίδτῃ. αἱϊα νετοὸ ἀδ τὸ 
τεϑῖδ δαϊ δυηΐοο δῖ ἱπίπιΐςο δαϊ πιθάΐϊο, δῃϊ ργοβδῖο δαῖ ἰυΐδτηϊ δαὶ 
τοδάϊο, εἴ χαδοούηαιε δἰίας εἰποπιοάϊ ἀἰΠεγοπιΐας οχ ἰἰδάδι Ἰοςῖ 
ἀποοπάδε ὁὰπὶ εχ απίρι8 οἰΐαται δπτΗγιποτηδῖδ ἀποίπιαϑ. ἀ6 Ῥϑοῦδῤ 
ξαἴεποϑ οΓδιϊοπίβ υ8π9 δῖ, φαδίεηι δὰ δυρεῖ δαὶ ἀϊποίπαϊξ, δαὶ 6 
ἄϊρπα εἴβοῖς δαὶ ἱπάϊ πα. εἱ ργο δὲ ἰδοίαπι, βὰς ἀΐβτια εἰ ταία, εἰ τὸ 
Δάνεγραγῖο, ςοπῖγα. δί4πε δά δὰ χυϊάθιι μά ἀΐξπα δαὶ ἱπάϊρπατεά- ) 
ἀεπάμ, τεϑ πἰ 81] αἰ Π[ἀτγὲ ἃ Ἰεδεϊατα ἱγαοϊδοπς: φαδίθο δπΐτα εἶπε χαὶ 
ἰηϑοτίριϊ ϑππὶ δὺϊ φαΐ ἀϑβϑογσναηῖ, Ηἰσ ραοῖα δ ἀΐξπα δῃπξ. οὔπι γεγο 
οοπείαϊ δάε886 ρδοῖυτι, αποά ρτορτίμιη εἷἴ, δυρεπάθτι δῖ. ῥδοίαπε 
εηἰπιὶ ἰὲχ δὶ ρτιναῖδ εἴ ἐμ υνα ἐὐὰ Ραγίετη ; εἴ ραοῖδ συϊάεπι 508 εἴ- 
Βοϊπηὶ [εβεπὶ ταϊαπὶ, ἰερεδ γδγὸ τδῖα οἰβοίαπι, σαδε οππὶ ἰοξε οοτ- 
ταηΐαηϊ, ρᾶοῖδ. εἰ οἸβῃῖηο 'ρϑᾶ ἰεχ ραοίῃπ χῃοά απ δεῖ: χοᾶγε χαΐ- 1τ0 
ουπὰπε ποη ογοάϊε οἵ 101} ρδοῖτπι, ἰδ ρ68 το}. Ῥγδεῖεγθα δρῃβῖαγ 
πιθ] τα ἐχ σοπίγδοιθηα, εἰ χαδε δροπὶς ἀρπηΐατ, ἐχ ῥδοῖ δαπῖ: σιᾶτο 
αἱ ἱγτῖτα βαπξ, το! ἕπτ ἰδοῦ δὲ. ἀϑπι Ποπιίπαπι. εἰ αἰΐα φοδδοῦπησαε 
ξοπνυδηϊαπί, ργοπιρίθμι εδὲ ρεγδρίοεγα. φυοάϑὶ οοπίγατγίαπι δἷξ οἰ ἔδ- 
εἷαὶ ουπι αάνεγβδι8, ργίτηππι φαΐθαδ ΑἸ 4π15 δάνεογσ ἰεξεῖπ δάνοτν- 
δδηΐεπι ρυρηδυογίϊ, δὰ οοπυεπίηπξ. ἀρσυγάπτι δπίπι δῖ, δἰ ἰορίθε 
«φυϊάοπι, οαπι ταΐπαϑ τοῖο ἰδῖδα δἷηὶ 66 ἃ (γαυάσπι (εοετὶπὶ χαὶ ταλε- 
ταηῖ, ποῖ ραΐϊεταυϑ οροτίεγε ορεάϊγε, δὲ ρβοῖδβ πεοθβδβαγίπτο ραϊεῖδῃ. 
ἀείπάε σον εηῖι {ΠΠπἀ, ἰα 5:1 ἀἰϑρεπεδίογετα 6πϑε ἰηάίοετα, αἴ ποὺ ΒοΟ 30 
εἰ φρεοϊαπάππι ἰξ, δεὰ χαοὰ εεῖ ἰπσιῖαθ. εξ ἰαδίατα απίάδτα ποη 11- 
σεγα ρεγυεγίεγε πες ἔγδπάε πες πεορϑϑιϊδῖθ, φαΐδ πδῖιγα ἐβοῖπτα εἰξ, 
Ρδοῖα γεγο βετὶ εἰ ἃ ἀδοεριῖβ εἴ ἃ οοδοῖϊ5. ργδεῖεγο οοπυδηΐϊ δηΐπ- 
δἀνεγίεγε ἂπ οοπίγαγίδε δἰΐουϊ εἶπε δαὶ εχ δοτὶριί8 ᾿εχίθαϑ δαὶ ἐπ 
οοπιπιαπίθη5 εἱ ἰυδεϊα ἀπξ Ποπδϑιῖδ. ρτδεΐεγεδ δὴ δἰτἰδ ραςῖς ροϑῖε- 
τον δαϑ δυὲ ρτιοτῖθαδ: δπὲ δπΐπι ροδίετίοτα τοῖα δηηξ, εἰ ἰγγίξα ὑτίοσα, 
ατι ρτίογα τεοῖδ δαπὶ εἴ ροϑϊεγίογα αϊϑα, υἱτοηας τοῖο ετῖξ πῆϊε. 
ἀεϊπάς ἐχρεάϊεϊ νἱάεγε εἰ χα ἴθ ραγῖε δἀνυεγεεηῖυγ ἱπάϊοι μηδ, εἰ "9 
φυδεοῦπαοε 414 Παίΐποπιοάϊ: εἰεηΐπε ἤδες ἴδοι] οοχηίτα εἰπιῖϊατ 
ἀπηΐ. πυδεδιίοποθ δυΐδτι ἰοϑιϊποπία φιδοάδιν ἐππὶ, ΒάΡετε τοτὸ 
τἱἰἀεπῖαν βάδην, φαΐα πιδοθϑοῖϊαα φυδεάδπ ἴῃ εἶδ ἰδεῖ. ποῖ δϑὶ ἰξίπες 
ἀϊ[Ἀςοἶϊα δαγότη υἱπὶ ἱπιθ!]Ἰΐζεγε, οἱ φαὰς ἀδ εἶς ἀϊοὶ ροισθηὶ ΤῊΝ 
σᾶγα; Ἔχ φυίδαι, εἰ ο'πὶ ργορτίαο, δα8 ἀὔρογε ἰἰοεῖ, χαΐα γετδθ δ0 
ἐχ τεϑιπηοηὶΐ5 δἰπῖ: δἱ δάυθυβθηϊωσ οἱ οππὶ δαάνογβαγο ἕαςΐδης, ουες- (37 
τοῦς δἰ φυὶς νδτι ἰαῖεπὶ ἀΐοοπϑ ἀδ ππίνυεγεο ξοπογα σαδοεδοπατη. πἰ- 
Ηἶϊο επὶπι παΐπα8, φαΐ σορπηΐοτ, [αἶδα ἀΐοαπὶ φαδηι γεγα, εἰ τοϊογατιῖοι, 
Ὡς ἤϊοδηϊ γογα, οἱ ἔδοῖϊδ πηεπεηϊεβ, υἱ τεφυίοϑοδης οἰξίαα. ορογίεῖ 
δηΐεπη ἤάραγε ἐδοη]αϊοτο τεβεγοπάογπι δά μδες ῥγβεϊεγ ογαπα 
Ἔχεπιρίογππι, 4αδε δοΐπηϊ ἱπἀϊσαπῖει. ἰατίδἰαγαπάϊ νογὸ φιδάνέρατ- 
αἰτὰ ἀιδῖγιυϊο δϑὲ: δὺξ δαῖτ οἴϊεγε δἵ δοοίρὶϊ, δὲ πεαΐγαση,, δαὶ 
Ὁπητὶ αυϊάοπι, ΑἸξοτττΣ Ὑ6ΓῸ πϑαπδαυαπι, εἰ οχ ἢΐς δὶ οἴϊετγξ, ποῖ 
δοοὶρίϊ, δαὶ δοοῖρὶῖ, ποη οἴϊεγι. ῥγδείδγεδ δἰἴυ9 δὲ οοπεϊἀεσαναὰϊ "9 
τιοάα8, δη ἰαταῖαπι δἷϊ, οἵ εἷς δπὶ ἃ ἴρϑ0 δαὶ Ὁ 1|1ο. ὃς ποῦ οὔξετῖ 
χαϊάεπι, φποά [αοἰϊς Ρεἰογαπῆ, οἱ πϑοὰ ἰαξείον ποῦ γεάδάϊε Ἀο9 δυΐεπο 
εἰίαπι ποπ ἰαγδίαπι Ἀγ ἰγαῖατ ἀαπιπδίοτοι. εἴ σαοὰ δος ρετίςὐατα 
χαεϊϊυς δϑὲ ἱπ ἰα ἀϊοίθας, φυΐα Ἀἰδ φαϊάοτα οτεάϊε, 1}}} σατο πεφοδχυασα. 
ποι δοοὶρὶς, φαοά ῥγοὸ ρεοπηίΐδ ἱποίπταπάπη οϊ. εἴ χαοά δἱ εοϑεξ 
ἱπιρτόθυϑ, ἰπταγεῖ, φαΐ τα οἰΐας εδὲ οαυσα δἰουΐαδ τοὶ ἔπιρτο "δ 6556 
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ζααπι 8. }]1π: ἰασταῖα» επὶπι ἈΔΡ δὶς, ποπ ἰαγαῖτιο πεαυβαπαπι. αθδσε 
Ὁ νἱγίαϊει ετὶὶ, δε ποῦ ΟΡ ρεγίαγίαπι πὸπ ἰπταγα. εἰ "Π]υὰ Χεπο- 
ΡἈδυΐο φιδάγαι, φυοὰ ποῦ βεᾳθ]}5 ργονυοζαιίο ἱρδα εἰ ἱπιρίο δά- 
γετιϑτϑ ρέιπι, δε ἃ δἰ! 5 δὸ δἱ γοβυϑὲυ8 ἀεβίϊετα δὰ υεγθεγαπάμτε 
γε νδρυϊαπάστα ργονοςδγεῖ. δἱ δοοὶρί!, {Πα ἃ ςοηνεηῖς, φιοὰ ογεαΐς 
ἰδὶ, 11 πνεφυαφυδπι. εἰ "Π]υὰ Χεπορμαπὶς ἱηγεγίεπἀο ἀϊσρη στη δῖον 
δοαθθτη εἼδ6, δὶ πα ρὶτ8 οἴζεγαι, ρίαϑ ἰαγεῖ. βτανεαας 6686 Π0]]ε ἰπτατα 
ἐρϑῶπι, ἀθ φυίρυφ {||05. ἀΐξπαπι ἰὰ ἀΐοδι ἰαγαῖου ἰαάϊςαγα. εἰ οἵζετὶ, 
4ποὰ ρίυπι ε[1 νεἰ]ς ἀἰϊ6 τϑτο ςοπιπϊτῖεγα, εἰ φαοὰ ποη οροτιεὶ ἱρθαπι 
δῖος ἰπάϊοει τοκαγο: ἱροὶ δὴ οὐΐοτὶ πὲ ἱπάϊςεϊ, εἴ φποὰ Δρφαγάονα 
δεῖ σύτῃ πο ἱϊς ἰάγαγε, ἄς φυϊθοδ δῖοι ἀϊζηοπν ἴα ἀϊςεῖ ἴαγαγε. εἰ φθο- 
πίδπ ἀς εἰπφα 15 τα πὶ [Θϑἴθπε ἐδ φθοτμοάο ἀϊοεπάυπι εἶϊ, εἰΐδπι σορα- 
ἰδηάο φαοπιοάο ἀϊςεπάμππι εἷϊ ραϊεῖ, αἱ οἱ ρθε φυΐάειι γυ]ὶ δοοῖρετα 
δαὶ ποη οἔΐεγγε, εἴ οἱ οἰΐεγι φοϊάετα, δοςίρεγε γεγο γεςυϑαῖ, εἴ 91 Δ0- 
εἰρεκγε οἱ οἴΐεγγς γα]ῖ, εἴ οἷ πδυΐγωμι. εχ ἐΐφ επὶμα φυδε ἀἰςία δαηῖ, π6- 
ςθε86 δεῖ υἱ ξορι]εηίπτ, ἴϊδαυ  εἰίαπα ταϊίοπδϑ πδοθϑθς δϑὲ ςοραϊατὶ εχ 
[ἠΖο φυδε ἀϊοῖα δι, φιοάεὶ ουδοερίοπι (ποτὶ ΔΡ ἱρδο ςοπίγανίπιο, φυοά 
ποΩ δϑὲ ρεγΙὈγίΌτΩ : Φρουῖο δηΐπὶ δδὲ ἰηἰυτίδπν ἔδοεγε, εἰ ρεΐαγε δὲ 
ἰβίηγίδη ἔδοεγε, 4πᾶε υετὸ Υἱ οἱ [γδπὰς βαπῖ, ποη δροηῖα δυπῖ. Βῖο 
ἰσίϊυγ οοποϊυ ἀεπάτπι εὐ εἰΐδιν ρεγίαγίατα ο286 ἴῃ τπεπῖς δὲ ΠῸῊ ΟΓδ. 
δὶ γεγο ἃ δἀυθγραγὶο ἰαγδϊωτα ἐδῆν 4ιοα οπιπὲδ δυγεγεὶῖ φυὶ ποῦ 
δἰἴδι 1116 χῦας ἰαγανῖ!, φαΐα μας ἀδ οδυδα εἰϊδιη ἰορὶδυϑ υἱππίογ ἰαγαῖ,. 
εἰ νοβ φυίάεπι ἀΐβπαπι ἰυ ἀϊσαπιηθ οἴδγο δ}}18 φυδς ἰογαιὶ ἰυάἰςεἴίδ: 
ἐρεῖ γεγο ποῃ ϑδιἰδδίπηυν" εἰ φπδεοῦπαας αἰΐα διιρίβοδπάο δἰϊ αὶ 
ἐρθῆ ἃς ἀε ἀσιΐϊβ φυϊάετα ἐχρεγὶ δάθ ἴδηι πιὰ ἀϊοῖα οἷπι. 

". 
Ἐχ χαυίραδ γυΐϊάστη οροτγίεδε ται δῃδάεγε ἴωπι ἀϊδειδάετο, ἴατα 

υἰϊαρεγαγθ ἴσα ἰδυάδγο, ἴππὶ δοσύδδγε ἴστη ἀείεπάετε, εἴ ουἱαδπιοὰϊΐ 
ορίαἴομεο ἃς ργοροιίοπες αἰΐ66 δἷπε δὰ δεΐεπδπι Βαγοι γεγατω 
δάετο, ᾿δϑο δῃηῖ. ἀδ ἰδ επῖπι οἴ εχ 8ὶδ ἐπι Ὠγπιετηδία ἀποιπίοτ, πὶ 
ἰπ Ὀποφύοαπε ἰοφυδίθον ργορτίς βεπεγα ογδϊϊοπατα, συοπίδηι γΈΓῸ 
οδοδα ἰπἀϊςδίίοπίς εδὲ γβείογιοα (εἰεπίπη σοπϑι ἶα ἰαάίοαηϊ, εἰ ἰυάϊ- 
εἶπαι ἰπἀϊςδῖίο δῖ), πϑςεῖϑε δὶ ποῖ ϑοίυτη δὰ ογδίϊοπδτη γεδρίσεγε, 
υοπηοάο δρῖία εἷς δὰ ἀεπιοπείγαπάητη εἰ αὐ πε ἰδοίεπάδηι, δε ὰ 
οἴϊαπι ᾿ρϑῦπι ουἱϊυδάδπι πιοάϊ εἰ ἱπάϊςαπι σοξορδγαγα. τροἰταιη επὶπὶ 
ἱπιεγεδὶ δὰ βάετη πιαχίπια φυΐάεπι ἴῃ ςοπ911118, ἀείη ἂς νετῸ εἰίδτῃ ἴα 

» ἰπάϊοϊϊε, ἴὰπι οἱ οσαἰαφάδηι πιοὰϊΐ αὐ πὰς ἰ5 φαὶ ἀϊοῖ!, ἵπτα δ ουξὰ δὲ 
εχἰϑιϊπιεπὶ 86 Βδρετο φυοάδηπιποάο ἰρέαπι, ἴστε γεγο δὶ εἰΐδπι ἱρεὶ 
αἴίεοιϊ φιοήαπιοοο εἰπξ. ἃς συϊαδάδην φυϊάειη πιοάΐ δρρδγεγθ οὕᾶ- 
ἰογδῖα 11 1:π ἴθ ςοπ 1] 116 εϑῖ, αἰεοϊατο υϑτὸ 6826 δἰψυο τηοάο δυάϊ- 
ἴογετα ἴῃ ἰαήἰοῖ δ. ποῖ δπΐπι δδάδια υἱάδπιωγ διρδηῖθυ εἰ οὐἀΐο 

4375 αθεμ Πρ αδ πεφας ἰγαδοθηιθα εἰ ἰδεῖ τεῦ ΒδΡεμΡυ5, δεὰ βυὶ οπιπίοο 
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ἄϊνετθα δοὶ πραρηϊτάΐϊπε ἀϊνογθα. ἀπιδηϊ επὶπ ἰδ ἄς 400 Βαβεὶ ἰπ- 
ἀϊοαϊίοπεπι, δαὶ ποη ἰπίμοῖα δρετγε δὰξ ραᾶγῃπι υἱάείογ τπϊυδὶς δρεγο, 
οὐΐο δυΐεπν μαρεηϊτὶ οοπίγαγίοτα; εἴ οσυρίεπιί φαΐάεπι εἴ Βεπε 8ρ6- 
ταηϊΐ, οἱ δὶὶ ἔαϊαγητα ἰθσυπάμπι, οἴΐδια ἔογε οἱ βοπῦτα ίοτγε τἱ ἀθἰυγ, 
εαἰϊεοῖας γεγο εχρεγίΐ εἰ ἀπρίϊαπεῖ οοπίγαγίαπι. οὺτ ἰριτυτ ἱρϑὶ δἰπὲ 
Βὰο ἀἰϊκηὶ φαΐ ἀϊουπε, ἴγεδ δαὶ οδῦδας. ἰοΐ δηΐπι ἐππὶ ργορίεγ φῦδ8 
Βάεπι ργδεδίδτηιϑ ργδεῖεν ἀειηοπϑιγαιίοηεα, βεταρ6 ργπάεπιὶα εἰ Υἱγ- 
ἴω εἰ ἐπ εὐ νιεπει, πλτη ἔα ϑαπ Φεφαυπίογ ἱπ 19 ἄς ααἰθας ἀϊουπὶ 
γοὶ σοπϑυ δὶ, ααὶ ργορίεγ οποπΐα ἔδος δαὶ ργορίδγ βογημι δἰϊχυϊά. 
δηὶ επὶπι ῥγορίες ἱτωρττιἀδηϊίαπη πο τοῖο ἰά ορἱπαπίογ: δαὲ ορὶ- 
πδηῖοϑ γεοῖς, ργορίοσ πωργοθιϊαΐθιη ΄υδε υἱάδπῖογ πρη ἀϊσθηϊ; δὶ 
Ρταάεπῖε φαίάεπι εἰ ρτοδί ϑιπε, δεὰ ποὴ βεπευοῖὶ: ἰιαψας οοπιίηρὶϊ 
πὶ ορτίπια σοποῖ!α ποῖ ἀδηὶ 4υὶ δ οορποϑοῦπί. εἴ ργδεῖεγοα ἰδὲ} 
εοῖ. πεοερϑε ἰρίτυς εϑὲ, 4αἱ οπιπία υἱάεδίωγ ἤδεο βδρεγε, δὔπα 6896 
δρυὰ δυάϊίοτες δάε ἀΐφηπτα. ἰαπὶ παπὰς ργαάειῖες εἴ ργοθὶ δρρᾶ- 
τεδηῖ, ἐχ ἰδ ΄φυᾶς ἂς Υἱγιθτρυε ἐχρίοδῖδ ὁπδὶ δυπεηάπτ οἴ: εχ 
ἐἰδάειι ερίτο εἰ διίετοῖα δ χοὶδ οἱ δὲ ἱρϑῦτα ςοπιρδυδθὶς ἰαΐοπι. ἀθ 
Βεπενυοϊεητία δυβεί εἰ δπιϊοὶ εἶα ἴῃ ἰΐ6 σας ρεγάπεηιϊ δὰ αἴεοῖυς ἀϊ- 
οοπάστη πῦης εϑῖ. δθπε γεγο δίϊεοϊα, ρεῦ 4008 ουδὲ δὲ ἱπατηπίθηῖ, 
ἀϊίετοπε ἰπ ἰυ ἰοαιοπΐδυς 4πος δεχυΐταγ ταοϊ εδιῖα εἴ γοϊαρίδθ, αἱ ἱτᾶ 
τοϊδεγϊοοτάϊα τηεῖαϑ εἰ σαδεοππηος δἰϊα εἰσοποάϊ, οἱ ᾿ἷ9 οοπίγατίδ. 
οροτῖεῖϊ δαίειι ἀϊνίάετε εα χυδὲ ἀς ὑποχθοηαε ἐγαδήεηϊον ἰπ ττῖδ, οἱ 
πυδεγαῖον ἜΧΕΙ ΡΪΪ ἐδυδα ἐς γα, ἴστη φποτηοήο αἰζεςι ἱγασσπαϊ δἰηὶ, 
ἤδππι αυΐδαι οοπερευογίης ἰγθοῖ, ἴσπι ἰῃ φοΐθαα. εἱ δπὶπι ἀπῦπι Υ οἱ 
ἄπο ἰοποδσομ ἐχ Βἷθ, δὲ ποῦ: οπιηΐδ, ἤετσὶ βοῃ ροίοσι ;ἱ ἴγατα Ἔχοὶ- 
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τεπιῦϑ. δἰ τη δ σατο εἰΐδπι ἂς δἰτ8. χαειπδάτηοδυπι ᾿ρίτατ εἴ ἴῃ ἴδ 
4υ8ς δηίε ἀΐεῖα δαπιὶ ἀεδοτίρϑιπιιδ ργοροδιίζομ δ, δἷς εἴϊδιω ἴῃ 1 ἴδ- 
οἴδτααδ, εἰ ἀϊνϊἀειηυϑ 6ο φυὶΐ ἀΐοῖυϑ δϑὲ τοοάο. 

2. ἴαπι υετοὸ δὶ ἵγᾷ δρρει το οὔτι ἀοϊοτε σοπίπηςῖδ εἶπϑ φυδαε 
δρρᾶγεῖ πἰιϊοπὶβ, ργορίεγ ξαῃ 488εὲ ρρδγεὶ ἀεδρίοἰεητδπι ταὶ ἴῃ 86 
γεὶ ἱπ δαογῶσι 4υεπιρίδιη ποη ςοπγνθπηίθηϊεγ. εἰ φαοπίατι [816 οδὲ 
ἦγα, Πδοδδ86 δεῖ υἱ 18 4] ᾿ΓΔϑοϊτυτ ᾿Ἰγαβοδίιγ δε ΡΕΓ δίπροϊδιΐοπι 4]}- 
ουἱ, πὶ ΟἸεοηϊ, δή βοῃ Βοιριηῖ; εἰ αυΐδ δἰ δὶ δῖ δυόγιτη δἰϊουὶ [εοἰξ 
δυὶ [δεϊογυϑ [υἱϊ, Ργδείογεα γεγο αἱ οσθπεπι ἱγᾶπι οοπδοσυσίογ Α[}- 
408 γοϊυρίαθ ἐχ ὁρε υ]ςἰϑοεπαϊ: ἰπουπάππι επὶτη οϑὶ εχ βίαια 86 
σοπδδουϊαγιμτι 6.86 4086 ΔρρΕοΙΪ, πεῖροὸ δυΐδμι 4υ8ὲ υἱιϊοπῖυγ βεσὶ 
ΒΟ; ροῖ886 δρρεῖϊ!. δἱ χυὶ ἱγωδοϊογ δρρεῖϊξ 4πδὲ ἃ δὲ βεγὶ ροδδαῃὶ. 
υλιηογειω τες ἀϊοίαπι εδὶ ἀς ἱγα “ἀυ]οῖον εἴΐιθο πὰς πι6}16 ἴῃ 
Ρέεοἴοτε ογεβοῖξ." σοπϑεφυϊίυτ επἰπε γοϊηρίο9 φυδεάδτῃ εἴ εχ μος εἴ ες 
40, φυΐα γετραηιογ ἴῃ α]οἸβοεπ 0 οορὶϊαϊΐοπα. φαδςε ἰρίτυγ ἴαης βὲ ρΒδη- 
(ϑῖ6, τοϊυρίδτοτω ραγὶῖ, αἱ φυδε ἰπ δοτηπὶΐβ. εἴ φυοπίαπι ἀοερὶεϊοπιία 
εεἰ δεῖυν ορίπίοῃ!ϑ ἰπ εοὸ φυοά εἰμ} δεϑιϊπνδπατα υἱάδιυγ (εἰεηῖσα 
ταδία εἰ Ῥοπδᾶ ἀΐβηδ δγδιϊγδπιυγ διυῆϊο ε896, εἴ φυδὲ τείογιπίον δὰ 
Βδεο; 4086 γεγο ϑθηξ πἰ 81] δηὶ δάιποάηπι ραγνδ, πη] τε ἀΐξπα εχἰϑιὶ- 
πε μὴ, γε ϑυηϊ δρεςῖεδ ἀεδρίοἰεπιΐδε, ςοπίεπιρίίοηῦε εἰ πιοοππτθο- 
ἀδιῖο εἰ σοπίππιεῖα. φυὶ επὶπὶ σουϊεπιηἶξ, ἀεϑρίοῖι: 4φδε επὶπιὶ ἃγῸ 
Ῥενδπῖανγ πο ]ϊὰ τὰ ἀΐβηα 6826. εὰ οοῃίειηηυπε; 4086 γὙεγῸ π0]}8 γα 
ἀϊξηδ ἐπυὶϊ, ἀοορίοεἰυπι, εἰ φυΐ ἱποοπιπιοήδϊ, νἱἀεϊητ σοπίοτοῃεγε: 
οδὲ ἐπὶπὶ ἱποοταιη οάαῖίο ἐπ ροαϊπιδηΐαπι, φαοά δὲ γοϊπηϊαιθης ποῖ 
αἱ Αἰ’ φηϊὰ οἰδὶ ἐγεπίαϊ, δεὰ τἰ πὰ 11}. φυοπίαπι ἰρίξυγ ποῦ Φρεοῖδι 
τὶ δἶρὶ αἰϊφυϊὰ ευὐεηϊδῖ, ἀεδρίοῖξ. ἰά δηῖπν τπϑηϊδίατη εϑὶ, υ1ὰ πὲς 
οἰέατοττιπι ἐχὶ εἰϊπναὶ (πδτὰ {ἱπιεγεῖ οἴ ποη ἀεερὶοεγεῖ) πες ργοίοϊη- 
ΤΌτΩ 111 ἴῃ τε, 4πδε Ὁ] πὶ παρ αὶ πνοπιεπίσπι (πᾶτὰ ουτγαΓεῖ πὶ ἀπῖ- 
οὐδ 688ε1). ἐλ 4υὶ σοπίστοε ἰδπὶ ἰη[εγὶ, ἀδϑρίοἰτ : εϑὲ επίπὸ σοπίυσποἰΐα 
ποςεγε οἱ τροἠ εϑίυτη 6586 ἴῃ ἐ ἰπ αυΐθυ85 ἀράδοπϑ δϑἱ ρθη, ποῦ 
υἱ δἰἰφυϊά αὶ οἰ δὲ δἰἰυ ἀ πιεῖ φαοά ΓΝ δεὰ αἱ νοϊυρίλϊετῃ ρετγεὶρίδὶ. 
εἰεηΐπι στείογεηϊεθ ποη ἰδοϊαηΐϊ σουϊατη οἰ ἴᾶτ γοὶ α]ςἰδοποΐυτ, οδιθα 
γετο νοϊαρίδλιϊ δεῖ σοπταπιεϊίαπι (αοἰ ἐπ θυ, φαοὰ ἀΥΡ ϊγαπίων πιδὶθ- 
ἕαεϊευήο δε ἐχοοίϊεγε τοακίο: φηΔτηΟ το πι ἰαγοπδδ εἰ ἀϊνίϊεφ οοπίη- 
προ] οὶ φαηῖ: ἐχςείϊεγε δπὶπι δὲ δι ἱγαπίαγ οοπίυπιε ἴδει ἱπίεγεη ἀο. 
φοπίατηοἰΐδο γεγο εδὶ ΠῸἢ δοειίπιβγε, εἴ 4πὶ ποὴ δορί ποδὶ, ἀεερίοἶϊ: 
υοὰ επἰπὶ πο] τὰ ἀΐρβπατω εδὶ, πο ]ατη μαρεὶ δεδιϊπιδι ὁπ δῖ πὸ 
τ ]}} πεὸ Βοπὶ. φαδπιοθγεπι αἷς ἴγϑος θη ἃς 16. “Ὥοη δεσιϊπιανΐς, 
Ἴβόλμι εγερίατη ἀοποτ ἷρεε τγεϊϊποῖ εἰ “Ἰδηχύδπι ποη δεοιϊπαδη- 
Ὅτη ρῥτοίωριπι," οἱ φυὶ ρτορίεγεδ ἰγδϑοδίυγ. σοηγυδηῖγα δαΐοπι δ ὲ- 

Ἐτδπίογ δὲ Ἱπδρηΐ βεγὶ δ ἱπίεγιογ θη βεῦεγε ἔδουϊταῖς νἱγίαῖο, οὲ 
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οταπῖπο δο ἴῃ 480 αἰϊψαΐ ἰοηβο ἐχςε]!ἶ, αἱ ἴῃ Ρεευηΐϊ ἀΐνοθ ρδυ- 4379 
Ρετί, εἱ ἐπ ἀΐςεπάο εἰοπεη εἰ φυὶ ἀΐσεπάο ποὴ υδ]εῖ, εἰ ἱπιρεγδω 
εἴ ουἱ ἱπιρεγδίων, εἰ φυΐ ἐχ᾿δεἰππαίυν εοδὲ ἀϊβπησ «αὶ ἱπρεγεῖ, εἰ φαΐ 
ἀϊξπτο οοἱ ἱπιρεγεϊοτ. φυδιθόργετα ἀϊοῖϊυτα εοὶ ἱγα εϑὲὶ τηδίπα ἃὉ 
ἴονε πδίογιπι γεζυνη, εἰ αἰϊθὶ “οοποερίατ ἰδιπδῦ ἴγδτω δεγυδι": πιο- 
Ἰεφτΐατα επὶτν ἈδΡ αὶ ργορὶεγ χοἰ ]οπιίατι. ργδεΐογεα ἃ αηΐθυ αἷϊ- 
4υῖ6 ρυϊεῖ Βεηΐρπα βεγὶ οροτῖδγε. ἰδ! δυΐδτα ϑυηὶ 4005 Βεπεβεῖο 
α[ζεεῖϊ γεὶ αἰδοῖ! δὺὶ ρθε δαὶ ϑθογηπι αἰ χυΐν δοὺξ ρχγορῖεν ἴρουπι, γεὶ 
σα]ὶ γεὶ νο]αΐς. δρραγεὶ ἰρίϊυγ ἴαπι εχ Ἀἷ8 40 πιοᾶο 8ὲ μδρεηΐε 
ἱγδφοδηΐηγ ἱρϑῖ, εἴ φυίθυδ, εἰ ργορίεγ 4ηδε: Ἱροὶ επΐπι, οὔτι ἀοϊεηξ. 
πᾶν Δρρεῖῖϊὶ αἰ ψαϊὰ ἀοϊεπα. οἰγε ριον ἀϊγοςῖο ομϑιϊτεγίξ δἰ χυΐν, πὲ 
δἰιίδηιι δὰ διθοπήσπι, οἷνε ποῦ ἀϊγεοῖο δἰ τα ἰοῦ Ἰάθτῃ γ᾽ φεοδίον οἴἢ- 
ξετα, εἰ εἱ τείγαμεϊον δἰ φαΐ, δἰ οἷ ποὴ φο{[γαξεϊοτ, εἴ δἱ 408 δ]: ἱπ 
τὰ ἴαγθαγίϊ οἷς 86 Βαρεηἴετη, οσηπίθυδ ἰγαϑοϊταγ 4αδυιοθ πὶ δεξτο- 
1ληῖεδ, ραυρογίαῖϊς ἰΑΡογδηΐδδ, διωδηῖθϑ, δ ἰεπίε8, οτηπίῃο ουρίεηῖεα 
εἴ ποῦ τεοῖς δβεηῖε ἰγαουηάϊ φαπὶ εἰ φοΐ ςοποί᾿επίοτ ἰἀοπεῖ, τπ- 
χἶπιε ουϊάετι δάνετθυς εο9 φυὶ ργβεβεπίοπι οἰαϊαπὶ ἀεδρίεἰθης, εἰ 
δβεβτοῖδηϑ συϊάεπι ἰη 1.6 αυδς ρετιϊπεπὶ δὰ τρόγρητη, Ῥδυρετγίαϊε μῃ- 
ἴεπι ἰδρογδῃδ ἴῃ [8 πὰς δὰ ρδουρετιίαἴετῃ, Βεἰ]δίον ἰπ π9 ΄υδε δὰ ε0 
ΒΜ εἴ επι, διπιδίου ἰη ἐδ φῆ δά διῆόγεπι. φἰ τ ΠΠοτ υδγο εἰΐατα τα αἰ το: 
Τδραγδίυτ δπῖπὶ ααίθ4υ6 δὰ ϑυδτη ουϊθθάυς ᾿γαπὴ δΡ ἱπμδογεηῖς δἷ- 
δεῖυ. ργδεῖεγεα ὑὙδγὸ δὶ σοη γογίδ δοσορεγίι: το] δδιΐαπι δηΐπι αἴογὶ 
τοδίογετο {ηο ἃ πιο ίαπὶ εἰΐατι ργδθῖεγ ορίπίοη δ εδῖ, φιοιπδάτηοοτα 
εἰϊοπι ἀεϊεοῖδι αποὰ τουϊταπι ργδεῖοσ ορίπίοπειη εδὶ, δὶ ἰδοίυτ εἰς 
ᾳυοά νυῖξ. φαλιποθγετι εἰ Βογὰς εἰ επιροτᾶ εἴ αἰ εςτίοη ὁ οἵ δεϊδέεϑ 
εχ ἰδ ἀρραγεπῖ, φυδίεε δρῖδε εἶπὶ δὰ οοπιπιοίίοπετα ἵγας εἴ φυδηο 
οἱ δὶ, εἴ πῖ, 4θο χοδρὶδ ἴῃ εἶδ διῃῖὶ, δρίίογο εἴϊδση φιιοῖ δὰ οογπιο- 
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οπεια. ἂς ἱρεὶ χυίΐάδαι εἷς δὲ Βαρδπῖδδ ἔαςῖϊο δὰ ἴγαπι οοποϊϊαπίατ. 
Ἰγδϑουπῖαν δυίΐοπι εἰ [18 υΐ ἰγγιάεπῆ, εἰ ᾿ς φυὶ δι ροδινπδηὶ, εἴ ἰϊ5 φυΐ 

30 ΠῚυάσηῖ: οοπιυπιεϊϊαιη επίπὶ ἐδοίαπί. οἱ 115 φυὶ ἴῃ εἷ8 ποσεπὶ 4πὴ6 
οοπυτα οἶδ δἶχπα δυπῖ, περδῖϑε δυΐδτη δδὲ υἱ ἰα]ΐα οἰπί, απδε πεας 
ΡΙὸ τὰ δἰϊψαδ πεᾶε υἱἹ]1ἃ οβοπθυδ φαπὶ: ἴαπι εαἰπὶ υἱάεπῖαγ ργο- 
ΩΝ ςοπῖμτ οἰ απι. εἰ πιλὶ εἀϊςεπηθυς οἱ σοπιθιπαοπρας ἴα ἰϊα 4αϊ- 
τ ἱροὶ πιαχίπιε δἰπάθηξ, εἴ αὶ 'π ρἈΙ οδορ μία οπρίυπι αἰΐος δαρε- 

Γαγα, 41 ηαἷ5 ἱπυεμαῖογ ἴῃ ρΒ] οδορ ΐδπι, φαΐ Ὑδτὸ ἴῃ ἔοιτθα σογρογίϑ, 
οἷ φαΐν 'π ἰογοναιπ. δἰμα Ποῦ γεγο εἴΐαπι τὰ α]119. δῖίψπια μάεο τυϊτο 
πιδρίϑ, ἱ ἐυϑρίςεπέΏΓ ἐὰ ὩοῺ αάε85ε δἰ δὶ γεὶ οπιηΐπο γεὶ ποῦ ἤγῃιε, 

δ ναὶ ποῦ ὀχἰβϑεπιατὶ. φαοάοὶ να]ὰς ὀχ οἰπιεπὶ 86 μδεγεσα ἴῃ ἐς ἰὼ φυΐ- 
Ῥ58 "]αδυπίωτ, ΠΟ ταταηῖ. εἴ απιϊοῖα ταδρὶς φυδτα ὨΟῊ διμ οἷς; αγοῖ- 
τγδηϊαν επΐτι οοπυθηΐγα πι δ 86 Ὁ ᾿ρδὶ5 Βεπεβοῖο αἴβοὶ φαδτα ποῦ. 
εἰ 19 φαὶ ςοηδαθγνετίπι ποπόγωγε δαῖ ουγαγε, οἷ ποθὴ διπρ ϊυα εἷς ςου- 
ΒΕΓΥΘΠΊΩΣ: εἴεηίπι Δ ὲϑ ἀὐθ ϊγδηίησ δὲ σοπίοιληλ: ἰάδαι εὐἷπι ἴα- 
εἴατον, εἰ ἴδ φαΐ ποη τεάάδυμ! Ὀεπεβοῖαπι ἢδς ρμᾶσ γεάάαπε, εἰ ἰΐς 
4αὶ ᾿οπίγατία (δοϊυηϊ ἃς ἱραΐ, εἱ ἱπίεγίογεβ δἰπῃ: οοηϊειθθοῦε δηΐμὰ 

10 οὔμπδϑ εἰπαπιοῦί υἱάδπιυτ. δίφις ᾿ὶ αυϊάεπι αὐ 608 451 ἱπίεγίογεϑ 
οἰπὶν 1Π| γόγο ἤδμάπδτα δὴ ἱπίεσγίογιθυς βεπεῆςῖο αἰίεοι!, εἰ 15 φυὶ 
ἴπ παῖ δαπὶ ἐχἰ διληδιίοπε, οἱ ἀδορίοἴδηξϊ, πιδρὶδ: ροδίτυτα επίαι εδὶ 
ἶγδιν 6ι8ς ἀεϑρίοἰεπιῖϊδε δάνεγθῃϑ ποὴ σοηυεηϊεπίου 86 βεγειῖεϑ, 00η- 
σϑηϊξ δαΐδιη ἰηδτίου ας ποη ἀεϑρίςεγε. δἰ διαϊοῖβ, δὶ ποῦ θ6πε ἀϊ- 
οδηΐ δαὶ [ἀςϊαηῖ, εἴ ργαοίογεδ πηρὶς δἱ οοπέγαιία ἰδοϊαηϊ, εἴ οἱ πο 
δεν ἴδηι ἴρ4ο6 ἱπάΐρεγο, τ Απαρμοπι Ρ]εχίρρα Μεΐεβετο:. ἀδεεῖς 
οἰεπεῖδο εἶπ Ὠοἢ δοηεΐγα δίβπυνη 691: πᾶ6 δαΐπῦ συγατοι8, ποθὴ ἰὰ- 
ἰοηῖ. δὲ ἰϊ5 φυὶ ξαυάδηϊ γεθυς δὐἀνεγεῖθ, εἴ οπιπίηο [15 4υΐ ΒΟπῸ δηϊ- 
ταο δαηὶ ἴῃ ἰρβογυτῃ τερυ8 δάγεγϑια: δὺϊ διυΐιη ἰοἰταϊοί δυϊ ἀεερίςϊεη- 

20 ιἰἷἰς δἴβπιαπι εοῖ. οἵ [16 4 πὸπ σῃταηξ, δὶ πιο  εϑιὶ δίυξ; φῃδιπόθτγοιι εἰ 
ταᾶΐϊδ πυπιϊαητθυ5 ἰγαδοιηίυτ. οἵ 19. ῸΣ δὺξ δυδου]ίδηϊ ἀε ἱρεὶς ἀυὶ 
δρθοϊδηϊ ἰρδοτιιπι πιαΐδ: 6ἶπν}]65 επὶπι δπὶ δῖ ἐ9 φαὶ ἀεδρίοϊυπί δαὶ 
ἰωϊπιϊοἶδ, ἀπιῖοὶ δπΐτι σοηἀοϊεπί, δρεοϊαπῖεθ γεγο ρτορτὶδ πιαΐα οτι- 
πε ἀοΐεης. ρταείογεα ἀεδρίοἰεηεῖθης ἀρυὰ φαίπφυε Ποτοίπυπι βόπογα, 
δρυὰ εο6 φυϊρυδοιτι ἂς ἰποήοο ςοποεγίδηϊ, ἀρυὰ 608 4008 δάιτηϊ- 
τδηΐϊασ, ἀρυὰ εο5 φυΐθυ5 νοϊυπὶ εεὲ βιάπιϊγδιουὶ 6886, δρυὰ εος 4003 
τευθγθηΐιγ, εἴ ἰπῖου δοα 40] γετδγεπίυτ ἰρ808: ἰπῖεγ ΠΟ δἱ 4υΐ5 ἀ6- 
δριοῖαι, ἰγαδοιπιοσ πιαρίς. δ 1ἰς φαΐ ἴῃ δἰαϑεποά! γερὰ ἀεορίοϊαπι 
4085 ἱροὶδ ἰῆγρε ἐδ ποῦ δάΐϊαινδγε, υἱ ρδγεηῖε Ε]Ϊο8 χότεϑ δηθάϊ- 

30 ἴοδ. εἰ γταιίατι ποῦ δζεπιρον: ρτγδεῖογ οοηυδξηΐδηδ δηὶπὶ δῖ ἀδερὶ- 
εἰεη ἴα. εἰ ἀϊδεϊαυἱαϊίοης υἱοπίθης δρηὰ εοδ 4υἱ δετῖο ἀριηξ, χυΐὰ 
Ρεγίπεϊ δὰ οοπιειηριίοηεπι ἀϊεδεἰπια]κεῖο. εἰ ἰϊ6 αυὶ ἀε αἰϊδ Βὲπ 
τη θγῖ αἱ δυηῖ, δῖ ποῦ οἴλλια ἦς ἱρεῖ8: εἰεηὶπι ἰὰ ρεγιϊπει δὰ οοπίεπιρεῖο- 
πιειῦ, ΠΟ δεδίϊπιαγς ἀϊξπυπι [6 φαϊθυ8 οἴππε8 ἀΐρποα δεειϊπιεῖ, εἰίδηι 
ἰρϑυτω. Ἴοοηβοίθηϑ γεγο ἴγδα εἴϊδιη οβ] νῖο δδὶ, υἱ 4υδε εἴϊδτα ποταί- 
παπὶ ἔεγε εἴ: ἀεορίεἰεπιῖδε ἐπί υἱἀότον δἰϊαια Ομ νίο εἰξπῖιη 6886. 
πᾶϊῃ ρῥγορίετ πὸπ οαγδηίίαπι ΟΡ ἰνῖο 1: ἂὲ ποῦ συγαπεῖα ἀεϑρίοἰεη- 

413801α εοἴ. ἃς φυΐδυδ φαϊάδπι ἱγαδοηπίατ, εἴ φυοπιοάο 86 Ἀδβδιΐθδ, εἰ 
ΡΓοΟρῖεγ 4ιδςε, ἀϊοῖιη εϑῖ. τπαηϊ εείατη δυΐθηι ἐδὲ ὁροτγίεγα ἱρθθ8 
Ῥάταγε ογδίίοπς ἴαἶεϑ, 4υα]δ οπὶ ϑυηὶ ἰγαουπάε δὲ μαρεηὶ, εἰ δά- 
γεγβαγὶος ἰἰ8 γερῦδ αἴβηε ἴῃ φαΐρυε ἐγαωϑουπίυν, δ ἴαὶες φαα! ρας 
ἰγδϑοιπῖυτ. 

3. Οποπίατα τεῦο ἰγαϑοὶ εἰ ἀδἰϊηἰγὶ σοηϊγαγία φῃπὶ, εἴ ἵγα εἱ 
Δοϊϊηϊιῖο, ϑυταεπάπιι εδὲ εἰ φαοπιοήο 8ὲ μαρθηῖεϑ ἰθποϑ οἰπὲ, εἴ εὐ ρᾶ 
408 Ἰεηΐίετ 36 Ἀαρεδηῖ, δὲ ρὲ χιδε ᾿απίδπίογ, δ᾽8 ὑρίτωγ ἀεἰίηϊτο 
δράαιῖο εἴ τεπιϊδοῖο ἴγαθ, δἱ οὐρο ἱγαδουηῖαγ ἀδδορίεἰοη θα, ἀ68ρ1- 

40 εἰφπτθ τογοὸ εϑὲ ϑροηῖδ, τηδηϊζεδίυ το οϑὲ εἰ [18 φυΐ π|Ἀ1] Βογυτὰ α- 
εἴπη γ6] ποῦ ϑρουῖα (ας πῆ, νὶ δρραγεηὶ ἴδ] 69, ἰοπ68 ε886. εἴ οοῦ- 
ἀγαγία ἰδ φυας [εσογυπὶ νο]επεῖρυν. οἱ φυϊσυπαιιε εἰίαπι ἱπ δὲ (4168 
ϑηπῖ: πέπιο δηΐπι 96 υἱάείωγ ἀεδρίςεγε. οἵ ςοπβϊθηιτθυ εἰ 4009 
ρδεηΐϊεῖ: φαροὶ επὶπι ἴοοο ροεπᾶς πιο[εϑιία αἴβοίδηϊυν ἐπ [8 φθδο 
ἔλοϊα σουηξ, γοφυϊθϑοῦμ! ΔΡ γα. δἰβαῦπι γεγο εοὲ ἴῃ [ἀπιαϊοτιαι οαϑι- 
βαϊϊοηε: ἴῃ βιϊαπῖοα επὶπι εἰ σοητγήϊοοηῖθ τπαρὶς φασι καπιαδ, γοι τι 
δάνεγϑιϑ σοπβίοπίεδ ἰδία δ6 οδειΐρανΐ σοπαυϊοδοιηια Ἔχοδηάεθοθη- 
ἴεϑ. οϑυϑὰ γεγο εἴ, 4ποά ἱπιραἀοηῖα εοὶ πιδηϊεϑῖα περᾶγε: δὲ ἱπη- 

τὸ ρυάεηϊία εοἰ ἀεϑρίοἰεπεῖα εἴ σοπιεπιριϊο; 408 ἰρίλυ να 6 σοηξοπι- 
πίπιιδ, ἃριιὰ εονῳ ρυήοτε ποη δῇἤιοϊπιαγ. εἴ 86 δα ιη το π ρα οἴ ποῦ 
σοπιγαήϊοοπδυδ: νἱ ἀοπίυτ οπῖπι σοπβϊετ 86 ἡπίοτίογει δε96. δὲ ἰῃ- 
ἔετίογεθ {ἰπιεηῖ: φαΐ γεγο {ἰπιεῖ, ποπιὸ ἀεθρίοἰ!. δάγεγϑυϑ δαΐδτι 96 
δυδηαϊτεηῖοῦ τεφαίθϑοογς ἰγδῶι εἴδη οδποϑ χηδηϊίεὐίατα ἔκοϊαης, ὩοῸ 
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τασγάἀεηϊε» δεο5 σαὶ ργοεῖγαιὶ δαυξ. εἴ δοτίο δξεηενιδ συπι φεγῖο δροη- 
θυ: νἱἀδῖατ δοἰπι οαγαγ δεά ποῦ οοη!επιηΐ, εἰ ἰδ φαὶ ἱπ τὸ τπδίοτϑ 
ξταιιβοαιὶ δαπῖ. οἵ τορδηιῖῖθας δὸ ἀδρυδοδπερυο: δαρτιίϊδείοτεα εὐΐπο 
δυπῖ, εἰ σοπίαπιρ  ἰοδὶδ ἂς δυ βδηπαπίρας αἴχυδ ἀεϑρὶεἰοπορτ δαὶ 
Ὡ]]ὺς δας ποῦ Βοπογαπι, δαΐ ποῦ τα ατη φυδίες ἱρεὶ διπὶ, οἰιηΐδο 39 
δυΐῖεπι εχ ςοπίγδγὶίς οροτίεϊ οοπείάεγαγε δὰ χυδὲ ρεγπεπι δά ἰε- 
τἰεηάσπι. εἰ ἰΐΦ ΄υο8 τππιεπῖ, εἴ ργορῖεγ 4ποὸϑ τα ΐ τὸ εἰδοϊανίατ: 
4υοδά “«ηΐτι ἰϊα 6 μβαρδδηῖ, ποῦ ἱγαδοσηΐηγ: βετὶ επίμα πο ροῖεεῖ πὲ 
δἰπιαὶ εἰπιθδηῖ εἰ ἱγαδοδηΐασ. εἰ ἰΐα φαΐ ρεῖ ἴγαπι [εςεταπῖ, δαὶ ποὴ 
ἰγδϑουηῖον δὺϊ τηΐμ8 ἰγαδοῦπαγ: ποῦ δηΐπι ρτορίετ ἀεοορίοἰεπάδεα 
υἱάεπῖον οκίϑε. πδῖπο δαΐπὶ αἱ ἱγαδοϊϊασ ἀδδρὶςϊ! : δἴεπίμα ἀεερὲ- 
οἰεητα υδοδὶ ἀοίογε, ἱγὰ γεγο Ἵσππὶ ἀοΐοτε οξ. εἴ ἰΐδ φαΐ ρτορῖετ ὃ 
ἵρεος5 ραάοτε αἰβοίαπιηγ. εἰ 4αΐϊ 66 Βαρεπὶ οοῃίγασίο τηοάο ὃς 
οἱ ἱγαδουηῖογ, ρτοίεοϊο ἰδηδὲ δαπὶ, αἱ ἰπ ἰπάο, ἴῃ τίϑα, ἐπ ἔδεῖο, ἰῶ 
Εἰϊοὶ ἀἶε, 'π τεοὶὰ βοϊομς, ἴῃ δαϊυυί δῖα, οτθηΐηο ἱπ ἱπάοϊφηϊα εἰ 
σοϊυρίαϊο δἷῃε Ἄσοπίαπιοϊία εἰ ἴῃ Φρεὲ δοᾷῦα. ρυδείεγεδ γετο φαυὶ 
φοτθταοτδῖὶ ὁπηϊ ἰῃ ἧγα εἴ ΠΟῺ γδοαπῖεν ἰγαβουπῖοτ: δεάαϊ δηΐμπα ἔγαμῃ 
ἴεηρτῳ δεάδι γεγο εἰϊλτη δ θγυ8 ἰγϑδαὶ τηδίογετα 6 6]10 δυτωρῖδ 
οδηδ ρτῖαβ. φυδηιοῦτγοηι γεοῖε ΡΠὨ]οοταῖεο, ἀϊςεηῖς φαοάαμι, {5}. 

Ἰγαδοθγδῖασ ρορη]υβ, αιϊὰ ἴ6 ποη ἀείεηἀϊῦ “που άππι" ἰηφαὶξ, τδ- 
τὰπὶ φυδηάοῖ ᾿οὔπὶ ἄϊμι νἱάεγο ἴῃ οὐἰπιεη νυοοαῖαπι." ἰδποϑ σπΐδὲ (0 
ΒΔυηῖ, ἐππὶ ἴῃ αἰΐπαι ἴσασι σοηδατηρεεγηηξ, φαετπδή πιο πτι σοΟδΕβ πα 
Ετεορ ΙΝ οαδα: πιδρὶς δηΐπι εἰ δαςοεπεεηϊεν ΄αδτ ΟΠ ι μεπὶ, ἐπα 
ἀϊιπίϑεγυπε ργορίεγεα φαοὴ (Ἀ]} μι οπέπι ρτιάϊε ταοτὶς τϑαϊανεγαηξ, 
εἰ δἱ σοηυϊοθγίξ, εἴ δὶ τηδῖῃθ τοδὶ ππὶ ρδϑεὶ δἰηξ φυᾶτω ἐΐ φαὶ ἰγαςα- 
ἴυγ δἰτα ἰδϑεηῖ: φαρϑὶ δηΐπι 86 δαπιρεῖθ86 ροδηδπι ραϊδπῖ. εἰ εἰ 38 
Ἰηἰυϑῖα ἀρογς δι γαπίογ εἰ ἰποῖα ραϊῖ: πο οτον οπίτ γα δάτογε: 
ἐυϑῖτπι, 4υἷδ ποπ δα ἰὰ8 ρεδεῖεγ ἰὰ φαοὰ οουγοηΐξ ρηϊδηὶ 66 ρδὩ; 
ἦσα δαΐειῃ ἰἃ ἱρευπι Ἔγαῖ. ἀυδίρορτγειι ογαιομα οροτίεϊ ρεῖπϑ οδδιῖ- 
ξυτε: ταοϊοεῖς δηΐπι ζογαηὶ ταΐημ8, ἄπ οδοιϊσδηίΐον, οἴδπι δεγυὶ. εἰ 10 
δὶ εο8 ΟῚ ϑδηδηγος δ88δὲ ρυϊδηϊ 86 Δ ἱροὶς οἰΐεηαϊ, εἴ Ρεὸ φεῖραρ 
Ῥαϑϑὶ οἷπτ: πδιὰ γα δἰ προ δεΐαπι ει; ἰάατε ρεἴεϊ ἐχ ἀεβηϊιίομα. ᾳαᾶσα- 
ὌΡτεπὶ τϑοῖς δοτὶρίαπι εδὲ “ἀϊεῖξο Οὐ] γόδαπι δυθγθογειο, 4πδεὶ ΠΟ 
αἰϊας εδεεῖ, οἱ ποη δεηϑμφϑεὶ εἴ ἃ 410 εἴ ρΓὸ 400. ἥπατα ποτ δἰ, 
φαυΐϊουηαας ποῖ δευ[απξ, ἰσαϑοσπίατ, ἢδφὰς τοοτγίαἷ9 διηρ πα, φοῖρρα 
4υΐ ραϑεῖ οἰηϊ οχίγοπηατι οἵ πον δίηι ἀο] τατῖ, πεφας οασμ σπο αὶ 
4ηΐ ᾿ἰγαϑου ποῦ δρρεϊπηῖ. τἴλαυς Ρεης ἀδ Πεοίοτγε ροείδ, τα σειῦ- 
ξϑτε υε]ϊεῖ Αομηἶθπν ἂρ ἱγα δάγεγεαβ τποτίσσοι, “ππίλτα ἐσυλάεπι 
Ἰδγγάτη νεγρεγαῖ." πιδηϊξεδίυτι ἰφίταγ εδὶ ἰΐ6 φαὶ ἰεαῖγε υοϊωπὶ ἐπ ἢ γ8 
Ἰοεοὶς ἀϊοεπάυπι 6886, ρδο9 φαϊάδηη ρϑγαπερυβ εἰαφπιοῦϊ, ἰἰϊοα νετο 
4αΐθυ: ἰγαϑοηπῖητ, δυξ τρεϊυεπήος δυῖ γονεγθηῖ ἀΐξπος δαὶ μευδ 
τηεγῖοϑ δοϊ ἰην!ο8 δυῖ γα]ὰε ἀο]δηῖοδ [18 ΄σαδα ἰδεῖλ ἐπηξ. 

ἁ, Ἰαπὶ 4ιο8 ἀπιεηῖ εἰ οὐἶΐο μαθεδιῖ, εἰ ΖαδιοοΡ γε, δια οἰϊλδστω 
εἰ ἔρϑυπι διπᾶγε οὕτω ἀεβηϊνετίπνα, ἀϊσατωυϑ. δἷξ ἰξί τον ἀὐπᾶσα υ εἶα 
Δ)]ῖσὰΐ αυδθ μυϊδῖ Βοπδ, {Π|πὸ οαπϑα 66 ποῃ ἐρϑὶυϑ, εἰ ργοὸ υἱγίβαβ:3θι 
εἰίεσϊογειη 6886 δοιτιτη. ἀπιϊςῃ8 γεγῸ δδὲ 4υἱ διπδὶ οἱ γεἀαπιδίυγ, εἰ 
Ρυϊαηΐαν ἀτοϊοὶ ε46 αυἱ δἷς 86 ἤάθεγε δχἰ δι πιδηῖυγ ἴῃ υἴσεσα. Ἀἰ 
οδἰτία πξοδϑ88 εϑὶ δυιςατι 6886 δίππη] ἰδεϊδηΐετα Βοπὶϑ οἱ εἰπνοὶ ἀο- 
δηΐεπι πιο δϑ118, ποη ργορῖεγ δἰ φαϊὰ αἰϊαὰ δεὰ ργορίῖεν ἰἸΐασα: δε- 
οὐἰἰδ δηΐαι 115 αυᾶς γοϊυηϊ, ξαπάδηϊ οαπῃδ8, σΟΠΊΓΩΓΙ5 γογο ἀοἰεπὶς 
4υᾶτε εἴ τοϊ]υπίδεῖν οἰξυιαπι ἐαης ἀοίοτει εἷ νοϊυριαἴεα. εἰ φοῖδαι 
ἴδια ϑυηὶ εδάεπι Ροηᾶ εἴ πιαία, εἰ χαὶ φπὶ ἰἰδάειι απϊοὶ εἰ φαὶ ἴω- 
ἄδυτα ἰηἰιηῖοῖ: περεῦδα δηΐππ εἴ οἴ Πὶ εαἤσπι υοἰϊης. χουδτε φαὶ εὲ το 
4υδε δἰ ὶ, εἰΐατῃ δἰ εἰ ναὶι, εἰ υἱάθῖαν δπιΐοῦς ε86. οἱ εοϑ ἀεὶ μοι: ᾿ 
ἰεσεγομ ἀθᾶηὶ ἀυὲ ἐρϑῖϑ δὺὶ [15 4009 οὔγοδ ΒΑΡ οηϊ, δαὶ εἷ ναϊάς, δαὶ 
δὶ Ῥγοτηρῖδ, δυιῖὶ δἱ ἴῃ τα] δὺς οοοδεοπίθυ», εἰ ἱρδοτῶμι οδῦμα, δαξ εοϑ 
4ιιο5 ρπΐδης νεἶϊε Βεπείδοογε. εἰ δπιϊσογοωι Ἀταὶςοϑ, δὲ ὅχοβοῖες δοϑ 
40.059 ἰρϑῖ διιδῃῖ, εἴ υΐ διιβδηΐηγ δ ἴΐδ αὶ διραπίυγ ἃ δε ἱρεἷ9, εἰ 
εἰσάεπι ἱπίμαΐςοβ, δὲ οἀϊο Βαβθπῆδ δο9 φιο9 ἱρεῖ οἀΐο μαβεπὶ, εἰ φαὶ 
οὐἀΐο Βαρεηΐϊαγ δὴ εἶβ υὶ ἃ δὲ ἱρδὶϑ οὐΐϊο Βδρεηίογ: ουβηῖθον εἰπε 
Ἰὴδ5 εαοπι θοπὰ υἱάδηϊον εθδε ἃς Φ'θὲ 1ρ518, πὶ γε ἰϊπὶ απιβὸ ἐρεῖς Βοβα 
φυηῖ; ἰά φυοά ετγαῖ δπιΐοὶ. ργδείδγθα βεπεβοοϑ ἱπ ρεοῃπὶδ εἰ φαὶα- Ὁ 
τοιη ; φυδιορτεαι ᾿ἰἰρεγαΐθο εἰ ἔοτῖει Βοπογδηὶ εἰ ἰπμδῖον. ἴαἶδο δὐ- 
ἴδηι εχίσεἰπιᾶπξ ποῦ δἰΐαπάς υἱνθηῖθ. οἱ ἴδε δαηὶ φαὶ τἱνοιὶ ἐπ 
ἴδδοτα, δὲ ἰηΐεν μον φυὶ εχ δατίουϊαγα, εἰ ἱπίεν ἃ]. ορίβος πον 
χίπις. εἴ ἰοταρεγαηῖε, φαΐα ποὴ ἰαἰπδιϊ. δὲ ΑΡ ἀρεπὰο γειβοῖοβ ργο- 
Ῥῖες ἰάεπι. εἰ φυῖραδ γο]υπιὰϑ διρϊοὶ εαθδ, δἱ γἱάδδηίας υεἶϊε: δα 
δαΐοπι εἰσπροαὶ ἴαϊα δοηὶ εχ τίγίαϊον τυτ 4οἱ δου οχιδσικίοθο 
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σππὶ καϊ ἀρτι οτηηε85 καὶ ἀρπὰ ορείπιοϑ, δυὶ δραὰ 608 φαὶ σαϑρίεἶππ- 
80 ἴΏΓ ΔΒ ἰρ5ῖ5, αὺἱ δραὰ εο4 αυΐ σ“περϊεἴσπε 'ρδο4. ρτγϑεΐεγεα ἱποππάὰοϑ 

ἴῃ οοπηταπηΐ νἱϊδ εἰ σοπηηθπὶ σοπαποιπάϊης. ἴδε γεγο φῃπὶ εἰ ία- 

εὐϊεθ οἱ πὸπ γεργεβεβογες ρεοοδίογμιῃ αἱ πο οἴυάίοαϊ υἱεϊοτίδο 

ἀδαας [πὶκίοοῖ τ: ὁπαπεα δηΐπὸ ἴΔ165 Ραρπᾶρει φαΐ, εἰ ραρηδοει γε]]ς 
ςοπέτατία υἱάοπίοτ. οἱ ἀεχιγὶ ἴστα ἴῃ εἰμάεοῃάο ἴθπι ἴῃ δασιϊηεπάο: 
εἰδάοτη δηΐα τέρας ἅορο εοἴπάεπι ἃς 6 φαὶ ρτοχίπηῃϑ εϑὲ, ἔπτα αυΐ. 
Ῥοϑδαηὶ ἰδοεϑϑὶ, ἰῃπα οὶ οἰ ερδηζογ Ἰδοθθθαηξ, εἰ ἰδα ἀδηῖεθ ρτβεβεη- 

2 ἴϊα Βοπβ, εἰ ὃἐχ [ἰδ πιαχίπιε χυδε {παδηΐ ποη δάεεδε ἱρεῖ8. οἱ πηῦπ- 
ἄοα ἰπ υἷβα, ἐπ υδϑτα, ἴῃ τοῖδ υἱϊα. δὲ ποῦ Ἔχργοβγεαίογο ἤδῆπὲ 
Ῥεοοαδίοταπι πεὰς Βορεβοίογαπι: ἀπηβὸ δπῖπι ςοπίοπιϊοοὶ. δὲ ποῦ 
ΤΟΘΠΙΟΓ68 τη δ οΓΌτα πεαθς οὐδεγνυδίογοι ογὶ πιϊποπι, δεὰ οὶ γεσοηοὶ- 
Ἰεῖαν ἰάοηεοθ: 4πῖ9 εηΐπι Ἔχί εἰπιδηῖ ε666 ογβὰ αἰΐοα, δἰΐαπι ἐγρα 
ἦρεοῦ ραϊεηϊ. οἱ ποῦ πιδ]εἀΐοον, πδαπε δοϊεπῖθα ργορίπααογαπι πιαὶα 
πδαας ἰρϑογητο, δεὰ Βοῦδ: Ῥοπα εαὐἷπι Βος ἔδεϊξ. εἴ Πὸπ δάἀγεγθδῃ- 

10 ἴεδ ἰγαβοθηιθθοθ δαὶ δεγὶο ὡρεπιρυδ: ραβηδοεϑ δηΐπὶ ϑππηὶ ἰΑ]ε:. - εἴ 
426 εἴξὰ ἱρεοιβ δΐφυο πιοάο Βαβοηῖες, αἵ δἀπιίγαπιθθ 'ρ808 εἰ υἱγιαϊθ 

εἀϊιοο εαϊδιϊτωδηῖθα εἰ ξαυἀδηῖοϑ ἱραῖν, εἰ ἰζα πιδχΐμας δἴΐεςῖοι πῃ 
τ τεὺπο ἰῃ φυῖρυ τοαχΐπηο τοΐϊθης ἱρεὶ δαὶ δυφρὶοἱ δὺξ υἱγίαϊο ρτδθ- 
ἀϊιὶ νἹάογὶ 6886 δαὲ ἱποππάϊ. εἰ δἰπιι δα. εἱ εδάθια ργοβίθηϊεδ, 81 ποῃ 
ἱπταρεάϊαης, πεφαε ἐσ εοάετα εἷξ νἱϊα : δὲ επίπι εἰς ΠΠπὰ “βφα]ηο ἤρα] ο." 
οἱ εαάοπι δρρεϊεηϊει, φαογητι ςΟΒΕπρὶς δἰπηυΐ ἴρδος ραγιϊςῖρεϑ 6866: 
εἷπ πιΐπαϑ, 14 δἰίδπι εἷς δοοίἀϊξ, εἰ δραὰ 4802 εἷο δε μαβεπί αἱ ρα- 

40 ἄοτα ποῦ δἴδοϊδηϊου δογιπι 4π8ὲ ἐππὶ δὰ ορίπἰοηδηι, οαπὶ ταϊα!πι 
ςοπἰεταπαηξ. εἰ δρυὰ ΄υος ρυάοτγε δἰβοϊοπίον εογατα χυδε δαπὶ δὰ 
σοτίτδίοτα. εἴ φυϊρυφοιαι ἀ6 ἤόποτγε οοποεγίδηϊ, εἴ Πσαογοπι Ἀθτμη]8- 
οινοπι νυοΐατὶ εἴ ποῖ ἰπνϊάϊδην, δαϊ δο9 δτοδηῖ, δυῖ εἰ υοϊπηϊ δυνίοὶ 
εμδε. εἰ φαῖθαι Βοπδ ργοσιγαγεπῖ, πἰδὶ ἰαΐαγα ἱρϑὶϑ δβδοηὶ πιδίογα 
τοδῖδ. εἰ τοϊπηὶ δπιϊοὶ ε986 [15 πὶ εἰταὶ ἰϊογ δρδεηῖο εἰ ργδεδεηξεϑ 
διαδηῖϊ; συδιη οθγεῖα ἰα]ε8 εἰξδπι ἐγρα τπιογίθοϑ οπηπδι δηδηϊ. εἴ οτπ- 
πίηο νδίἀθ εἰπάϊοδος απιϊσογιπι εἰ πο ἀετοὶ ἰπαπεπῖες: τϑδχίπιθ 
δηΐτα διιδηΐ ἐσ Βοπὶς ἀπιΐοος Βοῃοϑ. εἴ ποη βπρεδῖεϑ δρυὰ εε 'ρϑο8. 

80 ὅπ] εϑ διιΐδτα δι πὶ δἴατα υἱτία δι8 ἴρβοττπι ἀϊοοπῖεθ: πᾶπὶ ἀἰοΐητα εξ 
δρυὰ απιΐσος ποὸ8 εογῦπι, 4π8ὲ δυηΐϊ Δἀ ορἰπίοποπι, ποι δίδεϊ ρα- 
ἄοτες δἱ ἰφίξαν ἴ6 φυσι ρυδεῖ πὸπ δπιδῖ, ἰΒ 40 6πὶ ποη ραάεξ ἀπιᾶπῖῖ 
εἶπ! 118 εξ. εἴ ποη πιεϊπεηάος. εἰ φαίΡυ8 ςοπῇάϊπιυδ: δπιοὸ δηΐτῃ 
ξαῖὰ ἀπεπὶ τηείοϊξ ἃπιδί. δραοοῖει διιΐθη απιϊεϊ ας δυηξ δο ἀΔ 1188 εἰ 
ἔατα Π!ατῖξεε οἰ ςοξηδῖῖο εἴ φιδεςίπαηε ἴΔ]18. σοηβοϊεητίδ γεγο δηιΐ- 
εἴϊϊδδε “πηξ βκταιΐβ, εἰ ποῦ γοξδίππι ἔθοΐβε6, εἴ οππὶ ἐδοευίς, ποη ἰπάϊ- 
οδι26: ᾿ἰρϑίυβ Ἔπίτα οδῦδα εἷς γἱἀοῖυτ, εἴ ἤθη ῥγορίεσ δἱἱυά. 476 ἰηΐ- 

4355πηϊοἰδ τόγοὸ εἰ οἀΐο σουεῖδι εχ οοῃίγατγϊδ σοπίετηρίαπάμτη 6θ66. εἰ 
οοηβοϊεηίία ἰαϊ πη! οἶδε φυπὲ ἵγα, ἱποοπιποάδιϊο, οτἰταϊπαῖδο. ἃς ἷγᾶ 
υάοπα εἰ ἐσ ἰἰ5 4086 δππὶ δὰ 86 ἴροηπι, ἰαἰπιΐοῖ ἴα γογο εἰΐδτη δἷπ 

ὧϊο χυδε δὰ 46 ἱρειπι: εἰ ἐηῖπι Ἔχἰδεἐπιοπι 8 6886 ἴδίεπι, οὐΐο παρ 6- 
τοῦδ. εἰ τα 4ιιΐάεπι δοῦνρογ δάγεγει οἰ πρηίδγία, αἱ (δ ΐαπι, δ οοτα- 
δια, οὐϊαπι γογοὸ εἰΐθπι δνυθγθηϑ βοπογα: ἤδπὶ [Ώγοτῃ οὐϊο Βαρεὶ οἷ 
Ἐγςοραπίδιη χυΐδαπθ. οἱ 116 φυϊάοπι 58 η8}}}15 ἰδῖωροτγε, Βος τεγοὸ 
᾿ποδηδθῖϊε. δὲ 1116 πιοϊδεῖϊα δίβεεγε δρρεῖϊξ, μος πιαϊο ροῖϊαε: βεῃ- 
γί δηΐτι γὺ]: φαΐ ἱγαδοῖϊαν, Βαΐϊαθ ταγοὸ π1 81] ἱπξογοϑί. δυπὶ δαΐδτα 

10 το  δϑῖδ εἰποπιοάϊ τξ δεπιϊλπῖυγ οπιπΐα; δὲ φῦδε πιαχίπιθ τπδ]ὰ δαηξ, 
τοϊηΐπιο δῸΡ δεηφύτη σδάυπι, ἱπίαϑεα εἰ ἱπιργα ἀεπῖϊα: πὸ επΐπι πιοὸ- 
Ἰεδῖδ δἴβεϊξ ργδθβεπτία υἱεῖ. δἵ 116 σαΐάοτω οπι πιο  εβτῖα, πδες υοτο 
ποῦ οὔπι πιοεϑιϊα: χαΐ εηἷπι ἱγδδοίϊοσ, πιο]θϑιὶα δίβοιςασ, φιυὶΐ οἀΐο 
ΜΒδβεῖ, ποη αἰβείϊασγσ εἰ 16 χφαϊδεπι, δἱ πιαϊτα βδηὶ, τπαϊδεγεβοῖῖ, Ἠἰο 
σετγο Ὡ0}Π1η6: 116 δηΐπι ἰδ] οπδ πα ρδιΐ τα]ξ ἐππα οαἰ ἰγαϑοίτωτ, Ἀἷς πόα 
ει86. δραῖίο ἰψίτατ ἐπα ᾿ΐδ σοητίηρῖς ἰαϊπιΐοοϑ οἵ ἀπιΐσοϑ, ἴάτη φυὶ ϑιπέ, 
ἀειποπεοίταγο, ἐπ) αὶ Βοπ δυπῖ, εἴβεετα, εἰ αὶ ἀΐσιπε 86 6886, ἀἷ5- 
δοἶΐνοιθ, δ φυΐ ΟΡ ἴγῶτι δὴ οἢ ἱπί πιϊοϊξῖδην ἐδοϊοτη δἷΣ σοπι ονογβατ.- 
ἴατ, ἰῃ Ὀἴγδ ραγίστι φυΐδ ργδεεϊϊραῖ, ἀπςετο. ἀααϊϊα σετοὸ πιεϊπδηξ 

20 εἴ φιοε εἰ φυοπιοάο 86 Βαρεηίοι, εἷς ἀρρατγεξ. 
εὖ. δὶς εγρὸ τροῖπϑ πιο] εϑιΐδ φαδεάδιη εἰ ροτῖπτθδιίο εχ ρἤδη- 

τροἷα [ατατὶ πιαὶΐ, τε] ἰάοπεὶ δὰ ἱπτετππεπίστι γε] πιο θϑιῖ, πη δπίσα 
οτήηΐδ πιὸ] τηεϊθαπίογ, οἱ πε οἷϊ ἰπϊασῖαθ δὶ ἰαγάπδ, δβεὰ χιδϑοπῃ- 
πε τοὶ προ  εεἰΐδο πιδρηδ5 τοὶ ἱπιοτίϊης ροφθαπὶ, εἰ παθο 4π86 ποῺ 
Ἰοηρβ δεὰ ργορε ἀρραγεπὶ αἱ ἔαΐατα οἷθε. πδπὶ 4686 ἰοηρε δάπιο- 
ἀσπ, βοὴ πιεϊαπηϊογ: δοϊῃπξ δηΐπν οπηπ ει δε τπογαγοϑ, 86 ΄υϊὰ που 

20 Ῥτορδ, Ὡοῃ οαγαπξ. φυοάεὶ τηεῖυϑ Βαϊμριηοάϊ δεῖ͵ πδοειϑα δεῖ υἱ δὰ 
τλεϊπεηὰδ δὶ, φαδοοῦηαθ ἄρρδγεηὶ ἰδοαϊϊλέεπι ΒΑ οσα τοαηδῖι 
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ἱπτοτίπποπάϊ γ6] αἴΐεγεπὰϊ ἀεἰγὶπηεπία δὰ πιοὶ εδιλδπι τπαρηδτα ρεγᾶπ- 
οαπιία. φυδιποῦτγοπι οἱ δίριια Βυϊαδτηοαϊ τεγαπι τροϊποπάδ: Ῥγορα 
επίπι ἀρρᾶγεῖ συφά πιεϊποηἀαπι δδὶ, ἰἀ4πε ροτιουϊηπι δϑὲ, περε ταὶ 
πιεϊπεπάδε δρργορίπαιδιῖο. εἰππιοαὶ γεγο ϑαηὶ ἰπἰπιϊοία εἴ ἷγα 
δογυπὶ 4υΐ ροδδυηὶ εἴβοογα δἰ χυϊὰ : τηαπὶ ϑϑίατα οπῖπι εδὶ 608 εἴ 
γε] εἴ ρο556, υἱ ραγαῖὶ δἰπὶ δά εἰπείεη στη. εἰ ἰηἰπιδιλ 8 [ἀςο] δῖοι 
Βδρεημ: πᾶπὶ 60 4πῖ8 ργϑθεὶχίς ἰηϊποῖα9, δεῖ ἰηϊαφῖυν, οἴ υἱγίῃδ ςο8- ὃ 
τυπιε ἰδπὶ ρᾶ85α, ἰαου]ταῖοπι πὰ θ 6 Π8: τυ δηϊ[εϑζυτα δηΐπι ἐδὲ φῶτα ργδο- 
εἰΐξετε ϑεῖυρεγ, οὰπι σοηϊπηπεϊίδτ ραϊίυγ; ροῖδϑὲ δαΐοδιν πης. εἰ 
τηεῖῃϑ δογαπι 4ιυΐ ροσδυηὶ Δ φοϊά εἴξεετγε: ἱπ δρραγαῖα ἐπὶπὶ πεοδδθα 
εϑὲ αἱ εἷξ εἰίαπι 1116 4υὶ ἴ6}15 δεῖ. φιοπίαπι δαῖδπι τη} Φαηὶ ρεΐογει 
εἰ δυϊάΐοτγε ἰαοτὶ οἱ {τωϊὰϊ ἴῃ ρατγίοα 9, τηδἰμθπάιϊιτα εεὲ ρἰεγαπφας 
ἐρδῦπι δἰίαπάς ρεπάθγε. ᾳπᾶγα οοῃβοὶϊ εἱ φαΐ [εοϊ: αἰϊψαϊά αἴγοχ 
τηεϊπεηάΐ, ἢς δαὶ ἱπάϊςει δυῖ ἀδϑογαπῖ. εἰ χυὶ ροφβαηῖ ἰπίατίαπι [α- 
ξἜΓα ϑεηροΓ ἴζ6 4 ροϑϑῦπε ἱπιαγίδη ρδῖϊ: παρε ρίσγαπατια ἰαἰαγίδτω 
[κεῖσε Βοπιῖπεθ, φπδπο ροδευπε. εἴ φαΐ ἰηϊατίατα ραϊαπίυτ νοὶ εχὶ- 40 
διϊπηαπὶ 8ὲ ἱπίαγίαπι ρϑῖλ: δεπῖροῦ δηΐη ΟΡὈβϑεγυδπὲ οοσδδίομθπι. εἰ 
4υἱ ἰηπϊαγίαπι ἔεσετγυπῖ, δὶ (ἀου]τατοπι μαρεαπε, πιεϊηθηὰϊ δαηῖ, φυΐρρε 
αὶ τεζοτιπι ἀδηξ τδοπεπι: ροδίαπι δηΐι δϑὶ εἰπεπιοάϊ 6686 αὐοά 
ταεϊαθηάππι δῖ. δὲ δαγυηοπὶ γεγατη οοταρείίζοτοι φυδδοθησθα 05 
εοπίηρίε δἰπι] ἴπεϑθε ἀπ Ροθα8: ϑεῖρεγ δπἷπι ςογίαπε στα Ἦΐδ. εἰ 
Ρτϑεοίαπίϊοσιρας τπεϊαεη αὶ εἰΐαπι ἱρϑὶς πιεῖμοπά}: πιβ ρα εἰἷπι ροϊπα-, 
τίπξ ἤοςογε ἱρεὶδ 4πδᾶπὶ ρτγδεβιδηϊοσίνυα. εἴ 4π04 τιεῖατπε ρτγαδεῖλη- 
Ἰοτγει Ἰρεἰ8 ργορῖεν ἰἄειη. εἰ αὶ ρτγδεδίδηϊίίογεδ ἰρδὶδ δῖα ογτιηῖ, 
εἴ χυὶ ἱπίεγιοτγεϑ ἱροὶβ ἱπυδεοτιηῖ: δῖ εὐἷπι ἴαπὶ τηεϊιπαϊ ἐπηϊ, δαὲ 
οΌτη Τγευθγῖηξ. εἴ ὃχ 1ϊὲ φυΐ ἰπίυτίαιν ρ8581 Φυπε, εἰ εχ ἱπίπιϊοῖἜ τε] ὃ 
δἀνεγρασίιδ, ποπ δὰ ἌἼχοβηἀοβοθηάυιι ργοοίδγοο εἰ ᾿Ρετα ἰοφαθηϑεϑ, 
δεἀ πιδηϑυεῖὶ εἰ αἰδεϊπν]δίοτεβ εἰ τρδ]ἰοεῖ: ΟΡδοατ οηΐπι θππε δὴ 
Ῥτορς εἴης. ἄπδγθ πιπαῦδαι πιλπίίοει! ἐππὶ, φαΐα ἰοηβο δρδμηξ, 
εχ οπιπῖθας δαΐεπιὶ πιεϊπεηάὶς {11 τοαρίδ πιεϊπεη δ φπηΐ, σαδεοῦπαυδ 
οἷ ἐγγαυεγῖπε, ςογγ δὶ πο σοπιϊηρίε, δεὰ δαὶ οταπίηο Βετὶ ποῖ ροϑ- 
δυπῖ, δαϊ ποῦ ἷπ ᾿ἰρδογοτ δε ἴῃ δάγετγεδείογωπι δοηὶ ροϊεειαῖο. εξ 
4αοττιτι ἀυχὶ ἶ ποῃ δυπῖ, γ6] ποι δον. τξ δηΐεπι εἷπιρ!οἰτες ἀϊ- 
σδτα, πιεϊπευ δ ἐπηΐ, 4αδ6 οαπὶ Α]118 ευδηΐπηϊ γεἰ εν επίαγα δαηῖ, τοῖς- 
πεταθι 8 δαπῖ. δὸ 4π8ὲ αυϊάεπι πιεϊποπάδ οἷπὶ εἰ {πδε ταεϊυδηῖ, 
ἔεττας, αἱ ἰϊα ἀΐοατα, πηαχίιπα μδεο φπι: αποπιοΐο τετο αἰζεςιὶ ἐρεῖ 
πιεϊπδπὶ, παῆς ἀΐσαπιια. δἱ ἐγροὸ εϑὲ ταεΐῃβ οπι ὀχβϑρεδοίδιίομε μ- 90 
Βεπάϊ αἰϊφααπι δὰ ἰπιεγιπιεπάσπὶ ἰάοπεαπι Ρεγρεβείοῃεπι, δρραγεῖ 
ΕΠ πὴ ποθ ογα ὃΣ ἰΐ 4αὶ δγο  Ἰγαπτον πἰ 1] 66 ραβδῦτοι, πεφυς δ 
4πδε ποῦ ἀγδ γαῖαν 86 ρβαθβωγοθ, πεαθξ δο8 αὶ φυίμαι ποῦ δγρίϊγαη- 
ἴατ, βεπε ἴππς οὔπι πεΐπιπια δγοἰγδηΐατ; πδοθδδα ἸμΊταγ δϑὲ πποῖθοτα 
ἐοϑ υὶ δγρἰϊγαπίυγ αἰϊφαϊὰ εθ86 ραββῆγοι, οἱ φυΐ δῷ Μία εἱ μᾶες εἰ 
ἴππο, Ὠοη δὶ ϊγαπίαγ δαΐεπὶ 86 ραρδγος ἤδαι8 αυΐ ἱπ ρτοθροτγῖία- [3838 
εἴρυϑ πιαρπὶδ ϑππὶ: ἰΐαφας σοπίαπιε]ϊοοΐ δας εἰ ραττι[ἀςῖογοο εἰ διιάς- 
ἐφο: δῖᾳυε εἰβοίπαϊ ταϊε8 ἀϊνὶτδο, τοΡοτ, το τα ἀο διιϊσογατο, ρο- 
τεπῖδ. πεάας φαΐ ἰδπὶ δὲ βᾳ8808 6ϑε ΟἸηΐΕ οχἰδἐϊπιαπὶ αἰγοοία, εἰ 
φαὶ ορτίραογαπε δά (αἴαγυτα, ὩΣ 4ηΐ ἰγπιρδῆο ἰατα Ἰοτααπίοτ; μεὰ 
οροτῖεϊ ΔΙ’ ᾳῦδπι ϑμεδθε ἐρεπὶ δα ϊα δ ἰη 6 τὸ ὧδ τᾶ δηρβηΐογ. 4}. 
ξπτπι δαΐοιι οϑῖ, φαΐδ πιεῖθς ραγαῖοσ δὰ ςοπϑυϊδηάυπι γεἀἀϊξ: δίαοὶ 
ὭΘΙΏΟ Ποπρη αὶ ἀς τέρας ἀεδροταῖίε, χύῶγε οροτῖεϊ ἴα᾽εθ Ῥδγᾶγα, 
φατε ἐπετὶς πιε]ΐπς δο8 πιείπογε, χυοὰ ἴδ]ες ροδϑιηξ ραῖΐ, φαΐδ [1 40 
πιδίογεϑ ρᾶϑϑῖ δ᾽ πί, εἰ οδἴοπάδγα διγαῖ θὰ ρᾶι} πὶ ρᾳ4804 6886, εἴ ἃΡ 
ἐϊδ αὶ φυῖρτς ποῖ δι ἰγαραπίαγ, εἰ πᾶες, δὲ ἴππο οὔπὶ ταϊπίπις ἀγρὶ- 
ἀγαρδηῖαγ, φυοπίαπῃ γεγο πιεῖθϑ ἀρραγεῖ, φυϊά εἰς͵ εἰ τοοεϊυεπάα, εἴ 
φαοτηοάο δἰϊηξα! δὲ μαμεηῖοϑ {ἰπιδᾶπε, ἀρραγοῖ ἐσ δὶ9 εἴΐαπι βάεγφ 
φυΐὰ εἶτ, εἴ ἰπ φαΐας νεγϑεηῖον βἀθπίεα, εἰ φυοπιοᾶο δἴϊεςεϊ βάδη- 
ἴδε δἷηξ. Βάφητία οπίτι οοπίγαγίβ δὲ τη ταὶ, εἴ φυοί βἀοπίϊαπι Ἠδρεῖ, 
εἰ φαοά τηεΐαπι. ἥπατα δὶ 9ρ65 σππὶ ρΒδηϊδδίδ γογθιη δ αἴδγίυτω, τ 
486 ῥτορδ ϑἰπξ, πιεϊπ οπάλγηπι γεγο, δὰξ 4086 ποῃ οἰπὶ δαὶ χυδθ᾽ 
ἰοπρε οἶπξ. φππὶ δαυΐοπι 4πδεὲ Βάἀεπείαπι δί[εγαπι, οἱ δῖγοοῖα φπᾶς ϑαπξ 
ἰοπβε, ἐὲ βάἀδηιίαπι αἰϊεγεπτία 4πᾶς ργορϑ. ἐΐ εινοποϊομε δἱ δά- 20 
εἰπὶ οἱ διιχί ἴδ, νυ εἱ τη] υεὶ πᾶρπὰ γεὶ υἵγαηας. εἴ εἱ Πε406 δοςδ- 
Ῥετγίπι ἱβίυγίατα ἤει ἱπία!αγῖπι. δὲ δἱ οοπιρεϊϊογε ἀπξ ποῦ δἱπὶ 
οτπαΐπο, δαῖ πο μαρεαηϊ ἑρτυ ταΐδπι, δπὶ [ἀςη] ταΐεια ΒΡ πῖθϑ οἷπξ 
διοϊοὶ, δαὶ Βεπεβοΐατα ἔεοογιπί δυῖ δοςθρογίπί. δυῖ οἱ Ρίμπτοϑ δἱπὶ φαὶ- 
Ῥπε εδάθπι ργοβὶπε, δῃϊ ργαεϑίδηϊίογεν, δαῖ αἰτίαιια. Ἰρδὶ δυῖδῃι δἷς 
86 Ββαρεηῖες βάθπεεϑ δαπὲ, εἷ πιο τᾶ 86 τεςῖα δρῖσϑε Δγρ ἰγεπῖαγ εἴ ΠΟ 
Ρθι608 6646. δυῖ δὶ ϑ88ερε ἱποίἀετίος ἰῷ δἰγοοίὰ εἴ ουδεοτὶηξ, υἱίανίδια 
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φοΐπι Πποτοῖπεϑ ροτέπι αι οὐδ ἐχροτίεϑ βυπῖ, γε χποὰ ἐχρετΐ ποῦ 
30 δἰπί, τεὶ φηοὰ αὐχι! ἢ Βαθεδηῖ, αἱ ἴῃ πραγ ιὐπιὶς ρογίςα] 8 εἴ ἐπιρογὶ τ 

τοτορεείδιϊς πάποϊ ζυϊατγί δὲ αὐχ!!α Βα θδπῖθϑ ργορίογ οχρετίεπιίδπι. 
δὲ οὔτη δἰ πη} }}0 8 Ὠοη 811 γοιὸ πιοϊυεπάδ, πο ἰηΓογιοτὶ ΡῈ εἰ φυϊδιι 
Ριδεϑιαπιίογοϑ 86 οἰ Ἰγδηϊοτ 6846. ἀρ ἰγαπίυτ δαΐθπι ἰΐ8 αυοδ υἱἷσα- 
της εἶνο ἱρ803 δἰνβ ῥγδοϑίβῃτογδα δῖγο δἰ πηῖΐθ9, οἵ δὶ δάϊδοδο ἱροὶβ ἃγ- 

 δἰϊγοαϊαν ρίαγα οἱ τηδίογα, φυΐθηδ ἐχοθ θηῖοϑ πιοίποπαϊ δυηῖ. 6 
σεσγὸ δασῖ πιϊ ἴα ἀο Ροςσπηίδιαπι οἴ σοΡογ οτροτῦπι οἱ γεριοηΐθ εἴ 
απιϊσογαπι, οἱ δογαια αιδὲ δὰ Β6 ]απι ραταπίατ, νοὶ οτηπίαπι τοὶ πιὰ- 
χἰπιογατα. οἱ οἱ ᾿πϊογιδπι ἰδοθγίης δὰξ ποπιῖηὶ δὰξ ποῦ τηυ ἰΐδ, δῖ 
ποῖ ὧδ ἃ φίδι πνεϊαυηϊ. εἰ οὔιηΐῃο 981 δὰ 4υ86 δά ἀεο6 ρετγιϊπεπε 
ἐρεἷο οξγεξίε 86 Βαβεδηξ, οἵ δ]ϊδ εἰ 4πδε διιπὶ ἃ δίβηϊ8δ εἰ ογδου 8. 
βἀεπείατα δπῖπι αεγε ἱγὰ: δὲ ποὴ ἱπιηγίαπι ἴδοεγε δε ἀ δοοίρεγε ἴγαϑ 
εἴξβείεηβ εὐἴ, ποτυθη διΐοτο δα δι πιδίογ δυχὶἸδγὶ ἴδ αοἱ ἱπίυτίατα 

10 δοοϊρίαπε. εἰ οὕτα ρτγίοτθ ἱπιρδίωπι ζαοϊεοῖεθ τεῖ ἰδ} ἐς ρδι εἰ 
ῬᾶθοιΓΟΘ εὐϑς, νοὶ γεοῖθ δοίαγοϑ δγβ ἱγαηίοτ. δὸ ἀδ τρεϊαεπαϊδ φαϊ- 
ἄξει εἰ βἀοπιίδπι ἐ[ετεητίθυδ ἀἰοῖαπι. 

6. Οναϊία νϑγὸ δἰπὶ ἐδ φιοζὰπι ρυάεϊ εἰ ποπ ρυάεξ, εἴ δρυὰ 
4ποο, εἰ πησθοῦο 86 Βδρεδηῖοθ, ἐχ ἢ δεῖ πιδηϊ [εϑῖθηι. δ. δυΐδπι 
Ρυάον ἀοΐοτ φαϊάδιν εἰ σοπίωυδίο ἴὰ 118 φθαε δὰ οἴζεπβίοηεπι εχἰϑιὶ- 
ταδί 9 υἱάεπίατ ρεγιίηετε πὶ] δ, Δ ρταθβεπιϊθα8 δαξ ργδοῖθγιδ 
δαὶ ζοϊτυτίδ, ἱπιρυἀοηϊα γεγο ἀσβρίοἰεδιεϊα φυδεάδπι εἰ ναουϊξα8 ρετ- 
ταγθαιοπὶς ἴπ Ὠΐδ ἰρθι5. χαοάδὶ ρῃάοτ 651 ὁ φυὶ ἀοεβυ! τ δ5ῖ, ποοθ 886 
δδὲ Ρυάοτγε ταἰΐαπι πιδίοσοτι 4φυδ6 τἱάεπίυν Ἰατρία 6686 ἱροὶ δυὲ 119 
φαοταπι οὔγατα Βαθεῖ. ἰδίϊα δυΐεπι δυηῖ, φυδεοῦπαῃε δ Ὑἱοϑιϊαϊς 

Ἔο ορεγαὰ δυμῖ, αἱ ἀρ ίσοτε οἰΐρδαπι δαὶ ἔυρειε: πᾶπὶ ἰὰ ἃ εἰπιάϊταξα. 
εἰ ἰγαυάαγε ἀεροβίῖο: πᾶπὶ δ ἱπὶ αδε ἴα. εἰ σοποῦπιθεγα φυ ηϑουπι 
πὸπ οροτίεξ, δαϊ υΒὶ ποη οροτίεϊ, δυῖ συδαἀο ὕοη οροτίεϊ: πᾶπὶ δΔὉ 
ἐπτειηρεταπείδ. δὲ ἰυογατὶ 8 γα ραγυῖϑ δαξ ἃ τυγρίθα8 ἀπὲ Ὁ ἰπι- 
Ῥοτεηῖῖθυϑ τὶ ρδορεγθα8 δὺὶ τοογίαἷα; ὑπάς εἰ ρτουεγθίηπι, δἴϊδτα 
ἃ πιογίιο ἔεγγε: πᾶπι ἃ δογάϊρυ εἱ 1} δγα!ἑταῖθ. δἰ ἀοη δυχί ἰατῖ, 
ἄσπι ροπ8ῖ8, 'π ρϑουπίαδ, δυξ πιϊπῃδ δυχὶ ἰατὶ. δἰ δαχι πὶ δοοίρεγε 
ἃ πιϊπαδ ΡΠ απαΡα8. οἱ πιαΐμαπι τοααίγογα φυδπάο τἱάερίτις ρ6- 

30 ἴετεν εἰ ρεΐετε ἡπαπάο τβρεΐετε, εἴ γερεῖογε ἀιβηάο ρεΐετγε; εἰ ἴδα- 
ἄκετε, αἱ υνἱάφδίαγ ρεῖεγα, εἴ γερο δαπι ραϑϑαπὶ πἰ 110 πιῖηπ8: ἀδπὶ οτη- 
πἷδ 1{Π|0 γα  ετδ119 πως δυηΐ δἷξπα. ἰδυάατε δαΐετα ργδοβεηῖεπι δάυ- 
Ἰεαϊοπίδ δἰβποια δεῖ, εἰ Βουᾶ φυίάεπι ἰδυάδηάὰο δχίοίϊεγε, τοῖα υθτοὸ 
ΟΒδούγαγο, εἰ ἀοϊογε γίοετι ἀο]εη 9, εἰ 8]14 οπιπῖδ οἰαδπιοάϊ: πᾶ 

4386 Δ] αἰϊοπίς δίρτια δυπξ, δὲ ποὴ ἰοίειασε ἰδροτγαβ, 4πο8 δεηΐοτε δυῖ 
ἀεϊϊοαῖ αὐὲ πιδίοτε ᾿ἰςοητῖα ργαθάϊεὶ δὰξ οταπῖπο ἱπιροϊοπιογει ἴο- 
Ἰεγαηῖ: ὕδπιὶ οπιπΐδ πιο] ] εἰ δαπῖ εἰρη. εἴ ΔΡ αἰΐεγο αἴβεοὶ βεηεβεῖο, 
εἰ δδερα, εἰ 4πδε (δοεγῖ: Ἔχργοόθγασγε: πᾶπὶ ρυ 81} δηἰπιΐ [8115 οπιπία εξ 
Ἀυτα  Ἰξατ18 οἰγπα. εἰ ἀθ δὲ ἀΐςεγα δὲ ρο]]οετῖ, δὲ δἰἴεπα δὰ αἴβτ- 
ΤΑΔΓΟῚ ΠΒΠῚ ΔΥΤΟΚΩΠΙΪα δδὲ. δἰ μι} ]Π116Γ τδγοὸ δτίαπι ἰπ δἰϊοσγαπι ἀπουο- 
4πε, φιᾶς ἴῃ τρουθαδ δαηῖ, Ὑἰ ἰοτησο Ορογα οἱ δῖβπδ οἵ εἰπι!Πἴ : πδπὶ 
τατρία εἰ ρυάεηἀδ “πὶ. εἰ δὰ Βαδς στογαπὶ Βοπεϑίδγασ, φυθτῦτα 

40 οὐιῃε8 ῬΑΠ ΡΒ δαῃῖ, ἃπὶ δἰπι1 169 οταη 8 δαϊ ρ] γί τηΐ, ΠΟ 6886 ρᾶΓ- 
τἰοίρετα. οἰπιὶ θα δαϊεπι ἀΐοο εἰυδά ἐπι παιϊοηῖε οεἰνεῖδιῖα δεῖαιϊ οορπα- 
ἰοπίϑ, οπιπΐθο δεαυδίθϑ: ἴπγρα δηΐπι ἰδ δὲ ΠῸῚ 6886 ρδγι οὶ ροτω, 
αἰ εὐ ἀϊἰοπἰς φυδάδινίδηυ9, οἱ δ᾽ ἰαγοτη γα γΏτη δἰ τη ποτ. ΟἸηπΐα γΈΓῸ 
Βᾶες ταδρίβ, 381 ργορίεγ ᾿ρϑῶπι δρραγεδηὶ δοοίἀἴ586: οἷο βηϊαι δῃῃξ ἃ 
Ὑἰτίο πιαρὶθ, οἱ 1ρ86 815 οδῦδα δογιπι χῦδο δίίαργαυ! δαὶ δἀεηηΐ δὺὶ 
ζαϊαγα δαπὶ. ρϑιϊεηῖοδ δαίεπι δὺῖΐ ρᾶφϑθο8 δαϊ ρδϑβῦγοϑ, ἰαἸἰα Ῥαάεὶ 
δογαπι φῦδς δὰ οἴϊεπδίοπεπι εχ ϑεϊπηδιοηΐθ ρετεπεπὶ εἴ ργοῦτα. μδθο 
δυΐοῃι ϑηηῖ, συδεοῦπητια δὰ τοϊπί διδεῖ δαξ σοΥΡοτὶδ δὺὶ δρΈ ΠΝ ταν 

ἴο Ρἷαπι, ἐπ 4υϊδιδ εδὲ σοπίυπιαὶϊδς ρεγρεϑοῖο. εἴ 4δε δα ἰαϊεπιρα- 
τδητίδπι ἰππὶ γοΪϊπηϊατγία ἴα ποη υοϊυηιαγίδ, 4ιᾶς νοτο δὰ τἱἷπι, ποὺ 
τοϊπηϊασία : ἤᾶπὶ Ὁ ᾿βπαυΐδ δαὶ {ππϊάϊτδὶς το] ἐγαητῖδ δῖ, οἱ ποη α]- 
αἰδοῖ. χυοταπι ἱρίτογ ραάεῖ, ᾿δες δυπὶ εἴ ταἰϊϊδ, αποπίαπι τεγοὸ ἀς 
οἴϊεπϑίοπε εχίβεϊιπαιϊοπῖθ ρα άοτ εδὲ ρῥβδηιβδῖα, εἱ βιυῖπο ἱροῖτα ργαιία, 
ϑεὰ ποη δογῃπι συδς ἰπἀε ενοπίππξ, δ πδπιὸ αἰ δε πιδῖ!οπ1δ ΘΌΓΑΤΩ 
ἈδΡεῖ πἰδὶ ργορῖεγ εο8 αὶ επί διϊπιδπί, Ὠδοθι86 εθὶ ραάετε ξοτυτω 
ἀαοττιπι ταϊΐοπετι βαρεῖ. γαϊοπεπι τϑτοὸ μδθδὲ δογὰπι 4αὶ δαδρίοἰπηΐ 
εἴ φποδ διιϑρίοἷξ εἴ ἃ φαῖνε τ]ὲ δαϑρίοἱ, εἰ φαϊδησοῦπι ἀε ποποτα 
εοπίεπάϊξ, οἱ θογοπι πο οοπίοπιηὶξ εχ βεϊπιδίϊοποτη. δὲ δαϑρίοὶ 

30 χαϊάοτα τοϊυηὶ ἂΡ ἰϊ8 δ δυδρίοἰυπὶ 6089 αὶ Βαβεπὶ αἰϊχαοά Βοπαπι 
εχ ἰΐς χθδε ργεῖϊοδα δυπῖ, δὰ αὶ φυϊδαδ τεχαίγοπι να]άε αἰϊψπϊὰ ἐς 
Ἐπ φαοτίτ 1111 ἐππὶ ἀοταϊηῖ, οἰ διραίοτοθ, ἀθ Βόποτο διαΐεῃ οομἴεπ- 
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ἄποξ οὐτα 15 φαΐ οἶτπιῖϊεε δαπί. οἱ ουτδηξ, Ὀξ εο9 σαὶ γϑζὰ Ἰοφαπηΐῖας, 
Ρτυάεηξεα. ταίθδαπα δηπὶ ἴωτα 86069 ἴυπι δγυάϊ!, δἱ δογατα 4086 
δυπὶ ἴα οοιο εἰ πᾶ ἰῃ δρεγίο; πὰς δἰϊδι ργουδγθίαση, ἰπ οσαϊὶο 
6588 γεγεουπαάϊαιν, εἰ ΟΡ 1Ἰὰ δογαπι φυὶ βδῖηρεγ δίζαξαγὶ δϑῃ πῇ χηδρὰθ 
ΡῬυάει, εἰ εοταπι απὶ δἰϊεπάυῃς 'ρθ05, ργορίεγοα φιοὰ ἰπ οςΏ] 16 ΔΒ ὁ 
δυηῖ. εἴ δογυτῃ 4υἱὶ Βοη δυπὶ ἰἰϑάδιῃ ΟΡ ποχὶϊ: πιδηϊεσίαπι δηΐση ὁσὲ 
οοπέγαγία ᾿ἷδ νἱἀδγὶ. εἰ φυΐ ποῦ ἱρῃοϑοῦπὶ ἰϊς φαὶ ρραγθοῖ ρδοῦᾶτες 
4υᾶε δμὶπι ΑἸ αυΐα 'ρδς ἔδοῖξ, εα ἀϊοίϊυν ἴὰ ρτοχὶπιΐδ ποῖ διοσηδομαγῖς 
4υᾶγο δἱ ποῃ ἔδοίδι, τηδηϊ(εδίανα δϑὲ δῦτω διοπιδοβαγί. οἱ χαὶ εβας- 
ὕϊδηϊ τοῦ εἶδ: πὲ μ}} δηΐμ αἰγὶ πο νἱάοτὶ δὲ πο δυπηιίατι, ἐπη- 
υἰδηϊ δυῖΐοπι ἔθτα ἱπίατγίδτι ρδϑοῖ, φυΐδ ΟΡδεγνδηΐ, απ τοδὶ εὐϊοῖ: αἱ 
δηΐπὶ οἰϊᾶτπι 608 αὶ ποπ ρεοοδπξ, το πιδρίδ δος φυΐ ρεςεδηῖ. εἰ 
φπῖρυια ὁσουραίϊο ε5ῖ ἰὰ ργοχιπιοσταωα ρεοραιίβ, ὩΣ δ δαππδίοσίθοδ (9 
εἴ οοπιῖοῖθ: τα] δἀϊοὶ θπὲπι φυοάαπιτηοάο ἱροὶ φῃπὶ εἰ ρτοοϊνε δὰ 
ἐυπιϊδηάδησι. εἰ 8 φυῖΐραθ πππαυδτη σεραίδαι ἰυ]ογαηξ: πδπὶ οἱ πὶ 
υϑρίοἰυπίατ, αἰἴεςι! φαοϊ, φύᾶγε οἱ εογαπι φυὶ ρτίας δἰφαϊὰ ρεῦο- 
τποῖ ρυάεϊ, αὐ φυΐ ποπάσππι εχἰδεϊπιδιίοπ ἐπι διαϊδοσαηὶ ἃραά Ἰρεοα. 
ἴ8]65 δυΐεπι δπηΐ εἰ συΐ τϑοθης γο υδὶ ἀπεὶοὶ 6886: 4θδς επϊπα ορπεδ 
δυηῖ, Υἱάδγαπί. αδιθόργειν Βδπς 46 μδΡρεὶ Ευτὶρι 16 γεεροδοῖο δά 
ϑγνδοῦδίοβ. εἰ εχ δηιφυΐδ ἔβη] δ Ρ5 οὶ πο] πὰς τοὶ δυαξ οοπορεῖξ, 
Ρυάεὶ δυΐετο ποη δοΐυπι δογυτὰ 086 ἀϊςῖα φαπὶ ρῃδοπάοταπι, ἐοὰ 
εἰΐατει δἰ σηοσοτ, ἢ ποη βοϊυπι οὔπὶ ἴῃ τὸ Ὑδῦεγοα υδγεδδίογ, βκεὰ 
εἰΐδυν οὐτὰ δάφυπῇ οἷρπα εἶυς ταὶ, εἴ ποῦ δοΐαπι οὔπι ἰδοίηηξ ἱαγρίδ, 50 
ϑεὰ εἴδδπι οὩπὶ ἀϊοθαῖ, οἰ πα Πἶξοτ δαΐοπι ποῦ ϑοΐαπη δοσαι 4αδε ἀϊ- 
οἷα δῃπῖ ρυάει, δεὰ εἰϊαπι δογαπι χαὶ ἰααϊςαϊαγίὶ δαπὶ ἰρεοδ, πὶ ἔδιβε- 
Ἰογατα, οἱ φυὶ ἱρεὶς ἀταϊοὶ δαπι. οπιπίπο δαΐθν ποῦ ρυάεξ εοττη 
φυοναπι να] 4 οοπίδησῃυπὶ δαί δε πιδίϊοηεπι, φῃοὰ δὰ νογξδέετι διε- 
μδῖ: πεπιίμϑι δηΐτι ΒοΪααγοπι δἰ ρθθτογῶπν ραάδεῖ. πες ἴη εἰράδαα 
τερυδ ποίΐογυπι εἴ ἱξποίοτυπι, Ζεἃ ποϊογοπι αυϊάεπι ἰπ ἰΐσ 408ς δὲ 
γετ ἰδίεπι δαί εἰἰπιδηίοτ, ἐχτεγηογαπι γδγῸ ἴῃ 19 σπδε δὰ ορίηΐοπεια 
ἰδηΐπχη. ἱρδοϑ Υ6γῸ δἷο δίίεοϊοβ ρῃάδξ ρτίπιπια φυίάετη 81 ογκα ἴρθοθ 
4ε Βερηετγὶπὶ ρεγίπὰς δἰ φηὶ, δὸ ἀϊχίπιια εδϑεὲ δὸς φαοστιτ ραάεξ, 
εγαπὶ δυΐεπι ἰδ δυΐ σαὶ δυερίοἰαπίατ δὺξ φαΐ ϑαϑρίεἰππὶ δὺϊ ἃ φαίθαν ΜΦ 
τοίποϊ δαϑρίοὶ, καὶ ἃ φυϊθοϑ τεχυίΐγαηι δ] χη ὁρρογίπηϊ, φθοὰ ποὰ 
«οηϑοσιδυΐατ, δ᾽ Π}}]}Π1π6 Ἔχἰδιϊπηδιϊοηΐβ δὲπε, οἷ ἰδὲϊ δὺς νἱάθπῖει, πὲ 
(γάϊα5 ἀς δδαει οοἱοπία οοποίοηδίῃϑ εδὲ (ρεῖεθαὶ εοἰτα πὸ Ἔχέδεϊηια- 
γεπὶ Αἰδβεηΐδαβϑεδ οἰγοπηδίατο Οτγαδθοοβ, υἱ νἱἀδπίο οἔ πο ἀππίαχδὲ 
δυάϊἴὈτοϑ 486 ἀξοτουίϑϑαη!), δὺϊ δ' ρτορε 9ἷδὶ ἰαΐεβ, δῃϊ δευιφοτὶ 
“ἴηι. αυδπιοίμκρτι εἰ οοπϑρίοἱ ἴ1 φαὶ δάνετγδα ἰοτῖαυθα υἱθπτοτ 66 δῸὉ 
δεπιι 18 ὑπ αῦδπὶ ποἰπηϊ: δυϑρίοἰππὶ δηΐπι δετααϊ!. εἴ φαλπὰο Βαρεδεὶ 1385 
ἐδ 40δε ἀεάεοοτεπὶ ορετὰ οἱ δοϊϊοπε δαϊ δῃδ9 ἰρϑοτοω δαὶ Ῥἴοδ - 
σότπαι, δαὶ αἰδοτῦτα αἰ φαοτατα φοϊ αφουπι δἷξ δἰίατια ἱρεῖβ Ῥσορίε- 
υΐία5, εἴ οπιηΐπο δογὰπι ρσὸ χαίμον ρυάεϊ 'ρδο8. ὁπδὶ δαΐδιω ἰδὲ 
αὶ ἀϊοιϊ ἐπε, εἰ πὶ δὰ ἴρ8ο9 τεξεγαπίησ, φυοττιπι πιδρίσἰτὶ δαὶ οο5- 
εἰϊϊα τὶ (ἀοττιηῖ. δὲ οἱ δἷπε δῖ δἰπιῖ]οα, χα υδοῦτ ἂς Βοποτε ςοπςετ- 
ἰδπῖ: τοῦΐεδ επἷπὶ ραᾶοτο δί(εοι! ργορῖετ ἰαἴε9 ἕβοϊπηϊ εἰ που [δεῖαπε, 
εἰ φαΐ σοπϑρίοἰεπίις εἰ ἴῃ ἀρεγῖο υδευβδραπίοσ οπτα σοη 118, 608 ρ8- 
ἀεὶ τηδρῖ8. ππάε εἴ ἀπιίρμβοη ροξῖα, οὔτ ἔγτήρδῦο ἰογαυεηάυε ε8- 19 
φεὶ ἃ Ὠἱοηγοῖο εἰ νἱάογεϊ πὰδ τηοτίϊωτος 86 ὀρῦθεγε, πὲ εκτγορεῖ 
πὶ εχ ρογῖϊ9, “χαίὰ" ἱπχαῖξ "ΟΡπηδ τε δη το ογῶς δἰ φαὶο μοττσο 
γος τνἱάεαι ἢ" ἃς ἀδ ραάοτο φαίάετο μδες: ἀξ ἱπιραἀεπιϊα τεσο δρρμ8» 
τοῖ δχ οοπίγαγιδ Π08 δδυπάδίυγοι. ΄ 

1. Οεΐθυδ δυΐεπι ρταιίατα μαρεαπῖ, ΟΡ φαδς, εἰ χαοταοάο ἱραὶ 
8ὲ βαθεπίε, οἵπὶ ἀεῆπίνεγίποιδ βταϊϊαση, οοπδια δὲς, δἷϊ ἰφίτατ ἐταῖα 
Ῥεῖ 4πᾶπὶ ἰδ φαὶ ροδϑίεξ, ἀϊοί᾽ατ ξται βεατὶ οἱ αὶ ἱπάϊξεῖ, πον Ῥτὸ 
ὉΠ}ὰ τε, πόφῦς οἱ Ἰϊιϊὰ οἷξ εἰ φυΐ τοί διε, ἐδ αε 1}}} δἰ χαϊᾷ. πιὰ 90 
δυΐθιη, δἷἱ δὰξ δογὰπι 4υΐ ναϊὰς ἱπηϊκεπι, καὶ τογαπι τοδατιδγανα εἰ 
ἀλ( οἰ] ππὶ, ἀπὲ 'π οοοαϑίοπῖθτ δἰ ἢ α8, δὺς δοΐας, καὶ ῥγίτωθα, δαξ 
τιαχίπιε. ὃς ἱπάϊοητδο δυπὶ ἀρρειιίομοι, οἱ ἐσ μΪ6 πηωδχίπαο 
στ τη  εϑια τοὶ αυδς πο δηρρεῖ!, εἰμεπιοὰϊ γετο δππὶ οσὐρϊαϊια- 
ἴε8, πὶ ἀπο, δὲ ἰπ οογροτὶϑ ογαοἰδ θα, εἰ ἰαὰ ροχίσαϊϊ: εἴδατα ἡτὰ 
ἴῃ ρεγίουϊο Τγοδῖισ ςυρὶξ, εἴ σαὶ ἵπ ἀοΐοτε. ψπδβορτετω χαὶ ἰὰ 
Ρδυρετίαϊς δυρνεπίαης οἱ ἔωρα, εἰϊδταο δὶ ρβᾶγυα ϑῃρπιϊοἰεισανετίν, 
Ῥγορίεγ τοδρπϊτυ ἀΐπετι ἰπαάϊ ρεπείδε εἰ ᾿ετηροτὶε οοοδείοπειι βτδδδεα 
τὐἰδυεσαιπῖ, οἱ φαΐ ἰὰ [}Ὶχοδο βἰογθᾶπο ργαεθαΐξ, πϑοθρας ἱξίστ εαὶ 
τηαχίπιο ἰπ 16]18 ίδσοσο ΠΡ οπ τα, οἴη ταῖπας, ἴῃ ρατίδ δπὶ πβδίοσγα. 39 
παοοῖτοι 4υΐδ δρραγεὶ εἴ φαλπὰο εἰ ΟὉ χπδε αὶ καῖ εἴ φασχοοο 
86 Ἀορερῦθυι, πιδλοϊίοδίασα εδὲ εχ ᾿ΐδ ἀρραζδίθιῃ εὐτάμξ θαι ἀεποοῦ- 
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εἰταηἦο 1106 δὺὶ 69.9.6 δὺὺὶ ἐπίδει ἴῃ οἰπειοῦϊΐ ἐπ ἀϊοητα οἐ ἤοίοτο, 

οι νεγοὸ ἀεάϊοες ἱπ εἰπεπιοάϊ πες} ϊδίθ, [816 αἰίφαίὰ ἰτρυδηῖεθ. 
Δρραγεῖ υϑγὸ εἰΐδπι πθᾶὰς ἀϊποίππετγε οομπείπραι ρταϊίδτη εἰ εἴβοετε 

δ εταϊϊδε ἐχρουῖεϑ: δὲ επὶπὶ φαοά 858 οδβα γί πυπὲ δαὲ ἱγιρπεγυηὶ 
ὰ δυΐεαι ποπ δγαὶ βτγδιϊδ), δαὶ φιοά ἐοτιαἱϊο δοδγαηξ, δὰϊ σοδοῖΐ 
δυπὶ, δαὶ φυοὰ το άϊάεγαπε, ποη ἀδάδγαηι, δἶνε δοίθηῖθα εἶνε πθαπά- 

: αἴτοαπα δπίαι ποὰο δεῖ δ] φοϊὰ ῥτὸ αἰΐφυο; σθδγε πε εἰς χαΐ- 
ἐμα εὐἶϊ ἔγαῦα, εἴ ἀδ οπιηίβαβ οδίεξογιἐθ οοποίἀεγαιῖο μαρευάδ: 
πᾶπι ταδί εεἴ δὺὶ φηΐα Βοο, δαὶ ἰαπῖππι, δαὶ ἴ8]6, ἀπὶ φυδηάο, δαὶ 
Ὡθῖ. εἰχπαπι τογὸ εϑί, οἱ γετω τοΐπογετη ποῦ ἰγίδπεγηπε δἰ οἱ ἰοΐτηϊ- 
εἷς δαὶ τοϑ δαβϑάδιῃ δαὲ ράγοδ δῃῃϊ πηδίογεϑ: τηδηϊ[εϑίυτη Ἔβμπ δὲ δ 6 
Βαες φυίάεπι ποοῖγὶ οδῦϑα 6486. δαϊ δἱ ΓΕ γ᾽} 88 δοΐεπ8: πϑῖθῸ δωΐτα 

40 οοπβίοτος 86 ἱπάϊξογε υἱίθυβ. ἃς ἀδ ἐπὶ βαεπάα φυϊάοτη γταιία εἰ 
ποῃ ἐπραθπάδ ἀϊοίαπι δϑὲ: φαδὶΐα γεγο τα βογαθ ἃ δἷηξ εἰ 4πο9 πιὶ- 
βετοπῖαγ εἰ χποπιοάο ἱρεῖ 36 Βαβοπῖοι, ἀΐσατητ. 

8. δῖ: τοϊδεγτίοογάϊα πιο] οδεῖα φυαεάαπι 'ἰπ ε0 τβὰἷο φιοὰ υἱάθ- 
ἴαγ Βδθόγα τίμα ἰηϊοτίταϑ εἰ πιο] εις αἴεγεηάας, οἷα αὶ εο οἷξ ἰῃ- 
ἀϊχηυθ, φυοά 'ρθε εἰΐδπι ἐχϑρεοϊεϊ 86 ῥΡδβϑτυτ δαὶ Αἰ 'αυοπι δυοτγητη, 
ἰάχπε οὔπὶ ργορίπαποπι δρραγθαῖ. πιαπι[εϑίατι δπὶπι οδὲ πεοθῖϑα 
686, αυὶ πιϊδεγαΐαττιθ δϑὲ, 6586 ἴδ οπὶ αἰ ρυϊεῖ ρϑεβυγυπι Αἰϊαιυϊὰ πλδὶϊ 
δαὶ 46 δυϊ ὁπογαπι «αεπιρίαμι, εἴ ταὶς ππδίαση 4υαὶς ἀϊοΐυπι 6δὲ ἰα 
ἀεβηϊίοπε, ἀπὲ οἰπιῖϊθ, δαϊ Ρτορίπαυμπι. 4αδιπο γοτι πος οτηπίῃο 

εὐ φρεσὶ ταϊδεγαπίοτ: πἰ 81} δηῖπὶ δι] ΐα9 86 Ῥδϑϑῦγος ρυϊδπῖ: ἘΜΕ 
δυΐπη διπξ ποὸ σαὶ 46 γα]άε [εἰΐςθα 6686 ραίΐαπὶ, δεἀ σοπίοπιοἰϊαπι 
ἐλοϊαηι: οἱ δπὶπι οἵηπῖδ ροϊοιϊ δάθδθε Βοπᾶ, τηδηϊδεἴῃτη εδῖ 608 οἰΐδτη 
Ραΐαγε 48 ποῃ Ῥδββιγοϑ δἱϊαυίὰ τηα]!. οἰεπίπι ἰὰ ἱπίετ Ῥομα εϑῖ. δὸ 
[2165 δαὶ πἰ ραϊεηπῖ 86 ραββγοδ, 4] ἱδαι ραϑεῖ φυπὶ εἴ ευδβεγηηῖ, 
ἴππι 46:68 δὲ ΟΡ ργιάεπίϊαπι εἰ ΟΡ δχρετγί δι ϊίδτη. ἴατη ἀεΡ 116 εἰ τἰ- 
τοϊάΐοτοθ τα ρίθ. ἴητι δγαά τ: οοπίἀδγαι θαΐπι φαπῖ, ἴππι φυΐρπϑ 
φαπὶ ραγεηῖεα εἴ ἰἰροτῖ δαὶ ὕποτγεδ: δα δηΐπὶ δυπῖ μδδο, οἱ ροβδυπὶ 

80 ρει ΟΡ δὰ {πδε ἀϊοία δαηῖ, ἴαπι φυΐ πες ἰὰ Γοτεταἀἰἷδ ἴεοῖα δαὶ, 
αἱ ἴῃ ἵγα δυῖ βάδπεϊα: δες επὶπι ἀθ ἰαΐατο ποπ σοποίἀδγϑοῖ. πες ἴα 
οοπίαπιε]ΐοδα αἰεοιϊίοαε: εἰεαΐπι δε πη Τοποιάογαυϊ δὲ ἐρρυδμαν 
6186 αἰ συΐϊά, ἐεἀ ἱπῖοτ Βο8 τα θαϊϊ, πδο ττιγθὺϑ τηοϊαεπίεα γαἱὰς : ποα 
ἐπῖτα ταβεγδαΐαγ τηϑία ρεγουϊβὶ, χαΐδ δἰπὶ ἴῃ ργοργῖο δέϊεοϊα. εἰ δὶ 
τῖδπὶ αἰΐψπος 6686 δοῦρα: πδπὶ Ποτηϊποη Ραΐαπ8 Οταηδα Εχἰδιϊτηδ- 

ἐβθοβίε ἀΐξηοθ 6586 πιϑὶο. δἰ οπιπΐπο 4πδηάο οἷο 66 μδρεῖ υἱ τηεπιϊπετῖξ 
1114 δοοί 686 δ᾽ δὲ δὲ ευΐθ, δὺὶ ραϊοῖ ἴοτα πὶ δαὶ εἰβὶ βοοϊάδηϊ ὧἂπὶ 
δυΐδ. διὸ απειπδάπιοάυπι φυΐάοπι 66 μα επῖθϑ τηϊβετεηίοσ, ἐχροϑιϊατα 
ει: 488 τϑῦὸ τοϊϑεγεπίοτ, εχ ἀοβοϊίους ραϊεῖ. 486 δὐΐτη εχ 
το δεῖς οἵ {ἰ8ΌΒυ9 νἶπι Βαρϑηὶ ἱπιοτὶπι δὴ ἀϊ, οταηΐὰ τη !ϑογα 1} 18 δαηξ. 
εἴ χυδε υἱπὶ ρεγάθηἀϊ βαρεῖ. εἴ χιόττπι ἑοτίηηα δὲ οδυδα τηδ]ο- 
τσὶ πιδρηϊτυάϊποπι ΒαΡοπιΐηπι. δαπὲ δαξεπι ἰγίδεϊα εἰ ἰοϊογί τσ ἀἴε- 
τεητία τποτῖθ8 δὲ υεγρεσαϊΐοπδα εἰ σογροστηι οττιοϊδίας εἰ δεηδοῖῃο 
εἰ πιοτϑὶ εἴ αἰϊπιειεὶ ἱπάϊρεη δ, φυοτατη τότὸ ἔογῖαπα 68ὲ οδῦϑα 

10 τηϑ οτΌση, ἐπὶ ρτίγδιϊο δηγίοογτσα, ρααςῖξδ8 διπίοοτατη (χαοείγοι εἴ 
ἀϊνε}}! ΔΡ ἀπιΐοἶβ ἂς Γαταϊἰατίδτις πιίϑογαθῖ!ς 691), τατρίτα ἀο, ἵπηθες:}- 
[449, ἀδὈ}} 169, εἰ παὰδ ςσοπνοπίοραι Βοηΐ αἰ χαϊὰ εἴβοὶ, πιδὶΐ δἰ 'φυίὰ 
φοπείρίεεε, ἰάχυια δᾷᾶθρθ. εἴ ροδίᾳφῃδπι ραᾳ8908 οἷϊ, (δοίαππι 6886 δἰἰαυϊὰ 
Βοηί, αὐ Πίοριιμί εἐα 4πδὲ ἃ τοῖα πιίδϑα φῃηΐ, αποα τηοτῖθο το ΐβ88 
εἷος. οἵ πἰ 81} ἰδοῖυπι 6846 Ροηὶ, ἀπ δου 488ὲ ἰλοῖδ δ! ΠῸῚ 6886 
ἐτυϊδοποτη. ΟΡ ῦδε ἰφίϊασ πιίβεγεηϊαγ, μδες δὲ ἰδ] 16 δῃῃξ, πιΐδοσδῃ- 
ἴυτ τεγο οἵ ἰατη]δγο, δἱ ποῦ νυῶάθ σοπίαποι οἷπξ πδοθϑϑ αι αἶπ6. 
Ἔτξα ἢοδ δυῖοπι αἰ οτρα 86 ἰρ808 ραβϑϑῆγον βα Βδρεηϊ; Ζῃδιθορτεπι εἴ 

4ο Λιῃδοῖφ ἰῃ οαϑι Αἰ1,, φηΐ δὰ τιοτίϑδπππι ραγἀποθβδῖατ, Ἰδογίπηδ8 ὩΟῺ 
εἴαάϊε, τὶ αἰππὶ, δε ἴπ οαδα ϑυαϊοὶ, φαΐ τιϑῃάϊςαθαῖ, εααϊ: μος 
οηΐτι δδὲ το δ ΥΔΌ 1]6, ἐἰπὰ αἴγοχ. παπὶ δῖτοχ ἀϊγεγεησω δὶ ἃ τΐϑεγ- 
ΒΠῚ, δὲ μαθεὶ υἱπι ρ]δηάδς πιϊϑεγςοταΐας, οἵ ἐδϑρε ἴῃ σουίγδγίηπι 
πῦϊε εοξ. ῥτγδοίογθα πιϊδογαηίαγ, δὶ ἰρβῦτα δίγοχ ῥγορο δἷξ. οἱ δἰπιὶ- 
168 τιϊδεγαηϊοσ δεϊδϊθ, τηουῖθυϑ, ΒΑΡ θα, αἰ ρηϊδηρυϑ, ξοπογρα8: 
πᾶσα ἰὼ οἸποΐθα8 ἰδ τηδρὶς ἀρρατεῖ εἰΐατα ἱρεὶ ἰάετν ρο686 ςοπιίπρεγε. 
οταηΐπο ἐπὶπι οροτίεϊ δβδυπιετε, 4086 εἶν ταοϊαθπηῖ, δα 4118 οὰπὶ 
Βυος, 'ρ808 πιίδεγαγί. χυοπίαπι δβοΐεπι 4186 ρτΟρῈ δρρᾶγεπὶ ρεγρβ}- 

30 ϑοποϑ πνίϑογα δα δθπε͵, ἂὲ συᾶς ΔΡΗΐης ἀδοδτα το! ΐα δηπογύτη ἰδοῖα 
δππὶ δαὶ Γυϊυγὰ διπῆ, δὰ ΠΘ4.6 οχϑροίϊαπίοβ 6486 τεοοτάδηϊοι δυϊ 
Οταπΐπο ΠῸΠ τηΐβεγΔΌ ΠΤ δπξ ΠῚ δ: ΠΙΠ|6Γ, πθο 6886 δὲ, σαὶ Τεργδο- 
ϑεηϊδπῖυγ Ἀρυτίς οἱ γοοίρυ οἵ νου δὲ οὐηῃΐθο δἰηνοἰδιϊοηο, τηΐδθ- 
ται οταα 6846: ἐδοίπος δαΐτα πὶ ῥγορίπαθθππι ἀρραγοδῇ, πραΐαπι δυῖα 
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δου ]ο9 ργοροποπῖθε δυξ ἐδηχαδπι ἰὐτιγατη δαὶ ἰλπαύδτα ἰφοίμαι. εἰ 
φαλε ἴδοϊδ δυπὶ ππροσ δξ ἐιταγα ϑαηῖ Βγενΐ, πθογὈἐ]οσα ϑυμὶ ῬΙο- ὁ 
Ρίετ ἰάεπι. εἰ δίβπα εἰ δοιϊομδϑ, πιὸ υϑοῖδα δογιπὶ αὶ ρα:δὶ ὁπηϊ, εἴ 
απαθουπαῦδ ἐδἰΐα. δὲ δεσίποπθα δουῃπι 48] 'π ρϑγρθδϑίοπα δαδῖ, ὑξ 
4 ἴᾶπι απίπιαπι εἰῆαπς, εἰ πιαχίπι νἱεϊυϊο ργδθαίιος 6866, οὕτη ἱπ 
ται !θυς τεπιρογίθηα δαπῖ: οτπαπὶ δυΐπὶ ἤδος, αυΐα ργορε δρραγεηΐ, 
τρϑρὶδ οἰβεοίππὶι τοϊβογαιίοποτη, απδεὶ δὲ 116 ἱπάϊρηοϑ δἷϊ εἰ δηῖε οοῦ- 
1ο8 δρραγεαῖ ρεγρϑβϑῖο. 

9. Ορροπίξηγ δυΐοπι οἱ φιοά πιϊϑογαῖασ, τπαχίπιε ἰὰ χαοὰ δρ- 
ῬεΙἸδπὶ δἰοπιαοπαγὶ: πῶτα ἀοϊοτὶ ργορῖογ ἱπάϊρτιδδ γε δάνεγθαδ ορ- (Ὁ Ὁ 
Ροϑῖβας εδὲ αιοάεπιπηοάο δὲ ρὲῖ δοδίίεπὶ τπογεβ ἀοΐοῦ ῥγορῖεγ ἰῃ- 
ἀϊρξηδε το βεουπάδε, εἴ υἱγάθαπα ροτιαγϑοιίοπει δπηΐ Ὀουοζαπι τῶ0- 
τῶ. οροτίεϊ δηἰη δογὰνν απὶ ἰράϊξπε δρυπὶ τπαΐα υἱοθπὶ ἀο]δγα, 
εἴ ἴδ 4υὶ Β6πα, δουιδοβαγὶ: ἰἸηἰυϑῖαπι επΐπλ εδὲ φυοὰ ϊ ργδεῖογ ἀϊ- 
ἀρρθαι 4υδηοθγοπι οἰΐδιυ ἀδοδ αἰϊςῖπνπϑ ϑἴοτηδομαγὶ. εχἰβιίτδ. 
ἴτω σογοὸ δἰϊδπι ἱπυϊάΐα τηϊϑεγδοηὶ δοάθπι ὀρροηὶ τοοάο, χυδεὲ 

ἄτας νυἱοῖπα δὲ εδάδιν εἱξ σθτη διοπιδοβαῖίοης: υδγτιτῃ οϑὲ ἀΐνογεα, 
τοο δῖα χυΐήοτα τγθυϊεηία εἴϊαπι αν ἀἶα δδὲ, εἰ ργορίεν ργοθρεγαμα 
ἐν οπίηπι, δά ποῦ ἱπάϊρηϊ, υθγτπι ΒΟ πα 8 οἱ δ᾽ 1π|118. ΣἸϊαα σογο, 8 
ἱρεὶ αἰϊφηϊὰ οσοπιίπκαῖ δια, δε ργορῖεγ ἱρδιπι ργοχίμευκι, οὐππῖθ τ 
διτ τεσ ὁροτῖθξ ἰπθδϑδ: πὸη δηΐπι δτηρ ΐα9 οτῖς πὰ ααίΐάεπι σὶο- 
τπδο  δἴῖο, πος ταγοὸ ἰηνὶ δα, δεὰ πιθῖαϑ, δὶ ΟΡ 1ά ἔρϑατι ἀεὶ το] θα 
εἴ ρογιατγραῖῖο, φυΐα ἱρϑὶ αἰφυϊά ζαϊαττιτι δἷῖ πὶ} Ὁ δ]1ιι8 Ῥγοδρεγὶ- 
δῖε. ἀρραγεῖ δυῖδαι ίογο πῇ δἰπὶ οοπδεσπεηῖεδ εἴΐδηι ςοῃ ΓΑγῖδο ρδτ- 
τυτραὕοῃες Ὠΐδ. φαΐ δπὶπι πιο] δειία αἰ βοϊ ταν ΟΡ δος αυὶ ἱπάϊρηδ τηδ]ε 
δευηῖ, ἰδοῖαρ ταν δαὶ πιο] βίας σδοῦπ8 οτὶϊ οὗ οοπέγατῖος αυΐ τπαΐα 
Δρυπῖ; οἴ ΟΡ Ρατυίοϊἀδ9 εἰ δἱσαγῖίοβ, φυδπάο φυρρίὶ!οῖο αἰβοίδηεατ, 
πϑῖρο τηο δια αἰεοϊαα {ποτὶ τ, φαΐ Βοπαδ οἷῖ: ορογίει δοὶπι γβαάεγε 30 
Ρτορῖον 1165 εοάθην πιοάο ἃς ργορίογ βεῃ δρεηῖθβ δεουπάητ αἷ- 
ξοϊϊαῖεπι:: δπῖρὸ δηΐπι ἰβδῖδ δῃπε δὲ ἔδοϊαπι οἱ καυάεαϊ δεαυθθ. πδ- 
ς68486 δηἷπι δδὲ δῃπι βρέγδγε ἴογε ξ δἀδὶπῆ, 4086 δἰ πη}, οἰΐαπι δἰ δὶ 
ἰροὶ. εἴ ρεγεπεηὶ δή δοϑάθιῃ πιοτὸ οπιηΐα δες, οοπίγαγία γθγο δά 
φοπίτατιοβ. ἰάδῃι οπΐπι δδὲ πιδ]18 δ] ἰθηὶβ ραιιάδηϑ ἃς ἰην  ἀπ8, ἐχ 48013587 
εηΐπι φηΐδρίδην πιο ἠ δϑιὶα αἴβοίαγ, ἀππὶ ᾿Πἰυἀ οττητ δαὶ δἀεεῖ, πεοεν- 
ϑατίτπι, δὲ δππὶ ργορῖοῦ ρτϊνδϊίοποπι εἰ σοτττριίομεπι οἰπδάεπι 186- 
ττῖ. σπδπιορτοῖη υἷπι δσοθπάδο τοϊδοτίοογάϊας οπιπῖα ἤδεὸ ΒδΡϑοπξ, 
ἀϊοττιπξ νοτοὸ ἀϊοῖί ἀς οδπδῖ8. φυᾶγα δὰ ποὴ τηΐδογαρια τε οηα 
οτππΐδ δἰτα ἴοσ Ὁ1}Π4 δηπῖ. ἃς ῥτίπιαπι φαίάετη ἀδ δἴοπιδςβδηάο 
ἐχροπᾶπιιδ, φηΐρυ8 δίοπιδοβεπίαγ εἰ ΟΡ 4π8ε εἰ χποπιοῆο δὲ Β8- 
Βεπίος ἱροῖ, ροβῖδα ἀθ δἰ 8, δρραγεῖ δυΐεπι εχ ἰΐ8 αιιδα ἀϊοῖα δα, 
οἷ εὐὶπν δίουιδο ματι εϑὲ πιο] δδίϊα αἴξοὶ ΟΡ δῃπι πὶ ἀρρατεῖ ἱπάϊβηε 
Βεῦβ δρεγθ, ρυϊτηθτη απίἀοπὶ τοδηί ϑδῖατη εϑὲ ΠῸῚ ἰΐσετα ργορῖογ 10 
οτηπΐα Ῥοπὰ δἰοπαδο τ. πεέπῖο δηΐπι δἱ ἱπϑῖπ8 δηϊ ἰογιῖἜ 911 δαὶ εἱ 
υἰγίπτεπι σοπϑεχηϑῖητ, οἱ δἴοπιδο δ ἤγ: παι δηΐπὶ τηϊϑατγδιομδα 
Ῥτγορίες σοπίγαγιδ μόγητι δαπῖ: 864 ργορῖεγ ἀϊνι εἶδα εἰ ροϊεη δια 
εἴ τοῦ εἰπσιηοάϊ, φηΐδαν, οἴ οἰπιρ]Ἰοἰξοτ ἀΐσαπι, ἀϊρτι δυπῖ Βοηΐ, εἰ φαὶ 
παῖωγα Βαρεηῖ βοπα, υἱ ποθ  Π ταῖοι εἴ ρι]ο᾿τί πο ἀΐποπι ἐὲ φαδθοῦῃ- 
486 ἴ4118Δ. χφυοηπῖαπι γογοὸ δπιϊφιιαπι 6866 ρτορί παπῶπι Δρρδγεῖ βαῖι- 
ΣΙ, ἤδοθδ86 δὲ ἰάοπι ΒΡ περυβ Ροπῦπι, δἱ πυροῦ σοπϑεοῦί! δἰηξ 
εἴ ΟΡ ἰά Βεῃς δραπί, πιορὶβ σἱοσιδοξατί : πιο βεϊίογες επίπι δαπὶ φαὶ 
ἈΌΡΕΣ ἀϊξαϑοῦπὲ 4υαπὶ 4οΐ ἀπιϊαπίἰυα οἴ ΟὉ ψδπτιβ. δἰπι τοῦ γοτο 29 
εἴϊαπι αὶ δυπὶ ἴῃ πιδρίδἔγαῖυ, δὲ ροίεπῖοβ, εἴ Βαρεπῖρϑ ται τα ἀϊποῖα 
διηϊοογοπι εἴ μοηίϊαίεμ ΠἰΡετοόγαπι, οἴ φαϊσππαῃα δἰπδπιοάϊ δαπξ. εἰ 
οἱ ΟὉ ἢδες αἰϊαὰ αἰϊφυϊά Βοπὶ Ἔυδηεγι ἱρ 5818 δοάοπι πποᾶο: εἴθηπη 
ἴπης το] δδιίοτοα δπξ πουδὲ ἀν 89 ροδοὶ ἐπε, οαπι ΠΡ επὶ πρε- 
τίαπν ργορίογ ἀἰγίἶαϑ, 4υδη δητφαὶ ἀἰνίξος. εἶπα] τοῦ σογο οἰΐδηι ἴῃ 
Αἰ118. οἵ οαυϑὰ οδὲ, φυοί {1} ᾳπίάοπν ντἱἀδηῖαγ πᾶς δῦα δπηΐ ΒΆβεσς, 
Ἀΐ γεῦο ποφυδύδπι: αποὰ δπὶπι βδεῖηροῦ εὐ ΙΗ 86 ἤδρετγε, τϑ- 
τι υἱάδῖοτ. πᾶτε αἰϊοτὶ ἤοπ 4πῶ6 δυὰ δαπϊ παρεγα. εἰ φαοηΐαπι 
πηρπιααοάχθο Ῥοπππὶ ποὸῃ φθονεῖ ἀϊρπυπι εδὲ, δε φηδεάδπι ἐεῖ 
ΔΗ] ρα εἰ οοπνεπίθπεϊδ, αἰ ἄττα ρη]οἤγα ποχυααηαπι ἰπδῖο σοηγα- 
πίπηξ δεἀ ἰοτιὶ, οἱ σοπὶπρία αὶ μηδ ΠΟ ΠΠΡΟΓ ἀϊτοβο οι θ8 δε ἀ πο- 30 
ΒΠΙΡπ8, Ἰοοῖγοο δἱ φαΐ Βοπα8 δῖ ποὸπ οοπγθπίθηϊοπι γπὶ σΟΏ864η8- 
τοῦ, 14 Παροῖ νἱπι πιουδπάδο δἰοπιδςαἰίοηΐβ. εἰ ἱπίδυϊογεπι σΏπι 88- 
Ῥεγίογε οοπίγονερατὶ, τααχῖπηα υίάδπι οἱ οἷἰπὶ οἰάδθαι γεὶ ἀδαϊῃ; 
τάς εἰ {πὰ αἀἰςἴοπι εεὶ, “Αἰδοῖδ δυΐεπι ἤξοϊ παραῖ ρύρπᾶπι Τοῖ- 
ταοηίάδα, Ἰαρρίτοτ δπίτη οἱ δου δομαθδίατ, χποά οπτ νἶτο Ῥγδεδίδῃ- 
ἴοτε Ρυκαδγεῖ." εἶπ υνΐπαλ, οἰἶΐδαι φηοοῦηαις τηοάο ἱπίετίοτ σπσῃ ὃ 
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ταροτίοτί, τὲ οἷ ταυοίου οππι ἰαδῖο: ταοὶον ετὶπὶ οδὲ ἱσειεἶα Ζαδπι 
τουϑῖοα, χυΐραε ἰφί τον οἰ οἸπα  μθηΐαΓ δὲ ργορίεγ 4αδε, εχ ᾿ἰϑ ραϊεῖ: 
μιδες δβίπι εἰ ἰαϊϊα ὁπηξ. δἱ ἱροὶ δίοιπδο βοδὶ βυυς, οἱ ἀΐρηὶ δἰπι τοαχὶ- 

τοΐα Βοηΐα εἰ εὰ ροφἰάεδηϊ: πᾶπὶ ϑἐμ ἐμ. εχ διϊπμαγὶ ἀΐβποο, φαὶ 

ποῦ δαηὶ δἰπι:]ο8, πεφαδαηδηι ἰσδἴαπν οξ, δεουηάο ἰοοο, δὶ δῖπϊ Βοπὶ 

εἰ τἰγιαϊς ργαεάϊιϊ: ἱπάϊοδιξ δηΐπι Βεπ εἰ ἰηἰαϑίυχα οἀΐο Βαρδιὶ, εἰ 
εἷ δἷηξ οἰυσϊοοὶ Βοποτγίβ οἵ ϑφρρείεπίος φυδγα ἄδηι δοϊίοπαπι, οἱ ταὰ- 

40 χίπιο ἴπ ἴω διπάϊοϑὶ δἰπὶ φῦλα αἰϊἷ, οπτὶ ἰπ ἀἰξηὶ δἰπὶ, ΘΟ πα δἜ πα πΙΏΓ, 
εἴ οπιπίπο αὶ εχίϑιἰπηδηὶ 86 ἀΐξποι ἰἰ8 φιΐθαδ αἰϊοβ ποῦ εχἰβιπδηῖ, 
“ἰοτιδςοοὶ δῃπὶ εἰΦ εἴ οὐ δῷ. 4ΌΔΠΙΟΡΓΘΙᾺ πηδποῖρίογυτη δι} ε5 οἱ 
Ῥγαυΐ εἱ ποὺ οηρίἀϊ Βοπογῖς ποὴ δυπὲ εἰουβδομοϑὶ: πἰμ}} δοΐπι δοὶ 
οἷαρπιοάϊ 480 δε ραϊδηὶ ἄξιον 6886. Ἀρρατγεῖ δηΐθπι Ἔχ ᾿ἶ9, ργορίεν 
4ποε κάγεγβασω ἐξ κούπωι Δρεπῖο εἰ πιαϊς δρεηΐεβ δαὶ ποη ΟΡ ὶ- 
Ἀεπῖος βδυάετε δῖ δἷπθ πιοί οϑιϊα 66δεὲ οροτίεβαϊ; δχ ἐδ ἐπίῃ 4088 
ἀϊοῖα φυπὲ, ορροδίτα πιαηϊ[εϑ8 δππξ, 4ῦδγε οἱ ἰαἀΐςεν ἰα]65 ργδερῶ- 
ταῖς οταῖϊο, εἰ ρεϊοπιο αἱ δυξ πιϊδετίοοτάϊα, παρ οαίαγ, εἰ οὐ χιὰς 
μιαρεαῖατ, οδιεπάεγὶϊ ἱπάΐξπορ 6496 4ιλ οςὀπδεσυδπίας, ἀϊξῃος γεσὸ 

40 χαΐ ποη οοπδεαυδηίητ, βογὶ πον ροϊεϑὶ αἱ δεξὶ πηϊδεγαῖῖο. 
10. Μαηϊζεδίαμι οδἱ δυΐεπι εἴ ουδὲ ἱπνυϊάθαπὶ εἰ φαΐραθ, εἴ 

φυοπιοὰο εε Βαρεπίει, 81 φυϊάειι ἱπν ἀϊα δὶ πιο] δδλα 4ιδεάδιπ ργο- 
Ρίος ργοφρετιϊατεπι, σιιὰς δρραγεῖ, ξογυτη 4π86 ἀἰοὶα φὰπὶ Βοπογῶτ, 
ἜΥζα οἰγαϊϊοϑ, πὸπ οἱ αἰϊχαϊά οἰδὶ εἷῖ, δε ργορῖεγ 1109. ἰπυϊάθροπὶ 
επίπι ἰδίεθ, χαΐβαϑ δυπὶ αἰϊφηὶ εἰπηῖϊδα δὺϊ ἀρραγοηΐῖ. δἰμαῖ]88 γεγο 
ἀϊοο ξεπεῦα, οορηδέοπο, δεῖαϊο, Βαδίϊα, εχ ϑιἰππαιίοη, οσορὶϊ8. εἴ 
χαυΐβδυε ραγαπι ἀεεοῖ 4υὶπ οτοηΐα δάοἰπὶ. συδπιοργεπι πιαριὰ Ὡβεπῖεν 
εἴ ργούρεζα ἰογίαπα βδίεπε ἱπυϊἀθηϊίογε φυπῖ: οαποῖοα ἐπα ρυϊδηΐ 

Ὁ 4086 ἐπα ἐπηὶ δγίρογε. οἱ χαὶ Ἠοπογδαηΐογ ἐχίμαϊε δἰ ἰσαδπι ΟΡ γεῖω, 
εἰ πιοχίπια Οὗ δαρί επ λιν οὐὶ [εἰϊοϊ᾿δίοτα. εἰ δι ἀϊοϑὶ Πιοποτὶϑ ἰονὶ- 
ἀεπίοτγες φαδπὶ ποη διυἰοςὶ, εἰ φαΐ δεφαυπίαγ δαρίεηιίας εἰ οτίδπι: 
εἰπἀϊοοὶ εαἱπι Φαπὶ Βοπουτῖβ ΟΡ φαρίεπείδιι. δἰ οἰππΐμο 4υἱ δπιδηΐ 
εἰοτίαπι αἰΐψαα ἴῃ τα, ουπὲ ἰανϊ ἀθπίίογες ἴθ εδ. εἰ ρι5}}]αηΐταῖ: οπι- 
πα εὐἷπι ἱροῖβ υἱάδπιογ πιᾶρπδ 6686. ΟΡ αυιᾶς νετγὸ ἰηνίἀδδπὶ Ροπᾶ, 

4488 ἀϊοῖπηι οϑὲ. ἰπ φυΐραδ δηΐπι δπῖδηξ βογαπι εἰ ἀ8 πόπογε ςοπίδη- 
ἄυσπι ορειίθηδ, εἴ Βουιίποπι δασυρδηίΐοτ ορίβίοπεπι. οἱ φιιδβοῦπααο 
Βοπδα ἑογίῃπαο ουθηϊαϑ δυηῖ, ἔσγτης ἰπ οτθηΐθας ἰηνϊἀΐα εἴ. δὲ πᾶς 
Χίπθ 4πδε ἱρεὶ δοξ ἀρρεϊππὶ ἀπὶ ραϊδηξ οροτίεγε 88 ἰιαετο, ἀξ ἰυ 
φαῖθαν ἱροὶ ροδδαϑϑίοης ρϑη]ΐδρογ δαρεγαπὲ δαὶ ραυθίθρετ ἀδϑρί οἶον. 
ἀρραγεὶ υϑγο' δίαπι φυΐθυϑ ἰπυϊάεδπι: δἰπιαϊ οπὶπι αἰοίαπι δαὶ, 118 
εηΐαν φυὶΐ ρτορίπαιΐ ὁῃηὶ εἴ ἰδπίροτς εἰ ἰοςο εἰ δεῖδιε εἰ Ἔχίϑιϊπια- 
ἄοπε ἰηνυϊάθαι, ππᾶς ἀϊοίαπι εδὲ “4ποά επΐιπ ςορπδίαπι δδὲ, εἰϊαπι 
ἱπνίάογο δοὶξ" οἱ φαϊβαϑουτι ἂς πόποτγα οομτεπάππι: μᾶτα ἀδ ἰιο- 

το ποῖς ςοπίεπδυπὶ οαπὶ ἰ φαΐ ἀϊοι δυηϊ. οὐπὶ ἰδ γεγο χυΐ Δ ἷπο 
ἄεοεπι τοῖα ἀπηόγατα εὐδηξ, δὺϊ οὑπὶ ἢΐ8 φαΐ δγαπῖ, ἀπὶ οὔπὶ ποῦς 
τοῖν πεῖθο, ἤεάπε οππὶ ἰΐδ πὶ δαὶ δά Ἡογοι 689 οοἸαπιηῶθ, δα 
ἃ απῖδαν ἰοπρο ἱπίογνδ!!ο ρυΐϊδηὶ 86 δὺ0 δὐυὲ Αἰίογαπι ἰυ οἷο τε]τη- 
αἰ, πδαας 4η!ρὺ 46 ἰοδβὲ ργδεϑίαιε, δοάδιῃ τηοάο εἰ οῦτ Β8 εἴ 
6 ἰδιῖρυνΦ. φηαοηΐαηα υεγοὸ οαπ ἰΐδ φυΐ ἑοπιρειοτεϑ δαπὲ εἰ τίνδἰε, 

εἰ ουνηῖπο οὔπι 1ἴ86 ΄ηΐ ἐδάεπι ἀρρεῖνπ!, ἀε Βοποτα ςσοηοεγιδηῇ, πε- 
σοε86 δοὶ ᾿ἶϑ τηαχίιπα ἰηγίάοτο: ἀπάδ ἀϊοῖαπι εὐ ἴεὶ ἤφαϊαν βρυ]οῦ, 
εἰ ἰϊν φυὶΐ σα εγϊοῦ δὶ υὶ νἱΣ δἀεριϊ δῃπῖ, δαὶ φυὶ νεφυδαθδπι δἀοριὶ 
δὐηϊ, ἱπγίάεπε. οἱ φιΐθυδ σοπϑεουιῖ8 δυὶ γεοῖς ἀρειθης ἀοάδουν 
ἰρθῖφ δϑῖ. δαπὲ δυΐεμι [8] φαὶ ργορίπααΐ δυπὶ, φυΐ 51η1}68: πιδηϊ[οϑζατα 

0 δηΐπὶ δϑὲ ἰρϑογατα ουἶρα δο85 πο δάϊριφεὶ φηοά Βοηπι εοἴ; απᾶγα 
μος οὔπι πιοἰδϑίατῃ εἰϊ, εἴβοῖϊ ἰηνίἀϊατι, οἱ 1ἰς φυὶ μαρεὺξϊ δὰ δαῖ 
εοπεδουῖὶ ὁπηϊ 4.86 ἰρδῖ5 ςοηνοηίεραπί, δαὶ σοηϑεσυΐ [υδγαηὶ οἰ πὶ; 
Φθδπιοργαπι ϑθπίογαϑ ἰθαϊογι ΡΏ9, δὲ φυΐ τοι]ῖοσ βυυτηρῖι5 ἐδοογοηξ 
ἴῃ ἰάδπι ΐδ φαΐ ρδιιοοϑ ἰηνίἀεπι, ἰαπὶ γογὸ τπδηϊοδία δοπὶ οἰΐδπν δα 
ρΡγορίεν φυδε βϑιιάοπι τ8]69, εἴ ἰη φυῖθα8, εἰ φυοιποάο 86 πδρδηίεδ: 
υἱ επὶπι ποῦ Ἠδρεηϊος πιο  οϑεϊα αἰβοιϊιμντιτ, δὲς Πα απίθϑ 6χ οοπῖγα- 
τίϊδ νοϊορίαϊοπι ρετγοὶρίοπι, ἀιιαγὸ οἱ ἱρεί [ϊ8 ςοπίογιραι [αετίης, οἱ 
11 φαὶ ἀϊξαὶ φαΐθας ταϊδεγίοοταϊα βαρ εαῖαγ δυῖ σοῃδεαυαπίων δἰϊαιὶά 
Βοπὶ οχἰ διϊπιδηΐογ, οἰπὶ τα]6 8 συαΐος 1111 4υ! ἀἰοιὶ δυπὶ, ραῖδξ 605 ἢοἢ 
6286 οοπδοςαΐυγοῦ τηϊδογὶ οογάϊατη ἃ ργποίριρα:. 

14. Ουοπιοάο δαΐετι 66 Ββρεδηὶ αθυναϊδηῖεθ, δὲ 4π4}18 δεπιῃ- 
80 Ἰφηῖυτ εἰ φυΐροε, πἷης σοποιαῖ. οἱ ἐπῖπι οϑὲ δεπιυϊαιῖο το θϑιϊα 4π86- 

ἄκτι ργορίες εαπὶ απδε δρρᾶγεϊ ργδεβεμεϊδπι Ῥοπογῦτα Βοπογδῖο- 
ται, εἰ εοττιπὶ 4υδὲ σου Πρ ἱρεὶ δοϑταογ ἴῃ δι πη ἴθ 5 παῖαγα, ποη 
ᾳυρὰ 411 «εὐ ᾳυοὰ ποη εἰΐατι ἱροὶ οἰπξ (φαδιπόθγειι δὲ Ρόπὰ εξ 
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δεπιϊδιϊο, εἱ Βοποτῶπι, ἰουϊάεσα γότὸ πιδίατα εἴ τηαϊοσοτη : 1116 σπιΐδα 
6 ρσβεραγαὶ ργορίεγ βειβαϊδιίοπει κὰ βου δάϊριδοεπάα, δὶς νόσος 
Ὧ6 ῥγοχίπιας μαρεδῖ, ργορῖεγ ἱπυϊάϊδπα), πδοϑοϑα ργοίδεϊο δὶ ργο- 
εἴϊνες δὰ δεπιυϊδηάτιπι ε886 οχἰϑιϊπιβηῖεθ ἀΐξηοι 86 Βοπὶθ 4πᾶς ποῦ ὃ 
Βαθδηξ. πεπιο δπὶπι 86 ἀϊβποπι οχἰριπιδὶ ἰδ χα ἀρραγεῖ Βετὶ ποι 
Ροϑ6. φυδιμοθγει ἰυνεηθϑ εἴ τηλζηδηῖπι ἰδϊεθ. εἰ ασυΐθαν κάδαπξ 
ταῖϊα Ῥόπα 4086 ᾿ιοποτγαιίδ ἀϊξιια δαπὶ υἱγίδ. φαπὶ δηΐη βδδο ἀἰνίδα 
εἰ πιιϊξοταπι δπαὶο ἶα δὲ πιδρισιγαϊοθ δὲ συδεοῦπαῃς ἰαἸδ. αυδεῖ 
επὶπι ςοπγυεηϊδὲ ἱρεἰθ ργοδίδ 6886, φοΐδ ςοπνοθηίυπὶ ργοθε δὲ Βαθεβ- 
ἄβαε, δευαμ]απίυγ ἰΔ]1Δ ἐσ Βομίβ. εἰ φπος ἰδ ἀΐξηος εχἰοιϊπνδηι. εἴ 
ποττι ρεοανὶ δαὶ σοκπαῖὶ δαὶ ἀοπιεϑεςϊ δυϊ παιῖο δὺὲ εἰγίϊδὸ Βοπο- 
ταῖδ εδὶ, δευποϊαίογεβ δαηΐ ἴῃ ᾿ΐδ: ἀοτηεϑιῖςα επΐπι δ γπῖογ ἰρεῖδ 
6886, εἴ 86 δἷ6 ἀΐριηον οχὶδιϊταβηῖ. δὲ γθγοὸ ϑῃηὶ δοιπυϊαπάδ ποηεεῖδ (9 
Βοπᾶ, πεζεθϑθ εἰ εἰ Υἱγίαϊον 6866 ἰαἶεν. εἰ φυδεοῦηηθε δἰπὁ υὐϊτα 
εἴ Ιάοπεα δὰ βεπε [δοϊθνάτπι: μοπογαπὶ ἐπίπι Βοποίδοϊεηϊεν εἰ μο- 
Ὧοϑ. εἴ απογατι Βοποττω [Γαΐ πο ῥτοχίπιΐδ εοῖ, υἱ ἀϊν[ δα εἰ ραὶ- 
οἰυϊαἀο πιδρὶς φυᾶτ δϑηἰϊαϑ. Δρραδγεηϊὶ υδγοὸ δἰΐδινν δϑυϑη δαὶ δἰ νεῖ: 
αἰ εηἷπι δες εἰ ἰΔ]16 ροϑοϊἀεπὶ, δεσουϊαπὴϊ ραπε δὰ γεγο διηΐ 4υδα 
ΣΉΝ δαηΐ, αἵ (οτιτπἀο, ὁαρίοπεῖα, τπαρίδιγαῖπα. ὑᾶπι 4μὶ τορι εϊγαῖας 
ξοτπηῖ, ἰη πιαϊτος ροϑδθπὶ 6666 Βδηεβεὶ, ἰπιρεγαίοτες, ογδίογεδ, οἴ βεῖ 
αυὶ τα α ροβδυηῖ. εἰ ααΐθι8 ταῦ 910}}1685 γοϊαηξ εδδδὲ δῖ ποθ] ία- 
ταὶ ἴτε δὶ δπνίοἱ τὰ], δὺϊ χοὸς πιο δυσρίοἰαπι, δαὶ 4802 ἱρεῖ “9 
δυδρίεϊυπί. οἵ φυογυπι ἰδυάεδ εἰ εὐυοοπιία ἀϊεαπίητ δαὶ ἃ μοεῖΐ δαὶ 
ϑογὶ ριοτί δ. ογαϊϊοπαμι. οοπίθιπαπηϊ γογὸ σοΟὈΙΓδγοδ: ἤδπὰ ΠΟΒΙΣα» 
εἶδ δοπμϊαιοηΐ οοπιαπιριϊο δὶ, εἰ ἰά φαοά εδὲ δοπιυίαγι εἰ φαοὶ εἰ 
ἐοπίειππογα. πδοδϑδα δυΐθηι οδὲ 810 86 μαβδευῖϊοδ αἴ δοιπι  οῃΓ 6]}- 
χαυΐρθυδ δυὲ δεπιυϊδίΐοπε ρεϊδηϊατ, δά φοπιειαθδη απ ργοολγοϑι εἴεε, 
ἴὰτη ἢοδ, ἴαπι ΟΡ ἰαβο, φυδεουηαυδ σοηϊγαγία τηδὶα παρεπὶ βου 
δαπιυ απ δ. ἀπδιοθτεπι 868 ε ρεπθταθγο Ἑοηἰειηπαῦ!ϊ ργοόϑροζα ἕοι- 
ἴωπα οἴεπῖεϑ, σὔπι δἷπα Ἠοπογαιῖ μορΐδ δάδὶὶ ἐρεῖς (ογίυπα. ἃς ἐχ 
αἰθαδ φυίϊάδηι δἰζδοϊιι ἐχοϊοηΐαγ εἰ ἀϊδο  γαπίατ, πηὰς Βάες αὶ, "9 
ς ἰϊ6 ἀϊεῖυπι «51. 

12. Μοτῖβπς δυΐδμι παῖθς εἶπὶ δεσππάσπι δίεοϊα εἰ Βδθὲϊπὸ 
εἴ δοϊδῖε εἰ ἰογτίυπαι, ροδὶ ἴδθς Ὄχρ)οεπιοϑ. ἂς ἀϊοο δἰϊεοϊας ἱγαπε 
ουρίαϊιδῖετ δὲ τ]ὰ, 4 φαΐρπ5 ἀϊχίπιυϑ ρτῖυδ, παρ τ γεγο νἐγία ος 
εἴ υἱεῖα : ἀϊεῖαπι δὲ εἰΐατα ἀδ ἷδ ρυῖυϑ, εἴ φυα τα ργδθοὶής δαὶ οἱπραὶὶ, 
εἴ φηκίϊυπι δἰπὶ εἤεοίοτες. δδιδίβδ δαΐδθια δαπὶ ἰσνεηῖω εἴ τἱροῦ εἴ 
δεπεοῖαθ. ἰοτῖαπαβ γδγὸ ἀΐοο ποδὶ ΠἸξαΐεπι ἀϊνίίδε ροϊεθίετα εἴ Ἀλ Δ 59 
εοπέγατία, εἰ ουηυΐπο ργοϑρεγδη δἀγεοτραπιαυς ἰοτῖππδαν. ἃς ἰανεμεα 
φυϊάεπι του 8 δαηὶ οσυριαϊ, εἴ ραγαῖ! δὰ δὰ εἴβοϊεπάδ σπδε ςοπςα- 
Ρἰνεγίηῖ, δὲ εχ οαρίἀϊδιίθυς χυδε οἶγοα σογρα8 νετεβηϊατ Σραχ θα 8 
εἶαδ δεοϊδίογαδ δηηϊ 4η86 εἰγοᾶ γοϑ Ψεπογοδδ εδὶ, εἴ ἱποοπιϊπεοῖες 
ἰρϑίαϑ, οἱ ἴθ Βοσαᾶ τοι δ Ὀ 165, εἰ αι ϊοαὶ ἴῃ σα ρ᾿ δ τατρτ9. δὲ ταϊὰο 
φυΐάειι ςοπουρίδουπε, οοἸε δῦ νογο δεάαπιυγ: δοαῖδε επἷπι νοἶπα- 
ταῖεν εἷϑ δι ηξ εἴ πο ρογάἀυγαηϊοα, συϊΏϑηιο αἱ δαηξ δεκτοϊδηϊίθηι ίδπιεα 
εἰ οἰθ., εἴ ἐχοδηἀεφοοηῖεδ, εἴ δουῖς δχοδπἀεδεοεηῖεοθ, οἱ ρᾶγαι δὰ 
ἐπιρεῖυτι Φεφῃεπάστι, εἰ ΟΡηοχίΐ ϑβηὶ ἵγδα: πδᾶτα ργορίεν δίπάπα 10 
Βοπογίβ ποῦ ραιϊυπίιτ 66 ραγυΐ βοτὶ, δεὰ πιοϊοδῖο ἔεγαπὶ εἰ οχϊβῖ- 
τηδηὶ 86 ἰαΐιγία δίδει. εἰ διυάϊοδὶ μοηογῖφ χαϊάοτι δυπε, δεὰ υϑαδρὶ 
Υἱοϊογῖδε : Ἵχος ]εητίαπι ἐπίπι σαρίς ἰυνοπῖθδ, εἰ νἱοϊογὶα ἐχς θοῦ 
ηπαράδπι εξ, εἴ δίωβο ἤδδο πιδρξῖβ διῃξ ἥπδιὰ τιῖ οἰπὶ δἴο ἀϊοαὶ ρεςδ- 
πίδιυτῃ. διυἀϊοδὶ δπΐδιῃ ΡΘΟΌΠΙΑΓυΤΩ διιηὶ τοϊηἰταοπι, χαΐα πομ παι 
ἱπάϊκοπιίδῦ ἐχρεγῖ ὁπηΐ, αειπδάπιοάσπι Ρίϊιαοὶ .ἐε Ναρεῖ δρο- 
ΡἈΙΒερπῖα ἴθ Απιρβίαγαυπι. δὲ ποη πιδίογῦτα τρόγυτα Φεἀ Βοποτῦσι, 
4υἷα ποηάστῦ σοηδρεχαγιπὲ τη} 8 πιαΐα. εἰ ογεά}ϊ, φυὶα ποπάασα 
ἴῃ πιο εἰς ἀεοορτὶ φυμῖ, εἰ βόπδα ϑρεὶ: υἱ εηΐτα ει] θαι, οἷς ςἀἸἰλαϊ 29 
δ ἰθνοπεϑ πδίανω. δίπιαΐ γεγο οἰΐδπὶ φαΐ που τπι ̓ Ώ πη] ορὲ- 
πΐοπε ἰδροὶ φυηὶ, εἰ υἱναπξ αἱ ρ]υγίπιατη θρ6: ἤαπὶ 9ρε8 [αἱοτί δέ, 
τηδπιοῦῖα γογὸ ργαδίου εἰ, ἰον θη οδ πίει (πϊατὶ παπ]ατα δαΡεπῖ, ργαθ- 
το γεγο ραγα. ργίμθο επὶπ ἰθηροτο ἐ6 πηι ηἷδθ6 ὩἰΒ}} ανϑὸ- 
τλαπίογ, δρέγαγο δηΐετη οἰπηΐδ. οἴ ἰἀοπεὶ δαπὶ φαὶ ἀεςἰρίδηϊον, ΟΡ ἰὰ 
ηαοά ἀϊοῖαι" εδὲ: φρθγδηῖ δηΐπο ἴαοἱϊδ. οἱ σἱγίμογει: ἱγας ἀΐ δἰῖσα 
εἵ Βοηῆδε βρεῖ, φιόσγυπὶ ἰΠἸυὰ πὸ ἢς πιείαβηϊ, Βοος οἱ οοπβάδηι εἴδοῖις 
πεπιὸ δηΐπι 401 ἰγαδοῖϊϊυν πιδίτξ, ἐρέγαγ δηΐοτν δἰ φυϊὰ Βοηὶ δῇξο- 
τεηάας Βαἀεηιίδες υἱπὶ μαθεῖ, εἰ νογϑουπάϊ: ἡοηάυκη δηΐπὶ μομεσῖλ Ὁ 
4Ἰΐα ἀγργδοῖων, δεὰ ογβ πὶ φαπξ ἃ ἰεξε δοΐητα. εἰ τηδριηϑηΐσιΐ: τοῖν- 
ἄστη εὐὶτη ἃ υἷα ἀεργεξοὶ δαηϊ, θεὰ γϑγυιη πεοεδβαγίδστῃ Ἔχρεχίεα- 
ἔδπι ποῦ Βαβεηΐ, εἰ εχίἰριίπνδγε ἐς ἀἰκιιῶτο ππλρτιὶο τοδβτιδηϊπαῖϊδε ἐςξ: 
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Μος δαΐενω δεξ οἷπε φαΐ Βεη6 δρετδῖ. εἰ πιαβίε εἸἰρτιπὶ δβοτγε Βοπθδία 
ἄπδθα υἱϊια: ταοτρν επίπι υἰναῶξ τοδεὶς απᾶτὰ Ῥοπὶ ταιΐοπθ. δὲ 
δυΐειη Ῥοηὶ ταῖϊο εἷυϑ φαοά 1116 6δὲ, γίτταϑ υθγοὸ εἰ 4ηοά ποπε- 

δἴατεα. εἰ δἰαάϊοοι διαί ςογαπι δὲ δια ἀϊοεὶ δοάα]ίαπε πιδρὶθ ααδαι 4] 1.8 
ὃ κεϊαῖει, φαΐα ζαιιάδοξ σοπνϊοῖα εἰ δὰ οἰΠΠταῖοπι ἰα ἀΐοανν Πἰ 1], πᾶτε ᾿ 

Βε διηΐοοϑ φυϊάοτα. οἵ ουδηΐα ἰὼ τωοΐα εἰ γδβεμιθαϊπθ ρεοοδία (ἃ- 
εἶππὶ σουίγα ἀϊοῖαπι ΟΜ] οπΐδ: οτοπία οβάμη ἱμῖα δρααξ, πδῖυ δπιδοΐ 
τἰναῖδ, δἱ πἰνπῖο οἀϊο μαβδαῖ, εἰ αἰΐα οβοηΐα δἰγηϊίϊεν, φυὶρρε φυὶ δε 
ϑεῖγο οαναῖδ ρυϊαπὶ εἰ δϑϑευεγδηὶ. βῶδο δυΐθιῃ Ἵϑϑα δδὶ σΌΓ οπηβὶα 
πίταλο. δἱ ἰδία γίδα ἰπίεγμοι δὰ εοπιοπνοίἑα εἴ πο τοδὶ ὕθαπα. εἰ τοῖς 
φετίςοτάει δυηῖ, φυὶα οπηπδα Βομο δἰ τρε]ΐοτοδ Ἔχίδιϊπιδηῖ: 88 δηΐτα 

10 ἱρϑογαπι ἱπποσϑηῖα ςοίογου ποδί απίατ; 4παᾶγὸ ἱπάΐβια ρει εχἰδἰϊπαδηξ 
ἔρδοι. εἰ δ᾽υαϊοοὶ τίϑον; φαρπιοργεια οἰΐδπι ἕδοοι: πᾶ αοεῖϊδα ἐγὰ- 
ΗΜ δοπίσυτοϊλα δαοϊ. ἃς ἰμνδηυπι αυΐάδτω ἴα ἰδ 58 πιοτος ϑυπῖ, : 

13. δοπίοτει γεγο, εἰ αἱ νἱβογετα γϑποίϑεγιμι, ἔδιπωθ εχ {|| 
ἄπδε Ηἰε “ταἰ σοπίγατίδ αἱ ρἰατίπηαπι μαρεπὶ λοτοϑ. αοηίαπι ϑηΐμὰ 
χρυ ϊογατα δημοσία τἱἰΐδυι ἀμυχεγυμὶ εἴ ἰπ ρἰαείδυδ ἀδοορι Φοπὶ εἴ 
δττατηπῖ, οἱ τοῦ δῖ ρίωγεν ργῶγδε, ποῦς αἰβειιδηὶ δἰ ηϊα, εἰ ἰουᾷς 
ταΐηαϑ οἰππΐα χυαπὶ οροτίεῖ; εἴ ρηϊδηϊ, δοΐαπι δοΐειν δἰ μι}, εἰ οοὩ- 
τρουθιϑδηΐον δαἰηπροθῖ σερεν υγεαπ εἰ "ογίπςςο, δὲ οπιηΐδ ἦϊ- 

Ὧο φῃμὶ οἷς, διϑευεγβηῖον δοΐειη πἰ πὶ. εἰ πιδίογωσα πνοτύπὶ δθηξ: 6846 
δαΐεπι τοδίογαπι ταοσηπι δἰρτλδοδὲ οπνπὶα ἰη ρεῖτ9 ἰοϊεγρτείατί. ργδθ- 
ἴογει δηδρίοἰοοὶ διαὶ, φοία ᾿πογεάυ]ὶ, οἱ ἱπεγεί]!, φυΐα ρεγί!, δὲ πὸ- 

6 Ἰπῶβπο δέβογε πες πιᾶβτο οὐΐο ργοϑεσιθηίιγ, ὑγορῖθγ δδη- 
τῷ οὔυθδεν, 861 εχ Βίδηι8 ργδθοερῖο εἰ διιϑηὶ ἰδπυδτο οὐΐο μα- 

δὲτατὶ, οἱ οἶϊο πανϑαῦ ἰδυύδεω διπδιωγὶ. οἴ ρα Πδηϊπιὶ, φαΐα ἀθ- 
Βτεροὶ φῃηΐ ἐπ υἷα: πθάῃς δπμρ πιδβηὶ βεᾷτς οχί ποῖ αἰϊχαϊά, εοἃ 
απο δὰ υἱίαπι ρογϊλβειξ οὐρίαηξ. εἰ Ἰνδῶν Ἰνεγα θδ: ποθπν επΐπὲ 
4δὶ εχ πεοεϑϑατίῖ μαιτἐποηίαπι, οἵ βἰπιὶ σαπτι ροΓΙ εἶπέ, δείμαι αυδπι 
ἀἀαςΠ5 οἷλ δοαηίαἰεῖο δὲ ἔδοὶ ἶθ ἀπιϊδοῖο. δὲ εἰπαϊ δὲ ὁυρεΐδ ργδεῖί- 

80 ταϑϑῖϑα: οοβέγατίο επίχη ναοέο δίζεοι: ὅπ8ὲ δὸ ἰθυθηβ: τείγιρεγαιϊ 
Φαὶπι δαηῖ, δὶ {1 ςδἰαϊ δυθς πῦδγα την ἀρογαὶς δοπϑοῖαβ εἰροϊὶ- 
155: παδι ἔποοῦ τείγ έγαι 9 ἠπαδάδπι οδὲ. δὲ διυάϊοοὶ τἰϊος, εἴ τοῦδ’ 
αίταο ἐπ υἱείυλα τειδρογθ, ρεορίογεα φυοά γεὶ δρϑεμεῖβ εϑὲ οπρίἀἰϊδι, 
οἱ συΐπα 5υδῖ ἔνήϊξεράον, [Δ πραχίπηε ἐπ ρίππε, δὲ φθθγυ]! τοῦρὶ9 ΄οαπι 
οροτγῖεϊ: ρυδι ϊαἰνμη 88 δὲν απιδβύδιι δἰίανα βδος οὐ, εἰ δὰ υἱ]9 
τόνοπῖ, δ6 πριη δὰ ἤοιδεῖψις, τοδρὶϑ 4υδτ οροτίεϊ, φυοά δυὶ 'ρεο- 

ἀιβϑότπει διαπῖθα δύπε: πἰλ δ δηΐδβ ἐροὶ Βοηυπι εδὲ, ἤοπδδῖμμε Ὑ6ΓῸ δίτα- 
ῥβολιετ. οἱ ἱπτεςεουθαὶ πιοκὶδ ἥπατα υεγφουμὴϊ: παι 4 ποη οὐ- 
ταῦὶ δος μοιμβδοίτωη οἱ ὑεῖ], ρατνὶ (δεῖνοϊ χυϊά νἱάοθδϊυσ. οὲ 
τοῦΐδο δρεὶ, σαὶ μου : πᾶπι μὰ Ῥίπνῦτη γοϑ σααΐδε δαπῖ; ἐδάυῖ ἱφὶ- 
φὰς ρἰεγαῦηης ὧν ρεῖπδ, εἰ ργδοΐεγεδ ηβίδ {ἰπηϊἀϊ. εἰ τἰνμοὶ ππεῦιο- 
τία ταῦμὲν Πηλπι 8ρ6: πϑιη υἱΐδε φῃοα ζαϊυτονα δεῖ, Ἔχ κποτα εξ, ργαδ- 
τοσϊίυσι Ὑ6τῸ πιηΐϊϊπαθ. οδὶ διλΐδι δρ68 ἐπεϊοτσι, τηθπιουΐα γοτῸ ργδδ- 

40 τοχοταπι. νὰ ηποά οἴδιν ἱρεῖδ οδιϑδα οδὲ Ἰοφυδοὶ αἴ16: Βδγτατξ δαΐτα 
Ρεδεϊετῖἴα: πα τϑοοιἀδηῖον υοϊμρίδίοαι ρεγεϊρίαπε, εἴ ἐχοιπάθα- 
ἐδπὶ αυϊάοπι δοπῖθ, δε τα βϑοιταγ. δὲ ουρίἀϊδῖοε ραγῆδι ἀείδοο- 
σαὶ ραγίϊηα ἀθθιϊον σαπῖ; φυάγε ἤεψθο ορίαἱ ὁπηξ βεφης οἴζδοϊοτοϑ 
ἐπ εὐρὶ ἀϊαίμαδ, ἐεά εχ Ἰπογο. αχποοίγοδ εἰΐδιην ἰδιυρδγαῖὶ ἀρραγοοὶ 
τοῖφ.: οὐρίἀἰξαῖεα οπίπι γετηίϑεσθοῖ εἴ δοτυϊθοὶ ἴηογο. δὲ ταδί υἱ- 
σηηξ Ῥοηὶ γδαοηβ 4υδηι τπουμθοδ: Βοηΐ ΘημῺ Γαιο δδὲ εἰμ φηοὰ 
ὉΠῚ 6 εοἰ, πιογεδ σδγοὸ υἱγιυϊ δαηῖ, οἱ ἰβίαγίοδε δὲ ξεγαηὶ δὰ τβὰ]}- 
ὕδπι, ἤοπ δά οοιβξυπιείδατο, ταϊδευϊοογάθθ γεγο οἰϊδηι δεηδ ϑηπξ, δεά 

ΞῸ ὨᾺ εαὰοα ἀς οδυϑῶ ἃς ἰυνϑηφο: {Π1 δα, χαία μυπιδοὶ, ᾿ἱ τεγο, 
«υΐκ ἀελρίες : οτβηΐα βοτὰ ἐπί δε πναπὶ μγοχί πιὰ 6586 δὶ, σπδς ροϊίδιν- 
{πτὶ ποο δυΐοιι ετδὶ τηἰφοείεουϊ,. πη θ ἀΏΘΓΙΪ δυηξ, δὲ βοὺ ἰαςεῖΐ 
ἌΦα διυάϊοοὶ τιαϊουϊοτιια : ςοπίγαγία δυΐπν σαπὶ αυεγηΐπτα 6486 εἰ δῖα- 
«ἤοευπι τίϑυϑ. δὸ ἰαυθῆεϑ αἰϊάδεια εἰ δεπίοτοι οἰμμαπιοὰϊ δαπὶ πιοτὶ- 
Βὺϑ ργδεα πὶ, φύαγα ᾳποπίδια τοοϊρίαπὲ οἴππθθ σπ86 δϊ9 ἱρβογατῃ 
τοογῖδια ξοηυθβίθηϊοῦ Ἡδθθηίον οσδιίοηδα, δὲ ἐπὶ ϊθϑ, ΠΟ ἢ 6δὲ 'ΠΟΟΥ- 
ἴον απειπδά οοάυσω, οὔπι αἰσμίογ οσδιομῖθαδ, ἰαϊος ἀρρατοδεξ εἴ 
ἱραὶ εἴ ογδῆοῃθϑ. 

390 1. ιξεηῖεδ δυξοτα ἀρραγοῖ ἰδιετίθοϊοϑ ἰϑίες μος τποσῖμαϑ [ὰ- 
ἴωγοα αἰτογαπβάηο ἐεἰγαμβεπο ἐχϑϑραγαπίδδτη. οἱ πεάας υδὲὰς εου- 
βάπηϊ (ἰ1ἡ επὲαν εοὲ δυΐαςϊδθ) πεᾷὺς πἰπιὶ πιεϊουηῖ, ραϊεῆτε δά 
εἰσιοσεα δὲ Βαθεπῖθθ. ποὺς οβίρυθ ογεάπηϊ, πβοηπς οἸρπίθὺς 
865 ᾿ςγϑάσηϊς, δεὰ εχ υδηλαῖε ἰπάϊοδηὶ ππδρὶβ. οἱ πεφὰς δὰ μϑιβεδῖττη 

2 τίναπε δοϊσαο πους δὰ 1116, οδὰ δὰ πιγαμεχος. εἴ ἤεῆϑε δὰ ραγεὶ- 
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ταομίδπι πεατδ δά Ἰυχοτίαπι, δε δὰ οοηγεηΐοπα. οἰπαϊ ον Ὑογὸ οἴδατε 
δὰ ἐχοβιἀεβορηιίαπι οἱ δὰ συρὶ ϊἸϊλίοτη. δὲ ἰοπιρογωοιίαωι στ ἴοτ- 
αὐτου άϊης εἰ ἐοτ τι ἀΐα δαὶ σΌπι ἐδπιρεγαπίία σοπίμποίατι βαρ οαξ, πδιὰ 
ἰπῖες ἰαπυθηδ εἴ δεῃ68 ἤδδο ἀϊδιτίαὶα δαηξ: ἰανεπεϑ εηΐτα ἰογίοδ δυὴξ 
οἱ ἱπιδηιρογαηῖθα, δεηίογοι υδγοὸ ἰδιπρογδηΐθδ εἰ {πα 4]. ὡξ Δοΐδτω ἱπ 
Ὡαϊ γεγδύτῳ ἀϊοᾶσῃ, φαλδοῦπαιε οἱ δὶ ἀἰϑιγὶ σθσγαπι ἰανθοΐωϑ εἰ δθη6- 
οἷαδ εχ σοτριβοάί,, εα ἱροὶ βαβεπὶ, φυβεουπαυε τετο Ὄχοεάυβὶ δὰῖ 
ἀεβοίυπε, Φογιτα φυοά τποἀεγαϊοπι δεῖ εἰ σοηυθαΐθηδ, τἰβϑὲ δῃΐεσω 10 
σοΓρας ἃ ἐγ ίηϊα δπὶδ ἀδαὰς δὰ σφιυϊωαοθ εἰ ἐγιφίβῖα, ἀπίππιαϑ γεγο 
«ἰγοῖϊες υπἀεφυϊαφαδρίηϊα. ἃς ἀς ἱανεηίαϊε αϊάεπα εἰ δφεηδοίαίο εἰ 
υἱξοτο, φυδίεθ πιοτοϑ φυδ6 488 δεῖωβ δαβθεαὶ, ἴμτο τηυΐτα ἀἰοία εἶπες, 

15. Ἠε ἰδ δαϊετι 4φυ8ὲ ἃ ἰοτίπηδ βυπὶ βοιΐδ, ργορίοῦ 4ῦδο 
οἴϊδτοι τότες οὐἰαϑάδια πιοάί δοοίάυηξ ποιαίίθαν, ἀείποερα Ἔαρὶν 
τδῦϑ. ἃς ΟΡ δι χαϊάοπι τογεδ δυπὶ, Βοποτί8 ουρίἀϊογεὶη 6898 
ἐαπὶ 4υἱ ροεραάεοτῖξ ἴρεῦπι: ὁπμηθε δπίηι, οππὶ δἰ φυϊὰ δάοῖϊ, ἰὰ δοου- 
ταῦ]αγε δο με φατε, πολ] τδ8 τόσο ἀϊξπίϊαϑ φαδεάδπι πααΐογιμι 6δὲ, εξ 
βμονύον 6420 δά σοπίετοεπάυπι δ η1}68 τπαϊογίθυθ ἰρϑογυμα, φαΐα 20 

ες τεΙροἵδ τοϑβίν 4πδπὶ ρῥγορίηᾳνα Βοποταιϊίογα ὁπηὶ εἰ δὰ μὶο- 
τδηυσ ἰάοῃει. δδὲ αὐϊὸπὶ πορὶϊα εχ βϑαθείδ νἰγίυϊα, ξεπεγαδῆχῷ 
γεΓῸ ὃχ 60 υἱ ποη ἀσβοίαϊ ἃ παΐιιγα. ἰά φυο ρἰεταπαυε ποι δοοὶ- 
ἀϊι ποδίμαι, δε ὰ δὺπε σποϊεὶ αρίϑοι. ργονθηϊαδ δαΐπι δὶ οἰΐαπι ἱὰ 
ξεπουῖθυς υἱγογυτα οἱ ἴῃ ἰδ φυδὲ ἴῃ ἀργὶ8 ογίυπῖαγ. ποθ ΠΌΔΙΔ, 
δἱ εἰἰ Ῥοπυηι ξεηῦ8, ἐχογίυηϊογ δὰ αἰϊφυοα ἴδιηρτιε υἱγὶ Ἔχὶπιλ; εξ 
ἀεῖνἀδ τυγθυ τεῖγο ἰδγίασ. ἀδβοίυμε σϑεο βοπο ἱπβϑηΐο ργδοζια 
βέπεγὰ δὰ ἱπεαπίογο ϑογεβ, αἱ αυΐ δ} ΑἸεϊ δίας εἴ ἃ Ὀϊοηγοῖο δ- 30 
Ῥοτίοσε, δίδθὶ! σογο ἱπβεηΐο ργδϑάϊια )α δοοογάϊδηι, πὶ φαΐ α Οἴπιοπὸ 
οἱ Ῥογίοϊς εἴ δοογδῖο. 

16, Ὀϊνμῖφο φυὶ οοπδοαυδηῖηγ πιογοϑ, ἱπ ῥγοτωρῖι. δδὲ υἱάδτγα 
οϑοῖρον. σοπῖυπιε!οδὶ εμίπι δῃῃὶ εἴ ςοπίυπιδοοδ, ρογρϑιϊδηΐθθ ἃ 
Ῥοιϑεδείοηο αἰνιδγατῃ. ααδοὶ οπίω παρ εδπὲ οπποΐα Βομα, εἰς αἴίες 1391 
φυηϊ: πῶπῃ αἀἰνιτλ6 ἰδπάπδια ργεϊϊητι φυοάἀάδηι διιηξ δοϑιπαιϊοπΐδ 
αἰϊογύπι, φμᾶγα υἱάθηϊογ οσηπία υϑπαϊΐδ 6286 ἱρδογαμ, οἱ ἀδ] δὶ εἰ 
διγοβδηΐεβ, ἀεἰϊοδιὶ αυΐάεπη ρτορῖοῦ ἀεἸϊοὶδο δὲ οεἰεπιδεοποι [6] }- 
εἰξαιῖῖα, διτοβαπίες γεγο εἰ δἰδῆ ργορίεγεδ φαοά οπιπεὶ δ οἰ [ϊ δατὶ 
γεγϑαγὶ ἱπ εὸ φυοά διθδίωσ εἴ ϑυδρίοιβσ δὴ ἱρεῖδ, εἴ πία εχἰϑεϊπιδος 
δεπιαΐαγὶ αἰῖφη απῶς οἰΐδπι ἐρεῖ. δίωναὶ δυΐεη δὲ τβεγῖξο δἷο δος 
βαηϊ, φαΐδ πιὰ] ἰραϊρϑοῖ μα ρϑηϊίατα, ἀπά οἱ {]μά ἃ δίπμοπίάς αἷ- 
οἴατα δαὶ ἀδ δαρι ϑῃεῖραϑ εἰ ἀϊν!θο5 δρπά σοπίιψεπι ΗἸδγουΐδ ἰωξεν- 10 
σοξαπίϑιη, ὑἴγαια ενεηῖγεῖ τροἰϊο τὲ 4υΐδ εδϑεῖ ἀϊνει 8ῃ δδρίθηδ: “ὡἰ 
ἀἶνει εἰν ἰπαυΐξ: δαρίεπίδι δηΐπι 88 τἱάδγ ἰπ αἰνίϊαπι ἔοτίρας ἀϊχίε, 
εἰ φυΐα ραϊαπὶ 6 ἀΐκποι δεε6 ΄υὶΐ ἱπιρεγεωῖ: δ6 δηΐπὶ ἤάρεγα ρεϊαυὲ 
88 4ποτῶτῳ οδιιβὰ ἀϊκημίῃ δδὲ ἱπιρεγασγε. εἴ πὶ δυχδεθ δῖ ἀΐξδτα, ἀ6- 
τρϑμῖδ {εἰϊοῖς τοογε8 αἰ νι ἴως εἰβοίαπε, ἀλ[ίργαπε δυΐοπὶ ἰπ ἴ χαὶ 
ὩΏρΡΕΓ Ροβοθἀεγαηϊ, εἰ ἰα ἰἰδ φυΐ ἃ πιαϊοτγίβηθ δοσδρεγμηῖ, ἱρεὶ πβογοῖ 
εο 4φυοά οπιπία πιδρὶδ εἰ ρείοτγα πβαΐα βαρϑοῖ πονὶ ἀἰνίξθδ: πδηὶ φιδαὶ 
παρεγίτἰα ἀἰν! ατυμι 6ἐοὲ βονυοπι ἀϊνίξειι 6426. οἷ ἰπίηγδϑ ἰηΐδεπηξ 
ΠΝ πηδἰ ἰἰοσα, δεὰ ραγεῖπι οςοπιαπιεϊϊοδᾶϑ ρατιϊπι ἱποοπιϊπεηῖίδε ρ]6- 
τῶϑ, αἱ ἰπ ντεγϑοζγαδιίοπθο οἱ δἰ τον. 

17. διπελίξον γεγο ἀδ ροϊεημα ἔδγτηα ρἰθτίαης δρραγεπὶ τηο- 20 
τοῦ: ραγιϊπι δπὶμι εοϑάδτο μαθεῖ ροξεθῆδ 4πο8 ἀἰϊνίτἶλο, ραγίσα τπο- 
ἰδογεβ. διηὶ δηΐπι δῖα ἀϊοδίοτον ποβοτγ9 δὲ υἱγιϊογες τοῦθ δὲ ψαὶ 
Ροϊεπέει δῃπὶ 4πῶπ ἀἰνὶτε8, φαΐα ἀρραϊππξ ορεγα, φαδδοθηαιδ ἰΐοαξ 
Ἰροϑῖδ ἀβεγε ργορίδγ ροϊεαϊίαιη. εἰ πιδρὶϑ ἀεαϊ διυάΐο, φυΐα 'π ε6- 
εβτηθηῃ δῖπι, ἄὰμν οοβδβηϊος οοπϑίἀεγαγε δὰ 40δεὲ ρεγίϊπεηϊ δὰ ρο- 
τειείατα. εἰ γτωπάϊογοθ δ) ψιδυΐίογοα: γε άϊξ δπὶπι οἰατίογεβ ἀϊ- 
ξοϊϊδο; αδιροῦτετη τποάογαῖς ἀρυδὶ. δϑῖ δηΐθηη ῥτδηἀἶϊα8 τα 8 δὲ 
εἰοζδης βγαυϊίαβ. εἰ εἶ ἱπίατίαια ἰδοϊπηξ, ποι ἴῃ ραγνΐδ ἰπίυγιοδὲ ὁηπξ 
θὰ ἴῃ ταρρηΐδ. ργοϑρεῖα ἰογίαπα ραγιϊοπΐαβ ἢδρ δὲ δοταπι χαδς ἀἰςὶα 30 
διηῖ, Ργο πιογῖθας: πᾶπὶ δὰ ᾿δες γείεγυπιογ 4πλε υἱάεπιογ 6866 ἴοσν 
ἰθπδε ργοϑρεγϊαῖοβ. ρῥγαρίογεδ ἱπ ᾿ΐΪ4 4υδα ρετγιϊβεπε δὰ Ῥοῦδπι 
Ρτοίεπι οἱ δά βοπα οογρογὶβ (δοϊϊ ργοθρεγα ἑογίῃπα υἱ πιοἰϊοτε δἰτηη 
οοπάϊοῖομθ. ἃς δαρεγβίογεδ αυϊάδπι δβαπὶ εἰ ἱπςοηδί δγδιίογεβ ργο- δ 
Ῥίες ργοδρετασ ἔογίππδῃ. ὑπ δυΐετα σοπϑευ Γ το]ΐοῦ πιοϑ Βο- 
δια ἑογίππασα, απο ἀδο8 οοἰππὶ εἰ δὲ μαβεπὶ δά ουἰΐπων ἀἰνίποτη 
αἰΐφιιο τοοάο, ογεάεπιῖες ργορίε Ῥοπὰ αυᾷε ργουδηΐβηξ ἃ ἔογίπη. 
ἃς ἀε ἰΐ6 φυϊάδπι 4πὶ Ζπὶ δεουθάτι δεϊδίομι δὲ ἐογίαπαπι πηου 8 
ἀϊοῖπτα 681: ςοπίγαγιβ δεπὶμα ἐδ 4886 ἐχροδβὶϊδ δῃπὶ εχ οοηίγδγιδ Δρ- 
Ῥασεπῖ, αἰ ραπρεοτὶν εἴ ἰπἴς  ἰολϑ τηογοϑ δὲ ἱππροῖθῃ 8. - 

" Χχχχ 



Ἴι4 

18, Οποηίεπι ἀπέοτῃ δρροϑίξαττιπι ὦ ρεγϑπαἀεπίμπι οτδτϊοπππι 
Ὧδι8 δὰ ἰναϊοίαπι τείδτιιγ (φιιδς δηΐπι δοϊπιυς εἰ ἰιαἰςανίπνιϑ, ἀς [19 

10 πἰδι] περ ἰα8 οριι5 εϑὲ ογδίομ 6), τοΐθγιηγ δυΐθπι, δἰγα δρυά ὑπατῃ 
ΔἸ φυΐδ αἴδπ5 ογαϊίοπο διδά δαὶ δὶ ἀἰδουδάθδε, αἵ αάτποηθπίε8 ἰδοίαπὶ 
δυΐ ρεγευδάεηϊεϑ (π| 8110 δμτπ ταΐπι5 ἀϊἰδοερίαϊογ δὲ ὑπη8: πἂπὶ οἱ 
οροτῖεϊ αἰϊφαϊά ρογϑυδάδγο, 18 δϑῖ, αἱ διηρ]ϊοἰτοτ ἀΐσαπι, ἀϊδοεριαίοτ), 
εἶνε δάυεγθυϑ οι ΟΥ̓ Γϑα ἢ ΘΙῺ ον 6 δάνθγθῃϑ ργοροϑίϊαπι 86η δ ηἴἰδπὶ 
ἀϊοδι αἰ φα185, δἰ μαι τατ : ογδιίοπα δηΐπι πδοθ886 6δϑὲ [1], εἴ [ΟἸ]6 γα οοπ- 
ἐγατία, δἀυθγϑαϑ αιδε, αἱ Δάν ογϑὺ9 οοηἰγουδγδδηΐοπι, υϑγθα ἔαοὶτ, δἰ πιὶ- 
Ἰπετ νφγὸ εἰΐαπι ἴῃ ἀδπιοπϑίγαι υἱϑ: Ἰαπαῦδπι δηΐπη δὰ ἀἰδοορίδίογεπι, 
δὰ δὐδοι]διογοιη ογαιϊΐο σοπϑιίί τοῖα δδῖ, οπιπῖπο δαϊιπι 8015, αἱ δἰτη- 
Ρ᾽οῖτοτς ἀΐοαπι, εϑὲ ἀἰσοεριαίον, φαὶ ἴῃ οἰν! δὰ 8 σοπιεπιϊοπίθυ8 δὰ ἀδ 
υῖραθ οδὲ 4φυδαϑιῖο ἐπάϊςαῖ: πᾶς επίπι Ὑδγϑᾶπῖιγ ἰπ σοπίγοΥ εγϑίδ, 

20 δὰ ηπδεγυπίυτ αυοπποάο 86 μβαβϑαπὲ, οἱ ἀς φυΐραβ σοπϑυϊίαηι. ἀδ 
ταογὶ 5 γθγὸ τεγτπι ρΌΒ]οατεπι ἰὰ ἀ 6] Θγαιν 5 ἀϊοῖππι 681 ρτίαϑ: 
ἱοοῖγοο Ἔαρ]ϊοδίαπι 6δὲ δὲ φυοπιοάο εἴ ρεζ 4886 ογαδίίομεϑ Ἱπογδῖδϑ 
εἰβοίαπιαϑ. εἴ φποπίδπι οἶγοα ἀπυτηιοάαῃδ ροπι8 ογδίϊοπιιπι ἀΐγετ- 
804 4ηἰ ἤδη βηΐβ γαῖ, ἂς ἀς οπιπίθι5 118 ἀϊοῖδα δυηὶ ορὶπίοπεβ εἴ 
Ρτοροϑιιοπεϑ, ἐσ φυῖραθ βάεπι ἀυςαηξ ἴὰπι σοπϑηϊϑηῖοϑ ἴὰπὶ ἀ6- 
τοοπδίγαηϊεδ ἰὉπὶ σοΠίΓουθγϑδηΐθβ, ργαθίογεα ὑετο, δχ 4υΐρυδ πιογὰ- 
ας οταϊοποα σοπιίηρὶ! τεάδεγα, οἱίαπι ἀς ᾿ἷ8 δϑὲ ἀϊϑρυϊαίιηι, το ]}- 
υυπὶ εδὲ ἠοδὶβ αἱ σοπιπαηΐα Ἔχρ]ἰσθτπα8. οπιηΐδιις επίπι ποοδδ58- 
τίαπι εδἱ εὰ 4086 δηπὶ ἀε 6δο υοή βετὶ εἴ πο βετὶ ροϊεϑὲ δά ίμεγς 

30 ἴῃ οτατϊοπίδυϑ, εἴ 'ἴοβ φαϊάοπν [υϊατηπι 6986, [109 Ὑ6γὸ ἰδοίαπι 6886 
ξομπατὶ οδΐθπάσγο. ργδαίθγθα γθτῸ 46 τιδρηϊϊα ἤϊη 6 οοτηπηυἰϊεγ 4πδ6- 
τοπάυπα οϑὲ ἴῃ οπιπίρπδ ογαιοπίραϑι αἱππίαγ θπἰπὶ οπαπθδ ἀἰϊπιπα- 
Ἐοπα δὲ δπιρ! βοαιίοπο, ἴαπι σοπ δι] 6 πῖ88, δἶνε δϑυδἄεαη! δἷνε ἀϊἴδϑυά- 

1392 ἀεδυῖ, ἴὰπι ἰδ ἀδηϊεϑ δὲξ υἱτπρετγαπῖδϑ, ἔπι δοουϑαπῖθβ δαὶ ἀοίδη- 
ἀεηῖεβ. Ἠΐ5 δυΐοπι ὀχρ] οαῖίδ, τὰπι ἀς ΘΠ ΒΥ οπιδιῖ 08 σΟΠΑΡΙπιαῦ 
ἀΐςογε σοσωπιυ πίον, ἴὰπι ἀδ ἐχοαιρ] 18, πὶ, ουτα τους δα ἀϊ ἀετίπειδ, 
δὰ βπεπὶ ρεγάισαπιαβ ἰὦ χποά ἰπιῖο Ὀτοροϑυϊπιαδ. 6ϑὲ δυΐεπι εχ 
οοπιπιιπίθα8 ἀπ ρ] βοαγα ἀρ τἰδϑπιαπι ἀδιποποῖγα ἐνΐβ, αἰ ἐχ ροϑπίπιυϑ, 
[αοῖαπι τετοὸ ἰυ ἀϊοία! ἐμ πα8: ἀς ἰδ δαϊπι Ἰυάϊοίυπι 681, αἱ ἰά φαοά 
Βετὶ ροϊεϑὲ εἴ (παταταῃι ἀε] ΒΡ ογαϊίνίε. 

19. ἂς ργίπιυπι χαϊάοπι ἀδ 15 φιδο βετγί ροδϑυπὶ εἴ ποῃ Ρο3- 
ϑυπὶ αἀἰσαπια8. δἱ ἰρίτασ οοπιγανίαπι ροτεϑῖ γ6] 6886 γοὶ βεγῖ, εἰϊδιῃ 

40 σοπίγαγιυπι υἱἀεμοίυτ 6886 ρο886. πὲ δὲ βετγὶ ροξεβὲ αἰ σοηναϊπετῖξ 
ες Βοιηο, οἴίαπι υἱ δερτοίδγεγιι : δδάδθπι ἐεπὶπι δὶ ἰασα τὰ5 οοπγαγίοστιπι, 

πδίεπηϑ οοπέγαγία δυπῖ. δὲ δὶ δίπη}}Ὲ βετὶ ροίεϑε, εἴα δίπηϊε. εἰ δἱ 
ἀπέποιον βοτὶ ροῖεδε, δἰΐαπι. (αοἰ ἴα 8, εἴ δἱ υἱγίπῖ ργαθάϊἴα υεὶ ρυ]- 
οἤεγ βετὶ ροῖεϑε, εἰϊατι οπιπίπο Βετὶ ροῖεδῖ: ἀἰΆ οι} 1π8 δπίπι δδὲ ἀο- 
τιῦπὶ ΡῃΪοΠγαπι 7 ἀοιπαπι βετγί. εἰ ουΐτα ργιποὶρίαπι ροῖεϑὲ Βοτὶ, 
οἰΐαπι Ἀππία: πἰ δὶ οπίπι αἴ πόας ἱποὶρὶξ ποτὶ δογαπι 4086 Πεοτΐ πὸπ 
ἐμήμον χυεπιδάτηοάππι, οἱ ἀϊαπιεῖογ δἰξ σγτηπιθῖου, πεααο μοὶ ροτοῖ 

30 Βετὶ πεᾷπθ Αι. οἵ ουΐα9 βηΐβ, φἴϊαττι ρυϊποιρίατι βοτὶ ροίεϑε : οτπηΐα 
εὐΐπι εχ ργϊποὶρίο ἤυπε. εἰ εἷ ροδξοτίας 6δδοπίϊα γα] οτέυ ροῖεοϊ βοτί, 
εἴίαπι ρτῖσαϑ, φυδιηδάτηοηπι δἱ υἱὲ γἱγ βαὶ βογὶ ροϊοδι, δἴϊατι αἱ ρθεγ: 
Εν" δπΐπι μος ξ. εἰ δἰ αἱ ραετ, εἴΐδπι οξ γἱτ: ῥγίποὶρίππι δηὶπι ἰ1- 
αὐ οδῖ, εἰ 4φπογῦτη δπιοῦ γεΐ οὐρα Ἰϊλ8 πδίαγα δῖ: Πδπιο δηΐπὶ δ 

δὲ βετὶ ποῦ ροϑευῃΐ ἀπιδῖ δὺϊ ουρὶξ ρἰεγαπαας. δὲ φαοταμι δοΐοπ- 
Ὅδε δπὶ εἰ ἀγῖοβ, ροδϑῃπὶ δὰ δὲ 6866 εἰ βεγί. εἴ σαογατῃ ρυϊηοἰρίηπι, 
Ὡἱ ογαπίιτ, ἴῃ ᾿ἷ5 681 4αδε εἴ ποι οοερογίπηι8 οἴ ρογβαδδογίπιῃδ: ἤ86 6 
γεγο δοπε, φαΐ τηοί!ογεβ δαηοϑ νοὶ ἀοτπϊηΐ υοἱ δπιϊοὶ, εἰ φῃοταπι 

30 ραγῖο βεγὶ ροϑδηῇ, οἰΐαπι ἰοΐαπι βετγὶ ροϊεδῖ͵ δὲ {5 π|ὲ τοΐπτῃ βετὶ 
ΓΝ δἴίαπι ρᾶγῖε8 ρἰθγαηααδ: δὶ δπὶιπ οὈεἰγαραίπι οἱ ᾿ἰρτία εἴ δο- 
δὰ βετγῖ ροφϑαπῖ, εἰΐαπι οαἰοοῖ ροδϑαηξ βοτῖ; οἱ εἱ οδ]οοῖ, εἰϊδτη οΡ- 

δ αἰταρο]απι εἰ Ἰίραϊα εἰ ὁσ]εα. εἰ δὶ βεθῃ8 ἴοῖαπι δογιπη 4πῶ6 ροδεαπὶ 
Βετῖ, οιΐατν ἔογτηδ, εἰ δἷἱ ἔοσταα, εἰϊδπι βϑητιδὶ οἱ δἱ πανὶδ βοτὶ ροϊεϑῖ, 
εἴΐδαν ἐγίγοπιΐβ, εἰ δὶ ἐγίγοποῖθ, δἰΐατι πανΐ8. δὲ δὲ Αἰ εττιπι δοΓῸπ 488 
πδίαγα ἰηξογ 86 οοπίεγποΐατ, δἰΐδπι δἰ τογαν; αἱ εἱ ἀυρίοπι, οὔαπι ἀϊ- 
τηϊάϊαπι, εἰ δἱ ἀϊπιϊάϊυπι, εἴΐαπι ἀυρίαπι. εἰ δἱ δης ἃγίβ γοἱ δρραγα- 
ὕοπο ροῖεϑὲ βοτὶ δἰ πιά, πιαρὶβ ρδγ ἀγίεπι εἰ αἰ ἐροπιίατι βοτὶ ροϊθδῖ: 
απάᾶς εἴ Ὁ ἀρδίμοηε ἀϊοϊοπι εϑ1 “αἰχιὶ δ]1 φηάδιι [ογίππαε ἴαςετγε, 

10 ἃ]1α γεγο ποδὶ ἤδοθβδε δῖ, εἴ ἂγϑ δά βοίηγ" δἵ φιοά ὦ ἀεϊετίοτί- 
Βὺϑ γνεὶ Ἰη(εγίογίραϑ γε] ἱπργυδεινίουίθος βοτγί ροϊεϑι, δἴατα ἃ οοπ- 
ἀγαγὶϊς τπαδρὶδ, αἱ δἰΐδπι ἰφοογαῖεβ ἀἰχὶξ ὅταυς εδδ6 Ενβἤγπστω ἀ1ἀ1- 
οὖἶδδα, ἵρϑαπι νδγὸ ποὴ ροίῃϊθ86 ἱπηγδηΐγα. απ86 γγὸ βοτὶ ποῦ Ροϑ- 
διηϊ, πιδηϊεδία δῃμξ ΕΣ ἙΟΒΊΓΑΤΙΙ δογυπι φυᾶς ἀἰςία δππϊ ἐδοίατῃ 

ΔΆΤΙΘΒΘ ἈΒΕΤΟΆΙΟΘΛΑΛΕ Τ1Τἱ. 

ἀπΐετη 815 πδοη δ, ΕΧ 9 οοπείδογαη ἄππι. ῥυίπιαπι φοίάοπι, εἰ χαοᾷ 
τρΐπυϑ πὶ αὶ πδίιγα ἀρίυπι δϑὶ (δοῖιπι δῖ, οἱίαπι σα οα πᾶίηγα δριϊαϑ 
δαὶ [δοϊτπὶ [υδνῖῖ. οἱ οἱ ροϑιοτία 9 δο[ἐϊηνι βογί ἐβοΐαιη δῖ, οὔδπι 
Ρτῖαϑ ἐδεῖηπι 6δὲ, υἱ αἱ οὈἢνίοποτη σερίϊ, οἴϊατα ἀἰάϊεῖς πος αἰϊφπδηάο; 
εἰ δἱ ροιϊπξ ἃς νοίαἱξ, [οἰ : οπιπθ8 Ἔπὶπι, 4υδπάο οὔπὶ ροιϑὶηὶ νοὸ- 
Ἰυπε, [ἀοΐαπ: πᾶπι πη ρδ ϊπιδπίανη πη] ]τπὶ δϑῖ, οἱ οἷ υἱοῖς δὲ πιἱ] ἐο 
ἐχῖγα Ἐ3 νῖν οἵ δὶ ροϊαϊξ ἃς ἰγαῖιϑ (ας, εἴ δὶ ροΐυϊε διὸ οοπουρί- 
σἱτ: ρίεγαπαηα δηῖπὶ 4086 ἀρρεοῖϊυπεξ, 51 μοβεῖπί, εἰΐαπιν ἰδοϊαπξ, πρδὶὶ 
ᾳυϊάδιη ῥτορίοτ ἰπιεπιρεγαπείδιν, Βοπὶ γεγο αιιοπίαπι Βοπᾶ ουρίσπι, 
εἰ εἱ ἀοθαῖι βεγί εἰ ἴδοογε: υδγιϑιπη θα οπίπι δϑὲ δεὔπὶ ααἱ ἰδοϊπ τ» 
{τ δἰΐαιπ ζδοΐθ56. εἰ 8ἱ δηῖβ ἔδοῖα ϑιιπὶ, συδδοῦπαας παϊαγαι τεῦ 
Βουηΐξ δηῖὸ {πὰ νοὶ] οδηδὰ {ΠΠ1π, υἱὲ οἱ (α] οἷξ, οιΐδτι τροπαῖς, δὲ δἱ οοῦα- 
ἴὰ8. οοὲ,, οἰΐαπι [εοϊϊ. εἰ δἱ φυδδοππᾷπε υἱ ροϑίοτια βαπὶ παϊηγατα 
Μαθεπὶ, δυὲ ἰά ου͵ΐπβ οδηϑα βαπὶ ἰφοΐϊυτο οϑῖ, εἰΐαπι χηοα ῥγία9 δεῖ 
εἰ Βυΐιδ σαηδὰ 681, δοῖπιη οϑὲ, αἱ δὶ τοπυῖξ, οἰΐαιο ζαϊεὶτ, οἵ εἱ (οεῖξ, Ἢ 
εἴίαπι σοπδίυδ εδῖ. δυπὶ δυΐοπι ἐχ ᾿ἰς οπιηΐρας δία φυϊάοτα ὃχ Ὡε- 
οεϑϑἰϊαῖο, ἃ]ἰ6 γεγο ρ]εγυπαιε ἰΐα σὲ μβαβεπιία. χαρά δυΐεπι ποῦ δὲ 
[λοῖαπι, δρραγεῖ ἐχ σοπίγαγι δ δοτοτι 4086 ἀϊοῖα δαπι, δὸ ζαϊαγοπι (333 
ἐχ ἰίδάδιν πιαπὶ [ἐδ πι εδὲ. αυποά επὶπι 6ϑὲ ἰη ροϊεδίδι εἰ υο]υηίδῖε, 
ἐγίξ, οἵ φυοά ε8ὲ ἰη ουρίἀϊαϊο εἴ ἴγὰ οἴ οοπιηοάϊ γαιΐοπ θα ουπε ἔα- 
οὐ] ιαῖ6. ρτγορίοτγεα οἰΐαπι χαρά ἱπ ρτοοίποῖα δδὲ αἱ βαι γε] ζαΐϊαγπ 
δἷς, ετὶτ: ρ]ογηπααα ἐπῖπι απ πιαρὶα {ιἴαγα ἀθδπὶ πὸπ [αἴσγα, εἴ εὲ 
δηῖα ἔδοῖα δαπὲ, φιδεοηπαπε υἱ ρτῖπ8 βαηϊ παῖυγαπι ΒΡ επὲ, αἱ εἱ α- 
Βιϊδίυπι δδῖ, υδγιϑὶπι] 6 ἐδὲ ῥ᾽ υἰξοτππι. δὲ δὶ χποά δὲ μαΐϊας οδαςα 
[αοῖυτα 68ξ, οἰΐδπι μος σοτιϑίτηι! 8 οϑὲ (βοἴυη ἱτὶ, αἱ δὶ Γυπάδτη δηππα, 
ἄἀοπιυ8. ἀξ τπιδρπ τυ άϊηα δαΐοπι εἴ ραγνυϊ δῖα γογαπι, οἵ πιδίοσὶ εἷ ταὶ- 
ποτῖ, δἵ οππῖπο πιλρηΐδ οἵ ραγτίβ, Ἔχ 1189 4π86 δηΐς αἀἰοία δῃδβί ποθῖς τὸ 
ςοπδῖδι: ἀϊοῖαπι ἐπὶπι δὲ ἰπ ἀεἰ ται τὶ ἀς πιαχηίπάϊπα Ῥούποσιια 
εἴ ἀς πιδίοτγὶ δἰπιρίϊοίξογ εἰ πιϊποτῖ. χῦᾶγε, φαοαΐδπι ἰῃ σπαφηδααθ 
οτδιίοπε ργοροϑβίϊι εδὲ βπὶς ἰά χαοά δομῦπι εξ, αἱ πηῖϊο εἰ Βοπ6- 
δῖἴωπι οἱ ἱπεῖαπι, 'ἀρραγεῖ ἐσ 118 δαπιθπάδδ 6886 δι ρ ἢ βοδιουδ5 οτος 
πῖραδ: ῥγϑοῖογ ἐπίπι δες αἰἰφυϊὰ φύδόγεγα ἀδ παδρη παΐης οἰπαρὶϊ- 
εἶϊεγ εἰ ἐχοε!!]οπεα ἱπδηΐϑ δὲ ἀϊβρυϊδξο : ἀρτίοτα Ἔπίτο δαηὶ δὰ πδῦτε, 
4πδπι πηίνοτβα!ΐα, εἴπ ρα !ατγία. δὸ 46 εο χαίάεπι φυοά βετῖ ροϊεεῖ εἰ 
ποπ ροῖδδξ, εἴ υἴγτιῃ (δοϊοπι δἷξ ἢ ποι ἰδοϊαπι, εἰ ἐγ πὶ ποι Ὄτίϊ, 20 
Ρτδοίεγεδ γεγο ἀε πιαρηϊτα ἀΐπε εἴ ραγυϊίαῖς τοῖπιπι ἅδες ἀἰςία εἶπε. 

20. Ἀεἰίφαυπι 6δὲ σοπιπιθπεῖι βάδτῃ οπαπίραι ἐχρόπεγε, 480- 
πίδτν ἀϊοῖαπι οδὲ 46 ργοργία. δδὲ δυΐδῃ οοιπταθηὶς μὰς ἀηρὶεχ βε- 
Ὡετα, ὀχοηρίατι εἰ ΘΠ ΥΠΙΕΙΏ8: δο θητῖδ δπίπι ρᾶτα δἰ για οταδῖῖρ 
εεἴ. ἃς ῥτίχηυτῃ χηίἀεπι ἀε ἐχεπιρίο ἀϊσαπιαδ: πᾶτα οἰτυῖϊς οδὲ ᾿πάα- 
οἴοηϊ ἐχεπιρίυπι, εἴ ἰνάποῖο ρτίποὶρίπτο εδῖ. ὀχειηρίογοτα γετὸ ἔοσ- 
τῆλε ἀπο δπηΐ. πδπὶ πὰ ΄αϊ άπ δὲ ἐχθιηρὶϊ ἔοτηια ἀΐοετε τεϑ ξεσῖαδ, 
αἰΐεγα σογὸ ἴρϑηπι βπρεγα. δῖᾳφιιας μυΐῃς φαϊάεπι ὑηὰ ρᾶγα οὐδ ραγα- 
Βοϊα, αἰϊογα ἰδεῖ, οἱ Λεεορὶϊοὶ εἴ ΤΠἰργοὶ. δφὶ δυΐοιη ἐχοπιρίαι 6 Ὁ 
αἰϊφαϊά, τς οἱ πίθ ἀΐοεγαξ οροτίογε αάγνεσζοιδ γόρβετι ρᾶγαγὶ εἴ 05 
δἴπετε δαπι Αεργρίαπι ἰπ ροϊεδίδίοπ τείρετο, φαΐ Παγίυδ ποη ρτίβα 
τγδῖθοῖξ φαδπὶ Αεργρίαπι οερῖξ, οὐπὶ δαΐεπι σερί58εῖ, ἰγαϊδοιξ. ἔξογαπο ὃ 
Χεγχοδ ποῖ ῥτγίμδ ἱγτορὶξ χυδηὶ Οσσπραυΐε: στα βυΐεπι οοςπραμεῖ, 
ἱγγαρὶξ. ἰΐϊδφῃα δὲ πθπο, δὶ οερεγίξ, γί ἰοἷθῖ; {πᾶγα πΟῺ Ὀδετα  τεῃ- 
ἄυπε. ραγαροΐα γεῖο οἰΐαπ φῦδᾶς δοογαῖϊοα δαῃξ, ὑξ δὲ φαῖο ἀϊοεγεῖ 
ποη Οροτγῖίογα δουῖα ἀδῖοϑ πιδρίϑιγαϊοτι ξέγεγα: δίγαι!ς δπΐτη δ886 ἃς 
δἱ φυΐε αἰμ]εἴαν δογιδἴοτ ποὺ 4αΐ ροεϑῖπὶ ἀδοεγίαγε, δεὰ χπὶ ορξε- 
τίπι, δοὶ ἐσ παιτὶδ 4πεπὶ οροτῖδαϊ ξιθοτπαγε δοτάταα Ταοτῖϊ, φαρδὺ 
οροτῖεδὶ οδἢπροηΐοτα, Ὡο ἢ δυῖεπὶ δοϊθπίθσω. ἰοζηδ Ἔδῖ, φπαὶὶ, διε5,- 
«πο δάγετβυς ΡΒδἰατῖπι οἱ Αθϑορὶ ἀ6 ἀπος ροραϊατί. διειςοταν ι8 
δπίμ, οτπὶ οἰ ερίδεοπὶ ἀσοοτι οὐπὶ δύτηπιο πῶροτο ΕΖ πιετοπεες ῬΒ8- 
Ἰαγίπαη δὲ δοϑδεηξ οπειοάϊαπι ἐγααϊταγὶ σοτροτίδ, αἰΐδ ἔλια ἀἰχὶξ ἱρῶν» 
Ἰοζηπι, φιεπιαάπιοαπι δαπὰς ἰεπαῖξ ργαῖυπι 8010, στη δαΐετῃ νεβὶ- 
τεῖ σεγτας εἴ σογγαπιρεγεῖ ρδδαϊυπι, γοΐδης ραπίτε σετγαια, πες 
τοζευῖξ Βοπιίΐποια ἂπ ροδϑεξ οὔπι ἴρ80 ρόεπὰ δίβοογε οἼσγττα. ἃ 
Δυΐεπὶ δίβγπιαυϊ, οἱ δοοίρετγεῖ ἔτθηθαπι εἴ 'ρδε οοπϑοεηάεγεῖ δατα, ἴ6- 
πϑηδ ἰδουΐα. οἰπὶ δαΐοπι οοπάϊοίοποπι δοςερίδϑει εἴ ἐἰΐε σαπα ἐο5» 
Φοεπἀϊφεεῖ, ἰοοο ρυπίεπαϊ 'ρεε δεγν  γἱξ οοηΐοδιίπι Βοπαΐπὶ, εἷς γἜτὸ 
εἴδη γοϑ γαϊεῖς, ἱπαυϊῖ, πὸ πρῶ τοϊοπῖεϑ ραπίγε δδάετν ρδιλδεοϊηὶ τὸ 
4π8ς6 64:8. ἔγδητιτα δηΐτη ἰᾶπὶ ΒΑΡ οἶδ, σαπΣ εἰ εροτγί 8 ἀποεπα ςανα 
δΏΠΙΤηΟ ἱπιραγίο: δὶ ὙεγῸ δἰἴϊδπι οπδίοἀίατι ἐγδά! ἀου9 εἰ σοπϑοςο- 
ἄδτγο ρεγτηιϑαγὶ 5, δογυῖθῖθ οοηίεεετι ῬΒΔΙ τ αἱ. Αὐδορπ γετο ἴὰ 
ὅδιβο, οὔτ ρδίγοπαδ εϑαὲ ἀποὶ ρορῃ οδύδαπι ΒΑΡ απ ἀε οδρίϊο, 



ΑΆΤΙΘ ΒΗΕΤΟΆΙΟΛΕ 1]. 

ἄϊχ!α γυΐρεπι, οὔτι ἰγαϊϊσεγεῖ Βππιεη, ἀοοϊἀἰ86 ἔπι υογρίηθπι: σΌτΩ 

τοϊπίπιε ροθϑεῖ εχίγα, ἄϊα πιᾶῖ δἰοοϊδηι 6886, εἰ οαπΐπαϑ ππυϑοῶϑ του ]- 

1ι9 δή μαροίθϑε ἱραῖ, Βεγίπδοδιπι γεγο γαραηΐεπν, εἰ υἱοὶ ἰρβδπι, ταΐ- 

δετίςοτάϊα οαρίαπι ἱπιδγγοβδβοα ΠῸπι ΔΡίρογεὶ ΔΡ 'ρβα οδῃὶπδὲ πιιϑ- 

688, δὰ πὶ ὙΈΤῸ ποῃ ρογπιἰβ᾽586, εἴ αυδογθηῖο "10 4πᾶ ἀε οδιι88, ἀἰχίε5ε 

30 “φαοηίΐδιη ἐεῖδε φυίάεπι ρίοπδο πιεὶ ἰδπὶ δυηϊ, εἰ ΡΔγυπι δδηβηϊη 8 διῖ- 

πη: δἱ γεγο [88 δβεβεγίβ, δΐδα γυδηϊεπῖεϑ ἰαπιθ]ίοα Ἔχ μδογι εἰνὶ πὐϊ μὲ 
τε] φινοτα ϑαπροϊπὶδ." ἰφίτυτ εἰΐαπι γα, ἰπφυΐς, ὁ Ὑἰγὶ δ δπηΐ, ἰδῖς πο 

«ϑοι ἀεορίϊον ποοοῖ: ἀΐνοι δηΐπι δοῖ, δὶ γ6τῸ Βης ἰηϊογίδοογι ἰϑ, ΔΗ τ - 

πῖοης ρδυρετγεβ, αὶ γοβὶϑ ἀϊδρίαρηπε ρυ ΒΒ ςἃ ἀδρεςαϊδηϊεθ, δαπὶ 
δυΐεπι Ἰορὶ σοποϊοπίναϑ δοοοτοτηο ἀδιὶ, εἰ μαρεπὶ Βουοια μος αποὰ 
το8 αυΐάοτα ἱπυθηῖγε δἰ ποῖ] δ, 4ῦδε βοϑίδα ϑἱηῖ, ἀϊ(ςῖ]6 ἐδ, Ἰοᾷο: γΈτῸ 
ζαςιτοδ: βηρογε δπὶπὶ Ἔρόηε υἱ οἰϊαπι Ρδγωβ οἶδ, δὶ φυΐβ ροπεῖ! 5ὶ- 
ταῖς ἱπαοῦ, φυοά [αοἰ π9. εεἴ ἐχ ρΒΠοβορἢΐα. ἂς [δοἢ]ν5 φυΐάετο 
ΔΡΡαγδη τον πᾶς ϑπηΐ εχ ἰορῖε: 864 πἰἰ]ΐογα αἀ οοπϑυ]απάππι, 4πας 
φῃηὶ ἐχ τερῦ8 βαϑιΐ8. δἰτην !α οπΐτα Ρ᾽ΘγυΠ 406 δυηὶ [υἴαγα ργδοῖου- 
ὯΦ. οροτίει δυΐεπα αὐ Ἔχεπιρ ἢ 8 ποπ μαρθηΐεπι 4υϊάεπι Θηιμγπιθ- 

40 πιδῖα ἰδη φυλὴ ἀοπνουϑιγαιϊοπῖρυϑ, παρ επίθαι γεγο ἰδηφαδπι ἴεδιϊ- 
ταοηϊϊδ, ῥτὸ δριϊοκὶβ εα δἀμίθεπάο ἴθ Ἐπ ἢ Υπιοτηδιῖθυϑ. ργϑθρο- 
δἰϊα δὐΐτη δἰ πιὰ φιπὶ ἱπά σε! οπὶ θα. οἱ ογδιογιὶδ ποὴ δϑὲ δοοοῖα- 
ταοάαϊα ἱπάποιίο πἰδὶ ρϑυοῖα, δαλίδοία γογὸ ἰδϑιϊ πιο π 8. δὲ ἰδϑιῖ8 
Ὡρίχφις κὰ ροτγοαδάεηάυτα δρροθίϊιθ. 4υκπιοῦγοπι εἴϊδπι ργδθρο- 
ποηΐϊοπι πδοῦϑϑ6 οϑὲ τηαΐϊα ἀΐοογα, δ δι οἰδπίθιπ γ6τὸ υὙδὶ Ὡπιιτι 88- 
Ὧε: τοϑιῖ5 δηὶπι Βά6 ἀϊκηοθ δἰΐαπι ππηδῃ}}}}9 691. δὸ αποῖ αυϊάθι 
οἶδ ἐχετηρίογαμι δηξ, εἴ φαοτποάο ἐρεῖ εἰ φαδηάο πἰεηάσπι, 

ἀκα εἰ. 
2ι. Ἠε δοηϊεπίϊδε δυΐοπι ἀϊοϊΐουθ, οὔτ ἄϊοεῖατη ἐποτῖξ χυϊὰ οἷξ 

δεηϊεπιία, τε τηαχίπις οοπδίαθίς, εἰ ἀε φηαίροο εἴ φιδηάο εἰ φυΐθυ 
ςοπγνεηϊεῖ πἰὶ δεπιεπιῖδα ἀϊοϊίοπα ἴπ ογαιϊοπίθαδ. δεῖ δαΐεῃ δεπιθητα 
ἐπυπιίαῖίο, ποῦ ἰδπιθη ἀς δἰ ηβη αὶ θυ9, εἴ 4υ8]}8 ΙρΗϊογαῖθβ, δεἀ ἀς 
ππίγδγϑα!θαδ; πεαια ἀθ οἸπηιρυδ ἡπίγθγθα! θαϑ, υἱ τεοίατα οὐτγο 
οοπἰγδγίατι 6886, 864 ἀς 119 απογυπι δοϊϊοπεθ δαηῖ, εἰ ἐδ αυδς εἰϊρὶ- 
χρῦϑ δαὶ [ εἰπια δὰ δρεπάμππι. φαᾶγε οὰπὶ ἐπ: γπιθιπαῖα ἀς ᾿ἶδ 6γὶ- 
Ἰορίϑεαϊ φεῦ δἰηξ ίειτης, εἴ ςοποϊαδίοπες βπι μγτηεπιδίαση εἰ ργίποὶ- 
Ρἷα «δίδιο “γ])]οίϑπιο βεπιθυῖῦδε ϑαηϊ. αἱ "πδἀηδαιδτω οροτίεξ, φυΐ- 

30 ὁπῃάας ργυάεῃϑ παῖωγα ἰδοῖια εϑὶ Υἱγ, δῦπι Α]108 8μ08 Ἔχίταοϊς ἰη- 
δἰτθεγο δαρίεπίεβ." ἂς ἢος φαίάεηι ἐδ ϑεηϊοηξία: δἀϊΐτα τογο οδπδᾶ, 

υ φῇ αδπιοῦτεπι, ἐπί γτηοπιὰ ογὶϊ ἰοΐπτα, οἱ ἴπαπι ργϑεῖογ ἃ] ἴᾶτῃ 4π τη 
δ Ἠδθεηὶ ἱκπαυΐαπα,, ἰηυ!ἀΐδαι Υυἱγοότγηπι δρετίαπὶ ἱπίεϑιατα." εἰ {πὰ 
“μεππο δϑὲ απὶ οτηπἷπο υἱγ [6]1χ οἱϊ," εἴ "πα! ]ὰς εοὶ υἵγογτπι αὶ Πρ εν 
εἰϊ" δεηϊοηϊία 691: δαῖτα δυῖεπι εο φαοά 2ε4αϊτατ, δὨ ἈΥ ποτα, “δὺϊ 
επὶπι ρεοσππίλγιπι δεγγυϑ δδὲ δυΐ (οτίπηδε." ἰδτη δὶ δεηϊεπιῖα εϑὲ ἰὰ 
4υοά ἀϊεῖαπι δδὲ, ἤξοεθ86 οϑὲ χυδίίπογ 6886 δεπιεπίίδα δρεοῖεα. δυῖ 
εὐΐπι οσυπη ορίϊοξο ἐταπῖ, δηὶ δἷπς δρίϊορο. δς ἀεπβοπειγαιουΐδ φαΐ- 
ἄεπὶι ἱπαϊροηῖδς δαπξ φαδοουπαας ργδοῖεσ ορὶπίοπειῃ αἰ φυϊὰ ἀϊοπηξ 

{0 δαὶ σοπίγουθγθατῃ: Παδεοθπ 406 γ6γῸ ἩΪΗΙΪ ργδθῖογ ορίπἰοῦδιη, δἷπα 
ερίϊοξο. εχ Ηΐδ δυϊεπι πδοθϑδε δδὲ 8]1258 σπίάετη, ἐμῶα δηΐς οορπῖῖκςα 
ἀαπὶ, ὙἿΠῚ} ἱπάϊρεγα ερίΐοξος υἱ “νῖγο δαϊθι γωΐογθ οριϊπημτη δϑῖ, 
δἰοαὶ ποδὶ υἱάεϊαγ: δρραγοῖ δεηἷπι προΐεῖδ οἷο. 4]}189 συ ετὸ δἰ ποΐ ξῦτα 
ἀϊοπηϊοτγ, ποδηΐ θοῶς 6856 ἢδ φυὶ ἱπιοϊεὶ ἐποτίπξ, αἰ ποπιο βιπδῖοσ, 
αὶ ποῦ δοηρεγ διηεῖ. Εχ [ἰδ γεγσ᾽ 4πῶ6 δηπὶ οὔπὶ ἐριΐοβο, εἰϊδα 
δϑι γπιδπιδι 8 ρᾶγϑ δαηῖ, αἱ “πεγαδηυδπι οροτῖεϊ φυϊοππαιδ ργὰ ἀθηϑ 
πῖιωγα ἰδοῖτδ δδὶ υἵγ." δ]18ὲ δηϊγπιοταδίίοδε χυΐάεπι, δε Ὡοη δπ- 

80 ᾿μγυπεπιδιϊθ ρᾶγϑ, 4πλεὲ εἰϊδση τναχίπις ργοβαπίηγ. δηπὶ αὐΐετη. μΒ66 
ἵπ φαῖρθαθ δρραγοῖ εἰυϑ αυοά ἀἰςἰτοτ σδυ9α, πὶ ἴῃ μος “ἰπιταουία! ὁτὲ 
ἔγαιη πὸ δεσυϑϑ, οὔτη πιουία ]8 δ)8,, ἀΐςσετε επὶπὶ “ποη οροτίεϊ δετ- 
Γ δέγτασγε ἰγϑτ" δεπιδηϊία 681: συοά γεγο δά ἀϊταν “οιπι δἰ5 πιογῖδ- 

167 φαλιποθγειι ἀΐοῖξ.. δἰπηἶ]ς τογο οἴδασι {πὰ “Ἰπογίδ!α οροτῖεῖ 
ταοτίδίετη, ΠΟ ἱπητη τί] πιοτίδ᾽ ἐπι ἐδρετε." ἀρραγεῖ ριον εχ 1ἷ8 
ζπλε ἀϊοῖα δυπῖ, ἴππι φαοῖ δρεοῖεε εἶπε δε επεῖδε, ἴυσα ἴα ουϊπρτι οὶ 
ΤῈ ππδαηβεθο οοπυοηίδϊ. δῖ ἀς οσοπίγογεγοῖα, δοΐ ἀε ἐφ 1: “πὶ 
Ρτδεῖεγ ορίπίοῃεσα, ἤθη δίῃ δρίϊοβο: δεὰ δηξ ργβοροπεπάο Ἔρῖϊο- 
ξππι ϑεπιεητία αἱ] οροτῖεϊ ἰοςο οοποἰ πὶ οπὶϑ, οἱ «ἱ φυὶς ἀΐςοτεῖ Ἔβὸ 

30 φαΐάετι, φποπίατπι πεααε ἱηγίἀΐδε δι δ ϊοἱ οροτίεϊ βε ας ἱβπαυῶπι εὐϑε, 
Ὡεβο ἐγιαϊοπὶ ορεγαπι ἀδη δι." δαὶ μος ρῥυΐπο ἀϊοεηάο, δ ίοεγα 
4πδε ρτίοτα δῃπι. ἀς ἰΐδ δαΐετω 4086 ργδεῖδσ ορ' ποτε ΒοῸὴ δηπῖν, 
δοὰ οϑεςῦτα, βαϊϊοίεπἀο, φαδιοόθτοτα, ςοποίπς. σοηγεπίαῃι γοτὸ ἴῃ 
φἰπδιηοὐϊ Γερο εἴἴδωυ δοοηῖςα ΔρΟΡΒΙΝεβτοδῖα οἱ δεηϊρτηαῖδ, πὶ εἱ φυὶν 
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ἀΐςετει φαοὰ διεοίς οττι9 δρηὰ Ποογεπβ88 ἀϊχὶ τ, ἤθη ὁροτῖετε οου- 4395 
τοι δἰἴο8ο8 6886, π6 οἰοδάδε δυμπιΐ σαπδηῖ. ἃς σοηυδηϊ δϑεπιδηϊίδτα ἀϊ- 
ξεγα δεϊδὶθ υϊήεπι δεπίουθα, 98ε4 ἀδ ἰΐδ φαοτηπι ρετίτι5 δὲ Δ απίο, 
πρῳ 4αὶ [4}16 ποη δἰϊ, στο ἠΐσοτε σοηϊεπιίαπι ἱπάδούγυτα 681, οἱ οἰΐδτα 
ΔΡυΐαπι ἀΐσεγε. ἀο 18 γεγο ἀπόγαπι εϑὶ ἱπι ρογί τι, δῖα! τπτὴ ἴστε ἰη- 
ἐγα ἀϊϊαπι εδξ. ἃς δἰβπαπι Ἰάοποηπι 68ῖ, φαοά ττιδιϊεἰ τηαχίπες δοπίδη- 
Ἠδγαπι οοπιροδίίογεϑ δαηΐ οἱ ἔσο] δ88 ργοίεγημπξ. πὶ σπἰγετϑαπι γ6ΓῸ 
ἂς τὸ, 4παε ὑπίνεγϑθν ποτὶ εἰϊ, ἀΐσοτα οοπγθηΐϊ ἐπ οοη χαθϑιίομθ ἃς 
ἱπάϊπαιίοη δ, δἰ ἐπ Ἠὶθ δὴ σὔπι ἐχογάϊαγὶς ἂπὶ οπτῃ ἀσπιοπειγαδυογίρ. 
ἃς αἴ οροτῖεϊ οἰΐαπι ρει νυ ραι9 οἱ σΟΙπταπηΡ 5 δοηζοπεϊ 5, δὶ δἷμς 
δ1|65.. παῖ αυΐα δῃπὶ σΟΠΉΠΌΠ68, 488] σομ ἈΙ ΘΠ θὰ Οπιηὶ 8 τεοῖθ 
86 βάβεγε νἱἀδηϊοτ, υὐ βἀβογίδηι δὰ ρϑγιουϊ πὶ συ Ῥεππάθπν εο8 αὶ 
ἐϑοτὶ βεϊαπι ποη δσογῖπε, “Ὅπηπι απ ρατίαπι οριίπιυπι ἀείεπάεγε ρᾶ- 
ττίαπι," εἴ 605 4αὶ ἸηΓεγίογοϑ ϑυπΐ, ἽΔΊαγα ΡῈ] οοπιπιυ πη δ." οἱ δά ἴοὶ- 
Ἰεπάον ἱπἰπιϊοογαπι Αἰΐο5, 4 πρ} ]ὰπὶ ἱπίατίαπι δεῖς, “τυ το φαΐ 
παῖου οοοΐδο ραῖγε τοὶ παυΐ!." ργδθίεγεδ οἴϊαιπ δφηδς δχ ργουεγθὶϊ8 
ϑεπιοπιίϊδε δυπὶ, αἰ ῥτουεγρίατα “Αἰτίουδ παι πὰ." οἱ οροτίδι δθη- 
τοητίας ἀἴοογε δἰΐδπν σοοπῖγα δὰ 486 ἴῃ οΥα ταν τυ ἀϊηδ νογϑαηίατ. 
ἀϊοο δπίθιῃ ἰπ οτὸ τη ἰ ἰτυἀἰηΐ8 νϑγϑατὶ, υἱ {Ππὰ “Ὥοδος ἴὸ ἰρϑπα" εἰ 
Πα “πε ᾳυϊή πἰπιθ," ἀυδηάο δὺϊ πιογδβ ἀρραγτυγὶ φππὲ πιοϊΐοτεν 
δυῖ εὐπὶ αἴϊεοϊυ ἀἰοἰἴητ. οὔτι δἰίδοϊα δῖ, δὲ φιῖς, ἀυπι ἰγαϑοϊττ, εἴλατι 
ἀϊοεγεῖ ἰδἰϑοτι 6496 Παρὰ ορογῖοῖ σοβπόβοογα δ6: ἃς ἰδῖ6 φυϊάδηι οἱ 
σΣοξηοθοεγεῖ 86, Πυπαπᾶπι τὶ ἱπιρογαγοῖ ρα ἰϊσδοῖ, ΤΙΟΓ68 ὙΘΓΟ τη6- 
Ἰίογεβ ἀρραγεηὶ οἷς : ἤθη ὁροτῖδγθ, εἰ δίῃ πί, ἀτβαγα ἔδη χαδπι Οδαγατα, 
864 πιδρὶ οὐΐο Βδβεγθ ἐδηφύδτα διπαϊοτητη. ἃς οροτγίεϊ ἀϊσοπα 
Ῥτδεοι εοϊϊοπει ἀρεγίγε: δίῃ Ἰπΐπ8, οδηϑαπι ϑαβιίσοΓα, ααοπικάπιο- 
ἄππι δυὶ δὶς ἀϊοεπᾶο, οροτίεγε δπιᾶγα ποὴ οἷ αἰαπὶ, δεὰ Ἰδπαύδτῃ 
δετήΡΕΓ διπδίυσιτη: ἰπδί ἀἰδιοτὶ θηΐιπ δἰΐδγητη δὲ. δαὶ δὶς "πο μἷδ- 
οεὲ τὶ φιοα ἀϊςθηγ: οροτῖεὶ ἐπῖπο υεγωνῃ ἀτηϊουιη ἴα πάπα ἃτοδ- 
τογτιπι δΕΠΙΡΟΓ δἸπᾶγε. πεαπα {πὰ πὸ αϊὰ πἰπιῖδ: οροτῖεῖ δπίπα ταδ- 
Ϊοϑ πἰτπῖο οἀΐο βαβεγε." δίζειτιπ! υογὸ οτγαιοπὶ 8 δυ ΧΙ ΐππὶ τοᾶρππτα, 
πηηπὶ ηαϊ ει ργορἕεγ γα δΐθτ δὴ ἀϊξοττπι: γαυάεπε εηΐπι, δ᾽ Ζαΐθ 
ἶπ πηὶν δγϑαπι αἰ ςεῃ9 ἰποϊάαι ἰπ ορὶπίοπεβ 4η84 1}}1} ἰπ ραγῖε Ἠδβϑηῖ, 
ἴδ, χηοά ἀΐοςο, πιαπέζεδίαιτα εὶς δἷς, εἰ δίπηαὶ φποιαοάο οροτγῖεδὲ 
ἦρϑα8 υεςπαῦὶ. δεηϊοπιῖα δηΐπι, πὶ ἀἰοξοτα δεῖ, ἐπ ἀπίγδγδατα ἐπομ δι 0 
δεῖ. ξαπάεπὶ δηΐεην, οὔπι ἴῃ Ὠπίγεγδητῃ ἀϊοῖτηγ 1 χαρὰ ἱπ ρατῖε ἱρϑὶ 
Ἔχὶϑεπαηῖ, οἱ οἱ αοΐϑ νἱοϊηΐδ πἰογεῖαγ δαὶ Αἰ 19 ἱπιργοβίβ, ΡτοΡβαγεῖ 
εὐπὶ φαΐ ἀΐϊοεγοὶ “πὶ }} υἱοϊηϊ δῖα τη] δϑιϊπϑ᾽ δαὶ “ΠΙΒ11 ἀεπιεπιίηο 
Β]ϊογαπι ῥγοογθδίίοης." αύᾶτο οροτίεἰ ἐρεοίαγο αυδἰίίδ ἀπὶθ ἐχἰοι- 
τδαυεγίηϊ: δὶς ροδῖεα ἀς ἴΐδ 'π πηΐνεγθιπι ἀΐσεγθ. ππς δαΐοτα Οροτ- 
τδῖ ἀπῦτα ὑϑαπὶ ἤΔΡοΓα δεηϊξεπίῖας ἀϊοιϊοποπι, εἰ δΙτοταπι πιο] ΐοτοση, 
ηποά πιοταῖβα εἰβοὶϊ ογϑιίοηεβ. τοοτεϑ γεγο Βαθεπὶ οτδιϊοηε ἴῃ αυὶ- 
Ῥὺδ τιδηϊξεσϊα δοὶ ργδθοϊεςιϊο: πᾶπὶ δεπιεπεϊδε οἴππδ ἧος ζδοϊθηξ, 
ηαΐδ ἐπυσίϊαϊ, φαΐ δεπἰδητίδπι ἀϊοἶδ, ἰπ ἀπίνογθανη ἀς ἰδ χαδε ργῶθ- 
εἰϊξεπ ἦα δαπὶ. χαδγε δὶ βοπδς εἱπὶ δεπιεπίϊας, δἴΐδπι αἱ Βοπὶδ τροτὶ- 
ΒΦ ῥτδεήϊτυβ δρραγεαὶ εἰβείθηι αὶ ἀϊςῖς. δὸ ἀς δευϊεπεδ χυϊάοτο, 
εἰ φυϊὰ 911 εἰ φαοὶ ϑρεοῖεϑ ἱραΐα9, εἰ φῃοπιοάο υἱδοάαπι εἷϊ ἐρεῖα, οἱ 
θαι αἰ ΠΠδΐοτη Ἀαθοδηῖ, ἀϊςία δἰπε ἴᾶτα ταῦ τα. ᾿ 

22. θε ἐπιμγταθιηδηθραϑ τοτὸ ἰπ πη γεγϑΌπι ἀϊοδυθον, σαοτποάο 
εὰ οροτίεαϊ συδογεγε, εἴ ργδείογεδ ἰοςοθ: ἀΐνεγοδ οηΐπι δρεοὶει 
τἰγίαδαιε μογύπι εεῖ. δὸ εητγπνεπια χυΐάδπὶ 8011 κἰδπιητα αἰ απ δτα 
ε5ε ἀϊοῖαπι εεἰ ρτίαδ; εἰ φαοιποάο δυ]ορίθταια, εἰ χηϊὰ ἀἰίογαι ἃ 
ἀϊα]εοιϊοἶδ. ἤδαπα επί ἰοηξ9 πεαας οἵοπία οροτῖεϊ δεϑυπιθηάο ςοἷ- 
Ἰίρετε: {πὰ δπίτη οὐ δοηγωτη δϑὲ ῥγορίοσ ἰοπρίτυἀϊποιι, μος τετο 
πο ραίογίππι, χυΐα ποδηϊεοὶδ ἀϊςηπίατ. ἧδος επῖπὶ οϑὶ οδυϑα ΟΌΓ εἰΐαπι 
τοδρὶς ἰάοπεὶ δὰ ροτϑυδάοπάηπι δἰπὶ ἱπεγο αὶ φαατι ὁγ ἀπ ἱπίες 
συ ϊξαγεν, αξ ροδῖδε αἰσαπξ ἰποτγτ τος δραὰ τατθαπὶ εοποϊπηΐαι ἀϊ- 
οεγα: {ΠῚ οηΐπι οοπιπιαηΐα εἴ χπδε ὁππΐ ἴῃ ἀπίνδγαηι ἀϊοαπῖ, κἱ τοσὸ 
4π2ε δεἰππὶ εἰ 406 ρῥγορίπηπα φππΐ. αθδγε ποῦ εχ οτπηπῖθυν συ 
ΓΟΒΔΡΙ ἃ δπηῖ, ἐοὰ εχ ἀεβηλὲς ἀϊοεη παι, υἱ δαὶ ἱπάϊοδηῦραι, δος 

ν' 

"9 4006 Δρργοβαηξ. δῖψυβ δος ἱρβῶπι, εἷς ἄρράτετε, τηδηϊοοϊοτα οαθ 6.396 
οροτῖεϊ δαὶ οπιηΐδηα δαϊ ρἰατπηϊδ. εἴ ΠΟῚ δοϊυμα οΟἰ]ΐμοτο ἐσ πθ- 
εεϑεατὶϊδ, δε εἰϊωπι οχ 16 486 Ρἰεγηπος 66 μαρϑηξ. ἃς Ῥτίτουτα 
4υϊάεπι οροτίεῖ δοδΏπιεγο 46 4πὸ οροτῖεϊ ἀΐοοτα, οἵ 4}]}]οβἴ:πιο οοὩ- 
οἰπάετε, βῖνε οἰυ!: ὁγ]]ορίθπιο δἶνε συοοππαας, ποοθδεδυίστῃ 6866 ἄς 
Βοος ἴδπεσε ἐδ 4086 ἱπδυπὶ γδ] ουππία υεὶ εἶχ, πΐμ}} δηΐπι ἴδποηδ 
εχ ὩΪΆΙΪο ροϑϑθθ Το] ]ρεγθ, ἀΐοο δηΐθτι Ἔχεηρὶὶ ργαϊ, φαοχυοο 
Ῥοεϑεσηῦ ΠΟ ϑΏΪοτα ΑἸΒεπίεμ ρον αἴττιτι θ 6] Ἰδη ἀῦπι δὰ ποὺ Βεῖ- 

Χχχκ 
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Ἰδυάπαν δἰ, ποι Ἰεβεπῖθε 489 ροϊεηϊία ἱρδοταπὶ εἷϊ, Ὀἴταια πανα] 
40 δη ρεάεοιγίς γεὶ θίγαπαεε, εἴ ἰρεα ἡπαπῖα, εἰ γεάϊτι αυΐ, ταἷ δπιϊοὶ 

γεὶ ἰδ ποῖ; ρταεῖεγθα γθγὸ 488ε Βεἰΐα ρορϑεγίηϊ, οἱ αυοπιοάο, οὲ 
αἰΐα δυϊποπιοάϊ. εἰ ἰαπάδτε δοα, εἴ ποπ ἰδ εδίπαϑ ἴῃ ϑδίδγηϊπθ πᾶν δ- 
Ἰεπι Ῥαρπαπι εἴ ἱπ Μαγαῖδοπε ργβεϊΐαπι, καὶ 4υλε ργὸ Σϊεγας !ἀϊ} 
ξοεῖα ἐπηῖ, αὐτὶ αἰϊφυϊά ΔἰἸαἀ [Δ] ἢ παπὶ εχ ἱπεὶ 18, δὶ εχ [16 ψιδε υἱ- 
ἀδηιην ἰδοῦνε Βοηδϑεδ, ἰδπάσης οπιπεν. δι ες εἰίδτα υἱαρεγαπὶ 
ΟΧ ςοπίγατγόδθ, ςοποίἀοταπῖοο φαϊὰ ᾿πδὶξ οἰαϑανοάϊ ἰδ ἐρεῖ5 δυὶ υνἱάδα- 
ἴατ: πὶ φιοὰ Οτδεςοι δὰ βεγνίἰαἴεπι γεἀεξεγοηϊ, δὲ εο9 4αὶ δβάγεγ- 
σα8 Ὀδιβαγότα εἰπιοΐ δε ! τ μεϑοθγαπὶ εἰ ορείπιε δὲ βεδδεγοηὶ δ ρ6- 

40 ξεγυτε, Αερὶπεῖα εἰ Ροιλἀδεαῖαε, εἰ φαδεοπη ας 4118 1Δ]18, εἴ οἱ φαοὰ 
δἰϊα ὰ Ρεοοδίιπι οἰσδπαοάϊ ἱπεῖϊ ἰπ ἱροὶν. δοάεπι δῖοι τοοάο εἴ δο- 
εὐϑαηΐοθ εἰ ἀείεινάεπιει, ἀππι εχ ἱπαῖτῖθ ςοποὶ ἀδγαιοποπι Βορεπξ, 
διουβαηξ οἱ ἀείοεπάμπηϊ. ας πἰμι} ἰηϊογοοῖ, ἀς Αἰμοοὶδπσῖθυα δὰ [,8- 
ςεἀὐδεπιοηῖϊε, ἀς Ἠομαΐπα δ ἄθο ἰά ἰρϑαπι ἔδοεγθ. εἰεηΐπα σου αἰ πα 
ἀαπι ΑΟΆΝΠ, εἰ Ἰδαάαπι εἰ Υἱϊαρεγαπεῖ, εἰ δοοσθδηι εἰ ἀείεηἀεηϊ 
ϑυμα, πε ἱπϑαηὶ δαὶ υἱάοπίαν ἴπεῦϑα δοδυτιοπὰδ δυῃΐ, αἱ εχ εἰδ ἀϊ- 
εὐσιτς ἰαυάδπίεϑ δηϊ τιϊπρογαηῖοι, δὶ φαϊὰ Ποπαϑιὶ ἰπϑῖῖ δαὶ ἱπ Βοποοιὶ, 

30 δοουμδηίεε δαὶ ἀοίει ἀεπῖεϑ, οἱ φαίά ἰαοιὶ ἰποῖξς ἀπὲ ἰηϊαφε,, σουϑυΐεα- 
168, δἱ φυϊὰ Ὁ}}19 δπὶ ἀρ ύμῳ εἰν τον δυΐοαι μὲς εἰ ἀθ τὰ 4π8- 
οὔσας, πὲ ἀς ἰπειῖτῖα, δοπαπαπθ δὰ ποῦ Βοπαπι, εχ ἰϊ8 4πεε ἱπεαπὶ 
ἰαϑηδα δὰὲ βόηο. ἰᾶπι τθγὸ φιουΐδην εἰ οἴθπεθ υἱάεπίατ ἴῃ Βιπὸ 

ὃ τοοάππι ἀεπιοπϑοῖγαγο, εἶγϑ δοσυταῖαι οἶνε περ] ξεπεῖις 4] ]οβίϑπιο 
οοποϊαήαπὲ (ποπ ἐπίπι εχ οσηΐ θη δϑδυιωσηῖ, δε δχ ἰδ 40δς ἱπ πηο- 
4ποφπε ἰπϑαπι), εἰ ἰά ταϊΐομθ ργοβαῖαγ (ιπαπί (είν ἐπίπι 6δὲ Βετὶ 
ὍΘ; ΡΟ 86 δ[ἴο πιοὰο ηἱ ἀεπιοπειγεϊυγ), δρραγεὶ βεοαϑϑαγίῃτη 6386, 
πὲ ἰη Τορί εἶδ, ρυέταυτα εἶτοα ἀπππιπααοάσαε ἴεπετε δεϊ ες ἀε ἰϊο αθ88 
οοπίϊπραπι οἴ ὁρροτίπηϊεοῖπνα διιπὲ: ἀ6 15 γδγὸ φιιδὲ ἀεγερθηῖε βαπε, 
φύδλεγεγε εοάδπι τηοάο, ἐρεοϊδηϊεια πὸ ἱπάεβηίϊα δε ἱποῖϊα, ἀε 
φοϊδαδ οταῖϊο εδὲ, εἴ φοωργεμβεπάεπεεπι ῥ᾽ υτγίπια οἱ ργοχίμια τεῖ: 

10 πδῖα 4πὸ ρίατα μαρδαπίυγ ἱποίϊογαπι, 8ὸ ἴαολϊα9 δεὲ ἀετηοπδίγαγε, 
480 γεγο ργορίογα, δὸ πιαρίβ ργορτία εἰ πιΐπιιϑ σοπιπιπὶδ, ἀΐοίπιι 
δαΐεπι οοτητηαπία, ἰδυάατε Ας ἈΠ] ετα φαοά Ποτοο εἰ φυοά εχ 8επιὶϊ- 
ἀεὶδ εἰ φηοά δὰ Πἰἰαπὶ πὶ ιαγεγῖε: μδες δαΐτω δἰΐδπι δἰ ἷς ἴηϑαπι; 
ἄπαγε πἰμἰο πιδρίϑ ἰδῖς ΑἸ ἈΠ πὶ δα ἀαὶ φπδπὶ Ὠ᾿οπιεάεπι. ΡΕΘΕΕΙΝ 
Τέτο, 4688 πεπιΐαὶ 81} δοςϊδεγποξ πἰεὶ ΑΒ], οἱ ἱπτεγίοςῖϑθ6 Π6- 
οἴοτεια (οτεϊδίπνυτα Ττοίδπογαπι, εἰ Ογοπαπι, φαὶ ργοβίρεραξ οπα- 
πεὲ ὄἜχδοεπάεγε, οὔτα υπἰπογογί βοὴ ροϑϑεῖ, εἰ 4πο δὐπιοάσηι ἰανε- 

Ὧ0 πἶδ εἰ ἱπίπταϊως πη! ανοτῖς, εἰ φααδδοπηᾳηθ δἰΐα εἰθεποάϊ. δο πὰς 
χαίάεπι ἰοςυϑ δεϊεςϊοπῖϑ δοἱ εἴ ρτίπθαν μεξε τορίοτδ, οἰεπιεπῖα γεγο 
δ: γπιοπιδξατα ἀϊοῦτηπϑ. εἰδιποπαπι δαΐεπι γτοςο δἰ ἰοσατα ὁπ} γ- 
πιεπιδις ἰάεπι. δο ρπνυπι ἀἰςδπιαθ, 46 4ηϊ 09 πεοεϑϑα εδὲ ἀΐοοτε 
Ρτίτουπι. δῆπὶ επΐτα ἐπι γ πιδπιδίατη ἀπε Φρδοίεδ: πᾶπὶ αἰϊα γαθπὶ 
δὰ ἠεταοπεῖγαπάστι 6896 νοὶ ποη 8826, α]ΐα αἀ τείωϊαπάππι. εἰ ἀ- 
ἔεταπε αἴ ἴῃ ἀϊα! οιἐοὶ5 οἴοποθαϑ εἴ Φγ]]οβίϑπια9. δϑὲ βαῖοπι βὰ ἀ6- 
τδοηϑίγδηάανι ναΐεης ΘΗ ἢ πῆδπνα, Ἔχ σοηζοθεῖδ (ΟΠ κετο, δά τοία- 
ἰαπάσπι γεγο, ἱπσοηΐοσεα ςοἰρβετε. ἃς ἔεγπια φυΐάοπι πορὶ9 ἀς δἷη- 

30 ρυϊὶ9 (ογπεὶσ ὩΠΠῚ 5 εἰ πϑοοβϑατισ Παρ οητας ἰοοῖ: δεἰεοῖδα οπῖτα ἀ6 
πποσθοαας Ργορονίτοπεϑ ὁπηῖ, πᾶτε δχ ααΐθιϑ οροτῖεϊ ἀυοθγα 
δαϊιγτηοπιαῖα ἰοοΐν, ἀ6 Βοῦο δαὶ πιᾶϊο, δὰϊ Ποποδῖο δαὶ ταγρὶ, δαξ 
ἰαείο δαὶ πιίποῖο, εἴ ἀδ τπουΐθυϑ οἵ δί[εοἰῖδης δὲ μδρ θα 9 δοάδαι 

1397 ποάσ, ραγδῦ πο ἷ9 ἐππὶ ργὶπϑ Ἰοοὶ. ἰδπν γεγο αἰΐο πιοάο ἴῃ ῃπῖνετ- 
φάπι ἀε οπιηί 9 δεϑυπιδῆνθδ, οἱ ἀϊοαπνης, βἀοαδηΐοθ ἴυπὶ φαὶ δά τε- 
δπῖδυ ἀππε τιπὶ φαὶ δῇ ἀεπιοπϑοίγαη ἤμπι γα]εαπι; εἰ δος 48| δυπὶ δρ- 
Ῥαγθηϊτατα ἐπί᾿ γπιεπηδίαπι, οὑπὶ Βαηὰ εἶπὶ δοι μγπνεπιδῖα, φηοηίαπι 
Ὧ6 “Υ]]ο αἰ εὐπὶ χαϊάετη δηπί. οὔπὶ δυΐδτη ἀοπιοτιεῖγαῖα πδες [πετὶπὶ, 
ἂο εοἰαιιοπίδηα εἰ οδἰδοιοηθηθ ἐχρὶ ἰσαθίπναθ, ἀμ46 οροτῖδαιϊ βά- 
ψεγϑι9 δἰ γτποιμαῖα δια ἀθοογο. 

23. Ἐδὶ δυῖοτι ἀπ φαϊάεπι ἰοςυϑ εχ ἰΐ9 φαΐ τα]οπὶ δὰ ἀεπιου- 
“τδπάπαι, ὁχ ςοηίγατγίί δ. οροτγῖδει δαπη υἱάεγε δὴ οοπίγαγιο οοπῖγα- 
πίστη ἱπϑὶῖ ἀπ ποι ἰηοῖξ, γείυϊδπισπι φυΐάθπὶ δὴ ποι ἱποϊξ, οοη Βιπιαπ- 

10 ἴδια τετὸ δὴ ἱπϑὶϊ, πὶ ᾿δπιρογδπίογ δβογο ΒΟΠΊΤΩ 6896: ἱπίοπΙρΟΓΆΠΓΟΥ 
δπΐπι ἀρετα ροτγπὶοἰοδαπι, δηὶ φποηλαδιποήθπι ἐπ Νἰδδοθηίαςᾶ : δὶ επἰπὶ 
Βδὶἴυπι οδα8α δϑὲ ργαββοηϊϊοπι πιδίογυτω, οππὶ ρβο6 οροτῖεϊ ἕοττα- 
οὔοποπι δἀδίθεγα. δἱ Ἔπὶπὶ ποπ 119 φαΐ πιοὶς ἐζεγαπὶ ἱπνὶὶ, Ἰαδἴατη 
οεῖ ἱγαβεὶ, πε4ῃ6 δὶ Ἵοοδοῖως δἰἰχυῖν Βαπείδοογιε δἰϊσοῖ, σου σπὶεπθ 
688 {ΠῚ ἀερεγὶ σταϊαπι. δἱ οἱ δὲ ἰηΐεγ πιοτία θϑ ἔα ϑπτη ἀΐοογα Ἔρβο- 
ἰἴαιι δὰ ροτόαβάφηάυτο, οχ᾿ϑείσιδγε οροτῖεξ εἰϊδπι οοπγαγίσμι, πὰς 

ΛἈΆΤΙΒ ἈΠΕΤΟΆΙΟΛΔῈ 1’ 

ἐατεπῖδα σϑγα πιο ]ία δοοίδεγε πιοτίδίι αν. αἰΐθα ὁχ ἐσα νον οδεῖδαε : 28 
δἰπ Πἰτετ εηΐπὶ οροτγίοϊ ἰπδοθα δῃξ ποῦ ἴπεθβθ, οἵ ἱαρίαπο ΠῸῚ ΟἸΉΒΕ 
Ῥομαπι 6δέ6: πδπὶ δἰΐδηω ᾳυοΐ ἰυρῖα: ἴδηι τεγο ποῖα εἰϊξεινάπι ἱμεῖο 
ταοτί, Αἰΐας εχ ἴδ 4ιδε ἱπῖεγ δὲ οοῃίδγιπίαγ. δἱ διηΐτα αἰ ογὶ ἱπθεῖ αἱ 
Βοπεοῖο δἰ ἰαδὶθ ἔδεογὶι, δἰξοτὶ εἴϊοπι υἱ Ρ6φ68 οἷϊ. οἱ φἱ οἱ Ἰορρετίξ, 
εἴίαπι αἱ (εςετίϊ, οἱ ρυδίϊοκπαο Ὀϊοιαεάοι ἀς υδοιψα! θα 5 “οὶ φεΐτα 
ἌοῺ γοβ δ ἴπῖρε νεπίογε, πε βοβίς χυϊάειπι ἐπιθγο" εἰ δὲ εἶ {πὶ ρφ6- 
4 ἐδ, αἱ Βοβερῖς εἰ ἰσδῖε ρϑδϑὺ5 οἷξ, ἰπεϑὶ, εἰΐαπι οἱ φωὶ ἔεοῖξ. εἰ εὗ 
εἰ αἱ (εεἰξ, εἰΐατα εἰ φαὶ ρδββὰδ εαϊ. Ἰΐςεῖ γεγο ἴω μος ςαρίϊοπεια 
ἕδοεγε: δὶ δηΐπι ἰυδὲς παοδῖαϑ δεῖ, ἰδία ραϑϑιι6 δϑξ, υθγομ ἔογίδηθα 
ΒΟ ἃ ἴε; 4υδίποῦγοιπ οροτίεϊ οοπείάετατε Φεραγαίϊτα δῇ χαὶ ραρὰδ 
εοἴ ἀΐξημε [υεεῖς φαΐ ραϊεγεῖασ, ἐὲ φαὶ [εοῖϊ ἀΐβπαο [αοτὶϊ φαΐ [ας ετεῖ, δ 
ἀεῖπάε αἴ, ἴπ αἴταπι ραγῖδπι φοπυθπογτ: ποππππθαπι επὶπὶ ἀἰτετε 
Βοος, εἴ εἰμι} ργοβῖθεῖ, αἰ ἴῃ Αἰσπναθους Τπεοάθοῖϊο: Ἰοδίγοιο ἴηᾶαα 
βεῖδο οὐΐο Ἀαρεβῶὶ πιογιαϊίιπι ἢ" αἰῆτταδι σεγὸ τοδρουάθας “φεὰ 
αἰοιίηςῖε οονείφεγατε οροτίει." χαδεγϑηῖε υθγὸ ΑἹἱρῃδοίβοει “χυο- 
πιοάοῦ᾽ δοϑαιθδοι ἀϊχὶς “περατὶ φιίάεπν ἀεογθνογπηξ, υθγασω τος δα 
ἱπίογβςογε." εἰ υἱ ἀς Ὠοπιοοῖδευο ἰπάϊοίητα εἰ ἰΐο φαΐ ἱπιϊετἔδοσσεε 
Νιοδοόγεπι: φαοηίαπι εηΐπι ἰαβῖα ἰπάἀϊοαι! ϑαπὶ ἤδοδϑϑο, ἰυσῖς τὶφαϑ 
εδῖ πεοδῖια. εἰ ἀς 60 φυὶ ΤῊΕΡΙδ πεοαῖαϑ εδὲ, ἀδ 400 τηδη ἀδίαν ἐσὲ τὸ 
ἰαάϊεοίαπι πυτὰ ἀΐξπας εσ8εῖ φιὶΐ ᾿Ῥοτεγεϊον, φαδϑὶ ἤθη ἱπίαφίαι πα δαϑεῖ 
προτὶ, απὶ ἰμεῖς πιογογεῖατ. αἰΐαα οα πιδίογὶ εἰ πεϊθοτγὶ, αἱ οἱ πάπα 
αἷϊ οπιπίδ δοϊυπε, πιο το ταΐπας ᾿οπιΐαεθ. Ἀὸς εαἰπὶ δεῖ, οἱ σπὶ πραρὶρ 
ἴποϑβα ἀεβεγεῖ δου ἰπεϑὲ, ργοίδοϊο πεᾷῃ8 σαΐ πιϊπαα {πὰ φαίεπι 
“ Ῥτορίπαιιοϑ νεγβεγαὶ φαΐ εἰΐδιν ραΐγεπι" εχ εὸ εεἰ, οἱ σποὰ πιίπιν 
ἱπεεὶ, εἰΐδτα φῃοὰ πιαρὶς ἱπεβῖ, ἰὰ αἴταπι ραιῖθπι οροτιεδῖξ ἀετποη- 
δἴγογα, ϑῖγε ἰπ6988 δἶνε ΒΟ . βγδαίεγθ δὶ ΠΕσῸ 6 πιακί9 ΠΕπῈ ταῖπτϑὶ 
ππὰο ἀϊοίυπι ἐδὶ “δἰ ἵπαϑ φυΐάοπι πιϊδεγαπάυϑ, σΌτα Α]ΐον ἀτοϊβοτῖὶ, 
Ῥδίεγ. Οδπδαθ δηΐξια ποη, οὔπι αταδοῖδα διηϊδοτὶς Ρτδεεὶδηϊιδοέπε αν 20 
Αἰΐαπι "ἢ εἰ φυοά, οἱ ποη (δοῖξ Τ᾿ δεθυ9 ἰηϊασίο, 56 ΑἸεχαυάος σαὶ 
ἄξενα. εἴ οἱ ποὴ Ὑγπάατί δε, ἤεαῦς Αἰεχαπάδν. οἱ εἰ Ῥαιγοείμνι 
Ηεεῖοτ, εἰ ΑΘΒΠ]επὶ Αἰεχδηάες. εἰ οἱ ποὺ 6] ατγιϊῆοεϑ τδὶλ, βοχαθ 
ΡΒΙ]οβορ ΐ. εἰ σὲ ποῦ ἱπιρεγδίοτει πηδὶϊ, χαοὰ υἱποῦπῖπν δδορο, ποὸ- 
45ὲ ϑορ[ἰοίας. δὲ δἱ οροτίεϊ ργίνδιίυπι υδϑῖγβε ρίογίας συγαππ μ6- 
Βεγθ, εἴ υοβ Οτδεοογηπι. αἰΐπϑ ἴω ἴοπιραβ ἰοϊπετὶ, αἱ ᾿ρββογαῖθ 'ν 
ἐὰ βάγετγϑις Ἠδγιποάίιπι: ὅ δἱ ρυϊυϑαιατα ἔδοδγοιο, Ρομαίδεθετα πξ 
διαϊυαα ἀοπδγογ δἱ (δοΐδδοπι, ςοποοϑϑίβϑαιἑδ: σατα ἰδοεγπ γΘΓῸ ΠῸΠ 
ςοποδάειλίδῖ πε ἰβίϊας Βϑηεβοίαπι ἐχεροοξαπῖεδ ργοπι δια, Βεπεβοῖο 
δυΐδτῃ δοοερίο ἀδπερείίδ." δὲ τῶγευδ, υἱ ΤΒεδαπὶ Ῥ ϊρῬο δἀϊταπι 
ἄκτγεηι ἴῃ Αἰιΐσαπι, ᾳποά εἰ ρτίυϑαφπαιι ορεῖι ἰεττεὶ ἴῃ ῬΆοοοπβει. 395 
Ῥοεια]αϑθεῖ, ρτοτε δίϑϑεπε, δρϑηγάσπι ἰρίϊατ δῖ, οἱ, φυία περίεσι εἰ 
Ἄἐγεάι δ, ποῦ ρετγτοίβεγίη!. αἰξας οχ ἠϊςξία δεσαπάμπι ἴροος δάνεγοβε 
εὐπὶ ααὶ ἀἰχὶς. ἐπυϊπδὲ δπίοπι ᾿ὶς πποήπϑ, πὶ ἰπ Τεῦετο. ὑφ δεῖ εὸ 
ΤρΕϊογαῖθ οοθῖγα Αὐτιδιορμοπῖοτι, ἐπὶ απαετετοῖ ποπὶ ργοάιτυταδ 
εὐϑεὶ πᾶγδδ ΟΡ ρεουπῖδι, ἰϑαιε ἰὰ πεβαγεῖ: ἴδγρο ἴπ φυὶ Ατιδίορθοα 
68, ΠΟ᾿ ρτγοάεγεβ, εξὸ σεγο ργοάϊἰἀϊ, φαὶ δυπι ἱρβέεγαιεβ" οροτίεϊ 
δυΐεπι οχἰδιϊπθαγὶ ἱπἰαγ οδίογετη ἰΠΠατα: δἰίοφοὶ τι ϊςο  απα ἀρ ραγεδίϊ, 
δἱ αἀνετγεὺθ Ατὶσιϊ εια δοοιιδανῖοπι ἰὰ αἰϊψαία ἀϊςοτγεῖ. δεὰ [Δ οοῦνθ- 10 
εἷλ ἰπ οχϊζαβια βάοπι δοοιδαίοτίβ: πηΐίγυογθς δδἰπι ἀδδεὶ δοςθδαῦθ 

τε ϊϊοτ 6826 τεο. δος ἰξίτυτ οοανίποοη ἀπε δδὲ. ἴῃ παϊνδγθαπι δυϊεπα 
δρουγάαι ἰδὶς εδῖ, 4ηδῃὰο αἰϊᾳπίϑ ορίατγχαϊ 8]1ο09 ἐπ 15 φιδβε ἱρϑεσδεῖ 
[αεἰαϊ διι ἰδοετεῖ, γεὶ δαδάει ίασοτε δὰ χυδα 'ρεα πον (δοϊδὶ δυξ πο; 
ίδεογεῖ. εαἰΐα9 ὃχ ἀδβηπίιοης, πὶ ἀδουνοπίωπι πἰ πὶ δεῖ τἰοὶ ἀπὶ ἀεαν 
δαὶ ἡεὶ ορυε: αἰφαὶ φυϊοηᾳηε εχίδιϊπιβὲ ἀεὶ ορτδ 6456, το βδοῦῦθ8 
εδὶ εχίϑεϊπιατε εἰδαπι ἀθοϑ ε986. οἱ πὶ ἰρδιίογαῖος Κεηογο δ ϑδίαπε 
6886 αὶ ορτϊπηαν οἷῖ: εἰδηὶπι Ἠδιταοϊο δὲ Ατίδιορίιομι πἰ μὲ} ρεῖπε 
Ἔχτίτ ξεπεγοδὶ φυδπν βοπεγοϑὶ δῆ φαί ερίδυδηῖ; εἰ ρτορίοαυίοτειι τ 
2ὲ ε486: “σετὶς ὀρεγα ῥγορίηφυίΐοτα ϑιιπὶ πιεὰ ορεγίβα: Ἡαγπηοϊι εἰ 
Απδιορίτοπῖς φθαπι ἴα." δ αἱ ἴα ΑἸοχδηάγο, οἵππεὶ ςοπίδεδαγος 6869 
ἰδιδιυ ρεγαπῖδθ ΠΟ ὍὯΠΟῸ ΤΟΥΡΟΓδ οοπίεπιον ε4δ6 δὰ ἀοϊεοϊκίίοννεσα. 
εἰ σδθιδ, 4φπδίπορτοπι ϑοογαῖθε πορανϊξ ἴτ6 δὰ Ατοβοίξηπο : ςοοῖα- 
ποδί ϊαπι δηὶπι 6886 ἀϊχὶξ, ποῃ ρο9846 τείεγγς δυτα ψαὶ διεοερῖὶ βεῶεῖ- 
εἶἴηπι, ρεγίπἂς ἂς δα αὶ τη! εβοὶαπι. οτππδο επίτν μἱ ἀεβοϊἄοπσπι 
Δα βοπῖεθβ, δἰ δβϑππιεπίο ρτίυς φαΐ εἶς, “ΥἹ]ορίετηο οοποϊπάππξ δ 
ἀε χαῖρυιδ ἀϊοῃπξ. αἰΐας εχ φυοϊπρίϊοίτετ, πὶ ἰπ Τορί οἷα ἀ6 εοὸ γϑςῖε. 
αἰϊας ἐχ ἀϊνί δος, Ἐξ δἱ ὁπῖπος ἔγίϑτῃ γοΓΏτε ἐδαθα ἰηἰατίατη ἐδοϊανῖ, 50 
μεπῖρα δαὶ Βυΐαθ οδυδὰ απὶ Βαϊ δὶ πυΐῃε, εἰ ρτορίοτ ἀπ ἔδεεσα 
80. Ροιαϊϊ, εξ ῥτορῖος ᾿ουζίδτι πὸ ἱροὶ φυϊάσιῃ ἀἴοππε, αἰΐαο ἐσ ἴω- 



ΛἈΤΙΒΘ ΚΗΕΤΟΆΚΙΟΛΔΕ 1]. 

ἀποιίίοπο, οἱ ἐχ Ῥοραγοιπία, φυοά ἀς ΑἸ1|6 πιυ]ίογεδ δίας ἀΐεοοῦ- 
Β ππηΐ γεγαπι: ἢος δπῖπι ΑἸΒεηΐδ Νίαπιϊαα ογαῖογ σοπιγουεγδδηιῖ ἀ8 

δἰῖο ποδῖοῦ ἱπάϊοανίτ; μου ἰϊον ΤἈΘΡΙ. [διπδηΐδ'εῖ δι! Βοπς ςοπῖγο- 
γοτϑαπίίδυο Ποάοπὶθ ἀοπιοποῖγανὶς [δηηοπῖδε Β]ΐαε, εἰ ον ἰά ΤῊ 66- 
φαἸϊνοῦπι ἴδηι οδίδο Ἂχίϑεϊπιαγοϑς. εἰ γαγϑοϑ εχ ἰεβ ΤἈοοάεοι, αυοὰ 
ἀπ φοΐ πιαὶς σαγαγαπὶ δἰΐεποθ εηποϑ, βοὺ δοταπιϊίμηϊ 6008, πε 48 6 
ἐδ χαὶ ἐνογίεγηπι δἰΐεπαν πᾶυθδ, ἰβιΌΓ οἷ δίμ {8 ἴω οανηῖ θα, π6- 
π6 ἰΐ αὶ πιαὶς ουϑιοάϊνεττιηξ αἰϊδῦαπι, οἴεπάπαν οὶ δὰ ργορτίαπι 

10 φεϊοἴδια. οἵ οἱ ΑἸοϊδαπιαν, φαοὰ οπιπδθ ἐδρίεπιες Βουογαπῖ. Ρατγιὶ 
ἐκίτατ Αγ] ομαπι χυβπνὶβ πιὰ] δἀΐοπαι Βοποταγαηῖ, εἰ Ομ Ηο- 
πιοταπι 4α] ποὸη εγαὶ ον. εἴ ΜΙ] επαδοὶ δαρμβοῦεπι, 4ιαπινὶθ 68- 
φεὶ το ]ϊεγ. οἷ 1,δοεάδεοπιοπὶὶ ΟΝ Ομ δῖ ἐπ ϑοπδίογαπι πα πιογΌμ γος 
φορεγωηῖ, οὔπὶ οὐϑϑηΐ πιϊπίπηα διυαϊοοῖ Ἔγιαϊεἰοπῖβ. οἱ {11 Ῥγιμα- 
Κούατι. εἴ 1, απιρόδοθηὶ Απαχαξογαπι, 4αὶ ρεγορτῖππϑ ἐγαῖ, δερεϊῖνε- 
ταὴῖ εἰ Ἠοπογδοῖ οἰΐδτ πππο. εἰ Αἰμαπίθηϑοι ϑοϊουαίς ποῖ ἰεξῖθα8 
[εἰῖοεν πεγαηῖ, εἰ 1δοεάδεπιοηῖϊ ἰερῖνη8 ΚΑδὰ τ εἰ ΤἈεΡὶς δίπναὶ 
δἰχας ρτγαθοῖάεβ ρ ἈΠ Οδορ ΐ εἰδοῖὶ φαπὶ, εἰΐατι [εἰτχ [εἷὶ εἰνίϊαδ. δα 

ο αχ ἱπάϊοῖο ἀδ δοάθπι δαὶ δἰπη δὐξ σοπίγαγίο, ᾿παχίιης αυϊᾷοπι εἰ 
Θιππε: εἴ δΕΙΏρΕΓ: δἰη τοΐηπϑ, δὲ δα] τετν ρἰ ατίπεῖ, δαϊ δαριεηῖε γεὶ 
οταπει γεἶ ρἰυτγίπι, δαὶ Βοπὶ, δαῖ οἱ ἱρεὶ ἰαδιοαπῖοδ, δηὶ 4π08 δρρτγο- 
}»δπῖ; διὺὶ οοπῖγα 4πο8 ποη ροϊοδὶ 6886 ἱπαϊοίατη, πὶ ἀοιηΐποδ; δοϊ 
ΘΟΒΙΊΓΑ 4003 ποῃ εἴ Βοποδίπτῃ ἰαάΐοαγα, πὶ ἀεοθ δηὶ ραΐγεια δαὲ 
τδεοθρίογομι: αἴ ἰπ ΜιΙχίἀειηίάετα ἀἰϊχὶς Αὐἴος ες “οἱ δεν οτίβ ἀθα- 
ω Ββοπεεῖαπι ζαϊὶ ἰη Ατεορακο ἀΐοογο οαῦϑδηι, ΜΠ ΧΙ ἀθπι αὶ συγ ποῦ 
ετἰτῦ" δαὶ φαεπιδάμιοάσπι ϑόρρνο “ποτὶ πιδίατ θδεε: ἀεὶ δηὶπι εἰσ 
ἰαάίςαττιπε: αἰϊοφαὶ τηοτίυΐ δαβθηι" δαΐ φαεπιδήπιοάση Ατίειὶρρας 

80 δάγετγθῃϑ Ρ]δίοπειι δοϑευθγδηῖο9 συϊάάαπι ργο[εγεπίεπι, αἱ ραϊλθαῖ: 
“αἰφοὶ δο 6] ποσῖεγ" ἰηφαῖς ΓΙΑ] εἰποιιοαϊ," οἰρυϊῆοαπ8 δοογαῖεθμ. 
εἰ Περεοῖρρας Πεἰρ ἰβ ἱπιογτοβαρδὶ ἀξαπι, οὐπὶ δοοδρίβϑδεὶ ργὶῃ8 

13ϑϑϑοταουϊππι ΟἸγπιρίαθ, πατῃ ἱρϑὶ δδά θην υἱἀθγϑηῖωγ ἀπε ρδιγί, φιιδδοὶ 
ἴωγρε εεϑεῖ οοπίγατία ἀΐοεγο. δὲ ἤείεπαπὶ οἱ ἰδοογαῖεδ δογίροὶὶ υἱγ- 
18 ργδοδιαπίθτα [αϊαβ6, οἰσαίάεπι ΤἬ δου ἱπάϊοανυϊς. εἰ ΑἸεχαπάγαπι, 
ἅπεπὶ ἀδδε δηϊεροδαδίτηὶ. οἱ Επδβοταπι υἱεῖαϊε ργαεϑίαπιειη ἔαϊ586, 
τὦἱ Ἰδοογαῖοδ δἷϊ, φυὶα Οοηοη, οὔτε ἀάτνογϑα ἰογίαπα οἴογουτ, οπππ 63 
δἰῖοβ οπ ἴδῃ, κὰ Ἐπαβοτδῖα γεηΐξ. δῖα ὁχ ραγεθυδ, πὲ ἰὰ Τορίοἰϑ, 
4υαὶϊα τηοῖῖο δηἰπιαδῦ δὺϊ δαῖτα μαδο αὐ 1114. ὀχοπιρίαπι ἐκ δοογαῖθ 
ὙΒεοάεοιίο: ἔφαδ]ε ἐεπιρίαπι τἱοίανῖῦ χαο85 ἀεξοϑ ποη οοἰαϊϊ εχ ἰΐδ 

40 4πο6 οἰν᾿ϊα5 οχιοεῖπναι ἢ" 4] 108, φυοηίατη ἴῃ ρ]ατίπιϊδ δοοιϊξ αἴ δὰ δ6- 
4πεῖον δἰϊφυϊὰ Βοπὶ δὲ πιδὶϊ, ἐσ σοπβεααοπᾶ ϑύδάεγε δὲ ἀϊδϑηδάεγε, 
οἵ δσοῦϑαγε δυῖ ἀείεπάετε, εἴ ἰδ άδτγο δυὶ υἱΐπρόγαγε, πὶ δττι ποθεῖ 
ἰηνϊάϊα οοπσοσαίζαυτ, σὰς πρδ]Ώτα δβξ, εἴ ϑαρίεπία, 4θας Βοποιη. Ποἢ 
Ἰείταν οροτίεξ οττι νι: ἰηνι ἡϊα δηἶπι ποῦ εδὲ ςο Προ π δ. οροτῖοι ἱρὶ- 
ἴων δγαάιγὶ: δαριθητία επτα οδὲ ἀρρειϊεπάα. ἰαῖα ἰοοὰϑ εδὲ δ ρρὶ 
ΑΓΘ, 4π86 δϑϑυτηροὶϊ οἱ ἰά φαοὰ βετί ροϊεδὲ εἰ αἰΐα, αἱ ἀϊοῖαπι 6ϑὲ, 
δἰΐωε, ααδπάο ἀε ἀποβὺς δἰἰδιν ορροϑιεἰ διδάεγα δαὲ ἀϊδειιδάεγα 
οροτῖοδι, εἰϊδπι 60 4ηὶ ρτίπϑβ ἀϊοῖῃς δδὲ ἰΌοο ἴπ διηβοθαν οἱ, ἀϊ[ογε 

40 δαΐει, 4πῖδ {ΠΠ|ς συϊάοπι φαδαυΐδ ὁρροπαπῖαγ, Βίο υάγοὸ οουϊγαγία. 
πὶ ὁδοδγήοβ συδεάδπι ποὸη βἰπεραὶ ἔξον οὔτε ροραὶο ἄξεγο: “δὲ 
επἰπι" ἰηχυὶι “Ἰαοῖα ἀΐσαι, Ἠοπιῖπεδ ἔς οὐΐο Βαρεθαηῖ, οἱ γεγο ἰηϊαδῖα, 
ἀεὶ" ἵἴπιπιο οροτίοϊ οὔτα ροραΐο ἀρογα: δἱ δηΐπι ἰπίαϑῖα ἀΐοδϑ, Βο- 
Ἰαϊθοθ ἴὲ ἀπια απ, δὶ υογοὸ ἰῃβῖα, ἀεὶ. ἢος δαῖοπι δεῖ ἰάθων σα 60 

οἀ ἀϊεϊϊατ, οεῆτα ὄπνογε εἴ δαίειθ. οἵ ἱπυδγθῖο ἤδθο εδῖ, σαδπῆο 
ἐδβίωνο φοπίγαποσγοτη ὑϊγίφας Βοπαπι εἴ πηι σΟΠ 56 ΠΌ6Π8 δἰῖ, σοη- 
ἀγαγία ἀἴγααος αἰτίδαπθ. δἰΐαβ, φαοπίδπι ποῦ δδάεπὶ ἰκπάδηϊ δρετῖς 

30 αἱ οοουϊῖςο, ε6ἀ ἀροτίε χυίάοπι ἱποῖᾶ εἴ ποηδϑῖα Ἰλπἀαπᾷ πιαχίτως, ρτὶ- 
χαῖϊπι υεγοὸ πιὰ τηαρὶο ορίαπε, ἐχ πἰ8 σοηατὶ οοἰ}ἰς ἐΥ ΒΕ το ΓΌτο : ἤατα 
ἰη [6 4πδὲ δπι ῥτγδεῖοσγ ορίηΐοπεπι, μῖο ἰοοῦϑ ροϊοηε βδίτηπδ δϑῖ. 
δἰΐωϑ εχ εο φυρά οσοππηρὶξ εχ ργορογίοπα, οἱ Ιρμίογαξε β ἄστη 
ἱρϑῖαδ, φηὶ ἰπηΐοῦ ἐγαὶ δεϊδῖς, αὶ τπαρηῦδ δϑεεῖ, πιῦποι ρυβ]ϊοῦπι 
οδίγα οοβεπμθυδ ἀϊχὶς, “οἱ τιαξοοδ ρθεγον ργὸ υἱγὶϑ μβαβδηϊ, ρᾶγτοϑ 

5 υἶτοι ἱπῖδι ρεγος 6596 ἀδοογπιθπῖ," εἱ Τμβοάεοῖο ἴῃ ἰερε: “οἶτ 68 
φαίϊάεπι ἴδοι τ δι ρεη ἀϊασῖος, αἴ δίσαραςεπι οἱ (μδγι ἀδιθσωι, ργορῖεγ 
Ρτοβ ϊαδεπι: ἱπ ἐχὶ ἴπαπὶ σατο ποη ρα ἰδεῖδ εχ δεῖρ θη ἀϊαγδ χαὶ πεία- 
το δὲ δοϑιβεγηπῦ" δἰΐπα, φαοὰ ςοπείηρίς, δἱ δὲ ἰάοπι, εἰΐϊδαπι δὰ εχ 
4αΐραβ οοπεπρίϊ, ἐλ ἀεπὶ 6886: υἱ Χεπορῆδποο ἀϊοεραὶ δἰ μα τετ 6886 
ἐπιρὶοϑ φυὶ παδοὶ αἴβιτηδηῖϊ ἦθος εἴ φυὶ πιοτῖ ἀϊομπι: αἴτοσὰς οηἰπὶ 
τηοᾶο οοπιϊπείῖ αἱ ποῖ δἱοὶ ν ἰηακή 8 ἀϊϊ, δὲ οπνηῖπο χαρά ςοπείη- 

410 εἰϊ εχ αἴτοχαδ, δϑδθμηεγο ἰδησυδη ἰάστη δειιρεγ. “ἀδθεῖϊο δυΐεπι 
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ἰαάίοατο ποη ἀ6 ϑοεταῖε, δε ργοίεβεΐοπε, δὴ οροτγίοαὶ ρ ΝΠ οβορἢατὶ." 
οἱ ἀάγο ἴδτταπι οἱ ἀσύδηι δεγυῖγο βαῖ. δὲ ρδγι!οῖρθδ 6466 σΟΙΙ ΘΒ πὶδ 
Ῥϑοίθ, ἔλοεγε φυοὰ ἱπρογδίυη 68ῖ, διεδηπθηάυπι δυΐξυν Ὠΐγασα εἷς 
δΈ}16. αἰΐαδ, ἐσ ἐ0 φυοά ποι ἰΐδπὶ ἱρ8ὶ βϑιαρετ εἰΐξυπι, ροδίοτίπ γοὶ 
Ῥτίαι, δεὰ ε σοῆυδγρο, εἴ ἢος θη Ἀγπνεθδ: ΔΓ Ὑ6ΓῸ ἰῃ εχὶ τ ἐπ π- 
68 Ρυβπαρθδπιυ9, αἱ τε ἰγεπιπι, ροσῖθα υδγὸ παπὶ τγεάἰϊτηυδ, Γαρίε- 
πιῦϑ, αἱ ποπ ρυβποιθδ 7" δἰσπαπάο επΐδι πιῶπεγα ραρπαπάο εἶοβο- 
της, αἰἰφυαπὰο πο ραβπδγε ποῦ τηδπθηάο, αἰΐπδ, ουΐαβ γεὶ οδυδᾶ 
Βετί ροϊαϊϊ, ηθαπινίθ ποῦ [δεῖνι οἷϊ, οἷυς σδῦδα αἴβιμπαγο οὐδε υεἰ 
ζαοίππι 6986, αἱ οἱ ἀαγεὶ δἰ ἰχηὶδ δἰϊσωΐ, αἱ δαΐεγθπβ τϑοϊθϑῖπϑ δϑβεῖ, 20 
ππάς εἰ Πα ἀ ἀϊοῖϊαπ δεῖ, “ἸπαΪεἰ6 ἰοτίθπα ποη ἐσ Βδηδνυοϊοπδ οου- 
ἔδτεπϑ τολᾷτιαϑ ἀαὶ ργοςρετγίἰαῖεϑ, αἱ σα απιΐζαϊεϑ ἀοεἰρίδοι ἱποὶαΐοτεδ." 
εἰ Π]πὰ εχ Μεΐδαρτο, “ποη αἰ οοοἰάδπε ἔδγαπι, δε οἰ τεδῖεν υἱγιπεδ 
βαπὶ Μεΐδαρτο ἱπ Οτδεοὶβ" εἰ {Ἰυὰὰ εχ Αἰδοε ΤἈθοάεδοι, φυοὰ 
Ῥϊοπιεῖον ρτγδεοίεξογαὶ ΤΠ] γοθοπὶ ποη Ἀοποτὶβ σᾶπϑα, δρα αἰ ἰπἔεγίου 
εοδεὶ χυὶ οοπιϊϊατεῖηγ: βαγὶ επίπι ροῖδες αἱ μυΐπ8 τοὶ οδυδα ἐδοοτγὶβ. 30 
δἰἴαϑ σοτηπηπηὶβ εἴ οοπἰγουογδαπεθυ εἰ σοπεπϊδητῖθαν, οοηϑίἀεγαγα 
δαδάεηιία εἰ ἀἰφδυπάεηϊια, εἴ φιοταπι σδῦδα ἴππὶ δρδηξ ἵππὶ [υξίδηϊ: 
δος επί διιηΐ, 408ε δἰ δἀεἷπι οροτγίδϊ δξεγε, αἱ οἱ βογὶ ροῖϊθεϊ εξ 
ἔροιο εδὲ δἰ αὐἴϊ6 πὶ ἐρεῖ δαξ αδπιϊοῖα, δὰξ ρεγηϊοίοδαπι ἱπἰ ποιοὶ, εἴ 
ποχίσυς, διιῖ ΤΟΥ ἤΟΧἃ ΠπΆΠΙ γεϑ. εἰ γεγο ϑυδήεπὶ οχ Ἦϊα, εἰ ἀϊ6-1400 
ϑυλάοηϊ εχ σοῃγαγὶϊδ. χ ἰἰδάδιν δυΐθιῃ ἢ εἴ δοουϑδηῖ οἱ ἀεΐε- 
ἀπαπῖ: οχ ἀἰδοιιδἀδηῖθον χυϊάοιι ἀδίεπασπηι, αἱ ἐχ δι δά θητθυϑ δοοῦ- 
δδηϊ. εδὲ δυΐδι ἰοοῦϑ ἰδῖδ τοῖα δτὸ ἴῶτῃ Ῥαπιρ μι] τατα (ΔΙ Πρρὶ. δἰΐαθ 
εχ [δ ηυδο υἱάεπίαν φαϊάεπι βοτὶ, δε ὰ ἱπογθά δι] α δυπὶ, φαοά ποη 
Υἷδα δδδεηῖ, δὶ ποὴ δἰϑεπὶ δαὶ ργορε δδευΐ. εἴ 4φποἀ Δπιρ]ϊπ8: δαὲ 
δηΐπι 4π8ὲ δπηΐ, δαϊ γετί οι ται} δ, αχιείηιαπε, δἱ ἱρίαιγ ἱπογϑάϊμ]ς οὲ 
πο ταγίρι τ θ, Ὑδγαπι δγίτ: πο δηΐπα, χοὶα Ὑογὶ δἰ πὶ] δὲ Δρροϑιίαμι 
κἀ Βάειη, νἱάδιατ ἴτα. αἱ Απάτοοϊεϑ ἀἰχὶς ΡΠ δα8, ἀοσθεδην ἰεζοτα, 
οτη ΟΡδίγερεγοπὶ ἐρεῖ ἀϊοοηι “ἰαάίροῦς ἰεζθθ ἰεξα οοττίβεπῖο," 
“ χαΐρρε ρἴβοθϑ βϑα]ε: αἰχαὶ πες τοτίδίτωι δ πὸς ἀρροείίῃπι δὰ βάστα 
6ϑῖ, φαΐ ἰπ εαο δἰυπΐαγ, ἐὸν Ἔβογα 8816. εἴ οἰΐγαε οἷἶεο: αἰσαὶ ἱποσε- 
ἀϊθι]ε εεῖ, ἐχ φαίθας οἰεππὶι ἔϊ, δὰ ἱπάϊξετο οἷθο." αἰϊαβ, φαΐ ναΐεὶ 
δὰ το[πἰδπάππι, τεραβπδαηῖία ρεγορίοεγε, δεραγαιϊίι χαίάδτη ἱπ 005- 
τρουδυβαπῖθ, εἰ 40] γεραρηαπίϊππι δῖ ὁχ οπιπῖθαϑ ἰοετιροτίραδβ δὲ 
δοιίοπῖριι5 δὲ βευτποηΐθη8, υἱ “εἰ δἷϊ χπί δ 9ὲ ἄπηᾶγε υοϑν οοπίπγα- 
τίς δυΐδαι οὔπὶ ἐεἰρίηϊα," δεραγαιίπι υϑγοὸ ἴπ 86 ἶρδο: “εἴ αἷξ δοδ6 πιθ 
1ἰρίοδαπι, πες ροϊεϑὶ ἀδιμοηϑίγαγε πιὸ ἰπἰθηῖδθδα αἰϊαπὶ ἰπἀϊοΐππι.ἢ 
δΕΡδγδΙΪπη ὙΘΓΟ ἱπ 86 ἷρδο εἰ οοπιγονεδγθδηῖε: “αἱ ᾿ἰς φοϊάοπι ἀφάϊε 
πασῖαο ἀπαπδαι ΠἸΗΪϊ, εβοὸ γδτο εἰΐδην πιιΐῖος ΠἰΒαγανὶ υθεῖγαη.ἢ 
δἰϊας, ἴα ἐπ βροξ ἐμὰ υοοδὲϊβ δὲ Ἀοτηϊπἷθα8 δἔ τερηδ, φῃδε πο οχἰβὶ- 
πιδοῖατ, ἀἴσετγε οδιιδαπι ραταάοχὶ. δδὲ εὐΐπι δἰϊηπὶὰ ΟΡ φυοὰ ἀρρᾶ- 
τεαῖ; αἱ σαπα δἰζεοϊα δοβεὶ οδτηπία χαδεάδπι, 4018 δι ἰρδῖα8 ΑἸ υ τὰ 
ςομρΙδοἰεγοῖογ, υἱάθρδῖας σοποῦτηρετγε ουτ δἀο᾽εθοεπίε: ἡΐςρα γοτο 
ἐδῦδα δοἰ ἴα οϑὲ οαἰσταπία. εἴ πὶ ἴῃ Αἴαος Τβεοάεοι9. [ΠἸγαεοο ἀἰοὶξ 
δάγετθαι Αἴδοθπι, 4α δι ΟὈγετα οὔπι [ογτίοτ οἷς Αἴαοα, που υἱάβαδίαγ. 
8]1π|9, ἃ δα, εἱ αὐδὶξ, γί 6886, δῖ ποῦ ἀιήδὶξ, ἤδη 6686: οἴτανὶ δηΐῃι 
δυηῖϊ οδιδα οἵ σα οαηδϑα, οἱ δὶπε Ἵδῦξα 1} }} οϑὲ. πὶ 1 ,δούδτοδ 86 
ἀείεηἀοπδ ἀΐοεθαιὶ δοοπραπῖς ἜΒγδογραϊο, αποά 6βδεὶ ποῖδϊπϑ ἱπία- 
σαΐα ἴπ ὅγοα, γόγπτν ργαϑίδϑεῖ δὶ γί ρίπία υἱγίϑ: “πο οοπτίηρῖν" ἴπ- 
υΐτ: “τα ρβ οηἷπι τε ἀἰἀϊοϑεπὶ πὶ εἰ ἱροὶ ττὶρίοῖα, ἱπβοτίρια Ἰηϊτο οἶδ 
οὐτὴ Ρορυΐο." Αἰϊθα, πῦτῃ ᾿λοαὶξ τας] 109 δας ἰἰςοῖ, 4παπὶ θὰ φυδ6 δῖ 
ἀεϊδογαῖ δαϊ ἀρὶξ δαὶ οξῖϊ, οοποίάδγατε. ἀρραγεῖ δηΐπι, δἱ πο ἰϊὰ 86 
Βαρεῖ, πο οξίϑδε : ΠΕπΊῸ δηΐτ δροηῖο τπαΐ οἱ δοῖσῃϑ ργαθο]ιῖ. δαὶ 
δαΐεπι Βος οαρίἰοδατη: ϑᾶβρ ὀπίπι ἤος Βὲ ροδίοτιυδ πιδηϊερίπηι, 
φυειπδαπιοάυπὶ ἀβεγο οϑδεῖ τη] π8, ρτίπς5 σοῦο ἱποδτίατη. δἰΐαδ, 
4ηδπάο αἰϊᾳηϊὰ οοπιγαγίατη ἀζαπάμπι οἷς 1 φυδθ δοῖα δβυαπῖ, δἰγευὶ 
οοποϊάεγαγες αἰ Χοπορῆαπει Ε]θδῖῖθ ἱπιεγγορδηιῖθος οὕτα βδογιβοα- 
τὶ ᾿μεποοῖμεδα εἰ ἰαξεγεηϊ πϑοης, σοηδη]αΐς, δἱ οχἰδετηγοηξ ἀθδηι, 
Ὡς ἰαρεγοηξ, οἱ μοπιΐδϑη, ἢς δαογίβοαγοηξ. δίας ἰοοπα ἐχ ἰΐδ ἱπ αηὶ- 
Βδ ρδοοαῖανμα δὲ, δοούϑαγθ δῖ ἀείεηδεγε, πὶ ἷπ (ἀτοίπὶ Μεάεα, 
Αἱ φυίδεπι δοοπϑαηῖ, φυοὰ Ε]1ο οοοἰάοτῖτ: ἀσχαα δηΐπι ἄρρϑγετα δοϑ: 
παῖ ΡεορΥΐ ἴδάθα πὶ πηϊδεῖοηθ ΑἸϊογθμν. ἢ υεγο δὲ ἀδίεπάϊεξ, 
ᾳποά ποὺ Ε]1ο05 664 Ἰαβδοῦοπι ἱπιεγίθοϊδεεϊ: πος δηΐπει δὶ ποη [δοΐδεεξ 
Ρεοοδοδαῖ, οὔτ οἴ δἰζογυπι ζεοϊδϑοῖ. οὶ διΐοπι Ἰοσῦδ ἰδὲ εἴ δη ἢ γ- 
τιδτηαἷδ δρεςΐδδ ἰοΐα ῥυίοτ Ἐ βεοάοτὶ ἅγβ. δἰϊπιϑ ἃ ποιηῖπο, πὶ 80- 
μη “ἀρετῖς δίάεγο εἷ ξεγεπϑ ποσιθη. εἰ αἴ ἐπ ἀδογιμι ἰδαάϊ- 
Ὧ8 δοϊοηϊ ἀΐςεγθ. δἱ υἱ ὕθποη ΤἈγαδυθαίανι Ἐ Ἀγαϑ)υ] αν ποπαΐ- 
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20 πδβαῖ, οἱ Ἠδγοᾶϊοπε ΤΉ γαϑγτρδοξητη δοτορον ΤῊ γασγτηδοθι: ε8," δὲ 
Ῥσίυπι “δεπρεγ ἰὰ Ροΐυ8 65.7 εἱ Ὀτγδοοπδπὶ ἰεριπιαίογεπι, φυοὰ 
Ὡοπ Πὸπιϊπὶθ ἰερε8 εϑ8επὶ ϑεά ἠγδοοπίϑ: δϑρεγδθ δπίπα. τἱ ἴῃ Ευτὶ- 
ρ»ἱάϊο Ἡξοπρα ἱπ Αρβγοάϊθη ἃς ποπῖεθ γεοῖθ ἤδθπνεηϊίδθ ἰηἰεἰττη 
ἀθας" εἴ αἱ Ομαεγειποη Ῥϑοιδο9 (υἴηγαα σα] απιϊται 8 ποπιδη ἔθγι." 
ῬτοΡαπίαγ δυΐεπι πιδρὶϑ εχ Ἐπ ΒΥπιεπιδῖθι9 οὰ αυᾶ ναΐθπὶ δά τὸ- 
ζαϊαπάππι ααᾶπι 4086 δὰ ἠειποπείγαπάοτα, φυΐα οοἸ]δοιῖο υΐάεπν 
εοπιγαγίοττιπι οϑὲ ἵπ ἀπραϑῖο, φποά γα]εῖ δὰ γείιιϊαπάυπι, ἐπι μι γταθπια: 
4088 γεγο ἰαχία 86 ροϑὶ[8 ϑυπῇ, Δρρᾶγθηὶ δυιἀϊτογὶ πιβρῖθ. εχ οσαπί- 
Ῥαθ δαΐεπι ἴωπι 4αΐ δὴ γεαϊαπἀππι ἔπη αὶ δὰ ἀεπιοποιγαπάυπι γὰ- 

30 ἰδηΐ 9711 ἰδπιῖϑ, ρεγίαγθαπὶ τπαχὶπια πδδοῦπαπε διυπὶ (αἰϊα αἱ ἱπεί- 
Ρ᾽επῖεθ ργονϊἀθδηῖ, ποῦ 4υΐδ ἵπ ῥγοπιρίι δἰπὶ (ὁπὰ]} δπὶπὶ οἱ ἱροὶ 
ἰδὲ ἱροῖθ ξαπάἀεπὶ ργαβδεπιθη 168), εἰ αθδε δαἴεπιϑ δι ϑεχαπηΐοτ, υἱ 
εἰπναΐ ας ἀϊοῖα Πιογίοι ἐρϑὶ σορποϑοδηξ. 

9. Οὐυοηΐαπι αυΐοπι οοηἰπρὶϊ πυης φυΐάοτηι 6586 8}}10 ᾽ϑπιῦπη, 
ἡ] πὶ γεγο ποη ε886 864 Δρρᾶγεγδ, ἤθοδϑ86 εϑῖ οἴίδτα ει ἢγπιεπιᾶ 
μος φᾳηίάεπι 6586 ἐπιμγιποπια, ΠΠυἀ γεγο ΠῸΠ 6586 864 ἀρρᾶγεγα, ϑ- 
χαΐάοτι Ἐπιργπιεπια 8.1 οξίϑπιια φυϊάδπι 68. Ἰοοΐ δαΐεπι ϑιηΐ ἃρρα- 

4Δοιτϑαιϊιατα ΘπΊ ΒΥ πιοπιδίιπι ἀπ πϑ αι (ἐπὶ ἰπ ἠϊοιοη 6. δίψα μυΐῃ5 πὰ 
Ῥδτδ δϑὲ πὶ ἴῃ ἀϊα! εοἰϊοῖθ, ουπν 418 πἰ 1] 5. ]]ορίϑπιο σοποϊϑογὶῖ, ἴῃ 
ταοάυπι σοποϊυϑοπὶβ οχίγοπιοτι ἀΐσεγε: πο ἰρίϊατ εϑὲ ἢος οἵ μοῦ; 
μξοοθ86 ἰρίτυτ δδὲ μος εἴ ᾿ος. ἢδιῃ εἴ ἴῃ Ἐπ Υ πιαπιδῖϊδυς οοηϊοτγῖα 
εἴ ορροοίϊε ἀΐσεγα ἀρραγεῖ θη ιμγπναπια: ἴα]. εἰΐτι ἀἰοιῖο οαπιρὺϑ 
65: ἐπι γπιεπιδὶϊδ, εἴ υἱάθιυγ [816 6886 ἃ βρυγα ἀϊοιϊοη!5. ει διυΐθτν 
«ἃ ἀϊοεπάσιη 5}]}ορἰδιῖςα ἀϊοιϊίοπε π1}16 4.11 ἰ5πιογαπι τππ] οτγπτα 

10 ξαρίϊα ἀΐσογε: μο8 αυϊά ἐπὶ ϑογυαν, 6]ἰ98 γδγὸ πἰῖῃ8 οϑὲ, αγῶθοος 
δυΐεπι ἴῃ ἰΙΒεγίδίαπι υἱηάίςαν!:" υπαιπαποίᾳας επὶπι Ἠογαπι εχ 
Αἰ ἀετηοποιγαϊαπι δῖ, δίαπε εχ σοπιῃμοι 5 ἀρραγεὶ αἰαὶ Β 
εοπῆεϊ. αἰλογ υεγο ρᾶγϑ δϑὶ ἴῃ Βοπιοηγπιῖα, εἰ ἤϊοοτγα γἱγίαϊα ργαθ- 
οἰδπίετι 6686 Νγη, ἃ 400 ε5ϊ Ἀοπογαὶ ἰβϑίτιᾶ ομηπἴητη [δβιἴν}189: τἀπὶ 
πιγοϊοτία δυπὶ οπιηϊθν ἨοηοΓα δαῖτα [δε ἐν] ϊα9. δαὶ αἱ 4υἷδ ΟΒπάτα 
δποοτθῖο Ἔχόῦπϑηβ οδο[ἐδῖδιη σοι ρ εοἰδίωγ, δαὶ Ρδηᾶ, χυία Ρίπάαταϑ 
εἷι “ὁ Βεαῖδ, φιθπὶ εἰ πιᾶρηβο ἀθδς οδπδπὶ γαγίαυτη γοοαπὶ ΟἸγπιρὶ." 
δαΐ πυ]]Ὸπὶ 6886 σθηεπὶ γϑ᾽ἀδ ἸΠΠοπογαίυτη 6586: αΠῈΓα αἰΐ]α ἐπὶ 6886 

50 τοδηϊοδῖατη οϑὲ μοπογαϊυιῃ 6986. δἵ ργορθηῆδυπὶ δά σοτηπιπηϊοδ ἀππὶ 
ἄϊσρτο Μεγουγίαπι 66δε πιαχίμη ἱπῖογ ἀθοϑ: δοῖιι8 δηΐπὶ γοςδίῃγ οοιἢ- 
πασοΐθ Μεγουτίιδ. οἵ ἰοβάπι 6886 ργβεδίαπι δϑἰπιιπὶ, αι Βοηὶ Υἱγὶ 
ποι ΡδοαπίϊΒ 8εὰ ἰοξο δυηΐ ἀϊρηΐ: παπὶ ἸΙοξο 6886 ἀϊξπὰπι ποη οἰπι- 
Ῥ] εϊξες ἀϊεϊϊωτ. 6]π8, φαοά ἀϊσίαποῖοπι εϑί, ςοπἰιηβεηο ἄϊςοτε, βυῖ 
4αοὰ οοπἰαποῖαπι εδὶ, ἀϊδίαπρεπάο : φυοπίατη επὶπι ἰάοπι γί ἀεἰογ 6888, 
δυπι τηϊπῖπιθ 811 Ἰάδπὶ 886 ρ6, αἴγαπι πΠΠ1π|8 δἰ: Ἰὰ οροτιεῖ ίλσετγθ. δἷ- 
4ιε Βος Ἐπιμγάεπιϊ οταῖο δὶ, πῇ ϑοῖγε ἔγίγθπηθτῃ ἱπ Ῥίγαεεο δϑ88, 
4υϊα ππυπιαυοάσαε πον; εἴ εἰ επλθῃ δ δοεηΐοπι ογτη ἢ σορηοϑοογᾶ, 

30 4πΐε σαστηθη μος ᾿ρϑαπι δϑῖς, εἴ φυΐδ Βἷς ἱδπῖατο πιογρόϑππι 6δὲ, πὲ- 
4πε ππυτ αἰβγπιαγε δα] υργε εθ86: δρβυγάιηη φηΐπι δὶ πὶ ἀπο ΡῸπᾶ 
ὩΠΌτΙ τηδίυπι δῖ. δὶς ἰρίϊατ γαϊοὶ δὰ τείαϊαπάυπι, [8 γεγο δά ἦε- 
τοοπϑῖγδη απ: Π0Π δπΐϊπ δϑὲ ὑπῦπι Βοπυπὶ ἄτι πιαΪα. ὃς τοι ἰο Ὁ δ 
οδριίοϑιι εοῖ. τόγϑυ ΠΠ0ἃ ΡΟ ογαῖίς ἰὰ ΤΉ γαϑυ Ῥυ τα, ααοά τγὶρίπια 
᾿γτάπποϑ δαϑιο} 1: σοπίπηρῖς δπΐμω. δὲ ἡΠ0ἀ ἰπ Οτγθοῖε Τμεοάθοιῖ: 
ἐχ ἀϊοιϊπούοπε επἰϊπ δδῖ. ἰαδῖαπι δϑῖ, οἱ χσαδε ἱπιογβοίδϊ τηαγιϊαπι, 
τροτΐ δαπι, οἵ β]ΐαπι ραῖγεπι α]οἶδοῖ: δἰφυΐ μάθε ϑεϊαπι ρεϑῖδ δπηΐ. 
τᾶπὶ οἱ φυΐε σοπίπηχετίξ, (οΥγίδ886. ΠΟῚ δεφυῦπι; ετγῖς σεγο εἰϊᾶπὶ ἃ 
ἀείεοιίοπο, φιοπίαπι το ]]ΠΠτ ἃ 40. 4]1π9 οοπ8 εϑὲ εχ δρρεγαϊίοπθ 
εοηᾷτγπιᾶγε δυῖ ἰηβτιβῆγο, ἤος Ὑ6γῸ δδῖ, οὔπὶ 4πὶ ποη ἀεπιοηδίγανο- 
τἶϊ δἰ ἴφαοπι Γεοἶδθε, διῃρ! βοῶν ογῖς γεπι. εἔβοί! επίπι πὶ ποθὴ δρρατϑαᾶξ 
απὶ ποὴ ἔδοΐίθθδ, 4φθδηο οδῦϑατι ἀΐςεπ8 δι ρ] βοανεγῖς, δαὶ [εοἶα56, 
ἀυδηᾶο δοουβδῃϑ ἰγαβοδίῃγ. ΠΟῺ ἰᾶπιεη δὶ Ἔπι γπιδπια: ἀεεοϊρίϊατ 
δὐΐπι δυάίτον, φαοὰ {ες ετὶξ δυϊ ποη [εςετίξ ἰὰ ᾳποὰ ἀεπιοπείτδιπτο 

19 ποΠ εϑξ, αἰϊαϑ εχ δῖρπο: πδάμε δηΐιῃ δ} δ. }1ο βἰ5πιατη μος οΔα ξ. υἱ 
οἱ φαΐε ἀϊσεγεὶ “οἰνιταιῖθ 8 ργοίηπἪ διπδῖογεδ: ἤϑπὶ Ἡδιπηοάϊὶ εἴ 
Ατϊδιοριτοπὶς δτθοῦ δυδγὶς ἵγτδηδαπι ΗΠ ρραγομαχα." δαξ εἱ αηὶϑ ἀϊ- 
οετεῖ ἔσγομι Π᾿οπγϑίαπι ε886, φαΐα ἱπιργορπθ. δὰ} 61] οβίδταπηι επηΐπιὶ 
πεα8 Ἦοο οδάϊι: ποη δἰὶπι οπηηΐϑ ἔπι ργοθϑ οδὲ [Ὡγ, δε ὰ [τ οπιηΐδ 
ἱπιργοβϑ. βδἰΐυϑ ργορῖογ ἰὰ χιρά δοοίἀϊε. οἱ φαοὰ ἀϊεῖξ Ροἰγεταῖεϑ 
ἐπ ταῦτα, 4αΐδ ορεῖη τυ  ϑεπὶ οογτοάδθηϊεδ μοῦ δ. δὶ δὶ φυΐδ ἀϊοδὶ 
δὰ εοοπδιω υοοδγὶ Ποπουὶ βοεηἰδοῖπι πὶ: πδπὶ χυΐα ἤθη νοοδίυϑ ἔθ} 
ΑΟΝΠ165, δπησοθηδοὶξ ον ἰὰ Τεπεάο. δὲ 4πίᾶ ὩῸπ δεϑεϊππαῖμῃδ 

20 [αδταῖ, δυοοδηϑαΐξ: δοοίἀϊὶ δυΐθπι μος εχ δὸ φαὶδ ποὺ γούδῖω ἴωϊῇ. 

ΛΔΛΆΤΙΒ ἈΒΕΤΟΆΙΟΘΑΛΑΕ 1].ὕ 

ΑἸϊυδ ἃ οοπϑεσαδηῖῖ, υξ 'π ΑἸοχδη ἄν, ταδρτιδηίπιητα [αἶθ8ε οὔπι, ααῖα 
ἐοπίθπηποηϑ τηη  Ππἰπὶς σοποποιυἀϊπεπι ἴῃ [48 νογϑαῖας ἐϑὲ ϑδοῦτῃ: 
τραρπδηΐπιΐ δαὶπι εἰυσπιοάὶ δυηὲ, οἱ ἰσὶδ πιϑρπαπίπιῃβ υἱάετὶ ροῖεϑ, 
εἴ φιοπίδπι 86 σοπηῖ οἱ ποοῖι υδραΐαγ, ἤν] Ἔγὰπι δυπι 6686, 4αΐδ εἰ 
δάιϊτονὶ εἰποπιοῦ! δυπὶ. δἰπιι!8 Ὑθγο εἰίδπι, χαΐὰ ἐπ θαι 18 πιοπάϊοὲ 
εἴ οαπίδπι εἴ δαϊ ἰδ, οἱ αυΐα Ἔχϑυθ θα ᾿ἰσεὶ Ἠδρίϊαγε ἀθὶ υεοἰϊαξ. 
χυοά δηΐπι ᾿ἶδ αὶ Υἱάεπιαγ 6986 [εἰϊοθ5 ἱπδαπε Ἀδας, εἰΐατη τ χαὶροϑ 
ἰπδποΐ δες Ὑἱἀοβυπίοτ [(εἰΐοε8 6986. αἰ [εγὶ αὔτετι φαοτηοάο; αυᾶπα- 
ΟΡ γεπὶ οἱ ἱπ ἀεξεοϊξοπεπι οδάϊξ. δἰΐὰ 8 ἃ πο οἂυδα 4υδϑὶ οδαφᾶ, πὶ 30 
ἐο φυοά δἰπιαὶ δυὶ ροδῖεα ἰδεῖαπι δἷ:: σαοά οπΐτι ἐν σπὶϊ ροϑίεα, φαδαὶ 
ΡΓορίετγεδ δνεπεγίξ, δοςὶρίαπε, εἴ πιαχίπιθ αΐ το ρυθ ἰοαϑ ἱγδοϊδηϊ. 
πὶ Π)επιδάεο Ὦ ἐπιοϑῖθη:: δὐπιϊηϊοιγαιοπεῖα ΡῈ] ἰοαπι οπιπίαπι χπα- 
Ἰογυτη οσαιιϑατη [υἷδδα: ρούῖοο δαὶπὶ δοοίαϊε ΤΡΕΝ αἰΐαδ, οππὶ ἀεδ- 
εἷς φιαπάο εἰ χιοπιοῖο, πὶ ἰαοῖς ΑἸεχδηάγιτι δ αχίϑ8εε Ηεϊεπᾶσω, 
αυΐὰ ορϊο ἱρεὶ ἀαῖα εϑὲ ἃ ρϑῖγε. ποὸῃ διἷπὶ βεπιρδγ [ογίδθ8ε, βεὰ ρτὴ- 
πῦτῃ : δἰεηἰπι ραῖθγ πϑαυθ 60 [1 ἀοπιίπυϑ, δαὶ 8ἱ φηἷς ἀϊοαϊ ρα]- 1402 
ϑαῖ6 ποπιΐποι ἰἰἴβεγος σοπίαπιο πὶ 6486: πο οΠίπι. οὐπηΐμο, δοὰ 
απδηάο ρῥτγίογ ἰδοβδϑῖνῖς ἰαϊαγία. ργδεῖθγοα τὶ ἰη σοπιεπι!οϑὲφ ΔΡ δ 
4υοά ε8ῖ 581:π|ρ]ϊοἰϊογ, οἴ δο 4ᾳῃοά ποπ δἰπιρ]ϊοἰϊεγ, δὲ ἀρρᾶγειϑ 47]- 
Ἰορίδιναϑ, 5εἀ υϊάδπι, φυεπιδάτηοάτιπ ἰῃ ἀϊα]εοιίςΐδ, 6686 χαοά ποῖ 
εϑῖ, φυὶα ἰά φυοά ποῃ εδὶ, εδ ἰὰ φιοά ποη δὲ. εἰ αποὰ οορποεςῖ 
πο Ροϊεϑῖ, ϑεϊγὶ ροδ86, υΐδ φυοἦ σορποβοὶ ποη ροϊδδῖ, δεϊγί ροϊεεῖ 
ἰὰ σορξηοϑεῖ ποπ ροδ86: ϑ8ὶς εἰΐαπι ἰη ἈΠειοτὶοῖσ δϑὲ δρρδγεπς θηῖ 8 γ- 
τρεῖη8 8Ρ εο αυοά θη δἰπιρ]ϊοῖτεγ σογί δι αν]6 δϑῖ, βεὰ φποάάεπι νὃ- 
σἰϑιην}6. δίαιιθ ἢος ποῦ ππίνδγθθ, οἱ εἴ Αρδίμοη ἀϊοὶϊ “ογίασδε δ]}}- τὸ 
4αΐδ γεγί δι πηι] ἰὰ ᾿ρδαπι 6586 ἀϊχεγιί, πιογία ἱθὰ8 πὰ ]τᾶ φυθηῖγε ΟΝ 
σεγί δ ιη!] 1." Αλὶ δπίπι ἰὰ φηοά εδὲ ργᾶεῖεγ γογίϑίπιδϊο: 4τιᾶγα υεγιϑὲὰς 
γαῖ εἰΐατη δοῖ, συοά ργαδῖογ υδγίϑίμη!α δδῖ. αιοάσὶ πος νεγωπι δεῖ; 
4υοὰ ποη εἰϊ γεγί δίπα!ς, δγίς υδγίϑίτηι!δ, ϑδεὰ πη 9ἰπιρ] ἰοἰτετ, υεγΌτα 
πὶ ἱπ σοηϊοηιϊοϑἰδ, οαπὶ απὰ ἐχ ραγίε εἱ 408 σεϊδιΐίοης εἰ Ὡδὶ ποι 
αἀάϊιυν, ἰή εἴβοὶς [αἸ]αοἴαπι: ἰδ Εἰς ργδοῖθγ υδγιδίπη!!α 6558, ποὺ εἶτα- 
Ρἰϊείιετ δεὰ φυοάάδπι γεγίβίπι]ε δεῖ. δχ ἢος δυΐδπι Ιοοο δδὶ (οταςὶθ 
ἈΓ8 ζοπιροοίϊα: δἰγε δπὶπὶ ΠῸΠ ΟΡηοχὶπϑ δ} οηΐρᾶο, πὶ χυὶ ἀεΒ}}}5 εεὶ 
ἂς γεγθεγαϊΐοη ες ραγάϊδῃι ἀθίβηείοπεπι βαρεῖ (ποη δηὶπι 68 υϑσῖϑὲ- 
τα ε); δἶνε ορποχίιϑ, αἱ φυΐ γοβιθῖαϑ εδῖ: ποπ δηΐπη δεῖ υδγισίπαὶὶς, 20 
4πία νεγίδιπι ας Γυϊάγυπι δγαξ πὶ υἱάεγεῖυγ. διπηλ! τοῦ τόγο δίΐαπα ἰῃ 
Αἰτἰ5. διιὲξ επίπι ορποχίαπι 6886 πεοδδ88 εϑὲ Δΐ πο ὁβηβοχίσιη οὔἶ- 
Ρδε: ἂς δρρᾶτεηϊ ΄υϊάεπι ἀπιρὸ γδγίϑι μη], γεγαπι εΪμἀ χαϊάετῃ εεἴ 
γεγί 5ἰπιὶ]δ, ἤος υθγὸ πο δἰπιρ] ἰοἴτετ, δεά αἱ ἀϊοῖαπι εεῖ. οἱ δὸς εεἰ 
ἰηἰεγίογθμη οδιυϑᾶπι ϑυρετίογοια ίδοεγε. αἴχπο Ἠΐης πιετῖϊο πιοὶεεῖα 
[ἐγεβαπὶ μοπιΐπες Ῥυοίαρογβε ργοίδδίοπεπι: [αίϑαπι δαῖτ δῖ, εἴ 
πὸπ Ὑδγῦτῃ δε ἀ πρρᾶγεῦϑ νδγίϑίπηι]6, οἱ ἰῇ Ὡ}]1ὰ τίς ηἰἶδὶ ἱπ σῃεῖο- 
τίςβ εἰ ςοηϊεπιίοθα. ἃς ἀξ δης ἢ γπιδιδίθη9 φαϊάετα δἰ γεγ εἰ δρ- 
Ῥαγαητρυ5 ἀϊοῖατη 6ϑξ. 

25. )ὲ ἀϊδεοϊυιϊοπῖθυα δυΐθπι σοπϑεαπδηβ εϑὲ [5 σιᾶς ἀΐοξα 39 
δυηὶ οἱ ἀϊδραϊειηυδ. ἰΐςεῖ γεγο ἀΐδθοϊνεγε δῖ ςοπίγα τα οοϊπδη ο 
δηΐ ομἱεοίίοπεπι αἰΐεγεπάο. ἃς οσοπῖγα αηίάθπι γαϊοςίπατὶ τηδυΐζε- 
ϑίυπι οϑὲ εχ δά οπι Ἰοοΐθ ροδ88 σοηίίηρετζε: ται οοϊπαιϊου δ δηΐτ ὃχ 
ῬτΟΡΑΡ ΠΡ ὰ8. δαπξ, φαδε δυῖοπι ργοβαπίατ, τη υ]ῖα ςοπίγατί ἰωΐεγ δ 
δῃπί. οδἰδοϊοηθδ γογοὸ αἰϊεγαπίηγ, πὶ οἰΐδτι ἱπ Τορίςοἶθ, φαδιαον 
τη άϊθ: δυϊ δπΐπὶ εχ δοάδπι, δυΐ εχ δἰ πλ}]}, δηξ εχ οοηιγαγίο, δυὶϊ εχ 
ἰἸυάιοαῖλα. ἀΐοο 4 εοάειη, πὲ δἷ ἀπιόγεπι Ἐπι ἤγτηδπια δεϑεῖ ΒοηΌτ ὁ 
6986, Οδ᾽εοῖίο ἀρ] οἰἴογ δδδεῖ: δὺϊ επίτε ἰπ πηϊνεγευσω ἀϊοεηο οτο- 
πεπὶ ἱπαϊρεηϊτίαπι τια] τη 6686, δῖ δεουπάππι ρατγίεπι, φαΐ ποὺ ἀξ- 
εεγεῖον Οαιιπΐηδ δπιοσ, εἷϑὶ δϑδ6ηῖ εἴϊαπι τηδὶΐ ἀπιοτεα. ἃ ςοπίγασίο 
οὈἱεοιῖίο αἰεγίασ, τὲ οἱ δηΙΥπιθπια δ888εῖ Βοπαπι γίγηπι οσποῦθα 
δπιϊοῖδ Βεπείαοεγε: δ πε ἱπιργοθς φιΐάεπι τθα]θ. ἃ δἰ τα! 9 οἱ 69- 
δεῖ δ  ἤγταεπια, 4υΐ ππαὲππι δοσαρογιπ, 608 δεῖιροῦ οὐΐο Παρετε: 
δὶ πεαῦε 4υΐ ΒεποΠοίαπι δοσαρεγαπε, βειαρογ ἀπιδηϊ. ἰυἀϊεία δαπξ ἃ 
οἰαγὶθ υἱγῖϑη αἱ δἱ φυΐδ ἐπι μγταειπα ῥτοίεγγεϊ, Ἰθπλα! θπτὶϑ οροτίετε τ 
γεπίαπι ἄδγα, φυὶα ἱβπογδηΐθθ ρϑοοδηΐ: οΡβοῖίο οδὲ ποι ἰρίϊας Ῥὲ:- 
ἰδοῦ ἰαπήδηἀθδ: πο π επὶπὶ βγαυίογεβ ροθπαϑ ἰορε οοπεϊταϊςεεῖ, εἰ 
φοΐϑ τεπιυ]επῖας ρεοολϑδεῖ." εἰ ΄υοπίδιη δης Βγυνοπιδῖα ἀυοπηῖος ἐπ 
φαυδίϊαοτ, οἰ ᾳπδιϊπου ἤδες δηπὶ υδγίβί πη! !6 δχεταρίυπι ᾿δοπποτίττα δὲ- 
ξησπι; εἰ 4υδ6 εχ 115, φυδε ρίεγαπαπο δαὶ δπηϊ δαὶ υἱάεπιυτ, ςοΣ] οῖα 
διιηῖ ἐπ γτηεπιδῖα, 6χ υϑγι δι ΠῈ}} δ π5 δυπῖ; 4πᾶὲ ὁχ ἱπάυοϊΐζοπα τεῖ 
εἶτ} 18, δ ξ ππὶα 5 δαὶ ρ]ατίαπι, οὐπὶ Δ] ἰχυιΐο αὶ δϑϑατιρδοτὶϊ αῖνεσ- 
βαὶε, ἀεὶ οοποϊπάας ἰὰ φαοὰ εδὲ ἱπ ραγῖε, ἂΡ Ἴχοιηρίο; 48ε εχ 



ϑδοδβοβασγίο εἴ 60 ψηοῖ ε51, ἃ ἰδοιμοτῖο; πᾶς οχ 60 σποά ε88 ἴῃ υπὶ- 
20 Τογϑῦπι δυῖ ἰῃ ραγῖδ, εἶνε δἰῖ δίνβ ποπ, ἃ 3ἰρηΐβ; σεγί δι! δυῖεπι δδὲ 

πὸη χαοή 8επιρεγ, δεὰ φυοὰ ρἰεγαπαυε; δρραγεὶ [4]18 βπτῆν πιθπιαῖα 
δΟΙΏΡΟΤ ἰΐσεγα αἰδδοίνοτγα, δἰζογοη ἄο οί δοϊϊοπειπ. ἀϊδϑοϊυϊο Δαΐετα 
ἈΡραγθῦϑ, δε πο Ὑδγὰ δεπιρθῦ: ΠΟῚ δπὶπι ΠΕΡΆΠΑΟ 6886 Ὑδγιβί πη} δ 
δοϊνὶ: χαὶ οδιϊοίξ, 8εὲ πορδηάο ε8586 πδοδβϑϑϑγίαπι. αι γοπὶ εἰ 
δεπρεγ πιοίϊογα ςοπάϊοίοηβ 6οῖ αὶ ἀείεδαά᾽ς 4ηδπι 4ιιΐ δοουϑαὶ ρτο- 
ἴογ Ἀδῆς οκριϊοπδπι. υοηίαπι δπΐπι ἀοοπ88η9 6Χ Ὑδγἰϑί τη] 0 9 ρτο- 
ῇ πέφυς ἰάεπι εδὲ ϑοίνεγε δυῖ φαοᾷ ποὴ εἷ1 γδγίοἰπιῖ]α δὺς φυοά 
ΒΟΥ προθϑϑαγίητηῃ, εἴ δεῖηρεῦ ἢαρεῖ ορἰεοἰΐίοπεπι ἰ4 φαοά ρ]εταπαπε 

80 δϑἴ (πεαπ6 δπίπι δυϑοὶ γεγϑί πη! ]6, δε δα Προ 80 πο δ 8 Υ]ΌΣη), ἀϊ6- 
οορίαϊοτ ραϊαῖ, δὶ 0 80] υἴαπι δῖ, ααὶ πὴ 6596 γογίϑι πηι] 6, δαϊ ΠΟᾺ 
εχ 60 ἰπαἀϊεαπάυπι, οαπὶ ἀεοίριαἴαν, οἱ ἀϊςοραπιϑ. ποθὴ οπίπι δα π6- 
οοϑϑθτἰϊ5 οροτίει ἰροῦπι ἰδπίητα ἰα ἀΐσαγε, δεὰ εἰΐαπι ἐχ υθγί βἐιπι θα: 
Βοο δπίπι δϑὶ πνδπῖθ ορεϊπια ἰπάϊοατα. πο ἱφίτατ δατίϑ 6δῖ, οἱ δο] νοτίξ 
4αοά ποη πεοοδϑδαγίμμι 511) 864 οροτγίεϊ δϑοίνεγθ χυοα ποῦ 98ἱῖ γεγίϑὶ- 
τα 116. ἢος δαΐεπι οοπίϊηρεῖ, δὶ δι οδέδοιίο ἰγεφυδπιίαδ οχίβίαγε. δὲ 
οοπδηρὶξ 6996 τά] 6 πὶ ἀαρίϊοῖτοτ, δαΐ ἔδπιρογε δὺς γερας, ροϊοπϊδεῖ- 

{4οϑπνιπι δυΐοπι δδῖ, δἱ αἰγίϑφαθ. δὶ Ἔεπίαι ρίωγα εἴ ϑ8ε ρα 9ἷς, 6ϑὲ 1ά γο- 
τὶ τα! Ππ8. δο τυ πίηγ δυΐθτι δίβπα, εἰ 4υλε ἃ 9'5πο δπι γιπ επιαία 
ἀασαπίατ, εἴΐαπι δἱ υθγὰ δἰπὶ, αἱ ἀϊοίαπι 6δϑὲ ϑᾶρτδ: πα] ππὶ δηἷπὶ 8ῈὉ 
ΔΥἸἸορίϑπιιπὶ οαάδγα δίρπυπι ροτορίσπαπι δδὲ πορὶς εχ Απα]γιὶοῖς. δὲ 
Ἔχοτη ρ᾽οσιπι δδάεπι δοίαιϊο οδὲ 486 υδτὶ δἰ πὶ ϊΐαπι. δὶ ἐπὶπὶ μα Ρ68- 
τοῦ ἀᾳυϊὰ φαοὰ ποη δἷς δυδηγὶξ, βοϊαἴπαι οϑὲ, φηΐα ποῦ πεοθϑϑᾶ- 
ΕἰΌτα οδὲ, σηδπινῖβ οἱ ρίυτα γὙοὶ ϑϑδρία8 βυεηθτὶπὶ δἰ ἴεγ αυοάεὶ οἱ 
Ῥίυγα εἴ δαερίιδ δἷο, ρῥυβπαπάῃπι δὶ δὺὶϊ ἰὰ χαρὰ δρίϊατ ποὴ 6856 

10. οἴτα!!]δ, δαϊ ΠΟῊ δἰ πη} τετ, δαὶ αἰΓδγεπεϊαπι δἰ ψυδπι ἤάρετα. ἰδοπιο- 
τία γοῦο, εἰ σαδθ ᾿θοπηθγὶβ σοπϑῖδπὶ Ἔπι ἢ γτη ἐπιδῖδ, 68 γαϊοπϑ, συὶδ 
ΘῈ 4.]1}οἰδπιαπι ποῦ οδάδπί, ἢοπ ᾿ἰσοδίς δοίσεγα (ςοπϑῖδὲ δαΐοπι 
εὔδπι μος ποβὶ8 ἐχ Δπαϊγιὶςΐ5), δεὰ τὶ ἰπ]αϊατ αἰ ποπ 6886 ἰά φυοὰ 
ἀϊεϊτατ οϑἰεπάδαπιιδ, δἰπ απίεπι δρρᾶγεδβῖ εἴ 6866 εἰ ᾿δοτωεγί τα 6886, 
ἴλπι ἰὰ δοϊνὶ πὸη ροϊεδῖ: οπιαΐδ επὶπι παπὶ ἐχ ἀδπιοηϑίσγαιίοης ἴαπι 
Ρετϑρίςαα. 

26. Ἀπιρ]ϊῆσατο δυΐῖεπη εἰ ἀϊπιίϊπποτθ πο δδὲ θη γτη ἐπιαὶῖϑ 
εἰ επιδηΐστα (ἰάεπὶ ἐπῖπι υοςο. δἰ διηδηΐαπι δὲ ἰοσῦπι, εδίφις δἰθπιεπ- 

20 ἔππι εἰ ἰοςσῃ5, ἱπ ἥδ πη. ]ϊα ἐπ᾿ γτποπιαῖα ποίη), δε ὰ διαρ] 1 Ά- 
οὔτε εἰ ἀϊπιΐππεγε δπε ἐπι  γπιδπιαῖα δὰ ἀεπιοηβίγαῃ “τη τηαβπῦτα 
δαὶ ρᾶτγυπι 6886, Εἴ οἱ Βοπηπὶ δαϊ πιδίνπι͵ δαὶ ἰαδίππι δαϊ ἰπἰπδίαχι, 
οἱ δἰἰογαπι ὑπυπισυοάσυς. παες δυῖοπι οπηπὶδ δι 'π αὶθυ8 6γ]- 
Ἰοκίδταὶ εἰ ἐπι γιπδπηδῖα Ὑδγβαποτ, ΠΌΣΓΕ δὶ ποῃ δεὲ ΒΟΤΏΤΙ Ὀθαπι- 
4αοάφαε δυἰῃγπιεπιδιΐα ἰοσυδ, π6 ἀπιρ]  βοαγο φαίάοπι οἱ ἀϊπιίππετε. 
6.6 δὰ {πὲ Πωβεηῖϊ υἷπι δοϊυθηάϊ, ἐπι γπιοπιαῖα ρεπογὶδ αἰϊοπὶα 
δαυῖ ἀϊγετγδὶ ἂν 18 ἡπι86 γαϊθπὶ δὰ σοπβτιποπάσπι. τη βηϊοϑίαμι ἰξί τα 
εοὶ δοΐγεγθ δὔτῃ 401 δυῖ ἀδταοηδῖγαι δαϊ οΡϊεςϊίοπεπι αἴεγε, σοπίγα 
ὙΕΓῸ ἀεπηοπεῖγαι ἰά αιοὰ ορροϑίϊππαι εδῖ, υἱ δἱ ἀετηοποῖγαι ἰαςξι πὶ 
6886, Μὲ6 ποὴ ἕδεϊῃπι 6856: δὶπ δυῖδπὶ ΠῸη ἔδοϊαπι 6996, ἱδῖς ἰαοϊθπι 

30 6886. 4πᾶγε δος υΐάεπι ποη δγῖϊ ἀιΠ}εγεπῖῖα: ἰἰϑάθην δηΐπὶ αἴπηῖατ 
ΔΙΏΡΟ. πᾶτὰ αυΐα ΠΟ οδῖ διιξ 6ϑὲ, δητγιπεπιαία αἰΐεσυπε. οδίβοϊίο 
δοῖοπι πὸ ῃ δὲ δ: γιπεηια, δεὰ αυοπιδἀπηοάθηι ἱπ Τορίοϊθ, ἀΐςετο 
ΟΡ πίοποπι αἰΐψπαπι, ἐχ 46 οτὶϊ πιδηϊ[εϑϊαπι πο 6986 80] ορ,9πι0 
οοποϊυϑαπι, δαϊ [α]εἰ ἰϊαυ!ὰ αεδαπιρίυτη 6886. ἀδ Ἔχει 8 αι οπὶ 
εἰ δεηϊδπιθ δ ΘΠ 1ΠΥ πιαπιδῖῖ 8, εἴ οτηπίπο [5 4πδ6 ρετγίϊπεηι δὰ 

δ τα θη! ἀρ ἰατϊοπδπι, οἱ πὰς ἴδ ρα πάρ πια5, εἴ σχαοπιοάο δὰ δοῖνἊ- 
ταῦ, ἀἸεῖα ϑυπὶ ἃ ποβῆῇᾳ ἴάπὶ πιο τα. τοὶ 'φααπι εδὲ ἐχρίϊοδτα 4υδε ροτς 
ἄπει αἀ εἰοοπξίοησαι εἰ ἀἰδροοὶἰοπειι. 

ΠΙ. 
ι Οποηίαπι τί δηπξ θὰς οροτίεξ ργαθοίρετε ἀδ ογαϊοηθ, ππαπι 
φυίάεπι ἐχ φηΐδυθ βάε8 οτίϊ, δἰτοταπι υθγο ἀς εἱοσαϊίοπα, ᾿ογιϊαπι 
βαῖεπι αοτηοὰο σοπυθΐαὶ ογάϊπαγα ραγῖθϑ ογαιοηΐθ, βἀε8 χυίΐάετα 

40 ἀϊεῖαπι εδὲ τὩπι ἐχ αυοῖ δἷξ, χυΐα Ἔχ {τἰθ8 6δῖ, πηι πᾶδς οαϊθϑπιο αἱ 
δἰηἴ, ἴὰ πὸ φπδηοθτοτα μδοο δοΐα: δαξ επίαι 60 φυοὰ ἱρϑῖ αἰΐφαο τηοὰο 
αἴζεοιὶ οἰπὶ ἰμἀἰςαηῖοθ, ααὶ 60 χαΐα ουϊροάαπι πιο ὰϊ εχίϑιϊταοπι ἀΐσοη- 
168, δῖ 60 ΄υοά ἠεπιοπϑίγαϊαπι διῖ, Ρουϑαδἀθηϊοῦ οἱηπεβ. ἀϊςϊαπι 
Υετο δἴϊαπι εϑῖ, ἐπι γηπειπδῖα ὑπάε δίηϊ ρᾶγαπάδ: δαηὶ δπΐπὶ ρδγεϊπι 
ἔοτπιδε θη γπιθπναΐαπι ραγίΐα ἰοοῖ, ἀ6 δ]οοπίίοπο γ6γῸ ΘΟπδο 6 ἢ ϑ 
εδἱ ἀἴςεγε: ποῃ δαΐπι βᾶϊ δὲ βάρβετγε γηδ6 οροτῖεϊ ἀΐοεζεο, δεὰ πὸ- 
οδε86 6δὲ οἴϊδτι ᾿δϑὸ υἱ οροτῖοῖ ἀΐςετε; εἰ γδὶδὲ πιαϊθπι δὰ ἰά ἂς 

. 
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Δρραγοαξ ουϊιβάἀαπιτη οἱ οταῖο. ἂς ρτίπιππι χηΐάοπι χηδοοίταπι οδὲ 
ϑϑουπάσμι παίωγαμι, αοὰ ἰαοῖαπι δϑὲ Ῥ τίποτ, γο8 ὃχ συΐθα8 ροδοῖπϊ 20 
Ῥεγϑυδάδγὶ. δἰ τεγοπι γεγο, αυοπιοάο δδείειη εἰοουϊΐοηε Ἔχροπδϑη- 
στ, τεγίναπι δηΐοπὶ ἤόταπι, φυοὰ νἱηι Παρ εῖ πιαχίπιαπι εἴ ποπάῃτα 
ἰεηίϊαῖυπι δϑῖ, δὰ 4υλε ρογίϊπεπὶ δή δοϊΐϊοπθπι. πϑιὰ ἴῃ ἱγαρίοδπι εἴ 
τἈδρϑοίϊαπι βεσὸ νδηΐξ: ορεβδηὶ δπὶπι ἴρϑ89 ἱγαροθήϊαα ροεῖδε ρτὶ- 
τηῦπ. πηαηἰ[εϑαπι ἰρίιγ εθὲ εἰϊαπὶ ἴῃ τ δἰονίοα 6886 ἰάοπι ἃς ἱπ ροα- 
αἰοας 4ιοά ΑἸ} φυλάαπι ἱγδάδίἀδγηπὶ δὲ ΟἸδυοο Τεῖπϑ. δίψυς ἰρβα 
ςοπδίδο ἰπ γοςο, 4πειπδάπιοάαπι δᾶ οροτγίθαϊ αἱΐ δὰ ἀπππιφπειη]ας 
δἴςεοῖαπι, αἵ φπᾶπο πιᾶρπᾶ εἴ 4ιδηάο ρᾶτνα εἰ πιεήϊα; εἰ φυεπιδά-, 
τηοάυται ἰοηΐϑ, αἰ δουῖο εἰ ργανὶ εἴ πιεάϊο; οἱ χυΐδοϑ πυιπογὶθ δὰ 20 
Ὀπυπη]Ό Ἐπί 06. ἰγία απὶπὶ διπὶ ἀ6 χαὶρυ5 σοποϊἀογαηῖ, οἱ δες δπηῖ 
τηδρηλαἀο σοποομῖι9 ΠΌΠΊΕΓΠ8. ἃς ρτϑοπεΐα αυΐάοιη ἔεγιι ας ΘΧ οδγς 
ἱδπιϊπῖβιι ἰδ} δροϊρίαπι, οἱ φυθπιδάιηοάυπι ἰδὶ μ]ὰ5 τδίεπὶ φυῶπὶ 
Ροοίδθ δοΐογεϑ, ἰδ ἰπ εἰν! θιι5 σογιαπιῖπιθι5 ργορίογ ἐπιργοβίδιοτα 
τεγαμπι ρα δ] οαγαπι. ποηαπι δαΐεπι σοτηροβίῖα 681 ἂγα ἀε 1ρ815, χυο- 
πΐδηι οἱ ἰὰ φυοά ρετγιϊπϑοὶ δὰ οἱοσαϊΐοπεπι ϑ6το ρτοίϊιε; οἱ υἱάθίαυτ 
τος ἰονίϑ 6886) δὶ γϑοῖθ δχἰϑιποῖηγ. δὲ οηπὶ τοῖα 511 δά ορίπίοποτη 1 
ἀγαάϊο τη θιοτῖςα, ποη αἱ ταὶ γοοῖθ 86 μαρθηϊ9, δε υἱ ποοοβϑαγίδα 
εἶα οῦγα ϑυϑεϊρίεπάα εβῖ, φαοπίαπι ἱπβῖπιπι δϑὲ π1 Ἀ1] ἀπιρ]ΐν5 4πη86- 
Τογδ οἶγοδ δΟΓΙΔΟΤ 6πῈ 4ιᾶπὶ ἢ ποηα πιο δϑιίαπι πεαιρ ἱποπηάίϊα- 
ἴεπι δἰζεγαπιαδ: ἰπδίυτι δηΐπὰ δϑὶ ἱρδ8 σοατῖδγε γαραϑ:; ΠΌΔΙ δ[[8 ργδθ- 
ἴεγ ἀοπιοῃβίγατίοπθπὶ δα ρεγυβοᾶπδα δῃπί. γαογαπίδπιδη πιαΐίητη γα- 
ἰεπῖ, αἰ ἀϊοῖαπι δῖ, ρτορῖεν δαάίϊτοτίϑ ἱπιρτοθιταῖεπι. δἴχας ἰά ααΐ- 
ἄειη φυοά ρετγιίπεϊ δή εἰοσιτίοπδτη, ἈΔΡ εἰ δἰΐψυαπι ράγγδτη πθοθϑ- 
εἰϊαῖεπι ἰπ οπιπὶ ἀοοίγίπα, ἱπίεγοδς δηΐπι χυϊἀάδπι δὰ ἀδοϊαγθηάππι, 
Σῖδδ 8 δῃ ἰϊὰ ἀϊςᾶϑ: ποῦ ἑδπιεη ἰβπίορεγθ. ϑεὰ οτηπία ἤδες ρδυϊδϑία 
φοπϑίδηϊ, δὲ γείεγυπίαγ δὰ δηάίϊογοπι; 4υδποΡγαπὶ Πδη0 δὶς ρ60- 
το οιγίαπι ἰγααδτ, ἂς 1116 αυϊάδπι οαπὶ ργοά!θίς, ἰάεπι οἴβοίοι φυοὰ 
ἰδισιοηῖοα. σοπαῖϊ δυΐοτ δϑυπῖ πομαίμα ἀκ ἴρδϑὰ ἀΐσεγε ποηπαὶ, αἱ 
ΤΆ ΓΑΔ ΠΟ Πτι8 ἰπ ταϊφεγαϊοαθα8. οἱ παίαγαδθ δεῖ δὰ δοϊϊοπθπι υδ- 
ἰεγθ, δὲ τηδρὶς δβχρεῦϑ γίΐδ: ἴὰ εἰοσαιΐοηα γϑγὸ υαΐεὶ δυιἰβεΐατα. 
4αδπιοθτειη εἰ 118 φυὶ Βυΐιε δου ταῖεπι Βα εηΐ, ἐγ Βαππίαγ Γτθαδ 
Ῥγϑεπιία, αἰ οἰΐαπι, 49 δοιίοπίβ, ογδϊοτὶθαδ: 4ὰδε δπίστω βογ Βα τοΣ 
οταϊίομεβ, ρἰαδ γαΐδηὶ Ρτορῖεγ ἀἰςιίοποπι 4πᾶπὶ ργορῖεγ βεπίοπεση. 
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δο σοδρεγῃηὶ συΐάειη πιούογα ργίπιππι, αἴ παΐωγα τ}, ροεοῖδε. πὸ- 90 
τοῖπα δπΐτὶ ἱπιαϊίοπεϑ δαπῖ, ἐγ θαϊα υεγοὸ εἴϊδπὶ δϑἰ ΥῸΧ πορῖδ οπι- 
πίω πα Ρδε απὶ ἀριἰδϑἴπια δὰ ἱπιϊταἰίοπεπι. σπδπιοθτεπι εἴ ἀτῖθβ οοη- 
διἰϊϊαῖδε φαπῖ, ἴθτη γβαρβϑοάϊα ἴητι Ἠἰ δι οηῖοα ἔππὶ αἰΐδα, πποπίδηι 
γε͵ βοεῖδε ἀϊσθηΐεϑ Ἱπαπία ἐχ οἱοουϊίοπε υἱἀεθαπίογ ςοπιραγαθθδ 
Βδῆς ρἰοτγίαπι, ργορίεγεα ροδῖϊοα ργίπα Ἔχις οἱοςμεῖο, αὐ Οοτρίδς. 
εἰ ὕπῆο εδἰϊαπὶ ταῦ [εἰ ἱπδγαάτι! ἑαΐθς ἀγϑ γαπῖαν ἀϊβραΐδγο Ῥη]ςἢετς 
σία ο.. δὲ ἤθη 681 ἰΐα, δ6ἃ α]ϊα ογαϊξίοηΐδ αἰϊα Ροεδὶδ Ἰἰδευμο οδῖ. τηῦ- 
πἰΠεδίατα δυΐεπι ἰά ἰαοὶξ Ἔονυθπῖπθ: πεαπς δπὶπι ἱγαροεήϊαϑ ἰαοϊηῖοϑ 
ΔιαρἾπ8 υἰσπίατ εοάεπι τηοάο, ϑε4 παδπιδάπιοάυπι εχ τεϊγαπιεῖτιβ 
δὰ ἰατη ίςυτ 86 σοπίαΐεγποῖ, φαΐα ϑευτιοηΐ ἱπιοτ δ]ΐα τη εἴτα δἰ τ} }]}- 
τρῦτη εἷζ, οἷς ποπιῖπα ΔΡίδοογππὶ σπαθουπααθ ργβϑεῖογ οοηϑαθίπαΐη θη 
Ἰοπεπάϊ δπηῖ; δὲ φαΐβηδ ρτίπιϊ οὐπαρδηῖ, εἰ ἀάπας οἰϊαπι αὶ πππς 
Βεχδιπεῖγα (δοίαπξ, δθβοσγπης. αι οθγοτ τἰ ἀἰουϊαπι δὲ ἐπαϊϊατὶ 
ἐ08 αυΐ ἱρδεὶ πο δπιρίϊ5 110 πιαπῖυτ πιοᾶο. ηᾶγθ δρραγεῖ πο 
οτρηΐα, φαδεοῦηᾳυς ἀς εἰοουϊίοης Ἰςεῖ ἀΐοεγο, ἐχαςῖε ποθ ΐδ ὀχρὶ]ΐ- 
οδπάδ 6886, δεά ΄πδε 46 οἰπϑηῃοήϊ χααϊεπι ἀϊοίνθαδ. ἀε {11 γετὸ ἀϊ- 
οἴαπι 69 ἰπ 118 φῃδε δῃηΐ ἀπ ροεϊίοδ. 
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2. δίηϊ δγζο ἵ1Π|ὰ οορίιαἴδ, εἰ ἀεβηΐία οἷ: εἰοσα!οπίς υἱγῖυν, αἱ δ 
Ῥέτϑρίουα δἷϊ (δβηναπι δπΐπὶ δῖ, χαρά οταῖϊο, οἱ ποῦ ἀδοίαγοῖ, ποῦ 
οΡΙδις δασπι ἱρϑὶπδ πηῦηυ8) οἵ αὐ πεῖ Ἀαπι 15 πδαπα ϑύρτα ἀϊρηΐ- 
ταΐετι, δεά ἀδαογα. πᾶπὶ ροεῖϊςα ἔογῖδοϑδε ποη ᾿υπιὶΐα, 864 ποη ἀ6- 
ἕογᾷ ογαιοηὶ. εχ ποπιΐηὶ θη δοῖοπι δὲ υογθὶδ ρογδρίςυατῃ φοϊ δαὶ 
ε[βεϊαπε ργορτῖα, ποι πυπι ἐπὶ γεγο ϑεὰ ογπδίδπι αἴϊα ποιπΐπα, Ζπδ6- 
οὔπαας ἀἰοῖα ϑυπὶ ἱπ ργδεοερτί ἀδ ροειϊοα. οὔπι δπίπι ἐπιπηπἰδτατ, 
ο[Ἐεἰϊ πὶ δρραγθαὶ ρταπάϊου: φαεπιδαπιοάππι επίπι Ἠοπιΐπεϑ δα ρ6- 
τερτίπον εἰ δὰ οἶνεδ, δἷο δου παν δἰΐδπι δά οἱοσαϊίοπεπι. 4αδπι- 
οΡγεπιὶ ορογῖοϊ εἴβοεγο ρεγδργίπαπι βδοστηοηθπι: δάιπίγα 116 δηΐμα 
Σοτὰπι δχίογπαγητα δϑὲ, ἱἰπουπἀππι νόγοὸ δαπηϊγαιΐο οοῖ, ἃς ἱπ τηοῖτίδ 
4ηΐάεπι εἴ πιο δ ζαοίπηξ Βος οἱ οουγοηῖ {Π|τ: ρἷυ8 δαΐτα Ἔχ θϊϊπηξ 
68, οἱ 11 ἀ6 φυϊρὰβ ογαῖϊο δϑί. ἰπ πυάῖδ δυΐθαι δοιτη προ πο ϊῖο 
Ῥαποϊοτίθαδ, ἀγρηαπιθηΐαπι δπίπι ἰηΐοτιαδ εϑῖ, χποπίδπι εἰ Ἀἰο δὶ δετ- 
Υῦ8 ογμαῖβ ἰοχυδτεῖατ δαὶ γα]ὰς ἰυγϑυΐδ, χαΐπι ἀδοοστι εὐϑθῖ, δαῖ 
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ἄε γαττῖα. εεὰ οδὲ οἴδδαν ἴῃ μἰ5 φαοὰ οομἰτδ τον δὲ ἀΠοίοϊας ἀθοο- 
τῦτω. φυδθοΡγοτ οροτίεϊ ἰαῖεγε, ἄπτα 14 [αοίπιαθ, εἴ ποη νἱάετί ἀϊ- 

0 οατα ἔκ δεἃ παϊυταιίξεγ: μος δηΐτο ἀρροϑίϊατη δὰ ρεγουδάθυιιπι, 
δ]1π4 σεγὰ ςοηίγαγίοτ : πᾶπι ἰδ αυδηι ἂὺ ἱποϊἀϊδῖοτε οδυθηῖ, αυθμι- 
δἀπιοάμτ ἃ Υἱπίϑ ρεγτηϊδεϊδ. οἱ αἱ ΤἈοοήοτὶ τοὸχ δίεοοεϊα οἱ δῇ νο- 
οετα δἰΐογαπι ᾿ἰδιποπῦτῃ: δος δηΐπι ἀἰςοη εἶδ νυ Δεραῖας 6866, ἰδ 
γεγο δίεπαθ. οοοι! δῖος σογο δ6η6, εἰ ᾳυΐν εχ 80}}16 δεγβιοηα 26]}- 
ξέπ8 σοπιροπδῖ; ἰά αυοά Επτίρίἀθ8 αοῖξ εἰ οδίεπάϊι ῥγίπνηρ. οὐτα 
δωῖετω εἰπὲ ποιπίηα δἱ νερὰ δὰ οχ φυΐρυδ ογαῖϊο οοπμφίῖ, εἴ ποτοϊθᾷ 
1κπὶ τοῦϊτδς Βα θϑαοὶ ϑρεοῖθδ αυᾶπὶ του οοπϑἰἤδγαῖαβ δπὶ ἴῃ ργδθν 
ρερᾷμ 4ε ροδεῖ, ἐχ Ἦὶ8 ἈΝ τΡπο Ἰϊμραῖδ εἰ ἀπρ]ἰοῖαβ ποταϊπῖρα εἰ 

20 ἰδοιὶς τᾶσο οἱ ρϑιοῖς ἴῃ ἰοοΐβ υϊεπάππ οδῖ. δὶ νέγο, Ροοϊοτγίιι ἀϊ- 
οεταπϑὶ εἰ φαδποΡτεω, ἀἰοῖατο 688: ἴῃ τραΐῃϑ δηΐτα ἐπιππαίδηὶ απατα 
ἀδεοῖ. ρῥγοβρτίμια διΐεπι εἰ ἀοπιοριίςατα εἰ ἸγαπδἸαιο ἰδηζατο ρτοσαηξ 
κὰ πυδοταμι βογτιοημαι εἱοουϊοπετι. δἰρπῦτα Ὑϑγο εϑῖ, φιοΐ ᾿ΐ 
80}18 ομβῆδ8 υϊαπῖηγ: οἵῃηθθ δηΐστη ᾿γαηϑ αιοπίδυα Ἰοφυππίην οἱ ἀο- 
ταοει οἶα εἰ ρτορτὶϊδ. φυῶγο τοδηϊξεδίυχα εἴ, δὶ γϑοῖε ἔβοίαι δἰ υΐο, 
ἴοτο ροτερτγιαἰϊαΐθτ οἱ ἰαῖογε ροδϑε οἱ μετρίου ἀΐςξετθ: Βαθο δυΐοτα 
εεἰ ογαϊοτίας ογαουΐδ υἱγῖπϑ. ἐσ βοπηπὶθαϑ σεῖο δορί δας φαίάοτα 
Βοταφηγτοῖδε δὶ Ὁ1|166: πῶτὰ εἶγοα θλ88 ἔγδα δ (ΔοΣ, ροεῖδα γεγο 

4405 Δγποπγτωῖδα. ἀἶοο δαίδαν οἴ ρτορτία οἱ δυποηγγρᾶ, οἱ εἴ γα εἴ ῥτο- 
Βοϊδοῖ: ἢδθὸ δηΐτα δθο εἰ ργορτία οἱ δυποηγτρᾶ διηϊ ἰηγίςετο. 86 
φαϊά εἶτ φαϊάδτα ἀπυτοσποάσυε ποτιπν, εἰ ᾳυοῖ ἀρεοἶες ἱγαπἰδιοηία, 
εἰ φαειοδάτηοδηνψι μοι ϑϑϊτοιτο γαϊδδωῖ ἴαπι ἰπ Ροδδὶ ἴὰπι 'η οτγδίο- 
πΐραι Ἰγδηδαἰϊοηεϑ, ἀἰσῖατα δϑὶ, Ὡἰ ἐχροβερδιῃιῃ, ἰπ ργαθοοριὶ ἀα 
Ροειίοα. ταηῖο ἀπίθαι ἴα ογδιϊομίρυδ οροτγίδὶ τοϑρίβ ἰδρογαγε ἀὁ ἱρ- 
4'5, φυδηῖο ῥῬδυσίογα δυχ!α ογαῖίο ἰναρδοὶ αὔδα τοεῖγα. οἱ ρϑεϑρὶ- 
οὔῦτὰ οἱ ἰπουπάπτη οἱ ρετερτίθατα ᾿αρεῖ τωαχίπιο ἱγϑπϑδιϊο. εἰ 58- 

10 τρϑγθ 50 [ἰςδὶ ἴρδατα Δ} αἷΐο, οροτίαῖ γεγο δἱ ερμμεῖδ εἰ ἰγδβοίαιίο- 
πεϑ σοηβτιδπῖει ἀΐςεγο. δίηῃε ἢοο δγὶϊ εχ ργορογίοπα. δἰ τοῖψυι 
ἰμάεςοιπιπι δρραγεβίϊ, φυΐα ἰυχῖδ δ ροϑὶϊα σοπίγαγίἃ τοδχίθιο ἃρρᾶ- 
τεηϊ. 864 οροτίεϊ οοποίάεγαγε, αἵ ἰμτθπὶ ρατρηγα, δἷς δεπὶ αυἱᾶ: 
βοπ ϑηῃΐπι θαάσπι σοπυεηϊ υϑεῖϊδ. οἱ δὶ ὁγῃᾶγθ υϑ]ΐδ, ἃ υυϑἰϊου δ 
ὧπ ξδιεγθ ἀΐςετα ἐγδῃϑίαἰίοπετο, δἰ δὶ υἱξυροταγθ, ἃ ρεϊοτὶθαθ, ἄςο 
δυΐεπι οἱ, φηοπίαπι οοηῖγᾷτγα δυηὶ ἰῃ δοάδαι ξαπεγο, ἘΧρΌΠΕΓΕ τη68- 
ἀϊοδπίετα φυϊάεπι ργδοαγὶ, ργεοδαΐθιη υθγοὸ Ὡλθηάϊςαγε; αυῖα υἱτγαπι- 

20 φὰς ρειεἶο εοὶ, Ἰὰ φηοά ἀϊοίμη 69, Ἰσδὶ ἔδσογο. φυεπιδαιπούιτω οἱ 
Ἰρβίογαϊθα (δ᾽ Πΐαπὶ ΝΙαϊγαργγίατα, δοὰ ποβ ἀδάυοδυτα. [16 διΐοτα 
ἱχὶξ παρ ἱπιἰαϊαπι ἱρδαπι 6686: βοὴ δηΐπι ΝΙδιγαργτγίατω ἴρϑατα δρ- 
δηρί εεἀ ἀδάαομιπι: αἰγατοχυο ἐπί δὰ ἄδδμ τείεγίασ, δέὰ 1]- 
υὰ διοροταίσμι, μος ἱπμοποτγαίαιῃ. εἰ Ἱϊὶ φιΐάθιᾳ δῃηῖ Πιουγϑὶϊ 58- 

δεπιδίογοϑ, ἱρεὶ γετο δὲ δγίϊβοεβ υοςδῃῖ: ἅτ μβὸο δοΐ δες ἐγδηϑί δος 
πξϑ, {16 ἱπᾳαϊπαπίμτω, μαες σοηῖγα, οἱ δἰ ἰΐ ϑὰπὶ Ρτγϑθάοπε:, ἱρεὶ τοσὸ 
4ε ἰυοτί(λοῖοτοο Δρρεϊϊδηὶ ἤπηο. φῦδτα ἰἰοεῖ ἀϊσογα {]ππὸ φοὶ ἰοΐα- 
τἴαπι ἕαοῖς Ἔτγᾶγο, ἐἰππὶ σεγοὸ χυΐ δγταῖ ἰρλαγίαπι ίβοεγα. οἷ δπτν αν 
δυττρυϊς, εἴ δυπηρϑῖ886 δἵ ρορυϊαίαπι 6896. ΠΙμὰ δυΐεπι φποά Τεΐς 

30 ρῇιυ Επτὶρί ἀ18 ἱπᾳαῖς, ἴτεπιο πωρεγαγε οἱ ἀεβοεπάεπ ἐπ ΝΜγ δια" 
ἱἸπήεςοτημ, φυΐὰ ἱπιρογαγε πιδία δϑὲ φυδῃ ργὸ ἀϊβοίϊοϊε : ΠῸΒ ἰφίδων 
οοοσυϊϊατα οδῖ. ἱποϑὶ οἴδδιν 6.1] 018 Ἔτγοσ, δἱ ποῦ 8:πὶ ἰπσρυ υἦδο ερπα 
γυοςΐθ, αἱ Π᾿οηγϑίιν γοοὰὶ Οδίςθῃσ ἴῃ εἱδρίβ εἰδηζούθπι Δ] }1ο με 8 
Ροεϑίπι; φαία φίαθας δηπὶ υοοθϑ. τραΐα διιίετα ἰγϑυϑ δῆ εχ δἰψυλα- 
φδιίοαι δ ἜΧΡογΡα8 τοοὶρηϑ. ργδαϊευθᾷ υθγῸ ποι ἴρηρο ορογίοϊ, μα ὰ 
δΧ οορπαιῖὶ5 εἴ σοπίογηρπϑ ᾿ἰγδηϑίοστε, ἱπποιαΐπδία οππὶ ποπιΐηδι 

ὃ ηποά ἀϊεϊαπι τιλοϊεϑίαπι δἷξ οορπδίαπι 6486, ὩΣ ἴῃ δεηϊρπιαῖα 110 
Ρτοβαῖο “γίγυτα νἱαϊ ἔξτιθ 868 νὴγο δρβὶ αἰϊπδηΐθαι :" ἰῃπουιπαῖα πέτα 
δὲ α(βοῖίο, δὲ δαϊειπ αἰτααααο ἀρροϑιτῖο φαδεάαπι: ἀρρίυτηδηο- 
πον ἰρίτυτ αἰχὶξ ὁπουχθίδα δρρὶ ἰοδιοποτι. εἰ οὐππΐθο 65 ρΓῸΒΘ 
ἰλςεῖο αοοἰρωναιΐθυα Ἰἰοδῖ ἐγαυαἰαιίοπ δ δάπιοτε οἰθραηῖοδ: ἘΓδΏβ]αἴϊο. 
πε δυΐχα ἰδοϊαηι αεηϊβτοαία; 4θαγε πιδηϊοδίαπι οοὲ πε ἰγαπϑίοῖατα 

λ ρι86. οἵ 85 Βοπεϑιία, ποποϑῖαϑ δυΐοτα ποταϊπἷδ οἷ, αἱ 1ἰογπιηΐαϑ δἱὲ, 
ἰπ 8οβὶβ γεΐ εἱρηϊβοιίο; εἰ ταγρἰϊπἀο εοάδαι πιοάο. ρῥγαοίεγεδ ἰογια 

νι, δ, 4π8ε δοῖνὶϊ δορ ὐδλῖςδπι γαϊοηετο. ποῦ δηΐπι οϑῖ, αἱ ἀἰχὶϊ Βεγ- 
τὸ 808, πεπιίηεια ἰαγρίτεν ἀΐςετε, οἰφυξάοπι ἰάεπι οἰ ρηϊβοαῦὶ μος ρτὸ ἰ11ο. 

ἀΐοετς. δος επὲπι 6δὲ [α]ϑίτα : Ὥδαι εϑὲ δἰδηα δἰΐο πιδρὶ5 ργοργίαμ εἰ 
δίκαια εἰ δοσοιαταοάαϊδοβ δὰ ροπεδηάδιῃ τεπὶ ἃπὶα οουΐοϑ. ργϑδ- 
ἴδγθὰ ποὺ δἰ πη} εν δὲ ἤαθ ες δἰβπίβοαι Βος εἰ 116. χυᾶτε δἷο οἰΐατω 
Αἰ αἰΐο μοπϑοιῖῃα εἰ ἰδγρία ροποπάσια εἰ: δῖ Ρὸ δηΐτα μοποδίυα 
υίάεπι οἰ ἔιγρθ αἱρηιβοδιῖ, δδά βοὴ φιδίοηπις ποπδθίαμι δαξ ποῸ 
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χιδίθημβ ἴπγρθ; δαὶ ἤδες φυϊάετη, δεὰ πιρκὶν εἴ ταΐησε. ἱταποϊδονε 
δυῖθπι ᾿ἰἷθα ἀποεπάδς ἃ μοῃεθῖο δαὶ γος δυὶ Υἱ δαὶ δερεςῖα δαὶ 
Αἰΐο αἰΐφαο δϑῆϑῃ. ἀϊογι υόγὸ ἀΐςεγε, ἐχδῖο ρὶῖ σαῦρα, τοδδοάϊ κὲ- 29 
ἴδτα ΔΙΙΓΟΥΆΤΩ τοᾶρὶ 9 νῶτα ῬυΓρυτοοάϊ ἰδπι, τοὶ κάμας ἀειετὶπο τας 
Ὀτοάηρίϊοτα. δὲ ἴῃ δρι εἰς ἰοςς δρροϑίιοηει βετῖ ἃ πιδὶο νεῖ ἱδυρὲ, 
αἱ νολιγιοἰᾷα, εἰ Ἰϊοοὶ 4 πιεἰϊοτῖ, μὲ ραιγί νἱβάεχ, εἰ διπιοπί δ, εὐσπα 
ἄἀαγεὶ μγδετοΐατν ραγυμαι ἱρδὶ 15 481 υἱσογαὶ ταυΐδρην, πο ]υΐτ οάτσοθα 
ἴεοογε, αᾳπϑοὶ ργαναγείητ ἴῃ δου ἰδοῖῃϑα σατίηεη ἴδοεγε: Ὁδὶ γεγο ἰάο- 
Ὡουμ ἀοάϊε, οϑοἰπὶς “ραϊνεία υοϊβεταιη ἢ]αα δαυογθι" αἰφοὶ ὡοῖ- 
πόσαι αμοῆμο (]ΐδ0 ὀγαθῖ. ῥταείογει ἰάεμι ἀἰϊπιΐπυεγο, δὶ δνίεια 
ἀϊπιϊπαῖίο, φαδε ταΐπα γράἀϊτ δἰ πιδίατα δὲ Ῥουονη, αἱ Ατἰδιορβδδοο 39 
οαΥ ΠἸαϊυγ ἐπ ΒΑΡΥ]οπῖϊδ, ρτὸ δῦγο δαγοΐηῖο, ὑγὸ ἴοξα ἰοξηΐδπα, ργὸ 
οονϊοῖο οοινϊοϊοίαπι εἰ ποτ θυ ϊοσθ. οἄναγο δαΐθτη ορουίοῖ, εἰ οὔ- 
δέγψατο τσ ἄμμι. 

8. Ἐπίβοτα ἴδ φυδίίποτ Βυπὲ δεουπάητα οἱ οσδίίοπεπι. ἰῃ ἀαρ}:- 
οἴδηϑ ποπιραι, αἱ Γγοορβγοι πηι Ποῖτος ςδείαιη τοδροϊςεγυῖοϑα 
ἴογτδθ, οἱ ᾿ἰπππϑ δορασιίτηιπι. εἰ αἱ Οοτρίδϑ ποτηϊπδδδὶ, ριοςβοσαο- 
804 δὐυϊλιοτ, ργανοίαγος εἴ ργορφίασοβ. εἰ οἱ Αἰοϊδδηια9 “ἴαγογει ἠδ 
πἰάοπι δηϊμιατα τερ[ οἴη, ᾿φπινοπιῃτο Ὑθγὸ δόροοῖυτι ἔδοΐηπι,, εὲ 
βηϊογοαῖθρι ραϊαν! δἰδογιἰδἴθτι ἱρδογοτω Γαϊοταπι," εἰ “βηϊετεδίετα 

δυδάεΐδηα ογαϊΐοπυπι οοποιϊτυῖ! ἢ οἱ “ οδεγηϊάςοϊου παδτῖ9 δοϊηπη : ἢ 
οἴππῖα οηἷπὸ ἤδες ροεϊϊοα ΟΡ ἀπρ] οι ομετα δρρδγθηῖ. ἃς τᾶ φηὸ- 
ἄστη δος οἂσδα δῖ, αἰΐογα υεσὸ υἱὲ ἰἰπραΐα, αἱ ἢ γοορῆτου Χογχσευς 
Ῥοϊογίαπι νἶγωπι, εἴ δοίσοη δἰβηΐδ υἷγ, δὲ ΑἸοίάβιναθ αἴγτσμδ ροεεῖ, 
εἰ πδίιγδε δίδϑι ἢ] ΐδπι, οἵ ταθγα δηΐπιὶ ἰτὰ Ἔχαοοῖυαι. ἰογι πὶ ἴω ἐρᾷ- 19 
τοῖα δαὶ Ἰοπαὶα δαϊ ἱπιοταρ δυῦνε δοὶ [Γεθ ΒΡ ΔΒ! επά. ἐὰ 
Ροδϑὶ επίτα ἀεςεῖ ἰὰς αἴραμα ἀΐοετο, δ ἴῃ οσγαϊίοιε ρδγάτη ἱηἄδοογα 
δυμῃῖ, ραγίϊων δὶ δἰπὶ ηἰμηΐα, ἀγρωνοὶ εἴ γελάιδῇ πιδηϊεϑίστο ροδεῖπε 
6486. εἴ φπουΐοπι ἴροα υἱἱ οροτῖεϊ (ἐπιχϑυϊδὶ δηΐμι τοιεπεῖππι, εἰ ρ6- 
τγερτίμδμα εἴβεῖξ εἰοοπιοῃ6μ}), βαἰΐθια οροτίεϊ ἱπέπετί τηοάπαν, φα0- 
πῖδια τοδίθο βοῖς πιϑἐθι αυῶχῃ δἱ ἔετπογε αἶσαν: 118 δαῖτ πο Βαδεῖ 
ὐσῦ Βεμα εϑὲ, ἤδεο υθῦοὸ ηποά πιδὶθ. φυδαορτγεπι Αἰοϊἀαποδβεῖθ 
τίρογα ἃρραγθηῖ: ποιῇ επίπι αἴ ςοπήϊπιεπιΐ πα ας, δοα αἱ εἰρὲε, ερὲ- 
Ποῖ, οἷο οτε γί εἴ τϑδίογίβυν εἴ δρεγεϑ, οἱ ποῖ δϑηάογεπι δε Πῃ- 29 
ταοϊάδι δδάογοι, πδο δὲ [δι μτηΐα δε δά ἰϑιοπιϊοταδι τι οτοδίπεη, δὲ 
ποῦ ἰεξϑα βεε εἰν ἴω τα τγορῖπδϑ ἰθξθο, οἵ βοὴ οὔγια 964 ουγεοτο 
διϊΐμαὶ ἱπιροῖα, εἴ πο τοι ϑεῆχη 86 “πϑίαγας ςὩπι Ἀροθβιφδὲ πηαδευπη," 
εἴ ἰγίσξοτη φυγαψα δηΐπαὶ, οἱ πο βταὶϊδα δε ροραϊατὶδ κταῦδε οφρὶίεπ, 
εἰ ἀἰδρεπρδῖοσ δυδίθπσων το]ορίδιϊο, δὲ βου σαανὶο βἼεὰ “ώλυβα τὰν 
τοῖβ σον", εἰ ποπ οοτρηδ νεΐαυὶϊξ δεὰ ςογροτ Ῥθάοτεια, αἱ 
τερτγδοδεηϊαιγίςοπι δηΐπι ουρίἀἰαΐοτα. ος δηΐθτο εἰθοαὶ εἰ ἀτιρὶεχ "0 
εἰ ἐρίμεῖοπ δεῖ; χῦδγε ροῦπια βὲ. εἰ δἷο “ἰτηταδιδβτ ἵπερτο δῦ» 
Ἔχϑρεγδηεδην." ΦΌΔΩΟ τοπι ροοίϊος ἀϊσεπῖδα οαππ ἱπόδοοτγο τῇάϊ- 
οα] απ οἵ [τρυα εἴβείαπε, οἱ οὐρϑοῦγιπη ργορίογ ἰοχααοίτοῖοαν, ατιβηὰο 
εἰὶμν ςορποδςθηιὶ ἰησαΐοαϑ, ἰὰ ἀϊδοοίνη! ρεγϑρίοπαπι οἴαθίοπ οἴφου- 
τβδῦβ. Ποπιῖπεϑ δαΐεια ἀπρ ἰςὺ9 πιαπίοτ, φπδμάο σαυϊά εἶβε πό- 
παὶπε εἷς, εἴ ογδιϊο (βοῖϊα ἰαβεί ροδοῖτ, αἱ ἀΐοτα ἴθγεγθ. 8664 οἷ τα ἰ ται 
οἷϊ, οπιηῖπο ροδίϊοιιαα εϑὲ, ΘθδιβοΡτετα αἱ ἰφοῖνοα σὲ ἀρ]εχ εἰοςα- ὃ 
ο ἀϊτ γταπιριοῖς: ἰδεῖ δηΐτα ὁπηὶ Ρ] επί δἰγερίτι5. ᾿ΐπρθδε απ ΐεπε ερὸ 
εἶδ: τοῦ βῃΐμπὶ ργοπ 15 οοξ εἴ δΌρεΓΡα. ἔγαπϑίαι!ο υεγὸ ἐκωβίεωι ἰῷ 
οηΐπ Ὀῦης πέιηϊον, οἱ ἀἰοῖατο ἐσὲ. οἱ ργδεῖογεδ φαδγίωπ ἔτι 'α 
Ὡπδηϑαϊϊοπίθυδ εἰβοίζατ, δυπὶ δηΐτα οἰϊδτη ἰγαυδἰαιίοβοα ποοςοσδα, 

δτγῖϊτ) φυμάεπι ργορίον τά ςαϊυαν (πδπὶ πἴαπίυτ οἰίαμα σοπνὶςὶ ἔγαβρ. 
το θτ9) ραείϊπι τοῦο ῬιΌρίογ τεῖῦ βγαπάθαι πἰπνὶδ οἱ ἱτορίοαιι. , 

ΟΡ ϑοῦγαε δαΐδπι, δἱ ἰοπρε ρειτ8ς. πὶ Οοτρίας “ρα! ἀα5 εἰ ἐχραπραει 
γεϑ: ἴὰ σογοὸ ἢδες ἴπτρίϊτογ δοπυπταϑιϊ, πιὰ] δ δυίετα το οδβα θεῖ." Ροοτίςτιτο 19 
εαἷπι οδὲ ηἰπιΐθ. δὲ οἱ ΑἸοίἀαπιῶδ ρ ]]οβορ]ΐαπι ργορυρπδουίητη [6- 
ξπτ, εἰ Οὐγώϑεααρ, ρου Ϊουγαιη Ἠυπιαπαε νἱλδς ροςουΐημα, εἴ ἼβῸ [πτπὸ 
αἷς δίβγσγιθα ροθδὶ αἰΐεγεπδ:" οπιπία δηΐπν ἤδθς πιο δὰ ρετϑῦν- 
δίοπο δρροδίία δϑῃπί ΟΡ δὰ πὰς ἠϊεῖα ϑυὲ. ἡ ϊπὰ δαϑετα ᾿βολοα 
ἴω Βἰγαηἀΐποην, οὔτι δάνοθγθνδ ἴρϑῦτα τοἶδοῦ ἀδηι δἰδδεὶ δἴετοτιδ, ορίπεα 
ἰμῖοι ἰγαρίοοϑ: ἱπηυΐε δῖ “ΠΓΡΕ δᾶῃς ὁ ΡΒ ϊοτο 616." δνὶ επΐτα εἱ 
14 ἀϊχὶε5εῖ, ποῦ ἴαγρε, υἱγρίοἱ νϑῦοὸ ἴαγρς. γοοῖδ ἰρίτας οοηυέοϊασα 
ἀλχιϊξ, σοταπιθθβογδη αποῦ ζυΐτ, βου χαρά οεῖ. 

ἀ. Ἐπὶ γεγο εἰἴϊδπι ἑϊπθρο ἰγϑηϑιαῖίο: ἀἰ Ποτὲ δηΐπι ράττισι. πᾶπο 59 
οαπ ἰπφοῖς ἂς ΑςΒῈ}16 “μίααε ἰδὸ τοῦτ," ἐπιδρὸ ἐδ, οθτα δέεται “δὸ 
τοῖς, ἰγδοοϊδιο. εἰθηΐπι χυὶὰ ἀπιθὸ ἔογιοϑ διιβέ, βρρεϊϊανυλι ᾿γαεἶε- 
τεῦάο ἰεοβε Αομί]στω. ἀπ} Ὑθγοὸ φεϊοτι ἱπηδβο δαὶ ἐ5 ογδίζο:σ, 
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᾿φεὰ ταῦγο, οὔπα ροςῖς οἷξ. εἰδλομἄδς δαΐοτῃ σαπῖς οἱ ἐγαπεδίοηοι. 
μαῖα ἱγαποϊδεϊουδο δυῦὶ ἀϊεγεπῖος ἰπ δὸ αποά. ἀἰοϊωπι, 661. δυπξ 

δαϊετο ἱπιαβίοεθ, ὩΣ φθδιη Απάἀτοιίο ἰῃ [ἀτίεπι, εἰ συϊϊετα 6556 ἐπ νἱα- 

αἱ!» δοϊοιί8 οδηϊραϑ: 11}: δαῖτα οδνληπι τογάθπί, οἱ [ἀγίδυτι δο] υἱοτα 
30 6χ τίβου"!θ 6652 Ἱβοσοδῦτα. οἵ οἱ Τβεοοάαπιδς δοοί πιϊἰα)νδὶ Αγοβί ὡ- 

ταῦτα ἙΌχεπΟ βεοπιεῖτίαπι ἡδδοϊεπι!. δὲ εχ ργοροτγίίοπθ: δϑὶ βπΐμη 
εὔδ Εαχεηυδ Ατγοϊίἀδταυο φεοιοείγί δ. εἰ {Πα ἃ ἰπ Ῥο] ἰα Ρ]αῖο- 
ἶφι, 4αὶ τοογῖαοϑ δρο  ἰδπὶ, δἰπιϊεθ 6686 σϑηΐρπο φαὶ ἰαρίἀθε πιοτάεπε, 
ἱβεϊθαῦεα βϑη δἰεἰπεβάο. εἰ ἴῃ: ροραΐππι, δἰπηί! πὶ 8468 πϑΌς] ΓΟ γο- 
Ῥυοίο φαϊάετα δεὰ δυγάδοῖγο. δὲ ἐπ υεγϑβδ ροδίατιμι, δίυνοδ 6886 
εἴπ ρυϊοειταάίπε τεμυαιῖδ: 11} δπΐτη οὐ ἀςἢοτοετγίπε, εἰ γεγο σαντα 

ἀλογιάϊεεοϊαιί φαπε, πον Δρραγετῆ δἰτωῖεα. οἵ 116 Ὁ ἐπέ  ἷ ἴῃ ϑϑανίοι, 6ἷ- 
ταϊϊος εδ6 ᾽ρ809 ἱηΐαπιιθοδ αυΐ ποδπσῦπι γεοὶριπηῖ; ρεὰ ρ᾽ογαπίθβ, δ᾽ 

᾿, ἐπ Βοροῖσα, δἰταὶ οι 628εὲ ἐἰἰ οι ραϑ: 4] σεϑνϑαξα ἃ δε σϑουναϊ, εἰ Βοεο- 
ἴο8 ἱπῖετ δὸ ρυρπᾶγε. εἰ Ὠειβοδίβεηεδ ἱπ ροραΐυαι, δἰγαΐ επι 6886 
βου ϑεδοιροο ἰδ παυΐρυα, εἰ υὲ ᾿Πεἴπος παῖδ» διοϑπήδον! οταιοτοϑ πὸ- 
Ἔτίοδην φέῶα τοισιβτα, αἱ ]αιϊοειῖε5. εαἰϊνα ἰηίαπιει ᾿ποῦροηξ οἱ αἱ 
Δουῦοινεοπαι εφ ἰοοϊοιατὰ κγαοίοια τἰνογὶ περί ν!]ανΐι, ριιοὰ ἄτπα 

40 οσπάϊπολίις, ἐααυμδἐὶ οἰετν δἤογε. οὔιθεδ. σηΐπι Ἀ8) δὶ τ πππδρίπ 89 δὲ 
δὲ ἐγαηεἰδσοεε, ἰοσι! ἀΐσογε. φοδεὸ ηυκοορῦπαιν δ ργοθδιμβο Γἀοείης 
Ἰδσαδαι, ἐγαιιδίαἰίαινα: ἀϊοῖας, τραπάζενίιπε Φεὶ" ἐρπαϑ' εἰξοιη ἰπιδρί πο 
δαϊατας, εἰ ἱπναρίποο ἐγαηβοιἴουνθϑ γέ ϊ θεν ἐπ θη οδὶ ̓ δειη μ6 Γ νθγῸ 
οροτγιεῖ ἐγταμἰαιοηοῖη δα γόροξηο πὸ τείεττε εἰζδων ἰῃ αἰϊειῶτη ρᾶγ- 
Ἰοτὰ, εἰ ἐπ ἐς αυᾶς δυπὶ οἰ σηι κἜπογίδ, οἱ 51] ροοΌ το ̓681 δου ΑΜ, 
ἸΘουγοῖ; οἰΐδιη δευϊατα: οοανομ! ἀεὶ ρσουϊι Νέαν εἴα, δὸ ογαΐο 
φυά δι ἐστὶ μϊθασ 6χ Μία. ἤρν ἀπ Ὴ κατὶν Ἔν 
αὐ 5 ἝΩς ἀπάεπι τὶ αοὐρότιηι εἰοσθθοπία; αἢ Ἔτη ὁπ ἀδιο' Ἰοχυαπιηπ, 

80 αἴυα ἰὰ ροσδειναι. 688 ἴῃ φαῖφαδθ,. ῥτίπνυτα: φμειη ἴῃ οσπίαποί! οαΐι 
δὺν,.8) 4! γϑά] ἀδτεὶ ρτους ναΐμξαια μαρϑηι υΐ δοϊεςεαπε σὲ οοπὸ 
ϑεάυδπιαγ πίον δα, 1 ἐπραἠπροαπο αἰϊφαθα τουίγαπι, ἐς αι μἱαΐδας οἱ 

. Φθὸ φιϊεέσπι τεχαϊγιὶ ναγθ νεῖ 416 φόρΘ.. οροτίεϊ δυΐθπι, φυοδὰ 
ποετηϊπετῖῖ, τείειτε πε δὲ, εἴ πον ἴοηκε δέραγαγα, πδατιβ σοηΐπη- 
ἑδοπετα δηΐε οοππηςοπειι γεάδοτε ἢ εοσεδηγπη: ρϑυ οἶδ δηΐπὶ πὶ 
Ἰοοῖδ εοαυεηὶς. ἽἜξ5 σεγο, ρφείσυδτη πη αὶ, ἀϊχῖϊ, νυ δπ οπίτα Οἷεον 
δὲ γοβξδιμ εἰ οβδεογαῦς, ργοίϑοϊαβ δτη, ξὩτο Α58ΏΠιρ εἰ55εην ἴρδο5. ἰπ 
Ἡΐδ οπίην τοτιδῖαθ ἀπ γοἀ ἀοη δι σοπίμπτ ἔφαδηι το 1186 5υπεοοτω- 

ὁ ἱπδείδοιεθ. εἱ γετοὸ τοπίνπο, ἱξεγί ϑοῖυτα δοὶ ἑητεῦ ρολθοίμς ὁ μπὶ, 
30 σδοούταπι εαῖ. 'δἃς ϑπαα! αυϊάεπι; 4υσὰ ῬΦη6 86 Βαρεῖ, εβἰἷη θοη- 

ἐπασιϊοηῖθ αν. - αἰεετοτα νετοὶ οδὲ οἱ ρῥπομεὶϊδ ποιοίη δε ἰοηυδτοδγ εἰ 
τοι ἀταρ ϑδεραθ. ἰεγεξωπι αἴ ποῦ ἀπε χοϊθ, πἰδὶ απὶ5 σου γαῖα 
Ῥτδεεϊίραι; ἰὰ φηοὰ ἔδοϊάπε, 'φααπάο᾿ πἴΒ}} Βαρϑηξ φιοί ἀϊοδαὶ, εἴ 
δἰιαΐεπί αἰϊχυϊά ἀξοτε: ἐδὶρε σπὶτὰ ἀέ ἱπάποιτια Ῥγοίογηπι ἤδες, υἱ 
Ἐπιρείοοϊοα. παπὸ ἀδερὶξ οἰσειμίταϑ, δὲ πο τὼν δἷξ, οἱ δ(ἢ οἰδοῖαγ δὰϊ- 
ἴστει αἱ νοἰβοτὸϑ πίον ἀσῖοϊον, φααπᾶο ἀϊσεηι δα ἀπιδίξια δηπτεντξ, 

“ὁ “Ὅγοεθὺ Ἠαίγτη ῥεποίταης ππδβπατὰ ρετγετῖεϊ ὀραπι νἱπι." ᾿ εἴ αυΐα 
οὐκῖπο δεῦ ΕἾΤΟΓ γηΐποῖν ῬῈΓ βεπεγα μοὶ ἰοχυυπίιγ δυο], υετρὶ 
κεαῦα, οἱ φοΐδ ἰπ Ἰυἀο. ρατίδ εἰ ἐπιρπίϑιρατῖα μὲ ἐπιρατἦα ἀϊχετὶξ πιὸ- 
""» τς φαοὺ ἱμαροδέ, εἰ ζαμεέττιπι Ἐαρδ. αμάτὰ φηδητο ; ̓ΦΌατηΟὕτοῖα 
δπϊοὶ! που ἀσβηΐπηϊ ΄σηδηὰο. οτατῆα Ἰβίτς ἔδὲς δἰ τα] ἶα δαπξε᾿ παλτὰ 
Ὠΐοὶ αἰϊοπία 5 εἰαϑπιοὰϊ τοὶ ρταῖία, [αρἰουάαι δαῃξ, ααογίπτη οἱ Ῥτοία- 
ξοτα; κξύμεγα πομπιίπαμα ἀἰνϑάθρδε πὶ Ὑἶπῆδ εἰ ἐεπιϊπίιτα δι σίστη 
τηϑοῖδ: οροεῖει επίπι, γοάάεγο δἴϊατη Βδθο γεοῖθ. Ἔ]ὰ υετο γόυεγβα 

40 εἴ οσἰϊοσυια ἀϊεοεθοῖς." αουϊπιοτα ἴῃ τπθμΐς εἰ ραποὶδ εἴ τἀπὸ τοῖο 
ποιιϊηδηάίε: 111} νόγο τουδύδὶ ὙεγΡῈΠαΓΌΠΕ πια." οἰππίπο᾽ δηϊδηὶ 
οροτίῖοι ἴδοις Ἰοκὶ φηοά ἀϊεῖυπι δϑὲ, οἱ ργοίοθιτί ροϑϑ8. οδὲ γὙ8ΓῸ 
Ἡβδὴ φαοά τνυ]ῖδο ςὈπἰπιπεϊοπεϑ ποῦ. παρδηῖ. πδὸ ΦΌΒΕ πΟῊ ἔας!ϊα 
δὲ ἱπιευρποβεγε, αἱ' ησαο διπιὶ Π εν ἢἰ. πὰπὶ πο ὁππὶ Ἡετθο ἢν 
ἱπεεσρθημβετε ορεγοϑῦπι οσί, χοΐα ἱποοτῖανα δϑὲ αἴτὶ δαἀΐδοοδὶ, ροσία- 
τἰοτῖπε δὴ ρτίογί, οἱ ἰπ ργϊποὶρίο ἐρεῖαϑ ᾿ργὶ, ἱπφαὶξ επίπι “γαῖῖο πὶ 
Βυΐϊτθ αμθε δεῖ βεῖη ρεγ προυὶ μοπιῖποο ἤππι." ἰποογίητι δηΐπὶ δδὲ, 
ὑ{Ππὰ δοπερες αἰγὶ ἰπίογραηξθα. ργαδίεγθα οἴβοῖς δο]ο δοΐδινππι ᾿ρδτπι 

40 Βοῃ τεάάδετε, δὶ ἢσπ δάϊατβδ8 δ ΟΡοϑ φαοά σοπυθηϊ; αἱ δος δἴτο- 
Ριτυπὸ δορ οοἴοτεπν, ν᾽ άδηθ ηξά θη ΠΟῊ δδὲ στη ὈἹΏΠ6, 86 ΠΕ 6Π 8 Ὑ6 ΤῸ 
δεῖ οοπηοπηθ. ορδουγίϊαβ δαΐομι εϑξ, δὶ ΠΟῚ ργδθροποπάο ἀἶοδδ, 
ταυϊία ἱπ τοοάϊο ἰησαϊςαἰητο», οἱ “ἀερόΡαπι δοη ἰοουῖοα σπτῃ ἢ] 10 
᾿μβεε εἵ ἢδες, εἴ εἴς, ρτοβοίδοϊ,ἢ πο ἀὐΐεπι “ἀθροθαπὶ δῆτ Ἰοσαῖτι 
Ῥνοβοὶοοί, ἀοίπά θ᾽ μαος, εἰ Ναεο, σὲ οἷο ἰδοῖα δππιἢ 

᾿ς 6. Αὰ ἴαμιότγθιο εἰσοαϊίοη!ε ταϊ οὶ ἤλεο, οταιίοῃς τ ῥτὸ πο- 

12 

ταῖηδ, πὲ Ὡσῃ εἰγουϊατα, 864 ῥ᾽ δηϊἴδπι ἃ τοοδο δεφιαΐοπι: δ σεῖς. 
διοπει γθτο φοβέχγαγιηζη, ρζγο ογαιίοπθ ποίβεῃ. δὲ οἱ Ὦγρο δυὶτπὰθ- 
φογιον οἷϊ, δὶ ἰῃ οταϊϊομβ 81: ἰὕγρδ, βοιπδδ ἀἴσεγεα, δὶ γεγο ἴῃ Πϑμαΐδ, 30 
οτγαϊοπεμι. εἰ ἰγαηδίδιϊοηίθιι ἀεοίαγαγο οἱ Ἂρί εν εἴῖ5, υἱϊδπὰο ἰά φυοὰ 
Ροειίσυμη δδῖ. δἰ ὑπιππ ππι]τὰ ἔλσογθ, αυοα ροοῖδε [δοϊυηϊ: οαπι Ὡνἢ 
εἷϊ ροτίαδ, ἰδπιεη ἀἴςιπι “Ῥοτγίιδ ἰη Αςδαῖςοϑ᾽ εἰ “ἸΔρη]αγεβ δαΐοθτα 
του εἰΐογεϑ δρεγίϊοπθδ" οἱ πο} οοηίυπβογο, δεα πἰγίαπς οἰγιπηηοδ 
αἤιυνρετε, “βαΐον του] οτὶα ̓ νυΐυϑ ποοῖγαθ." δἷ νεγο οοποῖβδ, σοηῖτα- 
χίυπι, ἡ Βυΐα8 ποδῖγαα πιυϊΐογι}." οἱ ἐππὶ σοπίαποϊίίοιε ἀΐοοτγο: δὲ υϑτὸ 
εοποῖϑα, δπθ' ἐοπίῃπςοιοπα, ποη. ἱποοοίαποία ἀαΐει, οἱ ρτοίθστι 1 1408 
Ἰοςπίαθ, ργοίδοϊοα ἰοομέια 5υπὶ. δὲ ἰἰδινὰ. ΑΔΕ δοιὶ πῦϊδ6, πῶ πῦρ 
Ἀορεῖ, ἀΐεετο, αἐ 116 ἰαοῖς ἰὼ Τεατρειδο: “οϑὲ φαϊάδιη γϑπιοβοϑ ρθι- 
σὰ ςοἰ] 8: δυρεῖωτ᾽ δηΐπὶ δἷο ἴα ἱπβηΐυτο. δβί]αθ μος ἴυπι ἵπ Βοπὴβ 
αι ἴῃ πνοαὶ, φαοα ποη μαμβεῖ, εἰγο προδο δ: ὉΠ|6. υπάξε εὔατι ᾿6.- 
ταϊυὰ ροεῖλε ἤυουηξ, δοβογάυμ εἴ δίγγτπι σοῃοοπῖιην: Ἔχ ργίνδη- 
ὕδαϑ εὐὲδα ἰηξειτιης. ῥσοναίαγ δαΐδων μοο ἰμ τἰγδποἰδιϊοπίθυς φυδά 
ἀἰϊοῖαπι δοῖ, φῃδε δπηΐ ὁχ ργορογὔονθ, τξ ἀΐσεγε ἴα ραν διδὲ οοβόθη- 
4ππὶ αἴγγυτη. ἐπ ᾿ ὙΚΝ 
“0 πὶ ϑϑοούτ δοξεῖα Παρ εΡὺς ὁ] οοατίο,, δὲ δὶς ἴὰπην αἰβοῖα,, τΐπι 10 
δοογαῖν: ἴαπι δ᾽ δοιὶς γα ρ5. ργσροιίίοηο γεροπάθηϑ.: δὲ ργοροῦ- 
4ἰθ)6 χερρόπάεϊ, οἱ πόαις ἀθ᾽ ἀπιρίξα: δι.) πιϊ28ε΄ ἀϊοαῖτις πεχαθ ἐφ ἴθ- 
Φαϊρϑ ργανίιοτ, πϑήὰς ἰοῦ που ΕὮ ἘΦ ηΦΕΘΠΘΔΙΌΓ ΟΥμαῖτιϑ. δἰ τοῦ- 
πΌδι οοτηοείϊα ἀρραγεῖ, αἱ φρο Οἰδορμοπ: εἰπηλ τον οηῖα αἰϊσυα 
Ῥτοίεγεβραι ἃς οἱ ἀΐςεγεῖ "νοπέγοπδδ ἤσηϑ." αἰδοῖα οοηοίδεϊς ἴῃ 6ο, 
δ, οἱ 51 σοπβθσ αἰΐα, ἔγαι! ἀϊσιϊο δῃι; δὲ πηρία δὲ τοτρία δἰ, ἱπάϊγνα- 
Βυπάθ. εὐ οδηῖα ἀϊςαῖ, οἱ ἰαιἀομελϊα, αὐνηὶ γαῖαν ἀδ, δὲ μϊδεγα ἴα, τι 
ἁιἰ τον, εἰ ἐπὶ αὐο σιν τον, Ῥεεευκάες δαΐετη γεπι οαπι δοσοτ ΗΟ. “0 
«ἴνξα δὰ. οἷν παίατατν εἱοοά!ο:: οαρίτυν δπίνα δπίπιαν, απο 116 νεΤῸ 
ἀϊοαι, φηΐα ἴῃ Ἰθ εἰς 86 παίνεπθ. απαγα ἀγρὶγδητυγ, δείαπι δὲ ΠΟΒ 
εὐς αρεαι ἴα πὲ οὐδοῦ οἷν; τετη. ἰξα 856 μαρεγο. δὶ οἰπιὲ αἰδοίταν δοῖα- 
Ρότ 9 φυὶ δυῦλε, οὑπὶ ἐοὸ αὶ φ(εκῖε αἰςὶϊ, εἰΐαπι δἱ π1 81} ἀἰοαϊ. φύαπε. 
ΘΡγεπὶ ππῦ εἰ τγρανε ἀπ άϊογεα ἱμτο ἴημα Ἔχοί᾽πῖε. εἴ πιογαὺα ἱρ88 
δῖ εχ δἰ βινβ ἀδτωοποίγαιο, φοὰ οοπεεαπίϊαν φοπυθηΐοβα ουὐαυθ μ6-: 
πεγὶ εἰ μαριϊαὶ. ἀΐξο βυΐθτι φεημδ δεοππάστα δεϊδῖεπι, υἱ Ρ6εγ δαΐ 
τὶς δοὶ δεβεχ, Ἐἢ του εν αὐξ τὴς; σὲ ἴασο δὺὶ Τἰβθϑϑαϊηδ. μα οἷται 
τατος ϑεοπηάδτα. αυο οὐἰπεάατοπιοάΐ ΔΙ 1408 698 ἱπ τὶ: ΠΟῊ δῆ 
δεουπάττα ιοἴπδστι ΠΑΡ ἰαγα! Ὑ 86 δαμξ στ υϑάδηαπιοῦ!. εἱ ἐρποτ εἴ 30 
πομαῖπὰ δοοοπηοάαία ἀΐξαῦ Βολκιαί, οχρτίιπ εἰ τροῦεθ: ἤθη δηῆπ δὰ- 
ἀεην πϑηΐνε δούδπι πποάο' δετίςοὶδ οἱ εγαθίίυ Ἰοσοίοε Γιρτίς,  αἴν 
ἀππηῖαν γεγο οἰϊφακηιίερον δυάίϊοτες δῷ ἧρϑο, 4πῸ αἴϊαυλτη υἱπαρίον 
ὁταιίοηδτα δοτὶρίογει, ᾿φοΐϑ δυΐεπι πο πίε! Πρ: ἢ" “Ὅτηποι ϑεἰυπε:ἢ 
ἐουβιεῖαν δηΐπι δυάϊεπα ρυάογε εσαρῖαθι οἱ ρανιῖςερο εἰϊ εἶπα ουΐυδ οἱ 
Α]}} οπεοεβ. ορροτγίβηβ δυΐδει εἴ ποῦ ὀρρογῖθηδ υἱὶ οοπιπιαπε Οἱη- δ 
πίτνη Γογνδγθν δϑξ. τηϑᾶ]α νόγο δαὶ ἰπ οἰϑηΐ δχδιιρεγαϊΐοῃς, σποὰ 
ὙΌ]ρὸ ἀδείειιν. οροτῖσι ἐπση δὲ ἴρϑῖιπὶ ἰποταβατθε πθπὶ νἱἀδἴυτ γοττὴ 
δες, 4ιοπίαπι που Ἰδιεὶ, χαρά (αοῖϊ, ἀΐσοθίοπι. ργδεῖοπεα ἐχ ῥγο- 
Ῥοτιίοπο ταδμοπβπεῖρος ποὴ οπυπίρυν εἶπα] υἱί ορογῖοι: οἷς ἐπῖπ 
ἀδεὶρι τ δαάϊιοτ, ἀίοο δινῖστν, αἱ οἱ ποτηῖτα ἀὩγα δἰπὶῖ, ποῸ δὲ υοσδ 
εἰ τηἶτα δὲ σοπυθηΐθηι ραβ, δἰη τοϊδυδ, πηδηεσίπδ Αξ Ὀδηιμπηθσά- 
41:8 φυοά δεῖ. [5 δαΐδθτν Βος φοΐάειν, {Ππὰἃὰ γεγο ποὴ ἰδίθης ἑάετα 
Ἐ[δεῖς. οἱ ἰφίτατ πο  α ἀατίτογ δὲ ἀπτα πιο! Ππτετ ἀϊοαπῖατ, ταοΐπυϑ ἀρ- (0 
Ροσυπι Αἰ λά ροτεπιδάθπηάππι. ποιπὶμα δηΐαάτα δορὶ μοῖρ δὲ ἀυρ]ἑοῖα 
Ρίαγα εἴ ρεγορτιπα πναχίπιο οοηνεηίαηξ ἀϊσοητὶ αἰζεοῖς : υϑηΐα δηΐτο 
ἀαῖην ἱγαῖο, δὲ υραΐσυν ἀϊοαῖ᾽ οοεϊἴσρτιπὶ δῖ ροἰογίαση πουιίπει. δὲ 
4υδηᾶο ἴδια Ἰεπεῶϊ δυάιογεθ εἴ ἱγαχεγὶὶ δὰ {πγόγϑμὶ ἀπε ἰδ ἀΐθπὸ 
ἃσὶ νἱνωρογαϊοπΐθτ δὐξ ἵγὰ δυϊ ἀπο, πὶ διΐδπι ἰδοογαῖθϑ ἔα οἷξ ἰῃ 
ἀποργτίςο δά δχεγειποπι: Ὥνοοπι αἰνϊεπὶ εἴ πιδυδουΐατν," εἰ "χαΐ ἴο- 
ἀγάγαῃς:" Ἰοσαθηΐαν δηΐπι [Δ] 6 [αιοτο ρδτοί τ: χπᾶγα εἴδατα γεςῖ- 
ΡΕΓΘ τοδηϊεδιοπι εθῖ δοίϊοτ πιοάο 8ὲ μαρδηῖεβ. φυδιθοθτοῖ εἰ ροοσὶ. 
οοπνεπίηπξ: αἰγίπα εἰΐπι γα δὶ Ῥοθαῖϑ. δηξ ἰγίτωγ δὲς οροτιεῖ, δυϊ 
“απὶ ἰγοηΐα, αἰ Οογρίαα ἑδείεραι, εἴ σας δυπὶ ἰὴ ῬἨδεάτο. 20 

8. ΕἸρανγαπι ἀθΐδην οἰοουσηΐδ οροτγῖεϊ πδαας πυϑὶτὶ σοταροἴεπι 
8986 ποι γαγιμπι ἐχρογῖοπι: {Ἰπἀ οπὶπι πιϊππ ρροοδίτατα εδὶ δά 
Ῥετγδπδάδη ππι. πᾶτη 6886 βεϊοπι Ὑἱάδϊηγ; εἰ δ'πι} δὔλι δυοοαὺῖς: 
πδῖὰ πὶ διτδπ αι ἔδο!, φαδηῆο δἰπιῖ δ γυγδαβ νϑηϊεῖ, δἰσπὶ ῥγαθςο- 
168 ΡΥβεσοσηραπὶ ρθΕΥῖ, 4α6πὶ οἸρϑὲ μαϊγοποπι ἰ5 αὶ πϑαμαπι ἰϊπτ, 
ΟἸεσποτα. φυθὰ δυΐεπι δἷπε γηγίδυθο οϑῖ, εἶπε τδγιηΐπο οοῖ. οροσίοῖ 
γεγο διαί ποσὶ ὩσΏ τ! δἴτΟ : ἱπ ΟςΒἀὈπὶ δὐΐπι 6δὲ, οἴ ΟῚ δοροιππιο- 
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ἀαοϊαπι οορηϊἰονΐ, φιο ποἢ ᾿ογπιϊπαΐυτ. ἰεγηνί παίῃγ δαΐοπι ὈυπιεΓΟ 
οὐρηΐδ, αἱ ἤξυτγδο ἰοεπιοηΐδ Ὠυπιθγο5 δδὲ γυγιβπιυδ, οαϊον εἰίοατα 

80 τηεῖγα δερπιθῖα δυπί. 4ηΔΟΌγεπὶ γἈγιβπιαπι οροτίοι μάρογὸ ογαὰ- 
ἤοποιη, ποη πιδίγυπι: αἰϊοαυΐη ροεπια ετἰϊ. πεχια γαγιμπιπιη 6χ- 
4υΐφῖῖο. 1ἀ δυΐεπι ογὶῖ, δἱ φυδάδηϊομνϑ δἰϊ. εχ τ᾿ γιβιηῖὶδ νογοὸ Βογοῦϑ 
ξταπαϊδ οἱ ἀϊοιϊϊοπὶ δοοοιηπιοάαϊια δὲ Βαγτηοπίδα ἰμἀἴξεπδ, ἰαπιρηϑ 
δυΐοιη ἦρϑα 6δοὲ ΘΙ οου 10 πιο τυ ἰδ; φυδτηο γοπι πιαχίιπς οὐππὶυπι 
τροίγογαπι ἰδιηθίςα αἰαπάυπι φοὶ Ἰοφιαπίαγ. δὶ οροτγίεϊ βγαπάϊογεπι 
εἴβεὶ οἱ εχοίδιὶ, τγοοβδεῦς οοτγάαιίοτ εοἴ, ἰὰ πιδηϊζεοίοπι [ἀεϊιπὲ 

4409 εἰγδιοεῖγα: δυηξ δηΐμι υοἱαρη}}. γἈγιῆπιαδ τεϊγαπιεῖγα. χοἰ η φυΐτογ 
Ῥᾶξδῃ, 4ὺ0 υϑὶ ὁμηϊ ἃ Τα αβομο ἰπςοὶρίεπῖθϑ, ΠΟ ροϊΒΕΓΏΠΕΥΘΓΟ 
ἀΐςετα φυΐηαπι οδδεῖ, ἰδγίλι8 δαΐοπι δϑὶ ραθδη, εἴ σοπίυποῖιϑ [18 4αἱ 
ἀλοιΐ φππϊ. ἂς {τίὰ δά ἀπο 6δϑὶ: δχ 8 νόγοὸ 116 ππύτ δὴ ὑπίπῃ, ἢὶς 
ἄυο δὰ πὔῦπι. οοηϊυποίδαθῃς εδὲ γαιϊοπῖθυδ μἰ5 δεσφυίδι γα, δίῃ 
δίς εδὲ ρθη. δἊὲ δἰ χυϊάδιη εἰ ΟΡ δὰ φυδς ἀϊςία δυπὶ αδιϊοϊεπἀϊ, 
εἰ φοία πιοιγίς. ραθδη υθγὸ δαπιεηάυδ: δχ δοΐο δπῖπι ποῦ δοὶ πιδ- 

10 ἴγῃτῃ δογυπ 4υϊ ἠἰςιὶ δαπὶ ΓἈγιβιηόγαι, οἱ πηαχίπις ἰαϊοαϊ, ας υἴυπ- 
ἴὰγ υϊάεπι ἀπο ρϑεδης εἰΐαπι ἱποϊρίεμίθθ, ορογίθς υδγὸ ἀἰζεγγο 
'Δῃεπι ἃ ρυἱβοϊρίο. δο' ρᾷεδηὶδ ἀυὰς δρδϑοῖεβ δαπὶ ορροδίίδ6 ἰηΐε 86, 
πυδγοτη ὑπ αυΐάεπι ργιποὶρίο σοπυθηΐξ, οἱ οἰΐαπι υἱπηίοτγ : ἰδὲ σοτο 
εδὶ, φεῦτν ἱποίρίς ἸΙοηζα δὸ ἱεγιπίπαπε ἴγοϑ Ῥγενθδ: “Ιεἰοβεπα οἷνα 
1ιγοίαπι," εἰ “δυτίοοπια ὁ Πεοαῖα παῖς Ἰουΐβ." δἱἰϊοτ υδγοὸ οοηῃέγα, 
ἤσοια Ὀγδνδ ἱποὶρίαπι ἴγες δὸ ἰοηρδ Ἰοττηϊπαῖ: “ Ἀυπιὰπι εἰ ἀσυδτα 
Φοοδηῦπι οἱ οσουϊυῖς πότ ετγα ποχ." ἰδῖδ δυΐδιῃ ἤπεπι εἰβοῖς: Βγα- 
υἷδ δὐΐπι χυΐὰ ἱπιρεγίεοία 681, ἰδεῖς πνυϊίίυτα. δοὰ οροτίεϊ ἰη Ἰοηξα 

40 Απρυϊαγί, δὲ πιδηϊζεδίαπι 6.86 βπ6πὶ ποὴ ῥμ6Ὺ ᾿ἰργατίπὶ πθ486 Ρ6Γ 
ῬαΓΔρταρΡΉ6η, δεἀ μετ τἈγιβιμαπι. δὸ πυπιδγοϑδπι αυΐἀδπιὶ οροτγίετγδ 
4286 εἰοουϊίοποιῃ εἴ ποι ἀχρογίοιῃ γγιμπιΐ, πὶ φυΐ πυτηογούδια εἰβ- 
εἶδα γἈγιβιηὶ, δὲ φαοτηοάο 86 μαρεηῖδα, ἀϊοϊυτ δϑξ. 

9. ἙΠοσυτίοπεπι δυΐοπὶ πϑοθϑθ6 δδὶ 6686 δυὶϊ [ἀδᾶπι εἰ Υἱποηΐο 
ηδεη, αἱ ἰῃ αἰ ἢ γγαιη οὶ ἀϊ]αι'ομ 6δ, αὰϊ ταγεᾶπι εἴ οἰπιίϊοτὰ σεϊεγυπι 
φοεῖαγυπι σοηνεγϑίοπίβυδ. δὸ ίαϑα φυϊάδπι δ᾽οςυιο ργίδοα ει: Ἢ 6- 
τοἀοιΐ ΤΕυγὶΐ μᾶες εδὲ ἐχροϑίῖο." Βᾶς επὶπι Ρτἰπιηπι οτθπδ8, ὨΌΏΟ 

30 γεγο ποῦ ταυ]εὶ πἰυπίος, νοοο δαΐοπι ἔπεδαι, απ8ὲ πο] πὶ μαθεὶ 
βηεπι ρ6Γ δα, πἰδὶ γθϑ 4η88 ἀἰϊοίξυτ ξοττηϊπείαγ. 688 αὐἴδπι ἰπἰθσῦη ἀ8 
βορίες ἱπβηϊταῖοπι: ἄπ επι δηΐπὶ οὐῦπϑα τοΐμπηξ ἱπίθογὶ. φπαιθορτγεῖα 
ἴὰ ἢεχίοηϊθυθ δηβοίδηξ εἱ ἀδβοίπητ: ργοερίοἰσπίθα δηΐπι ἰεσιπί στα 
ΟῚ ἰδθογαδὶ ργίαϑ. δὰ ἴσϑσα φυΐάεπι δ οοαεῖο. δοὲ δες, νϑγεδ υθγοὸ 
υδε ἀΐ ρετίοάϊε οεγηϊϊογ. υόοο ρετγίοάππι δἰοουϊοηεπι μηΡεπίειω 

) Ῥυϊαεΐρίοπι εἰ ἤποπι ἰρϑδήν ρϑτ 86, εἴ τωδφηϊταἀΐπειι οοπϑρεοῖῃ ἕποῖ- 
τ. ἰμσυπάδ δαΐεπι Βυϊαφπιοάϊ δὲ, εἴ φηᾶε ἔδοῖ]α ρετοὶρὶ ροϊεεξ, 
ἰπουηάα φυίάοπι, ᾳφηΐα ςοπίτϑδία πιοάο δὲ μαδοῖ ἃς ἰνογτιϊπαίυπι, εἴ 

᾿ ααΐα δεαρε ἃ] αηϊὰ 86 βαβεγο ρυϊαὶ ἀπάϊϊοτ, εἴ ΄υοά δειαρογ ἴθγ- 
τοϊμαίυπι οἷς αἰ φυϊὰ ἱροὶ: {Ππὰ δὐυΐοπι, πἰ 1} ργαθησθοεγα 6886 πε 88 
δρετῖγε, ἰπίασαπάυπι 6δῖ, ἔμο!}]} 18 γάγο δά ρεγοὶρίεπάυπι, φυΐα ἕας!]ς 
σαετοογίδ γοϊηογὶ ροῖοϑξ. ἰάψας 4αΐα ππππεγη Πδρεῖ ἴῃ Ιεθ λιρν 
εἰοσαιίο, φυὶ ομππίατη οδὲ ἀριἰδεἴπιια δὰ τῷ ἐπιογίδη ἢ φαλπιοῦτεαι δὲ 
τεσ οἵρθηθβ γροογάδηξογ πιαρὶ8 απδπὶ ϑοϊυϊα: πυπιογυπι δαΐπὶ μὰ- 
Βδηξ, 400 ταευϑηγαηίω, οροτίεϊ γόγὰ ρευϊοάυπι οἰΐδπι δεηϊθμῖία ἴογ- 

10 ταϊηαγὶ, δἵ ποῦ δργυπιρὶ ἂξ ϑορβοοθ ἰαπιρίςα: “Οαἱγάοη φοΐάεπι 
Βδεο ἴογτ Ῥεϊορεῖ 5011." οοηιγαγίηπι δπίτι Ἰἰοεὶ οχίϑτἰπιαγο φηδιῃ δὲ 
ἀϊνίἀδίοτ, αἱ εἴ ἴῃ εὸ φυοὰ ἀϊοϊαπι εθῖ, (Δ]γάοπα 6986 Ὁ εἰοροπηριὶ. 
Ρετίοάυς ἀυΐοπι ππὰ φυΐάοπι ἰῃ 6015 6ϑῖ, Αἰἴογα υαγο δἰπυρὶθχ. δὶ ἴῃ 
(0186 φυΐάειη ἀϊοιϊο ρογίδεϊα οἱ ἀἰδιϊποῖδ, εἰ φῆδς ἔδς! 16 ὁρί για σοπα- 
ΡΓεμεπάϊτατ, ποθὴ ἴῃ ἀϊδεϊποιίοη 6, αἱ οἱ φηας ἀϊοία εοἱ ρετίοάυ9, δεὰ 
ἰοῖα, σοἴυνι γογοὸ δϑὶ δἰίαγα ρᾶγϑ εἰμ. ἂς δἰ πη ρ]Ἰςθῖ γοςο ππίπηεπι- 
Ὀγαπι, ορογῖδε δυΐδμι εἰ ςο] οἱ ρεγίοάος αδαμδ πιαϊΐδο 6886 ΠΕ] 8 

20 ἰοπβαϑ. ρυϑ,}} πὶ δὐΐπι μδογογο δᾶερε ἴβοϊὶ δυίϊζογειπ. πεςδϑὲδ Ἔπὶπὶ 
φεὶ, φυδπάο δάμυς ἰδπάεπ δὰ ἰὰ απο υἱίτα εδῖ, οἱ αὰ τηοάππι 4υ πὶ 
Βαρεὶ ἱπ δὲ ἰδγτηϊηὶ, για ἰϊτογ οθϑδαιία ογδίογε, φυοάαπιπιοάὰο οἵν- 
[δπδίοποπι βεγὶ ρτορῖες γορυϊϑίοπθπν. ἰοηρα γεγο υἱ ἀεβεῖαι ε[ᾷ- 
οἴθπη, φαεπιδαιηοάιη α]ῖγα ᾿εγιηΐπυπι 586 σοηνογίθηϊοδ: ἀογοϊπχυσηξ 
επΐπα Εἰ ἰδ} οἰπιι} ἀβαπη α]δηῖδθ. οἰτ το υθγο εἰ ροτγίοαϊ φυδε ἰοη- 
886 δυηΐ, οΥαϊϊο βὲ εἰ ἀπᾶροἑδα δἰ πηι]. φυᾶγα κι φαοά Ἰοοαῖῃβ 6δὲ 
Ἰδεπιοοιῖῖας Ομ 'π Μεπα)ρρίάεπι, φυΐ Γεοούαὶ ρύὸ ᾿δηιἰβιγορ δ 
ΔΆ οΪδπα, πεπιρα “οἰρὶ πιαΐα [αρτῖςαὶ νἱτ, }}} πια]ὰ [αδγίοαπ: ἰοηψα 

39 ψεγο δῃδροΐὰ εἰ χυὶ [ἐςἷϊ ρϑεείπια," σοηνοπίς δηΐτω ἕαὶς οἰΐαιη ἀΐσογϑ 
ἷπ 804 φιλὶ ἰουρίς ςο}15 αἰαπίοτ. φαλε γεγο πἰπιΐ Βγουία οοἷα μαθεηὶ, 

΄ 
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Βοῦ δυηὶ ρετίοα!: ἴῃ ῥγβοςερθ ἱείτων ἀρπηὶ δυδίξοτοτα. χῦδδ γεγϑ 
ἴῃ ςο119 6ϑὲ δοςπίΐο, ππᾶ φυϊήεαπι ἀϊειϊποία δεῖ, δ]ίογὰ σογὸ ορροεΐϊα. 
ἀϊοιϊποία φυίάεπι, αἱ “μάπιγαι ας πὶ 54 ερεπαπιεγο 608 4 σοπο ]8- 
Βυ]α Ἴοοδξεγυπὶ εἴ βγπιπίοα οογίδταῖπα ἰπσι τὰ δτοπι." ορροσΐϊα νότος 
ἦπ 4π ρογ αἰγυσπαυθ οοἰτμ ἀὺξ οοπίγαγίο σοπίγαγίητα οοιπροπίτας 
δυὶ ἰάεπι ἰαπρίίας οοπεγατγίδ, “οὐτγίδφαε δυῖοπι ργοίυδγαπί, οἱ φαΐ το- (410 
ταβηδογοηῖ εἴ φοὶ δεουϊ δυπῖ: 1111 δηΐπι ρίογα ἰϊ9 φῦδε ἀοπιὶ εὐδειξ 
δοαυϊδίνεγαπῖ, δὶδ γεγο 8115 δογυμν 4 δὲ ἀοπιὶ δϑβδηὶ γο ἐᾳπεγιμε" 
ςοπίγαγία τοδηϑοηὶ ςομφεςυῖίος εἶ ααοά 5α 8 εδὶ, ἰὰ φιοὰ ρἷα6 ἐδ, 
“ἄπαγε εἴ ρϑουπίδγ τι ἱπάϊροπιθυβ δὲ ἔγιὶ νοϊεμειθοθ᾽: [γαλιἴο δος 
ΠΗ σα, ΘΕΒΕΝΙΜΕ. εἴ ριδοίογθα “οπείπβίς σαορα ἴῃ ᾿ΐ8 φὲ ρταν 
ἐηῖε8 δάνοτοα (οὐἱαπα αἷἱ οἱ ἱππριπιάεπιεβ γεοῖς 'ἀβεγο." “οἰαιϊωα 

φυΐάεπι [οὐ ευτν ῥγαθιηΐα οδυϊπαθγαηῖ, Ὡθἢ ππυ]ῖο ροϑὲ ἱπιροτίαπα 
τρδγὶδ ΘΙ ρθεγαπὶ,,. “Βανίξαρδε ηυϊάξιη ρῈΓ ἴεγγαπι, δι βοίαεβε γεγο 19 
ΡῈΓ πιᾶγο, οὐτὴ {Π6]|Ἰεφροπίυν φηίάοπι ἰάπαίσϑεῖ, ΑἸἰποπ τόγοὸ ρογίος: 
αἰδδοι." “δὲ πδίατγᾳ οἶνεβ φυὶ δαμῇ, Ῥ6Γ [εβϑῖν οἰνίίοῖθ ργινατὶ" "αἰ 
δηθῃ ἰρϑογυσ ἡπα]ε ρετίογαπε, 8}}} γεγο ἰυγριϊογ δον δαὶ σϑηῖ" “εξ 
Ῥτίναιϊπι φυίάεπι Ραγδαινὴδ φετγνυΐφ οἱἱ, Ῥηδ ϊς δἰ νοτοὸ πιρ]ῖοα εχ βοςὶζ 
ἀεδρίοετε δευυίεηι 8." “δαὶ υἱνθπῖθ ἢδδέμογοι δαὶ πιογίαοι τεϊϊεῖα- 
τοϑ." εἴ φυοὰ ἴπ ΡΙΙΒοίδυιη φυϊάδμι ἀἰκὶξ οἱ Το ρ Ἀγοηειη πῃ ἱμάς 
οἷον Τίδιι δυίοπι, γός ἀοπιὶ παβθηῖθο υδηἀθραπί, ρτοίεσι! γεγο δὰ 
ὨΟ06 εἰηριΐ δυηι.". Οονπΐα ἐπίτῃ Βαες εἰβείσοι 1ὰ φαοά ἀϊεϊαπι εδξ. ὃς 
ἰασουυ δ ὁδὶ οἰπϑγχοϊ ο]οέυϊίο, φαΐα ςοηϊγαγία ποι δεῖπια οἱ ἰαχίδ 86 20 
Ροβίϊα ποιΐογα δφυυΐῖ, εἰ αιιΐα υἱάδηταγ οἰπη ἴα 4γ]]οείεπιο: δἸθποδαΣ 
δηΐπὶ ςαἸ]εοϊῖο ορροφἰϊογοπι εξ. 8ο ὁρροιιίο φυΐάδπν δἴαϑτοο ἀϊ οϑῖ, 
φοπιρᾶγ νεγο, δὶ ἀδαυϑίϊα οἷπὶ ςοΐδ. δἱ δδαϊπη]αϊΐο, οἷ σίμν! θὰ ὀχίιαΣ 
Βαλθδδπὶ υἴτάφυδ εχ ςοὐἷθ: πδοθδδ8 ψαγὸ δεῖ δυῖ ἱπ ῥτὶπεὶρὶο δαὶ ἴῃ 
βπε μάθε, οἱ ργίποὶ ρίαπην φυπᾷεπι δειηρεσ πομιίηδ, βηΐν γετο οχσ 
ἰγειιῶϑ 5}. 16 θὰς δὺξ εἰυδάοπι αοτωϊπὶθ οαϑη δηῖ ἰάθη ποιπεο. ἴᾷ 
Ῥτίποϊρίο φυϊάεπι εἶο: “Ἄρτττω δοςερίϊ δεργαπι Δ} ἱρθο," “οἰδεδιὶ ἀο- 
πἷδ [βαγαηὶ ραοαίίᾳαα οτδ." ἐπ᾿ ἤπ6 δαΐεπι: “ὋΟΩ ραυϊδιτιηξ ἴρϑατ 30 
Ρυδγυτι ρερεγίθ86 δεὰ ἰρϑὶπϑ ςδιιϑᾶπι [υ586." “ἴῃ σατγα φαυϊάδι ρίας 
τῖταα, ἴῃ 8ρε ὙεγῸ πιϊμίπιδ." οΑθ08 δαΐειη οἰαβάεται: “ἀϊκποδ γεγο φαΐ 
ϑιαϊυαπι μὰβεαὶ δϑγαῖβ, οὔϊπ ταϊηϊπι ἀἰβητϑ οἷϊ δογα. ἰδδπ υεγὸ 
βοιμδ: “τα {ΠΠ|, οὐπὶ νἱτογεῖ, ἀΐοορας τοδὶ, εἴ πῦπς φοτί βὰν πναΐς. ἢ 
ἃ 4} δαΐεπι: “ᾳυϊάπαπι ραβϑας δϑέεβ᾽ πια]απὶ, δὶ νίγυτα νἱάϊαρα 
ἱξπανυπι ἢ ἢ δὸ Ἰΐοθὶ οἶσθ] οπιηΐα ἰάεαι μαβεγε, εἰ ορροοϊἰοπετα ἐδ ὃ 
ἰάεπν εἰ" σΟτῶραγ εἰ δἰγαιϊξος ἀδοΐηαπε, ῥχίηςὶρὶα τετὸ ρετοάοτοτα 
ἔετπιε ἰθ ΤΒεοάδει 1 ἐπυϊποσαῖα δαηϊ. δο δαηΐ διϊδια ἴωἶδδε Ορρουῖν 
ἰἴίοπει, οἱ οἰΐδπι Ερ᾽ομαππς [λοϊεραῖ: “ἰαϊετάστι φαίάετα φυτὰ μὲ 
660 εγδιῃ, ἰπίεγάυπι γδγοὸ δρυὰ 1109 δρο." 

10, Ουοπίδηι γεγο ἐχρὶϊςαϊαπι ἐδ ἀς Εἷδ, πμὰδ ἀσποκξηῖοσ ὑτο 
Βα εἴ ᾳπὰε ργοβαπίωυτ, ἀϊοοπάσμι οὶ, ἃς δηροτε χυίάεπι εδὲ ἴῃ - 
βεπϊοεὶ γεὶ ἐχεγοϊϊωεὶ, ἀστοποίγαγε υθγὸ τοοϊμοάϊ Βαΐπι. ἀϊςαιφ 
ἰρίϊον εἴ δδυπμεγοπιαδ. δὲ ργϊποιρίατι ΘΓ πορίδ μος, φυοὰ ἀΐϑοετε 49 
ἴδο!]ε ἰασυδάοπι οἰ ρα5 παίωγα' δῖ. ποιπΐὶπα υϑγο οἰ ψηϊδοκηξ οἷν 
6 4πδγε φυδεοπηαηθ Ἐχιποτοϊπίρι εἴποϊαπε αἱ ἀϊδοδιηας, ἰπου- 
ἰοϑίαια δηϊ. ἃς ᾿ΐπριιαθ φαΐάενα ἱποορτηίίδε, ρτορτία νϑγὸ δοίπηυβ. 

ἐγαπϑ]αιΐο δυῖοπι εἴβοὶξ μος πραχίπεθ. σαπὶ δηΐη ἀϊχιὶ δεπεοίοϊεπι 
διϊρυ απ, δος ὧξ ἀἰδοστεπαῦδ δὲ ςΟβποδοθγειηῦθ οΧ ξέπεγε: ΔΏΒΟ 
ἐὐὶπὶ ἀεβογυδγυηξ, δὲ [δοίαηϊ χυΐάεπὶ εἰΐαπι ροξίδτοιη ἱπβαρίοει 
Ἰάδην; φυδπιοῦτεπι δὶ γοςῖο δἀβιρίϊδα Γυδγίης, ὑγραπαπι δρρασγερὶς, 
δεὶ δοΐτη ἱπιδρο, αἱ ἀϊοίαιπ δδὶ ργίαϑ, ἰγαηϑ]διῖο αἱ ΠΠ γθη9 δας οης. 
ἰάσας τοῖπας ἰυσυπία, φοία Ἰοπρίοτ, δὲ πο ἀϊοὶϊ μὸς {ΠΠυἀ 6ε56. γδ- 
τὰ δ 4ιιδετῖϊ φυϊάεαν Βος ἀπλιη δ. Ὠδοα886 ἰδιῃ φοῖ οἵ εἰος οθετα 20 
εἴ ἐπί γα ἐπιδία εὰ 6886 ὭγΡαμα, φιδεούμαυς ἰδοίαπι αἱ ποο ἀϊδολ- 
ΣΩῸ9 πενήπενς 4υδιθοθγοιν ἢ6ς 4086 δὴ ῥτοσρίῃ δυηὶ Θπ Ἦτο πιῶ 
ΡτοΡδηῖον ([π ρτοπιρα δαί 6486 ἀϊοίπιαα οππηϊδοδ ποῖδ, οἱ ηαδὸ 
Ὡοη οροτῖεϊ ἐειαιαεῆ, πες Φυδδοῦπαμο ἀϊοῖα ἱφπογδυΐην, δε χθοτυσα 
δαϊ δοἰπιο} ἀϊοϊογατα οορηίιο δε, διϊαπι οἱ ποῦ ῥρτίαϑ διδεῖ, δὲ ραυὶο 
Ῥοδὶ ϑ6ααίϊίυγ πιοηιὶδ δρίταϊϊο : αἰ δηΐπι ἰδπαπὰπι ρετγοοριίο. ἰ|}ο στ εσὸ 
τη 040 πευΐγυμι. δὸ ϑεσυθάυσῃ φυΐάεπι δεπιθηξίαπι οἷπ8 φυοὰ ἀϊοῖτας 
111 ργοβαπίυτ δι γιηοιηδῖα, δὶ δεουη άυπι εἰοσυ θη ει ἐπ ἤβττα φαΐ- 
ἄειη δἱ ορροϑῖϊα ἀϊοαῖυγ ἰὰ μυης τυοάυπι “εἰ 8}1}5 οοπιπιθη οι ρῶς ετ 30 
εχίϑιϊπιπι θυ, δ} Ὑ6γοὸ ργίναιίς γερὰ εἰ Ἰυτ : ἢ ορροπίταγ μΈ πε 
Ρδεῖ. ποπηϊπίθυϑ γατγο, δὶ βαδδαης ἰγαπϑοἰδιίοπδτ,, δδιπὺς πεατις δἰϊθ- 
πᾶπὶ, ἀϊΆςἰ]6 δηΐπ οουϊαοτί, πε φυθ ἷπ βγοιωρῖω, βοδ᾽ επὶπρ εἴβοῖξ 
δἰεοῖυπι. ρῥυδρίεσοδ δἱ δῃῖθ οου]οθ ροπδηξ: οογπεγο εηΐπι οροτίεϊ 
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Φόνο δζαπίοτν πιδρὶθ φαθηι 4886 (κέυτα διιξ. - Ῥτβείεγε ὁρορίεϊ ἔγὶὰ 
ϑεεςίατε μος, ἰγαπφίδιίοποι ρρρϑείοσιθαι βαΐυπ), . ουτα δυΐειι 

(1 ἰταποϊαιίοπωπι φορίίυοτ βοηθτγα δἰδὲ, ργοβδπίῃαγ πιλχὶπιρ 4ῦδε, 5π} 

ὁχ ρτοροτιίοπθ, υἱ Ρετίο 65. ἀϊχὶξ ἰανδηιθερην προγίμτα ἴῃ Βε]]ὸ εἰς 

ἈΕΊ ΑΝΝΝΝ 6588 6χ οἰνί δῖα υἱ δἱ 4αἷθ νεῖ ἐχ ὅππὸ 1ο]ξογοῖ. εἵ εριὶ- 
π68 ἀς 1,δοοἀδοιποπίϊθ, ποη οροτγίεγα ρογηη γα υἱ στγαθοίαα αἰϊος 
φοῦϊω ἐγμδγοίησ. οἵ Οερμίδοἀοῖυδ αν επίρ᾿Ομαγεὶς ταβίοπρα γεά- 
ἃετρ ἀ6 Οἰγοϊδίαςο Βεἰϊο ἌφαΓΦ ταϊτς, οιμὼ ἀϊσογεῖ ἴῃ ἔορῃρ, ρφ ρα: 
ἴωπι Βμαρεηΐει τγαϊΐοπα οοπϑεὶ γράάογε, δὲ ραϊνοτίδηϑ αἸϊαιναὴα 

ἐο Αἰοπίδπϑοδ οἱ ἰὼ Εὐροθᾶπι ἰγμηνεπίδιατι ἰγϑηῖς, ἀϊχὶε οροτῖεογα εσὶτ 
ΜμΝϊαάϊε. ἀδογρῖαι.. δἵ Γρβλογαῖθδ, οαν. ραγομρϑιϑβθηὶ [οϑἤω5 Αὐκχε: 
οἴθπβοδ οὔμι Ερίάδενο τηάγί παι ον, πιϑ] εϑῖ6 Δ0}}}, ἀΐοεπσ 'ρϑαϑ 
ΕἸ}: υἱαιῖςα αιιβιν 86. εἴ Ῥίμιοίαιω Ῥαγαϊητι οἰαπατι ρορῳ]ὶ εἰ 86- 
εἰατα ΘῈ  απι ἐγυπιδπϊανίατα Ῥίγαδεῖ: εἰ  οιήςϊεν Αδρίοδπι ἰυ ΒΘ Ραὶ τοῖν 
λεγε, ᾿ἱρριμαάίπεαι Ρίγαεοὶ, εἰ δοοθγοο! ον ἀϊχὶε πἰ μι] πϑαυΐαβ δοδδ, 
βαπι φυθράμπι ποπιϊπαϑδεὶ ργοθωπι: ἡ} πὶ ἐπα ἴῃ λοτιλϊο υδατὶδ πθτ 

νι θδμῃ οὐδθ) ἰβϑυγο, ἐν ἀεοίπιία. 68 Απαχφνβγίάδο ἰδχιρίοαπι ἂς Βἰ]ίαν 
δ0 6, πυρεγο ουηοίδη νυ: “Ἰθϑριἰϊθατα ἀλδτ ἐγαποξγοϑϑ8ε χα ὑυ- 

Ῥιανγυτα αἰγθίμθ "ἡ εἰ ΠΙμά Ρο]γφαοιΐ ἴῃ ρορ]εοἴίςαπι ἀπε ἄλπι 
Ἰδρθυϑίρρπαι, δαπη Ποπ ροόμᾷ 4υΐαϊδηι ἀβθοχα ἃ (ογίαπα ἰῃ ΡεμΙαδΥ- 
Εἶπρο τῆοτρο ςο] ραν. οἱ Οερμϊφοάοιμε. ἐτΐγεπιοθ ἀρρεϊἰαθαὶ γὶ- 
διτίηα γαγίδ. οδπὶβ δαί οτῃ οδυροῦδθ Αὶοα ρ ΙΔ τἴά. Αδθοπ γογο ἴῃ 
υδιοι αν εἰνί ταἴοχω οἴ 4 1586: μος δπίιη ἰγαπϑίαϊυτα εἴ δηῖθ οομ]08. 
εἰ μσαυε δἦδο οἱ οἰασιατι Οταδεία." εἰ μος ἀπίς οου]ος αυοάδπι- 
πραᾶο, εὐ {πιποίϑιῖο. εἰ οἱ Ὁρρμιδοάοῖας ξάνατε υΡοΡαὶ πα ΕΤΟΥΣ 

580 ξιοογρηῖ Ἴρηδιοιίοπεδ ςοποίουρδ. εἰ [φοοταῖθ8 δὰ εοϑ φπὶ οοποῦγς 
καὶ ἰπ σοπγεηιθυ5 ρυΒ] οἷα. εἴ πὶ ἴῃ ρχαϊίοπε. [περτὶ: Ἐ τ ύον 
Χδιι Ἀβαιιθπι δγδὲ ἴῃ δΕρΌ] ἢ γο ρογῦπι, πὶ ἱπ δα] ἀπιΐπα οςο αϑγττιξ 
λοπάετῖ, Οταθοίαπι, ἰαπῆσαπιν δἴπθα] δερα τα ουπὶ υἰγίυϊθ Ἰρβογηπι {ὑπ 
διαγίαιε." δἱ εηἰπι ἀἰχίσδεὶ ἀδαπαπι οδδᾳ ἰδογίτιαγε ϑερυ]τα δἰπια] υἷγ- 
τοῖο, ἰγδηδϊαιίο δεδοὶ οἵ αδίς οουΐοϑ. δ Π]μ 4 ἔοι νἱγίαϊο ΠΡ ετίδι ον 
ορροοδίδίοπειι ᾳπαπάδπν μαρεῖ. εἰ Ιρμίογαῖεθ ἀἰχὶὶ “υἷα δπΐια πα! αἱ 
«οτδιϊοπυπι ρὲῦ πιδάϊαδ ἃ Ὁβαγεῖε τε βεϑίδβ δϑὶ." ἰγαπϑίδιϊο εχ ργο- 
φοτιϊοπε, εὲ Π]πὰ ρεῖ πιεάΐδδ δπῖς οσυ]οβ ροπὶξ. εἰ ἀΐςοτα δάνοοδγο 
Ῥειου]α ρογίου]ϊε δυχὶ!υτία, απὲς οομϊος ἐγαηϑαϊῖο. εἱ 1 γοοοϊεοι 
Ῥτο Ομδθτία "Ὥδυδ δυρρ]ΐοδιη γευθγοπῖθδ ἐρεΐας ἱπιδείπεπι δοιθᾶπι. 
Ἀγδηϑ αἴἰο δπΐπὶ ἴῃ Ῥγαθδθπεὶ, ϑεὰ πὸπ δαῖημασ, Ὑδγοῖπ δηΐα οουϊοδι 

40 Ῥεγο ποθ: ἐπὶπι ἱρ818 δαρρίϊοαϊ δἴδίυιδ. ἰδπὶ ἱπαπίτοαϊαπι δηϊπιδ- 
λατα, ἀρπιπιδοϊαγίατα Ορογοπι εἰν! ταῖ18. εἴ Πθο4ι0 πιοάο ρᾶγυπι δἃ- 
ΡεῖΓῈ πιδάϊαπῖρε: τπϑαιιαγὶ δπΐμλ δὲ αυϊλάδπι δυρογε. εἰ πιεπίεπι 
ἄευπι ἰυτλδη δοςοπάΐμδα ἴπ ἀπίπιο: ἅπιροὸ δηἰπι {ΠΠατηϊπαηὶ δἰ φυὶά, 
Ποῖ δπὶπι αἰδοϊνίπηυδ με] δεὰ αἀἰ{ετγίπετδ: διὸ επὶπι [αἴατατα 
δἰϊχυϊὰ εἰρπιβοδης, εἰ ἀιδιῖο οἱ εἰυεπιοάϊ ρᾶχ. εἰ ρδοϊϊοῃδδ ἀΐςογα 
ἐγοβδδϑῦχη 6886 τηθΐῖα μγδεοϊαγῖυϑ σαδπὶ 486 ἷπ Β6}}}8 πυπὶ: δες 
δηΐπι ῬγῸ βάγτο αἵ, μὰ [οτγίηπμα, αἷωο γΕΓῸ ὕσὸ ἴοῖο Ρε]]ο: ἅταθὸ 

ἕο Θπίπι υἱοίοτγίδα δίρτια. φμοά οἱ εἰν ταἴθ6 γἱϊρετατίοπε Βοταΐπυτ πιὰ- 
Κπδβ ροθπᾶ9 ἀδηι: ὕϑπὶ ΡαθηΒ ἀδιωπυπι ασῃοήἤάαπι ἱπείιπι δαὶ, ἃς 
Ὅτγραπα φυϊήεπι οα ἰγδηδίδμοης ρὲγ ργοροτγιίουθηι ἀμεὶ εἰ ἀπὲθ οζῦ- 

Ἰδὲ ροδίιοπε ἀϊοϊωπι 6δὲ. ᾿ 
41, Ἐχρουοπάμῃ δηΐεπι οἱ αυΐᾷ ἀϊοδπιπϑ ἀπο οοῦ]ο58, εἴ συϊὰ 

δετγβηο βδὶ [{. ἴαπὰ ἀΐοο ἀπ οουϊος δὰ ρόπεγε σπδθοιπαμδ ἄρεη- 
ὅα οἰκυϊβεδηῖ, αἰ Βοπηῆπὶ υἱγατᾳ ἀΐσογ δδ8ς8 4αδάγδίυτα ἰγαπϑ]αῖϊο 
δεῖ: δηθὰ επὶπι ρεγίδοϊα, δοὰ ποὴ δἰ βηϊβοαπὶ δοίαπι. γὙϑγιῃ 1Πυὰ 
“ χοὶ Βοτγθηΐθαι μαρεὶ τίξογοηι" δοῖμϑ, εἰ “Πυἀ “τε σετο ἰδηφηδην 

20 δρβόϊαυμη ἢ δοῖυϑ, δὲ Βἷπς ἱξί!οτ Οταδοὶ οοποίιδεὶ ρεάϊριθ:" π]αὰ 
φοποίϊαιϊ! δοῖι9 δὲ ἱγδιβὶαἰΐο, εἴ πὶ Ὡρὰδ εοὲ Ποταθγης ται ἰδ ἱπ Ἰοοἶδ, 
ἱπδηϊπιδίδ δυϊτθαῖα ἀϊσεπάο ρεὲῦ ἐγαπδὶδιϊουθι,᾿ ἴῃ οὐλπὶριαϑ ἀπ ίδτπι 
δοίϊῃπι σοηίογιθδγα ργοβαῖαγ, οἴ ἷπ δία “ἐΐεγατα δυΐετα δὰ ἵἴπηα γο]- 
γεοβαίατ ἰαρὶ5 ἱπιρπάεπι," εἰ “δνοἰανῖι δορί τ," εἰ Γβείπροτγο ουρίοπο," 

44:26: “ἴπ ἴοτγα οἰδραπὶ ουρίοπιϊα σογρογε βδιαγασὶ "δὲ “ οπθρὶθ δυΐοπι 
φεοῖυϑ ρεπειγανϊξ δδηρυίηϊφ, ᾿σἰάδ." ἴῃ οτροῖρυϑ επὶπι ᾿ΐ8, φυΐα δηϊ- 
ταδῖᾶ δυμῖ, ἀζεηι δ ἀρρδγεηξ. πᾶπι 6586 ἐπιρῃἀεπίετα εἰ 6586 ἃνϊάυτα 
εἰ αἰΐα δοῖπβι ἤδες δαΐδια δρρίΐευϊξ ἐσ ργορογίίοηοτα μαθεπῖς ἵγαπο- 
Ἰοϊίοπο: υἱ δὐΐχι 46 μάθεῖ ἰδρὶς κὰ δίσγρμαπι, οἷο ποραάεης δὰ ἰὰ 
φαΐηϑ ἰρϑῦπι ποῦ ρυάεϊ, ἔαο!! νδγοὸ εἰΐατα μδὲς ἴῃ ΐδ 4886 ρσορδη- 

τ ἱπλαρίπίραι 46 ἱπαπίπνατϊ: “ σαγτας δἰ Ρρδοθηῖεα παης Εἶπε πὰδ6 
ἀξ τϑουγτοπε" τξ επὶπῦ που θδηῖοῦ δὲ υἱνδπῖ [δο]ῖ οτηπὶδ: βοῖαϑ 

10 ποτ ἰυεϊξαϊίο εδὶ. ἃς οροτίεὶ ἴγαπεζοῦγε, αὶ ἀϊοϊατι εδὲ ργῖσθ, 8 

12 

ξέϑρίησαῖς οἴ τοϊείπι ορργΐδ; πὲ εἰδαπὶ ἴῃ ρΠΟβοΡ᾿ ΐα οἶς γε ἴῃ 
οηρ6 ἀἰσίαπιθυ8 οαγηδγε δο[ εγίϊθ δδί, υἱ Ασομ γιίδ αἀἰχὶϊ Ἰάθπι 6888 
ἀγριϊγοπι εἴ ἀγᾶπι: δὰ υἴγατααπε εὐΐτα, φαοά ἱπίυτίαπι ἀοςορὶῖ, οοα- 
ζωρὶς. δὺυῖϊ δἰ φυΐδ᾽ ἀϊςεγεῖ δισογατη εἰ ςγεπιβδίγατη ἰάδιη 6686: δι Ὸ 
Φαὶτι Ἰ φαϊὰ ἰάξαν, δὰ ἃ Π}γιθνῖ ἰπ δ φποὰ δ]ϊεγαπι δηρεττε αἷ- 
1όγοσα ἰμεγης ροπάδε, οἱ ΠΠἸυὰ δεφυδῖδα 6896 οἰνιἰαῖδθ, ἴῃ ἰοπρε ἀϊ- 
διλητίθον ἰάθη, ἰῃ Φυρογβεὶα εἴ ορίθηϑ δραμδῖθ. δῃπὶ δυΐεια οἵ Ὡγ- 
Ῥαπὰ ρ] γι πα εχ ἐγαπϑαἰουα. εἴ ἐσ ργδεοθήδηι ἀεσεριϊὸπὸ : πιὰ ρα 
«αὐἰπὸ, κι πιαηϊΓεὐΐσπι ἴρϑυπι ἀἱἀϊεἶθ6ο, ουπι σοηῖγα 86 Βαβροῖ, ἐὶ γί46- 20 
ἴυγ ἀϊοαγο: αηἰσιὰθ “ἀυαπι γϑγθ: Ἔβ0 βοΐεχῃ ὀγγάδασα," οἱ δρορίμε- ἡ - 
τοδί πὶ ἢ Βᾶθὰ δαηΐ δχ 60. 4υΐα ποη ἀϊουπὶ φυοὰ τεῖβὰ δοηδηῖ, οἱ 

ΜΙ ἃ διεὶς μοτί, οἰοαάδν, ἥμιν, 86 ᾿ιυπιὶ οσαπίλίυγαδ. εἴ συδς ΡῈπ6 ἴῃ 
τοοάυτα δεηίβτηδιῖβ (ογπιαία δα, ΟΡ ἰάδιη ἰποηπάα δαπξ. Ρεγοορ το 
εὐἶπι οὐῖ, εἰ ἀἰοῖιαν ἐγϑιιδ]ατο. εἰ χποά ἀϊοῖς ΤὨδοάοτυ πονὰ ῥὑγο- 
ἴεγγε; Ἰὰ φαοά Βϊ, φυαπάο βτγδείεγ ορίπίοπεμν δἷϊ, εἰ ποῃ" οἱ 1116 Αἱ, 
Ἔχ ργογα ορὶνΐοῃο, δε αἱ ᾽η τἰ ἀϊς 5116, Ἰδνῖῖον ἱπιταμέαϊδ, αποὰ τὰ- 
Ἰκηὶ ούδιν βῶϊθ8 ΔΡ δπποπιϊπαϊϊοηθ: δγγογοὼ δηὴπ ΟΡ οἴπη;, εἰΐαπι 
ἴῃ χαϑῖγι: ποῦ οπίπι αἱ ἀπ αἀΐδη8 ἐχί δι ϊπια θα. “ἰπργεάιο δῖον δαΐοιῃ 30 
Βαβεη ΦῸΡ ρεάίριυδ ρογηίοπαβ." 1116 γεγο ρυΐϊαν!! ἐδὶρεαπιεηξὰ ἀϊ- 
οἴωγασι. δἴφῃα. Βοο ϑἰμνα] ἃς ἀϊοίπτα 6δῖ, ορογῖεϊ τηδηϊεϑῖυνη 6886. 
Θηποιηϊμαϊίοπος λαΐεπι [δεοϊπηξ οἱ ἀϊοσαῖ, πον χηοά ἀΐεοίϊ͵ δεὰ χυοά 
ἐπνθγς ποιηδη, οἱ Π]υὰ ΤὨδοδοτὶ ἰῃ Νίοοποαι οἰ παγοθάσυῃ “τ τγαῦ- 
τεῖ 16." δἰπνο αι εηΐπι ἀΐσοτο “σοπίογθαὶ ἴε,᾿ εἰ ἀδεὶρί τ: αἰϊιὰ, οηΐτα 
ἀϊοῖι. χπαπιόργεωι ἀϊδοεηιὶ ᾿αουπάυπι; 4ιοπίαχα οἱ ποῦ δαὶ ϑιϊπιδὶ ὁ 
ΤΒγαροτω ε886, πο Ὑἱἀθρίτηγ Ὡγραπυπι 6486, δἰ {Πππὰ “Υἱδ ἰρϑῦτῃ 
Ῥετϑαὶ." ᾿οροτίεϊ δυΐεπι πἰγωπιαας ςοΠργπθηΐεγ δ6δὲ ρτοϊδατι: οἷς 
Ὑ6ΓῸ εἰΐδπι γρδηα, οἰ δἴβγωδγο ΑἸ θη δηδῖρυδ τπϑγὶ ἀυο θη ΠΟῸΝ 
Διο θῃ 6956 χῃδ]ογούχῃ : φαδεϑίμπι δηΐῃ ἴδοεγε, ἄϑὰ αἱ Ἰδοργαῖθε, ἃΓ- 
οἤ δὴ οἰγιταϊ ἀγομαπ 6586 Ἱπδ ογώτη,. πἴγοσας δηΐπι πιοάο, 400 ἃ ΠΟᾺ 
Ῥυϊαδδεῖ δἰ᾽ᾳπὶδ ἀϊοϊπτητω, ἰὰ ἀϊοίϊατα δεῖ, εἴ οοβηϊίασι εἴ ΤΟΓΌτι 6886. 
ΡΟ ἢ δπΐπι δίβγιμδγα δγοθμ θη 6688 ὨῸΠ δϑὶ σαρίεπιΐθ, δεὰ Ὡ05 δἷο 
ἀϊοῖτ, εἴ δγοθεπ ποὴ αυοὰ ἀΐχεγαϊ πεβϑὲ, υδγιπι ἰιΐες, δῖσας ἴῃ 419 
οπιπίρυς Ἦΐδ οἱ οοπγτιδπῖεν ποιιθα ἐππιήοήν Βοπιοηγιμῖα δαὶ ἴγαπθ- 
Ἰαιῖῖο, ἴθπς Βφῃς 86 Βαβεῖ, οἰ “δπδϑο οίαδ ποῦ δαδβοϊνεῖαβ: " Βοιθο- 
Ὡγταΐδτα πεβαυϊῃ, εοὰ ὁδὲ φρρνεν εἰ βέταρεν δἰφ. "εἴ “ποῦ εγὶδ ταδρὶς 
αυδπὶ ἴδ οροτῖεϊ Βοδροι οϑρεδ" δυϊ πΟῺ τηδρὶδ' 4πᾶπι τς ὁροτίεξ. 
ἰάεια. εἰ ποπ οροτῖεϊ Βοερίϊοτη μοερίϊοπι δὲ ροῦ δι8ε:" δἰ ἰθπυπν 
φηἷπι εἴ ἢοο. ἰάεπι εἰΐαπι γα ]ϑὶ οοἶορτε ΠΠυἀ ἀἰοϊοπι Αηαχαιάγι δα, 
“Ποπεϑίαπι εξ τὰ οτὴ Ῥτϊυδαυδπι πιοτίς δραῖ δ᾽ ᾳαίὰ ἀΐβπυπι." ἰάοπι 
φηἰπι εξ ἃς ἀἴσεγα, ἀιβτιαπι δηΐπι οϑὲ τποτὶ φαΐ ποθῶ δἷϊ ἀἰξου5 αὶ πιο- 
σἰαίατ, πὶ ἀΐξπαπι ταοτὶ, απὶ ποη τπογῖο ἀΐρπαε εἶδ, δα φαΐ ποη ἔδοῖδξ 
τοοτῖα ἀΐϊξπα. ἂς ἔοττοα χυϊάεπι δδίάάθιι οἱ σον οι Ὠσταχῃ: ὙΘΓΏτΩ 90 
απὸ Βγευΐαβ εἰ ὁρροϑί τι ργο]αῖα δἰπι, εὸ Ῥχοβδηΐυγ τραρίβ. οδυδὰ 
δυΐεπι εὐ, σῃοὰ ρεγοεριῖο, 4αΐα ορβροπαῖωσ, ἐδὶ τωδξῖϑ: δὲ ριορίεσ. 
εχἰ καϊταΐθτα ςοἰειῖυθ ἤξ. ορογίεϊ διῖθπι δεαρον δάδδδε αυὶ ἱῃ 4αδπὶ .᾽ 
ἀϊοϊτατ δὺϊ γδοῖαπι ἀϊοιίοπεπι, οἱ φηοά ἀϊοίϊατ, γεγατη εἴ ποὴ ἱπδπα 
ζαϊογοτῃ δἷϊ. Ἰίοοῖ οπῖπι ἤδες δεραγαιπι ἤδΡετα, αἱ “πιοτὶ οροτῖθξ 
Ὡἰ 81} ροοςδηΐθτω : Ὁ δε ποῦ ἀγβᾶηυσι. “ ἀΐρπθπι οροτῖει ἀποοῖς αἱ- 
ξυυπι:" δεὰ Ὠοἢ ὈΓθδηπππ, ὙΘΓΏΠΙ δἱ δἰ πιαὶ Ὀϊγατααθ Ὠαροδὶ: “ ἀϊ- 
ξπαπι δμΐτα τροτὶ 4αΐ ποη εἷὲ ἀΐκπον φυὶΐ τηοτίαἴον." οοίοστιτ χὰο 
Ῥἴωγα Βαρεαῖ, δὸ Ὀγβδηΐαϑ δρρδγεῖ, υἱ δὶ οπηῖπα ἰγδη δία ο δἰωξ, δὲ 30 
ἀγαπϑἰδιῖο εἰπϑιηοάϊΐ, δὲ ὁρροείεἶο, οἱ οοπηρᾶγ, εἴ ἤδβεαὶ δοῖυση. ἴδιι 
ὙΕΓῸ ἱπιαρίποθ δυπί, αἰ ἀϊοϊαπι δϑὲ οἰϊδτη ἴῃ δαρετίοτγί δ, ϑδιροσ 
ΡῬτοραίδε φυοάαδπιπιοῆο ἱγαποϊαιίοπεθ. δε ρεῦ δπὶπὶ εχ ἀσοθυ ἀμ- 
ουπίατ, Ὁ ἐσ ργοροτγιίομε ἐγαποίδιΐο ; αἱ δοαΐαπι, ἀἰοἰπιαν,. ῬοςΌΪηχῃ 
εἰ Ἀἤατιῖδ, εἴ ἄγου οἰδῶγα εἶπε ςμοτγάΐ. ἃς εἷς φυΐάεπι ἀϊουπε ποι4443 
4παρίοχ, ἀΐοογο Ὑδγο ἀτοῦπι οἰ βαγατη δὺΐ δομίατι ρΟουΪ τη εδὲ δἰπι., 
ΡΙοχ. οἵ αβοϊ τη ϊδηΐ, δἱουὲ δἰπιῖαε ΠΡΙοἴπ δι, ἰπσογιδα δι απ εὶ Ἰπεςΐο-. 
8ΏΠΕ : ΔΙΏΒΟ δηῖπι ΟΠ γα υπίογ, Β6π δαΐθιι δδῦ, ὁππὶ ἐγδηδίδιϊο ἱπν 
εὐἰ. Ἰίςεῖ επὶπὸ ρὲγ ἱπιδρίπετη ἀΐοεγα δου ϊαπι ροοαΐππι εἷς Ματν 
δἰ ραγίοἴϊπαθ δι ἴστω ρᾶππυπι ἀοπιοδ. εἴ Νίςεγαίσωι ἀΐςεγο ῬΉΪ]ο- 
οἰείετι 6986 τη οὐϑΏτη ἃ Ῥγαῖγο, πὶ δεδίἰανὶς ΤΉ γδεγτηδοθϑ τἱάθηϑ 
Νιοεγαπιιι δαρεγαῖυτη ἃ Ῥγαῖγε ἴῃ γβαρϑοάϊδ, 9ϑεὰ αἰ δπίεπι οοπιδχῃ. 
εἰ ἑογἀϊλαϊυπι δόμος. ἵπ συΐρυι τπαχίπις Ἔχρίοδαπιατ ροξίδς, οἷ 10 
τοῖπτϑ τοῖα δβογιπε, δἴϊδυηδι ῥγοβεπίασ ἀΐοο ἀπίδιω αιδπάο τεά- 
ἄυπι “αἴ δρίαπι ἀἰϊοιοτία οτονα κοῖς “αὶ ῬΉΙΙατοπιοα ΦῈ} ἴαφο οοὰ- 
οεγίδη Οὐοτγγοο." εἰ 1Δ}18 οπιηΐα ἱπηᾳρίπεθ ϑππι. ἱπιαρίπεβ δϑτθξω 
Ἰπαμοϊδιίοηεν εθϑε ἀἰοίοτα δὲ δερε. εἰ ῥγογυεσρία ἱγαπεϊδὔοηει ἃ 
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εὐ θεῖε α' σρεαίδηι ἐππὶϊ τε οἷ! φαΐν ποεῖ Βσμοπν ἐαρθι πα βεθπη ἐπ 
ψόμαι! ἀοίπάο. ἀππνπύπν 'δοοὶρίδῖ, πὶ Οατγραῖμίσθ, ἱπάπη, Ἰερ σταπεὶ 
ΔΙΠΡΟ. δηΐπι, “φαοί ἰοϊατνη: δοῖ, "βραδεῖ 4υπ|. 'δοι πη ἀδ' οὶ ἀδτα τ θηᾶ 
ἀπεδηϊατ΄ εἰ φπδπλοῦγοαν, ἔεγπι8 ἀϊοία᾽ οϑὲ σαῦδδ.' συπξ διιῖδηι εἰϊλυὰ 

20 Ῥτοναῖδε βαροτίαἰϊόπες τταποἰ διϊοπου, αὐ ἱπ κῃ δαϊαπὶ “᾿ ρυταοϑἐ Νὰ 
δπίπε ἧρδῦτη 6696 τη ΟΓΟΥΏΤΩ οΔἸαἴξτατο :᾿ το ρτυϊή δηΐπι σα ρΗΪδἴαπι, 56 ἃ 
υἱναῖαπι δ ηνοκπα. ἐπ ἀοτεῖπ, με 18 εὐ [ὰ, πηρου!ατὶσ δεν ἸΙος που δ 
ἀϊείονεπν, “αν ῬΉΠ μι πεοα συἢ ἑαρο ἀσεεημις ΟοΥγοο:. Ραιμοϑοεὶ 

κι ααῖθα ᾿ἰρϑατὴ Ῥ ΗΝ ἀπὸ πησηστα 'δεβς ρυρπαηΐεπι ΘΟΥγοο. Τὰ αν ἢ 
ἀϊεϊοῖτδ' φρυγ ἔοντο" Ραΐδθ αν δοΐεηι ΠΟΤ στάγα 860! ἐβὶμ 'Ν οὐδὲ 
διε ἀϊοιοτῖα. δυπι δο΄ ἐππὶ σαρδυϊαἰίομος ρα ογ] 65: Ὑ6 ἐπι δΉΠῈ 5 ἐπε 

30 δρυγατηϊ. ΦφαοοΒτεπὶ ἡυἱ"Ἰγαασοπίον, ἐα5 ἀϊσαπέ τππχίτηο. “πεήθά 
41: π||8 1 τοῖ ἀδξ φϑοὶ ἀτϑβασπδι ρο  νΐβχας, ᾿Αἰΐαπι ποῦ 'ἄποο Αρᾷάπιοί 
σατισηὶδ' Αἰγΐάδθ, πδαυε 9ἱ ἐυπιαθγεδ Νδῆστε Ῥϊεδτιτπΐπο᾽ οὐ ἴθ} 

2 ἀν, ορευῖναν γότο φαπι᾿ Μίπεενα." πἰαοτατ βαϊεπὶ πιαχίθια μὰς ΑἹ 
ϑεὶ ὀγαῖογϑο ἀπδυιμγθίη δεπὶ ἀΐσοτο ἰηἀϑοῦγηπν: ᾿. ὑγρὴν 
"ἢ; 42. (Ορογεεῦνθροι βοπ πῖον αἰϊανη πη ἰ σαί ξεπονΐ οουγεὐητὰ 

" αἰοσέυθποπέμα: Ποη: δοῖπι: δὰ ἀόπὶ ϑοτ ρΠοπΐδ ἘΣ οΟπιο ΠΕ οπὶβ ὁ81, ποὰνΒ 
εὐποίοπίειοτ ἱπάϊοἰὶ: . αὐπαπεχαξ δυΐεπι παῦδϑϑ8. 65 δεῖ γᾶ τ δ ᾿οαὶπὶ 
δ᾿ διησινδαϊαπι εἰ ος απο δ βοῖγεὶ Ἠδο υθγὸ τήσπ᾿ οὐρὶ 91 τα, οἵ ααϊὰ 
ψεἰίς οδηναναπίοαγα στα {15} απο Ῥαταπταν' 111 χυΐ πϑϑολ πη 9ο γί. 
Βδτα. ᾿εσὶ ἀυῖοτα' οἷοοπτῖο βου ριϊοπίθ οχδοιιϑεῖτθα, οοητοπσυ! νογῦ 

10 ὁδπὶ δοϊζοπε πιαχίταε ἐουμἰπηςῖα, Ἠοΐαϑ4αε6 ἄτας ϑπὶ 5ρ6οίδ8, πιοὶ 
ΟἸαὴδ πηδ, αἰοοῖα δἰτογα. φυατιοργαπι οἵ δβοῖσγεϑθ. τ] ἀγδυλαϊα 56: 
φησ τ, οἴ ροδῦδε ταΐεϑ. ὙΘΙΓΘΆΠΙΠΥ νᾶγο ἴπ πιάηῖθυδ αυἢ ἐδραηταΐ, 
ὑτ Ομαοέεπιοι :- ἀοξαταῖα5 οὨΐτῃ αἴ οὐδιϊοπηπι δ ΓΙ ῥιοτ, δὲ Τ᾿ ογιηπῖαΐ 
ἀνῖον αἰ τνγνατα μίςοσ. ἐξ δ ἰοἴετ 986 σοτὴ ματεπίατ; 086 δύ πὶ ϑογίριος 
σάτῃ. ἐπ' σὐπιοοτοἠῆθη8, δηρπαδῖδα ἀρῬαγοπί, φαδς ὀταϊογαιι Ρ6ὴ6 Ηὺ 
Ἰ»ἱϊδε, τοΐδαγεσ ἵππαπῖθα8β. οδαϑα, δηΐοτπ᾽ 6δῖ, αποὰ ἴῃ ἐρηίθπῆοπθ 
ςοπνυσπίαπιι ᾿φυαγε εἴΐδυα 'ηΠπὰθ δοίϊ οὐδ᾽ σα]έπε, δ ϊαΐδ δοϊουθ ποῖ 
ϑΡευπδδ ϑάππι πιπηπ9 δῤῥαύεηξ ἰπϑ.148: πὸ εἰ ἀἰβϑοῖϊαια. "οἴ δδερὲ 

40 ἰάεπι ἀΐςετε ἴῃ “δετίριϊοπε γεοῖς σερπάϊδιασ, ἴῃ οοπιεπιίίοπο γογο 
δἴϊδτη ογαδῖογθι Ἡσγρδηϊ: ἃ ᾿οἠϊπὶ δοϊΐοπα ναΐθξ. πῶ 6898 Ὑόγο δϑὲ 
ἱπππεαῖδτε ἰῴοτα ἀϊςοηῖοϑ. φησ νἴΐατη (δοῖξ δοιίοπὶ. “ἰδῖς δῆζοπὶ 698 
Ὁ} ὀχριΠανᾷξ τ 5, 1516 οοὅ Ταΐ ἀξτερῖς, ἰσῖα, ἐσ χαΐ Ροῤτγοπίτπι ρου 

δ΄ συσάδιν' 65." ἀπ ΗΠ ἐπηοῖν πισένίδ Γθοῖς ἴθ Απαταηά 486 Ὁ ἐσ 
γοπονδδπῖα, σατο ἑοχήϊυτ! ΗΒαδαταδητδαν εἰ Ῥααηιοεϑ. οἱ ἵπ ὑτο- 
Ἰορὸ Ῥίονγανι 168 ἐξο." εἰ ἐπὶπι αΐ8 Βδθο ἤδη δάϊάνει ποιϊοπὲ, μΕ 
ἧν 4αἱ τγαδέηῃ ρεσῖδξ, εἰ ἀ5501 18’ δὺ ἅδπι τποᾶο ὁ "υθηΐ, οσεηγτί, τὸ - 

80 ραν: πθόθ886 ἄτη δϑὲ δεῖο πα αι ἴαναγο, δὲ ποη, 4ιοπιλ ἀπο ππν 
46| ἀπαπι: ἀΐοῖτ, Ἰἰδήλοπι πιοτίβαβ᾽ εἰ ἴοθο ἀΐοεγε ῥγδθῖογεα μαροπέ 

τι Ρεσρτῖϊ δἰ] ἀϊαθο] τα 9 πυάόφαδι! ἐπίπε τοπιρογα πιὰ τὰ υἱάἀεπίον 
ἐϊοῖα ευδδ." Μίϑιῃ σσηίαπφ το ἀήτηη ἤαοὶς δὰ φηδα 9ποῖ πιαϊῖα. υδην: 
ΟΡΓφτη δι᾽ δυΐεταϊατ, τη δήθ οσεη οοὲ [6γ6 14, ααοᾶ αὐτὰ 698 ΜΉ] ΝΣ 

1Δι4διροην Γθ6." μδδ δε ἰρι ται Ὁ ΡΠ αιϊοηέπι ἤν δηι, πδῦγανί, ϑὰρ ἰδεῖ, 
τοϑήτα σαπτ ὙΓ ΔΈ αΥ δατθιη ᾿πέρ!ποτο, ἀαδεοιπαιό ἰαἶχί, φῃλὲσαηχιε 
αἷο." αἰᾳήὲ ἡὴ νά [προς οἕίητα Ἤοτηογασ ἱπ 110 ΑΝ Ιθοιιβ' ἀαΐοιι σαὶ 
δίπηο, Νίγδυϑ Αἰ αἶδο βίαν, Νιγέιϑ φαΐ ρα ἐμ δτυάνη δ" ἀδ 40. Ἔπΐπν 
τα τα ἀξοῖα ϑαπῈ, πε ἐό886 ἀν δὲ δὐδρά 'διπί᾽ Πόγπτη' ἐὐϑθ, ᾿ οἷ ἱρτατ δ 
δὲ ρ 6, ᾿δδδτα ἡπῖ] τα νὐ δὴ τῆτι ππᾶγθ' ἀταρ βάανῖς, ὕηνή σότὴ οἱ ἐπὶ 
πθενπε ἐξ ρυσριὲν ΠΑ δοίαση  'δν' οἰ πιά απλ ϑγὸ δ] Δ᾽ Ὁ οἰζανιϑ! Παυ .- 
φαδαύλτν ΡΟ ΕΓ πά ἀδ ἼΡ90. ᾿ϑεγπιόπότη δαθιιογιῖ, ἃς ἀδ! Βογαῖῖνα 
αυΐῆξτα οἰϑδθ ο΄ οὔατα Ὀπεβίδο 5ἸΠΉΠῚΝ ἐ56 ΠΡ ΓΑ ΠῚ ρἱοϊανάα : αἰτσ᾽ 
επΐτν περ ἴον 91 τπῶγα, ἐο᾽ Ἰδηῤίη πρεοίδιαγι φαβπίο έθ ἤν ἀπαο Ἔχε 

40 φαϊϑ! 4 σὰπι, παρ εὐγδέβηξα οἴ μείογα ἀρῥαγθὴξ ΤΏ αἰυίεαά, θα ἀἰο  ἀήν 
ἐν ΠΘΥΟ Δ ΓαΙΙα9 ἐνῇ, Ῥγαδίογοα Ἰηδίου δττέ σΏΠΔτ τας, αὐοά δα 
ὉΠ πί ἰὰ ἀξο πε Ὁ Ἔγτσιδτ: τὐταπιαπὶ δηϊπέ 585 τῆ, ογαϊοτίϊ5, 4υϊὰ τη ρῖα 
Ἐσπϑρίος ροῖοϑι, ἀπά 88 ργοριτήπι ταὶ δἰ φυοα ΔΙ ἰδηθπι. ἃς οοπὸ 
τόπτὶσ ΔΒ εϑὲ, πξ' σἵη εούα ἰὰ ἀἰ δι οἷξ, ᾿απὰπῃοσγόπι πὸπ ἰἑάοτη ἴῃ οἰι- 
πἰβαϑ 11 ῬθοΡαπίον ὁγαῖογθθ: τογυπὶ ΠΡΣ ὑπαχίπις δϑὲ οριι δοϊΐοτς, 
Ἰδὲ πΐἰπιίτα ΠΕ οπεῖα γοφιήγιαν. Ἠοὸ ἀαΐοτα, ἀδὶ γοςο; δ πιαχίπιθ, 
πϑὶ ππδρήδ' 'δσ΄ ἀδιηοηϑίγδητνα χαὶ ἐπι εἰδομέϊο δοιϊριϊοπὶ ἀδεσπιπιο- 
δαξίδίτθα 851: ὃρπϑ εηΐτη ̓ρϑῖαϑ 698 ἰϑοῖῖο." ϑαὐπάο βαῖεπί ἰοσο εξ 

᾿Ἰαάίςξ [19.: ἀἰνιάδτα σοτὸ ἰδέ θοηνιον δὲ μάν δπι, ορογίεδί '6846 δ 
40 τηδρτίβοαπι, ἰπθῃς δϑὲ. σὰτ ἐπίχη χηαρῖθ απᾶπι ἰἜπιροτγαπίεπι δὲ {Π56- 

γλΐοπι, δ οἱ πὰ ἀ}18 δϑὶ πὶ οτΌτο. υἱεῖ, μιᾶπὶ πὶ διιᾶνἱϑ 91}, ἰδοὶθπὲ 
δὰ ῦας ἀοία᾽ δαπί, δ τπιόάο γεοῖς δἀθβηίϊα δθὲ υἱθῖηϑ δ ὁσαιοπῖδ, 
σαΐϊαϑ ἐπῖπὶ τοὶ οατιϑα ὁρόν εξ ρεγαρίἐπᾶπι οἴ πο Μυιπι] πὶ 6996, δε 

, 

Ἀπ ΥΠΒΟΙ Η ΘΥΘΕΓΟΛΑΙΕΙ 11}. 

σεέοταιν οἱ ἐπΐνὰ ᾿τηξαιόνία δεῖ, πὸπ΄ δ} ἀδαονζα; πϑχαὸ οἱ κοβεμ. 
ϑειρτοίξεεῖο ἱπϑθνι “Ἀν θημς. οὶ φάγοι, φῆ ἐϊςῖδ' δατιξ, εβᾷ- 
θαι, δὲ θ ὁπ ἐκττ ἴοτη ρογοῖα τοδί τι εἰ Ῥεγοκτίππι οἴ τ γινεοαν 
ἐξ δρροβί[πὶ δὰ μεγοιάοπότηι εχ ἄδοογο. ἂς ἀς εἰοοπιίοπε χαΐ- 
ἄξνῃ ἀἰδταπὶ οὐ} ἐτ' ξοπιτ ατήτέν ἀπ᾽ ὁταηΐθυδ εἰ' οἰ Πα τΐτη ἂς ἀπο- 
ποι ᾿Βεδδγα ΠΠ᾿ ΣΝ: ἡτὰ τῇ 

πα 43 ἘΈ} φάσδιο! οότ ον ἀσ' δἰσροιϊθοης, ἀΐσαπτπιρ. δἰπνὶ δαθεπε οτα, 30 
υἱοτῆν, ὅπλ ραγέεϑ. πεσονϑαγίσνη ἰδ τ δϑτ᾿ οἵ τοὶ ἀΐοοτγο, ὅπὰ ἀδ 
ἀρ πτ, οὔ δι ἀθιποηϑῖγαγο." ἀπατο πιξ ἤϊεοῦδ ποῖ ἀετοοηϑίτεῖ, δπξ 
δνβδνοη τεῦ 'π ἢ Ρτίαν ἀἰόση δ, Π δτΐ πότ ροϊοοῖ, πὰπι! ἀδπιοπεῖσαηϑ - 
εἰδάϊῃ ἃ ἀφιποησίγαι; σ᾽ ὑγδεξδαυοηβ ααθα ἀξτηοηϑίγαυ ἀϊ ῥταδεϊοχηίς 
ἴστ! Ἡσγπϊα δυξειη Π αὰ Ῥγοροηι δῖ, πος 4:5, χαδιπμάπιοιατα 
εἰ 415 ἀξειϊηρύετάς 1Ππ4’ φυϊά ἐπι ρτορ!θπια μος νείο ἀουποησίγατο- 
τίδῆϊ δ: Ἰδὲ ψάγο' ἀἰνίάαπε Ἠάϊξαῖξ. Ὠαττδιῖο οπίπι ἰυἀἰ εἴας οτα- 
εἰοπίς ϑ 18 681: ἀεπιοποιγδίίνας δαΐενι εἰ 46] δγαῖῖνδε φαοτεοὰθ 
εὐ Ἐπ ῤπἘ! που γα ετα ̓Θσϑὲ, ἐπ άλϑην ἀΐσυπιν᾿ αἴπ΄ αυδο σππὶ ἐοινῖγα 
δα νον οανίθηι ἢ Γκαξ ρεγόγ δ ϊοπεπι' ̓ ἀοπιουσίτα τ ναγά δι δ᾽ Ργοσδταῖαμα ἢ 
γένο! εὐ! ἀάνεγθα ςΟἸ δ! σ’ δὲ τορ ὁπ ἶσ᾽ η΄ ἀο θεγαμγῖν πη Αΐ, στπα: 
ϑοητναδιοιίο᾽ αὐϑῖε. ̓ ετασῖπι αδούβαο δε ἀείδπνῖο ἐδερὸ κα έδεητης, 
δδὰ πον ἀυκίεπας σοηϑη δῖ εξ." φαίπ Ῥδγογαῦίο ᾿οἰἷδαν τ’905 απ 
ἰδ δι οῖα}19 οπταίϑ, '᾿πὶ οἴ βαῦνυᾷα ογαιϊδ' κἷς αὶ το [ὰ ο116 σὰ} το σειότίατα 
ὁδάας. " σομι πρὶ οπὶμι ἐχ Ἰοηριταἀίη 8 διπρυϊδτί. ςπεσεεβδγίας ἵβες 
Ῥδυθου δε 50} ργοροϑίτιο εξ πιά δ8.᾽ ἃ ῥτορτίδς φοίδει δε, ρίδτε. 
τόδε Ὑέτὸ ὑγόσοταϊθνη τ νον βά 68 ρετογαῖῖο. ἄυάε οηἷτὰ εσπῖτα 
δἀνοιϑανϊουπι ὁπηξ, ὦ Πάειη ρογάπεοι. εἰ δίνοτυβα ςοἰ διὶο παρ ἢ Β- 19 
δαῖίο' δεῖ ρογαπι αἰιάε᾽ δύὰ “απὶ, ἀξ Ἰο δ᾽ ραγί9΄ σαϊαϑάαπι δατὰ εοπς- 
πόα! ἈΠ 65: ἀθταηϑῖναϊ δοῖτὰ ἈΠ χη (δοϊδιι8 ἢος, δεὰ ποῦ ῥτοοε- 
πϊλιη πόσχαθ ρότοτγαῖϊϊο, Ὑθγὴπε ἰπ πού ογίατα τοᾶϊρίς. οτῖξ ρίξαν, 
ψεὶδ μάβ ἀῤν[ἀδὶ τ ᾿ἀείορδῃε βεοϊαῖορε Ὑ εοάοτί, πδύσϑῆο αἰθετα 
εὔ διρογηβγγδε ὁ οἵ ργδοπατγαῦο' δξ τϑίπιδιίο οἱ δηροιτείαϊδεο. δὲ 
οροτῖδὲ 608 αυλ [ογήν}η δίαπαπι ἀϊοπηι δὲ αἰ Γογεπεδπι, ποπιθ ΡῸ- 
Ὅτ: δου δὲ ἐΐδπο εἴ ππραϊογίυτω, πὲ 1 ἰογπιοΐης ἔδοϊς ἴῃ δτῖο, ἵγο 
ταῤιίοποιη ποπιΐπδη8 οἵ ἀβδγγαϊϊοποπι δὲ γΆπιο. 

τ᾿. Ἂς ρτγοσεπιίππι χπϊάδαι δϑὲ ρηϊπεϊρίανα οταιοπὶβ, πὶ ἴα 
δ δϑὶ ρτοϊδύτς δὲ π᾿ δα όϑὶ ργοδυ ππὶ τ’ οπιηΐδ ἐπῖπι ρυϊπεὶρία Βαδε 39 
δαπῖ, εἴ ἰάπαπδπι ὑϊ46᾽ πα π! 16 Ἰηυδή ΠΕ. ἃς δοῖ φαίδειν ργοδαίϊστα 
ἐϊπι!!ς ἀοπιοιϑε  Ἀὔναναπι Ὀγοϑοπί ὁ. οἰϑηΐπι ἘΒΙ οἶπεο φυοάεπασηα 
ῬΌθϑαπι 'ἔδπενε, ἰά ρνμδοϊπεπεέθ ςορα] ἐπὶ σαπὶ δπἀοείπιο, εἴ ἴὰ ἀς- 
τὴοπϑιῥδεῖιν!9 ογαϊ σπίθα ὁροτῖδξ δἰεὶ δονίρογε: φαϊἀχοϊὰ εοΐτα γαῖ, 
φϊοτϊτι ἀϊόσπεοπι δάποέῖογα δε Ὀσραΐατο; εὐΐαα τεὶ οτηποα βεϊαπὶ 
Ἔχοπιρίτπι ἰϑοσγαῖίς ἰῃ δποοπῖο Ἡοἰἐπας ρτοοομηίατα : 9. 8}} ετῖσα 
Ῥτορίπχοξ 68ὲ οοπξοπιίοβίβ οἱ Ἡδίεπδδ.. δίπιιϊ Ὑδγὸ δἰίατα οἱ ἄϊρτε- 
ἄϊετατ, σουτοπὶξ στ ἔσϊάπεη σταιίοπεπι ππῖπϑ ροη δεῖ5 6486. ἀποποῖατ 
ἀὐτεπι' ἀδηνοπϑοιγαι νπταπι ρῥγοοϑάνϊα ἐχ ἰδιυᾶὰς ἀξ Υἱπρεγάθοπο; πὲ 39 
Θὀτρίας ἐπ ΘΙγναρίσα' ὀγαῖίοπο “οδ πυάδα ἀΐρηί “ππηὶ φαΐ' σατρί οἶδη- 
τάτν, οἱ νἱά Οταἷοῖ,"" ἸδυΔαῖ' ἀπῖπι. ΘοΠ Πα δα οοχοηῖεσ. ἰροοταῖδϑ 
γεγο  σἰτάβογας, ἀιοά οὐτρογάνν αυϊάσηι νἰσακβο ἀοηΐθ Ἀοποταττοὶ, 
δῇ ρευΔόπηβῆϑ ἩυΠ νὰ Ῥυδειπίαπι εὐ πέξαδιαηξ. οἵ ἃ ἀ δ ΡΕ γατίους, 
αξ “Ὃροτγίεοϊ ργοβοβ μοπογᾶνδ;" 4πδπι ΓΙᾺ δἰ ἶρϑε Ατἱοιϊδοτα ἰδα- 
8: δῖ [168 φῃϊΐ ποχπὸ οΕ]οξντο διπῖ' πεααδ᾽ ἱπηρτοῦῖ, δεἀ ααΐςαπ- 

αἰτο διῇ ΡΤΟΡΣ πε ΟΡΥΟΟΥῚ 'σαπε, αἱ' ΑἸεχαπάεν Ῥείδον πἴπια. ᾿ς 
δηἷπι ἀεἰἤοδταῖ. ᾿ργδέϊογοα σὲρο δχ ἱπά οἰ θπ15 ῥγοδοτγαῖα, μος ὁ 15 
χ ἰἴ5 ἤπας τοίσγαῃρατ' μα’ ἀπ  ἰοτειι, οἱ θε' τα Ῥγδδῖεῦ ορίπίοεμα 

Μιάμδιατ οτατῖο, δαιτὶ ἠδ ΕΙΓᾺ οἱ Ή, ατιὲ ἀ8 Ρεννυϊραῖα, τὲ υοπίδυα ἄδηῖ; 
ἀυάϊηδϊποάυπι ΟΒοενίι. “πὰ ὴ δ νάγὸ οὐπι οἰππία απ νυ ραία," ἂς 
ἀεπιοποιγΑυάγαην αυ επὶ ἀαδηπτανς Ῥτοοοπιία εχ Ηἷ9., οχ ἰδα δ, εα 
Ὑἱτυρογάτίοπα, ἐπ ϑιδόϊοτο, οχ ̓ἀἰἐδηιαϑίοπξ, ἐχ ἰΐϊΒ χῦδε τεΐετατῖαυ 
δ αὐδιτὸγοπί, ὁ γ δ  νέτο ΠῚ ΑἸϊεπα δὰξ Ρτορίπαυδ δὐϑεὲ παὰον 
αἶπια᾿ ογαϊίοπί. αἱ ἰυ οἰ! 9 ρτοδεπιία ἀϑϑοταιεπάτπι εϑὲ ἰάοτα ναΐεγε 
4ποά ἀγδιηαῖαπι γαϊ ἐπὶ ργοϊορί' εἴ ᾿ερὶςούυπί Ῥτοοοίπδ. πὸῖν {δε 19 
δι ἀπ ἢ γγαπι ρότττη, οἰ πα] ϑηπν ἀμ δ ηϑι γα. 5: Γρτορῖεγ ἰς εἴ ἴσα 
ἄοπα 58ἴνθ 8ρ0118." ἣπ Ἰορἷδ δυΐδτα ἐξ δρίοῖϑ᾽ δρδοίπιεη δοὶ ογαιϊοοὶμ, 
πὶ ργουϊεαπι 46 χῦο 6ἷξ ογδιο, εὖ πσπ διθρ π98 δἷϊ τα ετ8 ἀρίταϊῖο: 
φυσᾷ επίπι ἱπάεβπίταπι ἐπ:, ἐορὶτ᾽ γαρατί. οὶ ἰρίταγ ἀαὶ υἱ ἰπ χρ δῆ 
Ῥτγίποῖρίυτη, [αοἷξ αἱ Βαοτθηϑ ϑεαπαῖον ὁτλξοπεσι. ΟΡ ἰά “γατεη ἀΐνα 
ἀπο, τ “αἷς πὐξΐ ἦγιδα νἴγαπι." “ργασοῖρε ὑεῖ βεππόπετω αἴϊατα, 
αἱ εἰ ᾿Αϑἷα γεηΐξ ἰὴ Ἐπγοραίη Β6 στα πιδβπαπι." οἵ ἱγαρίοἱ ἰηἀϊςαιξ 
ἴῃ ἀγατπαῖο, φυαπιγῖς ποα οἰδἔπι, αἰ Επτριἀ62. 464 ἐπ ῥχοίοξο ἴδιβεπ 
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320 ἱπᾶϊελε, αἰ οἰΐααι δορβοέϊεό “ταὶαὶ ρδέον [αἷξ Ῥ οἰγδιι εἴ οοπιοῦ- 
ἴα οἰπυϊἑζοετ ἃς τηδαῖτμα χυϊάει πϑοθδβϑθγίοτη ππαηιδ Ῥγοοδτοὶ δὲ 
Ῥτορτίυϊπ ἐσὲ Βοσ, ἱπάϊσαγε ἄποτον οαΐπϑ βτδιία δἷξ ὁταῖϊο. φαθβτηοῦ- 
Ταπὶ δὶ τηδυ [οδῖα οἷῖ εἴ βᾶγνα γϑϑ, ποτὶ 6δὲ υἰοπάστω Ῥτοοθπι}ο. 8186 
Υοτο ἔογιμδς, χηῖας αἰπηζιτγ, πηϑάΐοδπι ἐπα φαπ εἰ οοιπτηπηΐα. ἀα- 
οὐ γόγοὸ ἤδοοὸ ἔστι σχ ἀϊοδηῖς, ἴὰπὶ οχ δυάϊξοτγο, ἔπι δχ γα, ἴπμὴ 
ἐχ δἀνεγιδγίο. δ" ἰρθῦ πάει σὲ δἀνθρατίο, φαδοεῦη ας ταὶ οπὶ 
δὰ οὐ πδείϑποπι φοῖτον δνν δὲ ὁμοία ἄδπν, δαπὶ δϑΐεια ἅδδς πΟῚ 
εἰτοι δῖαν : δια ἀδίθπἀςηἢ ᾿χυϊάδπ) ῥγίπεπτη, δαηξ δὰ 4π86 ρογιπεπι 

30 8ἀ ετὶπιϊηδιίοηεπι, δος δα ΠΕ ὙἜΓῸ ἱπ Ῥετογαιϊοπθ. 4παμιοδμεπή δαΐειι, 
ποὸπ εϑὲ Ἱηξογίαια. ἀοίξηἀδηΐειν δηῖην, οὔτι Εἰ δέθτειβ δοὲ δὲ ᾿ρϑῦπι, 
Βεσοσϑατίατη δῖ ΓΕΙΠΟΥΘΙῈ Ππ86 ὁβοῖαπι; πᾶτε δοΐνοη ἦα δοῖ ρυϊη τα 
οτἰποϊπατῖο. οαἰπτοηϊαοιὶ γεγο ἴθ ροτογαϊΐου ας οἰ απηίαπάαπι, αἰ ππθ- 
τοϊποτίπι πιδρῖ9. αιδὰ γόγὸ γαίεγηπίογ δὰ δπήϊέογετπι, εχ 6ὸ οἱ Βε- 
Βευοΐμῃς ἢαὶ εἴ ἰγαῖαδ, ἰηϊεγάα τα. τεγο οἰΐαπι δἰϊοπίυδ δαὶ οοηῖγα: ΠΟῚ 
δηΐην δΕΙΏΡΟΓ Ῥτοάοθδὶ ἔδοογε διϊθηϊατη ; σαδιπόοθ σους τοῦ τὶ δὰ τίβιπι 
φοηαηίοῦ δἀάυσοοτε. δὰ ἀοοϊ Πταΐεπι οπνηΐα ρογάποεϊ, οἱ ηινϑ γο]ϊ, 

ὦ εἴξδην σατο 'ῬΓΟΡαδ ἀρραγδαῖ: διϊομάπης δηΐπὶ πάρε μο8. δι! ἐπι γϑτὸ 
τεάδάτπημιγ πιδρτις, ᾿σορτίί5, δή πιίγα ΒῚ ΠΡ π5,. ἰμοθ 19: αυδίποτθῖα 
σροτῖει τοϊϊδεγε ἄς [τῇ ογδίοπϑια' ΒΡ τὶ. δἷη ἀπίοπι πὸη δἰἴϊθηῖοδ 
γοϊϊπιαο σεάάδετο, ἀϊσοπινδ' Ῥαγυσπι 6896, πἰδ}} αἀ 1105 ρδγίίπογθ, 
πο] οεῖπιπι 6988. ορογῖαοϊ ὙἘτο ποη ἰδίου οτνπΐδ ὅσβε δχίτα ογδιίο- 
μδπὶ 18 114: ἠδτα δὰ ἱπιρτοθαπι τδέδγηπιαν διάϊτογεπι, οἱ 4186 δππὶ 
ἐχίγα τοτι δυάϊιοηΐεπι, αποηίδπι δἱ πὸ πὶ 1816 δῖ, πῸ}]}ὰ ἀδ οαπ8α Ορτδ 
εἷϊ ρτγοοοπιΐο, πἰδὶ τἰ ταπὶ ἀἴοαξ φαπιπδαπι, αἴ ἤάρδαϊ ἰδῆαπαπὶ οοτ- 
Ῥπς: οαραϊ, Ῥγδδῖθύεα διϊοηΐπηι ἴδοοτα ὈΠΙΠΙ τ, Ῥάγτηπι ε9ἴ σστη- 

1 τοῦδ, δὶ ορῦφ δἰ": υδίσππημθ ϑηΐπὶ ἰδπρποϑοῦπξ πιαρὶδ σαᾶπὶ ᾿ποἷ- 
Ῥίεηϊθδ. χαδτα τὶ ἀἰ σα] στν 681 :1π ῥγίποὶρίο οοἸἰδοσαγθ, οαπὶ ταβχὶϊπδ 
ὁπηηεν διϊεπθπίδα ἀπάϊαηϊ. φύᾶτα ὑθὶ εἷϊ οοἐδοῖο, ἀϊσοπάυπι εδὲ “εἰ 
{δὶ δ] δὲ σῖε δηΐπιππι: πεχαθ δηὶπὶ ταδρὶ8 τὰ δῃπὶ απᾶπὶ Ὑϑϑἰγατη," 
εἰ “᾿ἀἴξατα οοἷπι γοδὶβ γετα, σαί οτα παπατδτη δἰ 185 δπ ἀϊδιϊ8,. αἰ γοσθπι, 
βαὶ οἷο δἀπιίγβθί!οτη. Ἦοσ δύξεπι οϑξ, υἱ ἀἰχῖς Ῥγοάίςπε, σατα ἀοτπιῖ- 
ἰαπὶ δυάϊϊοτει, ἱπέεττε αἰϊχυϊὰ ἀοπιοπεῖγαϊοπὶ αι πηπαρίπτα ἀτα- 
ΘΒπδγαπι ἰρεῖ9. εβεὲ δῖοπι ἤδθο δά διδίϊοτοιη ποῦ χυδίδιοϑ δηήϊ- 
ἴογ δϑί, ραϊεῖ. οὐνῆδδ δηΐπι πὶ οὐ πα πδηῖπτ ΔῸΣ πιοῖαβ ἀ!99οἸτὰπξ 

50 ἴπ γτοοειωϊίϑ. “γοχ, ἀΐσαπι χυϊάδπν, ποτ χιιαπτο δ:πάϊο." “φαίὰ ργοοα- 
ταΐδτίδῖ᾽ εἰ τπαΐαπι ἐδῦθαπι μαΡδηξεϑ, δαὶ απὶ Ἀάθοτα υἱάδπίαν: αϑὶ- 
4πὸ ρηΐππ ταβ] ἰὰ8 εδὲ υευδδτὶ απὰπι ἴΠ οαΠ88. ΤΠΔΙΙΟΡΓΘΙΑ ϑετνὶ μαπά- 
ἀπασδδαι ἱπϊεγγοραῖα ἀΐσθηξ, δε 4πδ6 οἴτοιιπε επί, δἱ Ρτοοετηίαπίαγ. 
δἰφας υπὰς Βεπουοΐοϑ ορότιεαϊ εἴβοοτα, ἀϊσζαπι 688, εἴ αἰΐατπην υπᾶ- 

δ64πε ΤΟΥΏΓΩ ἔβ] νπι. 4ΏΟΠΙ πὶ ὙΘΥῸ ῥγορε αἀἰοῖατι οδὲ "44 πιὸ δὰ 
Ἐ μδϑδσθα διε πι γοπίγο δυὶ πιϊϑογαη ἀηπι," δες οροτῖεξ ἀπο ἱπιαετί. 
ἴα ἀεπιοηϑῖγαινἱβ Ὑ6γῸ ορογῖδξ ίδοογ πὸ οοἰ δαάατὶ Ρυϊεῖ δυάηοῦ 

80 δαὶ “δ δεῖ ζέπῃ8 «πὶ δλπαΐα Ἰρεὶπο ἀὰξ αἰϊο΄ ΔΙ Ι.πο τηοάο. φυοά επίπι 
ἀϊοῖς ϑοεγαῖθβ ἴπ ἔπινε τῆ, γδγατη θὲ, ποι 6586 ἀἰ(ἢ 116 Αἰ επίθηϑοα 
δρηὰ Αιβεηίδπϑεβ ἰδιάδγε, δε ἀρυὰ ᾿ιδοοδασπιοπῖοθ: ἅπδε στὸ 
“αὶ Δ] δγαείναδ ογδιϊοηΐβ, οχ βόποτῖς ἱπάϊοϊδ] 5 ὀγδιϊοηῖαδ δηπῆ, 
πιατΓδ᾿ ἐπὶπὶ τα 5 οταῖίο ταϊ εἶπε 1114 ΒαΡ 6ξ. οἰδηΐπν δι ἀδ. 400 ἀραῖοῦ 
δοϊππῖ, δὲ ᾿π0}1ὰ ἀ6 σαπθα το ἱπάϊρεῖ ργοοετηΐο, ηἰδὶ ργορίεγ ἰρϑηπὶ 
δαὶ Ἑοηττδἀϊοδηῖοϑ, δπξ δἱ ποπ απαπίαπι γοἱΐδ οχιϑεϊπιθηῖ, δὰ δῖ 
τϑαῖυ 8 δὰϊ πὐΐπαδ. ἀΌΔΛ οὗ τοπι δαὶ οτἰ πιϊπδτΐὶ δαὶ ογἰπιϊπαιοποπι ἀδς 
ῬοΙετα ἡρόδδϑε δϑὲ, δὲ δαϊ δηρθτο δαξ Εχίδηπδυθ Βογαπι δηΐοτη 

4δίδοκτιϑα ῥτοοεπιῖο ἱπαίροῖ, δξ οὐπαῖαϑ ρταιΐα, απο Δρτπρία τ ἀδαπῖασ, 
πἰδν ΠΠαἀ μαδέδηξ. εἰποπιοάϊ δηΐτν οδὲ Θοτγρίαθ θποοταίντι ἰπ Ε]8ο8: 

ΒΒ 1ο᾽ ἐπῖπι οοπαῖχα ΠΌΠσαας ποῖα δηῖε δα ἰδῖτο οοπίεείπν ἱποὶρίξ 
ΒΕ]15 οἱνίϊα9 Βεδια.ἢ 

15. }ὴὲ οτιπϊβδθους δαΐδτω ὑδαπι οἴ, ὁχ αυΐδ8 αἰϊχυίβ ορὶ- 
ποποτα πιαίαπι ἀδιταχογίι: πἰ ἢ δπΐπι ἀἰγίετε ἀϊσοπίοπα αἰίαπο ἀπ 
πο. αὐᾶγα μο0 ἰῃ πηΐγθγϑαπι οδῖ. δἰϊυ8 Ἰοοῦϑ, ἔβη χιιᾶτη [15 46 ααϊ- 

10 δὰ8 σοπίγογε δὶ οδῖ ΘΟΟΌΥΤΟΓΟ, δα ΠῸΠ 6886, δῃξ που ποχίητα, δαῖ 
ὨΟῺ Βαΐς, δπξ ποῖ ἰδπίορογθ, δαὶ ἢοπ ἱπίπϑῖαπι, ὩΣ ΠΟ ἢ τπδρπαπι, 
πα ΠΌΝ ἴατρο, ἀπὸ πΠοη ΠΌΡῸΠ9 πιαρττυἀΐπετα, ἀπ ᾿ὶδ ἐπίπι σοπῖγο- 

ε Ὑδτϑῖα 698. οἴ Ιρβίεγαῖοθ δάνοτϑῃβ Ναῃϑογαῖθπι: ἀὐβττημΥΐ θηῖτη 86 
ἔδοῖιδε φαοά ἰ6 ἀΐοοβδι, ἐξ ποςαΐῖδ86, ϑ8ε4 ποὴ ἱπίπδια δρῖβ86. δυῖ 
ἐοπιρόπϑαγε δαπὶ αηΐ ἰπίαϑο ἀρίτ͵ οἱ ποχίυπι, ἂὶ Βοηδϑἴοτη; εἰ πιο ]8- 
δῖστη, αἵ ὩῈ]ς, δαὶ αἰ χαϊὰ αἰϊπὰ 16. δ] ϊὰ8 Ἰοοαβ, 6686 οἴτ ϊοτα απ 
ἱπίσγδιπίυπι δἀπξ πδοδϑϑαγίπιι; υἱ ϑΟρμοοΐοβ ἀϊχὶξ 86 Ἰγεπιογα ποῖ 
παετηδάπιοάππι οΔ]υταπῖδη9 αἰχὶς, αἱ νἱἀοτεῖητ δδποχ, δεὰ οχ ἤδοε9- 

χὰ; 
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οἰϊαϊε: πεαὰθ δῆτ γοἠεπίὶ οὶ θ686. ἀπηοϑ δοϊοριπίά, εἴ ΘΟΤΩβδἢ- 
δᾶγθ, οσυΐυδ ργαϊδ, φαοὰ ποπ. ποςετὸ νοϊοΐι, 9εἀ κου, -ἐξ βοὴ απ 
αποά οτἰπϊποία9 δὶ [δοΐδορ, σοπεξίξ δαΐδιη πορεγο. “Ἰαϑυώτα γετο 
ἐϑιεῖ δάνετσϑιι9 πι6 οἀΐππι 6886, ἱ υἱ:Ϊά Βεγαῖ σοτπιη ϑ 986 πι., αἰϊμὲ, 
ὨΌτΩ δἰπιὶ τοπεδίοσ οὐἰπιΐπδηϑ, απ πῆς δαξ ρτΐαϑ, δὰξ ἰρδα ἀξ δῃ6- 
τοῦτ αἰϊχαΐδ. 4]1τ|, πυπι δἰ ἢ δίπια] τοπϑαπίαγ, 4πο8 σοπβίοπίυτ' ΠΟΠ 
δἴβηθδ 8586 οὐ παϊπδοτῖς οἱ 9] ραττδ ἀμ] 67 δδὶ, ἰρίνατ΄ δὲ 1116 οἱ 
16. αἰΐαϑ, ἤὰπι αι οτὐτυϊπαῖητ, δῆ ο δ οὐἰϊπίπαῖας δἷς, αἰιὶ δἰἰπϑ ἱρδ98, 
'δυΐ εἶπα ΟΥπιπδιοη  δαρσοιὶ [σδτῖμε, τξ Ἰρ85 πῶτις, χυΐ ταρετϊ δας 
ὩῸη δίβδηοθ οὔἰραδ. ᾿δἢπο ἐχ ςὐπίγωγίο ογί πιϊπσοξοτα ογίτηἑπγὶ: 4Ὁ-- 
δυγάυνι επὶπιὶ θὲ, δἱ ἰρδς ἱπάϊψηνπσ εἰ μά, εἶπα ἴοτο δετιϑοπθ μἀ6 
ἄϊρπον. δἰίιδ, δὶ ἕαοῖαπι δὲ ἱπἀϊοίυπι, τ Εστιρίάθε ἴω Ἡγρίδοεποη- 
ἴετα ἴα Ἀπιϊάοοὶ δοοαδαπίοιη ἱπιρί εἴδιῖ5, πὶ φαὶ ἔδοευὶξ φάττα ἐπ ἱπΆρ ΗΝ 
Ῥεΐεγαγθ: “Ἰίπραα ἰωγανὶξ, ταθπ8 σϑγο ἱπίυγαῖα" ἀϊχὶξ δπίπι Ἰπία 888 
δξετε, ἐσ Ὠἰοπγϑίαςο οετῖαπίπο ἰυάἰοία ἴῃ Τογατη ᾿γαάἀαοςπίεπι: ἰδὲ 
επίπι 86 τε άϊἴ85δ6 ταϊζοπϑει δαῖ τε! γῶτα, δὲ το ποτ δοσπσθᾶγο. 
Αἰΐαθ ἐσ ογιτηϊπαιϊοηξ ἀφουϑᾶγα, αβηίωπι εἰ ἰά αἷς χαρὰ Δ] "ιάϊοὶα 
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εἴβεῖϊαῖ, δὲ ι'φυοά ποη ᾿“ογβάαϊ γεὶ. οοτηπιππὶϑ δἰιξεπὶ ἀπο ἰοσαϑ΄. 
Φεξ ποῖλε ἀΐοετγε, αἴ ἰπ Τεποτο ὕ]γ6869, ἀιοά εαἴβηὶ8 Ργΐαπιο: Ε16- 
δἷοῃς δα δοσοῦ, {Π|6 τετο' φυοδ ρδῖετ' ἱπιπιϊοτιὰ Ρίδτιο, Τ οἰοτηοῖ; 
εἰ φυοά πὸη'ἱπάϊοανίς ἐχρίογαιούε. δι, οὐἱτοϊηδηὶὶ, ἰαπάαθ Ὁ 
Τατ. ραγυδιῃ Ὀγο χε Ὑϊυροταγθ, τιδεέμᾶση οὐποῖδα, δῖ του ὰ δοπᾶ 
αἴϊοτεπάο, φυοὰ δά τοῖν ρούπσῖ, ἀπαπι᾿ νἰϊταρεταγθ. ἴα]δς δαϊοῆι 
δαπὶ γι βοϊοεἰφοῖταΐ εἰ ἡηϊ φϑἰ ἐπὶ πιὶ : Βοπὶσ ἐπὲϊα ποξογα οοπδδῖατ, πιΐ- 
δοδηϊεθ 1088 ἰξα πῇ πιρὶο ςοτοτῆπηδ διίατα δεῖ ογμηϊπδαιὶ εἰ ἀθίρῃ- 
ἀεπι, χυοπίαπι ἰάεπι οοπαίπρίτ ρ]ατίατι ςδηδα βεϑίατα 6686, αἱ οτὴ- 
Ῥαϊσαπεὶ χαίάθτα᾽ Φεργαναπήυπι εἰς ἐπ ρδΐπθ δυτὶριεῦ ἀο, ἀείαπ ἐπ 
γϑτο ἴα τε ἰαδ: τὸ χαοά "Ὠἰοπιεάεδ ΤΊ γδβθαι γγαθεϊἰρίς, "1: αυΐάεπι 
εο ηαοά ᾿οριἱπιτπι, εχ βεπιαν!ς ΓἸγέδθιι, μυΐο νότο φαοά ποπ, δρὰ 
«αΐα εοἶπϑ᾽ πη εἴθε οοποοσίδίαστιϑ πὶ ἰβηδγτιϑ. δὸ ἀδ ΥαϊΔὈοΘ 
ᾳυϊάθπι ἀϊεῖα δἰπὶ ἔδτι πια]τᾶ. ᾿ ᾿ 

.46.. Ναγγαῖῖο τεγὸ ἴθ ἀδπαοποίγαν!9 εεξ Ὧοη οομποπίεν δεὰ 
δεοππήθτι ρατῖοπι. Ὀροτῖδξ δηΐπι δοιΐοη 68 ρδγβοαηὶ, ἐΣ φεῖρῦ ογὰ- 
το δεῖ: σοπϑε το τ δπὶπὶ ογδξῖο, τ ΒδΡ6δὶ ἵππὶ 14 φαοὰᾶ γαραὶ ἃγῖθ 
(λοαύδασαπι ᾿ϑηΐπι διὰ δῖ ἦν ααὶ ἀϊοῖ! Δοιοπατι) ἴαπι ἰά 4αοα εξ 
εχ αγίε. πόοσνεγο οϑὲ ἀειισπεξγαήρ δαῖ 6ε8δς, δἱ με ςατεδὲ, δαὶ 7816 
δἷῖ, δὰϊ χπδπῖάπι, αὶ οἴίαπε οπιπίδ. ἃς βτορίεγει αἰϊφαδηο ποι 
Κοπεϊποπῖον ορουῖοξ πάγγαγα οπιπίθ, σαΐὰ αἰ ποι εν ΒῸΡ τὰ ἐπι οσίδτβ 
οδάϊε ἀοιποηβῖγαγε εἰς. δο εχ ἬΪδ ααϊάειη ἰοτεϊς, εχ {12 πο βαρί 9 
δοὶ ἰπϑίηϑ. οἱ δἰ πιρί οοτ ὁγαῦο δδὲ ἰβῖα, 118 υθγὸ ταγία δὲ ποῦ διῖ8- 
ποδῖδ. οἵ οροτῖεῖ ποῖοβ ἴῃ ποϑπιογίδια τε σόσαυθ. ΔΒ ΟΡύδτς τοι εἶ 
θη ἱπάΐροπι Ὀδγγαοης, 'πϑ οἱ γοἷϊς ΛΠ θπν ἰδπάατε : οπιηδϑ εαἰπι 
δοϊππί εἶπ δοϊΐοπϑι, δεὲα πὶ ρε18 ορογῖεῖ, σἷ γεγο Οτί ἴδε, πατταη- 
ἄασπι εὐ: Ὅοπ ξπΐτα τ αἰτὶ φοϊμηῖ, ἤσπο ἀπίειπ τ ἀϊου! 6 παυτδηοη δῖα 
ἰαπξ ορογίεγθ 6δὲα ὅγούθιη. αἰχυὶ πὸ 1} 6 ρἱδῖοτι ᾿πϊεγγοραπεὶ ἀπ- 
ΤΠΥΠΠ6 8η τῃο]] πὶ δαδίρετγει, “χα ἢ Βοηοῦ ἰπ αι “Βετὶ ποῦ ροῖβ 
ἴϊα' Η]ς οἴ ἥτε. σροτιρε ἐπῖπι Παῦπά ρτοϊΐχο πᾶγτασγο, τὸλ ἢθς ὄχοσς- 
ἀϊγὶ ρτοϊχθ πες Ἀἄδιο ἴδοεγθ. πϑαὰδ δηΐπι ἵπ μᾶσ ραγῖε δὲ ἰὰ χυοὴ 
Βεπο "6 βαθμοῦ, δὺϊ ἰῃ δγονϊτδεξθ δὰξ ἰπ οοποϊεΐοπο, δε ἰῃ τωοᾶο. 1 
διϊξοπι᾿ δδὲ ἀΐσαγε ἡπβθοιπαπο σοπὶ ἀδοϊδγεπξ, αι ααδεζαηηας εἴβ-, 

. ΡΟ 
οἷαπτ ἢ ἐχ᾿ τη θηι ἔδεϊατι 6886 Δαϊ ποςαῖμδε δῃΐ ἰηἰατίατη [δοἶ496 δαὶ 
ἰαηῖα 6566 απαηΐα γε]: δάνετγεαγίο δαΐδων οοπίγαγία. ἂς πασταιουὶ 
ἀϊΐοχεγα απάθοπησας δὰ πάτα υἱγτοῖεπι ρεγιίπεηι, αἰ ἵδρο υετὸ δᾶ- 
τποηαρᾶτ δθιαροτ, ἰπδία ἀΐοθη8, το Πἰθογοβ ἀθεογογοῖ δὶ δά δἰϊθ- 
τίαϑ ἱτιρτοριταῖετα. Ἴ116΄ διΐεπι γεροπάϊε ταϊαΐ, θὲ ρος ἔσπετε, ἴα- 
ἴατοϑ 6886. ]1ο8 ᾿ΙΡ6γο δ᾿" 'αυοά᾽ ἀεβοΐῖεπτεα Αργρἕοδ σεϑροπήϊηϑα 
εἷι Ἡετγοάοῖαθ. δῖ φαδεοθηος ἱποῦπάα ἱπαάϊοῖθδυιδ. ἀξίεμδοῖ οα- 
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ἴδπι τοῖποτ δϑὶ παγγαῖίο. οοπιγουδγεῖδθ γθγο δαπξ δὲ ΠΟῚ 6486 ἔας- 
ἴππι, ἀαξ ποῃ ποχίαπι 6886, δα! ποῃ ἱπἰιϑἴπηη, δπὶ πο Ὴ ἰδῃῖαπι. σπᾶγα 
ἴπ το οοἠξδοϑα ποτ δῖ ἰηδίδέθη ἀπτη, τἰδὶ φαΐ δὰ {Π|π4. ροτποαϊ, αἱ 
δἷ Τλοῖωπι δδῖ, αἴ ποῦ ἰαϊασίστη. Ῥγϑεῖογοα ἰδοῖα οροτῖεϊ ἀΐσεγο, 4π86- 
Θυπ4Ὸ6 Τηϊηππ δ, ἄτα βπηξ, δὰξ πιϊϑογαϊοηοπὶ δὐξ ἐπα ρτδιϊομθσω δίς 
[ετοης, ᾿ὀχδπυρ] δι 81 ΑἸοίποὶ ἀροϊσεη, φυὶ ἀρᾷ Ρεπείορεπ υσἷ- 
Εἶπα νευϑὶ βαδ' Γασῖτι8. 688, ἰεῖ ὧὐ ῬΑ 8. εἰγουϊοπι. εξ ἰπ Οδῆδο 
Ρύο]ὁξπ8. ἂς πιογδίαπι ορογίαϊ παυταϊ ποι 6886. ἰάσιο οτῖϊ, οἱ πο- 
ψεγίτπαδ φαϊὰ πποΥδ9 εἰβοϊδη!. ἰαῖη σέγο ππππὶ θὲ ργδο οϊϊουεπι 
ἐπ άϊςατα, οὐϊασάδην δα θῖν τιοάϊ δαπξτποτγες 60 φαοά μᾶδὺ οαἰαδάδπὶ 
ταοάὶ δ. δἰ Ῥτδβϑεϊδοϊίο ουἱυϑάδπι πιοάὶ δεῖ ἐο φησι Πηΐδ. ρτορίετεα 

. 
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οηΐἷτα ποῦ Βαρεηξ πιϑι ἢ ἐπιδτϊοἱ δοίη 9568 πιοτοϑ, φαΐὰ πὸ ρυδθαϊθοιίο- 
30 πξπὶ συϊάειη : πϑπὶ οἰήι8 οδῃθα, Βοη Βαρεηὶ, δαὰ δοογαίιοὶ : ἀε δἰ 
εὐ - ἀἰοπηῖ, αἰΐα τπογαῖδ διιηὶ οοηϑοφιδηιία οἰ βο]9 τοτίθα., αἱ 
“φυοά εἰπεῖ! ἀΐοοπο ἱποθθραι:" ἀεξοίδιαι ἐπίῃ δὰ ἀδείαπι δὲ γι οἷ- 
ζλΐδιν πιόγυπν. εἴ ΠΟ ἴδῃ 481 Ἐχ τηεηι8 ἀρίαἰΐοπε ἄΐοετο, αἱ ἰἰ 
πὶ παης δι ϊ, 8εἀ ἰδηαιλιη οΧ Ρτδϑοϊεοϊϊομπα. “Ἔξο σογοὸ υοΐϊορδ 

δἰοηὶὰ Ρτδεεϊϊξετεῖα ἰά, εἰξανη 8ὶ ποπ ἔδεθγθι φυδερϊαπι) 4υο4 1π6- 
Πὰς οοι. Πυὰ δπὶπ ρῥτυάδηςς δαῖ, μος ῥγοθῖ: ργυάοητὶδ οαὶπὶ οϑὲ 
οἴ αἴἶϊε ροϊδεηπαίοτ, ργοθὶ γδγοὸ υἱ Βομδδίαμα. 81 γεγο Ἔλε εατεαϊ, 
ἴαπς Ἄοδύδαπν δι ίπηρογο, οὐ ϑορβοοίεθ δυρρεάϊίαι Ἔχοτιρίυπι οκ 

830 Απιίξοπα, φυοά οἀτίογεπι [γαίῃ Βαδεγεὶ φυδπὶ υἱγαπι ἃυϊ Ἀ]ϊοϑ: 
πῃ 605 [οτγα, εἰΐδπι δὶ ρογίεγίπε: “τολῖγε γεγο δὲ ρϑῖγε πιογίυΐἷο πο 
ἔταϊοτ Ὁ1}|8 Ἔχογιτὶ ὑπαθατα ροίοϑι. δὶ σετὸ πο Παρδαϑ ουϑ8πΠΊ, 
αἱ Ἐδὶ ποη 6886 οσουϊτυπι ἴθ ἱπογοάϊ δια ἀίσογεο, δε πδίυγα ἰάἰ θαι 
6086. πδ6α6 δηἷπι ογεάυηϊ Αἰϊι ἃ ἀρογα 4ηδηχηαιι ϑροηὶδ ργδθῖον ἰά 
αυοά χης εὐξ, ργδδίδγεδ εχ ἰδ δὲ αἰβοίυπι ἀΐοθγα, πατγδηᾶο εἰ 
οοπβοαπεοπίῖα, εἰ 4ιδὲ ϑοϊαιῖ, οἵ 4 δὲ Βγδρεῖς δυὺῖ {11 δάδυπς. “|Ὸ 

δ γεγο δρὶϊ πιὸ γεϑρί οἴη. οἵ αἱ ἀς Οτγαιγίο Αδϑοξίπθα, φιιοά εχοὶ- 
ΒΙ1ΙΔπ9 εἰ τηαπῖρας ἐχρ]οάδηδ: ορροϑίϊα δυὶπι δὰ ρεγευδάθη πηι, αιΐα 
ἰπαϊοῖα αυπὶ θὰ φυδδ δοϊυηξ, Ποτοπ 4υᾶς ποϑοίθης, ρῥ]υγλαα δυΐοτα 
ἴα]ϊα ἀϑρυπιεγα ἐσ Ἠοιώεγο Ἰἰςθῖ, “οἷς αἰ: ἀπὺϑ γθγὸ οδιθπαϊι πια- 
τος [δοϊ εἰ, απΐα ἰδογίμναγα ἱποὶ ρθη θϑ διἰγεοϊαηὶ οουΐοδ. εἷ δϊαι᾽πα 
ἐπίεγαωϑ ἴδ ἰρϑπι οὐϊυϑάἀδιηπιοά!, αἱ ἰαἴοπὶ ἱπιυφαπίυτ εἰ Δἀγογϑαγίυ το, 
Ἰαΐοπς δυΐθπι ἰδοῖαϑ. δος σδγὸ 6696, ρεγϑρίοογε ορογίθϊ εχ ππη- 

το ἰδιιῖρυι: 46 4ηῖθπθ δοΐπν αἰαὶ} φοΐπνι8, ἴϑιπθη ἀδ ἐΐ6 σοπείριπιϑ 
δαϑρίοἰοπεπι δἰΐφυδπι. ἃς γπα]ι15 'π ἰοςἶθ πάγγαγε, οἱ φυδιιάοηιθ ποὴ 
ἴῃ ρῥτίπεϊρῖο. ἴπ ἀεἰ δ δγαιίοπ τοϊπίπια παγγαῖο Ἂϑὲ, φηΐα ἠδ [αἰγὶ 
δτΙσ παιταῖ, ὙΘΓΙΤῚ δὶ πᾶγγαῖϊο {Ἃογῖξ, ργαθιδγίϊογημι δεῖ, αἱ γὲ- 
οοτγάδι ΠΠογαπι τη δἰϊυς οοπδυΐίεπι ἀδ [8 4ιι86 ροφίεγίαϑ ὁγιηῖ, δυῖ 
οτἰπιϊπαπῖθ δαὶ ἰδ δηῖεϑ. δεά ἴῃς πεαφυδαυαπι ἀε Πρ 6 γαπιὶθ ὁδοὶ 
ταῦπη8. δἱ γεγο μ46 οαγθαῖ, ρο]]Ἰἰοοτγὶ οροτγίεϊ ἐδ εἴ οβυϑᾶϊῃ ἀἰσϊγατα 
᾿διατίπε, εἴ ἐγαοϊδίαγππι δούττα δυο γαῖ; αἱ [οςαθῖ6 (αγοίπι ἰη Ο 66 1- 
Ροάς βεπιρεγ μο ἰἰοδῖατ, ρογουποίκηϊα δὸ χαὶ χφυδεγεθαὶ Βἰΐαιη. εἰ 

30 ἤδειποη ϑορμοοῖίε. 
11. Ἐϊάεηι τεγο οροτῖθς ἰδοποαπε δὰ ἀδιποπδίγαπμπι ε886. ἃς 

ἀεπγοπβῖγαγε οραϑ ἐβῖ, σποηΐδπι ἀξ απδίίαοτ εϑἱ οοπίγονογεῖα, ἀς τε 
οοπίγονογθα αἰίεγεπάο ἀεοπιοηδιγαιϊϊοπεια. αἱ οἱ ποπ ἔεςἶδδα σοηῖγο- 
σοτραῖαγ, ἴη ἰαάὶοῖο οροτγίεϊ Βυΐαϑ πιαχίπιε ἀδιποπείγαιίίοη ἐπὶ δίίεσγε, 
δἰ τεῦο ποῦ ποοιιῖδδε, Βαΐῃα; δυῖ ποι ἰδηΐορετε, δαὶ ἰυδῖα, ΠῚ δἰϊτον 
ἃς εἱ ἀ6 ἰαοῖο οσοηϊγογεγϑία δϑϑεῖ, πϑάὺθ Ὑδγὸ ἰδίθαϊ πο βδαγί τα 
6816 ἴῃ μὰς οοπίγογοτγεῖδ δοΐδ δἰζεγοτ 6886 πρργορυτι: ποῖ Θηΐπὶ 

30 φεῖ ἱβποταῖίο οδῦδα, υἱ δἱ φυΐ ἀδ ἰμεῖο οοπίγονεγθαγεπίωγ. χῦαγε ἴῃ 
μος ἀΐα ἱπείδιεπάσπι 6ϑὲ, ἴῃ δ]} υδγὸ δεοῦϑ. δο ἴῃ ἀοπιοπείγαιϊν! 5 
Ρἰετύπηπο μοπεϑίογατη δηϊ ἈἰΠἰΐαπι ἀπ ἢ ςαϊο εγὶτ, παι ἰαοϊα οροτ- 
«ἀεῖ ογοήϊ. γᾶγο οπίπι οἵ πογατα ἀοτποηείγαϊίοποϑ δίογαηϊ, δἱ μ46 οἃ- 
᾿σδδηϊ δαὶ εἶ αἰϊι9 σαπβᾶτῃ ὨδΡ δῖ, ἀὶ ἰὴ ἀ εἰ δ εγδιοηίθαθ δοΐ ἀοη ἔα- 
ἴπγα 686 οουϊεηἤετὶ! αἰϊχυῖδ, δὺὲ ἰυἴυγα αηίάεπι 4πῶε οοηϑεῖ, 9εἀ 
'ποι ἰμϑὲδ διιῖ πὸὰ πἰ 6 δαϊ πο ἰδπίδ. οροτγίεϊ γεγο δἰίαιπ ρογρὶ- 
σεγα πυπηπίὰ πιεηϊἰδἴυγ ἐχῖγα γοῖῃ: ᾿θοπιογία επὶπὶ μᾶς Δρρϑγεηῖ, 

ἐφι8ᾳηοὰ ετίατι ἴῃ Αἰ ἰἶο πιθπιυτ. ϑυπὶ γεγο Ἔχοπιρία τηχίπις δοοοιη- 
ταοάδια ἀοἰ!θογαιοπὶ, ἐπι γπιοπραία δοΐετα ἱπἀϊοῖο. 111 δηΐπι οἶγοα 
ζαϊπτγαπι δα, υἱ εχ μὠῤῥηναν πθοθϑϑα 9811 ἐχεπιρὶα ἀποεγο: ΒΟ. γάγὸ 
ἂε ἴϊ9 φαδε ϑι:πὶ νεῖ ποῦ ὁποῖ, σαΐὰδ ταὶ τηδρὶβ ἀδπιοηϑίγαιϊο δϑὲ π6- 
οεϑραγία. Βαδεὶ επίπι, φαοὰ ἔδοῖαπι δεῖ, πεοαδϑοἰδἴοπι. ποῦ οροτγῖεϊ 
δυΐοπι οοπεϊηοπῖοῦ ἀΐσεγε ἐπι γπιειπ δῖα, δε ροττηΐδοογα: δἰοφυὶ 66 
Ἰδεάσηι ἱπνίςοπι. δϑὲ δυΐπι δ φυαπεὶ ἐογτηΐπαϑ: Ὁ διΐοε, φαοηίλπι 
ἴδπι ππαϊτα ἀἰχίδεϊ αιιαπὶ ππυ] 1 δαρίεπε υἱγιἢ δεά ποη ἰαἰϊα. εἴ ποῇ ἂς 

40 οππηῖρυθ πὶ Υπιεπιαῖα αηΔΟΓΕΓΟ: δίῃ πλϊπηβ, ἴδοῖθθ χυο ἃ ποπ}}]}} 
ἰδοῖϊπηϊ ἐπ ΤΗΝ οι πβαπή με, φυὶ 4γ]]ορίδπιο σοαποϊαάμπε ποιϊοσγα δὲ 
οογίίογα 4πᾶπὶ δὰ εχ ψυΐβυα ἀϊουπξ, εἰ οὐπὶ δἴεοϊαπι οοποἰϊα8, ἢ6 
ἄϊεαι δος γαιεῖηδ : δἰϊοιθξ οπὶπι δἰ(οῖυπι, δὺϊ γυδῖγα ἠϊοίαπι ετῖς ἐἢ- 
{δ γτοειπα. πᾶπὶ αἰϊοίαπι πιοίίοπδϑ 86 ᾿ηυίοθθ, φαδο δίπναὶ ϑαηΐ, οἱ 

.ὅσϊ 86 οοπβοίυπε δὺς ἀθθ1]66 γεἀάπηξ. πθὸ οὔπὶ χπογδίδτ δά μῖθ 68 
οταιϊίοπεπι, οροτίεϊ ἘΡΟΥΤΟΗΑ αἰϊαυοὰ φύδεγεγε δἰπιαὶ: ποη δπΐτα 
Βαρδὶ πβογθϑ πὲς ργαθεϊβοϊϊοπετο ἀδπιοπρίγαϊο. βδδηῖδη 9 ἀπίδτα 
πἰοπάτπι εθὲ οἵ ἴθ πδιτδίίοης εἴ ἰπ βάε: πιογαίυπι δπὶπι οϑῖ, "θ,0 
ἀεάϊ, εἰίαπι ἰ4 ϑοῖοπδ, βοὴ οροτίεγε Ἵγθάδγε 9ὶ υεῦο δἴζεοϊβ, εἰ 

20 ποῦ ραεηϊϊοὶ τε, εἰΐδῃν ἱπίαγία δίζθοίπιῃ: μαΐο δαῖτα δαρετειὶ ἰὰ- 

ΔΛΆΤΙ5 ἈΒΕΤΟΒΙΟΘΑΛῈΕῈ ΠΠΙ. 
αταπι, ταῖεὶ ἰπείατα," Ὑϑγβατὶ ὑεγο ἴῃ ἀο Προγογοιρβοδοτε ἀἰδοπαι - 
δϑὲ ᾳυᾶπι ἰπ ἰυάϊοία!ῖ, πιο τῖο, φαΐα οἶγῥα Γυίαγυπι. Ἔ6ῖ, ἰδὲ υδτο οἶγοα 
Ῥτδεϊεγίιυπι, σῃρα “δοϊδαιϊία σον ργεμοηαὶ ροϊεϑὶ Ἔἐδπὶ ἃ υδιῖθα, πὸ 
ἀἰϊχῖι Ερηπεηλάθα Ογϑϑ: 116 θμΐτα ἀε [αϊυτίδ ποῦ υδιῇ]οϊπαρδίατ, δεὰ 
ἄς ρταοιοτιεἰ5 φυΐάσπι, δὲ ονδουτίβ, οἱ ἰὲχ ἰυπαπιδηϊαπι δὲ ἴῃ ἴ- 
ἀϊοϊα! θα: φαὶ γογο μαρεῖ ργιηςἰρίυσα, δυαν δοϊ δα εεὶ ἱπυ εηἶγε ἀ- 
πιοηδίγαιοπεῖν. δἱ πὸ Βαθοῖ ταινία ἀἰνογιςαα, αἱ οοπίτα δάνετ- 
δλτίυ αι, υεὶ ἀς ἶρδθο, γδὶ δὰ αἰζδεϊυπι αἰεγεπάυτω.. υδγάχῃ ἤδεο το- 
τΐπηα οαμηΐθηι, πἰϑὶ ἐργοαϊδίοτ, οροτγίοι ἰφίταν ἱπάϊεηϊετη. ἰὴ ἔδοστε 30 
υοὰ ΑἰΒεπίδπδει, ογαΐοτγο ἰδοίμπὶ οἱ Ἰδοογδίεβ: εἰθηὶπι ἀς οσατν 
δοοπϑαῖ, υἱ [,δροάδονοηΐοθ ἐη ραπεργγῖοο, Οἢαγοίθτω δυῖεπι ἴῃ δὸ- 
οἶδ!!. ἃς ἴῃ ἀφπιοπδίγαεϊνίθ ορογιδὶ ογαϊϊοπετ ἱπίεχεγς ἰδ ἀϊδυς, πὲ 
Ἰϑοοτγαῖθα ἔδοϊϊ: δεπιρεγ δηΐπὶ δἰΐφαθηι ἰηζεγι. εἰ φυοά ἀΐϊςεθαὶ ὅοτ- 
᾿ὰ Ποῃ ἄε6856 518] δἰνἰόηόμα, τε ἰρϑῶπι οϑὲ: δὶ δπῖτ ἀφ Ἀ}μὶς 
οφπηδῖατ, Ῥεἰδῦπι ἰδπάαι, ἀεὶπ ἂς Αδασυπι, ἀεὶπάς ἀδῦτα. δἰγυ τες 
γεγο οἰΐδιη (οὐ υάϊπειν. δὰϊ ἤδθὸ δὲ 11 δοϊξ, φῃηοά ἴδ]ς εἰ. ὃς 
αθδητ φυϊάεπι ἀεπιοηοιγαιίοηρε εἰ τποταῖδ ἀϊοεπάυπι εἴ ἀδτοοῦ- 
ϑἰγδίϊνε: 81 Ὑ6γὸ ποῦ βαθθᾶϑ δι γυπεπιδῖα, πιογαίθ. εἰ τοὰβὶς ργοθο ὃ 
οοηνεπὶϊ Βοποτα ἀρρεοίεγε 4υλπὶ οχαυϊδἰΐδτα οτγαϊϊομοτη. δχ δπῖηγ- 
τπθπιατθι8 γϑιὸ 4086 ναΐοπὶ δὰ γείυϊδη ἀυπι τοᾶρὶς ργφ δῖαν συδπ 
486 δά ἀεπιοηδίγαπάπηι, 4οἶα σαδοοππαας γε[υϊδιοπξπ εἰβοϊαπε, 
τηδρὶδ δγ[]Πορίαπιο οοποίυϑᾶ δυηξ: ἰαυχία οἠδτα δε. ροϑιϊα τιδρὶθ ςοπίτα- 
τὶ οοβποδουηίατ. αυὰδ Ὑεγὸ δύηξ σοπῖγα δάν γϑαγίυτι, πΠΟῚ αἰΐεγα 
δἰϊαυα δρεοῖεϑ ϑοὰ δάδε ϑπι, 4086 ρατιϊπι δοϊνῃπι οδίεοϊδοης μὲτ- 
ἐπι ταιϊοςϊπαιοπθ. δίψα οροτγίοϊ ἴθτῃ 15 οοηϑα ἐδ οπε ἴὰπα ἴῃ ἱπάϊ- 
εἷον φαΐ ρῥγίογε ἰοοο ἀϊοῖξ, διπὶ ἴδοογα ϑαδῃι ἱρεῖπα δ άθτν ρτῖαϑ, Ρο- 
δἷογίῃβ υδγὸ σοῃίγαγι 8 ΟΟςΌΓΓΕΓα ϑοϊνεπάο εἰ εἰευδπᾶὰο, δἰπ δαΐεπι το 
του]ιὶρίεχ δἰἱ δάνογϑα οαιιϑα, ρτίτια σὐπιγαγίίδ, εξ εοὶξ (Δ Πϑἔγαξας ἰὼ 
Μεεϑεπίαοα σοποίοπε: υὰς εὐΐπι ἀἰοϊυτί δγαπὶ, σΌγη ἰδ δυδίυ ποεῖ, 
ἴυπς ἰρδ6 ἀϊχὶξ. φυΐ γεγο ἰἴσοὸ ροείεγίογί ἀϊοῖξ, εἰ ργίαδ ΄αδε δυπὶ 
οοπῖγα δήνογδαγιὶ σχγαϊίοηθτῃ ἀϊοσοπιΐα, δοϊνοπᾶο δὲ στ! οο πδιοοεΝ 
ὁρροπδηάο, δὲ πιαχίπιθ δὶ ργοβωῖδ εἶπξ, αἱ δηΐμη μοπιίμετα δοῖο ἴ8 
ογπεπ υοραΐατῃ ποῦ ταοὶρίϊ ἀπίιπῃϑ, δοάδια τηοὰο πὸ ογαιοδοσα 
ᾳυίάεπι, δὶ αἀγεγϑαγίυ βὲπα υἱἀεδίυγ ἀἰχίσθα. οφοτίει ἰρίτων ἰοςαιε 
Ραγᾶγε ἴῃ δυάϊϊογε [υἴαγαθ ογαϊοηϊ: ογὶϊ δαΐθαι 14, δὶ δωδέῃ]εγέα, 
4υᾶπιοθγεαι δαὶ δάνεγθπς οπιηΐδ, δυΐ σαδ6 πιδχίπιᾶ 4πηΐ, δοὶ στιδὸ 
Ρτοραῖα, δυῖ ίδοϊϊας ροδδυπὶ γείωϊαγὶ ραρπαπάο. εἰς φῃδε 808 δυπὲ, 20 
Β4ε ἀΐρπα γεάάδηάα βὰπι. “ἀδαθοϑ ρτίτοατα ρεϊγοοϊπίατα ϑαϑοϊρίδκα, 
εξο δπὶπι ἰυποόποιη, ἢη Μἷδ αἰεὶ ρείσηνπι φυοὰ ἱπϑυϊεἰδοϊταυτα εξ. 
86 ἂς Π46 φυΐάεπι Βαθο. φυοά δἰιίπεῖ δὰ πιογεβ, φαοηΐαπι ποιβο} 8 
ἀδ 8ὲ ἀΐςεγθ δηϊ ἰηνϊ ἀϊαπη ἂὐὶ ἰοχυδοίξαϊρπι δὺὶ οριγεοϊδομεση μ8- 
Βεῖ, εἴ ἀδ αἰϊο δὔὶ σοηνίοἴηπι δοϊ γυβιἰοἰαῖοπι, αἰϊεγατα ρα εεξ ἀΐ- 
οεπίοτ ἱπάμποεγε; φηρά [ροογαῖθϑ ἰδεϊξ ἰη ῬΆρρο εἰ ἴῃ Αβιὶἀοοὶ, 
εἴ οὐ ΑτοΒ ] οομας υἱϊπρογαῖ: Ἰπάἀποἰξ επΐπι ραίγειη ἀϊσευξοτα ἄς Β]1 "9 
ἴπ ἰΆπιθο ἴγεττπι ἱπερεγαία πΏ]]ὰ δὲ, πδῆπο ἰαγαπνεπῖο περατὶ ροϊειῖ," 
εἰ Οβδγοπ πὶ ἔδθγαπι ἴῃ ἴδιο ουΐα ρτίποὶρίυπι δεῖ ἴὯοπ ταῖμὶ φαδα 
δυηὶ Ογῥαε." οἵ υἱ δορῇοο!οο Ηδεπιοόπεαι ἀς Απιΐβοπα δρυά ρὼ- 
σοι, ἰδηαυᾶτα ἀἰσοπείθυ8 δ]. οροτῖοῖ υέγὰ ἱπιπιπῖαγε δοῖδγαιθ- 
παδῖδ δἵ δϑηϊθηιίδα ἔδοθγε αἰϊψπαπάο, αἱ ὍΡυ9 δεὶ ρδοίϊοποσ ἔδβοετε, 
4υϊ πιϑηΐοπι μαθθηῖ, οὔπι ρτόϑρεγα ἔογίωπα υἱππίυτγ: οἷς εὐἰπη [ποτὲ 
ορίϊπια σοηἀϊοΐοπε." δος γπηεπιαῖίοα δοΐδτη “οἱ δηΐπι ορογῖεϊ, ςαπε 
φοπηπιοάἰϑϑίπηιλς δἷπὶ δἰ τπϑ]ίογεπι αἰίεγαπὶ οοπάϊοϊοπεσα ρδοοβει, 
ἴσης ρδείδοϊ, ργοϑρεγα ἰογίηπα αἴεηῖος οροτγῖεϊ ρδοίβοι. ἡ 

18. Ἰηϊεγγορδιίίοηειι δαΐθιπ Βογὶ ὁρρογίυπιτω δὲ ππαχίτθ, ἙΌΣΒ 
δἰϊογυπι αἰπιτιανογίϊ, τ ὑπο ἐπίογγοραῖο ςοπιηραϊ ἀρϑαχάσπα, οἴ 
Ῥονίοἶοθ 1απιροηεπὶ ἱπιουτοζανῖ ἀς ἰη: 19 5 οὐρίϊας βδογογατα. σῦσα 
ἀυΐετι 1Π|Ὲ ἀϊοονοῖ ποῦ ροβθδ ποὺ ἱμπδίαην δυάϊγο, ἰπῖα τὶς 
πυπὶ δοῖγαϊ 'ρ96. εἰεπίδ εἰ “αἰ φαοπιοάο, 4αΐ πο 68 ἱπί δια" 66- 
οὐπάο ἰοςο, οὐπι "]υἀ χυΐάεπι ἀρρατεῖ, μος Ὑδγὸ ἱπιθυγοξδηι τοϑηὶ- 
1εϑῖυπι ἐϑὲ δ πι ἀδίυστιπι. ρεγουποίδξαπι δοΐπι ἀροτῖδι Ὁπᾶπα ργορο- 
οἰτίοπατι ποπ ἱπέεττοβατα αυοά δρραγεῖ, 8εἀ φοποϊοϑίομετη ἀΐςοτεὶ 
αἱ δοογαῖεθ Με] 0 δίθηῖα ἱρεαπι ἄδος ποῦ ρυΐαγε, ἀἰχὶϊ πῶσ ἀκο- 
ταοπίυτη δἰίαποά ἀΐοεγεὶ. οοπβίοηϊε 1|οὁ ἱπιεγγοχαγίϊ δὴ Ὡοὺ ἀδο- 19 
ΤΟ 68 δυϊ ἐβασες ἰνΐ δοϑεηὶ δπὶ ἀἰνίποπι αἰ αη!ά, δίδιπιαπες 19 ἀρεττ τες ποι τῷᾷ τος : - 
εδὲ ἰρίτυγ΄ ἰπχυῖς “αυΐ ἀδογυμι Α]1ο8 ἀγθίγδίυγ ε6ὲ6, ἀδοδ διιῦεας 
πο ἢ" ργδοίεγεα αυδηάο ζηϊαγαπι δϑὲ οἱ δοξ σοηϊγαγία ἀΐςετο 46- 
πῃοπϑίγεϊ δυῖ ργαείοσ ορίπίομθηι. αυδγῖο ἰοοο, φαδηο Ὡοῖ ἐοεῖ 
υἷδὶ ϑορὑϑιΐοο σεεροπάεπίοπι δοΐναγε: δὶ θπΐτα τοδροπάοεῖϊ δόφα χυὶ- 
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ἀέτα ϑεὰ ποι ειϑ6, δυΐ ρατεϊπι φοΐᾷεπι 6886 ραγεπι γγῸ ποη, δα α];- 
41 φυΐάεπι τπιοὰο 6866 δἰΐᾳῃμο σογοὸ ποῦ, ςοπιυγραπίοτ οἱ ᾿δεδίίδπ- 
ἢδδ. αἰϊτοσ Ὡοῦ ἰοπίαπάπμ: δὶ δηλ σϑ δι δεῖ, υἱςϊ9 6486 νυἱάδῖιγ. ποὺ 
δἰΐτα ᾿ϊοδῖ ται] ἱπίεγγοξαᾶγε ργορίοσ ἱπβγηιίἑαἴεπι δαάϊτογὶβ, φααπι- 

20 ΟΡγδα εἴ δας μγτποιμδῖα 49 8πὲ ταδχὶπι ΦΟΠΊΓΔΒτε οροτίεῖ. γεϑροη- 
ἄετε υογοὸ ορογῖεὶϊ δὰ διηδίκυδ φυίάθτω ἀϊδιϊπριοπάο ογαῖίοπα, οἵ πὸπ 
οοποῖθθ, δά εἃ υετοὸ υδε υἱήεπιατ ςοπιγαγία, δοϊυϊϊοπεπι αἴΐεγοπάο 
οἰδιϊα οὔπὶ τεδροηδῖοπδ, ῥα] π8πὶ ἱπίογγοβοῖ χοἰ φαύτη ἀυὶ 4}1}10- 
κίδιαο ςοσοἰαάαῖ: ποῦ δαῖτα ἀϊἢς116 688 ρσοφρίσογε 1 480 8ἷῖ γδῖῖο. 
δρραγεθίϊ δυΐετα πορὶϑ ἐσ Τορίεἰδ εἰ μος εἰ βοἰυϊϊοηε8. εἰ δὰ δΌτα 
40] σοποϊααϊξ, οἱ ἰπιεγγοραῖϊο οἴβοῖδι ςοποϊαϑσοηδπι, σραδαπι ἀἰςεγθ, 
πὶ Θόρβοοὶοδ ἱπιθγγοβδίηθ ἃ Ρίθαπᾶγο δ υἱδῦτα οϑϑεῖ ἱρεὶ εἴ εἰ ἰϊΐα 
Ῥγδεοοηϑηϊογί θα ἀδ σοπϑιϊξυοτἀϊδ φυδάγαρίπια, αἰΑγπιανὶι, “ᾳυϊὰ 
τοτοῖ ποῆτε ργᾶνα {ἰδ μβδος νἱἀθρδηίηγ 6886 7" δίβιτοαυϊξυ "ποπηθ 

30 ἰξῖιαν τὰ Βαες σοπιπηίϑῖ5ι} ρταναῦ" “ἐάπ θ᾽ δίβιαν!: “ὭΟΩ επὶπι οὐδηξ 
δἷϊα το ογα οἵ οἱ Ἰδοοη το εη γαϊξοπθσω Ἔρμογαῖας, ἰπίογγοβα- 
ἴπ8 δὴ υἱάεγοπῖατ ἱροὶ ἰμδῖε ρογίίεο αἰ, αἰβιτπανίε. 1116 υογοὸ που- 
πὲ ἰξίταγ τὰ ᾿δδὸ οὰπὶ οἷο ἀδογευΐ μι! ̓  εἱ ἰς αἴβιυπανΐξ. “ποππο ἰβίτοΣ 
ἐαεῖο᾽᾿ ἑρφαὶς “εξ τὰ ρφυθίδ τ᾽ ᾿τπἰοίθ᾽ ἐπααὶτ: “111 οπὴαι οαπὶ Ρὲ- 
ἐπηΐδ6 δορερίεεοπς, Βδοο ἐβετηπῖ, 660 γεγο πεαυδαῦδῃι, δδἀ ἐχ δεη- 
τεπέϊα,᾿ θδγο. ὨΘ4ΏΣ ἰοϊεγγοραγε οροτγίεϊ ροϑὲ ςοποϊυδίοη επι, ΠΕ 86 

δ εοποϊπείοπετα ἱπῖέγγοβαγο, Ὠἰδὶ πα τὰ πὶ βαρογοῖξ υοτί. τί ἀΐοα]δ δηΐθη. 
φαοηΐδπι δἰσαεπι γἱἀθπῖμγ ἀδῦσα μάρογα ἴῃ σοητεπεοηῖρι5, εἴ οροτ- 
ἴδετε ἀϊσεραὶ Οοτρίαρ δοσία ἀϊϑοῦίεγο δἀνόγοαποταπι τίδα, δἷ σἱδατε 
δβεγῖδ, τϑοῖα ἀϊεθηδ, ὀχροδίμι 68: χαοῖ ξοῦοτγα τἰηϊσαογυπι δἰπὶ ἴῃ 
ἔς φῃδο τγδάϊτα μαπὶ ἀς ροδιΐοα; φαογανα ὑππι φυϊάδαι οοηυ θη ἰἰ- 
Βεγο, αἰζογυπι γεγο ποαυδαίβιῃ. φιοὰ ἱρίϊαγ σοηνυθπῖεηβ εγὶξ δ δῖ, 
δητηεῖ. εδὶ δυΐεμλ ἀἰδοϊ τι δι1ο ϑοΌτΓΙ 16 ΠΡ ογαϊΐογι 1116 δηΐπε δαὶ 
οδυϑα Ἀπρὶξ γἰἀϊουϊατο, δοῦγγα υεγο δἰϊεγίηϑ. 

εο - 49. Ῥετγογαῖίο οοπιροηίϊϊην ἐχ φυδίϊαποτν ἴππι 6Χ 60 αἱ ογβὰ 46 
ἰρϑῦπι ςοχιραγοῖ Βὲπα δυάϊίογεια εἰ ἴῃ δἀγεγεδσγίαωα ταᾶϊε ἰαπι εχ εο 

12] 

τὲ Ἀπιρ βοεὶ εἰ ἀορτίπιαΐ, ἴαπὶ ὁχ οο αἱ δ αἴϊεοϊπϑ ἀπάϊίοτεπι ἐθπ- 
διἰϊϊηδῖ, τὰπι ἐχ πιοπιογίδε γονουαιοπο. ἰβδοίυτι οπὶϊῃ παΐαγα δϑῖ ὧδ 
Ῥοδίχιδπι ἀσπιοπδίγαν οτὶϊ 86 χυϊάδιη γεγαιη, δἀνογόδιίπι δυΐθχῃ [α]- 

ϑυπὶ, δὶς ἰλυάες εἴ υἱϊυρεγεῖ οἱ ὀχρο ῖ. ἀποτγοπι δαΐθιπ δἰἔθγατα 
οροτίοϊ δρθοῖαγθ: δυὶ 86 δἰ8 Βοππιη ἀπΐ οἰπιρ  οἴτοτ, {Ππ|πὶ γεγο τᾶς 
Ἰὰπι Ηἷδ δαὶ δἰπηρ ἰοίτοτ. ἴαπὶ γεγο εχ φυΐθαϑ ἴα}68 σοπιραγαγα οροτς 
ἰεδῖ, ἐχροιῖεὶ δαὶ ἰοοὶ, πἡπὰς Βοποϑ ορογῖθαϊ ςοπιράγαγθ εἶ πιδ]οϑ. 
Ῥοδιχαδπι γεγο μος ἀειποπεοίγαϊατη ἰδηὰ {Ἐπ δι}ϊ, δήρογο ᾿ἰσεὶ δδοῦῃ- 0 
ἄππι παϊπγαπι εἴ ἐχίεπιιαγε. οροτγίεϊ δπὶπι [λοῖα οοηοίδγο, 81 ἀϊοῖπγαϑ 
δὲ. χυδπίυτη : οἴδηΐμε σΟΥΓρΡΟΛπα ἱπογοηδπίμιη 65 ΕΧ [ἰδ π8 6 δηῖθ 
ἱπσυπῖ, πηᾶδ γνόγο οροτίεαϊ διιβεγα εἴ εχίδσπυδγεν Ἐχροδίτὶ δυηὶ ἰοοὶ 
τυϑ. ροβῖεα οὔτι Ἰρδηϊεϑί διπὶ οἱ 408] οἱ φυδηῖδ, δὴ αἰδοῖ. 

ἵπὴρ εἰ} δυἀἰτογοπι. ᾿ὶ δυΐεπι διηὶ πϊβετςογάϊα εἰ ἱπάϊρπαιίο εἰ ἴγᾶ 
εἰ οἀΐππι εἰ ἰπνϊάϊα εἰ δειπυϊαιίο οἱ οοπιαηιῖο. ἀϊοιϊ γεγο δἰΐδηι δαπξ 
Βοτῆπι ἰοοΐ δυρογίαα. αύαγα το] φασιη δδὲ ἰῃ πιδιπογίδιη γεν οο ΓΟ 
4υαε δηῖς ἀϊοία οἷοι. ἰὰ δαΐθαι οοηνεπίϊ ἴβοογε ἴα υἱ ἴσαι ἰὰ ργοοϑ- 
τη 8, ποη γϑοῖς ἀϊςεπῖεδ: οἱ δηΐπι Βθη6 ρεγοῖρὶ ροδοῖνῖ, ἱαθθοῖ Δερα 30 
ἄϊςεγε. ἂς ἰδὶ φαίδεπι οροτίεϊ γεπι ἐχρόπεγα, ἂξ ἢς ἰδιθαι ἰὰ ἀ8 4πὸ 
ἰαάϊοαιΐο δεῖ: Βὶο γδγο, ρὲῦ 4π86 ἀοιποπδίγαία δϑῖ, δυτηπιαιϊπι. "Ἰηΐ- 
μι δαίΐθαι δῖ, αυοὰ φυδς ρο] οἰϊυ8 ἀγαῖ ρεγοὶνὶξ χαᾶγα εἰ 4πδ 
εἴ εχ φῃο, ἀϊοεπάμπιη. (ἰμοϊϊυγ γογοὸ ἐχ δάνογρ ςο]αἴϊοης δὐνογϑᾶ- 
τὶ. σου ίετγθ δυΐοτη οροιϊεὶ γεὶ ἠπδδοῦπαυο οἰγοὰ ἰάδπι ἀπιρὸ ἀἶχε- 
τος, δἱ Ποῦ 6Χ Γοβίοῃδ, δὲ δἷς: ἰϑὲς φυϊάδιη Βαθς ἀξ ἢοο, 6ξ0 σθτὸ 
Βδδο εἰ εχ ᾿ΐ4." γε] εχ ἀἰβϑι πηι δτίοπα, αἱ “ἰδία δηΐπι μδες ἀϊχῖτ, ἐρο 1420 
γεγο δε. εἵ υϊ αςεγεῖ, δἱ βαδς οὐεηάϊδϑοῖ, θεὰ ποῦ Βαθοῦ᾽ τοὶ 
εχ ἱπιοιτοβαιίοπο, Γαυΐά που οδιθηδαπι εϑὲ ἢ γεὶ “ἴσο φυϊὰ οοπῆτ. 
χρῶ λι 7 δαὶ ἰβίτυτ δῖος ὁχ οοἰϊαϊίοης, δαὶ δεοῦη ἀὰπι παῖυγαιη, ργοὺξ 
εχροιῖα δαηῖ, εοάσιι ρδοῖο 41ὲ6 ργΓΟρτγίᾶ διπῖ. εἴ γηγδαμ, δὶ υοΐυ δ- 
τῖϊ, δεραγαΐδιη, 4πᾶ6 δαηξ σοπίγαι δ οταιϊοπίδ. βπὶ υεγο ἀϊοιοηΐδ 
οοητοηίΐϊ ἀϊφεοίυϊο, πὲ Ρογογαιῖο ϑεὰ ποῦ οτγβῖϊο δἱἷἙ. "αἀἰχὶ, δαάϊειθ, 
Βαρεῖῖ, ἰυάϊςαιο." 

ΒΗΕΤΟΒΙΟΑ ΑὮ ΑΙΕΧΑΝΌΒΌΝ 
ΕΒΑΝΟΙΒΟΟ ῬΡΗΙΈΠΡΗΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

ΑΔΙΘΤΟΥΕΙΕῈΘ ΑΙΕΧΑΥΡΒΟ ἈΣΟΙ 8. ἢ. 

“ὰ ταῖς Ππιιοτῖο ἕδοΐηϑ ΠΟΥ ἶοτ ποηπῃ 106 δᾶερε ἰδ δὰ ποι τοΐδἶδϑα, 
4υἱ οἱ εἰν απι οαπθαγηπι ργαθοθρίδ δὰ τε ργδ}ϑουίδουοπι ἃ της ροῖα- 
τοηῖ. 660 γ6γὸ δΒαυά περι βεηῖα χυΐάθπ Ἀ11ὰ ἴω μος Ὀδχὰδ Ἰδταρὰϑ 

το Γεῖὰ αἰδιοϊ;, ἐθὰ αὐ σαδογογετι ἴΐα αἰ ροηῖεν ἀς δε δὰ ἰε δουίβεγο, 
πὶ αἰΐαθ οοτῖθ πεπιο, 4αὶ ἶϑθεθ ἴῃ τϑρὰσ δἰδρογαμδβεῖ, αἰ] εητῖαϑ 
πιῃαδτα δοσί ρϑοσὶξ, ἧδες ἱφίίμτ τεοῖθ πὶ ἔπογαὶ δουϊεηια. πδπι 
υοτεοάπιοάυτα γϑϑιϊασι ἀδοότα αἰ]ὰθ τοδρπὶ βοοηιία οεἰετί9 Βοπιὶ- 
πἷθ ῥγδεδίδγε Ἰηδχίπιο διαάθα, ἰΐὰ οἰΐδτι ἀϊσεηάϊ ἱπυδητίοη σα δὰ 
Ὑἱμα εαπὶ οἵ δος ρα εἰϊοπάυπι δεσῖ, 4πδ 6 ρα ΟΠ ογγίπια εἷξ ἀρ ρτίμα θα 
Ῥτδθοϊαγι βίτα, Ἰοῦξα δηλ ρος τας εδέ δὸ τοχαὶς πιδρί8, δηΐϊηο 
᾿δι86 Ὀεπα οοῃϑαϊο, σααπι μαβθίταπι σοτροτίδ υεδίραδ ογηαίθι ρα]- 
ΦἈτίο ἱπίπογί. αρϑαυγάθτα δηΐπὶ δεῖ, θηπὶ 4αὶ τεγητῃ βοδίαγατη δἰ οτία 
οεῖϊετίθ δηϊθοο δῖ, υνἱάοτα Βαπι]ἰπιΐα φυϊδαδάαπι ἱπ ἀϊοοπάο οδάετγο; 
Ῥταδϑογεῖπι οὰπι ΠΟ 88 ποϑοῖῃβ, 608 ααΐ ἴὰ ροραϊατί ργϊποὶραῖα γον 

δῸ δεοηΐατ, ταδ οἴθῃει δὰ ρορῃΐαπι, 4ἰ γεγὸ 8ῸΡ ππίπδ ἱπρογὶὶ ἀποῖα 
φοηδιϊτα! δἷπξ, δά ταϊοποτι ογα!οπεπι4α8 γοίεγγα. απδιηδαάπιοάθημ 
Ἰβθοταϑ ον ἰαῖεδ οοπιπιπηΐθ ἰεχ, αυ86 δὰ οηθϑ ἰδοιπιῦτα αἰ φα δῖ 
Βηεπι ἀιίοαῖ, ἀϊγίροτα οοηϑασυεγιῖ, δοάδι οἰΐδπι τιοήο οἷ ογαῖῖο ἴπᾶ 
ἥπεδὶ εο8 πον ἱπιρετίο θη δά [ἃ ἀζογο φυοὰ σοπάυς!δῖ]6 οἷϊ εἴ 
8116. αἴοπίπι ἰεχ, αἰ ἴϊὰ ἀἰχοτίπι, ογαῖϊο φυδεάδπι 6δὲ, 4π86 οοτη- 
ταῦ οἰν ται σοπδοπϑὰ ἀεβηΐία ἱπΡ εἰ 4π0 ραδοῖο ἀπυτε σϑυ σας δβεπ- 
ἄσπι εἰς. δοςεάϊῃ δά τοπι, φαθὰ πεᾳαε {ἰδὲ οὐϑούῦττιπι οχίδάπηο, 60- 
Ἰασθ ποϑ ἰδυάιθυο 6ο8 ρετίδἀς δίῃ Ἀβοπφιῖου εἰ ἰοχίεθ ργρδεηαὶ, 

͵ 

φαΐ εἰ τοιϊομο υἱσηίον εἰ οἸθηΐ δὰ ἄποε δξετα ρεγβαηῖ: φαΐνετο 
ἀρέχιο ταϊΐους δὲ ὁγαϊΐοης φαίϊσπαπι ἔβοίαπι, ἰπάπδῖι ἀἴτος δ 'π- δ 
Ἰηδηοδαης οὐϊπιθϑ. ψιὰ φυίάοτα τὰ ἕαςατη εὐ υἱ εἴ πιαϊοα δοῦσα 
Υἱκΐατι οδίεπἀδηῖοδ παᾶὶς αἰζοοογιαδ, οἱ θοπος δογῦν νἱγιαἴδπι ἀ6- 
οἰαγδηῖεθ αφυδοὶ Βεδῖοϑ δάἀπιϊγαηάοδ ἱπιϊϊαηάόδαμθ υοἰιδγίππηβ. οἷος 
4π6 εἰ φαοπιοάο ἐυϊυγαϑ οαἰατίἰαἴεδ ουϊαγοιαιθ Βοπίδαας ἱπϑίδηςὶς 
Ρὰδ ἐγαδγειηασ δάϊπυθηίτηαϑ, ργοϊμες οἱ ἱπισαίπεηϊο αἰ που ϊαῖοθ ἐ0 
εἰζαρξίπιας οἱ δρδεπῖεϑ αὐ αῖοθ σοπιραγανίαιαϑ. πᾶπὶ υϑἰαῖ τἱϊα 
4πῶ6 π0}]} πιδογοσί δυδίδοοι οἰϊροηάα, ἰϊὰ ρταάδηδ δὲ ογαιίο ἀ6]1- 
βεπᾶα, Ὀεαῃς ἰὰ ἴα ῥτγαειογῖγο ὁρογίερῖς, φαοά Ἀοτωΐθηνῃ ῥ᾽ ατίταὶς 
Αἰ116 φυίάεπι ἰεχ ἰρθα, αἰ ΐδ υϑῦοὸ ἵπὰ ἴππὶ Υἱῖδ ἴπ πὶ ογαῖῖο ἐχεπιρὶο 
ἀδῖογ. οἱ ομηςῖῖδ ᾿ρίτατ ἴαπι Οταεςὶς ἴτω Ῥαγρατὶβ δηΐθςθ δα, οσαηΐ 
ὯΡΙ διαάϊο ἐδειινϑών εθῖ; 400 ἴδπι εἰ φυὶ γογϑδηΐαῦ ἰῃ μα ἐχοπιρ], Ὁ 
ἐϊα Βογαπι ἱπιϊδιάομ θαι ρδν υἰγίατὶ οἰθτα θεῖα ρα]οῆτο οἴβηράπι, αἱ 
Βααυά εἱδὶ ἀεϊοτίοτα οομϑυϊαπι, δεὰ οἷπϑ 86 ραγςΐρο8 βεγί εἰ οαρίδηςξ 
εἰ ἐχορέοηϊ. τογττο δοῖ ργϑοῖογεα μαπιαπαγαπι δυριιδιϊδδι πα Θ0Π- 30 
δυ]ϊδιίοπο αἰ. φᾶτε πδο ἴῃ ϑυρογυδοδηοἷδ εἰ γυΐξαγῖθη8 γερὺ8 οἴῃ- 
ἀϊαπι ἘἰΡῚ τεγοπάππι δὲ, δαὰ ῥγὸ υἱγ] ροϊϊα8 ραγὶ εἰδβογδαη στ αξ 
ἰρδαπὶ θ6 116 σοηδη ἰδηαΐ ἀγίεπι εἴ ρογάΐϑοαθ οἱ ἴθπθδθ. χαΐβ δηΐπὶ 
δλη86 πιο ἀυ δ ταγίξ, δὶ φυΐφ ἱποοηϑηϊῖο φαϊά εροτὶξ, δπιεπεῖαα χαΐ- 

᾿ἄδπι, δἷπ δυΐθιη ταιϊΐουο ἀθςε, δαρὶ δι εἶδα δἰ ξθαπι δ68εῖ ἱπταοσὶ δαπι 
Ἰΐοθξ 605 οἴβῆϑ 4υϊ ορίϊπια ἰπῖος Ογδθοον σὰ ρυΡοα πἴαπῖατ, οτα- 
οης ρτγίαϑ χάδι γορδ σοπυεπῖγε ; ἰϊοτυ4αθ ἀρηὰ 6οε αἱ ἱπίεσ Βδγ- 
Βατοι ἀϊξαϊϊαϊε ῥταθδιαπξ, οζαϊοηοτα γέρα δηϊεῖγς, ααΐρρε φαΐ ργοβθθ 
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ἸΛλιποτῖηξ δατα {πος ταϊίοηδ ογδιϊομε ας Ῥέγθρθοῖῖο ἘΠ δι. οορπίιϊος 

4ὰς Βι, ε886 φυδπάδπι δαϊυιῖ8 ύοθιι, οἱ εἰαδαιοάϊ δτοεῖ), 4υϑὲ πῃ 

τοῦυὰ ἔδοϊα, γεγαπι δἰ ἱπεχρυρηαβι! 8 δῖ ἴῃ τ πνϑααε δοῦσα ορὶ- 

μαηάδ, δδὰ υϑγθοῦ ἤδὸ (ὧδ τε ρἰυήρυς δὰ 18 βδογίβεγε, πὸ [ογιδϑδὶβ 

οὐἴεηίατγο τὴς ἱμαπὶ υἱάδαν, Εἶδα ργβεϑδγίϊπι ἐπ γεραδ, ας ρτορα- 

ἴοπο ποι ἱπάϊξεοι, σεὰ ρἷαπε ραῖοπὶ οἱ ἰῇ ργοτηρία φαπξ οπμη!Ρδ. 

ΦαλΙΟΡτεπι μας οπιπία πιΐ588 (δεΐεη4, 1|1α ἀϊχοτίπι δοίη ἀς φυίρυϑ 

ἴῃ οἵβπὸπι νἱϊδπα ἀἰϊοσπάυτι δϑὲ, ποο ὉπῸπι᾿ 6556 400 οοτογίδ δια ἢ- 

10 Βὰ58 ῥγαδϑϊαπιπδ, υΣ ργαθοϊαγατη αποάάδαι ἃΡ ἐωπαογιδῇ ἀεὺ δἀεριὶ 
σἱἀδαπνογ. πᾶτα δἱ φυϊάετα εἰ σὐρί ἀλταῖα δὲ ἰγδ δὲ 4119 Βαϊυϑοεπυθαί 
αἰϊεοιϊοπῖβαδ αἴυπίατ εἴίδπν το ἰδ φαδθ αν απίπια]ΐα, ογαϊΐοπε δαΐθτα 
Ἰόπιο ἀυπίαχαϊ, δρϑυγάυπι ρτοΐθοϊο ἱπαχίτηε οπνηΐατῃ ςοἀδῖ, οἱ 4πὼ 
Ὧπα τὸ δ6ϑεῖ5 δηΐες δ! ἰπναϑ, δαπν δ θη υἱνοπάϊ ἀυσειπ ργας περί ἰρθη- 
τα τεἰἐφαοτίπιπ9. ρτοῖπάς ἴδ ἰαταν ρυίά θαι τα δρόπιϑ ἱποϊ ἱδῖυπι δἰϊδαι 
εἴφας δἴαπν Βογίοῦ υἱὲ ἀϊοεηάϊ ρ Αἰ] οδορ ἴαπι οππηὶ δὲυ ἀϊο Θογρ]6- 
οἴατε. δᾶπι υθίαμὶἱ σογρηϑ Βοηᾷ γα]εϊαάϊπς, 118 εἴ δπίπιπ 8 ἀ14ο ρ] πὰ 
ἐτγαάϊοπεαπο δεγυδίαγ, μαΐυν ἐπί ἀαοῖα μαπάσυδααδπι τὶ ἴῃ τϑ- 

30 Βὺϑ βεγεηάϊδ Ἀρδότταγα οοπιϊροτῖς; φαίη μοι οὐπαΐα, πὸ ἰΐα ἀΐςσαπα, 
{πᾶς τἰρὶ ἰδτν ρατία δαπέ, βόπα ρίαπε ἵπθθδγο. 4αοάβὶ ργαξίεγεδ 
ΘΟ 15 υἱάδγα ᾿πουπάσπι 6δὲ, δηϊπιὶ ἰπταίπῖθας φεγηετε ρεπίτιϑαια 
Ῥετβρίοετε δάπιίγαθιϊα ρἰατίπναια. ταῦδα8 δυΐοπι χαθηνδάιηο ἄτι [τὰ - 
Ρόγαῖου δυὶ οϑὶ ϑεγυδίου ἜἼχδγοῖτπδ, ἰΐα εἰϊδαν δου θπεα, 4π86 δαρίθη.- 
Ὧδε οοπίαποία εἶτ, Βηπιδπδα δεῖ Υἱΐαα ̓ βυογηαιτίχ. δεὰ ἧκες οὐππία 
δἴφυε Ηἷβ 5} 18 Ορογδα ρσδίϊππι ραϊο αἱ ταΐδδα μοο ἴδτηροτα ἰαοῖδ: 
τπῦδ. τησηηἶ81 δαϊεπὶ τα] Πτεοτῖδ ἢ 6 αυΐβ οπιπίμο πιογιδ]απι ππας 
Ἐθσῦπι δοοῖρίδς, χυῖρρα 4ἱ πΠΟῊ 8ὶ8 πδϑιῖοδ, οἰοπεῖ ρδγεπίε, 4109 ἐπ 

30 ἐδ ξεπιοτῖπῖ, τηϑρὶ8 χαλπὶ 11 χαῖθ8 δι ρροδιΪ σαπῖ, ρδγίυβ δπιᾶγε 805 
Ἰεπῖ; εσάεπιφῃα πιοᾶάο ἴἱΐ αηΐ ργβεοίδγυτα δἰ ψαϊὰ εχ δὲ ἱπυθῆθγηῖ, 
τολίογα δὰ ἰὰ δἵπάϊο αἰβειαπιυς φυᾶπ χυϊδαβ 60 αἷὲ οσπερετίτ: ποῖ 
δεοιιδ επὶπὶ ῬΓΟ ἱπυθη8 δία ργὸ ᾿ἰθ τιϑ Ἔπιογὶ μετ τοπίατ. δαΐμη- 
γοτο ἴΐ ᾳφιοδ Ῥαγίος νοσδυῖ ϑορἰδῖδα, χαοπίαπι ΠΗ] ἱρδὶ ργὸ ἱπογεῖ 
αυδάαπι περ! ξαπεῖα ραγίαπι, πὸ ἀπ] ριπὶ φαυϊάεπι, δεἀ ἀοοοριῖ8 ρεοῦ- 
αἰϊ8 ἃ 86ε ἀϊπιϊεἴππι, μδης ἱξίτυτ ΟΝ τετὰ ἴ6 τ δπιθπῖεσ τπῆοηθο οἷ 
εχβοτίοσ, ἰδ δος ἀϊσοπάϊ ργδεοερῖα βογυθδ δίαῃε ἴσδᾶτε, πὶ οὐτὰ εἰ 
ἰρεᾶ δάο]εϑοῦπὶ, πα]] 18 ορίθυς ΥἹοϊεπίατ, δεἀ Βοπεβῖε ἴεουπι ἀξοο- 
τους ὑπὰ Υἱνδηῖ, εἴ οι ἴῃ δάι]ϊαπι δοῖδῖοαι δυλϑογίηϊ, ππτηογία- 
ἰετὰ φἰοτίαπι πδηιςϊβοαπέαν. δἀϑιπηρϑίιπυϑ δαΐδιῃ, δῖοι! πο ἷα ΝίξαποΥ 
ἐχροϑυῖῃ, 5ἱ φυϊά Εἶδος ἀς γερθὰ8 ἀρπα οεἴετοβ δγίϊ5 δογρίογε ὀχρο- 

5 Ἰίτωπι δἰ ταταπιαας ἱπν ηΐπιαδ, πηρδη 65 δυΐθπι Ορογᾶπι οἰϊαπι μΐδοο 
ἄνοραν [ἰδγῖ8, φαοτγαπι 418 Ὶ τη δας δδέ, δὰ8 οοπίϊπει ἃγίο5 αιδ8 δὰ 
 ΤΗοάεοίοπι δοτίρϑεγατη, αἰΐεσ δαΐεπι εδὲ Οογδοῖβ. ταϊΐχυδ υϑγο 
Οταπΐδ, 4086 5ἷ'νε δά εἰν! Πα ργδθεαρῖα εἶνε δὰ ἰπαἰοἰα!α τι ϊπ θη, 
δεραταῖπη μος ἐπ ᾿ἴδγο βοιϊρία δυῆῖ; φυδργορίον εχ ἢΐβδοθ δά ἴδ 
σοπιηθηϊατι 8 δὰ ἐὰ οοπδεαιθπάδ δθαπάς Εἰδὶ δάϊυτπϑοῖα δυρρε- 
ἴσπι. γδ]ο: : 

. 2. Τπῖα σππιξοηοτα οἰν!Πϊυτα ἐδαδᾶγατη, ἀ εἰ εγαναπι, ἀεπηοη- 
ἐϊταϊΐνυπι, ἰυἀτεΐα᾽α. οστπι δυϊϑτῃ Θρθοῖο8 σπΗ1 δορίδπι, δυαϑῖο, ἀ}8- 

10 δηδ8ῖο, ἰαπ5, ν᾽ ρεΥδῖο, δοοηδαῖῖο, ἀείεπαῖο οἱ συδέϑιϊο, δοϊ ἱρσδ 88- 
οαπάσμι 5686 δυὶ δα αἰϊπἁ. δρδοίεβ ἰρίτυτ ἴῃ χης οτθη5 νδγϑαῖαῦ 
οτλῦο, 88 δαπὲ πυιπδτο. ᾿ἰ5 διΐθπι αἰϊππον δὲ ἰπ σοπϑα δίοπε ςἷ- 
Ὑἰ}Π εἴ ἀραά τι άϊοε5 εἰ εἶγοῦ αἰϊσυ 9 οοτῖλα ρογϑόπδο ἀἰςοποτι. ἀθ 
χηΐρα9 υϊάεπι οτηπίρι5 τὰ ροϊογίπιιϑ ἀρ ἀΐσεσθ, οἱ δ πρὶ] αἷπι 
πιπϊυδοαϊπθη6 ὁρεοίεἶ γί εἰ ἀσπτὶ οἵ ἜΧογοϊ ἰϊοποῖη πησπθγο οοτα- 
βὰν ἡδυυτρ εἴ ρτδνατε χυϊά πὶ ἀδ ϑπδϑιουΐθυδ οϑὲ ἀϊϑϑυδοίοτὶ- 
τϑαι6 ἀϊοενάαπι: ἰρδάγαπι δπῖτι υ889 'π ἀδιποπϑίγαιγο ἀδ  θογαιῖ- 

20 ὕοηπε βέπεγε Ἰοσυπι ἴῃ ργίπιϊβ μαβδῖ. πὸ ἰξίτατ βηπαιτη δεπι ἀϊχ δεῖνα, 
ὁδοῖο 681 δά δἱϊαυιϊὰ οἰ ἱρθηδοπι δηὶ ἀϊσεπάστη ἀρεηἀυπινο οχμοτίδ- 
ἂο, ἀϊϑοιαϑῖο γεγο, πο φυ!ά εἸ ραῖον δὺὶ ἀϊοαῖατ ἀραίυγνθ, ἀεῃοτγίδεο. 
Αΐα αὐΐοτι ἴτὰ ἀεβηὶ 15 ϑυιᾶβον οϑἴεπάδι οροτίεϊ μδεο δα φιιὰθ ὀχμοῦ- 

᾿ αἴυγ, οἵ ἰυϑῖα εἴ Ἰερ πιὰ οἱ π1Π}πῶὲ εἰ Βοποϑῖα εἴ Ἰυσαπῆδ δὲ [βοΐ κν 
4888, ᾳυοάεὶ πιϊπιὶια ἰά ροϊετγί!, ἀεπιοηϑῖγαιν άσιη δῖ, οὔτε δά ἴαθο- 
τῖοϑα οἵ ρτανΐία αυδεάδιῃ θαβοιγίαϊητ, μδθς οἵ ροδϑιβὶ!α 6986 δἱ π8- 
ἐδϑδατίδ: ἀἰϑδηαθοτ δαΐθτῃ ἐχ οοηίγαν 9 ἀθ μοτίδῖυγ οροτοϊ, υἱ πὸ- 
4θε ἰασῖαπιη ποχιθ Ἰερηἰΐηππι πθαας πες ἤσφαθ Ποπεϑίθπι πθαπὸ 

80 ἱποππάσπι παια ρο581:8}}6 ἢσο δἷϊ, γδὶ φαίξεπι εἴ ἰδ θουτοϑ ϑϑπιυπὶ ἰὰ 
6856 δἔ ἐπἰπίπιθ πεοδϑϑατίητη. οππ 68 ΔΌΪοΤΩ δοιΐοπε πδγαπὶ πἰΠῸ8- 
τε ϑαπὶ οαυματαμῃ βΑγι εἶροδ᾽ φάτο ἀαρίϊαπάυιη ποῦ 65ὲ αυΐπ ογα- 
ἄο Βαγητη αἰϊεγὰπι οοπίϊπεάϊ, χαδα ἱκίτυν δυδάοπιον ἀἰδυλάεηῖοθ- 

αν ἈΒΕΤΟΒΚΒΊΟΘΟΑ τ! 

4πε ἀοολάεγατε σοὐνοπίδε, ἣδεα ἐπηῖ, ἀεβηΐτα δαΐεπι ἰατὶ ἀρρτοάίαν 
Ὀπυπιααοάαος Βογαπι αιϊὰ εἷξ, ἀδταοποιγα οτος ὑθ 46 δὰ ποθὶ ἴα 
ἀϊςεπάο δυρροάϊξεπιαα. ἰυδῖοητα ἐξίίοτς εοὲ Βοταίπεητα Ρ] αὐἰπιοττισα οα 
ἐοτὶρία οοπδαοίμάο, Βοπεδίδ ἰυ ρίδφας ἀδιοτταίπδηδ: ἰὰ γογο ἐδ μο- 
ΠΟΓΆΓΘ ρδγαηῖθδ, δπιϊοὶδ Βοποίροογε σὲ βεπθῆοϊο ρταιϊδια τοΐεττα. 
Βωδο δηΐπὶ δὲ 8 δἰ πηι! ἶα ποῖ ἰαδοπὶ δογὶρῖδο ἰεκεβ ποιηίαῖρυι ἴ- 
οἰυπάα, φεὰ οοπδυεία ἀϊης ποῦ δοτρία εἰ ςοπιτηΒπὶ απδάδπι ἰεβε 16- (42) 
βιὐπιυτα ἅς. ἰυδῖδ ἰρι ταν δες δαπὶ. ἰοὸχ δυΐδπν οδὲ ςοιοπθθηΐδ οἰτνὶ- 
1λ118 σοπδθηϑαθ, αὶ δουρί ργδεοθρεγξ χυοτηοάο ὑδυτοηποάσηα 
δῥεπάυπι δ'ξ. πῇ]6 γεγο δδὲ ργδεβδηατα Βοπούωμ οουδειγαῖίο, ἀπὶ 
δἰὐδοητίυπι σοταρδγαξίο, δὰξ τπδοστιηι ἱποιδηϊαση ργορυϊδδῆο, δοὶ ἔα- 
ταγοταηι ἱπορτηποάογυτ ἱπμιἱο. Ἀος Δαΐεια ἀϊνἰάΔ9 οροτίειϊ, ρτ» 
γαῖϑ φαϊάετα Βοιηΐδιρτιβ ἱπ σΟΓρυ δὲ δηϊπιηπι εἰ γε ἐχίγαγιδα. οοσ- 
Ῥοτὶ επὶπὶ δὲ αἴϊϊα τόρατ, ἔοτινας ἀϊρτῖταν, ποτα ναϊεϊαο, δρίταο 
γεγο Τογιϊτιάο, σαρίοπεῖα, ἐυδιίτία. ἐχιγατία ὙεγῸ ὅπη δπιϊοὶ, ρδεα- 1 
ταε, ροϑϑοιδίοηθϑ. Εἰ8. δαΐεμῃ σοπίγατγὶα ἱπηλλία φαπε, οἰἶντῖδτὶ δανεια 
ταὐτὰ ταἰϊα᾽ φυδοήδτα δηπῖ, Ἑοηοογάϊδ, νίγεθ δὦ -θε  ππτι, ραοαπίδε εἰ 
Ῥτουδήυῦπι σορίδα, δοοίογταπι υἱγῖῃδ δῖσας τυ ἰταἀο: 86 ϑηποπιδεῖπε 
χεϊίφαα Ῥιΐε δἰ πιὶϊΐα αὐ ἴα φ686 ἀποὶπνυδ, ἀαδς γορο᾽ τἰν οσπειγασία νατιὲ, 
μα}. Βοπδδῖα γδτὸ δυπ, ἐπ σΌΣΡοδ δρίεπάον αἰῖχαί δἴφυς: 1 6- 
διγὶδ βότοδ 'π 608 4υΐ αἰϊαυίά ᾿κοσθοτὴπε ομδάπαίωττα εἰς. ἰπεαπάα 
δβαΐειο, 4086 αἰβοίυπι ζατάϊο. ἰαοιεα νεπο ϑαπῖ, συῶς Ὀτενὶ ἔεπεροῦα 
εἴ ποϊηΐπιο ἰρογα ἱπιρεησααπε δρδοϊναπίωγ. ροδ6 8111 ἀπίεια, 4πδε- 
ςΌπ4πε βετὶ πδῖυγα ροβδυπὶ. ποεουδατία γεγο, φυδε αἱ βαπὶ ἀγρέεσι 9 
Βοσιτῖ ΠΟΥ εϑῖ, δεἀ ἰΔηηδιπ οχ ἀἰνῖπδ' χυδάατι δαὶ πυτηᾶπα ποεεϑδὶ- 
δῖε οἰππίπο βαπε. ἱαδίδ' ἰρί τ εἰ ἰερ πιὰ δὲ ον εἰ Βοποδῖ εἰ 
᾿Ἰυσαπάα εἰ ἔαοῖ ἢ δὲ μορδὶ θη] εἰ ποσεσκατία ἤδδο ϑππι. ἀε Βἷα δαΐετα 
ἄϊεστα δῦ πηῆα ροϊοτιιηδε δἱ εχ δηϊβάϊοδσ δὲ μὲδ δι ἔθ, εἰ ἰραῖο 
ἐσοπίγαγϊδ, οἱ δ ἰΐ8 4ιδθ᾽ ἱπήϊσανα δππὶ δπξ ἃ ἀϊίδ ἐπνυκ οσι] δὺς δαὶ 
ἃ οἰατί5 πογαρηίδυδ δαὺ ἃ ἱρά οὶ ἂὐὶ Ὁ δάἀνετϑαγῆϑ πορίγιβ. σὐΐπ;- 
μοὶ ἰριτὰτ ἰσδίυτη δαϑεῖ, ἀδοϊδγάνϊπιη 8: δἰπηῖϊς δηΐοιν ἰαδῖο οδὲ Βα- 
Ἰϑτποάϊ. “πᾶπὶ φαδπιδἀπιοάαπι ἱπϑίαιπ εχἰϑεἰπιδσαμθ οὈιεπιρεταγε Ὁ 
Ῥϑτεπεῖμιιδ, πἰάοπι ςοπυθηῖς Α]105 ραγεπίσπι τερ βεβίδι ἱποϊατι:" εἴ 
νεϊατ Βεπεβοῖς Βοπείδοογε Ἰαϑιαπι εϑὲ, ἰϊ8 οἱ 118 ἃ φαίβασ τραὲΐ πὶ 1} 

διυϑοερίιηυδ, ᾿Ἰαδῖο δἰπι}δ δδὲ ποὺ πορϑγο." Πὸς ἰγήϊαγ πιρᾶο σἰπαλίφ 
ἰαδῖο σαρίεπάιπι 69ῖ. ἐχ σοηίγαγι 8 δυΐετι Οραδ οϑὲ ὀχεπιρίατα ἵρσαπα 

. διορίσαι ἰαοίαπιια. “πδπὶ γϑ]υτῖ ἰσδίυ πὶ εϑὲ ἴπ δος δυϊπυδάνετσίετε 
4υ] αἰ᾿χυϊῇ ρεγμεγαπι Ῥδἰγανθυμιε, ἴξα 1ἷ5 φπί πο; Βεπεβεῖα ἰονυετῖος 
τείεγτγε ργαϊϊδιῃ ἄθοθι." ἰὰ δυΐοιι ἰαϑτύτη, χυοά ΔΌ δἰϊψαῖθας οἱατῖ: 
Ὑἱτίς ᾿πἀἰοφίαμπι {ποτῖς, οἷς οτγίτ ἀροϊρίεπάππι: “Ὑογα πεαῦθ π08 φοὶϊ 
οὐϊο Ἀοδβῖε5 ἱπδεφυίπιτς τπϑίοφαθ αἰβοίπιαε, ὁδοὰ εἰ Αἰμεπίδηρεφ εἴ 
ΙΓ οεάἀδοιδοπῖϊ ἐυδίατι 6886 ἱπάἰςαπὶ ἰηἰτοῖοοῦ τααἰταγε." ἰιιδῖππη ἰρίξυτ 
μος τηιοάο Ἴγοργᾷ Ἵχογοίϊδιϊοπθ δοοὶρίε8. ἰδρὶ εἰπῆαπη υετο, φοδὶε ὃ 
εἰΐατα ἴρϑιπι δἰ, δῃὲθ ἃ μοδἱ9 ἀεβηϊζτατη εϑῖ. ορογιοῖ διιΐδιη, Ὁ] πσαὶ 
δἰϊ, αἱ 15 φυὶΐ δοπϊεπείατα ἀϊοῖς Ἰεροπι διΐαπι δϑϑυπαὶ, ἀεὶπάς οἰαία 
Ἰερὶ δοτίρίμε. δϑδεῖ γθεοὸ Βαίισταοάϊ, “πῶ δίς ἰερατα δῖον βεοχὶ- 
τοῖν φυΐπιαάνοι ϑ οΠΙΒῺ8 ἔατεα ῥ᾽ βοϊεπάος γοϊαῖϊ, ἰὰ δὲ δεάδαςίοτεθ 
ΤΩΒΧΠΏΟΡΕΣΟ δυπὶ τηυ] ἀπάϊ: εἴδηΐπν Ἀΐ [ηγαπίαγ οἷος φπεια ἀεςόρε- 
τῖηι Ποταίπἰν πιεπέθτ. ἡ οἱ “ στϑ]ιτ Ἰερυταϊδῖος Βεγεὰε δοὸϑ υἰσξαῖξ 
4υὶ ξοπεγθ ρτοκχίπιϊ 1 εαδεηὶ αυΐ δἰπα Β 1 ἱπεογέβδθηι, εο οι τοϑὰθ 
αἰ πυΐυϑ Ρεοππίατγηπι τούτη ᾿ἰ ρον ταὶ πως ἀοπιπατη βετῖ ἀς- νὉ 
ἐεεῖ. πϑιῃ οαπὶ ἰΐδ φαΐ ἴρφαπι ΠΡ ἐγαγίπε, ἕὰς ἰποθ οτραϊϊβ, ρτοσίπεπϑ 
ἴρεθ δἷπι σοβπδῖδπο, ἰᾳδίυϑ σογῖδ δύῃ ααΐ πὸ τε9 οἴπο9 ἀοποῖο 
1όπεδτω." ἰδριπ|ὸ Θγρὸ δἰ πι]6 ἀδππιϊος ἤδο τπαοὰο. οοοίτατίαμα 
γϑτὸ αἷσι “οἱ φυϊάσπι Ἰοχ ῥγομίδεῖ ρυνίϊοα ρτίναιπα ἀϊριτίαεεα, 
ῬΘτορ συνε ἐσὲ 605 φηὶ {Ππ 4, αἰϑι τ βπππε ἱπίστία οπιπεο αἴβοετε ἃ ἰθ- 
Βαπιΐαϊοτε ἱπάϊοαϊοδ. πᾶτα οἱ δὸϑ ᾿ἰδρθβ ογηδυΐ ἰαθοηὶ ηαὶ Βοπενξα 
τορυ οοπίπιαπὶθυϑ ἰυσίο ας ρταοίαϊ68επῖ, πδαυδάῦδτα ομϑετιταεα εσὶ 
ᾳυΐπ οἵ Ῥπθ]οαγπι ΓΘΓΌΠΝ ἀρ ύροὶ τρη ὰ αἷρηοι ἐχιοινεαῖ" 
ΘΧ Ποπέγατ δ ἰρί ταν ἰτα. ἰε ρί εἰ πιυπὶ οἴαττιπι Βξ, ἐχ ἰπαἰοδιῖ5 δυΐετα μος 
παοάο. “πδαπε ἴρϑε βοϊατι ργαοδεηῖεπι ἴοροπι ἢδγαπι ἐδῦδα τέττηαι 8 
Ἰεριυιπιϊδίοτε ροϑίίαπι ἀΐοο, δεἀ οιΐδπι απῖδα ἱρϑὶ ἰπ ἀϊοοα, ππρᾶοτε 1.7γ- 
δι 148, δοχψπθ αἴαπθ πιῆς ἃ πι ἀϊοϊτατν ϑοπιοηξίατη ἀς Ἠδό ἔς Ρτο- 
τοῖοτε," Ἰερίπιαπι ἰρίτας πος ταοᾶο ἐγβοίδηϊοθ πῃ ἰρ] οϊετ ἀεπαοι- 
ϑιγαθίπιηδ. πῈ}16 δαΐεπι αααὶο οἷξ, ἀπῖθα ἀθἤηϊνίπιπβ. δϑϑατ ονάππαν 
εδὲ δηΐοπι ἱπηΠ ἀΐσοπάσ δἰΐαπι δἱ φυὶὰ ὃχ πεῖ}! ἱποί στ, εοὰ 
τιοῦο τγαοίαπάαπι απειιδάνη σάυπι 1 ἰπϑῖο ἰορίμδοιπε γα τ ἀπασπος 
εἰ εἷς ογεθ τὶς ἰη Ἰοςῖϑ οφϊεπάεμάυμι. ϑοϑεῖ δυΐεση οἷϊνὶε αἰταῖϊε Βκαυδειο- 5 



ΑΡΑΙΕΧΑΝΡΆΑΆΟ ΜΝ. 

ταοᾶϊ. “οἰσαϊὶ παπαθ ἱπ Β611ο οι αοῖξ, ε08 αὶ ῥἰπγίηνα ναΐεδὲ 
δυϊπιΐ ταδρηϊυἀΐπα, ρτίταοϑ ἰα δοὶς ογάϊπαγε, εοάεπι πιοάο ἴα τορυ9 
Ῥυβ] οἷς ροττοαρηδο με ἰτατὶ εδὲ ρτπά θη ἰϑδίπιοα πιυἰϊπά πὶ ἰδὲ ϊθδὶ- 
ταοδῆσς ργϑθαθδα., δἰ" πιεπιδάιποάθπι ἨΠοιπίηΐθυδ ἰπ θοπα να]εῖα- 
ἀϊπε οἄγνεια τς ἴῃ δάνεγοδαι ἱποϊἀαηϊ 1116 δοῖ, ἐϊα οἴίαπι ρδοδιὶ ἂτ- 
ΒΙρα9 ἐοποογάϊασαε αἰδηῖῖδοθ οοπάνοϊδι!ς δϑὲ, 8686 δΌ οἵηπὶ δεὰϊ- 
ἔοπε οὐοάίαηϊ. εἰτω Πα ἐτρὸ αὐ μος τπποάο ἐτοῦτο ἱγαςϊδπάα 
διπξ, ἔχ οοηίγατίϊδ ἀπέοτα π]ς εἷς ροτγορίσυπην ἅς. “πδαι δἱ ςοπῆυ- 
οἷϊ εο5 οἶνεϑ 4ηΐ δεφπὶ δἱ βοπὶ δαπξ Βοπογβυδ ργοϑαφαὶ, ἰϊα ραμῖγθ 
ἵσαργοθοϑ πε ἰατὶδ ρ]ατίπιππι οἴει." δἰ "οἱ φυϊάοιη ἱππιῖϊε δϑὲ το8 

4423401095 δάτετϑαδ ΤΠδΡδηοϑ Βαϊ ϊατα ζογογα, 1116 ὁγίς πὶ Ἰαςεάδοπιο- 
πἷοδ δοςῖοβ ῃοθίϑ δἀϑοίβεβπιυδ, ἰἰαιι6 αν ογρῦσα 1105 Β6}]} 1 ροτθπιπδ." 
6Χ ᾿οπίγαγὶ 5 ἱξίτον δἷς 8116 εἰδγιιπι οἴβοῖθϑ. 116 στὸ ἃ οἰαγὶϑ υἱγὶδ 
ἰπάϊοδίαπι μος ῥδοῖο δϑϑῃιθθϑ. “πᾶτῃ εἰ 1,δοοἀδειῃηοῦϊ ἀρὶ Αἴμο- 
πίδηδες Β6}10 ϑηρδγωδδοηξ, ὑϑι] ἷθὶ [οτς εχί σἰἰυμαστπξ πὲ δογαπι υτα 
Βεῖι ἴῃ Ῥγαθάδπι γογίετθηϊ; δἱ Αἰμδηΐθηδοθ τυγϑασ οὰπὶ ροβϑαπξ 

- δραγίδπι ἔαπά 9 ευογῖογο, οοπάθςογο δἰδὲ ἀεί γαξῖ δυσὶ δἱ [μᾶςε- 
ἀδεταοηὶὶ ἀπρεγοδεηῖ, οἱ ἰπδῖιμα αυϊάοπι εἰ ἰορὶἐπιυπι εὲ αἰὶ]ς οἷο 

40 ἰδὲ ἐγδοϊδπ ἀθπι δῖ. Βομπδδιθπι υοτο εἰ ἴδοις δὲ ἰαουπάμια εἰ ρο9- 
δἰ 116 οἱ πιδοθϑϑαγίυτη, φαοπιοὰο εἰ δες δαροτίογα, 6 ᾿γδοίδγθ ὁθη- 
γεπίεϊ, εἰ ἀς ᾿ἰ6 φαϊάδη πἰπς ἀΐοετα οοτατοᾶε ροἰδεϊπιτϑ. 

3. Ἀυγδδ δαΐεπι ἀεβηΐθταῃδ απδαίοτῃ εἴ αυά]6 εἰ φαϊά τα ἰπ 
οὔγία ἴαπι ἴα οοπςίοπα σοπϑυϊταθίπηυς: πᾶπὶ δἱ Ὠογατα δίηραΐα ρδπθ 
Ἐδηπειϊσιῃθ, τοδ ἰρθδε ῥΓῸ Ὡπδηπδαθα ΠΟ 15 οομϑοϊτδείοπε υθγρα 
δΕρρε αι θαπι. σουιπιαπδδ δαΐοτη δραοῖδυ, 485 ἀϊὰ δυῖθ πουθγίπιαδ, 
ἔκοιϊε ἴῃ πδδιιαυδαηθε οδθθδιη ἱπάποογα ροϊεγίπιαϑ; συδρτορῖεῦ εἃ 

20 ἐπεὶ πολ ἀϊν! ἀδάω, ἀ6 φυΐθυδ νυΐξὸ σοπϑυϊταπξ οπιηςδ. υἱ δαπι- 
τηδίϊη ἐτβο ἀἰχοτίτπη, θδε ἀθ χαΐριι8 ογδιϊοη θαι ἈΔΡδπιιδ ργορο- 
δἰιἰοποδ δδρῖεπι δῃπὶ πΌπΕγΟ. πδοθῦδα δηἰπὶ δϑὲ Ὧ08 δὲ σοπϑυ ίαγθ 
εἰ οὔαγα, ἵπηὶ ἴῃ δοπδία τη ἃρπά ροριυίυπι, δὰ ἀδ βδουβοῖϊδ, δαῖ 
ἂς Ἰερῖθη9, δαὶ ἀδ δρραγαῖα οἰνηΐ, δαὶ ἀο ϑοοι δἰδιθπ ἃς [οεάετίθα8 
δάγνεγδπϑ 8]185 968, δαὶ ἀς Βε}]18, δυὶ ἀξ ρᾶςε, δυὶ ἀ6 ρεουπίαγῃπι 
Ῥτουεπῖρα9. ἢὰε ἱξίτυγ ρτοροοίξίοπει δαπὶ ἀδ φαΐρυ9 οπιηΐβ δεῖ 
πορὶϑ εἰ οοπδυϊιαῖῖο δὲ ογδίϊο. παγῆπι δυΐδιη ἀπδιηφυᾶμαας ἀἰϊνιἀα- 
πιῃ8, ςοπϑἰ ἀδγοιηυδαπα σρ πε πιοάϊς ογδίίοπα ἰῃ Ηἰ5 αἴδηάητηῃ [δΓΙ. 

δ0 ἀε δδοτί βοΐ δαΐεισι δρυπὰς ἀΐξεγε πεοθϑ88ὲ δϑὶ, δὺυξ εὐἰπ; ἀϊοίιπυ8 
᾿Αδνε τς ἰπ δίαϊα δὰ δεγυδηᾶδ ει86, δαὶ τῇ Ἰπαρ πὶ βοθμιϊηδ ἰη Ηἷδ δοὺξ 
ὩΠΠ]Π1π6 αοάδτι πῆρ άο ἀρεπάμιη οἷς. οὕιῃ ἰρίτυτ αἰχογίπιαϑ ἴῃ ργαθ- 

δεπὶϊ διδίῃ θὰ δονδηάα 6886, οἂτιδᾶ9 ἰηγδβῃίειηιδ, 6Χ ἰυδίο αυϊάδηι 
ἀϊοεηῖε5, ἰπϊαϑῖαπι ἀρὰ ἃ οτηπεδ 6886 Ρταεῖεσ οοπδηδίπαϊπο8 ραίτία5 
φαυϊοφηᾶπι ἀρετὸ, ᾳφηοάφαε οπιηΐα ναϊϊοἰπίδ μοιιϊαῖθυς ἰυθοπὶ ραϊτίο 
ΣΔΟΓΟ δδογίβοίδ 6866 [Δοϊδη 8, εἴ αποά δογὰπὶ 4ηὶ ἄγρα ρτΐταο οοη- 
ἀϊάετυπε οἵ τεπιρ]α ἀἰϊα ἐπτθογί δ θα Ἔἐγεχεγο, ἀἰνίοἱ σα] πιαχῖπιθ 
δυπὶ ἀϊυᾳαδ ομϑεσυδηαϊ, ὃχ π{}}} δαΐοπι ἀἰϊςοπιι9, φυοὰ δά τεὶ ρε- 

ὃ συυϊαγίδα ἐπιροηϑᾶπι δαὶ ργλγαιϊϊπι δαὶ ρΌΒ]ο6 σοπάποεϊ, Ὠδὶ ρτὸ ρᾶ- 
τπο ποσὰ δου β οἷα δἷϊ ἰπάυϊταπι; δὲ φυοὰ δὰ οἰνίαπι δυδεπιίατι ἐλ 
τοῦ οοηεσξ ποη τηβἀϊοογίϊετ, φαΐρρε 4ποά ρτανϊοτγίβ δττηδίαγας ρ6- 
ἀἰθ8 ὁφοϊΠΡυδαας ἃς γε] θη Ἰαάο5 οοἸο γαπίῖΐθυβ οἶνοδ δα ὅπι- 
Βιίοπε ἀεϊδοῖαι! δυ ἀοπιίοτος ἄθπι. Ὁ Ἠοπεοϑῖο δηΐθπι ἡϊοδπιπ8, δὶ 
Βος τποάο ςεἰεμτίϊαίεα ρυ]οῖγαβ δρεοϊαγὶ οοπεϊρογῖ(. ἃ ἰασπηαίιαια 
σοτο, δὶ οἱ υναγιοἴδαϑ απδεάβαηιν εἶσοα ἀδογυτη δαογιβοῖα δά βρεςϊδηἀυτα 
διςθϑβογὶϊ. ἃ ρ δῖ} ΐ δαΐαπι, οἱ ἴῃ εἰπθοσπιοῦϊ ᾿υἀ 5 αἴμεΐ αὶ ΠΕ4ι6 

"40 Ρᾶγττ ποῆδ πἰπιῖϑ. στη ἰρίτυν ἴῃ τοθϑ ἀϊα οοπϑεϊτα δ σοπδα τα ῖο 
πορὶς μαβδίυγ, οαπι ἤδδο ἰγδοίαπιαβ, Ορεγδθ ργοίϊυπι δδὲ ἀδ ἀπε ἀϊ- 
οἴϊδ δὰ 6 Ἠοτυπι δἰ πη! δ σοποίἀετειπαδ εἴ δὰ ῥτὸ σαὶ παίηγα δάο- 
οεᾶτησθ. οὔπι γεγο σουδοϊοτππαϑ οἱ δά δρ]επάϊἀϊοτοτ φαδη ἀδπὶ δρ- 
Ῥδγδίατη δαογὶ βοὶδ ἱγαϊυοαπίατ, οδς δυῃὶ οαι886 πορὶ5 αἴεγεπῆδθ 
φαὶθὺ9 ππογῖϊο σοπδα οι ἀϊπο8 ραἰτγίδ8 πιόνεγο υἱάθαπιων, ἀἰοεταπίοϑ 
δάάετγα ργδθδθηι θα χαίοαπδι, ἰὰ μαῃὰ 6886 βοΐνεσε 8εἀ δῦρεσγε ρο- 
Ὅυ9 τοῦ ἀπίθα σοπϑεϊ 89 ἃς Ἀττηδῖδϑ; ἀοἰπάδ φποά εἴ ςοπδοπίδηθατα 
αἷι ἀδο8 ἱπιπιογίαἶθβ Βοῃδυοϊεπιίογεδ ἰη δο8 6886 φαΐ πιορὶ5 ἦεοϑ γὸ- 
πεγεπίωγ; ἰΐεπι ᾳαοα ποὺ πνδίοσοδ ἱροὶ δυπάδιῃ δείωρεῦ πιοάμτη 
ἐπ δδοσὶ β οἷϊβ ορϑεγναθαπῖ, δεά ργὸ ἴδπιρογα ργόψαθ δεουπαΐδ γοθυρ 

20 εἱ ρτίναιίπι εἰ ρυθίϊος ἀδογυτα οὐἰΐαη ἰορίρυδ δδποϊθρωπε; ροδίθα 
γεγο, φυοάὰ γϑἰυεὶ ἐπ οοἴεγὶ5 γα Ρ5 οἰππῖραϑ σοπϑαουϊπι, ἴΐα οἴ ΓΘδ 
Ῥυβ]ϊοδε δῖσυε ρυϊναϊαα ἄοιποϑ δάτηϊπ!ϑίγασπιδ, ἀϊοαϑ δἰϊδιῃ ορῃϑ 6δὶ, 
δἰ φυὰ εχ ᾿ἰδ ἰϊᾶὰ οοπϑιτυτῖδ ὉΠ]|1146. οἰνηϊαιὶ δὰξ ἐρίοπάον δὺὶ υοἱυ- 
Ῥίδο ἰαἴαχα δῖ. 4ῦδο χυϊάδσῃ οτηηΐδ ἰϊδ ἱγαςίδθὶδ υδὶαι! ἐπ ϑυροτὶο- 
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τὶβυϑ ἀϊοίατα ἐδ. οὔπὶ δὰ μαυπιϊίας ἐχβοτίδπνασ, ῥείπιθτι Φαϊζαια 
τετυροεῖθαβ 6δὲ δοσοιηιποάαπάα οτγδῖῖο, ἀϊσεπάυταψας χαΐθπδ ἐπ τθ- 
Βα ἀοτογίι8 ἡπης μδΡϑδηὶ 4υᾶπι ἀπίθα Βα αοτίπ; ἀείπάς γεγο φαοὰ 
Ὧ6 οοπϑεπίδηδυπι αἰϊάεπὶ 81: ἀδοϑ ϑϑογιβοδπιϊαπι δαπιρῆθπε, δεὰ 
ἰείαϊ ροϊῖίαα ξαυάεγε; ἰξεῖὰ φυοα 608 4υὶ δῖρτγα υἱγεβ χυϊςαῦπι 

ἰκίοης, εἰ αἰ εἰ Βοχοΐπδδ απᾶπι δι ἰϑδίπιοϑ ἰυἀἰςαπῖ; ἀδπλιπι ὙεγῸ 30 
4υοά πεο 'π Βοταϊπυτ δεριιγίϊ8 ΡΒ] οὶ δατορίηϑ πιοᾶο, γογασα εἴ ἴῃ 
δεουπ 8 αἀνεγθίδααε τορὺδ οχίβιυπε. ᾿δ5 ἰριτυν οδυθδ6 οἱ Βάγττ δ]- 
τοὶ δ ἴῃ δου βοίοτππι ργοροϑιουα5 μα θίπιαϑ. τ δαΐετη εἴ χα 
ἃ οριἱπιυϊη 8δογί βοίαπι ρογιϊπεηϊ δοίαπιαθ εἴ δχρόμεγε οἱ δδηεοίγα, 
Βος εἰΐαπι ἀεβπίαπι. οδὶ δηΐπι ἰά ἀπαπι οπιπίπτι χυΐάοπι ορ ϊταππι 
ϑαοτΊ βείυπι, φυοα δάνοτθαϑ ἀδοϑ ρἷε δο ἀϊτίης, δὰ δυπιρῖθϑ Ὑετὸ 
τηοάετγαίο, δα Β6᾽ τὶ δοΐθηι υἰγ ον, δά δρδοίδουϊα γεγο δρίεπάϊάς 
ΒΑΡυογϊ. δάἀνογϑθυϑ δαίεπι ἀθοϑ μαΡθθὶς ρ16, οἱ ραϊγίαε σοπδπεῖπαϊ- 
τιον ἱποί τ!λααεα Ὡοη ϑοἰναπῖατ; ταοάδγαιθ γυετο δὰ δυπιρίαϑ, δὶ πὴ (424 
4υαδουπᾳιθ δὰ ροπιρδτι ποΐϑδα [αδτίπὶ οοπϑαπιαπῖαγ; δὰ Βε]]απιὶ 
δυΐεπι ὉΠ τοτ, δὲ δαυϊῖε8 οἱ τ ]ἴξ6 5 ἅπΠὰ σοπιροϑέϊα ἰυἀο. ἀρδηῖ; δὰ 
δρεεϊδουϊδ νετὸ δρίοπαϊάε, οἱ δῦγο, εἱ ἰϊ5 ππίασπιοάϊ γερὰ χαᾶο μαυὰ 
οοπϑασπιππῖθτ, πιδρπίἤος 4υΐδ υἱδίητ, αυδο ἰρίϊατ δάνογοαθ ἀδοι 86ῖ- 
γαηὰᾶ δυσῖ, ρεγρυϊοιγα ὃσ μῖ58 οῃϑι! δηλ. ἐχ [18 γθτὸ 4π86 δηΐθα 
αἰχίπνιδ, ρίαπα δεῖγε ροϊογίπιηϑ αυΐθιι πιοάοτγαιο ἀς ὑποηποαας δ- 
οὐβοαπάϊ ρεπεγ μδθογὶ ροδϑεῖϊ. 46 ἰθρῖραδ δαΐοπι ἀδαιδ οοηδεια- 
τίοπο οἶν!!! ταγϑα8 εοάδιῃ Ἰπο 0 ἱγεοϊειηα8. ἰδρ 68 δῃϊπι δπηξ, πὶ ϑΌπι- 10 
τοδῖϊπι ἀἰϊχογῖτη, οἰν 85 ΡῈ] οἱ σοηδαπδυθ, 4υΐ βοτρ ἰϑ ̓ογτοίπδηξ 
δἴασιια ἱπιρογαπὶ χυϊὰ ππυπαφυοάσχιο ἀροηάιπι 5:1, δὰ υθῦοὸ ἰδ βθ8 
ἐοϊδαδὰρ ϑαπῖ, φαΐθηδ ᾿τπαρὶϑιταῖυδ ραγνὶ χαϊάδτῃ ἃς πιὰ] εχ δοσιὶ- 
τος, ἰὰ φαοὰ δεάιἴοπε νδοαῖ, πιαχίπιὶ δαξοπ οχ τοιϊα 5 τη αἰ εἰτα ἀϊπΐο 
δυ[[ταρὶϊα ᾿π ρΡορυϊαγίθυσ ρεϊηοὶρϑι θὰ 5 θδρΑπΈΉΠΕ ἔτὰ δηΐαι εἴ ρ66 
οραΐυ5, φαοπίαπι ἵπ ἴρ80 δὶ: εο9 ἄοπᾶγε ποποιῖρπε 4πὸφ νοϊπουῖξ, 
ἔπι ὐναμδμι δοοὶρί δηλ ἰην  ἀερὶς, δὲ οἰαγίογας πιαρὶθ τπδρίδαπα 
Ρτορθί αι δι ἀθθππὲ, υἱροῖς χυὶ ᾿π:6} }Πραπὶ ἀϑοΐ ἰδὲ ἐαξαγτιπι ἀραὰ 
οἶνεδ δὲ ργοβαγὶ. φυδα ἰρίίατ οἶτοα οοταϊεϊδ ἴῃ ροραΐαγὶ ἀουαϊπαῖα 40 
φαποῖτί οροτγῖθαϊ, ᾿δος ϑαπί. 4πᾶ6 γεγο δὰ γϑϊφυδπι δάπιϊπἰβίγαιῖο- 
τπεπὶ ρεγιίϊπεπι, δἰπρι ]αἰπι Ἔχρόπεγε ορογοδπι δάπποάθηῃ ἔποτὶξ, 
γεγαπι οἱ Βτγονΐτεν ἀϊχογῖτα, ἰά Ομ βεγυαιν οροτῖεξ, πὲ χβυ τι ταὶ 16- 
β68 ἱηρεάϊπιεπῖο δἷπτ πο ἰοσιρεδῖιπι ταὶ ἰδ ἰδαῖιγ, ἀϊν᾽ϊδ8 δοΐεπι 
ἰπάποδαϊ υἱ αἰῖγο δὰ ρῃ]1οα πιϊπί ϑιοτία πιππ Ἀοεπεἰδομὶ δἰπὶ, Ἠοο 
δυΐοηι 686 4υΐ ροϊογιηϊ, δὶ ἰοουρίδῖεβ ριῸ εἃ 4υ8πι ἰπ ραῤ]οῦτη 
ταπηἰβοθπΐαπι Ἔχ ΒΡ απὶ, δἰδίπεβ αυϊρπράαπι Βοποτγίθυϑ Ὁ ἱρεὶδ 16- 
Βἶραδ ἀοπεηίατγ, δἴσφυε εἰ ἀρτίοο᾽αα ραιρετγίραρ εἴ παυϊαπι βτθογηα- 
ἴοτεϑβ χδοϊογί 8 ἀπίεροπδηξ. δὶς Ἔπὶπὶ οἱ ἰοουρίεῖδθ ποῦ ἰαυΐὶ ταὶ 30 
ὉΒ]οδα ἱπβεσυίεηϊ, δὲ ρ]εθῈ8 ποπ σα] ππιπίδθ δοὰ ταἰπίϑξουδ δά ο- 
κι. ὀρ δεῖ ργϑείει δα ἱπ σοπάϊεῖς Ἰερῖθυ9 δευογιϊδέθση ἰπ 6886, 488 
Π64π6 ἄξτιπὶ δἀ οραϑϊαϊοπι τεάϊζογα πδαπθ τυοτγίεηἰίυπι δα δειδ δ 
ΡΟΡ] ςᾶγα ἴδ δἰ; εἴ πηδρτιοϑ 118 ογποίαϊοδ ᾿πϑοτίδεσε φαὶ ἤδθο Ομδογ- 
γάτα πορίἐχογίπι, ἀδοεῖ δαΐδιι δἰ ἰαθδια [6 Βοπδϑίαπι δεροΪταγδα 1ο- 
οὔπὶ ἀπῖε ἤγθ πὶ ρυΒ]ΐος ἀατὶ, φαΐ ργο ραϊτία Βε δ άο ρεοτοθεηξ, εἰ 
ϑογῃτι Ἀ]108 δὰ ριυρεγίδίειη ὑϑαὰθ ρι Β] οἶδ αἰ᾿ππδη 5 δαιτὶ, δα- 
ἰπϑοδπηοάϊ ἰρίτατ ἰ6β65 ἵπ ροριιατὶ ρεΐπεῖραῖα [γοπάδο δθπε. ἐπ ο]}- 
το αἰ 18. νόγο, φπδὲ ραυςζοτγαπι ἀοτηϊηδία ἀἀπιϊπἰεἰτδηΐητ, τοδριεἰγαῖαϑ 
δεηπε ϑπὶ ἱπ οὐιπ68 {]}1π8 ογάϊπὶς νίγοι ἀϊεεγὶ Βα ἐπ αὶ Ἰξῖθ 8. πογατα 
ἀπίθπι ρ]υγίτηὶ φαΐ οπὶ εχ βογιἴοπα, πιαχίπιΐ γαγοὸ ππδρὶδἰσαῖας ος- ὃ 
ουἶτο δι γαρὶο δὲ ἰατείσαπὰο δἱ πάρη οὔπὶ αἰ] βεπεϊα δίφυθ δἰαάϊο 
ἀεοεγηεπαϊ ϑυπὲ, ἱπ 608 δυΐθπι αυὶ υἱΐὰ ἴῃ εἶνοϑ ατὶ ςοπίθτα δ δα ρον. 
τσεχεγίηϊ, τηαχίπιδο δαπὶ ροδπῶθ ςοποιἰμϑπάδο: ρερθεθ πβηὰδ πΟΒ 
ἴϊὰ ἀθρτα ραϊτας φαοά τπορίδἔγαι Βα σἀτεῖ, φῃαπι Κγαυΐξοσ εἴ τη  οϑἕϑ 
[ετὶ φυοά αἴβοίϊητ οοπίαπι δ. εἰνίατα διιΐεπὶ ςοπίγονοτὶδο ρογτουΐ 
ἀϊεδοίνογα δα ἰπ ἴοπιραϑ ἴγαβαγὸ σοπυθαΐ. ποῦς υυ]ρηδ 'π αγ- 
Βεπι εχ αβτὸ δὲ οοηβγεξδπάππι: πῃ εχ δυϊαδιμοάϊ σου εηῦραν 
ἰεθεϑ ἱαγβδηξωσ, ρδυσοσηαπα ρυἰποὶραίῃϑ τεροϊπάσαϊ, υἱὲ να ΠῚ 

Ἰεϊτον ἀϊκετῖπι, ἀθθ πὶ 'π ροραϊαγίρας ρτῖποὶραιίθυδ ἰερεα Το πίθοσα 
Ρίθθετι πὸ Ἰοοπρὶεἰοταπι Βοπὶϑ ἱπ ἰεπὶ Ἰπρίἀϊοπιογαθε; ἴΏ ρδυςογαῃ 
γ6γῸ Ῥσίηοίραιθαι ἀγθγῖεγο 1105 χυΐ ταπὶ ρῸΡ]Ἰς δ βοττιπὲ ἃ} ἵχα- 
Βδοηογατα οοπεαπιεἰδϊδ οἱ ἃ οδ]υπιπὶΐβ ᾿ποϊπι δι οἰ Βα φ 406 ἴῃ οἶνοδ. 
φυδε ἱξίϊαν δὲ ἴῃ Ἰορῖθῃ εἰ ἐπ οπιπὶ οοποιπθοηθ ον!!! ἀφο οταπ ἀὰ 
οΒεογναπάδχῃς δυῃξ, εχ ἷϑ ροζποιοθν. ἰδ δαΐοιι οταῖοσ σαὶ χηΐο- 
θδτ ἰεξε δυδάδγε νυοϊπογίς, πᾶπο οδἴθηαϊ οροτίεϊ δΔεαθδίδσω 6δδε8 

, οἰνίθυε εὲ τεϊ! φαῖφ Ἰερίθ δ οοπεεπίδηδαπι, οἰν ἰδτίψας οοπάηςΒί] εις 
Ζτ::τι 
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ἃ χηϊεῖεπι οἱ οοποοτγάϊοπι πιαχίπιθ, νεἶ δᾷ εἰνίαπι ὑγοδ  ἰδίεπι, δὺξ 
40 8α ρυΡ] οι ττροῖα, δπὶ δὰ ἱροῖυ ταὶ ρα δ]ΐοδα ρἰοτίδπν, οὐξ δά Ὀγρὶδ 

Ῥοϊεπίίδιη, δαὶ δὰ αἰϊα ἀ μυϊυενοάϊ δἰ χυϊα υδυὶ ςεάεγθ. δάἀνδγϑατὶιϑ 
σογο ῥῬγίπηππν σοπϑι ἀδγαθίϊ δὴ ταΐπαϑ ἰεὲχ "1 οοπιιηυηΐδ δἰξ τα π δπ δ, 
ἀοῖπθ δὴ γο]αιιΐβ ἰερίρυθ ποῦ οοηδεπιίαϊ, δε δάἀνεγβείασ ροϊϊυς 
Εἰ ϑανεως πιοάο; ρτγαείδεγοα δὴ δὰ Βογιιῃ 4ηδε δηῖο ἀϊςῖδ δϑυπὶ σο- 

Ὀοΐυγα αἷς ηἰΒ1], 66 ἃ οοπῖγα ποοίϊατα ροιίυ8. ἀ6 ἰερί θα ἰξίτυγ ἀδαιθ 
οοπειπυιϊίοπε ον"! εχ ἢἰς εἰ ςοηϊεπῆδπάο εἰ ογαπάο πορί5 [δοιὰ 
δάϊταε εἰ. ἀς δοοὶϊ9 ἀὐΐοτω ἀδχυε δάνθγθῃ: 8185 ὑγρθ9 (οδάογίθην 
ἀΐςετε ἰποὶρίοναιδ, (οφάετα ἰψίτιγ δἴᾳας εογαπι οτάΐπες πϑοδοδὲ δὲ 

30 ΡΟΒΙΔοῖθ σοπνεπιϊοπὶ θα ἤδηξ. δοοϊϊ υδγὸ ργὸ δὰ ἰδιιρογατω δὺηξ 
οοπαϊςΐίομε ἰκοἰππῆϊ, οὐπι Δ] φαΐ δυ}5 νἱγῖ θα Ἰηβτπιΐ ἐπηϊ δι Ρε ]υτα 
αἰϊφυοά νἱάεῖην ἱϊπρρπάετγε, ααὶ 60 δδῖ οὔπὶ ἢ απ ΡῸ5 ἱποπηάδ δοοὶε- 
ἴωϑ, φυοά Ρε}10 φιοδήαπι ἃ 46 ἀοίδοϊογοι ρυϊοηῖ. ἢδ6 ἱφίτογ δαπὶ 
οδτδας, μίδαπε σοπϑίηῖϊο8, φαΐϊρυδ ρίυτει ποβὶβ δά δοϊϑεϊπνυϑ δοςῖὶοϑ. 
ἤδοεδθ 6δὲ δυιΐΐοπι, οὐτι ἱποπηδπὶ δοοϊεἰδίδιη ρετουδάογε νοϊμυογὶθ, 
δπι πιδχίπια ἰεπιρεδιϊναπι οδίθπάαα, ἀθοϊαγουε 608 φοςΐοι δρργίπια 
᾿πδιϊτίαπι οοἴετο εἴ ΡῈπα δηῖθα τοῖν ρα ]οαπι δίϊοςϊ 86 δϑραπα ρο- 
τετιἰδοῖπηοα οἱ ἴῃ ριοχίπιο γοϑίάεγε. αυοάδὶ πιῖηα8 ἤδες οπιπὶα ρο- 

ἐλ2διταετὶϑ, φθᾶς ϑΡοτυπῖ, ογδιΐοης ςοτηρίδοῖεγθ. οὔπα δηῖοπι δοςἰδἴαϊοτη 
ἀἰεδπαεετῖς, ρτίπιατη οὐἰεπάδ8 οροτίοεϊ πδυὰ πθης δαπὶ ἴδετε Ορ π8 
ε8.6, ἀεὶπάς αποά πεφῆς Πὶ ἰυειὶ οἰπῖ, Ροϑίθα ψετὸ φυοά οἱ πιαΐα 
ἨΟ5 ρτλι5 ἃ[(δοεγίηϊ. 81π ἰὰ πυὶπαϑ ροϊδτγιμηιϑ, ἀϊσοτπηῦ8 608 ἃ ποδὶ} 
Ῥοττο Ἀδθίϊαγε, πθ4πδ ἔδου]ιαῖοπι Πἷ8 6886 4ι0 πορὶἜ ορροτίαπο δά- 
δἰοῖ δυχὶ]ο. εχ ᾿ΐς ἰκίτατ μίϑαῃϑ δἰ πη! ρα 5 οἶτοα [μοϊππῆδϑ δυὺϊ πὸπ 
[ᾳεἰππάλ5 δοοϊεἰαῖοα οἱ ἀϊεϑυδάεπαϊ δηδάδηηίιιδ ἀϑυπὶ [αςἰ [6 σορπο- 
δοεΙθα8. ΓΠΓΒῚ8 Δυΐοιη δἰ ρδοίδ εἴ ΡῈ} ἰδοϊπὰϊ πιαχΐπια πορῖδ ἂγ- 

40 ξυπιευΐδ οαρίδπίαγ. οδῦθας ἰἴδαις Β6]]απὰϊ δάνογβα δ᾽ίψθοθ δὰπὶ 
αἰποπιο αὶ. ρὲ δυΐεπι οϑὲ ἀδ 15 τετιρεοῖῖνο παπς αἰ ἰοπετα οαρία- 

τοῦδ, 4αἱ π08 δηΐδα ἰδία γα ἰδοδϑοίυογηηῖ, πὶ παπο ἰπΐατία ργονοςαιΐ, 
τὰ ΠΟΡῚ6 ἱρβ8ὶ9 απὶ ρτὸ οοχπαῖὶϊβ δὺυϊ ρτὸ 19 φηὶ Βεπεβεὶ εγρα ποῦ 
ποτίηϊ, δυὶ 4π0 δῃχ!]ο δίπιας ἱπίπβῖε αἴξαεςιϊ5 δοοἰϊδ, δαῖ ρΌΡ]Ιςδ ρτὸ 
Ὁ ]ΠΠ ναῖε, δοὶ δὰ κίοτίαπι, δαὶ δὰ ορεϑ, δυῖ δὰ τἶγει, δαὶ δὰ δἱιυὰ 
ααϊρρίαπι παϊαϑπιοάί Β6]] πὶ διιβοϊρίαπημδ. οῦτα ἰφίϊατ δὰ δ᾽] τ 
γοϊιεείπειδ ἀπάϊϊοτεβ Ἄχβοτιατὶ, ἀεροπιπθ ἐχ Ηἷδ οδυϑὶς φυδπὶ ρία- 
τίμδδ ἀϊοθπὰο οοπιρίοοῖΐ, ἃς ἀδινπτι ἀεπιοποῖγαγε δοτοπι ρἰυτίπια, 

40 φαίρυ8 Β6 Ϊαπῖεϑ δαρετίοτεα βαπὶ, ἱροῖδ δα ἀϊογρυϑ δά δϑβθ. δα ρογίο- 
Τὲς οἴδηϊπη ΟἸΏΠ6Β ἐππὲ δυϊ ἀδοτηπι Βοπουοϊδηιΐδ, 4αϑπὶ Βοπαπὶ ἔοτ- 
ἴππδία Ὡρροὶ]ανετίπιαβ, δαὶ οοτρογατι ται ἰϊι ἀΐπα δἴχπς τόροτα, 
δυὶ ρεουπίδττιπι Αἰθιοπία αἴχθο ἱπιρογαϊοτίς ργαάεηϊία, δαὶ τἰγίαῖθ 
δΦοοίοτηπι, δῖ ορροττυπίϊαϊς ἰοσοταπι. ὃχ ἢΪ8 ἱκίϊατγ εἰ διτη θα, 
4πδε πιαχῖπιε γεὶ σοηβτηαπι, εἰπε δηπιΐ οροτίεγ Ἵχβοτγίαθι ποτ, 
δἀνθνγδαγίογηπι ρδγίεα ἀδρτίτηεπάο, ποδῖγαβ δπῖεπι δυβοπάο δας 
δια ] ἰβοοπάο. φαοάοὶ ἰυϊαταπι με τὰ ἱπιρεάϊτε διαάιεγίπιπα, ρτί- 
ταῦτη 686 οδΌθ86 ἰηγοπίοπάδό δυπὶ αυΐρυς ἀςπιοηδίγοϊογ δαὶ οπιΐπὸ 

30 ΠΌΪΪΔπι δῃξ ρᾶγυδα βαπη]δθηθς πιο] θοῖξαβ δἰζεγγὶ, φυῖρι5 δὰ ει στη 
ταρίδπιιγ; ἀεὶπάς αποά Βε ]ὰπὶ πιΐπίπις σοπάποδι, οτίἴιια ρϑγοῦτ- 
γοπάυπι 4ηλ6 Βοπιϊπῖρα3 Β6}]0 δοϊϑαπε ἃςοίάοτο οσαἰδιιν ἰδ 68. αὐ μος 
ἰξεπι οδιεπἀεηάηπι, φπκε νἱοϊοτίαπι δοίεπε ἱπ με ἰδπάο εἴβοογο, ε 
Βοειῖρηϑ πιαξὶϑ δάε986. ἤδες δυῖΐεπι δῃπὶ 4ιιδε ραπΐο δπῖε σοπππδ- 
παογανίπιθϑ. (υτυγοτ ἴδια Βο ᾿αμι εχ 115 ἡεθος ἐπβθαμ μμμε. φυοῆεὶ 
Δ} ἱπδίαπιὶ Β6 110 αιιίεϑοσπάυπι 6686 ΓΟΠοτιαΡ ποτ, δἰ φυίάεπι οοπ88]- 
ἴοτοϑ δπροτίογεδ [πογῖηΐ, πος ἰρβϑιπι ρτίπιυπι ἀϊσεπάππι οτῖῖ, ἀδοεγα 
606 χηὶ ᾿Ἰπεπῖς σαϊδης, μβαπα ὀρρετίτί 4πὸ δὰ σαϑῦτη δδεῖ, δε ςυπὶ 
τἰπουπῖ, ραςαπι (λοϊμ πη άατη [18 ε686. ἀοιπάδ αποπίδπι εα δὲ }]} παῖπτα 
εἷϊ, οἱ ρἰεγοθῆπε δχ εἶδ ᾳπὶ δεοππῆας ἴῃ δὸ (ογίυπα ρτίταπαν υϑἱ δαπὶ 

ὃ δ ροδίγεπνππι ρεγῆαϊ͵ ῥδοὶδ υϑῦο οοπῖγα, αἰ εἰ νἱοῖοϑ δογυεῖ εἰ υἷ- 
οἰοτίδυι τγϑγιπν 6110 δἀερίαγανη ἰγαοίαπη αἴεγαῖ. Ὄχροποηάυπι 
δἴξαπι. οτἷϊ οδ8 σπδς ἴῃ βεῖιο οαπὶ πη τᾶς ἴῃπι γὙαγίδε πιρταϊῖοπεδ 
βετῖ βοἰδαῖ. χαΐ δγρὸ ϑαροτίοτεϑ ἱπ Β6110 [πετπὶ, ἐσ Βαϊυϑιποὰϊ τὰ- 
δοπῖρυδ δὰ ρδοεπι ἐχβογίδθιπιαγ; 608 δυΐοπι αυθα8 δάνεγρδθ ἴῃ 
Βε1}1ο τεβ δχδιτοτίπὶ, τὰπὶ ἐχ ᾿ρ9ὲ86 οαδῖρυδ Ἔχμβουιδρίπιαγ, ἔστι υογὸ 
ἃ χαΐριν5 ἱπἰατίαπι δπῖα δυϑοοροσίαι, 9π|5 ςαἰδτναἰΐδη5 δάτα οηἐὶ ἰγτῖ- 
ἴδγε 608 πὸ ρεγραηῖ; ἴππι 6χ 18 ρογίςυ]ϊδ 4πδ6 απῖθα, οὔτη ῥρβοεπὶ 
Βο]υΐϊεδοπὶ, ροτρεϑοὶ (πεγῖπες ἵππὶ ἀδηΐηπε χαο ἃ δδτῖπδ ρατῖδμι Δί, αι 

10 δδγαπι ἰογττϊαπατυπι ροϊογίθα5 ἱροῖδ σεάθγα χπδπὶ θ 61 ]ο ρετγίουϊοθα 
ἀεοέγθεγε, πὸ ἐροὶ ὑπ οππὶ 8πὰ τα ρεγοαπί. δηπιπιαῖῖπη δαΐοπι ἰὰ 
ϑεΐδυνι 8 οροτγίεῖ, απο 9016 το οὐθθες Πουεῖμο 6 τὰ ἴῃ γΥίσδτα δοΐγετα, 

ἈΠΕΤΟΑΆΙΟᾺΑ 

δξῦπι δηὶ ἰασία Ἠοοῖεθ τορᾶτο δι  ἐγαηΐαγ, ΔΌΣ ὁπτα δάγοεγεις ἐοςὶοο 
ὉΠ6 (ποτὶξ ἐχογῖδ οουϊεπιῖο, δαὶ μεῖϊο ἀοίαι ζαϊτὶ δἰηι, δῆς δάνογι.- 
τῖος {ππποῦηῖ, δῖ ἱροὶ ἴπὲεῦ ϑόθε αἀἰδαίάοδηϊ. φαδιθοῦγεπι 4086 εχ 
Ἀΐ8 οπβηΐρυ» δῖφας ἰιογατη δι πη ρα δοσομστηοάδιϊ δίποδα ἴῃ ταπὶ [α6- 
τοι οἰ ἔκαμ, 4πδπὶ (δ ὶ ἢ πνα εἰ ἀε ΒεἾ]ο ροίϊετι εἰ ἂς ρϑεα ἀϊεθδ- 
τεγα. γα] σαππ δὲ πὲ ἀς ροουπίϊδ Θοταραγπα!ε ἰαπι δε πδπιοτ. ργὶ- 
τοπτῃ ἰβίτυτ ςοηδί ἀδγαπάιπι δεῖς, δἱ ᾳυϊὰ 6χ Ὡγρία ροδεεβοι οί πὸ- Φ', 
εἰεοῖαπι εδῖ, φαυοὰ πεαπς τγϑάϊταπι αἰΐζεγαι βεαιε αἰ ἵποιι ογίδιιθυς 
ἀεάϊςαῖαπι δῖ, υδαιὶ φαμὶ φυϊάαπι ρα] οὶ Ἰοοὶ ἰκπν πο] εοιὶ, ἐσ φαὶ- 
Βὺ: δἰίφιΐε ργουςπῖπϑ, υδὶ ἃ ρτῖτ δι οιηϊηίδαὁ δαὶ υθηα} δαξ τροτ- 
οεάε Ἔχουϊιὶ (ἀδτίπε, οἰν δι} Βαῖ : μΒυϊασπιοῦϊ πδῆχυς σθηϑεδ ὁσωπίοπε 
τραχῖπιθ σοπηοηΐδ δῖ δεηρογ. αυοάοὶ ἢ] οἷς Βαίπεπιο ἀϊ, πος δερο 
εὐῖξ ῥγὸ διηφυϊογιιην σορὶΐ γί αῖὰ ἰη δγαπίατ, πὶ ραηρετρυ3 χοϊάοις 
ἱπάϊςϊαπι εξ οογροτα, ἰοςαρ  οἰΐδιι8 δαΐετη ρεουηίδι, ορί ποὐθας γεγο 
δττηὰ ργδεϑῖθηϊ δάνεγρυτι ρος ἢ]. δαπιταατίηι δυϊεπι ὌΌΠοι εῦα) 
αὶ ἀε Βυϊαφιποῦϊ ργουθπῦριδ παγγοῖ, ἀΐσοτε δορ δεφύβὶες οἰνίθι 
εἰ ἀϊοϊθτηο8 ἃς πιδῆποι 6886, Βοιῖθα6 δυΐετα δεῦρ. ρσγοροειουεε "Ὁ 
ἰκϊίϊατ ἀθ φυΐθῦι ἵπ ροπογε ἀθι ρογαῖνο τοῦθ ἔδοϊετιπ δ, εἰ Βδιτμα 
Ρδτῖες, ἀς φαΐρηδ ογδιϊίοπεπι εἰ δυδάδηάο εἰ ἀϊευδάευἀο οοποῦϊαο- 
τηῦ8, εχ δηΐθ ἀϊοιϊδ οορποϑοοπιυϑ. ΓΌγϑαδ δυΐεπι ργοροδιἰουεθ ἀδ 
Ἰλυάδιῖνα νἱϊυρογδῖῖναψας δρεοὶς ἀείποερο ἀΐοογε δρξγεάϊξετουτ. 

ἦς μα άαῖϊνα ἰξίτατ ἐρεοῖες, οἱ σοιηρεπάϊο οἴᾶτ, εοὶ το]αμ- 
ἴὰπι οἵ γογὰπι βαϑιαγαπι οἱ σεγδόττιπι {Ππϑιγίατα δπιρὶ βοδῆῖο, εἴ δ0- 
γὰπι 4π86 δρϑίηϊ δοσοπηπιοάιίο; Ὑἠπρογαῖίνα δαΐεως σοπίτα 116. 
δἰγίωπι ἢογιπα οχιθησλίο, ΟΡδοῦγοΓυΝ γεγο Ἔχαβρογαῖῖο. οἱ ἀΐξβα 
ααίΐάεπι ἰαυὰε δα δαπὶ φδε ἰμεῖ8, 4υδς ᾿εριτπιᾶ, 4σδε ἀπ ]ϊ6, σαδε 
Βοπεδῖα, 4υδὲ ἰυουπάα, φαδο [ἀοἰϊϊα δηπὶ; 4πας φυΐάοην οταιΐα ουϊα, 125 
γαοὰϊ οἰπῖ, εἴ πο ρδοῖο 115 δραπὰδ υἱαπιῦτ, ἰὼ ΦυροΠοτΒον ἀϊοῖαπι 
εεῖ. οροτγῖεϊ δαῖοπι δατα αυὶΐ ἰδπάδι, οταιίους οδἰεηάδὶ ἱπ ᾿ος εεα 
Βοπιίπε δεὰ ἰπ γθρα8 Βυΐα δἰ αυϊὰ ἵπεδες, φαοᾶ δυὶἷρε6 ξοιρεγὶὶ απὲ 
Ῥεῖ ἰρϑῦιῃ πιδαρεῖϊ δὶ εχ μος οοπιϊροτγίς δαὶ Βαΐηϑ ἐτγαιὶδ ἔδοῖστα 
ἴαετῖε, δὰϊ φυοά εἶπε μος ραϊγδίαπι ποὴ εἷξ. εοάετς τεγο τποὰο εἰ 
υἰϊορεταῖογ οδἴεπάδι οροτγίδι Βογαπι οοηίγαγί ἴπθεθα ἷπ 110 4πειβ 
σἰταροτδίατα γεἶϊς, φαοὰ εχ μος ςοπιϊρετίξ μος πιοάο: Ἔχ εϊυάίοιξ 
ςογροτίβ ὀχδγοϊϊαϊοπε νἱοϊογίδο οοπεπρηπι, εἰ εχ οὔο ἱπ δερτγοῖδ- 1 
ἰἴοπεπι ἱποίἀϊτοτι" ἰΐοπι “Ἔχ ΡἈΠ]οδορ ἶδα διηἀῖο Βοπιπε: εἰγοα ργα- 
Δεπιίαπι δππὶ δοτίογο, εἴ εχ περ κεηῖίδ δυπὶ τοῖτιθὶ βοοεσαγίαγαις 
ἱπάϊφεηπτον." φαοὰ Βαϊποπιοάϊ κτγδιϊα (λοΐοτα (ἀετῖς, μος τωοὰο : “αἱ ἃ 
εἰνίδιδ ςογοπεπίαγ, ρδστοι ον ἰάθόγεβ ρογιμυϊίαααε ρετϊουἶα τοῦς 
1216 ρετγίετυπι; εἴ Ὀΐ ἰΐΦ 4αο6 ἀϊϊίριπι βταιβοεπίας, εἰϊυὰ εὐγεαῖ 
πἶ8 11" αποά δπῖεπι εἶπε πος ραϊγαϊπτν ποἢ εἷϊ, μος πιοὰο: “μβεχια 
εἶπε πδυῖῖα παυδίατα ρπρπάγατα υἱοϊοτίας, πεχπε δἷης ροῖπ εὐτιεῖα» 
68 ἄππε" Βαδδ δαΐδπι δίᾳῃδ ἰϊ9 βίτι:ἰα ρϑεὶπὰς πὸ δυροποτα ρετοῦῦς 
γεπϑ, εἰ ἰδυάδτε εἰ τἰϊαρεγαγε δϑηπὰς ροϊοτγίβ. ἀπιρὶ βεδίδοπες υετὸ 
ἐχϊοππαϊίοποθαπε ἃς ἰδ]ῖα εἰτθη σαοαῦς Βος ταοάο ἐγδοῖλρία. ρτῖ- ὦ 
πιᾶπι ηπίάεπι οδίεπάει, τϑὶαι πιοὰο ἀοοεβαπιιδ, 80 μος τηυ]ξὰ γεὶ 
Βοπα αἰζεοϊα 6686. ὑηπ8 ἱξίτατ δα ρ βςαπὰϊ πιοάυε Εἰς ἐεῖ. τεςτβ- 
ἄπ δυΐοπι πιοάας εδὲ, οαπὶ ἱπάϊςαϊατα δἰ απ ἃ τγαποίεγς, δὲ φηϊὰ ἰδδ. 
ἀε6, θοπαπι, δίῃ δπίετι Υἱϊαρεγεθ, ππδίυπι; ἀεῖπά 6 οοπίεγας οροτιεῖ 
4υοὰ Δ}ε ες ἀϊςῖιτι δἷϊ, εἴ αἀϊπνίςετα ςοπιραγεθ 6Χ ἴπΐδ τυμαχῖτολ, ΕΣ 
δάἀνοτνφασγὶϊ υεγοὸ ἀϊςιῖο ταϊπίπια ἐπωγγαηάο, δὲ πος πιοάο σωᾶρτται ᾿ 
Ἰαᾷ ἰπάϊοαϊατι οοἰδη δ. ταγῖϊας νπυοάπ5 δδὶ, αἱ αὐ Π|πὰὼλ χιοά 4} ἢ 
ἀϊεῖϊθτι εϑῖ, τὐϊπίτηνιτη χαΐὰ εχ 1ἷ5 4πῶδ δῸ} εδὴ ἄδεια δρεοΐετα οδόδοὶ 
οοπηραγεα: δἷο δπΐπι, 4υοεὶ 888 ἴς ἀϊοίτωτ, πιαῖαε δρρασγεδὶε; γεϊαϊ " 
τπδάιοοτί δἰδίαγα Ποπιὶπ δ πιδίογεδ δρρδγεηῖ, οὔσῃ δὰ τοΐτιοτεβ σο8.- 
διαπῖυτ. πυρὶ ἰβοαγε δυΐοσῃ ροϊεγὶ9 ἔος πιοάο. δἱ πιδξνεστα εἰϊ ΒοῸ 

᾿αύεννς ἰυἀϊοαίωπι, πιαβπατα ΔρΡΡόγεαι τηδίαπι πδοθϑδ6 δὲ, ὩΡὲὶ 08» 
τγαυίασα Ἠυὶς Δ] ἰσυϊὰ παγγαυεγιδ, εοάθων γεγο πιοάο δὶ πιδβηυτα γ58- 
ἴὰπι δχἰεεἰπιδῖυγ, πρὶ μπὶς σοπέγατία τ ἀἰχεγῖδ, πιᾶρπαπι Βόπαπι δῷ- 
Ῥατεθίς. ἀπ ρ] β οαἰοῖδ ἀπίοτα εἰ μος ραςῖο νοὶ βοπδ σοὶ πιδΐα, εἰ εὔπε 
Ετδἀαιῖπι οοἵοπ ἀετίδ, χα οἀ ρτδοτηεαϊταταϑ ἰαπι ἀΐυ (ποτί!, φαοὰ ἀε ἱπ- 
ἀαϑεγία πιρ]ϊα ξόγεγο δρρτοδδ δῖ, φῃοά ρὲγ πιυ]απι ἰδτω ρῸ3 βε:)6- 
τίτ, φαοά πι]]ὰ 8 δἰΐυδ ργίαα μδος ἀρργεῖϑαο εἷϊ, αποὰ οὕπν 8 κορρεπὶ 
φαυϊβυδοῦπι πεπιο 4] 1π9, φιοὰ ροδὶ Βοδ ροβὲ 4ῦοε αἸἴτπι8 πετοο, φαοὰ ὃ 
δροηῖε, Ἴ5 εχ δεπῖθηϊα; χυοαοῖ οτθπδθα ραγίϊεῦ αἴφυς Ηΐς ἔδεε 
πιῦϑ, ργοίδοϊο Βεπὸ μνδδίεχπς, δὰξ οοπῖγα τη] 6 τΐϑεγοψης υἰχογίβεβε. 
οροτῖεϊ δυΐεπι εἴ ςοπϑεηαεπίὶ σοπείπαδιῖοπε οἱΐ, εἴ γοτὶ δἰτετατο ἴλπ- 
χυαπὶ ἰῃ δἰἵεγαπι ργορδγδηο τωρ βοατο, μος ταοᾶο: “φαΐ γεγο διείἊὶ 



͵ ᾿ ΑΡ ΑΙΕΧΑΝΡΌΑΕῸ΄ῦ Ν. 

ξῦτδο δπηΐ, Ἦπῆς τοεῖα ἐοηϑο ἰδ δΌτα ἐδὲ ὁπο8 εἰΐδιν οοἶοτα Ῥαγϑῃ- 

ἴδε: 4ηΐ δαΐετα ϑπ02 ραγεηιὸ» ςοἶϊι, Εἰς ρτοίεοϊο τοῖεὶ εἰΐδιπ ραϊγῖδο 
Ῥεποίδοοσε βοτοτοδί εν δαϊοπι δὲ πη] Ἄγυτη εἶνε Βοπδγαμ οἷν ας τὴᾶ- 
Ἰαγαπι γογύμ δαπο οδαβδη) οὐἴεη  εγ18, 686 πόβπᾶς υἱάδδηΐον πδοϑδ86 
εὐἴ. εοποίἀοτβηάνπι δὶ οἰΐδαν 4υδ 9 ταρ ἰμθα υἱάδθίϊας δῖα δυΐδ 

10 Ραγιίδυς ἀϊνίδεπὰο οἱπεἰΠ]δείτα δ παγγαηάο; υδεαυς τρδῖοῦ υἱδα 
{μεεῖτ, ἐασα μος πιοὰο εχρίϊςαγα ςοηνειίθξ. ἀπιρὶ ̓ βοδηάο ἱρίτοτ, θὲ 
Βος Ραςοῖο ἱγδοϊδυετίβ, εἴ ρίαγῖπιδο ἰδοὶδα εἰ πιαχίπιαβ. δχίδπυδθὶθ 
δυΐοω ἰη ἀϊοοπάο εἰ Βοπὰ οἱ ππαΐδ, δὶ ςοπίγαγίο πιοάο ἰγδοϊδυεγὶδ, 
οἷοι ἴβ πιδρηῖο ἀϊχεγαπνυδ; εἴ ἴαπη πιδχίπιθ οὐτ πα ἰΐυϑ δΌων τεὶ 
δυοίογεπι ἀειηοηϑίγαγί, νυεὶ σἱ 1ὰ τοῖπηδ, φυοὰ πιϊηϊιπαγατα δὲ ρᾶσ- 
τἰδοϊνδγασν. φυοπιοάο ἰβἰταν εἰ ἰδ ἀδηάο εἴ υἱϊαρεγαπάο ἡθτ! νὰ 
δίπνυι δἴσυε Ἔχιεποδθίιβηϑ απδβοοῦπφας υοἰποτίπιον, δοῖγο εχ 1 Ὧὰ 
τοτίπναδ. πυρὶ ἰβοδιϊοπατ δυΐδιν οδτθας ἴῃ 4]118 φθοαυς δρεοίεδαθ 

Ὧο αἰ116 συπι: ὁεὰ ρἰυνέπια ἱρεδγοτ υἷα ἴπ ἰδ δἰἰοπίθυε υἱϊπρεγωι!οηΐ- 
Ῥύραῃο οοπεϊδιϊς, ἀδ φοΐθυε φαίάοτα ἐσ δηῖς ἐϊςδ ρίδῃς δάϊαιβθηῖδ 
ΒΟΡ δαρρεαϊαθίμου. 

5. τβκμαι δηϊθῶν δἰ τ τηοἀο βοςποδηάϊ ἀδέεη δεπἤϊφαε δρ6- 
οἷδηι, 4πδς εἶτοι ἱπάϊοία! τ νδγβαῖοσ οδῦδαπι, συ αϑ4 πὸ γα 608- 
εἰεῖ εἴ φποιποίο δ πὶ σοηνεηίαι, ἀἰ νἰδπνηθ. δοοπϑαιίο φοϊάοιν εοῖ, 
πὶ Βγενῖτος ἀϊχετγῖτα, ἱπίυίαγομι ἀεἰ οἰ ογοπι4η6 ἐχροοϊἶο, ἀείεδησίο 
δαϊετ εοἰ ἀοἰἸοἴοναπι εἰ ἱπἰαγίατισ, απδὲ υδὶ ἴῃ δοουϑδιίοηετα υεὶ 
ἦη δαδρίοἰοπειι υεπετίηϊ, ἀἰβϑοϊαεἶο. ουτα αἰγᾶθα γεγο δρεοῖθ ἤδπς 

30 τί Πδβεαῖ, δοσπεδιοτὶ αὐάει ἀϊσει τη εδῖ, φυδηἀοασυϊάδαιν 'πι- 
ῬτοΡ ταις δἀνογργίοο οτνιϊπεῖωσ, δογατω ἐδοίπογα εἰ ἱπίαϑίδ εἰ ἰπὶ- 
40 εν8εὲ ἃς οἰ τῖππι πη] τυ ἀϊαὶ ρεγοϊεἰοεδ: οὔτι Ὑδγὸ δἰ] ἰ118ς οτὶ- 
ταϊπεῖοτ, φυοά εἰ ΡῈ δεευιὶ ἰβαΈ! 8 δα 5πηϊ εξ τυγρίδ οἱ ἱπίπςυπάα, 
εἰ ΄υδο ρεγβοὶ πΌ}]0 ῥβοῖο φῃεβηῖ. δας εἰ ἰΐδ δἰπιῖ]62 δάνεγεαδ ἷἱπι- 
Ῥύοροι υδηοδηὰς ἀγκυμβιοπίδιίομ ες δθπί. εϑὲ ργδείεγεν εἰ δος δο- 
σαεδιοτὶ ορδεγνδπάττα, δάτνετρας ουἱαδιηοῦΐ οτγίπνΐπα δαρρί ἰοΐα οἷαι 
ἃ ἰεξίβυο σουϑιϊϊαϊα, εἰ οἶγοι φυδε ἱρεὶ ἰυ ἀἰςεν πιϊτδι ἀεδηίΐδοξϊ, οὔτω 
ἰεχ ἴδιες ροεπαπὶ ἀεβπὶογὶς, μος δοὲ ἀππίαχαὶ δοουϑαϊοτί οουείάὁ- 

4Δ)τταηάτμι, αἱ ἀεπιουσίγεῖ δοΐπτια ραϊγαίατο ει86. οὕτα ἰπάΐςεΒ δυΐείηῃ 
οτῖππεπ δάγηϊ δῦσα δοϊπηϊ, ογίτοΐπα 116 ἀυδοατε δάνυθγθαγογατηαθδ 
ἀεἰϊοῖα δτιρετὶ σοπυθαΐς, δο πιαχῖπα φαΐάοπι ἀειθοπβίγαγὶ δρουῖς ἱ- 
ἴσπι εἴ ἀε ἰπάποιτία, ποη ἰογῖε φηδάδιν οοὰ ἀεάϊϊα Ὑεβεπεδηῖεῦ 
Τρέγα, ἱπίατίδτα ἰηϊυ ἶφθδα. χπαοάοϊ πιίδηθ μος βετὶ δ}5 ἴε ροϊυεγί, 
Ῥυΐδεηυε ροϊίπε ἂν δἀνογβδαυῖο ἀεπιοηφγίηπ ἰγὶ δὲ το άο ἀεἰ ἰφοΐδδο, 
δυϊ απο δδες ἀξεῦε βύόβο τωδάϊταῖο δἰ δὶ τπαΐϊπαθ ργόοϑρεῦγε ϑαςςειθε- 
τίς, ἄεθϑὲ υδηΐδο ἀρὰ δυδϊϊογει δάϊτοπι ἰοϊεγοϊάετα, ἱπχυΐδηθ Β6- 

Ἄ4πῶπὶ δἀνογεδγῖοα ἄδοοσε οἱ ροϑὶ βεδίτπι πεβοιαπι 86 ἱπιργι- 
ἐο ἀεηῖοτ οὐταυΐθς ἤϊοδπί, δὰ δοΐε ροϊϊαδ σετογὶ σθδπι ζεγαοῖ. ἀειάς 

ᾳυοΐ, φαδηνῖἊ 1|1ς ἱτοργυάεηϊον ψενϑογὶϊ δαὶ εἰ δάγεγε φςοοιβοσίξ, 
οροτῖεϊ ἰρϑαπι ἴδπιθη ΟΡ εδδὰ δίας ἱπιργυ ἀεπτίδην ἴοηξε του ατὶ 
τηδεὶ5 απδπὶ 4ἰ Βοτων πευϊταῖα ρεγρεϊταμεῖ. ργβείεγεα 4ποὰ εἰἴΐδιῃ 
Ἰεφηπιδῖου εος φαΐ ἱπιρτμάἀεπίεν ἀδἰ ταί φϑεδὲ, ποη ροδπδα ἰτημβθη 68 
εεὰ ἱπάϊεῖο ο»ποχίος ἰδοῖϊ, π6 οτηπίμθαϑ Ἔἐγγπάο ἤοοδαηξ. ἀϊςεπά τα 
εἰ εἴϊατιν φαοΐ, εἰ 1] τεερον ἀδηΐοτα δἀπεηβογίνϊ, ποπη]}]ο8 δηπὶ 
Βαρίτογὶ δὰ ἱπίατῖαπι ργοταρεἰϑοῖπιοβ. πιδοῖϊ πδῆφαε οσοδϑίοποπι, 4α86- 
εῆπηας νοϊπετίος εἴπιοίεηϊ: οἱ γετο δϑεγγαυδγιηῖ, τοτὲ ἴπ [ογιαπδῖω 
τεϊϊοἰστῖθα δαρρ]οῖο δὲ ᾿ἰΡεγραπί. δοσαραϊοτίθυς ἱεξί ας εχ μαυΐπε- 

0 τπποὰϊ τεβς υδηἷδο ἰοεῦδ δαΐογοπς δδῖ, δίσυι δουῖθα ἀϊοίαπα οεῖ. 
τοῦ οστπι πιδἰ ογοτι οδη886 δὐυδγοδγιογαπι ἰδοίπογα ρῈῚ ἐχαβκεγα- 
Ὥοπεο ἀεπιοπείγοπ δ δυηξ. ὁρεςῖδδ ἱρίταν δοουδδμάϊ ρεγβοίϊοτ εχ Ηἷδ 
Ραγίβι». ἀείεπαεπῆϊ δυΐοτο δραςὶεν ἰτῖδαϑ ργαεοερι σοποῖδξ. δαὶ 
απίπι ἀείεπϑοεί οοἰευάλεπάυπι εξ δ6 πἰδιϊ ἐογοπι φυοταπι δος δῖον 
Ραϊγαυΐοθε. δυὶ οἱ οοβαϊον ζαϊεγὶ, εηἰεπιάητι οἵ πὶ ξερίυπι ἃ 6 πε- 
κοὔπτη εἰ εἰ ἔπιθι εἰ ἱπεῖθαι εἰ μοπεϑίωπι οἱ ρΌ Β] 1.) 6 ὨΕ{Π|{8] ἀϑοἱ 
6:2ε ονἱεπήδξ, εἱ μος βαΐομη οοἰεπάεγα πεαηίγεγ, δοϊ ἰη ἱπιργηάθη- 
τατον δὶ ἰπ ἰογίαπδια κεδῖα πε κοί οοπίετοπι, εἰ ἰδοϊαγαο ΔΡ ἴδ ργο- 

30 ἰοοῖωδθ ἥπδτη πιϊηίμαδα οοἰεηάδηφ, υἱ δἰβὲ ἱρποδοδίασ ὀρϑγδαν ἀδρῖς. 
ἱπίαγίδον δυΐετη εἰ ἱπιρταἀεητίαπι εἰ σδόυδι ἴα ἀεβηΐδθ, φῃοά εχ πιὸ- 
ἀϊιαϊίοης πιαὶ δὲ ψοῖρρίαι, τὰ ἱπϊατίονα ρόβεγε, ἱπφηυΐδηϑ ορογίεγο 
Ῥοεπδα πιαχίπιδο ἰῃ πυϊηθπιοάὶ τε ρῦϑ οδρεγε. 4ποα γεγο ρεῖ ἱᾷυο- 
σδηϊαπι ἀειγίπηθμ! φυϊὰ δρίϊον, ἐπιργυ ἀδπιΐδιαν εδ66ε ἀϊοθηάητ δεῖ. 
ηυοά δὐυΐεπι βοὴ δροηῖε δε αδἱΐεπα ροϊϊιε υἱ δοὶ ἐογτῖηπα αυδάδπι 
πῖδι} δογαπ 4:86 γεοῖϊ σοπεὶϊς αἀποϊηἰ ἰγαῖα δυοὶ ρετβοῖί, οδδῦπς 
διε ροποβάμμε εἰ. ἀϊοϊίοαυα ἐπιίαγίδος ἱπίεγγς τπδίογαπε εοθε Βο- 

151-- 

τοΐπττα ρτορτίαπι, ἱπιρττι πίον νογὸ ἀοἰπαπεγε οἱ οἶγοα σέτω ζ6- 
τουάδιι δάνογρὰπι ἰογίμπαιη ραϊ! ποη δφ86 918] ρεϊυβίαπι πποάο, δϑὰ 
οομηπῆηῃα εἰ ἱρδογηιη ἰαήοππι εἰ αἰϊογοτν φαογάπαιε Ὠουρΐνηπι, ο0- 
δοῖυϑ διΐοτα εχ μυϊπεπιοῖί ςαιεἷο φαϊὰ ἰαιετί, αἱ Εἰδ1 ἱκποδοδίαγ ρτα- 
φΌΡεγαδ, εἰ οἱ ρὲγ ἱπιργυδλεπείαπη οδδαπιηας ἀεϊϊπφαεγα Ἐδὲ ἐαπὶ βὰν 
ἀἰϊτοτίθυϑ ἱρρία οοπιπιθπε 6886 οδίεπάδε οἰπάεδίθ. ορογίεὶ δαΐεηι ἀθ- ὃ 
ζδπβογεπὶ ἀπάΐφαε ἱπίποτὶ φιΐδς ἴῃ οτἰ πεῖ δας [οξδν δαρρ ἰεία ἴμ8- 
δετγα, ἰρΐςεδ γεγο ἱροὶ ρεσαηΐϊδ ραπίπωϊ. εἰ “παν ἰεχ δπρρίϊςϊδ ἱμεεο- 
τἰϊ, ἀεπιοπδίτδη ἀθπι δγὶϊ δὶ οπιπῖπο δἰ μὶϊ ραϊγανίθθε δαὶ ἰδρί εἶα 
ἰαρίεφιε ἔεοίαθε. οὕ ἰμάϊςεϑ Υδγο οοπϑιίἰα!! Γαεείηϊ ραπίιϊοπίδ δὲς 
δἰϊπδίοτγοι, τγϑυβ δοάδ ποὰο μδαὰ ἀϊςοπάσιη οοὲ 4ᾳυοὰ Βαες πο5 
ερετῖξ, δεὰ Ἰδβογδηάαπι εϑὶ ροιυϑ αἱ οδἰοπάαὶ 46 ραγνυο ἀεί γἐπηεηῖο 
λάγνεγθδγίαπι αἴδοϊδθε εἰ ἰηνυλϊατη ἀε]Ἰφαῖεϑε. εχ Η19 ἰρίίυν δἴσαο εἷ- 
ταὶ ἰμυδ ἀςοῦσαπάο ἀοίεπάοηάοαυο γογθὰ δυρρεάϊια)θίπουν. τοϊᾳπτα 10 
εοδὶ αἱ ἰδτν φυδεοιϊοηΐδ ὀρεοΐειη ρετγίγδοῖεπιιϑ. 

6. ὅΣι ἰξίτατ φυποπιαϊίτ ἀϊχετίπι, αιιαεοῖΐο 6ϑὲ νοϊυπιδιομι ταὶ 
τοτΌπι γεν ογώπιτε δαϊηνίοεπι δὺὶ δὰ δίϊδυν ἀϊδϑαπε ει ίδων υἱΐδαι ἀ6- 
τηοηεἴγαιίο. οροτγῖεϊ δυΐεπὶ φυαεγοηΐεπι ἀπ δογογδ, οἰ δὲ δηὶ γεγρασα 
εἶδ 4πεπὶ ἀθδεγεὶ δὶ δοιΐουει δυΐ γοϊπηϊμῖεδ ἱπῖον δὲ ἀϊδογερδοῖ. 
Ριδερερίαμπι γεγο Βοος οδἷξ. οοποίἀδγαπάτπι ογὶς ἴῃ ργδδίογιιο ἴθαι- 
Ε εἷ ουἷ φυὶδ ἀπῖθα δπιΐσαϑ οαπι εὐϑεῖ, γαγροτη ἰηἰπιΐςιδ οἱ ἰϊδιτιαι 
υἷς ἱρεῖ διπίου εἴϊδοίαν [ωετῖξ, δαὶ αἰϊυὰ φαὶεὶ οοπἰγαγίαν, ἀπὶ φαοά 

ἘΕΗΡΠΜΗΝΕΝ, δὲ Παριαἴυπι ἔδγας, κε βϑουῖς, ξαϑίαγιθνε οἷς εἱ φυδπὰο ἱρεὶ το 
εἴαγ οςοδοίο, 4ποά δηΐο δεῖς γθθ εἶτ ςοπίγαγιαπι οἷς, ἰλεηοπα 

4υοᾳαο ἱπίσεγε, δὶ φυϊὰ ἀΐξεπ ὁ ςοπιγατίαπι παας ἰδ ἀἰ οἷς φυδε Ῥεῖυ 
Δ εὸ ἀϊοῖα ἐπεγίαϊ, δὺὶ οἱ φυϊὰ ἐϊδδ πδὲ ἀϊσαπίηγ δὺς φυδε δηΐδθα 
ἀϊοῖα ᾿υπξ οοπίγαγίαση ἀϊχεγξ. εοάειησιε τποὰο εἰ χυϊὰ ἀΐςεγε το- 
ΤἸαΐξ ἐδ οοπέγαγίαπι 4πδς ΔΡ ἶρ8ο δυῖΐς ἀϊοία φυπὶ, δαὶ γεϊϊ ορροτία- 
αἰϊαῖο ΟΡ δῖα. ἰἀεπιιάδιι γεγο δεϑαυβεπάδε φαηΐ εἰΐδπι δὰ αἰϊὰ ργαϑ- 
εἷἶατα οἴυάϊα εἶα, ΄υϊ φαδαγίϊατ, νἱῖλα οοπίγατιοἰαῖςθ, φαδεγεηὰϊ ἐγο 
ὁρδοίεπι δὶ ἔοο μδοῖο ἱγαοίαγίβ, πη ΐωτι γε] πχαες φαδεϑιίοηΐο ταοαπα. 30 
Βαγαπι δαΐετη οποτΐαμι δρεοίεγηπι, {αδ5 δα ρετίαϑ ραγ πὶ δσαπιαι, οροτ- 
κεῖ εἰΐωκι ἀϊνοἶτε 4πδ!ῖ μοὶ ργὸ ςοπιπιοὰο αἵΐ εἴ τα ἰμβδάγωσ ῥγο- 
Ρηεΐαϊει οοτξαπιίδοεγε: μ86 πδῦσψας αἰϊειεαιίδε Βαρεπὶ τηρχίτωδο, 
ΘὈΐπΩΎΕΓΟ ςΟπλπηιηἷδ ΘΑΓΏ Ια εδὶ Δαίουίςοτω ἀδτα, εἰ ἰάο φυοά Βο- 
τοΐβαπι δρεοῖεθ ραϊϊυπίαγ: Εἰ Ὠβπααδ ραγεϊπι δίπηῖ]εθ δας ραγίϊαι 
γεγο ἀϊδοιπιὶϊεα, ἸΌτα ἀαρθοιθιιβ τὰυπὶ εἰΐαπι φεποῖθηδ. οἷς δοΐδτα ἀδ- 
᾿εγπιϊαδεῖδ δρεςίεθδ, Γγδοτα 4υ1Βπ8 ἰπάϊξεδπξ οοτοπιππίτος ἐπασηο- 
τρίβου, εἰ φῃοταοίο Ηἷδ αὶ σοπνεπίαϊ αππογοπιηϑ. 

7. Ῥτίκιατν ἰρί την οἵ ἰιδίαπι εἰ Ἰαρτεϊπιι πο εἴ α11}6 εἰ Ἠοποεῖαμα 
εἰ ἱπουππάσπι, τεϊϊφαδηιδ ἀεΐηςερε, απεπιδάπηοάντα Δ} ἰηΐεΐο ΦΌσΩ 
Ραγιϊιαθ, δρεοίεθιιδ οπιηίραθ δαπὶ φομηπιηπίδ: Ὑϑγαηίδιθϑη ἴῃ φι8- (428 
ἀεηάο τρδχῖπια ᾿ΐδ αἰϊπηηγ. ϑεσυπάο δαΐετα ἰοοο ἀπιρ  ἰβοαιίοποο εα- 
ἰεπυδ ΠΟ ΌἜο7π6 ργβα οείογὶ οσηπῖρηδ αἰϊεα δαηῖ: ΠαΓΌτα γεγο ϑδὰ8 
ἴα ἰδυᾶει ἂο υἱαρεγαιίίοπδια τααχίπις οαάπιξ. ἀδδθτπι αὐΐοπα ργο- 
Ῥαιϊίοπεθ δαπὶ, αυΐθον εἰδὶ οἶγοα οτασεθ ςαυϑᾶτοι ραγῖοα πἰοπάπαι 
εϑὶ, ἰῃ δοοιφξαίοδι ραν ἴδπιοη ἀοίεποίοπί σας 4παδπν ὨΒΠἰροΐπνας δαὶ: 
Ἀἱφ ὕδῆαας ρἰατίπιδε ςοπεγονετγοῖδε ἱπάΐξεπξ. δαὶ ργβεΐεγεα εἰ ργδθ- 
Οςοπραίίοπ68 εἰ ροσϊυϊαῖα εἰ ἰξεχαίουεὁ εἰ ογαιοηΐο ργο ἐχίτδε οἵ ρσο- 
Ἰιχίταιΐο πιοάπα δὲ Ὀγενῖ!δὲ οἱ ἰαϊεγργείδεο: δες εἰπε οἱ ᾿ἷδ δἰ πα ϊἶδ (9 
δρεοῖεραθ οπιπίβωϑ δατξ οοπιπιιπία. υοηίδπν ἰκίίοτ ἀς ἰαεῖίο οἱ ἰεςὶ- 
εἰπεῖ ας ἀς ἰδ αἰιπι ΠΠθυι8 ρυΐαϑ ἀεϊοτγτηϊπαυϊπιῃ εἴ δοτγτιπι ὕδάνο Ἔβαγ- 
ταυΐμηας, εἰ ἀς δι ρ  ἰβοδεοηί μος αποαηο ἐχιϑηβαιοηΐμανᾳος ἀἰχὶ- 
τοῦ, ἰδτὴ ἂς 4116 ἀδοϊ δαί πιας. 

8. ὕι ᾿ρίταγ ἃ ρῥγοβαιϊοπίρας ρτίπιημν ἱποὶρίδανας, ἄπο σης. 
Ἔλγητι ξέπεγα. βυπὶ επὶπι αἰΐαα αηϊάδι εχ ἱρδίε γεγδὶφ εἴ ποκοιῖε 
εἰ Βοποαίβον, αἰἰας γεγο δρροεῖξαε φῃηι ἰΐ φαδοατο ἀϊσιπῖεγ εἰ φπδε 
ξεγαθίοτ, παπὸ ἰοοῖα εἴ ἐχεμρὶδ εἴ ςουϊοςΐυγδα οἱ οομρπηδηϊδιίοιεν σῸ 
εἰ δεηιεηιίδε οἰ οἶξηα εἰ δγκυσαθοῖα εἰ ργοβδίίοβεδ εχ ἱρϑῖβ υουθὶρ 
εἰ Βοπιϊηϊμιις εἰ περοιϊδ πὶ; ἀρροεΐίας δυΐειι ρτοβδέοηει ἐδοῖθο 
ἰαταπνεηῖδ εἰ απδεϑίίοηδ εχἰδίθηξ. Ορὰϑ οὐδὲ δυϊεια ΠδγΌτο ὑπδμο- 
όληχας ρτγοβαδιίοπαπο ἴα:  ἑἰετε 40 8]16 οἰΐ, οἴ ἀπὰς ἰάοηεδα ἱβ δα 
γεγρὰ ἀϑυπὰδβ βοδὼ δαρρείδπε, εἰ φηϊὰ ἀεπισπι εας ἰονίοεια ἀϊ6- 
ταηΐ. ἰοοϑ ἰρίτιτγ, φποὰ ργορδθίϊ οι ργοροαϊίοπετα ἀϊείναπο, ἰἸαὰ 
εὐἴ, φυοά ςατὰ ἀϊχογὶ δυἀϊιοτίβον, ἰπ πιθπεῖρα οἷον ἐχοπνρὶδ ἱεπεηξ. 
ἀΐοο δηΐετα, υεἰμιὶ οἱ φυΐς ἰηφουΐαῖ γε6}}6 ραίτίοπι πιδβπδία ρος εἴ 56- 
οεεϑατίον γσερὰς δεοπαΐε πὶ, αἀνογεῖο αὐΐετο ἑπίπιίοοδ; αἰχαε Βὶο εἰ- 
ῬΑΙΪΐ6 δαπιροδίῖπ; Ῥγο δα θὰ τὶ ἀδαπίας. φαϊθεῖ εβΐπι δυάϊεοτααι, 10 
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4αὶ Βυϊανταοάϊ ἀεί οτϊε ἑεπϑαῖατ, ἰρ8ε δἰδὶ ἄς δἷϑος ἄεσαε σἰπιῆί- 
Βα του οοπδοῖαβ εδῖ, 4υδιηοτετα πος πΟΡῖδ ἰπ ἀΐοεπάο δεπιρες 
δυδάεηδαπι 6δῖ, δὶ τεὶ ἀς ηῦα ἰοφαίπιυν οοπϑοῖος δπάϊτοτο ρεγοδρος 
τίωπε: Ἀἰδοα δοἷπὶ Το ρᾶγ δεῖ ογεάδσε 608 τηαχίπιθ. υἱἷβ ἐγρὸ ργο- 
Βαδη τς οσὲ αϊπδιοάϊ : ἱρϑῦτη γεγο ἐπ ἴγοϑ ἀϊδιγ ἐπι δρεοῖθϑ. πη 
φυίάεπι εὐ, 4066 68 ρεσγιυγρδιίοπεα δοοπϑαπάὰο δὺὶ ἀείεπἀεηἀο 
γεγθὶ5 σοπιργοβεπαϊξ, φυΐρυ8 Ποχαΐπεβ πδίυγα δἰβοϊπηϊταγ; υδ]ατὶ οἱ 

᾿ 4πεπὶ δὲϊψαι Ποοοὶρεπάετϊπι δὺϊ ἐἰπνιογίπι, δαξ δαπάδπι γοπὶ δϑερίϑ- 
δ ϑιπιε ἰδοοτγίπε, δὺὶ ἰΐοτηπι γοϊαρίαϊο γεὶ ἀο]οτα υο] Πἰ θ᾽ ἀϊπ δἴζεςιὶ 

ζαιοτίπξ, δαὶ ουρίἀϊίδῖς γδοαγίπε, δαὶ ἀϊν 18 Δραπ της, δαὶ δἰΐαπὶ 
Βαϊπδιβοάϊ ρεγιυγρδιίίοαεπι δἶτε ατΐπιΐδ οἶνο σογροτίρ πα, ϑῖν6 αἰΐχαο 
1Π]Ποσυπι ϑεηθπσααι σαΐθας Βοπιΐηεβ αἰβοίηπίατ, ρϑϑ8ῖ (πογὶπί, ἤδδο 
πδῆσας εἰ Ἀἷ5 οἰπιίϊι, 4π86 σοπιπιθηθ8 ϑηπὶ Βυπηδηΐ ἸΏ ΘΩΪ ροτγῖατ- 
Βαξοπεδ, δα άιτοτῖραα ποῖ ϑυπί. χῦᾶς ἰρίτοτ δεουσπάππι παίαγατῃ μο- 
τοϊηΐὶρυϑ Βοτὶ οοπϑθεγογα, 4πδεάθθ ἀϊσεηο οοπιργεμβεπάεηάα ἀϊοὶ- 
ταῦν, δαηΐϊ Βαυϊισπιοάί, Δἰίεγο γὙοτο ρτγοβαθὴ! 8 ρὲτα εδὶ πιοϑ, 4Π6 τὰ 
ῬΓὸ οοπουοιαάϊπο δἰηφοὶ; αοίπιιΦ. ἰδία υθγὸ δρθοὶεδ ἰσογτπι 6δὶ: 

10 πδτη ὅδαρα ἰπογδηᾷὶ ζγαῖία παίαγαε υἱϊπ δἰϊεγεπίθδ σοβϑοϊτο τποτο9 
ἱπάποϊτηαϑ. ᾿ἰ58 δαΐθπι ἰϊὰ ἀεἰογτηὶπδῖϊδ, ἰὴ δαδάεπᾶο ααϊάεπι ἃς ἀϊ8- 
δυράδηάο ἀειποπδίγαγε ῥγὸ φυδεδιτδ ορογιεῖ, αἱ μοο περοϊϊιαι, δὰ 
χυοὰ ἱροὶ ἐχβιοτίαπιαν γεἱ οὺὶ δἀγδγβαπιαγ, ἴϊα δἷῖ δίοατὶ ἃ πορίδ ἀϊ- 
οἴϊατ, γεῖαϊ δὰ φυδς μαὶς περοῖΐο δἰτηὶ]α ϑαπὶ, μος πιοάο βαπὶ φυο 
πο8 ἀϊείτηυϑ, δαξ ῥ]υτίπια δὺξ οπιπῖα. οομῖγα το ἰρίτατ μος ρδοῖο 
Ῥτοθαθῖ]6 δεὲ οδριεηάσπι: οοπίγα Ἀοπιΐποϑ γόγο, ἰῃ δοσυβδιοπίθαδ 
φαυϊάοιι, οἱ ροϊαετῖν, ἀδπηοηδίγαρὶ8 δἀγεγεαγίωτη ἰτος ἰάθτη ποροιίαπι 

20 ϑῆερε δηΐδα ρδίγαυίβ86. δίῃ ἰά πιΐπιιδ ροϊεγίϑ, μυὶς δἰπαῖ α ἀδπιοη- 
δἰγαῖο. οδϊδηήεγε δαΐθτη εἰάροτγα φποά δες ἴδοδεγε οοπάμοίθ!!6 εἱ 
[πεγαῖ: Βοπιίπαπι δαΐοπι ρ]υγίιηΐ, φαοηίδιι ᾿ρϑῖ π1116 οπηπῖθυϑ το α8 
δηϊεροπαηΐ, ἰἰἰάοια δἰΐαπι 1108 οπιηΐα βότεγο μυΐα8 ρτδῖϊα ἴδοι! Ἂς 
Ραϊδηϊ. δἰ χαίάετα ἰρίταγ δὺ ἐρεῖς Δάγετγβατγί!δ ργορδοῖϊε σάρετε ρο- 
τπογῖν, 18 Π]υά ἰπἀποῖϊο : 980 ἰὰ ταΐπυδ φυλγοτδ, ἃ οἰ πὶ! δια ἘΡὶ, φη89 
Βοταΐπδδ σουδαδγεγο, ἰηεγο δ δαυξ, ἀϊσο δαΐδην, αἱ Βυϊυδιιοή! ἰὰ- 
γεπὶδ εϑὲ θεῖα δοοῦϑδ9, 486 ἰϊ αὶ ἰά δεϊδεϊδ δπηξ δροπῖ, πδες ἰρβῦπι 
ζοοίεδε ἀϊοῖϊο: πᾶτὰ ρτὸ δ: π}}ΠΠτὸ ἀϊπ6 εἰίοια χαδο δάνεγδας Βυης ἀϊ- 

30 οσπηΐοτ, [αο}ΠΠἶπ|ὸ ογεδεπίυτ. εοάδιηπα τοοάο δὶ εἷυ8 δοοῖον 1868 
οϑἰεηάετῖδ χπαίοπι μυυς 6686 ἀϊοὶδ: δἰδπῖπα ΟΡ δαπὶ 4π86 μυῖς ΟΌπ) 
{1 οοαϑιυείαἀο δεῖ, υἱἀθρίτατ ᾿ἰράεπι τερὺϑ Ἰπάπίρογε φαὶρας δα οἱ 
οἶδας. ἰἴΐασπε ργοόβαβῖὶς δοοπβαϊοτι ας Ἀοο ρβοῖο ἱγβοίαπάυπι δ. 
ἀοίεηβοτεβ δαΐετα πιαχῖπιε οὐἰεηάδηϊ οροτγῖαϊ υἱ τοϊπίπια ᾿γόγϑαϑ 
οἸμπαπὶ φαϊςτιδπι δηΐδα δαγΊΣ Γοτττη 4ΠΑΓΌΠΙ ἰπδί πη ]δητγ, ΠΕ π6 
ἐρεῖ πεζὰς δπιϊοογηπι δἰϊαυΐα Ἔα 66 ἰρϑόγηπι δἰ μι] πὶ ππαύδπι εξ6- 
τίς, ἀἴφπο ΜΒ ἴῃ [15 πα ταῖν οοποαφοΐ ροταίφ8εξ, φηοάοὶ ᾿σαίάτπι 
δὶς ἕοο ἰάδηι δηῖθα ρδῖγα υἶ986, οδιθδπὶ ἱπ δοίδξεπι γεϊιοῖθϑ, οἱ δίψπατη 
Βαϊαϑπιοαϊί 4]δπι δἰΐεγεθ οδηϑατη, 4Π8 ἴθπο πο δυϑηυγάα οσταυθγ, 
ἀϊς δαΐοπα πὲς δα ἰετηρεϑιαῖθ, ἀπ ἤδεο βαϑϑεγῖϑ, σομ Δι χί686 ἘΡΣ, 
πες εἴϊατην πππο οοπάυσεγα ροϊαΐθ86, δὶ ἀπίθπν Ὡ18}] μαϊαοπιοάϊ ἀν8 

142916 ραϊγαΐπσω οἷϊ, δεά ἐσ ἴυΐδ ἀπιϊοῖβ αἰϊψαὶ ταἰὰ φιδεήαπι [δοοτγίπι, ἀϊ- 
σα άσπι δοἱ βαπάπδαυδτι ἰπδίυα 6856 ἴδ δ 1}}18 οαἰαπιπαῖα αἴβοὶ, 
εὔῖψας ἀεπιοπϑγαηάπτι εδοττιπὶ δοςῖοδ, φυΐὶ ἰδὲ οοποιειθάϊΐπα ἱπποιΐ 
εἶπῖ, εἴ τιοάεγαῖοϑ εἰ ποῃδδῖοδ 6686: δῖς δῃΐτῃ Ἰῃϑίιπο  δἰϊοπ τι δπιδὶ- 
ξοαπι τοάάε8. ααοάοϊ δὲπι! τ δ᾽ῖο8 ἀϑεποπδεγαγίης θδάθια ραῖγας 
Υἱδθο, δοδυγάστα εδ86 ἰπαυΐθδ, δὶ ργορίεγεδ θα ἰτὶ χαϊάαπι ἀ6}1- 
ἡπῖθρα δρραγεδηῖ, ογεάιΐππι δαπὶ ἴθ δογπι αἰϊφαὶά, χαιθπδ ἴα ἐμάϊ- 
οἴπαι δγοθβδογῖ9, [δοι τα556. δὶ φυϊάθιν τρίτυτ ἰπβιίδια 8 ἔμεγὶ9 ἤδαὰ θα 

10 [δοἶδ86 ΖΟΓΌΠΗΝ δοςπϑαγίβ, δὶς ἴ6 ρὲῦ ργοβδθι]!ἶα τεδροηάδτγε οροτιεῖ: 
1[ἴὰ πδῆσαο δοσυδδιϊοηίθ υθγ δἰ τα πα πειι ἱπβγναρῖβ. δὲ σοτο ἰδιοτὶ 
σοι ρο]]αγῖν, εχ του] ογῦτα οοπδαεῖυ ἀϊπα δἰ πα Πα ἀποτι ποζοῖ 8 ταῖν 
υἱμάϊοα φιδιε ταιᾶχίιβα, ἱπαπΐθηϑ αἰ Ὀ] τὶ πα τὶ ροῖία8 οταπθδα εἴ μος 
οἵ οἰπι!! δ δχϑοῖ, οἱ οπτὶ οἴϊαπι 888 ἴδ ἰδοϊ αἰώτη εξ, φαοάοὶ μος ἀδ6- 
τη οὨϑἴΓαγὶ ποαπδαῖ, σο [Ὁ ίδη ἀντ οδὶ δα οαϑυπι οἱ δὰ πη ργιἀφητίδτω, 
εἴ αὐ δὶ ἱφποβοαϊητ εηἰϊεπάυπι, οπιπεϑαας Ἠοπιΐμηπι ροτίατρδῖο- 
π68, φηΐϊδαδ γδϊΐοπς ἀεβοίπιατ, οοτηρίδοϊοηἄδε. ᾿δ6 δαῖεπι δηϊ Ἀπιοῦ 
ἶγα Ὑἱποϊ δηιία δι} 110 οἱ 115 ϑμη111ὰ. ἰΐαχας 118 ργαδοθριϊθ ργοραθι δ 

20 ΡυΪοΒοττίπι ἐγβοϊδθίπιαϑ. 
9. Ἐχοτιρ]α δυΐθπὶ δαηὶ τεϑ Ἠΐ8 Πυδε ἕαοΐδς ὁπηξ εἰ πηϊ165, οἱ 

ἈΠ’ ἀθ φυῖθαθ παπο ἰοφαίμπασ οοπίγογίαθ 119 γθγὸ πἰθπάυπι δδῖ, 
σῦσα χυοὰ ἰρ86 εἴδτιπδϑ, πὶ πιΐποθ γογ δἰ πη δῖ, ἰὰ ἴὸ ρεγϑρίοαατα 
[δοϊυγυσι ἀἸςᾶ9. ὨᾺ οἱ ταὶ Βάδὶ μῈὺ ργοόθδθ!ς ργϑοδιοῖογ, Ὡθὲ 

ἈΒΕΤΟΆΚΙΟΑΔΑ. 

ἀἰάϊοοτῖηξ τοῖν αἰΐδτα εἶ εἰπιῖϊεπν ἂς χα ἰοχαετία, ἴα Βαβεΐμε πἴ ε 
ἴς ἀϊοϊϊατ, πιαρί8 ογεἀϊ ἀεγὶπὶ Ὑδγθὶ9 ταῖδ. δαπε δαΐειη Ἴχετορίοταις 
ἄπο ρξεπεγβ. σὲ πδῆαι6 ραγίϊπι γαϊϊοηθ ραγίίπι ργδεῖεν γαβοηεῖι 
Βυπί. χπδὲ υεγὸ τδϊϊοπε ἤπηξ, ἔδοϊ!ς Ἀὐφα ὑμθαηοι 4πδε δαΐεπι ργδθ- Ὁ 
16ς γα οποπι, ποπ ογεἀυηϊοτ. ἀΐοο δαῖοπι, δοσιὶ δἱ φαὶθ δἷὲ ἀϊνίϊον 
6886 ρϑαρειΐθαδ ἱπιδιίοτγοϑδ, δἀ ἀυοίταις ἰαϑῖα8 δἰίαυδε υγόττιπι ἀϊτίϊαπι 
δοῖϊϊοποϑ, μαϊυϑοειποάϊ Ἔχοτορ]Α δεουπάπην γδοποῖη υἱἀδηῖοῦ εβδ: 
Ρἰατίπι! ουΐπι ραΐδηὶ ἀἰγίϊεδ ραιρογίθας ἰπσιίοτοθ. χαοάοὶ ααΐδ τατ- 
808 δηπηῖοῖ ἠϊνίτππι φαοϑάδπι ΟΡ ρεςπηίδε ἱπίυτίδπι ἱπτ 1586, 60 
Ὧδη8 ἐχοπηρίο αποά ρῥγαεῖδγ γαϊϊοπεπι οἰϊ, ρἰδας εἴδοίδι πο ἰοου- 
Ρἰεῖῖθην Βα οὶ πιΐηυ9 δά διβοδίυσ. ἰἀδπιίάδιΣ οἰΐατπι δὶ 4οὶδ δάγαπι 
χΈΓΠη ΘΧΘπιρἬ τα αἴΐεγαι αθας γαϊοηὶ δἰ πιι] 66 δυπξ, φαοαΐαπι [μδε6- 
ἀδεπιοηΐ! ἀπαπάοηας δὺὶ Αἰ βεηΐθαδος ἔγοιΐ δβϑϑδηῖ πῆϑρθα δοοϊοτοια 
τπδπυ, οδῖα9 Ἔχρυρπᾶνεγθ. οἱ δῖος δυδιουῖθαν δαδάδι εοοΐοα πιὰ]- 
ἴος 6586 δοϊππάοα. Βυϊαϑιποά! ογρὸ Ἔχε ρα δεοῦη ἀππὶ ταϊϊομεπ 
ϑαηῖ: οὐσθη65 επὶπι Ἔχἰδειπιδηῖ ἰη Ὁ 6118 τα] εἶτα ἀΐποπα ποῖ Ῥάστιαι πιὸ- 
ἸηΘΠΙΙ δά υἱοϊογίδιῃ ἔειτθ. 81 48 δαΐοπι οδίδηετε γὙο]υογὶ π08 
Βδῃς ε986 Υἱποθηᾷί οδῦϑθπι, δΑΓΌΠΙ ΓΟΓΌΠΙ υἱδίυτ ἜΧοκ [15 χαδὲ 
Ῥγδεῖου γαιίοποπὶ ἰδοῖαο [μδγίης, ἱπαπίθη αἰ ΑἸΒεπαγοπα Ἔα ε8, οαπὲ 
αυϊηχαδξίπια ρτίπιηπι υἱγδ ἀππίαχαϊ εἴ {Γιρα δοδαπιρίδ, εἰΐϑιη δάτεγ. 
8.8 609 αἱ δάιποάιιπι ρίυτοι ἴῃ ἄγρα [ἀδγδηῖ, φααηχααπι [,δοεάλε- 
τοοηἱίϑ δοοίἶ5 υἱερδηΐατ, θ6}]ο ἐπ ἀσθεπὶ τεάϊοτο; Το πὶ δαϊεα 
Ἰμδοεαἀδοιποηϊδθ δίας οπιηῖραδ ργορε Ῥεϊοροῃηδδὶδ θὰ Βοεοῖδαι 
ἱπιρείυπι ἔδοϊεπῖθυ9, κἰ 50} δά 1 δα οῖτα οοπιπιῖδδο ργαα]ῖο 1,λοεάδο- 
χποηϊοσυπι υἶγε ρεγίγοβεγο; Ὠΐοη γεγο δγδοῦθδηῦδ οὔτι τα πα 
τπῖθαϑ τ !θὰς ϑγτγαοῦδδθ παυΐϊξδηθ Ὠϊοπγδίαπι ἰοηξε τηδίοτε Υἱ ἔγο- 
ἴαπι ἀεθοἸ]αγῖς. [ἸΔ πὶ δαΐθτα οἱ Οογίμι μι: οατα ἴθ συγδουθδθοσι 
δυχὶ ΐπτη που ἐγ γοηας ἰδοεηξ, ΟΔΓΙ ἀρ πίθηϑθα, φαϊ οςεπίπα εἴ 
φυϊηφααρίπία πατίδυ ἰπ δ γγασυϑάποττπι ροτίηϑ ΔρΡ]οαϊδεοπὶ ἴσας “0 
ἀγθοπι ΟἸσποα ρΓϑοῖαΓ δύοοπὶ ΒΡεγεηΐ, ὩΣ 8110 ἴδιηδῃ πὐΐπαδ ἐχρυ- 
ἔπδγοτα. βππιπι τη ὙγῸ ἤδες δἱαπὸ ἰΐ8 δἰτα δ, χαδς ᾿ τοῖο γᾶς 
Ἰοηδπ δἰπὶ βεοῖα, δα ΠΟΠΘΌΪ Δ οπ 68 ἱπργόραγε ςοπθθδυεγε ζηΔ8 
Ῥτὸ ταϊϊοηθ ἅπηϊ. δχειαρίοττπι ἰρίτατ παίατα δὲ δυϊαϑοεπιοάϊ. [8 
τεῦο μἴοφυο τηοάο πἴδη ἀπτα δδῖ, πᾶπὶ οὔτ τεϑ ἤπδο τϑΐοης βαςῖ 
ἀϊχοτίπιπς, οϑἰεπάοθπιϑ αἴ ρἰυτίπηυπι πος μδοῖο πεξοῖία ρογβοὶ. ἐαδὲ Ὁ 
δυΐεπι πᾶς ργδδῖεγ γαϊϊομοπι δποϊ ἰοχυϊπιοτ, δἴϊεγοηνα σφιϑοοῦη- 
4πε τειπεγίἰδῖο υἱάδηϊατ ἰδοῖα, τεοεϑϑίπνο δ. 6 σοπείπϑα, οππὶ δάνες- 
δΑτὶΪ ἀπίετη δος ἀἰχογίηϊ, ορογίεϊ οβἴεπάογε μδες ρετίπαε δο ἴοτ- 
ταπδῖο οδϑὰ αἰΐχυο δοοίἶδ8ε; ετἰτψαα ἀϊοοπππι εἰπεταοϊ τεα φυδια 
Τατι δίπλα οοπερίδ86, 4υδε γδτῸ ἃ ἴδ πδυσο ποτ, Ζπδιι δδδρ βεῖτθε. 
ἐχθηιρ 8 ἰρίϊατ ἰϊα α1 οοπνφηΐξ. δὨΐΠαΥἜΓΟ οὔτ 68 4088 πιὰ τὰ- 
τἴοπα δαπί ἰδοῖα ἰὰ ταϑαΐαπι δἰτυ] τέσ, ορτς οϑὲ δογααι Παδπι ρἰα- 
τίπια σοπιρ] δοἰαπιητ, ἀϊοαπιπϑαπα πἰμ} δὰ πιδρῖθ ἡσᾶπι ἤδεὸ Βεγὶ 
ΠΟΠδΏΘΥ 996. ΘΧΘΙΏΡ]ΐ8 Ὑ6ΓῸ ΠΟ ΟΧ ἰϊ5 δο΄ππι, γὙϑστιπὶ οἰἶδπὶ εχ ο05» 
τις δεῖ αἴδαἀππη; ᾽σαι δὶ οϑέθη Φετγῖθ ἀυᾶγ χηοβάδχη 808 τοο} 
δὲ ῥτορίογθα ἰρβϑοζὰπι βοίαϊαπι δτοϊοϊίατο, εἰ δϑϑαγῶθ πο 4 γεγο δἰ {Ὁ 
δααιδίετ ἃς ΡΓῸ σοιηπιοαϊ8 Ἔγξα ἴρ805 τοῖν βαδϑογί πα, ϑοοίεἰδίεδι 
τουϊτοπι τεπιροτίθ οομϑογυδθίμπιῃ 9. δ ἰΐεστιπι δἱ 408 8]1ο8, χοοπίασι 
ἱπιραγδὶ ἀδδοθηίδϑοπὶ ἰπ Β 6 ]υπι, ἀεγίοϊοβ φαρεγαίοδαμθ οδἔδπάλι, 
ἰϊὰ ἀϊχετῖς “οἱ ἱποίγαοῦ με ἴππὶ ἀρρτοάϊΐ γο]υοτίτοθα, τε οτσει οες 
ἐρε8 ἀ6 νυἱοϊοτία μαρπογίπιπϑ." τϑο]ὰ υοῦὸ δϑδασιεβ ἜΧοιΒ Ϊα ὕπο 
ἐχ ῥτδοῖεγ 5 ἴπὰπὶ οἰϊδιη οχ ᾿πδιαπΈος πεζοιϊς: ρ]αγίποδε πδῦσοε 
τ 8 ραγίϊτῃ δίπῖϊες ρατιϊπα ἀἰϑδί πὶ ]68. ἱπυΐσοτα δαηξ, απδτιόργοι ἰὰ 
οδῦδϑαδ ἜΧΟΙ ]15 ἀραπάδρίποβ, οἱ πᾶς δ} αἰτ ἀἰςυπίωγ, Βαυά ἀϊί- τὸ 
ΒοῖΪ6 τοί! Ἰοσθδ. Ἔχοπιρίογοτη ούρὸ βεπόγα, εἴ σποιποάο ἱἰΐ ἷ 
οροτίοθξ, εἴ θὰ τλα]ΐ οαρίοπάα οἷπξ, ὁχ δεῖε ἀϊοῖϊδ ςορηοφοοῖα 
Ῥοδϑατηι. 

10. (οηϊεοῖπταο δαΐεπν ϑαπξ, χαδεοῦησας ἶδος σοὺπὸ ἦδ χα;- 
Βὺ9 οπνπὶβ μαδρεῖυν ἀϊοϊίο τεραρηαπηξ, εἰ χυὶρον ἴροα δἱδὲ ογαῦο 
αἀνεγεδῖογ, δαάϊτογαπι φαΐαλ ῥ]παγίτηὶ 115. ςοβέγαυ ἰδ Ρα9 πος ἀ- 
οθυἄο δρεπάουε σοπεηροηῖ, οοηἰοοίαπι δϑωΐ ἐπθθθα ὩἰΒ 1} ποῆας ἷϑ 
ἀϊοιῖθ πεχπε ἰη ἔδοιῖ9, τϑα]α9 δαΐοπὶ οαρίεδ εοηίδοξαγαι, ἱπιθεπι 
δἷνε ἶρϑα 5:01 δἀνδτγϑαγὶὶ σοπέγα ἀϊοδὲ ογδιϊο, οἶτο γϑα 'ρ98 δἱἱ ἀϊςοιὶ 39 
οοπίγαγία. οοπίδοϊοσαθ ἐρίταγ Βαϊπδαιοάϊ δαπξ, εἰ ἰϊα ὠρογιίαι αἰἱ 
Ροϊοτί8. 

11, Οὐοπιπηοπίδιομεθ γοτῸ δαπὶ ΠΟῚ 686 τποΐο φαδςε ογδουὶ 
δἰψπε ποροῖϊο δά γθγοδηΐασ, δε οἱ δἰ εἶδ σεραν οὐρα. δάσαμον δα- 
ἴθτι πὴ} 189., ϑαραῦς ἰγαοίδθίς ἀπειιδπαοάσπι ἰδ αυδοτεπαὶ ορεςς 
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ἀϊείαπι δῖ. οοποὶ ἀετοί εἰξατη δἱουθι ἰρ88 510] ἀϊεϑδη τε ογαιῖΐο, δαὶ 
εἱ ξεϑῖα ποξοῖία ἐπϑιϊβ δας Ἰορὶ δὺς μ1| δαὶ μοηδϑῖο δαὶ ροϑϑί δι} δὺὶ 
ἴδοι! δαὶ ργορδθι! δυὲ ταοσὶ ἀϊοθπεῖς ἀαξ γεγαπι σοπεπείααϊπὶ δά- 

80 Ὑδυϑαπίυγ,. μυίποιαοαϊ ἰρίτογ στα δἰ διο 68 δθηΐ οοπίγα δάγεγεα- 
τίοβ δρϑαπηδηβα, ᾿ἰ8 Ὑ8γῸ σοπίγωσίδα ργῸ Βοβίβ ἀϊοθπᾶάδε δαπῖ; 
φοῖρρε φυὶ οϑέεπάαπιτϑ εἰ περοῖία δὲ υδγὶρα ποβῖγα ἰηϊαδιίβ δὲ ἐχ]ε- 
Εἰραϑ δὲ ἱπαι!θὺ5 δὲ ἱμαργοβόγητα Βοπιΐαπμι πιοτῖθυ5, δὲ ξυπιτπδῖϊπι 
19 φαΐ πδφῦαπι οεπϑθηΐατ, τραχίπις αἀγεγϑαγὶ, οροτγξδϊ δυΐθτη μᾶταπι 
εἰπαυΐας Ὀγευϊζεῦ δὲ ποταϊπὶραϑ 4πᾶπὶ Ρποϊϑδπι8 δοχῃὶ, οοτπίπθη- 
᾿κ οπὶραϑ ἰκίτογ μος τποο σορίοδίδϑίπηα πὶ ορίϊπιεααε ροϊετίπιῃϑ. 

12. ϑεπιοπιία νϑγο, πὲ δυτηταδίίτη ἀΐσδων, εοἱ δάνθγθῃϑ Γο8 ΟἿ - 
δ Ὧ68 ορ᾿πἰοπὶϑ ργορτίδε ἀδοϊαγαῖίο. δοηϊθηιίδταπι δαΐεπι ἦσο ξεπθγα 

σαπῖ, αἰϊοτητι φαΐάεπι γα ι]ς, αἰδγυτη γεγο ἱποτε ἰδ 116. οὐπὶ εξ 
εγοήϊθι!]ς ἀϊκετγὶθ, πῸ}186 ϑηπὶ γεἀἀδηάδθ οαπθδε: ᾶπι Ὠεῆπὸ 8 
ἀϊοϊτων ἰβαοταῖατ, πϑαθα ποη ὀγθάϊ τ, οὔπε Ὑογὸ ἱπογθά!}}}6 ἀἶχα- 
τῖδ, οδθδο ραποῖᾳ 5πηὶ ἀϊςοπάδε, αἱ οἱ ἀϊοδοίϊδἴεπι εἰ ἰπογε δ] ϊα- 
τεπὶ οἴρία9. φαπιδηῖίαα δυΐθηι 686 δέτηρεῦ αἰίεγοη δα διπῖ, φῦ 6 
εἰπὶ τοῦ πϑ ργαδϑεπιθυδ οοπβδηΐδηδδε, πὸ απο ἀϊοϊτοτ, ἱποοποίππαπι 
Υἱοϊδηϊοτηνο ἀρραγεαῖ. δὰ8 δηΐοιι τι [8 [οἰ οτηἢ9 διιὲ εχ ργοργίδ 

40 ὑδίατα δὺὶ εχ ϑυρετγίδιίοπε δὰϊ δχ δἰ παι τ ἀΐηα. δεπιθπεῖδα δυΐδια 
δὰ ρτορτία πδίατα μυϊυϑπιοάὶ δπηῖ: ΠΕΠΟ πῖθᾶ βεπιδηκία τεγττη ἷπι- 
Ῥετῖπις χτανὶδ ἱπιρογαῖοῦ 6686 ροίεϑ:." αἰΐογα δυίθτῃ 1815 6δὲ: ἥρττι- 
ἀεπιίαπι υἱγογτπι οδὲ ἐχ τογοπιὶ ρῥταδιθγιἰδττιτη ἐχθιμρ δ ορεγῶπι 
ἄτα πὶ ἱποουδα μα εἰζυρίδηι ἐγγαῖδ." δχ ργορτία ἱρίτγ παίηγα μα- 
ἰαδπαο ἀἱ δεπί θεῖα [αοίδιπιιϑ, δχ θα ΘΓ ἰοπα υετο ἴαἶδο: ᾿δοεγθίοτγα 
ταὶαὶ υἱἀδυΐογ ἔαγεβ απ ἰαίγοποϑ δάἀπηϊἴογθ. παπὶ 1}}} οἰαπου]απι, 
Ἀὲ γυόγὸ ραΐαπι ρεουηΐαν γι ρίποϊ." 96 πίθπεῖδδ ἰρίταγ εχ βαρογ διίοπθ 

40 ἢοο τδοάο πὶ 88 ἰαοίεπηυϑ., δχ δι πη] υἀΐπε δαΐδαι δαπὶ παϊυιποάὶ!, 
“αὶ ρεουπίδ5 δυίογαπε, ἰάεπι ἰαοῖπηξ πιδὰ δοιϊθπιία αυοά κἱ δοϊεπὶ 
401 ἀγθοα ργοάαπι: αἰγίχαε επὶπι ογεάϊεὶ ἰπίατία οτθάβη!εϑ αἴβοίαης" 
αἰϊα υεσο ἱποέμροσ αι ε8:. “νἱάδπίαγ ταΐμὶ δά νεγϑδγιὶ ἰγγαηποδ ρἷδπθ 
ἐπί αγί, πᾶπὶ δἰΐατη {11 φυάτιιπι ἱροὶ ΓογΏτα ἱπίατῖδϑ 1116 ἰδεϊπηξ, ρο6- 
885 ἄατε ἱπάϊβηπτα ρυΐαπε; 4π8ὲ δηΐδιη 8118 ογί πιϊηὶ ἀδηΐ, υςἢθι 6ῃ- 
τἰδεῖποα Βοτγοπι οαυδα 1109 ογαείδηϊ: δὲ Ηἱ δἰσυίάἜπι ἱρ5ὶ αἰϊφαϊά τοϊμὶ 
ἄἀερεπι, μαυὰ τγεάάυαι; δἰ φαϊά γεγο ἰἰ8 δρὸ ἀδβθεο, οἱ ἰά δἱ ἔβηογα 
ταϑίτυϊ δἰ δὶ ἀβοεγα δεβιγαοίατι" βαπιθη δ ἰρίτατ ἰτὰ ἰγαοῖδηο δὲν 
δῦσα δραπάαβίπνυ. 

30 13. διφπῆπι γεγο δὲ δἰξοτῖῃϑ δα, ποῦ χθο ἀνὶς ουϊπϑνῖδ πα αῸ 6 
οτητΐθ οὔληε, δε αποά δαὶ δηϊς ἔπογῖϊ, ἀπὶ ἐπ ᾽ρ8ο πεγοῖϊο δυῖ μοδὲ 
Βετὶ οοπδυστεγίς, δϑῖ δαϊεπὶ δίβτιππι δὲ ἰδοίτπι πο ἔαοιὶ δοϊοση, 864 
εἰ ποη ἔδροιϊϊ: ἰἰάδπι υεγο δὲ πο ἔδοῖαιπ ποῦ δοϊατπῃ οη ἰδοίϊ, 
οτοτη οἱ ἴδοι. δἷρπα υεγοὸ εἰβοίαπι αἰϊα φαυΐάοτω ορίπίοπεπι αἰΐα 
γτετο ϑοϊεπίίατη: ἰἃ δαϊοπὶ ρα  Βοττίπεππι δδὲ φαοά 5οἰδηϊίατι εἰβοῖς, 
δες ο βαΐθτῃ ἰοοο αυοα ορίπίοπετη τηαχίτνε Ὑογί δὶ πηι θτα ΟΡ ογαίατ. 
δἰξοοτηπι δπΐθπὶ οορίὰ πορὶδ ὩΡοτ τα δτὶϊ, τξ δατηπγαϊῖιη ἀϊςαπι, εχ 
ΘΌΓατν δἰ ηρυ }8 4πῶὲ ἀϊουπξιν, 4886 ρεγαπίυγ, 4686 νἱάδηϊοτ, ῥΓῸ 

{430ποφαοαιδ δϑϑυπεηάο, ἕυπι 6χ πιαρη! τυ Ἵϊπε ἴὰτα δχ ραγυϊ δὶ δογηπὶ 
4086 πολ ὶϑ πιαΐϊα θόπᾶν σοπεπριηϊ, ἰξεπὶ εχ τεϑιϊπποπ 8, ἐχ ἰθδιὶβ- 
οδίϊδ, εχ ποεϊγὶδ, εχ δἀνυδγϑαιογατι δαϊογίῖρι5, εχ ἱρδὶδ 118, ὁχ ργο- 
γοοδιίοπι ρα, ἐσ ἰθιροτίθηθ, οχ δἰϊὲθ πηι 9. Ἀΐης ἱξίτγ φἰξηογυπι 
του εἰϊπ ἀπ 6 ἀθαπ ἀδθίπιιϑ. 

ας Ατγραπιδηΐατῃ ἀπῆαπι εϑὲ (εἷς ἐπΐπι δἰ ποθ ἐπιογργθίδιηητ) 
ηηοί δἰΐτογ ἤάρογα πο ροϊεϑὲ αἴφυε ἰρεὶ ἀἱεΐπηι5, δεδισηί αν διιΐοια 
ΕΧ Ὡδίαγθ Ὡδοθδδαγῖῖ8, οἴ πο8 ἠϊεῖπιπϑ δυὶ Δάγεογοαγίιϑς δὲ δχ 18, 4π88 

10 πδίηγα βεγὶ δηῖ ροϑϑαυϊ δυϊ ΠοῸη ροϑϑηηῖ, δἱςυ δἀνογδαγιὶ ἀϊοιπξ, 
παῖοτα ἰφίϊτου πϑοθόδαυΐυτα δῖ, δίς ἢ Υἶνυοϑ οἱ 8 ἱπάϊρογε, εξ 119 δίτηδν 
1ὰ., αὐ γεγο τὸ8 ἀϊοίηλ8, πεοδδϑαγίῃπι δϑὲ δίίεϊοβ υδγβοτὶδυα δα 
οοπβιοετὶ πᾶς οαοάφηϊεβ ἱπεδογίηξ,. ποίογα δι ϊόπι βδγὶ ποὴ ροῖεϑὲ 
ΡΒ Ο  πτπὶ ἀγρθαῖὶ ἰδπίασα ἔαγὶο δα γίραϊθ8ε απαπίμῃπη ἔεγγα πεααθαῖ, 
εἰ ἰά Γδγδηϊδθι δ 1996. αἱ δυΐδτη δἀτόγβαγιη ἀἰοδι, βογὶ πόα βαρ 
εἰ φαϊάεπι ἀϊχετῖξ φαϊριυιφάατα το ρουθυ5 Αἰδιοπὶδ ἀθ δ 1π| τὰ} 6.185 πο 8 
ἔδαϊδδβε; ἰρδὶ διιξειη ροϑϑηιπηϑ διἀϊίοτίθη8 ἠεμοοηϑίγαγθ. οἱ δὰ ἴθπιρε- 
δἰαϊς δὰ αἰΐδιν φυαπάαπι ΓΒ ετη ἀΡογαιηυ8, δγραιηθηὶᾶ ἰβ τυ εχ 118 

340 δἴχπε εἰμ] 8 [Δοἰεπιιϑ. ργΟγδηδ ν6Ὸ οἱ ἐχ 'ρϑα οοπαϊεῖοπε οἴ εχ 
περοιδδ εἴ δ δἰ ἐδ ργο αϊίοη δ οπιπθ8 ἘΓΔΏϑΟΡΙ ππΏϑ. ἘΠ. ἀἜΥ σοι 
οἴδπι φαϊά ἰΐει ἴῃ νἱσειπ δα αἰ[ίεγαπε. ἜΝ 

15. Ῥτοθαθη]ε ἱρξίτυτ οἷ» ὀχειπρὶο πος ἀἰἴετγ!, φυο ργο δὶ 
ἱρεὶ δυάίίοτεβ. ποϊβομθπι μὰ 68!, ἐχεδιρὶ γεγο εχ οροίγαγιδ εἰ εχ 

, 

δἰταῖ τ θπρ βογὶ ροβϑπηξ. οολιδοίηταθ πίθπι ϑοϊδιη ἐχ αἰ οπὶθος 
δοιϊϊοηῖθυθαπα ςοπίγαγι 9 οοπδίαηξ, γδγυπι σοτπιτη θη δῖῖο ἃ ςοπϊοοἴοτα 
μαπς Βαθεὶ ἀϊΓἀγοπιίατα, φποά ςοηίδοίωγα φυλάεπι οἶτοα ἀἰςἤοπ δαὶ 30 
δοιοπεπιαας οομπγαγίεἰαα σαδοάδια δοῖ, ςοπηπαηϊδίϊο γεγο εἰ οἶγοα 
τεἰϊᾳυδθ βρεοίεβ οοπέγαγί δἰδι88 δχείρις; δυὶ χυοά εἰ ςοπίδοϊαγαπι 
ποῃ δδὲ ἴῃ ὉΟδ 8 δϑϑύτηογα, εἰϑὶ οἶγοα τα εἴ υϑῦθὰ γοριρηδπεῖ 4τιδ6- 
ἄδτι ἔμογὶξ, σοτηπμθηϊδιϊο υεγὸ 6 πιαὶ 58 ἰοςἷδ {81 ἀϊσςεπάο ροΐεδξ, 
δοηϊθπι δα ἃπίεπι ἃ ςοτηπιεπιδιϊοπίρη8 αἰ ((Ἔτυπε, φυοά εδε δϑοΐαπι οχ 
οοπίγαγι 8 ςοπϑίδηξ: δϑηϊθηῖῖα8 γ6γὸ εἴ σππ τεραρηδπεϊ 5 δὲ δίπι ρ]1- 
οἶτογ ἴρ883 ϑϑουηάππι 8688 οϑθπἄεγε ροϑδηπιυδ, δίρπδ ἃπίοτα ἃ 86 ῃ- 
1ϑη1118. δὲ δ οππηΐθαι8 ἀπῖθ ἠϊοι15. πάπα μαθεπὶ ἀϊργοπῦαπι, φαοά 
το]απα χυϊάεπι οπιπία ορὶπίοποιι ζαοίπηϊ δρυὰ δπήϊξοτθδ, δἰβη ογαπι 
δυΐεπὶ απδεάδπι υἱ εἰΐαπι ρεγθρίοπα κἰ οορποβοῦπὶ οἴβοίπηξ ἰἴοπι 
φιοά εχ τε φυΐβ πεφυδφαδια οοπιϊβετίε τὲ ἱροῖ ρ᾽ατίτνα φαρρεάϊϊατε 
Ροϑϑἰπια8, βίρτιὰ γεγο ῥ᾽ αγίπια ἔαοῖϊα φαθιηιὶ βογὶ, ἰΐοπὶ δὲ ἀγραπιθη- 
ἴὰπι ἃ βεἴξπο μᾶπο μαρεὲ ἀϊ(δγεπιίαπι, φιοά ϑἱρποτγαπι απίά οι δῆψηα 
ορϊοἰοποης ἀυηϊαχαὶ (αοἶπηὶ ἃρυ ἀυάίϊογεϑ, ἀγρτιπιθπϊοιῃ δαξεπι οπ- 
Ὡ6 τὰ γὙογϊϊαΐεσι ἰμἀσο6 εἀοοδῖ. υϑγβόστπι ἰρίγ τογυπίαθς ΡτΌΡᾶ- 
ὕοπεϑ εἰπδπιοάϊΐ βαπὶ; εἴ ἀπά Ηἷ5 Δρυηάεοπιυδ, φυϊάφυς ἱπίετ ἐε ἀϊξ- 
ἔεγαπῖ, ροβϑαπιῃδ εχ δπῖε ἀἰο 8 ςοβπόδοεγα: χυδς δαΐθτι Ορροπῦη- 
ἴατ οἶδ, δι πρὶ δια ρεγοιιγγαπιυ8, ορίπὶο Ἔγρὸ ἀϊσεπι8 δὶ ϑαᾶπι ἃά- (0 
γεγβηϑ ποροίϊα ἀεοίδγαγε δεηϊθυ ἶαπι, ΟΡῸ8 δΐεπι δϑῖ, ΦΩΓΏΠΙ 86 Γδ- 
τῶι ἀθ 4υΐθη8 οτγαιϊοποῖι Πρ ογῖς ρογιξαπ 8686 οδιεπάδῦ, ἀειαθη- 
εἰγεῖᾳπε ὁδὶ οοπάυςεγα ποη πιδάϊοοτγίτεῦ πὶ γογϊαἴθαι ἀε Ηἰς ἰΙοχαδ- 
ἴωτ, δάγνεδγδαγίαμι υεγὸ ἀδπιοπδῖγος πα] πὶ ργοόγϑηϑ, ἀ6 φαΐδυδ οοα- 
ἵγα δηπηξεῖ, ἴεπεγε βογίτἰαπι, ορίπἰοπεηχας ἰἀεπιάοπι οεἰεηἀαξ, 
δἰῃ μου Βογὶ πεχοίεγιξ, ἀϊςοπάσπα τὶς ϑοϊθγα οἰϊατ τοττπὶ Ρεγίϊοδ 
δγᾶγο ποηππηῆηδηι, 81 Βοο δυΐοτῃ ἀϊοὶ ποαθεαὶ, ἀἰςθίατ ρεγηϊοῖο- 
τα Δάγνδγϑατίῖ8 6986 ἀ6 Πίφοα γϑρὺϑ υδγιδίθῃ ἰοαπὶ. ἰἴϊαηπε Βοὺ 
τιοᾶο ἀϊςεπεὶβ ορίοἱοπίθαδβ αἰοταοτ δὲ ποοῖγα δϑβεγεηᾶο οὲ δἀγνεγβῶ- 
Στῖϊα οοπίγδάϊςαπάο. 

16. Ὑδϑεπιοπΐππι τεγοὸ 6ϑὲ γεὶ οορείῖδο υο]οπίατία οοπίεϑοῖο, 10 
πθοθ886 δυΐθηι 6θὲ δαὶ γογίϑτη! 16 ἔδει βοδίαπι 6486 δὺὶ Ὡ0Ώ Ὑδτὶϑἰπιῖ8 
πὶ δά ογβάεπήυπι δπιρίρτατα, δοθπι πο4πο τϑοά0 ξεβίθῃι δαῖ ργο- 
Βαδῖ]οτα δαὶ ἱπιργορ αι! δι δαὶ ἀπιβίβιτπι 6886. οΌΠ εγξο ἰοϑθδοα- 
ἵππὶ Ὑογίβι πη} 16 [ποτὶς εἰ [6 δὲῖ8 γογαχ, τοδιϊπηοπία ερϊἸοκίο ταϊπίπιε ἰα- 
ἀϊρξεηῖ, οἱ ἐοτγίαθθε ἀβοογὶβ ργδιϊα τοὶ δβεηϊθηϊία υεἰ σοτητη θη ϊδίϊοη δ 
πὶ ρᾶποῖα γοϊπογῖϑ. οὕκη ἰδϑὲϊ18 διῖθτι ϑηοραοῖμ [ποτῖξ, ἀετι ουδίται- 
ἄυπι ετὶϊ ὐ πεαιε ργαϊα πεας ογποῖφιπ ποας ἰθοτο δἰΐφαο ἷο 
γρδη ἀαοῖ φαϊοηαᾶπι ἰεδιϊβοαγεῖατ. ἀοςοπάσμι εδὲ εἰΐατη με οοπάυ- 
οεγα αηϊάεαι πε ἀοϑαπι ἐεοεἰπιουϊατη : πᾶτα δἰ αἰ ταῖ65 ρᾶτνδϑ 6986, 30 
εἴ ἀγραὶ ἀἰ ΓΒ ΟΠ] ΐταατη, ργαθβεγιῖπεη σατὰ ἀθρτεβθηϑαπι ποῦ ΒΟ  πιπὰ ἂγ- 
ξεπῖο τεγὰπ εἰ βἰοτίδε εἰ ρεγβἀΐαθ ροδπα ᾿εξϑ ρἰδοϊειάμπι νοϊαηῖ, 
ἀε τεδίδυπι ἱρίτις 46 114 Ἰοφαθπιογ, 1 δυΐδιι φαὶ τδϑίϊπ οἷο οοηῖγα- 
ἄϊοπηξ, οροτῖδε ἰδεεῖ8 τιοῦῖρ. ἀοιγαβαπξ, οἱ ργοραι [απογῖξ, δὶ ἴ6- 
διϊδοαῖαπι φαδετοηάαπι ε586 ἀΐοδηξ, δἱ ταῖπῃ8 ργοβδθ  Πταῖλ8 Βα ρα θεῖε, 
δὺυῖ Βογτπι αἰτίας οςοπιγβάϊοδηξ, δὲ ἱπ Ὡπαπὶ οἵοπία Δάν ΘΥδαΓ ΟΓΏΤΩ 
τἰτα βαρίἰααυς σοπξεγαπὶ, οοποίἀοταπάμτη εϑὲ οἰϊατι δη τδϑιϊθ οἱ οαΐς 
τοϑεϊπιοπίητα αἰεὶ! δπιΐουϑ 51, δαξ δὲ δεουπι Ὠοροιὶὶ δἰϊουη δ οἷξ ρᾶτ- 
ἴσερδβ, δαὶ δὶ εἱ φυδὶπ οοηΐγα ᾿δϑι βοδίητ, ἰηἰπιίοῃ οἶδ, ἀπὲ ῥδαρε. 
Ἀ εἴδπῖπι δὲ] ργαῖῖα, δἰ: ογασίαϊα, Αἰτὶ Ἰποτο τα θη ἀδοῖϊ δαϑρίοἱοπὶ οΒ- 
ποχὶϊ ἰορίβοαπάο εχίδῖπηξ, εἰ ἰδἰδογῶπι τϑοϊλμπι ἰδρεπὶ ἀδ Ηἷα Ἰεξατα 
Ἰδΐογθπν τυ ]ϊ586 ᾿πααϊοτιηϑ. ργοίπἀθ δρϑηγάμμι 6856 ἀϊοθιμηϑ, οἱ 4ὶ- 
Με Ἰογαπιίδιον ποὺ ογεάϊετίι, ἰαάοεδ, φυὶ δοουπάπτι ἰερθο ἱυἀϊοατς 1432 
ἰακαῖζ δῃηξ, ἐεφιῖθηϑ ἰροὶ ογεάδης, δος ἰρίτυτ πιοάο τοϑίαπι βάετω 
ἱπβγπναδίπιυϑ.. ροϊογίτπτιϑ δαΐδας εἴ ἰδδῖμπουίΐατη ἱπῃργἀθμιθας ἃ» 
γεγβϑατ 5 ποϑῖτίϑ δυβάιςεγο, μος ραοῖο; “ἀϊΐς τὶ, ο (Δ ]11ο]ς, τοϑιῖν 
τηοπίμτα. Ρ6Υ ἀ608 ἱπηπιοτγίαϊθϑ, πο 0 πνοάο 8απὶ ἀϊοῖαττδ: πδαὶ τ6 
ΕΡΡΡΕ ἴναθὸ βεβῖα δ Βσο 90π|." οἱ οἢ ἰὰ ἴῃ ἐδγεηάδ βεηϊεπίὶα 
Αἰδη8 ἴοϑι18 [Α]οὶ το δεϊπιοηΐ! ροθηδα πὸπ τὶς οὈποχίυδ.  οαπῃ ἰρί τ 
τεδιϊπποηΐππι δι θάἄυοεγα πο ἷ9 οοπάμχοτγῖξ, δὶς 80 αἰθιηογ. αποάοῖ 
δἀτεγδατὶλ αἷς φυϊὰ [δοαγίοξς, ἀειποπειγαρίτημ θογαμῃ νογϑυϊίαια οἱ 10 
δουριὶδ ᾿φοιἱπβοιίμτα ἀΐοθγα ἀνε ίαυ9. αασοίο ἱείϊαιὶ εἰ ἰδ ς 
οἱ ᾿δϑια 8, αὶ οοπνοπίαϊ, οχ 4 δοΐοπιπκ., ἫΝ ! " 
ες Ἅ7, Οὐδοδῖο ναὸ δδὲ ἱπαὴβ οοπδοῖϊ Βοπιβεὶς οουζεδδῖο. ςατα 
ποδὶ ἰφίτον ὑκ116 ἔμοτὶξ δαιῃ υθ ηπιεηξθαι, εἴδκον, αἰἰςομ άαπι τὶς ας 
Ρεϊναϊί φυϊάσιη Ποιμΐπο8 ἀο ναὶ άθ προθϑϑαγίβ, εἰυίταῖθο δηΐϑτα ἧς ῃγὰ7 
αἰαὶ τε α9 εχ φυδεδιοπίριμ ργοβδιίοηθϑ οἀρίπος, ᾳπσήᾳαα οοτιίος 
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τεϑιῖδα9 ἐξ χπαονῖϊο: πδὸὺν ἐδοιῖθυΣ ταοπ γί οοπδαςίς δαερε; φπῖρυς 
δυίεπι αιιϑεοίίοποι δἀιποῖδε δἰπὶ, νοτγί᾿δΐθι ἰοχυὶ ρίαγίπνιπν ΒΌ δι» 
εἴζετι: εἷς δπὶιη ογαρσίαϊα οοἰ εὐτί πιο ̓ Πναγαρίυγ. σπιπ γθγοὸ χυδοϑιῖο- 

39 π65 ἱπιργόβατγε υοἱυθγὶς, ργίθαπι φυϊάοιι ἡϊοοπ ἀπε γί! αἱ φυδε- 
δΕοηΐραϑ ογιοΐαι!, ἰἰσ ἃ φαῖθτδ τὐδάϊεϊ φυπὶ, μοϑῖοθ βυπε, δἴ ργορῖετ- 
δὰ ποπηίμι! ἴῃ Βεγοϑ τηεπιϊαπίογ; ἡεἶπά δ αποή φυδογοπεῖραϑ ρίδγαι- 

6 ποῆ σψϑγὰ Ἴομπβίεπίηγ, 4|0 τηδιθνίυϑ ἀο]ογίθαδ δα8ὲ ἐχἰιπαηὶ. 
οτῖϊ οἰΐατι ἀεπιοποίγαπ πὶ ποππηῖ]οα ΠΡ γοϑ Βοπιΐπθδ, φῃο οοἰεγία 9 
δαρΡ]ἰοἴαπι εἴζιρογεηι, δήτνεγθαπι ϑαπιοῖ ἰρε05 ἰοττηοπιῖθ δίεοϊο9 
οπιοπτῖοθ; φυδηιοῦγειτι πηδρὶ8 ΘΟΠΣΘ δ θΠιπ 6386 δότνοϑ δάνογδαδ 
ἀοπιΐποβ, 4πὸ δῆσαν οἰορίδης ογιοἰδίυπι, δταθηεῖγί, υδνν πιυ] 108 ἀο- 

30 ἰοτεϑβ εἱ οογρογῖρυϑ εἴ δυδιπῖ5 τοίεγαγε, 40 ςοἰοτὶ πὴ 81} πνᾶ}} ραῖίδη- 
ἴατ, υδὶ πιεηεἰγὶ ᾿ρϑὶ υο]αδγίπξ. αυβϑϑιΐομε5 ἱξτ εχ 115 δῖα ἤόγυπὶ 

᾿ ἐπα  θπ5 ργορδθιῖοϑ δ ππργοθα δι} 658 σοπϑεϊ τ δπιυ. 
48. ἰυφπγαπάππὶ δδὲ ουτὰ ἀἰνῖπα υοπογαϊΐοπε ἀϊοϊο ργορδῖο- 

ηἷϑ ἜΧΡ ΓΘ. οαπε ἰξίταΓ δύρογε ἴρεοπι νο]υογίπιν, [18 ἀϊςεπάλππι ογῖϊ: 
“ροπιὸ Ἄοεγὶς ρεΐογαγε τεἰ εἰ, οσππὰ αἰ νὶπὶ δι ρρ]ἰοὶϊ τοῖα, ταῖν ἀεοοτίϑ 
δρυὰ Βοτοΐπε8." ογίφυς ϑυθήθηάδαπι ἰαίετε Βοπιΐπεα ρο586, ἀδοδ διὶ- 
δι πο ρο9386. οπι Δάγεγθατὶ γθγο δὰ Ἰυδίαγαπάσπι σοηίυξετγίηι, δὲ 
οχϊεπυαγε ἰὰ γοϊυοτίπιυϑ, ἀεδιποηδίγαπάπιη ἐγ! δογιιπάθτι 6566 Βο- 

δ τυϊπατα πῇ πιαἰ6 δβαπὶ εἴ ρείεγαγθ ποὸὰ ουγοηῖ: πδπὶ 4αΐ (οἰ μοτοδα3 
ἄδοϑ Ἰαῖεγε ρυϊαῖ, δὶς ποῦς ρεϊογαηδ 9 ρρ Γ᾽ οίτπι δ6 ἔγα ϑογί τυ πι᾿ 
Ῥαϊδῇ. οἱ ἰπϑϊαταπάππι χαϊάετα δοήεπι πιοήο 400 δἰΐαπε γϑ]ΐαυὰ ἀπῖο 
ἄϊεια τγδοϊδνίπιπο, ρἰαπε ἀΐςεπάο πορὶς δαρρειϊεῖ, δαπιπιαιῖπι δυῖοπὶ 
οτηπδ8 ργοβωϊίοπεϑ, φυεπιδάιποάυσπι ργοροϑαίπιι8, ἰᾶτι ρεγουτγτγίπιαϑ, 
ἀεήιπιιϑηπε Ὅοπ δαπὶ υἱπὲ δοί τη 4υᾶπι δαγαπι 48 6! δεῖ ΒΑΡ οΓεῖ, 
γὙετιπὶ εἴίαπεη φαΐὰ ἱπίετ 96 ἀϊ[γαπὶ εἰ 480 ραοῖο ἰς εἱἱ σοπνδηίαϊ 
οεἴεη ἀΐπιαδ. πᾶπς δαΐθαι δἀοςορέτηιδ ἂς γα] ατΐβ ραγιθ8, φαδ εἴ 
ἀὐἴππν δρεείεγυπι διπὶ εἴ ἰπ πη δπὶ οταίϊοποπι ρ]αγίπια αν ἀδοοτί εἰ 

«0 ΜΠ ξατῖς αἴεγηηξ. 
19. Ῥιαδοςουραιίο ἱψίτυτ 6δῖ, φπὰ δὲ δα ἀϊογαπι ἐπ᾿ ϑεἰπιδιῖοποϑ 

εἴ εοταπι αυΐ σοπιγδαϊοϊτοτγὶ δαπὶ γογρα ργαθενοηϊΐεηῖεα οθυίας ἡτΆ- 
ξυϊ δῖος τοπιουθθίπιιθ. δπάϊοτοπι δυῖεπι εχ ϑιϊπιδιίοπεβ ἢος δαπὶ 
τοοᾶο ργαεοοςυραπάδε: “δἀπιίγαπιανγ βαΐειη δἰ χοὶ [οτγίδθβα υδεΐγεπι, 
χυοά 'ρ56 ἰυνεπῖθ ἰΐα ἀδ τορ8 ππιδρπίβ σϑγρ ἴδοογε βρργδθθὰδ [06- 
τἰπι." εἴ ττιτδατι "Ὥς πιΟ 6686 πιηΐ αἰ [ἢ οἰ πὸ οὐ υἷαπι οἴζεγαῖ, φποά ἀς 
Ἀῖς εἶπι γοθὶϑ γεβὺδ σοπϑαϊἰδϊαζις, ἀ6 αηΐδιυιδ Δ}11 φαΐ ἀαπι δὐυϊαοῖοῦ 

τὸ Ἀρπῆ νοῦ εἰοφυὶ ουποίδπίυγ," 4086 ἰρίτυν προ] οδῖς δαάίτογαδ ἰαϊατὶ 
ϑΌπΙ, δἷς ργδθουουραπάο οδαδας γδγῶβ δίεγγε ορογιεϊ, φηίθυδ γεοῖθ 
αςετε οοπϑηϊδῆάο νἱήδαγε; υἰροῖς χυΐ ἀεπιοπβῖγες ογδίογυπι ἱπὸ- 
ἴατι, Ῥεγίο! οτοπι πεαρη πάη ἐπὶ δὰ: ρα ]οαπὶ αἰ! ταῖετα δαὶ δἰ απὸ 

ἰνοϊακπί οὶ οδυϑδπι, σα δυάϊτοτγηπι ἱπαάϊπαιϊοη ἐπὶ 50] υτ το 8 9.8. ηοά- 
δἱ πἰ 11 τπΐπυϑ δυάϊηοτος τυγϑοηΐαγ, δγουοῦ ἀϊσοπάυπι οδῖ, νοὶ ἐδη- 
χυᾶπι ἰπ ϑεπἴεπεῖδε γοἱ πὶ ἴπ οοπιπιεηϊδιϊοπῖς ἤρητα, συδγα οππηΐυ τα 
ΔΡδαγ αἰ 89:πῸὺπὶ δῖ νοπίγο φαΐ ετη ἴδπαῦδπι δὰ μἰδος ἀδ τεβυ9 οσοπϑα]- 
ἴστος πᾶς ορίπι|ἃ δἷἰπῖ, πᾶπο δυΐοτι φυδπάἀοφχυίάεπι ποίῃπε δο8 εὐ- 
ἄϊτε χυΐ βεπιἊπεῖλπι ἀϊςαπι, δγθίἰγανΐ ρου ]οἢγε σοπϑυ]ογε ρο8856. ἐξ 

30 Τοτδαιη Ἀοπεοδίοπι οδὲ δὶ ἰρ502 Δοϑηγρεπῖδδ δαπίεπιϊδπα ἀΐοεγο, δὺῖ 
ἀϊεεοιῖες δυιάϊτο φοδεοῦπαπε δΧχ δϑυ[{γαρίΐ5 ἔδοογε ἱρδὶ σοπδποτπὶ, ἀ6- 
᾿ϑογεῖῖνο ἰρίϊοτ ἴθ ζεπδιο δἷς δϑξ οἵ ργαεοσοιρδποπίθυδ πιδπάπηιν εἴ 
τππιπΠ ἶρτιδ οςοπτγτεπάσπι. ἐπ ἰἀϊοῖα!! δαῖεπι ργαδοοςυρβιίοηί θη υἱδ- 
πῖπῦ 4ιετηδάπιο ἀιιπι δἰΐατη ἰπ ρναθάϊς 15. οσσαγτοπαια δαΐοτη ταπταΐ- 
δπϑ, οἱ φοΐδεπι ἴῃ ογαξοπυπι ρτιποὶρ δ ἤδηὶ, μος πιοάο: “ποῦπδ 
ἑείτοτ δοδυγάσπι εδὲ ἰδξυπι Ἰδίογεπι φυΐάεπι ἰπϑϑῖμδε ἀπῶ8 ογδίίοπεβ 
βἀνετγδαγίογυπι ουΐφπε γε ἀοηάας, γοϑ δυῖετα ἰπ ἀΐςεν εχ ἰοβο ᾿υδίοατε 
ἰυτεϊυτδηὰο δάειτί πρὶ, ἀείπάς πὸ ἀπ χοίϊάειι ογαϊ ποτα δὰ ἀΐγο 
γε ]]ο, οἱ οαπι χυΐάεπι οταιΐοπεπι δε ἰδηῖδπι οομ εἶ νίπι ΒαΡοῖ, πὶ 

4431 δὰ δυοήϊεπάδ γεοιϑοῖπηα 5119 ϑεπίοπέδμ ἰδῖηγὶ: γὙὸ8 δυῖΐοπι ἰπ δὶς 
δὰηοὸ πορὶἰκοηῖοϑ οὐ96., οἵ οὐτὶ πη ἱρδα ἀϊεϊουππι ἱπἰτία ρεγίαΐο- 
τί, ἴαπι οπαπία δοουγαι φἶπις ἀϊάϊοἶνδα οχ δεϊπι οι ῦ "ἢ δἰ Δ]ῖο τποάο 
“φαΐ ποη δρϑυγάμπι εἴ ἰεξτπι ἰδίογετη φιίΐάεπι ἰπ ρατῖ δεπτδπίαγηπι 
ΠΌΓΛΘΓΟ ἱπιροῦαγε Γεὸ υἱοϊοτγίδπι ἀδτὶ, γοϑ δαΐετι υϑσὰς δάεο σοὈῖγα 
ἂς ἴΐε δεηῖγο, αἱ δεᾳπὸ ἰηδἰ πη] δεῖοπὶ τθος γεδροπάδθηϊεθ δυάίαδιϊἊ; εἰ 
Π]οπι φυίάεπι οὐ πιδῖυϑ γεογηπι ρεγίοαϊΐ τι ἤδης ἱρεῖ8 Ῥτγαδιοξδῦναπι 

«ο ἀΐφπε ῥυιν ξίαπε ἱπ ἔεγει ἀΐϑ9 66 πτδπ εἰ }9 ̓πυραγιϊτὶ, γοϑ δυΐεην ςΟΌΓΑ 
᾿ϊ φαΐ 110 οἱηὸ᾽ ρου οπῆο μοσυρὰϊάμηι νδηΐαηξ, πε4ο6 οοπιεπιῖοδοϑ πα 
{πε ρεγίίμδοες 6556, δοϑ υετο χυὶΐ οὔτε ποῖα ρου ουΐοφης οτἰπιμεῖραν 
τειρουάεηξ, οἰδηουθη οὀττίρεγε δἴφις ρογίεγτογε" δἱ φυίάοι ἱξὶ- 

ἈΗΕΤΟΑΛΙΟᾺΑ 

ἴατ 'π ογβιίοπυτα ἰπιεἰϊ5 τατθαα ἤδπε, ἢος Ῥδοῖο ετὶ τ 115 οοουττοη οι, 
4ποάοὶ φυϊή ἐπ ἀϊοεϊοπὶφ ργορτερθα ἀϊοςπῆδτν τονθδν ετὶ!, εἰ φαϊάεαι 
ῥδυεί φυίάαπι [Δ ἀραπῖ, Ἔγαπὶ Ἀΐ οοτγγὶρίεπάϊ, ἀϊοεπάμτο ας ἔρεοτοα 
Ρτοίεςϊο δε ἰασιἴἰδς ;ὈΣ 8686 πο δὰ ἀπάϊεπάυτα ργδεδίδοι, πε δἰϊω 
τεοῖς ἰιἀἰοαπάϊ ἱπιροάϊπδηϊο εἴπ; οὕτω γδτο δι ἀϊ Ἔγίμι, αἱ ἴαης φυΐο. 
φηϊὰ ᾿ἱρΡιεγῖς (βοίδηι. 9[η πιυϊεϊϊα ἀο οπιπὶϑ ἱππια]ποῖαγ, ΒΟῺ ἰριο 
ἰυάϊςεν δεὰ ᾿ρϑαπι ἴς οοστίρίδϑ οροτῦεῖ: πίῃ οἱ {118 πιο] δοῖαϑ [πετῖς 
γαῖα ἰὼ ἴὲ ομίγαθαι οἱ ἴ6 ὑᾶγο δοουβατὶ9 ἂς ἀἰχογὶς ἀδιφαῖθο, οἱ 
γὙεπίδτν σοπδεάπᾶγα ἔμοἶ]6 ργδεϑίαθῖ9. ορῆς δεῖ οἰϊδαι ἰα ἀἰοο9 ἀδρτο- 
σΕΙΠῸΓ αἴ πον ἀϊοοπῖεϑ Βεπίβπο δυήϊίαπι, εἰ σαδγηπι γεγῶπι οἶδ ο68- 
τεπεϊαπι φαπὶ Ἰαίυτὶ, ἰῶτα ρεγορίουδιι τοδρθπι ΡῬοπαδηΐῖ. οἱ δυΐεπε ὑτε- 
Υἱΐον σοπιρ]εοίαπιον, ἰὑγδὲϑ δα πιπνδι τι ΟσουγΓ τι Υ δἱ δοηξοπεῖς νεὶ 
ςοπεπιθηἰδιοπὶ θπϑ, οϑιπάδηπυδυς ρουϊαγρδηϊθϑ δαῖ ἰαϑῖο δαὶ ἰερὶ- 
πιο δαῖ ρυδ]ῖοο υ}}} δὰϊ Βοπεδῖο γεραξπᾶγε: εχ δίδοθ ποηααετον- 
χίπιε Αὲ οἱ δυάϊϊοτεα ἃ τπππ νυν δοχαϊεθοαπῖ. χαοιιοᾶο ἱξίτογ 
Ρτδεοσουραιοπίραβ δρυὰ δαάϊτογες αἴεη ἀσπι οἷξ οἱ 4πο ραεῖο [ϑλ ἢ Ὁ 
οοουγτεπάυπι, εχ απο ἀϊοιὶ5 ςοκποδοεπιυ. 4086 δηϊεια Δ δάτογω- 
τὶϊϑ νογι δἰ πα Πλοτ ἀἰοὶ ροΐογαπὶ, σώγϑαπι φαοτηοάο ρτῶδν επί ηὰα εἰπὲ 
ἀεπιοποῖταρο. “Ἰογίθψας δπδπι ἀθῆεθὶι ἱπορίδιη, σαῖς ποῦ δξο αί- 
ἄεπι δεὰ μεῖυ πιοι οσὶτ οδυβ,. οἵ γῆγϑυϑ “δυο ἴρϑατα οἱ μος {Ππὸ- 
416 ἀϊοϊατγοπι." ἰπ δαροτίογε Ἔγζο ογαϊίοπο, πᾶς δάυθγραγὶὶ ἀϊειαη 
υἱάἀεβπίατ, εἰς ργδεοσοουρδπάο εἰ δοΐνογε εἱ ἱπγιπαγο ορογίεϊ. εἰθ- 
εἶπ ἴδῃ εἰσὶ βυ πιϊβϑῖπιδ διπὶ Ζυοτγαχι ᾿πϑἰ πῃ τοαγ, πο 5 ἐΠἸά θη τῦγος 
118. αἰ ἰαπν δηῖθα δυάϊογὶπι νυἱἀεπίηγ φυοάοὶ δεςππάδε ἰη ἀϊςεβὰο 
Ρδιῖεβ ποδὶ ἀαιδς [μοτὶπὶ εἴ δάἀγογρατιὶ 4πᾶς ἀϊοϊατι ϑηπιος ργρε- } 
οσοηρατίηϊ, 68 ΓΌΓδΙπΙ σΟΠίγα ἀπεοΐραπάο 118 ἃ πορῖε δοϊνθυδα ψαβῖ: 
“Ἡἰς δαΐοπι πεᾶάππι πη ϊϊα ἂς τὴςὸ τη οπιϊοα δρυὰ νοϑ [6 Υ]}, δε ςεγὶο 
δοἰεηδ 8688 ἃ τὴ8 γεἀδιρυΐυπι ἰγὶ, πνεᾶπι ογδίίόπετα οσούρδμαο ο8- 
Ἰυπιπίδε ἀδάϊε, πα δα, 4αδτι ογαητὶ δἰ δὶ ργαυϑιϊτεγαιῖ9, ἰπ τος ἀπάϊοπάο 
δἰϊεπίοπα 3118: υεἱ ὯὩ6 ἱρδα ογδϊΐίοπεπι βαρθδπι δρυὰ νοῦ οὐ δβδὶ 
40απι ᾿ἰς ἀδ πιδ ρυΐῃβ ἐν: δαὶ Βαρπετγῖς, δεὰ ρίδῃς ροῖο οροῖ- 
ἴεγε γὸ8 πλδϑτὰ ἀἰοϊϊοπεπι Ἔχ πιὸ 'ρ8ὸ ροῖϊι9 φῆδπὶ οχ δάτεγβηο 
ἴη80 Τοβποδοογε, εἰϑὶ μβᾶθο δ δὸ δυηὶ ρῥγῖτι9 δικεπᾶο ἐπείη εἰσία, 
Φ" ποη πιεάΐοογεβ ἀϊχογίαν 6886 οοπίθοϊογαθ ξΌπι πἰμὶ} ἤπης ὁλαὶ [9 
ἰοῖταγε" πδῖητ δυῖεπὶ εἰ Ἐατίρί ες ἴῃ ῬΒΙΠοοΙεῖς ΡΌΪο Βοττίμοε μὲς 

δρϑοῖα μος πιοάο: “ ἀϊςοπιηϑ ἱρεὶ ἰϊςεῖ, εἰ ἢἰς πορίγαην ραίεῖ ἰδπε ρετ 
ἀϊήϊ556 ἀϊοιίοῦεπι, δυξβοτεησ ᾿πίανίαπι ἔδοῖ586. τϑγαῖι ΟΣ 186 [ι 6δ3 
τεῦ ἀΐδοδ, δε86ὲ ραηάει ᾿ἷς ἀς δὲ Ἰοφθδημ" φαεπιδάταοάπαν ἱξῖτον 
Ρτδεοςουρδοπίδαδ εἴ ἐγρὰ ἰυάΐςεϑ εἰ ἐγξα δἀνεγιδιοι εἰ οἰεπάμπι, 
εχ ἷδ δοϊειδυϑ. 

20. Ῥοιίαϊεια σεγοὸ ἷπ ογαιοπίραθ δαπῖ, πᾶς δ δαδιοτῖβον 
οταίογεβ ροβίυϊδηξ. πόσην δηΐδην δ] ἰδ ϑυπὶ ἰυσῖδ, αἰϊα τεγο ἰδὶ πεῖς. 
ἰαδῖοπι φαίά διὰ ροϑία]δίττα δοῖ, ρὲῦ χυοὰ ἰδ φυᾶς Ἰοφοίπιογ δεμ- Ὁ 
τἴοπεπι ριδεϑιδγί ἃς Βεπΐζπο δυάὶγὶ ρεϊπιο5. ἐπι πϑίῃ πὶ γεγο, 400 86- 
οὐπάατα ἰεξεν ποὸϑ ἰπναῦὶ ἂς πὶ} ργδεῖεγ ἰεζθρ ἰπ ποι ἀεςεπὴ εἰ 
ἐδϑῖρα8 ἱξποδοοπάμπι ροδίυϊαπιυδ. δἱ φυϊήεπι ροφιυϊδίοτα ῥτγβείες 
Ἰοζοϑ [πδτῖς, ἐπί πϑῖππι, δ᾽ γεγο ϑεουπάππ [εζεδ (πετίς, ἰασίαπι ἀλαϊατ. 
Ροϑίαϊεια ἰείταν δαπὶ Βυϊαϑοοπιοάϊ : ̓ρϑοσοπι δὐΐετα ἀἰΠεγεπιΐο ὀϊνν- 
δἰτλΏ8, 400 εἰ ἰθδῖαπι εἰ ἱπίαϑίωτα ροφιυϊδίαπη ἀϊξποϑοθηῖεδ ποι ἰ8ν 
δρὶϑ ἴδ υἱἱ ροφεῖίπιπϑ, εἴ πε πο δάγεγεαγί: [ἰδἴεδηϊ, οὔπὶ ἰπἰ πεῖν 
4ιήεφαδπι ἃ ἱπάϊοίθαν ἤδρίίαν!. εἰ ἄς 19 φυϊδειι εἴ δα δηῖε ἀνεῖν 
δεῖτε ροϊοτγίνον. 

21. Ἰιεγαῖῖο δαΐετω εδὲ Ὀτενῖ δἀὐπιουΐξίο. δὰ συϑγοὸ οἰεπάαπ ̓ 
δδὲ ἴιπὶ οἶγεα ραγίϊωνη ἴῦτη οἶγοα Ἰοῦ!α9 οτδιϊοπί εχέτατα. ᾿πεγαδίβοει 
δυῖεπι δυνητηαιῖπι γε] γαϊοοἰπδηάο γε] ἱπιεγγογαπο υεὶ ἐπηπρεταμὰο 
γε] εἰϊξεπήο. ἰρϑογτιτι βαῖετν πποπισυοάᾳαε υαὶς εἷς ἀεποοπνίγαρο. 
ταιϊοοϊπατὶ ἰξίτυτ οεὶ Βυϊθαπιοί. “διηθίξο δαΐειω ἱρθε φυϊάειο φοὰ 
ἈῚ ἐδοογίπι, πίε νοδ ρίαπε δπίεα γοἰ φοϊδϑθπὶς δΥρυοΡΑπΌΥ δαΐε 
δἰνεγουθ βδῆς γθεπὶ ποδίγαπι οπτν Ἔχθγοϊ ἢ ργοοθδεῖδβε; πἰδὶὶ γε 
δοτγηπὶ ὑπῆπατα 4086 δροροηάϊεϑεηὶ (δοϊξατυηῖ,  ἰίαφας ταιϊοοποὴ 
δεῖ Βυϊππιοάϊ, ἐπαπνεγαγα δυΐοτο ἴδΐθ δος: " ἀοπιοδείγωνϊ βαΐετο ἰβθοα, 
υΐ Ῥυίοτεβ δοοϊεἰδίθτη δοίυεγθ, χιηῇ ργπραπι ποῦ διιπὶ δάοιὶ ψη0 
τεπιροτε βάνεγθηϑ 1,δεθἀδεπιοπῖοδ βεεήϊονα ξεγεθδθνηα, φαῖφυε μ.5- 
χίπεο οἰπάπεγε ὑγθεπὶ ποβίγαπι ἰῃ ργαρύθπι υογίεγε." ἊπΌεγαγε 
ἐεξίτπγ δὲ Βυϊιϑπιοάϊ, οχ εἰθοϊίοπς δυΐοτν δὐπιοπογς δεῖ δαϊπετοοάϊ: 
“τοοογάατὶ οροτγίεϊ οοπίϊρίδεθ ποδὶ αἰ ροδιοδαυδωι δοοῤεϊδίεμι οα 
ἣν τοϊνποπο, πἰ 81} Ὀπ 4τᾶπι᾿ πθδ]; ἢ Βοϑίβης ραρεὶ εἰποτπβ. βδαι τα 
ΒΑΕΡΘΒΌΠΙΘΤΟ ποδὶ δισὶο τερίμοιι, ᾿δοεἀπεπιοπίοον, 4αἱ 5Βοοίγει 



ΑΡΑΙΕΧΑΝΡΆΑΌΟῦ ΜΝ. 

βέτυτο ἀευδείαγοπέ, ργορϊσδταηξ; πιηΐτ89 δυῖεπι ρεςππίδ εἰϊδαν πο 
Ἀετοροτε δὰ ποϑ ἀείεγοπι οχ οἰεςιίοπο ἱβίϊαγ Βοο πιοὰο δάπιοπε- 

10 δίῃηαθ, εχ ἱπιειτοξαιίουθ υογὸ μος πιοάο: ᾿ἰβεπίετ δυΐδιη εχ ἰδιὶς 
δεγογοῖη σοϊὰ γοθὶς ργὸ σοπνεηιίε βαιὰ δοΐναπί. πεδε εηῖτω ἰασ- 

ἐν βαΐει 86 αἀἴςετα δυιάδδηῖ, φυΐρρε 4οὶ ἱδηϊθια ρΘοπηϊαγατα εχ μος 
δοΐο φαοϊδηπίο δορερίδ96 ἀειποποίγεπίυγ, πεὰς ἀϊχετγίηϊ χυϊάετα 
χουΐτυτι δεγὶς οἶγοα τεπὶ ρηδ]ἑσδι σΟΠδΌ μη ρδ886: ᾿ΓΟΓδῸΦ ΘΗΝ ταὶ- 
πογεὲθ ἐμδρδηϑῶ ἀθδτα γεϊφυΐ οτοπεϑ ἰῃϑυϊδηὶ ρεγίαϊεγε." ἐσ ἱπῖεγ- 
μψφὴμεῖνα Ὁ8 ἰφιιτ πος Ραοῖο ττδοϊαθίπιαδ. τς πε 

22. Ἰγοπία υδγο, 4υδτα ἴθτα οἰπηα]δηὰϊ ἴσαι ἀἰεοἰπαπϊαηἀϊ οανὶ]- 
Ἰαϊουοπι υοοδπιηδ, εδὲ οὐτη δἰ θὰ ἀϊοϊπιυν εἰ αἰϊπὰ ἀΐεοτε οἰ πηυϊδιπυε. 

50 εἷἶπο δαϊοπι ἔογπια δἷὲ ποϊαφπιοάϊ, οἱ ἐπ δηῖς ἀϊοιθ δγευλτεγ οοιπτηο- 
ταπὰο ρετοϊϑίδπι. “πεησδαπδπι γεγο ἀΐοεγε ορογιεϊ, τηδδ δεπίθηιία, 
τἴ Ηὲ φαΐ πιυλϊα δὲ βοτὰ [δου ἴδε90 ργδεάϊοδηϊ, πιδὶϊδ ρ] ατίπιΐ εἶν ὲ- 
ἰδίοπι δϊεςεγίηι; πο8 γεγο 4πὶ δ} ἰδ ἱπρυδετυ ἀϊπὶς οαγρίπιωτ, εἰ ἰΐϑ 
δι χὶ ο ὁδαρε [αεγίπνιδ εἴ ἱπίατίατι πειηὶπὶ ἱπταϊ εγίμααδι᾿ οΌτα ἰρίτατ 
αἰϊφοὶὰ δἰπιυΐαπιυν οπιϊίεγε, εῸ 4αοά Ῥτενίιεγ ἀϊοΐπντο, Βος ρδοῖο 
δὐπιοποτοπθ. Γεθ ὑδγοὸ οοπίγατ 5 ποπιίηίδαϑ δρρεϊΐαγε ἴϊὰ δι: “Βὶ 
4αυΐάετη Ῥτοδὶ υἱγὶ πια]οτατι τρδ]ογπι δοοὶΐ ἐχιεγθ, ποθ δυΐεπι 

30 ἱξκοδυὶ ρἰυτίπιογυπι [αἰπιαν Βοπογαιι δαοίογεν. ἐχ ἴΐ8 ἰξίιοτ Βγανῖ- 
ἴεν δάτωοποηϊθα ἰϊεγαιοπῖρας Ὀϊειθατγ εἰ εἶγοι δἰαβῃἑαγαχτα ραγιϊαπι 
εἴ οἶτοα τοϊϊπε οταιιοηβ Ἔχίτυπι. 

23. ὕπάαε δαΐεπι ἴδοεῖο ἀϊσοπ στα εἴ ργὸ δγδίττίο ογδῦοη! 
τοι χίτδῖε αϊοπάαπι οἶδ, γαγθας εαροπενθ. Ἠὶς ἰειτατ δοεῖθ ἀϊ- 
οουάὶ Ιοςας οδῖ, εἰ απίάεπη οοπιιβεπιίαιοῦεϑβ ἰοἰδϑ πηεάΐϊδενς ἀϊχετί- 
τοῦ, ἰϊὰ αἱ χαρά πμβαναι εὐ πιδάϊυπι δυάίϊοτγες ᾿ροὶ οοπιργεβεῃ- 
ἄδαιϊ, πο Ἰοςὶδ εἰ δεπι ἐπ Εϊ8 πεῖ οοπυεπίξ. οραδ εδὶ βαΐεπι ἴῃ ἰοΐατα 
οτδίοπεπ ἰαςειϊδ9 παδος ἀϊεραντίαπνοθ Ὑεγρα]αε ςοτοππηἴεπηαι, ἢδ- 
4πε εδϑᾶεπι ΦεΙΏρΕΓ 'π εἀπάειιῃε δοηϊοπιίδτο ἰγεαπεπῖεϑ δἰϊεγατηπεὶ 

δ εἰ πος ρδοῖο ποϑῖτα οοπιὶδ δρρᾶγεδίξ ογαιίο. αὶ γεγο ἀϊοεηὰϊ ρτγο- 
Ἰἰχίταις αἱ υοϊπετῖξ, ορπα εἴ τεῦ αἀἰνιἀαϊ, εἴ 4υ86 4φῃα! ἐρεῖ ἐπ ραγῖδ 
ἱποῖα τ, φθαπι πδίαγαπι βδρίδηι, εἀοοεδῖ, δόγματι ὑυδὺπι οτῶπεπι ἴθτα 
Ῥτγορτίατη ἴπτι σοπιπΏποτι δ ἱρδδϑ οδυθ85 ευδιτεῖ. φαοάεὶ Ἰοπρῖο- 
σε ἥυοηης γοϊπογίπιθς οταϊίοπεπι εἴβοετγα, ρἰ αγί θυ πουπνίαῖθαι 
εἶγοι εἰπρτία αἰεπἀυτα εεῖ, ογίξᾳα εἶπραϊ6 ἴα οταιϊοπὶβ ραγιίδυϑ 1ϊ6- 
Ταπάσπι, εἰ πεγαίίοπεπι ἴρδδῖῦ ραυςῖδ δρϑοϊυευάσιι; ἴῃ πε υϑγοὸ 
ογαιοπίβ ᾿δὲς οπηπὶδ ἀε φηΐβιδ οἰπρὶ Ἰατίπι ἀΐχεγαα, σοπρεδιί ρο- 

19 δὲ δο ἦθ τεθιτδ οπιπίρυε ἀΐοδε σοπυεηῖξ. πος ἱξιϊοτ ταοάο ρτο χίο- 
τεῦ τεὰάϊ οταιϊοπεθ ροϊεγιηϊ. 4οΐ δαΐετπη ἀϊεςπὰϊ γοϊπεγὶϊ Ὀγουϊίεῖα 
αἰΐ, οροτίεϊ Ἰοίαπι περβοϊϊατη Ὡπὸ τόοςαθηΐο οομιρ]εςίαϊαγ, εἰ ποο 
τοιχίπιε αποὰ ἴῃ ἴρ88 τὰ Ῥγουϊίπιοπι ἰπσῖξ. ορῃϑ εεἰ εἴδαι ραυ οὶ 
πὶ σΟρΡΌ] 18, Ρ᾽τῖπια υθγοὸ σοπίππβεγε, ποτα πιρτδ ἴϊα αἰ υὲ υπὰ ἀϊοῖῖο 
ἄπάαρηε φοτυιαὶ τὲθπς; εγίισος ἔγεσαοπ 111 ἰξογαῖῖο α ραγι θυ ὅτηος 
γεπάα, εἴ ἰπ οτδοποτι ἀπηϊεχαῖ ππίρυ ἰἰεγαπάππι. εἴ μος φαϊἀετο 
τοοᾶο Ὀγευεδ ροϊογίηνιϑ ογαϊϊΐου ες εἴβεογε. ηποάοὶ πιεἀϊοοτίτοῖο πἰὶ 
ἷπ ἀίοεπάο νοϊαοτῖθ, ραγίϊατη πηαχίπιαϑ ἀεἰζοη8 ἀς ᾿ΐδος υεγρα ἴα- 

80 οἷδε οροτῖεϊ. εδἰ εἰΐαπι της δ αἴεπάυτα ποπιϊπίρα:, 4πδε δος εξ 
ἈΘ4ῸΘ ἰοπρίδοίπαδ πεῆὰς Ὀγου βοίπια πεαῦς του] ἀς πρμενν ΠΏΣ ΤῸ 
εἶπι, δεά πιεαϊοοτία ροιΐα8, οροτίεϊ εἰ ἐρίϊοκου εχ ἱπιεστα δἰ ραγ- 
ἘΡὺ πεφθς οπηπῖπο δυίεγτὶ πδυ6 ὑδῖφπε ταγοηπ ἱπίετγὶ. ϑεὰ 4080 
τοιχίτις δά οτίΡυ9 ποῖδ 6886 γοϊποτίδ, ἴὰ ἰδ τηδχίπις δὰ ἤποτω ἴϊ6- 
ταϊβοπίμαν αἰ οοπγεπίξ. εχ μΐφος ἱφίϊατ, φααπάἀοοροησας ᾿ἰραετῖϊ, 
Ῥγοϊχϊαϊε οἱ ἴν ἀϊοοπάο φαϊρίτηπθ. χυσοάεϊ [αοεἴλπν γοϊπεγὶϑ οτα- 
Ὥοπεπι δοτίδογε, πηιαχΐμις ἘΝῚ ορϑοσγαπάυπι 6δὲ οἱ γεγρόγαπι τότε 
Βοταϊἱ ΡῸ 8 οἰπιῖϊοθ φυθαϑ γεάδετγε. ἰὰ δυΐεπι οἴβοίει, οἱ φαὶ τιαρηΐ, 

30 χοΐ εὐτίοεῖ, φηὶ πιεάΐοοτος δἰπξ τηόγεα, σοπϑίἀετγαγί. ἀς ᾿ΐς ἱξίτασ 
ΒΟΙΕΤῚ Μας Υἱὰ σοβποθοετα, ἀς ποτοίπομ Ὑδγὸ σοι ροιϊπομ 6 ἵδη 
δοἸδγαρίμναϑ: εδὲ οπίτ εἰϊαπη μος ἀρρτίπια ποοθδϑαγατη. ργίπηατα 

ἐξιτατ βξαγας ποπιϊπαπι δη: ἔγεα, δἰπιρίεχ οοπιρονίῖδ εἰ ᾿γδησδῖδ, 
εοάεπι εἴϊδτι πιοάο ροεϊΐοπει δαπὶ ἴγοϑ, πὰ χοίϊάοτη {πδε ἰῃ γοοῦ- 
Ἰετὰ οοπποχίοπίθαβ ἰογταὶπαὶ εἴ ἃ υόςα]ὶ ἱποὶρὶϊ, δεσππάα γεγο 4π86 

᾿Π ἃ τηῆα ἱποῖρίοπδ ἰπ τη ΐδηη ἀδαὶπῖς, τοῖα δαΐοτη ηπδὲ πηθῖδι υοο]- 
Με ἰυπρῖξ. ἰΐετι οτγάϊπε ϑῃπξ συδίίποτ, φυογῶγα ὕπὰ5 δἰ πα] ποὸ- 
τηΐοθ δηξ ἰηυΐοοπι οΟἰ]οσαῖ ἀπὶ ἀϊοροτρῖ!, δἰΐαϑ γεγο αηὶ οἰδάθιη γὰ- 

,ιλ35ιἰοπῖρπε αὐτὶ δπτ ἱπνυίσεπι πιαῖαῖ, ἰογιϊπ8 γεγο απἱ ππὸ πιαϊτδνθ 
ποπετθο5 τὸ πὶ Βρρ6]Ϊαῖ; φυδτῖοο δυΐεδτα ογὰο δὲ 400 κεδία περοῖϊδ 
ποπεπᾶπηπδ δαὶ ργθοϊδγίσηϑ. 4πὸ ἰκὶἱπτ ρβοῖο ρυ]οββοστίπιδε ογδ- 
«ἰομὶν Θ᾽απι ᾿εχεπάσηι δἷϊ, πππς δἀοςοβίπιαϑ, 
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94. Ῥτίπναπν φοϊάοπι ἱπξογργοίβιίοπεπι ἰρεαπι ἐπ ἀσδο ραγῖες 
ἀϊοιγίθπαετα, ἀδὶπάς σοπυθηΐ ἀἰιοϊάς ἀΐςετα. ἐπ ἀυδε γεγο ψαγτοα 
ἰπιογργοίδιϊοπειρ ἀἰδιγΙ δυιλποθ Βΐδοα πιοάΐϑ, πο, φιοὰ 'ρθε ροῖεεξ 
εἰ Βος εἰ δἸϊυὰ ; δεουπάο, φιοὰ ῃὶς φυϊάεπι Πδιιὰ ροϊεϑῖ, δἰδαα δαίετα 
οἱοοῖς ἰεγιϊο, φαοὰ Ηἰς εἰ μος εἴ αἰϊυὰ ροϊεοῖ; φααιίο, φιοὰ πεφαδ 

ρθε πδᾷδε αϊιιϑ ροίεεῖ; αὐΐπῖο, φυοά ἵρδε φυϊάδην ροῖεδι, αἰἴοτ υθγο 10 
Βοη ροϊεθῖ; δεχίο, 4φιοὰ 1ρ56 αυϊάειη Απϑ τα Ροϊεϑῖ, ΑἸΐπϑ γεγο ποὸΒ 
Ροϊεδὶ δἰϊεγυπι. Ἠογιμπ διιΐθι ὑπυιναποάαυς ἐχ Ηἶδος ρεγθρίοϊθ. 
4υοά εἰεηίμι ἱρας ροῖϊεδὲ εἴ Βος εἴ αἰϊυὰ, ιυϊυσπιοῦι: “Ἔβ0 δαΐεπι 
ποὴ Παγάπι ἀυπιλχαῖ γεγυπὶ δυοῖογ γορἱβ Ἔχε, νδγυῖη οἵ Τοῖμ ο, 
4υὶ δάνεογειδ γὸϑ δὐδεῖ Ἴχρϑάϊἴοπες ἀυποϊυγαι, ἱππρεάϊπιεπῖο (οἱ 
4608 γεγο ὶσ ποῦ ροϊεδὶ, δἰϊεγ δυΐειῃ ροϊεϑῖ, ἰαε ει: “Ἵρεε 4αΐ- 
ἐπὶ ΒῸη Ροῖΐφ εδἴ 4υΐ ρτοὸ υοδίφ Ἰεβαϊϊοπε [υπραυγ: Ἀἷς γδγὸ φαΐ 

δραγιϊδίαγατν οἰνὶϊδιὶ διπίουϑ οὶ, ἰδοὶ πὸ ἀρυὰ δο5 48κε να]εΐα 
υεεῖ εἴβοεγο." πυοά Ηἷς δαίῖεπι ροϊεεῖ εἰ μος εἰ αἰϊπὰ, δεῖ Βοΐαν- 
τοοᾶϊ: “Προ; δαΐεπι ἰπ 6 ]15 βοίιντη Πὶς 86 σοβδυιδιϊϑοιιπαιη εἰ [οτγιϊδϑὲ- 0 
ΣΌΣ ρΓΔΟδΙΠΙ, δε ἀ εἴ οομϑ 1119 εἰνίαπι οεἀϊτ πεπιῖπὶ.᾿ αποά δυΐετῃ 
πεᾷας 'ρ96 πε40ε δ]ΐυ9 ροϊεβῖ, τας εδὶ: “ποίο 'ρ86 ρδγυδ πιυηί τ 
τοδῆ Βοοῖον αὐυεδῖ, Ὠδ406 ΑἸἰπ9 απϊδῆπαπι οἰγίατι Ἔχρύρηαγε. ααοά 
γεγο || 6 ροίϊεδῖ, 'ρδ6 δυίοπι ποαυϊῖ, δδὶ Βυϊυενοάϊ: ἡ Βὶς σογροτῖν 
γαϊεῖ υἱγίρων, εξὸ γεγο δῆτε φόγρογα ἱπιρθο  ἶπ6." ἃ βαΐϊετω 'ρι8 
δἰϊυὰ ροϊεεῖ, 116 γεγο ποὸπ ροῖϊδδὶ αἰϊαὰ, μυϊαοπιοάϊ εοἴ: “εαυϊάοτω 
ἶρβε 4υΐ εἶδγο εἰ ξυρεγπδουϊί ργδεοῖπι να]δο, Πἰς δυΐεπι πες 4υὶ 
Γεθ ὠἴδίιγ ροιἱδ ει. Βρηγαν ἱείτατ ἱπῖεγργείδπ ἀΐ ἀυδϑ ἱπ ραγῖε 
δἰ (ἀοἰεν, μος τηοάο οπιηΐβης ἱπ γορὺδ ἰάσπι το δεγυδπάῃ8 66. 30 
φαΐρυς δβοαΐεπι τερυ ἀϊυοϊάδ ἴπα τεϑάδιας ογαῖο, ἰὰ γυγϑσω δαὶ 
οοπεϊάεγαη ἄντ. 

26. Ῥηπιηπι φηίάοτα φαοάσππααο ἀϊχετία, ργορτῖϊο σηΐδαπε πο- 
τοϊηΐρυς Δρρεἶα; εἰ φαϊοαπιὰ ἀπιδίρααπι [αοτγὶϊ ενϊϊα. οαυεδα οἰΐδτο 
ὁροτγῖεϊ πε νοοδῖες ἀείπεερε ροπδθ, δἀνογϊεπάυπι δὶ ργβεῖεγεδ οὲ 
4009 ἀτγιϊς]ο8 γοοδπὶ, ὁρροτίυπε εἴ ἀρῖε ἰοςθ9. ἰΐοτη οοποίδετεῖ 
ΟΡῦ5 εεξ πε οουζαμα δῖ πε4υε ρετιατθαῖδ ποπιΐπηπι οοτηροἶῖο : 12}18 
επἷπιὶ ΟΓΔΙΪΟ εἴ Οὔδοῦγα εἴ εἴ οοκηίτα αἰ οἰ 16. σοπίπποιοπῖραθ 
γεγο 4υδεοιηαε απο ἀϊχεγὶϑ, ςοπεεφυεπῖε το άϊο σορηἶδβ. οοι- 
ἱπποϊϊουες δαΐετη οοπίαποιϊοπίθαν τοάάετγε ἰἰα ἅτ: “Ἔκὸ φαϊάδπι δὰ ἡ 
παοὰ τεπιροτῖς ἀΐχεταπι δάζαϊ: ἴὰ δαϊεπι φπδπάο ἴς υεπίυγυτα ἀϊχο- 
Γ88, Ὡοα γεηϊ δι. ἰΐδπὶ οὔπὶ ἐδάεπι οοπίῃποῖϊο οοπθθαπεπε εἰϊ: “τὰ 
εἴδηΐαι εἰ ΠΠΠ]ογωπι δαοῖοτ εχι ἰδεῖ, εἰ ἤόοττιπὶ δυοῖος ἵρεο ἴὰ." ἀδ 
οοπίαποιϊοπίδαν ἱξίτωτ ἀϊοίαπι εδὲ, εχ φαΐ [Ἰςεὶ εἴ τεϊψαα φαδεχαθ 
οσηϊεοϊατί. Ἰρεὰ γἜγὸ ποπιϊπηπι δἰγυοίατα παῦε οοπίωδα πεῆυς βρεῖς 
γραῖα βεγὶ ἀερεῖ. εἴ σοηΐαδα χαϊάδτν οδὲ Βηίϊποηγοάϊ, δου! οαπ 
ἀϊκετῖος “ξτανυθ εδὲ βῆυς γεγρεγῖθαθ αἰῆσεγε ἢππο." πᾶπὶ ΟΡ δοῦΓητα 
εἰεὶ 4αυὶϊ εἰδεῖ οδεάεηςφ. σαοάοὶ ἴα ἀϊχετὶο Ἵξταυς εδὶ ἤππς υετθε- 
σῖθαϑ δ μος αἴβοῖ, ρεγορίσυδτα γεάάες ογαιϊϊοπεπι. οἰγποϊαγαμ ᾿ζ1- τὸ 
ἴΌΓ ποπιϊποπι ςοπίππάἀετα ἴα] οϑὲ. υἱ δυῖετι δι ἰινεγίδε 4πὸ ρϑοῖο 
δυιϊση!! ἱροὶ τοπιρεειῖνα ἀρίεσας δἀάδηϊατ, εχ μἶϑος εἰδὲ Πἰφοϊάαπν 
Βεῖ: “οὗτος ὁ ἄνθρωπος τοῦτον τὸν ἄνθρωπον ἀδικεῖ. ἰς 'ροε Ἀοπιὸ 
Βυπςο ἰρϑῦπι Ἠοπιΐποπι ἰηἰυτία αἴβοῖς. " πύης επίχη ἰπϊ ἐγ δοῖ! δγιϊοαὶξ 
ἀϊ!αοίάππι ἰαοίαπε ἀϊςιίου παι: ἐχεταριΐ γεγο ομεουγααι ἀραὰ Οτιο- 
οο9 εἴξβοίεπε. ὁσπεϊπρῖς δοΐοτα εἰ αἰφυδπάο ςοπίγαγαπι. 4π08ς ἰφιιαν 
ἶπ δυο δ δογυαγὶ οοηυ θη, Βαϊπδιποάϊ δυπξ. υοοᾶΐθδ δαΐοτα ἰπχῖῶ 
ἱηνίοεπη ροπεπάδε δαπὲ, πἰϑὶ δαϊ δἰ ἰοῦ ὁθδοῦτα γεἀάδίωγ ογαῖο, δὰϊ 
τερὶἰοδῖῖο φαφεάδτι αἰΐαυς φερτοβαιῖο Βαϊ. δπιρίρτα υεγο ἔσξεγε δ 
χαϊρίπιαν. ηπαοάαπι ποπιΐπα ἀϊγεγοῖϑ δεγνίπηι γεθαϑ, οἰοαε ὁδὸς Π!- 20 
τππὸπ ἰδπαδε εἱ ὁδὸς υἷα ηπὰ ἰτασ. οροτῖοξ βυίεπι ἰπ πυϊατοοάϊ πο- 
ταΐϊηρας δεροῦ ἰά σοπιρίεοίαπιατ φποά ργορτίαπι 6δὲ εἰκηϊ ςδίυτα. 
εἰ ἀϊαςίἀε φυϊάθτα ἱπ Ὠοποϊπί Βα8, οἱ δες (δοεγίπιηδ, ἰοχαειπογ: εχ 
ϑΌρεγϊου Βα υαγο ργαδοερεῖ ἴῃ ἀπδο ρατγῖες ἱπιογργείϊδιίοπες ἀϊδετ- 
Βυεπιηδ. 

271. Ἠε οοπιουποηῖθηϑ κηΐετι εἰ σοπιραγίθηθ εἴ δα ες οα- 
ἀεπιῖραε ἰδτ ἀΐσογο ορετεάδιθαν: πᾶπὶ ἢΐ8 σποάας πορὶϑ ορϑὲ εξ. 
εὐὶ Ἰξίτωτ σοπίοπεϊο, 4η86 σοηἰγαγίαπι ἤοσι θη δἰπιαὶ εἴ υἷπι ΟΡ ρο τε 
τερυβ ὨδΡρεῖ, δὰὲ Βοττιη) αἰΐδγιπι. χῦδε ἰρίϊατ οοπίγαγίηπι ΒΟπΊ ΘΝ 
οἶπιμὶ εἰ υἷπὶ μδθεῖ, Βαϊαστηοάϊ! δοθ6 ροϊεγ!: “ποπ δπίπι ἰατγίϑ δεξ 30 
Ἀππς πιοὶϑ γαβυ8 πϑγραπάο ἰοοαρί εἰδτὶ, τὴς υεγοὸ πεῖς ρτιναῖπηι 
τερυ9 ϑηρετίε ἴϊα ῥτεποὶ," οοπίοπεϊο νετοὸ πουπίπίρμαυ5 6016 ετὶϊ ἢπ- 
ἱποτηοάϊ: “ ἀεὶ επὶπι Ἰοσυρ!εν ἃς [δῖχ μδηρετί εἴ εβεπο." Τί δοϊοπι 
εοαἰεηῖο μδος ἄϊ: “εξο φαυίϊάεια πυμπο δάγεγε γαϊεϊαάϊπο ἰαβόγβη- 
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ἔστη ουγανί, πἰς δαΐεπι τοΐ εἰ πιαχποταπι δὐοίον τοδίοτππι ἀχϑῖϊε 
πδῖὰ μου ἷοοο ποῦ ἧπ ποπιϊαίθιι δ6ἀ ἴῃ ἱρ5815 Γεθ 5 οοπίγαγιεῖδβ εϑὲ, 
τε εγρο εἴ Υἱ εἴ ποπηῖπε οοπίεητίο ἐμειῖ, δὰ εὐἷξ ἰοπρε ραίομεῦ- 

τῖτηα. σεϊΐαπας υεγὸ σοπίεπιοπες ἄσδε ϑυηξ, 
28. Οοπιραγ δυΐεπι εϑἱ, φιαπάο ἀυδε ρᾶγεδ δηυπιϊδηϊαν εἷαυ- 

δοἶδε. ρᾶγθβ ἀυΐθαι 6588 ροϊεγαηὶ τπαΐτ86 εἴ ρᾶγνδε οἰδυδαΐδε ρϑιοῖς 
143δταιδροΐα, εἴ ρᾶγε5 τηδρηἰτυἀϊηα ρατίρυ8 Ὠυτηεγο. ἤρανγαια γεγο Βαρεῖ 

ΘοΙηΡΆΓ Πυϊαδιιοῦϊ: δυῖ ργορίεγ ρασαηίάγαπι ἱπορίααι δῖ ῥτορίεῦ 
ΒΕ] πιαρηϊταίπειη." [86 πᾶπφυδ οἰδυδαϊαθ παι δἰπιῖ]θ παααε 
οοπίγαγίδο, δε ἴατιθη ἴῃ νἱοεπι ρᾶγαϑ ϑιιπῆ. 

29. ϑἰπι ατ υθγοὸ δά θη δὲ φυοὰ οοπιραᾶτὶ ΄θΐάοπι πιδίῃϑ εϑ: 
ποῦ δηΐμη Ρᾶγεδ δοϊυτι αἰδυϑυ]α5, γἜγυιη εἴ δι! ἱ δἰ πη! ΡῈ εἴβοῖς 
γεγδίϑ. δὲ δαΐδιι διαΐασπιοάί: “4υδπίμπι ἰ6 ἀεοοὶ ογδίοηΐϑ ἱπεϊϊαῖο, 
ταπίαηι δάοῖι ἀε]δοϊαιϊοπὶς πιο ίπαιῖο. τοαχίιηα γεγο δἰπιϊε8 βετὶ 
ὁροτῖοϊ δχίτυς ἀϊοϊίοπιι: ἰΐδ πᾶπιααθ γαὶ ἴῃ ρτίπια ἐΓΠοἰϊατ ϑιτα ξ6ν 

10 ὁδάεπδ. δἰπρῖ]ὸϑ δαΐοηι ἀϊοιίοπεα ϑυ8ῖ Ἔχ δἰ πα! 6 γ} 8, ἱπ χαῖρθαι 
ῬΙυνΐπιδο ἱπίεγας δϑά δι ϑυμὶ, δῖοι! “τα Ἐπ 9. μ.}}16. ναὶθὶ εἰ υἱ- 
τῖθυς ταοὶ εἶθ οαγεῖ"" 4ιᾶε γεγο δχίγα ἀγίθιῃ ροϑὶϊα δυηῖν δὰ αἰῖγο 
[4 ἴρδατπι ἀδηοβϑίγαθυμι. δε ἀε 18 μδοίθμυϑ δαιϊ5. θἰθηΐμῃ ἰπιδίωτα 
δ Βοηθευτα εἴ α{}16 τοὶ ἰσυασια οἵ ἰρϑά υδ8 οἷννὶ ἰδπϑιθυδ, εἴ ὑπὴ8 
Ἀιἷς αἴδυδηλαθ εχ ἀπιθάϊοὶϊα Ῥίμην οορηοδθοίπυδ. δοάδμι δυΐετα πιοο 
τᾶς οἰπὶ ἀπιρὶἰβ οαἰΐοπε5 ἐχιεπυδιίοπεβαθθ, εἰ ἐσ φυΐδυ8 Βὰ8 ἰοοἷδ 
ἄορι βίαν 1η16}]ΠἸρίτα 6. 4 θιπ σατο οἱ φγαθοοουρβίίουοϑ εἴ ρο- 

δ0 διαἰαῖα δ αὐάϊτοτίδυ5 οἱ ἰϊογαίίοπθε δἱ ἐδεοιϊα9 εἴ ογαϊϊοματα ρτγο- 
Ἰἰχίϊαιεβ εἰ ἱροῖαϑ ἱπιεγργειαδιϊοηΐβ δἰγαοίαατπη οὐππετα δοῖπιπϑ. 4188 
ΟΡ τεϑ ΘΟΠΜΙΠΌΠ 6 πὶ ΟἸΏΠὶυ πὶ 8Ρ ΘοΐδγΏμα νη ἰχις ἀἰεγεπιίατι ἰρδα- 
Γαηη06. υϑὰνι ΟἸΙΠοπὶ δὶ Ἔχ δυὶθ ἀἰοἰΐ5 ἰοπιουΐπιιθ, ἀδϑα ἔθου 
[λεῖα ποϑιπδὶ ἰρβο8, φαΐ Ηἰς οἰπυϊ θὰ Ργὸ ἀγιὶβ ρυδθοεριὶβ ἐχϑγοί αὶ 
δυάδα, οἴ δάϊυτηδηιὶ εχ ἰρ815 ρίατηπαπι ἴα ἀΐσεπάο ἰὰπὶ δογὶ- 
Ῥεπάο οοπϑβθαιαπιατ. ἰρίταγ ῥγαθοερία οδαϑαιΌϊη μος ρϑεῖο ἀοουγα- 
ἄροίυνα ρδγ ρᾶγιοϑ ἀϊδε θυ εγιϑ. αἱ δυΐθπα ργο ἀπααθᾶααε βρεοὶθ δὰ 

39 Βυπιαηί σοτρονΐβ οἴ ρίδαν γεγρα ἰοςαγὶ οοηνδηΐδξ, εἰ αυδε ϑ1η1 οἶγοθ 
οταϊϊοηί5 ρατῖες ορϑειναπάα, εἰ φαοπιοᾶο Εἶδε ραγίθιδ 81} αἴδη ἄππι, 
συγδιπ οϑεπάδιη. ἀθ Ἵχογάϊ ἰξίϊυς ἀϊσοπάπτ εϑὶ ργίυϑ. ἃ γδτὸ 
δερίεπι ἐρεοίεβιδ ςοπιπιιηΐ ϑιηϊ, οἱ ὀπιαῖθα5 ἴθ πϑροῖάϊε σοπρτγαθ 
ἀϊοὶ ροϊετμξ. 

30. Εχοτάϊηπι δοῖ, αἱ οοιπρεπάϊο ἀϊχετίπι, οταῖο φυδδάδηι, 
πδε τεριι5 ἰἰ5 ἀ6 φυΐδιυ τε]ΐαιια Γαΐιγα δδὶ ἀἰςιῖο ϑυτητπδίίπη ἐχρο- 
εἰτῖ5, δα ἀἰϊογαπι ἀπίτηοϑ δά αἰτεπιίοπειπ ἰάοπεε, οἱ φυοδά βετὶ ἀϊΐ- 
οδπᾶο ροϊεοὶ, δὰ ᾿επδυοϊθηιίδη ποῖ οοπιραγαῖ. δες δαΐπὶ Ρ6Γ 
Ἔχογάϊαιη ρταοοιαγὶ οοηνεηῖϊ. αυοιποάο δηΐθπι δᾶ υἰδιπυγ, ΡΤ πλ απ 
φαϊάεπι ΕΝ ϑμπὰν ἴῃ ξεπεγα εἰ δυϑάθπαϊ δρεοῖα οβδίεπάαπι. σαι 

2 τοπὶ ἰφίίοτ δι αϊτοτίθιθ ρτοροόπεγε ἃς ᾿ἰφυϊάδιυ ἕδοεγε υοἱ αογίπιιϑ, 
« Βεεῖ ροϊογῖε ᾿ος τροάο: “δυιτοχὶ, αἴ 400 ρδοῖο ρτὸ ϑυγδοιιβαηΐ μὲ]- 

Ἰδηάυπι δἷξ οοπουΐαιν." νοὶ μος τποᾶο: “δυγιοχὶ, υἱ αι 86 πεῖδπι ἀϊ- 
οὔιπ, ποπ ἄδοογα η08 δγιμβουδαπίϑ δυχὶϊΐππὶ ἔεγγε." δὸς ἰρίττ ποάο 
ΌΤΙ ΠΗ ΔΙ ἢ ΓΘΗΣ ἜΧρΡΟΠΘσΝ9. πὶ γΈγῸ δὰ αἰϊεπιίοποιη εχ βογίθηνατ, 
δοἶτε εχ δίδει ροϊδγπνιϑ, δὶ π05 ᾿ρ8ὶ δημπηδαγεγίει ἴπι8 αυϊθηδ εἴ 
νεγοὶϑ εἴ τεθαϑ δα δυάϊοι ἀδτ δειϊοπιίαπι αἰζθαϊ βἴμιυδ. πεπιρα ἰδ 
βυαϊῃι8 δι δηϊ, οὔπὶ ἀδ ππὰρπίβ ν 8] τθγγι δ: 108 ναὶ δά τιὸ5 ρεγεπεη- 
ἘΡὰΘ γαθυ5 οοπϑυϊίαπιαδ, ἀὰϊ σα! οτγαπῖθ ἰρϑὶ ἀδπιοῃϑιγαίαγοβ 86 

10 ἀἰχουίηϊ ἰαοῖα {|| 6986 δἰ μοπϑϑία δὲ Ὡ{11 οἱ ας ἃ δὲ γογα, δά χαδα 
η08 ξεγεπάα δχμοτίδημγ, δὰϊ οὔτι ΠῸ8 γορβαγνογιπὶ δὲ αἰΐθπῖα ἂυϊδ- 

οὐπαϑ.: φαδυναδιιοάπην ἰρίτατ ᾿ρϑὶ 1118 δολθιιι, ἰἰὰ οἱ 208, δ' 4186 οΧ 
ῬΓβοιπι9818 οοιπιπο ἀἰϑϑίηα ἴῃ ρταθϑαπίθτα το {πενΐπὶ ἀοἰ οβογίπνιϑ 
δδαυε δυάιτογίδυ5 ρεγβρίουα τεαϊ ἡ ὀτέπνι9, 605. πο ὶβ5 αἰϊθηϊοϑ ἴαςϊε- 
ταῦ. δά αἰτου!ἰοπεια ἱεξίτυτ εχ ἷ8 δυάϊίοτεϑ Ἔχ μογίδιπαι : Ῥεηευο- 
Ἰουιαν γογο σοιῃ ραν ρηυ8, δὶ σοηδ ἀδγαν θτιποδ ᾿τίπηυπι 4ὰ 0 ἰπ 
ὯΟδ διιΐπηο ἱρϑὶ δπῖ, βεπθυοΐοπα ἃ ἰηΐεϑῖο, ἀπὲ πεᾷὰε ῬΌπὸ πϑαὰθ 

80 Ὁν8]ο. 81 Ῥθπευοὶὶ Ἔγρο [υογῖπι, ἀθ Ῥεπουοϊθηιία ἀΐσθγα δαρογγδοα- 
τπόυμὶ οεὐἀδῖ, νϑγιιτῃ δὶ οπιηΐηο ἰά ἔδεεγα νυοἰπόγιπυϑ, οροτγιεὶ ρᾶυοὶϑ 
φανα ἀἰδοϊ νι ]διίοπο φιράατῃ ἰὰ βετγὶ, μος πιοάο : “φαδηία 51 πιδὰ ἴν: 
Βαὺς ἀγθϑπὶ Ῥοπενοϊθηιία, υἴάαε ΦΔΘρΘΠΌΠΑΟΓΟ διιδδὰ πι6Ὸ αιδα ία- 
εἴα οὐβοηὶ αἰΠΠ1ὰ κι 656 γιἰ5, εξ 4υα τλὲ ργδδῖθγοα δὰ οοπιπιυπηία οομι- 
τοοὴδ ργαθρ θα ἱαϑι ἴα, απΐρρα αυΐ ρῈὈ]ἰοαγῦτη τπαρὶθ απᾶπι ρτῖνα- 
ἴλγυτα ταὶ εἰ γογαπι παρ ϑηάδπι γαϊϊοηδπι οδηϑιδγίτη, πὸ 4υδαιδίη ἃ πι8 
ἄιοὶ ορϑ οχίϑιϊπηο: μος οπΐπι νοὐδὶβ ρεγϑρίοπατη δὲ οἱ οορυϊίπι. 
γογιῃ φυοὰ εἰ ἤπης, εἰ Βάεια Δαβιρ γα ται τοϊαστγίεῖθ, σοπεα  εἰὶδ 

ἈΗΒΕΤΟΆΒΙΟΘΟΑ 

ἴῃ τοῖι ρα ϊομογείτης, πα ἂδ τὸ τἰ γοϑ ϑάοοδδπι ὅλο ΘΡεγδτα." δὸς 
ἰφίτατ πιοάο 6ο9 φαΐ Βοπο ϑηπξ ἷπ πο58 δηΐπιο ἱπ ςοπϑο ταἰἰοηΐθον Βε- 
μεγοϊδηιίδε δαπιοπερίπιιϑ. δὶ υεγὸ δυδίϊοτεδ πευθ πορὶς ἰαίεηϊ ̓  
ϑαηΐ πφαπς Βεποτοὶὶ, ἀϊοοπάμτι δοὶ οἱ ἰπδῖππι 6δ86 δὲ οοηάαοίδιϊε 
ἐο9 ἈΗἰβ8 εἰνίρυα Ρεπενυοΐοσ βετί, φαΐ πΆ]]υπὶ δυΐ ἀεάδγαμι Ἐχρετγιπιοη- 
ταπὰ. ἀεῖπάε οροτίεϊ ἰδαάε δυάϊίογεα ἀδτααίοεγα, φαοα ἰαοῖε εἰ ξτε- 
γον φαᾶα ἀϊσυηίητ ἰαάΐοατε οοηφυδγνογίηϊ. ἰΐθτα δὲ δχιδηδίουθι 
αἰζετεπάδο, δἱουιὶ δἱ ἀϊοδῖυς “δαγγεχὶ ποῦ ἴδτὰ υἷα ἀἱοεπάϊ νἱ εἰο- 
ξιπιίατε οομβδαθ, 4πᾶπὶ οχί διϊπῆᾶπθ 68 ἃ πιὸ πδγγωγὶ 4186 δὰ οὐτα- 
πιπη δῖα ὨΝἸδῖθπι σοιηταο ἀηπιαις δοοθάδηϊ ἡ οατα ἰρίτατ δπάϊϊογοὶ 
πδᾷπε ἃ Π0}5 δἰἰεηὶ πεχὺθ βεπθυοὶὶ πορὶδ διέ, εχ μυϊυδιαοάϊ τεβαι 
ΒεπουοἝδη!α σαριδδίϊαγ. εἰ δαΐοπι οαἰατηηΐας ΟΡ ποχὶΐ δραὰ δοάΐ- 
ἴογεβ πεγιπῆ, πεοθθδε οδὶ δαξ ἶρϑ08 ἰπ 6686 δαὶ τε8 ἀξ ΄αΐβαε ἀϊξαυι, 
δαῖϊ ᾿ρδᾶτα ἀδπλιτι ογδιϊοπ θαι δ] αι πἰδθ σοπίπογθ. μᾶς δυϊεια οὉ- 
Ἰυπιπίαθ δαὶ εχ ργδθβθηιὶ δαὶ ἐχ ργαβίθείο ἴδίωρογα ἔγδῃυπίοσ, εχ ἰτ 
ἠδ ενηος αυϊάθιι ἰθιοροτγα, δὶ 4πὰ ἐπιργοβίμαιῖθ ἐπδρί οἷο ἀς αἰΐφοο 
ἀθεδίαν, ρεϊπιυπι ἰπ δὺἀἰῖοτοδ ρεδεοοουρδθοης πἴεπαάυτα 69], ἴφυε 

ἀϊσεπάσαι τἴα: “ποὺς ἴρδε φυϊάεπι ἰβηαγαϑ ϑπι τὴ δ ἃρῃὰ νοι οὦ» 
Ἰυπιυΐα αἰεδεϊυτι 6866, δε Ομηῃδῖη ἜρῸ ἀκ τλδ ἰηδ τυ] δὲϊοπειι αἰ ρα 
ε8δ6 ἀδιμοηϑίγαρο. ροϑίεδα διιπιπιαι τη δ θγδηο ἔῃ ἐχοσζαϊε ἀϊ- 
οεπάπαι ετῖς, οἱ φαϊὰ ἢν γαῖ ἔθδσ ογϑιϊοη ς οοπιρ οὶ ααθαα, δἰ δαὶ 
υἱϊυρεγαπάα ἱπάϊοῖα: πεοθ8δθ. δπὶπη δϑὲ, δίσα ρῃδ]ςα οἴγε ρηγεῖα 
οαἰαπιηΐα ἀς υορίατι [δοῖα δἰξ, γε] 6866 υο] ἴογε ἱπαϊςίυπι, γεὶ ποῖϊε 
δοουφαῖοΓγεβ ἱπαἀἰςῖαπι διπιδγε ; ἐτιιαυ ἀϊςενάυχα αἱ ἰυα σαίαα; ἰηϊυσιε 
{ποι11, φιοάᾳῃε ἱπίπιῖοε πο 18 μοιμὶβεβ ποσυογιῖ; δῃξ 91 χαΐμυς δος 
γοτίδιπι!α υἰδαπι {ποτγῖξ, ἀϊοεπάυτα δὐὴϊ φῶ118 ᾿ὰ 6886 ἀεθεγε φαοά 
τοὶπ ἴθς δχ δαηϊθηια. πῸ 186. οοϑϑοσιξ, ἰηἰπδίαπι διΐθ 6566, οὔπὶ 
τεῦ ἰαἀϊςαίαε ἰαπὶ τὶ, γαγϑατη οδϑάδαιν οδἰυτππϊαγὶ. δὲ υότὸ οεἶδ- 
Βγτς 98:8 ἰα ἀἰείαπι ζαϊαγαμι, (6 ραγαΐστη ρίαπο ἀϊοϊίο φυΐ δὰ ἱπείααδῦο- 
πδϑ ἰῃ μος ἴρ80 ρι]ομεγεῖπιο σοηϑδυϑθα ΓαδρΟΠπάεδδ, εἰ εἰ φυϊὰ ὐ- 
γεγϑι8 γϑῖ ΡΌΡ Ιοδπὶ Ρ6Γγ ἱπίυτίαπι μαῖγαν.886 ἀδηποηειχεγν, ἰδ πιο γι 
του ταΐαπι ἐγὶ. δίῃ δυΐειη ἀοουϑαίογδϑ τηϊπ}8 ἴῃ οα88 ΡεΓρϑίδπι, ἱπὰθ 
οροτέεϊ οοἸίξετε, φυΐα (αἸδῶπι ἀθ πο᾽8 οα αππηΐδη ἀεἰαϊεγίοι, ἀδεεῖς 
δἴεγε 608 οβυϑᾶ: ΠΟ δαΐπῃ σΟΠδδμ δπθῦτῃ Ὑἱἀ δρίτωγ ποὶὶε δοὸ5 ἰαάίν 19 
οἷχτι οάρογα, φυΐ γεγᾶτα δοουδδίίομειῃ ἀδια]ετίης. ὑσφαδ γέγοὸ ἷβ 
φα]υϊπ πἰδ5 ἀσογγίηα δδὲ γε δηάυπι, ἀϊσεπάσμσαδ φυδα ἐπιχ οἱ 
σοπιπιθη}8 οἱ πια]ογυτῃ τοδίογυτι οᾶυϑα. οϑίορήδίαγ φυοφας Ορογ- 
ἴεῖ ρεγιρα τος ἰδ ἱπὶαδῖα ρὲγ ςαἰ απνηίδιη ροΠ496. ἴΐετι τϑοπειιάτμι 
δυ τὰπὶ 6886, δο5 40] ἀε τε ραῤ ἶσα σοπδυϊέαπὶ ποῦ ηαλε δὺ οταπὶ- 
Β9 ἀϊοιιπίυγ ἀπάϊγε, εἰ φυοὰ ἀ1}16 εἷϊ δηΐπιο γο]αΐαγε, δεὰ αἰϊψοοπιαι 
ἐπϑπυδιϊομῖρυϑ σοιπτπον τὶ, οοπαποηθίαοίας δαΐεπι αἴας ΡΟ  ἰςεατὶὰ 
ορογίεϊ, δὰ ἴε ἀθ χυΐδιβ οοπδιίθγε δἰ5 ρο ] οἰϊαϑ, εἰ ἰασῖα οἱ αὐϊὶὰ εἰ 
Πιοποδία ἀεπιοηϑίγαϊυγυτη. 608 βία φυοτγιπι δχ ρσγδεῖθι το ̓ετορογε 
ςὩ]απιπία ἀεἰαῖα δἷξ, οοπυθηῖ μος ραοῖο ἱποίπια]αἰίοπε8 ἐπ ςοπρυϊῶ- 
ἀἰοηῖθας δοίνεγε. εχ ργϑβϑθηῖὶ υδγοὸ ἴδῦροτγα θγδῖοσι 5 οδἰ υπλιίδαι 
4οἷεῖ αἴζεγτθ ργίιπυιπ φυϊάοπι ἀθίαϑ ἱρβᾶ. πδᾶπὶ δἶνε οπιπίηο ἰαγδδὶ 
εἶνε δοηΐογ οοποϊοπαϊιγ, δπάϊϊογθα τπο δῖα ἔεγαηῖ: Βαυὶς δηὶπι π08- 
ἄττα ἱποίρετγς, {Π1| γϑγο ἴδια αιΐίοδοοτα ἀδοογαιν 6686 ραϊκηϊ, ἀείπάε 
δἷ ογεργο ογδιίομθι Ἀάρογα οομϑυδυεσι: ἢὶς δηΐσῃ ἱπιροτγίαθῃ τιν 
ἄἀεϊατ 6966. εἷ δ[ Ὠμπάυδτι ἀπίθα ογαϊϊοποιν Βα πεγῖϊ: πδω εἰ δὶς 
ἰϊσυϊα8 Ργῖνδιὶ σοιηπιοῦὶ ρταιία ργαοῖογ οοπεποιαάϊποτα υἱάοῖον οοθ-ς 
οἷοπατῖ, εχ ργαεδοπὶ ἰρίιας ἰδιηρογα ᾿εϊιϑιοάϊ ροϊογαπὶ ἴῃ ᾿ἶοα 
ἐπϑἰπιυ]αιΐοπεϑ Βεγί φαΐ ἃριὰ σοποίοπεπι ογατεγίι : δοὰ οδαδ ἀε ἢ 
αἰζετδίαγ πϑοδόθε δδῖ, ἃ ἰαπίοτε φυΐάεπι ἐσ οουϑυ απιίυπι ἱπορία, εἴ 
ἐχ δοὸ 4ποᾶ δϑυπιη 6886 ροιἰδδίηπιση Ὑἱάοίαγ; φαεπιαἀνποάαπι εἰ ἀϊ-} 
χογὸ ἀδ Ἰυάϊογο ἰαπιραάατγομίαε νοὶ ἀε βγιππαϑῖο νὶ ἀξ δετοῖς ενὶ 
ἂς ε4υΐβ δαὶ ἀδ τὸ Β6]Π]ῖοα: Βογανη δηΐνπ ποῖ πιϊπίμμα ρᾶτϑ δάβδετεὶ 
ἰανθηΐ. ἀϊσθπάυτα δεῖ αὐΐθιη χιοὰ ἴδ οἰδὶ ποπάστ ἵπνδηΐ5 ρῈγ δεῖ}. 
τοπὶ ργαάθῃϑ 6886 ροϊοδί, υδγυπι παίυγα οἱ αἰ ροηιία ᾳοδάδπι οεπε 
Ροΐεδξ. οοἴδηδεπάυπι εοὲ εἰϊαπι, φαΐ αἰϊφιυ!ὰ ἱνηρτὰ ἀεπῖογ ξεινεῦι, 
Ἀἀτογϑαπι οασαπι 9101 ρτιγαιϊϊπι ἀγι, αϑϑϑοιῖο Ὑ6ΓῸ ΠΟΙ ΌΠΕΙΔ δὲΝ 
αἱ Πἰταῖο πα οαπι το] ϊφυϑ. ἰαν δι ἰρίτατ ἐπ ἐφ αἴχιιε δἰ τα 9 δτξον 
χαθηίδθίτατ. ϑαηΐογ δπΐοσα ἀγρυτπιθηϊαθίϊυτ οἱ ἃ ἱπορία ςομβα μδδ- 
ἀΐαπι οἵ ἃ ἰδου]αῖθ ἐπα, “ργδοῖεγει εἴ ἃ ππδρηϊ παῖη δ εἴ πιουϊϊδῖε ρος 
τἰου]ογῶτα εἴ 8} αἹ 8 Ππυϊαϑπιοή! τε ρη8. γοργὸ δοΐοτη ἀϊοϊίολεα 
ἈαΡδγα οοπϑιθῖηϑ 8} Ἔχρεογίδηιϊα ἀγραπιδιιαθίϊατ, δὲ δΌ δὸ φοά 
ἴατρε δἷϊ ποῦ δὰπι δϑηϊοπιίατη παπο ἀΐςεγα αὶ δηῖθα οοηδαευεπι 
ποῦ δαΐεπι ςοπδποῖυϑ δρατ δ αΡ αν ἴὰῃ ἃ Ῥεγς τι] γον τηδρηιῖ 
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ς΄ ἄϊηδ, ἴοτα δὴ ἐο χβοὰ ᾿ὐεθοοῦ οἰδιβῖβο οἶδ΄ δριὐ ααὶ ἡ τΑμσ δεξ ρα, 
ἄσερε, ἀθ ἰΐν χαδα ἐπ ργαδεεη δ᾽ δκαβῖυῦ βεβϑεπιανε ἀϊόετει δδό ἰεἷ- 
βιὰ οῤθῶ Τρϑ αν πεν εοασοοίδασ εἰγοα. πόνηΐβεπι βάμπι, πος 
Ῥδεῖο βοζεϊϊεγα οἱαάοίοπιναι. ᾿ δαὶ δαύοτα εἶσοα γῆν, σαπὶ ηοἷς Π] 81} 
πδῆπο ἴδ ἃ φηῖβαϑ παϊϊα οἰμνηϑ ἰαίπγία ἰδςοοοὶτε, ποαασ 16 φαὶ (οΣιίο- 

30 ἔοι ροϊεπῦφγεβαθ ϑαπῖ; ρεγμοσοδαβάστω εἴ96 σοπουΐίαῖ, δαὶ Ρδοεῖς 
ἐωγρενι βετὶ 'ρϑεβπδέαι, δαὶ τίγοα ̓ ἀδοόγῶτω ἱπηρηϑειλθστο ὁδοί β οἷα 
ἄδεια τοἰδίηνος. εἴ Άοἰ ὁααορθπε πιοπεῖ, αοὶ δαϊαρτηοίϊξ σφαϊοατασι πὰν- 
ταῖ. δροτῖοὶ δυϊξην ἰρ Βαϊιμιαοῦξ τεθυς γγδεοεςηρδῦθης ρυῖθδ δὰ 

ὁ φιίοτοῦ πεῖ; φυδναμα ἐδασαπι δαὶ ἰὰ πϑοσιοξαιετη δαὶ ἴθ (ονθοπηι 
δὶ ἱπ ἰδιηροτα δυὶ ἐὰ δἰ'χαὸ οομοπιοῦσον γεΐδγδινμν, ἀϊοετιυνῆνο 
ποῦ σοπσῃϊ δηῶδον αὐόόοια ἐνοο' δοιὰ γοϑῶν Ῥοῦην Νυϊονεενήοὐϊΐ οὐπ- 
δῖα δφονίμει ἀκτν. μου ὑκὶξπν πιοᾶο εα9 486 αἶποὰ γοῖι 9051 ἱπ5ὶ- 
ταυϊαιίομει ἃ σου α ἰλπΕθν τοτοουεβπηπϑ. ογαῖῖο τθγο ρα ἴῃ οοὔ» 
«εἰοοίδυν φοΐεὶ ἱποίπιἸ] δεῖ, οοτν δοὶ Ῥγοϊχο ϑοὶ εἰτηΐο ρτῖθος δηϊ τὶ- 

30 5ὰϑ9 ργοβαδρθιλεεν ἀϊςδῖην. εἰ οἰχαίάεπι ἰοηβα [αοτῖς, [πὲ γεύτιαι τα 2 
ταὐϊπενι οδυσα εὐἰ τεΐεγεβάδ, απ ῥυΐθο οἷα, ἠδοδαῖηγ ὁρογιεῖ ἤπθα 
ἔριδα δι εδείνατο δέθο. δἰπ' δοῖσαὲ τοΐγον ῬΓΟΡΆΡΙ εἷς, ρ.}]ΠἸπεατο 

. ϑριογῖοι σαπὶ ἴῈ υϑγαπι ἴῃ ἀϊοστμδὶ ρηοβγδέθα ἀενοοιεγάϊηγυπι. ᾿ο0η- 
δαϊϊοιίονοο ἰξίϊτπτ εχ ἐδ τεῦπο Ῥυμβοϊρο σοι αοννῶδ.. 456 ὝΘΤΟ 
αἰαπιην ογάϊηε, δηϊπιδύνυδγ σους, εἰψαδάετη Βα}1ὰ Ῥγογυδ ἵπεῖ- 
τροϊδιῖο οἷς ποῦς πολ πᾷς ογδϊοηὶ ποχὰσ ἱμεὶ τεὶ, ἃ ργοροοϊίοης 
φοπίξππο εεἰ ἱποποοπάσπι, κἰϑουῖο δαῖεπη 4θας ἀϊουπίαγ πνανδπεαῦο 
δυῆίτε δὰ ροείγειηππι σα μου αθίπηηγ. εἰμ Ὑ6γῸ δἰ ἰ4σα βυπνπδ ἂρ {ΠΠ1Φ 
4πὶ ἀπὶσ ἀϊχοταπὶ ἱπεϊπι]δίοπε ργαδυδηῖί, ροϑὶ δηξεἰραίλπι δὰ ἀϊϊο- 
Και ορὶπίοηετα ΘοτΌπι φποζιτο ἱποίποἰδιὶ Γμϑυτθυδ εἰ τευροίδίοπεθ 
οἱ ἐδῦναι ὈγεΥ ΣῪ ἴῃ τοεύνοτα -ἀείογοηῖοα ἰδ ργορόπεται, οἵ δυὰϊ: 

44λδιόχον δὰ διδδηϊοῦ ἐπι ἐχβοσίδριιουγ. Ἵχόγάϊα φοϊάἀδι 15 σοπέυὶία- 
«: ἀὡοβέρυε δος τοοῦο ϑυπὶ εομοιξεηάα. ᾿ ἘΝ ᾿ 

31. Ῥοδῖεα γϑγὸ βεῦϑϑββα εὐὶ δῖ τε κοδῖδε ἃ βοδὶ9 γοπυπίὶανί 
Τοίοττῖνο, δαὶ τος ργαδοθηῖθς ἀἰνἀοπὰο ἐχροϑὶ, ἀπὲ. 4θφε ἰυϊαγδθ 
δυηῖ ἰδτα ργβεάϊοὶ, οὔτ ἱρίτογ ἂς ἰοξεθηςε αἱ πορὶδ γεπυπηϑάοπι, 
ουηηΐα 4056 ἀἰοῖα ἔποτίηι αἰ ιοἱὰ 6 πάτταγε οροτιεϊ, πὸ ργίπιυτα 4υΐ- 
ἄεπι κταγίταῦδι ογαιῖϊο ρσϑθ 86 δγαεῖ: ἤδες επίπι γοηυπεδιϊο δοίτπι 

10 εὐἶξ, πα] ϊδαπα αἰϊα σγαιοηΐο ββητα ἱποίἀεϊ. ἀείπάδ οἱ φαϊ στὴ ποῖ 
ὅχ ἐσπδεπῆδ ποϊθα9 Γα5 σοη βετεξ, ποπ αἷδα ἴῃ περὶ ἐκεπία ποοῖγα βεὰ 
δἰΐα ψυδάκπι ἐδτρα δὐείἀΐοδε δυιξδιούει εχ εἰπιεπῖς οἷπ γεγο οΧχ δεη- 
ταπία οοπεξετῖξς, ποῦ. ὁδδα δίίαυο φθά "Ὡοοῖτα αἰ ρει εἰ ἱτπάπειγια 
Ἰὰ ἰασίαμα ορίποδηξασ. μδδὲ δοίετω δὸ ἔβοῦϊ5 ἐγοάημε, οἱ, χποτίαμε 
τὰ περοϊσταῶι ποαθαζαδτι ἰπιδγίαογιπι, ποϑίσατα ἴῃ ογβιίοπϑ 

ἀπ ρϑητίδαι ργοτωριϊταἀϊποιπαας ρεγερεχεοτίπι, πῖροῖς 4αΐ πἰμὶ} 
οἵοϊατηπε δε πηυπιᾳφηοάσυε αὔδην δοουγαιϊδεῖπις τγοΐογαεν δ. οἴαὶ 
ἐεξῖτατ Ἰοραϊίοπετα γοπηπιϊεπιῃν, ἰΐ6 οαιιϑΐδ οἰκο φαδεηπε 400 ρϑοῖο 
ξειῖα (υογίη! τοπαρίοτὶ οροτῖει. οὔπε γεγο ἐρεῖ οοποϊοπδηῖες ἃ]}- 

30 αοϊὰ ργδοϊογίϊοτο πδιτδσιηα, εἶν οἰδδῖη ῬΥβΘΘΒ[ Θχροπδιηῦδ, οἷνθ 
Ριδεύϊοδινυς [πἴστα, πϑοϑοδθ εοὶ πὶ πηυναποάσηο Βογαπι εξ Ὀγενῖ- 
ἴεν εἰ ἀϊ]οεὶάς εἰ πο δἷῃς ρτοβδολιιαῖε ἑδείδανηο, ἀϊηοῖάο φοίά ει 
τὶ φπδὸ ἀϊουπίωτ σομαργθδυὰϊ χαεβηῖ, Ὀγουϊεῦ δυΐεια 400 4086 
ἄϊλοῖα [πετῖηϊ πιειαοτῖα δαάϊϊογε ἐδῦδδμξ, Ῥγοραρ τον υεγο, πὸ ἱροὶ 
δυδίτοτοι βεῖας φύσιν ργοραιἰοπίρο δἴᾳης ἰαγὶ8 ραγίθις ποοῖγατα 
οταοποτ ςοηβτγιβδυεγίζητ, ποτα ἰδτῃ παγγαϊίοποὶ ἔαϊραθ δέδ6 τ- 
Ῥιοβοπς, ἀϊ!ποίά 6 ἰξίτατ ἐχροπαπιτν δοὶ ἃ ποτηϊμὶ θα δαϊ ἃ πορο 9. 
ἃ περοιο αυϊάετα, οἱ που ἐδ ρεγιυγραῖο ἐχροπάπιτ, δεὰ σγεγανα ἃς 

80 ἐδανβόττιπὶ ογάϊηθηι δογνεισηϑ, το 4] γεγο ἀείποθρθ οΟ]]οςετθον, 
εἰ δὶ πε 60 ἀε 400 ἀΐςετα οοερεγίποαβ τοϊϊςῖο ποροῖΐο ἱπ σετα, 
ἰζανα ἰγδηδαδιπη8. Δ πεβοῖδι ἐξίταγ μος τηοὰο ἀὐϊποῖθε παιταπται, 
ἃ πο α5 Ὑ6Γο, δἱ ἀπδτα τορπίπια ἰθοι εἶθ ΓΟΓΌΒΙ ποταϊπὶ θη Ὠ6- 
ξοιΐα ἀρρε!]εποαα, εἴ εἰ ποῖ ἀπιρίρυΐο υἱατηῦτ, Ὥδαοα ρετιυγθαῖε ἴρθ8 
ςοἸ]οςείπα, δ ἃ πϑαπὸ ΤΟ δετγεπιδ ἀεῖποθρε ογάϊπδιναθ. ἀϊϊυοϊὰο 
δειίων ἐχροη επί, δἱ ἕδος αἰ κοηῖον ορϑογταυουξοτβ. Ὀγευϊ εν Ύ 6 ΓῸ 
ΒΔΓΙΆΤΕ ΡΟΙΘΓ απ, εἴ ἸΌΏΣ δχ προ Ἐ ἴομα εχ πον ΡῸ9 68 τεπιο- 
σερίτηι 4πδ6 ποῦ οἰοϊ ἀϊοῖα πεοοδϑαγὶβ, εἰ δὰ δοΐυτα οοτωρ  δοϊειποῦ 

2 ἔϊιο φυΐρτιο ὀθρουτα γοήάεϊυς ογαῖῖο. οἱ δγουΐξες φοϊἄθι ἀρῶ πιοὰο 
ἐχροπειιυδ. ῥτοβαΒἸ ες δυΐετη αὶ ποδδὲθ βαγγδριϊῃτ, οἱ δὰ δὰ πεξο- 
ἢδδ 4πδὸ τοϊπῸϑ τευ ϑίτοὶ ἰα υἱἀ πῖον 'ρβῦβδε διτ] Ἔγίπιαϑ, απο. {18 
ΒΟῊ δρεῦγάε. κοοῖδ υἱάξαπιον: δἱ 488 τϑσο. οἰηηΐδβο ἱπογο 1} οοῦ- 
Ἐρετίπι, εὰ ταἰ παρα πϑξεθθ6 δοῖν οἷα δμΐετω Ὠεεοιρατῖα ἐππΐ χα δὲ 
ἀἰοδηϊον, δα τε δεῖ οὐεθάπ» οροεῖοι, ἐοὰ αἀ οοτοϊδι οἷο ραγίεμε, 
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αυϊα εἴν 1110 ἱπηρίϊοοῖα οἶπί, ἀἰέεινάα ὑδλόγναγθ, ὀγδθονίδημε ρτο- 
κἴεδδυ Ἰὰ τὸ υδεῦτῃ ἀεπιοπϑ γα γον Ῥοἰ οετί, ἐξὰ πϑ8 ἀτραϊίε, φυοα 
ἄδας ΡΥ 08 18. ἀἷσῦι [πετΐπι, ἐα ρυῖυδ γὙδγὰ ἰυϑίδ σα ἀόπιοπδεταγα 
φύδπι αἰϊο ἀ. Βυϊασνο ἱ φαϊοάπδαι γεἰμ. εἰ ἤος χυϊάδπι πιοᾶο ἷδ ἐὸ 
4086 πιΐπτιδ γεγίδίμη!] σππΐ τη εἀεθίπιογ, τἱ δυΐοπι Φαχη τ δι: πη ὑτα 
οὐπηΐδ οοππρἰ ξοίδπνιγ, οἱ ταπυπιαπᾶο εἴ ἐχροπθπάο εἰ ργδεάϊοεπάο, 
δα Ηἰ5 οσηπίρυϑ 4ηδὲ ὐΐε ἀἰπὶπιης ἀἰ!ποϊἀδ9 Βγονθβ δὲ ργοβ δῖος 
μαγγδιίοπδδ ἰδεϊοπῖτϑ. ᾿ ᾿ ΣῈ 
ες 32. Ἐδδ᾿ καΐοπι τὶ ρ] οἰτοῦ ογᾶιπαθίμνθδ. πη. οἰφαΐδετη εὰ ἀέ 
φαῖδας ἀϊοίπνυα, ΡῬδυσα δπνῖ δὰ ἀνθ αν ςορηῖτα, ἐχογδἰὸ παγγαϊοπετα 
οοηαηβετθαθ, πα Ῥᾶγὰ ἤθες δεραγαῖδ Ῥοοἱῖα Βγενῖς δάτηοάυτηῃ δα, 
(μα υέτο ποξοῖία εἴ ρεγππ] τα εἰ ἱποδρηῆδ 9ἷπὶ, δὰ πηυπιχποάσιε "᾽ 
κοπίυποῖδϑ παγταίϊου δ ἐβεϊειπιηϑ, δϑϑαὺδ ἰαθῖδ8 οἵ υἱϊ]66 εἴ Βοποοῖκα 
οοἴεπάεπιτα, 0 ποῖ Ἰηοάο ἐπ πᾶιτδῃ ἴδ γεραν οσοπραίϊ δἰ πιρ  ἰς ἐπὶ 20 
εἰ πο νδγί δία! φυδάδη ἱπϑίβτιεπι ογδιοπειη ἰδεϊδυθῃϑ, ὑεγπιῃ εἴ 
δου ἀποτῦπι δηΐπιοβ ἐδρίδιμηϑ. δπ διυιΐθπ) περοῖίδ τηεἀϊοογία εἰ τηὶ- 
πἶπρε ποῖδ οἷπῖ, ορῃϑ δπὶ νεὶ γεπυηιίαϊϊοπειι νοὶ οχροϑιίοποπι νοὶ 
ἰβρρορκονὴν ἴα ἐχογάΐο πησ᾽ εἴ εοάδνη φαυδβεὶ οογρογε δο ]οοδσηυϑ. 
οὐ παῖεπι ἐδεϊδιππε, εἰ ἃ γεγιτι ἰπ!τἰο δὰ οχιγοινατη ὕδατα παιταυἀν 

ΡΓοδοχαθπιον οἱ Π1Π1]} αἰϊπὰ σον δοϊατηητ, δε ἴρϑὰ περοιϊα ὄἜχρϑ- 
αἷς. ἀεο]αγεθηθ. αχυενηδαπιοάινον ἐρί την πὶ ἐχουϊο πδγτάϊοῃ 68. 8ΥΙ 
ἀϊπαπάδε οἰπὶ, ἰϊὰ δεῖγθ ροϊεγίπιτιϑ. ; 

38. Βεΐποερο δυΐοτη οοη μγμιδῆῖο δεαυδίηγ περεβθε δϑῖ, μὲῦ 
4αδην ρυδεηδγγαῖα πεβοϊϊα εχ ὑτοδοηΐδαε οἱ ἱποῖὶς οἱ ὉΠ] 1  πϑ. δἰ- 30 
οὐ ποα ἀεπιοπειγεῖπγοβ ρο "οἰ ϑαπητϑ, σοι πιο δίπνῃϑ. οὕτα ἐρὶ τας 
εοπίμηοῖαβ παιτδίοπθϑ ἔδοοεσο οροιϊεῖ, ργοβδιίοπθ ἱπ ςοηϑαιαιῖο- 
ἷρας αύδπι. σοπιτιοάϊ βἰπηε ἀποπυῖθγ ἃ τογιπὶ οοπϑυειπαΐπο, Δ 
ἐχοπιρὶο, ἃ ςοιππιειπογδίίοπο, δἰ ΔΡ τὰ 408ὲ ἀδ οταῖογε ο1 δρυὰ 
οἴπποό, ορ᾽πίοπθ. τϊοπ πῆι εἴ οἰΐαπι οἱ 4τὰ εχ αἰϊϊδ ργοδαι οπυῖι 
Ῥάγήδυς ἱροίἀ εξ. 686 υϑγὸ δἷς δῃπὶ ξο ]οοαπᾶδε. ρυίίπππι φαυϊά σαι 
ἀϊοεβεῖο ορὶδἷο : δἱπ ἰά ταΐϊποϑ ροϊείτϑηϑ, τόγπτη οοπδυοίπάϊηε8 ὁγάϊ- 
ἩΦΡ του, ἀεπνοπϑἴγο Βἰπναϑ]οδ εἴ ἤθε. πὲ ἠϊοίπια, γ6] Ἠΐδ ϑἰμι; 8 
Μιος τβοὰο βοτὶ οοπβῆθϑβεὶ ἀείπας υεγοὸ Ἔχοτηρία αἰζογεπιυϑ, εἴ δ᾽ ὁ 
4τα εδἰ σΌη: ἰδ 4π86 ἃ πορὶβ ἀϊουπίαν, 9:π πὸ ἀΐα δτο, δά ἀπο ειπιϑ. 
δὰ δυΐειι ἐχοιυρία οδρίδτητ οροτίεῖ, κε ἴὰπε ταὶ οοπρττιβηῖ, ἐθιη 1439 
ἱρεὶδ. δπάϊτογὶ πα» γεὶ ἰοοο υεὶ ἱεπιρογε δἷπὶ ργοχίπιδ, δὶ δυΐδιη δὲ- 
ἐὺς δἰπί, ἀδρδβιπβ εχ [116 4υδε πιβχίπια ἐϊ ποιϊδϑιρηδ εἶπ! δοοίρεγε, 
Ροεῖ. ἤδες υϑγὸ δδηϊθηῖ}8 αἰεπάππι εοϊ. οροτγῖεξ δαῖεπὶ ἐ88 ραγίες 
φαΐνυιν ργοβδθηα εἰ ἐχειηρὶα τγδοϊαῖα [πετίπε, ἰπ ὅπ6 σοτοτη θη αιῖοῦ 
πἰδιν εἴ δεπιθπιῖία τδγταϊπεπιια. ἐϊ ργοβδιϊοπεν φοϊάοιι μος τηοδὸ 
δὰ πεκοιίοττινπ οοπβτιπδίίοπειν δἀ ἀσπδοτηυΒ. δἱ ὙδγῸ ΠΑγΓΑΙΪ τε Ρἢ8 
ςοπίίσυο 91 μάο4 Δἀ πὶ δίϊα, ργοβδιΐοπδα ἴρδαδδ γοὶ πααθτηηϑ, εἴ ἃ ἰυδὶὶ 
εἴ Ἰεκὶ ὑπιξ δἰ ἀὐ}}16 οἱ Βοπϑαιΐ δὲ ἱποαπαϊὶ δὲ ἔς ] εἰ ρο 4510} εἴ το 
πεοεϑβασ ραυρη8 δηῖς ἀϊοῖα ποξοῖία σοπβιτωδθί πη, εἴ οἱ φυϊάεπι 
Ἰποῖαπι ἱπεϑὲ, ἰὰ ρτγίπιιτι οο]]οοαίταυ, εἴ ρεγ ἢος ρεγαιθ δυῖς οἷ- 
ταὶ εἴ μεσ οουίγαγίππι εἰ ρογ ἐπάϊοοιπῃ ᾿πόϊαπι δῃἀγγαρίπιπϑ. δὲ 
οἰνη ἴα Ἀ15. ἰαϑιῖ 46 φαΐθῃ8 ἐπένετιΝ ἐχεπιρ]α σπῆϊ δἰζογεπάθ. [αὶ 
Βερῖδ δυΐετα ρεγιηαἶτα ὀχθυρ]δ τὰπι ἐχ ᾿ἷ9 4πδ6 ρτἰν αἴ ἀρὰ εἷη- 
ΕΟΪο9 ἰπδῖα οχἰδιἰσαδηζατ, τυπι οἰϊδυη οχ Ἦΐ9 πᾶς ἴῃ ἱρ5α Ὁγθὲ πρὶ 
οταίζοποπι ἤδρθδ, ἴῦτη ἀδτηῦτη Χ ἢΐ8 αθδε ἰπ δ᾽ 18 Ὀγρίθιι ἰ(εῖα 
ἀποὶ δ0]επῖ. οὔσῃ γογὸ ἤδες οτηηΐα μος ἱποάο ρεγοηττοηῖοα πᾶγγα- ᾿ 
υετπιηϑ, ἰπ ᾿ρεϊαθαῃς ἰυϑιϊ πα ϑεητεητἷδ8 σοτητηδυϊδιϊοπεϑσας τι ὸ- 
ἀεταῖδα αἱ δἷδί ἰπυίοοπι ἀἰδοὶπι]εθ δυτυ] ογίπηαϑ, 51 φοϊάεπι δα ρδγϑ 10 
Ἰοηξα δἷϊ εἰυϑαπε τη δι πἶδ96 το] ΘΥίπνη8, ρϑιιςῖθ ΠΕΓΘ πῃ: ϑῖῃ δῖι- 
ἴενη τηεαἀϊσοτὶθ οἷς οοπιπιευπογοίυγαυς, ἴσπὶ ὉΡΐ οατα ἀοβηίοτιπιαρ, 
δἰΐατο φυοφῃς ραγῖετι διϊαη απο. εοἱ δυΐεπι ἰὰ Βαϊποπιοάϊ: “αυοὰ 
ῥιδίταιν φοίάστα δδὲ δυιχὶ ϊαγὶ ποθ ϑυγασυϑαηΐθ, δαι18 εχ 1)5 χῦδε ἀϊοῖα 
δὶ ἤδπιουογαΐοτι Ἔαίδιϊπιο : πποὰ δυΐοπι εἰΐδτη ἰὰ πορὶς οοηπςία- 
ταπι εἷϊ, δηΐταν ᾿δἄσσετα," εἰ συτη γυγϑαϑ ἐοεπι τποῦο, ὩΣ ἀδ ἴασῖο 
ἰαοϊξαγαν, 116 Ῥετουττοσῖθ, δὲ εἷαϑ Ὄχι γετοθπι ραγίοπι υεἱ δγουΐτεν 
ἰϊοταπάο τοὶ βηΐοπάο δρεοϊνογῖθ, ἰἰϊά θιπ ἴδηι ραγίοτη, ᾳπδεοῦπαμε 30 
δὶ ἐπ ὕθδππ ἰαοτῖϊ, δάΐπηξο. μος ἰρίϊοτ τοοὰο ἥϊως Αἰϊὶ ραγῖεπι δά- 
ἄετε δὲ οταϊίοπετω οοπίεχεγθ Ορῦϑ δαὶ. ῦτω ἤδες Ὑδγὸ οτηπίδ ργο- 
δεςαϊον {πεγὶθ, φυθη8 δὰ 4086 ρεγουδά ον ἐοπβιτηδγο ηποδι, οροτῖεὶ 
ἰπ μἷ6 ἀθ. ἀπίμίμνεα δΌ τη τη δῖϊπι οὔτη Ποτπσα ἐπ δ οπί Βα δἰ δεδιεπιῖδ 
φοἰογίθυσχηα ἀεπιοποῖγεθ, πον δὰ εἴβοεγε δὲ ἰπἰαϑπηι εἰ ρεττϊοϊο- 
δ εἰ ἴυγρε οἱ τϊδῖα δά προάμτῃ ἴοτε. οοπίγα ὙδγῸ δατηπηδιτη δά- 
ἀοπάυπι εδὲ εἰ ἱπείσιη εἰ 61}}6 εἴ Ἀοπδϑέστα νοϊυριαοϑύτηηαε {αϊα- 

ΑἈδαδα 
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τύχῃ, εἱ Ἦκος πὰ στδβ8 δὸ9 εχβοζίετί εϊεοοτγίης. μδὶ υεγῸ ἀθαι 9811 
δρυῤάεχηε. φεθ᾽δηιϊίαγαια βεανί 316 ἀ808 [μεγὶϑς 4ιμ6 ρῬεγοθα4ε5,. ρα - 
οἰιδίομε χαεπιίπαρῖν. οἱ βοὸ φιΐάδιη: ποιὰ ψιδο ργοβοσίια {πειῖως 

2 ςου ιπαδθιαια9, ροδὲ μᾶμο δυΐοαι ραγίθαι ἀξ ρεδοοοοιραίίομ ἀλη 
ςο᾽Ὲ Ἀεὶ δυ δμίίν. “4. ᾿ 

τς βᾶ, Ἐπὶ βυῖοπι ργδροςουραῖϊα δογυπὶ ἰοοοτῦτα, φαΐ οουῖγα ἴπθδτα 
ἀϊοιϊΐζοπεπι μαροτὶ ρούβδηξ, ργαδοοοῦρδης γεργεμεηδίο, οροτῖεϊ διὰ- 
ἴσπι ΄σῦδε δὺ δἀνογϑθαγιῖδ ἀϊσςιιπῖος οχίδπυδτγε, ἴθ γϑτο διῃρ  βοδιθ, 
σα ϊυῖ δυρετίμ ἴῃ Διο ρ δολπϑαϊ ἱγδοίαια μβυδίοταθ. ορὰϑ εδὶ εἴϊαπι, 
φοπίεγαθ ὑπιῖῖα ἀπὶ, οὐπὶ ἴσθμ) φρ ἰἰοοξ πιβίαϑ δἰ, εἴ ρίαγα ρἰυγίδυν 
δἱ βπυι πιρὶλ15, οἱ πνυλία μοὶ. 9ὲς δεουπάιιι οἴηπδι δρϑοίθιι τΤατὶρη 

10 ἰαῖς 4εδειηιιδ υἱὶ, πορῖλα αυϊδιρ δυροπάο, δάνϑιδονίουμι δαΐθτῃ ἴα τ 
διπιδιάο δἴφιυο ἀδργαποπάο, εἴ λιος αμίςην τηοάο ρταροςομραιιον 
πἰρας υἴεαναγ. ἤδες δυϊείῃ ὡδὶ ἔμεγίιπμο ργοϑθοι, ἰιογαϊϊοπίρυς 
εχίτοπὶ τεγιηδδίηναϑ, σοἰογοϑᾷις δημε ἀἰοῖοι ταιϊοοϊπαιϊοηδ γεἷ 
δπθηογϑιϊοῃῖ9 δαὶ οἰδοιϊίοηίδ δῖ ἰηϊογγοκδιϊοηΐϑ δὺϊ ἰγορῖδε δϑδὰ-: 
Τα ΘΙΠΏ 9. 

,.. 85. Οποάοὶ δά ἔεγεπάτπι δἰ ἰφηΐθη8. διυχ λέει ϑῃδεογί πιῃδ δῖνα 
τίνγδεῖβ Βοιμϊπίθυδ εἶν ἠγϑίθι, ρρμαςὶδ ἀΐσεγε σοηνφμεῖ; οἷ 8ἱ υὰ 
ἴ6 ἴῃ διάιίογες ον διηϊοϊ κί δῖνα βγαιία δἶνα τηϊϑεγιοογάϊα ρεβεςρα- 

δορὶϊ, ἰὼ τηεάϊαπι τγείοεγγο, σοηβγύομα οὐ: τηαχίτθε ρηΐαι οἹθπ68 διὲς 
Δυχὶ ο 6986 γοϊυπὲ φυὶ τ8}} ἀπῖππο ἴῃ 608 ἔμοιϊπι, αἰ ραπὶ δαΐιη δος 

10 ἃ αυΐϊρθαϑ γε] ἐμοὶ ταὶ ἱρδογὰπν διπίρὶφ δἰ τῳ μϑμδῇς!, εἶν 6 ἱρεὶ οἷν 8 
4]1: πὶ εἷβ συγαα διιπῖ, ὁρρογῖυπε τοδὶ βυϑοθρίθ88 τοὶ φῃϑοίρετε το] 
δαδοερίμπι ἰγε ογεή  ογίπι. ἰθ ἀμῖοπι μαρ θεῖ ρταιῖαθ, αυὶ εἶγε ἱρεὶ 
εἶνε ᾿ρδογῦπι δηνίοὶ δαὶϊ ἷπ 608 διϊ. 'Ώ δογιπὶ πο δϑραγῖοβ Βοπὶ υ!ρ- 
Ρίαπι ορροτίιας γὲ] σοηλι 1886 τε σοπίεγγα ςο] διιγῖσε ραϊοηΐων, 
δἰ Βογαιη ἰρίζαγ δἰ ἰφαιὰ ὑπο ἱποιάαῖ, ἰά Βτονίτος ἀοςεϑπιυ βὲ δὰ 
πϊδετίσογαἀϊδλπι τεάϊραπιοϑ ορογιόϊ. Ἰὰ δυΐδαν δῇἝζαιϊμα ἔδοεγο. ροϊατῖη 
τοῦδ, δὶ ςορπογετγιιμ8 ϑοΐθγε οπιηεϑ ἰὰ 605 τοϊδετίοογάϊα «πονοτί, 
4805 [Δπιϊϊατὶ ἐγξα 98 δπίνπο 6586 ορίπεπίας δυϊ ἱπάϊβποϑ οαἰαπηήϊαιβ 
φαθρίσεηῖατ. δας δυΐδιω ἴῃ 118 6886 οϑἰθπήεθ 4005 υἱδετίροτάϊα αϊ- 

30 βπο58 γεἰΐς ἀρπιουφῖγαγθ δοῖσιε ἀςπιοποιγδηάιμι εο8 ἱπίᾳῃα ρᾶϑ808 
γε] ραϊΐ, ταὶ ρϑβϑϑῆγοδ θὲ πιΐπαϑ μἰδ δαχι!ο διιάϊτοτε (μογίπε, δία 
γεῖο Βᾶες ἴπ {118 πη δυπὲ, ἀειποπδῖγαὶν δοδ5 οἰπηπίυιῃ Βομογατι ἴῃ- 
ΟρΡεδ8 6586, φυογιπι σοἰεγὶ οπιπευ δυὶ ρἰυτίπιϊ οἷπτ ρδιβοῖρο8, φιυΐίχινα 
Ὡ181] ππαυδα Βοπὶ ταὶ πδοᾷ [ἀοτὶπὶ γεἰ πδηοϊβεδπίατν πϑοϊατῖνα δἰπξ 
μἷϑὶ δυάϊῆοτεδ. ος Ἰδπιροτθ δὰ τηἰδεγίςοτγάίαια πιουδβηπίυτ. δχ. μἰσ 
ἰρίϊατ διιάϊογ δ δὰ νοἱφεγϊοοτάϊαι ἱπάποθιημι9. ἀϊδδααάργϑ δαϊθεα εχ 
ρουῖγδτλις ἰοοὶβ ροϊοτάπιυδ, δοἀδιηηιδ σιοῦο ὀχογάϊδπιμτς εἰ παγγὰ- 
Βίταιαα οἱ ργοβαϊοπίθης αἴεπιοτ, δυαἰιοτίδωσφις οὐοπάειδοδ 4πδα 

4ΔΔοίδοετε ρβργεάινηῖπτ, 6826 οἱ ργδεῖεγ ἰθβεϑ εἴ ἰαϊαοῖα εἰ ρεγβιοϊοϑᾶ 
εἰ ταγρία εἰ τεἰδιία εἴ ἱπιροβϑιθιϊα εἰ ΑΓΕ ο ἴα ἂς πιϊηλιπ 6 ἠεοϑδρατίδ. 
ἴῃ ἀϊεοιδάεπο τσεγοὸ ἰάδπὶ ἀϊδροεϊἰοοΐδ ποτε δεγυδθίτοτ αὶ ἰὰ 
ϑυδάδηάο. 4πᾶπι ΟΡ τγὲπι φῃΐ αἷἶτο ἀϊεϑυδάεηζ ἀϊδραπετγε ἰϊὰ ροῖε- 
τξαπε, 4μὶ γογο αἰϊογαπι δυβοοηίθυ9 φοπιταάίοετο γοϊαεγίηϊ, ρυϊπιαπη 
ηυϊάοτι δὰ ἰῃ ὀχροιάϊσ ρτοροπεγε ἀθθδηὶ φυΐρθαδ οἷἰπὶ ςοπιγδαϊοιατὶ, 
ἴῃ χαϊ φαΐ σϑτο πείθει ε81 εχογάϊθηάυτα; ροϑὲ δἰαριΐα γεγο 
Ῥγδεάϊοϊογακι ἐχογάϊα εϑὲ ϑεοπη πὶ ἀπυπὶφαοφαθ ργοροϑίϊυπι γ58- 
Χίπις ἀεπιοηφίγαη ἀυτα, ταϊπίτη 6 οὐθηίοσι οἃ 6566 δὰ 4186 Δάνεγϑδγῖται 

ιο ἐχβοζίοϊυγ, πάις ἰηϑῖα ποὺ αδε δὰ δεφυππίατ. Βοος δοῖεπι ἴα- 
οἷοι, πὶ οϑἱεηάαϑ γε] ἱπίωϑια 6688 φυδὲ ||ς παγγδὶ υεὶ ἱπαι]α, γὲὶ 
ἴδ δἰ πιί ἴα, δὰϊ ἰαδιῖ9. φοπιγαγὶα δαξ αἰ{Π|δ 9 δαὶ μὲν δε ἰα}16΄ εεδ6- 
ἰαάϊοδηταγ. δοάδτα Ἰϑοάο εἰ δεϊθγὰ φιιδδ ἱποϊ ογίπε ἰγδοίδγε ἀδθδ- 
Βα. οριἱπιὰς ἰρίτης ἀϊδευδάθηαϊ! πιο 5. εἰς δῖ. φυασάεϊ πιϊπυδ ποσ 
ἴασετε ἐδιθαίοαε Ροϊυοθτία, εχ εὸ φιοὰ γα φαοτὶα ζειεγε ἀϊφδηδάογα 
ΟτΆπο ροϊετῖε; οἱ 'φυΐάθη) δάἀνοτδαυίον ἱμδίυπι εδ86 οφοπάοτξ, ἴα 
τοὶ ἴᾶγρε ε886 γεὶ ἱβαῖα ν αἱ ἀἰ[Άο1]9 γε] ἐπα βοοδὶθι]6 νεὶ αἰϊαὰ χαϊά- 

φο υἷα Βαϊπϑτηοαϊ δπἰϊεγο ἀδιμοηδίγαγο: δίῃ αἰΐϊ6 δἀ νογϑαγα9 6586 οϑῖθῃ- 
ἀετῖξ, ἱπίυϑίαπι ἰρθεν οἱ οἱ χφαϊά αἰἰυὰ ορροτίππυπι δά ἰὰ Βαραετγί, 
ἀεπμοποιγαθὶθ, ἴα ρταβξετεα δυζεῦο εἰ δάνεγισιὶ ἀδργίπιεπάο ἔα- 
οἶε5. φασπιδήπιοάυμι ἴὰ φυαϑίοηίρας ἀϊοίιτο ἐδ. ἀδοδὶ εοάδπι αιο- 
486 Ὠοάο 6θπϊοηιλ5 σοπμηεηϊδιϊοπρεχιε δίζεγγε ργαθοοςαραιίοηθον 
4ιε τοίεϊϊεγο, ἂς Ὀγενῖτεν δὰ οχίϊοτα ἰέδεαγε. ργδείεγθα ἰὰ σαϑοϊουΐ- 
Βὺε δεϊεπάεπάσππηι εὲ δαϊ ἐρδ φῃΐθυ8 δυχι ταν Γουεη πὶ ἐπ Ἔπιαϑ, 
Βογῶμπι δηΐου 6446 χορ δά ἰὰ ἰαοϊεπάυιῃ Θχβογίδιπωγ, δαξ Ποο, 
ξταιΐα9 ᾿ἰ9 ἀεροσὶ 4υϊ ἀεργδοάπεντ. αιλδον γεγο δαχὶ ΐαπὶ ἔδγτε 
ἀἰεεπαδεγίσηα:, δο8 γε] γα γοὶ ἰηνίἀϊα γε} οὐΐο αἀἰξπος οδιοπήδινηδ. 

ΒΗΕΤΟΆΙΟΆ 

ἱπ οὐϊυπι φοϊφέῥμι; δὰ ἀπιοατρι5,. δὲ φὰν Ἐφ᾿ δὺὶ ἐβ909 δυιήϊότεσιδη ἀϊεθν 30 
ΤΌΠΙγΘ ιϑίοολ, 8ιι} αἰΐοα 4υὶ. δἰθ ςυγβα οἷπὶ, πανμθ , φοΐ ρρίαπν ἱπίχοα 

8ἃ53805 (ἰδιοηδίταθινμϑ.: ἐπ ἐγ δι δυΐθιη αρίεπναρ, 5: νεἰ δι ἀϊίοτον 
ἴρθοϑ υεἰ ἱρβούιμα ϑενίοοῦ, χεὶ αἰΐορ 4υἱ μὲϑ δυο οὔγαδ, ἱπάϊρηνε πθ- 
εἰδοῖοσ ἰπἰετίαγο ἰξεςῖος οοεμνάδπνυϑ. ἰη- Ἰων δι υογο οοπίγαμε- 
ππῖι5, δὶ δι πη πια ιν ἰπάϊ σιν οὐοπαῖον Ἔχει 556 δὶ 6656 δυὶ ίοτε, τεὶ 
δὶ πο ὼς μρφυδπι Βοηὶ ἰυΐοοα ἴποροθδ δὺὶ ε966 δαὶ [υἰϊωγος, υεὶ οἱ 
Ὡθῃυϑλ ἁαἰοέξπι φαΐρρίανμι ρᾷδϑοϑ δὲ ραδὶὶ αυξ Ῥαδϑυτοας ἀειποῦν 
φἰναθέμνι5. μεν ἰϊααν. ἐρίτατ δὲ οὐϊοαι δἰημ ἱσαπε ἤος πιοάο εοπεῖν 
ταἰνμμεις, θεπεγοϊοοιίανν γαρὸ δὲ βταιίασν εἰ πϊδοτοοίἀΐδτ δα ὲφ ὁ 

φολοιάμαμ» τοιμρῶγαζε 4088 μεν δυϑοῖο θλΐνειν ἱοξὰ φθπῖ, 'εᾶ8 δυξϑτι εχ 
δηὶλε ἀἰοια ον αΐδυς οοητεχόγα ὀτθίδαγεο ροϊογίνουδ, δρθοῖθο ἱρὶν 
ἴυς διφά θη βἐ, εἰ χψυαὶὶς ἰροα οἷν οἱ οκ φαϊϊνασοσπεῖεῖ εὖ αομνο ο κε 
ϊον ἀντ δἱἷϊ, οχ ἰϊ ᾿ϊφιΐὰρ εοκηοϑοῖνν 5, 

306. Ἰλυγρῦνα δυιῖειν ἰαυ αν υἱταρογαινδίσηδ σρδοίομι ὠείμοερη 
σοπδιἀδγθηνιδ. οὐπὶ ἰπ ἤος βόπδγα οχογϊεὶ νοϊπαοείσπαα, ργοροριος- 

865 ρτίπιυχω οταἀ ναπιιο ἐπι υν αἱ αἰονόδησο οἰοδονίανις εν δίψος 
ἴῃ δυδάειιϊο.. αἱἱ αἰτονεϊουδιν γοτο ἐχβονίδανον αν οχ πὶ αυδε ἰη 
σοηδι  ταἰϊου νοσ εἰἰοία συπῖ, ἴωπι εχ ἐο, ἤπο ἀ- πνγαθ να" υσεεήδαας 10 
αἀἰολινδ, οἱ δοφυϊιαιολο πορίγαν. δογυϊῶ ιθ' 4πο5 γεὶ ἰδυνώδμνε τεὶ 
Υἱτυρογϑμνὰδ [ας ηατα ἀφανοπδίγοπνυσ. ἰὼ ναϊασιίο δὲ δηΐων, ἐδ δὲδ υἱ 

Ρἰυνσνμῃ ποι ἀϊοοορίδιϊοηϊν, δε οοἰεπιριίο εἰς μοιϊϊα5 σδῦδα οταῦον 

ἤθ μάεγο ςοπδδν αν. ρει. δυΐεν δχογάϊα εούεπι παοάο 
οοπϑιϊξαθπνηδ φαΐ ἴω οἰ ογαιΐνο ἃ πορὶδ κοπόγο ἀειποποίγατας εὐ, 
Ροσὶ δχογάϊιπι γθγο ρατιϊεὶ ἀθθομιο5 δὲ θὰ φῦδο οχέγῃ υἱγέα θαι 
ϑυηὶ, εἰ θὰ 486 ἰπ ἰρρᾶ νἱγίυϊε όπα οοπρι ονρανίον, μοο τοοάο. ἐχν 
ἴογπὰ φυΐϊάδην βοπα ἴῃ όπαπι να εἰυ ἀέινενν δὲ τόρατ οὲ ἔοσπνοο νΐν 
ξηϊταΐθιω, δὲ ἀϊνιεἶαθ, νἰγευΐοαν γερο ΐη βαρ ἐπ ΐαπι ἐπρεϊείατν δὲ ἔοχίῖς- 
τα ἀτηοπι {ΠΠδῖγοσαις ἀϊδοῖρ ἐπα 5. εἰϊοττεείπνοσι. πόγανι ἀπέοιν αθΔ6 30 
ἴῃ νἐεμεῖδ. ροοίϊ, κυνὶ, ἰυγὸ ἰαν απίον, ἐχέγαγία δυξεῖα συ δἀυςαπίογ: 

τορυδῖο5 ἠᾶπηπο οἱ ρΡυϊοδεος δἰ ποῦς αἰχυδ ἰοειρίοῖοα ἢ δ 4υδηηδιη 

Ἰαυάίατο, 5ο εἴσοτα εαῖος ςφοηγθηῖξ, ἰδῖ5 διέοαν αἰ ρεπῖεν οοπεῖδδε 
ταιϊὶς ροϑῖ ὀχογεϊα πἰδ ρεθδιθ ργίπιαπι ἀϊοϊίοπειι ογάἀϊπαδίπνος, ἔσο 
δεῖται ρεϊναιμν ομνϊηΐθιι9. ἂς τοἰἰ]οΐσ ἀπά! δ5. οἰαγαπι ἱπεσὲ ναὶ 
οΡδουγαπι. ργοὶπάθ τδοῖς φυϊάθαι αὐλ οπιίμνει δὺὲ αἰἑηὰ ἑαὶς αηὶ- 
τοδὶ οχ βδῆθγθ δόμα ογὰ δἰ πιφ., ̓ ΘΌ πὶ Ὑ6γῸ αν αἰΐδοίοπι ἀπε γοῖς 
διιὶ οταϊϊοπθμι ρΡοϑδθρδιοποίανθ ἰαέάαγε υοἱσοείμνας, οὐπείπο δα θ8 
4υῶθ ἰιοποοὶδ δώδυηϊ ποπ αρϑογάθ' ἰδυβαθέπνος. 8 ξεμετε δοΐετα 
ἰαυάαγο ἴα οομγβηὶξ. οἱ φυϊάσπι ργορθηίιογὲς ἱποῖξπεν [ἀεεὶπὶ, ἀδ- 30 
Ἰνοιπασ οἴῃ δϑ ἃ. ἰαϊεῖο δὰ δυπὶ πϑ4πθ, φάθι ἰδυεϊαίοτι υοϊυμναν τὸ- 
ϑύϊηεγθ, εἰ ἴῃ δἰπρυϊὶ ργορθιϊ ον θυ ἃ μαμὰ αἰϊαοϊὰ ϑανηπιδῖϊην δρ- 
Ροπεγθ. φαοάοὶ ρτίπιϊ ἱπάιδιει! ἱποῖρηδσαινε ἰαοεῖπε, τεϊίψπος σεγοὸ 
δἰ} οτγαϊΐοπθ ἀἰρηαπι ρ6591486 σου τ οτὶ!, ρτῖπνος φαΐάεπι ἰΠ]|ος ἐο- 
ἄειπ πιοάο ργοβεφαθιναγ, ἰρπανος δυΐοπι αἴσυα ἀδροπθγος οπιτθ- 
τηῖι8, δὰ υδὶ ον  ἰδιίοπο, φυοὰ ργορίος πιδϊογισαν να ξα ὀΐποῖν πον 
Ἰΐπνυ5. δυάἰτονϊθυ8 ογαϊεοιὲς Ἰοπρίτυάϊπο ργάνὸς οἰδεῖ, ρεδερεσίνς 
οὔτι πϑιγἰηὶ οἷς οὐϑουγιι, 4αὶ εχ Βοηὶς οἰατίσηθο, ραγεβῖθον πδιΐ 
δανὶ, 605 σοπδδιηϊαηθο ἢοτὶ συΐβ πιαϊοτὶ ὼς πον ἀἰεεῖπν ον. δὶπ δοΐεπι 
γείογος ργοξοιίζογὲ5 οθϑοιγὶ Γαοτῖηϊ, οὶ πετγὸ ρεοχίμπε δχεϊϊογοπὶ 
ἀΠυρῖτοϑ, αν ᾿ἰφ δοὲ ἰδὰβ ρεποτὶς ςαρίοπάα, ἀϊςειάαπιφος υὲ ἀε ἐἰ 
φυΐάδτα ἰοηραπι γεροίογε φυδυάδι οτγαϊϊοηεπι δυρεγνδοάπευπι δά-ἰφ] 
ποτε [υοτῖς, δεά οἱ εο ἰδυάες γεΐογαυϊωγ, φυὶ ργοχίπεὶ ἰὶς φαὶ ἰδι- 
ἀαηϊωγ εχ οδοηῖ, ρίαπο δἰ φαοφας Βουὶ ργοθίφας υἱτὶ οδιεπάεη- 
ἴαγ, φυαοάψας ρεγερίουαπι οἷς μογατα πιδίογος ἱπἀυδιτίο φυοσάδπι 
ἱποίρπεβαιδ Ἔπεϊτῖσσε: μδπὰ παπαὰδ γεγίδι παῖ! υἱάογὶ μαϊασπιοάϊ Βο- 
ταΐπο5 μοποδῖοϑ οἰ Βοος 6586, αὶ εχ ἱπυργορὶβ ργορεπίιτογθας πεῖ 
δἷπι. τθὶ γόγο ποϊϊι5 τηδίογωτι δὲ δρίθπάοτγ, ἀΐσθα ἰρϑπι ἐπ 86 
ξεπογοβῦν 6686, οΟἰἰροδφαθ 608 οπιηδ5 ἱπβοπις Ὠαῖοϑ 6566 4υΐ ἴῃς 
ξουϊῖαπι δἰὲ υἱγίατθμι "Ὁ φεῖῃ εἰ δο5 αἰϊὶ5. συοχιιδ οσππὶῃϑ ἰοῦρθ 
δηϊδθοθίϊεγο, φαΐ δι085 ργοβοηίίοτγο ἰδπάδηϊ: ρειπνοϊ ο5 δπὶπὶ 4πὶ ἐπ 
οἰατὶϑ πιδίογὶ θ5 παιὶ εβϑεηὶ, ἀδξοπεγε Ἔχ σα; δά άθοαας 4υοή ἀδ 10 
Βιυιῖαβ πππο, εἰ ποη ἀδ ργορεηϊίογυτι ργαεοοηίϊα δξαίωγ. εοάεπι 88- 
ἴσπι πιοάο ἴῃ υἱϊαρεταιϊοηι νος οτῖξο ξοπογίβ ἵπ πργορον εἰ πιδίο- 
τεβ τοίογοινα οδὶ. οἱ ἰΐϊα ἰδυἀδπάο ἂς νυἱϊπρογαπάο, ἠδὲ δὰ βεπῦϑ 
Ῥεγιϊθης, οὐ ἀπ ίπιαβ. εξ οἱ φιλὰ 11 ἀς φαο ᾿οφυΐπνας ργαθοίαγωπι 
οτῖππβ οδβϑογὶῖ, μος ἠυπίαχαϊ ἐυεθίππαγ, τς δὰ φῆϑε δείδιϊ σοῦτνθ- 
πίω δπωγγειποβ, δὲ ἰά αυΐειι “βαιά ργοϊχα: ρυεγὶ πάππε πὸ 
ἴδπὶ δ00 ἱπροηΐο φαδπι Θογώτη, χυὶ ἐρεῖ ργαδξαεείει αἰ ἐρεπία Βοπερῖῖ 



ΑΔΑΡ ΑΙΕΚΧΑΝΡΌΚΟ ΜΝ. - 
μέν “ποῖ, 4θάτε Ὀγευΐ ἀς ἴδ οὶ μαῤου δ οεδιο, εατῃ δύϊοσα 
ΓΤ ΑΝ μὲ Ρεγουγτγογὶθ, Βαλὶια δὰ ροείογωπι ςοσνπνεπίδιίοῃε δ" 

20 4πθ. ἐοοϊομεα, ὀφρες ἤδῆς Ῥδγίεῖα ἴπ βἀολεθοεπιὶ δείδίουη ἰοτταὶ- 
8δγθ. εἰ ργοροδιίοπο ἀεἰπὴς ἔδοϊα, δαὶ εἰυ5, φαὶ ἰδ ἀδίῃτ γρε βϑϑῖϑϑ 
δὶ τροχγέκ δυῖ- διμάϊα δι ρ βοορὶε,. φυεποδάπιο μι. ἂν ἐυδεῖο ἷβ ἀδ- 
φεοπειχαῖτο. ραποῖς ῥεῖ ἀἰχίμυα ἐχρομβϑεηυθιαρ ποῦ πεῖρα. ἔρθ6 
Ἰοινάδα, εὔπι δὐδοῖ δα δείαϊς, δῃξ βὸῦ βυβο, δῃϊ μὲν αἰπάλοπι, δυὶ εν 
.Ὦορ, δαι ᾿μμῖυν φεριὶα ἔστη Βος ἵμαι λυ ἀ ρταϑοίδγαπι ἰδοίαον ξεοῖσπι 
ζυΐοθ6, οροτγίει ραίετογθαι ΄ῦοημο, μάγεπῃμι ργθδοίαγα ἰδοποια οοἷ- 
Ἰξουδο οοπίετγτο, δἰ μυΐπα ἰοήβα δΐ6 μιδίοτα 'διδ6 ϑϑιοινίεγς, ᾿]ογθτα 

30 φηΐάοπι 4υλε χοξιΐτοδ σαὶ, μυΐὰθ δυΐεπι φώετα ἐπὶ ἰσιάδο, 4086 τνα- 
Χέσια ὅποῖ δπδιγαπάο.., κοηυθϑὰ δοΐεσειεὶ υλο δρμὰ δἰΐοφ γε {|1π. 
εἴθ ρᾶγιπι ργὸ ἀἰβπίλαιᾳ ορἰλαίας [ιογίοῖ, δῶ δδς 16 ἀῤοεμάο ἰἷ- 
ἄρτον Ἰοῦριβδι ἀδιμομρείγασὶ, οἱ βάθοβΓ τεῦ ἐζὰ ἙοΙοραγατμῖο δυρενάδο 
αἰ. ἐχοτπδιπδε ἰβωῃξ, ὡξ. “πρὶ, 6Ὁ φὰΐδ, ἰωπεηΐς ἴτω. ΡΒ οοφφῆυς πῦ- 
ᾧϑδτν (αἷς, 4υΐ. γε]. κϑηΐου. χβδαξϑυμι δάρὰ ἱποραπιεηθιτη διοριϑοτίς ἢ, 

(" Φὲ ἡ" φεὶ δὦδο τοὐμθλε ἐγαιωδρίοτμαν ἰΔμογδα Ρ δι ἔατέ, υϑμασηθηίογ ἰᾷ 
ῬΒΙΪοΦορ ἰδ μβάϊοι οὐ ἱβή υρι τί δὴν δ δανδὶν!.". οἱ Βος φαάδνη προ 
φἰ το ἰο  κνὶ εἰ οοἸοιλοη αὶ δὲ δύ δ υδρίπθι.. φυτα γεγο θδε εἶσοα 
δοίδιοπο δέοβϑοουι οοὐδιἀφεαηίυν δοϑοὶνοείτοι, δὶ ὅπ ἰμεΐαϑ ρᾶσ- 

δ ἴδ σεηϊοπώαι σοποθεη δι οποθφις ἰοφοράπισια, δας τις, αἰοῖα φὺπὲ 
Ῥγφυίίογ. ἰἰδεδοῖεδ, δὺὲ δὰ ροϑίγριμδδαμι ραγίει βηϊεηῖσα., ταγοῦθ Ὡδὲ 
Ρτορονβοιίυβαι 4028. βφρὶα δὶ δῷ ἶρεο. υἶγο φπϑτῃ ἰδυάδεηυθ, ἀα ἴα: 
λεῖα ρείΐπεονν “ἄνο αχρ' ἀρατοὐξοκομεν ἀντι δοάδιν ποφᾷο εἴ ἐπ ἐσθ 6: 
τἰοσῆλα9 δκογβηῖφοι ὦ ᾧτῃ απ ήδη σὲ ζροτὶι, ἀφοοοικειου:. οἱ 
«οὐρα "πνοΐὰρ ἀροοίω ῥάσα λθονος δὰ ἔπιε τις, Ῥεσροπαπηιν.. απθαα 

-. ομλλν, αυρἰβοριμοτάρι δέοϑό ὑλεσαν μβονρουδγανειν οϑὴν ἐρυίαν ἤπεεπι 
Ῥδιδὶ» δι φείπρολο εἴ Ομ 4 μείνο σα " ῥμιράπυσιοι σπκωκδ αι σοὰσ' 

10 δῖε ἀϊςῖα ματέρι ᾿ἰϑτοιξος, εαἰἐ σοι εἰ ὁ τσξι, ναὶ τοῦθ 
301] ογδιῤουϊ δρφοπεπιυρ. ἐδηξταοὶ δηΐειω ἐ ατιάίοωα, στο πόρος οἴακα. 
ἐνο] εἰ. τσ υβόαυο ἀηΐι6 οἱ, οἱ δρὶεμάῤῥῥδα ἔδενε ἀἰειϊίοπεῖα. δὲ- 
ψιο. κιδκυὲβολρα. εοὐειβ αηοίμιε ποβὸ εὐαν ὧδ: ποαυδχω Ἠοταϊ αἰ ΒῸ δ. 
Φεϑίλο χυοβόθ δύῖξ, υἱροταῦφιες ἐαηριποξιαν. ᾿οφσπιεὶ δυΐετπ Ωο]-- 
ἔτ δι δέν ὠβδτοι οανάμιο αυδιο. οδτρίομα, δεὼ ἀρείων ἀαηβαααῖ πὶ-. 
ἴδια ὁπαγιθίη δε. δϑιπιϑυλθά 'ΦΒδὴ ἰοπβο πεορῶα ἡπϑιν ἰοςοῦοα οὐίατο 

ι βάμοπεδ δίφιίθ σδυλ δ εἰ δα λοτάναβ ρογοδδώσαξι, εἰ δορτγι τ ἀϊπεισποὸς 
νυ θροζοῖοιδ. ἰδοῦκοι. ματι, παϊυόιποάϊι φιϑάεαο ραὶρσ δά ἰάϑαπο νοὶ, 
κολιἐιωνεΐατι τε ϊογΏαἴτι τ, δεκτβοῦσῳ ὙΦΓΟ δὲ ἐπβεηίοστιπι πη ΓΌπαι Πτι6, 

50 τεῖω!! ἰτοδρίπεθ. οσανεπάνπι εδὶ οἴαπι ;ς το ἴυγροα ποτρξηίθιαδ δρ- 
Ρελϊθβ ταγρί»υε: ἰΦ επὲὶπι κίίαγε ργανιτδι! ςα]πηπίατα. βεὰ τας ἤα- 
ἐπϑιοοῦὶ δυηΐ ἰΔΒαΌληα ΡΕΓ' δεπί μεμα δἱβτ! βοαῤίποδ, εἰ δἰίατοτι γεγῶτα. 
ἈΟμιϊπίἣθς Γο πε ἐροδτα. ἐπιϑανὸ [οὶ ΔΌ πράσα. δὶς πθο 8 ἀπίδτη εἶσι. Υἱξορ ἐνὶ 
γαο πάλιν ἱροδίδ Δ, εἰ ἐπ “εἰ Θἀνογρδελιιά ἀοει ατέϊ χαῖρυο 1}}6 τηὸ- 
χδος σχαἰδρι; ὁ ρεϊναϊν ἡμεέ δι φομοίβοοι βεβοϑεθ δες δοηνθε, 
μβοπεδίδγα, ἰὼ ποὶκαν δήδετς οὲ ἀρ μευ πόρε οοπιπάπη εὐ τοάπῆτς τίρ. 
ψυροτγαϊίοποι πτεϊοάϊοοτγα. . υἱμιρογδιοβα, νεγο. αοάει δά ροῖε-. 

«Τίπνη απο ργθοοπία δὲ διιβαγϑ᾽ εἰ δχίεπαδσοὶ ἐϊδαμε, Ἀδύντα ἐΡ δοΐθ: 
Ξδπὶ 6Χ [9 4π8ς δηρετίτ» εἰὐκία δῃηὶ πρίων ἀπο ύνα ἡπλεϊἰξοποας., ., 

80." 87. "Βαὶϊὶ εὐ εἰ φΦοοιεαπάϊ, χσηδεγοπήϊ χα. ρτας ,Ῥθ 
ὥξετηιε, ᾿ὐαρνμοε φιεπιβά τόσο ἴπ ἰμάϊοξα!! κοπατς ΕΥλνα εεῖ, 
σϑούροπορεει, ογιδοιπουν, ροκύνετθιθαξ, Ὠγίδιοϑ ἐρτπν 18' ὁποράει 
νάνι, ἐς, ἦμὰ δι. δοεμδαιίοιποὶ ἀπΐεποίδι, φτοβοβεηοαι, εἰ οἰύσαν ἴω αἰδίο. 
Ῥιβεποίδροις σρέοϊοδιοα,, αὐταὶ οδισιοιαη ἀπρόχοεαδν ἰλοβοτὴ ἰοοὶο σα Βορὼ 
ϑῤνανυς φοϑο πη ϑυδάοπηο κεἰ ἰδραδάε ἀοημβοὶ ἀοςηίπιπο. ἔΐοτα 16 Βεῦ 6. 
γοϊεπεῖο ἰάδαν πιράπο φοτνδπάπε Ἔτι φονίη ἀεἸΒογϑεῖτο κόπστο ργαθὺ 

εὐ Στρόρδαδ 6.Ἑ. βαοδὶ ἴδ ουἱ' διυάϊδδοτεο Βεπανοὶὶ ἰροδὲ αχ Ῥιδει δείῖο, κα 
ΦΕΩ ἰοπιροῦο, πος οκἰαχουία δἰοσίμο οἷξ δὰ ἐὸν ἰγεϊϊϑηἀὸν νοὶ], 

86. νοὐ ἐπ᾿ τε ἰρϑδιμὶ υεὶ ἐπ οτοξξονβεεν, Ῥενετοϊ ἐπεί οδριοίς 
δοάετι πεοὰο υὲ ἰἰϊῇς ἀφουίκοτιν,ι: δ θσὸ οὖ 4πεπε΄ βοαπδ ὈεΒδνοὶὶ 
ιν ϊϊοταο Ὡεήας ἰηίδποὶ [πδείως, νοποσοἠφοιϊοτοιεἀρίατε ροϊουε ὁπ 
Ρεβοϊενίιο ρυδερεηξῖνο ἐεπίρθεθ, ὑεῖ; φατὶ ὁϑιρϑθνο γὙδὲ ροὸτ γε ναὶ 
Ἀρυμγοις ἀρὸ ἴα ἀυΐοτα αὶ δρπμὰ δυάϊιοεον. «οἰσυοηῖλε. ΟΡ ποχίρε: 

[ἀετίς, ᾿Ραγαΐπο τοίοείπα ράχιν ῥεῖ νϑῶτα ΒοΒ ον Ὁ] επεΐδλε οδρία. 
Βη. Βὲο ἱφξίίυν τοοάπο, εσὶς μὲσ ἥβεῖε ὑεβδνοϊευδδα σοπηρα δια. 

-οιἤπινεγο δὶ βόνογεδ σπος πεηπ6 Ῥοηο 'Βεῖτε ταῦ δϑῖπηο δη το. 
τοῦ {πογπξ, ραποίς ὁυπὶ ἰδοάαοπαϊ οἱ Φἀνετνραιῖϊξ υμροταδυάϊ. οροτιοὶ 

10 δδίειωῃ δοϑ ἐν ὅ6 Ἰοινάδγο 4086 νάαηϊασ πεοκίτος δου ποσίν ἐμιεκοιθα. 
(ἀϊου δοίοι οἰν αὶ μθᾷ φερε ν' βιιέοφειαι, φμθεν οἰφεο)ν ξιδίσδο, 

1442 

45 

πρὶ δετϊοογάσδπι, εἰ δἰκ}18), δἀνεογοατῖος δυΐεπε οὖν ἰδ ντυρόγαγε ααΐ- 
Βὰδ δυάίϊογεϑ δά ἵν ἱγυϊαπιυτ. δός δυΐδην δαπὶ οἰ δῖ Ἰηϊπιῖ- 
εὕφΦ, διηίσογιηπι Ποϑιῖδ, ἱπργδῖισ, ἔτη πε εἶδ, εἰ ϊηφαισάϊ. ὁπ δεῖ 
εἰΐαια ἰωαάε ἰυάϊςεε ἀε]δοῖγε, φαοὰ ἰυδι: ᾿νάϊοοα βγαυεϑαπο δηππί. δά- 
Τεγδατογίυτα ρεδείοσοα ἀδίεςιυ9, δίσαθί εἰθὲ πΐβογσο Ἔχιοτίπε, οἶτ 
αὐ ἀϊςεπάμμιιν οἷγς δὰ δρεπάμπι, δεὺ δὰ αἰδινὰ φωϊςιμιδιὴ φυοὰ ἴῃ ἀΐμι 
ἐδριδιϊόδε τογδοῖογ, διυηὶ ογαϊομα οοπρίξοίοπαι, εἰ ἰυδίπτο ργδα- 
ἴογεα δὲ ἰορ ἰπαιη αἰ υ11]6 οἱ φυδςε ἀείηεαρε ξεφυσπίυν ἱπάυςεπάδλ 
φῃτα ἰσάϊοον ἰξίνοτ' εαυς θοπῸ πεαῦς πιδὶο δϑίπιο ἰπ ποῦ [υεγπε, απ 10 
16 Βεμετοϊοπείδαν οδρίαρίπνηϑ. οἱ φιῆδ γεγο ἱπ οα]υτοδα εἰϊ, Ἰάχαδ 
6Χ ρτδειθγο ἰείῶρογε εἰ οἶγοά ογδιϊοπθπι, δοῖγε εχ δπὶς ὀὐεξ9 ροῖο- 
τίπνπϑ 400 ρδςῖο ἱποϊπνιϊ δίίοπεο δοϊγεγε οροτίεμξ, σφαοάεὶ οχ ρσδθ- 
ϑεβιὶ ἰεαιρογε σδἰυπιμία [υοτὶξ, πδοθῦδα δοὲ εἶγοὰ ρϑῦτω Ἡ ΠΝ Ποτα 
ϑδμὰ βιοτί, οἱ ἰχβερίυβ ριδλϑβειμΐ σου γουογεῖβο, δαὶ ῥΐ ογπιἰεΐνιιϑ᾽ 0 8 - 
εἰοιτατῖωδ, δὺϊ οἱ ρεὸ ςοηίεδβο δοουσδιίσεξς ὁρποχἕι υἱάεδατατί ὑπ» 
δρίυς φυΐάενν (α δεῖ, οἰ ιαπὶ ἰυοίου δοξ δευΐου ργὸ αἱΐο ἀϊφοορίεξ, ἰδ Ὁ- 
ςομμδγιυθ νϑίο δϑδέϊ, δὶ 4ιι18 γοϊνῃ δι ἐπὶ. σαν τοὺ ὁσα θην 80. 30 
«δεῖ, ἀπὶ δἱ φοὶς οοβταπιρίϊοϑπϑ ςοπιμη οἰϊας τοπρατγθβῖεπι ἐμοί πια εἰς 
δὶ οἱ 4υὶΦ δἀπνούσην ρᾶηρεγ κοναΐθδμι αἰ ἰδαί τη τ ρεςυηίατΌτΩ εξ Όσ 
ἦπ ἰυ ἀϊςίυπι ἀενοςεξ χυς Βαϊθοτποαϊ μοπιῖνδ δ δα Βοοπίγατι! ςυποὶν 
Ὡΐθὰ8 δηπξ, ρ το ςοπίροεο δυϊδια οὶ, δὲ αοΐδ. ἑογο τοβονίαεαυε πὶ» 
δἰεῦϑ δ ἱπβγηιο εἰ ἱπιθ οἰ δο νογρόγαοπὶς βοσαρεῖῃτ, δπὶ εἰ 4πῖ6 ἔατ' 
αχἰειϊ παῖ πὲ. ἔωγεὶ τεθδ ἰ8 ὑυἀλοίτιπ δες δϑβαίαγ. πὶ δαϊειν οπιηΐδ 58 Φ 
«οιωρίοοίαιηοτ υεγρο, δὶ φαογανε πιεῖ θη. δ η}}ἷδ Ἐδὲ ποφαϊηπιθ ορὲ -" 
δὲο, "υυνἱάδριυιμεοτγ ἐγίνηὶ μδοοις εὅ8ε οὐηοχὶὶ, ᾿ εἶγοα Ἰρϑῦτα ἐρίτατ μοι 
Βιοδδ ἰοχ' ἐπαμακ ἴδ 6 ςαἰατηπίδο δοϊενεν αἱ βοὲ ροφεζηπὲ : εἶταν 
Ἐαπν δοϊότη ἐδ σου Ἀπεϑηῖ, 4 4υϊα δήνετοιε ἀοινδοιιοο. δαβοοσιϑηξ 
δάνογεν μοδρὶϊδε ἀπὲ ἰβ ὅσο υεἰ ἀὁ φῬαγυῖδ γε] ἐξ ξυέρι οι γερθδ ὁ 
πεφοῖία αἴϊεγοϊ: ὅδεο επίση: ἰπξαμιίδηι ἀἰδοεριαπιθοε αἰζεστπι. 4π6μ-- 
εἰἰηροάυτν ἰβλῖογ δας ἱποί πιο! δοπει πον ἀμ ο μεμτὶ ἀεΐνοερο οδἷδι»- 
ἄκια. ἀθο. 6526 οσοτομηθδία ἴθ οταπίδον εἸστηεηῖα οχίδιαο, δἰδεγοτα 
φυίάειπ κα υΐναν γοδυδ σοτγερίστοϑ ἐπ τεν δάνογεδγίοθ ραῖει, Ἀΐ8 
40. Ῥεδουδηίε ἐφυγβηαρὶ αἰϊεγυτη τεγοεοὶ, οἱ τερ ἰπ: Δα νοηθατίον 
4αϊάεαι τοακίπις, δίῃ ἐν ταΐος, ἢ δἰἱορ φῶφα ἄδην ἰγδηοίεει, τὰ, πὺσ 
ΟΥ̓] δίομΒ 'ηανἃ ποὰ δχ. βεπξοσιὶα τὰ 608} δἀνετεατὶ οσοβοῖας : 
5 «εγΐδιθεμ ἀεθοοη θεῖ». ἰπ' Ὡπδιηααδηαπε Ὑ6γὸ οδἰαταηίδια ἔμ δ60 
δὐζαιροιίοτὲ οοπυφηλι. ἰθπίον  Πηϊάεπι σδυβδ ιν δαὶ δδπίστυπι δδ (0 
δικίςοτοπι, 4πὶ Ῥτὸ δα ἀϊδοεριθηξ, φο τ ἀΐποπι, δὰξ οὐ πιϊπυτη τὴδξαΐ-. 
τιάϊπεπι, διυξ ἐειαροιῖσ ργαεβεγριίοποπι, ποὶ γατπῖ τϑο πήϊηδτα, 
δυῖ αἰϊπὰ φυϊά Βυζιειοάι. εὐ τεγὸ βαρυθγί ρτὸ αἰΐο ἀϊοήοπεπ, ἀϊπ 
οεπάσπι ετῖς ἴο διοίο ας Κγαιία δάἀνοςζδίασα βενῖ, δὶ δάυεγφαυὶ πὸ - 
ὅπτη ἐπὶ μοῖολ 5, ἀμὲ 4υΐα ποροῖί ἱαξοτίπάτίθ, δὺς οὉ ππβεαίετα ρα-- 
᾿ϊίαορα, ἰδαϊ: ημἱδ 9. οὯδ ραϊγοπτι νϑηΐ εἴ δὺ οπιπίδαθ ὁοὲ ἀοεδγοθ 
οἱ ἰδίαν ργοκίίΐωγ. σποάοὶ ἐγ πίων ργὸ εοπέφροο, ΘΡποχίῃϑ γ8] τ. 
σοι τατὶας δοουδδιίου! δίβοὶϊ υἱάθδίηγ, Ἴητβ βεδεοοσυρδάοξε υἱερ- 
ἀπτο δῖ, ἴσπὶ οἰΐδαι ἀϊσεπάυτη. Ὡξ ὥδαὰς ἰποίυπι βε4ο ἰεβιπηαπε 
Βεάμπιε ᾿ς οἷ: εχ ορὶῃίοης ἂς ϑηδρίε!ομβ ἔετγο ῥτίπϑ δεηϊετηΐδα 
πδια γϑὸ ἰυοσὶὶ διϑάϊα. 086 ᾿ξίἰοτ εἶτοδ ἰρϑοια Βοπιίβομι δαηξ, μος 20 
Ῥδοῖο ἱπαϊγοἰδώοωο ἀλ]πετομα, ἐκ γοτο ἄσθα εἶγοα τεῖῃ δῃπὶ ἐϊὰ τ. 
Ῥεϊϊετπβ. οδδδαπὶ ἱπ δὐνεγρδγίαν τεϊοίετποφ, νοὶ εἰ τοαἐεὐϊείπιν εὃ 
ἀτέτα εν ἀειαν , γὙεὶ οἱ ἐπί πάτα δοὶ σορίαἰϊαίενα ἀμὶ ροτοδοί δον φῦ 
ἱνγωκὰ 'φιδεϊεπάδίμηθ, συοά: παϊλο δἰόο πεοὰο ἰωϑ ςοπεϑαυὶ ροφει να. 
ὧκ. βεὶν οἰκο ἰριτὺτ ςαἰοτο οἶδε ἀρυὰ ἱεάϊςς ἐκ ἀϊϊυσκαο: ςοτατατιηοσ 
Υαγο οὔθ» ϑρεοίδρυ» εοἰγέτο ροϊεσίτον, 4φινετοδ ἀδπισόμπι ἴῃ ὁ ρ6. -- 
τοτίθυ ἀϊσίυ οδξ. ὁχογάϊα υεγο. ἰὰ βϑηογα ἰυάξςία!: δοάετη ποθ. 
φο ]οοολνέπε δ; δοσιὶ εἰΐδτν ἢ. ἀεἰμοταιίνο. εδάοτο οΐδσω γαιοο ΠΩΤο 39 
τδβϊοπεθ ὀχϑγαΐο ςοπίαηζεπιμα, σπδ γ αὶ ραγιϊοοἸδεΐμα ργο δ ὶϊθο φδὴθ 
ἱποίδεχας οεἰουάειμεν, δυὲ ᾿ρεδε δεραγαιϊπι ἐδίχαδωι ἰ πΌσΩ σΟτραθ 
οταἀϊπαβίποιθ. ἀεἰεκο ἡ εγο Ἵτϊ ςοηβετωδῖϊο, δια, οὲ φοϊάετα κέ ἀεὶ 
ἐρεὶ δἀνεγοδεϊ ἐσπέγρππειλεῖ, ἐσ ργοδαδιϊοηΐ με, δἷυ αὐἴσαι ςοποσι 
δετὶοῖς καὶ ἑωαδεὶν. εἴ μελλι να. ἐξ, ἰδ: εἰπιλ δχος σον ἄγετ ἀθμομβον, 
οοἰϊσελπάα φθοῦ οχ ἱρροξδ!όοπίβιυ ρυβομ φοῤίεαοι ἐοεπαοοία, εἰ οἱ 
4060. ποθὶε ἐξ και μον τὼ ἐδαὶ μμονοὲ ετάνς. ἀεϊπάο εἰ παϊδο 
πιοῦρ νυετὶϑυ μι δα δὰ ἐπιοτί πὲ, δου ϊδη εἰ οἱ ςομτο τ διοπΐδαο, οἷο 8Ὁ- 
ψότϑ ΠῸΠ ουβῃΐηο γοτὶ δέμε  ἃ, Ῥτο ΒΗ: ἀείη ὁ εα ἐπιρὶϊε εἰ εοπίετῖο. 143 
τἌ εἴ εἰβυΐε εἴ δξυπεσοιΐθ, ἀετεαπι γετῸ οφπιτηεδί δἰἰοπὶρη οἱ δ65- 
ψειιϊο οοπάγπραγα. ἀοθεσεθς. φοσάδὶ γετι τὶ δ (υ ἐτῖ, ρτοβδιίομον 
φουίδενε Φιρδίεσεμμ, ἰωνὶΐο δαΐειο, χσαετηδάτοοάπει ἱπ οπίε ἀὐοεῖν, οἱο- 
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πῖῦγ, εἰ ἢος φαίδοτῃ πιοὰο ςοπβιπιδθίπιηθ. ροεὶ ςοπβγπιδιοπειΝ 
δηυΐοην, Ὁδ1 ὁὰ {πᾶς ἰῃ Δάνετγραγίὁ5 ϑῃηὶ οο]] οοδνεσγίσνβ, ργδεοοςυρα- 
Βίπιαϑ δέ γϑθ δὲ Ὑεγί οἰ πιο ἐπετγὶξ δάνεγθατιοϑ ἀϊοίαγοι. εἰ οἱ 4αΐ- 
ἀεὶ δἀνογεαγιὶ γοῖθ περγαγίηϊ, ργορδίίοπε ᾿1Π66 ὦ ποΡὶ9 ἀἰοίδϑ δα ρ]1- 

10 βοερίπιιν, 4πα2 γάγὸ {|| ἀϊςτυτὶ ὁσης, τεργθδηάεννοϑ εἰ εχίεπουδθὶ- 
τοῦθ. δὲ γεγο ἰδίεαπίατ οἱ ἰδ κὶ πη εἰ ἰαϑὲα δι 4086 δεοηάδτα δοτῖ- 
(ὦ» ἰεκ85 δ Ὠοβρὶδ ἰη ἀπεῖδε οεεπάεγίπιπε, δαϊτεπ μια δὲ αἱ Νἰ 6 οἶππ 
εἴδει, ηπα5 εἴ ἱπείδρ οἱ ποεεοίαν εἴ σου ἀποὶΒῖ1 6. υπίνεγοας γοῖ ρῃ}}- 

«86 ρἷατες ἱαἀϊοατίηξ, ξαϊεδ δἰΐδυπ εδὲ 6886 οσϊεπάδιδ; 408 δυίδαι 
κἀνετοδγὶὶ ᾿ϑἀαχευιη!, 685 οοπΐα μαῦογο ἀειποποίγειδας, αποάοὶ τοΐ- 
πὸ: οοηοῦο μδὲς ἀϊοὶ φυίϊνοτίπι, ἰπάϊοεα ςοπιπιοπείαοϊδμαϊ δυηῖ 
604 ποῦ ὧδ ἰοβο δε ἀδ τε ἱπάϊσαγε, φαοάφας ἱπτγαῖ οἷπξ δεουπάπην 
Ἰεξθο ἰαῖδε δεπιονια ἰδίαπι ἴσο, εἰ ἀοοθῶν μααὰ πος ἔδιῃροτθ 

[0 ἄδοθγο ἰεβο, φεὰ ἱπ οομφείται. ἀΐδια: ε885 ἔετγα. δεὰ οἱ ςοπείξετί 
τεῖι ἰδ ἰερίμυν ἀξίίδγι ᾧσας ἰηΐυδα 6496 τἱἀδδμρας, ᾿ἀϊςοηυπι ἐτὶ! 
Βοη ἰεζϑυᾳ τοι Βυϊαετηοάϊ γόταπε ἰμϊ χυϊιαἴδπι 666, ςυπὶ ᾿εχ φαίάἐπν 
δὰ υὐ]ιδῖετι [εγαῦων, ἤδϑο δοΐοτι δίϊογαι οἰυ δι! ροσυίςΐεια. ἀϊόδῃ. 
ἄυτα εἰΐαπι οτὶς ποιά οοηῖγα ]6ρ68 ἔδοίατος, δἱ μαὶς ἰορὶ οοπιγαῦδαν 
ϑεπιοπάδαι (αἰ ετίοι, δε Ἰοξζεπ ροιίον ἰδίαγοι, ἢς οἰ ἰπιργορῖθ ζαϊ φαὶφ-: 
4πε ἀεοτγοιῖῖο αἰεπάπηιν. οροτῖοὶ δαΐειι δὰ 1ἃ ςοἸ!δοτιοποι αἰΐεγγο, 
ηροὰ »"]]ὰ ἴοχ ργολίδειϊ γεὶ ῥα θ]ϊοδο μοπείαρεγε: ϑεὰ ἱαργοῦρδ [ε- 
ξ8ε δαοίοτίϊαίς ρείναγε, δἰϊπὰ πἰβὶ] δοϑα φυδο οἰτἰἰδοτι Βεμεβοῖο 
ἀοῃατο. χαδεεῦηφας ἱξίτον οχ ᾿ὶς ἰοξίμαθ φυδὲ πα πὶ δι δἰ χυϊταΐοτωα. 

80 οοηππεηϊ πδράοσίηπαι, εχ ἰδιῖθυο ργδευθηϊεηΐόθ αϑαπβάο εοπίταάϊρογθ 
Ῥοιϊογίτηι. ἀα ποδί καϊο γεγο ἰεβῖθ αν οἱ ἑοάϊεδε ἴἴὰ δοπδογίπι τὶ αἰδῦ 
ἀχρεάϊι, οροτίοι μδεα ἀεπιοποίγαγε, αοίεὶ ἱπήεχ ἀΐξαι φυσπδάτοο- 
ἄστπι κἀνογθαγϊ, οοπἀσοείαοϊεπάπι ἐφ Ἰεζαπι Ἰδἴογετω ποα ἔσο, ἐθπνι 
εἷ.2:9 χαοά 4)» 11|ο ἀϊοίϊατ, εἰ οοιάποετο ἐρεῖ ἰυάϊοῖδν ἰδ κοπα ἰτα ἀδ.: 
φεζοθ. υδγησι δἱ 8}}}0 τηοάο ροφβεῖς ἐπ οοπιγαγίατ δοηἰαπείοπι σοτη- 
τουΐαγε, οείαπάς δ᾽ ὰ δἰ 1} ροδε6 οοπίγαγίαπι ἰεβε ἀΐσογε δἴᾳαθ. 
Ἶριε ἀΐεις. οἱ 40ο ᾳηϊάειι ραςῖο οροτγῖδαϊ εἷἱ Ἰορίνυ8, εχ ΐα χαδο. 
ἱχίτναν Δα ἀδρίρ. βυπυπιδίϊι τεγοὸ δἱ ρδοςδρδα οπιπῖθο ἐδ εατήστ, 

εἴ ἐσ ἰωδιὶ ἴάτηδη εἴ Ἰερεεἰπιὶ ραγεϊρης ἀεϊξουίοαμο Ρατοηϊ, ἐχ ̓ἷε ἐδ. 
δοῦϊ ασοπ[υϊδίίουα ρΡγδονθαόδη δ φπδὲ ἀϊοίητι {|| τ ἀδδητητ, δὲ δα.: 

ὁ ἱέναι. ρδοοδ886 ἰδιϑδπίωγί δὲ οἷδὶ ἰαπβεὴ ἱγποδοῖ ροβιπἰατίηξ, δἷο ἰΔ]ϊα! 
"οροτγῖοϊ οοπέπεδγε. ργίμηπαι χαϊάεπιὶ ἀϊσεηάττα εγίξ δοξεσίοεΐδ᾽ εθ86ὶ 
τοῖς, φαοάσυο ἴπης [1 Ἴπέταεη ἰπ ἱπιρτυάεπείδω τοϊϊοϊθπὶ ουπα 46: 
ἀδρεεβεμθοῦ ἱπιποπίαγ. ργοίπηῆε οἱ μαὶο ἐχηοϑοῖτς, δ]ῖοα ἰϊεπὶ οταπεε. 
ἘὨρρὶ ἰεϊὰΣ δἴσπε ογηοϊαϊ δας ΠἰΡεταθῖδ. ἀΐς οἴδπι {Π|᾿ἀ: “εἰ 608 φαϊ: 
Ἔςοδ6 οομῆϊεηπίαν δρεοϊνειΐο, αὰο μδοῖο ἱμβδπῖεν οσοπάδιπα- 
ἐμοῦ" ἀϊσεπάστα εἰΐδην εὐϊ: “εἰσὶ ἱπιργαδοπίος γγαυϊ, ποῦ ἴατοεπ 

ἀοοεῖ τας οὐ Βαΐπ8 ἱπιρτιιἀεηλίατα ἀεϊππδηῖο δίαςλ". ργδέϊεγεα ἀΐ: 
οεῦαγ: οαπι βεαπο]οζηπι ἰδίοις ἱπυργηάδπιον δεϊϊπαυεπάεν ἱεινοδοῖς, 

10 80 πεῆπε ἃ ἰυάϊοῖΡοθ, φαΐ ὁδεσσπάυμ ἰδρε5 ἱπάϊςαηὶ, ἱξποϑοὶ ἑατα ρο-΄ 
1ο9. εχ Ἀἷς ἰρίϊαγ ἀδηνε δίπ! θη 606 φυὶ οἰδὶ Ἰφποοςοὶ ροόδίαϊαιε, 
οοπίπκϊιατο ροϊογίμη δ, δἰ ΠΕ} φίδια δΌ ἰηϊεῖο εχροϑαΐπηιδ. πῇ οοταρ δπο: 
ἀϊο δαΐδπν αἴδγ, φπδεεππηπο δἰπὶ δβάνεγεϊ ἀϊοϊατὶ εἴ δά ργοβδιο-ι 
δ οἱ δὰ ἰατὶς δὶ ρατγῖθο βίξεγεπ δε εἰ δὰ υδαΐδιη ροβϑίαἰδπάδιι, 6Χ. 
δαῖς ἀϊοῖϊίο ργβεοσουραδίπηηβ. ροϑί ἤδῃς δα θη Ἵδυϑᾶπι τοῖα οὐϊ στ» 
ἔἄο μετ ἐπαπβεγαιϊομοιη δυτητοδῖίο γορεὶεμάδ, εἰ Βγενίεν, οἱ βετὶ! 

ποοῖ, ἰπαάϊευτη δηϊποὶ ἰῃ δαἀνουοδιίοῦ σοΐϊάοῖι νοὶ δὰ οὐξομι ναὶ δά. 
ἡεδτα το] δὰ ἰηνίάἀϊδτ, ἰὰ Βοβ δυίεπε δὰ βεῃευοϊοβιϊαιπ' υεἶ κγαῦδδια: 
τοὶ ποϊϑοτεογάϊδιι οοτμονθηί; φαΐ αδ' καϊοδι 'γορυς Βος ὅδε, ̓ ἱδ 

30 ἀρ! Βεγαῖῖνο κόπο ἰπ φυβδί οοῖθϑ εἰ ἀϊεσαδείοπίμθας ἀἰπίτητιο,: δο Γπιτ- 
δατα ἐπ ἀείοαοίου!α ἐρεοῖα δὰ ἤηοιι ρεγευττοσηιι. οτδιοηΐς ἰκί τσ, 
Ῥτϊηοὶρίαπι ἰῃ ἱπάϊοία!! κόπεγον οἱ φυίδειν δοσοπδετναμ, ἰϊὰ οοσηροῦε- 
Βιυέ εἰ ογἀϊπβαβίμη: οἱ γεγο ἀείεη ἀδτοῦς, ἐχογάϊοτι φαετηδάπιοάπι 
οἱ ἰπ δοοιδαπὰο εοποιίζιποπηπθ. δῶ δαΐεια γ8 4 ΒΑττΣ ΔΟΓΏΒΔΙΙΌΣ 
4 6 δοοιμδῖοσ ϑδοϊηϊτίθτς δυάϊτοτῖθας ἰδοοτῖξ, τεϊπαπεπιπδς 
φυΐραε γϑγοὸ ορίπίοπθιη γεϊφυδγὲ, Βαρος. πρὶ ροϑξ. ἐποράϊωνα ῥτο-ὶ 
Ροεαογίπια, ἀμεοΐϊνοπευο; τεοῖόδηπε εξ φοδϑεϊΐοιοο σὲ Ἰατδιρεηῖα γο- 
[δ] Ἰεσγπο, φαἐπικαϊδοάμηι δηϊοα δα ἰεϊ.. εἰ οἱ φαίάοιι γεν Ἵταά θ᾽ ]εα 

20 ἰαετγίοι, ρονδγίπηιβ ἔρϑαγαμ σεϑροπρίοποιν ἴῃ εἰμ φοῦ τεἰϊοῖα εἰξ 
Ἰοοῦια ἱταδίετγο. φιοάεὶ θεῖε; ρες φυδοειίίου οι ἤάοπὶ ἐεοεείπι, πὶ 
ἐπ ογαίϊοῃστα δαὶ ἰἢ πεμοίζηνα δαὶ ἴῃ ηποάουραυο αἰνὰ ἔποτῖι ἰὰ δἀ- 
Ὑοτοδγ ὁ τπαχίπ)θ γὙοτίδιθη! δ, ἱρεόττι δεῖ τεϑροηεῖο ᾿Ἰγαηϑίεγεπαβ. δἱ 
σοῖο δαὶ σοπῖγα ὈἐΠΠ λἴετν Ραδ ΐοαπε δαὶ οομῖγα εοπροδία ἀπε δο- 
οὐσαῖος ἴο ἔδοῖοθε οτίσαϊποίαγ, ἄορ. ἀείοπάεγο ἰὰ τωαχίθοο εεθὸ 1116 

ἈΠΈΤΟΒΙΟΘΑ 

φισὰ Ἀ)}» ἐο οτίδεϊεἑ ἀδίσν; νεῖ εἰ ἰὰ ποίωυς ροϊπετία, ἀϊδέε ἤϑφω εδὲ 
ἴα πεσῇ 8)" ἐδ 4αὐ ΠΡ ὲ οἰπὶ δἱπνῖϊεα, δὺὶ βοῦ ος τηοᾶο Βοϊποτηοάϊ 
τες ψετὶ εοἶεγε. ργοβαβέϊο ἱρίτον ἰϊα εοῖνει. ἐχεμηρίυπι υεγο ἤεβδες 
Ρυΐπιτιπν, εἱ ροῖον, ἀειποποῖγαγε ἰά πιαπὰαθκφοαπι εὑθε οὐἰκοϊπαιοπὶ 
οἶνος, υεἰ 'αἰἰαὰ ἐθὶ 6χ σοπεγηγίϊο ργαεῖος τευ ειτηϊ "ιυνάϊροδα ἔχον 
Οἶμαι ἐογσσυάατα εθμ6. δοπἰεοξύγαπι βυΐεπι ροῖει οοπέμϊετα, οἱ ἀκα 
φιίδνοο «ααῦΐο δοπίγαγΙ α: ὐραὶ σοπείψεσξ. πεασϊομεῖδο υοσὸ δἰφδά 
δοπιορηξδώοηον δὰϊ πϑρ 168 “δαξ δι ίζυδο οεϊεπάδε οροτγίεῖ δὲ 
οἷξηδ δαΐετη ποι εἶδ ὀρίαπι οαἴπν ἵῃ66 εἶς δοοιπσεῖαν, δε γεγύτο ρἷπ- 
εἰ ταν δἰβπ8 6666 οοἴδινἀο:.. εξ εα χφαϊάδιν Ἀπκε δΡ δἀνογραγὶ ἀϊςὰ 
ἐπετῖαϊ, π΄ σοπιγαγίατα αὶ ἀταδίξαδτα οοπνοτγίεπιο ροϊοτίκνπς Βοος 
γαοῆο ἐαρτοθασο. οἱ τόσο Ὡθογανο μοῦ δοςυθαῖοῦ ετἰποϊπαῖατ, εὰ 86. 
εἶεδ6 [ἀἰεδαπητ, ἰά4π6 ἐς ἰυστ εἴ ἰερ εἰπε ραγῦρα. ἀείονάετο ρετγ 
τοῦθ, τοδρὶ2 ἰορ εἰπιδϑ γε θοϑἴγδ8 Ἰϑοιϊογοθαυο ἀεπβοπείγασε 
λέπιιδ. φαϑά ἱ τρΐλιι5 σοιππιοὰς ἤοτὶ Ροϊαοτίε, δά ἱπυρυτι επεῖδο 
ἐαδύτοηπο ἀαίοφίετου:, ἰασοϊτατασ σα ρᾶνγας 6656 οὐξαπδεῖοαε, εἰ ἱξπο» 
ϑέεπάπια ποθ φ6δε. ἀγρυπιδιΐα δίπηαγ, ἀδυποπείγα ὲθ8 ἤπδπι οἰπβέσεν ,Ὁ 
φοϊάειι Βονριϊποτέ μεν ἱπιρτοοπιίαιο ἀεὶ πθοτα οοποθυνο δῖ, ἐεὰ 
δἴθέετο ἰοϊατια ἱπυργοθογιιπι 6656 ργορτίοπι. ἀΐσοφ οἴϊδι εἰ δεφασπι 
εἰ Ῥοδῦτ εὐδὲ ἐξ ἐπιοίυτη εἴ οοπάυοϊδίϊε Ηὲν ἱξοώδοογα χυΐ ρὲγ ἱπιν 

. Ῥευδεοιάτι, ἀο ἐφαστῖπι: τνὲπεΐποπι επΐπι οὐποΐυτα δοῖγε δὲ αυϊὰ εἰ". 
υαπάο οἷδὶ Βαϊπάπιοάι ἀνεπίαγοσα εἶς. οὐϊεπάσπάπτο εδὲ εἰίδα, εἱ 
φυϊά δἀνεγεατὶα» 'ρεε δραογγδαψογι: εἰ υδυΐδιν ἴδυδεν οοπρεεαῖπε εἰ 
Ῥοατέιοεςιεαο Ῥεδεοσοαροιίοισε εοχπσηία 40δο δὴ δὄνεισπεξδε ἀδοθὸν 
δυῃξ  ἰαγατν ἱξέναγ δια ἰκοθὺς ἑαρογῦφηθ' ἃ γον ἱροὶν ψοῖψονε φοιοεί 
πσδιὶ δεὰ 91 ςαἰπτοὐείατ ϑεείρίον βοϑ οἴδήοιϑ γεείδασθ, τεῦ 49 60. 
ποίει μο πιεύῥῥοτί, δὰξ κοδνοοδάο ςου ἀποῖου ραΐγονον. δὰ, ΕἼ 
παῖδα οοπίεενοινδατεαν ὁρυτίοῖ, ἀϊρεϊπειϊοπόηαο ἀΐεαυρον πορόδαιο ὁανι 
Βασι ἰδία. ρυομί ρει δαῖ δε ἐοτίρῖα 'ἀσὶ ̓ ξ ονυ ποα ἐφ ὩΣ 
ομε σδῦφας ἰΔ]ῖὰ ρδΐγαγθ Ὡθ5 ροσιίπεί, Ἰοφαὶΐ γεγο σὲ ναἷς 
ἔμοῖ!α εἰηϊ. ἀϊοοπάστα φαοφαε ετὶς ὑδηπο αἄδο δάνεγετι ἀδέϊοία ναὶ 
ἐρδίαα δευϊεπάδο ρογιβᾶρια δόδ6, μὲ ὀχ ϊπαες τὸ πασχαστα ἀἶγιο ἰθ 
46 δοοιιϑαπαο καἰϊδέασεγε. Ῥοδβέ, πἰἶδὶ 4:85 (ἀποίπιξαι. δβϑεῖ, εὐ δυῖ6ϑ 
δοτίδογααι δὸ πατίζα αι ἰοπεροτὶς ταεάἰἰδίμ ἔπι. δὰ δογιρίλγασι ἡμέας 

ἀξβ οαϑ' οταιϊδαβι κα] υτοπίαρ οἷς σσοῦγγεγς ρότογίπνι. οἱ γεν δ 
ἄϊδορτε το οὐ τίσης ἀϊςοδπὰξ ἐδουϊξαῦσπα, ἰθθα δι σὲνδα Μ 
ὁουνυδαπδ 808 υίάοια, 4806 εἰς ἀϊεςοτξ, ἤδααε' οὐὐοιῥοἑεξοσοι ποῖα 
σοπϊοποδὶ ςαγῖς δαταπδέ ἔὰ Ὑεγο, φοΐ ὀνπεοτίδην που ἴεπει, «παι ΐοα 
ἴοπερογε ἴα ἐδερο δ] δ 8οϑ οαἰσπιη δ οἰτςυπινθηῖγε ἀορτγεϊετρα - 
69. 4ύαγο ςοπάσοετε οἰνίβην νἱάεῖας οἱ εἰ {16 οταιοτίδιἑεα ἀϊεςαῖς 
ὩΟδ ᾿δῃΐτη εἰς τπδίπτα πεπο ἱπρί πε δίογοτο επτ ἔογε. εοάει πιοὰσ 
δἰ φυΐδ. 06. τεδτερα δ οοπάυοῖϑδ' σδύδαγιμα Ῥειτουοο σαν, «ἱνκἔϑε 
τοδίπιαγ. εἰ σαγε απο, ἐϊυΐμεχαθ τγεὶ. ἀυοϊόνοῦοΨ δοοναξοτεῖς ὁ. 
οἰἴτοτα “ὃς γεϊᾳαοο Ὄνμῆδε ἀδινοποϊγοδέαμεια, ποθγοεζητα δαΐειν ἐρθς 
οἷοα ἀἰνίάδπια, ἀὐξοπευδηθα δἰϊον Ῥφοιροδίο αἰΐο9 ξταιϊς δου δυρρὶν» 
οὔ αἰϊοο βορουῖθια δβάγουδξος βοοίδιασώ το ἐξίτατ ταῖῖ ἰὰ ομδίγε πιὰ- 
πιοεῖς οοἴοιάο, βάν αγϑατίαμο γεγο ἀἰξῖο πα ραῖνο φυϊάειο ρτεῦο δό- Ὁ 
γοσδίατο δοοϑιεσα: εὐ Ὡδηηυε οἰ αἰ φαϊὰ ὀτρεπεΐ Ἰηϊα σία εαρίαὶ, 
πο ᾿δαΐετῃ 26 ρατιοϊναϊ, ἴῃ ἰοἀϊοίτπα ἴτό. ἑάετα τωοάυε δογυδηά ᾿ὮΦ 
ει, κἱ οἷδε Ὡο8 καὶ αἰΐχσυοῦ εἄσεεῖα ἀϊκοτὶς φαΐ οοπϊτονοτεῖῖο κἀμὲ 
ἰαδίοεο υἱδπίας, καὶ ἰὠ ἀξοίαδουογνίσοω ξομοοσίβοτο, πδμ οἱ οἷν 
οἴθπ οι οαἴεπιἶδε »εὸ υἱοῖδοε κἀξατοθηῆο διεὶςῖ ἐϑθε οἱ ἀοςεδιΐο φεὶν. 
ἀδφι εἰ οὐπευ]οπόο, δὲ ἀντὶ οἷονὶδοῖνονα ἰη πυϊωδιιοαϊ τεῦπια οοεαττεα, 
φροείεε'δυΐστω οἱ οἶγοα ἱπερτγοξαϊίοπου αἴχαε γουροπείοωεο, φιυοὺα 
φυοῖ ἐδ μναϊαφηνο δϊ φρεοϊδίναν ἐνοϊἀοτίπε, πὸ πος περ ἐξεντῖα αἰ}ὰ ο6- 
Ρίδι, κεὰ φυδε γτεςροπάεπο ςοποούαπἴηγ ηάδεφοε βεβευῖετ, δε 
«ουοίἀεγηάα; οοποοιδίοποι ἱξίτον σαπὶ μαἑπειοῖϊ: “μεἷμὶ δ δατο ἐπον 
σα, επεσανέ ἐχαίϊάειο: πατὰ ἐδ ἴῃ πῆορείαε ἀϊοιείαχ!ε ξἰδάϊαπι.".5. 
“ΑἸταπι πα αἱ ρα] βασι. ραϊδανὶ φίδια: μία εηΐπι ἐπ πεο ρτεδ 
πιᾶπσθ ἰηἰοοῖϊ." “πθὶ σαῤαΐ οουίτομρει, οοπίγερὶ Ἄφολζονι: πδαδ. 
ποςῖῃ. ἱπιροῖυι. ἰα. ἱα δάτο᾽ ἰεεὶϑτ ἀομνσιν." [4166 ἰξίτας φςοπςεφείοποδι 
ἰερίδιαι ἔγει! βοπῆβηφαβοι ἔβοιπος. Βαϊυσιιοὰλ τότο πεξβίουεν ͵θο 
ξετα ἀεείδιιειι, “ἰοίδ! αἰταπε οοοϊόϊειϊ. 'ποι ἐξο φυίάετω, ἐοὰ [εχ οϑοὶ 
οὐκί, ". Βωδα δυΐεις οἰβοὶδ ἰὰ οροτίεϊ τροροβάθγο, οὔτ ἀπάται ἰδι 
ξππι αἰΐετα ἵαρεῖ πος ἔδεστο, δἰἴογτα ποῦ υεῖϊδὲ. αὐδο ἱξίϊωσ ἱπ δἄ- δὺ 
γεγεδγίου ἀϊςομὰδ δἷηϊ, εχ δ.6 οἰαπίνιε ΤΟΥ ἶξοι, ροδῖ δδες δυῦεπε: 
ΘΟΓΌτΣ 4:80 δπίο. ἀἰκοτίμεπο ἐξεγαίίουθ Ὀγονὶ εοὶ δἀϊπιοηΐτο τὐβμὲο 4, 
Βεμάδ, σὰ υδζο δεῖ αἰ] ὁσπεῖ ἰοπεροία; φιαδινούνοαι. οἱ οἰαροὶλο ἴα. 
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ἐρεοϊεῖσαν εὰ ἱποταοπο πἰεήατη οἱ, σόσαπὶ 'π ἀρουεαϊοπίδαε τοῦ- 
Χίτις εἰ ἀοίεποϊοηΐμπε δα εοπργαῖξ, απ ἴῃ δπαεοπίδαε δῖασυς ἀϊε- 
ναποϊουὶθυα. βεῆις δοϊαπι δὰ ἰς ςονητηθίπογατε απ8ὸ δηῖς ἀϊχετ!-. 
τοῦ, φπεδάπιοάυπι ἰῃ ἰδσάδπαο εἴ Υἱταρεγαηάο, γεγαπι εἴδατα ἀπΐ- 
ποῦ ἰβάϊουπι ἴω Ῥοπουοί επίδιη Ὡοϑίγατη οοηςἐἤδτο δἰ ἰπ δἀγνεογϑαγίον. 

39 οοποίξατο ἀερεῖθαα. ἤδπς υεγοὸ ἰἰεγαύδομειη ἴὰ οὐδίοπίν ραγιίβαι 
Ροοίγομναπε οοπηοιϊξυΐπταθ. ἤδες οπὶπν ἔμβοὶϊ οἱ γοταϊηίδουτγίς, ἐππιπι- 
ἔπι φπος ἀϊεῖα ἐπὶ δδυπιεγαῦ 0 αὐὶ ται οοΐπαπάο δαὶ ἑαϊεστοκαπάσ, 
6 ΄ϊάοτι σαλε ορἕπηδ δπὶ, κἀγεγευοτῶπι δαϊοπὶ Ζύκε πεσυΐδ- 
εἶμι; εἰᾳοί ἐπι ἱμεεττοξαιοηΐ, ἤξῦγα υἱΐ υο]αοτῖα. οαἰαντηοάϊ δυῖοπι 
ποπιαφυοάσας Ὠοτοον εἷϊ, εχ ἴθ σοξηοθοογα ρορθαπιυϑ 486 ΦΠρεΓίαϑ 
ἀλεῖα βποι. ἴω Ρεθευο  επιΐίδαν Ὑεγὸ ποεῖγδιυ ἰπάΐοες οοης δἰ πι αν 
εἰ ἰῃ δἀνεοτϑαντίου εοποϊΑϑίτηοα ἐχ [2 Βεπεβοϊία, σὲ εἰἰαπι ἱπ ἀ εἶθ 6- 
ταῖν ζεποτε δυτηπ βίαι οὐοπάϊπηηε, φοῖρτδ ποϑ δαὶ δυηὶοῖ ποειγὶ 
ἱροοῦ α'φυῖραν ἱπίατίδιν οαεοϊρί πιο, ᾿ρεογατονε ἡδοοϑδαγῖος, ὅδ ἴα- 
ἴοϑο ἧρεοι υὙεἰ εοὲ φαὶ εἷε εἤγδο ϑυπὶ, εἶνε δίϊδοσγιημ:ϑ εἶνε δίϊοϊ- 

μδόπαῦο εἶνε βάνει κίϊεσϊατ!, εἴ οἱ ἱροῖο ἀϊχογίπνηθ πππο τοι ραε' 6.86 τες 
ἔοτσα ἀδγωτα ῥγὸ δυφοέριν δεπεβοὶδο ρτραϊαγαμ). εἰ οἱ δοα ἴῃ οοτητηῖ- 
δεταῦοπεπι, οἱ ορα ἐπετὶϊ, δἀάἀυχεγίπιοθ. ἢοο δυϊενὰ 6δὸ ἔδεϊετηυϑ, 
4πο ποεῖταπι ἰὼ δυάϊίοτεν θεπονοϊεπεῖαπη ἀεςπιοπϑίγειοι», δἰ φύδπι 
ἰδάϊκηε οὐ δὰ χῃδε τηδῖο ρϑϑϑὶ ἐωδγίπιπϑ δαῖ ραϊπητιν ραβϑαγὶγο 8- 
8ιῸΔ τηΐδογίδ ργεταϊπηον, πἰδὶ αἱ πορὶς δἀϊυπιοπῖο Γπογίαϊ. δἱ σατο υἱ- 
ΜΠ πολῖϑ δϑοὶξ βαϊαεπιοάϊ, σοταιαοιβογαδίονυθ φυίρης Ὀοπὶθ ρτίναιὶ 
ξαοτίαναι δαὶ ρτγίνεπιοτ, δαὶ ρτὶνδβίπιογ πδὶ ἰαάϊςεν ποῦ περ] εχετίπ, 
66) υἱ παηχίδηε Ροηΐ αυίΐρριδπι ποῖ (Ὀετπιυϑ δαὶ παποϊδοιτπΌτ, δπῖ 

0 πδοῖτιγὶ δἰπιο πἰδὲ δ ἰδ δυχὶ ἰἴττι πιογατίηβαδ. εχ ᾽ν πβμᾷας οοτω- 
ταϊδεγαϊίοπο ποὸ ἀΐξηοι σοπρίϊασπνοε εἴ δα ἀξοτος Ὠϑρὶς σοης ΠΡ ὶ- 
τοῦδ. δάἀνογοαγῖον σεγὸ οδἰτωηὶϊ οἰσοπητνεπῖον ἰη αν ἀΐαπε εἴ οἀΐατα 
πρυὰ δυάϊξογοε ἐχ Βογυπ οοπιγατι δή ἀασοινας, οαπι οὐἰοηάἀεοτίπιας 
τ ἴδε δαξ Βογατα δινίοῖο διάιἴογε ἰρεος ἰρέογατανς πδοοϑρατῖος τηδὶὶ 
αοϊρρίαπι ἱπάϊξος ρᾳδοε δυῖ ραῖϊ δὰὲ ραφβθῦγοθ: δχ Βαΐπεπιο ἀϊ εἷμα 
τορι δά οὐΐϊωεα εἰ ἰγδπε ἰῃ δἀυδγθαγοϑ γαρίεπίαγ. δἷη δυΐϑια ἴδος 
Βετὶ εοπειποὰο πεφυίϊνοσιπι, εα ἴῃ ὉΠΌΙΒ ἧς μββθνᾷι φυΐῖρυε αυάἀϊοτεοῦ 
ἧπ εὐνετεῦτίον δῇ ἰηνϊαΐαπε οοπείξετηπε: ἱηνι ἀΐα πάππε ργορίπφυὰ 

80 οἱ οὐΐο. Εἴ. δοίδτα δανητικίπα ἱπυίἀερίτϊατ, οἱ ξου ἱπάϊρης ἰοτυπαῖοι 
εἴ ΔΡ δυδϊιοτίθυς σοΐταο αἰΐδιου ὀετεπάετίπηας, ρεζουγτοηῖεν σαδπὶ 
ἀϑολα ΒΟ ἰβίασεε. ραροὶ ἐπόγίης δὺς ρδδδηίης ραβρυτγῖτε εἶπε, δυξ 
ἤσπενι παπφθδτὰ ὉΉ}}166 Βοηὶ ἴηδίρπεγίης γε] ἱπάϊγεαπε γε] ἱπάϊρε- 
Βυπῖ; δαὶ σιὰπὶ ἔν ἡἷ 81} ὑπφαδπι τπηα]! ἱποϊἀογῖπε δεὰ ἱποϊάδηϊ δεα 
ἱποίοπε, πὲδὶ πῆς ἃ ἰπἀϊοῖδη» ραπίαπτοτ. εχ Ηἷε ἐξίτατ γόραν δι άϊο- 
ταπι βοδὶρ δηΐτοος δὰ βευευολεβιίδτη ἐπ σοποϊαοίοπῖθαϑ οὐποιϊαοτε 
σὶ ἴῃ δάἀνειφατίοι οοηῖτα οοτοπιουεῖε μοϊετίπιασ. ὄχ οταπίδυν υογὸ 
πειες ἀϊοιίο κεοπραϊϊονες ἀσίσποξοπένψας 4πδπὶ δριϊοοῖπια οτάϊηα- 
ΟΝ ῬΑΙΣ ἩΡ ὐδὸν δ ϑῦο, οὐ 

6. 838. Οὐπονεηὴϊ καϊότξ ἐρεεῖεε δερατγαϊη χοίάοτα ἴρϑα τᾶγο ςοῦ- 
πεἰϊτοίϊξατ, ὁδὰ δἰ ἰδ ἐρεοίεμοι σοιπηεεεῖοτ, οἱ δάνεγοι οοπιγαίςιο. 
ποὺ βαχίτια δοὲ 1}{.᾿ γεγηπιλην ον πὸ Βαϊ ποι ογάο ἰδἴθδε, σὲ 
αδηο τοὶ ογδῖϊο νοὶ] υἱῖδ μογαίπμπι δι δεῖϊο δαὶ οἰν δεῖ δδηνὶπὶ- 
"γα χιδετου δ ἐοπεηοτγεῖ, ἰάοπι εἴλατν μας ἂς ρετῖς δατιτηδίϊα 
Ῥέτοῦτταιν. οϑὶ ἰξίτον φηδεγοπηθαθ δοάεπι χυδεΐ τηοὰο ἐχογάϊεη- 
ἄσαι, εἱαμιὶ σείαπι οαἰατπηία εἰσουπινθδῖος ορούΐετγο ἀοςαϊπιαν. 4θατα 
φὍτο ἰάοπεαν ἴα ρτίποϊρὶΐδ οαπρὰδ᾽ αἰτα] τίν φοίδεω ἰᾷ τεοῖε ἔδοετα 
νἱάξαιεας, ἴα πουδεγεηάπην υδηΐδτηιδ, τατδαε δοξεῖ ἐομβτυεηξ 

τ ἧω οἰνίβρος χαϊά στη ̓οοπνειεῖθαε, ᾳποά Ἠδαὰ. εὐπέειδονε αὐδάσην, 
» φυΐῃ ροΐαι πὸ δαάϊϊτοτὲ Ἰαϊεαῖ, Ἰά4 ̓δοίπιοε; ἀεὶν ες φιοῖ ποδὶ» μΡ 
ΡΠ πο πο με ἐσεγίηι. ἵν ργί ναι ὑέγο συοὶ᾿ ἐπίπαϊοἰτδ υεὶ ργανυδς 
ϑούαπε αμὶ φαδεγυπίογ σοπϑιεϊοάϊπεν, γο] ἴῃ δος ἱρθοβ βεπευοίδη- 
ξμαν, νοὶ υἱ σπδο δξτπὲ τοι ττεηῖεθ πο Ν δηλ α9 Βάθο ἔδοίοπι, ρτο- 
ἔοιτε οροτιϑδοὶς, ἐπ᾿ ΡΌΡΙ οἷν δυνενν, οἱ ἰεκί ἄτποπι εἰ ἱποῖαπι εἰ ΡΏΡ],- 
θατα Ὀἰἰἰἰϑλετο Ῥγοίεγσεθτς, ἐα [9 δυΐεπι εἰ εἰφ εἰπε δας Ἔχογάϊο 
οὐποίίηνο, ἃς φαΐ ἀεϊσοερα ργορονϊείν καὶ αἰξεῖρ δὰ κοοιὶο ἀττ' 
εορὶ ἐαϊὶν 4Βοεγοπναο, εαχας ᾿ξεπιοποὶ πα δίπναν εἰ ἑασιξ εἴ ἐερετπιΐν ὅτ᾽ 

40 ρτῖνπι: εἰ ρυ ἢ εἰν αἰ τατίρας δά νεγεανὶ, ᾿εἰ οπννΐα ἀσιίημι. ἐσ εϊ- 
ἵπανες οἱ 45ὸ ἴπ ἰΙοοο ἱροα υἱδί υεὶ πεουίϊσυ ρυόδοτυμι Βοπεϊπήμη 

οἔδβείσονε ἀϊερσοιίαιξ. ᾿ὁεα πὲ ἷπ εἰπῆ δαδύτδη ἀν Ἰόῃρίοτε δίδτουι 
οναΐομε, 480 ρ]ατὶ δα» ἐΠΠαεἴγέαπι φἰαάϊοτυπι δυὶ Γογαπὶ καὶ νούδο- 
τῆι δυῖ ςοβουσίυ ἀϊπηνα γε δοτοπι, 4008 απδογίθοα, δἀγεαγεατὶ οὐἴδπι 
ἀοτίπια;, 60᾽ ἰρϑον φοζαγίον δ δραὰ δαάδιογον ςοποϊίξαοαπιθ. ὀρος 

65: δοῖοπι ποῦ {ἰδὲ εἴ δοεγθοὸ αποάδηι, δε ὰ το[εἰ πιαπεπείοφας γτα 
4ηδεγδτημϑ: Βοος δαΐπὶ πιοο γευ δἰ] ἴον 8 το ἀθπίτ δρυά δαάϊῖον 
τεῦ Βαθῖϊδε ογαίίοπθϑ, εἴ ογαΐογδ ἰρ8ὶ ππΐέυπι ἀδ δε γε πφαθηῖ ἱπϑὶς 
χποΐατίοπὶ Ἰοσῦτα. ἀδί γδτὸ αἰ]! θηίογ οπιπίδ 4φηδθϑί δῦ δῖα δι]: 20 
Βεαγογὶθ, οτδϊϊοηΐϑ οχί απ Βτονὶ ἰἰοταιϊϊοπὸ ἰογπιϊπαθἷβ, οἱ αἴ ΘΟΙΊΙΩ 
{ῃδς ἀϊεία Γπετπὶ δηάίϊογοϑ γοπηϊ πἰδοδηῖυγ οἰ εῖθθ. Βα ἐριτοτ' 05) 
οἷεϑ ὩΒὶ μος ραοῖο οοηϑεϊτυδγίπευδ, ρα] ἢ ὀττίτιε 1ρ815 ̓Π} ροϊευπιπε," 

39. Ορυϑ εἰ ργβεϊογεὰ οὐβηάο οἱ δογίβεηάο ἰπ ἰὰ αυδτη πιαχῖπθ 
εὐἰϊδπιοτ εἰδθογεταυ84ῃ6, αἴ ρΓῸ τόγιτι πδίυγα υογθα οοτηπιοἀδηθτι, 
εἰ ἤα ποε ἴρθον ἰγὶϊδ σοησιθιιἀϊπε 115 εὐηςιῖϑ Ἔχργοθβαναδ, αἴ ΦΟΓΌΙΩ 
509 πορὶδ ἴῃ ργοτηρῖι εἷξ, δἴχας οἱ ἐχ δεῖς φυϊάθπι ἀΐσεγο ροϑϑίπιαϑ, 
ἴσπι ἱπ ρτνδτίδ ρα δ ϊοίοφυς ἀϊϑοεριαιιοη! 8, ἐπὶ ἢ οἴδπι ἦπ δε 
πιουΐραι 7805 δάγεγφοϑ δἰἴοϑ Βαβραθγίπνυ, μ᾽ αγίπνα Ἀἶπο οἱ αγυβοῖος 
εἷδοῖτιδ δὐϊαπιεηῖα ϑυδοῖρίοτηπδ. οἰδβογαπάντα ςδὲ εἰΐαπι αἰ δ. ἢ οἶγοα 30 
γερὰ οτγαῖον ἀυηϊαχδὶ, γογππὶ εἰΐδιη οἶγοδ υἱΐδπι, χηδπὶ δηῖς ἀϊοεῖδ 
ὁρεοΐερυϑ ἐποτπεῖ δἴσῃε Ἱπδρηίβοεῖ, δδτα αἰ επεῖδπι οὐππετη τ. 
ἀϊατησοε δοσουηπηοάεῖ: Ὡδπὶ Υἱΐδε οοπιροσιίο εἰ δὰ δυδάεηδηπι οὲ 
δὰ Ροπί εἰ ἀεχηὶ νΥἱτγί οχί οἰἰπιδιίοπεπι δαιρίβοοπάδτη οοπἀποὶς ρ]ατί- 
παῦδν. Ῥυίγσατω ἰρίτιγ ἀἰν  ἀοηἄδα δὶ δεουπάσπι οπιπ οι αἀἰδοὶρ ἰμ89 
ἀϊειτι αϊίοηεαι, φαϊὰ ῥγίπνστν, χαϊὰ δοουπάππι, χηϊὰ τεγεϊαπι, φαϊὰ 
απαγίαπι ποιά πάτα 24}. ἀεϊπὰς εὰ τ|δὲ δῃπὶ ργδερδγαηάα απδὲ οἰγοδ 
δυΐήίϊοτει διϊπήἠηπίαγ, ἀθ φυΐρυϑ ἴῃ ἐχοτγάϊϊ9 ἀοοιυΐπιαθ. δηΐϊανεγο 
Βερευοϊ επείδπν ἃ ρεγθοπα ϑθὰ ἐδρίαγε ροϊοτῖϑ, οἷ ργοπι οϑῖδ ἱπιδδϑη 
εἰ εοϑάετα ππιΐοοϑ ἴῃ οπππεῖι Υἱΐδπὶ ἴυδδγθ, ἤεαπε ἴῃ δἰϊΐ8 δοιίοηϊ- 1446 
Βα ἱποοποίδῃβ εὍδὲ δε ἰἰϑάδιη δεπιρογ αἱ' υἱάδαγε. διξεπεὶ δοϊετα 
βεπὶ δυάϊίονει, οἱ Εἰϑ ἴῃ πεξοιθίθ νεγρετῖθ φαδς εἰ πιδρηᾶ εἰ Βοπεοὶὰ 
οἰπὲ τα ἰϑαυς οοπάυςαπξ, οὑπὶ γεγο δεπενυοΐοδ δυάίϊογο γεάϊά ες 
τίϑ, αὶ δὰ περοϊίοττιπι ἐχροοίἰοπεμπι δθ6 ἴ6 ἀσυεπίατα 691, φαδδοῦπ- 
4πὸ ργορῃ διό ετα πιδίογαπ, Ροπογυτω δαΐθτο οοηείπεπὶ ἐχὲ δἰ 0 - 
Ὧεπι, ἕδοϊϊς ὡρπὰ [1109 δἀπιϊταπίατ, 4ιδεσῦπααε γεγο δοοῦθ δυπῇ, 
τοϊϊεϊππιοτ. δε ργὸ οεἰοτὶ δὲ ἀρεγία εἱ υοτεῖπι!ϊ παγγαιϊΐοπε ἤδες 
δαηὶ εἰδὶ ἰδοϊαπηἀδ ςο]ογίτον δυῖοπι δρεοῖνε, εἱ ποῦ οπιηΐα τοϊπεγί 10 
οἴτηο] ἀξεγε, ὁεὰ ρεΐαο ρτίτοο, εἴ φυοΐ τεϊ οΐ εὐξ, ἀείποερε, ἀπο δ 
σεσο, εἰ ποὴ βἴδιιπε τε ἰοῖδ δοιίΐομια ἐπ 2185 τοϑ ργῖιϑ ἐγαῃοίετῖθ άθπε 
᾿ἴατι δ δοϊαεγῖθ. υογί σι τη: εν δυΐοτο, οἱ πιδὲ} ἃ ἴπὸ πιοτὸ δἰϊεπῖσ " 
δᾷβι. ἰἴεπι οἱ ποῦ δοϑήθπι βηχοσγίδ εἴ Ἰαἰπῖσοϑ ἘΙΒῚ εἰ διπίοοβ 6686. 
εχ ἰδ δοῖοτι ργοβδιίοημίρα δας διδυτθεπιηδ, ἀς χαῖροε ἰϊὰ βοϊ ποτα 
δὰ ρεγβείεπάδ πεξοῖα ἔπαθα, οἰ δδπὶ δἰ ἐφ ἱπιευρτεῖατὶ εἴ ἐχρῆ- 
σλγε ροεοπηθδ. ἀδ αιρα5 δαΐειπ βοϊεπεδπι πη άβεπιος, ἐδ ργοτξ 
ἐδερίιυϑ δοοίάεγε δοΐςηϊ βεδυτηθπνηϑν. ταιϊϊδοῖπια πδῆαυα ἰπ᾿ δοϊαντιο ἀΐ 
τεΡρε ερετίρ, οἱ οοποθεϊιίπειω δεφηὶΐ υοϊπογίβ, ἰπ σοτῖδτοΐπθ υετο 20 
εοπῖγα βάγεγθαγίου, δἱ φυϊάεπι ογαϊίοπς ἐοπιθῃϊτατ, ἐπ 119 φυλς ἀΐ 
οἷκ ϑαπξ ποορίγωπι οουξειπνδίίοποτα ἔδοίσπναβ. δ τετοὸ ςοηίγαςιδηθ 
Βος ἔδείειητν, εἰ ἐδουπα τὰ Ἰεξορ δἰ πον βϑογρίδο εἰ δογ βίδι, 'σῃϑα 
τενιῖθης απαπε οριπιϊο δὸ τεβεροτα ργδεβηΐϊο δοδ ςοπέεοεγίπιπθ. ΟΣ 
εοποίαείοπε τεγὸ δογππὶ ΄υᾶς ἀϊοῖα ἐπετίηϊ τετηϊηἰϑοὶ δα ἀἤογες ἴδ. 
εἶετνας, δἱ φιιδα ζεῖ δατιῖ δυτητη τη ΓΌγρητη ἀϊςειηαθ, εχ ᾿ἷ δηΐοτα 
{π8ε δρίτατις ἴδ ςοιβιποπορίπηαβ, χυδηάδοοσυηαας οϑάετη περοῖα νεὶ 
δἴτη! "ἃ ρεϊοτῖθον ἱγβοίετηπβ. βοπευοῦ, δαξοαι Ὠορῖς δγιῶξ δα ἀϊϊοτει, 350 
εἶ οὦ βειβετίπιυϑ φυῖρος οἰϊααϊὰ Βεπεξοιϊ δυϑοερῖθϑα δαξ δυϑοΐρετς 
δαὶ οὐεοεριονΐ υἱάεδοπίαγ. τρᾶρηδ9 δυΐειη τος ζοτετηιν, εἰ ἐα Νεβο- 
[6΄ τταοϊλνεήπιθθ 4π86 πη] τουτὶ οἷξ Βοπογατι οαπεᾶ. ἤοο ἱρίϊας ᾿ 
τλοῦο 4πδε δὴ υἱξατὼ ρεγεπέπε, ργβαραγαηά ϑυηῖ: δχ ὑτῖΟΤα ΘΒΊΘΒ 
Ἰασειπιο οἶγεα οΥὐαομ τι εεὶ Ἔχοτοϊϊδιίο κά πιθεπάα, Ἰς Ν Το 

[ϑεοιβοία σεγο, υἿ ῥγδειηίσοτο εεῖ, [οἰ οπιαν δὰ ἀδον σαΐάετα 
Ῥίε, δή οὐπερίαε δυΐεδι τωοάεταῖε, δὰ ἐρεοϊδοῦ!ϊα γόγο ϑρ] θη τάς, δῷ 
εἶνεν ἀπῖοῖπι Ὠ] τευ. εἰ δάνδγέυ ἱποτπουταὶοα φαϊάεπι ἀδῸ9 εὰ βαρ: 
Βππε ρῖξ, οἱ ραῖτίο τποῦὸ μαςτί βοείου; δὰ δυπιρίυν κυΐετα πιοάεγαῖα, ὁ 
οἱ ἼῸ5 φανεούπιαι τοῖϑθα ζπεγὶπὶ, Δ Ηἰς 4αὶ ϑαπιριίδαθ ργαεθυηδ 
«οπεοηθαπῖητ; δὰ φρἐέϊαςο]α γεγο υρίεηάϊάε, οἷ πιαρηῖῆοο εἰπὶ ἐρρα- 
γάζα σαλεύει ᾿ κὰ οἴνον δοϊένα ἐπ ον, οἱ τὲ ἀλεμοι εἴ: σταψιογθ 
δγοδίη γα Ῥεκιό5 μὲ}}6 ᾿πϑπ σε ροπυρᾶμι οοἰερτοπὶ. ἅπαο ἱρίτας 
Βος 90η0 ὑπούβα! ἐν π' ἀξοῖ σε δι, ρὶε οογῖς Τέςετῖἴ, 6δο8 ὩΟ ΘΙ 
αταΐςοὐ οὐτηραγαβήπιαςε, χαὶ οἶπὶ πορὶδ τποτῖθυς Ὠοὴ ἀϊφδὶπιῖεε, πὰρ 
Βύν᾽ κά επι 4πδὸ ἐδππν ὨοΡὶὺ ςοπάσοαπε, εἰ φαΐδηο τπακπὶᾳ ἰπ τεδοΣ 
ἐδπιπιεπῖδ πόδίβοτιπι ζογῖππα οἶτ᾽ ἴὰ]16 δηΐπι δηνοἶτἃ ρετγάσταὶῖ ποα» 
πἷπιθ. ϑοςῖοϑ καίθτν ε05 ἔδοσγε ἀεβεπιηϑ, συΐ εἰ ἰπειϊφοῖπι! δἰμξ 6Ὲ 10 
βου πεεσίοσοτὶ γαΐεδοιϊ ροϊεπιία οἵ ἰπ ργοχίπεο δδθιϊεπι: βοείου διΐεως 
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[λεἰεταιν, φαΐ Βοτηπι δἰπῖ οομίγαγι!, φβϑεϊρίφη στα βαΐθπι μεἰΐοπι ἰα 
806 εἰ 4υΐ τει ρι ]Ἑ ςδιω δυϊ εἶνι8 δἶνα ἃιμίςο5 δἶνθ δοοίος ἰοἰη γί 
γιοίανο νηοϊϊποίας. ρταθδμία δυΐϊειο Βαροδιοιϑ ορογίαὶ δυῖ ποϑίγᾳ 
δὶ “οείογιη δαὶ ποιρίϊαμ οασϑ8, εἰ ρτίπιο φυϊδιπθ ποϑῖγα, ἀεῖπάς 
βοεϊουμει, τογιῖο νογὸ Ἀρερίϊυμι, ἀδ {γι ρυτῖν διιΐοπν [ἃ φυϊάει, ἐδ 
ὀρβῥπιυϊη φιοὰ ἃ ργίνδιΐβ ρτουεπενας ἃς ροδϑροσίοηίθιδ μγοβοίεοὶς- 
ἵμὴ, δεοππάσπι γογο ἃ σδηδὶρασ, ἰογι τ δυΐθια ἃ ραιρεγῖρεθ, 40] “ηὰ 

1ο οοτγροτᾷ ποϊπίεἰει 9 ργϑεθοπῖ, ἂὮ ορὶ βεΐθιιβ δπίεια ἂν πιῶ, ἃ ἰοριρὶε- 
ἀνθ γϑγο ρεουπίας. ἀε δάἀνωϊπἰεἰγδιίοπα δυΐοπν κρὶ ρυθ] ρα ρορα- 
δι χυΐάεπι ρτίποϊρδεις 681 ορ!ϊθα:, ἱπ φιο ἰθζ88 ορπαϊίθυφ Ὠ9- 
Ῥοτερ ἀἰοιγιβαιπῖ, ρίοθ8 υϑιο βθχηο ἀλῃαὶᾳ ρτείναϊωτ 980 [{γαρὶϊϑ βεφιιο 
ζετεπὰϊο φυξάδυν δϑηϊεπ δ: ργοχίπιδ ναγο 1114 οδὲ ἰπ πὰ ἰεβθά ἃ ἀϊ- 
εἰογίθαα αἰβοὶ ςοπίυπεἰα ρίεθειο πὸπ δίθῃπι. ρτὶποὶραϊα9 δι ΐθαι 

ι Ῥδασαγύμν ἀνο δυπὶ βεπογα: δυὶ δηΐτη εϑὶ εχ δωιϊοἰ ἰὼ εἰ δορἰειδῖθ 
ηαδάλπι, δὶ αὶ οεπεῖρυ. ἀθοεϑθε διιῖθπι δὶ φοςἷοα ἰαςδπναδ, Οὐ πὶ 
οὖν εο τοΐυμ οχ 86 ροϊδηϊοϑ φυηΐ, φυΐ ἴατ δοΐθμν ἴππὸ ορρίια ἰμεᾶπ- 
πες δυῖ Βοφδιίθυν γερηζηθηῖ. 691 δυϊεαι δοςίοἴδα οὐ ει ἦα, ουτα δπὶ 

30 δι ἴροογε ὯῸ5 δἷϊ οριν, ἃυϊ δορὴ ἰοπβς ἃ πορὶδ ἀϊδίφης πεᾷιε ρο9- 
δἰηι ορροτίαπα δάθεδα. οἶνία διίθτα θοπιδ δαὶ, οὶ ἀωΐοος οἰγόϊοιι 
με ϑεϊαιοι σοιηραγαῖ, ἰμλιαίοο,, γοτο εἴ ραυς ϑεἶπιοϑ αἱ μι βγιι μι οϑ, 

-,'’.»ϑ..ὕ οὔ  ὍὕἥὌὌὐ͵ὔ:ὖτοὡ΄ὦῸς,.5ν..ὕ.---- 

προ πον ὉῈ ΡΟΕΤΙΟ ΑΠονπΠ 

ἈΒΕΤΟΒΒΙΟΘΟΑΑΙΡ ΑἸΒΧΆΑΝΡΑΕΟ Μ. 

4αυίσια εἶπε }16 ρυϊνδιογατα Ῥοβογυτω ραν οδιίομα μιονυθιῖπο ἔοι. 
Ῥϑιδὶ φυδπν ρίυγποι, εἴ αὶ δ68ε ἰυϑεϊδϑίνν τη, ργβθθεπ δ08 ἴω 
δίϊομθιν. δρὶὶ αἱ γαγῃμι, ρυ ἰϊοαγατα οἰϊημίά μος ἱμεβιϊατα υἱοίδος. 
Ἰαγριοπίθ σεγο αἰππίωγ οὔιπος δοΐ φυοπίαπι αἰ φαίὰ ἱμὰς φρετγδοὶ 
βοιπιβοάογιαιο, δαὶ 480 δυδοδρίοτυ Βεμεβοίογακι ρεϑίλομη τεΐδγης 
ομεθαυυπίον δαΐεπι οῖμβπος 30} ἰαοτὶ δυΐ ποποτὶα αὶ γοἰχιριοιῖο μοὶ 
εἰπηοτὶ ξγαιία φολαηναϊδιοπέ δ σόγοὸ Ὠϊυπίος οἴθϑαθ πμὶὶ δρουῖε 
δυῖ ἰπγίϊο: ομῆῃεδ δαὶπὶ δοίϊοπεν δαϊ Υἱ δυὶ δυδϑίοης διὶ ἔγαχμάς δη! 
οοοδδίοπα ρεγβροίμηϊυτ.. ἰπ 6110 δῃίεῃ υἱποιέμε δυῖ [ογίῳβα δαὶ οι. 
Ῥοτγὰαν ταυϊ πῃ ἀπο γοβυϑίσαιεγθ, δὺξ ρδουπίαγῳη οορίδ, δυῖ 90. 
Ροτιυνίίωϊς, Ἰοσοταμι, δὺὶ νἱγιμτς φοοίοτυμι, δηὶ ςομδῖδο οἴ ςαἰ Πάπας 
᾿πηρεγαϊοτίδ. ϑοςῖος τεγο ἀογοϊἰπαηθηήοι ραΐδη! μοὶ τημίοτϑ οεϊ μῆς 
αὖὶ Ρ6}ϊ εοἰωιίοπθ, ἰαϑθ διίθπρ ἀβαγε δεῖ οοτοιοιπδι δ6 4υὶ δ. Πρ 
οοπϑυ ει ἀΐῃ 68... ρᾶγογα ἰεβίμα9 ργίνδιδσαθ ρας δδεενδγθ. ορβάδβοϊ 
δυϊθι οογροτγὶ υλάδιῃ βομὰ διαριιμάο᾽ εἰ ἔοκημῶς ἀϊξιηιλο δυμ νἱγοὶ 
εὐ Ροπα ναϊαίμάο, βηΐμιο γεγο φϑρίρηδα ργυάθηῦα [οσιϑευ λα ζονιρε- 
τδηϊίδ ἰαφιλία, μλ4, δοΐθτῃ, πὲ ρίφημς βϑοππίδο οἱ ἀηιὶςὶ, ,ἀφοιιος τοῖο 
διπὶ μοιωτα ςοηϊγργία. ρἰμίδηυτι γεγο δ δι ΐογε Ὀρϑόσοι ὧ: 
γλμα μϊ υϊυ ἀρ... .5 . Ν ᾿ “ον ον 

" 
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ΑΝΤΌΝΙΟ ἈΙΟΟΌΒΟΝΟ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. ἡ ἊΣ 

ς. - μον δ 

Ὁ, Ροοιίςα εἴ ἰρθ8 οἱ [οιτοῖς ἱρείαϑ, ιϑιπ να μαρϑαὶ ἀπααῦδο- 
το πε; οἱ χυομποίο οροτίθος φοπιραπὶ [ἀθια8, οἱ μαρίμγα δἰ1 86 γεςῖρ 

Ροεεῖθ, ργδείογθα υδγὸ δχ αυοῖ εἰ χυδιρεις σοπρῖδε ραγιῖθιι8, δἰ παν 
ἰοτ δυΐδιη, οἱ ἀξ αἷμ 4υδ6 εἰυδκάομι ταείϊιο ἀΐ δμμῖ, ἀϊοδτωιϑ ἱποϊρίεῃς 
446 ϑεσιμιάριῃ παῖωγδιη ργίιπ τ ἃ. ρτιτμΐδ. ἰᾶπὶ ταγο ἐροροεὶᾶ εἰ ἵγλ- 
ξοεάϊαο ροξεῖδ, ργϑείεγεα ςοιηοράϊα εἰ ἀμ μγγαιπθοροδιϊςα, εἰ ἀ0]6- 
ἀἰοαο: ̓ ϑοχένπα ρᾶτγά δὲ οἰ μαγιδτῖοδθ, οανηθα διηνὶ ἐπ ίδο ἰπ-αὐἦνεγδώτηῃ, 

« ἀι[οτυδὶ δυΐεπι ἰηῖεγ 86 ἔγίδυϑ: δὰϊ εὐὰῃ φαοὰ ξεμεγε ἀἰνεγεὶς ἐπαὶ- 

πίον, δαὶ αυοὰ ἀΐνετοα, δὰϊ φιρὰ ἀΐνετγδο δὲ μοῦ θοάφιῃ τοοᾷο. οἱ 
φαΐπι εἰ οοϊοτθωσ οὐ αφυνῖθ. πνυλῖα ἐπεϊβηνητ, δἰϊᾳμι, εἴπ ρίθμν. εἐχρχῖ- 

30 τοδηῖξι, ρϑγιὶπι συϊάετι μετ, ἀγίφαν βαι τ ἜΘ ΤΩ, ρ6Γ ρορραοίαἠμιετι, 
αἰλὶ δαΐοιη οἰτίνημθεο, δἰς, ἐπ ἠϊοιῖς ἀσάρις φπιρος ἴδοίαπε μη αἰοπειι 
ἧα παπεγο οἵ ογαϊϊοπε εἰ δμαγιηορίᾳ, αἴφως, μόφ͵, δεραταιίπι δαὶ οὐχί, 
εἴ Βαιτηοπὶα φυμλεπὶ εἰ πῦπηθγο υἱθηλιγ ὁοίυχῃ δὲ δυϊειίοα οἱ οἰιμα-, 
ἐϊοιῖοα, οἱ οἱ αυδε δἰΐδα διιηὶ ἰδ]6 5 ροϊεοία!ον υἱ Βεϊα]αγύυτα. ἴρ40 διιΐεσα 

. παμῃδτο ἐμ βαπίυν φἶπδ Βαγηρηΐα,, αυὶ δυηξ, ἡπέοτ, ρα  δῖογοδ: αἰδηΐαι, 
ἰδ! ρὲ Βξαγαῖος πυπιεγοϑ ἐτοϊϑνλιν, δἰ πιηγεϑ εἰ Ῥετγιμγβαιίοποι εἰ 
δοίύου. Ἐροροεῖδ γθγὸ βοϊμτι ϑεγπιομίθμᾳ πρή4 νο] κηϑιγί9, δὲ αὶϑ, 

ὁ ἀνε δϊκιϊδ τηῖετ 96 οἷν ὰη0 δίίφυο βϑηεγϑ, ἀῖρμᾳ τῷ φλζογμμη, ᾳυαϊ!͵ 
ἔωπ' πεᾳθο δήδιιο. ΟῚ δῃΐηι Γοπῦ ςΟΠΠΏ ΘΙ ΒοΦΒΕΙμμ9. ποῖλθᾶγα 
ϑορθτοπηίβ εἴ Χεμδν οὶ μρποϑ εἰ ϑοογαιϊ φργπισμθα, ἢςᾳυς εἱ αυἱν 

Ρεγ {τἰπιοῖτγᾷ. τοὶ εἴεξοι γοὶ ἰΐα απδράρμ ἰΔ]ἰὰ σρμβσεροι μοϊταὶϊο- 

ὁαπν; πἰεὶ χυοὰ Βοτωΐῃδδ ςοπίυηβοπιθς συμ τααῖγο ἰροθην βηξεγα, 
εἰΐο» φιϊάεπι εἰδβογοπι βοῖογει αἰΐον γογο Ὄρίςογαμ βοίογερ ποιι-. 
πεῖ, ποῦ ραραπάμηι ἱπιϊζαιὶρ μετ δ6 ἃ σοτπιμιη ρα, δδοσυήιμη τδίγηῃ, 
ΔρΡο ϊδηῖο ροὔιϊαν. εἰεπίπι οἱ πιϑαϊείπας ἀὺΐ σπυοίομς δἰϊφαί ἃ ρεν 
τοϑίσα ργαίογρηϊ, εἰς Δρρε]αγα σολϑμονδιτιῖ; ηἷ}}} δυΐοπι οοπρρ θη 6, 
οὐι Ἠοτοετο εἰ Ελαρεάοο!! ρεδϑίοτ, πιθῖγυτας αυᾶτε ἐσχ φιϊάφμ, 

. Βοδιατν ἰωδδατα δὲ ᾿ἀρρεϊίατο, μαηο Ὑρρο Ρ ΥΡΙ ΑἸ οδααι τρδρίδ, αύλρα, 
30 Βοδίδπι. δἰπι ταῦ ὙΈΓΟ δἰΐδιη δὶ φοὶφ ογπιπιδ' τηβῖφα ποίδοφῃς ΠΟΩ [.- 

εἷδὲ. ἱπεϊ δύοπεηι, φροπιδότιο μια Ομδφγοιοαπ (δος εαϊδογημ, ταῖς 
χίλι γμρροοϊδπὶ εχ οπιοῖον ταρίεϊα, ἰατα ροδίδ' βολ δϑὶ φρῳφ! Ἰδητὶ 
ἀδει δαπε ᾿δος συίδεπι ἤμης ἐπ τοσάππι ἐχρ  οαμα, οἰη!. δπὶ δηϊδπι 

. αἰῖφοας 4μ828 οπνηΐρυ οἴυπίαγ ἰ8 4π8. αἰοσία φιρξ, βεῖρ 6 παπιογῸ 
οἱ οοδεεεία εἰ πε], δἱοωὶ ἀδιργεμκαρίςοσωιῃ Ραδρὼ εἰ ποταογώσι. 

᾿ ͵ ΤΙ ᾿ Ὁ . ᾿ τ : οθὴ 

Ῥιδείεγεα ἱτάροεάΐα, εἴ οομηοοάία. ἀἰςεγρὶ γόγο; 4φοά ἐ]6ε σαξάεμι 
φἰιπο] οπιηίδυ9, ἢ γεγὴ δεςιπάυχο, ραχίσιη,, αἰφαρ ἐδ φμίάσαι ἀΐοϑ .. 
ἀϊῥεγομιίο, Αχιϊατοι ἴῃ αμίθυδ ἰφρίυηε ἐπὶ τδιίομοῦ, Ὁ. ν.: ᾿ 

2, Ομρομίαπι δυΐθτα ἰὰ πὶ μρητας, ἀρουίεε ἱπδμίρε, δεςάδοι 5 
γεγο ρὲ 608 φὴς Βοῃοϑ δηῖ σοαϊρϑ, ε4ὲ (πισγὲλ εηΐμι ἴεσπφε βφειϑοῦς 
δοφυυπίος 8010Ὁ: πϑιὰ υἱκίοεἰϊδῖα οἱ υἰγάαϊε ἴῃ ποοεῖρυς ἀϊϊετακὶ 
οἴῃ 62), ἈΠῚ παοἰδοσει αυᾶτη δδουπάσμι ποϑ' δὺὶ ρείογει βέζεθθ δὲ 
ἱπιλιαγὶ, αἱ εχ ρἱοιογθυ9 Ροϊγρποῖωαρ αυλάφχα, τη ο]οχοι, Ῥαμρῦη ταὸ 
ἀειϊετίοταδ, δ Ῥιοηγδῖαε δἰχωλΐφο ρῖπραροῖ. , ρργλίρεμορα ὅπιοα εἰ 
ᾳυαά ς; εχ ἢ φρλε, αἰ ο[δ8 βμως δι σοίρον, φηϑηύφεφόο μενον 
᾿ὰ αἰ [ἐγϑητίαϑ, δὲ ογῖϊ ἀΐϊνεγθα δο φυοὰ ἀΐνεῦθα ἐπα μαθίϊαγ. πϑαὶ 
δδ]ϊαϊίοῃᾳ δἰ δοϊειίοδ. εἰ “ἢ Βδείδιῖςα ροσδυμοὶ φρ46 ἐνοϊιοοισάι ἀδμείτι!- Θ 
Ἰμυάίηρρ. οἱ εἰζοῦ δειγῆοπθα εἴς υ γα πιεῖγα, υἱ Ηοτηεγαι φίλει 
πιεϊϊοτοθ, (ἰεορβου γεχο. δἰσηῖϊθδ; βἱ βορεπιοη. Τ δίτιε, {αὶ ρετο- 
ἀϊα5,, εἰ, Νίοοςματῖν,. αὶ Ὠ δἰ] 48, ραΐογαι. δἰμ Ποῦ ν δτο εἴα ἐτο 
ἀιιγραχοθοδι δὲ εἰποα πομπος, αἱ φρὶ (οοὐξ χοίορεο Τιαοίμοω ο 
Ῥμιοχϑῦυϑ, ροϑϑοὶ αἰίφμίς ἰπωϊαγὶ,, ἰπ εβάδια νοσγο. ἀἰΠἊογεοῦε εἰ 
ἀλροράϊα, εἰ ςοταοεβία ἑξαραγαίᾳ δαί: μβδὸ σῃΐ μείοφο, [Νϊὰ ποῦν. 
τρὸ ἰμίαγὶ ταῖς αμαπι 11 φαΐ πήμρ αἰρά,...,, ς00ἢ σεν 
τα 3. Ῥγαρίεγεα τέτῳ ἀπ μἷ» ἰδγιία ἀ  τρκϑπαὶα Θφῃ αὶ αἰ κοὶδ μμεο 
ἐποϊτδτθίῃ δἰϊᾳυΐδ, δἰςπῖμο [π ἰϊλάοπι, φὲ ἐαάϑιῃ ἀπιϊμαιά ἀὶςεἰ ἱαϊοτόετα. 
φυίφειι ἐχροηρηίξη χεὶ αἰϊυ . φυὶρρίαμι: [βοϊαρ,, μὲ Σφεβεγων ἰμείξ, 
τεὶ οἱ εὐπάδι εἴ ῃ9ῃ δ ἱπππιμίαηΐεπι; πεὶ οἵημδθ Ὀὲ βρρῶξει εἰ βὸ- 
Ἰϊευῖοι δἰϊαπί ἀν, φῃοϑ ἰταϊϊδηϊον, ἴδὰ γόγο ἰδ ἵδπε δὶς ἀἰετανὺν 
ἐιολμιῖο εἰ, αἱ φιφοξναζοαν ἰη ρείμεὶρίο, ἐμ: ἰα φαΐριωθ, ἴπμα φπδε, 
ἵππὶ ηυοπιοάο. πιάτο ἱπ ὅπὰ αμαάδῃ ρατῖς ἑάςπι οτίξ ἱμαϊϊδίοτ. απ 
Βοπιετο δορίφοϊει,, ἱπαίληῖηα δοΐπι δπῖρο. Βοῦρα, ἰπ αὐίεγα υετὸ 
ον Δυορβαπα, πιοἰ θηῖοῳ βρίῃμ. αἰ αυϊὰ ρὲ αροιῖδο δ θο ἱμοϊἑδοῦει. 
φααπιρθτγει ρἰ δὶ υἱπάῤοανε, 60. ἐγαφοθάϊαπι εἰ οοιμοοάϊδαι Ποτίκθθο; ἡ 
εοῃηῃοεάλλτῃ φυϊάρμῃ, Δοξατοηδοι, εἰ αηὶ μὲς δαπῇ, ἐδβαθδι ἰοὶ 
ἀφιηρργαβῶα, ἡ δίλμα, 61 φοὶ δυγὶ ὅς διο)ὶ: ἱπάα εαὖὸμα Ἐρὸ 
Ροδίδ. ψπυλιο, ρῆμα φααω (μομπί ες οἰ Μαξηοῖοε. εἰ ἱταροούαα 
αἰϊφυΐ φοκαμι ανὶ διε ἰη Ρ εἰοβοδδβοιο, ἀποθηῖθε ἃ που ὶροε ἰβϑαπ: 
δὲ εηΐπη οομδι ρϑβρῃ Δρρείϊηγε δὲ ἀΐοπης, Αἰϊϑηΐθηϑεα υογὸ ἀεσδοι, 
φυμὲ οοιμβαςἀ ποῦ ἃ χωμάζειν ἀιριὶ εἰμὶ, 46 μόφυϊωδεὶ δ οἴτοῦῦ βεῖ 

Ι 



1 

ΒΕΡΟΕΤΊΙΟΘΑ, 

» βαρον ἐππνδου. οἱ 3,σσσρα ἱρεὶ φυϊάδττ Φοιθπ ἀσπξ 66᾽ ῥύεοτε δρῶν, 
Αμιδπίομεεδινετο. πράττειν, 46 ἀθ ἀἰ[Γετεπιιίδ. φαλάεπι ἱπιϊτα!ἐοπε, 
εἰ φυοὶ εἰ 4086 ε8ϊπῖ, ἰδ πιὰ τὰ ἀϊοῖδ οἶδε." Ὁ 5’. πα 

, ἄς. ψκιευῖαι αὐϊείτι μεμιΐθθ6 ἰπ δηϊνογθομα ροδέϊεδν σδῦ886 
ἄπεε, αἰχυο ἰρδδε βαίαιγαϊεβ. ὕδιὶ ᾿νπἰτατὶ ᾿πϑἔππὶ δοταϊπίρυν δ ρΡ86- 

ὁ τὴδ οϑὲ, εἱ δδὸ τ ἀἰἝεγυπι ᾿ρϑὶ δΌ δ᾽ "5 δηξιπδέιδὺν, φηοά Ποπιο εεὶ 
δηϊτδαὶ τηδαΐπο δοοοιηπιο ἀδίαιη δὰ ἱπι ον άστα. εἰ ρεγεεριίοποι ἴδ- 
οὗπης ράτηδι φογ ἐμαδίοπειο. εἰ ροιάφαϊ οὐπῖθϑ γαδυδ ἐπὶ πο π8 

10 φαρτοϑδίβ. δέξπωτα δαξειω ᾿υΐες τεΐ' εϑὲ ᾽Ιὰ φποά ξοπιπρὶς ἰὼ οραγίδα8 
οφιβουια: 4566 εηἷπὶ ἱρ55 χαοΐοσὶθ οετηΐπηρϑν ποτιιπθ Ἰπηοβίπ 686 6Χ8- 
οἰδοϑίτος ἐχρίθϑδδι  ἀυνα ἐροοίδιπυϑ βαπάδηπην, οἱ ἐπαγάγῃ [ΟΥτα 89 
δ δου εοἰπιατ αἴ οἰ ἐδβανυθγυῖη. ἃς εἰξπαπι ᾿αΐτ τεῖ σίλαπι εὐ, χιοὰ 
ἀϊναοτοι ποσὶ ϑοῤατι ῥ ἈΠ] οφορ ἷς ἰαοιμηἀἰ κθλπαπν οδὲ, με εἰΐδαν αἰϊίρ 
δἰη τον, φαὶ Ἰάτα αι ραγυτα οἷσα ραγιϊοῖρες δαηῖ: Ὁ ἰά επίιη κου θηξ 

τ" ϑογηδηῖοα ἰπορίηθ, σία οσδο ποῦ σρεσίδηξεν ἀΐϑοετε οἱ γαϊοοϊπατὶ 
4υϊὰ ἀπυπιαυοάαε δι, Ὡς μᾶπο {ΠΠππὶ 6686; σηπίαι ηἰδὶ σοπεὶβογίε 
δαυ ῥεῖ νἱάίδδα, ποῦ ρτορίος ἐὰ χαοά ἱποιίομθ ἐχργεϑϑοπι θϑῖ, 
ἐΠιοῖει υοϊαρικίεπι, δεὰ ργορίες γι βοῖπαν δὰξ σοΐοτειν δυὶ τ᾽ ἐὰν 

30 αἰϊφίαδπι οδυ δῶσι. Τ ΕΓ πὶ οπὶ 960 Ππάϊπτι παίσταπι οἱϊ ὑν ποθὶδ ἵρδααν 
μα δε εἰ πασιποπῖα εἰ ποτα (πᾶτ τηθῖγα ρατιϊςυ δα 6956 πιθε- 
τοστωλ πιϑαΐ θαίατη 661), ἃ. ρτίπεὶ ρίο, φυὶ παίυγα δρ δγδηῖ δὰ ἤδεὸ 
ἦρι τοαχΐτπο, ρδυϊδεῖτη ργοτιονεπῖθ δὲ ρεπυογααῦῖ ροδεὶπι εχ δἰ5 4088 
ΦΌθ ῖο ἀϊοεαπίοτ. ἀϊνῖϑα δυϊοπι δδὲ δεουνάυπι ργοργίο ποτε ροὃ- 
46: πᾶτῃη μβγαπάϊοεοο μομθϑῖδϑ ἐλ τ. δοίϊομ θα ιῶς. υϊασα οὐ 
Βοταίπηπι, Βυπαΐονοϑ σατο τηδίογαπε, δοϊθπἴε8 ργί ποτα υἱτυρέγαιο- 
Βει, απεπιὰἀπιαάτνα δἰἑογὶ Ἀγταποῦ εἴ σποουαία. δίααε δογΌτη αυίά ἐπι 
4κϊ δηϊε Ιου όγα πὶ Πππδ’ ἀπὲ, π 11 ροἐϑύπιιϑ ποτπίπαγα ροὅπιδ ἴδ] 6ς 

30 Υϑιρμπ! ] 6 δαΐοπι οδὲ τθοΐΐον 6596. εἴ ἃν Ηοιπογο οχογεῖἌς ἰἰςεὶ, πὸ 
Φεὶ ἰδ ΝΜίατρἐθβα δὲ ἴα 8... φαίθοο φεοππάιπε Ἰὰ συοά σου δηθρδε, 
ἱαπιρίουμι μοοδεοὶξ ταρίγωτα. ἔδει εἰ ἰδπιρίουτι σοςαϊαν ποης, ηυοὰ 
δὺ ἷῃ Βοὺ τηεῖσο οοηνξοϊα ἰοῖοτ' 66 σχεγοερδπῖ; δἱ ἔθδτπὶ ἐχ ῥυίβεϊς 

γ’ δἰἢς φοΐάεπι Πεγοίοοταπο, δἰ ἢ} γεγο ἰδταροτοπι ροδίδε. χαειοδάπιο- 
ἄναπι δμΐεπι οἱ ἐβ ργωνίθιιϑ τπαχίπις ρμοδίά ἰαἰξ Ἡοιε τον, νοῖοο δοπο 
[αἷξ Ὡοπ φοΐυπι φαΐ βεπς, δε εἴϊωιαι φυΐα ᾿πιϊϊδιίοτοδ ἀγατπδῖῖςς ἔε- 
οἶλ), δἷο οἱ οοτα δάϊαθ ὥρυταϑ ρτίπιαβ δι υβοηδίγαυϊῖ, ποὶ νἱϊπρεῦα- 
τἰουοτι δε 4 τ ἀϊοα]υτὰ ἀτατηαίς ςοπιρΙδοίεηδ: πδαὰ Μαγρίϊοι ρεοροῦς 

ἀάϑώφμδηι μαθεῖ, οἱ 1ἰὲῶὲ οἱ᾽ Οάγειει οὐ ἱγαροξαϊδε, δἷο εἰ ἔρφϑ δά οο- 
παοεάϊδι. κατα δυῖοπι ἀρβάτυϊεειϊ ἱγοροεάϊα οἱ οϑιηφούϊα, αἱ δὰ 
Ὠξγδῆηης ροξοίπι ἔθγερδημον ὁδοιιπάθιι ρτορυδαι πδίανδης, ρδτίπη 
ᾳοϊάφεη ργὸ ἱαπιδιεἰρ σοτηϊοἱ (αειΐ εοκῖ, Ῥαγιῖπι Ὑεγο Ῥγο δρίοῖδ ἔγα- 
Βἰεἰ, φαΐδ πιαίογθο εἱ μβουοταϊίογες ἄξιγδα δοδοηϊ δα ἀδδτο 86. δ 
οομείάδτατε φαϊάφπι ῃἴγοτα δ ΓΒ οἰ δοῖεν 86 παραὶ ἴδω ἱταροεάϊδ ἴῃ 
ἰοιποὶδ ἱρεῖαϑ πϑοῆςδ, ἰῶτη δἱ γϑ ἴρϑα ΡῈΓ δ6 ἐπι ϊςεῖοτ, ἔστα δὰ 18ε8- 

10 ἵνα, αἰΐα καιῖο δεῖ. πιδῖα ἱξίτων εϑδὶ ἃ ργιποὶρίο εχ ἐβίωροτθ εἰ ᾽ρ88 οὲ 
οοχαφεάϊα, οἱ ὑπὸ πυϊάεαε Δ} ἰΐδδ φαὶ αἰ γραυθαντ ςδηεραπέ, αἰΐετα 
Υ̓́ΕΓΟ ΔΡ ἐδ φαὶ ρμαἴξεα, απὰς ρῥτορίογθα εἰΐδτο ππθ ἐπ τυ εἶδ. εἰνῖ- 
δος τδαβεὰ ἰρῖθος σοποιταῖα, ῥδυϊδάπι δα οία οδξ, ργοάποεπῶραθ 

» Φαδηΐμαι ἀροῖι5 δοϊοτπε δϑ τηδηϊξεϑίατα, εἰ πιθϊταθ πνυϊδοποθ οὐπν 
Βαραΐδϑθξ ἰγαξοει δ, εοηφαΐενίξ, φαΐ σοπβθοαῖα δϑὲ δῦδτῃ ἰροῖυε πδ- 
ψαζδιη. ἂς ᾿ἰδίγιϑὰ πὶ τα  ἰτυ ἀΐπετα εχ Ὧπὸ δὰ ἀτον ρυίπιήδ Α ες ἢγ- 
ἴωε ῥτοάυχὶϊ, εἰ ἐα δε δὰ ομογαπι ρεγέσεηξ ταϊηαῖί, οἱ φγαϊξοπ τα 
Ῥυπιαγοπι ρατγιϊοπι ἱπδύτοἱ!; ἔτεα δυΐθιη, οἵ δεθῆδε οσπδιμεπῖπαι, 80- 
ῬΒοοίει, ργαδθίδγοδ πιδρυϊυ δ εχ ραγυῖο (θυ εἰ ἰοςεΐοπο τἱὰΐ-- 
εἴΔλ, Ῥιορίεγεα φυοά ἐχ' ϑαιγγίςο πιαϊαῖα εξ, ἰαγὰς αται ἰἰδίενν 
μαδυὶξ, δὸ πιείτωνι εχ τεϊγατπϑίγο ἰδιαδίουπι ἔασξοτῃ δϑῖ, πᾶτ Ῥτ- 
Ἰοβῶ ἰεἰγδιλεῖτο βίθραδμει ρτορίεγοα ηυοὰ ϑεαιγτίσα δὲ τβδρίβ 958]- 
ταϊοτίδ δγὰξ ροδοὶδ. ἰοσαϊΐοπθ δηΐεπι ᾿δῖδβ, ἰρδα βαΐασγα ρτορτίητα. 
τοδίγωτα ἱπυθηΐς. τραχὶπιθ γεγο φεγαιοπὶ δοοοσιδηοδταπι Οἰηπίμτω 
παείσογτα ἰδ οἱ οοπε εαὶ. δίρπθαο Ἀπίας ταὶ εδῖ, φποὰ ρῥἰυτίτοα 
ἱδπυβῖςα ργοίει ποτ ἱπ ςο]]οςαϊίαπε, φπδιι ἴῃ υΐοστη ἐαδειουν, Βεχα- 
Ῥιεῖγα Ὑ6ΓῸ γῶγοῷ, εἴ οχευῃίας δΧ δοοοτωιαο διὰ βοσιποηὶ μασχηοηΐδ. 

δείεγέδ ὑϑγὸ δρίϑοἀϊογυια προ] ἰϊνἀΐπθα, δἰ α]ΐα τὶ εἰπιχοΐα δ ᾿ὰ- 
30 ὅφυῖ, ογβαῖδ ϑϑε. ἀϊοαδίυτ, δὸ ἀα ἰδ φαίάδπι ἴδσα τ]ὰ ἃ πορὲθ 

ἀϊείᾳ δἷηι: 
- Βιοροάα. . ' . . : 

οὐ ὁ, (σπιοεάϊα γοσο δἰξ, τὲ ΔΙ οεἴλαπνηϑ, ἐπεὶ ἰδτίο Ρ εἴοταπι. αἴ ποπ 
δεζυπάδμι ον υἱϊϊοτα - ὁεὰ τυχρίμει ἀπ εϑὲ ραγιϊοοϊα τἱἀϊομ]υ. 
εἴρια πἀλρυίυγο δὲὲ ετταίασο αποάάδσα, οἱ ἰαγρίϊμἀο εἶπα ἀοίοτο, 
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Ρίαγα. οπὶμα ἑογίδθδο ἀἰοονάδ βδοβοηῖ, εἰ δἰπροϊα ορρθοὶ εχ. 

Ἰ4 

εἰ ποὴ Ἠοβεδὲ υπὴ Ἰπλουϊτυθη δι, πὶ ἰδὶΐτα σι ἀϊεπΐα ἔδοξεν Ἰυτρὶδ᾽ δα 
ἀἰοίοτιδ οἷθδ ἠοίονθ. ἃς πιπιαϊίοποϑ χαίάοτη ἐγωροεάϊας, εἰ ρεγ 4005 
ἔκοιμα εἰπῖ, ποῦ ἰαϊθηϊ: οοιροσάΐα νογο, 48 ἱπ 'ρϑὰ δ ρυγιηςίρίο ρο- ὁ 
δἰευΐα διπάϊαιη πο δεῖ, ἰδίως. οἰθηὶπι οπογα οοπιοθάογυυα 3670 ἃ 
τορι διγαίυ8 ἀδάϊτ: δεά 11} νοἱαπιδγὶὶ ὄγϑηῖ, αἴαπα ουπι βρηται 40αν- 
ἄαπι ἴδηι ᾿ρ98 πδοῖδ οδδεῖ, ρϑινοῖ ἰρϑιυ18 ροδίδϑ σοπιπιθιθοσδηίαγ. αυΐα 
Δοϊεμι ρεγβοπ 8 Ἀοϑζηδυετ δῖ ργοϊοροβ δῖ τοι ταἀΐπει Ηἰδιγίοα 
δαὶ, εἱ φυδεοῦηαις ἰαἰία, Ἰρπογαπίηγ, αἱ ἔδροΐας ίασςεγε Ἐρίοβαγο 
τοῦθ οἱ ῬΒογπιῖθ ὁοδρογαηῖ. δς εχ δὶ οἰϊα αυϊά δια ἃ ρτγίποὶρὶο τ επϊξ, 
ἐξοσιιπι γεγο αηὶ Αἰμεπὶϑ ογιλ δυηῖ, γαῖα ρτίπνυβ, οὔτ δια δίοδηΣ 
[οττοδιη διδείδεεῖ, ἑοδρὶξ ἰο υπίνεγδιτι ας οι 6 δογιθοηςδ ναὶ ἔδρα] Α9. 
ἐροροεία ἱξίτατ τγταξοεάίαπι σφας δὰ εοἰασν ἤυπς τογιπίπυτα οοη86- 10 
οπῖα δεῖ, φυσὰ δἰ! εὐπὶ ϑετπῆοπο ἐπιϊϊαιϊο δόπογαπι. ἴῃ 60 δυΐεπι ἐϊία 
{ετυπῖ, φυοά ἐἰ|4 φαϊάοπι ναδίγοτ δἰπιρίεχ βαρ δὶ, δὲ ϑπδγγαιῖο δὴ 
γδοίθγει ἰοημα δοῖ: ΒδδῸ Ὑ6ΓῸ 4ηδιὴ τηδχίπιθ οοηδῖιγ δ ὍΠΟ 405 
" Διδ ἐϊα 6496 δαϊ ραιυ θροεῖ γαγίαγε, οὐτν ἐροροοῖα ἱπάοβηϊία εἷς 
τοιροῦς. δίχυβ ἱπ πος αἰ[ενῖ, οἰίδπι δὶ ρυῖπιὶδ Ἰθπ ρου θ8 ἰά δἰ πε» 
ἐδν (δοϊεθδηξ, ἴυπὶ ἰπ ἱγαφοε αὶ απ ἰπ δρὶ οἶδ. ρᾶτίεδι διιΐδαι 4888. 
ἄκη; ολεάεπν δυηὶ, σπαεάδπι ρτορτίδε ἱγαροεάϊαδε. 4πᾶγθ χαϊςυφεα 
οοκηϊίοποπι Βδρυσχιὶ ἐγαροδαΐδα βοηδα οἱ πιβίδβ, μδρυδεὶ! εἰΐδιπ 
δρὶςΟΓΌΙα : 4π8 εηΐπη ἐροροεὶα Βαροῖ, ἴπϑαης τὰ ἱγαροεάϊα, φυδε γεγο 
ροα, ποῦ οὐβηΐπο ἦη δροροείδ. ᾿ 30 

6. Ας ἀφ ἱπιϊιδίϊοπε φυϊάεπι φυδε αὶ μεχδιδβεῖγο, εἰ ἀς οοπιοθ 
ἄϊα ροδιοτλυε ἀϊσετηυε. ἀς ἱγαροδάία υϑγθ ἀϊσαπιηθ, ἀδθαπιεη 8 ἰροπθ 
ἀεβηἰιϊοπεπι, φυδ9 εχ [ἴ9 4υ88 ἀἰοῖα ὁπὴϊ παδοίτιιγ, ἀπά ῥδιοὶ ἱρδίαδ 
πδῖαγα. δϑὲ ἰρίττ ἱγαροραΐα ἱπιϊαῖῖο δοιίουἱδ ρτοόρδς εἰ ρεγίεοϊδα, 
τοδρηϊϊυἀΐπετα βαρ ειιὶε, δυαγίὶ δεττποῦς, δεραγβεϊτα οἴη ρα 5 Γοτιηὶδ λα, 
Ραγιίβυε αὐ πιίδολ, δὲ ΠΟῊ: ρὲν ϑηδγγδιίοπεια, δε ρὲγ πιϊδατϊ ογάϊαια 
εἰ πιεϊοτῃ ἰπάυοςισ ἰαἰΐατο ρον Γ δ οπον ρογξαϊίοπετα., ἰῶτα ἀἷοο 8, 
ἐπδυεῖο ϑεγαιοπεῃ βαρθηΐοτ τιυτη ογγα δὲ μαγιη οπίαπι εἴ το] ο ἴδηι: 
ΜΠ. δαΐοαι “ϑεραγδίίδα (ογινὶδ᾽ ρτορίογεα φυοά φυδεάδπι ϑοίυης 30 
εἰβείαστυτ βέτ τπεῖγα, εἴ τυγρυ δ] ροῖ πιεϊοαϊδαι. φποπίδιι δαΐειν 
ἀκεηῖοι. δοίανι ἱποϊδοοπ δια, ρτίπιπι φαΐ Ἔτι ἐσ πεοδεδίίδια εεὶϊ ἃ[ϊ- 
πὰ ρδῖε ἱγαξοεάϊαε δρραγαίαε, ἀεἰπάε τηεϊοροεία εἰ ἀϊεῖϊο: ἰδ μἷφ 
ϑηΐπι ἐρείαπὶ Ἰμν δ οπειο. δὲ. ἀἶσο ἀϊοϊξοηετα ᾿ρδᾶπι τὰ ΘΕ ΓΟΥΏΠΙ σΟἴ85 
Ροεμίομανν, ᾿πεϊοροδίατα υϑσοὸ 1ὰ ἔρσατν πο τηδηϊεδῖδιη οτηηίδηϑ 
υἱκα βαρεῖ. δὲ χποπίοπι δοιϊαπὶς εϑὶ πη ἰδιϊο, δἴαυια αριϊησ ἃ φηίρδ- 
ἄδιι δεοπῆβροδ, 4808 πδεεϑ36 οὶ οπιβϑάδηη ολὰ, ε8ε6 εἴ δεουπάπει ᾿ 
ΤΏΟΓΒ8 δὲ δοβὲεπίϊαπι (πᾶπι ργοριεγμδες οἰΐωαι δοϊοη δ ἀϊοϊτουϑ οδϑβοί 450 
ουἰπδάεια τοοῦϊ), παίει πον δυηΐ ἀμππο ἐβιβ8ὸ δοϊοποτι, δοβεεη ἃ οἱ 
πϑόγεα. οἱ δεουπάσπι μ85 ἵππε ἑοτίαπαι ἡππὶ ἱπίογιυ παι! δατηΐ οπεπ 68. 
δεῖ δυΐετι δεϊϊοπὶβ φυίάετα [ὩΡ]ὰ ἱπιίζαϊτίο : ἀΐοο πὶ ἔαρ αΐαπι ἤδπα 
τεττπι οοτη ροςίἰοηεαι, ΤΟΤο 8 Ὑ6ΓῸ δεςοῦπαυτα 4π08 ουϊυδάάπι πιοάϊ 
9886 ἀἰοίϊποϑ: δρεπίεβ, αἱ δεηισητϊδιν ε οὐππΐδ ἴῃ 4πίρης ἀϊοεπίες 
ἀειηοποίγαηϊ δἰιαυϊὰ γδὲ δἰΐδτη ἐπυπεδηϊ πιεπίθτω. πδοοϑϑε ἱβί τς οσεὶ 
ὁταυδ' ἐγαζοεάϊαο ραγῖεϑ 6986 56χ, δε απὶ 4π89 αἰ πϑἀδπιπιοῦὶ εεὉ 
τγαροεάϊα: δίσυς ἢ 
Δρραγαῖῃϑ. εἰ ταεϊοροςΐδ. φυΐρὰ8 δηέτη ὑπ ϊδηϊατ, ἀθδς ραγῖεδ δυπ 
αοπιοὰο ἱπεϊδδπῖατ, τπα, 4089 ἱπη δητοτ, ἴγεϑ. ᾿ εἴδηΐπι δρραγαῖτ, 
δδθεῖ οπηθ δἰ τπογο εἰ ΑΗ͂Ν εἰ ἀἰοιδοπεπι εἴ τοεἶοα εἰ 5επῖεπσ 
ἄαπι 9: αἴας. πναχίπιθ πὶ Ὑοτὸ ἤουῶτι δὲ Τεγυτη σοπιρονίο. ἔγασ 
ἡείμηη δὐΐτπι ἰπηϊδτιο δαὶ ποπ Ποτοϊμητα δε δοϊϊοπυπι εἰ υἱΐδο εἰ ἴδ“) 
ἰοἰϊαιὶθ οἱ ὑπο οἰ ται, εἰδηΐπι ζο ἰο 188 ἴπ ἀςῖΐοπς οοῖ, οἱ Βηὶ δαϊϊο. 
ἡ ρΑρνεπ τὴν ποὴ χη ἰταν. ἂς δσπὶ φίλει ᾿δϑοῦπόηπτπα τπογοϑ οὐἶτ8- 
δπὶ τοοᾶϊΐ, δἰ" ϑφεςυπάυτα δεϊίοηςβ ἐεξξο θα νοὶ σοπῖσα. πο ἰκιτογ 10 

δῇυυε υἱ ἱπιϊ ϑοϊηΣ πιοῦσδ, 96ἀ ργορίευ βοϊϊοπδ τηογες σοι ρ]δοῖἢπ. 
ἴογ. ἀὔδγο γϑϑ. δἰ ἔδλυΐα βπὶ9 εδὶ ἱγοροεάϊαε, βὸ πὶ '"τοδαϊπιστα 
ουπηΐηπι οϑὲ. πάπι ϑἷπο δοϊΐοης ποὴ βεγοξ ἱγαροςάϊα, αἱ δἰπέ τη οθῸΣ 
βεγοῖ. τεοδυϊίσπα θη ῥ᾽ ατίπνοτυπι ἱγαχοεαίαδε εἶπε τπηοσῖθον ἑθπὲν 
εἰ οπιβὶπο ροῦῖδε τηρεῖ ἰαΐο8, δἰσαῖ εἴ ἐχ Ῥίοἰοτίθη9 Ζειχίδ κὰ Ρο- 
Ἰγεποίππι σε μαθοῖ: πον Ῥοϊγχκποῖμα Βοπαϑ ἡφογοῖι ἀεδοτὶρίογ, δὲ. 
Ζευχὶ ἀἷ5 ρἱοῖατα ῥτγογεθα οαγοὶ τηοτρυϑ. Ῥτδείοτο οἱ συὴϑ οτάϊηδὶ 
Ροσιετῖς οοἰοςυ οπεδ τιογαῖδο σὲ ἀϊςϊίοπεϑ ἐν οέδμίαν ΚΠ ἐἴαριλορχὸ 
Ὧοη εἰβοίεϊ φυοά εδδὲ ἱγαξοδαάϊδε ορυϑ: δε" πγοΐτὉ τπαρὶθ εἰδεῖει τα»: 
ξοεάϊα, φαᾶς μἰ9 φυίάδπι ἀειοποτίθυδ ὑ88 εἶδ; ἂἱ Βαρϑαὶ [υνοΐαπι εξ. 
οοτοροσοποπι τεγαπὶ θῈ πε ἰδείατη. δή ἤδθο πιυχίπιδο γε φυὶϊΡον' 
εδρὶξ πίθου ἱγαβοεῦι, σβηὶ (Δ ΒῸΪ]δὰ Ῥατίεν, πείηρϑ ρεγραίίαε εἴ 
δραϊοπεν. ργωδίογοα δξθῦτα δεῖ, (σᾶ εἰ φαΐ ἐοπαδίαν ἔθαὶ μοξᾷ: 

δὰ δειηξς ἔδβηΐα, τθστοβ εἴ ἀϊςεῖο οἱ δεηϊδηεδ δὲ τὸ 
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ξατπ' δροτε, ῥτιῦϑβουαηι ἀἰοίοπε εἴ ἱπονΐθτς τος Ἔχ χαϊοϊἔο ἐγδοῖατα 
ἄπεδηι το σοϊηροπετε, πὲ ρει! Ῥοείαο ἴετπαιο οὔτε. 80 ρτίπορίυπι 

ὁ φηϊδεῖα δὲ ἰδηαυλτα δηϊπιον ἱγαροεάίαε ἰδίμϊα 'εδῖ, δοοππαἀυτι δαῖοπι 
δ ἸΆοτεϑ. "δδοὶπιὶϊς δηΐαν οϑὲ ἴῃ ῥίοίαγα: Ὅ6πὶ οἱ αῃΐδ ἐπ πατεῖ ρ]ομετ- 
ταὶ, οο]ογίθυϑ [αϑὲαν, πο δἰπιίμιεγ ἀεἰεοίατγεὶ ἃς δὶ φπΐϑ Αἰθὸ ἀε- 
δου θεοὶ ἱπιδρίπεπι. δαὶ δινΐοτ ἐπε ΔΕ: δοιϊοιῖα, εἴ ρετ ἤδὰς πιᾶχί το 
δροπείστν. τογιϊα τι γότοὸ ϑεοϊεπϊδ. ἰὰ δυΐονη δὶ ἀΐςεγε ροϑθα ἱπεῖϊα 
εἱ σοῃγεπίοπια, χαυοὰ ἰπ οταϊοηῖρας ρο] τας εἰ τῃεϊογιοδβε ορἣθ 
δι1: πδὴρ ῥγίϑοὶ μυτῊ ἱπιγοἀποεθδδηὶ ἀἰσεπῖθθ, 4οἱ γεγο ππῆς δῃηῖ, 
τβοιοτίςς. ἴατο τόδ ϑυῃῖ ἰδ]ς φυϊάάαπι, χαρά ἀρετὶϊ ργδϑεϊθοιο- 

10 βετα, 4) οἷς ἴα 1118 ἴθ φαΐδυς ποῦ δὶ χπδηϊ;εϑῖαπι αἴγαμτι ἀΐσεπδ 
οἰϊξαῖ δοὺξ (ἀκίδι. δεηϊομεα υεγὸ Ἂϑὲ ἰπ 118 'π φαΐδυε ἀεπιοπϑίγαοι 
αἰϊφυϊά δὺϊ 6886 δὰξ ποὴ 6586, δηὶ δὐπηϊϊδηϊ δ! φυϊὰ ἐπ ᾿πίν εγϑαιι, 
χαδτῖαπι δὲ δοττηοπῦπι ἀϊςιϊο. ἂς γοςο, φυετιδάμηοάηπι ρτγῖμ ἀϊ- 
οἴπιι 69, ἀϊοϊίοπεια μοῦ υεγρα ἱπιογργεϊδ ἴοπειι, χποὰ εἴ ἐπ τπεῖγὶ 
εἴ ἰπ ογδαιοπί θυ εαπᾶεπι γἱπὶ μαθοῖ. γοὶ φαδγονι γεγο συίπαῃς π|6- 
Ἰοροεῖα εδὶ πιχίπιππι σου ἀϊπιεπίογυμι, δὲ ἀρραγαδῖι: ἀἸ οί ᾳυίάοτα 
δηῖσηοῦ, δε πιρχΐπια εδὶ δὶ Ἔχρετγὲ εἴ τοἰπὶπηα ργορτγίῃς ροριϊοδα: 
πατα ἱγαξοείϊίδε υἱ5 εἰ οἷπε σεγίδιαϊπο εἰ ᾿ἰοιγοπί δον ϑεῖ. ρτδείεγεδ 

40 Ὑετο Ροϊδηιογ οϑὲ οἶτεα ἰαδτίοδια δρρογαΐπαπι ἂγὰ 1] φυΐ δοεαση 
εοπβεῖξ παῖ ἂγε ροοίδγωσι. : ; 

Ἰ. Ἐχρ!ϊοαιῖδ δυΐεν Ηἷν, ἀΐσαταῦο ἀοίποορε φυδίετε 6686 οροῦ- 
1εαῖ τεγηπι οοπιροδίοπεπι, φαοπίαπι ἴδηι μος εἴ ργἰπιῦτη οἱ πιαχὶ- 
τιὰπιὶ ἱγαζοθαϊδε εϑὲ. βοϑίϊυτο δυΐεσα δδὲ ἃ πορὶς ρεγίβοϊδθ δίῃ 
τοῖίαϑ. δοιϊουΐδ 6886 ἐπ ἰδιϊίοπετα, μα οπιΐ ἃ] απ πιαρηϊτα ἀΐποτω. 
τοῖπτο δυῖοπι δὲ μαρϑῃδ ρτϊποὶρίοπι εἰ πιεάϊασι εἰ βποπι. δὸ ρεῖπ- 
εἰρίατι οδὶ, φυο ᾿ρβαπι εχ πεοεϑεϊδια ροοῖ αἰ πιῆ ποῦ Ἂδὶ, μοὶ "]υὰ 
γεγο αἰλιιὰ πδιυγα ξεν εδὲ δὰξ Ας. πὶ οοπίγατίατο, φυοὰ ἐρϑυπι ροες 

8ὺ αἰϊαὰ παϊηγαϊἑξοτ οδὲ, αξϊ εχ ποοεροϊἰαἴε δαὶ ρΙεγππααο, ροϑὶ μος δὐ- 
ἴστω αἰϊαἀ πΐκ 1}, τπϑάϊυπν, φαοὰ εἰ ἱβϑτπὶ Ῥονὶ δυὰ δοὶ εἰ ροαῖ πὰ 
εἰϊαὰ. οροτίεϊ ἰρίπτ θεῆς σοπιροοίίαι ἔαθυΐοε πεφας υπάς [δεῖ ἱπ- 
εἰρεγε, ποία θὲ ᾿ἰμεὶ βηΐγς, δε οἱ ἀϊοξὶα (οττηΐβ. ργαείεγθα υέγο, 
χυοπίαπι ρα ομγοπι εἰ δηϊπιαὶ εἰ οπιπειν τέο, 4πᾶὲ εχ σοι πάθη 
εοτηροϑίϊα δδὶ, ποη δοΪυτι πδες ογάϊβαῖα ἤόβογε οροτίεῖ, γδυωτ εἰϊδπν 
868ε τηλβπαπι, 86 ποη αποιποάο ἐμ εῖ: πατὰ ρυἰομταπι ἰπ πιο ρπέτἀΐπθ 
οἱ ογάϊηθ οοπδίϑεἶξ: Ὡπ 46 Ὡ6486 οΟἸβηίῃο ρᾶγυυτς δηϊπιαὶ δε ροῖϊοοϊ 
ὉΪοΒτατη (οοπίιηἀίαιτ ἐπίιπ δρεοϊδιῖο, 488 Ῥγορε ἱπβεηῖρι]} ἴδια: 

δ. Ῥοτδ 61) πεὰς οπιπῖβο τοῦ ριίτα (πη δυΐπὶ οἰεηο] ὁρεοῖκῃο Αἰ, ἑεὰ 
Ρετῖξ ἐρεοϊδπηθαν ὑπῦπ εἰ ᾿οϊαπι 6χ δροοϊδιίοπο, Ὡΐ εἰ ἀϑοοπι ταἡ ἴστε 
δἰδάϊογυπι δἱξ δπὶπια!), ργορίεγεα οροτίεῖ, φοετοδάπιοδην πὶ οογρο- 
σὶθη9 εἰ ἴῃ δηϊπι δ ρα ἰπ 6886 χαίά τι τοδρηίπάϊποιι, φοἀ δατ 4πδε 
ἔβοῖϊε ςφοπερὶοὶ ροροῖξ, οἷς δὲ ἴπ ἔδρε] ἱπυθηῖ φυίάετῃ ἰοπρα ἀϊ- 
βεπι, δε δαπὶ 486 ἴαςοϊ 6 γεϊϊπογὶ τηειηοτία ροφοῖς. Ἰοπρίταάἀἰ ἰδ δὰ- 
φεπὶ επί δὰ ασοπῖεπιίίοπεῦ δὲ Φεηδαπι ΠΟ ἀγίΐδ εοῖ: δὶ δῃϊιπ ἴετ- 
πῆλο Ορῦ8 δεῖ οδαι8 ἐγαβοθαΐδε γοοϊδαϊ, δὰ οἰ ερογάγας εοπίϑη- 
ἄετϑηι, φυοιηδάπιοἀοπι αυοβάδιι εἴ 116 τεταροτίθυδ ἰδοῖαπι 6.86 

(0 πἴδγημαπι, ἰεττηὶπος δαῖθηι γαὶ δεουπάσοι Ἰρϑατὰ πδίγδαι 56 ΡΕΓ 
αυίΐάεπι, φαΐ τηδίος. δϑὶ, αδίθβοδ δίπηο] ραῖοῖ, ρο ]ομγίογ οὶ ϑδοῦπ- 
ἄττα πιδχυιαίπειι. Ὑδγατη τὲ δἰ ρ] οἰϊοτ τε ἀεβηΐξο ἀΐ᾿απι, ἴῃ. 
4πδπία Ἰπδρηϊϊαἀϊης δεσαπάππι νοτί δἰ εἰ πεοεδεδυαπι ἀδίηςερ8 
ὩΒΔΟΘΠΕΠΡῸΘ τεθὰθϑ ςφοπεϊπρὶ ἵπ ργοδρεγδαι ἰουιπηδτῃ εχ δάγεγια δυὲ 
οχ Ῥτορρέγα ἰὼ δάνεγραπι τουϊαγί, δυΐβοίομο ἰεγταίπας δὲ τηδροΐ- 
ταάϊπε. : 

8. ἘαΡραΐδ δυῖθι δοὲ πὰ ποἢ πὲ αἰϊχαΐ ρυϊδηϊ, οἱ εἴγε ἀμππι 
. κ᾿ Ῥναϊῖδ επὶνα εἰ ἰηβηῖῖα βέποτα οσοπείπραυϊ, εχ φαῖραδ ποπηυ 
818 ἐϑὲ ἀπότο. 804 εἰ δοίίοπει υπΐαο πιαΐίλς ευηῖ, εχ φυΐθυς ἢ}}}α 

τὸ δεῖίοι εδῖ ιππ8. ἥσδγα οὔρηβϑ υἱάδηιιγ ρϑοοᾶγο, φυϊουθπαος εχ Ῥοεῖίς 
Ἠεϊοαϊοἰάοτα ΤἈρεοί δια εἰ ἐδ}. ροεπηδία δοοττιπι: ῥοΐδηϊ δηΐμον 
φαοπΐαιι. ἁππ δγάϊ ὑἤογοῦΐει, ϑῆδηα οἰΐαπι ἐδ ρυΐδαι οὐ τ θηΐγθ. δὲ 
Ἡοπιεστ υἱ δὲ ἷπ αἸ1ϊ8 ὁχ δ 1, οἷο εἴίδτι ος νυἱδεῖυγ ρα] οι υἷ- 
ἀἴ5ε, εἶνε ρεορῖδε δκίοπι δίυθ ργορίδεγ Ὠδίαγατη. Οἀγεβδᾶατη ϑῃΐτθ 
ἑαοΐϊεηι που, ἀερουμεῖξ οπυπία φαδοσσηᾳῃθ ἱροὶ οοπεϊξεγοπί, οἱ Ἔπτα 

« δεοερῖν»νο τηϊηδα ἀπ ἔδαστιδϑο, δὲ εἰπε υΐδϑρο ἱπϑαπίδπι ἴῃ οοἰτίοπο ἐχ- 
δυοῖν, ἐχ φύΐθος ποῦ ᾿ατδὲ πεοορϑδιϊημο, δἰ τε το ἰαδοῖο, δἰξοσγιτω α- 
οὔπιτα δοδο: δεὰ ᾿οἰΐσα υϑδβ δεϊϊοποιν, 4πδίδηι ἐϊοίπιαθ διε Ὁ ἀγο- 

30 βόδι, ἱωυδιοῖξ. οἱ αν εῖ ἐξ ἢ δάσο. οροτιεῖ ἱρίτατ, πὶ ἰῃ Αἰ: ἱμπειδ- 
πλοὶθαν ὑπ ἱπαιδιῖο. ποίαν δοῖ, οἷο εἴ ἰαρυΐδω, «μιουΐδαι δειίοπΐΣ 
ἐνάϊμεῖλο. οοῖ, οἰ υδίμϑ 6885 οἱ υΐμν τοῖαρ, οἱ ραγῖϑϑ φοπϑίδγε γόγηπι 

ΒΕ ΡΟΕΤΊΟΑΙΑ: 

εἰέ ὧς ἱγαπέροοϊία ΔἸΐ στα καὶ Δρϊλία ἀϊνέτνυτα τε ἀἀκίον δὲ νεουσαῖθα 
Ἰοΐππε σπρά,. εἰῖμα. οὔτπ κάεοῖ δὲ ποὺ δἀδεῖ; “ΠῈ] ἐμοὶ! φαοά ἀρ. 
Ρϑτγεδῖ, ἰά πϑ ραγε φυίάεπι εἴ. Ὁ Ἔτοταὶ ᾿ 

. 8. ἰοεΐονι βυΐοτι δοὶ ἐχ ἴδ 4π86 ἀἰεῖα ἐππξ, Ὡ0π 68:6 ρο6- 
ἴδ6 χπσηι ἔδει ἀἴσογο, δεὰ χπα]ϊα βεγὶ ἀἊβεηὶ εἰ φθα δετὶ ρορειδὶ, 
δεουπάυπι νϑγιδίτριϊς νοὶ Ὡθοθεβδγιοτ. Ὡππν Ἠἰοίοτίομε εἰ ροεῖα ποῦ} 
80 φυοά φαὶ οὔπι πιεῖσο ἀΐορηὶ δαὶ οἶδε πιεῖγο, ἱπίον 3:6 αἰ [Γογποὶ: 
Ἰίοεγοξ επῖτα, φαδε Βογοάοιϊ, ἴα τρειγο ρόπεγε, εἰ, πο ποία Θ- 
ἐεεἰ Ηἰδιοτά ἡυδεάανι 'σπτν τοϑιΓο. απιδμὶ δἷης τηεῖτγίο. δεὰ ἵκ δος εὐ 
ἀϊετγευίία, απ οά ὑπ᾿ πάει ἰβοία ἀϊεὶϊ, αἴτε γεγο χαδὶὶα τὶ 
ἀοθεηῖ. φαδηορ τοι, εἰ γδ8 τοββὶο ΡΕΙ]οφορΐεα εἰ πρε οῦ Ῥρο δε εεὶ 
ἀύδιη Βίδιοτία: πδῖν Ροδεῖε τοδκίὲ ππίνθγρϊα, Εἰϑεοεῖο περρίο εἰοζα- 
Ἰαγία ἀϊοῖξ, δὲ δαΐεπι "βηΐνθσγοα!θ, οὔτ ἐχρολἑιτις φασποδ πνοαῖς 
1411 τὰ]ϊα οοπιίορας ἀΐοοτο δὺς ἔδσςεγα δεεσπάμνο γογιρίπο!! ας δαὶ 86- 
οεερατίανη; ἰά συοὰ ὀροοίαὲ ροδοῖδ, βοιηῖπα ἱπιροπεβθ. αἰνραίερο 0 
γαγο, φυΐὰ ΑἸεἰβίαδες ἰδοετῖξ ἀπξ ραδϑαο οἷξ. κο ἰδ οοπιοε δε φαίάεπε 
ἴδηι Ἀοο πιδηϊζοϑίαπι ἐδοίατα δοῖ: ἡᾶστο στη οοπεαοτίηϊ ἰδθοίατη 
Ῥεν σευ ΐα, οἷς φυδοὶιοι ποτοΐπα ἱπυροποπὶ, εἴ τιοὸπ αἰ ἐκπιδιοὶ 
εἶγοι αἰϊφυοπο οἰηριίαγεμα ἐδοϊθης, ἰὰ ἱταροεάϊα δυΐει ἕαςι» ποιιῖ- 
πΐδηθ βδεγεηῖ, Τδῦϑα ὙεγῸ εδὲ, συοὰ ρεγεβθῖρῖ]6 εδὲ ροφεβίει 
δὸ ποη ἕβεῖα χυϊάετι ποῦ ογεάϊπιιν δε ρορο δὲ Πα, ἔδσϊα υότο τοδ- 
αἰζεδίοτη εϑὶ ροοϑὶδλιδ εὐ96: ποῦ δηΐπε ἰδεῖ δυρεηὶ, οἱ ἱπυροννί οί! 
διϑεηῖ. πὸ ἴδυθδι Ὡου ἷδ δἰ φυίΐρυι ἱγαξοεάϊϊ8 Ὡπῶπι δαὶ ἀπο σπαΐ “0 
Ἔα Ὡοῖϊν πομβδίπἰθην, δα υϑγοὸ ἢςῖδ. ἐπ φαϊρυδάδιν δυΐδπν πα ΐσπι, 
οἱ ἰὰ Αχαιμοηΐο ΕἸογε: οἰ ται ττεν οοΐτα ἴῃ δοσ εἴ τεῦ δὲ ποιοίη βεία 
“πὲ, εἴ εἰ ]ο παΐμυς ἀεἰεοῖδι, ἄυδγα ποῦ οπιπΐθο αυδεγεβάσπι ενὶ 
πὸ ἱγδάϊεῖο θυ], ἐπ φοῖρτι ἱγαξοεάΐδα υϑυραπίογ, πδογεατευθ: 5δπὲ 
«εἰ τὶ ἀἰουϊαπι ᾿ὸς αθδοτεκε, φυοπίδπι εἰ ποῖα ῥδυςῖς ΒΟΙΆ δῇ, εἰ 
ἴδπιεη ἀεϊεείδπι οπιπδε, τηδπὶ ϑοιιιπὶ ἱκίτηγ ἐσ Βῖς βοείεπι δερθ 
ὁρογῖεγε υδεὶδ (αυϊαγύπι εἰεοίογειβ' Πθ8ηὴ πα εἰ ΓογΌσα, φααίοπῺν 
Ροεῖδ δεουβάνων ἐπι δι οτιετα εϑὲ, ἡπί δίων δαΐει βοϊξοβεν. φαιπε- 
τἱἷε ἰεξίϊατ σοπιὶξοτῖς [δοῖδ ραπρβοτα, ΒΙΒ1]1ο ταΐπας ροεῖα ερὲ ἔλεϊοτονε νῸ 
εὐἰπι πΟΠΒΌΪ18 αἰ 1} ργόθιθεῖ ἰΔ]16 θεβα φαδὶΐα υουϊεπαιϊο εαὶ βετὶ εἰ 
Ῥοδδὶ δι Πα Θδδε, δεουπἀθηι φασί {Π|6 ἰρεογυτν ροεῖα δεῖ. εἰπερ ἐκίαιε 
διΐεπι (δΡοϊδεθπι οἱ δοϊϊοβυαι δρίδοάϊελς φαμὶ ρεειίποαθ. ἀΐςο ἐρὲ- 
εοὐξσαιι ἰδρυΐεπι, ἰὼ 4 ερίδοάϊα αἰϊεγα ροιὶ δίξογαη διε κεφοσ τοῖς 
εἰναι ϊο ποααα Ὠδοδδ86 δϑξ, ἃς ἴαἶε εἴβοϊππίατ ἃ πιο φάετο ροεῦν 
τορίογ, ἔρδοϑὶ ιβ Βοπίβ γεγο ργορῖδγ ᾿ἰδιγίουει: ςετιβτιῖαα εὐῖαι 
δειϊεηῖεν, οὐ δέργα ἐδεα]ϊδίειο ἔδρα ΐδπι ἐχίϑηεπῖεϑ, ἀϊειοτηθετῖο 686-462 
δππαϊεγο οοχυθίον αποά εχ οτάϊπα οὐἴ. φαοπίδτν δυΐετα ὯῸΒ δ0- 
πῶ 6 ρεγξεοϊδε δοιϊουΐς ἱμοϊιδῖῖο δοὰ εἰίδοι τεττιρ λέαπα εἰ ποόρετα- 
Βἤϊαπι, δίψας μδες βυπὶ τηδχίωνς ἴα ΐα, δὲ ταδκίε, οὔπε βδηΐ ῥγδεῖεγ 
ορίπίοπεπε ἰοῦ δὲ (πδῖα δάτηϊγρίϊς δῖος μδρεβηι παδρὶρ απ εἰ ἃ 
ὁ8εὰ εἰ ἰοτίωπδ, φυοπίαπι εἰ εοτῶπα 4086 ἃ ἰοτίυπα φαοῖ, πδες πιδ- 
Χθμθ δαιηϊγαθηία νἱάδαῖαγ ἀαδεοῦθπα ἰδπααδ ἐχ ἰδ ποιτία δρ- 
Ῥᾶγθη! ἰδοῖδ [πἰδθε, οἱσαίϊ οἰδῖυα ΜΉ! Αὐεῖδ ἱπτεγίεοϊξ δύση αὶ (οἷ! 
Ἔκηδα ἱπιογιιαν ΝΕ γὶ, σατο ἰὼ εἰὰϑ ἀραὶ ἱποίἀϊδρεῖ, ἀππα ἣροα ἐρεείε- 
σεῖ: υἱδεπῖαν ϑηΐπι ἰδ]ϊα πο ἵειιογο ἔδεῖδ 6,26), ἰοςίγοο βεοῦϑὲ 
εὐ (αἶεε αν αἶδε ρυ]οντίογει διδε. 

10. ᾿ς [ἀδαίαγαμι Α[ϊ86 δἰπιρί εθο φσπξ αἰϊδο ἱπωρίεπας. εἰσι 
δοιϊΐοπον Ζυδγαπι ἱπιϊτδξίοποι Πραΐαε δυπὶ, πα δἰϊπὰ δεδωνθα, καὶ 
ταῖεϑ. δρρεῖ!ο οἰπιρ]οεπι δοῦομεση, 4υα ἰδςεῖα, οἱ ἀεδιιΐζατα εσὶ, ο05- 
ἄπιδ εἰ ὑηδ,Ἰγδηδῖταϑ δὲ δἷἰπα ρετγὶρεῖΐδ νοὶ δριϊουθ. ἱπηρίεχα εἰ, 
ὁΧχ 406 οὕτη. ἀρπίποπε δυὶ ρετίρειϊα δὺὶ απραΐνοι ἱγαβοῖταια δὶ. δος 
δυΐδτα οροτίεϊ βετὶ ἐχ ἱρὰ οοποιϊταϊίοπε ἔδθυΐδο, πὸ εχ δηϊεβο 
δυὶ εχ παοειριίδῖα δπὲ οι πάσῃ Ὑεγί στο δὲς δετὶ ςοπεθρι. 3 
ἀϊεγὶ δοὺπι πο έπτα οἰγαπι πδος ῥγορίεν μδες δΒ ροδὲ δες βδοῖ. 

. 41. Ἐπὶ γεγο ρεγίρεια ἰὰ ςομέγαγίαν δογοπι 4π 80 αρυνῖα 
τασΐαιίο, οἱ ἀϊοϊυτο εεἴ; αἰφαὲ μος, υἱ ἀϊείπηην, φεσυπ ἄπαη νοτγιρίπαῖϊο 
δαὶ πεςειθατίατη. οἱ ἰπ Οεὐϊροάε, ουτν γνεπίϑεεϊ παν ᾿δδῆμοι 
Ἰδειιῖαην αἰϊαῖτιγος Οεὐἀΐροάϊ εὔπιχας ταεῖω Ρεγαϊαγως δάνεγε 
τοδίγειῃ, αἱ δρογοὶὶ φοίδηαι οϑϑδῖ, οοπ γαγίομ ἔεοὶξ, δὲ ἴῃ 1 γρεϑοι 
οὔτι :ρδο᾽ φυϊάοι ἀποεγεῖογ τι τϑοτίξαττια, Ἰλαηδδε γετῸ γ8- 
ἴὼγ υἱ ἱπξοτίδοϊαγοι, πῆς φυΐάειι οοπερι! ἐς γορος. κοι προτὶ, 
ἰπιπ υεγοὸ δειναὶ. δρῃο δαΐετα εεὶ, εἰ εἰΐδοι ποῖι δα εἰκηὶδοδῖ, ἐΧ 
ἱκποτδιίομο ἴπ σοβηϊ που ἐπὶ πιπίδιϊο, δαὶ δὐ πη ὶςἰτίδεν δαὶ ἱπίδιλεϊ λει 
εοττπὶ αὐἱ δὰ ρτοθρογατα ἐογίθπενο υεὶ δάνετεοι ἀείπηξδεί σαὶ δἊ 
Ῥυϊομεγτίυθα αβηϊτο δὲ ουκε οἴσω] ρεεροῖδε δοδὲ, αὶ δε βαρεῖα 

᾿ 



40 Θγγογθις 

ΕΡΟΕΤΙΑΑ. ᾿ 

Οεάϊροάε. ἂς βαπὶ χυΐϊδεπι οἰΐαπι δἰ ἴλ6 οορπίεῖοποβ. δἰεπίπι δὰ ἰπ- 
δηϊπιαῖα ρογίπει δρπίτῖο, δὲ δὰ φαδεοπησιο, αἱ ἀἰοίαπι δϑὲ, ἃ [ογίαπα 
αἰϊφυδινᾶο 6886. εοπεϊηρὶξ. δὲ εἱ [εοἰς τὐφὸν, δυῖ ποῦ δοῖξ, ἰϊσοὶ ἂρ- 
ποβρόγο. δεἀ φιλο τοαχῖπιθ ρεγιϊπεὶ δὰ ἴατι οἱ φυδε πιαχίπιε δὰ 
δοϊϊΐουοπι, 69ὶ δὰ 4ιδ ἀϊοία 691: 14}15 δηΐπι ἀρπίτῖο εἰ ροεϊρειία δος 

ἃ τοϊδοτιοοτάϊανι. βαρ δὶς ἀπὲ τπδίαπι; φυαί ται αοίϊοπιπι ἱγαροθάϊα 
ἱπιιαιῖο συ ρροπίτεαν, Ρτδεδίεγεα υεγο εἴ πάνεγρα ἔογίαπα πἰὶ οἱ ῥγο- 
ἐρετα ἵπ (ΑἸ 5 ςΟὨ προ, ἴαπι αποιΐαπι ἀρηίἴο φαογυπάαπι εϑὶ 
ἀκεηϊιῖο, αἰΐαθ φυΐδοπι δαπὶ αἰτοτίας δὰ αἰτεγον βοΐατη, οπὶ Γαοτῖς 
πιαηϊοοϊαδ αἰϊεν φοὶδ εἷς; αἰϊφυδιάο γὙγο διηθος δρουιξε ἀξεροοοτο, 
οἱ ἐεδίφραία ἃ" ΔΝ δρηῖτα ἐδὲ δχ πιϊδοίοπα δρίβϑιοϊδθ, {ΠῚ δαΐοπι 
ἐρᾷ Τρ κοπίδι αἰϊα ρος ζαὶξ ἀρηϊοπο. δὸ ἄσπδε αυϊάοιν ἔα Ραΐδο 

10 Ρᾶαγίος οἶγοα πᾶος ἐππΐ, ροτίροιία δὲ δρηϊεῖο. ἰδνεῖα υθγο εφὲ ραβδῖο. 
δἰφι εχ ἐιΐς ροιρειία δὲ ἀριϊεῖο ἐχροοίίας δυηξ. ῥᾶβοῖο ὑδγὸ δὲ 
δοῖϊο Βαθον» υὔμν Ἰπϊεγίτη θη ἀϊ δὶ ξγαυος ἀοίογοα αἴεγεπαϊ, υἱ φαδθ 
ἵπ ΜΡ φυιηΐ τηοτγίοϑ εἰ εἰυϊαιίοπεα οἱ υυἱδογαιίοηδα, εἰ φηδϑοιη- 
406 ἰαϊϊα. ἷ ; , 

12. ἴατο ρατῖος ἱγαροδάϊαο, φυΐδαα πὲ ἔοτνηΐα οροτῖδε οἱἱ, μετα 
ἀϊχίμονιο, αὐ δοουπάση ἀπδηεταϊεπι, οἰ ἵπ 4ιᾶ8 ἴθ ἀϊνίάϊια 5ερα- 
ταῖαϑ, (νὰ δυο, ργοίοβιιφ ορίβοάϊονι Ἔχοάυς οπογίουπι, δὲ νναῖασ αιιῖ- 
ἄσπι ὥπα ραᾶτο ρατοίαβ δἸτοτα Ὑυθτὸ αἰαδίπιατι, αἴφυδ ἢαδ φυϊάδη 
οΟπν πη ττ6 5 Ομ, ργορτῖδθ σοῖο {ΠΠλ6 ἃ δοθπᾶ εἰ σοιητηῖ, ἂς ᾿ 

20 Ἰοξὰς εοἱ ρᾶτς ἱπίορτα ἱγωροοάϊαε ἀπ Ἵμογὶ ραγοάτμι, ορὶ ᾿ 
Ρᾶγϑ ἱπίερτα ἱταροθάϊας ἱπίογίδοϊα ἱπῖος ἰπίδρτος οδογίοος οαπίωδ, 
ἐχοάινια ματα ἱπίερτα ἐναρορσαοι νύ 4υᾶτη πο δὲ ὁδοτί οαπίυδ. 
εἰνοτῖοῖ δυΐοπι ρατοᾶτς ρυΐννα αϊοιῖο ἰπϊορτί «μοτὶ, οἰδοίπνονη Ὑογὸ 
οδηΐοδ Ομ οτὶ οἶπο ἀπαρδοοῖο οἱ ἔγοοβαθο. δὲ σομιταῃσ ἰαπιδυϊαιῖο οοπι- 
πιπιιΐ8 ομοτῖ οἴ ἃ βδοῦπᾶ, ἂς ρατίδ5 φυΐϊδειη ἱγαροσάϊαο, φαϊδας ορον- 
τοῦ ατὶ, ρείας ἀϊοίαε: αἕ δδουπάυπι φυαηιϊαϊοπι, ἐὲ ἴῃ {πὰς ἴρφα ἀἰνῖ- 
ἀἰίοτ φεραγαῖαβ, μβδδ δυπξ. ὩΣ ω 

13. Οὐνὰρ γεγο ορογιδὶ δρεείαγο εἴ 4πδ8 οροιῖδι οανογε οοπ- 
80 οὐἰϊαοηῖες ἰαναἶας, οἱ ἀπὰς οτὶϊ ἱγαροδάϊαο ρα, Ξοφοΐτων οἱ ἀϊςαπιοσ 

Ροϑὲ ΠΠ|ὰ φυᾶο αἄδας ἀϊοῖα δαπξ, ᾳποπίαπι ἰρίταν ςοποιτοϊοποιν ρα]- 
οἰβεγγίπιαο ἐγαροθάϊαο οὁροτίδε 6866 ποη αἰ πυρὶ σε πὶ σο ἃ πδχᾶπι, δαιη- 
4πε ἰοτε δ  απὶ δἰ πα ΐδογα Β στ ἰπ ταϊίοποι (ἢος δοΐπι ρτοργίεπι 
Μαϊαδηνοαϊ οϑὲ ἱπηϊταιουΐ δ), Ῥγίπισμι. φοϊάειη δ ἀρ οτταν νὰ πεάῃθ 
δοατιο8 Υἶγοϑ τρμ!αϊο 5 Δρρᾶγογὸ ὁρογίογο δχ ργοθρεγα Γογίαπα ἴῃ δὰ- 
γοιϑατῃ (1 δηΐμν ποη δεῖ ἐγ δι ας πὸς τα βογαθῖϊθ, σϑὰ φοεϊ γαῖα) 
ποᾷαθ ἱπργοθοα δχ ἱπίουιαπῖο ἱπ ργοθρογαιν ἰογίαπαμι (14 δπίπι 
τπᾶχίη ὁπιμΐατῃ ἃ ἰγαροσάϊα αἰϊδηνθτη τοὶ, αυΐα αἰ} Παρ ες δογώνι 

1384 οροτίοι: πδαπὸ δηΐπι στάζον μουν θας πεῆοθ ταΐδεγαδῖ! πε- 
4π6 τονε θι]6. 651), πδάαδ ταγϑβ γαἰ εἶδ πναΐαπι Ἔχ ργόσρογα ἑογίαπα 
ἴῃ αἀνοτγεαιη οπάετε: ηποᾶ δπΐπ βταῖοπι δδὲ ποιπίηῖθυς, ἰὰ φαϊά δια 
Βαῖνεὶ τα ῖϊ5 οοπδεϊξητῖο, 56 που πιϊδουϊοογάϊαπι παν δῖ πϑαιδ τππο- 
τοίη: ἢΠ οπῖτι εδὶ οἶγοα δηπὶ χηΐ ἱπάϊρπο αἄνοτγρα ἐογίτπα ναῖον, 
Ηὶς νϑῦὸ εἶγοα οἰ οπι, φθατε ποάυδ παΐδογα θα πεαυδ ἐοτεῖθι! 6 ἂρ- 
Ῥᾶτοξ φαοὰ σοπεϊηρῖς. τοἰἰφοτια ἰρίτον 6ϑὲ ἰηΐον μος ἱπιουίθοιτ, δοὲ 
δυϊΐοπὶ ἴαϊΐς, φαΐ πεααθ υἱγτίωϊς ργαδσῖαὶ δὲ ἱποι εἴα, πεαυδ ργορίος 
Υἱξίπτη. εἰ ργαυϊαΐοπν τποϊαΐας ἰπ αἄνογραπι (οτίηαπν, «δὰ ἄρορταν 

εἶἰφαειι, ΓΤ ἐν δθπε ἐπ πᾶσα δχίδεππδιΐοπο δὲ [οτγία- 
πᾶ ρτοβροτίταϊς, ουϊασπιοαϊ Οεάίρυ εἰ ΤῊγοθῖοα, οἱ αυὶΐ οχ ἰα θυ 
ξανεῖα, {Πππρῖγοβ υἷγὶ δυηξ. πιϑοδσδθ δηΐπὶ δϑὲ ὀρτορίς 56 Ββαβϑηΐεπι 
ζαβυϊαν 6556 τρδρὶβ εἰπυρ ΐσοπι ύᾶπν ἀυρ σοι, υἱ αυΐδαπι ἀϊξανε: 
εἴ τηλίατὶ πο ἦπ ργόθρογαπι (ογίνηδπι οχ δάνουβα, 564 ςομπῖγα δχ 
Ῥτοβρεγὰ ἱπ αἀγογθαπι, ποὴ Ῥτορίοιν ἱπρτοθίϊαϊειη σοὰ ργορίοτ ἐττο- 
ΤῸΠΙ ΤΡ Ὦτον, ὅπ ἴᾺ 5 ρεγόοπαθ φυαὶίς ἀἰσίηπι δῖ, δοὺξ πιο ἰογὶς τοᾶ- 
Βὶς φυᾶπι ρεϊογῖδ. αἴρτττι αὐιΐοτι δϑὲ διϊατη ἰὰ φυοα οὈϑογνυαΐωγ: πᾶπι 
ἀπΐδα αηΐϊάοπι ροδίας φηαθ θεὲ (αινυΐα5 ἐπαπιογα απ, πμπὸ υδεο 

50 οἶτεα Ῥδυςῶθ ἀοιηοϑ ἀρ τς ςοπιροπηπίωτ ἱγαροεάΐδε, υὲ εἶγοῦ 
ΑἸεπιδεοόπεῖι εἰ Οεήΐραπι εἰ Οτεδίθηι οἱ ΝΜ οἰοδρταμπι εὲ ΤῊγεβίευν 
εἰ ΤΕΙερἤ απ, εἰ φαϊθυϑουῦ ας 4}Π|}9 σοπιϊηρὶ! δἰγοοία διῖ ραιὶ δῖ 
ἔαοετε. δ ϑεουπάμπι ἀγίεπι φυϊάετα ρ] ΟΠ ογγίπια οὶ ἱγοροεάϊα εχ. 
μὰς οοπειϊταϊοπα. φυᾶτε εἰ ἐγτδηὶ φαΐ διοιφαπὶ Ἐυτγὶρί ἐπι ἐπ ἐδ ετα 
τε, φαοὰ Βος ἰαείαι ἴῃ ἱγαροε 9, εἰ τη] 86 Ἰροία5 ἰπ δάνογϑαπι ἴοτ- 
ἴαπδπι ἐεγιπίπϑηῖ. ἰὰ εαἰπι γεοίῃπι δαὶ, οἱ ἀἰχίιπυα. ας οἰβπυπι πιδ- 
χἰπισιη εϑἴ, φυοὰ ἰπ 8068 εἴ σογιαπαϊπῆθι8 [4168 πιαχίπνε ἀρραγεὺς 
γαβίοβθ, δὶ γεοῖε ἀἰγιραπῖαγ, οἱ Επγίρίἀδ5 φυδπιν!δ δἰία πῸπ 6 Π6 

30 ἀϊεροπδὲ, ἤδο ἰάπιεη ἰπ ρᾶγῖδ ἴμεν ροδίδε πιαχΐπι Δρραγεῖ ἱγαρίουδ. 

δι96 τοδηϊ(οοίαπι δδὲ. πυλὶία ἰρίταν 
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ἰδτι ΥῈΓῸ δεοιπὰδ οοποιϊεοιῖο δεῖ, πῶ ἃ ψιὶν πράδτη ρείπια ἀἰοία δοὶ, 
εἶα [αβυΐας φιαθ ἀμρ]ΐςεπι μαΐεξ οοηϑεϊταϊίοπεπι, τῇ Οἄγεεδα, εἰ 
ἀεοίηϊε ἐσ οοπίγαγίοἰαϊε πιο γί εἰ ρείοτίθυδ. υἱδείατ δυϊοπι ἐ986 
Ῥτΐμπα ρτορίον {μεαιγογομν ἐπι δος Πἰταΐθιτι : πᾶπι ροδίδο δᾶπὶ οομδε- 
4υνηΐαν ππόγοῖῃ βογεπίος δρθοϊδίοτί θα. αἰηαθ μᾶξδο δᾶ ἤθη δδὶ 4φυδδ 
ἃ ἱγαροδάϊα ῥγοβοϊβοίξιις γοϊαρίας, 56 πιαρὶς οοπιοεάϊδο ργορτία: ἱπ 
δὰ δηΐπν ἕαβεΐα οἱ ἰηϊμιϊοἰδοίπιΐ δίηξ, αἱ Οτεδῖθας ἐὲ Ἀδρίοι πα, διιϊοὶ 
τδηάστηῃ ἔαοιΐ ἐχειπὶ δἱ μαϊμὶς ρογ αἰξογυτη τηοτί τα, 

14. ἃς Ἰΐοοι φυΐάοπι ἐοττιβῖ!ς εἰ τρί ϑογα δῖ! ἐχ ἀρραταῖα βοτί, ὁ 
Ἰϊοθὲ γόγο εἰΐαπι οχ 'ρϑα ςοποιϊτατίοπο; ἰὰ φυσα Ρυΐας εδὲ εἰ ροδίαα 
πιεϊϊοτῖδ. ορογῖδὶ δηΐπη εἰϊᾶτα στα υἷδιι ἀλύϊεαι εἷς σοηρεϊζαϊαπι δε5ε, 
τὲ δυάίδη τε8 απδε Βυπὶ, εἰ μοτγγδαῖ εἰ χηϊδογοαίωγ εχ ἰΐς ζαδο οοπ- 
ἄπρυπε, ἵπ υᾶθ ροτγιίαγραϊίοπες οαἄεὲ 1116 φαὶ Οεἀϊροᾶϊς (αΡυΐατα 
δυάϊαι. εἴῆοετε δαΐθμι ἕο ρὲ ἀρραταΐαπι ὁδὶ τπαρίς ἀγ ΕΗ οἷ Ἔχρετο, 
δἰ δυιηρία5 γϑφυϊνῖξ, αἴσυθ φαΐ ποῖ βοϊαμι ἰϑγγῖθι!ς ρὸν ἀρρᾶγα- 
ἴσπη δε πηοποιγμοϑθυπι δἰβεῖανα, 
ξοεάϊα: ποι επῖπν οὐπεῖη ἃ ἱγαροοάϊα οροτιεὶ γοϊαρίαἴοπι αφὕδεγεγε, 
δε ρτορτίαπι. φυοηίανι γεγο δχ τοϊφογιςογάϊα εἴ τ λελιμῶ ττυραλᾷ 
πόα ροδίαπι εἴδοογε οροτῖος Ἄνας, ἰσος Ἔρι ἴη τες εἴβοϊεηἄονη 

ἀιξ φασί ἴα πιϊδεγαθ }α 
ῬΡαγοδηΐ, εχ ἴΐξ δοδυιπιδσπυ 486 σοπϊϊπραηξ. πδοθό8ε δυΐδιν δοῖ 
εἴ ἀτρϊ σΟΓΌΤΙ 6656 ἵπίον 56 ἴδϊδ5 δοιϊοηθ5, ἀπὲ ἐπί πυϊςογοπ, ἀοξ ποα- 

ἄσπι (πος πεφὰς ἄσπι ἔβοιαγας δϑὲ, πιοπϑῖγαϊ, ργαριογαηᾶπι ἱπ {|| 
ἰρβα ρμογιυτθαϊίοπο. ε 86 πευῖγο Ἰύδι 
ϑαϊοπι ἴπ ἀπιΐο 115 δυπὲ Ὁ. 

ἰά αἰϊαὰ ἕαοίαι, δες 4 ὁροτγῖδξ, ἂς τε- 
ἀβαῖαν ἐοἴνεγ πο ἰϊοεῖ: ὅκοκοτῶ ΟἸγίδετωπε- 

νηΐ, ἰδτοηξ δοϊθηϊοα δἰ ιοοβπούοααιοας τὴ- 
ἐταεναι οοοἰάδηϊεπι ἔα, Μεάραπι Ἑυτρίἀεϑ ἔεοῖξ. ἂὲ τοῖο 
ἰϊα αὐ ἱρπογάπῖες τόπι π γεὶ αἰγοῦδπι, 
δοδηῖ, τὸ ϑορ μου» Οϑάϊρια. αἴφος ὁπ ἐχῖνα ἢ απι. 
ἧπ 'ρρα γεγο ἱγαροθάϊα, αὐ ΑἸοπιᾶδοη αὶ πϑηϊὶς νεῖ Τείεβουιϑ 
π᾿ νυϊηοτγαῖο Ὅ]γε56. ργαδἴογοα ἰδγίυπι δδῖ, ουτὰ φυὶς αἰϊφοϊὰ ἰδενΐ 
Ῥτορῖεν ἱξοογαητίαιι [αοίωτγος δγαΐ εἰ ρυϊυχυδπι ἕδσογεὶ δρπουῖς. οἱ 
Ρταεῖογ ἤδθὸ αἰϊτοῦ ποῖ ᾿ἰσδῖ : δὺὲ επΐπν ἔδοογα πϑοῦϑ88 δϑὲ διιῖ ποῃ, 
δζ οοἰσωξοὺ αὐξ τι σοΐεξον. Βογοτα ἀὐΐοπι ροδοίπνττι δδῖ, πῃ 45 

πὶ, αἰ ΗΠ σοπιπῆσπε μαθεπξ οὐπν ἵγᾶ- 10 

Ρδϑίδα γεγο ἀπιϊοίεἴαπι ἃρπο- 30 

[ἀδοΐπγος ἔοΐξ δὲ πον ἔδοῖτ: δοοϊδγαϊυπι δηΐπι ἴ δ ποῦ ἱγαρίουμι, 
πᾶτη δἷηο δἔίδοϊα δεῖ. ἀυᾶτο ποῖπο ἔροῖξ σἰγα το πἰοὶ γαγο, απ Απ- 1454 
τἴροπα Ογεοπίειη Ἠδεπιον: πᾶπὶ ἔδοῖδθ6 δδουπάθτι δβὲ. ἂς τη ὶϊυϑ οὶ 
ἱξπογδηΐδι φαϊάειι ἔδοῖσθθ, οαπὶ δΐεπι ἔθους, δρπουἶσδα: δοοΐογα- 
ἴητι δπὶπι ἤθη δἀοσῖ, ἀρηϊτῖο δἰαροτγεπι ρίροϊε. ορείπναπι γεγο οοὶ 
Ῥοπίγεσιυτα, ἀἶοο δυΐδιν οὐ ἷπ Ογοορβοπῖς Μόγορο ἱπίογίεοϊογα 
φυΐάδει Αἰϊονη ἐγαῖ, δεὰ οὐπι ἃρπονΐβδοῖ, πο ἰπιογίδοῖξ, εἰ ἰπ Τρμΐ- 
βεπῖα βόγοῦ [γαῖγεπι, εἰ ἰπ Ηδε]]6 ἢ] ας. πιαίγεμι ἀεάϊτοτος δρπονῖε. 
μα τη φυοὰ ργέδεπι ἀϊοϊυμν εθῖ, ποπ εἶτγοα πο τᾶ5 δυπὲ ἔγαροο- 10 

[ἈτηΠΐα6: φαδογθηΐοθ δοΐπν πῸΠ δἷν ἀτῖα δεὰ ἃ ἔογίωπα μυΐωσ- 
τοοάϊ ΓΑ δυΐαο σοπίεοϊοποιν ἱπυοπδγυπὶ; ἰίαψθε αὦ μὰ ἄοπιοι οο- 
βαπίατ Θοοῦτγογο, φηϊαδοιηαιο ἰαΐοα οοπερβογαιξ ρεγιπτθαιίοποα. 
ἃς ἀδ τογῶπι σοποιτπξῖοπο, δὲ φυδῖος θυ ΐδ5 6656 οροτίεαξ, δαϊὶ5 αἰ- 
οἴυτα δεῖ. 4 δ τ 

15. Οεἴογωτα ἄἀθ πιουῖθο9 ἀυιαϊτοον βδιιηὶ ΄πδ6 δροοίατγο οροτίες. 
πηυτῃ φοϊάετ οἴ ρεϊπιοσι, φυοιηοάο Βοηὶ εἶπε, μα οθῖς δυΐεπι πιὸ- 
τδϑ, δ, οὐ ἀϊοϊοπν δοῖ, ογαῖίο δαΐ δοιῖο υυδηϊοσίωπι εὐβοῖας ργαθεϊε- 
εἰΐοποτα δἰΐαιιαπι; πιδῖοβ φυίάεπι, 91 τιαΐαπι, Βοποῦ υεγο, ὃὲ βου διβ, 20 
ἐθἴ γεγο ἢος ἴῃ ὑποποάθε ροπογε; οἴθπὶπη ταα]ΐοῦ εδὲ μοπᾶ δἰ δοτ- 
γαϑ, εἰϊαπιοὶ [οτίδ88ε εχ Ηἰ5 Ππὰ φαΐάετα ρεἶα9, μος οπιπὶπο πιααπι 
εοῖ. δεσππάυτη εϑὶῖ, φυᾶπι4ο ϑ9ϊπὶ σοπυθπίθηϊθθ: οἵ δπῖπι Ὑἱγογοῖη 
χποδ, δεά ποὴ φοπυεηῖδηδ τη οὶ, Γογίθπι νοὶ τογυθιϊεπι 6586. ἴετ- 
ὕἴΐαπι φπαπᾶο 5ἷπὶ δἰ πιο: μος δηΐπι δἰϊμὰ δὲ δ εὸ φυοά εδὲ Βοῦοας 
δὲ οοπνδηϊεπίο τῆότγοϑ ἔβοογα, εἴ ἀϊςιυμι 6οῖ. φυδείηση, ἀοπιοάο 
δεαιαἶδ5: ἰδιπεῖοὶ δπίπι ἱπδθιβὶἰ9 φυΐάαπι οἷξ φὰ: ργδεβεὶ ἐποϊϊβεῖος- 
Ἄδνν, εἴ ἰ] θὰ ποτ Β.8 δαρροϑίτυϑ δἱξ, ἴαπιεπ δεφυδιἑτογ ἰπδεφια- 
ἰδεῖν οροτίεϊ ε896. εδὶ διιῖξεπὶ Ἔχθιηρίν πη ἱπηριο δογατα τπόστιπιὶ ΠΟῚ 

ΒΡΡῸΡ 
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30 δχ πδοδϑϑίαῖο, πὸ Μ οποία ἱπ Οτϑβῖο, εἶα γότὸ Ἱποὰ ποὴ ἀδοθαὶ 
δἴ πον δοπγϑηϊαῖ, ἴπτη Ἰαπιδηξαιῖο Ἐν 6515 ἐπ δον α, τι ΜΙ Θπαὶρ- 
Ῥᾶο ἀϊοϊίο. οἱ ἱναθφααϊίωπι πὶ Αὐἰϊάθ Τρμϊ κονία: πο! απν δαΐνα ἱπ 
Ῥαγίδπν δἰπνι 5 δϑῖ, ἄππι γαῖ, εἱ αυᾶθ ἀρρατοὶ ροβιθγίιβ, οροτίες 
δυΐουα δὲ ἰπ ππουῖθυβ, οἱ δἰϊαπι ἐπὶ ΓΕγΌπ σΟμ δε τα το π 6, δοιηροῦ 4πᾶδ- 
γεγα νοὶ ποορϑϑαυίοιπ νοὶ υογιδιπεῖϊο; δὲ ἤοο ροβὲ πος πεῖ γεὶ εχ 
ποροδοϊίαϊδ νοὶ εχ γουϊβί πα Πιπάϊπθ. ἀρραγεὲ ἰβίτυν δὲ δοϊατίονο5 ἔα- 

ὃ Ναΐαταπι δχ ἰρϑᾶ Θροτίδγδ (αν αἷς σοπιίηρεγο, εἴ πον πὲ ἰπ. ΜΙ οάθα ἃ 
πιδολιΐηα, οἵ ἴῃ {᾿Ἰᾶὰθ δὰ χῦᾶδ δαπξ εἶτοα γοπαυ ρα οπθπι. δε τοᾶ- 
εὐεῖπα υἱὲ Ορυ5 δϑὶ δὰ δὰ 486 ϑθπε δχίγα δοιίΐοννθπι, ἀπὶ φυδδουπῦθ 
δηΐο ἴαροϊα ευπί, ηυαθ ἤδτὶ ποῦ ρμοϊοδὶ αἱ ἤότπο βοίαϊ, ἀὐϊ χυδεοαπ- 
406 Ροβίθα, 4ππ6 δρεπὶ ργαδαοσαϊίονα δἰ πυπεϊαείοπε : οπνηῖα οπῖπι 
νἱάοτο ἐγ οϊπιο ἀἰΐϑ., δὲ εἰπε γαϊϊοπθ ἴπ γορὺβ 181} 8656 οροτίοι: 
δἷπ ταΐπι, ἰὰ ὀχίγα ἱταροθάϊαιη δῖε, οἱ φυδᾶθ δι ἴῃ Οεἀῆροάο 50- 
Ρ ιοοἸδ. φαοηίαπν ἀπΐοπι ἐδαροσαᾶϊα δϑὲ τηθ!ξογιται ἐπε αϊῖο, οροτγίοξ 

10 πο5 ἱπιήίατὶ Βοποϑ [ογπναγιι Ποίογοϑ. οτεηΐπν ἢ ΠῚ οὐπὶ τ δυδηΐ ρτὸ- 
Ῥτίαμι ἔοττπαπι, Γἀ οἰ ον ἄο δἰπηῖ! δα ρος νίοτος ἤπρηπε, εἷς οἴΐαν οροῦ- 
τεῖ ροοίαπι ἱπϊταπίενο οἱ ἱγποιηνᾷοσ δὲ βοσογάθδ δὲ αἴα ταϊϊα μαδηϊεσ 
ἧπ ππουΐθυϑ, οαπε ταΐο8 δἰυξ, ργο δ ξατί5 ασογα ὀχθιρίαιπ δὲ ἀυγι εἶδα, 
αὐ ΑΘ ΒΜ Ποπν Βόπονπ οἰΐαπι Ποπουτσ, ἴαπν γόγο πᾶδο οροτίδι δοτ- 
νᾶτο, οἱ δὰ παδὸ δὰ ΄υδδ 50} ϑόπδατι οδάανξ οοπϑοσυδηια ροδιϊοδο,,. 
Ρτγαδῖεν 114 ιαδ διπὶ ὁχ πεοδϑοίαῖο: δἰδηΐπι δδοσπάυτη 'ροα δᾶρρδ- 
ἘΝΕΣ οοπεϊπηρίς ρασοατα. ἀϊοίαπι δαΐδαι ἐδὲ δας ἐδ ἰρ5ῖ5 ἴῃ δἀϊιῖ5 
ἱρτῖδ. ΐ ὲ 

20 16. Δο ἀρηίτίο φαϊὰ «ἴξ, ἀϊοῖατη δδὶ ῥυίαβ. δρθοῖθα δαΐοπι ἀροὶ- 
τἰοπὶς ρτίπια δῖ, αιδδ τπαχίπηθ ἜΧρογβ δδὶ ἀγα οἴ αὐ ρἰ υτίποϊ αἴππ- 
ἴπτ Ῥτορίογ ρεπυγίανη, φαδδ ρὲγ δίρπα ἢϊ; δάσια ραγίιπι ἴῃ παία, τῖξ 
Ἰαπόθαπι αύδιη Τ᾽ οὐτίρβεπαο ἔεγυνξ, ἀαὶ 5:6} 185, χυαΐος ἰπ ΤΉ γος ἀϊ- 
οἷς Οαγοίπεδ; ραγεϊπι δά νοπιϊοῖα, αὐτὶ ἱπ σόγροόγο, αἴ οἰοαϊτίοοα, δυὶ 
Ἐχίγα, τξ πιοηϊϊα, δὲ θῈ ἴα Ὑ τοπα ρθτ δοαρἤαπι. δὸ ἶδδε Ἰηῖς τι γεὶ 
τπο]ϊυς νοὶ βοῖσθ, αὐ ΟἸγόδος ρῸΓ οεἰσαιγίςδπι δἰ ἢδ  ἀϑτιῖίος ὁπ ἃ πὰ- 
ἀτῖσο, αἰτοῦ ἃ κα υ]εἶδ. δὲ σοηξ φυϊἄοιι, χαδο ποῖ οαλα Δα ἢ δηΐων, 
ππαρὶς ἁτεῖς Ἔχρεγίθα, δἰϊαμι Νυϊυσπιοᾶϊὶ οἴπποθ. πᾶδ νδγο δχ μοτί- 

30 Ρϑεῖα, οἱ φυδδ ἴῃ ΝΙριτῖα, πιο! ογοβ. κοσαπᾶδο σαπξ τὸ ἃ Ροδια ἴα- 
οἴκαδ διπὶ, ἴἴδαιο Ἔχ αὐτῖ5, ἢ Ὁ τοσῖες ἴῃ Τρ μϊροιία ἀρπονΐς 
ΒΟΓΟΥΕῚΠΙ ρηΐτι5 δ ἴροα, ἤᾶθο αυϊάοτ ἀρπῖτα ῬῈΓ ερίδιοίατ, {16 
ὙδΓΟ ΡῈΓ δἴβιη. ἂρ ἴρθε ααΐάοαι ἀἰδῖ᾽ ἅπαξ ναἱξ ρόδια, 5σοἀ πο ἴα- 
Ῥηΐα. ἥπατα ἃ ἀϊοῖο ρϑοσαῖδ πὸπ ἴσπρε αἰνεδὶ (ΠἸσεῖνας οπὶπι 4υ86- 
ἄαπι ᾿πίετρ πο γ ) εἰΐατ ἱπ ϑορἤ οἷ Τόγοο ταάὶϊ γοχ, ἰογιῖα ἀρηϊ- 

1σ5τιο ὁδὲ φυδὲ ρδγ τηδιποτίατη ἢξ οὐπὶ 4υῖς 56 π|ϊξ αἰϊχαϊὰ υἱάθπάο, αἰ 
4886 ἵπ Ογρυῖϊο Ἰλϊοασορδηῖδ: σππὶ ὁπῖπι Ῥιοίαγαπι ἵπεροχίβδοξ, πχὶς; 
εἴ χῦδε ἴπ Ἀἰοϊμοὶ Ὡροΐορο: οἰςπαγοσάοηϊη ἀαᾶΐδη δὲ τασογάατας ἴα- 
οτἰτιανίεν ἀπδ 9 δυπξ, φυατία {πᾶε οχ ἐγ ἰορίσιπο, οἵ ἴῃ ΟΠ σε: 
Ῥβουῖβ, φαΐα δἰ πεῖ ἷο φυϊᾶαπι Ὑ θη: αὐχοὶ εἰν» πα 5 Ῥτασιογααδτη 
Οτοεῖοθα: Ἔγρὸ ἰδῖε υθηῖς. δὲ φυδὸ Ῥοϊγιϊς κορ ἰδίας ἂς Τρ ϊρθηῖα: 
οι! παπιηπο ὁςὲ Οτοϑἴθμη γαϊϊοοῖπαυ! δὲ δογόγουν ἱπιπιοί αἴαπι 
6585 οἱ ἱρεῖ οοπιϊορογα ἱπιπιοϊατῖ, εἰ ἴη Ὑγάεο Τπεοάεειῖδ, φαοᾶ 

10 οὕτη Ὑδηΐσδδξ οἱ ἱηνθηίιγαϑ ἢἰΐαπι, ἱρ86 ῥμοΓΙῈ. δὲ ααδο ἴῃ ῬΗσεπίοϊ- 
Βα5: δὔπι δπΐιπ ἰοσαηι υἱαϊδσθπέ, γαιοοϊπαίδδ δαπὶ ἕαϊτατο, ψαοὰ [άϊο 
δἰαξιϊοτη οϑϑδὲ ἱρ5ῖ58 ἡπουϊοπάτπι 6586: εδηΐμι ᾿δὲ ἐχροδὶίαθ σαπε, εϑξ 
εἴἴατι φυαοίαπι σοτηροκίία ἐχ ραταϊοβίδτιο ΠΝ δαῖτ, αὐ ἴα ὈἸγ 556 
ἴαϊςο ππηεῖο : μἷς οηΐπι ἱπ χα 56 ἀγοῦπι σοροίταγαπι, αυδπὶ ποὴ υἱὰδ- 
ταὶ; {Π|π6 Ὑδγὸ ᾿υδοὶ ἴ5 ἄρπονΐδδδξ, ργορίογοα ρατγαϊορίοπησπι Γδοῖξ. 
οὐπηΐαπι αὐζοπι οριϊπια ἀρηϊῖο οεὶ, σὰ δχ ἱρεῖς τας δσῖ, ἕαεία 
οοποιογπαιονδ ρὸν ψογίϑι μι! α, αὶ ἴῃ δορμοο] 15 Ὁ εἀϊροάε εἰ ἴῃ ΤΡΕΪ- 
βοπῖα: γουίϑίτηῖϊο δαῖτ δδὲ δάση υθῖ]6 ἄαγὸ ἔπ τογας ἐ ἑαϊο5. δηΐπι βδοΐαθ 

30 δῖ ἴαςιϊα δἰριῖδ δἴ ππο πὶ ἴθι δαπε, αἴ 5δοιπνῦδδ δαπὶ υᾶδ Ῥ6Γ 5}1- 
Ἰορίσπνατι απ. : ΑΎΣΕΥ ἣ 

17. ῬαΡαϊα δ δπῖδηι δυηὶ οοῃδετυσηαδ οἵ εοσαέίοπο σοπβοῖδη: 
ἄκσε ἀαδπι τιαχῖπιε απῖδ᾽ ὁουΐος ροποπᾶο: 85 δηΐπι ον! ἀδηι δϑῖπιθ 
Ρότερίοἴεπθ, ἰἀπχυαπι τοραδ Ἰροῖδ Ῥυδθδοηδ ἐαοτῖε ἄσπι βογεβαηῖυτν 
τηγθηΐϊδὲ φυσὰ ἀδοοῖ, εἴ ἴρουτα τιϊηθη8 ΓΑ Π]οπὲ δα οοπίγατγία, οἷρπθτη 
δυΐεπι ᾿αΐτδ τοὶ δοξ φιοι τϑρτοθηῖταν π΄ Οαγοῖπο : ΑἸπρ ϊατγατα 
δηΐπι 6 ἴαπο δχῖϊτ; φαοὰ [ΓΕ ΠπῈ ἐρδοϊαϊογοπι πον υἱἀδπίδπι: ἃ 
ὙΘΙῸ Ἰαρϑὰς δεῖ, ἀδρτα Γετόμε δας ἰὰ σρεοιατογθαϑ. 4ααπίππι δαΐοπι 

30 Πογί ροῖδϑε, ὁρονίοι ἤφυτγίς Ἄἐχογηᾶπο ὄχόγοσγο ροδβῖῃι: ἡπᾶχίπιο 
δηΐτηι βμογσυ αἰ δι} 5 δυη ἃ} δαἄοιη πᾶϊατα, φαΐ ἴῃ ῥεῖ 
δαηῖ; αυδιπο γοτα εἰ Πυῤιίίατα αοῖς Πιιοίπαι5, οἱ δὰ ἔγᾶπι ςοποῖξαϊ 

᾿Ἰοπριιαδίηοπι βατίδς αβϑυσηης σσΩν σπῖδι 

οτος ὅτ 

ΒΕ ΡΟΕΤΊΟΑΛΑ. ᾿ 

Ἰγαΐασ νεγίφείπιο, ἰΐαχυο ἱπροηϊοοὶ ροδιίοα 688 γεῖ ἴπτοτγδ ρει: 
μεἷς δπΐπι τὶ μα ψισρνοιοει Αἰϊϊ υϑτο ὄχίγα νὴ το ἀιποθρρὴς ν 
Ἰιο5 δυξειιν βθγιμοηδα Θροτίει 6646 [ἀεῖοδ, εἰ ἔρϑυπι ἐαοίδητομι σχρο- δ᾽ 
πδγὸ πὶ ππῖνογβοι, ἀεί ἰδ οὐνοῖδιν αἱ, ἐδητς ἴπβογογθ αἶοο υόγο 
δἷο πηΐνδγοιπι ϑροοίατί, πὶ Ιρ εἰφοηΐδθ. σαν δϑ5δὶ ἑππιοίαια φυᾶδἄσι 
Υἱδβο συθ]αϊάσιο ἱπιπιο πεῖ ποὴ πιδηϊοοῖο ἃς τοιιροτίαιδ ἵπ 
αἰΐαπι γορίομθην, ἴῃ φυα ἰεχ ὁγαΐ μοβρίϊο5 ἄδας ἱπιπιοῖδγε. ἤοο βάσει. 
ἀσιΐαμι οἰνεϊπαϊε. τοπερονδ δινΐθπι δδααοιϊ {γαιεὶ καρογάοιι» πὰς γδ-ὶ 
πἶγο οοπεῖρὶι ργορίον ποβοῖο φυϊὰ, φιουνίαπι τοβροηφαμν ἀοαϊι ἄδα 
Ρτορίογ τὶ οατπβᾶπι, 086 ΟΧιγα ἀπνογϑοιη δϑΐ, δῸ ἰβνύνῶρ οὶ 
φαυφπόργειι, ἃ οχίγα τ βο οἷς δϑῖ. ὁππὶ γεγο γδηΐϑδοὶ δὲ ξαρίτς, “ 
βοΐ, ἄἀυνην ἐπυπιοϊαπ ι5 6856, ἀσπονῖ!, οἶγε αἱ Ἐωγίρι ἀφ 5. 
Ἰγίάος {δοῖϊ, ἀΐοθης δεουπάσπι γον  βην!δ ποῖ δοΐαπι βογογοι 
δἰΐανη ἴρϑυνη δαογβοατὶ ορογιυΐδθο, οἱ πἴπο βαϊαϊοιν, ροϑὲ Μὰ 
παῖϑ ἰᾶται πο μι νὰ 50 ρ ροσπδτὶ τ, σὰπὶ δρῖϑο αϊϊα υἱὲ ὁροήώνι, 
γα ργορτγία δρίδοάϊα, οοποίἀδγαγθ, οἱ ἴῃ Ογεδεθ ἑπσδηία, 
ΜΝ οδρίια δοὶ, οἴ βα ας ῬοΓ οχρίαιϊοιδιν, ἂς ἷμ ἂν 
δαὶ ορίδοδία σοποῖσα δυπῖ, δροροοῖα γογὸ ᾿ς ργσάι 

5688 σῃΐμν ἰουβ5 ὁογπιο δεῖ, ἀδ ααοάαπν ππα το ϑ. 
εἰ ομδοτνᾶϊο ἃ Νδρίαπο, δὲ ἄυπι δοῖας οσροῖ; οἱ 
Ὃς μδλϑυκον τεθυῖς αἱ Τουίαπαθ ἰρεῖες ἃ Ρὶ 
ἴων εἰ ἈΠ ΐο5 ἱποιαϊῖς ρεϊδγοῖαν, ἴρβθ γοπὶξ ἐοπυροϑ 
οἵ ουνη φηοϑάδιν ἀριονίοδεῖ, ἴρσος ἀδοὶρίδης ἴρ8δ 4 
εοῖ, ἰπἰπιῖσοϑ γϑγο ρογαϊάϊε, ἂς ργορτίατ αυϊάσπι δὶ 
ερίσούία, τς 

418. Ἐδὶ δυΐδπν οπιοΐβ ἵγαροθάϊαδ τὰ φαΐ 
ἴοτα νόγὸ δοϊ μϊο, δὰ συϊάσιι ηδθ σαρξ οχίγα, 
ἰηῖγα, δα δρθηθΟΓΟ δαηΐ πόχας, ΓΟ ἸΦΖαΏτ ὙΦ ΓῸ Ε 
ἴεπν πδχυιη 6556 δυπι ἥαΐ ἃ ρτποὶρῖο οδὲ Σ 
Ροδίγομια θοῖ, οχ 4πᾶ ἱγαποὶὶ ἰπ Ρτοσρογᾶιι ἰογίυπ, 
δοϊυιοποιι γδγο, θᾶ δεὶ ἃ ρυϊποῖρῖο ἱραποίτυα ὃ 
ἱῃ Γγποοο ΤἩοάεοιῖς παχιὰ δυνὲ δὰ ᾳυδο δι 
Ρυῖο, αἵ δοϊυτῖο, 486 δοὶ 80 οἰίοιοπο πιογεῖς 
βοδάϊαθ δρθοῖδς δυπὶ αυδίίαογ: ἰοῖ επΐπι οἰΐαπι ΡἈ8 
πὰ αυΐάφιπ ἱπρίοχα, ουΐια Τοΐπτη οδὲ ροιροιία ὁ 
γεγο αἰζοξία, εὐ Αἴασοϑ εἰ [χίομοθ: τογιῖα πιότγαῖα 
Ῥεϊεαδ; αυατία, αἱ ῬὨοτγοίάος εἰ Ῥγουπθι δῦ, 
ἰηΐεγοσ. ἂς οὐμηϊα φαϊάοιι πιῆχὶ ΠΟ ΡΟΣ 
ἴαγε δι ἀπίσπι, τυδχίσπα δὲ Ῥ] ατῖνπα, Ρεας 
πόπὶ οὐἠϊοῖαὐε μοδεῖσ: συπὶ ἐπὶπι Βοπὶ [αουηξ 88 
4πὸ Ρατίεππι ροοῖπδ, ἀπολη δυρογαγὸ δἰπρη!οα ἢ 
εχίοιϊπναθι. Ἰαδίονη αὐΐδαι δϑὲ δὲ ἱγαροααϊαμι 
πἴθμ}} ἐοτίαβσα ον Γἀναΐαπι, πος νοτὸ ἰμεο Πρ 
ΡΟ ϊξαιῖο δὲ βοϊπεῖο οοὶ. πολ φαΐ Βδπδ Ὁ 
δ ΡῸ δοπῦρογ Ὁππὶ μασι ὀχοῖρὶ ορογίοῖ. 
ὁ5ῖ, δᾶδρε ἴῃ υϑοπηοτίαμι τουσοῦγο, δὲ ἢ 
δρορδεῖοα ἐσπϑι πιϊο. ̓ ἀΐοο ἐροροοίδαπη, 
πες, αἱ 8ἱ. φάϊς᾽ τοΐδτεν Γαϊνοΐανν Πα ϊς 

ώ 4 
' 

“ 

χπαῖϊδιι5 νόγὸ ππαϊτοπι ΘΧ δεῖπνα 
εβῖ, φυσᾷ φαϊουηφας ὀχρυρπαιΐοησιι ΠῚ τ 
συπᾶσπι ρατγίοπι, τξ Ἐατὶρίἀδς ΤΠ δουθαπι 
Ἰαβυπίον γοὶ ππᾶὶς οδεϊαπέ, δἰχαίδοιι 
δεῖ. ἵπ Ροτίρουϊα. αὐξοπι δὲ ἴῃ εἰπιρ ἰο δ 
γοϊαπε, μὲν δάἀπηιγαθηϊε: ἐγαρίσυπι δηΐ 
65 ἀπίοπι πος, αυαπο δᾶριθηδ αι ίΐδδπι, 
ςδρίας ἔπόγις, αὐ ϑογρ αν, δὲ [οτιῖς ἃ 
εἷς. δἴψαθ ἤος νοτὶ εἴπη! δ δεῖ, αὶ Ἀραῖῃο 
ποία ποτὶ οἰΐαπι ᾿γάρίεν νὀγίϑίμηιο.. 
ὅδ ππῦτη εἶδ 

ΓΝ ; 

ποὴ πἰ ἀρπὰ Ἑατίρίἀετη, Ξεὰ μὲ πὰς Ἢ οἷ 
οεὐοπέαν αἰτία, τοδρὶα δοης Τὰ Ραΐδθ ὁ 

αἴσφοϊ χαϊὰ ἱπΐογοα 
πὰ υλουοο 

τοπεΐαπι, ἴῃ ἐΠοτῖς ἀδ υποϊοτῖοα ροθῖμα, 

Ὀἰο θα Όγ (Θοοσίς 



“ 
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Ὲ ΡΟΕΤΊΙΟΛΑ. - 
πιδρῖν δδὲ ργορτίππι. ϑυπὲ δυΐδηι δδοσπάαπι δοηϊοπίΐδτη θὰ φαδοοῦη- 
486 ὃ ογδίίοηα ρδγβηδα β8ηῖ. , δἰ ἐογαπη ραγίδϑ διιπὶ ἴμπη ἄδταου- δἴγαγο εἴ δόίσεγε, ἴση ρογίαγθαϊίοι 5 Ρϑγάγε, υἱ Ἰπϊδογ οογάίδη γοὶ 
πηδέηπῃ γα] ἰγατι εἰ φαβεοῦπαπε [ἃ ϊ, ἰὰπὶ ργαείεγοα δπιρί!βοαγε "δὲ 
αἰπείνιεγθ. τπβηἰ δϑίυ πὶ δαΐοπι δϑὲ δὲ ἱπ δοίἰοπίθαβ υἰδηάιπι 6886 ἀἰϑάθπη ἤοττηΐβ, σὰ ΠΟ ΓΘΒΙ Πα δυΐ τογγ δι] 18 δὺς ἸΏΔΡΉΆ εξ γὙϑτὶϑὶ- 
τα ]α ράγαγα ὁρογίμθγίες πἴδὶ χιιοὰ δᾶ 8018 ἀιΓδγθμια ἐδὲ, φυοὰ δδες αἰάειη ὀρρᾶγεγα δἷπε ἀοοιτίπα οροτίεϊ, 4086 γεγο ἰῃ ογαϊϊοπ ρο- 
δῖ δυηι; ἃ ἡϊοδηῖα ρᾶγαγὶ οἱ ΡΘΓ ογαϊίοποπι {τοτί. 4υοά δηΐπι 6ϑ8εῖ ἀϊσέπιῖς τη πηι8, 8ἱ ἀρραγογθηΐ ἱπουπάδ οἵ ποῃ ῬῈΓ ογαῖϊ οι δ ἢ βογπηι ὙδΓΟ 4080 ρεγιϊποπὶ δὰ δος! οπθῖη Ὡπᾶ ϑΡΘοἴθ5 δϑὶ οοπἰειηρ]αῖίο- πἶ5, 4186 φοηδίἀογαὶ ἄρηγδϑ δ] οοιτοηΐθ, 4088 βεἶγε δὲ Ὠἰσιγοπίοδο, 
εἰ εἶα φυΐ τά] ετα Βαβ δαὶ ἀγο ἰϊθοϊοπίοδπι, εἱ φυϊά 5[1 πηᾶη ἀδίαπι οἱ 4α!ἃ ῥγεςαῖῖο δἰ πϑγγαῖϊο οἱ ιηΐπα οἱ ἱπογτοραιῖο οἱ τεϑροπϑῖο, εἴ οἱ υϊά Αἰτνά Ἠοϊυδποάί. ἂν ἤογαπη δηΐῃ οορηἑείοηδ ν6] ἱρπογαπιία Ἐ}}18 γεργθοπϑῖο ἴῃ ροοιίςδιη αἰζογίαγ, 4086 οτιγῶη δ 511, 4υΐ δηΐτα Βετὶ ροίεδὲ υἱ ΞΕ ΉΡη οχίδιϊπι δὶ ΘΓΓΟγα πὶ ΘΟπΙ Πα δϑυτη 0.888 ἰη ἢ 4086 Ῥτοίδρονβα γεργρἠιθηεῖι, 4ηιοά ριυΐδη5 ῥσϑοαγὶ ΡΓγαθοὶρὶι, ἀΐςθῃ8 “Ἴγαπι ἀνα οαπε ἢ" ἢδπὶ ἴώθεγε, ἱπχυΐν, αἱ αἰϊφυϊά ἰαοίαι βαΐ ποι ἰα- εἶδε ργδβοβρῖϊο δϑὲ, φπδιηο γθπι οχ ἰἰαῖατγ, αἰ 4π86 ΔΙ θεῖς οἵ ἤθη Ῥοοίιαδα δῖ σοπίθπιρ] αιῖο. 

20. Ιϑπὶ νδγοὸ οἱοοηξίοπίϑ οπρηΐβ ᾿δδ ϑηηὶ Ρϑυῖθϑ, 6] διπιεππιμ, 4“Ὑ]1ὰ 08, σοπίυπςοίϊο, Ὠοτῆθη, γΕΓΡΌπι, ἀγεϊσυ! 8, οαϑα8, οΓαΙο. δὸ εἰδπιοπίυπι φυϊάειη εφὶ νὸχ ἱπάϊνίδια, ποὴ οπηηΐ8, 864 6χ 408 παῖυ- τα] τοῦ γοχ μι, 4πιδ6 ἱπι6 Πρ ὶ Ροϑβ81:: δἴδηΐμι δε μᾶγητη σαπὲ σοραα ἴη- ἀἰϊνίάυαθ, φαάτιιπι πα Π]ὰτη εἰθιμδπίαπη υοςο. Βυΐπα δυϊδὶπ ρᾶγίοϑ δαπΐ ἰὰπι σός ΐα ἴὰπὶ δοπηίνοςαϊδ ἴυτ τηπίθτη. ἀἰᾳῃς νυοοαὶθ εξ, 4υοά εἶπα Ἰοῖα νοςϑιη Πα)οὶ 4186 δυάίγϊ ροΐεϑὲ, αἰ ὰ οἵ ὦ; δοιηίνο- φα]ε, φυῃοα οπηὶ ἰοΐῃ υόσθῖη μδβοὶ 486 δι ιγὶ ροϊεβῖ, αἰ σ᾽ εἰ ΙΣ ταν τιτη, Πποἦ οὐ ἴσα Ρεῦ 8ὲ χυΐάδια πα] μωροὶ νοσοπι, δὰ οπχη μα ροιῖθιι5 αἰ χυδτα νόςοπὶ ἂς Βοϊισπεοήϊ αἱ δυάλγὶ ροϑϑῖξ, αἱ Ὑ εἰ δ. δἴαᾳιε μαᾶδς ἴηϊοι 88 ἀϊζδζαπε τη Ασητία οτῖσ τατα Ἰοοἱϑ ἴα ογδϑδι ἀ1π6 ἔστη ταπηϊίαῖα ἔπτη Ιοπρίϊα ἄϊπ 6 ἔπτη Βγενίιδιθ, ργδοῖθσεα ὝΕΓΟ Βροιμπιΐπα εἰ ργαν αι δὲ Ἱποᾶΐο, ἀθ υΐρυι5 δἰπρα 8 ἴῃ τη δεγίοἰδ φοτεπῖΡ οοπίθπηρίαγὶ. φγ}1Ρθὰ ςαὶ νοχ δἰδηϊ βοδιϊοπὶδ ἜΧρΟΓϑ, ςοπῖ- Ῥοβίτα δχ πνηῖο οἱ γόσοπὶ Βαμοπίθ: δίδηΐῃν 7 δἷπε ἃ δ. }}8Ρὰ δδὲ, εἴ εὺπὶ πὶ τ γρα, 864 οἱ ᾿οναπι ἱπίπογὶ αἰ εγουῖαα πιθιγίςαθ δῖ, οοη- 1457ατιοιίο, δεξὶ γὸχ οἱ βη βκ!οηῖς ἔχρετβ, 4.86 πεᾷιε ἱπιρθάϊ πεχθδ 
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[αεῖς γοσεῖη ὉΏΠ81Πῃ δἰ βηιβ δ νδτη, 41π|δὲὸ οχ θἰητῖδι8 γοεῖδεΝ οοπρο- ὨΑΌΓ, ἴκ1Π 1Π ΘΟΧΙΓΘΠΙ 8 Ζυα τη πὶ τλϑάϊο, ἰοὶ ΠΟΏΡΤΙΘΤΙ ἴῃ ρτίποιρίο οταιομΐδ ρΟΠΟΤΘ ΡῈ δο, αἱ μέν, ἥτοι, δή. ν6] γοχ ποῃ δἰκπὶ βοδεῖνα εχ βασι αι θην νοοϊδο5 ὕμα 5οά οἰμτ ποατῖγία, Ιἀοηδᾶ 4ύδο [8- εἶδῖ ἀπᾶπι γοροτη. δΥ του] 6ϑὲ γοχ δἰρη βοδυϊοπὶα ὀχρδγα, ογαιϊοηΐα ἐπ ἰῶτα ἀυ} ἤηδτὰ ἀπ ἀἰδεϊποιϊοηθτω ᾿παϊοᾶπα, αἱ τὸ φημί, τὸ περί εἱ Αἰΐα. νεἰ νοχ βἰρη ποδιϊοηὶς ἐΧΡοτδ, 4186 ΠΕη88 ἱπιρεά!! πα δοῖς ΤΌ σοΙ Ὥπδῖι δ, βη! Ποδιΐν τη δχ ρἰ αγί δα νοοΐδυ5, ἰδοπεαπι 4π86 οοπι- Ῥοπαῖπν δἱ ἰπ ὀχίγθιηϊ5 δὲ ἷπ τπθάϊο. ποιηδη δεῖ γοχ Ἄσοπιροείϊα 95]- δυϊβοαιίνα δἴννε ἰθπιρογο, ουΐα8 ΡΆΓ5 πΏ]]ὰ οδὲ ῥρῈΓ 88 οἱρτιβοαῖῖνα: Ἀδὰ ἷπ 0} ]οἰθὰ5 πο ΟΝ ΠῈΣ ἀξ διΐδγῃ ἴρβθῆτη ρμδγ 86 δἰπίςεϊ, τϑ- Ἰυϊΐ ἴῃ ΤΠ θοάοτο ΠΙυὰ δῶρον ποπ δἱρηίβοαι. γδγϑιθη δὶ νοχ φοχῆς- Ῥοδῖϊα δἰρηϊ Ποατῖνα σα πὶ ἰθῖπρογα, οὐ ρ6Γ 86 ρᾷγβ παϊία δἰρηϊβοαῖ, Ὡΐ οἰἶδπι ἴῃ ποπη ἐμ! θα. {Ππ| δηΐαπ ἄογιο γα] ἃ ὀπρὲ πος αὐνκοιαν οδὶ ΄υδνήο: αἱ {Π|π|4 σηιϑμαί γε ἀρ νε αν γί δἀεϊρηϊβοαῖ, δἰ ἴόγητα υΐάεπι ρτϑοεοῃς ἰειπρθλν δἰ ογι νΕΛῸ ργδοιουίατι. σῶδαδ δδῖ πο. ππιϊπὶδ δἰ ὙοΥ θῖν, ππ 5 φυ ει δοουπάτπι [Δ φιοά 68ὲ μυΐυα νϑὶ μυὶς σἰξηϊβοδηα, εἰ φυδεοιπαιο ἰα]ΐα; Αἰτον νογο βοουπάσῃ ἰά χυοά ππὶ Ὑ6] τη ἴδ, νοὶ Ἀιοιηἶπεδ γα] Βόχηος δἰΐας αυήθιη ϑδοιη ἄπ Θὰ 4086 ἡ βεδίνηη ρογιϊποιΐ, αὲ ρὸν ἱπιοιτοραιῖίοπθιη γε] Ρτγδεςερίϊοπθηι. Ὧδπν απὶὑπέαυέ νοὶ ἀπιδνῖας ςαϑὴς νγθὶ δεουπάυιη μ88 δρδοὶθϑ ὁδι. ογδῖϊο δδὶ νοχ δομιροϑίϊα δἰβηϊ δςαεῖνα, οὐΐπα αἰΐψιδε ραγῖδϑ ρδγ 86ὲ δἱβηϊβοιπι αἰϊχηϊά - πες δπίπν οπιηὶν ΦΓΑΙΟ οχ υθγ)ῖβ σομηϑίαὶ οἷ Βοτηϊπίθυ8, φηοπια ἀπο υπν Βοπιϊηΐθ ἀοβηίειο, φεἀἃ οοπείπρίς εἶπε γϑῦ- Βὲδ 6886 ογαίί ποι. δἰααὶ ραγέδπι 8ΕΠΊΡΟΓ υδπιρίαπι δἰ βρη βοδηΐθιι ΒΡεβῖῖ, αἱ ἴα 10 “ἀραὶ ΟἸδοη" ἰά Ἰρϑᾶτη ΟἸδοπ. ὡπᾶ δυΐδπ δὲ οτϑῖῖο ἀπόβλιις Ἰποήῖ5: δυῖ δηΐτη 40Ὰ6 ἸΠῸΠῚ δίρπίβοαϊῖ, δῃΐϊ ηθθο οχ ἀὐῤαος Φοπὶπποι!οπὲριι8 δῖ, αὐ {ΠῚ 9 υΐάεπι ε88 σοπίῃποιϊοηθ τᾶ, οπιϊπἰβ τογὸ ἀδἤηϊϊο δὸ φυοα ππαπὶ δἰρπί βοεῖ. 51. ἴαπι ποτοίηΐθ ϑρδοῖθ πᾶ υΐάεπι δἰπαρίεχ 6δὲ (υοϑο 8ΐπι- 
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Ρ]ϊοαπη, {πιῶ οοπϑίαξ οχ ποῃ εἰρτιὶ οατεῖ μα.) αἰιθτα υϑγο ἄυρίεχ; Αἰφὺς Βδες ρα εχ οἰκί δοδυῖα εἴ ποι δἰρηιϊβοδηῖθ, ρατιΐπι ὁχ οἷ- δπιβοδηθυδ ςοπρίαϊ, Ροϊεδὲ εἰΐαπι 6656 ἰγίρίεχ οἱ 4υδάτγορ]εχ πὸ- ἸΏ 6π, εἴ πη] ἶρίεχ,, οἱ πιυϊτᾶ Μεραϊϊοίαγυνη, Πτταοοαἰςοχαηιῃῃβ, ὃ Οπιῃθ Δυΐθιη Ποιηδη δϑῖ δυὶ Ρτορείαπι δαὶ {ἶπρια δι Ἰγαπδίαιίο δος ογπαῖῃ8 δῖ ἕαοϊαμαι δὶ Ρτγοϊταρίυπι ἃυΐ δα γαοίυγη δὺς ἱπισηεϊδῖατη. γος 0 Ργορτίαπη 480 αἱαπίυγ δἴπροὶ, Ἰμινρίαπη ΠΠὰἃ 4πὸ ἀϊνεγαὶ, 4υδηι- οθγειῃ ἀρρᾶγεϊ βεγὶ ροόδε υἱ Ἰπρυᾶ εἰ ργορτίυμη δῖ ἰάδτι, ποι δὰ- ἴδτα ἰἰδάεηι : πᾶπι δίρ ποι Ογρτῖϊα δεῖ Ρτορτΐαη, πο) ἐς πραα. ἔγαπα- Ἰαιῖο δεϑὲ ποιηΐηὶβ αἰιθηὶ 1] δεῖο, δὰ ἃ δέπεγε δά βρεεΐθπι, δῃϊ ἃ ἐρβοῖθ δ βεπυ8, ἃυϊ ἃ βρΕοἶθ δὰ δρβοίδιη, δὰ δϑοιμη αν Ρτοροτγίϊοηεσι, ἄἶοο ἃ βεπϑιε δὶ βρεοῖδπι, υἱ “παγὶν δυΐοπι τηΐμΐ ἤᾶθς αἰοῖ ἢν Ἰᾶτ 10 Δ ῬοΟΥΪα 6686 δίαχ φυοάείαπι δεῖ. ἃ δρεοῖε δὰ ρϑπῃβ, “ἴδην ἀθοθτα ΒΜ Πα ὉΠ] γ 5568 Βουα δρίεἢὉ ἤδιη ἀδεθιη τα Πα πιυ]ῖδ δαπὶ, φυΐθυϑ πυης Ὀδὰ8 65ἴ ΡΓῸ πηι] 9. ἃ δρεοὶθ δά δρθοΐδιπ, πὶ “Ὅδγθ δηίπηῦτω οὔτα Βιδυδΐδβοξ, ἱποίαϊτ ἱπάείδθβο δθγβ." Ηὶς δπΐπη ᾿δυγῖγε ργὸ ἱποίάεγε εἱ ἱμοίάονα ργὸ ᾿δυγῖγα ἀϊχία: ἈΠΡΡῸ δηΐπι δυπὶ φυοάάδτα ἀυΐετγα. ριο- Ρουιοπειη ἀἶοο, αιᾶπίζο δἰ πη τον 86 Βα]νδδὲ δεοιιηάτιπι δά ῬΓΙ ΠΌΤΩΙ ἃς φυαγίμπι δά ἰδγιΐυπι, παι ἀϊοῖς ΡΓΟ ϑϑοιπάο φυθγίωπι ἀπξ ργὸ 4υᾶτῖο δδεουπάυ, εἰ ἰπογάυχῃ βρροπυπῇ ῥγὸ 40 ἀϊεῖϊ δά 4υοα 65, 20 ἀϊσο ἀπίδιη, αἱ 9: π|| {π᾿ 96 Βαθδὲ ροσυϊπτη δὰ Βδοςβυια εἴ δουϊιῃ δὰ Δίδγίειη : αἰσεὶ ἐψίτωγ δὲ δουζαι Ροσαίιπν Ματτὶς δὲ ροσυαπι δοα- ἴμτα ΒαΟΟΙ. ργϑαδίθγεα δἰμι τοῦ 86 ΠΔΒοὶ ὙΘΘΡΕΓ δὰ ἀΐεπι εἰ δ6π6- οἵἴαϑ δά υἱίδην: ἀϊςαδὶ ἰφίτοτ γ δρέγδτν δεπεςιη θη ἀἰοὶ οἴ δοηθοϊωϊδηι ὙΟδΡΟγατ νἱϊδ6, νοὶ αἱ Εἰπρεάοςϊοδ, ὁοοαϑαϊῃ γἱἕαθ. ποπη}} 18 6 ΓῸ ΠΟΏ 6δὲ ΠΟμΊΕη ροϑἤτιπι δογυση 4086 δβαπὲ δχ Ρτοροτείοπε, 564 πἴη 1 ]ο Ἰαΐπι8 δἰ τ Π ογ ἀϊσοίωγ, αἱ Πα, δαίπθη ηΐάεπι ἴϑεθγθ, δεγδγθ, ἤδτιη- ἽΠΑΠῚ ὙΕΓῸ δἰ τὶ ἃ 8016 δῖπ ποηιίμε δὲ: βοὰ δ᾽ ΠΉΠΠ16γ 86 παρεῖ μος Δα δοίεῃι εἰ δθγθγε δὰ βοπιβη, 4υβπιοθγθπι ἀϊοῖυπι δὲ ἴβεγθηβ ἃ ἄθο οοπάήϊιαπι Παπιιηαιπ. ἃς [ἰοδὲ 1 Βὸς ἐγβηβίαιοηΐβ ταοάο δἱ αἰΐτοτ, εξ 30 οὔτα Δρρεἰ᾿ανεγὶς Ἰὼ χποα δ] ἰδθυιη ἐδῖ, περεῖ αἰϊχυϊ δούιπι 4υδθ Ρτορτία βιυμῖ; αἱ δἱ δουϊατη ἀΐοας Ροουΐυπι ποη Μαγὶΐδ, θα δἷπθ νἷπο. Ἰαοΐυτι δδὲ, φιοὰ ἃὉ ΔΙ φαΐ θιδ ρσοῦθια Ποὴ ἈρΡΡε]]δίππι ἴρ86 ροπὲϊ Ροείδ: νἱἀδπίωγ επὶπι αἰΐψιια 6588 ἰαἸΐὰ, αὐ ἐογππα ἐρνύτας εἰ σας 6. εἰοίοηι ἀρητῆρα. ῥτοϊγβοΐιπι 691 νοὶ δυδἰγδοίαπι, Π]ὺ4 φυίΐίάειη, δἰ (458 γος Ά]} ἰοπρίογθ ἀφνα ἔαογίς υιᾶπι ργοργία 8ἰξ, νυ] δ.]}] ρα ἱπουϊοδία; Βος γνϑγοὸ οἱ δυβίδίυιη [(μοτὶϊ φυϊρρίαπι γ6] δ ἔρβο γεΐ δὴ δὸ φυοὰᾶ ἱποι σαι δὲ. »ῬῬτοίγαρϊαπι φηϊά ει, αἱ 1] 4 πόλεως πόλνος, οἵ ΠΠυ4 πηλείξου πηληΐαϑεω. δι Β]αίυτα γὙϑῸ, αἱ ΠΠπὰ κρῖ οἱ Π]υ4 δῶ οἱ μία γίννιαι ἀμφοτίρων ὅψ. ἰωνπεαϊμίαση ἐδῖς φασὶ ποτηίπαιξ ὕπᾶιπ σηΐάοια ΡΑτγίειη γβ!ἰ]αοσὶξ, δι θγαπὶ νϑγὸ (δοδγῖς, αἱ ΠΙπὴ δεξιτερὸν ποτὲ μαζὸν Ρ᾽Ὸ δεξιόν, ργρίδγεα δα ποπιηιβι δια νἱ 1] ἴὰ Αἰΐα ἀπο το τία αἰΐα ἱπίογίθςϊα, υἱγι!α ηΐάθπι, φαδδουπαυδ ἀδοίμδηι ἰην εἰ ρ, εἴ 4ι86- 10 οὔπσαε οχ δἰΐσυο δογαπι 4π86 ᾿πυΐδ δῃηῖϊ σοηϑίδηϊ., ἴσια 68 δυηῖϊ ἄπο, Ψ δὲ ξ. τηυ]ουγία γέγο, φιιδθοῦῃαμα οχ υοοδ] θυ ἰῃ 68 4υ86 δΕΙΏρΡΕΣ ἰοπρᾷ δυηΐ, μὲ ἴῃ ἡ ω, δἱ χ {8 788 ργοάποιπίαγ ἰῃ αν αυᾶγο Ἔν οἶα ἀδαυαϊία οἰπὶ τη] ἀπε, ἴῃ πᾶροθπ 6 ἀοδίπηπε γιγ] εἴ προ γία: πῃ Ψ δὲ Ε δαάθῃη δυῃξ. ἐπ᾿ πνυϊῶτη δαξοτα πη] }πὶ πὸ- 6 ῃ ἀθδὶαἰξ, ὕδαυ6 ἴῃ νόρα]α Βγδυα, αἵ ἴπ α τρία δοΐα, μέλι, κόμαι, πέπερι. εἴ ἷπν αϊπαιε πῶῦ͵ νᾶπυ, γόνυ, δόρυ, ἄστυ. ἱπϊοτίδοῖα νετο ἴω δὲς εἴ ν εἴ σ' 
22. ἙἸοονεοπΐθ διΐοπι υἱγίιϑ δαὶ, οἱ δἷϊ Ῥοτγορίουδ οἵ ποη μυ- τα ἰδ. ἃς τηαχίπιθ φυΐάεπι ρογϑρίςῃ δὶ 4η88 ἐχ ΡΤΟρτίϊ8 πουπίηι 8 “ον δαὶ, δεά Ἰληπι}] 15. Θχειπρί πε 681 ΟἸδορβοπεῖς Ροεϑὶ8 οἱ δίβεπεὶῖ. σ0 αἱ βταπαΐ εἰ ἱπιπιυϊδηϑ ἰά ιιοά συ ]ΐραᾶγα 68ῖ, 4υλα ρογεργίηϊδ πἰίτοτ, Ρεγερτίπαπι δυΐεπὶ γοοο Πἰηρπδπι δὲ ἐγαπαίδιίοπϑτ εἰ Ῥτοιγδοι Ομ θ τω, εἰ φυϊάφυ!α ῥταδῖεγ ργοργίῃιη δδὶ. δεὰ αἱ ΄υΐϑ εἴπει}! οπιπία τα]ΐα ἴο- οεγῆϊ, δὰ ἀοπίβπι8 τς δὺϊ Βγθαγίδηπυδ. δἱ ἰρίτογ 6χ ἱγαπαἰαιοπῖβηα, δεηΐβτπα, δἱ ὁπ ἰϊηρυΐϑ, δἔϊανν Βαγθατγίσπιηδ. Δεπἰ βταδεῖ5 ἀυ πὶ [οΓπιὰ ἐπὶ, αἱ αὶ ἀϊοῖ!, σορη δὶ δὰ πδὲ βδτΐ ποὺ Ῥοδϑηπῖ. δἱ βεοπηήυη ςοπιροδἰτοηθτη ααΐάδτα ποχπίθαπι ἰὰ βου ποὴ Ροϊοϑὲ: υϑγυϊῃ ϑδοηη- ἄππι ἱγαπϑδιίοπεπι σοπεηρί!, οἱ “Ὑίγυτη υἱάϊ ἴβπ!8 868 υἦγο δρρίυϊι- 30 πιδη 6 π)᾽" οἱ ἴα], οχ }ηρηΐβ γδγὸ Βαγβαγίδιηυδ. 4υδίποθτοπὶ αἰΐαθο Ἰποήο ἶβ ξαπηρδγδίηγ: 8. ΠΟη γηΐραγα αηΐάρτῃ εἰ βοίοὶ πο4ι6 ἤπηπῖ] 8 ᾿ΐπξαα εἰ ἀταηαῖο εἴ ογπδῖιϑ οἵ [186 ἴουτηδο 4υδε ἀϊοῖαε δθηΐ, ρογ- δρὶ οἰ αἴ θη ὙΕΓῸ ργοργίαμη, αἱ πο πηἰπί ΠηΆτω Ῥάγίθιιι οοπίδγιπι δα ὃ Ῥοτγερίσιδτη ὁ] συ ο παῖ εἴ ποη γυΐράγοπι ρτγοϊγδοίϊοποϑ δὲ δηθίγα- . οἴοπεϑ δὲ πππιπυ δῖοι 68 ΠΟΠΊἑΠ τη : ὨΒΠῚ ηποηΐαπι ἤοο αἰτοῦ 86 παβεῖ 
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δ Ῥτγορτίωπι, φαοᾶ (δοιαπι ἐϑὶ Ῥγϑοῖοσ οοπϑαείοπι, ΒῸΝ γαΐρατε εἰῇ- 

εἰοῖ; φυοπίαπι δυΐθι στα πα πα αἰϊᾳυϊὰ μαρεὶ οὐπὶ εὸ 4υοά εεἱ ἐοῦ- 

σαδίαπι, οττ ρεγϑρίοπαπι. 4υ8γα ποη γεοῖα υἰτορετγδηῖ, 481 τερτγεμεη- 

ἀπηϊ ταῖοιπ τποάυμν Ἰοουομΐς 80 πα! οὐϊοῖῖ5 ροεῖαπι ἰηδεοϊδηΐητ, ᾽ξ 

Ἐπε 465 {16 δπτῖφαυς, φιιοὰ [αοῖ!α οἷὰ Ροεῖϊοα ἅρεῖς, οἱ 4υῖβ οοποῦ- 

ϑογὶι ργοίγαμογε, φυδηΐιπι γεἰῖε, θῦνε χυὶ Ἰατηθῖ5 τἰϑιι5 δι} ἴθ εδάεπι 

το Ἰοουιϊίοιο, οἱ ἠτέχαριν εἶδον Ναραθῶνα βαδίζον
τα, εἰ οὐχ ἄν γεινάμενος 

τὸν ἐκείνου ἐξ ἐλλέβορον. δο οὔνι ἀρραιθαὶ αυΐάεπι αἰίψαο τπιοὰο αἷϊ- 

ἀποπι βεααὶ πππὸ ἱρϑῦαη υϑαπὶ, τὰ τιάἀϊσυϊυτπι ἐδ. πιεπϑυγα υΈΓῸ οοπε- 

ἡναοΐϑ δοῖ οπνπίαια ματιϊππι. οἰεπΐπι οὶ τεαπϑἰδιϊοπῖθυς εἰ ᾿ϊηρουΐδ εἰ 

αἰτῖς Γόντνῖδ αἴογοῖαγ ᾿μάθοονθ εἰ οἴυάϊοκο δὰ τἰάϊουϊα, ἰάοιι εἰ Ἀςεγεῖ, 

ἰᾷ δαΐθπι φαοὰ οοπρτυῖε, φιιαπίαπι Ἔχοε ἰδὲ ἱπ Βοτγοῖοο οαγπιῖπο, οοη- 

εἰδοτδίαν ἐπϊθοιῖθ ποπιϊπίρο5. ἴθ πιδῖγαπι, “εἰ φατε ἴῃ Ἰϊπφυὶδ εἰ ἴῃ 

τγδηϑἰδιϊοϊ θυ εἰ ἰπ δἰ τὶ [οτινῖβ, 8ἱ φυὶβ ροβιυεγιι Ρτοριεῖα ποτηΐπϑ, 

το νἱἀθθὶϊ 8 πος ἀϊοὶ εὰ 4υδε υέγᾶ αν ὐ οὐπι δαπάδη ἰδ θ᾽ οΌτα 

[δεῖς ΑΘϑ ΘΗ ]ὰ εἰ Επτιριά65, δὲ ἀππιπ 3οἴπιν ποπιθη ἱπιπιιϊανὶῖ, εἰ 

ροϑαῖι ἰϊπρυδαπι ΡΓῸ Ρτορτῖο οοπϑιεῖο. δία ἅπῦτη αυΐϊάειπ δρραγοῖ 

ΡυΙοΆγαπι, αἰζογαπι γόγο μαπιῖϊε. πϑὶπ Ασομ ]5 ἰὴ ΡΠ οείειε [θεὶς 

ρβαροίαουα, υδο πιεὶ οᾶγπε: οοπιοάϊι ρεάϊθ," Ηΐο γεγο Ργὸ ἐσϑέει 

οδοῖς βοινᾶται, δρυϊαϊοτ. εὐ απο δυΐθπι τ, φυὶ εϑὶ ρδγυυδαιε ει 

ἩΪΗΠῚ οἱ ἰπάδοοπα." οἱ φυὶς ἀϊοῖς ροοὶτς Ργορεῖ!ς “βοῆς δυΐουι πιὸ 

"Ὃ 4υΐ εϑδὲ ραγυυβαιο εἰ ἵπὶ 80 15 οἱ ἀοίογπι" εἰ “βεάϊ!ς ποῖ οοπνε- 

ἢἶδθηϑ οαπὶ ροβυϊδ5οῖ, Ραποοιηαιε πιθπϑαιη." οἱ {Ἰὰ “Πτίογα υοοϊίε- 

ταπίυτ," ἢἰτίοτα οἰαπιδηξ. ργδείεγεο υεγῸ Αἡρβγαᾶοο ἱγαροοάϊο πια]6- 

ἄϊοοθαι, φαοὰ ῦδο ποπῖο ἀϊοετεῖ ἱπ δαγπιοιδ, 1 αἰογθπίογ, φυαὶα 

ΜΠῸὰ εοῖ, δωμάτων ἅπο ἀοπιῖρυ5 8}. εοὰ πο ἀπὸ δωμάτων ἃ ἀοπιὶ- 

βὰς; δὲ Πα σέθεν τοῖς εἰ ]υὰ ἐγὼ δὲ νιν ἐρο ϑιυῖοπι ἰρϑυπεν εἰ {- 

ἐἀσοϊαὰ ᾿Αχιλλέως πέρι ΑΟΒΙΜ ἄς, Ξοὰ ποη περὶ ᾿Αχιλλέως ἀε ΓΟ ΤΗ 

εἴ φιδεούηαπα αἰΐα τα] ῖα. παᾶπὶ χυοπίαπι ποη διπὶ ἰῃ Ρτορτίϊ5, [α- 

εἰσιν [Δ αιοὰ ποι συΐξατα δδὲ Βᾶθς οπιηΐα ἱπ δἱοοιμίοπε: {16 γθγὸ 

μος ποροίθθαϊ. ἴαπν πιρπῦπι δδὲ αϊὶ οοπρταθηῖεγ πποαυοῆθε ἀε ᾿ϊς 

ἀῶ ἀϊοῖα διπξ, εἰ ἀρ! οῖθυ ποπεϊπίθαϑ εἰ ᾿ϊπραΐϑ. αἱ νοχίτη τι 

ἐφὶ πιοιαρμιογίοιτι 6686: δοί απο δηΐπὶ Βος πεαιιδ δ᾽ δἱϊο ᾿ϊοεὶ αϑϑι- 

ποτ, δὲ Βουΐ ἱπροηὶϊ δἴρτιιπι δῖ. Ῥὲπὸ δηΐμπι ἱγδηϑίογγε δὶ δἰ πιῖϊα 

τοϊαοιῖ. δχ ποιπίμθυ δυΐοπι ἀαρ!ϊοῖα φυϊάεπι πιαχῖπια ςοπνοπίοης 

10 ἀἰι μι γγαπιρὶα, ᾿ΐθρυδα γεγο Βετγοίοὶς, δὲ ἱγαποίδιίουθ ἰαπιθίοῖς. εἰ ἴῃ 

Βετγοϊοῖ αυΐάειν οπιηΐα αὐϊϊα αυᾶς ἀϊοῖα δυπὶ: Ὑϑγομι ἴπ ἰδιν ἱοῖδ, 

«πἴα φυδπὶ πιαχίπι οοἰοουϊοπεπι ἱπιϊαπίαγ, εχ ποιιϊπῖθας {|| οοη- 

διαποϊ φυϊδαϑοῦθααθ οἴϊαπι ἱπ βογιποηθυ5 δἰ ἰφυΐδ αἰογείωγ. δυπὶ δὰ- 

ἴδαι [8118 ργορτγίυπι οἱ τνδηϑατίο εἰ ογηϑῖιιδ, 86 ἂς ἱταροςία φυϊάεπι, 

εἴ ἀδ ἰιπἰϊαξίον 4πδε 'π ἀβεπάο ροϑὶϊα 65, ποῖος δαϊὶ5 σἱπὶ 4086 εκ - 

Ροσίϊα δυηῖ. 
23. 1)8 παιγαῖϊϊνδ δυΐοπι δἵ 'π πιδῖγο ἱπιϊϊδιίοπε οροτγίεϊ (ἀθυ- 

͵ἴας οοπϑιϊτιογο, αυοπιαάνηοάμι ἀτγαιπαίϊουϑ ἰπ ἱγαροοάϊϊ, εἰ εἶγοα 

ἀπᾶτη δοϊϊοποιν ἰοΐδαν εἰ ρετίεοϊαπι, ΒαΡοπίοτα ΡῬτἰποὶρίυπι δὲ τπὲ- 

ἀΐαμι οἱ ποι, υἱ υεπνδάνηο ἄταν δηἰπιαΐ ἀπᾶπὶ ἰοΐατι εἰοϊαι ρτο- 

Ρηΐαια γοϊαρίδῖοιι, πϑὸ οἰνηϊΐος 6896 Ηἰδιοτῖδϑ οοπβυοῖδι, ἴῃ φυΐϊνυ5 

πδόδϑδο δϑὲ πὸπ πηΐμϑ δοιϊοπία εἴβοοτε ὀχροβιποπειη δβεὰ υπῖυ» ἴοτα- 

Ρουΐβ, φαδεοῦηααε ἴῃ 680 δυεπεγιιηὶ εἶτοα ἀπππα τοὶ ρίαγοθ, φυοτγηπι 

ππιππαοίατδν τὲ δοτϑ ται, αἰτογοπι τορι οἶς, φυεπιαάπιοάαιι εὐΐμπ 

πεουπάαπι δαίθπι ἰδιηρογα δὲ ἴῃ ϑαϊαταῖπθ ἴαοϊα δὲ πᾶυδὶϊθ ρυβπα 

δὲ ἴω ϑἰοι ἴα Οανιμαρίπἰοηδίαπι ρυρπα, πεαπδητδπὶ αἂ εὐπάειη ἴοπ- 

ἀοπῖος ἤποιπ, δἷς δὲ ἵπ τοπιροτῖθιια φοπϑοαποη θα αἰϊφααπάο ἂι αἱ- 

τογαπι οαπὶ αἰἴοτγο, οχ 4υϊὺ5 ΠΟ δβὲ πῆτ5 βοΐθ. ἃς ἔεγιηο ἰὰ [αοϊαπε 

30 Ῥοδιαγονη τονε. φηυδιιόθγεπι, πὶ ἰδιῃ ἀϊοοθαπιας, εἰ ἰπ μδο ρδγῖβ 

ἀἰνίπος δρρᾶγογε Ἡοπιογαβ ῥγαεῖεν οεογος ροϊοοί, εἴ φυΐα πεπα 

Βοῦταπν, φιαπινῖα μαροπδ ρτϊποὶρίαπι εἰ ἤποπι, ἀρβγεόδαδ δεῖ γογοῖθυ 

τοΐαπι ἀδδογίδοτο (ναὶ δ θπὶπι πιδρποιη, εἴ φιοά ποι ἔβεϊϊε ςοπϑρίοὶ 

Ροϊεγαῖ, εν αϑαγαπι δαὶ) γεὶ τυδρηϊταϊπε 86 τηοάϊοα Βάθεπς ἱπίετ- 

τοχίυτα νατίοϊαϊθ. πῦπο δαΐειη οὔπὶ ἈΡδτο ἰοσοὲ ὕπᾶπὶ ραγΐεμι, ερῖβο- 

ἀϊῖ5 ἀδὰ5 68ὲ ἰρϑογαπι πναϊιῖ5, αὶ πανΐυπι ξαἰαϊοξο εἰ αἰϊὶ5 ερίδοάϊἱ:, 

ὁ φίδι ἀϊδεϊοραῖς Ροδοῖμι. 81 συόγὸ οἶγοα ἀπᾶπι οϑπιπὶ δὲ εἶγοῖ 

ἀπαπι ἴθρας δὲ ἀπαᾶπὶ δοϊίοπεπι πιαϊαγαπι ραγιϊαπι, οἰ φυΐ Ογρτίςα 

[δεῖς εἴ ραγναμι Πα οπι. ἰρίτοτ εχ Παάθ εἰ Οἀγϑεθεα ὑπὰ ἰγαβοοϑάϊα 

ἢϊ οα πἴγαψαο, γεἰ ἄπδε βοΐδε; ἂἱ εχ Ογ τῖϊϑ ταυϊίας, εἴ εχ ρᾶγυᾶ 

᾿Ἰϊαάα ῥ᾽τι5 χιδπι οςἴο, ἢξ δγτπότγεπι ἰυάϊεΐαπι, ΡΒΙοεἰεῖες, Νεορῖο- 

ἰεπιϑ, Ευγγρυΐαθ, πιοπάϊοαιιο, ϑβοβεπδο, ΗΙ ἀϊγεριῖο εἰ τεάϊτις 

οἰαϑοῖα εἰ ϑίποι εἰ Ττοδάεξ. 

ΈῈΈΡΟΕΤΙΟΑ. 

ἡ. Ῥεδεΐεγεδ γεγο Ἔροροεῖβιη οροτγίεϊ Βδθογα ἔοττηδϑ οαβάεπι 

οὔπι ἱτοξοεάϊα: δαὶ εὐἰπὶ δἰ πιρ ἴσο πὶ δοξ πππρίοχαπι δὺῖ πιογαῖδιν δα 

εἴξεοίαται οροτίεϊ 6586: οἱ ρᾶγίεϑ ὄχίγα τὴὲ οροείαπι εἰ δρραγδίωπι 

εαϑάδιη: οἱδηῖπι εἰ οριι εβὶ Ρετίρειο οἱ ἀφοϊδουϊδος εἰ δὐεοιθων. 

τδοίογοα βεηϊθηϊίας εἰ εἰοουϊίζοποπι γεοῖθ μαροτε. φυΐδε9 οπνοῖθον 

Οπιθιῶ π50}5 δϑὶ φυῖπιαϑ εἰ οαιΐ5: εἴδοΐθι Ροδηπνδῖατε εἴγαπι αι 6 (05 - 

οὐϊταΐαπι εδῖ, {Π15 φυϊάεπι οἰπυρίεχ εἰ αἰξεοῖανη, Οάγϑιοα νεὸ ἱπι- 

Ρἰεχυπι: ἀφηϊτῖο εὐΐπ ΡεΓ ἰοίωπηι εἰ ποτα 5 οϑῖ. δι δες ἀϊοϊΐοπθ 

δἰ βοηἰδηϊία οπιπθα δυρογαγίξ. αἀἰζεγι ἀπομι ἐροροεῖα εἴ“ σουεει- 

τἰοπῖς Ἰονριτυἀϊπο εἴ πιεῖγο. ἃ0 Ἰοηρίεν ιν αυϊάδην τοιτοΐϊπ5 διάα- 

εἴδις ἀϊεῖυ5 εοἰ: ἄερεὶ δπῖπι δεδδ οἰασπιοῦϊ αἱ δἰπνοΐ ςοπορὶεὶ εἰ 

Ρυϊποῖρίωνμ εἴ δηΐ5 ροβοῖς. ἰά βᾶπο ονδοῖ, 5ἱ Ρεϊδοῖς τοΐποτοβ οοπβεῖξα- 

τίοπος εὐϑεπῖ, εἰ Ρεγνυδπίγεπὶ ἃ πνοϊταἀϊποιν ἐγαφοοάϊατεπι ηὐᾶθ 

ἴπ ὑπδπι ΡΟΠΕΓΘΠΙΌΓ υδϊίοποιι. διδοῖ νότγὸ ππαΐταοι αυϊἀάδπι ἐρο- 

Ροεῖα, εἴ αυϊάεπι Ῥγορτίσιη, αἱ εχϊοπίοτο πυδρηϊ πἀηοπι Ροϑοῖξ, ργὸ- 

Ρίετοα φποά ποῦ ςοπάπρς ἴπ ἱγαροεάϊα ἱνατί τλοϊίας ρᾶτιθ8, 4η86 

δοάεπι ἰοπιροῦο βογαπῖον, δε εαπὶ τοἴαια αδο ροτίτας ἴῃ φοεμᾶ εἰ 

Ἠϊδιγίομαπν δοῖ. ἂἱ ἱπ δροροεῖα, 4υῖα πατταῖϊϊο δαὶ, ἰΐσεὶ εἴβοεγε αἰ 

δἰπιαὶ πναΐϊίας ρατῖο5 αὐ ἤπεπι Ρεγάἀποδηῖαν, 4086 οὕνπν Ρτορτίδε κἰηϊ, 

αὐροπὶ ροδπιδιῖς τποΐετη. 4θᾶγε μος πᾶθοι, φιοὰ Βοπαι δοὲ δῇ πιὰ- 

βηϊβοεπϊαπι εἰ δὰ πναϊατοηθπὶ δὐάϊοπιῖ εἰ αὰ ἱποτεπιεηίθτῃ, αϑὰ δὶ 

ἀἰδοιμ Πρ ας ἐρίδοάϊιδ: εἴτα α ἐπῖπι, φαοὰ οἷο φαἰϊοιαΐοι αἰζονῖ, εἴξ- 

εἷξ αἱ ἱγτοροεάϊας ἀϊερ!ἰοεδηξ. πιεῖγοπι δυϊοπὶ Βογοΐουθα δχ ὀχροτῖθη- 

υἷα χυδάταν!α: πᾶτη οἱ χυΐδ αἰΐχψυο αἰῖο ππεῖτο παγγαϊῖγαπι ἱπιϊτατίοπεπι 

εἴβοογοῖ δαὲ πιυὶ 6, ἱπάεοοταπι οεγὶο δρραγογεῖ, μεγοϊσουν επὲπὶ 

δττηϊσδίπιννι δ τατὶ ἀἰδοίπηπι δὶ πιοίγογαμι ἢ φυαμοθγεῖν δἰ Πϊπριιας 

οἵ τγαποίαϊϊοηδα πιᾶχίτπθ τϑοῖρῖξ, δυρεγυδλοῦποθᾶ δπΐε οδὲ παγγαῖῖνα 

χποῖϊο αἰΐοτηπι. 
αυΐάεπι αἀ βαἰταϊίοπεπι οσοιπινοδαϊομι, {ΠἸαἃ γοῦο τόδ ἀρεπάϊς 

ἰάοποϑυπ. Ργδοῖογοα Υ6γὸ αὐϑυγάϊυς ἢι, δἱ ηυΐδ ἱρ:8 γηΐδοθῶϊ οἱ 

Οαογθπιοπ φυδιθόθγδηι ΠΘΙΠῸ [οἷς Ἰοπράμι οοπραξαϊοθοιι αἰϊο 

εἰσὶ Βοιοο. δεὰ εἱἱ ἀϊοίπιι, 'ρϑα ἀοοοὶ πνᾶϊαγα οἱ ]υ ἃ ἴρσαπι ρατ- 

τἴαπιον φαοὰ σοπρτυῖς. ΕΤονπόγος δαξοηι ΟἹ ἴὰ δἰ τσ τπο εἶς ἴσους δὲ 

αυΐ Ἰαυάοιοτ, εἴ ἐπ μος εἰΐανη, πυοὰ κοἷυ» ἰηῖον Ῥοδίας ἰᾷ ποῦ ἱξυο- 

ταὶ φυοὰ ἴρευπι ἔασοετε οροτιεῖ. ἰροὶ εὐΐπι ρόδιαο φηᾶπι Ρϑιοί ποίμνια 

ἀϊοοπάα ϑιηῖ: οἰδηΐα 'ρ86 ποι ὁδὶ δοουπάσπι Βᾶδο ἱπιίίαιογ. δ αἰαὶ 

φυϊάοιι ἱροὶ ρὲ ἰοΐωτη ἴῃ δοίϊοπδ νογϑδηίαν, οἰ βάθρα ἡπμαπιτ 8 

δ :ο 

ἰαυδίσαπι γοτὸ εἴ τεϊγαυποῖγαμι ἀποθὶϊα συσῖ, μου δ0 

Ῥανοΐα ἐπ Ἰοοῖδ: αἱ Βἷο οὔτε Ρᾶῦοα Ργδείαϊος ἷξν «ἰαίνν ἱπποῖν υἰγοτι τὸ 

δυΐῖ πιθϊογοῖν ποΐ αἰϊηνος αἷτοο ππόὸν, εἵ εἰδὶϊ τππογῦπι ἐχρετῦο, «Ξε 

Βαδθηβ πιογεβ. ὧο οροτίει φυϊάδιη ἐπ ἱγαροεάϊία εἴβοετο ἰὰ φυοὰ 

αἀνηίταθῖϊα δεῖ: βοὰ πιαρὶϑ ἐν ὁροροοία οοπεϊπρίς ἰᾷ φιοὰ ταϊΐουε τὰ- 

οδῖ. πυδιποθιεπι οοὨ ϊηρὶς υπαχῖπιο ἰἸᾷ αποὰ αὐἀπιῖγωθη!ς. οὶ, φαῖα 

ποπ ἐρδοϊαπὲ 'π ἀβεπίοτο, 4ποηΐδιι αὐ ουδηθγαηξ εἶτεα Ἠεοιοτῖς 

ἱπϑδοϊαϊίοπθπι, ἴπ βοεπᾶ οοτία ἀρραγονόπί τἱ ἀϊσυία, μὲ φοϊάειι οἰδηῖες 

οἱ θη ἱπεδοίαπζος, Ηἰο γθγὸ τοπιυδηδ: ἂἱ ἴα δρίοῖσ ἰπῖδο. ἰατο δἀπιϊ- 

ταϑὶϊδ Ἰαραπάππι δῖ. ἂς εἰρποπι ἐσὶ, φηοὰ οπιποα ἀἀἤδηνοα προ, 

ταινυαπι ται βοαιῖδε. οἱ ἀοςοῖξ τιρχίπιδ Ηονπογαν αἰΐος [αἶσα ἀϊτετε 

πὶ σροτῖοϊ. δἴφαθ μος παϊογαπι Βαροὶ Ραταϊορίειηῖ: εχ ειϊπιαπε δοὶπὶ 

Βοιηῖπδϑ, φυδπᾶο, ἀσπι θῖν 658 βοΐ (ἀοΐαμι δϑῖ, αἰτογοσι δὲ, σἱ ρο- 

εἰδυῖα δϑῖ, οἰΐδιν ρτίαβ 6856 νεἰὶ ἤοιῖ, ποο ἀυῖεπι πιουἀαοίατη εδῖ. 

ἰοοῖτοο ρτίπισπι ἰδπι οογῖθ πιοπἀαοίομι δσῖ, το πεϑϑῦϑο πὸπ δϑὲ, ἄστη 

ἀπανη δϑῖ, οἱ δἰτογοτι εἶϊ νοὶ ἤαὶ γεἰ ἀρροποϊατ, πᾶπι υῖα φεῖ! μος 

γδγαπι 6886, ἴαϊδο ταϊϊοοϊποίωγ δηΐπιυς ποσῖοτ οἰϊατη Ῥυτοντη, ἴλῃ- 

αυδπὶ ἰὰ φοοὶ εἷς. εἰΐσεπάα απΐοιν σιπξ αὐδε ποτὶ πον Ροιραπί εἱ 

γοτβι τη Πα φαπξ, ταδρὶα ηθᾶπι ἀυῶο βοτὶ ροθσαπε οἴ βάγθην δρροντα 

δυπὶ δὰ το νλμλτοι μ εχω Ἰθ0πδ8 ΠΝ «οπραδηᾶϊ εχ ρμαγίνες 

ξατοητῖθας ταϊοπο, δεὰ πιαχίπιθ αηϊάσι, οὲ αἰ δῖ} μανεαηΐ φαοά οὯ- 

τοαῖ γαϊϊομθ, δἱ γεγο πο δἰπὶ ἰαΐες, ἂἵ γογῖδ μιοθοοδηΐ οχίγα ν 

οἱ Οεήϊραν {Πα ΒαΡοὲ φυοὰ πεδοῖαξ φιοπιοᾶο 1 αῖος πιοτίπσο εἷξ. 

ποη δυΐάπι ἱπ ἀταιπαῖο, αὐ ἴω Εἰδοῖγα, φυῇ Ῥγιμία πιιπ αηῖ, ἀπὶ ἴπ 

Μχγοῖρ, φυΐ εἶπε γοος εχ 1 εβεὰ ἱπ Μγοΐαπι γἐοπίς, αύῦτο τὶ ἷ 

δαὶ ἀἰοοια [αδυίΐδηι ἱπϊοι αγαπι, αυΐα ἃ ΡΗποίρίο πὸπ ορογιδῖ οτος 

εἰϊϊαοτο ἴαΐεθ. χιραεῖ φιῖς φοπεεταοτῖς δὲ ἀρραγιοτῖς τηᾶρὶα σοηρει- 

ἴηποῦμι γροῖρεγθ, δεῖς δἰϊαπι αρδυγάσπιν αυοηίαπι εἰ {πᾷ 5πηΐ ἴπ 
ΒΌΪ]ο τοοο Οὐ γετοα εἶπε γαϊΐοπθ, πετρο αι οἰγοᾶ ἐχροβιίοποιι, 

οϊ γα ι α 6856 πιδηϊ(θϑίυμι ἴογεῖ, εἴ ἴρβα τπαῖας ροδία [δοετοῖ. πσῶς 

δυΐοτι Δ}1}9 Βοπὶα ροδία οβοιγαῖ, ἰασαηήατα το αδρυγδοίδ. ἀϊ- 

οἴϊοπα δοΐοπι οροτίεὶ ἰαθογαγε ἵπ ρανεῖδον οὐἵοσῖς οἵ ποῦ ταογαῖις 

2. 

» 



--- 
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πόα βϑηϊδηϊίαγατι ρ δαὶ: οοπέγα δπΐπι οοοιϊταὶ ἀϊςιῖο γαϊάς φρίεη- 
ἀϊάα ἰωπὶ τοτθα ἔμτ δοητεμ 188, ᾿ 

25. ἴαπι ἀδ φαδοοοπΐθας εἰ δοϊαιϊϊουΐδηΣ, ἕαπι εχ χποῖ ἕαπι 
εχ μα να [οτταῖς αἶπὶ, μοο ρᾶοιο οοπεεπιρἠ αμῖρα» ἢεὲ οἷδε ἀπθῖο 
πιδηϊΓοσίσαν, φαοηπίαπι εηἷπι ρο δία δδὲ ἰπϊἰαΐοτ, φαεπιᾶἀπιοάππι εἰπε 
Ρἱείου νοὶ φαὶρ αἰϊια ἱπιαρίναμι εἴζθοίον, πϑσδθβα δϑὲ ἱπιϊξαγὶ ἀε ἰΐ5 

10 486 ποπιθρο σαπξ ἐγία, ἀποπὶ αἰ φαοὰ φειηραγ: δυϊ επΐπι απαϊϊα ἐγαπὶ 
δαὶ ϑυηῖς δαΐ ἡυδϊία αἷαπὶ δὺς υἱάδοϊογ; δὺξ φυαϊία 6656 οροτίεϊ. 
μδος δαΐεπι ἐχροπαπίωγ ἀϊοιίοπο νεΐ οἱ ἰϊπρυὶ εἰ ἐγαποϊαϊοηΐδη5. εἰ 
πεαϊτδ6 αἰοοιίοποσ συπὶ ἀϊοιίουϊο: ἤδας επίπι ροδεῖς ςοποοάίπνις. 
Ρῥγαείογει υετοὸ πὸ δεῖ εαάουω γεου πο ροϊϊεῖοδο εἰ ροδεῖςαο, πεαηδ 
ΑἸϊατοτα ἀτίϊαπι εἰ ροδιϊοας, ἱροῖαϑ δοῖεπι ροδιΐοας ἀορίεχ ετγαίαπε: 

εξ χνημὲς νεοτεύκτου “κασσιτέροιο ὀοτοὰ τεσοπὸ [α γϑίαςι οἰαπηὶ,7 δ 
υοοβηῖ χαλκέας δεγαγῖος, χυΐ ἔδγγωμι Ἄχογοθηξ ὑπᾶθ ἀϊοίυς δεξ 
Οδογινεάος [ονὶ οἰνοχοεύειν γίποπη πϊηἰδίγατο, ποῦ ἰδ πεϊθο υἱρτπι 90 
ἀϊϊ5. φυᾶπάο διΐοπι ποπῖδα αἰϊφαοα υἱάδίιγ δα βοοιιτανίοπι αἰϊφαοὰ 
εἰξοϊῆοατο, αἴτει ἐπι απι δϑὲ φιοιορ! οἶτον εἰξηϊῆοει πος ἰῃ ὁο φιοᾶ 
ἶ ἐδὶ, οἱ τῇ ρ᾽ ἔσχεῖο χάλκεον ἔγχος, εο δὰ Ῥτομίδίταπι οἵδ, 
ἡπα ἃ ααλεπι “φιοιαρ οί τον" οοπιϊηρί! εἰς 4πο, οὗο. πιλχὶπιδ 
γεγο οἷ φυΐ5 Ξυδρίοεἴατ μὲ δᾶτη γαϊϊοποπι αυῶα 6 γερίσμε δϑῖ, υοἶαξ Ὁ 
πἰ Θἴαδυοο ἀϊοῖς, φαο ἃ πομπηΐ εἶπε ταϊίοπα ργαθδυπιμηῖ οἱ ᾿ρϑῖ, ουτα 
ἴαπι αἰτογαιη οοπἀοπιπανοτῖπι, «γ]]ορῖ οοποίαδυηϊ, εἰ ἰαπαυαπι 
εο9 4αὶ ἀϊχοτίηϊ φυοὰ νἱδεῖαν τεργενεπάπηι, οἱ σα οοηίγατίοτι ἴπδ- 
τίς Ἰρδόγυπι εχίοεϊπιαιϊοπὶ. δίφις ἤος ραϊϊππίογ φυῶς ἂς Ἰοατῖο ἀΐ- 
οὐπῖας, αχἰβεϊπιαηὶ δηΐπι ἔρϑοπι Τιδοοποπι 6656: ἀθδυγάσπι ἰρίξηγ, 
αἰαπῖ, οϑὲ ποῦ φολρανον, 6456 οὔπὴὸ 60 Το] οπηδοθημι, σαν Τδοοῦδε- 
γποπὰ ἵν, ἰάσοε ἰοτίαθδε σὲ Βαρεῖ οἱ Οερβαίδηθο αἴππι: ἃ 56 δπί 
ἀχόγοπι ἀιιχίοθα ἀϊουπὶ ΟἹγαδοπι, εἰ 6556 ἰοαἄϊαιη, ποη Ιοατίαπι ρτὸ- 
Ρίεγ ἐγγαίαπι. συδεϑιῖο δυΐεπι γος Ὑογίαι μι δεῖ, Οὐπηΐπο Ὑ6ΓῸ, 
φαυοά βοτὶ ὕοπ ρ γεὶ δὰ ἄξενα γεὶ φ ΓΤ πες Εες 10 
παπὶ οροτίεε τὶ ς δᾶπι διἰἰϊποὶ ἃ δοῖτο, εἰϊκου- 
ἄυπι 65: ἀρροϑίϊομι δὰ ρεγεοδάεπάσπι, φαοὰ ἕξη ποῖ Ροϊεδεῖ, φυῶτη 
ποῦ ἃρροπίϊμιη δὰ ρεγοιδάεπάμπι, φυοΐὰ Πετὶ ροΐοϑξ, ἃς ἤετῖ ἤοη 
Ροϊεσὲ αἱ ἰαἴεα οἷἴωι Ζευχὶς ρμίπροναι. νδγαπι δρεοίαϊαν οἰΐαπι 
τρδῖτοϑ : πᾶπι Ἔχϑιηρίιπι ἀρ εὶ ἐχσαρογαγα. αἂ οὰ ἥμδα αἰπηῖ, τεἄα- 
οαπίαν εἃ 4086 εἶπ ταϊΐομε διιηΐ, οἱ οἷς εἰΐαπι ἀϊσρνάυπι, φυοὰ οἴ- 
φυδπάο ποὴ οὐἱ ργαδδίεῦ γαϊϊοπεπι: Ὑθγίδίπη! 5 δηΐπὶ δὶ εἰΐατη ργδοίοῦ 
σεγίφμηῖ!ς Ποτῖ, ξηρρη τογο, υἱ ἀϊοῖα δαπξ, οροτῖδε ςοποῖδο- 
σατο, φαεπιᾶδτηο πὶ ἰπ σοτπηοηΐθιι τε[αἰαιϊοποα, οἷ ἰάθη εἰ αὰ ἰάδπι 
εἴ ὁππηλ πποάο, φυᾶγα εἰ ἴρδ8 γοαρίοἰξ αὐὶ δὰ δὰ χῦλς ἴρφε ἀϊοῖξ, διιξ 
κά Ἰὰ φυοά ργαάεης σαρροπας, ἴωπὶ γδοῖα τεργεμεποῖο δδὲ εἰ γάοῶγ 
ταϊϊοπο, εἰ ργαναπα ἀρράγοτο, φααπάδ, ἄαπι ποοθβοιίας πη δϑὶ, ὑβὰ5 50 
[αετῖξ αἰΐψυο φυοὰ γαρεὶ ταζοπε, φαοιιδδιποάυπι Ἐπεὶρὶ ͵ 
Ἀερεοοιῖ, εἰ ργανίίαϊς, οὐ ΜοποΙαὶ ἴη Ὑνπξοτὰ αἴφιιο Βὰ5 αυϊάοπι τὸ- 
Ῥτεβιοπείουθς ἐχ απίπαπ [ογπιΐς αἰζεγυπῖ: πᾶπη δυηὶ δὰϊ ἰδησθᾶτα 
δὰ ηυλο ἤετγὶ ἥοπ ροφσυιΐ, ἀὐὶ ἰαπάτπαπι εἶμδ γαϊΐοπς, αοὶ ἰδ 

πιδτν ἀπαῖττὶ ΒΟΥ 86, τατον ρῈγ ἀροίάοπϑ. δἰοηΐπι ἀὺὶ ργαθοϊῖριι ἱπιῖ- 
ταιϊϊοπδπι γεὶ πα αἰΐγα [οι  αῖοπι δεῖ, φαοὰ ἐγγαΐαπι τροΐιϑ 6δξ; δος 
Ρταδοϊἐρῖς ποι τϑοῖθ, φαοὰ μετ δοςίφαηο εὐἱ, φεἃ ἔεοῖξ ἐφαμπι τπονδη- 
ἴεπι πέγαπιαιο ἀοχίγαπι ρατίομα, ἃμξ Ἔγνγαίωπι εδὲ δεοπηάαιπ ὕπῶπι- 

το φυδιηαιδ ἀγίοπι, φυοπιβάποαπι σοοαπάυπι τηεὰϊεϊπαπι ααξ αἰΐαπι 
ἀτίοπι, δυΐ 4υδ8 ἤατί πὸπ ροϑϑαπῖ, βοία δαπΐ. μᾶθο ἰρίτοτ φυαϊία- 
σύπααδ ἔπογίπί, ποῖ ΡῈ 586 δαπὶ, 4υᾶτο γερο μοποίοηδ8 ἴῃ φυδεδιῖο- 
πῖρας ὁχ εἰ ςουίἀοταπάο »οαὸς τι ϑιπξ, Ῥτίπιστη δηΐπι οἱ 4αδδ 
δάνογουσ ἰροᾶπι ἀγίοπι βυπὶ, ποῖα οἷπὶ Βυϊαδτνοάϊ αἱ ποτὶ ποῦ ροϑδίηξ, 
ετγγαϊοπι οἷϊ, σεὰ τοῖα “6 τὸν δἱ οουπεφυίτον ἤἥποπι ἱροῖυσ. πηὶς 
επΐπι ἀϊοῖας ἐπὶ, φιοπιαάμπιοειπι 5] οἷξ παρα αὰ σοποτογιαπάαπι γεὶ 
ἰροὰ δοσοιππποάοίηγ υοὶ αἰϊογαπι ραγίεπι δοσοιπιποάει. κως τ 

ϑοϊοτία ἱπαδοίαιϊο. πᾶμν οἱ βηΐς γεἰ τιδρὶα υεὶ πεΐπωρ οονηροθαῖ 
ἵποῦδδ, οἰϊανπ δεοπηοπι δὰπι ἀγΐδιη φιλο ἂς Ηἰβ εβὶ, ρεσοαίωπι ἐσὲ 
πο τϑοῖο: ορογίδε δοῖμι, οἱ ποτὶ ροϊεσῖ, οπνπῖπο πυσαυῶπι ογτατῖ. 

2 πε τμνον υἰγογαση οσὲ ρεςοαΐοπιν πιδίυ, δογοππθ 4πᾶ6 δαπὶ δεσυπ- 
πὶ ἃγίειῃ, ἂπ δου (08 δυπὶ δεσαπάοπι αἰ ται δοοίἀδης, τηϊπας 

εὐΐπι σὲ, δἱ ποϑοίθραξ ἰπ σογνυόγασι φροοῖθ [ειπΐηαπε ςογηυᾶ ποη Βδ- 
»ετδ, φυᾶπι οἱ τπᾶΐα ἱπαϊϊαϊοπα ἀδροτίμβογοὶ. δὰ δες οἱ ορροηῖίτας 
πὸ 6556 γοτᾶ, ἂὲ φυαϊϊα οροτίεϊ, υἱ ϑορδοοῖεον ἱπφοῖς 56 [ἃ- 
φοτὸ 4ααΐος οροτῖοι, Επείρίἀθ γεγο φυαΐδθα διπῖ, φυαπιοῦγοπι ἤδο 
τοῖον δοϊγοπατη δῖ, δίῃ δυΐοπι πϑυῖγο Ἱποᾶο, φυσᾷ δἷς αἴηπι, οἱ 
4υδε 46 ἀεῖν ἀϊουηῖας. ζουίασος δοΐπι που ἰϊοοὶ ἀΐσεγο πιεϊϊυ οἷο, ρεγηϊςίοσα, δαὶ ἴλη αυᾶπι πιγαγία, δαΐ ἴλη ιαΐη ργβοῖεν εᾶπὶ τας 

(σήποάια νογὰ βυπί, βοὰ οαφῃ δοοίἀϊι, χὰ οἄσπη Χεπορβαπες, ἐεὰ οἰἰϊτοάίποτι δεουηάδοτη ἀγίοπι δϑὲ. δοϊαἴΐοπδα γογο ἐχ ἀϊοιῖθ πα- 
ποῖ αἰπης ἤδος, ἔοτίασδο δυΐουν πο τη ας φυΐάᾷοτω, ἘΞ δἷο δὲ τὲς. πιδεῖβ οοποίἀεγαπάλε; εἰ ἀυοάδοῖπι δαπξ, - 
μαβ ῖναῖ, φυυννιαδιγοάανη φιαο ἀδ ἀτεοὶς ἀϊφυπίων “Ἰδηοθᾶδ υοῦὸ ἰροῖυ 26. ἴαπι σεγὸ Ὀἔγωπι οἷς χηοϊίου ἐροροοῖοα ἱπιϊταϊῖο δ ἐγαρῖοα, 
τϑοῖδε ἰπ βασγοῖδγο ἢ Ἰὰ δινίμεν ἐωνια ἐπι ϊταΐαπν Βα ορδηΐ, φυθπιαὰ- ἀυβίίατε αἰϊαυὶς Ροϑϑθξ. τιαπὶ οἱ 4πᾶδ τηΐπυϑ ὁπογοϑᾶ δϑὲ, τα δ!ϊοῦ ἐϑῖ, 
τιοάττωο εἰΐατα σης ΠΙγεῖς. ἀδ {ΠΠ0 δυΐδαι ροῦ Ἱνεινς: δοῖ πο Βθηθ εἷ [δ᾽ ΐς ροεγίϊπεὶ δὰ ὁρεδοίαϊοτεσ τποἰἴογοθ, πιδηϊοβίαπι ὁδὶ, σῦς ὁπι- 
“δὰ ἀϊοϊοπι δὲ ἃΡ αἰφαο ἂυξ ἕαοίαπο, ποῖ δοίαπε οοποϊδοταπάαπι θεῖ, πία ἱπιϊϊαϊαγ, οπθγοβᾶπι δὐδδι 4υδδὶ ετΐτι πιο δε ἰδ δια τιϊοῖ ἴρ88 30 
ἐπ ἵρφαπι φαοὰ [αοίμην δοὲ ἀοξ ἀϊοίωμν ἱπέποπᾶο, πἴτιπν ἴρρατα ἰαθὰς ροεία πνοΐταπι δἀϊαπχοτῖς πιοιΐοπεπι τοουθηΐαγ, αἱ παὶὶ εἰδοῖποϑ νο]- 
δὴ τοργεβοποίοπο ἀΐψηννυ εἷς, σοὰ οἰΐαπι 'π ἀρεπίεπι δοὶ ἀϊοοτῖαπι, γδπῖος 66, οἱ ἀΐδουτα οροτγίδαϊ ἱπιϊατὶ, δὲ ἐγαβοιῖος σογΥρἤδδιπι, εἴ. 
οὐρα 4πθην υΐ υαπάο ἀπὲ οὐο ααξ ουΐθα οδυκα, φυσπιαάτηο- ὅ5..}] πὶ ςεοϊοοτίπξ. δ ἀρολντοσῖ χωρ ἴα]ϊ5 ἐδὲ, φιιεπιαάτοοἄτπι 
ἄτιπι δαὶ τοδϊογὶα μοὶ, αὐ ἤδξ, ἀπὶ πιρϊοτὶφ πραὶὶ, τὶ πὸ παῖ, ἤαθς εἴ ἱ ρυΐαβ ἔπεγαπέ, εχί δεῖ τ ρορίογίογο Ηἰοιγίοηθδ: πᾶπὶ 

το δαΐεμν ἱπτιοπὰο δὰ εἰοουξίοπουν δοϊνονα σαὶ, φασιν ἀπποάυτα ρὲ Μγπηΐσουσ (ΑἸ Πρεάσαν σοοαραὶ ἕδη πἰπηΐς ἐχουρεγαπίΐοτη δἷ- 
Ἰληρααιι οὐρῇας μὲν πρῶτον “πιιΐον φυΐάσπι ῥείυ." [οτίασδα δηΐπε ἰ τα] φποφις ορίηΐο ἄς Ρίηι ὀγαῖ. τξ δυΐοπι ἰδ 56 1262 
ποῖ πνεΐοϑ ὁοὰ ουριοάδα ἀἰοῖς, εἰ ἴπ Ἰ)οίοπεπι “Ἔρθοῖς φυΐάδην ἐγαὶ Βαβδαιξ ἦν υἵσοπι, οἷς τοῖα αγα δὰ ἐροροεῖαπι 46 Βαβεῖ, αἴψαθ μβαπὸ 

΄ 

τοδὶ ιβ,᾽ ποι φόγρογε ἱποοπιροσῖῖο, δε [αοῖα ἱαγρὶ : πᾶ Οτγοΐθηϑοσ οἶτγοα δρεοϊαῖογες ργοθοϑ αἰιιηὶ 6556; φαδινοθγοπι εἰμὶ] ἐρθαξ 
αἰ ομτίτο ἀΐηοπι ἑαεϊ εἰ ΩΝ εὐειδές, δὲ ωὰ ξωρδτερον δὲ κέραιρε ἦν. ἐγαρίςαπη γογο δῶμ οῖου, ἰκίτογ ὁπέγοβα μεῖον ργοίθοϊο 
ον δαΐοπι ς, ἀμ ὌΜᾳΝΝΣ ἮΝ τυλρκος ᾿ ἡδοὰ τ, ἐν ετῖς. ἂὸ ᾿π Φ ἷ εἰ τηγεαθδτον εδὲ ἀγιὶς ροεϊίοαε κδὰ μἷ- 

απΐοτη μὸν ἱγαποίαιίοπεπι αἰ εοῖ, οε μέν οἔ τε Ἰοηΐ ᾿ ἅτ ροϊεδὲ υἱὲ ἰδ εἰΐαπι φιὶ τεοῖταὶ ἐροροοΐατα, 
ἀνέρες ἜΝ παννύχιοι “11 αὶ τ Βοπιὶ ἴεθαηὶ ἰάὰ προς ΧΣ ϑοιβίταιαι, εἰ φαΐ οδηϊε, δ γοϑὰ ἐμοὶ οί Μπαοῖ- εἴ δονηῖηδϑ 

ἰόντι δαῤῥλκυς ἀρ το τνν γ᾿ τῆς γα τάχ ποῖ Κ, τὐτῷ ζϑκωδο πολ ον κεδ Ὡραῖο ἱμεργοϊμιοάαῖν ἡἱ ἀτέξω 
καὶ αὐλῶν τυρίγγων τε ὁμαδόν “εἶνε Ηϊς ἵπ ςαπεραπι Ὑ τοίαιννην τεορὶ- πεᾷιδ ἷο, 5εἀ τηοιῖο ἱπιργοβογοτι. ἰὰ ᾳηοᾶ εἰΐαπι 
φετεῖ, εἰ δ’ κέρας τ μαἰβέρε σοσοτη." βλδα πάντες γρητταῖ υἱᾶο δαδαίωτ, οἱ πυῆς αἰϊῖς, [θα βόε οτος Βροῖς, περεῦχςς ἐν ἰὰπε- 10 

10 ιδο γοῦσε πολλοί “γα εἶ" φεοαπάσπι ἐγαπδίαϊίοποπι ἀϊοίαι δεῖ, φυα Βαϑ. ρτασίογει ἐγαβοθάϊα δἰΐαπι εἶπε πιοιίομε [μοῖς Π]πὰ φαοᾶ μαθεὶ 
πᾶν “οπιπε᾽ δοὶ πολύ τι “Ἰηυΐζαπι φαΐ απ." εἰ Π]υἃ οἴη δ᾽ ἅμμορος ρτορτίαπι, ὧἱ ὁροροεῖα; πᾶπι Ρδτ Ἰδοϊϊοινεπι ππδηΐΓεαια οϑὲ φυβὶῖα 
“ροῖα Ἔχρογο" δεσυπά τι ἐππφίαὐϊοποτα : χαρὰ οπὶπι ποιϊοείπηιπι φοῖ, 5ἷτ. σἱ ἱρίτυτ 6δῖ ἴῃ αἰτὶρ πιεϊίοτ, μροδοτήμδνῖ -ἰςς δου ως ρᾳ 
δοϊωτη οί. σι σνονοάδου κουδύλαθ, ὁπαν μϑριοῦναα Ρἷαν ως ποῦ εὐ. ἀεῖπἀδ φυοπίδπι μαθεὶ οὐπηΐα απδα ΠΞΟ τῷ κυρα εἴ- 
δοΐνεθαι {ΠἸπὰ δέδομεν δέ οἱ. εἰ ἐν μδδοθαρε τοὶ τὸς “Ἄος εηΐπι πρεῖγο ἰΐσοὶ υτΐ, εἰ {πο ποτὶ ραγναπι ρατίοπι μαβεὶ πιυοίσατη, 

ἰάσιη, δὶ φογγαπηρίτας ἐπεδγοι" Βες αυΐοπι ἀἰνίοίοπο, οἱ ΕἸωρο- εἴ ἐ πάει, Ρεγ νοϊαριαῖος οοποεταυοίον εὐϊδοπεϊ είν. 
οαἰες «ἀἴψα δὲ θνήτ' ἐφύοντο τὰ πρὶν μάϑων ἀθάνατα εἶναι, ζῶρά τε ἀεῖπδε δὲ ενϊάσυς Βαβεὶ εἰ ἴω ἰδοιίίοης εἴ ἴω δοιίδας. φοροᾶϊε φαοᾶ 

πρὶν ἄκρητα “ὀχιεπηρίο ἀπΐεπι πιογίαϊία πιᾶξα ϑαπὶ, φιιδο ρτΐας ἀϊᾶϊ- ἢβπὶϑ ἱποϊταϊϊοτὶσ δοὲ ἴπ τηΐποτγε Ἰοηρὶ : πᾶπη βἐγίςεῖιιδ εϑὲ ἱποῦπ- ὃ 
φογᾶπι παπιογίδὶἰα δσδθ, το ἰ ᾿- γεγο Ρδγ ἀπι- ἀϊΐῶφς φυᾶπι ἰὰ φιοᾶ σπυϊεὶ τοϊχεϊοποπν μαθεῖ. ἀΐοο ἀὐΐεπε, 
Βιραίϊτατοπι, παρῴχηκε δὲ πλέον παΐεμιν μη ῃοχ:" παπὶι φηειηδαπιοδονι οἱ χυΐσ ςοπιροποτοὶ Οοαϊροδοπι ϑορμοοϊὶς ἵν ποῖ 
ἀϊαὰ πλέον ἀπιβδίβαυην οϑῖ. εοπαπεϊυ ποθ νεγεῖθδυς Πὰς δὲ. ῥγαδίεγθα ταΐπης ππὰ δοὶ φυαὶϊδοππηις ἱπηϊται σ΄ 
Ἰοραιοηῖο: οὐ ἀαυα ἰοπιρογαΐατη γίπατῃ ε856. ὑπᾶδ ἔαοίυτι δρίσογαπι: φἰβταμι δυΐοπι εοὲ, αυσὰ εχ ἱπεϊαιῖομε ρία- 

Ὀἰο Ζρα Ὁγ (Θοορσίφ ἴΞι 
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τοῦ ἐταβοδάϊας οοηβοϊαπίητ. Ππᾶγα 9[ ὑπαᾶπὶ ἰαρηἴαπὶ ἰδοἰαπξ, πθοδθ88 
εὐ νεὶ αἰ Βγενίον οδίδεηϑα ἀρρᾶγεαϊ σαυάα πλυγίβ, γοἱ πὶ δεαυθῃϑ 
τιειγὶ Ἰοηρίταἀίπετι ἀρραγεαὶ δαιεα. ϑεὰ δἱ [δοϊδηϊ ρίπγοϑθ, 4ιθπι- 
δἀπιοάυπι δἱ εχ ρῥἰατγίδιιδ δου] οηΐ ρας ΓΘετὶϊ σοπιροοίία, Πποη δγὶξ πη; 

19 οἱ Πία9 Ἀδρεῖ προϊταϑ ἰαο9 ρατίθβ, οἵ Οἀγεῖθα, φιᾶθ εἰΐδιη ρὲγ 86 
ΒΑΡ πὶ πιρρηλτἀΐῃαπι, οἰϊατ οἱ ἤθε ροεπιαῖα σομϑ τη! δἰμῖ, φαδη- 
ἴωπη βετὶ ροϊοδῖ, ορίμοα, εἰ 4υδηι ᾿παχίϊπε δίηι ἱπιϊιδιῖο δοιϊοηίϑ 
πηΐην. αἱ ἐρίτγ εἰ ργορίεγ Βαθο οπιηὶδ ργαεϑίαϊ δὲ ργορίεν βδγιῖϑ 

οἴΐοται ορα5 (οροτῖδς επΐπι 1ρ889 πο φαιτο Βεὶ εἴβςογε υο]ηρίδεοτη, 
δε δπὶ απ88 αἴςια 691), ἀρραγεὶ εαϊπ αυδ8 τηαρία Βηετη οοπϑεααί- 
ἴογ, πποἰϊογθι οἶπε ἀμπθίο ἐ588 ὁροροοία. ἃς ἄδ ἱγαροράϊα φοίΐάεπι 
εἰ ἐροροεῖα εἰ ἰρ918 οἱ [οτγπιῖβ οἴ ρανεῖθυιδ ἰρβαγυχῃ, εἰ 4ποὲ δἰπὶ εἴ 
αυϊὰ αἰΠεγαθῖ, δὲ ιιδε οαυδας, δἷηὶ εἷυβ αποὰ δδπὸ οὶ εἴ φυοὰ 
Βὲπε ποη εϑὲ, εἰ ἀθ τεργεβεηβίοιϊθυδ εἴ φδο] αἰ οηδα,, ἰᾶστω τη α!τα 
ἀϊςοῖα δἰπῖ. 
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